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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

נקודות משיחות קודש - מזמור קיב מתוך "תהילות מנחם"

קיב, ט - פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד

מעלת הצדקה מתוך יגיעה

השפע  את  שמפזר  היסוד  )בחי'  צדיק  )זהו(  דא  לאביונים–  נתן  "פזר  בזהר1  איתא  א. 
לאביונים ע"י המלכות, ולכן( צדקתו עומדת לעד – דא )זהו( כנסת ישראל )שנקראת מלכות(, 
)היא  קיימא  איהי  התחתונים(  להחיות  כדי  מהיסוד  השפע  מקבלת  שהיא  )בגלל  כך  דבגין 

עומדת( ברזא דשלם )בסוד השלום(, בקיומא שלים )בקיום שלם כדי להשפיע לתחתונים(".
שלום  הנקרא  כשיסוד  "היינו  השלום:  סוד   – דשלם"  ד"רזא  הענין  אאמו"ר2  ומבאר 
משפיע לה איהי קיימא ברזא דשלם, וכמ"ש3 ונתתי שלום בארץ )דהיינו, מלכות(. ויסוד נקרא 
רזא כידוע, והיינו כשאין יסוד משפיע ומזין לה, אז נקראת ריב ה'4, ריב הוא היפך השלום, 
כי אימתי יש מריבה ותגרא הוא כשאין מזון ושפע5, משא"כ כשיש מזון ושפע אז יש שלום, 

היפך דריבכו'".

1( ח"א רח, א.
2( לקוטי לוי"צ ויגש ע' קצד. 

3( בחוקותי כו, ו.
4( ישעי' ג, יג.
5( ב"מ נט, א.



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

נקודות משיחות קודש - מזמור קיב מתוך "תהילות מנחם"

קיב, ט - פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד

מעלת הצדקה מתוך יגיעה

השפע  את  שמפזר  היסוד  )בחי'  צדיק  )זהו(  דא  לאביונים–  נתן  "פזר  בזהר1  איתא  א. 
לאביונים ע"י המלכות, ולכן( צדקתו עומדת לעד – דא )זהו( כנסת ישראל )שנקראת מלכות(, 
)היא  קיימא  איהי  התחתונים(  להחיות  כדי  מהיסוד  השפע  מקבלת  שהיא  )בגלל  כך  דבגין 

עומדת( ברזא דשלם )בסוד השלום(, בקיומא שלים )בקיום שלם כדי להשפיע לתחתונים(".
שלום  הנקרא  כשיסוד  "היינו  השלום:  סוד   – דשלם"  ד"רזא  הענין  אאמו"ר2  ומבאר 
משפיע לה איהי קיימא ברזא דשלם, וכמ"ש3 ונתתי שלום בארץ )דהיינו, מלכות(. ויסוד נקרא 
רזא כידוע, והיינו כשאין יסוד משפיע ומזין לה, אז נקראת ריב ה'4, ריב הוא היפך השלום, 
כי אימתי יש מריבה ותגרא הוא כשאין מזון ושפע5, משא"כ כשיש מזון ושפע אז יש שלום, 

היפך דריבכו'".

1( ח"א רח, א.
2( לקוטי לוי"צ ויגש ע' קצד. 

3( בחוקותי כו, ו.
4( ישעי' ג, יג.
5( ב"מ נט, א.

האשך בעאוד אמ



ד

'a ,dnexz zyxt zay .c"qa
,oey`x xc` yceg y`xc

.n"cyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÌÈÓM‰ ּבית איזה רגלי הדם והארץ ּכסאי «»«ƒְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

מנּוחתי  מקֹום ואיזה לי ּתבנּו ,1אׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶָ

ּבתחּלתֹו אֹור' ּב'ּתֹורה הּזקן רּבנּו ּבזה ,2ּומדּיק ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

אין  והלא רגלי והדֹום ּכסאי מהּו להבין ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָֹּדצרי

ּגּוף  לֹו ואין הּגּוף ּדמּות ּבסּיּום 3לֹו והּנה . ְְְְִִֵֵַ

ּכתיב  חדׁש) ראׁש (ּדׁשּבת כאׁשר 4ההפטרה ּכי ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹ

אני  אׁשר החדׁשה והארץ החדׁשים ְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמים

וׁשמכם, זרעכם יעמד ּכן לפני עֹומדים ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָֹעֹוׂשה

ּבסֹופֹו ּתֹורה' ענין 5ּוב'לּקּוטי עם זה מקּׁשר ְְְְִִִֵֵֶַַָ

כ"ק  מדּיק זה ּבפסּוק והּנה כּו'. ּכסאי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָהּׁשמים

ּכאׁשר  ּכי ּב'דּבּורֿהּמתחיל' נׁשמתֹוֿעדן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָאדמֹו"ר

תרע"ח  החדׁשים הּׁשמים 6הּׁשמים ענין מהּו , ְֲִִִִַַַַַַַָָָ

זרעכם  ענין ּומהּו כּו' החדׁשה והארץ ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָהחדׁשים

ההפטרה, ׁשּבתחּלת הּפסּוק מביא וגם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָוׁשמכם.

את  ּגם ּומדּיק רגלי, הדם והארץ ּכסאי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשמים

ּדמּות  לֹו אין והלא אֹור') (ׁשּב'תֹורה הּנ"ל ְְֲִֵֶַַַַָֹהּדּיּוק

ּגּוף. לֹו ואין ְֵַהּגּוף

˙c˜e ּכתיב ּדהּנה היא, ּבזה ּבראׁשית 7הּבאּור ¿À«ְְְִִִִֵֵֵֶַָ

הארץ, ואת הּׁשמים את אלקים ְֱִִֵֵֶַַָָָָָֹּברא

ּבכללּות  ּכללּיים סּוגים ב' הם וארץ ְְְִִִִִֵֶַָָָָָּדׁשמים

צבאיה. וכל וארץ צבאיהם וכל ׁשמים ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָהּבריאה,

ּכדאיתא וענין ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּבכל הּוא זה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ּומּובן 8ּבּזהר  ּדאצילּות, ספירֹות עׂשר על ּדקאי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּדכל  וכּו', הּגנּוזֹות  ספירֹות עׂשר על ּגם ְְְְְִֵֶֶַַַָָּדקאי

רּבֹותינּו אמרּו והּנה וארץ. ּדׁשמים הּכללּיֹות הּדרגֹות לב' נחלקים אּלה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָענינים

ׁשּבריאת 9ז"ל  הארץ, ואת הּׁשמים את אלקים ּברא ּבראׁשית הּפסּוק ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעל
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א.1) סו, א.2)ישעי' יגדל.3)א, כב.4)פיוט שם, ד.5)ישעי' מח, רעו.6)שה"ש ע' תרע"ח א.7)סה"מ א, בראשית

ב.8) רנו, בראשית.9)ח"א ר"פ ורמב"ן רש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כסאי  "השמים חודש) ראש שבת (בהפטרת הפסוק על מיוסד שלפנינו המאמר

'שמים' בין כללית חלוקה ברוחניות קיימת כי ויבאר וגו'". רגלי הדום והארץ

ה'מטה'). עם הקשורים (עניינים ל'ארץ' ה'מעלה') עם הקשורים (עניינים

- תורה (לימוד בתורה הן העליונות. בספירות הן נמצאת זו שחלוקה ויתבאר

בישראל  הן ארץ) - מצוות קיום שמים,

מעשים  בעלי שמים, - תורה (בעלי

שמע: בקריאת וכן ארץ). - טובים

שניה  ופרשה (שמים) ראשונה פרשה

השמים  יהיו לבוא ולעתיד (ארץ).

כדברי  ביותר, נעלה באופן והארץ

החדשים  השמים "כאשר הנבואה:

עושה". אני אשר החדשה והארץ

ה' אמר È‡Òk"כה ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ
ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â[שרפרף=] ¿»»∆¬…«¿»

ÈÏ e·z ¯L‡ ˙Èa ‰ÊÈ‡≈∆«ƒ¬∆ƒ¿ƒ
"È˙ÁeÓ ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡Â1, ¿≈∆¿¿»ƒ

a Ô˜f‰ ea¯ ‰Êa ˜i„Óe ספרו ¿«≈»∆«≈«»≈¿
B˙lÁ˙a '¯B‡ ‰¯Bz'2CÈ¯ˆc , »ƒ¿ƒ»¿»ƒ

ÈÏ‚¯ ÌB„‰Â È‡Òk e‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«ƒ¿ƒ«¬«¿»
ÔÈ‡Â Ûeb‰ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡ ‡Ï‰Â«¬…≈¿«¿≈

Ûeb BÏ3ÌeiÒa ‰p‰Â ?¿ƒ≈¿ƒ
(L„Á L‡¯ ˙aLc) ‰¯ËÙ‰‰««¿»»¿«»……∆

·È˙k זמן על הנבואה [=כתובה] ¿ƒ
העתידה  L‡Î¯:4הגאולה Èkƒ«¬∆

ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¬»ƒ¿»»∆
‰NBÚ È‡ ¯L‡ ‰L„Á‰«¬»»¬∆¬ƒ∆
דוד)] (מצודת ההם. [=בימים

ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ Ôk ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿»«≈«¬…«¿¬∆
·e ,ÌÎÓLÂספרו'‰¯Bz ÈËewÏ' ¿ƒ¿∆¿ƒ≈»

BÙBÒa5¯M˜ÓפסוקÌÚ ‰Ê ¿¿«≈∆ƒ
‰p‰Â .'eÎ È‡Òk ÌÈÓM‰ ÔÈÚƒ¿««»«ƒƒ¿ƒ¿ƒ≈

a˜"Î ˜i„Ó ‰Ê ˜eÒÙ¿»∆¿«≈
¯"BÓ„‡מוהרש"בÔ„ÚŒB˙ÓL «¿ƒ¿»≈∆

aמאמרוÈk 'ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„' ¿ƒ««¿ƒƒ
ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡k«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ

אייר ר"ח בשבת ,Á"Ú¯˙6שנאמר
ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ÔÈÚ e‰Ó«ƒ¿««»«ƒ«¬»ƒ
e‰Óe 'eÎ ‰L„Á‰ ı¯‡‰Â¿»»∆«¬»»«
Ì‚Â ?ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê ÔÈÚƒ¿««¿¬∆¿ƒ¿∆¿«
˙lÁ˙aL ˜eÒt‰ ‡È·Ó≈ƒ«»∆ƒ¿ƒ«
È‡Òk ÌÈÓM‰ ,‰¯ËÙ‰‰««¿»»«»«ƒƒ¿ƒ
Ìb ˜i„Óe ,ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â¿»»∆¬…«¿»¿«≈«

Ûeb‰ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡ ‡Ï‰Â ('¯B‡ ‰¯B˙'aL) Ï"p‰ ˜eic‰ ˙‡∆«ƒ««∆¿»«¬…≈¿«
!Ûeb BÏ ÔÈ‡Â¿≈
·È˙k ‰p‰c ,‡È‰ ‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜e7ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a ¿À««≈»∆ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿≈ƒ»»¡…ƒ

ÌÈ‚eÒ '· Ì‰ ı¯‡Â ÌÈÓLc ,ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡≈«»«ƒ¿≈»»∆¿»«ƒ»»∆≈ƒ
,‰‡È¯a‰ ˙eÏÏÎa ÌÈiÏÏk¿»ƒƒƒ¿»«¿ƒ»

Ì‰È‡·ˆ ÏÎÂ ÌÈÓL ירח (שמש »«ƒ¿»¿»≈∆
ˆ·‡È‰וכוכבים) ÏÎÂ ı¯‡Â»»∆¿»¿»∆»

שבארץ) השמים'(הברואים 'צבא כל -

הארץ' 'צבא כל וכן 'שמים' נקראו

'ארץ' ÏÎaנקראו ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ .¿ƒ¿»∆¿»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò שיש כשם ≈∆«ƒ¿«¿¿

הזה  בעולם גשמיים וארץ שמים

עד  רוחני, ועולם עולם בכל כך הגשמי,

השתלשלות' ('סדר המעלות רום

קשורה  טבעת שכל 'שלשלת' מלשון

בחינות  ישנן ממנה), עליונה לטבעת

(רוחניים) וארץ È‡„k˙‡שמים ,ƒ¿ƒ»
[=מוסב fa8È‡˜c‰¯[=מובא] «…«¿»≈

וארץ"] שמים "בראשית.. זה: פסוק

˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ÏÚ«∆∆¿ƒ«¬ƒ
כל  ביותר. העליון העולם הוא 'אצילות'

- אורות - ספירות מעשר מורכב עולם

חסד, [-מוחין], דעת בינה, חכמה,

יסוד  הוד, נצח, תפארת, גבורה,

שבאצילות  (מידות [-מידות] ומלכות

וספירת  עליונים' 'שמים נקראים

העליונה') 'ארץ נקראת ,המלכות
È‡˜c Ô·eÓe'שמים' בין זו חלוקה »¿»≈

ÏÚל'ארץ' Ìb הספירות ומקור שרש ««
זו  דרגה גלויות, 'ספירות' שנהיו קודם

‰Ú˙BÊebנקראת: ˙B¯ÈÙÒ ¯N∆∆¿ƒ«¿
‰l‡ ÌÈÈÚ ÏÎc ,'eÎÂ¿¿»ƒ¿»ƒ≈∆
˙B‚¯c‰ '·Ï ÌÈ˜ÏÁ∆¿»ƒ¿«¿»
‰p‰Â .ı¯‡Â ÌÈÓLc ˙BiÏÏk‰«¿»ƒ¿»«ƒ»»∆¿ƒ≈

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡9ÏÚ »¿«≈«
ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a ˜eÒt‰«»¿≈ƒ»»¡…ƒ

,ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ חז"ל ‡˙ ≈«»«ƒ¿≈»»∆
המורכבת  "בראשית" מהמילה לומדים
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

 מפתח  כללי

ב  ........................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  .................................  קיג, מזמורי תהלים קיב  )ב

 'ב ,פרשת תרומהשבת  ה השמים כסאי"מאמר ד  )ג

ה  ........................  מ"דתש'ה, ראשון-חודש אדרדראש 

   ,תרומה פ"ששיחת   )ד

בי   ..............................  מ"דתש'ה, ראשון-אדר ח"דרב

  פרשת תרומה –לקוטי שיחות   )ה

דל  ..............................................  יאכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

מב  .................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

גמ  .............  פרשת תרומה –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

דמ  ..........רומהפרשת תלשבוע שיעור יומי חומש   )ח

פז  ..............  פרשת תרומהלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

פח  ...................................  פרשת תרומהלשבוע  

זצ  .............פרשת תרומהלשבוע " היום יום"לוח   )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

בק  ..........  פרשת תרומהלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

כגק   ........  פרשת תרומה לשבועפרק אחד ליום  –  )יד

אלק  ...........  פרשת תרומהלשבוע ספר המצוות  –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

לגק  ........................... טק-חקתהלים פרק , ופרק  במלכים 

  זבחיםמסכת  –משניות   )יז

להק  .............................................   ביאור קהתי

מגק  ..............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  יומאמסכת   )יט

מדק  ............................................  פה ףעד ד טעמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   לחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציוניםשו  )כ

עבק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

עגק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כב

עגק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

עהק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

עוק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

עוק  .............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

עזק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'ספר המאמרים ה  )כז

עזק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

עחק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

עטק  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

פבק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )ל

קצ  ...................... פרשת תרומהלשבוע לוח זמנים   )לא

קצא  ......  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לב



ה

'a ,dnexz zyxt zay .c"qa
,oey`x xc` yceg y`xc

.n"cyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÌÈÓM‰ ּבית איזה רגלי הדם והארץ ּכסאי «»«ƒְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

מנּוחתי  מקֹום ואיזה לי ּתבנּו ,1אׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶָ

ּבתחּלתֹו אֹור' ּב'ּתֹורה הּזקן רּבנּו ּבזה ,2ּומדּיק ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

אין  והלא רגלי והדֹום ּכסאי מהּו להבין ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָֹּדצרי

ּגּוף  לֹו ואין הּגּוף ּדמּות ּבסּיּום 3לֹו והּנה . ְְְְִִֵֵַ

ּכתיב  חדׁש) ראׁש (ּדׁשּבת כאׁשר 4ההפטרה ּכי ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹ

אני  אׁשר החדׁשה והארץ החדׁשים ְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמים

וׁשמכם, זרעכם יעמד ּכן לפני עֹומדים ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָֹעֹוׂשה

ּבסֹופֹו ּתֹורה' ענין 5ּוב'לּקּוטי עם זה מקּׁשר ְְְְִִִֵֵֶַַָ

כ"ק  מדּיק זה ּבפסּוק והּנה כּו'. ּכסאי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָהּׁשמים

ּכאׁשר  ּכי ּב'דּבּורֿהּמתחיל' נׁשמתֹוֿעדן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָאדמֹו"ר

תרע"ח  החדׁשים הּׁשמים 6הּׁשמים ענין מהּו , ְֲִִִִַַַַַַַָָָ

זרעכם  ענין ּומהּו כּו' החדׁשה והארץ ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָהחדׁשים

ההפטרה, ׁשּבתחּלת הּפסּוק מביא וגם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָוׁשמכם.

את  ּגם ּומדּיק רגלי, הדם והארץ ּכסאי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשמים

ּדמּות  לֹו אין והלא אֹור') (ׁשּב'תֹורה הּנ"ל ְְֲִֵֶַַַַָֹהּדּיּוק

ּגּוף. לֹו ואין ְֵַהּגּוף

˙c˜e ּכתיב ּדהּנה היא, ּבזה ּבראׁשית 7הּבאּור ¿À«ְְְִִִִֵֵֵֶַָ

הארץ, ואת הּׁשמים את אלקים ְֱִִֵֵֶַַָָָָָֹּברא

ּבכללּות  ּכללּיים סּוגים ב' הם וארץ ְְְִִִִִֵֶַָָָָָּדׁשמים

צבאיה. וכל וארץ צבאיהם וכל ׁשמים ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָהּבריאה,

ּכדאיתא וענין ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּבכל הּוא זה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ּומּובן 8ּבּזהר  ּדאצילּות, ספירֹות עׂשר על ּדקאי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּדכל  וכּו', הּגנּוזֹות  ספירֹות עׂשר על ּגם ְְְְְִֵֶֶַַַָָּדקאי

רּבֹותינּו אמרּו והּנה וארץ. ּדׁשמים הּכללּיֹות הּדרגֹות לב' נחלקים אּלה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָענינים

ׁשּבריאת 9ז"ל  הארץ, ואת הּׁשמים את אלקים ּברא ּבראׁשית הּפסּוק ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעל
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n"cyz'dו ,'` xc` g"xc 'a ,dnexz zyxt zay

ּבׁשביל  היתה צבאיהם וכל והארץ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּׁשמים

יׂשראל  ּובׁשביל ראׁשית ׁשּנקראת ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָהּתֹורה

ּבּתֹורה  ׁשּגם מּובן, ּדמּזה ראׁשית. ְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנקראּו

ׁשּכל  ּדכיון והארץ. הּׁשמים ענין יׁשנֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּוביׂשראל

יׂשראל, ּובׁשביל הּתֹורה ּבׁשביל היא ְְְְִִִִִִִֵַַָָָהּבריאה

עלֿידי  ּבהּבריאה יפעלּו ׁשּיׂשראל ּכדי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָהיינּו

שֿדֿי  ּבמלכּות עֹולם לתּקן ׁשּיהיה ,10הּתֹורה ְְְְִֵֶֶַַַָָ

צריכים  ויׂשראל) (ּבּתֹורה ּבהם ׁשּגם מּובן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהרי

ּדׁשמים  זה וחּלּוק וארץ. ּדׁשמים הענינים ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָלהיֹות

ּכללי. חּלּוק הּוא ּוביׂשראל ּבּתֹורה ׁשּיׁשנֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוארץ

וכן  ּביׂשראל, עבֹודה אֹופּני רּבּוי ׁשּיׁש הגם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּכי

ּבין  ההפרׁש ּכמֹו חלקים, וכּמה ּכּמה יׁש ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבּתֹורה

ּובּתֹורה  ׁשּבעלּֿפה, לתֹורה ׁשּבכתב ְְְִֶֶֶַַָָָָּתֹורה

הּיׁשר  ספר נקרא ּבראׁשית ּגּופא כּו',11ׁשּבכתב ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

עֹוסק  זרעים סדר הּנה ׁשּבעלּֿפה ּבּתֹורה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

אחד  ּכל הּנה הּסדרים ּוׁשאר ּדוקא זרעים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבעניני

ּביניהם  יׁש מּכלֿמקֹום ּבענינֹו, עֹוסק ְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמהם

לֹומדים  אחד ּומּסדר אחת ּדממּסכּתא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָאחדּות,

זה  ּדחּלּוק והינּו, אחרים. סדר אֹו ּבמּסכּתא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָענין

ב' מהּֿׁשאיןּֿכן ּפרטי. חּלּוק רק הּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּביניהם

חּלּוק  הּוא וארץ, ּדׁשמים הּכללּיים ְְְִִִִִִֶַַָָָָָָהענינים

ְִָּכללי.

‰p‰Â ּבּתֹורה וארץ ּדׁשמים הענינים ב' ּכללּות ¿ƒ≈ְְְִִִֶַַָָָָָָָ

לקּיּום  הּתֹורה לּמּוד ּבין ההפרׁש ְְִִֵֵֶַַָהּוא

ׁשּגם  היינּו ׁשמים, הּוא ענינּה ּדתֹורה ְְְְִִִֶַַַַָָָָהּמצֹות.

ׁשמים, ּבבחינת היא ּבארץ למּטה ׁשהיא ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָּכפי

נֹוגע ועד זה אין הּתֹורה את לֹומד (חסֿוׁשלֹום) טהֹור ּבלּתי אדם ּכאׁשר ׁשּגם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

כּו' טמאה מקּבלין ּתֹורה ּדברי ואין לּמּוד 12להּתֹורה, (ּדגדֹול הּמצוֹות וענין . ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻ

מעׂשה  לידי הענינים 13ׁשּמביא ּוב' ּגׁשמּיים. ּבדברים ּדוקא, ּבארץ למּטה הּוא ( ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּתֹורה  ּדמארי הענינים ב' הם יׂשראל) ּבעבֹודת (היינּו ּביׂשראל וארץ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּדׁשמים

טבין  עּובדין עּקר 14ּומארי היה ּדיּׂששכר ּוזבּולּון, יּׂששכר הּנגלה ּובלׁשֹון , ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
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עלינו.10) א.11)נוסח כה, ע"ז א.12)ראה כב, ב.13)ברכות מ, (קט,14)קדושין ה סימן אגה"ק רע"א. קפב, זח"א ראה

קלד. ע' א' כרך להצ"צ ביאוה"ז אֿב. כה, ביאוה"ז א).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמים  נבראו 'ראשית') (הנקראים דברים ב' בעבור ראשית'; "ב' מילים מב'

ÏÈ·Laוארץ: ‰˙È‰ Ì‰È‡·ˆ ÏÎÂ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙‡È¯aL∆¿ƒ««»«ƒ¿»»∆¿»¿»≈∆»¿»ƒ¿ƒ
.˙ÈL‡¯ e‡¯˜pL Ï‡¯NÈ ÏÈ·L·e ˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿≈≈ƒƒ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒ
ÌÈÓM‰ ÔÈÚ BLÈ Ï‡¯NÈ·e ‰¯Bza ÌbL ,Ô·eÓ ‰fÓc¿ƒ∆»∆««»¿ƒ¿»≈∆¿ƒ¿««»«ƒ

‰‡È¯a‰ ÏkL ÔÂÈÎc .ı¯‡‰Â¿»»∆¿≈»∆»«¿ƒ»
ÏÈ·L·e ‰¯Bz‰ ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ
Ï‡¯NiL È„k eÈÈ‰ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿¿≈∆ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚ ‰‡È¯a‰a eÏÚÙÈƒ¿¬¿«¿ƒ»«¿≈
ÌÏBÚ Ôw˙Ï ‰È‰iL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿∆¿«≈»

ÈŒ„Œ˘ ˙eÎÏÓa10 לגלות - ¿«¿
"כל  אשר עד בעולם יתברך מלכותו

בשמך" יקראו בשר Ô·eÓבני È¯‰ ,¬≈»
(Ï‡¯NÈÂ ‰¯Bza) Ì‰a ÌbL∆«»∆«»¿ƒ¿»≈
ÌÈÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰Ê ˜elÁÂ .ı¯‡Â ÌÈÓLc¿»«ƒ»»∆¿ƒ∆
‰¯Bza BLiL ı¯‡Â ÌÈÓLc¿»«ƒ»»∆∆∆¿«»
.ÈÏÏk ˜elÁ ‡e‰ Ï‡¯NÈ·e¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
ÈpÙB‡ Èea¯ LiL Ì‚‰ Èkƒ¬«∆≈ƒ«≈
‰¯Bza ÔÎÂ ,Ï‡¯NÈa ‰„B·Ú¬»¿ƒ¿»≈¿≈«»
BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ‰nk LÈ≈«»¿«»¬»ƒ¿
·˙ÎaL ‰¯Bz ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈»∆ƒ¿»
‰¯Bz·e ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Ï¿»∆¿«∆«»

‡Ùeb ·˙ÎaL בין חלוקה ישנה ∆ƒ¿»»
ÙÒ¯ש ÈL‡¯a˙החומשים: ‡¯˜ ¿≈ƒƒ¿»≈∆

¯Li‰11'eÎ יצחק אברהם ["ספר «»»
(גמרא)] ישרים" שנקראו ÔÎÂויעקב ,¿≈

¯„Ò ‰p‰ ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza«»∆¿«∆ƒ≈≈∆
ÌÈÚ¯Ê ÈÈÚa ˜ÒBÚ ÌÈÚ¯Ê¿»ƒ≈¿ƒ¿¿≈¿»ƒ
Ïk ‰p‰ ÌÈ¯„q‰ ¯‡Le ‡˜Âc«¿»¿»«¿»ƒƒ≈»
,BÈÚa ˜ÒBÚ Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆≈¿ƒ¿»
Ì‰ÈÈa LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈≈≈∆
˙Á‡ ‡zÎqÓÓc ,˙e„Á‡«¿¿ƒ«∆¿»««
ÔÈÚ ÌÈ„ÓBÏ „Á‡ ¯„qÓeƒ≈∆∆»¿ƒƒ¿»
.ÌÈ¯Á‡ ¯„Ò B‡ ‡zÎqÓa¿«∆¿»≈∆¬≈ƒ
Ì‰ÈÈaL ‰Ê ˜elÁc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆∆≈≈∆
Œ‰Ó .ÈË¯t ˜elÁ ˜¯ ‡e‰«ƒ¿»ƒ«
ÌÈÈÚ‰ '· ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»ƒ¿»ƒ
‡e‰ ,ı¯‡Â ÌÈÓLc ÌÈiÏÏk‰«¿»ƒƒ¿»«ƒ»»∆

ÈÏÏk ˜elÁ,בהמשך שיתבאר וכמו ƒ¿»ƒ
'שמים' נקראת התורה כללי, .באופן

וארץ  שמים שישנם כשם לסיכום,

בין  החילוק ברוחניות, ישנם כן גשמיים

בתורה  אלו חילוקים קיימים וכן ארץ, - ל'מלכות' שמים, - המידות ששת

לבאר  מתחיל להלן ו'ארץ'. ל'שמים' המחולק העולם לתקן שעניינם ובישראל

שבתורה. וארץ שמים עניין

L¯Ù‰‰ ‡e‰ ‰¯Bza ı¯‡Â ÌÈÓLc ÌÈÈÚ‰ '· ˙eÏÏk ‰p‰Â¿ƒ≈¿»»ƒ¿»ƒ¿»«ƒ»»∆«»«∆¿≈
Ìei˜Ï ‰¯Bz‰ „enÏ ÔÈa≈ƒ«»¿ƒ
‡e‰ dÈÚ ‰¯B˙c .˙Bˆn‰«ƒ¿¿»ƒ¿»»
‡È‰L ÈÙk ÌbL eÈÈ‰ ,ÌÈÓL»«ƒ«¿∆«¿ƒ∆ƒ
˙ÈÁ·a ‡È‰ ı¯‡a ‰hÓÏ¿«»»»∆ƒƒ¿ƒ«

ÌÈÓL,תורה לומד אדם כאשר - »«ƒ
הוא ÂÂˆ¯Âלומד Â˙ÓÎÁ ֿ הקדוש של

יורדת  שהיא כפי (-שמים) ברוךֿהוא

אך  גשמיים, בעניינים ו'מתלבשת'

יתברך  חכמתו היא ÚÂ„נשארת ,¿«
¯B‰Ë ÈzÏa Ì„‡ ¯L‡k ÌbL∆««¬∆»»ƒ¿ƒ»
˙‡ „ÓBÏ (ÌBÏLÂŒÒÁ)«¿»≈∆
,‰¯Bz‰Ï Ú‚B ‰Ê ÔÈ‡ ‰¯Bz‰«»≈∆≈«¿«»
ÔÈÏa˜Ó ‰¯Bz È¯·c ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ

'eÎ ‰‡ÓË12˙BÂˆn‰ ÔÈÚÂ . À¿»¿ƒ¿««ƒ¿
È„ÈÏ ‡È·nL „enÏ ÏB„‚c)¿»ƒ∆≈ƒƒ≈

‰NÚÓ13ı¯‡a ‰hÓÏ ‡e‰ ( «¬∆¿«»»»∆
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ,‡˜Âc- «¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

לקחת  האדם צריך המצוות בקיום

שום  בהם נרגשת שאין גשמיים חפצים

לקיום  בהם ולהשתמש (-ארץ) קדושה

'שמים'.המצוות  עניין נתבאר כאן עד

וקיום  התורה (לימוד שבתורה ו'ארץ'

ÌÈÓLcהמצוות). ÌÈÈÚ‰ '·e»ƒ¿»ƒ¿»«ƒ
eÈÈ‰) Ï‡¯NÈa ı¯‡Â»»∆¿ƒ¿»≈«¿
'· Ì‰ (Ï‡¯NÈ ˙„B·Úa«¬«ƒ¿»≈≈
È¯‡Óe ‰¯Bz È¯‡Óc ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»≈»»≈

ÔÈ·Ë ÔÈ„·eÚ ובעלי תורה [=בעלי ¿ƒ»ƒ
טובים] 14ÔBLÏ·eמעשים ,ƒ¿

,ÔeÏe·Êe ¯Î˘OÈ ‰Ï‚p‰«ƒ¿∆ƒ»»¿
BÈÚ ¯wÚ ‰È‰ ¯Î˘OÈc¿ƒ»»»»ƒ«ƒ¿»
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ilbx mecd ux`de i`qk minyd

ּבקּיּום  ענינֹו עּקר ּוזבּולּון הּתֹורה, ּבעסק ְְְְְִִִִֵֶַַָָָענינֹו

ּבפרטּיּות 15הּמצוֹות  יׁשנם אּלּו ענינים ב' והּנה . ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

הּתֹורה  ּבעסק האדם עבֹודת לפני ּגם ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָיֹותר

וכּידּוע  הּמדרׁש16ּומצֹות. לבית ההליכה ׁשּלפני , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

עבֹודת  התחלת הּנה ארץ , ּדר ּבמנהג ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוההנהגה

הּתפּלה. ענין הּכנסת, לבית ּבהליכה היא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּיֹום

ׁשמע  קריאת היא הּתפּלה ּובקריאת 17ּדעּקר , ְְְְְִִִִִִַַַַַָ

מלכּות  על ּדקּבלת הענינים ב' יׁשנם ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹׁשמע

ּבחינת  מצוֹות, על וקּבלת ׁשמים, ּבחינת ְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹׁשמים,

ּכדלקּמן. ְְִֶֶַָארץ,

¯e‡·e יּובן הּתפּלה, ּבעבֹודת וארץ ׁשמים ענין ≈ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

הּמתחיל' ּב'דּבּור הּמבאר עלּֿפי ְְְִִִֶַַַַָֹזה

עטר"ת  ּתרּומה לי ּבחינֹות 18ויקחּו ב' ּבענין ְְְְְְִִִִַָ

הרמה  מּלׁשֹון הפרׁשה 19ּתרּומה, .20ּומּלׁשֹון ְְְְֲִִַָָָָָ

ׁש ענין יׁשנֹו הּתרּומה ּבענין ּגם ּכל ּדהּנה ּבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

הּכתּוב  ּתרּומֹות ּדבג' וכּנֹודע ׁשוין, ְְְְִִִֵַַָָָָיׂשראל

ׁשהיא 21מדּבר  האדנים ּתרּומת היא מהן ואחת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

לּגלּגלת  ּבקע הּׁשקל, ואחד 22מחצית אחד לכל , ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ב' יׁשנם ּבהם ּגם אףֿעלּֿפיֿכן אבל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּיׂשראל.

ּב'דּבּור  ּבזה ּומבאר והפרׁשה. ּדהרמה ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹהאֹופּנים

ׁשם  הּנ"ל רּבֹותינּו18הּמתחיל' ּׁשאמרּו מה ּדזהּו , ְְְִֵֶֶַַַַַַָָ

ּברכֹות  ּבמּסכת לוהיה 23ז"ל ׁשמע קדמה לּמה ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָ

ׁשמים  מלכּות על עליו ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמֹוע ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹאם

ּדענין  מצוֹות. על עליו יקּבל ואחרּֿכ ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹּתחּלה

ּבבחינת  הּוא ׁשמע קריאת ׁשל ראׁשֹונה ְְְִִִִֶַַַָָָָּפרׁשה
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יח.15) לג, ברכה יג. מט, ויחי פרש"י ב. פכ"ה, ויק"ר ט. פצ"ט, ב"ר סקנ"הֿקנו.16)ראה אדה"ז שו"ע בסופה. ברכות ראה

ובכ"מ.17) א. כ, במדבר לקו"ת אדה"ז. בסידור יעקב קול הקול תרומה 18)ד"ה אוה"ת וראה ואילך. רלו ע' עטר"ת סה"מ

ואילך. א'שנה א.19)ע' קמז, תרומה ובכ"מ.)20זהר פרשתנו ריש - פרשתנו.21)פרש"י ריש פרש"י ב. כט, מגילה ראה

כו.22) לח, פקודי יג. ל, א.23)תשא יג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÂˆn‰ Ìei˜a BÈÚ ¯wÚ ÔeÏe·Êe ,‰¯Bz‰ ˜ÒÚa15 שהיה"] ¿≈∆«»¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿

עוסקים  והם יששכר לשבט מזון וממציא [=מסחר] בפרקמטיא עוסק זבולון

זבולון  באהליך" ויששכר בצאתך זבולון "שמח משה: שאמר הוא בתורה,

יג) מט, ויחי פרשת (רש"י באהלים בתורה עוסק ויששכר בפרקמטיא .יוצא
ÌLÈ el‡ ÌÈÈÚ '· ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»ƒ≈∆¿»
ÈÙÏ Ìb ¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈«ƒ¿≈
‰¯Bz‰ ˜ÒÚa Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿≈∆«»

,˙BˆÓe אלו עניינים ב' קיימים ƒ¿
התפילה: בעבודת ו'ארץ') ('שמים'

Úe„iÎÂ16‰ÎÈÏ‰‰ ÈÙlL , ¿«»«∆ƒ¿≈«¬ƒ»
‰‚‰‰‰Â L¯„n‰ ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»¿««¿»»
‰p‰ ,ı¯‡ C¯c ‚‰Óa¿ƒ¿«∆∆∆∆ƒ≈
‡È‰ ÌBi‰ ˙„B·Ú ˙ÏÁ˙‰«¿»«¬««ƒ
ÔÈÚ ,˙Òk‰ ˙È·Ï ‰ÎÈÏ‰a«¬ƒ»¿≈«¿∆∆ƒ¿«
‡È‰ ‰lÙz‰ ¯wÚc .‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ»ƒ

ÚÓL ˙‡È¯˜17 באדם הוא (הדין ¿ƒ«¿«
בר  שמעון (כרבי אומנותו' ש'תורתו

באמצע  כלל מפסיק שאינו יוחאי)

להפסיק  צריך לתפילה, לא אף לימודו

קריאתֿשמע) È¯˜·e‡˙ולקרוא ,ƒ¿ƒ«
ÌÈÈÚ‰ '· ÌLÈ ÚÓL¿«∆¿»»ƒ¿»ƒ
,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜c¿«»«…«¿»«ƒ
ÏÚ ˙Ïa˜Â ,ÌÈÓL ˙ÈÁa¿ƒ«»«ƒ¿«»«…
,ı¯‡ ˙ÈÁa ,˙BÂˆÓƒ¿¿ƒ«∆∆

.Ôn˜Ï„k וארץ שמים לסיכום, ¿ƒ¿«»
('שמים') התורה לימוד הוא בתורה

האדם  ובעבודת ('ארץ') המצוות וקיום

('שמים') תורה אנשי בין החילוק הוא

יתבאר  להלן ('ארץ'). מעשה לאנשי

גם  הנמצא לארץ שמים בין החילוק

התפילה  עיקר (שהיא שמע בקריאת

וקיום  התורה ללימוד הכנה המהווה

בהקדים  יתבאר זה חילוק מצוותיה),

לשון  בביאור אופנים שני ביאור

'תרומה'.

ובתרגום  רוממות. - 'ארמותא' בזוהר: מתרגם תרומה" לי "ויקחו הפסוק: את

מורה  ש'ארמותא' נ"ע הרש"ב אדמו"ר מבאר 'אפרשותא'. מתרגם: אונקלוס

ומתגלה. הנמשך דבר על מורה ו'אפרשותא' העלם. - והבדלה רוממות על

תנועת  במאמר, להלן כמבואר בקריאתֿשמע, הנדרשות התנועות שתי הם והן

וירידה  המשכה ותנועת רצוא) (-'שמים', ראשונה בפרשה - והגבהה התנשאות

שני  בפרשה שוב).- 'ארץ', -) ה

·Â˘Â ‡Âˆ¯ רצוא "והחיות המלאכים: עבודת אופן יחזקאל במרכבת נאמר -

עצום  צמאון במקור, להיכלל תשוקה - מרוצה מלשון - 'רצוא' ושוב".

גם  מרחוק. לעמוד למקומם שבים המלאכים - 'שוב' לאלוקות. להתקרב

לצאת  ותשוקה אהבה 'רצוא' אלו: תנועות שתי להיות צריכות האדם בעבודת

ולהימשך  החומריים הגוף מרצונות

עול  עלֿעצמו לקבל - 'שוב' לשורשו.

דוקא, למטה מצוות לקיים מצוות

האדם  בבריאת הכוונה תכלית שהרי

הזה. בעולם מצוות לקיים הוא

ı¯‡Â ÌÈÓL ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿«»«ƒ»»∆
‰Ê Ô·eÈ ,‰lÙz‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»»∆

a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ של מאמרו «ƒ«¿…»¿
נ"ע הרש"ב ea„'ƒ¯אדמו"ר

‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
בשנת ·'ËÚ18¯"˙שנאמר ÔÈÚa¿ƒ¿«

ÔBLlÓ ,‰Óe¯z ˙BÈÁa¿ƒ¿»ƒ¿
‰Ó¯‰19‰L¯Ù‰ ÔBLlÓe20. ¬»»ƒ¿«¿»»

BLÈ ‰Óe¯z‰ ÔÈÚa Ìb ‰p‰c¿ƒ≈«¿ƒ¿««¿»∆¿
,ÔÈÂL Ï‡¯NÈ Ïk BaL ÔÈÚƒ¿«∆»ƒ¿»≈»ƒ
·e˙k‰ ˙BÓe¯z '‚·c Ú„BpÎÂ¿«»ƒ¿¿«»

פעמים a„Ó21¯[=הפסוק] שלוש - ¿«≈
תרומת  אחת בפסוק: נאמרו 'תרומה'

לקרשי  האדנים עבור -) אדנים

לקנות  -) המזבח תרומת אחת המשכן),

תרומת  ואחת ציבור), קרבנות מהן

הבית). לבדק -) Ô‰Óהמשכן ˙Á‡Â¿««≈∆
‡È‰L ÌÈ„‡‰ ˙Óe¯z ‡È‰ƒ¿«»¬»ƒ∆ƒ
˙ÏbÏbÏ Ú˜a ,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆∆««À…∆
מחצית  מטבע של משקלו - [=בקע

Á‡Â„,22השקל] „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»
Ï‡¯NiÓ לכולם קבועה תרומה - ƒƒ¿»≈

משאר  (בשונה השקל' 'מחצית בסכום

קבוע  סכום נקבע שלא התרומות

‡·Ïלתרומה) ישראל . שכל (למרות ¬»
זו) בתרומה ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒשווים

‰Êa ¯‡·Óe .‰L¯Ù‰Â ‰Ó¯‰c ÌÈpÙB‡‰ '· ÌLÈ Ì‰a Ìb«»∆∆¿»»«ƒ¿¬»»¿«¿»»¿…»»∆
ÌL Ï"p‰ 'ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„'a18‰Ó e‰Êc ,eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ¿ƒ««¿ƒ««»¿∆«∆»¿«≈

˙BÎ¯a ˙ÎqÓa Ï"Ê23ÚBÓL Ì‡ ‰È‰ÂÏ ÚÓL ‰Ó„˜ ‰nÏ ¿«∆∆¿»»»»¿»¿«ƒ¿»»ƒ»«
Ïa˜È CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ÂÈÏÚ Ïa˜iL È„k¿≈∆¿«≈»»…«¿»«ƒ¿ƒ»¿««»¿«≈
ÚÓL ˙‡È¯˜ ÏL ‰BL‡¯ ‰L¯t ÔÈÚc .˙BÂˆÓ ÏÚ ÂÈÏÚ»»…ƒ¿¿ƒ¿«»»»ƒ»∆¿ƒ«¿«

‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·a ‡e‰[מעלה לעלות תשוקה Œ˙e¯ÈÒÓe[=מרוצה. ƒ¿ƒ«»ָ¿ƒ
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ז n"cyz'd ,'` xc` g"xc 'a ,dnexz zyxt zay

ּבׁשביל  היתה צבאיהם וכל והארץ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּׁשמים

יׂשראל  ּובׁשביל ראׁשית ׁשּנקראת ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָהּתֹורה

ּבּתֹורה  ׁשּגם מּובן, ּדמּזה ראׁשית. ְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנקראּו

ׁשּכל  ּדכיון והארץ. הּׁשמים ענין יׁשנֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּוביׂשראל

יׂשראל, ּובׁשביל הּתֹורה ּבׁשביל היא ְְְְִִִִִִִֵַַָָָהּבריאה

עלֿידי  ּבהּבריאה יפעלּו ׁשּיׂשראל ּכדי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָהיינּו

שֿדֿי  ּבמלכּות עֹולם לתּקן ׁשּיהיה ,10הּתֹורה ְְְְִֵֶֶַַַָָ

צריכים  ויׂשראל) (ּבּתֹורה ּבהם ׁשּגם מּובן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהרי

ּדׁשמים  זה וחּלּוק וארץ. ּדׁשמים הענינים ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָלהיֹות

ּכללי. חּלּוק הּוא ּוביׂשראל ּבּתֹורה ׁשּיׁשנֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוארץ

וכן  ּביׂשראל, עבֹודה אֹופּני רּבּוי ׁשּיׁש הגם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּכי

ּבין  ההפרׁש ּכמֹו חלקים, וכּמה ּכּמה יׁש ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבּתֹורה

ּובּתֹורה  ׁשּבעלּֿפה, לתֹורה ׁשּבכתב ְְְִֶֶֶַַָָָָּתֹורה

הּיׁשר  ספר נקרא ּבראׁשית ּגּופא כּו',11ׁשּבכתב ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

עֹוסק  זרעים סדר הּנה ׁשּבעלּֿפה ּבּתֹורה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

אחד  ּכל הּנה הּסדרים ּוׁשאר ּדוקא זרעים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבעניני

ּביניהם  יׁש מּכלֿמקֹום ּבענינֹו, עֹוסק ְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמהם

לֹומדים  אחד ּומּסדר אחת ּדממּסכּתא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָאחדּות,

זה  ּדחּלּוק והינּו, אחרים. סדר אֹו ּבמּסכּתא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָענין

ב' מהּֿׁשאיןּֿכן ּפרטי. חּלּוק רק הּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּביניהם

חּלּוק  הּוא וארץ, ּדׁשמים הּכללּיים ְְְִִִִִִֶַַָָָָָָהענינים

ְִָּכללי.

‰p‰Â ּבּתֹורה וארץ ּדׁשמים הענינים ב' ּכללּות ¿ƒ≈ְְְִִִֶַַָָָָָָָ

לקּיּום  הּתֹורה לּמּוד ּבין ההפרׁש ְְִִֵֵֶַַָהּוא

ׁשּגם  היינּו ׁשמים, הּוא ענינּה ּדתֹורה ְְְְִִִֶַַַַָָָָהּמצֹות.

ׁשמים, ּבבחינת היא ּבארץ למּטה ׁשהיא ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָּכפי

נֹוגע ועד זה אין הּתֹורה את לֹומד (חסֿוׁשלֹום) טהֹור ּבלּתי אדם ּכאׁשר ׁשּגם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

כּו' טמאה מקּבלין ּתֹורה ּדברי ואין לּמּוד 12להּתֹורה, (ּדגדֹול הּמצוֹות וענין . ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻ

מעׂשה  לידי הענינים 13ׁשּמביא ּוב' ּגׁשמּיים. ּבדברים ּדוקא, ּבארץ למּטה הּוא ( ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּתֹורה  ּדמארי הענינים ב' הם יׂשראל) ּבעבֹודת (היינּו ּביׂשראל וארץ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּדׁשמים

טבין  עּובדין עּקר 14ּומארי היה ּדיּׂששכר ּוזבּולּון, יּׂששכר הּנגלה ּובלׁשֹון , ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

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
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמים  נבראו 'ראשית') (הנקראים דברים ב' בעבור ראשית'; "ב' מילים מב'

ÏÈ·Laוארץ: ‰˙È‰ Ì‰È‡·ˆ ÏÎÂ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙‡È¯aL∆¿ƒ««»«ƒ¿»»∆¿»¿»≈∆»¿»ƒ¿ƒ
.˙ÈL‡¯ e‡¯˜pL Ï‡¯NÈ ÏÈ·L·e ˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿≈≈ƒƒ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒ
ÌÈÓM‰ ÔÈÚ BLÈ Ï‡¯NÈ·e ‰¯Bza ÌbL ,Ô·eÓ ‰fÓc¿ƒ∆»∆««»¿ƒ¿»≈∆¿ƒ¿««»«ƒ

‰‡È¯a‰ ÏkL ÔÂÈÎc .ı¯‡‰Â¿»»∆¿≈»∆»«¿ƒ»
ÏÈ·L·e ‰¯Bz‰ ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ
Ï‡¯NiL È„k eÈÈ‰ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿¿≈∆ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚ ‰‡È¯a‰a eÏÚÙÈƒ¿¬¿«¿ƒ»«¿≈
ÌÏBÚ Ôw˙Ï ‰È‰iL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿∆¿«≈»

ÈŒ„Œ˘ ˙eÎÏÓa10 לגלות - ¿«¿
"כל  אשר עד בעולם יתברך מלכותו

בשמך" יקראו בשר Ô·eÓבני È¯‰ ,¬≈»
(Ï‡¯NÈÂ ‰¯Bza) Ì‰a ÌbL∆«»∆«»¿ƒ¿»≈
ÌÈÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰Ê ˜elÁÂ .ı¯‡Â ÌÈÓLc¿»«ƒ»»∆¿ƒ∆
‰¯Bza BLiL ı¯‡Â ÌÈÓLc¿»«ƒ»»∆∆∆¿«»
.ÈÏÏk ˜elÁ ‡e‰ Ï‡¯NÈ·e¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
ÈpÙB‡ Èea¯ LiL Ì‚‰ Èkƒ¬«∆≈ƒ«≈
‰¯Bza ÔÎÂ ,Ï‡¯NÈa ‰„B·Ú¬»¿ƒ¿»≈¿≈«»
BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ‰nk LÈ≈«»¿«»¬»ƒ¿
·˙ÎaL ‰¯Bz ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈»∆ƒ¿»
‰¯Bz·e ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Ï¿»∆¿«∆«»

‡Ùeb ·˙ÎaL בין חלוקה ישנה ∆ƒ¿»»
ÙÒ¯ש ÈL‡¯a˙החומשים: ‡¯˜ ¿≈ƒƒ¿»≈∆

¯Li‰11'eÎ יצחק אברהם ["ספר «»»
(גמרא)] ישרים" שנקראו ÔÎÂויעקב ,¿≈

¯„Ò ‰p‰ ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza«»∆¿«∆ƒ≈≈∆
ÌÈÚ¯Ê ÈÈÚa ˜ÒBÚ ÌÈÚ¯Ê¿»ƒ≈¿ƒ¿¿≈¿»ƒ
Ïk ‰p‰ ÌÈ¯„q‰ ¯‡Le ‡˜Âc«¿»¿»«¿»ƒƒ≈»
,BÈÚa ˜ÒBÚ Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆≈¿ƒ¿»
Ì‰ÈÈa LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈≈≈∆
˙Á‡ ‡zÎqÓÓc ,˙e„Á‡«¿¿ƒ«∆¿»««
ÔÈÚ ÌÈ„ÓBÏ „Á‡ ¯„qÓeƒ≈∆∆»¿ƒƒ¿»
.ÌÈ¯Á‡ ¯„Ò B‡ ‡zÎqÓa¿«∆¿»≈∆¬≈ƒ
Ì‰ÈÈaL ‰Ê ˜elÁc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆∆≈≈∆
Œ‰Ó .ÈË¯t ˜elÁ ˜¯ ‡e‰«ƒ¿»ƒ«
ÌÈÈÚ‰ '· ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»ƒ¿»ƒ
‡e‰ ,ı¯‡Â ÌÈÓLc ÌÈiÏÏk‰«¿»ƒƒ¿»«ƒ»»∆

ÈÏÏk ˜elÁ,בהמשך שיתבאר וכמו ƒ¿»ƒ
'שמים' נקראת התורה כללי, .באופן

וארץ  שמים שישנם כשם לסיכום,

בין  החילוק ברוחניות, ישנם כן גשמיים

בתורה  אלו חילוקים קיימים וכן ארץ, - ל'מלכות' שמים, - המידות ששת

לבאר  מתחיל להלן ו'ארץ'. ל'שמים' המחולק העולם לתקן שעניינם ובישראל

שבתורה. וארץ שמים עניין

L¯Ù‰‰ ‡e‰ ‰¯Bza ı¯‡Â ÌÈÓLc ÌÈÈÚ‰ '· ˙eÏÏk ‰p‰Â¿ƒ≈¿»»ƒ¿»ƒ¿»«ƒ»»∆«»«∆¿≈
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ÌÈÓL,תורה לומד אדם כאשר - »«ƒ
הוא ÂÂˆ¯Âלומד Â˙ÓÎÁ ֿ הקדוש של

יורדת  שהיא כפי (-שמים) ברוךֿהוא

אך  גשמיים, בעניינים ו'מתלבשת'

יתברך  חכמתו היא ÚÂ„נשארת ,¿«
¯B‰Ë ÈzÏa Ì„‡ ¯L‡k ÌbL∆««¬∆»»ƒ¿ƒ»
˙‡ „ÓBÏ (ÌBÏLÂŒÒÁ)«¿»≈∆
,‰¯Bz‰Ï Ú‚B ‰Ê ÔÈ‡ ‰¯Bz‰«»≈∆≈«¿«»
ÔÈÏa˜Ó ‰¯Bz È¯·c ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ

'eÎ ‰‡ÓË12˙BÂˆn‰ ÔÈÚÂ . À¿»¿ƒ¿««ƒ¿
È„ÈÏ ‡È·nL „enÏ ÏB„‚c)¿»ƒ∆≈ƒƒ≈

‰NÚÓ13ı¯‡a ‰hÓÏ ‡e‰ ( «¬∆¿«»»»∆
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ,‡˜Âc- «¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

לקחת  האדם צריך המצוות בקיום

שום  בהם נרגשת שאין גשמיים חפצים

לקיום  בהם ולהשתמש (-ארץ) קדושה

'שמים'.המצוות  עניין נתבאר כאן עד

וקיום  התורה (לימוד שבתורה ו'ארץ'

ÌÈÓLcהמצוות). ÌÈÈÚ‰ '·e»ƒ¿»ƒ¿»«ƒ
eÈÈ‰) Ï‡¯NÈa ı¯‡Â»»∆¿ƒ¿»≈«¿
'· Ì‰ (Ï‡¯NÈ ˙„B·Úa«¬«ƒ¿»≈≈
È¯‡Óe ‰¯Bz È¯‡Óc ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»≈»»≈

ÔÈ·Ë ÔÈ„·eÚ ובעלי תורה [=בעלי ¿ƒ»ƒ
טובים] 14ÔBLÏ·eמעשים ,ƒ¿

,ÔeÏe·Êe ¯Î˘OÈ ‰Ï‚p‰«ƒ¿∆ƒ»»¿
BÈÚ ¯wÚ ‰È‰ ¯Î˘OÈc¿ƒ»»»»ƒ«ƒ¿»
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ּבקּיּום  ענינֹו עּקר ּוזבּולּון הּתֹורה, ּבעסק ְְְְְִִִִֵֶַַָָָענינֹו

ּבפרטּיּות 15הּמצוֹות  יׁשנם אּלּו ענינים ב' והּנה . ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

הּתֹורה  ּבעסק האדם עבֹודת לפני ּגם ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָיֹותר

וכּידּוע  הּמדרׁש16ּומצֹות. לבית ההליכה ׁשּלפני , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

עבֹודת  התחלת הּנה ארץ , ּדר ּבמנהג ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוההנהגה

הּתפּלה. ענין הּכנסת, לבית ּבהליכה היא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּיֹום

ׁשמע  קריאת היא הּתפּלה ּובקריאת 17ּדעּקר , ְְְְְִִִִִִַַַַַָ

מלכּות  על ּדקּבלת הענינים ב' יׁשנם ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹׁשמע

ּבחינת  מצוֹות, על וקּבלת ׁשמים, ּבחינת ְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹׁשמים,

ּכדלקּמן. ְְִֶֶַָארץ,

¯e‡·e יּובן הּתפּלה, ּבעבֹודת וארץ ׁשמים ענין ≈ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

הּמתחיל' ּב'דּבּור הּמבאר עלּֿפי ְְְִִִֶַַַַָֹזה

עטר"ת  ּתרּומה לי ּבחינֹות 18ויקחּו ב' ּבענין ְְְְְְִִִִַָ

הרמה  מּלׁשֹון הפרׁשה 19ּתרּומה, .20ּומּלׁשֹון ְְְְֲִִַָָָָָ

ׁש ענין יׁשנֹו הּתרּומה ּבענין ּגם ּכל ּדהּנה ּבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

הּכתּוב  ּתרּומֹות ּדבג' וכּנֹודע ׁשוין, ְְְְִִִֵַַָָָָיׂשראל

ׁשהיא 21מדּבר  האדנים ּתרּומת היא מהן ואחת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

לּגלּגלת  ּבקע הּׁשקל, ואחד 22מחצית אחד לכל , ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ב' יׁשנם ּבהם ּגם אףֿעלּֿפיֿכן אבל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּיׂשראל.

ּב'דּבּור  ּבזה ּומבאר והפרׁשה. ּדהרמה ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹהאֹופּנים

ׁשם  הּנ"ל רּבֹותינּו18הּמתחיל' ּׁשאמרּו מה ּדזהּו , ְְְִֵֶֶַַַַַַָָ

ּברכֹות  ּבמּסכת לוהיה 23ז"ל ׁשמע קדמה לּמה ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָ

ׁשמים  מלכּות על עליו ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמֹוע ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹאם

ּדענין  מצוֹות. על עליו יקּבל ואחרּֿכ ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹּתחּלה

ּבבחינת  הּוא ׁשמע קריאת ׁשל ראׁשֹונה ְְְִִִִֶַַַָָָָּפרׁשה
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יח.15) לג, ברכה יג. מט, ויחי פרש"י ב. פכ"ה, ויק"ר ט. פצ"ט, ב"ר סקנ"הֿקנו.16)ראה אדה"ז שו"ע בסופה. ברכות ראה

ובכ"מ.17) א. כ, במדבר לקו"ת אדה"ז. בסידור יעקב קול הקול תרומה 18)ד"ה אוה"ת וראה ואילך. רלו ע' עטר"ת סה"מ

ואילך. א'שנה א.19)ע' קמז, תרומה ובכ"מ.)20זהר פרשתנו ריש - פרשתנו.21)פרש"י ריש פרש"י ב. כט, מגילה ראה

כו.22) לח, פקודי יג. ל, א.23)תשא יג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÂˆn‰ Ìei˜a BÈÚ ¯wÚ ÔeÏe·Êe ,‰¯Bz‰ ˜ÒÚa15 שהיה"] ¿≈∆«»¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿

עוסקים  והם יששכר לשבט מזון וממציא [=מסחר] בפרקמטיא עוסק זבולון

זבולון  באהליך" ויששכר בצאתך זבולון "שמח משה: שאמר הוא בתורה,

יג) מט, ויחי פרשת (רש"י באהלים בתורה עוסק ויששכר בפרקמטיא .יוצא
ÌLÈ el‡ ÌÈÈÚ '· ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»ƒ≈∆¿»
ÈÙÏ Ìb ¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈«ƒ¿≈
‰¯Bz‰ ˜ÒÚa Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿≈∆«»

,˙BˆÓe אלו עניינים ב' קיימים ƒ¿
התפילה: בעבודת ו'ארץ') ('שמים'

Úe„iÎÂ16‰ÎÈÏ‰‰ ÈÙlL , ¿«»«∆ƒ¿≈«¬ƒ»
‰‚‰‰‰Â L¯„n‰ ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»¿««¿»»
‰p‰ ,ı¯‡ C¯c ‚‰Óa¿ƒ¿«∆∆∆∆ƒ≈
‡È‰ ÌBi‰ ˙„B·Ú ˙ÏÁ˙‰«¿»«¬««ƒ
ÔÈÚ ,˙Òk‰ ˙È·Ï ‰ÎÈÏ‰a«¬ƒ»¿≈«¿∆∆ƒ¿«
‡È‰ ‰lÙz‰ ¯wÚc .‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ»ƒ

ÚÓL ˙‡È¯˜17 באדם הוא (הדין ¿ƒ«¿«
בר  שמעון (כרבי אומנותו' ש'תורתו

באמצע  כלל מפסיק שאינו יוחאי)

להפסיק  צריך לתפילה, לא אף לימודו

קריאתֿשמע) È¯˜·e‡˙ולקרוא ,ƒ¿ƒ«
ÌÈÈÚ‰ '· ÌLÈ ÚÓL¿«∆¿»»ƒ¿»ƒ
,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜c¿«»«…«¿»«ƒ
ÏÚ ˙Ïa˜Â ,ÌÈÓL ˙ÈÁa¿ƒ«»«ƒ¿«»«…
,ı¯‡ ˙ÈÁa ,˙BÂˆÓƒ¿¿ƒ«∆∆

.Ôn˜Ï„k וארץ שמים לסיכום, ¿ƒ¿«»
('שמים') התורה לימוד הוא בתורה

האדם  ובעבודת ('ארץ') המצוות וקיום

('שמים') תורה אנשי בין החילוק הוא

יתבאר  להלן ('ארץ'). מעשה לאנשי

גם  הנמצא לארץ שמים בין החילוק

התפילה  עיקר (שהיא שמע בקריאת

וקיום  התורה ללימוד הכנה המהווה

בהקדים  יתבאר זה חילוק מצוותיה),

לשון  בביאור אופנים שני ביאור

'תרומה'.

ובתרגום  רוממות. - 'ארמותא' בזוהר: מתרגם תרומה" לי "ויקחו הפסוק: את

מורה  ש'ארמותא' נ"ע הרש"ב אדמו"ר מבאר 'אפרשותא'. מתרגם: אונקלוס

ומתגלה. הנמשך דבר על מורה ו'אפרשותא' העלם. - והבדלה רוממות על

תנועת  במאמר, להלן כמבואר בקריאתֿשמע, הנדרשות התנועות שתי הם והן

וירידה  המשכה ותנועת רצוא) (-'שמים', ראשונה בפרשה - והגבהה התנשאות

שני  בפרשה שוב).- 'ארץ', -) ה

·Â˘Â ‡Âˆ¯ רצוא "והחיות המלאכים: עבודת אופן יחזקאל במרכבת נאמר -

עצום  צמאון במקור, להיכלל תשוקה - מרוצה מלשון - 'רצוא' ושוב".

גם  מרחוק. לעמוד למקומם שבים המלאכים - 'שוב' לאלוקות. להתקרב

לצאת  ותשוקה אהבה 'רצוא' אלו: תנועות שתי להיות צריכות האדם בעבודת

ולהימשך  החומריים הגוף מרצונות

עול  עלֿעצמו לקבל - 'שוב' לשורשו.

דוקא, למטה מצוות לקיים מצוות

האדם  בבריאת הכוונה תכלית שהרי

הזה. בעולם מצוות לקיים הוא

ı¯‡Â ÌÈÓL ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿«»«ƒ»»∆
‰Ê Ô·eÈ ,‰lÙz‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»»∆

a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ של מאמרו «ƒ«¿…»¿
נ"ע הרש"ב ea„'ƒ¯אדמו"ר

‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
בשנת ·'ËÚ18¯"˙שנאמר ÔÈÚa¿ƒ¿«

ÔBLlÓ ,‰Óe¯z ˙BÈÁa¿ƒ¿»ƒ¿
‰Ó¯‰19‰L¯Ù‰ ÔBLlÓe20. ¬»»ƒ¿«¿»»

BLÈ ‰Óe¯z‰ ÔÈÚa Ìb ‰p‰c¿ƒ≈«¿ƒ¿««¿»∆¿
,ÔÈÂL Ï‡¯NÈ Ïk BaL ÔÈÚƒ¿«∆»ƒ¿»≈»ƒ
·e˙k‰ ˙BÓe¯z '‚·c Ú„BpÎÂ¿«»ƒ¿¿«»

פעמים a„Ó21¯[=הפסוק] שלוש - ¿«≈
תרומת  אחת בפסוק: נאמרו 'תרומה'

לקרשי  האדנים עבור -) אדנים

לקנות  -) המזבח תרומת אחת המשכן),

תרומת  ואחת ציבור), קרבנות מהן

הבית). לבדק -) Ô‰Óהמשכן ˙Á‡Â¿««≈∆
‡È‰L ÌÈ„‡‰ ˙Óe¯z ‡È‰ƒ¿«»¬»ƒ∆ƒ
˙ÏbÏbÏ Ú˜a ,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆∆««À…∆
מחצית  מטבע של משקלו - [=בקע

Á‡Â„,22השקל] „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»
Ï‡¯NiÓ לכולם קבועה תרומה - ƒƒ¿»≈

משאר  (בשונה השקל' 'מחצית בסכום

קבוע  סכום נקבע שלא התרומות

‡·Ïלתרומה) ישראל . שכל (למרות ¬»
זו) בתרומה ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒשווים

‰Êa ¯‡·Óe .‰L¯Ù‰Â ‰Ó¯‰c ÌÈpÙB‡‰ '· ÌLÈ Ì‰a Ìb«»∆∆¿»»«ƒ¿¬»»¿«¿»»¿…»»∆
ÌL Ï"p‰ 'ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„'a18‰Ó e‰Êc ,eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ¿ƒ««¿ƒ««»¿∆«∆»¿«≈

˙BÎ¯a ˙ÎqÓa Ï"Ê23ÚBÓL Ì‡ ‰È‰ÂÏ ÚÓL ‰Ó„˜ ‰nÏ ¿«∆∆¿»»»»¿»¿«ƒ¿»»ƒ»«
Ïa˜È CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ÂÈÏÚ Ïa˜iL È„k¿≈∆¿«≈»»…«¿»«ƒ¿ƒ»¿««»¿«≈
ÚÓL ˙‡È¯˜ ÏL ‰BL‡¯ ‰L¯t ÔÈÚc .˙BÂˆÓ ÏÚ ÂÈÏÚ»»…ƒ¿¿ƒ¿«»»»ƒ»∆¿ƒ«¿«

‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·a ‡e‰[מעלה לעלות תשוקה Œ˙e¯ÈÒÓe[=מרוצה. ƒ¿ƒ«»ָ¿ƒ
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n"cyz'dח ,'` xc` g"xc 'a ,dnexz zyxt zay

ּכּמפרׁש ּומסירּותֿנפׁש, הּכּונה 24רצֹוא ׁשּזֹוהי ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ

גֹו' יׂשראל ׁשמע הּפרּוׁש25ּבאמירת ּגם וזהּו , ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָ

ּבאפן  יתּבר מלכּותֹו קּבלת זה, ּבפסּוק ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹהּפׁשּוט

ּבהמׁש וכן ּומסירּותֿנפׁש, הּבּטּול ּתכלית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשל

ּובכל 26ּכתיב  לבב ּבכל אלקי הוי' את ואהבּת ְְְְְְְֱֲִֵֶַָָָָָָָֹ

רצֹוא  ׁשל ענין הּוא זה ּדכל ,מאד ּובכל ְְְְְְִֶֶֶַָָָָֹנפׁש

ודּברּת ּבּה נאמר ולכן ׁשמים, ּבחינת ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָוהעלאה,

מדּבר 27ּבם  הּכתּוב ּתֹורה ּבדברי ּבחינת 28, , ְְְְִִֵֵַַַָָָ

הרמה  קאי 29ׁשמים, ׁשנּיה ּבפרׁשה מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּבּה נאמר ולכן ארץ, ּבחינת מצוֹות, על ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבקּבלת

וׂשבעּת ואכלּת ׁשל לאפן עד גֹו' דגנ ,30ואספּת ְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשּוב  ּבחינת ארץ, ויׁש31ּבחינת אפרׁשּותא. , ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

נבנה  ׁשמהּתרּומֹות מה עם קׁשּור זה ׁשענין ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלֹומר

ּדגם ּדׁשמים הּמׁשּכן, הענינים ב' היּו ּבּמׁשּכן ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ

ׁשמים, ּבחינת מּקיף, ּבחינת הם יריעֹות ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָוארץ,

וכּו', והּכלים  הּקרׁשים ּבֹו היּו לזה ונֹוסף ְְְְְִִֵֶַַָָָָּתֹורה,

מצוֹות  ארץ, ּדנֹוסף 32ּבחינת ּבזה, להֹוסיף ויׁש . ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָ

הרמה  ּבחינת היא ׁשּתֹורה ׁשם הּמבאר ְְֲִִֶַַַָָָָָֹעל

יׁש יֹותר ּבפרטּיּות הּנה אפרׁשּותא, הם ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּומצוֹות

אֹור' ּב'תֹורה וכּמבאר הרמה. ּבחינת ּגם ְְְְְְֲִִַַַָָָָֹּבמצוֹות

ׁשרפרף 33ׁשם  ּכמֹו הּוא רגלי הדם והארץ ּדענין ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹ

וכן  הארץ. מעל הרגל את להגּביּה הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשענינֹו

ענינן הּדברים mBהּמצֹות את להעלֹות ההרמה, ְְִִַָָ©ְְֲֲִֶַַַָָָ

למעלה. ְְְִִַַַָהּגׁשמּיים

ÌÓ‡ והארץ החדׁשים הּׁשמים ּׁשּנאמר מה »¿»ְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָ

לפני  עֹומדים עֹוׂשה אני אׁשר ְְֲֲֲִִֶֶַַָָָהחדׁשה

לענין  ּדנֹוסף ּובארץ. ּבּׁשמים לגמרי חדׁש ענין הּוא וׁשמכם זרעכם יעמד ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּכן

וׁשֹוב  רצֹוא ענין ּגם יהיה עּתה, ׁשהם ּכפי וׁשֹוב) (רצֹוא וארץ ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשמים

והענין  לגמרי. התחּדׁשּות ׁשל ּבאפן חדׁשים, ּבבחינת ויהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלעתידֿלבא,

ּדחּדּוׁש34הּוא  מּמׁש. לחדׁשים הּיׁשנֹות חּדּוׁש ּבין הפרׁש ׁשּיׁש ידּוע ּדהּנה ,ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
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ilbx mecd ux`de i`qk minyd

יֹום  ּבכל ּתמיד הּוא ּובארץ ּבּׁשמים ְְִִֶַַַָָָָָָהּיׁשנֹות

ׁשאֹומרים  ּכמֹו יֹום 35ויֹום, ּבכל ּבטּובֹו המחּדׁש ְְְְְִֵֶַַָָ

נקרא  זה חּדּוׁש אמנם ּבראׁשית . מעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָּתמיד

נקרא  ׁשהּוא ּבזה ּכּמדּגׁש ּבלבד, הּיׁשנֹות ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֻחּדּוׁש

ענין  מהּֿׁשאיןּֿכן ּבראׁשית. מעׂשה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַחּדּוׁש

ׁשּיהיה  הּוא החדׁשה והארץ החדׁשים ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמים

(עלֿידי  נעׂשים ּׁשּיׂשראל מה וזהּו ּגמּור. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָחּדּוׁש

ּבמעׂשה  להקּב"ה ׁשּתף ּבבחינת ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֻהעבֹודה)

מהּוים 36ּבראׁשית  הם עבֹודתם ׁשעלֿידי מּׁשּום , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

מּמׁש. חדׁשים וארץ ֲִִֶַַָָָָָׁשמים

¯e‡·e הּוא ׁשּכתּוב 37הענין מה ידּוע ּדהּנה , ≈ְְִִֵֶַַָָָָ

חּיים' ֿ 38ּב'עץ אֹור היה הּכל ּדבתחּלת ְְְִִִֵַַַָָֹ

היה  ואחרּֿכ החלל מקֹום ּכל ממּלא ְְְֵֵֶַַַָָָָָָאיןֿסֹוף

כּו'. וקצר ּדק קו נמׁש ואחרּֿכ ְְְְִִַַַַַַָָָהּצמצּום

להיֹות  צרי היה לּמה להבין, צרי ְְְְִִִִִָָָָָָָָולכאֹורה

הּוא  הּצמצּום על ׁשהּטעם ּדאף הּצמצּום. ְְְְִִִֶַַַַַַַַענין

החלל  מקֹום ממּלא אֹורֿאיןֿסֹוף ׁשהיה ְְִֵֵֶֶַָָָָמּׁשּום

היה  ולכן כּו', העֹולמֹות לעמידת מקֹום היה ְְֲִֵַַָָָָָָָָֹולא

כּו', והּקצר הּדק הּקו נמׁש ואחרּֿכ ְְְְִִַַַַַַַַַָָָהּצמצּום

ּבּתחּלה  היה לּמה מּובן אינֹו עדין ְֲִִִֵַַָָָָָָָָמּכלֿמקֹום

ׁשּיהיה  החלל ּבמקֹום איןֿסֹוף ּבבחינת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָהּגּלּוי

ּבכח  והרי הּקו, המׁשכת ואחרּֿכ ְְְְֲִֵַַַַַַַַַָָֹהּצמצּום

המׁשכת  לכּתחּלה להיֹות יכֹול היה ְְְְִִֵַַַָָָָָָהאיןֿסֹוף

העצמּות. מן נמׁש הּקו והרי ּוגבּול, ּבמּדה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָהּקו

ּכאׁשר  ּכי הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבסֹוף ּבזה ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹּומבאר

תרע"ח  החדׁשים ּבתחּלה 39הּׁשמים ׁשהיה ׁשּזה , ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּיׂשראל  ּכדי הּוא החלל מקֹום ממּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָהאֹור

ּבחינת  ּגם להמׁשי יּוכלּו עבֹודתם ְְְְְֲִִֵַַַַָָעלֿידי

זה  ׁשאֹור ּדמּכיון הּצמצּום, ׁשּלפני ֿ סֹוף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָאֹורֿאין

זה  הרי הּצמצּום לפני החלל מקֹום ממּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהיה

מקֹום  ׁשּגם ּכביכֹול, ּורגילּות הכׁשרה ְְְְִִֵֵֶַַָָָמעין

אמנם  זה. אֹור ּגּלּוי לקּבל יכֹול עבֹודה 40החלל ְְֲִֵֶֶַָָָָָָ
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ואילך. לארץ.35)שם המאיר ב.36)נוסח קיט, א. י, שבת רפג.37)ראה ע' שם תרע"ח סה"מ שם.39)בתחלתו.38)ראה

רפד.40) ע' שם תרע"ח סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯ÓB‡L BÓk ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa „ÈÓz ‡e‰ ı¯‡·e ÌÈÓMa35 «»«ƒ»»∆»ƒ¿»»¿∆¿ƒ

ÌÓ‡ .˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ „ÈÓz ÌBÈ ÏÎa B·eËa LcÁÓ‰«¿«≈¿¿»»ƒ«¬≈¿≈ƒ»¿»
‡e‰L ‰Êa Lb„nk ,„·Ïa ˙BLi‰ LecÁ ‡¯˜ ‰Ê LecÁƒ∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿««À¿»¿∆∆
ÌÈÓM‰ ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ LecÁ ‡¯˜ƒ¿»ƒ«¬≈¿≈ƒ«∆≈≈ƒ¿««»«ƒ

‰L„Á‰ ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰«¬»ƒ¿»»∆«¬»»
.¯eÓb LecÁ ‰È‰iL ‡e‰∆ƒ¿∆ƒ»
ÌÈNÚ Ï‡¯NiM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ¿»≈«¬ƒ
˙ÈÁ·a (‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ)«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«
‰NÚÓa ‰"a˜‰Ï ÛzLÀ»¿«»»¿«¬≈

˙ÈL‡¯a36 הגמרא דברי (לדוגמא, ¿≈ƒ
אמת  דין שדן דיין "כל :(36 (שבהערה

 ֿ להקדוש שותף נעשה כאילו לאמיתו..

בראשית" במעשה ÌeMÓברוךֿהוא ,ƒ
ÌÈe‰Ó Ì‰ Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»»≈¿«ƒ
.LnÓ ÌÈL„Á ı¯‡Â ÌÈÓL»«ƒ»»∆¬»ƒ«»
והארץ  החדשים "השמים עניין להבנת

עניין  לבאר יקדים החדשה",

שלפני  האור שבגילוי ה'התחדשות'

הצמצום.

ÌÂˆÓˆ ֿ הקדוש של שאורו מאחר -

("אור  מוגבל בלתי הוא ברוךֿהוא

זה  לאור איֿאפשר סוף") אין

להחיותם  הנבראים בתוך להתלבש

 ֿ הקדושֿברוך 'צמצם' לזאת לקיימם,

צמצומים  ועלֿידי הגדול אורו הוא

במדה  האור בא ועצומים רבים

אמנם  הנבראים. להחיות וגבול

בקיום  ישראל בני עבודת עלֿידי

ומרוממים  מזככים שבזה המצוות,

שיהי' בעולם פועלים העולם, את

זה  אור בו להתגלות ראוי כלי

הצמצום. שלפני הגדול

¯e‡·e‡e‰ ÔÈÚ‰37‰p‰c , ≈»ƒ¿»¿ƒ≈
ıÚ'a ·e˙kL ‰Ó Úe„È»««∆»¿≈

'ÌÈiÁ38‰È‰ Ïk‰ ˙lÁ˙·c «ƒ¿ƒ¿ƒ««…»»
Ïk ‡lÓÓ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈¿«≈»

CkŒ¯Á‡Â ,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó כאשר ¿∆»»¿««»
(שאינם  העולמות לברוא ברצונו עלה

בשעה  כ'מציאות' להתקיים מסוגלים

לכן זה), אור ««‰È‰שמאיר
ÌeˆÓv‰ וסילק עצמו, את צמצם - «ƒ¿

יאיר, לבל הגדול «»»¿CkŒ¯Á‡Âאורו
CLÓ הגדול האור c˜מן Â˜ ƒ¿«««

¯ˆ˜Â(העולמות נתהוו זה ÔÈ·‰Ï,(ומ'קו' CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ .'eÎ ¿»»¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
ÏÚ ÌÚh‰L Û‡c .ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰nÏ»»»»»ƒƒ¿ƒ¿««ƒ¿¿«∆««««
ÌB˜Ó ‡lÓÓ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‰È‰L ÌeMÓ ‡e‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ∆»»≈¿«≈¿
‰È‰ ÔÎÏÂ ,'eÎ ˙BÓÏBÚ‰ ˙„ÈÓÚÏ ÌB˜Ó ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÏÁ‰∆»»¿…»»»«¬ƒ«»»¿»≈»»
CLÓ CkŒ¯Á‡Â ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿««»ƒ¿«
ŒÏkÓ ,'eÎ ¯ˆw‰Â ˜c‰ Âw‰««««¿«»»ƒ»
‰nÏ Ô·eÓ BÈ‡ ÔÈ„Ú ÌB˜Ó»¬«ƒ≈»»»
˙ÈÁ·a Èelb‰ ‰lÁza ‰È‰»»«¿ƒ»«ƒƒ¿ƒ«
ÏÏÁ‰ ÌB˜Óa ÛBÒŒÔÈ‡≈ƒ¿∆»»
CkŒ¯Á‡Â ÌeˆÓv‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿¿««»
ÁÎa È¯‰Â ,Âw‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««««¬≈¿…«
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈»»»ƒ¿
‰cÓa Âw‰ ˙ÎLÓ‰ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»«¿»«««¿ƒ»
ÔÓ CLÓ Âw‰ È¯‰Â ,Ïe·‚e¿«¬≈««ƒ¿«ƒ

˙eÓˆÚ‰ הנמשך הדק ה'קו' - »«¿
אור  גילוי - עניינו הצמצום לאחר

הוא  זה ואור ומוגבל. מדוד באופן

הצמצום. קודם שהיה האור מן נמשך

צריך  היה מדוע השאלה, נשאלת

ואחרֿכך  גילוי קודם זה, סדר להיות

אור  גילוי לאחרֿמכן ורק צמצום,

גילוי  מלכתחילה היה לא מדוע הקו,

לכוח  בהתאם ומוגבל מדוד אור

ÛBÒaהנבראים  ‰Êa ¯‡·Óe ?¿…»»∆¿
¯L‡k Èk 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac'ƒ««¿ƒƒ«¬∆

Á"Ú¯˙ ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰39, «»«ƒ«¬»ƒ
¯B‡‰ ‰lÁ˙a ‰È‰L ‰fL∆∆∆»»ƒ¿ƒ»»
È„k ‡e‰ ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ‡lÓÓ¿«≈¿∆»»¿≈
Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿≈¬»»
˙ÈÁa Ìb CÈLÓ‰Ï eÏÎeÈ¿¿«¿ƒ«¿ƒ«
ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆ƒ¿≈
‰Ê ¯B‡L ÔÂÈkÓc ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿ƒ≈»∆∆
ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰»»¿«≈¿∆»»
ÔÈÚÓ ‰Ê È¯‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙÏƒ¿≈«ƒ¿¬≈∆≈≈
,ÏBÎÈ·k ˙eÏÈ‚¯e ‰¯LÎ‰«¿»»¿ƒƒ¿»
ÏBÎÈ ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ÌbL∆«¿∆»»»

ÌÓ‡ .‰Ê ¯B‡ Èelb Ïa˜Ï40 ¿«≈ƒ∆»¿»
אור  לגילוי בנוגע המובא זה ביאור

והמשכת  גילוי אופן רק מבאר הקו,

קיום  עלֿידי הנעשה עכשיו האור

האיר  כבר זה שאור ומצוות, תורה

אנו  ובעבודתנו הצמצום, קודם

הגילוי: BÊ'מחדשים' ‰„B·Ú¬»
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ט n"cyz'd ,'` xc` g"xc 'a ,dnexz zyxt zay

ּכּמפרׁש ּומסירּותֿנפׁש, הּכּונה 24רצֹוא ׁשּזֹוהי ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ

גֹו' יׂשראל ׁשמע הּפרּוׁש25ּבאמירת ּגם וזהּו , ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָ

ּבאפן  יתּבר מלכּותֹו קּבלת זה, ּבפסּוק ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹהּפׁשּוט

ּבהמׁש וכן ּומסירּותֿנפׁש, הּבּטּול ּתכלית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשל

ּובכל 26ּכתיב  לבב ּבכל אלקי הוי' את ואהבּת ְְְְְְְֱֲִֵֶַָָָָָָָֹ

רצֹוא  ׁשל ענין הּוא זה ּדכל ,מאד ּובכל ְְְְְְִֶֶֶַָָָָֹנפׁש

ודּברּת ּבּה נאמר ולכן ׁשמים, ּבחינת ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָוהעלאה,

מדּבר 27ּבם  הּכתּוב ּתֹורה ּבדברי ּבחינת 28, , ְְְְִִֵֵַַַָָָ

הרמה  קאי 29ׁשמים, ׁשנּיה ּבפרׁשה מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּבּה נאמר ולכן ארץ, ּבחינת מצוֹות, על ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבקּבלת

וׂשבעּת ואכלּת ׁשל לאפן עד גֹו' דגנ ,30ואספּת ְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשּוב  ּבחינת ארץ, ויׁש31ּבחינת אפרׁשּותא. , ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

נבנה  ׁשמהּתרּומֹות מה עם קׁשּור זה ׁשענין ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלֹומר

ּדגם ּדׁשמים הּמׁשּכן, הענינים ב' היּו ּבּמׁשּכן ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ

ׁשמים, ּבחינת מּקיף, ּבחינת הם יריעֹות ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָוארץ,

וכּו', והּכלים  הּקרׁשים ּבֹו היּו לזה ונֹוסף ְְְְְִִֵֶַַָָָָּתֹורה,

מצוֹות  ארץ, ּדנֹוסף 32ּבחינת ּבזה, להֹוסיף ויׁש . ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָ

הרמה  ּבחינת היא ׁשּתֹורה ׁשם הּמבאר ְְֲִִֶַַַָָָָָֹעל

יׁש יֹותר ּבפרטּיּות הּנה אפרׁשּותא, הם ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּומצוֹות

אֹור' ּב'תֹורה וכּמבאר הרמה. ּבחינת ּגם ְְְְְְֲִִַַַָָָָֹּבמצוֹות

ׁשרפרף 33ׁשם  ּכמֹו הּוא רגלי הדם והארץ ּדענין ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹ

וכן  הארץ. מעל הרגל את להגּביּה הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשענינֹו

ענינן הּדברים mBהּמצֹות את להעלֹות ההרמה, ְְִִַָָ©ְְֲֲִֶַַַָָָ

למעלה. ְְְִִַַַָהּגׁשמּיים

ÌÓ‡ והארץ החדׁשים הּׁשמים ּׁשּנאמר מה »¿»ְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָ

לפני  עֹומדים עֹוׂשה אני אׁשר ְְֲֲֲִִֶֶַַָָָהחדׁשה

לענין  ּדנֹוסף ּובארץ. ּבּׁשמים לגמרי חדׁש ענין הּוא וׁשמכם זרעכם יעמד ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּכן

וׁשֹוב  רצֹוא ענין ּגם יהיה עּתה, ׁשהם ּכפי וׁשֹוב) (רצֹוא וארץ ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשמים

והענין  לגמרי. התחּדׁשּות ׁשל ּבאפן חדׁשים, ּבבחינת ויהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלעתידֿלבא,

ּדחּדּוׁש34הּוא  מּמׁש. לחדׁשים הּיׁשנֹות חּדּוׁש ּבין הפרׁש ׁשּיׁש ידּוע ּדהּנה ,ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
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השל"ה.24) בשם נעילה תפילת סוף אדה"ז סידור ד.25)ראה ו, ה.26)ואתחנן ד, ז.27)שם ד, יג,28)שם ברכות ראה

רפב.29)ב. ע' שם תרע"ח סה"מ וראה ועוד. א. נ, ג. מט, שם שה"ש לקו"ת ידֿטו.30)ראה יא, לקו"ת 31)עקב ראה

שם. תרע"ח סה"מ וראה א. נ, ב 32)שם תקעג, ויקהל תו"ח ואילך. שלט ע' ח"א תקס"ה סה"מ ויקהל. ר"פ תו"א ראה

ובכ"מ. ואילך. א'תלב ע' תרומה אוה"ת ואילך. ב'תשצא ע' ז' כרך ויקהל אוה"ת ב.33)ואילך. תרע"ח 34)א, סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L¯Ùnk ,˘Ù24'B‚ Ï‡¯NÈ ÚÓL ˙¯ÈÓ‡a ‰ek‰ È‰BfL25 ∆∆«¿…»∆ƒ««»»«¬ƒ«¿«ƒ¿»≈

שיצאה  עד קריאתֿשמע של ראשון פסוק באמירת שהאריך עקיבא רבי כמו -

אצל  ה'מסירותֿנפש' שענין מוהרש"ב אדמו"ר ומבאר 'אחד'. באמירת נשמתו

(כלשון  'רצון' פירוש 'נפש' אלא קידושֿהשם, על למות רק אינו יהודי כל

הזה" העם אל נפשי "אין הפסוק

ו'מסירותֿנפש' רצוני") "אין שפירושו

השקוע  רצונו כל ולבטל למסור עניינה

רצון  רק לו שישאר עד העולם, בענייני

הפסוק  כדברי לאלקות, להתקרב

מתי  חי לאֿל לאלוקים נפשי "צמאה

אלוקים" פני ואראה Ìbאבוא e‰ÊÂ ,¿∆«
‰Ê ˜eÒÙa ËeLt‰ Le¯t‰- «≈«»¿»∆

אחד" ה' אלוקינו ˜Ïa˙"ה' ,«»«
ÏL ÔÙ‡a C¯a˙È B˙eÎÏÓ«¿ƒ¿»≈¿…∆∆
,LÙŒ˙e¯ÈÒÓe Ïeha‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«ƒ¿ƒ∆∆

·È˙k CLÓ‰a ÔÎÂ26z·‰‡Â ¿≈«∆¿≈¿ƒ¿»«¿»
E··Ï ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡≈¬»»¡…∆¿»¿»¿
ÏÎc ,E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e¿»«¿¿¿»¿…∆¿»
‡Bˆ¯ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ‰Ê∆ƒ¿»∆»
ÔÎÏÂ ,ÌÈÓL ˙ÈÁa ,‰‡ÏÚ‰Â¿«¬»»¿ƒ«»«ƒ¿»≈

da ¯Ó‡ראשונה z¯a„Âבפרשה ∆¡«»¿ƒ«¿»
Ìa27,:חז"ל Bz¯‰ואמרו È¯·„a »¿ƒ¿≈»

¯a„Ó ·e˙k‰28˙ÈÁa , «»¿«≈¿ƒ«
ÌÈÓL) תורה לימוד לעיל, כמבואר »«ƒ

'שמים') ‰¯Ó‰נקרא ,29Œ‰Ó . ¬»»«
‰iL ‰L¯Ùa ÔkŒÔÈ‡M והיה" - ∆≈≈¿»»»¿ƒ»

מצוותי" אל תשמעו שמוע ≈̃«‡Èאם
˙BÂˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜a פרשה אחר - ¿«»«…ƒ¿

ו'רצוא' העלאה שעניינה ראשונה

בפרשה  האנוכית, ממציאותו לצאת

מצוות  לקיים עלֿעצמו מקבל שניה

הגשמי  בעולם נמצא שהוא כמו ,בגופו
da ¯Ó‡ ÔÎÏÂ ,ı¯‡ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆¿»≈∆¡«»
ÔÙ‡Ï „Ú 'B‚ E‚„ zÙÒ‡Â¿»«¿»¿»∆«»…∆

zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ÏL30˙ÈÁa , ∆¿»«¿»¿»»¿»¿ƒ«
·eL ˙ÈÁa ,ı¯‡31, ∆∆¿ƒ«

ÔÈÚL ¯ÓBÏ LÈÂ .‡˙eL¯Ù‡«¿»»¿≈«∆ƒ¿»
‰Ó ÌÚ ¯eL˜ ‰Ê∆»ƒ«
,ÔkLn‰ ‰· ˙BÓe¯z‰ÓL∆≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»
ÌÈÈÚ‰ '· eÈ‰ ÔkLna Ì‚c¿««ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ

˙BÚÈ¯È ,ı¯‡Â ÌÈÓLc כיסויי ¿»«ƒ»»∆¿ƒ

ÊÏ‰המשכן  ÛÒBÂ ,‰¯Bz ,ÌÈÓL ˙ÈÁa ,ÛÈwÓ ˙ÈÁa Ì‰≈¿ƒ««ƒ¿ƒ«»«ƒ»¿»¿∆
˙BÂˆÓ ,ı¯‡ ˙ÈÁa ,'eÎÂ ÌÈÏk‰Â ÌÈL¯w‰ Ba eÈ‰32LÈÂ . »«¿»ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ«∆∆ƒ¿¿≈

˙ÈÁa ‡È‰ ‰¯BzL ÌL ¯‡·n‰ ÏÚ ÛÒBc ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆¿»««¿…»»∆»ƒ¿ƒ«
LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa ‰p‰ ,‡˙eL¯Ù‡ Ì‰ ˙BÂˆÓe ‰Ó¯‰¬»»ƒ¿≈«¿»»ƒ≈ƒ¿»ƒ≈≈
.‰Ó¯‰ ˙ÈÁa Ìb ˙BÂˆÓa¿ƒ¿«¿ƒ«¬»»

ÌL '¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nÎÂ33 ¿«¿…»¿»»
‡e‰ ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â ÔÈÚc¿ƒ¿«¿»»∆¬…«¿»
‡e‰ BÈÚL Û¯Ù¯L BÓk¿¿«¿«∆ƒ¿»
ÏÚÓ Ï‚¯‰ ˙‡ dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«∆»∆∆≈«
Ìb ÔÈÚ ˙Bˆn‰ ÔÎÂ .ı¯‡‰»»∆¿≈«ƒ¿ƒ¿»»«
˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ,‰Ó¯‰‰«¬»»¿«¬∆
.‰ÏÚÓÏ ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ««¿ƒƒ¿«¿»
התפילה: בעבודת וארץ שמים לסיכום,

מסירותֿנפש, - ראשונה פרשה

פרשה  'שמים'. תורה, לימוד העלאה,

קיום  למטה, המשכה תנועה - שניה

יריעות  במשכן גם וכן 'ארץ'. - המצוות

'ארץ'. - וכלים קרשים 'שמים'. - הגג

¯Ó‡pM ‰Ó ÌÓ‡:לעתידֿלבוא »¿»«∆∆¡«
ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¬»ƒ¿»»∆
‰NBÚ È‡ ¯L‡ ‰L„Á‰«¬»»¬∆¬ƒ∆
ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ Ôk ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿»«≈«¬…«¿¬∆
L„Á ÔÈÚ ‡e‰ ÌÎÓLÂ¿ƒ¿∆ƒ¿»»»
ÛÒBc .ı¯‡·e ÌÈÓMa È¯Ó‚Ï¿«¿≈«»«ƒ»»∆¿»
‡Bˆ¯) ı¯‡Â ÌÈÓL ÔÈÚÏ¿ƒ¿«»«ƒ»»∆»

zÚ Ì‰L ÈÙk (·BLÂ‰È‰È ,‰ »¿ƒ∆≈«»ƒ¿∆
Œ„È˙ÚÏ ·BLÂ ‡Bˆ¯ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿«»»∆»ƒ
,ÌÈL„Á ˙ÈÁ·a eÈ‰ÈÂ ,‡·Ï»…¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ
.È¯Ó‚Ï ˙eLcÁ˙‰ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿«¿¿«¿≈

‡e‰ ÔÈÚ‰Â34Úe„È ‰p‰c , ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»«
LecÁ ÔÈa L¯Ù‰ LiL∆≈∆¿≈≈ƒ

˙BLi‰[ומתחדש שחוזר ישן [-דבר «¿»
LnÓ ÌÈL„ÁÏ שלא חדש [-דבר «¬»ƒ«»
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ilbx mecd ux`de i`qk minyd

יֹום  ּבכל ּתמיד הּוא ּובארץ ּבּׁשמים ְְִִֶַַַָָָָָָהּיׁשנֹות

ׁשאֹומרים  ּכמֹו יֹום 35ויֹום, ּבכל ּבטּובֹו המחּדׁש ְְְְְִֵֶַַָָ

נקרא  זה חּדּוׁש אמנם ּבראׁשית . מעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָּתמיד

נקרא  ׁשהּוא ּבזה ּכּמדּגׁש ּבלבד, הּיׁשנֹות ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֻחּדּוׁש

ענין  מהּֿׁשאיןּֿכן ּבראׁשית. מעׂשה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַחּדּוׁש

ׁשּיהיה  הּוא החדׁשה והארץ החדׁשים ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמים

(עלֿידי  נעׂשים ּׁשּיׂשראל מה וזהּו ּגמּור. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָחּדּוׁש

ּבמעׂשה  להקּב"ה ׁשּתף ּבבחינת ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֻהעבֹודה)

מהּוים 36ּבראׁשית  הם עבֹודתם ׁשעלֿידי מּׁשּום , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

מּמׁש. חדׁשים וארץ ֲִִֶַַָָָָָׁשמים

¯e‡·e הּוא ׁשּכתּוב 37הענין מה ידּוע ּדהּנה , ≈ְְִִֵֶַַָָָָ

חּיים' ֿ 38ּב'עץ אֹור היה הּכל ּדבתחּלת ְְְִִִֵַַַָָֹ

היה  ואחרּֿכ החלל מקֹום ּכל ממּלא ְְְֵֵֶַַַָָָָָָאיןֿסֹוף

כּו'. וקצר ּדק קו נמׁש ואחרּֿכ ְְְְִִַַַַַַָָָהּצמצּום

להיֹות  צרי היה לּמה להבין, צרי ְְְְִִִִִָָָָָָָָולכאֹורה

הּוא  הּצמצּום על ׁשהּטעם ּדאף הּצמצּום. ְְְְִִִֶַַַַַַַַענין

החלל  מקֹום ממּלא אֹורֿאיןֿסֹוף ׁשהיה ְְִֵֵֶֶַָָָָמּׁשּום

היה  ולכן כּו', העֹולמֹות לעמידת מקֹום היה ְְֲִֵַַָָָָָָָָֹולא

כּו', והּקצר הּדק הּקו נמׁש ואחרּֿכ ְְְְִִַַַַַַַַַָָָהּצמצּום

ּבּתחּלה  היה לּמה מּובן אינֹו עדין ְֲִִִֵַַָָָָָָָָמּכלֿמקֹום

ׁשּיהיה  החלל ּבמקֹום איןֿסֹוף ּבבחינת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָהּגּלּוי

ּבכח  והרי הּקו, המׁשכת ואחרּֿכ ְְְְֲִֵַַַַַַַַַָָֹהּצמצּום

המׁשכת  לכּתחּלה להיֹות יכֹול היה ְְְְִִֵַַַָָָָָָהאיןֿסֹוף

העצמּות. מן נמׁש הּקו והרי ּוגבּול, ּבמּדה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָהּקו

ּכאׁשר  ּכי הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבסֹוף ּבזה ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹּומבאר

תרע"ח  החדׁשים ּבתחּלה 39הּׁשמים ׁשהיה ׁשּזה , ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּיׂשראל  ּכדי הּוא החלל מקֹום ממּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָהאֹור

ּבחינת  ּגם להמׁשי יּוכלּו עבֹודתם ְְְְְֲִִֵַַַַָָעלֿידי

זה  ׁשאֹור ּדמּכיון הּצמצּום, ׁשּלפני ֿ סֹוף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָאֹורֿאין

זה  הרי הּצמצּום לפני החלל מקֹום ממּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהיה

מקֹום  ׁשּגם ּכביכֹול, ּורגילּות הכׁשרה ְְְְִִֵֵֶַַָָָמעין

אמנם  זה. אֹור ּגּלּוי לקּבל יכֹול עבֹודה 40החלל ְְֲִֵֶֶַָָָָָָ
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ואילך. לארץ.35)שם המאיר ב.36)נוסח קיט, א. י, שבת רפג.37)ראה ע' שם תרע"ח סה"מ שם.39)בתחלתו.38)ראה

רפד.40) ע' שם תרע"ח סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯ÓB‡L BÓk ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa „ÈÓz ‡e‰ ı¯‡·e ÌÈÓMa35 «»«ƒ»»∆»ƒ¿»»¿∆¿ƒ

ÌÓ‡ .˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ „ÈÓz ÌBÈ ÏÎa B·eËa LcÁÓ‰«¿«≈¿¿»»ƒ«¬≈¿≈ƒ»¿»
‡e‰L ‰Êa Lb„nk ,„·Ïa ˙BLi‰ LecÁ ‡¯˜ ‰Ê LecÁƒ∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿««À¿»¿∆∆
ÌÈÓM‰ ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ LecÁ ‡¯˜ƒ¿»ƒ«¬≈¿≈ƒ«∆≈≈ƒ¿««»«ƒ

‰L„Á‰ ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰«¬»ƒ¿»»∆«¬»»
.¯eÓb LecÁ ‰È‰iL ‡e‰∆ƒ¿∆ƒ»
ÌÈNÚ Ï‡¯NiM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ¿»≈«¬ƒ
˙ÈÁ·a (‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ)«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«
‰NÚÓa ‰"a˜‰Ï ÛzLÀ»¿«»»¿«¬≈

˙ÈL‡¯a36 הגמרא דברי (לדוגמא, ¿≈ƒ
אמת  דין שדן דיין "כל :(36 (שבהערה

 ֿ להקדוש שותף נעשה כאילו לאמיתו..

בראשית" במעשה ÌeMÓברוךֿהוא ,ƒ
ÌÈe‰Ó Ì‰ Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»»≈¿«ƒ
.LnÓ ÌÈL„Á ı¯‡Â ÌÈÓL»«ƒ»»∆¬»ƒ«»
והארץ  החדשים "השמים עניין להבנת

עניין  לבאר יקדים החדשה",

שלפני  האור שבגילוי ה'התחדשות'

הצמצום.

ÌÂˆÓˆ ֿ הקדוש של שאורו מאחר -

("אור  מוגבל בלתי הוא ברוךֿהוא

זה  לאור איֿאפשר סוף") אין

להחיותם  הנבראים בתוך להתלבש

 ֿ הקדושֿברוך 'צמצם' לזאת לקיימם,

צמצומים  ועלֿידי הגדול אורו הוא

במדה  האור בא ועצומים רבים

אמנם  הנבראים. להחיות וגבול

בקיום  ישראל בני עבודת עלֿידי

ומרוממים  מזככים שבזה המצוות,

שיהי' בעולם פועלים העולם, את

זה  אור בו להתגלות ראוי כלי

הצמצום. שלפני הגדול

¯e‡·e‡e‰ ÔÈÚ‰37‰p‰c , ≈»ƒ¿»¿ƒ≈
ıÚ'a ·e˙kL ‰Ó Úe„È»««∆»¿≈

'ÌÈiÁ38‰È‰ Ïk‰ ˙lÁ˙·c «ƒ¿ƒ¿ƒ««…»»
Ïk ‡lÓÓ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈¿«≈»

CkŒ¯Á‡Â ,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó כאשר ¿∆»»¿««»
(שאינם  העולמות לברוא ברצונו עלה

בשעה  כ'מציאות' להתקיים מסוגלים

לכן זה), אור ««‰È‰שמאיר
ÌeˆÓv‰ וסילק עצמו, את צמצם - «ƒ¿

יאיר, לבל הגדול «»»¿CkŒ¯Á‡Âאורו
CLÓ הגדול האור c˜מן Â˜ ƒ¿«««

¯ˆ˜Â(העולמות נתהוו זה ÔÈ·‰Ï,(ומ'קו' CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ .'eÎ ¿»»¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
ÏÚ ÌÚh‰L Û‡c .ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰nÏ»»»»»ƒƒ¿ƒ¿««ƒ¿¿«∆««««
ÌB˜Ó ‡lÓÓ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‰È‰L ÌeMÓ ‡e‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ∆»»≈¿«≈¿
‰È‰ ÔÎÏÂ ,'eÎ ˙BÓÏBÚ‰ ˙„ÈÓÚÏ ÌB˜Ó ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÏÁ‰∆»»¿…»»»«¬ƒ«»»¿»≈»»
CLÓ CkŒ¯Á‡Â ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿««»ƒ¿«
ŒÏkÓ ,'eÎ ¯ˆw‰Â ˜c‰ Âw‰««««¿«»»ƒ»
‰nÏ Ô·eÓ BÈ‡ ÔÈ„Ú ÌB˜Ó»¬«ƒ≈»»»
˙ÈÁ·a Èelb‰ ‰lÁza ‰È‰»»«¿ƒ»«ƒƒ¿ƒ«
ÏÏÁ‰ ÌB˜Óa ÛBÒŒÔÈ‡≈ƒ¿∆»»
CkŒ¯Á‡Â ÌeˆÓv‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿¿««»
ÁÎa È¯‰Â ,Âw‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««««¬≈¿…«
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈»»»ƒ¿
‰cÓa Âw‰ ˙ÎLÓ‰ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»«¿»«««¿ƒ»
ÔÓ CLÓ Âw‰ È¯‰Â ,Ïe·‚e¿«¬≈««ƒ¿«ƒ

˙eÓˆÚ‰ הנמשך הדק ה'קו' - »«¿
אור  גילוי - עניינו הצמצום לאחר

הוא  זה ואור ומוגבל. מדוד באופן

הצמצום. קודם שהיה האור מן נמשך

צריך  היה מדוע השאלה, נשאלת

ואחרֿכך  גילוי קודם זה, סדר להיות

אור  גילוי לאחרֿמכן ורק צמצום,

גילוי  מלכתחילה היה לא מדוע הקו,

לכוח  בהתאם ומוגבל מדוד אור

ÛBÒaהנבראים  ‰Êa ¯‡·Óe ?¿…»»∆¿
¯L‡k Èk 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac'ƒ««¿ƒƒ«¬∆

Á"Ú¯˙ ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰39, «»«ƒ«¬»ƒ
¯B‡‰ ‰lÁ˙a ‰È‰L ‰fL∆∆∆»»ƒ¿ƒ»»
È„k ‡e‰ ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ‡lÓÓ¿«≈¿∆»»¿≈
Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿≈¬»»
˙ÈÁa Ìb CÈLÓ‰Ï eÏÎeÈ¿¿«¿ƒ«¿ƒ«
ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆ƒ¿≈
‰Ê ¯B‡L ÔÂÈkÓc ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿ƒ≈»∆∆
ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰»»¿«≈¿∆»»
ÔÈÚÓ ‰Ê È¯‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙÏƒ¿≈«ƒ¿¬≈∆≈≈
,ÏBÎÈ·k ˙eÏÈ‚¯e ‰¯LÎ‰«¿»»¿ƒƒ¿»
ÏBÎÈ ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ÌbL∆«¿∆»»»

ÌÓ‡ .‰Ê ¯B‡ Èelb Ïa˜Ï40 ¿«≈ƒ∆»¿»
אור  לגילוי בנוגע המובא זה ביאור

והמשכת  גילוי אופן רק מבאר הקו,

קיום  עלֿידי הנעשה עכשיו האור

האיר  כבר זה שאור ומצוות, תורה

אנו  ובעבודתנו הצמצום, קודם

הגילוי: BÊ'מחדשים' ‰„B·Ú¬»

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



n"cyz'dי ,'` xc` g"xc 'a ,dnexz zyxt zay

ואפּלּו הּקו, ּגּלּוי המׁשכת ּגם ּדיׂשראל, ְְְֲִִִֵַַַַַַָָזֹו

היא  החלל, מקֹום ממּלא ׁשהיה האֹור ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָהמׁשכת

היה  ּכבר ׁשהרי  ּבלבד, הּיׁשנֹות חּדּוׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּבבחינת

וארץ  חדׁשים ּדׁשמים והחּדּוׁש כן. לפני זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָענין

מה  והּוא ּגמּור. חּדּוׁש ּבחינת הּוא ְְֲִִַַָָָחדׁשה

ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף עצמּות ּגּלּוי יהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּלעתיד

למע  וגם הּקו את מאֹור ממ ּלא ׁשהיה מהאֹור לה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגמּור, חּדּוׁש ׁשל ענין ׁשּזהּו החלל, ְְִִֶֶֶֶָָָָמקֹום

ּתצא  מאּתי חדׁשה ּדתֹורה ּבּתֹורה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָועלּֿדרֿזה

ּבתניא 41כּו' הּמבאר ועלּֿפי הּגּלּויים 42. ׁשּכל ְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

יׁש ועבֹודתנּו, ּבמעׂשינּו ּתלּויים ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָּדלעתיד

ּבמקֹום  אֹורֿאיןֿסֹוף ׁשּגּלּוי ּדכׁשם ְְְִִִִֵֵֶלהֹוסיף,

והרגילּות  וההכׁשרה הּפתיחה את ּפעל ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָהחלל

לֹומר  יׁש ֿ זה עלּֿדר להמׁשיכֹו, ְְְִֵֶֶֶֶַַַׁשּיּוכלּו

ּורגילּות, ּפתיחה ּפֹועלת עּתה יׂשראל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשעבֹודת

לאט] [=לאט  ּביסלעכווייז העֹולם את ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָלהרּגיל

לבא. ּדלעתיד העצמּות להמׁשכת ּגֹורם ׁשּזה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹועד

CÈLÓÓe.וׁשמכם זרעכם יעמד ּכן אחרּֿכ «¿ƒְְְֲֲִֵֶֶַַַַָֹ

ׁשל  עבֹודתם היא וׁשמכם ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָּדזרעכם

וׁשֹוב  ּדרצֹוא אּלה אֹופּנים ּבב' זרעכם 43יׂשראל . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ענין  ּכי ארץ, ּבבחינת העבֹודה ענין על ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָקאי

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבמצוֹות, הּוא 44הּזריעה ְְְְֲִִֵַַַַָ

צּדיקים  ׁשל ּפרֹותיהם ּכמאמר מצוֹות, ּפירי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַמאי

צּדיקים  ּכּלם טֹובים 45(ועּמ מעׂשים (46 ֿ ּדעל , ְְֲִִִִֵַַַַָֻ

יׂשראל  ׁשהם חפץ ּבארץ הּמצוֹות זריעת גֹו'47ידי ּופרח יציץ 48עלֿידיֿזה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אחר  ּבמקֹום נֹוסף 49(ּכּמבאר ּכי ׁשמים, ּבחינת הּתֹורה, על קאי וׁשמכם וענין .( ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ּברמּב"ן  (ּכדאיתא הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹותיו היא ּכּלה ׁשהּתֹורה ּבּזהר 50לזה 51וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכמאמר  יׂשראל, ׁשל ׁשמם ׁשמכם, ּבׁשם ּגם הּתֹורה נקראת מקֹומֹות), ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּובכּמה

ז"ל  היא 52רּבֹותינּו ׁשמים ּבבחינת העבֹודה אפן ּכי ׁשמֹו, על נקראת ׁשּתֹורתֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

היא  מציאּותֹו ׁשּכל ׁשמֹו, על נקראת ׁשּתֹורתֹו עד הּמסירּותֿנפׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבתכלית
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פ 41) ויק"ר שם.ראה תרע"ח בסה"מ הובא ג. ועוד.43)רפל"ז.42)י"ג, ואילך. א נ, שה"ש לקו"ת שם. תרע"ח סה"מ ראה

א.44) מו, כא.45)סוטה ס, ו.46)ישעי' פ"ל, ב"ר בתחלתו.47)ראה תו"א וראה יב. ג, ו.48)מלאכי כז, ראה 49)ישעי'

ועוד. שמות. ר"פ התורה.50)תו"א על פירושו א.51)בהקדמת פז, ע"ב.52)ח"ב ריש לב, קידושין ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ elÙ‡Â ,Âw‰ Èelb ˙ÎLÓ‰ Ìb ,Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈««¿»«ƒ«««¬ƒ«¿»«»
˙BLi‰ LecÁ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰L∆»»¿«≈¿∆»»ƒƒ¿ƒ«ƒ«¿»

ÈÙÏ ‰Ê ÔÈÚ ‰È‰ ¯·k È¯‰L ,„·ÏaÌÈÓLc LecÁ‰Â .ÔÎ ƒ¿«∆¬≈¿»»»ƒ¿»∆ƒ¿≈≈¿«ƒ¿»«ƒ
‰Ó ‡e‰Â .¯eÓb LecÁ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰L„Á ı¯‡Â ÌÈL„Á¬»ƒ¿∆∆¬»»¿ƒ«ƒ»¿«

˙eÓˆÚ Èelb ‰È‰È „È˙ÚlL∆¿»ƒƒ¿∆ƒ«¿
Âw‰ ¯B‡Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»≈««
‰È‰L ¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‚Â¿«¿«¿»≈»∆»»
,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ¿«≈∆¿∆»»
,¯eÓb LecÁ ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆ƒ»

c ‰¯Bza ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ נאמר ¿«∆∆∆«»¿
לעתידֿלבוא: «Bz¯‰בנבואה

'eÎ ‡ˆz Èz‡Ó ‰L„Á41 ¬»»≈ƒƒ≈≈
שאינו  (מה גמורה התחדשות שתהיה

בהעלם) לא אפילו עכשיו .בנמצא
‡È˙a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚÂ42 ¿«ƒ«¿…»¿«¿»

„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰ ÏkL∆»«ƒƒƒ¿»ƒ
,e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa ÌÈÈeÏz¿ƒ¿«¬≈«¬»≈
ÈelbL ÌLÎc ,ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒƒ¿≈∆ƒ
ÏÏÁ‰ ÌB˜Óa ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈ƒ¿∆»»
‰¯LÎ‰‰Â ‰ÁÈ˙t‰ ˙‡ ÏÚt»«∆«¿ƒ»¿««¿»»
,BÎÈLÓ‰Ï eÏÎeiL ˙eÏÈ‚¯‰Â¿»¿ƒ∆¿¿«¿ƒ
¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆≈«
˙ÏÚBt ‰zÚ Ï‡¯NÈ ˙„B·ÚL∆¬«ƒ¿»≈«»∆∆
˙‡ ÏÈb¯‰Ï ,˙eÏÈ‚¯e ‰ÁÈ˙t¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ∆

ÊÈÈÂÂÎÚÏÒÈa ÌÏBÚ‰ לאט=] »»ƒ¿∆¿«ƒ
ובהדרגה] Ì¯Bbלאט ‰fL „ÚÂ¿«∆∆≈

„È˙ÚÏc ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«»«¿ƒ¿»ƒ
.‡·Ï החדשים "שמים לסיכום, »…

אור  גילוי על מורה החדשה" והארץ

קודם  שהאיר מהאור שלמעלה

שלא  ממש חדש גילוי שהוא הצמצום,

מעולם. היה

CkŒ¯Á‡ CÈLÓÓe:בפסוקÔk «¿ƒ««»≈
.ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ«¬…«¿¬∆¿ƒ¿∆
‡È‰ ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Êc¿«¿¬∆¿ƒ¿∆ƒ
'·a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆ƒ¿»≈¿

ÈpÙB‡·BLÂ ‡Bˆ¯c ‰l‡ Ì43. «ƒ≈∆¿»»
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ÏÚ È‡˜ ÌÎÚ¯Ê«¿¬∆»≈«ƒ¿«»¬»

ı¯‡ ˙ÈÁ·a'שוב' -ÔÈÚ Èk , ƒ¿ƒ«∆∆ƒƒ¿«
,˙BÂˆÓa ‡e‰ ‰ÚÈ¯f‰«¿ƒ»¿ƒ¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe44 לעשות הניחוהו 'לא אמרו: שנהרג אדם (על ¿«¬««≈
בגמרא): ופירשו BÂˆÓ˙פירות' È¯Èt È‡Ó.מצוות פירות? הם [=מה «≈≈ƒ¿

מצוות] עוד לקיים הניחוהו ˆÌÈ˜Ècשלא ÏL Ì‰È˙B¯t ¯Ó‡Ók ,¿«¬«≈≈∆∆«ƒƒ
ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ)45ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ (46˙ÚÈ¯Ê È„ÈŒÏÚc , ¿«≈À»«ƒƒ«¬ƒƒ¿«¿≈¿ƒ«

Ì‰L ıÙÁ ı¯‡a ˙BÂˆn‰«ƒ¿¿∆∆≈∆∆≈
Ï‡¯NÈ47 על הבעלֿשםֿטוב (כדברי ƒ¿»≈

חפץ" ארץ אתם לי תהיו "כי הפסוק

שכשם  לארץ, נמשלו ישראל שבני

הוא  כן רבים, אוצרות טמונים שבארץ

 ֿ בבני שישנם למעלות בנוגע גם

ל'זריעה' נמשל המצוות קיום ישראל).

קיום  שעלֿידי כיון פירות, המצמיחה

אור  -) אור גילוי ממשיכים המצוות

כנ"ל): הצמצום, שלפני והוא הקו

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ זריעה המצוות, קיום «¿≈∆
"הבאים  הפסוק כלשון הרי, והשרשה,

יעקב ‚B'ישרש Á¯Ùe ıÈˆÈ48 »ƒ»«
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nk)49.( «¿…»¿»«≈

ÏÚ È‡˜ ÌÎÓLÂ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆»≈«
Èk ,ÌÈÓL ˙ÈÁa ,‰¯Bz‰«»¿ƒ«»«ƒƒ
‡È‰ ‰lk ‰¯Bz‰L ‰ÊÏ ÛÒB»¿∆∆«»À»ƒ
‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BÓL¿»∆«»»

Ô"aÓ¯a ‡˙È‡„k)50ÔÎÂ ƒ¿ƒ»»«¿«¿≈
¯‰fa51,(˙BÓB˜Ó ‰nÎ·e «…«¿«»¿

ÌLa Ìb ‰¯Bz‰ ˙‡¯˜ƒ¿≈«»«¿≈
,Ï‡¯NÈ ÏL ÌÓL ,ÌÎÓLƒ¿∆¿»∆ƒ¿»≈

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók52 על ¿«¬««≈
יהגה  היהודי!) (של "ובתורתו הפסוק

ולילה" תורה,Lיומם לומד ∆כאשר
Èk ,BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ B˙¯Bz»ƒ¿≈«¿ƒ

ÓL ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ÔÙ‡ÌÈ …∆»¬»ƒ¿ƒ«»«ƒ
,LÙŒ˙e¯ÈÒn‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡È‰ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ∆∆
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ilbx mecd ux`de i`qk minyd

ּדגם  ּבּכתּוב מחּדׁש ּובזה ּתֹורה. ׁשל ְְְִֵֶֶַַַָָָמציאּות

ּבאֹותּה וׁשמכם זרעכם יעמדּו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹלעתידֿלבא

ּדהגם  החדׁשה. וארץ החדׁשים ּדׁשמים ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּדרּגה

איןֿסֹוף  עצמּות ּדבחינת הּגּלּוי יהיה ְְְִִִִֵֶֶַַַָׁשאז

החלל, מקֹום ממּלא ׁשהיה מהאֹור ּגם ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

נעׂשית  וׁשמכם, זרעכם ּדיׂשראל, העבֹודה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָואּלּו

וגּלּוי  הּקו עלֿידי הּצמצּום, אחרי הּזה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַּבּזמן

ּדלכאֹורה  החלל, מקֹום ממּלא ׁשהיה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָהאֹור

אהני  מאי ּבטיהרא ּדׁשרגא לֹומר ,53אפׁשר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

ּבגּלּוי  ּדגם וׁשמכם, זרעכם יעמד ּכן ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹּבכלֿזאת

הּדבר  וטעם יׂשראל. לעבֹודת מקֹום יהיה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָזה

והמביאה  הּגֹורמת היא ׁשעבֹודתם מּׁשּום ְְֲִִִֶֶֶַַָָָהּוא,

ּבהכרח  והּגֹורם, הּסּבה ׁשהם וכיון זה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלגּלּוי

יׁש ּביׂשראל ּגם ּכי ּבהם, ּגם נמצא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהּדבר

העצמּות. ְְַַַָָהמׁשכת

e‰ÊÂ הּׁשמים ואחרּֿכ גֹו' ּכסאי הּׁשמים ¿∆ְְִִִִַַַַַַָָָ

ׁשּיׁשנֹו זה ׁשּלבד ּדמּכיון גֹו', ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָהחדׁשים

ּכסאי  הּׁשמים ענין ּגם יׁשנֹו הּבריאה, מּצד ׁשהּוא ּכמֹו כּו' ּכסאי הּׁשמים ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָענין

חדׁשה  וארץ חדׁשים הּׁשמים ּגם ולכן יׂשראל, עבֹודת מּצד ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָכּו'

יׂשראל. עבֹודת עלֿידי נעׂשים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹּדלעתידֿלבא

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ ּכי הּפרׁשה, ּבהפטרת ּכּמפרׁש מּמׁש, ּבקרֹוב זה יעּוד ׁשּיקּים ƒƒ»ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ויהיה  וׁשמכם, זרעכם יעמד ּכן גֹו' החדׁשים הּׁשמים ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכאׁשר

נקרא  אני נכּתב ּדכׁשאני ׁשּלמעלה 54הענין העצמּות ּגּלּוי ׁשּיהיה מּׁשּום , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

מּמׁש. בימינּו ּבמהרה ונקרא, ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָמּנכּתב
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e‡ÈˆÓ ‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ ÏkL ,BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ B˙¯BzL „Ú«∆»ƒ¿≈«¿∆»¿ƒƒ¿ƒ
e„ÓÚÈ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ì‚c ·e˙ka LcÁÓ ‰Ê·e .‰¯Bz ÏL∆»»∆¿«≈«»¿«∆»ƒ»…««¿

ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê(הזה בזמן מקיימים שאנו ומצוות התורה (עבודת «¿¬∆¿ƒ¿∆
Ì‚‰c .‰L„Á‰ ı¯‡Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓLc ‰b¯c‰ d˙B‡a¿»««¿»¿»«ƒ«¬»ƒ¿∆∆«¬»»«¬«

˙ÈÁ·c Èelb‰ ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ«
Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ«¿≈∆¿«¿»«
ÌB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰L ¯B‡‰Ó≈»∆»»¿«≈¿
‰„B·Ú‰ el‡Â ,ÏÏÁ‰∆»»¿ƒ»¬»
,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê ,Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈«¿¬∆¿ƒ¿∆
È¯Á‡ ,‰f‰ ÔÓfa ˙ÈNÚ«¬≈«¿««∆«¬≈
Èel‚Â Âw‰ È„ÈŒÏÚ ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿«¿≈««¿ƒ
ÌB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰L ¯B‡‰»∆»»¿«≈¿
¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,ÏÏÁ‰∆»»¿ƒ¿»∆¿»
È‡Ó ‡¯‰ÈËa ‡‚¯Lc ¯ÓBÏ«ƒ¿»»¿ƒ¬»«

È‰‡53,[?מועיל מה בצהרים [=נר «¬≈
שלמעלה  ה'עצמות' גילוי שיהיה כיון

איזה  הצמצום, שלפני האור מגילוי

בזמן  שלנו המצוות לקיום יהיה ערך

ÓÚÈ„הזה? Ôk ˙‡ÊŒÏÎa¿»…≈«¬…
Èel‚a Ì‚c ,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê«¿¬∆¿ƒ¿∆¿«¿ƒ
˙„B·ÚÏ ÌB˜Ó ‰È‰È ‰Ê∆ƒ¿∆»«¬«
,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«««»»
‡È‰ Ì˙„B·ÚL ÌeMÓƒ∆¬»»ƒ
,‰Ê Èel‚Ï ‰‡È·Ó‰Â ˙Ó¯Bb‰«∆∆¿«¿ƒ»¿ƒ∆
,Ì¯Bb‰Â ‰aq‰ Ì‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈«ƒ»¿«≈
Ìb ‡ˆÓ ¯·c‰L Á¯Î‰a¿∆¿≈«∆«»»ƒ¿»«
LÈ Ï‡¯NÈa Ìb Èk ,Ì‰a»∆ƒ«¿ƒ¿»≈≈

.˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿
Œ¯Á‡Â 'B‚ È‡Òk ÌÈÓM‰ e‰ÊÂ¿∆«»«ƒƒ¿ƒ¿««
,'B‚ ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ Ck»«»«ƒ«¬»ƒ
ÔÈÚ BLiL ‰Ê „·lL ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆¿«∆∆∆¿ƒ¿«
‡e‰L BÓk 'eÎ È‡Òk ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ¿∆

‰‡È¯a‰ „vÓ הבריאה עצם מצד ƒ««¿ƒ»
לפני  עוד ההשתלשלות], [וסדר

כללות  הם וארץ שמים – המאמר בתחילת שנתבאר וכפי ישראל. של עבודתם

ספירות  עשר דאצילות, ספירות עשר וכן הארץ), וצבא השמים (צבא הבריאה

'כסאי' הם וה'שמים' וכו', eÎ'הגנוזות È‡Òk ÌÈÓM‰ ÔÈÚ Ìb BLÈ ,∆¿«ƒ¿««»«ƒƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú „vÓ ‡e‰L BÓk העבודה זו 'שמים' – לעיל כמבואר ¿∆ƒ«¬«ƒ¿»≈

לימוד  וכן רבה, באהבה ב'רצוא'

כמבואר  'כסאי', היא (והתורה התורה

כסא  על היושב כשם אור': ב'תורה

ונמשכה  ירדה התורה כן קומתו, מנמיך

‰ÌÈÓMלמטה) Ìb ÔÎÏÂ ,¿»≈««»«ƒ
‰L„Á ı¯‡Â ÌÈL„Á¬»ƒ¿∆∆¬»»
È„ÈŒÏÚ ÌÈNÚ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…«¬ƒ«¿≈

.Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú¬«ƒ¿»≈
‰Ê „eÚÈ Ìi˜iL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆¿À«ƒ∆
L¯Ùnk ,LnÓ ·B¯˜a¿»«»«¿…»
¯L‡k Èk ,‰L¯t‰ ˙¯ËÙ‰a¿«¿»««»»»ƒ«¬∆
Ôk 'B‚ ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¬»ƒ≈
‰È‰ÈÂ ,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ«¬…«¿¬∆¿ƒ¿∆¿ƒ¿∆
È‡ ·zÎ È‡LÎc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿∆¬ƒƒ¿»¬ƒ

‡¯˜54 נקרא יהיה לבוא לעתיד - ƒ¿»
במפורש  הקדושֿברוךֿהוא של שמו

הזה  כבזמן 'אדני') (שם בכינוי ,לא
˙eÓˆÚ‰ Èelb ‰È‰iL ÌeMÓƒ∆ƒ¿∆ƒ»«¿
,‡¯˜Â ·zÎpÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
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יי n"cyz'd ,'` xc` g"xc 'a ,dnexz zyxt zay

ואפּלּו הּקו, ּגּלּוי המׁשכת ּגם ּדיׂשראל, ְְְֲִִִֵַַַַַַָָזֹו

היא  החלל, מקֹום ממּלא ׁשהיה האֹור ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָהמׁשכת

היה  ּכבר ׁשהרי  ּבלבד, הּיׁשנֹות חּדּוׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּבבחינת

וארץ  חדׁשים ּדׁשמים והחּדּוׁש כן. לפני זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָענין

מה  והּוא ּגמּור. חּדּוׁש ּבחינת הּוא ְְֲִִַַָָָחדׁשה

ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף עצמּות ּגּלּוי יהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּלעתיד

למע  וגם הּקו את מאֹור ממ ּלא ׁשהיה מהאֹור לה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגמּור, חּדּוׁש ׁשל ענין ׁשּזהּו החלל, ְְִִֶֶֶֶָָָָמקֹום

ּתצא  מאּתי חדׁשה ּדתֹורה ּבּתֹורה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָועלּֿדרֿזה

ּבתניא 41כּו' הּמבאר ועלּֿפי הּגּלּויים 42. ׁשּכל ְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

יׁש ועבֹודתנּו, ּבמעׂשינּו ּתלּויים ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָּדלעתיד

ּבמקֹום  אֹורֿאיןֿסֹוף ׁשּגּלּוי ּדכׁשם ְְְִִִִֵֵֶלהֹוסיף,

והרגילּות  וההכׁשרה הּפתיחה את ּפעל ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָהחלל

לֹומר  יׁש ֿ זה עלּֿדר להמׁשיכֹו, ְְְִֵֶֶֶֶַַַׁשּיּוכלּו

ּורגילּות, ּפתיחה ּפֹועלת עּתה יׂשראל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשעבֹודת

לאט] [=לאט  ּביסלעכווייז העֹולם את ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָלהרּגיל

לבא. ּדלעתיד העצמּות להמׁשכת ּגֹורם ׁשּזה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹועד

CÈLÓÓe.וׁשמכם זרעכם יעמד ּכן אחרּֿכ «¿ƒְְְֲֲִֵֶֶַַַַָֹ

ׁשל  עבֹודתם היא וׁשמכם ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָּדזרעכם

וׁשֹוב  ּדרצֹוא אּלה אֹופּנים ּבב' זרעכם 43יׂשראל . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ענין  ּכי ארץ, ּבבחינת העבֹודה ענין על ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָקאי

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבמצוֹות, הּוא 44הּזריעה ְְְְֲִִֵַַַַָ

צּדיקים  ׁשל ּפרֹותיהם ּכמאמר מצוֹות, ּפירי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַמאי

צּדיקים  ּכּלם טֹובים 45(ועּמ מעׂשים (46 ֿ ּדעל , ְְֲִִִִֵַַַַָֻ

יׂשראל  ׁשהם חפץ ּבארץ הּמצוֹות זריעת גֹו'47ידי ּופרח יציץ 48עלֿידיֿזה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אחר  ּבמקֹום נֹוסף 49(ּכּמבאר ּכי ׁשמים, ּבחינת הּתֹורה, על קאי וׁשמכם וענין .( ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ּברמּב"ן  (ּכדאיתא הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹותיו היא ּכּלה ׁשהּתֹורה ּבּזהר 50לזה 51וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכמאמר  יׂשראל, ׁשל ׁשמם ׁשמכם, ּבׁשם ּגם הּתֹורה נקראת מקֹומֹות), ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּובכּמה

ז"ל  היא 52רּבֹותינּו ׁשמים ּבבחינת העבֹודה אפן ּכי ׁשמֹו, על נקראת ׁשּתֹורתֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

היא  מציאּותֹו ׁשּכל ׁשמֹו, על נקראת ׁשּתֹורתֹו עד הּמסירּותֿנפׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבתכלית
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ועוד. שמות. ר"פ התורה.50)תו"א על פירושו א.51)בהקדמת פז, ע"ב.52)ח"ב ריש לב, קידושין ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ elÙ‡Â ,Âw‰ Èelb ˙ÎLÓ‰ Ìb ,Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈««¿»«ƒ«««¬ƒ«¿»«»
˙BLi‰ LecÁ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰L∆»»¿«≈¿∆»»ƒƒ¿ƒ«ƒ«¿»

ÈÙÏ ‰Ê ÔÈÚ ‰È‰ ¯·k È¯‰L ,„·ÏaÌÈÓLc LecÁ‰Â .ÔÎ ƒ¿«∆¬≈¿»»»ƒ¿»∆ƒ¿≈≈¿«ƒ¿»«ƒ
‰Ó ‡e‰Â .¯eÓb LecÁ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰L„Á ı¯‡Â ÌÈL„Á¬»ƒ¿∆∆¬»»¿ƒ«ƒ»¿«

˙eÓˆÚ Èelb ‰È‰È „È˙ÚlL∆¿»ƒƒ¿∆ƒ«¿
Âw‰ ¯B‡Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»≈««
‰È‰L ¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‚Â¿«¿«¿»≈»∆»»
,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ¿«≈∆¿∆»»
,¯eÓb LecÁ ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆ƒ»

c ‰¯Bza ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ נאמר ¿«∆∆∆«»¿
לעתידֿלבוא: «Bz¯‰בנבואה

'eÎ ‡ˆz Èz‡Ó ‰L„Á41 ¬»»≈ƒƒ≈≈
שאינו  (מה גמורה התחדשות שתהיה

בהעלם) לא אפילו עכשיו .בנמצא
‡È˙a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚÂ42 ¿«ƒ«¿…»¿«¿»

„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰ ÏkL∆»«ƒƒƒ¿»ƒ
,e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa ÌÈÈeÏz¿ƒ¿«¬≈«¬»≈
ÈelbL ÌLÎc ,ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒƒ¿≈∆ƒ
ÏÏÁ‰ ÌB˜Óa ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈ƒ¿∆»»
‰¯LÎ‰‰Â ‰ÁÈ˙t‰ ˙‡ ÏÚt»«∆«¿ƒ»¿««¿»»
,BÎÈLÓ‰Ï eÏÎeiL ˙eÏÈ‚¯‰Â¿»¿ƒ∆¿¿«¿ƒ
¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆≈«
˙ÏÚBt ‰zÚ Ï‡¯NÈ ˙„B·ÚL∆¬«ƒ¿»≈«»∆∆
˙‡ ÏÈb¯‰Ï ,˙eÏÈ‚¯e ‰ÁÈ˙t¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ∆

ÊÈÈÂÂÎÚÏÒÈa ÌÏBÚ‰ לאט=] »»ƒ¿∆¿«ƒ
ובהדרגה] Ì¯Bbלאט ‰fL „ÚÂ¿«∆∆≈

„È˙ÚÏc ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«»«¿ƒ¿»ƒ
.‡·Ï החדשים "שמים לסיכום, »…

אור  גילוי על מורה החדשה" והארץ

קודם  שהאיר מהאור שלמעלה

שלא  ממש חדש גילוי שהוא הצמצום,

מעולם. היה

CkŒ¯Á‡ CÈLÓÓe:בפסוקÔk «¿ƒ««»≈
.ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ«¬…«¿¬∆¿ƒ¿∆
‡È‰ ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Êc¿«¿¬∆¿ƒ¿∆ƒ
'·a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆ƒ¿»≈¿

ÈpÙB‡·BLÂ ‡Bˆ¯c ‰l‡ Ì43. «ƒ≈∆¿»»
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ÏÚ È‡˜ ÌÎÚ¯Ê«¿¬∆»≈«ƒ¿«»¬»

ı¯‡ ˙ÈÁ·a'שוב' -ÔÈÚ Èk , ƒ¿ƒ«∆∆ƒƒ¿«
,˙BÂˆÓa ‡e‰ ‰ÚÈ¯f‰«¿ƒ»¿ƒ¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe44 לעשות הניחוהו 'לא אמרו: שנהרג אדם (על ¿«¬««≈
בגמרא): ופירשו BÂˆÓ˙פירות' È¯Èt È‡Ó.מצוות פירות? הם [=מה «≈≈ƒ¿

מצוות] עוד לקיים הניחוהו ˆÌÈ˜Ècשלא ÏL Ì‰È˙B¯t ¯Ó‡Ók ,¿«¬«≈≈∆∆«ƒƒ
ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ)45ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ (46˙ÚÈ¯Ê È„ÈŒÏÚc , ¿«≈À»«ƒƒ«¬ƒƒ¿«¿≈¿ƒ«

Ì‰L ıÙÁ ı¯‡a ˙BÂˆn‰«ƒ¿¿∆∆≈∆∆≈
Ï‡¯NÈ47 על הבעלֿשםֿטוב (כדברי ƒ¿»≈

חפץ" ארץ אתם לי תהיו "כי הפסוק

שכשם  לארץ, נמשלו ישראל שבני

הוא  כן רבים, אוצרות טמונים שבארץ

 ֿ בבני שישנם למעלות בנוגע גם

ל'זריעה' נמשל המצוות קיום ישראל).

קיום  שעלֿידי כיון פירות, המצמיחה

אור  -) אור גילוי ממשיכים המצוות

כנ"ל): הצמצום, שלפני והוא הקו

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ זריעה המצוות, קיום «¿≈∆
"הבאים  הפסוק כלשון הרי, והשרשה,

יעקב ‚B'ישרש Á¯Ùe ıÈˆÈ48 »ƒ»«
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nk)49.( «¿…»¿»«≈

ÏÚ È‡˜ ÌÎÓLÂ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆»≈«
Èk ,ÌÈÓL ˙ÈÁa ,‰¯Bz‰«»¿ƒ«»«ƒƒ
‡È‰ ‰lk ‰¯Bz‰L ‰ÊÏ ÛÒB»¿∆∆«»À»ƒ
‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BÓL¿»∆«»»

Ô"aÓ¯a ‡˙È‡„k)50ÔÎÂ ƒ¿ƒ»»«¿«¿≈
¯‰fa51,(˙BÓB˜Ó ‰nÎ·e «…«¿«»¿

ÌLa Ìb ‰¯Bz‰ ˙‡¯˜ƒ¿≈«»«¿≈
,Ï‡¯NÈ ÏL ÌÓL ,ÌÎÓLƒ¿∆¿»∆ƒ¿»≈

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók52 על ¿«¬««≈
יהגה  היהודי!) (של "ובתורתו הפסוק

ולילה" תורה,Lיומם לומד ∆כאשר
Èk ,BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ B˙¯Bz»ƒ¿≈«¿ƒ

ÓL ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ÔÙ‡ÌÈ …∆»¬»ƒ¿ƒ«»«ƒ
,LÙŒ˙e¯ÈÒn‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡È‰ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ∆∆
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ilbx mecd ux`de i`qk minyd

ּדגם  ּבּכתּוב מחּדׁש ּובזה ּתֹורה. ׁשל ְְְִֵֶֶַַַָָָמציאּות

ּבאֹותּה וׁשמכם זרעכם יעמדּו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹלעתידֿלבא

ּדהגם  החדׁשה. וארץ החדׁשים ּדׁשמים ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּדרּגה

איןֿסֹוף  עצמּות ּדבחינת הּגּלּוי יהיה ְְְִִִִֵֶֶַַַָׁשאז

החלל, מקֹום ממּלא ׁשהיה מהאֹור ּגם ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

נעׂשית  וׁשמכם, זרעכם ּדיׂשראל, העבֹודה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָואּלּו

וגּלּוי  הּקו עלֿידי הּצמצּום, אחרי הּזה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַּבּזמן

ּדלכאֹורה  החלל, מקֹום ממּלא ׁשהיה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָהאֹור

אהני  מאי ּבטיהרא ּדׁשרגא לֹומר ,53אפׁשר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

ּבגּלּוי  ּדגם וׁשמכם, זרעכם יעמד ּכן ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹּבכלֿזאת

הּדבר  וטעם יׂשראל. לעבֹודת מקֹום יהיה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָזה

והמביאה  הּגֹורמת היא ׁשעבֹודתם מּׁשּום ְְֲִִִֶֶֶַַָָָהּוא,

ּבהכרח  והּגֹורם, הּסּבה ׁשהם וכיון זה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלגּלּוי

יׁש ּביׂשראל ּגם ּכי ּבהם, ּגם נמצא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהּדבר

העצמּות. ְְַַַָָהמׁשכת

e‰ÊÂ הּׁשמים ואחרּֿכ גֹו' ּכסאי הּׁשמים ¿∆ְְִִִִַַַַַַָָָ

ׁשּיׁשנֹו זה ׁשּלבד ּדמּכיון גֹו', ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָהחדׁשים

ּכסאי  הּׁשמים ענין ּגם יׁשנֹו הּבריאה, מּצד ׁשהּוא ּכמֹו כּו' ּכסאי הּׁשמים ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָענין

חדׁשה  וארץ חדׁשים הּׁשמים ּגם ולכן יׂשראל, עבֹודת מּצד ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָכּו'

יׂשראל. עבֹודת עלֿידי נעׂשים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹּדלעתידֿלבא

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ ּכי הּפרׁשה, ּבהפטרת ּכּמפרׁש מּמׁש, ּבקרֹוב זה יעּוד ׁשּיקּים ƒƒ»ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ויהיה  וׁשמכם, זרעכם יעמד ּכן גֹו' החדׁשים הּׁשמים ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכאׁשר

נקרא  אני נכּתב ּדכׁשאני ׁשּלמעלה 54הענין העצמּות ּגּלּוי ׁשּיהיה מּׁשּום , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

מּמׁש. בימינּו ּבמהרה ונקרא, ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָמּנכּתב
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e‡ÈˆÓ ‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ ÏkL ,BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ B˙¯BzL „Ú«∆»ƒ¿≈«¿∆»¿ƒƒ¿ƒ
e„ÓÚÈ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ì‚c ·e˙ka LcÁÓ ‰Ê·e .‰¯Bz ÏL∆»»∆¿«≈«»¿«∆»ƒ»…««¿

ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê(הזה בזמן מקיימים שאנו ומצוות התורה (עבודת «¿¬∆¿ƒ¿∆
Ì‚‰c .‰L„Á‰ ı¯‡Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓLc ‰b¯c‰ d˙B‡a¿»««¿»¿»«ƒ«¬»ƒ¿∆∆«¬»»«¬«

˙ÈÁ·c Èelb‰ ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ«
Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ«¿≈∆¿«¿»«
ÌB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰L ¯B‡‰Ó≈»∆»»¿«≈¿
‰„B·Ú‰ el‡Â ,ÏÏÁ‰∆»»¿ƒ»¬»
,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê ,Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈«¿¬∆¿ƒ¿∆
È¯Á‡ ,‰f‰ ÔÓfa ˙ÈNÚ«¬≈«¿««∆«¬≈
Èel‚Â Âw‰ È„ÈŒÏÚ ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿«¿≈««¿ƒ
ÌB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰L ¯B‡‰»∆»»¿«≈¿
¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,ÏÏÁ‰∆»»¿ƒ¿»∆¿»
È‡Ó ‡¯‰ÈËa ‡‚¯Lc ¯ÓBÏ«ƒ¿»»¿ƒ¬»«

È‰‡53,[?מועיל מה בצהרים [=נר «¬≈
שלמעלה  ה'עצמות' גילוי שיהיה כיון

איזה  הצמצום, שלפני האור מגילוי

בזמן  שלנו המצוות לקיום יהיה ערך

ÓÚÈ„הזה? Ôk ˙‡ÊŒÏÎa¿»…≈«¬…
Èel‚a Ì‚c ,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê«¿¬∆¿ƒ¿∆¿«¿ƒ
˙„B·ÚÏ ÌB˜Ó ‰È‰È ‰Ê∆ƒ¿∆»«¬«
,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«««»»
‡È‰ Ì˙„B·ÚL ÌeMÓƒ∆¬»»ƒ
,‰Ê Èel‚Ï ‰‡È·Ó‰Â ˙Ó¯Bb‰«∆∆¿«¿ƒ»¿ƒ∆
,Ì¯Bb‰Â ‰aq‰ Ì‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈«ƒ»¿«≈
Ìb ‡ˆÓ ¯·c‰L Á¯Î‰a¿∆¿≈«∆«»»ƒ¿»«
LÈ Ï‡¯NÈa Ìb Èk ,Ì‰a»∆ƒ«¿ƒ¿»≈≈

.˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿
Œ¯Á‡Â 'B‚ È‡Òk ÌÈÓM‰ e‰ÊÂ¿∆«»«ƒƒ¿ƒ¿««
,'B‚ ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ Ck»«»«ƒ«¬»ƒ
ÔÈÚ BLiL ‰Ê „·lL ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆¿«∆∆∆¿ƒ¿«
‡e‰L BÓk 'eÎ È‡Òk ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ¿∆

‰‡È¯a‰ „vÓ הבריאה עצם מצד ƒ««¿ƒ»
לפני  עוד ההשתלשלות], [וסדר

כללות  הם וארץ שמים – המאמר בתחילת שנתבאר וכפי ישראל. של עבודתם

ספירות  עשר דאצילות, ספירות עשר וכן הארץ), וצבא השמים (צבא הבריאה

'כסאי' הם וה'שמים' וכו', eÎ'הגנוזות È‡Òk ÌÈÓM‰ ÔÈÚ Ìb BLÈ ,∆¿«ƒ¿««»«ƒƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú „vÓ ‡e‰L BÓk העבודה זו 'שמים' – לעיל כמבואר ¿∆ƒ«¬«ƒ¿»≈

לימוד  וכן רבה, באהבה ב'רצוא'

כמבואר  'כסאי', היא (והתורה התורה

כסא  על היושב כשם אור': ב'תורה

ונמשכה  ירדה התורה כן קומתו, מנמיך

‰ÌÈÓMלמטה) Ìb ÔÎÏÂ ,¿»≈««»«ƒ
‰L„Á ı¯‡Â ÌÈL„Á¬»ƒ¿∆∆¬»»
È„ÈŒÏÚ ÌÈNÚ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…«¬ƒ«¿≈

.Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú¬«ƒ¿»≈
‰Ê „eÚÈ Ìi˜iL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆¿À«ƒ∆
L¯Ùnk ,LnÓ ·B¯˜a¿»«»«¿…»
¯L‡k Èk ,‰L¯t‰ ˙¯ËÙ‰a¿«¿»««»»»ƒ«¬∆
Ôk 'B‚ ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¬»ƒ≈
‰È‰ÈÂ ,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ«¬…«¿¬∆¿ƒ¿∆¿ƒ¿∆
È‡ ·zÎ È‡LÎc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿∆¬ƒƒ¿»¬ƒ

‡¯˜54 נקרא יהיה לבוא לעתיד - ƒ¿»
במפורש  הקדושֿברוךֿהוא של שמו

הזה  כבזמן 'אדני') (שם בכינוי ,לא
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יב

.n"cyz'd oey`x xc` g"xca ,dnexz t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

.‡- ראשון אדר ר"ח (ד) אדר, ר"ח (ג) חודש, ראש (ב) השבת, יום (א) ענינים: כמה - זו בשבת
שבשנת  [כידוע שלימה שנה - גופא ובזה ימים, ריבוי בה שיש שנה העיבור, שנת שזוהי מודגש שבזה
שניהם  - ושלימה חסר, ואחד מלא אחד - כסדרה חסרים, וכסלו  חשון - חסרה אופנים : ג' ישנם העיבור 

גדול. הכי ימים מספר מלאים],
לעניני  בנוגע אפילו שהרי - ה' בעבודת ולימוד הוראה ישנה הנ"ל מענינים ופרט פרט שבכל ומובן,
ולכן, ישראל", ובשביל התורה "בשביל היא שבריאתם התורה על פירושו בהתחלת רש"י מבאר העולם
אודות  מדובר כאשר ועאכו"כ לקונו, בעבודתו ליהודי והוראה לימוד ישנו העולם מעניני ופרט פרט בכל
ה'. בעבודת והוראה לימוד ישנו מהם א' שבכל בודאי הרי - וכו' ור"ח שבת - לתורה השייכים ענינים

ענינים  כל מצירוף הנלמדת נוספת הוראה ישנה בפ"ע, פרטי ענין מכל הנלמדת ההוראה על ונוסף
רפי"ב): (שעהיוה"א הידוע ובלשון חדש, אור נמשך יחדיו ענינים כמה צירוף שע"י כידוע - יחדיו אלו

כולנה, על העולה אור

תילתא  לכתפי' איניש דמידלי "טעונא כג) יג, שלח בפרש"י הובא א. לד, (סוטה בגמרא שמצינו [וע"ד
לשאת  מצטרפים שנים שכאשר היינו, להרים", אותו שמסייעין ממשאוי משאוי "שליש הוי", דטעונא

כו']. מיוחד כח אצלם נתוסף יחד צירופם שע"י מפני מכפליים, יותר לשאת בכחם יחדיו, משא

בכל  נצחיים, הוראות הם אלו הוראות גם הרי - מוחלפת תהא ולא נצחית שהיא התורה  עניני וככל
יט, יתרו (פרש"י  ניתנו" היום "כאילו ממש, "חדשים" הם ויום יום שבכל כך, כדי ועד מקום, ובכל זמן

א).

ובהקדמה:·.
אצל  [כלומר, העבודה לדרגת בהתאם דרגות חילוקי כו"כ ובהם הוראות, ריבוי ישנם הנ"ל בענינים
יש  לראש, לכל אבל, - וכו'] יותר נעלים בענינים ההוראה מתבטאת יותר נעלית בדרגא שעבודתו יהודי

הו  "המעשה (א) שהרי : בפועל, למעשה השייכת ההוראה את כוונה,לבאר גם שיש טוב [מה העיקר" א
לפשוט  עד שבטיכם" מ"ראשיכם בנ"י, כל שהם המעשה בענין (ב) המעשה], הוא העיקר אבל

שבפשוטים,

שבטיכם" מ"ראשיכם שבבנ"י, הדרגות לחילוקי בהתאם דרגות חילוקי ישנם המצוה, לכוונת בנוגע -
תפילין: במצות - ולדוגמא בנ"י. כל שהם - בפועל למעשה בנוגע אבל מימיך", ושואב עציך "חוטב עד
שבפשוטים  פשוט יהודי אצל - וכו' שחורות רצועות מרובעות, בתים ד' - ממש בפועל תפילין הנחת אופן
מובן  ומזה מסיני! כשניתנה תפילין מצות קיים רבינו שמשה כפי אופן באותו הוא הדורות כל בסוף

בנ"י. כל שוים המעשה שבענין - לתפילין" כולה התורה כל "הוקשה שכן - המצוות לכל בנוגע

ביאור: ליתר

ששייך  כשם ביותר), הנעלים (גם העבודה אופני לכל שייך מישראל כאו"א הרי - דבר של לאמיתתו
התורה. ועניני חלקי לכל

כפי  דקאמר", מאי ידע ש"לא ליהודי גם - מישראל לכאו"א היתה כולה התורה כל נתינת דהנה,
ה' ("אנכי יחיד בלשון נאמרו הדברות" ש"עשרת הענין בביאור רפו) רמז יתרו (יל"ש במדרז"ל שמצינו

מדבר. הדיבור עמי אומר הי' מישראל שכאו"א - דוקא אלקיך")

משום  התורה, בלימוד אסור - גוי בהלכה: גם זה ענין מתבטא - אחת" "תורה היא שהתורה ומכיון
ירושה, מלשון "מורשה" - יעקב" קהלת "מורשה ממ"ש שלמדים הפירושים כב' עריות, משום או גזל
ידע  שלא שבפשוטים, פשוט אפילו - יהודי אבל רע"א); נט, (סנהדרין "מאורסה" מלשון "מורשה" או
חלקי  כל בלימוד חייב הוא - זאת עוד אלא תורה, ללמוד לו שמותר בלבד זו לא הנה - דקאמר מאי
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כולה. התורה ועניני חלקי כל - יעקב" קהלת "מורשה - לו שניתנו מכיון התורה,

צט, (מנחות ימוש" לא קיים וערבית שחרית שמע קריית אלא אדם קרא לא ש"אפילו - כך כדי ועד
שחרית  שמע קריאת ע"י התורה לימוד י"ח שיוצא יהודי אודות מדובר כאשר שאפילו היינו, סע"ב),
הזה  התורה ספר ימוש "לא מצות מקיים הוא גם הנה - התורה להבנת שייך שאינו מובן שמזה וערבית,
שענינו  רשב"י, ע"י נאמר זה שענין - יותר עוד וכמודגש בשלימות. תורה תלמוד מצות קיום גו'", מפיך
שבפשוטים  פשוט שיהודי אומר עצמו רשב"י הנה התורה, דלימוד השלימות תכלית אומנתו", "תורתו -

גו'". מפיך הזה התורה ספר ימוש "לא בכך מקיים וערבית, שחרית ק"ש הקורא

הוא  כן שבפשוטים, לפשוט גם מישראל, לכאו"א שייכים התורה עניני שכל שכשם מובן, זה ומכל
ההו  לכל בנוגע נעלים גם עבודה לאופני השייכים ההוראות כולל וכו'), ור"ח (שבת הנ"ל מענינים ראות

שבפשוטים. לפשוט אפילו מישראל, לכאו"א הן שייכות הענינים ופנימיות אמיתית שמצד - ביותר

יכול  אינו לעתֿעתה הנה - ובגלוי בחיצוניות אבל הענינים, ופנימיות אמיתית מצד הוא זה כל אמנם,
ועד  שבתורה, עמוקים בענינים והשגה להבנה עדיין שייך שאינו כשם הנעלים, העבודה באופני לעסוק

דקאמר. מאי ידע שלא ומצב במעמד הוא נמצא ובגלוי שבפועל

"לא  מצות שקיים מי יש הקצה: אל הקצה מן - התורה דלימוד החיוב באופן חילוק ישנו זה ומטעם
כולו, היום כל תורה שלומד מי יש ולאידך, וערבית; שחרית ק"ש ע"י גו'" מפיך הזה התורה ספר ימוש
השם  דכבוד הענין היפך זה הרי - עסק ולא בתורה לעסוק לו אפשר שהי' אחד רגע עבר אם ואעפ"כ,
סע"א), (צט, סנהדרין במסכת חז"ל בדברי [כמבואר כו' ובבא בזה ביותר, ומבהיל חמור וענשו כו',
- לשניהם) שייכת כולה שהתורה (אף זה לחילוק והטעם התניא]. ספר בהתחלת הזקן אדמו"ר והביאו
באמירת  התורה לימוד י"ח יוצא ולכן התורה, עניני להבנת (לע"ע) שייך אינו שבפשוטים שהפשוט מפני
ולילה" יומם בו "והגית הציווי את לקיים חייב התורה, והשגת להבנת ששייך זה משא"כ בלבד, ק"ש

כפשוטו.

חילוקי  ישנם ובגלוי שבפועל - וכו') ור"ח (שבת הנ"ל מענינים והוראה ללימוד בנוגע מובן ועד"ז
הענינים  ופנימיות עצם שמצד למרות - וזאת העבודה, באופני הדרגות לחילוקי בהתאם בדבר, דרגות

מישראל. לכאו"א נעלים) הכי הענינים (גם התורה עניני כל שייכים

עד  שבטיכם" מ"ראשיכם בנ"י, כל שוים בזה - בפועל מעשה של ענין אודות מדובר כאשר אבל
כנ"ל. שבפשוטים, פשוט ליהודי

לכאו"א  שייך זה שענין מכיון - בפועל למעשה השייכת ההוראה את לבאר יש לראש לכל ולכן:
שבפשוטים, פשוט ליהודי והן העיקר", הוא "המעשה אצלם שגם שבטיכם", ל"ראשיכם הן מישראל,
שהמעשה  ועד בפועל; מעשה לעניני אם כי כו', והשגה הבנה לעניני - ובגלוי בחיצוניות - שייך שאינו

בשוה. בנ"י כל אצל הוא בפועל

לפשוט  גם המובנות פשוטות, באותיות - לעיל המוזכרים הפרטים מכל ההוראה את לבאר נבוא ועתה
בפועל. מעשה של לענין בנוגע שבפשוטים,

השבת:‚. ענין
ואת  השמים את הוי' עשה ימים "ששת כמ"ש - הוא השבת שענין יודע שבפשוטים פשוט יהודי גם
"מה  חז"ל: [ובלשון כזה באופן יתנהג  יהודי שגם הקב"ה של ורצונו וינפש", שבת השביעי וביום הארץ
המעשה. ימי בששת מלאכתו מכל וינפש" ד"שבת הענין אצלו יהי' השבת שביום כו'"], אתה אף כו' הוא

היינו, האדם, שבעבודת והיצירה החידוש להעדר אינה וינפש" ד"שבת שהכוונה בפשטות מובן והנה,
- מאומה עושה אינו השבת ביום ואילו ענינים, כמה ומחדש האדם פועל המעשה ימי ששת שבמשך

מעלה! ולא חסרון הוא זה ענין שכן,

לידי  המביא עמל אודות מדובר כאשר כי בדבר, מעלה כל אין - והיגיעה העמל העדר מפני ואם
"אדם  האדם: בריאת ומטרת תכלית זוהי - אדרבה אלא בדבר, חסרון כל שאין בלבד זו לא הנה - תועלת
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.n"cyz'd oey`x xc` g"xca ,dnexz t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

.‡- ראשון אדר ר"ח (ד) אדר, ר"ח (ג) חודש, ראש (ב) השבת, יום (א) ענינים: כמה - זו בשבת
שבשנת  [כידוע שלימה שנה - גופא ובזה ימים, ריבוי בה שיש שנה העיבור, שנת שזוהי מודגש שבזה
שניהם  - ושלימה חסר, ואחד מלא אחד - כסדרה חסרים, וכסלו  חשון - חסרה אופנים : ג' ישנם העיבור 

גדול. הכי ימים מספר מלאים],
לעניני  בנוגע אפילו שהרי - ה' בעבודת ולימוד הוראה ישנה הנ"ל מענינים ופרט פרט שבכל ומובן,
ולכן, ישראל", ובשביל התורה "בשביל היא שבריאתם התורה על פירושו בהתחלת רש"י מבאר העולם
אודות  מדובר כאשר ועאכו"כ לקונו, בעבודתו ליהודי והוראה לימוד ישנו העולם מעניני ופרט פרט בכל
ה'. בעבודת והוראה לימוד ישנו מהם א' שבכל בודאי הרי - וכו' ור"ח שבת - לתורה השייכים ענינים

ענינים  כל מצירוף הנלמדת נוספת הוראה ישנה בפ"ע, פרטי ענין מכל הנלמדת ההוראה על ונוסף
רפי"ב): (שעהיוה"א הידוע ובלשון חדש, אור נמשך יחדיו ענינים כמה צירוף שע"י כידוע - יחדיו אלו

כולנה, על העולה אור

תילתא  לכתפי' איניש דמידלי "טעונא כג) יג, שלח בפרש"י הובא א. לד, (סוטה בגמרא שמצינו [וע"ד
לשאת  מצטרפים שנים שכאשר היינו, להרים", אותו שמסייעין ממשאוי משאוי "שליש הוי", דטעונא

כו']. מיוחד כח אצלם נתוסף יחד צירופם שע"י מפני מכפליים, יותר לשאת בכחם יחדיו, משא

בכל  נצחיים, הוראות הם אלו הוראות גם הרי - מוחלפת תהא ולא נצחית שהיא התורה  עניני וככל
יט, יתרו (פרש"י  ניתנו" היום "כאילו ממש, "חדשים" הם ויום יום שבכל כך, כדי ועד מקום, ובכל זמן

א).

ובהקדמה:·.
אצל  [כלומר, העבודה לדרגת בהתאם דרגות חילוקי כו"כ ובהם הוראות, ריבוי ישנם הנ"ל בענינים
יש  לראש, לכל אבל, - וכו'] יותר נעלים בענינים ההוראה מתבטאת יותר נעלית בדרגא שעבודתו יהודי

הו  "המעשה (א) שהרי : בפועל, למעשה השייכת ההוראה את כוונה,לבאר גם שיש טוב [מה העיקר" א
לפשוט  עד שבטיכם" מ"ראשיכם בנ"י, כל שהם המעשה בענין (ב) המעשה], הוא העיקר אבל

שבפשוטים,

שבטיכם" מ"ראשיכם שבבנ"י, הדרגות לחילוקי בהתאם דרגות חילוקי ישנם המצוה, לכוונת בנוגע -
תפילין: במצות - ולדוגמא בנ"י. כל שהם - בפועל למעשה בנוגע אבל מימיך", ושואב עציך "חוטב עד
שבפשוטים  פשוט יהודי אצל - וכו' שחורות רצועות מרובעות, בתים ד' - ממש בפועל תפילין הנחת אופן
מובן  ומזה מסיני! כשניתנה תפילין מצות קיים רבינו שמשה כפי אופן באותו הוא הדורות כל בסוף

בנ"י. כל שוים המעשה שבענין - לתפילין" כולה התורה כל "הוקשה שכן - המצוות לכל בנוגע

ביאור: ליתר

ששייך  כשם ביותר), הנעלים (גם העבודה אופני לכל שייך מישראל כאו"א הרי - דבר של לאמיתתו
התורה. ועניני חלקי לכל

כפי  דקאמר", מאי ידע ש"לא ליהודי גם - מישראל לכאו"א היתה כולה התורה כל נתינת דהנה,
ה' ("אנכי יחיד בלשון נאמרו הדברות" ש"עשרת הענין בביאור רפו) רמז יתרו (יל"ש במדרז"ל שמצינו

מדבר. הדיבור עמי אומר הי' מישראל שכאו"א - דוקא אלקיך")

משום  התורה, בלימוד אסור - גוי בהלכה: גם זה ענין מתבטא - אחת" "תורה היא שהתורה ומכיון
ירושה, מלשון "מורשה" - יעקב" קהלת "מורשה ממ"ש שלמדים הפירושים כב' עריות, משום או גזל
ידע  שלא שבפשוטים, פשוט אפילו - יהודי אבל רע"א); נט, (סנהדרין "מאורסה" מלשון "מורשה" או
חלקי  כל בלימוד חייב הוא - זאת עוד אלא תורה, ללמוד לו שמותר בלבד זו לא הנה - דקאמר מאי
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כולה. התורה ועניני חלקי כל - יעקב" קהלת "מורשה - לו שניתנו מכיון התורה,

צט, (מנחות ימוש" לא קיים וערבית שחרית שמע קריית אלא אדם קרא לא ש"אפילו - כך כדי ועד
שחרית  שמע קריאת ע"י התורה לימוד י"ח שיוצא יהודי אודות מדובר כאשר שאפילו היינו, סע"ב),
הזה  התורה ספר ימוש "לא מצות מקיים הוא גם הנה - התורה להבנת שייך שאינו מובן שמזה וערבית,
שענינו  רשב"י, ע"י נאמר זה שענין - יותר עוד וכמודגש בשלימות. תורה תלמוד מצות קיום גו'", מפיך
שבפשוטים  פשוט שיהודי אומר עצמו רשב"י הנה התורה, דלימוד השלימות תכלית אומנתו", "תורתו -

גו'". מפיך הזה התורה ספר ימוש "לא בכך מקיים וערבית, שחרית ק"ש הקורא

הוא  כן שבפשוטים, לפשוט גם מישראל, לכאו"א שייכים התורה עניני שכל שכשם מובן, זה ומכל
ההו  לכל בנוגע נעלים גם עבודה לאופני השייכים ההוראות כולל וכו'), ור"ח (שבת הנ"ל מענינים ראות

שבפשוטים. לפשוט אפילו מישראל, לכאו"א הן שייכות הענינים ופנימיות אמיתית שמצד - ביותר

יכול  אינו לעתֿעתה הנה - ובגלוי בחיצוניות אבל הענינים, ופנימיות אמיתית מצד הוא זה כל אמנם,
ועד  שבתורה, עמוקים בענינים והשגה להבנה עדיין שייך שאינו כשם הנעלים, העבודה באופני לעסוק

דקאמר. מאי ידע שלא ומצב במעמד הוא נמצא ובגלוי שבפועל

"לא  מצות שקיים מי יש הקצה: אל הקצה מן - התורה דלימוד החיוב באופן חילוק ישנו זה ומטעם
כולו, היום כל תורה שלומד מי יש ולאידך, וערבית; שחרית ק"ש ע"י גו'" מפיך הזה התורה ספר ימוש
השם  דכבוד הענין היפך זה הרי - עסק ולא בתורה לעסוק לו אפשר שהי' אחד רגע עבר אם ואעפ"כ,
סע"א), (צט, סנהדרין במסכת חז"ל בדברי [כמבואר כו' ובבא בזה ביותר, ומבהיל חמור וענשו כו',
- לשניהם) שייכת כולה שהתורה (אף זה לחילוק והטעם התניא]. ספר בהתחלת הזקן אדמו"ר והביאו
באמירת  התורה לימוד י"ח יוצא ולכן התורה, עניני להבנת (לע"ע) שייך אינו שבפשוטים שהפשוט מפני
ולילה" יומם בו "והגית הציווי את לקיים חייב התורה, והשגת להבנת ששייך זה משא"כ בלבד, ק"ש

כפשוטו.

חילוקי  ישנם ובגלוי שבפועל - וכו') ור"ח (שבת הנ"ל מענינים והוראה ללימוד בנוגע מובן ועד"ז
הענינים  ופנימיות עצם שמצד למרות - וזאת העבודה, באופני הדרגות לחילוקי בהתאם בדבר, דרגות

מישראל. לכאו"א נעלים) הכי הענינים (גם התורה עניני כל שייכים

עד  שבטיכם" מ"ראשיכם בנ"י, כל שוים בזה - בפועל מעשה של ענין אודות מדובר כאשר אבל
כנ"ל. שבפשוטים, פשוט ליהודי

לכאו"א  שייך זה שענין מכיון - בפועל למעשה השייכת ההוראה את לבאר יש לראש לכל ולכן:
שבפשוטים, פשוט ליהודי והן העיקר", הוא "המעשה אצלם שגם שבטיכם", ל"ראשיכם הן מישראל,
שהמעשה  ועד בפועל; מעשה לעניני אם כי כו', והשגה הבנה לעניני - ובגלוי בחיצוניות - שייך שאינו

בשוה. בנ"י כל אצל הוא בפועל

לפשוט  גם המובנות פשוטות, באותיות - לעיל המוזכרים הפרטים מכל ההוראה את לבאר נבוא ועתה
בפועל. מעשה של לענין בנוגע שבפשוטים,

השבת:‚. ענין
ואת  השמים את הוי' עשה ימים "ששת כמ"ש - הוא השבת שענין יודע שבפשוטים פשוט יהודי גם
"מה  חז"ל: [ובלשון כזה באופן יתנהג  יהודי שגם הקב"ה של ורצונו וינפש", שבת השביעי וביום הארץ
המעשה. ימי בששת מלאכתו מכל וינפש" ד"שבת הענין אצלו יהי' השבת שביום כו'"], אתה אף כו' הוא

היינו, האדם, שבעבודת והיצירה החידוש להעדר אינה וינפש" ד"שבת שהכוונה בפשטות מובן והנה,
- מאומה עושה אינו השבת ביום ואילו ענינים, כמה ומחדש האדם פועל המעשה ימי ששת שבמשך

מעלה! ולא חסרון הוא זה ענין שכן,

לידי  המביא עמל אודות מדובר כאשר כי בדבר, מעלה כל אין - והיגיעה העמל העדר מפני ואם
"אדם  האדם: בריאת ומטרת תכלית זוהי - אדרבה אלא בדבר, חסרון כל שאין בלבד זו לא הנה - תועלת
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עושה  ואינו עמל אינו שהאדם מה - הוא השבת דיום שהעילוי לומר יתכן לא ולכן, יולד"! לעמל
מאומה!...

ביום  יהודי של פעולתו - ואדרבה עבודתו, ע"י יהודי פועל השבת ביום שגם לומר בהכרח אלא
נעלים  בענינים היא השבת דיום העבודה שכן, החול. בימי הפעולה מאשר יותר נעלה באופן היא השבת

ותפלה. תורה בעניני המחשבה, וכח הדיבור כח עם הקשורה עבודה - יותר

בכל  אלקיך ה' "וברכך כמ"ש - מעשה של בענינים הוא עסוק המעשה ימי ששת במשך ובפשטות:
שזוהי  ט) כ, יתרו (עה"פ במכילתא וכדאיתא מלאכתך", כל ועשית תעבוד ימים "ששת תעשה", אשר
יום  מגיע כאשר אבל וכו'; ומתן משא מסחר, עניני - דחול" ב"עובדין היא והתעסקותו עשה, מצות
קדושה, עניני נעלים, בענינים ורק אך ועוסק עשוי'", מלאכתך "כל עסקיו, מכל הוא מתפנה - השבת
לימוד  תרגום", ואחד מקרא "שנים השבוע פרשת קריאת יותר, באריכות תפלה תהלים, אמירת כגון:

ערכו. לפי כאו"א - הלאה וכן מפרשים, עם השבוע פרשת

(כנ"ל): כו'" אתה אף כו' הוא "מה - הקב"ה אצל וינפש" ד"שבת הענין ובדוגמת

וארץ  שמים עשיית לגבי ח"ו ירידה היא השביעי ביום הקב"ה ששביתת לומר יתכן שלא ופשוט מובן
היינו, אותו", ויקדש השביעי יום את אלקים "ויברך הכתוב דיבר מלא מקרא שהרי - הימים בששת

שלפניו, הימים מששת יותר נעלה הוא זה יום לכן, וינפש", שבת השביעי ש"ביום שמפני

הקב"ה  אצל (כביכול) ירידה של ענין היא המעשה ימי בששת וארץ שמים עשיית - אדרבה ,אלא
הקב"ה, לגבי דהדיוטא" "מילי בבחי' היא וארץ שמים לברוא שההתעסקות - ב) קמט, (ח"ג הזהר ובלשון

ללא  גם אעפ"כ, אבל הנ"ל, הזהר מאמר למד שלא שבפשוטים פשוט יהודי אודות אמנם [מדובר
נחשב  במה - וכלל כלל בערך אינה ואבן עץ לברוא שההתעסקות בפשטות הוא מבין הזהר מאמר לימוד

הקב"ה!], של לגדולתו ביחס - הוא

וארץ, שמים בבריאת לעסוק "לרדת" צריך אינו שהקב"ה - וינפש" ד"שבת העילוי מתבטא ובזה
כו'. ערכו שלפי בענינים (כביכול) "עוסק" הוא אלא ומדבר, חי צומח דומם

דחול", ב"עובדין הוא עסוק החול ימי ששת שבמשך - יהודי של לעבודתו בנוגע מובן כן וכמו
עניני  יהודי, של שבערכו בענינים אלא אינה והתעסקותו עשוי'", מלאכתך "כל - השבת ביום משא"כ

ותורה. תפלה קדושה,

ואפילו  אויף"), טוט ("ער כו' ומחדש שפועל ובאופן השבת, ביום עבודתו את עובד - אלו ובענינים
- עבודתו פועלת בודאי הרי הבריאה, בכללות - בגלוי גם - תפעל שעבודתו כזו לדרגא שייך אינו אם
בכל  שייך זה שענין קוני", את לשמש נבראתי "אני - ענינו לעיקר עד הפרטיים, לעניניו בנוגע - בגלוי

קוני". את "לשמש אלא אינה בזה שהכוונה "נברא", בתור מציאותו שקיימת ורגע רגע

להוסיף  כדי זה מיוחד זמן לנצל צריך שיהודי - השבת ענין מכללות הנלמדת הפשוטה ההוראה וזוהי
עוז. וביתר שאת ביתר ומצוותי', תורה קדושה, עניני בכל

חודש:„. ראש
הסכמי", "שם אפילו [שהרי הקודש" בלשון לו יקראו אשר ב"שמו מודגש חודש" "ראש של ענינו
לו  יקראו אשר "שמו ועאכו"כ פרטית, בהשגחה בודאי הוא בנ"י, אצל ונתפשט שנתקבל שם ובפרט

האדם. שבגוף ה"ראש" ענין ובדוגמת ע"ד - חודש" "ראש - הקודש"] בלשון

השנה", "ראש הלשון לדיוק בנוגע וכו', האמצעי ואדמו"ר הזקן אדמו"ר בדרושי שמבואר וכפי
ומנהיגם  הגוף אברי דכל החיות את כולל שהוא האדם, שבגוף ה"ראש" שבדוגמת תחילה, ולא "ראש"
היינו, כו', ומנהיגם השנה ימי כל את כולל שהוא השנה, ימי לכל ביחס השנה" "ראש הוא כן - כרצונו
בנוגע  ועד"ז השנה". ב"ראש האדם שמקבל להחלטות בהתאם היא השנה ימי כל במשך שההנהגה

הי  החודש, ימי כל את הכולל ה"ראש" שהוא - חודש" היא ל"ראש החודש ימי בכל שההנהגה ינו,
חודש". ב"ראש האדם שמקבל להחלטות בהתאם
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ולהנהיג  לכלול הימים) ככל יום - (ולכאורה פרטי יום של בכחו שיהי' יתכן כיצד תמוה שלכאורה ואף
שיום  נברא], הוא זמן שגם [כידוע הזמן בורא הקב"ה, קבע שכך מכיון בזה, הביאור הרי - ימים כו"כ
לכל  בנוגע - השנה וראש החודש, ימי לכל בנוגע - חודש ראש ימים: לכו"כ "ראש" יהי' זה מסויים

השנה. ימי

לחודש  במיוחד השייכת מיוחדת לעבודה ביחס "ראש" הוא חודש" "ראש כל הנה - יותר ובפרטיות
עבודה  - לזה ובהתאם וכו', בפ"ע שבט בפ"ע, מזל בפ"ע, הוי' שם צירוף ישנו חודש שלכל כידוע זה,
הזהר  בלשון - החודש דימי ויום יום לכל הפרטית העבודה נמשכת וממנו זה, לחודש המיוחדת פרטית
יום  שכל "ללמדך ב): (רסג, ח"א לזהר בהוספות וכמ"ש עבידתי'", עביד ויומא יומא "כל ב): צד, (ח"ג

כו'". כח לו יש

כחות  ניתנו זה שביום יודע שיהודי שמכיון – חודש" ד"ראש הענין מכללות הפשוטה ההוראה וזוהי
צריכה  זה דיום שהעבודה בודאי הרי החודש, ימי לכל "ראש" בבחינת שהוא עד ביותר, ונעלים מיוחדים
וביכלתו  בכחו ובודאי החודש. ימי לכל בנוגע טובות החלטות קבלת - כולל ביותר, נעלה באופן להיות

כחן". לפי אלא כו' מבקש "איני שהרי - בשלימותה זו עבודה למלא

וכיו"ב) אונס, (מפני זאת עשה לא ואם אלו, מיוחדים כחות לנצל הוא וצריך שיכול בלבד זו ולא
ש"לא  דמכיון הבריאה, סדרי בכל לבלבול גורם אלו כחות ניצול שהעדר זאת, עוד אלא זה, ענין לו חסר
מנצל  אינו שכאשר נמצא, שבפשוטים, לפשוט גם המובן ענין - לבטלה" אחד דבר בעולמו הקב"ה ברא

הבריאה. סדרי כל את הוא מבלבל ובכך כביכול, לבטלה שיהיו גורם - אלו כחות

אדר:‰. חודש ראש
מזל'דיקער  ("א מוצלח מזל לו שיש – מיוחדת מעלה אדר שלחודש יודע שבפשוטים פשוט יהודי גם
ולכן, נהפך". אשר "והחודש כמ"ש החודש, ימי בכל הפועלים - הפורים ימי עם קשור זה וענין חודש").

החודש. בהתחלת תיכף - סע"א) כט, (תענית בשמחה" מרבים אדר "משנכנס

מזלי'", "בריא אדר שחודש רע"ב) (שם, בגמרא מ"ש למד שלא פשוט יהודי אודות אמנם מדובר
אדר  שחודש - רבן בית של ותינוקות נשים עמיֿהארצים בפי אפילו המורגל הלשון את יודע הוא אבל

מזל'דיק  "א מוצלח, חודש".מזלו ער

או"ח  (שו"ע להלכה גם [ומובא ה"א) פ"א (מגילה בירושלמי מ"ש עדיין למד לא שבודאי ואף
עדיין  שייך לא הוא - נהפך אשר והחודש שנאמר המגילה, לקריאת כשר החודש שכל ס"ז)] סתרפ"ח
"והחודש  נאמר שבמגילה יודע הוא אבל - הירושלמי ללימוד שייך שאינו ובודאי בתורה, והשגה להבנה

מוצלח, שמזלו כולו, החודש על פועלים הפורים שימי היינו, נהפך", אשר

עאכו"כ  הרי - מזלי'" "בריא אדר שבחודש יהודי, של הגשמיים לעניניו בנוגע אמורים הדברים ואם
יש  זה שבחודש קוני", את לשמש נבראתי "אני תפקידו, לעיקר עד הרוחניים, לעניניו בנוגע הוא שכן

ומצוותי'. התורה בעניני לעבודתו הקשור בכל מיוחד ומזל יתירה הצלחה לו

שני  ואדר ראשון אדר בה שיש העיבור, בשנת מיוחדת מעלה - גופא ובזה

העילוי  - העיבור בשנת ואילו בלבד, ימים כ"ט במשך אלא אינו אדר דחודש העילוי - פשוטה בשנה
אלו  ימים שכל שני, דאדר יום וכ"ט ראשון דאדר יום ל' ימים, ותשע חמישים במשך הוא אדר דחודש 
חודש") מזל'דיקער ("א זה שעילוי דבר" "עמא יאמרו שבודאי כפי - מוצלח מזל להם שיש ימים הם

שני. ואדר ראשון אדר החדשים, בשני  הוא

"בריא  אדר, דר"ח המיוחדת הנתינתֿכח את לנצל שיש - ראשון אדר מר"ח הפשוטה ההוראה וזוהי
נ"ט  במשך הוא זה מיוחד שעילוי - העיבור בשנת ובפרט ומצוותי', התורה עניני לכל בנוגע מזלי'",

ימים!

הוספה  - שתוכנו גדול, הכי ימים מספר שבה שלימה, העיבור בשנת מיוחד עילוי - גופא ובזה
כו'. הכחות בהמשכת
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עושה  ואינו עמל אינו שהאדם מה - הוא השבת דיום שהעילוי לומר יתכן לא ולכן, יולד"! לעמל
מאומה!...

ביום  יהודי של פעולתו - ואדרבה עבודתו, ע"י יהודי פועל השבת ביום שגם לומר בהכרח אלא
נעלים  בענינים היא השבת דיום העבודה שכן, החול. בימי הפעולה מאשר יותר נעלה באופן היא השבת

ותפלה. תורה בעניני המחשבה, וכח הדיבור כח עם הקשורה עבודה - יותר

בכל  אלקיך ה' "וברכך כמ"ש - מעשה של בענינים הוא עסוק המעשה ימי ששת במשך ובפשטות:
שזוהי  ט) כ, יתרו (עה"פ במכילתא וכדאיתא מלאכתך", כל ועשית תעבוד ימים "ששת תעשה", אשר
יום  מגיע כאשר אבל וכו'; ומתן משא מסחר, עניני - דחול" ב"עובדין היא והתעסקותו עשה, מצות
קדושה, עניני נעלים, בענינים ורק אך ועוסק עשוי'", מלאכתך "כל עסקיו, מכל הוא מתפנה - השבת
לימוד  תרגום", ואחד מקרא "שנים השבוע פרשת קריאת יותר, באריכות תפלה תהלים, אמירת כגון:

ערכו. לפי כאו"א - הלאה וכן מפרשים, עם השבוע פרשת

(כנ"ל): כו'" אתה אף כו' הוא "מה - הקב"ה אצל וינפש" ד"שבת הענין ובדוגמת

וארץ  שמים עשיית לגבי ח"ו ירידה היא השביעי ביום הקב"ה ששביתת לומר יתכן שלא ופשוט מובן
היינו, אותו", ויקדש השביעי יום את אלקים "ויברך הכתוב דיבר מלא מקרא שהרי - הימים בששת

שלפניו, הימים מששת יותר נעלה הוא זה יום לכן, וינפש", שבת השביעי ש"ביום שמפני

הקב"ה  אצל (כביכול) ירידה של ענין היא המעשה ימי בששת וארץ שמים עשיית - אדרבה ,אלא
הקב"ה, לגבי דהדיוטא" "מילי בבחי' היא וארץ שמים לברוא שההתעסקות - ב) קמט, (ח"ג הזהר ובלשון

ללא  גם אעפ"כ, אבל הנ"ל, הזהר מאמר למד שלא שבפשוטים פשוט יהודי אודות אמנם [מדובר
נחשב  במה - וכלל כלל בערך אינה ואבן עץ לברוא שההתעסקות בפשטות הוא מבין הזהר מאמר לימוד

הקב"ה!], של לגדולתו ביחס - הוא

וארץ, שמים בבריאת לעסוק "לרדת" צריך אינו שהקב"ה - וינפש" ד"שבת העילוי מתבטא ובזה
כו'. ערכו שלפי בענינים (כביכול) "עוסק" הוא אלא ומדבר, חי צומח דומם

דחול", ב"עובדין הוא עסוק החול ימי ששת שבמשך - יהודי של לעבודתו בנוגע מובן כן וכמו
עניני  יהודי, של שבערכו בענינים אלא אינה והתעסקותו עשוי'", מלאכתך "כל - השבת ביום משא"כ

ותורה. תפלה קדושה,

ואפילו  אויף"), טוט ("ער כו' ומחדש שפועל ובאופן השבת, ביום עבודתו את עובד - אלו ובענינים
- עבודתו פועלת בודאי הרי הבריאה, בכללות - בגלוי גם - תפעל שעבודתו כזו לדרגא שייך אינו אם
בכל  שייך זה שענין קוני", את לשמש נבראתי "אני - ענינו לעיקר עד הפרטיים, לעניניו בנוגע - בגלוי

קוני". את "לשמש אלא אינה בזה שהכוונה "נברא", בתור מציאותו שקיימת ורגע רגע

להוסיף  כדי זה מיוחד זמן לנצל צריך שיהודי - השבת ענין מכללות הנלמדת הפשוטה ההוראה וזוהי
עוז. וביתר שאת ביתר ומצוותי', תורה קדושה, עניני בכל

חודש:„. ראש
הסכמי", "שם אפילו [שהרי הקודש" בלשון לו יקראו אשר ב"שמו מודגש חודש" "ראש של ענינו
לו  יקראו אשר "שמו ועאכו"כ פרטית, בהשגחה בודאי הוא בנ"י, אצל ונתפשט שנתקבל שם ובפרט

האדם. שבגוף ה"ראש" ענין ובדוגמת ע"ד - חודש" "ראש - הקודש"] בלשון

השנה", "ראש הלשון לדיוק בנוגע וכו', האמצעי ואדמו"ר הזקן אדמו"ר בדרושי שמבואר וכפי
ומנהיגם  הגוף אברי דכל החיות את כולל שהוא האדם, שבגוף ה"ראש" שבדוגמת תחילה, ולא "ראש"
היינו, כו', ומנהיגם השנה ימי כל את כולל שהוא השנה, ימי לכל ביחס השנה" "ראש הוא כן - כרצונו
בנוגע  ועד"ז השנה". ב"ראש האדם שמקבל להחלטות בהתאם היא השנה ימי כל במשך שההנהגה

הי  החודש, ימי כל את הכולל ה"ראש" שהוא - חודש" היא ל"ראש החודש ימי בכל שההנהגה ינו,
חודש". ב"ראש האדם שמקבל להחלטות בהתאם
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ולהנהיג  לכלול הימים) ככל יום - (ולכאורה פרטי יום של בכחו שיהי' יתכן כיצד תמוה שלכאורה ואף
שיום  נברא], הוא זמן שגם [כידוע הזמן בורא הקב"ה, קבע שכך מכיון בזה, הביאור הרי - ימים כו"כ
לכל  בנוגע - השנה וראש החודש, ימי לכל בנוגע - חודש ראש ימים: לכו"כ "ראש" יהי' זה מסויים

השנה. ימי

לחודש  במיוחד השייכת מיוחדת לעבודה ביחס "ראש" הוא חודש" "ראש כל הנה - יותר ובפרטיות
עבודה  - לזה ובהתאם וכו', בפ"ע שבט בפ"ע, מזל בפ"ע, הוי' שם צירוף ישנו חודש שלכל כידוע זה,
הזהר  בלשון - החודש דימי ויום יום לכל הפרטית העבודה נמשכת וממנו זה, לחודש המיוחדת פרטית
יום  שכל "ללמדך ב): (רסג, ח"א לזהר בהוספות וכמ"ש עבידתי'", עביד ויומא יומא "כל ב): צד, (ח"ג

כו'". כח לו יש

כחות  ניתנו זה שביום יודע שיהודי שמכיון – חודש" ד"ראש הענין מכללות הפשוטה ההוראה וזוהי
צריכה  זה דיום שהעבודה בודאי הרי החודש, ימי לכל "ראש" בבחינת שהוא עד ביותר, ונעלים מיוחדים
וביכלתו  בכחו ובודאי החודש. ימי לכל בנוגע טובות החלטות קבלת - כולל ביותר, נעלה באופן להיות

כחן". לפי אלא כו' מבקש "איני שהרי - בשלימותה זו עבודה למלא

וכיו"ב) אונס, (מפני זאת עשה לא ואם אלו, מיוחדים כחות לנצל הוא וצריך שיכול בלבד זו ולא
ש"לא  דמכיון הבריאה, סדרי בכל לבלבול גורם אלו כחות ניצול שהעדר זאת, עוד אלא זה, ענין לו חסר
מנצל  אינו שכאשר נמצא, שבפשוטים, לפשוט גם המובן ענין - לבטלה" אחד דבר בעולמו הקב"ה ברא

הבריאה. סדרי כל את הוא מבלבל ובכך כביכול, לבטלה שיהיו גורם - אלו כחות

אדר:‰. חודש ראש
מזל'דיקער  ("א מוצלח מזל לו שיש – מיוחדת מעלה אדר שלחודש יודע שבפשוטים פשוט יהודי גם
ולכן, נהפך". אשר "והחודש כמ"ש החודש, ימי בכל הפועלים - הפורים ימי עם קשור זה וענין חודש").

החודש. בהתחלת תיכף - סע"א) כט, (תענית בשמחה" מרבים אדר "משנכנס

מזלי'", "בריא אדר שחודש רע"ב) (שם, בגמרא מ"ש למד שלא פשוט יהודי אודות אמנם מדובר
אדר  שחודש - רבן בית של ותינוקות נשים עמיֿהארצים בפי אפילו המורגל הלשון את יודע הוא אבל

מזל'דיק  "א מוצלח, חודש".מזלו ער

או"ח  (שו"ע להלכה גם [ומובא ה"א) פ"א (מגילה בירושלמי מ"ש עדיין למד לא שבודאי ואף
עדיין  שייך לא הוא - נהפך אשר והחודש שנאמר המגילה, לקריאת כשר החודש שכל ס"ז)] סתרפ"ח
"והחודש  נאמר שבמגילה יודע הוא אבל - הירושלמי ללימוד שייך שאינו ובודאי בתורה, והשגה להבנה

מוצלח, שמזלו כולו, החודש על פועלים הפורים שימי היינו, נהפך", אשר

עאכו"כ  הרי - מזלי'" "בריא אדר שבחודש יהודי, של הגשמיים לעניניו בנוגע אמורים הדברים ואם
יש  זה שבחודש קוני", את לשמש נבראתי "אני תפקידו, לעיקר עד הרוחניים, לעניניו בנוגע הוא שכן

ומצוותי'. התורה בעניני לעבודתו הקשור בכל מיוחד ומזל יתירה הצלחה לו

שני  ואדר ראשון אדר בה שיש העיבור, בשנת מיוחדת מעלה - גופא ובזה

העילוי  - העיבור בשנת ואילו בלבד, ימים כ"ט במשך אלא אינו אדר דחודש העילוי - פשוטה בשנה
אלו  ימים שכל שני, דאדר יום וכ"ט ראשון דאדר יום ל' ימים, ותשע חמישים במשך הוא אדר דחודש 
חודש") מזל'דיקער ("א זה שעילוי דבר" "עמא יאמרו שבודאי כפי - מוצלח מזל להם שיש ימים הם

שני. ואדר ראשון אדר החדשים, בשני  הוא

"בריא  אדר, דר"ח המיוחדת הנתינתֿכח את לנצל שיש - ראשון אדר מר"ח הפשוטה ההוראה וזוהי
נ"ט  במשך הוא זה מיוחד שעילוי - העיבור בשנת ובפרט ומצוותי', התורה עניני לכל בנוגע מזלי'",

ימים!

הוספה  - שתוכנו גדול, הכי ימים מספר שבה שלימה, העיבור בשנת מיוחד עילוי - גופא ובזה
כו'. הכחות בהמשכת
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.Â ישנה - העיבור דשנת אדר ור"ח אדר, ר"ח ר"ח, שבת, - פרטי ענין מכל הנלמדת להוראה ונוסף
כולנה": על העולה "אור בבחינת שהיא אלו, ענינים כל מצירוף הנלמדת נוספת הוראה

הנ"ל, פרטיים מענינים א' דכל העילוי  בגודל מתבונן יהודי כאשר

- חודש ראש ותפלה; תורה קדושה, בעניני והתעסקות דחול, מעובדין וינפש" "שבת - השבת יום
מספר  - העיבור בשנת אדר ור"ח מזלי'", "בריא - אדר חודש ראש החודש; ימי דכל לעבודה כח נתינת

מזלי'", "בריא שבהם ימים של ביותר גדול

– יחדיו אלו עילויים כל מצטרפים זו שבשבת להתבונן וממשיך

מ  הוא שנותנים הרי מה כל את לנצל להשתדל עליו כמה ועד זה, יום של  מעלתו גודל את בפשטות בין
השלימות. בתכלית - זה ביום לו

.Ê מכללות הנלמדת הוראה עם - ראשון) (אדר העיבור משנת הנלמדת הוראה שבין בקשר נוסף ענין
ור"ח: דשבת הענין

- החודש לימי שייך חודש וראש השמש, מהלך עם הקשורים - השבוע לימי שייך השבת יום
הלבנה. מהלך עם הקשורים

לשנה  הלבנה מהלך ע"פ שנקבעת השנה שבין החילוק את להשוות - הוא העיבור דשנת והענין
כדלקמן. החמה, מהלך ע"פ שנקבעת

ובהקדים:

פשוט  איש גם שיודע כפי - בריאתם תכלית [שזוהי הלבנה לאור השמש אור שבין החילוק כללות
השמש  אור מאיר ביומו יום מידי שכן, שינויים. בו אין השמש שאור - הוא הארץ"] על "להאיר שנבראו
שהרי  לחבירו, דומה א' יום שאין ועד וחידוש, שינוי אלא אינו ענינו שכל הלבנה אור משא"כ בשוה;
ויותר, יותר ומאירה הולכת ליום ומיום הלבנה, מולד נפעל ובר"ח כלל, נראה הלבנה אור אין ר"ח בערב
עתידים  "שהם - ללבנה ישראל דומים זה [ומשום וחידוש שינוי אלא אינה ענינה שכל כך חלילה, וחוזר

כמותה"]. להתחדש

השמש, אור בדוגמת - שינויים בה שאין תמידית עבודה (א) עבודה: אופני ב' - האדם בעבודת וענינו
הלבנה. אור בדוגמת - וחידוש שינוי הוא ענינה שכל עבודה (ב)

בכל  "ולעבדו בתחלתה) (תענית כמארז"ל העבודה, ענין כללות - התפלה בעבודת לדבר דוגמא
תפלה": זו . . שבלב עבודה היא איזו לבבכם,

ראש  טובים, וימים שבתות החול, ימי - השנה ימי בכל בשוה הוא אחרונות וג' ראשונות דג' הנוסח
באופן  הוא אמצעית דברכה הנוסח - זאת ולעומת שינויים. כל ללא תמידית עבודה היינו, ויוהכ"פ, השנה
ויוהכ"פ, ר"ה טוב, יום דתפלת אמצעית לברכה השבת דתפלת אמצעית ברכה דומה אינה שהרי שינוי, של

וחידוש. שינוי של ענין מודגש שבזה

תפלה  הל' (רמב"ם להם" צריך שהוא צרכיו שואל . . אדם "שיהא היא דתפלה המ"ע ועוד: זאת
הרגיל  ע"ד התפלה שנוסח למרות כי בתפלה, החידוש ענין יש החול בימי שגם מובן, ומזה ה"ב), פ"א
מן  חיוב יש - נוסף לדבר זקוק האדם כאשר הרי השינוי, העדר של באופן תמידית עבודה בשוה, הוא

וחידוש. שינוי של ענין ואכ"מ], קולנו", "שמע [בברכת התפלה בבקשת להוסיף התורה

.Á שינוי של באופן ועבודה השינוי, העדר של באופן תמידית עבודה - אלו עבודה אופני ב' והנה,
בזה: שאין מה בזה יש - וחידוש

של  באופן נעשה זה שענין היינו, הקביעות, ענין - היא שינויים בה שאין תמידית דעבודה המעלה
"טבע" או שני", "טבע להיות הופך פעמים מאה לעשותו שהורגל דבר אם וק"ו: ובמכ"ש בנפש. קביעות
שבזה  ומובן תמידי. בדבר הוא שכן עאכו"כ הרי טבע], נעשה הרגל המקומות: ברוב המובא [כלשון סתם
וענינו  בלבד, דמיעוטא" "מיעוטא הוא כאשר גם - וזאת בטל", אינו ד"קבוע ובאופן התוקף, ענין ישנו

זו. מעבודה אותו מזיזות אינן שבעולם רוחות כל שאפילו - בעבודה

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

n"cyz'd oey`x xc` g"xca ,dnexz t"y zgiy

חיות  של באופן נעשית זו שעבודה - וחידוש שינוי של באופן שהיא בעבודה מעלה יש זאת, ולעומת
כאשר  משא"כ מיוחדת, והתלהבות חיות מתוך נעשה חדש שדבר במוחש שרואים כפי ורעש, והתלהבות
יהיו  לא ו): ו, (ואתחנן התורה על בפרש"י המובא ובלשון תמיד. ונשנה החוזר קבוע דבר אודות מדובר

לקראתה. רצין שהכל כחדשה אלא סופנה , אדם שאין ישנה כדיוטגמא בעיניך

הלל  שאמירת מכיון - הרצוי היפך היא יום בכל הלל שאמירת ב) קיח, (שבת במארז"ל גם וכמודגש
והקבועה. הרגילה להנהגה שייך זה ואין וכיו"ב, נס של ענין הרגיל, מדרך היוצא חידוש עם קשורה

.Ë בעניני שגם היינו, לחבירו, א' מסייעים אלו עבודה אופני ב' כאשר - היא העבודה שלימות והנה,
הקבועים  העבודה בעניני וגם בנפש, וקביעות דתוקף העילוי יהי' וחידוש שינוי של באופן שהם העבודה

חדש. בדבר כמו ורעש והתלהבות דחיות העילוי יהי' שינוי) בהם (שאין
התפילה: בענין - לדבר דוגמא

טובים, וימים שבתות החול, ימי השנה, ימי בכל בשוה הוא אחרונות וג' ראשונות דג' שהנוסח אע"פ
וג' ראשונות ג' אמירת דומה שאינה במוחש רואים הרי - שינויים) בו שאין קבוע (דבר ויוהכ"פ ר"ה
אצל  גם ניכר זה וענין יותר. לכוון יהודי משתדל שאז ויוהכ"פ, בר"ה לאמירתם השנה ימי בכל אחרונות
ד"ראש  שהעילוי בידעו וכיו"ב, אנדערש"), גאר זיך שאלקט ("ער יותר בתפלתו שמתנועע - פשוט איש

הוא  - וכו' שופר תקיעת - לו השנה" יהי' לא שוב - אלו שעות יעברו וכאשר בלבד, אלו שעות במ"ח
זה. עילוי

הגמרא  ובלשון הקבועה, בעבודה גם חודרת - חדשה שבעבודה וההתלהבות החיות שמעלת ונמצא,
וחידוש) דשינוי (עבודה זה דיום המיוחדת שהקדושה היינו, לתמידין", "אהנאי רע"א): צא, (זבחים
בעבודה  שגם - השנה ימי בכל נמשכת זו ופעולה קבועה). (עבודה ב"תמידין" גם והוספה עילוי פועלת
חיות  - החידוש שבענין העילוי יהי' השנה, ימי דכל אחרונות) וג' ראשונות ג' ("תמידין", הקבועה

כו'. והתלהבות

שהם  בענינים שגם לאידך, גם פועל זה הרי - הקבועה בעבודה גם נמשך החידוש שענין ומכיון
כו'. והקביעות התוקף ענין קבוע, דדבר העילוי יהי' וחידוש שינוי של באופן

.È:העיבור דשנת הענין בתוכן המרומז - יותר עוד נעלה עבודה אופן ישנו אמנם,
דבר  שנעשים זאת, עוד אלא לזה, זה מסייעים וחידוש) (קביעות אלו עבודה אופני שב' בלבד זו לא
(קביעות  השמש מהלך שבין החילוק את להשוות - שענינה העיבור, שנת ובדוגמת ע"ד ממש, אחד

ביניהם. חילוק יהי' שלא כך וחידוש), (שינוי הירח למהלך ותמידיות)

בזה: והענין

אופני  ב' שישנם הוא הדברים פירוש הרי לזה, זה מסייעים וחידוש) (קביעות העבודה אופני ב' כאשר
לחבירו. מסייע א' שכל אלא בפ"ע , עבודה

יחד, גם משניהם למעלה להיותו - אלו עבודה אופני ב' משתווים שבו עבודה אופן ישנו אמנם,
דמסירת  העבודה אופן שזהו - וחידוש לשינוי ותמידיות קביעות שבין החילוק מכללות למעלה היינו,
כו', ציור  של מענין למעלה היא זו שעבודה והגבלה, מדידה מכל שלמעלה עבודה מאדך", "בכל נפש,

חידוש. של ענין או קביעות של ענין אודות מדובר אם נפק"מ כל ללא

אלו, פרטים ב' ישנם אז גם - וחידוש דקביעות הפרטים קיימים אינם זו שבעבודה לומר הכוונה ואין
בשוה. ששניהם אלא

בזה: וההסברה

בלבד, שמים מלכות עול קבלת מצד אם כי שבמצוות, והסגולה העילוי מצד אינה עבודתו כאשר גם
- עילוי) כל אין עצים שבחטיבת (אף עצים" לחטוב נצטווינו "אילו הידוע: ובלשון הבורא, רצון לקיים
פרטית  כוונה גם שתהי' הוא הבורא וציווי זו, דמצוה הפרטית הכוונה גם ישנה מצוה שבכל מכיון הרי
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.Â ישנה - העיבור דשנת אדר ור"ח אדר, ר"ח ר"ח, שבת, - פרטי ענין מכל הנלמדת להוראה ונוסף
כולנה": על העולה "אור בבחינת שהיא אלו, ענינים כל מצירוף הנלמדת נוספת הוראה

הנ"ל, פרטיים מענינים א' דכל העילוי  בגודל מתבונן יהודי כאשר

- חודש ראש ותפלה; תורה קדושה, בעניני והתעסקות דחול, מעובדין וינפש" "שבת - השבת יום
מספר  - העיבור בשנת אדר ור"ח מזלי'", "בריא - אדר חודש ראש החודש; ימי דכל לעבודה כח נתינת

מזלי'", "בריא שבהם ימים של ביותר גדול

– יחדיו אלו עילויים כל מצטרפים זו שבשבת להתבונן וממשיך

מ  הוא שנותנים הרי מה כל את לנצל להשתדל עליו כמה ועד זה, יום של  מעלתו גודל את בפשטות בין
השלימות. בתכלית - זה ביום לו

.Ê מכללות הנלמדת הוראה עם - ראשון) (אדר העיבור משנת הנלמדת הוראה שבין בקשר נוסף ענין
ור"ח: דשבת הענין

- החודש לימי שייך חודש וראש השמש, מהלך עם הקשורים - השבוע לימי שייך השבת יום
הלבנה. מהלך עם הקשורים

לשנה  הלבנה מהלך ע"פ שנקבעת השנה שבין החילוק את להשוות - הוא העיבור דשנת והענין
כדלקמן. החמה, מהלך ע"פ שנקבעת

ובהקדים:

פשוט  איש גם שיודע כפי - בריאתם תכלית [שזוהי הלבנה לאור השמש אור שבין החילוק כללות
השמש  אור מאיר ביומו יום מידי שכן, שינויים. בו אין השמש שאור - הוא הארץ"] על "להאיר שנבראו
שהרי  לחבירו, דומה א' יום שאין ועד וחידוש, שינוי אלא אינו ענינו שכל הלבנה אור משא"כ בשוה;
ויותר, יותר ומאירה הולכת ליום ומיום הלבנה, מולד נפעל ובר"ח כלל, נראה הלבנה אור אין ר"ח בערב
עתידים  "שהם - ללבנה ישראל דומים זה [ומשום וחידוש שינוי אלא אינה ענינה שכל כך חלילה, וחוזר

כמותה"]. להתחדש

השמש, אור בדוגמת - שינויים בה שאין תמידית עבודה (א) עבודה: אופני ב' - האדם בעבודת וענינו
הלבנה. אור בדוגמת - וחידוש שינוי הוא ענינה שכל עבודה (ב)

בכל  "ולעבדו בתחלתה) (תענית כמארז"ל העבודה, ענין כללות - התפלה בעבודת לדבר דוגמא
תפלה": זו . . שבלב עבודה היא איזו לבבכם,

ראש  טובים, וימים שבתות החול, ימי - השנה ימי בכל בשוה הוא אחרונות וג' ראשונות דג' הנוסח
באופן  הוא אמצעית דברכה הנוסח - זאת ולעומת שינויים. כל ללא תמידית עבודה היינו, ויוהכ"פ, השנה
ויוהכ"פ, ר"ה טוב, יום דתפלת אמצעית לברכה השבת דתפלת אמצעית ברכה דומה אינה שהרי שינוי, של

וחידוש. שינוי של ענין מודגש שבזה

תפלה  הל' (רמב"ם להם" צריך שהוא צרכיו שואל . . אדם "שיהא היא דתפלה המ"ע ועוד: זאת
הרגיל  ע"ד התפלה שנוסח למרות כי בתפלה, החידוש ענין יש החול בימי שגם מובן, ומזה ה"ב), פ"א
מן  חיוב יש - נוסף לדבר זקוק האדם כאשר הרי השינוי, העדר של באופן תמידית עבודה בשוה, הוא

וחידוש. שינוי של ענין ואכ"מ], קולנו", "שמע [בברכת התפלה בבקשת להוסיף התורה

.Á שינוי של באופן ועבודה השינוי, העדר של באופן תמידית עבודה - אלו עבודה אופני ב' והנה,
בזה: שאין מה בזה יש - וחידוש

של  באופן נעשה זה שענין היינו, הקביעות, ענין - היא שינויים בה שאין תמידית דעבודה המעלה
"טבע" או שני", "טבע להיות הופך פעמים מאה לעשותו שהורגל דבר אם וק"ו: ובמכ"ש בנפש. קביעות
שבזה  ומובן תמידי. בדבר הוא שכן עאכו"כ הרי טבע], נעשה הרגל המקומות: ברוב המובא [כלשון סתם
וענינו  בלבד, דמיעוטא" "מיעוטא הוא כאשר גם - וזאת בטל", אינו ד"קבוע ובאופן התוקף, ענין ישנו

זו. מעבודה אותו מזיזות אינן שבעולם רוחות כל שאפילו - בעבודה
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חיות  של באופן נעשית זו שעבודה - וחידוש שינוי של באופן שהיא בעבודה מעלה יש זאת, ולעומת
כאשר  משא"כ מיוחדת, והתלהבות חיות מתוך נעשה חדש שדבר במוחש שרואים כפי ורעש, והתלהבות
יהיו  לא ו): ו, (ואתחנן התורה על בפרש"י המובא ובלשון תמיד. ונשנה החוזר קבוע דבר אודות מדובר

לקראתה. רצין שהכל כחדשה אלא סופנה , אדם שאין ישנה כדיוטגמא בעיניך

הלל  שאמירת מכיון - הרצוי היפך היא יום בכל הלל שאמירת ב) קיח, (שבת במארז"ל גם וכמודגש
והקבועה. הרגילה להנהגה שייך זה ואין וכיו"ב, נס של ענין הרגיל, מדרך היוצא חידוש עם קשורה

.Ë בעניני שגם היינו, לחבירו, א' מסייעים אלו עבודה אופני ב' כאשר - היא העבודה שלימות והנה,
הקבועים  העבודה בעניני וגם בנפש, וקביעות דתוקף העילוי יהי' וחידוש שינוי של באופן שהם העבודה

חדש. בדבר כמו ורעש והתלהבות דחיות העילוי יהי' שינוי) בהם (שאין
התפילה: בענין - לדבר דוגמא

טובים, וימים שבתות החול, ימי השנה, ימי בכל בשוה הוא אחרונות וג' ראשונות דג' שהנוסח אע"פ
וג' ראשונות ג' אמירת דומה שאינה במוחש רואים הרי - שינויים) בו שאין קבוע (דבר ויוהכ"פ ר"ה
אצל  גם ניכר זה וענין יותר. לכוון יהודי משתדל שאז ויוהכ"פ, בר"ה לאמירתם השנה ימי בכל אחרונות
ד"ראש  שהעילוי בידעו וכיו"ב, אנדערש"), גאר זיך שאלקט ("ער יותר בתפלתו שמתנועע - פשוט איש

הוא  - וכו' שופר תקיעת - לו השנה" יהי' לא שוב - אלו שעות יעברו וכאשר בלבד, אלו שעות במ"ח
זה. עילוי

הגמרא  ובלשון הקבועה, בעבודה גם חודרת - חדשה שבעבודה וההתלהבות החיות שמעלת ונמצא,
וחידוש) דשינוי (עבודה זה דיום המיוחדת שהקדושה היינו, לתמידין", "אהנאי רע"א): צא, (זבחים
בעבודה  שגם - השנה ימי בכל נמשכת זו ופעולה קבועה). (עבודה ב"תמידין" גם והוספה עילוי פועלת
חיות  - החידוש שבענין העילוי יהי' השנה, ימי דכל אחרונות) וג' ראשונות ג' ("תמידין", הקבועה

כו'. והתלהבות

שהם  בענינים שגם לאידך, גם פועל זה הרי - הקבועה בעבודה גם נמשך החידוש שענין ומכיון
כו'. והקביעות התוקף ענין קבוע, דדבר העילוי יהי' וחידוש שינוי של באופן

.È:העיבור דשנת הענין בתוכן המרומז - יותר עוד נעלה עבודה אופן ישנו אמנם,
דבר  שנעשים זאת, עוד אלא לזה, זה מסייעים וחידוש) (קביעות אלו עבודה אופני שב' בלבד זו לא
(קביעות  השמש מהלך שבין החילוק את להשוות - שענינה העיבור, שנת ובדוגמת ע"ד ממש, אחד

ביניהם. חילוק יהי' שלא כך וחידוש), (שינוי הירח למהלך ותמידיות)

בזה: והענין

אופני  ב' שישנם הוא הדברים פירוש הרי לזה, זה מסייעים וחידוש) (קביעות העבודה אופני ב' כאשר
לחבירו. מסייע א' שכל אלא בפ"ע , עבודה

יחד, גם משניהם למעלה להיותו - אלו עבודה אופני ב' משתווים שבו עבודה אופן ישנו אמנם,
דמסירת  העבודה אופן שזהו - וחידוש לשינוי ותמידיות קביעות שבין החילוק מכללות למעלה היינו,
כו', ציור  של מענין למעלה היא זו שעבודה והגבלה, מדידה מכל שלמעלה עבודה מאדך", "בכל נפש,

חידוש. של ענין או קביעות של ענין אודות מדובר אם נפק"מ כל ללא

אלו, פרטים ב' ישנם אז גם - וחידוש דקביעות הפרטים קיימים אינם זו שבעבודה לומר הכוונה ואין
בשוה. ששניהם אלא

בזה: וההסברה

בלבד, שמים מלכות עול קבלת מצד אם כי שבמצוות, והסגולה העילוי מצד אינה עבודתו כאשר גם
- עילוי) כל אין עצים שבחטיבת (אף עצים" לחטוב נצטווינו "אילו הידוע: ובלשון הבורא, רצון לקיים
פרטית  כוונה גם שתהי' הוא הבורא וציווי זו, דמצוה הפרטית הכוונה גם ישנה מצוה שבכל מכיון הרי
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עול  דקבלת התנועה מצד הוא גופא זה שענין אלא שבמצוה, הפרטית הכוונה גם אצלו ישנה בודאי - זו
נפש. ומסירת

למהלך  השמש מהלך שבין החילוק את להשוות - שענינה העיבור, בשנת מודגש זה ענין - וכאמור
בעבודת  וענינו בהשוואה, ששניהם אלא הלבנה, ושנת החמה דשנת הענין ישנו אז שגם היינו, הירח,
ומס"נ. הקב"ע ענין מצד - בהשוואה ששניהם אלא וחידוש, דתמידיות העבודה אופני ב' שישנם – האדם

.‡È,"העיקר הוא "המעשה בפועל, מעשה של בענינים להתבטא צריכות אלו הוראות כל - וכאמור 
השבת. יום עצמו, זה ליום בנוגע - ומיד ותיכף

דרעוין, רעוא חצות, לאחרי השבת ביום מנחה תפלת להתפלל הולכים כאשר  ובפשטות:

כמבואר  התפלה, עבודת היא השבת דיום העבודה שעיקר כידוע השבת, דיום בעבודה העילוי תכלית -
מכיון  בשבת, תורה דברי לדבר התירו בקושי ה"ג) פט"ו (שבת בירושלמי מ"ש ע"פ א) (קיג, בתו"א
המנחה, בזמן היא נעלית הכי הדרגא - גופא ובזה התפלה, עבודת היא השבת דיום העבודה שעיקר
עד  שלאח"ז השבוע ימי כל על פעולתה נוספת: ומעלה רצון", עת ה' לך תפלתי "ואני דרעוין", "רעוא

- הבא השבוע בפרשת בתורה קורין מנחה לתפלת בהקדמה שכן, הבאה . דשבת מנחה לתפלת

ראש" כובד מתוך אלא להתפלל עומדין "אין כמארז"ל תפלה, כל שלפני ההתבוננות על נוסף הנה
זה  שכל בארוכה, לעיל כמבואר זו, דשבת המיוחדות למעלות בנוגע מיוחדת התבוננות להיות צריכה -
באופן  שלאח"ז, הימים כל על בפעולתה וכן התפלה, בענין "אהנאי"] הגמרא: [ובלשון ומסייע מוסיף

יותר. נעלה

ההוראות  אודות לעיל להמדובר בהתאם - העבודה עניני בכל טובות החלטות לקבלת בנוגע כן וכמו
בארוכה. כנ"ל יחד, צירופם וכן זו, דשבת הפרטיים מהענינים א' מכל  שלמדים

ענינו, לפי ואחד אחד כל המעשה, לשפת - לעיל המדוברים הענינים כל את יתרגם א' שכל ויה"ר
ממש, בפועל לקיימן - והעיקר בפועל, למעשה בנוגע טובות החלטות להחליט - ובפשטות

מזמין  שהקב"ה - בזה הפירוש וכידוע למעשה", מצרפה הקב"ה טובה ש"מחשבה הובטחנו זה ועל
עם  ביחד טוב מעשה - שלם דבר ישנו ועי"ז הטובה, למחשבה שיצטרף בפועל מעשה של ענין לו

טובה. מחשבה

האמיתית  גאולה הגאולה, לשלימות ממש בקרוב באים - ועבודתנו במעשינו השלימות ומענין
צד  משיח ע"י קנו,והשלימה

כל  יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו חודש מדי "והי' זו: דשבת בהפטרה המובא היעוד יקויים שאז
שבת  בכל לרגל יעלו לבוא שלעתיד (עה"פ) בילקוט וכדאיתא כג), סו, (ישעי' לפני" להשתחוות בשר
כל  שיבוא אפשר  "והיאך  שם: בילקוט שממשיך וכפי בשבתו", שבת ומדי בחדשו חודש "מידי ור"ח,
. לירושלים אותם ומביאים אותם וטוענים באים העבים אלא . . חודש ובכל שבת בכל בירושלים בשר

ארובותיהם". אל וכיונים תעופינה כעב אלה מי מקלסן שהנביא הוא .

- כזה באופן תהי' עצמה הגאולה גם הרי גו'", תעופינה ד"כעב באופן תהי' לרגל שהעלי' וכשם
ממש. בימינו במהרה ד"אחישנה", באופן שמיא", ענני עם "ארו

* * *

.·È היא התורה בפרשיות הקריאה [שכן, השבוע פרשת עם הקשור זו, בשבת עיקרי ענין עוד ישנו
תרומה. פרשת בתורה קורין שבה - שבת] בכל אחת פרשה השנה, שבתות סדר ע"פ

שאז  השבת ביום ועאכו"כ השבוע, פרשת עם "לחיות" שצריכים הידועה הזקן אדמו"ר תורת וע"פ
מפרשת  שלמדים המיוחדות ההוראות על להתעכב שיש מובן, - כולה הפרשה כל את בתורה קורין

תרומה. פרשת השבוע,
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ובהקדים:

דאין  באופן היא כולה התורה שכללות כשם שהרי - סוף אין עד ענינים ריבוי ישנם תרומה בפרשת
הוא  כך מספר", אין ועלמות גו' מלכות המה "ששים ים", מני ורחבה מדה מארץ "ארוכה כמ"ש סוף,

קץ. אין עד ענינים ריבוי בה שיש בתורה, שלימה פרשה - ובפרט שבתורה, פרטי ענין לכל בנוגע גם

מישראל  איש "כל ה"ח) פ"א ת"ת (הל' הרמב"ם כפס"ד התורה, בלימוד חייב מישראל כאו"א דהנה,
בתורה, לחדש שחייב ועד כו'", יסורין בעל בין בגופו שלם בין עשיר, בין עני בין תורה בתלמוד חייב
. בלבו שיש רוחב לפי רבות הלכות חידושי "לחדש שצריך ה"ב) פ"ב ת"ת (הל' הזקן אדמו"ר כפס"ד
(ח"א  הזהר ובלשון סכ"ו), אגה"ק גם (ראה התורה חלקי בכל לחדש היינו, כו'", ההגדות בדרשות וכן .
בתורה, מיוחד חלק יש מישראל שלכאו"א - בתורתך" חלקנו "ותן בענין וכידוע לה". "לאפשה ב): יב,
התורה, חלקי בכל - כאמור - זה וכל לחדש. עתיד ותיק שתלמיד מה בתורה, מחדש שהוא מה שזהו

שבתורה, פרטי ענין בכל לחדש שבכחו ועד

גבו  בלי של באופן מרוב", יספר ולא ימד לא אשר ישראל בני מספר "והי' שנאמר מכיון ל,ועפ"ז:
- גבול דבלי באופן הם שבתורה פרטי ענין בכל לחדש ותיק" "תלמיד שיכול החידושים שגם נמצא,

זה. פרטי בענין לחדש וביכלתם שבכחם בנ"י של למספרם בהתאם

[שרק  בשכלו דבר להבין כדי אחת. בבת ענינים ריבוי ולבאר ללמוד שאיֿאפשר ופשוט מובן אמנם,
בהכרח  - כו'] מבין אינו אם משא"כ תושבע"פ, ללימוד בנוגע התורה לימוד י"ח יוצא כזה באופן
- בשכלו. הדבר את ותופס שמשיג עד פרטיו, כל על ולבררו ללבנו בפ"ע, פרטי ענין כל על להתעכב
כל  על ולהתעכב ללמוד בהכרח זה, עם ביחד אבל כללית, בידיעה שיש הצורך את שולל זה אין אמנם,

בפ"ע. ופרט פרט

הענינים  כל את ולבאר ללמוד אפשרות שאין - תרומה שבפרשת הענינים לריבוי בנוגע מובן ועד"ז
מסויים. פרטי ענין על להתעכב בהכרח אלא אחת, בבת

"תרומה", פרשת - ובעניננו הפרשה, של משמה הנלמדת ההוראה על להתעכב יש - לראש ולכל
זו. בפרשה מופיעים כולם שכן, הפרשה, עניני לכל השייך כללי ענין הוא הפרשה ששם מכיון

יש  - הסוד וע"ד הדרוש ע"ד הרמז, ע"ד הפשט, ע"ד ביאורים, אופני כמה שבו גופא, זה ובענין
כי: הפשט, ע"ד הענין ביאור את להקדים

הכלל  קיים והסוד הדרוש הרמז ע"ד בלימוד גם שהרי - התורה חלקי לכל שייך הפשט ע"ד הלימוד
עשרה  חמש "בן לבינה", ארבעים ל"בן - התורה לומדי לכל וכן פשוטו", מידי יוצא מקרא ש"אין
מלמדו  אביו לדבר מתחיל "משהתינוק - לפנ"ז ועוד למקרא", חמש ו"בן למשנה" עשר "בן לגמרא",
ע"ד  ללימוד אלא אינה הכוונה ובודאי "לימוד", בשם נקרא זה שענין היינו, דייקא, "מלמדו" תורה",

הפשט.

לעיל  וכאמור העיקר", הוא ש"המעשה מכיון - בפועל למעשה בהוראה להתבטא צריך זה ענין וגם
בנ"י. כל שוים המעשה שבענין (ס"ב)

.‚È וכ"ה עה"פ), (פרש"י הפרשה לשון (א) פירושים: שני - הפשט ע"ד - "תרומה" תיבת בפירוש
ע"ד  גם מובן זה פירוש אבל א), קמז, (פרשתנו הזהר כפי' - הרמה מלשון (ב) "אפרשותא", בתרגום:

וכיו"ב. ידי", "תרום נסי", "ארים כמו הפשט,
בזה: והענין

עבור  בפרשה] האמורים דברים וט"ו י"ג ושאר ונחושת, זהב [כסף מממונו חלק הפריש יהודי כאשר
המשכן, כלומר:עשיית הקדש. של ממון נעשה הדבר שכן, בדבר, קדושה נפעלת זו הפרשה ע"י הרי

וע"ד  בדבר. קדושה פועלת עצמה ההפרשה הנה - ממונו משאר חלק זה הי' ההפרשה שלפני למרות
(כשאר  חולין היותה שתמורת זו, בחטה קדושה נפעלת שעי"ז תרומה, לשם מהכרי א' חטה הפרשת

דתרומה. הקדושה בה נפעל - שבכרי) החטים
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עול  דקבלת התנועה מצד הוא גופא זה שענין אלא שבמצוה, הפרטית הכוונה גם אצלו ישנה בודאי - זו
נפש. ומסירת

למהלך  השמש מהלך שבין החילוק את להשוות - שענינה העיבור, בשנת מודגש זה ענין - וכאמור
בעבודת  וענינו בהשוואה, ששניהם אלא הלבנה, ושנת החמה דשנת הענין ישנו אז שגם היינו, הירח,
ומס"נ. הקב"ע ענין מצד - בהשוואה ששניהם אלא וחידוש, דתמידיות העבודה אופני ב' שישנם – האדם

.‡È,"העיקר הוא "המעשה בפועל, מעשה של בענינים להתבטא צריכות אלו הוראות כל - וכאמור 
השבת. יום עצמו, זה ליום בנוגע - ומיד ותיכף

דרעוין, רעוא חצות, לאחרי השבת ביום מנחה תפלת להתפלל הולכים כאשר  ובפשטות:

כמבואר  התפלה, עבודת היא השבת דיום העבודה שעיקר כידוע השבת, דיום בעבודה העילוי תכלית -
מכיון  בשבת, תורה דברי לדבר התירו בקושי ה"ג) פט"ו (שבת בירושלמי מ"ש ע"פ א) (קיג, בתו"א
המנחה, בזמן היא נעלית הכי הדרגא - גופא ובזה התפלה, עבודת היא השבת דיום העבודה שעיקר
עד  שלאח"ז השבוע ימי כל על פעולתה נוספת: ומעלה רצון", עת ה' לך תפלתי "ואני דרעוין", "רעוא

- הבא השבוע בפרשת בתורה קורין מנחה לתפלת בהקדמה שכן, הבאה . דשבת מנחה לתפלת

ראש" כובד מתוך אלא להתפלל עומדין "אין כמארז"ל תפלה, כל שלפני ההתבוננות על נוסף הנה
זה  שכל בארוכה, לעיל כמבואר זו, דשבת המיוחדות למעלות בנוגע מיוחדת התבוננות להיות צריכה -
באופן  שלאח"ז, הימים כל על בפעולתה וכן התפלה, בענין "אהנאי"] הגמרא: [ובלשון ומסייע מוסיף

יותר. נעלה

ההוראות  אודות לעיל להמדובר בהתאם - העבודה עניני בכל טובות החלטות לקבלת בנוגע כן וכמו
בארוכה. כנ"ל יחד, צירופם וכן זו, דשבת הפרטיים מהענינים א' מכל  שלמדים

ענינו, לפי ואחד אחד כל המעשה, לשפת - לעיל המדוברים הענינים כל את יתרגם א' שכל ויה"ר
ממש, בפועל לקיימן - והעיקר בפועל, למעשה בנוגע טובות החלטות להחליט - ובפשטות

מזמין  שהקב"ה - בזה הפירוש וכידוע למעשה", מצרפה הקב"ה טובה ש"מחשבה הובטחנו זה ועל
עם  ביחד טוב מעשה - שלם דבר ישנו ועי"ז הטובה, למחשבה שיצטרף בפועל מעשה של ענין לו

טובה. מחשבה

האמיתית  גאולה הגאולה, לשלימות ממש בקרוב באים - ועבודתנו במעשינו השלימות ומענין
צד  משיח ע"י קנו,והשלימה

כל  יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו חודש מדי "והי' זו: דשבת בהפטרה המובא היעוד יקויים שאז
שבת  בכל לרגל יעלו לבוא שלעתיד (עה"פ) בילקוט וכדאיתא כג), סו, (ישעי' לפני" להשתחוות בשר
כל  שיבוא אפשר  "והיאך  שם: בילקוט שממשיך וכפי בשבתו", שבת ומדי בחדשו חודש "מידי ור"ח,
. לירושלים אותם ומביאים אותם וטוענים באים העבים אלא . . חודש ובכל שבת בכל בירושלים בשר

ארובותיהם". אל וכיונים תעופינה כעב אלה מי מקלסן שהנביא הוא .

- כזה באופן תהי' עצמה הגאולה גם הרי גו'", תעופינה ד"כעב באופן תהי' לרגל שהעלי' וכשם
ממש. בימינו במהרה ד"אחישנה", באופן שמיא", ענני עם "ארו

* * *

.·È היא התורה בפרשיות הקריאה [שכן, השבוע פרשת עם הקשור זו, בשבת עיקרי ענין עוד ישנו
תרומה. פרשת בתורה קורין שבה - שבת] בכל אחת פרשה השנה, שבתות סדר ע"פ

שאז  השבת ביום ועאכו"כ השבוע, פרשת עם "לחיות" שצריכים הידועה הזקן אדמו"ר תורת וע"פ
מפרשת  שלמדים המיוחדות ההוראות על להתעכב שיש מובן, - כולה הפרשה כל את בתורה קורין

תרומה. פרשת השבוע,

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

n"cyz'd oey`x xc` g"xca ,dnexz t"y zgiy

ובהקדים:

דאין  באופן היא כולה התורה שכללות כשם שהרי - סוף אין עד ענינים ריבוי ישנם תרומה בפרשת
הוא  כך מספר", אין ועלמות גו' מלכות המה "ששים ים", מני ורחבה מדה מארץ "ארוכה כמ"ש סוף,

קץ. אין עד ענינים ריבוי בה שיש בתורה, שלימה פרשה - ובפרט שבתורה, פרטי ענין לכל בנוגע גם

מישראל  איש "כל ה"ח) פ"א ת"ת (הל' הרמב"ם כפס"ד התורה, בלימוד חייב מישראל כאו"א דהנה,
בתורה, לחדש שחייב ועד כו'", יסורין בעל בין בגופו שלם בין עשיר, בין עני בין תורה בתלמוד חייב
. בלבו שיש רוחב לפי רבות הלכות חידושי "לחדש שצריך ה"ב) פ"ב ת"ת (הל' הזקן אדמו"ר כפס"ד
(ח"א  הזהר ובלשון סכ"ו), אגה"ק גם (ראה התורה חלקי בכל לחדש היינו, כו'", ההגדות בדרשות וכן .
בתורה, מיוחד חלק יש מישראל שלכאו"א - בתורתך" חלקנו "ותן בענין וכידוע לה". "לאפשה ב): יב,
התורה, חלקי בכל - כאמור - זה וכל לחדש. עתיד ותיק שתלמיד מה בתורה, מחדש שהוא מה שזהו

שבתורה, פרטי ענין בכל לחדש שבכחו ועד

גבו  בלי של באופן מרוב", יספר ולא ימד לא אשר ישראל בני מספר "והי' שנאמר מכיון ל,ועפ"ז:
- גבול דבלי באופן הם שבתורה פרטי ענין בכל לחדש ותיק" "תלמיד שיכול החידושים שגם נמצא,

זה. פרטי בענין לחדש וביכלתם שבכחם בנ"י של למספרם בהתאם

[שרק  בשכלו דבר להבין כדי אחת. בבת ענינים ריבוי ולבאר ללמוד שאיֿאפשר ופשוט מובן אמנם,
בהכרח  - כו'] מבין אינו אם משא"כ תושבע"פ, ללימוד בנוגע התורה לימוד י"ח יוצא כזה באופן
- בשכלו. הדבר את ותופס שמשיג עד פרטיו, כל על ולבררו ללבנו בפ"ע, פרטי ענין כל על להתעכב
כל  על ולהתעכב ללמוד בהכרח זה, עם ביחד אבל כללית, בידיעה שיש הצורך את שולל זה אין אמנם,

בפ"ע. ופרט פרט

הענינים  כל את ולבאר ללמוד אפשרות שאין - תרומה שבפרשת הענינים לריבוי בנוגע מובן ועד"ז
מסויים. פרטי ענין על להתעכב בהכרח אלא אחת, בבת

"תרומה", פרשת - ובעניננו הפרשה, של משמה הנלמדת ההוראה על להתעכב יש - לראש ולכל
זו. בפרשה מופיעים כולם שכן, הפרשה, עניני לכל השייך כללי ענין הוא הפרשה ששם מכיון

יש  - הסוד וע"ד הדרוש ע"ד הרמז, ע"ד הפשט, ע"ד ביאורים, אופני כמה שבו גופא, זה ובענין
כי: הפשט, ע"ד הענין ביאור את להקדים

הכלל  קיים והסוד הדרוש הרמז ע"ד בלימוד גם שהרי - התורה חלקי לכל שייך הפשט ע"ד הלימוד
עשרה  חמש "בן לבינה", ארבעים ל"בן - התורה לומדי לכל וכן פשוטו", מידי יוצא מקרא ש"אין
מלמדו  אביו לדבר מתחיל "משהתינוק - לפנ"ז ועוד למקרא", חמש ו"בן למשנה" עשר "בן לגמרא",
ע"ד  ללימוד אלא אינה הכוונה ובודאי "לימוד", בשם נקרא זה שענין היינו, דייקא, "מלמדו" תורה",

הפשט.

לעיל  וכאמור העיקר", הוא ש"המעשה מכיון - בפועל למעשה בהוראה להתבטא צריך זה ענין וגם
בנ"י. כל שוים המעשה שבענין (ס"ב)

.‚È וכ"ה עה"פ), (פרש"י הפרשה לשון (א) פירושים: שני - הפשט ע"ד - "תרומה" תיבת בפירוש
ע"ד  גם מובן זה פירוש אבל א), קמז, (פרשתנו הזהר כפי' - הרמה מלשון (ב) "אפרשותא", בתרגום:

וכיו"ב. ידי", "תרום נסי", "ארים כמו הפשט,
בזה: והענין

עבור  בפרשה] האמורים דברים וט"ו י"ג ושאר ונחושת, זהב [כסף מממונו חלק הפריש יהודי כאשר
המשכן, כלומר:עשיית הקדש. של ממון נעשה הדבר שכן, בדבר, קדושה נפעלת זו הפרשה ע"י הרי

וע"ד  בדבר. קדושה פועלת עצמה ההפרשה הנה - ממונו משאר חלק זה הי' ההפרשה שלפני למרות
(כשאר  חולין היותה שתמורת זו, בחטה קדושה נפעלת שעי"ז תרומה, לשם מהכרי א' חטה הפרשת

דתרומה. הקדושה בה נפעל - שבכרי) החטים
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ותרומה  להקדש בנוגע הדעות [כב' מחשבתו או דיבורו ע"י שהרי - האדם פעולת ע"י נפעל זה וענין
לוי"צ  לקוטי וראה סע"ב. כו, שבועות (ראה במחשבה גם שמספיק או דוקא, דיבור להיות צריך אם - כו'

חולין. שהי' בדבר קדושה נפעלת שאֿד)] ע' אגרות

בעלותו  - לקודש?! מחולין הדבר מהות את לשנות האדם של ביכלתו כיצד מובן אינו שלכאורה ואף
מרשות  מעבירו שעי"ז במתנה, לתתו או למכרו שביכלתו בכך להתבטא יכולה החפץ על האדם של

לקודש?! מחולין הדבר מהות את לשנות ביכלתו כיצד אבל לרשות,

שמבטן  היינו, בריאתו, עצם מצד הקב"ה ע"י הנקבעת קדושה היא וכיו"ב, בכור קדושת בשלמא
ביכלתו  כיצד תמוה, ולכאורה מקדישו, שהאדם חולין של דבר אודות מדובר כאן אבל לה'; הוא קדוש

לקדושה?! מחולין הדבר מהות את לשנות האדם של

קדושה  להמשיך ליהודי כח נתן שהקב"ה היינו, הקב"ה, של בכחו נפעל זה שענין - בזה הביאור הנה
שמצד  היינו, אני", קדוש כי קדושים והייתם "והתקדשתם כמ"ש (חולין), קדושה בו אין שמצ"ע בדבר
לשנות  גשמי, בדבר קדושה לפעול בכחם יש ועי"ז בנ"י, אצל גם הקדושה ענין נפעל הקב"ה של קדושתו

לקודש. מחולין מהותו את

שבכחו  מכיון - למטה מלמעלה המשכה ענינה ש"הפרשה" חסידות בדרושי המבואר הענין תוכן וזהו
הקדש, או (תרומה קדושה בו וממשיך (חולין), קדושה בו שאין גשמי דבר האדם לוקח הקב"ה של

וכיו"ב).

הרמה: מלשון תרומה - יותר עוד נעלה ענין ישנו אמנם,

קדושה  של ענין שממשיכים רק ולא למעלה, ומתרומם מתעלה הדבר שמציאות - פירושה הרמה
המטה. במציאות

שהמשיכו  מפני ורק כן, לפני שהי' ועולם גדר באותו נשאר שהדבר - פירושה הפרשה ביאור: ליתר
שבגדר  הדברים משאר הפרשה) מלשון (תרומה מופרש נעשה לכן (מלמעלה), אחר ממקום קדושה בו
ועולם  לגדר - למעלה מלמטה העלאה למעלה, מורם נעשה שהדבר - פירושה הרמה אבל זה. ועולם

כלל. בערך שאינו לגמרי, אחר

המשכן: בתרומת ישנם - אלו ענינים ושני

ל  "ויקחו - לראש היינו,לכל המשכן, עשיית עבור מממונו חלק מפריש שיהודי היינו, תרומה", י
נשאר  לאח"ז גם אבל למטה), מלמעלה (המשכה מממונו שהפריש מסויים בחלק קדושה וממשיך שפועל

המטה. בגדרי הדבר

וכליו, המשכן את מהם ועשו ונחושת וכסף הזהב את שלקחו היינו, מקדש", לי "ועשו - זה ולאחרי
וכליו. מהמשכן חלק נעשה זה דבר שכן, כלל. שבאיןֿערוך ועולם לגדר  הרמה של ענין

לפירוש  בנוגע - מקדש" לי "ועשו תרומה", לי "ויקחו - אלו ענינים ב' (סכ"ט) לקמן שיתבארו [וכפי
התורה]. על רש"י

.„È:פשוטות באותיות - האדם בעבודת אלו  ענינים ב' ביאור
של  ענין גם ולפעול בזה להוסיף עליו ואח"כ לקדושה, מעניניו להפריש יהודי צריך - לראש לכל

הרמה.

ויש  והרמה, הפרשה לפעול צריכים שבהם ענינים ישנם ענינו: לפי דבר בכל - פרטים ריבוי ובזה
וכיו"ב. ועומדים, מופרשים שהם מכיון בלבד, הרמה של ענין לפעול צריכים שבהם ענינים

הזמן: בענין - ולדוגמא

המצוות  קיום או התורה לימוד תפלה, קדושה, עניני עבור היום מזמן מסויים חלק מפריש יהודי כאשר
זכאי" "זמן מסוגל", "זמן שנעשה בכך (המופרש), זה מסויים בזמן עילוי פועלת עצמה זו הפרשה הרי -

קדושה. עניני עבור רצון" ו"עת
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פעולת  שע"י אלא הקודם, וסוג בגדר נשאר זה שזמן היינו, בלבד, הפרשה של ענין זהו אמנם,
כו'. רצון" ו"עת מסוגל" "זמן שנעשה - מיוחד עילוי בו נעשה ההפרשה

הרמה  נפעלת שאז בפועל, קדושה בעניני עוסק היהודי כאשר - ד"הרמה" הענין בא זה ולאחרי
האדם), של פעולתו ע"י הפרשה רק (לא המצוה ענין מצד - שבאיןֿערוך לדרגא שמתעלה הזמן במציאות

קדושה. של מציאות ונעשה למעלה מלמטה  שמתעלה היינו,

באותו  הוא זה זמן הרי - המצוות בקיום או התורה בלימוד בתפלה, עוסק שהיהודי לפני ובפשטות:
"עת  שיהי' מיוחד עילוי בו נפעל קדושה לעניני הפרישו שהאדם שמפני אלא היום, זמני כשאר גדר
- ממש בפועל תומ"צ בעניני עוסק כאשר אמנם, היום; זמני שאר וסוג בערך עדיין הוא אבל רצון",

והמצוה, התורה קדושת מצד לגמרי אחר וסוג לגדר זה זמן ומתעלה מתרומם

התפל  לענין בנוגע כו',הן מעלה של ביהמ"ק כנגד מכוון מקום השמים", שער "וזה נאמר עלי' - ה
לדרגא  הרמה, של באופן עילוי - היהודי מתפלל שבו הזמן בחלק גם עילוי נפעל התפלה שע"י ומובן,

לגמרי, ערוך שבאין

ושונה  הקורא "כל מארז"ל ע"פ ובפרט כאש", דברי כה "הלא נאמר עלי' - התורה ללימוד בנוגע הן
ממש, דמ"ת הענין בדוגמת נעשה זה שזמן פועל בתורה לימודו שע"י היינו, כנגדו", ושונה קורא הקב"ה

באימה  להלן "מה א) כב, (ברכות מארז"ל בפירוש א) סז, יתרו (תו"א הזקן אדמו"ר שמבאר [כפי
להלן  מה זה, דמיון מובן אינו ש"לכאורה ובזיע", וברתת וביראה באימה כאן אף ובזיע וברתת וביראה
התורה  בעסק משא"כ ה', דבר בפנים ופנים הקולות, את רואים העם וכל סיני הר במעמד שהרי כאן, אף
שיהודי  היינו, כאן", אף כו' להלן "מה לדרוש אמת" "תורת יכולה כיצד בפ"ע"? שלומד אדם כל של
סיני  הר במעמד כמו וזיע" ורתת ויראה "אימה מרגיש...] כאילו עצמו את שיעשה [לא באמת ירגיש
הדמיון  איפוא מהו וא"כ, וכו', וכו' מרכבה מעשה ראיית ולפידים, קולות היו סיני הר במעמד הרי - ממש
ממש  ה' דבר הוא זמן ובכל שבכ"א התורה עסק ש"גם הדברים, ביאור אלא - כאן"?! אף כו' להלן "מה
הענין  בדוגמת זה הרי - ממש" ה' "דבר - דמ"ת העיקרי הענין שישנו ומכיון מסיני", למשה שנאמר
עליו  "תפול ולכן ממש ", ה' "דבר ישנו כאשר מרכבה" ד"מעשה הענין נפק"מ למאי שהרי ממש, דמ"ת

סיני", מהר היום קבלה כאילו ויראה אימה

וזיע" ורתת ויראה "אימה הלשונות שד' למו"ק) הש"ס (לקוטי האריז"ל בכתבי המבואר ע"פ ובפרט
ענינו  שמ"ת מכיון היא, - "כאן" והן "להלן" הן - תורה למתן ששייכותם הוי', שם אותיות ד' כנגד הם
ס"ה) (או"ח בשו"ע ממ"ש (כמובן וחיותך כחך - "אלקיך" נעשה ש"הוי'" שפירושו אלקיך", הוי' "אנכי

כו')], השמות בכוונת

לקדושה, "מרכבה" בבחי' המצוה) (המקיימים גופו אברי נעשים שעי"ז - המצוות לקיום בנוגע והן
עילוי  פועל המצוה שקיום ומובן, פכ"ג), (תניא אחרת" מצוה עושה או לעניים  צדקה המחלקת היד "כגון

המצוה. את מקיימים שבו הזמן במציאות גם - הרמה של באופן -

זמן  יפריש שהאדם היינו, הפרשה, של לענין גם זקוקים שבהם החול, לימי בנוגע הוא זה כל אמנם,
סתם; חול של ענין הוא זמן הרי זאת, לולי שכן, קדושה, לעניני מסויים

ש  מכיון ההפרשה, בפעולת צורך אין - השבת ליום בנוגע ימי אבל משאר ומובדל מופרש השבת יום
בזה  לפעול - היא היהודי של ועבודתו וקיימא". "מקדשא חז"ל: ובלשון האדם, עבודת ללא גם החול
השבת, דקדושת התענוג בענין מוסיף שעי"ז עונג", לשבת ד"וקראת המצוה קיום ע"י הרמה, של ענין
בשבת" המתענג "כל ולא השבת", את המענג "כל א) קיח, (שבת חז"ל לשון דיוק אודות כמ"פ כמדובר
ד"רעוא  בזמן שלישית לסעודה זה דענין מהשייכות [ולהעיר השבת ביום תענוג תוספת פועל שיהודי -

מצרים"]. בלי "נחלה אביך", יעקב "נחלת עם קשורה זו סעודה שכן, דרעוין",
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ותרומה  להקדש בנוגע הדעות [כב' מחשבתו או דיבורו ע"י שהרי - האדם פעולת ע"י נפעל זה וענין
לוי"צ  לקוטי וראה סע"ב. כו, שבועות (ראה במחשבה גם שמספיק או דוקא, דיבור להיות צריך אם - כו'

חולין. שהי' בדבר קדושה נפעלת שאֿד)] ע' אגרות

בעלותו  - לקודש?! מחולין הדבר מהות את לשנות האדם של ביכלתו כיצד מובן אינו שלכאורה ואף
מרשות  מעבירו שעי"ז במתנה, לתתו או למכרו שביכלתו בכך להתבטא יכולה החפץ על האדם של

לקודש?! מחולין הדבר מהות את לשנות ביכלתו כיצד אבל לרשות,

שמבטן  היינו, בריאתו, עצם מצד הקב"ה ע"י הנקבעת קדושה היא וכיו"ב, בכור קדושת בשלמא
ביכלתו  כיצד תמוה, ולכאורה מקדישו, שהאדם חולין של דבר אודות מדובר כאן אבל לה'; הוא קדוש

לקדושה?! מחולין הדבר מהות את לשנות האדם של

קדושה  להמשיך ליהודי כח נתן שהקב"ה היינו, הקב"ה, של בכחו נפעל זה שענין - בזה הביאור הנה
שמצד  היינו, אני", קדוש כי קדושים והייתם "והתקדשתם כמ"ש (חולין), קדושה בו אין שמצ"ע בדבר
לשנות  גשמי, בדבר קדושה לפעול בכחם יש ועי"ז בנ"י, אצל גם הקדושה ענין נפעל הקב"ה של קדושתו

לקודש. מחולין מהותו את

שבכחו  מכיון - למטה מלמעלה המשכה ענינה ש"הפרשה" חסידות בדרושי המבואר הענין תוכן וזהו
הקדש, או (תרומה קדושה בו וממשיך (חולין), קדושה בו שאין גשמי דבר האדם לוקח הקב"ה של

וכיו"ב).

הרמה: מלשון תרומה - יותר עוד נעלה ענין ישנו אמנם,

קדושה  של ענין שממשיכים רק ולא למעלה, ומתרומם מתעלה הדבר שמציאות - פירושה הרמה
המטה. במציאות

שהמשיכו  מפני ורק כן, לפני שהי' ועולם גדר באותו נשאר שהדבר - פירושה הפרשה ביאור: ליתר
שבגדר  הדברים משאר הפרשה) מלשון (תרומה מופרש נעשה לכן (מלמעלה), אחר ממקום קדושה בו
ועולם  לגדר - למעלה מלמטה העלאה למעלה, מורם נעשה שהדבר - פירושה הרמה אבל זה. ועולם

כלל. בערך שאינו לגמרי, אחר

המשכן: בתרומת ישנם - אלו ענינים ושני

ל  "ויקחו - לראש היינו,לכל המשכן, עשיית עבור מממונו חלק מפריש שיהודי היינו, תרומה", י
נשאר  לאח"ז גם אבל למטה), מלמעלה (המשכה מממונו שהפריש מסויים בחלק קדושה וממשיך שפועל

המטה. בגדרי הדבר

וכליו, המשכן את מהם ועשו ונחושת וכסף הזהב את שלקחו היינו, מקדש", לי "ועשו - זה ולאחרי
וכליו. מהמשכן חלק נעשה זה דבר שכן, כלל. שבאיןֿערוך ועולם לגדר  הרמה של ענין

לפירוש  בנוגע - מקדש" לי "ועשו תרומה", לי "ויקחו - אלו ענינים ב' (סכ"ט) לקמן שיתבארו [וכפי
התורה]. על רש"י

.„È:פשוטות באותיות - האדם בעבודת אלו  ענינים ב' ביאור
של  ענין גם ולפעול בזה להוסיף עליו ואח"כ לקדושה, מעניניו להפריש יהודי צריך - לראש לכל

הרמה.

ויש  והרמה, הפרשה לפעול צריכים שבהם ענינים ישנם ענינו: לפי דבר בכל - פרטים ריבוי ובזה
וכיו"ב. ועומדים, מופרשים שהם מכיון בלבד, הרמה של ענין לפעול צריכים שבהם ענינים

הזמן: בענין - ולדוגמא

המצוות  קיום או התורה לימוד תפלה, קדושה, עניני עבור היום מזמן מסויים חלק מפריש יהודי כאשר
זכאי" "זמן מסוגל", "זמן שנעשה בכך (המופרש), זה מסויים בזמן עילוי פועלת עצמה זו הפרשה הרי -

קדושה. עניני עבור רצון" ו"עת
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פעולת  שע"י אלא הקודם, וסוג בגדר נשאר זה שזמן היינו, בלבד, הפרשה של ענין זהו אמנם,
כו'. רצון" ו"עת מסוגל" "זמן שנעשה - מיוחד עילוי בו נעשה ההפרשה

הרמה  נפעלת שאז בפועל, קדושה בעניני עוסק היהודי כאשר - ד"הרמה" הענין בא זה ולאחרי
האדם), של פעולתו ע"י הפרשה רק (לא המצוה ענין מצד - שבאיןֿערוך לדרגא שמתעלה הזמן במציאות

קדושה. של מציאות ונעשה למעלה מלמטה  שמתעלה היינו,

באותו  הוא זה זמן הרי - המצוות בקיום או התורה בלימוד בתפלה, עוסק שהיהודי לפני ובפשטות:
"עת  שיהי' מיוחד עילוי בו נפעל קדושה לעניני הפרישו שהאדם שמפני אלא היום, זמני כשאר גדר
- ממש בפועל תומ"צ בעניני עוסק כאשר אמנם, היום; זמני שאר וסוג בערך עדיין הוא אבל רצון",

והמצוה, התורה קדושת מצד לגמרי אחר וסוג לגדר זה זמן ומתעלה מתרומם

התפל  לענין בנוגע כו',הן מעלה של ביהמ"ק כנגד מכוון מקום השמים", שער "וזה נאמר עלי' - ה
לדרגא  הרמה, של באופן עילוי - היהודי מתפלל שבו הזמן בחלק גם עילוי נפעל התפלה שע"י ומובן,

לגמרי, ערוך שבאין

ושונה  הקורא "כל מארז"ל ע"פ ובפרט כאש", דברי כה "הלא נאמר עלי' - התורה ללימוד בנוגע הן
ממש, דמ"ת הענין בדוגמת נעשה זה שזמן פועל בתורה לימודו שע"י היינו, כנגדו", ושונה קורא הקב"ה

באימה  להלן "מה א) כב, (ברכות מארז"ל בפירוש א) סז, יתרו (תו"א הזקן אדמו"ר שמבאר [כפי
להלן  מה זה, דמיון מובן אינו ש"לכאורה ובזיע", וברתת וביראה באימה כאן אף ובזיע וברתת וביראה
התורה  בעסק משא"כ ה', דבר בפנים ופנים הקולות, את רואים העם וכל סיני הר במעמד שהרי כאן, אף
שיהודי  היינו, כאן", אף כו' להלן "מה לדרוש אמת" "תורת יכולה כיצד בפ"ע"? שלומד אדם כל של
סיני  הר במעמד כמו וזיע" ורתת ויראה "אימה מרגיש...] כאילו עצמו את שיעשה [לא באמת ירגיש
הדמיון  איפוא מהו וא"כ, וכו', וכו' מרכבה מעשה ראיית ולפידים, קולות היו סיני הר במעמד הרי - ממש
ממש  ה' דבר הוא זמן ובכל שבכ"א התורה עסק ש"גם הדברים, ביאור אלא - כאן"?! אף כו' להלן "מה
הענין  בדוגמת זה הרי - ממש" ה' "דבר - דמ"ת העיקרי הענין שישנו ומכיון מסיני", למשה שנאמר
עליו  "תפול ולכן ממש ", ה' "דבר ישנו כאשר מרכבה" ד"מעשה הענין נפק"מ למאי שהרי ממש, דמ"ת

סיני", מהר היום קבלה כאילו ויראה אימה

וזיע" ורתת ויראה "אימה הלשונות שד' למו"ק) הש"ס (לקוטי האריז"ל בכתבי המבואר ע"פ ובפרט
ענינו  שמ"ת מכיון היא, - "כאן" והן "להלן" הן - תורה למתן ששייכותם הוי', שם אותיות ד' כנגד הם
ס"ה) (או"ח בשו"ע ממ"ש (כמובן וחיותך כחך - "אלקיך" נעשה ש"הוי'" שפירושו אלקיך", הוי' "אנכי

כו')], השמות בכוונת

לקדושה, "מרכבה" בבחי' המצוה) (המקיימים גופו אברי נעשים שעי"ז - המצוות לקיום בנוגע והן
עילוי  פועל המצוה שקיום ומובן, פכ"ג), (תניא אחרת" מצוה עושה או לעניים  צדקה המחלקת היד "כגון

המצוה. את מקיימים שבו הזמן במציאות גם - הרמה של באופן -

זמן  יפריש שהאדם היינו, הפרשה, של לענין גם זקוקים שבהם החול, לימי בנוגע הוא זה כל אמנם,
סתם; חול של ענין הוא זמן הרי זאת, לולי שכן, קדושה, לעניני מסויים

ש  מכיון ההפרשה, בפעולת צורך אין - השבת ליום בנוגע ימי אבל משאר ומובדל מופרש השבת יום
בזה  לפעול - היא היהודי של ועבודתו וקיימא". "מקדשא חז"ל: ובלשון האדם, עבודת ללא גם החול
השבת, דקדושת התענוג בענין מוסיף שעי"ז עונג", לשבת ד"וקראת המצוה קיום ע"י הרמה, של ענין
בשבת" המתענג "כל ולא השבת", את המענג "כל א) קיח, (שבת חז"ל לשון דיוק אודות כמ"פ כמדובר
ד"רעוא  בזמן שלישית לסעודה זה דענין מהשייכות [ולהעיר השבת ביום תענוג תוספת פועל שיהודי -

מצרים"]. בלי "נחלה אביך", יעקב "נחלת עם קשורה זו סעודה שכן, דרעוין",
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.ÂË פרטי לכל ביחס גם הוא כן הזמן, לענין ביחס והרמה דהפרשה הענינים ב' שנתבארו כשם והנה,
ושכנתי  מקדש לי "ועשו - תרומה בפ' מדובר שאודותיו והכללי העיקרי לענין ועד האדם, עבודת

מישראל: כאו"א של הפרטיים לחייו בנוגע בתוכם",
ואחד, אחד כל בתוך רבים, לשון - בתוכם בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו - היא יהודי של עבודתו
ומשכן  מקדש נעשה ביתו שגם - זה בכח - שפועל ועד פנימה, שבלבו המקדש את ולגלות לעורר היינו,

ית'. לו

והרמה: דהפרשה הענינים ב' ישנם - הפרטי מביתו מקדש דעשיית - זו ובעבודה

שבשכונה  הבתים שאר מכל ומובדלים מופרשים יהיו בו אשר וכל שהבית לפעול צריך - לראש לכל
עניני  עבור נועדו הבית וכלי יהודי", "בית הוא זה בית שכן, כולו. העולם ובכל זו במדינה זו, בעיר זו,

וקדושה. יהדות

התורה  באור ומאיר חדור בו אשר וכל היהודי של ביתו כאשר - הרמה של ענין נפעל כן ולאחרי
הן  וכליו, המשכן בדוגמת שיהי' בו אשר וכל הבית את ומעלים מרימים שעי"ז ממש, בפועל ומצוותי'
השולחן  בדוגמת - שבבית והמנורה השולחן הן והיריעות, הקרשים בדוגמת - והגג הכתלים הבית, קרשי
ובדוגמת  ע"ד קדושה נפעלת שבכולם שבבית, הפרטים שאר לכל בנוגע וכיו"ב שבמשכן, והמנורה

המשכן. קדושת

לכל  והרמה, דהפרשה הענינים ב' היו המשכן שבמעשה שכשם היינו, לדורות", - תעשו "וכן ועז"נ
המשכן  לעשיית בנוגע גם הוא כן סי"ג), (כנ"ל מקדש" לי "ועשו ואח"כ תרומה", לי "ויקחו לראש

שצריכים - הדורות כל סוף עד מישראל כאו"א של הפרטית בעבודתו - הענינים "לדורות" ב' בה להיות
כשאר  הבטחה, לשון וגם ציווי לשון גם הוא - לדורות" תעשו "וכן - זה שענין ומובן, והרמה. דהפרשה

כיו"ב. ענינים

.ÊË של הפרטי בביתו בתוכם" ושכנתי מקדש לי ד"ועשו בענין ועבודתנו מעשינו כללות ע"י והנה,
ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, ביהמ"ק לבנין ממש בקרוב זוכים - מישראל כאו"א

כח, זח"א פקודי. ס"פ תנחומא (ראה השמים מן ויתגלה ומשוכלל בנוי השלישי שביהמ"ק אף דהנה,
בזה  שייך מה וא"כ, וכיו"ב, בלילה, או ביום תמיד, לבוא יכול שלכן סע"א), מא, סוכה ותוס' רש"י א.

אדם: ידי פעולת גם בו יהי' משמים שיבוא זה עם שביחד ידוע הרי - ועבודתנו דמעשינו הענין

ששערי  יג) פט"ו, במדב"ר עה"פ. (איכ"ר במדרז"ל איתא ט), ב, (איכה שערי'" בארץ "טבעו עה"פ
ביהמ"ק, שערי ויתגלו יעלו השמים, מן השלישי ביהמ"ק ירד וכאשר במקומן, ונגנזו טבעו ביהמ"ק

במקומם. ויעמידום

עצמו  שביהמ"ק כשם - בארץ" ש"טבעו ביהמ"ק בשערי להשתמש הצורך מהו מובן: אינו ולכאורה
השמים?! מן המקדש שערי גם לרדת יכולים השמים, מן ירד

בזה: והביאור

של  רצונו את למלא רוצה בודאי - להטיב הטוב וטבע הטוב, שלימות תכלית הוא שהקב"ה מכיון
(שירד  השלישי בביהמ"ק שגם הקב"ה רוצה ולכן חבירו", של קבין מתשעה שלו בקב ש"רוצה האדם
שלו  בקב ש"רוצה אדם של לרצונו בהתאם שלו", "קב האדם, דפעולת העילוי יהי' השמים) מן מוכן
"רעך  א) לא, (שבת בפרש"י כמובא הקב"ה, על דקאי ד"חבירו" הפירוש [כולל חבירו" של קבין מתשעה
- בארץ" ש"טבעו ביהמ"ק שערי את שיעמידו עי"ז נפעל זה וענין הקב"ה"]. זה תעזוב, אל אביך ורע
המעמיד  שהרי - שלו" ד"קב באופן ביהמ"ק כל נעשה ידם ועל אדם, ידי מעשה הם אלו ששערים מכיון

ב). נג, ב"ב (ראה כולו בנאו כאילו נחשב הדלתות את

השערים  להעמדת בנוגע הן - ועבודתנו דמעשינו הענין ישנו השלישי בביהמ"ק שגם מובן ומזה
כאו"א  של הפרטי מביתו ית' לו מקדש בעשיית ועבודתנו מעשינו ע"י שנפעלת להכנה בנוגע והן כנ"ל,

מישראל.
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.ÊÈ ובגלוי בפועל זאת לראות ממש בקרוב נזכה - בתורה שהם כפי אלו בענינים שמהדיבור ויה"ר
הגשמי, בעוה"ז

תהל  (מדרש במדרז"ל כמבואר הגשמי, בעוה"ז - ועיקרה היא", בשמים "לא שתורה - ים ובפרט
לקידוש  בנוגע מטה של בב"ד פסקו מה לשמוע הולכים מעלה של וב"ד שהקב"ה ו) פא, (באבער)
א) פו, (ב"מ בגמרא כדאיתא התורה, עניני בשאר גם אלא החודש, לקידוש בנוגע רק ולא החודש,
בעוה"ז  בגוף, נשמה נחמני", בר רבה נוכח נוכח, "מאן אמרו דרקיע ", ב"מתיבתא פלוגתא היתה שכאשר

דוקא, הגשמי

ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, ביהמ"ק את לראות נזכה ממש שבקרוב - ובפשטות

לה  שחוברה "עיר א), כו, (מגילה לשבטים נתחלקה שלא - הקודש עיר בירושלים הקדושה, בארצנו
דאהבת  הענין כללות שזהו ה"ו), פ"ג חגיגה (ירושלמי לחברים" ישראל כל עושה שהיא עיר - יחדיו

ישראל, ואחדות ישראל

ראשם. על עולם ושמחת ממש, בימינו במהרה

* * *

.ÁÈ.כסאי השמים ד"ה שיחה) (כעין מאמר

* * *

.ËÈ אאמו"ר בהערות ענין לבאר וכן רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד שבת בכל נהוג
השבוע. דפרשת הזהר על

לי  "ועשו התיבות את רש"י מעתיק - ח) כה, (פרשתנו בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו הפסוק על
ו"מקדש" "לשמי", פירושו ש"לי" מפרש רש"י כלומר, קדושה". בית לשמי "ועשו ומפרש: מקדש",

להבין: וצריך קדושה". "בית פירושו

הפסוק  פירוש לכאורה, זה. בפסוק פירוש לומר רש"י זקוק שלכן מקרא של בפשוטו הקושי מהו א)
רש"י? פירוש לולי גם בפשטות מובן

ששכר  היינו, משלי", - "לי ב) לא, (תמורה חז"ל כפירוש ולא לשמי", - "לי רש"י מפרש מדוע ב)
בפשוטו  גם מתאים זה שפירוש ("משלי"), הקדש משל להיות צריך וכליו המשכן את העושים האומנין
עזים" גדיי שני משם לי וקח הצאן אל נא "לך ליעקב רבקה לדברי בנוגע מפרש"י כמובן - מקרא של
יום", בכל עזים גדיי שני ליטול בכתובתה יצחק לה כתב שכך . . הם משלי לי, "וקח ט), כז, (תולדות
רש"י  צריך הי' דילן בפסוק גם וא"כ, מקרא, של בפשוטו גם מתאים משלי" - "לי שהפירוש מובן שמזה

לשמי"? - "לי מפרש ומדוע חז"ל), (כפירוש משלי" - "לי לפרש

- שלפנ"ז בפסוקים "מקדש" תיבת כבר מצינו הרי קדושה", "בית - ד"מקדש" הפירוש תוכן מהו ג)
כוננ  אדנֿי "מקדש"?"מקדש תיבת לפרש רש"י זקוק כאן דוקא ומדוע ידיך", ו

תיבת  מהפסוק מעתיק מדוע - ועפ"ז בדיוק, הם מהפסוק רש"י שמעתיק התיבות שגם כמ"פ דובר ד)
צריך  הי' לא וא"כ, קדושה)", (בית מקדש (לשמי) "לי בתיבות אלא אינו בפירושו החידוש הרי "ועשו",
אלא  בלבד, זו ולא "ועשו", תיבת גם מעתיק ומדוע מקדש", "לי - בלבד אלו תיבות אלא להעתיק

קדושה"?! בית לשמי ועשו - מקדש לי "ועשו בפירושו: גם שמוסיפה

.Î.יבארם שרש"י מצינו לא שלכאורה, מקרא, של בפשוטו ביאור הדורשים ענינים ישנם - לאידך
ובהקדמה:

רש"י, פירוש עם חומש לומדים שכאשר מובן, מקרא, של פשוטו לבאר הוא רש"י של שענינו מכיון
"לא  רש"י כותב שבהם מקומות ישנם - מקרא. של בפשוטו ביאור הדורשים הענינים כל את מבינים
רש"י  כתב לא שבהם המקומות שאר בכל אבל הפשט, ע"ד זה ענין לפרש ביכלתו שאין היינו, ידעתי",
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.ÂË פרטי לכל ביחס גם הוא כן הזמן, לענין ביחס והרמה דהפרשה הענינים ב' שנתבארו כשם והנה,
ושכנתי  מקדש לי "ועשו - תרומה בפ' מדובר שאודותיו והכללי העיקרי לענין ועד האדם, עבודת

מישראל: כאו"א של הפרטיים לחייו בנוגע בתוכם",
ואחד, אחד כל בתוך רבים, לשון - בתוכם בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו - היא יהודי של עבודתו
ומשכן  מקדש נעשה ביתו שגם - זה בכח - שפועל ועד פנימה, שבלבו המקדש את ולגלות לעורר היינו,

ית'. לו

והרמה: דהפרשה הענינים ב' ישנם - הפרטי מביתו מקדש דעשיית - זו ובעבודה

שבשכונה  הבתים שאר מכל ומובדלים מופרשים יהיו בו אשר וכל שהבית לפעול צריך - לראש לכל
עניני  עבור נועדו הבית וכלי יהודי", "בית הוא זה בית שכן, כולו. העולם ובכל זו במדינה זו, בעיר זו,

וקדושה. יהדות

התורה  באור ומאיר חדור בו אשר וכל היהודי של ביתו כאשר - הרמה של ענין נפעל כן ולאחרי
הן  וכליו, המשכן בדוגמת שיהי' בו אשר וכל הבית את ומעלים מרימים שעי"ז ממש, בפועל ומצוותי'
השולחן  בדוגמת - שבבית והמנורה השולחן הן והיריעות, הקרשים בדוגמת - והגג הכתלים הבית, קרשי
ובדוגמת  ע"ד קדושה נפעלת שבכולם שבבית, הפרטים שאר לכל בנוגע וכיו"ב שבמשכן, והמנורה

המשכן. קדושת

לכל  והרמה, דהפרשה הענינים ב' היו המשכן שבמעשה שכשם היינו, לדורות", - תעשו "וכן ועז"נ
המשכן  לעשיית בנוגע גם הוא כן סי"ג), (כנ"ל מקדש" לי "ועשו ואח"כ תרומה", לי "ויקחו לראש

שצריכים - הדורות כל סוף עד מישראל כאו"א של הפרטית בעבודתו - הענינים "לדורות" ב' בה להיות
כשאר  הבטחה, לשון וגם ציווי לשון גם הוא - לדורות" תעשו "וכן - זה שענין ומובן, והרמה. דהפרשה

כיו"ב. ענינים

.ÊË של הפרטי בביתו בתוכם" ושכנתי מקדש לי ד"ועשו בענין ועבודתנו מעשינו כללות ע"י והנה,
ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, ביהמ"ק לבנין ממש בקרוב זוכים - מישראל כאו"א

כח, זח"א פקודי. ס"פ תנחומא (ראה השמים מן ויתגלה ומשוכלל בנוי השלישי שביהמ"ק אף דהנה,
בזה  שייך מה וא"כ, וכיו"ב, בלילה, או ביום תמיד, לבוא יכול שלכן סע"א), מא, סוכה ותוס' רש"י א.

אדם: ידי פעולת גם בו יהי' משמים שיבוא זה עם שביחד ידוע הרי - ועבודתנו דמעשינו הענין

ששערי  יג) פט"ו, במדב"ר עה"פ. (איכ"ר במדרז"ל איתא ט), ב, (איכה שערי'" בארץ "טבעו עה"פ
ביהמ"ק, שערי ויתגלו יעלו השמים, מן השלישי ביהמ"ק ירד וכאשר במקומן, ונגנזו טבעו ביהמ"ק

במקומם. ויעמידום

עצמו  שביהמ"ק כשם - בארץ" ש"טבעו ביהמ"ק בשערי להשתמש הצורך מהו מובן: אינו ולכאורה
השמים?! מן המקדש שערי גם לרדת יכולים השמים, מן ירד

בזה: והביאור

של  רצונו את למלא רוצה בודאי - להטיב הטוב וטבע הטוב, שלימות תכלית הוא שהקב"ה מכיון
(שירד  השלישי בביהמ"ק שגם הקב"ה רוצה ולכן חבירו", של קבין מתשעה שלו בקב ש"רוצה האדם
שלו  בקב ש"רוצה אדם של לרצונו בהתאם שלו", "קב האדם, דפעולת העילוי יהי' השמים) מן מוכן
"רעך  א) לא, (שבת בפרש"י כמובא הקב"ה, על דקאי ד"חבירו" הפירוש [כולל חבירו" של קבין מתשעה
- בארץ" ש"טבעו ביהמ"ק שערי את שיעמידו עי"ז נפעל זה וענין הקב"ה"]. זה תעזוב, אל אביך ורע
המעמיד  שהרי - שלו" ד"קב באופן ביהמ"ק כל נעשה ידם ועל אדם, ידי מעשה הם אלו ששערים מכיון

ב). נג, ב"ב (ראה כולו בנאו כאילו נחשב הדלתות את

השערים  להעמדת בנוגע הן - ועבודתנו דמעשינו הענין ישנו השלישי בביהמ"ק שגם מובן ומזה
כאו"א  של הפרטי מביתו ית' לו מקדש בעשיית ועבודתנו מעשינו ע"י שנפעלת להכנה בנוגע והן כנ"ל,

מישראל.
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.ÊÈ ובגלוי בפועל זאת לראות ממש בקרוב נזכה - בתורה שהם כפי אלו בענינים שמהדיבור ויה"ר
הגשמי, בעוה"ז

תהל  (מדרש במדרז"ל כמבואר הגשמי, בעוה"ז - ועיקרה היא", בשמים "לא שתורה - ים ובפרט
לקידוש  בנוגע מטה של בב"ד פסקו מה לשמוע הולכים מעלה של וב"ד שהקב"ה ו) פא, (באבער)
א) פו, (ב"מ בגמרא כדאיתא התורה, עניני בשאר גם אלא החודש, לקידוש בנוגע רק ולא החודש,
בעוה"ז  בגוף, נשמה נחמני", בר רבה נוכח נוכח, "מאן אמרו דרקיע ", ב"מתיבתא פלוגתא היתה שכאשר

דוקא, הגשמי

ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, ביהמ"ק את לראות נזכה ממש שבקרוב - ובפשטות

לה  שחוברה "עיר א), כו, (מגילה לשבטים נתחלקה שלא - הקודש עיר בירושלים הקדושה, בארצנו
דאהבת  הענין כללות שזהו ה"ו), פ"ג חגיגה (ירושלמי לחברים" ישראל כל עושה שהיא עיר - יחדיו

ישראל, ואחדות ישראל

ראשם. על עולם ושמחת ממש, בימינו במהרה

* * *

.ÁÈ.כסאי השמים ד"ה שיחה) (כעין מאמר

* * *

.ËÈ אאמו"ר בהערות ענין לבאר וכן רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד שבת בכל נהוג
השבוע. דפרשת הזהר על

לי  "ועשו התיבות את רש"י מעתיק - ח) כה, (פרשתנו בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו הפסוק על
ו"מקדש" "לשמי", פירושו ש"לי" מפרש רש"י כלומר, קדושה". בית לשמי "ועשו ומפרש: מקדש",

להבין: וצריך קדושה". "בית פירושו

הפסוק  פירוש לכאורה, זה. בפסוק פירוש לומר רש"י זקוק שלכן מקרא של בפשוטו הקושי מהו א)
רש"י? פירוש לולי גם בפשטות מובן

ששכר  היינו, משלי", - "לי ב) לא, (תמורה חז"ל כפירוש ולא לשמי", - "לי רש"י מפרש מדוע ב)
בפשוטו  גם מתאים זה שפירוש ("משלי"), הקדש משל להיות צריך וכליו המשכן את העושים האומנין
עזים" גדיי שני משם לי וקח הצאן אל נא "לך ליעקב רבקה לדברי בנוגע מפרש"י כמובן - מקרא של
יום", בכל עזים גדיי שני ליטול בכתובתה יצחק לה כתב שכך . . הם משלי לי, "וקח ט), כז, (תולדות
רש"י  צריך הי' דילן בפסוק גם וא"כ, מקרא, של בפשוטו גם מתאים משלי" - "לי שהפירוש מובן שמזה

לשמי"? - "לי מפרש ומדוע חז"ל), (כפירוש משלי" - "לי לפרש

- שלפנ"ז בפסוקים "מקדש" תיבת כבר מצינו הרי קדושה", "בית - ד"מקדש" הפירוש תוכן מהו ג)
כוננ  אדנֿי "מקדש"?"מקדש תיבת לפרש רש"י זקוק כאן דוקא ומדוע ידיך", ו

תיבת  מהפסוק מעתיק מדוע - ועפ"ז בדיוק, הם מהפסוק רש"י שמעתיק התיבות שגם כמ"פ דובר ד)
צריך  הי' לא וא"כ, קדושה)", (בית מקדש (לשמי) "לי בתיבות אלא אינו בפירושו החידוש הרי "ועשו",
אלא  בלבד, זו ולא "ועשו", תיבת גם מעתיק ומדוע מקדש", "לי - בלבד אלו תיבות אלא להעתיק

קדושה"?! בית לשמי ועשו - מקדש לי "ועשו בפירושו: גם שמוסיפה

.Î.יבארם שרש"י מצינו לא שלכאורה, מקרא, של בפשוטו ביאור הדורשים ענינים ישנם - לאידך
ובהקדמה:

רש"י, פירוש עם חומש לומדים שכאשר מובן, מקרא, של פשוטו לבאר הוא רש"י של שענינו מכיון
"לא  רש"י כותב שבהם מקומות ישנם - מקרא. של בפשוטו ביאור הדורשים הענינים כל את מבינים
רש"י  כתב לא שבהם המקומות שאר בכל אבל הפשט, ע"ד זה ענין לפרש ביכלתו שאין היינו, ידעתי",
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רש"י  דברי ע"פ מקרא, של בפשוטו מובנים להיות צריכים הפרטים שכל לומר בהכרח - ידעתי" "לא
למקרא. חמש בן של בשכלו בפשטות מובן שהדבר או לפנ"ז,

המקרא" "פשטני שכמה - והראי' מקרא, של בפשוטו ביאור הדורשים פרטים כמה ישנם - ובעניננו
זאת: לבאר מתעכב אינו ורש"י זאת, מבארים

תבנית  את אותך מראה אני אשר "ככל - שלאח"ז בפסוק ותיכף מקדש", לי "ועשו נאמר בפסוק א)
המשכן"?!

שרש"י  מכיון - בתוכם" "ושכנתי ללשון בהמשך הוא המשכן" תבנית "את הפסוק שלשון לתרץ ואין
למקרא  מחובר הזה "המקרא בכתבו אותך", מראה אני אשר "ככל עה"פ בפירושו זאת שולל בעצמו
אותך  מראה אני אשר "ככל הפסוק וא"כ, אותך", מראה אני אשר ככל מקדש לי ועשו הימנו, שלמעלה

מקדש"! לי "ועשו על אלא בתוכם", "ושכנתי על קאי לא - המשכן" תבנית את

הבן  שהרי - הענין תוכן עם הקשור שינוי אם כי בלבד, הלשון שינוי מצד אינה הקושיא מזה: יתירה
"מקדש  כו'", מטה של "מקדש  - לשבתך" "מכון יז): (טו, בשלח  בפ' "מקדש" תיבת למד למקרא חמש
שיבנה  המקדש בית ישנו גופא שבזה [אלא ישראל שבארץ המקדש בית על דקאי ידיך", כוננו אדנֿי
המשכן  על ולא וכו']. לשבתך" ד"מכון המקדש בית וישנו לבוא, לעתיד - ידיך") ("כוננו ידים בשתי
מדובר  כאשר מקדש" לי "ועשו נאמר מדוע ביותר יוקשה וא"כ, בפרשתנו! מדובר אודותיו שבמדבר,

במדבר  בנ"י שעשו ה"משכן" ?!על

והן  המשכן על הן קאי מקדש" לי "ועשו והציווי המשכן, כתבנית היתה המקדש שתבנית לתרץ ואין
- הקדוש)] האוה"ח (כפי' לארץ" בכניסתן בין במדבר בין הזמנים, כל כוללת עשה ["מצות המקדש על
עולמים, בית כלי לי כשתעשו או הכלים מן אחד יאבד אם לדורות, - תעשו "וכן בפרש"י מפורש כי:
המשכן, כלי כתבנית היו המקדש כלי שרק היינו, אותם", תעשו אלו כתבנית כו' ומנורות שולחנות כגון
מראה  אני אשר ככל . . מקדש לי "ועשו שנאמר ומכיון אחרת. בתבנית הי' עצמו המקדש בית אבל
המקדש  בית על ולא המשכן, על רק קאי מקדש" לי ש"ועשו לומר בהכרח המשכן", תבנית את אותך

אחרת. בתבנית שהי'

"ושכנתי  הלשון יותר מתאים לכאורה, - רבים לשון בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו נאמר מדוע ב)
יחיד?! לשון המקדש, על דקאי בתוכו",

ועיון  בחיפוש צורך ללא למקרא, חמש לבן בפשטות מובנים להיות צריכים אלו פרטים כל - וכאמור
זה. על מתעכבים אינם רש"י שמפרשי - ובפרט רש"י, במפרשי

לקמן. שיתבאר וכפי

.‡Î רבי" ב) (קסג, הזהר סיפור מובא קיג) ע' לוי"צ (לקוטי דפרשתנו הזהר על אאמו"ר בהערות
שכינתא  אנפי ודאי אלעזר ר' אמר . . אלעזר ר' בהו פגע בארחא, אזלי הוו חייא ורבי יהודה ורבי יוסי
. . גו' בית יבנה לא ה' אם לשלמה המעלות שיר ואמר "פתח א): (קסד, הענין ובהמשך כו'". חמינא
ימיש  לא נער נון בן יהושע ומשרתו דכתיב . . לי' ונטיר תדיר קאים הוה יהושע משה, דעבד משכנא
. . משרת שמואל והנער דכתיב אחרא, נער בגין אלא נטיר הוה לא משכנא האי לבתר האוהל, מתוך
נטירו  לאו עליונין קדישי אתון אבל מטטרו"ן. נער הכי דאקרי משכנא דנטיר ההוא דא שומר איהו ומאן
ישמר  לא ה' אם דכתיב בלחודוי, קב"ה מקדשא, דבי כנטירו דלכון נטירו אלא דמשכנא, כנטירו דלכון
ישמר  ה' דכתיב תדיר, לון נטיר קב"ה בארחא, אזלי דצדיקייא זמנא בכל דהא שומר, שקד שוא עיר

ובואך". צאתך
את  השומר דז"א, יסוד מבחי' היא דמשכן שהשמירה קכבֿג) ע' לוי"צ (לקוטי אאמו"ר ומבאר
עליהם, "וכן בינה, שמבחי' השמירה שזוהי בלחודוי", מ"הקב"ה היא דביהמ"ק השמירה ואילו המלכות,

שבזה הענינים פרטי בארוכה שם ומבאר מבינה", השמירה הוא . . יוסי ור' ר"ח ר"י באותיות על -
הקבלה.
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האדם, לעבודת בנוגע הזהר מסיפור ללמוד שיש ההוראה את אאמו"ר ביאר לא - כמ"פ וכמדובר
לקמן. שיתבאר וכפי

.·Î במקדש רק היתה בלחודוי" ד"קב"ה שהשמירה שלמרות - הוא דלעיל הזהר בסיפור החידוש
ד"קב"ה  השמירה נפעלת התורה ענין ע"י מ"מ, וכו', שילה משכן שבמדבר, במשכן ולא שבירושלים,
בלימוד  (שעוסקים עליונין קדישי אתון "אבל בזהר כמ"ש לירושלים, מחוץ נמצאים כאשר גם בלחודוי"

בלחודוי". קב"ה מקדשא, דבי כנטירו . . אלא דמשכנא, כנטירו דלכון נטירו לאו כו') התורה
המקיימים  הברזל", מסך "מאחורי הנמצאים היהודים אודות להזכיר המקום כאן הרי - לזה ובהמשך
שאצלם  בודאי הרי וצעד, צעד כל על ממש נפש מסירת מתוך - מזו ויתירה עוני", "מתוך התורה את

ובואך". צאתך ישמר "ה' בלחודוי", "קב"ה ע"י השמירה נפעלת

תומ"צ  לקיים שיכלו כך כו', הגזירות בזמן היו לא - בזהר מדובר שאודותם - אלו תנאים דהנה,
- א' מאף לפחד מבלי תורה דברי ולדבר בדרך ללכת יכלו הם ועיכובים, מניעות כל ללא מנוחה, מתוך
שזקוקים  מצב אודות מדובר  כאשר  הוא שכן ועאכו"כ בלחודוי"; ד"קב"ה השמירה אצלם היתה ואעפ"כ 

מצוות!... ולקיים תורה ללמוד כדי ממש נפש למסירת

עולם" "עד - תורה ע"פ - שנקרא זמן משך שנים, מיובל למעלה כבר נמשך זה מצב מזו: יתירה
מישאל  חנני' אודות - נפש! מסירת מתוך בנסיון עומדים ואעפ"כ, ו), כא, משפטים עה"פ (מכילתא
- כו' זמן משך אותם מייסרים היו שאילו כו'", נגדוה "אלמלי רע"ב) לג, (כתובות חז"ל אמרו ועזרי'
שנים, מיובל למעלה כזה במצב יהודים נמצאים - הברזל" מסך "מאחורי ואילו בנסיון, עומדים היו לא

בנסיון!... ועומדים

הטבע  דרך ע"פ - תקוה שום להם אין זה, למצב מוצא שום נראה לא הטבע שבדרך למרות - וזאת
שנים... מיובל למעלה כבר ונמשך הולך זה שמצב - והראי' משם, יצאו בבוקר שמחר -

בניהם  את הם מחנכים כזה ובאופן מס"נ, מתוך תומ"צ ומקיימים בנסיון הם עומדים ואעפ"כ,
התומ"צ, קיום על נפשם את ימסרו הם שגם ובנותיהם

ויוכלו  הנסיון, יתבטל - אחת פעם בנסיון יעמדו שכאשר לילדיהם מבטיחים שאינם למרות - וזאת
טו  עניני בכל  הברכות  להמשכת ויזכו מנוחה, מתוך תומ"צ עד לקיים בעתם", גשמיכם "ונתתי - ב

ישראל, לארץ יבואו כאשר - בארץ" שלום ד"ונתתי להבטחה

אינם  בעצמם שהם מפני זאת, להם להבטיח יכולים שאינם מכיון - זאת להם מבטיחים לא ומדוע
לזמן  מזמן - ואדרבה שנים, מיובל למעלה נמשך זה שמצב והראי' כזה... דבר יקרה אכן אם יודעים

מוצא!... שום לעין נראה לא - הטבע ובדרך המצב... ומחמיר הולך

מתי", "עד שואלים לא אלו יהודים אבל, מתי"... "עד והטענה השאלה את לעורר צריך כזה מצב
תומ"צ... ולקיים בנסיון לעמוד שיצליחו - היחידה ומשאלתם תמימות, מתוך תומ"צ לקיים ממשיכים הם

.‚Î לגדולתם ביחס אלו יהודים של גדלותם את ולמדוד השוואה לעשות הכוונה שאין ופשוט מובן
האדמה", פני על אשר האדם מכל מאד עניו משה "והאיש בתורה מפורש - לאידך אבל וכו', תנאים של
דמשיחא, בעקבתא האחרון, הדור כלפי היתה רבינו משה של ענוותנותו שעיקר הזקן אדמו"ר ביאור וידוע

נפש! מסירת של תנועה מתוך תומ"צ שמקיימים בראותו
"קרע  ממצרים, בנ"י את הוציא - ולפנ"ז מסיני", תורה ש"קבל - מעלותיו את רבינו משה ידע בודאי
העילוי  גודל את והכיר ל), יג, שלח (פרש"י השליו" את לנו והגיז המן את לנו והוריד הים את לנו
תורה  קבל ש"משה בכך ביותר גדול עילוי שישנו מבין פשוט יהודי אם וק"ו: ובמכ"ש אלו, שבמעלות

התורה! דקבלת העילוי והפלאת בגודל רבינו משה של השגתו את לתאר יכולים הרי מסיני",

היינו, האדמה", פני על אשר האדם מכל מאד עניו משה ש"האיש אמת" "תורת אומרת ואעפ"כ,
פני  על אשר האדם ל"כל ביחס - אמת" ותורתו אמת "משה - באמת עניו הי' מעלתו גודל שלמרות

נפש!... מסירת מתוך תומ"צ שמקיימים דמשיחא, דעקבתא לדרא ביחס ובפרט האדמה",
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רש"י  דברי ע"פ מקרא, של בפשוטו מובנים להיות צריכים הפרטים שכל לומר בהכרח - ידעתי" "לא
למקרא. חמש בן של בשכלו בפשטות מובן שהדבר או לפנ"ז,

המקרא" "פשטני שכמה - והראי' מקרא, של בפשוטו ביאור הדורשים פרטים כמה ישנם - ובעניננו
זאת: לבאר מתעכב אינו ורש"י זאת, מבארים

תבנית  את אותך מראה אני אשר "ככל - שלאח"ז בפסוק ותיכף מקדש", לי "ועשו נאמר בפסוק א)
המשכן"?!

שרש"י  מכיון - בתוכם" "ושכנתי ללשון בהמשך הוא המשכן" תבנית "את הפסוק שלשון לתרץ ואין
למקרא  מחובר הזה "המקרא בכתבו אותך", מראה אני אשר "ככל עה"פ בפירושו זאת שולל בעצמו
אותך  מראה אני אשר "ככל הפסוק וא"כ, אותך", מראה אני אשר ככל מקדש לי ועשו הימנו, שלמעלה

מקדש"! לי "ועשו על אלא בתוכם", "ושכנתי על קאי לא - המשכן" תבנית את

הבן  שהרי - הענין תוכן עם הקשור שינוי אם כי בלבד, הלשון שינוי מצד אינה הקושיא מזה: יתירה
"מקדש  כו'", מטה של "מקדש  - לשבתך" "מכון יז): (טו, בשלח  בפ' "מקדש" תיבת למד למקרא חמש
שיבנה  המקדש בית ישנו גופא שבזה [אלא ישראל שבארץ המקדש בית על דקאי ידיך", כוננו אדנֿי
המשכן  על ולא וכו']. לשבתך" ד"מכון המקדש בית וישנו לבוא, לעתיד - ידיך") ("כוננו ידים בשתי
מדובר  כאשר מקדש" לי "ועשו נאמר מדוע ביותר יוקשה וא"כ, בפרשתנו! מדובר אודותיו שבמדבר,

במדבר  בנ"י שעשו ה"משכן" ?!על

והן  המשכן על הן קאי מקדש" לי "ועשו והציווי המשכן, כתבנית היתה המקדש שתבנית לתרץ ואין
- הקדוש)] האוה"ח (כפי' לארץ" בכניסתן בין במדבר בין הזמנים, כל כוללת עשה ["מצות המקדש על
עולמים, בית כלי לי כשתעשו או הכלים מן אחד יאבד אם לדורות, - תעשו "וכן בפרש"י מפורש כי:
המשכן, כלי כתבנית היו המקדש כלי שרק היינו, אותם", תעשו אלו כתבנית כו' ומנורות שולחנות כגון
מראה  אני אשר ככל . . מקדש לי "ועשו שנאמר ומכיון אחרת. בתבנית הי' עצמו המקדש בית אבל
המקדש  בית על ולא המשכן, על רק קאי מקדש" לי ש"ועשו לומר בהכרח המשכן", תבנית את אותך

אחרת. בתבנית שהי'

"ושכנתי  הלשון יותר מתאים לכאורה, - רבים לשון בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו נאמר מדוע ב)
יחיד?! לשון המקדש, על דקאי בתוכו",

ועיון  בחיפוש צורך ללא למקרא, חמש לבן בפשטות מובנים להיות צריכים אלו פרטים כל - וכאמור
זה. על מתעכבים אינם רש"י שמפרשי - ובפרט רש"י, במפרשי

לקמן. שיתבאר וכפי

.‡Î רבי" ב) (קסג, הזהר סיפור מובא קיג) ע' לוי"צ (לקוטי דפרשתנו הזהר על אאמו"ר בהערות
שכינתא  אנפי ודאי אלעזר ר' אמר . . אלעזר ר' בהו פגע בארחא, אזלי הוו חייא ורבי יהודה ורבי יוסי
. . גו' בית יבנה לא ה' אם לשלמה המעלות שיר ואמר "פתח א): (קסד, הענין ובהמשך כו'". חמינא
ימיש  לא נער נון בן יהושע ומשרתו דכתיב . . לי' ונטיר תדיר קאים הוה יהושע משה, דעבד משכנא
. . משרת שמואל והנער דכתיב אחרא, נער בגין אלא נטיר הוה לא משכנא האי לבתר האוהל, מתוך
נטירו  לאו עליונין קדישי אתון אבל מטטרו"ן. נער הכי דאקרי משכנא דנטיר ההוא דא שומר איהו ומאן
ישמר  לא ה' אם דכתיב בלחודוי, קב"ה מקדשא, דבי כנטירו דלכון נטירו אלא דמשכנא, כנטירו דלכון
ישמר  ה' דכתיב תדיר, לון נטיר קב"ה בארחא, אזלי דצדיקייא זמנא בכל דהא שומר, שקד שוא עיר

ובואך". צאתך
את  השומר דז"א, יסוד מבחי' היא דמשכן שהשמירה קכבֿג) ע' לוי"צ (לקוטי אאמו"ר ומבאר
עליהם, "וכן בינה, שמבחי' השמירה שזוהי בלחודוי", מ"הקב"ה היא דביהמ"ק השמירה ואילו המלכות,

שבזה הענינים פרטי בארוכה שם ומבאר מבינה", השמירה הוא . . יוסי ור' ר"ח ר"י באותיות על -
הקבלה.
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האדם, לעבודת בנוגע הזהר מסיפור ללמוד שיש ההוראה את אאמו"ר ביאר לא - כמ"פ וכמדובר
לקמן. שיתבאר וכפי

.·Î במקדש רק היתה בלחודוי" ד"קב"ה שהשמירה שלמרות - הוא דלעיל הזהר בסיפור החידוש
ד"קב"ה  השמירה נפעלת התורה ענין ע"י מ"מ, וכו', שילה משכן שבמדבר, במשכן ולא שבירושלים,
בלימוד  (שעוסקים עליונין קדישי אתון "אבל בזהר כמ"ש לירושלים, מחוץ נמצאים כאשר גם בלחודוי"

בלחודוי". קב"ה מקדשא, דבי כנטירו . . אלא דמשכנא, כנטירו דלכון נטירו לאו כו') התורה
המקיימים  הברזל", מסך "מאחורי הנמצאים היהודים אודות להזכיר המקום כאן הרי - לזה ובהמשך
שאצלם  בודאי הרי וצעד, צעד כל על ממש נפש מסירת מתוך - מזו ויתירה עוני", "מתוך התורה את

ובואך". צאתך ישמר "ה' בלחודוי", "קב"ה ע"י השמירה נפעלת

תומ"צ  לקיים שיכלו כך כו', הגזירות בזמן היו לא - בזהר מדובר שאודותם - אלו תנאים דהנה,
- א' מאף לפחד מבלי תורה דברי ולדבר בדרך ללכת יכלו הם ועיכובים, מניעות כל ללא מנוחה, מתוך
שזקוקים  מצב אודות מדובר  כאשר  הוא שכן ועאכו"כ בלחודוי"; ד"קב"ה השמירה אצלם היתה ואעפ"כ 

מצוות!... ולקיים תורה ללמוד כדי ממש נפש למסירת

עולם" "עד - תורה ע"פ - שנקרא זמן משך שנים, מיובל למעלה כבר נמשך זה מצב מזו: יתירה
מישאל  חנני' אודות - נפש! מסירת מתוך בנסיון עומדים ואעפ"כ, ו), כא, משפטים עה"פ (מכילתא
- כו' זמן משך אותם מייסרים היו שאילו כו'", נגדוה "אלמלי רע"ב) לג, (כתובות חז"ל אמרו ועזרי'
שנים, מיובל למעלה כזה במצב יהודים נמצאים - הברזל" מסך "מאחורי ואילו בנסיון, עומדים היו לא

בנסיון!... ועומדים

הטבע  דרך ע"פ - תקוה שום להם אין זה, למצב מוצא שום נראה לא הטבע שבדרך למרות - וזאת
שנים... מיובל למעלה כבר ונמשך הולך זה שמצב - והראי' משם, יצאו בבוקר שמחר -

בניהם  את הם מחנכים כזה ובאופן מס"נ, מתוך תומ"צ ומקיימים בנסיון הם עומדים ואעפ"כ,
התומ"צ, קיום על נפשם את ימסרו הם שגם ובנותיהם

ויוכלו  הנסיון, יתבטל - אחת פעם בנסיון יעמדו שכאשר לילדיהם מבטיחים שאינם למרות - וזאת
טו  עניני בכל  הברכות  להמשכת ויזכו מנוחה, מתוך תומ"צ עד לקיים בעתם", גשמיכם "ונתתי - ב

ישראל, לארץ יבואו כאשר - בארץ" שלום ד"ונתתי להבטחה

אינם  בעצמם שהם מפני זאת, להם להבטיח יכולים שאינם מכיון - זאת להם מבטיחים לא ומדוע
לזמן  מזמן - ואדרבה שנים, מיובל למעלה נמשך זה שמצב והראי' כזה... דבר יקרה אכן אם יודעים

מוצא!... שום לעין נראה לא - הטבע ובדרך המצב... ומחמיר הולך

מתי", "עד שואלים לא אלו יהודים אבל, מתי"... "עד והטענה השאלה את לעורר צריך כזה מצב
תומ"צ... ולקיים בנסיון לעמוד שיצליחו - היחידה ומשאלתם תמימות, מתוך תומ"צ לקיים ממשיכים הם

.‚Î לגדולתם ביחס אלו יהודים של גדלותם את ולמדוד השוואה לעשות הכוונה שאין ופשוט מובן
האדמה", פני על אשר האדם מכל מאד עניו משה "והאיש בתורה מפורש - לאידך אבל וכו', תנאים של
דמשיחא, בעקבתא האחרון, הדור כלפי היתה רבינו משה של ענוותנותו שעיקר הזקן אדמו"ר ביאור וידוע

נפש! מסירת של תנועה מתוך תומ"צ שמקיימים בראותו
"קרע  ממצרים, בנ"י את הוציא - ולפנ"ז מסיני", תורה ש"קבל - מעלותיו את רבינו משה ידע בודאי
העילוי  גודל את והכיר ל), יג, שלח (פרש"י השליו" את לנו והגיז המן את לנו והוריד הים את לנו
תורה  קבל ש"משה בכך ביותר גדול עילוי שישנו מבין פשוט יהודי אם וק"ו: ובמכ"ש אלו, שבמעלות

התורה! דקבלת העילוי והפלאת בגודל רבינו משה של השגתו את לתאר יכולים הרי מסיני",

היינו, האדמה", פני על אשר האדם מכל מאד עניו משה ש"האיש אמת" "תורת אומרת ואעפ"כ,
פני  על אשר האדם ל"כל ביחס - אמת" ותורתו אמת "משה - באמת עניו הי' מעלתו גודל שלמרות

נפש!... מסירת מתוך תומ"צ שמקיימים דמשיחא, דעקבתא לדרא ביחס ובפרט האדמה",
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.„Î לטובת מלכה" "מלוה מסיבת מתקיימת זו שבת שבמוצאי מכיון - זו לשבת המיוחד והקשר 
"מלוה  סעודת והרי הברזל", מסך "מאחורי הנמצאים ליהודים וסיוע עזר של בפעולות העוסק המוסד
המלכה  שבת עם ביחד נמצאים עדיין הרי השבת, לאחרי היותה למרות כי השבת, יום עם קשורה מלכה"

המלך" את שמלווין "כדרך אותה ס"ב).ומלווים ס"ש או"ח אדה"ז (שו"ע
הברזל") מסך "מאחורי הנמצאים היהודים עם (הקשורה זו דמסיבה המיוחדת מהשייכות ולהעיר
זו  ומסיבה משיחא", מלכא דדוד "סעודתא היא מלכה" "מלוה שסעודת מכיון - מלכה" "מלוה לסעודת
בנוגע  הן - (כנ"ל) מתי" "עד והטענה השאלה את מעוררת הנ"ל) יהודים של מצבם אודות ידברו (שבה

הגלות. ענין לכללות בנוגע והן בפרט, הנ"ל ליהודים

שיהודי  טענה היא מתי" "עד שהטענה סי"ח) משפטים ש"פ (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות וכמדובר
וכו', פיוטים ובכמה בתנ"ך, פסוקים בכו"כ הובאה זו טענה שכן, לטעון. צריך

מהרה  עבדך דוד צמח "את החול): (בימי יום בכל ג"פ יהודי של בתפלתו ביטוי לידי בא זה ותוכן
ומובן, לציון", בשובך עינינו "ותחזינה טובים: וימים ובשבתות היום", כל קוינו לישועתך כי . . תצמיח
תמידית  לצפי' הכוונה אלא הגאולה, תבוא מסויים שבשלב מקווה שהוא בעלמא, לתקווה הכוונה שאין
ותיבה  תיבה שכל בודאי הרי - העמידה תפלת אודות שמדובר ומכיון היום"! כל קוינו לישועתך "כי -
בנוגע  שאלה מתעוררת - זאת לולי כי ממש, לאמיתו באמת אלא) כבדוני", ד"בשפתיו באופן (לא נאמרת

כו'. כולה לתפלה

.‰Î,גשמי דבר ע"י בה, המשתתפים כל ועם זו התוועדות עם מלכה" ה"מלוה מסיבת את לקשר וכדי
מפי  לנביא שנאמרו נבואה לדברי בנוגע שאפילו הר"ן בדרשות המבואר ע"פ שבדבר העילוי כמובן -

- בפועל הנבואה קיום את להבטיח כדי גשמי, דבר עם זאת לקשר ציווי הי' הקב"ה,

שנערכת  מהתוועדות משקה בקבוק אלא סתם, גשמי דבר רק לא - זו מהתוועדות משקה בקבוק אתן
ולנואמים  למארגנים מלכה", ה"מלוה מסיבת עבור - תורה בו ומגדלין תפלה בו שמגדלין קדוש, במקום
כבר  מהמשקה חלק שיחלקו לאחרי מלכה", ה"מלוה בעת המשתתפים בין לחלק מנת על וכו',

השבת. קדושת מפני זו, בהתוועדות

ביתר  להוסיף טובות החלטות לקבלת בנוגע הן - ומופלגה רבה בהצלחה יהיו אלו ענינים שכל ויה"ר
הברזל", מסך ש"מאחורי ליהודים וסיוע עזר של פעולות בכל - ואור ומוסיף הולך - עוז וביתר שאת

יהי' התומ"צ שקיום כדי התומ"צ: בקיום לנו שעוזרים אלו הם דבר של שלאמיתתו ולהעיר, -
של  מצוותיו הם והמצוות הקב"ה, של תורתו היא שהתורה דמכיון דמס"נ, לענין זקוקים - בשלימות

לב  יכולה אינה לתומ"צ יהודי של שייכותו הרי ונמצא,הקב"ה, להקב"ה. נפשו מסירת ע"י אם כי וא
בתנועת  להסתפק נוכל שאנו הם פועלים התומ"צ, קיום על בפועל נפשם מוסרים הנ"ל שיהודים שעי"ז

- בלבד! בכח המס"נ

זו. במסיבה שתתקיים ל"מגבית" בנוגע - דברים של כפשוטם להצלחה בנוגע והן

.ÂÎ מסיבת אודות גם להזכיר המקום כאן הרי - מלכה" "מלוה מסיבת אודות להמדובר בהמשך
צדקה  "גדולה כמארז"ל הגאולה, ענין עם גם הקשורה - חסדים" גמילות "קרן לטובת מלכה" "מלוה

הבעל"ט. תצוה פ' ש"ק במוצאי שתתקיים - הגאולה" את שמקרבת
וכאמור  מלכה", ה"מלוה בעת לחלק כדי זו, מסיבה עבור משקה בקבוק אתן - בזה השתתפות ובתור

ההתוועדות. בעת מהמשקה חלק יחלקו השבת, קדושת מפני -

מהמשקה  שחילק (לאחרי ברנובר שי' ירמי' לפרופ' משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
שמואל  להרב משקה בקבוק וכן אחים", ו"עזרת ד"שמי"ר" מלכה" ה"מלוה עבור - בזה) למתעסקים

ליב"]. ארי' ישראל ד"קרן מלכה" ה"מלוה עבור - פוקס שי' צבי

* * *
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.ÊÎ:רש"י בפירוש הביאור
לאחריֿזה  ומיד מקדש", לי "ועשו נאמר הענין בהתחלת מדוע - הוא כאן כתובים של בפשוטם הקושי

(כנ"ל). המשכן" תבנית את אותך מראה אני אשר "ככל נאמר

מדובר  בפרשתנו שהרי עולמים"), ("בית המקדש בית על קאי לא כאן ש"מקדש" רש"י מתרץ זה ועל
דבר  קדושה, מלשון - פירושו "מקדש" אלא במדבר, ישראל בני בהיות המשכן דעשיית הציווי אודות

מקודש.

אשר  ככל מקדש לי "ועשו שנאמר ממה – הוא קדושה" ל"בית שהכוונה לפרש רש"י של והכרחו
דורש  בית דוקא כי ל"בית", - כאן ב"מקדש" שהכוונה מוכח שמזה גו'", תבנית את אותך מראה אני

כלים  מהֿשאיןֿכן כפשוטה, תבנית - .1בניה

נקבה  לשון כן גם הוא "בית" הנה: - קדוש" "בית ולא קדושה" "בית שכתוב כותב 2ומה היה ואם ,
ולכן  הך, היינו ובמילא - (המקודש) המקדש בית השם ממש זה הרי קדוש"), ("בית זכר בלשון כאן
מו, (ויגש רש"י פירוש בסגנון - קדושה תצא שממנו לקדושה, בית שפירושו לומר יש ועוד כו'. שינה

מקומות) בכמה (ועלֿדרךֿזה תלמוד בית .3כח)

.ÁÎ"לשמי - לי "ועשו רש"י של 4ומפרש בפשוטו גם (המובא הגמרא כפירוש משלי", - "לי ולא ,
"לי  לפרש - הכתובים בפשטות - הכרח ישנו שבפרשתנו שבפסוק מכיון - כנ"ל) לרבקה, בנוגע - מקרא

משלי": "לי ולא לשמי",
לפרש  איֿאפשר – זה ובפסוק לשמי". - "לי רש"י: ומפרש תרומה", לי "ויקחו נאמר הפרשה בהתחלת
כו' וכסף מהזהב מממונם, המשכן לתרומת יפרישו ישראל שבני הוא הציווי פשטות שהרי משלי", - "לי
- הקדש) (משל "משלי" שיקחו היינו לי" "ויקחו שכתוב שמה לפרש שאיֿאפשר בוודאי כן, ואם שלהם,

הכתובים! פשטות היפך

- "לי" תיבת אלא מפרש שאינו אף תרומה", (לי) "ויקחו התיבות את גם רש"י מעתיק זה ומטעם
שבני  הוא הציווי שהרי משלי", "לי לפרש שאין המכריחות הם תרומה") . . ("ויקחו אלו שתיבות מכיון

דוקא. מממונם נותנים כאשר אלא שייך זה שאין - תרומה ולתת לקחת צריכים ישראל

בפסוק  הפירוש הוא שכן לומר מסתבר לשמי", "לי לפרש בהכרח תרומה" לי "ויקחו שבפסוק ומכיון
הענין. כבהתחלת לשמי", "לי הוא הפירוש זה בפסוק שגם - הענין שבהמשך - מקדש" לי "ועשו

.ËÎ- לשמי" "לי הפרשה בהתחלת נאמר שכבר מכיון אחרת: שאלה מתעוררת עלֿפיֿזה אמנם,
נוספת?! פעם זה על חוזרים מה לשם

מדובר  זה שבפסוק להדגיש כדי "ועשו", תיבת גם להעתיק רש"י מוכרח - זו שאלה לתרץ וכדי
("ועשו"): וכליו המשכן עשיית - לשמי" "לי להיות שצריך נוסף פרט אודות

נאמר  זה בפסוק ואילו לשמי", "לי להיות צריכה המשכן תרומת שנתינת נאמר הפרשה בהתחלת
צריכה  התרומות) כל נתינת לאחרי - המלאכה ועושי ואהליאב בצלאל (עלֿידי וכליו המשכן שעשיית

לשמי". "לי להיות

שבזה  קדושה", בית לשמי "ועשו בפירושו: גם "ועשו" תיבת רש"י כותב - יותר זאת להדגיש וכדי
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בכלים 1) בנין - [ובהלכה כליו" כל "תבנית שכתוב ומה
פ"י  שבת הל' (רמב"ם בגבינה סי"ט), סשי"ג או"ח אדה"ז (שו"ע
בנין  מה כי מקרא, של בפשוטו המושאל שם זה הרי – הי"ג)]
נשאל  שממנה המציאות להיות צריכה ובתחילה וכו'. בארון שייך

גבינה). או כלים (ולא בית - וזהו השם,
ומפרשיו.2) שם וראב"ע ט. לב, וישלח רש"י פירוש ראה
המקדש:3) לבית בנוגע - לה) י, (נחמי' רש"י פירוש וראה

אבותינו". קדושת בית שהיא* - אבותינו לבית אלקינו "לבית
שלכאורה 4) אף אחד, המתחיל' ב'דיבור זאת שמפרש ומה

קדושה) בית - ו"מקדש" לשמי, - ("לי" שונים ענינים ב' מפרש
קצר  בפירוש ובפרט הוא, כן מקומות וכמה בכמה (1) הרי: -
יש  ועוד משכן. לשם גם שכולל לומר יש "לשמי" (2) בתכלית,

כאן. דוד דברי וראה להאריך.

."`edy" - c"tx `ivpee qetca la` .miqetc dnka `ed ok (*



כז n"cyz'd oey`x xc` g"xca ,dnexz t"y zgiy

.„Î לטובת מלכה" "מלוה מסיבת מתקיימת זו שבת שבמוצאי מכיון - זו לשבת המיוחד והקשר 
"מלוה  סעודת והרי הברזל", מסך "מאחורי הנמצאים ליהודים וסיוע עזר של בפעולות העוסק המוסד
המלכה  שבת עם ביחד נמצאים עדיין הרי השבת, לאחרי היותה למרות כי השבת, יום עם קשורה מלכה"

המלך" את שמלווין "כדרך אותה ס"ב).ומלווים ס"ש או"ח אדה"ז (שו"ע
הברזל") מסך "מאחורי הנמצאים היהודים עם (הקשורה זו דמסיבה המיוחדת מהשייכות ולהעיר
זו  ומסיבה משיחא", מלכא דדוד "סעודתא היא מלכה" "מלוה שסעודת מכיון - מלכה" "מלוה לסעודת
בנוגע  הן - (כנ"ל) מתי" "עד והטענה השאלה את מעוררת הנ"ל) יהודים של מצבם אודות ידברו (שבה

הגלות. ענין לכללות בנוגע והן בפרט, הנ"ל ליהודים

שיהודי  טענה היא מתי" "עד שהטענה סי"ח) משפטים ש"פ (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות וכמדובר
וכו', פיוטים ובכמה בתנ"ך, פסוקים בכו"כ הובאה זו טענה שכן, לטעון. צריך

מהרה  עבדך דוד צמח "את החול): (בימי יום בכל ג"פ יהודי של בתפלתו ביטוי לידי בא זה ותוכן
ומובן, לציון", בשובך עינינו "ותחזינה טובים: וימים ובשבתות היום", כל קוינו לישועתך כי . . תצמיח
תמידית  לצפי' הכוונה אלא הגאולה, תבוא מסויים שבשלב מקווה שהוא בעלמא, לתקווה הכוונה שאין
ותיבה  תיבה שכל בודאי הרי - העמידה תפלת אודות שמדובר ומכיון היום"! כל קוינו לישועתך "כי -
בנוגע  שאלה מתעוררת - זאת לולי כי ממש, לאמיתו באמת אלא) כבדוני", ד"בשפתיו באופן (לא נאמרת

כו'. כולה לתפלה

.‰Î,גשמי דבר ע"י בה, המשתתפים כל ועם זו התוועדות עם מלכה" ה"מלוה מסיבת את לקשר וכדי
מפי  לנביא שנאמרו נבואה לדברי בנוגע שאפילו הר"ן בדרשות המבואר ע"פ שבדבר העילוי כמובן -

- בפועל הנבואה קיום את להבטיח כדי גשמי, דבר עם זאת לקשר ציווי הי' הקב"ה,

שנערכת  מהתוועדות משקה בקבוק אלא סתם, גשמי דבר רק לא - זו מהתוועדות משקה בקבוק אתן
ולנואמים  למארגנים מלכה", ה"מלוה מסיבת עבור - תורה בו ומגדלין תפלה בו שמגדלין קדוש, במקום
כבר  מהמשקה חלק שיחלקו לאחרי מלכה", ה"מלוה בעת המשתתפים בין לחלק מנת על וכו',

השבת. קדושת מפני זו, בהתוועדות

ביתר  להוסיף טובות החלטות לקבלת בנוגע הן - ומופלגה רבה בהצלחה יהיו אלו ענינים שכל ויה"ר
הברזל", מסך ש"מאחורי ליהודים וסיוע עזר של פעולות בכל - ואור ומוסיף הולך - עוז וביתר שאת

יהי' התומ"צ שקיום כדי התומ"צ: בקיום לנו שעוזרים אלו הם דבר של שלאמיתתו ולהעיר, -
של  מצוותיו הם והמצוות הקב"ה, של תורתו היא שהתורה דמכיון דמס"נ, לענין זקוקים - בשלימות

לב  יכולה אינה לתומ"צ יהודי של שייכותו הרי ונמצא,הקב"ה, להקב"ה. נפשו מסירת ע"י אם כי וא
בתנועת  להסתפק נוכל שאנו הם פועלים התומ"צ, קיום על בפועל נפשם מוסרים הנ"ל שיהודים שעי"ז

- בלבד! בכח המס"נ

זו. במסיבה שתתקיים ל"מגבית" בנוגע - דברים של כפשוטם להצלחה בנוגע והן

.ÂÎ מסיבת אודות גם להזכיר המקום כאן הרי - מלכה" "מלוה מסיבת אודות להמדובר בהמשך
צדקה  "גדולה כמארז"ל הגאולה, ענין עם גם הקשורה - חסדים" גמילות "קרן לטובת מלכה" "מלוה

הבעל"ט. תצוה פ' ש"ק במוצאי שתתקיים - הגאולה" את שמקרבת
וכאמור  מלכה", ה"מלוה בעת לחלק כדי זו, מסיבה עבור משקה בקבוק אתן - בזה השתתפות ובתור

ההתוועדות. בעת מהמשקה חלק יחלקו השבת, קדושת מפני -

מהמשקה  שחילק (לאחרי ברנובר שי' ירמי' לפרופ' משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
שמואל  להרב משקה בקבוק וכן אחים", ו"עזרת ד"שמי"ר" מלכה" ה"מלוה עבור - בזה) למתעסקים

ליב"]. ארי' ישראל ד"קרן מלכה" ה"מלוה עבור - פוקס שי' צבי

* * *
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n"cyz'd oey`x xc` g"xca ,dnexz t"y zgiy

.ÊÎ:רש"י בפירוש הביאור
לאחריֿזה  ומיד מקדש", לי "ועשו נאמר הענין בהתחלת מדוע - הוא כאן כתובים של בפשוטם הקושי

(כנ"ל). המשכן" תבנית את אותך מראה אני אשר "ככל נאמר

מדובר  בפרשתנו שהרי עולמים"), ("בית המקדש בית על קאי לא כאן ש"מקדש" רש"י מתרץ זה ועל
דבר  קדושה, מלשון - פירושו "מקדש" אלא במדבר, ישראל בני בהיות המשכן דעשיית הציווי אודות

מקודש.

אשר  ככל מקדש לי "ועשו שנאמר ממה – הוא קדושה" ל"בית שהכוונה לפרש רש"י של והכרחו
דורש  בית דוקא כי ל"בית", - כאן ב"מקדש" שהכוונה מוכח שמזה גו'", תבנית את אותך מראה אני

כלים  מהֿשאיןֿכן כפשוטה, תבנית - .1בניה

נקבה  לשון כן גם הוא "בית" הנה: - קדוש" "בית ולא קדושה" "בית שכתוב כותב 2ומה היה ואם ,
ולכן  הך, היינו ובמילא - (המקודש) המקדש בית השם ממש זה הרי קדוש"), ("בית זכר בלשון כאן
מו, (ויגש רש"י פירוש בסגנון - קדושה תצא שממנו לקדושה, בית שפירושו לומר יש ועוד כו'. שינה

מקומות) בכמה (ועלֿדרךֿזה תלמוד בית .3כח)

.ÁÎ"לשמי - לי "ועשו רש"י של 4ומפרש בפשוטו גם (המובא הגמרא כפירוש משלי", - "לי ולא ,
"לי  לפרש - הכתובים בפשטות - הכרח ישנו שבפרשתנו שבפסוק מכיון - כנ"ל) לרבקה, בנוגע - מקרא

משלי": "לי ולא לשמי",
לפרש  איֿאפשר – זה ובפסוק לשמי". - "לי רש"י: ומפרש תרומה", לי "ויקחו נאמר הפרשה בהתחלת
כו' וכסף מהזהב מממונם, המשכן לתרומת יפרישו ישראל שבני הוא הציווי פשטות שהרי משלי", - "לי
- הקדש) (משל "משלי" שיקחו היינו לי" "ויקחו שכתוב שמה לפרש שאיֿאפשר בוודאי כן, ואם שלהם,

הכתובים! פשטות היפך

- "לי" תיבת אלא מפרש שאינו אף תרומה", (לי) "ויקחו התיבות את גם רש"י מעתיק זה ומטעם
שבני  הוא הציווי שהרי משלי", "לי לפרש שאין המכריחות הם תרומה") . . ("ויקחו אלו שתיבות מכיון

דוקא. מממונם נותנים כאשר אלא שייך זה שאין - תרומה ולתת לקחת צריכים ישראל

בפסוק  הפירוש הוא שכן לומר מסתבר לשמי", "לי לפרש בהכרח תרומה" לי "ויקחו שבפסוק ומכיון
הענין. כבהתחלת לשמי", "לי הוא הפירוש זה בפסוק שגם - הענין שבהמשך - מקדש" לי "ועשו

.ËÎ- לשמי" "לי הפרשה בהתחלת נאמר שכבר מכיון אחרת: שאלה מתעוררת עלֿפיֿזה אמנם,
נוספת?! פעם זה על חוזרים מה לשם

מדובר  זה שבפסוק להדגיש כדי "ועשו", תיבת גם להעתיק רש"י מוכרח - זו שאלה לתרץ וכדי
("ועשו"): וכליו המשכן עשיית - לשמי" "לי להיות שצריך נוסף פרט אודות

נאמר  זה בפסוק ואילו לשמי", "לי להיות צריכה המשכן תרומת שנתינת נאמר הפרשה בהתחלת
צריכה  התרומות) כל נתינת לאחרי - המלאכה ועושי ואהליאב בצלאל (עלֿידי וכליו המשכן שעשיית

לשמי". "לי להיות

שבזה  קדושה", בית לשמי "ועשו בפירושו: גם "ועשו" תיבת רש"י כותב - יותר זאת להדגיש וכדי
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בכלים 1) בנין - [ובהלכה כליו" כל "תבנית שכתוב ומה
פ"י  שבת הל' (רמב"ם בגבינה סי"ט), סשי"ג או"ח אדה"ז (שו"ע
בנין  מה כי מקרא, של בפשוטו המושאל שם זה הרי – הי"ג)]
נשאל  שממנה המציאות להיות צריכה ובתחילה וכו'. בארון שייך

גבינה). או כלים (ולא בית - וזהו השם,
ומפרשיו.2) שם וראב"ע ט. לב, וישלח רש"י פירוש ראה
המקדש:3) לבית בנוגע - לה) י, (נחמי' רש"י פירוש וראה

אבותינו". קדושת בית שהיא* - אבותינו לבית אלקינו "לבית
שלכאורה 4) אף אחד, המתחיל' ב'דיבור זאת שמפרש ומה

קדושה) בית - ו"מקדש" לשמי, - ("לי" שונים ענינים ב' מפרש
קצר  בפירוש ובפרט הוא, כן מקומות וכמה בכמה (1) הרי: -
יש  ועוד משכן. לשם גם שכולל לומר יש "לשמי" (2) בתכלית,

כאן. דוד דברי וראה להאריך.

."`edy" - c"tx `ivpee qetca la` .miqetc dnka `ed ok (*
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הכוונה מודגשת אודות מדובר שכאן תרומה", (לשמי) לי "ויקחו הפסוק על זה שבפסוק ההוספה יותר
וכליו. המשכן בעשיית להיות שצריכה "לשמי"

.Ï בדרך רש"י מבאר - בתוכו" "ושכנתי ולא רבים, לשון בתוכם", "ושכנתי שכתוב במה הביאור
הימנו, שלמעלה למקרא מחובר הזה "המקרא אותך", מראה אני אשר "ככל הפסוק על בפירושו אגב

אותך": מראה אני אשר ככל מקדש לי ועשו
שאינו  לשלול רק לא - היא הימנו" שלמעלה למקרא מחובר הזה "המקרא שכתב במה רש"י כוונת
כן  אלא תעשו, וכן לכתוב לו היה לא הימנו למעלה מחובר המקרא היה לא ("אם תעשו" ל"וכן מחובר
"ועשו  רש"י כהדגשת בתוכם", ל"ושכנתי ולא מקדש" לי ל"ועשו שמחובר להדגיש גם אלא תעשו"),
"ושכנתי  שהתיבות היינו, בתוכם", "ושכנתי התיבות בהשמטת אותך", מראה אני אשר ככל מקדש לי

המוסגר. מאמר הם בתוכם"

רבים: לשון בתוכם" "ושכנתי שכתוב מה – הוא רש"י של והכרחו

השכינה  להשראת היא בזה שהכוונה היינו, המוסגר, מאמר אינם בתוכם" "ושכנתי התיבות אם
תיבות  ודאי אלא יחיד?! לשון הוא "מקדש" הרי רבים, לשון בתוכם" "ושכנתי נאמר מדוע - ב"מקדש"
לי  "ועשו הציווי נאמר שאליהם ישראל, בני על כיֿאם המקדש, על קאי שאינו המוסגר, מאמר הם אלו

מקדש".

אזי  ישראל, דבני המחנות בין שיוקם קדושה") ("בית "מקדש" עשיית שעלֿידי – הדברים ופירוש
ישראל. בני בתוך בתוכם", "ושכנתי - ישראל בני בין השכינה השראת תהיה

נוספים  דיוקים כמה וכן שלם. ענין בדרךֿאגב שמבאר - רש"י שבפירוש הדיוק גודל את רואים ומכאן
לעיל. המדובר עלֿפי המובנים

.‡Ï המקדש בית שחרב "מיום א) ח, (ברכות ז"ל חכמינו אמרו - ומקדש המשכן ענין כללות אודות
לד): (פרק התניא בספר הזקן אדמו"ר ובלשון בלבד", הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה לו אין
של  אמות ארבע אלא יתברך יחודו הוא לשבתו ומכון משכן בעולמו להקב"ה אין המקדש בית "משחרב

לפנינו". הערוכות בהלכות המלובשים וחכמתו יתברך רצונו שהוא הלכה,
עבודת  - האדם בעבודת וענינו קרבנות, מקריבים היו שבו - הוא והמקדש המשכן ענין כללות דהנה,
הלכות  (פוסקי ה"סנהדרין" של מקומם שכן, - התורה ענין וכן תקנום", קרבנות כנגד "תפילות התפילה,

רש" (פירוש המזבח" "אצל הוא שבסמיכות התורה) - למשכן בנוגע כן וכמו משפטים), פרשת ריש י
אל  יצא ה' מבקש "כל - התורה דלימוד המקום היה שזה ובניו, אהרן משה של חנייתם מקום היה אליו
ב. נד, (עירובין ז"ל רבותינו ממאמר כמובן ובניו, לאהרן בנוגע ועלֿדרךֿזה ז), לג, (תשא מועד" אוהל

וכו'". בניו נכנסו . . אהרן נכנס . . המשנה סדר "כיצד תשא) פרשת סוף רש"י בפירוש הובא

פז, (פסחים ז"ל רבותינו ממאמר כמובן לתורה, שייך קדושה") ("בית "בית" הלשון שגם - ולהוסיף
תורה". זו חומה "אני א)

תורה  "א העולם ממציאות שעושים עד ומקום, מקום בכל התורה בהפצת עוסקים שכאשר ונמצא,
יתברך. לשבתו ומכון משכן יהיה כולו שהעולם פועלים עלֿידיֿזה הנה - וועלט"

מענה  [כידוע העתידה לגאולה הכנה מהווה זה ענין שכן, - התורה פנימיות הפצת עלֿידי ובפרט
שאז  חוצה"], מעינותיך "יפוצו כאשר שיבוא מר", אתי קא "אימתי שאלתו על להבעלֿשםֿטוב המשיח

כולו. העולם בכל המלוכה" לה' "והיתה היעוד יקויים

.·Ï את להדפיס  ובקשהֿנפשית ההצעה אודות הפעם עוד להזכיר המקום כאן הרי - לזה ובהמשך
בלבד. אחד יהודי אפילו יהודים, בו שיש ומקום מקום בכל החסידות, דתורת שבכתב תורה התניא, ספר

ובהקדים:
"כימי  - בגלות ישאר לא בלבד אחד יהודי שאפילו באופן תהיה העתידה שהגאולה פעמים כמה דובר
לאחרי  שגם כו', ופרס מדי בבל, כגלות ודלא מצרים, בגלות נשאר לא אחד שאף מצרים", מארץ צאתך

אלו. בגלויות יהודים נשארו הגאולה
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ד"שכינתא  לגאולה וכן ישראל, דכלל לגאולה נוגעת מישראל ואחד אחד כל של שגאולתו מובן, ומזה
ישראל  דכלל הגאולה את הדבר מעכב בגלות, נמצא בלבד אחד שיהודי זמן כל שהרי - בגלותא"
מוכן  שיהיה מישראל ואחד אחד כל אצל לפעול להשתדל צריכים ולכן, בגלותא", ד"שכינתא והגאולה

לגאולה.

אלא  בו נמצא שלא למקום ועד יהודים, שנמצאים מקום בכל התורה הפצת עלֿידי נפעל זה וענין
ומקום, מקום בכל חוצה") מעינותיך ("יפוצו התורה פנימיות הפצת עלֿידי ובפרט בלבד, אחד יהודי
העתידה  לגאולה מוכנים יהיו זה במקום שנמצאים היהודים כל ובעיקר) זה, ש(מקום פועלים שעלֿידיֿזה

הפצת  עלֿידי ובאה שנפעלת חוצה.- המעיינות

רק  (ולא "חוצה" יבוא עצמו שה"מעיין" היינו, חוצה", מעינותיך ד"יפוצו הענין שיהיה וכדי
מקום  לכל החסידות) דתורת שבכתב (תורה תניא ספרי להביא מספיק לא - המעיין) מי של ההתפשטות
נמצא  זה שבמקום - הדבר  שמשמעות ומקום, מקום בכל התניא ספר את להדפיס צריכים אלא ומקום,

התניא. ספר נדפס זה במקום שכן, עצמו. המים) (מקור ה"מעיין"

בהדפסת  להסתפק אין שהרי - ד"יפוצו" באופן גם אלא זה, במקום נמצא שה"מעיין" בלבד זו ולא
התניא  בספרי שילמדו היא הכוונה אלא טאוולען"), די ("צווישן כריכתם... בתוך שישארו התניא ספרי
באופן  הוא  שה"מעיין" היינו, - שבט)) ג' בא פרשת שבת (שיחת ֿ זה שלפני בהתוועדות בארוכה (כמדובר

"חוצה". - התניא ספר שם נדפס לא שעדֿעתה במקום גם מעינותיך", "יפוצו הפצה, של

כל  יצאו שאז צדקנו, משיח בביאת והשלימה האמיתית הגאולה את ממהרים עלֿידיֿזה – וכאמור
אצל  שנשארו ומקום, מקום בכל שנדפסו התניא ספרי - כולל אתם", וזהבם "וכספם מהגלות, ישראל בני

צדק. גואל ביאת עד המקום תושבי

.‚Ï מקום בכל התניא ספרי שהדפסת הנ"ל) (בשיחה הובהר - המתאים באופן יהיה שהדבר וכדי
וחמי  מורי כ"ק עלֿידי – הרשות ניתנה שלהם ובאיֿכוחה, קה"ת הנהלת עלֿידי ורק אך תהיה ומקום
שאר  וכן התניא, ספר את להדפיס - התניא בעל הזקן, אדמו"ר של מקומו ממלא דורנו, נשיא אדמו"ר
אודות  קה"ת הנהלת עם להתדבר יש ולכן, קה"ת, הנהלת עלֿידי שנדפסים  נגלה ספרי וכן חסידות, ספרי

וכו'. רשות ולקבל הדברים, פרטי כל
להיות  צריכים קדושה עניני שכל אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם כידוע - מסודר* בסדר יהיה שהדבר וכדי
ומקום, מקום בכל שיודפסו הטופסים למספר בקשר קה"ת הנהלת עם להתדבר יש - דוקא מסודר בסדר
ברשימת  יכלל התניא ספר את מדפיסים שבו ומקום מקום שכל - התניא דפוסי רשימת להדפסת בקשר וכן

וכו'. בפניֿעצמה באות ויירשם הדפוסים,

שנדפסו  הטופסים מספר אודות להודעה בנוגע הן זה, בכל והבלבול איֿהסדר גדול - זה כל ולאחרי
שנדפסו  תניא ספרי שני אלו בימים קבלתי - התניא. דפוסי לרשימת בנוגע והן ומקום, מקום בכל

אותיות!... בחמישים - התניא דפוסי לרשימת בנוגע - שביניהם והחילוק שונים, במקומות

עלֿכלֿפ  אבל העבר", על צועקין ש"אין הכלל הטופסים ידוע מספר אודות להודעה בנוגע - נים
התניא  דפוסי לרשימת ובנוגע בעבר, גם בזה מהנעשה להודיע עדיין יכולים ומקום, מקום בכל שנדפסו

מסודר. בסדר הדבר יהיה ולהבא שמכאן לקוות יש -

צריך  לראש** שלכל לכך בסתירה זה אין - והגבלה ממדידה שלמעלה עבודה גם שצריכים ומה
נעשית  גופא ובזה דוקא, מסודר בסדר להתנהל צריכים הדברים פרטי שכל היינו, סדר, של ענין להיות

והגבלה. ממדידה שלמעלה באופן העבודה
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הכוונה מודגשת אודות מדובר שכאן תרומה", (לשמי) לי "ויקחו הפסוק על זה שבפסוק ההוספה יותר
וכליו. המשכן בעשיית להיות שצריכה "לשמי"

.Ï בדרך רש"י מבאר - בתוכו" "ושכנתי ולא רבים, לשון בתוכם", "ושכנתי שכתוב במה הביאור
הימנו, שלמעלה למקרא מחובר הזה "המקרא אותך", מראה אני אשר "ככל הפסוק על בפירושו אגב

אותך": מראה אני אשר ככל מקדש לי ועשו
שאינו  לשלול רק לא - היא הימנו" שלמעלה למקרא מחובר הזה "המקרא שכתב במה רש"י כוונת
כן  אלא תעשו, וכן לכתוב לו היה לא הימנו למעלה מחובר המקרא היה לא ("אם תעשו" ל"וכן מחובר
"ועשו  רש"י כהדגשת בתוכם", ל"ושכנתי ולא מקדש" לי ל"ועשו שמחובר להדגיש גם אלא תעשו"),
"ושכנתי  שהתיבות היינו, בתוכם", "ושכנתי התיבות בהשמטת אותך", מראה אני אשר ככל מקדש לי

המוסגר. מאמר הם בתוכם"

רבים: לשון בתוכם" "ושכנתי שכתוב מה – הוא רש"י של והכרחו

השכינה  להשראת היא בזה שהכוונה היינו, המוסגר, מאמר אינם בתוכם" "ושכנתי התיבות אם
תיבות  ודאי אלא יחיד?! לשון הוא "מקדש" הרי רבים, לשון בתוכם" "ושכנתי נאמר מדוע - ב"מקדש"
לי  "ועשו הציווי נאמר שאליהם ישראל, בני על כיֿאם המקדש, על קאי שאינו המוסגר, מאמר הם אלו

מקדש".

אזי  ישראל, דבני המחנות בין שיוקם קדושה") ("בית "מקדש" עשיית שעלֿידי – הדברים ופירוש
ישראל. בני בתוך בתוכם", "ושכנתי - ישראל בני בין השכינה השראת תהיה

נוספים  דיוקים כמה וכן שלם. ענין בדרךֿאגב שמבאר - רש"י שבפירוש הדיוק גודל את רואים ומכאן
לעיל. המדובר עלֿפי המובנים

.‡Ï המקדש בית שחרב "מיום א) ח, (ברכות ז"ל חכמינו אמרו - ומקדש המשכן ענין כללות אודות
לד): (פרק התניא בספר הזקן אדמו"ר ובלשון בלבד", הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה לו אין
של  אמות ארבע אלא יתברך יחודו הוא לשבתו ומכון משכן בעולמו להקב"ה אין המקדש בית "משחרב

לפנינו". הערוכות בהלכות המלובשים וחכמתו יתברך רצונו שהוא הלכה,
עבודת  - האדם בעבודת וענינו קרבנות, מקריבים היו שבו - הוא והמקדש המשכן ענין כללות דהנה,
הלכות  (פוסקי ה"סנהדרין" של מקומם שכן, - התורה ענין וכן תקנום", קרבנות כנגד "תפילות התפילה,

רש" (פירוש המזבח" "אצל הוא שבסמיכות התורה) - למשכן בנוגע כן וכמו משפטים), פרשת ריש י
אל  יצא ה' מבקש "כל - התורה דלימוד המקום היה שזה ובניו, אהרן משה של חנייתם מקום היה אליו
ב. נד, (עירובין ז"ל רבותינו ממאמר כמובן ובניו, לאהרן בנוגע ועלֿדרךֿזה ז), לג, (תשא מועד" אוהל

וכו'". בניו נכנסו . . אהרן נכנס . . המשנה סדר "כיצד תשא) פרשת סוף רש"י בפירוש הובא

פז, (פסחים ז"ל רבותינו ממאמר כמובן לתורה, שייך קדושה") ("בית "בית" הלשון שגם - ולהוסיף
תורה". זו חומה "אני א)

תורה  "א העולם ממציאות שעושים עד ומקום, מקום בכל התורה בהפצת עוסקים שכאשר ונמצא,
יתברך. לשבתו ומכון משכן יהיה כולו שהעולם פועלים עלֿידיֿזה הנה - וועלט"

מענה  [כידוע העתידה לגאולה הכנה מהווה זה ענין שכן, - התורה פנימיות הפצת עלֿידי ובפרט
שאז  חוצה"], מעינותיך "יפוצו כאשר שיבוא מר", אתי קא "אימתי שאלתו על להבעלֿשםֿטוב המשיח

כולו. העולם בכל המלוכה" לה' "והיתה היעוד יקויים

.·Ï את להדפיס  ובקשהֿנפשית ההצעה אודות הפעם עוד להזכיר המקום כאן הרי - לזה ובהמשך
בלבד. אחד יהודי אפילו יהודים, בו שיש ומקום מקום בכל החסידות, דתורת שבכתב תורה התניא, ספר

ובהקדים:
"כימי  - בגלות ישאר לא בלבד אחד יהודי שאפילו באופן תהיה העתידה שהגאולה פעמים כמה דובר
לאחרי  שגם כו', ופרס מדי בבל, כגלות ודלא מצרים, בגלות נשאר לא אחד שאף מצרים", מארץ צאתך

אלו. בגלויות יהודים נשארו הגאולה
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ד"שכינתא  לגאולה וכן ישראל, דכלל לגאולה נוגעת מישראל ואחד אחד כל של שגאולתו מובן, ומזה
ישראל  דכלל הגאולה את הדבר מעכב בגלות, נמצא בלבד אחד שיהודי זמן כל שהרי - בגלותא"
מוכן  שיהיה מישראל ואחד אחד כל אצל לפעול להשתדל צריכים ולכן, בגלותא", ד"שכינתא והגאולה

לגאולה.

אלא  בו נמצא שלא למקום ועד יהודים, שנמצאים מקום בכל התורה הפצת עלֿידי נפעל זה וענין
ומקום, מקום בכל חוצה") מעינותיך ("יפוצו התורה פנימיות הפצת עלֿידי ובפרט בלבד, אחד יהודי
העתידה  לגאולה מוכנים יהיו זה במקום שנמצאים היהודים כל ובעיקר) זה, ש(מקום פועלים שעלֿידיֿזה

הפצת  עלֿידי ובאה שנפעלת חוצה.- המעיינות

רק  (ולא "חוצה" יבוא עצמו שה"מעיין" היינו, חוצה", מעינותיך ד"יפוצו הענין שיהיה וכדי
מקום  לכל החסידות) דתורת שבכתב (תורה תניא ספרי להביא מספיק לא - המעיין) מי של ההתפשטות
נמצא  זה שבמקום - הדבר  שמשמעות ומקום, מקום בכל התניא ספר את להדפיס צריכים אלא ומקום,

התניא. ספר נדפס זה במקום שכן, עצמו. המים) (מקור ה"מעיין"

בהדפסת  להסתפק אין שהרי - ד"יפוצו" באופן גם אלא זה, במקום נמצא שה"מעיין" בלבד זו ולא
התניא  בספרי שילמדו היא הכוונה אלא טאוולען"), די ("צווישן כריכתם... בתוך שישארו התניא ספרי
באופן  הוא  שה"מעיין" היינו, - שבט)) ג' בא פרשת שבת (שיחת ֿ זה שלפני בהתוועדות בארוכה (כמדובר

"חוצה". - התניא ספר שם נדפס לא שעדֿעתה במקום גם מעינותיך", "יפוצו הפצה, של

כל  יצאו שאז צדקנו, משיח בביאת והשלימה האמיתית הגאולה את ממהרים עלֿידיֿזה – וכאמור
אצל  שנשארו ומקום, מקום בכל שנדפסו התניא ספרי - כולל אתם", וזהבם "וכספם מהגלות, ישראל בני

צדק. גואל ביאת עד המקום תושבי

.‚Ï מקום בכל התניא ספרי שהדפסת הנ"ל) (בשיחה הובהר - המתאים באופן יהיה שהדבר וכדי
וחמי  מורי כ"ק עלֿידי – הרשות ניתנה שלהם ובאיֿכוחה, קה"ת הנהלת עלֿידי ורק אך תהיה ומקום
שאר  וכן התניא, ספר את להדפיס - התניא בעל הזקן, אדמו"ר של מקומו ממלא דורנו, נשיא אדמו"ר
אודות  קה"ת הנהלת עם להתדבר יש ולכן, קה"ת, הנהלת עלֿידי שנדפסים  נגלה ספרי וכן חסידות, ספרי

וכו'. רשות ולקבל הדברים, פרטי כל
להיות  צריכים קדושה עניני שכל אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם כידוע - מסודר* בסדר יהיה שהדבר וכדי
ומקום, מקום בכל שיודפסו הטופסים למספר בקשר קה"ת הנהלת עם להתדבר יש - דוקא מסודר בסדר
ברשימת  יכלל התניא ספר את מדפיסים שבו ומקום מקום שכל - התניא דפוסי רשימת להדפסת בקשר וכן

וכו'. בפניֿעצמה באות ויירשם הדפוסים,

שנדפסו  הטופסים מספר אודות להודעה בנוגע הן זה, בכל והבלבול איֿהסדר גדול - זה כל ולאחרי
שנדפסו  תניא ספרי שני אלו בימים קבלתי - התניא. דפוסי לרשימת בנוגע והן ומקום, מקום בכל

אותיות!... בחמישים - התניא דפוסי לרשימת בנוגע - שביניהם והחילוק שונים, במקומות

עלֿכלֿפ  אבל העבר", על צועקין ש"אין הכלל הטופסים ידוע מספר אודות להודעה בנוגע - נים
התניא  דפוסי לרשימת ובנוגע בעבר, גם בזה מהנעשה להודיע עדיין יכולים ומקום, מקום בכל שנדפסו

מסודר. בסדר הדבר יהיה ולהבא שמכאן לקוות יש -

צריך  לראש** שלכל לכך בסתירה זה אין - והגבלה ממדידה שלמעלה עבודה גם שצריכים ומה
נעשית  גופא ובזה דוקא, מסודר בסדר להתנהל צריכים הדברים פרטי שכל היינו, סדר, של ענין להיות

והגבלה. ממדידה שלמעלה באופן העבודה
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כלל, חומה תהיה שלא הכוונה שאין - לבוא לעתיד ירושלים" תשב ד"פרזות בענין שמצינו ועלֿדרך
סביב". אש חומת גו' לה אהיה ש"אני מכיון  והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן היא עצמה שהחומה אלא

.„Ï המקום כאן הרי - התניא ספרי הדפסת עלֿידי חוצה המעיינות הפצת אודות להמדובר בהמשך
פרשת  שבת (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות כמדובר הרדיו, גלי על התניא לימוד אודות גם להזכיר
בכל  התורה דפנימיות ענינים שומעים כמימרא שברגע - שבדבר העילוי גודל אודות בסופה) משפטים

כולו. העולם
יצאו", ממך ומחריביך "מהרסיך ישנם וקדושה, טוב דבר הוספת לכל בנוגע הנה לדאבוננו, אמנם,
"רדיו" לנצל היתכן וכתבו: שטענו - זה בענין וכן שבקדושה, דבר לכל ולהפריע לנגד הוא ענינם שכל

מ"סטראֿאחרא"!... הוא "רדיו" הרי - קדושה עניני עבור

כזה  דבר דעתא, מהאי רחמנאֿליצלן – מסויים דבר לברוא בכוחה ש"סיטראֿאחרא" לומר חסֿושלום
לגמרי: האמונה והיפך התורה היפך הוא

א.). סז, (סנהדרין וכיתוש כגמלא קטן, הכי דבר אפילו לברוא שבכוחה מציאות שתהיה יתכן לא
מהֿשאיןֿכן  הגמרא, בזמן [שהיו ל"מכשפים" בנוגע אפילו - וזאת ו*), פרק סוף סנהדרין ירושלמי
של  פמליא ש"מכחישין משום זה בשם להם קוראת אמת" ש"תורת כידוע], כו', הרמב"ם של בזמנו
של  בכוחו אלא אינה הבריאה ענין כי קטן, הכי דבר לברוא בכוחם אין הם גם שם), (סנהדרין מעלה"

הבורא.

לרבות  - השמים "את הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית הכתוב: דבר מלא ומקרא
אלא  אינו הבריאה ענין - יד). א, בראשית רש"י (פירוש תולדותיה" לרבות - הארץ ואת תולדותיהם,

הוא  שמציאותו ברוךֿהוא, המאציל של ועצמותו "מהותו ה'עצמות', בכחו בכח לבדו הוא . . מעצמותו
כ). סימן הקודש (אגרת כו'" לברוא ויכלתו

הרי  - יתברך) הבורא של בכוחו אלא (שאינה קטן הכי דבר לבריאת בנוגע אמורים הדברים ואם
המתאים, כלי שעלֿידי בטבע, הקב"ה שהכניס אדיר כח ל"רדיו", בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה

כמימרא! וברגע סופו, ועד העולם מסוף המדבר של קולו נשמע

בראשית) פרשת ריש רש"י (פירוש ישראל" ובשביל התורה "בשביל נבראו העולם עניני שכל ומכיון
לנצלו  כדי ישראל", ובשביל התורה "בשביל אלא נברא לא ("רדיו") זה אדיר כח שגם פשיטא הרי -

בזה. וכיוצא התורה, ופנימיות דתורה נגלה  - התורה הפצת קדושה, לעניני

"נתתי  טו) ל, (נצבים שכתוב כמו האדם, של לבחירתו ניתן - העולם עניני ככל - זה ענין שגם אלא
ומצד  יט), (שם, בחיים" "ובחרת - כח ונתינת הבקשה עם ביחד וגו'", הטוב ואת החיים את גו' לפניך
הקדושה. היפך שהם ענינים עבור - ואפילו העולם, עניני עבור זה כח לנצל אפשרות קיימת הבחירה ענין

בוודאי  - הקדושה היפך שהם ענינים עבור זה כח שמנצלים כאלו שישנם זו עובדה הרי שכן, ומכיון
התורה". ובשביל ישראל "בשביל בריאתו, ומטרת לתכלית זה בכח להשתמש למנוע צריכה אינה

חמור: על רכיבה מענין - שבכתב  בתורה רב מעשה - לדבר דוגמא

"בשביל  הבריאה) עניני (ככל ומטרתו תכליתו - עליו לרכב שאפשר בחמור הקב"ה שברא הכח
לנצלו  שיכולים אף ולכן, גרם". חמור "יששכר הכתוב לשון ועלֿדרך קדושה. לעניני לנצלו כדי ישראל",
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זה  אין מכלֿמקום, גו'", אתונו את "ויחבוש - בלעם אצל שמצינו וכפי ה', רצון היפך שהוא ענין עבור
קדושה: עניני עבור בריאתו, ומטרת לתכלית בו מלהשתמש מונע

רבינו  משה חמורו"; את "ויחבוש שכתוב כמו יצחק, לעקידת בלכתו חמור על רכב - אבינו אברהם
בניו  ואת אשתו את משה "ויקח שכתוב כמו ממצרים, ישראל בני את להוציא בלכתו חמור על רכב -
על  ורוכב "עני - ישראל בני את לגאול כדי חמור על ירכב צדקנו משיח וכן החמור"; על וירכיבם

כ), ד, שמות רש"י פירוש (וראה החמור"

באופן  היתה הגאולה אילו רק הוא - למשיח בנוגע שנאמר החמור" על ורוכב ד"עני שהענין [אלא
תקום  "לא - רחמנאֿליצלן והשמדות הגזירות כל את עברו ישראל שבני לאחרי מהֿשאיןֿכן זכו", ד"לא

צדקנו משיח יבוא שאז ד"זכו", ומצב במעמד כבר נמצאים שבוודאי - צרה" שמיא"].פעמיים ענני "עם

בעניני  לעסוק וללכת עליו לרכב ישראל", "בשביל בריאתו (שתכלית לדבר סתירה שאין ומובן,
מתבטאת  שבו, האסור דבר - אכילה של לענין בנוגע כי: - באכילה אסור שחמור מהעובדה קדושה)
תכלית  - הרכיבה ענין שבו, הטוב לדבר בנוגע אבל האכילה. ענין את ששוללים בכך בריאתו תכלית
בלתיֿרצוי, לצורך בו שמשתמשים כאלו שישנם ומה קדושה. עניני לצורך בו שישתמשו כדי היא בריאתו

כפשוט. בריאתו, ומטרת לתכלית בו מלהשתמש מונע זה אין

כדי  בה אין בלתיֿרצוי, ענין עבור מסויים בדבר שמשתמשים שהעובדה - בעניננו מובן ועלֿדרךֿזה
בריאתו. ומטרת לתכלית בדבר להשתמש למנוע

בעבודת  רצונו אין אם ברומי, הזקנים את "שאלו ז): משנה ד פרק זרה (עבודה המשנה ובלשון
"אמרו  העסק... כל וחסל זרה', ה'עבודה של מציאותה את הקב"ה יבטל - מבטלה" אינו למה כוכבים
ולכוכבים  וללבנה לחמה עובדין הן הרי מבטלו, היה עובדין, היו בו לעולם צורך שאין לדבר אילו להן,

(בתמיה). השוטים" מפני עולמו יאבד ולמזלות,

"יאבד  בלתיֿרצויים ענינים עבור זה כח שמנצלים "שוטים" שישנם מפני וכי בעניננו: ועלֿדרךֿזה
בריאתו?! ומטרת לתכלית זה בכח השימוש את למנוע סיבה זוהי - עולמו"

שנים  עשר "בן המשניות, ללימוד שהגיע אחד כל שיודע משנה", "דבר הוא זה ענין - וכאמור
לקנתר"!... מנת "על ולא כדבעי, תורה לומד רק אם - וזאת למשנה",

.‰Ï:"שאלה" להם יש עדיין אמנם,
שבאו  לפני היתה הארץ" על "להאיר בריאתם הרי - כו' וירח שמש אודות מדובר כאשר בשלמא
בנידון  אבל  (בתמיה ); השוטים" מפני עולמו "יאבד הסברא מובנת ולכן להם, לעבוד והתחילו ה"שוטים"
ומכיון  הקדושה, היפך שהם לענינים עד העולם, עניני עבור היתה ב"רדיו" השימוש התחלת הרי - דידן

התורה"?! ובשביל ישראל "בשביל אלא נברא לא זה שענין לומר יכולים כיצד - הם שואלים - שכן

מ"עםֿהארצות": נובעת כזו שאלה הנה

"לא  לה) פרשה ריש רבה שמות ב. טז, פרשה רבה (בראשית במדרש מפורש - הזהב לבריאת בנוגע
ה  שנברא מאז ואףֿעלֿפיֿכן, כו'", המשכן בשביל - נברא ולמה בזהב, להשתמש ראוי העולם זהב היה

עד  טוב"] ההיא הארץ "וזהב יב) (ב, בראשית בפרשת [כמפורש בעולם ונתגלה בראשית ימי בששת
שהם  ענינים עבור בזהב השתמשו - זה ולפני דורות! 26 עברו - בריאתו לתכלית בו להשתמש שהתחילו
חכמינו  במדרשי וכמסופר דברים), פרשת ריש רש"י פירוש י. ב, (הושע לבעל" עשו "וזהב הקדושה, היפך
לתכלית  בזהב כך אחר השתמשו ואףֿעלֿפיֿכן, וזהב, כסף של אלילים היו אבינו אברהם של שבזמנו ז"ל

המשכן". "בשביל - בריאתו ומטרת

מהווה  אינו בלתיֿרצויים, ענינים עבור הרדיו בכח המוקדם שהשימוש - בעניננו מובן ועלֿדרךֿזה
בריאתו! ומטרת לתכלית זה בכח להשתמש  חסֿושלום מניעה

.ÂÏ מסויים דבר לברוא בכוחה ש"סיטראֿאחרא" ובדפוס, ויכריז, יבוא שיהודי כזו הנהגה נובעת מניין
לגמרי?! האמונה והיפך התורה היפך לעולמים, היה שלא דבר -
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כלל, חומה תהיה שלא הכוונה שאין - לבוא לעתיד ירושלים" תשב ד"פרזות בענין שמצינו ועלֿדרך
סביב". אש חומת גו' לה אהיה ש"אני מכיון  והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן היא עצמה שהחומה אלא

.„Ï המקום כאן הרי - התניא ספרי הדפסת עלֿידי חוצה המעיינות הפצת אודות להמדובר בהמשך
פרשת  שבת (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות כמדובר הרדיו, גלי על התניא לימוד אודות גם להזכיר
בכל  התורה דפנימיות ענינים שומעים כמימרא שברגע - שבדבר העילוי גודל אודות בסופה) משפטים

כולו. העולם
יצאו", ממך ומחריביך "מהרסיך ישנם וקדושה, טוב דבר הוספת לכל בנוגע הנה לדאבוננו, אמנם,
"רדיו" לנצל היתכן וכתבו: שטענו - זה בענין וכן שבקדושה, דבר לכל ולהפריע לנגד הוא ענינם שכל

מ"סטראֿאחרא"!... הוא "רדיו" הרי - קדושה עניני עבור

כזה  דבר דעתא, מהאי רחמנאֿליצלן – מסויים דבר לברוא בכוחה ש"סיטראֿאחרא" לומר חסֿושלום
לגמרי: האמונה והיפך התורה היפך הוא

א.). סז, (סנהדרין וכיתוש כגמלא קטן, הכי דבר אפילו לברוא שבכוחה מציאות שתהיה יתכן לא
מהֿשאיןֿכן  הגמרא, בזמן [שהיו ל"מכשפים" בנוגע אפילו - וזאת ו*), פרק סוף סנהדרין ירושלמי
של  פמליא ש"מכחישין משום זה בשם להם קוראת אמת" ש"תורת כידוע], כו', הרמב"ם של בזמנו
של  בכוחו אלא אינה הבריאה ענין כי קטן, הכי דבר לברוא בכוחם אין הם גם שם), (סנהדרין מעלה"

הבורא.

לרבות  - השמים "את הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית הכתוב: דבר מלא ומקרא
אלא  אינו הבריאה ענין - יד). א, בראשית רש"י (פירוש תולדותיה" לרבות - הארץ ואת תולדותיהם,

הוא  שמציאותו ברוךֿהוא, המאציל של ועצמותו "מהותו ה'עצמות', בכחו בכח לבדו הוא . . מעצמותו
כ). סימן הקודש (אגרת כו'" לברוא ויכלתו

הרי  - יתברך) הבורא של בכוחו אלא (שאינה קטן הכי דבר לבריאת בנוגע אמורים הדברים ואם
המתאים, כלי שעלֿידי בטבע, הקב"ה שהכניס אדיר כח ל"רדיו", בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה

כמימרא! וברגע סופו, ועד העולם מסוף המדבר של קולו נשמע

בראשית) פרשת ריש רש"י (פירוש ישראל" ובשביל התורה "בשביל נבראו העולם עניני שכל ומכיון
לנצלו  כדי ישראל", ובשביל התורה "בשביל אלא נברא לא ("רדיו") זה אדיר כח שגם פשיטא הרי -

בזה. וכיוצא התורה, ופנימיות דתורה נגלה  - התורה הפצת קדושה, לעניני

"נתתי  טו) ל, (נצבים שכתוב כמו האדם, של לבחירתו ניתן - העולם עניני ככל - זה ענין שגם אלא
ומצד  יט), (שם, בחיים" "ובחרת - כח ונתינת הבקשה עם ביחד וגו'", הטוב ואת החיים את גו' לפניך
הקדושה. היפך שהם ענינים עבור - ואפילו העולם, עניני עבור זה כח לנצל אפשרות קיימת הבחירה ענין

בוודאי  - הקדושה היפך שהם ענינים עבור זה כח שמנצלים כאלו שישנם זו עובדה הרי שכן, ומכיון
התורה". ובשביל ישראל "בשביל בריאתו, ומטרת לתכלית זה בכח להשתמש למנוע צריכה אינה

חמור: על רכיבה מענין - שבכתב  בתורה רב מעשה - לדבר דוגמא

"בשביל  הבריאה) עניני (ככל ומטרתו תכליתו - עליו לרכב שאפשר בחמור הקב"ה שברא הכח
לנצלו  שיכולים אף ולכן, גרם". חמור "יששכר הכתוב לשון ועלֿדרך קדושה. לעניני לנצלו כדי ישראל",
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זה  אין מכלֿמקום, גו'", אתונו את "ויחבוש - בלעם אצל שמצינו וכפי ה', רצון היפך שהוא ענין עבור
קדושה: עניני עבור בריאתו, ומטרת לתכלית בו מלהשתמש מונע

רבינו  משה חמורו"; את "ויחבוש שכתוב כמו יצחק, לעקידת בלכתו חמור על רכב - אבינו אברהם
בניו  ואת אשתו את משה "ויקח שכתוב כמו ממצרים, ישראל בני את להוציא בלכתו חמור על רכב -
על  ורוכב "עני - ישראל בני את לגאול כדי חמור על ירכב צדקנו משיח וכן החמור"; על וירכיבם

כ), ד, שמות רש"י פירוש (וראה החמור"

באופן  היתה הגאולה אילו רק הוא - למשיח בנוגע שנאמר החמור" על ורוכב ד"עני שהענין [אלא
תקום  "לא - רחמנאֿליצלן והשמדות הגזירות כל את עברו ישראל שבני לאחרי מהֿשאיןֿכן זכו", ד"לא

צדקנו משיח יבוא שאז ד"זכו", ומצב במעמד כבר נמצאים שבוודאי - צרה" שמיא"].פעמיים ענני "עם

בעניני  לעסוק וללכת עליו לרכב ישראל", "בשביל בריאתו (שתכלית לדבר סתירה שאין ומובן,
מתבטאת  שבו, האסור דבר - אכילה של לענין בנוגע כי: - באכילה אסור שחמור מהעובדה קדושה)
תכלית  - הרכיבה ענין שבו, הטוב לדבר בנוגע אבל האכילה. ענין את ששוללים בכך בריאתו תכלית
בלתיֿרצוי, לצורך בו שמשתמשים כאלו שישנם ומה קדושה. עניני לצורך בו שישתמשו כדי היא בריאתו

כפשוט. בריאתו, ומטרת לתכלית בו מלהשתמש מונע זה אין

כדי  בה אין בלתיֿרצוי, ענין עבור מסויים בדבר שמשתמשים שהעובדה - בעניננו מובן ועלֿדרךֿזה
בריאתו. ומטרת לתכלית בדבר להשתמש למנוע

בעבודת  רצונו אין אם ברומי, הזקנים את "שאלו ז): משנה ד פרק זרה (עבודה המשנה ובלשון
"אמרו  העסק... כל וחסל זרה', ה'עבודה של מציאותה את הקב"ה יבטל - מבטלה" אינו למה כוכבים
ולכוכבים  וללבנה לחמה עובדין הן הרי מבטלו, היה עובדין, היו בו לעולם צורך שאין לדבר אילו להן,

(בתמיה). השוטים" מפני עולמו יאבד ולמזלות,

"יאבד  בלתיֿרצויים ענינים עבור זה כח שמנצלים "שוטים" שישנם מפני וכי בעניננו: ועלֿדרךֿזה
בריאתו?! ומטרת לתכלית זה בכח השימוש את למנוע סיבה זוהי - עולמו"

שנים  עשר "בן המשניות, ללימוד שהגיע אחד כל שיודע משנה", "דבר הוא זה ענין - וכאמור
לקנתר"!... מנת "על ולא כדבעי, תורה לומד רק אם - וזאת למשנה",

.‰Ï:"שאלה" להם יש עדיין אמנם,
שבאו  לפני היתה הארץ" על "להאיר בריאתם הרי - כו' וירח שמש אודות מדובר כאשר בשלמא
בנידון  אבל  (בתמיה ); השוטים" מפני עולמו "יאבד הסברא מובנת ולכן להם, לעבוד והתחילו ה"שוטים"
ומכיון  הקדושה, היפך שהם לענינים עד העולם, עניני עבור היתה ב"רדיו" השימוש התחלת הרי - דידן

התורה"?! ובשביל ישראל "בשביל אלא נברא לא זה שענין לומר יכולים כיצד - הם שואלים - שכן

מ"עםֿהארצות": נובעת כזו שאלה הנה

"לא  לה) פרשה ריש רבה שמות ב. טז, פרשה רבה (בראשית במדרש מפורש - הזהב לבריאת בנוגע
ה  שנברא מאז ואףֿעלֿפיֿכן, כו'", המשכן בשביל - נברא ולמה בזהב, להשתמש ראוי העולם זהב היה

עד  טוב"] ההיא הארץ "וזהב יב) (ב, בראשית בפרשת [כמפורש בעולם ונתגלה בראשית ימי בששת
שהם  ענינים עבור בזהב השתמשו - זה ולפני דורות! 26 עברו - בריאתו לתכלית בו להשתמש שהתחילו
חכמינו  במדרשי וכמסופר דברים), פרשת ריש רש"י פירוש י. ב, (הושע לבעל" עשו "וזהב הקדושה, היפך
לתכלית  בזהב כך אחר השתמשו ואףֿעלֿפיֿכן, וזהב, כסף של אלילים היו אבינו אברהם של שבזמנו ז"ל

המשכן". "בשביל - בריאתו ומטרת

מהווה  אינו בלתיֿרצויים, ענינים עבור הרדיו בכח המוקדם שהשימוש - בעניננו מובן ועלֿדרךֿזה
בריאתו! ומטרת לתכלית זה בכח להשתמש  חסֿושלום מניעה

.ÂÏ מסויים דבר לברוא בכוחה ש"סיטראֿאחרא" ובדפוס, ויכריז, יבוא שיהודי כזו הנהגה נובעת מניין
לגמרי?! האמונה והיפך התורה היפך לעולמים, היה שלא דבר -
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העולם, עניני עבור - הרדיו בכח שמופעל - וב"טלגרף" ב"רדיו" משתמש בעצמו הוא מזו: יתירה
שיוכל  כדי בזה] וכיוצא גבול, השגת של איסור כשרות, בלתי בדרכים גם - [וזאת וזהב כסף להרוויח
ממש... בלתיֿרצויים ענינים עבור זה בכח להשתמש הוא מסוגל ולפעמים "תכשיטים", לאשתו לקנות
להתריע  ומתחיל הוא מתעורר  חוצה, המעיינות הפצת עבור זה במכשיר שמשתמשים בשמעו ולפתע,
לצרכים  אבל - זה במכשיר משתמש בעצמך אתה הרי "סיטראֿאחרא"... של במכשיר שימוש על...

התורה?! הפצת עבור בזה להשתמש אסור ומדוע אחרים...

הפצת  כיֿאם לו, מפריע הרדיו במכשיר השימוש לא ביותר: פשוטה - אלו לשאלות התשובה הנה
ענין  שזהו להסביר כיצד דרכים למצוא מחפש ולכן, לסבול... יכול שאינו הדבר היא חוצה, המעיינות

לגמרי!... האמונה והיפך התורה היפך שהם טענות לטעון ברעיונו שנופל ועד בלתיֿרצוי,

כזו  סברא לשלול לנכון המחבר מצא לא בכך... מה של ספר אפילו שבעולם, ספר בשום
האמונה  ענין כל היפך - וכאמור וכל, מכל המופרך דבר מסויים, דבר לברוא בכוחה ש"סטראֿאחרא"

ובדפוס!... ברבים ומפרסמה כזו, טענה טוען והוא לגמרי,

האמונה  היפך שהם דברים שכותב עד כך כל ירוד למצב הגיע והוא... מאמינים, יהודים היו וסבו אביו
רחמנאֿליצלן! לגמרי,

איפוא, היכן, וגו'", ויצרפו ויתלבנו "יתבררו צדקנו משיח ביאת שלפני ידוע שאלה: תמיד לי הציקה
ע  רואים בעניננו הנה - בימינו?! זאת של רואים האמיתי פרצופו מתגלה סוףֿכלֿסוף שכן, במוחש, זה נין

אומר", הוא מה "חכם בענין הפתגם ועלֿדרך כברו"!... ש"תוכו באופן שייך!... הוא לאן - ואחד אחד כל
שב"הגדה"!.. הבנים לשאר בנוגע גם הוא כן - הוא") ("מה מציאותו את מגלה ("אומר") אמירתו שעלֿידי
שהם  דברים שכותב רואים הכל שכן, זה, יהודי של האמיתי פרצופו לכל, מתגלה סוףֿכלֿסוף – ובעניננו

לגמרי! האמונה היפך

.ÊÏ."עיניו לנגד אלקים פחד "אין לומר אפשר פלוני יהודי שעל מישהו אלי כתב
עיניו", לנגד אלקים פחד "אין אומרים כאשר כי: זה, דבר עליו לומר איֿאפשר דבר, של לאמיתתו אמנם,
עיניו", לנגד אלקים "אין - אצלו אבל גו'", אלקים "פחד שחסר אלא עיניו", לנגד אלקים ש"יש משמע,

רחמנאֿליצלן!

"תפקידו" אודות הוא חושב בשעה בה אבל - לפניך" אני "מודה אמנם הוא אומר משנתו בקומו
- היותר ולכל ישראל!... דאהבת הענין היפך להרבות כדי האפשרי כל את לעשות כולו, היום במשך
כל  במשך הרי המילות, פירוש את שומע הוא לפניך" אני "מודה שבאמירת זכות עליו נלמד אם אפילו
לכל  להכאיב  ישראל, אהבת היפך להרבות אלא אינו עיסוקו וכל עיניו", לנגד אלקים "אין - כולו היום
כאותה  - דמו את ולמצוץ לו ולהציק להצר ראהו, לא ומעולם מכירו אינו אם גם בדרכו, שנקרה יהודי
אידישע  ("א יהודית" "עלוקה - מזה ויתירה האדם!... של דמו את המוצצת ("פייאווקע") "עלוקה"

דוקא... יהודי לדם הצמאה פייאווקע"),

האפשרות  זוהי - א). קנו, שבת (ראה ל"דם" טבעית משיכה לו יש ולכן מאדים", ב"מזל נולד הוא
ולהכניס  "מוהל", להיות - לקדושה בזה להשתמש או ברירה: לו יש אבל - זכות!... עליו ללמד היחידה

יהודי!... של דמו למצוץ - רחמנאֿליצלן – להיפך או אבינו, אברהם של בבריתו יהודים

.ÁÏ,ותפילה תורה בו שמגדלין קדוש, במקום שנמצאים מכיון - זה בדבר להאריך המקום כאן ואין
שאת  ביתר להוסיף - ואדרבה כו', המלעיגים מפני להתבייש שלא להזהיר - שבדבר ההכרח מפני אלא

ר  עלֿידי – כולל חוצה, המעיינות דהפצת הפעולות בכל עוז בזה.וביתר וכיוצא דיו
מסביבו, שנמצאים אלו אבל ב), לח, סנהדרין (ראה טפי דפקר כלֿשכן אדרבה: הרי - אליו בנוגע
עיניהם. לנגד אלקים פחד שיהיה ולהשתדל אחריו, להגרר שלא להזהר עליהם ביתו, ובני אשתו - כולל

כו'. לו לעזור הם ישתדלו - ממרום רוח עליו יערה סוףֿכלֿסוף כאשר וגם,

באחד  (שאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם כידוע - כו' להם להשיב שלא להזהיר צורך אין ובוודאי
המצרים", אותנו "וירעו נאמר מדוע תמוה: שלכאורה המצרים", אותנו "וירעו הפסוק בפירוש ה"סדרים")
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נאמר  ולכן כמותם, רעים יהיו שהיהודים לעשות רצו שהמצריים וביאר, - המצרים"?! לנו "וירעו ולא
מארץ  צאתך "כימי  תהיה ממנה  שהגאולה - זה לגלותנו בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה המצרים". אותנו "וירעו
מהם  להזהר צריכים שכן, ומכיון חסֿושלום, כמותם נהיה אנחנו שגם הוא אלו של שרצונם - מצרים"

בתכלית.

המעיינות  והפצת והיהדות התורה בהפצת מצוותיה, וקיום התורה בלימוד ועיסקו מהם, הבדלו ולכן:
עוז, וביתר שאת ביתר - חוצה

כו'! הכרם בעל ויבוא הקב"ה, של כרמו זהו עניננו, זה אין - להם שמגיע למה ובנוגע

ונתפרסם  (שנתגלה צדק' ה'צמח אדמו"ר של הפתגם כידוע העולם, את להאיר אלא אינו תפקידנו
עד  והיהדות, התורה באור כולו  העולם את להאיר - אנן דיממא פועלי אנן אדמו"ר): מו"ח כ"ק עלֿידי 

תבל. קצוי בכל התורה, דפנימיות לאור

כפי  ושלימה, אמיתית מנוחה ומתוך שלום, ודרכי נועם בדרכי יהיו אלו ענינים שכל ויהיֿרצון
מעתה  ובואך צאתך ישמר ש"ה' ובאופן בה", רוצה שאתה שלימה "מנוחה מנחה: בתפלת לומר שהולכים

עולם". ועד

.ËÏ:האדם בעבודת - כו' שמירה אופני ב' אודות אאמו"ר דברי לביאור באים ומזה
שענינם  ובינה, מלכות ב"כלה", בחינות ב' שיש (בתחלתו) השירים שיר על תורה' ב'לקוטי מבואר

במציאות. וביטול היש ביטול - בעבודה

השומר  זעירֿאנפין יסוד מבחינת השמירה נמשכת אזי - היש דביטול באופן היא העבודה כאשר והנה,
השמירה  נמשכת אזי - במציאות דביטול באופן היא העבודה כאשר אבל המלכות, ספירת את
מנגד, של למציאות כלל מקום שאין היינו, אריבער", ד"לכתחילה באופן בלחודוי", ֿ בריךֿהוא מ"קודשא

כנ"ל. שלימה, מנוחה מתוך היא העבודה ואז כו', והסתרים העלמות

.Ó ללא שלימה, מנוחה מתוך העבודה כללות תהיה האחרונים הגלות שבימי - כאמור - ויהיֿרצון
מניקותיך", ושרותיהם אומניך "מלכים - ואדרבה כו', ועיכובים מניעות כל

כל  את "והביאו חודש): ראש (שבת זו דשבת בהפטרה המובא היעוד לקיום נזכה ממש ובקרוב
בית  טהור בכלי המנחה את ישראל בני יביאו כאשר . . ירושלים קדשי הר  על . . הגוים מכל אחיכם

ה'",

בארצנו  רב", מלך "קרית - הקודש עיר בירושלים ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש - השלישי המקדש לבית
הארץ, שלימות שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ - הקדושה

העם, ושלימות התורה שלימות עם ביחד

תמיד", נר "להעלות תצוה: בפרשת לקרוא שהולכים כפי - המנורה הדלקת את לראות נזכה ושם

לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת - ברחמים לציון בשובך עינינו ותחזינה
ממש. בימינו במהרה

המקדש". בית "שיבנה לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר כך  אחר

המקדש". בית "שיבנה לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפילת לאחרי
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העולם, עניני עבור - הרדיו בכח שמופעל - וב"טלגרף" ב"רדיו" משתמש בעצמו הוא מזו: יתירה
שיוכל  כדי בזה] וכיוצא גבול, השגת של איסור כשרות, בלתי בדרכים גם - [וזאת וזהב כסף להרוויח
ממש... בלתיֿרצויים ענינים עבור זה בכח להשתמש הוא מסוגל ולפעמים "תכשיטים", לאשתו לקנות
להתריע  ומתחיל הוא מתעורר  חוצה, המעיינות הפצת עבור זה במכשיר שמשתמשים בשמעו ולפתע,
לצרכים  אבל - זה במכשיר משתמש בעצמך אתה הרי "סיטראֿאחרא"... של במכשיר שימוש על...

התורה?! הפצת עבור בזה להשתמש אסור ומדוע אחרים...

הפצת  כיֿאם לו, מפריע הרדיו במכשיר השימוש לא ביותר: פשוטה - אלו לשאלות התשובה הנה
ענין  שזהו להסביר כיצד דרכים למצוא מחפש ולכן, לסבול... יכול שאינו הדבר היא חוצה, המעיינות

לגמרי!... האמונה והיפך התורה היפך שהם טענות לטעון ברעיונו שנופל ועד בלתיֿרצוי,

כזו  סברא לשלול לנכון המחבר מצא לא בכך... מה של ספר אפילו שבעולם, ספר בשום
האמונה  ענין כל היפך - וכאמור וכל, מכל המופרך דבר מסויים, דבר לברוא בכוחה ש"סטראֿאחרא"

ובדפוס!... ברבים ומפרסמה כזו, טענה טוען והוא לגמרי,

האמונה  היפך שהם דברים שכותב עד כך כל ירוד למצב הגיע והוא... מאמינים, יהודים היו וסבו אביו
רחמנאֿליצלן! לגמרי,

איפוא, היכן, וגו'", ויצרפו ויתלבנו "יתבררו צדקנו משיח ביאת שלפני ידוע שאלה: תמיד לי הציקה
ע  רואים בעניננו הנה - בימינו?! זאת של רואים האמיתי פרצופו מתגלה סוףֿכלֿסוף שכן, במוחש, זה נין

אומר", הוא מה "חכם בענין הפתגם ועלֿדרך כברו"!... ש"תוכו באופן שייך!... הוא לאן - ואחד אחד כל
שב"הגדה"!.. הבנים לשאר בנוגע גם הוא כן - הוא") ("מה מציאותו את מגלה ("אומר") אמירתו שעלֿידי
שהם  דברים שכותב רואים הכל שכן, זה, יהודי של האמיתי פרצופו לכל, מתגלה סוףֿכלֿסוף – ובעניננו

לגמרי! האמונה היפך

.ÊÏ."עיניו לנגד אלקים פחד "אין לומר אפשר פלוני יהודי שעל מישהו אלי כתב
עיניו", לנגד אלקים פחד "אין אומרים כאשר כי: זה, דבר עליו לומר איֿאפשר דבר, של לאמיתתו אמנם,
עיניו", לנגד אלקים "אין - אצלו אבל גו'", אלקים "פחד שחסר אלא עיניו", לנגד אלקים ש"יש משמע,

רחמנאֿליצלן!

"תפקידו" אודות הוא חושב בשעה בה אבל - לפניך" אני "מודה אמנם הוא אומר משנתו בקומו
- היותר ולכל ישראל!... דאהבת הענין היפך להרבות כדי האפשרי כל את לעשות כולו, היום במשך
כל  במשך הרי המילות, פירוש את שומע הוא לפניך" אני "מודה שבאמירת זכות עליו נלמד אם אפילו
לכל  להכאיב  ישראל, אהבת היפך להרבות אלא אינו עיסוקו וכל עיניו", לנגד אלקים "אין - כולו היום
כאותה  - דמו את ולמצוץ לו ולהציק להצר ראהו, לא ומעולם מכירו אינו אם גם בדרכו, שנקרה יהודי
אידישע  ("א יהודית" "עלוקה - מזה ויתירה האדם!... של דמו את המוצצת ("פייאווקע") "עלוקה"

דוקא... יהודי לדם הצמאה פייאווקע"),

האפשרות  זוהי - א). קנו, שבת (ראה ל"דם" טבעית משיכה לו יש ולכן מאדים", ב"מזל נולד הוא
ולהכניס  "מוהל", להיות - לקדושה בזה להשתמש או ברירה: לו יש אבל - זכות!... עליו ללמד היחידה

יהודי!... של דמו למצוץ - רחמנאֿליצלן – להיפך או אבינו, אברהם של בבריתו יהודים

.ÁÏ,ותפילה תורה בו שמגדלין קדוש, במקום שנמצאים מכיון - זה בדבר להאריך המקום כאן ואין
שאת  ביתר להוסיף - ואדרבה כו', המלעיגים מפני להתבייש שלא להזהיר - שבדבר ההכרח מפני אלא

ר  עלֿידי – כולל חוצה, המעיינות דהפצת הפעולות בכל עוז בזה.וביתר וכיוצא דיו
מסביבו, שנמצאים אלו אבל ב), לח, סנהדרין (ראה טפי דפקר כלֿשכן אדרבה: הרי - אליו בנוגע
עיניהם. לנגד אלקים פחד שיהיה ולהשתדל אחריו, להגרר שלא להזהר עליהם ביתו, ובני אשתו - כולל

כו'. לו לעזור הם ישתדלו - ממרום רוח עליו יערה סוףֿכלֿסוף כאשר וגם,

באחד  (שאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם כידוע - כו' להם להשיב שלא להזהיר צורך אין ובוודאי
המצרים", אותנו "וירעו נאמר מדוע תמוה: שלכאורה המצרים", אותנו "וירעו הפסוק בפירוש ה"סדרים")
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נאמר  ולכן כמותם, רעים יהיו שהיהודים לעשות רצו שהמצריים וביאר, - המצרים"?! לנו "וירעו ולא
מארץ  צאתך "כימי  תהיה ממנה  שהגאולה - זה לגלותנו בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה המצרים". אותנו "וירעו
מהם  להזהר צריכים שכן, ומכיון חסֿושלום, כמותם נהיה אנחנו שגם הוא אלו של שרצונם - מצרים"

בתכלית.

המעיינות  והפצת והיהדות התורה בהפצת מצוותיה, וקיום התורה בלימוד ועיסקו מהם, הבדלו ולכן:
עוז, וביתר שאת ביתר - חוצה

כו'! הכרם בעל ויבוא הקב"ה, של כרמו זהו עניננו, זה אין - להם שמגיע למה ובנוגע

ונתפרסם  (שנתגלה צדק' ה'צמח אדמו"ר של הפתגם כידוע העולם, את להאיר אלא אינו תפקידנו
עד  והיהדות, התורה באור כולו  העולם את להאיר - אנן דיממא פועלי אנן אדמו"ר): מו"ח כ"ק עלֿידי 

תבל. קצוי בכל התורה, דפנימיות לאור

כפי  ושלימה, אמיתית מנוחה ומתוך שלום, ודרכי נועם בדרכי יהיו אלו ענינים שכל ויהיֿרצון
מעתה  ובואך צאתך ישמר ש"ה' ובאופן בה", רוצה שאתה שלימה "מנוחה מנחה: בתפלת לומר שהולכים

עולם". ועד

.ËÏ:האדם בעבודת - כו' שמירה אופני ב' אודות אאמו"ר דברי לביאור באים ומזה
שענינם  ובינה, מלכות ב"כלה", בחינות ב' שיש (בתחלתו) השירים שיר על תורה' ב'לקוטי מבואר

במציאות. וביטול היש ביטול - בעבודה

השומר  זעירֿאנפין יסוד מבחינת השמירה נמשכת אזי - היש דביטול באופן היא העבודה כאשר והנה,
השמירה  נמשכת אזי - במציאות דביטול באופן היא העבודה כאשר אבל המלכות, ספירת את
מנגד, של למציאות כלל מקום שאין היינו, אריבער", ד"לכתחילה באופן בלחודוי", ֿ בריךֿהוא מ"קודשא

כנ"ל. שלימה, מנוחה מתוך היא העבודה ואז כו', והסתרים העלמות

.Ó ללא שלימה, מנוחה מתוך העבודה כללות תהיה האחרונים הגלות שבימי - כאמור - ויהיֿרצון
מניקותיך", ושרותיהם אומניך "מלכים - ואדרבה כו', ועיכובים מניעות כל

כל  את "והביאו חודש): ראש (שבת זו דשבת בהפטרה המובא היעוד לקיום נזכה ממש ובקרוב
בית  טהור בכלי המנחה את ישראל בני יביאו כאשר . . ירושלים קדשי הר  על . . הגוים מכל אחיכם

ה'",

בארצנו  רב", מלך "קרית - הקודש עיר בירושלים ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש - השלישי המקדש לבית
הארץ, שלימות שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ - הקדושה

העם, ושלימות התורה שלימות עם ביחד

תמיד", נר "להעלות תצוה: בפרשת לקרוא שהולכים כפי - המנורה הדלקת את לראות נזכה ושם

לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת - ברחמים לציון בשובך עינינו ותחזינה
ממש. בימינו במהרה

המקדש". בית "שיבנה לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר כך  אחר

המקדש". בית "שיבנה לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפילת לאחרי
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הנאמר ‡. וגו'" מקדש לי "ועשו מהכתוב
הרמב"ם 1בפרשתנו  "שציונו 2יליף עשה מצות ,

ההקרבה  יהי' בו לעבודה הבחירה בית לבנות
והעלי' ההליכה תהי' ואליו תמיד, האש והבערת
מקדש" לי ועשו ית' אמרו והוא כו' 3לרגל

שהם  רבים מינים כולל הכלל "שזה (וממשיך)
מחלקי  כולם וזולתם והמזבח והשלחן המנורה
בכל  הציווי ייחד וכבר מקדש, יקרא והכל המקדש

וחלק". חלק
כלי  עשיית כי היא, הרמב"ם שדעת והיינו
בנין  במצות חלק כ"א בפ"ע מצוה אינה המקדש

המקדש. בית

בעיני 4הרמב"ן  הוכשר "ולא וכותב עליו חולק
מחלקי  חלקים שהם שאמר הרב בו שכתב הטעם
הם  אבל הבתים מן חלק הכלים שאין לפי המקדש,
ומקריבין  זו את זו מעכבות ואינן מצוות שתים
ולכן  (וממשיך) אלו כלים בו שאין אעפ"י בבית
העדות  שם לשום והכפורת הארון עשיית אצלי
ומזבח  השלחן שעשיית ומה בפ"ע". מצוה תמנה

- הרמב"ן לפי"ד בפ"ע מצוה תמנה לא ומנורה
לחם  לשום שנצטווינו "מפני הטעם מפרש הוא
הזאת  העבודה בהכשר אותנו וצוה תמיד ה' לפני
לנו  ושיסודר כן מתואר בשלחן אותו לשום שהיא
וענינה  משקלה זהב של במנורה הזו הדלקה שתהי'

קדושה". תשמישי הם והנה וכן. כן

המג"א ·. כתב הרמב"ם דעת בישוב 5והנה

זה  על בביהמ"ק  העבודה מעכבים אינם שהם ד"אף
יש  דברים כמה שהרי חלקים מהיותם ימנע לא

חלקים  והם אחר דבר מעכבים התכלת 6שאינם כמו
הוא  מהם אחד וכל זא"ז מעכבים שאינם והלבן

ציצית". ממצות חלק
ה  די בזה נתבאר לא עדיין (וכמו אמנם צורך

עליו  הקשו ולבן 7שכבר מתכלת ראייתו אין כי ,(
כתב  עצמו הרמב"ם שהרי לנדו"ד, גבי 8דוגמא

זא"ז  מעכבים שאינם בדברים כי ולבן, תכלת
בפ"ע  מצוה חלק כל שיהי' . . במחשבה "העולה

. ותכלת). בלבן - להםlel`(וכן שמצאנו oeylמה
x`eanלציצית לכם `zgוהי' devn שאפילו . .

מצוה  יהיו פעמים זא"ז מעכבין שאין החלקים
כשיהי' `cgאחת oiprd והכלים הבית בנדון וא"כ ."

שלא  - זמ"ז (וחלוקים מבואר לשון נמצא שלא
מצות  שתי צ"ל ולבן) תכלת דחוטי החילוק בערך

זא"ז. מעכבין שאין מאחר

שהבית  הרמב"ם בדעת השיטה לפי זהו אמנם
מפרשים  יש אבל זא"ז. מעכבים אינם 9והכלים

הבית  חלק ה"ה אלו מקדש שכלי ס"ל דהרמב"ם
יקרא לא שבלעדם מעכבים ycwnלעיכובא, והם

בו  מקריבין .10מלהיות

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

מדות. מס' וסיום (*
ח.1) כה,
ביה"ב.2) הל' ריש רמב"ם יב. שרש שם וראה כ. מ"ע סהמ"צ

צה. מצוה בחינוך הוא ועד"ז
כתב 3) קסג) (מ"ע דהסמ"ג שם ביהב"ח הל' כס"מ ראה

גו' ה"א יבחר אשר המקום והי' יא) יב, (ראה מהכתוב דלמדין
לי  ועשו היא שהמצוה לומר רצה ולא ב). כ, בסנה' (שהובא
מיירי*, שבמדבר במשכן קרא דההוא משום (כהרמב"ם) מקדש
למשכן  בין מקום לכל הוא כלל קרא דהאי משמע ולהרמב"ם
נמי  ודיקא עולמים לבית בין וגבעון ונוב לשילה בין שבמדבר
משה  ובברית משכן**, לי ועשו ולא מקדש לי ועשו דקאמר
וכבר  דילן. מפסוק למדין הסמ"ג לדעת שגם כתב (שם) לסמ"ג
לי  ועשו בפסוק נא' ביהב"ח (שלבנות הרמב"ם שכדברי העירו
ועד"ז  פ"ג. דר"כ פסיקתא יא. תצא בתנחומא מפורש מקדש)

ספ"ו. עולם בסדר
לי  ועשו הרמב"ם לדעת שגם מלכים הל' ריש בלח"מ ומש"כ
היא  ובמדבר דבשילה היכא ("וכי שבמדבר משכן על קאי מקדש
המצוה  מנה שהרי צ"ע מצוה"), היא דבביהב"ח ודאי מצוה

olic weqtn מה רק המצות במנין מונה אינו והרי המצות, במנין
נתפרש  "וכבר ביהב"ח בהל' לשונו מפשטות וגם לדורות. שנוהג
לא  כי שנאמר שעה לפי והי' רבינו משה שעשה משכן בתורה
לכל  הוא שהביא, מקדש לי ועשו שהפסוק מוכח כו'", באתם

שם. ספר קרית ראה - הזמנים
לג.4) מ"ע לסהמ"צ בהשגות

.'ek r"nl mixteq z`pwa azk f"cr (*
.my mixteq z`pw mb d`xe .o`k g"de`a f"cr d`xe (**

שם.5) בסהמ"צ
דיני 6) הרבה יש באמת אך (שם): במנ"ח גם כתב זו וכסברא

אינו  ומ"מ זו מצוה מדיני שהוא אפשר א"כ מעכבין שאין מצוה
א  41).מעכב. הערה לקמן (ראה הרמב"ם בדעת כן כתב לא בל

עשיית  של מצות מדיני לאו הללו דהכלים נותנת דהסברא וכתב
הדלקת  ממצות היא שהמנורה הרמב"ן) (כמ"ש אלא מקדש,

עיי"ש. כו' הנרות
(את 7) נ"ב פרשה להרס"ג בסהמ"צ פערלא לרי"פ בביאור

הביא). לא בפנים דלקמן הרמב"ם
יד.8) מ"ע וראה יא. שורש ספהמ"צ
יב.9) שרש שמח לב

ד"המקדש10) ראי' הביא שם הרי"פ אין eilkeבביאור
דעת  על שעלה כמו (ושלא הן מצות שתי ע"כ וא"כ זא"ז מעכבין

dnexz zyxt - zegiy ihewl

לבאר  שהוסיפו של 11ויש מחלקותם ששורש
במס' התנאים פלוגתת היא והרמב"ן הרמב"ם

והפרוכת 12שקלים  והמזבחות והמנורה "השלחן :
הקרבנות  את אומרים 13מעכבין וחכמים ר"מ, דברי

והכן  הכיור אלא הקרבן את מעכב לך אין
שהכלים 14בלבד" כר"מ ס"ל שהרמב"ם והיינו, .

מחלקי  "כולם שהם ובמילא הקרבן את מעכבין
כאחד. והכלים הבית כולל שהוא המקדש"
מעכבים, הכלים שאין כחכמים, ס"ל והרמב"ן

הבתים" מן חלק הכלים ש"אין .15ומזה

כר"מ  יפסוק שהרמב"ם א) קשה: בזה גם אמנם
יחידאה  דעת עלי'16שהיא פליגי ב)17וחכמים ?

פסק  הרמב"ם כולן 18ועיקר: הקרבנות ש"מקריבין
בנוי" בית שם שאין הבית 19אעפ"י שאין ומכיון ,

- במקדש) מקומם (על אינם הכלים גם הרי בנוי

ס"ל  דלא מעכבים 20ומוכח כו' והמנורה שהשלחן
הקרבן  .21את

הרמב"ן ‚. כתב פרשתנו בתחלת צ"ל: 22גם

נאמר  והכפורת הארון עשיית על שהציווי (הטעם
"עיקר  כי) הכלים, שאר על להציווי קודם (כאן)
שהוא  השכינה מנוחת מקום הוא במשכן החפץ

שאמר  כמו אתך 23הארון ודברתי שם לך ונועדתי
בכאן  והכפורת הארון הקדים כן על הכפורת מעל

במעלה". מוקדם הוא כי
(בסהמ"צ) הרמב"ן כתב איך אי"מ: ועפי"ז
ואינה  בפ"ע" מצוה "תמנה כו' הארון שעשיית

המקדש  בנין במצות דעתו 24נכללת לפי הלא -
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זא"ז, דמעכבין דס"ל ז"ל הרמב"ם לדעת לומר ז"ל אחרונים קצת
הקרבנות  כל שני במקדש שהקריבו מה כלל)", יתכן לא ודאי וזה
לארון  בנוגע רק היא הראי' א) אבל וכפורת, ארון בו הי' שלא אף

כל בנוגע בנוגע milkdולא גם ב) פקודי). ר"פ חמדה כלי (וראה
ראשונה דקדושה שס"ל למי רק היא הראי' קדשה l`לארון

בהערה  (נסמן לעת"ל דקדשה שס"ל הרמב"ם לדעת ולא לעת"ל
הרמב"ם  ג) תרומה. פ' כל"ח וראה בעצמו. שם שכתב כמו - (18
ביהב"ח  הל' וראה ארון. הזכיר לא הכלים במנותו כ' מ"ע בסה"מ

.24 הערה לקמן וראה רפ"ד.
כ.11) מ"ע המצות במנין (בתחלתו) הרמב"ם על צפע"נ ראה

ע' (תרומה עה"ת בצפע"נ בהערה (הובא בֿד עג, מהדו"ת צפע"נ
בהנסמן  וראה כטֿל)). ע' בפנים שם וראה ל. ע' ואתחנן קמד.

.40 הערה לקמן
ה"ב.12) פ"ד
בקה"ע,13) כ"פ - במקומן אלו אין אם קרבן להקריב שאסור

להקריב  שאסור נראה ויותר מוסיף: שם ובקה"ע תק"ח. פנ"מ,
כו'. השלחן על הפנים לחם כגון קרבן עליהן

וגה"ש 14) הגר"א והגהות תק"ח וראה וקה"ע. הפ"מ לגירסת
שם.

המש 15) "אם שם): (מהדו"ת הרגצובי כליו ובלשון עם כן
ודבר  דבר כל או פרטים, הרבה שם יש אשר אחת מציאות הוא

בפ"ע". מציאות הוי
בתוספתא 16) גם איתא שכן משום כן, שס"ל י"ל בדוחק

זא"ז". מעכבין והמזבחות והמנורה ד"השלחן ה"ו) פ"ו (מנחות
(ראה  התוספתא נגד כהירושלמי שפוסק הרמב"ם מכללי הרי אבל
כי  שאני שבנדו"ד שי"ל אף ס"ג). התלמודים שני כללי מלאכי יד

במחלוקת. שנוי' בירושלמי
פ"ד 17) צפונות במפענח (הובא א פא, מהדו"ת צפע"נ ראה

דשקלים  פ"ד בירושלמי כחכמים קיי"ל במקדש "וכן סי"ב):
זא"ז". מעכבין אין שבמקדש דכלים

הט"ו.18) ביהב"ח מהל' פ"ו
את 19) מעכבין אין ד"כולן דטעם שם) (שקלים מאירי ראה

בית". שאין אעפ"י מקריבין שהרי הקרבנות

(שם)20) בתוספתא שאי' דמה כתב, (לתוספתא) דוד בחסדי
כר"י  אפי' אתי' מצי זא"ז" מעכבין והמזבחות והמנורה ד"השלחן
אם  דוקא דזהו בית, שאין אעפ"י דמקריבין עדיות) (סוף דס"ל
(שבהערה  במאירי א) אבל זא"ז. מעכבין איתנהו כי אבל לתנהו

מעכבין אינן איתנהו אם שגם משמע שמקריבין mrhnהקודמת)
מטעם  זא"ז מעכבין איתנהו דכי נימא אם ב) בית. שאין אעפ"י

ziadשהם iwlg,ליתנהו אם גם - זמן בכל לעכב צריכין הרי ,
הבית, מעצם חלק שאינן מוכח ליתנהו אם מעכבין שאינן ומזה

ישנו איתנהו שאם ihxtאלא oic ר"פ) כל"ח ראה שמעכבין.
שכ' הבאה.f"cryפקודי) הערה בסוף וראה הרמב"ן. סברת הוא

ר"פ 21) שם (וראה ג אות תרומה פ' (כבכל"ח נאמר אם וגם
בשקלים  כהתירוץ ס"ל שהרמב"ם כ) למ"ע צפע"נ וראה פקודי).
כגון  (בהיכל שבחוץ" בעבודות כאן שבפנים בעבודות "כאן שם,

על  הפנים ולחם המנורה ונרות שבכ"י הוא קטרת באותן השלחן
המזבח  על שבחוץ ובעבודות כו', מעכב מה שם) (אמוראי דפליגי
בלבד  והכן הכיור אלא מעכב לך אין דקאמרי הוא בהא החיצון
שבעבודת  מכיון א) הרי שם) ותק"ח* בקה"ע הוא (ועד"ז פנ"מ -
גם  החיצון מזבח על בהביהמ"ק ומקריבין הכלים לכל אי"צ חוץ
(כקושיית  הבית מחלק כולם יחשבו מדוע הללו, כלים בלא
פ"ג  ומוספין תמידין (הל' פסק הרמב"ם ב) שבס"א). הרמב"ן
אז  שא"א כתב ולא במקומו, הקטרת מקטירין שנעקר מזבח ה"ב)

פנים**. עבודות שאר כל לעבוד
ה.22) י, עקב בפ' מ"ש גם וראה
כב.23) כה, פרשתנו
ב"דרך 24) הנה הרמב"ם, לדעת וכפורת להארון בנוגע

הרמב"ן) לדעת הי"ח (במצוה ח"א סהמ"צ) (שבסוף מצותיך"
חלק  שהיא מהטעם וכו' הארון עשיית מנה לא שהרמב"ם כתב,
ובמנ"ח  שם. לג במ"ע סופרים בקנאת וכ"כ ביהמ"ק. בנין ממצות
יש  מ"מ להר"מ המצוה מדיני שהוא אף מעכב אינו "והארון שם:
הרמב"ם  על בצ"ע ונשאר בדיעבד". שא"מ המצות דיני הרבה

הארון. עשיית פרטי כתב לא מדוע

oiakrn zxetke oex`d mb c"n cgl g"wze r"dwd zrcly `l` (*
.n"k`e .24 dxrd onwle dxrda `aedy g"lk d`x ,mipt zceara

- 'ad `iyewd k"`yn '`d 'iyewd .my p"rtvd 'itl r"v f"cre (**
iyxtn lkk `lc) ia'veb`xdc ycegnd 'it iceqin idef `axc`c l"i
minck) iakrn uegae (zxehwk) mipt zceara iakrn `lc ('yexid

.(` ,hp migaf -
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הנאמר ‡. וגו'" מקדש לי "ועשו מהכתוב
הרמב"ם 1בפרשתנו  "שציונו 2יליף עשה מצות ,

ההקרבה  יהי' בו לעבודה הבחירה בית לבנות
והעלי' ההליכה תהי' ואליו תמיד, האש והבערת
מקדש" לי ועשו ית' אמרו והוא כו' 3לרגל

שהם  רבים מינים כולל הכלל "שזה (וממשיך)
מחלקי  כולם וזולתם והמזבח והשלחן המנורה
בכל  הציווי ייחד וכבר מקדש, יקרא והכל המקדש

וחלק". חלק
כלי  עשיית כי היא, הרמב"ם שדעת והיינו
בנין  במצות חלק כ"א בפ"ע מצוה אינה המקדש

המקדש. בית

בעיני 4הרמב"ן  הוכשר "ולא וכותב עליו חולק
מחלקי  חלקים שהם שאמר הרב בו שכתב הטעם
הם  אבל הבתים מן חלק הכלים שאין לפי המקדש,
ומקריבין  זו את זו מעכבות ואינן מצוות שתים
ולכן  (וממשיך) אלו כלים בו שאין אעפ"י בבית
העדות  שם לשום והכפורת הארון עשיית אצלי
ומזבח  השלחן שעשיית ומה בפ"ע". מצוה תמנה

- הרמב"ן לפי"ד בפ"ע מצוה תמנה לא ומנורה
לחם  לשום שנצטווינו "מפני הטעם מפרש הוא
הזאת  העבודה בהכשר אותנו וצוה תמיד ה' לפני
לנו  ושיסודר כן מתואר בשלחן אותו לשום שהיא
וענינה  משקלה זהב של במנורה הזו הדלקה שתהי'

קדושה". תשמישי הם והנה וכן. כן

המג"א ·. כתב הרמב"ם דעת בישוב 5והנה

זה  על בביהמ"ק  העבודה מעכבים אינם שהם ד"אף
יש  דברים כמה שהרי חלקים מהיותם ימנע לא

חלקים  והם אחר דבר מעכבים התכלת 6שאינם כמו
הוא  מהם אחד וכל זא"ז מעכבים שאינם והלבן

ציצית". ממצות חלק
ה  די בזה נתבאר לא עדיין (וכמו אמנם צורך

עליו  הקשו ולבן 7שכבר מתכלת ראייתו אין כי ,(
כתב  עצמו הרמב"ם שהרי לנדו"ד, גבי 8דוגמא

זא"ז  מעכבים שאינם בדברים כי ולבן, תכלת
בפ"ע  מצוה חלק כל שיהי' . . במחשבה "העולה

. ותכלת). בלבן - להםlel`(וכן שמצאנו oeylמה
x`eanלציצית לכם `zgוהי' devn שאפילו . .

מצוה  יהיו פעמים זא"ז מעכבין שאין החלקים
כשיהי' `cgאחת oiprd והכלים הבית בנדון וא"כ ."

שלא  - זמ"ז (וחלוקים מבואר לשון נמצא שלא
מצות  שתי צ"ל ולבן) תכלת דחוטי החילוק בערך

זא"ז. מעכבין שאין מאחר

שהבית  הרמב"ם בדעת השיטה לפי זהו אמנם
מפרשים  יש אבל זא"ז. מעכבים אינם 9והכלים

הבית  חלק ה"ה אלו מקדש שכלי ס"ל דהרמב"ם
יקרא לא שבלעדם מעכבים ycwnלעיכובא, והם

בו  מקריבין .10מלהיות
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מדות. מס' וסיום (*
ח.1) כה,
ביה"ב.2) הל' ריש רמב"ם יב. שרש שם וראה כ. מ"ע סהמ"צ

צה. מצוה בחינוך הוא ועד"ז
כתב 3) קסג) (מ"ע דהסמ"ג שם ביהב"ח הל' כס"מ ראה

גו' ה"א יבחר אשר המקום והי' יא) יב, (ראה מהכתוב דלמדין
לי  ועשו היא שהמצוה לומר רצה ולא ב). כ, בסנה' (שהובא
מיירי*, שבמדבר במשכן קרא דההוא משום (כהרמב"ם) מקדש
למשכן  בין מקום לכל הוא כלל קרא דהאי משמע ולהרמב"ם
נמי  ודיקא עולמים לבית בין וגבעון ונוב לשילה בין שבמדבר
משה  ובברית משכן**, לי ועשו ולא מקדש לי ועשו דקאמר
וכבר  דילן. מפסוק למדין הסמ"ג לדעת שגם כתב (שם) לסמ"ג
לי  ועשו בפסוק נא' ביהב"ח (שלבנות הרמב"ם שכדברי העירו
ועד"ז  פ"ג. דר"כ פסיקתא יא. תצא בתנחומא מפורש מקדש)

ספ"ו. עולם בסדר
לי  ועשו הרמב"ם לדעת שגם מלכים הל' ריש בלח"מ ומש"כ
היא  ובמדבר דבשילה היכא ("וכי שבמדבר משכן על קאי מקדש
המצוה  מנה שהרי צ"ע מצוה"), היא דבביהב"ח ודאי מצוה

olic weqtn מה רק המצות במנין מונה אינו והרי המצות, במנין
נתפרש  "וכבר ביהב"ח בהל' לשונו מפשטות וגם לדורות. שנוהג
לא  כי שנאמר שעה לפי והי' רבינו משה שעשה משכן בתורה
לכל  הוא שהביא, מקדש לי ועשו שהפסוק מוכח כו'", באתם

שם. ספר קרית ראה - הזמנים
לג.4) מ"ע לסהמ"צ בהשגות

.'ek r"nl mixteq z`pwa azk f"cr (*
.my mixteq z`pw mb d`xe .o`k g"de`a f"cr d`xe (**

שם.5) בסהמ"צ
דיני 6) הרבה יש באמת אך (שם): במנ"ח גם כתב זו וכסברא

אינו  ומ"מ זו מצוה מדיני שהוא אפשר א"כ מעכבין שאין מצוה
א  41).מעכב. הערה לקמן (ראה הרמב"ם בדעת כן כתב לא בל

עשיית  של מצות מדיני לאו הללו דהכלים נותנת דהסברא וכתב
הדלקת  ממצות היא שהמנורה הרמב"ן) (כמ"ש אלא מקדש,

עיי"ש. כו' הנרות
(את 7) נ"ב פרשה להרס"ג בסהמ"צ פערלא לרי"פ בביאור

הביא). לא בפנים דלקמן הרמב"ם
יד.8) מ"ע וראה יא. שורש ספהמ"צ
יב.9) שרש שמח לב

ד"המקדש10) ראי' הביא שם הרי"פ אין eilkeבביאור
דעת  על שעלה כמו (ושלא הן מצות שתי ע"כ וא"כ זא"ז מעכבין
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לבאר  שהוסיפו של 11ויש מחלקותם ששורש
במס' התנאים פלוגתת היא והרמב"ן הרמב"ם

והפרוכת 12שקלים  והמזבחות והמנורה "השלחן :
הקרבנות  את אומרים 13מעכבין וחכמים ר"מ, דברי

והכן  הכיור אלא הקרבן את מעכב לך אין
שהכלים 14בלבד" כר"מ ס"ל שהרמב"ם והיינו, .

מחלקי  "כולם שהם ובמילא הקרבן את מעכבין
כאחד. והכלים הבית כולל שהוא המקדש"
מעכבים, הכלים שאין כחכמים, ס"ל והרמב"ן

הבתים" מן חלק הכלים ש"אין .15ומזה

כר"מ  יפסוק שהרמב"ם א) קשה: בזה גם אמנם
יחידאה  דעת עלי'16שהיא פליגי ב)17וחכמים ?

פסק  הרמב"ם כולן 18ועיקר: הקרבנות ש"מקריבין
בנוי" בית שם שאין הבית 19אעפ"י שאין ומכיון ,

- במקדש) מקומם (על אינם הכלים גם הרי בנוי

ס"ל  דלא מעכבים 20ומוכח כו' והמנורה שהשלחן
הקרבן  .21את

הרמב"ן ‚. כתב פרשתנו בתחלת צ"ל: 22גם

נאמר  והכפורת הארון עשיית על שהציווי (הטעם
"עיקר  כי) הכלים, שאר על להציווי קודם (כאן)
שהוא  השכינה מנוחת מקום הוא במשכן החפץ

שאמר  כמו אתך 23הארון ודברתי שם לך ונועדתי
בכאן  והכפורת הארון הקדים כן על הכפורת מעל

במעלה". מוקדם הוא כי
(בסהמ"צ) הרמב"ן כתב איך אי"מ: ועפי"ז
ואינה  בפ"ע" מצוה "תמנה כו' הארון שעשיית

המקדש  בנין במצות דעתו 24נכללת לפי הלא -
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זא"ז, דמעכבין דס"ל ז"ל הרמב"ם לדעת לומר ז"ל אחרונים קצת
הקרבנות  כל שני במקדש שהקריבו מה כלל)", יתכן לא ודאי וזה
לארון  בנוגע רק היא הראי' א) אבל וכפורת, ארון בו הי' שלא אף

כל בנוגע בנוגע milkdולא גם ב) פקודי). ר"פ חמדה כלי (וראה
ראשונה דקדושה שס"ל למי רק היא הראי' קדשה l`לארון

בהערה  (נסמן לעת"ל דקדשה שס"ל הרמב"ם לדעת ולא לעת"ל
הרמב"ם  ג) תרומה. פ' כל"ח וראה בעצמו. שם שכתב כמו - (18
ביהב"ח  הל' וראה ארון. הזכיר לא הכלים במנותו כ' מ"ע בסה"מ

.24 הערה לקמן וראה רפ"ד.
כ.11) מ"ע המצות במנין (בתחלתו) הרמב"ם על צפע"נ ראה

ע' (תרומה עה"ת בצפע"נ בהערה (הובא בֿד עג, מהדו"ת צפע"נ
בהנסמן  וראה כטֿל)). ע' בפנים שם וראה ל. ע' ואתחנן קמד.

.40 הערה לקמן
ה"ב.12) פ"ד
בקה"ע,13) כ"פ - במקומן אלו אין אם קרבן להקריב שאסור

להקריב  שאסור נראה ויותר מוסיף: שם ובקה"ע תק"ח. פנ"מ,
כו'. השלחן על הפנים לחם כגון קרבן עליהן

וגה"ש 14) הגר"א והגהות תק"ח וראה וקה"ע. הפ"מ לגירסת
שם.

המש 15) "אם שם): (מהדו"ת הרגצובי כליו ובלשון עם כן
ודבר  דבר כל או פרטים, הרבה שם יש אשר אחת מציאות הוא

בפ"ע". מציאות הוי
בתוספתא 16) גם איתא שכן משום כן, שס"ל י"ל בדוחק

זא"ז". מעכבין והמזבחות והמנורה ד"השלחן ה"ו) פ"ו (מנחות
(ראה  התוספתא נגד כהירושלמי שפוסק הרמב"ם מכללי הרי אבל
כי  שאני שבנדו"ד שי"ל אף ס"ג). התלמודים שני כללי מלאכי יד

במחלוקת. שנוי' בירושלמי
פ"ד 17) צפונות במפענח (הובא א פא, מהדו"ת צפע"נ ראה

דשקלים  פ"ד בירושלמי כחכמים קיי"ל במקדש "וכן סי"ב):
זא"ז". מעכבין אין שבמקדש דכלים

הט"ו.18) ביהב"ח מהל' פ"ו
את 19) מעכבין אין ד"כולן דטעם שם) (שקלים מאירי ראה

בית". שאין אעפ"י מקריבין שהרי הקרבנות

(שם)20) בתוספתא שאי' דמה כתב, (לתוספתא) דוד בחסדי
כר"י  אפי' אתי' מצי זא"ז" מעכבין והמזבחות והמנורה ד"השלחן
אם  דוקא דזהו בית, שאין אעפ"י דמקריבין עדיות) (סוף דס"ל
(שבהערה  במאירי א) אבל זא"ז. מעכבין איתנהו כי אבל לתנהו

מעכבין אינן איתנהו אם שגם משמע שמקריבין mrhnהקודמת)
מטעם  זא"ז מעכבין איתנהו דכי נימא אם ב) בית. שאין אעפ"י

ziadשהם iwlg,ליתנהו אם גם - זמן בכל לעכב צריכין הרי ,
הבית, מעצם חלק שאינן מוכח ליתנהו אם מעכבין שאינן ומזה

ישנו איתנהו שאם ihxtאלא oic ר"פ) כל"ח ראה שמעכבין.
שכ' הבאה.f"cryפקודי) הערה בסוף וראה הרמב"ן. סברת הוא

ר"פ 21) שם (וראה ג אות תרומה פ' (כבכל"ח נאמר אם וגם
בשקלים  כהתירוץ ס"ל שהרמב"ם כ) למ"ע צפע"נ וראה פקודי).
כגון  (בהיכל שבחוץ" בעבודות כאן שבפנים בעבודות "כאן שם,

על  הפנים ולחם המנורה ונרות שבכ"י הוא קטרת באותן השלחן
המזבח  על שבחוץ ובעבודות כו', מעכב מה שם) (אמוראי דפליגי
בלבד  והכן הכיור אלא מעכב לך אין דקאמרי הוא בהא החיצון
שבעבודת  מכיון א) הרי שם) ותק"ח* בקה"ע הוא (ועד"ז פנ"מ -
גם  החיצון מזבח על בהביהמ"ק ומקריבין הכלים לכל אי"צ חוץ
(כקושיית  הבית מחלק כולם יחשבו מדוע הללו, כלים בלא
פ"ג  ומוספין תמידין (הל' פסק הרמב"ם ב) שבס"א). הרמב"ן
אז  שא"א כתב ולא במקומו, הקטרת מקטירין שנעקר מזבח ה"ב)

פנים**. עבודות שאר כל לעבוד
ה.22) י, עקב בפ' מ"ש גם וראה
כב.23) כה, פרשתנו
ב"דרך 24) הנה הרמב"ם, לדעת וכפורת להארון בנוגע

הרמב"ן) לדעת הי"ח (במצוה ח"א סהמ"צ) (שבסוף מצותיך"
חלק  שהיא מהטעם וכו' הארון עשיית מנה לא שהרמב"ם כתב,
ובמנ"ח  שם. לג במ"ע סופרים בקנאת וכ"כ ביהמ"ק. בנין ממצות
יש  מ"מ להר"מ המצוה מדיני שהוא אף מעכב אינו "והארון שם:
הרמב"ם  על בצ"ע ונשאר בדיעבד". שא"מ המצות דיני הרבה

הארון. עשיית פרטי כתב לא מדוע

oiakrn zxetke oex`d mb c"n cgl g"wze r"dwd zrcly `l` (*
.n"k`e .24 dxrd onwle dxrda `aedy g"lk d`x ,mipt zceara

- 'ad `iyewd k"`yn '`d 'iyewd .my p"rtvd 'itl r"v f"cre (**
iyxtn lkk `lc) ia'veb`xdc ycegnd 'it iceqin idef `axc`c l"i
minck) iakrn uegae (zxehwk) mipt zceara iakrn `lc ('yexid

.(` ,hp migaf -
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בבנינו  החפץ" "עיקר הוא ?25הארון

מדות „. דמס' בסיום לבאר בהקדים כ"ז ויובן
וכל  ובנינו וצורתו המקדש "מדת תוכנה זו (שמס'

גדולה 26ענינו" סנהדרי היתה שם הגזית "לשכת :(
הכהונה  את ודנה יושבת ישראל .27של . וכהן

לבנים  ומתעטף לבנים לובש פסול בו נמצא שלא
היו  טוב ויום הכהנים אחיו עם ומשמש נכנס

הכהן 28עושין  אהרן של בזרעו פסול נמצא שלא
נמצא  שלא הוא ברוך המקום ברוך אומרים היו וכך
באהרן  שבחר הוא וברוך אהרן, של בזרעו פסול

קדשי ובבניו בבית ה' לפני לשרת לעמוד
הקדשים".

בזה: דיוקים וכמה

נמצא  שלא כו' המקום "ברוך תחלה אמרו א)
שבחר  הוא "ברוך ואח"כ אהרן" של בזרעו פסול
הפוך, בסדר להאמר צריכין לכאו' - ובניו" באהרן

נמצא "שלא (והפרט) שהשבח  erxfaכיון leqt של
" לאחר הוא שייך באהרן xgayאהרן" הקב"ה

כו'". ה' לפני לשרת לעמוד ובבניו

לעמוד  ובבניו באהרן "שבחר השני' בברכה ב)
בבית כו' miycwdלשרת iycw שה"ז מובן אינו - "

- (ביוה"כ) בשנה אחת פעם ורק דכה"ג העבודה
ה"ז בכהונה לשרת לעמוד ובניו אהרן lklובחירת

השנה  כל ובמשך כולו בהמקדש הכהנים: עבודות
כל  עבודות גם בהברכה נכללו לא ולמה כולה.

הכהנים? כל ועבודות השנה

המקום  ברוך "ואומרים כתב בחדא"ג והנה
כהן  להיות כו' בזרעו פסול נמצא שלא הוא ברוך
נבחרים  שהם ובניו באהרן שבחר וברוך הדיוט,
בבית  לשרת נכנסים להיות הכהנים מתוך גם ביותר
ובניו". אהרן והיינו הכיפורים ביום הקדשים קדשי

שעדיין  זאת [לבד תמוה ג"כ דעתו לפי אולם
על  לברך כהנים סתם שללו למה כנ"ל, יוקשה
בברכה  או דכה"ג, בהברכה (לכללם בחירתם
כשם  גיסא]: לאידך גם יוקשה להם) מיוחדת

נמצא שלא כו' המקום "ברוך erxfaשברכו leqt
כמו"כ  הדיוט, לכהן בנוגע היינו אהרן", של
זה  בתוכן ברכה צ"ל הי' יותר) עוד (ולכאורה

בפ"ע)?oxd`lבנוגע או אחת, (בברכה ולכה"ג

מפרשים  קדשי 29יש "בבית כאן דמ"ש ,
שהוא  - בכללו המקדש לבית הכוונה הקדשים"

המקודשים  המקומות שאר לגבי כאן 30קודש והל'
פ"א  כלים למס' וקשור הן 31שייך קדושות "עשר :

וכו'", עיירות וכו' הארצות מכל מקודשת א"י
נקרא  הוא לכן מכולם מקודש שביהמ"ק דמכיון

שבקדשים. הקודש הקדשים, קדשי כאן

כלים א  שבמס' לזה [נוסף כי צע"ג, הפי' בל
הביהמ"ק  בקדושת מעלות כמה קחשיב עצמה
הקדשים", "קדש שם נקרא מהם אחד ורק עצמו,

הוזכר  גופא מדות במס' הקדשים"32הרי] "קדש
מידת  כי ממש, לקדה"ק והכוונה וכו' מדתו לענין
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המצוה  "כי הארון עשיית נמנה שלא שמה כתב במג"א אבל
כו'". אחר לעשות נצטרך לא שלעולם לפי לדורות נוהגת אינה
מוכרח  שלדעתו בארוכה עיי"ש שם. הרי"פ בביאור עליו והקשה

.26 הערה 1346 ע' ח"ד לקו"ש וראה כהרמב"ן.
בו  שנא' מה כל שימנה ראוי "ואין כ' יב שבשרש ולהעיר

ziyre" י) (כה, נא' ובארון בפ"ע". אבל eyreמצוה - גו'" ארון
מרז"ל  (ע"ד וליזיל ליחשיב רוכלא כי ואטו הרגיל, ל' שנקט מובן

א). לג, גיטין -
ובחמד"י 25) האות), בסוף תרומה (פ' בכל"ח גם הקשה כן

העגל  חטא ד"קודם תירץ שם ובחמד"י כ). מ"ע מצוה נר (קונט'
והיינו  השכינה, השראת לצורך המשכן בבנין המכוון עיקר הי'
המשכן  והי' בעגל כשחטאו אח"כ אמנם וכפורת. ארון לענין
בפ"ע  מצוה הוי שוב הקרבנות ע"י והיינו העגל חטא על כפרה
(ר"פ  הרמב"ן דעת דהרי כן לפרש אא"פ לכאורה אבל כו'".
חטא  קודם הי' למשה מהקב"ה המשכן עשיית שציווי היא ויקהל)
ד"לאחר  וכתב העגל, חטא לאחרי הי' לבנ"י משה וציווי העגל,

כו' הלוחות לו ונתן הקב"ה להם כו'exfgשנתרצה לקדמותם
שתהי' okezaובידוע ezpikyכעניןedevydlgz ועשו שאמר כמו

עתה משה אותם צוה ולכן בתוכם ושכנתי מקדש dnלי lkk
deehvpydlgz."

שמשה  מה בפשטות מובן הרי החמד"י פי' לפי לזה, ונוסף
הי' בנתיים כי הארון, את ולא כו' המשכן את ויקהל, בפ' הקדים
(בר"פ  להרמב"ן הו"ל ולא כנ"ל), הרמב"ן (לדעת העגל חטא
עשה  וכן המשכן הקדים שמשה השינוי טעם לבאר תרומה)

במעשה". לקדם הראוי שהוא "לפי בצלאל
בתויו"ט 26) ונתבאר הובא המשניות. לפי' בהקדמתו הרמב"ם

מדות. למס' בפתיחתא
"בי"ד 27) הי"א: מקדש ביאת מהל' בפ"ו הרמב"ם ולשון

ביוחסין  הכהנים ובודקין הכהונה את ודנין יושבין היו הגדול
ובמומין".

כאו"א 28) קוראים היו פיסול בהם נמצא שלא אותם "פי'
להש"י" ומשבחים מודים ג"כ והיו עמו ושמחים ומיודעיו לרעיו
מס' לסיום כהנים ובעזרת תפא"י וראה המס'). בסיום (תויו"ט

מדות.

שם.29) הגר"א ביאורי
ויבדל 30) ומשה אהרן עמרם בני יג: כג, א מדה"י להעיר

נקראים אהרן  הכהנים דכל - ובניו הוא קדשים קודש להקדישו
קד"ק.

ואילך.31) מ"ו
ואילך.32) מ"ז פ"ד,

dnexz zyxt - zegiy ihewl

מפורש  וגם לחוד, קדה"ק ומידת לחוד :33ההיכל
לומר  יתכן ואיך קדה"ק", לבין הקודש "בין
המס' בסיום ישתנה הקדשים" ד"קדשי שהפירוש
י"ל  שבדוחק אף מיני'? לעיל פעמים כמה מהמפורש

" דנאמר הכא קדה"ק".ziaaדשאני

בכ"ז:‰. והביאור
הם  המקדש ובית המשכן של (תכליתם) ענינם

כללים  דברים :34שני

"בית הנ"ל הרמב"ן בל' enylא) ycewn ושם
החפץ" "עיקר גם) (ו(לכן כו'" בנ"י את יצווה כו'
והשראת  מנוחת דיבר), שמשם הארון כו' הוא
(בהפסוק  שמסיים וכמו בהם, שהיתה השכינה

למד "ועשו m"anxdשממנו ביהב"ח) לבנות המ"ע
מקדש mkezaלי izpkye מפורש זה שמצינו וכמו ."

"זאת לביהמ"ק כי izgepnבנוגע אשב פה עד עדי
הוא xwire.35אויתי'" השכינה והשראת מנוחת

הקדשים  .36בקדשי

עבודת  ה"ה (שבעיקרה שבהם העבודה ב)
רגלים. בשלש אליהם לרגל והעלי' הקרבנות),

משני  מי והרמב"ן: הרמב"ם מחלוקת היא ובזה
ביהמ"ק; לבנות הקב"ה בציווי העיקר הוא אלה
בנוגע  הנ"ל פלוגתתם נובעת זו וממחלקותם

המקדש. בבית הכלים עשיית על להציווי

המקדש  בבנין המכוון תכלית הרמב"ם לדעת
כל  (שכולל קרבנות, בו להקריב בשביל הוא

zecear37.(הקרבנות עבודת שעיקרם הכהנים
פסקי  ס' שהוא - (בספרו בלשונו הרמב"ם ומדייק

לה'38הלכות  בית לעשות עשה "מצות :(oken39

שאין  להדגיש - כו'" הקרבנות בו מקריבים להיות
בית  "לעשות כ"א בית לבניית ומוגבל מוגדר הציווי

הקרבנות"okenלה' בו מקריבים היינו 40להיות .
הבית אין לא okenשאם בו", מקריבים "להיות

מקדש" לי "ועשו של המ"ע .41נתקיימה

והשלחן  ש"המנורה בפשטות מובן ועפ"ז
(היינו  המקדש" מחלקי (הם) כולם וזולתם והמזבח
מצווה  הוא הרי המקדש כלי עשיית על שבציווי

המקדש נעשה במה כי המקדש), חלקי כו'okenעל
והמזבח  והשלחן המנורה עשיית ע"י הוא (כי 42-
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מ"ה.33) שם,
דלמטה.34) העבודה מצד ואחד דלמע' הגילוי מצד אחד
ה"ג.35) ביהב"ח הל' ריש הרמב"ם הביאו יד. קלב, תהלים

א. קיט, זבחים ראה
(ח"ג 36) מו"נ וראה שם, הרמב"ן שהביא הפסוקים ראה

הארון  בו ונשים יתעלה לשמו היכל שנבנה אנחנו וצוונו פמ"ה):
כו'. בו שיש

"שצונו 37) השיחה) בתחלת לעיל (הובא כ במ"ע וכלשונו
ביהב"ח כו'".dcearlלבנות

פסקי38) שאינו ספהמ"צ היד zekldמשא"כ ספר ועוד: .
בערבית. שכ' סהמ"צ משא"כ הוא), (ובתראי בלה"ק כתבו

בית39) לנו "שיהי' יב בשרש הוא אליו okenעד"ז יבאו
לנו  שיהא קאפאח: (ובהוצאת העליר הוצאת בסהמ"צ וכ"ה כו'".

פונים). שאליו בית

בכללי 40) הובא - גֿד פב, ב. ג, (מהדו"ת מצפע"נ להעיר
היא דהמצוה כתב דהרמב"ם צט) ע' ח"א zeyrlהתוהמ"צ

נקט ולא שיהי'zepalביהב"ח, כדי רק הוא המקדש של דהבנין
למקדש, משכן בין ומחלק שיבנה. ולא כו', שיהי') (הגמר
עיי"ש  שבת*. שלו הבנין דחי ולכן הבנין. המצוה הוי דבמשכן
צפע"נ  גם וראה לבנין. כשרים וקטנים עבדים נשים, אם נפ"מ עוד

קסחֿט. ע' ויקהל פ' א. נד, בהשמטות ערכין הל'
כוללת 41) מקדש) לי (ועשו המצוה "וזאת שם בחינוך וראה

שאר  וכל המנורה כגון העבודה אל בבית הצריכים הכלים עמה
כולם". הכלים

מ"ע  רק הזה בל' מבואר אינו כאן ד"בר"מ כתב (שם) במנ"ח
אבל  כו' כלים דעושים דינים כתב בה"ו ואח"ז כו' בית לעשות

זו". מ"ע של המצות דיני אי"ז
כ  מ"ע בסהמ"צ הרמב"ם כן כתב שמפורש לזה (נוסף אבל
תח"י  אז הי' לא שסה"מ אלא השיחה) בתחילת (הובא יב ושורש
שכתב  מזה א) היד, מספר גם הוא מוכח הנה) שם, כמ"ש המנ"ח,

לה' בית "לעשות היא zepaxwdשהמצוה ea miaixwn zeidl oken
דיני שהכניס - לכאורה תמוה מהכי ב) כבפנים. כלי ziiyrכו'"

" בהל' כו') המנורה השלחן (המזבחות dxigadהמקדש zia ולא "
" ycwndבהל' ilk שמפרש לאחרי גופא ביהב"ח מהל' בפ"א ג) ."

עיקר שהן הדברים "ועושין oipaaבה"ה בה"וֿז מפרש הבית
כו'", כלים בה"חiptlבמקדש dxfrdeשמבאר lkidd oipea ji`

כו'.
המקדש 42) בנין מצות שאין הרמב"ם לדעת גם יובן ועפי"ז

ושוין. סד"ה א קלא, שבת וכתוס' מצוה" "הכשר
יתבאר  "הנה להוסיף הוצרך כ שבמ"ע מה לבאר יש ועפי"ז
מכיון  כי בפ"ע"**. מצוה ביהב"ח שבנין שהביא) (מהספרי
(היא) ביהב"ח לבנות שהמצוה דבריו) בתחלת (שם שכתב
"הכשר  כמו רק שהוא אפ"ל הי' כו', הקרבה יהי' בו לעבודה
"מצוה  שהיא מוסיף ולכן שלאח"ז: הקרבנות לעבודת מצוה"
לשונו  מדיוק הוא מובן ביהב"ח ובהל' הכשר)". (לא בפ"ע

לד' בית oken.40"לעשות בהערה שנסמן צפע"נ וראה כבפנים. ,"

gken oke dqw 'r ldwie dxezd lr p"rtvn d`xp ok מההמשך *)
s`) my z"ecdnamb ixdy ,oaen epi`e - "jepigd" azk qetcay

skiz epeiva fnx ef `iyewl (mb) ile`e .zay igc c"wndac jepigd
ldwie t"x `zlikna yxetn ixdy ,b"rv ote` lkae .((` ,h) w"enl
xaecn mye zay dgec okynd zk`ln oi`y (my p"rtva `aed)

rnynyבעשיית  - `zliknl oeivda ezpeek idef ile`e .okynd
lyאחרת  epxw lhpy oebk" wiicny `zlikna meiqdl weicdy e` .

.n"k`e .okynd ziiyrc zek`ln eheytk xn`w `le - "'ek gafn
oipay `id ezpeeky xnel oi`e zevnnביהב"ח **) r"ta devn `id

oipa 3.המשכן dxrd lirl d`x .'eke
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בבנינו  החפץ" "עיקר הוא ?25הארון

מדות „. דמס' בסיום לבאר בהקדים כ"ז ויובן
וכל  ובנינו וצורתו המקדש "מדת תוכנה זו (שמס'

גדולה 26ענינו" סנהדרי היתה שם הגזית "לשכת :(
הכהונה  את ודנה יושבת ישראל .27של . וכהן

לבנים  ומתעטף לבנים לובש פסול בו נמצא שלא
היו  טוב ויום הכהנים אחיו עם ומשמש נכנס

הכהן 28עושין  אהרן של בזרעו פסול נמצא שלא
נמצא  שלא הוא ברוך המקום ברוך אומרים היו וכך
באהרן  שבחר הוא וברוך אהרן, של בזרעו פסול

קדשי ובבניו בבית ה' לפני לשרת לעמוד
הקדשים".

בזה: דיוקים וכמה

נמצא  שלא כו' המקום "ברוך תחלה אמרו א)
שבחר  הוא "ברוך ואח"כ אהרן" של בזרעו פסול
הפוך, בסדר להאמר צריכין לכאו' - ובניו" באהרן

נמצא "שלא (והפרט) שהשבח  erxfaכיון leqt של
" לאחר הוא שייך באהרן xgayאהרן" הקב"ה

כו'". ה' לפני לשרת לעמוד ובבניו

לעמוד  ובבניו באהרן "שבחר השני' בברכה ב)
בבית כו' miycwdלשרת iycw שה"ז מובן אינו - "

- (ביוה"כ) בשנה אחת פעם ורק דכה"ג העבודה
ה"ז בכהונה לשרת לעמוד ובניו אהרן lklובחירת

השנה  כל ובמשך כולו בהמקדש הכהנים: עבודות
כל  עבודות גם בהברכה נכללו לא ולמה כולה.

הכהנים? כל ועבודות השנה

המקום  ברוך "ואומרים כתב בחדא"ג והנה
כהן  להיות כו' בזרעו פסול נמצא שלא הוא ברוך
נבחרים  שהם ובניו באהרן שבחר וברוך הדיוט,
בבית  לשרת נכנסים להיות הכהנים מתוך גם ביותר
ובניו". אהרן והיינו הכיפורים ביום הקדשים קדשי

שעדיין  זאת [לבד תמוה ג"כ דעתו לפי אולם
על  לברך כהנים סתם שללו למה כנ"ל, יוקשה
בברכה  או דכה"ג, בהברכה (לכללם בחירתם
כשם  גיסא]: לאידך גם יוקשה להם) מיוחדת

נמצא שלא כו' המקום "ברוך erxfaשברכו leqt
כמו"כ  הדיוט, לכהן בנוגע היינו אהרן", של
זה  בתוכן ברכה צ"ל הי' יותר) עוד (ולכאורה

בפ"ע)?oxd`lבנוגע או אחת, (בברכה ולכה"ג

מפרשים  קדשי 29יש "בבית כאן דמ"ש ,
שהוא  - בכללו המקדש לבית הכוונה הקדשים"

המקודשים  המקומות שאר לגבי כאן 30קודש והל'
פ"א  כלים למס' וקשור הן 31שייך קדושות "עשר :

וכו'", עיירות וכו' הארצות מכל מקודשת א"י
נקרא  הוא לכן מכולם מקודש שביהמ"ק דמכיון

שבקדשים. הקודש הקדשים, קדשי כאן

כלים א  שבמס' לזה [נוסף כי צע"ג, הפי' בל
הביהמ"ק  בקדושת מעלות כמה קחשיב עצמה
הקדשים", "קדש שם נקרא מהם אחד ורק עצמו,

הוזכר  גופא מדות במס' הקדשים"32הרי] "קדש
מידת  כי ממש, לקדה"ק והכוונה וכו' מדתו לענין
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המצוה  "כי הארון עשיית נמנה שלא שמה כתב במג"א אבל
כו'". אחר לעשות נצטרך לא שלעולם לפי לדורות נוהגת אינה
מוכרח  שלדעתו בארוכה עיי"ש שם. הרי"פ בביאור עליו והקשה

.26 הערה 1346 ע' ח"ד לקו"ש וראה כהרמב"ן.
בו  שנא' מה כל שימנה ראוי "ואין כ' יב שבשרש ולהעיר

ziyre" י) (כה, נא' ובארון בפ"ע". אבל eyreמצוה - גו'" ארון
מרז"ל  (ע"ד וליזיל ליחשיב רוכלא כי ואטו הרגיל, ל' שנקט מובן

א). לג, גיטין -
ובחמד"י 25) האות), בסוף תרומה (פ' בכל"ח גם הקשה כן

העגל  חטא ד"קודם תירץ שם ובחמד"י כ). מ"ע מצוה נר (קונט'
והיינו  השכינה, השראת לצורך המשכן בבנין המכוון עיקר הי'
המשכן  והי' בעגל כשחטאו אח"כ אמנם וכפורת. ארון לענין
בפ"ע  מצוה הוי שוב הקרבנות ע"י והיינו העגל חטא על כפרה
(ר"פ  הרמב"ן דעת דהרי כן לפרש אא"פ לכאורה אבל כו'".
חטא  קודם הי' למשה מהקב"ה המשכן עשיית שציווי היא ויקהל)
ד"לאחר  וכתב העגל, חטא לאחרי הי' לבנ"י משה וציווי העגל,

כו' הלוחות לו ונתן הקב"ה להם כו'exfgשנתרצה לקדמותם
שתהי' okezaובידוע ezpikyכעניןedevydlgz ועשו שאמר כמו

עתה משה אותם צוה ולכן בתוכם ושכנתי מקדש dnלי lkk
deehvpydlgz."

שמשה  מה בפשטות מובן הרי החמד"י פי' לפי לזה, ונוסף
הי' בנתיים כי הארון, את ולא כו' המשכן את ויקהל, בפ' הקדים
(בר"פ  להרמב"ן הו"ל ולא כנ"ל), הרמב"ן (לדעת העגל חטא
עשה  וכן המשכן הקדים שמשה השינוי טעם לבאר תרומה)

במעשה". לקדם הראוי שהוא "לפי בצלאל
בתויו"ט 26) ונתבאר הובא המשניות. לפי' בהקדמתו הרמב"ם

מדות. למס' בפתיחתא
"בי"ד 27) הי"א: מקדש ביאת מהל' בפ"ו הרמב"ם ולשון

ביוחסין  הכהנים ובודקין הכהונה את ודנין יושבין היו הגדול
ובמומין".

כאו"א 28) קוראים היו פיסול בהם נמצא שלא אותם "פי'
להש"י" ומשבחים מודים ג"כ והיו עמו ושמחים ומיודעיו לרעיו
מס' לסיום כהנים ובעזרת תפא"י וראה המס'). בסיום (תויו"ט

מדות.

שם.29) הגר"א ביאורי
ויבדל 30) ומשה אהרן עמרם בני יג: כג, א מדה"י להעיר

נקראים אהרן  הכהנים דכל - ובניו הוא קדשים קודש להקדישו
קד"ק.

ואילך.31) מ"ו
ואילך.32) מ"ז פ"ד,
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מפורש  וגם לחוד, קדה"ק ומידת לחוד :33ההיכל
לומר  יתכן ואיך קדה"ק", לבין הקודש "בין
המס' בסיום ישתנה הקדשים" ד"קדשי שהפירוש
י"ל  שבדוחק אף מיני'? לעיל פעמים כמה מהמפורש

" דנאמר הכא קדה"ק".ziaaדשאני

בכ"ז:‰. והביאור
הם  המקדש ובית המשכן של (תכליתם) ענינם

כללים  דברים :34שני

"בית הנ"ל הרמב"ן בל' enylא) ycewn ושם
החפץ" "עיקר גם) (ו(לכן כו'" בנ"י את יצווה כו'
והשראת  מנוחת דיבר), שמשם הארון כו' הוא
(בהפסוק  שמסיים וכמו בהם, שהיתה השכינה

למד "ועשו m"anxdשממנו ביהב"ח) לבנות המ"ע
מקדש mkezaלי izpkye מפורש זה שמצינו וכמו ."

"זאת לביהמ"ק כי izgepnבנוגע אשב פה עד עדי
הוא xwire.35אויתי'" השכינה והשראת מנוחת

הקדשים  .36בקדשי

עבודת  ה"ה (שבעיקרה שבהם העבודה ב)
רגלים. בשלש אליהם לרגל והעלי' הקרבנות),

משני  מי והרמב"ן: הרמב"ם מחלוקת היא ובזה
ביהמ"ק; לבנות הקב"ה בציווי העיקר הוא אלה
בנוגע  הנ"ל פלוגתתם נובעת זו וממחלקותם

המקדש. בבית הכלים עשיית על להציווי

המקדש  בבנין המכוון תכלית הרמב"ם לדעת
כל  (שכולל קרבנות, בו להקריב בשביל הוא

zecear37.(הקרבנות עבודת שעיקרם הכהנים
פסקי  ס' שהוא - (בספרו בלשונו הרמב"ם ומדייק

לה'38הלכות  בית לעשות עשה "מצות :(oken39

שאין  להדגיש - כו'" הקרבנות בו מקריבים להיות
בית  "לעשות כ"א בית לבניית ומוגבל מוגדר הציווי

הקרבנות"okenלה' בו מקריבים היינו 40להיות .
הבית אין לא okenשאם בו", מקריבים "להיות

מקדש" לי "ועשו של המ"ע .41נתקיימה

והשלחן  ש"המנורה בפשטות מובן ועפ"ז
(היינו  המקדש" מחלקי (הם) כולם וזולתם והמזבח
מצווה  הוא הרי המקדש כלי עשיית על שבציווי

המקדש נעשה במה כי המקדש), חלקי כו'okenעל
והמזבח  והשלחן המנורה עשיית ע"י הוא (כי 42-
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מ"ה.33) שם,
דלמטה.34) העבודה מצד ואחד דלמע' הגילוי מצד אחד
ה"ג.35) ביהב"ח הל' ריש הרמב"ם הביאו יד. קלב, תהלים

א. קיט, זבחים ראה
(ח"ג 36) מו"נ וראה שם, הרמב"ן שהביא הפסוקים ראה

הארון  בו ונשים יתעלה לשמו היכל שנבנה אנחנו וצוונו פמ"ה):
כו'. בו שיש

"שצונו 37) השיחה) בתחלת לעיל (הובא כ במ"ע וכלשונו
ביהב"ח כו'".dcearlלבנות

פסקי38) שאינו ספהמ"צ היד zekldמשא"כ ספר ועוד: .
בערבית. שכ' סהמ"צ משא"כ הוא), (ובתראי בלה"ק כתבו

בית39) לנו "שיהי' יב בשרש הוא אליו okenעד"ז יבאו
לנו  שיהא קאפאח: (ובהוצאת העליר הוצאת בסהמ"צ וכ"ה כו'".

פונים). שאליו בית

בכללי 40) הובא - גֿד פב, ב. ג, (מהדו"ת מצפע"נ להעיר
היא דהמצוה כתב דהרמב"ם צט) ע' ח"א zeyrlהתוהמ"צ

נקט ולא שיהי'zepalביהב"ח, כדי רק הוא המקדש של דהבנין
למקדש, משכן בין ומחלק שיבנה. ולא כו', שיהי') (הגמר
עיי"ש  שבת*. שלו הבנין דחי ולכן הבנין. המצוה הוי דבמשכן
צפע"נ  גם וראה לבנין. כשרים וקטנים עבדים נשים, אם נפ"מ עוד

קסחֿט. ע' ויקהל פ' א. נד, בהשמטות ערכין הל'
כוללת 41) מקדש) לי (ועשו המצוה "וזאת שם בחינוך וראה

שאר  וכל המנורה כגון העבודה אל בבית הצריכים הכלים עמה
כולם". הכלים

מ"ע  רק הזה בל' מבואר אינו כאן ד"בר"מ כתב (שם) במנ"ח
אבל  כו' כלים דעושים דינים כתב בה"ו ואח"ז כו' בית לעשות

זו". מ"ע של המצות דיני אי"ז
כ  מ"ע בסהמ"צ הרמב"ם כן כתב שמפורש לזה (נוסף אבל
תח"י  אז הי' לא שסה"מ אלא השיחה) בתחילת (הובא יב ושורש
שכתב  מזה א) היד, מספר גם הוא מוכח הנה) שם, כמ"ש המנ"ח,

לה' בית "לעשות היא zepaxwdשהמצוה ea miaixwn zeidl oken
דיני שהכניס - לכאורה תמוה מהכי ב) כבפנים. כלי ziiyrכו'"

" בהל' כו') המנורה השלחן (המזבחות dxigadהמקדש zia ולא "
" ycwndבהל' ilk שמפרש לאחרי גופא ביהב"ח מהל' בפ"א ג) ."

עיקר שהן הדברים "ועושין oipaaבה"ה בה"וֿז מפרש הבית
כו'", כלים בה"חiptlבמקדש dxfrdeשמבאר lkidd oipea ji`

כו'.
המקדש 42) בנין מצות שאין הרמב"ם לדעת גם יובן ועפי"ז

ושוין. סד"ה א קלא, שבת וכתוס' מצוה" "הכשר
יתבאר  "הנה להוסיף הוצרך כ שבמ"ע מה לבאר יש ועפי"ז
מכיון  כי בפ"ע"**. מצוה ביהב"ח שבנין שהביא) (מהספרי
(היא) ביהב"ח לבנות שהמצוה דבריו) בתחלת (שם שכתב
"הכשר  כמו רק שהוא אפ"ל הי' כו', הקרבה יהי' בו לעבודה
"מצוה  שהיא מוסיף ולכן שלאח"ז: הקרבנות לעבודת מצוה"
לשונו  מדיוק הוא מובן ביהב"ח ובהל' הכשר)". (לא בפ"ע

לד' בית oken.40"לעשות בהערה שנסמן צפע"נ וראה כבפנים. ,"

gken oke dqw 'r ldwie dxezd lr p"rtvn d`xp ok מההמשך *)
s`) my z"ecdnamb ixdy ,oaen epi`e - "jepigd" azk qetcay

skiz epeiva fnx ef `iyewl (mb) ile`e .zay igc c"wndac jepigd
ldwie t"x `zlikna yxetn ixdy ,b"rv ote` lkae .((` ,h) w"enl
xaecn mye zay dgec okynd zk`ln oi`y (my p"rtva `aed)

rnynyבעשיית  - `zliknl oeivda ezpeek idef ile`e .okynd
lyאחרת  epxw lhpy oebk" wiicny `zlikna meiqdl weicdy e` .

.n"k`e .okynd ziiyrc zek`ln eheytk xn`w `le - "'ek gafn
oipay `id ezpeeky xnel oi`e zevnnביהב"ח **) r"ta devn `id

oipa 3.המשכן dxrd lirl d`x .'eke
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שבביהמ"ק  העבודות כל נכללות :43ב"הקרבנות"
והטבת  הפנים 45הנרות 44הדלקת לחם עריכת ,

המקדש.46וכו' עשיית בתחילת הציווי הי' וע"ז .(
בית שנעשה לאחר שנחרב,okenאבל אע"פ -

(קרבנות) וכלים 47מקריבין בית שם שאין "אף
את 48כו' מעכבין מצ"ע (והבית) הכלים אין כי ,

הקרבנות.

והחפץ  הכוונה עיקר הרמב"ן לדעת אמנם
מק  להיות (ומקדש) כו'בהמשכן לשמו מוקדש ום

מקדש  לי ד"ועשו הציווי זה פי ועל כו', ידבר משם
izpkye לבנות עצמו, הבית על אלא קאי לא בתוכם"

בזה  נכללו לא אבל - השכינה להשראת משכן
"הקרבנות" לענין עיקרם כי הכלים, על הציווים

)dceard שבמשכן הכלים 49) נמנו שלא והטעם .

שהכלים  משום שזהו לבאר הוצרך בפ"ע, במצות
בהם. הנעשות להעבודות קדושה תשמישי רק הם

שם  לשום והכפורת הארון "עשיית גם ולכן
"הכשר  הארון אין כי בפ"ע", מצוה תמנה העדות

והשלחן" והמזבחות כמנורה אחרת ויש 50מצוה ,
בכלל 51עליו  נכלל ולא מיוחד בפ"ע) (שנמנה ציווי

הארון  כי - לשמו מקודש בית לו לעשות הציווי
" ה"ז utgd(וקדה"ק) xwir ה"ז בלאה"כ גם אבל "
כו'. מקודש בית

.Â(כת"י (ובעיקר דפוסים בכמה של 52והנה
הברכה  המס') (בסיום בהם אין מדות מס'
לעמוד  ובבניו באהרן שבחר "ברוך האחרונה
של  בסיומה הקדשים", קדשי בבית ה' לפני לשרת
שלא  הוא ברוך המקום "ברוך בברכת הוא המשנה
היא  כן וכנראה אהרן", של בזרעו פסול נמצא

הרמב"ם  .53גירסת
של  בפלוגתא תלוי שג"ז י"ל הנ"ל ועפ"י

הנ"ל: והרמב"ן הרמב"ם

הרמב"ם  כמ"ש ענינה מדות "שהוא 26מס' :
עניניו, וכל ובנינו וצורתו המקדש מדת זוכר
יש  ב"ב כשיבנה כי ההוא בהענין שיש והתועלת
ומובן  וכו'", ההוא התבנית ולעשות לשמור
ביהמ"ק: בבנין התכלית מהי מבואר המס' שבסיום

- הוא במשכן והחפץ שהכוונה הרמב"ן לדעת
מובן  הרי בקדה"ק, הוא ועיקרו השכינה, מנוחת
הוא  ומקדש בהמשכן הנשענות העבודות שכל
- בקדה"ק השכינה מנוחת שתהי' הזאת לתכלית

שפיר  בברכת לדידי' ומסיימים בהמשנה גרסינן
לשרת  לעמוד ובבניו באהרן שבחר הוא "ברוך
הבנין  כל כי הקדשים", קדשי בבית ה' לפני
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הערה 43) לעיל (הובא השני בל' שם שקלים קה"ע ל' ראה
במנורה  ונרות השלחן על הפנים לחם קרבן עליהם להקריב :(13

כו'.
סהמ"צ 44) הי"ב. פ"ג ומוספין תמידין (הל' הרמב"ם שלדעת

הטבתם. היא הנרות והדלקת היא אחת מצוה כה) מ"ע
וכל 45) ד"ה סע"א. ק, מנחות בלילה, ד"ה מתוס' להעיר

כל דלפרש"י - א. יד, תמורה הטבת axwdהקרב, היא (בלילה)
zexpdשמן)dxepnl דס"ל לו. לט, פקודי עה"ת צפע"נ וראה .(

קרבן. גדר דהוה זו) (לגרסא לרש"י
שפודין 46) (עכ"פ מנורה ובלי לחם לערוך א"א שלחן שבלי

לאחר  גם כו' להדליק א"א וש"נ) פ"ט. תענית מגילת כל' -
הרמב"ם  כתב הפנימי במזבח שרק מזה גם וכדמוכח הקמתו.
במקומו. קטרת מקטירין שנעקר מזבח (21 הערה לעיל (הובא

בהעלותך. ר"פ מרמב"ן למנורה בנוגע ולהעיר
שאין 47) אף ונתחנך , כליו כל עם כולו שנבנה שלאחר ואפ"ל

כמ"ש  המזבח על הקרבנות מעכבין הכלים אין המג"א חרב,
(שם). והמנ"ח בס"א) (הובא

וכל  מעכבין הכלים כל "דבמשכן ט: מ, פקודי עה"ת צפע"נ וראה
השלמה  בגדר נעשה וזה במקדש. משא"כ מעכבין הפרטים
ראוי  שיהי' צריך לכתחילה דלמנות דבר בכל הדין וכן למשכן,
שכ"ה  וי"ל יחידים". בדברים די להעמידו אח"כ אבל לכל

עצמו. חלקיו) (כל בהמקדש
הי"ד.48) פ"ו ביהב"ח הל' מל"מ (ראה בעי מזבח מ"מ אבל

בס' (נעתקה גאלאנטי הר"מ תשובת סק"ב. סתקס"א או"ח מג"א
דוד) בכר (להר"י אמת דברי שו"ת סי"ד). ח"ב קטנות הלכות
ביהב"ח  (הל' שהרמב"ם מזה גם הוא ומוכרח ס"ד). יא קונט'

מקריבין) להן שהעיד "(אחד הוסיף ה"ד) dfdפ"ב gafnd lr כל)
פ"ח  עדיות חז"ל בל' שאינו בית)". שם שאין אע"פ הקרבנות

וש"נ. א. סב, זבחים מ"ו.
כי  המקדש בית קרוי אינו (החיצון) מזבח "בלא שם ובמנ"ח

קרבנות". להקריב המקדש עיקר
בנין  החיצון (מזבח רצפה האי סע"ב): (כז, זבחים וראה
מכלי  כלי דנים א): (ס, שם הפנימי). (מזבח שרת כלי האי אבנים)
לט, פקודי י. ל, תצוה עה"ת צפע"נ וראה מבנין. כלי דנין ואין

לט.
מעכבות 49) ואינן מצות שתים הם "אבל שמ"ש צ"ל ולפ"ז

בעיקר  כתב אלו" כלים בו שאין אע"פ בבית ומקריבין זו את זו
הרמב"ם. לשיטת

כהמ"ד 50) שס"ל צ"ל לכאורה ולפ"ז לג. במ"ע שם הרמב"ן
יוהכ"פ  של שהזאות ה"ד) פ"ה שם ירוש' א. נז, רע"א. נה, (יומא
הכלים). (כמו מצוה הכשר הוי דאל"כ כו', בכפורת ליגע אי"צ

קסט. ע' ויקהל פרשתנו. ריש עה"ת צפע"נ ראה
"על 51) שכתב שם, הרמב"ן מדברי גם הוא מוכח ולכאורה

כי בכאן והכפורת הארון הקדים dlrnaכן mcwen `ed כל ואם ,"
שהוא רק אי"ז הארון, הוא כו' במקדש אלא mcwenחפץ במעלה

וכו'.lkשזהו המשכן של ענינו תכלית
במאירי 52) הוא ועד"ז שם. למשניות נוסחאות בשינוי צויין
למדות.
עם 53) ביחד עצמו המשניות גם הרמב"ם כתב כפה"נ כי

שלו. וגירסא קאפאח הוצאת במשניות ראה פירושו.
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(שעיקרה) השכינה מנוחת שתהי' תכליתן והשירות
קדה"ק  .54בבית

של  המכוון שעיקר הרמב"ם לדעת אמנם
בו  מקריבים להיות מוכן "בית שיהי' הוא ביהמ"ק
ועיקר  כו'", בשנה ג"פ אליו וחוגגין הקרבנות
היתה  לרגל ועלי' הקרבנות הקרבת של זו עבודה
ולא  כולו, ובהמקדש כולה, השנה כל במשך נעשית
שבה  ברכה שאמרו יתכן לא הרי קדה"ק, בבית

"בבית העבודה רק miycwdמודגש iycw שהיא) "
בשנה). פ"א

.Ê אינו למה הרמב"ם לדעת צלה"ב: עדיין אבל
שבחר  "ברוך לשיטתו, המתאימה בנוסחא מברך

לשרת לעמוד ובבניו "?w"ndiaaבאהרן
היות  עם הרמב"ן: לדעת גם ביאור צריך ועד"ז
"ברוך  לומר שפיר דביהמ"ק החפץ" "עיקר שמצד
בבית  כו' ולשרת לעמוד ובבניו באהרן שבחר
רובה  מעלת מצד הרי מ"מ אבל כנ"ל, קדה"ק",

דעבודת eipaeככולה oxd` מכוונת (שאליהם
ולשרת  "לעמוד לומר יותר מתאים הברכה)

w"ndiaa."(קדה"ק גם כולל שזה (ובפרט

.Á הרמב"ם שיטות עפ"י יתבאר זה וגם
שבו. והכלים להמקדש בנוגע הנ"ל, והרמב"ן

כאשר  רק יתכן והשבח הברכה ענין והביאור:
מיוחד  ענין הוא ומשבחין מברכין שעליו הדבר

פרט הוא כאשר לא אבל ענין gxkendבפ"ע, מצד
לסיבה  בנוגע מקומה - ברכה צ"ל באם (כי אחר

למסובב בנוגע ).gxkendולא

לי  ד"ועשו שהמ"ע הרמב"ם לדעת ובנדו"ד:
להיות  מוכן לה' בית "לעשות ענינה מקדש"
שעשיית  כשם הרי וכו'", הקרבנות בו מקריבים
הם  שהכלים משום בפ"ע, מצוה תמנה לא הכלים
עד"ז  - "מוכן" בית בנין של המ"ע דכללות חלק

לברכה מקום הכהנים zcgeinאין בחירת על
חלק  היא להעבודה שבחירתם מכיון לביהמ"ק,
מוכן  לה' בית "לעשות שהציווי המקדש, מעשיית
ג"כ  מכריח ה"ה כו'" הקרבנות מקריבין להיות
אלו  קרבנות להקריב המוכנים כהנים של בחירתם

.55כו'

הכלים  שאין אעפ"י הרמב"ן: לדעת גם ועד"ז
מן מ"מziadחלק ,ziiyr מנורה שלחן הכלים

שאינה  משום בפ"ע, מצוה נחשבת אינה ומזבח
המצוה  לעיקר והכנה העבודה" "הכשר אלא
אותנו  ציוה תמיד ה' לפני לחם לשום ("שנצטווינו
בשלחן  אותו לשום שהיא - הזאת העבודה בהכשר
הכהנים  בעבודת ג"כ עד"ז - כו'") כן מתואר
ולאמר  בפ"ע כענין להגדירה שאין הללו בכלים
שבחר  ("ברוך לעבודה בחירתם על מיוחד שבח
בחירה  כי בביהמ"ק"), לשרת לעמוד ובבניו באהרן

לחם zgxkenזו ולשום קרבנות להקריב הציווי מצד
ו)הכהנים  (השלחן בלי לקיימם שא"א וכו', ה' לפני

לשרת" "לעמוד .56הנבחרים

.Ë במשכן והתכלית להעיקר בנוגע אמנם
הרי  בביהמ"ק, השכינה מנוחת מקום - ומקדש
בעשיית  תלוי אינו זה שענין כשם הרמב"ן לדעת
ובניו  אהרן בבחירת תלוי אינו כמו"כ כנ"ל, הכלים
לי  ד"ועשו הציווי ובקיום אלו, בכלים להעבודה
בלי  גם בתוכם" ה"ושכנתי מיד יקויים מקדש"
רצה  טעם שמאיזה נאמר אם וגם הכהנים. עבודת
ע"י  רק תהי' השכינה והשראת שמנוחת הקב"ה
הביאורים  עם זה לקשר (ויש בהמקדש, עבודה
די' הרי ואכ"מ), וכליו. המקדש חינוך ענין בתוכן
המקדש. כשהוקם הראשונה ו)העבודה (החינוך
"וכבוד  מיד הקמתו לאחרי בהמשכן שמצינו וכמו

המשכן" את מלא קודם 57ה' גם הי' שזה (את"ל
ובאחד  הקמתו נגמרה כאשר ועד"ז העבודה),
שנאמר  כו', והקרבנות הקטרת הקריב בחודש

העם" כל אל ה' כבוד שכבר 58"וירא ומכיון -
(והעבודה  הקמתו בתחילת תיכף השכינה שרתה
הכהנים  עבודת לולא גם משם זזה אינה שוב אז)

(שלאח"ז).
פרט  היא בביהמ"ק ובניו אהרן עבודת ועפ"ז
העבודות) (ושאר הקרבנות הקרבת של בהמ"ע
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ח"א 54) הרמב"ן (כתבי תמימה" ה' תורת "דרשת רמב"ן ראה
.58 בהע' ובהמובא קסה). ע'

"היא 55) רק מנה לב שבמ"ע להרמב"ם מסהמ"צ להעיר
שצונו  "היא לו ובמ"ע כו'". ולפארם אהרן זרע לכבד שצונו

עובדים כהנים הענין zexnynlשיהיו עצם כמ"ע כתב לא אבל ,"
רפ"ג  כג. מ"ע - בלוים כמו כו'. בביהמ"ק יעבדו שהכהנים שצונו
כדֿל: מ"ע וראה שם. ברפ"ד לשונו ראה (אבל המקדש כלי מהל'

כו'). הכהנים שצוה הוא
בלא 56) לקרבנות שא"א כשם רע"א): (כ, ממנחות להעיר

כו'. כהונה
לד.57) מ, פקודי
דרשת 58) רמב"ן ראה בביהמ"ק. הי' ועד"ז כג. ט, שמיני

שכינה  שרתה "ולא קסג) ע' הרמב"ן (כתבי תמימה" ה' "תורת
נבחר  קרבן ע"י נמי המקדש ובבית . . הקרבנות ע"י אלא במשכן

כו'".
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שבביהמ"ק  העבודות כל נכללות :43ב"הקרבנות"
והטבת  הפנים 45הנרות 44הדלקת לחם עריכת ,

המקדש.46וכו' עשיית בתחילת הציווי הי' וע"ז .(
בית שנעשה לאחר שנחרב,okenאבל אע"פ -

(קרבנות) וכלים 47מקריבין בית שם שאין "אף
את 48כו' מעכבין מצ"ע (והבית) הכלים אין כי ,

הקרבנות.

והחפץ  הכוונה עיקר הרמב"ן לדעת אמנם
מק  להיות (ומקדש) כו'בהמשכן לשמו מוקדש ום

מקדש  לי ד"ועשו הציווי זה פי ועל כו', ידבר משם
izpkye לבנות עצמו, הבית על אלא קאי לא בתוכם"

בזה  נכללו לא אבל - השכינה להשראת משכן
"הקרבנות" לענין עיקרם כי הכלים, על הציווים

)dceard שבמשכן הכלים 49) נמנו שלא והטעם .

שהכלים  משום שזהו לבאר הוצרך בפ"ע, במצות
בהם. הנעשות להעבודות קדושה תשמישי רק הם

שם  לשום והכפורת הארון "עשיית גם ולכן
"הכשר  הארון אין כי בפ"ע", מצוה תמנה העדות

והשלחן" והמזבחות כמנורה אחרת ויש 50מצוה ,
בכלל 51עליו  נכלל ולא מיוחד בפ"ע) (שנמנה ציווי

הארון  כי - לשמו מקודש בית לו לעשות הציווי
" ה"ז utgd(וקדה"ק) xwir ה"ז בלאה"כ גם אבל "
כו'. מקודש בית

.Â(כת"י (ובעיקר דפוסים בכמה של 52והנה
הברכה  המס') (בסיום בהם אין מדות מס'
לעמוד  ובבניו באהרן שבחר "ברוך האחרונה
של  בסיומה הקדשים", קדשי בבית ה' לפני לשרת
שלא  הוא ברוך המקום "ברוך בברכת הוא המשנה
היא  כן וכנראה אהרן", של בזרעו פסול נמצא

הרמב"ם  .53גירסת
של  בפלוגתא תלוי שג"ז י"ל הנ"ל ועפ"י

הנ"ל: והרמב"ן הרמב"ם

הרמב"ם  כמ"ש ענינה מדות "שהוא 26מס' :
עניניו, וכל ובנינו וצורתו המקדש מדת זוכר
יש  ב"ב כשיבנה כי ההוא בהענין שיש והתועלת
ומובן  וכו'", ההוא התבנית ולעשות לשמור
ביהמ"ק: בבנין התכלית מהי מבואר המס' שבסיום

- הוא במשכן והחפץ שהכוונה הרמב"ן לדעת
מובן  הרי בקדה"ק, הוא ועיקרו השכינה, מנוחת
הוא  ומקדש בהמשכן הנשענות העבודות שכל
- בקדה"ק השכינה מנוחת שתהי' הזאת לתכלית

שפיר  בברכת לדידי' ומסיימים בהמשנה גרסינן
לשרת  לעמוד ובבניו באהרן שבחר הוא "ברוך
הבנין  כל כי הקדשים", קדשי בבית ה' לפני
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הערה 43) לעיל (הובא השני בל' שם שקלים קה"ע ל' ראה
במנורה  ונרות השלחן על הפנים לחם קרבן עליהם להקריב :(13

כו'.
סהמ"צ 44) הי"ב. פ"ג ומוספין תמידין (הל' הרמב"ם שלדעת

הטבתם. היא הנרות והדלקת היא אחת מצוה כה) מ"ע
וכל 45) ד"ה סע"א. ק, מנחות בלילה, ד"ה מתוס' להעיר

כל דלפרש"י - א. יד, תמורה הטבת axwdהקרב, היא (בלילה)
zexpdשמן)dxepnl דס"ל לו. לט, פקודי עה"ת צפע"נ וראה .(

קרבן. גדר דהוה זו) (לגרסא לרש"י
שפודין 46) (עכ"פ מנורה ובלי לחם לערוך א"א שלחן שבלי

לאחר  גם כו' להדליק א"א וש"נ) פ"ט. תענית מגילת כל' -
הרמב"ם  כתב הפנימי במזבח שרק מזה גם וכדמוכח הקמתו.
במקומו. קטרת מקטירין שנעקר מזבח (21 הערה לעיל (הובא

בהעלותך. ר"פ מרמב"ן למנורה בנוגע ולהעיר
שאין 47) אף ונתחנך , כליו כל עם כולו שנבנה שלאחר ואפ"ל

כמ"ש  המזבח על הקרבנות מעכבין הכלים אין המג"א חרב,
(שם). והמנ"ח בס"א) (הובא

וכל  מעכבין הכלים כל "דבמשכן ט: מ, פקודי עה"ת צפע"נ וראה
השלמה  בגדר נעשה וזה במקדש. משא"כ מעכבין הפרטים
ראוי  שיהי' צריך לכתחילה דלמנות דבר בכל הדין וכן למשכן,
שכ"ה  וי"ל יחידים". בדברים די להעמידו אח"כ אבל לכל

עצמו. חלקיו) (כל בהמקדש
הי"ד.48) פ"ו ביהב"ח הל' מל"מ (ראה בעי מזבח מ"מ אבל

בס' (נעתקה גאלאנטי הר"מ תשובת סק"ב. סתקס"א או"ח מג"א
דוד) בכר (להר"י אמת דברי שו"ת סי"ד). ח"ב קטנות הלכות
ביהב"ח  (הל' שהרמב"ם מזה גם הוא ומוכרח ס"ד). יא קונט'

מקריבין) להן שהעיד "(אחד הוסיף ה"ד) dfdפ"ב gafnd lr כל)
פ"ח  עדיות חז"ל בל' שאינו בית)". שם שאין אע"פ הקרבנות

וש"נ. א. סב, זבחים מ"ו.
כי  המקדש בית קרוי אינו (החיצון) מזבח "בלא שם ובמנ"ח

קרבנות". להקריב המקדש עיקר
בנין  החיצון (מזבח רצפה האי סע"ב): (כז, זבחים וראה
מכלי  כלי דנים א): (ס, שם הפנימי). (מזבח שרת כלי האי אבנים)
לט, פקודי י. ל, תצוה עה"ת צפע"נ וראה מבנין. כלי דנין ואין

לט.
מעכבות 49) ואינן מצות שתים הם "אבל שמ"ש צ"ל ולפ"ז

בעיקר  כתב אלו" כלים בו שאין אע"פ בבית ומקריבין זו את זו
הרמב"ם. לשיטת

כהמ"ד 50) שס"ל צ"ל לכאורה ולפ"ז לג. במ"ע שם הרמב"ן
יוהכ"פ  של שהזאות ה"ד) פ"ה שם ירוש' א. נז, רע"א. נה, (יומא
הכלים). (כמו מצוה הכשר הוי דאל"כ כו', בכפורת ליגע אי"צ

קסט. ע' ויקהל פרשתנו. ריש עה"ת צפע"נ ראה
"על 51) שכתב שם, הרמב"ן מדברי גם הוא מוכח ולכאורה

כי בכאן והכפורת הארון הקדים dlrnaכן mcwen `ed כל ואם ,"
שהוא רק אי"ז הארון, הוא כו' במקדש אלא mcwenחפץ במעלה

וכו'.lkשזהו המשכן של ענינו תכלית
במאירי 52) הוא ועד"ז שם. למשניות נוסחאות בשינוי צויין
למדות.
עם 53) ביחד עצמו המשניות גם הרמב"ם כתב כפה"נ כי

שלו. וגירסא קאפאח הוצאת במשניות ראה פירושו.
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(שעיקרה) השכינה מנוחת שתהי' תכליתן והשירות
קדה"ק  .54בבית

של  המכוון שעיקר הרמב"ם לדעת אמנם
בו  מקריבים להיות מוכן "בית שיהי' הוא ביהמ"ק
ועיקר  כו'", בשנה ג"פ אליו וחוגגין הקרבנות
היתה  לרגל ועלי' הקרבנות הקרבת של זו עבודה
ולא  כולו, ובהמקדש כולה, השנה כל במשך נעשית
שבה  ברכה שאמרו יתכן לא הרי קדה"ק, בבית

"בבית העבודה רק miycwdמודגש iycw שהיא) "
בשנה). פ"א

.Ê אינו למה הרמב"ם לדעת צלה"ב: עדיין אבל
שבחר  "ברוך לשיטתו, המתאימה בנוסחא מברך

לשרת לעמוד ובבניו "?w"ndiaaבאהרן
היות  עם הרמב"ן: לדעת גם ביאור צריך ועד"ז
"ברוך  לומר שפיר דביהמ"ק החפץ" "עיקר שמצד
בבית  כו' ולשרת לעמוד ובבניו באהרן שבחר
רובה  מעלת מצד הרי מ"מ אבל כנ"ל, קדה"ק",

דעבודת eipaeככולה oxd` מכוונת (שאליהם
ולשרת  "לעמוד לומר יותר מתאים הברכה)

w"ndiaa."(קדה"ק גם כולל שזה (ובפרט

.Á הרמב"ם שיטות עפ"י יתבאר זה וגם
שבו. והכלים להמקדש בנוגע הנ"ל, והרמב"ן

כאשר  רק יתכן והשבח הברכה ענין והביאור:
מיוחד  ענין הוא ומשבחין מברכין שעליו הדבר

פרט הוא כאשר לא אבל ענין gxkendבפ"ע, מצד
לסיבה  בנוגע מקומה - ברכה צ"ל באם (כי אחר

למסובב בנוגע ).gxkendולא

לי  ד"ועשו שהמ"ע הרמב"ם לדעת ובנדו"ד:
להיות  מוכן לה' בית "לעשות ענינה מקדש"
שעשיית  כשם הרי וכו'", הקרבנות בו מקריבים
הם  שהכלים משום בפ"ע, מצוה תמנה לא הכלים
עד"ז  - "מוכן" בית בנין של המ"ע דכללות חלק

לברכה מקום הכהנים zcgeinאין בחירת על
חלק  היא להעבודה שבחירתם מכיון לביהמ"ק,
מוכן  לה' בית "לעשות שהציווי המקדש, מעשיית
ג"כ  מכריח ה"ה כו'" הקרבנות מקריבין להיות
אלו  קרבנות להקריב המוכנים כהנים של בחירתם

.55כו'

הכלים  שאין אעפ"י הרמב"ן: לדעת גם ועד"ז
מן מ"מziadחלק ,ziiyr מנורה שלחן הכלים

שאינה  משום בפ"ע, מצוה נחשבת אינה ומזבח
המצוה  לעיקר והכנה העבודה" "הכשר אלא
אותנו  ציוה תמיד ה' לפני לחם לשום ("שנצטווינו
בשלחן  אותו לשום שהיא - הזאת העבודה בהכשר
הכהנים  בעבודת ג"כ עד"ז - כו'") כן מתואר
ולאמר  בפ"ע כענין להגדירה שאין הללו בכלים
שבחר  ("ברוך לעבודה בחירתם על מיוחד שבח
בחירה  כי בביהמ"ק"), לשרת לעמוד ובבניו באהרן

לחם zgxkenזו ולשום קרבנות להקריב הציווי מצד
ו)הכהנים  (השלחן בלי לקיימם שא"א וכו', ה' לפני

לשרת" "לעמוד .56הנבחרים

.Ë במשכן והתכלית להעיקר בנוגע אמנם
הרי  בביהמ"ק, השכינה מנוחת מקום - ומקדש
בעשיית  תלוי אינו זה שענין כשם הרמב"ן לדעת
ובניו  אהרן בבחירת תלוי אינו כמו"כ כנ"ל, הכלים
לי  ד"ועשו הציווי ובקיום אלו, בכלים להעבודה
בלי  גם בתוכם" ה"ושכנתי מיד יקויים מקדש"
רצה  טעם שמאיזה נאמר אם וגם הכהנים. עבודת
ע"י  רק תהי' השכינה והשראת שמנוחת הקב"ה
הביאורים  עם זה לקשר (ויש בהמקדש, עבודה
די' הרי ואכ"מ), וכליו. המקדש חינוך ענין בתוכן
המקדש. כשהוקם הראשונה ו)העבודה (החינוך
"וכבוד  מיד הקמתו לאחרי בהמשכן שמצינו וכמו

המשכן" את מלא קודם 57ה' גם הי' שזה (את"ל
ובאחד  הקמתו נגמרה כאשר ועד"ז העבודה),
שנאמר  כו', והקרבנות הקטרת הקריב בחודש

העם" כל אל ה' כבוד שכבר 58"וירא ומכיון -
(והעבודה  הקמתו בתחילת תיכף השכינה שרתה
הכהנים  עבודת לולא גם משם זזה אינה שוב אז)

(שלאח"ז).
פרט  היא בביהמ"ק ובניו אהרן עבודת ועפ"ז
העבודות) (ושאר הקרבנות הקרבת של בהמ"ע
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ח"א 54) הרמב"ן (כתבי תמימה" ה' תורת "דרשת רמב"ן ראה
.58 בהע' ובהמובא קסה). ע'

"היא 55) רק מנה לב שבמ"ע להרמב"ם מסהמ"צ להעיר
שצונו  "היא לו ובמ"ע כו'". ולפארם אהרן זרע לכבד שצונו

עובדים כהנים הענין zexnynlשיהיו עצם כמ"ע כתב לא אבל ,"
רפ"ג  כג. מ"ע - בלוים כמו כו'. בביהמ"ק יעבדו שהכהנים שצונו
כדֿל: מ"ע וראה שם. ברפ"ד לשונו ראה (אבל המקדש כלי מהל'

כו'). הכהנים שצוה הוא
בלא 56) לקרבנות שא"א כשם רע"א): (כ, ממנחות להעיר

כו'. כהונה
לד.57) מ, פקודי
דרשת 58) רמב"ן ראה בביהמ"ק. הי' ועד"ז כג. ט, שמיני

שכינה  שרתה "ולא קסג) ע' הרמב"ן (כתבי תמימה" ה' "תורת
נבחר  קרבן ע"י נמי המקדש ובבית . . הקרבנות ע"י אלא במשכן

כו'".
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המכוון  לעיקר שייכת אינה אבל בביהמ"ק,
הקדשים. בקדשי השכינה השראת במקדש,

באהרן  שבחר "ברוך ואומרים מוסיפים ולכן
בבית לשרת לעמוד כו' שבח w"dcwובבניו - "

להיות  ופועלת שייכת שאמנם עבודתם על מיוחד
) בביהמ"ק השכינה בחירתם w"dwהשראת עצם כי ,(

לה'" ניחוח "ריח שצ"ל כיון מוכרחת -59לעבודה
ומעלה ענין גם בעבודתם שיש מכיון ,micgeinאבל

ע"ז  אומרים ע"כ השכינה, והשראת מנוחת לפעול
הנוסף  העילוי מודגש שבה מיוחדת ברכה
מנוחת  - שבמקדש החפץ עיקר הכהנים, שבעבודת

בקדה"ק. - שהיא השכינה

.„"ÂÈ אומרים היו שמתחלה מה מובן ועפ"ז
אהרן, של בזרעו פסול נמצא שלא המקום ברוך
לשרת  לעמוד ובבניו באהרן שבחר "ברוך ולאח"ז

קדה"ק": בבית ה' לפני
אין  ובבניו" באהרן שבחר "ברוך שאומרים זה
ובניו  באהרן הבחירה עצם על ית' לשבחו הכוונה

עבודה להקדים w"ndiaaלעבוד צריך הי' 60(שאז

של  בזרעו פסול נמצא "שלא הברכה לפני זו ברכה
" שהיא ע"ז הוא השבח כ"א וכנ"ל), ziaaאהרן",

w"dcw השכינה מנוחת בעבודתם שפועלים על - "
אהרן  בחירת עצם מצד מוכרח אינו וזה - בקדה"ק
מברכין  מתחלה ולכן בביהמ"ק. לעבוד ובניו
של  בזרעו פסול נמצא שלא המקום "ברוך ואומרים
לעבוד  יכלתם עבור ושבח ברכה שהיא אהרן",

זה על w"ndiaaביום משבחין ואח"כ (כולו)
עבודתם  ע"י הנעשית והנפלאה הנוספת הפעולה
ה' לפני לשרת "לעמוד זה, ביום גם) - יום (בכל
שהיא  - בהמקדש השכינה מנוחת קדה"ק", בבית

קדה"ק". "בבית

שייך קדה"ק" "בבית קצת: אחר wxבסגנון
"הוי'" "לשרת".le`ללפניו לתיבת

.‡È יתכן הנ"ל כל להקשות: יש עפ"ז אמנם
בכל  היא הכהנים שעבודת השנה, ימות בכל

ביוה"כ אמנם כולו. לעבוד deehvpyהמקדש
w"dcwa איך וכו', הקטרת והקטרת הדם, בהזאת
ברכה`fמתאים ע"ז לשרת zcgeinלומר "לעמוד

בבית ה' miycwdלפני iycw מצד זה מוכרח הרי ."
בקדה"ק. הקטרת והקטרת הדם להזות הציווי

כשלא  יו"ט עושים שהיו זה פשוט: והתירוץ
היו  כאשר הוא אהרן של בזרעו פסול נמצא

בלשכת "יושבין דנים zifbdהסנהדרין היו ששם
הסנהדרין  היו הגזית ובלשכת הכהונה", את
יורדים  ויו"ט בשבת אבל החול בימות רק יושבים

ב"חיל" .61ויושבים

בימות  רק נאמרו זו וברכה ששבח נמצא ועפי"ז
שאז  - ביוה"כ) (ולא ויו"ט בשבת ולא החול

ובניו okezlמתאים אהרן שעבודת השבח,
בקדה"ק,elekבהמקדש השכינה במנוחת פועלת

רק שיתכן בהמקדש dceardykכנ"ל, דוקא נעשית
בקדה"ק  להיות מוכרחת העבודה כאשר ולא כולו

ביוה"כ. -

.·È ומצות התורה בעבודת נפלאה הוראה ובזה
הזה: בזמן

רז"ל  תקנום",62אמרו תמידין כנגד "תפילות
פרים  "ונשלמה התורה בלימוד הוא מזו ויתירה
הקריב  כאילו עולה בתורת העוסק שכל - שפתינו"

הכהנים 63עולה  (כמו הרי (וזמן), מקום בכל -
[שפועל  ע"ז נוסף קיים) שביהמ"ק בזמן בעבודתם
יותר] ועוד מלמטלמ"ע, העלאה לה', ניחוח ריח

למטה  השכינה והשראת בהמשכת גם ,64שפועל
בתחתונים  דירה ית' לו המשכה 65שיהי' הנה .

וכמרז"ל  עצמו בהאדם רק לא היא זו 66והשראה

אלא  נאמר לא בתוכו - בתוכם "ושכנתי עה"פ
אלא  (ובסביבתו), מישראל" כאו"א בתוך בתוכם
קדה"ק, במקום השכינה השראת וממשיך שפועל

העולם  כל של קדה"ק בחי' היא דוגמת 67ששם -
שהיא  וכו' בעזרה הנעשית ובניו אהרן עבודת

בקדה"ק, השכינה של השראתה ממשכת

כאו"א  בעבודת האחריות גודל מובן שמזה
שעי"ז  רק לא הנה בעבודתו, חסר שאם בתומ"צ,
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ט.59) א, ויקרא רמב"ן ראה - בארוכה ענינו
ס"ח.60) בפנים כדלעיל - כ"כ מתאים הי' לא וגם

סנהדרין.61) מהל' רפ"ג רמב"ם וראה ב. פח, סנה'
ב.62) כו, ברכות
ובמהדו"ת 63) סי"א. ס"א אדמוה"ז שו"ע בסיומה. מנחות

ס"ט. שם
א 64) לג, סידור א. עו, פנחס לקו"ת פכ"ו. מ"ב כוזרי ראה

ואילך  א'עב ע' פנחס ואילך. א קפח, בראשית אוה"ת ואילך.
ויקרא  לפ' ב' שיחה לקמן תש"י. לגני באתי ד"ה שם. ובהנסמן

בסופו.
פל"ז.65) תניא ראה
כו"כ 66) ונסמנו לתחלתו. קרוב פ"ו האהבה שער ר"ח

.10 הערה 109 ע' לעיל מקומות
ואילך.67) ג צז, סידור פנ"ג. תניא ראה
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בנוגע  כ"א שלו, בתוכם" בה"ושכנתי נחסר
כולו. ולהעולם כולו ישראל לכל השכינה להמשכת

בתורה  שבעבודתו הנפלאה מעלה מובן ולאידך
בכל  עי"ז ופעולתו מישראל כאו"א של ותפלה

כולו, העולם

שיוכלו  הזמן וממהרים מקרבים שעי"ז עד
רצונך" "כמצות קרבנות בביהמ"ק 68להקריב

ויתגלה  שירד בקרוב 69השלישי, בימינו, במהרה
ממש.

(a"lyz haya eh ,hay c"ei zgiyn)
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ואילך.68) פי"ז וככה המשך ראה
הערה 69) שם וראה לשיטתו. בזה אזיל המקדש) בנין (בתכלית הנ"ל דהרמב"ם (בפנים) ושם .39 הערה 185 ע' לקמן בהנסמן ראה

.42

•

ולאח"ז מוסיף, שהטעם שהזהר נקט לשון כפולה "איהי קיימא ברזא דשלם, בקיומא 
שלים", לרמז על ב' דרגות: "וי"ל עוד מה שהיא קיימא ברזא דשלם הוא כמ"ש1 והי' מעשה 
הצדקה שלום, בקיומא שלים הוא כמו ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם, ועיין באגה"ק 

פי"ב עה"פ הזה".
ב. והענין בזה, מבואר באגה"ק שם החילוק בין "מעשה הצדקה" ל"עבודת הצדקה": 
וגומלי  רחמנים  הם  בטבעם  ש"ישראל  הטבע,  מצד  צדקה  נתינת  הוא   – הצדקה"  "מעשה 
ו"הצדקה  בהן",  גובר  החסד  אשר  ית'  ממידותיו  נמשכות  נפשותיהם  היות  מפני  חסדים, 
נעשה  שכבר  דבר  על  נופל  מעשה  שם  כי  הצדקה,  מעשה  בשם  נקראת  זו  מבחי'  הנמשכת 
או שנעשה תמיד ממילא והיא דבר ההווה ורגיל תמיד, ואף כאן הרי מדת החסד והרחמנות 

הוטבעה בנפשות כל בית ישראל מכבר בעת בריאתן והשתלשלות ממידותיו ית'".
משא"כ "עבודת הצדקה" הוא נתינת צדקה "הרבה יותר מטבע רחמנותו ורצונו", ד"לשון 
עבודה אינו נופל אלא על דבר שהאדם עושה ביגיעה עצומה נגד טבע נפשו, רק שמבטל טבעו 

ורצונו מפני הרצון העליון ב"ה".
וצריך להבין, אם עיקר המעלה היא "בקיומא שלים" שהיא "עבודת הצדקה", למה הזהר 

מביא גם את המעלה של "קיימא ברזא דשלם" שהיא "מעשה הצדקה"?
ג. והביאור בזה, כוונת הזהר בהביאו תחילה שע"י "מעשה הצדקה" נפעל "קיימא ברזא 
דשלם", היא לבאר שלמרות ש"שם מעשה נופל על דבר שכבר נעשה או שנעשה תמיד ממילא 
והיא דבר ההווה ורגיל תמיד", בכ"ז גם בו יש את ענין העבודה והיגיעה. כי למרות שמדובר 
על נתינת צדקה מצד טבע נפש האלקית, בכ"ז כיון שהנפש האלקית התלבשה בנפש הבהמית, 
והיא מעלימה ומסתירה עלי', צריכים עבודה ויגיעה כדי להסיר הכיסוי, ולכן גם על ידה נפעל 

"קיימא ברזא דשלם".
ליגיעה  צריך  לגלותו  שבכדי  נעלם,  דבר  על  שמורה  "רזא",  הזהר  בלשון  מרומז  וזה 
גדולה. וכן מובן, שזהו באופן אחר לגמרי, מאחר שזהו נגד הטבע )אפילו של הנפש האלקית(, 

וזהו הלשון "מעשה הצדקה", הוא מלשון2 "מעשין )כופין( על הצדקה"3.

1( ישעי' לב, יז.
2( ראה ב"י לטור יו"ד סרמ"ח. לקו"ת בחוקותי מח, א. מאמרי אדהמ"צ ויקרא ח"ב ע' תשסא. סה"מ תרל"ו ח"ב ע' רפט. תרע"ח ע' 

קכא. סה"מ תרצ"ט ע' 191-7. תש"ח ע' 227. 
3( ש"פ ויגש ה'תשמ"ו.
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המכוון  לעיקר שייכת אינה אבל בביהמ"ק,
הקדשים. בקדשי השכינה השראת במקדש,

באהרן  שבחר "ברוך ואומרים מוסיפים ולכן
בבית לשרת לעמוד כו' שבח w"dcwובבניו - "

להיות  ופועלת שייכת שאמנם עבודתם על מיוחד
) בביהמ"ק השכינה בחירתם w"dwהשראת עצם כי ,(

לה'" ניחוח "ריח שצ"ל כיון מוכרחת -59לעבודה
ומעלה ענין גם בעבודתם שיש מכיון ,micgeinאבל

ע"ז  אומרים ע"כ השכינה, והשראת מנוחת לפעול
הנוסף  העילוי מודגש שבה מיוחדת ברכה
מנוחת  - שבמקדש החפץ עיקר הכהנים, שבעבודת

בקדה"ק. - שהיא השכינה

.„"ÂÈ אומרים היו שמתחלה מה מובן ועפ"ז
אהרן, של בזרעו פסול נמצא שלא המקום ברוך
לשרת  לעמוד ובבניו באהרן שבחר "ברוך ולאח"ז

קדה"ק": בבית ה' לפני
אין  ובבניו" באהרן שבחר "ברוך שאומרים זה
ובניו  באהרן הבחירה עצם על ית' לשבחו הכוונה

עבודה להקדים w"ndiaaלעבוד צריך הי' 60(שאז

של  בזרעו פסול נמצא "שלא הברכה לפני זו ברכה
" שהיא ע"ז הוא השבח כ"א וכנ"ל), ziaaאהרן",

w"dcw השכינה מנוחת בעבודתם שפועלים על - "
אהרן  בחירת עצם מצד מוכרח אינו וזה - בקדה"ק
מברכין  מתחלה ולכן בביהמ"ק. לעבוד ובניו
של  בזרעו פסול נמצא שלא המקום "ברוך ואומרים
לעבוד  יכלתם עבור ושבח ברכה שהיא אהרן",

זה על w"ndiaaביום משבחין ואח"כ (כולו)
עבודתם  ע"י הנעשית והנפלאה הנוספת הפעולה
ה' לפני לשרת "לעמוד זה, ביום גם) - יום (בכל
שהיא  - בהמקדש השכינה מנוחת קדה"ק", בבית

קדה"ק". "בבית

שייך קדה"ק" "בבית קצת: אחר wxבסגנון
"הוי'" "לשרת".le`ללפניו לתיבת

.‡È יתכן הנ"ל כל להקשות: יש עפ"ז אמנם
בכל  היא הכהנים שעבודת השנה, ימות בכל

ביוה"כ אמנם כולו. לעבוד deehvpyהמקדש
w"dcwa איך וכו', הקטרת והקטרת הדם, בהזאת
ברכה`fמתאים ע"ז לשרת zcgeinלומר "לעמוד

בבית ה' miycwdלפני iycw מצד זה מוכרח הרי ."
בקדה"ק. הקטרת והקטרת הדם להזות הציווי

כשלא  יו"ט עושים שהיו זה פשוט: והתירוץ
היו  כאשר הוא אהרן של בזרעו פסול נמצא

בלשכת "יושבין דנים zifbdהסנהדרין היו ששם
הסנהדרין  היו הגזית ובלשכת הכהונה", את
יורדים  ויו"ט בשבת אבל החול בימות רק יושבים

ב"חיל" .61ויושבים

בימות  רק נאמרו זו וברכה ששבח נמצא ועפי"ז
שאז  - ביוה"כ) (ולא ויו"ט בשבת ולא החול

ובניו okezlמתאים אהרן שעבודת השבח,
בקדה"ק,elekבהמקדש השכינה במנוחת פועלת

רק שיתכן בהמקדש dceardykכנ"ל, דוקא נעשית
בקדה"ק  להיות מוכרחת העבודה כאשר ולא כולו

ביוה"כ. -

.·È ומצות התורה בעבודת נפלאה הוראה ובזה
הזה: בזמן

רז"ל  תקנום",62אמרו תמידין כנגד "תפילות
פרים  "ונשלמה התורה בלימוד הוא מזו ויתירה
הקריב  כאילו עולה בתורת העוסק שכל - שפתינו"

הכהנים 63עולה  (כמו הרי (וזמן), מקום בכל -
[שפועל  ע"ז נוסף קיים) שביהמ"ק בזמן בעבודתם
יותר] ועוד מלמטלמ"ע, העלאה לה', ניחוח ריח

למטה  השכינה והשראת בהמשכת גם ,64שפועל
בתחתונים  דירה ית' לו המשכה 65שיהי' הנה .

וכמרז"ל  עצמו בהאדם רק לא היא זו 66והשראה

אלא  נאמר לא בתוכו - בתוכם "ושכנתי עה"פ
אלא  (ובסביבתו), מישראל" כאו"א בתוך בתוכם
קדה"ק, במקום השכינה השראת וממשיך שפועל

העולם  כל של קדה"ק בחי' היא דוגמת 67ששם -
שהיא  וכו' בעזרה הנעשית ובניו אהרן עבודת

בקדה"ק, השכינה של השראתה ממשכת

כאו"א  בעבודת האחריות גודל מובן שמזה
שעי"ז  רק לא הנה בעבודתו, חסר שאם בתומ"צ,
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ט.59) א, ויקרא רמב"ן ראה - בארוכה ענינו
ס"ח.60) בפנים כדלעיל - כ"כ מתאים הי' לא וגם

סנהדרין.61) מהל' רפ"ג רמב"ם וראה ב. פח, סנה'
ב.62) כו, ברכות
ובמהדו"ת 63) סי"א. ס"א אדמוה"ז שו"ע בסיומה. מנחות

ס"ט. שם
א 64) לג, סידור א. עו, פנחס לקו"ת פכ"ו. מ"ב כוזרי ראה

ואילך  א'עב ע' פנחס ואילך. א קפח, בראשית אוה"ת ואילך.
ויקרא  לפ' ב' שיחה לקמן תש"י. לגני באתי ד"ה שם. ובהנסמן

בסופו.
פל"ז.65) תניא ראה
כו"כ 66) ונסמנו לתחלתו. קרוב פ"ו האהבה שער ר"ח

.10 הערה 109 ע' לעיל מקומות
ואילך.67) ג צז, סידור פנ"ג. תניא ראה
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בנוגע  כ"א שלו, בתוכם" בה"ושכנתי נחסר
כולו. ולהעולם כולו ישראל לכל השכינה להמשכת

בתורה  שבעבודתו הנפלאה מעלה מובן ולאידך
בכל  עי"ז ופעולתו מישראל כאו"א של ותפלה

כולו, העולם

שיוכלו  הזמן וממהרים מקרבים שעי"ז עד
רצונך" "כמצות קרבנות בביהמ"ק 68להקריב

ויתגלה  שירד בקרוב 69השלישי, בימינו, במהרה
ממש.

(a"lyz haya eh ,hay c"ei zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ואילך.68) פי"ז וככה המשך ראה
הערה 69) שם וראה לשיטתו. בזה אזיל המקדש) בנין (בתכלית הנ"ל דהרמב"ם (בפנים) ושם .39 הערה 185 ע' לקמן בהנסמן ראה
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•

ולאח"ז מוסיף, שהטעם שהזהר נקט לשון כפולה "איהי קיימא ברזא דשלם, בקיומא 
שלים", לרמז על ב' דרגות: "וי"ל עוד מה שהיא קיימא ברזא דשלם הוא כמ"ש1 והי' מעשה 
הצדקה שלום, בקיומא שלים הוא כמו ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם, ועיין באגה"ק 

פי"ב עה"פ הזה".
ב. והענין בזה, מבואר באגה"ק שם החילוק בין "מעשה הצדקה" ל"עבודת הצדקה": 
וגומלי  רחמנים  הם  בטבעם  ש"ישראל  הטבע,  מצד  צדקה  נתינת  הוא   – הצדקה"  "מעשה 
ו"הצדקה  בהן",  גובר  החסד  אשר  ית'  ממידותיו  נמשכות  נפשותיהם  היות  מפני  חסדים, 
נעשה  שכבר  דבר  על  נופל  מעשה  שם  כי  הצדקה,  מעשה  בשם  נקראת  זו  מבחי'  הנמשכת 
או שנעשה תמיד ממילא והיא דבר ההווה ורגיל תמיד, ואף כאן הרי מדת החסד והרחמנות 

הוטבעה בנפשות כל בית ישראל מכבר בעת בריאתן והשתלשלות ממידותיו ית'".
משא"כ "עבודת הצדקה" הוא נתינת צדקה "הרבה יותר מטבע רחמנותו ורצונו", ד"לשון 
עבודה אינו נופל אלא על דבר שהאדם עושה ביגיעה עצומה נגד טבע נפשו, רק שמבטל טבעו 

ורצונו מפני הרצון העליון ב"ה".
וצריך להבין, אם עיקר המעלה היא "בקיומא שלים" שהיא "עבודת הצדקה", למה הזהר 

מביא גם את המעלה של "קיימא ברזא דשלם" שהיא "מעשה הצדקה"?
ג. והביאור בזה, כוונת הזהר בהביאו תחילה שע"י "מעשה הצדקה" נפעל "קיימא ברזא 
דשלם", היא לבאר שלמרות ש"שם מעשה נופל על דבר שכבר נעשה או שנעשה תמיד ממילא 
והיא דבר ההווה ורגיל תמיד", בכ"ז גם בו יש את ענין העבודה והיגיעה. כי למרות שמדובר 
על נתינת צדקה מצד טבע נפש האלקית, בכ"ז כיון שהנפש האלקית התלבשה בנפש הבהמית, 
והיא מעלימה ומסתירה עלי', צריכים עבודה ויגיעה כדי להסיר הכיסוי, ולכן גם על ידה נפעל 

"קיימא ברזא דשלם".
ליגיעה  צריך  לגלותו  שבכדי  נעלם,  דבר  על  שמורה  "רזא",  הזהר  בלשון  מרומז  וזה 
גדולה. וכן מובן, שזהו באופן אחר לגמרי, מאחר שזהו נגד הטבע )אפילו של הנפש האלקית(, 

וזהו הלשון "מעשה הצדקה", הוא מלשון2 "מעשין )כופין( על הצדקה"3.

1( ישעי' לב, יז.
2( ראה ב"י לטור יו"ד סרמ"ח. לקו"ת בחוקותי מח, א. מאמרי אדהמ"צ ויקרא ח"ב ע' תשסא. סה"מ תרל"ו ח"ב ע' רפט. תרע"ח ע' 

קכא. סה"מ תרצ"ט ע' 191-7. תש"ח ע' 227. 
3( ש"פ ויגש ה'תשמ"ו.

האשך אעאוד ג



מב

בראשית ח, יא – ותבא אליו היונה לעת ערב והנה 
מעל  המים  קלו  כי  נח  וידע  בפיה  טרף  זית  עלה 

הארץ

סח

ביאור ענין העלה זית טרף שהי' בפי' של היונה ששלח 
נח, דהו"ע גירושין, עפ"י המדרש שיהי' מזונותי' בידו של 
הקב"ה דוקא, ומבאר הטעם )גיטין יט.( שכותבין גט על 

עלה של זית וכו'

על הכל כותבין גט, על העלה של זית.
משנה גיטין י"ט ע"א

מהו השייכות דעלה זית לגט אשה, שיכתבו עליו 
גט אשה.

יש לומר זית שמן הוא ביסוד שיסוד הוא המחבר 
זו"ן, וכמ"ש1 ואני כזית רענן בבית אלקים, זית רענן 
זית  מע'  במאו"א  ועיין  מלכות,  אלקים  בבית  יסוד, 
שמן2 ומע' זית רענן3 ע"ש. א"כ זית הוא המחבר איש 

ואשה זו"ן.
זית,  מאילן  בלבד  חיצונית  בחי'  שהוא  זית  ועלה 
ולא  יד  לא  נחשב  ולא  הזית,  פרי  עם  מחובר  ואינו 
עוקצין  דמס'  ב'4  פרק  בריש  כדאיתא  להזית  שומר 
דלא  שם  וברע"ב  טהורין  בטרפיהן  שכבשן  זיתים 

1( תהלים נב, י.
יסוד  תפארת  והיינו  אדנ"י,  הוי'  מצפ"ץ*  גי'  שמן,  זית  וז"ל:   )2
ומלכות עמהם, תסיר** הוי' פשוט מן זית נשאר שמן, וזהו זית שמן 

כי הזית ממנו יוצא שמן.
יתרו  )ראה אור התורה  הוי' בא"ת ב"ש.  *( מצפץ הוא אותיות שם 

א'ד-ה(.
**( פירוש: זית )בגי' 417(, וכשתסיר מספר שם "יהו'" )417 – 26( 

= 391, שהוא בגימטריא "שמן" עם הכולל )391(.
3( וז"ל: זית רענן, יסוד ז"א בבית אלקי"ם מלכות, והוא דוד עטרת 

היסוד ז"א ואני כזית רענן.
4( פרק ב' משנה א', "זיתים שכבשם" )פירוש רע"ב: ביין או בחומץ 
או בשאר משקין( "בטרפיהם" )עם העלין שלהם, עלה זית מתרגמינן 
ְטַרף ֵזיָתא( "טהורים" )אם נגע שרץ בעלין, טהורים הזיתים והעלים, 

דלא חשיבי העלים לא יד ולא שומר(.

הכורת  הוא  ע"ש,  שומר  ולא  יד  לא  העלים  חשיבי 
ספר  שהוא  גט  ענין  והיינו  ואשה,  איש  בין  ומפריד 
כריתת, הכורת בין איש לאשה, והוא היפך מן "ספר 
זו"ן  יחוד  על  שרומז  חד"  דאינון  דרגין  תרין  זכרון 
כמ"ש בזוה"ק5 פ' ויקהל דף ר' ע"א. וההיפך מזה הוא 
ולכן  יתחברו,  שלא  לבינה  בינו  הכורת  כריתות  ספר 
כותבין גט שהוא הכורת ומפריד בין איש לאשה על 

עלה של זית.
היונה  של  בפי'  שהי'  טרף  זית  העלה  הוא  וי"ל 
רומז  ונח  האשה,  מל'6  על  רומז  היונה  נח.  ששלח 
היונה,  שבפי  טרף  זית  והעלה  הזכר,  ז"א  יסוד7  על 
ע"ד  הוא  תביר,  כתרגומו8  הוא שבור,  טרף  שפירוש 

כמו גט. כי פירוש גט הוא שבירה.
ובמדרש אגדה9 יהיו מזונותי מרורין כזית בידו של 
הקב"ה ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודם. והיינו כי 
לא  כו'  שארה  כמ"ש10  במזונותי'  חייב  בעלה  אשה 
יגרע, וכשמתגרשת מבעלה, אינה מתפרנסת מבעלה 

אלא מידו של הקב"ה.
הוא  שילוחין  אותה,  ששלח  לנח  לו  שרמזה  זהו 
מזונותי  שיהיו  מביתו,  ושלחה  כמ"ש11  גירושין 
מרורין כזית בידו של הקב"ה ולא מתוקין כדבש בידי 

בשר ודם.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד ס

מאי  )ושואל(  זכרון,  בספר  ויכתב  טז(  ג,  מלאכי  )מש"כ  וז"ל:   )5
איהו וכו' )מה הוא, ואיזה ספירה נקראת ספר זכרון(, זכרון )הוא( את 
קיימא קדישא )אות ברית קודש(, דנטיל וכניש לגבי' כל חיין דלעילא 
)שנוטל ומקבץ אליו את כל החיים שלמעלה, הרי( ספר זכרון, תרין 
דרגין )הם שתי מדרגות, דהיינו "ספר" יסוד דנוקבא, "זכרון" יסוד – 

האות ברית קודש(, דאינן חד )שהם בחי' אחת( ע"ש.
6( ראה אור התורה שיר השירים עמוד שי.

נח  נח. סד. ביאור הזהר להצמח צדק פרשת  גם לעיל סימן  7( ראה 
עמוד יח ואילך.

ָנִחית  ְּתִביר  ֵזיָתא  "ְטַרף  אונקלוס  ותרגום  בפיה"  טרף  זית  "עלה   )8
ְּבפּוַמה".

9( ראה עירובין יח:, סנהדרין קח:, פרש"י עה"פ.
10( שמות כא, י.

11( דברים כד, א.

לקוטי לוי יצחק על התורה



מג

כה, י – ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי 
ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו

יב. ענין הארון בעבודת ה':
כל יהודי הוא משכן ומקדש לו ית', כדברי רז"ל1 הידועים 
כשם  הרי  בתוכם",  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  הכתוב  על 
ו"קודש  “קודש"  “עזרה"   – דיורין"  “שלשה  ישנם  שבמקדש 
הקדשים"2 )שבו נמצא הארון( – כך ישנם שלשה דיורין אלו 

במקדש הפרטי שאצל כל יהודי:
בחינת  בעבודה  הוא  החיצון,  המזבח  עמד  שבה  העזרה 
חיצוניות הלב3: "קודש" שבו נמצא מזבח הפנימי – פנימיות 
פנימיות   – הארון4  נמצא  שבו  הקדשים",  ו"קודש  הלב; 
דפנימיות הלב5 – יחידה6; שעל בחי' זו נאמר "בבאה דבבואה 
לית להו"7, ואפילו על דרגות שלמטה מזה הרבה נאמר "וגם 
בשעת החטא היתה באמנה אתו ית'"8, שהיא תמיד בשלימות 
)– נצחי( ואין שייך שמשהו )"אויבים"( ישלטו עלי' ויגעו בה9.

וי"ל שבחינה זו היא ה"משה" שבכל אחד ואחד10, בדוגמת 
משה  תורת  "זכרו  משה,  של  ענינו  הוא  )תורה11(  שהארון 

עבדי"12.
בזה מובן שבשני הזמנים – זמן המשכן וזמן דלעתיד לבוא 
– נמצא הארון )פנימיות דפנימיות הלב, בחי' משה( במקומו 
בדרגתו  הי'  הדור  כל   – דעה13  דור  הי'  המדבר  דור  ובגלוי: 
בכתבי  )כמבואר  העליון  דעת  הוא  שענינו  רבינו  משה  של 
האריז"ל14(; וגם בביאת המשיח )בזמן שבו יקויים מ"ש "ומל 
"נקודת  תתגלה  הדקה16(  הקליפה  גם   – לבבך"15  את  ה"א 

פנימיות הלב", בחי' משה.
)כל  שני  ומקדש  )בסופו(  ראשון  מקדש  בזמן  משא"כ 

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

2( אור התורה ויקהל עמוד ב'קצה. ד"ה והוא עומד תרס"ג פ"ב. ד"ה כי הוא יברך ה'ש"ת 

בתחילתו. ולהעיר מרמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכה ה.

3( כידוע דמזבח החיצון ומזבח הפנימי הם חיצוניות ופנימיות הלב – תורת חיים תרומה 

תמג, א ואילך. אור התורה שם עמוד ב'ריג. דרך מצותיך פו, ב ואילך. ועוד.

לקמן  וראה  שם.  עיין  רביעית,  דרגא  שהוא   198 עמוד  טז  חלק  שיחות  לקוטי  ראה   )4

הערה 6.

5( ראה לקוטי תורה תצא )לו, א( דגם בפנימיות הלב יש פנימית דפנימית.

ב'רט  )עמוד  שם  התורה  אור  א(.  )תמח,  שם  חיים  )תורת  בכ"מ  מהמבואר  להעיר   )6

פנימיות הכתר, יחידה.  )נגד בד שביריעות( בחי'  ואילך(. דרך מצותיך שם( דארון הוא 

וראה גם כן לקוטי תורה נשא )כג, רע"ג( שנשיאת הארון הוא ענין והחמישית לפרעה, 

התגלות עתיק כו'.

7( יבמות קכב, וש"נ. לקוטי תורה תצא לז, ג ובכ"מ.

8( תניא סוף פרק כד. וראה מקומות שנסמנו בהערה 6 שהארון הוא ענין אהבה מסותרת.

9( דעלי' נאמר )זח"ב קיד, א( אע"ג דאזיל הכא והכא דיוקנא אשתאר בך לעולם – סד"ה 

תקעו עת"ר. עשר תעשר תש"א פ"ה.

10( תניא ריש פרק מב. וראה בהעלותך יא, כא. ע"ח של"ב פ"א )“בזהר בהעלותך" וצ"ע(. 

אחד  שבכל  משה  דניצוץ  סע"ד(  )ה,  פקודי  תורה  לקוטי  וראה  ובכ"מ.  פ"ו.  של"ח  שם 

ואחד הוא ענין מסירת נפש דאחד בביטול ממש.

11( דאין בארון רק שני )ה(לוחות גו' – מלכים-א ח, ט. דברי הימים-ב ה, י.

12( מלאכי ג, כב. שבת פט, א.

13( ראה ויק"ר פ"ט, א. במדב"ר פי"ט, ג. ועוד.

14( ע"ח שער הכללים פי"א. של"ב שם. שער הפסוקים ר"פ שמות. ובכ"מ.

15( נצבים ל, ו.

16( אגרת הקודש ס"ד – עיין שם בארוכה.

בידי  נפל  ולא  בשלימות  הארון  הי'  אז  שגם  שאע"פ  זמנו(, 
אויבים ח"ו – הרי הי' אז בהעלם, “גנזו יאשיהו".

יג. עפ"י הנ"ל אפשר גם להסביר, בפנימיות הענינים, מה 
שהרמב"ם17 מדייק לקרוא את המשכן – "מקדש המדבר" )כי, 
כידוע, מרמז הרמב"ם בספרו כמה ענינים של קבלה18 – ועד"ז 

בעניננו(:
בלשון "מקדש המדבר" מרומזת המעלה הנ"ל של המשכן 
)שבו הי' הארון במקומו ובגלוי( – כי פנימיות דפנימיות הלב 
“אדם"  מבחי'  למעלה  שהיא  שבנשמה,  “מדבר"  בחינת  היא 
שבנשמה – “לא ישב אדם שם"19 למעליותא, מסירות נפש 

שלמעלה מטעם ודעת20.
מ"אדם":  שלמעלה  "מאד"  בחי'  במשיח  גם  מצינו  ולכן 
"הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד"21 – ש"מאד" )אע"פ 
מורה  בצירוף שהוא(  זהו  אותיות אדם"22, אבל  הוא  ש"מאד 
אלא   – אדם  מצירוף  למעלה   – כלל"23  גבול  בלי  "בחי'  על 
משיח  ע"י  שיוחזר  הארון,  דרגת  זוהי  כי  דקדושה,  מדבר 

למקומו ובגלוי.
דיבור  מחשבה  הבחינות  ג'  על  מורה  ש"אדם"  ידוע24  יד. 
ועפי"ז  מעשה(.   – מ'  דיבור,   – ד'  מחשבה,   – )א'  ומעשה 
נמצא, שבצירוף "מאד", שלמעלה מציור אדם, ההתחלה היא 

אות מ' – מעשה.
הביאור בזה: ענין המסירות נפש בא לידי ביטוי דוקא בענין 
המעשה, דנעוץ תחילתן בסופן דוקא; וע"ד המבואר25 בענין 
בא  הגשמי  הזה  בעולם  שדוקא  הזה",  בעולם  לך  ערוך  "אין 
לידי ביטוי ה"אין ערוך" שלמעלה – כן הוא גם בנוגע לה"אין 
ערוך" שביהודי, שכח המסירות נפש של פנימיות דפנימיות 
הלב, ה"אין ערוך" שבנשמה, בא לידי ביטוי דוקא בכח העשי' 

שלו26.
וזהו הקשר בין שני הענינים שבמשכן ומקדש שלישי – )א( 
ומקדש  וכלי המשכן  )ב( חלקי  ובגלוי,  שהארון הוא במקומו 

הגשמיים הם נצחיים –
כי ענין הארון – פנימיות דפנימיות הלב – מתבטא דוקא 

בענין העשי'; הנצחיות הגשמית של חלקי וכלי המקדש.
חידושים וביאורים על הרמב"ם הלכות בית הבחירה חלק 

ב שיחה ד', סעיפים יב-יד – לקוטי שיחות חלק טז פקודי 

)ב(

17( הלכות בית הבחירה פרק א הלכה יב.

)שה"ג  הוי'  ר"ת   – החכמות"  ועמוד  היסודות  “יסוד  החזקה  יד  ספרו  וכהתחלת   )18

השיחות  ספר  וראה  הרמב"ם(.  של  נכדו  הנגיד,  דוד  ר'  בשם   – רמב"ם  מע'  להחיד"א 

ה'ש"ת עמוד 41 ובהערה שם. לקוטי שיחות חלק ג עמוד 768 הערה 18.

19( ירמי' ב, ו.

20( ראה לקוטי תורה במדבר ד, ג ואילך. שיר השירים כב, א. כג, סוף עמוד ב ואילך. ועוד. 

בחי'  “העלאת  ענין  הוא  הארון  דנשיאת  ג(  עמוד  ריש  )כג,  נשא  תורה  מלקוטי  ולהעיר 

התורה שנק' אדם . . לעצמות אור אין סוף בחי' כי לא אדם הוא כו'".

21( ישעי' נב, יג.

22( תורה אור מו, ד. ע"פ ב"ר פ"ח, ה )ורש"י לב"ר שם(.

23( המשך וככה תרל"ז פ"כ.

24( לקוטי תורה בהעלותך לא, ג.

25( המשך תער"ב חלק ב עמוד א'קנא. א'קנח ספר המאמרים תשי"א סוף עמוד 113 

ואילך. סוף עמוד 117 ואילך. ועוד.

26( ע"ד משנ"ת )קונטרס ענינה של תורת החסידות סי"ח ואילך( לענין גילוי בחי' יחידה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תרומה
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i"yx£‰Óe¯z ÈÏŒeÁ˜ÈÂ∑,לׁשמי לי.‰Óe¯z∑.נדבה הפרׁשה מּממֹונם לי BaÏ.יפריׁשּו ep·cÈ∑ לׁשֹון ¿ƒ¿ƒ¿»ְִִִ¿»ְְְִִִַַָָָָָָƒ¿∆ƒְ
ּבלע"ז  פיישנ"ט טֹוב, רצֹון לׁשֹון והּוא ‡˙È˙Óe¯zŒ.נדבה eÁ˜z∑ אמּורֹות ּתרּומֹות ג' רּבֹותינּו: אמרּו ְְְְַַָָָƒ¿∆¿»ƒְְֲֵַָ

ּתרּומת ּכאן: ואחת, פקּודי". ּב"אּלה ׁשּמפרׁש ּכמֹו האדנים, מהם ׁשּנעׂשּו לּגלּגלת, ּבקע ּתרּומת אחת, ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
י"ג  ואחד. אחד ּכל  נדבת הּמׁשּכן, ּתרּומת ואחת, צּבּור. קרּבנֹות מהן לקנֹות לּקּפֹות, לּגלּגלת ּבקע ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻהּמזּבח

ּבהם ּדברים  ּכׁשּתדקּדק ּכהּנה, לבגדי אֹו הּמׁשּכן, למלאכת הּוצרכּו ּכּלם ּבענין, .האמּורים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 287 'nr f"hg y"ewl t"r)

xAfBd zgiwlA wx "DnWl"¦§¨©¦§¦©©¦§¨

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומה מה מה מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו־־־־לילילילי
לׁשמי – ובפרש"י)לי ב. (כה, ְִִִ

"ג' רש"י ּכדפרׁש עסקינן (דּביּה הּמזּבח ּתרּומת לגּבי הּדין הרי וקׁשה, "לׁשמּה". ּבכּונה הּתרּומה את לתת ׁשּצרי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָוהינּו,
וּדאי  ּבעל-ּכרחֹו ּוכׁשּנֹותן הּׁשקלים"), על "ממׁשּכנין (ׁשהרי ּבעל-ּכרחֹו ּגם מהּנֹותן ׁשּלֹוקחים הּוא ּכאן") אמּורֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּתרּומֹות

לׁשמּה? מכּון ְְִֵֵַָאינֹו
"ויּתנּו (ולא לי" "ויּקחּו הּכתּוב וכלׁשֹון הּגזּבר, ּבלקיחת כ"א הּתרּומה, ּבנֹותן ּדין אינּה ּדלׁשמּה הּכּונה ּדבאמת לֹומר: ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש

לׁשמּה. מהּנֹותן לקחת לכּון צרי ּדהּגזּבר והינּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָלי"),
לֹומר: יׁש לׁשמּה, לקחת צרי הּגזּבר ורק ּדלׁשמּה הּכּונה נֹוגע אינֹו ׁשּבהּנתינה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּטעם

ׁשמים. לנכסי ּולהקּדיׁשם הדיֹוט, מרׁשּות להעבירם ּדברים: ׁשני צרי ׁשמים, ּכנכסי ויחׁשבּו יקּדׁשּו האדם ׁשּנכסי ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּכדי
טֹוב". ועׂשה מרע "סּור הּכתּוב לׁשֹון ְְֲֵֵַַַָָוע"ד

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„ÈÓב  ÔeL¯ÙÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿√»«
Ôe·qz daÏ dÚ¯zÈc ¯·b Ïk ÔÓ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»ƒ»¿«ƒƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿

:È˙eL¯Ù‡ ˙È»«¿»ƒ
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oNdlC(oexkfd):b dxez ¦§©¨

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy
לא  ולזה ההדיֹוט, מרׁשּות ׁשּיּוסר הּוא ּדהעּקר הּנֹותן, ׁשל ּכּונֹותיו נֹוגע אינֹו ההדיֹוט, ּברׁשּות עדין נמצא ּכׁשהּדבר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּנה,
ּתעבר  ׁשהּתרּומה הּוא העּקר ּכי ּדלׁשמּה הּכּונה נֹוגע אינֹו הּתרּומה ּבנתינת ולכן מרׁשּותֹו. ּבפעל העברה כ"א ּכּונה ְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹצרי

ְֵמרׁשּותֹו.
להעלֹותֹו צרי אּלא ההדיֹוט מרׁשּות ההֹוצאה מסּפיק לא אז ׁשמים, ּכנכסי ׁשּיחׁשב - החפץ את להקּדיׁש ּכדי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאבל

לׁשמּה. לכּון צרי ההקּדׁש לרׁשּות ׁשּמעבירֹו הּגזּבר ולכן ּכּונה. ּגם צרי ולזה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּולהקּדיׁשֹו,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 908 'nr b"g y"ewl t"r)

dwcSd zgiwlA dpEMd©©¨¨¦§¦©©§¨¨

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומה מה מה מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו־־־־לילילילי
לׁשמי – ובפרש"י)לי ב. (כה, ְִִִ

ּתרּומה"? לי "ויּתנּו הול"ל ּדלכאֹו' ּתרּומה", לי "ויּקחּו נאמר מּדּוע הּקּוׁשיא ְְְְְְְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָידּועה
לקיחת  – לי" ה"ויּקחּו ּגם כ"א "לׁשמי" צ"ל הּצדקה נתינת רק ּדלא הּכתּוב, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא הרמז, ע"ד זה לבאר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש

הּקּב"ה. לׁשם צ"ל ְְֵַַָָָָהּצדקה
רכּוׁשֹו הּוא ׁשהּכסף ּדמּכיון כ"כ. חּדּוׁש אינֹו הּמצוה, לׁשם – "לׁשמי" צדקה לּתן צרי – העׁשיר – ׁשהּנֹותן זה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּדהּנה

"לׁשמי". צדקה מצות לקּים ּבׁשביל (ּבד"כ) ה"ז לזּולתֹו, ונֹותנֹו מהּכסף ּכׁשּנפרד הרי להּׂשיגֹו, והתיּגע ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּפרטי,
וזה  "לׁשמי". ּכּונה ּבזה ּתהיה ׁשּלא ויּתכן ּביתֹו, ּובני עצמֹו לפרנס עצמֹו, לׁשם לֹוקחּה ה"ה הּצדקה, את הּלֹוקח העני ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹא

הּקּב"ה. לׁשם הּצדקה את לקחת צרי העני ׁשּגם הּכתּוב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמׁשמיענּו
ּבסה"ק הּמבאר ע"פ שם)והּוא תנחומא ה. פל"א, שמו"ר ועייג"כ תקעו. ד"ה תרכ"ח סה"מ עֹולמֹו(ראה את הּקּב"ה ׁשּברא ּדהּטעם ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ענין  ּבעֹולם הי' לא להם, הּנצר ּכל את לכּלם היה אם ּכי הּוא מהעׁשירים ּדוקא ּכסּפם את מקּבלים ׁשהענּיים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּבאפן
והּצדקה. ְְֶֶַַָָהחסד

הּמעֹות  לֹו נֹותן ׁשהעׁשיר ידי דעל "לׁשמי", אּלא ּפרנסתֹו, לֹו יהיה עי"ז ּכי לא הּצדקה, את לקּבל העני צרי זה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּולׁשם
ּבעֹולם. הּצדקה ענין ְְְִִֵַַַָָָָמתקּים

(â)óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä úàæå§ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðe§«¤

i"yx£'B‚Â ˙LÁe ÛÒÎÂ ·‰Ê∑ ׁשּבא הּכסף מן חּוץ לּבֹו, ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש ּבנדבה, ּבאּו ּכּלם »»»∆∆¿…∆¿ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּנאמר: יֹותר, ּכסף ׁשם ׁשהצר הּמׁשּכן מלאכת ּבכל מצינּו ולא אחד. לכל הּׁשקל מחצית (לקמן ּבׁשוה, ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

הּכסף לח) ּוׁשאר וגֹו'". לּגלּגלת ּבקע וגֹו' העדה ּפקּודי ׁשרת "וכסף לכלי עׂשאּוה ּבנדבה, ׁשם .הּבא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

(ã):íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«
i"yx£˙ÏÎ˙e∑ירק וצבעֹו חּלזֹון, ּבדם צבּוע מד)צמר מנחות ד. ׁשּׁשמֹו∑ÔÓb¯‡Â.(יבמות צבע מּמין צבּוע צמר ¿≈∆ְְְִִֶֶַַָָָֹ¿«¿»»ְִִֶֶֶֶַַָ

c‰·‡ג  ÔB‰pÓ Ôe·q˙c ‡˙eL¯Ù‡ ‡„Â¿»«¿»»ƒƒ¿ƒ¿«¬»
:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»
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äë(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
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i"yx£‰Óe¯z ÈÏŒeÁ˜ÈÂ∑,לׁשמי לי.‰Óe¯z∑.נדבה הפרׁשה מּממֹונם לי BaÏ.יפריׁשּו ep·cÈ∑ לׁשֹון ¿ƒ¿ƒ¿»ְִִִ¿»ְְְִִִַַָָָָָָƒ¿∆ƒְ
ּבלע"ז  פיישנ"ט טֹוב, רצֹון לׁשֹון והּוא ‡˙È˙Óe¯zŒ.נדבה eÁ˜z∑ אמּורֹות ּתרּומֹות ג' רּבֹותינּו: אמרּו ְְְְַַָָָƒ¿∆¿»ƒְְֲֵַָ

ּתרּומת ּכאן: ואחת, פקּודי". ּב"אּלה ׁשּמפרׁש ּכמֹו האדנים, מהם ׁשּנעׂשּו לּגלּגלת, ּבקע ּתרּומת אחת, ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
י"ג  ואחד. אחד ּכל  נדבת הּמׁשּכן, ּתרּומת ואחת, צּבּור. קרּבנֹות מהן לקנֹות לּקּפֹות, לּגלּגלת ּבקע ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻהּמזּבח

ּבהם ּדברים  ּכׁשּתדקּדק ּכהּנה, לבגדי אֹו הּמׁשּכן, למלאכת הּוצרכּו ּכּלם ּבענין, .האמּורים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
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ּתּתּתּתררררּוּוּוּומה מה מה מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו־־־־לילילילי
לׁשמי – ובפרש"י)לי ב. (כה, ְִִִ

"ג' רש"י ּכדפרׁש עסקינן (דּביּה הּמזּבח ּתרּומת לגּבי הּדין הרי וקׁשה, "לׁשמּה". ּבכּונה הּתרּומה את לתת ׁשּצרי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָוהינּו,
וּדאי  ּבעל-ּכרחֹו ּוכׁשּנֹותן הּׁשקלים"), על "ממׁשּכנין (ׁשהרי ּבעל-ּכרחֹו ּגם מהּנֹותן ׁשּלֹוקחים הּוא ּכאן") אמּורֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּתרּומֹות

לׁשמּה? מכּון ְְִֵֵַָאינֹו
"ויּתנּו (ולא לי" "ויּקחּו הּכתּוב וכלׁשֹון הּגזּבר, ּבלקיחת כ"א הּתרּומה, ּבנֹותן ּדין אינּה ּדלׁשמּה הּכּונה ּדבאמת לֹומר: ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש

לׁשמּה. מהּנֹותן לקחת לכּון צרי ּדהּגזּבר והינּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָלי"),
לֹומר: יׁש לׁשמּה, לקחת צרי הּגזּבר ורק ּדלׁשמּה הּכּונה נֹוגע אינֹו ׁשּבהּנתינה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּטעם

ׁשמים. לנכסי ּולהקּדיׁשם הדיֹוט, מרׁשּות להעבירם ּדברים: ׁשני צרי ׁשמים, ּכנכסי ויחׁשבּו יקּדׁשּו האדם ׁשּנכסי ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּכדי
טֹוב". ועׂשה מרע "סּור הּכתּוב לׁשֹון ְְֲֵֵַַַָָוע"ד
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dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy
לא  ולזה ההדיֹוט, מרׁשּות ׁשּיּוסר הּוא ּדהעּקר הּנֹותן, ׁשל ּכּונֹותיו נֹוגע אינֹו ההדיֹוט, ּברׁשּות עדין נמצא ּכׁשהּדבר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּנה,
ּתעבר  ׁשהּתרּומה הּוא העּקר ּכי ּדלׁשמּה הּכּונה נֹוגע אינֹו הּתרּומה ּבנתינת ולכן מרׁשּותֹו. ּבפעל העברה כ"א ּכּונה ְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹצרי

ְֵמרׁשּותֹו.
להעלֹותֹו צרי אּלא ההדיֹוט מרׁשּות ההֹוצאה מסּפיק לא אז ׁשמים, ּכנכסי ׁשּיחׁשב - החפץ את להקּדיׁש ּכדי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאבל

לׁשמּה. לכּון צרי ההקּדׁש לרׁשּות ׁשּמעבירֹו הּגזּבר ולכן ּכּונה. ּגם צרי ולזה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּולהקּדיׁשֹו,
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ּתּתּתּתררררּוּוּוּומה מה מה מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו־־־־לילילילי
לׁשמי – ובפרש"י)לי ב. (כה, ְִִִ

ּתרּומה"? לי "ויּתנּו הול"ל ּדלכאֹו' ּתרּומה", לי "ויּקחּו נאמר מּדּוע הּקּוׁשיא ְְְְְְְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָידּועה
לקיחת  – לי" ה"ויּקחּו ּגם כ"א "לׁשמי" צ"ל הּצדקה נתינת רק ּדלא הּכתּוב, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא הרמז, ע"ד זה לבאר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש

הּקּב"ה. לׁשם צ"ל ְְֵַַָָָָהּצדקה
רכּוׁשֹו הּוא ׁשהּכסף ּדמּכיון כ"כ. חּדּוׁש אינֹו הּמצוה, לׁשם – "לׁשמי" צדקה לּתן צרי – העׁשיר – ׁשהּנֹותן זה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּדהּנה

"לׁשמי". צדקה מצות לקּים ּבׁשביל (ּבד"כ) ה"ז לזּולתֹו, ונֹותנֹו מהּכסף ּכׁשּנפרד הרי להּׂשיגֹו, והתיּגע ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּפרטי,
וזה  "לׁשמי". ּכּונה ּבזה ּתהיה ׁשּלא ויּתכן ּביתֹו, ּובני עצמֹו לפרנס עצמֹו, לׁשם לֹוקחּה ה"ה הּצדקה, את הּלֹוקח העני ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹא

הּקּב"ה. לׁשם הּצדקה את לקחת צרי העני ׁשּגם הּכתּוב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמׁשמיענּו
ּבסה"ק הּמבאר ע"פ שם)והּוא תנחומא ה. פל"א, שמו"ר ועייג"כ תקעו. ד"ה תרכ"ח סה"מ עֹולמֹו(ראה את הּקּב"ה ׁשּברא ּדהּטעם ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ענין  ּבעֹולם הי' לא להם, הּנצר ּכל את לכּלם היה אם ּכי הּוא מהעׁשירים ּדוקא ּכסּפם את מקּבלים ׁשהענּיים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּבאפן
והּצדקה. ְְֶֶַַָָהחסד

הּמעֹות  לֹו נֹותן ׁשהעׁשיר ידי דעל "לׁשמי", אּלא ּפרנסתֹו, לֹו יהיה עי"ז ּכי לא הּצדקה, את לקּבל העני צרי זה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּולׁשם
ּבעֹולם. הּצדקה ענין ְְְִִֵַַַָָָָמתקּים

(â)óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä úàæå§ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðe§«¤

i"yx£'B‚Â ˙LÁe ÛÒÎÂ ·‰Ê∑ ׁשּבא הּכסף מן חּוץ לּבֹו, ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש ּבנדבה, ּבאּו ּכּלם »»»∆∆¿…∆¿ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּנאמר: יֹותר, ּכסף ׁשם ׁשהצר הּמׁשּכן מלאכת ּבכל מצינּו ולא אחד. לכל הּׁשקל מחצית (לקמן ּבׁשוה, ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

הּכסף לח) ּוׁשאר וגֹו'". לּגלּגלת ּבקע וגֹו' העדה ּפקּודי ׁשרת "וכסף לכלי עׂשאּוה ּבנדבה, ׁשם .הּבא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

(ã):íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«
i"yx£˙ÏÎ˙e∑ירק וצבעֹו חּלזֹון, ּבדם צבּוע מד)צמר מנחות ד. ׁשּׁשמֹו∑ÔÓb¯‡Â.(יבמות צבע מּמין צבּוע צמר ¿≈∆ְְְִִֶֶַַָָָֹ¿«¿»»ְִִֶֶֶֶַַָ

c‰·‡ג  ÔB‰pÓ Ôe·q˙c ‡˙eL¯Ù‡ ‡„Â¿»«¿»»ƒƒ¿ƒ¿«¬»
:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ÈfÚÓe:ד  ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈
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(b).'Bâå úLçðe óñëå áäæb"i ¨¨¨¤¤§Ÿ¤§
KxFvl l`xUi E`iadW ElNd mixaCd©§¨¦©¨¤¥¦¦§¨¥§¤

,oMWOd zk`ln,'dacp'A E`A mNEM §¤¤©¦§¨¨¨¦§¨¨
FAl FacPX dn Wi` Wi``iad ¦¦©¤§¨¦¥¦

,mxzezFnExYd xEriW did `l KklE §¨©§¨Ÿ¨¨¦©§
,aEvwdeWA `AW 'sqM'd on uEg ¨¦©¤¤¤¨§¨¤

dxFY daiIgW xg`n ,mNEM icin¦¥¨¥©©¤¦§¨¨
:aEvw xEriW EPOn `iadlzivgn' §¨¦¦¤¦¨©£¦

cg` lkl 'lwXd(a weqt i"yx d`x),`le ©¤¤§¨¤¨§Ÿ
Epivnzk`ln lkAznwdoMWOd ¨¦§¨§¤¤£¨©©¦§¨

xzFi sqM mW KxvEdWwx oMW ,dGn ¤§©¨¤¤¥¦¤¤¥©
WxFtn micEOrd ieeaE mipc`Ä£¨¦§¨¥¨©¦§¨
lM EwiRqd KM mWlE ,sqMn EUrPW¤©£¦¤¤§¥¨¦§¦¨

FnM ,wEIcA milwXd i`vgxn`PW £¨¥©§¨¦§¦§¤¤¡©
(gkÎdk ,gl onwl)dcrd icEwR sqke'§¤¤§¥¨¥¨

dXnge zF`n raWE sl`e xMM z`n§©¦¨§¤¤§©¥©£¦¨
WcTd lwWA lwW miraWerwA §¦§¦¤¤§¤¤©Ÿ¤¤©

'Fbe zlBlBl...sqMd xMM z`n idie ©ª§Ÿ¤§©§¦§©¦©©¤¤
ipc` z`e WcTd ipc` z` zwvl̈¤¤¥©§¥©Ÿ¤§¥©§¥
zF`Od raWE sl`d z`e 'ebe zkxRd©¨Ÿ¤§¤¨¤¤§©©¥

.'micEOrl miee dUr miraWe dXnge©£¦¨§¦§¦¨¨¨¦¨©¦
iRqkA iC did oMWOd KxFvNW ixd£¥¤§¤©¦§¨¨¨©§©§¥

,lwXd zivgnmW `Ad sqMd x`WE ©£¦©¤¤§¨©¤¤©¨¨
dacpAcFr xn`PW FnM](ck ,dl oldl) ¦§¨¨§¤¤¡©

E`iad zWgpE sqM znExY mixn lM'¨¥¦§©¤¤§Ÿ¤¥¦
,[''d znExY z`zxW ilkl EdE`Ur ¥§©£¨¦§¥¨¥

sqM miiEUrd (WCwOd zcFar ilM)§¥£©©¦§¨¨£¦¤¤
(eh ,l oldl i"yx ,i"`a):c dxez

(c).úìëúeoFfNg mcA rEav xnv §¥¤¤¤¨©§©¦¨
miraWl zg` mId on dlFrd bC oin=]¦¨¨¤¦©¨©©§¦§¦



dnexzמו zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy
ּפׁשּתן ∑LLÂ.ארּגמן  עּזים,∑ÌÈfÚÂ.הּוא ׁשל עּזים נֹוצה ולא העּזים מן הּבא ּומעּזי, אּונקלֹוס: ּתרּגם לכ ְַָָ¿≈ְִָ¿ƒƒְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

עּזיא  עּזים ׁשל ׁשּתרּגּום .עצמן, ְְִִִֶֶַַַָָ

(ä)éöòå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬
:íéhL¦¦«

i"yx£ÌÈÓc‡Ó∑ אדם היּו עּבּודן צבּועֹות כח)∑ÌÈLÁz.לאחר לׁשעה,(שבת אּלא היתה ולא חּיה, מין ¿»»ƒְְִַַָָָֹ¿»ƒְְְִֶַָָָָָָֹ
ׁשּלֹו ּבגונים ּומתּפאר ׁשּׂשׂש ססּגֹונא, מתרּגם לכ לּה, היּו ּגונים ÌÈhL.והרּבה ÈˆÚÂ∑ להם היּו ּומאין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ«¬≈ƒƒִֵֶַָָ

והביא ּבּמדּבר? ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא: רּבי ּפרׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מּמצרים  ּכׁשּיצאּו עּמהם לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים .ארזים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn - (jli`e 146 'nr `"lg y"ewl t"r)

mixvnA l`xUi ipA zngp¤¨©§¥¦§¨¥§¦§©¦

ׁשׁשׁשׁשּטּטּטּטיםיםיםים:::: ֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַֽֽֽֽֽֽֽֽועציועציועציועצי
והביא  ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא, רּבי ּפרׁש ּבּמדּבר, להם היה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּומאין

מּמצרים ּכׁשּיצאּו עּמהם לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים ובפרש"י)ארזים ה. (כה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
סמּוכים, מיערֹות לקחּתם אֹו האּמֹות מּתּגרי לקנֹותם יׂשראל ּבני יכֹולים היּו הּמׁשּכן לבנּית ארזים להּׂשיג ּכדי הרי לעּין, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֻיׁש

ּבמצרים? אֹותם ולנטע יׂשראל מארץ ארזים אּתֹו להביא אבינּו יעקב הצר מּדּוע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻוא"כ
מּצרת  יׂשראל ּבני את לנחם ּכי אבינּו יעקב ּכן ׁשעׂשה "נחמה". מּלׁשֹון – ּתנחּומא" "רּבי ּפרׁשֹו זה ּדענין הּדרּוׁש, ע"ד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹוי"ל

ָָּגלּותם.
ּתׁשליכּו היאֹורה הּיּלֹוד הּבן ּכ"ּכל ּגזרֹות עם ּביֹותר, קׁשה ּבגלּות ּבמצרים, יׂשראל היּו היתה ּדכאׁשר זּו הּנה וכיֹו"ב, הּו" ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

יעקב. ׁשּנטע הארזים את ּכׁשראּו ְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנחמתם
עלה" ּגם אעל "אנכי – הּקּב"ה להם ׁשהבטיח ׁשּידעּו ד)ּדאף מו, ארזים (ויגש יׁש ׁשהּנה ּבעיניהם ׁשראּו לזה ּדֹומה אי"ז , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

הּמׁשּכן. את ּבהם ויבנּו עּמהם, אּלּו ארזים ויקחּו מּמצרים ׁשּיצאּו על-מנת רק ּבמצרים יעקב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשּנטע

(å)ì íéîNa øànì ïîLúøè÷ìå äçLnä ïîL ¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
:íénqä©©¦«

i"yx£¯‡nÏ ÔÓL∑ז זית ּתמיד להעלֹותׁשמן ‰ÁLn‰.נר ÔÓLÏ ÌÈÓNa∑ למׁשח הּמׁשּכן ׁשּנעׂשה ּכלי ∆∆«»…ְֲִִֵֶֶַַָָ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

BbÒÒ‡ה  ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

ÁLÓÏ‡ו  ‡iÓÒea ‡˙e¯‰‡Ï ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿«»¿ƒ¿»
‡˙e·¯„:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»
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[dpWFrave ,l"fg oFWlA `xwPd `Ed ¨¨§¦§©¦§¨¦§
,'wFxi'(riwxd oeebM `Ede(.cn zegpn): ¨§¦§©¨¨¦©

.ïîbøàårav oiOn rEav xnv §©§¨¨¤¤¨©¦¦¤©
,'onBx`' FnXWmFc`d ipeeBn `Ede ¤§©§¨¨§¦§¨¥¨¨

ddMd: ©¥¤
.LLå`EdlW hEg(oYWtFrave , §¥¤¦§¨§¦§
oal: ¨¨

.íéfòå`N` ,miGr zFxFrl dpeEMd oi` §¦¦¥©©¨¨§¦¦¤¨
n miiEUrd mihEglmiGr lW dvFp- §¦¨£¦¦¨¤¦¦

iExw miGrd xrU] miGr lW xriU¥¨¤¦¦§©¨¦¦¨
Kx Fpi`W itl ,'xnv' `le 'dvFp'¨§Ÿ¤¤§¦¤¥©

miIg ilrA x`W xrUM(:hl zegpn i"yx).[ ¦§©§¨©£¥©¦
e,'iGrnE' qElwpE` mBxY Kkl§¨¦§¥§§§©¥

FWExiRW' :xaC`le ,'miGrd on `Ad ¤¥¨¨©¨¦¨¦¦§Ÿ

mnvr 'miGr'zFxFr FrnWOW) ¦¦©§¨¤©§¨
(miGrdmiGr lW mEBxYW ,`Ed ¨¦¦¤©§¤¦¦
'`IGr'(n"eviw):d dxez ¦©¨

(d).íéîcàî,'miOEc`' xn`p `l §¨¨¦Ÿ¤¡©£¦
miOEc` Eid `NW itl ;'minC`n' `N ¤̀¨§¨¨¦§¦¤Ÿ¨£¦

`N` ,mraHnEid zFrEav(mc` iciA) ¦¦§¨¤¨§¨¦¥¨¨
ravAocEAr xg`l ,mFc`(m"`x): §¤©¨§©©¦¨

.íéLçzdzid `le ,dIg oinzniIw §¨¦¦©¨§Ÿ¨§¨©¤¤
,drWl `N`KxFvl cgEinA d`xaPW ¤¨§¨¨¤¦§§¨¦§¨§¤

,oMWOd zk`lnmipeeb dAxde §¤¤©¦§¨§©§¥§¨¦
(mirav)Kkl ,Dl Eid`EdmBxEzn §¨¦¨¨§¨§§¨

:qFlwpE`A,'`pFBqq'`EdW mW lr §§§©§¨©¥¤
inM dnFCUVW(dgnUe oFUU oFWl) ¤§¦¤¨§¨§¦§¨

FNW oipeebA x`RznEdaiY = 'oFBqq'] ¦§¨¥¦§¨¦¤©§¥¨

['oeeB'Î'WW' zFaiz iYXn zaMxEOd©§¤¤¦§¥¥¨¨¨
(.gk zay)(w"cx):

.íéhL éöòåmdl Eid oi`nEivr ©£¥¦¦¥©¦¨¨¤£¥
miHWxAcOAxAcOd oi` `lde , ¦¦©¦§¨©£Ÿ¥©¦§¨

?mivr ginvn,`nEgpz iAx WxiR ©§¦©¥¦¥©©¦©§¨
WcFTdÎgExA dtv Epia` awri©£Ÿ¨¦¨¨§©©¤
oMWn zFpal l`xUi oicizrW¤£¦¦¦§¨¥¦§¦§¨

`iade ,xAcOAFOrmixvnl mifx` ©¦§¨§¥¦¦£¨¦§¦§©¦
mrhpEmWmdOr mlHil eipal dEve , §¨¨¨§¦¨§¨¨¦§¨¦¨¤

,mixvOn E`vIWMmdl EidIW icM §¤¥§¦¦§¨¦§¥¤¦§¨¤
FziIpal mipkEn mivr:e dxez ¥¦¨¦¦§¦¨

(e).øBànì ïîLWxtn aEzMd oi` ¤¤©¨¥©¨§¨¥
dnE ,xaC lM crFp dn mWl o`M̈§¥¨©¨¨¨©
`EdW FA WxiRW onXd dPYWP¦§©¨©¤¤¤¥©¤

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy
תּׂשא" ּב"כי ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבׂשמים, לֹו והּוצרכּו לקּדׁשֹו, ‰ÌÈnq.והּמׁשּכן ˙¯Ë˜ÏÂ∑ ּבכל מקטירין ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹ¿ƒ¿…∆««ƒְְִִֶַָָ

עׁשן  ותמרֹות קיטֹור העלאת קטרת, ּולׁשֹון ּתצּוה". ּב"ואּתה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּובקר, .ערב ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

(æ):ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáà©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤

i"yx£Ì‰LŒÈ·‡∑"ּתצּוה ּב"ואּתה האמּור האפֹוד, לצר ׁשם הּוצרכּו ׁשעֹוׂשין ∑ÌÈ‡lÓ.ׁשּתים ׁשם על «¿≈…«ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹƒÀƒִֵֶַ
קרּוי  הּמֹוׁשב ּומקֹום מּלאים, אבני קרּויים הּגּמא, למּלאֹות ׁשם האבן ונֹותנין ּגּמא, ּכמין מֹוׁשב ּבּזהב ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻלהם

ÔLÁÏÂ.מׁשּבצֹות  „Ù‡Ï∑לאפד הּׁשהם ּתצּוה",אבני ּב"ואּתה מפרׁשים ואפֹוד וחׁשן לחׁשן. הּמּלאים ואבני ְְִ»≈…¿«…∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֻ
ּתכׁשיט  מיני .והם ְְִִֵֵַ

(ç):íëBúa ézðëLå Lc÷î éì eNòå§¨¬¦−¦§¨®§¨«©§¦−§¨«
i"yx£ÈÏ eNÚÂLc˜Ó∑ לׁשמי קדּׁשה ועׂשּו .ּבית ¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵָָֻ

(è)ïkLnä úéðáz úà EúBà äàøî éðà øLà ìëk§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥µ©§¦´©¦§½̈
:eNòz ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−©«£«

i"yx£E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡ ÏÎk∑(כט ּתבנית (מנחות את ׁשּלמעלה ּכאן לּמקרא מחּבר הּזה הּמקרא הּמׁשּכן. ¿…¬∆¬ƒ«¿∆¿ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
"אֹות מראה אני אׁשר ּככל מקּדׁש לי "ועׂשּו eNÚz.הימּנּו: ÔÎÂ∑(יד שבועות טז. אחד (סנהדרין יאבד אם לדֹורֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹ¿≈«¬ְִֶַָֹ

ÚwLÏ‡ז  ‡˙eÓÏL‡ È·‡Â ‡Ï¯e· È·‡«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

ÈzÎLח  È¯L‡Â ‡Lc˜Ó ÈÓ„˜ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿√»«ƒ¿¿»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈

kLÓ‡ט  ˙eÓc ˙È C˙È ÈÊÁÓ ‡‡ Èc ÏÎk¿…ƒ¬»«¬≈»»»¿«¿¿»
:Ôe„aÚz ÔÎÂ È‰BÓ Ïk ˙eÓc ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿≈«¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

`nl'`dIW WiBcn aEzMd `N` ?'xF §¨¤¨©¨©§¦¤§¥
`Ede ,xF`nl iE`xd onXd dfÎonW' ¤©¤¤¨¨§¨§¤¤

'Kf zifl`xUi EEhvp FAWzFlrdl' ©¦¨¤¦§©¦§¨¥§©£
,'cinY xpdEvY zWxtA WxFtnM ¥¨¦©§¨§¨¨©§©¤

(k ,fk oldl)'xF`nl' xn`p `l okle]§¨¥Ÿ¤¡©§¨
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מז dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy
ּפׁשּתן ∑LLÂ.ארּגמן  עּזים,∑ÌÈfÚÂ.הּוא ׁשל עּזים נֹוצה ולא העּזים מן הּבא ּומעּזי, אּונקלֹוס: ּתרּגם לכ ְַָָ¿≈ְִָ¿ƒƒְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

עּזיא  עּזים ׁשל ׁשּתרּגּום .עצמן, ְְִִִֶֶַַַָָ

(ä)éöòå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬
:íéhL¦¦«

i"yx£ÌÈÓc‡Ó∑ אדם היּו עּבּודן צבּועֹות כח)∑ÌÈLÁz.לאחר לׁשעה,(שבת אּלא היתה ולא חּיה, מין ¿»»ƒְְִַַָָָֹ¿»ƒְְְִֶַָָָָָָֹ
ׁשּלֹו ּבגונים ּומתּפאר ׁשּׂשׂש ססּגֹונא, מתרּגם לכ לּה, היּו ּגונים ÌÈhL.והרּבה ÈˆÚÂ∑ להם היּו ּומאין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ«¬≈ƒƒִֵֶַָָ

והביא ּבּמדּבר? ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא: רּבי ּפרׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מּמצרים  ּכׁשּיצאּו עּמהם לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים .ארזים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn - (jli`e 146 'nr `"lg y"ewl t"r)

mixvnA l`xUi ipA zngp¤¨©§¥¦§¨¥§¦§©¦

ׁשׁשׁשׁשּטּטּטּטיםיםיםים:::: ֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַֽֽֽֽֽֽֽֽועציועציועציועצי
והביא  ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא, רּבי ּפרׁש ּבּמדּבר, להם היה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּומאין

מּמצרים ּכׁשּיצאּו עּמהם לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים ובפרש"י)ארזים ה. (כה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
סמּוכים, מיערֹות לקחּתם אֹו האּמֹות מּתּגרי לקנֹותם יׂשראל ּבני יכֹולים היּו הּמׁשּכן לבנּית ארזים להּׂשיג ּכדי הרי לעּין, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֻיׁש

ּבמצרים? אֹותם ולנטע יׂשראל מארץ ארזים אּתֹו להביא אבינּו יעקב הצר מּדּוע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻוא"כ
מּצרת  יׂשראל ּבני את לנחם ּכי אבינּו יעקב ּכן ׁשעׂשה "נחמה". מּלׁשֹון – ּתנחּומא" "רּבי ּפרׁשֹו זה ּדענין הּדרּוׁש, ע"ד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹוי"ל

ָָּגלּותם.
ּתׁשליכּו היאֹורה הּיּלֹוד הּבן ּכ"ּכל ּגזרֹות עם ּביֹותר, קׁשה ּבגלּות ּבמצרים, יׂשראל היּו היתה ּדכאׁשר זּו הּנה וכיֹו"ב, הּו" ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

יעקב. ׁשּנטע הארזים את ּכׁשראּו ְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנחמתם
עלה" ּגם אעל "אנכי – הּקּב"ה להם ׁשהבטיח ׁשּידעּו ד)ּדאף מו, ארזים (ויגש יׁש ׁשהּנה ּבעיניהם ׁשראּו לזה ּדֹומה אי"ז , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

הּמׁשּכן. את ּבהם ויבנּו עּמהם, אּלּו ארזים ויקחּו מּמצרים ׁשּיצאּו על-מנת רק ּבמצרים יעקב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשּנטע

(å)ì íéîNa øànì ïîLúøè÷ìå äçLnä ïîL ¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
:íénqä©©¦«

i"yx£¯‡nÏ ÔÓL∑ז זית ּתמיד להעלֹותׁשמן ‰ÁLn‰.נר ÔÓLÏ ÌÈÓNa∑ למׁשח הּמׁשּכן ׁשּנעׂשה ּכלי ∆∆«»…ְֲִִֵֶֶַַָָ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

BbÒÒ‡ה  ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

ÁLÓÏ‡ו  ‡iÓÒea ‡˙e¯‰‡Ï ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿«»¿ƒ¿»
‡˙e·¯„:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

[dpWFrave ,l"fg oFWlA `xwPd `Ed ¨¨§¦§©¦§¨¦§
,'wFxi'(riwxd oeebM `Ede(.cn zegpn): ¨§¦§©¨¨¦©
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,'onBx`' FnXWmFc`d ipeeBn `Ede ¤§©§¨¨§¦§¨¥¨¨
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(.gk zay)(w"cx):

.íéhL éöòåmdl Eid oi`nEivr ©£¥¦¦¥©¦¨¨¤£¥
miHWxAcOAxAcOd oi` `lde , ¦¦©¦§¨©£Ÿ¥©¦§¨

?mivr ginvn,`nEgpz iAx WxiR ©§¦©¥¦¥©©¦©§¨
WcFTdÎgExA dtv Epia` awri©£Ÿ¨¦¨¨§©©¤
oMWn zFpal l`xUi oicizrW¤£¦¦¦§¨¥¦§¦§¨

`iade ,xAcOAFOrmixvnl mifx` ©¦§¨§¥¦¦£¨¦§¦§©¦
mrhpEmWmdOr mlHil eipal dEve , §¨¨¨§¦¨§¨¨¦§¨¦¨¤

,mixvOn E`vIWMmdl EidIW icM §¤¥§¦¦§¨¦§¥¤¦§¨¤
FziIpal mipkEn mivr:e dxez ¥¦¨¦¦§¦¨

(e).øBànì ïîLWxtn aEzMd oi` ¤¤©¨¥©¨§¨¥
dnE ,xaC lM crFp dn mWl o`M̈§¥¨©¨¨¨©
`EdW FA WxiRW onXd dPYWP¦§©¨©¤¤¤¥©¤

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy
תּׂשא" ּב"כי ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבׂשמים, לֹו והּוצרכּו לקּדׁשֹו, ‰ÌÈnq.והּמׁשּכן ˙¯Ë˜ÏÂ∑ ּבכל מקטירין ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹ¿ƒ¿…∆««ƒְְִִֶַָָ

עׁשן  ותמרֹות קיטֹור העלאת קטרת, ּולׁשֹון ּתצּוה". ּב"ואּתה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּובקר, .ערב ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

(æ):ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáà©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤

i"yx£Ì‰LŒÈ·‡∑"ּתצּוה ּב"ואּתה האמּור האפֹוד, לצר ׁשם הּוצרכּו ׁשעֹוׂשין ∑ÌÈ‡lÓ.ׁשּתים ׁשם על «¿≈…«ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹƒÀƒִֵֶַ
קרּוי  הּמֹוׁשב ּומקֹום מּלאים, אבני קרּויים הּגּמא, למּלאֹות ׁשם האבן ונֹותנין ּגּמא, ּכמין מֹוׁשב ּבּזהב ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻלהם

ÔLÁÏÂ.מׁשּבצֹות  „Ù‡Ï∑לאפד הּׁשהם ּתצּוה",אבני ּב"ואּתה מפרׁשים ואפֹוד וחׁשן לחׁשן. הּמּלאים ואבני ְְִ»≈…¿«…∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֻ
ּתכׁשיט  מיני .והם ְְִִֵֵַ
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dnexzמח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy
ּכתבנית  ׁשלמה, ׁשעׂשה ּומכֹונֹות וכּיֹורֹות ּומנֹורֹות ׁשלחנֹות ּכגֹון עֹולמים, ּבית ּכלי לי ּכׁשּתעׂשּו אֹו הּכלים, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻמן

אֹותם. ּתעׂשּו צח)אּלּו שבת "וכן (תוספתא. לכּתב לֹו היה לא הימּנּו, ׁשּלמעלה לּמקרא מחּבר הּמקרא היה לא ואם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
וכליו  מֹועד אהל עׂשּית על מדּבר והיה ּתעׂשּו', 'ּכן אּלא .ּתעׂשּו", ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

(é)änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïBøà eNòå§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå̈¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£ÔB¯‡ eNÚÂ∑ על יֹוׁשב איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין ארּגז, ּכמין עׂשּויים רגלים, ּבלא ׁשעֹוׂשים ארֹונֹות ּכמין ¿»¬ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
.ׁשּוליו  ָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 175 'nr e"kg y"ewl t"r)

oFx`d zIUr zevn¦§©£¦©¨¨

ׁשׁשׁשׁשּטּטּטּטיםיםיםים עציעציעציעצי ארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן י)ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו (כה, ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
ּדיני  והׁשמיט וכיֹו"ב. הּׁשלחן הּמזּבח, הּמנֹורה, הּמקּדׁש, ּכלי עׂשּית ּדיני ּבאריכּות הרמּב"ם ּכֹותב הּבחירה ּבית ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָֻּבהלכֹות
דּבנין  ממצות-עׂשה (ּכחלק הּמצֹות ּבמנין הּכלים ׁשאר עׂשּית מנה הּמצֹות ּבספר ּוכמֹו"כ הארֹון. עׂשּית ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָוצּורת

הארֹון. עׂשּית ּכלל מזּכיר אינֹו א ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּבית-המקדש),
הרמּב"ם נו"כ ּבארּכה ּבזה ועוד)ושקו"ט נב. פרשה בסופו לרס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ פי' צה. מ"ע מנ"ח .(ועיין ְֲֶַַַָָָֻ

לׁשם  נעׂשּו הּמקּדׁש ּכלי ּדׁשאר הּכלים. ׁשאר מעׂשּיית הארֹון עׂשּית ּדין חלּוק הרמּב"ם ּדלדעת מחּדׁש, ּבאפן ּבזה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻוי"ל
ונכּתבּו ּכמצות-עׂשה, נמנּו ׁשּפיר לדֹורֹות מצוה היא ּבהם ׁשהעבֹודה ּומּפני וכיֹו"ב, ּבּמנֹורה הּנרֹות ּכהדלקת ּבהם, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהעבֹודה

הּבחירה. ּבית ּבהלכֹות ְְְִִִֵֵֶַָּדיניהם
על  והּצּוּוי הּׁשכינה. הׁשראת ׁשם ׁשּתהיה ּפֹועל ה"ז הּמקּדׁש ּבבית ׁשּנמצא ׁשעל-ידי אלא ּכלל, עבֹודה ּבֹו אין הארֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָא

הארֹון עׂשּית ּפרׁשת ּבסֹוף ּוכמ"ש הּׁשכינה. הׁשראת לפעל ּכדי רק הּוא כב)עׂשּיתֹו "ונֹועדּתי (כה, ׁשּיהיה ּכדי היא ּדעׂשּיתֹו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשם". ְָל

לּמׁשּכן  היה הארֹון ׁשם היה ׁשּלא ּדבּזמן וכיֹו"ב). ׁשילה מׁשּכן ּבּמדּבר, (הּמׁשּכן והּמׁשּכן עֹולמים ּבית ּבין חּלּוק מצינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹוהּנה,
ּבלבד ּגדֹולה" "ּבמה ב)ּדין ט, מגילה מאירי גם וראה ספי"ג. זבחים מּׁשם (תוספתא ׁשּנּטל לאחרי ּגם הּנה עֹולמים ּבבית משא"כ . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

עֹולם קדּׁשת ּוקדּׁשתֹו ההּוא ּבּמקֹום ׁשכינה נׁשארה הּבחירה)הארֹון, ּבית מהל' ו' פרק בסוף הרמב"ם .(כמ"ש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻֻ

ואין  ּבארֹון, ּתלּויה הּׁשכינה הׁשראת אין מּמילא לעֹולם, הּקדּׁשה ׁשם ונקּבעה עֹולמים ּבית ׁשּנבנה ּדלאחר י"ל, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּומעּתה
הארֹון  עׂשּית ּדיני הרמּב"ם הביא לא ולכן ּכּנ"ל. הּׁשכינה הׁשראת לפעל רק הּוא עׂשּיתֹו עּקר ּכל ּכי הארֹון. ּבעׁשּית ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמצוה

וא"ש. לדֹורֹות. מצוה ּבעׂשּיתּה ׁשאין מּכיון הּמצֹות ּבמנין מנאּה ולא הּבחירה, ּבית ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהלכֹות

‡ÔÈnי  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¬»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
‡˙n‡Â dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿≈¿«¿»«¿»¿»≈¿«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe«¿»≈
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,'EUrY oM' `N`Edf itldidaEzMd ¤¨¥©£§¦¤¨¨©¨
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KFYn mlE` ,calA xFCd FzF`AW¤§©¦§¨¨¦
iM micnl Epivnp ,'EUrY oke' xn`PW¤¤¡©§¥©£¦§¥§¥¦¦
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'zFxFcl:i dxez §
(i).ïBøà eNòåFpi` df oFx` §¨£¨¤¥

mdW ,EpNW zFpFx`d zxEvM§©¨£¤¨¤¥
lr mdizFzlCe milbx lr micnFr§¦©©§©¦§©§¥¤©

`N` ,mCvmiUFrW zFpFx` oirM ¦¨¤¨§¥£¤¦
fBx` oinM miEUr ,milbx `lA§Ÿ©§©¦£¦§¦©§¨

(daiY),f"rlA o"ixwyi` oixFTW ¥¨¤¦§©©
`EdWeilEW lr aWFiziYgY) ¤¥©¨©§¦

dlrnln FgztE ,(fBx`d(h"ac): ¨©§¨¦§¦§©§¨
`i dxez

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy

(àé)eptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®
:áéáñ áäæ øæ åéìò úéNòå§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£eptˆz ıeÁÓe ˙ÈaÓ∑(עב וׁשּולים ׁשלׁשה (יומא ּכתלים וד' עץ, ׁשל וא' זהב ׁשל ב' ּבצלאל: עׂשה ארֹונֹות ƒ«ƒƒ¿«∆ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבזהב. העליֹונה ׂשפתֹו וחּפה עץ, ׁשל ּבתֹו זהב וׁשל זהב ׁשל ּבתֹו עץ ׁשל נתן מלמעלה. ּופתּוחים אחד, ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָלכל

ּומחּוץ מּבית מצּפה רבה)נמצא שמות תנחומא. Ê‰·.(שם ¯Ê∑ הארֹון ׁשעׂשה מּׂשפתֹו, למעלה סביב לֹו מּקף ּכתר ּכמין ְְִִִִֶַָֻ≈»»ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻ
עבי  על ׁשֹוכב ּוכׁשהּכּפרת מּׁשהּו. הימּנּו ּולמעלה הּכּפרת עבי למּול ׁשעלה עד הּפנימי, מן ּגבּה ְְְְְֳֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹהחיצֹון

ּתֹורה  לכתר סימן והּוא ׁשהּוא, ּכל הּכּפרת עבי מּכל למעלה הּזר עֹולה .הּכתלים, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(áé)òaøà ìò äzúðå áäæ úòaè òaøà Bl z÷öéå§¨©´§¨À©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´
ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe åéúîòt©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ

:úéðMä Bòìö-ìò úòaè©¨½Ÿ©©§−©¥¦«
i"yx£z˜ˆÈÂ∑ּכתרּגּומֹו הּתכה, היּו∑ÂÈ˙ÓÚt.לׁשֹון לּכּפרת, סמּו העליֹונֹות ּובּזוּיֹות זויתּה, ּכתרּגּומֹו: ¿»«¿»ְְְַַָָ«¬…»ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לרחּבֹו מּכאן ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים ּבין נתּונים מפסיק ארֹון ׁשל וארּכֹו ּבהם, נתּונים והּבּדים ארֹון, ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
מפרׁש וכן ּביניהם, מהּלכין הארֹון את הּנֹוׂשאים אדם ּבני ׁשני ׁשּיהיּו לבד, ּבד ּבין וחצי אּמתים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּבּדים

aÓe¯‡יא  ÂbÓ ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿∆¡≈»≈¿«¿≈ƒ»ƒ»»
¯BÁÒ ·‰„c ¯ÈÊ È‰BÏÚ „aÚ˙Â dpÙÁz«¬ƒ≈¿«¿≈¬ƒ≈ƒ¿«¿

:¯BÁÒ¿

ÏÚיב  Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz˙Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈«
„Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊ Úa¯‡«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈«

:‡˙Èz d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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מט dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy
ּכתבנית  ׁשלמה, ׁשעׂשה ּומכֹונֹות וכּיֹורֹות ּומנֹורֹות ׁשלחנֹות ּכגֹון עֹולמים, ּבית ּכלי לי ּכׁשּתעׂשּו אֹו הּכלים, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻמן

אֹותם. ּתעׂשּו צח)אּלּו שבת "וכן (תוספתא. לכּתב לֹו היה לא הימּנּו, ׁשּלמעלה לּמקרא מחּבר הּמקרא היה לא ואם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
וכליו  מֹועד אהל עׂשּית על מדּבר והיה ּתעׂשּו', 'ּכן אּלא .ּתעׂשּו", ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

(é)änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïBøà eNòå§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå̈¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£ÔB¯‡ eNÚÂ∑ על יֹוׁשב איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין ארּגז, ּכמין עׂשּויים רגלים, ּבלא ׁשעֹוׂשים ארֹונֹות ּכמין ¿»¬ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
.ׁשּוליו  ָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 175 'nr e"kg y"ewl t"r)

oFx`d zIUr zevn¦§©£¦©¨¨

ׁשׁשׁשׁשּטּטּטּטיםיםיםים עציעציעציעצי ארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן י)ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו (כה, ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
ּדיני  והׁשמיט וכיֹו"ב. הּׁשלחן הּמזּבח, הּמנֹורה, הּמקּדׁש, ּכלי עׂשּית ּדיני ּבאריכּות הרמּב"ם ּכֹותב הּבחירה ּבית ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָֻּבהלכֹות
דּבנין  ממצות-עׂשה (ּכחלק הּמצֹות ּבמנין הּכלים ׁשאר עׂשּית מנה הּמצֹות ּבספר ּוכמֹו"כ הארֹון. עׂשּית ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָוצּורת

הארֹון. עׂשּית ּכלל מזּכיר אינֹו א ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּבית-המקדש),
הרמּב"ם נו"כ ּבארּכה ּבזה ועוד)ושקו"ט נב. פרשה בסופו לרס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ פי' צה. מ"ע מנ"ח .(ועיין ְֲֶַַַָָָֻ

לׁשם  נעׂשּו הּמקּדׁש ּכלי ּדׁשאר הּכלים. ׁשאר מעׂשּיית הארֹון עׂשּית ּדין חלּוק הרמּב"ם ּדלדעת מחּדׁש, ּבאפן ּבזה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻוי"ל
ונכּתבּו ּכמצות-עׂשה, נמנּו ׁשּפיר לדֹורֹות מצוה היא ּבהם ׁשהעבֹודה ּומּפני וכיֹו"ב, ּבּמנֹורה הּנרֹות ּכהדלקת ּבהם, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהעבֹודה

הּבחירה. ּבית ּבהלכֹות ְְְִִִֵֵֶַָּדיניהם
על  והּצּוּוי הּׁשכינה. הׁשראת ׁשם ׁשּתהיה ּפֹועל ה"ז הּמקּדׁש ּבבית ׁשּנמצא ׁשעל-ידי אלא ּכלל, עבֹודה ּבֹו אין הארֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָא

הארֹון עׂשּית ּפרׁשת ּבסֹוף ּוכמ"ש הּׁשכינה. הׁשראת לפעל ּכדי רק הּוא כב)עׂשּיתֹו "ונֹועדּתי (כה, ׁשּיהיה ּכדי היא ּדעׂשּיתֹו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשם". ְָל

לּמׁשּכן  היה הארֹון ׁשם היה ׁשּלא ּדבּזמן וכיֹו"ב). ׁשילה מׁשּכן ּבּמדּבר, (הּמׁשּכן והּמׁשּכן עֹולמים ּבית ּבין חּלּוק מצינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹוהּנה,
ּבלבד ּגדֹולה" "ּבמה ב)ּדין ט, מגילה מאירי גם וראה ספי"ג. זבחים מּׁשם (תוספתא ׁשּנּטל לאחרי ּגם הּנה עֹולמים ּבבית משא"כ . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

עֹולם קדּׁשת ּוקדּׁשתֹו ההּוא ּבּמקֹום ׁשכינה נׁשארה הּבחירה)הארֹון, ּבית מהל' ו' פרק בסוף הרמב"ם .(כמ"ש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻֻ

ואין  ּבארֹון, ּתלּויה הּׁשכינה הׁשראת אין מּמילא לעֹולם, הּקדּׁשה ׁשם ונקּבעה עֹולמים ּבית ׁשּנבנה ּדלאחר י"ל, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּומעּתה
הארֹון  עׂשּית ּדיני הרמּב"ם הביא לא ולכן ּכּנ"ל. הּׁשכינה הׁשראת לפעל רק הּוא עׂשּיתֹו עּקר ּכל ּכי הארֹון. ּבעׁשּית ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמצוה

וא"ש. לדֹורֹות. מצוה ּבעׂשּיתּה ׁשאין מּכיון הּמצֹות ּבמנין מנאּה ולא הּבחירה, ּבית ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהלכֹות

‡ÔÈnי  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¬»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
‡˙n‡Â dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿≈¿«¿»«¿»¿»≈¿«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe«¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

oke' xnFl cEnlY dn ,'ebe 'WCwn¦§¨©©§©§¥
iEEiv Edf `N` ?'EUrYzFxFcl ©£¤¨¤¦§

mi`Ad(:fh oixcdpq),zFUrl EkxhvIWM ©¨¦§¤¦§¨§©£
oFbM ,WCwOl milM cFrca`i m` ¥¦©¦§¨§¦Ÿ©

il EUrYWM F` ,milMd on cg ¤̀¨¦©¥¦§¤©£¦
minlFrÎziA ilMziA z` EpaYWM - §¥¥¨¦§¤¦§¤¥

FA siqFdl Ekxhvze ,rEaTd WCwOd©¦§¨©¨©§¦§¨§§¦
oMWOA Eid `NW mipFW milMoFbM , ¥¦¦¤Ÿ¨©¦§¨§

zFpFknE zFxFIke zFxFpnE zFpglEW§¨§§¦§
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minId ixaC d`x] WCwOd ziAwxt 'a) ¥©¦§¨§¥¦§¥©¨¦
(ccaNn ,iEpAd WCwOd ziaAW¤§¥©¦§¨©¨¦§©

dUrW xFIMde dxFpOde oglEXd©§¨§©§¨§©¦¤¨¨
cFr KlOd dnlW siqFd ,dWn¤¦§ŸŸ©¤¤
zFxFpn xUr ,zFpglEW dxUr£¨¨§¨¤¤§

(qiqA) oM xFIM lklE ,zFxFIM dxUre©£¨¨¦§¨¦©¨¦
md s`W o`M dEvn aEzMde ,[FNXn, ¦¤§©¨§©¤¨¤©¥

zipazMmilk (d`xnM)EUrY EN` §©§¦§©§¥¥¦¥©£
.mzF`¨

lkk' ik yxtl gxkdd dn x`al xfeg i"yx
xen`d lr aqen 'jze` d`xn ip` xy`
ipta oipr `ed 'eyrz oke' eli`e ,eiptl

:envr`xwOd did `l m`elkM' - §¦Ÿ¨¨©¦§¨§Ÿ
- 'LzF` d`xn ip` xW`xAEgn £¤£¦©§¤§§¨

,EPnid dlrnlxnF` iziid `N` §©§¨¥¤¤¨¨¦¦¥
KWndl cg` oiprM xAEgn `EdW¤§¨§¦§¨¤¨§¤§¥
xW` lkM :xnFlkE] 'EUrY oke' aEzMd©¨§¥©£§©§Ÿ£¤

,[EUrY KM ,LzF` d`xn ip`did `l £¦©§¤§¨©£Ÿ¨¨
'EUrY oke' aFYkl FlsiqFOd e"ieA, ¦§§¥©£§¨©¦

,'EUrY oM' `N`Edf itldidaEzMd ¤¨¥©£§¦¤¨¨©¨

eilke crFnÎld` ziIUr lr xAcn§©¥©£¦©Ÿ¤¥§¥¨
KFYn mlE` ,calA xFCd FzF`AW¤§©¦§¨¨¦
iM micnl Epivnp ,'EUrY oke' xn`PW¤¤¡©§¥©£¦§¥§¥¦¦
mr xAEgn Fpi`W `Ed Fnvr iptA oipr¦§¨¦§¥©§¤¥§¨¦
EUrY oke' :xnFlM `N` ,eiptl xEn`d̈¨§¨¨¤¨§©§¥©£

'zFxFcl:i dxez §
(i).ïBøà eNòåFpi` df oFx` §¨£¨¤¥

mdW ,EpNW zFpFx`d zxEvM§©¨£¤¨¤¥
lr mdizFzlCe milbx lr micnFr§¦©©§©¦§©§¥¤©

`N` ,mCvmiUFrW zFpFx` oirM ¦¨¤¨§¥£¤¦
fBx` oinM miEUr ,milbx `lA§Ÿ©§©¦£¦§¦©§¨

(daiY),f"rlA o"ixwyi` oixFTW ¥¨¤¦§©©
`EdWeilEW lr aWFiziYgY) ¤¥©¨©§¦

dlrnln FgztE ,(fBx`d(h"ac): ¨©§¨¦§¦§©§¨
`i dxez

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k oey`x meil inei xeriy

(àé)eptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®
:áéáñ áäæ øæ åéìò úéNòå§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£eptˆz ıeÁÓe ˙ÈaÓ∑(עב וׁשּולים ׁשלׁשה (יומא ּכתלים וד' עץ, ׁשל וא' זהב ׁשל ב' ּבצלאל: עׂשה ארֹונֹות ƒ«ƒƒ¿«∆ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבזהב. העליֹונה ׂשפתֹו וחּפה עץ, ׁשל ּבתֹו זהב וׁשל זהב ׁשל ּבתֹו עץ ׁשל נתן מלמעלה. ּופתּוחים אחד, ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָלכל

ּומחּוץ מּבית מצּפה רבה)נמצא שמות תנחומא. Ê‰·.(שם ¯Ê∑ הארֹון ׁשעׂשה מּׂשפתֹו, למעלה סביב לֹו מּקף ּכתר ּכמין ְְִִִִֶַָֻ≈»»ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻ
עבי  על ׁשֹוכב ּוכׁשהּכּפרת מּׁשהּו. הימּנּו ּולמעלה הּכּפרת עבי למּול ׁשעלה עד הּפנימי, מן ּגבּה ְְְְְֳֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹהחיצֹון

ּתֹורה  לכתר סימן והּוא ׁשהּוא, ּכל הּכּפרת עבי מּכל למעלה הּזר עֹולה .הּכתלים, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(áé)òaøà ìò äzúðå áäæ úòaè òaøà Bl z÷öéå§¨©´§¨À©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´
ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe åéúîòt©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ

:úéðMä Bòìö-ìò úòaè©¨½Ÿ©©§−©¥¦«
i"yx£z˜ˆÈÂ∑ּכתרּגּומֹו הּתכה, היּו∑ÂÈ˙ÓÚt.לׁשֹון לּכּפרת, סמּו העליֹונֹות ּובּזוּיֹות זויתּה, ּכתרּגּומֹו: ¿»«¿»ְְְַַָָ«¬…»ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לרחּבֹו מּכאן ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים ּבין נתּונים מפסיק ארֹון ׁשל וארּכֹו ּבהם, נתּונים והּבּדים ארֹון, ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
מפרׁש וכן ּביניהם, מהּלכין הארֹון את הּנֹוׂשאים אדם ּבני ׁשני ׁשּיהיּו לבד, ּבד ּבין וחצי אּמתים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּבּדים

aÓe¯‡יא  ÂbÓ ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿∆¡≈»≈¿«¿≈ƒ»ƒ»»
¯BÁÒ ·‰„c ¯ÈÊ È‰BÏÚ „aÚ˙Â dpÙÁz«¬ƒ≈¿«¿≈¬ƒ≈ƒ¿«¿

:¯BÁÒ¿

ÏÚיב  Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz˙Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈«
„Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊ Úa¯‡«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈«

:‡˙Èz d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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oFvigd oFx`d(lFcBd adGd oFx`) ¨¨©¦£©¨¨©¨
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dnexzנ zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy
הּלחם" "ׁשּתי ּבפרק ‰‡Á˙.ּבמנחֹות BÚÏˆ ÏÚ ˙ÚaË ÈzLe∑,הּמקרא ׁשּבתחּלת טּבעֹות הד' הן הן ְְְִֵֶֶֶֶַָ¿≈«»…««¿»∆»ְְִִִֵֵֶַַַַָָ

מן  ּוׁשּתי ּכן: ליּׁשבּה ל ויׁש טּבעֹות", "ׁשּתי ּכמֹו ּופתרֹונֹו היא, יתרה זֹו והּוי"ו היּו, היכן ל ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּופרׁש
האחת  צלעֹו על האּלּו .צּדֹו∑ˆBÚÏ.הּטּבעֹות ְֵֶַַַַָָָָ«¿ִ

(âé):áäæ íúà úétöå íéhL éöò écá úéNòå§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
i"yx£Èc·∑ מֹוטֹות. «≈

(ãé)ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà úàáäå§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ
íäa ïøàä-úà úàNì: ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«

(åè):epnî eøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«
i"yx£epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï∑(שם .לעֹולם (יומא …»Àƒ∆ְָ

(æè)éìà ïzà øLà úãòä úà ïøàä-ìà zúðå:E §¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«
i"yx£Ô¯‡‰ŒÏ‡ z˙Â∑ ּבארֹון אתכם הּתֹורה,∑‰Ú„˙.ּכמֹו: ׁשּצּויתי ּוביניכם, ּביני לעדּות ׁשהיא ¿»«»∆»»…ְָָ»≈Àְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּבּה הּכתּובֹות .מצוֹות ְְִַָ

ß hay e"k ipy mei ß

(æé)dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNòå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
:daçø éöçå änàå§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

ÔB‰˙Èיג  ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ≈¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒיד  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:ÔB‰a ‡B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡B¯‡¬»¿ƒ«»¬»¿

ÔecÚÈטו  ‡Ï ‡iÁÈ¯‡ ÔB‰È ‡B¯‡c ‡˙˜ÊÚa¿ƒ¿¿»«¬»¿¬ƒ«»»¿ƒ
:dpÓƒ≈

CÏ:טז  Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È ‡B¯‡a Ôz˙Â¿ƒ≈«¬»»«¬»ƒ∆≈»

‡ÔÈnיז  ÔÈz¯z ÈÎc ·‰„c ‡z¯tk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ivge mizO` `EdW ,oFx`d KxF`¤¨¨¤©¨©¦¨¥¦
.miCAd oiA micnFrd oFx`d i`UFpl§§¥¨¨¨§¦¥©©¦
lW FMx`l mipEzp miCAd Eid ENi`e§¦¨©©¦§¦§¨§¤
oFx`d i`UFp miwgcp Eid ,oFx`d̈¨¨¦§¨¦§¥¨¨
dO` `EdW ,oFx`d agFxl) xv mFwnA§¨©§©¨¨¤©¨

(calA ivgezFgpnA WxFtn oke . ¨¥¦¦§¨§¥§¨¦§¨
mgNdÎiYW wxtA(:gv sc)(h"ac ,yeal): §¤¤§¥©¤¤

.úçàä Bòìö ìò úBòaè ézLe`l §¥©¨©©§¨¤¨Ÿ
lr zFrAh cFr siqFdl aEzMd `Ä©¨§¦©¨©

`N` ,zFxEn`d zFrAHd rAx`odÎod ©§©©©¨¨£¤¨¥¥
,`xwOd zNgzAW zFrAh rAx`d̈©§©©¨¤¦§¦©©¦§¨

Ll WxitEeiWkrEid okidzFpEzp. ¥©§©§¨¥¨¨§
Ef e"iEdezaizAWd`A Dpi` ,'iYWE' §©¨¤§¥©§¥¥¨¨¨

e"ie `N` ,eiptl xEn`d lr siqFdl§¦©¨¨§¨¨¤¨¨
FpFxztE ,`id dxiziFzErnWn -FnM §¥¨¦¦§©§¨§

:xn`p ENi`'zFrAh iYW'e"ie `lA ¦¤¡©§¥©¨§Ÿ¨
`xwOA FznbEC EpivnE](ck ,el ziy`xa) ¨¦§¨©¦§¨

e"iEdW .'dpre dI`e oFrav ipa dN`e'§¥¤§¥¦§§©¨©£¨¤©¨
WxRzn Kke .[zxYEin 'dI`e' lW¤§©¨§¤¤§¨¦§¨¥

adf zrAh rAx` FN Ywvie' :aEzMd©¨§¨©§¨©§©©§Ÿ¨¨
- ?cviM - 'eiznrR rAx` lr dYzpe§¨©¨©©§©©£Ÿ¨¥©
iYWE zg`d Frlv lr zrAh iYW'§¥©¨Ÿ©©§¨¤¨§¥

.'zipXd Frlv lr zrAh:i"yx siqene ©¨Ÿ©©§©¥¦
,mixaCd z` Wxtl zxg` KxC¤¤©¤¤§¨¥¤©§¨¦
iM ,siqFOd e"ie ok` `Ed e"iEdW¤©¨¨¥¨©¦¦
zpizp xTir lr dEvn `Ed dNigYA©§¦¨§©¤©¦©§¦©
`A eiWkre ,oFx`d zFIefA zFrAHd©©¨§¨¦¨¨§©§¨¨
o`kl ozTElg lr zFEvlE siqFdl§¦§©©£¨¨§¨

,o`klE' :oM DaXil Ll WieFN Ywvie §¨§¥§§©§¨¥§¨©§¨
...'ebe adf zrAh rAx`on miYWE ©§©©§Ÿ¨¨§©¦¦

EN`d zFrAHdmiUY ,zFxEn`dlr ©©¨¨¥¨£¨¦©
,zg`d FrlvFrlv lr odn miYWE ©§¨¤¨§©¦¥¤©©§

zipXd(`"n ,i"`a): ©¥¦
.BòìöFCvlr' :qFlwpE` mBxYW FnM , ©§¦§¤¦§¥§§©
'Dixhq:bi dxez ¦§¥

(bi).écád mdzFhFnEid mdAW ©¥¥©¤¨¤¨
xn`PW FnM] oFx`d z` mi`UFpixac) §¦¤¨¨§¤¤¡©

(eh ,eh '` minidoFx` z` mIeld ipa E`UIe'©¦§§¥©§¦¦¥£

'd xacM dWn dEv xW`M midl`d̈¡Ÿ¦©£¤¦¨Ÿ¤¦§©
['mdilr zFhOA mtzkA:ci dxez ¦§¥¨©Ÿ£¥¤

(eh)é àì.epnî eøeñxn`p xaM ixd Ÿ¨¦¤£¥§¨¤¡©
dnE ,'miCAd Eidi ox`d zrAhA'§©§Ÿ¨¨Ÿ¦§©©¦©
`N` ?'EPOn ExEqi `l' xnFl cEnlY©§©Ÿ¨¦¤¤¨
`NW ,dxdf` siqFdl aEzMd `Ä©¨§¦©§¨¨¤Ÿ

oFx`d on miCAd z` xiqdlmlFrl §¨¦¤©©¦¦¨¨§¨
(.ar `nei)(`"eb ,m"`x):fh dxez

(fh).ïøàä ìà zúðå'oFx`d l`' §¨©¨¤¨¨Ÿ¤¨¨
,'oFx`d lv`' FWExiR oi` ,o`M xEn`d̈¨¨¥¥¥¤¨¨

FWExiR `N`FnM,'oFx`A'KFzA ixdW ¤¨¥§¨¨¤£¥§
xn`PW FnM ,migPEn Eid oFx`dmixac) ¨¨¨¨¦§¤¤¡©

(d ,i'oFx`A zgNd z` mU`e'(i"`a): ¨¨¦¤©ªŸ¨¨
.úeãòäEidW zixAd zFgEl EN` ¨¥¥©§¦¤¨

ixaC miaEzM mdilrW ,oFx`A migPEn¨¦¨¨¤£¥¤§¦¦§¥
mkipiaE ipiA 'zEcrl' `idW dxFYd©¨¤¦§¥¥¦¥¥¤
KM lr (l`xUi ipal d"awd oiA)¥¦§¥¦§¨¥©¨
DA zFaEzMd zFvn mkz` iziESW¤¦¦¦¤§¤¦§©§¨

(n"eviw):fi dxez

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy

i"yx£˙¯tÎ∑ מלמ ּפתּוח ׁשהיה הארֹון, על ּדף ּכּסּוי ּכמין עליו ּומּניחֹו ‡¯dk.עלה ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡∑ּכארּכֹו «…∆ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ«»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְָ
לעביּה, ׁשעּור נתן ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ארּבעּתם. הּכתלים עבי על ּומּנחת ארֹון, ׁשל ּכרחּבֹו ורחּבּה ארֹון, ְְְְְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻׁשל

טפח עביּה ׁשהיה רּבֹותינּו ה)ּפרׁשּו .(סוכה ְְֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr `i zegiy ihewl)

טפחטפחטפחטפח עביעביעביעביּהּהּהּה יז)ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה כה, נאמר (רש"י מּדּוע לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש הּכּפרת. עבי ׁשעּור לפרׁש רׁש"י ראה מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
י)לעיל "ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו"(פסוק הּכלים ּבׁשאר ּׁשּנאמר למה ּבנּגּוד ׁשל ועועועועׂשׂשׂשׂשית ית ית ית ארֹון", ּבכחֹו ואין טפח, היה הּכּפרת ׁשעבי ּומתרץ, ." ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכזה. רּבת־מׁשקל זהב חתיכת ולעׂשֹות לעבד אחד ְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹאדם

(çé)íúà äNòz äL÷î áäæ íéáøk íéðL úéNòå§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈
:úøtkä úBö÷ éðMî¦§¥−§¬©©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈ·¯k∑ ּפרצּוף להם ּדמּות NÚz‰.ּתינֹוק ‰L˜Ó∑ הּכּפרת ּבראׁשי ּותחּברם עצמם ּבפני ּתע ׂשם ׁשּלא ¿Àƒְְִֶַָƒ¿»«¬∆ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבפּטיׁש והּכה הּכּפרת עׂשּית  ּבתחּלת  הרּבה זהב  הּטל אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין צֹורפים, ּכמעׂשה עׂשּיתם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹלאחר

קצֹותיו  ּבבליטת הּכרּובים וצּיר למעלה, ּבֹולטין וראׁשין ּבאמצע, ּכמֹו∑L˜Ó‰.ּובקרנס ּבלע"ז, בטדי"ץ ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻƒ¿»ְְַַ
ו') ה' נקׁשן"(דניאל לדא ‰tk¯˙."ּדא ˙Bˆ˜∑ הּכּפרת .ראׁשי ְְָָָָ¿««…∆ֵֶַַָֹ

(èé)ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk äNòå©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬
-ìò íéáøkä-úà eNòz úøtkä-ïî äfî äöwî¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©

:åéúBö÷ éðL§¥¬§¨«

aÚz„יח  „È‚ ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«¿≈
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓ ÔB‰˙È»¿ƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

e¯Îe·‡יט  ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k „aÚÂ¿ƒ≈¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»
˙È Ôe„aÚz ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á«ƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»«¿¿»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡i·e¯k¿«»«¿≈ƒ¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).úøBtë:oFWlM] 'iEQiM' oFWl `id ©¤¦§¦¦§
'xtMA uEgnE ziAn Dz` Yxtke'§¨©§¨Ÿ¨¦©¦¦©Ÿ¤
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dWOXW,oFx`d lr iEQkMitldidW ¤¦§¨§¦©¨¨§¦¤¨¨
oFx`deilr FgiPnE ,dlrnln gEzt ¨¨¨©¦§©§¨©¦¨¨

gzR lr zxFRMd z` giPn did -¨¨©¦©¤©©¤©¤©
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(gEhW(`"ry): ¨©
.dkøà éöçå íéúnàlW FMx`M ©¨©¦¨¥¦¨§¨§¨§¤
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milzFMd iaFr lr zgPEnE ,oFx`̈©©©¦©¨¦

mYrAx`zaWFi dzid zxFRMd - ©§©§¨©©¤¨§¨¤¤
oFx`d zFptC rAx` lrniRÎlrÎs`e . ¥©©§©©§¨¨§©©¦

ozp `NWaEzMdxEriWlW Diarl ¤Ÿ¨©©¨¦§¨§¨¤
zxFRMdDiar didW EpizFAx EWxiR , ©©¤¥§©¥¤¨¨¨§¨

gthzCn DA WxFtn oi`W oeiM] ¤©¥¨¤¥§¨¨¦©
iAx :hrEOd xEriXd hFwpl Wi ,Diar̈§¨¥¦§©¦©¨©¦
milMAW zEgRd on cnl `pipg£¦¨¨©¦©¨¤©¥¦
FnkE ,oglXd zxBqn `EdW ,oMWOA©¦§¨¤¦§¤¤©ª§¨§

xn`PW(dk weqt oldl)zxBqn FN ziUre' : ¤¤¡©§¨¦¨¦§¤¤
aEzMd on cnl `pEd ax ;'aiaq gthŸ©¨¦©¨¨©¦©¨

'zxRMd ipR lr'(ci ,fh `xwie)oi`W , ©§¥©©Ÿ¤¤¥

[gtHn zFgR 'mipR'(.d dkeq):gi dxez ¨¦¨¦¤©
(gi).íéáøkon zFlFrd zFhilA iYW §ª¦§¥§¦¨¦

E zxFRMdmdl wFpiY sEvxR zEnC, ©©¤§©§¦¨¤
,'zFwFpizM' FnM `Ed 'miaExM' oFWlE§§¦§§¦
'`iax' wFpizl oixFw iOx` oFWlA oMW¤¥¦§£©¦¦§¦©§¨

'clId m`'](g ,a lirl):qFlwpE` mBxY ¥©¨¤¦§¥§§
['`iaxC DiO`'(i"`a ,m"`x): ¦¥§©§¨
äNòz äL÷îmzF`.Eidi miaExMd ¦§¨©£¤¨©§¦¦§

,zxFRMd mr zg` dWwn miiEUr£¦¦§¨©©¦©©¤
mxAgzE mnvr iptA mUrz `NW¤Ÿ©£¥¦§¥©§¨§©§¥

zxFRMd iW`xA(zxFRMd iCv ipWA) §¨¥©©¤¦§¥¦¥©©¤
mitxFv dUrnM ,mziIUr xg`l§©©£¦¨¨§©£¥§¦
df zkYn iwlg mixAgnE mikiYOd©©¦¦§©§¦¤§¥©¤¤¤

,dflf"rlA u"ixicley oixFTW ¨¤¤¦§©©
zxFRMdW xg`n :xnFlM .(dngld)©§¨¨§©¥©©¤©©¤
DAgxe DMx`W ,gEhW gEl oinM `id¦§¦©¨©¤¨§¨§¨§¨
miaExMde ,gth Diare oFx`d zFCnM§¦¨¨§¨§¨¤©§©§¦
DaFbl mi`Vpzn dilr micnFrd̈§¦¨¤¨¦§©§¦§©
mziIUr KxCW ixd ,migth dxUr£¨¨§¨¦£¥¤¤¤£¦¨¨
cEgl zxFRMd z` oikdl `id dlibxd̈§¦¨¦§¨¦¤©©¤§
xg` mxAglE ,cEgl aExkE aExM lke§¨§§§§©§¨©©
`NW xnFl aEzMd `aE .dfl df KM̈¤¨¤¨©¨©¤Ÿ

,KM mzF` dUriadf lhd `N` ©£¤¨¨¤¨¨¥¨¨

zxFRMd ziIUr zNgzA dAxd- ©§¥¦§¦©£¦©©©¤
FAgxW lFcB adf WEB Liptl gPd©©§¨¤¨¨¨¤¨§
DaFbM Fdabe zxFRMd agFxM§©©©¤§¨§§©

,miaExMddMdeadGd WEbAWiHtA ©§¦§©¥§©¨¨§©¦
qpxEwaE(migRp WiHR),rvn`Acr §§¨©¦©¨¦¨¤§©©

,zxFRMd iar xEriW ickl riBYW¤©¦©¦§¥¦¢¦©©¤
eipW xi`WzoihlFA oiW`xipXn §©§¦§¥¨¦§¦¦§¥

miccSdmiaExMd xiIve ,dlrnlipR) ©§¨¦§©§¨§©¥©§¦§¥
(zFiEnCdeizFvw zhilaAdvTA - ©§¦§¦©§¨©¨¤

mdn cg` lM lW oFilrd: ¨¤§¤¨¤¨¥¤
.äL÷îici lr diEUrd ,zg` dkizg ¦§¨£¦¨©©¨£¨©§¥

xEAig ici lr `le ,d`Mde 'dWTd'©¨¨§©¨¨§Ÿ©§¥¦
,dwAcde.f"rlA u"icha'dWTd'e §©§¨¨§©©§©¨¨

,'d`Md' oFWl `EdFnkaEzMd oFWl §©¨¨§§©¨
(e ,d l`ipc)'DzAkx`e'oWwp `cl `c §©§ª¨¥¨§¨¨§¨

zFwtFC Eid xS`WlA lW eiMxA]¦§¨¤¥§©©¨§
[dcxg aFxn Ff lr Ff zFMnE(oexkfd): ©©¥£¨¨

.úøBtkä úBö÷,zxFRMd iW`x §©©¤¨¥©©¤
zxFRMd lW DAgx zFvwA `l :xnFlM§©Ÿ¦§¨§¨¤©©¤
DMx` zFvwA `N` ,(axrOle gxfOl)©¦§¨§©©£¨¤¨¦§¨§¨
dilr cnFr cg`d ,(mFxCle oFtSl)©¨§©¨¨¤¨¥¨¤¨
cvA dilr cnFr cg`de oini cvA§©¨¦§¨¤¨¥¨¤¨§©

l`nU(m"`x):hi dxez §Ÿ



ני dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy
הּלחם" "ׁשּתי ּבפרק ‰‡Á˙.ּבמנחֹות BÚÏˆ ÏÚ ˙ÚaË ÈzLe∑,הּמקרא ׁשּבתחּלת טּבעֹות הד' הן הן ְְְִֵֶֶֶֶַָ¿≈«»…««¿»∆»ְְִִִֵֵֶַַַַָָ

מן  ּוׁשּתי ּכן: ליּׁשבּה ל ויׁש טּבעֹות", "ׁשּתי ּכמֹו ּופתרֹונֹו היא, יתרה זֹו והּוי"ו היּו, היכן ל ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּופרׁש
האחת  צלעֹו על האּלּו .צּדֹו∑ˆBÚÏ.הּטּבעֹות ְֵֶַַַַָָָָ«¿ִ

(âé):áäæ íúà úétöå íéhL éöò écá úéNòå§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
i"yx£Èc·∑ מֹוטֹות. «≈

(ãé)ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà úàáäå§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ
íäa ïøàä-úà úàNì: ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«

(åè):epnî eøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«
i"yx£epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï∑(שם .לעֹולם (יומא …»Àƒ∆ְָ

(æè)éìà ïzà øLà úãòä úà ïøàä-ìà zúðå:E §¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«
i"yx£Ô¯‡‰ŒÏ‡ z˙Â∑ ּבארֹון אתכם הּתֹורה,∑‰Ú„˙.ּכמֹו: ׁשּצּויתי ּוביניכם, ּביני לעדּות ׁשהיא ¿»«»∆»»…ְָָ»≈Àְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּבּה הּכתּובֹות .מצוֹות ְְִַָ

ß hay e"k ipy mei ß

(æé)dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNòå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
:daçø éöçå änàå§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

ÔB‰˙Èיג  ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ≈¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒיד  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:ÔB‰a ‡B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡B¯‡¬»¿ƒ«»¬»¿

ÔecÚÈטו  ‡Ï ‡iÁÈ¯‡ ÔB‰È ‡B¯‡c ‡˙˜ÊÚa¿ƒ¿¿»«¬»¿¬ƒ«»»¿ƒ
:dpÓƒ≈

CÏ:טז  Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È ‡B¯‡a Ôz˙Â¿ƒ≈«¬»»«¬»ƒ∆≈»

‡ÔÈnיז  ÔÈz¯z ÈÎc ·‰„c ‡z¯tk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

myl zxecdn - eheytk i"yx
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`A eiWkre ,oFx`d zFIefA zFrAHd©©¨§¨¦¨¨§©§¨¨
o`kl ozTElg lr zFEvlE siqFdl§¦§©©£¨¨§¨

,o`klE' :oM DaXil Ll WieFN Ywvie §¨§¥§§©§¨¥§¨©§¨
...'ebe adf zrAh rAx`on miYWE ©§©©§Ÿ¨¨§©¦¦

EN`d zFrAHdmiUY ,zFxEn`dlr ©©¨¨¥¨£¨¦©
,zg`d FrlvFrlv lr odn miYWE ©§¨¤¨§©¦¥¤©©§

zipXd(`"n ,i"`a): ©¥¦
.BòìöFCvlr' :qFlwpE` mBxYW FnM , ©§¦§¤¦§¥§§©
'Dixhq:bi dxez ¦§¥

(bi).écád mdzFhFnEid mdAW ©¥¥©¤¨¤¨
xn`PW FnM] oFx`d z` mi`UFpixac) §¦¤¨¨§¤¤¡©

(eh ,eh '` minidoFx` z` mIeld ipa E`UIe'©¦§§¥©§¦¦¥£

'd xacM dWn dEv xW`M midl`d̈¡Ÿ¦©£¤¦¨Ÿ¤¦§©
['mdilr zFhOA mtzkA:ci dxez ¦§¥¨©Ÿ£¥¤

(eh)é àì.epnî eøeñxn`p xaM ixd Ÿ¨¦¤£¥§¨¤¡©
dnE ,'miCAd Eidi ox`d zrAhA'§©§Ÿ¨¨Ÿ¦§©©¦©
`N` ?'EPOn ExEqi `l' xnFl cEnlY©§©Ÿ¨¦¤¤¨
`NW ,dxdf` siqFdl aEzMd `Ä©¨§¦©§¨¨¤Ÿ

oFx`d on miCAd z` xiqdlmlFrl §¨¦¤©©¦¦¨¨§¨
(.ar `nei)(`"eb ,m"`x):fh dxez

(fh).ïøàä ìà zúðå'oFx`d l`' §¨©¨¤¨¨Ÿ¤¨¨
,'oFx`d lv`' FWExiR oi` ,o`M xEn`d̈¨¨¥¥¥¤¨¨

FWExiR `N`FnM,'oFx`A'KFzA ixdW ¤¨¥§¨¨¤£¥§
xn`PW FnM ,migPEn Eid oFx`dmixac) ¨¨¨¨¦§¤¤¡©

(d ,i'oFx`A zgNd z` mU`e'(i"`a): ¨¨¦¤©ªŸ¨¨
.úeãòäEidW zixAd zFgEl EN` ¨¥¥©§¦¤¨

ixaC miaEzM mdilrW ,oFx`A migPEn¨¦¨¨¤£¥¤§¦¦§¥
mkipiaE ipiA 'zEcrl' `idW dxFYd©¨¤¦§¥¥¦¥¥¤
KM lr (l`xUi ipal d"awd oiA)¥¦§¥¦§¨¥©¨
DA zFaEzMd zFvn mkz` iziESW¤¦¦¦¤§¤¦§©§¨

(n"eviw):fi dxez

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy

i"yx£˙¯tÎ∑ מלמ ּפתּוח ׁשהיה הארֹון, על ּדף ּכּסּוי ּכמין עליו ּומּניחֹו ‡¯dk.עלה ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡∑ּכארּכֹו «…∆ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ«»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְָ
לעביּה, ׁשעּור נתן ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ארּבעּתם. הּכתלים עבי על ּומּנחת ארֹון, ׁשל ּכרחּבֹו ורחּבּה ארֹון, ְְְְְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻׁשל

טפח עביּה ׁשהיה רּבֹותינּו ה)ּפרׁשּו .(סוכה ְְֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr `i zegiy ihewl)

טפחטפחטפחטפח עביעביעביעביּהּהּהּה יז)ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה כה, נאמר (רש"י מּדּוע לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש הּכּפרת. עבי ׁשעּור לפרׁש רׁש"י ראה מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
י)לעיל "ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו"(פסוק הּכלים ּבׁשאר ּׁשּנאמר למה ּבנּגּוד ׁשל ועועועועׂשׂשׂשׂשית ית ית ית ארֹון", ּבכחֹו ואין טפח, היה הּכּפרת ׁשעבי ּומתרץ, ." ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכזה. רּבת־מׁשקל זהב חתיכת ולעׂשֹות לעבד אחד ְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹאדם

(çé)íúà äNòz äL÷î áäæ íéáøk íéðL úéNòå§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈
:úøtkä úBö÷ éðMî¦§¥−§¬©©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈ·¯k∑ ּפרצּוף להם ּדמּות NÚz‰.ּתינֹוק ‰L˜Ó∑ הּכּפרת ּבראׁשי ּותחּברם עצמם ּבפני ּתע ׂשם ׁשּלא ¿Àƒְְִֶַָƒ¿»«¬∆ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבפּטיׁש והּכה הּכּפרת עׂשּית  ּבתחּלת  הרּבה זהב  הּטל אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין צֹורפים, ּכמעׂשה עׂשּיתם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹלאחר

קצֹותיו  ּבבליטת הּכרּובים וצּיר למעלה, ּבֹולטין וראׁשין ּבאמצע, ּכמֹו∑L˜Ó‰.ּובקרנס ּבלע"ז, בטדי"ץ ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻƒ¿»ְְַַ
ו') ה' נקׁשן"(דניאל לדא ‰tk¯˙."ּדא ˙Bˆ˜∑ הּכּפרת .ראׁשי ְְָָָָ¿««…∆ֵֶַַָֹ

(èé)ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk äNòå©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬
-ìò íéáøkä-úà eNòz úøtkä-ïî äfî äöwî¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©

:åéúBö÷ éðL§¥¬§¨«

aÚz„יח  „È‚ ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«¿≈
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓ ÔB‰˙È»¿ƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

e¯Îe·‡יט  ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k „aÚÂ¿ƒ≈¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»
˙È Ôe„aÚz ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á«ƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»«¿¿»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡i·e¯k¿«»«¿≈ƒ¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx
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l`nU(m"`x):hi dxez §Ÿ



dnexzנב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy

i"yx£‰ˆwÓ „Á‡ ·e¯k ‰NÚÂ∑ אחד "ּכרּוב לפרׁש: הּוצר לכ וקצה. קצה לכל ּכרּובים ׁשני ּתאמר ׁשּלא «¬≈¿∆»ƒ»»ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
מּזה" ‰tk¯˙.מּקצה ÔÓ∑ ּתעׂשם ׁשּלא אֹותם", ּתעׂשה "מקׁשה ׁשל ּפרּוׁשֹו זהּו הּכרּובים, את ּתעׂשה עצמּה ִִֶָָƒ««…∆ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

לּכּפרת  ּותחּברם עצמם .ּבפני ְְְְִֵֵֶַַַַָֹ

(ë)íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéäé úøtkä©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬©§ª¦«
i"yx£ÌÈÙÎ ÈN¯t∑ ּפרּוׂשים אּלא ׁשֹוכבים, ּכנפיהם ּתעׂשה י'ׁשּלא ׁשּיהא ראׁשיהם, אצל למעלה ּוגבהים …¿≈¿»«ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּב"סּכה" ּכדאיתא לּכּפרת, הּכנפים ׁשּבין ּבחלל ה)טפחים .(דף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

(àë)-ìàå äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨®§¨§¤
éìà ïzà øLà úãòä-úà ïzz ïøàä:E ¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

i"yx£˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz Ô¯‡‰ Ï‡Â∑ויׁש העדת"? את הארן אל "ונתּת נאמר: ּכבר ׁשהרי נכּפל, לּמה ידעּתי לא ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
עליו. הּכּפרת את יּתן ּכ ואחר לתֹוכֹו, העדת את ּתח ּלה יּתן ּכּפרת, ּבלא לבּדֹו ארֹון ׁשּבעֹודֹו ללּמד ׁשּבא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻלֹומר

נאמר: המׁשּכן את ּכׁשהקים מצינּו, מ)וכן על (לקמן הּכּפרת את "וּיּתן :ּכ ואחר הארֹון", אל העדּות את "וּיּתן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
מלמעלה" .הארֹון ְְִָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1346 'nr c"g y"ewl dkex`a oiieri)

d"Awdl l`xUi oiA xWTd©¤¤¥¦§¨¥§©¨¨

::::אליאליאליאלי אאאאּתּתּתּתןןןן אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת־־־־העדתהעדתהעדתהעדת ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן ואלואלואלואל־־־־הארןהארןהארןהארן מלמעלהמלמעלהמלמעלהמלמעלה עלעלעלעל־־־־הארןהארןהארןהארן אתאתאתאת־־־־ההההּכּכּכּכּפּפּפּפרתרתרתרת כא)ונתונתונתונתּתּתּתּת (כה, ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
ּבלא  לבּדֹו ארֹון "ׁשּבעֹודֹו זה ּפסּוק מפרׁש ולכן ּבפני-עצמֹו, ּכלי היא הּכּפרת ּדלרׁש"י הּכּפרת, ּבגדר והרמּב"ן רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹנחלקּו
"ארֹון  וכלׁשֹונֹו מהארֹון חלק היא הּכּפרת להרמּב"ן אבל עליו", הּכּפרת את יּתן ואח"כ לתֹוכֹו העדּות ּתחּלה יּתן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּכּפרת

עליו" הּכּפרת ּבהיֹות ּגם הפסוק)יּקרא מפרש איך שם .(ועיין ְִִֵֶַַַָָָֹ
ּכּפרת. עׂשּית לׁשם אֹו הארֹון עׂשּית לׁשם לכּון צריכים היּו הּכּפרת עׂשּית ּבׁשעת האם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹונפק"מ

lÚÏ‡כ  ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯k ÔB‰ÈÂƒ¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»
„Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a ÔÈlËÓ¿«ƒ¿«¿≈««À¿»¿«≈«
Èt‡ ÔB‰È ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á Ï·˜Ï»√≈«»√≈«À¿»¿«≈

:‡i·e¯Î¿«»

lÚÏÓ‡כא  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»ƒ¿≈»
:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È Ôzz ‡B¯‡·e«¬»ƒ≈»«¬»ƒ∆≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hi).äöwî ãçà áeøk äNòåxaM ©£¥§¤¨¦¨¨§¨
miaxM mipW ziUre' aEzMd Ll WxiR¥©§©¨§¨¦¨§©¦§ª¦
icM `N` ,'zxRMd zFvw ipXn 'ebe¦§¥§©©Ÿ¤¤¨§¥

xn`z `NW,md miaExM drAx`W ¤ŸŸ©¤©§¨¨§¦¥
Kkl ,'dvwe dvw lkl miaExM mipW'§©¦§¦§¨¨¤§¨¤§¨

KxvEdE xFfgl aEzMdaExM' Wxtl §©©¨©£§¨¥§
'dGn dvTn cg`'ebe: ¤¨¦¨¨¦¤

úøBtkä ïîmiaxMd z` EUrY.KFYn ¦©©¤©£¤©§ª¦¦
zxFRMd,miaExMd z` dUrY Dnvr ©©¤©§¨©£¤¤©§¦

xEn`M) qpxEwaE WiHtA d`Md ici lr©§¥©¨¨§©¦§§¨¨¨
(lirl.eEdf`Ed df wEqR -FWExit §¥§¤¨¤¥

lWmcFTd wEqRddUrY dWwn' ¤©¨©¥¦§¨©£¤
mUrz `NW ,'mzF`(miaExMd z`) ¨¤Ÿ©£¥¤©§¦

zxFRMl mxAgzE mnvr iptAxg`l ¦§¥©§¨§©§¥©©¤§©©
,oMn`N`Dnvr zxFRMd KFYn ¦¥¤¨¦©©¤©§¨

mzF` dUrY:k dxez ©£¤¨

(k)íéôðë éNøBtdlrnl.,xnFlM §¥§¨©¦§©§¨§©
mditpMW otF`A miaExMd z` dUr£¥¤©§¦§¤¤©§¥¤

,dlrn iRlM zFUExR Eidi`NW ¦§§§©¥©§¨¤Ÿ
miakFW mditpk dUrzmihEnW - ©£¤©§¥¤§¦§¦

miccSl migPEnEe ,miUExt `N` ,Eidi ¨¦©§¨¦¤¨§¦§¦§
,mdiW`x lv` dlrnl midFab§¦§©§¨¥¤¨¥¤

otF`A`dIWgeexmigth dxUr §¤¤§¥¤©£¨¨§¨¦
zxFRMlmitpMdoiAWllgAEidmiaExMdeoFx`d] ¤¨¨¤¥©§¨©¦©©¤¨¨§©§¦¨

mr oFx`d ;migth mixUr midFaB§¦¤§¦§¨¦¨¨¦
dxUr miaExMde ,dxUr zxFRMd©©¤£¨¨§©§¦£¨¨
dxUr wgxn didIW ickaE .mitqFp¨¦¦§¥¤¦§¤¤§©£¨¨
lr ,zxFRMd oial mditpM oiA migth§¨¦¥©§¥¤§¥©©¤©
DaFbA dlrnl zFUExR zFidl mitpMd©§¨©¦¦§§§©§¨§©

[mdiW`xa `zi`cMzkQndMEqsc) ¨¥¤¦§¦¨§©¤¤¨
(:d((oexkfd ,m"`x):`k dxez

(`k).úãòä úà ïzz ïBøàä ìàå`l §¤¨¨¦¥¤¨¥ªŸ

lRkp dOl iYrcizpizp lr df iEEiv ¨©§¦¨¨¦§©¦¤©§¦©
,oFx`A zEcrd zFgElxaM ixdW ¨¥¨¨¤£¥§¨

xn`pdlrnl(fh weqt)l` Yzpe' : ¤¡©§©§¨§¨©¨¤
'zEcrd z` oFx`d`AW ,xnFl Wie . ¨¨¥¨¥§¥©¤¨

aEzMdW ,cOll,'oFx`d l`' `weeC ©¨§©¥¤©§¨¤¨¨
xnFlM`lA ,FCal oFx` FcFrAiEQiM §©§¨§©§Ÿ¦

d,zxFRkxnFlkE .'zcrd z` oYY' if` ©©¤£©¦¥¤¨¥ª§©
WÎxg`e ,FkFzl zEcrd dNgY oYi ¤¦¥§¦¨¨¥§§©©

,eilr zxFRMd z` oYi KMdQki `le ¨¦¥¤©©¤¨¨§Ÿ§©¤
qipkIW mcFw zxFRMA oFx`d z ¤̀¨¨©©¤¤¤©§¦

.FkFzl zFgENdmiwdWM Epivn oke ©§§¥¨¦§¤¥¦
dWn,oMWOd z`dNigYWxn`p ¤¤©¦§¨¤§¦¨¤¡©

(k ,n onwl)l` zEcrd z` oYIe'©¦¥¤¨¥¤
zxRMd z` oYIe' ,KMÎxg`e ,'oFx`d̈¨§©©¨©¦¥¤©©Ÿ¤

:'dlrnln oFx`d lrak dxez ©¨¨¦§¨§¨

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy
הענינים: ּפנימּיּות ע"פ זה לבאר ְְְְִִִִֵֵֶָָָויׁש

ׁשרתה  ׁשּבֹו והּמקֹום ּבני-יׂשראל, ּבתֹוככי יׁשּכן ׁשהׁשי"ת ּבתֹוכם" "וׁשכנּתי ׁשּיהיה ּכדי היה ׁשּבֹו, והארֹון הּמׁשּכן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּתכלית
הּכּפרת. מעל הּכרבים", ׁשני מּבין הּכּפרת מעל אּת ודּברּתי ׁשם ל "ונֹועדּתי הּכתּוב ּכלׁשֹון היתה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻׁשכינה

ׁשרתה  ׁשּׁשם ׁשהּכּפרת הרמּב"ן מפרׁש ולכן הּתֹורה, ע"י רק זהּו ׁשּביניהם הּׁשכינה הׁשראת את ירּגיׁשּו ׁשּבנ"י ּכדי ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמנם
הּׁשכינה. הׁשראת את מרּגיׁשים הּתֹורה ע"י רק ּכי הּתֹורה. הּברית, לּוחֹות ׁשני היּו ׁשּׁשם מהארֹון חלק היתה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשכינה

הּקׁשר  ּכי הּׁשכינה), הׁשראת את מרּגיׁשים אינם ׁשאז (אף ּתֹורה לֹומדים אינם אם ּגם ּבבנ"י ׁשֹורה הּקּב"ה ּבאמת ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָא
מהּתֹורה, למעלה הּוא וקּוב"ה יׂשראל ׁשל ׁשּׁשם ּכמאמרהּפנימי ׁשהּכּפרת רׁש"י מפרׁש ולכן לּתֹורה", קדמּו "יׂשראל חז"ל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּתֹורה. - הּלּוחֹות היּו ׁשּׁשם מהארֹון למעלה והיא ּבפני-עצמֹו, ּכלי היא הּׁשכינה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָׁשרתה

(áë)úøtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´©©ÀŸ¤
-ìk úà úãòä ïBøà-ìò øLà íéáøkä éðL ïéaî¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´¨«¥ª®¥´¨

:ìàøNé éða-ìà EúBà äeöà øLà£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èz„ÚBÂ∑אלי לדּבר ׁשם ׁשאבא לּמֹועד אקּבע מקֹום אֹותֹו ,עּמ לדּבר ל מֹועד Èz¯a„Â.ּכׁשאקּבע ¿«¿ƒְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿ƒ«¿ƒ

˙¯tk‰ ÏÚÓ Ez‡∑:אֹומר הּוא אחר א)ּובמקֹום הּמׁשּכן (ויקרא זה לאמר", מֹועד מאהל אליו ה' "וידּבר ƒ¿≈«««…∆ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא זה. את זה מכחיׁשים ּכתּובים ׁשני נמצאּו לּפרכת. ז)מחּוץ "ּובבא (במדבר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּבא  וכיון לּמׁשּכן, נכנס היה מׁשה וגֹו'", הּכּפרת מעל אליו מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע מֹועד אהל אל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹמׁשה
מֹועד  ּבאהל למׁשה ונׁשמע יֹוצא ּומּׁשם הּכרּובים, לבין הּׁשמים מן יֹורד קֹול הּפתח, ּבתֹו.¯L‡ŒÏk ˙‡Â ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ¿≈»¬∆

Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ E˙B‡ ‰eˆ‡∑ יתרה זֹו וי"ו אׁשר הרי "ואת ּתפּתר: וכה ּבּמקרא, הרּבה וכמֹוהּו ּוטפלה, ¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
הּוא  יׂשראל, ּבני אל אֹות אצּוה ּכל את ׁשם", עּמ .אדּבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

(âë)änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìL úéNòå§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
:Búî÷ éöçå änàå Baçø̈§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£B˙Ó˜∑הּׁשלחן עבי עם רגליו קט)ּגבּה .(פסחים …»ְְֳִִַַַָָֹֻ

CnÚכב  ÏlÓ‡Â Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ»«»∆¡«≈ƒ»
ÏÚ Èc ‡i·e¯k ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡z¯tÎ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«À¿»ƒ≈¿≈¿«»ƒ«
˙ÂÏ C˙È „wÙ‡ Èc Ïk ˙È ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡¬»¿«¬»»»ƒ¡«≈»»¿»

:Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈

‡ÔÈnכג  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t „aÚ˙Â¿«¿≈»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak)ézãòBðå'ebe mW Ll.'iYcrFpe' §©§¦§¨§©§¦
`N` ,(dWibR) zEcrezd oFWNn Fpi ¥̀¦§¦§©£§¦¨¤¨
onfE mFwn' :FWExitE ,'crFn' oFWNn¦§¥¥¨§©
'LY` iYxAce' aEzMd KWnde .'mIEqn§¨§¤§¥©¨§¦©§¦¦§
zriaw lM `N` ,cxtp oipr Fpi ¥̀¦§¨¦§¨¤¨¨§¦©
Kke .xEAiCd KxFvl `id crFOd©¥¦§¤©¦§¨
- 'mW Ll iYcrFpe' :aEzMd WExiR¥©¨§©§¦§¨

Ll crFn rAw`WMzpn lrxAcl' §¤¤§©¥§©§¨§©¥
'LOrW ixd -FzF`dmFwnoiA) ¦§£¥¤©¨¥

(miaExMdcrFOl rAw`,`Edd ©§¦¤§©©¥©
`Fa`Wwx,Lil` xAcl mW`le ¤¨©¨§©¥¥¤§Ÿ

mixg` zFnFwnA(bn ,hk oldl i"yx d`x) ¦§£¥¦
(oexkfd ,m"`x):

.úøBtkä ìòî Ezà ézøaãårnWn §¦©§¦¦§¥©©©¤©§©
oiAn dWn mr xAiC d"awdW¤¦¥¦¤¦¥
miptl `EdW ,zxFRMd lrW miaExMd©§¦¤©©©¤¤¦§¦

,miWcTd WcFwA zkFxRd oneENi` ¦©¨¤§¤©¢¨¦§¦
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i"yx£‰ˆwÓ „Á‡ ·e¯k ‰NÚÂ∑ אחד "ּכרּוב לפרׁש: הּוצר לכ וקצה. קצה לכל ּכרּובים ׁשני ּתאמר ׁשּלא «¬≈¿∆»ƒ»»ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
מּזה" ‰tk¯˙.מּקצה ÔÓ∑ ּתעׂשם ׁשּלא אֹותם", ּתעׂשה "מקׁשה ׁשל ּפרּוׁשֹו זהּו הּכרּובים, את ּתעׂשה עצמּה ִִֶָָƒ««…∆ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

לּכּפרת  ּותחּברם עצמם .ּבפני ְְְְִֵֵֶַַַַָֹ

(ë)íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéäé úøtkä©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬©§ª¦«
i"yx£ÌÈÙÎ ÈN¯t∑ ּפרּוׂשים אּלא ׁשֹוכבים, ּכנפיהם ּתעׂשה י'ׁשּלא ׁשּיהא ראׁשיהם, אצל למעלה ּוגבהים …¿≈¿»«ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּב"סּכה" ּכדאיתא לּכּפרת, הּכנפים ׁשּבין ּבחלל ה)טפחים .(דף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

(àë)-ìàå äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨®§¨§¤
éìà ïzà øLà úãòä-úà ïzz ïøàä:E ¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

i"yx£˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz Ô¯‡‰ Ï‡Â∑ויׁש העדת"? את הארן אל "ונתּת נאמר: ּכבר ׁשהרי נכּפל, לּמה ידעּתי לא ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
עליו. הּכּפרת את יּתן ּכ ואחר לתֹוכֹו, העדת את ּתח ּלה יּתן ּכּפרת, ּבלא לבּדֹו ארֹון ׁשּבעֹודֹו ללּמד ׁשּבא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻלֹומר

נאמר: המׁשּכן את ּכׁשהקים מצינּו, מ)וכן על (לקמן הּכּפרת את "וּיּתן :ּכ ואחר הארֹון", אל העדּות את "וּיּתן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
מלמעלה" .הארֹון ְְִָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1346 'nr c"g y"ewl dkex`a oiieri)

d"Awdl l`xUi oiA xWTd©¤¤¥¦§¨¥§©¨¨

::::אליאליאליאלי אאאאּתּתּתּתןןןן אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת־־־־העדתהעדתהעדתהעדת ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן ואלואלואלואל־־־־הארןהארןהארןהארן מלמעלהמלמעלהמלמעלהמלמעלה עלעלעלעל־־־־הארןהארןהארןהארן אתאתאתאת־־־־ההההּכּכּכּכּפּפּפּפרתרתרתרת כא)ונתונתונתונתּתּתּתּת (כה, ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
ּבלא  לבּדֹו ארֹון "ׁשּבעֹודֹו זה ּפסּוק מפרׁש ולכן ּבפני-עצמֹו, ּכלי היא הּכּפרת ּדלרׁש"י הּכּפרת, ּבגדר והרמּב"ן רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹנחלקּו
"ארֹון  וכלׁשֹונֹו מהארֹון חלק היא הּכּפרת להרמּב"ן אבל עליו", הּכּפרת את יּתן ואח"כ לתֹוכֹו העדּות ּתחּלה יּתן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּכּפרת

עליו" הּכּפרת ּבהיֹות ּגם הפסוק)יּקרא מפרש איך שם .(ועיין ְִִֵֶַַַָָָֹ
ּכּפרת. עׂשּית לׁשם אֹו הארֹון עׂשּית לׁשם לכּון צריכים היּו הּכּפרת עׂשּית ּבׁשעת האם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹונפק"מ

lÚÏ‡כ  ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯k ÔB‰ÈÂƒ¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»
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Èt‡ ÔB‰È ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á Ï·˜Ï»√≈«»√≈«À¿»¿«≈

:‡i·e¯Î¿«»

lÚÏÓ‡כא  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»ƒ¿≈»
:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È Ôzz ‡B¯‡·e«¬»ƒ≈»«¬»ƒ∆≈»
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הענינים: ּפנימּיּות ע"פ זה לבאר ְְְְִִִִֵֵֶָָָויׁש

ׁשרתה  ׁשּבֹו והּמקֹום ּבני-יׂשראל, ּבתֹוככי יׁשּכן ׁשהׁשי"ת ּבתֹוכם" "וׁשכנּתי ׁשּיהיה ּכדי היה ׁשּבֹו, והארֹון הּמׁשּכן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּתכלית
הּכּפרת. מעל הּכרבים", ׁשני מּבין הּכּפרת מעל אּת ודּברּתי ׁשם ל "ונֹועדּתי הּכתּוב ּכלׁשֹון היתה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻׁשכינה

ׁשרתה  ׁשּׁשם ׁשהּכּפרת הרמּב"ן מפרׁש ולכן הּתֹורה, ע"י רק זהּו ׁשּביניהם הּׁשכינה הׁשראת את ירּגיׁשּו ׁשּבנ"י ּכדי ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמנם
הּׁשכינה. הׁשראת את מרּגיׁשים הּתֹורה ע"י רק ּכי הּתֹורה. הּברית, לּוחֹות ׁשני היּו ׁשּׁשם מהארֹון חלק היתה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשכינה

הּקׁשר  ּכי הּׁשכינה), הׁשראת את מרּגיׁשים אינם ׁשאז (אף ּתֹורה לֹומדים אינם אם ּגם ּבבנ"י ׁשֹורה הּקּב"ה ּבאמת ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָא
מהּתֹורה, למעלה הּוא וקּוב"ה יׂשראל ׁשל ׁשּׁשם ּכמאמרהּפנימי ׁשהּכּפרת רׁש"י מפרׁש ולכן לּתֹורה", קדמּו "יׂשראל חז"ל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּתֹורה. - הּלּוחֹות היּו ׁשּׁשם מהארֹון למעלה והיא ּבפני-עצמֹו, ּכלי היא הּׁשכינה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָׁשרתה

(áë)úøtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´©©ÀŸ¤
-ìk úà úãòä ïBøà-ìò øLà íéáøkä éðL ïéaî¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´¨«¥ª®¥´¨

:ìàøNé éða-ìà EúBà äeöà øLà£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èz„ÚBÂ∑אלי לדּבר ׁשם ׁשאבא לּמֹועד אקּבע מקֹום אֹותֹו ,עּמ לדּבר ל מֹועד Èz¯a„Â.ּכׁשאקּבע ¿«¿ƒְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿ƒ«¿ƒ

˙¯tk‰ ÏÚÓ Ez‡∑:אֹומר הּוא אחר א)ּובמקֹום הּמׁשּכן (ויקרא זה לאמר", מֹועד מאהל אליו ה' "וידּבר ƒ¿≈«««…∆ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא זה. את זה מכחיׁשים ּכתּובים ׁשני נמצאּו לּפרכת. ז)מחּוץ "ּובבא (במדבר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּבא  וכיון לּמׁשּכן, נכנס היה מׁשה וגֹו'", הּכּפרת מעל אליו מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע מֹועד אהל אל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹמׁשה
מֹועד  ּבאהל למׁשה ונׁשמע יֹוצא ּומּׁשם הּכרּובים, לבין הּׁשמים מן יֹורד קֹול הּפתח, ּבתֹו.¯L‡ŒÏk ˙‡Â ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ¿≈»¬∆

Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ E˙B‡ ‰eˆ‡∑ יתרה זֹו וי"ו אׁשר הרי "ואת ּתפּתר: וכה ּבּמקרא, הרּבה וכמֹוהּו ּוטפלה, ¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
הּוא  יׂשראל, ּבני אל אֹות אצּוה ּכל את ׁשם", עּמ .אדּבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

(âë)änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìL úéNòå§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
:Búî÷ éöçå änàå Baçø̈§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£B˙Ó˜∑הּׁשלחן עבי עם רגליו קט)ּגבּה .(פסחים …»ְְֳִִַַַָָֹֻ

CnÚכב  ÏlÓ‡Â Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ»«»∆¡«≈ƒ»
ÏÚ Èc ‡i·e¯k ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡z¯tÎ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«À¿»ƒ≈¿≈¿«»ƒ«
˙ÂÏ C˙È „wÙ‡ Èc Ïk ˙È ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡¬»¿«¬»»»ƒ¡«≈»»¿»

:Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈

‡ÔÈnכג  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t „aÚ˙Â¿«¿≈»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak)ézãòBðå'ebe mW Ll.'iYcrFpe' §©§¦§¨§©§¦
`N` ,(dWibR) zEcrezd oFWNn Fpi ¥̀¦§¦§©£§¦¨¤¨
onfE mFwn' :FWExitE ,'crFn' oFWNn¦§¥¥¨§©
'LY` iYxAce' aEzMd KWnde .'mIEqn§¨§¤§¥©¨§¦©§¦¦§
zriaw lM `N` ,cxtp oipr Fpi ¥̀¦§¨¦§¨¤¨¨§¦©
Kke .xEAiCd KxFvl `id crFOd©¥¦§¤©¦§¨
- 'mW Ll iYcrFpe' :aEzMd WExiR¥©¨§©§¦§¨

Ll crFn rAw`WMzpn lrxAcl' §¤¤§©¥§©§¨§©¥
'LOrW ixd -FzF`dmFwnoiA) ¦§£¥¤©¨¥

(miaExMdcrFOl rAw`,`Edd ©§¦¤§©©¥©
`Fa`Wwx,Lil` xAcl mW`le ¤¨©¨§©¥¥¤§Ÿ

mixg` zFnFwnA(bn ,hk oldl i"yx d`x) ¦§£¥¦
(oexkfd ,m"`x):

.úøBtkä ìòî Ezà ézøaãårnWn §¦©§¦¦§¥©©©¤©§©
oiAn dWn mr xAiC d"awdW¤¦¥¦¤¦¥
miptl `EdW ,zxFRMd lrW miaExMd©§¦¤©©©¤¤¦§¦

,miWcTd WcFwA zkFxRd oneENi` ¦©¨¤§¤©¢¨¦§¦
` `Ed xg` mFwna'd xAcie' xnF §¨©¥¥©§©¥

'xn`l crFn ld`n eil`(` ,` `xwie), ¥¨¥Ÿ¤¥¥Ÿ

,'crFn ld`' `nzqA xMfPW mFwn lke§¨¨¤¦§¨¦§¨¨Ÿ¤¥
dflkid.zkFxRl uEgn oMWOd ¤¥©©¦§¨¦©¨¤

miWigkn miaEzk ipW E`vnp¦§§§¥§¦©§¦¦
(mixzFq),df z` dfEniIwzi cvike §¦¤¤¤§¥©¦§©§
?mdipWKkliWilXd aEzMd `A §¥¤§¨¨©¨©§¦¦

xg` mFwnAmdipiA rixkde`NW §¨©¥§¦§¦©¥¥¤¤Ÿ
,mixzFq Eidixn`PW(ht ,f xacna) ¦§§¦¤¤¡©

rnWIe ,crFn ld` l` dWn `aaE'§ŸŸ¤¤Ÿ¤¥©¦§©
'zxRMd lrn eil` xACn lFTd z ¤̀©¦©¥¥¨¥©©©Ÿ¤

.'Fbe?cviM,oMWOl qpkp did dWn §¥©Ÿ¤¨¨¦§©©¦§¨
gzRd KFzA `AW oeikeld`A cnre §¥¨¤¨§©¤©§¨©§Ÿ¤

did ,crFnoial minXd on cxFi lFw ¥¨¨¥¦©¨©¦§¥
dWnl rnWpe `vFi mXnE ,miaExMd©§¦¦¨¥§¦§©§Ÿ¤

.crFn ld`AoiA dxizq oi` dYrnE §Ÿ¤¥¥©¨¥§¦¨¥
ld`n' xnF`d aEzMd iM ,miaEzMd©§¦¦©¨¨¥¥Ÿ¤
lW FzrinW mFwn lr xAcn 'crFn¥§©¥©§§¦¨¤
lrn' o`M xnF`d aEzMde ,dWn¤§©¨¨¥¨¥©
lFw z`ivi mFwn lr xAcn 'zxFRMd©©¤§©¥©§§¦©

xEAiCd(an ,hk oldl i"yx d`xe)(ixtq): ©¦

éða ìà EúBà äeöà øLà ìk úàå§¥¨£¤£©¤§¤§¥
.ìàøNé,dlthE dxizi (Ef e"ie ixd ¦§¨¥£¥¨§¥¨§¥¨
EdFnkeEpivn`xwOa dAxdlirl d`x) §¨¨¦©§¥©¦§¨

(ai weqt.o`M siqFdl aEzMd `A `NW¤Ÿ¨©¨§¦¨
iYxAce' Edn Wxtl `N` ,Wcg xaC̈¨¨¨¤¨§¨¥©§¦©§¦

,eiptl xEn`d 'LY`xzRz dke ¦§¨¨§¨¨§Ÿ¦¨¥
df `xwnA e"iEd (WxRzY)z`e' : ¦§¨¥©¨§¦§¨¤§¥

,mW LOr xAc` xW`xaCd EdnE £¤£©¥¦§¨©©¨¨
?mW LOr xAc`WdEv` xW` lM z` ¤£©¥¦§¨¥¨£¤£©¤

'`Ed l`xUi ipA l` LzF``aE] §¤§¥¦§¨¥¨
xEAiCd cgiizp `NW ,xnFl aEzMd©¨©¤Ÿ¦§©¥©¦
l`xUi ipa ikxv liaWA `N` dWnl§¤¤¨¦§¦¨§¥§¥¦§¨¥

(g"n`a)[:bk dxez
(bk).BúîB÷zllFMd FznFw ,xnFlM ¨§©¨©¤¤

EpiidC ,oglEXd lWmr eilbx DaFB ¤©§¨§©§©©§¨¦
oglEXd iaFrlr oEzPd sCd) Fnvr ¦©§¨©§©©©¨©

oFx`d lW FznFwM `le] (milbxdlirl) ¨©§©¦§Ÿ§¨¤¨¨
(iilA Fnvr oFx`l `id dpeEMdW ,¤©©¨¨¦¨¨©§§¦

[zxFRMd iEQiM(g"n`a):ck dxez ¦©©¤



dnexzנד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy

(ãë):áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£‰Ê ¯Ê·∑'מלכים 'ׁשלחן ׁשאֹומרים: ּכמֹו ּוגדּולה, עׁשר ׁשם ׁשהּׁשלחן מלכּות, לכתר .סימן ≈»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

(äë)áäæ-øæ úéNòå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNòå§¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

i"yx£˙¯bÒÓ∑,לּׁשלחן סביב היתה, למעלה אֹומרים: יׁש ּבּדבר. יׂשראל חכמי ונחלקּו ּגדנפא, ּכתרּגּומֹו: ƒ¿∆∆ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
הּׁשלחן, רּוחֹות ּבארּבע לרגל, מרגל ּתקּועה היתה למּטה אֹומרים ויׁש ׂשרים, ׁשלחן ׁשּבׂשפת לבזּבּזין ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻּכמֹו

מסּגרת  אֹותּה על ׁשֹוכב הּׁשלחן Bz¯bÒÓÏ.ודף ·‰ÊŒ¯Ê ˙ÈNÚÂ∑ ּכאן ל ּופרׁש למעלה, האמּור זר הּוא ְְְִֵֶֶַַַָָֻ¿»ƒ»≈»»¿ƒ¿«¿ְְְֵֵַַָָָָ
היתה  הּמסּגרת .ׁשעל ְְִֶֶֶַַָָ

(åë)-úà zúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNòå§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ¤
åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà ìò úòahä: ©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(æë)íécáì íézáì úòahä ïééäz úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

i"yx£˙Úah‰ ÔÈÈ‰z ˙¯bÒn‰ ˙nÚÏ∑ הּמסּגרת ראׁשי ּכנגד ּתקּועֹות ÌÈc·Ï.ּברגלים ÌÈz·Ï∑ אֹותן ¿À««ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒָ
הּבּדים  ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו לאריחּיא ∑ÌÈc·Ï.ּבּתים לצרÌÈz·Ï∑.טּבעֹות לאתרא .ּכתרּגּומֹו: ְְְִִִִֶַַַַָָָ¿»ƒְִֶָֹ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ

(çë)íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæ̈¨®§¦¨−̈¤©ª§¨«

i"yx£Ì·Œ‡OÂ∑ הּׁשלחן את ּבם נּׂשא יהיה נפעל, .לׁשֹון ¿ƒ»»ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

ÈÊ¯כד  dÏ „aÚ˙Â ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈¿«¿≈≈≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

BÁÒ¯כה  ‡kLt dÓe¯ ‡Ù„b dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿«¿»≈À¿»¿
¯BÁÒ dÙ„‚Ï ·‰„c ¯ÈÊ „aÚ˙Â ¯BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙כו  Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

Ï‡˙¯‡כז  ‡˙˜ÊÚ ÔÈÂ‰È ‡Ù„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

ÈÙÁ˙Âכח  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡¯B˙t ˙È ÔB‰a ÔÈÏË ÔB‰ÈÂ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»ƒ»¿ƒ¿»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck).áäæ øæ`Ed oglEXd lrW xGd ¥¨¨©¥¤©©§¨
(zEklnÎxzkl oniqitl ,oglEXdW ¦¨§¤¤©§§¦¤©§¨

`EdmWlW (zF`),dNEcbE xWFr ¥¤¤§¨
mixnF`W FnMxWFr lr iEPiM KxcA §¤§¦§¤¤¦©¤

dNEcbE'mikln oglEW'Epivn oM] §¨§©§¨¦¥¨¦
minkg oFWlA(:ck zenai)xiIBzPW in' : ¦§£¨¦¦¤¦§©¥

,zElcB mWl - 'mikln oglEW mEWl§§©§¨¦§¥©§
[zExiWr F` dxxU:dk dxez §¨¨£¦

(dk).úøbñîFnEBxzMqFlwpE`A: ¦§¤¤§©§§§§
'`tpcB'aiaq FzF` dtiTOd dtU -. §©§¨¨¨©©¦¨¨¦

Wi ,xaCA l`xUiÎinkg Ewlgpe§¤§§©§¥¦§¨¥©¨¨¥
,mixnF`Ff 'zxBqn'dzid dlrnl §¦¦§¤¤§©§¨¨§¨

,oglEXl aiaqiAB lr aiaq zxAEgn ¨¦©§¨§¤¤¨¦©©¥
eilEW lr xcB oirM ,Fnvr oglEXd sC, ©©§¨©§§¥¨¥©¨

'oifAfal' FnM(mihlFA miilEW) §§¦§§¦©¦§¦
mixU oglEW ztUAW,mixnF` Wie . ¤¦§©§©¨¦§¥§¦

zxBqOd iMdrEwz dzid dHnl, ¦©¦§¤¤§©¨¨§¨§¨
oglEXd z` dtiTnE ,sCl zgYn¦©©©©©¦¨¤©§¨
,oglEXd zFgEx rAx`A lbxl lbxn¥¤¤§¤¤§©§©©§¨

oglEXd scemilbxl xAEgn did `l §©©§¨Ÿ¨¨§¨¨©§©¦
`N` ,onvrzxBqn DzF` lr akFW ©§¨¤¨¥©¨¦§¤¤

(:ev zegpn):
.Bzøbñîì áäæ øæ úéNòåFWExiR oi` §¨¦¨¥¨¨§¦§©§¥¥

EUri oglEXd lrW adGd xf caNOW¤¦§©¥©¨¨¤©©§¨©£
`N` ,zxBqOd lr sqFp xf`EdFzF` ¥¨©©¦§¤¤¤¨

,dlrnl xEn`d 'xf'dNigYAW `N` ¥¨¨§©§¨¤¨¤©§¦¨
xfge ,FziIUr xTir lr aEzMd dEiv¦¨©¨©¦©£¦¨§¨©

,EdUri cviM cOll aEzMdLl WxitE ©¨§©¥¥©©£¥¥©§
o`M,did zxBqOd lrWoEzp(i"`a): ¨¤©©¦§¤¤¨¨¨

ek dxez
(fk).úBòahä ïééäz úøbñnä únòì§ª©©¦§¤¤¦§¤¨©©¨

,xnFlMsC iarA Eidi `l zFrAHd §©©©¨Ÿ¦§¨¢¦©

`N` ,oglEXdmilbxAEidi,zFrEwY ©§¨¤¨¨©§©¦¦§§
cbpM:zxBqOd iW`x §¤¤¨¥©¦§¤¤

.íécáì íézáìzFrAHdW FWExiR oi` §¨¦§©¦¥¥¤©©¨
`N` ,miCaE miYA odA qipkdl EWOWi§©§§©§¦¨¤¨¦©¦¤¨

:FWExiR,miYa Eidi zFrAHd ozF` ¥¨©©¨¦§¨¦
:miCAd odA qipkdl§©§¦¨¤©©¦

íézáìmiCal.Eidi zFrAHdKxFvl §¨¦§©¦©©¨¦§§¤
miYA.íécáìmFwnM EWOWi ,xnFlM ¨¦§©¦§©§©§§¨

,miCAd xEarAFnEBxzMqFlwpE`A: ©£©©¦§©§§§§
'`Igix`l `xz`l'[miCal mFwnl] §©§¨©£¦©¨§¨§©¦

(`"y):gk dxez
(gk).íá àOðådxEn`d '`Vpe' zaiY §¦¨¨¥©§¦¨¨£¨

`N` ;'`Vp Epgp`e' DWExiR oi` ,o`M̈¥¥¨©£©§¦¨¤¨
`Ed('lrtp' oFWl:z` ma `Vp didi §¦§©¦§¤¦¨¨¤

,oglEXdmdA ,ElNd miCAd :xnFlkE ©§¨§©©©¦©¨¨¤
`Vp oglEXd didi(m"`x):hk dxez ¦§¤©§¨¦¨

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy

(èë)åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå åéúøòw úéNòå§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈
:íúà äNòz øBäè áäæ ïäa Cqé øLà£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ˙tÎÂ ÂÈ˙¯Úw ˙ÈNÚÂ∑,ּכמין קערֹותיו ע ׂשּוי היה והּלחם הּלחם, ּכדפּוס עׂשּוי ׁשהיה הּדפּוס, זה ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּומּכאן מּכאן וקֹופל למּטה לֹו ׁשּולים רּוחֹותיה. מּׁשּתי ּפרּוצה קרּוי ּתבה ּולכ ּכתלים, ּכמין מעלה ּכלּפי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּוכתליו  ׁשלחן ׁשל לרחּבֹו ארּכֹו נֹותן ּומּזה, מּזה הּבית לצּדי ּולכאן, לכאן רֹואין ּפנים לֹו ׁשּיׁש הּפנים, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻלחם
הּׁשלחן, ׂשפת ּכנגד מן זקּופים ּוכׁשּמֹוציאֹו נאפה, הּוא ּברזל ּבׁשל ּברזל. ּודפּוס זהב ּדפּוס לֹו עׂשּוי והיה ְְְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

קערה  קרּוי ּדפּוס ואֹותֹו הּׁשלחן, על ׁשּמסּדרֹו ּבׁשּבת למחר עד זהב ּבׁשל נֹותנֹו הן ∑ÂÈ˙tÎÂ.הּתּנּור, ְְְְְְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ¿«…»ֵ
ׁשּנאמר: הּמערכֹות, ׁשּתי על ׁשּנֹותנין לבֹונה קֹומצי לׁשני היּו ּוׁשּתים לבֹונה. ּבהם ׁשּנֹותנין כה)ּבזיכין (ויקרא ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

זּכה" לבֹונה הּמערכת על עׂשה ∑ÂÈ˙BN˜e."ונתּת ּדּוגמתן לארּכן. הּנסּדקין חלּולים קנים חצאי ּכמין הן ְְֲֶֶַַַַַָָָָ¿»ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָָ
ללחם, לחם ּבין ּומבּדילין הּקנים, אֹותן ּגּבי על האחד לחם ׁשּיׁשב לחם ּכל ראׁש על ׁשלׁשה ּומסּדר זהב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשל

קסו"א  קרּוי חלּול ּדבר ּכל ערבי, ּובלׁשֹון יתעּפׁשּו. ולא ּביניהם הרּוח ׁשּתּכנס ּתרּגּומֹו:∑ÂÈ˙iwÓe.ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«ƒ…»ְַ
ּגבּה ּכנגד הרּבה, הּׁשלחן מן למעלה עד ּוגבֹוהים ּבארץ עֹומדין זהב יתדֹות ּכמין סניפים הן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּומכילתּה,

) ׁשּׁשה ּומפּצלים הּלחם, גורסמערכת ללחם,חמּׁשה)הרא"ם לחם ׁשּבין הּקנים וראׁשי מּזה, למעלה זה ּפּצּולים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
מכילתּה, ּולׁשֹון ויּׁשברּו. הּתחּתֹונים על העליֹונים הּלחם מּׂשא יכּבד ׁשּלא ּכדי ּפּצּולין, אֹותן על ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹסמּוכין

d˙ÂÒ˜Âכט  È‰BkÊ·e È‰BÒÈ‚Ó „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒƒ»ƒƒ¿«¿»≈
Ô‰a Cq˙Èc d˙ÏÈÎÓe„aÚz ÈÎc ·‰c ¿ƒ»≈ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈«¿≈
:ÔB‰˙È»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hk).åéúBtëå åéúBøòw úéNòå§¨¦¨§¨¨§©¨
qEtCd df 'eizFxrw'zFIpaYd - §¨¨¤©§©©§¦

mipRd mgl z` migiPn Eid odAW¤¨¤¨©¦¦¤¤¤©¨¦
lwlwzY `NW icM ,FziIt` xg`l§©©£¦¨§¥¤Ÿ¦§©§¥

,FzxEvdidWilMdqEtcM iEUr ¨¤¨¨©§¦¨¦§
(zxEvM),mgNddidi mgNdW icM §©©¤¤§¥¤©¤¤¦§¤

,iE`xM FA gPEniEUr did mgNde ¨¨¨§©¤¤¨¨¨
daiY oinMdizFgEx iYXn dvExR §¦¥¨§¨¦§¥¤¨

(dkEtd 'g zxEvM)milEW ,(ziYgY) §©£¨©¦©§¦
iRlM o`MnE o`Mn ltFwe ,dHnl Fl§©¨§¥¦¨¦¨§©¥

milzFM oinM dlrn,iExw KklE ©§¨§¦¨¦§¨¨
,'mipRd mgl'mW lr'mipt' Fl WIW ¤¤©¨¦©¥¤¤¨¦

dGn ziAd iCivl o`klE o`kl oi`Fx¦§¨§¨§¦¥©©¦¦¤
dGnEmitEwGd eiccv ipW ,xnFlM - ¦¤§©§¥§¨¨©§¦

mi`Fxd 'mipR' oirM md milzkM¦§¨¦¥§¥¨¦¨¦
.mFxcl cg`e oFtvl cg` milMYqnE¦§©§¦¤¨§¨§¤¨§¨

didWFMx` ozFpmgNd lWFAgxl ¤¨¨¥¨§¤©¤¤§¨§
,oglEW lWmgNd iCv ipXW otF`A ¤§¨§¤¤§¥¦¥©¤¤

axrnlE gxfnl Eid mivExRd,eilzFke ©§¦¨§¦§¨§©£¨§¨¨
oglEXd ztU cbpM mitEwfFpFtvl §¦§¤¤§©©§¨¦§

mipFR mgNd ilzM E`vnp ,FnFxcle§¦§¦§§¨§¥©¤¤¦
.dGnE dGn ziAd iCv l`iEUr dide ¤¦¥©©¦¦¤¦¤§¨¨¨

Fl:miqEtc ipW mgNlqEtclW cg` ©¤¤§¥§¦§¤¨¤
qEtcE adflW cg`lWA ,lfxA ¨¨§¤¨¤©§¤§¤

on F`ivFOWkE ,dt`p `Ed lfxA©§¤¤¡¤§¤¦¦
xEPYddid ,zAW axrAlWA FpzFp ©©§¤¤©¨¨¨§§¤

,adfFA migPEn Eidexgnl cr ¨¨§¨¨¦©§¨¨
W zAWAf`,oglEXd lr FxCqO §©¨¤¨§©§©©§¨

qEtc FzF`eadf'dxrw' iExwzegpn) §§¨¨¨§¨¨
(.cv(`"eb ,m"`x):

.åéúBtëåoikifA od(miltq)oipzFPW §©¨¥¨¦¦§¨¦¤§¦
dpFal mdA(minUA oin)miYWE . ¨¤§¨¦§¨¦§©¦

lr oipzFPW dpFal ivnEw ipWl ,Eid̈¦§¥§¥§¨¤§¦©
zFkxrOd iYWlM] mipRd mgl lW §¥©©£¨¤¤¤©¨¦¨

df mixEcq mingl dXW `id 'zkxrn'©£¤¤¦¦¨§¨¦§¦¤
oglEXd lr KxFr dide ,df iAB lr©©¥¤§¨¨¥©©§¨
mgl dxUr miYWl ,zFkxrn iYW§¥©£¨¦§¥¤§¥¤¤
ozFp did cEgl zkxrn lM lre ,mipRd©¨¦§©¨©£¤¤§¨¨¥

.[skA dpFal unFwFnMxn`PW`xwie) ¤§¨§©§¤¤¡©
(f ,ck'dMf dpFal zkxrOd lr Yzpe'§¨©¨©©©£¤¤§¨©¨

zkxrn lkl zg` dpizp -(g"n`a): §¦¨©©§¨©£¤¤
.åéúBN÷emipw i`vg oinM od §¨¥§¦£¨¥¨¦

,oMx`l oiwCqPd milElgMoznbEC £¦©¦§¨¦§¨§¨¦§¨¨
dUrmipw i`vgadf lWKxF`A ¨¨£¨¥¨¦¤¨¨§¤

mgl lW FMx`M ,migth dXWxCqnE . ¦¨§¨¦§¨§¤¤¤§©¥
dWlWmipw,mgl lM W`x lricM §Ÿ¨¨¦©Ÿ¨¤¤§¥

xg`d mgl aWIWeilrnWiABÎlr ¤¥¤¤¤¨©¥¤¥¨¨©©¥
e ,mipTd ozF`md KkaoiA oiliCan ¨©¨¦§§¨¥©§¦¦¥

gExd qpMYW icM ,mgll mgl(xie`) ¤¤§¤¤§¥¤¦¨¥¨©£¦
EWRrzi `le mdipiAKkl :xnFlM . ¥¥¤§Ÿ¦§©§§©§¨

oiA xie` geex oYil icM zFeUTd EcrFp£©§¨§¥¦¥¤©£¦¥
mingNd Eid m`W ,mgll mgl¤¤§¤¤¤¦¨©§¨¦
Eid geex `lA df iAB lr df miakFW§¦¤©©¥¤§Ÿ¤©¨

.miWRrzneokxaC lM iaxr oFWlA ¦§©§¦§¥¦§©§¦¨¨¨
iExw lElgoFWlA'`"eqw'(.ev zegpn): ¨¨¦§
.åéúBiwðîeFnEBxYqFlwpE`A: §©¦¨©§§§§

mitipq od .'DizliknE'micEOr - §¦¨¥¥§¦¦©¦
zFeUTd z` miwifgnE miknFQd©§¦©£¦¦¤©§¨
oFWlA 'sipq'] mingNd oiA zFcixtOd©©§¦¥©§¨¦§¦¦§
dkinzl `Ad xaC FWExiR ,minkg£¨¦¥¨¨©¨¦§¦¨

wEGige(:fn zekxa d`x),[miiEUr EideoinM §¦§¨£¦§¦
midFabE ux`A oicnFr ,adf zFczi¦§¨¨§¦¨¨¤§¦
cbpM ,dAxd oglEXd on dlrnl cr©§©§¨¦©§¨©§¥§¤¤

mgNd zkxrn DaFBEid mitipQd - ©©£¤¤©¤¤©§¦¦¨
zFkxrn DaFbl cr rwxTd on midFaB§¦¦©©§©©§©©©§
dO`] ivge zFO` WlW `EdW ,mgNd©¤¤¤¨©¨¥¦©¨
xUr mipW cFre ,oglXd znFw ivgë¥¦©©ª§¨§§¥¨¨
,cv lkAW mingNd zWW DaFB migth§¨¦©¥¤©§¨¦¤§¨©
[migth ipW DFaB did mgl lMW. ¤¨¤¤¨¨¨©§¥§¨¦
,oglEXd aiaq Eid mitipq drAx`e§©§¨¨§¦¦¨§¦©§¨
,o`MnE o`Mn dkxrn lkl mitipq ipW§¥§¦¦§¨©£¨¨¦¨¦¨
mipW ,oglXd iCv ipWA micnFr EidW¤¨§¦¦§¥¦¥©ª§¨§©¦
agFxM mAgxe ,oFtSA mipWE mFxCA©¨§©¦©¨§¨§¨§©
,mingNd oiA micixtOd mipTd zWlW§¤©¨¦©©§¦¦¥©§¨¦

,mwifgdl zpn lrdXW milSEtnE ©§¨§©£¦¨§¨¦¦¨
]:m"`xd zqxibmilESt [(dXng- £¦¨¦¦

KFzA miiEUr Eid mivixg oinM§¦£¦¦¨£¦§
,mingNd oial mipEEknE ,mitipQddf ©§¦¦§¨¦§¥©§¨¦¤

oiAW mipTd iW`xe ,dGn dlrnl§©§¨¦¤§¨¥©¨¦¤¥
oikEnq mgll mgl(miprWp)lr ¤¤§¤¤§¦¦§¨¦©

oilESR ozF``Vn cAki `NW icM , ¨¦¦§¥¤Ÿ¦§©©¨
mipFYgYd lr mipFilrd mgNd©¤¤¨¤§¦©©©§¦

`lnl` oMW] ExaXieEid mitipQd §¦¨§¤¥¦§¨¥©§¦¦¨
,Fnvr mgNd ilzM lr miprWp mipTd©¨¦¦§¨¦©¨§¥©¤¤©§



נה dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy

(ãë):áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£‰Ê ¯Ê·∑'מלכים 'ׁשלחן ׁשאֹומרים: ּכמֹו ּוגדּולה, עׁשר ׁשם ׁשהּׁשלחן מלכּות, לכתר .סימן ≈»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

(äë)áäæ-øæ úéNòå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNòå§¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

i"yx£˙¯bÒÓ∑,לּׁשלחן סביב היתה, למעלה אֹומרים: יׁש ּבּדבר. יׂשראל חכמי ונחלקּו ּגדנפא, ּכתרּגּומֹו: ƒ¿∆∆ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
הּׁשלחן, רּוחֹות ּבארּבע לרגל, מרגל ּתקּועה היתה למּטה אֹומרים ויׁש ׂשרים, ׁשלחן ׁשּבׂשפת לבזּבּזין ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻּכמֹו

מסּגרת  אֹותּה על ׁשֹוכב הּׁשלחן Bz¯bÒÓÏ.ודף ·‰ÊŒ¯Ê ˙ÈNÚÂ∑ ּכאן ל ּופרׁש למעלה, האמּור זר הּוא ְְְִֵֶֶַַַָָֻ¿»ƒ»≈»»¿ƒ¿«¿ְְְֵֵַַָָָָ
היתה  הּמסּגרת .ׁשעל ְְִֶֶֶַַָָ

(åë)-úà zúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNòå§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ¤
åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà ìò úòahä: ©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(æë)íécáì íézáì úòahä ïééäz úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

i"yx£˙Úah‰ ÔÈÈ‰z ˙¯bÒn‰ ˙nÚÏ∑ הּמסּגרת ראׁשי ּכנגד ּתקּועֹות ÌÈc·Ï.ּברגלים ÌÈz·Ï∑ אֹותן ¿À««ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒָ
הּבּדים  ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו לאריחּיא ∑ÌÈc·Ï.ּבּתים לצרÌÈz·Ï∑.טּבעֹות לאתרא .ּכתרּגּומֹו: ְְְִִִִֶַַַַָָָ¿»ƒְִֶָֹ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ

(çë)íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæ̈¨®§¦¨−̈¤©ª§¨«

i"yx£Ì·Œ‡OÂ∑ הּׁשלחן את ּבם נּׂשא יהיה נפעל, .לׁשֹון ¿ƒ»»ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

ÈÊ¯כד  dÏ „aÚ˙Â ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈¿«¿≈≈≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

BÁÒ¯כה  ‡kLt dÓe¯ ‡Ù„b dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿«¿»≈À¿»¿
¯BÁÒ dÙ„‚Ï ·‰„c ¯ÈÊ „aÚ˙Â ¯BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙כו  Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

Ï‡˙¯‡כז  ‡˙˜ÊÚ ÔÈÂ‰È ‡Ù„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

ÈÙÁ˙Âכח  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡¯B˙t ˙È ÔB‰a ÔÈÏË ÔB‰ÈÂ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»ƒ»¿ƒ¿»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck).áäæ øæ`Ed oglEXd lrW xGd ¥¨¨©¥¤©©§¨
(zEklnÎxzkl oniqitl ,oglEXdW ¦¨§¤¤©§§¦¤©§¨

`EdmWlW (zF`),dNEcbE xWFr ¥¤¤§¨
mixnF`W FnMxWFr lr iEPiM KxcA §¤§¦§¤¤¦©¤

dNEcbE'mikln oglEW'Epivn oM] §¨§©§¨¦¥¨¦
minkg oFWlA(:ck zenai)xiIBzPW in' : ¦§£¨¦¦¤¦§©¥

,zElcB mWl - 'mikln oglEW mEWl§§©§¨¦§¥©§
[zExiWr F` dxxU:dk dxez §¨¨£¦

(dk).úøbñîFnEBxzMqFlwpE`A: ¦§¤¤§©§§§§
'`tpcB'aiaq FzF` dtiTOd dtU -. §©§¨¨¨©©¦¨¨¦

Wi ,xaCA l`xUiÎinkg Ewlgpe§¤§§©§¥¦§¨¥©¨¨¥
,mixnF`Ff 'zxBqn'dzid dlrnl §¦¦§¤¤§©§¨¨§¨

,oglEXl aiaqiAB lr aiaq zxAEgn ¨¦©§¨§¤¤¨¦©©¥
eilEW lr xcB oirM ,Fnvr oglEXd sC, ©©§¨©§§¥¨¥©¨

'oifAfal' FnM(mihlFA miilEW) §§¦§§¦©¦§¦
mixU oglEW ztUAW,mixnF` Wie . ¤¦§©§©¨¦§¥§¦

zxBqOd iMdrEwz dzid dHnl, ¦©¦§¤¤§©¨¨§¨§¨
oglEXd z` dtiTnE ,sCl zgYn¦©©©©©¦¨¤©§¨
,oglEXd zFgEx rAx`A lbxl lbxn¥¤¤§¤¤§©§©©§¨

oglEXd scemilbxl xAEgn did `l §©©§¨Ÿ¨¨§¨¨©§©¦
`N` ,onvrzxBqn DzF` lr akFW ©§¨¤¨¥©¨¦§¤¤

(:ev zegpn):
.Bzøbñîì áäæ øæ úéNòåFWExiR oi` §¨¦¨¥¨¨§¦§©§¥¥

EUri oglEXd lrW adGd xf caNOW¤¦§©¥©¨¨¤©©§¨©£
`N` ,zxBqOd lr sqFp xf`EdFzF` ¥¨©©¦§¤¤¤¨

,dlrnl xEn`d 'xf'dNigYAW `N` ¥¨¨§©§¨¤¨¤©§¦¨
xfge ,FziIUr xTir lr aEzMd dEiv¦¨©¨©¦©£¦¨§¨©

,EdUri cviM cOll aEzMdLl WxitE ©¨§©¥¥©©£¥¥©§
o`M,did zxBqOd lrWoEzp(i"`a): ¨¤©©¦§¤¤¨¨¨

ek dxez
(fk).úBòahä ïééäz úøbñnä únòì§ª©©¦§¤¤¦§¤¨©©¨

,xnFlMsC iarA Eidi `l zFrAHd §©©©¨Ÿ¦§¨¢¦©

`N` ,oglEXdmilbxAEidi,zFrEwY ©§¨¤¨¨©§©¦¦§§
cbpM:zxBqOd iW`x §¤¤¨¥©¦§¤¤

.íécáì íézáìzFrAHdW FWExiR oi` §¨¦§©¦¥¥¤©©¨
`N` ,miCaE miYA odA qipkdl EWOWi§©§§©§¦¨¤¨¦©¦¤¨

:FWExiR,miYa Eidi zFrAHd ozF` ¥¨©©¨¦§¨¦
:miCAd odA qipkdl§©§¦¨¤©©¦

íézáìmiCal.Eidi zFrAHdKxFvl §¨¦§©¦©©¨¦§§¤
miYA.íécáìmFwnM EWOWi ,xnFlM ¨¦§©¦§©§©§§¨

,miCAd xEarAFnEBxzMqFlwpE`A: ©£©©¦§©§§§§
'`Igix`l `xz`l'[miCal mFwnl] §©§¨©£¦©¨§¨§©¦

(`"y):gk dxez
(gk).íá àOðådxEn`d '`Vpe' zaiY §¦¨¨¥©§¦¨¨£¨

`N` ;'`Vp Epgp`e' DWExiR oi` ,o`M̈¥¥¨©£©§¦¨¤¨
`Ed('lrtp' oFWl:z` ma `Vp didi §¦§©¦§¤¦¨¨¤

,oglEXdmdA ,ElNd miCAd :xnFlkE ©§¨§©©©¦©¨¨¤
`Vp oglEXd didi(m"`x):hk dxez ¦§¤©§¨¦¨

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k ipy meil inei xeriy

(èë)åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå åéúøòw úéNòå§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈
:íúà äNòz øBäè áäæ ïäa Cqé øLà£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ˙tÎÂ ÂÈ˙¯Úw ˙ÈNÚÂ∑,ּכמין קערֹותיו ע ׂשּוי היה והּלחם הּלחם, ּכדפּוס עׂשּוי ׁשהיה הּדפּוס, זה ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּומּכאן מּכאן וקֹופל למּטה לֹו ׁשּולים רּוחֹותיה. מּׁשּתי ּפרּוצה קרּוי ּתבה ּולכ ּכתלים, ּכמין מעלה ּכלּפי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּוכתליו  ׁשלחן ׁשל לרחּבֹו ארּכֹו נֹותן ּומּזה, מּזה הּבית לצּדי ּולכאן, לכאן רֹואין ּפנים לֹו ׁשּיׁש הּפנים, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻלחם
הּׁשלחן, ׂשפת ּכנגד מן זקּופים ּוכׁשּמֹוציאֹו נאפה, הּוא ּברזל ּבׁשל ּברזל. ּודפּוס זהב ּדפּוס לֹו עׂשּוי והיה ְְְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

קערה  קרּוי ּדפּוס ואֹותֹו הּׁשלחן, על ׁשּמסּדרֹו ּבׁשּבת למחר עד זהב ּבׁשל נֹותנֹו הן ∑ÂÈ˙tÎÂ.הּתּנּור, ְְְְְְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ¿«…»ֵ
ׁשּנאמר: הּמערכֹות, ׁשּתי על ׁשּנֹותנין לבֹונה קֹומצי לׁשני היּו ּוׁשּתים לבֹונה. ּבהם ׁשּנֹותנין כה)ּבזיכין (ויקרא ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

זּכה" לבֹונה הּמערכת על עׂשה ∑ÂÈ˙BN˜e."ונתּת ּדּוגמתן לארּכן. הּנסּדקין חלּולים קנים חצאי ּכמין הן ְְֲֶֶַַַַַָָָָ¿»ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָָ
ללחם, לחם ּבין ּומבּדילין הּקנים, אֹותן ּגּבי על האחד לחם ׁשּיׁשב לחם ּכל ראׁש על ׁשלׁשה ּומסּדר זהב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשל

קסו"א  קרּוי חלּול ּדבר ּכל ערבי, ּובלׁשֹון יתעּפׁשּו. ולא ּביניהם הרּוח ׁשּתּכנס ּתרּגּומֹו:∑ÂÈ˙iwÓe.ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«ƒ…»ְַ
ּגבּה ּכנגד הרּבה, הּׁשלחן מן למעלה עד ּוגבֹוהים ּבארץ עֹומדין זהב יתדֹות ּכמין סניפים הן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּומכילתּה,

) ׁשּׁשה ּומפּצלים הּלחם, גורסמערכת ללחם,חמּׁשה)הרא"ם לחם ׁשּבין הּקנים וראׁשי מּזה, למעלה זה ּפּצּולים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
מכילתּה, ּולׁשֹון ויּׁשברּו. הּתחּתֹונים על העליֹונים הּלחם מּׂשא יכּבד ׁשּלא ּכדי ּפּצּולין, אֹותן על ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹסמּוכין

d˙ÂÒ˜Âכט  È‰BkÊ·e È‰BÒÈ‚Ó „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒƒ»ƒƒ¿«¿»≈
Ô‰a Cq˙Èc d˙ÏÈÎÓe„aÚz ÈÎc ·‰c ¿ƒ»≈ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈«¿≈
:ÔB‰˙È»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hk).åéúBtëå åéúBøòw úéNòå§¨¦¨§¨¨§©¨
qEtCd df 'eizFxrw'zFIpaYd - §¨¨¤©§©©§¦

mipRd mgl z` migiPn Eid odAW¤¨¤¨©¦¦¤¤¤©¨¦
lwlwzY `NW icM ,FziIt` xg`l§©©£¦¨§¥¤Ÿ¦§©§¥

,FzxEvdidWilMdqEtcM iEUr ¨¤¨¨©§¦¨¦§
(zxEvM),mgNddidi mgNdW icM §©©¤¤§¥¤©¤¤¦§¤

,iE`xM FA gPEniEUr did mgNde ¨¨¨§©¤¤¨¨¨
daiY oinMdizFgEx iYXn dvExR §¦¥¨§¨¦§¥¤¨

(dkEtd 'g zxEvM)milEW ,(ziYgY) §©£¨©¦©§¦
iRlM o`MnE o`Mn ltFwe ,dHnl Fl§©¨§¥¦¨¦¨§©¥

milzFM oinM dlrn,iExw KklE ©§¨§¦¨¦§¨¨
,'mipRd mgl'mW lr'mipt' Fl WIW ¤¤©¨¦©¥¤¤¨¦

dGn ziAd iCivl o`klE o`kl oi`Fx¦§¨§¨§¦¥©©¦¦¤
dGnEmitEwGd eiccv ipW ,xnFlM - ¦¤§©§¥§¨¨©§¦

mi`Fxd 'mipR' oirM md milzkM¦§¨¦¥§¥¨¦¨¦
.mFxcl cg`e oFtvl cg` milMYqnE¦§©§¦¤¨§¨§¤¨§¨

didWFMx` ozFpmgNd lWFAgxl ¤¨¨¥¨§¤©¤¤§¨§
,oglEW lWmgNd iCv ipXW otF`A ¤§¨§¤¤§¥¦¥©¤¤

axrnlE gxfnl Eid mivExRd,eilzFke ©§¦¨§¦§¨§©£¨§¨¨
oglEXd ztU cbpM mitEwfFpFtvl §¦§¤¤§©©§¨¦§

mipFR mgNd ilzM E`vnp ,FnFxcle§¦§¦§§¨§¥©¤¤¦
.dGnE dGn ziAd iCv l`iEUr dide ¤¦¥©©¦¦¤¦¤§¨¨¨

Fl:miqEtc ipW mgNlqEtclW cg` ©¤¤§¥§¦§¤¨¤
qEtcE adflW cg`lWA ,lfxA ¨¨§¤¨¤©§¤§¤

on F`ivFOWkE ,dt`p `Ed lfxA©§¤¤¡¤§¤¦¦
xEPYddid ,zAW axrAlWA FpzFp ©©§¤¤©¨¨¨§§¤

,adfFA migPEn Eidexgnl cr ¨¨§¨¨¦©§¨¨
W zAWAf`,oglEXd lr FxCqO §©¨¤¨§©§©©§¨

qEtc FzF`eadf'dxrw' iExwzegpn) §§¨¨¨§¨¨
(.cv(`"eb ,m"`x):

.åéúBtëåoikifA od(miltq)oipzFPW §©¨¥¨¦¦§¨¦¤§¦
dpFal mdA(minUA oin)miYWE . ¨¤§¨¦§¨¦§©¦

lr oipzFPW dpFal ivnEw ipWl ,Eid̈¦§¥§¥§¨¤§¦©
zFkxrOd iYWlM] mipRd mgl lW §¥©©£¨¤¤¤©¨¦¨

df mixEcq mingl dXW `id 'zkxrn'©£¤¤¦¦¨§¨¦§¦¤
oglEXd lr KxFr dide ,df iAB lr©©¥¤§¨¨¥©©§¨
mgl dxUr miYWl ,zFkxrn iYW§¥©£¨¦§¥¤§¥¤¤
ozFp did cEgl zkxrn lM lre ,mipRd©¨¦§©¨©£¤¤§¨¨¥

.[skA dpFal unFwFnMxn`PW`xwie) ¤§¨§©§¤¤¡©
(f ,ck'dMf dpFal zkxrOd lr Yzpe'§¨©¨©©©£¤¤§¨©¨

zkxrn lkl zg` dpizp -(g"n`a): §¦¨©©§¨©£¤¤
.åéúBN÷emipw i`vg oinM od §¨¥§¦£¨¥¨¦

,oMx`l oiwCqPd milElgMoznbEC £¦©¦§¨¦§¨§¨¦§¨¨
dUrmipw i`vgadf lWKxF`A ¨¨£¨¥¨¦¤¨¨§¤

mgl lW FMx`M ,migth dXWxCqnE . ¦¨§¨¦§¨§¤¤¤§©¥
dWlWmipw,mgl lM W`x lricM §Ÿ¨¨¦©Ÿ¨¤¤§¥

xg`d mgl aWIWeilrnWiABÎlr ¤¥¤¤¤¨©¥¤¥¨¨©©¥
e ,mipTd ozF`md KkaoiA oiliCan ¨©¨¦§§¨¥©§¦¦¥

gExd qpMYW icM ,mgll mgl(xie`) ¤¤§¤¤§¥¤¦¨¥¨©£¦
EWRrzi `le mdipiAKkl :xnFlM . ¥¥¤§Ÿ¦§©§§©§¨

oiA xie` geex oYil icM zFeUTd EcrFp£©§¨§¥¦¥¤©£¦¥
mingNd Eid m`W ,mgll mgl¤¤§¤¤¤¦¨©§¨¦
Eid geex `lA df iAB lr df miakFW§¦¤©©¥¤§Ÿ¤©¨

.miWRrzneokxaC lM iaxr oFWlA ¦§©§¦§¥¦§©§¦¨¨¨
iExw lElgoFWlA'`"eqw'(.ev zegpn): ¨¨¦§
.åéúBiwðîeFnEBxYqFlwpE`A: §©¦¨©§§§§

mitipq od .'DizliknE'micEOr - §¦¨¥¥§¦¦©¦
zFeUTd z` miwifgnE miknFQd©§¦©£¦¦¤©§¨
oFWlA 'sipq'] mingNd oiA zFcixtOd©©§¦¥©§¨¦§¦¦§
dkinzl `Ad xaC FWExiR ,minkg£¨¦¥¨¨©¨¦§¦¨

wEGige(:fn zekxa d`x),[miiEUr EideoinM §¦§¨£¦§¦
midFabE ux`A oicnFr ,adf zFczi¦§¨¨§¦¨¨¤§¦
cbpM ,dAxd oglEXd on dlrnl cr©§©§¨¦©§¨©§¥§¤¤

mgNd zkxrn DaFBEid mitipQd - ©©£¤¤©¤¤©§¦¦¨
zFkxrn DaFbl cr rwxTd on midFaB§¦¦©©§©©§©©©§
dO`] ivge zFO` WlW `EdW ,mgNd©¤¤¤¨©¨¥¦©¨
xUr mipW cFre ,oglXd znFw ivgë¥¦©©ª§¨§§¥¨¨
,cv lkAW mingNd zWW DaFB migth§¨¦©¥¤©§¨¦¤§¨©
[migth ipW DFaB did mgl lMW. ¤¨¤¤¨¨¨©§¥§¨¦
,oglEXd aiaq Eid mitipq drAx`e§©§¨¨§¦¦¨§¦©§¨
,o`MnE o`Mn dkxrn lkl mitipq ipW§¥§¦¦§¨©£¨¨¦¨¦¨
mipW ,oglXd iCv ipWA micnFr EidW¤¨§¦¦§¥¦¥©ª§¨§©¦
agFxM mAgxe ,oFtSA mipWE mFxCA©¨§©¦©¨§¨§¨§©
,mingNd oiA micixtOd mipTd zWlW§¤©¨¦©©§¦¦¥©§¨¦

,mwifgdl zpn lrdXW milSEtnE ©§¨§©£¦¨§¨¦¦¨
]:m"`xd zqxibmilESt [(dXng- £¦¨¦¦

KFzA miiEUr Eid mivixg oinM§¦£¦¦¨£¦§
,mingNd oial mipEEknE ,mitipQddf ©§¦¦§¨¦§¥©§¨¦¤

oiAW mipTd iW`xe ,dGn dlrnl§©§¨¦¤§¨¥©¨¦¤¥
oikEnq mgll mgl(miprWp)lr ¤¤§¤¤§¦¦§¨¦©

oilESR ozF``Vn cAki `NW icM , ¨¦¦§¥¤Ÿ¦§©©¨
mipFYgYd lr mipFilrd mgNd©¤¤¨¤§¦©©©§¦

`lnl` oMW] ExaXieEid mitipQd §¦¨§¤¥¦§¨¥©§¦¦¨
,Fnvr mgNd ilzM lr miprWp mipTd©¨¦¦§¨¦©¨§¥©¤¤©§
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יׂשראל  מחכמי ויׁש סניפין. על נֹופל אי יֹודע איני מנּקּיֹות, לׁשֹון אבל הכיל", "נלאיתי ּכמֹו: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָסבלֹותיו,

צו)אֹומרים יּׁשבר.(מנחות ׁשּלא אֹותֹו ּומחזיקים אֹותֹו ׁשּמקּׁשין סניפין אּלּו קׂשֹותיו, הּקנים ּומנּקּיתיו,: אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
סניפין  הן מנּקּיֹות האֹומר: ּכדברי ׁשֹונה היה מכילתּה, ׁשּתרּגם: אּונקלֹוס אבל יתעּפׁש, ׁשּלא אֹותֹו .ׁשּמנּקין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

Ô‰a CqÈ ¯L‡∑.וכּסּוי סכ ּכמין עליו ׁשהיּו ,"יּס "אׁשר אֹומר: הּוא קׂשֹותיו ועל ּבהן, יכּסה וכן אׁשר ¬∆À«»≈ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
אֹומר: הּוא אחר ד)ּבמקֹום הם (במדבר וכּסּוי סכ לׁשֹון ,והּנס יּס וזה, וזה ,"הּנס קׂשֹות ."ואת ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

(ì):ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä-ìò zúðå§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬¨¦«

i"yx£ÌÈt ÌÁÏ∑ אל ּב"אמר מפרׁשים מערכֹותיו וסדר הּלחם ּומנין ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ּפנים לֹו ׁשיׁש ∆∆»ƒְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
.הּכהנים" ֲִַֹ

ß hay f"k iyily mei ß

(àì)äNòéz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNòå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéäé äpnî¦¤¬¨¦«§«
i"yx£‰¯Bn‰ ‰NÚÈz ‰L˜Ó∑ּכ ואחר אברים, אברים ונרֹותיה קניה יעׂשה ולא חּוליֹות יעׂשּנה ׁשּלא ƒ¿»≈»∆«¿»ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ּבכלי  וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש אחת, מחתיכה ּבאה ּכּלּה אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין הּצֹורפין ּכדר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻידּביקם
ואיל איל הּקנים ּומפריד מן ∑L˜Ó‰.האּמנּות האברים את ׁשּממׁשי המׁשכה, לׁשֹון נגיד, ּתרּגּומֹו ְִִֵֵַַָָָָָָֻƒ¿»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכמֹו: ּבלע"ז, בטדי"ץ קרנס, מּכת מקׁשה, ּולׁשֹון הּקרנס. ּבהּקׁשת ּולכאן לכאן ה)העׁשת לדא (דניאל "ּדא ְְְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

˜„ÈÓל  ‡it‡ ÌÁÏ ‡¯B˙t ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«»»¿≈««»√»«
:‡¯È„z¿ƒ»

Ú˙z·„לא  „È‚ ÈÎc ·‰„c ‡z¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿¬≈
‡‰¯eÊÁ ‡‰„Èlk d˜e dcL ‡z¯Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:ÔB‰È dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

mihhFnzn mipFYgYd mingNde§©§¨¦©©§¦¦§§¦
[mipFilrd lM caFM zngn.siqene ¥£©¤¨¨¤§¦

:i"yx'Dizlikn' oFWlEmBxYW §§¦¨¥¤¦§¥
FWExiR ,qFlwpE`'eizFlaFq' §§¥§¨

z` mi`UFpe milaFQW mitipQd]©§¦¦¤§¦§§¦¤
E ,[mingNde mipTdFnMoFWlA EpivOW ©¨¦§©§¨¦§¤¨¦¦§

`xwOd'likd izi`lp' :(`i ,e dinxi) ©¦§¨¦§¥¦¨¦
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ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"ם לשון וזה
הציור וקודם שלימה. המנורה צורת בכאן לצייר ראיתי
טפחים. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורים ושני גביעים ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעים ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחים. ושלשה
לפיכך שנים, רבים ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדים
השלישי והפרח פרחים. ושני כפתורים שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמוך הוא
לו הסמוך והפרח ירך אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלים. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה ואם
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אורך בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העוף שושן.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעים הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאין להצטייר,
הכוונה אבל לך, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומותם והפרחים והכפתורים הגביעים מספר בה להודיע
דבר שום בו שאין המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. איך וכולה והכפתורים, הפרחים בהן שהיו והמקומות

והפרחים שוין. כולן הגביעים וכן לכולן. אחד שיעור הכפתורים שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כן. גם

עשר. אחד הכפתורים ומספר תשעה. הפרחים ומספר ושנים, עשרים הגביעים שמספר הזאת מהצורה לך ונתבאר
זה. את זה מעכבין תשעה פרחים עשר אחד כפתורים ושתים עשרים גביעים אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיים שלשה, והפרח הרגלים טפחים, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכאן ואחד לכאן אחד ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיים ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולים ונמשכים
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולים ויוצאים ממנו נמשכים קנים ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' שם נשתיירו חלק, וטפחיים מנורה. של גובהה כנגד ועולים נמשכים ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחים כפתורים גביעים שבהן פירושו6טפחים משוקדים בתורה שנאמר ומה הזה. הענין כל לך התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדים שקדים כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדים מעשה
הרמב"ם). לשון כאן (עד לבאר. צריך אין מפורסם מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימן ובקש"ע קמ"א סימן דעה" יורה ערוך וב"שלחן בטור (וראה
קנים).

ושלשה1) תיבה, כמין העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשון
ולמטה. הימנה יוצאין רגלים

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"ם, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, דף חולין במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כאן). (עד כדין.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, דף במנחות רש"י לשון וזה

וכתב כאן). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליון הגביע שאף אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני-גביעים זה, בענין העליון בטפח היו והפרח והכפתור גביעים מהשלושה
את מקיף מהם אחד וכל מזה למעלה זה האחרים הטפחים בשני היו האחרים

סביב. הקנה

שכל הרמב"ם שכתב מה מתאים רש"י שיטת שלפי להעיר מקום וכאן

טפח, היה שהכפתור יתכן איך יקשה ולא לכולם. אחד שיעור וכו' הכפתורים
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלים נוף יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורים על יוצאים שהקנים מוכח לשונו, וזה (123

וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירים) שציירו
וכו'. הקנים שני נגד כתב ולא וגו', הקנים שני תחת

הציור5) צייר הרמב"ם אבל בעיגול", "ונמשכים כתב, חושב" ב"מעשה
כנגד עד ועולין נמשכים "באלכסון ל"ב בפסוק כאן רש"י כתב וכן בשיפועים,

מנורה". של גובהה
הקנים6) שבששת שהגביעים הוכיח חפץ) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת

עם בשוה כולם למעלה, זה אצל זה היו אלא הקנים, באורך מפוזרים היו לא
האמצעי.
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יׂשראל  מחכמי ויׁש סניפין. על נֹופל אי יֹודע איני מנּקּיֹות, לׁשֹון אבל הכיל", "נלאיתי ּכמֹו: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָסבלֹותיו,

צו)אֹומרים יּׁשבר.(מנחות ׁשּלא אֹותֹו ּומחזיקים אֹותֹו ׁשּמקּׁשין סניפין אּלּו קׂשֹותיו, הּקנים ּומנּקּיתיו,: אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
סניפין  הן מנּקּיֹות האֹומר: ּכדברי ׁשֹונה היה מכילתּה, ׁשּתרּגם: אּונקלֹוס אבל יתעּפׁש, ׁשּלא אֹותֹו .ׁשּמנּקין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

Ô‰a CqÈ ¯L‡∑.וכּסּוי סכ ּכמין עליו ׁשהיּו ,"יּס "אׁשר אֹומר: הּוא קׂשֹותיו ועל ּבהן, יכּסה וכן אׁשר ¬∆À«»≈ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
אֹומר: הּוא אחר ד)ּבמקֹום הם (במדבר וכּסּוי סכ לׁשֹון ,והּנס יּס וזה, וזה ,"הּנס קׂשֹות ."ואת ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

(ì):ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä-ìò zúðå§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬¨¦«

i"yx£ÌÈt ÌÁÏ∑ אל ּב"אמר מפרׁשים מערכֹותיו וסדר הּלחם ּומנין ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ּפנים לֹו ׁשיׁש ∆∆»ƒְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
.הּכהנים" ֲִַֹ

ß hay f"k iyily mei ß

(àì)äNòéz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNòå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéäé äpnî¦¤¬¨¦«§«
i"yx£‰¯Bn‰ ‰NÚÈz ‰L˜Ó∑ּכ ואחר אברים, אברים ונרֹותיה קניה יעׂשה ולא חּוליֹות יעׂשּנה ׁשּלא ƒ¿»≈»∆«¿»ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ּבכלי  וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש אחת, מחתיכה ּבאה ּכּלּה אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין הּצֹורפין ּכדר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻידּביקם
ואיל איל הּקנים ּומפריד מן ∑L˜Ó‰.האּמנּות האברים את ׁשּממׁשי המׁשכה, לׁשֹון נגיד, ּתרּגּומֹו ְִִֵֵַַָָָָָָֻƒ¿»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכמֹו: ּבלע"ז, בטדי"ץ קרנס, מּכת מקׁשה, ּולׁשֹון הּקרנס. ּבהּקׁשת ּולכאן לכאן ה)העׁשת לדא (דניאל "ּדא ְְְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ
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ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"ם לשון וזה
הציור וקודם שלימה. המנורה צורת בכאן לצייר ראיתי
טפחים. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורים ושני גביעים ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעים ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחים. ושלשה
לפיכך שנים, רבים ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדים
השלישי והפרח פרחים. ושני כפתורים שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמוך הוא
לו הסמוך והפרח ירך אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלים. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה ואם
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אורך בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העוף שושן.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעים הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאין להצטייר,
הכוונה אבל לך, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומותם והפרחים והכפתורים הגביעים מספר בה להודיע
דבר שום בו שאין המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. איך וכולה והכפתורים, הפרחים בהן שהיו והמקומות

והפרחים שוין. כולן הגביעים וכן לכולן. אחד שיעור הכפתורים שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כן. גם

עשר. אחד הכפתורים ומספר תשעה. הפרחים ומספר ושנים, עשרים הגביעים שמספר הזאת מהצורה לך ונתבאר
זה. את זה מעכבין תשעה פרחים עשר אחד כפתורים ושתים עשרים גביעים אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיים שלשה, והפרח הרגלים טפחים, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכאן ואחד לכאן אחד ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיים ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולים ונמשכים
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולים ויוצאים ממנו נמשכים קנים ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' שם נשתיירו חלק, וטפחיים מנורה. של גובהה כנגד ועולים נמשכים ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחים כפתורים גביעים שבהן פירושו6טפחים משוקדים בתורה שנאמר ומה הזה. הענין כל לך התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדים שקדים כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדים מעשה
הרמב"ם). לשון כאן (עד לבאר. צריך אין מפורסם מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימן ובקש"ע קמ"א סימן דעה" יורה ערוך וב"שלחן בטור (וראה
קנים).

ושלשה1) תיבה, כמין העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשון
ולמטה. הימנה יוצאין רגלים

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"ם, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, דף חולין במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כאן). (עד כדין.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, דף במנחות רש"י לשון וזה

וכתב כאן). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליון הגביע שאף אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני-גביעים זה, בענין העליון בטפח היו והפרח והכפתור גביעים מהשלושה
את מקיף מהם אחד וכל מזה למעלה זה האחרים הטפחים בשני היו האחרים

סביב. הקנה

שכל הרמב"ם שכתב מה מתאים רש"י שיטת שלפי להעיר מקום וכאן

טפח, היה שהכפתור יתכן איך יקשה ולא לכולם. אחד שיעור וכו' הכפתורים
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלים נוף יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורים על יוצאים שהקנים מוכח לשונו, וזה (123

וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירים) שציירו
וכו'. הקנים שני נגד כתב ולא וגו', הקנים שני תחת

הציור5) צייר הרמב"ם אבל בעיגול", "ונמשכים כתב, חושב" ב"מעשה
כנגד עד ועולין נמשכים "באלכסון ל"ב בפסוק כאן רש"י כתב וכן בשיפועים,

מנורה". של גובהה
הקנים6) שבששת שהגביעים הוכיח חפץ) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת

עם בשוה כולם למעלה, זה אצל זה היו אלא הקנים, באורך מפוזרים היו לא
האמצעי.



dnexzנח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy
‰Bn¯‰.נקׁשן" ‰NÚÈz∑(תנחומא),ּבּה מתקּׁשה מׁשה ׁשהיה לפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:מאליה, לֹו אמר ְָָ≈»∆«¿»ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

מ  נעׂשית והיא לאּור, הּכּכר את ּתעׂשה'הׁשל' נכּתב לא לכ כט)אליה. מּטה ∑dÎ¯È.(מנחות ׁשל הרגל הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ¿≈»ֶֶֶַָָ
ּולמּטה  הימּנה יֹוצאין הרגלים ּוׁשלׁשה ּתבה, ּכמין ּבאמצע ∑d˜Â.העׂשּוי העֹולה ׁשּלּה האמצעי הּקנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ¿»»ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הּפתילה  ולתת לתֹוכֹו הּׁשמן לצּוק ,ּבז ּכמין עׂשּוי האמצעי נר ועליו מעלה ּכלּפי זקּוף ,הּיר.‰ÈÚÈ·b∑ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ¿ƒ∆»
ּובֹולטין  מּזהב עׂשּויין ואּלּו מדירנ"ס, להם וקֹורין ּוקצרים, ארּכים מּזכּוכית, ׁשעֹוׂשין ּכֹוסֹות ּכמין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֻהן

לנֹוי  אּלא בּה היּו ולא הּכתּוב, ּבהם ׁשּנתן ּכּמנין וקנה קנה מּכל עגּלים ∑È¯zÙk‰.ויֹוצאין ּתּפּוחים, ּכמין ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ«¿…∆»ְֲִִִַֻ
ּומנין  פימל"ׁש, להם וקֹורין הּׂשרים, ׁשּלפני לּמנֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכדר האמצעי הּקנה סביבֹות ּבֹולטין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָסביב,

לכפּתֹור  ּכפּתֹור ׁשּבין חלק וכּמה מּמּנה ּבֹולטין ּכפּתֹורים ּכּמה ּבּפרׁשה: ּכתּוב צּיּורין ∑ÈÁ¯Ùe‰.ׁשּלהם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ¿»∆»ִִ
ּפרחים  ּכמין ּבּה eÈ‰È.עׂשּויין ‰pnÓ∑ וידּביקם לבּדם יעׂשם ולא העׁשת, חתיכת מּתֹו יֹוצא מקׁשה, .הּכל ְְֲִִִָָƒ∆»ƒ¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

(áì)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À
ìLe ãçàä dcvî:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

i"yx£‰ÈcvÓ ÌÈ‡ˆÈ∑ קנה ׁשהּוא מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד עד ועֹולין נמׁשכים ּבאלכסֹון ּולכאן, לכאן …¿ƒƒƒ∆»ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
קצר  והעליֹון הימּנּו קצר מעלה וׁשל אר הּתחּתֹון מּזה: למעלה זה האמצעי, קנה מּתֹו ויֹוצאין ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהאמצעי,

קנים  הּׁשּׁשה יֹוצאים ׁשּמּמּנּו הּׁשביעי, האמצעי קנה ׁשל לגבהֹו ׁשוה ראׁשיהן ּגבּה ׁשהיה לפי .הימּנּו, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

˜Èלב  ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù ÔÈ˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯Ó È˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»
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ElNdDA Eid `ldxFpOAiFpl `N` ©¨Ÿ¨¨©§¨¤¨§
WEOiWl `le ,itFilE hEXiwl -§¦§¦§Ÿ§¦

EdWlM(oexkfd ,h"ac): ¨§¤
.äéøBzôkoiNEbr migERY oinM ©§¤¨§¦©¦£¦

aiaqd ,adf ixECM oirn -oihlFA ¨¦¥¥©¥¨¨©§¦
KxcM ,irvn`d dpTd zFaiaq§¦©¨¤¨¤§¨¦§¤¤
,mixVd iptNW zFxFpOl oiUFrW¤¦©§¤¦§¥©¨¦
oipnE .f"rlA y"lnit mdl oixFwe§¦¨¤§©©¦§¨

mdNW(mixFYtMd xRqn)aEzM ¤¨¤¦§©©©§¦¨
AKWndddWxR(dl weqt),x`Fan mWe §¤§¥©¨¨¨§¨§¨

mixFYtk dOMEid,dPOn oihlFA ©¨©§¦¨§¦¦¤¨
dOkegeex didxFYtM oiA wlg §©¨¨¨¤©¨¨¥©§

xFYtkl(my i"yx d`x)(oexkfd ,`"eb): §©§
.äéçøôeDA oiiEUr oixEIvici lr §¨¤¨¦¦£¦¨©§¥
,dhixg:migxR oinM £¦¨§¦§¨¦

.eéäé äpnîlMddxFpOd iwlg lM - ¦¤¨¦§©Ÿ¨¤§¥©§¨
miiEUr Eidi ,mipFXd dixEHiredWwn §¦¤¨©¦¦§£¦¦§¨

KWnp didi wlge wlg lMW ,zg ©̀©¤¨¥¤§¥¤¦§¤¦§¨
ezWrd zkizg KFYn `vFiWEB) §¥¦£¦©¨¤¤

Dnvr dxFpOd ziUrp dPOOW (adGd, ©¨¨¤¦¤¨©£¥©§¨©§¨
dUri `lemzF`mwiAcie mCal §Ÿ©£¤¨§©¨§©§¦¥

KM xg`:al dxez ©©¨
(al).äécvî íéàöBémipTd zWW §¦¦¦¤¨¥¤©¨¦

:xnFlM) dxFpOd iCv ipXn mi`vFi§¦¦§¥¦¥©§¨§©
(irvn`d dpTd iCv ipXno`kl ¦§¥¦¥©¨¤¨¤§¨¦§¨

oFqkl`A o`klE,cr oilFre mikWnp §¨©£©§¦§¨¦§¦©
`EdW ,dxFpn lW DdaFB cbpMddpw §¤¤§¨¤§¨¤¨¤

irvn`daWgp irvn`d dpTdW) ¨¤§¨¦¤©¨¤¨¤§¨¦¤§¨
miaWgp x`Xd lke ,'dxFpOd' xTir¦©©§¨§¨©§¨¤§¨¦

,('dxFpOd ipw'zraW lMW otF`A §¥©§¨§¤¤¨¦§©
cg` DaFbA miniIYqn mipTde .Kk ©¨¦¦§©§¦§©¤¨§¨
mipw dWlW :mipTd xcq `Edoi`vFi ¥¤©¨¦§¨¨¦§¦

irvn`d Dpw KFYn,cv lkAdf ¦¨¤¨¤§¨¦§¨©¤
lWe ,KFx` oFYgYd ,dGn dlrnl§©§¨¦¤©©§¨§¤

dlrn(irvn`d),EPnid xvw ©§¨¨¤§¨¦¨¨¥¤
DaFb didW itl ,EPnid xvw oFilrde§¨¤§¨¨¥¤§¦¤¨¨©

odiW`xmipTd zWW lM lWdeW ¨¥¤¤¨¥¤©¨¦¨¤
daFbl,iriaXd irvn`d dpw lW F §§¤¨¤¨¤§¨¦©§¦¦

,mipTd zWW mi`vFi EPOOWoeike ¤¦¤§¦¥¤©¨¦§¥¨
dHnNW cFrA mieeW md dlrnNW¤§©§¨¥¨¦§¤§©¨
lkMW ixd ,dGn dHnl df md mi`vFi§¦¥¤§©¨¦¤£¥¤§¨
KM ,xzFi KEnp dpTd z`ivi mFwOW¤§§¦©©¨¤¨¥¨

xzFi ax FMx`:bl dxez ¨§©¥

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

(âì)ìLøzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ
ìLe çøôåãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈

ì ïk çøôå øzôk-ïî íéàöiä íéðwä úLL ©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦
:äøðnä©§Ÿ̈«

i"yx£ÌÈ„wLÓ∑ ניאל"ר ׁשּקֹורין וזהב, ּכסף לכלי ׁשעֹוׂשין ּכדר היּו, מצּירים LÏLe‰.ּכתרּגּומֹו: ¿À»ƒְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ¿…»
ÌÈÚ·‚∑ קנ מּכל וקנה ּבֹולטין Á¯ÙÂ.ה ¯zÙk∑ וקנה קנה לכל .היה ¿ƒƒְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ְְֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 164 'nr `"kg y"ewl t"r)

dxFpOd iriaB zxEv©§¦¥©§¨

הּבחירה ּבית סה"י)ּבהל' הּמנֹורה.(פ"ג צּיּור יׁש ּוּבכתב-היד צּורתּה", היא "וזֹו מסּים הּמנֹורה, צּורת הרמּב"ם ׁשּמבאר לאחרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הרמּב"ם  כתי"ק ׁשּבגּוף הּמנֹורה ּבצּיּור וכ"ה למּטה. ּופיהם למעלה ּכׁשׁשּוליהם מצּירים ּדהּגביעים ּתמּוּה, ּדבר ּבזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּומצינּו

הּמׁשניֹות קאפח)ּבפרּוׁש הוצאת בפיה"מ ממנה צילום ספ"ג. .(מנחות ְְִֵַָ
הּגביע  ׁשּׁשּולי הרגיל עמידתם ּכאפן ולא הפּוכים, ּכׁשהם הרמּב"ם) (לדעת ּבּמנֹורה הּגביעים נקּבעּו אּמאי ּבעי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוטעמא

למעלה. ּופיו ְְְִַַָָלמּטה
להּמנֹורה ּבנֹוגע חז"ל ּׁשאמרּו מה ע"פ ּבזה ב)וי"ל פו, ׁשהּׁשכינה (מנחות עֹולם ּבאי לכל היא עדּות כּו' צרי אני לאֹורּה "לא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

אטּומים" "ׁשקּופים הּמקּדׁש ּבית חּלֹונֹות היּו ולכן ּביׂשראל". ד)ׁשֹורה ו, מחּלֹונֹות (מ"א הפּו) מּבפנים וצרים מּבחּוץ רחבים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
לעֹולם" ׁשּתאיר מהיכל יֹוצא אֹורּה ׁשּתהא "ּכדי שם)רגילים), מנחות כת"י רש"י .(ל' ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

הּבחּיי ּכתב לא)ּוכמֹו"כ כה, ענין (פרשתנו ּדכל ּומרוה". (ׁש)מׁשקה "ּכלי הּוא ּכי הּוא ּבּגביע ׁשהרמז הּמנֹורה לגביעי ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
הּׁשפל". "לעֹולם ּולהרוֹות להׁשקֹות היא ְְְְְִֵַַַַָָָָהּמנֹורה

לׁשּתֹות  יכֹול האדם ואין הּגביע, ּבתֹו הּמׁשקה נׁשאר אז למּטה, ּכׁשׁשּוליו רגיל ּבאפן עֹומד ּכׁשּגביע ּבדר-ּכלל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוהּנה
צמאֹונֹו. ּולרּוֹות לׁשּתֹות יּוכל אז הּגביע את ּכׁשהֹופ ורק זֹו. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבדר

הּמקּדׁש, ּבׁשביל ׁשּבּמנֹורה הּקדּׁשה הׁשּפעת ׁשאין להראֹות למעלה, ּכׁשׁשּוליהם ּבּמנֹורה הּגביעים נקּבעּו ּדלכן י"ל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻועּפ"ז
הּׁשפל. העֹולם את ּומרוה ּומׁשקה חּוץ, ּכלּפי "נׁשּפכת" היא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא

(ãì)äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôe§¨¤«¨

i"yx£ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e∑,הּקנים מן למּטה ּבּה ּבֹולט אחד ּגביעים: ארּבעה היּו מנֹורה ׁשל ּבגּופּה «¿…»«¿»»¿ƒƒְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
מּצּדיה  הּיֹוצאים הּקנים יציאת מן למעלה ÈÁ¯Ùe‰.והג' ‰È¯zÙk ÌÈ„wLÓ∑(נב מחמּׁשה (יומא אחד זה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»ֲִֵֶֶָָ

ּופרחיה  ּכפּתריה מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע: להם ׁשאין .מקראֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

eÊÁ¯לג  „Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È˜a ÔÈ¯ÈˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯Ó¿«¿»

ÔÈ¯ÈˆÓלד  ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ
:‡‰pLBLÂ ‡‰¯eÊÁ≈»»¿«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bl).íéãwLîFWExiRFnEBxzM §ª¨¦¥§©§
- 'oixivn' :qFlwpE`AEid mixiIEvn §§§§¨§¦§¨¦¨

'micwW' zEncM zFhilaA miriaBd, ©§¦¦¦§¦¦§§¥¦
oiUFrW KxcMmihEXiwe zFhixg §¤¤¤¦£¦§¦¦

x"l`ip mixFTW ,adfe sqk ilkl¦§¥¤¤§¨¨¤¦
f"rlA(m"ayx): §©©

ìLeíéòáâ äLcg`d dpTA micTWn. §Ÿ¨§¦¦§ª¨¦©¨¤¨¤¨
Eid micTEWn miriaB dWlW xnFlM§©§¨§¦¦§¨¦¨

:dpwe dpw lMn oihlFA§¦¦¨¨¤§¨¤
.çøôå øBzôkdpeEMd oi` ©§¨¤©¥©©¨¨

on wlg md migxRde mixFYtMdW¤©©§¦§©§¨¦¥¥¤¦
:aEzMd WExiR KM `N` ,miriaBd©§¦¦¤¨¨¥©¨
oke ,dpw lkA Eid miriaB dWlW§¨§¦¦¨§¨¨¤§¥

gxte xFYtMdpwe dpw lkl did ©§¨¤©¨¨§¨¨¤§¨¤
(oexkfd):cl dxez

(cl).íéòáâ äòaøà äøðnáe,xnFlM ©§Ÿ̈©§¨¨§¦¦§©
dxFpn lW DtEbA(irvn`d dpTA) §¨¤§¨©¨¤¨¤§¨¦

.miriab drAx` EidriaB didW ¨©§¨¨§¦¦¤¨¨¨¦©
mipTd on dHnl DA hlFA cg ¤̀¨¥¨§©¨¦©¨¦

dPOn mi`vFIddWlXde ,mixzFPd ©§¦¦¤¨§©§Ÿ¨©¨¦

DA mihlFAmipTd z`ivi on dlrnl §¦¨§©§¨¦§¦©©¨¦
,diCSn mi`vFIdzWW x`WA FnM ©§¦¦¦¤¨§¦§¨¥¤

mipTd: ©¨¦
.äéçøôe äéøBzôk íéãwLî`xwn §ª¨¦©§¤¨§¨¤¨¦§¨

df`EdzF`xwn dXngn cg` ¤¤¨¥£¦¨¦§¨
dxFYArxkd mdl oi`W ,daiYW - ©¨¤¥¨¤¤§¥©¤¥¨

m` DA rixkdl xWt` i` mdA zg ©̀©¨¤¦¤§¨§©§¦©¨¦
lW oFW`xd Fwlg lr zaQEn `id¦¤¤©¤§¨¦¤
FnkE ;ipXd Fwlg lr F` wEqRd©¨©¤§©¥¦§
drAx` dxpOaE' :o`M xEn`d `xwOA©¦§¨¨¨¨©§Ÿ¨©§¨¨



נט dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy
‰Bn¯‰.נקׁשן" ‰NÚÈz∑(תנחומא),ּבּה מתקּׁשה מׁשה ׁשהיה לפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:מאליה, לֹו אמר ְָָ≈»∆«¿»ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

מ  נעׂשית והיא לאּור, הּכּכר את ּתעׂשה'הׁשל' נכּתב לא לכ כט)אליה. מּטה ∑dÎ¯È.(מנחות ׁשל הרגל הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ¿≈»ֶֶֶַָָ
ּולמּטה  הימּנה יֹוצאין הרגלים ּוׁשלׁשה ּתבה, ּכמין ּבאמצע ∑d˜Â.העׂשּוי העֹולה ׁשּלּה האמצעי הּקנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ¿»»ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הּפתילה  ולתת לתֹוכֹו הּׁשמן לצּוק ,ּבז ּכמין עׂשּוי האמצעי נר ועליו מעלה ּכלּפי זקּוף ,הּיר.‰ÈÚÈ·b∑ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ¿ƒ∆»
ּובֹולטין  מּזהב עׂשּויין ואּלּו מדירנ"ס, להם וקֹורין ּוקצרים, ארּכים מּזכּוכית, ׁשעֹוׂשין ּכֹוסֹות ּכמין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֻהן

לנֹוי  אּלא בּה היּו ולא הּכתּוב, ּבהם ׁשּנתן ּכּמנין וקנה קנה מּכל עגּלים ∑È¯zÙk‰.ויֹוצאין ּתּפּוחים, ּכמין ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ«¿…∆»ְֲִִִַֻ
ּומנין  פימל"ׁש, להם וקֹורין הּׂשרים, ׁשּלפני לּמנֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכדר האמצעי הּקנה סביבֹות ּבֹולטין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָסביב,

לכפּתֹור  ּכפּתֹור ׁשּבין חלק וכּמה מּמּנה ּבֹולטין ּכפּתֹורים ּכּמה ּבּפרׁשה: ּכתּוב צּיּורין ∑ÈÁ¯Ùe‰.ׁשּלהם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ¿»∆»ִִ
ּפרחים  ּכמין ּבּה eÈ‰È.עׂשּויין ‰pnÓ∑ וידּביקם לבּדם יעׂשם ולא העׁשת, חתיכת מּתֹו יֹוצא מקׁשה, .הּכל ְְֲִִִָָƒ∆»ƒ¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

(áì)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À
ìLe ãçàä dcvî:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

i"yx£‰ÈcvÓ ÌÈ‡ˆÈ∑ קנה ׁשהּוא מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד עד ועֹולין נמׁשכים ּבאלכסֹון ּולכאן, לכאן …¿ƒƒƒ∆»ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
קצר  והעליֹון הימּנּו קצר מעלה וׁשל אר הּתחּתֹון מּזה: למעלה זה האמצעי, קנה מּתֹו ויֹוצאין ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהאמצעי,

קנים  הּׁשּׁשה יֹוצאים ׁשּמּמּנּו הּׁשביעי, האמצעי קנה ׁשל לגבהֹו ׁשוה ראׁשיהן ּגבּה ׁשהיה לפי .הימּנּו, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

˜Èלב  ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù ÔÈ˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯Ó È˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»

:‡Èz d¯ËqÓƒƒ¿«ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

[dcxg aFxn Ff lr Ff zFMnE(i"`a): ©©¥£¨¨
.äøBðnä äNòéz'dUriY' oFWl ¥¨¤©§¨§¥¨¤

ziUrp `idW FrnWnitl ,dil`n ©§¨¤¦©£¥¥¥¤¨§¦
dWn didWdxFpOd ziIUrA ligzn ¤¨¨Ÿ¤©§¦©£¦©©§¨

EÎKExAÎWFcTd Fl xn` ,Da dXwzn¦§©¤¨¨©©¨¨
xMMd z` KlWd' :`Edadf lWxE`l ©§¥¤©¦¨¤¨¨¨

(W`l)Kkl .'dil`n ziUrp `ide , ¨¥§¦©£¥¥¥¤¨§¨
'dUrY' aYkp `l,'dUriY' `N` Ÿ¦§©©£¤¤¨¥¨¤

dcizr xaC lW FtFqA iM fFnxl¦§¦§¤¨¨£¦¨
dil`n zFUridl dxFpOd(`negpz) ©§¨§¥¨¥¥¤¨

(miyxtn):
.dëøédHn lW lbxd `EdiEUrd §¥¨¨¤¤¤©¨¤¨

daiY oinM(`qtEw ,fBx`)dWlWE , §¦¥¨©§¨§¨§Ÿ¨
dHnlE dPnid oi`vFi milbx©§©¦§¦¥¤¨§©¨

ux`d lr micnFre: §§¦©¨¨¤
.dð÷å:FWExitE ,`"d wiRnA 'Dpw' §¨¨¨¨§©¦¥¥

dlFrd ,DNW irvn`d dpTd©¨¤¨¤§¨¦¤¨¨¤
KxId rvn`AcnFre (lbxd)sEwf §¤§©©¨¥¨¤¤§¥¨
,dlrn iRlMmi`vFi EPOn xW`e §©¥©§¨©£¤¦¤§¦

.mipTd zWW x`Wirvn`d xp eilre §¨¥¤©¨¦§¨¨¥¨¤§¨¦
KfA oinM iEUr(ltq)onXd wFSl , ¨§¦¨¥¥¤¦©¤¤

zzle FkFzlz` FAzRd:dli §§¨¥¤©§¦¨
.äéòéáboiUFrW zFqFM oinM od §¦¤¨¥§¦¤¦

mixvwE miMEx` ,zikEkGnxnFlM) ¦§¦£¦§¨¦§©
(mixv,f"rlA q"pxicn mdl oixFwe , ¨¦§¦¨¤§©©

EN`emiriaBdoihlFaE ,adGn oiiEUr §¥©§¦¦£¦¦¨¨§¦
dpwe dpw lMn oi`vFieikifA zgYn §§¦¦¨¨¤§¨¤¦©©§¦¥

,zFxPdaEzMd mdA ozPW oipOM ©¥©¦§¨¤¨©¨¤©¨
oNdlcM](clÎbl miweqt)miriaB dWlW §¦§©¨§¨§¦¦

drAx`e ,mipTd zWXn cg` lkl§¨¤¨¦¥¤©¨¦§©§¨¨
[irvn`d dpTA miriaBe .miriaBd §¦¦©¨¤¨¤§¨¦§©§¦¦

ElNdDA Eid `ldxFpOAiFpl `N` ©¨Ÿ¨¨©§¨¤¨§
WEOiWl `le ,itFilE hEXiwl -§¦§¦§Ÿ§¦

EdWlM(oexkfd ,h"ac): ¨§¤
.äéøBzôkoiNEbr migERY oinM ©§¤¨§¦©¦£¦

aiaqd ,adf ixECM oirn -oihlFA ¨¦¥¥©¥¨¨©§¦
KxcM ,irvn`d dpTd zFaiaq§¦©¨¤¨¤§¨¦§¤¤
,mixVd iptNW zFxFpOl oiUFrW¤¦©§¤¦§¥©¨¦
oipnE .f"rlA y"lnit mdl oixFwe§¦¨¤§©©¦§¨

mdNW(mixFYtMd xRqn)aEzM ¤¨¤¦§©©©§¦¨
AKWndddWxR(dl weqt),x`Fan mWe §¤§¥©¨¨¨§¨§¨

mixFYtk dOMEid,dPOn oihlFA ©¨©§¦¨§¦¦¤¨
dOkegeex didxFYtM oiA wlg §©¨¨¨¤©¨¨¥©§

xFYtkl(my i"yx d`x)(oexkfd ,`"eb): §©§
.äéçøôeDA oiiEUr oixEIvici lr §¨¤¨¦¦£¦¨©§¥
,dhixg:migxR oinM £¦¨§¦§¨¦

.eéäé äpnîlMddxFpOd iwlg lM - ¦¤¨¦§©Ÿ¨¤§¥©§¨
miiEUr Eidi ,mipFXd dixEHiredWwn §¦¤¨©¦¦§£¦¦§¨

KWnp didi wlge wlg lMW ,zg ©̀©¤¨¥¤§¥¤¦§¤¦§¨
ezWrd zkizg KFYn `vFiWEB) §¥¦£¦©¨¤¤

Dnvr dxFpOd ziUrp dPOOW (adGd, ©¨¨¤¦¤¨©£¥©§¨©§¨
dUri `lemzF`mwiAcie mCal §Ÿ©£¤¨§©¨§©§¦¥

KM xg`:al dxez ©©¨
(al).äécvî íéàöBémipTd zWW §¦¦¦¤¨¥¤©¨¦

:xnFlM) dxFpOd iCv ipXn mi`vFi§¦¦§¥¦¥©§¨§©
(irvn`d dpTd iCv ipXno`kl ¦§¥¦¥©¨¤¨¤§¨¦§¨

oFqkl`A o`klE,cr oilFre mikWnp §¨©£©§¦§¨¦§¦©
`EdW ,dxFpn lW DdaFB cbpMddpw §¤¤§¨¤§¨¤¨¤

irvn`daWgp irvn`d dpTdW) ¨¤§¨¦¤©¨¤¨¤§¨¦¤§¨
miaWgp x`Xd lke ,'dxFpOd' xTir¦©©§¨§¨©§¨¤§¨¦

,('dxFpOd ipw'zraW lMW otF`A §¥©§¨§¤¤¨¦§©
cg` DaFbA miniIYqn mipTde .Kk ©¨¦¦§©§¦§©¤¨§¨
mipw dWlW :mipTd xcq `Edoi`vFi ¥¤©¨¦§¨¨¦§¦

irvn`d Dpw KFYn,cv lkAdf ¦¨¤¨¤§¨¦§¨©¤
lWe ,KFx` oFYgYd ,dGn dlrnl§©§¨¦¤©©§¨§¤

dlrn(irvn`d),EPnid xvw ©§¨¨¤§¨¦¨¨¥¤
DaFb didW itl ,EPnid xvw oFilrde§¨¤§¨¨¥¤§¦¤¨¨©

odiW`xmipTd zWW lM lWdeW ¨¥¤¤¨¥¤©¨¦¨¤
daFbl,iriaXd irvn`d dpw lW F §§¤¨¤¨¤§¨¦©§¦¦

,mipTd zWW mi`vFi EPOOWoeike ¤¦¤§¦¥¤©¨¦§¥¨
dHnNW cFrA mieeW md dlrnNW¤§©§¨¥¨¦§¤§©¨
lkMW ixd ,dGn dHnl df md mi`vFi§¦¥¤§©¨¦¤£¥¤§¨
KM ,xzFi KEnp dpTd z`ivi mFwOW¤§§¦©©¨¤¨¥¨

xzFi ax FMx`:bl dxez ¨§©¥

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

(âì)ìLøzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ
ìLe çøôåãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈

ì ïk çøôå øzôk-ïî íéàöiä íéðwä úLL ©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦
:äøðnä©§Ÿ̈«

i"yx£ÌÈ„wLÓ∑ ניאל"ר ׁשּקֹורין וזהב, ּכסף לכלי ׁשעֹוׂשין ּכדר היּו, מצּירים LÏLe‰.ּכתרּגּומֹו: ¿À»ƒְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ¿…»
ÌÈÚ·‚∑ קנ מּכל וקנה ּבֹולטין Á¯ÙÂ.ה ¯zÙk∑ וקנה קנה לכל .היה ¿ƒƒְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ְְֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 164 'nr `"kg y"ewl t"r)

dxFpOd iriaB zxEv©§¦¥©§¨

הּבחירה ּבית סה"י)ּבהל' הּמנֹורה.(פ"ג צּיּור יׁש ּוּבכתב-היד צּורתּה", היא "וזֹו מסּים הּמנֹורה, צּורת הרמּב"ם ׁשּמבאר לאחרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הרמּב"ם  כתי"ק ׁשּבגּוף הּמנֹורה ּבצּיּור וכ"ה למּטה. ּופיהם למעלה ּכׁשׁשּוליהם מצּירים ּדהּגביעים ּתמּוּה, ּדבר ּבזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּומצינּו

הּמׁשניֹות קאפח)ּבפרּוׁש הוצאת בפיה"מ ממנה צילום ספ"ג. .(מנחות ְְִֵַָ
הּגביע  ׁשּׁשּולי הרגיל עמידתם ּכאפן ולא הפּוכים, ּכׁשהם הרמּב"ם) (לדעת ּבּמנֹורה הּגביעים נקּבעּו אּמאי ּבעי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוטעמא

למעלה. ּופיו ְְְִַַָָלמּטה
להּמנֹורה ּבנֹוגע חז"ל ּׁשאמרּו מה ע"פ ּבזה ב)וי"ל פו, ׁשהּׁשכינה (מנחות עֹולם ּבאי לכל היא עדּות כּו' צרי אני לאֹורּה "לא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

אטּומים" "ׁשקּופים הּמקּדׁש ּבית חּלֹונֹות היּו ולכן ּביׂשראל". ד)ׁשֹורה ו, מחּלֹונֹות (מ"א הפּו) מּבפנים וצרים מּבחּוץ רחבים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
לעֹולם" ׁשּתאיר מהיכל יֹוצא אֹורּה ׁשּתהא "ּכדי שם)רגילים), מנחות כת"י רש"י .(ל' ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

הּבחּיי ּכתב לא)ּוכמֹו"כ כה, ענין (פרשתנו ּדכל ּומרוה". (ׁש)מׁשקה "ּכלי הּוא ּכי הּוא ּבּגביע ׁשהרמז הּמנֹורה לגביעי ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
הּׁשפל". "לעֹולם ּולהרוֹות להׁשקֹות היא ְְְְְִֵַַַַָָָָהּמנֹורה

לׁשּתֹות  יכֹול האדם ואין הּגביע, ּבתֹו הּמׁשקה נׁשאר אז למּטה, ּכׁשׁשּוליו רגיל ּבאפן עֹומד ּכׁשּגביע ּבדר-ּכלל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוהּנה
צמאֹונֹו. ּולרּוֹות לׁשּתֹות יּוכל אז הּגביע את ּכׁשהֹופ ורק זֹו. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבדר

הּמקּדׁש, ּבׁשביל ׁשּבּמנֹורה הּקדּׁשה הׁשּפעת ׁשאין להראֹות למעלה, ּכׁשׁשּוליהם ּבּמנֹורה הּגביעים נקּבעּו ּדלכן י"ל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻועּפ"ז
הּׁשפל. העֹולם את ּומרוה ּומׁשקה חּוץ, ּכלּפי "נׁשּפכת" היא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא

(ãì)äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôe§¨¤«¨

i"yx£ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e∑,הּקנים מן למּטה ּבּה ּבֹולט אחד ּגביעים: ארּבעה היּו מנֹורה ׁשל ּבגּופּה «¿…»«¿»»¿ƒƒְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
מּצּדיה  הּיֹוצאים הּקנים יציאת מן למעלה ÈÁ¯Ùe‰.והג' ‰È¯zÙk ÌÈ„wLÓ∑(נב מחמּׁשה (יומא אחד זה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»ֲִֵֶֶָָ

ּופרחיה  ּכפּתריה מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע: להם ׁשאין .מקראֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

eÊÁ¯לג  „Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È˜a ÔÈ¯ÈˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯Ó¿«¿»

ÔÈ¯ÈˆÓלד  ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ
:‡‰pLBLÂ ‡‰¯eÊÁ≈»»¿«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bl).íéãwLîFWExiRFnEBxzM §ª¨¦¥§©§
- 'oixivn' :qFlwpE`AEid mixiIEvn §§§§¨§¦§¨¦¨

'micwW' zEncM zFhilaA miriaBd, ©§¦¦¦§¦¦§§¥¦
oiUFrW KxcMmihEXiwe zFhixg §¤¤¤¦£¦§¦¦

x"l`ip mixFTW ,adfe sqk ilkl¦§¥¤¤§¨¨¤¦
f"rlA(m"ayx): §©©

ìLeíéòáâ äLcg`d dpTA micTWn. §Ÿ¨§¦¦§ª¨¦©¨¤¨¤¨
Eid micTEWn miriaB dWlW xnFlM§©§¨§¦¦§¨¦¨

:dpwe dpw lMn oihlFA§¦¦¨¨¤§¨¤
.çøôå øBzôkdpeEMd oi` ©§¨¤©¥©©¨¨

on wlg md migxRde mixFYtMdW¤©©§¦§©§¨¦¥¥¤¦
:aEzMd WExiR KM `N` ,miriaBd©§¦¦¤¨¨¥©¨
oke ,dpw lkA Eid miriaB dWlW§¨§¦¦¨§¨¨¤§¥

gxte xFYtMdpwe dpw lkl did ©§¨¤©¨¨§¨¨¤§¨¤
(oexkfd):cl dxez

(cl).íéòáâ äòaøà äøðnáe,xnFlM ©§Ÿ̈©§¨¨§¦¦§©
dxFpn lW DtEbA(irvn`d dpTA) §¨¤§¨©¨¤¨¤§¨¦

.miriab drAx` EidriaB didW ¨©§¨¨§¦¦¤¨¨¨¦©
mipTd on dHnl DA hlFA cg ¤̀¨¥¨§©¨¦©¨¦

dPOn mi`vFIddWlXde ,mixzFPd ©§¦¦¤¨§©§Ÿ¨©¨¦

DA mihlFAmipTd z`ivi on dlrnl §¦¨§©§¨¦§¦©©¨¦
,diCSn mi`vFIdzWW x`WA FnM ©§¦¦¦¤¨§¦§¨¥¤

mipTd: ©¨¦
.äéçøôe äéøBzôk íéãwLî`xwn §ª¨¦©§¤¨§¨¤¨¦§¨

df`EdzF`xwn dXngn cg` ¤¤¨¥£¦¨¦§¨
dxFYArxkd mdl oi`W ,daiYW - ©¨¤¥¨¤¤§¥©¤¥¨

m` DA rixkdl xWt` i` mdA zg ©̀©¨¤¦¤§¨§©§¦©¨¦
lW oFW`xd Fwlg lr zaQEn `id¦¤¤©¤§¨¦¤
FnkE ;ipXd Fwlg lr F` wEqRd©¨©¤§©¥¦§
drAx` dxpOaE' :o`M xEn`d `xwOA©¦§¨¨¨¨©§Ÿ¨©§¨¨



dnexzס zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 183 'nr e"kg y"ewl t"r)

?wtQd dn ± "micTWn"§ª¨¦©©¨¥

ּוּוּוּופרחיהפרחיהפרחיהפרחיה:::: ּכּכּכּכפפפפּתּתּתּתריהריהריהריה ממממׁשׁשׁשׁשּקּקּקּקדיםדיםדיםדים גבעיםגבעיםגבעיםגבעים ארארארארּבּבּבּבעהעהעהעה לד)ּוּוּוּובבבבּמּמּמּמנרהנרהנרהנרה (כה, ְְְְַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּופרחיה ּכפּתֹוריה מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע, להם ׁשאין מקראֹות מחמּׁשה אחד .(בפרש"י)זה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ

הרמּב"ם ה"ב)ּופסק פ"ג הבחירה בית ׁשהּוא (הל' מׁשנה' ה'ּכסף ּכתב הּדבר ּובטעם ּבעׂשּיתן". ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים "והּכל : ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
הּנ"ל. ספק ִֵַַַָמּצד

קּבלה? אֹו ּבתֹוׁשּבע"פ ּבאּור ע"ז צ"ל והיה לקּימֹו, אי לדעת אפׁשר ׁשאי ּדבר לעׂשֹות מצּוה ׁשהּתֹורה יּתכן אי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָותמּוּה
הּכתּובים). ּבבאּור ספק אּלא למעׂשה צּוּוי ׁשאינם הכרע" להם ׁשאין ה"מקראֹות לׁשאר ּדֹומה אינֹו זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ(וספק

ּבזה: הּבאּור ְֵֶַָוי"ל
הּמנֹורה לנֹוי אּלא היּו לא ּופרחים ּכפּתֹורים ל"א)הּגביעים כ"ה פרשתנו להבליט (רש"י ּבכדי היא "מׁשּקדים" היֹותם וכּונת , ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכ לעׂשֹות ׁשּדרּכם האּמנּיֹות (ּוכּבעלי יפיים, ספ"ג)את מנחות להרמב"ם "מׁשּקדים"(פיה"מ ּכתבה ׁשהּתֹורה ּדאף מּובן וא"כ .( ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻ
ׁשנא. ּדמאי ּבכּלם, ּכן לעׂשֹות יׁש מּכל-מקֹום ּופרחים), ּכפּתֹורים אֹו ּגביעים =) מהם ּבאחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻרק

צּותה  ּבמה ּכלֹומר, הּכתּובים, ּבפרּוׁש ספק אּלא ּבהּצּוּוי ספק אינֹו "מׁשּקדים" ּנאמר מה על ּדהּספק מּובן נמצא ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻועּפ"ז
מׁשּקדים. לעׂשֹות ּבפרּוׁש ְְֲִֵַַָָֻהּתֹורה

(äì)úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈw‰ ÈL ˙Áz ¯zÙÎÂ∑ׁשנינּו ּכ ,ואיל איל צּדיה מּׁשני נמׁשכים הּקנים היּו הּכפּתֹור מּתֹו ¿«¿…««¿≈«»ƒְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

הּמׁשּכן: כט)ּבמלאכת האמּור (מנחות הּפרח הּוא טפחים, ג' והּפרח הרגלים טפחים, י"ח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ,ח)ּבּיר וכפּתֹור (במדבר ּגביעים מהארּבעה ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, ּוטפחים ּפרחּה", עד ירכּה "עד ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

למדנּו, ּופרחיה". ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: עצמּה, ּבּמנֹורה האמּורים ּפרחים ּוׁשני ּכפּתֹורים מּׁשני ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻופרח
"וכפּתר  ׁשּנאמר: מּתֹוכן, נמׁשכין ׁשהּקנים ּכפּתֹורים הג' מן לבד ּפרחים, ּוׁשני ּכפּתֹורים ׁשני ּבּקנה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהיּו
ועֹולים  נמׁשכים ,ואיל איל מּמּנּו יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתר וטפח חלק, ּוטפחים וגֹו'", הּקנים ׁשני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּתחת
ּוׁשני  ּכפּתֹור וטפח חלק וטפח מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח חלק טפח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכנגד
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dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy
חלק. ּוטפחים מנֹורה ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים מּמּנּו, יֹוצאים ׁשּבהם קנים טפחים ג' ׁשם נׁשּתּירּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

ׁשל  ּבגּופּה וארּבעה ואחד, אחד לכל ג' קנים, ל ׁשּׁשה י"ח כ"ב: ּגביעים נמצאּו ופרח. וכפּתֹור ּגביעים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָג'
מהם, יֹוצאים ׁשהּקנים מנֹורה ׁשל ּבגּופּה וג' הּקנים ּבׁשׁשת ו' ּכפּתֹורים: עׂשר ואחד כ"ב, הרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמנֹורה,
,הּיר אצל למּטה האחד, ׁשנים: ּכפּתרים, ּומעּוט ּכפּתריה", "מׁשּקדים ׁשּנאמר: ּבּמנֹורה, נאמרּו עֹוד ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּוׁשנים
"ּבּקנה  ׁשּנאמר: הּקנים, לׁשׁשת ו' לּה: היּו ּפרחים ותׁשעה הּגביעים. ג' עם העליֹונים טפחים ּבג' ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוהאחד,
האמּור  ואחד ׁשנים, ּפרחים, ּומעּוט ּופרחיה", ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: לּמנֹורה, וג' ופרח", ּכפּתר ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻהאחד

ּבהעלֹות" ּכמנינם ":ּבפרׁשת ּתמצאם למעלה, הּכתּובה זֹו ּבמׁשנה ּתדקּדק ואם ּפרחּה". עד ירכּה "עד ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו איׁש .איׁש ְִִִ

(åì)äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬
øBäè áäæ úçà: ©©−¨¨¬¨«

(æì)äéúøð-úà äìòäå äòáL äéúøð-úà úéNòå§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ¤¥´Ÿ¤½¨
:äéðt øáò-ìò øéàäå§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨

i"yx£‰È˙¯Œ˙‡∑ והּפתילֹות הּׁשמן ּבתֹוכן ׁשּנֹותנין ּבזיכין Èt‰.ּכמין ¯·ÚŒÏÚ ¯È‡‰Â∑ ׁשׁשת ּפי עׂשה ∆≈…∆»ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵֵֶ
מּצּדיה, הּיֹוצאים הּקנים ׁשּבראׁשי מאירים הּנרֹות ּכׁשּתדליקם הּנרֹות ׁשּיהיּו ּכדי האמצעי, ּכלּפי מּוסּבים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

הּקנה  ּפני צד אל אֹורם מּוסב ּפניה", עבר הּמנֹורה "אל ּגּוף ׁשהּוא .האמצעי, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr fh zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשבעהבעהבעהבעה נרנרנרנרֹוֹוֹוֹותיהתיהתיהתיה אתאתאתאת לז)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית הּמנֹורה,(כה, מּגּוף חלק היּו ׁשּלא וי"א אחת"; "מקׁשה הּמנֹורה, מּגּוף חלק היּו ׁשהּנרֹות י"א ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּמנֹורה על אֹותם ּׁשּׂשמּו ב)אּלא פח, ׁשהרי(מנחות הּב', ּכדעה היא הּפׁשט, ּבדר רׁש"י, ׁשּׁשיטת ונראה, על ((((אאאא)))). הּצּוּוי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

נאמר הּנרֹות אחת",לאחרלאחרלאחרלאחרעׂשּית מקׁשה פקּודי((((בבבב))))"ּכּלּה לז)ּבפרׁשת נרֹותיה",(לט, את . . הּמנֹורה "את ׁשהביאּו נאמר ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ
הּמנֹורה את ׁשהביאּו לֹומר אין הא' הּדעה נרֹותיה.וגםוגםוגםוגםּולפי את ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

È‚„‡לו  dlk ÔB‰È dpÓ ÔB‰È˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¿À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰„c ‡„Á¬»ƒ¿«¿≈

È˙לז  ˜Ï„˙Â ‡Ú·L ‡‰ÈˆBa ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒ»»ƒ¿»¿«¿≈»
:‡‰t‡ Ï·˜ ÏÚ ÔÈ¯‰Ó ÔB‰ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»ƒ¿«¬ƒ«√≈«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,gxte xFYtke miriab dWlWitM §Ÿ¨§¦¦§©§¨¤©§¦
didWmiriaB dWlW ,dpwe dpw lkA ¤¨¨§¨¨¤§¨¤§¨§¦¦

.gxte xFYtke§©§¨¤©
z` minkqnd `ziixad ixac jynd
:mipeyd dxepnd ixehir ly mxtqn

a"k miriab E`vnp,dxFpOd lkA ¦§§§¦¦§¨©§¨
:mdWlkl dWlW ,mipw dXWl g"i ¤¥§¦¨¨¦§Ÿ¨§¨

lW DtEbA drAx`e ,cg`e cg ¤̀¨§¤¨§©§¨¨§¨¤
xUrÎcg`e ;a"k ixd ,dxFpn§¨£¥§©©¨¨

mixFYtMmdW ,mipTd zWWA dXW : ©§¦¤¥¦¨§¥¤©¨¦
(dpw lkl cg` xFYtM)dWlWE , ©§¤¨§¨¨¤§Ÿ¨

mixFYtMdxFpn lW DtEbAdpTA) ©§¦§¨¤§¨©¨¤
(irvn`d,mdn mi`vFi mipTdW ¨¤§¨¦¤©¨¦§¦¥¤

A cFr mipWEd sEb,dxFpOitl §©¦§©§¨§¦
'dixFYtM micTEWn' xn`PW, ¤¤¡©§¨¦©§¤¨

mipW 'mixFYtM' hErinEoFWl lM] ¦©§¦§©¦¨§
Ep` ,`Ed dOM WxFtn Fpi`W miAx©¦¤¥§¨©¨¨
,miAxAW hrEOd xRqOd z` mihwFp§¦¤©¦§¨©¨¤¨©¦

,[mipW `EdWlv` dHnl cg`d ¤§©¦¨¤¨§©¨¥¤
mipFilrd migth 'bA cg`de ,KxId©¨¥§¨¤¨§§¨¦¨¤§¦

migxt drWze ;miriaBd zWlW mr¦§Ÿ¤©§¦¦§¦§¨§¨¦
mipTd zWWl dXW - Dl EidgxR) ¨¨¦¨§¥¤©¨¦¤©

(dpw lkl cg`,FnMdpTA' xn`PW ¤¨§¨¨¤§¤¤¡©©¨¤
'gxte xFYtM cg`ddWlWE ,migxR ¨¤¨©§¨¤©§Ÿ¨§¨¦

dxFpOllv` cg` ,(irvn`d dpTd) ©§¨©¨¤¨¤§¨¦¤¨¥¤
on dlrnl miigth DaFbA cg` ,KxId©¨¥¤¨§©§¨©¦§©§¨¦

xPl KEnq dlrnl cg`e ,KxId,itl ©¨¥§¤¨§©§¨¨©¥§¦
dixFYtM micTEWn' xn`PW¤¤¡©§¨¦©§¤¨

'digxtEe ,mipW 'migxR' hErinE ,cFr §¨¤¨¦§¨¦§©¦§
gxRcg`dxFpOd Kxi lv`xEn`d ¤©¤¨¥¤¤¤©§¨¤¨

LzFlrdA zWxtA(c ,g xacna)cr' §¨¨©§©£§©
'DgxR cr DkxiwCwcY m`e . §¥¨©¦§¨§¦§©§¥

dlrnl daEzMd Ef dpWnA§¦§¨©§¨§©§¨
(o`M z`aEOd `ziixAd)m`vnY , ©¨©§¨©¥¨¦§¨¥

:FnFwnA Wi` Wi` ,mpipnMel dxez §¦§¨¨¦¦¦§
(fl).äéúBøð úàzFxEn`d zFxPd ¤¥¤¨©¥¨£

opi` ,'dizFxp z` ziUre' o`M̈§¨¦¨¤¥¤¨¥¨
md `N` ,onvr zFwlFCd zFlizRd©§¦©§©§¨¤¨¥

,lEAiTd ilMoikifA oinM(miltq) §¥©¦§¦¨¦¦§¨¦
zFlizRde onXd okFzA oipzFPW¤§¦§¨©¤¤§©§¦

xEn`d 'dizxp z` dlrde' mlE`]¨§¤¡¨¤¥Ÿ¤¨¨¨
ok` FzErnWn ,aEzMd KWndA§¤§¥©¨©§¨¨¥

zFwlFCd zFlizRd,l oldl i"yx d`x) ©§¦©§
(f[:

.äéðt øáò ìò øéàäåaEzMd oi` §¥¦©¥¤¨¤¨¥©¨
`N` ,dxFpOd zwlcd lr o`M dEvn§©¤¨©©§¨©©§¨¤¨
:xnF` `Ed Kke ,DziIUr otF` lr©¤£¦¨¨§¨¥
iW`xAW zFxPd zWW it dUr£¥¦¥¤©¥¤§¨¥
miAEqn - diCSn mi`vFId mipTd©¨¦©§¦¦¦¤¨§¦

(miiEhp)iRlMxPdirvn`dicM , §¦§©¥©¥¨¤§¨¦§¥
mixi`n - mwilcYWM - zFxPd EidIW¤¦§©¥§¤©§¦¥§¦¦
,dxFpOd lW 'dipR xar' (lr :`"p) l ¤̀©¥¤¨¤¨¤©§¨

`dIW xnFlkEaQEn(dpFR)mxF`lW §©¤§¥¨¤¨¤
zFxPd zWWdpTd 'ipR' cv l` ¥¤©¥¤©§¥©¨¤

,dxFpOd sEb `EdW ,irvn`dKke ¨¤§¨¦¤©§¨§¨
'dizFxp z` ziUre' :aEzMd WxRzi¦§¨¥©¨§¨¦¨¤¥¤¨

otF`AodMd `Fai xW`MW ,dfM §¤¨¤¤©£¤¨©Ÿ¥
lr xi`de' miIwzi ,'dizxp z` dlrde'§¤¡¨¤¥Ÿ¤¨¦§©¥§¥¦©

'dipR xar(i"`a ,m"`x):gl dxez ¥¤¨¤¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 183 'nr e"kg y"ewl t"r)

?wtQd dn ± "micTWn"§ª¨¦©©¨¥

ּוּוּוּופרחיהפרחיהפרחיהפרחיה:::: ּכּכּכּכפפפפּתּתּתּתריהריהריהריה ממממׁשׁשׁשׁשּקּקּקּקדיםדיםדיםדים גבעיםגבעיםגבעיםגבעים ארארארארּבּבּבּבעהעהעהעה לד)ּוּוּוּובבבבּמּמּמּמנרהנרהנרהנרה (כה, ְְְְַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּופרחיה ּכפּתֹוריה מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע, להם ׁשאין מקראֹות מחמּׁשה אחד .(בפרש"י)זה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ

הרמּב"ם ה"ב)ּופסק פ"ג הבחירה בית ׁשהּוא (הל' מׁשנה' ה'ּכסף ּכתב הּדבר ּובטעם ּבעׂשּיתן". ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים "והּכל : ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
הּנ"ל. ספק ִֵַַַָמּצד

קּבלה? אֹו ּבתֹוׁשּבע"פ ּבאּור ע"ז צ"ל והיה לקּימֹו, אי לדעת אפׁשר ׁשאי ּדבר לעׂשֹות מצּוה ׁשהּתֹורה יּתכן אי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָותמּוּה
הּכתּובים). ּבבאּור ספק אּלא למעׂשה צּוּוי ׁשאינם הכרע" להם ׁשאין ה"מקראֹות לׁשאר ּדֹומה אינֹו זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ(וספק

ּבזה: הּבאּור ְֵֶַָוי"ל
הּמנֹורה לנֹוי אּלא היּו לא ּופרחים ּכפּתֹורים ל"א)הּגביעים כ"ה פרשתנו להבליט (רש"י ּבכדי היא "מׁשּקדים" היֹותם וכּונת , ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכ לעׂשֹות ׁשּדרּכם האּמנּיֹות (ּוכּבעלי יפיים, ספ"ג)את מנחות להרמב"ם "מׁשּקדים"(פיה"מ ּכתבה ׁשהּתֹורה ּדאף מּובן וא"כ .( ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻ
ׁשנא. ּדמאי ּבכּלם, ּכן לעׂשֹות יׁש מּכל-מקֹום ּופרחים), ּכפּתֹורים אֹו ּגביעים =) מהם ּבאחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻרק

צּותה  ּבמה ּכלֹומר, הּכתּובים, ּבפרּוׁש ספק אּלא ּבהּצּוּוי ספק אינֹו "מׁשּקדים" ּנאמר מה על ּדהּספק מּובן נמצא ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻועּפ"ז
מׁשּקדים. לעׂשֹות ּבפרּוׁש ְְֲִֵַַָָֻהּתֹורה

(äì)úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈw‰ ÈL ˙Áz ¯zÙÎÂ∑ׁשנינּו ּכ ,ואיל איל צּדיה מּׁשני נמׁשכים הּקנים היּו הּכפּתֹור מּתֹו ¿«¿…««¿≈«»ƒְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

הּמׁשּכן: כט)ּבמלאכת האמּור (מנחות הּפרח הּוא טפחים, ג' והּפרח הרגלים טפחים, י"ח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ,ח)ּבּיר וכפּתֹור (במדבר ּגביעים מהארּבעה ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, ּוטפחים ּפרחּה", עד ירכּה "עד ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

למדנּו, ּופרחיה". ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: עצמּה, ּבּמנֹורה האמּורים ּפרחים ּוׁשני ּכפּתֹורים מּׁשני ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻופרח
"וכפּתר  ׁשּנאמר: מּתֹוכן, נמׁשכין ׁשהּקנים ּכפּתֹורים הג' מן לבד ּפרחים, ּוׁשני ּכפּתֹורים ׁשני ּבּקנה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהיּו
ועֹולים  נמׁשכים ,ואיל איל מּמּנּו יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתר וטפח חלק, ּוטפחים וגֹו'", הּקנים ׁשני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּתחת
ּוׁשני  ּכפּתֹור וטפח חלק וטפח מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח חלק טפח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכנגד

BÁz˙לה  ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:‡z¯Ó ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'digxtE dixYtM micTWn miraboi` §¦¦§ª¨¦©§Ÿ¤¨§¨¤¨¥
rEcim`zWxRzn 'micTWn' zaiY ¨©¦¥©§ª¨¦¦§¨¤¤

:diptl xEn`d mrmiriaB' ¦¨¨§¨¤¨§¦¦
,'micTEWndigxtE dixFYtM ENi`e §¨¦§¦©§¤¨§¨¤¨

;micTEWn mpi`F`xEn`d mr ¥¨§¨¦¦¨¨
:dixg`dixFYtM micTEWn' ©£¤¨§¨¦©§¤¨

,'digxtEmixFYtMd mB oM m`e §¨¤¨§¦¥©©©§¦
micTEWn migxRde(:ap `nei)(i"gp): §©§¨¦§¨¦

dl dxez
(dl).íéðwä éðL úçz øBzôëå§©§©©§¥©¨¦

miiEUr Eid irvn`d dpTd lr :xnFlM§©©©¨¤¨¤§¨¦¨£¦
E ,mixFYtMEid xFYtMd KFYnipW ©§¦¦©©§¨§¥

diCv ipXn mikWnp mipTdlW ©¨¦¦§¨¦¦§¥¦¤¨¤
dxFpOd,Kli`e Kli`zWW Eid KM ©§¨¥¨§¥¨¨¨¥¤

.mixFYtM dWlXn mikWnp mipTd©¨¦¦§¨¦¦§¨©§¦
ixac it lr dxepnd xcq x`an i"yx

:dieyr `id cvik ,`ziixadEpipW KM̈¨¦
AC `ziixaoMWOd zk`ln(i wxt): ¦¨©§¨¦§¤¤©¦§¨

,migth g"i dxFpn lW DdaFB?cviM §¨¤§¨§¨¦¥©

migth dWlW gxRde milbxd- ¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¨¦
dxFpOd ilbx DaFB did migth dWlW§¨§¨¦¨¨©©§¥©§¨
gxRd cr (dxFpOd qiqA) KxId mr¦©¨¥§¦©§¨©©¤©

W ,oFYgYdKxIA xEn`d gxRd `Ed- ©©§¤©¤©¨¨©¨¥
KxId lr xiIEvn didW EpivOW gxRd, ©¤©¤¨¦¤¨¨§¨©©¨¥

FnMxn`PW(c ,g xacna)cr Dkxi cr' §¤¤¡©©§¥¨©
E ,'DgxRdid dGd gxRd lrnmiigth ¦§¨¥©©¤©©¤¨¨§¨©¦

E wlgmdilrnFAW gthdpTd did ¨¨¥£¥¤¤©¤¨¨©¨¤
:aiaq mixaC dWlW sTEn irvn`d̈¤§¨¦¨§¨§¨¦¨¦

riabcg`miriab drAx`dn ¨¦©¤¨¥¨©§¨¨§¦¦
,irvn`d dpTAWxFYtkecg`gxtE ¤©¨¤¨¤§¨¦§©§¤¨¤©

cg`ipXndipWE mixFYtkdmigxt ¤¨¦§¥©©§¦§¥©§¨¦
Dnvr dxFpOA mixEn`ddpTA) ¨£¦©§¨©§¨©¨¤

FnM ,(irvn`dmicTEWn' xn`PW ¨¤§¨¦§¤¤¡©§¨¦
'digxtE dixFYtM,o`MnEEpcnl ©§¤¨§¨¤¨¦¨¨©§

dpTA didWirvn`dmixFYtk ipW ¤¨¨©¨¤¨¤§¨¦§¥©§¦
migxt ipWE- 'digxtE dixFYtM'] §¥§¨¦©§¤¨§¨¤¨

,[cg` lMn mipW rnWnon cal ©§©§©¦¦¨¤¨§©¦
W mixFYtk dWlXdzWXmipTd ©§Ÿ¨©§¦¤¥¤©¨¦

W ,okFYn oikWnpmdilrxn`P ¦§¨¦¦¨¤£¥¤¤¡©
'Fbe mipTd ipW zgY xFYtke'zWWl §©§©©§¥©¨¦§§¥¤

dxpOd on mi`vId mipTd',Epl ixd ©¨¦©Ÿ§¦¦©§Ÿ¨£¥¨
migth dXW o`M crE .cFr mdilrn ©¨¦¨§¨¦¥£¥¤

gthe ,wlg miigthFAW iriWY §¨©¦¨¨§¤©§¦¦¤
xFYtMcg`ipWEdmipwmiIpFviTd ©§¤¨§¥©¨¦©¦¦¦

Kli`e Kli` EPOn mi`vFiemikWnp §¦¦¤¥¨§¥¨§¦§¨¦
milFrecrdxFpn lW DdaFB cbpM §¦©§¤¤§¨¤§¨

(irvn`d dpTd DaFB),eilrnEgth ©©¨¤¨¤§¨¦¥¨¨¤©
ixiUrgthe ,wlgFAW xUrÎcg` £¦¦¨¨§¤©©©¨¨¤
xFYtMsqFpmipw ipWEmitqFp ©§¨§¥¨¦¨¦

E ,EPOn mi`vFieilrngthÎmipW §¦¦¤¥¨¨¤©§¥
xUrgthe ,wlgFAW xUrÎdWlW ¨¨¨¨§¤©§¨¨¨¤

dxFYtMoFilrdipWEdmipw ©©§¨¤§§¥©¨¦
mipFxg`dmikWnpe EPOn mi`vFi ¨©£¦§¦¦¤§¦§¨¦

,dxFpn lW DdaFB cbpM oilFre§¦§¤¤§¨¤§¨
EcFr EPOn dlrnl,wlg miigthixd §©§¨¦¤§¨©¦¨¨£¥

.DaFB migth xUrÎdXng o`M cr Epl̈©¨£¦¨¨¨§¨¦©
mdAW ,migth dWlW mW ExiIYWp¦§©§¨§Ÿ¨§¨¦¤¨¤

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy
חלק. ּוטפחים מנֹורה ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים מּמּנּו, יֹוצאים ׁשּבהם קנים טפחים ג' ׁשם נׁשּתּירּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

ׁשל  ּבגּופּה וארּבעה ואחד, אחד לכל ג' קנים, ל ׁשּׁשה י"ח כ"ב: ּגביעים נמצאּו ופרח. וכפּתֹור ּגביעים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָג'
מהם, יֹוצאים ׁשהּקנים מנֹורה ׁשל ּבגּופּה וג' הּקנים ּבׁשׁשת ו' ּכפּתֹורים: עׂשר ואחד כ"ב, הרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמנֹורה,
,הּיר אצל למּטה האחד, ׁשנים: ּכפּתרים, ּומעּוט ּכפּתריה", "מׁשּקדים ׁשּנאמר: ּבּמנֹורה, נאמרּו עֹוד ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּוׁשנים
"ּבּקנה  ׁשּנאמר: הּקנים, לׁשׁשת ו' לּה: היּו ּפרחים ותׁשעה הּגביעים. ג' עם העליֹונים טפחים ּבג' ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוהאחד,
האמּור  ואחד ׁשנים, ּפרחים, ּומעּוט ּופרחיה", ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: לּמנֹורה, וג' ופרח", ּכפּתר ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻהאחד

ּבהעלֹות" ּכמנינם ":ּבפרׁשת ּתמצאם למעלה, הּכתּובה זֹו ּבמׁשנה ּתדקּדק ואם ּפרחּה". עד ירכּה "עד ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו איׁש .איׁש ְִִִ

(åì)äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬
øBäè áäæ úçà: ©©−¨¨¬¨«

(æì)äéúøð-úà äìòäå äòáL äéúøð-úà úéNòå§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ¤¥´Ÿ¤½¨
:äéðt øáò-ìò øéàäå§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨

i"yx£‰È˙¯Œ˙‡∑ והּפתילֹות הּׁשמן ּבתֹוכן ׁשּנֹותנין ּבזיכין Èt‰.ּכמין ¯·ÚŒÏÚ ¯È‡‰Â∑ ׁשׁשת ּפי עׂשה ∆≈…∆»ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵֵֶ
מּצּדיה, הּיֹוצאים הּקנים ׁשּבראׁשי מאירים הּנרֹות ּכׁשּתדליקם הּנרֹות ׁשּיהיּו ּכדי האמצעי, ּכלּפי מּוסּבים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

הּקנה  ּפני צד אל אֹורם מּוסב ּפניה", עבר הּמנֹורה "אל ּגּוף ׁשהּוא .האמצעי, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr fh zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשבעהבעהבעהבעה נרנרנרנרֹוֹוֹוֹותיהתיהתיהתיה אתאתאתאת לז)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית הּמנֹורה,(כה, מּגּוף חלק היּו ׁשּלא וי"א אחת"; "מקׁשה הּמנֹורה, מּגּוף חלק היּו ׁשהּנרֹות י"א ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּמנֹורה על אֹותם ּׁשּׂשמּו ב)אּלא פח, ׁשהרי(מנחות הּב', ּכדעה היא הּפׁשט, ּבדר רׁש"י, ׁשּׁשיטת ונראה, על ((((אאאא)))). הּצּוּוי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

נאמר הּנרֹות אחת",לאחרלאחרלאחרלאחרעׂשּית מקׁשה פקּודי((((בבבב))))"ּכּלּה לז)ּבפרׁשת נרֹותיה",(לט, את . . הּמנֹורה "את ׁשהביאּו נאמר ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ
הּמנֹורה את ׁשהביאּו לֹומר אין הא' הּדעה נרֹותיה.וגםוגםוגםוגםּולפי את ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

È‚„‡לו  dlk ÔB‰È dpÓ ÔB‰È˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¿À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰„c ‡„Á¬»ƒ¿«¿≈

È˙לז  ˜Ï„˙Â ‡Ú·L ‡‰ÈˆBa ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒ»»ƒ¿»¿«¿≈»
:‡‰t‡ Ï·˜ ÏÚ ÔÈ¯‰Ó ÔB‰ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»ƒ¿«¬ƒ«√≈«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,gxte xFYtke miriab dWlWitM §Ÿ¨§¦¦§©§¨¤©§¦
didWmiriaB dWlW ,dpwe dpw lkA ¤¨¨§¨¨¤§¨¤§¨§¦¦

.gxte xFYtke§©§¨¤©
z` minkqnd `ziixad ixac jynd
:mipeyd dxepnd ixehir ly mxtqn

a"k miriab E`vnp,dxFpOd lkA ¦§§§¦¦§¨©§¨
:mdWlkl dWlW ,mipw dXWl g"i ¤¥§¦¨¨¦§Ÿ¨§¨

lW DtEbA drAx`e ,cg`e cg ¤̀¨§¤¨§©§¨¨§¨¤
xUrÎcg`e ;a"k ixd ,dxFpn§¨£¥§©©¨¨

mixFYtMmdW ,mipTd zWWA dXW : ©§¦¤¥¦¨§¥¤©¨¦
(dpw lkl cg` xFYtM)dWlWE , ©§¤¨§¨¨¤§Ÿ¨

mixFYtMdxFpn lW DtEbAdpTA) ©§¦§¨¤§¨©¨¤
(irvn`d,mdn mi`vFi mipTdW ¨¤§¨¦¤©¨¦§¦¥¤

A cFr mipWEd sEb,dxFpOitl §©¦§©§¨§¦
'dixFYtM micTEWn' xn`PW, ¤¤¡©§¨¦©§¤¨

mipW 'mixFYtM' hErinEoFWl lM] ¦©§¦§©¦¨§
Ep` ,`Ed dOM WxFtn Fpi`W miAx©¦¤¥§¨©¨¨
,miAxAW hrEOd xRqOd z` mihwFp§¦¤©¦§¨©¨¤¨©¦

,[mipW `EdWlv` dHnl cg`d ¤§©¦¨¤¨§©¨¥¤
mipFilrd migth 'bA cg`de ,KxId©¨¥§¨¤¨§§¨¦¨¤§¦

migxt drWze ;miriaBd zWlW mr¦§Ÿ¤©§¦¦§¦§¨§¨¦
mipTd zWWl dXW - Dl EidgxR) ¨¨¦¨§¥¤©¨¦¤©

(dpw lkl cg`,FnMdpTA' xn`PW ¤¨§¨¨¤§¤¤¡©©¨¤
'gxte xFYtM cg`ddWlWE ,migxR ¨¤¨©§¨¤©§Ÿ¨§¨¦

dxFpOllv` cg` ,(irvn`d dpTd) ©§¨©¨¤¨¤§¨¦¤¨¥¤
on dlrnl miigth DaFbA cg` ,KxId©¨¥¤¨§©§¨©¦§©§¨¦

xPl KEnq dlrnl cg`e ,KxId,itl ©¨¥§¤¨§©§¨¨©¥§¦
dixFYtM micTEWn' xn`PW¤¤¡©§¨¦©§¤¨

'digxtEe ,mipW 'migxR' hErinE ,cFr §¨¤¨¦§¨¦§©¦§
gxRcg`dxFpOd Kxi lv`xEn`d ¤©¤¨¥¤¤¤©§¨¤¨

LzFlrdA zWxtA(c ,g xacna)cr' §¨¨©§©£§©
'DgxR cr DkxiwCwcY m`e . §¥¨©¦§¨§¦§©§¥

dlrnl daEzMd Ef dpWnA§¦§¨©§¨§©§¨
(o`M z`aEOd `ziixAd)m`vnY , ©¨©§¨©¥¨¦§¨¥

:FnFwnA Wi` Wi` ,mpipnMel dxez §¦§¨¨¦¦¦§
(fl).äéúBøð úàzFxEn`d zFxPd ¤¥¤¨©¥¨£

opi` ,'dizFxp z` ziUre' o`M̈§¨¦¨¤¥¤¨¥¨
md `N` ,onvr zFwlFCd zFlizRd©§¦©§©§¨¤¨¥

,lEAiTd ilMoikifA oinM(miltq) §¥©¦§¦¨¦¦§¨¦
zFlizRde onXd okFzA oipzFPW¤§¦§¨©¤¤§©§¦

xEn`d 'dizxp z` dlrde' mlE`]¨§¤¡¨¤¥Ÿ¤¨¨¨
ok` FzErnWn ,aEzMd KWndA§¤§¥©¨©§¨¨¥

zFwlFCd zFlizRd,l oldl i"yx d`x) ©§¦©§
(f[:

.äéðt øáò ìò øéàäåaEzMd oi` §¥¦©¥¤¨¤¨¥©¨
`N` ,dxFpOd zwlcd lr o`M dEvn§©¤¨©©§¨©©§¨¤¨
:xnF` `Ed Kke ,DziIUr otF` lr©¤£¦¨¨§¨¥
iW`xAW zFxPd zWW it dUr£¥¦¥¤©¥¤§¨¥
miAEqn - diCSn mi`vFId mipTd©¨¦©§¦¦¦¤¨§¦

(miiEhp)iRlMxPdirvn`dicM , §¦§©¥©¥¨¤§¨¦§¥
mixi`n - mwilcYWM - zFxPd EidIW¤¦§©¥§¤©§¦¥§¦¦
,dxFpOd lW 'dipR xar' (lr :`"p) l ¤̀©¥¤¨¤¨¤©§¨

`dIW xnFlkEaQEn(dpFR)mxF`lW §©¤§¥¨¤¨¤
zFxPd zWWdpTd 'ipR' cv l` ¥¤©¥¤©§¥©¨¤

,dxFpOd sEb `EdW ,irvn`dKke ¨¤§¨¦¤©§¨§¨
'dizFxp z` ziUre' :aEzMd WxRzi¦§¨¥©¨§¨¦¨¤¥¤¨

otF`AodMd `Fai xW`MW ,dfM §¤¨¤¤©£¤¨©Ÿ¥
lr xi`de' miIwzi ,'dizxp z` dlrde'§¤¡¨¤¥Ÿ¤¨¦§©¥§¥¦©

'dipR xar(i"`a ,m"`x):gl dxez ¥¤¨¤¨



dnexzסב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

(çì):øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓe∑ ועל הּנרֹות, ּבפי ּולמׁשכן ליּׁשבן הּׁשמן, מּתֹו הּפתילה ּבהם ליּקח העׂשּויין הּצבתים הם «¿»∆»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבלע"ז  טולייׁש צבת, לׁשֹון אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם וצביתהא מלקחים, קרּויים ּבהם ׁשּלֹוקחים ∑È˙zÁÓe‰.ׁשם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ«¿…∆»
הּפתילֹות  מאפר הּנרֹות את מטיב ּכׁשהּוא ּבּבקר, ּבּבקר ׁשּבּנר האפר את ּבהן ׁשחֹותה קטּנים ּבזיכין ּכמין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהם

ּכמֹו: ּבלע"ז, פויׁשדי"א מחּתה, ּולׁשֹון וכבּו. הּלילה ל)ׁשּדלקּו מּיקּוד"(ישעיה אׁש ."לחּתֹות ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָ

(èì)íéìkä-ìk úà dúà äNòé øBäè áäæ økk¦©²¨¨¬¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−
:älàä̈¥«¤

i"yx£¯B‰Ë ·‰Ê ¯kk∑ חֹול ׁשל והּכּכר יֹותר, ולא ּפחֹות לא ּכּכר, אּלא ּכליה ּכל עם מׁשקלּה יהיה ׁשּלא ƒ«»»»ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ
והם  קֹולֹוני"א, למׁשקל ּכסף ּבּה ׁשּׁשֹוקלין ליטרא הּוא והּמנה מנה, ק"ך ּכפּול, היה קדׁש וׁשל מנה, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹׁשּׁשים

זהּובים  ארּבעה והּסלע סלעים, כ"ה זהּובים. .ק' ְְְְְִִִֶַַַָָָ

(î)äàøî äzà-øLà íúéðáúa äNòå äàøe§¥−©«£¥®§©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−
:øää¨«

i"yx£‰NÚÂ ‰‡¯e∑ ּבהר ּכאן עד ראה הּמנֹורה, ּבמעׂשה מׁשה ׁשּנתקּׁשה מּגיד .אֹות מראה ׁשאני ּתבנית ¿≈«¬≈ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
אׁש ׁשל מנֹורה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו Ó¯‡‰.ׁשהראה ‰z‡Œ¯L‡∑אּלּו ּבטּורא'. מתחזי 'דאּת ּכתרּגּומֹו: ְְֵֶֶֶַָָָָ¬∆«»»¿∆ְְְְְֲִִִִַַָ

מתחזי', 'דאּת ּפתרֹונֹו קמץ, חטף ׁשּנקּוד עכׁשו לאחרים. מראה אּתה ּפתרֹונֹו: היה ּבפּת"ח, מראה נקּוד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהיה
לנעׂשה) עֹוׂשה ּבין מפריד (ׁשהּנּקּוד ל מראים .ׁשאחרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

ÈÎc:לח  ·‰„c ‡‰˙ÈzÁÓe ‡‰˙·ˆÂ¿ƒ¿»»«¿¿»»»ƒ¿«¿≈

iÓ‡לט  Ïk ˙È d˙È „aÚÈ ÈÎc ·‰„c ‡¯kkƒ¿»ƒ¿«¿≈«¿≈»«»»»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

ÈÊÁ˙Óמ  z‡c ÔB‰˙eÓ„k „aÚÂ ÈÊÁÂ«¬≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¬ƒ
:‡¯eËa¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gl).äéç÷ìîemigwlOdmd ©§¨¤¨©¤§©©¦¥
mdA gTil oiiEUrd mizaSd©§¨¦¨£¦¦©¨¤

,onXd KFYn dlizRdicMoaXil ©§¦¨¦©¤¤§¥§©§¨
mikifAd KFzA iE`xMitA okWnlE ¨¨§©¨¦¦§¨§¨§¦

zFxPddlEah dlizRd didYW otF`A ©¥§¤¤¦§¤©§¦¨§¨
,uEg iRlM `vFi Dwlge onXA DwlgA§¤§¨©¤¤§¤§¨¥§©¥

zadlXd z` DA fig`dlmW lre §©£¦¨¤©©§¤¤§©¥
.'migwln' miiExw mdA 'migwFN'W¤§¦¨¤§¦¤§¨©¦

,qElwpE` mBxYW '`dziav'e`Ed §¦§§¨¨¤¦§¥§§
:f"rlA y"iileh ,'zav' oFWl§§¨§©©

.äéúBzçîe,miPhw oikifA oinM md ©§¤¨¥§¦¨¦¦§©¦
dxWi DziYgYW dPhw skM miiEUrd̈£¦§©§©¨¤©§¦¨§¨¨
diCSn `N` diptNn dSign Dl oi`e§¥¨§¦¨¦§¨¤¨¤¨¦¦¤¨

(h ,c xacna i"yx)dzFgW ,(sqF`)oda ¤¤¥¨¤
xwAA xwAA ,xPAW xt`d z ¤̀¨¥¤¤©¥©Ÿ¤©Ÿ¤

zFxPd z` aihn `EdWMz` dTpnE §¤¥¦¤©¥§©¤¤
miltQdEwlCW zFlizRd xt`n ©§¨¦¥¥¤©§¦¤¨§

e .Eake dliNdodA mizFgW mW lr ©©§¨§¨§©¥¤¦¨¤
A oiiExw ,xt`e milgB,'dYgn' oFWl ¤¨¦¨¥¤§¦¦§©§¨

,f"rlA `"cyiietEFnMEpivOW §©©§¤¨¦
`xwOA'cEwIn W` zFYgl',l diryi) ©¦§¨©§¥¦¨

(ci[W`d zxEcOn W` ilgB sFq`l]: ¤¡©£¥¥¦§©¨¥
hl dxez

(hl)øBäè áäæ økkz` Dz` dUri ¦©¨¨¨©£¤Ÿ¨¥
dN`d milMd lM.o`M xEn`d 'z`' ¨©¥¦¨¥¤¥¨¨¨

,xnFlkE ,'mr' FWExiRdidi `NW ¥¦§©¤Ÿ¦§¤
DlwWndxFpOd lWdilM lM mr ¦§¨¨¤©§¨¦¨¥¤¨

xMM `N`,cg`xzFi `le zFgt `l ¤¨¦¨¤¨Ÿ¨§Ÿ¥
(w"d`ln)lFg lW xMMde .xMM lwWn - §©¦¨¤¦§©¦¨

`Ed ,lFg ipiprA bEdPd,dpn miXW ©¨§¦§§¥¦¦¨¤
exMklEtk did WcFw lW,FlwWnA §¦¨¤¤¨¨¨§¦§¨

EpiidCdpn k"w.lFg lWx`an i"yx §©§¨¤¤
dzidy lwynd zcin itl dpnd `ed dnk¨¤

:epnfa dbedpdpOdelFg lW`Ed §©¨¤¤
xEriWsqM DA oilwFXW '`xhil' ¦¦§¨¤§¦¨¤¤

- mde ,`"ipFlFw lwWnlzFCOA §¦§©§¨§¥©¦
FlwWn ,lFg lW dpn lM ,l"fg iniAW¤¦¥¨¨¤¤¦§¨

miaEdf d`n(mixpiC),EpiidCmixUr ¥¨§¦¦¨¦§©§¤§¦
drAx` rlQde ,mirlq dXnge©£¦¨§¨¦§©¤©©§¨¨

.miaEdfFlwWn ,WcFw lW dpn ENi`e §¦§¦¨¤¤¤¦§¨
.lFg lW dGn lEtM ,mirlq miXng£¦¦§¨¦¨¦¤¤
zF`n Wnge sl` lFg lW xMiM `vnp¦§¨¦¨¤¤¤©£¥¥
mitl` zWlW WcFw lW xMke ,mirlq§¨¦§¦¨¤¤§¤£¨¦

mirlq(`"eb ,m"`x):n dxez §¨¦
(n)äNòå äàøeA'ebe mzipaz.d`x §¥©£¥§©§¦¨§¥

xdA o`kz`zipaYdxFpOdip`W ¨¨¨¤©§¦©§¨¤£¦

,LzF` d`xnz` DznbEcM dUre ©§¤§©£¥§§¨¨¤
d`xE' xn`p ENi`kE ,dxFpOd©§¨§¦¤¡©§¥

'dUre mzipazA.aEzMdeciBn,dfA §©§¦¨©£¥§©¨©¦¨¤
dxFpOd dUrnA dWn dXwzPW- ¤¦§©¨Ÿ¤§©£¥©§¨

,DzxEv idn oiadlFl d`xdW cr §¨¦©¦¨¨©¤¤§¨
W` lW dxFpn `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¨¤¥
dUr Ff zipazM Fl xn`e ,xdd lr©¨¨§¨©§©§¦£¥

(.hk zegpn)(`"eb):
.äàøî äzà øLàFWExiRFnEBxzM £¤©¨¨§¤¥§©§

qFlwpE`A,'`xEhA ifgYn Y`C' : §§§§©§¦©§¥§¨
lr) 'd`Fx dUrp' dY` xW` ,xnFlM§©£¤©¨©£¤¤©

xdA (Ll d`xOW in icidid ENi` . §¥¦¤©§¤§¨¨¦¨¨
,g"YtA 'd`xn' cEwpoFWl df did ¨©§¤§©¨¨¨¤§

cETiPW ,deFdA 'lirtd' oipA) 'lirtn'©§¦¦§©¦§¦§¤¤¦
e ,(g"YtA `Ed FzNigzA m"Oddid ©¥¦§¦¨§©¨§¨¨

FpFxzt(FWExiR)d`xn dY`' ¦§¥©¨©§¤
cEwPW eiWkr ;'mixg`l'd`xn' ©£¥¦©§¨¤¨¨§¤
,(ohw u"nw) u"nw shgAdf ixd ©£©¨©¨©¨¨£¥¤

miniIEqn miWxWAW) 'lrtd' oFWl§ª§©¤§¨¨¦§¨¦
E ,(u"nwA ,'lrtd' FcETipY`C' FpFxzR ¦¨§©§¨©¦§§©§

xg`W - 'ifgYn] Ll mi`xn miitl ¦©§¥¤£¥¦©§¦§§¦
mi`A mdWM 'lrtEd'e 'lirtd' ipiipAW¤¦§§¥¦§¦§§©§¤¥¨¦
iptl m"n zF` mdA sqFp ,deFd oFWlA¦§¤¨¨¤¥¦§¥

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

åë(à)øæLî LL úòéøé øNò äNòz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈
áLç äNòî íéáøk éðL úòìúå ïîbøàå úìëúe§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−

:íúà äNòz©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£˙ÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰Œ˙‡Â∑ ּתלּויֹות ׁשהּיריעֹות לּקרׁשים, מחּוץ ולמחּצֹות לגג לֹו להיֹות ¿∆«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָ

לכּסֹותן  ÈL.מאחֹוריהן ˙ÚÏ˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL∑,וחּוט חּוט ּבכל יחד מינין ארּבעה הרי ְֲֵֵֶַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»¿…««»ƒְְְֲִִֵַַַָָָ
לחּוט  ּכפלים כ"ד יחד, ׁשזּורין ּכׁשהן מינין ד' הרי ו', ּכפּול וחּוט חּוט וכל צמר, ׁשל וג' ּפׁשּתים ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָא'

המשכן) דמלאכת LÁ·.(ברייתא ‰NÚÓ ÌÈ·¯k∑ מעׂשה ׁשהּוא ּברקימה ולא ּבאריגתן, ּבהם מצּירין היּו ּכרּובים ¿Àƒ«¬≈…≈ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
זה,מחט, מּצד ונׁשר זה מּצד ארי מּכאן: אחד ּופרצּוף מּכאן אחד ּפרצּוף ּכתלים, ּבׁשני ּבאריגה ּכמֹואּלא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

פייׁשיׁש"א  ּבלע"ז ׁשּקֹורין מׁשי, ׁשל חגֹורֹות .ׁשאֹורגין ְְֲִִִֶֶֶֶַַ

(á)Cøà|änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

úòéøéä-ìëì: §¨©§¦«Ÿ

(â)dúçà-ìà äMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®
:dúçà-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«

i"yx£˙¯·Á ÔÈÈ‰z∑ לבד וחמׁש לבד חמׁש זֹו, ּבצד זֹו ּבמחט ‡d˙Á‡ŒÏ.ּתֹופרן ‰M‡∑ הּמקרא ּדר ּכ ƒ¿∆»…¿…ְְְְְְֵֵַַַַַָָָƒ»∆¬…»ְִֶֶַָָ
ּבּכרּובים: ׁשּנאמר ּכמֹו אחיו", אל "איׁש אֹומר: זכר, לׁשֹון ׁשהּוא ּובדבר נקבה. לׁשֹון ׁשהּוא ּבדבר ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלדּבר

כה) אחיו"(לעיל אל איׁש ."ּופניהם ְִִֵֶֶָ

ÈÊL¯א  ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ „aÚz ‡kLÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¿≈¬«¿ƒ»¿¿ƒ
ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÓ‡ „·BÚ«√»«¿≈»¿

‡ÔÈnב  ÈÓ˙Â ÔÈ¯NÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿≈«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ¬»

Á„‡ג  ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÈÂ‰È ÔÚÈ¯È LÓÁ¬≈¿ƒ»¿∆¿«¿«¿»¬»ƒ¬»
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÚÈ¯È LÓÁÂ«¬≈¿ƒ»¿«¿»¬»ƒ¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`N` ,WxFXdcixtn cETPdWmdA ©¤¤¨¤©¦©§¦¨¤
oiAoFWl'dUFr',(lirtn)loFWl ¥§¤©§¦§§

'dUrp'(lrtEn):[` dxez ©£¨§¨
åë(`)øNò äNòz ïkLnä úàå§¤©¦§¨©£¤¤¤

.úBòéøédUrY oMWOle' xn`p `l §¦Ÿ¤¡©§©¦§¨©£¤
oMWOd z`e' `N` 'zFrixi xUr¤¤§¦¤¨§¤©¦§¨
rnWn ,'zFrixi xUr dUrY©£¤¤¤§¦©§©
`Ede .oMWn lW FtEB od zFrixidW¤©§¦¥¤¦§¨§

zFWOWn odW mEXnFl zFidlmB ¦¤¥§©§¦§©
e bblmb,miWxTl uEgn zFvignl §©§©¦§¦¦©§¨¦

WoModixFg`n zFiElY zFrixidlW ¤¥©§¦§¥£¥¤¤
miWxTdozFQkl(biÎai ,ek oldl d`x), ©§¨¦§©¨

ode dlrnln od oMWOd d`xOW oeike§¥¨¤©§¥©¦§¨¥¦§©§¨§¥
od ixd ,zFrixi dQEkn miccSd on¦©§¨¦§¤§¦£¥¥

oMWOd sEbM zFaWgp(h"ac): ¤¡¨§©¦§¨
úòìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL¥¨§¨§¥¤§©§¨¨§©©

.éðL,mipiOd lM lr aQEn 'xfWn' ¨¦¨§¨¨©¨©¦¦
mFwnA WOWn 'zlkzE' lW e"iEde§©¨¤§¥¤§©¥¦§
xfWn WW' xn`p ENi`kE ,z"iA¥§¦¤¡©¥¨§¨
Eid zFrixid ,xnFlkE .'ebe 'zlkzA¦§¥¤§©©§¦¨

drAx`A mixEfXd mihEgA zFbEx £̀§¦©§¦§©§¨¨
,eiCgi EN` mipinoipin drAx` ixd ¦¦¥©§¨£¥©§¨¨¦¦
hEge hEg lkAoin -lW cg` §¨¨¦¤¨¤

miYWR(WW)dWlWE ,mipinlW ¦§¦¥§Ÿ¨¦¦¤
xnv(ipW zrlFze onBx` ,zlkY); ¤¤§¥¤©§¨¨§©©¨¦

hEge hEg lkemipin drAx` lMn §¨¨¦¨©§¨¨¦¦
Fnvr `Ed did ,EN`,dXW lEtM ¥¨¨©§¨¦¨

,mihEg dXW mixfFW Eid oin lMnW¤¦¨¦¨§¦¦¨¦
,cgi mNEM z` mixfFW KM xg`eixd §©©¨§¦¤¨©©£¥

,zFrixid z` FA mibxF`W hEgdW¤©¤§¦¤©§¦
n didWoipin drAx`EN`odWM ¤¨¨¥©§¨¨¦¦¥§¤¥

cgi oixEfWFA Wi ,hEgl miltM c"k §¦©©¥§¨¦©
drAx`e mixUr iR lEtM hEg lM -¨¨¦¤§¦§©§¨¨

(okynd zk`lnc `ziixa)(m"`x):
.áLBç äNòî íéáeøkmiaExM §¦©£¥¥§¦

(mitEvxR zEncM)mdA oixiIEvn Eid ¦§©§¦¨§¨¦¨¤
e ,ozbix`A:xnFlM ,'aWFg dUrn' Edf ©£¦¨¨§¤©£¥¥§©

hgn dUrn `EdW dniwxa `lŸ¨§¦¨¤©£¥©©
,cvl cSn zxaFrddbix`a `N` ¨¤¤¦©§©¤¨¨£¦¨

milzFk ipWAziUrPd dxESdW - ¦§¥¨¦¤©¨©©£¥

zxaFr Dpi` drixid lW cg`d DCvA§¦¨¨¤¨¤©§¦¨¥¨¤¤
ziUrp dbix`d `N` ,ipXd DCvl§¦¨©¥¦¤¨¨£¦¨©£¥

,cEgl cv lkAo`Mn cg` sEvxR §¨©§©§¤¨¦¨
,o`Mn cg` sEvxtEoFbMcSn ix` ©§¤¨¦¨§£¦¦©

oibxF`W FnM ,df cSn xWpe df¤§¤¤¦©¤§¤§¦
f"rlA oixFTW iWn lW zFxFbg£¤¤¦¤¦§©©

`"yiyiit(:ar `nei)(m"`x ,my i"yx):
b dxez

(b).úBøáBç ïééäzdrixi lM ,xnFlM ¦§¤¨§§©¨§¦¨
KM xg`e ,DCal zbx`p dzidoxtFY ¨§¨¤¡¤¤§©¨§©©¨§¨

,Ef cva Ef hgnAzFrixid z` xAgnE §©©§©§©¥¤©§¦
:cal Wnge cal Wng̈¥§©§¨¥§¨

.dúBçà ìà äMàl` zg` drixi ¦¨¤£¨§¦¨©©¤
,dIpXdxacA xAcl `xwOd KxC KM ©§¦¨¨¤¤©¦§¨§©¥§¨¨

,dawp oFWl `EdWmiYW zFPkl ¤§§¥¨§©§©¦
lW l`WEn oFWlA Ffl Ff zFnFCd©¨§¨§¨¤

DzFg`e dX`oFWl `EdW xacaE . ¦¨©£¨§¨¨¤§
FnM ,'eig` l` Wi`' xnF` xkf̈¨¥¦¤¨¦§

miaExMA xn`PW(k ,dk lirl)mdiptE' ¤¤¡©©§¦§¥¤
:'eig` l` Wi`c dxez ¦¤¨¦
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(çì):øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓe∑ ועל הּנרֹות, ּבפי ּולמׁשכן ליּׁשבן הּׁשמן, מּתֹו הּפתילה ּבהם ליּקח העׂשּויין הּצבתים הם «¿»∆»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבלע"ז  טולייׁש צבת, לׁשֹון אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם וצביתהא מלקחים, קרּויים ּבהם ׁשּלֹוקחים ∑È˙zÁÓe‰.ׁשם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ«¿…∆»
הּפתילֹות  מאפר הּנרֹות את מטיב ּכׁשהּוא ּבּבקר, ּבּבקר ׁשּבּנר האפר את ּבהן ׁשחֹותה קטּנים ּבזיכין ּכמין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהם

ּכמֹו: ּבלע"ז, פויׁשדי"א מחּתה, ּולׁשֹון וכבּו. הּלילה ל)ׁשּדלקּו מּיקּוד"(ישעיה אׁש ."לחּתֹות ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָ

(èì)íéìkä-ìk úà dúà äNòé øBäè áäæ økk¦©²¨¨¬¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−
:älàä̈¥«¤

i"yx£¯B‰Ë ·‰Ê ¯kk∑ חֹול ׁשל והּכּכר יֹותר, ולא ּפחֹות לא ּכּכר, אּלא ּכליה ּכל עם מׁשקלּה יהיה ׁשּלא ƒ«»»»ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ
והם  קֹולֹוני"א, למׁשקל ּכסף ּבּה ׁשּׁשֹוקלין ליטרא הּוא והּמנה מנה, ק"ך ּכפּול, היה קדׁש וׁשל מנה, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹׁשּׁשים

זהּובים  ארּבעה והּסלע סלעים, כ"ה זהּובים. .ק' ְְְְְִִִֶַַַָָָ

(î)äàøî äzà-øLà íúéðáúa äNòå äàøe§¥−©«£¥®§©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−
:øää¨«

i"yx£‰NÚÂ ‰‡¯e∑ ּבהר ּכאן עד ראה הּמנֹורה, ּבמעׂשה מׁשה ׁשּנתקּׁשה מּגיד .אֹות מראה ׁשאני ּתבנית ¿≈«¬≈ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
אׁש ׁשל מנֹורה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו Ó¯‡‰.ׁשהראה ‰z‡Œ¯L‡∑אּלּו ּבטּורא'. מתחזי 'דאּת ּכתרּגּומֹו: ְְֵֶֶֶַָָָָ¬∆«»»¿∆ְְְְְֲִִִִַַָ

מתחזי', 'דאּת ּפתרֹונֹו קמץ, חטף ׁשּנקּוד עכׁשו לאחרים. מראה אּתה ּפתרֹונֹו: היה ּבפּת"ח, מראה נקּוד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהיה
לנעׂשה) עֹוׂשה ּבין מפריד (ׁשהּנּקּוד ל מראים .ׁשאחרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

ÈÎc:לח  ·‰„c ‡‰˙ÈzÁÓe ‡‰˙·ˆÂ¿ƒ¿»»«¿¿»»»ƒ¿«¿≈

iÓ‡לט  Ïk ˙È d˙È „aÚÈ ÈÎc ·‰„c ‡¯kkƒ¿»ƒ¿«¿≈«¿≈»«»»»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

ÈÊÁ˙Óמ  z‡c ÔB‰˙eÓ„k „aÚÂ ÈÊÁÂ«¬≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¬ƒ
:‡¯eËa¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gl).äéç÷ìîemigwlOdmd ©§¨¤¨©¤§©©¦¥
mdA gTil oiiEUrd mizaSd©§¨¦¨£¦¦©¨¤

,onXd KFYn dlizRdicMoaXil ©§¦¨¦©¤¤§¥§©§¨
mikifAd KFzA iE`xMitA okWnlE ¨¨§©¨¦¦§¨§¨§¦

zFxPddlEah dlizRd didYW otF`A ©¥§¤¤¦§¤©§¦¨§¨
,uEg iRlM `vFi Dwlge onXA DwlgA§¤§¨©¤¤§¤§¨¥§©¥

zadlXd z` DA fig`dlmW lre §©£¦¨¤©©§¤¤§©¥
.'migwln' miiExw mdA 'migwFN'W¤§¦¨¤§¦¤§¨©¦

,qElwpE` mBxYW '`dziav'e`Ed §¦§§¨¨¤¦§¥§§
:f"rlA y"iileh ,'zav' oFWl§§¨§©©

.äéúBzçîe,miPhw oikifA oinM md ©§¤¨¥§¦¨¦¦§©¦
dxWi DziYgYW dPhw skM miiEUrd̈£¦§©§©¨¤©§¦¨§¨¨
diCSn `N` diptNn dSign Dl oi`e§¥¨§¦¨¦§¨¤¨¤¨¦¦¤¨

(h ,c xacna i"yx)dzFgW ,(sqF`)oda ¤¤¥¨¤
xwAA xwAA ,xPAW xt`d z ¤̀¨¥¤¤©¥©Ÿ¤©Ÿ¤

zFxPd z` aihn `EdWMz` dTpnE §¤¥¦¤©¥§©¤¤
miltQdEwlCW zFlizRd xt`n ©§¨¦¥¥¤©§¦¤¨§

e .Eake dliNdodA mizFgW mW lr ©©§¨§¨§©¥¤¦¨¤
A oiiExw ,xt`e milgB,'dYgn' oFWl ¤¨¦¨¥¤§¦¦§©§¨

,f"rlA `"cyiietEFnMEpivOW §©©§¤¨¦
`xwOA'cEwIn W` zFYgl',l diryi) ©¦§¨©§¥¦¨

(ci[W`d zxEcOn W` ilgB sFq`l]: ¤¡©£¥¥¦§©¨¥
hl dxez

(hl)øBäè áäæ økkz` Dz` dUri ¦©¨¨¨©£¤Ÿ¨¥
dN`d milMd lM.o`M xEn`d 'z`' ¨©¥¦¨¥¤¥¨¨¨

,xnFlkE ,'mr' FWExiRdidi `NW ¥¦§©¤Ÿ¦§¤
DlwWndxFpOd lWdilM lM mr ¦§¨¨¤©§¨¦¨¥¤¨

xMM `N`,cg`xzFi `le zFgt `l ¤¨¦¨¤¨Ÿ¨§Ÿ¥
(w"d`ln)lFg lW xMMde .xMM lwWn - §©¦¨¤¦§©¦¨

`Ed ,lFg ipiprA bEdPd,dpn miXW ©¨§¦§§¥¦¦¨¤
exMklEtk did WcFw lW,FlwWnA §¦¨¤¤¨¨¨§¦§¨

EpiidCdpn k"w.lFg lWx`an i"yx §©§¨¤¤
dzidy lwynd zcin itl dpnd `ed dnk¨¤

:epnfa dbedpdpOdelFg lW`Ed §©¨¤¤
xEriWsqM DA oilwFXW '`xhil' ¦¦§¨¤§¦¨¤¤

- mde ,`"ipFlFw lwWnlzFCOA §¦§©§¨§¥©¦
FlwWn ,lFg lW dpn lM ,l"fg iniAW¤¦¥¨¨¤¤¦§¨

miaEdf d`n(mixpiC),EpiidCmixUr ¥¨§¦¦¨¦§©§¤§¦
drAx` rlQde ,mirlq dXnge©£¦¨§¨¦§©¤©©§¨¨

.miaEdfFlwWn ,WcFw lW dpn ENi`e §¦§¦¨¤¤¤¦§¨
.lFg lW dGn lEtM ,mirlq miXng£¦¦§¨¦¨¦¤¤
zF`n Wnge sl` lFg lW xMiM `vnp¦§¨¦¨¤¤¤©£¥¥
mitl` zWlW WcFw lW xMke ,mirlq§¨¦§¦¨¤¤§¤£¨¦

mirlq(`"eb ,m"`x):n dxez §¨¦
(n)äNòå äàøeA'ebe mzipaz.d`x §¥©£¥§©§¦¨§¥

xdA o`kz`zipaYdxFpOdip`W ¨¨¨¤©§¦©§¨¤£¦

,LzF` d`xnz` DznbEcM dUre ©§¤§©£¥§§¨¨¤
d`xE' xn`p ENi`kE ,dxFpOd©§¨§¦¤¡©§¥

'dUre mzipazA.aEzMdeciBn,dfA §©§¦¨©£¥§©¨©¦¨¤
dxFpOd dUrnA dWn dXwzPW- ¤¦§©¨Ÿ¤§©£¥©§¨

,DzxEv idn oiadlFl d`xdW cr §¨¦©¦¨¨©¤¤§¨
W` lW dxFpn `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¨¤¥
dUr Ff zipazM Fl xn`e ,xdd lr©¨¨§¨©§©§¦£¥

(.hk zegpn)(`"eb):
.äàøî äzà øLàFWExiRFnEBxzM £¤©¨¨§¤¥§©§

qFlwpE`A,'`xEhA ifgYn Y`C' : §§§§©§¦©§¥§¨
lr) 'd`Fx dUrp' dY` xW` ,xnFlM§©£¤©¨©£¤¤©

xdA (Ll d`xOW in icidid ENi` . §¥¦¤©§¤§¨¨¦¨¨
,g"YtA 'd`xn' cEwpoFWl df did ¨©§¤§©¨¨¨¤§

cETiPW ,deFdA 'lirtd' oipA) 'lirtn'©§¦¦§©¦§¦§¤¤¦
e ,(g"YtA `Ed FzNigzA m"Oddid ©¥¦§¦¨§©¨§¨¨

FpFxzt(FWExiR)d`xn dY`' ¦§¥©¨©§¤
cEwPW eiWkr ;'mixg`l'd`xn' ©£¥¦©§¨¤¨¨§¤
,(ohw u"nw) u"nw shgAdf ixd ©£©¨©¨©¨¨£¥¤

miniIEqn miWxWAW) 'lrtd' oFWl§ª§©¤§¨¨¦§¨¦
E ,(u"nwA ,'lrtd' FcETipY`C' FpFxzR ¦¨§©§¨©¦§§©§

xg`W - 'ifgYn] Ll mi`xn miitl ¦©§¥¤£¥¦©§¦§§¦
mi`A mdWM 'lrtEd'e 'lirtd' ipiipAW¤¦§§¥¦§¦§§©§¤¥¨¦
iptl m"n zF` mdA sqFp ,deFd oFWlA¦§¤¨¨¤¥¦§¥

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

åë(à)øæLî LL úòéøé øNò äNòz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈
áLç äNòî íéáøk éðL úòìúå ïîbøàå úìëúe§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−

:íúà äNòz©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£˙ÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰Œ˙‡Â∑ ּתלּויֹות ׁשהּיריעֹות לּקרׁשים, מחּוץ ולמחּצֹות לגג לֹו להיֹות ¿∆«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָ

לכּסֹותן  ÈL.מאחֹוריהן ˙ÚÏ˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL∑,וחּוט חּוט ּבכל יחד מינין ארּבעה הרי ְֲֵֵֶַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»¿…««»ƒְְְֲִִֵַַַָָָ
לחּוט  ּכפלים כ"ד יחד, ׁשזּורין ּכׁשהן מינין ד' הרי ו', ּכפּול וחּוט חּוט וכל צמר, ׁשל וג' ּפׁשּתים ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָא'

המשכן) דמלאכת LÁ·.(ברייתא ‰NÚÓ ÌÈ·¯k∑ מעׂשה ׁשהּוא ּברקימה ולא ּבאריגתן, ּבהם מצּירין היּו ּכרּובים ¿Àƒ«¬≈…≈ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
זה,מחט, מּצד ונׁשר זה מּצד ארי מּכאן: אחד ּופרצּוף מּכאן אחד ּפרצּוף ּכתלים, ּבׁשני ּבאריגה ּכמֹואּלא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

פייׁשיׁש"א  ּבלע"ז ׁשּקֹורין מׁשי, ׁשל חגֹורֹות .ׁשאֹורגין ְְֲִִִֶֶֶֶַַ

(á)Cøà|änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

úòéøéä-ìëì: §¨©§¦«Ÿ

(â)dúçà-ìà äMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®
:dúçà-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«

i"yx£˙¯·Á ÔÈÈ‰z∑ לבד וחמׁש לבד חמׁש זֹו, ּבצד זֹו ּבמחט ‡d˙Á‡ŒÏ.ּתֹופרן ‰M‡∑ הּמקרא ּדר ּכ ƒ¿∆»…¿…ְְְְְְֵֵַַַַַָָָƒ»∆¬…»ְִֶֶַָָ
ּבּכרּובים: ׁשּנאמר ּכמֹו אחיו", אל "איׁש אֹומר: זכר, לׁשֹון ׁשהּוא ּובדבר נקבה. לׁשֹון ׁשהּוא ּבדבר ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלדּבר

כה) אחיו"(לעיל אל איׁש ."ּופניהם ְִִֵֶֶָ

ÈÊL¯א  ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ „aÚz ‡kLÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¿≈¬«¿ƒ»¿¿ƒ
ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÓ‡ „·BÚ«√»«¿≈»¿

‡ÔÈnב  ÈÓ˙Â ÔÈ¯NÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿≈«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ¬»

Á„‡ג  ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÈÂ‰È ÔÚÈ¯È LÓÁ¬≈¿ƒ»¿∆¿«¿«¿»¬»ƒ¬»
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÚÈ¯È LÓÁÂ«¬≈¿ƒ»¿«¿»¬»ƒ¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`N` ,WxFXdcixtn cETPdWmdA ©¤¤¨¤©¦©§¦¨¤
oiAoFWl'dUFr',(lirtn)loFWl ¥§¤©§¦§§

'dUrp'(lrtEn):[` dxez ©£¨§¨
åë(`)øNò äNòz ïkLnä úàå§¤©¦§¨©£¤¤¤

.úBòéøédUrY oMWOle' xn`p `l §¦Ÿ¤¡©§©¦§¨©£¤
oMWOd z`e' `N` 'zFrixi xUr¤¤§¦¤¨§¤©¦§¨
rnWn ,'zFrixi xUr dUrY©£¤¤¤§¦©§©
`Ede .oMWn lW FtEB od zFrixidW¤©§¦¥¤¦§¨§

zFWOWn odW mEXnFl zFidlmB ¦¤¥§©§¦§©
e bblmb,miWxTl uEgn zFvignl §©§©¦§¦¦©§¨¦

WoModixFg`n zFiElY zFrixidlW ¤¥©§¦§¥£¥¤¤
miWxTdozFQkl(biÎai ,ek oldl d`x), ©§¨¦§©¨

ode dlrnln od oMWOd d`xOW oeike§¥¨¤©§¥©¦§¨¥¦§©§¨§¥
od ixd ,zFrixi dQEkn miccSd on¦©§¨¦§¤§¦£¥¥

oMWOd sEbM zFaWgp(h"ac): ¤¡¨§©¦§¨
úòìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL¥¨§¨§¥¤§©§¨¨§©©

.éðL,mipiOd lM lr aQEn 'xfWn' ¨¦¨§¨¨©¨©¦¦
mFwnA WOWn 'zlkzE' lW e"iEde§©¨¤§¥¤§©¥¦§
xfWn WW' xn`p ENi`kE ,z"iA¥§¦¤¡©¥¨§¨
Eid zFrixid ,xnFlkE .'ebe 'zlkzA¦§¥¤§©©§¦¨

drAx`A mixEfXd mihEgA zFbEx £̀§¦©§¦§©§¨¨
,eiCgi EN` mipinoipin drAx` ixd ¦¦¥©§¨£¥©§¨¨¦¦
hEge hEg lkAoin -lW cg` §¨¨¦¤¨¤

miYWR(WW)dWlWE ,mipinlW ¦§¦¥§Ÿ¨¦¦¤
xnv(ipW zrlFze onBx` ,zlkY); ¤¤§¥¤©§¨¨§©©¨¦

hEge hEg lkemipin drAx` lMn §¨¨¦¨©§¨¨¦¦
Fnvr `Ed did ,EN`,dXW lEtM ¥¨¨©§¨¦¨

,mihEg dXW mixfFW Eid oin lMnW¤¦¨¦¨§¦¦¨¦
,cgi mNEM z` mixfFW KM xg`eixd §©©¨§¦¤¨©©£¥

,zFrixid z` FA mibxF`W hEgdW¤©¤§¦¤©§¦
n didWoipin drAx`EN`odWM ¤¨¨¥©§¨¨¦¦¥§¤¥

cgi oixEfWFA Wi ,hEgl miltM c"k §¦©©¥§¨¦©
drAx`e mixUr iR lEtM hEg lM -¨¨¦¤§¦§©§¨¨

(okynd zk`lnc `ziixa)(m"`x):
.áLBç äNòî íéáeøkmiaExM §¦©£¥¥§¦

(mitEvxR zEncM)mdA oixiIEvn Eid ¦§©§¦¨§¨¦¨¤
e ,ozbix`A:xnFlM ,'aWFg dUrn' Edf ©£¦¨¨§¤©£¥¥§©

hgn dUrn `EdW dniwxa `lŸ¨§¦¨¤©£¥©©
,cvl cSn zxaFrddbix`a `N` ¨¤¤¦©§©¤¨¨£¦¨

milzFk ipWAziUrPd dxESdW - ¦§¥¨¦¤©¨©©£¥

zxaFr Dpi` drixid lW cg`d DCvA§¦¨¨¤¨¤©§¦¨¥¨¤¤
ziUrp dbix`d `N` ,ipXd DCvl§¦¨©¥¦¤¨¨£¦¨©£¥

,cEgl cv lkAo`Mn cg` sEvxR §¨©§©§¤¨¦¨
,o`Mn cg` sEvxtEoFbMcSn ix` ©§¤¨¦¨§£¦¦©

oibxF`W FnM ,df cSn xWpe df¤§¤¤¦©¤§¤§¦
f"rlA oixFTW iWn lW zFxFbg£¤¤¦¤¦§©©

`"yiyiit(:ar `nei)(m"`x ,my i"yx):
b dxez

(b).úBøáBç ïééäzdrixi lM ,xnFlM ¦§¤¨§§©¨§¦¨
KM xg`e ,DCal zbx`p dzidoxtFY ¨§¨¤¡¤¤§©¨§©©¨§¨

,Ef cva Ef hgnAzFrixid z` xAgnE §©©§©§©¥¤©§¦
:cal Wnge cal Wng̈¥§©§¨¥§¨

.dúBçà ìà äMàl` zg` drixi ¦¨¤£¨§¦¨©©¤
,dIpXdxacA xAcl `xwOd KxC KM ©§¦¨¨¤¤©¦§¨§©¥§¨¨

,dawp oFWl `EdWmiYW zFPkl ¤§§¥¨§©§©¦
lW l`WEn oFWlA Ffl Ff zFnFCd©¨§¨§¨¤

DzFg`e dX`oFWl `EdW xacaE . ¦¨©£¨§¨¨¤§
FnM ,'eig` l` Wi`' xnF` xkf̈¨¥¦¤¨¦§

miaExMA xn`PW(k ,dk lirl)mdiptE' ¤¤¡©©§¦§¥¤
:'eig` l` Wi`c dxez ¦¤¨¦
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(ã)úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì úéNòå§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôNa äNòz ïëå úøáça äöwî¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwä©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«
i"yx£˙‡ÏÏ∑ עניבה לׁשֹון ענּובין, אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּבלע"ז, Áa·¯˙.לצול"ׁש ‰ˆwÓ∑ יריעה ּבאֹותּה À¿…ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָƒ»»«…»∆ְְִָָ

חֹוברת  קרּויה היריעֹות חמׁשת קבּוצת החּבּור. aÁna¯˙.ׁשּבסֹוף ‰BˆÈw‰ ‰ÚÈ¯È‰ ˙ÙNa ‰NÚz ÔÎÂ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ¿≈«¬∆ƒ¿««¿ƒ»«ƒ»««¿∆∆
˙ÈM‰∑ החֹוברת לסֹוף ּכלֹומר: קצה, לׁשֹון קיצֹונה, ׁשהיא יריעה .ּבאֹותּה «≈ƒְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

(ä)íéMîçå úçàä äòéøéa äNòz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNòz úàììª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́

:dúçà-ìà äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«
i"yx£d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó∑,מּזֹו זֹו הבּדלתן מכּונת אחת, ּבמּדה הּללאת ׁשּתעׂשה ׁשמר «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

מכּונֹות  זֹו יריעה ׁשל הּללאֹות  יהי ּו חֹוברת, אצל חֹוברת ּכׁשּתפרׂש ּבחברּתּה, יהא ּכן זֹו ּביריעה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻּוכמּדתן
זֹו, ׁשל לּולאֹות ורחּבן ּכנגד כ"ח ארּכן היריעֹות לקבל. ּכנגד ׁשל ּתרּגּומֹו זֹו, ּכנגד זֹו מקּבילֹות, לׁשֹון וזהּו ְְְְְְְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּוכׁשחּבר  הּמזרח ארּבע, מן ׁשלׁשים ארּכֹו והּמׁשּכן, הּׁשנית. החֹוברת וכן כ' רחּבן נמצא יחד, יריעֹות חמׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשלׁשים  הרי האּמה, וחצי אּמה קר ׁש וכל לּצפֹון. וכן ּתימנה" נגב לפאת קרׁשים "עׂשרים ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלּמערב,
ּוׁשני  וגֹו'" יּמה הּמׁשּכן "ּולירּכתי ׁשּנאמר: אּמֹות, עׂשר לּדרֹום הּצפֹון מן הּמׁשּכן רחב לּמערב. הּמזרח ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹמן
מׁשּכן: ׁשל לרחּבֹו ארּכן היריעֹות, נֹותן הּללּו. לּמקראֹות אפרׁשם ּובמקֹומם עׂשר. הרי לּמקצעֹות, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻקרׁשים

„ÚÈ¯È˙‡ד  ‡˙ÙN ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·eÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙNa „aÚz ÔÎÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈¿≈«¿≈¿ƒ¿»

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·c ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯È„ƒƒ¬»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿≈»

Á„‡ה  ‡˙ÚÈ¯Èa „aÚz ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒƒ¬»¬»
‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „aÚz ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¬»
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·eÚ ÔeÎÓ ‡Èz ÈÙBÏ ˙È·c¿≈≈ƒ¿»»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»
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(c).úBàìeìipXW hEg `id 'd`lEl' §¨¨¦¤§¥
xW`e ,cg` mFwnl mixEtY eizFvw§¨§¦§¨¤¨©£¤

;miqxTd mifg`p DA.f"rlA y"levl ¨¤¡¨¦©§¨¦§©©
oFWl - 'oiaEpr' qElwpE` mBxY oke§¥¦§¥§§£¦§

,daipriYW z` zFxAgn odW mW lr £¦¨©¥¤¥§©§¤§¥
:daipr lW xWwM zFxaFgd©§§¤¤¤£¦¨

.úøáBça äöwîxnFlMAztUDzF` ¦¨¨©¨¤§©¦§©¨
xEAgd sFqAW drixizWng lW §¦¨¤§©¦¤£¥¤

zF`lENd dpiidY ,zFrixidzvEaw . ©§¦¦§¤¨©¨§©
'zxaFg' diExw zFrixid zWngF`] £¥¤©§¦§¨¤¤

['zxAgn': ©§¤¤
äðBöéwä äòéøéä úôNa äNòz ïëå§¥©£¤¦§©©§¦¨©¦¨

.úéðMä úøaçnaziUrW KxcM ©©§¤¤©¥¦§¤¤¤¨¦¨
dUrY KM ,dpFW`xd zxaFgd dvwA¦§¥©¤¤¨¦¨¨©£¤

,zipXd zxaFgd dvwA zF`lElAztU ¨¦§¥©¤¤©¥¦¦§©
oFWl ,dpFviw `idW drixi DzF`¨§¦¨¤¦¦¨§

zxaFgd sFql ,xnFlM ,dvwiYW] ¨¤§©§©¨¤§¥
,dvTd zFrixi od zFIrvn`d zFrixid©§¦¨¤§¨¦¥§¦©¨¤
oiA mixAgn miqxTde zF`lENdW¤©¨§©§¨¦§©§¦¥
dpFW`xd zxaFgd dvwAW drixid©§¦¨¤¦§¥©¤¤¨¦¨
[dIpXd zxaFgd dvwAW Ff oial: §¥¤¦§¥©¤¤©§¦¨

d dxez
(d)ìà äMà úBàìelä úBìéa÷î©§¦©¨¦¨¤

.dúBçàxFnWwCwcedUrYWlM £¨§§©§¥¤©£¤¨

,zg` dCnA zF`lENddpiidYW ©¨§¦¨©©¤¦§¤¨
EGn Ef ozlCad zFpEEkn`dIW - §¨©§¨¨¨¦¤§¥

,d`lEll d`lEl oiA deW Wxtd¤§¥¨¤¥¨¨§¨¨
ozCnkEzF`lENd lWoM ,Ef drixiA §¦¨¨¤©¨¦¦¨¥

`diozCinDYxagAdrixiA - §¥¦¨¨©£¤§¨©§¦¨
zipXd zxAgOAW,otF`A ¤©©§¤¤©¥¦§¤

W,zxaFg lv` zxaFg UFxtYWM ¤§¤¦§¤¤¥¤¤¤
zFpEEkn Ef drixi lW zF`lENd Eidi¦§©¨¤§¦¨§¨

,Ef lW zF`lEl cbpMlkEYW icM §¤¤¨¤§¥¤©
iE`xM oxAgloFWl Edfe .aEzMd §©§¨¨¨§¤§©¨

'zFliAwn',FWExiRW ,;Ef cbpM Efoke ©§¦¤¥§¤¤§¥
`cg `IaEpr opEkn' :qFlwpE` FnBxY¦§§§§§©§¨£©¨£¨
zg` zF`lENd zFpEEkn - '`cg lawl̈¢¥£¨§¨©¨©©

oMW ,zg` cbp'cbp' lW FnEBxY`Ed ¤¤©©¤¥©§¤¤¤
.'lawl'¨¢¥

znerl zerixid zecn z` x`an i"yx
:okynd zecng"k oMx` zFrixid©§¦¨§¨

zFO`,rAx` oAgxedlrnl WxFtnM ©§¨§¨©§©©§¨§©§¨
(a weqt)cgi zFrixi Wng xAgWkE ,§¤¦¥¨¥§¦©©

zxaFgd oke ,mixUr oAgx `vnp¦§¨¨§¨¤§¦§¥©¤¤
zipXdg"k DMx`DAgxe zFO` ©¥¦¨§¨©§¨§¨
;mixUrmiWlW FMx` oMWOdezFO` ¤§¦§©¦§¨¨§§Ÿ¦©

,axrnl gxfOd onFnMxn`PWonwl) ¦©¦§¨§©£¨§¤¤¡©
(gi weqtdAbp z`tl miWxw mixUr'¤§¦§¨¦¦§©¤§¨

'dpniz[mFxC cvl miWxw mixUr], ¥¨¨¤§¦§¨¦§©¨
oFtvl oke(k weqt my),dO` Wxw lke §¥§¨§¨¤¤©¨

ixd ,dO`d ivgeEplmiWlWdO` ©£¦¨©¨£¥¨§Ÿ¦©¨
oMWOd KxF`laxrnl gxfOd on §¤©¦§¨¦©¦§¨§©£¨

;(025.1=03)oFtSd on oMWOd agFx©©¦§¨¦©¨
,zFO` xUr mFxclFnMxn`PWonwl) §¨¤¤©§¤¤¡©

(bkÎak miweqtdOi oMWOd izMxilE'§©§§¥©¦§¨¨¨
,miWxw dXW dUrYmiWxw ipWE ©£¤¦¨§¨¦§¥§¨¦

dUrYoMWOd zrvwnlmizkxIA'- ©£¤¦§ª§Ÿ©¦§¨©©§¨¨¦
axrn otFcA Eid miiElB miWxw dXW¦¨§¨¦§¦¨§¤©£©
llgn mzEnlWA mi`xp EidW ,oMWOd©¦§¨¤¨¦§¦¦§¥¨¥£©
,zFevTA mipW cFre ,oMWOd mipR§¦©¦§¨§§©¦©§¨
ici lr dQEkn mAgxn zg` dO`W¤©¨©©¥¨§¨§¨©§¥
cvAWe oFtv cvAW miWxTd agFx©©§¨¦¤§©¨§¤§©
llgA miiElB ExzFPW KM ,mFxC̈¨¤§§¦©£©
,dGn dO` ivge dGn dO` ivg oMWOd©¦§¨£¦©¨¦¤©£¦©¨¦¤

ixdEplxUroMWOd agFxA zFO` £¥¨¤¤©§©©¦§¨
(65.1=95.05.0=01) mFxCl oFtSn¦¨©¨
.ElNd zF`xwOl mWxt` mnFwnaE¦§¨£¨§¥©¦§¨©¨
dO` miWlW FMx`W oMWn Epl ixd£¥¨¦§¨¤¨§§¦©¨
lW zFxaFg iYWE ,zFO` xUr FAgxe§¨§¤¤©§¥§¤
mixUr DMx` odn zg` lMW ,zFrixi§¦¤¨©©¥¤¨§¨¤§¦
.dO` mixUr DAgxe ,dO` dpFnWE§¤©¨§¨§¨¤§¦©¨

:oxCqn did Kke,zFrixid ozFp §¨¨¨§©§¨¥©§¦

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy
אּמה. ׁשעבים הּקרׁשים, ראׁשי לעבי מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה הּמׁשּכן, רחב חלל לגג אמצעּיֹות אּמֹות ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹעׂשר
הּתחּתֹונֹות  אּמֹות ׁשּתי נמצאּו עׂשר. ׁשּגבהן הּקרׁשים קֹומת מכּסֹות לּדרֹום וח' לּצפֹון ח' אּמה: ט"ז ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָנׁשּתּירּו
חלל  לגג מהן ׁשלׁשים לחֹוברת. אּמה עׂשרים מחּברֹות ּכׁשהן אּמה, ארּבעים יריעֹות ׁשל רחּבן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻמגּלֹות.
היּו ׁשּלא ׁשּבּמזרח, העּמּודים עבי לכּסֹות ואּמה ׁשּבּמערב , הּקרׁשים ראׁשי עבי ּכנגד ואּמה לארּכֹו, ְְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּמׁשּכן
נׁשּתּירּו וילֹון. ּכמין ׁשּבהן ּבווין ותלּוי ּפר ּוׂש  ׁשהּמס עּמּודים , חמּׁשה) יׁשן: (ּברׁש"י ד' אּלא ּבּמזרח ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָקרׁשים
דמּסכת  ּבבריתא מצאתי זֹו מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ּוׁשּתי ׁשּבּמערב הּמׁשּכן אחֹורי על הּתלּויין אּמֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻח'

ׁשּבת ּבמּסכת אבל הזורק)מּדֹות. הּמׁשּכן.(פרק אחֹורי ּתלּויֹות אּמֹות וט' הּמזרח עּמּודי את מכּסֹות היריעֹות אין : ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּפרכת  נמצאת הּזאת, הּבריתא ּכדברי ואם – הּקרסים" ּתחת הּפרכת את "ונתּת מסּיענּו: זֹו ּבפרׁשה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹוהּכתּוב

אּמה מׁשּוכה  ולּמערב הּקרסים .מן ְְְֲִִַַַַָָָָ

(å)úòéøéä-úà zøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNòå§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ
:ãçà ïkLnä äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬©¦§−̈¤¨«

i"yx£·‰Ê ÈÒ¯˜∑ ּבּלּולא אחד וראׁשן זֹו ׁשּבחֹוברת ּבּלּולאֹות אחד ראׁשן ּומכניסין ּבלע"ז, ֹות פירמיל"ׁש «¿≈»»ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהן  ּומחּברן זֹו, .ׁשּבחֹוברת ְְְֶֶֶֶַָָ

È˙ו  ÛÙÏ˙e ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
È‰ÈÂ ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»ƒ≈

:„Á ‡kLÓ«¿¿»»
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,oMWn lW FAgxl oMx`zFQkn Eide ¨§¨§¨§¤¦§¨§¨§©
zFcxFie oMWOd bB agFx lM z ¤̀¨©©©¦§¨§§

;o`MnE o`Mn miccSlzFO` xUr ©§¨¦¦¨¦¨¤¤©
zFIrvn`- dpFnWE mixUrd KFYn ¤§¨¦¦¨¤§¦§¤
zFQkn EidoMWOd agFx llg bbl ¨§©§©£©©©¦§¨

(oMWOd miptA cnFrl d`xPd wlgd)©¥¤©¦§¤¨¥¦§¦©¦§¨
o`Mn dO`e o`Mn dO`ezFQkn §©¨¦¨§©¨¦¨§©

miWxTd iW`x iaFrlmFxC cvAW §¦¨¥©§¨¦¤§©¨
oFtvemiiaFrW ,did miWxTd lW §¨¤§¨¤©§¨¦¨¨
dO`(.gv zay `xnba x`eank),E`vnp ©¨¦§§

lr zFUExR zFO` dxUr miYW§¥¤§¥©§©
,dlrnln oMWOdExiIYWpKxF`n ©¦§¨¦§©§¨¦§©§¥¤

zFrixiddO` f"hÎ12200=16) ©§¦©¨ª
,(28200'gzFcxFi zFO`'ge oFtvl Ÿ©§§¨§

zFcxFi zFO`,mFxclEzFQknlr ©§§¨§©©
ipRznFw(DaFB)odaBW miWxTd §¥©©©§¨¦¤¨§¨

zFO` iYW E`vnp ,xUr¤¤¦§§§¥©
zFpFYgYdmFxCde oFtSd iWxwAW ©©§¤§©§¥©¨§©¨

,zFNEbn,mipc`d lW zg` dO` §©¨©©¤¨£¨¦
miWxTd on ztqFp dO`e. §©¨¤¤¦©§¨¦

oAgxllFMdlWdFrixiz`Ed ¨§¨©¥¤©§¦
zFxAEgn odWM dO` mirAx`lr] ©§¨¦©¨§¤¥§¨©

[zF`lENA miqxTd icidO` mixUr , §¥©§¨¦©¨¤§¦©¨
llk,zxaFgKxF`l zFUExR Eide §¨¤¤§¨§§¤

eilr zFtcFre oMWOdmiWlW :dO` ©¦§¨§§¨¨§Ÿ¦©¨
odnEWOiW ,(mirAx`d KFYn)bbl ¥¤¦¨©§¨¦¦§§©

oMWOd llgcnFrl d`xPd wlgd) £©©¦§¨©¥¤©¦§¤¨¥

(oMWOd miptAcbpM dO`e ,FMx`l ¦§¦©¦§¨§¨§§©¨§¤¤
,axrnAW miWxTd iW`x iaFr¦¨¥©§¨¦¤§©£¨

iaFr zFQkl dO`eiW`xmicEOrd §©¨§©¦¨¥¨©¦
,gxfnA miWxw Eid `NW ,gxfnAW¤§¦§¨¤Ÿ¨§¨¦§¦§¨
(dXng :oWi i"WxA) drAx` `N ¤̀¨©§¨¨§©¦¨¨£¦¨

W ,micEOrdid mdilrUExR KqOd ©¦¤£¥¤¨¨©¨¨¨
oFlie oinM odAW oieEA iElzeoldl d`x) §¨©¨¦¤¨¤§¦¦

(el weqt,KFYn zFO` a"l E`vnp¦§§©¦
oMWOd lr zFUExR mirAx`d̈©§¨¦§©©¦§¨

,dlrnlnzFO` dpFnW ExiIYWp ¦§©§¨¦§©§§¤©
oMWOd ixFg` lr oiiElYd©§¦©£¥©¦§¨
zFpFYgYd zFO` iYWE ,axrnAW¤§©£¨§¥©©©§

axrn cvAW,zFNEbnlW zg` dO` ¤§©©£¨§©¨©©¤
,miWxTd on ztqFp dO`e ,mipc`d̈£¨¦§©¨¤¤¦©§¨¦

mFxce oFtv cvAW miWxTd KxcMEf . §¤¤©§¨¦¤§©¨§¨
rWze mirAx`c `ziixaA iz`vn̈¨¦§¨©§¨§©§¨¦§¥©

zFCn. ¦
la``xnBdzAW zkQnA(:gv sc) £¨©§¨¨§©¤¤©¨

iM zxaFqe ,Ff `ziixA lr zwlFgoi` ¤¤©¨©§¨§¤¤¦¥
z` zFQkn zFrixidiW`x iar ©§¦§©¤¢¦¨¥

e ,gxfOd icEOrEid df itlrWz ©¥©¦§¨§§¦¤¨¥©
,oMWOd ixFg` zFiElY zFO`wxe ©§£¥©¦§¨§©

,dNEbn mipc`d lW zg`d dO`d̈©¨¨©©¤¨£¨¦§¨
mFxCde oFtSd iWxTn dpFWA§¤¦©§¥©¨§©¨

.zFNEbn Eid mdn miIYn`WaEzMde ¤£¦¦¦¥¤¨§§©¨
EPriIqn Ef dWxtA,Ff dhiWl - §¨¨¨§©§¤§¦¨

xn`PW(bl weqt oldl)z` Yzpe' ¤¤¡©§¨©¨¤

'miqxTd zgY zkFxRd,ixd ©¨¤©©©§¨¦£¥
,zkFxRd lrn mipEEkn Eid miqxTdW¤©§¨¦¨§¨¦¥©©¨¤
dO`d sFqA dUExR dzid zkFxRde§©¨¤¨§¨§¨§¨©¨
lkidd oiA] oMWOd KxF` lW mixUrd̈¤§¦¤¤©¦§¨¥©¥¨
WcFw oial dO` mixUr FMx`W¤¨§¤§¦©¨§¥¤
itlE ;[zFO` xUr FMx`W miWcTd©¢¨¦¤¨§¤¤©§¦
opi` zFrixidW ,`xnBA x`Fand©§¨©§¨¨¤©§¦¥¨
,gxfOAW micEOrd iW`x z` zFQkn§©¤¨¥¨©¦¤©¦§¨
sFq lrn micnFr miqxTd Eid ok`̈¥¨©§¨¦§¦¥©
,oMWOd llg lW mixUrd dO`d̈©¨¨¤§¦¤£©©¦§¨

;mdiYgY dpEzp zkFxRdeixacM m`e §©¨¤§¨©§¥¤§¦§¦§¥
z`Gd `ziixAdzFrixid EidW ©¨©§¨©Ÿ¤¨©§¦

icEOr iar lW dO`d z` s` zFQkn§©©¤¨©¨¤¢¦©¥
sFqA micnFr miqxTd E`vnp ,gxfOd©¦§¨¦§§©§¨¦§¦§
oMWOd llg zNigYn dO` h"i, ©¨¦§¦©£©©¦§¨
miqxTd on dkEWn zkFxR z`vnp¦§¥¨¤§¨¦©§¨¦

,dO` axrnlEYzpe' aEzMd oFWlE §©£¨©¨§©¨§¨©¨
Fpi` 'miqxTd zgY zkFxRd z ¤̀©¨¤©©©§¨¦¥

`ziixAd itl aXEin:e dxez §¨§¦©¨©§¨
(e).áäæ éñø÷,f"rlA y"linxit ©§¥¨¨§©©

mdiW`x ipW xW` ,adf zFxnqn©§§¨¨£¤§¥¨¥¤
,'`wxf' mrHd zxEvM ,mitEtM§¦§©©©©©§¨
zF`lENA cg` oW`x oiqipknE©§¦¦Ÿ¨¤¨©¨
zF`lENA cg` oW`xe Ef zxaFgAW¤§¤¤§Ÿ¨¤¨©¨

odA oxAgnE ,Ef zxaFgAWznkg) ¤§¤¤§©§¨¨¤
(g"n`a ,okynd:f dxez
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(ã)úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì úéNòå§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôNa äNòz ïëå úøáça äöwî¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwä©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«
i"yx£˙‡ÏÏ∑ עניבה לׁשֹון ענּובין, אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּבלע"ז, Áa·¯˙.לצול"ׁש ‰ˆwÓ∑ יריעה ּבאֹותּה À¿…ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָƒ»»«…»∆ְְִָָ

חֹוברת  קרּויה היריעֹות חמׁשת קבּוצת החּבּור. aÁna¯˙.ׁשּבסֹוף ‰BˆÈw‰ ‰ÚÈ¯È‰ ˙ÙNa ‰NÚz ÔÎÂ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ¿≈«¬∆ƒ¿««¿ƒ»«ƒ»««¿∆∆
˙ÈM‰∑ החֹוברת לסֹוף ּכלֹומר: קצה, לׁשֹון קיצֹונה, ׁשהיא יריעה .ּבאֹותּה «≈ƒְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

(ä)íéMîçå úçàä äòéøéa äNòz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNòz úàììª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́

:dúçà-ìà äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«
i"yx£d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó∑,מּזֹו זֹו הבּדלתן מכּונת אחת, ּבמּדה הּללאת ׁשּתעׂשה ׁשמר «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

מכּונֹות  זֹו יריעה ׁשל הּללאֹות  יהי ּו חֹוברת, אצל חֹוברת ּכׁשּתפרׂש ּבחברּתּה, יהא ּכן זֹו ּביריעה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻּוכמּדתן
זֹו, ׁשל לּולאֹות ורחּבן ּכנגד כ"ח ארּכן היריעֹות לקבל. ּכנגד ׁשל ּתרּגּומֹו זֹו, ּכנגד זֹו מקּבילֹות, לׁשֹון וזהּו ְְְְְְְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּוכׁשחּבר  הּמזרח ארּבע, מן ׁשלׁשים ארּכֹו והּמׁשּכן, הּׁשנית. החֹוברת וכן כ' רחּבן נמצא יחד, יריעֹות חמׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשלׁשים  הרי האּמה, וחצי אּמה קר ׁש וכל לּצפֹון. וכן ּתימנה" נגב לפאת קרׁשים "עׂשרים ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלּמערב,
ּוׁשני  וגֹו'" יּמה הּמׁשּכן "ּולירּכתי ׁשּנאמר: אּמֹות, עׂשר לּדרֹום הּצפֹון מן הּמׁשּכן רחב לּמערב. הּמזרח ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹמן
מׁשּכן: ׁשל לרחּבֹו ארּכן היריעֹות, נֹותן הּללּו. לּמקראֹות אפרׁשם ּובמקֹומם עׂשר. הרי לּמקצעֹות, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻקרׁשים

„ÚÈ¯È˙‡ד  ‡˙ÙN ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·eÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙNa „aÚz ÔÎÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈¿≈«¿≈¿ƒ¿»

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·c ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯È„ƒƒ¬»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿≈»

Á„‡ה  ‡˙ÚÈ¯Èa „aÚz ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒƒ¬»¬»
‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „aÚz ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¬»
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·eÚ ÔeÎÓ ‡Èz ÈÙBÏ ˙È·c¿≈≈ƒ¿»»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).úBàìeìipXW hEg `id 'd`lEl' §¨¨¦¤§¥
xW`e ,cg` mFwnl mixEtY eizFvw§¨§¦§¨¤¨©£¤

;miqxTd mifg`p DA.f"rlA y"levl ¨¤¡¨¦©§¨¦§©©
oFWl - 'oiaEpr' qElwpE` mBxY oke§¥¦§¥§§£¦§

,daipriYW z` zFxAgn odW mW lr £¦¨©¥¤¥§©§¤§¥
:daipr lW xWwM zFxaFgd©§§¤¤¤£¦¨

.úøáBça äöwîxnFlMAztUDzF` ¦¨¨©¨¤§©¦§©¨
xEAgd sFqAW drixizWng lW §¦¨¤§©¦¤£¥¤

zF`lENd dpiidY ,zFrixidzvEaw . ©§¦¦§¤¨©¨§©
'zxaFg' diExw zFrixid zWngF`] £¥¤©§¦§¨¤¤

['zxAgn': ©§¤¤
äðBöéwä äòéøéä úôNa äNòz ïëå§¥©£¤¦§©©§¦¨©¦¨

.úéðMä úøaçnaziUrW KxcM ©©§¤¤©¥¦§¤¤¤¨¦¨
dUrY KM ,dpFW`xd zxaFgd dvwA¦§¥©¤¤¨¦¨¨©£¤

,zipXd zxaFgd dvwA zF`lElAztU ¨¦§¥©¤¤©¥¦¦§©
oFWl ,dpFviw `idW drixi DzF`¨§¦¨¤¦¦¨§

zxaFgd sFql ,xnFlM ,dvwiYW] ¨¤§©§©¨¤§¥
,dvTd zFrixi od zFIrvn`d zFrixid©§¦¨¤§¨¦¥§¦©¨¤
oiA mixAgn miqxTde zF`lENdW¤©¨§©§¨¦§©§¦¥
dpFW`xd zxaFgd dvwAW drixid©§¦¨¤¦§¥©¤¤¨¦¨
[dIpXd zxaFgd dvwAW Ff oial: §¥¤¦§¥©¤¤©§¦¨

d dxez
(d)ìà äMà úBàìelä úBìéa÷î©§¦©¨¦¨¤

.dúBçàxFnWwCwcedUrYWlM £¨§§©§¥¤©£¤¨

,zg` dCnA zF`lENddpiidYW ©¨§¦¨©©¤¦§¤¨
EGn Ef ozlCad zFpEEkn`dIW - §¨©§¨¨¨¦¤§¥

,d`lEll d`lEl oiA deW Wxtd¤§¥¨¤¥¨¨§¨¨
ozCnkEzF`lENd lWoM ,Ef drixiA §¦¨¨¤©¨¦¦¨¥

`diozCinDYxagAdrixiA - §¥¦¨¨©£¤§¨©§¦¨
zipXd zxAgOAW,otF`A ¤©©§¤¤©¥¦§¤

W,zxaFg lv` zxaFg UFxtYWM ¤§¤¦§¤¤¥¤¤¤
zFpEEkn Ef drixi lW zF`lENd Eidi¦§©¨¤§¦¨§¨

,Ef lW zF`lEl cbpMlkEYW icM §¤¤¨¤§¥¤©
iE`xM oxAgloFWl Edfe .aEzMd §©§¨¨¨§¤§©¨

'zFliAwn',FWExiRW ,;Ef cbpM Efoke ©§¦¤¥§¤¤§¥
`cg `IaEpr opEkn' :qFlwpE` FnBxY¦§§§§§©§¨£©¨£¨
zg` zF`lENd zFpEEkn - '`cg lawl̈¢¥£¨§¨©¨©©

oMW ,zg` cbp'cbp' lW FnEBxY`Ed ¤¤©©¤¥©§¤¤¤
.'lawl'¨¢¥

znerl zerixid zecn z` x`an i"yx
:okynd zecng"k oMx` zFrixid©§¦¨§¨

zFO`,rAx` oAgxedlrnl WxFtnM ©§¨§¨©§©©§¨§©§¨
(a weqt)cgi zFrixi Wng xAgWkE ,§¤¦¥¨¥§¦©©

zxaFgd oke ,mixUr oAgx `vnp¦§¨¨§¨¤§¦§¥©¤¤
zipXdg"k DMx`DAgxe zFO` ©¥¦¨§¨©§¨§¨
;mixUrmiWlW FMx` oMWOdezFO` ¤§¦§©¦§¨¨§§Ÿ¦©

,axrnl gxfOd onFnMxn`PWonwl) ¦©¦§¨§©£¨§¤¤¡©
(gi weqtdAbp z`tl miWxw mixUr'¤§¦§¨¦¦§©¤§¨

'dpniz[mFxC cvl miWxw mixUr], ¥¨¨¤§¦§¨¦§©¨
oFtvl oke(k weqt my),dO` Wxw lke §¥§¨§¨¤¤©¨

ixd ,dO`d ivgeEplmiWlWdO` ©£¦¨©¨£¥¨§Ÿ¦©¨
oMWOd KxF`laxrnl gxfOd on §¤©¦§¨¦©¦§¨§©£¨

;(025.1=03)oFtSd on oMWOd agFx©©¦§¨¦©¨
,zFO` xUr mFxclFnMxn`PWonwl) §¨¤¤©§¤¤¡©

(bkÎak miweqtdOi oMWOd izMxilE'§©§§¥©¦§¨¨¨
,miWxw dXW dUrYmiWxw ipWE ©£¤¦¨§¨¦§¥§¨¦

dUrYoMWOd zrvwnlmizkxIA'- ©£¤¦§ª§Ÿ©¦§¨©©§¨¨¦
axrn otFcA Eid miiElB miWxw dXW¦¨§¨¦§¦¨§¤©£©
llgn mzEnlWA mi`xp EidW ,oMWOd©¦§¨¤¨¦§¦¦§¥¨¥£©
,zFevTA mipW cFre ,oMWOd mipR§¦©¦§¨§§©¦©§¨
ici lr dQEkn mAgxn zg` dO`W¤©¨©©¥¨§¨§¨©§¥
cvAWe oFtv cvAW miWxTd agFx©©§¨¦¤§©¨§¤§©
llgA miiElB ExzFPW KM ,mFxC̈¨¤§§¦©£©
,dGn dO` ivge dGn dO` ivg oMWOd©¦§¨£¦©¨¦¤©£¦©¨¦¤

ixdEplxUroMWOd agFxA zFO` £¥¨¤¤©§©©¦§¨
(65.1=95.05.0=01) mFxCl oFtSn¦¨©¨
.ElNd zF`xwOl mWxt` mnFwnaE¦§¨£¨§¥©¦§¨©¨
dO` miWlW FMx`W oMWn Epl ixd£¥¨¦§¨¤¨§§¦©¨
lW zFxaFg iYWE ,zFO` xUr FAgxe§¨§¤¤©§¥§¤
mixUr DMx` odn zg` lMW ,zFrixi§¦¤¨©©¥¤¨§¨¤§¦
.dO` mixUr DAgxe ,dO` dpFnWE§¤©¨§¨§¨¤§¦©¨

:oxCqn did Kke,zFrixid ozFp §¨¨¨§©§¨¥©§¦

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy
אּמה. ׁשעבים הּקרׁשים, ראׁשי לעבי מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה הּמׁשּכן, רחב חלל לגג אמצעּיֹות אּמֹות ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹעׂשר
הּתחּתֹונֹות  אּמֹות ׁשּתי נמצאּו עׂשר. ׁשּגבהן הּקרׁשים קֹומת מכּסֹות לּדרֹום וח' לּצפֹון ח' אּמה: ט"ז ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָנׁשּתּירּו
חלל  לגג מהן ׁשלׁשים לחֹוברת. אּמה עׂשרים מחּברֹות ּכׁשהן אּמה, ארּבעים יריעֹות ׁשל רחּבן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻמגּלֹות.
היּו ׁשּלא ׁשּבּמזרח, העּמּודים עבי לכּסֹות ואּמה ׁשּבּמערב , הּקרׁשים ראׁשי עבי ּכנגד ואּמה לארּכֹו, ְְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּמׁשּכן
נׁשּתּירּו וילֹון. ּכמין ׁשּבהן ּבווין ותלּוי ּפר ּוׂש  ׁשהּמס עּמּודים , חמּׁשה) יׁשן: (ּברׁש"י ד' אּלא ּבּמזרח ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָקרׁשים
דמּסכת  ּבבריתא מצאתי זֹו מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ּוׁשּתי ׁשּבּמערב הּמׁשּכן אחֹורי על הּתלּויין אּמֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻח'

ׁשּבת ּבמּסכת אבל הזורק)מּדֹות. הּמׁשּכן.(פרק אחֹורי ּתלּויֹות אּמֹות וט' הּמזרח עּמּודי את מכּסֹות היריעֹות אין : ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּפרכת  נמצאת הּזאת, הּבריתא ּכדברי ואם – הּקרסים" ּתחת הּפרכת את "ונתּת מסּיענּו: זֹו ּבפרׁשה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹוהּכתּוב

אּמה מׁשּוכה  ולּמערב הּקרסים .מן ְְְֲִִַַַַָָָָ

(å)úòéøéä-úà zøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNòå§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ
:ãçà ïkLnä äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬©¦§−̈¤¨«

i"yx£·‰Ê ÈÒ¯˜∑ ּבּלּולא אחד וראׁשן זֹו ׁשּבחֹוברת ּבּלּולאֹות אחד ראׁשן ּומכניסין ּבלע"ז, ֹות פירמיל"ׁש «¿≈»»ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהן  ּומחּברן זֹו, .ׁשּבחֹוברת ְְְֶֶֶֶַָָ

È˙ו  ÛÙÏ˙e ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
È‰ÈÂ ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»ƒ≈

:„Á ‡kLÓ«¿¿»»
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,oMWn lW FAgxl oMx`zFQkn Eide ¨§¨§¨§¤¦§¨§¨§©
zFcxFie oMWOd bB agFx lM z ¤̀¨©©©¦§¨§§

;o`MnE o`Mn miccSlzFO` xUr ©§¨¦¦¨¦¨¤¤©
zFIrvn`- dpFnWE mixUrd KFYn ¤§¨¦¦¨¤§¦§¤
zFQkn EidoMWOd agFx llg bbl ¨§©§©£©©©¦§¨

(oMWOd miptA cnFrl d`xPd wlgd)©¥¤©¦§¤¨¥¦§¦©¦§¨
o`Mn dO`e o`Mn dO`ezFQkn §©¨¦¨§©¨¦¨§©

miWxTd iW`x iaFrlmFxC cvAW §¦¨¥©§¨¦¤§©¨
oFtvemiiaFrW ,did miWxTd lW §¨¤§¨¤©§¨¦¨¨
dO`(.gv zay `xnba x`eank),E`vnp ©¨¦§§

lr zFUExR zFO` dxUr miYW§¥¤§¥©§©
,dlrnln oMWOdExiIYWpKxF`n ©¦§¨¦§©§¨¦§©§¥¤

zFrixiddO` f"hÎ12200=16) ©§¦©¨ª
,(28200'gzFcxFi zFO`'ge oFtvl Ÿ©§§¨§

zFcxFi zFO`,mFxclEzFQknlr ©§§¨§©©
ipRznFw(DaFB)odaBW miWxTd §¥©©©§¨¦¤¨§¨

zFO` iYW E`vnp ,xUr¤¤¦§§§¥©
zFpFYgYdmFxCde oFtSd iWxwAW ©©§¤§©§¥©¨§©¨

,zFNEbn,mipc`d lW zg` dO` §©¨©©¤¨£¨¦
miWxTd on ztqFp dO`e. §©¨¤¤¦©§¨¦

oAgxllFMdlWdFrixiz`Ed ¨§¨©¥¤©§¦
zFxAEgn odWM dO` mirAx`lr] ©§¨¦©¨§¤¥§¨©

[zF`lENA miqxTd icidO` mixUr , §¥©§¨¦©¨¤§¦©¨
llk,zxaFgKxF`l zFUExR Eide §¨¤¤§¨§§¤

eilr zFtcFre oMWOdmiWlW :dO` ©¦§¨§§¨¨§Ÿ¦©¨
odnEWOiW ,(mirAx`d KFYn)bbl ¥¤¦¨©§¨¦¦§§©

oMWOd llgcnFrl d`xPd wlgd) £©©¦§¨©¥¤©¦§¤¨¥

(oMWOd miptAcbpM dO`e ,FMx`l ¦§¦©¦§¨§¨§§©¨§¤¤
,axrnAW miWxTd iW`x iaFr¦¨¥©§¨¦¤§©£¨

iaFr zFQkl dO`eiW`xmicEOrd §©¨§©¦¨¥¨©¦
,gxfnA miWxw Eid `NW ,gxfnAW¤§¦§¨¤Ÿ¨§¨¦§¦§¨
(dXng :oWi i"WxA) drAx` `N ¤̀¨©§¨¨§©¦¨¨£¦¨

W ,micEOrdid mdilrUExR KqOd ©¦¤£¥¤¨¨©¨¨¨
oFlie oinM odAW oieEA iElzeoldl d`x) §¨©¨¦¤¨¤§¦¦

(el weqt,KFYn zFO` a"l E`vnp¦§§©¦
oMWOd lr zFUExR mirAx`d̈©§¨¦§©©¦§¨

,dlrnlnzFO` dpFnW ExiIYWp ¦§©§¨¦§©§§¤©
oMWOd ixFg` lr oiiElYd©§¦©£¥©¦§¨
zFpFYgYd zFO` iYWE ,axrnAW¤§©£¨§¥©©©§

axrn cvAW,zFNEbnlW zg` dO` ¤§©©£¨§©¨©©¤
,miWxTd on ztqFp dO`e ,mipc`d̈£¨¦§©¨¤¤¦©§¨¦

mFxce oFtv cvAW miWxTd KxcMEf . §¤¤©§¨¦¤§©¨§¨
rWze mirAx`c `ziixaA iz`vn̈¨¦§¨©§¨§©§¨¦§¥©

zFCn. ¦
la``xnBdzAW zkQnA(:gv sc) £¨©§¨¨§©¤¤©¨

iM zxaFqe ,Ff `ziixA lr zwlFgoi` ¤¤©¨©§¨§¤¤¦¥
z` zFQkn zFrixidiW`x iar ©§¦§©¤¢¦¨¥

e ,gxfOd icEOrEid df itlrWz ©¥©¦§¨§§¦¤¨¥©
,oMWOd ixFg` zFiElY zFO`wxe ©§£¥©¦§¨§©

,dNEbn mipc`d lW zg`d dO`d̈©¨¨©©¤¨£¨¦§¨
mFxCde oFtSd iWxTn dpFWA§¤¦©§¥©¨§©¨

.zFNEbn Eid mdn miIYn`WaEzMde ¤£¦¦¦¥¤¨§§©¨
EPriIqn Ef dWxtA,Ff dhiWl - §¨¨¨§©§¤§¦¨

xn`PW(bl weqt oldl)z` Yzpe' ¤¤¡©§¨©¨¤

'miqxTd zgY zkFxRd,ixd ©¨¤©©©§¨¦£¥
,zkFxRd lrn mipEEkn Eid miqxTdW¤©§¨¦¨§¨¦¥©©¨¤
dO`d sFqA dUExR dzid zkFxRde§©¨¤¨§¨§¨§¨©¨
lkidd oiA] oMWOd KxF` lW mixUrd̈¤§¦¤¤©¦§¨¥©¥¨
WcFw oial dO` mixUr FMx`W¤¨§¤§¦©¨§¥¤
itlE ;[zFO` xUr FMx`W miWcTd©¢¨¦¤¨§¤¤©§¦
opi` zFrixidW ,`xnBA x`Fand©§¨©§¨¨¤©§¦¥¨
,gxfOAW micEOrd iW`x z` zFQkn§©¤¨¥¨©¦¤©¦§¨
sFq lrn micnFr miqxTd Eid ok`̈¥¨©§¨¦§¦¥©
,oMWOd llg lW mixUrd dO`d̈©¨¨¤§¦¤£©©¦§¨

;mdiYgY dpEzp zkFxRdeixacM m`e §©¨¤§¨©§¥¤§¦§¦§¥
z`Gd `ziixAdzFrixid EidW ©¨©§¨©Ÿ¤¨©§¦

icEOr iar lW dO`d z` s` zFQkn§©©¤¨©¨¤¢¦©¥
sFqA micnFr miqxTd E`vnp ,gxfOd©¦§¨¦§§©§¨¦§¦§
oMWOd llg zNigYn dO` h"i, ©¨¦§¦©£©©¦§¨
miqxTd on dkEWn zkFxR z`vnp¦§¥¨¤§¨¦©§¨¦

,dO` axrnlEYzpe' aEzMd oFWlE §©£¨©¨§©¨§¨©¨
Fpi` 'miqxTd zgY zkFxRd z ¤̀©¨¤©©©§¨¦¥

`ziixAd itl aXEin:e dxez §¨§¦©¨©§¨
(e).áäæ éñø÷,f"rlA y"linxit ©§¥¨¨§©©

mdiW`x ipW xW` ,adf zFxnqn©§§¨¨£¤§¥¨¥¤
,'`wxf' mrHd zxEvM ,mitEtM§¦§©©©©©§¨
zF`lENA cg` oW`x oiqipknE©§¦¦Ÿ¨¤¨©¨
zF`lENA cg` oW`xe Ef zxaFgAW¤§¤¤§Ÿ¨¤¨©¨

odA oxAgnE ,Ef zxaFgAWznkg) ¤§¤¤§©§¨¨¤
(g"n`a ,okynd:f dxez



dnexzסו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

(æ)-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé úéNòå§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«
:íúà äNòz úòéøé äøNò¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÈfÚ ˙ÚÈ¯È∑ עּזים ׁשל ÔkLn‰ŒÏÚ.מּנֹוצה Ï‰‡Ï∑ הּתחּתֹונֹות היריעֹות על אֹותן .לפרׂש ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ¿…∆««ƒ¿»ְְְִִַַַַָֹ

(ç)Cøà|ìL úçàä äòéøéäáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬

:úòéøé äøNò¤§¥−§¦«Ÿ
i"yx£‰n‡a ÌÈLÏL∑ אּמה עֹודפֹות אּלּו נמצאּו הראׁשֹונֹות, את ׁשּנתן ּכמֹו הּמׁשּכן לרחב ארּכן ׁשּכׁשּנֹותן ¿…ƒ»«»ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

קרׁש, ׁשל הּתחּתֹונה והאּמה הּקרׁשים. מן מגּלֹות ׁשּנׁשארּו אּמֹות מהּׁשּתי אחת לכּסֹות מּכאן, ואּמה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻמּכאן
אּמה  ּגבהן ׁשהאדנים האדן, ּבנקב הּתח ּובה האּמה היא אֹותּה, מכּסה היריעה .ׁשאין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

(è)zøaçåLL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà §¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬
ìeî-ìà úéMMä äòéøéä-úà zìôëå ãáì úòéøéä©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´©¦¦½¤−

:ìäàä éðt§¥¬¨«Ÿ¤
i"yx£˙ÈMM‰ ‰ÚÈ¯È‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ∑ הּתחּתֹונֹות מן יֹותר העליֹונֹות ּבאּלּו ‰‡‰Ï.העֹודפת Èt ÏeÓŒÏ‡∑ ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒְְְִֵֵֶֶֶַַָָ∆¿≈»…∆

ּתלּוי  היה רחּבּה ּפניה חצי על ּבצעיף המכּסה צנּועה לכּלה ּדֹומה הּפתח, ּכנגד ׁשּבּמזרח הּמס על .וכפּול ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

(é)úçàä äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîç úéNòå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä©¦«Ÿ−̈©«Ÿ¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ§©´©§¦½̈

úéðMä úøáçä: ©«Ÿ¤−¤©¥¦«

kLÓ‡ז  ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓ ÔÚÈ¯È „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒ»¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:ÔB‰˙È „aÚz ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„Á¬»∆¿≈¿ƒ»«¿≈»¿

È˙eÙe‡ח  ÔÈn‡ ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ«ƒ¿»
‡„Á ‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»¬»

:ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„ÁÏ«¬»∆¿≈¿ƒ»

ÈL˙ט  ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏ˙e¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»ƒ
‡˙È˙È˙L ‡˙ÚÈ¯È ˙È ÛeÚÈ˙Â „BÁÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»¿¿≈»¿ƒ¬»¿ƒ≈»

:‡kLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿¿»

„ÚÈ¯È˙‡י  ‡˙ÙN ÏÚ ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡„Á¬»¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ«

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·c ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).íéfò úBòéøézFrixi FWExiR oi` §¦¦¦¥¥§¦
,miGr zFxFrn zFiEUrdFWExiR `N` ¨£¥¦¦¤¨¥

zFiEUrd zFriximiGr lW dvFPn §¦¨£¦¨¤¦¦
,xnv `le dvFp `xwp miGrd xrU]§©¨¦¦¦§¨¨§Ÿ¤¤
x`W lW xriUM Kx Fpi`W itl§¦¤¥©§¥¨¤§¨

zFIg(:hl zegpn i"yx)[,dk lirl i"yx d`x) ©
(c(m"`x):

.ïkLnä ìò ìäàìoFWl `Ed 'ld`' §Ÿ¤©©¦§¨Ÿ¤§
miGr zFrixi ,xnFlkE .KEMiqe bB©§¦§©§¦¦¦

zFiEUrdzFrixid lr ozF` UFxtl ¨£¦§¨©©§¦
,zFpFYgYdKMqlE lid`dl icM ©©§§¥§©£¦§©¥

zF`xwp zFpFYgYd zFrixide .odilr£¥¤§©§¦©©§¦§¨
xn`PW FnM ,'oMWn'(` weqt lirl)z`e' ¦§¨§¤¤¡©§¤

'zrixi xUr dUrY oMWOdoldl i"yx) ©¦§¨©£¤¤¤§¦Ÿ
(m"`x ,ai weqt:g dxez

(g)ìL.änàa íéLEid miGrd zFrixi §Ÿ¦¨©¨§¦¨¦¦¨
zFrixi lr xzFi zFO` iYW zFMEx £̀§¥©¥©§¦
,calA dO` g"k oMx`W ,oMWOd©¦§¨¤¨§¨©¨¦§¨

`vnpeoMx` ozFPWMWzFrixi lW §¦§¨¤§¤¥¨§¨¤§¦
miGrdz` ozPW FnM ,oMWOd agFxl ¨¦¦§©©¦§¨§¤¨©¤

zFrixidE`vnp ,zFpFW`xdzFrixi ©§¦¨¦¦§§§¦
zFtcFr EN`zFpFW`xd lr (zFxzi) ¥§§¥©¨¦

o`Mn dO`,oFtv cvA -o`Mn dO`e ©¨¦¨§©¨§©¨¦¨
ickA z`fe ,mFxC cvA -zg` zFQkl §©¨§Ÿ¦§¥§©©©

on zFNEbn Ex`WPW zFO` iYXdn¥©§¥©¤¦§£§¦
,miWxTdici lr EQMzp `NW ©§¨¦¤Ÿ¦§©©§¥

x`AzPW FnM ,zFpFYgYd zFrixid©§¦©©§§¤¦§¨¥
dlrnl(d weqt lirl),dpFYgYd dO`de §©§¨§¨©¨©©§¨

W Wxw lWmiGrd zFrixi zUixtA s` ¤¤¤¤©¦§¦©§¦¨¦¦
dO`d `id ,FzF` dQkn drixid oi ¥̀©§¦¨§©¨¦¨©¨
mipc`dW ,oc`d awpA daEgYd©§¨§¤¤¨¤¤¤¨£¨¦

:dO` odaBh dxez ¨§¨©¨
(h).úéMMä äòéøéä úà zìôëåidFf §¨©§¨¤©§¦¨©¦¦¦

drixidzFpFilrd EN`A ztcFrd ©§¦¨¨¤¤§¥¨¤§
,zFpFYgYd on xzFizFpFYgYdW itl ¥¦©©§§¦¤©©§

zg` zFpFilrde ,zFrixi xUr wx Eid̈©¤¤§¦§¨¤§©©

dxUr: ¤§¥
.ìäàä éðt ìeî ìàWExiR oi` ¤§¥¨Ÿ¤¥¥

dzid z`Gd drixid lMW aEzMd©¨¤¨©§¦¨©Ÿ¨§¨
,ldF`d gzR lr zcxFie mipWl dlEtM§¨¦§©¦§¤¤©¤©¨¤

oNdl oMW(ai weqt)drixid ivg' xn`p ¤¥§©¨¤¡©£¦©§¦¨
,'oMWOd ixg` lr gxqY ztcrd̈Ÿ¤¤¦§©©£Ÿ¥©¦§¨
dzid `l mipWl dlEtM dzid ENi`e§¦¨§¨§¨¦§©¦Ÿ¨§¨
`N` ,ztcFr drixi ivg zx`Wp¦§¤¤£¦§¦¨¤¤¤¨
z`Gd drixid z` ltFw didW ,FWExiR¥¤¨¨¥¤©§¦¨©Ÿ
Eid dPOn zFO` iYXW otF`A ,DivgA§¤§¨§¤¤§¥©¦¤¨¨

e ,oMWOd lrn zFgPEnDAgx ivglW ¨¥©©¦§¨©£¦¨§¨¤
,drixid,zFO` iYW odWiElz did ©§¦¨¤¥§¥©¨¨¨

lEtkelWlYWnE lRwzn -KqOd lr §¨¦§©¥¦§©§¥©©¨¨
gzRd cbpM gxfOAWoMWOd lW. ¤©¦§¨§¤¤©¤©¤©¦§¨

KkaEdnFCoMWOddrEpv dNkl §¨¤©¦§¨§©¨§¨
dipR lr sirva dQEknd(oexkfd ,`"aix): ©§¨§¨¦©¨¤¨

i dxez

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

(àé)-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNòå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤
ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla íéñøwä: ©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«

(áé)äòéøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ
:ïkLnä éøçà ìò çøñz úôãòä̈«Ÿ¤½¤¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«

i"yx£Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯Èa Û„Ú‰ Á¯ÒÂ∑ ׁשּקרּויים עּזים, ׁשל העליֹונֹות הן האהל יריעֹות הּמׁשּכן. יריעֹות על ¿∆«»…≈ƒƒ…»…∆ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּמאהילֹות  ּגג, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכאן האמּור אהל וכל הּמׁשּכן". על "לאהל ּבהן: ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹאהל,
אחת  יריעה ׁשל ׁשהחצי לּמערב, היריעה חצי הּתחּתֹונֹות על עֹודפֹות היּו והן הּתחּתֹונֹות, על ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָּומסּככֹות
הּתחּתֹונֹות  רחב על עֹודף חציּה רחב אּמֹות ׁשּתי נׁשארּו האהל. ּפני מּול אל נכּפל היה היתרה, .עׂשרה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

Á‡ ÏÚ Á¯ÒzÔkLn‰ È¯∑ ּבּקרׁשים מגּלֹות ׁשהיּו אּמֹות ׁשּתי ‰ÔkLn.לכּסֹות È¯Á‡∑,מערבי צד הּוא ƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְְְְִֵֶַַַָָֻ¬…≈«ƒ¿»ֲִַַָ
ולׂשמאל  לימין צדדין קרּויין ודרֹום וצפֹון ּפניו, ׁשהן ּבּמזרח ׁשהּפתח .לפי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(âé)úòéøé Cøàa óãòa äfî änàäå äfî änàäå§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ
äfîe äfî ïkLnä écö-ìò çeøñ äéäé ìäàä̈®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬¦¤−

:Búqëì§©Ÿ«
i"yx£‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ ‰n‡‰Â∑ ּולדרֹום ‰‡‰Ï.לצפֹון ˙ÚÈ¯È C¯‡a Û„Úa∑אר על עֹודפֹות ׁשהן ¿»«»ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ»…≈¿…∆¿ƒ…»…∆ְֵֶֶַֹ

אּמֹות  ׁשּתי הּמׁשּכן ‰ÔkLn.יריעֹות ÈcˆŒÏÚ Áe¯Ò ‰È‰È∑ לּמדה למעלה. ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּולדרֹום, לצפֹון ְְְִִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈«ƒ¿»ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
הּיפה' על חס אדם 'ׁשּיהא ארץ: ּדר .ּתֹורה ְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

È˙יא  ÏÈÚ˙Â ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙ¯et „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿»≈»
È‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ÛÙÏ˙e ‡i·eÚa ‡iÙ¯et¿«»«¬«»¿»≈»«¿¿»ƒ≈

:„Á»

ebÏt˙יב  ‡kLÓ ˙ÚÈ¯Èa ‡¯ÈzÈc ‡Á¯ÒÂ¿ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ««¿¿»«¿
:‡kLÓ È¯Á‡ ÏÚ Á¯Òz ‡¯ÈzÈc ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¿«ƒ»ƒ¿««¬…≈«¿¿»

ÈzÈ„a¯‡יג  ‡kÓ ‡˙n‡Â ‡kÓ ‡˙n‡Â¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿«ƒ»
ÏÚ ÁÈ¯Ò È‰È ‡kLÓ„ ‡˙ÚÈ¯È ‡k¯‡a¿À¿»¿ƒ¬»¿«¿¿»¿≈¿ƒ««

:d˙eÈqÎÏ ‡kÓe ‡kÓ ‡kLÓ È¯ËÒƒ¿≈«¿¿»ƒ»ƒ»¿«»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai)ìäàä úBòéøéa óãBòä çøñå§¤©¨¥¦¦¨Ÿ¤
ztcrd drixid ivg.wlgd ,xnFlM £¦©§¦¨¨Ÿ¤¤§©©¥¤

mitcFr mdW ,ldF`d zFrixiA xzFPd©¨¦¦¨¤¤¥§¦
mixzie,oMWOd zFrixi lrENi`kE ¦¥¦©§¦©¦§¨§¦

.mdixg` (mixxbp) mikxUpzFrixi' ¦§¨¦¦§¨¦©£¥¤§¦
od 'ld`dzFrixidlW zFpFilrd ¨Ÿ¤¥©§¦¨¤§¤

xn`PW FnM ,'ld`' miiExTW miGr¦¦¤§¦Ÿ¤§¤¤¡©
mdA(f weqt lirl),'oMWOd lr ld`l' ¨¤§Ÿ¤©©¦§¨

`N` Fpi` odA xEn`d 'ld`' lke§¨Ÿ¤¨¨¨¤¥¤¨
,bB oFWlmWÎlr oM E`xwpe §©§¦§§¥©¥

lr zFkMqnE zFlid`OW¤©£¦§©§©
ode .zFpFYgYd(miGrd zFrixi)Eid ©©§§¥§¦¨¦¦¨

lr zFtcFrzFrixidzFpFYgYdiYW §©©§¦©©§§¥
agFx odW ,zFO`l ,drixid ivgcv ©¤¥©£¦©§¦¨§©

.axrnlW Eid ld`d zFrixiW s`e ©£¨§©¤§¦¨Ÿ¤¨¤
lW zFpFYgYde ,zFrixi dxUrÎzg ©̀©¤§¥§¦§©©§¤
lr zFxizi od ixde ,zFrixi xUr¤¤§¦©£¥¥§¥©
mFwn lMn ,dnlW drixiA zFpFYgYd©©§¦¦¨§¥¨¦¨¨
ivg `N` did `l scFrd gxq¤©¨¥Ÿ¨¨¤¨£¦

itl ,drixidlW ivgdWddrixi ©§¦¨§¦¤©¥¦¤©§¦¨
ddxizid dxUrÎzg`miGrd zrixi) ¨©©¤§¥©§¥¨§¦©¨¦¦

(zigxfOdipR lEn l` lRkp did ©¦§¨¦¨¨¦§¨¤§¥
ld`doM lr ,xEn`MEx`WpwxiYW ¨Ÿ¤¨¨©¥¦§£©§¥

Divg agFx zFO`Ff drixid lW ©©¤§¨¤©§¦¨
(ziaxrOd miGrd zrixi)lr scFr §¦©¨¦¦©©£¨¦¥©

agFxzFrixid:zFpFYgYd ©©§¦©©§
.ïkLnä éøBçà ìò çøñziYW wlg ¦§©©£¥©¦§¨¥¤§¥

drixid ivg lW ElNd zFO`d̈©©¨¤£¦©§¦¨
zFrixid ixg` KxUp didi ,ztcFrd̈¤¤¦§¤¦§¨©£¥©§¦

,zFpFYgYdEidW zFO` iYW zFQkl ©©§§©§¥©¤¨
miWxTA zFNEbnzFrixid on §©§¨¦¦©§¦

mipc`d KFzAW dO`d ;zFpFYgYd©©§¨©¨¤§¨£¨¦
:dilrnW dO`de§¨©¨¤¥¨¤¨

.ïkLnä éøBçàitl ,iaxrn cv `Ed £¥©¦§¨©©£¨¦§¦
gzRdW`Ed'eipR' odW gxfOAlW ¤©¤©©¦§¨¤¥¨¨¤

`xwp FCbpMW axrn cv KklE ,oMWOd©¦§¨§¨©©£¨¤§¤§¦§¨
'oMWOd ixFg`'oiiExw mFxce oFtve , £¥©¦§¨§¨§¨§¦

,l`nUle oinIl 'oiccv'xn`PW FnM §¨¦©¨¦§©§Ÿ§¤¤¡©
oNdl(`ad weqta)'oMWOd iCv lr': §©¨©¦¥©¦§¨

bi dxez
(bi).äfî änàäå äfî änàäåiYW §¨©¨¦¤§¨©¨¦¤§¥

zg` ,zFxizid zFO`de oFtSlzg` ¨©©§¥©©©¨§©©
:mFxCl©¨

.ìäàä úBòéøé CøBàa óãBòaodW ¨¥§¤§¦¨Ÿ¤¤¥
zFtcFrzFxzi miGrd zFrixi EidW - §¤¨§¦¨¦¦§¥

,zFO` iYW oMWOd zFrixi KxF` lr©¤§¦©¦§¨§¥©

,zFO` g"k oMx` oMWOd zFrixi ixdW¤£¥§¦©¦§¨¨§¨©
zFO` miWlW miGrd zFrixi KxF`e: §¤§¦¨¦¦§¦©

ïkLnä écö ìò çeøñ äéäédGnE dGn ¦§¤¨©©¦¥©¦§¨¦¤¦¤
FzQkl.EidW KxcM ,miGrd zFrixi §©Ÿ§¦¨¦¦§¤¤¤¨

EidW) oAgxA zFpFYgYd lr zFtcFr§©©©§§¨§¨¤¨
,(xUr wx ElNde zFrixi dxUrÎzg ©̀©¤§¥§¦§©¨©¤¤
ixFg`l scFrÎgxq zFxizFn Eide§¨¦¤©¥©£¥
oMx`A zFtcFr Eid mB KM ,oMWOd©¦§¨¨©¨§§¨§¨

dO` ,oMWOd iCv lr zFkxUpeoFtSl §¦§¨©¦¥©¦§¨©¨©¨
edO`dlrnl iYWxiRW FnM ,mFxCl §©¨©¨§¤¥©§¦§©§¨

(mcewd weqta)`N`] scFrd gxq iAbl§©¥¤©¨¥¤¨
,zFO` iYW zFxizi Eid axrn cvAW¤§©©£¨¨§¥§¥©
miWxTd z` dQkn did scFrd gxqe§¤©¨¥¨¨§©¤¤©§¨¦
Eid mFxCaE oFtSA ENi`e ,mipc`d z`e§¤¨£¨¦§¦©¨©¨¨
Eide ,cv lkl zg` dO` wx zFxizi§¥©©¨©©§¨©§¨
z` `le ,miWxTd z` wx zFQkn§©©¤©§¨¦§Ÿ¤

o`ke .[mipc`dÎKxc dxFz dcOl ¨£¨¦§¨¦§¨¨¤¤
,dtId lr qg mc` `dIW ,ux ¤̀¤¤§¥¨¨¨©©¨¤
z` zFQkn ld`d zFrixi Eid KkNW¤§¨¨§¦¨Ÿ¤§©¤
icM ,odn zFMEx`e oMWOd zFrixi§¦©¦§¨©£¥¤§¥
zF`p EidW zFpFYgYd zFrixidW¤©§¦©©§¤¨¨

minWbE wa`n EtPHi `l zFxwie(hewli) ¦¨Ÿ¦©§¥¨¨§¨¦
(iiga epax):ci dxez



סז dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

(æ)-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé úéNòå§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«
:íúà äNòz úòéøé äøNò¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÈfÚ ˙ÚÈ¯È∑ עּזים ׁשל ÔkLn‰ŒÏÚ.מּנֹוצה Ï‰‡Ï∑ הּתחּתֹונֹות היריעֹות על אֹותן .לפרׂש ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ¿…∆««ƒ¿»ְְְִִַַַַָֹ

(ç)Cøà|ìL úçàä äòéøéäáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬

:úòéøé äøNò¤§¥−§¦«Ÿ
i"yx£‰n‡a ÌÈLÏL∑ אּמה עֹודפֹות אּלּו נמצאּו הראׁשֹונֹות, את ׁשּנתן ּכמֹו הּמׁשּכן לרחב ארּכן ׁשּכׁשּנֹותן ¿…ƒ»«»ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

קרׁש, ׁשל הּתחּתֹונה והאּמה הּקרׁשים. מן מגּלֹות ׁשּנׁשארּו אּמֹות מהּׁשּתי אחת לכּסֹות מּכאן, ואּמה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻמּכאן
אּמה  ּגבהן ׁשהאדנים האדן, ּבנקב הּתח ּובה האּמה היא אֹותּה, מכּסה היריעה .ׁשאין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

(è)zøaçåLL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà §¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬
ìeî-ìà úéMMä äòéøéä-úà zìôëå ãáì úòéøéä©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´©¦¦½¤−

:ìäàä éðt§¥¬¨«Ÿ¤
i"yx£˙ÈMM‰ ‰ÚÈ¯È‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ∑ הּתחּתֹונֹות מן יֹותר העליֹונֹות ּבאּלּו ‰‡‰Ï.העֹודפת Èt ÏeÓŒÏ‡∑ ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒְְְִֵֵֶֶֶַַָָ∆¿≈»…∆

ּתלּוי  היה רחּבּה ּפניה חצי על ּבצעיף המכּסה צנּועה לכּלה ּדֹומה הּפתח, ּכנגד ׁשּבּמזרח הּמס על .וכפּול ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

(é)úçàä äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîç úéNòå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä©¦«Ÿ−̈©«Ÿ¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ§©´©§¦½̈

úéðMä úøáçä: ©«Ÿ¤−¤©¥¦«

kLÓ‡ז  ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓ ÔÚÈ¯È „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒ»¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:ÔB‰˙È „aÚz ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„Á¬»∆¿≈¿ƒ»«¿≈»¿

È˙eÙe‡ח  ÔÈn‡ ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ«ƒ¿»
‡„Á ‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»¬»

:ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„ÁÏ«¬»∆¿≈¿ƒ»

ÈL˙ט  ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏ˙e¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»ƒ
‡˙È˙È˙L ‡˙ÚÈ¯È ˙È ÛeÚÈ˙Â „BÁÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»¿¿≈»¿ƒ¬»¿ƒ≈»

:‡kLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿¿»

„ÚÈ¯È˙‡י  ‡˙ÙN ÏÚ ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡„Á¬»¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ«

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·c ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).íéfò úBòéøézFrixi FWExiR oi` §¦¦¦¥¥§¦
,miGr zFxFrn zFiEUrdFWExiR `N` ¨£¥¦¦¤¨¥

zFiEUrd zFriximiGr lW dvFPn §¦¨£¦¨¤¦¦
,xnv `le dvFp `xwp miGrd xrU]§©¨¦¦¦§¨¨§Ÿ¤¤
x`W lW xriUM Kx Fpi`W itl§¦¤¥©§¥¨¤§¨

zFIg(:hl zegpn i"yx)[,dk lirl i"yx d`x) ©
(c(m"`x):

.ïkLnä ìò ìäàìoFWl `Ed 'ld`' §Ÿ¤©©¦§¨Ÿ¤§
miGr zFrixi ,xnFlkE .KEMiqe bB©§¦§©§¦¦¦

zFiEUrdzFrixid lr ozF` UFxtl ¨£¦§¨©©§¦
,zFpFYgYdKMqlE lid`dl icM ©©§§¥§©£¦§©¥

zF`xwp zFpFYgYd zFrixide .odilr£¥¤§©§¦©©§¦§¨
xn`PW FnM ,'oMWn'(` weqt lirl)z`e' ¦§¨§¤¤¡©§¤

'zrixi xUr dUrY oMWOdoldl i"yx) ©¦§¨©£¤¤¤§¦Ÿ
(m"`x ,ai weqt:g dxez

(g)ìL.änàa íéLEid miGrd zFrixi §Ÿ¦¨©¨§¦¨¦¦¨
zFrixi lr xzFi zFO` iYW zFMEx £̀§¥©¥©§¦
,calA dO` g"k oMx`W ,oMWOd©¦§¨¤¨§¨©¨¦§¨

`vnpeoMx` ozFPWMWzFrixi lW §¦§¨¤§¤¥¨§¨¤§¦
miGrdz` ozPW FnM ,oMWOd agFxl ¨¦¦§©©¦§¨§¤¨©¤

zFrixidE`vnp ,zFpFW`xdzFrixi ©§¦¨¦¦§§§¦
zFtcFr EN`zFpFW`xd lr (zFxzi) ¥§§¥©¨¦

o`Mn dO`,oFtv cvA -o`Mn dO`e ©¨¦¨§©¨§©¨¦¨
ickA z`fe ,mFxC cvA -zg` zFQkl §©¨§Ÿ¦§¥§©©©

on zFNEbn Ex`WPW zFO` iYXdn¥©§¥©¤¦§£§¦
,miWxTdici lr EQMzp `NW ©§¨¦¤Ÿ¦§©©§¥

x`AzPW FnM ,zFpFYgYd zFrixid©§¦©©§§¤¦§¨¥
dlrnl(d weqt lirl),dpFYgYd dO`de §©§¨§¨©¨©©§¨

W Wxw lWmiGrd zFrixi zUixtA s` ¤¤¤¤©¦§¦©§¦¨¦¦
dO`d `id ,FzF` dQkn drixid oi ¥̀©§¦¨§©¨¦¨©¨
mipc`dW ,oc`d awpA daEgYd©§¨§¤¤¨¤¤¤¨£¨¦

:dO` odaBh dxez ¨§¨©¨
(h).úéMMä äòéøéä úà zìôëåidFf §¨©§¨¤©§¦¨©¦¦¦

drixidzFpFilrd EN`A ztcFrd ©§¦¨¨¤¤§¥¨¤§
,zFpFYgYd on xzFizFpFYgYdW itl ¥¦©©§§¦¤©©§

zg` zFpFilrde ,zFrixi xUr wx Eid̈©¤¤§¦§¨¤§©©

dxUr: ¤§¥
.ìäàä éðt ìeî ìàWExiR oi` ¤§¥¨Ÿ¤¥¥

dzid z`Gd drixid lMW aEzMd©¨¤¨©§¦¨©Ÿ¨§¨
,ldF`d gzR lr zcxFie mipWl dlEtM§¨¦§©¦§¤¤©¤©¨¤

oNdl oMW(ai weqt)drixid ivg' xn`p ¤¥§©¨¤¡©£¦©§¦¨
,'oMWOd ixg` lr gxqY ztcrd̈Ÿ¤¤¦§©©£Ÿ¥©¦§¨
dzid `l mipWl dlEtM dzid ENi`e§¦¨§¨§¨¦§©¦Ÿ¨§¨
`N` ,ztcFr drixi ivg zx`Wp¦§¤¤£¦§¦¨¤¤¤¨
z`Gd drixid z` ltFw didW ,FWExiR¥¤¨¨¥¤©§¦¨©Ÿ
Eid dPOn zFO` iYXW otF`A ,DivgA§¤§¨§¤¤§¥©¦¤¨¨

e ,oMWOd lrn zFgPEnDAgx ivglW ¨¥©©¦§¨©£¦¨§¨¤
,drixid,zFO` iYW odWiElz did ©§¦¨¤¥§¥©¨¨¨

lEtkelWlYWnE lRwzn -KqOd lr §¨¦§©¥¦§©§¥©©¨¨
gzRd cbpM gxfOAWoMWOd lW. ¤©¦§¨§¤¤©¤©¤©¦§¨

KkaEdnFCoMWOddrEpv dNkl §¨¤©¦§¨§©¨§¨
dipR lr sirva dQEknd(oexkfd ,`"aix): ©§¨§¨¦©¨¤¨

i dxez

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iyily meil inei xeriy

(àé)-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNòå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤
ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla íéñøwä: ©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«

(áé)äòéøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ
:ïkLnä éøçà ìò çøñz úôãòä̈«Ÿ¤½¤¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«

i"yx£Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯Èa Û„Ú‰ Á¯ÒÂ∑ ׁשּקרּויים עּזים, ׁשל העליֹונֹות הן האהל יריעֹות הּמׁשּכן. יריעֹות על ¿∆«»…≈ƒƒ…»…∆ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּמאהילֹות  ּגג, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכאן האמּור אהל וכל הּמׁשּכן". על "לאהל ּבהן: ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹאהל,
אחת  יריעה ׁשל ׁשהחצי לּמערב, היריעה חצי הּתחּתֹונֹות על עֹודפֹות היּו והן הּתחּתֹונֹות, על ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָּומסּככֹות
הּתחּתֹונֹות  רחב על עֹודף חציּה רחב אּמֹות ׁשּתי נׁשארּו האהל. ּפני מּול אל נכּפל היה היתרה, .עׂשרה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

Á‡ ÏÚ Á¯ÒzÔkLn‰ È¯∑ ּבּקרׁשים מגּלֹות ׁשהיּו אּמֹות ׁשּתי ‰ÔkLn.לכּסֹות È¯Á‡∑,מערבי צד הּוא ƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְְְְִֵֶַַַָָֻ¬…≈«ƒ¿»ֲִַַָ
ולׂשמאל  לימין צדדין קרּויין ודרֹום וצפֹון ּפניו, ׁשהן ּבּמזרח ׁשהּפתח .לפי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(âé)úòéøé Cøàa óãòa äfî änàäå äfî änàäå§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ
äfîe äfî ïkLnä écö-ìò çeøñ äéäé ìäàä̈®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬¦¤−

:Búqëì§©Ÿ«
i"yx£‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ ‰n‡‰Â∑ ּולדרֹום ‰‡‰Ï.לצפֹון ˙ÚÈ¯È C¯‡a Û„Úa∑אר על עֹודפֹות ׁשהן ¿»«»ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ»…≈¿…∆¿ƒ…»…∆ְֵֶֶַֹ

אּמֹות  ׁשּתי הּמׁשּכן ‰ÔkLn.יריעֹות ÈcˆŒÏÚ Áe¯Ò ‰È‰È∑ לּמדה למעלה. ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּולדרֹום, לצפֹון ְְְִִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈«ƒ¿»ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
הּיפה' על חס אדם 'ׁשּיהא ארץ: ּדר .ּתֹורה ְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

È˙יא  ÏÈÚ˙Â ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙ¯et „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿»≈»
È‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ÛÙÏ˙e ‡i·eÚa ‡iÙ¯et¿«»«¬«»¿»≈»«¿¿»ƒ≈

:„Á»

ebÏt˙יב  ‡kLÓ ˙ÚÈ¯Èa ‡¯ÈzÈc ‡Á¯ÒÂ¿ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ««¿¿»«¿
:‡kLÓ È¯Á‡ ÏÚ Á¯Òz ‡¯ÈzÈc ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¿«ƒ»ƒ¿««¬…≈«¿¿»

ÈzÈ„a¯‡יג  ‡kÓ ‡˙n‡Â ‡kÓ ‡˙n‡Â¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿«ƒ»
ÏÚ ÁÈ¯Ò È‰È ‡kLÓ„ ‡˙ÚÈ¯È ‡k¯‡a¿À¿»¿ƒ¬»¿«¿¿»¿≈¿ƒ««

:d˙eÈqÎÏ ‡kÓe ‡kÓ ‡kLÓ È¯ËÒƒ¿≈«¿¿»ƒ»ƒ»¿«»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai)ìäàä úBòéøéa óãBòä çøñå§¤©¨¥¦¦¨Ÿ¤
ztcrd drixid ivg.wlgd ,xnFlM £¦©§¦¨¨Ÿ¤¤§©©¥¤

mitcFr mdW ,ldF`d zFrixiA xzFPd©¨¦¦¨¤¤¥§¦
mixzie,oMWOd zFrixi lrENi`kE ¦¥¦©§¦©¦§¨§¦

.mdixg` (mixxbp) mikxUpzFrixi' ¦§¨¦¦§¨¦©£¥¤§¦
od 'ld`dzFrixidlW zFpFilrd ¨Ÿ¤¥©§¦¨¤§¤

xn`PW FnM ,'ld`' miiExTW miGr¦¦¤§¦Ÿ¤§¤¤¡©
mdA(f weqt lirl),'oMWOd lr ld`l' ¨¤§Ÿ¤©©¦§¨

`N` Fpi` odA xEn`d 'ld`' lke§¨Ÿ¤¨¨¨¤¥¤¨
,bB oFWlmWÎlr oM E`xwpe §©§¦§§¥©¥

lr zFkMqnE zFlid`OW¤©£¦§©§©
ode .zFpFYgYd(miGrd zFrixi)Eid ©©§§¥§¦¨¦¦¨

lr zFtcFrzFrixidzFpFYgYdiYW §©©§¦©©§§¥
agFx odW ,zFO`l ,drixid ivgcv ©¤¥©£¦©§¦¨§©

.axrnlW Eid ld`d zFrixiW s`e ©£¨§©¤§¦¨Ÿ¤¨¤
lW zFpFYgYde ,zFrixi dxUrÎzg ©̀©¤§¥§¦§©©§¤
lr zFxizi od ixde ,zFrixi xUr¤¤§¦©£¥¥§¥©
mFwn lMn ,dnlW drixiA zFpFYgYd©©§¦¦¨§¥¨¦¨¨
ivg `N` did `l scFrd gxq¤©¨¥Ÿ¨¨¤¨£¦

itl ,drixidlW ivgdWddrixi ©§¦¨§¦¤©¥¦¤©§¦¨
ddxizid dxUrÎzg`miGrd zrixi) ¨©©¤§¥©§¥¨§¦©¨¦¦

(zigxfOdipR lEn l` lRkp did ©¦§¨¦¨¨¦§¨¤§¥
ld`doM lr ,xEn`MEx`WpwxiYW ¨Ÿ¤¨¨©¥¦§£©§¥

Divg agFx zFO`Ff drixid lW ©©¤§¨¤©§¦¨
(ziaxrOd miGrd zrixi)lr scFr §¦©¨¦¦©©£¨¦¥©

agFxzFrixid:zFpFYgYd ©©§¦©©§
.ïkLnä éøBçà ìò çøñziYW wlg ¦§©©£¥©¦§¨¥¤§¥

drixid ivg lW ElNd zFO`d̈©©¨¤£¦©§¦¨
zFrixid ixg` KxUp didi ,ztcFrd̈¤¤¦§¤¦§¨©£¥©§¦

,zFpFYgYdEidW zFO` iYW zFQkl ©©§§©§¥©¤¨
miWxTA zFNEbnzFrixid on §©§¨¦¦©§¦

mipc`d KFzAW dO`d ;zFpFYgYd©©§¨©¨¤§¨£¨¦
:dilrnW dO`de§¨©¨¤¥¨¤¨

.ïkLnä éøBçàitl ,iaxrn cv `Ed £¥©¦§¨©©£¨¦§¦
gzRdW`Ed'eipR' odW gxfOAlW ¤©¤©©¦§¨¤¥¨¨¤

`xwp FCbpMW axrn cv KklE ,oMWOd©¦§¨§¨©©£¨¤§¤§¦§¨
'oMWOd ixFg`'oiiExw mFxce oFtve , £¥©¦§¨§¨§¨§¦

,l`nUle oinIl 'oiccv'xn`PW FnM §¨¦©¨¦§©§Ÿ§¤¤¡©
oNdl(`ad weqta)'oMWOd iCv lr': §©¨©¦¥©¦§¨

bi dxez
(bi).äfî änàäå äfî änàäåiYW §¨©¨¦¤§¨©¨¦¤§¥

zg` ,zFxizid zFO`de oFtSlzg` ¨©©§¥©©©¨§©©
:mFxCl©¨

.ìäàä úBòéøé CøBàa óãBòaodW ¨¥§¤§¦¨Ÿ¤¤¥
zFtcFrzFxzi miGrd zFrixi EidW - §¤¨§¦¨¦¦§¥

,zFO` iYW oMWOd zFrixi KxF` lr©¤§¦©¦§¨§¥©

,zFO` g"k oMx` oMWOd zFrixi ixdW¤£¥§¦©¦§¨¨§¨©
zFO` miWlW miGrd zFrixi KxF`e: §¤§¦¨¦¦§¦©

ïkLnä écö ìò çeøñ äéäédGnE dGn ¦§¤¨©©¦¥©¦§¨¦¤¦¤
FzQkl.EidW KxcM ,miGrd zFrixi §©Ÿ§¦¨¦¦§¤¤¤¨

EidW) oAgxA zFpFYgYd lr zFtcFr§©©©§§¨§¨¤¨
,(xUr wx ElNde zFrixi dxUrÎzg ©̀©¤§¥§¦§©¨©¤¤
ixFg`l scFrÎgxq zFxizFn Eide§¨¦¤©¥©£¥
oMx`A zFtcFr Eid mB KM ,oMWOd©¦§¨¨©¨§§¨§¨

dO` ,oMWOd iCv lr zFkxUpeoFtSl §¦§¨©¦¥©¦§¨©¨©¨
edO`dlrnl iYWxiRW FnM ,mFxCl §©¨©¨§¤¥©§¦§©§¨

(mcewd weqta)`N`] scFrd gxq iAbl§©¥¤©¨¥¤¨
,zFO` iYW zFxizi Eid axrn cvAW¤§©©£¨¨§¥§¥©
miWxTd z` dQkn did scFrd gxqe§¤©¨¥¨¨§©¤¤©§¨¦
Eid mFxCaE oFtSA ENi`e ,mipc`d z`e§¤¨£¨¦§¦©¨©¨¨
Eide ,cv lkl zg` dO` wx zFxizi§¥©©¨©©§¨©§¨
z` `le ,miWxTd z` wx zFQkn§©©¤©§¨¦§Ÿ¤

o`ke .[mipc`dÎKxc dxFz dcOl ¨£¨¦§¨¦§¨¨¤¤
,dtId lr qg mc` `dIW ,ux ¤̀¤¤§¥¨¨¨©©¨¤
z` zFQkn ld`d zFrixi Eid KkNW¤§¨¨§¦¨Ÿ¤§©¤
icM ,odn zFMEx`e oMWOd zFrixi§¦©¦§¨©£¥¤§¥
zF`p EidW zFpFYgYd zFrixidW¤©§¦©©§¤¨¨

minWbE wa`n EtPHi `l zFxwie(hewli) ¦¨Ÿ¦©§¥¨¨§¨¦
(iiga epax):ci dxez
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(ãé)íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî úéNòå§¨¦³¨¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìòîìî íéLçz úøò äñëîe¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

i"yx£Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ∑ ועֹוד מאּדמים, אילים עֹורֹות ׁשל אחד מכסה עֹוד עׂשה עּזים, יריעֹות ׁשל ּגג לאֹותֹו ƒ¿∆»…∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
מּמּנּו י',למעלה ורחּבן  ל' ארּכן הּגג: את אּלא מכּסין היּו לא מכסאֹות ואֹותן ּתחׁשים, עֹורֹות מכסה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ׁשל  וחציֹו מאּדמים אילים עֹורֹות ׁשל חציֹו היה. אחד מכסה יהּודה: רּבי ּולדברי נחמיה, רּבי ּדברי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלּו
ּתחׁשים  .עֹורֹות ְִָ

ß hay g"k iriax mei ß

(åè)íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîò«Ÿ§¦«

i"yx£ÌÈL¯w‰Œ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑?הּקרׁשים מהּו ודבר. ּדבר ּבכל ׁשּנאמר ּכמֹו קרׁשים', 'ועׂשית לֹומר: לֹו היה ¿»ƒ»∆«¿»ƒְְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבמ  ארזים נטע אבינּו יעקב .לכ ּומיחדין העֹומדין עּמהם מאֹותן להעלֹותם לבניו צּוה ּוכׁשּמת צרים, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ׁשּטים: מעצי ּבּמדּבר מׁשּכן לעׂשֹות אֹותן לצּוֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשעתיד להם, ואמר מּמצרים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכׁשּיצאּו
ׁשּנזּדרזּו ארזים, ּבּתינּו קֹורֹות מזרזים, מּטע טס ׁשּלֹו: ּבּפּיּוט הּבבלי ׁשיּסד הּוא ּבידכם! מזּמנים ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻראּו,

לכן  מּקדם ּבידם מּוכנים ÌÈ„ÓÚ.להיֹות ÌÈhL ÈˆÚ∑ זקּוף הּקרׁשים אר ׁשּיהא ּבלע"ז, איׁשטנבי"ׁש ְְִִִֵֶָָָָֹ¬≈ƒƒ…¿ƒְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
קרׁש הּכתלים, לגבּה הּקרׁשים רחב להיֹות ׁשֹוכבים, ּבקרׁשים הּכתלים ּתעׂשה ולא הּמׁשּכן, ּבקירֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹלמעלה

קרׁש .על ֶֶַ

„„È¯Îיד  ÈÎLÓ ‡Ò¯ÙÏ ‰‡ÙBÁ „aÚ˙Â¿«¿≈»»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

ÔÈhLטו  ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci)ìäàì äñëîmli` zxr ¦§¤¨Ÿ¤ŸŸ¥¦
'ebe minC`n.minkg Ewlgp df `xwn §¨¨¦¦§¨¤¤§§£¨¦

ipW ,xnF` dingp iAx ;FWExitA§¥©¦§¤§¨¥§¥
zFxFr lW cg` ,o`M Exn`p miqkn¦§¦¤¤§¨¤¨¤
zFxFr lW cg`e minC`n mili ¥̀¦§¨¨¦§¤¨¤
ziUre' :`Ed aEzMd WExitE ,miWgY§¨¦¥©¨§¨¦¨

- 'ld`l dqknlW bb FzF`l ¦§¤¨Ÿ¤§©¤
miGrÎzFrixi'ld`d zFrixi' zFiExTd §¦¦¦©§§¦¨Ÿ¤

-ÎzFxFr lW xg` dqkn cFr dUr£¥¦§¤©¥¤
minC`nÎmili`(d ,dk lirl eyexit d`x), ¥¦§¨¨¦

miWgY zxr dqknE' aEzMd KWnde§¤§¥©¨¦§¥ŸŸ§¨¦
:FWExiR 'dlrnlnEPOn dlrnl cFre ¦§¨§¨¥§§©§¨¦¤

dUrYmiWgYÎzFxFr dqknd`x) ©£¤¦§¥§¨¦
(d ,dk lirl eyexit`l zF`qkn ozF`e ;§¨¦§¨Ÿ

bBd z` `N` oiQkn EidoMWOd lW ¨§©¦¤¨¤©©¤©¦§¨
oMW ,miccSl mitcFr mpi`e ,dlrnl§©§¨§¥¨§¦©§¨¦¤¥

xUr oAgxe miWlW oMx`bB zCnM ¨§¨§Ÿ¦§¨§¨¤¤§¦©©
calA oMWOd.dingp iAx ixaC EN` , ©¦§¨¦§¨¥¦§¥©¦§¤§¨

,dcEdi iAx ixaclEwEqtA xEn`d lM §¦§¥©¦§¨¨¨¨§¨
dfFivg ,did cg` dqknÎzFxFr lW ¤¦§¤¤¨¨¨¤§¤

ÎzFxFr lW Fivge ,minC`nÎmili ¥̀¦§¨¨¦§¤§¤

miWgYziUre :`Ed aEzMd WExitE , §¨¦¥©¨§¨¦¨
lW dqkOn iEUrd ,ldF`l dqkn¦§¤¨¤¤¨¦¦§¤¤
zFxFr dqkOnE minC`n mili` zFxFr¥¦§¨¨¦¦¦§¤
zFrixi lrn - dlrnln ,miWgY§¨¦¦§©§¨¥©§¦

ldF`d(.gk zay)(my i"yx):eh dxez ¨¤
(eh).íéLøwä úà úéNòåFl did §¨¦¨¤©§¨¦¨¨

xn`PW FnM ,'miWxw ziUre' xnFl©§¨¦¨§¨¦§¤¤¡©
xace xaC lkA'oFx` EUre' :oFbM] §¨¨¨§¨¨§§¨£

(i ,dk lirl)'oglW ziUre' ,(bk weqt my), §¨¦¨ª§¨
'adf zxpn ziUre'(`l weqt my),[EEdn §¨¦¨§Ÿ©¨¨©
o`M hwPW df'miWxTd'`"dA ¤¤¨©¨©§¨¦§¥

mirEcId miWxTd' FrnWOW ,dricid©§¦¨¤©§¨©§¨¦©§¦
?'xaM- 'miWxTd z` ziUre' `N` §¨¤¨§¨¦¨¤©§¨¦

ozF`nmiWxTdoicgEinE oicnFrd ¥¨©§¨¦¨§¦§¨¦
;KkloMWEpia` awriÎgExA dtv §¨¤¥©£Ÿ¨¦¨¨§©

oMWn zFpal l`xUi micizrW WcFTd©¤¤£¦¦¦§¨¥¦§¦§¨
,mW milcB mivr oi` xW` ,xAcOA©¦§¨£¤¥¥¦§¥¦¨

KkitlzOWkE ,mixvnA mifx` rhp §¦¨¨©£¨¦§¦§©¦§¤¥
E`vIWM mdOr mzFlrdl eipal dEv¦¨§¨¨§©£¨¦¨¤§¤¥§
cizrW mdl xn`e ,mixvOn¦¦§©¦§¨©¨¤¤¨¦

jExAÎWFcTdozF` zFEvl `EdÎ ©¨¨§§©¨

;miHWÎivrn xAcOA oMWn zFUrl©£¦§¨©¦§¨¥£¥¦¦
EidIW E`x'mivrdmipOEfn(mipkEn) §¤¦§¨¥¦§¨¦¨¦

.'mkciAecQIW `EddnlW iAx §¤§¤§¤¦¥©¦§ŸŸ
FNW hEIRA ilaAd(` mei gqtl xvei)qh' ©©§¦©¦¤¨

'mifx` EpiYA zFxFw mifxFfn rHn- ©©§¨¦¨¥£¨¦
mifx`d rHn DaFBl `Vipe gxR̈©§¦¨©©©¨¨£¨¦
,oMWOd iWxw xEar mifxFfnd EpikdW¤¥¦©§¨¦£©§¥©¦§¨
mW lr ,eipaE awri md 'mifxFfn'de§©§¨¦¥©£Ÿ¨¨©¥

zFidl EfxCfPWmiHXdÎivrmipkEn ¤¦§¨§¦§£¥©¦¦¨¦
,okl mcFTn mciAmdl EkxvEd mxhA §¨¨¦¤¨¥§¤¤§§¨¤

(`negpz)(x"yl):
.íéãîBò íéhL éöòmiHiW ivr £¥¦¦§¦£¥¦¦
,dtEwf dcinrA mikExry"iaphyi` £¦©£¦¨§¨

sEwf miWxTd KxF` `dIW .f"rlA§©©¤§¥¤©§¨¦¨
cnFre,oMWOd zFxiwA dlrnllke §¥§©§¨§¦©¦§¨§¨

,Fxag cvl cnFr WxwdUrz `le ¤¤¥§©£¥§Ÿ©£¤
zFidl miakFW miWxwA milzMd©§¨¦¦§¨¦§¦¦§
,milzMd DaFbl miWxTd agFx©©§¨¦§©©§¨¦
daikWA migPEn miWxTdW otF`A§¤¤©§¨¦¨¦¦§¦¨

Wxw lr Wxw:fh dxez ¤¤©¨¤

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy

(æè)änàä éöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNò¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈
:ãçàä Løwä áçø−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«

i"yx£L¯w‰ C¯‡ ˙Bn‡ ¯NÚ∑ אּמֹות עׂשר מׁשּכן ׁשל ּגבהֹו ¯Á·.למדנּו: ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â∑:למדנּו ∆∆«…∆«»∆ְְְִֶֶֶַַָָָ¿«»«¬ƒ»«»…«ְַָ
אּמה  ל' לּמערב, הּמזרח מן ּובּדרֹום, ּבּצפֹון ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים מׁשּכן ׁשל .ארּכֹו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

(æé)-ìà äMà úálLî ãçàä Løwì úBãé ézL§¥´¨À©¤̧¤Æ¨¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNòz ïk dúçà£Ÿ¨®¥´©«£¤½§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

i"yx£„Á‡‰ L¯wÏ ˙B„È ÈzL∑רחּבֹו רביע ּומּניח אּמה, ּבגבּה ּבאמצעֹו מּלמּטה הּקרׁש את חֹורץ היה ¿≈»«∆∆»∆»ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
מה  נקרא קרׁש, לֹומר: (רֹוצה ּבאמצע, הּקרׁש רחב חצי והחריץ, הּידֹות. הן והן מּכאן, רחּבֹו ּורביע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמּכאן
אּמה. חצי הּוא ׁשּבאמצע הּקרׁש רחב חצי נמצא, אּמה. רחב נׁשאר ואז ּומּכאן, מּכאן ׁשחרץ לאחר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּׁשּנׁשאר 
אּמה  רביעית חֹורץ והיה אּמה, חצי רחב ּבאמצע ׁשהחריץ צ"ח, ּדף "הּזֹורק", ּבפרק ּבהדיא רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוכן
סרה  ואז היטב. ודֹוק אּמה, רביעית רחב היה אדן ׂשפת ּכל וכן אּמה, רביעית רחב היה יד וכל צד, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹמּכל
אּמה  ּגבהן והאדנים חלּולים, ׁשהיּו ּבאדנים מכניס הּידֹות, ואֹותן מסּלקת). ּותמיהתֹו הרמּב"ן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּתלּונת
רחב  צּדיהן, מּׁשלֹוׁשה חרּוצֹות האדנים, ּבחלל הּנכנסֹות הּקרׁש וידֹות זה, אצל זה ארּבעים רצּופים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹויֹוׁשבים

הּקר  ׁשּיכּסה האדן, ׂשפת ּכעבי ּכעבי החריץ לקרׁש קרׁש ּבין רוח נמצא ּכן, לא ׁשאם האדן, ראׁש ּכל את ׁש ְְְְֳֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכדי  הּידֹות, צּדי את ׁשּיחרץ מּלמּטה" תֹואמים "ויהיּו ׁשּנאמר: וזהּו ּביניהם, ׁשּיפסיקּו האדנים ׁשני ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׂשפת

זה  אצל זה הּקרׁשים ראׁשיהם ∑lLÓ·˙.ׁשּיתחּברּו ּומׁשּפין מּזֹו זֹו מבּדלֹות סּלם, ׁשליבֹות ּכמין עׂשּויֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַָ¿À»…ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻֻֻ
הּסּלם  עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן, חלל ּבתֹו ‡d˙Á‡ŒÏ.להּכנס ‰M‡∑,זֹו ּכנגד זֹו מכּונֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻƒ»∆¬…»ְְֶֶָֻ

ebÏÙe˙טז  ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡יז  ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „aÚz Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈«¿≈¿…«≈«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).Løwä CøBà úBnà øNòxg`n ¤¤©¤©¨¤¥©©
KxF`e mitEwf micnFr miWxTd EidW¤¨©§¨¦§¦§¦§¤

,zFO` xUr `Ed WxTdEpcnlo`Mn ©¤¤¤¤©¨©§¦¨
iM:zFO` xUr oMWn lW FdaB ¦¨§¤¦§¨¤¤©

.áçBø änàä éöçå änàåo`Mn §©¨©£¦¨©¨©¦¨
EpcnlzCn,oMWn lW FMx`xg`n ¨©§¦©¨§¤¦§¨¥©©

ixd ,WxTd agFx ivge dO`WmixUr ¤©¨¨¥¦©©¤¤£¥¤§¦
on mFxCaE oFtSa EidW miWxw§¨¦¤¨©¨©¨¦

axrOl gxfOdcr gxfOd zNigYn) ©¦§¨©©£¨¦§¦©©¦§¨©
- (axrOd sFqdO` miWlWmd: ©©£¨§Ÿ¦©¨¥

fi dxez
(fi).ãçàä Løwì úBãé ézLlkl §¥¨©¤¤¨¤¨§¨

oirn ,dHnl zFhilA iYW Eid Wxw¤¤¨§¥§¦§©¨¥¥
ipW KFzA zFpEzp EidW ,mici iYW§¥¨©¦¤¨§§§¥
.WxTl qiqaM miWOWnd mipc £̀¨¦©§©§¦§¨¦©¤¤

?zFcId z` dUFr did cvikedid §¥©¨¨¤¤©¨¨¨
Frvn`a dHnNn WxTd z` uxFg¥¤©¤¤¦§©¨§¤§¨

dO` DaFbAdO`d z` uxFg did - §©©¨¨¨¥¤¨©¨
ziIUr iciÎlr ,WxTd lW dpFYgYd©©§¨¤©¤¤©§¥£¦©
rvn`A dO` ivg FAgxW uixg̈¦¤¨§£¦©¨§¤§©
cv lMn dO` rax xQgn oke ,FziYgY©§¦§¥§©¥¤©©¨¦¨©
,(a ze` l"pk d`x) DiaraE DAgxA§¨§¨§¨§¨
FAgx riaxE o`Mn FAgx riax giPnE©¦©§¦©¨§¦¨§¦©¨§

o`MniYW WxTd iCv ipWA xizFn - ¦¨¦¦§¥¦¥©¤¤§¥

`EdW ,zg` lM dO` rax lW zFhilA§¦¤¤©©¨¨©©¤
EvxgW xg`l WxTd agFx llMn rax¤©¦§©©©¤¤§©©¤¨§

,eiccv lMn FzF`EEN` zFhilA iYW ¦¨§¨¨§¥§¦¥
,'zFcI'd odÎodrax DAgx zg` lMW ¥¥©¨¤¨©©¨§¨¤©

dO` ivg Diare dO` ddFaB ,dO ©̀¨§¨©¨§¨§¨£¦©¨
;(b ze` l"pk d`x)agFx ivg uixgde§¤¨¦£¦©

rvn`A WxTduixgd agFxe - ©¤¤¨¤§©§©¤¨¦
did zFhilAd iYW oiA irvn`d̈¤§¨¦¥§¥©§¦¨¨
EpiidC ,uExgd WxTd agFxn zivgn©£¦¥©©¤¤¤¨§©§

;(` ze` l"pk d`x) dO` ivgozF`e £¦©¨§¨
zFcIddidEidW mipc`A qipkn ©¨¨¨©§¦¨£¨¦¤¨

milElgzCinM dO` rax agFxA £¦§©¤©©¨§¦©
,(c ze` l"pk d`x) zFcIdmipc`de ©¨§¨£¨¦

WFie ,dO` odaBmitEvx mia ¨§¨©¨§§¦§¦
,miWxTd zgY (micEnv)mirAx` §¦©©©§¨¦©§¨¦

mipc`,df lv` dfoMWOd iCv ipWA; £¨¦¤¥¤¤¦§¥¦¥©¦§¨
llgA zFqpkPd WxTd zFcie¦©¤¤©¦§¨©£©

mipc`dEidodiCv zWlXn zFvExg ¨£¨¦¨£¦§Ÿ¤¦¥¤
diptNn od dvExg dzid 'ci' lM -¨¨¨§¨£¨¥¦§¨¤¨
cvl) dixg`n ode (oMWOd mipR cvl)§©§¦©¦§¨§¥¥©£¤¨§©
WxTl dpFRd DCvA ode (oMWOl uEg©¦§¨§¥§¦¨©¤©¤¤

e ,(d ze` l"pk d`x) ,Dl KEnQdagFx ©¨¨§©
uixgd`Ed,oc`d ztU iaFrM ¤¨¦§¦§©¨¤¤

,dO` rax `EdWicMWxTd dQkIW ¤¤©©¨§¥¤§©¤©¤¤

,oc`d W`x lM z`oc`d hFlai `le ¤¨Ÿ¨¤¤§Ÿ¦§¨¤¤
Fnvr WxTd lW Fiare FAgxn xzFi, ¥¥¨§§¨§¤©¤¤©§

ok `l m`Waiaq uxFg did `l m` - ¤¦Ÿ¥¦Ÿ¨¨¥§¦
mipc`d Eide ,dO` rax zFcId©¨¤©©¨§¨¨£¨¦

WxTd iCvA mihlFAoiA geex `vnp , §¦§¦¥©¤¤¦§¨¤©¥
ipW ztU iaFrM Wxwl Wxw¤¤§¤¤§¦§©§¥
Edfe .mdipia EwiqtIW mipc`d̈£¨¦¤©§¦¥¥¤§¤

xn`PWoNdl(ck weqt)min`Fz Eidie' ¤¤¡©§©¨§¦§£¦
,'dHnNnEidi miWxTdW ,xnFlM ¦§©¨§©¤©§¨¦¦§

ici lr ,dfl df micEnvz` uFxgIW §¦¤¨¤©§¥¤©£¤
zFcId iCvztU agFxM dO` rax ¦¥©¨¤©©¨§©§©

,oc`ddf miWxTd ExAgzIW icM ¨¤¤§¥¤¦§©§©§¨¦¤
df lv`(a ze` l"pk d`x)zay i"yx) ¥¤¤

(dnly zerixi :gv:
.úBáleLîzFcIdoinM zFiEUr §¨©¨£§¦

zFailW(zFbxcn)mNEqodW , §¦©§¥¨¤¥
EGn Ef zFlCaEnzFcEnv opi`W - §¨¦¤¥¨§

mdipiA geex Wi `N`oiREWnE , ¤¨¥¤©¥¥¤§¦
mdiW`xicM ,odiccvA zFvExg - ¨¥¤£¦§¨¥¤§¥
ElkEIW,oc`d llg KFzA qpMil ¤§¦¨¥§£©¨¤¤

zqpkPd dailXMdizFvw ipWAAKFz ©§¦¨©¦§¤¤¦§¥§¤¨§
dawpAWmNEQd icEOr(i"`a): ©¤¤¤§©¥©¨

.dúBçà ìà äMà`xwOd oi` ¦¨¤£¨¥©¦§¨
zFaNEWn' :cg` KWndA WxRzn¦§¨¥§¤§¥¤¨§¨



סט dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy

(ãé)íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî úéNòå§¨¦³¨¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìòîìî íéLçz úøò äñëîe¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

i"yx£Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ∑ ועֹוד מאּדמים, אילים עֹורֹות ׁשל אחד מכסה עֹוד עׂשה עּזים, יריעֹות ׁשל ּגג לאֹותֹו ƒ¿∆»…∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
מּמּנּו י',למעלה ורחּבן  ל' ארּכן הּגג: את אּלא מכּסין היּו לא מכסאֹות ואֹותן ּתחׁשים, עֹורֹות מכסה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ׁשל  וחציֹו מאּדמים אילים עֹורֹות ׁשל חציֹו היה. אחד מכסה יהּודה: רּבי ּולדברי נחמיה, רּבי ּדברי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלּו
ּתחׁשים  .עֹורֹות ְִָ

ß hay g"k iriax mei ß

(åè)íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîò«Ÿ§¦«

i"yx£ÌÈL¯w‰Œ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑?הּקרׁשים מהּו ודבר. ּדבר ּבכל ׁשּנאמר ּכמֹו קרׁשים', 'ועׂשית לֹומר: לֹו היה ¿»ƒ»∆«¿»ƒְְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבמ  ארזים נטע אבינּו יעקב .לכ ּומיחדין העֹומדין עּמהם מאֹותן להעלֹותם לבניו צּוה ּוכׁשּמת צרים, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ׁשּטים: מעצי ּבּמדּבר מׁשּכן לעׂשֹות אֹותן לצּוֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשעתיד להם, ואמר מּמצרים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכׁשּיצאּו
ׁשּנזּדרזּו ארזים, ּבּתינּו קֹורֹות מזרזים, מּטע טס ׁשּלֹו: ּבּפּיּוט הּבבלי ׁשיּסד הּוא ּבידכם! מזּמנים ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻראּו,

לכן  מּקדם ּבידם מּוכנים ÌÈ„ÓÚ.להיֹות ÌÈhL ÈˆÚ∑ זקּוף הּקרׁשים אר ׁשּיהא ּבלע"ז, איׁשטנבי"ׁש ְְִִִֵֶָָָָֹ¬≈ƒƒ…¿ƒְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
קרׁש הּכתלים, לגבּה הּקרׁשים רחב להיֹות ׁשֹוכבים, ּבקרׁשים הּכתלים ּתעׂשה ולא הּמׁשּכן, ּבקירֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹלמעלה

קרׁש .על ֶֶַ

„„È¯Îיד  ÈÎLÓ ‡Ò¯ÙÏ ‰‡ÙBÁ „aÚ˙Â¿«¿≈»»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

ÔÈhLטו  ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci)ìäàì äñëîmli` zxr ¦§¤¨Ÿ¤ŸŸ¥¦
'ebe minC`n.minkg Ewlgp df `xwn §¨¨¦¦§¨¤¤§§£¨¦

ipW ,xnF` dingp iAx ;FWExitA§¥©¦§¤§¨¥§¥
zFxFr lW cg` ,o`M Exn`p miqkn¦§¦¤¤§¨¤¨¤
zFxFr lW cg`e minC`n mili ¥̀¦§¨¨¦§¤¨¤
ziUre' :`Ed aEzMd WExitE ,miWgY§¨¦¥©¨§¨¦¨

- 'ld`l dqknlW bb FzF`l ¦§¤¨Ÿ¤§©¤
miGrÎzFrixi'ld`d zFrixi' zFiExTd §¦¦¦©§§¦¨Ÿ¤

-ÎzFxFr lW xg` dqkn cFr dUr£¥¦§¤©¥¤
minC`nÎmili`(d ,dk lirl eyexit d`x), ¥¦§¨¨¦

miWgY zxr dqknE' aEzMd KWnde§¤§¥©¨¦§¥ŸŸ§¨¦
:FWExiR 'dlrnlnEPOn dlrnl cFre ¦§¨§¨¥§§©§¨¦¤

dUrYmiWgYÎzFxFr dqknd`x) ©£¤¦§¥§¨¦
(d ,dk lirl eyexit`l zF`qkn ozF`e ;§¨¦§¨Ÿ

bBd z` `N` oiQkn EidoMWOd lW ¨§©¦¤¨¤©©¤©¦§¨
oMW ,miccSl mitcFr mpi`e ,dlrnl§©§¨§¥¨§¦©§¨¦¤¥

xUr oAgxe miWlW oMx`bB zCnM ¨§¨§Ÿ¦§¨§¨¤¤§¦©©
calA oMWOd.dingp iAx ixaC EN` , ©¦§¨¦§¨¥¦§¥©¦§¤§¨

,dcEdi iAx ixaclEwEqtA xEn`d lM §¦§¥©¦§¨¨¨¨§¨
dfFivg ,did cg` dqknÎzFxFr lW ¤¦§¤¤¨¨¨¤§¤

ÎzFxFr lW Fivge ,minC`nÎmili ¥̀¦§¨¨¦§¤§¤

miWgYziUre :`Ed aEzMd WExitE , §¨¦¥©¨§¨¦¨
lW dqkOn iEUrd ,ldF`l dqkn¦§¤¨¤¤¨¦¦§¤¤
zFxFr dqkOnE minC`n mili` zFxFr¥¦§¨¨¦¦¦§¤
zFrixi lrn - dlrnln ,miWgY§¨¦¦§©§¨¥©§¦

ldF`d(.gk zay)(my i"yx):eh dxez ¨¤
(eh).íéLøwä úà úéNòåFl did §¨¦¨¤©§¨¦¨¨

xn`PW FnM ,'miWxw ziUre' xnFl©§¨¦¨§¨¦§¤¤¡©
xace xaC lkA'oFx` EUre' :oFbM] §¨¨¨§¨¨§§¨£

(i ,dk lirl)'oglW ziUre' ,(bk weqt my), §¨¦¨ª§¨
'adf zxpn ziUre'(`l weqt my),[EEdn §¨¦¨§Ÿ©¨¨©
o`M hwPW df'miWxTd'`"dA ¤¤¨©¨©§¨¦§¥

mirEcId miWxTd' FrnWOW ,dricid©§¦¨¤©§¨©§¨¦©§¦
?'xaM- 'miWxTd z` ziUre' `N` §¨¤¨§¨¦¨¤©§¨¦

ozF`nmiWxTdoicgEinE oicnFrd ¥¨©§¨¦¨§¦§¨¦
;KkloMWEpia` awriÎgExA dtv §¨¤¥©£Ÿ¨¦¨¨§©

oMWn zFpal l`xUi micizrW WcFTd©¤¤£¦¦¦§¨¥¦§¦§¨
,mW milcB mivr oi` xW` ,xAcOA©¦§¨£¤¥¥¦§¥¦¨

KkitlzOWkE ,mixvnA mifx` rhp §¦¨¨©£¨¦§¦§©¦§¤¥
E`vIWM mdOr mzFlrdl eipal dEv¦¨§¨¨§©£¨¦¨¤§¤¥§
cizrW mdl xn`e ,mixvOn¦¦§©¦§¨©¨¤¤¨¦

jExAÎWFcTdozF` zFEvl `EdÎ ©¨¨§§©¨

;miHWÎivrn xAcOA oMWn zFUrl©£¦§¨©¦§¨¥£¥¦¦
EidIW E`x'mivrdmipOEfn(mipkEn) §¤¦§¨¥¦§¨¦¨¦

.'mkciAecQIW `EddnlW iAx §¤§¤§¤¦¥©¦§ŸŸ
FNW hEIRA ilaAd(` mei gqtl xvei)qh' ©©§¦©¦¤¨

'mifx` EpiYA zFxFw mifxFfn rHn- ©©§¨¦¨¥£¨¦
mifx`d rHn DaFBl `Vipe gxR̈©§¦¨©©©¨¨£¨¦
,oMWOd iWxw xEar mifxFfnd EpikdW¤¥¦©§¨¦£©§¥©¦§¨
mW lr ,eipaE awri md 'mifxFfn'de§©§¨¦¥©£Ÿ¨¨©¥

zFidl EfxCfPWmiHXdÎivrmipkEn ¤¦§¨§¦§£¥©¦¦¨¦
,okl mcFTn mciAmdl EkxvEd mxhA §¨¨¦¤¨¥§¤¤§§¨¤

(`negpz)(x"yl):
.íéãîBò íéhL éöòmiHiW ivr £¥¦¦§¦£¥¦¦
,dtEwf dcinrA mikExry"iaphyi` £¦©£¦¨§¨

sEwf miWxTd KxF` `dIW .f"rlA§©©¤§¥¤©§¨¦¨
cnFre,oMWOd zFxiwA dlrnllke §¥§©§¨§¦©¦§¨§¨

,Fxag cvl cnFr WxwdUrz `le ¤¤¥§©£¥§Ÿ©£¤
zFidl miakFW miWxwA milzMd©§¨¦¦§¨¦§¦¦§
,milzMd DaFbl miWxTd agFx©©§¨¦§©©§¨¦
daikWA migPEn miWxTdW otF`A§¤¤©§¨¦¨¦¦§¦¨

Wxw lr Wxw:fh dxez ¤¤©¨¤

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy

(æè)änàä éöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNò¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈
:ãçàä Løwä áçø−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«

i"yx£L¯w‰ C¯‡ ˙Bn‡ ¯NÚ∑ אּמֹות עׂשר מׁשּכן ׁשל ּגבהֹו ¯Á·.למדנּו: ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â∑:למדנּו ∆∆«…∆«»∆ְְְִֶֶֶַַָָָ¿«»«¬ƒ»«»…«ְַָ
אּמה  ל' לּמערב, הּמזרח מן ּובּדרֹום, ּבּצפֹון ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים מׁשּכן ׁשל .ארּכֹו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

(æé)-ìà äMà úálLî ãçàä Løwì úBãé ézL§¥´¨À©¤̧¤Æ¨¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNòz ïk dúçà£Ÿ¨®¥´©«£¤½§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

i"yx£„Á‡‰ L¯wÏ ˙B„È ÈzL∑רחּבֹו רביע ּומּניח אּמה, ּבגבּה ּבאמצעֹו מּלמּטה הּקרׁש את חֹורץ היה ¿≈»«∆∆»∆»ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
מה  נקרא קרׁש, לֹומר: (רֹוצה ּבאמצע, הּקרׁש רחב חצי והחריץ, הּידֹות. הן והן מּכאן, רחּבֹו ּורביע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמּכאן
אּמה. חצי הּוא ׁשּבאמצע הּקרׁש רחב חצי נמצא, אּמה. רחב נׁשאר ואז ּומּכאן, מּכאן ׁשחרץ לאחר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּׁשּנׁשאר 
אּמה  רביעית חֹורץ והיה אּמה, חצי רחב ּבאמצע ׁשהחריץ צ"ח, ּדף "הּזֹורק", ּבפרק ּבהדיא רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוכן
סרה  ואז היטב. ודֹוק אּמה, רביעית רחב היה אדן ׂשפת ּכל וכן אּמה, רביעית רחב היה יד וכל צד, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹמּכל
אּמה  ּגבהן והאדנים חלּולים, ׁשהיּו ּבאדנים מכניס הּידֹות, ואֹותן מסּלקת). ּותמיהתֹו הרמּב"ן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּתלּונת
רחב  צּדיהן, מּׁשלֹוׁשה חרּוצֹות האדנים, ּבחלל הּנכנסֹות הּקרׁש וידֹות זה, אצל זה ארּבעים רצּופים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹויֹוׁשבים

הּקר  ׁשּיכּסה האדן, ׂשפת ּכעבי ּכעבי החריץ לקרׁש קרׁש ּבין רוח נמצא ּכן, לא ׁשאם האדן, ראׁש ּכל את ׁש ְְְְֳֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכדי  הּידֹות, צּדי את ׁשּיחרץ מּלמּטה" תֹואמים "ויהיּו ׁשּנאמר: וזהּו ּביניהם, ׁשּיפסיקּו האדנים ׁשני ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׂשפת

זה  אצל זה הּקרׁשים ראׁשיהם ∑lLÓ·˙.ׁשּיתחּברּו ּומׁשּפין מּזֹו זֹו מבּדלֹות סּלם, ׁשליבֹות ּכמין עׂשּויֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַָ¿À»…ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻֻֻ
הּסּלם  עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן, חלל ּבתֹו ‡d˙Á‡ŒÏ.להּכנס ‰M‡∑,זֹו ּכנגד זֹו מכּונֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻƒ»∆¬…»ְְֶֶָֻ

ebÏÙe˙טז  ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡יז  ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „aÚz Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈«¿≈¿…«≈«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).Løwä CøBà úBnà øNòxg`n ¤¤©¤©¨¤¥©©
KxF`e mitEwf micnFr miWxTd EidW¤¨©§¨¦§¦§¦§¤

,zFO` xUr `Ed WxTdEpcnlo`Mn ©¤¤¤¤©¨©§¦¨
iM:zFO` xUr oMWn lW FdaB ¦¨§¤¦§¨¤¤©

.áçBø änàä éöçå änàåo`Mn §©¨©£¦¨©¨©¦¨
EpcnlzCn,oMWn lW FMx`xg`n ¨©§¦©¨§¤¦§¨¥©©

ixd ,WxTd agFx ivge dO`WmixUr ¤©¨¨¥¦©©¤¤£¥¤§¦
on mFxCaE oFtSa EidW miWxw§¨¦¤¨©¨©¨¦

axrOl gxfOdcr gxfOd zNigYn) ©¦§¨©©£¨¦§¦©©¦§¨©
- (axrOd sFqdO` miWlWmd: ©©£¨§Ÿ¦©¨¥

fi dxez
(fi).ãçàä Løwì úBãé ézLlkl §¥¨©¤¤¨¤¨§¨

oirn ,dHnl zFhilA iYW Eid Wxw¤¤¨§¥§¦§©¨¥¥
ipW KFzA zFpEzp EidW ,mici iYW§¥¨©¦¤¨§§§¥
.WxTl qiqaM miWOWnd mipc £̀¨¦©§©§¦§¨¦©¤¤

?zFcId z` dUFr did cvikedid §¥©¨¨¤¤©¨¨¨
Frvn`a dHnNn WxTd z` uxFg¥¤©¤¤¦§©¨§¤§¨

dO` DaFbAdO`d z` uxFg did - §©©¨¨¨¥¤¨©¨
ziIUr iciÎlr ,WxTd lW dpFYgYd©©§¨¤©¤¤©§¥£¦©
rvn`A dO` ivg FAgxW uixg̈¦¤¨§£¦©¨§¤§©
cv lMn dO` rax xQgn oke ,FziYgY©§¦§¥§©¥¤©©¨¦¨©
,(a ze` l"pk d`x) DiaraE DAgxA§¨§¨§¨§¨
FAgx riaxE o`Mn FAgx riax giPnE©¦©§¦©¨§¦¨§¦©¨§

o`MniYW WxTd iCv ipWA xizFn - ¦¨¦¦§¥¦¥©¤¤§¥

`EdW ,zg` lM dO` rax lW zFhilA§¦¤¤©©¨¨©©¤
EvxgW xg`l WxTd agFx llMn rax¤©¦§©©©¤¤§©©¤¨§

,eiccv lMn FzF`EEN` zFhilA iYW ¦¨§¨¨§¥§¦¥
,'zFcI'd odÎodrax DAgx zg` lMW ¥¥©¨¤¨©©¨§¨¤©

dO` ivg Diare dO` ddFaB ,dO ©̀¨§¨©¨§¨§¨£¦©¨
;(b ze` l"pk d`x)agFx ivg uixgde§¤¨¦£¦©

rvn`A WxTduixgd agFxe - ©¤¤¨¤§©§©¤¨¦
did zFhilAd iYW oiA irvn`d̈¤§¨¦¥§¥©§¦¨¨
EpiidC ,uExgd WxTd agFxn zivgn©£¦¥©©¤¤¤¨§©§

;(` ze` l"pk d`x) dO` ivgozF`e £¦©¨§¨
zFcIddidEidW mipc`A qipkn ©¨¨¨©§¦¨£¨¦¤¨

milElgzCinM dO` rax agFxA £¦§©¤©©¨§¦©
,(c ze` l"pk d`x) zFcIdmipc`de ©¨§¨£¨¦

WFie ,dO` odaBmitEvx mia ¨§¨©¨§§¦§¦
,miWxTd zgY (micEnv)mirAx` §¦©©©§¨¦©§¨¦

mipc`,df lv` dfoMWOd iCv ipWA; £¨¦¤¥¤¤¦§¥¦¥©¦§¨
llgA zFqpkPd WxTd zFcie¦©¤¤©¦§¨©£©

mipc`dEidodiCv zWlXn zFvExg ¨£¨¦¨£¦§Ÿ¤¦¥¤
diptNn od dvExg dzid 'ci' lM -¨¨¨§¨£¨¥¦§¨¤¨
cvl) dixg`n ode (oMWOd mipR cvl)§©§¦©¦§¨§¥¥©£¤¨§©
WxTl dpFRd DCvA ode (oMWOl uEg©¦§¨§¥§¦¨©¤©¤¤

e ,(d ze` l"pk d`x) ,Dl KEnQdagFx ©¨¨§©
uixgd`Ed,oc`d ztU iaFrM ¤¨¦§¦§©¨¤¤

,dO` rax `EdWicMWxTd dQkIW ¤¤©©¨§¥¤§©¤©¤¤

,oc`d W`x lM z`oc`d hFlai `le ¤¨Ÿ¨¤¤§Ÿ¦§¨¤¤
Fnvr WxTd lW Fiare FAgxn xzFi, ¥¥¨§§¨§¤©¤¤©§

ok `l m`Waiaq uxFg did `l m` - ¤¦Ÿ¥¦Ÿ¨¨¥§¦
mipc`d Eide ,dO` rax zFcId©¨¤©©¨§¨¨£¨¦

WxTd iCvA mihlFAoiA geex `vnp , §¦§¦¥©¤¤¦§¨¤©¥
ipW ztU iaFrM Wxwl Wxw¤¤§¤¤§¦§©§¥
Edfe .mdipia EwiqtIW mipc`d̈£¨¦¤©§¦¥¥¤§¤

xn`PWoNdl(ck weqt)min`Fz Eidie' ¤¤¡©§©¨§¦§£¦
,'dHnNnEidi miWxTdW ,xnFlM ¦§©¨§©¤©§¨¦¦§

ici lr ,dfl df micEnvz` uFxgIW §¦¤¨¤©§¥¤©£¤
zFcId iCvztU agFxM dO` rax ¦¥©¨¤©©¨§©§©

,oc`ddf miWxTd ExAgzIW icM ¨¤¤§¥¤¦§©§©§¨¦¤
df lv`(a ze` l"pk d`x)zay i"yx) ¥¤¤

(dnly zerixi :gv:
.úBáleLîzFcIdoinM zFiEUr §¨©¨£§¦

zFailW(zFbxcn)mNEqodW , §¦©§¥¨¤¥
EGn Ef zFlCaEnzFcEnv opi`W - §¨¦¤¥¨§

mdipiA geex Wi `N`oiREWnE , ¤¨¥¤©¥¥¤§¦
mdiW`xicM ,odiccvA zFvExg - ¨¥¤£¦§¨¥¤§¥
ElkEIW,oc`d llg KFzA qpMil ¤§¦¨¥§£©¨¤¤

zqpkPd dailXMdizFvw ipWAAKFz ©§¦¨©¦§¤¤¦§¥§¤¨§
dawpAWmNEQd icEOr(i"`a): ©¤¤¤§©¥©¨

.dúBçà ìà äMà`xwOd oi` ¦¨¤£¨¥©¦§¨
zFaNEWn' :cg` KWndA WxRzn¦§¨¥§¤§¥¤¨§¨



dnexzע zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy
ׁשוים  חריציהם לצד ׁשּיהיּו מׁשּוכה וזֹו ּפנים לצד מׁשּוכה זֹו ידֹות ׁשּתי יהיּו ׁשּלא ּכדי זֹו, ּכמּדת חּוץ זֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּמפּתן  ּבחֹורי הּנכנסים הּדלת לצירי ׁשּדֹומֹות לפי צירין, ידֹות ׁשל ותרּגּום אּמה. ׁשהּוא הּקרׁש .ּבעבי ְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(çé)Lø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤
:äðîéú äaâð úàôì¦§©−¤¬§¨¥¨«¨

i"yx£‰ÓÈ˙ ‰a‚ ˙‡ÙÏ∑ עבר 'לרּוח ּכתרּגּומֹו: ּפאה, קרּויה הרּוח ּכל אּלא מקצֹוע, לׁשֹון זֹו ּפאה אין ƒ¿«∆¿»≈»»ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
.דרֹומא' ָָ

(èé)íéøNò úçz äNòz óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL LøwäézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

åéúãé: §Ÿ¨«

(ë)íéøNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−
Lø÷: ¨«¤

(àë)úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©
úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwäãçàä Løwä: ©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(áë):íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈©«£¤−¦¨¬§¨¦«

i"yx£È˙k¯ÈÏe∑.אחֹורים והּמערב ּפנים מזרח קרּוי ּבּמזרח, ׁשהּפתח ּולפי 'ולסיפי'. ּכתרּגּומֹו: סֹוף, לׁשֹון ¿«¿¿≈ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הראׁש הּוא ׁשהּפנים סֹוף, ˜¯ÌÈL.וזהּו ‰ML ‰NÚz∑ רחב אּמֹות ט' .הרי ְִֶֶַָָֹ«¬∆ƒ»¿»ƒֲֵַַֹ

(âë)ïkLnä úòö÷îì äNòz íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ©¦§¨®
:íéúëøia©©§¨¨«¦

ÔÈtcיח  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚיט  ˙BÁz „aÚz ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰BcÈƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰BcÈƒ̂ƒ

ÔÈ¯ÒÚכ  ‡etˆ Áe¯Ï ‡˙Èz ‡kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»∆¿ƒ
:ÔÈtc«ƒ

ÔÈÎÓÒכא  ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ
:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»»

zL‡כב  „aÚz ‡·¯ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»«¿≈ƒ»
:ÔÈt„«ƒ

kLÓ‡כג  ˙ÈÂÊÏ „aÚz ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ«¿≈¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

l` dX`' `N` ,'DzFg` l` dX ¦̀¨¤£¨¤¨¦¨¤
:xnFlkE ,Fnvr iptA oipr `Ed 'DzFg £̀¨¦§¨¦§¥©§§©

dpiidY miWxTd lM zFcizFpeEkn- §¨©§¨¦¦§¤¨§¨
- WxTd iarA onFwnaE ozCnA zFeẄ§¦¨¨¦§¨¨¢¦©¤¤

mdivixg EidIW ,Ef cbpM EflW §¤¤¤¦§£¦¥¤¤
miWxTd`NW icM ,Ef zcnM Ef mieW ©§¨¦¨¦§¦©§¥¤Ÿ

zFci iYW Eidi,miWxw ipW lW ¦§§¥¨¤§¥§¨¦
,odipiAW wgxOA F` onFwnA zFpFW¦§¨©¤§¨¤¥¥¤

:oFbMdkEWn Efe mipR cvl dkEWn Ef §§¨§©§¦§§¨
,WxTd iarA uEg cvluFxgi `N` §©¨¢¦©¤¤¤¨©£

,oNEkA deW xEriWA miWxTd lM zFci§¨©§¨¦§¦¨¤§¨
dO` `EdW.x`FanM ,zwiIEcn ¤©¨§¤¤©§¨

'zFci' lW mEBxze:`Ed qFlwpE`A §©§¤¨§§§

W itl ,'oixiv'zFcIdixivl zFnFC ¦¦§¦¤©¨§¦¥
oYtOd ixFgA miqpkPd zlCd©¤¤©¦§¨¦§¥©¦§¨
mixiv ici lr zxBqpe zgYtp zlCd]©¤¤¦§©©§¦§¤¤©§¥¦¦
xiSd ,dHnlE dlrnl dPOn mihlFAd©§¦¦¤¨§©§¨§©¨©¦
xiSde ,sFwWOA uErp dlrnNW¤§©§¨¨©©§§©¦
[zlCd oYtnAW xFgA uErp dHnNW: ¤§©¨¨©¤§¦§©©¤¤

gi dxez
(gi)aâð úàôì.äðîéú ä.mFxC cvl ¦§©¤§¨¥¨¨§©¨

eEf 'd`R' oi`o`M dxEn`doFWl §¥¥¨¨£¨¨§
'rFvwn'(dPiR ,zief)gExd lM `N` , ¦§©¨¦¦¨¤¨¨¨©

(FMx` lkl cSd),'d`t' diExw ©©§¨¨§§¨¥¨
EFnEBxzMqFlwpE`Axair gExl' : §©§§§§§©¥©

'`nFxC:mFxCd cv gExl -hi dxez ¨¨§©©©¨

(ak)éúkøéìedOi oMWOd.sFql §©§§¥©¦§¨¨¨§
'miizkxi' .axrn cvA EpiidC ,oMWOd©¦§¨§©§§©©£¨©§¨©¦

`Ed 'Kxi' oFWNn `EdW,'sFq' oFWl ¤¦§¨¥§
FnEBxzM:qFlwpE`A'itiiqle' §©§§§§§¦§¨¥
[itFqlE]gzRdW itlE .did,gxfOA §¥§¦¤©¤©¨¨©¦§¨

iExwdaxrOde ,'mipR' gxfn ¨©¦§¨¨¦§©©£¨
,'sFq' Edfe ,'miixFg`'itlmipRdW £©¦§¤§¦¤©¨¦

W`xd `EdsEBd sFqA `Ed KxIde ¨Ÿ§©¨¥§©
(`"ry):

.íéLø÷ äML äNòzagFxA Wxw lM ©£¤¦¨§¨¦¨¤¤§©
,ivge dO`agFx zFO` rWY ixd ©¨¨¥¦£¥¥©©©

:(65.1=9) miWxw dXWlbk dxez §¦¨§¨¦

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy

i"yx£˙Úˆ˜ÓÏ ‰NÚz ÌÈL¯˜ ÈLe∑ ׁשמֹונה ּכל ּדרֹומית. למערבית ואחד מערבית, צפֹונית למקצֹוע אחד ¿≈¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
נראֹות  מּזֹו אּמה וחצי מּזֹו אּמה חצי אּלא הּמׁשּכן ּבחלל אינן הׁשּתים ׁשאּלּו אּלא הן, אחד ּבסדר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָקרׁשים

רחּבֹו להׁשלים והּדרֹום,ּבחלל הּצפֹון הּמׁשּכן קרׁשי עבי אמֹות ּכנגד ּבאֹות מּזה והאּמה מּזה והאּמה לעׂשר, ְְְְְְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשוה  מּבחּוץ המקצֹוע ׁשּיהא .ּכדי ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

(ãë)-ìò íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàú eéäéå§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©
ì äéäé ïk úçàä úòahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬

:eéäé úòö÷nä©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«
i"yx£‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ∑ האדנים ׁשני ׂשפת עבי יפסיק ׁשּלא מּלמּטה, לזה זה ּתֹואמים הּקרׁשים ּכל ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבֹולט  הּקרׁש רחב ׁשּיהא מּצּדיהן, חרּוצים הּידֹות צירי ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו מּזֹו, זֹו להרחיקן ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּביניהם,
וקרׁש לזה, זה ּתֹואמים ונמצאּו ׁשאצלֹו, הּקרׁש וכן האדן, ׂשפת את לכּסֹות הּקרׁש, לידי חּוץ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלצּדיו,
יפרידּו ׁשּלא ּכדי והּדרֹומי, הּצפֹוני קרׁש צד ׁשל חריץ ּכנגד ּבעביֹו, לרחּבֹו חרּוץ הּמערב ׁשּבסדר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּמקצֹוע

ּביניהם  ˙ÌÈn.האדנים eÈ‰È ÂcÁÈÂ∑ ּתאֹומים ¯‡BL.ּכמֹו ÏÚ∑קרׁש ‰‡Á˙.ׁשל ˙Úah‰ Ï‡∑ ּכל ֲִֵֵֶָָ¿«¿»ƒ¿«ƒְְִ«…ֶֶֶ∆««««»∆»ָ
אחת. ּבטּבעת ּומכניסֹו טּבעת, עבי ּכדי צּדיו ּבׁשני חריצין ׁשני ּברחּבֹו מלמעלה חרּוץ היה וקרׁש ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָקרׁש

הן, קבּועֹות אם ידעּתי לא טּבעֹות, אֹותן אבל ׁשאצלֹו, לּקרׁש מתאים ּובּקרׁשנמצא, מטלטלֹות. אם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ÔÈeÎÓכד  ÔB‰È ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈeÎÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¿¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï È‰È Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ¯ ÏÚ«≈≈¿ƒ¿¿»¬»≈¿≈¿«¿≈

:ÔB‰È ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk).úòö÷îì äNòz íéLø÷ éðLe§¥§¨¦©£¤¦§ª§Ÿ
zFIeGA dUrY mitqFp miWxw ipW§¥§¨¦¨¦©£¤©¨¦

,axrOd cvAWrFvwnl cg`,zief) ¤§©©©£¨¤¨§¦§©¨¦
(dPiRcg`e ,ziaxrnÎzipFtv ¦¨§¦©£¨¦§¤¨

.zinFxCÎziaxrnlcixtdW s`e §©£¨¦§¦§©¤¦§¦
oiA aEzMdrvn` lW 'miWxTd dXW' ©¨¥¦¨©§¨¦¤¤§©

'miWxTd ipW' oial otFCd©¤§¥§¥©§¨¦
mFwn lMn ,zFrFvwOAWdpFnW lM ¤©¦§¦¨¨¨§¨

miWxwaxrn cvAW ElNdxcqA §¨¦©¨¤§©©£¨§¥¤
cg`(zg` dxEWA)od,mipEzp`N` ¤¨§¨©©¥§¦¤¨

miYXd EN`WzFIeGAWmpi` ,mi`xp ¤¥©§©¦¤©¨¦¥¨¦§¦
mAgx `FlnoMWOd llgAmiptAn §¨§¨©£©©¦§¨¦¦§¦

miIrvn`d miWxTd zWW znbEcM, §§©¥¤©§¨¦¨¤§¨¦¦
`N`wxn dO` ivgzieGAW WxTd o ¤¨©£¦©¨¦©¤¤¤©¨¦

llgA zF`xp EGn dO` ivge EG©£¦©¨¦¦§¤¨¨
KxvPd itM ,oMWOdFAgx milWdl ©¦§¨§¦©¦§¨§©§¦¨§

oMWOd llg lWxUrlzFO`e ,ENi` ¤£©©¦§¨§¤¤©§¦
dO`dzxzFPddO`de dGnzxzFPd ¨©¨©¤¤¦¤§¨©¨©¤¤

iWxw iar zFO` cbpM zF`A dGn¦¤¨§¤¤©¢¦©§¥
mFxCde oFtSd oMWOdipW - ©¦§¨©¨§©¨§¥

Eid ,oMWOd axrn zFIefAW miWxTd©§¨¦¤§¨¦©£©©¦§¨¨
ici lr cv lkA zg` dO` mixYqEn§¨¦©¨©©§¨©©§¥

mFxce oFtv cvAW miWxTd iaricM , ¢¦©§¨¦¤§©¨§¨§¥
deW uEgAn rFvwOd `dIW¤§¥©¦§©¦©¨¤

,FrEAixAdid uEgAn oMWOd agFxe §¦§©©¦§¨¦©¨¨
:dO` a"ick dxez ©¨

(ck).ähîlî íéîàBú eéäéålM §¦§£¦¦§©¨¨

miWxTdEidimin`FYmieW) ©§¨¦¦§£¦¨¦
(mini`znE`NW ,dHnNn dfl df ©§¦¦¤¨¤¦§©¨¤Ÿ

mipc`d ipW ztU iar wiqti©§¦¢¦§©§¥¨£¨¦
.EGn Ef mwigxdl mdipiA,xnFlM ¥¥¤§©§¦¨¦§©

Eidi WxTd iCv ipXn mipc`d ilzM̈§¥¨£¨¦¦§¥¦¥©¤¤¦§
EcnrIW icM ,WxTd agFx mr mieẄ¦¦©©¤¤§¥¤©©§

dfl df micEnv miWxTdEdf , ©§¨¦§¦¤¨¤¤
iYWxiRWdlrnl(fi weqt)ixiv EidIW , ¤¥©§¦§©§¨¤¦§¦¥

,odiCSn mivExg zFcId`NW ,xnFlM ©¨£¦¦¦¥¤§©¤Ÿ
WxTd agFx mr mieW zFcId iCv Eidi¦§¦¥©¨¨¦¦©©¤¤
lMn miqpkpe mivExg `N` ,uEgAn¦©¤¨£¦§¦§¨¦¦¨
,oc`d ztU iarM dO` rax miccSd©§¨¦¤©©¨¨¢¦§©¨¤¤

icMWxTd agFx `dIWlrOW §¥¤§¥©©¤¤¤¥©
,zFcIdhlFAdO` raxuEg eiCvl ©¨¥¤©©¨§¦¨

icil(zFcil),WxTdElkEIW otF`A ¦¥¦©¤¤§¤¤§
zFQklixnbloc`d ztU z`xg`l §©§©§¦¤§©¨¤¤§©©

ipW agFxe ,zFcId FA EqpkEdW¤§§©¨§©§¥
WxTd agFxl deW eiCgi mipc`doke , ¨£¨¦©§¨¨¤§©©¤¤§¥

W WxTdKEnQFlv`,FzFnM didi ©¤¤¤¨¤§¦§¤§
E`vnpemiWxTdmin`Fz(micEnv) §¦§§©§¨¦£¦§¦

e .dfl dfipW min`FY Eidi ok ¤¨¤§¥¦§£¦§¥
cvAW miWxTl zFIeGAW miWxTd©§¨¦¤©¨¦©§¨¦¤§©

xW`M ,mFxce oFtvrFvwOd Wxw ¨§¨©£¤¤¤©¦§©
(zieGd)uExg ,axrOd xcqAW ©¨¦¤§¥¤©©£¨¨

cv lW uixg cbpM FiarA FAgxl§¨§§¨§§¤¤¨¦¤©
W icM inFxCde ipFtSd WxwWxTd ¤¤©§¦§©§¦§¥¤©¤¤

WxTl cEnv didi ,axrn cv ziefAW¤§¨¦©©£¨¦§¤¨©¤¤

e ,mFxce oFtv cv sFqAWEcixti `N ¤§©¨§¨§Ÿ©§¦
iztUmdipiA mipc`d: ¦§¥¨£¨¦¥¥¤

.íénú eéäé åcçéåFWExiR 'miOY'FnM §©§¨¦§©¦©¦¥§
'min`Fz'df mini`znE mieW ,xnFlM . £¦§©¨¦©§¦¦¤

dfl(oexkfd): ¨¤
.BLàø ìòFW`x lr xnFlMlWlM ©Ÿ§©©Ÿ¤¨

Wxw(oexkfd): ¤¤
.úçàä úòahä ìàmiWxTdW icM ¤©©©©¨¤¨§¥¤©§¨¦

Wxw lM did ,dlrnl min`FY Eidi¦§£¦§©§¨¨¨¨¤¤
.zg` zrAhA FCvNW WxTl xAEgn§¨©¤¤¤§¦§©©©©©

?cviMuExg did Wxwe Wxw lM ¥©¨¤¤¨¤¤¨¨¨
ipWA oivixg ipW FAgxa dlrnln¦§©§¨§¨§§¥£¦¦¦§¥

eiCv,dlrnl WxTd agFx iCv ipXn - ¦¨¦§¥¦¥©©¤¤§©§¨
,dvw lMn rAv` xEriW wgxnA§¤§©¦¤§©¦¨¨¤

`id uixgd zCinE,zrAh iaFr icM ¦©¤¨¦¦§¥¦©©©
zg` zrAhA FqipknEzg` zrAh - ©§¦§©©©©©©©©©©

mivixgd ipW KFzA dpEzp dzid̈§¨§¨§§¥©£¦¦
df WxwAW oini uixgA ,mikEnQd©§¦©£¦¨¦¤§¤¤¤
,FCvl cnFrd WxTAW l`nU uixgaE©£¦§Ÿ¤©¤¤¨¥§¦

`vnpWxw lMmi`zncEnv) ¦§¨¨¤¤©§¦¨
(xAEgnEFlv`W WxTl.i"yx xirne: §¨©¤¤¤¤§

m` iYrci `l zFrAh ozF` la £̀¨¨©¨Ÿ¨©§¦¦
od zFrEawdid oMWOdWM mBW - §¥¤©§¤©¦§¨¨¨

KFzA zFrEaw Eid ,mdizFrqnA wxFtn§¨§©§¥¤¨§§
EidWkE ,cg` Wxw lW uixgd¤¨¦¤¤¤¤¨§¤¨
mitxvn wx Eid oMWOd z` micinrn©£¦¦¤©¦§¨¨©§¨§¦

Dl,ipXd WxTd z`zFlhlEhn m` ¨¤©¤¤©¥¦¦§§¨



עי dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy
ׁשוים  חריציהם לצד ׁשּיהיּו מׁשּוכה וזֹו ּפנים לצד מׁשּוכה זֹו ידֹות ׁשּתי יהיּו ׁשּלא ּכדי זֹו, ּכמּדת חּוץ זֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּמפּתן  ּבחֹורי הּנכנסים הּדלת לצירי ׁשּדֹומֹות לפי צירין, ידֹות ׁשל ותרּגּום אּמה. ׁשהּוא הּקרׁש .ּבעבי ְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(çé)Lø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤
:äðîéú äaâð úàôì¦§©−¤¬§¨¥¨«¨

i"yx£‰ÓÈ˙ ‰a‚ ˙‡ÙÏ∑ עבר 'לרּוח ּכתרּגּומֹו: ּפאה, קרּויה הרּוח ּכל אּלא מקצֹוע, לׁשֹון זֹו ּפאה אין ƒ¿«∆¿»≈»»ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
.דרֹומא' ָָ

(èé)íéøNò úçz äNòz óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL LøwäézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

åéúãé: §Ÿ¨«

(ë)íéøNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−
Lø÷: ¨«¤

(àë)úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©
úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwäãçàä Løwä: ©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(áë):íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈©«£¤−¦¨¬§¨¦«

i"yx£È˙k¯ÈÏe∑.אחֹורים והּמערב ּפנים מזרח קרּוי ּבּמזרח, ׁשהּפתח ּולפי 'ולסיפי'. ּכתרּגּומֹו: סֹוף, לׁשֹון ¿«¿¿≈ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הראׁש הּוא ׁשהּפנים סֹוף, ˜¯ÌÈL.וזהּו ‰ML ‰NÚz∑ רחב אּמֹות ט' .הרי ְִֶֶַָָֹ«¬∆ƒ»¿»ƒֲֵַַֹ

(âë)ïkLnä úòö÷îì äNòz íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ©¦§¨®
:íéúëøia©©§¨¨«¦

ÔÈtcיח  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚיט  ˙BÁz „aÚz ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰BcÈƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰BcÈƒ̂ƒ

ÔÈ¯ÒÚכ  ‡etˆ Áe¯Ï ‡˙Èz ‡kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»∆¿ƒ
:ÔÈtc«ƒ

ÔÈÎÓÒכא  ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ
:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»»

zL‡כב  „aÚz ‡·¯ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»«¿≈ƒ»
:ÔÈt„«ƒ

kLÓ‡כג  ˙ÈÂÊÏ „aÚz ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ«¿≈¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

l` dX`' `N` ,'DzFg` l` dX ¦̀¨¤£¨¤¨¦¨¤
:xnFlkE ,Fnvr iptA oipr `Ed 'DzFg £̀¨¦§¨¦§¥©§§©

dpiidY miWxTd lM zFcizFpeEkn- §¨©§¨¦¦§¤¨§¨
- WxTd iarA onFwnaE ozCnA zFeẄ§¦¨¨¦§¨¨¢¦©¤¤

mdivixg EidIW ,Ef cbpM EflW §¤¤¤¦§£¦¥¤¤
miWxTd`NW icM ,Ef zcnM Ef mieW ©§¨¦¨¦§¦©§¥¤Ÿ

zFci iYW Eidi,miWxw ipW lW ¦§§¥¨¤§¥§¨¦
,odipiAW wgxOA F` onFwnA zFpFW¦§¨©¤§¨¤¥¥¤

:oFbMdkEWn Efe mipR cvl dkEWn Ef §§¨§©§¦§§¨
,WxTd iarA uEg cvluFxgi `N` §©¨¢¦©¤¤¤¨©£

,oNEkA deW xEriWA miWxTd lM zFci§¨©§¨¦§¦¨¤§¨
dO` `EdW.x`FanM ,zwiIEcn ¤©¨§¤¤©§¨

'zFci' lW mEBxze:`Ed qFlwpE`A §©§¤¨§§§

W itl ,'oixiv'zFcIdixivl zFnFC ¦¦§¦¤©¨§¦¥
oYtOd ixFgA miqpkPd zlCd©¤¤©¦§¨¦§¥©¦§¨
mixiv ici lr zxBqpe zgYtp zlCd]©¤¤¦§©©§¦§¤¤©§¥¦¦
xiSd ,dHnlE dlrnl dPOn mihlFAd©§¦¦¤¨§©§¨§©¨©¦
xiSde ,sFwWOA uErp dlrnNW¤§©§¨¨©©§§©¦
[zlCd oYtnAW xFgA uErp dHnNW: ¤§©¨¨©¤§¦§©©¤¤

gi dxez
(gi)aâð úàôì.äðîéú ä.mFxC cvl ¦§©¤§¨¥¨¨§©¨

eEf 'd`R' oi`o`M dxEn`doFWl §¥¥¨¨£¨¨§
'rFvwn'(dPiR ,zief)gExd lM `N` , ¦§©¨¦¦¨¤¨¨¨©

(FMx` lkl cSd),'d`t' diExw ©©§¨¨§§¨¥¨
EFnEBxzMqFlwpE`Axair gExl' : §©§§§§§©¥©

'`nFxC:mFxCd cv gExl -hi dxez ¨¨§©©©¨

(ak)éúkøéìedOi oMWOd.sFql §©§§¥©¦§¨¨¨§
'miizkxi' .axrn cvA EpiidC ,oMWOd©¦§¨§©§§©©£¨©§¨©¦

`Ed 'Kxi' oFWNn `EdW,'sFq' oFWl ¤¦§¨¥§
FnEBxzM:qFlwpE`A'itiiqle' §©§§§§§¦§¨¥
[itFqlE]gzRdW itlE .did,gxfOA §¥§¦¤©¤©¨¨©¦§¨

iExwdaxrOde ,'mipR' gxfn ¨©¦§¨¨¦§©©£¨
,'sFq' Edfe ,'miixFg`'itlmipRdW £©¦§¤§¦¤©¨¦

W`xd `EdsEBd sFqA `Ed KxIde ¨Ÿ§©¨¥§©
(`"ry):

.íéLø÷ äML äNòzagFxA Wxw lM ©£¤¦¨§¨¦¨¤¤§©
,ivge dO`agFx zFO` rWY ixd ©¨¨¥¦£¥¥©©©

:(65.1=9) miWxw dXWlbk dxez §¦¨§¨¦

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy

i"yx£˙Úˆ˜ÓÏ ‰NÚz ÌÈL¯˜ ÈLe∑ ׁשמֹונה ּכל ּדרֹומית. למערבית ואחד מערבית, צפֹונית למקצֹוע אחד ¿≈¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
נראֹות  מּזֹו אּמה וחצי מּזֹו אּמה חצי אּלא הּמׁשּכן ּבחלל אינן הׁשּתים ׁשאּלּו אּלא הן, אחד ּבסדר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָקרׁשים

רחּבֹו להׁשלים והּדרֹום,ּבחלל הּצפֹון הּמׁשּכן קרׁשי עבי אמֹות ּכנגד ּבאֹות מּזה והאּמה מּזה והאּמה לעׂשר, ְְְְְְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשוה  מּבחּוץ המקצֹוע ׁשּיהא .ּכדי ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

(ãë)-ìò íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàú eéäéå§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©
ì äéäé ïk úçàä úòahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬

:eéäé úòö÷nä©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«
i"yx£‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ∑ האדנים ׁשני ׂשפת עבי יפסיק ׁשּלא מּלמּטה, לזה זה ּתֹואמים הּקרׁשים ּכל ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבֹולט  הּקרׁש רחב ׁשּיהא מּצּדיהן, חרּוצים הּידֹות צירי ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו מּזֹו, זֹו להרחיקן ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּביניהם,
וקרׁש לזה, זה ּתֹואמים ונמצאּו ׁשאצלֹו, הּקרׁש וכן האדן, ׂשפת את לכּסֹות הּקרׁש, לידי חּוץ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלצּדיו,
יפרידּו ׁשּלא ּכדי והּדרֹומי, הּצפֹוני קרׁש צד ׁשל חריץ ּכנגד ּבעביֹו, לרחּבֹו חרּוץ הּמערב ׁשּבסדר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּמקצֹוע

ּביניהם  ˙ÌÈn.האדנים eÈ‰È ÂcÁÈÂ∑ ּתאֹומים ¯‡BL.ּכמֹו ÏÚ∑קרׁש ‰‡Á˙.ׁשל ˙Úah‰ Ï‡∑ ּכל ֲִֵֵֶָָ¿«¿»ƒ¿«ƒְְִ«…ֶֶֶ∆««««»∆»ָ
אחת. ּבטּבעת ּומכניסֹו טּבעת, עבי ּכדי צּדיו ּבׁשני חריצין ׁשני ּברחּבֹו מלמעלה חרּוץ היה וקרׁש ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָקרׁש

הן, קבּועֹות אם ידעּתי לא טּבעֹות, אֹותן אבל ׁשאצלֹו, לּקרׁש מתאים ּובּקרׁשנמצא, מטלטלֹות. אם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ÔÈeÎÓכד  ÔB‰È ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈeÎÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¿¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï È‰È Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ¯ ÏÚ«≈≈¿ƒ¿¿»¬»≈¿≈¿«¿≈

:ÔB‰È ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk).úòö÷îì äNòz íéLø÷ éðLe§¥§¨¦©£¤¦§ª§Ÿ
zFIeGA dUrY mitqFp miWxw ipW§¥§¨¦¨¦©£¤©¨¦

,axrOd cvAWrFvwnl cg`,zief) ¤§©©©£¨¤¨§¦§©¨¦
(dPiRcg`e ,ziaxrnÎzipFtv ¦¨§¦©£¨¦§¤¨

.zinFxCÎziaxrnlcixtdW s`e §©£¨¦§¦§©¤¦§¦
oiA aEzMdrvn` lW 'miWxTd dXW' ©¨¥¦¨©§¨¦¤¤§©

'miWxTd ipW' oial otFCd©¤§¥§¥©§¨¦
mFwn lMn ,zFrFvwOAWdpFnW lM ¤©¦§¦¨¨¨§¨

miWxwaxrn cvAW ElNdxcqA §¨¦©¨¤§©©£¨§¥¤
cg`(zg` dxEWA)od,mipEzp`N` ¤¨§¨©©¥§¦¤¨

miYXd EN`WzFIeGAWmpi` ,mi`xp ¤¥©§©¦¤©¨¦¥¨¦§¦
mAgx `FlnoMWOd llgAmiptAn §¨§¨©£©©¦§¨¦¦§¦

miIrvn`d miWxTd zWW znbEcM, §§©¥¤©§¨¦¨¤§¨¦¦
`N`wxn dO` ivgzieGAW WxTd o ¤¨©£¦©¨¦©¤¤¤©¨¦

llgA zF`xp EGn dO` ivge EG©£¦©¨¦¦§¤¨¨
KxvPd itM ,oMWOdFAgx milWdl ©¦§¨§¦©¦§¨§©§¦¨§

oMWOd llg lWxUrlzFO`e ,ENi` ¤£©©¦§¨§¤¤©§¦
dO`dzxzFPddO`de dGnzxzFPd ¨©¨©¤¤¦¤§¨©¨©¤¤

iWxw iar zFO` cbpM zF`A dGn¦¤¨§¤¤©¢¦©§¥
mFxCde oFtSd oMWOdipW - ©¦§¨©¨§©¨§¥

Eid ,oMWOd axrn zFIefAW miWxTd©§¨¦¤§¨¦©£©©¦§¨¨
ici lr cv lkA zg` dO` mixYqEn§¨¦©¨©©§¨©©§¥

mFxce oFtv cvAW miWxTd iaricM , ¢¦©§¨¦¤§©¨§¨§¥
deW uEgAn rFvwOd `dIW¤§¥©¦§©¦©¨¤

,FrEAixAdid uEgAn oMWOd agFxe §¦§©©¦§¨¦©¨¨
:dO` a"ick dxez ©¨

(ck).ähîlî íéîàBú eéäéålM §¦§£¦¦§©¨¨

miWxTdEidimin`FYmieW) ©§¨¦¦§£¦¨¦
(mini`znE`NW ,dHnNn dfl df ©§¦¦¤¨¤¦§©¨¤Ÿ

mipc`d ipW ztU iar wiqti©§¦¢¦§©§¥¨£¨¦
.EGn Ef mwigxdl mdipiA,xnFlM ¥¥¤§©§¦¨¦§©

Eidi WxTd iCv ipXn mipc`d ilzM̈§¥¨£¨¦¦§¥¦¥©¤¤¦§
EcnrIW icM ,WxTd agFx mr mieẄ¦¦©©¤¤§¥¤©©§

dfl df micEnv miWxTdEdf , ©§¨¦§¦¤¨¤¤
iYWxiRWdlrnl(fi weqt)ixiv EidIW , ¤¥©§¦§©§¨¤¦§¦¥

,odiCSn mivExg zFcId`NW ,xnFlM ©¨£¦¦¦¥¤§©¤Ÿ
WxTd agFx mr mieW zFcId iCv Eidi¦§¦¥©¨¨¦¦©©¤¤
lMn miqpkpe mivExg `N` ,uEgAn¦©¤¨£¦§¦§¨¦¦¨
,oc`d ztU iarM dO` rax miccSd©§¨¦¤©©¨¨¢¦§©¨¤¤

icMWxTd agFx `dIWlrOW §¥¤§¥©©¤¤¤¥©
,zFcIdhlFAdO` raxuEg eiCvl ©¨¥¤©©¨§¦¨

icil(zFcil),WxTdElkEIW otF`A ¦¥¦©¤¤§¤¤§
zFQklixnbloc`d ztU z`xg`l §©§©§¦¤§©¨¤¤§©©

ipW agFxe ,zFcId FA EqpkEdW¤§§©¨§©§¥
WxTd agFxl deW eiCgi mipc`doke , ¨£¨¦©§¨¨¤§©©¤¤§¥

W WxTdKEnQFlv`,FzFnM didi ©¤¤¤¨¤§¦§¤§
E`vnpemiWxTdmin`Fz(micEnv) §¦§§©§¨¦£¦§¦

e .dfl dfipW min`FY Eidi ok ¤¨¤§¥¦§£¦§¥
cvAW miWxTl zFIeGAW miWxTd©§¨¦¤©¨¦©§¨¦¤§©

xW`M ,mFxce oFtvrFvwOd Wxw ¨§¨©£¤¤¤©¦§©
(zieGd)uExg ,axrOd xcqAW ©¨¦¤§¥¤©©£¨¨

cv lW uixg cbpM FiarA FAgxl§¨§§¨§§¤¤¨¦¤©
W icM inFxCde ipFtSd WxwWxTd ¤¤©§¦§©§¦§¥¤©¤¤

WxTl cEnv didi ,axrn cv ziefAW¤§¨¦©©£¨¦§¤¨©¤¤

e ,mFxce oFtv cv sFqAWEcixti `N ¤§©¨§¨§Ÿ©§¦
iztUmdipiA mipc`d: ¦§¥¨£¨¦¥¥¤

.íénú eéäé åcçéåFWExiR 'miOY'FnM §©§¨¦§©¦©¦¥§
'min`Fz'df mini`znE mieW ,xnFlM . £¦§©¨¦©§¦¦¤

dfl(oexkfd): ¨¤
.BLàø ìòFW`x lr xnFlMlWlM ©Ÿ§©©Ÿ¤¨

Wxw(oexkfd): ¤¤
.úçàä úòahä ìàmiWxTdW icM ¤©©©©¨¤¨§¥¤©§¨¦

Wxw lM did ,dlrnl min`FY Eidi¦§£¦§©§¨¨¨¨¤¤
.zg` zrAhA FCvNW WxTl xAEgn§¨©¤¤¤§¦§©©©©©

?cviMuExg did Wxwe Wxw lM ¥©¨¤¤¨¤¤¨¨¨
ipWA oivixg ipW FAgxa dlrnln¦§©§¨§¨§§¥£¦¦¦§¥

eiCv,dlrnl WxTd agFx iCv ipXn - ¦¨¦§¥¦¥©©¤¤§©§¨
,dvw lMn rAv` xEriW wgxnA§¤§©¦¤§©¦¨¨¤

`id uixgd zCinE,zrAh iaFr icM ¦©¤¨¦¦§¥¦©©©
zg` zrAhA FqipknEzg` zrAh - ©§¦§©©©©©©©©©©

mivixgd ipW KFzA dpEzp dzid̈§¨§¨§§¥©£¦¦
df WxwAW oini uixgA ,mikEnQd©§¦©£¦¨¦¤§¤¤¤
,FCvl cnFrd WxTAW l`nU uixgaE©£¦§Ÿ¤©¤¤¨¥§¦

`vnpWxw lMmi`zncEnv) ¦§¨¨¤¤©§¦¨
(xAEgnEFlv`W WxTl.i"yx xirne: §¨©¤¤¤¤§

m` iYrci `l zFrAh ozF` la £̀¨¨©¨Ÿ¨©§¦¦
od zFrEawdid oMWOdWM mBW - §¥¤©§¤©¦§¨¨¨

KFzA zFrEaw Eid ,mdizFrqnA wxFtn§¨§©§¥¤¨§§
EidWkE ,cg` Wxw lW uixgd¤¨¦¤¤¤¤¨§¤¨
mitxvn wx Eid oMWOd z` micinrn©£¦¦¤©¦§¨¨©§¨§¦

Dl,ipXd WxTd z`zFlhlEhn m` ¨¤©¤¤©¥¦¦§§¨



dnexzעב zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy
ׁשהּדרֹומי  לֹומר ורֹוצה קאי, אּלמּטה והּצפֹוני' 'הּדרֹומי מּלֹות ּכי (נראה, הּקרׁש ּבעבי טּבעת היתה ְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּבּמקצע
הּמערבי. קרׁש ּבעבי לֹומר רֹוצה קרׁש, ּבעבי טּבעת היתה ּׁשּכתב ּומה לתֹוכֹו, נכנס וכּו' ּקרׁש וראׁש ְְְְְְְֲֳֳִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוהּצפֹוני 

נמצאּו, לתֹוכֹו. נכנס מערב ׁשּבסדר הּמקצֹוע קרׁש וראׁש והּצפֹוני, הּדרֹומי מחּברים ודּו"ק) הּכתלים .ׁשני ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
Ì‰ÈLÏ ‰È‰È Ôk∑ הּמקצעֹות לׁשני וכן הּמערבי ולּקרׁש צפֹון ׁשּבסֹוף לּקרׁש ׁשּבּמקצֹוע, הּקרׁשים .לׁשני ≈ƒ¿∆ƒ¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

(äë)óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäåøNò äML §¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«
i"yx£ÌÈL¯˜ ‰ÓL eÈ‰Â∑."למקצעת ּתעׂשה קרׁשים ּוׁשני קרׁשים, ׁשּׁשה "ּתעׂשה למעלה: האמּורֹות הן ¿»¿…»¿»ƒְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

היה  הּמׁשּכן': ּבמלאכת הּקרׁשים סדר 'מעׂשה ּבּמׁשנה, ׁשנּויה ּכ מערבי. ּבסדר קרׁשים ׁשמֹונה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָנמצאּו,
ּבאמצע, חציֹו והחריץ מּכאן, ורביע מּכאן רביע מּלמּטה, הּקרׁש את וחֹורץ חלּולים האדנים את ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעֹוׂשה
סּלם  ׁשליבֹות ׁשני ּכמין חוקין'), ׁשני 'ּכמין ׁשהּגרסא נראה (ולי חּמּוקין ׁשני ּכמין ידֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻועׂשה
לׁשֹון  והּוא הּסּלם, עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן ּבחלל להּכנס ּומׁשּפֹות מּזֹו זֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻֻהּמבּדלֹות
וחֹורץ  אדנים", ׁשני אדנים, "ׁשני ׁשּנאמר: אדנים, ׁשני לתֹו ּומכניסן ׁשליבה, ּכמין עׂשּויֹות ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"מׁשּלבֹות",

zL‡כה  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÂƒ¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«

:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

lrn ozF` milhFp Eid `OW F` - od¥¤¨¨§¦¨¥©
,oMWOd z` EwxiRWM miWxTd©§¨¦§¤¥§¤©¦§¨

cxtpA ozF` milhlhnE.xfeg i"yx §©§§¦¨§¦§¨
:zerahd oipr z` x`alWxTaE©¤¤

rFvwOAWcvAW zFIeGd iWxwA - ¤©¦§©§©§¥©¨¦¤§©
mikEnQd miWxTd ipW FAW ,axrn©£¨¤§¥©§¨¦©§¦
`N` ,zg` dxEWA mixCEqn mpi ¥̀¨§¨¦§¨©©¤¨
,df lW Fiar lEn cnFr df lW FAgẍ§¤¤¥¨§¤¤
inFxCd WxTd iarA zrAh did̈¨©©©¨¢¦©¤¤©§¦

ipFtSdemFxCd dvwAW WxTA - §©§¦©¤¤¤¦§¥©¨
dvwAW WxTA oke ,(axrnÎmFxC)§©£¨§¥©¤¤¤¦§¥
zrAHd dzid ,(axrnÎoFtv) oFtSd©¨§©£¨¨§¨©©©©
lkA FnM ,WxTd agFxA uixgA dpEzp§¨§¨¦§©©¤¤§§¨

,miWxTdrFvwOd Wxw W`xe ©§¨¦§Ÿ¤¤©¦§©
xcqAW(zxEWAW),axrncaNn ¤§¥¤¤§©©£¨¦§©

WxTd l` FxEAige dlibxd Fzvixg£¦¨¨§¦¨§¦¤©¤¤
,FiarA mB uExg did ,FCvl cnFrd̈¥§¦¨¨¨©§¨§
inFxCd WxTAW libxd uixgd cbpM§¤¤¤¨¦¨¨¦¤©¤¤©§¦

`Ede ,ipFtSdeFkFzl qpkpKFzl) §©§¦§¦§©§§
,(ipFtSd F` ,inFxCd WxTAW zrAHd©©©©¤©¤¤©§¦©§¦

KM ici lremilzMd ipW E`vnp §©§¥¨¦§§§¥©§¨¦
mixAEgnDAW KxCd DzF`A ,cgi §¨¦©©§¨©¤¤¤¨

cgi miWxTd lM mixAEgn(ipewfg): §¨¦¨©§¨¦©©
ì äéäé ïk.íäéðLlMW KxcM ,xnFlM ¥¦§¤¦§¥¤§©§¤¤¤¨

,miccSd ipWA mivExg Eid miWxTd©§¨¦¨£¦¦§¥©§¨¦
xAgl mdA dpEzp dzid zg` zrAhe§©©©©©¨§¨§¨¨¤§©¥

didi oM ,miWxw ipW lM oiAipWl ¥¨§¥§¨¦¥¦§¤¦§¥
,rFvwOAW miWxTdzg` zrAh ©§¨¦¤©¦§©©©©©©

ztYEWnWxTle oFtv sFqAW WxTl §¤¤©¤¤¤§¨§©¤¤
iaxrOdcgi mxAgl.aEzMd KWnde ©©£¨¦§©§¨©©§¤§¥©¨

:FWExiR 'Eidi zrvwOd ipWl'oke ¦§¥©¦§ŸŸ¦§¥§¥
,zFrFvwOd ipWldidi oM ,xnFlM ¦§¥©¦§§©¥¦§¤

WxTdW KxcM ,zFIeGd iYWA xcQd©¥¤¦§¥©¨¦§¤¤¤©¤¤
xAEgn did zipFtv ziaxrn ziefAW¤§¨¦©£¨¦§¦¨¨§¨
oM ,oFtv cvAW oFxg`d WxTd mr¦©¤¤¨©£¤§©¨¥
zinFxC ziaxrn ziefAW WxTd `di§¥©¤¤¤§¨¦©£¨¦§¦
WxTd mr zg` zrAhA xAEgn§¨§©©©©©¦©¤¤

oFxg`dFl KEnQd mFxC cvAW ¨©£¤§©¨©¨
(miyxtn):dk dxez

(dk).íéLø÷ äðîL eéäåotFCA §¨§Ÿ¨§¨¦©¤
e ,xAcn aEzMd iaxrOdmdmzF` ©©£¨¦©¨§©¥§¥¨

miWxTddlrnl mixEn`dÎak miweqt) ©§¨¦¨£¦§©§¨
(bk:'dOi oMWOd izMxilEdUrY §©§§¥©¦§¨¨¨©£¤

dUrY miWxw ipWE ,miWxw dXW¦¨§¨¦§¥§¨¦©£¤
'zFrvEwnlmiWxw dpnW E`vnp , ¦§§¦§§§Ÿ¨§¨¦

.iaxrn xcqAz` dxvwa mkqn i"yx §¥¤©£¨¦
ici lr ,mzn`zde miyxwd zvixg dyrn

:`ziixad oeyl z`addiEpW KM̈§¨
miWxTd xcq dUrn dpWOaotF` - ©¦§¨©£¥¥¤©§¨¦¤

min`FY EidIW miWxTd ziIUr£¦©©§¨¦¤¦§£¦
,dHnlE dlrnloMWOd zk`lnA §©§¨§©¨¦§¤¤©¦§¨

(oMWOd zk`lnC `ziixaA)did : §¨©§¨¦§¤¤©¦§¨¨¨
uxFge ,milElg mipc`d z` dUFr¤¤¨£¨¦£¦§¥

dHnNn WxTd z`eiccv lkA - ¤©¤¤¦§©¨§¨§¨¨
WxTd agFx x`Wpe ,dO` rax uxFg¥¤©©¨§¦§©©©¤¤
agFx rvn`A uxFg KM xg`e ,dO ©̀¨§©©¨¥§¤§©©

ipXn zFhilA iYW FA xizFnE ,WxTd©¤¤¦§¥§¦¦§¥
,eiccvriaxFAgxriaxe o`MnFAgx §¨¨¨¦©¨§¦¨§¨¦©¨§
,o`Mn,cv lkA dO` rax mdW ¦¨¤¥¤©©¨§¨©

rvn`a Fivg uixgdeuixgde - §¤¨¦¤§¨¤§©§¤¨¦
ivgM FAgx zFhilAd oiA irvn`d̈¤§¨¦¥©§¦¨§©£¦
`EdW ,cv lMn uExgd WxTd agFx©©¤¤¤¨¦¨©¤

,dO` ivg agFxeKM ici lrFl dUr ©£¦©¨§©§¥¨¨¨
oiwEOg ipW oinM zFci iYWmilbx - §¥¨§¦§¥©¦©§©¦

'Kikxi iwEOg' :FnM](a ,f mixiyd xiy).[ §©¥§¥©¦
:i"yx xirneoinM' `qxBdW d`xp ile§¦¦§¤¤©¦§¨§¦

'oiweeg ipW[mNEq iAlW=],,xnFlM §¥£¨¦§©¥¨§©
zFcId EidIWzFailW iYW oinM ¤¦§©¨§¦§¥§¦

e ,EGn Ef zFlCaEOd mNEqokzFREWn ¨©§¨¦§¥§
icM odiccvA zFvExg -llgA qpMil £¦§¨¥¤§¥¦¨¥©£©

awpA zqpkPd dailWM ,oc`d̈¤¤¦§¦¨©¦§¤¤§¤¤
oFWl `Ede ,mNEQd icEOr©¥©¨§§

'zFaNEWn'dlrnl xEn`d(fi weqt), §¨¨¨§©§¨
zFcId EidW itloinM zFiEUr §¦¤¨©¨£§¦

dailW(oexkfd).jynd x`al xfeg i"yx §¦¨
:`ziixadedid zFci iYW ozF`oqipkn §¨§¥¨¨¨©§¦¨

xn`PW ,mipc` ipW KFzl(hi weqt) §§¥£¨¦¤¤¡©
mipc` ipW'iYWl cg`d WxTd zgY §¥£¨¦©©©¤¤¨¤¨¦§¥

eizciEmipc` ipWcg`d WxTd zgY §Ÿ¨§¥£¨¦©©©¤¤¨¤¨
eizci iYWlWxTd z` uxFge .' ¦§¥§Ÿ¨§¥¤©¤¤

dlrnln,eiCv ipWAo`Mn rAv`- ¦§©§¨¦§¥¦¨¤§©¦¨
rAv` xEriW wgxnA cg` uixg̈¦¤¨§¤§©¦¤§©

,cg` cvA FAgx dvwno`Mn rAv`e ¦§¥¨§§©¤¨§¤§©¦¨
on rAv` xEriW wgxnA cg` uixge -§¨¦¤¨§¤§©¦¤§©¦

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy
נפרדין  יהיּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל אחת טּבעת לתֹו ונֹותנן מּכאן, ואצּבע מּכאן אצּבע מלמעלה הּקרׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹאת
ּבסדר  למעלה, הּצעּתי ׁשּלּה והּפרּוׁש הּמׁשנה, היא ּכ וגֹו'". מּלמּטה תאמם "ויהיּו ׁשּנאמר: מּזה, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹזה

.המקראֹות  ְִַָ

(åë)éLø÷ì äMîç íéhL éöò íçéøá úéNòå§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬
:ãçàä ïkLnä-òìö¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

i"yx£ÌÁÈ¯·∑אׁשפריׁש ּובלע"ז עּברין, ˆÔkLn‰ŒÚÏ.ּכתרּגּומֹו: ÈL¯˜Ï ‰MÓÁ∑ אּלא הן, ג' ה', אּלּו ¿ƒƒְְְְִַַַַ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ
הּכתל, חצי עד מבריח וזה הּכתל, חצי עד מבריח זה חתיכֹות: מּׁשּתי עׂשּוי והּתחּתֹון העליֹון ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹׁשהּבריח
ׁשנים  ותחּתֹון, ׁשעליֹון נמצא, לזה. זה ׁשּמּגיעין עד זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס וזה זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָזה
"והּבריח  ׁשּנאמר: קצהּו, ועד הּכתל מּקצה ּומבריח הּכתל ּכל ּכנגד ארּכֹו האמצעי אבל ארּבע, ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשהן
לתֹוכן, להּכנס ּבּקרׁשים טּבעֹות להן היּו והּתח ּתֹונים ׁשהעליֹונים אלֿהּקצה". מןֿהּקצה מברח וגֹו' ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּתיכֹון
העליֹונה  הּטּבעת מן אחד חלק הּקרׁש, ּגבּה ׁשל אּמֹות עׂשר ּבתֹו מׁשּלׁשים קרׁש, לכל טּבעֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּתי
טּבעת  ּבין חלקים ּוׁשני הּקרׁש, אר רביע הּוא חלק וכל ּולמּטה, הּתחּתֹונה מן אחד וחלק ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּולמעלה,
הּקרׁשים  אּלא טּבעֹות, אין הּתיכֹון לּבריח אבל זֹו, ּכנגד זֹו מכּונֹות הּטּבעֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻלטּבעת,
הּקרׁשים". ּבתֹו" ׁשּנאמר: וזהּו זה, מּול זה מכּונין ׁשהם הּנקבים ּדר ּבהם נכנס והּוא ּבעבין, ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנקּובין

Èt„Ïכו  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,ipXd dvTdemiWxw ipW lk ©¨¤©¥¦§¨§¥§¨¦
did ,dfl df mikEnQdKFzl opzFp ©§¦¤¨¤¨¨§¨§
,adf lW zg` zrAhdpEzp dzidW ©©©©©¤¨¨¤¨§¨§¨

WxTAW uixgaE df WxwAW uixgA¤¨¦¤§¤¤¤¤¨¦¤©¤¤
,FCvl xW`Eidi `NW icMmiWxTd £¤§¦§¥¤Ÿ¦§©§¨¦

xn`PW ,dGn df oicxtp(ck weqt) ¦§¨¦¤¦¤¤¤¡©
dHnNn min`Fz Eidie'Eidi eCgie §¦§£¦¦§©¨§©§¨¦§

zg`d zrAHd l` FW`x lr miOz'. ©¦©Ÿ¤©©©©¨¤¨
DNW WExiRde ,dpWOd `id KM̈¦©¦§¨§©¥¤¨
:zF`xwOd xcqA dlrnl iYrSd¦©§¦§©§¨§¥¤©¦§¨

ek dxez
(ek).íçéøáFWExiRFnEBxzM §¦¦¥§©§

qFlwpE`A.'oixAr' :miMEx` zFhFn §§§©§¦£¦
miWxTd oiA mixaFrdf"rlaE , ¨§¦¥©§¨¦§©©

:y"ixty`
.ïkLnä òìö éLø÷ì äMîçlkl £¦¨§©§¥¤©©¦§¨§¨

,oMWOAW milzMd zWlXn lzFM¤¦§¤©§¨¦¤©¦§¨
.migixA dXng dUrmlE`eEN` ¨¨£¦¨§¦¦§¨¥

d,dXngwx mcFqiAdWlWmigixA ©£¦¨¦¨©§Ÿ¨§¦¦
;od,uEgAn miWxTd iAB lr mipW ¥§©¦©©¥©§¨¦¦©

rvn`A sqFp gixaE ,dHnlE dlrnl§©§¨§©¨¨¦©¨¨¤§©
dvTd on miWxTd iar KFzA xaFrd̈¥§¢¦©§¨¦¦©¨¤

dvTd l`oFilrd gixAdW `N` , ¤©¨¤¤¨¤©§¦©¨¤§
oFYgYdesEvx Fpi` ,uEgAn iEUrd §©©§¤¨¦©¥¨

,lzFMd lW zFO`d miWlW KxF` lkl§¨¤§¦¨©¤©¤
`N`df ,zFkizg iYXn iEUr ¤¨¨¦§¥£¦¤

gixan(mxAgnE miWxTd lr xaFr) ©§¦©¥©©§¨¦§©§¨
gixan dfe ,lzFMd ivg crFcbpMcr ©£¦©¤§¤©§¦©§¤§©

FMd ivgcSn zFrAHA qpkp df ,lz £¦©¤¤¦§©©©¨¦©
cr ,df cSn zFrAHA qpkp dfe ,df¤§¤¦§©©©¨¦©¤©

WE miWBtPdfl df oiriBOrvn`A ¤¦§¨¦©¦¦¤¨¤§¤§©
lzFMdW `vnp ,gixAddoFilr ©¤¦§¨¤©§¦©¨¤§

edoFYgzmPiddrAx` odW mipW §©©§¦¨§©¦¤¥©§¨¨
rAx`l miwNEgn migixA ipW)§¥§¦¦§¨¦§©§©

(zFkizgla` ,gixAdirvn`dsEvx £¦£¨©§¦©¨¤§¨¦¨
e `EdcbpM FMx`KxF`,lzFMd lM §¨§§¤¤¤¨©¤

,Edvw cre lzFMd dvwn gixanE©§¦©¦§¥©¤§©¨¥
FnMxn`PWoNdl(gk weqt)gixAde' : §¤¤¡©§©¨§©§¦©

oFkiYdmiWxTd KFzAon gixan ©¦§©§¨¦©§¦©¦
'dvTd l` dvTd. ©¨¤¤©¨¤

gixAd :'miWxTd KFzA okiYd gixAde'§©§¦©©¦Ÿ§©§¨¦©§¦©
,mixg`d migixAd on dpFW oFkiYd©¦¤¦©§¦¦¨£¥¦

WmigixAd oM,mipFYgYde mipFilrd ¤¥©§¦¦¨¤§¦§©©§¦
zFrAh odl EidzFrEaTdmiWxTA ¨¨¤©¨©§©§¨¦

uEgd onzFrAh iYW ,okFzl qpMdl ¦©§¦¨¥§¨§¥©¨
Wxw lklxEarA dlrnl cg` , §¨¤¤¤¨§©§¨©£

xEarA dHnl cg`e oFilrd gixAd©§¦©¨¤§§¤¨§©¨©£
Eide ,oFYgYd gixAdKFzA miWNEWn ©§¦©©©§§¨§¨¦§

- WxTd DaFB lW zFO` xUriYW ¤¤©¤©©¤¤§¥
oke ,oFYgYde oFilrd gixAl zFrAHd©©¨©§¦©¨¤§§©©§§¥
,oFkiYd gixAl WxTd KFzAW awPd©¤¤¤§©¤¤©§¦©©¦
dWlWA WxTd KxF`l miiEUr Eid̈£¦§¤©¤¤¦§¨
,deW mdipiA wgxOdW zFnFwn§¤©¤§¨¥¥¤¨¤
dWlWl WxTd z` miwNgn ENi`kE§¦§©§¦¤©¤¤¦§¨

:miwlgzrAHd on cg` wlg £¨¦¥¤¤¨¦©©©©
on cg` wlge ,dlrnlE dpFilrd̈¤§¨§©§¨§¥¤¤¨¦

gYd`Ed wlg lke ,dHnlE dpFY ©©§¨§©¨§¨¥¤
,WxTd KxF` riaxzFO` iYW `EdW §¦©¤©¤¤¤§¥©

,dvgnEmiwlg ipWEiwlg ipW - ¤¡¨§¥£¨¦§¥¤§¥
,zFO` Wng mdW ,riaxzrAh oiA §¦©¤¥¨¥©¥©©©

dpFilrzrAhl,dpFYgYipW oiaE ¤§¨§©©©©§¨¥§¥
.oFkiYd gixAd xaFr did miriaxd̈§¦¦¨¨¥©§¦©©¦
zFCnA KM lM wCwcl KxvEd KklE§¨§©§©§¥¨¨§¦

,wgxOdzFrAHd lM EidIW icM ©¤§¨§¥¤¦§¨©©¨
miWxTd lkAWEf cbpM Ef zFpEEkn ¤§¨©§¨¦§¨§¤¤

xWi ewA migixAd odA ExarIW icM; §¥¤©©§¨¤©§¦¦§©¨¨
zFrAh oi` oFkiYd gixAl la`llM, £¨©§¦©©¦¥©¨§¨

`N`lMmiaEwp miWxTdawp ¤¨¨©§¨¦§¦¤¤
WNEtn`Ede ,oiiarA(oFkiYd gixAd) §¨§¨§¨§©§¦©©¦

oipEEkn mdW miawPd KxC mdA qpkp¦§¨¨¤¤¤©§¨¦¤¥§¨¦
miWxTd lkAEdfe ,df lEn df §¨©§¨¦¤¤§¤

xn`PW(my)'miWxTd KFzA'(m"`x). ¤¤¡©§©§¨¦
Edf :'dvTd l` dvTd on gixan'©§¦©¦©¨¤¤©¨¤¤
oFkiYd gixAd oiA ipXd lCadd©¤§¥©¥¦¥©§¦©©¦

iM ,migixAd x`WlmigixAd ¦§¨©§¦¦¦©§¦¦
oFtSAW mipFYgYde mipFilrd̈¤§¦§©©§¦¤©¨

mFxCAWeEidÎWng zg` lM KxF` §¤©¨¨¤¨©©£¥
,dO` dxUr,Eid zFkizg iYW ixdW ¤§¥©¨¤£¥§¥£¦¨

,lzFMd ivg cr driBn odn zg` lMW¤¨©©¥¤©¦¨©£¦©¤
FNEM otFCd KxF`e.dO` miWlW `Ed §¤©¤§¦©¨

egixAd ENi`miWlW FMx` oFkiYd §¦©§¦©©¦¨§§Ÿ¦
dO`oMWOd KxF` lkMon' Edfe , ©¨§¨¤©¦§¨§¤¦

'dvTd l` dvTd-sEvx FMx`Won ©¨¤¤©¨¤¤¨§¨¦
.axrOd cre gxfOd:i"yx siqene ©¦§¨§©©©£¨



עג dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy
ׁשהּדרֹומי  לֹומר ורֹוצה קאי, אּלמּטה והּצפֹוני' 'הּדרֹומי מּלֹות ּכי (נראה, הּקרׁש ּבעבי טּבעת היתה ְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּבּמקצע
הּמערבי. קרׁש ּבעבי לֹומר רֹוצה קרׁש, ּבעבי טּבעת היתה ּׁשּכתב ּומה לתֹוכֹו, נכנס וכּו' ּקרׁש וראׁש ְְְְְְְֲֳֳִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוהּצפֹוני 

נמצאּו, לתֹוכֹו. נכנס מערב ׁשּבסדר הּמקצֹוע קרׁש וראׁש והּצפֹוני, הּדרֹומי מחּברים ודּו"ק) הּכתלים .ׁשני ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
Ì‰ÈLÏ ‰È‰È Ôk∑ הּמקצעֹות לׁשני וכן הּמערבי ולּקרׁש צפֹון ׁשּבסֹוף לּקרׁש ׁשּבּמקצֹוע, הּקרׁשים .לׁשני ≈ƒ¿∆ƒ¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

(äë)óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäåøNò äML §¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«
i"yx£ÌÈL¯˜ ‰ÓL eÈ‰Â∑."למקצעת ּתעׂשה קרׁשים ּוׁשני קרׁשים, ׁשּׁשה "ּתעׂשה למעלה: האמּורֹות הן ¿»¿…»¿»ƒְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

היה  הּמׁשּכן': ּבמלאכת הּקרׁשים סדר 'מעׂשה ּבּמׁשנה, ׁשנּויה ּכ מערבי. ּבסדר קרׁשים ׁשמֹונה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָנמצאּו,
ּבאמצע, חציֹו והחריץ מּכאן, ורביע מּכאן רביע מּלמּטה, הּקרׁש את וחֹורץ חלּולים האדנים את ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעֹוׂשה
סּלם  ׁשליבֹות ׁשני ּכמין חוקין'), ׁשני 'ּכמין ׁשהּגרסא נראה (ולי חּמּוקין ׁשני ּכמין ידֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻועׂשה
לׁשֹון  והּוא הּסּלם, עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן ּבחלל להּכנס ּומׁשּפֹות מּזֹו זֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻֻהּמבּדלֹות
וחֹורץ  אדנים", ׁשני אדנים, "ׁשני ׁשּנאמר: אדנים, ׁשני לתֹו ּומכניסן ׁשליבה, ּכמין עׂשּויֹות ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"מׁשּלבֹות",

zL‡כה  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÂƒ¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«

:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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dvwAW WxTA oke ,(axrnÎmFxC)§©£¨§¥©¤¤¤¦§¥
zrAHd dzid ,(axrnÎoFtv) oFtSd©¨§©£¨¨§¨©©©©
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xAgl mdA dpEzp dzid zg` zrAhe§©©©©©¨§¨§¨¨¤§©¥

didi oM ,miWxw ipW lM oiAipWl ¥¨§¥§¨¦¥¦§¤¦§¥
,rFvwOAW miWxTdzg` zrAh ©§¨¦¤©¦§©©©©©©

ztYEWnWxTle oFtv sFqAW WxTl §¤¤©¤¤¤§¨§©¤¤
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WxTdW KxcM ,zFIeGd iYWA xcQd©¥¤¦§¥©¨¦§¤¤¤©¤¤
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oM ,oFtv cvAW oFxg`d WxTd mr¦©¤¤¨©£¤§©¨¥
zinFxC ziaxrn ziefAW WxTd `di§¥©¤¤¤§¨¦©£¨¦§¦
WxTd mr zg` zrAhA xAEgn§¨§©©©©©¦©¤¤

oFxg`dFl KEnQd mFxC cvAW ¨©£¤§©¨©¨
(miyxtn):dk dxez

(dk).íéLø÷ äðîL eéäåotFCA §¨§Ÿ¨§¨¦©¤
e ,xAcn aEzMd iaxrOdmdmzF` ©©£¨¦©¨§©¥§¥¨

miWxTddlrnl mixEn`dÎak miweqt) ©§¨¦¨£¦§©§¨
(bk:'dOi oMWOd izMxilEdUrY §©§§¥©¦§¨¨¨©£¤

dUrY miWxw ipWE ,miWxw dXW¦¨§¨¦§¥§¨¦©£¤
'zFrvEwnlmiWxw dpnW E`vnp , ¦§§¦§§§Ÿ¨§¨¦

.iaxrn xcqAz` dxvwa mkqn i"yx §¥¤©£¨¦
ici lr ,mzn`zde miyxwd zvixg dyrn

:`ziixad oeyl z`addiEpW KM̈§¨
miWxTd xcq dUrn dpWOaotF` - ©¦§¨©£¥¥¤©§¨¦¤

min`FY EidIW miWxTd ziIUr£¦©©§¨¦¤¦§£¦
,dHnlE dlrnloMWOd zk`lnA §©§¨§©¨¦§¤¤©¦§¨

(oMWOd zk`lnC `ziixaA)did : §¨©§¨¦§¤¤©¦§¨¨¨
uxFge ,milElg mipc`d z` dUFr¤¤¨£¨¦£¦§¥

dHnNn WxTd z`eiccv lkA - ¤©¤¤¦§©¨§¨§¨¨
WxTd agFx x`Wpe ,dO` rax uxFg¥¤©©¨§¦§©©©¤¤
agFx rvn`A uxFg KM xg`e ,dO ©̀¨§©©¨¥§¤§©©

ipXn zFhilA iYW FA xizFnE ,WxTd©¤¤¦§¥§¦¦§¥
,eiccvriaxFAgxriaxe o`MnFAgx §¨¨¨¦©¨§¦¨§¨¦©¨§
,o`Mn,cv lkA dO` rax mdW ¦¨¤¥¤©©¨§¨©

rvn`a Fivg uixgdeuixgde - §¤¨¦¤§¨¤§©§¤¨¦
ivgM FAgx zFhilAd oiA irvn`d̈¤§¨¦¥©§¦¨§©£¦
`EdW ,cv lMn uExgd WxTd agFx©©¤¤¤¨¦¨©¤

,dO` ivg agFxeKM ici lrFl dUr ©£¦©¨§©§¥¨¨¨
oiwEOg ipW oinM zFci iYWmilbx - §¥¨§¦§¥©¦©§©¦

'Kikxi iwEOg' :FnM](a ,f mixiyd xiy).[ §©¥§¥©¦
:i"yx xirneoinM' `qxBdW d`xp ile§¦¦§¤¤©¦§¨§¦

'oiweeg ipW[mNEq iAlW=],,xnFlM §¥£¨¦§©¥¨§©
zFcId EidIWzFailW iYW oinM ¤¦§©¨§¦§¥§¦

e ,EGn Ef zFlCaEOd mNEqokzFREWn ¨©§¨¦§¥§
icM odiccvA zFvExg -llgA qpMil £¦§¨¥¤§¥¦¨¥©£©

awpA zqpkPd dailWM ,oc`d̈¤¤¦§¦¨©¦§¤¤§¤¤
oFWl `Ede ,mNEQd icEOr©¥©¨§§

'zFaNEWn'dlrnl xEn`d(fi weqt), §¨¨¨§©§¨
zFcId EidW itloinM zFiEUr §¦¤¨©¨£§¦

dailW(oexkfd).jynd x`al xfeg i"yx §¦¨
:`ziixadedid zFci iYW ozF`oqipkn §¨§¥¨¨¨©§¦¨

xn`PW ,mipc` ipW KFzl(hi weqt) §§¥£¨¦¤¤¡©
mipc` ipW'iYWl cg`d WxTd zgY §¥£¨¦©©©¤¤¨¤¨¦§¥

eizciEmipc` ipWcg`d WxTd zgY §Ÿ¨§¥£¨¦©©©¤¤¨¤¨
eizci iYWlWxTd z` uxFge .' ¦§¥§Ÿ¨§¥¤©¤¤

dlrnln,eiCv ipWAo`Mn rAv`- ¦§©§¨¦§¥¦¨¤§©¦¨
rAv` xEriW wgxnA cg` uixg̈¦¤¨§¤§©¦¤§©

,cg` cvA FAgx dvwno`Mn rAv`e ¦§¥¨§§©¤¨§¤§©¦¨
on rAv` xEriW wgxnA cg` uixge -§¨¦¤¨§¤§©¦¤§©¦

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy
נפרדין  יהיּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל אחת טּבעת לתֹו ונֹותנן מּכאן, ואצּבע מּכאן אצּבע מלמעלה הּקרׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹאת
ּבסדר  למעלה, הּצעּתי ׁשּלּה והּפרּוׁש הּמׁשנה, היא ּכ וגֹו'". מּלמּטה תאמם "ויהיּו ׁשּנאמר: מּזה, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹזה

.המקראֹות  ְִַָ

(åë)éLø÷ì äMîç íéhL éöò íçéøá úéNòå§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬
:ãçàä ïkLnä-òìö¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

i"yx£ÌÁÈ¯·∑אׁשפריׁש ּובלע"ז עּברין, ˆÔkLn‰ŒÚÏ.ּכתרּגּומֹו: ÈL¯˜Ï ‰MÓÁ∑ אּלא הן, ג' ה', אּלּו ¿ƒƒְְְְִַַַַ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ
הּכתל, חצי עד מבריח וזה הּכתל, חצי עד מבריח זה חתיכֹות: מּׁשּתי עׂשּוי והּתחּתֹון העליֹון ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹׁשהּבריח
ׁשנים  ותחּתֹון, ׁשעליֹון נמצא, לזה. זה ׁשּמּגיעין עד זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס וזה זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָזה
"והּבריח  ׁשּנאמר: קצהּו, ועד הּכתל מּקצה ּומבריח הּכתל ּכל ּכנגד ארּכֹו האמצעי אבל ארּבע, ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשהן
לתֹוכן, להּכנס ּבּקרׁשים טּבעֹות להן היּו והּתח ּתֹונים ׁשהעליֹונים אלֿהּקצה". מןֿהּקצה מברח וגֹו' ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּתיכֹון
העליֹונה  הּטּבעת מן אחד חלק הּקרׁש, ּגבּה ׁשל אּמֹות עׂשר ּבתֹו מׁשּלׁשים קרׁש, לכל טּבעֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּתי
טּבעת  ּבין חלקים ּוׁשני הּקרׁש, אר רביע הּוא חלק וכל ּולמּטה, הּתחּתֹונה מן אחד וחלק ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּולמעלה,
הּקרׁשים  אּלא טּבעֹות, אין הּתיכֹון לּבריח אבל זֹו, ּכנגד זֹו מכּונֹות הּטּבעֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻלטּבעת,
הּקרׁשים". ּבתֹו" ׁשּנאמר: וזהּו זה, מּול זה מכּונין ׁשהם הּנקבים ּדר ּבהם נכנס והּוא ּבעבין, ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנקּובין

Èt„Ïכו  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»
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WxTAW uixgaE df WxwAW uixgA¤¨¦¤§¤¤¤¤¨¦¤©¤¤
,FCvl xW`Eidi `NW icMmiWxTd £¤§¦§¥¤Ÿ¦§©§¨¦

xn`PW ,dGn df oicxtp(ck weqt) ¦§¨¦¤¦¤¤¤¡©
dHnNn min`Fz Eidie'Eidi eCgie §¦§£¦¦§©¨§©§¨¦§
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oFkiYdmiWxTd KFzAon gixan ©¦§©§¨¦©§¦©¦
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,oFkiYd gixAl WxTd KFzAW awPd©¤¤¤§©¤¤©§¦©©¦
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,zFO` Wng mdW ,riaxzrAh oiA §¦©¤¥¨¥©¥©©©
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,wgxOdzFrAHd lM EidIW icM ©¤§¨§¥¤¦§¨©©¨
miWxTd lkAWEf cbpM Ef zFpEEkn ¤§¨©§¨¦§¨§¤¤

xWi ewA migixAd odA ExarIW icM; §¥¤©©§¨¤©§¦¦§©¨¨
zFrAh oi` oFkiYd gixAl la`llM, £¨©§¦©©¦¥©¨§¨

`N`lMmiaEwp miWxTdawp ¤¨¨©§¨¦§¦¤¤
WNEtn`Ede ,oiiarA(oFkiYd gixAd) §¨§¨§¨§©§¦©©¦

oipEEkn mdW miawPd KxC mdA qpkp¦§¨¨¤¤¤©§¨¦¤¥§¨¦
miWxTd lkAEdfe ,df lEn df §¨©§¨¦¤¤§¤

xn`PW(my)'miWxTd KFzA'(m"`x). ¤¤¡©§©§¨¦
Edf :'dvTd l` dvTd on gixan'©§¦©¦©¨¤¤©¨¤¤
oFkiYd gixAd oiA ipXd lCadd©¤§¥©¥¦¥©§¦©©¦

iM ,migixAd x`WlmigixAd ¦§¨©§¦¦¦©§¦¦
oFtSAW mipFYgYde mipFilrd̈¤§¦§©©§¦¤©¨

mFxCAWeEidÎWng zg` lM KxF` §¤©¨¨¤¨©©£¥
,dO` dxUr,Eid zFkizg iYW ixdW ¤§¥©¨¤£¥§¥£¦¨

,lzFMd ivg cr driBn odn zg` lMW¤¨©©¥¤©¦¨©£¦©¤
FNEM otFCd KxF`e.dO` miWlW `Ed §¤©¤§¦©¨

egixAd ENi`miWlW FMx` oFkiYd §¦©§¦©©¦¨§§Ÿ¦
dO`oMWOd KxF` lkMon' Edfe , ©¨§¨¤©¦§¨§¤¦

'dvTd l` dvTd-sEvx FMx`Won ©¨¤¤©¨¤¤¨§¨¦
.axrOd cre gxfOd:i"yx siqene ©¦§¨§©©©£¨



dnexzעד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy
וזהּו: אּמה, ל' ארּכֹו והּתיכֹון אּמה, ט"ו אחד ּכל אר ּובּדרֹום, ׁשּבּצפֹון והּתחּתֹונים העליֹונים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּבריחים
ו' והּתחּתֹונים העליֹונים אר ׁשּבּמערב, ּבריחים וה' הּמערב, ועד הּמזרח מן הּקצה", אל הּקצה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ"מן

הּמׁשּכן ּבמלאכת מפרׁשת היא ּכ קרׁשים. ח' רחב ּכנגד י"ב ארּכֹו והּתיכֹון צח)אּמֹות, .(שבת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

(æë)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦

äné: ¨«¨

(çë)-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦
äöwä-ìà äöwä: ©¨¤−¤©¨¤«

(èë)íäéúòaè-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ
íçéøaä-úà úétöå íçéøaì íéza áäæ äNòz©«£¤´¨½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−

:áäæ̈¨«
i"yx£ÌÁÈ¯aÏ ÌÈza∑ הּבריחים ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו ּבהן ׁשּתעׂשה ‰ÌÁÈ¯a.הּטּבעֹות ˙‡ ˙ÈtˆÂ »ƒ«¿ƒƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ
·‰Ê∑ ׁשּתי ּכמין קֹובע היה ּבּקרׁש אּלא צּפּוי, ׁשּום עליהם ׁשאין הּבריחים, על מדּבק הּזהב ׁשהיה לא »»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּולכאן, לכאן הּטּבעֹות אצל וקֹובען חלּול, קנה סדקי ׁשני ּכמין זהב, ׁשל רחב ּפיפּיֹות את ממּלא ארּכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּומּמּנה  לכאן הּטּבעת מן הּׁשני.הּקרׁש לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת, ּומּמּנּו לתֹוכֹו, נכנס והּבריח לכאן, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ

והּטּבעֹות  ּבֹולטֹות, היּו מּבחּוץ הּללּו והּבריחים ּבקרׁשים, ּתחּובין ּכׁשהן זהב מצּפים הּבריחים, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻנמצאּו
מּבפנים  חלק הּכתל ּכל אּלא הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו לא .והּפיפּיֹות ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(ì)úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úà úî÷äå©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨
:øää¨«

i"yx£ÔkLn‰ ˙‡ ˙Ó˜‰Â∑,ׁשּיּגמר a‰¯.הקימהּולאחר ˙È‡¯‰∑ללּמד עתיד ׁשאני לכן, קדם «¬≈…»∆«ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹ
הקמתֹו סדר ּולהראֹות. ְְְֲֵֶַָָ

Èz˙‡כז  ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»

:‡·¯ÚÓ ÔB‰ÈÙBÒÏ¿≈««¿»

ÔÓכח  ¯aÚÓ ‡it„ B‚a ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚÂ¿«¿»¿ƒ»»¿««»«¿«ƒ
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ¿»≈ƒ¿»≈

ÔB‰˙˜ÊÚכט  ˙ÈÂ ‡·‰„ ÈtÁz ‡itc ˙ÈÂ¿»««»«¿≈«¬»¿»ƒ¿»¿
˙È ÈtÁ˙Â ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰„ „aÚz«¿≈«¬»«¿»¿«¿«»¿«¿≈»

:‡·‰c ‡i¯aÚ«¿«»«¬»

‡˙ÈÊÁ˙‡ל  Èc d˙ÎÏ‰k ‡kLÓ ˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈»
:‡¯eËa¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

AW migixa dXngelzFk,axrO ©£¦¨§¦¦¤§¤©£¨
,uEgAn dO` dxUr miYW `EdW¤§¥¤§¥©¨¦©

KxF`migixAdmipFYgYde mipFilrd ¤©§¦¦¨¤§¦§©©§¦
zFO` WWivg `EdW ,cg` lM ¥©¨¤¨¤£¦

,lzFMdegixAdoFkiYdaxrOAW ©¤§©§¦©©¦¤©©£¨
dxUrÎmiYW FMx`zFO`cbpM , ¨§§¥¤§¥©§¤¤

`id KM .miWxw dpnW agFx©§Ÿ¨§¨¦¨¦
A zWxFtnC `ziixAoMWOd zk`ln §¤¤¦¨©§¨¦§¤¤©¦§¨

(` wxt):fk dxez
(hk).íçéøaì íézaozF` xnFlM ¨¦©§¦¦§©¨

oda dUrYW zFrAHd(miWxTA), ©©¨¤©£¤¨¤©§¨¦
EidiM EWOWie miWxTA zFrEawmiYa ¦§§©§¨¦¦©§§¨¦

migixAd odA qpMil(.gv zay i"yx): ¦¨¥¨¤©§¦¦
.áäæ íçéøaä úà úétöådidW `l §¦¦¨¤©§¦¦¨¨Ÿ¤¨¨

,migixAd lr wAEcn adGdFnM ©¨¨§¨©©§¦¦§
ilM x`WE miWxTd lW adGd iERiv¦©¨¨¤©§¨¦§¨§¥
mdizrAh z`e' xn`p oMW ,oMWOd©¦§¨¤¥¤¡©§¤©§Ÿ¥¤

z` ziRve mgixAl miYA adf dUrY©£¤¨¨¨¦©§¦¦§¦¦¨¤
dUrYWM :xnFlkE ,'adf mgixAd©§¦¦¨¨§©§¤©£¤
,migixAl miYA EWOWIW adf zFrAh©§¨¨¤§©§¨¦©§¦¦
,adf miREvn migixAd Eidi KM ici lr©§¥¨¦§©§¦¦§¦¨¨

rnWnEWmnvr migixAdmdilr oi` ©§©¤©§¦¦©§¨¥£¥¤
`N` ;iERv mEWadGd iERiv did KM ¦¤¨¨¨¨¦©¨¨

:migixAd lWoinM raFw did WxTA ¤©§¦¦©¤¤¨¨¥©§¦
,adf lW zFItiR ipWmdWipW oinM §¥¦¦¤¨¨¤¥§¦§¥

iwcq(zFkizg)lElg dpwxFPiv - ¦§¥£¦¨¤¨¦
didW itl ,'zFItiR' mi`xwPd] lElg̈©¦§¨¦¦¦§¦¤¨¨
Eid xW`M gEzR dR oirM d`xp mgzR¦§¨¦§¤§¥¤¨©©£¤¨

,[WxTA mirEawzrAHd lv` oraFwe §¦©¤¤§§¨¥¤©©©©
o`klE o`klzFItiR ipW z` xAgnE - §¨§¨§©¥¤§¥¦¦

cg`e df cSn cg` ,zrAHl adGd©¨¨©©©©¤¨¦©¤§¤¨
e ,df cSnagFx z` `Nnn oMx` ¦©¤§¨§¨§©¥¤©

dPOnE o`kl zrAHd on WxTd©¤¤¦©©©©§¨¦¤¨
o`kldid ,cv lMnW 'dR' lM KxF`e - §¨§¤¨¤¤¦¨©¨¨

zrAHd cr WxTd agFx dvwn¦§¥©©¤¤©©©©©
mixAEgn mzFidaE ,WxTd rvn`AW¤§¤§©©¤¤¦§¨§¨¦
agFx lM z` mi`Nnn Eid zrAHl©©©©¨§©§¦¤¨©

.WxTde,oMWOd z` Eniwd xW`k ©¤¤§©£¤¥¦¤©¦§¨
didFkFzl qpkp gixAddRd KFzl - ¨¨©§¦©¦§©§§©¤

,WxTd agFx dvwA cg`dEPOnE ¨¤¨¦§¥©©¤¤¦¤
,ipXd dRl zrAHd onE ,zrAHllre ©©©©¦©©©©©¤©¥¦§©

KM iciadf oiREvn migixAd E`vnp §¥¨¦§§©§¦¦§¦¨¨
migixAde .miWxTA oiaEgY odWM§¤¥§¦©§¨¦§©§¦¦

ElNd`N` ,oMWOd miptA Eid `l ©¨Ÿ¨¦§¦©¦§¨¤¨
,zFhlFa Eid uEgAn,oklezFrAHd ¦©¨§§¨¥©©¨

KFzA zF`xp Eid `l zFItiRde§©¦¦Ÿ¨¦§§
lzFMd lM `N` ,oMWOddidwlg ©¦§¨¤¨¨©¤¨¨¨¨

miptAn(m"ialn ,oexkfd):l dxez ¦¦§¦
(l).ïkLnä úà úBî÷äåiEEiv df oi` ©£¥¨¤©¦§¨¥¤¦

oiicr ixdW ,eiWkr EdniwIW dWnl§¤¤§¦¥©§¨¤£¥£©¦
mW lr `N` ,FYk`ln dnlWp `lŸ¦§§¨§©§¤¨©¥

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהרהרהרהר הראיתהראיתהראיתהראית אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטטֹוֹוֹוֹו ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן אתאתאתאת ל)והקמתוהקמתוהקמתוהקמת חדׁש(כו, (ּבראׁש הּמׁשּכן את להקים ּכאן נצטּוה ׁשּמׁשה לֹומר, יׁש ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
וזהּולבלבלבלבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוניסן) סּיּוע. ּבלי יחיד)..והקמתוהקמתוהקמתוהקמת, הראיתהראיתהראיתהראית(לׁשֹון "אאאאׁשׁשׁשׁשרררר רׁש"י ּבלׁשֹון ּגם ּכן לדּיק ויׁש מׁשה). (יחיד)ׁשׁשׁשׁשאניאניאניאני(רק ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ללּמד ואחּור,ּוּוּוּולהראלהראלהראלהראֹוֹוֹוֹותתתתעתיד קדימה רק לא ּכֹולל 'סדר' (והרי ּכביכֹול ּבעצמֹו, הּמׁשּכן את הקים הּקּב"ה הקמתֹו": סדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הּגדה'). 'סדר ּוכמֹו ּבכלל, הענין ּפרטי ּגם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלא

ß hay h"k iying mei ß

(àì)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNòå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNòé áLç äNòî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈§ª¦«

i"yx£˙Î¯t∑ העם ּובין הּמל ּבין הּמבּדיל ּדבר 'ּפרּגֹוד', חכמים: ּובלׁשֹון הּוא, מחּצה ÏÎz˙.לׁשֹון »…∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ¿≈∆
ÔÓb¯‡Â∑ חּוטין ו' וחּוט חּוט ּבכל ּכפּול, היה ּומין מין LÁ·.ּכל ‰NÚÓ∑ היא ׁשּזֹו ּפרׁשּתי ּכבר ¿«¿»»ְְִִִָָָָָ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ

לזה  זה ּדֹומין אינן עבריה ׁשּמׁשני והּציּורין קירֹות, ׁשּתי ׁשל יעׂשה ∑ÌÈ·¯k.אריגה ּברּיֹות ׁשל צּיּורין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ¿Àƒְִִִֵֶֶָ
ּכלֹונס, עליהן להֹוׁשיב למעלה, עקּמין ּבהן קבּועין ואּונקלּיֹות אדנים, ד' ּבתֹו ּתקּועים עּמּודים ד' ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבּה:
אּמֹות  י' ארּכּה והּפרכת עׂשּויים, הן ווין ּכמין ׁשהרי הּווין, הן והאּונקלּיֹות ּבּה, ּכרּו הּפרכת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשראׁש

קרׁשים, ׁשל ּכגבהן אּמֹות י' ורחּבּה מׁשּכן, ׁשל ולפנים לרחּבֹו הימּנה ׁשּיהא מׁשּכן, ׁשל ּבׁשליׁש ּפרּוסה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
את  "ונתּת ׁשּנאמר: עׂשר, על עׂשר הּקדׁשים קדׁשי ּבית נמצא, אּמה. כ' ּולחּוץ והימּנה אּמֹות, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעׂשר
ּוכׁשּפרׂשם  אּמה, כ' החֹוברֹות ורחב המׁשּכן יריעֹות ׁשל חֹוברֹות ׁשּתי את המחּברים הּקרסים" ּתחת ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹהּפרכת
מׁשּכן, ׁשל ׁשליׁשֹו ּכּסתה הּׁשנית והחֹוברת הּמׁשּכן, ׁשליׁשי ּבׁשני ּכלתה לּמערב, הּפתח מן הּמׁשּכן ּגג ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָעל

הּקרׁשים  את לכּסֹות לאחֹוריו, ּתלּוי .והּמֹותר ְְְֲִֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(140 'nr el zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמבבבבּדּדּדּדיליליליל ּדּדּדּדברברברבר .... .... מחמחמחמחּצּצּצּצהההה לא)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן כו, ּדהּנה (רׁש"י לֹומר, ויׁש לכם". הּפרכת "והבּדילה ּבסמּו מפרׁש הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
הּכּפרת" את הארֹון על "וסּכת ג)ּכתיב מ, הּמבּדלת (ּפקּודי מחּצה ּדברים, ׁשני ּבּפרכת ׁשּיׁש נאמר ׁשּלא מחּדׁש, ורׁש"י . ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ׁשּפֹועלת ורק הּפרכת"), "והבּדילה הּכתּובים (ּכפׁשטּות מחּצה היא ׁשּלּה ׁשהחפצא אּלא הארֹון, על ּגּגּגּגםםםםּומס.מס להיֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הגנה, לׁשֹון הארֹון, על "וסּכת ׁשם: מרׁש"י היתה היתה היתה היתה ּולהעיר מחמחמחמחּצּצּצּצהההה ".ׁשׁשׁשׁשהריהריהריהרי ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

(áì)íéhL éãenò äòaøà-ìò dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½
óñë-éðãà äòaøà-ìò áäæ íäéåå áäæ íétöî: §ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨¨®©©§¨−̈©§¥¨«¤

Ú·ˆeלא  ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t „aÚ˙Â¿«¿≈»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
d˙È „aÚÈ ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«√»«¿≈»«

:ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ«¿ƒ

ÔÈhLלב  È„enÚ ‡Úa¯‡ ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«««¿¿»«≈ƒƒ
‡Úa¯‡ ÏÚ ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔÈtÁÓ¿«¿»«¬»»≈«¬»««¿¿»

:ÛÒÎ„ ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

:oM Fl xnF` `Ed cizrdxg`l ¤¨¦¥¥§©©
xnBIWeilke oMWOd dUrn lM, ¤¦¨¥¨©£¥©¦§¨§¥¨

Edniwd(`"eb): £¦¥
.øäa úéàøä:xnFlkE ,`Ed xar oFWl ¨§¥¨¨¨§¨¨§©

lr s`e .xdA Ll d`xd xW` FhRWnM§¦§¨£¤¨§¨§¨¨§©©
z` d"awd Fl d`xd `l oiicrW iR¦¤£©¦Ÿ¤§¨¤
Fl xn` cizrd mW lr ,Fznwd xcq¥¤£¨¨©¥¤¨¦¨©
oMWOd dUrn lM xnBIW xg`l :oM¥§©©¤¦¨¥¨©£¥©¦§¨
Ll izi`xdW itM EdniwY f` ,eilke§¥¨¨§¦¥§¦¤¤§¥¦§

cizr ip`W ,okl mcFwmiCwdl ¤¨¥¤£¦¨¦§©§¦
dNigYxcq LzF`xdlE LcOll §¦¨§©¤§§©§§¥¤
Fznwd(m"`x):`l dxez £¨¨

(`l).úëBøô,`Ed dvign oFWl ¨¤§§¦¨
minkg oFWlaE`xwp,'cFBxR'`Ede ¦§£¨¦¦§¨©§§

,mrd oiaE KlOd oiA liCaOd xaC̈¨©©§¦¥©¤¤¥¨¨
Wcw oiA dliCan zkFxRdW itl§¦¤©¨¤©§¦¨¥Ÿ¤
oial dpikXd mFwn `EdW miWcTd©¢¨¦¤§©§¦¨§¥

oNdl xn`PW FnkE ,crFn ld`(bl weqt) Ÿ¤¥§¤¤¡©§©¨
oiaE WcTd oiA mkl zkxRd dliCade'§¦§¦¨©¨Ÿ¤¨¤¥©Ÿ¤¥

'miWcTd Wcw: Ÿ¤©¢¨¦
ïîbøàå úìëzWWe ipW zrlFze §¥¤§©§¨¨§©©¨¦§¥

xfWn.lkA lEtk did oine oin lM ¨§¨¨¦¨¦¨¨¨§¨
oihEg dXW hEge hEglM ,xnFlM - ¨¦¨¦§©¨

mipin drAx`n aMxEn did hEg¨¨§¨¥©§¨¨¦¦
,(WWe ipW zrlFY ,onBx` ,zlkY)§¥¤©§¨¨©©¨¦§¥
dXXn xEfW did Fnvr hEg lM xW`M©£¤¨©§¨¨¨¦¦¨
Eid eiCgie ,oiOd FzF`n miTC mihEg¦©¦¥©¦§©§¨¨

hEg lkA mixEfW miTC mihEg c"k: ¦©¦§¦§¨

.áLBç äNòîiYWxiR xaMweqt lirl) ©£¥¥§¨¥©§¦
(`,zFxiw iYW lW dbix` `id EGW¤¦£¦¨¤§¥¦

nFC opi` dixar ipXOW oixEISdeoi §©¦¦¤¦§¥£¨¤¨¥¨¦
,dfl df`EdW 'mwx dUrn'n dpFWA ¤¨¤§¤¦©£¥Ÿ¥¤

:cvl cSn zxaFrd hgnA§©©¨¤¤¦©§©
.íéáøkopi` 'Dz` dUri' zFaiY §ª¦¥©£¤Ÿ¨¥¨

,odiptNW 'aWg dUrn' lr zFAqEn©©©£¥Ÿ¥¤¦§¥¤
dxEn`d 'miaxM' zaiY lr `N ¤̀¨©¥©§ª¦¨£¨
,xnFlkE .'miaxM Dz` dUri' :odixg ©̀£¥¤©£¤Ÿ¨§ª¦§©

:Da dUri zFIxA lW oixEIval dxez ¦¦¤§¦©£¤¨
(al)éãenò äòaøà'ebe.KxFvl ©§¨¨©¥§¤

Eid zkFxRd ziIlYmicEOr drAx` §¦©©¨¤¨©§¨¨©¦
,mipc` drAx` KFzA mirEwY§¦§©§¨¨£¨¦

odA oirEaw zFIlwpE`eiW`xA) §§§¦§¦¨¤§¨¥



עה dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iriax meil inei xeriy
וזהּו: אּמה, ל' ארּכֹו והּתיכֹון אּמה, ט"ו אחד ּכל אר ּובּדרֹום, ׁשּבּצפֹון והּתחּתֹונים העליֹונים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּבריחים
ו' והּתחּתֹונים העליֹונים אר ׁשּבּמערב, ּבריחים וה' הּמערב, ועד הּמזרח מן הּקצה", אל הּקצה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ"מן

הּמׁשּכן ּבמלאכת מפרׁשת היא ּכ קרׁשים. ח' רחב ּכנגד י"ב ארּכֹו והּתיכֹון צח)אּמֹות, .(שבת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

(æë)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦

äné: ¨«¨

(çë)-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦
äöwä-ìà äöwä: ©¨¤−¤©¨¤«

(èë)íäéúòaè-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ
íçéøaä-úà úétöå íçéøaì íéza áäæ äNòz©«£¤´¨½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−

:áäæ̈¨«
i"yx£ÌÁÈ¯aÏ ÌÈza∑ הּבריחים ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו ּבהן ׁשּתעׂשה ‰ÌÁÈ¯a.הּטּבעֹות ˙‡ ˙ÈtˆÂ »ƒ«¿ƒƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ
·‰Ê∑ ׁשּתי ּכמין קֹובע היה ּבּקרׁש אּלא צּפּוי, ׁשּום עליהם ׁשאין הּבריחים, על מדּבק הּזהב ׁשהיה לא »»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּולכאן, לכאן הּטּבעֹות אצל וקֹובען חלּול, קנה סדקי ׁשני ּכמין זהב, ׁשל רחב ּפיפּיֹות את ממּלא ארּכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּומּמּנה  לכאן הּטּבעת מן הּׁשני.הּקרׁש לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת, ּומּמּנּו לתֹוכֹו, נכנס והּבריח לכאן, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ

והּטּבעֹות  ּבֹולטֹות, היּו מּבחּוץ הּללּו והּבריחים ּבקרׁשים, ּתחּובין ּכׁשהן זהב מצּפים הּבריחים, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻנמצאּו
מּבפנים  חלק הּכתל ּכל אּלא הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו לא .והּפיפּיֹות ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(ì)úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úà úî÷äå©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨
:øää¨«

i"yx£ÔkLn‰ ˙‡ ˙Ó˜‰Â∑,ׁשּיּגמר a‰¯.הקימהּולאחר ˙È‡¯‰∑ללּמד עתיד ׁשאני לכן, קדם «¬≈…»∆«ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹ
הקמתֹו סדר ּולהראֹות. ְְְֲֵֶַָָ

Èz˙‡כז  ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»

:‡·¯ÚÓ ÔB‰ÈÙBÒÏ¿≈««¿»

ÔÓכח  ¯aÚÓ ‡it„ B‚a ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚÂ¿«¿»¿ƒ»»¿««»«¿«ƒ
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ¿»≈ƒ¿»≈

ÔB‰˙˜ÊÚכט  ˙ÈÂ ‡·‰„ ÈtÁz ‡itc ˙ÈÂ¿»««»«¿≈«¬»¿»ƒ¿»¿
˙È ÈtÁ˙Â ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰„ „aÚz«¿≈«¬»«¿»¿«¿«»¿«¿≈»

:‡·‰c ‡i¯aÚ«¿«»«¬»

‡˙ÈÊÁ˙‡ל  Èc d˙ÎÏ‰k ‡kLÓ ˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈»
:‡¯eËa¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

AW migixa dXngelzFk,axrO ©£¦¨§¦¦¤§¤©£¨
,uEgAn dO` dxUr miYW `EdW¤§¥¤§¥©¨¦©

KxF`migixAdmipFYgYde mipFilrd ¤©§¦¦¨¤§¦§©©§¦
zFO` WWivg `EdW ,cg` lM ¥©¨¤¨¤£¦

,lzFMdegixAdoFkiYdaxrOAW ©¤§©§¦©©¦¤©©£¨
dxUrÎmiYW FMx`zFO`cbpM , ¨§§¥¤§¥©§¤¤

`id KM .miWxw dpnW agFx©§Ÿ¨§¨¦¨¦
A zWxFtnC `ziixAoMWOd zk`ln §¤¤¦¨©§¨¦§¤¤©¦§¨

(` wxt):fk dxez
(hk).íçéøaì íézaozF` xnFlM ¨¦©§¦¦§©¨

oda dUrYW zFrAHd(miWxTA), ©©¨¤©£¤¨¤©§¨¦
EidiM EWOWie miWxTA zFrEawmiYa ¦§§©§¨¦¦©§§¨¦

migixAd odA qpMil(.gv zay i"yx): ¦¨¥¨¤©§¦¦
.áäæ íçéøaä úà úétöådidW `l §¦¦¨¤©§¦¦¨¨Ÿ¤¨¨

,migixAd lr wAEcn adGdFnM ©¨¨§¨©©§¦¦§
ilM x`WE miWxTd lW adGd iERiv¦©¨¨¤©§¨¦§¨§¥
mdizrAh z`e' xn`p oMW ,oMWOd©¦§¨¤¥¤¡©§¤©§Ÿ¥¤

z` ziRve mgixAl miYA adf dUrY©£¤¨¨¨¦©§¦¦§¦¦¨¤
dUrYWM :xnFlkE ,'adf mgixAd©§¦¦¨¨§©§¤©£¤
,migixAl miYA EWOWIW adf zFrAh©§¨¨¤§©§¨¦©§¦¦
,adf miREvn migixAd Eidi KM ici lr©§¥¨¦§©§¦¦§¦¨¨

rnWnEWmnvr migixAdmdilr oi` ©§©¤©§¦¦©§¨¥£¥¤
`N` ;iERv mEWadGd iERiv did KM ¦¤¨¨¨¨¦©¨¨

:migixAd lWoinM raFw did WxTA ¤©§¦¦©¤¤¨¨¥©§¦
,adf lW zFItiR ipWmdWipW oinM §¥¦¦¤¨¨¤¥§¦§¥

iwcq(zFkizg)lElg dpwxFPiv - ¦§¥£¦¨¤¨¦
didW itl ,'zFItiR' mi`xwPd] lElg̈©¦§¨¦¦¦§¦¤¨¨
Eid xW`M gEzR dR oirM d`xp mgzR¦§¨¦§¤§¥¤¨©©£¤¨

,[WxTA mirEawzrAHd lv` oraFwe §¦©¤¤§§¨¥¤©©©©
o`klE o`klzFItiR ipW z` xAgnE - §¨§¨§©¥¤§¥¦¦

cg`e df cSn cg` ,zrAHl adGd©¨¨©©©©¤¨¦©¤§¤¨
e ,df cSnagFx z` `Nnn oMx` ¦©¤§¨§¨§©¥¤©

dPOnE o`kl zrAHd on WxTd©¤¤¦©©©©§¨¦¤¨
o`kldid ,cv lMnW 'dR' lM KxF`e - §¨§¤¨¤¤¦¨©¨¨

zrAHd cr WxTd agFx dvwn¦§¥©©¤¤©©©©©
mixAEgn mzFidaE ,WxTd rvn`AW¤§¤§©©¤¤¦§¨§¨¦
agFx lM z` mi`Nnn Eid zrAHl©©©©¨§©§¦¤¨©

.WxTde,oMWOd z` Eniwd xW`k ©¤¤§©£¤¥¦¤©¦§¨
didFkFzl qpkp gixAddRd KFzl - ¨¨©§¦©¦§©§§©¤

,WxTd agFx dvwA cg`dEPOnE ¨¤¨¦§¥©©¤¤¦¤
,ipXd dRl zrAHd onE ,zrAHllre ©©©©¦©©©©©¤©¥¦§©

KM iciadf oiREvn migixAd E`vnp §¥¨¦§§©§¦¦§¦¨¨
migixAde .miWxTA oiaEgY odWM§¤¥§¦©§¨¦§©§¦¦

ElNd`N` ,oMWOd miptA Eid `l ©¨Ÿ¨¦§¦©¦§¨¤¨
,zFhlFa Eid uEgAn,oklezFrAHd ¦©¨§§¨¥©©¨

KFzA zF`xp Eid `l zFItiRde§©¦¦Ÿ¨¦§§
lzFMd lM `N` ,oMWOddidwlg ©¦§¨¤¨¨©¤¨¨¨¨

miptAn(m"ialn ,oexkfd):l dxez ¦¦§¦
(l).ïkLnä úà úBî÷äåiEEiv df oi` ©£¥¨¤©¦§¨¥¤¦

oiicr ixdW ,eiWkr EdniwIW dWnl§¤¤§¦¥©§¨¤£¥£©¦
mW lr `N` ,FYk`ln dnlWp `lŸ¦§§¨§©§¤¨©¥

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהרהרהרהר הראיתהראיתהראיתהראית אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטטֹוֹוֹוֹו ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן אתאתאתאת ל)והקמתוהקמתוהקמתוהקמת חדׁש(כו, (ּבראׁש הּמׁשּכן את להקים ּכאן נצטּוה ׁשּמׁשה לֹומר, יׁש ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
וזהּולבלבלבלבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוניסן) סּיּוע. ּבלי יחיד)..והקמתוהקמתוהקמתוהקמת, הראיתהראיתהראיתהראית(לׁשֹון "אאאאׁשׁשׁשׁשרררר רׁש"י ּבלׁשֹון ּגם ּכן לדּיק ויׁש מׁשה). (יחיד)ׁשׁשׁשׁשאניאניאניאני(רק ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ללּמד ואחּור,ּוּוּוּולהראלהראלהראלהראֹוֹוֹוֹותתתתעתיד קדימה רק לא ּכֹולל 'סדר' (והרי ּכביכֹול ּבעצמֹו, הּמׁשּכן את הקים הּקּב"ה הקמתֹו": סדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הּגדה'). 'סדר ּוכמֹו ּבכלל, הענין ּפרטי ּגם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלא

ß hay h"k iying mei ß

(àì)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNòå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNòé áLç äNòî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈§ª¦«

i"yx£˙Î¯t∑ העם ּובין הּמל ּבין הּמבּדיל ּדבר 'ּפרּגֹוד', חכמים: ּובלׁשֹון הּוא, מחּצה ÏÎz˙.לׁשֹון »…∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ¿≈∆
ÔÓb¯‡Â∑ חּוטין ו' וחּוט חּוט ּבכל ּכפּול, היה ּומין מין LÁ·.ּכל ‰NÚÓ∑ היא ׁשּזֹו ּפרׁשּתי ּכבר ¿«¿»»ְְִִִָָָָָ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ

לזה  זה ּדֹומין אינן עבריה ׁשּמׁשני והּציּורין קירֹות, ׁשּתי ׁשל יעׂשה ∑ÌÈ·¯k.אריגה ּברּיֹות ׁשל צּיּורין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ¿Àƒְִִִֵֶֶָ
ּכלֹונס, עליהן להֹוׁשיב למעלה, עקּמין ּבהן קבּועין ואּונקלּיֹות אדנים, ד' ּבתֹו ּתקּועים עּמּודים ד' ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבּה:
אּמֹות  י' ארּכּה והּפרכת עׂשּויים, הן ווין ּכמין ׁשהרי הּווין, הן והאּונקלּיֹות ּבּה, ּכרּו הּפרכת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשראׁש

קרׁשים, ׁשל ּכגבהן אּמֹות י' ורחּבּה מׁשּכן, ׁשל ולפנים לרחּבֹו הימּנה ׁשּיהא מׁשּכן, ׁשל ּבׁשליׁש ּפרּוסה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
את  "ונתּת ׁשּנאמר: עׂשר, על עׂשר הּקדׁשים קדׁשי ּבית נמצא, אּמה. כ' ּולחּוץ והימּנה אּמֹות, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעׂשר
ּוכׁשּפרׂשם  אּמה, כ' החֹוברֹות ורחב המׁשּכן יריעֹות ׁשל חֹוברֹות ׁשּתי את המחּברים הּקרסים" ּתחת ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹהּפרכת
מׁשּכן, ׁשל ׁשליׁשֹו ּכּסתה הּׁשנית והחֹוברת הּמׁשּכן, ׁשליׁשי ּבׁשני ּכלתה לּמערב, הּפתח מן הּמׁשּכן ּגג ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָעל

הּקרׁשים  את לכּסֹות לאחֹוריו, ּתלּוי .והּמֹותר ְְְֲִֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(140 'nr el zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמבבבבּדּדּדּדיליליליל ּדּדּדּדברברברבר .... .... מחמחמחמחּצּצּצּצהההה לא)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן כו, ּדהּנה (רׁש"י לֹומר, ויׁש לכם". הּפרכת "והבּדילה ּבסמּו מפרׁש הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
הּכּפרת" את הארֹון על "וסּכת ג)ּכתיב מ, הּמבּדלת (ּפקּודי מחּצה ּדברים, ׁשני ּבּפרכת ׁשּיׁש נאמר ׁשּלא מחּדׁש, ורׁש"י . ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ׁשּפֹועלת ורק הּפרכת"), "והבּדילה הּכתּובים (ּכפׁשטּות מחּצה היא ׁשּלּה ׁשהחפצא אּלא הארֹון, על ּגּגּגּגםםםםּומס.מס להיֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הגנה, לׁשֹון הארֹון, על "וסּכת ׁשם: מרׁש"י היתה היתה היתה היתה ּולהעיר מחמחמחמחּצּצּצּצהההה ".ׁשׁשׁשׁשהריהריהריהרי ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

(áì)íéhL éãenò äòaøà-ìò dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½
óñë-éðãà äòaøà-ìò áäæ íäéåå áäæ íétöî: §ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨¨®©©§¨−̈©§¥¨«¤

Ú·ˆeלא  ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t „aÚ˙Â¿«¿≈»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
d˙È „aÚÈ ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«√»«¿≈»«

:ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ«¿ƒ

ÔÈhLלב  È„enÚ ‡Úa¯‡ ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«««¿¿»«≈ƒƒ
‡Úa¯‡ ÏÚ ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔÈtÁÓ¿«¿»«¬»»≈«¬»««¿¿»

:ÛÒÎ„ ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

:oM Fl xnF` `Ed cizrdxg`l ¤¨¦¥¥§©©
xnBIWeilke oMWOd dUrn lM, ¤¦¨¥¨©£¥©¦§¨§¥¨

Edniwd(`"eb): £¦¥
.øäa úéàøä:xnFlkE ,`Ed xar oFWl ¨§¥¨¨¨§¨¨§©

lr s`e .xdA Ll d`xd xW` FhRWnM§¦§¨£¤¨§¨§¨¨§©©
z` d"awd Fl d`xd `l oiicrW iR¦¤£©¦Ÿ¤§¨¤
Fl xn` cizrd mW lr ,Fznwd xcq¥¤£¨¨©¥¤¨¦¨©
oMWOd dUrn lM xnBIW xg`l :oM¥§©©¤¦¨¥¨©£¥©¦§¨
Ll izi`xdW itM EdniwY f` ,eilke§¥¨¨§¦¥§¦¤¤§¥¦§

cizr ip`W ,okl mcFwmiCwdl ¤¨¥¤£¦¨¦§©§¦
dNigYxcq LzF`xdlE LcOll §¦¨§©¤§§©§§¥¤
Fznwd(m"`x):`l dxez £¨¨

(`l).úëBøô,`Ed dvign oFWl ¨¤§§¦¨
minkg oFWlaE`xwp,'cFBxR'`Ede ¦§£¨¦¦§¨©§§

,mrd oiaE KlOd oiA liCaOd xaC̈¨©©§¦¥©¤¤¥¨¨
Wcw oiA dliCan zkFxRdW itl§¦¤©¨¤©§¦¨¥Ÿ¤
oial dpikXd mFwn `EdW miWcTd©¢¨¦¤§©§¦¨§¥

oNdl xn`PW FnkE ,crFn ld`(bl weqt) Ÿ¤¥§¤¤¡©§©¨
oiaE WcTd oiA mkl zkxRd dliCade'§¦§¦¨©¨Ÿ¤¨¤¥©Ÿ¤¥

'miWcTd Wcw: Ÿ¤©¢¨¦
ïîbøàå úìëzWWe ipW zrlFze §¥¤§©§¨¨§©©¨¦§¥

xfWn.lkA lEtk did oine oin lM ¨§¨¨¦¨¦¨¨¨§¨
oihEg dXW hEge hEglM ,xnFlM - ¨¦¨¦§©¨

mipin drAx`n aMxEn did hEg¨¨§¨¥©§¨¨¦¦
,(WWe ipW zrlFY ,onBx` ,zlkY)§¥¤©§¨¨©©¨¦§¥
dXXn xEfW did Fnvr hEg lM xW`M©£¤¨©§¨¨¨¦¦¨
Eid eiCgie ,oiOd FzF`n miTC mihEg¦©¦¥©¦§©§¨¨

hEg lkA mixEfW miTC mihEg c"k: ¦©¦§¦§¨

.áLBç äNòîiYWxiR xaMweqt lirl) ©£¥¥§¨¥©§¦
(`,zFxiw iYW lW dbix` `id EGW¤¦£¦¨¤§¥¦

nFC opi` dixar ipXOW oixEISdeoi §©¦¦¤¦§¥£¨¤¨¥¨¦
,dfl df`EdW 'mwx dUrn'n dpFWA ¤¨¤§¤¦©£¥Ÿ¥¤

:cvl cSn zxaFrd hgnA§©©¨¤¤¦©§©
.íéáøkopi` 'Dz` dUri' zFaiY §ª¦¥©£¤Ÿ¨¥¨

,odiptNW 'aWg dUrn' lr zFAqEn©©©£¥Ÿ¥¤¦§¥¤
dxEn`d 'miaxM' zaiY lr `N ¤̀¨©¥©§ª¦¨£¨
,xnFlkE .'miaxM Dz` dUri' :odixg ©̀£¥¤©£¤Ÿ¨§ª¦§©

:Da dUri zFIxA lW oixEIval dxez ¦¦¤§¦©£¤¨
(al)éãenò äòaøà'ebe.KxFvl ©§¨¨©¥§¤

Eid zkFxRd ziIlYmicEOr drAx` §¦©©¨¤¨©§¨¨©¦
,mipc` drAx` KFzA mirEwY§¦§©§¨¨£¨¦

odA oirEaw zFIlwpE`eiW`xA) §§§¦§¦¨¤§¨¥



dnexzעו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iying meil inei xeriy

(âì)úàáäå íéñøwä úçz úëøtä-úà äzúðå§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬
äìécáäå úeãòä ïBøà úà úëøtì úéaî änĻ̈¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³

íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä: ©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«

(ãì)Lã÷a úãòä ïBøà ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´¨«¥ª®§−Ÿ¤
íéLãwä: ©¢¨¦«

(äì)-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà zîNå§©§¨³¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤
äðîéz ïkLnä òìö ìò ïçìMä çëð äøðnä©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨

:ïBôö òìö-ìò ïzz ïçìMäå§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©¨«
i"yx£ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ∑,ּבּדרֹום ּומנֹורה ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּצפֹוני הּכתל מן מׁשּו ּבּצפֹון, ׁשלחן ¿«¿»∆«À¿»ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

מׁשּו למנֹורה, ׁשלחן ׁשּבין אויר ּכנגד נתּון הּזהב ּומזּבח ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּדרֹומי הּכתל מן ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻמׁשּוכה
עׂשרים  לּפרכת הּפתח מן הּמׁשּכן אר ּכיצד? ולפנים, הּמׁשּכן חצי מן נתּונים וכּלם הּמזרח, ּכלּפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻקמעא

אּמֹות  עׂשר מערב לצד הּפתח מן מׁשּוכים והּמנֹורה והּׁשלחן הּמזּבח .אּמה. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻ

ÏÚ˙Âלג  ‡iÙ¯et ˙BÁz ‡zÎ¯t ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»»À¿»¿¿«»¿»≈
‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È ‡zÎ¯ÙÏ ÂbÓ Ônz«»ƒ»¿»À¿»»¬»¿«¬»
L„˜ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ÔBÎÏ ‡zÎ¯t L¯Ù˙Â¿«¿≈»À¿»¿≈¿»≈…∆

:‡iL„e˜¿«»

„e„‰Ò˙‡לד  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»¿«¬»
:‡iL„e˜ L„˜a¿…∆¿«»

ÈÂ˙לה  ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡¯B˙t ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»»»ƒ»»¿»À¿»¿»
‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t Ï·˜Ï ‡z¯Ó¿«¿»»√≈»»«ƒ»¿«¿¿»

:‡etˆ ¯ËÒ ÏÚ Ôz˙ ‡¯B˙Ùe ‡ÓB¯c»»»»ƒ≈«¿«ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(micEOrd,mixnqn oinM odWoiOEwr ¨©¦¤¥§¦©§§¦£¦
dlrnl,odiW`xAicMaiWFdl §©§¨§¨¥¤§¥§¦

qpFlM odilr(hFn)zkFxRd W`xW £¥¤§¨¤Ÿ©¨¤
DA KExMzlREwn dzid zkFxRd - ¨¨©¨¤¨§¨§¤¤

lERiTd KFzaE ,DMx` lkl DW`xA§Ÿ¨§¨¨§¨§©¦
cr dvTd on qpFlM mixiarn Eid̈©£¦¦§©¦©¨¤©
zFIlwpE`d lr EaiWFd FzF` ,dvTd©¨¤¦©¨§§¦
z`vnpe ,micEOrd zrAx`A zFrEaTd©§§©§©©¨©¦§¦§¥
dlrnln diElY zkFxRd; ©¨¤§¨¦§©§¨

d od zFIlwpE`deo`M mi`xwp'oieE' §¨§§¦¥©¦§¨¦¨¨¦
['adf mdiee']oiee oinM ixdW ,zxEv) ¨¥¤¨¨¤£¥§¦¨¦©
(e"ie zFIzF`.miEUr od ¦¨¥£¦

EzFCnzkFxRdod KM` :xUr DMx ¦©¨¤¨¥¨§¨¤¤
,zFO`oEzp DMx`elW FAgxl ©§¨§¨¨§¨§¤
oMWnoFtvl mFxCnDAgxe .lW ¦§¨¦¨§¨§¨§¨¤

`Ed dHnl dlrnln zkFxRxUr ¨¤¦§©§¨§©¨¤¤
,miWxw lW odabM zFO``ide ©§¨§¨¤§¨¦§¦

lW WilWa dqExRd KxF`,oMWn §¨¦§¦¤¤©¦§¨
,xnFlMmiptle dPnid `dIWon - §©¤§¥¥¤¨§¦§¦¦

miWcTd WcFw dvw cr zkFxRd©¨¤©§¥¤©¢¨¦
- axrOAWdPnide ,zFO` xUr ¤©©£¨¤¤©§¥¤¨

uEgle- gxfOAW lkidd cvl §©§©©¥¨¤©¦§¨
ÎiWcw ziA `vnp .dO` mixUr¤§¦©¨¦§¨¥¨§¥

xUr lr xUr miWcTdmB ixdW] ©¢¨¦¤¤©¤¤¤£¥©
[xUr oMWOd agFx.dzidW oiPnE ©©¦§¨¤¤¦©¦¤¨§¨

gzRn dO` mixUr dUExR zkFxRd©¨¤§¨¤§¦©¨¦¤©
itl ?oMWOdxn`PWoNdl(bl weqt) ©¦§¨§¦¤¤¡©§©¨

zgY zkFxRd z` dYzpe'§¨©¨¤©¨¤©©
'miqxTd,zpEEkn zkFxRd dzidW ©§¨¦¤¨§¨©¨¤§¤¤

miqxTd lEnmixAgnddlrnlz` ©§¨¦©§©§¦§©§¨¤
iYWd,oMWOd zFrixi lW zFxaFg §¥©§¤§¦©¦§¨

zxaFgd agFxeWng) zg`d §©©¤¤¨©©¨¥
`Ed (zFrixidO` mixUrx`eank) §¦¤§¦©¨

(d weqt lirlmUxRWkE ,(zFrixid z`) §¤¥§¨¤©§¦
gzRd on oMWOd bB lrgxfOAW ©©©¦§¨¦©¤©¤©¦§¨

dzlM ,axrnlxg`l zg` zxaFg §©£¨¨§¨¤¤©©§©©
bB lr dO` mixUr dzQiMW¤¦§¨¤§¦©¨©©

mdW ,oMWOdiWilW ipWaKxF` ©¦§¨¤¥¦§¥§¦¥¤
,oMWOdmixAgn miqxTd Eid mWe ©¦§¨§¨¨©§¨¦§©§¦

,zFxaFgd iYW oiAzxaFgde ¥§¥©§§©¤¤
Wn lW FWilW dzQM zipXdoM- ©¥¦¦§¨§¦¤¦§¨

zFxzFPd zFO` xUrxzFOde , ¤¤©©¨§©¨
(drixid on xzFPd)eixFg`l iElY ©¨¦©§¦¨¨©£¨

oMWOd lW;miWxTd z` zFQkl ¤©¦§¨§©¤©§¨¦
zkFxRdW ,o`Mn micnl Epivnp¦§¥§¥¦¦¨¤©¨¤
mixUr `id ,miqxTd zgY dpEzPd©§¨©©©§¨¦¦¤§¦
on zFO` xUre gxfOd on dO ©̀¨¦©¦§¨§¤¤©¦

axrOd:bl dxez ©©£¨
(dl)ïçìMä úà zîNå'ebe.`Ed KM §©§¨¤©ª§¨¨

:crFn ldF` A oMWOd ilM xcq¥¤§¥©¦§¨§¤¥
oglEWoEzpAcv,oFtScEnv Fpi`e §¨¨§©¨§¥¨

`N` lzFMlipFtSd lzFMd on KEWn ©¤¤¨¨¦©¤©§¦
wgxn,dvgnE zFO` iYW`dIW icM ¤§©§¥©¤¡¨§¥¤§¥

mixCqnd mipdM ipW zcinrl mFwn̈©£¦©§¥Ÿ£¦©§©§¦
mipRd mgl lW zFkxrOd iYW z`. ¤§¥©©£¨¤¤¤©¨¦

dxFpnEdpEzpacv,mFxC`id s`e §¨§¨§©¨§©¦
dzidinFxCd lzFMd on dkEWn ¨§¨§¨¦©¤©§¦
wgxn,dvgnE zFO` iYWitl ¤§©§¥©¤¡¨§¦

,'oglXd gkp dxpOd z`e' xn`PW¤¤¡©§¤©§Ÿ¨Ÿ©©ª§¨
dliAwn dxFpOdW Epcnl KMnE¦¨¨©§¤©§¨©§¦¨

Dzcinr mFwnA oglEXlgAfnE . ©§©¦§£¦¨¨¦§©
adGdoEzp didWoMWOd rvn`A ©¨¨¤¨¨¨§¤§©©¦§¨

oNdl xn`PW FnM ,oFx`d cbpM;e ,l) §¤¤¨¨§¤¤¡©§©¨
(my i"yx d`xoiA wiqtn did `l ,Ÿ¨¨©§¦¥

z`e' xn`p ixdW ,dxFpOl oglEXd©§¨©§¨¤£¥¤¡©§¤
dxFpOd `dYW ,'oglXd gkp dxpOd©§Ÿ¨Ÿ©©ª§¨¤§¥©§¨

did `N` ,oglEXd z` d`FxoEzpwx ¨¤©§¨¤¨¨¨¨©
dxFpOl oglEW oiAW xie` cbpM§¤¤£¦¤¥§¨©§¨
dWlWl lkidd z` wNgY m` xnFlM]§©¦§©¥¤©¥¨¦§¨
,oFtv wlgA oglEXd didi ,miwlg£¨¦¦§¤©§¨§¥¤¨
wlgA gAfOde ,mFxC wlgA dxFpOd©§¨§¥¤¨§©¦§¥©§¥¤
,mdipiA uvFg did `l K` ,[irvn`d̈¤§¨¦©Ÿ¨¨¥¥¥¤

`N`gAfOd`rnw KEWn(hrn) ¤¨©¦§¥©¨¦§¨§©
,gxfOd iRlMoglEXdW cFrA §©¥©¦§¨§¤©§¨

.axrOd l` xzFi miaFxw dxFpOde§©§¨§¦¥¤©©£¨
mNEkedxFpOde oglEXd ,gAfOd - §¨©¦§¥©©§¨§©§¨

miptle oMWOd ivg on mipEzp- §¦¦£¦©¦§¨§¦§¦
crFn ldF` lW inipRd wlgA?cviM . ©¥¤©§¦¦¤¤¥¥©

gzRd on oMWOd KxF`cr gxfOA ¤©¦§¨¦©¤©©¦§¨©
;dO` mixUr - zkFxRloMWOd ilkE ©¨¤¤§¦©¨§¥©¦§¨

-,dxFpOde oglEXde gAfOdEid ©¦§¥©§©§¨§©§¨¨
xUr axrn cvl gzRd on mikEWn§¦¦©¤©§©©£¨¤¤

,zFO`zFaFxTd zFO`d xUr ,xnFlM ©§©¤¤¨©©§
mYWlW iM ,milMn zFiEpR Eid gzRl©¤©¨§¦¥¦¦§¨§¨
wgxOn ,lkidd lW inipRd FwlgA Eid̈§¤§©§¦¦¤©¥¨¦¤§¨

d`lde zFO` xUr(:bl `nei),my i"yx) ¤¤©¨¨§¨
(l"kyn:el dxez

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyiy meil inei xeriy

(åì)ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî úéNòå§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

i"yx£CÒÓ ˙ÈNÚÂ∑:ּכמֹו הּפתח, ּכנגד מס ׁשהּוא א)וילֹון מגין (איוב לׁשֹון ּבעדֹו", ¯˜Ì."ׂשכּת ‰NÚÓ∑ ¿»ƒ»»»ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¬≈…≈
זה  עבר ׁשל ּפרצּוף ּכ זה, עבר ׁשל ּכפרצּוף מחט, מעׂשה ּבֹו עׂשּויֹות ולא ∑¯˜Ì.הּצּורֹות האמן ׁשם ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ…≈ְֳֵָָֹ

אּמֹות  י' על אּמֹות י' הּפרכת: ּכמּדת הּמס מּדת צּיּור. עֹובד ולא צּיר, עֹובד ותרּגּומֹו: האמנּות, .ׁשם ְְְְֳִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(æì)úétöå íéhL éãenò äMîç Cñnì úéNòå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ íúàŸ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

úLçð: §«¤

ß hay 'l iyiy mei ß

æë(à)úBnà Lîç íéhL éöò çaænä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á©¸
ìLå çaænä äéäé òeáø áçø úBnà Lîçå CøàL ¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©§¨¬

:Búî÷ úBnà©−«Ÿ¨«
i"yx£B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑(נט יֹוסי (זבחים רּבי יהּודה. רּבי ּדברי ּככתבן, ּדברים ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…«…»ְְְְִִִִִִֵַַָָָָ

ׁשנים  ּפי ּגבהֹו ּכאן אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּלהּלן מה רבּוע. ּבּפנימי ונאמר רבּוע ּכאן נאמר ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָאֹומר:
ּולמעלה  סֹובב מּׂשפת קמתֹו"? אּמֹות "ׁשלׁש מקּים: אני ּומה .ּכארּכֹו, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ

ÏÎz‡לו  ‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „aÚ˙Â¿«¿≈¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
:¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

ÔÈhLלז  È„enÚ ‡LÓÁ ‡Ò¯ÙÏ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿»»«¿»«≈ƒƒ
CÈz˙Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â¿«¿≈»¿«¬»»≈«¬»¿«ƒ

:‡LÁ ÈÎÓÒ ‡LÓÁ ÔB‰Ï¿«¿»«¿≈¿»»

LÓÁא  ÔÈËL ÈÚ‡„ ‡Áa„Ó ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»«¿¿»¿»≈ƒƒ¬≈
È‰È Úa¯Ó ‡È˙et ÔÈn‡ LÓÁÂ ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»«¬≈«ƒ¿»¿««¿≈

:dÓe¯ ÔÈn‡ ˙Ï˙e ‡Áa„Ó«¿¿»¿««ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(el)Cñî úéNòåld`d gztl. §¨¦¨¨¨§¤©¨Ÿ¤
,xnFlMoFlie(diElY drixi)`EdW §©¦§¦¨§¨¤

gzRd cbpM Kqnz` dQknd - ¨¨§¤¤©¤©©§©¤¤
oFWNn `Ed 'Kqn'E .oMWOd gzR¤©©¦§¨¨¨¦§

,dpbde iEQiM FpiiprW ,'Kkq'FnM §¨¤¦§¨¦©£¨¨§
'Fcra YkU')(i ,` aei`'oibn' oFWl , ©§¨©£§¥¥

z` dQkn didW itl ,['FcrA Ypbd']¥©§¨©£§¦¤¨¨§©¤¤
eilr obnM gzRd: ©¤©§¥¥¨¨

.í÷Bø äNòîzFxEv xEIv `id 'dnwx' ©£¥¥¦§¨¦¦
zFxESdW 'aWFg dUrn'M `le ,bix`A§¨¦§Ÿ§©£¥¥¤©
`N` ,df cvl zFxaFr opi` df cvAW¤§©¤¥¨§§©¤¤¨
hgn dUrn FA zFiEUr zFxESd©£©£¥©©

E ,cvl cSn zxaFrdxar lW sEvxtM ¨¤¤¦©§©§©§¤¥¤
:df xar lW sEvxR KM ,df¤¨©§¤¥¤¤

.í÷Bø'mwFx dUrn' cEwp did ENi` ¥¦¨¨¨©£¥¤
zEpOE` dUrn' FWExiR did (l"FBqA)§¤¨¨¥©£¥¨
,i"xivA cEwp `EdWM la` ,'dniwx lW¤§¦¨£¨§¤¨§¥¥

`Ed,oOE`d mWlW dUrn' FWExitE ¥¨¨¥©£¤¤
,'mwFxd`leE .zEpOE`d mWKkitl ¨¥§Ÿ¥¨¨§¦¨
FnEBxzqFlwpE`AxiIv caFr' :- ©§§§§©©¨

,mwFxd oOE`d dUrncaFr' `le ©£¥¨¨¨¥§Ÿ©
'xEIvdniwx dUrn -(i"`a).siqene ¦©£¥§¦¨
:i"yxKqOd zCn(ld`d gzR lrW) ¦©©¨¨¤©¤©¨Ÿ¤
`idzkFxRd zCnMoiA dliCaOd) ¦§¦©©¨¤©©§¦¨¥

,(miWcTd Wcwl crFn ld`mdipXW Ÿ¤¥§Ÿ¤©¢¨¦¤§¥¤
zFO` xUragFxzFO` xUr lr ¤¤©©©¤¤©

ld`d lW eizFCnM ,DaFBFnvr: ©§¦¨¤¨Ÿ¤©§
fl dxez

æë(`)ìLå 'Bâå çaænä úà úéNòåL §¨¦¨¤©¦§¥©§§¨Ÿ
.BúîB÷ úBnàzCnA minkg Ewlgp ©¨¤§§£¨¦§¦©

dcEdi iAx :oFvigd gAfn lW FznFw¨¤¦§¥©©¦©¦§¨
,xnF`oazkM mixaCz` Wxtl Wi - ¥§¨¦¦§¨¨¥§¨¥¤

gAfOd DaFB zCOW ,FazkM `xwOd©¦§¨¦§¨¤¦©©©¦§¥©
WFlW did ok` FBB cr rwxTd on¦©©§©©©¨¥¨¨¨
,(dO` zFdFaBd zFpxTd caNn) zFO ©̀¦§©©§¨©§©¨

EN`,xnF` iqFi iAx .dcEdi iAx ixaC ¥¦§¥©¦§¨©¦¥¥
itl ,FhEWtM WxRzn aEzMd oi ¥̀©¨¦§¨¥¦§§¦

:deW dxifB mipC Ep`Wo`M xn`p ¤¨¨¦§¥¨¨¨¤¡©¨
oFvigd gAfOAxn`pe ,'rEax'oNdl,l) ©¦§¥©©¦¨©§¤¡©§©¨

(aAd gAfO'rEax' inipRFMx` dO`' - ©¦§¥©©§¦¦¨©©¨¨§

,'Fznw mizO`e didi rEax FAgx dO`e§©¨¨§¨©¦§¤§©¨©¦Ÿ¨
;dfl df mzFeWdl micnl Ep` KMnE¦¨¨§¥¦§©§¨¤¨¤

oNdN dndid ,inipRd gAfOAFdaB ©§©¨©¦§¥©©§¦¦¨¨¨§
,FMx`M mipWÎiRdO` FMx` oMW ¦§©¦§¨§¤¥¨§©¨
,zFO` iYW Fdabeo`M s`gAfOA §¨§§¥©©¨©¦§¥©

,oFvigddid,FMx`M mipWÎiR FdaB ©¦¨¨¨§¦§©¦§¨§
`vnp zFO` Wng FMx`W xg`nE¥©©¤¨§¨¥©¦§¨
llFM) zFO` xUr did FdaBW¤¨§¨¨¤¤©¥

(zFpxTdmiIwn ip` dnE ;xn`Pd z` ©§¨¨£¦§©¥¤©¤¡¨
o`M'FznFw zFO` WlWe'ztVn ? ¨§¨Ÿ©¨¦§©
ddlrnlE aaFqziriaXd dO`A - ©¥§¨§¨¨©¨©§¦¦

aiaq dhilA dzid gAfOd DaFB lW¤©©¦§¥©¨§¨§¦¨§¦
`xwPd ,iFpl mivixg DA EUrW gAfOd©¦§¥©¤¨¨£¦¦§©¦§¨
oNdl xEn`d aFMxMd `Ede] 'aaFq'¥§©©§¨¨§©¨

(my i"yx d`xe ,d weqt)znFw zCinE ,[¦©©
,aEzMA xEn`d zFO` WlW gAfOd©¦§¥©¨©¨¨©¨

`Edcr aaFQd lW oFYgYd dvTd on¦©¨¤©©§¤©¥©
bBd cr rwxTd on la` ,gAfOd bB©©¦§¥©£¨¦©©§©©©©
xUr FznFw dzid ,zFpxTd mr cgi©©¦©§¨¨§¨¨¤¤

zFO`(:hp migaf):a dxez ©



עז dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iying meil inei xeriy

(âì)úàáäå íéñøwä úçz úëøtä-úà äzúðå§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬
äìécáäå úeãòä ïBøà úà úëøtì úéaî änĻ̈¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³

íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä: ©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«

(ãì)Lã÷a úãòä ïBøà ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´¨«¥ª®§−Ÿ¤
íéLãwä: ©¢¨¦«

(äì)-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà zîNå§©§¨³¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤
äðîéz ïkLnä òìö ìò ïçìMä çëð äøðnä©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨

:ïBôö òìö-ìò ïzz ïçìMäå§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©¨«
i"yx£ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ∑,ּבּדרֹום ּומנֹורה ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּצפֹוני הּכתל מן מׁשּו ּבּצפֹון, ׁשלחן ¿«¿»∆«À¿»ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

מׁשּו למנֹורה, ׁשלחן ׁשּבין אויר ּכנגד נתּון הּזהב ּומזּבח ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּדרֹומי הּכתל מן ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻמׁשּוכה
עׂשרים  לּפרכת הּפתח מן הּמׁשּכן אר ּכיצד? ולפנים, הּמׁשּכן חצי מן נתּונים וכּלם הּמזרח, ּכלּפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻקמעא

אּמֹות  עׂשר מערב לצד הּפתח מן מׁשּוכים והּמנֹורה והּׁשלחן הּמזּבח .אּמה. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻ

ÏÚ˙Âלג  ‡iÙ¯et ˙BÁz ‡zÎ¯t ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»»À¿»¿¿«»¿»≈
‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È ‡zÎ¯ÙÏ ÂbÓ Ônz«»ƒ»¿»À¿»»¬»¿«¬»
L„˜ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ÔBÎÏ ‡zÎ¯t L¯Ù˙Â¿«¿≈»À¿»¿≈¿»≈…∆

:‡iL„e˜¿«»

„e„‰Ò˙‡לד  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»¿«¬»
:‡iL„e˜ L„˜a¿…∆¿«»

ÈÂ˙לה  ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡¯B˙t ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»»»ƒ»»¿»À¿»¿»
‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t Ï·˜Ï ‡z¯Ó¿«¿»»√≈»»«ƒ»¿«¿¿»

:‡etˆ ¯ËÒ ÏÚ Ôz˙ ‡¯B˙Ùe ‡ÓB¯c»»»»ƒ≈«¿«ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(micEOrd,mixnqn oinM odWoiOEwr ¨©¦¤¥§¦©§§¦£¦
dlrnl,odiW`xAicMaiWFdl §©§¨§¨¥¤§¥§¦

qpFlM odilr(hFn)zkFxRd W`xW £¥¤§¨¤Ÿ©¨¤
DA KExMzlREwn dzid zkFxRd - ¨¨©¨¤¨§¨§¤¤

lERiTd KFzaE ,DMx` lkl DW`xA§Ÿ¨§¨¨§¨§©¦
cr dvTd on qpFlM mixiarn Eid̈©£¦¦§©¦©¨¤©
zFIlwpE`d lr EaiWFd FzF` ,dvTd©¨¤¦©¨§§¦
z`vnpe ,micEOrd zrAx`A zFrEaTd©§§©§©©¨©¦§¦§¥
dlrnln diElY zkFxRd; ©¨¤§¨¦§©§¨

d od zFIlwpE`deo`M mi`xwp'oieE' §¨§§¦¥©¦§¨¦¨¨¦
['adf mdiee']oiee oinM ixdW ,zxEv) ¨¥¤¨¨¤£¥§¦¨¦©
(e"ie zFIzF`.miEUr od ¦¨¥£¦

EzFCnzkFxRdod KM` :xUr DMx ¦©¨¤¨¥¨§¨¤¤
,zFO`oEzp DMx`elW FAgxl ©§¨§¨¨§¨§¤
oMWnoFtvl mFxCnDAgxe .lW ¦§¨¦¨§¨§¨§¨¤

`Ed dHnl dlrnln zkFxRxUr ¨¤¦§©§¨§©¨¤¤
,miWxw lW odabM zFO``ide ©§¨§¨¤§¨¦§¦

lW WilWa dqExRd KxF`,oMWn §¨¦§¦¤¤©¦§¨
,xnFlMmiptle dPnid `dIWon - §©¤§¥¥¤¨§¦§¦¦

miWcTd WcFw dvw cr zkFxRd©¨¤©§¥¤©¢¨¦
- axrOAWdPnide ,zFO` xUr ¤©©£¨¤¤©§¥¤¨

uEgle- gxfOAW lkidd cvl §©§©©¥¨¤©¦§¨
ÎiWcw ziA `vnp .dO` mixUr¤§¦©¨¦§¨¥¨§¥

xUr lr xUr miWcTdmB ixdW] ©¢¨¦¤¤©¤¤¤£¥©
[xUr oMWOd agFx.dzidW oiPnE ©©¦§¨¤¤¦©¦¤¨§¨

gzRn dO` mixUr dUExR zkFxRd©¨¤§¨¤§¦©¨¦¤©
itl ?oMWOdxn`PWoNdl(bl weqt) ©¦§¨§¦¤¤¡©§©¨

zgY zkFxRd z` dYzpe'§¨©¨¤©¨¤©©
'miqxTd,zpEEkn zkFxRd dzidW ©§¨¦¤¨§¨©¨¤§¤¤

miqxTd lEnmixAgnddlrnlz` ©§¨¦©§©§¦§©§¨¤
iYWd,oMWOd zFrixi lW zFxaFg §¥©§¤§¦©¦§¨

zxaFgd agFxeWng) zg`d §©©¤¤¨©©¨¥
`Ed (zFrixidO` mixUrx`eank) §¦¤§¦©¨

(d weqt lirlmUxRWkE ,(zFrixid z`) §¤¥§¨¤©§¦
gzRd on oMWOd bB lrgxfOAW ©©©¦§¨¦©¤©¤©¦§¨

dzlM ,axrnlxg`l zg` zxaFg §©£¨¨§¨¤¤©©§©©
bB lr dO` mixUr dzQiMW¤¦§¨¤§¦©¨©©

mdW ,oMWOdiWilW ipWaKxF` ©¦§¨¤¥¦§¥§¦¥¤
,oMWOdmixAgn miqxTd Eid mWe ©¦§¨§¨¨©§¨¦§©§¦

,zFxaFgd iYW oiAzxaFgde ¥§¥©§§©¤¤
Wn lW FWilW dzQM zipXdoM- ©¥¦¦§¨§¦¤¦§¨

zFxzFPd zFO` xUrxzFOde , ¤¤©©¨§©¨
(drixid on xzFPd)eixFg`l iElY ©¨¦©§¦¨¨©£¨

oMWOd lW;miWxTd z` zFQkl ¤©¦§¨§©¤©§¨¦
zkFxRdW ,o`Mn micnl Epivnp¦§¥§¥¦¦¨¤©¨¤
mixUr `id ,miqxTd zgY dpEzPd©§¨©©©§¨¦¦¤§¦
on zFO` xUre gxfOd on dO ©̀¨¦©¦§¨§¤¤©¦

axrOd:bl dxez ©©£¨
(dl)ïçìMä úà zîNå'ebe.`Ed KM §©§¨¤©ª§¨¨

:crFn ldF` A oMWOd ilM xcq¥¤§¥©¦§¨§¤¥
oglEWoEzpAcv,oFtScEnv Fpi`e §¨¨§©¨§¥¨

`N` lzFMlipFtSd lzFMd on KEWn ©¤¤¨¨¦©¤©§¦
wgxn,dvgnE zFO` iYW`dIW icM ¤§©§¥©¤¡¨§¥¤§¥

mixCqnd mipdM ipW zcinrl mFwn̈©£¦©§¥Ÿ£¦©§©§¦
mipRd mgl lW zFkxrOd iYW z`. ¤§¥©©£¨¤¤¤©¨¦

dxFpnEdpEzpacv,mFxC`id s`e §¨§¨§©¨§©¦
dzidinFxCd lzFMd on dkEWn ¨§¨§¨¦©¤©§¦
wgxn,dvgnE zFO` iYWitl ¤§©§¥©¤¡¨§¦

,'oglXd gkp dxpOd z`e' xn`PW¤¤¡©§¤©§Ÿ¨Ÿ©©ª§¨
dliAwn dxFpOdW Epcnl KMnE¦¨¨©§¤©§¨©§¦¨

Dzcinr mFwnA oglEXlgAfnE . ©§©¦§£¦¨¨¦§©
adGdoEzp didWoMWOd rvn`A ©¨¨¤¨¨¨§¤§©©¦§¨

oNdl xn`PW FnM ,oFx`d cbpM;e ,l) §¤¤¨¨§¤¤¡©§©¨
(my i"yx d`xoiA wiqtn did `l ,Ÿ¨¨©§¦¥

z`e' xn`p ixdW ,dxFpOl oglEXd©§¨©§¨¤£¥¤¡©§¤
dxFpOd `dYW ,'oglXd gkp dxpOd©§Ÿ¨Ÿ©©ª§¨¤§¥©§¨

did `N` ,oglEXd z` d`FxoEzpwx ¨¤©§¨¤¨¨¨¨©
dxFpOl oglEW oiAW xie` cbpM§¤¤£¦¤¥§¨©§¨
dWlWl lkidd z` wNgY m` xnFlM]§©¦§©¥¤©¥¨¦§¨
,oFtv wlgA oglEXd didi ,miwlg£¨¦¦§¤©§¨§¥¤¨
wlgA gAfOde ,mFxC wlgA dxFpOd©§¨§¥¤¨§©¦§¥©§¥¤
,mdipiA uvFg did `l K` ,[irvn`d̈¤§¨¦©Ÿ¨¨¥¥¥¤

`N`gAfOd`rnw KEWn(hrn) ¤¨©¦§¥©¨¦§¨§©
,gxfOd iRlMoglEXdW cFrA §©¥©¦§¨§¤©§¨

.axrOd l` xzFi miaFxw dxFpOde§©§¨§¦¥¤©©£¨
mNEkedxFpOde oglEXd ,gAfOd - §¨©¦§¥©©§¨§©§¨

miptle oMWOd ivg on mipEzp- §¦¦£¦©¦§¨§¦§¦
crFn ldF` lW inipRd wlgA?cviM . ©¥¤©§¦¦¤¤¥¥©

gzRd on oMWOd KxF`cr gxfOA ¤©¦§¨¦©¤©©¦§¨©
;dO` mixUr - zkFxRloMWOd ilkE ©¨¤¤§¦©¨§¥©¦§¨

-,dxFpOde oglEXde gAfOdEid ©¦§¥©§©§¨§©§¨¨
xUr axrn cvl gzRd on mikEWn§¦¦©¤©§©©£¨¤¤

,zFO`zFaFxTd zFO`d xUr ,xnFlM ©§©¤¤¨©©§
mYWlW iM ,milMn zFiEpR Eid gzRl©¤©¨§¦¥¦¦§¨§¨
wgxOn ,lkidd lW inipRd FwlgA Eid̈§¤§©§¦¦¤©¥¨¦¤§¨

d`lde zFO` xUr(:bl `nei),my i"yx) ¤¤©¨¨§¨
(l"kyn:el dxez

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyiy meil inei xeriy

(åì)ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî úéNòå§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

i"yx£CÒÓ ˙ÈNÚÂ∑:ּכמֹו הּפתח, ּכנגד מס ׁשהּוא א)וילֹון מגין (איוב לׁשֹון ּבעדֹו", ¯˜Ì."ׂשכּת ‰NÚÓ∑ ¿»ƒ»»»ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¬≈…≈
זה  עבר ׁשל ּפרצּוף ּכ זה, עבר ׁשל ּכפרצּוף מחט, מעׂשה ּבֹו עׂשּויֹות ולא ∑¯˜Ì.הּצּורֹות האמן ׁשם ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ…≈ְֳֵָָֹ

אּמֹות  י' על אּמֹות י' הּפרכת: ּכמּדת הּמס מּדת צּיּור. עֹובד ולא צּיר, עֹובד ותרּגּומֹו: האמנּות, .ׁשם ְְְְֳִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(æì)úétöå íéhL éãenò äMîç Cñnì úéNòå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ íúàŸ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

úLçð: §«¤

ß hay 'l iyiy mei ß

æë(à)úBnà Lîç íéhL éöò çaænä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á©¸
ìLå çaænä äéäé òeáø áçø úBnà Lîçå CøàL ¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©§¨¬

:Búî÷ úBnà©−«Ÿ¨«
i"yx£B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑(נט יֹוסי (זבחים רּבי יהּודה. רּבי ּדברי ּככתבן, ּדברים ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…«…»ְְְְִִִִִִֵַַָָָָ

ׁשנים  ּפי ּגבהֹו ּכאן אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּלהּלן מה רבּוע. ּבּפנימי ונאמר רבּוע ּכאן נאמר ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָאֹומר:
ּולמעלה  סֹובב מּׂשפת קמתֹו"? אּמֹות "ׁשלׁש מקּים: אני ּומה .ּכארּכֹו, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ

ÏÎz‡לו  ‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „aÚ˙Â¿«¿≈¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
:¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

ÔÈhLלז  È„enÚ ‡LÓÁ ‡Ò¯ÙÏ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿»»«¿»«≈ƒƒ
CÈz˙Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â¿«¿≈»¿«¬»»≈«¬»¿«ƒ

:‡LÁ ÈÎÓÒ ‡LÓÁ ÔB‰Ï¿«¿»«¿≈¿»»

LÓÁא  ÔÈËL ÈÚ‡„ ‡Áa„Ó ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»«¿¿»¿»≈ƒƒ¬≈
È‰È Úa¯Ó ‡È˙et ÔÈn‡ LÓÁÂ ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»«¬≈«ƒ¿»¿««¿≈

:dÓe¯ ÔÈn‡ ˙Ï˙e ‡Áa„Ó«¿¿»¿««ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(el)Cñî úéNòåld`d gztl. §¨¦¨¨¨§¤©¨Ÿ¤
,xnFlMoFlie(diElY drixi)`EdW §©¦§¦¨§¨¤

gzRd cbpM Kqnz` dQknd - ¨¨§¤¤©¤©©§©¤¤
oFWNn `Ed 'Kqn'E .oMWOd gzR¤©©¦§¨¨¨¦§

,dpbde iEQiM FpiiprW ,'Kkq'FnM §¨¤¦§¨¦©£¨¨§
'Fcra YkU')(i ,` aei`'oibn' oFWl , ©§¨©£§¥¥

z` dQkn didW itl ,['FcrA Ypbd']¥©§¨©£§¦¤¨¨§©¤¤
eilr obnM gzRd: ©¤©§¥¥¨¨

.í÷Bø äNòîzFxEv xEIv `id 'dnwx' ©£¥¥¦§¨¦¦
zFxESdW 'aWFg dUrn'M `le ,bix`A§¨¦§Ÿ§©£¥¥¤©
`N` ,df cvl zFxaFr opi` df cvAW¤§©¤¥¨§§©¤¤¨
hgn dUrn FA zFiEUr zFxESd©£©£¥©©

E ,cvl cSn zxaFrdxar lW sEvxtM ¨¤¤¦©§©§©§¤¥¤
:df xar lW sEvxR KM ,df¤¨©§¤¥¤¤

.í÷Bø'mwFx dUrn' cEwp did ENi` ¥¦¨¨¨©£¥¤
zEpOE` dUrn' FWExiR did (l"FBqA)§¤¨¨¥©£¥¨
,i"xivA cEwp `EdWM la` ,'dniwx lW¤§¦¨£¨§¤¨§¥¥

`Ed,oOE`d mWlW dUrn' FWExitE ¥¨¨¥©£¤¤
,'mwFxd`leE .zEpOE`d mWKkitl ¨¥§Ÿ¥¨¨§¦¨
FnEBxzqFlwpE`AxiIv caFr' :- ©§§§§©©¨

,mwFxd oOE`d dUrncaFr' `le ©£¥¨¨¨¥§Ÿ©
'xEIvdniwx dUrn -(i"`a).siqene ¦©£¥§¦¨
:i"yxKqOd zCn(ld`d gzR lrW) ¦©©¨¨¤©¤©¨Ÿ¤
`idzkFxRd zCnMoiA dliCaOd) ¦§¦©©¨¤©©§¦¨¥

,(miWcTd Wcwl crFn ld`mdipXW Ÿ¤¥§Ÿ¤©¢¨¦¤§¥¤
zFO` xUragFxzFO` xUr lr ¤¤©©©¤¤©

ld`d lW eizFCnM ,DaFBFnvr: ©§¦¨¤¨Ÿ¤©§
fl dxez

æë(`)ìLå 'Bâå çaænä úà úéNòåL §¨¦¨¤©¦§¥©§§¨Ÿ
.BúîB÷ úBnàzCnA minkg Ewlgp ©¨¤§§£¨¦§¦©

dcEdi iAx :oFvigd gAfn lW FznFw¨¤¦§¥©©¦©¦§¨
,xnF`oazkM mixaCz` Wxtl Wi - ¥§¨¦¦§¨¨¥§¨¥¤

gAfOd DaFB zCOW ,FazkM `xwOd©¦§¨¦§¨¤¦©©©¦§¥©
WFlW did ok` FBB cr rwxTd on¦©©§©©©¨¥¨¨¨
,(dO` zFdFaBd zFpxTd caNn) zFO ©̀¦§©©§¨©§©¨

EN`,xnF` iqFi iAx .dcEdi iAx ixaC ¥¦§¥©¦§¨©¦¥¥
itl ,FhEWtM WxRzn aEzMd oi ¥̀©¨¦§¨¥¦§§¦

:deW dxifB mipC Ep`Wo`M xn`p ¤¨¨¦§¥¨¨¨¤¡©¨
oFvigd gAfOAxn`pe ,'rEax'oNdl,l) ©¦§¥©©¦¨©§¤¡©§©¨

(aAd gAfO'rEax' inipRFMx` dO`' - ©¦§¥©©§¦¦¨©©¨¨§

,'Fznw mizO`e didi rEax FAgx dO`e§©¨¨§¨©¦§¤§©¨©¦Ÿ¨
;dfl df mzFeWdl micnl Ep` KMnE¦¨¨§¥¦§©§¨¤¨¤

oNdN dndid ,inipRd gAfOAFdaB ©§©¨©¦§¥©©§¦¦¨¨¨§
,FMx`M mipWÎiRdO` FMx` oMW ¦§©¦§¨§¤¥¨§©¨
,zFO` iYW Fdabeo`M s`gAfOA §¨§§¥©©¨©¦§¥©

,oFvigddid,FMx`M mipWÎiR FdaB ©¦¨¨¨§¦§©¦§¨§
`vnp zFO` Wng FMx`W xg`nE¥©©¤¨§¨¥©¦§¨
llFM) zFO` xUr did FdaBW¤¨§¨¨¤¤©¥

(zFpxTdmiIwn ip` dnE ;xn`Pd z` ©§¨¨£¦§©¥¤©¤¡¨
o`M'FznFw zFO` WlWe'ztVn ? ¨§¨Ÿ©¨¦§©
ddlrnlE aaFqziriaXd dO`A - ©¥§¨§¨¨©¨©§¦¦

aiaq dhilA dzid gAfOd DaFB lW¤©©¦§¥©¨§¨§¦¨§¦
`xwPd ,iFpl mivixg DA EUrW gAfOd©¦§¥©¤¨¨£¦¦§©¦§¨
oNdl xEn`d aFMxMd `Ede] 'aaFq'¥§©©§¨¨§©¨

(my i"yx d`xe ,d weqt)znFw zCinE ,[¦©©
,aEzMA xEn`d zFO` WlW gAfOd©¦§¥©¨©¨¨©¨

`Edcr aaFQd lW oFYgYd dvTd on¦©¨¤©©§¤©¥©
bBd cr rwxTd on la` ,gAfOd bB©©¦§¥©£¨¦©©§©©©©
xUr FznFw dzid ,zFpxTd mr cgi©©¦©§¨¨§¨¨¤¤

zFO`(:hp migaf):a dxez ©



dnexzעח zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyiy meil inei xeriy

(á)ïééäz epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ úéNòå§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨
:úLçð Búà úétöå åéúðø÷©§Ÿ¨®§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯˜ ÔÈÈ‰z epnÓ∑ּבֹו ויחּברם לבּדם יעׂשם LÁ˙.ׁשּלא B˙‡ ˙ÈtˆÂ∑,מצח עּזּות על לכּפר ƒ∆ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ¿ƒƒ»…¿…∆ְֵֵַַַַ
מח)ׁשּנאמר: נחּוׁשה"(ישעיה ּומצח". ְְֱֲִֶֶַָ

(â)åéúâìæîe åéú÷øæîe åéòéå BðMãì åéúøéq úéNòå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
:úLçð äNòz åéìk-ìëì åéúzçîe©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯ÈÒ∑ יּורֹות לסּפֹות ∑BM„Ï.ּכמין קטמּה, למספי אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם והּוא לתֹוכּה, ּדׁשנֹו להסיר ƒ…»ְִ¿«¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָ
ּכמֹו: ּוסתירה, ּבנין לׁשּמׁש ּבּפתרֹון מתחּלפת אחת מּלה – עברית ּבלׁשֹון מּלֹות יׁש ּכי לתֹוכם, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדׁשן

פ) ׁשרׁשיה",(תהלים ה)"וּתׁשרׁש וחּלּופֹו:(איוב מׁשריׁש", לא)"אויל וכמֹוהּו:(שם תׁשרׁש". (ישעיה "ּובכלּֿתבּואתי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
וחּלּופֹו:יז) ּפרּיה", י)"ּבסעפיה וכמֹוהּו:(שם סעיפיה. מפּׂשח ּפארה", נ)"מסעף עּצמֹו",(ירמיה האחרֹון "וזה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

וכמֹוהּו: עצמֹותיו. כא)ׁשּבר א וחּלּופֹו:(מלכים באבנים", סב)"וּיסקלהּו אבניה,(ישעיה הסירּו מאבן", "סּקלּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ה)וכן: אדׁשצנדר"יר (שם ּובלע"ז ּדׁשנֹו, להסיר לדּׁשנֹו, ּכאן אף ויסּקלהּו". ּכתרּגּומֹו:∑ÂÈÚÈÂ."ויעּזקהּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָ¿»»ְְַ

וודי"ל  ּובלע"ז יד, ּבית ולֹו ּדק מּתכת ׁשל הקדרה ּכּסּוי ּכמין והן הּדׁשן, את ּבהם ׁשּנֹוטל .מגרפֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ÂÈ˙˜¯ÊÓe∑ הּזבחים ּדם ּבהם ונתחבים ∑ÂÈ˙‚ÏÊÓe.לקּבל ּבּבׂשר ּבהם ּומּכה ּכפּופים, אּונקלּיֹות ּכמין ƒ¿¿…»ְְִֵֶַַַָָƒ¿¿…»ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ

dpÓב  d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B¯˜ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈
:‡LÁ d˙È ÈtÁ˙Â È‰B¯˜ ÔÈÂ‰z¿∆¿»«¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»

˜dÓËג  ÈÙÒÓÏ d˙Â¯zÎÒt „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈
d˙È¯epˆÂ d˙˜¯ÊÓe d˙ÈÙB¯‚Óed˙ÈzÁÓe «¿¿»≈ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

:‡LÁ „aÚz È‰BÓ ÏÎÏ¿»»ƒ«¿≈¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(a).åéúBðø÷ ïééäz epnîmUri `NW ¦¤¦§¤¨©§¨¤Ÿ©£¥
(zFpxTd z`)FA mxAgie ,mCal ¤©§¨§©¨¦©§¥

FziIUr zNigYn `N` ,oMn xg`l§©©¦¥¤¨¦§¦©£¦¨
zFpxw lrA gAfOd didi: ¦§¤©¦§¥©©©§¨
.úLBçð BúBà úétöåEEhvp Kkl §¦¦¨§¤§¨¦§©

icM ,zWFgpA FzF` zFRvllr xRkl §©¦§¤§¥§©¥©
,gvn zEGrlr zfnFx 'zWgp' oMW ©¤©¤¥§¤¤¤©

FnM ,'dWEgp gvn' lW zEGrxn`PW ©¤¥©§¨§¤¤¡©
(c ,gn diryi)'dWEgp LgvnE'Lgvn] ¦§£§¨¦§£

`Ede ;zWFgpM dWw `Ed ENi`M dnFC¤§¦¨¤¦§¤§
[mipR firOd lr dviln oFWl(`negpz): §§¦¨©©¥¦¨¦

b dxez
(b).åéúBøéqzFxFi oinM(zFxicw) ¦¨§¦§¥

oWCd sEQi`l zFWOWnd: ©§©§§¦©¤¤
.BðMãìzFWOWn ,gAfOd lW eizFxiq §©§¦¨¤©¦§¥©§©§

:xnFlM ,gAfOd z` 'oXcl'xiqdl §©¥¤©¦§¥©§©§¨¦
FpWC(gAfOA xzFPd xt`d),mkFzl ¦§¨¥¤©¨©¦§¥©§¨

iRqnl' qElwpE` mBxYW `Ede§¤¦§¥§§§¦§¥
zFRql ,'Dinhw- zF`Nnl xnFlM - ¦§¥¦§§©§©

z`.mkFzl oWCd`Ed 'oXcl' oFWlE ¤©¤¤§¨§§©¥
WOWn `Ede ,mitNgzOd zFpFWNd on¦©§©¦§©§¦§§©¥

' FnM] oWC ziIUrl minrRLzlFre §¨¦©£¦©¤¤§§¨§
'dlq dpXci(c ,k mildz)minrtE ,[ §©§¤¤¨§¨¦

xEn`d 'FpXcl' oFbM] oWC zxqdl©£¨©¤¤§§©§¨¨
,[o`M,zixar oFWlA zFNn Wi iM ¨¦¥¦¦§¦§¦
xW`oFxzRA ztNgzn zg` dNn £¤¦¨©©¦§©¤¤©¦§

(DWExitA) DNWWOWll minrRoipA ¤¨§¥¨§©¥§¨¦§¦§¨
El minrtdxizqWi ,xnFlM - §¨¦¦§¦¨§©¥

od WxRzdl miiEUrd dNErR zFpFWl§§¨¨£¦§¦§¨¥¥
F` FlEHial ode ,xaCd mEIwl§¦©¨¨§¥§¦

,FpFxqglFnMzNErtA EpivOW §¤§§¤¨¦¦§©
zrihp `Ed Dpiipr cFqIW ,'dWxWd'©§¨¨¤§¦§¨¨§¦©
:FnM ,FnEIwe FwEGg F` ,WxFXd©¤¦§¦§

'diWxW WxWYe'(i ,t mildz)aEzMd] ©©§¥¨¨¤¨©¨
dlHiPW otbl l`xUi z` dOcn§©¤¤¦§¨¥§¤¤¤¦§¨
ux`A diWxW drhpe ,mixvOn¦¦§©¦§¨§¨¨¨¤¨§¤¤

:oke ;[l`xUi'WixWn lie`'(b ,d aei`) ¦§¨¥§¥¡¦©§¦
,ux`A miWxW gNWnd dhFW]¤©§©¥©¨¨¦¨¨¤
ixd .[wfFgA mFwOA aXiizn ,xnFlkE§©¦§©¥©¨§¤£¥
mEIw lr xn`p 'dWxWd' oFWNW¤§©§¨¨¤¡©©¦

miWxWFtENge .Epivn FzOErl - ¨¨¦§¦§¨¨¦
,Ktidl miWxRzOd 'dWxWd' zFpFWl§©§¨¨©¦§¨§¦§¥¤
:oFbkE ,miWxXd zxiwre dxizqM¦§¦¨©£¦©©¨¨¦§

'WxWY iz`EaY lkaE'(ai ,`l my) §¨§¨¦§¨¥
xFwrze ,iz`EaY lM z` dNkY W`d]¨¥§©¤¤¨§¨¦§©£

[WxFXd on DzF`EdFnke .Epivn ¨¦©¤§¨¨¦
gnFv spr' FWExiRW 'sirq' oFWlA¦§¨¦¤¥¨¨¥©

aEzMd oFWlM ,'srYqnEditirqA' ¦§©¥¦§©¨¦§¦¤¨
'dIxFR(e ,fi diryi),[miIxFRd ditprA] ¦¨©£¨¤¨©¦¦
FtENgezFpFWl Epivn FzOErl - §¦§¨¨¦§

:oFbM ,sprd zxiwr zErnWnA 'sirq'¨¦§©§¨£¦©¤¨¨§
'dx`R srqn'(bl ,i my),FWExiRW: §¨¥ª¨¤¥

gXtn(xwFre zxFM)ditirqd"awd] §©¥©¥§¥§¦¤¨
zxFMd oFc`M ,aixgpq `av z` liRi©¦¤§¨©§¥¦§¨©¥

[xrIA eizFpli` itpr z`EdFnke . ¤©§¥¦¨¨©©©§¨
`Ed FpiiprW ,'dnvrd' oFWlA Epivn̈¦¦§©£¨¨¤¦§¨

:Epivn FzOErlE ,zFnvr wEGigdfe' ¦£¨§¨¨¦§¤
'FnSr oFxg`d(fi ,p dinxi),:FWExiRW ¨©£¦§¤¥

einvr xAWz` xAW xv`pckEap] ¦©£¨¨§©§¤©¦¥¤
.[l`xUi lW eizFnvrEdFnkeEpivn ©§¨¤¦§¨¥§¨¨¦

dnibx FpiiprW ,'dliwq' oFWlA¦§§¦¨¤¦§¨§¦¨
xaCd l` mzklWd ici lr mipa`A©£¨¦©§¥©§¨¨¨¤©¨¨

FnM ,lwqPd'mipa`a EdElwqIe' ©¦§¨§©¦§§¨£¨¦
(bi ,`k `Îmikln)FtENge ,:EpivnElTq' §¦¨¦©§

'oa`n(i ,aq diryi):FWExiRWExiqd ¥¤¤¤¥¨¦
dipa`EPR :zFOE`d l` `iaPd xn`n] £¨¤¨©£©©¨¦¤¨©

miaXd l`xUil KxCd z` mipa`n¥£¨¦¤©¤¤§¦§¨¥©¨¦
[mvx`l'EdlTqie EdwGrie' oke ,,d my) §©§¨§¥©§©§¥©§©§¥

(az` dPitE wNiqe mxMd z` xcB]¨©¤©¤¤§¦¥¦¨¤
oFWNW ixd ,[dPOn lFWkOd ipa ©̀§¥©¦§¦¤¨£¥¤§
mipa`d wENiql mB zWOWn dliwq; §¦¨§©¤¤©§¦¨£¨¦

,o`M s`oFWl'FpXcl',cFqIW s` ©¨§§©§©¤§
Edixd ,oWC ztqFd `Ed Fpiipr¦§¨¨©¤¤£¥

,Ktidl o`M WxRzn.FpWC xiqdl ¦§¨¥¨§¥¤§¨¦¦§
:x"ixcpvyc` f"rlaE§©©

.åéòéåFWExiREBxzMFn:qFlwpE`A §¨¨¥§©§§§§
'DizitFxbnE'mdA lhFPW zFtxbn , ©§§¨¥©§¥¤¥¨¤

oWCdgAfOd lrniEQM oinM ode , ©¤¤¥©©¦§¥©§¥§¦¦
zkYn lW dxcTd`EdWwCicM ©§¥¨¤©¤¤¤©§¥

iE`xM xt`d ixiiW z` lAwl lkEIW, ¤©§©¥¤§¨¥¨¥¤¨¨
ciÎziA FlesFxble FA wifgdl icM. §¥¨§¥§©£¦§¦§

l"icie f"rlaE: §©©
.åéúB÷øæîemicgEin lEAiw ilMlAwl ¦§§¨§¥¦§¨¦§©¥

,migaGd mC mdAmW lr KM miiExwE ¨¤©©§¨¦§¦¨©¥

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyiy meil inei xeriy
צּנֹורּיֹות  חכמים ּובלׁשֹון קרוצינ"ׁש, ּובלע"ז ׂשרפתן, ממהר ׁשּיהא הּמערכה ּגחלי על ּבהן ּומתהּפכין .ּבם, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ÂÈ˙zÁÓe∑ ׁשם ועל לּקטרת, הּפנימי מזּבח על לׂשאתם הּמזּבח מן ּגחלים ּבהן לּטל להם יׁש קּבּול ּבית «¿…»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכמֹו: מחּתֹות, קרּויים ל)חתּיתן וכן:(ישעיה מּמקֹומּה, אׁש ׁשאיבת לׁשֹון מּיקּוד", אׁש ו)"לחּתת "היחּתה (משלי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבחיקֹו?!" אׁש ÂÈÏk.איׁש ÏÎÏ∑:ּכליו ּכמֹו .ּכל ְִֵֵ¿»≈»ְֵָָ

(ã)úéNòå úLçð úLø äNòî øaëî Bl úéNòå§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨
òaøà ìò úLçð úòaè òaøà úLøä-ìò©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬

:åéúBö÷§¨«
i"yx£¯aÎÓ∑.רׁשת ּכמין חֹורין חֹורין עׂשּוי לּמזּבח, לֹו עׂשּוי לבּוׁש ּכמין קריבל"ׁש, ׁשּקֹורין ּכברה, לׁשֹון ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

רׁשת' מעׂשה נחׁשת מכּבר לֹו 'ועׂשית ּפתרֹונֹו: וכה מסרס, זה .ּומקרא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

(ä)ähîlî çaænä ákøk úçz dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¨®¨
:çaænä éöç ãò úLøä äúéäå§¨«§¨´¨¤½¤©−£¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊÓ‰ ·k¯k∑ ׁשֹוחטין ּב"הּכל ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּכרּכב, קרּוי ּבעּגּול סביב הּמּקיף ּדבר ּכל 'אּלּו":סֹובב. «¿…«ƒ¿≈«ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
הּתבֹות  ּדפני ּבקרׁשי עגּלין חריצין ׁשעֹוׂשין ּכמֹו והּוא ּולכרּכב', לׁשּוף... ׁשעתיד ּכל עץ: ּכלי ּגלמי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהן

ׁשלׁש לסֹוף והּוא לנֹוי, ּבדפנֹו אּמה רחּבֹו והיה סביבֹו, חריץ עׂשה לּמזּבח אף העץ. שש)וספסלי  אחרים (ספרים ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹ
מּׂשפת  קמתֹו"? אּמֹות "וׁשלׁש מקּים: אני מה הא, ּכארּכֹו'. ׁשנים ּפי 'ּגבהֹו האֹומר: ּכדברי ּגבהֹו, ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאּמֹות
וכן  מּקרנֹותיו. לפנים ראׁשֹו על אּלא הּנחׁשת, למזּבח היה לא הּכהנים להּלּו סֹובב אבל ּולמעלה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹסֹובב

„LÁ‡ד  ‡z„ˆÓ „·BÚ ‡„¯Ò dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿»»«¿«¿»ƒ¿»»
ÏÚ ‡LÁc Ô˜ÊÚ Úa¯‡ ‡z„ˆÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿«¿»«¿«ƒ¿»ƒ¿»»«

:È‰B¯ËÒ Úa¯‡«¿«ƒ¿ƒ

Ú¯lÓה  ‡Áa„Ó È··BÒ ˙BÁz d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿»≈«¿¿»ƒ¿»
:‡Áa„Ó ˙ebÏt „Ú ‡z„ˆÓ È‰˙e¿≈¿«¿»««¿«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

lr mCd z` 'miwxFf' Eid mkFYOW¤¦¨¨§¦¤©¨©
gAfOd zFpxw: ©§©¦§¥©

.åéúBâìæîemitEtM zFIlwpE` oinM ¦§§¨§¦§§¦§¦
mW`xA WixUAA mda dMnE , ¥§Ÿ¨©¤¨¤©¨¨

odA oikRdnE ,FA miagzpexUAd z` §¦§¨¦§©§¦¨¤¤©¨¨
dkxrOd ilgb lr(gAfOd W` mFwn) ©©£¥©©£¨¨§¥©¦§¥©

f"rlaE .oztixU xdnn `dIW¤§¥§©¥§¥¨¨§©©
'zFIxFPv' minkg oFWlaE ,y"pivexw¦§£¨¦¦¦

(.ai `nei)qFlwpE` FnBxY okle§¨¥¦§§§§
'DzixFPve': §¦§¨¥
.åéúBzçîedPhw skM miiEUrd milM ©§¨¥¦¨£¦§©§©¨

dSign Dl oi`e dxWi DziYgYW¤©§¦¨§¨¨§¥¨§¦¨
diccSn `N` diptNn,EWi lEAwÎziA ¦§¨¤¨¤¨¦§¨¤¨¥¦¥

,gAfOd on milgB odA lFHil mdl̈¤¦¨¤¤¨¦¦©¦§¥©
zxFhwl inipRd gAfn lr mz`Ul. §¥¨©¦§¥©©§¦¦¦§¤

'oziIzg' mW lremilgB odAdzFgW- §©¥£¦¨¨¤¤¨¤¤¨¦
-FnM ,'zFYgn' miiExwaEzMd oFWl §¦©§§§©¨

'cEwIn W` zFYgl'(ci ,l diryi),`EdW ©§¥¦¨¤
DnFwOn W` zai`W oFWlsFq`l] §§¦©¥¦§¨¤¡

[W`d zxEcOn W` ilgBdYgid' :oke , ©£¥¥¦§©¨¥§¥£©§¤
'FwigA W` Wi`(fk ,e ilyn)sFq`id] ¦¥§¥£¤¡

[!?EtxVi `le ,eicbA spkA milgB Wi`: ¦¤¨¦¦§©§¨¨§Ÿ¦¨§
.åéìk ìëì,daiYd zNgzAW Ff c"nl §¨¥¨¨¤¤¦§¦©©¥¨

,oFWNd itil `N` Dpi`e `id dxizi§¥¨¦§¥¨¤¨¦¦©¨
`Ed aEzMd WExitEeilM lM' :FnM ¥©¨§¨¥¨

'zWgp dUrY(gk ,ci lirl i"yx):c dxez ©£¤§Ÿ¤
(c).øaëî'dxaM' oFWl`EdW ilM) ¦§¨§§¨¨§¦¤

(oEPiqe iERipl miawp miawp iEUr̈§¨¦§¨¦§¦§¦
oinM .f"rlA y"laixw oixFTW¤¦§©©§¦

gAfOl Fl iEUr WEalrvn`A aiaq §¨©¦§¥©¨¦§¤§©
dO` agFxA ,FdaBoixFg oixFg iEUr , ¨§§©©¨¨¦¦

zWx oinMmilgBd z` lAwl icM] §¦¤¤§¥§©¥¤©¤¨¦
gAfOd lrn miltFpe mifYPdmebxz) ©¦¨¦§§¦¥©©¦§¥©

(ozpei[df `xwnE .xAkn' xn`PW ¦§¨¤¤¤¡©¦§¨
'zWgp zWx dUrn,`EdqxFqn, ©£¥¤¤§Ÿ¤§¨

z` dNigY Wxtl aEzMd KxC ixdW¤£¥¤¤©¨§¨¥§¦¨¤
(zWFgp) iEUr xaCd EPOOW xnFgd©¤¤¦¤©¨¨¨§¤
dUrn) FzxEv Wxtl oMn xg`lE§©©¦¥§¨¥¨©£¥

;(zWxxAkn Fl ziUre' :FpFxzt dke ¤¤§Ÿ¦§§¨¦¨¦§¨
'zWx dUrn zWgp(miyxtn):d dxez §Ÿ¤©£¥¤¤

(d).çaænä ákøkFWExiR 'aFMxM' ©§Ÿ©¦§¥©©§¥
.'aaFq'okeaiaq siTOd xaC lM ¥§¥¨¨¨©©¦¨¦

iExw lEBrAoFWlAFnM ,'aFMxM' §¦¨¦§©§§
'oihgFW lMd'A EpipXW(.dk oileg): ¤¨¦§©Ÿ£¦

cizrW lM ,ur ilk inlFB od EN`'¥¥§¥§¥¥Ÿ¤¨¦
'aMxklE sEWl,xEnB Fpi`W ilM lM] ¨§©§¥¨§¦¤¥¨

,[Faiaq uFxgle FtEWl Kixv oiicrW¤£©¦¨¦§§©£§¦
ilMd aiaq dwiwg `Ed aFMxMW ixd. £¥¤©§£¦¨§¦©§¦

oiNEbr oivixg miUFrW FnM `Ede§§¤¦£¦¦£¦
urd ilqtqe zFaiYd iptc iWxwA§©§¥¨§¥©¥§©§§¥¨¥

,iFp mWluixg dUr gAfOl s` §¥©©¦§¥©¨¨¨¦
Fptca dO` FAgx dide ,Faiaq- §¦§¨¨¨§©¨§¨§

lW zg` dO` qtFY aFMxMd agFx©©©§¥©¨©©¤
oivixg uxg FAW ,gAfOd otFC,iFpl ¤©¦§¥©¤¨©£¦¦§

EgAfOA FnFwnzFO` WlW sFql `Ed §©¦§¥©§¨Ÿ©
FdaB lWdHnl zFO` WlW ,xnFlM - ¤¨§§©¨©§©¨

dO`d `idW ,gAfOd DaFB dvwn¦§¥©©¦§¥©¤¦¨©¨
rwxTd on ziriaXd.df lMixacM ©§¦¦¦©©§©¨¤§¦§¥

iqFi iAxFdaB :xnF`dgAfn lWÎiR ©¦¥¨¥¨§¤¦§¥©¦
,FMx`M mipWrwxTd on FznFw llkE §©¦§¨§§©¨¦©©§©

zFO` xUr `Ed FBB crip` dn `d , ©©¤¤©¨¨£¦
miIwndlrnl xEn`d z` FzHiWl §©¥§¦¨¤¨¨§©§¨
(` weqt)'FznFw zFO` WlWe'ztVn - §¨Ÿ©¨¦§©

d,dlrnlE aaFqWilXd `EdW ¥§©§¨¤©§¦
gAfOd lW oFilrd(ayeg dyrn). ¨¤§¤©¦§¥©

mipdMd KENdl 'aaFq' la`xiw lr £¨¥§¦©Ÿ£¦©¦
gAfnA didW KxcM ,gAfOdmipa`d ©¦§¥©§¤¤¤¨¨§¦§©¨£¨¦

,WCwOd ziaAWgAfnl did `l ¤§¥©¦§¨Ÿ¨¨§¦§©
zWgPd,oMWOAW`N`Eid mipdMd ©§Ÿ¤¤©¦§¨¤¨©Ÿ£¦¨



עט dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyiy meil inei xeriy

(á)ïééäz epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ úéNòå§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨
:úLçð Búà úétöå åéúðø÷©§Ÿ¨®§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯˜ ÔÈÈ‰z epnÓ∑ּבֹו ויחּברם לבּדם יעׂשם LÁ˙.ׁשּלא B˙‡ ˙ÈtˆÂ∑,מצח עּזּות על לכּפר ƒ∆ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ¿ƒƒ»…¿…∆ְֵֵַַַַ
מח)ׁשּנאמר: נחּוׁשה"(ישעיה ּומצח". ְְֱֲִֶֶַָ

(â)åéúâìæîe åéú÷øæîe åéòéå BðMãì åéúøéq úéNòå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
:úLçð äNòz åéìk-ìëì åéúzçîe©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯ÈÒ∑ יּורֹות לסּפֹות ∑BM„Ï.ּכמין קטמּה, למספי אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם והּוא לתֹוכּה, ּדׁשנֹו להסיר ƒ…»ְִ¿«¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָ
ּכמֹו: ּוסתירה, ּבנין לׁשּמׁש ּבּפתרֹון מתחּלפת אחת מּלה – עברית ּבלׁשֹון מּלֹות יׁש ּכי לתֹוכם, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדׁשן

פ) ׁשרׁשיה",(תהלים ה)"וּתׁשרׁש וחּלּופֹו:(איוב מׁשריׁש", לא)"אויל וכמֹוהּו:(שם תׁשרׁש". (ישעיה "ּובכלּֿתבּואתי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
וחּלּופֹו:יז) ּפרּיה", י)"ּבסעפיה וכמֹוהּו:(שם סעיפיה. מפּׂשח ּפארה", נ)"מסעף עּצמֹו",(ירמיה האחרֹון "וזה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

וכמֹוהּו: עצמֹותיו. כא)ׁשּבר א וחּלּופֹו:(מלכים באבנים", סב)"וּיסקלהּו אבניה,(ישעיה הסירּו מאבן", "סּקלּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ה)וכן: אדׁשצנדר"יר (שם ּובלע"ז ּדׁשנֹו, להסיר לדּׁשנֹו, ּכאן אף ויסּקלהּו". ּכתרּגּומֹו:∑ÂÈÚÈÂ."ויעּזקהּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָ¿»»ְְַ

וודי"ל  ּובלע"ז יד, ּבית ולֹו ּדק מּתכת ׁשל הקדרה ּכּסּוי ּכמין והן הּדׁשן, את ּבהם ׁשּנֹוטל .מגרפֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ÂÈ˙˜¯ÊÓe∑ הּזבחים ּדם ּבהם ונתחבים ∑ÂÈ˙‚ÏÊÓe.לקּבל ּבּבׂשר ּבהם ּומּכה ּכפּופים, אּונקלּיֹות ּכמין ƒ¿¿…»ְְִֵֶַַַָָƒ¿¿…»ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ

dpÓב  d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B¯˜ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈
:‡LÁ d˙È ÈtÁ˙Â È‰B¯˜ ÔÈÂ‰z¿∆¿»«¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»

˜dÓËג  ÈÙÒÓÏ d˙Â¯zÎÒt „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈
d˙È¯epˆÂ d˙˜¯ÊÓe d˙ÈÙB¯‚Óed˙ÈzÁÓe «¿¿»≈ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

:‡LÁ „aÚz È‰BÓ ÏÎÏ¿»»ƒ«¿≈¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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icM ,zWFgpA FzF` zFRvllr xRkl §©¦§¤§¥§©¥©
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xFwrze ,iz`EaY lM z` dNkY W`d]¨¥§©¤¤¨§¨¦§©£

[WxFXd on DzF`EdFnke .Epivn ¨¦©¤§¨¨¦
gnFv spr' FWExiRW 'sirq' oFWlA¦§¨¦¤¥¨¨¥©

aEzMd oFWlM ,'srYqnEditirqA' ¦§©¥¦§©¨¦§¦¤¨
'dIxFR(e ,fi diryi),[miIxFRd ditprA] ¦¨©£¨¤¨©¦¦
FtENgezFpFWl Epivn FzOErl - §¦§¨¨¦§

:oFbM ,sprd zxiwr zErnWnA 'sirq'¨¦§©§¨£¦©¤¨¨§
'dx`R srqn'(bl ,i my),FWExiRW: §¨¥ª¨¤¥

gXtn(xwFre zxFM)ditirqd"awd] §©¥©¥§¥§¦¤¨
zxFMd oFc`M ,aixgpq `av z` liRi©¦¤§¨©§¥¦§¨©¥

[xrIA eizFpli` itpr z`EdFnke . ¤©§¥¦¨¨©©©§¨
`Ed FpiiprW ,'dnvrd' oFWlA Epivn̈¦¦§©£¨¨¤¦§¨

:Epivn FzOErlE ,zFnvr wEGigdfe' ¦£¨§¨¨¦§¤
'FnSr oFxg`d(fi ,p dinxi),:FWExiRW ¨©£¦§¤¥

einvr xAWz` xAW xv`pckEap] ¦©£¨¨§©§¤©¦¥¤
.[l`xUi lW eizFnvrEdFnkeEpivn ©§¨¤¦§¨¥§¨¨¦

dnibx FpiiprW ,'dliwq' oFWlA¦§§¦¨¤¦§¨§¦¨
xaCd l` mzklWd ici lr mipa`A©£¨¦©§¥©§¨¨¨¤©¨¨

FnM ,lwqPd'mipa`a EdElwqIe' ©¦§¨§©¦§§¨£¨¦
(bi ,`k `Îmikln)FtENge ,:EpivnElTq' §¦¨¦©§

'oa`n(i ,aq diryi):FWExiRWExiqd ¥¤¤¤¥¨¦
dipa`EPR :zFOE`d l` `iaPd xn`n] £¨¤¨©£©©¨¦¤¨©

miaXd l`xUil KxCd z` mipa`n¥£¨¦¤©¤¤§¦§¨¥©¨¦
[mvx`l'EdlTqie EdwGrie' oke ,,d my) §©§¨§¥©§©§¥©§©§¥

(az` dPitE wNiqe mxMd z` xcB]¨©¤©¤¤§¦¥¦¨¤
oFWNW ixd ,[dPOn lFWkOd ipa ©̀§¥©¦§¦¤¨£¥¤§
mipa`d wENiql mB zWOWn dliwq; §¦¨§©¤¤©§¦¨£¨¦

,o`M s`oFWl'FpXcl',cFqIW s` ©¨§§©§©¤§
Edixd ,oWC ztqFd `Ed Fpiipr¦§¨¨©¤¤£¥

,Ktidl o`M WxRzn.FpWC xiqdl ¦§¨¥¨§¥¤§¨¦¦§
:x"ixcpvyc` f"rlaE§©©

.åéòéåFWExiREBxzMFn:qFlwpE`A §¨¨¥§©§§§§
'DizitFxbnE'mdA lhFPW zFtxbn , ©§§¨¥©§¥¤¥¨¤

oWCdgAfOd lrniEQM oinM ode , ©¤¤¥©©¦§¥©§¥§¦¦
zkYn lW dxcTd`EdWwCicM ©§¥¨¤©¤¤¤©§¥

iE`xM xt`d ixiiW z` lAwl lkEIW, ¤©§©¥¤§¨¥¨¥¤¨¨
ciÎziA FlesFxble FA wifgdl icM. §¥¨§¥§©£¦§¦§

l"icie f"rlaE: §©©
.åéúB÷øæîemicgEin lEAiw ilMlAwl ¦§§¨§¥¦§¨¦§©¥

,migaGd mC mdAmW lr KM miiExwE ¨¤©©§¨¦§¦¨©¥

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyiy meil inei xeriy
צּנֹורּיֹות  חכמים ּובלׁשֹון קרוצינ"ׁש, ּובלע"ז ׂשרפתן, ממהר ׁשּיהא הּמערכה ּגחלי על ּבהן ּומתהּפכין .ּבם, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ÂÈ˙zÁÓe∑ ׁשם ועל לּקטרת, הּפנימי מזּבח על לׂשאתם הּמזּבח מן ּגחלים ּבהן לּטל להם יׁש קּבּול ּבית «¿…»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכמֹו: מחּתֹות, קרּויים ל)חתּיתן וכן:(ישעיה מּמקֹומּה, אׁש ׁשאיבת לׁשֹון מּיקּוד", אׁש ו)"לחּתת "היחּתה (משלי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבחיקֹו?!" אׁש ÂÈÏk.איׁש ÏÎÏ∑:ּכליו ּכמֹו .ּכל ְִֵֵ¿»≈»ְֵָָ

(ã)úéNòå úLçð úLø äNòî øaëî Bl úéNòå§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨
òaøà ìò úLçð úòaè òaøà úLøä-ìò©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬

:åéúBö÷§¨«
i"yx£¯aÎÓ∑.רׁשת ּכמין חֹורין חֹורין עׂשּוי לּמזּבח, לֹו עׂשּוי לבּוׁש ּכמין קריבל"ׁש, ׁשּקֹורין ּכברה, לׁשֹון ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

רׁשת' מעׂשה נחׁשת מכּבר לֹו 'ועׂשית ּפתרֹונֹו: וכה מסרס, זה .ּומקרא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

(ä)ähîlî çaænä ákøk úçz dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¨®¨
:çaænä éöç ãò úLøä äúéäå§¨«§¨´¨¤½¤©−£¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊÓ‰ ·k¯k∑ ׁשֹוחטין ּב"הּכל ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּכרּכב, קרּוי ּבעּגּול סביב הּמּקיף ּדבר ּכל 'אּלּו":סֹובב. «¿…«ƒ¿≈«ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
הּתבֹות  ּדפני ּבקרׁשי עגּלין חריצין ׁשעֹוׂשין ּכמֹו והּוא ּולכרּכב', לׁשּוף... ׁשעתיד ּכל עץ: ּכלי ּגלמי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהן

ׁשלׁש לסֹוף והּוא לנֹוי, ּבדפנֹו אּמה רחּבֹו והיה סביבֹו, חריץ עׂשה לּמזּבח אף העץ. שש)וספסלי  אחרים (ספרים ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹ
מּׂשפת  קמתֹו"? אּמֹות "וׁשלׁש מקּים: אני מה הא, ּכארּכֹו'. ׁשנים ּפי 'ּגבהֹו האֹומר: ּכדברי ּגבהֹו, ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאּמֹות
וכן  מּקרנֹותיו. לפנים ראׁשֹו על אּלא הּנחׁשת, למזּבח היה לא הּכהנים להּלּו סֹובב אבל ּולמעלה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹסֹובב

„LÁ‡ד  ‡z„ˆÓ „·BÚ ‡„¯Ò dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿»»«¿«¿»ƒ¿»»
ÏÚ ‡LÁc Ô˜ÊÚ Úa¯‡ ‡z„ˆÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿«¿»«¿«ƒ¿»ƒ¿»»«

:È‰B¯ËÒ Úa¯‡«¿«ƒ¿ƒ

Ú¯lÓה  ‡Áa„Ó È··BÒ ˙BÁz d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿»≈«¿¿»ƒ¿»
:‡Áa„Ó ˙ebÏt „Ú ‡z„ˆÓ È‰˙e¿≈¿«¿»««¿«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

lr mCd z` 'miwxFf' Eid mkFYOW¤¦¨¨§¦¤©¨©
gAfOd zFpxw: ©§©¦§¥©

.åéúBâìæîemitEtM zFIlwpE` oinM ¦§§¨§¦§§¦§¦
mW`xA WixUAA mda dMnE , ¥§Ÿ¨©¤¨¤©¨¨

odA oikRdnE ,FA miagzpexUAd z` §¦§¨¦§©§¦¨¤¤©¨¨
dkxrOd ilgb lr(gAfOd W` mFwn) ©©£¥©©£¨¨§¥©¦§¥©

f"rlaE .oztixU xdnn `dIW¤§¥§©¥§¥¨¨§©©
'zFIxFPv' minkg oFWlaE ,y"pivexw¦§£¨¦¦¦

(.ai `nei)qFlwpE` FnBxY okle§¨¥¦§§§§
'DzixFPve': §¦§¨¥
.åéúBzçîedPhw skM miiEUrd milM ©§¨¥¦¨£¦§©§©¨

dSign Dl oi`e dxWi DziYgYW¤©§¦¨§¨¨§¥¨§¦¨
diccSn `N` diptNn,EWi lEAwÎziA ¦§¨¤¨¤¨¦§¨¤¨¥¦¥

,gAfOd on milgB odA lFHil mdl̈¤¦¨¤¤¨¦¦©¦§¥©
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Fptca dO` FAgx dide ,Faiaq- §¦§¨¨¨§©¨§¨§

lW zg` dO` qtFY aFMxMd agFx©©©§¥©¨©©¤
oivixg uxg FAW ,gAfOd otFC,iFpl ¤©¦§¥©¤¨©£¦¦§

EgAfOA FnFwnzFO` WlW sFql `Ed §©¦§¥©§¨Ÿ©
FdaB lWdHnl zFO` WlW ,xnFlM - ¤¨§§©¨©§©¨

dO`d `idW ,gAfOd DaFB dvwn¦§¥©©¦§¥©¤¦¨©¨
rwxTd on ziriaXd.df lMixacM ©§¦¦¦©©§©¨¤§¦§¥

iqFi iAxFdaB :xnF`dgAfn lWÎiR ©¦¥¨¥¨§¤¦§¥©¦
,FMx`M mipWrwxTd on FznFw llkE §©¦§¨§§©¨¦©©§©

zFO` xUr `Ed FBB crip` dn `d , ©©¤¤©¨¨£¦
miIwndlrnl xEn`d z` FzHiWl §©¥§¦¨¤¨¨§©§¨
(` weqt)'FznFw zFO` WlWe'ztVn - §¨Ÿ©¨¦§©

d,dlrnlE aaFqWilXd `EdW ¥§©§¨¤©§¦
gAfOd lW oFilrd(ayeg dyrn). ¨¤§¤©¦§¥©

mipdMd KENdl 'aaFq' la`xiw lr £¨¥§¦©Ÿ£¦©¦
gAfnA didW KxcM ,gAfOdmipa`d ©¦§¥©§¤¤¤¨¨§¦§©¨£¨¦

,WCwOd ziaAWgAfnl did `l ¤§¥©¦§¨Ÿ¨¨§¦§©
zWgPd,oMWOAW`N`Eid mipdMd ©§Ÿ¤¤©¦§¨¤¨©Ÿ£¦¨



dnexzפ zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyiy meil inei xeriy
הּכהנים, רגלי הּלּו ׁשל אּמה מהן ולפנים אּמה, רחב והיה לקרן', קרן ּבין ּכרּכֹוב? 'איזהּו ּבזבחים: ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשנינּו
ׁשהּכרּכב  למדנּו, מּלמּטה" הּמזּבח ּכרּכב "ּתחת והּכתיב: ׁשם, ודקּדקנּו ּכרּכב. קרּויים הּללּו אּמֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּוׁשּתי
ׁשּבּדפן  זה יׂשּתרגּו'. ּדלא לכהנים וחד לנֹוי חד הוֹו, 'ּתרי הּמתרץ: ותרץ ּתחּתיו? הּמכּבר ולבּוׁש הּוא ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּבדפנֹו
היה  והּוא אּמה, רחב ׁשהּמכּבר נמצא, הּמזּבח. חצי עד רחּבֹו והּגיע הּמכּבר הלּביׁשּו ּומּתחּתיו היה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלנֹוי

למזּבח  עׂשּוי ּוכנגּדֹו הּתחּתֹונים, לדמים העליֹונים ּדמים ּבין להבּדיל ּגבהֹו, לחצי ּדגמת סימן עֹולמים ּבית ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
"מזּבח  ּבפרׁשת ׁשמענּו ּכבר זה, ּבענין ּפרׁשּו ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּבֹו. עֹולין ׁשהיּו וכבׁש ּבאמצעֹו, הּסקרא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹחּוט
ׁשהיה  למדנּו, חלק. ּכבׁש אּלא ׁשּלֹו, ּבּכבׁש מעלֹות לֹו ּתעׂשה לא ּבמעלֹות", תעלה "ולא ּתעׂשהּֿלי" ְְְֲֲֲֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאדמה

אדמה  חללֹו ממּלאין ׁשהיּו הּנחׁשת מזּבח הּוא אדמה, ּומזּבח ּבמכילּתא. ׁשנינּו ּכ ּכבׁש, חנּיתן,לֹו ּבמקֹום ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
לקלעי  סמּו אּמה עד מּגיעין ורגליו הּׂשערה, חּוט מלא הּמזּבח מן מבּדל הּמזּבח, ּבדרֹום היה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻוהּכבׁש
קֹומתֹו", אּמֹות "וׁשלׁש ּככתבן: ּדברים האֹומר: ּולדברי קֹומתֹו. אּמֹות י' האֹומר ּכדברי ׁשּבּדרֹום, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהחצר
מלא  הּמזּבח מן מבּדל ׁשהיה וזה מּדֹות, מ"ט ּבמׁשנת מצאתי ּכ אּמֹות, י' אּלא הּכבׁש אר היה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻלא

הּמקרא  מן למדנּוה זבחים ּבמּסכת .החּוט , ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

myl zxecdn - eheytk i"yx

miklFdFW`x lrgAfOd lWmiptl §¦©Ÿ¤©¦§¥©¦§¦
,eizFpxTnmFwn z` zaaFQd dO`A ¦©§¨¨©¨©¤¤¤§
dkxrOdWCwOdÎziA lW gAfOA] ©©£¨¨©¦§¥©¤¥©¦§¨

,gAfOd on dO` hlFA aaFQd did̈¨©¥¥©¨¦©¦§¥©
wFxfl icM mikNdn mipdMd Eid eilre§¨¨¨©Ÿ£¦§©§¦§¥¦§
gAfnA aaFQd la` ,zFpAxTd mC©©¨§¨£¨©¥§¦§©
,iFpl `N` did `l oMWOAW zWFgPd©§¤¤©¦§¨Ÿ¨¨¤¨§
xWt` did `le ,dO` hlFA did `le§Ÿ¨¨¥©¨§Ÿ¨¨¤§¨
mipdMd KENid mFwn `N` ,eilr KNdl§©¥¨¨¤¨§¦©Ÿ£¦

.[dkxrOd aiaq gAfOd lr didoke ¨¨©©¦§¥©§¦©©£¨¨§¥
migafa EpipW(.aq sc)?aFMxM Edfi` : ¨¦¦§¨¦¥¤©§

aiaQn gAfOd bbA wFnr uixg̈¦¨§©©¦§¥©¦¨¦
:zFO` iYW agFxA ,dkxrOloxw oiA ©©£¨¨§©§¥©¥¤¤

dO` agFx dide oxwlzg` dO` - §¤¤§¨¨©©¨©¨©©
oiAW mFwOd `EdW ,gAfOd ztUA¦§©©¦§¥©¤©¨¤¥
dagx dzid oxw lM oMW] zFpxTd©§¨¤¥¨¤¤¨§¨§¨¨
,[dO` `Ed s` odipiAW mFwOde ,dO ©̀¨§©¨¤¥¥¤©©¨
ilbx KENd lW dO` odn miptle§¦§¦¥¤©¨¤¦©§¥

mipdMdmFwOn miptl ztqFp dO`e - ©Ÿ£¦§©¨¤¤§¨¦¦§
mipdMd Eid Ff dO`aE ,zFpxTd©§¨§©¨¨©Ÿ£¦

.gAfOd iAB lr miklFdzFO` iYWE §¦©©¥©¦§¥©§¥©
ElNd,wnFrA mivExgdmiiExw ©¨©£¦¨¤§¦

mW EpwCwce .'aFMxM'ike :`xnBA ©§§¦§©§¨©§¨¨§¦
,`Ed gAfOd iAB lr aFMxMdaizkde ©©§©©¥©¦§¥©§¨§¦

Dz` dYzpe' :xAkOd ziIUrAzgY ©£¦©©¦§¨§¨©¨Ÿ¨©©
,'dHnNn gAfOd aFMxMixdEpcnl ©§©¦§¥©¦§¨¨£¥¨©§

xAkOd WEalE `Ed FptcA aFMxMdW¤©©§§¨§§©¦§¨
did?eiYgYuxznd uxize`xnBA ¨¨©§¨§¥¥©§¨¥©§¨¨
mWmipdkl cge iFpl cg ,Fed ixY' : ¨§¥£©§§©§Ÿ£¦

,'EbxYUi `lCmiaaFq ipW ,xnFlM §¨¦§¨§§©§¥§¦
did cg` ,gAfOl Eid (miaFMxM)©§¦¨©¦§¥©¤¨¨¨
;gAfOd iAB lr cg`e ,gAfOd zFptcA§©§©¦§¥©§¤¨©©¥©¦§¥©
WOWn did gAfOd iAB lrW df¤¤©©¥©¦§¥©¨¨§©¥

on Ewilgi `NW icM mipdMd KENidl§¦©Ÿ£¦§¥¤Ÿ©£¦¦
ENi`e ,eilr mzkildA gAfOddf ©¦§¥©©£¦¨¨¨¨§¦¤

,did iFpl ,otFCAWdO`A oEzp dide ¤©¤§¨¨§¨¨¨¨©¨
,ziriaXdeiYgYnEziXXd dO`A - ©§¦¦¦©§¨¨©¨©¦¦

FAgx riBde ,xAkOd EWiAldlW ¦§¦©¦§¨§¦¦©¨§¤
xAkOdcr`EdW ziWingd dO`d ©¦§¨©¨©¨©£¦¦¤

agx xAkOdW `vnp ,gAfOd ivg£¦©¦§¥©¦§¨¤©¦§¨¨¨
`Ede ,dO`(xAkOd)ivgl oniq did ©¨§©¦§¨¨¨¦¨©£¦

FdabicM ,gAfOd lWoiA liCadl ¨§¤©¦§¥©§¥§©§¦¥
mipFYgYd minCl mipFilrd minC- ¨¦¨¤§¦©¨¦©©§¦

oFilrd wlgd lr mipYiPd minCd oiA¥©¨¦©¦¨¦©©¥¤¨¤§
z`Hge sFrd zlFr mC) gAfOd lW¤©¦§¥©©©¨§©©
lr mipYiPd minCd oial ,(dndA§¥¨§¥©¨¦©¦¨¦©
x`WE sFrd z`Hg mC) oFYgYd wlgd©¥¤©©§©©©¨§¨

.(zFpAxTdEWCwOd ziaAW gAfOa ©¨§¨©¦§¥©¤§¥©¦§¨
`N` ,oniql zWFgp xAkn did `lŸ¨¨¦§¨§¤§¦¨¤¨

FCbpk(FnFwnA)ÎziA gAfnl EUr §¤§¦§¨§¦§©¥
`xwiQd hEg znbEC minlFrew) ¨¦§©©¦§¨©

(FAgx ipR lr xaFr mFc`,Frvn`a ¨¥©§¥¨§§¤§¨
mipFilr minC oiA liCadl oniqM§¦¨§©§¦¥¨¦¤§¦

mipFYgYl(my migaf i"yx). ©©§¦
egAfOl did okFA oilFr EidW ,WaM §¥¨¨©¦§¥©¤¤¤¨¦

e ,gAfOd lrFWxit `NW iRÎlrÎs` ©©¦§¥©§©©¦¤Ÿ¥§
aEzMddf oiprA(Ff dWxtA)xaM , ©¨§¦§¨¤§¨¨¨§¨
EprnWdf xaCgAfn' zWxta ¨©§¨¨¤§¨¨©¦§©

'iN dUrY dnc`(k ,k lirl),xn`p oMW £¨¨©£¤¦¤¥¤¡©
:mWzFlrnA dlrz `le'igAfn lr', ¨§Ÿ©£¤§©£©¦§§¦

od dY` rnFW e`l llMnE`l : ¦§©¨¥©©¨¥Ÿ
zFlrn Fl dUrz(zFbxcn)WaMA ©£¤©£©§¥©¤¤

`N` ,FNWFl dUrWaMFrERiXW ¤¤¨£¥¤¤¤¦
,wlgo`MnEFl didW EpcnlgAfOl ¨¨¦¨¨©§¤¨¨©¦§¥©

gAfn'E .`Ylikna EpipW KM .Wak¤¤¨¨¦¦§¦§¨¦§©
'dnc`mW xEn`dgAfn `Ed , £¨¨¨¨¨¦§©

zWFgPdgAfn' `xwpe ,o`M xEn`d ©§¤¨¨¨§¦§¨¦§©
mWÎlr 'dnc`Fllg oi`Nnn EidW £¨¨©¥¤¨§©§¦£¨

oziipg mFwnA dnc`EidW zr lkA] £¨¨¦§£¨¨¨§¨¥¤¨
mi`Nnn Eid ,FzF` miniwnE mipFg¦§¦¦¨§©§¦
FzF`W ixd ,[dnc`A FkFY z` Wcgn¥¨¨¤©£¨¨£¥¤
`Ed ,WaM Fl didW EpcnNW gAfOd©¦§¥©¤¨©§¤¨¨¤¤

.o`M xEn`d zWFgPd gAfnWaMde ¦§©©§¤¨¨¨§©¤¤
,gAfOd mFxca didsEbl wEaC Fpi`e ¨¨¦§©¦§¥©§¥¨§

`N` gAfOd`ln gAfOd on lCaEn ©¦§¥©¤¨§¨¦©¦§¥©§Ÿ
dxrVd hEg(EdWlM geex xnFlM), ©©£¨§©¤©¨§¤

eilbxeWaMd lW FrERiW dvw - §©§¨§¥¦¤©¤¤
rwxTl KEnQddO` cr oiriBn , ©¨©©§©©¦¦©©¨

,mFxCAW xvgd irlwl KEnq`vnp ¨§©§¥¤¨¥¤©¨¦§¨
miXing] zFO` ivge `"k WaMd KxF`¤©¤¤¨¥¦©£¦¦
did gAfOde ,xvgd agFx did dO ©̀¨¨¨©¤¨¥§©¦§¥©¨¨
,gzRd cbpM xvgd rvn`A oEzp̈§¤§©¤¨¥§¤¤©¤©
gAfOd onE ,zFO` Wng gAfOd agFxe§©©¦§¥©¨¥©¦©¦§¥©

irlw crdid oFtSaE mFxCAW xvgd ©©§¥¤¨¥¤©¨©¨¨¨
.[cv lkl ivge zFO` a"kEdfixacM ©¨¥¦§¨©¤§¦§¥

iqFi iAxxnF`dzWFgPd gAfn iM ©¦¥¨¥¦¦§©©§¤
FznFw zFO` xUrDaFB didW oeiMW ; ¤¤©¨¤¥¨¤¨¨©

Kix`dl KxFv did ,zFO` xUr gAfOd©¦§¥©¤¤©¨¨¤§©£¦
xWt`d lkM WaMd,xUrl riBIW icM ©¤¤§¨¨¤§¨§¥¤©¦©§¤¤

xzFi rREWn didi `le DaFB zFO ©̀©§Ÿ¦§¤§¨¥
,iCnixaclEdcEdi iAxxnF`d ¦©§¦§¥©¦§¨¨¥

,oazkM mixaCdid FNEM gAfOde §¨¦¦§¨¨§©¦§¥©¨¨
,'FznFw zFO` WlW'oM m`did `l ¨Ÿ©¨¦¥Ÿ¨¨

,zFO` xUr `N` WaMd KxF``NW ¤©¤¤¤¨¤¤©¤Ÿ
KMn xzFil EkxvEdiz`vn KM , §§§¥¦¨¨¨¨¦

dfe .zFCn rWze mirAx` zpWna§¦§©©§¨¦§¥©¦§¤
didWWaMd`ln gAfOd on lCaEn ¤¨¨©¤¤§¨¦©¦§¥©§Ÿ
hEgd(EdWlM geex)migaf zkQnA , ©¤©¨§¤§©¤¤§¨¦
(:aq sc):`xwOd on dEpcnle dxez §©§¨¦©¦§¨

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` ycew zayl inei xeriy

(å)úétöå íéhL éöò éca çaænì íécá úéNòå§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬
úLçð íúà: Ÿ−̈§«¤

(æ)ézL-ìò íécaä eéäå úòaha åéca-úà àáeäå§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²
:Búà úàNa çaænä úòìö©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬Ÿ«

i"yx£˙Úaha∑ לּמכּבר ׁשּנעׂשּו טּבעֹות .ּבארּבע ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

(ç)Eúà äàøä øLàk Búà äNòz úçì áeáð§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬«Ÿ§²
:eNòé ïk øää−̈¥¬©«£«

i"yx£˙ÁÏ ·e·∑ עץ ּכּלֹו יהא ולא ּבאמצע, והחלל צד, מּכל ׁשּטים עצי לּוחֹות לּוחי. חליל ּכתרּגּומֹו: ¿À…ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
סּדן  ּכמין אּמֹות ה' על אּמֹות ה' עביֹו ׁשּיהא .אחד, ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ß '` xc` '` ycew zay ß

(è)äðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNòå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨
äàtì Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì íéòì÷§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥−̈

:úçàä̈«¤¨«
i"yx£ÌÈÚÏ˜∑ סרדין ותרּגּומֹו אֹורג, מעׂשה ולא קליעה מעׂשה נקבים, נקבים ספינה, קלעי ּכמין עׂשּויין ¿»ƒְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ּככברה  מנּקבין ׁשהן לפי סרדא, המתרּגם מכּבר, ׁשל ‰‡Á˙.ּכתרּגּום ‰‡tÏ∑ ּפאה קרּוי הרּוח .ּכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ«≈»»∆»ֵַָָָָ

(é)éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãnòå§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãnòä̈«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÂÈ„nÚÂ∑עּמּוד ּבין אּמֹות העּמּודים ∑Ì‰È„‡Â.לעּמּוד חמׁש יֹוׁשבים ׁשל האדנים נחׁשת. ¿«À»∆¿ƒְֵֵַַַָ¿«¿≈∆ְְֲִִִֶֶַָָָֹ

ÈÚ‡cו  ÈÁÈ¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‡iÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ«»¿ƒ¿¿»¬ƒ≈¿»≈
:‡LÁ ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhLƒƒ¿«¬≈»¿¿»»

‡¯iÁÈ‡ז  ÔB‰ÈÂ ‡˙˜ÊÚa È‰BÁÈ¯‡ ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¬ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¬ƒ«»
:d˙È ÏhÓa ‡Áa„Ó È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ«»≈

C˙Èח  ÈÊÁ‡ È„ ‡Ók d˙È „aÚz ÈÁeÏ ÏÈÏÁ¬ƒ≈«¿≈»≈¿»ƒ«¬ƒ»»
:Ôe„aÚÈ Ôk ‡¯eËa¿»≈«¿¿

ÓB¯c‡ט  ¯·Ú Áe¯Ï ‡kLÓ ˙¯c ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«≈«»»
ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·c ‡z¯„Ï ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

:„Á ¯·ÚÏ ‡k¯‡À¿»¿≈«»

LÁ‡י  ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).úBòahazgY g"YtA cEwp ©©¨¨§©¨©©
,dricid `"dM zWOWnd ,z"iAd©¥©§©¤¤§¥©§¦¨

xnFlkEAozF`zFrAh rAx` §©§¨©§©©¨
lirl zFxEn`d(c weqt)EUrPW , ¨£§¥¤©£

xAkOl(i"`a):g dxez ©¦§¨
(g).úBçeì áeáðFWExiRFnEBxzM §¥§©§

qFlwpE`A'oigEl lilg' :lElg - §§§£¦¦¨
zFgEl iEUre.iEUr did gAfOdW §¨¤©¦§¥©¨¨¨

drAx`miHWÎivr zFgElgEl -lMn ©§¨¨£¥¦¦©¦¨
.rvn`A llgde ,cvzevOW ixd ©§¤¨¨¨¤§©£¥¤¦§©

ipW zllFM 'zFgEl aEap' FziIUr£¦¨§¤¤§¥
lElg gAfOd `dIW ,cg`d :mixac§¨¦¨¤¨¤§¥©¦§¥©¨
drAx` iEUr `dIW ,ipXde .Frvn`A§¤§¨§©¥¦¤§¥¨©§¨¨

,micxtp zFgEl`di `leiEUrFNEM ¦§¨¦§Ÿ§¥¨

zFO` Wng FiaFr `dIW cg` ur¥¤¨¤§¥§¨¥©
oCq oinM zFO` Wng lroglEW) ©¨¥©§¦©¨§©

uFxgi KM xg`e ,(rEax zkYn©¤¤¨©§©©¨©£
oiAn 'aEap' didi `N` ,llg Frvn`A§¤§¨¨¨¤¨¦§¤¨¦¥
lMn FzF` mitiTOd ,`weeC 'zFgENd'©©§¨©©¦¦¦¨

rvn`A llg mixizFnE eiccv:h dxez §¨¨¦¦¨¨¨¤§©
(h).íéòì÷iW`x lr zFiElYd zFrixi §¨¦§¦©§©¨¥

mde ,xvgd icEOrirlw oinM oiiEUr ©¥¤¨¥§¥£¦§¦©§¥
dpitqmicEOrd lr Elzp mirlTd - §¦¨©§¨¦¦§©¨©¦

dpitQd oxFY lr miiElYd miUxtnM. §¦§¨¦©§¦©¤©§¦¨
miiEUr mdW itl 'mirlw' miiExwE§¦§¨¦§¦¤¥£¦

miawp miawpici lr,drilwÎdUrn §¨¦§¨¦©§¥©£¥§¦¨
FnEBxze .bxF`ÎdUrn `le§Ÿ©£¥¥§©§

qFlwpE`A,'oicxq'`EdlW FnEBxzM §§§§¨¦§©§¤

mBxEznd ,'xAkn'qFlwpE`A ¦§¨©§§¨§§§
odW itl ,'`cxq'(mirlTd)oiaTEpn §¨¨§¦¤¥©§¨¦§¨¦

dxakM(oexkfd): ¦§¨¨
.úçàä äàtìo`M dxEn`d 'd`R' ©¥¨¨¤¨¥¨¨£¨¨

`N` ,ziefe dPiR oFWNn Fpi`gExd lM ¥¦§¦¨§¨¦¤¨¨¨©
(FMx` lkl cSd)'d`R' iExwi"yx d`x) ©©§¨¨§¨¥¨

(gi ,ek lirl:i dxez
(i).íéøNò åéãenòåcvl df mixEcq §©¨¤§¦§¦¤§©

e ,xvgd KxF` lkl dfoiA zFO` Wng ¤§¨¤¤¨¥§¨¥©¥
,cEOrl cEOrllkA Fnvr cEOrd s`e ©§©§©¨©©§¦§©

dO` agx cEOrdW ,zFO`d Wng̈¥¨©¤¨©¨¨©¨
zFO` rAx` Fxiag oial FpiA geexde§¨¤©¥§¥£¥©§©©
micEOrd mixUr lMW ,oM m` `vnp]¦§¨¦¥¤¨¤§¦¨©¦
minMYqn mdipiAW migeexOd mr¦©¦§¨¦¤¥¥¤¦§©§¦



פי dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iyiy meil inei xeriy
הּכהנים, רגלי הּלּו ׁשל אּמה מהן ולפנים אּמה, רחב והיה לקרן', קרן ּבין ּכרּכֹוב? 'איזהּו ּבזבחים: ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשנינּו
ׁשהּכרּכב  למדנּו, מּלמּטה" הּמזּבח ּכרּכב "ּתחת והּכתיב: ׁשם, ודקּדקנּו ּכרּכב. קרּויים הּללּו אּמֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּוׁשּתי
ׁשּבּדפן  זה יׂשּתרגּו'. ּדלא לכהנים וחד לנֹוי חד הוֹו, 'ּתרי הּמתרץ: ותרץ ּתחּתיו? הּמכּבר ולבּוׁש הּוא ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּבדפנֹו
היה  והּוא אּמה, רחב ׁשהּמכּבר נמצא, הּמזּבח. חצי עד רחּבֹו והּגיע הּמכּבר הלּביׁשּו ּומּתחּתיו היה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלנֹוי

למזּבח  עׂשּוי ּוכנגּדֹו הּתחּתֹונים, לדמים העליֹונים ּדמים ּבין להבּדיל ּגבהֹו, לחצי ּדגמת סימן עֹולמים ּבית ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
"מזּבח  ּבפרׁשת ׁשמענּו ּכבר זה, ּבענין ּפרׁשּו ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּבֹו. עֹולין ׁשהיּו וכבׁש ּבאמצעֹו, הּסקרא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹחּוט
ׁשהיה  למדנּו, חלק. ּכבׁש אּלא ׁשּלֹו, ּבּכבׁש מעלֹות לֹו ּתעׂשה לא ּבמעלֹות", תעלה "ולא ּתעׂשהּֿלי" ְְְֲֲֲֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאדמה

אדמה  חללֹו ממּלאין ׁשהיּו הּנחׁשת מזּבח הּוא אדמה, ּומזּבח ּבמכילּתא. ׁשנינּו ּכ ּכבׁש, חנּיתן,לֹו ּבמקֹום ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
לקלעי  סמּו אּמה עד מּגיעין ורגליו הּׂשערה, חּוט מלא הּמזּבח מן מבּדל הּמזּבח, ּבדרֹום היה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻוהּכבׁש
קֹומתֹו", אּמֹות "וׁשלׁש ּככתבן: ּדברים האֹומר: ּולדברי קֹומתֹו. אּמֹות י' האֹומר ּכדברי ׁשּבּדרֹום, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהחצר
מלא  הּמזּבח מן מבּדל ׁשהיה וזה מּדֹות, מ"ט ּבמׁשנת מצאתי ּכ אּמֹות, י' אּלא הּכבׁש אר היה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻלא

הּמקרא  מן למדנּוה זבחים ּבמּסכת .החּוט , ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

myl zxecdn - eheytk i"yx

miklFdFW`x lrgAfOd lWmiptl §¦©Ÿ¤©¦§¥©¦§¦
,eizFpxTnmFwn z` zaaFQd dO`A ¦©§¨¨©¨©¤¤¤§
dkxrOdWCwOdÎziA lW gAfOA] ©©£¨¨©¦§¥©¤¥©¦§¨

,gAfOd on dO` hlFA aaFQd did̈¨©¥¥©¨¦©¦§¥©
wFxfl icM mikNdn mipdMd Eid eilre§¨¨¨©Ÿ£¦§©§¦§¥¦§
gAfnA aaFQd la` ,zFpAxTd mC©©¨§¨£¨©¥§¦§©
,iFpl `N` did `l oMWOAW zWFgPd©§¤¤©¦§¨Ÿ¨¨¤¨§
xWt` did `le ,dO` hlFA did `le§Ÿ¨¨¥©¨§Ÿ¨¨¤§¨
mipdMd KENid mFwn `N` ,eilr KNdl§©¥¨¨¤¨§¦©Ÿ£¦

.[dkxrOd aiaq gAfOd lr didoke ¨¨©©¦§¥©§¦©©£¨¨§¥
migafa EpipW(.aq sc)?aFMxM Edfi` : ¨¦¦§¨¦¥¤©§

aiaQn gAfOd bbA wFnr uixg̈¦¨§©©¦§¥©¦¨¦
:zFO` iYW agFxA ,dkxrOloxw oiA ©©£¨¨§©§¥©¥¤¤

dO` agFx dide oxwlzg` dO` - §¤¤§¨¨©©¨©¨©©
oiAW mFwOd `EdW ,gAfOd ztUA¦§©©¦§¥©¤©¨¤¥
dagx dzid oxw lM oMW] zFpxTd©§¨¤¥¨¤¤¨§¨§¨¨
,[dO` `Ed s` odipiAW mFwOde ,dO ©̀¨§©¨¤¥¥¤©©¨
ilbx KENd lW dO` odn miptle§¦§¦¥¤©¨¤¦©§¥

mipdMdmFwOn miptl ztqFp dO`e - ©Ÿ£¦§©¨¤¤§¨¦¦§
mipdMd Eid Ff dO`aE ,zFpxTd©§¨§©¨¨©Ÿ£¦

.gAfOd iAB lr miklFdzFO` iYWE §¦©©¥©¦§¥©§¥©
ElNd,wnFrA mivExgdmiiExw ©¨©£¦¨¤§¦

mW EpwCwce .'aFMxM'ike :`xnBA ©§§¦§©§¨©§¨¨§¦
,`Ed gAfOd iAB lr aFMxMdaizkde ©©§©©¥©¦§¥©§¨§¦

Dz` dYzpe' :xAkOd ziIUrAzgY ©£¦©©¦§¨§¨©¨Ÿ¨©©
,'dHnNn gAfOd aFMxMixdEpcnl ©§©¦§¥©¦§¨¨£¥¨©§

xAkOd WEalE `Ed FptcA aFMxMdW¤©©§§¨§§©¦§¨
did?eiYgYuxznd uxize`xnBA ¨¨©§¨§¥¥©§¨¥©§¨¨
mWmipdkl cge iFpl cg ,Fed ixY' : ¨§¥£©§§©§Ÿ£¦

,'EbxYUi `lCmiaaFq ipW ,xnFlM §¨¦§¨§§©§¥§¦
did cg` ,gAfOl Eid (miaFMxM)©§¦¨©¦§¥©¤¨¨¨
;gAfOd iAB lr cg`e ,gAfOd zFptcA§©§©¦§¥©§¤¨©©¥©¦§¥©
WOWn did gAfOd iAB lrW df¤¤©©¥©¦§¥©¨¨§©¥

on Ewilgi `NW icM mipdMd KENidl§¦©Ÿ£¦§¥¤Ÿ©£¦¦
ENi`e ,eilr mzkildA gAfOddf ©¦§¥©©£¦¨¨¨¨§¦¤

,did iFpl ,otFCAWdO`A oEzp dide ¤©¤§¨¨§¨¨¨¨©¨
,ziriaXdeiYgYnEziXXd dO`A - ©§¦¦¦©§¨¨©¨©¦¦

FAgx riBde ,xAkOd EWiAldlW ¦§¦©¦§¨§¦¦©¨§¤
xAkOdcr`EdW ziWingd dO`d ©¦§¨©¨©¨©£¦¦¤

agx xAkOdW `vnp ,gAfOd ivg£¦©¦§¥©¦§¨¤©¦§¨¨¨
`Ede ,dO`(xAkOd)ivgl oniq did ©¨§©¦§¨¨¨¦¨©£¦

FdabicM ,gAfOd lWoiA liCadl ¨§¤©¦§¥©§¥§©§¦¥
mipFYgYd minCl mipFilrd minC- ¨¦¨¤§¦©¨¦©©§¦

oFilrd wlgd lr mipYiPd minCd oiA¥©¨¦©¦¨¦©©¥¤¨¤§
z`Hge sFrd zlFr mC) gAfOd lW¤©¦§¥©©©¨§©©
lr mipYiPd minCd oial ,(dndA§¥¨§¥©¨¦©¦¨¦©
x`WE sFrd z`Hg mC) oFYgYd wlgd©¥¤©©§©©©¨§¨

.(zFpAxTdEWCwOd ziaAW gAfOa ©¨§¨©¦§¥©¤§¥©¦§¨
`N` ,oniql zWFgp xAkn did `lŸ¨¨¦§¨§¤§¦¨¤¨

FCbpk(FnFwnA)ÎziA gAfnl EUr §¤§¦§¨§¦§©¥
`xwiQd hEg znbEC minlFrew) ¨¦§©©¦§¨©

(FAgx ipR lr xaFr mFc`,Frvn`a ¨¥©§¥¨§§¤§¨
mipFilr minC oiA liCadl oniqM§¦¨§©§¦¥¨¦¤§¦

mipFYgYl(my migaf i"yx). ©©§¦
egAfOl did okFA oilFr EidW ,WaM §¥¨¨©¦§¥©¤¤¤¨¦

e ,gAfOd lrFWxit `NW iRÎlrÎs` ©©¦§¥©§©©¦¤Ÿ¥§
aEzMddf oiprA(Ff dWxtA)xaM , ©¨§¦§¨¤§¨¨¨§¨
EprnWdf xaCgAfn' zWxta ¨©§¨¨¤§¨¨©¦§©

'iN dUrY dnc`(k ,k lirl),xn`p oMW £¨¨©£¤¦¤¥¤¡©
:mWzFlrnA dlrz `le'igAfn lr', ¨§Ÿ©£¤§©£©¦§§¦

od dY` rnFW e`l llMnE`l : ¦§©¨¥©©¨¥Ÿ
zFlrn Fl dUrz(zFbxcn)WaMA ©£¤©£©§¥©¤¤

`N` ,FNWFl dUrWaMFrERiXW ¤¤¨£¥¤¤¤¦
,wlgo`MnEFl didW EpcnlgAfOl ¨¨¦¨¨©§¤¨¨©¦§¥©

gAfn'E .`Ylikna EpipW KM .Wak¤¤¨¨¦¦§¦§¨¦§©
'dnc`mW xEn`dgAfn `Ed , £¨¨¨¨¨¦§©

zWFgPdgAfn' `xwpe ,o`M xEn`d ©§¤¨¨¨§¦§¨¦§©
mWÎlr 'dnc`Fllg oi`Nnn EidW £¨¨©¥¤¨§©§¦£¨

oziipg mFwnA dnc`EidW zr lkA] £¨¨¦§£¨¨¨§¨¥¤¨
mi`Nnn Eid ,FzF` miniwnE mipFg¦§¦¦¨§©§¦
FzF`W ixd ,[dnc`A FkFY z` Wcgn¥¨¨¤©£¨¨£¥¤
`Ed ,WaM Fl didW EpcnNW gAfOd©¦§¥©¤¨©§¤¨¨¤¤

.o`M xEn`d zWFgPd gAfnWaMde ¦§©©§¤¨¨¨§©¤¤
,gAfOd mFxca didsEbl wEaC Fpi`e ¨¨¦§©¦§¥©§¥¨§

`N` gAfOd`ln gAfOd on lCaEn ©¦§¥©¤¨§¨¦©¦§¥©§Ÿ
dxrVd hEg(EdWlM geex xnFlM), ©©£¨§©¤©¨§¤

eilbxeWaMd lW FrERiW dvw - §©§¨§¥¦¤©¤¤
rwxTl KEnQddO` cr oiriBn , ©¨©©§©©¦¦©©¨

,mFxCAW xvgd irlwl KEnq`vnp ¨§©§¥¤¨¥¤©¨¦§¨
miXing] zFO` ivge `"k WaMd KxF`¤©¤¤¨¥¦©£¦¦
did gAfOde ,xvgd agFx did dO ©̀¨¨¨©¤¨¥§©¦§¥©¨¨
,gzRd cbpM xvgd rvn`A oEzp̈§¤§©¤¨¥§¤¤©¤©
gAfOd onE ,zFO` Wng gAfOd agFxe§©©¦§¥©¨¥©¦©¦§¥©

irlw crdid oFtSaE mFxCAW xvgd ©©§¥¤¨¥¤©¨©¨¨¨
.[cv lkl ivge zFO` a"kEdfixacM ©¨¥¦§¨©¤§¦§¥

iqFi iAxxnF`dzWFgPd gAfn iM ©¦¥¨¥¦¦§©©§¤
FznFw zFO` xUrDaFB didW oeiMW ; ¤¤©¨¤¥¨¤¨¨©

Kix`dl KxFv did ,zFO` xUr gAfOd©¦§¥©¤¤©¨¨¤§©£¦
xWt`d lkM WaMd,xUrl riBIW icM ©¤¤§¨¨¤§¨§¥¤©¦©§¤¤

xzFi rREWn didi `le DaFB zFO ©̀©§Ÿ¦§¤§¨¥
,iCnixaclEdcEdi iAxxnF`d ¦©§¦§¥©¦§¨¨¥

,oazkM mixaCdid FNEM gAfOde §¨¦¦§¨¨§©¦§¥©¨¨
,'FznFw zFO` WlW'oM m`did `l ¨Ÿ©¨¦¥Ÿ¨¨

,zFO` xUr `N` WaMd KxF``NW ¤©¤¤¤¨¤¤©¤Ÿ
KMn xzFil EkxvEdiz`vn KM , §§§¥¦¨¨¨¨¦

dfe .zFCn rWze mirAx` zpWna§¦§©©§¨¦§¥©¦§¤
didWWaMd`ln gAfOd on lCaEn ¤¨¨©¤¤§¨¦©¦§¥©§Ÿ
hEgd(EdWlM geex)migaf zkQnA , ©¤©¨§¤§©¤¤§¨¦
(:aq sc):`xwOd on dEpcnle dxez §©§¨¦©¦§¨

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` ycew zayl inei xeriy

(å)úétöå íéhL éöò éca çaænì íécá úéNòå§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬
úLçð íúà: Ÿ−̈§«¤

(æ)ézL-ìò íécaä eéäå úòaha åéca-úà àáeäå§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²
:Búà úàNa çaænä úòìö©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬Ÿ«

i"yx£˙Úaha∑ לּמכּבר ׁשּנעׂשּו טּבעֹות .ּבארּבע ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

(ç)Eúà äàøä øLàk Búà äNòz úçì áeáð§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬«Ÿ§²
:eNòé ïk øää−̈¥¬©«£«

i"yx£˙ÁÏ ·e·∑ עץ ּכּלֹו יהא ולא ּבאמצע, והחלל צד, מּכל ׁשּטים עצי לּוחֹות לּוחי. חליל ּכתרּגּומֹו: ¿À…ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
סּדן  ּכמין אּמֹות ה' על אּמֹות ה' עביֹו ׁשּיהא .אחד, ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ß '` xc` '` ycew zay ß

(è)äðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNòå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨
äàtì Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì íéòì÷§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥−̈

:úçàä̈«¤¨«
i"yx£ÌÈÚÏ˜∑ סרדין ותרּגּומֹו אֹורג, מעׂשה ולא קליעה מעׂשה נקבים, נקבים ספינה, קלעי ּכמין עׂשּויין ¿»ƒְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ּככברה  מנּקבין ׁשהן לפי סרדא, המתרּגם מכּבר, ׁשל ‰‡Á˙.ּכתרּגּום ‰‡tÏ∑ ּפאה קרּוי הרּוח .ּכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ«≈»»∆»ֵַָָָָ

(é)éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãnòå§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãnòä̈«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÂÈ„nÚÂ∑עּמּוד ּבין אּמֹות העּמּודים ∑Ì‰È„‡Â.לעּמּוד חמׁש יֹוׁשבים ׁשל האדנים נחׁשת. ¿«À»∆¿ƒְֵֵַַַָ¿«¿≈∆ְְֲִִִֶֶַָָָֹ

ÈÚ‡cו  ÈÁÈ¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‡iÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ«»¿ƒ¿¿»¬ƒ≈¿»≈
:‡LÁ ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhLƒƒ¿«¬≈»¿¿»»

‡¯iÁÈ‡ז  ÔB‰ÈÂ ‡˙˜ÊÚa È‰BÁÈ¯‡ ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¬ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¬ƒ«»
:d˙È ÏhÓa ‡Áa„Ó È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ«»≈

C˙Èח  ÈÊÁ‡ È„ ‡Ók d˙È „aÚz ÈÁeÏ ÏÈÏÁ¬ƒ≈«¿≈»≈¿»ƒ«¬ƒ»»
:Ôe„aÚÈ Ôk ‡¯eËa¿»≈«¿¿

ÓB¯c‡ט  ¯·Ú Áe¯Ï ‡kLÓ ˙¯c ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«≈«»»
ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·c ‡z¯„Ï ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

:„Á ¯·ÚÏ ‡k¯‡À¿»¿≈«»

LÁ‡י  ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).úBòahazgY g"YtA cEwp ©©¨¨§©¨©©
,dricid `"dM zWOWnd ,z"iAd©¥©§©¤¤§¥©§¦¨

xnFlkEAozF`zFrAh rAx` §©§¨©§©©¨
lirl zFxEn`d(c weqt)EUrPW , ¨£§¥¤©£

xAkOl(i"`a):g dxez ©¦§¨
(g).úBçeì áeáðFWExiRFnEBxzM §¥§©§

qFlwpE`A'oigEl lilg' :lElg - §§§£¦¦¨
zFgEl iEUre.iEUr did gAfOdW §¨¤©¦§¥©¨¨¨

drAx`miHWÎivr zFgElgEl -lMn ©§¨¨£¥¦¦©¦¨
.rvn`A llgde ,cvzevOW ixd ©§¤¨¨¨¤§©£¥¤¦§©

ipW zllFM 'zFgEl aEap' FziIUr£¦¨§¤¤§¥
lElg gAfOd `dIW ,cg`d :mixac§¨¦¨¤¨¤§¥©¦§¥©¨
drAx` iEUr `dIW ,ipXde .Frvn`A§¤§¨§©¥¦¤§¥¨©§¨¨

,micxtp zFgEl`di `leiEUrFNEM ¦§¨¦§Ÿ§¥¨

zFO` Wng FiaFr `dIW cg` ur¥¤¨¤§¥§¨¥©
oCq oinM zFO` Wng lroglEW) ©¨¥©§¦©¨§©

uFxgi KM xg`e ,(rEax zkYn©¤¤¨©§©©¨©£
oiAn 'aEap' didi `N` ,llg Frvn`A§¤§¨¨¨¤¨¦§¤¨¦¥
lMn FzF` mitiTOd ,`weeC 'zFgENd'©©§¨©©¦¦¦¨

rvn`A llg mixizFnE eiccv:h dxez §¨¨¦¦¨¨¨¤§©
(h).íéòì÷iW`x lr zFiElYd zFrixi §¨¦§¦©§©¨¥

mde ,xvgd icEOrirlw oinM oiiEUr ©¥¤¨¥§¥£¦§¦©§¥
dpitqmicEOrd lr Elzp mirlTd - §¦¨©§¨¦¦§©¨©¦

dpitQd oxFY lr miiElYd miUxtnM. §¦§¨¦©§¦©¤©§¦¨
miiEUr mdW itl 'mirlw' miiExwE§¦§¨¦§¦¤¥£¦

miawp miawpici lr,drilwÎdUrn §¨¦§¨¦©§¥©£¥§¦¨
FnEBxze .bxF`ÎdUrn `le§Ÿ©£¥¥§©§

qFlwpE`A,'oicxq'`EdlW FnEBxzM §§§§¨¦§©§¤

mBxEznd ,'xAkn'qFlwpE`A ¦§¨©§§¨§§§
odW itl ,'`cxq'(mirlTd)oiaTEpn §¨¨§¦¤¥©§¨¦§¨¦

dxakM(oexkfd): ¦§¨¨
.úçàä äàtìo`M dxEn`d 'd`R' ©¥¨¨¤¨¥¨¨£¨¨

`N` ,ziefe dPiR oFWNn Fpi`gExd lM ¥¦§¦¨§¨¦¤¨¨¨©
(FMx` lkl cSd)'d`R' iExwi"yx d`x) ©©§¨¨§¨¥¨

(gi ,ek lirl:i dxez
(i).íéøNò åéãenòåcvl df mixEcq §©¨¤§¦§¦¤§©

e ,xvgd KxF` lkl dfoiA zFO` Wng ¤§¨¤¤¨¥§¨¥©¥
,cEOrl cEOrllkA Fnvr cEOrd s`e ©§©§©¨©©§¦§©

dO` agx cEOrdW ,zFO`d Wng̈¥¨©¤¨©¨¨©¨
zFO` rAx` Fxiag oial FpiA geexde§¨¤©¥§¥£¥©§©©
micEOrd mixUr lMW ,oM m` `vnp]¦§¨¦¥¤¨¤§¦¨©¦
minMYqn mdipiAW migeexOd mr¦©¦§¨¦¤¥¥¤¦§©§¦



dnexzפב zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` ycew zayl inei xeriy
קנּדסין  ּכמין עֹוׂשה היה לתֹוכן. ּתקּועין והעּמּודים הארץ ג',על ורחּבן טפחים ו' ארּכן פלא"ׁש, ׁשּקֹורין ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻ

ותֹולה  ועּמּוד, עּמּוד ּכל ּכנגד ּבמיתרים סביביו הּקלע ׂשפת וכֹור ּבאמצעֹו, ּבֹו קבּועה נחׁשת ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוטּבעת
ּבעּמּוד, ּתקּוע אחד וראׁשֹו למעלה זקּוף ראׁשֹו וי"ו, ּכמין העׂשּוי ׁשּבע ּמּוד ּבאּונקלּיֹות טּבעּתֹו ּדר ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻהּקנדס
החצר  מחּצֹות קֹומת והיא מּלמּטה ּתלּוי הּקלע ורחב גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ּדלתֹות, להּציב ׁשעֹוׂשין .ּכאֹותן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ÌÈ„nÚ‰ ÈÂÂ∑ האּונקלּיֹות אם ∑Ì‰È˜LÁÂ.הם יֹודע, ואיני סביב, ּכסף ּבחּוטי העּמּודים היּו מּקפין »≈»«Àƒְְִֵָ«¬À≈∆ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּגבעה: ּבפּלגׁש מצינּו ׁשּכ חגֹורה, לׁשֹון ׁשחּׁשּוק אני יֹודע א ּבאמצעם, ואם ּבראׁשם אם ּכּלן, ּפני ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻעל

יט  חׁשּוקים )(שופטים ּתרּגּומֹו: חבּוׁשים", חמֹורים צמד ."ועּמֹו ְְֲֲֲִִִִֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr gk zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשריםריםריםרים י)ועועועועּמּמּמּמּוּוּוּודיודיודיודיו ּבתֹוספֹות (כז, ּכן ׁשהקׁשה ראיתי (עּתה העּמּודים נעׂשּו מּמה ּפרׁש ולא הּכתּוב ׁשּסתם ּגדֹול, עּיּון צרי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
מביאם ורׁש"י הּקּונּדסין. ּברמז, ואפילּו נזּכרּו, ּׁשּלא מה יֹותר עֹוד ותמּוּה ועֹוד). קּונּדסין ּבּבּבּבפפפפׁשׁשׁשׁשטטטטּוּוּוּותתתתהריב"א "ּכמין ּומפרׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
מחּברים. ואינם ּבלע"ז, פל"ו קונדס, ב: לד, ערּובין רׁש"י ּוראה לא! ותּו פל"ש", ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻׁשּקֹורין

(àé)Cøà äàî íéòì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãenòå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯

óñk íäé÷Lçå íéãnòä: ¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(áé)änà íéMîç íéòì÷ íé-úàôì øöçä áçøå§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©¨®
äøNò íäéðãàå äøNò íäéãnò: ©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«

Ó‡‰יא  ÔÈ„¯Ò ‡k¯‡a ‡etˆ Áe¯Ï ÔÎÂ¿≈¿«ƒ»¿À¿»¿»ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ ‡k¯‡À¿»¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈««»¿ƒ≈ƒ¿«

ÔÈ„¯Òיב  ‡·¯ÚÓ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«««¿»¿»ƒ
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯NÚ ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ«≈«¿»¿«¿≈

:‡¯NÚ«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,dO` agFxA micEOr 'k) zFO` e"vA§©©¦§©©¨
'c agFxA migeexn h"i mdipiaE¥¥¤¦§¨¦§©
d`n did xvgd KxF` `lde .(zFO ©̀©£Ÿ¤¤¨¥¨¨¥¨
did `l oFxg`d cEOrd `N` ?dO ©̀¨¤¨¨©¨©£Ÿ¨¨
cEOr did FCaNn iM ,KxF`d sFqA§¨¤¦¦§©¨¨©
Eid mdipW oiaE ,axrOd rFvwnA sqFp¨§¦§©©©£¨¥§¥¤¨
cEOrdW) zFtqFp zFO` WlẄ©¨¤¨©
,axrOd icEOr oiA dpnp rFvwOAW¤©¦§©¦§¤¥©¥©©£¨
Fnvr cEOrde ,mFxCd icEOr oiA `le§Ÿ¥©¥©¨§¨©©§
aXEinE ,(a ze` my d`x) (dO` FAgẍ§©¨§¨

[dO` d`n xvgd KxF` oFAWg,`"aix) ¤§¤¤¨¥¥¨©¨
(m"`x:

.íäéðãàåmipc`dmicEOrd lWEidi §©§¥¤¨£¨¦¤¨©¦¦§
.zWgp'mdipc`e' xn`p KkitlE §Ÿ¤§¦¨¤¡©§©§¥¤

micEOrd lr ENi`e ,miAx oFWlA¦§©¦§¦©¨©¦
itl ,cigi oFWlA 'eicEOre' xn`p¤¡©§©¨¦§¨¦§¦
oMW ,xvgd lW eicEOr FWExiRW¤¥©¨¤¤¨¥¤¥
ux`d lr miaWFi mipc`d̈£¨¦§¦©¨¨¤

okFzl mirEwY micEOrdemicnFre §¨©¦§¦§¨§§¦
mitEwf(m"`x).mdA dlFY did cvike §¦§¥©¨¨¤¨¤

?mirlTd z`oinM dUFr did ¤©§¨¦¨¨¤§¦

oiqCpEw(ur zFxFw),y"`lt oixFTW §¨¦¥¤¦
,dWlW oAgxe migth dXW oMx`̈§¨¦¨§¨¦§¨§¨§Ÿ¨

Fa drEaw zWFgp zrAhe(qCpETA) §©©©§¤§¨©§¨
Frvn`AFA FzFlzl lkEIW icM, §¤§¨§¥¤©¦§

eiaiaq rlTd ztU KxFkelhFp - §¥§©©¤©§¦¨¥
cg`) rlw lW FztU dvw(mirlTd on §¥§¨¤¤©¤¨¦©§¨¦

FzF` xWFwemixzinAlr (milag) §¥§¥¨¦£¨¦©
z` lhFp aEWe ,qCpETd lW cg`d FCv¦¨¤¨¤©§¨§¥¤
,Fl KEnQd ipXd rlTd lW FztU dvw§¥§¨¤©¤©©¥¦©¨
FCv lr mixzinA FzF` s` xWFwe§¥©§¥¨¦©¦

dUFr `Ed KM ,qCpETd lW ipXdcbpM ©¥¦¤©§¨¨¤§¤¤
,cEOre cEOr lMiYW lhFp `EdW ¨©§©¤¥§¥

lM iCv ipXOW mirlw ipW lW zFtÜ¤§¥§¨¦¤¦§¥¦¥¨
,cEOrFYrAh KxC qCpETd dlFze ©§¤©§¨¤¤©©§

zFIlwpE`a(miee)iEUrd ,cEOrAW ¨§§¦¨¦¤¨©¤¨
,e"ie oinMxW`FW`xcg`dsEwf §¦¨£¤Ÿ¨¤¨¨

dlrnluEg iRlMFW`xedcg` §©§¨§©¥§Ÿ¨¤¨
ozF`M ,cEOrA rEwYmieeoiUFrW ¨©¨©§¨¨¦¤¦

,y"ifpeb oixFTW zFzlC aiSdl§©¦§¨¤¦
dpFilrd FztUA iElY rlw lM `vnpe§¦§¨¨¤©¨¦§¨¨¤§¨
FzF` dlFY cg` ,oiqCpEw ipW lr©§¥§¨¦¤¨¤

cEOrA FzF` dlFY cg`e oini cEOrA§©¨¦§¤¨¤§©
,l`nUelW ipXd dvTdrlTd agFx §Ÿ§©¨¤©¥¦¤©©¤©

dHnNn iElYrwxTd cr lWlYWnE, ¨¦§©¨¦§©§¥©©©§©
,xvgd zFvign znFw `ideoMW §¦©§¦¤¨¥¤¥

,micEOrd KxF` zCnM mirlTd agFx©©§¨¦§¦©¤¨©¦
zFO` Wng `EdW(my i"yxae gi weqt oldl): ¤¨¥©

.íéãenòä éååzFIlwpE`d mdodAW ¨¥¨©¦¥¨§§¦¤¨¤
oiqCpETd miiElY: §¦©§¨¦

.óñk íäé÷eLçålW mdiwEWg ©£¥¤¨¤£¥¤¤
micEOrd;sqM miiEUrEid oitTEn ¨©¦£¦¤¤¨¦¨

aiaq sqkÎihEgA micEOrdmdl. ¨©¦§¥¤¤¨¦¨¤
m` rcFi ipi`emitiTn Eid sqMd ihEg §¥¦¥©¦¥©¤¤¨©¦¦
oNEk ipR lrlW mdaB lM lr - ©§¥¨©¨¨§¨¤

wx mzF` mitiTn EidW F` ,micEOrd̈©¦¤¨©¦¦¨©
,mwlgA.mrvn`A m` mW`xA m` §¤§¨¦§Ÿ¨¦§¤§¨¨

'wEXg'W ip` rcFi K``EdoFWl ©¥©£¦¤¦§
A Epivn oMW ,'dxFbg'dUrnWblit £¨¤¥¨¦§©£¥¦¤¤

,drabAxn`PW(i ,hi mihtey)FOre' §¦§¨¤¤¡©§¦
,'miWEag mixFng cnveFnEBxY ¤¤£¦£¦§©§

,'miwEWg'mixEbge mitTEn :FWExiRW £¦¤¥¨¦©£¦
aEh lkA:`i dxez §¨

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` ycew zayl inei xeriy

(âé)íéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬
:änà©¨«

i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ∑ הּמזרח ,לפיכ אחֹורים. לׁשֹון אחֹור, ּפנים. לׁשֹון קדם, קרּוי הּמזרח ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
אמר: דאּת ּכמה אחֹור, קרּוי ּומערב ּפנים, ׁשהּוא קדם יא)קרּוי מערבא (דברים יּמא האחרֹון", ÌÈMÓÁ."הּים ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ¬ƒƒ

‰n‡∑ לכתף קלעים אּמה ט"ו אּלא הּפתח, ׁשּׁשם לפי ּבקלעים, ּכּלם סתּומים היּו לא אּמה חמׁשים אֹותן «»ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
ׁשּנא  וזהּו אּמה, כ' ּבנתים הּפתח חלל רחב נׁשאר הּׁשנית. לּכתף וכן מּכאן החצר הּפתח "ּולׁשער מר: ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹ

הּפתח  ּכרחב ,אר אּמה כ' הּפתח ּכנגד למס וילֹון אּמה", עׂשרים מס. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(ãé)íäéãnò óúkì íéòì÷ änà äøNò Lîçå©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

i"yx£‰LÏL Ì‰È„nÚ∑ ּבמקצֹוע העֹומד הּדרֹום ׁשּבראׁש עּמּוד ּבין לעּמּוד, עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש «À≈∆¿…»ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
לּׁשליׁשי  הּׁשני ּומן אּמֹות, חמׁש לּׁשני ּומּמּנּו אּמֹות, ה' ׁשּבּמזרח הג' מן ׁשהּוא עּמּוד עד מזרחית ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּדרֹומית

לּמערב  י' ּכנגד לּמזרח עּמּודים י' הרי ,לּמס עּמּודים וארּבעה הּׁשנית, לּכתף וכן אּמֹות, .חמׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

(åè)íäéãnò íéòì÷ äøNò Lîç úéðMä óúkìå§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äLäL: §½̈§©§¥¤−§¨«

ÁÈcÓ‡יג  ‡Óec˜ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«ƒ»«ƒ¿»
:ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ

ÚÏ·¯‡יד  ÔÈ„¯Ò ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ„¯Òטו  È¯NÚ LÓÁ ‡Èz ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿»»¬≈∆¿≈¿»ƒ
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi).äçøæî äîã÷ úàôìipR ¦§©¥§¨¦§¨¨§¥
gxfOd,xi`dl dOgd dlFr mXOW ©¦§¨¤¦¨¨©©¨§¨¦

iExwoFWlA,'mcw'`EdWmipR oFWl. ¨¦§¤¤¤§¨¦
`Ed mipR lW FkERide,'xFg`'`EdW §¦¤¨¦¨¤

mixFg` oFWllW ixFg`d cSd - §£©¦©©¨£¦¤
miiEHiaM EN` zFpFWl EpivnE] sEBd©¨¦§¥§¦¦

`xwOA miliAwn(d ,hlw milidz)xFg`' ©§¦¦©¦§¨¨
['ipYxv mcwe,Kkitl ;cvgxfOd ¨¤¤©§¨¦§¦¨©©¦§¨

E ,mipt `EdW 'mcw' iExwcv FzOErl ¨¤¤¤¨¦§¨©
xn` Y`C dnM ,'xFg`' iExw axrn©£¨¨¨§¨§©§¨¥

xn`PW FnM -(a ,cl mixac)mId' §¤¤¡©©¨
,'oFxg`d:qFlwpE` FnBxze`Oi' ¨©£§¦§§§§©¨
,'`axrnmId) iaxrOd mIdW ixd ©©§¨£¥¤©¨©©£¨¦©¨

mId' `xwp (l`xUi ux` axrnAW¤§©£©¤¤¦§¨¥¦§¨©¨
'xFg`' iExw axrn cSW itl ,'oFxg`d̈©£§¦¤©©£¨¨¨

(z"yn):
änà íéMîçKlFd df `xwn . £¦¦©¨¦§¨¤¥

:Fl KEnQd wEqRd ici lr WxRznE¦§¨¥©§¥©¨©¨
:xnFlM .'mirlw dO` dxUr Wnge'©£¥¤§¥©¨§¨¦§©

dO` miXng ozF`,gxfOd cv lW ¨£¦¦©¨¤©©¦§¨
itl ,mirlTA mNEM minEzq Eid `lŸ¨§¦¨©§¨¦§¦

mXWdidgzRd,xvgle"h `N` ¤¨¨¨©¤©¤¨¥¤¨
mirlw dO`Fl Eidszkl(cvl) ©¨§¨¦¨§¤¤§©

zipXd szMl oke ,o`Mn gzRd- ©¤©¦¨§¥©¨¥©¥¦
,mirlw dO` e"h Eid gzRd iCv ipWA¦§¥¦¥©¤©¨©¨§¨¦

emizpiA gzRd llg agFx x`Wp §¦§©©£©©¤©¥§©¦
(rvn`A)xn`PW Edfe ,dO` mixUr ¨¤§©¤§¦©¨§¤¤¤¡©

(fh weqt)mixUr Kqn xvgd xrWlE'§©©¤¨¥¨¨¤§¦
'dO`,EUri xvgd xrWl xnFlM ©¨§©§©©¤¨¥©£
oFlieWOWIWKqnlKEMiq oFWl) ¦¤§©¥§¨¨§¦

(iEQike,gzRd cbpMKqOd `die §¦§¤¤©¤©¦¥©¨¨
gzRd agFxM ,Kx` dO` mixUr¤§¦©¨Ÿ¤§©©¤©
gxfOAW mirlTd ipW oiA x`WPd: ©¦§¨¥§¥©§¨¦¤©¦§¨

ci dxez
(ci)ìL íäéãnò.äLoiA zFO` Wng ©ª¥¤§Ÿ¨¨¥©¥

,cEOrl cEOrzFllFM zFO`d Wnge ©§©§¨¥¨©§
lM iptl xW`M ,Fnvr cEOrd z` mB©¤¨©©§©£¤¦§¥¨
,zFO` rAx` lW geex did cEOr©¨¨¤©¤©§©©
micEOr dWlWl zFO` e"h E`vnp. ¦§§©¦§¨©¦

?cviMmFxCd W`xAW cEOr oiA ¥©¥©¤§Ÿ©¨
zigxfnÎzinFxC rFvwnA cnFrd̈¥§¦§©§¦¦§¨¦
,dWlXd oiA dpnp Fpi` dGd cEOrd]¨©©¤¥¦§¤¥©§¨

[mFxCd icEOr mixUrn `Ed `N`cr ¤¨¥¤§¦©¥©¨©
oFW`xd cEOrd xg`on `EdW ©©¨©¨¦¤¦

gxfOAW dWlXdl`nVn micnFrd ©§Ÿ¨¤©¦§¨¨§¦¦§Ÿ
ixd ,(zinFxCd szMd) xrXd gzR¤©©©©©¨¥©§¦£¥

EN`l EPOnE ,zFO` Wngd cEOripX ¥¨¥©¦¤©©©¥¦
cFre ,zFO` WngokoncEOrdipXd ¨¥©§¥¦¨©©¥¦

,zFO` Wng iWilXle"h Epl ixd ©§¦¦¨¥©£¥¨
gzR l`nUAW inFxCd szMA zFO ©̀©¨¥©§¦¤¦§Ÿ¤©

xrXdzipXd szMl oke .oke - ©©©§¥©¨¥©¥¦§¥
zipFtSd szMd lW micEOrd zWlWA¦§¤¨©¦¤©¨¥©§¦
on zFO` e"h Eid ,xrXd gzR oiniAW¤¦¦¤©©©©¨©¦
xg` cr KqOd lW iriaxd cEOrd̈©¨§¦¦¤©¨¨©©©
cnFrd szMd lW iWilXd cEOrd̈©©§¦¦¤©¨¥¨¥

zigxfnÎzipFtv rFvwnAdrAx`e . §¦§©§¦¦§¨¦§©§¨¨
micEOrEidKqOls`W ,rvn`AW ©¦¨©¨¨¤¨¤§©¤©

cEOr oiA zFO` Wng geex did mdÄ¤¨¨¤©¨¥©¥©
xrWl dO` mixUr E`vnp ,cEOrl§©¦§§¤§¦©¨§©©

xvgdixd .lMd KqA EpldxUr ¤¨¥£¥¨§©©Ÿ£¨¨
l micEOrcvl dxUr cbpM gxfncv ©¦§©¦§¨§¤¤£¨¨§©

axrn(m"`x):eh dxez ©£¨



פג dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` ycew zayl inei xeriy
קנּדסין  ּכמין עֹוׂשה היה לתֹוכן. ּתקּועין והעּמּודים הארץ ג',על ורחּבן טפחים ו' ארּכן פלא"ׁש, ׁשּקֹורין ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻ

ותֹולה  ועּמּוד, עּמּוד ּכל ּכנגד ּבמיתרים סביביו הּקלע ׂשפת וכֹור ּבאמצעֹו, ּבֹו קבּועה נחׁשת ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוטּבעת
ּבעּמּוד, ּתקּוע אחד וראׁשֹו למעלה זקּוף ראׁשֹו וי"ו, ּכמין העׂשּוי ׁשּבע ּמּוד ּבאּונקלּיֹות טּבעּתֹו ּדר ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻהּקנדס
החצר  מחּצֹות קֹומת והיא מּלמּטה ּתלּוי הּקלע ורחב גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ּדלתֹות, להּציב ׁשעֹוׂשין .ּכאֹותן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ÌÈ„nÚ‰ ÈÂÂ∑ האּונקלּיֹות אם ∑Ì‰È˜LÁÂ.הם יֹודע, ואיני סביב, ּכסף ּבחּוטי העּמּודים היּו מּקפין »≈»«Àƒְְִֵָ«¬À≈∆ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּגבעה: ּבפּלגׁש מצינּו ׁשּכ חגֹורה, לׁשֹון ׁשחּׁשּוק אני יֹודע א ּבאמצעם, ואם ּבראׁשם אם ּכּלן, ּפני ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻעל

יט  חׁשּוקים )(שופטים ּתרּגּומֹו: חבּוׁשים", חמֹורים צמד ."ועּמֹו ְְֲֲֲִִִִֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr gk zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשריםריםריםרים י)ועועועועּמּמּמּמּוּוּוּודיודיודיודיו ּבתֹוספֹות (כז, ּכן ׁשהקׁשה ראיתי (עּתה העּמּודים נעׂשּו מּמה ּפרׁש ולא הּכתּוב ׁשּסתם ּגדֹול, עּיּון צרי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
מביאם ורׁש"י הּקּונּדסין. ּברמז, ואפילּו נזּכרּו, ּׁשּלא מה יֹותר עֹוד ותמּוּה ועֹוד). קּונּדסין ּבּבּבּבפפפפׁשׁשׁשׁשטטטטּוּוּוּותתתתהריב"א "ּכמין ּומפרׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
מחּברים. ואינם ּבלע"ז, פל"ו קונדס, ב: לד, ערּובין רׁש"י ּוראה לא! ותּו פל"ש", ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻׁשּקֹורין

(àé)Cøà äàî íéòì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãenòå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯

óñk íäé÷Lçå íéãnòä: ¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(áé)änà íéMîç íéòì÷ íé-úàôì øöçä áçøå§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©¨®
äøNò íäéðãàå äøNò íäéãnò: ©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«

Ó‡‰יא  ÔÈ„¯Ò ‡k¯‡a ‡etˆ Áe¯Ï ÔÎÂ¿≈¿«ƒ»¿À¿»¿»ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ ‡k¯‡À¿»¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈««»¿ƒ≈ƒ¿«

ÔÈ„¯Òיב  ‡·¯ÚÓ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«««¿»¿»ƒ
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯NÚ ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ«≈«¿»¿«¿≈

:‡¯NÚ«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,dO` agFxA micEOr 'k) zFO` e"vA§©©¦§©©¨
'c agFxA migeexn h"i mdipiaE¥¥¤¦§¨¦§©
d`n did xvgd KxF` `lde .(zFO ©̀©£Ÿ¤¤¨¥¨¨¥¨
did `l oFxg`d cEOrd `N` ?dO ©̀¨¤¨¨©¨©£Ÿ¨¨
cEOr did FCaNn iM ,KxF`d sFqA§¨¤¦¦§©¨¨©
Eid mdipW oiaE ,axrOd rFvwnA sqFp¨§¦§©©©£¨¥§¥¤¨
cEOrdW) zFtqFp zFO` WlẄ©¨¤¨©
,axrOd icEOr oiA dpnp rFvwOAW¤©¦§©¦§¤¥©¥©©£¨
Fnvr cEOrde ,mFxCd icEOr oiA `le§Ÿ¥©¥©¨§¨©©§
aXEinE ,(a ze` my d`x) (dO` FAgẍ§©¨§¨

[dO` d`n xvgd KxF` oFAWg,`"aix) ¤§¤¤¨¥¥¨©¨
(m"`x:

.íäéðãàåmipc`dmicEOrd lWEidi §©§¥¤¨£¨¦¤¨©¦¦§
.zWgp'mdipc`e' xn`p KkitlE §Ÿ¤§¦¨¤¡©§©§¥¤

micEOrd lr ENi`e ,miAx oFWlA¦§©¦§¦©¨©¦
itl ,cigi oFWlA 'eicEOre' xn`p¤¡©§©¨¦§¨¦§¦
oMW ,xvgd lW eicEOr FWExiRW¤¥©¨¤¤¨¥¤¥
ux`d lr miaWFi mipc`d̈£¨¦§¦©¨¨¤

okFzl mirEwY micEOrdemicnFre §¨©¦§¦§¨§§¦
mitEwf(m"`x).mdA dlFY did cvike §¦§¥©¨¨¤¨¤

?mirlTd z`oinM dUFr did ¤©§¨¦¨¨¤§¦

oiqCpEw(ur zFxFw),y"`lt oixFTW §¨¦¥¤¦
,dWlW oAgxe migth dXW oMx`̈§¨¦¨§¨¦§¨§¨§Ÿ¨

Fa drEaw zWFgp zrAhe(qCpETA) §©©©§¤§¨©§¨
Frvn`AFA FzFlzl lkEIW icM, §¤§¨§¥¤©¦§

eiaiaq rlTd ztU KxFkelhFp - §¥§©©¤©§¦¨¥
cg`) rlw lW FztU dvw(mirlTd on §¥§¨¤¤©¤¨¦©§¨¦

FzF` xWFwemixzinAlr (milag) §¥§¥¨¦£¨¦©
z` lhFp aEWe ,qCpETd lW cg`d FCv¦¨¤¨¤©§¨§¥¤
,Fl KEnQd ipXd rlTd lW FztU dvw§¥§¨¤©¤©©¥¦©¨
FCv lr mixzinA FzF` s` xWFwe§¥©§¥¨¦©¦

dUFr `Ed KM ,qCpETd lW ipXdcbpM ©¥¦¤©§¨¨¤§¤¤
,cEOre cEOr lMiYW lhFp `EdW ¨©§©¤¥§¥

lM iCv ipXOW mirlw ipW lW zFtÜ¤§¥§¨¦¤¦§¥¦¥¨
,cEOrFYrAh KxC qCpETd dlFze ©§¤©§¨¤¤©©§

zFIlwpE`a(miee)iEUrd ,cEOrAW ¨§§¦¨¦¤¨©¤¨
,e"ie oinMxW`FW`xcg`dsEwf §¦¨£¤Ÿ¨¤¨¨

dlrnluEg iRlMFW`xedcg` §©§¨§©¥§Ÿ¨¤¨
ozF`M ,cEOrA rEwYmieeoiUFrW ¨©¨©§¨¨¦¤¦

,y"ifpeb oixFTW zFzlC aiSdl§©¦§¨¤¦
dpFilrd FztUA iElY rlw lM `vnpe§¦§¨¨¤©¨¦§¨¨¤§¨
FzF` dlFY cg` ,oiqCpEw ipW lr©§¥§¨¦¤¨¤

cEOrA FzF` dlFY cg`e oini cEOrA§©¨¦§¤¨¤§©
,l`nUelW ipXd dvTdrlTd agFx §Ÿ§©¨¤©¥¦¤©©¤©

dHnNn iElYrwxTd cr lWlYWnE, ¨¦§©¨¦§©§¥©©©§©
,xvgd zFvign znFw `ideoMW §¦©§¦¤¨¥¤¥

,micEOrd KxF` zCnM mirlTd agFx©©§¨¦§¦©¤¨©¦
zFO` Wng `EdW(my i"yxae gi weqt oldl): ¤¨¥©

.íéãenòä éååzFIlwpE`d mdodAW ¨¥¨©¦¥¨§§¦¤¨¤
oiqCpETd miiElY: §¦©§¨¦

.óñk íäé÷eLçålW mdiwEWg ©£¥¤¨¤£¥¤¤
micEOrd;sqM miiEUrEid oitTEn ¨©¦£¦¤¤¨¦¨

aiaq sqkÎihEgA micEOrdmdl. ¨©¦§¥¤¤¨¦¨¤
m` rcFi ipi`emitiTn Eid sqMd ihEg §¥¦¥©¦¥©¤¤¨©¦¦
oNEk ipR lrlW mdaB lM lr - ©§¥¨©¨¨§¨¤

wx mzF` mitiTn EidW F` ,micEOrd̈©¦¤¨©¦¦¨©
,mwlgA.mrvn`A m` mW`xA m` §¤§¨¦§Ÿ¨¦§¤§¨¨

'wEXg'W ip` rcFi K``EdoFWl ©¥©£¦¤¦§
A Epivn oMW ,'dxFbg'dUrnWblit £¨¤¥¨¦§©£¥¦¤¤

,drabAxn`PW(i ,hi mihtey)FOre' §¦§¨¤¤¡©§¦
,'miWEag mixFng cnveFnEBxY ¤¤£¦£¦§©§

,'miwEWg'mixEbge mitTEn :FWExiRW £¦¤¥¨¦©£¦
aEh lkA:`i dxez §¨

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` ycew zayl inei xeriy

(âé)íéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬
:änà©¨«

i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ∑ הּמזרח ,לפיכ אחֹורים. לׁשֹון אחֹור, ּפנים. לׁשֹון קדם, קרּוי הּמזרח ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
אמר: דאּת ּכמה אחֹור, קרּוי ּומערב ּפנים, ׁשהּוא קדם יא)קרּוי מערבא (דברים יּמא האחרֹון", ÌÈMÓÁ."הּים ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ¬ƒƒ

‰n‡∑ לכתף קלעים אּמה ט"ו אּלא הּפתח, ׁשּׁשם לפי ּבקלעים, ּכּלם סתּומים היּו לא אּמה חמׁשים אֹותן «»ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
ׁשּנא  וזהּו אּמה, כ' ּבנתים הּפתח חלל רחב נׁשאר הּׁשנית. לּכתף וכן מּכאן החצר הּפתח "ּולׁשער מר: ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹ

הּפתח  ּכרחב ,אר אּמה כ' הּפתח ּכנגד למס וילֹון אּמה", עׂשרים מס. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(ãé)íäéãnò óúkì íéòì÷ änà äøNò Lîçå©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

i"yx£‰LÏL Ì‰È„nÚ∑ ּבמקצֹוע העֹומד הּדרֹום ׁשּבראׁש עּמּוד ּבין לעּמּוד, עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש «À≈∆¿…»ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
לּׁשליׁשי  הּׁשני ּומן אּמֹות, חמׁש לּׁשני ּומּמּנּו אּמֹות, ה' ׁשּבּמזרח הג' מן ׁשהּוא עּמּוד עד מזרחית ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּדרֹומית

לּמערב  י' ּכנגד לּמזרח עּמּודים י' הרי ,לּמס עּמּודים וארּבעה הּׁשנית, לּכתף וכן אּמֹות, .חמׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

(åè)íäéãnò íéòì÷ äøNò Lîç úéðMä óúkìå§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äLäL: §½̈§©§¥¤−§¨«

ÁÈcÓ‡יג  ‡Óec˜ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«ƒ»«ƒ¿»
:ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ

ÚÏ·¯‡יד  ÔÈ„¯Ò ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ„¯Òטו  È¯NÚ LÓÁ ‡Èz ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿»»¬≈∆¿≈¿»ƒ
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi).äçøæî äîã÷ úàôìipR ¦§©¥§¨¦§¨¨§¥
gxfOd,xi`dl dOgd dlFr mXOW ©¦§¨¤¦¨¨©©¨§¨¦

iExwoFWlA,'mcw'`EdWmipR oFWl. ¨¦§¤¤¤§¨¦
`Ed mipR lW FkERide,'xFg`'`EdW §¦¤¨¦¨¤

mixFg` oFWllW ixFg`d cSd - §£©¦©©¨£¦¤
miiEHiaM EN` zFpFWl EpivnE] sEBd©¨¦§¥§¦¦

`xwOA miliAwn(d ,hlw milidz)xFg`' ©§¦¦©¦§¨¨
['ipYxv mcwe,Kkitl ;cvgxfOd ¨¤¤©§¨¦§¦¨©©¦§¨

E ,mipt `EdW 'mcw' iExwcv FzOErl ¨¤¤¤¨¦§¨©
xn` Y`C dnM ,'xFg`' iExw axrn©£¨¨¨§¨§©§¨¥

xn`PW FnM -(a ,cl mixac)mId' §¤¤¡©©¨
,'oFxg`d:qFlwpE` FnBxze`Oi' ¨©£§¦§§§§©¨
,'`axrnmId) iaxrOd mIdW ixd ©©§¨£¥¤©¨©©£¨¦©¨

mId' `xwp (l`xUi ux` axrnAW¤§©£©¤¤¦§¨¥¦§¨©¨
'xFg`' iExw axrn cSW itl ,'oFxg`d̈©£§¦¤©©£¨¨¨

(z"yn):
änà íéMîçKlFd df `xwn . £¦¦©¨¦§¨¤¥

:Fl KEnQd wEqRd ici lr WxRznE¦§¨¥©§¥©¨©¨
:xnFlM .'mirlw dO` dxUr Wnge'©£¥¤§¥©¨§¨¦§©

dO` miXng ozF`,gxfOd cv lW ¨£¦¦©¨¤©©¦§¨
itl ,mirlTA mNEM minEzq Eid `lŸ¨§¦¨©§¨¦§¦

mXWdidgzRd,xvgle"h `N` ¤¨¨¨©¤©¤¨¥¤¨
mirlw dO`Fl Eidszkl(cvl) ©¨§¨¦¨§¤¤§©

zipXd szMl oke ,o`Mn gzRd- ©¤©¦¨§¥©¨¥©¥¦
,mirlw dO` e"h Eid gzRd iCv ipWA¦§¥¦¥©¤©¨©¨§¨¦

emizpiA gzRd llg agFx x`Wp §¦§©©£©©¤©¥§©¦
(rvn`A)xn`PW Edfe ,dO` mixUr ¨¤§©¤§¦©¨§¤¤¤¡©

(fh weqt)mixUr Kqn xvgd xrWlE'§©©¤¨¥¨¨¤§¦
'dO`,EUri xvgd xrWl xnFlM ©¨§©§©©¤¨¥©£
oFlieWOWIWKqnlKEMiq oFWl) ¦¤§©¥§¨¨§¦

(iEQike,gzRd cbpMKqOd `die §¦§¤¤©¤©¦¥©¨¨
gzRd agFxM ,Kx` dO` mixUr¤§¦©¨Ÿ¤§©©¤©
gxfOAW mirlTd ipW oiA x`WPd: ©¦§¨¥§¥©§¨¦¤©¦§¨

ci dxez
(ci)ìL íäéãnò.äLoiA zFO` Wng ©ª¥¤§Ÿ¨¨¥©¥

,cEOrl cEOrzFllFM zFO`d Wnge ©§©§¨¥¨©§
lM iptl xW`M ,Fnvr cEOrd z` mB©¤¨©©§©£¤¦§¥¨
,zFO` rAx` lW geex did cEOr©¨¨¤©¤©§©©
micEOr dWlWl zFO` e"h E`vnp. ¦§§©¦§¨©¦

?cviMmFxCd W`xAW cEOr oiA ¥©¥©¤§Ÿ©¨
zigxfnÎzinFxC rFvwnA cnFrd̈¥§¦§©§¦¦§¨¦
,dWlXd oiA dpnp Fpi` dGd cEOrd]¨©©¤¥¦§¤¥©§¨

[mFxCd icEOr mixUrn `Ed `N`cr ¤¨¥¤§¦©¥©¨©
oFW`xd cEOrd xg`on `EdW ©©¨©¨¦¤¦

gxfOAW dWlXdl`nVn micnFrd ©§Ÿ¨¤©¦§¨¨§¦¦§Ÿ
ixd ,(zinFxCd szMd) xrXd gzR¤©©©©©¨¥©§¦£¥

EN`l EPOnE ,zFO` Wngd cEOripX ¥¨¥©¦¤©©©¥¦
cFre ,zFO` WngokoncEOrdipXd ¨¥©§¥¦¨©©¥¦

,zFO` Wng iWilXle"h Epl ixd ©§¦¦¨¥©£¥¨
gzR l`nUAW inFxCd szMA zFO ©̀©¨¥©§¦¤¦§Ÿ¤©

xrXdzipXd szMl oke .oke - ©©©§¥©¨¥©¥¦§¥
zipFtSd szMd lW micEOrd zWlWA¦§¤¨©¦¤©¨¥©§¦
on zFO` e"h Eid ,xrXd gzR oiniAW¤¦¦¤©©©©¨©¦
xg` cr KqOd lW iriaxd cEOrd̈©¨§¦¦¤©¨¨©©©
cnFrd szMd lW iWilXd cEOrd̈©©§¦¦¤©¨¥¨¥

zigxfnÎzipFtv rFvwnAdrAx`e . §¦§©§¦¦§¨¦§©§¨¨
micEOrEidKqOls`W ,rvn`AW ©¦¨©¨¨¤¨¤§©¤©

cEOr oiA zFO` Wng geex did mdÄ¤¨¨¤©¨¥©¥©
xrWl dO` mixUr E`vnp ,cEOrl§©¦§§¤§¦©¨§©©

xvgdixd .lMd KqA EpldxUr ¤¨¥£¥¨§©©Ÿ£¨¨
l micEOrcvl dxUr cbpM gxfncv ©¦§©¦§¨§¤¤£¨¨§©

axrn(m"`x):eh dxez ©£¨



dnexzפד zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` ycew zayl inei xeriy

(æè)ìeCñî øöçä øòL|úìëz änà íéøNò §©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤
í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®

äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnò: ©ª«¥¤´©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«

(æé)íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenò-ìk̈©¥¸¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−
:úLçð íäéðãàå óñk̈®¤§©§¥¤−§«¤

i"yx£'B‚Â ·È·Ò ¯ˆÁ‰ È„enÚ Ïk∑,ולּדרֹום לּצפֹון אּלא נחׁשת ואדני וחּׁשּוקים ווין ּפרׁש ׁשּלא לפי »«≈∆»≈»ƒ¿ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּכאן  ולּמד ּבא ,לכ נחׁשת. ואדני וחּׁשּוקים ווין, נאמר לא ולּמערב לּמזרח .אבל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(çé)áçøå änàá äàî øöçä Cøà|íéMîç ´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´
íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−

:úLçð§«¤
i"yx£¯ˆÁ‰ C¯‡∑ ּבאּמה מאה לּמערב הּמזרח ׁשּמן והּדרֹום, ÌÈMÓÁa.הּצפֹון ÌÈMÓÁ ·Á¯Â∑ חצר …∆∆»≈ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ¿…«¬ƒƒ«¬ƒƒֵָ

חמּׁשים מרּבעת היתה ּפתחֹוׁשּבּמזרח מזרח העמיד עׂשר. ורחּבֹו ׁשלׁשים ארּכֹו ׁשהּמׁשּכן חמּׁשים, על ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
כ' נמצאּו, ל'. לסֹוף ארּכֹו וכלה הּפנמּיים, ּבחמּׁשים ּכּלּו נמצא, החצר. אר ׁשל  החיצֹונים חמּׁשים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׂשפת
ּבאמצע  אּמֹות עׂשר הּמׁשּכן ורחב הּמׁשּכן, אחֹורי ׁשל ליריעֹות ׁשּבּמערב הּקלעים ּבין לאחֹוריו רוח ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹאּמה

הּמׁשּכן  ליריעֹות החצר קלעי מן ּולדרֹום לצפֹון רוח אּמה עׂשרים לֹו, נמצאּו החצר. למערב,רחב וכן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
לפניו חצר חמּׁשים, על כג)וחמּׁשים ‡Bn˙.(עירובין LÓÁ ‰Ó˜Â∑ הּקלעים רחב והּוא החצר, מחּצֹות .ּגבּה ְֲֲִִִִֵַַָָָ¿…»»≈«ְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

˙LÁ Ì‰È„‡Â∑ אבל הּקלעים, לעּמּודי אּלא נחׁשת אדני נאמרּו לא ּתאמר: ׁשּלא ,הּמס אדני להביא ¿«¿≈∆¿…∆ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּוׁשנאן  חזר ׁשּלכ ּבעיני, נראה ּכ היּו, אחר מין ׁשל הּמס .אדני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ÏÎz‡טז  ÔÈn‡ ÔÈ¯NÚ ‡Ò¯t ‡z¯c Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿»¿»»∆¿ƒ«ƒƒ¿»
¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

:‡Úa¯‡ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„eÓÚ«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»

ÛÒkיז  ÔÈLaÎÓ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„ È„enÚ Ïk»«≈«¿»¿¿¿«¿ƒ¿«
:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÛÒk ÔB‰ÈÂÂ»≈¿«¿«¿≈¿»»

È˙eÙe‡יח  ÔÈn‡· ‰‡Ó ‡z¯„„ ‡k¯‡À¿»¿«¿»¿»¿«ƒ¿»
ıe·c ÔÈn‡ LÓÁ ‡Óe¯Â ÔÈLÓÁa ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¬≈«ƒ¿

:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ¯ÈÊL¿ƒ¿«¿≈¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi)áéáñ øöçä éãenò ìk.'BâådOl ¨©¥¤¨¥¨¦§¨¨
miwEWgde oieEd lr dEive xfg̈©§¦¨©©¨¦§©£¦

`N` ?micEOrd llkl mipc`deitl §¨£¨¦¦§©¨©¦¤¨§¦
Îipc`e miwEWge oiee Wxit `NW¤Ÿ¥©¨¦©£¦§©§¥

l `N` zWFgpcvAW micEOroFtv §¤¤¨§©¦¤§©¨
lEcvaxrnlE gxfnl la` ,mFxc §©¨£¨§¦§¨§©£¨

oiicrxn`p `lmdicEOrl EUrIW £©¦Ÿ¤¡©¤©£§©¥¤
zWFgpÎipc`e miwEWge oiee,xnFlM - ¨¦©£¦§©§¥§¤§©

oMW] zWFgp lW md mipc`dW df oice§¦¤¤¨£¨¦¥¤§¤¤¥
EN`A mB Exn`p mipc`d xTirmiweqt) ¦©¨£¨¦¤¤§©§¥

(ehÎci[o`M cOle `A Kkl ,icEOr lMW §¨¨§¦¥¨¤¨©¥
llkA xvgd:gi dxez ¤¨¥¦§¨

(gi)øöçä CøàdO`a d`n.,xnFlM Ÿ¤¤¨¥¥¨¨©¨§©
cv lW xvgd KxF` lMoFtSd ¨¤¤¨¥¤©©¨

oOW ,mFxCdezNigYgxfOdcr §©¨¤¦§¦©©¦§¨©
lcv sFqaxrOdid'dO`a d`n': §©©£¨¨¨¥¨¨©¨

.íéMîça íéMîç áçøåxaM `lde §Ÿ©£¦¦©£¦¦©£Ÿ§¨
EdnE ,'dO`a d`n xvgd Kx`' xn`p¤¡©Ÿ¤¤¨¥¥¨¨©¨©
rnWOW ,'miXngA miXng agxe'§Ÿ©£¦¦©£¦¦¤©§©

KM `N` ?miXing Eid FAgxe FMx`W¤¨§§¨§¨£¦¦¤¨¨
:FWExiRgxfOAW xvgiEpRd wlgd - ¥¨¥¤©¦§¨©¥¤©¨

gzRn ,xvgd lWgzR cr xvgd ¤¤¨¥¦¤©¤¨¥©¤©
,oMWOdmiXng zrAExn dziddO` ©¦§¨¨§¨§©©£¦¦©¨

miXng lrdO`W .oMFMx` oMWOd ©£¦¦©¨¤¥©¦§¨¨§
,xUr FAgxe miWlWecinrdz` §Ÿ¦§¨§¤¤§¤¡¦¤

lEaBgxfn`EdWFgzRoMWOd lW §¦§¨¤¦§¤©¦§¨
xvgd KxF` lW mipFvigd 'p ztUA, ¦§©©¦¦¤¤¤¨¥
gzRn wFgx did oMWOd gzRW ixd£¥¤¤©©¦§¨¨¨¨¦¤©
dO` miXng gxfOA xvgd xrW©©¤¨¥©¦§¨£¦¦©¨

zFcEcn`vnp ,cnFr oMWOdFNEM §¦§¨©¦§¨¥
miXngadO`miInipRdcvAW ©£¦¦©¨©§¦¦¦¤§©

axrnmiWlW sFql FMx` dlke , ©£¨§¨¨¨§§§Ÿ¦
dO`geex dO` mixUr E`vnp , ©¨¦§§¤§¦©¨¤©

axrnAW mirlTd oiA ,eixFg`l©£¨¥©§¨¦¤§©£¨
agFxe ;oMWOd ixFg` lW zFrixil©§¦¤£¥©¦§¨§©
agFx rvn`A zFO` xUr oMWOd©¦§¨¤¤©§¤§©©

xvgddO` miXng didWFl E`vnp , ¤¨¥¤¨¨£¦¦©¨¦§§
on mFxclE oFtvl geex dO` mixUr¤§¦©¨¤©§¨§¨¦

xvgd irlwcroke ,oMWOd zFrixil ©§¥¤¨¥©¦¦©¦§¨§¥
axrnlxEn`MmiXng lr miXnge , §©£¨¨¨©£¦¦©£¦¦

eiptl xvg(i"rc): ¨¥§¨¨
.úBnà Lîç äîB÷å,xvgd znFw §¨¨¥©©¤¨¥

`EdWE ,xvgd zFvign DaFBo`Mn ¤©§¦¤¨¥¦¨
zFO` WngW EpcnlagFx `Ed ¨©§¤¨¥©©

,mirlTdmdNW agFxd cv dide ©§¨¦§¨¨©¨©¤¨¤
Eid md s`W ,micEOrd DaFB lr UExR̈©©¨©¦¤©¥¨

zFO` Wng midFaBzk`lnc `ziixa) §¦¨¥©
(okynd:

.úLçð íäéðãàå,xnFl cEnlY dn §©§¥¤§Ÿ¤©©§©
xn`p xaM `lde(mcewd weqta)lM' ©£Ÿ§¨¤¡©¨

`N` ?'zWgp mdipc`e ...xvgd icEOr©¥¤¨¥§©§¥¤§Ÿ¤¤¨
`iadlz` (zFAxl)KqOd ipc` §¨¦§©¤©§¥©¨¨

zWFgp lW md s`W`l xn`z `NW ; ¤©¥¤§¤¤ŸŸ©Ÿ
icEOrl `N` zWFgpÎipc` Exn`p¤¤§©§¥§¤¤¨§©¥
oin lW KqOd ipc` la` ,mirlTd©§¨¦£¨©§¥©¨¨¤¦
xfg KkNW ipira d`xp oM .Eid xg ©̀¥¨¥¦§¤§¥©¤§¨¨©

o`pWE(m"`x):hi dxez §¨¨

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` ycew zayl inei xeriy

(èé)åéúãúé-ìëå Búãáò ìëa ïkLnä éìk ìëì§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²
:úLçð øöçä úãúé-ìëå§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

i"yx£ÔkLn‰ ÈÏk ÏÎÏ∑ מּקבֹות ּכגֹון: ּולהֹורדתֹו, להקמתֹו צריכין ועּמּודים ׁשהיּו יתדֹות ∑È˙„˙.לתקע ¿…¿≈«ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹƒ¿…
נגרי  ׁשּלא ּכמין ּכדי ּבׁשּפּוליהן, סביב סביב ּבמיתרים קׁשּורים החצר, ּולקלעי האהל ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

היריעֹות  ׁשּפּולי מכּביד וכבדן ּותלּויין, קׁשּורין אֹו ּבארץ, ּתחּובין אם יֹודע ואיני מגּביהתן. הרּוח ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּתהא
זה  ּומקרא יתדֹות, נקראּו לכ ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח ׁשּׁשמן אני, ואֹומר ּברּוח. ינּועּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּלא

לג)מסּיעני לנצח":(ישעיה יתדֹותיו ּבלֿיּסע ּבלֿיצען "אהל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã.(166 'nr e zegiy ihewl)

ּוּוּוּותלתלתלתלּוּוּוּוייןייןייןיין קקקקׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוריןריןריןרין אאאאֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבארץארץארץארץ ּתּתּתּתחחחחּוּוּוּוביןביןביןבין אםאםאםאם ייייֹוֹוֹוֹודעדעדעדע יט)ואיניואיניואיניואיני כז, מלאכת (רׁש"י ּדהּנה, להלכה. נפקא־מינּה ּגם יׁש זה לספק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשל  הּגדר נקּבע הּמׁשּכן, מּמלאכת נלמדֹות ׁשּבת מלאכֹות ׁשּכל ּומאחר קבע, ׁשל ּבבנין רק הּתֹורה מן ּבׁשּבת אסּורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבנין
ּבנּית  על ּדוקא חל הּתֹורה מן ּבׁשּבת אהל ּבנּית ׁשל האּסּור הראׁשֹון, הּצד לפי זה: ּולפי הּמׁשּכן. ּבנין ּפי על קבע' ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ'ּבנין

ּברּוח. מתנענע ואינֹו חזק ׁשהאהל ּבכ ּדי הּׁשני, הּצד לפי ואּלּו 'ּתחּובין'; ׁשל ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹאהל
סימן. יעי"ו פסוקים, תרומה צ"ו פרשת חסלת

ÏÎÂיט  dÁÏt ÏÎa ‡kLÓ È‡Ó ÏÎÏ¿…»≈«¿¿»¿…»¿»≈¿»
Ò Ò Ò :‡LÁ ‡z¯„„ ÈkÒ ÏÎÂ È‰BkÒƒƒ¿»ƒ≈¿«¿»¿»»

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äîåøú úùøôì äøèôä

ä ÷øô à íéëìîá

äåëì äîëç ïúð ýåýéåéäéå Bì-øac øLàk äîìL ©«Ÿ̈À¨©³¨§¨Æ¦§Ÿ½Ÿ©«£¤−¦¤®©§¦´

:íäéðL úéøá eúøëiå äîìL ïéáe íøéç ïéa íìLæëìriå ¨ÀŸ¥³¦¨Æ¥´§Ÿ½Ÿ©¦§§¬§¦−§¥¤«©©̧©

ìL ñnä éäéå ìûøNé-ìkî ñî äîìL Cìnäóìà íéL ©¤¯¤§Ÿ²Ÿ©−¦¨¦§¨¥®©§¦´©©½§Ÿ¦¬¤−¤

:LéàçëúBôéìç Lãça íéôìà úøùr äðBðáì íçìLiå ¦«©¦§¨¥´§¨À¨£¤̧Ÿ¤£¨¦³©¸Ÿ¤Æ£¦½

íøéðãàå Búéáa íéLãç íéðL ïBðálá eéäé LãçµŸ¤¦«§´©§¨½§©¬¦¢¨¦−§¥®©«£«Ÿ¦−̈

:ñnä-ìrèëì éäéåìañ àNð óìà íéráL äîìL ©©¨«©§¦¯¦§Ÿ²Ÿ¦§¦¬¤−¤Ÿ¥´©®̈

:øäa áöç óìà íéðîLeìì íéávpä éøOî ãáììL äëàìnä-ìr øLà äîìLíéôìà úL §Ÿ¦¬¤−¤Ÿ¥¬¨¨«§Â©Â¦¨¥¸©¦¨¦³¦§ŸŸÆ£¤´©©§¨½̈§¬Ÿ¤£¨¦−

ìLe:äëàìna íéNòä íra íéãøä úBàî LàìúBø÷é íéðáà úBìãb íéðáà eòqiå Cìnä åöéå §´Ÿ¥®¨«Ÿ¦´¨½̈¨«Ÿ¦−©§¨¨«©§©´©¤¿¤©©¦ÁÁ£¨¦̧§Ÿ¹£¨¦¯§¨²

íéùîåçä êåúî äøèôää ìò øåàéá
àøåîì éù ô"ò

(æë,Léà óìà íéùìLúeðnà éìòa eéä íäå §Ÿ¦¤¤¦§¥¨©£¥ª¨

.ïBðáìì íçìLe íéöò úúéøëì(çëíéôìà úøNò ¦§¦©¥¦§¨¨¦§¨£¤¤£¨¦
,úBôéìç LãçaíéãáBò eéä óìàä íéùìL CBzî ©Ÿ¤£¦¦§Ÿ¦¨¤¤¨§¦

.íäéðéa íéôlçúî eéäå ,íéôìà úøNò ÷ø Lãç ìëa§¨Ÿ¤©£¤¤£¨¦§¨¦§©§¦¥¥¤

,ñnä ìò.Bì òa÷pL Lãça CìiL ãçà ìk çéøëäì ©©©§©§¦©¨¤¨¤¥¥©Ÿ¤¤¦§©

(èë,ìañ àNð.øéòì øää ïî íéðáàä úà úàNì Ÿ¥©¨¨¥¤¨£¨¦¦¨¨¨¦

.íéðBòábäî eéäL ïëzéå ,íéøb eéä íéáöBçäå íéìaqäå§©©¨¦§©§¦¨¥¦§¦¨¥¤¨¥©¦§¦

(ì,íéávpä éøOîéNBò ìöà íéãîBòå íépîîä ¦¨¥©¦¨¦©§ª¦§§¦¥¤¥

.äëàìnä,íòa íéãBøäéNBò íòä úà íéNâBpä ©§¨¨¨¦¨¨©§¦¤¨¨¥

.äëàìnä(àì,eòqiå.øää ïî ïúBà eø÷òíéðáà ©§¨¨©©¦¨§¨¦¨¨£¨¦
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(hi).ïkLnä éìk ìëìc"nNd §Ÿ§¥©¦§¨©¨¤
,`id dxizi 'lkl' zaiY lW dpFW`xd̈¦¨¤¥©§Ÿ§¥¨¦

'oMWOd ilM lM' xn`p ENi`kEi"yx) §¦¤¡©Ÿ§¥©¦§¨
(gk ,ci lirlilkl `id aEzMd zpeEke .§©¨©©¨¦¦§¥
dk`lOdFznwdl oikixv EidW ©§¨¨¤¨§¦¦©£¨¨

'zFaTn' oFbM ,FzcxFdlE(miWiHR) §¨¨§©¨©¦¦
miWOWnd,micEOre zFczi rFwzl ©§©§¦¦§©§¥§©¦

,zWFgp lW Eid EN` milM wx oMW¤¥©¥¦¥¨¤§¤
Eid oMWOAW WcFTd zcFar ilM la £̀¨§¥£©©¤¤©¦§¨¨

adf lW(m"`x): ¤¨¨
.úBãúéixbp oinM(ilErpn),zWFgp ¦§§¦¦§¥©§¥§¤

irlwlE ld`d zFrixil oiiEUr£¦¦¦¨Ÿ¤§©§¥
,xvgdmdemixzinA mixEWw ¤¨¥§¥§¦§¥¨¦
(milag)odilERWA aiaqÎaiaq- £¨¦¨¦¨¦§¦¥¤
odilEWAicModA wifgdl`dz `NW §¥¤§¥§©£¦¨¤¤Ÿ§¥

ozdiAbn gExdmirlTd z`) ¨©©§¦¨¨¤©§¨¦
(zFrixidem` rcFi ipi`e .zFczid §©§¦§¥¦¥©¦©§¥

F` ,ux`A oiaEgY`OW`N` opi` §¦¨¨¤¤¨¥¨¤¨
oiiElzE oixEWwdHnlocaFke , §¦§¦§©¨§§¨

ciAknlr`NW zFrixid ilERW ©§¦©¦¥©§¦¤Ÿ
gExa ErEpio`klE o`klip` xnF`e . ¨¨©§¨§¨§¥£¦

oirEwY mdW mdilr gikFn onXW¤§¨¦©£¥¤¤¥§¦

,ux`AiM'zFczi' E`xwp Kkl ¨¨¤¦§¨¦§§§¥
:FnM] ux`A rEwYd xaC FzErnWOW¤©§¨¨¨©¨©¨¨¤§

'on`p mFwnA czi eiYrwzE',ak diryi) §©§¦¨¥§¨¤¡¨
(bk.[lA ld`' :ipriIqn df `xwnE¦§¨¤§©§¥¦Ÿ¤©

'gvpl eizFczi rQi lA orvi,bl ediryi) ¦§¨©¦©§¥¨¨¤©
(k`l xW` ld`l zlWnp milWExi]§¨©¦¦§¤¤§Ÿ¤£¤Ÿ

Exwri `l eizFczie FnFwOn rEpï©¦§¦¥¨Ÿ¥¨§
ldF` lW zFczIW o`Mn ixd ,[gvpl̈¤©£¥¦¨¤§¥¤¤

ux`A zFrEwY zFidl oMxC(oexkfd): ©§¨¦§§¨¨¤
dnexz zyxt zlqg



פה dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` '` ycew zayl inei xeriy

(æè)ìeCñî øöçä øòL|úìëz änà íéøNò §©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤
í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®

äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnò: ©ª«¥¤´©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«

(æé)íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenò-ìk̈©¥¸¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−
:úLçð íäéðãàå óñk̈®¤§©§¥¤−§«¤

i"yx£'B‚Â ·È·Ò ¯ˆÁ‰ È„enÚ Ïk∑,ולּדרֹום לּצפֹון אּלא נחׁשת ואדני וחּׁשּוקים ווין ּפרׁש ׁשּלא לפי »«≈∆»≈»ƒ¿ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּכאן  ולּמד ּבא ,לכ נחׁשת. ואדני וחּׁשּוקים ווין, נאמר לא ולּמערב לּמזרח .אבל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(çé)áçøå änàá äàî øöçä Cøà|íéMîç ´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´
íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−

:úLçð§«¤
i"yx£¯ˆÁ‰ C¯‡∑ ּבאּמה מאה לּמערב הּמזרח ׁשּמן והּדרֹום, ÌÈMÓÁa.הּצפֹון ÌÈMÓÁ ·Á¯Â∑ חצר …∆∆»≈ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ¿…«¬ƒƒ«¬ƒƒֵָ

חמּׁשים מרּבעת היתה ּפתחֹוׁשּבּמזרח מזרח העמיד עׂשר. ורחּבֹו ׁשלׁשים ארּכֹו ׁשהּמׁשּכן חמּׁשים, על ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
כ' נמצאּו, ל'. לסֹוף ארּכֹו וכלה הּפנמּיים, ּבחמּׁשים ּכּלּו נמצא, החצר. אר ׁשל  החיצֹונים חמּׁשים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׂשפת
ּבאמצע  אּמֹות עׂשר הּמׁשּכן ורחב הּמׁשּכן, אחֹורי ׁשל ליריעֹות ׁשּבּמערב הּקלעים ּבין לאחֹוריו רוח ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹאּמה

הּמׁשּכן  ליריעֹות החצר קלעי מן ּולדרֹום לצפֹון רוח אּמה עׂשרים לֹו, נמצאּו החצר. למערב,רחב וכן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
לפניו חצר חמּׁשים, על כג)וחמּׁשים ‡Bn˙.(עירובין LÓÁ ‰Ó˜Â∑ הּקלעים רחב והּוא החצר, מחּצֹות .ּגבּה ְֲֲִִִִֵַַָָָ¿…»»≈«ְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

˙LÁ Ì‰È„‡Â∑ אבל הּקלעים, לעּמּודי אּלא נחׁשת אדני נאמרּו לא ּתאמר: ׁשּלא ,הּמס אדני להביא ¿«¿≈∆¿…∆ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּוׁשנאן  חזר ׁשּלכ ּבעיני, נראה ּכ היּו, אחר מין ׁשל הּמס .אדני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ÏÎz‡טז  ÔÈn‡ ÔÈ¯NÚ ‡Ò¯t ‡z¯c Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿»¿»»∆¿ƒ«ƒƒ¿»
¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

:‡Úa¯‡ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„eÓÚ«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»

ÛÒkיז  ÔÈLaÎÓ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„ È„enÚ Ïk»«≈«¿»¿¿¿«¿ƒ¿«
:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÛÒk ÔB‰ÈÂÂ»≈¿«¿«¿≈¿»»

È˙eÙe‡יח  ÔÈn‡· ‰‡Ó ‡z¯„„ ‡k¯‡À¿»¿«¿»¿»¿«ƒ¿»
ıe·c ÔÈn‡ LÓÁ ‡Óe¯Â ÔÈLÓÁa ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¬≈«ƒ¿

:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ¯ÈÊL¿ƒ¿«¿≈¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi)áéáñ øöçä éãenò ìk.'BâådOl ¨©¥¤¨¥¨¦§¨¨
miwEWgde oieEd lr dEive xfg̈©§¦¨©©¨¦§©£¦
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Îipc`e miwEWge oiee Wxit `NW¤Ÿ¥©¨¦©£¦§©§¥

l `N` zWFgpcvAW micEOroFtv §¤¤¨§©¦¤§©¨
lEcvaxrnlE gxfnl la` ,mFxc §©¨£¨§¦§¨§©£¨

oiicrxn`p `lmdicEOrl EUrIW £©¦Ÿ¤¡©¤©£§©¥¤
zWFgpÎipc`e miwEWge oiee,xnFlM - ¨¦©£¦§©§¥§¤§©

oMW] zWFgp lW md mipc`dW df oice§¦¤¤¨£¨¦¥¤§¤¤¥
EN`A mB Exn`p mipc`d xTirmiweqt) ¦©¨£¨¦¤¤§©§¥

(ehÎci[o`M cOle `A Kkl ,icEOr lMW §¨¨§¦¥¨¤¨©¥
llkA xvgd:gi dxez ¤¨¥¦§¨

(gi)øöçä CøàdO`a d`n.,xnFlM Ÿ¤¤¨¥¥¨¨©¨§©
cv lW xvgd KxF` lMoFtSd ¨¤¤¨¥¤©©¨

oOW ,mFxCdezNigYgxfOdcr §©¨¤¦§¦©©¦§¨©
lcv sFqaxrOdid'dO`a d`n': §©©£¨¨¨¥¨¨©¨

.íéMîça íéMîç áçøåxaM `lde §Ÿ©£¦¦©£¦¦©£Ÿ§¨
EdnE ,'dO`a d`n xvgd Kx`' xn`p¤¡©Ÿ¤¤¨¥¥¨¨©¨©
rnWOW ,'miXngA miXng agxe'§Ÿ©£¦¦©£¦¦¤©§©

KM `N` ?miXing Eid FAgxe FMx`W¤¨§§¨§¨£¦¦¤¨¨
:FWExiRgxfOAW xvgiEpRd wlgd - ¥¨¥¤©¦§¨©¥¤©¨

gzRn ,xvgd lWgzR cr xvgd ¤¤¨¥¦¤©¤¨¥©¤©
,oMWOdmiXng zrAExn dziddO` ©¦§¨¨§¨§©©£¦¦©¨

miXng lrdO`W .oMFMx` oMWOd ©£¦¦©¨¤¥©¦§¨¨§
,xUr FAgxe miWlWecinrdz` §Ÿ¦§¨§¤¤§¤¡¦¤

lEaBgxfn`EdWFgzRoMWOd lW §¦§¨¤¦§¤©¦§¨
xvgd KxF` lW mipFvigd 'p ztUA, ¦§©©¦¦¤¤¤¨¥
gzRn wFgx did oMWOd gzRW ixd£¥¤¤©©¦§¨¨¨¨¦¤©
dO` miXng gxfOA xvgd xrW©©¤¨¥©¦§¨£¦¦©¨

zFcEcn`vnp ,cnFr oMWOdFNEM §¦§¨©¦§¨¥
miXngadO`miInipRdcvAW ©£¦¦©¨©§¦¦¦¤§©

axrnmiWlW sFql FMx` dlke , ©£¨§¨¨¨§§§Ÿ¦
dO`geex dO` mixUr E`vnp , ©¨¦§§¤§¦©¨¤©

axrnAW mirlTd oiA ,eixFg`l©£¨¥©§¨¦¤§©£¨
agFxe ;oMWOd ixFg` lW zFrixil©§¦¤£¥©¦§¨§©
agFx rvn`A zFO` xUr oMWOd©¦§¨¤¤©§¤§©©

xvgddO` miXng didWFl E`vnp , ¤¨¥¤¨¨£¦¦©¨¦§§
on mFxclE oFtvl geex dO` mixUr¤§¦©¨¤©§¨§¨¦

xvgd irlwcroke ,oMWOd zFrixil ©§¥¤¨¥©¦¦©¦§¨§¥
axrnlxEn`MmiXng lr miXnge , §©£¨¨¨©£¦¦©£¦¦

eiptl xvg(i"rc): ¨¥§¨¨
.úBnà Lîç äîB÷å,xvgd znFw §¨¨¥©©¤¨¥

`EdWE ,xvgd zFvign DaFBo`Mn ¤©§¦¤¨¥¦¨
zFO` WngW EpcnlagFx `Ed ¨©§¤¨¥©©

,mirlTdmdNW agFxd cv dide ©§¨¦§¨¨©¨©¤¨¤
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i"yx£ÔkLn‰ ÈÏk ÏÎÏ∑ מּקבֹות ּכגֹון: ּולהֹורדתֹו, להקמתֹו צריכין ועּמּודים ׁשהיּו יתדֹות ∑È˙„˙.לתקע ¿…¿≈«ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹƒ¿…
נגרי  ׁשּלא ּכמין ּכדי ּבׁשּפּוליהן, סביב סביב ּבמיתרים קׁשּורים החצר, ּולקלעי האהל ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

היריעֹות  ׁשּפּולי מכּביד וכבדן ּותלּויין, קׁשּורין אֹו ּבארץ, ּתחּובין אם יֹודע ואיני מגּביהתן. הרּוח ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּתהא
זה  ּומקרא יתדֹות, נקראּו לכ ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח ׁשּׁשמן אני, ואֹומר ּברּוח. ינּועּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּלא

לג)מסּיעני לנצח":(ישעיה יתדֹותיו ּבלֿיּסע ּבלֿיצען "אהל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã.(166 'nr e zegiy ihewl)

ּוּוּוּותלתלתלתלּוּוּוּוייןייןייןיין קקקקׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוריןריןריןרין אאאאֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבארץארץארץארץ ּתּתּתּתחחחחּוּוּוּוביןביןביןבין אםאםאםאם ייייֹוֹוֹוֹודעדעדעדע יט)ואיניואיניואיניואיני כז, מלאכת (רׁש"י ּדהּנה, להלכה. נפקא־מינּה ּגם יׁש זה לספק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשל  הּגדר נקּבע הּמׁשּכן, מּמלאכת נלמדֹות ׁשּבת מלאכֹות ׁשּכל ּומאחר קבע, ׁשל ּבבנין רק הּתֹורה מן ּבׁשּבת אסּורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבנין
ּבנּית  על ּדוקא חל הּתֹורה מן ּבׁשּבת אהל ּבנּית ׁשל האּסּור הראׁשֹון, הּצד לפי זה: ּולפי הּמׁשּכן. ּבנין ּפי על קבע' ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ'ּבנין

ּברּוח. מתנענע ואינֹו חזק ׁשהאהל ּבכ ּדי הּׁשני, הּצד לפי ואּלּו 'ּתחּובין'; ׁשל ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹאהל
סימן. יעי"ו פסוקים, תרומה צ"ו פרשת חסלת
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לשבוע פרשת תרומה תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ה שבט
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו 

יום רביעי - כ"ח שבט
מפרק קלה 

עד סוף פרק קלט

יום שני - כ"ו שבט
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום חמישי - כ"ט שבט
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום שלישי - כ"ז שבט
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שישי - ל' שבט
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

שבת קודש - א' אדר א'
פרק כ, מפרק א עד סוף פרק ט

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 
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devn d`ayke ;dzeyrln rpni `linne ,d"awdn envr z` wzpn `ed

ik ,devnd z` miiwl el daizkn d"awdl ezad`y ,cin xekfi - ecil

.d"awd mr cg`zn `ed dciÎlr

áeúkL eäæå1éìà áBø÷ ék" :¯ ,"'Bâå ãàî øácä Emiiwl §¤¤¨¦¨¥¤©¨¨§Ÿ§
,'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" zeevne dxezìëáe úò ìëaL¤§¨¥§¨

¯ úeèL çeø øéáòäì àeä BúeLøáe íãà ìL Bãéa äòL̈¨§¨¤¨¨¦§§©£¦©§
,d"awdn cxtp `ed dxiar iciÎlry ,ezeyibx z` ddwnd

¯ äçëMäåeilr dllba xy`e ,d"awdl dad` ea zniiwy §©¦§¨
gex" xiqdl leki `ed - d"awd mr cg`zdl ick ,zeevn miiwl

ef "zehyúøzñîä ,ãçà 'äì Búáäà øøBòìe økæìå ,Baøwî¦¦§§¦§Ÿ§¥©£¨©¤¨©§ª¤¤
¯ .÷ôñ íeL éìa Bááìa éàcåamey ila xacd xexa ixd §©©¦§¨§¦¨¥

eala zniiwy ,wetwt
,oky .d"awdl dad`
lwe ryx mb ,xen`k
eala dpyi milway
.d"awdl zxzeqn dad`
."Eááìáe" :áeúkL eäæå§¤¤¨¦§¨§

¯miiwl leki icediy
dad`a zeevne dxez
wx `le - .d"awdl ealay
meiwa ,oky :'d zad`a
xeq" mb epyi zeevne dxez
,zexiarn rpnidl ,"rxn
,'d z`xi zyxcp jk lre
oiivn ,okl .d"awdn cgtd
ef dad`y ,cin owfd epax

zllek,d`xi mb dkeza
.dxiar zeyrln rpnidl ecia ef d`xi cvne¯ da ììëðå§¦§¨¨

,ef dad`a¯ ,eìéçc íb,d`xi¯ eðéäc,cgtde `xendàlL ©§¦§©§¤Ÿ
úøéñîa elôà ,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ïôà íeLa ãøtì¦¨¥§Ÿ¤¦¦§©§¦§¨¥£¦¦§¦©

¯ ,Lnî Lôðzeidl `ly ick eytp z` xeqnl ul`ii m` mb ¤¤©¨
,d"awdn cxtp¯ âOî ìëNå íòè íeL éìaxeqnl eilr recn §¦©©§¥¤ª¨

,eytp z`¯ .éäìà òáèa àlàlyna ,h"i wxta xaqedy itk ¤¨§¤©¡Ÿ¦
dnypd zkynp jk - eyxeyl irah ote`a jynpd ,xpd xe`
,iwl` "rah" meyn jka yi dabl ,iwl`d dyxeyl irah ote`a
- irah cgte dcxg mb zllek `id jk .dpadn dlrnly
m` mb ,wzepz `l - d"awd mr zecg`zd ly dkynd dze`y

,eytp z` xeqnl jxhvi jk llba,úBåàzä úøéáLa ïkL-ìëå§¨¤¥¦§¦©©©£
¯ ,äúéî éøeqiî älwä- eytp z` xeqnl mb oken ixd `ede ©©¨¦¦¥¦¨

,xacd i`cey ixdïä ,øöiä Laëì øúBé øácä åéìà áBøwL¤¨¥¨©¨¨¥¦§Ÿ©¥¤¥
¯ ,"òøî øeñ" úðéçáa,zexiar ziiyrn rpnidlelôà ¦§¦©¥©£¦

¯ ,íéøôBñ éøác ìL äl÷ äøáòî,cala opaxcn xeqi` `idy ¥£¥¨©¨¤¦§¥§¦
,envra helyl ezlkia dfa mb - dxezd on xeqi` `leàlL¤Ÿ

¯ ,Cøaúé BðBöø ìò øáòì,`ehgl `le¯ da ãøôpL øçàî ©£Ÿ©§¦§¨¥¥©©¤¦§¨¨
,`hgi m`úòLa ,Lnî äøæ äãBáòa Bîk ,Búecçàå Bãeçiî¦¦§©§§©£¨¨¨©¨¦§©
¯ .äNòî,mcewd wxta xaqedy itk ,`heg `edy drya ©£¤

itk dcn dze`a ,d"awdn cxtp `ed ,`heg `edy dryay
didy xg`ne ,dxf dcear caer `edy drya ,epnn cxtp `edy
dze`a - dxf dcear cearl `ly calae ,eytp z` xqen mb

dxiarn mb rpnidl eilr dcnef`ed ,ef dxiar iciÎlr mb ,oky .
oia lcad miiw z`f lka ,j` .d"awdn ,dyrn zrya ,cxtp
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íéøîà éèå÷éì
åäæå äë ÷øôãàî øáãä êéìà áåø÷ éë áåúëù

ìù åãéá äòù ìëáå úò ìëáù 'åâå
àåä åúåùøáå íãàåáø÷î äçëùäå úåèù çåø 'éáòäì

éàãåá úøúåñîä ãçà 'äì åúáäà øøåòìå øåëæìå
éìá åááìáíâ äá ììëðå êááìáå ù"æå .÷ôñ íåù

åúåãçàå åãåçéî ïôåà íåùá ãøôéì àìù åðééäã åìéçã
âùåî ìëùå íòè íåù éìá ùîî ùôð úøéñîá 'éôà êøáúé

úååàúä úøéáùá ù"ëå éäìà òáèá àìàéøåñéî äì÷ä
'éçáá ïä øöéä ùåáëì øúåé øáãä åéìà áåø÷ù äúéî

äøéáòî 'éôà òøî øåñàìù íéøôåñ éøáã ìù äì÷
åúåãçàå åãåçéî äá ãøôðù øçàî 'úé åðåöø ìò øåáòì

æ"òá åîëìåëé æ"òá íâ éøäå äùòî úòùá ùîî
.ë"çà äáåùú úåùòì
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יד.1. לב, דברים

hay e"k ipy mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ו שני יום
,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øîåàäù óàå,62 'nr cr.òãåðë åéìò

y onfl qgia z`fe - xzei zelw zexiar oial ,dxf dcearixg`
dxf dceara :dxiard ziiyrmb d"awdn cxtp x`yp `ed ,

ixg`l,xzei zelwd zexiara eli`e ;ef dlecb dxiara lykpy
- cala dxiard revia onfl wx zlaben d"awdn zecxtidd
dvr zniiw xac ly ezin`ly ,cin xirn owfd epaxy `l`
iciÎlr :`ide - d"awdn cxtp x`yi `ly ,dxf dceara mb
ÎlrÎs` .dxf dcear ly dxiara mb ritydl dciay daeyz
z` xqen `l` ,ef dvrl drey `l `edy mi`ex ep` okÎit
zrya mb d"awdn cxtp zeidl `ly calae ,eytp
mb dti egek - lewiy eze`y ixd .dxfÎdcearl d`egzydd
,ociÎlr mby xg`n ,xzei zelw zexiar ziiyrn rpnidl ick
owfd epax xne` jk lr .d"awdn dyrn zrya cxtp `ed

:oldløçà äáeLz úBNòì ìBëé äøæ-äãBáòa íb éøäå©£¥©©£¨¨¨¨©£§¨©©
¯ Ck,gihazyixg`ycxtp didi `l ,dxiard ziiyr ¨

dxf dceara mb ,mpn` :dl`yd l`yizy xyt` ,jk .d"awdn
`hgd ziiyr ixg` d"awdn cxtp zeidl `ly oexzt el yi
"daeyz" lr efk zeknzqd lr ,mxa ,daeyz iciÎlr -

`hg` xne`d" :l"f epizeax exn` xak ,jk xg` dyriy
"daeyz zeyrl ecia oiwitqn oi` - aey`e2qgiay ixd ,

"daeyz"d lr y`xn jenql leki `ed oi` ,dxf dcearl
`ly ick ,eytp z` xqen `ed jk meyne ,jk xg` dyriy

cxtp x`yiiicinzixg` ixd ,zxg` dxiara eli`e .d"awdn
,d"awdn cxtp ,`linn jxca ,x`yp `ed oi` dxiard ziiyr
xnel xyt` ,`eti` ,cvik - "daeyz" lr jnzqdl ilan
`ed jk - dxf dcearn rpnidl leki `edy myky ,zepwqta
dn :daeyzd d`a jk lr ?zxg` dxiar lkn rpnidl leki
oi` ,"daeyz zeyrl ecia miwitqn oi`" mixne` l"f epinkgy
.daeyz zeyrl zlekid z` ixnbl epnn milhepy dpeekd

oi` :cala z`f wx `id dpeekdmixfermiwtqn oi` ,jka el
un`zn `ed m` j` .daeyz zeyrl mi`znd rbxd z` el

gece.zlawzne dliren ezaeyz - daeyz dyere envr z` w
ixg` dyriy "daeyz"d lr jnzqdl ecia yi ok`y ,jk
`ly calae jkn rpnp `ed z`f lkae - dxf dcear ceariy

d"awdn cxtp dididyrn zrya.

¯ ,"'eë ïé÷étñî ïéà ¯ áeLàå àèçà øîBàä"L óàåecia §©¤¨¥¤¡¨§¨¥©§¦¦
,daeyz zeyrlúòL Bì úBéäì Bãé íé÷éæçî ïéàL eðéä©§¤¥©£¦¦¨¦§§©

¯ ,äáeLz úBNòì øLkämc`l mipzep ixd ,llk jxcay ©Ÿ¤©£§¨
in j` ,daeyza xefgl ze`pd onfd z`e gekd z` dlrnln

lr `hgd zrya jneqy
xefgi okn xg`ly jk

- daeyzamixfer `lel
,jka dlrnln`le

zepncfdd z` el mipzep
.jkl÷çc íà ìáà£¨¦¨©

¯ äáeLz äNòå äòMä©¨¨§¨¨§¨
ãîBòL øác Eì ïéà¥§¨¨¤¥
¯ .äáeLzä éðôa¦§¥©§¨
ixd .cinz zxfer daeyz
did dxf dceara mby
xg`ly jnzqdl leki

.dyriy "daeyz"d iciÎlr ,d"awdn cxtp didi `l `hgd
BLôð øñîì ïnæîe ïëeî ìàøNé Léà ìk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨¦¦§¨¥¨§ª¨¦§Ÿ©§
éôì ålôà äøæ-äãBáòì úBåçzLäì àlL ,'ä úMã÷ ìò©§ª©¤Ÿ§¦§©£©£¨¨¨£¦§¦

¯ ,Ck øçà äáeLz úBNòìå äòLz` xeqni `ed :xnelk ¨¨§©£§¨©©¨

dipyl dxf dcearl zeegzydl eze` ul`l evxiyk mb ,eytp
ixd f`y ,daeyza xefgl lkei - ef dipy xg`le ,cala zg`
zccea dipy mb `l` ,d"awdn cxtp didi cinzy iptn df oi`

,d"awdn zecxtid ly efdyrn zrya,el dwitqn - `hgd
dcearl zeegzydl `ly
dfi`ae ?dnl jk lke .dxf

?gek¯ eðéäå,df ixd §©§
Laìîä 'ä øBà éðtî¦§¥©§ª¨

¯ íLôðaipa ly §©§¨
,l`xyiìéòì økæpk3, ©¦§¨§¥

¯ BðéàLepi` df 'd xe` ¤¥
,ììk äòLå ïîæ úðéçáa¦§¦©§©§¨¨§¨
,ïîfäî äìòîì àlà¤¨§©§¨¥©§©
¯ ,åéìò ìLBîe èélLå§©¦¥¨¨

,onfd lròãBpk4¯ .lk ©©
xywa `ed xen`d
gekd z` icedil zxzeqnd dad`d zpzep ji` ,dl`yl
."rxn xeq" - dxiar zeyrln rpnidle ely rxd xvia helyl
,"aeh dyre"a zxzeqnd dad`d ly dzlert xaqez oldl

:zeevnd meiw ly ziaeigd dxeva
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íéøîà éèå÷éì
áåùàå àèçà øîåàäù óàå

ïéàúòù åì úåéäì åãé íé÷éæçî ïéàù åðééä 'åë ïé÷éôñî
÷çã íà ìáà äáåùú úåùòì øùåëääùòå äòùä

ë"ôòàå .äáåùúä éðôá ãîåòù øáã êì ïéà äáåùú
ïîåæîå ïëåî ìàøùé ùéà ìëúùåã÷ ìò åùôð øåñîì

úåùòìå äòù éôì 'éôà æ"òì úååçúùäì àìù 'ä
åðééäå ë"çà äáåùúíùôðá ùáåìîä 'ä øåà éðôî

ïîæäî äìòîì àìà ììë äòùå ïîæ 'éçáá åðéàù ì"ðë
èéìùå.òãåðë åéìò ìùåîå
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ב.2. פה, יט.3.יומא -4.פרק עליו. ומושל ושליט מהזמן, למעלה אלא וכו' "שאינו המלים ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰ וי"ל" :
תשובה  דלעו"ז שבענין אלא בקדושה. וכדלקמן דנצחיות, ענין בו יש דרגע (אפי' ענין כל הזמן מן למעלה מצד ענינים: ב' בזה שאומר

נוגע להיות יהפך שעה דלפי דענין אפשר עליו ומושל ושליט מצד ב) הוא. נצחי ארוך".ÂÈ˙¯עוקרתו) דזמן מזה



פט hay d"k oey`x mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ה ראשון יום
,`l 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...áåúëù åäæå äë ÷øô,62 'nr cr.ë"çà

.äë ÷øtwxta xiaqdl ligzd xy` z` ,owfd epax miiqi ,d"k wxta ¤¤
xacd jil` aexw ik" :weqtd z` ,g"ic`n- "ezeyrl jaalae jita

yc`ndylya wx `l ,zeevne dxez miiwl icedi lkl lwe aexw

jita" ly heytd yexitd edfy - ,dyrne xeaic ,daygn :miyeald

- "jita") "ezeyrl jaalae

- "jaala" ,xeaica ,jly dta

- "ezeyrl"e ,daygn ,ala

mb `l` - (dyrn ,zeyrl

,"jaala" ly iniptd yexita

,ald zeybx mr :epiide

.d"awdl d`xiae dad`a

wxta owfd epax jk lr l`y

miyge miyibxn dxe`kl :f"i

lwe aexw jk lk oi`y ,ep`

?'d zad` mc`l didzy

iciÎlry ,owfd epax xiaqde

zlecba mc`d zeppeazd

ybxd ea xxerzn - d"awd

xg`n ,mxa .'d zad` ly

ixg` wx `eal leki df xacy

dfy xnel `linn xak xyt` i`y ,ixd ,'d zlecba dwenr zeppeazd

aexw"c`nmbe d"awd zlecba drici zyxcp ,zeppeazd myl ik ,"

zad` ekeza xxerl mc`d lkeiy ick ,jkl mini`zn eidi alde gendy

icedi lr cvik sqep ote` miiwy g"i wxta owfd epax xiaqd ,okl - 'd

dad`" iciÎlr :d"awdl dad` ly ybxa ,zeevne dxez miiwl

dad` .d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy ,"zxzeqnefjxevd on oi`

.icedie icedi lka irah ote`a z`vnp `id ik ,zeppeazd iciÎlr xevil

dkiynde dti`yd :ef dad` ly dpipre dzernyn xiaqd owfd epax

cxtp zeidl `le ,iwl`d dyxey mr cg`zdl zicedid dnypd ly

meiw iciÎlry ,xaec okn xg`l .ytp zexiqn jkl dyexc m` mb ,epnn

:d"awdn cxtp `ed dxiar lk iciÎlre ,d"awd mr icedi cg`zn devn

`leli` ,d"awd cbp `ehgln envr z` rpen icedi did ,jky oeikne

`ly znxebe ,ezad` lr dqknd zindad ytpd ly "zehy gex"d

ilg cxtp `ed cvik yibxi,d"k wxta .dxiard iciÎlr d"awdn dl

leki dry lkay ,ezxaqd owfd epax miiqi ,dzr cenll micner ep`y

dad`d z` ekeza xxerle ,"zehy gex"d z` envrn xiqdl icedi

- ecil dxiar d`ayky ,jk ,zxzeqndyegidxiard iciÎlry ,cin

devn d`ayke ;dzeyrln rpni `linne ,d"awdn envr z` wzpn `ed

ik ,devnd z` miiwl el daizkn d"awdl ezad`y ,cin xekfi - ecil

.d"awd mr cg`zn `ed dciÎlr

áeúkL eäæå1éìà áBø÷ ék" :¯ ,"'Bâå ãàî øácä Emiiwl §¤¤¨¦¨¥¤©¨¨§Ÿ§
,'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" zeevne dxezìëáe úò ìëaL¤§¨¥§¨

¯ úeèL çeø øéáòäì àeä BúeLøáe íãà ìL Bãéa äòL̈¨§¨¤¨¨¦§§©£¦©§
,d"awdn cxtp `ed dxiar iciÎlry ,ezeyibx z` ddwnd

¯ äçëMäåeilr dllba xy`e ,d"awdl dad` ea zniiwy §©¦§¨
gex" xiqdl leki `ed - d"awd mr cg`zdl ick ,zeevn miiwl

ef "zehyúøzñîä ,ãçà 'äì Búáäà øøBòìe økæìå ,Baøwî¦¦§§¦§Ÿ§¥©£¨©¤¨©§ª¤¤
¯ .÷ôñ íeL éìa Bááìa éàcåamey ila xacd xexa ixd §©©¦§¨§¦¨¥

eala zniiwy ,wetwt
,oky .d"awdl dad`
lwe ryx mb ,xen`k
eala dpyi milway
.d"awdl zxzeqn dad`
."Eááìáe" :áeúkL eäæå§¤¤¨¦§¨§

¯miiwl leki icediy
dad`a zeevne dxez
wx `le - .d"awdl ealay
meiwa ,oky :'d zad`a
xeq" mb epyi zeevne dxez
,zexiarn rpnidl ,"rxn
,'d z`xi zyxcp jk lre
oiivn ,okl .d"awdn cgtd
ef dad`y ,cin owfd epax

zllek,d`xi mb dkeza
.dxiar zeyrln rpnidl ecia ef d`xi cvne¯ da ììëðå§¦§¨¨

,ef dad`a¯ ,eìéçc íb,d`xi¯ eðéäc,cgtde `xendàlL ©§¦§©§¤Ÿ
úøéñîa elôà ,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ïôà íeLa ãøtì¦¨¥§Ÿ¤¦¦§©§¦§¨¥£¦¦§¦©

¯ ,Lnî Lôðzeidl `ly ick eytp z` xeqnl ul`ii m` mb ¤¤©¨
,d"awdn cxtp¯ âOî ìëNå íòè íeL éìaxeqnl eilr recn §¦©©§¥¤ª¨

,eytp z`¯ .éäìà òáèa àlàlyna ,h"i wxta xaqedy itk ¤¨§¤©¡Ÿ¦
dnypd zkynp jk - eyxeyl irah ote`a jynpd ,xpd xe`
,iwl` "rah" meyn jka yi dabl ,iwl`d dyxeyl irah ote`a
- irah cgte dcxg mb zllek `id jk .dpadn dlrnly
m` mb ,wzepz `l - d"awd mr zecg`zd ly dkynd dze`y

,eytp z` xeqnl jxhvi jk llba,úBåàzä úøéáLa ïkL-ìëå§¨¤¥¦§¦©©©£
¯ ,äúéî éøeqiî älwä- eytp z` xeqnl mb oken ixd `ede ©©¨¦¦¥¦¨

,xacd i`cey ixdïä ,øöiä Laëì øúBé øácä åéìà áBøwL¤¨¥¨©¨¨¥¦§Ÿ©¥¤¥
¯ ,"òøî øeñ" úðéçáa,zexiar ziiyrn rpnidlelôà ¦§¦©¥©£¦

¯ ,íéøôBñ éøác ìL äl÷ äøáòî,cala opaxcn xeqi` `idy ¥£¥¨©¨¤¦§¥§¦
,envra helyl ezlkia dfa mb - dxezd on xeqi` `leàlL¤Ÿ

¯ ,Cøaúé BðBöø ìò øáòì,`ehgl `le¯ da ãøôpL øçàî ©£Ÿ©§¦§¨¥¥©©¤¦§¨¨
,`hgi m`úòLa ,Lnî äøæ äãBáòa Bîk ,Búecçàå Bãeçiî¦¦§©§§©£¨¨¨©¨¦§©
¯ .äNòî,mcewd wxta xaqedy itk ,`heg `edy drya ©£¤

itk dcn dze`a ,d"awdn cxtp `ed ,`heg `edy dryay
didy xg`ne ,dxf dcear caer `edy drya ,epnn cxtp `edy
dze`a - dxf dcear cearl `ly calae ,eytp z` xqen mb

dxiarn mb rpnidl eilr dcnef`ed ,ef dxiar iciÎlr mb ,oky .
oia lcad miiw z`f lka ,j` .d"awdn ,dyrn zrya ,cxtp
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íéøîà éèå÷éì
åäæå äë ÷øôãàî øáãä êéìà áåø÷ éë áåúëù

ìù åãéá äòù ìëáå úò ìëáù 'åâå
àåä åúåùøáå íãàåáø÷î äçëùäå úåèù çåø 'éáòäì

éàãåá úøúåñîä ãçà 'äì åúáäà øøåòìå øåëæìå
éìá åááìáíâ äá ììëðå êááìáå ù"æå .÷ôñ íåù

åúåãçàå åãåçéî ïôåà íåùá ãøôéì àìù åðééäã åìéçã
âùåî ìëùå íòè íåù éìá ùîî ùôð úøéñîá 'éôà êøáúé

úååàúä úøéáùá ù"ëå éäìà òáèá àìàéøåñéî äì÷ä
'éçáá ïä øöéä ùåáëì øúåé øáãä åéìà áåø÷ù äúéî

äøéáòî 'éôà òøî øåñàìù íéøôåñ éøáã ìù äì÷
åúåãçàå åãåçéî äá ãøôðù øçàî 'úé åðåöø ìò øåáòì

æ"òá åîëìåëé æ"òá íâ éøäå äùòî úòùá ùîî
.ë"çà äáåùú úåùòì
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יד.1. לב, דברים

hay e"k ipy mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ו שני יום
,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øîåàäù óàå,62 'nr cr.òãåðë åéìò

y onfl qgia z`fe - xzei zelw zexiar oial ,dxf dcearixg`
dxf dceara :dxiard ziiyrmb d"awdn cxtp x`yp `ed ,

ixg`l,xzei zelwd zexiara eli`e ;ef dlecb dxiara lykpy
- cala dxiard revia onfl wx zlaben d"awdn zecxtidd
dvr zniiw xac ly ezin`ly ,cin xirn owfd epaxy `l`
iciÎlr :`ide - d"awdn cxtp x`yi `ly ,dxf dceara mb
ÎlrÎs` .dxf dcear ly dxiara mb ritydl dciay daeyz
z` xqen `l` ,ef dvrl drey `l `edy mi`ex ep` okÎit
zrya mb d"awdn cxtp zeidl `ly calae ,eytp
mb dti egek - lewiy eze`y ixd .dxfÎdcearl d`egzydd
,ociÎlr mby xg`n ,xzei zelw zexiar ziiyrn rpnidl ick
owfd epax xne` jk lr .d"awdn dyrn zrya cxtp `ed

:oldløçà äáeLz úBNòì ìBëé äøæ-äãBáòa íb éøäå©£¥©©£¨¨¨¨©£§¨©©
¯ Ck,gihazyixg`ycxtp didi `l ,dxiard ziiyr ¨

dxf dceara mb ,mpn` :dl`yd l`yizy xyt` ,jk .d"awdn
`hgd ziiyr ixg` d"awdn cxtp zeidl `ly oexzt el yi
"daeyz" lr efk zeknzqd lr ,mxa ,daeyz iciÎlr -

`hg` xne`d" :l"f epizeax exn` xak ,jk xg` dyriy
"daeyz zeyrl ecia oiwitqn oi` - aey`e2qgiay ixd ,

"daeyz"d lr y`xn jenql leki `ed oi` ,dxf dcearl
`ly ick ,eytp z` xqen `ed jk meyne ,jk xg` dyriy

cxtp x`yiiicinzixg` ixd ,zxg` dxiara eli`e .d"awdn
,d"awdn cxtp ,`linn jxca ,x`yp `ed oi` dxiard ziiyr
xnel xyt` ,`eti` ,cvik - "daeyz" lr jnzqdl ilan
`ed jk - dxf dcearn rpnidl leki `edy myky ,zepwqta
dn :daeyzd d`a jk lr ?zxg` dxiar lkn rpnidl leki
oi` ,"daeyz zeyrl ecia miwitqn oi`" mixne` l"f epinkgy
.daeyz zeyrl zlekid z` ixnbl epnn milhepy dpeekd

oi` :cala z`f wx `id dpeekdmixfermiwtqn oi` ,jka el
un`zn `ed m` j` .daeyz zeyrl mi`znd rbxd z` el

gece.zlawzne dliren ezaeyz - daeyz dyere envr z` w
ixg` dyriy "daeyz"d lr jnzqdl ecia yi ok`y ,jk
`ly calae jkn rpnp `ed z`f lkae - dxf dcear ceariy

d"awdn cxtp dididyrn zrya.

¯ ,"'eë ïé÷étñî ïéà ¯ áeLàå àèçà øîBàä"L óàåecia §©¤¨¥¤¡¨§¨¥©§¦¦
,daeyz zeyrlúòL Bì úBéäì Bãé íé÷éæçî ïéàL eðéä©§¤¥©£¦¦¨¦§§©

¯ ,äáeLz úBNòì øLkämc`l mipzep ixd ,llk jxcay ©Ÿ¤©£§¨
in j` ,daeyza xefgl ze`pd onfd z`e gekd z` dlrnln

lr `hgd zrya jneqy
xefgi okn xg`ly jk

- daeyzamixfer `lel
,jka dlrnln`le

zepncfdd z` el mipzep
.jkl÷çc íà ìáà£¨¦¨©

¯ äáeLz äNòå äòMä©¨¨§¨¨§¨
ãîBòL øác Eì ïéà¥§¨¨¤¥
¯ .äáeLzä éðôa¦§¥©§¨
ixd .cinz zxfer daeyz
did dxf dceara mby
xg`ly jnzqdl leki

.dyriy "daeyz"d iciÎlr ,d"awdn cxtp didi `l `hgd
BLôð øñîì ïnæîe ïëeî ìàøNé Léà ìk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨¦¦§¨¥¨§ª¨¦§Ÿ©§
éôì ålôà äøæ-äãBáòì úBåçzLäì àlL ,'ä úMã÷ ìò©§ª©¤Ÿ§¦§©£©£¨¨¨£¦§¦

¯ ,Ck øçà äáeLz úBNòìå äòLz` xeqni `ed :xnelk ¨¨§©£§¨©©¨

dipyl dxf dcearl zeegzydl eze` ul`l evxiyk mb ,eytp
ixd f`y ,daeyza xefgl lkei - ef dipy xg`le ,cala zg`
zccea dipy mb `l` ,d"awdn cxtp didi cinzy iptn df oi`

,d"awdn zecxtid ly efdyrn zrya,el dwitqn - `hgd
dcearl zeegzydl `ly
dfi`ae ?dnl jk lke .dxf

?gek¯ eðéäå,df ixd §©§
Laìîä 'ä øBà éðtî¦§¥©§ª¨

¯ íLôðaipa ly §©§¨
,l`xyiìéòì økæpk3, ©¦§¨§¥

¯ BðéàLepi` df 'd xe` ¤¥
,ììk äòLå ïîæ úðéçáa¦§¦©§©§¨¨§¨
,ïîfäî äìòîì àlà¤¨§©§¨¥©§©
¯ ,åéìò ìLBîe èélLå§©¦¥¨¨

,onfd lròãBpk4¯ .lk ©©
xywa `ed xen`d
gekd z` icedil zxzeqnd dad`d zpzep ji` ,dl`yl
."rxn xeq" - dxiar zeyrln rpnidle ely rxd xvia helyl
,"aeh dyre"a zxzeqnd dad`d ly dzlert xaqez oldl

:zeevnd meiw ly ziaeigd dxeva
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íéøîà éèå÷éì
áåùàå àèçà øîåàäù óàå

ïéàúòù åì úåéäì åãé íé÷éæçî ïéàù åðééä 'åë ïé÷éôñî
÷çã íà ìáà äáåùú úåùòì øùåëääùòå äòùä

ë"ôòàå .äáåùúä éðôá ãîåòù øáã êì ïéà äáåùú
ïîåæîå ïëåî ìàøùé ùéà ìëúùåã÷ ìò åùôð øåñîì

úåùòìå äòù éôì 'éôà æ"òì úååçúùäì àìù 'ä
åðééäå ë"çà äáåùúíùôðá ùáåìîä 'ä øåà éðôî

ïîæäî äìòîì àìà ììë äòùå ïîæ 'éçáá åðéàù ì"ðë
èéìùå.òãåðë åéìò ìùåîå
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ב.2. פה, יט.3.יומא -4.פרק עליו. ומושל ושליט מהזמן, למעלה אלא וכו' "שאינו המלים ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰ וי"ל" :
תשובה  דלעו"ז שבענין אלא בקדושה. וכדלקמן דנצחיות, ענין בו יש דרגע (אפי' ענין כל הזמן מן למעלה מצד ענינים: ב' בזה שאומר

נוגע להיות יהפך שעה דלפי דענין אפשר עליו ומושל ושליט מצד ב) הוא. נצחי ארוך".ÂÈ˙¯עוקרתו) דזמן מזה



hayצ g"kÎf"k iriaxÎiyily mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ז שלישי יום
,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äùòå 'éçáá ïäå,62 'nr cr.ä÷ãöä úãåáò

שבט  כ"ח רביעי יום
יום שלישי ֿ רביעי כ "ז ֿ כ "ח שבט  ,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åìàá àöåéëå,al 'nr cr.ì"ðë ä"á

¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïäådgek z` lvpl mc`d zlekia §¥¦§¦©©£¥
ick ,zxzeqnd dad`d lyõîàå äøeáâa éøàk øabúäì§¦§©¥©£¦¦§¨§Ÿ¤

¯ ,øöiä ãâð álä,rxd ©¥¤¤©¥¤
ìétîe Bôeb úà ãéaënä©©§¦¤©¦

¯ ,äìöò åéìò`idy ¨¨©§¨
(zelvrd)ãBñé úðéçaî¦§¦©§

,úéîäaä LôpaL øôòä¤¨¨¤©¤¤©§¥¦
¯wxta epcnly itk

,oey`xdBôeb çéøèälî¦§©§¦©
çøè éðéî ìëa úeæéøæa¦§¦§¨¦¥Ÿ©
úãBáòa àOî úãBáòå©£©©¨©£©
,ìîòå çøè da LiL ,'ä¤¥¨Ÿ©§¨¨
äøBza ìîòì :ïBâk§©£Ÿ©¨

¯ ätáe ïeiòaixac xacl §¦©¤
ly ote`a dxezàì̈

¯ ,àñøbî déîet ÷éñtyxecy xac ,cenlln wqet `l eit ¨¦¥¦¦§¨
.dnevr dribiì"æø øîàîëe5ìò Bîöò íãà íéNé íìBòì" : §©£©©©§¨¨¦¨¨©§©

ìòì øBLk äøBz éøác¦§¥¨§§Ÿ
ïëå ,"éBàNîì øBîçëå§©£§©§§¥

¯ äðeëa älôúìdidzy ¦§¦¨§©¨¨
,dribi jeznBçk ìëa§¨Ÿ

'ä úãBáòa ïëå ,Lnî©¨§¥©£©
,ïBîîaL øáãa àéäL¤¦§¨¨¤§¨
¯ ;ä÷ãvä úãBáò Bîk§£©©§¨¨
mixac dyly o`k miiepn
micenrd dyly -
:cner mlerd mdilry
dlitzy) dcear ,dxez"
,(zepaxw mewna `id

."micqg zelinb

¯ elàa àöBiëå,'d zceara minec mipiprøöiä úBîçìnî §©¥§¥¦¦§£©¥¤
¯ BðBîî øé÷ôäì àlL íãàä Lôð øø÷ì ,åéúBìeaçúå§©§¨§¨¥¤¤¨¨¨¤Ÿ§©§¦¨
dztne mc`d z` rxdÎxvid xxwn ,dwcv zece` xaecnyk

,jkl etqk z` fafai `ly ,eze`¯ ,Bôeb úeàéøáely oipra §¦
zeyxcp ea ,'d zcear
.sebd zevn`zde zribi

¯ Bcâð ãîòlLxvid cbp ¤©£Ÿ¤§
dfd rxdáBø÷ ¯ BLáëìe§¨§¨

,íãàä ìà ãàî§Ÿ¤¨¨¨
,Baì ìà íéNiLk§¤¨¦¤¦
,äæ ìëa øöiä çvðlL¤§©¥©©¥¤§¨¤
úBNòìå ,äfî øúBéå§¥¦¤§©£

¯ Lnî Bëôäzeyrl ¤§©¨
Îxvid ly epevxn jtidd
eteba od un`zdle ,rxd
zcear ipipra epenna ode

df lk ixd ,'dãàî ì÷©§Ÿ
'ä ,äúéî éøeqiî¦¦¥¦¨
,äúéî éøeqéå .eðøîLé¦§§¥§¦¥¦¨
ìa÷î äéä ,eðøîLé 'ä¦§§¥¨¨§©¥

¯ ïBöøáe äáäàa,calaeBúecçàå Bãeçiî ãøtì àlL §©£¨§¨¤Ÿ¦¨¥¦¦§©§
-ñç äøæ-äãBáòì úBçzLäì äòL éôì elôà ,Cøaúé¦§¨¥£¦§¦¨¨§¦§©£©£¨¨¨©

¯ ,íBìLå`ly eytp z` xqen did icedi lky ,epcnly itk §¨
'd zecg`n cxtp zeidl `ly ick z`fe ,dxf dcear cearl

.dlw dryl `l elit`äáäàa ìa÷ì Bì LiL ïkL-ìëå§¨¤¥¤¥§©¥§©£¨
¯ ïBöøáezeievn`zdd x`y mbe sebd zevn`zd z` mb §¨

,epnn zeyxcpd¯ .ãòå íìBòì Ba ä÷áãì éãk(` ick §¥§¨§¨§¨¨¤
gvpl edfe (a ,d"awd mr cg`zdl6.¯ ,eðéäcmr zecg`zdd §©§

elv` didz ,gvpl d"awd
Cøaúé BðBöø äNòiLk§¤©£¤§¦§¨¥

¯ Bæ äãBáòamylyk mb ©£¨
epnn zyxcp jk
,zcgein zevn`zd

¯ da älbúé,ef dceara ¦§©¤¨
ïBéìòä ïBöø úéîéðt§¦¦¨¨¤§
áø éelâå íéðt úðéçáa¦§¦©¨¦§¦©

¯ .ììk øzñäa àìåitk §Ÿ§¤§¥§¨
miwxta epcnly
zeevnd oipray ,mincewd
dxi`n - 'd zceare
d"awd ly epevx zeinipt

lbzd ly ote`a.ze
øzñä íeL ïéàLëe§¤¥¤§¥
¯ ïBéìòä ïBöøa íéðẗ¦¨¨¨¤§

¯ ììëe ììk ãøôð øác ïéà éæà,zewl`nøáãå Lé úBéäì £©¥¨¨¦§¨§¨§¨¦§¥§¨¨
¯ .Bîöò éðôamileki mi`xapy dybxddy ,epcnly itk ¦§¥©§

jkn zraep - d"awdn cxtp xacle "yi"l ,mnvr z` yibxdl
meiwl xacd ribnyk eli`e .mlrda `id oeilrd oevx zeinipty
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áåè äùòå 'éçáá ïäå
øöéä ãâð áìä õîåàå äøåáâá éøàë øáâúäìãéáëîä

ùôðáù øôòä ãåñé 'éçáî äìöò åéìò ìéôîå åôåâ úà
úåæéøæá åôåâ çéøèäìî úéîäáä'ãåáòå çøåè éðéî ìëá

ìåîòì ïåâë ìîòå çøåè äá ùéù 'ä úãåáòá àùî
äôáå ïåéòá äøåúáì"æøàîëå àñøéâî äéîåô ÷éñô àì

ìåòì øåùë äøåú éøáã ìò åîöò íãà íéùé íìåòì
øåîçëåïëå ùîî åçë ìëá äðåëá äìôúì ïëå éåàùîì

úãåáò åîë ïåîîáù øáãá àåäù 'ä úãåáòáä÷ãöä

ùôð øø÷ì åéúåìåáçúå øöéä úåîçìîî åìàá àöåéëå
úåàéøáå åðåîî øé÷ôäì àìù íãàäåãâð ãåîòìù åôåâ

çöðìù åáì ìà íéùéùë íãàä ìà ãàî áåø÷ åùáëìå
øúåéå äæ ìëá øöéäì÷ ùîî åëôä úåùòìå äæî

áìåðøîùé 'ä äúéî éøåñéå åðøîùé 'ä äúéî éøåñéî ãàî
ìá÷î äéäåúåãçàå åãåçéî ãøôéì àìù ïåöøáå äáäàá

ùéù ù"ëå å"ç æ"òì úåçúùäì äòù éôì 'éôà 'úéåì
åðééäã ãòå íìåòì åá ä÷áãì éãë ïåöøáå äáäàá ìá÷ì

åæ äãåáòá 'úé åðåöø äùòéùëïåöø úéîéðô äá äìâúé
ïéàùëå ììë øúñäá àìå áø éåìéâå íéðô 'éçáá ïåéìòä

øúñä íåùììë ãøôð øáã ïéà éæà ïåéìòä ïåöøá íéðô
äðééäú úàæìå åîöò éðôá øáãå ùé úåéäì ììëååùôð
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ב.5. ה, זרה שכן"6.עבודה "כל המלה של  הכפולה המשמעות בכך, בציינו וב), א) של ההבדל את כאן הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק
כאן מדובר א) -˙Â˜·„·של באופן עדיין זה כאן ב) זרה). עבודה עלֿידי בלבד נפרד להיות לשלא (בהשוואה ÚÂ„להשי"ת ÌÏÂÚÏ

hay h"k iying mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ט חמישי יום
,al 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äìòîì äæ ãåçéå,al 'nr cr:à"îá ù"îë

`l - oeilrd oevx zeinipt dlbzn f`y ,'d zcearle devn
daiqd `linn zniiw
yibxdl `xapl znxebd
"yi"l envr z`
.envr ipta "ze`ivn"le
BLôð äðééäz ,úàæìå§¨Ÿ¦§¤¨©§

¯ úéðeiçäå úéäìàä,sebd z` digny ef¯ ïäéLeáìe ¨¡Ÿ¦§©¦¦§¥¤
,dyrne xeaic ,daygnãeçiä úéìëúa úBãçéî ïlkª¨§ª¨§©§¦©¦

¯ .ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå ïBéìòä ïBöøä¨¨¤§§¥¨©¦§¨§¥
'd zcear iciÎlry ,ixd
cg`zn ,zeevnd meiwe
d"awd mr mc`d
oldl .cegid zilkza
xvepd cegidy xaqei
meiw zryl wx `le ,cinzl `ed ,devnd meiw iciÎlr

:devnd

¯ äìòîì äæ ãeçéåoi` xe` mr zcg`zn icedi ly eytpy dn §¦¤§©§¨
,mipeilrd zenlera ,dlrnl ixd ,'d zcear iciÎlr seqàeä

¯ .ïîfäî äìòîì BðBöøe Cøaúé àeä ék ,ãòå íìBòì éçöð¦§¦§¨¨¤¦¦§¨¥§§©§¨¥©§©
dlrnl ,zigvp `id ,epevxe d"awd mr zecg`zdd mb `linn

,onfdn¯ ïëåepnlera mb §¥
,ep`BðBöø éeléb¦§

àéäL ,BøeaãaL¤§¦¤¦
,éçöð àeä ,äøBzä©¨¦§¦

áeúkL Bîëe7øáãe" : §¤¨§©
,"íìBòì íe÷é eðéäìà¡Ÿ¥¨§¨
íéîi÷å íéiç åéøáãe"§¨¨¨¦§©¨¦

"'eë8éìçé àìå" ,àìå ó §Ÿ©£¦§Ÿ
íéîìBòì Búc øéîé̈¦¨§¨¦

"'eë9¯ .zelbzdy xg`ne
ixaca d"awd ly epevx
ixd - zigvp `id ,dxezd
dzecg`zd mb ,`linn
mr icedi ly ytp ly
Îlr ,jxazi epevxe d"awd
meiwe dxezd cenil ici
.zigvp `id - zeevnd

¯ ähîlL àlàepnlera ¤¨¤§©¨
,ep`¯ àeä,zecg`zdd

¯ ,ïîfä úçzmb ,oky ©©©§©
zgz dpezp dhnl ytpd

`id ytpd zecg`zde ,onfdda ÷ñBòL dcáì äòL dúBàáe§¨¨¨§©¨¤¥¨
¯ øçà øáãa ÷ñBò íà Ck øçà ék ,äåöîa Bà äøBza©¨§¦§¨¦©©¨¦¥§¨¨©¥
íéøáãa ÷ñBòLk ,eðéäå .ähîì ïBéìòä ãeçiäî ãøôð¦§¨¥©¦¨¤§§©¨§©§§¤¥¦§¨¦

¯ .'ä úãBáòì ììk Cøö íäa ïéàL ,éøîâì íéìèa,f`y §¥¦§©§¥¤¥¨¤Ÿ¤§¨©£©
dxezd iciÎlr xvepy ,"oeilrd cegi"dn ,dhnl o`k ,cxtp `ed

.devnd e`øçà 'ä úãBáòì áLå øæBçLk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§¤¥§¨©£©©©
øLôà äéäL ìò 'äî äìéçî Lwáîe ,älôúìå äøBúì ,Ck̈§¨§¦§¦¨§©¥§¦¨¥©¤¨¨¤§¨

¯ æà ÷ñòì Bì,milha mixaca wqrzdy onf eze`aäøBza ©£Ÿ¨©¨
ì"æø øîàîk ,Bì çìñé 'ä ¯ ÷ñò àìå10úåöî ìò øáò" : §Ÿ¨©¦§©§©£©©©¨©©¦§©

¯ ."Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ àì ¯ áLå äNòoilgen :xnelk £¥§¨Ÿ¨¦¨©¤£¦
.epevxe d"awd mr cg`zne ,dhnl mb ,xfeg `ed f`e ,cin el

¯ äæìåiptn ,okle §¨¤
zxfer dlignd zyway
xkfpd "cegi"l xfege cin

elit`y ,lirldryl
dlwcxtil dvex epi`

lirl xkfpke11,eðwz¦§
ìL "eðì çìñ" úkøaL ¦§©§©¨¨Ÿ

¯ ,íBé ìëa íéîòt§¨¦§¨
,"dxyr dpeny" zlitza
äøBz ìeha ïBò ìò, ©£¦¨
epnî ìBvð íãà ïéàL¤¥¨¨¦¦¤
¯ ãéîzä Bîëe ;íBé ìëa§¨§©¨¦
,mei lk miaixwn eidy
úåöî ìò øtëî äéäL¤¨¨§©¥©¦§©

¯ .äNòmiiw `l mc`yk £¥
xyt` ,`l` .dyrÎzevn
mixaer m` :le`yl ixd
lr jk lk zeaexw mizirl
dlign miywane ,dxiard
o`k yi ixd - dilr
`hg`" ly oipr dxe`kl
zeyrl ecia oiwitqn oi`" :l"f epinkg mixne` eilry "aey`e

:owfd epax jk lr xne` - ?"daeyz,"áeLàå àèçà" äæ ïéàå§¥¤¤¡¨§¨
¯ ïk íà àlà,"aey`e `hg`" `xwp df iznàèçä úòLaL ¤¨¦¥¤¦§©©¥§

¯ ,àèBç Cëìe äáeLzä ìò CîBñ àeä Lnîlr jneq `ed ik ©¨¥©©§¨§¨¥
dze`y ixd .`heg did `l - "daeyz"d `lele ;"daeyz"d
okle ,`ehgl el dnxb eli`k `id ,jneq `ed dilr "daeyz"
ixd ,eppipra eli`e ."daeyz zeyrl ecia oiwitqn oi`" zn`a
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úéìëúá úåãçåéî ïìåë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä
ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä.ì"ðë ä"á

äæ ãåçéå
äìòîì åðåöøå 'úé àåä éë ãòå íìåòì éçöð àåä äìòîì

ïëå ïîæäîéçöð àåä äøåúä àéäù åøåáãáù åðåöø éåìéâ
íééç åéøáãå íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå ù"îëåíéîéé÷å

éìçé àìå 'åëäèîìù àìà .'åë íéîìåòì åúã øéîé àìå ó
äúåàáå ïîæä úçú àåä'øåúá äá ÷ñåòù äãáì äòù

ãåçéäî ãøôð øçà øáãá ÷ñåò íà ë"çà éë äåöîá åà
ïåéìòäéøîâì íéìèá íéøáãá ÷ñåòùë åðééäå .äèîì

øæåçùë ë"ôòàå 'ä úãåáòì ììë êøåö íäá ïéàùáùå
'äî äìéçî ù÷áîå äìôúìå äøåúì ë"çà 'ä úãåáòì

äøåúá æà ÷åñòì åì øùôà äéäù ìòçìñé 'ä ÷ñò àìå
ãò íùî ææ àì áùå äùò úåöî ìò øáò ì"æøàîë åì

äæìå .åì ïéìçåîùíéîòô ùìù åðì çìñ úëøá åð÷ú
ìëá åðîî ìåöéð íãà ïéàù äøåú ìåèéá ïåò ìò íåé ìëá
ïéàå .äùò úåöî ìò øôëî äéäù ãéîúä åîëå íåé
àåä ùîî àèçä úòùáù ë"àà áåùàå àèçà äæ

:à"îá ù"îë àèåç êëìå äáåùúä ìò êîåñ
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צי hay g"kÎf"k iriaxÎiyily mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ז שלישי יום
,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äùòå 'éçáá ïäå,62 'nr cr.ä÷ãöä úãåáò

שבט  כ"ח רביעי יום
יום שלישי ֿ רביעי כ "ז ֿ כ "ח שבט  ,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åìàá àöåéëå,al 'nr cr.ì"ðë ä"á

¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïäådgek z` lvpl mc`d zlekia §¥¦§¦©©£¥
ick ,zxzeqnd dad`d lyõîàå äøeáâa éøàk øabúäì§¦§©¥©£¦¦§¨§Ÿ¤

¯ ,øöiä ãâð álä,rxd ©¥¤¤©¥¤
ìétîe Bôeb úà ãéaënä©©§¦¤©¦

¯ ,äìöò åéìò`idy ¨¨©§¨
(zelvrd)ãBñé úðéçaî¦§¦©§

,úéîäaä LôpaL øôòä¤¨¨¤©¤¤©§¥¦
¯wxta epcnly itk

,oey`xdBôeb çéøèälî¦§©§¦©
çøè éðéî ìëa úeæéøæa¦§¦§¨¦¥Ÿ©
úãBáòa àOî úãBáòå©£©©¨©£©
,ìîòå çøè da LiL ,'ä¤¥¨Ÿ©§¨¨
äøBza ìîòì :ïBâk§©£Ÿ©¨

¯ ätáe ïeiòaixac xacl §¦©¤
ly ote`a dxezàì̈

¯ ,àñøbî déîet ÷éñtyxecy xac ,cenlln wqet `l eit ¨¦¥¦¦§¨
.dnevr dribiì"æø øîàîëe5ìò Bîöò íãà íéNé íìBòì" : §©£©©©§¨¨¦¨¨©§©

ìòì øBLk äøBz éøác¦§¥¨§§Ÿ
ïëå ,"éBàNîì øBîçëå§©£§©§§¥

¯ äðeëa älôúìdidzy ¦§¦¨§©¨¨
,dribi jeznBçk ìëa§¨Ÿ

'ä úãBáòa ïëå ,Lnî©¨§¥©£©
,ïBîîaL øáãa àéäL¤¦§¨¨¤§¨
¯ ;ä÷ãvä úãBáò Bîk§£©©§¨¨
mixac dyly o`k miiepn
micenrd dyly -
:cner mlerd mdilry
dlitzy) dcear ,dxez"
,(zepaxw mewna `id

."micqg zelinb

¯ elàa àöBiëå,'d zceara minec mipiprøöiä úBîçìnî §©¥§¥¦¦§£©¥¤
¯ BðBîî øé÷ôäì àlL íãàä Lôð øø÷ì ,åéúBìeaçúå§©§¨§¨¥¤¤¨¨¨¤Ÿ§©§¦¨
dztne mc`d z` rxdÎxvid xxwn ,dwcv zece` xaecnyk

,jkl etqk z` fafai `ly ,eze`¯ ,Bôeb úeàéøáely oipra §¦
zeyxcp ea ,'d zcear
.sebd zevn`zde zribi

¯ Bcâð ãîòlLxvid cbp ¤©£Ÿ¤§
dfd rxdáBø÷ ¯ BLáëìe§¨§¨

,íãàä ìà ãàî§Ÿ¤¨¨¨
,Baì ìà íéNiLk§¤¨¦¤¦
,äæ ìëa øöiä çvðlL¤§©¥©©¥¤§¨¤
úBNòìå ,äfî øúBéå§¥¦¤§©£

¯ Lnî Bëôäzeyrl ¤§©¨
Îxvid ly epevxn jtidd
eteba od un`zdle ,rxd
zcear ipipra epenna ode

df lk ixd ,'dãàî ì÷©§Ÿ
'ä ,äúéî éøeqiî¦¦¥¦¨
,äúéî éøeqéå .eðøîLé¦§§¥§¦¥¦¨
ìa÷î äéä ,eðøîLé 'ä¦§§¥¨¨§©¥

¯ ïBöøáe äáäàa,calaeBúecçàå Bãeçiî ãøtì àlL §©£¨§¨¤Ÿ¦¨¥¦¦§©§
-ñç äøæ-äãBáòì úBçzLäì äòL éôì elôà ,Cøaúé¦§¨¥£¦§¦¨¨§¦§©£©£¨¨¨©

¯ ,íBìLå`ly eytp z` xqen did icedi lky ,epcnly itk §¨
'd zecg`n cxtp zeidl `ly ick z`fe ,dxf dcear cearl

.dlw dryl `l elit`äáäàa ìa÷ì Bì LiL ïkL-ìëå§¨¤¥¤¥§©¥§©£¨
¯ ïBöøáezeievn`zdd x`y mbe sebd zevn`zd z` mb §¨

,epnn zeyxcpd¯ .ãòå íìBòì Ba ä÷áãì éãk(` ick §¥§¨§¨§¨¨¤
gvpl edfe (a ,d"awd mr cg`zdl6.¯ ,eðéäcmr zecg`zdd §©§

elv` didz ,gvpl d"awd
Cøaúé BðBöø äNòiLk§¤©£¤§¦§¨¥

¯ Bæ äãBáòamylyk mb ©£¨
epnn zyxcp jk
,zcgein zevn`zd

¯ da älbúé,ef dceara ¦§©¤¨
ïBéìòä ïBöø úéîéðt§¦¦¨¨¤§
áø éelâå íéðt úðéçáa¦§¦©¨¦§¦©

¯ .ììk øzñäa àìåitk §Ÿ§¤§¥§¨
miwxta epcnly
zeevnd oipray ,mincewd
dxi`n - 'd zceare
d"awd ly epevx zeinipt

lbzd ly ote`a.ze
øzñä íeL ïéàLëe§¤¥¤§¥
¯ ïBéìòä ïBöøa íéðẗ¦¨¨¨¤§

¯ ììëe ììk ãøôð øác ïéà éæà,zewl`nøáãå Lé úBéäì £©¥¨¨¦§¨§¨§¨¦§¥§¨¨
¯ .Bîöò éðôamileki mi`xapy dybxddy ,epcnly itk ¦§¥©§

jkn zraep - d"awdn cxtp xacle "yi"l ,mnvr z` yibxdl
meiwl xacd ribnyk eli`e .mlrda `id oeilrd oevx zeinipty
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áåè äùòå 'éçáá ïäå
øöéä ãâð áìä õîåàå äøåáâá éøàë øáâúäìãéáëîä

ùôðáù øôòä ãåñé 'éçáî äìöò åéìò ìéôîå åôåâ úà
úåæéøæá åôåâ çéøèäìî úéîäáä'ãåáòå çøåè éðéî ìëá

ìåîòì ïåâë ìîòå çøåè äá ùéù 'ä úãåáòá àùî
äôáå ïåéòá äøåúáì"æøàîëå àñøéâî äéîåô ÷éñô àì

ìåòì øåùë äøåú éøáã ìò åîöò íãà íéùé íìåòì
øåîçëåïëå ùîî åçë ìëá äðåëá äìôúì ïëå éåàùîì

úãåáò åîë ïåîîáù øáãá àåäù 'ä úãåáòáä÷ãöä

ùôð øø÷ì åéúåìåáçúå øöéä úåîçìîî åìàá àöåéëå
úåàéøáå åðåîî øé÷ôäì àìù íãàäåãâð ãåîòìù åôåâ

çöðìù åáì ìà íéùéùë íãàä ìà ãàî áåø÷ åùáëìå
øúåéå äæ ìëá øöéäì÷ ùîî åëôä úåùòìå äæî

áìåðøîùé 'ä äúéî éøåñéå åðøîùé 'ä äúéî éøåñéî ãàî
ìá÷î äéäåúåãçàå åãåçéî ãøôéì àìù ïåöøáå äáäàá

ùéù ù"ëå å"ç æ"òì úåçúùäì äòù éôì 'éôà 'úéåì
åðééäã ãòå íìåòì åá ä÷áãì éãë ïåöøáå äáäàá ìá÷ì

åæ äãåáòá 'úé åðåöø äùòéùëïåöø úéîéðô äá äìâúé
ïéàùëå ììë øúñäá àìå áø éåìéâå íéðô 'éçáá ïåéìòä

øúñä íåùììë ãøôð øáã ïéà éæà ïåéìòä ïåöøá íéðô
äðééäú úàæìå åîöò éðôá øáãå ùé úåéäì ììëååùôð
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ב.5. ה, זרה שכן"6.עבודה "כל המלה של  הכפולה המשמעות בכך, בציינו וב), א) של ההבדל את כאן הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק
כאן מדובר א) -˙Â˜·„·של באופן עדיין זה כאן ב) זרה). עבודה עלֿידי בלבד נפרד להיות לשלא (בהשוואה ÚÂ„להשי"ת ÌÏÂÚÏ

hay h"k iying mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ט חמישי יום
,al 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äìòîì äæ ãåçéå,al 'nr cr:à"îá ù"îë

`l - oeilrd oevx zeinipt dlbzn f`y ,'d zcearle devn
daiqd `linn zniiw
yibxdl `xapl znxebd
"yi"l envr z`
.envr ipta "ze`ivn"le
BLôð äðééäz ,úàæìå§¨Ÿ¦§¤¨©§

¯ úéðeiçäå úéäìàä,sebd z` digny ef¯ ïäéLeáìe ¨¡Ÿ¦§©¦¦§¥¤
,dyrne xeaic ,daygnãeçiä úéìëúa úBãçéî ïlkª¨§ª¨§©§¦©¦

¯ .ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå ïBéìòä ïBöøä¨¨¤§§¥¨©¦§¨§¥
'd zcear iciÎlry ,ixd
cg`zn ,zeevnd meiwe
d"awd mr mc`d
oldl .cegid zilkza
xvepd cegidy xaqei
meiw zryl wx `le ,cinzl `ed ,devnd meiw iciÎlr

:devnd

¯ äìòîì äæ ãeçéåoi` xe` mr zcg`zn icedi ly eytpy dn §¦¤§©§¨
,mipeilrd zenlera ,dlrnl ixd ,'d zcear iciÎlr seqàeä

¯ .ïîfäî äìòîì BðBöøe Cøaúé àeä ék ,ãòå íìBòì éçöð¦§¦§¨¨¤¦¦§¨¥§§©§¨¥©§©
dlrnl ,zigvp `id ,epevxe d"awd mr zecg`zdd mb `linn

,onfdn¯ ïëåepnlera mb §¥
,ep`BðBöø éeléb¦§

àéäL ,BøeaãaL¤§¦¤¦
,éçöð àeä ,äøBzä©¨¦§¦

áeúkL Bîëe7øáãe" : §¤¨§©
,"íìBòì íe÷é eðéäìà¡Ÿ¥¨§¨
íéîi÷å íéiç åéøáãe"§¨¨¨¦§©¨¦

"'eë8éìçé àìå" ,àìå ó §Ÿ©£¦§Ÿ
íéîìBòì Búc øéîé̈¦¨§¨¦

"'eë9¯ .zelbzdy xg`ne
ixaca d"awd ly epevx
ixd - zigvp `id ,dxezd
dzecg`zd mb ,`linn
mr icedi ly ytp ly
Îlr ,jxazi epevxe d"awd
meiwe dxezd cenil ici
.zigvp `id - zeevnd

¯ ähîlL àlàepnlera ¤¨¤§©¨
,ep`¯ àeä,zecg`zdd

¯ ,ïîfä úçzmb ,oky ©©©§©
zgz dpezp dhnl ytpd

`id ytpd zecg`zde ,onfdda ÷ñBòL dcáì äòL dúBàáe§¨¨¨§©¨¤¥¨
¯ øçà øáãa ÷ñBò íà Ck øçà ék ,äåöîa Bà äøBza©¨§¦§¨¦©©¨¦¥§¨¨©¥
íéøáãa ÷ñBòLk ,eðéäå .ähîì ïBéìòä ãeçiäî ãøôð¦§¨¥©¦¨¤§§©¨§©§§¤¥¦§¨¦

¯ .'ä úãBáòì ììk Cøö íäa ïéàL ,éøîâì íéìèa,f`y §¥¦§©§¥¤¥¨¤Ÿ¤§¨©£©
dxezd iciÎlr xvepy ,"oeilrd cegi"dn ,dhnl o`k ,cxtp `ed

.devnd e`øçà 'ä úãBáòì áLå øæBçLk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§¤¥§¨©£©©©
øLôà äéäL ìò 'äî äìéçî Lwáîe ,älôúìå äøBúì ,Ck̈§¨§¦§¦¨§©¥§¦¨¥©¤¨¨¤§¨

¯ æà ÷ñòì Bì,milha mixaca wqrzdy onf eze`aäøBza ©£Ÿ¨©¨
ì"æø øîàîk ,Bì çìñé 'ä ¯ ÷ñò àìå10úåöî ìò øáò" : §Ÿ¨©¦§©§©£©©©¨©©¦§©

¯ ."Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ àì ¯ áLå äNòoilgen :xnelk £¥§¨Ÿ¨¦¨©¤£¦
.epevxe d"awd mr cg`zne ,dhnl mb ,xfeg `ed f`e ,cin el

¯ äæìåiptn ,okle §¨¤
zxfer dlignd zyway
xkfpd "cegi"l xfege cin

elit`y ,lirldryl
dlwcxtil dvex epi`

lirl xkfpke11,eðwz¦§
ìL "eðì çìñ" úkøaL ¦§©§©¨¨Ÿ

¯ ,íBé ìëa íéîòt§¨¦§¨
,"dxyr dpeny" zlitza
äøBz ìeha ïBò ìò, ©£¦¨
epnî ìBvð íãà ïéàL¤¥¨¨¦¦¤
¯ ãéîzä Bîëe ;íBé ìëa§¨§©¨¦
,mei lk miaixwn eidy
úåöî ìò øtëî äéäL¤¨¨§©¥©¦§©

¯ .äNòmiiw `l mc`yk £¥
xyt` ,`l` .dyrÎzevn
mixaer m` :le`yl ixd
lr jk lk zeaexw mizirl
dlign miywane ,dxiard
o`k yi ixd - dilr
`hg`" ly oipr dxe`kl
zeyrl ecia oiwitqn oi`" :l"f epinkg mixne` eilry "aey`e

:owfd epax jk lr xne` - ?"daeyz,"áeLàå àèçà" äæ ïéàå§¥¤¤¡¨§¨
¯ ïk íà àlà,"aey`e `hg`" `xwp df iznàèçä úòLaL ¤¨¦¥¤¦§©©¥§

¯ ,àèBç Cëìe äáeLzä ìò CîBñ àeä Lnîlr jneq `ed ik ©¨¥©©§¨§¨¥
dze`y ixd .`heg did `l - "daeyz"d `lele ;"daeyz"d
okle ,`ehgl el dnxb eli`k `id ,jneq `ed dilr "daeyz"
ixd ,eppipra eli`e ."daeyz zeyrl ecia oiwitqn oi`" zn`a
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úéìëúá úåãçåéî ïìåë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä
ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä.ì"ðë ä"á

äæ ãåçéå
äìòîì åðåöøå 'úé àåä éë ãòå íìåòì éçöð àåä äìòîì

ïëå ïîæäîéçöð àåä äøåúä àéäù åøåáãáù åðåöø éåìéâ
íééç åéøáãå íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå ù"îëåíéîéé÷å

éìçé àìå 'åëäèîìù àìà .'åë íéîìåòì åúã øéîé àìå ó
äúåàáå ïîæä úçú àåä'øåúá äá ÷ñåòù äãáì äòù

ãåçéäî ãøôð øçà øáãá ÷ñåò íà ë"çà éë äåöîá åà
ïåéìòäéøîâì íéìèá íéøáãá ÷ñåòùë åðééäå .äèîì

øæåçùë ë"ôòàå 'ä úãåáòì ììë êøåö íäá ïéàùáùå
'äî äìéçî ù÷áîå äìôúìå äøåúì ë"çà 'ä úãåáòì

äøåúá æà ÷åñòì åì øùôà äéäù ìòçìñé 'ä ÷ñò àìå
ãò íùî ææ àì áùå äùò úåöî ìò øáò ì"æøàîë åì

äæìå .åì ïéìçåîùíéîòô ùìù åðì çìñ úëøá åð÷ú
ìëá åðîî ìåöéð íãà ïéàù äøåú ìåèéá ïåò ìò íåé ìëá
ïéàå .äùò úåöî ìò øôëî äéäù ãéîúä åîëå íåé
àåä ùîî àèçä úòùáù ë"àà áåùàå àèçà äæ

:à"îá ù"îë àèåç êëìå äáåùúä ìò êîåñ
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זרה). בעבודה שעה לפי נפרד להיות לשלא ח.7.(בהשוואה מ, שחרית.8.ישעי' חי".9.תפילת אֿל "יגדל א.10.פיוט פו, יומא
שליט"א.11. אדמו"ר כ"ק לשון



`'צב xc` '`Îhay 'l w"ayÎiyiy mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ל' שישי יום
,al 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîì ïáåé äæáå,64 'nr cr:ì"ðë äòù ìëáå

א' אדר א' קודש שבת יום
,64 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íøá .åë ÷øô,66 'nr cr.ì"ðë áöòä

'àøãà'à-èáù'ì÷"áù-éùéùíåé
יום שבת קודש א 'אדר א '

,dxez lehia lr "epl glq"aoi`zrya "daeyz"d lr jneq `ed
`edy wx df ixd ;`hgd dyrnlykplehiaa zeaexw mizrl

."epl glq" ly dywad okn xg`l zxfer jk lre - dxezBîk§
¯ :øçà íB÷îa øàaúpLxg`ny ,ixd ."`"it z"db` d`x" ¤¦§¨¥§¨©¥

cxtp zeidl `ly calae ,eytp z` xeqnl oken icedi lky
ipa ly mcegi rbep wenr dk - dlw dryl `l elit` ,d"awdn
oken didi `l icediy df oeayg witqn - d"awd mr l`xyi

zerpniddy ,`idy dxiar efi` iciÎlr d"awdn cxtp zeidl
i`cee ;dzin ixeqi xy`n mixeqi zegt daxda dxeyw dpnn
cg`zdl ytgl ,dgnyae une`a eze` wfgl jixv dfy ,xacd
cegiiy ,ercia ,(dyr) zeevn meiw iciÎlr ,d"awd mr cgiizdle
mr ecegi myl ytpd z` xeqnl ef zepekp .igvp `ed ,dlrnl df

dreaw zeidl dkixv ,zewl`cinz,icedi ly ezrceza
.dry lka zeevnde dxezd meiwa `hazdle

änì ,ïáeé äæáeäðLîa ,íBìMä-åéìò eðaø äLî äeö ¨¤¨¨¨¦¨Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦§¥
¯ ,äøBz,xacnd xecl¯ ,õøàì eñðëpL øBcìzexecl wx `l ¨©¤¦§§¨¨¤
,mi`ad¯ ,íBé ìëa íéîòt òîL úàéø÷ úBø÷ìdpipry ¦§§¦©§©©£©¦§¨

¯ ,Lôð úøéñîa íéîL úeëìî åéìò ìa÷ìxyt` ,dxe`kl §©¥¨¨©§¨©¦¦§¦©¤¤
:le`yl ixdàìäå©£Ÿ

¯ :íäì çéèáäxecl ¦§¦©¨¤
,l`xyi ux`l qpkpy
ïzé íëàøBîe íëcçt"©§§¤©£¤¦¥

"'Bâå 'ä12¯ ;,dn myl §
miwewf eid ,`eti`
xec enk ?ytp zexiqnl
jiiy did `ly - xacnd
mze` ul`i edyiny llk
ekxhviy jk icil `eal
jk - mytp z` xeqnl
ux`l qpkpy xeca mb ixd
jiiy did `l ,l`xyi

xac zeyrl mze` ul`i edyiny ,(dxen`d dghadd zngn)
cbpkmyl .ytp zexiqnl mipekp eidi jk llbaye ,miny zekln

ytp zexiqn oipr z` epax dyn mdilr deeiv ,`eti` ,dn
?mei lka miinrt cere - rny z`ixw iciÎlríeMî àlà¤¨¦

ïéðò ãéîz økæiL äæa éeìz äéúBöîe äøBzä íeiwL¤¦©¨¦§¤¨¨¨¤¤¦§Ÿ¨¦¦§©
¯ ,Bãeçé ìò 'äì BLôð úøéñîz`ixw ly dzernyn efy §¦©©§©©¦

gxkdd on okle ,rny
lka miinrt" d`xewl

,"meiBaìa òeá÷ äéäiL¤¦§¤¨©§¦
äìéìå íîBé ,Lnî ãéîz̈¦©¨¨¨©§¨
ék ,BðBøëfî Léîé àìŸ¨¦¦¦§¦
ãâð ãîòì ìëeé äæä¤©©£Ÿ¤¤
ìëa ãéîz Bçvðì ,Bøöé¦§§©§¨¦§¨

¯ ,äòL ìëáe úòmb ¥§¨¨¨
dpfe" f`y ,dyn ixg`
zngln - "'ebe ixg`
,epiax w"k oeyl - xvid

:ìéòì økæpkexkfay - ©¦§¨§¥
zicinzd ezepekp z`
z` miiwl i`cea oekp didi - myd yeciw lr eytp z` xeqnl

.zeevnde dxezd lk

.åë ÷øt"c`n xacd aexw" ji` ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
zexvep odyk - 'd z`xiae 'd zad`a zeevne dxez miiwl ,icedi lkl

Îlrezlecba zeppeazd ici

iciÎlr e` ,d"awd ly

lkay zxzeqnd dad`d

,d"awdl l`xyin cg`

oipr z` mb dkeza zllekd

xiaqi mi`ad miwxta .d`xid

cvik ,zevr `iyie ,owfd epax

mixacd lk z` wigxdl

ald oi` mllbay ,"ald mehnh"e "zeavr" enk ,'d zcearl mirixtnd

.d`xide dad`d zeybx z` helwl lbeqn

éøö àc ïBâk ,íøa¯ :ìBãb ììk éòBãBàì C,df oebk xaca §¨§¨¨¦§¥§¨¨
,lecb llk ricedl jixv,éîLb øác çvðì ïBçvpL Bîk ék¦§¤¦¨§©¥©¨¨©§¦

íéLðà éðL ïBâk§§¥£¨¦
äæ íò äæ íé÷aàúnä©¦§©§¦¤¦¤
äpä ,äæ úà äæ ìétäì§©¦¤¤¤¦¥
¯ àeä ãçàä íà¦¨¤¨

,wa`znúeìöòa§©§
ì÷a çvðé ,úeãáëe§¥§ª©§©
øBab àeä íà íb ,ìtéå§¦Ÿ©¦¦

¯ Bøáçî øúBé,z`f lka ¥¥£¥
z` xxeri `l - zeplyxe zelvr ly drepza oezp `edy iptn

.epnn ylgd iciÎlr zelwa gvepie ,eizegekLnî äëk̈¨©¨

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äæáå
äøåú äðùîá ä"ò åðéáø äùî äåö äîì ïáåéøåãì

åéìò ìá÷ì íåé ìëá íéîòô ù"÷ úåø÷ì õøàì åñðëðù
àìäå ùôð úøéñîá íéîù úåëìîíëãçô íäì çéèáä

äéúåöîå äøåúä íåé÷ù íåùî àìà 'åâå 'ä ïúé íëàøåîå
øåëæéù äæá éåìúåãåçé ìò 'äì åùôð úøéñî ïéðò ãéîú

îåé ùîî ãéîú åáìá òåá÷ äéäéùùéîé àì äìéìå í
ìëá ãéîú åçöðì åøöé ãâð ãåîòì ìëåé äæá éë åðåøëæî

:ì"ðë äòù ìëáå úò

íøá åë ÷øôìåãâ ììë éòãåàì êéøö àã ïåâë
øáã çöðì ïåçöðù åîë éë

íéùðà éðù ïåâë éîùâìéôäì äæ íò äæ íé÷áàúîä
çöåðé úåãáëå úåìöòá àåä ãçàä íà äðä .äæ úà äæ

ìåôéå ì÷áùîî äëë åøéáçî øúåé øåáâ àåä íà íâ
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כה.12. יא, דברים

'` xc` '` ycew zay mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,øöiä ïBçöðaitk ,rxd xvidn wfg aehd xvidy ,zexnly §¦§©¥¤
,"jyegd on daxd dgec xe` hrn" ,mincewd miwxta epcnly

z`f lka ,"exfer d"awd" mb jk lr sqepe¯ Bçvðì øLôà éà¦¤§¨§©§
,rxd xvid z`¯ úeãáëe úeìöòaly drepza mipezpyk §©§§¥

,zecake zelvr
úeáöòî úBëLîpä©¦§¨¥©§
ék ,ïáàk álä íeèîèå§¦§©¥§¤¤¦

¯ íàz` gvpl xyt` ¦
mingelyk rxd xvid

ecbpúëLîpä úeæéøæa¦§¦©¦§¤¤
álä úçéúôe äçîOî¦¦§¨§¦©©¥
ãeðãð ìkî Búøäèå§¨¢¨¦¨¦§
äîe .íìBòa áöòå äâàc§¨¨¨¤¤¨¨©
áöò ìëa" :áeúkM¤¨§¨¤¤

"øúBî äéäé1Leøt , ¦§¤¨¥
ïBøúé äæéà äéäiL¤¦§¤¥¤¦§

¯ äfî äìòîezeavrdn ©£¨¦¤
on yi zeavra mby ixd -
epax jk lr dper - ?aehd

:owfd,äaøcà äpä¦¥©§©¨
lî¯ äæ ïBL,"xzen didi" ¦¨¤

ãvî áöòäL òîLî©§©¤¨¤¤¦©
÷ø ,äìòî Ba ïéà Bîöò©§¥©£¨©
äæéà epnî àáéå òébiL¤©¦©§¨Ÿ¦¤¥¤
¯ ,eðéäå .ïBøúé¦§§©§
`eaz "avr"dny
'äa úézîàä äçîOä©¦§¨¨£¦¦©

¯ äàaä ,åéäìàdgnyd ¡Ÿ¨©¨¨
,d`ad¯ ézîàä áöòä øçà,zizin` daiq dl yiy zeavr ©©¨¤¤¨£¦¦

¯ ,øaLð áìå BLôð øîa åéúBðBò ìò íéðnæî íézòì:xnelk §¦¦§ª¨¦©£¨§©©§§¥¦§¨
ixg` d`ad dgnyd `id zeavrd ly zizin`d dzlrn

.ei`hg llba ,zepnefn mizra ,eal oexay¯ äæ éãé ìòLiciÎlr ¤©§¥¤
,eal oexayìL ävçîe àøçà-àøèñå äàîhä çeø äøaLð¦§§¨©©ª§¨§¦§¨¨¢¨§¦¨¤

¯ ìæøa,ei`hg iciÎlr zxvepd lfxad zvignBðéa ú÷ñônä ©§¤©©§¤¤¥
øäfa áeúkL Bîk ,íéîMaL åéáàì2çeø" :÷eñt ìò §¨¦¤©¨©¦§¤¨©Ÿ©©¨©

"'Bâå øaLð áì ,äøaLð3¯ ,- "dxayp gex"l miribn cvik ¦§¨¨¥¦§¨§
,"xayp al" iciÎlr - ?"`xg` `xhq"d ly dgex zxayp cvik
gex zxayp ,xayp ale zizin` zexixn iciÎlry xg`ne
jk meyn - d"awd oial epiay lfxad zvign znlrpe ,d`nehd
oeylae - zizin` dgnyl ,okn xg`l ,ribdl ezexyt`a ,`wec

:"`ipz"d¯ :àø÷c déLéø Ba íi÷é éæàådnk aezky dn ©£©§ª©¥¥¦§¨
:"dxayp gex miwl` igaf" weqtd iptl miweqtðòéîLz"é ©§¦¥¦

äçîNå ïBNN4äáéãð çeøå ,EòLé ïBNN éì äáéLä ,'Bâå ¨§¦§¨§¨¦¨¦§¦§¤§©§¦¨

"'Bâå5¯ .dgnyef- "izin`d avr"d ixg` ribn `ed dil`da §
.dnvr zeavra `l la` ,dlrnd dpenh¯ èeLtä íòè eäæå§¤©©©¨

,ceqd itÎlry minrhd lr sqepøîBì ,ì"æ é"øàä ïewúì§¦¨£¦©©
¯ äæ øBîæî,mixen`d miweqtd miievn ea ,mildzay `"p wxt ¦§¤

íã÷ úBöç ïewz øçà©©¦£Ÿ¤
¯ ,ãenläixg` micnely ©¦

:zevg oewizãîìì éãk§¥¦§Ÿ
'äa úézîà äçîNa§¦§¨£¦¦©
¯ ;áöòä øçà äàaä©¨¨©©¨¤¤

;zevg oewiz lyLiL¤¥
¯ Bæ äçîNìixg` d`ad §¦§¨

,"avr"d¯ ,ïBøúéiabl ¦§
,diptl oi`y dgnyd

,"avr"øBàä ïBøúék§¦§¨
,à÷åc CLçä ïî àaä©¨¦©Ÿ¤©§¨
ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©
LiL éúéàøå" :÷eñẗ§¨¦¦¤¥
ïî äîëçì ïBøúé¦§©¨§¨¦
øBàä ïBøúék úeìëqä©¦§¦§¨
.ïéánì éãå ,íL ïiò ,"'eë©¥¨§©©¥¦

¯"xdef"d l`ey6lr
dnly wx m`d :df weqt
d`ex `l in ?z`f d`x
:xiaqn "xdef"de - ?df z`
xe`d iciÎlry xg`n

xi`ndixg`,jyegd
oexzid z` miyibxn
icrla ,oky - xe`ay
jk - xe`d ly ezexwie cgeind ekxr z` mircei `l ,jyegd

dgny ."zehy"de "zelkq"d iciÎlr ,dnkga oexzi sqeezinef
- izin` "avr" ixg` dil` miribny`id `idon `ad oexzid

.'d zcearl drxtd meyn ea yi envr "avr"d eli`e ."avr"d
áeúkä øac àìî àø÷îe7'ä úà zãáò àì øLà úçz" : ¦§¨¨¥¦¥©¨©©£¤Ÿ¨©§¨¤

éäìà¯ ,"'Bâå äçîNa E,weqta hxetnd yperd jk lr ribn ¡Ÿ¤§¦§¨§
¯ :äæ ÷eñt ìò ì"æ é"øàä Leøt ìkì òãBðåyxtn l"fix`d8 §©©Ÿ¥¨£¦©©¨¤

dxqgy `l` ,'d z` caer mc`yk mb :df weqt zernyn
mixengd miyperd jk lr miribn ,decgde dgnyd ezceara
yi `wec dgny jezn 'd zcearly ,ixd .weqta miiepnd
da yi ,dgnyd jtid `idy ,zeavrd eli`e ,zcgein zeaiyg
e` ,miinyb mipipr mpyiy xg`ne .'d zcearl drxtd meyn
,zeavrl eze` mi`iane ,mc`l zeb`c minxebd ,miipgex mipipr
zeavrd iiehian lvpidl cvik opyiy zevrd oldl dpxaqez

.mipeyd
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íéøîà éèå÷éì
úåãáëå úåìöòá åçöðì øùôà éà øöéä ïåçöðá
úåæéøæá à"ë ïáàë áìä íåèîèå úåáöòî úåëùîðä

ìëî åúøäèå áìä úçéúôå äçîùî úëùîðäãåðãð
'éô øúåî äéäé áöò ìëá ù"îå .íìåòá áöòå äâàã

äðä äæî äìòîå ïåøúé äæéà äéäéùäæ ïåùìî äáøãà
àáéå òéâéù ÷ø äìòî åá ïéà åîöò ãöî áöòäù òîùî

ïåøúé äæéà åðîîåéäìà 'äá úéúéîàä äçîùä åðééäå
åéúåðåò ìò íéðîåæî íéúòì éúéîàä áöòä øçà äàáä

øîáäàîåèä çåø äøáùð äæ é"òù øáùð áìå åùôð
åéáàì åðéá ú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå à"ñåíéîùáù

íéå÷é éæàå 'åâå øáùð áì äøáùð çåø ô"ò øäæá ù"îë
éðòéîùú àø÷ã äéùéø åáäáéùä 'åâå äçîùå ïåùù

ïå÷éúì èåùôä íòè åäæå 'åâå äáéãð çåøå êòùé ïåùù éì
é"øàäíãå÷ úåöç ïå÷éú øçà äæ øåîæî øîåì ì"æ

øçà äàáä 'äá úéúéîà äçîùá ãåîìì éãë ãåîéìä
âìïî àáä øåàä ïåøúéë ïåøúé åæ äçîùì ùéù áöòä

éúéàøå ÷åñô ìò øäæá ù"îë à÷åã êùçäïåøúé ùéù
àø÷îå ì"ãå ù"ò 'åë øåàä ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì

øùà úçú áåúëä øáã àìîêéäìà 'ä úà úãáò àì
:äæ ÷åñô ìò ì"æ é"øàä 'éô ìëì òãåðå 'åâå äçîùá
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כג.1. יד, פסוק.2.משלי אותו על י"ז בפרק לעיל יט.3.ראה נא, י.4.תהלים נא, יד.5.תהלים נא, ב.6.שם, מז, דברים 7.ח"ג
מז. א).8.כח, (מט, ד' ג' מאמר מאמרות י' בשל"ה הובא



צג '` xc` '`Îhay 'l w"ayÎiyiy mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ל' שישי יום
,al 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîì ïáåé äæáå,64 'nr cr:ì"ðë äòù ìëáå

א' אדר א' קודש שבת יום
,64 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íøá .åë ÷øô,66 'nr cr.ì"ðë áöòä

'àøãà'à-èáù'ì÷"áù-éùéùíåé
יום שבת קודש א 'אדר א '

,dxez lehia lr "epl glq"aoi`zrya "daeyz"d lr jneq `ed
`edy wx df ixd ;`hgd dyrnlykplehiaa zeaexw mizrl

."epl glq" ly dywad okn xg`l zxfer jk lre - dxezBîk§
¯ :øçà íB÷îa øàaúpLxg`ny ,ixd ."`"it z"db` d`x" ¤¦§¨¥§¨©¥

cxtp zeidl `ly calae ,eytp z` xeqnl oken icedi lky
ipa ly mcegi rbep wenr dk - dlw dryl `l elit` ,d"awdn
oken didi `l icediy df oeayg witqn - d"awd mr l`xyi

zerpniddy ,`idy dxiar efi` iciÎlr d"awdn cxtp zeidl
i`cee ;dzin ixeqi xy`n mixeqi zegt daxda dxeyw dpnn
cg`zdl ytgl ,dgnyae une`a eze` wfgl jixv dfy ,xacd
cegiiy ,ercia ,(dyr) zeevn meiw iciÎlr ,d"awd mr cgiizdle
mr ecegi myl ytpd z` xeqnl ef zepekp .igvp `ed ,dlrnl df

dreaw zeidl dkixv ,zewl`cinz,icedi ly ezrceza
.dry lka zeevnde dxezd meiwa `hazdle

änì ,ïáeé äæáeäðLîa ,íBìMä-åéìò eðaø äLî äeö ¨¤¨¨¨¦¨Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦§¥
¯ ,äøBz,xacnd xecl¯ ,õøàì eñðëpL øBcìzexecl wx `l ¨©¤¦§§¨¨¤
,mi`ad¯ ,íBé ìëa íéîòt òîL úàéø÷ úBø÷ìdpipry ¦§§¦©§©©£©¦§¨

¯ ,Lôð úøéñîa íéîL úeëìî åéìò ìa÷ìxyt` ,dxe`kl §©¥¨¨©§¨©¦¦§¦©¤¤
:le`yl ixdàìäå©£Ÿ

¯ :íäì çéèáäxecl ¦§¦©¨¤
,l`xyi ux`l qpkpy
ïzé íëàøBîe íëcçt"©§§¤©£¤¦¥

"'Bâå 'ä12¯ ;,dn myl §
miwewf eid ,`eti`
xec enk ?ytp zexiqnl
jiiy did `ly - xacnd
mze` ul`i edyiny llk
ekxhviy jk icil `eal
jk - mytp z` xeqnl
ux`l qpkpy xeca mb ixd
jiiy did `l ,l`xyi

xac zeyrl mze` ul`i edyiny ,(dxen`d dghadd zngn)
cbpkmyl .ytp zexiqnl mipekp eidi jk llbaye ,miny zekln

ytp zexiqn oipr z` epax dyn mdilr deeiv ,`eti` ,dn
?mei lka miinrt cere - rny z`ixw iciÎlríeMî àlà¤¨¦

ïéðò ãéîz økæiL äæa éeìz äéúBöîe äøBzä íeiwL¤¦©¨¦§¤¨¨¨¤¤¦§Ÿ¨¦¦§©
¯ ,Bãeçé ìò 'äì BLôð úøéñîz`ixw ly dzernyn efy §¦©©§©©¦

gxkdd on okle ,rny
lka miinrt" d`xewl

,"meiBaìa òeá÷ äéäiL¤¦§¤¨©§¦
äìéìå íîBé ,Lnî ãéîz̈¦©¨¨¨©§¨
ék ,BðBøëfî Léîé àìŸ¨¦¦¦§¦
ãâð ãîòì ìëeé äæä¤©©£Ÿ¤¤
ìëa ãéîz Bçvðì ,Bøöé¦§§©§¨¦§¨

¯ ,äòL ìëáe úòmb ¥§¨¨¨
dpfe" f`y ,dyn ixg`
zngln - "'ebe ixg`
,epiax w"k oeyl - xvid

:ìéòì økæpkexkfay - ©¦§¨§¥
zicinzd ezepekp z`
z` miiwl i`cea oekp didi - myd yeciw lr eytp z` xeqnl

.zeevnde dxezd lk

.åë ÷øt"c`n xacd aexw" ji` ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
zexvep odyk - 'd z`xiae 'd zad`a zeevne dxez miiwl ,icedi lkl

Îlrezlecba zeppeazd ici

iciÎlr e` ,d"awd ly

lkay zxzeqnd dad`d

,d"awdl l`xyin cg`

oipr z` mb dkeza zllekd

xiaqi mi`ad miwxta .d`xid

cvik ,zevr `iyie ,owfd epax

mixacd lk z` wigxdl

ald oi` mllbay ,"ald mehnh"e "zeavr" enk ,'d zcearl mirixtnd

.d`xide dad`d zeybx z` helwl lbeqn

éøö àc ïBâk ,íøa¯ :ìBãb ììk éòBãBàì C,df oebk xaca §¨§¨¨¦§¥§¨¨
,lecb llk ricedl jixv,éîLb øác çvðì ïBçvpL Bîk ék¦§¤¦¨§©¥©¨¨©§¦

íéLðà éðL ïBâk§§¥£¨¦
äæ íò äæ íé÷aàúnä©¦§©§¦¤¦¤
äpä ,äæ úà äæ ìétäì§©¦¤¤¤¦¥
¯ àeä ãçàä íà¦¨¤¨

,wa`znúeìöòa§©§
ì÷a çvðé ,úeãáëe§¥§ª©§©
øBab àeä íà íb ,ìtéå§¦Ÿ©¦¦

¯ Bøáçî øúBé,z`f lka ¥¥£¥
z` xxeri `l - zeplyxe zelvr ly drepza oezp `edy iptn

.epnn ylgd iciÎlr zelwa gvepie ,eizegekLnî äëk̈¨©¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äæáå
äøåú äðùîá ä"ò åðéáø äùî äåö äîì ïáåéøåãì

åéìò ìá÷ì íåé ìëá íéîòô ù"÷ úåø÷ì õøàì åñðëðù
àìäå ùôð úøéñîá íéîù úåëìîíëãçô íäì çéèáä

äéúåöîå äøåúä íåé÷ù íåùî àìà 'åâå 'ä ïúé íëàøåîå
øåëæéù äæá éåìúåãåçé ìò 'äì åùôð úøéñî ïéðò ãéîú

îåé ùîî ãéîú åáìá òåá÷ äéäéùùéîé àì äìéìå í
ìëá ãéîú åçöðì åøöé ãâð ãåîòì ìëåé äæá éë åðåøëæî

:ì"ðë äòù ìëáå úò

íøá åë ÷øôìåãâ ììë éòãåàì êéøö àã ïåâë
øáã çöðì ïåçöðù åîë éë

íéùðà éðù ïåâë éîùâìéôäì äæ íò äæ íé÷áàúîä
çöåðé úåãáëå úåìöòá àåä ãçàä íà äðä .äæ úà äæ

ìåôéå ì÷áùîî äëë åøéáçî øúåé øåáâ àåä íà íâ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

כה.12. יא, דברים

'` xc` '` ycew zay mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,øöiä ïBçöðaitk ,rxd xvidn wfg aehd xvidy ,zexnly §¦§©¥¤
,"jyegd on daxd dgec xe` hrn" ,mincewd miwxta epcnly

z`f lka ,"exfer d"awd" mb jk lr sqepe¯ Bçvðì øLôà éà¦¤§¨§©§
,rxd xvid z`¯ úeãáëe úeìöòaly drepza mipezpyk §©§§¥

,zecake zelvr
úeáöòî úBëLîpä©¦§¨¥©§
ék ,ïáàk álä íeèîèå§¦§©¥§¤¤¦

¯ íàz` gvpl xyt` ¦
mingelyk rxd xvid

ecbpúëLîpä úeæéøæa¦§¦©¦§¤¤
álä úçéúôe äçîOî¦¦§¨§¦©©¥
ãeðãð ìkî Búøäèå§¨¢¨¦¨¦§
äîe .íìBòa áöòå äâàc§¨¨¨¤¤¨¨©
áöò ìëa" :áeúkM¤¨§¨¤¤

"øúBî äéäé1Leøt , ¦§¤¨¥
ïBøúé äæéà äéäiL¤¦§¤¥¤¦§

¯ äfî äìòîezeavrdn ©£¨¦¤
on yi zeavra mby ixd -
epax jk lr dper - ?aehd

:owfd,äaøcà äpä¦¥©§©¨
lî¯ äæ ïBL,"xzen didi" ¦¨¤

ãvî áöòäL òîLî©§©¤¨¤¤¦©
÷ø ,äìòî Ba ïéà Bîöò©§¥©£¨©
äæéà epnî àáéå òébiL¤©¦©§¨Ÿ¦¤¥¤
¯ ,eðéäå .ïBøúé¦§§©§
`eaz "avr"dny
'äa úézîàä äçîOä©¦§¨¨£¦¦©

¯ äàaä ,åéäìàdgnyd ¡Ÿ¨©¨¨
,d`ad¯ ézîàä áöòä øçà,zizin` daiq dl yiy zeavr ©©¨¤¤¨£¦¦

¯ ,øaLð áìå BLôð øîa åéúBðBò ìò íéðnæî íézòì:xnelk §¦¦§ª¨¦©£¨§©©§§¥¦§¨
ixg` d`ad dgnyd `id zeavrd ly zizin`d dzlrn

.ei`hg llba ,zepnefn mizra ,eal oexay¯ äæ éãé ìòLiciÎlr ¤©§¥¤
,eal oexayìL ävçîe àøçà-àøèñå äàîhä çeø äøaLð¦§§¨©©ª§¨§¦§¨¨¢¨§¦¨¤

¯ ìæøa,ei`hg iciÎlr zxvepd lfxad zvignBðéa ú÷ñônä ©§¤©©§¤¤¥
øäfa áeúkL Bîk ,íéîMaL åéáàì2çeø" :÷eñt ìò §¨¦¤©¨©¦§¤¨©Ÿ©©¨©

"'Bâå øaLð áì ,äøaLð3¯ ,- "dxayp gex"l miribn cvik ¦§¨¨¥¦§¨§
,"xayp al" iciÎlr - ?"`xg` `xhq"d ly dgex zxayp cvik
gex zxayp ,xayp ale zizin` zexixn iciÎlry xg`ne
jk meyn - d"awd oial epiay lfxad zvign znlrpe ,d`nehd
oeylae - zizin` dgnyl ,okn xg`l ,ribdl ezexyt`a ,`wec

:"`ipz"d¯ :àø÷c déLéø Ba íi÷é éæàådnk aezky dn ©£©§ª©¥¥¦§¨
:"dxayp gex miwl` igaf" weqtd iptl miweqtðòéîLz"é ©§¦¥¦

äçîNå ïBNN4äáéãð çeøå ,EòLé ïBNN éì äáéLä ,'Bâå ¨§¦§¨§¨¦¨¦§¦§¤§©§¦¨

"'Bâå5¯ .dgnyef- "izin`d avr"d ixg` ribn `ed dil`da §
.dnvr zeavra `l la` ,dlrnd dpenh¯ èeLtä íòè eäæå§¤©©©¨

,ceqd itÎlry minrhd lr sqepøîBì ,ì"æ é"øàä ïewúì§¦¨£¦©©
¯ äæ øBîæî,mixen`d miweqtd miievn ea ,mildzay `"p wxt ¦§¤

íã÷ úBöç ïewz øçà©©¦£Ÿ¤
¯ ,ãenläixg` micnely ©¦

:zevg oewizãîìì éãk§¥¦§Ÿ
'äa úézîà äçîNa§¦§¨£¦¦©
¯ ;áöòä øçà äàaä©¨¨©©¨¤¤

;zevg oewiz lyLiL¤¥
¯ Bæ äçîNìixg` d`ad §¦§¨

,"avr"d¯ ,ïBøúéiabl ¦§
,diptl oi`y dgnyd

,"avr"øBàä ïBøúék§¦§¨
,à÷åc CLçä ïî àaä©¨¦©Ÿ¤©§¨
ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©
LiL éúéàøå" :÷eñẗ§¨¦¦¤¥
ïî äîëçì ïBøúé¦§©¨§¨¦
øBàä ïBøúék úeìëqä©¦§¦§¨
.ïéánì éãå ,íL ïiò ,"'eë©¥¨§©©¥¦

¯"xdef"d l`ey6lr
dnly wx m`d :df weqt
d`ex `l in ?z`f d`x
:xiaqn "xdef"de - ?df z`
xe`d iciÎlry xg`n

xi`ndixg`,jyegd
oexzid z` miyibxn
icrla ,oky - xe`ay
jk - xe`d ly ezexwie cgeind ekxr z` mircei `l ,jyegd

dgny ."zehy"de "zelkq"d iciÎlr ,dnkga oexzi sqeezinef
- izin` "avr" ixg` dil` miribny`id `idon `ad oexzid

.'d zcearl drxtd meyn ea yi envr "avr"d eli`e ."avr"d
áeúkä øac àìî àø÷îe7'ä úà zãáò àì øLà úçz" : ¦§¨¨¥¦¥©¨©©£¤Ÿ¨©§¨¤

éäìà¯ ,"'Bâå äçîNa E,weqta hxetnd yperd jk lr ribn ¡Ÿ¤§¦§¨§
¯ :äæ ÷eñt ìò ì"æ é"øàä Leøt ìkì òãBðåyxtn l"fix`d8 §©©Ÿ¥¨£¦©©¨¤

dxqgy `l` ,'d z` caer mc`yk mb :df weqt zernyn
mixengd miyperd jk lr miribn ,decgde dgnyd ezceara
yi `wec dgny jezn 'd zcearly ,ixd .weqta miiepnd
da yi ,dgnyd jtid `idy ,zeavrd eli`e ,zcgein zeaiyg
e` ,miinyb mipipr mpyiy xg`ne .'d zcearl drxtd meyn
,zeavrl eze` mi`iane ,mc`l zeb`c minxebd ,miipgex mipipr
zeavrd iiehian lvpidl cvik opyiy zevrd oldl dpxaqez

.mipeyd
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íéøîà éèå÷éì
úåãáëå úåìöòá åçöðì øùôà éà øöéä ïåçöðá
úåæéøæá à"ë ïáàë áìä íåèîèå úåáöòî úåëùîðä

ìëî åúøäèå áìä úçéúôå äçîùî úëùîðäãåðãð
'éô øúåî äéäé áöò ìëá ù"îå .íìåòá áöòå äâàã

äðä äæî äìòîå ïåøúé äæéà äéäéùäæ ïåùìî äáøãà
àáéå òéâéù ÷ø äìòî åá ïéà åîöò ãöî áöòäù òîùî

ïåøúé äæéà åðîîåéäìà 'äá úéúéîàä äçîùä åðééäå
åéúåðåò ìò íéðîåæî íéúòì éúéîàä áöòä øçà äàáä

øîáäàîåèä çåø äøáùð äæ é"òù øáùð áìå åùôð
åéáàì åðéá ú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå à"ñåíéîùáù

íéå÷é éæàå 'åâå øáùð áì äøáùð çåø ô"ò øäæá ù"îë
éðòéîùú àø÷ã äéùéø åáäáéùä 'åâå äçîùå ïåùù

ïå÷éúì èåùôä íòè åäæå 'åâå äáéãð çåøå êòùé ïåùù éì
é"øàäíãå÷ úåöç ïå÷éú øçà äæ øåîæî øîåì ì"æ

øçà äàáä 'äá úéúéîà äçîùá ãåîìì éãë ãåîéìä
âìïî àáä øåàä ïåøúéë ïåøúé åæ äçîùì ùéù áöòä

éúéàøå ÷åñô ìò øäæá ù"îë à÷åã êùçäïåøúé ùéù
àø÷îå ì"ãå ù"ò 'åë øåàä ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì

øùà úçú áåúëä øáã àìîêéäìà 'ä úà úãáò àì
:äæ ÷åñô ìò ì"æ é"øàä 'éô ìëì òãåðå 'åâå äçîùá
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כג.1. יד, פסוק.2.משלי אותו על י"ז בפרק לעיל יט.3.ראה נא, י.4.תהלים נא, יד.5.תהלים נא, ב.6.שם, מז, דברים 7.ח"ג
מז. א).8.כח, (מט, ד' ג' מאמר מאמרות י' בשל"ה הובא



`'צד xc` '` ycew zay mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äâàc ãeðãðå áöò ìkî Baì øäèì äöeòéä äöò ,äpäå§¦¥¥¨©§¨§©¥¦¦¨¤¤§¦§§¨¨
¯ ,àîìòc élnî,miinyb mipiprn¯ elôàållba zeb`cd ¦¦¥§¨§¨©£¦
¯ ,éðBæîe éiç éða,`lnzn `ed ,dl` mipipra mc`l xqgyk ¨¥©¥§¥

:`id jkl dvrde .zeavrae db`ca ,irah ote`aúàæ úòãeî©©Ÿ
¯ ìkìlkl xacd reci ©Ÿ

,cg`ì"æø øîàî9: ©£©©©
ìò CøánL íLk"§¥¤§¨¥©

¯ ,"'eë äáBhäjxan jk ©¨
."drxd lreLøôe¥§

¯ :àøîbadpeekd oi`y ©§¨¨
jxaldze`lr mb dkxa

,drxd lr mbe daehd
daehd lr dkxad oky
lre ,aihnde aehd" :`id
."zn`d oiic" : drxd
dlnd zernyn ,`l`

:`id "myk"éìea÷ì"§©¥
¯ ,"äçîNaz` lawl §¦§¨

,dgny ly dcn dze`a drxdúéìâpä äáBhä úçîN Bîk§¦§©©¨©¦§¥
¯ Bæ íb ék ,úéàøðåmd ,mirxd mirexi`d mb÷ø ,äáBèì §¦§¥¦©§¨©

¯ ,øNa éðéòì úéàøðå úéìâð dðéàLipira lkzqnd mc`d ¤¥¨¦§¥§¦§¥§¥¥¨¨
elbd aehd z` ze`xl leki epi` ,xyalke .dl` mirexi`a m

?dnl jk¯ àéä ék`ed ,dl` mirx mirexi`a melbd aehd ¦¦
¯ "àéñkúàc àîìò"î,xzei dlrpe xzqp ipgex mlern ¥¨§¨§¦§©§¨

¯ ,"àéìbúàc àîìò"î äìòîlLipgexd mlerdn dlrnly ¤§©§¨¥¨§¨§¦§©§¨
xyad ipir mby mixac mze`l drtydd d`a epnn ,ielbd

,mday aehd z` ze`xl zeleki¯ àeäL"ielbd mler"d ¤
ly drtydd z` bviin¯ ä"å,'d 'e zeize`dä"éåä íMî¦¥£¨¨

¯ ,àeä-Ceøa,d"e d"i :zeize` rax`n ixd akxen 'ied my ¨
milawn ,'ied my ly "d" "e" zepexg`d zeize`d izyne
,mzeige mzrtyd z` ,"`ilbz`c `nlr" ,miielbd zenlerd

¯ "àéñkúàc àîìò"å,miqeknd zenlerd¯ ,ä"é àeä §¨§¨§¦§©§¨
'ied myny "d"i" zepey`xd zeize`d izy z` mibviin10,

áeúkL eäæå11¯ ."'Bâå d"é epøqéz øLà øábä éøLà" : §¤¤¨©§¥©¤¤£¤§©§¤¨§

,'ied myny d"i zepey`xd zeize`d izy wx df weqta zexkfp
mlern mi`a mdy iptne ;'ied myny d"in mi`a mixeqid ,oky
ely xyad ipira ze`xl lbeqn mc`d oi` - xzei oeilre xzqp
ok mb md dl` mixeqi ,xac ly ezin`l j` .mday "aeh"d z`
"aeh"d :daxc` .daehl
epi`y ,xzei wenr ,xen`d
icil dzr `eal leki
.ybxen aeh ly ielb iehia

ì"æø eøîà ïëìå12ék §¨¥¨§©©¦
¯ íéøeqéa íéçîOä"©§¥¦§¦¦

øîBà áeúkä íäéìò13: £¥¤©¨¥
¯didi mxkyy:åéáäBàå§£¨

LîMä úàök§¥©¤¤
¯ ,"Búøeáâaxkyd ,oky ¦§¨

ly dxeva cinz ixd `ed
efi` - ,"dcn cbpk dcn"
yi ,`eti` ,zekiiy
ynyd z`vk"l
mi`xwp md recne ?mdixeqia mignyy dl`l xkyk ,"ezxeaba
mixeqidy ,epcnly dnl m`zda `l` - ?d"awd ly "eiade`"

"n ,xzei oeilre xzqp mlern mi`a`nlr`iqkz`coi` ,myn ,"
`wec m` ik ,dfdÎmlera dielb dxeva `eal leki "aeh"d
- drxk mi`xp mc`d ly xya ipiray ,mixeqi ly yeala
- ?mixeqia dl` miyp` migny recn :jk mixaqen mixacd
l` miaexw mzeidy ,jk lk dlecb `id d"awdl mzad`y iptn
d"awdl daxiwe - dfdÎmlerd iign xzei mdl xwi ,d"awd
mixeqid oiprae ,"`iqkz`c `nlr"a xzei dlecb dcna zniiw

n mi`admyd`xpd ,ipevigd yeala miaygzn md oi`y ,ixd .
ly drtydd - zeiniptd `ed mdipira xwirde ,aehÎ`lk
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äðäåäöòãåðãðå áöò ìëî åáì øäèì äöåòéä

éðåæîå ééç éðá 'éôàå àîìòã éìéîî äâàã
úàæ úòãåîøáîù íùë ì"æø øîàî ìëìäáåèä ìò ê

äáåèä úçîù åîë äçîùá éìåá÷ì 'îâá åùøéôå 'åë
úéìâð äðéàù ÷ø äáåèì åæ íâ éë úéàøðå úéìâðä

àîìòî àéä éë øùá éðéòì úéàøðåäìòîìù 'éñëúàã
àîìòå ä"á ä"éåä íùî ä"å àåäù àééìâúàã àîìòî

ù"æå ä"é àåä àéñëúàãä"é åðøñéú øùà øáâä éøùà
áåúëä íäéìò íéøåñéá íéçîùä éë ì"æøà ïëìå 'åâå

øîåààéä äçîùä éë åúøåáâá ùîùä úàöë åéáäåàå
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ה'.9. משנה ט', פרק ברכות עשר 10.ראה וכוללות מכוונות הוי' שם של האותיות שארבעת מוסבר, ד', פרק התשובה", ב"אגרת
הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת כנקודה, שתבניתו הוי', שם של ה"יו"ד" וכו'): גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה, הספירות
- והשגה הבנה של ובהתגלות בהרחבה באה הקב"ה של שחכמתו אחרי ההבנה. בהרחבת באה שהיא לפני בהתעלמות, שהיא כפי

אות "הא". באות מרומזת היא - לגבי ÂÊבינה רק היא "בינה", של זו התגלות גם ברם, ולרוחב. לאורך התפשטות בתבניתה כוללת
בשביל  לא הם בכלל (מוחין הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד" אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין
דאתגליין" ב"עלמין גם למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו של כשההשפעה מכן, לאחר בלבד. דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת),
שרוצה  כאדם למשל וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות מרומזת היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן (המתוארים הגלויים העולמות -
ולכך  - לשכל) דיבור שבין לריחוק (בהתאם למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש בדיבור. לזולת חכמתו לגלות
הקב"ה  של הקדושות  מדותיו ששת על גם רומזת שש, במספר ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו , שתבניתה "ו", האות רומזת
שם  של "הא" באות מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - מלכות למדת עד השכל השפעת באה ידן שעל וכו'), תפארת גבורה, (חסד,

- "הא" : (בהשפעת ÙÒÓ·˘ÓÁ¯הוי' ומ"מלכות" וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמשה על המבוסס הדיבור, מקור על רומזת -
שייכות  הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, הגלויים. העולמות של דאתגליא", "עלמא של הנבראים כל נוצרים המדות)

דאתגליא". יב.11.ל"עלמא צד, א.12.תהלים כג, לא.13.יומא ה, שופטים

'` xc` '` ycew zay mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

drtydd z` lawl mi`xapl xyt` didiy ick z`fe ,'ied
eli`e ,dfdÎmlera ,dzr wx `ed df xcq j` .'ied myny
,dcaerd zngne .yeal ila envr 'ied my dlbzi `eal cizrl
"yeal"a miaygzn mpi` ,mixeqia mignyd dl` miyp`y

xwi `l` ,ipevigd
"xwir"d ,mdipira
,epiid ,"zeinipt"de
- 'ied myn drtydd
dcn" ,mxky mb didi
dlbzzy ,"dcn cbpk

"d mdlzeinipt,"
ila 'ied myn drtydd
ly zernynd ef .yeal
,"ezxeaba ynyd z`vk"
xi`nd "'ied yny" enk
.yeal ila ,etwez lka
:oldl owfd epax xne` jke

ék¯ äçîOä,mixeqidn ¦©¦§¨
'ä úáø÷ Búáäàî àéä¦¥©£¨¦§©

iç ìkî øúBéíìBòä é ¥¦¨©¥¨¨
áéúëãk ,äfä14ék" : ©¤§¦§¦¦

,"'Bâå íéiçî Ecñç áBè©§§¥©¦§
¯ 'ä úáø÷ål` daxiwd §¦§©

,'dúàN øúéa àéä¦§¤¤§¥
õ÷ ïéàì äìòîe©£¨§¥¥
,"àéñkúàc àîìò"a§¨§¨§¦§©§¨

¯ íL" ék`nlr"a ¦¨
,"`iqkz`c"Bfò ïBéáç¤§ª

¯ ,"ïBéìò øúña áLBé"å§¥§¥¤¤§
,eixeqia gny `ed okle .zewl`a xzei dpeilrd dbixcnd
mb `ed jke ,xzei dpeilr dbixcn dze`n mi`a mdy iptn

.d"awd l` xzei aexwLîMä úàö"ì äëBæ ïk ìòå§©¥¤§¥©¤¤
,d÷zøpî änç úàéöé àéäL ,àáì ãéúòì "Búøeáâa¦§¨¤¨¦¨Ÿ¤¦§¦©©¨¦©§§¨
,déeqkî älbúz ãéúòìå ,äfä íìBòa Ba äqëî àéäL¤¦§ª¨¨¨©¤§¤¨¦¦§©¤¦¦¨

¯ ,àéñkúàc àîìò älbúé æàL eðéäc(dbixcnde) mlerd §©§¤¨¦§©¤¨§¨§¦§©§¨
,f` dlbzi ,meid xzqen `edyáø éelâa øéàéå çøæéå§¦§©§¨¦§¦©

,Blöa íéôôBzñîe äfä íìBòa Ba íéñBçä ìëì ,íeöòå§¨§¨©¦¨¨©¤¦§§¦§¦
,úéàøð äáBèå äøBà àìå ìö úðéça àeäL ,äîëçä ìö¥©¨§¨¤§¦©¥§Ÿ¨§¨¦§¥

¯ :ïéánì éãå,xe`dn jtidd `edy "lv" df ,zipevig dpigan §©©¥¦
oeayg ezeyra ,ixd - xe`e aeh o`k yi ,zinipt dpigan wxe

zn`a md ,laeq mc`y mixeqid lky ,dfaeh`edy `l` ,
- ea yibxdl zelbeqn mc`d ly xyad ipir oi`y dfk aeh
iciÎlr eilr ze`ad ezeavrne eizeb`cn z`vl mc`l xyt`

.miinyb mipiprn mixeqid¯ àiîLc élnî úeáöòä Cà©¨©§¦¦¥¦§©¨
,jixvy enk epi`y ipgexd eavn llba eilr d`ad zeavrd

éøöì C¯ ,äpnî øètì BLôða úBöò úéLzevr ytgl eilr ¨¦¨¦¥§©§¦¨¥¦¤¨

.ef zeavrn xhtidl ji`éøö ïéà¯ ,äãBáò úòLa øîBì C ¥¨¦©¦§©£¨
eilr ,lltzn e` cnel `edy drya eilr d`a zeavrd m`

,dpnn xhtidl cvik zevr ytgl i`ceaéøvL'ä ãáòì C ¤¨¦©£Ÿ
¯ ,ááì áeèáe äçîNallba d`a `id m` mb ,zeavr ,oky §¦§¨§¥¨

,ipgexd eavne ecnrn
'd zceara drixtn
.dgnya zeidl dkixvy
àeäL éî elôà àlà¤¨£¦¦¤
,õøà Cøãå íé÷ñò ìòa©©£¨¦§¤¤¤¤

¯epi` ineiÎmeid eweqir
dxeza ,'d zceara

,dneckeBì ìôBð íà¦¥
élnî äâàãe áöò¤¤§¨¨¦¦¥

¯ àiîLceipipr llba ¦§©¨
,miipgexdåé÷ñò úòLa¦§©£¨¨

¯wqrzn `edy drya
- miinybd eipipraòeãéa§¨©

¯,xacd xexaàeäL¤
¯ ,øöiä úìeaçz©§©©¥¤
zeavra eze` qipknd
mipipr llba eli`k

z`fe ,miipgexéãk§¥
Ck øçà Bìétäì§©¦©©¨
,íBìLå-ñç úBåàúa§©£©§¨

¯ ,òãBpkytpd rah ,ik ©©
,"bper" dnvrl ytgl
ybxa dpezp zeidl `le
lczyn okle ,zeavr ly
ipaa qipkdl rxdÎxvid
okn xg`ly ick ,miipgex mipipr llba ele ,gex zekinp l`xyi

.zee`zl mze` jeynl lkei¯ ,ïë àì íàLo`k oi` m` ¤¦Ÿ¥
,rxdÎxvid zrtydúîçî úézîà úeáöò Bì äàa ïéàî¥©¦¨¨©§£¦¦¥£©

¯ .åé÷ñò òöîàa Búàøé Bà 'ä úáäàzeavr ,okyzizin` ©£©¦§¨§¤§©£¨¨
cgtde dad`d :'d z`xie 'd zad` zngn d`ad dybxd `id
,ipgexd eavn llba gex oexayl mc`d z` ze`ian d"awdn
`edyk mc`l `a dfk gex oexay .d"awdn eze` wgxnd xac
icil elv` ze`a d`xide dad`dyk ,miipgex mipipra wqer
ixd .miinyb mipipra weqr `edy drya `le ,dybxd
rxdÎxvid zleagz m` ik ,zizin` dppi` dxen`d zeavrdy

.dpnn xhtidl eilre -úòLa úeáöòä Bì äìôpL ïéa ,äpäå§¦¥¥¤¨§¨¨©§¦§©
¯ äãBáòwqer `edy dryaïéáe ,älôza Bà äøBz ãeîìúa £¨§©§¨©§¦¨¥

¯ äãBáò úòLa àlL Bì äìôpLmipipra weqr `edyk `l` ¤¨§¨¤Ÿ¦§©£¨
,miinybfä ïéà ék :Baì ìà íéNé úàæ¯ àîøb ïîonfd oi` Ÿ¨¦¤¦¦¥©§©§¨¨
,mi`zn¯ elôà ,úézîà úeáöòì úòk,`lúBðBò úâàãì ¨¥§©§£¦¦£¦¦§¨©£

éøö úàæì ÷ø .íBìLå-ñç íéøeîçúòLe íézò úeòéá÷ C £¦©§¨©¨Ÿ¨¦§¦¦¦§©
,Bì àèç øLà 'ä úlãâa ïðBaúäì ,úòcä áeMéa øLkä©Ÿ¤§¦©©©§¦§¥¦§ª©£¤¨¨
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íù éë àéñëúàã àîìòá õ÷ ïéàì äìòîååæåò ïåéáç

åúøåáâá ùîùä úàöì äëåæ ïë ìòå ïåéìò øúñá áùåéå
úàéöé àéäù àáì ãéúòìäñåëî àéäù ä÷úøðî äîç

äìâúé æàù åðééäã äéåñëî äìâúú ãéúòìå æ"äåòá åá
àîìòìëì íåöòå áø éåìéâá øéàéå çøæéå àéñëúàã

äîëçä ìö åìöá íéôôåúñîå æ"äåòá åá íéñåçäàåäù
úåáöòä êà :ì"ãå úéàøð äáåèå äøåà àìå ìö 'éçá
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צה '` xc` '` ycew zay mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äâàc ãeðãðå áöò ìkî Baì øäèì äöeòéä äöò ,äpäå§¦¥¥¨©§¨§©¥¦¦¨¤¤§¦§§¨¨
¯ ,àîìòc élnî,miinyb mipiprn¯ elôàållba zeb`cd ¦¦¥§¨§¨©£¦
¯ ,éðBæîe éiç éða,`lnzn `ed ,dl` mipipra mc`l xqgyk ¨¥©¥§¥

:`id jkl dvrde .zeavrae db`ca ,irah ote`aúàæ úòãeî©©Ÿ
¯ ìkìlkl xacd reci ©Ÿ

,cg`ì"æø øîàî9: ©£©©©
ìò CøánL íLk"§¥¤§¨¥©

¯ ,"'eë äáBhäjxan jk ©¨
."drxd lreLøôe¥§

¯ :àøîbadpeekd oi`y ©§¨¨
jxaldze`lr mb dkxa

,drxd lr mbe daehd
daehd lr dkxad oky
lre ,aihnde aehd" :`id
."zn`d oiic" : drxd
dlnd zernyn ,`l`

:`id "myk"éìea÷ì"§©¥
¯ ,"äçîNaz` lawl §¦§¨

,dgny ly dcn dze`a drxdúéìâpä äáBhä úçîN Bîk§¦§©©¨©¦§¥
¯ Bæ íb ék ,úéàøðåmd ,mirxd mirexi`d mb÷ø ,äáBèì §¦§¥¦©§¨©

¯ ,øNa éðéòì úéàøðå úéìâð dðéàLipira lkzqnd mc`d ¤¥¨¦§¥§¦§¥§¥¥¨¨
elbd aehd z` ze`xl leki epi` ,xyalke .dl` mirexi`a m

?dnl jk¯ àéä ék`ed ,dl` mirx mirexi`a melbd aehd ¦¦
¯ "àéñkúàc àîìò"î,xzei dlrpe xzqp ipgex mlern ¥¨§¨§¦§©§¨

¯ ,"àéìbúàc àîìò"î äìòîlLipgexd mlerdn dlrnly ¤§©§¨¥¨§¨§¦§©§¨
xyad ipir mby mixac mze`l drtydd d`a epnn ,ielbd

,mday aehd z` ze`xl zeleki¯ àeäL"ielbd mler"d ¤
ly drtydd z` bviin¯ ä"å,'d 'e zeize`dä"éåä íMî¦¥£¨¨

¯ ,àeä-Ceøa,d"e d"i :zeize` rax`n ixd akxen 'ied my ¨
milawn ,'ied my ly "d" "e" zepexg`d zeize`d izyne
,mzeige mzrtyd z` ,"`ilbz`c `nlr" ,miielbd zenlerd

¯ "àéñkúàc àîìò"å,miqeknd zenlerd¯ ,ä"é àeä §¨§¨§¦§©§¨
'ied myny "d"i" zepey`xd zeize`d izy z` mibviin10,

áeúkL eäæå11¯ ."'Bâå d"é epøqéz øLà øábä éøLà" : §¤¤¨©§¥©¤¤£¤§©§¤¨§

,'ied myny d"i zepey`xd zeize`d izy wx df weqta zexkfp
mlern mi`a mdy iptne ;'ied myny d"in mi`a mixeqid ,oky
ely xyad ipira ze`xl lbeqn mc`d oi` - xzei oeilre xzqp
ok mb md dl` mixeqi ,xac ly ezin`l j` .mday "aeh"d z`
"aeh"d :daxc` .daehl
epi`y ,xzei wenr ,xen`d
icil dzr `eal leki
.ybxen aeh ly ielb iehia

ì"æø eøîà ïëìå12ék §¨¥¨§©©¦
¯ íéøeqéa íéçîOä"©§¥¦§¦¦

øîBà áeúkä íäéìò13: £¥¤©¨¥
¯didi mxkyy:åéáäBàå§£¨

LîMä úàök§¥©¤¤
¯ ,"Búøeáâaxkyd ,oky ¦§¨

ly dxeva cinz ixd `ed
efi` - ,"dcn cbpk dcn"
yi ,`eti` ,zekiiy
ynyd z`vk"l
mi`xwp md recne ?mdixeqia mignyy dl`l xkyk ,"ezxeaba
mixeqidy ,epcnly dnl m`zda `l` - ?d"awd ly "eiade`"

"n ,xzei oeilre xzqp mlern mi`a`nlr`iqkz`coi` ,myn ,"
`wec m` ik ,dfdÎmlera dielb dxeva `eal leki "aeh"d
- drxk mi`xp mc`d ly xya ipiray ,mixeqi ly yeala
- ?mixeqia dl` miyp` migny recn :jk mixaqen mixacd
l` miaexw mzeidy ,jk lk dlecb `id d"awdl mzad`y iptn
d"awdl daxiwe - dfdÎmlerd iign xzei mdl xwi ,d"awd
mixeqid oiprae ,"`iqkz`c `nlr"a xzei dlecb dcna zniiw

n mi`admyd`xpd ,ipevigd yeala miaygzn md oi`y ,ixd .
ly drtydd - zeiniptd `ed mdipira xwirde ,aehÎ`lk
ynyd z`vk" :didi mxky mb ,okl ."`iqkz`c `nlr"
yny ik" :aezky enk ,"yny" `xwp 'ied my ,oky ."ezxeaba
,dilr xizqiy "obn,,l dkixv ynydy myk ,"miwl` 'ied obne
`xwpd ,'ied my mb jk - dxe` z` lawl xyt` i` eicrlae
myny drtydd z` xizqiy ,"yeal"l ,"obn"l jixv ,"yny"

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

íéøîà éèå÷éì
äðäåäöòãåðãðå áöò ìëî åáì øäèì äöåòéä

éðåæîå ééç éðá 'éôàå àîìòã éìéîî äâàã
úàæ úòãåîøáîù íùë ì"æø øîàî ìëìäáåèä ìò ê

äáåèä úçîù åîë äçîùá éìåá÷ì 'îâá åùøéôå 'åë
úéìâð äðéàù ÷ø äáåèì åæ íâ éë úéàøðå úéìâðä
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àîìòå ä"á ä"éåä íùî ä"å àåäù àééìâúàã àîìòî
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áåúëä íäéìò íéøåñéá íéçîùä éë ì"æøà ïëìå 'åâå
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ה'.9. משנה ט', פרק ברכות עשר 10.ראה וכוללות מכוונות הוי' שם של האותיות שארבעת מוסבר, ד', פרק התשובה", ב"אגרת
הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת כנקודה, שתבניתו הוי', שם של ה"יו"ד" וכו'): גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה, הספירות
- והשגה הבנה של ובהתגלות בהרחבה באה הקב"ה של שחכמתו אחרי ההבנה. בהרחבת באה שהיא לפני בהתעלמות, שהיא כפי

אות "הא". באות מרומזת היא - לגבי ÂÊבינה רק היא "בינה", של זו התגלות גם ברם, ולרוחב. לאורך התפשטות בתבניתה כוללת
בשביל  לא הם בכלל (מוחין הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד" אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין
דאתגליין" ב"עלמין גם למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו של כשההשפעה מכן, לאחר בלבד. דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת),
שרוצה  כאדם למשל וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות מרומזת היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן (המתוארים הגלויים העולמות -
ולכך  - לשכל) דיבור שבין לריחוק (בהתאם למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש בדיבור. לזולת חכמתו לגלות
הקב"ה  של הקדושות  מדותיו ששת על גם רומזת שש, במספר ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו , שתבניתה "ו", האות רומזת
שם  של "הא" באות מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - מלכות למדת עד השכל השפעת באה ידן שעל וכו'), תפארת גבורה, (חסד,

- "הא" : (בהשפעת ÙÒÓ·˘ÓÁ¯הוי' ומ"מלכות" וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמשה על המבוסס הדיבור, מקור על רומזת -
שייכות  הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, הגלויים. העולמות של דאתגליא", "עלמא של הנבראים כל נוצרים המדות)

דאתגליא". יב.11.ל"עלמא צד, א.12.תהלים כג, לא.13.יומא ה, שופטים
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íéøîà éèå÷éì
áéúëãë æ"äåòä ééç ìëî øúåé 'ä úáø÷ åúáäàîéë

úàù øúéá àéä 'ä úáø÷å 'åâå íééçî êãñç áåè
íù éë àéñëúàã àîìòá õ÷ ïéàì äìòîååæåò ïåéáç

åúøåáâá ùîùä úàöì äëåæ ïë ìòå ïåéìò øúñá áùåéå
úàéöé àéäù àáì ãéúòìäñåëî àéäù ä÷úøðî äîç

äìâúé æàù åðééäã äéåñëî äìâúú ãéúòìå æ"äåòá åá
àîìòìëì íåöòå áø éåìéâá øéàéå çøæéå àéñëúàã
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ד.14. סג, תהלים
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,"mixeqia migny"d zece` ,df wxta epcnly dnl xywda

siqedl ie`xd on - dgny jezn mixeqid z` milawny dl`
obz mzekf ,`yef iax iaxd mr yhixfnn cibndn ,xvw xetiq
,eita dvr zywae yhixfnn cibnd l` `a cg` icedi :epilr
cibnd eze` dptd .dgnyae dad`a mixeqi lawl cvik
ecinlz l` yhixfnn
`yef iax wicvd
icedi eze`yk .il`tip`n
iax ly ezvr ywae l`y
iax eilr lkzqd ,`yef
:el xn`e ddinza `yef
ji` ,l`ey dz` ilv`
- ?dad`a mixeqi lawl
,z`f zrcl leki ip` cvik
,`yef iax dpr ef daeyz ...mixeqi izlaq `l iiga mrt s`yk
oeekzd zn`a jkl ,ok`e .miax mixeqi eilr exary drya
`yef iax :`yef iax l` icedid z` eglya yhixfnn cibnd
md dl`y yibxd `l dligzklny ,mixeqia gny jk lk did
`l eininy xn` okle .mday "aeh"a wx yibxd `ed ,mixeqi
,mixeqia mpyiy "aeh"de zelrnd lk ixg` ,`l` .mixeqi laq
epeylk - didi ,epl ozep `edy "aeh"dy ,z"iydn miywan ep`

aeh" - iaxd lydlbpde d`xpdyegl mileki ep`y aeh - "
mipira eze`xle eze`eply.
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úåøéøîáøàáúð íùå à"îá åæ úò øàåáîëå úéúéîà
íää íéòåá÷ íéúòá åáì øáùðù øçà ãéî éë ë"âéæà

'ä éë äîéìù äðåîà ïéîàéå éøîâì åáìî áöòä øéñé
àéä åæå çåìñì áøå åúàèç øéáòäúéúéîàä äçîùä
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אדר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו עם המצורף אליו,

וברך לקחתי ואשיבנו, אשר יקוים מתאים למ"ש והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, 

וידוע הפירוש בזה שכשהם נזכרים הרי הם גם ונעשים.

שיהי' אורה ושמחה וששון ויקר, כדרשת רז"ל וגם כפשוטו.

בברכה לבשו"ט מתוך הצלחה מופלגה בעבוה"ק ובאופן דופרצת וגו'

מ. שניאורסאהן
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iax eilr lkzqd ,`yef
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ה'תש"גכה שבטיום ראשון

חומש: משפטים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: פרק כה. וזהו . . . 62 אח"כ.

לערנען בכל יום א פרשה חומש מיט פירש"י )זונטָאג ביז שני, מָאנטָאג ביז שלישי 
וכו'(, אמירת תהלים בכל יום, גומר זיין דעם תהלים שבת מברכים - דָאס דארף מען 

ָאּפהיטען, דָאס איז נוגע איהם, זיינע קינדער און קינדס קינדער.

ִני – ַעד  ִני", יֹום ׁשֵ "י )יֹום ִראׁשֹון – ַעד "ׁשֵ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ בּוַע, ֻחּמָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ָכל יֹום ּפָ ִלְלֹמד ּבְ
יד.  ְך ֵיׁש ְלַהְקּפִ ת ְמָבְרִכים – ַעל ּכָ ּבָ ׁשַ ים ּבְ ִהּלִ ָכל יֹום, ִלְגֹמר ֶאת ַהּתְ ים ּבְ ִהּלִ י" ְוכּו'(; ֲאִמיַרת ּתְ ִליׁשִ "ׁשְ

ֶזה נֹוֵגַע לֹו, ְלָבָניו ְוִלְבֵני ָבָניו.

ה'תש"גכו שבטיום שני

חומש: משפטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ואף שהאומר . . . עליו כנודע.

אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות, דער חוט המקשר חסידים איינעם 
מיט דעם אנדערען, און דער חוט המקשר רבי מיט חסידים און חסידים מיט רבי'ן. 
עס איז הן בדרך אור ישר הן בדרך אור חוזר, הָאט קיינע מחיצות ניט, און עס איז 

העכער פון דער הגבלה פון מקום וזמן.

ְוַהחּוט  ַעְצָמם,  ְלֵבין  יָנם  ּבֵ ֲחִסיִדים  ר  ֵ ַקּשׁ ַהּמְ ַהֲחִסידּות, ַהחּוט  ֲעבֹוַדת  ּבַ ים  ַהַחּיִ ִהיא רּוַח  ַאֲהָבה 
ם  ֶדֶרְך "אֹור חֹוֵזר" ]=ּגַ ּבְ ְוֵהן  ר",  ָיׁשָ ֶדֶרְך "אֹור  ּבְ ֵהן  י.  ָהַרּבִ ַוֲחִסיִדים ִעם  ֲחִסיִדים  י ִעם  ַרּבִ ר  ֵ ַהְמַקּשׁ

ַלת ָמקֹום ּוְזַמן. ד ֶהָחִסיד[; ֵאין ְלָכְך ׁשּום ְמִחּצֹות, ְוהּוא ַנֲעֶלה ֵמַהְגּבָ י ְוַגם ִמּצַ ד ָהַרּבִ ִמּצַ

ה'תש"גכז שבטיום שלישי

חומש: משפטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והן בבחי' . . . עבודת הצדקה.

ם,  ַנְפׁשָ ּבְ ם  ֲאָמָריו: ֲחִסיִדים ַהּקֹוְדִמים ָעׂשּו ֶהְסּכֵ ֶאָחד ִמּמַ ּבְ "ּב[ ּכֹוֵתב  י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
ִביַרת  ה ׁשְ ּנּו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ב ָלֶזה – לֹא ַיֲעׂשֶ ת ַהּלֵ ׁש לֹו ֵאיֶזה ָרצֹון ְוֶחְמּדַ ּיֵ ר, ַאְך ׁשֶ ּתָ ָבר ַהּמֻ ל ּדָ ּכָ ׁשֶ

ֲאָוה. ַהּתַ

ה'תש"גכח שבטיום רביעי

חומש: משפטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וכיוצא . . . לב ב"ה כנ"ל.

ם-טֹוב: ַעל-ׁשֵ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּבַ

 – ׂשֹוַנֲאָך   – ְרֶאה  ּתִ ַהּגּוף,  הּוא  ׁשֶ ָך  ּלְ ׁשֶ ַהֹחֶמר  ּבְ טֹוב  ִעּיּון  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ  – ֲחמֹור  ִתְרֶאה  י  ּכִ
אֹו –  ַחת ַמּשָׂ הּוא – רֹוֵבץ ּתַ ְרֶאה, ׁשֶ ֲעַגַעת ֶלֱאלֹקּות ְורּוָחִנּיּות. ְועֹוד ּתִ ְתּגַ ָמה ַהּמִ ׁשָ הּוא ׂשֹוֵנא ֶאת ַהּנְ ׁשֶ
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היום יום . . . צח
ִקּיּוָמם. ְואּוַלי ַיֲעֶלה  ל ּבְ ְך ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ְוַהּגּוף ִמְתַעּצֵ ְזַדּכֵ ּיִ רּוְך-הּוא ְלַהּגּוף ׁשֶ דֹוׁש-ּבָ ַתן ַהּקָ ּנָ ׁשֶ
ּבֹר ֶאת ַהָחְמִרּיּות,  ִסּגּוִפים ִלׁשְ ְתִחיל ּבְ י ִאם ּתַ ִליחּותֹו, ּכִ ם ׁשְ ּיּוַכל ְלַקּיֵ ְלָבְבָך – ְוָחַדְלּתָ ֵמֲעזֹוב לֹו – ׁשֶ ּבִ
ְולֹא  כֹו  ּוְלַזּכְ ַהּגּוף  ֶאת  ְלָבֵרר   – ִעמֹו  ֲעזֹוב  ּתַ ָעזֹוב   – ִאם  י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  אֹור  ּכֹן  ִיׁשְ ֶרְך  ַהּדֶ זֹו  ּבְ לֹא  ה  ִהּנֵ

ִסּגּוִפים. רֹו ּבְ ּבְ ְלׁשָ

ה'תש"גכט שבטיום חמישי

חומש: משפטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ויחוד . . . לב כמ"ש במ"א.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל געזָאגט:  פירש"י אויף  חומש איז  יינה של תורה, 
פותח הלב ומגלה אהבה ויראה עצמיות, פירש"י אויף  גמרא איז  פותח המוח ומגלה 

שכל עצמי.

ה ַאֲהָבה  ב ּוְמַגּלֶ ל ּתֹוָרה, ּפֹוֵתַח ַהּלֵ ׁש הּוא ֵייָנּה ׁשֶ "י ַעל ֻחּמָ רּוׁש ַרׁשִ ַעם: ּפֵ ֵקן ָאַמר ּפַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ֶכל ַעְצִמי. ה ׂשֵ ָמָרא ּפֹוֵתַח ַהּמַֹח ּוְמַגּלֶ "י ַעל ּגְ רּוׁש ַרׁשִ ְוִיְרָאה ַעְצִמּיֹות. ּפֵ

ה'תש"גל שבט, ר"חיום ששי

חומש: משפטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ובזה . . . שעה כנ"ל.

"ץ ]=ָהַרב  ּבַ ֶהם. מֹוִרי ָהַרׁשְ ּלָ ֶדת ׁשֶ בּו יֹום ּבֹוָאם ִלְליּוּבַאִוויְטׁש ְליֹום ֻהּלֶ ְ ה ֲחִסיִדים ִחּשׁ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
ַנת תר"ח,  ׁשְ ִטים  ּפָ ִמׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ י  ִ ּשׁ ׁשִ ְליֹום  אֹור  ִלְליּוּבַאִוויְטׁש  ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ א  ּבָ ַצְלֵאל[  ּבְ מּוֵאל  ׁשְ

ַמח  ְלַה"ּצֶ ִנְכַנס  ר  ֲאׁשֶ ָעה  ָ ּשׁ ּבַ ּה  ּבָ ין  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  ן  ּוְמַכּוֵ ְיָלה,  ַהּלַ אֹותֹו  ל  ּכָ ֵער  ָהָיה  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ּוְבָכל 
ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ּפַ ֶצֶדק" ּבַ

ה'תש"גא אדר א, שר"חשבת

חומש: משפטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק כו. ברם . . . העצם כנ"ל.

ְמִסיַרת  "ּבִ  – ַאַחר"  ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ָלה",  ּכֵ ְמׁשַ ִתְהֶיה  "לֹא  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ְפִניִמית ַעְצמּותֹו". בֹות הּוא "ּבִ י ּתֵ רּוׁש ָהָראׁשֵ ֶנֶפׁש בפ"ע". ּפֵ

ָלּה  ֵיׁש  ה,  ְלַמּטָ יִריָדָתּה  ּבִ ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ ה  ִהּנֵ ָעֶרב".  ֲעֵדי  ְוַלֲעבֹוָדתֹו  ְלָפֳעלֹו,  ָאָדם  "ֵיֵצא  ִתיב:  ּכְ
רּום  ֵמי  ְ ּשׁ ּבִ ֵמֲעִמיָדָתּה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ יִציַאת  ּדִ ְלָפֳעלֹו",  ָאָדם  "ֵיֵצא  ְוֶזהּו  ּוְפָרִטּיֹות,  ָלִלּיֹות  ּכְ ְמָלאכֹות 
ֲהִמית, הּוא  ְבִעית ְוַהּבַ גּוף ְוֶנֶפׁש ַהּטִ ׁש ּבְ א ַעד ּבֹוָאּה ְלִהְתַלּבֵ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ מֹות ִויִריָדָתּה ִמּדַ ׁשָ אֹוַצר ַהּנְ ּבְ
אֹור  יר ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ָלִלּיֹות, ְלַהְגּבִ ָלאכֹות ַהּכְ ּמְ ִביל "ָאָדם ְלָפֳעלֹו" - ּבַ ׁשְ ּבִ
ּמִֹחין  ָרִטית ּבַ ָמה ֵיׁש ָלּה ֲעבֹוָדה ּפְ ָכל ְנׁשָ ָרִטית, ּדְ ִהיא ְמָלאָכה ַהּפְ ּתֹוָרה ְוֵנר ִמְצָוה, "ְוַלֲעבֹוָדתֹו" - ׁשֶ
ַלֲעׂשָֹתם".  תּוב "ַהּיֹום  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַלֲעׂשֹות,  ְזַמן  ֵיׁש  עֹוד  ּבְ ָעֶרב" –  ְוִעְנָיָנּה.. "ֲעֵדי  ִטְבָעּה  ִפי  ּכְ ּדֹות  ּוַבּמִ
ה  ָמה ְלַמּטָ ׁשָ ה ַעל ְיֵדי ְיִריַדת ַהּנְ ֲעׂשֶ ּנַ ה ׁשֶ ָללּות ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ָקִאי ַעל ּכְ תּוב . . ּדְ אּור ַהּכָ ּוְבֹעֶמק ָהִעְנָין, ּבֵ
א  עֹוָלם ַהּבָ ּגּוף, "ְלָפֳעלֹו", ִהיא עֹוֶסֶקת ּבָ ת ּבַ ׁשֶ ה ְמֻלּבֶ ָמה ִמְהיֹוָתּה ְלַמּטָ ׁשָ "ֵיֵצא ָאָדם", ְדַבֲעלֹות ַהּנְ ּדְ
ָאֳהֵלי ּתֹוָרה.  ם ַמְכִניִסים אֹותֹו ּבְ ם ׁשָ ים ַלּתֹוָרה, ּגַ ה, ְוִאם ָהָיה קֹוֵבַע ִעּתִ עֹוָלם ַהּזֶ קּוָתּה ּבָ ֹאֶפן ִהְתַעּסְ ּבְ
ִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי ַעד  עֹוֶלה ּבְ תֹו "ֲעֵדי ָעֶרב", ׁשֶ ה ֲעִלּיָ ָראּוי, ָאז ִהּנֵ ֲעבֹוָדתֹו ּכָ "ְוַלֲעבֹוָדתֹו", ִאם ָעַסק ּבַ

רּוְך הּוא. ַעְצמּות ֵאין סֹוף ּבָ ַהּנַֹעם ְוָהֲעֵרבּות ּדְ
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ה'תשע"ד  שבט כ"ה ראשון יום 'מין'? מיהו
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.äðeîz§¨
שיש  התורה פסוקי את למקרא' חמש 'בן מלמדים כאשר
הגדולה' 'יד החזקה', 'יד כגון הקב"ה של תארים בהם
חזקות  או גדולות בידיים שמדובר מבין הילד וכדומה,

גשמיות. לידיים הכוונה תפיסתו לפי אבל מאוד,
שהקב"ה  האמונה את סותרת, זו שהבנה כיון ולכאורה,
לימודו  יתחיל שכך יתכן איך הגוף, דמות לא ואף גוף אינו

אמת'? ב'תורת הילד של
והביאור:

ה'יד  או הגדולה' ה'יד את לעצמו מתאר הילד כאשר
לאמת, מנוגד לימודו אין גשמית, כיד הקב"ה של החזקה'
אינו  האדם ידי של שהכוח כשם כי ומבין יודע ילד גם כי
גם  כך הנשמה, של והחיות הכוח אלא ובעצמות בבשר

לגודל  הכוונה אין הקב"ה של ה'ידים' על מדברים כאשר
שבהם. הרוחני לכוח אלא גשמי, וחוזק

הבנתו  כאשר אך קטן לילד רק מתאימה זו הבנה ואמנם,
מכל  לגמרי מופשט שהקב"ה מבין הוא וגדלה הולכת

התורה. בפנימיות שמבואר כפי גשמיות,
לזה  קרא "למה הרמב"ם: דברי על השיג הראב"ד והנה,
גדולים  וכמה מין? תמונה"] ובעל גוף "שהוא [האומר
שראו  מה לפי המחשבה, בזו הלכו ממנו וטובים
פה  על לתמוה יש משנה': ה'כסף עליו וכתב במקראות".
תמונה  ובעל גוף שהוא לאומרים יקרא איך [הראב"ד] קדוש

וטובים'"? 'גדולים
וטובים" ה"גדולים שאכן הראב"ד כוונת האמור לפי אך
הצד  את מבטאים לא שבמקראות הגשמיים שהתארים הבינו

הרוחני. והכח החיות את אלא הגשמי,
(79 'nr ,eh zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  שבט כ"ו שני יום וחשדהו  כבדהו

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰øîBà ,íéøLk ãLBçäå§©¥§¥¦¥
Lé éëå ?Bì éúéNò äî :øîBà àeäL éôì ,àèç BðéàL Baìa§¦¤¥¥§§¦¤¥¤¨¦¦§¦¤
äfL òãBé Bðéà àeäå ;äNò àì Bà äNò ànL ãLç àlà íL̈¤¨£¨¤¨¨¨Ÿ¨¨§¥¥©¤¤

.äøáò ìòák Bzòãa øLk íãà íéNnL ,ïBò̈¤¥¦¨¨¨¥§©§§©©£¥¨
חז"ל לדברי סותרים הדברים פ"ט)לכאורה רבתי כלה :(מסכת

כרבן  מכבדן והוי כלסטים, בעיניך אדם כל יהא "לעולם
בחשד  לנהוג יש אדם לכל הכבוד עם יחד כלומר, גמליאל".
חטא! נחשב מבוסס שאינו שחשד נאמר כאן ואילו כלפיו,

לומר: ויש
מה  אומר שהוא "לפי בלשונו הרמב"ם האריך לכך

חשד אלא שם יש וכי לו dyrעשיתי `l e` dyr `ny,"
חשד  הוא כי האיסור, בכלל הוא לשעבר על שחשד להדגיש

מותר. להבא ביחס חשד אך לצורך, שלא
לומר: יתכן ועוד

המוחזק  אדם על רק הוא בכשרים לחשוד האיסור
בחשדנות  לנהוג מותר מכירו שאינו אדם כלפי אך בכשרות,

המלך) .(עבודת

המשניות בפירוש מ"ה)אמנם פ"א "כי (יומא הרמב"ם: כתב
רעה מחשבה ולחשוב לחשוד בתורתנו epipryאסור mc` lr

wteqn במי רק ולא באדם, לחשוד אין מספק שאף הרי ,"
במשנה שנינו הרי ועוד, ככשר. ו)שמוחזק א, דן (אבות "והוי

mc`dאת lk יהא "לעולם לכלל סותר זה והרי זכות", לכף
כלסטים"! בעיניך אדם כל

חסידים תתרפח)ובספר בעיניך (סי' אדם כל "יהא כתב:
בכשרים  החושד חכמים שאמרו ומה ממנו, לשמור כליסטים
היינו  ישמור", ממנו לשמור אבל בפה, שחושד מי זה לוקה
בלבו, כשחושד ולא בפיו החשד את שמביע הוא שהאיסור

כשר אדם "שמשים הוא שהאיסור כתב הרמב"ם ezrcaאך
עבירה". כבעל

חושד  כאשר הוא האיסור הרמב"ם לדעת כי לומר, ויש
ממונו  את שמסתיר כגון זהירות נוהג רק אם אך בלבו,
אדם  כל יהא "לעולם נאמר זה ועל איסור, בכך אין מפניו,
כמפני  זר אדם מפני ייזהר שלמעשה היינו כליסטים" בעיניך

עבירה לבעל יחשבו לא זאת עם אך השנה)ליסטים, .(לתשובת

ה'תשע"ד  שבט כ"ז שלישי יום אענה' ואני יקראו 'טרם

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰úìòî älòî änk©¨§ª¨©£©
àeä íBiäå ...ìàøNé éäìà 'äî ìcáî äæ äéä Lîà ¯ äáeLzä©§¨¤¤¨¨¤ª§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥§©

.ãiî äðòðå ÷òBö ...äðéëMa ÷aãîª§¨©§¦¨¥§©£¤¦¨
הקודמת מקרבת (ה"ו)בהלכה "התשובה הרמב"ם כתב

משוקץ  המקום לפני שנוי זה היה אמש הרחוקים. את
וידיד". קרוב ונחמד אהוב הוא והיום ותועבה ומרוחק

' תשובה שבעל לכך הסיבה cinולכאורה, dprpe wrev היא '
לא  ומדוע לקב"ה, וידיד' קרוב ונחמד 'אהוב היותו בגלל

ובהלכה  עצמו בפני כענין אלא שם הרמב"ם זאת הביא
נפרדת?

והביאור:
התשובה: במעלת דרגות שתי כאן מפרט הרמב"ם

תשובה "גדולה כותב: ו האדם zaxwnyבהלכה את
קרוב  ונחמד אהוב "הוא זה קירוב ידי ועל לשכינה",
"אמש  יותר נעלית בדרגה מדובר ז בהלכה ואילו וידיד",

הוא מה'...והיום מובדל זה לא wacenהיה היינו בשכינה",



צט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  שבט כ"ה ראשון יום 'מין'? מיהו

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰íéàø÷pä ïä äMîç£¦¨¥©¦§¨¦
ìòáe óeâ àeäL ìáà ,ãçà ïBaø íL LiL øîBàäå ...íéðéî¦¦§¨¥¤¥¨¦¤¨£¨¤©©

.äðeîz§¨
שיש  התורה פסוקי את למקרא' חמש 'בן מלמדים כאשר
הגדולה' 'יד החזקה', 'יד כגון הקב"ה של תארים בהם
חזקות  או גדולות בידיים שמדובר מבין הילד וכדומה,

גשמיות. לידיים הכוונה תפיסתו לפי אבל מאוד,
שהקב"ה  האמונה את סותרת, זו שהבנה כיון ולכאורה,
לימודו  יתחיל שכך יתכן איך הגוף, דמות לא ואף גוף אינו

אמת'? ב'תורת הילד של
והביאור:

ה'יד  או הגדולה' ה'יד את לעצמו מתאר הילד כאשר
לאמת, מנוגד לימודו אין גשמית, כיד הקב"ה של החזקה'
אינו  האדם ידי של שהכוח כשם כי ומבין יודע ילד גם כי
גם  כך הנשמה, של והחיות הכוח אלא ובעצמות בבשר

לגודל  הכוונה אין הקב"ה של ה'ידים' על מדברים כאשר
שבהם. הרוחני לכוח אלא גשמי, וחוזק

הבנתו  כאשר אך קטן לילד רק מתאימה זו הבנה ואמנם,
מכל  לגמרי מופשט שהקב"ה מבין הוא וגדלה הולכת

התורה. בפנימיות שמבואר כפי גשמיות,
לזה  קרא "למה הרמב"ם: דברי על השיג הראב"ד והנה,
גדולים  וכמה מין? תמונה"] ובעל גוף "שהוא [האומר
שראו  מה לפי המחשבה, בזו הלכו ממנו וטובים
פה  על לתמוה יש משנה': ה'כסף עליו וכתב במקראות".
תמונה  ובעל גוף שהוא לאומרים יקרא איך [הראב"ד] קדוש

וטובים'"? 'גדולים
וטובים" ה"גדולים שאכן הראב"ד כוונת האמור לפי אך
הצד  את מבטאים לא שבמקראות הגשמיים שהתארים הבינו

הרוחני. והכח החיות את אלא הגשמי,
(79 'nr ,eh zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  שבט כ"ו שני יום וחשדהו  כבדהו

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰øîBà ,íéøLk ãLBçäå§©¥§¥¦¥
Lé éëå ?Bì éúéNò äî :øîBà àeäL éôì ,àèç BðéàL Baìa§¦¤¥¥§§¦¤¥¤¨¦¦§¦¤
äfL òãBé Bðéà àeäå ;äNò àì Bà äNò ànL ãLç àlà íL̈¤¨£¨¤¨¨¨Ÿ¨¨§¥¥©¤¤

.äøáò ìòák Bzòãa øLk íãà íéNnL ,ïBò̈¤¥¦¨¨¨¥§©§§©©£¥¨
חז"ל לדברי סותרים הדברים פ"ט)לכאורה רבתי כלה :(מסכת

כרבן  מכבדן והוי כלסטים, בעיניך אדם כל יהא "לעולם
בחשד  לנהוג יש אדם לכל הכבוד עם יחד כלומר, גמליאל".
חטא! נחשב מבוסס שאינו שחשד נאמר כאן ואילו כלפיו,

לומר: ויש
מה  אומר שהוא "לפי בלשונו הרמב"ם האריך לכך

חשד אלא שם יש וכי לו dyrעשיתי `l e` dyr `ny,"
חשד  הוא כי האיסור, בכלל הוא לשעבר על שחשד להדגיש

מותר. להבא ביחס חשד אך לצורך, שלא
לומר: יתכן ועוד

המוחזק  אדם על רק הוא בכשרים לחשוד האיסור
בחשדנות  לנהוג מותר מכירו שאינו אדם כלפי אך בכשרות,

המלך) .(עבודת

המשניות בפירוש מ"ה)אמנם פ"א "כי (יומא הרמב"ם: כתב
רעה מחשבה ולחשוב לחשוד בתורתנו epipryאסור mc` lr

wteqn במי רק ולא באדם, לחשוד אין מספק שאף הרי ,"
במשנה שנינו הרי ועוד, ככשר. ו)שמוחזק א, דן (אבות "והוי

mc`dאת lk יהא "לעולם לכלל סותר זה והרי זכות", לכף
כלסטים"! בעיניך אדם כל

חסידים תתרפח)ובספר בעיניך (סי' אדם כל "יהא כתב:
בכשרים  החושד חכמים שאמרו ומה ממנו, לשמור כליסטים
היינו  ישמור", ממנו לשמור אבל בפה, שחושד מי זה לוקה
בלבו, כשחושד ולא בפיו החשד את שמביע הוא שהאיסור

כשר אדם "שמשים הוא שהאיסור כתב הרמב"ם ezrcaאך
עבירה". כבעל

חושד  כאשר הוא האיסור הרמב"ם לדעת כי לומר, ויש
ממונו  את שמסתיר כגון זהירות נוהג רק אם אך בלבו,
אדם  כל יהא "לעולם נאמר זה ועל איסור, בכך אין מפניו,
כמפני  זר אדם מפני ייזהר שלמעשה היינו כליסטים" בעיניך

עבירה לבעל יחשבו לא זאת עם אך השנה)ליסטים, .(לתשובת

ה'תשע"ד  שבט כ"ז שלישי יום אענה' ואני יקראו 'טרם

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰úìòî älòî änk©¨§ª¨©£©
àeä íBiäå ...ìàøNé éäìà 'äî ìcáî äæ äéä Lîà ¯ äáeLzä©§¨¤¤¨¨¤ª§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥§©

.ãiî äðòðå ÷òBö ...äðéëMa ÷aãîª§¨©§¦¨¥§©£¤¦¨
הקודמת מקרבת (ה"ו)בהלכה "התשובה הרמב"ם כתב

משוקץ  המקום לפני שנוי זה היה אמש הרחוקים. את
וידיד". קרוב ונחמד אהוב הוא והיום ותועבה ומרוחק

' תשובה שבעל לכך הסיבה cinולכאורה, dprpe wrev היא '
לא  ומדוע לקב"ה, וידיד' קרוב ונחמד 'אהוב היותו בגלל

ובהלכה  עצמו בפני כענין אלא שם הרמב"ם זאת הביא
נפרדת?

והביאור:
התשובה: במעלת דרגות שתי כאן מפרט הרמב"ם

תשובה "גדולה כותב: ו האדם zaxwnyבהלכה את
קרוב  ונחמד אהוב "הוא זה קירוב ידי ועל לשכינה",
"אמש  יותר נעלית בדרגה מדובר ז בהלכה ואילו וידיד",

הוא מה'...והיום מובדל זה לא wacenהיה היינו בשכינה",
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ומתאחד  מתדבק אף אלא לשכינה קרוב שנעשה בלבד זו
בה.

'צועק  תשובה שבעל זו, מעלה הרמב"ם מביא ולכן
הוא cinונענה בה התשובה (בדרגת השנייה בהלכה ,'

'dpikya wacen:('
אף  הרי לקב"ה, האדם בין ודביקות אחדות אין עוד כל
להיות  עדיין יכולה מתקבלת, ותפילתו אליו 'קרוב' שהוא
'מודבק  כשהוא אך ל'מענה', ה'צעקה' בין זמן שהיית

נענה הוא הרי כלל.cinבשכינה' שיהוי ללא
בחינות  שתי הן התשובה בעניין אלו דרגות ושתי

ד: בהלכה הרמב"ם שפירט מאהבה' 'תשובה במדריגת
האדם  את 'שמקרבת התשובה שהיא הראשונה, הדרגה
לא  כאילו הבורא לפני הוא ונחמד "אהוב ודרכה לשכינה'

בבחינת היא - מעולם" מתחילתו"wicvחטא עוונו "שנעקר
א) פו, יומא .(רש"י

בשכינה' 'מודבק הוא שעלֿידה השניה הדרגה ואילו
ב  רק daeyzישנה lra לו נעשין ש'זדונות גם ופועלת

שלא  אלו ממעלת גדולה "מעלתן - זו מעלה ומצד כזכיות',
מעולם". חטאו

(92 'nr ,k zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  שבט כ"ח רביעי יום וברכותיה  שמע קריאת

:‚È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰àø÷ ÷ôñ̈¥¨¨
äéðôì Cøáîe ,àøB÷å øæBç Z àø÷ àì ÷ôñ òîL-úàéø÷§¦©§©¨¥Ÿ¨¨¥§¥§¨¥§¨¤¨
äéðôì Cøa íà Bì ÷tzñðå ,àøwL òãé íà ìáà .äéøçàìe§©£¤¨£¨¦¨©¤¨¨§¦§©¥¦¥©§¨¤¨

.Cøáîe øæBç Bðéà Z Cøá àì Bà äéøçàìe§©£¤¨Ÿ¥©¥¥§¨¥
אם  ספק יש כאשר ולכן מדרבנן, הן שמע קריאת ברכות
קריאת  אך לקולא', דרבנן 'ספיקא כי לברך צריך אין בירך
אלא  לחומרא, הולכים ובספק מדאורייתא היא שמע

בברכותיה. אותה אומר שמע, לקרוא וצריך שמאחר
מילה בהלכות ביאור: ה"ו)וצריך הרמב"ם (פ"ג פסק

ספ  זכר (ספק מילה ש'אנדרוגינוס' כי מספק נימול נקבה) ק
היא  הברכה כי מילתו על מברכים אין אך מדאורייתא, היא
אם  המסתפק כאן ומדוע לקולא'. דרבנן ו'ספיקא מדרבנן
היא  הקריאה רק והרי ומברך, קורא שמע קריאת קרא

מדרבנן? היא והברכה מדאורייתא
הרשב"א כאן)ותירץ בכס"מ הובא שכ, סי' כך (שו"ת "מעיקרא :

עם  לכתחילה לקרות חייב קורא שהוא דכל תקנה, היתה
מספק. היא עצמה שהקריאה אע"פ ברכותיה"

לקיום  המצוות ברכות שבין היחס בין הבדל יש כלומר,

בשאר  לברכותיה: שמע קריאת שבין ליחס המצווה
בפני  ענין אלא המצווה מקיום חלק אינה הברכה המצוות,
בקיום  חסר לא יברך ולא המצוה את יקיים אם ואף עצמו,
חלק  הן שהברכות תיקנו שמע בקריאת אך המצווה,
מצוות  בעצם (מדרבנן) לו חסר בירך לא ואם מהמצווה,

שמע. קריאת
הברכה  ועל המצווה על דנים המצוות בשאר ולכן,
מחמירים  מדאורייתא שהיא המצווה לגבי ובספק בנפרד,
שמע  קריאת לגבי אך מקילים, מדרבנן שהיא הברכה ולגבי

כאחד הברכות ועל הקריאה על שיעורים דנים רשימות (ראה

ו) ע' ברכות .(סולובייצ'יק)
מבואר  לברכותיה שמע קריאת בין המהותי והקשר

החסידות פמ"ט)בתורת הוא (תניא שמע קריאת של ענינה :
וכדי  יצריך", "בשני – לבבך" בכל אלוקיך ה' את "ואהבת
להתבונן  יש היצרֿהרע, ידי על גם ה' לאהבת להגיע
'יוצר  בברכת כמתואר להקב"ה וביטולם המלאכים בגדלות
עלינו  שכינתו ומשרה אלו כל את הקב"ה מניח וכיצד אור',

עולם'. 'אהבת בברכת כמתואר

ה'תשע"ד  שבט כ"ט חמישי יום בתפילה? נשים חייבות מדוע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰úåöî¦§©
.'íëéäìà éé úà ízãáòå' :øîàpL ,íBé ìëa ìltúäì äNò£¥§¦§©¥§¨¤¤¡©©£©§¤¤§¨¡Ÿ¥¤

מן  מצותֿעשה היא יום בכל תפילה הרמב"ם, לדעת
והרמב"ן ה)התורה. מ"ע המצוות ספר מדרבנן (על שהיא סובר

הגמרא  מדברי הרמב"ם על א)ומשיג כא, קרי (ברכות שבעל
אבל  דאורייתא, שהיא משום (בהרהור) שמע קריאת קורא

מדרבנן. התפילה כי מתפלל אינו
קרי  שבעל הגמרא דברי כוונת משנה': ה'כסף ומבאר
שלוש  התפילה נוסח לפי מתפלל שאינו היא מתפלל אינו
אבל  התורה", מן התפילות מנין "אין כי ביום, פעמים

מדאורייתא. וזאת ביום אחת פעם קצרה תפילה מתפלל
שחרית  התפלל ולא הנאנס הרמב"ן: הקשה ועוד
אפילו  התפלל אם שספק היינו מנחה, התפלל אם ומסתפק
וצריך  דאורייתא ספק זהו הרמב"ם לדעת - אחת תפילה

בגמרא והרי ולהתפלל, אם (שם)לחזור ספק שבכל נאמר

מדרבנן"! שהיא "מפני ומתפלל חוזר אינו התפלל
לא  שמא מסתפק אם אכן, מיישב: משנה' וה'כסף
ומה  ולהתפלל, לחזור צריך אחת, תפילה אפילו התפלל
תפילה  כבר התפלל כאשר זהו ומתפלל חוזר שאינו שאמרו

שנייה. תפילה התפלל אם הוא והספק אחת,
אסתר' שם)וה'מגילת המצוות ספר לשיטת (על ראיה הביא

ויטאל דוד מוהר"ר בשם תורה)הרמב"ם כתר :(בס'
שם)בגמרא משום (ברכות בתפילה חייבות שנשים נאמר

זמן  לה שאין היינו גרמא', הזמן 'שאין מצותֿעשה שהיא
השחר  "תפילת כי קבוע זמנה שמדרבנן אף התורה מן קבוע

חצות" א).עד כו, איך (שם מדרבנן, היא תפילה מצות ואם
שהזמן  'מצותֿעשה זו מדרבנן הרי בתפילה, נשים חייבו
וכיון  מדאורייתא, היא התפילה שחיוב מכאן אלא גרמא'?

בה. חייבות נשים קבוע זמן לה אין התורה שמן
שקבעו  התפילה זמני זו: ראיה דחה אסתר' ה'מגילת אך
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משום  הוא בתפילה הנשים חיוב כי לעיכובא, אינם חכמים
רחמים". זמן היא עת "ובכל רחמים בקשת היא שתפילה

סי'והאחרונים א"ח אברהם שם)(מגן הזקו אדמו"ר סק"ב, נקטו קו
סופרים". מדברי היא תפילה מצות "שעיקר הסוברים כדעת

הזקן  אדמו"ר מבאר גרמא' שהזמן 'מצותֿעשה שזו ואף
- המגילתֿאסתר) מדברי שונה אותן (באופן חייבו כן פי על "אף

רחמים". בקשת היא ותפילה הואיל ומנחה, שחרית בתפילת

ה'תשע"ד  שבט ל' שישי יום בלילה  רק לא – ערבית תפילת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰Bì-Léå§¤
íã÷ ,úaL-áøòa úaL-éìéì ìL úéáøò úlôz ìltúäì§¦§©¥§¦©©§¦¤¥¥©¨§¤¤©¨Ÿ¤
éôì ,úaLa úaL-éàöBî ìL úéáøò ìltúé ïëå .änçä ò÷LzL¤¦§©©©¨§¥¦§©¥©§¦¤¨¥©¨§©¨§¦

.dpîæa ïé÷c÷ãî ïéà ,úeLø úéáøò úlôzL¤§¦©©§¦§¥§©§§¦¦§©¨
להתפלל  שניתן לבאר כדי למה משנה': ה'לחם והקשה
ערבית  שתפילת לטעם הרמב"ם נזקק הלילה קודם ערבית

בגמרא והרי בזמנה, מדקדקים ואין א)רשות כז, מבואר (ברכות
שזמן  יהודה רבי דעת על שסומכים משום הוא שהטעם
לפני  ורבע (שעה המנחה' 'פלג עד הוא המנחה תפילת

ערבית? זמן מתחיל ואילך ומשם השקיעה)
רש"י דברי על להעיר יש של)וכן ד"ה שם שההיתר (ברכות

כאשר  הוא יום מבעוד שבת ליל של ערבית תפילת להתפלל
טעם  הרי ולכאורה, יום. מבעוד השבת את עליו מקבל
השקיעה, לפני מתחיל התפילה שזמן משום הוא ההיתר
זה, מטעם יום מבעוד ערבית להתפלל יכול חול ביום ואף
השבת? את עליו מקבל כי הוא שהטעם רש"י אומר ומדוע

והביאור:
של תפילה היא שבת ליל של ערבית שהרי zayתפילת ,

אף  כן, ואם במנוחתנו'. ו'רצה קדשת' 'אתה בה אומרים
זו  אין עדיין ערבית, תפילת זמן מתחיל המנחה שמפלג
רש"י  מוסיף לכן שבת? של תפילה להתפלל יכול ואיך שבת
השבת  קדושת עליו חלה השבת, את עליו וקיבל שמאחר

שבת. תפילת להתפלל ויכול
שבת' 'תוספת המושג עצם על חולק הרמב"ם (כמו אך

ה"ג) פ"ה שבת הל' משנה הכסף לקבל שכתב אפשרות אין ולדעתו
כבר  אמנם השאלה: חוזרת ולשיטתו יום, מבעוד השבת את
יתפלל  ואיך שבת זו אין עדיין אך ערבית, תפילת זמן הגיע

שבת? תפילת
ערבית  שתפילת משום הוא שהטעם הרמב"ם כתב לכן
יכול  כך שמשום כוונתו ואין בזמנה, מדקדקים ואין רשות
זמן  הגיע לא עדיין אם כי זמנה, קודם ערבית להתפלל
שזמן  משום אלא ערבית, תפילת זו אין ערבית תפילת
אלא  בגמרא, כמבואר המנחה מפלג הוא ערבית תפילת
תפילה  להתפלל יוכל איך ביאור צריך עדיין שמכלֿמקום
אין  רשות, והיא שמאחר כתב כך ועל שבת, קודם שבת של

בכך. מדקדקים

ה'תשע"ד  א' אדר א' קודש שבת המחשבה  שכר

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰àìå§Ÿ
.åéúôNa íéøácä Czçî àlà ,Baìa ìltúé¦§©¥§¦¤¨§©¥©§¨¦¦§¨¨

אמוראים ב)נחלקו כ, שמע (ברכות קריאת לענין האם
ערוך' ב'שולחן ונפסק לא, או כדיבור דינו בלב (או"ח הרהור

יצא) ד"ה שם ביה"ל וראה ס"ג ס"ב כתב סי וכן כדיבור. אינו שהרהור
בשולחנו ס"ג)אדה"ז שהרהור (שם יצא, לא בליבו קראה "אם

כדיבור". אינו
אברהם' ה'מגן כתב תפילה ב')ולעניין ס"ק ק"א סי' (או"ח

שהרהור  נאמר אם אף בהרהור חובה ידי ויוצאים שיתכן
בכל  "ולעבדו מהפסוק נלמד תפילה שדין כיון כדיבור, אינו
זו  אומר הוי בלב, שהיא עבודה "איזו חז"ל ודרשו לבבכם"

א)תפילה" ב, ת (תענית הדבר כן ואם הלב,. בכוונת לוי
בהרהור, יוצאים שאין הסיק אך מחשבות. יודע והקב"ה

שיטבול עד להתפלל לו שאסור קרי מבעל לדבר (לעיל וראיה

ה"ד) בליבו,פ"ד התפילה את שיהרהר תיקנו שלא ומכך ,
חובת  ידי יוצאים שאין מכאן מוכח לו, מותר הרהור שהרי

למעלה". מעורר "הקול ורק בהרהור תפילה
יכול  אינו אחר אונס או חולי שמחמת מי לגבי אך

הזקן אדמו"ר כתב בפיו, ס"ג)להתפלל ס"ב סי' שיש (או"ח
מדברי  שחיובו לדבר התורה מן שחיובו דבר בין לחלק

סופרים:
המזון  וברכת שמע כקריאת התורה, מן הוא החיוב אם
לו  יש באמירה אלא חובה ידי יוצא שאינו פי על "אף -
אין  אם קרי... לבעל חכמים שהצריכו "כמו בליבו", להרהר
מן  והיא הואיל המזון, ברכת בלבו שיהרהר לטבול מים לו

סי'התורה" ס"ג)(שם סופרים קפ"ה מדברי שחיובו דבר אבל .
ידי  יוצא שאינו כיון הדין... מן בלבו להרהר צריך "אינו -
להרהר  לו יש כן פי על שאף אלא בהרהור. הברכות חובת
שכר  לו ליתן ללבב, יראה ה' כי בה שנתחייב הברכה

.(שם)המחשבה"
התניא לספר אחרון' הקורא)וב'קונטרס איך להבין כתב (ד"ה

למטה, האור נמשך לא דיבור ללא בהרהור כי שאף אדה"ז
כי  חובתו, ידי יצא לא שמע קריאת באותיות המהרהר ולכן
מכלֿמקום  למטה", עליונים אורות "להמשיך היא החובה
נשמתו  בשורש מקושר בהרהור אפילו בתורה העוסק

עילאה'. ל'חכמה למעלה,
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ומתאחד  מתדבק אף אלא לשכינה קרוב שנעשה בלבד זו
בה.

'צועק  תשובה שבעל זו, מעלה הרמב"ם מביא ולכן
הוא cinונענה בה התשובה (בדרגת השנייה בהלכה ,'

'dpikya wacen:('
אף  הרי לקב"ה, האדם בין ודביקות אחדות אין עוד כל
להיות  עדיין יכולה מתקבלת, ותפילתו אליו 'קרוב' שהוא
'מודבק  כשהוא אך ל'מענה', ה'צעקה' בין זמן שהיית

נענה הוא הרי כלל.cinבשכינה' שיהוי ללא
בחינות  שתי הן התשובה בעניין אלו דרגות ושתי

ד: בהלכה הרמב"ם שפירט מאהבה' 'תשובה במדריגת
האדם  את 'שמקרבת התשובה שהיא הראשונה, הדרגה
לא  כאילו הבורא לפני הוא ונחמד "אהוב ודרכה לשכינה'

בבחינת היא - מעולם" מתחילתו"wicvחטא עוונו "שנעקר
א) פו, יומא .(רש"י

בשכינה' 'מודבק הוא שעלֿידה השניה הדרגה ואילו
ב  רק daeyzישנה lra לו נעשין ש'זדונות גם ופועלת

שלא  אלו ממעלת גדולה "מעלתן - זו מעלה ומצד כזכיות',
מעולם". חטאו

(92 'nr ,k zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  שבט כ"ח רביעי יום וברכותיה  שמע קריאת

:‚È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰àø÷ ÷ôñ̈¥¨¨
äéðôì Cøáîe ,àøB÷å øæBç Z àø÷ àì ÷ôñ òîL-úàéø÷§¦©§©¨¥Ÿ¨¨¥§¥§¨¥§¨¤¨
äéðôì Cøa íà Bì ÷tzñðå ,àøwL òãé íà ìáà .äéøçàìe§©£¤¨£¨¦¨©¤¨¨§¦§©¥¦¥©§¨¤¨

.Cøáîe øæBç Bðéà Z Cøá àì Bà äéøçàìe§©£¤¨Ÿ¥©¥¥§¨¥
אם  ספק יש כאשר ולכן מדרבנן, הן שמע קריאת ברכות
קריאת  אך לקולא', דרבנן 'ספיקא כי לברך צריך אין בירך
אלא  לחומרא, הולכים ובספק מדאורייתא היא שמע

בברכותיה. אותה אומר שמע, לקרוא וצריך שמאחר
מילה בהלכות ביאור: ה"ו)וצריך הרמב"ם (פ"ג פסק

ספ  זכר (ספק מילה ש'אנדרוגינוס' כי מספק נימול נקבה) ק
היא  הברכה כי מילתו על מברכים אין אך מדאורייתא, היא
אם  המסתפק כאן ומדוע לקולא'. דרבנן ו'ספיקא מדרבנן
היא  הקריאה רק והרי ומברך, קורא שמע קריאת קרא

מדרבנן? היא והברכה מדאורייתא
הרשב"א כאן)ותירץ בכס"מ הובא שכ, סי' כך (שו"ת "מעיקרא :

עם  לכתחילה לקרות חייב קורא שהוא דכל תקנה, היתה
מספק. היא עצמה שהקריאה אע"פ ברכותיה"

לקיום  המצוות ברכות שבין היחס בין הבדל יש כלומר,

בשאר  לברכותיה: שמע קריאת שבין ליחס המצווה
בפני  ענין אלא המצווה מקיום חלק אינה הברכה המצוות,
בקיום  חסר לא יברך ולא המצוה את יקיים אם ואף עצמו,
חלק  הן שהברכות תיקנו שמע בקריאת אך המצווה,
מצוות  בעצם (מדרבנן) לו חסר בירך לא ואם מהמצווה,

שמע. קריאת
הברכה  ועל המצווה על דנים המצוות בשאר ולכן,
מחמירים  מדאורייתא שהיא המצווה לגבי ובספק בנפרד,
שמע  קריאת לגבי אך מקילים, מדרבנן שהיא הברכה ולגבי

כאחד הברכות ועל הקריאה על שיעורים דנים רשימות (ראה

ו) ע' ברכות .(סולובייצ'יק)
מבואר  לברכותיה שמע קריאת בין המהותי והקשר

החסידות פמ"ט)בתורת הוא (תניא שמע קריאת של ענינה :
וכדי  יצריך", "בשני – לבבך" בכל אלוקיך ה' את "ואהבת
להתבונן  יש היצרֿהרע, ידי על גם ה' לאהבת להגיע
'יוצר  בברכת כמתואר להקב"ה וביטולם המלאכים בגדלות
עלינו  שכינתו ומשרה אלו כל את הקב"ה מניח וכיצד אור',

עולם'. 'אהבת בברכת כמתואר

ה'תשע"ד  שבט כ"ט חמישי יום בתפילה? נשים חייבות מדוע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰úåöî¦§©
.'íëéäìà éé úà ízãáòå' :øîàpL ,íBé ìëa ìltúäì äNò£¥§¦§©¥§¨¤¤¡©©£©§¤¤§¨¡Ÿ¥¤

מן  מצותֿעשה היא יום בכל תפילה הרמב"ם, לדעת
והרמב"ן ה)התורה. מ"ע המצוות ספר מדרבנן (על שהיא סובר

הגמרא  מדברי הרמב"ם על א)ומשיג כא, קרי (ברכות שבעל
אבל  דאורייתא, שהיא משום (בהרהור) שמע קריאת קורא

מדרבנן. התפילה כי מתפלל אינו
קרי  שבעל הגמרא דברי כוונת משנה': ה'כסף ומבאר
שלוש  התפילה נוסח לפי מתפלל שאינו היא מתפלל אינו
אבל  התורה", מן התפילות מנין "אין כי ביום, פעמים

מדאורייתא. וזאת ביום אחת פעם קצרה תפילה מתפלל
שחרית  התפלל ולא הנאנס הרמב"ן: הקשה ועוד
אפילו  התפלל אם שספק היינו מנחה, התפלל אם ומסתפק
וצריך  דאורייתא ספק זהו הרמב"ם לדעת - אחת תפילה

בגמרא והרי ולהתפלל, אם (שם)לחזור ספק שבכל נאמר

מדרבנן"! שהיא "מפני ומתפלל חוזר אינו התפלל
לא  שמא מסתפק אם אכן, מיישב: משנה' וה'כסף
ומה  ולהתפלל, לחזור צריך אחת, תפילה אפילו התפלל
תפילה  כבר התפלל כאשר זהו ומתפלל חוזר שאינו שאמרו

שנייה. תפילה התפלל אם הוא והספק אחת,
אסתר' שם)וה'מגילת המצוות ספר לשיטת (על ראיה הביא

ויטאל דוד מוהר"ר בשם תורה)הרמב"ם כתר :(בס'
שם)בגמרא משום (ברכות בתפילה חייבות שנשים נאמר

זמן  לה שאין היינו גרמא', הזמן 'שאין מצותֿעשה שהיא
השחר  "תפילת כי קבוע זמנה שמדרבנן אף התורה מן קבוע

חצות" א).עד כו, איך (שם מדרבנן, היא תפילה מצות ואם
שהזמן  'מצותֿעשה זו מדרבנן הרי בתפילה, נשים חייבו
וכיון  מדאורייתא, היא התפילה שחיוב מכאן אלא גרמא'?

בה. חייבות נשים קבוע זמן לה אין התורה שמן
שקבעו  התפילה זמני זו: ראיה דחה אסתר' ה'מגילת אך

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

משום  הוא בתפילה הנשים חיוב כי לעיכובא, אינם חכמים
רחמים". זמן היא עת "ובכל רחמים בקשת היא שתפילה

סי'והאחרונים א"ח אברהם שם)(מגן הזקו אדמו"ר סק"ב, נקטו קו
סופרים". מדברי היא תפילה מצות "שעיקר הסוברים כדעת

הזקן  אדמו"ר מבאר גרמא' שהזמן 'מצותֿעשה שזו ואף
- המגילתֿאסתר) מדברי שונה אותן (באופן חייבו כן פי על "אף

רחמים". בקשת היא ותפילה הואיל ומנחה, שחרית בתפילת

ה'תשע"ד  שבט ל' שישי יום בלילה  רק לא – ערבית תפילת
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להתפלל  שניתן לבאר כדי למה משנה': ה'לחם והקשה
ערבית  שתפילת לטעם הרמב"ם נזקק הלילה קודם ערבית

בגמרא והרי בזמנה, מדקדקים ואין א)רשות כז, מבואר (ברכות
שזמן  יהודה רבי דעת על שסומכים משום הוא שהטעם
לפני  ורבע (שעה המנחה' 'פלג עד הוא המנחה תפילת

ערבית? זמן מתחיל ואילך ומשם השקיעה)
רש"י דברי על להעיר יש של)וכן ד"ה שם שההיתר (ברכות

כאשר  הוא יום מבעוד שבת ליל של ערבית תפילת להתפלל
טעם  הרי ולכאורה, יום. מבעוד השבת את עליו מקבל
השקיעה, לפני מתחיל התפילה שזמן משום הוא ההיתר
זה, מטעם יום מבעוד ערבית להתפלל יכול חול ביום ואף
השבת? את עליו מקבל כי הוא שהטעם רש"י אומר ומדוע

והביאור:
של תפילה היא שבת ליל של ערבית שהרי zayתפילת ,

אף  כן, ואם במנוחתנו'. ו'רצה קדשת' 'אתה בה אומרים
זו  אין עדיין ערבית, תפילת זמן מתחיל המנחה שמפלג
רש"י  מוסיף לכן שבת? של תפילה להתפלל יכול ואיך שבת
השבת  קדושת עליו חלה השבת, את עליו וקיבל שמאחר

שבת. תפילת להתפלל ויכול
שבת' 'תוספת המושג עצם על חולק הרמב"ם (כמו אך

ה"ג) פ"ה שבת הל' משנה הכסף לקבל שכתב אפשרות אין ולדעתו
כבר  אמנם השאלה: חוזרת ולשיטתו יום, מבעוד השבת את
יתפלל  ואיך שבת זו אין עדיין אך ערבית, תפילת זמן הגיע

שבת? תפילת
ערבית  שתפילת משום הוא שהטעם הרמב"ם כתב לכן
יכול  כך שמשום כוונתו ואין בזמנה, מדקדקים ואין רשות
זמן  הגיע לא עדיין אם כי זמנה, קודם ערבית להתפלל
שזמן  משום אלא ערבית, תפילת זו אין ערבית תפילת
אלא  בגמרא, כמבואר המנחה מפלג הוא ערבית תפילת
תפילה  להתפלל יוכל איך ביאור צריך עדיין שמכלֿמקום
אין  רשות, והיא שמאחר כתב כך ועל שבת, קודם שבת של

בכך. מדקדקים

ה'תשע"ד  א' אדר א' קודש שבת המחשבה  שכר
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אמוראים ב)נחלקו כ, שמע (ברכות קריאת לענין האם
ערוך' ב'שולחן ונפסק לא, או כדיבור דינו בלב (או"ח הרהור

יצא) ד"ה שם ביה"ל וראה ס"ג ס"ב כתב סי וכן כדיבור. אינו שהרהור
בשולחנו ס"ג)אדה"ז שהרהור (שם יצא, לא בליבו קראה "אם

כדיבור". אינו
אברהם' ה'מגן כתב תפילה ב')ולעניין ס"ק ק"א סי' (או"ח

שהרהור  נאמר אם אף בהרהור חובה ידי ויוצאים שיתכן
בכל  "ולעבדו מהפסוק נלמד תפילה שדין כיון כדיבור, אינו
זו  אומר הוי בלב, שהיא עבודה "איזו חז"ל ודרשו לבבכם"

א)תפילה" ב, ת (תענית הדבר כן ואם הלב,. בכוונת לוי
בהרהור, יוצאים שאין הסיק אך מחשבות. יודע והקב"ה

שיטבול עד להתפלל לו שאסור קרי מבעל לדבר (לעיל וראיה

ה"ד) בליבו,פ"ד התפילה את שיהרהר תיקנו שלא ומכך ,
חובת  ידי יוצאים שאין מכאן מוכח לו, מותר הרהור שהרי

למעלה". מעורר "הקול ורק בהרהור תפילה
יכול  אינו אחר אונס או חולי שמחמת מי לגבי אך

הזקן אדמו"ר כתב בפיו, ס"ג)להתפלל ס"ב סי' שיש (או"ח
מדברי  שחיובו לדבר התורה מן שחיובו דבר בין לחלק

סופרים:
המזון  וברכת שמע כקריאת התורה, מן הוא החיוב אם
לו  יש באמירה אלא חובה ידי יוצא שאינו פי על "אף -
אין  אם קרי... לבעל חכמים שהצריכו "כמו בליבו", להרהר
מן  והיא הואיל המזון, ברכת בלבו שיהרהר לטבול מים לו

סי'התורה" ס"ג)(שם סופרים קפ"ה מדברי שחיובו דבר אבל .
ידי  יוצא שאינו כיון הדין... מן בלבו להרהר צריך "אינו -
להרהר  לו יש כן פי על שאף אלא בהרהור. הברכות חובת
שכר  לו ליתן ללבב, יראה ה' כי בה שנתחייב הברכה

.(שם)המחשבה"
התניא לספר אחרון' הקורא)וב'קונטרס איך להבין כתב (ד"ה

למטה, האור נמשך לא דיבור ללא בהרהור כי שאף אדה"ז
כי  חובתו, ידי יצא לא שמע קריאת באותיות המהרהר ולכן
מכלֿמקום  למטה", עליונים אורות "להמשיך היא החובה
נשמתו  בשורש מקושר בהרהור אפילו בתורה העוסק

עילאה'. ל'חכמה למעלה,
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והּוא  אחת, עׂשה ה',מצות לפני מחטאֹו החֹוטא ׁשּיׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
-ויתוּדה. ּבגללּה עּמּה הּנגררים ועּקרים זֹו מצוה ּובאּור ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

אּלּו .ּבפרקים ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
אם ּכל ‡. - תעׂשה לא ּבין עׂשה ּבין ׁשּבּתֹורה, הּמצוֹות ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבׁשגגה  ּבין ּבזדֹון ּבין מהן, אחת על אדם ּכׁשּיעׂשה עבר - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּברּו האל לפני להתוּדֹות חּיב מחטאֹו, ויׁשּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּתׁשּובה
את  והתוּדּו . . יעׂשּו ּכי אּׁשה אֹו "איׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָהּוא,
מצות  - זה ּווּדּוי ּדברים. וּדּוי זה עׂשּו", אׁשר ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָחּטאתם

ּכיצד  אֹומר:מתוּדה עׂשה. עויתי ? חטאתי ה', 'אּנא ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּובׁשּתי  נחמּתי והרי ,וכ ּכ ועׂשיתי ,לפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּפׁשעּתי
ׁשל  עּקרֹו הּוא זה זה'. לדבר חֹוזר איני ּולעֹולם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמעׂשי,
זה  הרי זה, ּבענין ּולהארי להתוּדֹות הּמרּבה וכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָוּדּוי;
ׁשּמביאין  ּבעת - ואׁשמֹות חּטאֹות ּבעלי וכל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֻמׁשּבח.
להן  מתּכּפר אין זדֹונן, על אֹו ׁשגגתן על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹותיהן
ׁשּנאמר: ּדברים, וּדּוי ויתוּדּו ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו עד ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבקרּבנן,
ּבית  מיתֹות מחּיבי ּכל וכן עליה". חטא אׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ"והתוּדה
אֹו ּבמיתתן להן מתּכּפר אין - מלקּות ּומחּיבי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻּדין,

ּתׁשּובהּבלקּיתן  ׁשּיעׂשּו עד אֹו, ּבחברֹו החֹובל וכן ויתוּדּו. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
- לֹו חּיב ּׁשהּוא מה לֹו ׁשּׁשּלם ּפי על אף - ממֹונֹו ִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמּזיק
לעֹולם, ּכזה מּלעׂשֹות ויׁשּוב ׁשּיתוּדה עד לֹו, מתּכּפר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאין

האדם". חּטאת "מּכל ֱִֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
הכיפורים]הּמׁשּתּלחׂשעיר ·. ביום ׁשהּוא [לעזאזל לפי - ְְִִִֵֶַַַָ

ּכל ּכּפרה  לׁשֹון על עליו מתוּדה ּגדֹול ּכהן יׂשראל, לכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: יׂשראל".יׂשראל, ּבני עֹונת ּכל את עליו "והתוּדה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּקּלֹות  ׁשּבּתֹורה, עברֹות ּכל על מכּפר הּמׁשּתּלח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׂשעיר
ּבין  ּבׁשגגה, ׁשעבר ּבין ּבזדֹון ׁשעבר ּבין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהחמּורֹות,
ּבׂשעיר  מתּכּפר הּכל - לֹו הֹודע ׁשּלא ּבין לֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשהֹודע
עׂשה  לא אם אבל ּתׁשּובה. ׁשעׂשה והּוא, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹהּמׁשּתּלח;
הן  ּומה הּקּלֹות. על אּלא לֹו מכּפר הּׂשעיר אין ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָּתׁשּובה,
ׁשחּיבין  העברֹות הן החמּורֹות, החמּורֹות? הן ּומה ֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָהּקּלֹות,
אף  - וׁשקר ׁשוא ּוׁשבּועת ּכרת; אֹו ּדין ּבית מיתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעליהן

החמּורֹות  מן היא הרי ּכרת, ּבּה ׁשאין ּפי מצוֹות על ּוׁשאר . ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּקּלֹות. הן - ּכרת ּבהן ׁשאין עׂשה ּומצוֹות תעׂשה, ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

-ּבזמן ‚. ּכּפרה מזּבח לנּו ואין קּים, הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
העברֹות;אין  ּכל על מכּפרת הּתׁשּובה ּתׁשּובה. אּלא ׁשם ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכל רׁשע אין אפּלּו - ּבאחרֹונה ּתׁשּובה ועׂשה ימיו, ְְֲֲִֵַָָָָָָָָָָ
יּכׁשל  לא הרׁשע "ורׁשעת ׁשּנאמר: רׁשעֹו, ׁשם לֹו ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמזּכירין

הּכּפּורים יֹום ׁשל ועצמֹו מרׁשעֹו". ׁשּובֹו ּביֹום [עצם ּבּה ְְְְִִִֵֶַַָ

הקדוש] היום של לּׁשבים הוויתו בּיֹום ,מכּפר  "ּכי  ׁשּנאמר : ְֱִִֵֶֶַַַַָ
עליכם". יכּפר ְֲֵֵֶֶַַהּזה

ועצמֹואף „. הּכל, על מכּפרת ׁשהּתׁשּובה ּפי יֹום על ׁשל ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
מכּפר  ּבׁשעתן-הּכּפּורים מתּכּפרין ׁשהן עברֹות [-יׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּכיצד?מיד] זמן. לאחר אּלא מתּכּפרין ׁשאין עברֹות ויׁש ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
- ּתׁשּובה ועׂשה ּכרת, ּבּה ׁשאין עׂשה מצות על אדם ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָעבר
"ׁשּובּו נאמר: ּובאּלּו מּיד, לֹו ׁשּמֹוחלין עד מּׁשם זז ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָאינֹו
לא  מצות על עבר מׁשּובתיכם". ארּפא ׁשֹובבים, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבנים
ּתׁשּובה  ועׂשה ּדין, ּבית מיתת ולא ּכרת ּבּה ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹתעׂשה

ּתֹולה ּתׁשּובה גמורה]- לא והיא הכפרה, ויֹום [את ְְָָ
יכּפר  הּזה בּיֹום "ּכי נאמר: ּובאּלּו מכּפר, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַהּכּפּורים

ּתׁשּובה עליכם". ועׂשה ּדין, ּבית ּומיתֹות ּכרתֹות על עבר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּגֹומרין  עליו הּבאין ויּסּורין ּתֹולין, הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה -ְְְְִִִִִִִַַָָָָ
עד  ּגמּורה, ּכּפרה לֹו מתּכּפר אין ּולעֹולם הּכּפרה, ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָלֹו
ּבׁשבט  "ּופקדּתי נאמר: ּובאּלּו יּסּורין; עליו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיבֹואּו
חּלל  ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה עֹונם". ּובנגעים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפׁשעם,
ּפי  על אף - הּׁשם את המחּלל אבל ׁשעבר. ּבעת הּׁשם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאת
ּבתׁשּובתֹו עֹומד והּוא הּכּפּורים יֹום והּגיע ּתׁשּובה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשעׂשה
עד  ּגמּורה ּכּפרה לֹו מתּכּפר אינֹו יּסּורין, עליו ְְִִִֵֵַַַָָָָָָּובאּו
ּתֹולין, ׁשלׁשּתן ויּסּורין הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה אּלא ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָׁשּימּות,
אם  צבאֹות, ה' ּבאזני, "ונגלה ׁשּנאמר: מכּפרת, ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָּומיתה

ּתמתּון". עד לכם, הּזה העֹון ְְֶֶֶַַַָָֻֻיכּפר

ב ּפרק ¤¤
ׁשעבר איזֹו‡. ּדבר לידֹו ׁשּבא זה ּגמּורה? ּתׁשּובה היא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

הּתׁשּובה, מּפני עׂשה ולא ּופרׁש לעׂשֹותֹו, ּבידֹו ואפׁשר ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּבֹו,
ּכח  מּכׁשלֹון ולא מּיראה אּׁשה לא על ׁשּבא הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ

ּבּה ּבאהבתֹו עֹומד והּוא עּמּה, נתיחד זמן ּולאחר ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבעברה,
הּוא  זה - עבר ולא ּופרׁש ּבּה, ׁשעבר ּובּמדינה ּגּופֹו, ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּובכח
את  "ּוזכר אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא ּגמּורה. ּתׁשּובה ְְְְֵֶֶַַָָֹֹֹּבעל
זקנּותֹו, ּבימי אּלא ׁשב לא ואם ."ּבחּורֹותי ּבימי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹּבֹוראי

ּׁשהיה מה לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי על ּובעת אף - עֹוׂשה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לֹו היא מֹועלת מעּלה, ּתׁשּובה ׁשאינּה ּתׁשּובה ּפי ּובעל , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

ועׂשה ימיו, ּכל עבר אפּלּו ּומת הּוא. מיתתֹו ּביֹום ּתׁשּובה ְְְֲִִֵַָָָָָָָָ
לא  אׁשר "עד ׁשּנאמר: נמחלין, עֹונֹותיו ּכל - ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹּבתׁשּובתֹו
זכר  ׁשאם מּכלל, - הּמיתה יֹום ׁשהּוא הּׁשמׁש", ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָתחׁש

לֹו. נסלח ׁשּימּות, קדם וׁשב ְְְִֶֶַָָֹּבֹוראֹו
הּתׁשּובה ּומה ·. הּוא היא ויסירּנּו? חטאֹו, החֹוטא ׁשּיעזב ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּנאמר:מּמחׁשבּתֹו, עֹוד, יעׂשהּו ׁשּלא ּבלּבֹו "יעזב ויגמר ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹ
ׁשעבר  על יתנחם וכן מחׁשבֹותיו", און ואיׁש ּדרּכֹו, ,רׁשע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

"ּכי על ׁשּנאמר: ספקּתי הּודעי ואחרי נחמּתי, ׁשּובי אחרי ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
עליו ויעיד ;"עצמו]יר על עד ּתעלּומֹות[יעשה [את יֹודע ְֲִֵֵַַָָָָ

החטא הקב"ה] לזה יׁשּוב "ולא לעֹולם ׁשּלא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

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

daeyz zekld - rcnd xtq - hay d"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אׁשר ידינּו, למעׂשה 'אלהינּו' עֹוד יתֹום".נאמר ירחם ּב ְְְֱֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ
ּבׂשפתיו  להתוּדֹות אּלּווצרי ענינֹות ולֹומר ּבלּבֹו., ׁשּגמר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

זה ּכל ‚. הרי - לעזב ּבלּבֹו ּגמר ולא ּבדברים, הּמתוּדה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבידֹו וׁשרץ לטֹובל עד ּדֹומה מֹועלת הּטבילה ׁשאין , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ירחם". ועֹוזב, "ּומֹודה אֹומר: הּוא וכן הּׁשרץ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיׁשלי
הּזה  העם חטא "אּנא, ׁשּנאמר: החטא, את לפרט ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוצרי

גדלה, זהב".חטאה אלהי להם וּיעׂשּו ְֱֲֲֵֶַַָָָָָָֹֹ
הּׁשב מּדרכי „. להיֹות ה',הּתׁשּובה, לפני ּתמיד צֹועק ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

הרּבה  ּומתרחק ּכחֹו, ּכפי צדקה ועֹוׂשה ּובתחנּונים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבבכי
אחר, 'ׁשאני ּכלֹומר: - ׁשמֹו ּומׁשּנה ּבֹו, ׁשחטא הּדבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמן
מעׂשיו  ּומׁשּנה - הּמעׂשים' אֹותן ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואיני

ׁשּגלּותּכּלן  - מּמקֹומֹו וגֹולה יׁשרה, ּולדר מכּפרת לטֹובה ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
רּוח. ּוׁשפל ענו ולהיֹות להּכנע לֹו ׁשּגֹורמת מּפני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹון,

להם,וׁשבח ‰. ּפׁשעיו ויֹודיע ּברּבים ׁשּיתוּדה לּׁשב, ּגדֹול ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
להם: ואֹומר לאחרים, חברֹו ּובין ׁשּבינֹו עברֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומגּלה
ׁשב  הּיֹום והריני ,וכ ּכ לֹו ועׂשיתי לפלֹוני חטאתי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָ'אמנם

וכ  -ונחם'. ּפׁשעיו מכּסה אּלא מֹודיע, ואינֹו הּמתּגאה ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
יצליח" לא ּפׁשעיו "מכּסה ׁשּנאמר: ּגמּורה, ּתׁשּובתֹו .אין ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אבל  לחברֹו. אדם ׁשּבין ּבעברֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה
ּפנים  ועּזּות חטאֹו, לפרסם צרי אינֹו - הּמקֹום לבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבינֹו
ּופֹורט  הּוא, ּברּו האל לפני ׁשב אּלא ּגּלם; אם לֹו ְִִִִֵֵֵֶָָָָָהיא

סתם  רּבים ּבפני עליהן ּומתוּדה לפניו, [ללא חטאיו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
"אׁשרי פירוט] ׁשּנאמר: עֹונֹו, נתּגּלה ׁשּלא לֹו היא וטֹובה .ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

חטאה". ּכסּוי ּפׁשע ְְֲֶַָָנׂשּוי
.Â לעֹולם אף יפה והּצעקה ׁשהּתׁשּובה ּפי ּבעׂשרת על , ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּביֹותר  יפה היא הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ,הּימים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
מתקּבלת, היא קראּוהּוּומּיד ּבהּמצאֹו, ה' "ּדרׁשּו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ּביחיד  אמּורים? ּדברים ּבּמה קרֹוב". ּבצּבּור ּבהיֹותֹו אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָ
ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשין זמן ּכל נענין,- הן ׁשלם ּבלב וצֹועקין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

אליו". קראנּו ּבכל אלהינּו, "ּכה' ְְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
.Ê ליחיד יֹום לּכל, ּתׁשּובה זמן הּוא - ּולרּבים,הּכּפּורים ְְְְִִִִַַַַָָֹ

קץ חּיבין [גמר]והּוא ,לפיכ ליׂשראל; ּוסליחה מחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ
ּולה  ּתׁשּובה לעׂשֹות ּומצות הּכל הּכּפּורים. ּביֹום תוּדֹות ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹ

ׁשּיאכל, קדם הּיֹום מערב ׁשּיתחיל - הּכּפּורים יֹום ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹוּדּוי
ׁשהתוּדה  ּפי על ואף ׁשּיתוּדה. קדם ּבּסעּודה יחנק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמא
ערבית; הּכּפּורים יֹום ּבלילי ּומתוּדה חֹוזר ׁשּיאכל, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹקדם
ּובנעילה. ּובמנחה, ּובמּוסף, ּבׁשחרית, ּומתוּדה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָוחֹוזר
ּבאמצע  צּבּור, ּוׁשליח ּתפּלתֹו; אחר יחיד, מתוּדה? ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָוהיכן

רביעית. ּבברכה ְְְִִִִָָָּתפּלתֹו
.Á הּוּדּוי. חטאנּו. אנחנּו 'אבל - יׂשראל ּכל ּבֹו ׁשּנהגּו ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

הּוּדּוי  עּקר והּוא ;' ּביֹום . עליהן ׁשהתוּדה עברֹות . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָ
אחר, הּכּפּורים ּביֹום עליהן ּומתוּדה חֹוזר - זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהּכּפּורים
אני  פׁשעי "ּכי ׁשּנאמר: ּבתׁשּובתֹו, עֹומד ׁשהּוא ּפי על ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָאף

תמיד". נגּדי וחטאתי ְְִִִֵֶַָָָאדע,
.Ë עברֹות אין אּלא מכּפרין, הּכּפּורים יֹום ולא הּתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבעל  אֹו אסּור ּדבר ׁשאכל מי ּכגֹון לּמקֹום, אדם ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבין
אדם  ׁשּבין עברֹות אבל ּבהן. וכּיֹוצא אסּורה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבעילה

ּגֹוזלֹו אֹו חברֹו את המקּלל אֹו ּבחברֹו חֹובל ּכגֹון ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַלחברֹו,
מה  לחברֹו ׁשּיּתן עד לעֹולם, לֹו נמחל אינֹו - ּבהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא

לֹו חּיב עלּׁשהּוא אף וירּצהּו. ׁשהּוא , ממֹון לֹו ׁשהחזיר ּפי ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
לרּצֹותֹו צרי לֹו, מּמּנּוחּיב לֹוולׁשאל לא ׁשּימחל ואפּלּו ; ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹ

ולפּגע  לפּיסֹו צרי ּבדברים, אּלא חברֹו את ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹהקניט
-[להפציר] לֹו למחל חברֹו רצה לא לֹו. ׁשּימחל עד ְְֲִִֵֶַָָֹֹֹּבֹו

ּבֹו ּופֹוגעין מרעיו, אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשל ׁשּורה לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹמביא
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה לֹו מביא להן, נתרּצה לא מּמּנּו. ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּומבּקׁשין
החֹוטא. הּוא מחל, ׁשּלא וזה לֹו; והֹול מּניחֹו רצה, ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּימחל  עד ּפעמים, אלף אפּלּו ּובא הֹול - רּבֹו היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואם

לֹו.
.È אכזרי לפי להיֹות לאדם יהיה ׁשאסּור אּלא יתּפּיס, ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

החֹוטא  מּמּנּו ׁשּמבּקׁש ּובׁשעה לכעס, וקׁשה לרצֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹוח
לֹו הצר ואפּלּו חפצה; ּובנפׁש ׁשלם ּבלב מֹוחל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹלמחל,
זרע  ׁשל ּדרּכם הּוא וזה יּטר. ולא יּקם לא הרּבה, לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוחטא
אּלא  ּכן, אינן לב ערלי הּגֹוים אבל הּנכֹון. ולּבם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל,

על [כעסו]"ועברתֹו אֹומר הּוא וכן נצח"; ׁשמרה ְְְְֵֵֶֶַַָָָ
לא  - "והּגבענים נתּפּיסּו: ולא מחלּו ׁשּלא לפי ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָֹֹֹֹהּגבעֹונים,

הּמה". יׂשראל ְְִִֵֵֵָָמּבני
.‡È מחילה החֹוטא מּמּנּו ׁשּיבּקׁש קדם חברֹו ּומת לחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ואֹומר  קברֹו, על ּומעמידן אדם ּבני עׂשרה מביא -ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
ׁשעׂשיתי  זה ולפלֹוני יׂשראל אלהי לה' 'חטאתי ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלפניהם:

'וכ ּכ לא לֹו ליֹורׁשיו; יחזירֹו ממֹון, לֹו חּיב היה ואם . ְְְְְִִַַָָָָָָָֹ
ויתוּדה. ּדין, ּבבית יּניחּנּו - יֹורׁש לֹו יֹודע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיה

ג ּפרק ¤¤
מי ּכל ‡. ועֹונֹות: זכּיֹות לֹו יׁש האדם, מּבני ואחד אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

יתרֹות  ׁשעֹונֹותיו ּומי צּדיק; עֹונֹותיו, על יתרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּזכּיֹותיו
ּבינֹוני  למחצה, מחצה רׁשע; זכּיֹותיו, -על הּמדינה וכן . ְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

זֹו הרי עֹונֹותיהם, על מרּבֹות יֹוׁשביה ּכל זכּיֹות היּו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻֻאם
ּכל  וכן רׁשעה. זֹו הרי מרּבין, עֹונֹותיהם היּו ואם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻצּדקת;

ּכּלֹו. ָָֻהעֹולם
מת אדם ·. הּוא מּיד - זכּיֹותיו על מרּבין ׁשעֹונֹותיו ְְֲִִֵֶַָָָָָֻֻ

ׁשעֹונֹותיה ּברׁשעֹו מדינה וכן ."עֹונ רב "על ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּכי  ועמרה סדם "זעקת ׁשּנאמר: אֹובדת, היא מּיד - ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבין

מּיד רּבה". - מרּבין עֹונֹותיהם היּו אם ּכּלֹו, העֹולם ּכל וכן ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻ
נׁשחתין, האדם".הן רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּגדלן  לפי אּלא והעֹונֹות, הּזכּיֹות מנין לפי אינֹו זה :וׁשּקּול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבֹו נמצא "יען ׁשּנאמר: עֹונֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהיא זכּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיׁש
ׁשּנאמר: זכּיֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהּוא עֹון ויׁש טֹוב"; ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּדבר
אּלא  ׁשֹוקלין ואין הרּבה". טֹובה יאּבד אחד, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"וחֹוטא

עֹורכין היא הּיֹודע והּוא ּדעֹות, אל ׁשל [שוקלים]ּבדעּתֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַ
העֹונֹות. ּכנגד ְְֲֶֶַָֻהּזכּיֹות

על ּכל ‚. ׁשּנחם ותההמי ׁשעׂשה, על [התחרט]הּמצוֹות ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
לא  אּולי ּבעׂשּיתן? הֹועלּתי 'ּומה ּבלּבֹו: ואמר ְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹֻהּזכּיֹות,
לֹו מזּכירין ואין ּכּלן, את אּבד זה הרי - אֹותן'! ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעׂשיתי
תּצילּנּו לא הּצּדיק "צדקת ׁשּנאמר: ּבעֹולם, זכּות ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּום
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והּוא  אחת, עׂשה ה',מצות לפני מחטאֹו החֹוטא ׁשּיׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
-ויתוּדה. ּבגללּה עּמּה הּנגררים ועּקרים זֹו מצוה ּובאּור ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

אּלּו .ּבפרקים ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
אם ּכל ‡. - תעׂשה לא ּבין עׂשה ּבין ׁשּבּתֹורה, הּמצוֹות ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבׁשגגה  ּבין ּבזדֹון ּבין מהן, אחת על אדם ּכׁשּיעׂשה עבר - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּברּו האל לפני להתוּדֹות חּיב מחטאֹו, ויׁשּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּתׁשּובה
את  והתוּדּו . . יעׂשּו ּכי אּׁשה אֹו "איׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָהּוא,
מצות  - זה ּווּדּוי ּדברים. וּדּוי זה עׂשּו", אׁשר ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָחּטאתם

ּכיצד  אֹומר:מתוּדה עׂשה. עויתי ? חטאתי ה', 'אּנא ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּובׁשּתי  נחמּתי והרי ,וכ ּכ ועׂשיתי ,לפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּפׁשעּתי
ׁשל  עּקרֹו הּוא זה זה'. לדבר חֹוזר איני ּולעֹולם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמעׂשי,
זה  הרי זה, ּבענין ּולהארי להתוּדֹות הּמרּבה וכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָוּדּוי;
ׁשּמביאין  ּבעת - ואׁשמֹות חּטאֹות ּבעלי וכל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֻמׁשּבח.
להן  מתּכּפר אין זדֹונן, על אֹו ׁשגגתן על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹותיהן
ׁשּנאמר: ּדברים, וּדּוי ויתוּדּו ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו עד ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבקרּבנן,
ּבית  מיתֹות מחּיבי ּכל וכן עליה". חטא אׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ"והתוּדה
אֹו ּבמיתתן להן מתּכּפר אין - מלקּות ּומחּיבי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻּדין,

ּתׁשּובהּבלקּיתן  ׁשּיעׂשּו עד אֹו, ּבחברֹו החֹובל וכן ויתוּדּו. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
- לֹו חּיב ּׁשהּוא מה לֹו ׁשּׁשּלם ּפי על אף - ממֹונֹו ִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמּזיק
לעֹולם, ּכזה מּלעׂשֹות ויׁשּוב ׁשּיתוּדה עד לֹו, מתּכּפר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאין

האדם". חּטאת "מּכל ֱִֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
הכיפורים]הּמׁשּתּלחׂשעיר ·. ביום ׁשהּוא [לעזאזל לפי - ְְִִִֵֶַַַָ

ּכל ּכּפרה  לׁשֹון על עליו מתוּדה ּגדֹול ּכהן יׂשראל, לכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: יׂשראל".יׂשראל, ּבני עֹונת ּכל את עליו "והתוּדה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּקּלֹות  ׁשּבּתֹורה, עברֹות ּכל על מכּפר הּמׁשּתּלח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׂשעיר
ּבין  ּבׁשגגה, ׁשעבר ּבין ּבזדֹון ׁשעבר ּבין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהחמּורֹות,
ּבׂשעיר  מתּכּפר הּכל - לֹו הֹודע ׁשּלא ּבין לֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשהֹודע
עׂשה  לא אם אבל ּתׁשּובה. ׁשעׂשה והּוא, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹהּמׁשּתּלח;
הן  ּומה הּקּלֹות. על אּלא לֹו מכּפר הּׂשעיר אין ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָּתׁשּובה,
ׁשחּיבין  העברֹות הן החמּורֹות, החמּורֹות? הן ּומה ֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָהּקּלֹות,
אף  - וׁשקר ׁשוא ּוׁשבּועת ּכרת; אֹו ּדין ּבית מיתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעליהן

החמּורֹות  מן היא הרי ּכרת, ּבּה ׁשאין ּפי מצוֹות על ּוׁשאר . ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּקּלֹות. הן - ּכרת ּבהן ׁשאין עׂשה ּומצוֹות תעׂשה, ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

-ּבזמן ‚. ּכּפרה מזּבח לנּו ואין קּים, הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
העברֹות;אין  ּכל על מכּפרת הּתׁשּובה ּתׁשּובה. אּלא ׁשם ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכל רׁשע אין אפּלּו - ּבאחרֹונה ּתׁשּובה ועׂשה ימיו, ְְֲֲִֵַָָָָָָָָָָ
יּכׁשל  לא הרׁשע "ורׁשעת ׁשּנאמר: רׁשעֹו, ׁשם לֹו ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמזּכירין

הּכּפּורים יֹום ׁשל ועצמֹו מרׁשעֹו". ׁשּובֹו ּביֹום [עצם ּבּה ְְְְִִִֵֶַַָ

הקדוש] היום של לּׁשבים הוויתו בּיֹום ,מכּפר  "ּכי  ׁשּנאמר : ְֱִִֵֶֶַַַַָ
עליכם". יכּפר ְֲֵֵֶֶַַהּזה

ועצמֹואף „. הּכל, על מכּפרת ׁשהּתׁשּובה ּפי יֹום על ׁשל ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
מכּפר  ּבׁשעתן-הּכּפּורים מתּכּפרין ׁשהן עברֹות [-יׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּכיצד?מיד] זמן. לאחר אּלא מתּכּפרין ׁשאין עברֹות ויׁש ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
- ּתׁשּובה ועׂשה ּכרת, ּבּה ׁשאין עׂשה מצות על אדם ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָעבר
"ׁשּובּו נאמר: ּובאּלּו מּיד, לֹו ׁשּמֹוחלין עד מּׁשם זז ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָאינֹו
לא  מצות על עבר מׁשּובתיכם". ארּפא ׁשֹובבים, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבנים
ּתׁשּובה  ועׂשה ּדין, ּבית מיתת ולא ּכרת ּבּה ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹתעׂשה

ּתֹולה ּתׁשּובה גמורה]- לא והיא הכפרה, ויֹום [את ְְָָ
יכּפר  הּזה בּיֹום "ּכי נאמר: ּובאּלּו מכּפר, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַהּכּפּורים

ּתׁשּובה עליכם". ועׂשה ּדין, ּבית ּומיתֹות ּכרתֹות על עבר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּגֹומרין  עליו הּבאין ויּסּורין ּתֹולין, הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה -ְְְְִִִִִִִַַָָָָ
עד  ּגמּורה, ּכּפרה לֹו מתּכּפר אין ּולעֹולם הּכּפרה, ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָלֹו
ּבׁשבט  "ּופקדּתי נאמר: ּובאּלּו יּסּורין; עליו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיבֹואּו
חּלל  ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה עֹונם". ּובנגעים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפׁשעם,
ּפי  על אף - הּׁשם את המחּלל אבל ׁשעבר. ּבעת הּׁשם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאת
ּבתׁשּובתֹו עֹומד והּוא הּכּפּורים יֹום והּגיע ּתׁשּובה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשעׂשה
עד  ּגמּורה ּכּפרה לֹו מתּכּפר אינֹו יּסּורין, עליו ְְִִִֵֵַַַָָָָָָּובאּו
ּתֹולין, ׁשלׁשּתן ויּסּורין הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה אּלא ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָׁשּימּות,
אם  צבאֹות, ה' ּבאזני, "ונגלה ׁשּנאמר: מכּפרת, ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָּומיתה

ּתמתּון". עד לכם, הּזה העֹון ְְֶֶֶַַַָָֻֻיכּפר

ב ּפרק ¤¤
ׁשעבר איזֹו‡. ּדבר לידֹו ׁשּבא זה ּגמּורה? ּתׁשּובה היא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

הּתׁשּובה, מּפני עׂשה ולא ּופרׁש לעׂשֹותֹו, ּבידֹו ואפׁשר ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּבֹו,
ּכח  מּכׁשלֹון ולא מּיראה אּׁשה לא על ׁשּבא הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ

ּבּה ּבאהבתֹו עֹומד והּוא עּמּה, נתיחד זמן ּולאחר ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבעברה,
הּוא  זה - עבר ולא ּופרׁש ּבּה, ׁשעבר ּובּמדינה ּגּופֹו, ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּובכח
את  "ּוזכר אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא ּגמּורה. ּתׁשּובה ְְְְֵֶֶַַָָֹֹֹּבעל
זקנּותֹו, ּבימי אּלא ׁשב לא ואם ."ּבחּורֹותי ּבימי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹּבֹוראי

ּׁשהיה מה לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי על ּובעת אף - עֹוׂשה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לֹו היא מֹועלת מעּלה, ּתׁשּובה ׁשאינּה ּתׁשּובה ּפי ּובעל , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

ועׂשה ימיו, ּכל עבר אפּלּו ּומת הּוא. מיתתֹו ּביֹום ּתׁשּובה ְְְֲִִֵַָָָָָָָָ
לא  אׁשר "עד ׁשּנאמר: נמחלין, עֹונֹותיו ּכל - ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹּבתׁשּובתֹו
זכר  ׁשאם מּכלל, - הּמיתה יֹום ׁשהּוא הּׁשמׁש", ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָתחׁש

לֹו. נסלח ׁשּימּות, קדם וׁשב ְְְִֶֶַָָֹּבֹוראֹו
הּתׁשּובה ּומה ·. הּוא היא ויסירּנּו? חטאֹו, החֹוטא ׁשּיעזב ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּנאמר:מּמחׁשבּתֹו, עֹוד, יעׂשהּו ׁשּלא ּבלּבֹו "יעזב ויגמר ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹ
ׁשעבר  על יתנחם וכן מחׁשבֹותיו", און ואיׁש ּדרּכֹו, ,רׁשע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

"ּכי על ׁשּנאמר: ספקּתי הּודעי ואחרי נחמּתי, ׁשּובי אחרי ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
עליו ויעיד ;"עצמו]יר על עד ּתעלּומֹות[יעשה [את יֹודע ְֲִֵֵַַָָָָ

החטא הקב"ה] לזה יׁשּוב "ולא לעֹולם ׁשּלא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
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אׁשר ידינּו, למעׂשה 'אלהינּו' עֹוד יתֹום".נאמר ירחם ּב ְְְֱֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ
ּבׂשפתיו  להתוּדֹות אּלּווצרי ענינֹות ולֹומר ּבלּבֹו., ׁשּגמר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

זה ּכל ‚. הרי - לעזב ּבלּבֹו ּגמר ולא ּבדברים, הּמתוּדה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבידֹו וׁשרץ לטֹובל עד ּדֹומה מֹועלת הּטבילה ׁשאין , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ירחם". ועֹוזב, "ּומֹודה אֹומר: הּוא וכן הּׁשרץ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיׁשלי
הּזה  העם חטא "אּנא, ׁשּנאמר: החטא, את לפרט ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוצרי

גדלה, זהב".חטאה אלהי להם וּיעׂשּו ְֱֲֲֵֶַַָָָָָָֹֹ
הּׁשב מּדרכי „. להיֹות ה',הּתׁשּובה, לפני ּתמיד צֹועק ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

הרּבה  ּומתרחק ּכחֹו, ּכפי צדקה ועֹוׂשה ּובתחנּונים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבבכי
אחר, 'ׁשאני ּכלֹומר: - ׁשמֹו ּומׁשּנה ּבֹו, ׁשחטא הּדבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמן
מעׂשיו  ּומׁשּנה - הּמעׂשים' אֹותן ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואיני

ׁשּגלּותּכּלן  - מּמקֹומֹו וגֹולה יׁשרה, ּולדר מכּפרת לטֹובה ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
רּוח. ּוׁשפל ענו ולהיֹות להּכנע לֹו ׁשּגֹורמת מּפני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹון,

להם,וׁשבח ‰. ּפׁשעיו ויֹודיע ּברּבים ׁשּיתוּדה לּׁשב, ּגדֹול ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
להם: ואֹומר לאחרים, חברֹו ּובין ׁשּבינֹו עברֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומגּלה
ׁשב  הּיֹום והריני ,וכ ּכ לֹו ועׂשיתי לפלֹוני חטאתי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָ'אמנם

וכ  -ונחם'. ּפׁשעיו מכּסה אּלא מֹודיע, ואינֹו הּמתּגאה ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
יצליח" לא ּפׁשעיו "מכּסה ׁשּנאמר: ּגמּורה, ּתׁשּובתֹו .אין ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אבל  לחברֹו. אדם ׁשּבין ּבעברֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה
ּפנים  ועּזּות חטאֹו, לפרסם צרי אינֹו - הּמקֹום לבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבינֹו
ּופֹורט  הּוא, ּברּו האל לפני ׁשב אּלא ּגּלם; אם לֹו ְִִִִֵֵֵֶָָָָָהיא

סתם  רּבים ּבפני עליהן ּומתוּדה לפניו, [ללא חטאיו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
"אׁשרי פירוט] ׁשּנאמר: עֹונֹו, נתּגּלה ׁשּלא לֹו היא וטֹובה .ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

חטאה". ּכסּוי ּפׁשע ְְֲֶַָָנׂשּוי
.Â לעֹולם אף יפה והּצעקה ׁשהּתׁשּובה ּפי ּבעׂשרת על , ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּביֹותר  יפה היא הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ,הּימים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
מתקּבלת, היא קראּוהּוּומּיד ּבהּמצאֹו, ה' "ּדרׁשּו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ּביחיד  אמּורים? ּדברים ּבּמה קרֹוב". ּבצּבּור ּבהיֹותֹו אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָ
ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשין זמן ּכל נענין,- הן ׁשלם ּבלב וצֹועקין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

אליו". קראנּו ּבכל אלהינּו, "ּכה' ְְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
.Ê ליחיד יֹום לּכל, ּתׁשּובה זמן הּוא - ּולרּבים,הּכּפּורים ְְְְִִִִַַַַָָֹ

קץ חּיבין [גמר]והּוא ,לפיכ ליׂשראל; ּוסליחה מחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ
ּולה  ּתׁשּובה לעׂשֹות ּומצות הּכל הּכּפּורים. ּביֹום תוּדֹות ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹ

ׁשּיאכל, קדם הּיֹום מערב ׁשּיתחיל - הּכּפּורים יֹום ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹוּדּוי
ׁשהתוּדה  ּפי על ואף ׁשּיתוּדה. קדם ּבּסעּודה יחנק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמא
ערבית; הּכּפּורים יֹום ּבלילי ּומתוּדה חֹוזר ׁשּיאכל, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹקדם
ּובנעילה. ּובמנחה, ּובמּוסף, ּבׁשחרית, ּומתוּדה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָוחֹוזר
ּבאמצע  צּבּור, ּוׁשליח ּתפּלתֹו; אחר יחיד, מתוּדה? ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָוהיכן

רביעית. ּבברכה ְְְִִִִָָָּתפּלתֹו
.Á הּוּדּוי. חטאנּו. אנחנּו 'אבל - יׂשראל ּכל ּבֹו ׁשּנהגּו ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

הּוּדּוי  עּקר והּוא ;' ּביֹום . עליהן ׁשהתוּדה עברֹות . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָ
אחר, הּכּפּורים ּביֹום עליהן ּומתוּדה חֹוזר - זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהּכּפּורים
אני  פׁשעי "ּכי ׁשּנאמר: ּבתׁשּובתֹו, עֹומד ׁשהּוא ּפי על ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָאף

תמיד". נגּדי וחטאתי ְְִִִֵֶַָָָאדע,
.Ë עברֹות אין אּלא מכּפרין, הּכּפּורים יֹום ולא הּתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבעל  אֹו אסּור ּדבר ׁשאכל מי ּכגֹון לּמקֹום, אדם ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבין
אדם  ׁשּבין עברֹות אבל ּבהן. וכּיֹוצא אסּורה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבעילה

ּגֹוזלֹו אֹו חברֹו את המקּלל אֹו ּבחברֹו חֹובל ּכגֹון ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַלחברֹו,
מה  לחברֹו ׁשּיּתן עד לעֹולם, לֹו נמחל אינֹו - ּבהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא

לֹו חּיב עלּׁשהּוא אף וירּצהּו. ׁשהּוא , ממֹון לֹו ׁשהחזיר ּפי ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
לרּצֹותֹו צרי לֹו, מּמּנּוחּיב לֹוולׁשאל לא ׁשּימחל ואפּלּו ; ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹ

ולפּגע  לפּיסֹו צרי ּבדברים, אּלא חברֹו את ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹהקניט
-[להפציר] לֹו למחל חברֹו רצה לא לֹו. ׁשּימחל עד ְְֲִִֵֶַָָֹֹֹּבֹו

ּבֹו ּופֹוגעין מרעיו, אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשל ׁשּורה לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹמביא
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה לֹו מביא להן, נתרּצה לא מּמּנּו. ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּומבּקׁשין
החֹוטא. הּוא מחל, ׁשּלא וזה לֹו; והֹול מּניחֹו רצה, ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּימחל  עד ּפעמים, אלף אפּלּו ּובא הֹול - רּבֹו היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואם

לֹו.
.È אכזרי לפי להיֹות לאדם יהיה ׁשאסּור אּלא יתּפּיס, ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

החֹוטא  מּמּנּו ׁשּמבּקׁש ּובׁשעה לכעס, וקׁשה לרצֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹוח
לֹו הצר ואפּלּו חפצה; ּובנפׁש ׁשלם ּבלב מֹוחל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹלמחל,
זרע  ׁשל ּדרּכם הּוא וזה יּטר. ולא יּקם לא הרּבה, לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוחטא
אּלא  ּכן, אינן לב ערלי הּגֹוים אבל הּנכֹון. ולּבם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל,

על [כעסו]"ועברתֹו אֹומר הּוא וכן נצח"; ׁשמרה ְְְְֵֵֶֶַַָָָ
לא  - "והּגבענים נתּפּיסּו: ולא מחלּו ׁשּלא לפי ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָֹֹֹֹהּגבעֹונים,

הּמה". יׂשראל ְְִִֵֵֵָָמּבני
.‡È מחילה החֹוטא מּמּנּו ׁשּיבּקׁש קדם חברֹו ּומת לחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ואֹומר  קברֹו, על ּומעמידן אדם ּבני עׂשרה מביא -ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
ׁשעׂשיתי  זה ולפלֹוני יׂשראל אלהי לה' 'חטאתי ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלפניהם:

'וכ ּכ לא לֹו ליֹורׁשיו; יחזירֹו ממֹון, לֹו חּיב היה ואם . ְְְְְִִַַָָָָָָָֹ
ויתוּדה. ּדין, ּבבית יּניחּנּו - יֹורׁש לֹו יֹודע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיה

ג ּפרק ¤¤
מי ּכל ‡. ועֹונֹות: זכּיֹות לֹו יׁש האדם, מּבני ואחד אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

יתרֹות  ׁשעֹונֹותיו ּומי צּדיק; עֹונֹותיו, על יתרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּזכּיֹותיו
ּבינֹוני  למחצה, מחצה רׁשע; זכּיֹותיו, -על הּמדינה וכן . ְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

זֹו הרי עֹונֹותיהם, על מרּבֹות יֹוׁשביה ּכל זכּיֹות היּו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻֻאם
ּכל  וכן רׁשעה. זֹו הרי מרּבין, עֹונֹותיהם היּו ואם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻצּדקת;

ּכּלֹו. ָָֻהעֹולם
מת אדם ·. הּוא מּיד - זכּיֹותיו על מרּבין ׁשעֹונֹותיו ְְֲִִֵֶַָָָָָֻֻ

ׁשעֹונֹותיה ּברׁשעֹו מדינה וכן ."עֹונ רב "על ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּכי  ועמרה סדם "זעקת ׁשּנאמר: אֹובדת, היא מּיד - ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבין

מּיד רּבה". - מרּבין עֹונֹותיהם היּו אם ּכּלֹו, העֹולם ּכל וכן ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻ
נׁשחתין, האדם".הן רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּגדלן  לפי אּלא והעֹונֹות, הּזכּיֹות מנין לפי אינֹו זה :וׁשּקּול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבֹו נמצא "יען ׁשּנאמר: עֹונֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהיא זכּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיׁש
ׁשּנאמר: זכּיֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהּוא עֹון ויׁש טֹוב"; ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּדבר
אּלא  ׁשֹוקלין ואין הרּבה". טֹובה יאּבד אחד, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"וחֹוטא

עֹורכין היא הּיֹודע והּוא ּדעֹות, אל ׁשל [שוקלים]ּבדעּתֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַ
העֹונֹות. ּכנגד ְְֲֶֶַָֻהּזכּיֹות

על ּכל ‚. ׁשּנחם ותההמי ׁשעׂשה, על [התחרט]הּמצוֹות ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
לא  אּולי ּבעׂשּיתן? הֹועלּתי 'ּומה ּבלּבֹו: ואמר ְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹֻהּזכּיֹות,
לֹו מזּכירין ואין ּכּלן, את אּבד זה הרי - אֹותן'! ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעׂשיתי
תּצילּנּו לא הּצּדיק "צדקת ׁשּנאמר: ּבעֹולם, זכּות ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּום
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ּכׁשם  הראׁשֹונֹות. על ּבתֹוהה אּלא זה, אין רׁשעֹו"; ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָּביֹום
ּבכל  ּכ - מיתתֹו ּבׁשעת ּוזכּיֹותיו אדם עֹונֹות ְְְְֲִִִֶַָָָָָָֻׁשּׁשֹוקלין

העֹולם  מּבאי ואחד אחד ּכל עֹונֹות ׁשֹוקלין וׁשנה, עם ׁשנה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָ
צּדיק, ׁשּנמצא מי הּׁשנה: ראׁש ׁשל טֹוב ּביֹום ְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻזכּיֹותיו
והּבינֹוני, למיתה. נחּתם רׁשע, ׁשּנמצא ּומי לחּיים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנחּתם
נחּתם  ּתׁשּובה, עׂשה אם הּכּפּורים: יֹום עד לֹו ְְִִִִֶַַָָָָּתֹולין

למיתה. נחּתם לאו, ואם ְְְְִִִֶַָָָלחּיים;
אף „ הּׁשנה . ּבראׁש ׁשֹופר ׁשּתקיעת ּפי הּכתּוב ּגזרתעל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

רמז  ּכלֹומר - ּבֹו, מּׁשנתכם יׁש יׁשנים עּורּו עּורּו והקיצּו,: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבתׁשּובה, וחזרּו ּבמעׂשיכם וחּפׂשּו מּתרּדמתכם; ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנרּדמים
הּזמן, ּבהבלי האמת את הּׁשֹוכחים אּלּו ּבֹוראכם. ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזכרּו

יֹועיל [מתמסרים]וׁשֹוגים לא אׁשר וריק ּבהבל ׁשנתם ּכל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ
ּדרכיכם  והיטיבּו לנפׁשֹותיכם, הּביטּו - יּציל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹולא
ּומחׁשבּתֹו הרעה, ּדרּכֹו מּכם אחד ּכל ויעזב ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומעלליכם;

אדם  ּכל צרי ,לפיכ טֹובה. לא ּכל אׁשר עצמֹו ׁשּיראה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
העֹולם  ּכל וכן חּיב, וחציֹו זּכאי חציֹו ּכאּלּו ּכּלּה, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשנה

-(ּכּלֹו אחד חטא חטא חּיב; וחציֹו זּכאי חציֹו הרי ), ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ּכּלֹו העֹולם ּכל את והכריע עצמֹו וגרם הכריע חֹובה, לכף ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ

עצמֹו את הכריע הרי - אחת מצוה עׂשה הׁשחתה; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלהן
ּתׁשּועה  להן וגרם זכּות, לכף ּכּלֹו העֹולם ּכל את ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻוהכריע
ׁשּצּדק  זה - עֹולם" יסֹוד "וצּדיק, ׁשּנאמר: הּוא זה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּצלה.
זה, ענין ּומּפני והּצילֹו. ּכּלֹו העֹולם ּכל את הכריע ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻעצמֹו,
טֹובים  ּובמעׂשים ּבצדקה להרּבֹות יׂשראל ּבית ּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָנהגּו
מּכל  יתר הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה מראׁש ּבמצוֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹולעסק
אּלּו, ימים ּבעׂשרת ּבּלילה לקּום ּכּלם ונהגּו הּׁשנה. ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻימֹות

ּתחנּוני  ּבדברי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכּבּוׁשין ּולהתּפּלל ודברי ם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
הּיֹום.[מוסר] ׁשּיאֹור ֵֶַַעד

מחּׁשבין ּבׁשעה ‰. אין זכּיֹותיו, עם אדם עֹונֹות ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻ
ואיל מּׁשליׁשי אּלא ׁשני, ולא ּבֹו ׁשחטא עֹון ּתחּלת .עליו ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

- זכּיֹותיו על מרּבין ואיל מּׁשליׁשי עֹונֹותיו נמצאּו ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֻֻאם
ואם  הּכל. על אֹותֹו ודנין מצטרפין, העֹונֹות ׁשני ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹאֹותן
- ואיל ׁשליׁשי מעֹון אׁשר עֹונֹותיו ּכנגד זכּיֹותיו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻנמצאּו

ראׁשֹון[מוחלין]מעבירים ראׁשֹון עֹונֹותיו ["מוותרים"ּכל ֲֲִִִִַָָ
הראשונות] הפעמיים ראׁשֹון,על נחׁשב ׁשהּׁשליׁשי לפי ;ְְְִִִִֶֶַָ

ׁשּכבר  ראׁשֹון, הּוא הרי הרביעי וכן הּׁשנים; נמחלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּכבר
אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופן. עד וכן הּׁשליׁשי; ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָנמחל
עם  ׁשלֹוׁש ּפעמים אל יפעל אּלה ּכל "הן ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּביחיד,
ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עֹון להן ּתֹולין - הּצּבּור אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּגבר".
לא  ארּבעה ועל יׂשראל, ּפׁשעי ׁשלׁשה "על ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
להן  מחּׁשבין זֹו, ּדר על להם ּוכׁשּמחּׁשבין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָאׁשיבּנּו".
עֹונֹות  מחצה ּבכלל היה אם - הּבינֹונים .ואיל ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמרביעי
חטאיו, ּכפי אֹותֹו ּדנין - מעֹולם ּתפּלין הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלהן
ׁשעֹונֹותיהן  הרׁשעים ּכל וכן הּבא; לעֹולם חלק לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָויׁש
לעֹולם  חלק להן ויׁש חּטאתיהן, ּכפי אֹותן ּדנין - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמרּבין
ּפ על אף הּבא, לעֹולם חלק להן יׁש יׂשראל ׁשּכל י הּבא; ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

יירׁשּו לעֹולם צּדיקים, ּכּלם ועּמ" ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשחטאּו

העֹולם  והּוא החּיים; ארץ ּכלֹומר: מׁשל, - זֹו ארץ ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָארץ";
הּבא  לעֹולם חלק להן יׁש העֹולם, אּמֹות חסידי וכן .הּבא. ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

.Âנכרתין ואּלּו אּלא הּבא, לעֹולם חלק להן ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּולעֹולמי  לעֹולם וחּטאתם רׁשעם ּגדל על ונּדֹונין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹואֹובדין,
ּבּתֹורה, והּכֹופרים והאּפיקֹורֹוסים, הּמינים, ְְְִִִִִִֶַַַָָָעֹולמים:
הּגֹואל, ּבביאת והּכֹופרים הּמתים, ּבתחּית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַוהּכֹופרים
צּבּור, מּדרכי והּפֹורׁשים הרּבים, ּומחטיאי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֻוהּמׁשּמדים,

ּכיהֹויקים ּבפרהסיא רמה ּביד עברֹות [מלך והעֹוׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
לׁשם יהודה] ׁשּלא הּצּבּור על אימה ּומּטילי והּמֹוסרין, ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ערלתֹו והּמֹוׁש הרע, לׁשֹון ּובעלי ּדמים, וׁשֹופכי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָׁשמים,
הוא] שמהול יכירו .[שלא

.Ê אלֹוּה,חמּׁשה ׁשם ׁשאין האֹומר 'מינים': הּנקראים הן ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מנהיג  לעֹולם הם ואין אבל מנהיג, ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשהּוא  אּלא אחד, רּבֹון ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר יתר; אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשנים
וצּור ּובעלּגּוף  ראׁשֹון לבּדֹו ׁשאינֹו האֹומר וכן ּתמּונה; ְְְְִֵֵֵֶַַַָָ

מליץ להיֹות ּכדי זּולתֹו, אלֹוּה העֹובד וכן [יושר]לּכל; ְְְֱִִֵֵֵֵַַָָֹ
מין. הּוא אּלּו, מחמּׁשה אחד ּכל העֹולמים. רּבֹון ּובין ֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָּבינֹו

.Á האֹומר ׁשלׁשה 'אּפיקֹורֹוסים': הּנקראין ׁשם הן ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
מּדע ׁשם ואין ּכלל, ללב [חכמה]נבּואה מהּבֹורא ׁשּמּגיע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

והאֹומר  רּבנּו; מׁשה ׁשל נבּואתֹו והּמכחיׁש האדם; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבני
אּלּו מּׁשלׁשה אחד ּכל אדם. ּבני מעׂשה יֹודע הּבֹורא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ׁשאין  האֹומר ּבּתֹורה: הּכֹופרים הן ׁשלׁשה אּפיקֹורֹוס. הן -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
אם  אחת, ּתבה אפּלּו אחד, ּפסּוק אפּלּו - ה' מעם ֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה

עצמֹו' מּפי אמרֹו 'מׁשה ּבּתֹורה אמר: ּכֹופר זה הרי וכן , ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבפרּוׁשּה, מּגידיה הּכֹופר והכחיׁש ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

החליף [חכמיה] ׁשהּבֹורא והאֹומר ּוביּתֹוס; צדֹוק ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּפי  על אף זֹו, ּתֹורה ּבטלה ּוכבר אחרת, ּבמצוה זֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה

והה  הּנֹוצרים ּכגֹון ה', מעם היתה אחד ׁשהיא ּכל גרים. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּתֹורה. ּכֹופר - אּלּו ְִֵֵַָָֹמּׁשלׁשה

.Ë המׁשּמדים ׁשנים והמׁשּמד הם אחת, לעברה המׁשּמד : ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֻֻֻ
הּתֹורה ׁשהחזיק לכל זה - אחת לעברה המׁשּמד ּכּלּה. ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻ

והרּגל, ּבּה ונתּפרסם ּבזדֹון, עברה אֹותּה לעׂשֹות ְְְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָֻעצמֹו
ׁשעטנז  ללּבׁש ּתמיד ׁשהחזק ּכגֹון הּקּלֹות, מן היתה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻאפּלּו
העֹולם  מן זֹו מצוה ּבטלה ּכאּלּו ונמצא ּפאה, להּקיף ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָאֹו
להכעיס  ׁשּיעׂשה והּוא, ּדבר; לאֹותֹו מׁשּמד זה הרי - ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֻאצלֹו

בלבד] תאוותו למלאות ולא לכל [הקב"ה, והמׁשּמד .ְְְַָָֻ
ׁשמד  ׁשּגֹוזרין ּבׁשעה הּגֹוים לדתי החֹוזר ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּתֹורה,
ׁשהן  ּביׂשראל להּדּבק לֹו ּבצע 'מה ויאמר: ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוידּבק
- ּתּקיפה' ׁשּידן ּבאּלּו ׁשּידּבק לֹו טֹוב ונרּדפים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשפלים

ּכּלּה. הּתֹורה לכל מׁשּמד זה ְְֲֵֶַָָָָֻֻהרי
.È ּגדֹול,מחטיאי ּבדבר ׁשהחטיא אחד ּכיצד? הרּבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אפּלּוּכירבעם  קל, ּבדבר ׁשהחטיא ואחד ּוביּתֹוס; וצדֹוק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ
- ׁשּיחטאּו עד אחרים האֹונס ואחד עׂשה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלבּטל
אֹו זרה; עבֹודה ׁשּיעבדּו עד יׂשראל הֹורג ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמנּׁשה,

א  ּכיׁשּוע.ׁשהטעה - והּדיחם חרים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
.‡Èעברֹות,הּפֹורׁש עבר ׁשּלא ּפי על אף - צּבּור מּדרכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
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ולא  ּבכללן, מצוֹות עֹוׂשה ואינֹו יׂשראל מעדת נבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבתעניתן  מתעּנה ולא ּבצרתן ּבדרּכֹונכנס הֹול אּלא , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

לעֹולם  חלק לֹו אין - מהן אינֹו ּוכאּלּו הארץ, מּגֹויי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּכאחד
ׁשעׂשה  ּבין - ּכיהֹויקים רמה ּביד עברֹות העֹוׂשה ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהּבא.
הּבא; לעֹולם חלק לֹו אין - חמּורֹות ׁשעׂשה ּבין ֲֵֵֵֶֶַַָָָָָקּלֹות,

ּבּתֹורה' ּפנים 'מגּלה הּנקרא הּוא מצחֹווזה ׁשהעז מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבׁש ולא ּפניו ּתֹורה.וגּלה מּדברי ְְְִִִֵָָָָֹֹ

.·È אֹוׁשנים להרגֹו ּגֹוים ּביד חברֹו הּמֹוסר הּמֹוסרין: הם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ
אּנסלהּכֹותֹו ּביד אֹו ּגֹוים ּביד חברֹו ממֹון והּמֹוסר [בעל , ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ
הּבא.זרוע] לעֹולם חלק להן אין ׁשניהן, - ּכגֹוי ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא

.‚È הרֹודה מּטילי זה - ׁשמים לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
וכּונתֹו הרּבה, מּמּנּו ּופֹוחדין יראין והן ּבחזקה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָצּבּור
מלכי  ּכגֹון ׁשמים, לכבֹוד לא חפציו, וכל עצמֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹלכבֹוד

ִַהּגֹוים.
.„È ועׂשרים ּכל מארּבעה ואחד ׁשּמנינּואחד אּלּו אנׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

לעֹו חלק להן אין יׂשראל, ׁשהן ּפי על אף ויׁש- הּבא. לם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהרגיל  חכמים אמרּו כן ּפי על ואף מאּלּו, קּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעברֹות
ּולהּזהר  מהן להתרחק ּכדי הּבא, לעֹולם חלק לֹו אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן
ּבכּנּוי, לחברֹו והּקֹורא חברֹו, את המכּנה הן: ואּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד ּברּבים, חברֹו ּפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָוהּמלּבין
את  והמבּזה רּבֹותיו, והמבּזה חכמים, ּתלמידי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהמבּזה
אמּורים, ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. את והמחּלל ְְְֲֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָהּמֹועדֹות,
ּבלא  ּבׁשּמת הּבא? לעֹולם חלק לֹו אין מאּלּו אחד ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל
- ּתׁשּובה ּבעל והּוא ּומת מרׁשעֹו, ׁשב אם אבל ְְְְֲִִֵֵַַָָָָּתׁשּובה.
ּבפני  ׁשעֹומד ּדבר ל ׁשאין הּבא; העֹולם מּבני זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהרי
יׁש - ׁשב ּובאחרֹונה ימיו, ּכל ּבעּקר ּכפר אפּלּו ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָהּתׁשּובה.
לרחֹוק  ׁשלֹום "ׁשלֹום ׁשּנאמר: הּבא, לעֹולם חלק ְֱֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
והּפֹוׁשעים  הרׁשעים ּכל ּורפאתיו". - ה' אמר ְְְְְִִִַַַָָָָָָולּקרֹוב,
ּבין  ּבגלּוי ּבין ּבתׁשּובה, ׁשחזרּו ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהמׁשּמדים

ּבמטמֹונּיֹות ׁשּנאמר:[בסתר]ׁשחזרּו אֹותן, מקּבלין - ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָ
הּוא, ׁשֹובב ׁשעדין ּפי על אף ׁשֹובבים"; ּבנים ֲִִִִֶַַַָָָ"ׁשּובּו

ּבּסתר אֹותֹוׁשהרי מקּבלין - ּבגלּוי ולא חֹוזר ּבלבד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ְִָּבתׁשּובה.

ה'תשע"ד  שבט כ"ו שני יום

ד ּפרק ¤¤
הּתׁשּובה עׂשרים ‡. את מעּכבין ּדברים ארּבעה וארּבעה . ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

הּקדֹוׁש אין מארּבעּתן, אחד והעֹוׂשה ּגד ֹול, עֹון - ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמהן
מסּפיק הּוא ּגדל [מסייע]ּברּו לפי ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו ְְְְֲִִֶַַָָָֹ

זה, עֹון ּובכלל הרּבים; את הּמחטיא (א) הן: ואּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחטאֹו.
חברֹו והּמּטה (ב) מצוה. מּלעׂשֹות הרּבים את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהמעּכב

מסית ּכגֹון רעה, לדר טֹובה זרה]מּדר לעבודה [יחיד ְְִִֵֶֶֶֶָָָ
ממחה [רבים]ּומּדיח ואינֹו רעה, ּבתרּבּות ּבנֹו הרֹואה (ג) . ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ּפֹורׁש, היה ּבֹו מחה אּלּו ּברׁשּותֹו, ּובנֹו הֹואיל - ְְְִִִִֵָָָָּבידֹו
ּבידֹו ׁשאפׁשר ּכל - זה עֹון ּובכלל אֹותֹו; ּכמחטיא ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָונמצא
אּלא  ּבהן, מחה ולא יחידים ּבין רּבים ּבין ּבאחרים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלמחֹות

ּובכלל  ואׁשּוב'; 'אחטא והאֹומר: (ד) ּבכׁשלֹונן. אֹותן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָיּניח
מכּפר'. הּכּפּורים ויֹום 'אחטא, האֹומר: ְְְִִֵֵֶֶַַָָזה,

ּבפני ּומהן ·. הּתׁשּובה ּדרכי הּנֹועלין ּדברים חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּבזמן עֹוׂשיהן  לפי - הּצּבּור מן הּפֹורׁש (א) הן: ואּלּו ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ

ּבּזכּיֹות  עּמהן זֹוכה ואינֹו עּמהן, יהיה ולא ּתׁשּובה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיעׂשּו
ׁשּמחלקּתֹו לפי - חכמים ּדברי על והחֹולק (ב) ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻׁשעֹוׂשין.
(ג) הּתׁשּובה. ּדרכי יֹודע ואינֹו מהן, לפרׁש לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּגֹורמת
רֹודף  אינֹו ּבעיניו, ׁשּנתּבּזּו ׁשּכיון - הּמצוֹות על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמלעיג

(ד) יזּכה? ּבּמה יעׂשה, לא ואם עֹוׂשן; ולא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחריהן
ּולטרדֹו לדחפֹו להן ּגֹורם זה ׁשּדבר - רּבֹותיו ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמבּזה
לֹו ּומֹורה מלּמד ימצא לא ׁשּנטרד ּובזמן ּוכגחזי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכיׁשּוע
הּניח  לא ׁשהרי - הּתֹוכחֹות את והּׂשֹונא (ה) האמת. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר
ׁשּבזמן  לתׁשּובה, ּגֹורמת ׁשהּתֹוכחה הּתׁשּובה, ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלֹו
חֹוזר  אֹותֹו, ּומכלימין חטאיו לאדם לֹו ְֲִִִִֵֶַָָָָָׁשּמֹודיעין
"ממרים  ּתׁשּכח", אל "זכר, ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹּבתׁשּובה,
וכן  חכם". ולא נבל, "עם לב", לכם ה' נתן "ולא ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהייתם",
"ידע  חֹוטא", ּגֹוי "הֹוי ואמר: יׂשראל את הֹוכיח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָיׁשעיהּו
,ערּפ ּברזל וגיד אּתה, קׁשה ּכי "מּדעּתי, קֹונהּו", ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשֹור
לחּטאים, להֹוכיח האל צּוהּו וכן נחּוׁשה"; ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָּומצח
הּנביאים  ּכל וכן ."ּתחׂש אל בגרֹון, "קרא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

ליׂשראל, צריהֹוכיחּו ,לפיכ ּבתׁשּובה. ׁשחזרּו עד ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
וירא  וזקן ּגדֹול חכם מּיׂשראל וקהל קהל ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָלהעמיד
ּומחזירן  לרּבים מֹוכיח ׁשּיהא להן, ואֹוהב מּנעּוריו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשמים
ולא  לּמֹוכיח ּבא אינֹו הּתֹוכחֹות, את ׁשּׂשֹונא וזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבתׁשּובה.
טֹובים. ּבעיניו ׁשהם ּבחּטאתיו, יעמד לפיכ ּדבריו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשֹומע

לֹוּומהם ‚. אפׁשר אי אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָ
לחברֹו, אדם ׁשּבין עֹונֹות ׁשהן לפי ּגמּורה, ּתׁשּובה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁשּוב
מּמּנּו יׁשאל אֹו לֹו ׁשּיחזיר ּכדי לֹו, ׁשחטא חברֹו יֹודע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואינֹו

לֹו קּלל למחל ולא - הרּבים את המקּלל (א) הן: ואּלּו ; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּגּנב  עם והחֹולק (ב) ּכּפרה. מּמּנּו ׁשּיׁשאל ּכדי ידּוע, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאדם
ּגֹונב  הּגּנב אּלא היא, מי ׁשל זֹו ּגנבה יֹודע ׁשאינֹו לפי -ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּגּנב, יד מחּזק ׁשהּוא ועֹוד, לֹוקח; והּוא לֹו ּומביא ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָרּבים
עד  עליה מכריז ואינֹו אבדה והּמֹוצא (ג) אֹותֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּומחטיא
אינֹו ּתׁשּובה, ּכׁשּיעׂשה זמן, לאחר - לבעליה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיחזירה

והאֹוכל (ד) יחזיר. למי ויתֹומים }ׁשד {יֹודע ענּיים (שור) ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָֹ
ידּועין  ואינן הן אמללין אדם ּבני אּלּו - ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָֻואלמנֹות
ׁשּידע  ּכדי מּכיר, להם אין לעיר, מעיר וגֹולין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּומפרסמין,
להּטֹות  ׁשחד והמקּבל (ה) לֹו. ויחזירּנּו הּוא מי ׁשל זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשד
ּכחּה הּוא וכּמה זֹו הּטיה הּגיעה היכן עד יֹודע אינֹו - ְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּדין

רגלים לֹו יׁש ׁשהּדבר ׁשּיחזיר, קל]ּכדי בסיס לו ועֹוד [יש ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
אֹותֹו. ּומחטיא זה, יד מחּזק ְְִֵֶֶַַַׁשהּוא

לׁשּוב ּומהן „. חזקתֹו אין אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
חֹוטא  ונמצא האדם, רב ּבעיני קּלים ּדברים ׁשהן לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמהן,

חטא  זה ׁשאין ידּמה מּסעּודה והּוא האֹוכל (א) הן: ואּלּו ; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ
לבעליה מסּפקת אך ׁשאינּה נימוס מחמת אורח המזמין [עני ְְִֵֶֶֶֶַָָָ

די] אין עצמו חטא,לו ׁשּלא מדּמה והּוא ּגזל, אבק ׁשּזה -ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
והּמׁשּתּמׁש (ב) ּברׁשּותן'. אּלא אכלּתי 'ּכלּום ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹויאמר:
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ּכׁשם  הראׁשֹונֹות. על ּבתֹוהה אּלא זה, אין רׁשעֹו"; ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָּביֹום
ּבכל  ּכ - מיתתֹו ּבׁשעת ּוזכּיֹותיו אדם עֹונֹות ְְְְֲִִִֶַָָָָָָֻׁשּׁשֹוקלין

העֹולם  מּבאי ואחד אחד ּכל עֹונֹות ׁשֹוקלין וׁשנה, עם ׁשנה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָ
צּדיק, ׁשּנמצא מי הּׁשנה: ראׁש ׁשל טֹוב ּביֹום ְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻזכּיֹותיו
והּבינֹוני, למיתה. נחּתם רׁשע, ׁשּנמצא ּומי לחּיים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנחּתם
נחּתם  ּתׁשּובה, עׂשה אם הּכּפּורים: יֹום עד לֹו ְְִִִִֶַַָָָָּתֹולין

למיתה. נחּתם לאו, ואם ְְְְִִִֶַָָָלחּיים;
אף „ הּׁשנה . ּבראׁש ׁשֹופר ׁשּתקיעת ּפי הּכתּוב ּגזרתעל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

רמז  ּכלֹומר - ּבֹו, מּׁשנתכם יׁש יׁשנים עּורּו עּורּו והקיצּו,: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבתׁשּובה, וחזרּו ּבמעׂשיכם וחּפׂשּו מּתרּדמתכם; ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנרּדמים
הּזמן, ּבהבלי האמת את הּׁשֹוכחים אּלּו ּבֹוראכם. ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזכרּו

יֹועיל [מתמסרים]וׁשֹוגים לא אׁשר וריק ּבהבל ׁשנתם ּכל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ
ּדרכיכם  והיטיבּו לנפׁשֹותיכם, הּביטּו - יּציל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹולא
ּומחׁשבּתֹו הרעה, ּדרּכֹו מּכם אחד ּכל ויעזב ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומעלליכם;

אדם  ּכל צרי ,לפיכ טֹובה. לא ּכל אׁשר עצמֹו ׁשּיראה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
העֹולם  ּכל וכן חּיב, וחציֹו זּכאי חציֹו ּכאּלּו ּכּלּה, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשנה

-(ּכּלֹו אחד חטא חטא חּיב; וחציֹו זּכאי חציֹו הרי ), ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ּכּלֹו העֹולם ּכל את והכריע עצמֹו וגרם הכריע חֹובה, לכף ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ

עצמֹו את הכריע הרי - אחת מצוה עׂשה הׁשחתה; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלהן
ּתׁשּועה  להן וגרם זכּות, לכף ּכּלֹו העֹולם ּכל את ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻוהכריע
ׁשּצּדק  זה - עֹולם" יסֹוד "וצּדיק, ׁשּנאמר: הּוא זה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּצלה.
זה, ענין ּומּפני והּצילֹו. ּכּלֹו העֹולם ּכל את הכריע ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻעצמֹו,
טֹובים  ּובמעׂשים ּבצדקה להרּבֹות יׂשראל ּבית ּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָנהגּו
מּכל  יתר הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה מראׁש ּבמצוֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹולעסק
אּלּו, ימים ּבעׂשרת ּבּלילה לקּום ּכּלם ונהגּו הּׁשנה. ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻימֹות

ּתחנּוני  ּבדברי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכּבּוׁשין ּולהתּפּלל ודברי ם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
הּיֹום.[מוסר] ׁשּיאֹור ֵֶַַעד

מחּׁשבין ּבׁשעה ‰. אין זכּיֹותיו, עם אדם עֹונֹות ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻ
ואיל מּׁשליׁשי אּלא ׁשני, ולא ּבֹו ׁשחטא עֹון ּתחּלת .עליו ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

- זכּיֹותיו על מרּבין ואיל מּׁשליׁשי עֹונֹותיו נמצאּו ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֻֻאם
ואם  הּכל. על אֹותֹו ודנין מצטרפין, העֹונֹות ׁשני ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹאֹותן
- ואיל ׁשליׁשי מעֹון אׁשר עֹונֹותיו ּכנגד זכּיֹותיו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻנמצאּו

ראׁשֹון[מוחלין]מעבירים ראׁשֹון עֹונֹותיו ["מוותרים"ּכל ֲֲִִִִַָָ
הראשונות] הפעמיים ראׁשֹון,על נחׁשב ׁשהּׁשליׁשי לפי ;ְְְִִִִֶֶַָ

ׁשּכבר  ראׁשֹון, הּוא הרי הרביעי וכן הּׁשנים; נמחלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּכבר
אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופן. עד וכן הּׁשליׁשי; ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָנמחל
עם  ׁשלֹוׁש ּפעמים אל יפעל אּלה ּכל "הן ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּביחיד,
ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עֹון להן ּתֹולין - הּצּבּור אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּגבר".
לא  ארּבעה ועל יׂשראל, ּפׁשעי ׁשלׁשה "על ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
להן  מחּׁשבין זֹו, ּדר על להם ּוכׁשּמחּׁשבין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָאׁשיבּנּו".
עֹונֹות  מחצה ּבכלל היה אם - הּבינֹונים .ואיל ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמרביעי
חטאיו, ּכפי אֹותֹו ּדנין - מעֹולם ּתפּלין הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלהן
ׁשעֹונֹותיהן  הרׁשעים ּכל וכן הּבא; לעֹולם חלק לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָויׁש
לעֹולם  חלק להן ויׁש חּטאתיהן, ּכפי אֹותן ּדנין - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמרּבין
ּפ על אף הּבא, לעֹולם חלק להן יׁש יׂשראל ׁשּכל י הּבא; ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

יירׁשּו לעֹולם צּדיקים, ּכּלם ועּמ" ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשחטאּו

העֹולם  והּוא החּיים; ארץ ּכלֹומר: מׁשל, - זֹו ארץ ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָארץ";
הּבא  לעֹולם חלק להן יׁש העֹולם, אּמֹות חסידי וכן .הּבא. ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

.Âנכרתין ואּלּו אּלא הּבא, לעֹולם חלק להן ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּולעֹולמי  לעֹולם וחּטאתם רׁשעם ּגדל על ונּדֹונין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹואֹובדין,
ּבּתֹורה, והּכֹופרים והאּפיקֹורֹוסים, הּמינים, ְְְִִִִִִֶַַַָָָעֹולמים:
הּגֹואל, ּבביאת והּכֹופרים הּמתים, ּבתחּית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַוהּכֹופרים
צּבּור, מּדרכי והּפֹורׁשים הרּבים, ּומחטיאי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֻוהּמׁשּמדים,

ּכיהֹויקים ּבפרהסיא רמה ּביד עברֹות [מלך והעֹוׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
לׁשם יהודה] ׁשּלא הּצּבּור על אימה ּומּטילי והּמֹוסרין, ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ערלתֹו והּמֹוׁש הרע, לׁשֹון ּובעלי ּדמים, וׁשֹופכי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָׁשמים,
הוא] שמהול יכירו .[שלא

.Ê אלֹוּה,חמּׁשה ׁשם ׁשאין האֹומר 'מינים': הּנקראים הן ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מנהיג  לעֹולם הם ואין אבל מנהיג, ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשהּוא  אּלא אחד, רּבֹון ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר יתר; אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשנים
וצּור ּובעלּגּוף  ראׁשֹון לבּדֹו ׁשאינֹו האֹומר וכן ּתמּונה; ְְְְִֵֵֵֶַַַָָ

מליץ להיֹות ּכדי זּולתֹו, אלֹוּה העֹובד וכן [יושר]לּכל; ְְְֱִִֵֵֵֵַַָָֹ
מין. הּוא אּלּו, מחמּׁשה אחד ּכל העֹולמים. רּבֹון ּובין ֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָּבינֹו

.Á האֹומר ׁשלׁשה 'אּפיקֹורֹוסים': הּנקראין ׁשם הן ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
מּדע ׁשם ואין ּכלל, ללב [חכמה]נבּואה מהּבֹורא ׁשּמּגיע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

והאֹומר  רּבנּו; מׁשה ׁשל נבּואתֹו והּמכחיׁש האדם; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבני
אּלּו מּׁשלׁשה אחד ּכל אדם. ּבני מעׂשה יֹודע הּבֹורא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ׁשאין  האֹומר ּבּתֹורה: הּכֹופרים הן ׁשלׁשה אּפיקֹורֹוס. הן -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
אם  אחת, ּתבה אפּלּו אחד, ּפסּוק אפּלּו - ה' מעם ֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה

עצמֹו' מּפי אמרֹו 'מׁשה ּבּתֹורה אמר: ּכֹופר זה הרי וכן , ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבפרּוׁשּה, מּגידיה הּכֹופר והכחיׁש ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

החליף [חכמיה] ׁשהּבֹורא והאֹומר ּוביּתֹוס; צדֹוק ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּפי  על אף זֹו, ּתֹורה ּבטלה ּוכבר אחרת, ּבמצוה זֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה

והה  הּנֹוצרים ּכגֹון ה', מעם היתה אחד ׁשהיא ּכל גרים. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּתֹורה. ּכֹופר - אּלּו ְִֵֵַָָֹמּׁשלׁשה

.Ë המׁשּמדים ׁשנים והמׁשּמד הם אחת, לעברה המׁשּמד : ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֻֻֻ
הּתֹורה ׁשהחזיק לכל זה - אחת לעברה המׁשּמד ּכּלּה. ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻ

והרּגל, ּבּה ונתּפרסם ּבזדֹון, עברה אֹותּה לעׂשֹות ְְְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָֻעצמֹו
ׁשעטנז  ללּבׁש ּתמיד ׁשהחזק ּכגֹון הּקּלֹות, מן היתה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻאפּלּו
העֹולם  מן זֹו מצוה ּבטלה ּכאּלּו ונמצא ּפאה, להּקיף ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָאֹו
להכעיס  ׁשּיעׂשה והּוא, ּדבר; לאֹותֹו מׁשּמד זה הרי - ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֻאצלֹו

בלבד] תאוותו למלאות ולא לכל [הקב"ה, והמׁשּמד .ְְְַָָֻ
ׁשמד  ׁשּגֹוזרין ּבׁשעה הּגֹוים לדתי החֹוזר ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּתֹורה,
ׁשהן  ּביׂשראל להּדּבק לֹו ּבצע 'מה ויאמר: ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוידּבק
- ּתּקיפה' ׁשּידן ּבאּלּו ׁשּידּבק לֹו טֹוב ונרּדפים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשפלים

ּכּלּה. הּתֹורה לכל מׁשּמד זה ְְֲֵֶַָָָָֻֻהרי
.È ּגדֹול,מחטיאי ּבדבר ׁשהחטיא אחד ּכיצד? הרּבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אפּלּוּכירבעם  קל, ּבדבר ׁשהחטיא ואחד ּוביּתֹוס; וצדֹוק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ
- ׁשּיחטאּו עד אחרים האֹונס ואחד עׂשה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלבּטל
אֹו זרה; עבֹודה ׁשּיעבדּו עד יׂשראל הֹורג ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמנּׁשה,

א  ּכיׁשּוע.ׁשהטעה - והּדיחם חרים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
.‡Èעברֹות,הּפֹורׁש עבר ׁשּלא ּפי על אף - צּבּור מּדרכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
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ולא  ּבכללן, מצוֹות עֹוׂשה ואינֹו יׂשראל מעדת נבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבתעניתן  מתעּנה ולא ּבצרתן ּבדרּכֹונכנס הֹול אּלא , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

לעֹולם  חלק לֹו אין - מהן אינֹו ּוכאּלּו הארץ, מּגֹויי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּכאחד
ׁשעׂשה  ּבין - ּכיהֹויקים רמה ּביד עברֹות העֹוׂשה ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהּבא.
הּבא; לעֹולם חלק לֹו אין - חמּורֹות ׁשעׂשה ּבין ֲֵֵֵֶֶַַָָָָָקּלֹות,

ּבּתֹורה' ּפנים 'מגּלה הּנקרא הּוא מצחֹווזה ׁשהעז מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבׁש ולא ּפניו ּתֹורה.וגּלה מּדברי ְְְִִִֵָָָָֹֹ

.·È אֹוׁשנים להרגֹו ּגֹוים ּביד חברֹו הּמֹוסר הּמֹוסרין: הם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ
אּנסלהּכֹותֹו ּביד אֹו ּגֹוים ּביד חברֹו ממֹון והּמֹוסר [בעל , ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ
הּבא.זרוע] לעֹולם חלק להן אין ׁשניהן, - ּכגֹוי ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא

.‚È הרֹודה מּטילי זה - ׁשמים לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
וכּונתֹו הרּבה, מּמּנּו ּופֹוחדין יראין והן ּבחזקה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָצּבּור
מלכי  ּכגֹון ׁשמים, לכבֹוד לא חפציו, וכל עצמֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹלכבֹוד

ִַהּגֹוים.
.„È ועׂשרים ּכל מארּבעה ואחד ׁשּמנינּואחד אּלּו אנׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

לעֹו חלק להן אין יׂשראל, ׁשהן ּפי על אף ויׁש- הּבא. לם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהרגיל  חכמים אמרּו כן ּפי על ואף מאּלּו, קּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעברֹות
ּולהּזהר  מהן להתרחק ּכדי הּבא, לעֹולם חלק לֹו אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן
ּבכּנּוי, לחברֹו והּקֹורא חברֹו, את המכּנה הן: ואּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד ּברּבים, חברֹו ּפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָוהּמלּבין
את  והמבּזה רּבֹותיו, והמבּזה חכמים, ּתלמידי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהמבּזה
אמּורים, ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. את והמחּלל ְְְֲֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָהּמֹועדֹות,
ּבלא  ּבׁשּמת הּבא? לעֹולם חלק לֹו אין מאּלּו אחד ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל
- ּתׁשּובה ּבעל והּוא ּומת מרׁשעֹו, ׁשב אם אבל ְְְְֲִִֵֵַַָָָָּתׁשּובה.
ּבפני  ׁשעֹומד ּדבר ל ׁשאין הּבא; העֹולם מּבני זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהרי
יׁש - ׁשב ּובאחרֹונה ימיו, ּכל ּבעּקר ּכפר אפּלּו ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָהּתׁשּובה.
לרחֹוק  ׁשלֹום "ׁשלֹום ׁשּנאמר: הּבא, לעֹולם חלק ְֱֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
והּפֹוׁשעים  הרׁשעים ּכל ּורפאתיו". - ה' אמר ְְְְְִִִַַַָָָָָָולּקרֹוב,
ּבין  ּבגלּוי ּבין ּבתׁשּובה, ׁשחזרּו ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהמׁשּמדים

ּבמטמֹונּיֹות ׁשּנאמר:[בסתר]ׁשחזרּו אֹותן, מקּבלין - ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָ
הּוא, ׁשֹובב ׁשעדין ּפי על אף ׁשֹובבים"; ּבנים ֲִִִִֶַַַָָָ"ׁשּובּו

ּבּסתר אֹותֹוׁשהרי מקּבלין - ּבגלּוי ולא חֹוזר ּבלבד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ְִָּבתׁשּובה.

ה'תשע"ד  שבט כ"ו שני יום

ד ּפרק ¤¤
הּתׁשּובה עׂשרים ‡. את מעּכבין ּדברים ארּבעה וארּבעה . ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

הּקדֹוׁש אין מארּבעּתן, אחד והעֹוׂשה ּגד ֹול, עֹון - ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמהן
מסּפיק הּוא ּגדל [מסייע]ּברּו לפי ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו ְְְְֲִִֶַַָָָֹ

זה, עֹון ּובכלל הרּבים; את הּמחטיא (א) הן: ואּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחטאֹו.
חברֹו והּמּטה (ב) מצוה. מּלעׂשֹות הרּבים את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהמעּכב

מסית ּכגֹון רעה, לדר טֹובה זרה]מּדר לעבודה [יחיד ְְִִֵֶֶֶֶָָָ
ממחה [רבים]ּומּדיח ואינֹו רעה, ּבתרּבּות ּבנֹו הרֹואה (ג) . ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ּפֹורׁש, היה ּבֹו מחה אּלּו ּברׁשּותֹו, ּובנֹו הֹואיל - ְְְִִִִֵָָָָּבידֹו
ּבידֹו ׁשאפׁשר ּכל - זה עֹון ּובכלל אֹותֹו; ּכמחטיא ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָונמצא
אּלא  ּבהן, מחה ולא יחידים ּבין רּבים ּבין ּבאחרים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלמחֹות

ּובכלל  ואׁשּוב'; 'אחטא והאֹומר: (ד) ּבכׁשלֹונן. אֹותן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָיּניח
מכּפר'. הּכּפּורים ויֹום 'אחטא, האֹומר: ְְְִִֵֵֶֶַַָָזה,

ּבפני ּומהן ·. הּתׁשּובה ּדרכי הּנֹועלין ּדברים חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּבזמן עֹוׂשיהן  לפי - הּצּבּור מן הּפֹורׁש (א) הן: ואּלּו ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ

ּבּזכּיֹות  עּמהן זֹוכה ואינֹו עּמהן, יהיה ולא ּתׁשּובה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיעׂשּו
ׁשּמחלקּתֹו לפי - חכמים ּדברי על והחֹולק (ב) ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻׁשעֹוׂשין.
(ג) הּתׁשּובה. ּדרכי יֹודע ואינֹו מהן, לפרׁש לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּגֹורמת
רֹודף  אינֹו ּבעיניו, ׁשּנתּבּזּו ׁשּכיון - הּמצוֹות על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמלעיג

(ד) יזּכה? ּבּמה יעׂשה, לא ואם עֹוׂשן; ולא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחריהן
ּולטרדֹו לדחפֹו להן ּגֹורם זה ׁשּדבר - רּבֹותיו ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמבּזה
לֹו ּומֹורה מלּמד ימצא לא ׁשּנטרד ּובזמן ּוכגחזי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכיׁשּוע
הּניח  לא ׁשהרי - הּתֹוכחֹות את והּׂשֹונא (ה) האמת. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר
ׁשּבזמן  לתׁשּובה, ּגֹורמת ׁשהּתֹוכחה הּתׁשּובה, ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלֹו
חֹוזר  אֹותֹו, ּומכלימין חטאיו לאדם לֹו ְֲִִִִֵֶַָָָָָׁשּמֹודיעין
"ממרים  ּתׁשּכח", אל "זכר, ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹּבתׁשּובה,
וכן  חכם". ולא נבל, "עם לב", לכם ה' נתן "ולא ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהייתם",
"ידע  חֹוטא", ּגֹוי "הֹוי ואמר: יׂשראל את הֹוכיח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָיׁשעיהּו
,ערּפ ּברזל וגיד אּתה, קׁשה ּכי "מּדעּתי, קֹונהּו", ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשֹור
לחּטאים, להֹוכיח האל צּוהּו וכן נחּוׁשה"; ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָּומצח
הּנביאים  ּכל וכן ."ּתחׂש אל בגרֹון, "קרא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

ליׂשראל, צריהֹוכיחּו ,לפיכ ּבתׁשּובה. ׁשחזרּו עד ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
וירא  וזקן ּגדֹול חכם מּיׂשראל וקהל קהל ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָלהעמיד
ּומחזירן  לרּבים מֹוכיח ׁשּיהא להן, ואֹוהב מּנעּוריו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשמים
ולא  לּמֹוכיח ּבא אינֹו הּתֹוכחֹות, את ׁשּׂשֹונא וזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבתׁשּובה.
טֹובים. ּבעיניו ׁשהם ּבחּטאתיו, יעמד לפיכ ּדבריו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשֹומע

לֹוּומהם ‚. אפׁשר אי אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָ
לחברֹו, אדם ׁשּבין עֹונֹות ׁשהן לפי ּגמּורה, ּתׁשּובה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁשּוב
מּמּנּו יׁשאל אֹו לֹו ׁשּיחזיר ּכדי לֹו, ׁשחטא חברֹו יֹודע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואינֹו

לֹו קּלל למחל ולא - הרּבים את המקּלל (א) הן: ואּלּו ; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּגּנב  עם והחֹולק (ב) ּכּפרה. מּמּנּו ׁשּיׁשאל ּכדי ידּוע, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאדם
ּגֹונב  הּגּנב אּלא היא, מי ׁשל זֹו ּגנבה יֹודע ׁשאינֹו לפי -ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּגּנב, יד מחּזק ׁשהּוא ועֹוד, לֹוקח; והּוא לֹו ּומביא ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָרּבים
עד  עליה מכריז ואינֹו אבדה והּמֹוצא (ג) אֹותֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּומחטיא
אינֹו ּתׁשּובה, ּכׁשּיעׂשה זמן, לאחר - לבעליה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיחזירה

והאֹוכל (ד) יחזיר. למי ויתֹומים }ׁשד {יֹודע ענּיים (שור) ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָֹ
ידּועין  ואינן הן אמללין אדם ּבני אּלּו - ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָֻואלמנֹות
ׁשּידע  ּכדי מּכיר, להם אין לעיר, מעיר וגֹולין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּומפרסמין,
להּטֹות  ׁשחד והמקּבל (ה) לֹו. ויחזירּנּו הּוא מי ׁשל זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשד
ּכחּה הּוא וכּמה זֹו הּטיה הּגיעה היכן עד יֹודע אינֹו - ְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּדין

רגלים לֹו יׁש ׁשהּדבר ׁשּיחזיר, קל]ּכדי בסיס לו ועֹוד [יש ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
אֹותֹו. ּומחטיא זה, יד מחּזק ְְִֵֶֶַַַׁשהּוא

לׁשּוב ּומהן „. חזקתֹו אין אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
חֹוטא  ונמצא האדם, רב ּבעיני קּלים ּדברים ׁשהן לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמהן,

חטא  זה ׁשאין ידּמה מּסעּודה והּוא האֹוכל (א) הן: ואּלּו ; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ
לבעליה מסּפקת אך ׁשאינּה נימוס מחמת אורח המזמין [עני ְְִֵֶֶֶֶַָָָ

די] אין עצמו חטא,לו ׁשּלא מדּמה והּוא ּגזל, אבק ׁשּזה -ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
והּמׁשּתּמׁש (ב) ּברׁשּותן'. אּלא אכלּתי 'ּכלּום ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹויאמר:
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אּלא [משכונו]ּבעבֹוטֹו אינֹו עני ׁשל ׁשהעבֹוט - עני ׁשל ֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
לא  והרי חסרים, 'אינן ּבלּבֹו: ויאמר ּומחרׁשה, קרּדם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹּכגֹון
ּדעּתֹו על מעלה - ּבעריֹות והּמסּתּכל (ג) אֹותֹו'. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָּגזלּתי
אֹו ּבעלּתי?! 'וכי אֹומר: ׁשהּוא ּכלּום, ּבכ ְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאין
ּגדֹול, עֹון העינים ׁשראּית יֹודע, אינֹו והּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָקרבּתי'?!
תתּורּו "ולא ׁשּנאמר: עריֹות, ׁשל לגּופן ּגֹורמת ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהיא
חברֹו ּבקלֹון והּמתּכּבד (ד) עיניכם". ואחרי לבבכם ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַאחרי
ולא  עֹומד, חברֹו ׁשאין לפי חֹוטא, ׁשאינֹו ּבלּבֹו אֹומר -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֹ
הּטֹובים  מעׂשיו ער אּלא ּבּיׁשֹו, ולא ּבׁשת, לֹו ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹהּגיעה
מּכללן  ׁשּיראה ּכדי חכמתֹו, אֹו חברֹו מעׂשה למּול ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוחכמתֹו
אֹומר  - ּכׁשרים והחֹוׁשד (ה) ּבזּוי. וחברֹו מכּבד ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֻׁשהּוא
וכי  לֹו? עׂשיתי 'מה אֹומר: ׁשהּוא לפי חטא, ׁשאינֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָּבלּבֹו
אינֹו והּוא עׂשה', לא אֹו עׂשה ׁשּמא חׁשד אּלא ׁשם ְֲֵֵֶֶָָָָָָָָֹיׁש
עברֹות. ּכבעל ּבדעּתֹו ּכׁשר אדם ׁשּמׂשים עֹון ׁשּזה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיֹודע

אחריהן ּומהן ‰. יּמׁש אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מהן  לפרׁש קׁשין והן להּזהר ּתמיד, אדם צרי ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ

וא  מאד; עד רעֹות ּדעֹות ּכּלן והן ּבהן, ידּבק ׁשּמא ּלּומהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּובעל  (ד) חמה. ּובעל (ג) הרע. ולׁשֹון (ב) רכילּות. (א) ְְִֵֵַַַַַָָָהן:
למד  ׁשהּוא מּפני - לרׁשע והּמתחּבר (ה) רעה. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמחׁשבה
"ורעה  ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ּבלּבֹו; נרׁשמין והם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמּמעׂשיו,
ׁשּצרי ּדברים ּדעֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ירֹוע". ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָכסילים,

ּתׁשּובה. לבעל וחמר קל ּתמיד, ּבהן לנהג אדם ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכל
.Â ׁשּמעּכבין ּכל ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

עׂשה  אם אּלא הּתׁשּובה; את מֹונעין אין הּתׁשּובה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאת
חלק  לֹו ויׁש ּתׁשּובה, ּבעל זה הרי - מהן ּתׁשּובה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאדם

הּבא. ַָָָלעֹולם

ה ּפרק ¤¤
לֹורׁשּות ‡. נתּונה אדם לדרּכל עצמֹו להּטֹות רצה אם : ְְְְְִֶֶַַָָָָָָ

עצמֹוטֹובה להּטֹות רצה ואם ּבידֹו; הרׁשּות צּדיק, ולהיֹות ְְְְְְְִִִַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב  הּוא ּבידֹו. הרׁשּות רׁשע, ולהיֹות רעה ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָלדר
- ורע" טֹוב לדעת מּמּנּו, ּכאחד היה האדם "הן ְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָּבּתֹורה:
מין  ואין ּבעֹולם, אחד היה אדם ׁשל זה מין הן ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכלֹומר:
ּבדעּתֹו מעצמֹו הּוא ׁשּיהא הענין, ּבזה לֹו ּדֹומה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני

מהּובמחׁשבּתֹו ּכל ועֹוׂשה והרע הּטֹוב חפץ יֹודע ,ּׁשהּוא ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הרע. אֹו הּטֹוב מּלעׂשֹות ידֹו על ׁשּיעּכב מי לֹו וכיון ואין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ידֹו". יׁשלח "ּפן הּוא, ְִֵֶֶַָׁשּכן
האּמֹות אל ·. טּפׁשי ׁשאֹומרים זה ּדבר ּבמחׁשבּת יעבר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ּגלמי על [בערי]ורב ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש יׂשראל, ּבני ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּכן; הּדבר אין רׁשע. אֹו צּדיק להיֹות ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאדם
רׁשע  אֹו רּבנּו ּכמׁשה צּדיק להיֹות ראּוי ואדם  אדם ּכל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
ּכילי  אֹו אכזרי, אֹו רחמן אֹו סכל, אֹו חכם אֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכירבעם,

ׁשֹוע[קמצן] הּדעֹות[פזרן]אֹו ּכל ׁשאר וכן ואין [מידות]; . ְְְֵֵֵַַָָ
לאחד  ׁשּמֹוׁשכֹו מי ולא עליו, ּגֹוזר ולא ׁשּיכּפהּו מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹלֹו
ּדר לאיזה נֹוטה ּומּדעּתֹו מעצמֹו הּוא אּלא הּדרכים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשני
הרעֹות  תצא לא עליֹון "מּפי אֹומר: ׁשּירמיה הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּירצה.
להיֹות  לא האדם על ּגֹוזר הּבֹורא אין ּכלֹומר: - ְְְִֵֵֵַַַַָָָֹוהּטֹוב"

החֹוטא  זה נמצא הּוא, ׁשּכן וכיון רע. להיֹות ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹטֹוב,
על  ּולקֹונן לבּכֹות לֹו ראּוי ּולפיכ עצמֹו; על הפסיד ְְְְְִִִִֵַַַָָהּוא
"מה  אחריו: ׁשּכתּוב הּוא רעה. ּוגמלּה לנפׁשֹו, ּׁשעׂשה ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָמה
הֹואיל  ואמר: וחזר חטאיו". על ּגבר חי, אדם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּיתאֹונן
לנּו ראּוי הרעֹות, ּכל עׂשינּו ּומּדעּתנּו ּבידינּו, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָּורׁשּותנּו
הּוא  ּבידינּו. עּתה ׁשהרׁשּות רׁשענּו, ולעזב ּבתׁשּובה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלחזר

ה'".ׁשּכתּוב עד ונׁשּובה ונחקרה, דרכינּו "נחּפׂשה אחריו: ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹ
והּמצוה ועּקר ‚. הּתֹורה עּמּוד והּוא הּוא, ּגדֹול עּקר - זה ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

ואת  החּיים את הּיֹום, לפני נתּתי "ראה, ׁשּנאמר: -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
הרע" ואת הּמות ואת נֹותן הּטֹוב, אנכי "ראה, וכתּוב: , ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבידכם; ׁשהרׁשּות ּכלֹומר, - ּוקללה" ּברכה הּיֹום ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפניכם
עֹוׂשה, - האדם ּבני מּמעׂשה לעׂשֹות האדם ׁשּיחּפץ ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכל
יּתן, "מי נאמר: הענין זה ּומּפני רעים. ּבין טֹובים ְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבין
ּבני  ּכֹופה הּבֹורא ׁשאין ּכלֹומר, - להם" זה לבבם ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהיה
לּבם  אּלא רעה, אֹו טֹובה לעׂשֹות עליהם ּגֹוזר ולא ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹהאדם

להם. ֶָָמסּור
רׁשע,אּלּו„. אֹו צּדיק להיֹות האדם על ּגֹוזר האל היה ְִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ּתֹולדּתֹו ּבעּקר האדם את ׁשּמֹוׁש ּדבר ׁשם היה אּלּו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹו
הּמּדעֹות מן למּדע אֹו הּדרכים, מן מן לדר [חכמה ְְְִִִֶֶַַַַַָָ

לדעההחכמות] אֹו מן [מידה], למעׂשה אֹו הּדעֹות, מן ְְֲִִֵֵֶַַָ
ׁשמים  הֹוברי הּטּפׁשים מּלּבם ׁשּבֹודים ּכמֹו ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָהּמעׂשים,

בכוכבים] ידי [החוזים על לנּו מצּוה היה היא -ְְֵֵֶַַַָָָ
ואל  ּדרכיכם, 'הטיבּו ,'ּכ ּתעׂשה ואל ,ּכ 'עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּנביאים,
עליו, נגזר ּכבר ּברּיתֹו מּתחּלת והּוא רׁשעכם', אחרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּתלכּו
מּמּנּו? לזּוז לֹו אפׁשר ׁשאי לדבר אֹותֹו ּתמׁש ּתֹולדּתֹו ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹאֹו
ואיזה  ּדין ּובאיזה ּכּלּה, הּתֹורה לכל היה ּמקֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּומה

נ  הׁשֹופט מׁשּפט לּצּדיק? ׂשכר מׁשּלם אֹו הרׁשע מן פרע ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
היא ותאמר: ּתתמּה ואל מׁשּפט?! יעׂשה לא הארץ ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּכל
מסּורים  מעׂשיו ויהיּו ׁשּיחּפץ, מה ּכל עֹוׂשה האדם ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹיהיה
ּובלא  קֹונֹו ּברׁשּות ׁשּלא ּדבר ּבעֹולם יעׂשה וכי ְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹלֹו,
ּבּׁשמים  עׂשה, ה' חפץ אׁשר "ּכל אֹומר: והּכתּוב ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹחפצֹו?!

יעׂשה  ּבחפצֹו ׁשהּכל ּדע, ׁשּמעׂשינּו,ּובארץ"! ּפי על ואף ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
והרּוח  האׁש להיֹות הּיֹוצר ׁשחפץ ּכׁשם ּכיצד? לנּו. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמסּורין
סֹובב  והּגלּגל למּטה, יֹורדים והארץ והּמים למעלה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָעֹולין
ּבֹו ׁשחפץ ּכמנהגן להיֹות העֹולם ּברּיֹות ׁשאר וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָּבעּגּול,
מסּורין  מעׂשיו וכל ּבידֹו, רׁשּותֹו האדם להיֹות חפץ ּככה -ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ
מעצמֹו הּוא אּלא ,מֹוׁש ולא ּכֹופה לא לֹו יהיה ולא ְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֹֹלֹו,
לעׂשֹות. יכֹול ׁשהאדם ּכל עֹוׂשה האל לֹו ׁשּנתן ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָּובדעּתֹו
טֹובה, עׂשה אם מעׂשיו: לפי האדם את ּדנין ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָלפיכ
ׁשהּנביא  הּוא לֹו. מרעין רעה, עׂשה ואם ל ֹו; ְְְִִִִִֵֶַָָָָָמטיבין
ּבחרּו הּמה "ּגם לכם"; ּזאת היתה "מּידכם ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:
.ּבילדּות ּבחּור "ׂשמח ׁשלמה: אמר זה ּובענין ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבדרכיהם".
ּכלֹומר, - ּבּמׁשּפט" האלהים יביא אּלה ּכל על ּכי ודע, . .ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ

הּדין. את לּתן אּתה ועתיד לעׂשֹות, ּכח ּביד ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדע
הּואּתאמר ׁשּמא ‰. ּברּו הּקדֹוׁש והלא מה : ּכל יֹודע ֲֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ידע? לא אֹו רׁשע, אֹו צּדיק ׁשּזה ידע ׁשּיהיה! קדם ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּׁשּיהיה
צּדיק! יהיה ׁשּלא אפׁשר אי צּדיק, יהיה ׁשהּוא ידע ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאם
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הרי  רׁשע, ׁשּיהיה ואפׁשר צּדיק ׁשּיהיה ׁשּידע ּתאמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואם
ּבריֹו על הּדבר ידע ּדע לא זֹו. ׁשאלה ׁשּתׁשּובת "ארּכה , ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻ

והררים מארץ ּגדֹולים עּקרים וכּמה ים", מּני ּורחבה מּדּה, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
זה  ּבדבר ּולהבין לידע אּתה צרי אבל ּבּה; ּתלּויים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָרמים
הּתֹורה, יסֹודי מהלכֹות ׁשני ּבפרק ּבארנּו ּכבר אֹומר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאני

מּמּנּו,ׁשהּקדֹוׁש חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע אינֹו הּוא ּברּו ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ודעּתֹו ׁשמֹו יתּבר הּוא אּלא ׁשנים, ודעּתן ׁשהן אדם ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכבני
על  זה ּדבר להּׂשיג יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו ואין אחד; -ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּבֹורא  אמּתת ולמצא להּׂשיג ּבאדם ּכח ׁשאין ּוכׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻּבריֹו.

ּכח [מהות] אין ּכ - וחי" האדם, יראני לא "ּכי ׁשּנאמר: ,ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּדעּתֹו ולמצא להּׂשיג ידיעתו]ּבאדם הּוא [אופן ּבֹורא. ׁשל ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

ולא  מחׁשבֹותיכם, מחׁשבֹותי לא "ּכי אֹומר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשהּנביא
וכיון  ּדרכי". היאּדרכיכם לידע ּכח ּבנּו אין הּוא, ׁשּכן ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

נדע  אבל והּמעׂשים. הּברּואים ּכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָידע
ּברּו הּקדֹוׁש ואין האדם; ּביד האדם ׁשּמעׂשה ספק, ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹּבלא
ׁשּלא  ולא ּכ לעׂשֹות לא עליו ּגֹוזר ולא מֹוׁשכֹו, ְְְֲֵֶַָָָֹֹֹֹהּוא
אּלא  זה, ּדבר נדע ּבלבד הּדת קּבלת מּפני ולא .ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

זה  ּומּפני החכמה. מּדברי ּברּורֹות ּבּנבּואה,ּבראיֹות נאמר ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ואם  טֹוב אם מעׂשיו, ּכפי מעׂשיו ּכל על האדם את ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּדנין

ּבֹו. ּתלּויין הּנבּואה ּדברי ׁשּכל העּקר וזה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרע.

ו ּפרק ¤¤
נראין ּפסּוקים ‡. ׁשהן הּנביאים, ּובדברי ּבּתֹורה יׁש הרּבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ּדעּתן  על ויעלה האדם, רב ּבהן ונכׁשלין זה, עּקר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכסֹותרין
אֹו טֹובה לעׂשֹות האדם על ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָמהן,
אׁשר  לכל להּטֹותֹו לֹו מסּור אדם ׁשל לּבֹו וׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָרעה,

ּכל ירצה  ּפרּוׁש ּתדע ׁשּמּמּנּו ּגדֹול, עּקר מבאר והריני . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מדינה  אנׁשי אֹו חֹוטא, אחד ׁשאדם ּבזמן הּפסּוקים. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹותן
ּכמֹו ּוברצֹונֹו, מּדעּתֹו ׁשעׂשה חטא החֹוטא ועֹוׂשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָחֹוטאין,
יֹודע  הּוא ּברּו והּקדֹוׁש מּמּנּו; להּפרע ראּוי - ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהֹודענּו
חטאֹו על מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא יׁש יּפרע. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא
ׁשּבניו  הּקטּנים; ּבבניו אֹו ּבממֹונֹו אֹו ּבגּופֹו הּזה, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּבעֹולם
מצוֹות, לכלל הּגיעּו ולא ּדעת ּבהן ׁשאין הּקטּנים אדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל
ׁשּיעׂשה  עד יּומת", ּבחטאֹו "איׁש ּכתּוב: - הן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּכקנינֹו
הּבא, לעֹולם מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא ויׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"איׁש".
ׁשּנפרעין  חטא ויׁש הּזה. ּבעֹולם נזק ׁשּום עליו עֹובר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואין

הּבא  ולעֹולם הּזה, ּבעֹולם .מּמּנּו ְִֶֶַַָָָָָ
אבל ּבּמה ·. ּתׁשּובה; עׂשה ׁשּלא ּבזמן אמ ּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּכתריס הּתׁשּובה ּתׁשּובה, עׂשה הּפרענּות.[מגן]אם לפני ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ
עֹוׂשה  הּוא ּכ ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו חֹוטא ׁשאדם ְְְִִֵֵֶֶַָָָּוכׁשם

ּומּדעּתֹו. ּברצֹונֹו ְְְִִַָּתׁשּובה
הרּבה,ואפׁשר ‚. חטאים אֹו ּגדֹול חטא האדם ׁשּיחטא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

הּדין  ׁשּיּתן מּזה עד הּפרעֹון ׁשּיהיה האמת, ּדּין לפני ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּמֹונעין  ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו ׁשעׂשה אּלּו חטאיו על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהחֹוטא
מרׁשעֹו, לׁשּוב רׁשּות לֹו מּניחין ואין הּתׁשּובה ּדר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָמּמּנּו
ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא ׁשעׂשה. ּבחטאים ויאבד ׁשּימּות ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכדי
וׁשב  . . הּזה. העם לב "הׁשמן יׁשעיהּו: ידי על אֹומר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא

ּבמלאכי  מלעבים "וּיהיּו אֹומר: הּוא וכן לֹו". ורפא -ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
עלֹות  עד ּבנביאיו, ּומּתעּתעים ּדבריו, ּובֹוזים ְְְְֱֲִִִִִִַַָָָָֹהאלהים,
ּברצֹונם  חטאּו ּכלֹומר, - מרּפא" לאין עד ּבעּמֹו ה' ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָחמת
ׁשהיא  הּתׁשּובה מהן למנע ׁשּנתחּיבּו עד לפׁשע, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹוהרּבּו

לפיכ ּפרעה"ּכתּובהּמרּפא. לב את אחּזק "ואני ּבּתֹורה: ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ּבארצֹו, הּגרים ליׂשראל והרע ּתחּלה מעצמֹו ׁשחטא לפי -ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לֹו" נתחּכמה "הבה מּמּנּוׁשּנאמר: למנע הּדין נתן , ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מּמּנּו. ׁשּנפרעין עד ּברּוהּתׁשּובה, הּקדֹוׁש חּזק לפיכ ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

לּבֹו. את לֹו:הּוא ואֹומר מׁשה ּביד לֹו ׁשֹולח היה ולּמה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּוכבר ּתׁשּובה', ועׂשה ְְֲֵַַַַַָָָָָ'ׁשּלח,
וגֹו'", ידעּתי ,ועבדי "ואּתה ׁשּנאמר: מׁשּלח, אּתה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשאין
לבאי  להֹודיע ּכדי ?"העמדּתי זאת ּבעבּור ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָֹ"ואּולם,
הּתׁשּובה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּמֹונע ׁשּבזמן ְְִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹולם,
ׁשעׂשה  ּברׁשעֹו ימּות אּלא לׁשּוב, יכֹול אינֹו ְְִֵֵֶֶַָָָָָָלחֹוטא,
נתחּיב  לֹו ׁשהיּו עֹונֹות לפי סיחֹון, וכן ּברצֹונֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּבּתחּלה
רּוחֹו, את אלהי ה' הקׁשה "ּכי ׁשּנאמר: הּתׁשּובה, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹלמנעֹו
מהן  מנע ּתֹועבֹותיהן לפי הּכנענים, וכן לבבֹו". את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואּמץ
"ּכי  ׁשּנאמר: יׂשראל, עם מלחמה ׁשעׂשּו עד ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּתׁשּובה
את  הּמלחמה לקראת לּבם את לחּזק היתה ה' ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאת
לפי  אלּיהּו, ּבימי יׂשראל וכן החרימם". למען ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָיׂשראל,
ּתׁשּובה, לפׁשע הּמרּבים מאֹותן מנע לפׁשע, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשהרּבּו
מנעּת ּכלֹומר, אחרּנית", לּבם את הסּבת "ואּתה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּפרעה  על ּגֹוזר האל ׁשאין אֹומר, נמצאת הּתׁשּובה. ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמהן
על  ולא ּבארצֹו, לחטא סיחֹון על ולא ליׂשראל, ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָֹֹֹלהרע
אּלא  זרה; עבֹודה לעבד יׂשראל על ולא להתעיב, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּכנענים

הּתׁשּובה. מהן למנע נתחּיבּו וכּלן מעצמן, חטאּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻּכּלן
ּבתפּלֹותיהן ּובענין „. והּצּדיקים הּנביאים ׁשֹואלין זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָ

"הֹורני, ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו האמת, ּדר על לעזרם ה' ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמאת
"ּדרּכ האמ ה', ּדר חטאי ימנעּוני אל ּכלֹומר: ת,- ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ

"ורּוח  ׁשאמר: זה וכן .ׁשמ ויחּוד ּדרּכ אדע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמּמּנה
ואל  ,חפצי לעׂשֹות רּוחי ּתּניח ּכלֹומר: תסמכני", ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָנדיבה
ּבידי, הרׁשּות ּתהיה אּלא הּתׁשּובה, למנעני חטאי לי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָיגרמּו
ּכל  זֹו, ּדר ועל האמת. ּדר ואדע ואבין ׁשאחזר ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד

אּלּו. לפסּוקים ְִִֵֶַהּדֹומה
יֹורה ּומה ‰. ּכן על ה', ויׁשר "טֹוב ּדוד, ׁשאמר זה הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּדר ּדרּכֹו"?חּטאים ענוים וילּמד ּבּמׁשּפט, ענוים ידר , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּומחזירין  ה', ּדרכי להם מֹודיעים נביאים להן ׁשּׁשלח ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה
ּולהבין; ללמד ּכח ּבהם ׁשּנתן ועֹוד, ּבתׁשּובה. ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹאֹותן
החכמה  ּבדרכי נמׁש ׁשהּוא זמן ׁשּכל אדם, ּבכל זֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמּדה
חכמים: ׁשאמרּו והּוא אֹותן. ורֹודף להן מתאּוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּצדק,
על  נעזר עצמֹו ימצא ּכלֹומר: - אֹותֹו' מסּיעין לּטהר, ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָ'ּבא
ּגזר  הרי אתם", ועּנּו "ועבדּום ּבּתֹורה: ּכתּוב והלא ְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָֹֹהּדבר.
וזנה  הּזה, העם "וקם וכתּוב: רע; לעׂשֹות הּמצרים ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָעל
עבֹודה  לעבד יׂשראל על ּגזר הרי הארץ", נכר אלהי ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹאחרי

מהן  נפרע ולּמה לפיזרה. ּפלֹוני ? איׁש על ּגזר ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מאֹותן  ואחד אחד ּכל אּלא הּזֹונה; הּוא ׁשּיהיה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּידּוע,
היה  לא לעבד, רצה לא אּלּו - זרה עבֹודה ׁשעבדּו ְֲֲִִֶַַָָָָָָָָֹֹֹהּזֹונין
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אּלא [משכונו]ּבעבֹוטֹו אינֹו עני ׁשל ׁשהעבֹוט - עני ׁשל ֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
לא  והרי חסרים, 'אינן ּבלּבֹו: ויאמר ּומחרׁשה, קרּדם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹּכגֹון
ּדעּתֹו על מעלה - ּבעריֹות והּמסּתּכל (ג) אֹותֹו'. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָּגזלּתי
אֹו ּבעלּתי?! 'וכי אֹומר: ׁשהּוא ּכלּום, ּבכ ְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאין
ּגדֹול, עֹון העינים ׁשראּית יֹודע, אינֹו והּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָקרבּתי'?!
תתּורּו "ולא ׁשּנאמר: עריֹות, ׁשל לגּופן ּגֹורמת ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהיא
חברֹו ּבקלֹון והּמתּכּבד (ד) עיניכם". ואחרי לבבכם ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַאחרי
ולא  עֹומד, חברֹו ׁשאין לפי חֹוטא, ׁשאינֹו ּבלּבֹו אֹומר -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֹ
הּטֹובים  מעׂשיו ער אּלא ּבּיׁשֹו, ולא ּבׁשת, לֹו ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹהּגיעה
מּכללן  ׁשּיראה ּכדי חכמתֹו, אֹו חברֹו מעׂשה למּול ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוחכמתֹו
אֹומר  - ּכׁשרים והחֹוׁשד (ה) ּבזּוי. וחברֹו מכּבד ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֻׁשהּוא
וכי  לֹו? עׂשיתי 'מה אֹומר: ׁשהּוא לפי חטא, ׁשאינֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָּבלּבֹו
אינֹו והּוא עׂשה', לא אֹו עׂשה ׁשּמא חׁשד אּלא ׁשם ְֲֵֵֶֶָָָָָָָָֹיׁש
עברֹות. ּכבעל ּבדעּתֹו ּכׁשר אדם ׁשּמׂשים עֹון ׁשּזה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיֹודע

אחריהן ּומהן ‰. יּמׁש אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מהן  לפרׁש קׁשין והן להּזהר ּתמיד, אדם צרי ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ

וא  מאד; עד רעֹות ּדעֹות ּכּלן והן ּבהן, ידּבק ׁשּמא ּלּומהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּובעל  (ד) חמה. ּובעל (ג) הרע. ולׁשֹון (ב) רכילּות. (א) ְְִֵֵַַַַַָָָהן:
למד  ׁשהּוא מּפני - לרׁשע והּמתחּבר (ה) רעה. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמחׁשבה
"ורעה  ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ּבלּבֹו; נרׁשמין והם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמּמעׂשיו,
ׁשּצרי ּדברים ּדעֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ירֹוע". ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָכסילים,

ּתׁשּובה. לבעל וחמר קל ּתמיד, ּבהן לנהג אדם ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכל
.Â ׁשּמעּכבין ּכל ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

עׂשה  אם אּלא הּתׁשּובה; את מֹונעין אין הּתׁשּובה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאת
חלק  לֹו ויׁש ּתׁשּובה, ּבעל זה הרי - מהן ּתׁשּובה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאדם

הּבא. ַָָָלעֹולם

ה ּפרק ¤¤
לֹורׁשּות ‡. נתּונה אדם לדרּכל עצמֹו להּטֹות רצה אם : ְְְְְִֶֶַַָָָָָָ

עצמֹוטֹובה להּטֹות רצה ואם ּבידֹו; הרׁשּות צּדיק, ולהיֹות ְְְְְְְִִִַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב  הּוא ּבידֹו. הרׁשּות רׁשע, ולהיֹות רעה ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָלדר
- ורע" טֹוב לדעת מּמּנּו, ּכאחד היה האדם "הן ְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָּבּתֹורה:
מין  ואין ּבעֹולם, אחד היה אדם ׁשל זה מין הן ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכלֹומר:
ּבדעּתֹו מעצמֹו הּוא ׁשּיהא הענין, ּבזה לֹו ּדֹומה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני

מהּובמחׁשבּתֹו ּכל ועֹוׂשה והרע הּטֹוב חפץ יֹודע ,ּׁשהּוא ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הרע. אֹו הּטֹוב מּלעׂשֹות ידֹו על ׁשּיעּכב מי לֹו וכיון ואין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ידֹו". יׁשלח "ּפן הּוא, ְִֵֶֶַָׁשּכן
האּמֹות אל ·. טּפׁשי ׁשאֹומרים זה ּדבר ּבמחׁשבּת יעבר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ּגלמי על [בערי]ורב ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש יׂשראל, ּבני ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּכן; הּדבר אין רׁשע. אֹו צּדיק להיֹות ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאדם
רׁשע  אֹו רּבנּו ּכמׁשה צּדיק להיֹות ראּוי ואדם  אדם ּכל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
ּכילי  אֹו אכזרי, אֹו רחמן אֹו סכל, אֹו חכם אֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכירבעם,

ׁשֹוע[קמצן] הּדעֹות[פזרן]אֹו ּכל ׁשאר וכן ואין [מידות]; . ְְְֵֵֵַַָָ
לאחד  ׁשּמֹוׁשכֹו מי ולא עליו, ּגֹוזר ולא ׁשּיכּפהּו מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹלֹו
ּדר לאיזה נֹוטה ּומּדעּתֹו מעצמֹו הּוא אּלא הּדרכים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשני
הרעֹות  תצא לא עליֹון "מּפי אֹומר: ׁשּירמיה הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּירצה.
להיֹות  לא האדם על ּגֹוזר הּבֹורא אין ּכלֹומר: - ְְְִֵֵֵַַַַָָָֹוהּטֹוב"

החֹוטא  זה נמצא הּוא, ׁשּכן וכיון רע. להיֹות ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹטֹוב,
על  ּולקֹונן לבּכֹות לֹו ראּוי ּולפיכ עצמֹו; על הפסיד ְְְְְִִִִֵַַַָָהּוא
"מה  אחריו: ׁשּכתּוב הּוא רעה. ּוגמלּה לנפׁשֹו, ּׁשעׂשה ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָמה
הֹואיל  ואמר: וחזר חטאיו". על ּגבר חי, אדם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּיתאֹונן
לנּו ראּוי הרעֹות, ּכל עׂשינּו ּומּדעּתנּו ּבידינּו, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָּורׁשּותנּו
הּוא  ּבידינּו. עּתה ׁשהרׁשּות רׁשענּו, ולעזב ּבתׁשּובה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלחזר

ה'".ׁשּכתּוב עד ונׁשּובה ונחקרה, דרכינּו "נחּפׂשה אחריו: ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹ
והּמצוה ועּקר ‚. הּתֹורה עּמּוד והּוא הּוא, ּגדֹול עּקר - זה ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

ואת  החּיים את הּיֹום, לפני נתּתי "ראה, ׁשּנאמר: -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
הרע" ואת הּמות ואת נֹותן הּטֹוב, אנכי "ראה, וכתּוב: , ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבידכם; ׁשהרׁשּות ּכלֹומר, - ּוקללה" ּברכה הּיֹום ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפניכם
עֹוׂשה, - האדם ּבני מּמעׂשה לעׂשֹות האדם ׁשּיחּפץ ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכל
יּתן, "מי נאמר: הענין זה ּומּפני רעים. ּבין טֹובים ְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבין
ּבני  ּכֹופה הּבֹורא ׁשאין ּכלֹומר, - להם" זה לבבם ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהיה
לּבם  אּלא רעה, אֹו טֹובה לעׂשֹות עליהם ּגֹוזר ולא ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹהאדם

להם. ֶָָמסּור
רׁשע,אּלּו„. אֹו צּדיק להיֹות האדם על ּגֹוזר האל היה ְִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ּתֹולדּתֹו ּבעּקר האדם את ׁשּמֹוׁש ּדבר ׁשם היה אּלּו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹו
הּמּדעֹות מן למּדע אֹו הּדרכים, מן מן לדר [חכמה ְְְִִִֶֶַַַַַָָ

לדעההחכמות] אֹו מן [מידה], למעׂשה אֹו הּדעֹות, מן ְְֲִִֵֵֶַַָ
ׁשמים  הֹוברי הּטּפׁשים מּלּבם ׁשּבֹודים ּכמֹו ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָהּמעׂשים,

בכוכבים] ידי [החוזים על לנּו מצּוה היה היא -ְְֵֵֶַַַָָָ
ואל  ּדרכיכם, 'הטיבּו ,'ּכ ּתעׂשה ואל ,ּכ 'עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּנביאים,
עליו, נגזר ּכבר ּברּיתֹו מּתחּלת והּוא רׁשעכם', אחרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּתלכּו
מּמּנּו? לזּוז לֹו אפׁשר ׁשאי לדבר אֹותֹו ּתמׁש ּתֹולדּתֹו ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹאֹו
ואיזה  ּדין ּובאיזה ּכּלּה, הּתֹורה לכל היה ּמקֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּומה

נ  הׁשֹופט מׁשּפט לּצּדיק? ׂשכר מׁשּלם אֹו הרׁשע מן פרע ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
היא ותאמר: ּתתמּה ואל מׁשּפט?! יעׂשה לא הארץ ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּכל
מסּורים  מעׂשיו ויהיּו ׁשּיחּפץ, מה ּכל עֹוׂשה האדם ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹיהיה
ּובלא  קֹונֹו ּברׁשּות ׁשּלא ּדבר ּבעֹולם יעׂשה וכי ְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹלֹו,
ּבּׁשמים  עׂשה, ה' חפץ אׁשר "ּכל אֹומר: והּכתּוב ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹחפצֹו?!

יעׂשה  ּבחפצֹו ׁשהּכל ּדע, ׁשּמעׂשינּו,ּובארץ"! ּפי על ואף ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
והרּוח  האׁש להיֹות הּיֹוצר ׁשחפץ ּכׁשם ּכיצד? לנּו. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמסּורין
סֹובב  והּגלּגל למּטה, יֹורדים והארץ והּמים למעלה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָעֹולין
ּבֹו ׁשחפץ ּכמנהגן להיֹות העֹולם ּברּיֹות ׁשאר וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָּבעּגּול,
מסּורין  מעׂשיו וכל ּבידֹו, רׁשּותֹו האדם להיֹות חפץ ּככה -ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ
מעצמֹו הּוא אּלא ,מֹוׁש ולא ּכֹופה לא לֹו יהיה ולא ְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֹֹלֹו,
לעׂשֹות. יכֹול ׁשהאדם ּכל עֹוׂשה האל לֹו ׁשּנתן ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָּובדעּתֹו
טֹובה, עׂשה אם מעׂשיו: לפי האדם את ּדנין ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָלפיכ
ׁשהּנביא  הּוא לֹו. מרעין רעה, עׂשה ואם ל ֹו; ְְְִִִִִֵֶַָָָָָמטיבין
ּבחרּו הּמה "ּגם לכם"; ּזאת היתה "מּידכם ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:
.ּבילדּות ּבחּור "ׂשמח ׁשלמה: אמר זה ּובענין ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבדרכיהם".
ּכלֹומר, - ּבּמׁשּפט" האלהים יביא אּלה ּכל על ּכי ודע, . .ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ

הּדין. את לּתן אּתה ועתיד לעׂשֹות, ּכח ּביד ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדע
הּואּתאמר ׁשּמא ‰. ּברּו הּקדֹוׁש והלא מה : ּכל יֹודע ֲֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ידע? לא אֹו רׁשע, אֹו צּדיק ׁשּזה ידע ׁשּיהיה! קדם ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּׁשּיהיה
צּדיק! יהיה ׁשּלא אפׁשר אי צּדיק, יהיה ׁשהּוא ידע ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאם
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הרי  רׁשע, ׁשּיהיה ואפׁשר צּדיק ׁשּיהיה ׁשּידע ּתאמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואם
ּבריֹו על הּדבר ידע ּדע לא זֹו. ׁשאלה ׁשּתׁשּובת "ארּכה , ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻ

והררים מארץ ּגדֹולים עּקרים וכּמה ים", מּני ּורחבה מּדּה, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
זה  ּבדבר ּולהבין לידע אּתה צרי אבל ּבּה; ּתלּויים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָרמים
הּתֹורה, יסֹודי מהלכֹות ׁשני ּבפרק ּבארנּו ּכבר אֹומר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאני

מּמּנּו,ׁשהּקדֹוׁש חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע אינֹו הּוא ּברּו ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ודעּתֹו ׁשמֹו יתּבר הּוא אּלא ׁשנים, ודעּתן ׁשהן אדם ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכבני
על  זה ּדבר להּׂשיג יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו ואין אחד; -ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּבֹורא  אמּתת ולמצא להּׂשיג ּבאדם ּכח ׁשאין ּוכׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻּבריֹו.

ּכח [מהות] אין ּכ - וחי" האדם, יראני לא "ּכי ׁשּנאמר: ,ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּדעּתֹו ולמצא להּׂשיג ידיעתו]ּבאדם הּוא [אופן ּבֹורא. ׁשל ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

ולא  מחׁשבֹותיכם, מחׁשבֹותי לא "ּכי אֹומר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשהּנביא
וכיון  ּדרכי". היאּדרכיכם לידע ּכח ּבנּו אין הּוא, ׁשּכן ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

נדע  אבל והּמעׂשים. הּברּואים ּכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָידע
ּברּו הּקדֹוׁש ואין האדם; ּביד האדם ׁשּמעׂשה ספק, ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹּבלא
ׁשּלא  ולא ּכ לעׂשֹות לא עליו ּגֹוזר ולא מֹוׁשכֹו, ְְְֲֵֶַָָָֹֹֹֹהּוא
אּלא  זה, ּדבר נדע ּבלבד הּדת קּבלת מּפני ולא .ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

זה  ּומּפני החכמה. מּדברי ּברּורֹות ּבּנבּואה,ּבראיֹות נאמר ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ואם  טֹוב אם מעׂשיו, ּכפי מעׂשיו ּכל על האדם את ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּדנין

ּבֹו. ּתלּויין הּנבּואה ּדברי ׁשּכל העּקר וזה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרע.

ו ּפרק ¤¤
נראין ּפסּוקים ‡. ׁשהן הּנביאים, ּובדברי ּבּתֹורה יׁש הרּבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ּדעּתן  על ויעלה האדם, רב ּבהן ונכׁשלין זה, עּקר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכסֹותרין
אֹו טֹובה לעׂשֹות האדם על ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָמהן,
אׁשר  לכל להּטֹותֹו לֹו מסּור אדם ׁשל לּבֹו וׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָרעה,

ּכל ירצה  ּפרּוׁש ּתדע ׁשּמּמּנּו ּגדֹול, עּקר מבאר והריני . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מדינה  אנׁשי אֹו חֹוטא, אחד ׁשאדם ּבזמן הּפסּוקים. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹותן
ּכמֹו ּוברצֹונֹו, מּדעּתֹו ׁשעׂשה חטא החֹוטא ועֹוׂשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָחֹוטאין,
יֹודע  הּוא ּברּו והּקדֹוׁש מּמּנּו; להּפרע ראּוי - ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהֹודענּו
חטאֹו על מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא יׁש יּפרע. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא
ׁשּבניו  הּקטּנים; ּבבניו אֹו ּבממֹונֹו אֹו ּבגּופֹו הּזה, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּבעֹולם
מצוֹות, לכלל הּגיעּו ולא ּדעת ּבהן ׁשאין הּקטּנים אדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל
ׁשּיעׂשה  עד יּומת", ּבחטאֹו "איׁש ּכתּוב: - הן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּכקנינֹו
הּבא, לעֹולם מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא ויׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"איׁש".
ׁשּנפרעין  חטא ויׁש הּזה. ּבעֹולם נזק ׁשּום עליו עֹובר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואין

הּבא  ולעֹולם הּזה, ּבעֹולם .מּמּנּו ְִֶֶַַָָָָָ
אבל ּבּמה ·. ּתׁשּובה; עׂשה ׁשּלא ּבזמן אמ ּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּכתריס הּתׁשּובה ּתׁשּובה, עׂשה הּפרענּות.[מגן]אם לפני ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ
עֹוׂשה  הּוא ּכ ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו חֹוטא ׁשאדם ְְְִִֵֵֶֶַָָָּוכׁשם

ּומּדעּתֹו. ּברצֹונֹו ְְְִִַָּתׁשּובה
הרּבה,ואפׁשר ‚. חטאים אֹו ּגדֹול חטא האדם ׁשּיחטא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

הּדין  ׁשּיּתן מּזה עד הּפרעֹון ׁשּיהיה האמת, ּדּין לפני ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּמֹונעין  ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו ׁשעׂשה אּלּו חטאיו על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהחֹוטא
מרׁשעֹו, לׁשּוב רׁשּות לֹו מּניחין ואין הּתׁשּובה ּדר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָמּמּנּו
ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא ׁשעׂשה. ּבחטאים ויאבד ׁשּימּות ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכדי
וׁשב  . . הּזה. העם לב "הׁשמן יׁשעיהּו: ידי על אֹומר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא

ּבמלאכי  מלעבים "וּיהיּו אֹומר: הּוא וכן לֹו". ורפא -ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
עלֹות  עד ּבנביאיו, ּומּתעּתעים ּדבריו, ּובֹוזים ְְְְֱֲִִִִִִַַָָָָֹהאלהים,
ּברצֹונם  חטאּו ּכלֹומר, - מרּפא" לאין עד ּבעּמֹו ה' ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָחמת
ׁשהיא  הּתׁשּובה מהן למנע ׁשּנתחּיבּו עד לפׁשע, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹוהרּבּו

לפיכ ּפרעה"ּכתּובהּמרּפא. לב את אחּזק "ואני ּבּתֹורה: ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ּבארצֹו, הּגרים ליׂשראל והרע ּתחּלה מעצמֹו ׁשחטא לפי -ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לֹו" נתחּכמה "הבה מּמּנּוׁשּנאמר: למנע הּדין נתן , ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מּמּנּו. ׁשּנפרעין עד ּברּוהּתׁשּובה, הּקדֹוׁש חּזק לפיכ ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

לּבֹו. את לֹו:הּוא ואֹומר מׁשה ּביד לֹו ׁשֹולח היה ולּמה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּוכבר ּתׁשּובה', ועׂשה ְְֲֵַַַַַָָָָָ'ׁשּלח,
וגֹו'", ידעּתי ,ועבדי "ואּתה ׁשּנאמר: מׁשּלח, אּתה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשאין
לבאי  להֹודיע ּכדי ?"העמדּתי זאת ּבעבּור ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָֹ"ואּולם,
הּתׁשּובה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּמֹונע ׁשּבזמן ְְִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹולם,
ׁשעׂשה  ּברׁשעֹו ימּות אּלא לׁשּוב, יכֹול אינֹו ְְִֵֵֶֶַָָָָָָלחֹוטא,
נתחּיב  לֹו ׁשהיּו עֹונֹות לפי סיחֹון, וכן ּברצֹונֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּבּתחּלה
רּוחֹו, את אלהי ה' הקׁשה "ּכי ׁשּנאמר: הּתׁשּובה, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹלמנעֹו
מהן  מנע ּתֹועבֹותיהן לפי הּכנענים, וכן לבבֹו". את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואּמץ
"ּכי  ׁשּנאמר: יׂשראל, עם מלחמה ׁשעׂשּו עד ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּתׁשּובה
את  הּמלחמה לקראת לּבם את לחּזק היתה ה' ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאת
לפי  אלּיהּו, ּבימי יׂשראל וכן החרימם". למען ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָיׂשראל,
ּתׁשּובה, לפׁשע הּמרּבים מאֹותן מנע לפׁשע, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשהרּבּו
מנעּת ּכלֹומר, אחרּנית", לּבם את הסּבת "ואּתה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּפרעה  על ּגֹוזר האל ׁשאין אֹומר, נמצאת הּתׁשּובה. ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמהן
על  ולא ּבארצֹו, לחטא סיחֹון על ולא ליׂשראל, ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָֹֹֹלהרע
אּלא  זרה; עבֹודה לעבד יׂשראל על ולא להתעיב, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּכנענים

הּתׁשּובה. מהן למנע נתחּיבּו וכּלן מעצמן, חטאּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻּכּלן
ּבתפּלֹותיהן ּובענין „. והּצּדיקים הּנביאים ׁשֹואלין זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָ

"הֹורני, ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו האמת, ּדר על לעזרם ה' ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמאת
"ּדרּכ האמ ה', ּדר חטאי ימנעּוני אל ּכלֹומר: ת,- ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ

"ורּוח  ׁשאמר: זה וכן .ׁשמ ויחּוד ּדרּכ אדע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמּמּנה
ואל  ,חפצי לעׂשֹות רּוחי ּתּניח ּכלֹומר: תסמכני", ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָנדיבה
ּבידי, הרׁשּות ּתהיה אּלא הּתׁשּובה, למנעני חטאי לי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָיגרמּו
ּכל  זֹו, ּדר ועל האמת. ּדר ואדע ואבין ׁשאחזר ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד

אּלּו. לפסּוקים ְִִֵֶַהּדֹומה
יֹורה ּומה ‰. ּכן על ה', ויׁשר "טֹוב ּדוד, ׁשאמר זה הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּדר ּדרּכֹו"?חּטאים ענוים וילּמד ּבּמׁשּפט, ענוים ידר , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּומחזירין  ה', ּדרכי להם מֹודיעים נביאים להן ׁשּׁשלח ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה
ּולהבין; ללמד ּכח ּבהם ׁשּנתן ועֹוד, ּבתׁשּובה. ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹאֹותן
החכמה  ּבדרכי נמׁש ׁשהּוא זמן ׁשּכל אדם, ּבכל זֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמּדה
חכמים: ׁשאמרּו והּוא אֹותן. ורֹודף להן מתאּוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּצדק,
על  נעזר עצמֹו ימצא ּכלֹומר: - אֹותֹו' מסּיעין לּטהר, ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָ'ּבא
ּגזר  הרי אתם", ועּנּו "ועבדּום ּבּתֹורה: ּכתּוב והלא ְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָֹֹהּדבר.
וזנה  הּזה, העם "וקם וכתּוב: רע; לעׂשֹות הּמצרים ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָעל
עבֹודה  לעבד יׂשראל על ּגזר הרי הארץ", נכר אלהי ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹאחרי

מהן  נפרע ולּמה לפיזרה. ּפלֹוני ? איׁש על ּגזר ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מאֹותן  ואחד אחד ּכל אּלא הּזֹונה; הּוא ׁשּיהיה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּידּוע,
היה  לא לעבד, רצה לא אּלּו - זרה עבֹודה ׁשעבדּו ְֲֲִִֶַַָָָָָָָָֹֹֹהּזֹונין
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למה  הא עֹולם. ׁשל מנהגֹו אּלא הּבֹורא, הֹודיעֹו ולא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹעֹובד.
ּורׁשעים' צּדיקים ּבהן יהיה הּזה, 'העם לאֹומר: ּדֹומה? ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה
רׁשע, ׁשּיהיה עליו נגזר 'ּכבר הרׁשע: יאמר זה מּפני לא -ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

למׁשה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהֹודיע רׁשעים מּפני ׁשּיהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מּקרב  אביֹון יחּדל לא "ּכי ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּביׂשראל';

אביון]הארץ" יהיה אחד שכל מוכרח הּמצרים,[אין וכן . ְְִִֵֶַָָ
לא  אּלּו ליׂשראל, והּמרעים הּמצרים מאֹותן ואחד אחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל
ידּוע, איׁש על ּגזר ׁשּלא - ּבידֹו הרׁשּות להן, להרע ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֹרצה
ּוכבר  להם. לא ּבארץ להׁשּתעּבד זרעֹו ׁשּסֹוף הֹודיעֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאּלא
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ידע היא לידע ּבאדם ּכח ׁשאין ְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹאמרנּו,

להיֹות. ׁשעתידין ְְֲִִִִֶָּדברים

ה'תשע"ד  שבט כ"ז שלישי יום

ז ּפרק ¤¤
יׁשּתּדל הֹואיל ‡. ׁשּבארנּו, ּכמֹו לֹו נתּונה אדם ּכל ּורׁשּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

מחטאיו  ּכּפיו ולנער ּתׁשּובה לעׂשֹות ׁשּימּות אדם ּכדי , ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּיזּכה ּכדי ּתׁשּובה, ּבעל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא

למּות,לעֹולם ·. נֹוטה הּוא ּכאּלּו עצמֹו את אדם יראה ְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּבׁשעתֹו ימּות בחטאו]וׁשּמא עֹומד [כשעומד ונמצא ְְְְִִֵֶָָָָ

יאמר: ולא מּיד, מחטאיו יׁשּוב ,לפיכ ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹֹּבחטאיו;
ׁשּיזקין. קדם ימּות ׁשּמא - אׁשּוב' ׁשּׁשלמה 'ּכׁשאזקין הּוא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

לבנים" בגדי יהיּו עת "ּבכל ּבחכמתֹו: .אֹומר ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
ּבהן ּתאמר,ואל ‚. ׁשּיׁש מעברֹות אּלא הּתׁשּובה ׁשאין ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לׁשּוב  אדם ׁשּצרי ּכׁשם ּוגנבה. וגזל זנּות ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָמעׂשה,
ּבדעֹות לחּפׂש צרי הּוא ּכ - ׁשּיׁש[מידות]מאּלּו רעֹות ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ּומן  הּקנאה, ּומן האיבה, ּומן הּכעס, מן מהן: ולׁשּוב ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלֹו,
ההתל ּומן והּכבֹוד,[ליצנות]הּתחרּות, הּממֹון ּומרדיפת , ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

לחזר  צרי הּכל מן - ּבהן וכּיֹוצא הּמאכלֹות, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּומרדיפת
מעׂשה; ּבהן ׁשּיׁש מאֹותן קׁשים העֹונֹות, ואּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבתׁשּובה.
הּוא  וכן לפרׁש. הּוא קׁשה ּבאּלּו, נׁשקע ׁשאדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּבזמן

מחׁשבֹותיו". און ואיׁש ּדרּכֹו, רׁשע "יעזב ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאֹומר:
מּמעלת אל „. מרחק ׁשהּוא ּתׁשּובה, ּבעל ידּמה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֻ

ּכן! הּדבר אין ׁשעׂשה. והחּטאֹות העֹונֹות מּפני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּצּדיקים,
הּבֹורא, לפני הּוא ונחמד אהּוב חטא אּלא לא ּוכאּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

טעם  טעם ׁשהרי הרּבה, ׁשּׂשכרֹו אּלא עֹוד, ולא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמעֹולם;
יצרֹו וכבׁש מּמּנּו ּופרׁש 'מקֹום החטא חכמים: אמרּו . ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

יכֹולין ׁשּבעלי ּגמּורין צּדיקים אין ּבֹו, עֹומדין ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ
ּכלֹומר ּבֹו'לעמד  חטאּו,; ׁשּלא אּלּו מּמעלת ּגדֹולה מעלתן ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מהן. יתר יצרן ּכֹובׁשין ׁשהן מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמעֹולם,
הּתׁשּובה ּכל ‰. על צּוּו ּכּלן יׂשראל הּנביאים ואין ; ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻ

ּבתׁשּובה  אּלא ׁשּסֹוף נגאלין, ּתֹורה, הבטיחה ּוכבר . ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָ
ּומּיד יׂשראל  ּגלּותן, ּבסֹוף ּתׁשּובה נגאלין,לעׂשֹות הן ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָ

וׁשבּתׁשּנאמר: וגֹו' הּדברים ּכל עלי יבאּו ּכי עד "והיה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
וגֹו' אלהי וגֹו'".ה' ׁשבּות את אלהי ה' וׁשב ְְְְְֱֱֶֶֶָֹֹ

.Â ׁשּנאמר:ּתׁשּובה ּגדֹולה - לּׁשכינה האדם את ׁשּמקרבת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
עדי, ׁשבּתם "ולא ונאמר: ,"אלהי ה' עד יׂשראל, ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"ׁשּובה,

ּתׁשּוב" אלי ה', נאם יׂשראל, ּתׁשּוב "אם ונאמר: ה'", ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֻֻנאם
מקרבת  הּתׁשּובה ּתדּבק. ּבי ּבתׁשּובה, ּתחזר אם ּכלֹומר, -ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מׁשּקץ  הּמקֹום, לפני ׂשנּוי זה היה אמׁש הרחֹוקים: ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאת
וכן  וידיד. קרֹוב ונחמד, אהּוב הּוא והּיֹום ותֹועבה, ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻּומרחק
את  מרחק הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּלׁשֹון מֹוצא, ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּתה

ּבין [החוטאים]החּטאים הּׁשבים, את הּוא מקרב ּבּה - ְִִֵֵֶַַַָָָָ
להם, יאמר אׁשר ּבמקֹום "והיה ׁשּנאמר: רּבים, ּבין ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיחיד
ּביכניה  ונאמר חי", אל ּבני להם, יאמר אּתם, עּמי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלא
יצלח  לא ּגבר ערירי הּזה, האיׁש את "ּכתבּו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּברׁשעתֹו:

יהּודה, מל יהֹויקים ּבן ּכניהּו יהיה "אם חֹותם ּבימיו", ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָ
ּבנֹו: ּבזרּבבל נאמר ּבגלּותֹו, ׁשּׁשב וכיון ימיני". יד ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻעל
ׁשאלּתיאל  ּבן זרּבבל אּקח צבאֹות, ה' נאם ההּוא, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֻֻ"ּבּיֹום

ּכחֹותם". וׂשמּתי ה', נאם ְְְְִִַַַָֻעבּדי,
.Ê זה ּכּמה היה אמׁש הּתׁשּובה! מעלת מה'מעּלה מבּדל ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּביניכם  מבּדילים היּו "עֹונֹותיכם ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאלהי
תרּבּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: נענה, ואינֹו צֹועק אלהיכם"; ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹלבין

וטֹורפין מצוֹות ועֹוׂשה ׁשֹומע"; אינּני [זורקים]תפּלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָ
חצרי", רמס מּידכם זאת בּקׁש "מי ׁשּנאמר: ּבפניו, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאֹותן
זבחיכם, על ספּו "עלתיכם ּדלתים", ויסּגר ּבכם גם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ"מי

מדּבק  הּוא והּיֹום בׂשר". "ואּתם ואכלּו ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבה' מּיד הּדבקים ונענה צֹועק "והיה אלהיכם"; ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ואניטרם  אֹותן יקראּו, ּומקּבלין מצוֹות ועֹוׂשה אענה"; ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
את  האלהים רצה כבר "ּכי ׁשּנאמר: וׂשמחה, ְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבנחת
"וערבה  ׁשּנאמר: להם, ׁשּמתאּוים אּלא עֹוד, ולא ."ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמעׂשי
ּוכׁשנים  עֹולם ּכימי וירּוׁשלים, יהּודה מנחת ְְְִִִִִֵַַַָָָָלה'

ְִַקדמֹונּיֹות".
.Á להיֹות ּבעלי ּדרּכן אם ּתׁשּובה, ּביֹותר; וענוים ׁשפלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ

להם: ואמרּו הראׁשֹונים, ּבמעׂשיהם הּכסילים אֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחרפּו
- 'וכ ּכ אֹומר היית ואמׁש ,וכ ּכ עֹוׂשה היית ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ'אמׁש

ירּגיׁשּו לב]אל ישימו ּוׂשמחים,[אל ׁשֹומעין אּלא להן; ְְְִִִֵֶֶַַָָ
מּמעׂשיהם  ּבׁשים ׁשהם זמן וׁשּכל להם, זכּות ׁשּזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹויֹודעים
מתּגּדלת. ּומעלתם מרּבה זכּותם מהן, ונכלמין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשעברּו
מעׂשי 'זכר ּתׁשּובה: לבעל לֹומר הּוא ּגדֹול ְְְְְֲֵֶַַַַָָֹוחטא
להזּכיר  אֹו לבּיׁשֹו, ּכדי ּבפניו להזּכירן אֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָהראׁשֹונים',
הּכל  עׂשה. מה להזּכירֹו ּכדי להם הּדֹומין וענינים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּדברים
עליה  ׁשהזהירה ּדברים הֹונית ּבכלל עליו ּומזהר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻאסּור,
מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש תֹונּו "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּתֹורה,

ה'".[כי] ֲִאני

ח ּפרק ¤¤
לּצּדיקים הּטֹובה ‡. והן הּצפּונה הּבא; העֹולם חּיי היא , ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

הּוא החּיים רעה. עּמּה ׁשאין והּטֹובה מות, עּמהן ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מּפי  - ימים" והארכּת ,ל ייטב "למען ּבּתֹורה: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב

לעֹולם [ממרע"ה]הּׁשמּועה ,"ל ייטב "למען למדּו: ְְְְִַַַַָָָָ
ימים" "והארכּת טֹוב; הּוא ׁשּכּלֹו וזה ;אר ׁשּכּלֹו לעֹולם , ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻֻ

זה, לנעם ׁשּיזּכּו הּוא - הּצּדיקים ׂשכר הּבא. העֹולם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹחּיי
לחּיים  יזּכּו ׁשּלא הּוא - הרׁשעים ּופרעֹון זֹו; ּבטֹובה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹויהיּו
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אּלּו, לחּיים זֹוכה ׁשאינֹו מי וכל וימּותּו. יּכרתּו אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלּו,
ואֹובד  ּברׁשעֹו, נכרת אּלא לעֹולם, חֹויה ׁשאינֹו הּמת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּוא
"הּכרת  ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, הּכתּוב הּכרת הּוא וזה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכבהמה.
"הּכרת", למדּו: הּׁשמּועה מּפי ההיא"; הּנפׁש ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתּכרת
הּנפׁש ׁשאֹותּה ּכלֹומר, הּבא; לעֹולם "ּתּכרת", הּזה, ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעֹולם
העֹולם  לחּיי זֹוכה אינּה - הּזה ּבעֹולם הּגּוף מן ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּפרׁשה

נכרתה. הּבא העֹולם מן ּגם אּלא ְְִִֶַַַָָָָָָהּבא,
העֹולם · ּוגוּיה . ּגּוף ּבֹו אין - נפׁשֹות [שלד]הּבא אּלא , ְְִֵֶַַָָָָָ

ּבֹו ואין הֹואיל הּׁשרת. ּכמלאכי ּגּוף ּבלא ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּצּדיקים
מּכל  ּדבר ולא ׁשתּיה ולא אכילה לא ּבֹו אין ְְְְֲִִִִֵָָָָָֹֹֹּגוּיֹות,
ולא  הּזה. ּבעֹולם להן צריכין האדם ּבני ׁשּגּופֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּדברים
הּזה, ּבעֹולם לּגּופֹות ׁשּמארעין הּדברים מן ּדבר ּבֹו ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹיארע
וכּיֹוצא  ּוׂשחֹוק ועצב ּומיתה וׁשנה ועמידה יׁשיבה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכגֹון
ּבֹו אין - הּבא העֹולם הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּכ ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבהן.
יֹוׁשבין  צּדיקים אּלא ּתׁשמיׁש, ולא ׁשתּיה ולא אכילה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֹֹֹלא
ל נתּברר הרי הּׁשכינה. מּזיו ונהנין ּבראׁשיהן, ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָועטרֹותיהן
ׁשאמרּו וזה ּוׁשתּיה. אכילה ׁשם ׁשאין לפי ּגּוף, ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשאין

ּדר  על יֹוׁשבין', נפׁשֹות 'צּדיקים ּכלֹומר, - אמרּו החידה  ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשאמרּו זה וכן יגע. ולא עמל ּבלא ׁשם, מצּויין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּצּדיקים
זכּו ׁשּבגללּה ׁשּידעּו, ּדעה ּכלֹומר, - ּבראׁשיהן' ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ'עטרֹותיהן
ׁשּלהן  העטרה והיא עּמהן, מצּויה הּבא, העֹולם ,לחּיי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

והרי ּכענין אּמֹו". ּלֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה ׁשלמה: ׁשאמר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּגּוף  הּׂשמחה ואין ראׁשם", על עֹולם "וׂשמחת א ֹומר: ְְְְִִֵֵַַַָָָֹהּוא
ּכאן, חכמים ׁשאמרּו עטרה ּכ הראׁש; על ׁשּתנּוח ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּכדי
הּׁשכינה'? מּזיו 'ונהנין ׁשאמרּו, זה הּוא ּומה הּדעה. ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהיא

מאמּתת ּומּׂשיגין מה [מהות]ׁשּיֹודעין הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְֲִִִִֵֶַַַַָָ
הּׁשפל. האפל ּבּגּוף והן יֹודעין ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּׁשאינן

ׁשהיא ּכל ‚. הּנׁשמה אינּה זה, ּבענין האמּורה 'נפׁש' ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשהּׂשיגה צריכה  הּדעה ׁשהיא הּנפׁש, צּורת אּלא לּגּוף, ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּנפרדֹות הּדעֹות והּׂשיגה ּכחּה, ּכפי [המלאכים]מהּבֹורא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
הּמעׂשים ומרכבה]ּוׁשאר בראשית הּצּורה [מעשה והיא . ְְֲִִַַַָָ

היא  הּתֹורה; יסֹודי מהלכֹות רביעי ּבפרק ענינּה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבארנּו
עּמהן  ׁשאין לפי - אּלּו חּיים זה. ּבענין 'נפׁש', ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּנקראת
ּגּוף, ׁשם ואין הּגּוף מּמארעֹות אּלא הּמות ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמות,
צרּורה  אדני נפׁש "והיתה ׁשּנאמר: החּיים', 'צרֹור ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹנקראּו

החּיים" למעלה ּבצרֹור ׂשכר ׁשאין הּגדֹול הּׂשכר וזהּו . ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּכל  לּה ׁשהתאּוּו והיא טֹובה; אחריה ׁשאין והּטֹובה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו,

ְִִַהּנביאים.
מׁשל וכּמה „. ּדר לּה קראּו קדׁשֹו,ׁשמֹות ּומקֹום ה', הר : ְְְְֵֶֶַַָָָָָָ

ה', והיכל ה', ונעם ה', ואהל ה', וחצרֹות הּקדׁש, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹודר
לטֹובה  מׁשל ּדר לּה קראּו והחכמים ה'. וׁשער ה', ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּובית
מקֹום  ּבכל לּה וקֹורין 'סעּודה'; לּצּדיקים, המזּמנת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻזֹו

הּבא'. ַָָָ'העֹולם
ׁשּתּכרת ׁשאין[הענישה]הּנקמה ‰. - מּמּנה ּגדֹולה נקמה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּתּכרת  "הּכרת ׁשּנאמר: החּיים, לאֹותן ּתזּכה ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנפׁש
אֹותֹו ׁשּקֹוראין הּוא האבדן, וזה בּה". עֹונּה ההיא, ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָהּנפׁש
ו'תפּתה' ו'אבּדֹון', ׁשחת', 'ּבאר מׁשל, ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים

לֹו,[מדורה] קֹוראין והׁשחתה ּכליה לׁשֹון וכל ו'עלּוקה'; ,ְְְְְְֲִַַָָָָָָ
וההפ  לעֹולם, ּתקּומה אחריה ׁשאין הּכליה ׁשהיא סד לפי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם. חֹוזר ְֵֵֶָׁשאינֹו
.Â הּמצוֹות ׁשּמא ׂשכר ׁשאין ּותדּמה זֹו, טֹובה ּבעיני ּתקל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וׁשֹותה  אֹוכל להיֹות אּלא האמת, ּבדרכי ׁשלם האדם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהוית
ׁשׁש ּבגדי ולֹובׁש נאֹות צּורֹות ּובֹועל טֹובֹות ְְֲִֵֵֵֵַָָמאכלֹות
וזהב  ּכסף ּבכלי ּומׁשּתּמׁש ׁשן ּבאהלי וׁשֹוכן ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָורקמה

לאּלּו, הּדֹומים הערבים ּודברים אּלּו ׁשּמדּמין ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּובעלי  החכמים אבל ּבזּמה. הּׁשטּופים האוילים ְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָהּטּפׁשים
ואין  הן, והבל הבאי ּדברי האּלּו הּדברים ׁשּכל ידעּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדעה

ּתֹוחלת ּבעֹולם [תקווה]ּבהם אצלנּו ּגדֹולה טֹובה ואינּה . ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
הּדברים  וכל ּוגוּיה; ּגּוף ּבעלי ׁשאנּו מּפני אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּזה,
ּומחּמדּתן  להן מתאּוה הּנפׁש ואין הן, הּגּוף צרכי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהאּלּו,
ּבריֹו. על ויעמד חפצֹו ׁשּימצא ּכדי הּגּוף, צר מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻאּלא
ּבטלין. האּלּו הּדברים ּכל נמצאּו ּגּוף, ׁשם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּובזמן
ׁשּום  אין הּבא, ּבעֹולם הּנפׁש ּבּה ׁשּתהיה הּגדֹולה ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּטֹובה
אנּו ׁשאין אֹותּה, ּולידע ּבּה להּׂשיגּה הּזה ּבעֹולם ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּדר
מתאּוין; אנּו ולּה הּגּוף, טֹובת אּלא הּזה ּבעֹולם ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָיֹודעין

ער לּה ואין מאד, עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה [דמיון]אבל ְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹ
האמת, ּבדר אבל מׁשל. ּדר אּלא הּזה עֹולם ׁשל ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבטֹובֹות

הּגּוף [נדמה]ׁשּנער טֹובת ּכמֹו הּבא ּבעֹולם הּנפׁש טֹובת ְֲֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּטֹובה  אֹותּה אּלא ּכן; אינֹו ּובמׁשּתה, ּבמאכל הּזה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם
ׁשאמר  הּוא ּדמיֹון. ואין ער ואין חקר, אין עד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּגדֹולה

ּפ ,ּליראי צפנּת אׁשר טּוב רב "מה לחֹוסים ּדוד: עלּת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
."ָּב

.Ê הּבא וכּמה העֹולם לחּיי והתאּוה ּדוד ׁשּנאמר:המה , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכבר  חּיים". ּבארץ ה' ּבטּוב לראֹות האמנּתי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"לּולא
ּכח  אין הּבא העֹולם ׁשּטֹובֹות הראׁשֹונים, חכמים ֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהֹודיעּונּו
ועצמּה ויפיּה ּגדלּה יֹודע ואין ּבריּה, על להּׂשיגּה ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָּבאדם
ׁשּמתנּבאין  הּטֹובֹות וׁשּכל לבּדֹו; הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּנהנין  ּגּוף, ׁשל לדברים אּלא אינן ליׂשראל, הּנביאים ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן
הּממׁשלה  ׁשּתחזר ּבזמן הּמׁשיח, הּמל ּבימֹות יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ער לּה אין הּבא, העֹולם חּיי טֹובֹות אבל ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָליׂשראל.

אֹותּה יפחתּו ׁשּלא ּכדי הּנביאים, ּדּמּוה ולא [-ודמיֹון, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹֹ
ראתה,ערכה] לא "עין אֹומר: ׁשּיׁשעיהּו הּוא ְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבּדמיֹון.

ׁשּלא  הּטֹובה ּכלֹומר, לֹו"; למחּכה יעׂשה - זּולת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹאלהים
לאדם  האלהים אֹותּה עׂשה אּלא נביא, עין אֹותּה ֱֲִִֵֶָָָָָָָָָָָָֹראתה
נתנּבאּו לא ּכּלן הּנביאים "ּכל חכמים: אמרּו לֹו. ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻׁשּמחּכה

הּמׁשיח  לימֹות אבלאּלא ראתה,, לא עין - הּבא העֹולם ֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹ
."זּולת ְֱִָֹאלהים

.Á מּפני זה לא - הּבא' 'העֹולם חכמים אֹותֹו ׁשּקראּו ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
אֹותֹו יבֹוא ּכ ואחר אֹובד, העֹולם וזה עּתה, מצּוי ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
ועֹומד, מצּוי הּוא הרי אּלא ּכן! הּדבר אין ְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָהעֹולם.

"ּליראי צפנּת אׁשר ,טּוב רב "מה קראּוהּוׁשּנאמר: ולא . ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לאדם  לֹו ּבאין החּיים ׁשאֹותן מּפני אּלא הּבא', ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ'העֹולם
הּוא  וזה ונפׁש, ּבגּוף ּבֹו קּימין ׁשאנּו הּזה העֹולם חּיי ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאחר

ּבראׁשֹונה. אדם לכל ְְִִַָָָָָָהּנמצא
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למה  הא עֹולם. ׁשל מנהגֹו אּלא הּבֹורא, הֹודיעֹו ולא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹעֹובד.
ּורׁשעים' צּדיקים ּבהן יהיה הּזה, 'העם לאֹומר: ּדֹומה? ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה
רׁשע, ׁשּיהיה עליו נגזר 'ּכבר הרׁשע: יאמר זה מּפני לא -ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

למׁשה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהֹודיע רׁשעים מּפני ׁשּיהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מּקרב  אביֹון יחּדל לא "ּכי ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּביׂשראל';

אביון]הארץ" יהיה אחד שכל מוכרח הּמצרים,[אין וכן . ְְִִֵֶַָָ
לא  אּלּו ליׂשראל, והּמרעים הּמצרים מאֹותן ואחד אחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל
ידּוע, איׁש על ּגזר ׁשּלא - ּבידֹו הרׁשּות להן, להרע ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֹרצה
ּוכבר  להם. לא ּבארץ להׁשּתעּבד זרעֹו ׁשּסֹוף הֹודיעֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאּלא
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ידע היא לידע ּבאדם ּכח ׁשאין ְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹאמרנּו,

להיֹות. ׁשעתידין ְְֲִִִִֶָּדברים

ה'תשע"ד  שבט כ"ז שלישי יום

ז ּפרק ¤¤
יׁשּתּדל הֹואיל ‡. ׁשּבארנּו, ּכמֹו לֹו נתּונה אדם ּכל ּורׁשּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

מחטאיו  ּכּפיו ולנער ּתׁשּובה לעׂשֹות ׁשּימּות אדם ּכדי , ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּיזּכה ּכדי ּתׁשּובה, ּבעל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא

למּות,לעֹולם ·. נֹוטה הּוא ּכאּלּו עצמֹו את אדם יראה ְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּבׁשעתֹו ימּות בחטאו]וׁשּמא עֹומד [כשעומד ונמצא ְְְְִִֵֶָָָָ

יאמר: ולא מּיד, מחטאיו יׁשּוב ,לפיכ ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹֹּבחטאיו;
ׁשּיזקין. קדם ימּות ׁשּמא - אׁשּוב' ׁשּׁשלמה 'ּכׁשאזקין הּוא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

לבנים" בגדי יהיּו עת "ּבכל ּבחכמתֹו: .אֹומר ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
ּבהן ּתאמר,ואל ‚. ׁשּיׁש מעברֹות אּלא הּתׁשּובה ׁשאין ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לׁשּוב  אדם ׁשּצרי ּכׁשם ּוגנבה. וגזל זנּות ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָמעׂשה,
ּבדעֹות לחּפׂש צרי הּוא ּכ - ׁשּיׁש[מידות]מאּלּו רעֹות ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ּומן  הּקנאה, ּומן האיבה, ּומן הּכעס, מן מהן: ולׁשּוב ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלֹו,
ההתל ּומן והּכבֹוד,[ליצנות]הּתחרּות, הּממֹון ּומרדיפת , ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

לחזר  צרי הּכל מן - ּבהן וכּיֹוצא הּמאכלֹות, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּומרדיפת
מעׂשה; ּבהן ׁשּיׁש מאֹותן קׁשים העֹונֹות, ואּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבתׁשּובה.
הּוא  וכן לפרׁש. הּוא קׁשה ּבאּלּו, נׁשקע ׁשאדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּבזמן

מחׁשבֹותיו". און ואיׁש ּדרּכֹו, רׁשע "יעזב ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאֹומר:
מּמעלת אל „. מרחק ׁשהּוא ּתׁשּובה, ּבעל ידּמה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֻ

ּכן! הּדבר אין ׁשעׂשה. והחּטאֹות העֹונֹות מּפני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּצּדיקים,
הּבֹורא, לפני הּוא ונחמד אהּוב חטא אּלא לא ּוכאּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

טעם  טעם ׁשהרי הרּבה, ׁשּׂשכרֹו אּלא עֹוד, ולא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמעֹולם;
יצרֹו וכבׁש מּמּנּו ּופרׁש 'מקֹום החטא חכמים: אמרּו . ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

יכֹולין ׁשּבעלי ּגמּורין צּדיקים אין ּבֹו, עֹומדין ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ
ּכלֹומר ּבֹו'לעמד  חטאּו,; ׁשּלא אּלּו מּמעלת ּגדֹולה מעלתן ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מהן. יתר יצרן ּכֹובׁשין ׁשהן מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמעֹולם,
הּתׁשּובה ּכל ‰. על צּוּו ּכּלן יׂשראל הּנביאים ואין ; ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻ

ּבתׁשּובה  אּלא ׁשּסֹוף נגאלין, ּתֹורה, הבטיחה ּוכבר . ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָ
ּומּיד יׂשראל  ּגלּותן, ּבסֹוף ּתׁשּובה נגאלין,לעׂשֹות הן ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָ

וׁשבּתׁשּנאמר: וגֹו' הּדברים ּכל עלי יבאּו ּכי עד "והיה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
וגֹו' אלהי וגֹו'".ה' ׁשבּות את אלהי ה' וׁשב ְְְְְֱֱֶֶֶָֹֹ

.Â ׁשּנאמר:ּתׁשּובה ּגדֹולה - לּׁשכינה האדם את ׁשּמקרבת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
עדי, ׁשבּתם "ולא ונאמר: ,"אלהי ה' עד יׂשראל, ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"ׁשּובה,

ּתׁשּוב" אלי ה', נאם יׂשראל, ּתׁשּוב "אם ונאמר: ה'", ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֻֻנאם
מקרבת  הּתׁשּובה ּתדּבק. ּבי ּבתׁשּובה, ּתחזר אם ּכלֹומר, -ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מׁשּקץ  הּמקֹום, לפני ׂשנּוי זה היה אמׁש הרחֹוקים: ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאת
וכן  וידיד. קרֹוב ונחמד, אהּוב הּוא והּיֹום ותֹועבה, ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻּומרחק
את  מרחק הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּלׁשֹון מֹוצא, ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּתה

ּבין [החוטאים]החּטאים הּׁשבים, את הּוא מקרב ּבּה - ְִִֵֵֶַַַָָָָ
להם, יאמר אׁשר ּבמקֹום "והיה ׁשּנאמר: רּבים, ּבין ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיחיד
ּביכניה  ונאמר חי", אל ּבני להם, יאמר אּתם, עּמי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלא
יצלח  לא ּגבר ערירי הּזה, האיׁש את "ּכתבּו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּברׁשעתֹו:

יהּודה, מל יהֹויקים ּבן ּכניהּו יהיה "אם חֹותם ּבימיו", ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָ
ּבנֹו: ּבזרּבבל נאמר ּבגלּותֹו, ׁשּׁשב וכיון ימיני". יד ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻעל
ׁשאלּתיאל  ּבן זרּבבל אּקח צבאֹות, ה' נאם ההּוא, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֻֻ"ּבּיֹום

ּכחֹותם". וׂשמּתי ה', נאם ְְְְִִַַַָֻעבּדי,
.Ê זה ּכּמה היה אמׁש הּתׁשּובה! מעלת מה'מעּלה מבּדל ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּביניכם  מבּדילים היּו "עֹונֹותיכם ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאלהי
תרּבּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: נענה, ואינֹו צֹועק אלהיכם"; ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹלבין

וטֹורפין מצוֹות ועֹוׂשה ׁשֹומע"; אינּני [זורקים]תפּלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָ
חצרי", רמס מּידכם זאת בּקׁש "מי ׁשּנאמר: ּבפניו, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאֹותן
זבחיכם, על ספּו "עלתיכם ּדלתים", ויסּגר ּבכם גם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ"מי

מדּבק  הּוא והּיֹום בׂשר". "ואּתם ואכלּו ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבה' מּיד הּדבקים ונענה צֹועק "והיה אלהיכם"; ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ואניטרם  אֹותן יקראּו, ּומקּבלין מצוֹות ועֹוׂשה אענה"; ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
את  האלהים רצה כבר "ּכי ׁשּנאמר: וׂשמחה, ְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבנחת
"וערבה  ׁשּנאמר: להם, ׁשּמתאּוים אּלא עֹוד, ולא ."ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמעׂשי
ּוכׁשנים  עֹולם ּכימי וירּוׁשלים, יהּודה מנחת ְְְִִִִִֵַַַָָָָלה'

ְִַקדמֹונּיֹות".
.Á להיֹות ּבעלי ּדרּכן אם ּתׁשּובה, ּביֹותר; וענוים ׁשפלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ

להם: ואמרּו הראׁשֹונים, ּבמעׂשיהם הּכסילים אֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחרפּו
- 'וכ ּכ אֹומר היית ואמׁש ,וכ ּכ עֹוׂשה היית ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ'אמׁש

ירּגיׁשּו לב]אל ישימו ּוׂשמחים,[אל ׁשֹומעין אּלא להן; ְְְִִִֵֶֶַַָָ
מּמעׂשיהם  ּבׁשים ׁשהם זמן וׁשּכל להם, זכּות ׁשּזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹויֹודעים
מתּגּדלת. ּומעלתם מרּבה זכּותם מהן, ונכלמין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשעברּו
מעׂשי 'זכר ּתׁשּובה: לבעל לֹומר הּוא ּגדֹול ְְְְְֲֵֶַַַַָָֹוחטא
להזּכיר  אֹו לבּיׁשֹו, ּכדי ּבפניו להזּכירן אֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָהראׁשֹונים',
הּכל  עׂשה. מה להזּכירֹו ּכדי להם הּדֹומין וענינים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּדברים
עליה  ׁשהזהירה ּדברים הֹונית ּבכלל עליו ּומזהר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻאסּור,
מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש תֹונּו "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּתֹורה,

ה'".[כי] ֲִאני

ח ּפרק ¤¤
לּצּדיקים הּטֹובה ‡. והן הּצפּונה הּבא; העֹולם חּיי היא , ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

הּוא החּיים רעה. עּמּה ׁשאין והּטֹובה מות, עּמהן ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מּפי  - ימים" והארכּת ,ל ייטב "למען ּבּתֹורה: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב

לעֹולם [ממרע"ה]הּׁשמּועה ,"ל ייטב "למען למדּו: ְְְְִַַַַָָָָ
ימים" "והארכּת טֹוב; הּוא ׁשּכּלֹו וזה ;אר ׁשּכּלֹו לעֹולם , ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻֻ

זה, לנעם ׁשּיזּכּו הּוא - הּצּדיקים ׂשכר הּבא. העֹולם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹחּיי
לחּיים  יזּכּו ׁשּלא הּוא - הרׁשעים ּופרעֹון זֹו; ּבטֹובה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹויהיּו
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אּלּו, לחּיים זֹוכה ׁשאינֹו מי וכל וימּותּו. יּכרתּו אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלּו,
ואֹובד  ּברׁשעֹו, נכרת אּלא לעֹולם, חֹויה ׁשאינֹו הּמת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּוא
"הּכרת  ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, הּכתּוב הּכרת הּוא וזה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכבהמה.
"הּכרת", למדּו: הּׁשמּועה מּפי ההיא"; הּנפׁש ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתּכרת
הּנפׁש ׁשאֹותּה ּכלֹומר, הּבא; לעֹולם "ּתּכרת", הּזה, ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעֹולם
העֹולם  לחּיי זֹוכה אינּה - הּזה ּבעֹולם הּגּוף מן ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּפרׁשה

נכרתה. הּבא העֹולם מן ּגם אּלא ְְִִֶַַַָָָָָָהּבא,
העֹולם · ּוגוּיה . ּגּוף ּבֹו אין - נפׁשֹות [שלד]הּבא אּלא , ְְִֵֶַַָָָָָ

ּבֹו ואין הֹואיל הּׁשרת. ּכמלאכי ּגּוף ּבלא ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּצּדיקים
מּכל  ּדבר ולא ׁשתּיה ולא אכילה לא ּבֹו אין ְְְְֲִִִִֵָָָָָֹֹֹּגוּיֹות,
ולא  הּזה. ּבעֹולם להן צריכין האדם ּבני ׁשּגּופֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּדברים
הּזה, ּבעֹולם לּגּופֹות ׁשּמארעין הּדברים מן ּדבר ּבֹו ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹיארע
וכּיֹוצא  ּוׂשחֹוק ועצב ּומיתה וׁשנה ועמידה יׁשיבה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכגֹון
ּבֹו אין - הּבא העֹולם הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּכ ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבהן.
יֹוׁשבין  צּדיקים אּלא ּתׁשמיׁש, ולא ׁשתּיה ולא אכילה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֹֹֹלא
ל נתּברר הרי הּׁשכינה. מּזיו ונהנין ּבראׁשיהן, ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָועטרֹותיהן
ׁשאמרּו וזה ּוׁשתּיה. אכילה ׁשם ׁשאין לפי ּגּוף, ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשאין

ּדר  על יֹוׁשבין', נפׁשֹות 'צּדיקים ּכלֹומר, - אמרּו החידה  ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשאמרּו זה וכן יגע. ולא עמל ּבלא ׁשם, מצּויין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּצּדיקים
זכּו ׁשּבגללּה ׁשּידעּו, ּדעה ּכלֹומר, - ּבראׁשיהן' ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ'עטרֹותיהן
ׁשּלהן  העטרה והיא עּמהן, מצּויה הּבא, העֹולם ,לחּיי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

והרי ּכענין אּמֹו". ּלֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה ׁשלמה: ׁשאמר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּגּוף  הּׂשמחה ואין ראׁשם", על עֹולם "וׂשמחת א ֹומר: ְְְְִִֵֵַַַָָָֹהּוא
ּכאן, חכמים ׁשאמרּו עטרה ּכ הראׁש; על ׁשּתנּוח ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּכדי
הּׁשכינה'? מּזיו 'ונהנין ׁשאמרּו, זה הּוא ּומה הּדעה. ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהיא

מאמּתת ּומּׂשיגין מה [מהות]ׁשּיֹודעין הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְֲִִִִֵֶַַַַָָ
הּׁשפל. האפל ּבּגּוף והן יֹודעין ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּׁשאינן

ׁשהיא ּכל ‚. הּנׁשמה אינּה זה, ּבענין האמּורה 'נפׁש' ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשהּׂשיגה צריכה  הּדעה ׁשהיא הּנפׁש, צּורת אּלא לּגּוף, ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּנפרדֹות הּדעֹות והּׂשיגה ּכחּה, ּכפי [המלאכים]מהּבֹורא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
הּמעׂשים ומרכבה]ּוׁשאר בראשית הּצּורה [מעשה והיא . ְְֲִִַַַָָ

היא  הּתֹורה; יסֹודי מהלכֹות רביעי ּבפרק ענינּה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבארנּו
עּמהן  ׁשאין לפי - אּלּו חּיים זה. ּבענין 'נפׁש', ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּנקראת
ּגּוף, ׁשם ואין הּגּוף מּמארעֹות אּלא הּמות ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמות,
צרּורה  אדני נפׁש "והיתה ׁשּנאמר: החּיים', 'צרֹור ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹנקראּו

החּיים" למעלה ּבצרֹור ׂשכר ׁשאין הּגדֹול הּׂשכר וזהּו . ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּכל  לּה ׁשהתאּוּו והיא טֹובה; אחריה ׁשאין והּטֹובה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו,

ְִִַהּנביאים.
מׁשל וכּמה „. ּדר לּה קראּו קדׁשֹו,ׁשמֹות ּומקֹום ה', הר : ְְְְֵֶֶַַָָָָָָ

ה', והיכל ה', ונעם ה', ואהל ה', וחצרֹות הּקדׁש, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹודר
לטֹובה  מׁשל ּדר לּה קראּו והחכמים ה'. וׁשער ה', ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּובית
מקֹום  ּבכל לּה וקֹורין 'סעּודה'; לּצּדיקים, המזּמנת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻזֹו

הּבא'. ַָָָ'העֹולם
ׁשּתּכרת ׁשאין[הענישה]הּנקמה ‰. - מּמּנה ּגדֹולה נקמה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּתּכרת  "הּכרת ׁשּנאמר: החּיים, לאֹותן ּתזּכה ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנפׁש
אֹותֹו ׁשּקֹוראין הּוא האבדן, וזה בּה". עֹונּה ההיא, ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָהּנפׁש
ו'תפּתה' ו'אבּדֹון', ׁשחת', 'ּבאר מׁשל, ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים

לֹו,[מדורה] קֹוראין והׁשחתה ּכליה לׁשֹון וכל ו'עלּוקה'; ,ְְְְְְֲִַַָָָָָָ
וההפ  לעֹולם, ּתקּומה אחריה ׁשאין הּכליה ׁשהיא סד לפי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם. חֹוזר ְֵֵֶָׁשאינֹו
.Â הּמצוֹות ׁשּמא ׂשכר ׁשאין ּותדּמה זֹו, טֹובה ּבעיני ּתקל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וׁשֹותה  אֹוכל להיֹות אּלא האמת, ּבדרכי ׁשלם האדם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהוית
ׁשׁש ּבגדי ולֹובׁש נאֹות צּורֹות ּובֹועל טֹובֹות ְְֲִֵֵֵֵַָָמאכלֹות
וזהב  ּכסף ּבכלי ּומׁשּתּמׁש ׁשן ּבאהלי וׁשֹוכן ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָורקמה

לאּלּו, הּדֹומים הערבים ּודברים אּלּו ׁשּמדּמין ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּובעלי  החכמים אבל ּבזּמה. הּׁשטּופים האוילים ְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָהּטּפׁשים
ואין  הן, והבל הבאי ּדברי האּלּו הּדברים ׁשּכל ידעּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדעה

ּתֹוחלת ּבעֹולם [תקווה]ּבהם אצלנּו ּגדֹולה טֹובה ואינּה . ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
הּדברים  וכל ּוגוּיה; ּגּוף ּבעלי ׁשאנּו מּפני אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּזה,
ּומחּמדּתן  להן מתאּוה הּנפׁש ואין הן, הּגּוף צרכי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהאּלּו,
ּבריֹו. על ויעמד חפצֹו ׁשּימצא ּכדי הּגּוף, צר מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻאּלא
ּבטלין. האּלּו הּדברים ּכל נמצאּו ּגּוף, ׁשם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּובזמן
ׁשּום  אין הּבא, ּבעֹולם הּנפׁש ּבּה ׁשּתהיה הּגדֹולה ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּטֹובה
אנּו ׁשאין אֹותּה, ּולידע ּבּה להּׂשיגּה הּזה ּבעֹולם ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּדר
מתאּוין; אנּו ולּה הּגּוף, טֹובת אּלא הּזה ּבעֹולם ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָיֹודעין

ער לּה ואין מאד, עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה [דמיון]אבל ְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹ
האמת, ּבדר אבל מׁשל. ּדר אּלא הּזה עֹולם ׁשל ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבטֹובֹות

הּגּוף [נדמה]ׁשּנער טֹובת ּכמֹו הּבא ּבעֹולם הּנפׁש טֹובת ְֲֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּטֹובה  אֹותּה אּלא ּכן; אינֹו ּובמׁשּתה, ּבמאכל הּזה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם
ׁשאמר  הּוא ּדמיֹון. ואין ער ואין חקר, אין עד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּגדֹולה

ּפ ,ּליראי צפנּת אׁשר טּוב רב "מה לחֹוסים ּדוד: עלּת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
."ָּב

.Ê הּבא וכּמה העֹולם לחּיי והתאּוה ּדוד ׁשּנאמר:המה , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכבר  חּיים". ּבארץ ה' ּבטּוב לראֹות האמנּתי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"לּולא
ּכח  אין הּבא העֹולם ׁשּטֹובֹות הראׁשֹונים, חכמים ֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהֹודיעּונּו
ועצמּה ויפיּה ּגדלּה יֹודע ואין ּבריּה, על להּׂשיגּה ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָּבאדם
ׁשּמתנּבאין  הּטֹובֹות וׁשּכל לבּדֹו; הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּנהנין  ּגּוף, ׁשל לדברים אּלא אינן ליׂשראל, הּנביאים ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן
הּממׁשלה  ׁשּתחזר ּבזמן הּמׁשיח, הּמל ּבימֹות יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ער לּה אין הּבא, העֹולם חּיי טֹובֹות אבל ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָליׂשראל.

אֹותּה יפחתּו ׁשּלא ּכדי הּנביאים, ּדּמּוה ולא [-ודמיֹון, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹֹ
ראתה,ערכה] לא "עין אֹומר: ׁשּיׁשעיהּו הּוא ְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבּדמיֹון.

ׁשּלא  הּטֹובה ּכלֹומר, לֹו"; למחּכה יעׂשה - זּולת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹאלהים
לאדם  האלהים אֹותּה עׂשה אּלא נביא, עין אֹותּה ֱֲִִֵֶָָָָָָָָָָָָֹראתה
נתנּבאּו לא ּכּלן הּנביאים "ּכל חכמים: אמרּו לֹו. ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻׁשּמחּכה

הּמׁשיח  לימֹות אבלאּלא ראתה,, לא עין - הּבא העֹולם ֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹ
."זּולת ְֱִָֹאלהים

.Á מּפני זה לא - הּבא' 'העֹולם חכמים אֹותֹו ׁשּקראּו ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
אֹותֹו יבֹוא ּכ ואחר אֹובד, העֹולם וזה עּתה, מצּוי ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
ועֹומד, מצּוי הּוא הרי אּלא ּכן! הּדבר אין ְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָהעֹולם.

"ּליראי צפנּת אׁשר ,טּוב רב "מה קראּוהּוׁשּנאמר: ולא . ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לאדם  לֹו ּבאין החּיים ׁשאֹותן מּפני אּלא הּבא', ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ'העֹולם
הּוא  וזה ונפׁש, ּבגּוף ּבֹו קּימין ׁשאנּו הּזה העֹולם חּיי ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאחר

ּבראׁשֹונה. אדם לכל ְְִִַָָָָָָהּנמצא
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ט  ¤¤ּפרק
ׁשּנזּכה ׁשּנֹודעמאחר ‡. והּטֹובה מצוֹות ׁשל ׂשכרן ׁשּמּתן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

העֹולם  חּיי היא - ּבּתֹורה הּכתּובה ה' ּדר ׁשמרנּו אם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָלּה
והּנקמה ,הּבא  ימים"; והארכּת ,ל ייטב "למען ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּכתּובֹות  הּצדק ארחֹות ׁשעזבּו הרׁשעים מן ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנֹוקמין
ההיא, הּנפׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: הּכרת, היא - ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
אם  ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ׁשּכתּוב זה הּוא מה בּה"; ְֲִֶֶַַָָָָָָֻעֹונּה
אֹותן  וכל אתכם, יקרה ּתׁשמעּו לא ואם לכם, יּגיע ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּתׁשמעּו
וׁשלֹום, ּומלחמה ורעב, ׂשבע ּכגֹון - הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹהּדברים
מעׂשה  והצלחת וגלּות, הארץ ויׁשיבת וׁשפלּות, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּומלכּות
אמת  הּדברים אֹותן ּכל הּברית? ּדברי ּכל ּוׁשאר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהפסדֹו,
יּגיעּו הּתֹורה, מצוֹות ּכל עֹוׂשין ׁשאנּו ּובזמן ויהיּו, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיּו,
עליהן, עֹוברין ׁשאנּו ּובזמן ּכּלן; הּזה העֹולם טֹובֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאלינּו
אֹותן  אין כן, ּפי על ואף הּכתּובֹות. הרעֹות אֹותנּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָּתקרא

הן  הרעֹות,הּטֹובֹות, אֹותן ולא מצוֹות; ׁשל ׂשכרן מּתן סֹוף ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ
ּכ אּלא הּמצוֹות. ּכל על מעֹובר ׁשּנֹוקמין הּנקמה סֹוף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהן

הּצע לנּו[הצעת]הּוא נתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּדברים: ְִֵֶַַַַָָָָָ
ויֹודעֹו ּבּה, הּכתּוב ּכל העֹוׂשה וכל חּיים, עץ זֹו, [את ּתֹורה ְְְִֵֶַַָָָָָָ

התורה] ע"י - לחּיי ה' ּבּה זֹוכה - נכֹונה ּגמּורה ְְְֵֵֶַָָָָּדעה
זֹוכה. הּוא חכמתֹו, וגדל מעׂשיו ּגדל ּולפי הּבא; ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם
ּובטֹובת  ּבׂשמחה אֹותּה נעׂשה ׁשאם ּבּתֹורה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָוהבטיחנּו
הּדברים  ּכל מּמּנּו ׁשּיסיר - ּתמיד ּבחכמתּה ונהּגה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָנפׁש,
ורעב  ּומלחמה חלי ּכגֹון מּלעׂשֹותּה, אֹותנּו ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹהּמֹונעין
ידינּו את המחּזקים הּטֹובֹות ּכל לנּו ויׁשּפיע ּבהן, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוכּיֹוצא
- וזהב ּכסף ורּבֹות וׁשלֹום ׂשבע ּכגֹון הּתֹורה, את ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹלעׂשֹות

ימינּו ּכל נעסק ׁשּלא אּלא ּכדי להן, צרי ׁשהּגּוף ּבדברים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנזּכה  ּכדי הּמצוה, ולעׂשֹות ּבחכמה, ללמד ּפנּויין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹנׁשב
ׁשהבטיח  אחר ּבּתֹורה, אֹומר הּוא וכן הּבא. העֹולם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלחּיי
וכן  וגֹו'". ּלנּו ּתהיה "ּוצדקה הּזה: העֹולם ְְְְְִֵֶֶַָָָָָּבטֹובֹות
ּבהבלי  ונעסק מּדעּתנּו הּתֹורה נעזב ׁשאם ּבּתֹורה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהֹודיענּו
האמת  ׁשּדּין - וּיבעט" יׁשרּון "וּיׁשמן ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּזמן,
ידיהם  חּזקּו ׁשהן הּזה, העֹולם טֹובֹות ּכל העֹוזבים מן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיסיר
מּלקנֹות  אֹותן ׁשּמֹונעין הרעֹות ּכל עליהן ּומביא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹלבעט,
ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא ּברׁשעם. ׁשּיאבדּו ּכדי הּבא, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם
אׁשר  ,איבי את ועבדּת וגֹו' ה' את עבדּת לא אׁשר ְְְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ"ּתחת
והּקללֹות, הּברכֹות אֹותן ּכל ּפרּוׁש נמצא ."ּב ה' ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָיׁשּלחּנּו
ּוׁשמרּתם  ּבׂשמחה, ה' את עבדּתם אם ּכלֹומר, זֹו: ּדר ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָעל
עד  הּקללֹות, ּומרחיק האּלּו הּברכֹות לכם מׁשּפיע - ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּדרּכֹו

להתחּכם  ּפנּויים ׁשּתזּכּוׁשּתהיּו ּכדי ּבּה, ולעסק ּבּתֹורה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ותארי טֹוב, ׁשּכּלֹו לעֹולם ל וייטב הּבא, העֹולם ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻלחּיי
העֹולמֹות, לׁשני זֹוכין ונמצאתם ,אר ׁשּכּלֹו לעֹולם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻימים
הּבא; העֹולם לחּיי הּמביאים הּזה, ּבעֹולם טֹובים ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָלחּיים
ּבּמה  לֹו אין - טֹובים ּומעׂשים חכמה הּיֹום יקנה לא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשאם
וחכמה  ודעת וחׁשּבֹון מעׂשה אין "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיזּכה
ּומׁשקה  ּבמאכל ּוׁשגיתם ה' את עזבּתם ואם ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָּבׁשאֹול".
ּומסיר  האּלּו הּקללֹות ּכל עליכם מביא - להן ודֹומה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוזנּות

יהיה  ולא ּופחד, ּבבהלה ימיכם ׁשּיכלּו עד הּברכֹות, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
ׁשּתאבדּו ּכדי הּמצוֹות, לעׂשֹות ׁשלם ּגּוף ולא ּפנּוי לב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלכם
עֹולמֹות: ׁשני ׁשאּבדּתם ונמצאתם הּבא. העֹולם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמחּיי
ּורעבֹון, ּובמלחמה ּבחלי הּזה ּבעֹולם טרּוד ׁשאדם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּבזמן
לחּיי  זֹוכין ׁשּבהן ּבמצוה ולא ּבחכמה לא מתעּסק ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאינֹו

הּבא. ַָָָהעֹולם
התאּוּוּומּפני ·. ימֹות זה וחכמיהם, נביאיהם יׂשראל, ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּמׁשיח, מּנחת הּמל ׁשאינּה הרׁשעה מּמלכּות ׁשּינּוחּו ּכדי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּכהגן  ּובּמצוֹות ּבּתֹורה לעסק מרגֹוע להן להם וימצאּו , ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ׁשּיזּכּו ּכדי ּבחכמה, הּבא וירּבּו העֹולם ׁשּבאֹותן לחּיי לפי . ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
והחכמההּימים  הּדעת ׁשּנאמר ּתרּבה - "ּכי והאמת : ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ונאמר:מלאה  ה'", את ּדעה איׁשהארץ עֹוד ילּמדּו "ולא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אחיו" את ואיׁש רעהּו ונאמר:את לב , את "והסירתי ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
מּבׂשרכם" ׁשּיעמדהאבן הּמל ׁשאֹותֹו מּפני ּדוד,. מּזרע ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

קרֹוב  הּוא ּגדֹול ונביא מּׁשלמה, יתר יהיה חכמה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹּבעל
רּבנּו ּולפיכממׁשה ה',; ּדר אֹותן ויֹורה העם ּכל ילּמד , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הּימים, ּבאחרית "והיה ׁשּנאמר: לׁשמעֹו, הּגֹוים ּכל ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָויבֹואּו
ּכּלֹו הּׂשכר וסֹוף ההרים". ּבראׁש ה' ּבית הר יהיה ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻנכֹון
חּיי  הּוא ּגרעֹון, ולא הפסק לּה ׁשאין האחרֹונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהּטֹובה

הּמׁשיח  ימֹות אבל הּבא; הּזה,העֹולם העֹולם הּוא - ְֲִֶַַַַָָָָָָָ
אּלא ,הֹול ּכמנהגֹו ּוכבר ועֹולם ליׂשראל. ּתחזר ׁשהּמלכּות ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לימֹות  הּזה העֹולם ּבין 'אין הראׁשֹונים: חכמים ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָאמרּו
ּבלבד'. מלכּיֹות ׁשעּבּוד אּלא ְְְִִִֶַַַַָָֻהּמׁשיח,

ה'תשע"ד  שבט כ"ח רביעי יום

י ּפרק ¤¤
עֹוׂשה ‡. 'הריני אדם: יאמר ועֹוסק אל הּתֹורה מצוֹות ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

ּכדי  אֹו ּבּה, הּכתּובֹות הּברכֹות ׁשאקּבל ּכדי ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבחכמתּה,
ׁשהזהירה  העברֹות מן ואפרׁש הּבא; העֹולם לחּיי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאזּכה
אֹו ּבּתֹורה, הּכתּובֹות הּקללֹות מן ׁשאּנצל ּכדי מהן, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתֹורה

הּבא' העֹולם מחּיי אּכרת ׁשּלא את ּכדי לעבד ראּוי אין . ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּיראה; עֹובד הּוא זֹו, ּדר על ׁשהעֹובד זֹו! ּדר על ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָה'
עֹובד  ואין החכמים. מעלת ולא הּנביאים, מעלת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָֹואינּה
והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עּמי אּלא זֹו, ּדר על ה' ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
ויעבדּו ּדעּתן ׁשּתרּבה עד מּיראה, לעבד אֹותן ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמחּנכין

.מאהבה  ֲֵַָ
מאהבה ·. ּבּתֹורההעֹובד עֹוסק ּבנתיבֹות , והֹול ּובּמצוֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

הרעה, יראת מּפני לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא - ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹהחכמה
ׁשהיא  מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה; לירׁש ּכדי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולא

לבֹוא הּטֹובה וסֹוף ּומעלה (בגללה)}ּבכללּה{אמת, זֹו. ְְֱֲִֶַַָָָָָ
לּההיא זֹוכה חכם ּכל ואין מאד, עד ּגדֹולה והיא מעלה . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ

'אֹוהבֹו',מעלת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקראֹו אבינּו, אברהם ְְֲֲִֶַַַַָָָָָָ
ּבּה ׁשּצּונּו הּמעלה והיא מאהבה. אּלא עבד ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפי
ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: מׁשה, ידי על הּוא ּברּו ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּקדֹוׁש
יעׂשה  מּיד הראּויה, אהבה ה' את ׁשּיאהב ּובזמן ."ְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאלהי

מאהבה. הּמצוֹות ְֲִֵַַָָּכל
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ה'‚. את ׁשּיאהב הּוא הראּויה? האהבה היא ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָוכיצד
מאד  עד עּזה יתרה, ּגדֹולה נפׁשֹואהבה ׁשּתהא עד , ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ׁשֹוגה ונמצא ה', ּבאהבת ּכאלּו][הוגה קׁשּורה - ּתמיד ּבּה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
אּׁשה  אֹותּה מאהבת ּפנּויה ּדעּתן ׁשאין האהבה, ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחֹולי
ּבׁשעה  ּבין ּבקּומֹו, ּבין ּבׁשכבֹו ּבין ּתמיד, ּבּה ׁשֹוגה ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָׁשהּוא
ּבלב  ה' אהבת ּתהיה מּזה יתר וׁשֹותה. אֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא
ּובכל  לבב "ּבכל ׁשּצּונּו: ּכמֹו ּתמיד, ּבּה וׁשֹוגין ְְְְְְֲִִִֶָָָָָָָאֹוהביו,
אהבה  חֹולת "ּכי מׁשל: ּדר אמר ׁשּׁשלמה והּוא ."ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹנפׁש

זה. לענין הּוא מׁשל - הּׁשירים ׁשיר וכל ְְְִִִִִֶַָָָָָאני";
למד „. הריני ּתאמר, ׁשּמא הראׁשֹונים: חכמים ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹאמרּו

ּבׁשביל ּתֹורה רּבי, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
"לאהבה  לֹומר: ּתלמּוד - הּבא העֹולם לחּיי ׂשכר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאקּבל
ועֹוד  מאהבה. אּלא ּתעׂשּו לא עֹוׂשים, ׁשאּתם ּכל ה'"; ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת
ולא  "ּבמצֹותיו", - מאד" חפץ "ּבמצֹותיו חכמים: ְְְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹאמרּו
לנבֹוני  מצּוין החכמים ּגדֹולי היּו וכן מצוֹותיו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּבׂשכר
ּכעבדים  ּתהיּו אל ּביחּוד: ּומׂשּכיליהן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָּתלמידיהן
היּו אּלא טֹובה; לקּבל מנת על הרב את  ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָהמׁשּמׁשים
- ּכלּום לקּבל ׁשּלא מנת על הרב את המׁשּמׁשין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּכעבדים
עבדּו ּכלֹומר, לׁשּמׁשֹו; ראּוי הרב, ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאּלא

ֲֵַָמאהבה.
ּתּגיע ‰. ׁשּלא ּכדי אֹו ׂשכר, לקּבל ּכדי ּבּתֹורה העֹוסק ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

עֹוס  זה הרי - ּפרענּות העֹוסק עדיו וכל לׁשמּה. ׁשּלא ּבּה ק ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ
אדֹון  אהבת מּפני אּלא ׂשכר, לקּבל ולא ליראה, לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּה
ואמרּו לׁשמּה. ּבּה עֹוסק זה הרי - ּבּה ׁשּצּוה הארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּכל
- לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם יעסק 'לעֹולם ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹֹחכמים:

לׁשמּה' ּבא לׁשמּה, ׁשּלא ּכׁשּמלּמדיןׁשּמּתֹו ,לפיכ את . ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
אֹותן  מלּמדין אין הארץ, עּמי ּוכלל הּנׁשים ואת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּקטּנים

ּדעּתן אּלא  ׁשּתרּבה עד ׂשכר, לקּבל ּוכדי מּיראה לעבד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעט; מעט זה רז להן מגּלין יתרה, חכמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויתחּכמּו
וידעּוהּו ׁשּיּׂשיגּוהּו עד ּבנחת, זה לענין אֹותן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומרּגילין

מאהבה. ְְֲֵַַַָויעבדּו
.Â נקׁשרת ּדבר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אהבת ׁשאין ּוברּור, ידּוע ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּיׁשּגה עד אדם, ׁשל ויעזב [יעסוק]ּבלּבֹו ּכראּוי ּתמיד ּבּה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לבב "ּבכל ואמר: ׁשּצּוה ּכמֹו מּמּנה, חּוץ ׁשּבעֹולם ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָּכל

ׁשּידעהּו ּבדעה אּלא ;"נפׁש כך ּובכל ידיעתו [כגודל ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָ
מעט,אהבתו] מעט אם האהבה: ּתהיה - הּדעה ּפי ועל .ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

עצמֹו ליחד אדם צרי ,לפיכ הרּבה. הרּבה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָואם
לֹו[להתמסר] הּמֹודיעין ּותבּונֹות ּבחכמֹות ּולהׂשּכיל ְְְְְְִִִִַַָָלהבין

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהּׂשיג, להבין ּבאדם ׁשּיׁש ּכח ּכפי קֹונֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
הּתֹורה. יסֹודי ְְְִֵַָּבהלכֹות

ׁשּדי. ּבעזרת ראׁשֹון, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָּברי
הלכֹות ּפרקים: וארּבעים ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּומנין
ׁשבעה ּדעֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשרה הּתֹורה, ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָיסֹודי
הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ְְְְְְִִִִִַָָָָּפרקים;
עׂשרה ּתׁשּובה, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשנים זרה, ְְְְֲֲִִֵָָָָָָָָָעבֹודה

.ּפרקים ְִָ

עֹולם  אל ה', .ּבׁשם ְֵֵָ

ׂשיחתי  היא הּיֹום ּכל ,תֹורת אהבּתי .מה ְִִִִֶַַָָָָָ
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הלכֹות  ׁשמע, קרּית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכֹותיו
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה). הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
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ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע קרּית לקרֹות והיא אחת, עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ּפרק
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ּובּבקר,‡. ּבערב - ׁשמע קרּית קֹוראין יֹום ּבכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹּפעמים
אדם  ּבני ׁשּדר ּבׁשעה - "ּובקּומ ּובׁשכּב" ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנאמר:
עֹומדין, אדם ּבני ׁשּדר ּובׁשעה לילה, הּוא וזה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשֹוכבין,

יֹום. הּוא ְֶוזה
ּפרׁש·. ׁשלׁש קֹורא? הּוא "ׁשמע",ּומה והן: אּלּו, ּיֹות ְְִֵֵֵַַָָָֹ

ּפרׁשת  לקרֹות ּומקּדימין ּו"וּיאמר". ׁשמע", אם ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹּו"והיה
ואהבתֹו הּׁשם יחּוד על צּוּוי ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ"ׁשמע",

תורה]ותלמּודֹו תלמוד ׁשהּוא[מצוות ייחוד], העּקר [מצוות ְְִֶַָָ
ּבּה ׁשּיׁש ׁשמע", אם "והיה ואחריה ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּגדֹול
ׁשּגם  "ציצית", ּפרׁשת ּכ ואחר ּכּלן. הּמצוֹות ׁשאר על ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻצּוּוי

הּמצוֹות. ּכל זכירת על צּוּוי ּבּה יׁש ְְִִִִֵַַַָָהיא
קֹוראין ‚. ּבּלילה, נֹוהגת ציצית מצות ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָאף

ּומצוה  מצרים; יציאת זכרֹון ּבּה ׁשּיׁש מּפני ּבּלילה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹותּה
ּתזּכר  "למען ׁשּנאמר: ּובּיֹום, ּבּלילה מצרים יציאת ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹלהזּכיר

"חּיי ימי ּכל מצרים, מארץ צאת יֹום ׁשלׁשאת ּוקריאת . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשמע'. 'קרּית הּנקרא הּוא זה, סדר על אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּפרׁשּיֹות

אֹומר „. ראׁשֹון, ּפסּוק ּגֹומר ּכׁשהּוא - ׁשמע קרּית ְְְִִֵֵֵֶַַַָהּקֹורא
וחֹוזר  ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְֵֵֶַַַָָָּבלחׁש:
ולּמה  סֹופּה. עד ,"אלהי ה' את "ואהבּת ּכדרּכֹו ְְְְְְֱֵֵֶַַַָָָָָֹוקֹורא
אבינּו יעקב ׁשּקּבץ ׁשּבׁשעה ּבידינּו, היא מסרת ּכן? ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹקֹורין
הּׁשם, יחּוד על וזרזם צּום מיתתֹו, ּבׁשעת ּבמצרים ּבניו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאת
אֹותם  וׁשאל אביו. ויצחק אברהם ּבּה ׁשהל ה' ּדר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָועל

ּפסלת ּבכם יׁש ׁשּמא 'ּבני, להם: באמונתכם]ואמר ,[פגם ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּכענין  - העֹולם'? ּכל אדֹון ּביחּוד עּמי עֹומד  ׁשאינֹו ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָמי
וגֹו'". אּׁשה אֹו איׁש ּבכם יׁש "ּפן רּבנּו: מׁשה לנּו ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאמר
אחד" ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! "ׁשמע, לֹו: ואמרּו ּכּלם ְְְְֱִֵֵֶַָָָָָֹֻענּו

אח  ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! אבינּו מּמּנּו, ׁשמע ּכלֹומר: ד.- ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ועד'. לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ואמר: הּזקן ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָּפתח
יׂשראל  ּבֹו ׁשּׁשּבח זה ׁשבח לֹומר יׂשראל ּכל נהגּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפיכ

זה. ּפסּוק אחר ֵֶַַַָָהּזקן,
ּולאחריה.‰. לפניה מבר ׁשמע, קרּית קֹורא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשהּקֹורא

מבר ּובּלילה, לאחריה; ואחת לפניה ׁשּתים מבר ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבּיֹום,
לאחריה  ּוׁשּתים לפניה .ׁשּתים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָ
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ט  ¤¤ּפרק
ׁשּנזּכה ׁשּנֹודעמאחר ‡. והּטֹובה מצוֹות ׁשל ׂשכרן ׁשּמּתן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

העֹולם  חּיי היא - ּבּתֹורה הּכתּובה ה' ּדר ׁשמרנּו אם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָלּה
והּנקמה ,הּבא  ימים"; והארכּת ,ל ייטב "למען ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּכתּובֹות  הּצדק ארחֹות ׁשעזבּו הרׁשעים מן ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנֹוקמין
ההיא, הּנפׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: הּכרת, היא - ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
אם  ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ׁשּכתּוב זה הּוא מה בּה"; ְֲִֶֶַַָָָָָָֻעֹונּה
אֹותן  וכל אתכם, יקרה ּתׁשמעּו לא ואם לכם, יּגיע ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּתׁשמעּו
וׁשלֹום, ּומלחמה ורעב, ׂשבע ּכגֹון - הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹהּדברים
מעׂשה  והצלחת וגלּות, הארץ ויׁשיבת וׁשפלּות, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּומלכּות
אמת  הּדברים אֹותן ּכל הּברית? ּדברי ּכל ּוׁשאר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהפסדֹו,
יּגיעּו הּתֹורה, מצוֹות ּכל עֹוׂשין ׁשאנּו ּובזמן ויהיּו, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיּו,
עליהן, עֹוברין ׁשאנּו ּובזמן ּכּלן; הּזה העֹולם טֹובֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאלינּו
אֹותן  אין כן, ּפי על ואף הּכתּובֹות. הרעֹות אֹותנּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָּתקרא

הן  הרעֹות,הּטֹובֹות, אֹותן ולא מצוֹות; ׁשל ׂשכרן מּתן סֹוף ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ
ּכ אּלא הּמצוֹות. ּכל על מעֹובר ׁשּנֹוקמין הּנקמה סֹוף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהן

הּצע לנּו[הצעת]הּוא נתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּדברים: ְִֵֶַַַַָָָָָ
ויֹודעֹו ּבּה, הּכתּוב ּכל העֹוׂשה וכל חּיים, עץ זֹו, [את ּתֹורה ְְְִֵֶַַָָָָָָ

התורה] ע"י - לחּיי ה' ּבּה זֹוכה - נכֹונה ּגמּורה ְְְֵֵֶַָָָָּדעה
זֹוכה. הּוא חכמתֹו, וגדל מעׂשיו ּגדל ּולפי הּבא; ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם
ּובטֹובת  ּבׂשמחה אֹותּה נעׂשה ׁשאם ּבּתֹורה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָוהבטיחנּו
הּדברים  ּכל מּמּנּו ׁשּיסיר - ּתמיד ּבחכמתּה ונהּגה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָנפׁש,
ורעב  ּומלחמה חלי ּכגֹון מּלעׂשֹותּה, אֹותנּו ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹהּמֹונעין
ידינּו את המחּזקים הּטֹובֹות ּכל לנּו ויׁשּפיע ּבהן, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוכּיֹוצא
- וזהב ּכסף ורּבֹות וׁשלֹום ׂשבע ּכגֹון הּתֹורה, את ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹלעׂשֹות

ימינּו ּכל נעסק ׁשּלא אּלא ּכדי להן, צרי ׁשהּגּוף ּבדברים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנזּכה  ּכדי הּמצוה, ולעׂשֹות ּבחכמה, ללמד ּפנּויין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹנׁשב
ׁשהבטיח  אחר ּבּתֹורה, אֹומר הּוא וכן הּבא. העֹולם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלחּיי
וכן  וגֹו'". ּלנּו ּתהיה "ּוצדקה הּזה: העֹולם ְְְְְִֵֶֶַָָָָָּבטֹובֹות
ּבהבלי  ונעסק מּדעּתנּו הּתֹורה נעזב ׁשאם ּבּתֹורה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהֹודיענּו
האמת  ׁשּדּין - וּיבעט" יׁשרּון "וּיׁשמן ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּזמן,
ידיהם  חּזקּו ׁשהן הּזה, העֹולם טֹובֹות ּכל העֹוזבים מן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיסיר
מּלקנֹות  אֹותן ׁשּמֹונעין הרעֹות ּכל עליהן ּומביא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹלבעט,
ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא ּברׁשעם. ׁשּיאבדּו ּכדי הּבא, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם
אׁשר  ,איבי את ועבדּת וגֹו' ה' את עבדּת לא אׁשר ְְְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ"ּתחת
והּקללֹות, הּברכֹות אֹותן ּכל ּפרּוׁש נמצא ."ּב ה' ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָיׁשּלחּנּו
ּוׁשמרּתם  ּבׂשמחה, ה' את עבדּתם אם ּכלֹומר, זֹו: ּדר ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָעל
עד  הּקללֹות, ּומרחיק האּלּו הּברכֹות לכם מׁשּפיע - ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּדרּכֹו

להתחּכם  ּפנּויים ׁשּתזּכּוׁשּתהיּו ּכדי ּבּה, ולעסק ּבּתֹורה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ותארי טֹוב, ׁשּכּלֹו לעֹולם ל וייטב הּבא, העֹולם ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻלחּיי
העֹולמֹות, לׁשני זֹוכין ונמצאתם ,אר ׁשּכּלֹו לעֹולם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻימים
הּבא; העֹולם לחּיי הּמביאים הּזה, ּבעֹולם טֹובים ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָלחּיים
ּבּמה  לֹו אין - טֹובים ּומעׂשים חכמה הּיֹום יקנה לא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשאם
וחכמה  ודעת וחׁשּבֹון מעׂשה אין "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיזּכה
ּומׁשקה  ּבמאכל ּוׁשגיתם ה' את עזבּתם ואם ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָּבׁשאֹול".
ּומסיר  האּלּו הּקללֹות ּכל עליכם מביא - להן ודֹומה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוזנּות

יהיה  ולא ּופחד, ּבבהלה ימיכם ׁשּיכלּו עד הּברכֹות, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
ׁשּתאבדּו ּכדי הּמצוֹות, לעׂשֹות ׁשלם ּגּוף ולא ּפנּוי לב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלכם
עֹולמֹות: ׁשני ׁשאּבדּתם ונמצאתם הּבא. העֹולם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמחּיי
ּורעבֹון, ּובמלחמה ּבחלי הּזה ּבעֹולם טרּוד ׁשאדם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּבזמן
לחּיי  זֹוכין ׁשּבהן ּבמצוה ולא ּבחכמה לא מתעּסק ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאינֹו

הּבא. ַָָָהעֹולם
התאּוּוּומּפני ·. ימֹות זה וחכמיהם, נביאיהם יׂשראל, ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּמׁשיח, מּנחת הּמל ׁשאינּה הרׁשעה מּמלכּות ׁשּינּוחּו ּכדי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּכהגן  ּובּמצוֹות ּבּתֹורה לעסק מרגֹוע להן להם וימצאּו , ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ׁשּיזּכּו ּכדי ּבחכמה, הּבא וירּבּו העֹולם ׁשּבאֹותן לחּיי לפי . ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
והחכמההּימים  הּדעת ׁשּנאמר ּתרּבה - "ּכי והאמת : ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ונאמר:מלאה  ה'", את ּדעה איׁשהארץ עֹוד ילּמדּו "ולא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אחיו" את ואיׁש רעהּו ונאמר:את לב , את "והסירתי ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
מּבׂשרכם" ׁשּיעמדהאבן הּמל ׁשאֹותֹו מּפני ּדוד,. מּזרע ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

קרֹוב  הּוא ּגדֹול ונביא מּׁשלמה, יתר יהיה חכמה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹּבעל
רּבנּו ּולפיכממׁשה ה',; ּדר אֹותן ויֹורה העם ּכל ילּמד , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הּימים, ּבאחרית "והיה ׁשּנאמר: לׁשמעֹו, הּגֹוים ּכל ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָויבֹואּו
ּכּלֹו הּׂשכר וסֹוף ההרים". ּבראׁש ה' ּבית הר יהיה ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻנכֹון
חּיי  הּוא ּגרעֹון, ולא הפסק לּה ׁשאין האחרֹונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהּטֹובה

הּמׁשיח  ימֹות אבל הּבא; הּזה,העֹולם העֹולם הּוא - ְֲִֶַַַַָָָָָָָ
אּלא ,הֹול ּכמנהגֹו ּוכבר ועֹולם ליׂשראל. ּתחזר ׁשהּמלכּות ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לימֹות  הּזה העֹולם ּבין 'אין הראׁשֹונים: חכמים ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָאמרּו
ּבלבד'. מלכּיֹות ׁשעּבּוד אּלא ְְְִִִֶַַַַָָֻהּמׁשיח,

ה'תשע"ד  שבט כ"ח רביעי יום

י ּפרק ¤¤
עֹוׂשה ‡. 'הריני אדם: יאמר ועֹוסק אל הּתֹורה מצוֹות ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

ּכדי  אֹו ּבּה, הּכתּובֹות הּברכֹות ׁשאקּבל ּכדי ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבחכמתּה,
ׁשהזהירה  העברֹות מן ואפרׁש הּבא; העֹולם לחּיי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאזּכה
אֹו ּבּתֹורה, הּכתּובֹות הּקללֹות מן ׁשאּנצל ּכדי מהן, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתֹורה

הּבא' העֹולם מחּיי אּכרת ׁשּלא את ּכדי לעבד ראּוי אין . ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּיראה; עֹובד הּוא זֹו, ּדר על ׁשהעֹובד זֹו! ּדר על ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָה'
עֹובד  ואין החכמים. מעלת ולא הּנביאים, מעלת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָֹואינּה
והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עּמי אּלא זֹו, ּדר על ה' ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
ויעבדּו ּדעּתן ׁשּתרּבה עד מּיראה, לעבד אֹותן ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמחּנכין

.מאהבה  ֲֵַָ
מאהבה ·. ּבּתֹורההעֹובד עֹוסק ּבנתיבֹות , והֹול ּובּמצוֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

הרעה, יראת מּפני לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא - ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹהחכמה
ׁשהיא  מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה; לירׁש ּכדי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולא

לבֹוא הּטֹובה וסֹוף ּומעלה (בגללה)}ּבכללּה{אמת, זֹו. ְְֱֲִֶַַָָָָָ
לּההיא זֹוכה חכם ּכל ואין מאד, עד ּגדֹולה והיא מעלה . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ

'אֹוהבֹו',מעלת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקראֹו אבינּו, אברהם ְְֲֲִֶַַַַָָָָָָ
ּבּה ׁשּצּונּו הּמעלה והיא מאהבה. אּלא עבד ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפי
ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: מׁשה, ידי על הּוא ּברּו ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּקדֹוׁש
יעׂשה  מּיד הראּויה, אהבה ה' את ׁשּיאהב ּובזמן ."ְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאלהי

מאהבה. הּמצוֹות ְֲִֵַַָָּכל
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ה'‚. את ׁשּיאהב הּוא הראּויה? האהבה היא ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָוכיצד
מאד  עד עּזה יתרה, ּגדֹולה נפׁשֹואהבה ׁשּתהא עד , ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ׁשֹוגה ונמצא ה', ּבאהבת ּכאלּו][הוגה קׁשּורה - ּתמיד ּבּה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
אּׁשה  אֹותּה מאהבת ּפנּויה ּדעּתן ׁשאין האהבה, ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחֹולי
ּבׁשעה  ּבין ּבקּומֹו, ּבין ּבׁשכבֹו ּבין ּתמיד, ּבּה ׁשֹוגה ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָׁשהּוא
ּבלב  ה' אהבת ּתהיה מּזה יתר וׁשֹותה. אֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא
ּובכל  לבב "ּבכל ׁשּצּונּו: ּכמֹו ּתמיד, ּבּה וׁשֹוגין ְְְְְְֲִִִֶָָָָָָָאֹוהביו,
אהבה  חֹולת "ּכי מׁשל: ּדר אמר ׁשּׁשלמה והּוא ."ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹנפׁש

זה. לענין הּוא מׁשל - הּׁשירים ׁשיר וכל ְְְִִִִִֶַָָָָָאני";
למד „. הריני ּתאמר, ׁשּמא הראׁשֹונים: חכמים ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹאמרּו

ּבׁשביל ּתֹורה רּבי, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
"לאהבה  לֹומר: ּתלמּוד - הּבא העֹולם לחּיי ׂשכר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאקּבל
ועֹוד  מאהבה. אּלא ּתעׂשּו לא עֹוׂשים, ׁשאּתם ּכל ה'"; ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת
ולא  "ּבמצֹותיו", - מאד" חפץ "ּבמצֹותיו חכמים: ְְְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹאמרּו
לנבֹוני  מצּוין החכמים ּגדֹולי היּו וכן מצוֹותיו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּבׂשכר
ּכעבדים  ּתהיּו אל ּביחּוד: ּומׂשּכיליהן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָּתלמידיהן
היּו אּלא טֹובה; לקּבל מנת על הרב את  ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָהמׁשּמׁשים
- ּכלּום לקּבל ׁשּלא מנת על הרב את המׁשּמׁשין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּכעבדים
עבדּו ּכלֹומר, לׁשּמׁשֹו; ראּוי הרב, ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאּלא

ֲֵַָמאהבה.
ּתּגיע ‰. ׁשּלא ּכדי אֹו ׂשכר, לקּבל ּכדי ּבּתֹורה העֹוסק ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

עֹוס  זה הרי - ּפרענּות העֹוסק עדיו וכל לׁשמּה. ׁשּלא ּבּה ק ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ
אדֹון  אהבת מּפני אּלא ׂשכר, לקּבל ולא ליראה, לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּה
ואמרּו לׁשמּה. ּבּה עֹוסק זה הרי - ּבּה ׁשּצּוה הארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּכל
- לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם יעסק 'לעֹולם ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹֹחכמים:

לׁשמּה' ּבא לׁשמּה, ׁשּלא ּכׁשּמלּמדיןׁשּמּתֹו ,לפיכ את . ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
אֹותן  מלּמדין אין הארץ, עּמי ּוכלל הּנׁשים ואת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּקטּנים

ּדעּתן אּלא  ׁשּתרּבה עד ׂשכר, לקּבל ּוכדי מּיראה לעבד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעט; מעט זה רז להן מגּלין יתרה, חכמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויתחּכמּו
וידעּוהּו ׁשּיּׂשיגּוהּו עד ּבנחת, זה לענין אֹותן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומרּגילין

מאהבה. ְְֲֵַַַָויעבדּו
.Â נקׁשרת ּדבר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אהבת ׁשאין ּוברּור, ידּוע ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּיׁשּגה עד אדם, ׁשל ויעזב [יעסוק]ּבלּבֹו ּכראּוי ּתמיד ּבּה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לבב "ּבכל ואמר: ׁשּצּוה ּכמֹו מּמּנה, חּוץ ׁשּבעֹולם ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָּכל

ׁשּידעהּו ּבדעה אּלא ;"נפׁש כך ּובכל ידיעתו [כגודל ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָ
מעט,אהבתו] מעט אם האהבה: ּתהיה - הּדעה ּפי ועל .ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

עצמֹו ליחד אדם צרי ,לפיכ הרּבה. הרּבה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָואם
לֹו[להתמסר] הּמֹודיעין ּותבּונֹות ּבחכמֹות ּולהׂשּכיל ְְְְְְִִִִַַָָלהבין

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהּׂשיג, להבין ּבאדם ׁשּיׁש ּכח ּכפי קֹונֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
הּתֹורה. יסֹודי ְְְִֵַָּבהלכֹות

ׁשּדי. ּבעזרת ראׁשֹון, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָּברי
הלכֹות ּפרקים: וארּבעים ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּומנין
ׁשבעה ּדעֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשרה הּתֹורה, ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָיסֹודי
הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ְְְְְְִִִִִַָָָָּפרקים;
עׂשרה ּתׁשּובה, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשנים זרה, ְְְְֲֲִִֵָָָָָָָָָעבֹודה

.ּפרקים ְִָ

עֹולם  אל ה', .ּבׁשם ְֵֵָ

ׂשיחתי  היא הּיֹום ּכל ,תֹורת אהבּתי .מה ְִִִִֶַַָָָָָ
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הלכֹות  ׁשמע, קרּית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכֹותיו
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה). הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
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ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע קרּית לקרֹות והיא אחת, עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ּפרק
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ּובּבקר,‡. ּבערב - ׁשמע קרּית קֹוראין יֹום ּבכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹּפעמים
אדם  ּבני ׁשּדר ּבׁשעה - "ּובקּומ ּובׁשכּב" ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנאמר:
עֹומדין, אדם ּבני ׁשּדר ּובׁשעה לילה, הּוא וזה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשֹוכבין,

יֹום. הּוא ְֶוזה
ּפרׁש·. ׁשלׁש קֹורא? הּוא "ׁשמע",ּומה והן: אּלּו, ּיֹות ְְִֵֵֵַַָָָֹ

ּפרׁשת  לקרֹות ּומקּדימין ּו"וּיאמר". ׁשמע", אם ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹּו"והיה
ואהבתֹו הּׁשם יחּוד על צּוּוי ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ"ׁשמע",

תורה]ותלמּודֹו תלמוד ׁשהּוא[מצוות ייחוד], העּקר [מצוות ְְִֶַָָ
ּבּה ׁשּיׁש ׁשמע", אם "והיה ואחריה ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּגדֹול
ׁשּגם  "ציצית", ּפרׁשת ּכ ואחר ּכּלן. הּמצוֹות ׁשאר על ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻצּוּוי

הּמצוֹות. ּכל זכירת על צּוּוי ּבּה יׁש ְְִִִִֵַַַָָהיא
קֹוראין ‚. ּבּלילה, נֹוהגת ציצית מצות ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָאף

ּומצוה  מצרים; יציאת זכרֹון ּבּה ׁשּיׁש מּפני ּבּלילה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹותּה
ּתזּכר  "למען ׁשּנאמר: ּובּיֹום, ּבּלילה מצרים יציאת ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹלהזּכיר

"חּיי ימי ּכל מצרים, מארץ צאת יֹום ׁשלׁשאת ּוקריאת . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשמע'. 'קרּית הּנקרא הּוא זה, סדר על אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּפרׁשּיֹות

אֹומר „. ראׁשֹון, ּפסּוק ּגֹומר ּכׁשהּוא - ׁשמע קרּית ְְְִִֵֵֵֶַַַָהּקֹורא
וחֹוזר  ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְֵֵֶַַַָָָּבלחׁש:
ולּמה  סֹופּה. עד ,"אלהי ה' את "ואהבּת ּכדרּכֹו ְְְְְְֱֵֵֶַַַָָָָָֹוקֹורא
אבינּו יעקב ׁשּקּבץ ׁשּבׁשעה ּבידינּו, היא מסרת ּכן? ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹקֹורין
הּׁשם, יחּוד על וזרזם צּום מיתתֹו, ּבׁשעת ּבמצרים ּבניו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאת
אֹותם  וׁשאל אביו. ויצחק אברהם ּבּה ׁשהל ה' ּדר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָועל

ּפסלת ּבכם יׁש ׁשּמא 'ּבני, להם: באמונתכם]ואמר ,[פגם ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּכענין  - העֹולם'? ּכל אדֹון ּביחּוד עּמי עֹומד  ׁשאינֹו ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָמי
וגֹו'". אּׁשה אֹו איׁש ּבכם יׁש "ּפן רּבנּו: מׁשה לנּו ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאמר
אחד" ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! "ׁשמע, לֹו: ואמרּו ּכּלם ְְְְֱִֵֵֶַָָָָָֹֻענּו

אח  ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! אבינּו מּמּנּו, ׁשמע ּכלֹומר: ד.- ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ועד'. לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ואמר: הּזקן ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָּפתח
יׂשראל  ּבֹו ׁשּׁשּבח זה ׁשבח לֹומר יׂשראל ּכל נהגּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפיכ

זה. ּפסּוק אחר ֵֶַַַָָהּזקן,
ּולאחריה.‰. לפניה מבר ׁשמע, קרּית קֹורא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשהּקֹורא

מבר ּובּלילה, לאחריה; ואחת לפניה ׁשּתים מבר ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבּיֹום,
לאחריה  ּוׁשּתים לפניה .ׁשּתים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָ
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.Âלּה,ּברכה ׁשנּיה אֹור'; 'יֹוצר ּבּיֹום, ׁשּלפניה ראׁשֹונה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ
ּוברכה  ויּציב'. 'אמת אחריה, וׁשל אהבּתנּו'; עֹולם ְְְְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָ'אהבת
לּה, ׁשנּיה ערבים'; 'מעריב ּבּלילה, ׁשּלפניה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָראׁשֹונה
ׁשל  ראׁשֹונה ּוברכה אהבּת'; יׂשראל עּמ עֹולם ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָ'אהבת

'הׁשּכיבנּו'. לּה, ׁשנּיה אמּונה'; 'אמת ְְֱֱֲִִֵֶֶַַָָָָאחריה,
.Ê ּפֹותח - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ׁשּלפניה, ראׁשֹונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּברכה

חֹותם  - ּברכֹותיה ּוׁשאר ;'ּב'ברּו ּבּה וחֹותם ,'ּב'ברּו ְְְְְִֵֵֶָָָָָָּבּה
עם  אּלּו, ּברכֹות ּפתיחה. להם ואין ,'ּב'ברּו מהן אחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכל
ּובית  עזרא - יׂשראל ּכל ּבפי הערּוכֹות הּברכֹות ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָׁשאר
להֹוסיף  ולא מהן, לפחת רּׁשאי אדם ואין ּתּקנּום; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּדינֹו
ׁשּלא  רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לחּתם ׁשהתקינּו מקֹום ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעליהן:

ּומקֹום לחּתם;לחּתם, רּׁשאי אינֹו לחּתם, ׁשּלא ׁשהתקינּו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֹ
לפּתח, רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לפּתח ׁשּלא ׁשהתקינּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹמקֹום
לפּתח. ׁשּלא רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לפּתח ׁשהתקינּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹּומקֹום

מּמטּבע המׁשּנה ּכל ּדבר: ׁשל ונוסח]ּכללֹו ׁשּטבעּו[צורה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכּמטּבע. ּומבר וחֹוזר טֹועה, זה הרי - ּבברכֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחכמים
אמּונה' ו'אמת ּבׁשחרית, ויּציב' 'אמת אֹומר ׁשאינֹו ְְְֱֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָוכל

חֹובתֹו. ידי יצא לא - ְְְִֵַָָָֹּבערבית
.Á ּבין ּבּיֹום ּבין ראׁשֹונה, לברכה ׁשנּיה ּברכה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהקּדים

סדר  ׁשאין לפי יצא; - לאחריה ּבין לפניה ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּלילה,
ערבים'לּברכֹות  'מעריב וסּים אֹור', 'יֹוצר ּפתח - ּבׁשחרית . ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ

- אֹור' ּב'יֹוצר וסּים ערבים', ּב'מעריב ּפתח יצא; לא -ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹ
וסּים  ערבים', ּב'מעריב ּפתח אם - ּבערבית וכן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָיצא.
ּב'מעריב  וסּים אֹור', ּב'יֹוצר ּפתח יצא; לא - אֹור' ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹּב'יֹוצר

חתימתן. אחר הֹולכֹות הּברכֹות, ׁשּכל יצא; - ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָערבים'
.Ë מּׁשעת מצותּה ּבּלילה? ׁשמע קרּית זמן הּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָאיזה

הּכֹוכבים  וקרא יציאת ואחר, עבר ואם הּלילה. חצי עד , ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָ
הּׁשחר עּמּוד עלה ׁשּלא עלות עד שלפני האור [ניצנוץ ֶַַַַַָָֹ

ׁשהשמש] חֹובתֹו; ידי יצא אּלא - חצֹות', 'עד אמרּו ּלא ְְֲֵֶֶַָָָָָֹ
הּפׁשיעה. מן האדם את להרחיק ְְְְִִִֵֶַַָָָָּכדי

.È,הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה אחר ערבית ׁשל ׁשמע קרּית ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהּקֹורא
היה  ּכן אם אּלא חֹובתֹו, ידי יצא לא - החּמה הנץ ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹקדם
ּבעת  ׁשּקרא ואנּוס ּבהן. וכּיֹוצא חֹולה אֹו ׁשּכֹור ּכגֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָאנּוס,

'הׁשּכיבנּו' מבר אינֹו .זה, ְְִֵֵֵֶַָ
.‡È קדם לקרֹות ׁשּיתחיל מצותּה ּבּיֹום? זמּנּה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹואיזה

עם  אחרֹונה ּברכה ּולבר לקרֹות ׁשּיגמר ּכדי החּמה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהנץ
ׁשעה עּׂשּור ּכמֹו זה, וׁשעּור החּמה; דקות]הנץ קדם [כשש ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

-ׁשּתעלה הּׁשמׁש ׁשעלתה אחר וקרא אחר, ואם הּׁשמׁש. ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
למי  ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשלׁש סֹוף עד ׁשעֹונתּה חֹובתֹו; ידי ְְִֵֶַַָָָָָָָֹיצא

ואחר. ְֵֶַַָׁשעבר
.·È ׁשעלה אחר ׁשחרית ׁשל ׁשמע קרּית וקרא ׁשהקּדים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמי

החּמה, ׁשּתנץ קדם ׁשהׁשלים ּפי על אף - הּׁשחר ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹעּמּוד
חֹובתֹו ידי לצאת יצא מׁשּכים ׁשהיה ּכגֹון הּדחק, ּובׁשעת . ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

הּׁשחר. עּמּוד מּׁשּיעלה לכּתחּלה קֹורא - ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָלּדר
.‚È לא - אנּוס היה אפּלּו ּבּיֹום, ׁשעֹות ׁשלׁש אחר ֲִֵַַַַָָָָָֹֹהּקֹורא

ּכקֹורא  הּוא הרי אּלא ּבעֹונתּה, ׁשמע קרּית חֹובת ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיצא

ּול ּבּתֹורה  לפניה הּוא ּומבר אחר ; אפּלּו הּיֹום, ּכל אחריה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשעֹות. ׁשלׁש אחר ְַַָָָָֹוקרא

ב  ¤¤ּפרק
ׁשהּוא:‡. ראׁשֹון ּבפסּוק לּבֹו ּכּון ולא ׁשמע, את ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹהּקֹורא

ידי  יצא לא - אחד" ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! ְְְֱִֵֵֵֶַָָָָֹֹ"ׁשמע,
קֹורא  היה אפּלּו יצא. לּבֹו, ּכּון לא אם - והּׁשאר ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹחֹובתֹו;
קריאה  ּבעֹונת האּלּו הּפרׁשּיֹות את מּגיּה אֹו ּכדרּכֹו, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבּתֹורה

ראׁשֹון  ּבפסּוק לּבֹו את ׁשּכּון והּוא, יצא; -. ְְִִִֵֶֶָָָ
ּכדרּכן ·. קֹורין אדם ּבין ּכל מהּלכין, ּבין עֹומדין, ּבין - ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

קרּית  לקרֹות ואסּור ּבהמה. ּגּבי על רֹוכבין ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָׁשֹוכבין,
טּוחֹות ּופניו מּטל והּוא מׁשל[דבוקות]ׁשמע, אֹו ּבּקרקע, ְְְְַַַַָָָָֻֻ

על  ׁשֹוכב והּוא הּוא, קֹורא אבל למעלה. ּופניו ּגּבֹו ְְְֲֵֵַַַַָָָָעל
על  להתהּפ יכֹול ואינֹו הרּבה, ּבׂשר ּבעל היה ואם ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָצּדֹו;

וקֹורא. לצּדֹו, מעט נֹוטה - חֹולה ׁשהיה אֹו ְְְִִֵֶֶֶַָָצּדֹו,
ראׁשֹון,‚. ּבפסּוק עֹומד - רגליו על מהּל ׁשהיה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָמי

מהּל והּוא קֹורא אֹותֹווהּׁשאר מצערין - יׁשן היה . ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ
אם  ,ואיל ּומּכאן ראׁשֹון; ּפסּוק ׁשּיקרא עד אֹותֹו, ְְִִִִִִֵֶַָָָָָּומעירין

אֹותֹו. מצערין אין ׁשנה, ְֲֲִֵֵַַָָאנסּתּו
ּפרׁשה „. ׁשּיקרא עד מפסיק - ּבמלאכה עֹוסק ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

ּכּלּה ּבפרׁשה ראׁשֹונה מּמלאכּתן ּבטלין האּמנין וכן ; ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻ
קֹורא  והּׁשאר, עראי. קריאת ּתהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹראׁשֹונה,
אֹו האילן ּבראׁש עֹומד היה אפּלּו ּבמלאכּתֹו. עֹוסק ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹוהּוא
ּולאחריה. לפניה ּומבר ּבמקֹומֹו, קֹורא - הּכתל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁש

.‰- ׁשמע קרּית זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָהיה
ּולאחריה  לפניה ּומבר וקֹורא; ּבצרכי ּפֹוסק עֹוסק היה . ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

נׁשאר  אם ויקרא, עסקיהן; יגמר אּלא יפסיק, לא - ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹרּבים
לקרֹות. ְִֵעת

.Â עֹוסק ׁשהיה אֹו ּבמרחץ, ׁשהיה אֹו ּבאכילה, עֹוסק ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהיה
ּבעֹורֹות מהּפ ׁשהיה אֹו עובדו]ּבתסּפרת, אם אֹו[לבודקן , ְְְְִֵֶֶַָָֹ

ׁשמע. קרּית קֹורא ּכ ואחר ּגֹומר, - ּבדין עֹוסקין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשהיּו
- וקרא ּופסק הּקריאה, זמן יעבר ׁשּמא מתירא היה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹואם

מׁשּבח. זה ְֲֵֶָֻהרי
.Ê ולקרֹות ּולהתּכּסֹות לעלֹות יכֹול אם - לטּבל ׁשּירד ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמי

מתירא  היה ואם ויקרא. ויתּכּסה יעלה החּמה, ׁשּתנץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקדם
עֹומד  ׁשהּוא ּבּמים יתּכּסה ׁשּיקרא, קדם החּמה ּתנץ ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמא

ויקרא  ר ּבהן ׁשריחן ּבמים לא יתּכּסה ולא ּבמי . ולא ע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
פשתן]הּמׁשרה בהם צלּולין[ששרו ּבמים ולא ,[שקופים]; ְְְְִִִַַָֹ

עכּורין  ּבמים הּוא מתּכּסה אבל ּבהן. נראית ׁשערותֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּפני
צלולים] ּבמקֹומֹו.[שאינם וקֹורא רע, ריחן ְְִֵֵֵֶַָׁשאין

.Á יקרץ ולא ּבעיניו, ירמז לא - ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹֹֹהּקֹורא
ּבאצּבעֹותיו  יראה ולא קריאת ּבׂשפתיו, ּתהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

הרי  חֹובתֹו, ידי ׁשּיצא ּפי על אף - ּכן עׂשה ואם ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָעראי.
לא  ואם קֹורא; ּכׁשהּוא לאזנֹו, להׁשמיע וצרי מגּנה. ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻזה
לא  ואם ּבאֹותּיֹותיה; לדקּדק וצרי יצא. לאזנֹו, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהׁשמיע

יצא. ְִֵָָּדקּדק,
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.Ëהחזק ירּפה ׁשּלא יּזהר מדקּדק? ולא [הדגוש]ּכיצד , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
מודגש]הרפה[ידגיש]יחּזק יניד[שאינו ולא שווא ; [יעשה ְְִֵֶַָָָֹ

הנח]הּנחנע] שווא לּתן [את צרי ,לפיכ הּנד. יניח ולא , ְְִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּתבה  סֹוף מהן ׁשאחת הּדֹומֹות אֹותֹות ׁשּתי ּכל ּבין ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָרוח
- "לבב "ּבכל ּכגֹון: לּה, הּסמּוכה ּתבה ּתחּלת ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָוהאחרת
"ואבדּתם  וכן ;"לבב" וקֹורא וחֹוזר וׁשֹוהה, "ּבכל", ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָקֹורא

לבאר וצרי ּפתיל". "הּכנף ׁשל [להתיז]מהרה", זין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
להא  וצרי ׁשּימליכהּו"ּתזּכרּו". ּכדי "אחד", ׁשל ּבדלת רי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וצרי העֹולם; רּוחֹות ארּבע ועל הארץ ועל הּׁשמים ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָעל
חד'. 'אי ּכאֹומר יהיה ׁשּלא ּכדי ּבחית, לחטף ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּלא

.Èמּכירּה ׁשהּוא לׁשֹון ּבכל ׁשמע את אדם והּקֹורא קֹורא ; ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
הּלׁשֹון, ׁשּבאֹותּה ׁשּבּוׁש מּדברי להּזהר צרי - לׁשֹון ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
אם  הּקדׁש, ּבלׁשֹון ׁשּמדקּדק ּכמֹו הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּומדקּדק

הּקדׁש. ּבלׁשֹון ְִֶַָָֹקרא
.‡Èלמפרע הפוך]הּקֹורא ּדברים [בסדר ּבּמה יצא. לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

לפרׁשה  ּפרׁשה הקּדים אם אבל הּפסּוקים. ּבסדר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאמּורים?
ׁשאינּה לפי ׁשּיצא, אֹומר אני - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבּתֹורה לּה בתורה סמּוכה מופיעות אינן הפרשיות [ג' ְַָָָ
זה בסמיכות] הרי ׁשנּיה, ּפעם ּוקראֹו וחזר ּפסּוק קרא .ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשמע', 'ׁשמע ׁשּקרא ּכגֹון ּוכפלּה, אחת מּלה קרא ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻמגּנה;
אֹותֹו. ְְִַמׁשּתקין

.·Èסרּוגין סרּוג [בהפסקות]קראּה ּבין ׁשהה אפּלּו יצא; , ְֲִִֵֵֵָָָָָָ
הּסדר. על ׁשּיקרא והּוא, יצא; - ּכּלּה את לגמר ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלסרּוג
ּבׁשנה  נרּדם ולא ער לא ׁשאינֹו מי והּוא מתנמנם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹקראּה

ראׁשֹון. ּבפסּוק ער ׁשּיהא ּובלבד, יצא; -ְְְִִֵֵֶַָָָ
.‚È,וקֹורא חֹוזר - קרא לא ספק ׁשמע, קרּית קרא ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹספק 

לֹו ונסּתּפק ׁשּקרא, ידע אם אבל ּולאחריה. לפניה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּומבר
ּומבר חֹוזר אינֹו - ּבר לא אֹו ּולאחריה לפניה ּבר .אם ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

וטעה מילה]קרא ׁשּטעה;[דילג לּמקֹום יחזר מּמּנּו, נעלם ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ואיזֹו הׁשלים ּפרׁשה איזֹו יֹודע ואינֹו לפרׁשה, ּפרׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָּבין
את  "ואהבּת ׁשהּוא ראׁשֹון, לפרק חֹוזר - להתחיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָצרי

."אלהי ֱֶֹה'
.„Èלראׁש חֹוזר - ּפסק היכן ידע ולא הּפרק, ּבאמצע ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹטעה

הּוא הּפרק  אם יֹודע ואינֹו "ּוכתבּתם", קֹורא היה . ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אם  ׁשּב"והיה ּב"ּוכתבּתם" אֹו ׁשּב"ׁשמע" ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּב"ּוכתבּתם"
לֹו נסּתּפק ואם ׁשּב"ׁשמע"; ל"ּוכתבּתם" חֹוזר - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשמע"
לׁשֹונֹו הרּגל ׁשעל חֹוזר, אינֹו - ירּבּו" "למען ׁשּקרא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר

.הֹול ֵהּוא
.ÂË ּבין היה אם - ּבֹו ּפגעּו אֹו ּבאחרים, ּופגע קֹורא ְֲִִֵֵֵַַָָָָָָהיה

- לפרק וׁשֹואלּפרק ּומתחיל ׁשהּוא [רק]ּפֹוסק מי ּבׁשלֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַ
ּגדֹול  ׁשהּוא מי אֹו רּבֹו, אֹו ּבאביו ׁשּפגע ּכגֹון ּבכבֹודֹו, ְְְִִִֶֶַַַָָָָחּיב
ׁשלֹום. לֹו ׁשּנתן אדם לכל ׁשלֹום ּומׁשיב ּבחכמה; ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָמּמּנּו

.ÊË לׁשאל ּומתחיל ּפֹוסק אינֹו - הּפרק ּבאמצע קֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהיה
מי  ּבׁשלֹום אּנס אּלא אֹו מל ּכגֹון מּמּנּו, מתירא ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכגֹון [חמסן] ּבכבֹודֹו, חּיב ׁשהּוא מי אבל ּבהן; ְְְֲִִֵֶֶַַָָָוכּיֹוצא
לֹו ּומׁשיב ּפֹוסק ּתחּלה, ׁשלֹום לֹו נתן אם - רּבֹו אֹו ְִִִִֵֵַַָָָָאביו

ָׁשלֹום.

.ÊÈ ּבין לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּברכה ּבין הּפרקים: ּבין הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָואּלּו
"והיה  ּבין ׁשמע", אם ל"והיה "ׁשמע" ּבין ל"ׁשמע", ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹׁשנּיה

ל"וּיאמר" ׁשמע" ויּציב",אם ל"אמת "וּיאמר" ּבין אבל . ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
מּפני  לׁשאל אּלא יפסיק ולא הּפרק, ּכאמצע הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

הּכבֹוד. מּפני ּולהׁשיב ְְְִִִֵַַָָָהּיראה,

ה'תשע"ד  שבט כ"ט חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּיקרא.‡. קדם ּבמים ידיו רֹוחץ ׁשמע, קרּית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּקֹורא

ויל קריאתּה יאחר לא - מים מצא ולא קריאה, זמן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹהּגיע
ּבצרֹור ידיו מקּנח אּלא הּמים, אֹו[אבן]לבּקׁש ּבעפר אֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

וקֹורא.[קרש]ּבקֹורה ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֵֵֶַָָ
על ·. אף הּכּסא, ּבבית ולא הּמרחץ; ּבבית לא קֹורין, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאין

צֹואה  ּבֹו ׁשאין הּמת ּפי ּבצד ולא הּקברֹות, ּבבית ולא ; ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
א  הּקבר מן אּמֹות ארּבע הרחיק ואם - הּמת,עצמֹו מן ֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַ

חֹוזר  ּבֹו, קֹורין ׁשאין ּבמקֹום ׁשּקרא מי וכל לקרֹות. ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻמּתר
ְֵוקֹורא.

מּתר ‚. - ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ועדין ׁשהּוכן החדׁש, הּכּסא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבית
ּכנגּדֹו ׁשמע קרּית חדׁש,לקרֹות מרחץ ּבתֹוכֹו. לא אבל , ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ

זּמן - ּבּתים ׁשני היּו ּבתֹוכֹו. לקרֹות מהן [יעד]מּתר אחד ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֻ
אם  ספק הּׁשני הרי - 'וזה' הּׁשני: על ואמר הּכּסא, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלבית

הכסא]הזמינֹו בית אין [לשם ,לפיכ הזמינֹו; לא אֹו , ְְְִִִִִֵָֹ
- זה' 'וגם אמר: יצא. - קרא ואם לכּתחּלה, ּבֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָקֹוראין
והּוא  הּמרחץ, חצר ּבהן. קֹוראין ואין מזּמנין, ׁשניהן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהרי
ּבֹו לקרֹות מּתר - לבּוׁשין ּבֹו עֹומדין אדם ׁשּבני ְְְְִִִֵֶַָָָָֻהּמקֹום

ׁשמע. ְְִַַקרּית
מּדברי „. ׁשהּוא ענין ּכל אּלא ּבלבד, ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹולא

ואפּלּו הּכּסא, ּובבית הּמרחץ ּבבית לאמרֹו אסּור - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹקדׁש
להרהר  אפּלּו אּלא ּבלבד, לאמרֹו ולא חל. ּבל ׁשֹון ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹאמרֹו

הּכּסא  ּבבית ּתֹורה ּבדברי ּובמקֹום ּבלּבֹו הּמרחץ, ּובבית , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
אסּור. - רגלים מי אֹו צֹואה ּבֹו ׁשּיׁש הּמקֹום והּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּטּנפת,

ּבבית ‰. הּקדׁש ּבלׁשֹון לאמרן מּתר חל, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּדברים
הּכּנּויים הּכּסא  וכן ּבהן . וכּיֹוצא ונאמן וחּנּון רחּום ּכגֹון , ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

והן  המיחדין, הּׁשמֹות אבל הּכּסא; ּבבית לאמרן מּתר -ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻֻ
הקב"ה]הּׁשמֹות  שמות להזּכירן [ז' אסּור - נמחקין ׁשאין ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

להפריׁש לֹו נזּדּמן ואם הּיׁשן. הּמרחץ ּובבית הּכּסא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבבית
מפריׁש, - הּכּסא ּבבית אֹו הּמרחץ ּבבית האסּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּדבר

קדׁש. ּובעניני קדׁש ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַֹֹואפּלּו
.Âׁשּיׁש ּבזמן וחזירים ּכלבים וצֹואת האדם, ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָצֹואת

-[מעורב] אּלּו ּכגֹון רע ׁשריחּה צֹואה וכל ע ֹורֹות, ְְְֵֵֶַָָָָּבתֹוכן
אדם. רגלי מי ּכנגד וכן ּכנגּדן. ׁשמע קרּית לקרֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאסּור
לאכל  יכֹול ׁשאינֹו קטן ּכנגּדן. קֹוראין ּבהמה, רגלי מי ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאבל

ּבכדי ּדגן, זמן]ּכּזית ּביצים [בשיעור ּכׁשלׁש הּגדֹול ׁשּיאכל ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
רגליו. מּמימי ולא מּצֹואתֹו, לא מרחיקין אין - ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹּדגן

.Ê ואם ּכנגּדּה; לקרֹות אסּור ּכחרׂש, יבׁשה צֹואה ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָהיתה
הרי  - ּתתּפרר זרקּה ׁשאם עד מּכחרׂש, יֹותר יבׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהיתה
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.Âלּה,ּברכה ׁשנּיה אֹור'; 'יֹוצר ּבּיֹום, ׁשּלפניה ראׁשֹונה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ
ּוברכה  ויּציב'. 'אמת אחריה, וׁשל אהבּתנּו'; עֹולם ְְְְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָ'אהבת
לּה, ׁשנּיה ערבים'; 'מעריב ּבּלילה, ׁשּלפניה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָראׁשֹונה
ׁשל  ראׁשֹונה ּוברכה אהבּת'; יׂשראל עּמ עֹולם ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָ'אהבת

'הׁשּכיבנּו'. לּה, ׁשנּיה אמּונה'; 'אמת ְְֱֱֲִִֵֶֶַַָָָָאחריה,
.Ê ּפֹותח - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ׁשּלפניה, ראׁשֹונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּברכה

חֹותם  - ּברכֹותיה ּוׁשאר ;'ּב'ברּו ּבּה וחֹותם ,'ּב'ברּו ְְְְְִֵֵֶָָָָָָּבּה
עם  אּלּו, ּברכֹות ּפתיחה. להם ואין ,'ּב'ברּו מהן אחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכל
ּובית  עזרא - יׂשראל ּכל ּבפי הערּוכֹות הּברכֹות ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָׁשאר
להֹוסיף  ולא מהן, לפחת רּׁשאי אדם ואין ּתּקנּום; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּדינֹו
ׁשּלא  רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לחּתם ׁשהתקינּו מקֹום ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעליהן:

ּומקֹום לחּתם;לחּתם, רּׁשאי אינֹו לחּתם, ׁשּלא ׁשהתקינּו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֹ
לפּתח, רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לפּתח ׁשּלא ׁשהתקינּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹמקֹום
לפּתח. ׁשּלא רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לפּתח ׁשהתקינּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹּומקֹום

מּמטּבע המׁשּנה ּכל ּדבר: ׁשל ונוסח]ּכללֹו ׁשּטבעּו[צורה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכּמטּבע. ּומבר וחֹוזר טֹועה, זה הרי - ּבברכֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחכמים
אמּונה' ו'אמת ּבׁשחרית, ויּציב' 'אמת אֹומר ׁשאינֹו ְְְֱֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָוכל

חֹובתֹו. ידי יצא לא - ְְְִֵַָָָֹּבערבית
.Á ּבין ּבּיֹום ּבין ראׁשֹונה, לברכה ׁשנּיה ּברכה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהקּדים

סדר  ׁשאין לפי יצא; - לאחריה ּבין לפניה ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּלילה,
ערבים'לּברכֹות  'מעריב וסּים אֹור', 'יֹוצר ּפתח - ּבׁשחרית . ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ

- אֹור' ּב'יֹוצר וסּים ערבים', ּב'מעריב ּפתח יצא; לא -ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹ
וסּים  ערבים', ּב'מעריב ּפתח אם - ּבערבית וכן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָיצא.
ּב'מעריב  וסּים אֹור', ּב'יֹוצר ּפתח יצא; לא - אֹור' ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹּב'יֹוצר

חתימתן. אחר הֹולכֹות הּברכֹות, ׁשּכל יצא; - ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָערבים'
.Ë מּׁשעת מצותּה ּבּלילה? ׁשמע קרּית זמן הּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָאיזה

הּכֹוכבים  וקרא יציאת ואחר, עבר ואם הּלילה. חצי עד , ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָ
הּׁשחר עּמּוד עלה ׁשּלא עלות עד שלפני האור [ניצנוץ ֶַַַַַָָֹ

ׁשהשמש] חֹובתֹו; ידי יצא אּלא - חצֹות', 'עד אמרּו ּלא ְְֲֵֶֶַָָָָָֹ
הּפׁשיעה. מן האדם את להרחיק ְְְְִִִֵֶַַָָָָּכדי

.È,הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה אחר ערבית ׁשל ׁשמע קרּית ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהּקֹורא
היה  ּכן אם אּלא חֹובתֹו, ידי יצא לא - החּמה הנץ ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹקדם
ּבעת  ׁשּקרא ואנּוס ּבהן. וכּיֹוצא חֹולה אֹו ׁשּכֹור ּכגֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָאנּוס,

'הׁשּכיבנּו' מבר אינֹו .זה, ְְִֵֵֵֶַָ
.‡È קדם לקרֹות ׁשּיתחיל מצותּה ּבּיֹום? זמּנּה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹואיזה

עם  אחרֹונה ּברכה ּולבר לקרֹות ׁשּיגמר ּכדי החּמה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהנץ
ׁשעה עּׂשּור ּכמֹו זה, וׁשעּור החּמה; דקות]הנץ קדם [כשש ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

-ׁשּתעלה הּׁשמׁש ׁשעלתה אחר וקרא אחר, ואם הּׁשמׁש. ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
למי  ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשלׁש סֹוף עד ׁשעֹונתּה חֹובתֹו; ידי ְְִֵֶַַָָָָָָָֹיצא

ואחר. ְֵֶַַָׁשעבר
.·È ׁשעלה אחר ׁשחרית ׁשל ׁשמע קרּית וקרא ׁשהקּדים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמי

החּמה, ׁשּתנץ קדם ׁשהׁשלים ּפי על אף - הּׁשחר ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹעּמּוד
חֹובתֹו ידי לצאת יצא מׁשּכים ׁשהיה ּכגֹון הּדחק, ּובׁשעת . ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

הּׁשחר. עּמּוד מּׁשּיעלה לכּתחּלה קֹורא - ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָלּדר
.‚È לא - אנּוס היה אפּלּו ּבּיֹום, ׁשעֹות ׁשלׁש אחר ֲִֵַַַַָָָָָֹֹהּקֹורא

ּכקֹורא  הּוא הרי אּלא ּבעֹונתּה, ׁשמע קרּית חֹובת ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיצא

ּול ּבּתֹורה  לפניה הּוא ּומבר אחר ; אפּלּו הּיֹום, ּכל אחריה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשעֹות. ׁשלׁש אחר ְַַָָָָֹוקרא

ב  ¤¤ּפרק
ׁשהּוא:‡. ראׁשֹון ּבפסּוק לּבֹו ּכּון ולא ׁשמע, את ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹהּקֹורא

ידי  יצא לא - אחד" ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! ְְְֱִֵֵֵֶַָָָָֹֹ"ׁשמע,
קֹורא  היה אפּלּו יצא. לּבֹו, ּכּון לא אם - והּׁשאר ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹחֹובתֹו;
קריאה  ּבעֹונת האּלּו הּפרׁשּיֹות את מּגיּה אֹו ּכדרּכֹו, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבּתֹורה

ראׁשֹון  ּבפסּוק לּבֹו את ׁשּכּון והּוא, יצא; -. ְְִִִֵֶֶָָָ
ּכדרּכן ·. קֹורין אדם ּבין ּכל מהּלכין, ּבין עֹומדין, ּבין - ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

קרּית  לקרֹות ואסּור ּבהמה. ּגּבי על רֹוכבין ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָׁשֹוכבין,
טּוחֹות ּופניו מּטל והּוא מׁשל[דבוקות]ׁשמע, אֹו ּבּקרקע, ְְְְַַַַָָָָֻֻ

על  ׁשֹוכב והּוא הּוא, קֹורא אבל למעלה. ּופניו ּגּבֹו ְְְֲֵֵַַַַָָָָעל
על  להתהּפ יכֹול ואינֹו הרּבה, ּבׂשר ּבעל היה ואם ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָצּדֹו;

וקֹורא. לצּדֹו, מעט נֹוטה - חֹולה ׁשהיה אֹו ְְְִִֵֶֶֶַָָצּדֹו,
ראׁשֹון,‚. ּבפסּוק עֹומד - רגליו על מהּל ׁשהיה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָמי

מהּל והּוא קֹורא אֹותֹווהּׁשאר מצערין - יׁשן היה . ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ
אם  ,ואיל ּומּכאן ראׁשֹון; ּפסּוק ׁשּיקרא עד אֹותֹו, ְְִִִִִִֵֶַָָָָָּומעירין

אֹותֹו. מצערין אין ׁשנה, ְֲֲִֵֵַַָָאנסּתּו
ּפרׁשה „. ׁשּיקרא עד מפסיק - ּבמלאכה עֹוסק ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

ּכּלּה ּבפרׁשה ראׁשֹונה מּמלאכּתן ּבטלין האּמנין וכן ; ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻ
קֹורא  והּׁשאר, עראי. קריאת ּתהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹראׁשֹונה,
אֹו האילן ּבראׁש עֹומד היה אפּלּו ּבמלאכּתֹו. עֹוסק ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹוהּוא
ּולאחריה. לפניה ּומבר ּבמקֹומֹו, קֹורא - הּכתל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁש

.‰- ׁשמע קרּית זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָהיה
ּולאחריה  לפניה ּומבר וקֹורא; ּבצרכי ּפֹוסק עֹוסק היה . ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

נׁשאר  אם ויקרא, עסקיהן; יגמר אּלא יפסיק, לא - ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹרּבים
לקרֹות. ְִֵעת

.Â עֹוסק ׁשהיה אֹו ּבמרחץ, ׁשהיה אֹו ּבאכילה, עֹוסק ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהיה
ּבעֹורֹות מהּפ ׁשהיה אֹו עובדו]ּבתסּפרת, אם אֹו[לבודקן , ְְְְִֵֶֶַָָֹ

ׁשמע. קרּית קֹורא ּכ ואחר ּגֹומר, - ּבדין עֹוסקין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשהיּו
- וקרא ּופסק הּקריאה, זמן יעבר ׁשּמא מתירא היה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹואם

מׁשּבח. זה ְֲֵֶָֻהרי
.Ê ולקרֹות ּולהתּכּסֹות לעלֹות יכֹול אם - לטּבל ׁשּירד ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמי

מתירא  היה ואם ויקרא. ויתּכּסה יעלה החּמה, ׁשּתנץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקדם
עֹומד  ׁשהּוא ּבּמים יתּכּסה ׁשּיקרא, קדם החּמה ּתנץ ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמא

ויקרא  ר ּבהן ׁשריחן ּבמים לא יתּכּסה ולא ּבמי . ולא ע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
פשתן]הּמׁשרה בהם צלּולין[ששרו ּבמים ולא ,[שקופים]; ְְְְִִִַַָֹ

עכּורין  ּבמים הּוא מתּכּסה אבל ּבהן. נראית ׁשערותֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּפני
צלולים] ּבמקֹומֹו.[שאינם וקֹורא רע, ריחן ְְִֵֵֵֶַָׁשאין

.Á יקרץ ולא ּבעיניו, ירמז לא - ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹֹֹהּקֹורא
ּבאצּבעֹותיו  יראה ולא קריאת ּבׂשפתיו, ּתהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

הרי  חֹובתֹו, ידי ׁשּיצא ּפי על אף - ּכן עׂשה ואם ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָעראי.
לא  ואם קֹורא; ּכׁשהּוא לאזנֹו, להׁשמיע וצרי מגּנה. ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻזה
לא  ואם ּבאֹותּיֹותיה; לדקּדק וצרי יצא. לאזנֹו, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהׁשמיע

יצא. ְִֵָָּדקּדק,
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.Ëהחזק ירּפה ׁשּלא יּזהר מדקּדק? ולא [הדגוש]ּכיצד , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
מודגש]הרפה[ידגיש]יחּזק יניד[שאינו ולא שווא ; [יעשה ְְִֵֶַָָָֹ

הנח]הּנחנע] שווא לּתן [את צרי ,לפיכ הּנד. יניח ולא , ְְִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּתבה  סֹוף מהן ׁשאחת הּדֹומֹות אֹותֹות ׁשּתי ּכל ּבין ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָרוח
- "לבב "ּבכל ּכגֹון: לּה, הּסמּוכה ּתבה ּתחּלת ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָוהאחרת
"ואבדּתם  וכן ;"לבב" וקֹורא וחֹוזר וׁשֹוהה, "ּבכל", ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָקֹורא

לבאר וצרי ּפתיל". "הּכנף ׁשל [להתיז]מהרה", זין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
להא  וצרי ׁשּימליכהּו"ּתזּכרּו". ּכדי "אחד", ׁשל ּבדלת רי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וצרי העֹולם; רּוחֹות ארּבע ועל הארץ ועל הּׁשמים ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָעל
חד'. 'אי ּכאֹומר יהיה ׁשּלא ּכדי ּבחית, לחטף ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּלא

.Èמּכירּה ׁשהּוא לׁשֹון ּבכל ׁשמע את אדם והּקֹורא קֹורא ; ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
הּלׁשֹון, ׁשּבאֹותּה ׁשּבּוׁש מּדברי להּזהר צרי - לׁשֹון ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
אם  הּקדׁש, ּבלׁשֹון ׁשּמדקּדק ּכמֹו הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּומדקּדק

הּקדׁש. ּבלׁשֹון ְִֶַָָֹקרא
.‡Èלמפרע הפוך]הּקֹורא ּדברים [בסדר ּבּמה יצא. לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

לפרׁשה  ּפרׁשה הקּדים אם אבל הּפסּוקים. ּבסדר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאמּורים?
ׁשאינּה לפי ׁשּיצא, אֹומר אני - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבּתֹורה לּה בתורה סמּוכה מופיעות אינן הפרשיות [ג' ְַָָָ
זה בסמיכות] הרי ׁשנּיה, ּפעם ּוקראֹו וחזר ּפסּוק קרא .ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשמע', 'ׁשמע ׁשּקרא ּכגֹון ּוכפלּה, אחת מּלה קרא ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻמגּנה;
אֹותֹו. ְְִַמׁשּתקין

.·Èסרּוגין סרּוג [בהפסקות]קראּה ּבין ׁשהה אפּלּו יצא; , ְֲִִֵֵֵָָָָָָ
הּסדר. על ׁשּיקרא והּוא, יצא; - ּכּלּה את לגמר ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלסרּוג
ּבׁשנה  נרּדם ולא ער לא ׁשאינֹו מי והּוא מתנמנם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹקראּה

ראׁשֹון. ּבפסּוק ער ׁשּיהא ּובלבד, יצא; -ְְְִִֵֵֶַָָָ
.‚È,וקֹורא חֹוזר - קרא לא ספק ׁשמע, קרּית קרא ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹספק 

לֹו ונסּתּפק ׁשּקרא, ידע אם אבל ּולאחריה. לפניה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּומבר
ּומבר חֹוזר אינֹו - ּבר לא אֹו ּולאחריה לפניה ּבר .אם ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

וטעה מילה]קרא ׁשּטעה;[דילג לּמקֹום יחזר מּמּנּו, נעלם ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ואיזֹו הׁשלים ּפרׁשה איזֹו יֹודע ואינֹו לפרׁשה, ּפרׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָּבין
את  "ואהבּת ׁשהּוא ראׁשֹון, לפרק חֹוזר - להתחיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָצרי

."אלהי ֱֶֹה'
.„Èלראׁש חֹוזר - ּפסק היכן ידע ולא הּפרק, ּבאמצע ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹטעה

הּוא הּפרק  אם יֹודע ואינֹו "ּוכתבּתם", קֹורא היה . ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אם  ׁשּב"והיה ּב"ּוכתבּתם" אֹו ׁשּב"ׁשמע" ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּב"ּוכתבּתם"
לֹו נסּתּפק ואם ׁשּב"ׁשמע"; ל"ּוכתבּתם" חֹוזר - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשמע"
לׁשֹונֹו הרּגל ׁשעל חֹוזר, אינֹו - ירּבּו" "למען ׁשּקרא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר

.הֹול ֵהּוא
.ÂË ּבין היה אם - ּבֹו ּפגעּו אֹו ּבאחרים, ּופגע קֹורא ְֲִִֵֵֵַַָָָָָָהיה

- לפרק וׁשֹואלּפרק ּומתחיל ׁשהּוא [רק]ּפֹוסק מי ּבׁשלֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַ
ּגדֹול  ׁשהּוא מי אֹו רּבֹו, אֹו ּבאביו ׁשּפגע ּכגֹון ּבכבֹודֹו, ְְְִִִֶֶַַַָָָָחּיב
ׁשלֹום. לֹו ׁשּנתן אדם לכל ׁשלֹום ּומׁשיב ּבחכמה; ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָמּמּנּו

.ÊË לׁשאל ּומתחיל ּפֹוסק אינֹו - הּפרק ּבאמצע קֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהיה
מי  ּבׁשלֹום אּנס אּלא אֹו מל ּכגֹון מּמּנּו, מתירא ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכגֹון [חמסן] ּבכבֹודֹו, חּיב ׁשהּוא מי אבל ּבהן; ְְְֲִִֵֶֶַַָָָוכּיֹוצא
לֹו ּומׁשיב ּפֹוסק ּתחּלה, ׁשלֹום לֹו נתן אם - רּבֹו אֹו ְִִִִֵֵַַָָָָאביו

ָׁשלֹום.

.ÊÈ ּבין לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּברכה ּבין הּפרקים: ּבין הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָואּלּו
"והיה  ּבין ׁשמע", אם ל"והיה "ׁשמע" ּבין ל"ׁשמע", ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹׁשנּיה

ל"וּיאמר" ׁשמע" ויּציב",אם ל"אמת "וּיאמר" ּבין אבל . ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
מּפני  לׁשאל אּלא יפסיק ולא הּפרק, ּכאמצע הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

הּכבֹוד. מּפני ּולהׁשיב ְְְִִִֵַַָָָהּיראה,

ה'תשע"ד  שבט כ"ט חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּיקרא.‡. קדם ּבמים ידיו רֹוחץ ׁשמע, קרּית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּקֹורא

ויל קריאתּה יאחר לא - מים מצא ולא קריאה, זמן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹהּגיע
ּבצרֹור ידיו מקּנח אּלא הּמים, אֹו[אבן]לבּקׁש ּבעפר אֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

וקֹורא.[קרש]ּבקֹורה ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֵֵֶַָָ
על ·. אף הּכּסא, ּבבית ולא הּמרחץ; ּבבית לא קֹורין, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאין

צֹואה  ּבֹו ׁשאין הּמת ּפי ּבצד ולא הּקברֹות, ּבבית ולא ; ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
א  הּקבר מן אּמֹות ארּבע הרחיק ואם - הּמת,עצמֹו מן ֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַ

חֹוזר  ּבֹו, קֹורין ׁשאין ּבמקֹום ׁשּקרא מי וכל לקרֹות. ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻמּתר
ְֵוקֹורא.

מּתר ‚. - ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ועדין ׁשהּוכן החדׁש, הּכּסא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבית
ּכנגּדֹו ׁשמע קרּית חדׁש,לקרֹות מרחץ ּבתֹוכֹו. לא אבל , ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ

זּמן - ּבּתים ׁשני היּו ּבתֹוכֹו. לקרֹות מהן [יעד]מּתר אחד ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֻ
אם  ספק הּׁשני הרי - 'וזה' הּׁשני: על ואמר הּכּסא, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלבית

הכסא]הזמינֹו בית אין [לשם ,לפיכ הזמינֹו; לא אֹו , ְְְִִִִִֵָֹ
- זה' 'וגם אמר: יצא. - קרא ואם לכּתחּלה, ּבֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָקֹוראין
והּוא  הּמרחץ, חצר ּבהן. קֹוראין ואין מזּמנין, ׁשניהן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהרי
ּבֹו לקרֹות מּתר - לבּוׁשין ּבֹו עֹומדין אדם ׁשּבני ְְְְִִִֵֶַָָָָֻהּמקֹום

ׁשמע. ְְִַַקרּית
מּדברי „. ׁשהּוא ענין ּכל אּלא ּבלבד, ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹולא

ואפּלּו הּכּסא, ּובבית הּמרחץ ּבבית לאמרֹו אסּור - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹקדׁש
להרהר  אפּלּו אּלא ּבלבד, לאמרֹו ולא חל. ּבל ׁשֹון ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹאמרֹו

הּכּסא  ּבבית ּתֹורה ּבדברי ּובמקֹום ּבלּבֹו הּמרחץ, ּובבית , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
אסּור. - רגלים מי אֹו צֹואה ּבֹו ׁשּיׁש הּמקֹום והּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּטּנפת,

ּבבית ‰. הּקדׁש ּבלׁשֹון לאמרן מּתר חל, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּדברים
הּכּנּויים הּכּסא  וכן ּבהן . וכּיֹוצא ונאמן וחּנּון רחּום ּכגֹון , ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

והן  המיחדין, הּׁשמֹות אבל הּכּסא; ּבבית לאמרן מּתר -ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻֻ
הקב"ה]הּׁשמֹות  שמות להזּכירן [ז' אסּור - נמחקין ׁשאין ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

להפריׁש לֹו נזּדּמן ואם הּיׁשן. הּמרחץ ּובבית הּכּסא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבבית
מפריׁש, - הּכּסא ּבבית אֹו הּמרחץ ּבבית האסּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּדבר

קדׁש. ּובעניני קדׁש ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַֹֹואפּלּו
.Âׁשּיׁש ּבזמן וחזירים ּכלבים וצֹואת האדם, ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָצֹואת

-[מעורב] אּלּו ּכגֹון רע ׁשריחּה צֹואה וכל ע ֹורֹות, ְְְֵֵֶַָָָָּבתֹוכן
אדם. רגלי מי ּכנגד וכן ּכנגּדן. ׁשמע קרּית לקרֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאסּור
לאכל  יכֹול ׁשאינֹו קטן ּכנגּדן. קֹוראין ּבהמה, רגלי מי ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאבל

ּבכדי ּדגן, זמן]ּכּזית ּביצים [בשיעור ּכׁשלׁש הּגדֹול ׁשּיאכל ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
רגליו. מּמימי ולא מּצֹואתֹו, לא מרחיקין אין - ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹּדגן

.Ê ואם ּכנגּדּה; לקרֹות אסּור ּכחרׂש, יבׁשה צֹואה ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָהיתה
הרי  - ּתתּפרר זרקּה ׁשאם עד מּכחרׂש, יֹותר יבׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהיתה
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ּבּקרקע  ׁשּנבלעּו רגלים מי ּכנגּדּה. לקרֹות ּומּתר ּכעפר, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהיא
אין  ואם ּכנגּדן; לקרֹות אסּור נּכר, רּׁשּומן היה אם -ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָ

מּתר  נּכר, .רּׁשּומן ִִָָָֻ
.Á?יקרא ּכ ואחר רגלים ּומּמי מּצֹואה ירחיק ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָּכּמה

אּמֹות  לאחֹוריו ארּבע ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ׁשּלא  עד מהן מרחיק - ּפניו ּכנגד היּו אם אבל מּצדדיו; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹו

יקרא. ּכ ואחר אֹותן, ְְְִִֶַַָָָיראה
.Ë ּבמקֹום ּבּבית, עּמהן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה מקֹום ׁשם היה אם אבל ְֲֲִִֶַָָָָָָָָָָׁשוה.
ׁשהרי  וקֹורא, הּמקֹום ּבצד יׁשב - טפחים עׂשרה מהם ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנמּו

רע  ריח לֹו יּגיע ׁשּלא והּוא, ּביניהן; ּכפה נפסק אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
עּמֹו ׁשהן ּפי על אף - רגלים מימי על אֹו הּצֹואה, על ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּכלי

עּמהן. לקרֹות ּומּתר ּכקבּורין, אּלּו הרי - ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻּבּבית
.È ּפי על אף - זכּוכית ׁשל מחּצה הּצֹואה ּובין ּבינֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיה

ּבצּדּה. לקרֹות מּתר הּזכּוכית, מאחֹורי אֹותּה רֹואה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשהּוא
מּתר  אחת, ּפעם ׁשל רגלים מי לתֹו מים רביעית ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָֻנתן

אּמֹות  ארּבע ּבתֹו עּמהן .לקרֹות ְְְִִֶַַַָ
.‡È וקֹורא הּגּמה, על ּבסנּדלֹו עֹומד - ּבגּמה צֹואה :היתה ְְְְְֵֵַַַָָָָָָֻֻ

צֹואה  ּכנגּדֹו היתה ּבּה. נֹוגע סנּדלֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּוא,
עד  עבה רק עליה רֹוקק - טּפה ּכמֹו ּביֹותר, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹמעּוטה

נטיׁשת היתה וקֹורא. ּבׂשרֹו[לכלוך]ׁשּתתּכּסה, על ,צֹואה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּכלל, רע ריח להן היה ולא הּכּסא, מּבית מטּנפֹות ידיו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻאֹו
ריח  להן ׁשאין לפי לקרֹות, מּתר - יביׁשתן אֹו קטנן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמּפני

ּבמקֹומּה היתה אם אבל הטבעת]רע. ּפי [בפי על אף - ְְֲִִִַַַָָָָ
יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ונראית הֹואיל עֹומד, ּכׁשהּוא נראית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָׁשאינּה
היא  לחה ׁשהּצֹואה מּפני יפה, יפה ׁשּיקּנח עד לקרֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאסּור
אם  לקרֹות לֹו ׁשאסּור הֹורּו, ּגאֹונים וכּמה רע. ריח לּה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָויׁש

לעׂשֹות. ראּוי וכ מטּנפֹות; ידיו ְְֲַָָָָָָֻהיּו
.·Èעּקר לֹו ׁשּיׁש רע מוחשי-ממשי]ריח ממקור -[שנודף ִֵֵֶַַָ

לא  ואם הריח; ּפסק אם וקֹורא, אּמֹות ארּבע מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמרחיק
מי  ּכגֹון עּקר, לֹו וׁשאין ׁשּפֹוסק. מקֹום עד מרחיק ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסק,
ׁשּתכלה  מקֹום עד מרחיק - מּלמּטה רּוח מּמּנּו ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיצא

ּגרף וקֹורא. רעי[כלי]הרּוח, ועביט[צואה]ׁשל [כלי], ְְְְִִֵֶַָָָ
על  ואף ּכנגּדן, ׁשמע קרּית לקרֹות אסּור - רגלים מימי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשל
ּכבית  ׁשהם מּפני רע; ריח להם ואין ּכלּום ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּפי

ִֵַהּכּסא.
.‚È אסּור - הּמים ּפני על ׁשטה ׁשהיתה ּכגֹון עֹוברת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָצֹואה

וא  עֹוברת. ּכצֹואה חזיר, ּופי ּכנגּדּה; לקרֹות לקרֹות סּור ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָ
אּמֹות  ארּבע מּמּנּו ׁשּיעברּו עד .ּכנגּדן, ְְְְִֶֶֶַַַַַַָ

.„È על ידיו יּניח לא - הּטּנפת למקֹום והּגיע קֹורא, ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ויקרא מקֹום.[בלחש]ּפיו מאֹותֹו ׁשּיעבר עד יפסיק אּלא , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּתכלה  עד יפסיק - מּלמּטה רּוח מּמּנּו ׁשּיצאת הּקֹורא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
הרע]ּבאׁשּה ּתֹורה.[הריח ּבדברי וכן לקריאתֹו; וחֹוזר , ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

ׁשמע, קרּית לּה ׁשּמפסיק ּפי על אף - מחברֹו רּוח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָיצאת
ּתֹורה. ּדברי לּה מפסיק ְְִִֵֵַָָאינֹו

.ÂË ׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ּבּבית, ׁשמע קרּית קֹורא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהיה
היה  לקרֹות. מּתר זה הרי - ׁשם אין אֹו רגלים מי אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻצֹואה
ׁשם  אין אֹו צֹואה ׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ּבאׁשּפה, ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָקֹורא
מקֹום  ׁשהיא האׁשּפה ׁשחזקת ׁשּיבּדק; עד יקרא לא -ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לקרֹות  מּתר ּבאׁשּפה, אפּלּו - רגלים מי ספק אבל .הּטּנפת. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ

.ÊË עד רגלים ּומי צֹואה ּכנגד לקרֹות ׁשאסּור ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּכׁשם
ּפניו  ׁשּיחזיר עד הערוה, ּכנגד לקרֹות אסּור ּכ - ;ׁשּירחיק ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשל  מחּצה ואפּלּו ערותן. ּכנגד יקרא לא קטן, אֹו ּגֹוי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹאפּלּו
אסּור  הערוה, את רֹואה והּוא הֹואיל מפסקת, ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָזכּוכית
,לפיכ ערוה. האּׁשה, ּגּוף וכל ּפניו. ׁשּיחזיר עד ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָלקרֹות,
אם  - אׁשּתֹו אפּלּו קֹורא; ּכׁשהּוא האּׁשה ּבגּוף יסּתּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹלא

מּגּופּה טפח מגּלה המכוסים]היה יקרא [ממקומות לא , ְְִִֶֶַָָָָֹֻ
ְְֶָּכנגּדּה.

.ÊÈּכ - אחרים ערוֹות ּכנגד לקרֹות אסּור ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָּוכׁשם
עד  ערם, ּכׁשהּוא יקרא לא ערותֹו. ּכנגד לקרֹות אסּור ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹהּוא

ערותֹו על ׁשּיכּסה ׂשק אֹו עֹור אֹו ּבגד ׁשל חגֹורה היתה . ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
לקרֹות; לֹו מּתר ערם, ּגּופֹו ׁשּׁשאר ּפי על אף - ְְְִִֶַַָָָָָֹֻמתניו

ּבערותֹו נֹוגע עקבֹו יהיה ׁשּלא ורגליו והּוא, [כשיושב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ
תחתיו] חֹוצץ מקופלות - ערם והיה ּבטּליתֹו, יׁשן היה .ְְִֵֵַָָָָָָֹ

ויקרא, מּצּוארֹו יחץ לא אבל וקֹורא; לּבֹו, מּתחת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבטּליתֹו
ּבלא  ׁשּקרא ּכמי ונמצא הערוה, את רֹואה ׁשּלּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹמּפני

ֲחגֹור.
.ÁÈ אסּור מהן אחד ּכל - אחת ּבטּלית יׁשנים ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשנים

טּלית  ׁשּתהא עד לּבֹו, מּתחת ׁשּכּסה ּפי על אף ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלקרֹות,
ּביניהן  מּמתניו מפסקת זה ּבבׂשר זה ּבׂשר יּגע ׁשּלא ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּביתֹו ּובני ּבניו אֹו אׁשּתֹו, עם יׁשן היה ואם ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָּולמּטה.
אף  ,לפיכ מהן; מרּגיׁש ואינֹו ּכגּופֹו, ּגּופן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהּקטּנים
לּבֹו, מּתחת וחֹוצץ ּפניו מחזיר ּבהן, נֹוגע ׁשּבׂשרֹו ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעל

ְֵוקֹורא.
.ËÈ ּבן הּזכר ׁשּיהיה עד זה? לענין קטּנים הם אימתי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעד

עׂשרה  אחת ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתים
אחד  ויֹום ּגדֹולים,ׁשנה ּכתבנית ּתבניתם ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

עד  יקרא, לא ּכ ואחר צּמח". ּוׂשער נכנ ּו ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹ"ׁשדים
נכנּו "ׁשדים היּו לא עדין אם אבל ּביניהן. טּלית ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּתפסיק
הפסק  צרי ואינֹו ּבׂשר ּבקרּוב עּמהן קֹורא צּמח", ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּוׂשער
והּנקבה  אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן הּזכר ׁשּיהיה עד -ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אחד. ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְֵֵֶֶַָָָּבת

ד  ¤¤ּפרק
ׁשמע ‡. מּקרּית ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים ּומלּמדין נׁשים ; ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָ

לפניה  ּומברכין ּבעֹונתּה, אֹותּה לקרֹות הּקטּנים ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָאת
ונחּפז  טרּוד לּבֹו ׁשהיה מי ּבמצוֹות. לחּנכן ּכדי ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּולאחריה,
,לפיכ ׁשמע. מּקרּית ּפטּור הּמצוֹות, מּכל מצוה ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָּבדבר
עליה; ׁשּיבֹוא עד ׁשמע, מּקרּית ּפטּור - ּבתּולה ׁשּנׂשא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָחתן
ׁשהה  ואם ּבתּולים. ימצא לא ׁשּמא ּפנּויה, ּדעּתֹו ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹלפי
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ׁשּבת  מּמֹוצאי לקרֹות חּיב ּבעל, ולא ׁשּבת מֹוצאי ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹעד
ּגס ולּבֹו ּדעּתֹו, נתקררה ׁשהרי ,על [מורגל]ואיל אף ּבּה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבעל. ׁשּלא ִֶַָֹּפי
עֹוסק ·. ׁשהּוא ּפי על אף - הּבעּולה את הּנֹוׂשא ְֲִֵֵֶֶַַַַָָאבל

את  ׁשּמׁשּבׁש ּדבר לֹו ואין הֹואיל לקרֹות, חּיב  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבמצוה,
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּדעּתֹו. ְְֵֵֶַַָֹ

ּפטּור ‚. - עליו להתאּבל חּיב ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמי
ׁשּיקּברּנּו עד ׁשמע לקרֹות.מּקרּית ּפנּויה ּדעּתֹו ׁשאין מּפני , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּפטּור  מתֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף - הּמת את מׁשּמר היה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואם
מׁשּמר, האחד - ׁשנים הּׁשֹומרים היּו ואם ׁשמע; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמּקרּית

נׁשמט ּומׁשּמר,[מסתלק]והּׁשני וחֹוזר וקֹורא, אחר למקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָ
מּקרּית  ּפטּור למת, קבר החֹופר וכן וקֹורא. האחר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָונׁשמט

ְַׁשמע.
ׁשמע,„. קרּית לזמן סמּו לקברֹו הּמת את מֹוציאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאין

ּגדֹול  אדם היה ּכן אם והֹוציאּוהּו,אּלא התחילּו ואם . ְְְִִִִִֵֶָָָָָָ
לּמּטה  ׁשּיׁש ּכל - הּמת את מלּוין והן הּקריאה זמן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּגיע
חּלּופיהן  וחּלּופי וחּלּופיהן הּמּטה נֹוׂשאי ּכגֹון ּבהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹצר

המיטה] נושאי את ּבין [המחליפים הּמּטה, לפני היּו ּבין ,ְִִֵֵֵַָָ
לּמּטה  ׁשאין הּמלּוים ּוׁשאר ּפטּורין; - הּמּטה לאחר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהיּו

חּיבין. ּבהן, ִֶֶַָָֹצר
ּבזמן ‰. - ׁשמע קרּית זמן והּגיע ּבהסּפד, עֹוסקין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהיּו

וחֹוזרין  וקֹוראין אחד אחד נׁשמטים לפניהן, מּנח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהּמת
קרּית  קֹורין העם ּכל לפניהם, מּטל הּמת אין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלהסּפד.
ׁשּיקּבר  עד לקרֹות חּיב ׁשאינֹו ודֹומם, יֹוׁשב והאבל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשמע;

.מתֹו ֵ
.Â וכל ּתנחּומין, לקּבל האבלים וחזרּו הּמת, את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָקברּו

ּבֹו ׁשעֹומדין לּמקֹום הּקבר מּמקֹום אחריהן הֹולכין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהעם
העם  יכֹולין אם - ּתנחּומים לקּבל ׁשּורה לעׂשֹות ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָהאבלים,

אחד  ּפסּוק אפּלּו ולגמר לּׁשּורה,להתחיל ׁשּיּגיעּו קדם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
האבלים, את ינחמּו אּלא יתחילּו, לא לאו, ואם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹיתחילּו;
העֹומדין  אדם ּבני לקרֹות. יתחילּו מהן ׁשּיּפטרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואחר
- האבלים ּפני את רֹואין ׁשהן הּפנימּיים, - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבּׁשּורה
את  רֹואין ואינן הֹואיל - והחיצֹונים ׁשמע; מּקרּית ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָּפטּורין

ּבמקֹומן. ׁשמע ּבקרּית חּיבין ְְְֲִִִִִֵַַַָָָהאבלים,
.Ê רצה אם - ׁשמע קרּית מּלקרֹות ּפטּור ׁשהּוא מי ְְְִִִִִֶַַָָָָּכל

קֹורא  ולקרֹות, עצמֹו על ּדעּתֹולהחמיר ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַ
מבהל  מּלקרֹות הּפטּור זה היה אם אבל עליו. ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֻמיּׁשבת

ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד לקרֹות, רּׁשאי אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָותמּה
.Á לפניה ּומברכין ׁשמע, ּבקרּית חּיבין הּטמאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

לעלֹות  להן ׁשאפׁשר ּפי על אף ּבטמאתן, והן ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּולאחריה
וזבה  ּבנּדה אֹו ּבׁשרץ הּנֹוגעין ּכגֹון ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻמּטמאתן
יקרא  ׁשּלא ּתּקנּו, ּדינֹו ּובית ועזרא ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּומׁשּכבן
ּפׁשטה  ולא ׁשּיטּבל; עד הּטמאין, מּׁשאר לבּדֹו קרי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבעל
לעמד  הּצּבּור ּברב ּכח היה ולא יׂשראל, ּבכל זֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹֹֹֹּתּקנה
ּבּתֹורה  לקרֹות יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר ּבטלה. לפיכ - ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָָּבּה

קר  ּדברי ולקרֹות ׁשאין לפי קראין, ּבעלי והן ׁשמע, ּית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
לעֹולם. ּבטהרתן עֹומדין אּלא טמאה, מקּבלין ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָָֻּתֹורה

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ה' את לעבד אחת, עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹיׁש
יֹום  ּבכל ּבכל ּבתפּלה יׂשראל את ּכהנים לבר ׁשנּיה, ; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֹ

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור ְְְִִִֵֵֵֵָיֹום.

א  ¤¤ּפרק
את ‡. "ועבדּתם ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל להתּפּלל עׂשה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמצות

היא  - זֹו ׁשעבֹודה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - אלהיכם" ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֹה'
חכמים: אמרּו לבבכם"; ּבכל "ּולעבדֹו ונאמר: ְְְְְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָּתפּלה,
הּתפּלֹות  מנין ואין ּתפּלה'. זֹו ׁשּבּלב? עבֹודה היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ'איזֹו
ואין  הּתֹורה. מן הּזאת הּתפּלה מׁשנה ואין הּתֹורה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמן

הּתֹורה.לּתפּלה מן קבּוע זמן ְְִִַַַַָָָ
ּבּתפּלה ·. חּיבין ועבדים נׁשים ,מצות ּולפיכ ׁשהיא לפי , ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָ

- הּוא ּכ זֹו, מצוה חּיּוב אּלא ּגרמּה. הּזמן ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹעׂשה
ׁשל  ׁשבחֹו ּומּגיד יֹום, ּבכל ּומתחּנן מתּפּלל אדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיהא
להם  צרי ׁשהּוא צרכיו ׁשֹואל ּכ ואחר הּוא, ּברּו ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש
על  לה' והֹודיה ׁשבח נֹותן ּכ ואחר ּובתחּנה, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבבּקׁשה

ּכחֹו. ּכפי אחד ּכל לֹו; ׁשהׁשּפיע ְְִִִֶֶַַָָָֹהּטֹובה
ערל ‚. היה ואם ּובּקׁשה; ּבתחּנה מרּבה רגיל, היה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָאם

להתפלל]ׂשפתים רגיל עת [שאינו ּובכל יכלֹו ּכפי מדּבר , ְְְְְִִֵֵַַָָָ
יׁש - יכלּתֹו ּכפי אחד ּכל הּתפּלֹות, מנין וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּירצה.
הרּבה. ּפעמים ׁשּמתּפּלל ויׁש ּבּיֹום, אחת ּפעם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשּמתּפּלל
וכן  ׁשּיהיה. מקֹום ּבכל הּמקּדׁש, נכח מתּפללין היּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהּכל

עזרא. עד רּבנּו מּמׁשה ּתמיד, הּדבר ְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה
נתערבּו„. הרׁשע, נבּוכדנאצר ּבימי יׂשראל ׁשּגלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכיון

ּבארצֹות ּבפרס  ּבנים להם ונֹולדּו האּמֹות, ּוׁשאר ויון ְְְְְְְִֶַַָָָָָָָֻ
ּכל  ׂשפת והיתה ׂשפתם, נתּבלּבלה הּבנים ואֹותן ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָהּגֹוים;
מדּבר, ׁשהיה וכיון הרּבה. מּלׁשֹונֹות מערבת ואחד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד
ּבׁשּבּוׁש, אּלא אחת ּבלׁשֹון צרכיו ּכל לדּבר יכֹול ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָאינֹו

"ּובניהם  מּכירים ׁשּנאמר: ואינם אׁשּדֹודית, מדּבר חצי , ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
אחד  ּכׁשהיה זה, ּומּפני ועם". עם וכלׁשֹון - יהּודית ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלדּבר
ׁשבח  להּגיד אֹו חפציו לׁשאל לׁשֹונֹו ּתקצר מת ּפּלל, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמהם
לׁשֹונֹות  עּמּה ׁשּיערב עד הּקדׁש, ּבלׁשֹון הּוא ּברּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהּקדֹוׁש
להם  ותּקנּו עמדּו ,ּכ ּדינֹו ּובית עזרא ׁשראה וכיון ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאחרֹות.
ׁשבח  ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש הּסדר: על ּברכֹות עׂשרה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשמֹונה
ׁשאלת  ּבהן יׁש ואמצעּיֹות, הֹודיה; אחרֹונֹות, וׁשלׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלה';

אבֹות ּכמֹו ׁשהן הּדברים עיקריים]ּכל חפצי [דברים לכל ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ
ּבפי  ערּוכֹות ׁשּיהיּו ּכדי - ּכּלן הּצּבּור ּולצרכי ואיׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֻאיׁש
העּלגים  אּלּו ּתפּלת ותהיה ּבמהרה, אֹותן וילמדּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּכל,

תפילתם] לערוך יודעים ּכתפּלת [שאינם ׁשלמה, ְְְִִִֵַָָּתפּלה
הּברכֹות  ּכל ּתּקנּו זה, ענין ּומּפני הּצחה. הּלׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבעלי
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ּבּקרקע  ׁשּנבלעּו רגלים מי ּכנגּדּה. לקרֹות ּומּתר ּכעפר, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהיא
אין  ואם ּכנגּדן; לקרֹות אסּור נּכר, רּׁשּומן היה אם -ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָ

מּתר  נּכר, .רּׁשּומן ִִָָָֻ
.Á?יקרא ּכ ואחר רגלים ּומּמי מּצֹואה ירחיק ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָּכּמה

אּמֹות  לאחֹוריו ארּבע ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ׁשּלא  עד מהן מרחיק - ּפניו ּכנגד היּו אם אבל מּצדדיו; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹו

יקרא. ּכ ואחר אֹותן, ְְְִִֶַַָָָיראה
.Ë ּבמקֹום ּבּבית, עּמהן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה מקֹום ׁשם היה אם אבל ְֲֲִִֶַָָָָָָָָָָׁשוה.
ׁשהרי  וקֹורא, הּמקֹום ּבצד יׁשב - טפחים עׂשרה מהם ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנמּו

רע  ריח לֹו יּגיע ׁשּלא והּוא, ּביניהן; ּכפה נפסק אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
עּמֹו ׁשהן ּפי על אף - רגלים מימי על אֹו הּצֹואה, על ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּכלי

עּמהן. לקרֹות ּומּתר ּכקבּורין, אּלּו הרי - ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻּבּבית
.È ּפי על אף - זכּוכית ׁשל מחּצה הּצֹואה ּובין ּבינֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיה

ּבצּדּה. לקרֹות מּתר הּזכּוכית, מאחֹורי אֹותּה רֹואה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשהּוא
מּתר  אחת, ּפעם ׁשל רגלים מי לתֹו מים רביעית ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָֻנתן

אּמֹות  ארּבע ּבתֹו עּמהן .לקרֹות ְְְִִֶַַַָ
.‡È וקֹורא הּגּמה, על ּבסנּדלֹו עֹומד - ּבגּמה צֹואה :היתה ְְְְְֵֵַַַָָָָָָֻֻ

צֹואה  ּכנגּדֹו היתה ּבּה. נֹוגע סנּדלֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּוא,
עד  עבה רק עליה רֹוקק - טּפה ּכמֹו ּביֹותר, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹמעּוטה

נטיׁשת היתה וקֹורא. ּבׂשרֹו[לכלוך]ׁשּתתּכּסה, על ,צֹואה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּכלל, רע ריח להן היה ולא הּכּסא, מּבית מטּנפֹות ידיו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻאֹו
ריח  להן ׁשאין לפי לקרֹות, מּתר - יביׁשתן אֹו קטנן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמּפני

ּבמקֹומּה היתה אם אבל הטבעת]רע. ּפי [בפי על אף - ְְֲִִִַַַָָָָ
יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ונראית הֹואיל עֹומד, ּכׁשהּוא נראית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָׁשאינּה
היא  לחה ׁשהּצֹואה מּפני יפה, יפה ׁשּיקּנח עד לקרֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאסּור
אם  לקרֹות לֹו ׁשאסּור הֹורּו, ּגאֹונים וכּמה רע. ריח לּה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָויׁש

לעׂשֹות. ראּוי וכ מטּנפֹות; ידיו ְְֲַָָָָָָֻהיּו
.·Èעּקר לֹו ׁשּיׁש רע מוחשי-ממשי]ריח ממקור -[שנודף ִֵֵֶַַָ

לא  ואם הריח; ּפסק אם וקֹורא, אּמֹות ארּבע מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמרחיק
מי  ּכגֹון עּקר, לֹו וׁשאין ׁשּפֹוסק. מקֹום עד מרחיק ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסק,
ׁשּתכלה  מקֹום עד מרחיק - מּלמּטה רּוח מּמּנּו ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיצא

ּגרף וקֹורא. רעי[כלי]הרּוח, ועביט[צואה]ׁשל [כלי], ְְְְִִֵֶַָָָ
על  ואף ּכנגּדן, ׁשמע קרּית לקרֹות אסּור - רגלים מימי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשל
ּכבית  ׁשהם מּפני רע; ריח להם ואין ּכלּום ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּפי

ִֵַהּכּסא.
.‚È אסּור - הּמים ּפני על ׁשטה ׁשהיתה ּכגֹון עֹוברת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָצֹואה

וא  עֹוברת. ּכצֹואה חזיר, ּופי ּכנגּדּה; לקרֹות לקרֹות סּור ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָ
אּמֹות  ארּבע מּמּנּו ׁשּיעברּו עד .ּכנגּדן, ְְְְִֶֶֶַַַַַַָ

.„È על ידיו יּניח לא - הּטּנפת למקֹום והּגיע קֹורא, ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ויקרא מקֹום.[בלחש]ּפיו מאֹותֹו ׁשּיעבר עד יפסיק אּלא , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּתכלה  עד יפסיק - מּלמּטה רּוח מּמּנּו ׁשּיצאת הּקֹורא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
הרע]ּבאׁשּה ּתֹורה.[הריח ּבדברי וכן לקריאתֹו; וחֹוזר , ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

ׁשמע, קרּית לּה ׁשּמפסיק ּפי על אף - מחברֹו רּוח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָיצאת
ּתֹורה. ּדברי לּה מפסיק ְְִִֵֵַָָאינֹו

.ÂË ׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ּבּבית, ׁשמע קרּית קֹורא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהיה
היה  לקרֹות. מּתר זה הרי - ׁשם אין אֹו רגלים מי אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻצֹואה
ׁשם  אין אֹו צֹואה ׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ּבאׁשּפה, ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָקֹורא
מקֹום  ׁשהיא האׁשּפה ׁשחזקת ׁשּיבּדק; עד יקרא לא -ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לקרֹות  מּתר ּבאׁשּפה, אפּלּו - רגלים מי ספק אבל .הּטּנפת. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ

.ÊË עד רגלים ּומי צֹואה ּכנגד לקרֹות ׁשאסּור ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּכׁשם
ּפניו  ׁשּיחזיר עד הערוה, ּכנגד לקרֹות אסּור ּכ - ;ׁשּירחיק ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשל  מחּצה ואפּלּו ערותן. ּכנגד יקרא לא קטן, אֹו ּגֹוי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹאפּלּו
אסּור  הערוה, את רֹואה והּוא הֹואיל מפסקת, ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָזכּוכית
,לפיכ ערוה. האּׁשה, ּגּוף וכל ּפניו. ׁשּיחזיר עד ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָלקרֹות,
אם  - אׁשּתֹו אפּלּו קֹורא; ּכׁשהּוא האּׁשה ּבגּוף יסּתּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹלא

מּגּופּה טפח מגּלה המכוסים]היה יקרא [ממקומות לא , ְְִִֶֶַָָָָֹֻ
ְְֶָּכנגּדּה.

.ÊÈּכ - אחרים ערוֹות ּכנגד לקרֹות אסּור ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָּוכׁשם
עד  ערם, ּכׁשהּוא יקרא לא ערותֹו. ּכנגד לקרֹות אסּור ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹהּוא

ערותֹו על ׁשּיכּסה ׂשק אֹו עֹור אֹו ּבגד ׁשל חגֹורה היתה . ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
לקרֹות; לֹו מּתר ערם, ּגּופֹו ׁשּׁשאר ּפי על אף - ְְְִִֶַַָָָָָֹֻמתניו

ּבערותֹו נֹוגע עקבֹו יהיה ׁשּלא ורגליו והּוא, [כשיושב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ
תחתיו] חֹוצץ מקופלות - ערם והיה ּבטּליתֹו, יׁשן היה .ְְִֵֵַָָָָָָֹ

ויקרא, מּצּוארֹו יחץ לא אבל וקֹורא; לּבֹו, מּתחת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבטּליתֹו
ּבלא  ׁשּקרא ּכמי ונמצא הערוה, את רֹואה ׁשּלּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹמּפני

ֲחגֹור.
.ÁÈ אסּור מהן אחד ּכל - אחת ּבטּלית יׁשנים ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשנים

טּלית  ׁשּתהא עד לּבֹו, מּתחת ׁשּכּסה ּפי על אף ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלקרֹות,
ּביניהן  מּמתניו מפסקת זה ּבבׂשר זה ּבׂשר יּגע ׁשּלא ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּביתֹו ּובני ּבניו אֹו אׁשּתֹו, עם יׁשן היה ואם ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָּולמּטה.
אף  ,לפיכ מהן; מרּגיׁש ואינֹו ּכגּופֹו, ּגּופן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהּקטּנים
לּבֹו, מּתחת וחֹוצץ ּפניו מחזיר ּבהן, נֹוגע ׁשּבׂשרֹו ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעל

ְֵוקֹורא.
.ËÈ ּבן הּזכר ׁשּיהיה עד זה? לענין קטּנים הם אימתי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעד

עׂשרה  אחת ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתים
אחד  ויֹום ּגדֹולים,ׁשנה ּכתבנית ּתבניתם ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

עד  יקרא, לא ּכ ואחר צּמח". ּוׂשער נכנ ּו ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹ"ׁשדים
נכנּו "ׁשדים היּו לא עדין אם אבל ּביניהן. טּלית ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּתפסיק
הפסק  צרי ואינֹו ּבׂשר ּבקרּוב עּמהן קֹורא צּמח", ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּוׂשער
והּנקבה  אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן הּזכר ׁשּיהיה עד -ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אחד. ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְֵֵֶֶַָָָּבת

ד  ¤¤ּפרק
ׁשמע ‡. מּקרּית ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים ּומלּמדין נׁשים ; ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָ

לפניה  ּומברכין ּבעֹונתּה, אֹותּה לקרֹות הּקטּנים ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָאת
ונחּפז  טרּוד לּבֹו ׁשהיה מי ּבמצוֹות. לחּנכן ּכדי ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּולאחריה,
,לפיכ ׁשמע. מּקרּית ּפטּור הּמצוֹות, מּכל מצוה ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָּבדבר
עליה; ׁשּיבֹוא עד ׁשמע, מּקרּית ּפטּור - ּבתּולה ׁשּנׂשא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָחתן
ׁשהה  ואם ּבתּולים. ימצא לא ׁשּמא ּפנּויה, ּדעּתֹו ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹלפי
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ׁשּבת  מּמֹוצאי לקרֹות חּיב ּבעל, ולא ׁשּבת מֹוצאי ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹעד
ּגס ולּבֹו ּדעּתֹו, נתקררה ׁשהרי ,על [מורגל]ואיל אף ּבּה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבעל. ׁשּלא ִֶַָֹּפי
עֹוסק ·. ׁשהּוא ּפי על אף - הּבעּולה את הּנֹוׂשא ְֲִֵֵֶֶַַַַָָאבל

את  ׁשּמׁשּבׁש ּדבר לֹו ואין הֹואיל לקרֹות, חּיב  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבמצוה,
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּדעּתֹו. ְְֵֵֶַַָֹ

ּפטּור ‚. - עליו להתאּבל חּיב ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמי
ׁשּיקּברּנּו עד ׁשמע לקרֹות.מּקרּית ּפנּויה ּדעּתֹו ׁשאין מּפני , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּפטּור  מתֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף - הּמת את מׁשּמר היה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואם
מׁשּמר, האחד - ׁשנים הּׁשֹומרים היּו ואם ׁשמע; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמּקרּית

נׁשמט ּומׁשּמר,[מסתלק]והּׁשני וחֹוזר וקֹורא, אחר למקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָ
מּקרּית  ּפטּור למת, קבר החֹופר וכן וקֹורא. האחר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָונׁשמט

ְַׁשמע.
ׁשמע,„. קרּית לזמן סמּו לקברֹו הּמת את מֹוציאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאין

ּגדֹול  אדם היה ּכן אם והֹוציאּוהּו,אּלא התחילּו ואם . ְְְִִִִִֵֶָָָָָָ
לּמּטה  ׁשּיׁש ּכל - הּמת את מלּוין והן הּקריאה זמן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּגיע
חּלּופיהן  וחּלּופי וחּלּופיהן הּמּטה נֹוׂשאי ּכגֹון ּבהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹצר

המיטה] נושאי את ּבין [המחליפים הּמּטה, לפני היּו ּבין ,ְִִֵֵֵַָָ
לּמּטה  ׁשאין הּמלּוים ּוׁשאר ּפטּורין; - הּמּטה לאחר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהיּו

חּיבין. ּבהן, ִֶֶַָָֹצר
ּבזמן ‰. - ׁשמע קרּית זמן והּגיע ּבהסּפד, עֹוסקין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהיּו

וחֹוזרין  וקֹוראין אחד אחד נׁשמטים לפניהן, מּנח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהּמת
קרּית  קֹורין העם ּכל לפניהם, מּטל הּמת אין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלהסּפד.
ׁשּיקּבר  עד לקרֹות חּיב ׁשאינֹו ודֹומם, יֹוׁשב והאבל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשמע;

.מתֹו ֵ
.Â וכל ּתנחּומין, לקּבל האבלים וחזרּו הּמת, את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָקברּו

ּבֹו ׁשעֹומדין לּמקֹום הּקבר מּמקֹום אחריהן הֹולכין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהעם
העם  יכֹולין אם - ּתנחּומים לקּבל ׁשּורה לעׂשֹות ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָהאבלים,

אחד  ּפסּוק אפּלּו ולגמר לּׁשּורה,להתחיל ׁשּיּגיעּו קדם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
האבלים, את ינחמּו אּלא יתחילּו, לא לאו, ואם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹיתחילּו;
העֹומדין  אדם ּבני לקרֹות. יתחילּו מהן ׁשּיּפטרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואחר
- האבלים ּפני את רֹואין ׁשהן הּפנימּיים, - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבּׁשּורה
את  רֹואין ואינן הֹואיל - והחיצֹונים ׁשמע; מּקרּית ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָּפטּורין

ּבמקֹומן. ׁשמע ּבקרּית חּיבין ְְְֲִִִִִֵַַַָָָהאבלים,
.Ê רצה אם - ׁשמע קרּית מּלקרֹות ּפטּור ׁשהּוא מי ְְְִִִִִֶַַָָָָּכל

קֹורא  ולקרֹות, עצמֹו על ּדעּתֹולהחמיר ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַ
מבהל  מּלקרֹות הּפטּור זה היה אם אבל עליו. ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֻמיּׁשבת

ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד לקרֹות, רּׁשאי אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָותמּה
.Á לפניה ּומברכין ׁשמע, ּבקרּית חּיבין הּטמאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

לעלֹות  להן ׁשאפׁשר ּפי על אף ּבטמאתן, והן ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּולאחריה
וזבה  ּבנּדה אֹו ּבׁשרץ הּנֹוגעין ּכגֹון ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻמּטמאתן
יקרא  ׁשּלא ּתּקנּו, ּדינֹו ּובית ועזרא ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּומׁשּכבן
ּפׁשטה  ולא ׁשּיטּבל; עד הּטמאין, מּׁשאר לבּדֹו קרי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבעל
לעמד  הּצּבּור ּברב ּכח היה ולא יׂשראל, ּבכל זֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹֹֹֹּתּקנה
ּבּתֹורה  לקרֹות יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר ּבטלה. לפיכ - ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָָּבּה

קר  ּדברי ולקרֹות ׁשאין לפי קראין, ּבעלי והן ׁשמע, ּית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
לעֹולם. ּבטהרתן עֹומדין אּלא טמאה, מקּבלין ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָָֻּתֹורה

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ה' את לעבד אחת, עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹיׁש
יֹום  ּבכל ּבכל ּבתפּלה יׂשראל את ּכהנים לבר ׁשנּיה, ; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֹ

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור ְְְִִִֵֵֵֵָיֹום.

א  ¤¤ּפרק
את ‡. "ועבדּתם ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל להתּפּלל עׂשה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמצות

היא  - זֹו ׁשעבֹודה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - אלהיכם" ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֹה'
חכמים: אמרּו לבבכם"; ּבכל "ּולעבדֹו ונאמר: ְְְְְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָּתפּלה,
הּתפּלֹות  מנין ואין ּתפּלה'. זֹו ׁשּבּלב? עבֹודה היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ'איזֹו
ואין  הּתֹורה. מן הּזאת הּתפּלה מׁשנה ואין הּתֹורה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמן

הּתֹורה.לּתפּלה מן קבּוע זמן ְְִִַַַַָָָ
ּבּתפּלה ·. חּיבין ועבדים נׁשים ,מצות ּולפיכ ׁשהיא לפי , ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָ

- הּוא ּכ זֹו, מצוה חּיּוב אּלא ּגרמּה. הּזמן ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹעׂשה
ׁשל  ׁשבחֹו ּומּגיד יֹום, ּבכל ּומתחּנן מתּפּלל אדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיהא
להם  צרי ׁשהּוא צרכיו ׁשֹואל ּכ ואחר הּוא, ּברּו ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש
על  לה' והֹודיה ׁשבח נֹותן ּכ ואחר ּובתחּנה, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבבּקׁשה

ּכחֹו. ּכפי אחד ּכל לֹו; ׁשהׁשּפיע ְְִִִֶֶַַָָָֹהּטֹובה
ערל ‚. היה ואם ּובּקׁשה; ּבתחּנה מרּבה רגיל, היה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָאם

להתפלל]ׂשפתים רגיל עת [שאינו ּובכל יכלֹו ּכפי מדּבר , ְְְְְִִֵֵַַָָָ
יׁש - יכלּתֹו ּכפי אחד ּכל הּתפּלֹות, מנין וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּירצה.
הרּבה. ּפעמים ׁשּמתּפּלל ויׁש ּבּיֹום, אחת ּפעם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשּמתּפּלל
וכן  ׁשּיהיה. מקֹום ּבכל הּמקּדׁש, נכח מתּפללין היּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהּכל

עזרא. עד רּבנּו מּמׁשה ּתמיד, הּדבר ְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה
נתערבּו„. הרׁשע, נבּוכדנאצר ּבימי יׂשראל ׁשּגלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכיון

ּבארצֹות ּבפרס  ּבנים להם ונֹולדּו האּמֹות, ּוׁשאר ויון ְְְְְְְִֶַַָָָָָָָֻ
ּכל  ׂשפת והיתה ׂשפתם, נתּבלּבלה הּבנים ואֹותן ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָהּגֹוים;
מדּבר, ׁשהיה וכיון הרּבה. מּלׁשֹונֹות מערבת ואחד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד
ּבׁשּבּוׁש, אּלא אחת ּבלׁשֹון צרכיו ּכל לדּבר יכֹול ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָאינֹו

"ּובניהם  מּכירים ׁשּנאמר: ואינם אׁשּדֹודית, מדּבר חצי , ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
אחד  ּכׁשהיה זה, ּומּפני ועם". עם וכלׁשֹון - יהּודית ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלדּבר
ׁשבח  להּגיד אֹו חפציו לׁשאל לׁשֹונֹו ּתקצר מת ּפּלל, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמהם
לׁשֹונֹות  עּמּה ׁשּיערב עד הּקדׁש, ּבלׁשֹון הּוא ּברּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהּקדֹוׁש
להם  ותּקנּו עמדּו ,ּכ ּדינֹו ּובית עזרא ׁשראה וכיון ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאחרֹות.
ׁשבח  ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש הּסדר: על ּברכֹות עׂשרה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשמֹונה
ׁשאלת  ּבהן יׁש ואמצעּיֹות, הֹודיה; אחרֹונֹות, וׁשלׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלה';

אבֹות ּכמֹו ׁשהן הּדברים עיקריים]ּכל חפצי [דברים לכל ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ
ּבפי  ערּוכֹות ׁשּיהיּו ּכדי - ּכּלן הּצּבּור ּולצרכי ואיׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֻאיׁש
העּלגים  אּלּו ּתפּלת ותהיה ּבמהרה, אֹותן וילמדּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּכל,

תפילתם] לערוך יודעים ּכתפּלת [שאינם ׁשלמה, ְְְִִִֵַָָּתפּלה
הּברכֹות  ּכל ּתּקנּו זה, ענין ּומּפני הּצחה. הּלׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבעלי
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ענין, ּכל ׁשּיהא ּכדי - יׂשראל ּכל ּבפי הּסדּורֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהּתפּלֹות
העּלג. ּבפי ערּוכה ְְֲִִֵָָָָּברכה

הּקרּבנֹות ‰. ּכמנין הּתפּלֹות מנין ׁשּיהא ּתּקנּו, ׁשּתי וכן - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
קרּבן  ּבֹו ׁשּיׁש יֹום וכל ּתמידין. ׁשני ּכנגד יֹום, ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּתפּלֹות
ּותפּלה  מּוסף. קרּבן ּכנגד ׁשליׁשית ּתפּלה ּבֹו ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּוסף,
ׁשחרית'; 'ּתפּלת הּנקראת היא ּבקר, ׁשל ּתמיד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּכנגד
הּנקראת  היא הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ׁשּכנגד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּותפּלה
הּנקראת  היא הּמּוספין, ׁשּכנגד ּותפּלה מנחה'; ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'ּתפּלת

הּמּוספין'. ְִִַַָ'ּתפּלת
.Â,ּבּלילה אחת ּתפּלה מתּפּלל אדם ׁשּיהא התקינּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

מתאּכלין הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אברי [נשרפים]ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
על  מֹוקדּה על העלה "היא ׁשּנאמר: הּלילה, ּכל ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹוהֹולכין
ובקר  "ערב ׁשּנאמר: ּכענין הּבקר", עד הּלילה, ּכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּמזּבח
חֹובה  ערבית ּתפּלת ואין ואהמה". אׂשיחה ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶַַַָָָָוצהרים,
יׂשראל  ּכל נהגּו כן ּפי על ואף ּומנחה; ׁשחרית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָּכתפּלת
וקּבלּוה  ערבית, להתּפּלל מֹוׁשבֹותיהם מקֹומֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָּבכל

חֹובה. ּכתפּלת ְֲִִֵֶַָעליהם
.Ê לׁשקיעת סמּו הּמנחה ּתפּלת אחר ּתפּלה ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָוכן

ּובּקׁשה  ּתחּנה להֹוסיף ּכדי ּבלבד, הּתענית ּביֹום ,החּמה, ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
ּכלֹומר  נעילה', 'ּתפּלת נקראת הּתפּלה וזֹו הּתענית. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָמּפני
ׁשאין  לפי ונסּתרה; הּׁשמׁש ּבעד ׁשמים ׁשערי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָננעלּו

החּמה. לׁשקיעת סמּו אּלא אֹותּה, ְְְִִִִֶַַַַָָָָמתּפללין
.Á וׁשחרית ערבית ׁשלׁש, - יֹום ּבכל הּתפּלֹות ְְְְְְֲִִִִַַַָָֹנמצאּו

ארּבע, - חדׁשים ּובראׁשי ּובמֹועדים ּובׁשּבתֹות ְְְְְֲֳִִִֵַַַָָָָּומנחה;
- הּכּפּורים ּוביֹום הּמּוספין; ּותפּלת יֹום ּכל ׁשל ְְִִִִֶַַַָָָֹׁשלׁש

נעילה. ּותפּלת אּלּו ארּבע ְְְִִֵֵַַַָָחמׁש,
.Ëאּלּו עליהן ּתפּלֹות מֹוסיפין אבל מהן, ּפֹוחתין אין -: ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָ

וכל  ּבידֹו. הרׁשּות ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ׁשּיתּפּלל אדם רצה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֻאם
צרי ,לפיכ נדבֹות. מקריב ּכמֹו ׁשּיֹוסיף, הּתפּלֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָאֹותן

מן [יוסיף]ׁשּיחּדׁש ּוברכה ּברכה ּבכל ּבּתפּלה ּדבר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
- אחת ּבברכה אפּלּו חּדׁש ואם הּברכה, מעין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאמצעּיֹות,
ראׁשֹונֹות  וׁשלׁש חֹובה. ולא נדבה, ׁשהיא להֹודיע ּכדי ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּדּיֹו,
ּפֹוחתין  ואין ּבהן, מֹוסיפין אין לעֹולם - אחרֹונֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹוׁשלׁש

ּדבר. ּבהן מׁשּנין ואין ְְִֵֵֶֶַָָָמהן,
.È הּצּבּור ׁשאין לפי נדבה, ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָאין

ׁשּתים  מּוסף יחיד אפּלּו יתּפּלל ולא נדבה; קרּבן ,מביאין ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹ
קרּבן  מתנּדבין ׁשאין לפי נדבה, ואחת הּיֹום חֹובת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָאחת
להתּפּלל  ׁשאסּור ׁשהֹורה, מי הּגאֹונים מן ויׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמּוסף.
מקריבין  ׁשאין לפי טֹובים, וימים ּבׁשּבתֹות נדבה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּתפּלת

ּבלבד. הּיֹום חֹובת אּלא נדבה, ְְִֶֶַַַָָָָּבהן

ה'תשע"ד  שבט ל' שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
מצרין ‡. והיּו ּביׂשראל, הּמינים רּבּו ּגמליאל, רּבן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבימי

ה' מאחרי לׁשּוב אֹותן ּומסיתין ׁשּזֹוליׂשראל, ׁשראה וכיון . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
והתקין  ּדינֹו, ּובית הּוא עמד אדם, ּבני צרכי מּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָּגדֹולה

הּמינים; לאּבד ה' מּלפני ׁשאלה ּבּה ׁשּתהיה אחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּברכה
נמצאּו הּכל. ּבפי ערּוכה ׁשּתהיה ּכדי ּבּתפּלה, אֹותּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוקבע

ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ׁשּבּתפּלה, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָהּברכֹות
מתּפּלל ·. יֹום, ׁשּבכל אּלּו ּתפּלֹות מּׁשלׁש ּתפּלה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּבכל

ּדברים  ּבּמה הּסדר. על אּלּו ּברכֹות עׂשרה ּתׁשע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאדם
לקרֹות  ּתמהר ּולׁשֹונֹו מכּונת ּדעּתֹו ּבׁשּמצא ;אמּורים? ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֻ

מתּפּלל  - לׁשֹונֹו ׁשּקצרה אֹו ודחּוק, טרּוד היה אם ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָאבל
וׁשלׁש האמצעּיֹות, ּכל מעין אחת ּוברכה ראׁשֹונֹות, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹׁשלׁש

חֹובתֹו. ידי ויצא ְְֲֵַָָָאחרֹונֹות,
'הביננּו‚. האמצעּיֹות: ּכל מעין ׁשּתּקנּו הּברכה היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוזֹו

,ליראת לבבנּו את ּומֹול ,ּדרכי את לדעת אלהינּו ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה'
ודּׁשננּו מּמכאֹוב, רחקנּו ּגאּולים, להיֹות לנּו, היה ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַָלסֹולח
והּתֹועים  ּתקּבץ, מארּבע ּונפּוצים ,ארצ ּבנאֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַוׁשּכננּו
צּדיקים  ויׂשמחּו ,יד ּתניף הרׁשעים ועל יּׁשפטּו, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּבדעּת
עבּד לדוד קרן ּובהצמחת ,היכל ּובתּקּון עיר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבבנין
ּתענה, ואּתה נקרא טרם ;מׁשיח יׁשי לבן נר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּובעריכת
צרה  עת ּבכל עֹונה הּוא אּתה ּכי ּתׁשמע, ואּתה נדּבר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטרם
ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו צרה. מּכל ּומּציל ּפֹודה ְִִֵֶַַַָָָָָָוצּוקה,

.ּתפּלה' ְִָ
ּבימֹות „. אבל החּמה; ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

מ  אינֹו - לֹומר הּגׁשמים ׁשּצרי מּפני 'הביננּו', תּפּלל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
הּׁשנים ּבברּכת ומטר"]ׁשאלה טל ּבמֹוצאי ["ותן וכן . ְְְְְִִֵֵֵַַָָָ

ׁשּצרי מּפני 'הביננּו', מתּפּלל אינֹו - טֹובים וימים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבתֹות
הּדעת. ּבחֹונן הבּדלה ְְֵַַַַַָָלֹומר

ּבכל ‰. ּברכֹות ׁשבע מתּפּלל טֹובים, וימים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבׁשּבתֹות
ׁשלׁש - הּיֹום אֹותֹו ׁשל ּתפּלֹות מארּבע ּותפּלה ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּתפּלה
אֹותֹו מעין אמצעית ּוברכה אחרֹונֹות, וׁשלׁש ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹראׁשֹונֹות,

'מקּדׁשהּיֹום  אמצעית: ּבברכה חֹותמין ּבׁשּבתֹות, . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
והּזמּנים'. יׂשראל 'מקּדׁש ּבּה: חֹותם ּוברגלים, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּׁשּבת';
הּׁשּבת  'מקּדׁש ּבּה: חֹותמין טֹוב, ויֹום ׁשּבת היה ְְְְִִֵַַַַָָָָָואם
על  מל' ּבּה: חֹותמין הּׁשנה, ּבראׁש והּזמּנים'. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹויׂשראל
ׁשּבת, היה ואם הּזּכרֹון'; ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל
ויֹום  ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' ּבּה: ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחֹותם

ִַָהּזּכרֹון'.
.Â;ּומנחה וׁשחרית ערבית ּבתפּלת אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָּבּמה

ּברכֹות  ּתׁשע מתּפּלל הּׁשנה, ראׁש ׁשל הּמּוספין ּתפּלת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאבל
וׁשלׁש יֹום, ּכל ׁשל אחרֹונֹות וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש -ְְֲִֶַָָָָֹֹֹ

ׁשנּיה אמצעּיֹות  מלכּיֹות, ענינּה האמצעּיֹות מן ראׁשֹונה . ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֻ
מענינּה. מהן אחת ּבכל חֹותם ׁשֹופרֹות; ׁשליׁשית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָזכרֹונֹות,

.Ê,ּתפּלֹות מחמׁש ּתפּלה ּבכל מתּפּלל הּכּפּורים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּביֹום
ואמצעיֹות  אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ּברכֹות ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹׁשבע

הּיֹום  יׂשראל מעין מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' ּבּה: וחֹותם , ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּתפּלה  ּבכל חֹותם ּבׁשּבת, להיֹות חל ואם הּכּפּורים'; ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָויֹום
ויֹום  ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמהן:

ִִַהּכּפּורים'.
.Á;וׁשנה ׁשנה ּכל ׁשל צֹום ּביֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶַָָָָָָּבּמה

הּמּוספין  ּתפּלת מתּפּלל הּיֹובל, ׁשנת ׁשל צֹום ּביֹום ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָאבל
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אֹותן  והן הּׁשנה, ראׁש ּבמּוסף ׁשהתּפּלל ּכמֹו ּברכֹות, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּתׁשע
אֹותן, מתּפללין ואין יתר. ולא ּפחֹות ּבלא עצמן, ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹהּברכֹות

נֹוהג  ׁשהּיֹובל ּבזמן .אּלא ְִֵֵֶֶַַָ
.Ë הּתפּלֹות מן ּתפּלה ראׁשֹונה,ּבכל לברכה קדם ּפֹותח , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּוכׁשהּוא  ."ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח, ׂשפתי "אדני, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹואֹומר:
והגיֹון  פי, אמרי לרצֹון "יהיּו אֹומר: הּתפּלה, ּבסֹוף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָחֹותם
לאחֹוריו. צֹועד ּכ ואחר וגֹואלי"; צּורי ה', ; לפני - ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָלּבי

.È ערבית מתּפּלל - מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָֻּבראׁשי
הּימים  ּכׁשאר ּברכֹות, עׂשרה ּתׁשע ּומנחה ואֹומר וׁשחרית ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבמּוסף  ויבֹוא'. יעלה אבֹותינּו, ואלהי 'אלהינּו ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבעבֹודה:
מ  מֹועד, ׁשל ּביֹום חּלֹו ׁשּמתּפּלל ּכמֹו הּמּוסף ּתפּלת תּפּלל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

ׁשלׁש ּברכֹות, ׁשבע מתּפּלל חדׁשים, ּובראׁשי ְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֹטֹוב;
חדׁש, ראׁש קרּבן מעין אמצעית אחרֹונֹות, וׁשלׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹראׁשֹונֹות

חדׁשים'. וראׁשי יׂשראל 'מקּדׁש ּבּה: ְְְְֳִִֵֵֵֵַָָָָוחֹותם
.‡Èחדׁש ראׁש וכן מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבת

ׁשבע  ּומנחה וׁשחרית ערבית מתּפּלל - ּבׁשּבת להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשחל
ּבעבֹודה. ויבֹוא' 'יעלה ואֹומר הּׁשּבתֹות, ּכׁשאר ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָּברכֹות
ּומׁשלים  ׁשּבת, ּבענין אמצעית ּבברכה מתחיל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָּבמּוסף

הברכה] סיום הּיֹום [לקראת קדּׁשת ואֹומר ׁשּבת, ְְְְִֵַַַַָֻּבענין
'מקּדׁש חדׁשים: ּבראׁשי ּבּה וחֹותם הּברכה, ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָָָּבאמצע
חֹותם  מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים'; וראׁשי ויׂשראל ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּׁשּבת

ּבׁשּבת. להיֹות ׁשחל טֹוב ּביֹום ׁשחֹותם ּכמֹו ְְְְִֵֶֶַָָָּבּה
.·È ּברכה מתּפּלל ּבּׁשּבת, ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָויֹום

וּתלּמדנּו ,צדק מׁשּפטי 'וּתֹודיענּו ּככה: ּבּלילה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָרביעית
ׁשּבת  קדּׁשת אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ,רצֹונ חּקי ְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֻֻלעׂשֹות
לקדּׁשת  ׁשּבת קדּׁשת ּובין הרגל, וחגיגת טֹוב יֹום ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֻֻּוכבֹוד
מּׁשׁשת  והּקדֹוׁש הּגדֹול הּׁשביעי ויֹום הבּדלּת, טֹוב ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָיֹום
לׂשמחה' מֹועדים אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קּדׁשּת; .ימים ְְְֱֲִִִִִֵֵַַָָָָֹ

מבּדיל  - הּׁשנה ּכל ׁשל טֹוב יֹום ּובמֹוצאי ׁשּבת ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּובמֹוצאי
הּכֹוס. על מבּדיל ׁשהּוא ּפי על אף חֹונן', ְְִִֵֶַַַַַַָּב'אּתה

.‚È'הּנּסים 'על ּבהֹודיה מֹוסיפין ּופּורים, ׁשּבת ּבחנּכה ; ְֲִִִִִַַַַָָָָֻ
ּבמּוסף, הּנּסים על מזּכיר ּופּורים, ּבחנּכה להיֹות ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֻׁשחלה

ּתפּלֹות. ּבׁשאר ׁשּמזּכיר ְְְְִִִֶַָּכמֹו
.„Èּב'ׁשֹומע מֹוסיף - ׁשהתעּנה יחיד אפּלּו הּתענּיֹות, ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבימי

עננּו' אלהינּו, ה' 'עננּו, אֹומרּהּתפּלה': צּבּור ּוׁשליח . ְְְֱֲֲִִִֵֵֵַָָֹ
'העֹונה  ּבּה: וחֹותם ל'רֹופא', 'ּגֹואל' ּבין עצמּה ּבפני ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּברכה
ּבאב  ּבתׁשעה ּברכֹות. עׂשרים מתּפּלל ונמצא צרה'. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבעת
ועל  עלינּו אלהינּו ה' 'רחם ירּוׁשלים': ּב'בֹונה מֹוסיפין  -ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָֹ
החרבה  האבלה העיר ,עיר ירּוׁשלים ועל עּמ ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל

ֵַָהּׁשֹוממה'.
.ÂË ׁשנּיה ּבברכה אֹומר הּגׁשמים, ימֹות 'מֹוריד ּכל ְְְְִִִִֵַָָָָָ

אֹומר  מאימתי הּטל'. 'מֹוריד החּמה, ּובימֹות ִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּגׁשם';
האחרֹון  טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין מּתפּלת הּגׁשם'? ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ'מֹוריד

חג הראׁשֹון [סוכות]ׁשל טֹוב יֹום ׁשל ׁשחרית ּתפּלת עד , ְֲִִִֶֶַַַַָ
ׁשל  הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין ּומּתפּלת ּפסח; ְִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשל

הּטל'. 'מֹוריד אֹומר ִֵֶַַָּפסח,
.ÊË הּגׁשמים את ׁשֹואלין ּבמרחׁשון, ימים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָמּׁשבעה

ּדברים  ּבּמה הּגׁשם. ׁשּמזּכיר זמן ּכל הּׁשנים, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבברּכת
ּבׁשנער אבל יׂשראל; ּבארץ ּובסּוריא [בבל]אמּורים? ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָ

ׁשֹואלין  להן, והּדֹומין לאּלּו הּסמּוכין ּומקֹומֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָּובמצרים
ּתׁשרי. ּתקּופת אחר ׁשּׁשים ּביֹום הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֶַַַַָאת

.ÊÈ אּיי ּכגֹון החּמה, ּבימֹות לגׁשמים צריכין ׁשהן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמקֹומֹות
צריכין  ׁשהן ּבעת הּגׁשמים את ׁשֹואלין - הרחֹוקים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּים

ּתפּלה' ּב'ׁשֹומע ׁשני להן, טֹוב יֹום עֹוׂשין ׁשהן ּומקֹומֹות . ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ראׁשֹון  יֹום ׁשל מּוסף ּבתפּלת הּגׁשם' 'מֹוריד אֹומר - ְִִִִִֵֶֶֶַַָָימים

הּגׁשמים. ימֹות ּכל והֹול ּומתּפּלל עצרת, ׁשמיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשל
.ÁÈ האל' ׁשליׁשית ּבברכה חֹותם - ּכּלּה הּׁשנה ְְִִִֵֵַָָָָָָָֻּכל

צדקה  אֹוהב מל' עׂשרה, אחת ּובברּכת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּקדֹוׁש';
יֹום  מֹוצאי עד הּׁשנה ׁשּמראׁש הּימים ּובעׂשרת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּומׁשּפט'.
ּובאחת  הּקדֹוׁש'; הּמל' ּבׁשליׁשית חֹותם - ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָהּכּפּורים

הּמׁשּפט'. הּמל' ְְִֵֶֶֶַַָעׂשרה,
.ËÈ ּבברכה להֹוסיף אּלּו ימים ּבעׂשרה ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָיׁש

הרחמן'; אב כמֹו 'מי ּובּׁשנּיה, לחּיים'; 'זכרנּו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָראׁשֹונה
'רחמי 'זכר עׂשרה, ׁשמֹונה ּבברּכת ּומֹוסיפין ּומֹוסיפין ; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַֹ

ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש וכן חּיים'. 'ּובספר אחרֹונה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבברכה
ּתן  'ּובכן ׁשליׁשית, ּבברכה אּלּו ימים ּבעׂשרת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלהֹוסיף
ּפׁשּוט  מנהג הּכּפּורים, ּוביֹום הּׁשנה ּבראׁש אבל ;'ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹּפחּד

.'ּפחּד ּתן 'ּובכן ּבּׁשליׁשית להֹוסיף ְְְְְִִִֵֵַַהּוא

ג  ¤¤ּפרק
הנץ ‡. עם להתּפּלל ׁשּיתחיל מצותּה, - הּׁשחר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּתפּלת

הּיֹום. ׁשליׁש ׁשהּוא רביעית, ׁשעה סֹוף עד ּוזמּנּה, ְְְִִִֶַַַַַָָָָהחּמה;
הּיֹום  חצי עד ׁשעֹות ארּבע אחר והתּפּלל טעה אֹו עבר ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָואם
ּתפּלה  חֹובת ידי יצא לא אבל ּתפּלה, חֹובת ידי יצא -ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹ
מצוה  ּכ הּתֹורה, מן ּתפּלה ׁשּמצות ׁשּכׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבזמּנּה:
חכמים  לנּו ׁשּתּקנּו ּבזמּנּה אֹותּה להתּפּלל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּדבריהן

ְִִּונביאים.
ּבין ·. ׁשל ּתמיד זמן ּכנגד הּמנחה, ׁשּתפּלת אמרנּו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכבר

יֹום  ּבכל קרב הּתמיד ׁשהיה ּולפי זמּנּה. ּתּקנּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהערּבים
ּומחצה  והיא ּבתׁשע ּומחצה, ׁשעֹות מּתׁשע זמּנּה ּתּקנּו - ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

להיֹות  ׁשחל הּפסח ׁשּבערב ּולפי קטּנה'. 'מנחה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנקראת
אמרּו - ּומחצה ּבׁשׁש הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו ׁשּבת, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבערב
- זה זמן ּומּׁשהּגיע יצא; ּומחצה, ׁשׁש מאחר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּמתּפּלל

ּגדֹולה'. 'מנחה הּנקראת היא וזֹו חּיּובּה, ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּגיע
והאחת ‚. ּוקטּנה, ּגדֹולה להתּפּלל הרּבה אנׁשים ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָנהגּו

רׁשּות רׁשּות  להתּפּלל ראּוי ׁשאין ּגאֹונים, מקצת והֹורּו . ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָ
ׁשאינֹו ּדבר ּכנגד ׁשהיא מּפני נֹותן, הּדין וכן הּגדֹולה; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא
יתּפּלל  לא חֹובה, הּגדֹולה התּפּלל ואם יֹום. ּבכל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹּתדיר

רׁשּות. אּלא ְְֶַַָָהּקטּנה
ּומחצה „. ׁשעֹות מּׁשׁש ּגדֹולה, מנחה ׁשּזמן למדּת, ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָהא

ּומחצה  ּתׁשע עד עד ּומחצה מּתׁשע קטּנה, מנחה ּוזמן . ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
עד  אֹותּה להתּפּלל לֹו ויׁש ּורביע; ׁשעה הּיֹום מן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּיּׁשאר

החּמה. ְִֶַַַָׁשּתׁשקע
הּׁשחר ‰. ּתפּלת אחר זמּנּה - הּמּוספין ׁשבע ּתפּלת עד , ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָ
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ענין, ּכל ׁשּיהא ּכדי - יׂשראל ּכל ּבפי הּסדּורֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהּתפּלֹות
העּלג. ּבפי ערּוכה ְְֲִִֵָָָָּברכה

הּקרּבנֹות ‰. ּכמנין הּתפּלֹות מנין ׁשּיהא ּתּקנּו, ׁשּתי וכן - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
קרּבן  ּבֹו ׁשּיׁש יֹום וכל ּתמידין. ׁשני ּכנגד יֹום, ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּתפּלֹות
ּותפּלה  מּוסף. קרּבן ּכנגד ׁשליׁשית ּתפּלה ּבֹו ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּוסף,
ׁשחרית'; 'ּתפּלת הּנקראת היא ּבקר, ׁשל ּתמיד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּכנגד
הּנקראת  היא הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ׁשּכנגד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּותפּלה
הּנקראת  היא הּמּוספין, ׁשּכנגד ּותפּלה מנחה'; ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'ּתפּלת

הּמּוספין'. ְִִַַָ'ּתפּלת
.Â,ּבּלילה אחת ּתפּלה מתּפּלל אדם ׁשּיהא התקינּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

מתאּכלין הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אברי [נשרפים]ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
על  מֹוקדּה על העלה "היא ׁשּנאמר: הּלילה, ּכל ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹוהֹולכין
ובקר  "ערב ׁשּנאמר: ּכענין הּבקר", עד הּלילה, ּכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּמזּבח
חֹובה  ערבית ּתפּלת ואין ואהמה". אׂשיחה ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶַַַָָָָוצהרים,
יׂשראל  ּכל נהגּו כן ּפי על ואף ּומנחה; ׁשחרית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָּכתפּלת
וקּבלּוה  ערבית, להתּפּלל מֹוׁשבֹותיהם מקֹומֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָּבכל

חֹובה. ּכתפּלת ְֲִִֵֶַָעליהם
.Ê לׁשקיעת סמּו הּמנחה ּתפּלת אחר ּתפּלה ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָוכן

ּובּקׁשה  ּתחּנה להֹוסיף ּכדי ּבלבד, הּתענית ּביֹום ,החּמה, ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
ּכלֹומר  נעילה', 'ּתפּלת נקראת הּתפּלה וזֹו הּתענית. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָמּפני
ׁשאין  לפי ונסּתרה; הּׁשמׁש ּבעד ׁשמים ׁשערי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָננעלּו

החּמה. לׁשקיעת סמּו אּלא אֹותּה, ְְְִִִִֶַַַַָָָָמתּפללין
.Á וׁשחרית ערבית ׁשלׁש, - יֹום ּבכל הּתפּלֹות ְְְְְְֲִִִִַַַָָֹנמצאּו

ארּבע, - חדׁשים ּובראׁשי ּובמֹועדים ּובׁשּבתֹות ְְְְְֲֳִִִֵַַַָָָָּומנחה;
- הּכּפּורים ּוביֹום הּמּוספין; ּותפּלת יֹום ּכל ׁשל ְְִִִִֶַַַָָָֹׁשלׁש

נעילה. ּותפּלת אּלּו ארּבע ְְְִִֵֵַַַָָחמׁש,
.Ëאּלּו עליהן ּתפּלֹות מֹוסיפין אבל מהן, ּפֹוחתין אין -: ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָ

וכל  ּבידֹו. הרׁשּות ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ׁשּיתּפּלל אדם רצה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֻאם
צרי ,לפיכ נדבֹות. מקריב ּכמֹו ׁשּיֹוסיף, הּתפּלֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָאֹותן

מן [יוסיף]ׁשּיחּדׁש ּוברכה ּברכה ּבכל ּבּתפּלה ּדבר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
- אחת ּבברכה אפּלּו חּדׁש ואם הּברכה, מעין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאמצעּיֹות,
ראׁשֹונֹות  וׁשלׁש חֹובה. ולא נדבה, ׁשהיא להֹודיע ּכדי ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּדּיֹו,
ּפֹוחתין  ואין ּבהן, מֹוסיפין אין לעֹולם - אחרֹונֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹוׁשלׁש

ּדבר. ּבהן מׁשּנין ואין ְְִֵֵֶֶַָָָמהן,
.È הּצּבּור ׁשאין לפי נדבה, ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָאין

ׁשּתים  מּוסף יחיד אפּלּו יתּפּלל ולא נדבה; קרּבן ,מביאין ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹ
קרּבן  מתנּדבין ׁשאין לפי נדבה, ואחת הּיֹום חֹובת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָאחת
להתּפּלל  ׁשאסּור ׁשהֹורה, מי הּגאֹונים מן ויׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמּוסף.
מקריבין  ׁשאין לפי טֹובים, וימים ּבׁשּבתֹות נדבה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּתפּלת

ּבלבד. הּיֹום חֹובת אּלא נדבה, ְְִֶֶַַַָָָָּבהן

ה'תשע"ד  שבט ל' שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
מצרין ‡. והיּו ּביׂשראל, הּמינים רּבּו ּגמליאל, רּבן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבימי

ה' מאחרי לׁשּוב אֹותן ּומסיתין ׁשּזֹוליׂשראל, ׁשראה וכיון . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
והתקין  ּדינֹו, ּובית הּוא עמד אדם, ּבני צרכי מּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָּגדֹולה

הּמינים; לאּבד ה' מּלפני ׁשאלה ּבּה ׁשּתהיה אחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּברכה
נמצאּו הּכל. ּבפי ערּוכה ׁשּתהיה ּכדי ּבּתפּלה, אֹותּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוקבע

ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ׁשּבּתפּלה, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָהּברכֹות
מתּפּלל ·. יֹום, ׁשּבכל אּלּו ּתפּלֹות מּׁשלׁש ּתפּלה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּבכל

ּדברים  ּבּמה הּסדר. על אּלּו ּברכֹות עׂשרה ּתׁשע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאדם
לקרֹות  ּתמהר ּולׁשֹונֹו מכּונת ּדעּתֹו ּבׁשּמצא ;אמּורים? ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֻ

מתּפּלל  - לׁשֹונֹו ׁשּקצרה אֹו ודחּוק, טרּוד היה אם ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָאבל
וׁשלׁש האמצעּיֹות, ּכל מעין אחת ּוברכה ראׁשֹונֹות, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹׁשלׁש

חֹובתֹו. ידי ויצא ְְֲֵַָָָאחרֹונֹות,
'הביננּו‚. האמצעּיֹות: ּכל מעין ׁשּתּקנּו הּברכה היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוזֹו

,ליראת לבבנּו את ּומֹול ,ּדרכי את לדעת אלהינּו ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה'
ודּׁשננּו מּמכאֹוב, רחקנּו ּגאּולים, להיֹות לנּו, היה ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַָלסֹולח
והּתֹועים  ּתקּבץ, מארּבע ּונפּוצים ,ארצ ּבנאֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַוׁשּכננּו
צּדיקים  ויׂשמחּו ,יד ּתניף הרׁשעים ועל יּׁשפטּו, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּבדעּת
עבּד לדוד קרן ּובהצמחת ,היכל ּובתּקּון עיר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבבנין
ּתענה, ואּתה נקרא טרם ;מׁשיח יׁשי לבן נר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּובעריכת
צרה  עת ּבכל עֹונה הּוא אּתה ּכי ּתׁשמע, ואּתה נדּבר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטרם
ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו צרה. מּכל ּומּציל ּפֹודה ְִִֵֶַַַָָָָָָוצּוקה,

.ּתפּלה' ְִָ
ּבימֹות „. אבל החּמה; ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

מ  אינֹו - לֹומר הּגׁשמים ׁשּצרי מּפני 'הביננּו', תּפּלל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
הּׁשנים ּבברּכת ומטר"]ׁשאלה טל ּבמֹוצאי ["ותן וכן . ְְְְְִִֵֵֵַַָָָ

ׁשּצרי מּפני 'הביננּו', מתּפּלל אינֹו - טֹובים וימים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבתֹות
הּדעת. ּבחֹונן הבּדלה ְְֵַַַַַָָלֹומר

ּבכל ‰. ּברכֹות ׁשבע מתּפּלל טֹובים, וימים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבׁשּבתֹות
ׁשלׁש - הּיֹום אֹותֹו ׁשל ּתפּלֹות מארּבע ּותפּלה ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּתפּלה
אֹותֹו מעין אמצעית ּוברכה אחרֹונֹות, וׁשלׁש ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹראׁשֹונֹות,

'מקּדׁשהּיֹום  אמצעית: ּבברכה חֹותמין ּבׁשּבתֹות, . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
והּזמּנים'. יׂשראל 'מקּדׁש ּבּה: חֹותם ּוברגלים, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּׁשּבת';
הּׁשּבת  'מקּדׁש ּבּה: חֹותמין טֹוב, ויֹום ׁשּבת היה ְְְְִִֵַַַַָָָָָואם
על  מל' ּבּה: חֹותמין הּׁשנה, ּבראׁש והּזמּנים'. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹויׂשראל
ׁשּבת, היה ואם הּזּכרֹון'; ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל
ויֹום  ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' ּבּה: ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחֹותם

ִַָהּזּכרֹון'.
.Â;ּומנחה וׁשחרית ערבית ּבתפּלת אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָּבּמה

ּברכֹות  ּתׁשע מתּפּלל הּׁשנה, ראׁש ׁשל הּמּוספין ּתפּלת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאבל
וׁשלׁש יֹום, ּכל ׁשל אחרֹונֹות וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש -ְְֲִֶַָָָָֹֹֹ

ׁשנּיה אמצעּיֹות  מלכּיֹות, ענינּה האמצעּיֹות מן ראׁשֹונה . ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֻ
מענינּה. מהן אחת ּבכל חֹותם ׁשֹופרֹות; ׁשליׁשית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָזכרֹונֹות,

.Ê,ּתפּלֹות מחמׁש ּתפּלה ּבכל מתּפּלל הּכּפּורים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּביֹום
ואמצעיֹות  אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ּברכֹות ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹׁשבע

הּיֹום  יׂשראל מעין מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' ּבּה: וחֹותם , ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּתפּלה  ּבכל חֹותם ּבׁשּבת, להיֹות חל ואם הּכּפּורים'; ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָויֹום
ויֹום  ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמהן:

ִִַהּכּפּורים'.
.Á;וׁשנה ׁשנה ּכל ׁשל צֹום ּביֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶַָָָָָָּבּמה

הּמּוספין  ּתפּלת מתּפּלל הּיֹובל, ׁשנת ׁשל צֹום ּביֹום ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָאבל
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אֹותן  והן הּׁשנה, ראׁש ּבמּוסף ׁשהתּפּלל ּכמֹו ּברכֹות, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּתׁשע
אֹותן, מתּפללין ואין יתר. ולא ּפחֹות ּבלא עצמן, ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹהּברכֹות

נֹוהג  ׁשהּיֹובל ּבזמן .אּלא ְִֵֵֶֶַַָ
.Ë הּתפּלֹות מן ּתפּלה ראׁשֹונה,ּבכל לברכה קדם ּפֹותח , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּוכׁשהּוא  ."ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח, ׂשפתי "אדני, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹואֹומר:
והגיֹון  פי, אמרי לרצֹון "יהיּו אֹומר: הּתפּלה, ּבסֹוף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָחֹותם
לאחֹוריו. צֹועד ּכ ואחר וגֹואלי"; צּורי ה', ; לפני - ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָלּבי

.È ערבית מתּפּלל - מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָֻּבראׁשי
הּימים  ּכׁשאר ּברכֹות, עׂשרה ּתׁשע ּומנחה ואֹומר וׁשחרית ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבמּוסף  ויבֹוא'. יעלה אבֹותינּו, ואלהי 'אלהינּו ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבעבֹודה:
מ  מֹועד, ׁשל ּביֹום חּלֹו ׁשּמתּפּלל ּכמֹו הּמּוסף ּתפּלת תּפּלל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

ׁשלׁש ּברכֹות, ׁשבע מתּפּלל חדׁשים, ּובראׁשי ְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֹטֹוב;
חדׁש, ראׁש קרּבן מעין אמצעית אחרֹונֹות, וׁשלׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹראׁשֹונֹות

חדׁשים'. וראׁשי יׂשראל 'מקּדׁש ּבּה: ְְְְֳִִֵֵֵֵַָָָָוחֹותם
.‡Èחדׁש ראׁש וכן מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבת

ׁשבע  ּומנחה וׁשחרית ערבית מתּפּלל - ּבׁשּבת להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשחל
ּבעבֹודה. ויבֹוא' 'יעלה ואֹומר הּׁשּבתֹות, ּכׁשאר ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָּברכֹות
ּומׁשלים  ׁשּבת, ּבענין אמצעית ּבברכה מתחיל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָּבמּוסף

הברכה] סיום הּיֹום [לקראת קדּׁשת ואֹומר ׁשּבת, ְְְְִֵַַַַָֻּבענין
'מקּדׁש חדׁשים: ּבראׁשי ּבּה וחֹותם הּברכה, ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָָָּבאמצע
חֹותם  מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים'; וראׁשי ויׂשראל ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּׁשּבת

ּבׁשּבת. להיֹות ׁשחל טֹוב ּביֹום ׁשחֹותם ּכמֹו ְְְְִֵֶֶַָָָּבּה
.·È ּברכה מתּפּלל ּבּׁשּבת, ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָויֹום

וּתלּמדנּו ,צדק מׁשּפטי 'וּתֹודיענּו ּככה: ּבּלילה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָרביעית
ׁשּבת  קדּׁשת אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ,רצֹונ חּקי ְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֻֻלעׂשֹות
לקדּׁשת  ׁשּבת קדּׁשת ּובין הרגל, וחגיגת טֹוב יֹום ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֻֻּוכבֹוד
מּׁשׁשת  והּקדֹוׁש הּגדֹול הּׁשביעי ויֹום הבּדלּת, טֹוב ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָיֹום
לׂשמחה' מֹועדים אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קּדׁשּת; .ימים ְְְֱֲִִִִִֵֵַַָָָָֹ

מבּדיל  - הּׁשנה ּכל ׁשל טֹוב יֹום ּובמֹוצאי ׁשּבת ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּובמֹוצאי
הּכֹוס. על מבּדיל ׁשהּוא ּפי על אף חֹונן', ְְִִֵֶַַַַַַָּב'אּתה

.‚È'הּנּסים 'על ּבהֹודיה מֹוסיפין ּופּורים, ׁשּבת ּבחנּכה ; ְֲִִִִִַַַַָָָָֻ
ּבמּוסף, הּנּסים על מזּכיר ּופּורים, ּבחנּכה להיֹות ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֻׁשחלה

ּתפּלֹות. ּבׁשאר ׁשּמזּכיר ְְְְִִִֶַָּכמֹו
.„Èּב'ׁשֹומע מֹוסיף - ׁשהתעּנה יחיד אפּלּו הּתענּיֹות, ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבימי

עננּו' אלהינּו, ה' 'עננּו, אֹומרּהּתפּלה': צּבּור ּוׁשליח . ְְְֱֲֲִִִֵֵֵַָָֹ
'העֹונה  ּבּה: וחֹותם ל'רֹופא', 'ּגֹואל' ּבין עצמּה ּבפני ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּברכה
ּבאב  ּבתׁשעה ּברכֹות. עׂשרים מתּפּלל ונמצא צרה'. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבעת
ועל  עלינּו אלהינּו ה' 'רחם ירּוׁשלים': ּב'בֹונה מֹוסיפין  -ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָֹ
החרבה  האבלה העיר ,עיר ירּוׁשלים ועל עּמ ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל

ֵַָהּׁשֹוממה'.
.ÂË ׁשנּיה ּבברכה אֹומר הּגׁשמים, ימֹות 'מֹוריד ּכל ְְְְִִִִֵַָָָָָ

אֹומר  מאימתי הּטל'. 'מֹוריד החּמה, ּובימֹות ִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּגׁשם';
האחרֹון  טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין מּתפּלת הּגׁשם'? ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ'מֹוריד

חג הראׁשֹון [סוכות]ׁשל טֹוב יֹום ׁשל ׁשחרית ּתפּלת עד , ְֲִִִֶֶַַַַָ
ׁשל  הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין ּומּתפּלת ּפסח; ְִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשל

הּטל'. 'מֹוריד אֹומר ִֵֶַַָּפסח,
.ÊË הּגׁשמים את ׁשֹואלין ּבמרחׁשון, ימים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָמּׁשבעה

ּדברים  ּבּמה הּגׁשם. ׁשּמזּכיר זמן ּכל הּׁשנים, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבברּכת
ּבׁשנער אבל יׂשראל; ּבארץ ּובסּוריא [בבל]אמּורים? ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָ

ׁשֹואלין  להן, והּדֹומין לאּלּו הּסמּוכין ּומקֹומֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָּובמצרים
ּתׁשרי. ּתקּופת אחר ׁשּׁשים ּביֹום הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֶַַַַָאת

.ÊÈ אּיי ּכגֹון החּמה, ּבימֹות לגׁשמים צריכין ׁשהן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמקֹומֹות
צריכין  ׁשהן ּבעת הּגׁשמים את ׁשֹואלין - הרחֹוקים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּים

ּתפּלה' ּב'ׁשֹומע ׁשני להן, טֹוב יֹום עֹוׂשין ׁשהן ּומקֹומֹות . ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ראׁשֹון  יֹום ׁשל מּוסף ּבתפּלת הּגׁשם' 'מֹוריד אֹומר - ְִִִִִֵֶֶֶַַָָימים

הּגׁשמים. ימֹות ּכל והֹול ּומתּפּלל עצרת, ׁשמיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשל
.ÁÈ האל' ׁשליׁשית ּבברכה חֹותם - ּכּלּה הּׁשנה ְְִִִֵֵַָָָָָָָֻּכל

צדקה  אֹוהב מל' עׂשרה, אחת ּובברּכת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּקדֹוׁש';
יֹום  מֹוצאי עד הּׁשנה ׁשּמראׁש הּימים ּובעׂשרת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּומׁשּפט'.
ּובאחת  הּקדֹוׁש'; הּמל' ּבׁשליׁשית חֹותם - ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָהּכּפּורים

הּמׁשּפט'. הּמל' ְְִֵֶֶֶַַָעׂשרה,
.ËÈ ּבברכה להֹוסיף אּלּו ימים ּבעׂשרה ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָיׁש

הרחמן'; אב כמֹו 'מי ּובּׁשנּיה, לחּיים'; 'זכרנּו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָראׁשֹונה
'רחמי 'זכר עׂשרה, ׁשמֹונה ּבברּכת ּומֹוסיפין ּומֹוסיפין ; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַֹ

ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש וכן חּיים'. 'ּובספר אחרֹונה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבברכה
ּתן  'ּובכן ׁשליׁשית, ּבברכה אּלּו ימים ּבעׂשרת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלהֹוסיף
ּפׁשּוט  מנהג הּכּפּורים, ּוביֹום הּׁשנה ּבראׁש אבל ;'ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹּפחּד

.'ּפחּד ּתן 'ּובכן ּבּׁשליׁשית להֹוסיף ְְְְְִִִֵֵַַהּוא

ג  ¤¤ּפרק
הנץ ‡. עם להתּפּלל ׁשּיתחיל מצותּה, - הּׁשחר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּתפּלת

הּיֹום. ׁשליׁש ׁשהּוא רביעית, ׁשעה סֹוף עד ּוזמּנּה, ְְְִִִֶַַַַַָָָָהחּמה;
הּיֹום  חצי עד ׁשעֹות ארּבע אחר והתּפּלל טעה אֹו עבר ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָואם
ּתפּלה  חֹובת ידי יצא לא אבל ּתפּלה, חֹובת ידי יצא -ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹ
מצוה  ּכ הּתֹורה, מן ּתפּלה ׁשּמצות ׁשּכׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבזמּנּה:
חכמים  לנּו ׁשּתּקנּו ּבזמּנּה אֹותּה להתּפּלל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּדבריהן

ְִִּונביאים.
ּבין ·. ׁשל ּתמיד זמן ּכנגד הּמנחה, ׁשּתפּלת אמרנּו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכבר

יֹום  ּבכל קרב הּתמיד ׁשהיה ּולפי זמּנּה. ּתּקנּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהערּבים
ּומחצה  והיא ּבתׁשע ּומחצה, ׁשעֹות מּתׁשע זמּנּה ּתּקנּו - ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

להיֹות  ׁשחל הּפסח ׁשּבערב ּולפי קטּנה'. 'מנחה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנקראת
אמרּו - ּומחצה ּבׁשׁש הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו ׁשּבת, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבערב
- זה זמן ּומּׁשהּגיע יצא; ּומחצה, ׁשׁש מאחר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּמתּפּלל

ּגדֹולה'. 'מנחה הּנקראת היא וזֹו חּיּובּה, ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּגיע
והאחת ‚. ּוקטּנה, ּגדֹולה להתּפּלל הרּבה אנׁשים ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָנהגּו

רׁשּות רׁשּות  להתּפּלל ראּוי ׁשאין ּגאֹונים, מקצת והֹורּו . ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָ
ׁשאינֹו ּדבר ּכנגד ׁשהיא מּפני נֹותן, הּדין וכן הּגדֹולה; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא
יתּפּלל  לא חֹובה, הּגדֹולה התּפּלל ואם יֹום. ּבכל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹּתדיר

רׁשּות. אּלא ְְֶַַָָהּקטּנה
ּומחצה „. ׁשעֹות מּׁשׁש ּגדֹולה, מנחה ׁשּזמן למדּת, ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָהא

ּומחצה  ּתׁשע עד עד ּומחצה מּתׁשע קטּנה, מנחה ּוזמן . ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
עד  אֹותּה להתּפּלל לֹו ויׁש ּורביע; ׁשעה הּיֹום מן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּיּׁשאר

החּמה. ְִֶַַַָׁשּתׁשקע
הּׁשחר ‰. ּתפּלת אחר זמּנּה - הּמּוספין ׁשבע ּתפּלת עד , ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָ
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ּפי  על אף - ׁשעֹות ׁשבע אחר והּמתּפּלל ּבּיֹום; ְְִִֵֶַַַַַַַַָָׁשעֹות
הּיֹום. ּכל ׁשּזמּנּה מּפני חֹובתֹו; ידי יצא - ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּפׁשע

.Â הּמתּפּלל - חֹובה ׁשאינּה ּפי על אף - הערב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּתפּלת
עּמּוד  ׁשּיעלה עד הּלילה מּתחּלת להתּפּלל לֹו יׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאֹותּה,

לׁשקיעת הּׁשחר  סמּו אֹותּה ׁשּיׁשלים ּכדי - נעילה ּתפּלת . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ַַָהחּמה.

.Ê וחֹוזר חֹובתֹו, ידי יצא לא - זמּנּה קדם ּתפּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּמתּפּלל
ּבׁשעת  ׁשחרית ּתפּלת התּפּלל ואם ּבזמּנּה. אֹותּה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָּומתּפּלל

יצא. - הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה אחר להתּפּלל הּדחק, לֹו ויׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשּתׁשקע  קדם ׁשּבת ּבערב ׁשּבת, לילי ׁשל ערבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתפּלת
לפי  ּבׁשּבת. ׁשּבת, מֹוצאי ׁשל ערבית מתּפּלל וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהחּמה;
ּובלבד  ּבזמּנּה; מדקּדקין אין רׁשּות, ערבית ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָׁשּתפּלת

הּכֹוכבים. צאת אחר ּבעֹונתּה, ׁשמע קרּית ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּיקרא
.Á- ּבמזיד - התּפּלל ולא ּתפּלה, זמן עליו ׁשעבר מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכל

אֹו אנּוס ׁשהיה אֹו ּבׁשֹוגג, מׁשּלם; ואינֹו ּתּקנה, לֹו ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָאין
לּה הּסמּוכה ּתפּלה ּבזמן ּתפּלה, אֹותּה מׁשּלם - ,טרּוד ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
הּתׁשלּומין. את מתּפּלל ואחריה אחרֹונה, ּתפּלה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּומקּדים

.Ë הּיֹום חצי ׁשעבר עד ׁשחרית התּפּלל ולא טעה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכיצד?
והּׁשנּיה  מנחה, ּתפּלת הראׁשֹונה ׁשּתים; מנחה יתּפּלל -ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
ׁשּׁשקעה  עד מנחה התּפּלל ולא טעה ׁשחרית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
ּוׁשנּיה  ערבית, הראׁשֹונה ׁשּתים; ערבית מתּפּלל - ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשמׁש
עּמּוד  ׁשעלה עד ערבית התּפּלל ולא טעה מנחה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
ּוׁשנּיה  ׁשחרית, ראׁשֹונה ׁשּתים; ׁשחרית מתּפּלל - ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָהּׁשחר

ערבית  .ּתׁשלּומי ְְִֵַַ
.Èלּה הּסמּוכה ּתפּלה ולא זֹו, ּתפּלה לא התּפּלל ולא ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹטעה

ולא  טעה ּכיצד? ּבלבד. אחרֹונה אּלא מׁשּלם אינֹו -ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשּתים; ערבית מתּפּלל - מנחה ולא ׁשחרית לא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָֹֹהתּפּלל
ׁשחרית  אבל מנחה; ּתׁשלּומי והאחרֹונה ערבית, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָראׁשֹונה
ּתפּלֹות  ּבׁשאר וכן זמּנּה. עבר ׁשּכבר ּתׁשלּומין, לּה אין -. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

.‡Èהיּו- מּוספין וׁשל מנחה ׁשל ּתפּלֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ
ׁשהֹורה  מי ויׁש מּוספין. ׁשל ּכ ואחר מנחה, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמתּפּלל

יטעּו ׁשּלא ּכדי ּבצּבּור, ּכן עֹוׂשין שכך ׁשאין [יחשבו ְְְִִִֵֵֵֶֶֹ
.הסדר]

ד  ¤¤ּפרק
ׁשהּגיע‡. ּפי על אף הּתפּלה, את מעּכבין ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָחמּׁשה

הּתפּלה, מקֹום וטהרת הערוה, וכּסּוי הּידים, טהרת - ְְְְְְֳֳִִִֶַַַַַַָָָָָָָזמּנּה
החֹופזין הּלב.[ממהרים]ּודברים וכּונת אֹותֹו, ְְְִִֵַַַַָָ

הּפרק ·. עד ּבמים ידיו רֹוחץ ּכיצד? הּידים [חיבור טהרת ְֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לזרוע] היד והּגיעכף ,ּבּדר מהּל היה יתּפּלל. ּכ ואחר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

הּמים  ּובין ּבינֹו היה אם - מים לֹו היה ולא הּתפּלה, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹזמן
מקֹום  עד הֹול - אּמה אלפים ׁשמֹונת ׁשהם מילין, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָארּבעה
יֹותר  הּמים ּובין ּבינֹו היה יתּפּלל; ּכ ואחר ורֹוחץ, ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּמים

ּבצרֹור ידיו מקּנח - ּבקֹורה[אבן]מּכן אֹו ּבעפר ,[קרש]אֹו ְְְְִִֵֵַַָָָָָ
ְִֵַּומתּפּלל.

הּמים ‚. מקֹום היה אם אבל לפניו; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּבּמה
א  לאחריו לחזר אֹותֹו מחּיבין אין מיל.לאחריו, עד ּלא ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹ

לחזר  חּיב אינֹו מּמיל, יֹותר הּמים מן עבר אם אּלא אבל , ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
מטהר  ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ּבּמה ּומתּפּלל. ידיו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמקּנח
מּתפּלת  חּוץ ּתפּלֹות, ּבׁשאר ּבלבד? ידיו אּלא ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָלתפּלה
ּכ ואחר ורגליו, ידיו ּפניו רֹוחץ - ׁשחרית אבל ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָׁשחרית;
ּבלבד, ידיו מקּנח - הּמים מן רחֹוק היה ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָיתּפּלל.

ְִֵַּומתּפּלל.
ּכטהֹורין,„. ּבלבד ידיהן רֹוחצין - הּטמאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּכל

ולעלֹות ּומתּפללין  לטּבל להן ׁשאפׁשר ּפי על אף ; ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ּתּקן  ׁשעזרא ּבארנּו, ּוכבר מעּכבת. הּטבילה אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּטמאתן,
ּובית  ׁשּיטּבל. עד ּתֹורה, ּדברי ּבלבד קרי ּבעל יקרא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
יתּפּלל  ׁשּלא לתפּלה, אף התקינּו ּכן, אחרי ׁשעמדּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּדין
נגעּו וטהרה טמאה מּפני ולא ׁשּיטּבל. עד ּבלבד, קרי ְְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻּבעל
אצל  מצּויין חכמים ּתלמידי יהיּו ׁשּלא ּכדי אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבּה,
קרי  לבעל טבילה ּתּקנּו זה ּומּפני ּכתרנגֹולין; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָנׁשֹותיהן

הּטמאין. מּכלל והֹוציאּוהּו ְְְְִִִֵַַַלבּדֹו,
ׁשראה ‰. זב ׁשאפּלּו זֹו, ּתּקנה ּבזמן אֹומרין היּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלפיכ

נּדה, ׁשראת והּמׁשּמׁשת זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ונּדה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָקרי
אף  הּקרי, מּפני לתפּלה וכן ׁשמע לקרּית טבילה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָצריכין
מּפני  זֹו טבילה ׁשאין נֹותן, הּדין וכן טמאין. ׁשהן ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעל
אצל  מצּויין יהיּו ׁשּלא הּגזרה, מּפני אּלא ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּטהרה,

ּתמיד  לפי נׁשֹותיהן ּתפּלה, ׁשל זֹו ּתּקנה ּגם ּבטלה ּוכבר . ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבּה. לעמד ּבּצּבּור ּכח היה ולא יׂשראל, ּבכל ּפׁשטה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלא

.Âּובׁשנער ּבספרד ּפׁשּוט קרי [בבל]מנהג ּבעל ׁשאין , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבמים ּבׂשרֹו ּכל רֹוחץ ׁשהּוא עד קבין]מתּפּלל ,[בתשעה ְְְִִֵֵֶַַַָָ

ּדברים  ּבּמה יׂשראל". ,אלהי לקראת "הּכֹון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹמּׁשּום
קרי  ׁשראה חֹולה אבל ׁשּבעל; חֹולה אֹו ּבבריא ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָאמּורים?

מנהג ּבזה ואין הרחיצה, מן ּפטּור - וכן [לרחוץ]לאנסֹו . ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
מנהג, ּבהן אין זרע, ׁשכבת ׁשּפלטה ונּדה קרי ׁשראה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָזב

ּומתּפללין. ידיהן, ורֹוחצין עצמן מקּנחין ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָאּלא
.Êּכדר ערותֹו ׁשּכּסה ּפי על אף ּכיצד? הערוה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכּסּוי

לּבֹו את ׁשּיכּסה עד יתּפּלל, לא ׁשמע, לקרּית ;ׁשּמכּסה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
הֹואיל  יכּסה, ּבּמה לֹו ואין ׁשּנאנס אֹו לּבֹו, ּכּסה לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹואם

יעׂשה. לא ּולכּתחּלה יצא; והתּפּלל, ערותֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכּסה
.Á ּבמקֹום יתּפּלל לא ּכיצד? הּתפּלה מקֹום ְְְְֳִִִֵֵַַַַָָֹטהרת

ּבאׁשּפה,הּטּנֹופֹות  ולא הּכּסא, ּבבית ולא ּבמרחץ, ולא , ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
ׁשל  ּכללֹו ׁשּיבּדקּנּו. עד טהרה ּבחזקת ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹולא
מתּפללין  אין ׁשמע, קרּית ּבֹו קֹורין ׁשאין מקֹום ּכל - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּדבר
הּמת  ּומן רע וריח רגלים ּומי מּצֹואה ׁשּמרחיקין ּוכׁשם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּבֹו.

לתפּלה. מרחיקין ּכ - ׁשמע לקרּית הערוה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּומראּית
.Ë מּפני וחטא הֹואיל - ּבמקֹומֹו צֹואה ּומצא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהּמתּפּלל

טהֹור  ּבמקֹום ּומתּפּלל חֹוזר התּפּלל, ׁשּלא עד ּבדק .ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
להּל יכֹול אם - ּכנגּדֹו צֹואה וראה ּבתפּלה, עֹומד ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה

ׁשּיזרקּנה ּכדי ישאירנה]לפניו ארּבע [כלומר: לאחריו ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ
יסּלקּנה לאו, ואם ;יהּל ילך]אּמֹות, אינֹו[- ואם לצדדין; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
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ׁשּיׁש ּבבית מתּפללין היּו לא החכמים ּגדֹולי יפסיק. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹיכֹול,
עּפּוׁשֹו ּבעת מּוריס ּבֹו ׁשּיׁש ּבבית ולא ׁשכר, דגים ּבֹו [ציר ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

טהֹור.שהתעפש] ׁשהּמקֹום ּפי על אף רע, ׁשריחֹו מּפני ,ְִִֵֵֶֶַַַַָָ
.È,לנקביו צרי היה ׁשאם ּכיצד? אֹותֹו החֹופזין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּדברים

יתּפּלל  ּתֹועבה,לא ּתפּלתֹו - והתּפּלל לנקביו הּצרי וכל . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹ
להעמיד  יכֹול ואם צרכיו. ׁשּיעׂשה אחר ּומתּפּלל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוחֹוזר
לכּתחּלה  כן, ּפי על ואף ּתפּלה; ּתפּלתֹו ּפרסה, ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָעצמֹו

יפה  יפה עצמֹו ׁשּיבּדק עד יתּפּלל, ויסיר לא נקביו, ויפקד , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
הגרון]ּכיחֹו הפה]וניעֹו[רוק -[רוק הּטֹורדֹו ּדבר וכל ְְְִִַָָָ

יתּפּלל. ּכ ְְִֵַַַָואחר
.‡È הרי לרצֹונֹו, אם - ּבתפּלתֹו ונתעּטׁש ּופהק ׁשּגהק ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָמי

אין  לאנסֹו, ּובאּו ׁשּיתּפּלל קדם ּגּופֹו ּבדק ואם מגּנה; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻזה
אֹו ּבטּליתֹו מבליעֹו ּבתפּלתֹו, רק לֹו נזּדּמן ּכלּום. ְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹּבכ
ּכדי  לאחֹוריו, ּבידֹו זֹורקֹו ,ּבכ מצטער היה ואם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּבבגדֹו;

טרּוד  ונמצא ּבּתפּלה, יצטער מּלמּטה ׁשּלא רּוח מּמּנּו יצא . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּתכלה  עד ׁשֹותק - לדעּתֹו ׁשּלא ּבּתפּלה עֹומד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּכׁשהּוא

לתפּלתֹו. וחֹוזר ְְִִֵַָָהרּוח,
.·È יכֹול ואינֹו הרּבה ונצטער מּלמּטה, רּוח להֹוציא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָּבּקׁש

עד  ּוממּתין אּמֹות, ארּבע לאחֹוריו מהּל - עצמֹו ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַַָלהעמיד
נקבים  יצרּתנּו העֹולמים, 'רּבֹון ואֹומר: הרּוח, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּתכלה
חרּפתנּו לפני וידּוע ּגלּוי - חלּולים וחלּולים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָנקבים
ּבמֹותנּו' ורּמה ּתֹולעה ּבחּיינּו, ּוכלּמה חרּפה ;ּוכלּמתנּו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ּומתּפּלל. למקֹומֹו, ְְְִִֵֵַוחֹוזר
.‚È ממּתין - ּברּכיו על רגליו מי ונטפּו ּבּתפּלה, עֹומד ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהיה

הּמים  ׁשּיכלה ּכדי עד ׁשהה ואם ׁשּפסק; לּמקֹום וחֹוזר , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לראׁש. חֹוזר הּתפּלה, ּכל את ְְְִִֵֶַָָֹֹלגמר

.„È,אּמֹות ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה - מים הּמׁשּתין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַוכן
ארּבע  הּלּו ּכדי ׁשֹוהה ׁשהתּפּלל, ּומי מתּפּלל; ּכ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָואחר

מּפיו  ּתפּלה ּדברי ׁשּיפסק ּכדי מׁשּתין, ּכ ואחר .אּמֹות, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
.ÂËאינּה ּבכ ּונה, ׁשאינּה ּתפּלה ּכל ּכיצד? הּלב ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכּונת

ּבכּונה  ּומתּפּלל חֹוזר ּכּונה, ּבלא התּפּלל ואם מצא ּתפּלה; . ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ
עד  להתּפּלל, לֹו אסּור - טרּוד ולּבֹו מׁשּבׁשת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻּדעּתֹו
מצר  אֹו עיף והּוא ,הּדר מן הּבא ,לפיכ ּדעּתֹו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתתיּׁשב

אמרּו[מצטער] ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד להתּפּלל, לֹו אסּור -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
ּכ ואחר ּדעּתֹו, ותתקרר ׁשּינּוח עד ימים, ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹחכמים:

ְִֵַיתּפּלל.
.ÊË ויראה הּמחׁשבֹות, מּכל לּבֹו ׁשּיפּנה הּכּונה? היא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכיצד

ליׁשב  צרי ,לפיכ הּׁשכינה; לפני עֹומד הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָעצמֹו
יתּפּלל  ּכ ואחר לּבֹו, את לכּון ּכדי הּתפּלה, קדם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמעט
נֹוׂשא  ׁשהיה ּכמי ּתפּלתֹו יעׂשה ולא ּובתחנּונים. ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבנחת
אחר  מעט ליׁשב צרי ,לפיכ לֹו; והֹול מׁשליכֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָמּׂשאֹוי,
ׁשֹוהין  היּו הראׁשֹונים חסידים יּפטר. ּכ ואחר ְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָהּתפּלה,
ּבּתפּלה  ּומאריכין הּתפּלה, אחר וׁשעה הּתפּלה, קדם ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשעה

ָָׁשעה.
.ÊÈ,התּפּלל ואם ּכּונה; לֹו ׁשאין מּפני יתּפּלל, אל - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּכֹור

ּכׁשּיתרֹונן  ּומתּפּלל חֹוזר ,לפיכ - ּתֹועבה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּתפּלתֹו
ׁשתּוימּׁשכרּותֹו שיכור]. ואם [שאינו יתּפּלל; אל - ְְְִִִִֵַַָ

הּוא  זה ואי ׁשּכֹור, הּוא זה אי ּתפּלה. ּתפּלתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָהתּפּלל,
וׁשתּוי, ;הּמל ּבפני לדּבר יכֹול ׁשאינֹו זה ׁשּכֹור, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשתּוי?
כן, ּפי על אף מׁשּתּבׁש. ואינֹו הּמל ּבפני לדּבר ׁשּיכֹול ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָזה
יינֹו ׁשּיסיר עד יתּפּלל, לא - יין רביעית וׁשתה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהֹואיל

ֵָָמעליו.
.ÁÈמּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא להתּפּלל עֹומדין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵַֹֹוכן

ׂשיחה  מּתֹו ולא ראׁש, ולא קּלּות מריבה, מּתֹו ולא , ְְְְִִִִַָָֹֹֹֹ
הלכה, ּדין מּתֹו ולא ּתֹורה. ּדברי מּתֹו אּלא - ּכעס ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹמּתֹו
טרּוד  לּבֹו יהא ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ּדברי ׁשהם ּפי על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף
ּכגֹון  עּיּון, ּבּה ׁשאין ּתֹורה ּדברי מּתֹו אּלא - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּבהלכה

ּפסּוקֹות. ְֲָהלכֹות
.ËÈּפרקים ׁשל תדירים]ּתפּלֹות ואינם לעיתים ּכגֹון [שהם , ְְְִִֶָ

הּמֹו ּותפּלת חדׁש, ראׁש מּוסף להסּדיר ּתפּלת צרי - עדֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹֹ
| ּבּה. יּכׁשל ׁשּלא ּכדי ּומתּפּלל, עֹומד ּכ ואחר היה ּתפּלתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ולסטים, חּיֹות ּגדּודי ּבמקֹום ּכגֹון סּכנה, ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָמהּל
'צרכי  היא: וזֹו אחת, ּברכה מתּפּלל - הּתפּלה זמן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָוהּגיע
ה' מּלפני רצֹון יהי קצרה; ודעּתם מרּבין, יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻעּמ
ּגוּיה  ּולכל ּפרנסתֹו, ּכדי ואחד אחד לכל ׁשּתּתן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאלהינּו,
ה', אּתה ּברּו עׂשה; ּבעיני והּטֹוב מחסֹורּה, ּדי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּוגוּיה
ואם  ;ּבּדר מהּל ּכׁשהּוא אֹותּה, ּומתּפּלל הּתפּלה'. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשֹומע
ּדעּתֹו ותתקרר ליּׁשּוב, מּגיע ּוכׁשהּוא עֹומד. לעמד, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹיכֹול

ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ּכּתּקנה, ּתפּלה ּומתּפּלל חֹוזר -ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ה'תשע"ד  א' אדר א' קודש שבת יום
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ולעׂשֹותן;‡. ּבהן להּזהר הּמתּפּלל צרי ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשמֹונה

אינן  - אֹותן עׂשה ולא ׁשעבר אֹו נאנס, אֹו ּדחּוק, היה ְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָָֹואם
הּגּוף, ותּקּון הּמקּדׁש, ונכח עמידה, הן: ואּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹמעּכבין.
והּכריעה, הּקֹול, והׁשוית הּמקֹום, ותּקּון הּמלּבּוׁש, ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָותּקּון

ְְֲִַַָָוההׁשּתחויה.
מעּמד ·. אּלא מתּפללין אין ּכיצד? יֹוׁשב עמידה היה . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

יׁשב  לאו, ואם יעמד; לעמד, יכֹול אם - ּבעגלה אֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּבספינה
- צּדֹו על ׁשֹוכב אפּלּו מתּפּלל, חֹולה ויתּפּלל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַּבמקֹומֹו
הן  הרי והרעב, הּצמא ּכן ּדעּתֹו. את לכ ּון ׁשּיכֹול ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהּוא,
יתּפּלל; ּדעּתֹו, את לכּון יכלת ּבֹו יׁש אם - חֹולים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹּבכלל
על  רֹוכב היה ויׁשּתה. ׁשּיאכל עד יתּפּלל אל לאו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹואם
לא  ּבהמּתֹו, את ׁשּיאחז מי לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּבהמה
מיּׁשבת  ּדעּתֹו ׁשּתהא ּכדי ּומתּפּלל, ּבמקֹומֹו יׁשב אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻירד,

ָָעליו.
מחזיר ‚. לארץ, ּבחּוצה עֹומד היה ּכיצד? הּמקּדׁש ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹנכח

מכּון  ּבארץ, עֹומד היה ּומתּפּלל; יׂשראל ארץ נכח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּפניו
ּכנגד  ּפניו מכּון ּבירּוׁשלים, עֹומד היה ירּוׁשלים; ּכנגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּפניו
קדׁש ּבית ּכנגד ּפניו מכּון ּבּמקּדׁש, עֹומד היה  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמקּדׁש;
הרּוחֹות, את לכּון יכֹול ׁשאינֹו ּומי סּומה, ְֳִִֵֵֶֶַַָָָָהּקדׁשים.

ויתּפּלל. הּׁשכינה, ּכנגד לּבֹו יכּון - ּבספינה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהמהּל
לכּון „. צרי ּבתפּלה, עֹומד ּכׁשהּוא ּכיצד? הּגּוף ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּתּקּון
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ּפי  על אף - ׁשעֹות ׁשבע אחר והּמתּפּלל ּבּיֹום; ְְִִֵֶַַַַַַַַָָׁשעֹות
הּיֹום. ּכל ׁשּזמּנּה מּפני חֹובתֹו; ידי יצא - ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּפׁשע

.Â הּמתּפּלל - חֹובה ׁשאינּה ּפי על אף - הערב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּתפּלת
עּמּוד  ׁשּיעלה עד הּלילה מּתחּלת להתּפּלל לֹו יׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאֹותּה,

לׁשקיעת הּׁשחר  סמּו אֹותּה ׁשּיׁשלים ּכדי - נעילה ּתפּלת . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ַַָהחּמה.

.Ê וחֹוזר חֹובתֹו, ידי יצא לא - זמּנּה קדם ּתפּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּמתּפּלל
ּבׁשעת  ׁשחרית ּתפּלת התּפּלל ואם ּבזמּנּה. אֹותּה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָּומתּפּלל

יצא. - הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה אחר להתּפּלל הּדחק, לֹו ויׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשּתׁשקע  קדם ׁשּבת ּבערב ׁשּבת, לילי ׁשל ערבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתפּלת
לפי  ּבׁשּבת. ׁשּבת, מֹוצאי ׁשל ערבית מתּפּלל וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהחּמה;
ּובלבד  ּבזמּנּה; מדקּדקין אין רׁשּות, ערבית ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָׁשּתפּלת

הּכֹוכבים. צאת אחר ּבעֹונתּה, ׁשמע קרּית ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּיקרא
.Á- ּבמזיד - התּפּלל ולא ּתפּלה, זמן עליו ׁשעבר מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכל

אֹו אנּוס ׁשהיה אֹו ּבׁשֹוגג, מׁשּלם; ואינֹו ּתּקנה, לֹו ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָאין
לּה הּסמּוכה ּתפּלה ּבזמן ּתפּלה, אֹותּה מׁשּלם - ,טרּוד ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
הּתׁשלּומין. את מתּפּלל ואחריה אחרֹונה, ּתפּלה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּומקּדים

.Ë הּיֹום חצי ׁשעבר עד ׁשחרית התּפּלל ולא טעה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכיצד?
והּׁשנּיה  מנחה, ּתפּלת הראׁשֹונה ׁשּתים; מנחה יתּפּלל -ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
ׁשּׁשקעה  עד מנחה התּפּלל ולא טעה ׁשחרית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
ּוׁשנּיה  ערבית, הראׁשֹונה ׁשּתים; ערבית מתּפּלל - ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשמׁש
עּמּוד  ׁשעלה עד ערבית התּפּלל ולא טעה מנחה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
ּוׁשנּיה  ׁשחרית, ראׁשֹונה ׁשּתים; ׁשחרית מתּפּלל - ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָהּׁשחר

ערבית  .ּתׁשלּומי ְְִֵַַ
.Èלּה הּסמּוכה ּתפּלה ולא זֹו, ּתפּלה לא התּפּלל ולא ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹטעה

ולא  טעה ּכיצד? ּבלבד. אחרֹונה אּלא מׁשּלם אינֹו -ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשּתים; ערבית מתּפּלל - מנחה ולא ׁשחרית לא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָֹֹהתּפּלל
ׁשחרית  אבל מנחה; ּתׁשלּומי והאחרֹונה ערבית, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָראׁשֹונה
ּתפּלֹות  ּבׁשאר וכן זמּנּה. עבר ׁשּכבר ּתׁשלּומין, לּה אין -. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

.‡Èהיּו- מּוספין וׁשל מנחה ׁשל ּתפּלֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ
ׁשהֹורה  מי ויׁש מּוספין. ׁשל ּכ ואחר מנחה, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמתּפּלל

יטעּו ׁשּלא ּכדי ּבצּבּור, ּכן עֹוׂשין שכך ׁשאין [יחשבו ְְְִִִֵֵֵֶֶֹ
.הסדר]
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ׁשהּגיע‡. ּפי על אף הּתפּלה, את מעּכבין ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָחמּׁשה

הּתפּלה, מקֹום וטהרת הערוה, וכּסּוי הּידים, טהרת - ְְְְְְֳֳִִִֶַַַַַַָָָָָָָזמּנּה
החֹופזין הּלב.[ממהרים]ּודברים וכּונת אֹותֹו, ְְְִִֵַַַַָָ

הּפרק ·. עד ּבמים ידיו רֹוחץ ּכיצד? הּידים [חיבור טהרת ְֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לזרוע] היד והּגיעכף ,ּבּדר מהּל היה יתּפּלל. ּכ ואחר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

הּמים  ּובין ּבינֹו היה אם - מים לֹו היה ולא הּתפּלה, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹזמן
מקֹום  עד הֹול - אּמה אלפים ׁשמֹונת ׁשהם מילין, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָארּבעה
יֹותר  הּמים ּובין ּבינֹו היה יתּפּלל; ּכ ואחר ורֹוחץ, ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּמים

ּבצרֹור ידיו מקּנח - ּבקֹורה[אבן]מּכן אֹו ּבעפר ,[קרש]אֹו ְְְְִִֵֵַַָָָָָ
ְִֵַּומתּפּלל.

הּמים ‚. מקֹום היה אם אבל לפניו; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּבּמה
א  לאחריו לחזר אֹותֹו מחּיבין אין מיל.לאחריו, עד ּלא ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹ

לחזר  חּיב אינֹו מּמיל, יֹותר הּמים מן עבר אם אּלא אבל , ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
מטהר  ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ּבּמה ּומתּפּלל. ידיו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמקּנח
מּתפּלת  חּוץ ּתפּלֹות, ּבׁשאר ּבלבד? ידיו אּלא ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָלתפּלה
ּכ ואחר ורגליו, ידיו ּפניו רֹוחץ - ׁשחרית אבל ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָׁשחרית;
ּבלבד, ידיו מקּנח - הּמים מן רחֹוק היה ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָיתּפּלל.

ְִֵַּומתּפּלל.
ּכטהֹורין,„. ּבלבד ידיהן רֹוחצין - הּטמאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּכל

ולעלֹות ּומתּפללין  לטּבל להן ׁשאפׁשר ּפי על אף ; ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ּתּקן  ׁשעזרא ּבארנּו, ּוכבר מעּכבת. הּטבילה אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּטמאתן,
ּובית  ׁשּיטּבל. עד ּתֹורה, ּדברי ּבלבד קרי ּבעל יקרא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
יתּפּלל  ׁשּלא לתפּלה, אף התקינּו ּכן, אחרי ׁשעמדּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּדין
נגעּו וטהרה טמאה מּפני ולא ׁשּיטּבל. עד ּבלבד, קרי ְְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻּבעל
אצל  מצּויין חכמים ּתלמידי יהיּו ׁשּלא ּכדי אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבּה,
קרי  לבעל טבילה ּתּקנּו זה ּומּפני ּכתרנגֹולין; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָנׁשֹותיהן

הּטמאין. מּכלל והֹוציאּוהּו ְְְְִִִֵַַַלבּדֹו,
ׁשראה ‰. זב ׁשאפּלּו זֹו, ּתּקנה ּבזמן אֹומרין היּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלפיכ

נּדה, ׁשראת והּמׁשּמׁשת זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ונּדה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָקרי
אף  הּקרי, מּפני לתפּלה וכן ׁשמע לקרּית טבילה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָצריכין
מּפני  זֹו טבילה ׁשאין נֹותן, הּדין וכן טמאין. ׁשהן ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעל
אצל  מצּויין יהיּו ׁשּלא הּגזרה, מּפני אּלא ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּטהרה,

ּתמיד  לפי נׁשֹותיהן ּתפּלה, ׁשל זֹו ּתּקנה ּגם ּבטלה ּוכבר . ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבּה. לעמד ּבּצּבּור ּכח היה ולא יׂשראל, ּבכל ּפׁשטה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלא

.Âּובׁשנער ּבספרד ּפׁשּוט קרי [בבל]מנהג ּבעל ׁשאין , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבמים ּבׂשרֹו ּכל רֹוחץ ׁשהּוא עד קבין]מתּפּלל ,[בתשעה ְְְִִֵֵֶַַַָָ

ּדברים  ּבּמה יׂשראל". ,אלהי לקראת "הּכֹון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹמּׁשּום
קרי  ׁשראה חֹולה אבל ׁשּבעל; חֹולה אֹו ּבבריא ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָאמּורים?

מנהג ּבזה ואין הרחיצה, מן ּפטּור - וכן [לרחוץ]לאנסֹו . ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
מנהג, ּבהן אין זרע, ׁשכבת ׁשּפלטה ונּדה קרי ׁשראה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָזב

ּומתּפללין. ידיהן, ורֹוחצין עצמן מקּנחין ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָאּלא
.Êּכדר ערותֹו ׁשּכּסה ּפי על אף ּכיצד? הערוה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכּסּוי

לּבֹו את ׁשּיכּסה עד יתּפּלל, לא ׁשמע, לקרּית ;ׁשּמכּסה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
הֹואיל  יכּסה, ּבּמה לֹו ואין ׁשּנאנס אֹו לּבֹו, ּכּסה לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹואם

יעׂשה. לא ּולכּתחּלה יצא; והתּפּלל, ערותֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכּסה
.Á ּבמקֹום יתּפּלל לא ּכיצד? הּתפּלה מקֹום ְְְְֳִִִֵֵַַַַָָֹטהרת

ּבאׁשּפה,הּטּנֹופֹות  ולא הּכּסא, ּבבית ולא ּבמרחץ, ולא , ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
ׁשל  ּכללֹו ׁשּיבּדקּנּו. עד טהרה ּבחזקת ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹולא
מתּפללין  אין ׁשמע, קרּית ּבֹו קֹורין ׁשאין מקֹום ּכל - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּדבר
הּמת  ּומן רע וריח רגלים ּומי מּצֹואה ׁשּמרחיקין ּוכׁשם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּבֹו.

לתפּלה. מרחיקין ּכ - ׁשמע לקרּית הערוה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּומראּית
.Ë מּפני וחטא הֹואיל - ּבמקֹומֹו צֹואה ּומצא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהּמתּפּלל

טהֹור  ּבמקֹום ּומתּפּלל חֹוזר התּפּלל, ׁשּלא עד ּבדק .ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
להּל יכֹול אם - ּכנגּדֹו צֹואה וראה ּבתפּלה, עֹומד ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה

ׁשּיזרקּנה ּכדי ישאירנה]לפניו ארּבע [כלומר: לאחריו ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ
יסּלקּנה לאו, ואם ;יהּל ילך]אּמֹות, אינֹו[- ואם לצדדין; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

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

dlitz zekld - dad` xtq - '` xc` '` ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּיׁש ּבבית מתּפללין היּו לא החכמים ּגדֹולי יפסיק. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹיכֹול,
עּפּוׁשֹו ּבעת מּוריס ּבֹו ׁשּיׁש ּבבית ולא ׁשכר, דגים ּבֹו [ציר ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

טהֹור.שהתעפש] ׁשהּמקֹום ּפי על אף רע, ׁשריחֹו מּפני ,ְִִֵֵֶֶַַַַָָ
.È,לנקביו צרי היה ׁשאם ּכיצד? אֹותֹו החֹופזין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּדברים

יתּפּלל  ּתֹועבה,לא ּתפּלתֹו - והתּפּלל לנקביו הּצרי וכל . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹ
להעמיד  יכֹול ואם צרכיו. ׁשּיעׂשה אחר ּומתּפּלל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוחֹוזר
לכּתחּלה  כן, ּפי על ואף ּתפּלה; ּתפּלתֹו ּפרסה, ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָעצמֹו

יפה  יפה עצמֹו ׁשּיבּדק עד יתּפּלל, ויסיר לא נקביו, ויפקד , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
הגרון]ּכיחֹו הפה]וניעֹו[רוק -[רוק הּטֹורדֹו ּדבר וכל ְְְִִַָָָ

יתּפּלל. ּכ ְְִֵַַַָואחר
.‡È הרי לרצֹונֹו, אם - ּבתפּלתֹו ונתעּטׁש ּופהק ׁשּגהק ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָמי

אין  לאנסֹו, ּובאּו ׁשּיתּפּלל קדם ּגּופֹו ּבדק ואם מגּנה; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻזה
אֹו ּבטּליתֹו מבליעֹו ּבתפּלתֹו, רק לֹו נזּדּמן ּכלּום. ְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹּבכ
ּכדי  לאחֹוריו, ּבידֹו זֹורקֹו ,ּבכ מצטער היה ואם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּבבגדֹו;

טרּוד  ונמצא ּבּתפּלה, יצטער מּלמּטה ׁשּלא רּוח מּמּנּו יצא . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּתכלה  עד ׁשֹותק - לדעּתֹו ׁשּלא ּבּתפּלה עֹומד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּכׁשהּוא

לתפּלתֹו. וחֹוזר ְְִִֵַָָהרּוח,
.·È יכֹול ואינֹו הרּבה ונצטער מּלמּטה, רּוח להֹוציא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָּבּקׁש

עד  ּוממּתין אּמֹות, ארּבע לאחֹוריו מהּל - עצמֹו ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַַָלהעמיד
נקבים  יצרּתנּו העֹולמים, 'רּבֹון ואֹומר: הרּוח, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּתכלה
חרּפתנּו לפני וידּוע ּגלּוי - חלּולים וחלּולים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָנקבים
ּבמֹותנּו' ורּמה ּתֹולעה ּבחּיינּו, ּוכלּמה חרּפה ;ּוכלּמתנּו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ּומתּפּלל. למקֹומֹו, ְְְִִֵֵַוחֹוזר
.‚È ממּתין - ּברּכיו על רגליו מי ונטפּו ּבּתפּלה, עֹומד ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהיה

הּמים  ׁשּיכלה ּכדי עד ׁשהה ואם ׁשּפסק; לּמקֹום וחֹוזר , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לראׁש. חֹוזר הּתפּלה, ּכל את ְְְִִֵֶַָָֹֹלגמר

.„È,אּמֹות ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה - מים הּמׁשּתין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַוכן
ארּבע  הּלּו ּכדי ׁשֹוהה ׁשהתּפּלל, ּומי מתּפּלל; ּכ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָואחר

מּפיו  ּתפּלה ּדברי ׁשּיפסק ּכדי מׁשּתין, ּכ ואחר .אּמֹות, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
.ÂËאינּה ּבכ ּונה, ׁשאינּה ּתפּלה ּכל ּכיצד? הּלב ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכּונת

ּבכּונה  ּומתּפּלל חֹוזר ּכּונה, ּבלא התּפּלל ואם מצא ּתפּלה; . ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ
עד  להתּפּלל, לֹו אסּור - טרּוד ולּבֹו מׁשּבׁשת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻּדעּתֹו
מצר  אֹו עיף והּוא ,הּדר מן הּבא ,לפיכ ּדעּתֹו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתתיּׁשב

אמרּו[מצטער] ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד להתּפּלל, לֹו אסּור -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
ּכ ואחר ּדעּתֹו, ותתקרר ׁשּינּוח עד ימים, ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹחכמים:

ְִֵַיתּפּלל.
.ÊË ויראה הּמחׁשבֹות, מּכל לּבֹו ׁשּיפּנה הּכּונה? היא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכיצד

ליׁשב  צרי ,לפיכ הּׁשכינה; לפני עֹומד הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָעצמֹו
יתּפּלל  ּכ ואחר לּבֹו, את לכּון ּכדי הּתפּלה, קדם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמעט
נֹוׂשא  ׁשהיה ּכמי ּתפּלתֹו יעׂשה ולא ּובתחנּונים. ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבנחת
אחר  מעט ליׁשב צרי ,לפיכ לֹו; והֹול מׁשליכֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָמּׂשאֹוי,
ׁשֹוהין  היּו הראׁשֹונים חסידים יּפטר. ּכ ואחר ְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָהּתפּלה,
ּבּתפּלה  ּומאריכין הּתפּלה, אחר וׁשעה הּתפּלה, קדם ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשעה

ָָׁשעה.
.ÊÈ,התּפּלל ואם ּכּונה; לֹו ׁשאין מּפני יתּפּלל, אל - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּכֹור

ּכׁשּיתרֹונן  ּומתּפּלל חֹוזר ,לפיכ - ּתֹועבה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּתפּלתֹו
ׁשתּוימּׁשכרּותֹו שיכור]. ואם [שאינו יתּפּלל; אל - ְְְִִִִֵַַָ

הּוא  זה ואי ׁשּכֹור, הּוא זה אי ּתפּלה. ּתפּלתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָהתּפּלל,
וׁשתּוי, ;הּמל ּבפני לדּבר יכֹול ׁשאינֹו זה ׁשּכֹור, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשתּוי?
כן, ּפי על אף מׁשּתּבׁש. ואינֹו הּמל ּבפני לדּבר ׁשּיכֹול ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָזה
יינֹו ׁשּיסיר עד יתּפּלל, לא - יין רביעית וׁשתה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהֹואיל

ֵָָמעליו.
.ÁÈמּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא להתּפּלל עֹומדין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵַֹֹוכן

ׂשיחה  מּתֹו ולא ראׁש, ולא קּלּות מריבה, מּתֹו ולא , ְְְְִִִִַָָֹֹֹֹ
הלכה, ּדין מּתֹו ולא ּתֹורה. ּדברי מּתֹו אּלא - ּכעס ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹמּתֹו
טרּוד  לּבֹו יהא ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ּדברי ׁשהם ּפי על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף
ּכגֹון  עּיּון, ּבּה ׁשאין ּתֹורה ּדברי מּתֹו אּלא - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּבהלכה

ּפסּוקֹות. ְֲָהלכֹות
.ËÈּפרקים ׁשל תדירים]ּתפּלֹות ואינם לעיתים ּכגֹון [שהם , ְְְִִֶָ

הּמֹו ּותפּלת חדׁש, ראׁש מּוסף להסּדיר ּתפּלת צרי - עדֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹֹ
| ּבּה. יּכׁשל ׁשּלא ּכדי ּומתּפּלל, עֹומד ּכ ואחר היה ּתפּלתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ולסטים, חּיֹות ּגדּודי ּבמקֹום ּכגֹון סּכנה, ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָמהּל
'צרכי  היא: וזֹו אחת, ּברכה מתּפּלל - הּתפּלה זמן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָוהּגיע
ה' מּלפני רצֹון יהי קצרה; ודעּתם מרּבין, יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻעּמ
ּגוּיה  ּולכל ּפרנסתֹו, ּכדי ואחד אחד לכל ׁשּתּתן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאלהינּו,
ה', אּתה ּברּו עׂשה; ּבעיני והּטֹוב מחסֹורּה, ּדי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּוגוּיה
ואם  ;ּבּדר מהּל ּכׁשהּוא אֹותּה, ּומתּפּלל הּתפּלה'. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשֹומע
ּדעּתֹו ותתקרר ליּׁשּוב, מּגיע ּוכׁשהּוא עֹומד. לעמד, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹיכֹול

ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ּכּתּקנה, ּתפּלה ּומתּפּלל חֹוזר -ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ה'תשע"ד  א' אדר א' קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
ולעׂשֹותן;‡. ּבהן להּזהר הּמתּפּלל צרי ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשמֹונה

אינן  - אֹותן עׂשה ולא ׁשעבר אֹו נאנס, אֹו ּדחּוק, היה ְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָָֹואם
הּגּוף, ותּקּון הּמקּדׁש, ונכח עמידה, הן: ואּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹמעּכבין.
והּכריעה, הּקֹול, והׁשוית הּמקֹום, ותּקּון הּמלּבּוׁש, ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָותּקּון

ְְֲִַַָָוההׁשּתחויה.
מעּמד ·. אּלא מתּפללין אין ּכיצד? יֹוׁשב עמידה היה . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

יׁשב  לאו, ואם יעמד; לעמד, יכֹול אם - ּבעגלה אֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּבספינה
- צּדֹו על ׁשֹוכב אפּלּו מתּפּלל, חֹולה ויתּפּלל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַּבמקֹומֹו
הן  הרי והרעב, הּצמא ּכן ּדעּתֹו. את לכ ּון ׁשּיכֹול ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהּוא,
יתּפּלל; ּדעּתֹו, את לכּון יכלת ּבֹו יׁש אם - חֹולים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹּבכלל
על  רֹוכב היה ויׁשּתה. ׁשּיאכל עד יתּפּלל אל לאו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹואם
לא  ּבהמּתֹו, את ׁשּיאחז מי לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּבהמה
מיּׁשבת  ּדעּתֹו ׁשּתהא ּכדי ּומתּפּלל, ּבמקֹומֹו יׁשב אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻירד,

ָָעליו.
מחזיר ‚. לארץ, ּבחּוצה עֹומד היה ּכיצד? הּמקּדׁש ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹנכח

מכּון  ּבארץ, עֹומד היה ּומתּפּלל; יׂשראל ארץ נכח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּפניו
ּכנגד  ּפניו מכּון ּבירּוׁשלים, עֹומד היה ירּוׁשלים; ּכנגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּפניו
קדׁש ּבית ּכנגד ּפניו מכּון ּבּמקּדׁש, עֹומד היה  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמקּדׁש;
הרּוחֹות, את לכּון יכֹול ׁשאינֹו ּומי סּומה, ְֳִִֵֵֶֶַַָָָָהּקדׁשים.

ויתּפּלל. הּׁשכינה, ּכנגד לּבֹו יכּון - ּבספינה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהמהּל
לכּון „. צרי ּבתפּלה, עֹומד ּכׁשהּוא ּכיצד? הּגּוף ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּתּקּון

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



dlitzקכ zekld - dad` xtq - '` xc` '` ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

זֹו ּבצד זֹו רגליו מּביט את הּוא ּכאּלּו למּטה, עיניו ונֹותן ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבּׁשמים; עֹומד הּוא ּכאּלּו למעלה, ּפנּוי לּבֹו ויהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלארץ;
ועֹומד  הּׂשמאלית. על הימנית ּכפּותין, לּבֹו על ידיו ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָּומּניח

יד  יּניח ולא ופחד. ויראה ּבאימה רּבֹו, לפני על ּכעבד יו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ֲָָחלציו.

ּתחּלה ‰. מלּבּוׁשיו מתּקן ּכיצד? הּמלּבּוׁש ּומצּין ּתּקּון , ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ
בבגדיו]עצמֹו לה'[מתקשט "הׁשּתחוּו ׁשּנאמר: ּומהּדר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַ

ּבאפנּדתֹו לתפּלה יעמד ולא קדׁש". ולא [גופיתו]ּבהדרת , ְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹֹֹֻ
מגּלֹות ּברגלים ולא מגּלה. אנׁשי [יחפות]ּבראׁש ּדר אם , ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹֹֻֻ

הרגלים. ּבבית אּלא הּגדֹולים לפני יעמדּו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמקֹום
ּבזרֹועֹו, ּתֹורה וספר ּבידֹו ּתפּלין יאחז לא מקֹום, ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָֹֹּובכל
אבל  ּבידֹו. וכלים מעֹות יאחז ולא ּבהן; טרּוד ׁשּלּבֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹמּפני
מצות  ׁשהיא מּפני החג, ּבימֹות ּבידֹו ּבלּולב הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמתּפּלל
היה  אם - הּתפּלה זמן והּגיע ראׁשֹו, על מּׂשֹוי היה ְְְִִִִַַַַַַָָָָָֹהּיֹום.
היה  ּומתּפּלל; לאחֹוריו, מפׁשילֹו - קּבין מארּבעת ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָּפחֹות
ּדר יתּפּלל. ּכ ואחר קרקע, ּגּבי על מּניחֹו - קּבין  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָארּבעת
עטּופין  ּכׁשהן אּלא יתּפּללּו ׁשּלא ותלמידיהם, החכמים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל

.[בטליתם]
.Âנמּו ּבמקֹום יעמד ּכיצד? הּמקֹום ּפניו ּתּקּון ויחזיר , ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ

ּכנגד [לקיר]לּכתל ּפתחים אֹו חּלֹונֹות לפּתח וצרי . ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
לּה ּפתיחן "וכּוין ׁשּנאמר: ּכנגּדן, להתּפּלל ּכדי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָירּוׁשלים,
ואין  ּתמיד. לתפּלתֹו מקֹום וקֹובע ירּוׁשלם". נגד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבעּליתּה,
ּכן  אם אּלא הּכנסת, ּבית לאחֹורי ולא ּבחרּבה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמתּפּלל
העֹומד  ּבצד ליׁשב ואסּור הּכנסת. לבית ּפניו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהחזיר
אּמֹות. ארּבע מּמּנּו ׁשּירחיק עד - לפניו לעבר אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבתפּלה,

.Ê ויתּפּלל יתר, אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגבֹוּה ּבמקֹום יעמד ;לא ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹ
ּכּסא. ּגּבי על ולא ספסל, ּגּבי על ולא מּטה, ּגּבי על ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא
אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו יׁש אם - ּגבֹוּה ּבנין ְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהיה
ּבֹו. להתּפּלל ּומּתר ּכעלּיה, הּוא הרי - הּבית ׁשעּור ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשהּוא
ׁשאין  ּפי על אף - רּוחֹותיו מּכל מחּצה מּקף היה אם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻוכן
נּכר, ּגבהֹו ׁשאין מּפני ּבֹו, להתּפּלל מּתר אּמֹות, ארּבע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבֹו

לעצמֹו. רׁשּות חלק ְְְֲֵֶַַָׁשהרי
.Á,האילן ּבראׁש אֹו הּכתל ּבראׁש עֹוׂשין ׁשהיּו ְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֻהאּמנין

ּומ  למּטה יֹורדין - הּתפּלה זמן וחֹוזרין והּגיע תּפללין, ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָ
- הּתאנה ּבראׁש אֹו הּזית ּבראׁש היּו ואם ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹלמלאכּתן;

ּבמקֹומן  הן מתּפללין ּומה מרּבה. ׁשּטרחן מּפני , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ּבסעּודתן עֹוׂשין היּו אם מזונם]מתּפללין? תמורת [עובדים ְְְִִִִִַָָָ

היּו ּברכֹות; עׂשרה ּתׁשע ׁשל ּתפּלֹות ׁשלׁש מתּפללין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבלבד,
אין  ,ּכ ּובין ּכ ּובין 'הביננּו'. מתּפללין ּבׂשכרן, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָעֹוׂשין

ּכּפיהן. את נֹוׂשאין ואין הּתבה, לפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָיֹורדין
.Ëּבתפּלתֹו קֹולֹו יגּביּה לא ּכיצד? הּקֹול ולא הׁשוית , ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹ

ּומׁשמיע ּבׂשפתיו, הּדברים מחּת אּלא - ּבלּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיתּפּלל
חֹולה, היה ּכן אם אּלא קֹולֹו, יׁשמיע ולא ּבלחׁש. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלאזניו
זה  הרי - קֹולֹו ׁשּיׁשמיע עד לּבֹו את לכּון יכֹול ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹו
ּדעּתן  ּתּטרף ׁשּלא ּכדי ּבצּבּור, יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמּתר;

ִמּקֹולֹו.
.È ּתפּלה ּבכל ּכריעֹות חמׁש ּכֹורע הּמתּפּלל, ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכריעה

ּובהֹודיה  ּובּסֹוף, ּבּתחּלה ראׁשֹונה ּבברכה - ְְְִִִִַַַָָָָָָָּותפּלה
ּובּסֹוף  ׁשלׁשּבּתחּלה ּופֹוסע ּכֹורע הּתפּלה, ּוכׁשּגֹומר . ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

מּׂשמאל  ׁשלֹום ונֹותן ּכֹורע; ּכׁשהּוא לאחֹוריו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹּפסיעֹות
מן  ראׁשֹו מגּביּה ּכ ואחר עצמֹו, מימין ּכ ואחר ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָֹעצמֹו,
;'ּב'ברּו ּכֹורע הּכריעֹות, ּבארּבע ּכֹורע ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָהּכריעה.
ּבהדיֹוט. אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּׁשם. זֹוקף זֹוקף, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָּוכׁשהּוא
ּכל  ּובסֹוף ּברכה, ּכל ּבתחּלת ּכֹורע - ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹאבל

ראׁשֹוּב מגּביּה אינֹו ּבראׁשֹונה, ׁשּׁשחה ּכיון - והּמל רכה; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּתפּלתֹו. ׁשּגֹומר ְִֵֶַָעד

.‡Èׁשּׂשמאלֹו מּפני ּתחּלה? לׂשמאלֹו ׁשלֹום נֹותן ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹולּמה
,הּמל לפני עֹומד ׁשהּוא ּכלֹומר, ּפניו; ׁשּכנגד ימין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּוא

הּמל לׂשמאל ּכ ואחר הּמל לימין ׁשלֹום וקבעּונֹותן ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
.הּמל מּלפני נפטרין ׁשּיהיּו ּכמֹו הּתפּלה, מן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיּפטר

.·Èׁשּיתּפקּפקּו עד ּבהן ׁשּיכרע צרי - האּלּו הּכריעֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכל
ׁשחה [יבלטו] ואם ּכקׁשת; ויעׂשה ׁשּבּׁשדרה, חליֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל

חֹוׁשׁש. אינֹו - ּכחֹו ּבכל ּככֹורע ונראה עצמֹו, וצער ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹמעט

.‚È מּכריעה ראׁשֹו ׁשּמגּביּה אחר ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהׁשּתחויה
ּבכל חמיׁשית  ּומתחּנן ארצה, ּפניו על ונֹופל לארץ, יֹוׁשב , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּברּכים; על מקֹום, ּבכל האמּורה ּכריעה ׁשּירצה. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּתחנּונים
אּפים על ורגלים,[פנים]קּדה, ידים ּפּׁשּוט זֹו - הׁשּתחויה ; ְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָ

הארץ. על ּפניו על מּטל ׁשּנמצא ְִֶֶַַַָָָָָָֻעד
.„È ׁשהּוא מי יׁש ּתפּלה, אחר ּפנים נפילת עֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּכׁשהּוא

קּד ואסּור ה עֹוׂשה הׁשּתחויה; עֹוׂשה ׁשהּוא מי ויׁש , ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, אּלא האבנים על הׁשּתחויה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלעׂשֹות
ּפניו, על לּפל רּׁשאי חׁשּוב אדם ואין זרה. עבֹודה ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹּבהלכֹות
אבל  ּכיהֹוׁשע; צּדיק ׁשהּוא ּבעצמֹו י ֹודע הּוא ּכן אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֻאּלא
ּומּתר  ּבּקרקע. אֹותם ּכֹובׁש ואינֹו מעט, ּפניו הּוא ְְְֵֵֶַַַַַָָָָֻמּטה
אחר. ּבמקֹום ּפניו על ולנּפל זה, ּבמקֹום להתּפּלל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלאדם

.ÂË ּבׁשּבתֹות ּפנים נפילת ׁשאין יׂשראל, ּבכל ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמנהג
הּׁשנה  ּבראׁש ולא וחנּכה ּובמֹועדֹות, חדׁשים ּבראׁשי ולא , ְְְְְֲֲֳִֵַַָָָָָֹֹֹֻ

ולא  טֹובים, וימים ׁשּבתֹות ערבי ׁשל ּבמנחה ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹּופּורים,
ּפניהם  על ׁשּנֹופלים יחידים ויׁש יֹום. ׁשּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָּבערבית
ּבכל  ּפניהם על נֹופלים ּבלבד, הּכּפּורים ּוביֹום ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּבערבית.

ותענית. ּובּקׁשה ּתחּנה יֹום ׁשהּוא מּפני ּותפּלה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּתפּלה

ו  ¤¤ּפרק
ּבׁשעה ‡. הּכנסת ּבית אחֹורי לעבר לאדם לֹו ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֹאסּור

אם  אֹו מּׂשֹוי; נֹוׂשא היה ּכן אם אּלא מתּפללין, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּצּבּור
רּוחֹות  ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני הּכנסת לבית ׁשהרֹואה היּו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

'ׁש ּבעיר אֹומר: היה אם וכן האחר'. ּבּפתח ויּכנס יל ּמא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּכנסת  לבית יל 'ׁשּמא הרֹואה: יאמר ּכנסּיֹות, ּבּתי ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשני
ואף  לעבר, מּתר - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו היה ואם ּבֹו'. ְְְְֲִִִִַַָָָָָֹֹֻהרגיל
עליו  מֹוכיחין ׁשהּתפּלין אּלּו; מּכל אחד ׁשם ׁשאין ּפי ְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעל

הּתפּלה. מּמבּטלי ואינֹו הּמצוֹות, אחר רֹודף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָׁשהּוא
אבל ·. מּדי. יתר ּבתפּלתֹו יארי לא הּצּבּור, עם ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹהּמתּפּלל

ּתפּלתֹו, אחר לֹומר ּבא אם ּבידֹו: הרׁשּות עצמֹו, לבין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבינֹו
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להֹוסיף  רצה אם וכן אֹומר; - הּכּפּורים יֹום ּכסדר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָאפּלּו
מֹוסיף. - הּברכה מעין האמצעּיֹות מן ּוברכה ּברכה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָּבכל

ּבברּכת ‚. רחמים עליו מבּקׁש - חֹולה לֹו היה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?
צחּות ּכפי לפרנסה,[רגילות]חֹולים, צרי היה לׁשֹונֹו; ְְְְִִִַַָָָָָ

ּבכל  זֹו, ּדר ועל הּׁשנים. ּבברּכת ּובּקׁשה ּתחּנה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָמֹוסיף
ּבׁשֹומע צרכיו ּכל לׁשאל רצה ואם מהן. ּתפּלה,אחת ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ּבׁשלׁש ולא ראׁשֹונֹות, ּבׁשלׁש לא יׁשאל לא אבל ְְְְֲִִֵַָָָֹֹֹֹֹׁשֹואל;
ֲַאחרֹונֹות.

ׁשּיטעם „. לאדם לֹו מלאכה אסּור ׁשּיעׂשה אֹו ,ּכלּום ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשחרית; ּתפּלת ׁשּיתּפּלל עד הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַמאחר
ׁשּיתּפּלל  קדם ּבׁשלֹומֹו, לׁשאל חברֹו לפתח יׁשּכים לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹוכן
טֹועם  אבל ׁשּיתּפּלל. קדם לּדר יצא ולא ׁשחרית. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּתפּלת

אינֹו[מעט] אבל מנחה; וקדם מּוסף, קדם מלאכה ְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָֹֹועֹוׂשה
למנחה. סמּו ְְִֵָָסֹועד

לּמרחץ,‰. יּכנס לא - ּגדֹולה מנחה זמן ׁשהּגיע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכיון
יתעּלף ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד להּזיע, ויּבטל [ייחלש]אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

יּמׁש ׁשּמא עראי, אכילת אפּלּו לאכל, ולא הּתפּלה; ְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמן
הּדין  יּסתר ׁשּמא ּדין, ּבגמר אפּלּו לדּון, ולא ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבאכילה;
אפּלּו הּסּפר, לפני יׁשב לא וכן הּתפּלה. מן ויּבטל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֹויּמׁש

הדיֹוט הּזּוג [פשוטה]ּתסּפרת יּׁשבר ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
לברסקי[מספריים] יּכנס ולא עורות]; עיבוד סמּו[בית ְְְְִִֵָָֹֻ

ּבמלאכּתֹו הפסד יראה ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלמנחה,
מאּלּו ּבאחת התחיל ואם הּתפּלה. מן ויתעּכב ּבּה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָויתעּסק

מנחה. מתּפּלל ּכ ואחר ּגֹומר, אּלא יפסיק לא -ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
.Âהּתסּפרת התחלת ימשיך]מאימתי התחיל ?[שאם ְְִֵֵֶַַַַָָֹ

מעּפרת ּומאימתי [סדין]מּׁשּיּניח ּברּכיו. על הּסּפרין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
לבׂשרֹו הּסמּו ּבגד מּׁשּיפׁשט הּמרחץ? ּומאימתי התחלת . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשהאּמנין  ּכמֹו ּכתפיו ּבין מּׁשּיקׁשר הּברסקי? ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻהתחלת
יׂשראל, ארץ לבני אכילה? התחלת ּומאימתי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקֹוׁשרין.
ּומאימתי  חגֹורֹו. מּׁשּיּתיר ּבבל, ולבני ידיו; ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשּיּטל

הּדּינים מּׁשּיתעּטפּו הּדין? ואם [בטליתם]התחלת ויׁשבּו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
לטען. ּדינין ּבעלי מּׁשּיתחילּו יֹוׁשבין, ְְְֲִִִִִִֵֶַַָֹהיּו

.Ê רׁשּות הערב ׁשּתפּלת ּפי על אדם אף יבֹוא לא , ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
קמעה, ואיׁשן מעט ואׁשּתה מעט 'אכל ויאמר: ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹֹמּמלאכּתֹו
יׁשן  ונמצא ׁשנה, אֹותֹו ּתאנס ׁשּמא - אתּפּלל' ּכ ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר
וׁשֹותה  אֹוכל ּכ ואחר ערבית, מתּפּלל אּלא הּלילה; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּכל
לׁשחרית, סמּו לּמרחץ ּולהּכנס להסּתּפר ּומּתר יׁשן. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻאֹו
הּמצּוי, ּדבר ׁשהּוא למנחה סמּו אּלא ּגזרּו ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמּפני
ׁשאינֹו ּדבר ּבּׁשחר, אבל ּבּיֹום; ׁשם נכנסין העם ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשרב

ּבֹו. ּגזרּו לא ְָָֹמצּוי,
.Á- הּתפּלה זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמי

עֹוׂשה  ואינֹו אּמנּותֹו ּתֹורתֹו היתה ואם ּומתּפּלל; ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּפֹוסק
אינֹו - ּתפּלה ּבׁשעת ּבּתֹורה עֹוסק והיה ּכלל, ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָמלאכה

ּתפּלה  מּמצות ּגדֹולה ּתֹורה ּתלמּוד ׁשּמצות וכל ּפֹוסק, . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ּתֹורה. ּבדברי ּכעֹוסק רּבים, ּבצרכי ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָהעֹוסק 

.Ë ס מּפני אּלא ּתפּלתֹו, מפסיק הּמתּפּלל נפׁשֹות אין ּכנת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
יׁשיבּנּו;ּבלבד  לא ּבׁשלֹומֹו, ׁשֹואל יׂשראל מל אפּלּו . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָֹ

הּוא ּפֹוסק היה [תפילתו]אבל יהרגּנּו. ׁשּמא ּגֹוי, למל ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָ
אּנס אֹו ּגֹוי מל וראה ּבתפּלה, זרוע]עֹומד ּבא [בעל ְְִִֵֶֶַָָָָָ

נחׁשים  ראה אם וכן יפסיק. יכֹול, אינֹו ואם יקּצר; - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכנגּדֹו
ּבאֹותֹו ּדרּכן והיה אליו, הּגיעּו אם - ּכנגּדֹו ּבאין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָועקרּבים
ּדרּכן  היה לא ואם ּובֹורח; ּפֹוסק ממיתין, ׁשהן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמקֹום

ּפֹוסק. אינֹו ְִֵֵָלהמית,
.È ּבּתפּלה חּיבין ּוקטּנים, ועבדים ׁשּפטּור נׁשים איׁש וכל . ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָ

הּמת, את הּמלּוין וכל הּתפּלה; מן ּפטּור ׁשמע, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָמּקרּית
הּתפּלה. מן ּפטּורין ּבהן, צר לּמּטה ׁשאין ּפי על ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאף

ז  ¤¤ּפרק
אחרֹות ‡. ּברכֹות ּתּקנּו אּלּו, ּתפּלֹות ּדברי חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָּכׁשּתּקנּו

ליׁשן  למּטתֹו אדם ּכׁשּיּכנס הן: ואּלּו יֹום; ּבכל אֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹלבר
הּמּפיל  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּלילה,
רצֹון  יהי עין; ּבת לאיׁשֹון ּומאיר עיני, על ׁשנה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחבלי
ואל  רע, ּומּפגע רע, מּיצר ׁשּתּצילני אלהי, ה' ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּלפני
מּטתי  ותהיה רעים, הרהּורים ולא רעֹות חלֹומֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָֹיבהלּוני
והאירה  ּולׁשלֹום, לחּיים מּמּנה ותעמידני ,לפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשלמה
העֹולם' לכל הּמאיר ה', אּתה ּברּו הּמות; איׁשן ּפן ;עיני ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אנסּתּו·. ואם ויׁשן. ׁשמע, מּקרּית ראׁשֹונה ּפרׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקֹורא
ואחר  רחמים, ּפסּוקי אֹו ראׁשֹון ּפסּוק אפּלּו קֹורא - ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָׁשנה

ייׁשן. ִַָּכ
.‚:ּכ מּטתֹו על והּוא מבר ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשּייקץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּבׁשעה

ואּתה  בראתּה, אּתה - טהֹורה ּבי ׁשּנתּת הּנׁשמה ְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָָָֹ'אלהי,
ואּתה  ּבקרּבי, מׁשּמרּה ואּתה ּבי, נפחּתּה ואּתה ְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָיצרּתּה,
לבֹוא; לעתיד לי להחזירּה עתיד ואּתה מּמּני, לּטלּה ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָעתיד
רּבֹון  אלהי, ה' לפני אני מֹודה ּבקרּבי, ׁשהּנׁשמה זמן ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹוכל
לפגרים  נׁשמֹות הּמחזיר ה', אּתה ּברּו הּמעׂשים; ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָּכל

.מתים' ִֵ
אלהינּו„. ה' אּתה ּברּו' :מבר - הּתרנגֹול קֹול ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָֹּכׁשּׁשֹומע

לּׂשכוי הּנֹותן העֹולם, יֹום [תרנגול]מל ּבין להבין בינה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבגדיו ּכׁשּלֹובׁש לילה'. ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָּובין
על  סדינֹו ּכׁשּמּניח ערּמים'. מלּביׁש העֹולם, מל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻאלהינּו
עֹוטר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְֱֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹראׁשֹו
ּברּו' :מבר - עיניו על ידיו ּכׁשּמעביר ּבתפארה'. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָיׂשראל
על  ּכׁשּיׁשב עורים'. ּפֹוקח העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּתה
מּתיר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּטתֹו
- הארץ על ּומּניחן הּמּטה מן רגליו ּכׁשּמֹוריד ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָאסּורים'.
הארץ  רֹוקע העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמבר
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּכׁשעֹומד הּמים'. ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל
אּתה  ּברּו' :מבר - ידיו ּכׁשּנֹוטל ּכפּופים'. זֹוקף ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָהעֹולם,

ּבמצוֹותי  קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו על ה' וצּונּו ו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּפניו ּכׁשרֹוחץ ידים'. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָנטילת
ּותנּומה  מעיני ׁשנה הּמעביר העֹולם, מל ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאלהינּו
אבֹותי, ואלהי אלהי ה' מּלפני רצֹון יהי ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמעפעּפי;
ותׁשלט  עברה, לדבר ּתרּגילני ואל מצוה, לדבר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשּתרּגילני
,ּבמצוֹותי ּותחּזקני רע, יצר ּבי ּתׁשלט ואל טֹוב, יצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבי
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זֹו ּבצד זֹו רגליו מּביט את הּוא ּכאּלּו למּטה, עיניו ונֹותן ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבּׁשמים; עֹומד הּוא ּכאּלּו למעלה, ּפנּוי לּבֹו ויהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלארץ;
ועֹומד  הּׂשמאלית. על הימנית ּכפּותין, לּבֹו על ידיו ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָּומּניח

יד  יּניח ולא ופחד. ויראה ּבאימה רּבֹו, לפני על ּכעבד יו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ֲָָחלציו.

ּתחּלה ‰. מלּבּוׁשיו מתּקן ּכיצד? הּמלּבּוׁש ּומצּין ּתּקּון , ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ
בבגדיו]עצמֹו לה'[מתקשט "הׁשּתחוּו ׁשּנאמר: ּומהּדר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַ

ּבאפנּדתֹו לתפּלה יעמד ולא קדׁש". ולא [גופיתו]ּבהדרת , ְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹֹֹֻ
מגּלֹות ּברגלים ולא מגּלה. אנׁשי [יחפות]ּבראׁש ּדר אם , ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹֹֻֻ

הרגלים. ּבבית אּלא הּגדֹולים לפני יעמדּו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמקֹום
ּבזרֹועֹו, ּתֹורה וספר ּבידֹו ּתפּלין יאחז לא מקֹום, ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָֹֹּובכל
אבל  ּבידֹו. וכלים מעֹות יאחז ולא ּבהן; טרּוד ׁשּלּבֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹמּפני
מצות  ׁשהיא מּפני החג, ּבימֹות ּבידֹו ּבלּולב הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמתּפּלל
היה  אם - הּתפּלה זמן והּגיע ראׁשֹו, על מּׂשֹוי היה ְְְִִִִַַַַַַָָָָָֹהּיֹום.
היה  ּומתּפּלל; לאחֹוריו, מפׁשילֹו - קּבין מארּבעת ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָּפחֹות
ּדר יתּפּלל. ּכ ואחר קרקע, ּגּבי על מּניחֹו - קּבין  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָארּבעת
עטּופין  ּכׁשהן אּלא יתּפּללּו ׁשּלא ותלמידיהם, החכמים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל

.[בטליתם]
.Âנמּו ּבמקֹום יעמד ּכיצד? הּמקֹום ּפניו ּתּקּון ויחזיר , ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ

ּכנגד [לקיר]לּכתל ּפתחים אֹו חּלֹונֹות לפּתח וצרי . ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
לּה ּפתיחן "וכּוין ׁשּנאמר: ּכנגּדן, להתּפּלל ּכדי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָירּוׁשלים,
ואין  ּתמיד. לתפּלתֹו מקֹום וקֹובע ירּוׁשלם". נגד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבעּליתּה,
ּכן  אם אּלא הּכנסת, ּבית לאחֹורי ולא ּבחרּבה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמתּפּלל
העֹומד  ּבצד ליׁשב ואסּור הּכנסת. לבית ּפניו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהחזיר
אּמֹות. ארּבע מּמּנּו ׁשּירחיק עד - לפניו לעבר אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבתפּלה,

.Ê ויתּפּלל יתר, אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגבֹוּה ּבמקֹום יעמד ;לא ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹ
ּכּסא. ּגּבי על ולא ספסל, ּגּבי על ולא מּטה, ּגּבי על ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא
אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו יׁש אם - ּגבֹוּה ּבנין ְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהיה
ּבֹו. להתּפּלל ּומּתר ּכעלּיה, הּוא הרי - הּבית ׁשעּור ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשהּוא
ׁשאין  ּפי על אף - רּוחֹותיו מּכל מחּצה מּקף היה אם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻוכן
נּכר, ּגבהֹו ׁשאין מּפני ּבֹו, להתּפּלל מּתר אּמֹות, ארּבע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבֹו

לעצמֹו. רׁשּות חלק ְְְֲֵֶַַָׁשהרי
.Á,האילן ּבראׁש אֹו הּכתל ּבראׁש עֹוׂשין ׁשהיּו ְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֻהאּמנין

ּומ  למּטה יֹורדין - הּתפּלה זמן וחֹוזרין והּגיע תּפללין, ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָ
- הּתאנה ּבראׁש אֹו הּזית ּבראׁש היּו ואם ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹלמלאכּתן;

ּבמקֹומן  הן מתּפללין ּומה מרּבה. ׁשּטרחן מּפני , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ּבסעּודתן עֹוׂשין היּו אם מזונם]מתּפללין? תמורת [עובדים ְְְִִִִִַָָָ

היּו ּברכֹות; עׂשרה ּתׁשע ׁשל ּתפּלֹות ׁשלׁש מתּפללין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבלבד,
אין  ,ּכ ּובין ּכ ּובין 'הביננּו'. מתּפללין ּבׂשכרן, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָעֹוׂשין

ּכּפיהן. את נֹוׂשאין ואין הּתבה, לפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָיֹורדין
.Ëּבתפּלתֹו קֹולֹו יגּביּה לא ּכיצד? הּקֹול ולא הׁשוית , ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹ

ּומׁשמיע ּבׂשפתיו, הּדברים מחּת אּלא - ּבלּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיתּפּלל
חֹולה, היה ּכן אם אּלא קֹולֹו, יׁשמיע ולא ּבלחׁש. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלאזניו
זה  הרי - קֹולֹו ׁשּיׁשמיע עד לּבֹו את לכּון יכֹול ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹו
ּדעּתן  ּתּטרף ׁשּלא ּכדי ּבצּבּור, יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמּתר;

ִמּקֹולֹו.
.È ּתפּלה ּבכל ּכריעֹות חמׁש ּכֹורע הּמתּפּלל, ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכריעה

ּובהֹודיה  ּובּסֹוף, ּבּתחּלה ראׁשֹונה ּבברכה - ְְְִִִִַַַָָָָָָָּותפּלה
ּובּסֹוף  ׁשלׁשּבּתחּלה ּופֹוסע ּכֹורע הּתפּלה, ּוכׁשּגֹומר . ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

מּׂשמאל  ׁשלֹום ונֹותן ּכֹורע; ּכׁשהּוא לאחֹוריו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹּפסיעֹות
מן  ראׁשֹו מגּביּה ּכ ואחר עצמֹו, מימין ּכ ואחר ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָֹעצמֹו,
;'ּב'ברּו ּכֹורע הּכריעֹות, ּבארּבע ּכֹורע ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָהּכריעה.
ּבהדיֹוט. אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּׁשם. זֹוקף זֹוקף, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָּוכׁשהּוא
ּכל  ּובסֹוף ּברכה, ּכל ּבתחּלת ּכֹורע - ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹאבל

ראׁשֹוּב מגּביּה אינֹו ּבראׁשֹונה, ׁשּׁשחה ּכיון - והּמל רכה; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּתפּלתֹו. ׁשּגֹומר ְִֵֶַָעד

.‡Èׁשּׂשמאלֹו מּפני ּתחּלה? לׂשמאלֹו ׁשלֹום נֹותן ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹולּמה
,הּמל לפני עֹומד ׁשהּוא ּכלֹומר, ּפניו; ׁשּכנגד ימין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּוא

הּמל לׂשמאל ּכ ואחר הּמל לימין ׁשלֹום וקבעּונֹותן ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
.הּמל מּלפני נפטרין ׁשּיהיּו ּכמֹו הּתפּלה, מן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיּפטר

.·Èׁשּיתּפקּפקּו עד ּבהן ׁשּיכרע צרי - האּלּו הּכריעֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכל
ׁשחה [יבלטו] ואם ּכקׁשת; ויעׂשה ׁשּבּׁשדרה, חליֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל

חֹוׁשׁש. אינֹו - ּכחֹו ּבכל ּככֹורע ונראה עצמֹו, וצער ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹמעט

.‚È מּכריעה ראׁשֹו ׁשּמגּביּה אחר ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהׁשּתחויה
ּבכל חמיׁשית  ּומתחּנן ארצה, ּפניו על ונֹופל לארץ, יֹוׁשב , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּברּכים; על מקֹום, ּבכל האמּורה ּכריעה ׁשּירצה. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּתחנּונים
אּפים על ורגלים,[פנים]קּדה, ידים ּפּׁשּוט זֹו - הׁשּתחויה ; ְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָ

הארץ. על ּפניו על מּטל ׁשּנמצא ְִֶֶַַַָָָָָָֻעד
.„È ׁשהּוא מי יׁש ּתפּלה, אחר ּפנים נפילת עֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּכׁשהּוא

קּד ואסּור ה עֹוׂשה הׁשּתחויה; עֹוׂשה ׁשהּוא מי ויׁש , ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, אּלא האבנים על הׁשּתחויה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלעׂשֹות
ּפניו, על לּפל רּׁשאי חׁשּוב אדם ואין זרה. עבֹודה ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹּבהלכֹות
אבל  ּכיהֹוׁשע; צּדיק ׁשהּוא ּבעצמֹו י ֹודע הּוא ּכן אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֻאּלא
ּומּתר  ּבּקרקע. אֹותם ּכֹובׁש ואינֹו מעט, ּפניו הּוא ְְְֵֵֶַַַַַָָָָֻמּטה
אחר. ּבמקֹום ּפניו על ולנּפל זה, ּבמקֹום להתּפּלל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלאדם

.ÂË ּבׁשּבתֹות ּפנים נפילת ׁשאין יׂשראל, ּבכל ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמנהג
הּׁשנה  ּבראׁש ולא וחנּכה ּובמֹועדֹות, חדׁשים ּבראׁשי ולא , ְְְְְֲֲֳִֵַַָָָָָֹֹֹֻ

ולא  טֹובים, וימים ׁשּבתֹות ערבי ׁשל ּבמנחה ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹּופּורים,
ּפניהם  על ׁשּנֹופלים יחידים ויׁש יֹום. ׁשּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָּבערבית
ּבכל  ּפניהם על נֹופלים ּבלבד, הּכּפּורים ּוביֹום ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּבערבית.

ותענית. ּובּקׁשה ּתחּנה יֹום ׁשהּוא מּפני ּותפּלה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּתפּלה

ו  ¤¤ּפרק
ּבׁשעה ‡. הּכנסת ּבית אחֹורי לעבר לאדם לֹו ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֹאסּור

אם  אֹו מּׂשֹוי; נֹוׂשא היה ּכן אם אּלא מתּפללין, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּצּבּור
רּוחֹות  ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני הּכנסת לבית ׁשהרֹואה היּו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

'ׁש ּבעיר אֹומר: היה אם וכן האחר'. ּבּפתח ויּכנס יל ּמא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּכנסת  לבית יל 'ׁשּמא הרֹואה: יאמר ּכנסּיֹות, ּבּתי ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשני
ואף  לעבר, מּתר - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו היה ואם ּבֹו'. ְְְְֲִִִִַַָָָָָֹֹֻהרגיל
עליו  מֹוכיחין ׁשהּתפּלין אּלּו; מּכל אחד ׁשם ׁשאין ּפי ְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעל

הּתפּלה. מּמבּטלי ואינֹו הּמצוֹות, אחר רֹודף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָׁשהּוא
אבל ·. מּדי. יתר ּבתפּלתֹו יארי לא הּצּבּור, עם ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹהּמתּפּלל

ּתפּלתֹו, אחר לֹומר ּבא אם ּבידֹו: הרׁשּות עצמֹו, לבין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבינֹו
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להֹוסיף  רצה אם וכן אֹומר; - הּכּפּורים יֹום ּכסדר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָאפּלּו
מֹוסיף. - הּברכה מעין האמצעּיֹות מן ּוברכה ּברכה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָּבכל

ּבברּכת ‚. רחמים עליו מבּקׁש - חֹולה לֹו היה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?
צחּות ּכפי לפרנסה,[רגילות]חֹולים, צרי היה לׁשֹונֹו; ְְְְִִִַַָָָָָ

ּבכל  זֹו, ּדר ועל הּׁשנים. ּבברּכת ּובּקׁשה ּתחּנה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָמֹוסיף
ּבׁשֹומע צרכיו ּכל לׁשאל רצה ואם מהן. ּתפּלה,אחת ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ּבׁשלׁש ולא ראׁשֹונֹות, ּבׁשלׁש לא יׁשאל לא אבל ְְְְֲִִֵַָָָֹֹֹֹֹׁשֹואל;
ֲַאחרֹונֹות.

ׁשּיטעם „. לאדם לֹו מלאכה אסּור ׁשּיעׂשה אֹו ,ּכלּום ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשחרית; ּתפּלת ׁשּיתּפּלל עד הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַמאחר
ׁשּיתּפּלל  קדם ּבׁשלֹומֹו, לׁשאל חברֹו לפתח יׁשּכים לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹוכן
טֹועם  אבל ׁשּיתּפּלל. קדם לּדר יצא ולא ׁשחרית. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּתפּלת

אינֹו[מעט] אבל מנחה; וקדם מּוסף, קדם מלאכה ְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָֹֹועֹוׂשה
למנחה. סמּו ְְִֵָָסֹועד

לּמרחץ,‰. יּכנס לא - ּגדֹולה מנחה זמן ׁשהּגיע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכיון
יתעּלף ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד להּזיע, ויּבטל [ייחלש]אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

יּמׁש ׁשּמא עראי, אכילת אפּלּו לאכל, ולא הּתפּלה; ְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמן
הּדין  יּסתר ׁשּמא ּדין, ּבגמר אפּלּו לדּון, ולא ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבאכילה;
אפּלּו הּסּפר, לפני יׁשב לא וכן הּתפּלה. מן ויּבטל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֹויּמׁש

הדיֹוט הּזּוג [פשוטה]ּתסּפרת יּׁשבר ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
לברסקי[מספריים] יּכנס ולא עורות]; עיבוד סמּו[בית ְְְְִִֵָָֹֻ

ּבמלאכּתֹו הפסד יראה ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלמנחה,
מאּלּו ּבאחת התחיל ואם הּתפּלה. מן ויתעּכב ּבּה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָויתעּסק

מנחה. מתּפּלל ּכ ואחר ּגֹומר, אּלא יפסיק לא -ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
.Âהּתסּפרת התחלת ימשיך]מאימתי התחיל ?[שאם ְְִֵֵֶַַַַָָֹ

מעּפרת ּומאימתי [סדין]מּׁשּיּניח ּברּכיו. על הּסּפרין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
לבׂשרֹו הּסמּו ּבגד מּׁשּיפׁשט הּמרחץ? ּומאימתי התחלת . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשהאּמנין  ּכמֹו ּכתפיו ּבין מּׁשּיקׁשר הּברסקי? ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻהתחלת
יׂשראל, ארץ לבני אכילה? התחלת ּומאימתי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקֹוׁשרין.
ּומאימתי  חגֹורֹו. מּׁשּיּתיר ּבבל, ולבני ידיו; ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשּיּטל

הּדּינים מּׁשּיתעּטפּו הּדין? ואם [בטליתם]התחלת ויׁשבּו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
לטען. ּדינין ּבעלי מּׁשּיתחילּו יֹוׁשבין, ְְְֲִִִִִִֵֶַַָֹהיּו

.Ê רׁשּות הערב ׁשּתפּלת ּפי על אדם אף יבֹוא לא , ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
קמעה, ואיׁשן מעט ואׁשּתה מעט 'אכל ויאמר: ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹֹמּמלאכּתֹו
יׁשן  ונמצא ׁשנה, אֹותֹו ּתאנס ׁשּמא - אתּפּלל' ּכ ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר
וׁשֹותה  אֹוכל ּכ ואחר ערבית, מתּפּלל אּלא הּלילה; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּכל
לׁשחרית, סמּו לּמרחץ ּולהּכנס להסּתּפר ּומּתר יׁשן. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻאֹו
הּמצּוי, ּדבר ׁשהּוא למנחה סמּו אּלא ּגזרּו ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמּפני
ׁשאינֹו ּדבר ּבּׁשחר, אבל ּבּיֹום; ׁשם נכנסין העם ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשרב

ּבֹו. ּגזרּו לא ְָָֹמצּוי,
.Á- הּתפּלה זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמי

עֹוׂשה  ואינֹו אּמנּותֹו ּתֹורתֹו היתה ואם ּומתּפּלל; ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּפֹוסק
אינֹו - ּתפּלה ּבׁשעת ּבּתֹורה עֹוסק והיה ּכלל, ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָמלאכה

ּתפּלה  מּמצות ּגדֹולה ּתֹורה ּתלמּוד ׁשּמצות וכל ּפֹוסק, . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ּתֹורה. ּבדברי ּכעֹוסק רּבים, ּבצרכי ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָהעֹוסק 

.Ë ס מּפני אּלא ּתפּלתֹו, מפסיק הּמתּפּלל נפׁשֹות אין ּכנת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
יׁשיבּנּו;ּבלבד  לא ּבׁשלֹומֹו, ׁשֹואל יׂשראל מל אפּלּו . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָֹ

הּוא ּפֹוסק היה [תפילתו]אבל יהרגּנּו. ׁשּמא ּגֹוי, למל ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָ
אּנס אֹו ּגֹוי מל וראה ּבתפּלה, זרוע]עֹומד ּבא [בעל ְְִִֵֶֶַָָָָָ

נחׁשים  ראה אם וכן יפסיק. יכֹול, אינֹו ואם יקּצר; - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכנגּדֹו
ּבאֹותֹו ּדרּכן והיה אליו, הּגיעּו אם - ּכנגּדֹו ּבאין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָועקרּבים
ּדרּכן  היה לא ואם ּובֹורח; ּפֹוסק ממיתין, ׁשהן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמקֹום

ּפֹוסק. אינֹו ְִֵֵָלהמית,
.È ּבּתפּלה חּיבין ּוקטּנים, ועבדים ׁשּפטּור נׁשים איׁש וכל . ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָ

הּמת, את הּמלּוין וכל הּתפּלה; מן ּפטּור ׁשמע, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָמּקרּית
הּתפּלה. מן ּפטּורין ּבהן, צר לּמּטה ׁשאין ּפי על ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאף

ז  ¤¤ּפרק
אחרֹות ‡. ּברכֹות ּתּקנּו אּלּו, ּתפּלֹות ּדברי חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָּכׁשּתּקנּו

ליׁשן  למּטתֹו אדם ּכׁשּיּכנס הן: ואּלּו יֹום; ּבכל אֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹלבר
הּמּפיל  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּלילה,
רצֹון  יהי עין; ּבת לאיׁשֹון ּומאיר עיני, על ׁשנה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחבלי
ואל  רע, ּומּפגע רע, מּיצר ׁשּתּצילני אלהי, ה' ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּלפני
מּטתי  ותהיה רעים, הרהּורים ולא רעֹות חלֹומֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָֹיבהלּוני
והאירה  ּולׁשלֹום, לחּיים מּמּנה ותעמידני ,לפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשלמה
העֹולם' לכל הּמאיר ה', אּתה ּברּו הּמות; איׁשן ּפן ;עיני ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אנסּתּו·. ואם ויׁשן. ׁשמע, מּקרּית ראׁשֹונה ּפרׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקֹורא
ואחר  רחמים, ּפסּוקי אֹו ראׁשֹון ּפסּוק אפּלּו קֹורא - ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָׁשנה

ייׁשן. ִַָּכ
.‚:ּכ מּטתֹו על והּוא מבר ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשּייקץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּבׁשעה

ואּתה  בראתּה, אּתה - טהֹורה ּבי ׁשּנתּת הּנׁשמה ְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָָָֹ'אלהי,
ואּתה  ּבקרּבי, מׁשּמרּה ואּתה ּבי, נפחּתּה ואּתה ְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָיצרּתּה,
לבֹוא; לעתיד לי להחזירּה עתיד ואּתה מּמּני, לּטלּה ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָעתיד
רּבֹון  אלהי, ה' לפני אני מֹודה ּבקרּבי, ׁשהּנׁשמה זמן ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹוכל
לפגרים  נׁשמֹות הּמחזיר ה', אּתה ּברּו הּמעׂשים; ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָּכל

.מתים' ִֵ
אלהינּו„. ה' אּתה ּברּו' :מבר - הּתרנגֹול קֹול ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָֹּכׁשּׁשֹומע

לּׂשכוי הּנֹותן העֹולם, יֹום [תרנגול]מל ּבין להבין בינה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבגדיו ּכׁשּלֹובׁש לילה'. ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָּובין
על  סדינֹו ּכׁשּמּניח ערּמים'. מלּביׁש העֹולם, מל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻאלהינּו
עֹוטר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְֱֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹראׁשֹו
ּברּו' :מבר - עיניו על ידיו ּכׁשּמעביר ּבתפארה'. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָיׂשראל
על  ּכׁשּיׁשב עורים'. ּפֹוקח העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּתה
מּתיר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּטתֹו
- הארץ על ּומּניחן הּמּטה מן רגליו ּכׁשּמֹוריד ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָאסּורים'.
הארץ  רֹוקע העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמבר
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּכׁשעֹומד הּמים'. ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל
אּתה  ּברּו' :מבר - ידיו ּכׁשּנֹוטל ּכפּופים'. זֹוקף ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָהעֹולם,

ּבמצוֹותי  קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו על ה' וצּונּו ו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּפניו ּכׁשרֹוחץ ידים'. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָנטילת
ּותנּומה  מעיני ׁשנה הּמעביר העֹולם, מל ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאלהינּו
אבֹותי, ואלהי אלהי ה' מּלפני רצֹון יהי ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמעפעּפי;
ותׁשלט  עברה, לדבר ּתרּגילני ואל מצוה, לדבר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשּתרּגילני
,ּבמצוֹותי ּותחּזקני רע, יצר ּבי ּתׁשלט ואל טֹוב, יצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבי
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ּבעיני ּולרחמים לחסד לחן ותּתני ,ּבתֹורת חלקי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָותּתן
ּברּו ;מּלפני טֹובים חסדים ותגמלני רֹואי, ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּובעיני

טֹובים'. חסדים ּגֹומל ה', ֲִִֵַָָאּתה
ׁשּיּכנס:‰. קדם אֹומר - הּכּסא לבית אדם ׁשּיּכנס זמן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

קדֹוׁשים מכּבדים האדם]'התּכּבדּו את המלווין ,[המלאכים ְְְְִִִַָֻ
ּכי  ואצא, ׁשאּכנס עד לי והמּתינּו ׁשמרּוני עליֹון, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמׁשרתי
ּברּו' :מבר - ׁשּיצא ואחר אדם'. ּבני ׁשל ּדרּכן הּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָזה
ּבחכמה, האדם את יצר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאּתה
ּפתּוחים  מהן חלּולים, וחלּולים נקבים נקבים בֹו ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָּוברא
יכֹול  אינֹו יּפתח, אֹו מהן אחד יּסתם ׁשאם סתּומים, ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּומהן
ּבׂשר  כל רֹופא ה', אּתה ּברּו אחת; ׁשעה אפּלּו ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָלהתקּים

לעׂשֹות'. ְֲִַַּומפליא
.Âמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - חגֹורֹו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשחֹוגר

:מבר - מנעלֹו ּכׁשּלֹובׁש ּבגבּורה'. יׂשראל אֹוזר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהעֹולם,
צרּכי'. ּכל לי ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - לּדר לצאת ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשּמהּל

גבר' מצעדי הּמכין העֹולם, אדםמל ּומבר .- יֹום ּבכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּגֹוי'; עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
עבד'; עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
אּׁשה'. עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

.Êמבר אּלא סדר, להן אין אּלּו, ּברכֹות עׂשרה ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשמֹונה
ּכיצד? ּבׁשעתֹו. ּבׁשבילֹו, ׁשהּברכה ּדבר על מהן אחת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל
יׂשראל  'אֹוזר מבר מּטתֹו, על והּוא חגֹורֹו ׁשחגר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָהרי
'הּנֹותן  מבר ,ּכ אחר הּתרנגֹול קֹול ׁשמע ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָּבגבּורה';
מבר אינֹו ּבּה, נתחּיב ׁשּלא מהן ּברכה וכל בינה'. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלּׂשכוי

.אֹותּה ָ
.Áמלּביׁש' ּכׁשעֹומד מבר אינֹו ּבכסּותֹו, לן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָּכיצד?

ּביֹום  צרּכי'. ּכל לי 'ׁשעׂשה מבר אינֹו יחף, הל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻערּמים';
רחיצה  ׁשם ׁשאין ּבאב, ּובתׁשעה 'על הּכּפּורים מבר אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

נכנס  לא אם מעיני'. ׁשנה 'הּמעביר ולא ידים', ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹנטילת
ּבׁשאר  וכן האדם'. את יצר 'אׁשר מבר אינֹו הּכּסא, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלבית

אּלּו. ְֵָּברכֹות
.Ë אחר זֹו ּכּלן אּלּו ּברכֹות לבר ערינּו, ּברב העם ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָֹֻנהגּו

ּבהן. נתחּיבּו לא ּבין ּבהן, נתחּיבּו ּבין הּכנסת, ּבבית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹזֹו
ּברכה, אדם יבר ולא ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין הּוא, ְְְְְֲֵֵֵַָָָָָָָֹוטעּות

ּבּה. נתחּיב ּכן אם ְִִֵֵֶַָָאּלא
.È ּבין ׁשמע, קרּית ׁשּיקרא קדם ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמׁשּכים

ידיו  נֹוטל - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּבין ׁשּבכתב ּבּתֹורה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרא
הן: ואּלּו קֹורא; ּכ ואחר ּברכֹות, ׁשלׁש ּומבר ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹּתחּלה,
ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּדברי  את אלהינּו, ה' נא, 'הערב ּתֹורה'; ּדברי על ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוצּונּו
אנחנּו ונהיה יׂשראל, ּבית ּכל עּמ ּובפיפּיֹות ּבפינּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָתֹורת
יֹודעי  לעֹולם, יׂשראל ּבית ּכל עּמ וצאצאי ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוצאצאינּו
הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו לׁשמּה; תֹורת ולֹומדי ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָׁשמ
מּכל  ּבנּו ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו ּתֹורתֹו; את לנּו ונתן ְִֵֶַַַַָָָָָָָהעּמים

.‡Èּכ ואחר אּלּו, ּברכֹות ׁשלׁש לבר אדם חּיב יֹום ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָֹּבכל
ּכהנים; ּברּכת לקרֹות העם ונהגּו ּתֹורה. מּדברי מעט ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹקֹורא
מקֹומֹות  ויׁש יׂשראל"; ּבני את "צו ׁשּקֹורין מקֹומֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָויׁש
אֹו הּמׁשנה מן הלכֹות אֹו ּפרקים וקֹורין ׁשּתיהן. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָׁשּקֹורין

הּבריתֹות. ְִַַָמן
.·È ּבכל ּתּלים מּספר זמירֹות ׁשּקֹורא למי חכמים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָוׁשּבחּו

נהגּו ּוכבר הּספר. סֹוף עד לדוד", "ּתהּלה והן ויֹום, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָיֹום
חכמים  ותּקנּו ּולאחריהן; לפניהן ּפסּוקים לקרֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָהעם
ּוברכה  ׁשאמר', ּברּו' והיא הּזמירֹות, לפני ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּברכה

ואחר 'יׁשּתּבח'. והיא ׁשמע,לאחריהן, קרּית על מברך ּכ ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ
ׁשמע. קרּית ְְְִֵַַוקֹורא

.‚È ׁשּמברכין אחר יֹום ּבכל לקרֹות ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָיׁש
הּים  ׁשירת ויׁש'יׁשּתּבח', ׁשמע; על מברכין ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ

ׁשּתי  ׁשּקֹורין יחידים ויׁש האזינּו; ׁשירת ׁשּקֹורין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַמקֹומֹות
הּמנהג. לפי הּכל - ְְִִִַַַָֹהּׁשירֹות

.„Èלבר אדם הּיֹום חּיב ּבין יֹום, ּבכל ּברכֹות מאה ְְְֵֵֵַַָָָָָָָ
ּברכֹות  ועׂשרים ׁשלׁש אּלּו? ּברכֹות מאה הן ּומה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוהּלילה.
ׁשחרית  ׁשמע קרּית ׁשל ּברכֹות וׁשבע זה; ּבפרק ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמנינּו
מברך: ּבּציצית, ּוכׁשּמתעּטף וׁשּלאחריה; ׁשּלפניה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוערבית
ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּברּו' מברך: ּתפּלין, ּוכׁשּלֹובׁש ּבּציצית'; להתעּטף ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָוצּונּו
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשמֹונה  מהן ּתפּלה ּבכל ּתפּלֹות, וׁשלׁש ּתפּלין'; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹלהניח
אֹוכל  ּוכׁשהּוא ּברכֹות. ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה הרי - ּברכֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָעׂשרה
ׁשבע  ּברכֹות, עׂשרה ארּבע מבר יֹום, ּבכל סעּודֹות ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי
אחת  הּמזֹון ועל ּתחּלה, ידיו ּכׁשּנֹוטל אחת - סעּודה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּבכל

ּבּסֹוף["המוציא"]ּבּתחּלה המזון]וׁשלׁש הּמים [ברכת ועל , ְְְִִַַַַַָָֹ
ׁשבע. הרי ּולאחריו, ְְֲֲֵֶַַָָָלפניו

.ÂËוהֹוסיפּוּבּזמן ּבּתפּלה, הּמינין ּברּכת ׁשּתּקנּו הּזה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּברכֹות  חמׁש נמצאּו - הּמזֹון ּבברּכת והּמטיב' ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ'הּטֹוב
וכן  ּברכֹות, ׁשבע ׁשהּתפּלה טֹובים וימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָיתרֹות.
ׁשּלא  ּכגֹון האּלּו, הּברכֹות ּבכל ימים ּבׁשאר נתחּיב לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאם
הּכּסא, לבית נכנס ולא חגֹורֹו, הּתיר ולא הּלילה, ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹיׁשן
ׁשל  מּברכֹות ּברכֹות מאה להׁשלים צרי - ּבאּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא

.ּפרֹות  ֵ
.ÊË וחֹוזר ּולאחריו; לפניו ּומבר ירק, מעט אֹוכל ְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?

מּפרי  ּומעט ּולאחריו, לפניו ּומבר זה, מּפרי מעט ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואֹוכל
עד  הּברכֹות, ּכל ּומֹונה ּולאחריו. לפניו ּומבר ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָזה,

יֹום. ּבכל ּברכֹות מאה ְְְִֵֶַָָָׁשּמׁשלים
.ÊÈּומבר אדם מׁשּכים ּבּׁשחר, הּוא: ּכ ּתפּלֹות, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָסדר

הּזמירֹות וקֹורא אּלּו, לפניהן [פסוד"ז]ּברכֹות ּומבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָ
ּולאחריה, לפניה ּומבר ׁשמע את וקֹורא ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּולאחריהן.

הּקדּׁשה כו']ּומדּלג כבוד ברוך כו' קדוש קדוש [קדוש ְְֵַַָֻ
קדּׁשה; אֹומר הּיחיד ׁשאין ׁשּלפניה, ראׁשֹונה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻמּברכה
ּגאּלה  ׁשּיסמ ּכדי יעמד מּיד יׂשראל', 'ּגאל חֹותם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻּוכׁשהּוא
יׁשב, - ּוכׁשּיׁשלים ׁשאמרנּו. ּכמֹו מעּמד ּומתּפּלל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלתפּלה,
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והּוא  מעט ּומתחּנן ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן; ּפניו, על ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹויּפל
לדוד" "ּתהּלה יקרא ּכ ואחר ּתחנּונים. ּבדברי ,יֹוׁשב, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

למעׂשיו. ויּפטר ּכחֹו, ּכפי ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹויתחּנן
.ÁÈ"לדוד "ּתהּלה לקרֹות מתחיל הּמנחה, ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָּובתפּלת

הּמנחה; ּתפּלת ּומתּפּלל עֹומד, ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻמיּׁשב;
ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן; ּפניו, על נֹופל - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹּוכׁשּמׁשלים

למעׂשיו. ויּפטר מעט, ְְְְְֲִִֵֵַַַָָויתחּנן

.ËÈ לפניה ּומבר ׁשמע קרּית קֹורא הערב, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּובתפּלת
לתפּלה  ּגאּלה וסֹומ מעּמד;ּולאחריה, ּומתּפּלל , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻֻ

ּתפּלת  אחר התחּנן ואם ויּפטר. מעט יׁשב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּוכׁשּיׁשלים,
'הׁשּכיבנּו' ׁשּמבר ּפי על ואף מׁשּבח; זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻערבית,
והרי  לתפּלה, ּגאּלה ּבין הפסקה אינּה יׂשראל', 'ּגאל ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻאחר

ארּכה. אחת ּכברכה ְְֲִֵֶַַָָָֻׁשּתיהן
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י  ¤¤ּפרק
אֹותן מסמרֹות ‡. לתקע העׂשּויין הּתקרה ּבהן ׁשּמחזיקין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבלין אינן ׁשּתֹוקעין ּבעצים, הּמסמרֹות וכן ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
להיֹותֹו הּמסמר התקין ואם ּבהן. לתלֹות ּבּכתלים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותן
ׁשהתקינֹו מסמר ּכיצד? טמאה. מקּבל עצמֹו, ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֻּכלי
הּפתילה, את ּבֹו מֹוציא להיֹות אֹו ּבֹו, ונֹועל ּפֹותח ְְְְִִִִֵֵֶַַָלהיֹות
מקּבל  זה הרי - חמֹור ׁשל אֹו יד ׁשל ּברחים ׁשּנתנֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאֹו
עד  טהֹור, - החבית את ּבֹו ּפֹותח להיֹות התקינֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻטמאה.

כך]ׁשּיצרפּנּו לשם .[יעצבו ְְִֶֶ
הּפתחמסמר ·. לׁשמירת סימן ּכמֹו עׂשּוי [לידע ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

בו] עברו ׁשלחני אם ׁשל מסמר וכן טמאה; מקּבל אינֹו ,ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֻֻ
ּתלֹויי  וכן טהֹור; והּכיס, הּמאזנים את ּבֹו ּתֹולה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

הגוף]הּמגרדֹות[ווי] שמגרדות על [מתכות אף - טהֹורֹות , ְְֵַַַַ
מסמרֹות  מּׁשאר ּבצּורתן, מׁשּנין אּלּו ׁשּמסמרין ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻּפי

ְִַָהּתקיעה.
חובש]הּגרעמסמר ‚. -]- הּדם ּבֹו ׁשמּקיזין הּכלי והּוא , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

הּׁשעֹות אבן ׁשל ּומסמר טמאה. שמש]מקּבל שעון -], ְְְֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ָטהֹור.

הּגרּדי„. האורג]מסמר ּכעין [- האר הּמסמר והּוא , ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹ
ולֹופף  העץ אֹו הּקנה ׁשפֹופרת האֹורג ּבֹו ׁשּמכניס ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּפּוד

טמאה. מקּבל - החּוטין ְְִֵֶַַָָָֻעליה
העלאּלּו‰. ּבעגלה: הּמתטּמאֹות מּתכֹות [המוט ּכלי ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ

הבהמות] לבין מהעגלה והּקטרבהנמשך מּתכת, [העץ ׁשל ְְֵֶֶֶַַַ
הבהמות] והּכנפיםשעל מתכות], המקּבלֹות [טסי ְְְְִַַַַָ

ּבהמה,[בחוריהם] צּוארי ׁשּתחת ּוברזל הרצּועֹות, ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָאת
העגלה]והּסֹומ שבקצה יתד והּמחּגר[- שבקצה , [יתד ְְְֵֵַַַ

והּתמחּיֹותהעול] אבנים], להנחת בעגלה והענּבֹול [מקום , ְְְְִַַָֻ
הפעמון] לשון והּצנירה[- ּכּלן[וו], את המחּבר ּומסמר ,-] ְְְְִֵֵֶַַַַָָֻ

העגלה] חלקי עץ כל ׁשל העל ּבעגלה: טהֹורין ואּלּו .ְְֲִֵֵֶָָָָֹ
והּׁשפֹופרֹות [במתכת]המצּפה לנֹואי, העׂשּויין והּכנפים , ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָֻ

והאבר הּקֹול, את צּוארי [עופרת]הּמׁשמיעֹות ׁשּבצד ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ
והּסֹובב מתכת]ּבהמה, חישוק והּטּסין[- ּגלּגל, [לוחות ׁשל ְְְְִֵֵֶַַַַַָ

אּלּומתכת] ּכל - ׁשּבּה הּמסמרֹות ּכל ּוׁשאר והּצּפּויין, ,ְְְְִִֵֶַַַָָָָ
ְִטהֹורין.

.Â הּבדעקרב המוסקת]ּבית שבקורה טמאה.[ברזל מקּבל , ְְְֵֵַַַַָָֻ
ּגרֹוסֹות ׁשל גריסים]ארֹון מוכרי ׁשהּוא [- ּפי על אף - ִֶֶַַָָ

מקּבלת  זֹו הרי מּתכת, ׁשל עגלה ּתחּתיו היתה אם - ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָטהֹור
ְָֻטמאה.

.Ê ּכלים:רחים ׁשלׁשה מּׁשּום טמאה מקּבלת ּפלּפלין, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּכברה  ּומּׁשּום מּתכֹות, ּכלי ּומּׁשּום קּבּול, ּכלי .[נפה]מּׁשּום ְְְִִִִִִַָָָ

.Á ׁשּבּמגּדלהּדלת מּתכת ּבּתים,[ארון]ׁשל ּבעלי ׁשל - ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
טמאה, מקּבלת רֹופאים, וׁשל טמאה; מקּבלת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻאינּה

האסּפלֹונית את ּבּה את [תחבושת]ׁשּמּניחים ּבּה ותֹולה , ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ
ְִִַַָהּמסּפרים.

.Ë צבת]טּסין כעין את [- ּבהן ׁשּמנערין מּתכת ׁשל ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ
טהֹורין. ּבּכירה, והּקבּועין טמאה; מקּבלין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻהּקדרה,

.È הּפתילה[צבת]הּמלקחים את ּבהן [שנשרפה]ׁשּממע, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
והּצּנֹורֹות טמאה. ברזלים]מקּבלין הרחים [- את ׁשּתֹופסֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ

לחּזק. אּלא עׂשּויֹות ׁשאינן טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּלמעלן
.‡È היתה [קורה]קלסטרה אם - הּדלת את ּבּה ׁשּנֹועלין ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֻ

מּתכת, ּומצּפה עץ ׁשל היתה מתטּמאה; מּתכת, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל
ְָטהֹורה.

.·È מנעול]והּפרנההּפין חלקי טמאים.[שני , ְְְִִֵַַָֻ
.‚È הפלך]ּפּקה שבראש לפי [כדור טהֹורה, - מּתכת ׁשל ְְִִֶֶֶַָָ

העץ. את מׁשּמׁשת ְִֵֶֶֶֶַָׁשהיא
.„Èוהעימה[פלך]הּכֹוׁש עליו], כרוכים שהחוטים ,[העץ ְִַָָ

וסימּפֹוניה נגינה]והּמּקל, -[כלי מּתכת ׁשל וחליל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
חּוץ  טהֹורין; מּתכת, ּומצּפין עץ ׁשל היּו טמאה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻֻמקּבלין

ּכנפים קּבּול ּבית בּה היה ׁשאם - הּסימּפֹוניה [לוחות מן ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
דקות] טמאה.מתכת מצּפה, ׁשהיא ּפי על אף -ְְִִֵֶַַָָֻ

.ÂË אין החצֹוצרת אם - חליֹות חליֹות מפּצלת ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַֻֻֻ
ּכׁשהיא  טמאה מקּבלת זֹו הרי אּמן, אּלא להחזירּה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻיֹודע
מקּבלת  אינּה ּולהחזירּה, לפרקּה הּכל יכֹולין ואם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמחּברת;
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ּבעיני ּולרחמים לחסד לחן ותּתני ,ּבתֹורת חלקי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָותּתן
ּברּו ;מּלפני טֹובים חסדים ותגמלני רֹואי, ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּובעיני

טֹובים'. חסדים ּגֹומל ה', ֲִִֵַָָאּתה
ׁשּיּכנס:‰. קדם אֹומר - הּכּסא לבית אדם ׁשּיּכנס זמן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

קדֹוׁשים מכּבדים האדם]'התּכּבדּו את המלווין ,[המלאכים ְְְְִִִַָֻ
ּכי  ואצא, ׁשאּכנס עד לי והמּתינּו ׁשמרּוני עליֹון, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמׁשרתי
ּברּו' :מבר - ׁשּיצא ואחר אדם'. ּבני ׁשל ּדרּכן הּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָזה
ּבחכמה, האדם את יצר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאּתה
ּפתּוחים  מהן חלּולים, וחלּולים נקבים נקבים בֹו ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָּוברא
יכֹול  אינֹו יּפתח, אֹו מהן אחד יּסתם ׁשאם סתּומים, ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּומהן
ּבׂשר  כל רֹופא ה', אּתה ּברּו אחת; ׁשעה אפּלּו ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָלהתקּים

לעׂשֹות'. ְֲִַַּומפליא
.Âמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - חגֹורֹו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשחֹוגר

:מבר - מנעלֹו ּכׁשּלֹובׁש ּבגבּורה'. יׂשראל אֹוזר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהעֹולם,
צרּכי'. ּכל לי ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - לּדר לצאת ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשּמהּל

גבר' מצעדי הּמכין העֹולם, אדםמל ּומבר .- יֹום ּבכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּגֹוי'; עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
עבד'; עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
אּׁשה'. עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

.Êמבר אּלא סדר, להן אין אּלּו, ּברכֹות עׂשרה ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשמֹונה
ּכיצד? ּבׁשעתֹו. ּבׁשבילֹו, ׁשהּברכה ּדבר על מהן אחת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל
יׂשראל  'אֹוזר מבר מּטתֹו, על והּוא חגֹורֹו ׁשחגר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָהרי
'הּנֹותן  מבר ,ּכ אחר הּתרנגֹול קֹול ׁשמע ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָּבגבּורה';
מבר אינֹו ּבּה, נתחּיב ׁשּלא מהן ּברכה וכל בינה'. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלּׂשכוי

.אֹותּה ָ
.Áמלּביׁש' ּכׁשעֹומד מבר אינֹו ּבכסּותֹו, לן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָּכיצד?

ּביֹום  צרּכי'. ּכל לי 'ׁשעׂשה מבר אינֹו יחף, הל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻערּמים';
רחיצה  ׁשם ׁשאין ּבאב, ּובתׁשעה 'על הּכּפּורים מבר אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

נכנס  לא אם מעיני'. ׁשנה 'הּמעביר ולא ידים', ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹנטילת
ּבׁשאר  וכן האדם'. את יצר 'אׁשר מבר אינֹו הּכּסא, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלבית

אּלּו. ְֵָּברכֹות
.Ë אחר זֹו ּכּלן אּלּו ּברכֹות לבר ערינּו, ּברב העם ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָֹֻנהגּו

ּבהן. נתחּיבּו לא ּבין ּבהן, נתחּיבּו ּבין הּכנסת, ּבבית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹזֹו
ּברכה, אדם יבר ולא ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין הּוא, ְְְְְֲֵֵֵַָָָָָָָֹוטעּות

ּבּה. נתחּיב ּכן אם ְִִֵֵֶַָָאּלא
.È ּבין ׁשמע, קרּית ׁשּיקרא קדם ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמׁשּכים

ידיו  נֹוטל - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּבין ׁשּבכתב ּבּתֹורה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרא
הן: ואּלּו קֹורא; ּכ ואחר ּברכֹות, ׁשלׁש ּומבר ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹּתחּלה,
ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּדברי  את אלהינּו, ה' נא, 'הערב ּתֹורה'; ּדברי על ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוצּונּו
אנחנּו ונהיה יׂשראל, ּבית ּכל עּמ ּובפיפּיֹות ּבפינּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָתֹורת
יֹודעי  לעֹולם, יׂשראל ּבית ּכל עּמ וצאצאי ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוצאצאינּו
הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו לׁשמּה; תֹורת ולֹומדי ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָׁשמ
מּכל  ּבנּו ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו ּתֹורתֹו; את לנּו ונתן ְִֵֶַַַַָָָָָָָהעּמים

.‡Èּכ ואחר אּלּו, ּברכֹות ׁשלׁש לבר אדם חּיב יֹום ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָֹּבכל
ּכהנים; ּברּכת לקרֹות העם ונהגּו ּתֹורה. מּדברי מעט ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹקֹורא
מקֹומֹות  ויׁש יׂשראל"; ּבני את "צו ׁשּקֹורין מקֹומֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָויׁש
אֹו הּמׁשנה מן הלכֹות אֹו ּפרקים וקֹורין ׁשּתיהן. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָׁשּקֹורין

הּבריתֹות. ְִַַָמן
.·È ּבכל ּתּלים מּספר זמירֹות ׁשּקֹורא למי חכמים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָוׁשּבחּו

נהגּו ּוכבר הּספר. סֹוף עד לדוד", "ּתהּלה והן ויֹום, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָיֹום
חכמים  ותּקנּו ּולאחריהן; לפניהן ּפסּוקים לקרֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָהעם
ּוברכה  ׁשאמר', ּברּו' והיא הּזמירֹות, לפני ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּברכה

ואחר 'יׁשּתּבח'. והיא ׁשמע,לאחריהן, קרּית על מברך ּכ ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ
ׁשמע. קרּית ְְְִֵַַוקֹורא

.‚È ׁשּמברכין אחר יֹום ּבכל לקרֹות ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָיׁש
הּים  ׁשירת ויׁש'יׁשּתּבח', ׁשמע; על מברכין ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ

ׁשּתי  ׁשּקֹורין יחידים ויׁש האזינּו; ׁשירת ׁשּקֹורין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַמקֹומֹות
הּמנהג. לפי הּכל - ְְִִִַַַָֹהּׁשירֹות

.„Èלבר אדם הּיֹום חּיב ּבין יֹום, ּבכל ּברכֹות מאה ְְְֵֵֵַַָָָָָָָ
ּברכֹות  ועׂשרים ׁשלׁש אּלּו? ּברכֹות מאה הן ּומה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוהּלילה.
ׁשחרית  ׁשמע קרּית ׁשל ּברכֹות וׁשבע זה; ּבפרק ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמנינּו
מברך: ּבּציצית, ּוכׁשּמתעּטף וׁשּלאחריה; ׁשּלפניה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוערבית
ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּברּו' מברך: ּתפּלין, ּוכׁשּלֹובׁש ּבּציצית'; להתעּטף ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָוצּונּו
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשמֹונה  מהן ּתפּלה ּבכל ּתפּלֹות, וׁשלׁש ּתפּלין'; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹלהניח
אֹוכל  ּוכׁשהּוא ּברכֹות. ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה הרי - ּברכֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָעׂשרה
ׁשבע  ּברכֹות, עׂשרה ארּבע מבר יֹום, ּבכל סעּודֹות ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי
אחת  הּמזֹון ועל ּתחּלה, ידיו ּכׁשּנֹוטל אחת - סעּודה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּבכל

ּבּסֹוף["המוציא"]ּבּתחּלה המזון]וׁשלׁש הּמים [ברכת ועל , ְְְִִַַַַַָָֹ
ׁשבע. הרי ּולאחריו, ְְֲֲֵֶַַָָָלפניו

.ÂËוהֹוסיפּוּבּזמן ּבּתפּלה, הּמינין ּברּכת ׁשּתּקנּו הּזה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּברכֹות  חמׁש נמצאּו - הּמזֹון ּבברּכת והּמטיב' ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ'הּטֹוב
וכן  ּברכֹות, ׁשבע ׁשהּתפּלה טֹובים וימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָיתרֹות.
ׁשּלא  ּכגֹון האּלּו, הּברכֹות ּבכל ימים ּבׁשאר נתחּיב לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאם
הּכּסא, לבית נכנס ולא חגֹורֹו, הּתיר ולא הּלילה, ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹיׁשן
ׁשל  מּברכֹות ּברכֹות מאה להׁשלים צרי - ּבאּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא

.ּפרֹות  ֵ
.ÊË וחֹוזר ּולאחריו; לפניו ּומבר ירק, מעט אֹוכל ְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?

מּפרי  ּומעט ּולאחריו, לפניו ּומבר זה, מּפרי מעט ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואֹוכל
עד  הּברכֹות, ּכל ּומֹונה ּולאחריו. לפניו ּומבר ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָזה,

יֹום. ּבכל ּברכֹות מאה ְְְִֵֶַָָָׁשּמׁשלים
.ÊÈּומבר אדם מׁשּכים ּבּׁשחר, הּוא: ּכ ּתפּלֹות, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָסדר

הּזמירֹות וקֹורא אּלּו, לפניהן [פסוד"ז]ּברכֹות ּומבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָ
ּולאחריה, לפניה ּומבר ׁשמע את וקֹורא ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּולאחריהן.

הּקדּׁשה כו']ּומדּלג כבוד ברוך כו' קדוש קדוש [קדוש ְְֵַַָֻ
קדּׁשה; אֹומר הּיחיד ׁשאין ׁשּלפניה, ראׁשֹונה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻמּברכה
ּגאּלה  ׁשּיסמ ּכדי יעמד מּיד יׂשראל', 'ּגאל חֹותם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻּוכׁשהּוא
יׁשב, - ּוכׁשּיׁשלים ׁשאמרנּו. ּכמֹו מעּמד ּומתּפּלל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלתפּלה,
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והּוא  מעט ּומתחּנן ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן; ּפניו, על ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹויּפל
לדוד" "ּתהּלה יקרא ּכ ואחר ּתחנּונים. ּבדברי ,יֹוׁשב, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

למעׂשיו. ויּפטר ּכחֹו, ּכפי ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹויתחּנן
.ÁÈ"לדוד "ּתהּלה לקרֹות מתחיל הּמנחה, ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָּובתפּלת

הּמנחה; ּתפּלת ּומתּפּלל עֹומד, ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻמיּׁשב;
ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן; ּפניו, על נֹופל - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹּוכׁשּמׁשלים

למעׂשיו. ויּפטר מעט, ְְְְְֲִִֵֵַַַָָויתחּנן

.ËÈ לפניה ּומבר ׁשמע קרּית קֹורא הערב, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּובתפּלת
לתפּלה  ּגאּלה וסֹומ מעּמד;ּולאחריה, ּומתּפּלל , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻֻ

ּתפּלת  אחר התחּנן ואם ויּפטר. מעט יׁשב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּוכׁשּיׁשלים,
'הׁשּכיבנּו' ׁשּמבר ּפי על ואף מׁשּבח; זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻערבית,
והרי  לתפּלה, ּגאּלה ּבין הפסקה אינּה יׂשראל', 'ּגאל ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻאחר

ארּכה. אחת ּכברכה ְְֲִֵֶַַָָָֻׁשּתיהן
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י  ¤¤ּפרק
אֹותן מסמרֹות ‡. לתקע העׂשּויין הּתקרה ּבהן ׁשּמחזיקין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבלין אינן ׁשּתֹוקעין ּבעצים, הּמסמרֹות וכן ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
להיֹותֹו הּמסמר התקין ואם ּבהן. לתלֹות ּבּכתלים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותן
ׁשהתקינֹו מסמר ּכיצד? טמאה. מקּבל עצמֹו, ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֻּכלי
הּפתילה, את ּבֹו מֹוציא להיֹות אֹו ּבֹו, ונֹועל ּפֹותח ְְְְִִִִֵֵֶַַָלהיֹות
מקּבל  זה הרי - חמֹור ׁשל אֹו יד ׁשל ּברחים ׁשּנתנֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאֹו
עד  טהֹור, - החבית את ּבֹו ּפֹותח להיֹות התקינֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻטמאה.

כך]ׁשּיצרפּנּו לשם .[יעצבו ְְִֶֶ
הּפתחמסמר ·. לׁשמירת סימן ּכמֹו עׂשּוי [לידע ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

בו] עברו ׁשלחני אם ׁשל מסמר וכן טמאה; מקּבל אינֹו ,ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֻֻ
ּתלֹויי  וכן טהֹור; והּכיס, הּמאזנים את ּבֹו ּתֹולה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

הגוף]הּמגרדֹות[ווי] שמגרדות על [מתכות אף - טהֹורֹות , ְְֵַַַַ
מסמרֹות  מּׁשאר ּבצּורתן, מׁשּנין אּלּו ׁשּמסמרין ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻּפי

ְִַָהּתקיעה.
חובש]הּגרעמסמר ‚. -]- הּדם ּבֹו ׁשמּקיזין הּכלי והּוא , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

הּׁשעֹות אבן ׁשל ּומסמר טמאה. שמש]מקּבל שעון -], ְְְֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ָטהֹור.

הּגרּדי„. האורג]מסמר ּכעין [- האר הּמסמר והּוא , ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹ
ולֹופף  העץ אֹו הּקנה ׁשפֹופרת האֹורג ּבֹו ׁשּמכניס ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּפּוד

טמאה. מקּבל - החּוטין ְְִֵֶַַָָָֻעליה
העלאּלּו‰. ּבעגלה: הּמתטּמאֹות מּתכֹות [המוט ּכלי ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ

הבהמות] לבין מהעגלה והּקטרבהנמשך מּתכת, [העץ ׁשל ְְֵֶֶֶַַַ
הבהמות] והּכנפיםשעל מתכות], המקּבלֹות [טסי ְְְְִַַַַָ

ּבהמה,[בחוריהם] צּוארי ׁשּתחת ּוברזל הרצּועֹות, ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָאת
העגלה]והּסֹומ שבקצה יתד והּמחּגר[- שבקצה , [יתד ְְְֵֵַַַ

והּתמחּיֹותהעול] אבנים], להנחת בעגלה והענּבֹול [מקום , ְְְְִַַָֻ
הפעמון] לשון והּצנירה[- ּכּלן[וו], את המחּבר ּומסמר ,-] ְְְְִֵֵֶַַַַָָֻ

העגלה] חלקי עץ כל ׁשל העל ּבעגלה: טהֹורין ואּלּו .ְְֲִֵֵֶָָָָֹ
והּׁשפֹופרֹות [במתכת]המצּפה לנֹואי, העׂשּויין והּכנפים , ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָֻ

והאבר הּקֹול, את צּוארי [עופרת]הּמׁשמיעֹות ׁשּבצד ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ
והּסֹובב מתכת]ּבהמה, חישוק והּטּסין[- ּגלּגל, [לוחות ׁשל ְְְְִֵֵֶַַַַַָ

אּלּומתכת] ּכל - ׁשּבּה הּמסמרֹות ּכל ּוׁשאר והּצּפּויין, ,ְְְְִִֵֶַַַָָָָ
ְִטהֹורין.

.Â הּבדעקרב המוסקת]ּבית שבקורה טמאה.[ברזל מקּבל , ְְְֵֵַַַַָָֻ
ּגרֹוסֹות ׁשל גריסים]ארֹון מוכרי ׁשהּוא [- ּפי על אף - ִֶֶַַָָ

מקּבלת  זֹו הרי מּתכת, ׁשל עגלה ּתחּתיו היתה אם - ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָטהֹור
ְָֻטמאה.

.Ê ּכלים:רחים ׁשלׁשה מּׁשּום טמאה מקּבלת ּפלּפלין, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּכברה  ּומּׁשּום מּתכֹות, ּכלי ּומּׁשּום קּבּול, ּכלי .[נפה]מּׁשּום ְְְִִִִִִַָָָ

.Á ׁשּבּמגּדלהּדלת מּתכת ּבּתים,[ארון]ׁשל ּבעלי ׁשל - ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
טמאה, מקּבלת רֹופאים, וׁשל טמאה; מקּבלת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻאינּה

האסּפלֹונית את ּבּה את [תחבושת]ׁשּמּניחים ּבּה ותֹולה , ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ
ְִִַַָהּמסּפרים.

.Ë צבת]טּסין כעין את [- ּבהן ׁשּמנערין מּתכת ׁשל ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ
טהֹורין. ּבּכירה, והּקבּועין טמאה; מקּבלין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻהּקדרה,

.È הּפתילה[צבת]הּמלקחים את ּבהן [שנשרפה]ׁשּממע, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
והּצּנֹורֹות טמאה. ברזלים]מקּבלין הרחים [- את ׁשּתֹופסֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ

לחּזק. אּלא עׂשּויֹות ׁשאינן טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּלמעלן
.‡È היתה [קורה]קלסטרה אם - הּדלת את ּבּה ׁשּנֹועלין ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֻ

מּתכת, ּומצּפה עץ ׁשל היתה מתטּמאה; מּתכת, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל
ְָטהֹורה.

.·È מנעול]והּפרנההּפין חלקי טמאים.[שני , ְְְִִֵַַָֻ
.‚È הפלך]ּפּקה שבראש לפי [כדור טהֹורה, - מּתכת ׁשל ְְִִֶֶֶַָָ

העץ. את מׁשּמׁשת ְִֵֶֶֶֶַָׁשהיא
.„Èוהעימה[פלך]הּכֹוׁש עליו], כרוכים שהחוטים ,[העץ ְִַָָ

וסימּפֹוניה נגינה]והּמּקל, -[כלי מּתכת ׁשל וחליל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
חּוץ  טהֹורין; מּתכת, ּומצּפין עץ ׁשל היּו טמאה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻֻמקּבלין

ּכנפים קּבּול ּבית בּה היה ׁשאם - הּסימּפֹוניה [לוחות מן ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
דקות] טמאה.מתכת מצּפה, ׁשהיא ּפי על אף -ְְִִֵֶַַָָֻ

.ÂË אין החצֹוצרת אם - חליֹות חליֹות מפּצלת ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַֻֻֻ
ּכׁשהיא  טמאה מקּבלת זֹו הרי אּמן, אּלא להחזירּה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻיֹודע
מקּבלת  אינּה ּולהחזירּה, לפרקּה הּכל יכֹולין ואם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמחּברת;
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.ÊËהחצוצרה]הּקצה של הּפה [העליון עליו ׁשּמּניחין ִִֶֶֶַַַָָָ
האחר  והּקצה עצמֹו; ּבפני טמאה מקּבל ּתקיעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּבׁשעת

התחתון]הרחב עצמֹו.[חלקה ּבפני טמאה מקּבל אינֹו , ְְְְִֵֵֵַַָָָָֻ
עצמן  ּבפני מנֹורה קני ּבֹו, ּכּיֹוצא טמא. הּכל חּבּור, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּובׁשעת

לוי ׁשם להן ׁשּיׁש מּפני טמאה, מקּבלין אין נוסף]- -]; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
ׁשּלּה הנר]הּפרח קיבול ּבפני [בית מתטּמאין - והּבסיס , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

טמאה. מקּבלין הּכל חּבּור, ּובׁשעת ְְְְְִִִַַַַָָֹֻעצמן.
.ÊÈ ׁשהיאקֹורת -]החּצים לׁשֹונֹות [לוח ּבּה ׁשּיׁש הּמּטרה, ְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּברגלי  אֹותּה וׁשּמּניחין טמאה; מקּבלת - מּתכת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשל
והּקֹולר טהֹורה. אסירים]האסירים, צווארי מקּבל [שעל , ְְְֲִִֵַַָָָ

מגרה הּדלת[משור]טמאה. לחֹור ׁשּניה [הכניסו ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
הפתח] כלפי ושיניו המשקוף ׁשּמׁשּתּמׁשלתוך ּפי על אף -ְִִֵֶַַַ

לחֹור  עׂשיּה מּׁשּנטמאת ואם טמאה; מקּבלת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּבּה,
הפכּה ּבמסמר. ׁשּיקּבעּנה עד ּבטמאתּה, זֹו הרי - [-הּדלת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

המשקוף] לכיוון שהשיניים ּבין באופן מּלמעלן, ּבין -ְְִֵֵַָ
טהֹורה. - הּצדדין מן ּבין ְְְִִִֵַַָָָמּלמּטן,

ה'תשע"ד  שבט כ"ו שני יום

יא  ¤¤ּפרק
יקּבל ּכּמה ‡. ולא מּתכת ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּׁשהּוא  מה לפי הּכל מּטמאתֹו? יטהר אֹו לפי טמאה, -] ְְְְִִִֶַַַָָֹֻֻ
.עניינו]

הּוא ּכל ·. עדין - מלאכּתֹו מעין לעׂשֹות יכֹול ׁשהּכלי זמן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשלם  ּככלי וחׁשּוב ׁשּנׁשּבר,ּכלי, מּתכת ׁשל ּדלי ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכׁשהיה. ּכלי הּוא הרי - ּבֹו למּלאת יכֹול הּוא ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹוהרי
סלעים לקּבל ּכדי הּמחם, חּמין. ּבֹו לחם ּכדי [-הּקּומקּום, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ

הּלפסמטבעות] למים]. גדול קיתֹונֹות [כלי לקּבל ּכדי , ְְִֵֵֶֶַַ
הּיין,[כדים] מּדֹות ּפרּוטֹות. לקּבל ּכדי הּקיתֹון, מּתכת. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַׁשל

הּׁשמן. ּבהן למד ּכדי הּׁשמן, ּומּדֹות הּיין. ּבהן למד ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכדי
זה  מּלמּטה, נקבים ׁשלׁשה בּה ׁשּנפרצּו חרּדל ׁשל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמסננת

זה אחד]לתֹו במקום ׁשא [- לפי טהֹורה, מׁשּמׁשת - ינּה ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ
מגרפה מלאכּתּה. לבחישה]מעין אף [כלי - ּכּפּה ׁשּנּטל ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מלאכּתּה מעין עֹוׂשה ׁשאינּה טהֹורה; ּכקרנס, ׁשהיא ּפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעל
וכן  ּכקרנס. ּבּה לתקע נעׂשית לא והיא הּקרנס, מעין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ׁשלׁשמסרק ‚. ּבֹו נׁשּתּיר אם - ׁשּניו ׁשּנּטלּו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

- הּׁשלׁש מן אחת החיצֹונה היתה טמא. אחד, ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבמקֹום
אינּה ׁשהחיצֹונה ּפׁשּתן; ּבֹו לסרק יכֹול ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹטהֹור,

לּסריקה היא]מֹועלת רחבה מעין [כי עֹוׂשה ׁשאינֹו וכל , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ׁשּתים, הּמסרק מן נּטלּו טהֹור. - מּתכֹות ּבכלי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָמלאכּתֹו

למלקטת מלקחיים]ועׂשאן והתקינּה[- אחת, טמאֹות. - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
ללּפף אֹו לכרוך]לנר, מקּבלת [- - לרּקּום החּוט עליה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּלא  ּפי על אף - ּוגדֹולה עבה הּׁשן היתה ואם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻטמאה;
עצמּה. ּבפני מתטּמאה זֹו הרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהתקינּה,

-מסרק „. ׁשּתים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּניו, ׁשּנּטלּו ּפׁשּתן ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
טהֹור  אחת, ּבֹו נׁשּתּיר .טמא; ְִֵֵַַַָָ

מהבור]הּכדּומים‰. כלים להעלאת ׁשּנׁשּתּברּו,[מקלות ְְְִִֶַַ
ׁשּלהן שבראשיהם]ואנקלי וו ׁשהרי [- טמאין; - קּימת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻ

מּקדם. ּכׁשהיּו הּבאר, מן הּדלי ּבהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפׁשר
.Â משור]מגרה מּב[- אחת ׁשּנּה כל ינתיםׁשּנּטלה בין -] ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

שן] נשברה שיניים הּסיטשני מלא ּבּה נׁשּתּיר טהֹורה. ,-] ְְְִִֵַַָָֹ
אגודלין] לגּור ארבעה אפׁשר ׁשהרי טמאה, - אחד ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָּבמקֹום

ְִַָּבּנׁשאר.
.Êוהּמפסלת[גרזן]הּמעצד חדה]והאזמל והּמקּדח [סכין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

חּסּומן נּטל טמאה; מקּבלין עדין שלהן]ׁשּנפגמּו, החוד -], ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֻ
הּמקּדח, מן חּוץ - טמאין לׁשנים, ׁשּנחלקּו וכּלן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֻטהֹורין.

והרנקי ּבֹו. לנקב יכֹול אינֹו נגרים]ׁשהרי עצמּה[כלי ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֻ
ּכלי. מּקצת ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת אינּה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

.Á ּומּגל והרמח, מּגל, ּכמֹו העקם והּסּכין והּסּכין, ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָֹֹהּסיף,
ביתי]יד לשימוש ׁשל [- קטּנים מסּפרים וזּוג קציר, ּומּגל , ְְְִִִִֶַַַַָָָ

ׁשּנחלקּו סּפרים ׁשל ּגדֹולים מסּפרים ׁשל וזּוג ּבּתים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבעלי
מעין  עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל מהם חלק ּכל -ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

ְְַמלאכּתֹו.
.Ë מעברת ׁשאינּה לפי טהֹורה, - לׁשנים ׁשּנחלקה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמסּפרת

ּבדחק  אּלא הּׂשער .את ְֵֶֶַַָָֹ
.È מגן]ׁשריֹון אם [- - לרחּבֹו טהֹור; לארּכֹו, ׁשּנחלק ְְְְְֱִִֶֶַָָָ

טהרת  מאימתי טמא. ראׁשֹונה, מלאכּתֹו מעין ֹו?מׁשּמׁש ְְְֳִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
יחליד]מּׁשּיבלה ּבלה [- מלאכּתֹו. מעין מׁשּמׁש ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מּלמעלה אם - רּבֹו ּבֹו העליון]ונׁשּתּיר ואם [החלק טמא; , ְְְְְִִִִֵֵַַָָֻ
הרי  - לתכׁשיט חליה ועׂשה מּמּנּו, קּצץ טהֹור. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻמּלמּטה,

טמאה. מקּבלת ְְֶֶַָֻזֹו
.‡Èזהבים[מפוח]ׁשפֹופרת וׁשל [צורפים]ׁשל זּגגין, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָ

טהֹורה. לארּכּה, ׁשּנחלקה - זכּוכית עֹוׂשי וׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָנּפחים,
טמאה; ראׁשֹונה, מלאכּתּה מעין מׁשּמׁשת אם - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלרחּבּה

טהֹורה. לאו, ְְִָָואם
.·È איחסון]ּכלבא כלי וׁשל [- רֹופאים, וׁשל סּפרים, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַָָָ

- נּפחים וׁשל טהֹורה; - לׁשנים ׁשּנחלקה זכ ּוכית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשי
הּגחלים. את ּבּה חֹותה ּבתחּלה ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָטמאה,

.‚È ׁשּנּטׁשטׁשה מראה אֹו ׁשּנׁשּברה מּתכת אינּהׁשל אם - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עדין  הּפנים, רב מראה היתה טהֹורה; הּפנים, רב ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹֹמראה

ּכׁשהיתה. ּכלי ְְְִִֶָָהיא
.„È עקצּהמחט אֹו הּנקּוב, קצתּה ראשה]ׁשּנּטל -]- ְְִֶַַַַָָָָֻ

ּבּה, לרקם החּוט את עליה ללּפף התקינּה ואם ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֹטהֹורה;
ׂשּקין ׁשל מחט אבל עבה]טמאה. קצתּה[שהוא ׁשּנּטל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

רֹוׁשם ׁשהּוא מּפני טמאה, - חורט]הּנקּוב הּׁשני [- .ּבּקצה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
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.ÂË ּבהן,הּמחט וכּיֹוצא הּזהב אֹו הּׁשני עליה ׁשּלֹופפין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבין  ׁשּלּה, הּנקּוב ׁשּנּטל ּבין - עֹוׂשין ׁשהרֹוקמין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדר

הּתפירה  מלאכּתּה ׁשאין טמאה, - עקצּה .ׁשּנּטל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
.ÊË הּתפירה,מחט את מעּכבת אם - חלּודה ׁשהעלת ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

טמאה  לאו, ואם .טהֹורה; ְְְִֵָָָ
.ÊÈ ׁשפןהּסיף טהֹורין; חלּודה, ׁשהעל ּו [שייפם]והּסּכין ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָ

צנירה וכן היׁשנה. לטמאתן חזרּו הטוויה]והׁשחיזן, [ברזל ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֻ
לטמאתּה[מעקמימותה]ׁשּפׁשטּה חזרה ּכפפּה, טהֹורה; , ְְְְְְֶָָָָָָָָָֻ

ְַָָהיׁשנה.
.ÁÈ ארכּבתֹו,מפּתח מּתֹו ׁשּנׁשּבר ארכּבה ּכמֹו עקם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻ

ּגם ּכמין העׂשּוי מפּתח וכן יוונית]טהֹור; ׁשּנׁשּבר [ג' ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
אינן  והרי ּבהן, לפּתח יכֹול אינֹו ׁשהרי - טהֹור ּגּמֹו, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּתֹו
טמא, - ּונקבים ׁשּנים ּבֹו היּו מלאכּתן. מעין  ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמׁשּמׁשין
הּנקבים; מּפני טמא, - הּׁשּנים נּטלּו הּוא. מפּתח ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשעדין
ונסּתמּו הּׁשּנים, נּטלּו הּׁשּנים. מּפני טמא, - הּנקבים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָנסּתמּו

טהֹור. - זה לתֹו זה הּנקבים ׁשּנפרצּו אֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָהּנקבים
.ËÈ ּובראׁשֹוּכלי הּדׁשן, ּבֹו להרים ּכף האחד ּבראׁשֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

מּפני  טמא כּפֹו, נּטלה - הּבׂשר ּבֹו לצלֹות מזלג ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּׁשני
ׁשּנּטלה  מכחֹול וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו נּטלּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּניו;

הּכחל ּבּה ׁשּגֹורפין הּזכר[הצבע]כּפֹו מּפני טמא [היינו - ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
[- הּכף.החלק מּפני טמא, - הּזכר נּטל העין; ּבֹו ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּכֹוחלין

.Î ּכסבכהּכלי ּכף אחד רשת]ׁשּבראׁשֹו עליו,[- לצלֹות ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
מעל  אֹו הּקדרה מן הּבׂשר ּבהן להֹוציא ׁשּנים הּׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּובּקצה
טמא  - ׁשּניו נּטלּו ׁשּניו; מּפני טמא - ּכּפֹו נּטלה - ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאׁש
האחד, ּבראׁשֹו ׁשּכֹותבין מּתכת ׁשל עט וכן ּכּפֹו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּפני
הּמֹוחק; מּפני טמא - הּכֹותב נּטל - הּׁשני ּבראׁשֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹּומֹוחקין
ּבאּלּו; ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכֹותב. מּפני טמא - הּמֹוחק ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹנּטל
ּכיצד? מלאכּתֹו. מעין לעׂשֹות יכֹול הּנׁשאר ׁשּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּוא,
מארּכֹו נׁשאר אם - הּכֹותב ונׁשאר ׁשּלֹו, הּמֹוחק ׁשּנּטל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעט
ׁשּיאחז  אפׁשר ׁשהרי טמא, - אצּבעֹותיו לקׁשרי ׁשּיּגיע ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכדי
מארּכֹו נׁשאר אם - הּמֹוחק ונׁשאר הּכֹותב, נּטל ויכּתב; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָֹּבֹו
נׁשאר  ּבֹו. למחק לֹו אפׁשר ׁשהרי טמא, - ידֹו ּפס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹור. מּזה, ְִֵֵֶֶַָָָֹּפחֹות
.‡Î מחודדים]קרּדם קצותיו עׁשּפֹו[ששני [הקצה ׁשּנּטל ְְִֶַָֹֻ

ּבית הרחב] מּפני טמא - ּבֹו מנּגר ׁשהחרׁש הּצד והּוא ,ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הצר]ּבּקּועֹו עׁשּפֹו.[הקצה מּפני טמא - ּבּקּועֹו ּבית נּטל ; ְְִִִִֵֵֵַָָ

מּקֹופֹו קיבולו]נׁשּבר בית טהֹור.[- , ְִַַָ
.·Î במחרישה]חרחֹור חד ברזל הּוא [- עדין - ׁשּנפּגם ְְֲִִֶַַַ

מּקֹופֹו נׁשּבר רּבֹו; ׁשּיּנטל עד הרחב]ּכלי, טהֹור.[חלקו , ְְִִִֵֶַַַָָֻ
.‚Îהּמלמד והּוא הבהמה הּמרּדע, מכוונים [בו ְְְֵַַַַַָ

ּתקּוע בחרישה] חד מסמר ּוכמֹו עבה; אר עץ הּוא -ְְֵֵֶַַַָָָֹ
הּׁשני  ּובּקצה 'ּדרבן'. נקרא הּברזל וזה מּלמעלה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבקצתֹו
הּברזל  וזה ּבֹו; נכנס והעץ רמח, ּכמֹו ּברזל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּלמּטה

'חרחֹור'. ְְִַָנקרא
.„Î יין]מניקית שאיבת ּכמֹו[כלי ׁשהיא מּתכת ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַ

ּבדלת, אֹו ּבמּקל אֹותּה מּׁשּיקּבע - ׁשּנטמאה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשפֹופרת,
ּבּמּקל  ּוקבעּה נטמאה, לא ּתטהר. - העץ עם אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹויחּבר

ּכלי  ׁשּכל ּבמקֹומּה; טמאה מקּבלת זֹו הרי - ּבּדלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻאֹו
ּכׁשהיּו, טמאה מקּבלין - ּבּכתל אֹו ּבּקֹורה ׁשּקבעם ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמּתכֹות

מעׂשיהם. ׁשּיׁשּנה ְֲֵֶֶֶַַַעד
.‰Î,נחּתֹומיןלפיכ ׁשל הבצק]ּדף עורכים ׁשל [עליו ְְִִֶֶַַָ

מּׁשאר  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן טמא. - ּבּכתל ׁשּקבעֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּתכת
- מקּבליהן ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין ׁשּנקּבעּו, מּתכֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּכלי

ּכׁשהיּו. טמאה ְְְְִֶַָָֻמקּבלין

ה'תשע"ד  שבט כ"ז שלישי יום

יב  ¤¤ּפרק
מּטמאתן.‡. טהרּו ׁשּנׁשּברּו, עצם ּוכלי עֹור ּוכלי עץ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻּכלי

ועׂשה  ׁשבריהן את ׁשּקּבץ אֹו מּׁשבריהן, ּכלי ועׂשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחזר
ׁשּלא  הּטהֹורין הּכלים ּכׁשאר אּלּו הרי - אחרים ּכלים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן

ּולהּבא  מּכאן טמאה מקּבלין ׁשהן מּקדם, ּכלי נטמאּו וכן . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ועׂשה  וחזר הּתיכן, טהרּו. ׁשּנטמאּו, אחר ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמּתכֹות
לכלי  ואין היׁשנה; לטמאתן חזרּו - אחרים ּכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻמהן
ּכׁשהם  ּבמקוה ׁשּיטּבילם עד ּגמּורה, טהרה ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּתכֹות

ׁשבּורים. יּׁשארּו אֹו ְְֲִִִֵָׁשלמים,
סֹופרים.·. מּדברי היׁשנה, לטמאתן מּתכֹות ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻוחזרת

היׁשנה? לּטמאה ׁשּיחזרּו מּתכֹות ּכלי על ּגזרּו מה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּומּפני
אחר  ּכלי מּמּנּו ויעׂשה ויּתיכֹו ּכלי, לֹו יּטמא ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגזרה,
יבֹוא  ּתֹורה, ּכדין טהֹור ׁשהּוא ּתאמר ואם ּבּיֹום; ְְִִֶַַָָָֹּבֹו
ׁשאם  ּכׁשם מטהרת; והּטבילה מטהרת, 'הּׁשבירה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹויאמר:
ּבֹו טהֹור הּוא הרי ּכׁשהיה, ּכלי מּמּנּו ועׂשה והּתיכֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָנׁשּבר
הרי  ּכׁשהיה, ׁשהּוא ּפי על אף הטּבילֹו, אם ּכ - ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבּיֹום
צריכין  הּכלים ׁשאין לֹומר, ויבֹואּו ּבּיֹום'. ּבֹו טהֹור ְְִִִֵֵֶַַַָָהּוא

ׁשמׁש טבילתן]הערב אחר החמה זה,[שקיעת חׁשׁש מּפני ; ְֲֲִֵֵֶֶֶַָ
טמאה. עליהן ְְֲֵֶָָֻּגזרּו

אם ‚. - הּטמאֹות ּבׁשאר אֹו ּבמת, ׁשּנטמא ּכלי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻאחד
ׁשּיטּבל  עד היׁשנה, לטמאתֹו חזר - ּבמת,הּתיכֹו נטמא . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּכך  ואחר ּבּׁשליׁשי, עליו אחר,והּזה ּכלי ועׂשהּו הּתיכֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
הזיה  ואין טמא, זה הרי - והטּבילֹו ּבּׁשביעי, עליו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָוהּזה
טהרה, לֹו ואין ;הּת ׁשאחר להּזיה מצטרפת הּת ְְְֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּקדם
קדם  ּכלי ּכׁשהּוא ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו ׁשּיּזה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹעד
ׁשּיּתיכֹו. אחר ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו יּזה אֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשבירה,

טהֹור„. ּברזל עם ׁשּבללֹו טמא לכלי ּברזל התיכם -] ְְְִֵֶֶֶַַָָָ
הּטהֹור,אחד] מן רב ואם טמא; הּטמא, מן רב אם -ְִִִִֵֵַַָָָֹֹ

ּבגללים, ׁשּבללֹו טיט וכן טמא. למחצה, מחצה ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָָטהֹור;
הרי  - הּטיט מן רב אם - ּכלי ועׂשהּו ּבּכבׁשן, הּכל ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֹוצרף
מן  רב ואם חרׂש; ּכלי ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֻזה

טמאה. מקּבל אינֹו ְְְִֵֵַַָָֻהּגללים,
.‰ּבאנ ׁשאנכן הּטהֹורין מּתכֹות במתכת]ּכלי ציפם -] ְְֲֲִֵֶַַַָָָָ

הרי  הּטמא, האנ מן ּכלים העֹוׂשה אבל טמאין; ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
טהֹורין. ְִֵהן

.Âעּפיׁשֹו ועׂשה הּטהֹור, הּברזל מן ׁשעׂשהּו [קצהו]קרּדם ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הּטהֹור, מן עּפיׁשֹו עׂשה טמא; זה הרי - הּטמא ֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמן
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.ÊËהחצוצרה]הּקצה של הּפה [העליון עליו ׁשּמּניחין ִִֶֶֶַַַָָָ
האחר  והּקצה עצמֹו; ּבפני טמאה מקּבל ּתקיעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּבׁשעת

התחתון]הרחב עצמֹו.[חלקה ּבפני טמאה מקּבל אינֹו , ְְְְִֵֵֵַַָָָָֻ
עצמן  ּבפני מנֹורה קני ּבֹו, ּכּיֹוצא טמא. הּכל חּבּור, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּובׁשעת

לוי ׁשם להן ׁשּיׁש מּפני טמאה, מקּבלין אין נוסף]- -]; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
ׁשּלּה הנר]הּפרח קיבול ּבפני [בית מתטּמאין - והּבסיס , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

טמאה. מקּבלין הּכל חּבּור, ּובׁשעת ְְְְְִִִַַַַָָֹֻעצמן.
.ÊÈ ׁשהיאקֹורת -]החּצים לׁשֹונֹות [לוח ּבּה ׁשּיׁש הּמּטרה, ְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּברגלי  אֹותּה וׁשּמּניחין טמאה; מקּבלת - מּתכת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשל
והּקֹולר טהֹורה. אסירים]האסירים, צווארי מקּבל [שעל , ְְְֲִִֵַַָָָ

מגרה הּדלת[משור]טמאה. לחֹור ׁשּניה [הכניסו ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
הפתח] כלפי ושיניו המשקוף ׁשּמׁשּתּמׁשלתוך ּפי על אף -ְִִֵֶַַַ

לחֹור  עׂשיּה מּׁשּנטמאת ואם טמאה; מקּבלת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּבּה,
הפכּה ּבמסמר. ׁשּיקּבעּנה עד ּבטמאתּה, זֹו הרי - [-הּדלת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

המשקוף] לכיוון שהשיניים ּבין באופן מּלמעלן, ּבין -ְְִֵֵַָ
טהֹורה. - הּצדדין מן ּבין ְְְִִִֵַַָָָמּלמּטן,

ה'תשע"ד  שבט כ"ו שני יום

יא  ¤¤ּפרק
יקּבל ּכּמה ‡. ולא מּתכת ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּׁשהּוא  מה לפי הּכל מּטמאתֹו? יטהר אֹו לפי טמאה, -] ְְְְִִִֶַַַָָֹֻֻ
.עניינו]

הּוא ּכל ·. עדין - מלאכּתֹו מעין לעׂשֹות יכֹול ׁשהּכלי זמן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשלם  ּככלי וחׁשּוב ׁשּנׁשּבר,ּכלי, מּתכת ׁשל ּדלי ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכׁשהיה. ּכלי הּוא הרי - ּבֹו למּלאת יכֹול הּוא ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹוהרי
סלעים לקּבל ּכדי הּמחם, חּמין. ּבֹו לחם ּכדי [-הּקּומקּום, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ

הּלפסמטבעות] למים]. גדול קיתֹונֹות [כלי לקּבל ּכדי , ְְִֵֵֶֶַַ
הּיין,[כדים] מּדֹות ּפרּוטֹות. לקּבל ּכדי הּקיתֹון, מּתכת. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַׁשל

הּׁשמן. ּבהן למד ּכדי הּׁשמן, ּומּדֹות הּיין. ּבהן למד ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכדי
זה  מּלמּטה, נקבים ׁשלׁשה בּה ׁשּנפרצּו חרּדל ׁשל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמסננת

זה אחד]לתֹו במקום ׁשא [- לפי טהֹורה, מׁשּמׁשת - ינּה ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ
מגרפה מלאכּתּה. לבחישה]מעין אף [כלי - ּכּפּה ׁשּנּטל ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מלאכּתּה מעין עֹוׂשה ׁשאינּה טהֹורה; ּכקרנס, ׁשהיא ּפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעל
וכן  ּכקרנס. ּבּה לתקע נעׂשית לא והיא הּקרנס, מעין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ׁשלׁשמסרק ‚. ּבֹו נׁשּתּיר אם - ׁשּניו ׁשּנּטלּו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

- הּׁשלׁש מן אחת החיצֹונה היתה טמא. אחד, ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבמקֹום
אינּה ׁשהחיצֹונה ּפׁשּתן; ּבֹו לסרק יכֹול ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹטהֹור,

לּסריקה היא]מֹועלת רחבה מעין [כי עֹוׂשה ׁשאינֹו וכל , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ׁשּתים, הּמסרק מן נּטלּו טהֹור. - מּתכֹות ּבכלי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָמלאכּתֹו

למלקטת מלקחיים]ועׂשאן והתקינּה[- אחת, טמאֹות. - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
ללּפף אֹו לכרוך]לנר, מקּבלת [- - לרּקּום החּוט עליה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּלא  ּפי על אף - ּוגדֹולה עבה הּׁשן היתה ואם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻטמאה;
עצמּה. ּבפני מתטּמאה זֹו הרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהתקינּה,

-מסרק „. ׁשּתים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּניו, ׁשּנּטלּו ּפׁשּתן ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
טהֹור  אחת, ּבֹו נׁשּתּיר .טמא; ְִֵֵַַַָָ

מהבור]הּכדּומים‰. כלים להעלאת ׁשּנׁשּתּברּו,[מקלות ְְְִִֶַַ
ׁשּלהן שבראשיהם]ואנקלי וו ׁשהרי [- טמאין; - קּימת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻ

מּקדם. ּכׁשהיּו הּבאר, מן הּדלי ּבהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפׁשר
.Â משור]מגרה מּב[- אחת ׁשּנּה כל ינתיםׁשּנּטלה בין -] ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

שן] נשברה שיניים הּסיטשני מלא ּבּה נׁשּתּיר טהֹורה. ,-] ְְְִִֵַַָָֹ
אגודלין] לגּור ארבעה אפׁשר ׁשהרי טמאה, - אחד ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָּבמקֹום

ְִַָּבּנׁשאר.
.Êוהּמפסלת[גרזן]הּמעצד חדה]והאזמל והּמקּדח [סכין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

חּסּומן נּטל טמאה; מקּבלין עדין שלהן]ׁשּנפגמּו, החוד -], ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֻ
הּמקּדח, מן חּוץ - טמאין לׁשנים, ׁשּנחלקּו וכּלן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֻטהֹורין.

והרנקי ּבֹו. לנקב יכֹול אינֹו נגרים]ׁשהרי עצמּה[כלי ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֻ
ּכלי. מּקצת ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת אינּה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

.Á ּומּגל והרמח, מּגל, ּכמֹו העקם והּסּכין והּסּכין, ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָֹֹהּסיף,
ביתי]יד לשימוש ׁשל [- קטּנים מסּפרים וזּוג קציר, ּומּגל , ְְְִִִִֶַַַַָָָ

ׁשּנחלקּו סּפרים ׁשל ּגדֹולים מסּפרים ׁשל וזּוג ּבּתים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבעלי
מעין  עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל מהם חלק ּכל -ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

ְְַמלאכּתֹו.
.Ë מעברת ׁשאינּה לפי טהֹורה, - לׁשנים ׁשּנחלקה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמסּפרת

ּבדחק  אּלא הּׂשער .את ְֵֶֶַַָָֹ
.È מגן]ׁשריֹון אם [- - לרחּבֹו טהֹור; לארּכֹו, ׁשּנחלק ְְְְְֱִִֶֶַָָָ

טהרת  מאימתי טמא. ראׁשֹונה, מלאכּתֹו מעין ֹו?מׁשּמׁש ְְְֳִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
יחליד]מּׁשּיבלה ּבלה [- מלאכּתֹו. מעין מׁשּמׁש ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מּלמעלה אם - רּבֹו ּבֹו העליון]ונׁשּתּיר ואם [החלק טמא; , ְְְְְִִִִֵֵַַָָֻ
הרי  - לתכׁשיט חליה ועׂשה מּמּנּו, קּצץ טהֹור. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻמּלמּטה,

טמאה. מקּבלת ְְֶֶַָֻזֹו
.‡Èזהבים[מפוח]ׁשפֹופרת וׁשל [צורפים]ׁשל זּגגין, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָ

טהֹורה. לארּכּה, ׁשּנחלקה - זכּוכית עֹוׂשי וׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָנּפחים,
טמאה; ראׁשֹונה, מלאכּתּה מעין מׁשּמׁשת אם - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלרחּבּה

טהֹורה. לאו, ְְִָָואם
.·È איחסון]ּכלבא כלי וׁשל [- רֹופאים, וׁשל סּפרים, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַָָָ

- נּפחים וׁשל טהֹורה; - לׁשנים ׁשּנחלקה זכ ּוכית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשי
הּגחלים. את ּבּה חֹותה ּבתחּלה ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָטמאה,

.‚È ׁשּנּטׁשטׁשה מראה אֹו ׁשּנׁשּברה מּתכת אינּהׁשל אם - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עדין  הּפנים, רב מראה היתה טהֹורה; הּפנים, רב ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹֹמראה

ּכׁשהיתה. ּכלי ְְְִִֶָָהיא
.„È עקצּהמחט אֹו הּנקּוב, קצתּה ראשה]ׁשּנּטל -]- ְְִֶַַַַָָָָֻ

ּבּה, לרקם החּוט את עליה ללּפף התקינּה ואם ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֹטהֹורה;
ׂשּקין ׁשל מחט אבל עבה]טמאה. קצתּה[שהוא ׁשּנּטל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

רֹוׁשם ׁשהּוא מּפני טמאה, - חורט]הּנקּוב הּׁשני [- .ּבּקצה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
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.ÂË ּבהן,הּמחט וכּיֹוצא הּזהב אֹו הּׁשני עליה ׁשּלֹופפין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבין  ׁשּלּה, הּנקּוב ׁשּנּטל ּבין - עֹוׂשין ׁשהרֹוקמין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדר

הּתפירה  מלאכּתּה ׁשאין טמאה, - עקצּה .ׁשּנּטל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
.ÊË הּתפירה,מחט את מעּכבת אם - חלּודה ׁשהעלת ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

טמאה  לאו, ואם .טהֹורה; ְְְִֵָָָ
.ÊÈ ׁשפןהּסיף טהֹורין; חלּודה, ׁשהעל ּו [שייפם]והּסּכין ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָ

צנירה וכן היׁשנה. לטמאתן חזרּו הטוויה]והׁשחיזן, [ברזל ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֻ
לטמאתּה[מעקמימותה]ׁשּפׁשטּה חזרה ּכפפּה, טהֹורה; , ְְְְְְֶָָָָָָָָָֻ

ְַָָהיׁשנה.
.ÁÈ ארכּבתֹו,מפּתח מּתֹו ׁשּנׁשּבר ארכּבה ּכמֹו עקם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻ

ּגם ּכמין העׂשּוי מפּתח וכן יוונית]טהֹור; ׁשּנׁשּבר [ג' ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
אינן  והרי ּבהן, לפּתח יכֹול אינֹו ׁשהרי - טהֹור ּגּמֹו, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּתֹו
טמא, - ּונקבים ׁשּנים ּבֹו היּו מלאכּתן. מעין  ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמׁשּמׁשין
הּנקבים; מּפני טמא, - הּׁשּנים נּטלּו הּוא. מפּתח ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשעדין
ונסּתמּו הּׁשּנים, נּטלּו הּׁשּנים. מּפני טמא, - הּנקבים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָנסּתמּו

טהֹור. - זה לתֹו זה הּנקבים ׁשּנפרצּו אֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָהּנקבים
.ËÈ ּובראׁשֹוּכלי הּדׁשן, ּבֹו להרים ּכף האחד ּבראׁשֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

מּפני  טמא כּפֹו, נּטלה - הּבׂשר ּבֹו לצלֹות מזלג ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּׁשני
ׁשּנּטלה  מכחֹול וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו נּטלּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּניו;

הּכחל ּבּה ׁשּגֹורפין הּזכר[הצבע]כּפֹו מּפני טמא [היינו - ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
[- הּכף.החלק מּפני טמא, - הּזכר נּטל העין; ּבֹו ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּכֹוחלין

.Î ּכסבכהּכלי ּכף אחד רשת]ׁשּבראׁשֹו עליו,[- לצלֹות ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
מעל  אֹו הּקדרה מן הּבׂשר ּבהן להֹוציא ׁשּנים הּׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּובּקצה
טמא  - ׁשּניו נּטלּו ׁשּניו; מּפני טמא - ּכּפֹו נּטלה - ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאׁש
האחד, ּבראׁשֹו ׁשּכֹותבין מּתכת ׁשל עט וכן ּכּפֹו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּפני
הּמֹוחק; מּפני טמא - הּכֹותב נּטל - הּׁשני ּבראׁשֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹּומֹוחקין
ּבאּלּו; ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכֹותב. מּפני טמא - הּמֹוחק ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹנּטל
ּכיצד? מלאכּתֹו. מעין לעׂשֹות יכֹול הּנׁשאר ׁשּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּוא,
מארּכֹו נׁשאר אם - הּכֹותב ונׁשאר ׁשּלֹו, הּמֹוחק ׁשּנּטל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעט
ׁשּיאחז  אפׁשר ׁשהרי טמא, - אצּבעֹותיו לקׁשרי ׁשּיּגיע ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכדי
מארּכֹו נׁשאר אם - הּמֹוחק ונׁשאר הּכֹותב, נּטל ויכּתב; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָֹּבֹו
נׁשאר  ּבֹו. למחק לֹו אפׁשר ׁשהרי טמא, - ידֹו ּפס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹור. מּזה, ְִֵֵֶֶַָָָֹּפחֹות
.‡Î מחודדים]קרּדם קצותיו עׁשּפֹו[ששני [הקצה ׁשּנּטל ְְִֶַָֹֻ

ּבית הרחב] מּפני טמא - ּבֹו מנּגר ׁשהחרׁש הּצד והּוא ,ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הצר]ּבּקּועֹו עׁשּפֹו.[הקצה מּפני טמא - ּבּקּועֹו ּבית נּטל ; ְְִִִִֵֵֵַָָ

מּקֹופֹו קיבולו]נׁשּבר בית טהֹור.[- , ְִַַָ
.·Î במחרישה]חרחֹור חד ברזל הּוא [- עדין - ׁשּנפּגם ְְֲִִֶַַַ

מּקֹופֹו נׁשּבר רּבֹו; ׁשּיּנטל עד הרחב]ּכלי, טהֹור.[חלקו , ְְִִִֵֶַַַָָֻ
.‚Îהּמלמד והּוא הבהמה הּמרּדע, מכוונים [בו ְְְֵַַַַַָ

ּתקּוע בחרישה] חד מסמר ּוכמֹו עבה; אר עץ הּוא -ְְֵֵֶַַַָָָֹ
הּׁשני  ּובּקצה 'ּדרבן'. נקרא הּברזל וזה מּלמעלה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבקצתֹו
הּברזל  וזה ּבֹו; נכנס והעץ רמח, ּכמֹו ּברזל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּלמּטה

'חרחֹור'. ְְִַָנקרא
.„Î יין]מניקית שאיבת ּכמֹו[כלי ׁשהיא מּתכת ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַ

ּבדלת, אֹו ּבמּקל אֹותּה מּׁשּיקּבע - ׁשּנטמאה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשפֹופרת,
ּבּמּקל  ּוקבעּה נטמאה, לא ּתטהר. - העץ עם אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹויחּבר

ּכלי  ׁשּכל ּבמקֹומּה; טמאה מקּבלת זֹו הרי - ּבּדלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻאֹו
ּכׁשהיּו, טמאה מקּבלין - ּבּכתל אֹו ּבּקֹורה ׁשּקבעם ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמּתכֹות

מעׂשיהם. ׁשּיׁשּנה ְֲֵֶֶֶַַַעד
.‰Î,נחּתֹומיןלפיכ ׁשל הבצק]ּדף עורכים ׁשל [עליו ְְִִֶֶַַָ

מּׁשאר  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן טמא. - ּבּכתל ׁשּקבעֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּתכת
- מקּבליהן ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין ׁשּנקּבעּו, מּתכֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּכלי

ּכׁשהיּו. טמאה ְְְְִֶַָָֻמקּבלין

ה'תשע"ד  שבט כ"ז שלישי יום

יב  ¤¤ּפרק
מּטמאתן.‡. טהרּו ׁשּנׁשּברּו, עצם ּוכלי עֹור ּוכלי עץ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻּכלי

ועׂשה  ׁשבריהן את ׁשּקּבץ אֹו מּׁשבריהן, ּכלי ועׂשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחזר
ׁשּלא  הּטהֹורין הּכלים ּכׁשאר אּלּו הרי - אחרים ּכלים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן

ּולהּבא  מּכאן טמאה מקּבלין ׁשהן מּקדם, ּכלי נטמאּו וכן . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ועׂשה  וחזר הּתיכן, טהרּו. ׁשּנטמאּו, אחר ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמּתכֹות
לכלי  ואין היׁשנה; לטמאתן חזרּו - אחרים ּכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻמהן
ּכׁשהם  ּבמקוה ׁשּיטּבילם עד ּגמּורה, טהרה ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּתכֹות

ׁשבּורים. יּׁשארּו אֹו ְְֲִִִֵָׁשלמים,
סֹופרים.·. מּדברי היׁשנה, לטמאתן מּתכֹות ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻוחזרת

היׁשנה? לּטמאה ׁשּיחזרּו מּתכֹות ּכלי על ּגזרּו מה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּומּפני
אחר  ּכלי מּמּנּו ויעׂשה ויּתיכֹו ּכלי, לֹו יּטמא ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגזרה,
יבֹוא  ּתֹורה, ּכדין טהֹור ׁשהּוא ּתאמר ואם ּבּיֹום; ְְִִֶַַָָָֹּבֹו
ׁשאם  ּכׁשם מטהרת; והּטבילה מטהרת, 'הּׁשבירה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹויאמר:
ּבֹו טהֹור הּוא הרי ּכׁשהיה, ּכלי מּמּנּו ועׂשה והּתיכֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָנׁשּבר
הרי  ּכׁשהיה, ׁשהּוא ּפי על אף הטּבילֹו, אם ּכ - ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבּיֹום
צריכין  הּכלים ׁשאין לֹומר, ויבֹואּו ּבּיֹום'. ּבֹו טהֹור ְְִִִֵֵֶַַַָָהּוא

ׁשמׁש טבילתן]הערב אחר החמה זה,[שקיעת חׁשׁש מּפני ; ְֲֲִֵֵֶֶֶַָ
טמאה. עליהן ְְֲֵֶָָֻּגזרּו

אם ‚. - הּטמאֹות ּבׁשאר אֹו ּבמת, ׁשּנטמא ּכלי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻאחד
ׁשּיטּבל  עד היׁשנה, לטמאתֹו חזר - ּבמת,הּתיכֹו נטמא . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּכך  ואחר ּבּׁשליׁשי, עליו אחר,והּזה ּכלי ועׂשהּו הּתיכֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
הזיה  ואין טמא, זה הרי - והטּבילֹו ּבּׁשביעי, עליו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָוהּזה
טהרה, לֹו ואין ;הּת ׁשאחר להּזיה מצטרפת הּת ְְְֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּקדם
קדם  ּכלי ּכׁשהּוא ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו ׁשּיּזה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹעד
ׁשּיּתיכֹו. אחר ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו יּזה אֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשבירה,

טהֹור„. ּברזל עם ׁשּבללֹו טמא לכלי ּברזל התיכם -] ְְְִֵֶֶֶַַָָָ
הּטהֹור,אחד] מן רב ואם טמא; הּטמא, מן רב אם -ְִִִִֵֵַַָָָֹֹ

ּבגללים, ׁשּבללֹו טיט וכן טמא. למחצה, מחצה ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָָטהֹור;
הרי  - הּטיט מן רב אם - ּכלי ועׂשהּו ּבּכבׁשן, הּכל ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֹוצרף
מן  רב ואם חרׂש; ּכלי ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֻזה

טמאה. מקּבל אינֹו ְְְִֵֵַַָָֻהּגללים,
.‰ּבאנ ׁשאנכן הּטהֹורין מּתכֹות במתכת]ּכלי ציפם -] ְְֲֲִֵֶַַַָָָָ

הרי  הּטמא, האנ מן ּכלים העֹוׂשה אבל טמאין; ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
טהֹורין. ְִֵהן

.Âעּפיׁשֹו ועׂשה הּטהֹור, הּברזל מן ׁשעׂשהּו [קצהו]קרּדם ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הּטהֹור, מן עּפיׁשֹו עׂשה טמא; זה הרי - הּטמא ֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמן
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אחר  הֹול ׁשהּכל טהֹור; זה הרי - הּטמא מן ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻוהּקרּדם
מלאכה. ְֶָָָהעֹוׂשה

.Êׁשחסמֹו טהֹור טהֹור.[ציפהו]קרּדם טמא, ּבברזל ְְְֲֵֶֶַָָָָֹֻ
.Áגדולה]קיתֹון וׁשּוליו [כוס הּטמא, מן ׁשעׂשהּו ְִִֵֶַָָָָ

וׁשּוליו [תחתיתו] הּטהֹור, מן עׂשהּו טהֹור; - הּטהֹור ְִִַַָָָָָָמן
והעֹוׂשה  המקּבל, אחר הֹול הּכל טמא; - הּטמא ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמן

ְָָמלאכה.
.Ë,סֹופרים מּדברי ׁשהיא ּבטמאה ׁשּנטמא מּתכת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכלי

והּתיכֹו ונׁשּבר, ּבּה, וכּיֹוצא זרה ּבעבֹודה ׁשּנטמא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכגֹון
חזר  אם ספק זה הרי - אחר ּכלי מּמּנּו ועׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחזר

חזר  לא אֹו היׁשנה, .לטמאתֹו ְְְַַָָָָֹֻ
.È.הּכלים ּככל טהרּו ונׁשּברּו, ׁשּנטמאּו הּזכּוכית ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּכלי

חֹוזרין  אינן - אחר ּכלי מהן ועׂשה והּתיכן, חזר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואפּלּו
טמאתן ׁשעּקר לפי יׁשנה; זכוכית]לטמאה כלי [של ְְְְְִִֶַָָָָָֻֻ

ּבטמאה  עליהן ּגזרּו לא ׁשּבארנּו, ּכמֹו סֹופרים, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻמּדברי
ׁשּׁשבריהן  ּפי על אף - ׁשּנׁשּברּו זכּוכית ּכלי וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיׁשנה.
אינן  ּכלים, ׁשירי והן הֹואיל לתׁשמיׁש, ּוראּויין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָּכלים
ּכיצד? חרׂש. לכלי ּדֹומין ׁשאינן לפי טמאה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמקּבלין

ׁשּוליה והתקין ׁשּנׁשּברה, זכּוכית ׁשל [תחתיתה]קערה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָ
ׁשהן  ּפי על אף טמאה, מקּבלין הּׁשּולים אין - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֻלתׁשמיׁש

וׁשפֹו הּׁשבר, ראׁש את קרסם ואם ּבׁשֹופין [שייפו]ּכּקערה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טמאה. מקּבל זה הרי -ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻ

.‡Èׁש[בקבוק]צלֹוחית אחת, ּביד הּנּטלת ּפיה קטּנה ּנּטל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
אּלא  לתֹוכּה, הּיד מכניסין ׁשאין מּפני טמאה; מקּבלת -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ּפיה  ׁשּנּטל ידים, ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה אבל מּמּנה. ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹוצק
ידֹו ׁשּמכניס ּבׁשעה ּבּיד חֹובלת ׁשהיא מּפני טהֹורה, -ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּפליטֹון ׁשל צלֹוחית וכן ּפי [בושם]לתֹוכּה. על אף - ְְְְִִֵֶַַַָָ
ׁשחֹובלת  מּפני טהֹורה; ּפיה, נּטל אם - קטּנה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהיא

מּתֹוכּה. הּבׂשם ׁשּמֹוציא ּבׁשעה ְְְִִֶֶֶַָָָָֹּבאצּבעֹו
.·Èּכלים,[כדים]לגינים הם עדין - ּפיהם ׁשּנּטל הּגדֹולים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַ

לּכבׁשים מתקינן ׁשהּוא ירקות]מּפני .[לכבישת ְְְִִִֵֶַַָָ
.‚È ּברב הּקפֹו ׁשליׁש ּבֹו נפּגם טהֹור; רּבֹו, ׁשּנפּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻּכֹוס

טהֹור  - ּבזפת ּבין ּבבעץ ּבין ּוסתמֹו, נּקב טהֹור. .ּגבהֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
- מּלמּטן ּבין מּלמעלן ּבין ׁשּנּקבּו, והּצלֹוחית ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוהּכֹוס

ְִטהֹורין.
.„Èגדולה]הּתמחּוי מּלמעלה,[קערה ׁשּנּקבּו והּקערה ְְְְְְִִֶַַַַָָָ

את  לקּבל יכֹולין אם - נסּדקּו טהֹורין. מּלמּטה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָטמאין;
טהֹורין. לאו, ואם טמאין; ּכצֹונן, ְְְְִִִִֵֵַַָהחּמין

ÂËהחתּוכין בשפתם]הּכֹוסֹות חלקים על [שאינם אף - ֲִַַַַ
טמא  מקּבלין הּפה, את סֹורטין ׁשּׂשפתֹותיהן ה.ּפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֻ

.ÊËּכמֹו[משפך]האפרּכס הּוא ׁשהרי טהֹור, - זכּוכית ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָ
מקּבל. ׁשאינֹו ְֵֵֶַַַמחץ

.ÊÈ ּפי על אף טהֹורה, - למראה אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִֶַַַָָָזכּוכית
הּתרוד לקּבלה. נעׂשית ׁשּלא לפי מקּבלת; [כלי ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּכׁשּמּניחֹוכדורי] ּפי על אף - מקּבל ׁשהּוא זכּוכית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַׁשל
מקּבל על זה הרי - מקּבל ואינֹו צּדֹו על נהּפ הּׁשלחן, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻ

ְָֻטמאה.

.ÁÈ ואם ּתמחּוי טמאה; מקּבל מראה, ׁשעׂשהּו זכּוכית ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ּבֹו ׁשּמּניחין ּדברים ׁשּיהיּו ּכדי למראה, עׂשהּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּתחּלה

טהֹור  זה הרי - מאחֹוריו אין נראין - זכּוכית ּכלי וכל . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָ
הּכלים. ּככל מלאכּתן ׁשּתּגמר עד טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבלין

ה'תשע"ד  שבט כ"ח רביעי יום

יג  ¤¤ּפרק
מתטּמא ּבארנּוּכבר ‡. חרׂש ּכלי ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּובהּסט מאוירֹו, הזזת]אּלא הּכלים [- ּכל ּוׁשאר הּזב. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לאוירן  טמאה נכנסה ואם נטמאּו; הּטמאה, ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻׁשּנגעה

נמצא טהֹורין. הן הרי - ּבהן נגעה -]ולא הּטמא [כלי ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ה  ּבכל טהֹור חרׂש, טהֹור ּבכלי הּכלים, ּבכל והּטמא ּכלים; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מאוירֹו? אּלא מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין ּומּנין חרׂש. ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבכלי
מּתֹוכֹו - ּתֹוכֹו" אל מהם יּפל אׁשר חרׂש ּכלי "וכל ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּנאמר:

מאחֹוריו. מּטּמא ואינֹו מּטּמא, ְֲִִֵֵֵֵַַָהּוא
ּומׁשקין ּוכׁשם ·. אכלין מטּמא ּכ מאוירֹו, ׁשּמּטּמא ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּומׁשקין מאוירֹו אכלין ונכנסּו ׁשּנטמא, חרׂש ּכלי ּכיצד? . ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
טמאין, אּלּו הרי - ּבֹו נגעּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלאוירֹו
הּכלים  ׁשאר אבל יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבהן. ׁשּיּגעּו עד ּומׁשקין, אכלין מטּמאין אינן - ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּטמאין

ּבין אין ‚. חרׂש ּכלי ּבין מאוירֹו, ּכלים מטּמא חרׂש ּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ
ּבתֹוכֹו, ּכלים ׁשהיּו ּגדֹול חרׂש ּכלי ּכיצד? ּכלים. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאר
טהֹורין. הּכלים וכל טמא, הּוא - ּבאוירֹו טמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻונכנסה
מאוירֹו, הּמׁשקין נטמאּו - ׁשּבתֹוכֹו ּבּכלים מׁשקין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָהיּו

זה והרי הּכלים; את ּומטּמאין שבתוכו]וחֹוזרין הכלי -] ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
כביכול:]אֹומר: טּמאתני'.[- ואּתה טּמאּוני, לא מטּמאי' ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

נטמאּוּכלי „. ּבלבד, ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ׁשּנגעּו חרׂש ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
הּכלים  ּכל ּכׁשאר ּבׁשהיה אחֹוריו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

- טמאין מׁשקין ּבֹו ונגעּו ,ּתֹו לֹו אין אם אבל ;ּתֹו ְְְְֲִִִֵֵַָָלֹו
אחֹוריו  אין חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשאין ׁשּכל טהֹור; זה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָהרי
חרׂש ּכלי ּבאחֹורי מׁשקין אֹו אכלין נגעּו ּבמׁשקין. ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָמּטּמאין
הּכלים  ּכל ואחד חרׂש ּכלי ואחד טמאין. אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּטמא,
מׁשקין  אֹו אכלין ׁשּנגעּו הּטמאין הּכלים ׁשּכל זה; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבדבר

נטמאּו. - מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָּבהן,
על אחד ‰. ׁשּכפהּו אֹו לאוירֹו, טמאה ׁשּנכנסה חרׂש ּכלי ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

עליה  אהל ונעׂשה הארץ על הּמּונחת ׁשהרי הּטמאה - ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
הּׁשמּועה מּפי ּבתֹוכֹו. רבינו]הּטמאה ׁשּזה [ממשה למדּו, ְְְְִִֶֶַַָָָֻ

האהלים. את לרּבֹות ּתֹוכֹו", "אל ְֱֳִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר
.Âּכלי [גומא]ּגּומה וכפה ּבתֹוכּה, מּונח הּׁשרץ ׁשהיה ְְְִֶֶֶַָָָָָָָ

עד  ּתֹוכֹו", "אל ׁשּנאמר: נטמא, לא - הּגּומה על ְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹחרׂש
הּנמצא  הּׁשרץ ,לפיכ ּבתֹוכֹו. טמאה ׁשל עצמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּתּכנס

מּנחׁשּתֹו -]למּטה שבתחתית בעפר ׁשהיא [- ּתּנּור, ׁשל ְְְִִֶֶַַָֻ
ועכׁשו  נפל, 'חי אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור - ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָקרקעיתֹו
למּטה  טּבעת אֹו מחט נמצאת אם וכן זֹו'. ּגּומה ּתֹו ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָמת
הּנמצאים  הּכלים ׁשּכל ּפי על אף - ּתּנּור ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻמּנחׁשּתֹו
'ׁשם  אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאים
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על  נבנה והּתּנּור הּתּנּור, ּבא ׁשּלא עד נפלּוהיּו ולא יהן, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּבמה  לֹו ׁשאין טמא, הּתּנּור הרי - ּבּדׁשן נמצאּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָלתֹוכֹו'.

ּתּנּור, ׁשל ּבנחׁשּתֹו נמצאּו ש-]ּיתלה. אבל [באופן נראין ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָֻ
ּבהן  נֹוגע והּוא הּבצק, את אֹופה אם - לאוירֹו יֹוצאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינן

הגומות] לתוך נכנס ּבתֹו[הבצק היּו ּכאּלּו הּתּנּור, נטמא -ְְְִִַַָָ
מּנחׁשּתֹו. למּטה הן ּכאּלּו טהֹור, הּתּנּור - לאו ואם ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֻאוירֹו;
ולא  ּביֹותר ר ׁשאינֹו הּבינֹוני, ּבּבצק אמרּו? ּבצק ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבאיזה

ֶָקׁשה.
.Ê ּבעיןהּׁשרץ אויר]ׁשּנמצא בפתח ׁשל [- ּבעין ּתּנּור, ׁשל ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּפנימית  הּׂשפה מן נמצא אם - ּכּפח ׁשל ּבעין ְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָֻּכירה,
לא  ׁשהרי טהֹור; העין, ּבאויר נמצא אם וכן טהֹור. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹולחּוץ,
עבי  ּתחת אּלא הּכּפח, אֹו הּכירה אֹו הּתּנּור לאויר ְֲֳִִִִֶַַַַַַַָָָָֻנכנס
- הּמת מן ּכזית ׁשם היה ואפּלּו ּתלּוי. הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּדפנֹותיהן
ׁשהרי  טפח; ּפֹותח העין ּבעבי היה ּכן אם אּלא ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטהֹורין,
ּבענין  ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּתּנּור, לאויר הּטמאה את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻמביא

מת. ְֵַֻטמאת
.Á הּׂשפה נמצא מן העצים, הנחת ּבמקֹום הּׁשרץ ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּבּלן, יׁשיבת ּבמקֹום נמצא טהֹור. - ולחּוץ ְְְְְִִִִִַַַַַָָָהּפנימית
הּכל  - זיתים ׁשֹולקי יׁשיבת ּבמקֹום הּצּבע, יׁשיבת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֹּבמקֹום

.טהֹור  ָ
.Ë היקֹודהּתאין מקֹומֹות ׁשאר ולא הּכירה ולא [-ּנּור ְְְְְִֵַַַַָָֹֹ

הּסתימה האש] מן הּטמאה נמצאת אם אּלא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֻמּטּמאין,
ְְִִולפנים.

.È ּכמֹוּכלי ׁשּבאמצעֹו הּמים, ּבּתים ּבעלי ּבֹו ׁשּׁשֹותין חרׂש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מסרק  ּכמֹו הרׁשת מן מּלמעלה ּוׂשפתֹו חרׂש, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרׁשת

הּטמאה [לנוי] נכנסה אם - 'צרצּור' הּנקרא הּוא וזה ,ְְְְְְִִִֶַַַָָָֻ
הּוא  ׁשּזה ּכּלֹו, נטמא - הרׁשת מן למעלה הּמסרק ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻלאויר

זה. ּכלי ׁשל ְִֶֶּתֹוכֹו
.‡È ׂשפיֹותּכלי ׁשלׁש לֹו ׁשהיה לפנים [דפנות]חרׂש זֹו ְְְִִִֶֶֶָָָָֹ

לאויר  טמאה ונכנסה עֹודפת, הּפנימית היתה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֻמּזֹו,
הּׂשפה  ׁשּבין ׁשּבאויר והּמׁשקין האכלין ּכל - ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפנימית
ׁשּבין  והּמׁשקין והאכלין האמצעית, ּובין ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפנימית
האמצעית  היתה טהֹורין. החיצֹונה, ּובין ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָהאמצעית
ּומּמּנה  טמא; ולפנים, מּמּנה - אוירּה ונטמא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָעֹודפת,
- אוירּה ונטמא עֹודפת, החיצֹונה היתה טהֹור. ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָולחּוץ,
והּׁשאר  טמאה; אוירּה, ׁשּנטמא ּכל - ׁשוֹות היּו טמא. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהּכל

ָטהֹור.
.·È גדולות]לפסין ׁשוֹות,[קערות וׂשפתֹותיהן זֹו, ּבתֹו זֹו ְְְְִִֵֶָָ

הּׁשרץ, ּבּה ׁשּיׁש זֹו - ּבּתחּתֹונה אֹו ּבעלי ֹונה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּׁשרץ
ׁשּבהן. האכלין וכל הן טהֹורין, - הּלפסין ּוׁשאר ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָטמאה;

מׁשקה ּבכֹונס נקּובה מהן לפס ּכל נכנס היה משקה -] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּבהם דרכו] והּמׁשקין האכלין ּכל - ּבעליֹונה והּׁשרץ ,ְְְְֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכּלן, ּבאויר הּטמאה ׁשהרי טמאין, הּלפסין ׁשּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻטמאין,
היה  ׁשּיתּבאר. וכּלן ּכמֹו טמאה, היא - ּבּתחּתֹונה הּׁשרץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ואין  העליֹונֹות, לאויר הּׁשרץ נכנס לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹטהֹורֹות;
לטּמא ּכדי עֹודפת, הּתחּתֹונה והּמׁשקין ׂשפת האכלין ּכל ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּתחּתֹונה  ׂשפת והיתה ּבעליֹונה, הּׁשרץ היה ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּבתֹוכּה.

הּתחּתֹונה  וכן ּבתֹוכּה; ׁשהּׁשרץ טמאה, העליֹונה - ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹודפת
הּלפסין  ּוׁשאר ּבאוירּה. הּׁשרץ הרי עֹודפת, ׁשּׂשפתּה מּפני -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּכלים  מטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹורין, - הּתחּתֹונה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּבתֹו

טֹופח מׁשקה ּביניהן היה ואם את ׁשּבתֹוכֹו. שמרטיב -] ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
בו] הנוגעת טמאה;האצבע טֹופח, מׁשקה ּבּה ׁשּיׁש ּכל -ְְֵֵֵֶֶַַָָָ

ּומטּמא  וחֹוזר העֹודפת, הּתחּתֹונה מאויר מּטּמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּמׁשקה
הּכלים. ִֵֶַאת

.‚È ּבתחּלת ּבּה ּדבּוקין קערֹות ׁשהיּו חרׂש ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָטבלה
- הּקערֹות מן אחת ונטמאת אחד, ּכלי הּכל והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעׂשיה,

עֹודף ּדפן לּטבלה היה ואם ּכּלן. נטמאּו [מסגרת לא ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
-גבוהה] מהן אחת ונטמאת ּבתֹוכֹו, הּקערֹות ּכל ׁשּנמצאּו ,ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

וקלמרין  חרׂש, ׁשל הּתבלין ּבבית הּדין וכן ּכּלן. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻנטמאּו
ּבֹו, ּכּיֹוצא ְִֵַַַהּמתאימֹות.

.„È- ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ׁשּנטמא עץ ׁשל הּתבלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבית
ּכל  ׁשּנמצאּו עֹודף, ּדפן לֹו יׁש ואם הּבּתים. ׁשאר נטמאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלא
ּכּלן; נטמאּו - ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ונטמא ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻהּבּתים
ּכּלֹו נטמא ּבמׁשקין, ּתֹוכֹו ׁשּנטמא ּוכלי אחד, ּככלי .ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

אּלּו הרי ּבמסמר, קבּועין ּבּתיו לטמאה היּו לזה זה חּבּור ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
טהרה]ּולהּזיה חּבּור [הזאת אּלּו הרי - ּבלבד ּתקּועין היּו . ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

- ונּתנין נּטלין ּבּתיו היּו ואם להּזיה. חּבּור ואינן ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֻלטמאה,
להּזיה. ולא לטמאה לא חּבּור ְְְְִֵַָָָָֹֹֻאינן

ה'תשע"ד  שבט כ"ט חמישי יום

יד  ¤¤ּפרק
ּפתילּכל ‡. ּבצמיד מהודק]הּמּציל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ

ּבּמת  הּציל אם חרׂש; ּכלי ּבאויר ּפתיל ּבצמיד  ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָמּציל
מּציל  ׁשאינֹו וכל הּקל. חרׂש ּבכלי ׁשּיּציל הּוא ּדין ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהחמּור,

חרׂש. ּכלי ּבאויר מּציל אינֹו הּמת, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹּבאהל
הּמת ּוכׁשם ·. ּבאהל לטמאה ּפתיל צמיד אינו ׁשאין -] ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

מלצאת] הטומאה ּבאויר מונע לטמאה ּפתיל צמיד אין ּכ ,ְְֲִִִֵַָָָָֻ
ּומׁשקין, אכלין מלאה ׁשהיתה קדרה ּכיצד? חרׂש. ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכלי
הּקדרה  הרי - הּטמא ּבּתּנּור ּונתּונה ּפתיל, צמיד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּומּקפת
טמאין  מׁשקין אֹו הּׁשרץ היה טהֹורין. ּׁשּבתֹוכּה מה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָוכל
נטמא  - הּתּנּור ּבאויר ּונתּונה ּפתיל, צמיד ּומּקפת ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻּבתֹוכּה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַָֹהּתּנּור.
מחט טּבעת ‚. אֹו הּלבנה, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה טמאה ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

חרׂש ּכלי לאויר ונפלּו העץ, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה
אֹו זה ּבעץ ּתרּומה ּכּכר נגע ׁשאם ּפי על אף נטמא; -ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מאוירֹו חרׂש ּכלי מטּמאין הן הרי טהֹור, - זֹו .ּבלבנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
הּתּנּור ּתרנגֹול „. לאויר ונפל מת, ּבׂשר אֹו ׁשרץ ׁשּבלע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּתּנּור; נטמא הּתרנגֹול, ׁשם מת ואם טהֹור. זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּמּצילין  ּכדר חרׂש, ּכלי מּיד מּצילין ּבחי ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַׁשהּבלּועין

הּמת  .ּבאהל ְֵֶַֹ
הּקמטין ּדברים ‰. ּבתֹו אֹו הּפה ּכבלּועין.ׁשּבתֹו אינן , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ראׁשֹו והכניס ּפיו, ּבתֹו טמאין מׁשקין ׁשהיּו אדם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכיצד?
ּומׁשקין  אכלין ׁשהיּו טהֹור וכן טּמאהּו. - חרׂש ּכלי ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלאויר
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אחר  הֹול ׁשהּכל טהֹור; זה הרי - הּטמא מן ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻוהּקרּדם
מלאכה. ְֶָָָהעֹוׂשה

.Êׁשחסמֹו טהֹור טהֹור.[ציפהו]קרּדם טמא, ּבברזל ְְְֲֵֶֶַָָָָֹֻ
.Áגדולה]קיתֹון וׁשּוליו [כוס הּטמא, מן ׁשעׂשהּו ְִִֵֶַָָָָ

וׁשּוליו [תחתיתו] הּטהֹור, מן עׂשהּו טהֹור; - הּטהֹור ְִִַַָָָָָָמן
והעֹוׂשה  המקּבל, אחר הֹול הּכל טמא; - הּטמא ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמן

ְָָמלאכה.
.Ë,סֹופרים מּדברי ׁשהיא ּבטמאה ׁשּנטמא מּתכת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכלי

והּתיכֹו ונׁשּבר, ּבּה, וכּיֹוצא זרה ּבעבֹודה ׁשּנטמא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכגֹון
חזר  אם ספק זה הרי - אחר ּכלי מּמּנּו ועׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחזר

חזר  לא אֹו היׁשנה, .לטמאתֹו ְְְַַָָָָֹֻ
.È.הּכלים ּככל טהרּו ונׁשּברּו, ׁשּנטמאּו הּזכּוכית ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּכלי

חֹוזרין  אינן - אחר ּכלי מהן ועׂשה והּתיכן, חזר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואפּלּו
טמאתן ׁשעּקר לפי יׁשנה; זכוכית]לטמאה כלי [של ְְְְְִִֶַָָָָָֻֻ

ּבטמאה  עליהן ּגזרּו לא ׁשּבארנּו, ּכמֹו סֹופרים, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻמּדברי
ׁשּׁשבריהן  ּפי על אף - ׁשּנׁשּברּו זכּוכית ּכלי וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיׁשנה.
אינן  ּכלים, ׁשירי והן הֹואיל לתׁשמיׁש, ּוראּויין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָּכלים
ּכיצד? חרׂש. לכלי ּדֹומין ׁשאינן לפי טמאה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמקּבלין

ׁשּוליה והתקין ׁשּנׁשּברה, זכּוכית ׁשל [תחתיתה]קערה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָ
ׁשהן  ּפי על אף טמאה, מקּבלין הּׁשּולים אין - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֻלתׁשמיׁש

וׁשפֹו הּׁשבר, ראׁש את קרסם ואם ּבׁשֹופין [שייפו]ּכּקערה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טמאה. מקּבל זה הרי -ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻ

.‡Èׁש[בקבוק]צלֹוחית אחת, ּביד הּנּטלת ּפיה קטּנה ּנּטל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
אּלא  לתֹוכּה, הּיד מכניסין ׁשאין מּפני טמאה; מקּבלת -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ּפיה  ׁשּנּטל ידים, ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה אבל מּמּנה. ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹוצק
ידֹו ׁשּמכניס ּבׁשעה ּבּיד חֹובלת ׁשהיא מּפני טהֹורה, -ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּפליטֹון ׁשל צלֹוחית וכן ּפי [בושם]לתֹוכּה. על אף - ְְְְִִֵֶַַַָָ
ׁשחֹובלת  מּפני טהֹורה; ּפיה, נּטל אם - קטּנה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהיא

מּתֹוכּה. הּבׂשם ׁשּמֹוציא ּבׁשעה ְְְִִֶֶֶַָָָָֹּבאצּבעֹו
.·Èּכלים,[כדים]לגינים הם עדין - ּפיהם ׁשּנּטל הּגדֹולים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַ

לּכבׁשים מתקינן ׁשהּוא ירקות]מּפני .[לכבישת ְְְִִִֵֶַַָָ
.‚È ּברב הּקפֹו ׁשליׁש ּבֹו נפּגם טהֹור; רּבֹו, ׁשּנפּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻּכֹוס

טהֹור  - ּבזפת ּבין ּבבעץ ּבין ּוסתמֹו, נּקב טהֹור. .ּגבהֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
- מּלמּטן ּבין מּלמעלן ּבין ׁשּנּקבּו, והּצלֹוחית ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוהּכֹוס

ְִטהֹורין.
.„Èגדולה]הּתמחּוי מּלמעלה,[קערה ׁשּנּקבּו והּקערה ְְְְְְִִֶַַַַָָָ

את  לקּבל יכֹולין אם - נסּדקּו טהֹורין. מּלמּטה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָטמאין;
טהֹורין. לאו, ואם טמאין; ּכצֹונן, ְְְְִִִִֵֵַַָהחּמין

ÂËהחתּוכין בשפתם]הּכֹוסֹות חלקים על [שאינם אף - ֲִַַַַ
טמא  מקּבלין הּפה, את סֹורטין ׁשּׂשפתֹותיהן ה.ּפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֻ

.ÊËּכמֹו[משפך]האפרּכס הּוא ׁשהרי טהֹור, - זכּוכית ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָ
מקּבל. ׁשאינֹו ְֵֵֶַַַמחץ

.ÊÈ ּפי על אף טהֹורה, - למראה אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִֶַַַָָָזכּוכית
הּתרוד לקּבלה. נעׂשית ׁשּלא לפי מקּבלת; [כלי ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּכׁשּמּניחֹוכדורי] ּפי על אף - מקּבל ׁשהּוא זכּוכית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַׁשל
מקּבל על זה הרי - מקּבל ואינֹו צּדֹו על נהּפ הּׁשלחן, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻ

ְָֻטמאה.

.ÁÈ ואם ּתמחּוי טמאה; מקּבל מראה, ׁשעׂשהּו זכּוכית ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ּבֹו ׁשּמּניחין ּדברים ׁשּיהיּו ּכדי למראה, עׂשהּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּתחּלה

טהֹור  זה הרי - מאחֹוריו אין נראין - זכּוכית ּכלי וכל . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָ
הּכלים. ּככל מלאכּתן ׁשּתּגמר עד טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבלין

ה'תשע"ד  שבט כ"ח רביעי יום

יג  ¤¤ּפרק
מתטּמא ּבארנּוּכבר ‡. חרׂש ּכלי ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּובהּסט מאוירֹו, הזזת]אּלא הּכלים [- ּכל ּוׁשאר הּזב. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לאוירן  טמאה נכנסה ואם נטמאּו; הּטמאה, ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻׁשּנגעה

נמצא טהֹורין. הן הרי - ּבהן נגעה -]ולא הּטמא [כלי ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ה  ּבכל טהֹור חרׂש, טהֹור ּבכלי הּכלים, ּבכל והּטמא ּכלים; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מאוירֹו? אּלא מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין ּומּנין חרׂש. ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבכלי
מּתֹוכֹו - ּתֹוכֹו" אל מהם יּפל אׁשר חרׂש ּכלי "וכל ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּנאמר:

מאחֹוריו. מּטּמא ואינֹו מּטּמא, ְֲִִֵֵֵֵַַָהּוא
ּומׁשקין ּוכׁשם ·. אכלין מטּמא ּכ מאוירֹו, ׁשּמּטּמא ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּומׁשקין מאוירֹו אכלין ונכנסּו ׁשּנטמא, חרׂש ּכלי ּכיצד? . ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
טמאין, אּלּו הרי - ּבֹו נגעּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלאוירֹו
הּכלים  ׁשאר אבל יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבהן. ׁשּיּגעּו עד ּומׁשקין, אכלין מטּמאין אינן - ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּטמאין

ּבין אין ‚. חרׂש ּכלי ּבין מאוירֹו, ּכלים מטּמא חרׂש ּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ
ּבתֹוכֹו, ּכלים ׁשהיּו ּגדֹול חרׂש ּכלי ּכיצד? ּכלים. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאר
טהֹורין. הּכלים וכל טמא, הּוא - ּבאוירֹו טמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻונכנסה
מאוירֹו, הּמׁשקין נטמאּו - ׁשּבתֹוכֹו ּבּכלים מׁשקין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָהיּו

זה והרי הּכלים; את ּומטּמאין שבתוכו]וחֹוזרין הכלי -] ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
כביכול:]אֹומר: טּמאתני'.[- ואּתה טּמאּוני, לא מטּמאי' ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

נטמאּוּכלי „. ּבלבד, ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ׁשּנגעּו חרׂש ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
הּכלים  ּכל ּכׁשאר ּבׁשהיה אחֹוריו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

- טמאין מׁשקין ּבֹו ונגעּו ,ּתֹו לֹו אין אם אבל ;ּתֹו ְְְְֲִִִֵֵַָָלֹו
אחֹוריו  אין חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשאין ׁשּכל טהֹור; זה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָהרי
חרׂש ּכלי ּבאחֹורי מׁשקין אֹו אכלין נגעּו ּבמׁשקין. ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָמּטּמאין
הּכלים  ּכל ואחד חרׂש ּכלי ואחד טמאין. אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּטמא,
מׁשקין  אֹו אכלין ׁשּנגעּו הּטמאין הּכלים ׁשּכל זה; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבדבר

נטמאּו. - מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָּבהן,
על אחד ‰. ׁשּכפהּו אֹו לאוירֹו, טמאה ׁשּנכנסה חרׂש ּכלי ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

עליה  אהל ונעׂשה הארץ על הּמּונחת ׁשהרי הּטמאה - ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
הּׁשמּועה מּפי ּבתֹוכֹו. רבינו]הּטמאה ׁשּזה [ממשה למדּו, ְְְְִִֶֶַַָָָֻ

האהלים. את לרּבֹות ּתֹוכֹו", "אל ְֱֳִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר
.Âּכלי [גומא]ּגּומה וכפה ּבתֹוכּה, מּונח הּׁשרץ ׁשהיה ְְְִֶֶֶַָָָָָָָ

עד  ּתֹוכֹו", "אל ׁשּנאמר: נטמא, לא - הּגּומה על ְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹחרׂש
הּנמצא  הּׁשרץ ,לפיכ ּבתֹוכֹו. טמאה ׁשל עצמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּתּכנס

מּנחׁשּתֹו -]למּטה שבתחתית בעפר ׁשהיא [- ּתּנּור, ׁשל ְְְִִֶֶַַָֻ
ועכׁשו  נפל, 'חי אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור - ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָקרקעיתֹו
למּטה  טּבעת אֹו מחט נמצאת אם וכן זֹו'. ּגּומה ּתֹו ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָמת
הּנמצאים  הּכלים ׁשּכל ּפי על אף - ּתּנּור ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻמּנחׁשּתֹו
'ׁשם  אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאים
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על  נבנה והּתּנּור הּתּנּור, ּבא ׁשּלא עד נפלּוהיּו ולא יהן, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּבמה  לֹו ׁשאין טמא, הּתּנּור הרי - ּבּדׁשן נמצאּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָלתֹוכֹו'.

ּתּנּור, ׁשל ּבנחׁשּתֹו נמצאּו ש-]ּיתלה. אבל [באופן נראין ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָֻ
ּבהן  נֹוגע והּוא הּבצק, את אֹופה אם - לאוירֹו יֹוצאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינן

הגומות] לתוך נכנס ּבתֹו[הבצק היּו ּכאּלּו הּתּנּור, נטמא -ְְְִִַַָָ
מּנחׁשּתֹו. למּטה הן ּכאּלּו טהֹור, הּתּנּור - לאו ואם ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֻאוירֹו;
ולא  ּביֹותר ר ׁשאינֹו הּבינֹוני, ּבּבצק אמרּו? ּבצק ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבאיזה

ֶָקׁשה.
.Ê ּבעיןהּׁשרץ אויר]ׁשּנמצא בפתח ׁשל [- ּבעין ּתּנּור, ׁשל ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּפנימית  הּׂשפה מן נמצא אם - ּכּפח ׁשל ּבעין ְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָֻּכירה,
לא  ׁשהרי טהֹור; העין, ּבאויר נמצא אם וכן טהֹור. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹולחּוץ,
עבי  ּתחת אּלא הּכּפח, אֹו הּכירה אֹו הּתּנּור לאויר ְֲֳִִִִֶַַַַַַַָָָָֻנכנס
- הּמת מן ּכזית ׁשם היה ואפּלּו ּתלּוי. הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּדפנֹותיהן
ׁשהרי  טפח; ּפֹותח העין ּבעבי היה ּכן אם אּלא ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטהֹורין,
ּבענין  ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּתּנּור, לאויר הּטמאה את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻמביא

מת. ְֵַֻטמאת
.Á הּׂשפה נמצא מן העצים, הנחת ּבמקֹום הּׁשרץ ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּבּלן, יׁשיבת ּבמקֹום נמצא טהֹור. - ולחּוץ ְְְְְִִִִִַַַַַָָָהּפנימית
הּכל  - זיתים ׁשֹולקי יׁשיבת ּבמקֹום הּצּבע, יׁשיבת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֹּבמקֹום

.טהֹור  ָ
.Ë היקֹודהּתאין מקֹומֹות ׁשאר ולא הּכירה ולא [-ּנּור ְְְְְִֵַַַַָָֹֹ

הּסתימה האש] מן הּטמאה נמצאת אם אּלא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֻמּטּמאין,
ְְִִולפנים.

.È ּכמֹוּכלי ׁשּבאמצעֹו הּמים, ּבּתים ּבעלי ּבֹו ׁשּׁשֹותין חרׂש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מסרק  ּכמֹו הרׁשת מן מּלמעלה ּוׂשפתֹו חרׂש, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרׁשת

הּטמאה [לנוי] נכנסה אם - 'צרצּור' הּנקרא הּוא וזה ,ְְְְְְִִִֶַַַָָָֻ
הּוא  ׁשּזה ּכּלֹו, נטמא - הרׁשת מן למעלה הּמסרק ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻלאויר

זה. ּכלי ׁשל ְִֶֶּתֹוכֹו
.‡È ׂשפיֹותּכלי ׁשלׁש לֹו ׁשהיה לפנים [דפנות]חרׂש זֹו ְְְִִִֶֶֶָָָָֹ

לאויר  טמאה ונכנסה עֹודפת, הּפנימית היתה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֻמּזֹו,
הּׂשפה  ׁשּבין ׁשּבאויר והּמׁשקין האכלין ּכל - ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפנימית
ׁשּבין  והּמׁשקין והאכלין האמצעית, ּובין ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפנימית
האמצעית  היתה טהֹורין. החיצֹונה, ּובין ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָהאמצעית
ּומּמּנה  טמא; ולפנים, מּמּנה - אוירּה ונטמא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָעֹודפת,
- אוירּה ונטמא עֹודפת, החיצֹונה היתה טהֹור. ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָולחּוץ,
והּׁשאר  טמאה; אוירּה, ׁשּנטמא ּכל - ׁשוֹות היּו טמא. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהּכל

ָטהֹור.
.·È גדולות]לפסין ׁשוֹות,[קערות וׂשפתֹותיהן זֹו, ּבתֹו זֹו ְְְְִִֵֶָָ

הּׁשרץ, ּבּה ׁשּיׁש זֹו - ּבּתחּתֹונה אֹו ּבעלי ֹונה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּׁשרץ
ׁשּבהן. האכלין וכל הן טהֹורין, - הּלפסין ּוׁשאר ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָטמאה;

מׁשקה ּבכֹונס נקּובה מהן לפס ּכל נכנס היה משקה -] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּבהם דרכו] והּמׁשקין האכלין ּכל - ּבעליֹונה והּׁשרץ ,ְְְְֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכּלן, ּבאויר הּטמאה ׁשהרי טמאין, הּלפסין ׁשּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻטמאין,
היה  ׁשּיתּבאר. וכּלן ּכמֹו טמאה, היא - ּבּתחּתֹונה הּׁשרץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ואין  העליֹונֹות, לאויר הּׁשרץ נכנס לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹטהֹורֹות;
לטּמא ּכדי עֹודפת, הּתחּתֹונה והּמׁשקין ׂשפת האכלין ּכל ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּתחּתֹונה  ׂשפת והיתה ּבעליֹונה, הּׁשרץ היה ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּבתֹוכּה.

הּתחּתֹונה  וכן ּבתֹוכּה; ׁשהּׁשרץ טמאה, העליֹונה - ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹודפת
הּלפסין  ּוׁשאר ּבאוירּה. הּׁשרץ הרי עֹודפת, ׁשּׂשפתּה מּפני -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּכלים  מטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹורין, - הּתחּתֹונה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּבתֹו

טֹופח מׁשקה ּביניהן היה ואם את ׁשּבתֹוכֹו. שמרטיב -] ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
בו] הנוגעת טמאה;האצבע טֹופח, מׁשקה ּבּה ׁשּיׁש ּכל -ְְֵֵֵֶֶַַָָָ

ּומטּמא  וחֹוזר העֹודפת, הּתחּתֹונה מאויר מּטּמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּמׁשקה
הּכלים. ִֵֶַאת

.‚È ּבתחּלת ּבּה ּדבּוקין קערֹות ׁשהיּו חרׂש ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָטבלה
- הּקערֹות מן אחת ונטמאת אחד, ּכלי הּכל והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעׂשיה,

עֹודף ּדפן לּטבלה היה ואם ּכּלן. נטמאּו [מסגרת לא ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
-גבוהה] מהן אחת ונטמאת ּבתֹוכֹו, הּקערֹות ּכל ׁשּנמצאּו ,ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

וקלמרין  חרׂש, ׁשל הּתבלין ּבבית הּדין וכן ּכּלן. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻנטמאּו
ּבֹו, ּכּיֹוצא ְִֵַַַהּמתאימֹות.

.„È- ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ׁשּנטמא עץ ׁשל הּתבלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבית
ּכל  ׁשּנמצאּו עֹודף, ּדפן לֹו יׁש ואם הּבּתים. ׁשאר נטמאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלא
ּכּלן; נטמאּו - ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ונטמא ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻהּבּתים
ּכּלֹו נטמא ּבמׁשקין, ּתֹוכֹו ׁשּנטמא ּוכלי אחד, ּככלי .ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

אּלּו הרי ּבמסמר, קבּועין ּבּתיו לטמאה היּו לזה זה חּבּור ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
טהרה]ּולהּזיה חּבּור [הזאת אּלּו הרי - ּבלבד ּתקּועין היּו . ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

- ונּתנין נּטלין ּבּתיו היּו ואם להּזיה. חּבּור ואינן ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֻלטמאה,
להּזיה. ולא לטמאה לא חּבּור ְְְְִֵַָָָָֹֹֻאינן

ה'תשע"ד  שבט כ"ט חמישי יום

יד  ¤¤ּפרק
ּפתילּכל ‡. ּבצמיד מהודק]הּמּציל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ

ּבּמת  הּציל אם חרׂש; ּכלי ּבאויר ּפתיל ּבצמיד  ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָמּציל
מּציל  ׁשאינֹו וכל הּקל. חרׂש ּבכלי ׁשּיּציל הּוא ּדין ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהחמּור,

חרׂש. ּכלי ּבאויר מּציל אינֹו הּמת, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹּבאהל
הּמת ּוכׁשם ·. ּבאהל לטמאה ּפתיל צמיד אינו ׁשאין -] ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

מלצאת] הטומאה ּבאויר מונע לטמאה ּפתיל צמיד אין ּכ ,ְְֲִִִֵַָָָָֻ
ּומׁשקין, אכלין מלאה ׁשהיתה קדרה ּכיצד? חרׂש. ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכלי
הּקדרה  הרי - הּטמא ּבּתּנּור ּונתּונה ּפתיל, צמיד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּומּקפת
טמאין  מׁשקין אֹו הּׁשרץ היה טהֹורין. ּׁשּבתֹוכּה מה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָוכל
נטמא  - הּתּנּור ּבאויר ּונתּונה ּפתיל, צמיד ּומּקפת ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻּבתֹוכּה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַָֹהּתּנּור.
מחט טּבעת ‚. אֹו הּלבנה, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה טמאה ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

חרׂש ּכלי לאויר ונפלּו העץ, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה
אֹו זה ּבעץ ּתרּומה ּכּכר נגע ׁשאם ּפי על אף נטמא; -ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מאוירֹו חרׂש ּכלי מטּמאין הן הרי טהֹור, - זֹו .ּבלבנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
הּתּנּור ּתרנגֹול „. לאויר ונפל מת, ּבׂשר אֹו ׁשרץ ׁשּבלע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּתּנּור; נטמא הּתרנגֹול, ׁשם מת ואם טהֹור. זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּמּצילין  ּכדר חרׂש, ּכלי מּיד מּצילין ּבחי ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַׁשהּבלּועין

הּמת  .ּבאהל ְֵֶַֹ
הּקמטין ּדברים ‰. ּבתֹו אֹו הּפה ּכבלּועין.ׁשּבתֹו אינן , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ראׁשֹו והכניס ּפיו, ּבתֹו טמאין מׁשקין ׁשהיּו אדם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכיצד?
ּומׁשקין  אכלין ׁשהיּו טהֹור וכן טּמאהּו. - חרׂש ּכלי ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלאויר
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אכלין  נטמאּו - טמא ּתּנּור לאויר ראׁשֹו והכניס ּפיו, ְְְְְֲֳִִִִִִֵַַָָֹלתֹו
והכניסֹו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה קמטֹו ּבתֹו לֹו היה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֻׁשּבפיו.
ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על אף הּתּנּור, נטמא - הּתּנּור ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָֻלאויר

ֶֶַהּקמט.
.Â נגּוב ספֹוג ׁשהּוא ּפי על אף - טמאין מׁשקין ׁשּבלע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשּסֹוף [יבש] טּמאהּו, - חרׂש ּכלי לאויר נפל אם - ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמ ּבחּוץ
חרׂשים  ּגמי. וׁשל לפת ׁשל חתיכה וכן לצאת. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמׁשקה
ּכלי  לאויר ונפלּו ונּגבּו, טמאין, מׁשקין ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנׁשּתּמׁש
ׁשּסֹוף  נטמא, - והּסק לּתּנּור, נפלּו טּמאּוהּו. לא - ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻחרׂש
אבל  קּלין; ּבמׁשקין אמּורים? ּדברים ּבּמה לצאת. ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשקין
ּומימי  הּנּדה ּדם ּכגֹון חמּורין, מׁשקין ּבהן נבלעּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאם
הרי  - ׁשּיצא עליו והקּפיד לצאת, יכֹולין היּו אם - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָרגליה
מקּפיד  אין ואם הּסק; ׁשּלא ּפי על אף הּתּנּור, מטּמא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻזה

הּמׁשקה  ויצא ׁשּיּסק עד מטּמא, אינֹו - ּבגפת עליו וכן . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
זיתים] ּבּה[פסולת ׁשהּסק טמאין, מּמׁשקין הּבאה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻחדׁשה

טהֹור. ּביׁשנה, אבל לצאת; מׁשקה ׁשּסֹוף נטמא, - ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהּתּנּור
ׁשּיֹוצא  ידּוע ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים לאחר יׁשנה? היא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאיזֹו
ׁשנים, ׁשלׁש לאחר אפּלּו - הּסק ּבׁשעת מׁשקה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנה

ּכׁשּיּסק. הּתּנּור ְְִֶַַַָֻנטמא
.Ê ונכנסה ּכלי קרקעיתֹו, עד מּׂשפתֹו ּבמחּצה ׁשחּלקֹו חרׂש ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָ

לפי  ּכּלֹו; הּכלי נטמא - החלקים מּׁשני אחד ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָֻֻטמאה
ׁשחֹולקין  ּכדר חרׂש ּכלי לחלק אדם ּבני ּדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאין
ּביריעֹות, אֹו ּבנסרים ׁשחצצֹו ּתּנּור ,לפיכ ְְֲֳִִִִִִֶַָָָָָהאהלים.

טמא  הּכל - אחד ּבמקֹום הּׁשרץ .ונמצא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
.Á ּכלי ּכלי לאויר הּכלי והכניס ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻ

ּפי  על אף - חרׂש לכלי חּוץ הּטמא הּכלי ּוׂשפת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחרׂש,
טהֹור  זה הרי חרׂש, ּכלי ּבתֹו מכּונת ׁשּנאמר:ׁשהּטמאה , ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

ּתֹוכֹו. לתֹו לא ּתֹוכֹו", אל מהם יּפל ְֲִֵֶֶֶֹֹ"אׁשר
.Ë אחר וכן ּכלי לאוירֹו והכניס טמא, חרׂש ּכלי היה אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

לּכלי  חּוץ האחר הּכלי ּוׂשפת ּומׁשקין, אכלין ּבֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּיׁש
ּכלי  ּבתֹו מכּונין והּמׁשקין ׁשהאכלין ּפי על אף - ְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻחרׂש

טהֹורין  אּלּו הרי הּטמא, ּבתֹוכֹוחרׂש אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּתֹוכֹו. ׁשּבתֹו לא קדרה יטמא", אֹו קּפה אֹו ּכּורת ּכיצד? ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

חמת וׁשלׁשל [נוד]אֹו ּבתֹוכּה, הּׁשרץ ׁשהיה ּבהן וכ ּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשהּׁשרץ  ּפי על אף - הּתּנּור לאויר אֹו החבית לאויר ֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻהּקּפה
החמת  אֹו הּקּפה ּוׂשפת הֹואיל - החבית אויר ּבתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻֻמכּון
ואם  טהֹורין. אּלּו הרי הּתּנּור, אֹו החבית מּׂשפת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָלמעלה
אֹו אכלין ּבהן וכּיֹוצא הּקדרה ּבתֹו אֹו החמת ּבתֹו ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
- הּטמאין החבית אֹו הּתּנּור לאויר אֹותן וׁשלׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָמׁשקין,

הּקּפה אֹו הּכּורת היתה טהֹורין. הן וכּיֹוצא הרי החמת אֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
לתֹוכן, הּׁשרץ היה אם אּלא מּצילין; אינן נקּובין, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן
היּו ואם נטמא; - הּטהֹור חרׂש ּכלי לאויר אֹותן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָוׁשלׁשל
חרׂש ּכלי לאויר אֹותן וׁשלׁשל לתֹוכן, מׁשקין אֹו ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָאכלין
ׁשטף  ּבכלי היה אם ּבּנקב? יהיה וכּמה נטמאּו. - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּטמא

במקווה] זיתים[שנטהרים ּבמֹוציא לצאת , יכולה זית -] ְִִֵ
ׁשעּורֹודרכו] לאכלין, העׂשּוי - חרׂש ּבכלי היה ואם .ְְֳִִִִִֶֶֶָָָָָ

מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו למׁשקין, והעׂשּוי [משקה ּבזיתים; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

דרכו] לחמרֹו,נכנס אֹותֹו מטילין ,ּולכ לכ והעׂשּוי ;ְְְְְְִִֶָָָֻ
ּכלי  מּיד מּציל אינֹו מׁשקה, ּבכֹונס זה חרׂש ּכלי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּומּׁשּיּנקב

ֶֶחרׂש.
.Èּבזפת חרׂש ּכלי נקב זה,סתם ּבכלי הּׁשרץ היה אם - ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

מּציל  הּצמיד ׁשאין נטמא; - הּטהֹור הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָוׁשלׁשלֹו
ׁשּבא  ּכמֹו מּלטּמא, הּטמאה ּבכל על היה אם אבל זה ירנּו. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

הן  הרי - הּטמא הּתּנּור לאויר וׁשלׁשלֹו מׁשקין, אֹו ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַַַָָאכלין
ּבזפת  ׁשּסתמן הּכלים ּכל ּוׁשאר סתּום. הּנקב ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורין,

חרׂש ּכלי מּיד מּציל אינֹו ּבֹו, .וכּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶַַַ
.‡È צדדיה]ּפחּותהּכּורת הּפחת [משני ׁשּסתם ּפי על אף - ְְִֶֶֶַַַַַָָָ

ּכלי. אינּה ׁשהרי חרׂש, ּכלי מּיד מּצלת אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבקׁש
.·È אף [נוד]החמת - רּמֹון ּבמֹוציא ׁשּנפחתּו והּכפיׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ

ּכלי  מּיד מּצילין אּלּו הרי ּכלים, מּתֹורת ׁשּבטלּו ּפי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָעל
חרׂש ּכלי מּׂשפת למעלה הּפחת ׁשּיהיה - והּוא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָחרׂש;

ויהיה -]מּבחּוץ, שיהיה מׁשלׁשל [-אף ׁשּלהן קּבּול ּבית ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֻ
חרׂש. ּכלי ְְִֶֶלתֹו

.‚È חרׂש,עֹור ּכלי לאויר ׁשֹוקע ׁשהיה ּבֹו וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפׁשּוט
טמא. הּתּנּור הרי - העֹור ּבתֹו והּׁשרץ הּתּנּור, לאויר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָאֹו
העֹור  ׁשּבתֹו ּומׁשקין אכלין ּבּתּנּור, הּׁשרץ היה ְְְֳִִִֶֶֶַַַַָָָָואם
להן  ׁשּיׁש ּכלים אּלא חרׂש ּכלי מּיד מּציל ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָטמאין;

והחמת  והּקּפה הּסל ּכגֹון ,ּתֹו. ְְְֵֶַַַַָֻ
.„È טהֹור ּכלי חרׂש ּכלי והיה ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה חרׂש ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּדבּוקה  ׁשהּטמאה הּכלי ׁשהיה אֹו הּטמא, הּכלי על  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּכפּוי
ׁשניהן  ׁשאויר ּפי על אף - הּטהֹור הּכלי ּפי על ּכפּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבתֹוכֹו
נכנסה  לא ׁשהרי ּבטהרתֹו; והּטהֹור ּבטמאתֹו הּטמא ְְְְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻמערב,
חבית  ,לפיכ הּטהֹור. חרׂש ּכלי לאויר עצמּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה

טה  מׁשקין מלאה מּנחׁשּתֹוׁשהיתה למּטה ּונתּונה [-ֹורין, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
החבית קרקעיתו] הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשרץ ונפל ּתּנּור, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

אויר  עם מערב הּתּנּור ׁשאויר ּפי על אף טהֹורין, ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָֹוהּמׁשקין
ּופיה  הּתּנּור, ּפי על ּכפּויה החבית היתה אם וכן ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהחבית.

טהֹור. החבית ׁשּבׁשּולי הּמׁשקה אפּלּו - הּתּנּור ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאויר

ה'תשע"ד  שבט ל' שישי יום

טו  ¤¤ּפרק
מלאכּתן.אין ‡. ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין חרׂש ּכלי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

מּׁשּיצרפן מלאכּתן? ּגמר הּוא ּבּכבׁשן.[יבעירם]ּומאימתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּכירה, ספּגנין. ּבֹו לאפֹות ּכדי מּׁשּיּסיקּנּו ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהּתּנּור,
טרּופה  הּתרנגֹולין ּביצת עליה לבּׁשל ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשּיּסיקּנה

הּכּפח ּבאילּפס. קטנה]ּונתּונה לאפּיה,[כירה עׂשהּו אם - ְְֲִִִַַָָָָָָָֻ
ּככירה. ׁשעּורֹו לבּׁשּול, עׂשהּו ּכתּנּור; ְְְִִִִַָָָׁשעּורֹו

ּבֹוּתּנּור ·. מּׁשּיתחיל - ּגדֹול היה אם - לבנֹותֹו ׁשהתחיל ְְְִִִִִִֶֶַַָָָ
היה [גובה] ואם טמאה; מקּבל ויּסיקּנּו, טפחים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻארּבעה

ויּסיקּנּו. טפח, ּבֹו מּׁשּיתחיל - ּבּהקטן מּׁשּיתחיל - הּכירה ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הרי  לאפּיה, עׂשהּו אם - הּכּפח ויּסיקּנה. אצּבעֹות, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש

ּככירה. הּוא הרי עליו, לבּׁשל עׂשהּו ואם ּכתּנּור; ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּוא
האּמןּתּנּור ‚. מּבית ׁשהּסק אֹו מאחֹוריו, [שלא ׁשהּסק ֲִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻ
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אפיה] מּכל לצורך והּסק הֹואיל - לדעת ׁשּלא ׁשהּסק אֹו ,ְְִִֶֶַַַַָֹֻֻ
ּבתּנּור  ּדלקה ׁשּנפלה מעׂשה טמאה. מקּבל זה הרי ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמקֹום,
ואמרּו: ּדין, ּבית לפני מעׂשה ּובא הּכפרים; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכפר

טמאה'. ְְְִַָֻ'מקּבלין
טמאה;ּתּנּור „. מקּבל זה הרי ּבֹו, צֹולה להיֹות ׁשהּסיקֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

אּונין ּבֹו מלּבן להיֹות טהֹור,[אגודות]הּסיקֹו - ּפׁשּתן ׁשל ְְְִִִִִֵֶַָָ
ּתּנּור. ׁשל ּבגּופֹו מלאכה עֹוׂשה זה ְְֵֶֶֶֶַָָׁשאין

ונטמא ּתּנּור ‰. מחלקיו, אחד והּסק לׁשנים, ׁשחצצֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
וכּיֹוצא  ּבׁשרץ נטמא טהֹור; וחברֹו טמא, הּוא - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמׁשקין
ׁשּביניהן, החצץ ועבי טמא. הּכל ּתֹורה, ׁשל מּטמאֹות ְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבֹו
- ּבאויר ּבמׁשקין מהן אחד ונטמא ׁשניהן, הּסקּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻטמא.
טהֹור. ּולטהֹור, טמא; לטמא, המׁשּמׁש עביֹו: את ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָחֹולקין
אבל  הּסיקֹו; ּכ ואחר ׁשחצצֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה
ּבמׁשקין  אפּלּו מהן, אחד ונטמא חצצֹו, ּכ ואחר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּסיקֹו

הּכל  נטמא -. ְִַָֹ
.Â מּתכת,ּתּנּור וׁשל לעֹולם. טהֹורין אבן, ׁשל ּכירה  אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָ

"יּתץ" ׁשּנאמר: - וכירים ּתּנּור מּׁשּום לֹוטהֹורין ׁשּיׁש את , ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻ
מּתכֹות  ּכלי מּׁשּום ּוטמאין מּטּמאין נתיצה; אין ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָ

ּבהן  נגעה ואם וכירים. ּכתּנּור לּקרקע ּבמחּבר ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻמאוירן,
מּתכֹות; ּכלי ּכׁשאר מּטּמאין - מאחֹוריהן אפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻטמאה,
מּתכֹות. ּכלי ּכׁשאר טמאה אב נעׂשין ּבמת, נטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֻואם

ּבמקוה. טהרה להן ְְְֳִֵֶֶָָָויׁש
.Ê,ּבטיט ּוסתמֹו נסּדק, אֹו נפּגם אֹו ׁשּנּקב מּתכת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָּתּנּור

טפלה לֹו ׁשעׂשה טיט [שיכבה]אֹו ׁשל מּוסף אֹו טיט, ׁשל ְִִֵֶֶֶָָָָ
התנור] כל יהיה [על וכּמה ּתּנּור. מּׁשּום מּטּמא זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

לכירה  עׂשה ואם ּבכירה. וכן האֹור. ּבֹו ׁשּיצא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבּנקב?
טיט[בליטות]ּפטּפּוטין הקדירה]ׁשל עליהם ,[להעמיד ְִִִֶ

ּבין  מּבפנים ּבין ּבטיט, מרחּה ּכירה; מּׁשּום ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָמּטּמאה
טמאה. מקּבלת אינּה עדין - ְְֲִִֵֶֶַַַָָֻמּבחּוץ

.Á הּגמל ּתּנּור ּבצּואר הּתלּוי אפּלּו ּבארץ, מחּבר ׁשאינֹו ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
הם" "טמאים ׁשּנאמר: ּתּנּור, מּׁשּום טמא זה הרי מּכל - , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ָמקֹום.
.Ë ׁשפיתה [בור]ּכּור ּבית ּבֹו ׁשּיׁש מּתכֹות צֹורפי ְְִֵֵֵֶֶַָָׁשל

קדירה] להנחת זכּוכית [מקום עֹוׂשי ׁשל וכן ּכּכירה. מּטּמא ,ְְִִִֵֵֵֶַַָ
טמאה. מקּבל ׁשפיתה, ּבית ּבֹו יׁש אם -ְְְִִֵֵֵַָָֻ

.È יֹוצ ּכבׁשן וׁשל זּגגין וׁשל סּידין הּפרנה ׁשל טהֹורין. רין, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻ
מצידו] שפתחו מּטּמאה.[תנור ּדפן, לּה יׁש אם -ְִִֵֶַָָֹ

.‡È לֹואבנים עׂשה אם - ּתּנּור ועׂשאן לזֹו, זֹו ׁשחּברן ְֲֲִִִֶַַָָָָָָָ
טיט]טפלה לכל [שכבת ּכתּנּור זה הרי - ּומּבחּוץ מּבפנים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

מּטּמא  - ּבלבד מּבחּוץ טפלֹו ואם מאוירֹו; ּומּטּמא ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָּדבר,
חּברן  ולא לּתּנּור, אבנים חּבר ּבאויר. מּטּמא ואין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּבמּגע,
חּברן  ולא לזֹו, זֹו חּברן הּתּנּור; עם מּטּמאֹות - לזֹו ְְְְִִִִַַַָָָָֹזֹו

ּכטירה הן הרי - הפת]לּתּנּור רדיית ּבארץ,[מקום חפר . ְֲִֵֵֶַַַָָָָ
טהֹורה. הּכירה, וטירת טהֹורה; - טירה ְְְְִִִַַָָָָָָועׂשה

.·Èלפסין ׁשני חבּיֹות, גדולות]ׁשּתי ׁשעׂשאן [קערות , ְְְֲִִֵֵֶָָָָ
חבּיֹות  ׁשל ותֹוכן ּובמּגע, ּבאויר מּטּמא ּביניהן - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכירה

הּכירה, המׁשּמׁש אֹותֹו: חֹולקין החבּיֹות, ועבי ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָטהֹור.
טהֹור. החבּיֹות, ּתֹו את והמׁשּמׁש ְְִֵֵֶֶַַָָָטמא;

.‚È ּפטּפּוטיןהעֹוׂשה ּבטיט [רגליות]ׁשלׁשה וחּברן ּבארץ, ְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹ
ׁשֹופת טמאה [מניח]להיֹות זֹו הרי - הּקדרה את עליהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשֹופת  להיֹות ּבארץ מסמרין ׁשלׁשה קבע ּכירה. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹמּׁשּום
ּבטיט  מקֹום ּבראׁשן ׁשעׂשה ּפי על אף - הּקדרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעליהן

ּככירה טהֹורה זֹו הרי עליו, יֹוׁשבת הּקדרה ׁשל ּתהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
עליהן  ׁשֹופת ׁשהּוא ּבּטיט מרחן ׁשּלא אבנים וכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּתכת.

אבן. ׁשל ּכירה היא ּכאּלּו טמאה, מקּבלֹות אינן -ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻ
.„È וחּברןהעֹוׂשה ּכירה, אבנים -[לקרקע]ׁשּתי ּבטיט ְְְְֲִִִִֵֶָָָָ

אינּה - חּברּה לא והּׁשנּיה ּבטיט, האחת חּבר ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹמּטּמאין;
טמאה. ְְֶֶַָֻמקּבלת

.ÂË ועל האבן עליה הּתּנּור, ועל עליה ׁשֹופת ׁשהּוא ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
טמאה  - הּכּפח ועל עליה עליההּכירה, עליה . הּכתל, ועל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

טמאה. מקּבלת אינּה - הּסלע ְְְֵֶֶֶַַַַָָֻועל
.ÊËוכּלן ּכירת אבן, ּבצד אבן נֹותן ׁשהּוא הּטּבחים ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ּכּלן  נטמאּו לא מהן, אחת נטמאת - ּבטיט .מחּברין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֻֻ
.ÊÈּבין ׁשלׁש ּכירֹות, ׁשּתי ועׂשאן ּבטיט, ׁשחּברן אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ולא  ּבּקרקע ׁשחּברן ּבין ּבּקרקע, חּברן ולא לזֹו זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשחּברן
לזֹו זֹו האמצעית חּברן האבן - מהן אחת נטמאת אם - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּמּנה  והמׁשּמׁש טמא; הּטמאה, לּכירה מּמּנה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמׁשּמׁש
ּכירה  ׁשל החיצֹונה האבן נּטלה טהֹור. הּטהֹורה, ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָלּכירה
האבן  נּטלה לטמאה; ּכּלּה האמצעית החלטה ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻהּטהֹורה,
ּכּלּה. האמצעית האבן טהרה הּטמאה, ּכירה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהחיצֹונה

האמצע  היתה אם - הּכירֹות ׁשּתי נֹותן נטמאּו - ּגדֹולה ית ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
מטמא] זֹו[- ּולכירה מּכאן, ׁשפיתה ּכדי זֹו לכירה ְְְְִִִִִֵֶָָָָָמּמּנה

הּכל  קטּנה, היתה ואם טהֹור; והּׁשאר מּכאן, ׁשפיתה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹּכדי
ׁשּתים  על לׁשּפֹות יכֹול אם - האמצעית נּטלה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָטמא.
מרחקין  היּו ואם טמאה; היא הרי ּגדֹולה, יֹורה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֻחיצֹונֹות
טהֹור  הּכל הרי האמצעית, את החזיר טהֹורה. מּזה, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹיתר
ּולהּבא; מּכאן טמאה מקּבלין - ּבטיט מרחּה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻּכׁשהיה.
את  עליה לבּׁשל ּכדי מהן אחת לכל ׁשּיּסיקּנה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּוא,

ֵַָהּביצה.
.ÁÈ זֹוׁשּתי לאבן וסמ ונטמאת, ּכירה, ׁשעׂשאן אבנים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

חצי  הרי - מּכאן אחת אבן ולזֹו מּכאן אחת אבן ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנה
האבן  וחצי טמא, הראׁשֹונה הּכירה אבני מּׁשּתי אבן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
ׁשל  הּׁשּתים חזרּו ,ׁשּסמ הּטהֹורֹות הּׁשּתים נּטלּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָטהֹור.

לטמאתן  .ּכירה ְְִָָָֻ
.ËÈ התנור]ּדּוכן ליד שמונח ּבית [חלול לֹו ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ֵֵֶֶֶֶָ

והרמץ קדרֹות, וגחלים]קּבּול טהֹור [אפר - ּבתֹוכֹו נתּון ְְְִֵֶֶָָָ
היה  אם ,לפיכ קּבּול. ּכלי מּׁשּום וטמא ּכירה, ְְְִִִִִִִֵָָָָָמּׁשּום
מקּבל  אינֹו - נּקב ואם הּכלים. ּכׁשאר טהֹור ּבארץ, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמחּבר
- ׁשּלֹו הּצדדין ּבכירה. ּכן ּׁשאין מה ק ּבּול; ּככלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻטמאה,

ּכירה. מּׁשּום טמא אינֹו ּבהן, -]הּנֹוגע ׁשּלֹו[חלק הרחב ִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לכירה] מּטּמא,[שמחובר - ּתבׁשיל ּבׁשעת עליו ְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּיֹוׁשבין

ּגּביו  על ּכירה ּובנה הּסל, את הּכֹופה וכן הּדּוכן. נטמא ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאם
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קכט milk zekld - dxdh xtq - hay 'l iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אכלין  נטמאּו - טמא ּתּנּור לאויר ראׁשֹו והכניס ּפיו, ְְְְְֲֳִִִִִִֵַַָָֹלתֹו
והכניסֹו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה קמטֹו ּבתֹו לֹו היה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֻׁשּבפיו.
ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על אף הּתּנּור, נטמא - הּתּנּור ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָֻלאויר

ֶֶַהּקמט.
.Â נגּוב ספֹוג ׁשהּוא ּפי על אף - טמאין מׁשקין ׁשּבלע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשּסֹוף [יבש] טּמאהּו, - חרׂש ּכלי לאויר נפל אם - ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמ ּבחּוץ
חרׂשים  ּגמי. וׁשל לפת ׁשל חתיכה וכן לצאת. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמׁשקה
ּכלי  לאויר ונפלּו ונּגבּו, טמאין, מׁשקין ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנׁשּתּמׁש
ׁשּסֹוף  נטמא, - והּסק לּתּנּור, נפלּו טּמאּוהּו. לא - ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻחרׂש
אבל  קּלין; ּבמׁשקין אמּורים? ּדברים ּבּמה לצאת. ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשקין
ּומימי  הּנּדה ּדם ּכגֹון חמּורין, מׁשקין ּבהן נבלעּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאם
הרי  - ׁשּיצא עליו והקּפיד לצאת, יכֹולין היּו אם - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָרגליה
מקּפיד  אין ואם הּסק; ׁשּלא ּפי על אף הּתּנּור, מטּמא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻזה

הּמׁשקה  ויצא ׁשּיּסק עד מטּמא, אינֹו - ּבגפת עליו וכן . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
זיתים] ּבּה[פסולת ׁשהּסק טמאין, מּמׁשקין הּבאה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻחדׁשה

טהֹור. ּביׁשנה, אבל לצאת; מׁשקה ׁשּסֹוף נטמא, - ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהּתּנּור
ׁשּיֹוצא  ידּוע ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים לאחר יׁשנה? היא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאיזֹו
ׁשנים, ׁשלׁש לאחר אפּלּו - הּסק ּבׁשעת מׁשקה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנה

ּכׁשּיּסק. הּתּנּור ְְִֶַַַָֻנטמא
.Ê ונכנסה ּכלי קרקעיתֹו, עד מּׂשפתֹו ּבמחּצה ׁשחּלקֹו חרׂש ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָ

לפי  ּכּלֹו; הּכלי נטמא - החלקים מּׁשני אחד ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָֻֻטמאה
ׁשחֹולקין  ּכדר חרׂש ּכלי לחלק אדם ּבני ּדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאין
ּביריעֹות, אֹו ּבנסרים ׁשחצצֹו ּתּנּור ,לפיכ ְְֲֳִִִִִִֶַָָָָָהאהלים.

טמא  הּכל - אחד ּבמקֹום הּׁשרץ .ונמצא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
.Á ּכלי ּכלי לאויר הּכלי והכניס ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻ

ּפי  על אף - חרׂש לכלי חּוץ הּטמא הּכלי ּוׂשפת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחרׂש,
טהֹור  זה הרי חרׂש, ּכלי ּבתֹו מכּונת ׁשּנאמר:ׁשהּטמאה , ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

ּתֹוכֹו. לתֹו לא ּתֹוכֹו", אל מהם יּפל ְֲִֵֶֶֶֹֹ"אׁשר
.Ë אחר וכן ּכלי לאוירֹו והכניס טמא, חרׂש ּכלי היה אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

לּכלי  חּוץ האחר הּכלי ּוׂשפת ּומׁשקין, אכלין ּבֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּיׁש
ּכלי  ּבתֹו מכּונין והּמׁשקין ׁשהאכלין ּפי על אף - ְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻחרׂש

טהֹורין  אּלּו הרי הּטמא, ּבתֹוכֹוחרׂש אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּתֹוכֹו. ׁשּבתֹו לא קדרה יטמא", אֹו קּפה אֹו ּכּורת ּכיצד? ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

חמת וׁשלׁשל [נוד]אֹו ּבתֹוכּה, הּׁשרץ ׁשהיה ּבהן וכ ּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשהּׁשרץ  ּפי על אף - הּתּנּור לאויר אֹו החבית לאויר ֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻהּקּפה
החמת  אֹו הּקּפה ּוׂשפת הֹואיל - החבית אויר ּבתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻֻמכּון
ואם  טהֹורין. אּלּו הרי הּתּנּור, אֹו החבית מּׂשפת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָלמעלה
אֹו אכלין ּבהן וכּיֹוצא הּקדרה ּבתֹו אֹו החמת ּבתֹו ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
- הּטמאין החבית אֹו הּתּנּור לאויר אֹותן וׁשלׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָמׁשקין,

הּקּפה אֹו הּכּורת היתה טהֹורין. הן וכּיֹוצא הרי החמת אֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
לתֹוכן, הּׁשרץ היה אם אּלא מּצילין; אינן נקּובין, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן
היּו ואם נטמא; - הּטהֹור חרׂש ּכלי לאויר אֹותן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָוׁשלׁשל
חרׂש ּכלי לאויר אֹותן וׁשלׁשל לתֹוכן, מׁשקין אֹו ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָאכלין
ׁשטף  ּבכלי היה אם ּבּנקב? יהיה וכּמה נטמאּו. - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּטמא

במקווה] זיתים[שנטהרים ּבמֹוציא לצאת , יכולה זית -] ְִִֵ
ׁשעּורֹודרכו] לאכלין, העׂשּוי - חרׂש ּבכלי היה ואם .ְְֳִִִִִֶֶֶָָָָָ

מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו למׁשקין, והעׂשּוי [משקה ּבזיתים; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

דרכו] לחמרֹו,נכנס אֹותֹו מטילין ,ּולכ לכ והעׂשּוי ;ְְְְְְִִֶָָָֻ
ּכלי  מּיד מּציל אינֹו מׁשקה, ּבכֹונס זה חרׂש ּכלי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּומּׁשּיּנקב

ֶֶחרׂש.
.Èּבזפת חרׂש ּכלי נקב זה,סתם ּבכלי הּׁשרץ היה אם - ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

מּציל  הּצמיד ׁשאין נטמא; - הּטהֹור הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָוׁשלׁשלֹו
ׁשּבא  ּכמֹו מּלטּמא, הּטמאה ּבכל על היה אם אבל זה ירנּו. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

הן  הרי - הּטמא הּתּנּור לאויר וׁשלׁשלֹו מׁשקין, אֹו ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַַַָָאכלין
ּבזפת  ׁשּסתמן הּכלים ּכל ּוׁשאר סתּום. הּנקב ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורין,

חרׂש ּכלי מּיד מּציל אינֹו ּבֹו, .וכּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶַַַ
.‡È צדדיה]ּפחּותהּכּורת הּפחת [משני ׁשּסתם ּפי על אף - ְְִֶֶֶַַַַַָָָ

ּכלי. אינּה ׁשהרי חרׂש, ּכלי מּיד מּצלת אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבקׁש
.·È אף [נוד]החמת - רּמֹון ּבמֹוציא ׁשּנפחתּו והּכפיׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ

ּכלי  מּיד מּצילין אּלּו הרי ּכלים, מּתֹורת ׁשּבטלּו ּפי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָעל
חרׂש ּכלי מּׂשפת למעלה הּפחת ׁשּיהיה - והּוא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָחרׂש;

ויהיה -]מּבחּוץ, שיהיה מׁשלׁשל [-אף ׁשּלהן קּבּול ּבית ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֻ
חרׂש. ּכלי ְְִֶֶלתֹו

.‚È חרׂש,עֹור ּכלי לאויר ׁשֹוקע ׁשהיה ּבֹו וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפׁשּוט
טמא. הּתּנּור הרי - העֹור ּבתֹו והּׁשרץ הּתּנּור, לאויר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָאֹו
העֹור  ׁשּבתֹו ּומׁשקין אכלין ּבּתּנּור, הּׁשרץ היה ְְְֳִִִֶֶֶַַַַָָָָואם
להן  ׁשּיׁש ּכלים אּלא חרׂש ּכלי מּיד מּציל ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָטמאין;

והחמת  והּקּפה הּסל ּכגֹון ,ּתֹו. ְְְֵֶַַַַָֻ
.„È טהֹור ּכלי חרׂש ּכלי והיה ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה חרׂש ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּדבּוקה  ׁשהּטמאה הּכלי ׁשהיה אֹו הּטמא, הּכלי על  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּכפּוי
ׁשניהן  ׁשאויר ּפי על אף - הּטהֹור הּכלי ּפי על ּכפּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבתֹוכֹו
נכנסה  לא ׁשהרי ּבטהרתֹו; והּטהֹור ּבטמאתֹו הּטמא ְְְְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻמערב,
חבית  ,לפיכ הּטהֹור. חרׂש ּכלי לאויר עצמּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה

טה  מׁשקין מלאה מּנחׁשּתֹוׁשהיתה למּטה ּונתּונה [-ֹורין, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
החבית קרקעיתו] הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשרץ ונפל ּתּנּור, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

אויר  עם מערב הּתּנּור ׁשאויר ּפי על אף טהֹורין, ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָֹוהּמׁשקין
ּופיה  הּתּנּור, ּפי על ּכפּויה החבית היתה אם וכן ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהחבית.

טהֹור. החבית ׁשּבׁשּולי הּמׁשקה אפּלּו - הּתּנּור ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאויר

ה'תשע"ד  שבט ל' שישי יום

טו  ¤¤ּפרק
מלאכּתן.אין ‡. ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין חרׂש ּכלי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

מּׁשּיצרפן מלאכּתן? ּגמר הּוא ּבּכבׁשן.[יבעירם]ּומאימתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּכירה, ספּגנין. ּבֹו לאפֹות ּכדי מּׁשּיּסיקּנּו ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהּתּנּור,
טרּופה  הּתרנגֹולין ּביצת עליה לבּׁשל ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשּיּסיקּנה

הּכּפח ּבאילּפס. קטנה]ּונתּונה לאפּיה,[כירה עׂשהּו אם - ְְֲִִִַַָָָָָָָֻ
ּככירה. ׁשעּורֹו לבּׁשּול, עׂשהּו ּכתּנּור; ְְְִִִִַָָָׁשעּורֹו

ּבֹוּתּנּור ·. מּׁשּיתחיל - ּגדֹול היה אם - לבנֹותֹו ׁשהתחיל ְְְִִִִִִֶֶַַָָָ
היה [גובה] ואם טמאה; מקּבל ויּסיקּנּו, טפחים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻארּבעה

ויּסיקּנּו. טפח, ּבֹו מּׁשּיתחיל - ּבּהקטן מּׁשּיתחיל - הּכירה ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הרי  לאפּיה, עׂשהּו אם - הּכּפח ויּסיקּנה. אצּבעֹות, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש

ּככירה. הּוא הרי עליו, לבּׁשל עׂשהּו ואם ּכתּנּור; ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּוא
האּמןּתּנּור ‚. מּבית ׁשהּסק אֹו מאחֹוריו, [שלא ׁשהּסק ֲִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻ
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אפיה] מּכל לצורך והּסק הֹואיל - לדעת ׁשּלא ׁשהּסק אֹו ,ְְִִֶֶַַַַָֹֻֻ
ּבתּנּור  ּדלקה ׁשּנפלה מעׂשה טמאה. מקּבל זה הרי ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמקֹום,
ואמרּו: ּדין, ּבית לפני מעׂשה ּובא הּכפרים; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכפר

טמאה'. ְְְִַָֻ'מקּבלין
טמאה;ּתּנּור „. מקּבל זה הרי ּבֹו, צֹולה להיֹות ׁשהּסיקֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

אּונין ּבֹו מלּבן להיֹות טהֹור,[אגודות]הּסיקֹו - ּפׁשּתן ׁשל ְְְִִִִִֵֶַָָ
ּתּנּור. ׁשל ּבגּופֹו מלאכה עֹוׂשה זה ְְֵֶֶֶֶַָָׁשאין

ונטמא ּתּנּור ‰. מחלקיו, אחד והּסק לׁשנים, ׁשחצצֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
וכּיֹוצא  ּבׁשרץ נטמא טהֹור; וחברֹו טמא, הּוא - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמׁשקין
ׁשּביניהן, החצץ ועבי טמא. הּכל ּתֹורה, ׁשל מּטמאֹות ְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבֹו
- ּבאויר ּבמׁשקין מהן אחד ונטמא ׁשניהן, הּסקּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻטמא.
טהֹור. ּולטהֹור, טמא; לטמא, המׁשּמׁש עביֹו: את ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָחֹולקין
אבל  הּסיקֹו; ּכ ואחר ׁשחצצֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה
ּבמׁשקין  אפּלּו מהן, אחד ונטמא חצצֹו, ּכ ואחר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּסיקֹו

הּכל  נטמא -. ְִַָֹ
.Â מּתכת,ּתּנּור וׁשל לעֹולם. טהֹורין אבן, ׁשל ּכירה  אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָ

"יּתץ" ׁשּנאמר: - וכירים ּתּנּור מּׁשּום לֹוטהֹורין ׁשּיׁש את , ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻ
מּתכֹות  ּכלי מּׁשּום ּוטמאין מּטּמאין נתיצה; אין ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָ

ּבהן  נגעה ואם וכירים. ּכתּנּור לּקרקע ּבמחּבר ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻמאוירן,
מּתכֹות; ּכלי ּכׁשאר מּטּמאין - מאחֹוריהן אפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻטמאה,
מּתכֹות. ּכלי ּכׁשאר טמאה אב נעׂשין ּבמת, נטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֻואם

ּבמקוה. טהרה להן ְְְֳִֵֶֶָָָויׁש
.Ê,ּבטיט ּוסתמֹו נסּדק, אֹו נפּגם אֹו ׁשּנּקב מּתכת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָּתּנּור

טפלה לֹו ׁשעׂשה טיט [שיכבה]אֹו ׁשל מּוסף אֹו טיט, ׁשל ְִִֵֶֶֶָָָָ
התנור] כל יהיה [על וכּמה ּתּנּור. מּׁשּום מּטּמא זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

לכירה  עׂשה ואם ּבכירה. וכן האֹור. ּבֹו ׁשּיצא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבּנקב?
טיט[בליטות]ּפטּפּוטין הקדירה]ׁשל עליהם ,[להעמיד ְִִִֶ

ּבין  מּבפנים ּבין ּבטיט, מרחּה ּכירה; מּׁשּום ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָמּטּמאה
טמאה. מקּבלת אינּה עדין - ְְֲִִֵֶֶַַַָָֻמּבחּוץ

.Á הּגמל ּתּנּור ּבצּואר הּתלּוי אפּלּו ּבארץ, מחּבר ׁשאינֹו ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
הם" "טמאים ׁשּנאמר: ּתּנּור, מּׁשּום טמא זה הרי מּכל - , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ָמקֹום.
.Ë ׁשפיתה [בור]ּכּור ּבית ּבֹו ׁשּיׁש מּתכֹות צֹורפי ְְִֵֵֵֶֶַָָׁשל

קדירה] להנחת זכּוכית [מקום עֹוׂשי ׁשל וכן ּכּכירה. מּטּמא ,ְְִִִֵֵֵֶַַָ
טמאה. מקּבל ׁשפיתה, ּבית ּבֹו יׁש אם -ְְְִִֵֵֵַָָֻ

.È יֹוצ ּכבׁשן וׁשל זּגגין וׁשל סּידין הּפרנה ׁשל טהֹורין. רין, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻ
מצידו] שפתחו מּטּמאה.[תנור ּדפן, לּה יׁש אם -ְִִֵֶַָָֹ

.‡È לֹואבנים עׂשה אם - ּתּנּור ועׂשאן לזֹו, זֹו ׁשחּברן ְֲֲִִִֶַַָָָָָָָ
טיט]טפלה לכל [שכבת ּכתּנּור זה הרי - ּומּבחּוץ מּבפנים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

מּטּמא  - ּבלבד מּבחּוץ טפלֹו ואם מאוירֹו; ּומּטּמא ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָּדבר,
חּברן  ולא לּתּנּור, אבנים חּבר ּבאויר. מּטּמא ואין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּבמּגע,
חּברן  ולא לזֹו, זֹו חּברן הּתּנּור; עם מּטּמאֹות - לזֹו ְְְְִִִִַַַָָָָֹזֹו

ּכטירה הן הרי - הפת]לּתּנּור רדיית ּבארץ,[מקום חפר . ְֲִֵֵֶַַַָָָָ
טהֹורה. הּכירה, וטירת טהֹורה; - טירה ְְְְִִִַַָָָָָָועׂשה

.·Èלפסין ׁשני חבּיֹות, גדולות]ׁשּתי ׁשעׂשאן [קערות , ְְְֲִִֵֵֶָָָָ
חבּיֹות  ׁשל ותֹוכן ּובמּגע, ּבאויר מּטּמא ּביניהן - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכירה

הּכירה, המׁשּמׁש אֹותֹו: חֹולקין החבּיֹות, ועבי ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָטהֹור.
טהֹור. החבּיֹות, ּתֹו את והמׁשּמׁש ְְִֵֵֶֶַַָָָטמא;

.‚È ּפטּפּוטיןהעֹוׂשה ּבטיט [רגליות]ׁשלׁשה וחּברן ּבארץ, ְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹ
ׁשֹופת טמאה [מניח]להיֹות זֹו הרי - הּקדרה את עליהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשֹופת  להיֹות ּבארץ מסמרין ׁשלׁשה קבע ּכירה. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹמּׁשּום
ּבטיט  מקֹום ּבראׁשן ׁשעׂשה ּפי על אף - הּקדרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעליהן

ּככירה טהֹורה זֹו הרי עליו, יֹוׁשבת הּקדרה ׁשל ּתהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
עליהן  ׁשֹופת ׁשהּוא ּבּטיט מרחן ׁשּלא אבנים וכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּתכת.

אבן. ׁשל ּכירה היא ּכאּלּו טמאה, מקּבלֹות אינן -ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻ
.„È וחּברןהעֹוׂשה ּכירה, אבנים -[לקרקע]ׁשּתי ּבטיט ְְְְֲִִִִֵֶָָָָ

אינּה - חּברּה לא והּׁשנּיה ּבטיט, האחת חּבר ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹמּטּמאין;
טמאה. ְְֶֶַָֻמקּבלת

.ÂË ועל האבן עליה הּתּנּור, ועל עליה ׁשֹופת ׁשהּוא ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
טמאה  - הּכּפח ועל עליה עליההּכירה, עליה . הּכתל, ועל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

טמאה. מקּבלת אינּה - הּסלע ְְְֵֶֶֶַַַַָָֻועל
.ÊËוכּלן ּכירת אבן, ּבצד אבן נֹותן ׁשהּוא הּטּבחים ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ּכּלן  נטמאּו לא מהן, אחת נטמאת - ּבטיט .מחּברין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֻֻ
.ÊÈּבין ׁשלׁש ּכירֹות, ׁשּתי ועׂשאן ּבטיט, ׁשחּברן אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ולא  ּבּקרקע ׁשחּברן ּבין ּבּקרקע, חּברן ולא לזֹו זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשחּברן
לזֹו זֹו האמצעית חּברן האבן - מהן אחת נטמאת אם - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּמּנה  והמׁשּמׁש טמא; הּטמאה, לּכירה מּמּנה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמׁשּמׁש
ּכירה  ׁשל החיצֹונה האבן נּטלה טהֹור. הּטהֹורה, ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָלּכירה
האבן  נּטלה לטמאה; ּכּלּה האמצעית החלטה ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻהּטהֹורה,
ּכּלּה. האמצעית האבן טהרה הּטמאה, ּכירה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהחיצֹונה

האמצע  היתה אם - הּכירֹות ׁשּתי נֹותן נטמאּו - ּגדֹולה ית ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
מטמא] זֹו[- ּולכירה מּכאן, ׁשפיתה ּכדי זֹו לכירה ְְְְִִִִִֵֶָָָָָמּמּנה

הּכל  קטּנה, היתה ואם טהֹור; והּׁשאר מּכאן, ׁשפיתה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹּכדי
ׁשּתים  על לׁשּפֹות יכֹול אם - האמצעית נּטלה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָטמא.
מרחקין  היּו ואם טמאה; היא הרי ּגדֹולה, יֹורה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֻחיצֹונֹות
טהֹור  הּכל הרי האמצעית, את החזיר טהֹורה. מּזה, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹיתר
ּולהּבא; מּכאן טמאה מקּבלין - ּבטיט מרחּה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻּכׁשהיה.
את  עליה לבּׁשל ּכדי מהן אחת לכל ׁשּיּסיקּנה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּוא,

ֵַָהּביצה.
.ÁÈ זֹוׁשּתי לאבן וסמ ונטמאת, ּכירה, ׁשעׂשאן אבנים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

חצי  הרי - מּכאן אחת אבן ולזֹו מּכאן אחת אבן ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנה
האבן  וחצי טמא, הראׁשֹונה הּכירה אבני מּׁשּתי אבן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
ׁשל  הּׁשּתים חזרּו ,ׁשּסמ הּטהֹורֹות הּׁשּתים נּטלּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָטהֹור.

לטמאתן  .ּכירה ְְִָָָֻ
.ËÈ התנור]ּדּוכן ליד שמונח ּבית [חלול לֹו ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ֵֵֶֶֶֶָ

והרמץ קדרֹות, וגחלים]קּבּול טהֹור [אפר - ּבתֹוכֹו נתּון ְְְִֵֶֶָָָ
היה  אם ,לפיכ קּבּול. ּכלי מּׁשּום וטמא ּכירה, ְְְִִִִִִִֵָָָָָמּׁשּום
מקּבל  אינֹו - נּקב ואם הּכלים. ּכׁשאר טהֹור ּבארץ, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמחּבר
- ׁשּלֹו הּצדדין ּבכירה. ּכן ּׁשאין מה ק ּבּול; ּככלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻטמאה,

ּכירה. מּׁשּום טמא אינֹו ּבהן, -]הּנֹוגע ׁשּלֹו[חלק הרחב ִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לכירה] מּטּמא,[שמחובר - ּתבׁשיל ּבׁשעת עליו ְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּיֹוׁשבין

ּגּביו  על ּכירה ּובנה הּסל, את הּכֹופה וכן הּדּוכן. נטמא ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאם
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,לפיכ ּכירה; מּׁשּום לא עץ, ּכלי מּׁשּום טמאה זֹו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֹ
ּכּכירה. מאוירּה טמאה מקּבלת ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻאינּה

ה'תשע"ד  א' אדר א' קודש שבת יום

טז  ¤¤ּפרק
רּבֹו.ּתּנּור ‡. ׁשיריו והּקטן, טפחים; ארּבעה ׁשיריו ּגדֹול, ְְְְְִַַַָָָָָָָָָָֻ

- רּבֹו ּובּקטן טפחים, ארּבעה ּבּגדֹול נׁשאר ׁשאם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
אם  וכן טמאה. מקּבל אינֹו מּכאן, ּפחֹות טמאה; ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻמקּבל
ּבּגדֹול, טפחים מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּׁשּיר עד ּונתצֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנטמא,
רב  אֹו ארּבעה, ּבֹו נׁשאר טהֹור; - הּקטן מרב ּפחֹות ְְִֵַַַָָָָָָֹֹאֹו

ּבטמאתֹו הּוא עדין - ׁשלׁשהּקטן ׁשיריה והּכירה, . ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּכּפח קטנה]אצּבעֹות. ׁשעּורּו[כירה  לאפּיה, עׂשהּו אם ְֲִִִֶַַָָָָָֻ

ּכּכירה. ׁשעּורּו לבּׁשּול, ְִִִַַַָּכּתּנּור;
לכּתתֹוׁשּנטמא ּתּנּור ·. רצה ולא ּכיצד [לשברו], - ְְְְִֵֶַַַָָָֹ

הּטפלה  את וגֹורד חלקים, לׁשלׁשה חֹולקֹו אֹותֹו? ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹמטהרין
טיט] מהן [שיכבת חרׂש ּכל ׁשּנמצא עד החרׂשים, ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשעל

אחד  לׁשנים, חּלקֹו ּגּביו. על טיט ּבלא הארץ על ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעֹומד
לׁשנים  חּלקֹו טהֹור. והּקטן טמא, הּגדֹול - קטן ואחד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּגדֹול
אבל  לכּון. אפׁשר ׁשאין לפי טמא, מהן אחד ּכל - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּבׁשוה
טהֹורה; לׁשנים, ׁשּנחלקה ּדפן לּה ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹטבלה

טמא. הּגדֹול - קטן ואחד ּגדֹול אחד היה ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָואם
הּגדֹול ּתּנּור ‚. - ּכׁשנים ּגדֹול ואחד לׁשלׁשה, ׁשּנחלק ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

טהֹורין  הּקטּנים והּׁשנים אם טמא, - לרחּבֹו חליֹות חתכֹו . ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֻ
טהֹור. טפחים, מארּבעה ּפחֹות וחליה חליה ּכל ּגבּה ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָָֹֻֻהיה
ּבטיט, עליהן ּומרח זֹו, ּגּבי על זֹו החליֹות את וסּדר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻחזר
אחר, ּתּנּור ׁשעׂשה ּכמי זה הרי - ּכׁשהיה ּתּנּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחזירֹו
ּכדי  ׁשּיּסיקּנּו והּוא ּולהּבא; מּכאן אּלא טמאה מקּבל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻואינֹו
הּטפלה  את מּמּנּו הרחיק ׁשּמרחֹו. אחר ספּגנין, ּבֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלאפֹות

לתנור] הידקה לא החליֹות [- ּבין צרֹורֹות אֹו חֹול ונתן ,ְְְֵַַָֻ
הּוא  וזה לעֹולם; טמאה מקּבל אינֹו - הּטפלה ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָֻּובין

והּוא [חכמים:]ׁשאמרּו: ּבֹו, אֹופֹות והּטהֹורה 'הּנּדה ְְְְִֶַַָָָ
- טפחים ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש אחת חליה ּבֹו היתה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻטהֹור'.
ּכל  ּוׁשאר ּבאויר; מּטּמאה ואין ּבמּגע, מּטּמאה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָהיא

טהֹורֹות. ְְַֻהחליֹות,
סּמּוכין ּתּנּור „. לֹו ועׂשה האּמן, מּבית מחּת ׁשּבא ְְִִִֵֶַָָָָָָֻֻ

והּוא [חישוקים] עליו ּונתנן ּכאחד, להיֹות אֹותֹו ְְְְְְִִֶֶַָָָָָׁשּמקּבצין
ואפּלּו יטהר; אֹותֹו, הּסֹומכין את ּכׁשּיסיר - ונטמא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָטהֹור,
להּבא; טמאה מקּבל ּבטיט, מרחֹו טהֹור. הּוא הרי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻהחזירן,

הּסק. ׁשּכבר להּסיקֹו, צרי ְְְִִֵֶַַָָֻואינֹו

וטח ּתּנּור ‰. לחליה, חליה ּבין חֹול ונתן חליֹות, ׁשחתכֹו ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָֻֻֻ
טמאה  מקּבל זה הרי - מּבחּוץ הּכל על .ּבטיט ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻ

.Â אם יֹורת - ּבטיט וטח ּבארץ חֹופר ׁשהּוא הערבּיים, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
לאו, ואם טמאה; מקּבל עצמֹו, ּבפני לעמד הּטיט ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻיכֹול

.ֹור טה  ָ
.Ê ּתּנּור,הּמביא ועׂשין ּבזה זה ודּבקן חרׂש, ּכלי ׁשברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מקּבל  זה הרי - והּסיקֹו ּומּבחּוץ, מּבפנים טפלה לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָועׂשה
ּכּׁשעּור  מהם חרׂש ּבכל ׁשאין ּפי על אף .טמאה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

.Á גדולה]ּפיטס חרס ותחתיתו]ׁשּקרזלֹו[חבית גגו ,[חתך ְְִִֶָ
ׁשּמקּבל  ּפי על אף - מחּוץ טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָועׂשהּו

ּכּׁשעּור[משקים] ּדפנֹותיו משקים]על קיבול בית של -], ְִַַָָ
לעֹולם, טמאה לֹו אין ׁשּטהר, חרׂש ׁשּכלי טהֹור; זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהרי
ּומּבחּוץ. מּבפנים טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, עׂשהּו ּכן אם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא

.Ë סדקיןּתּנּור חרס]ׁשל מחתיכות בנוי טפלה [- ׁשעׂשה , ְְִֵֶֶַָָָָ
אינֹו זה הרי - מגּלה הּסדקין ּומקֹום ואחד, אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻלכל

ּגבסין אֹו סיד אֹו טיט נתן טמאה. ּגּבי [גבס]מקּבל על ְְְִִִִֵֵַַַַָָֻ
זפת  אֹו חרסית עליהן נתן מתטּמא; זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּסדקין,
הּכלל: זה טהֹור. ּגללים, אֹו ּבצק ּוׁשמרים ׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָוגפרית
הּסדקין. את מחּבר אינֹו ּתּנּורים, מּמּנּו עֹוׂשין ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדבר

.È זויתסדק ּכלּפי ׁשּנתנֹו לקיר]ּתּנּור ּבטיט [צמוד ּומרח , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּצדדין לקיר]מן התנור טהֹור.[חיבר - ְִִַָָ

.‡È ּבּזויתּדף ׁשּנתנֹו ּתּנּור לקיר]ׁשל אֹופה [צמוד להיֹות , ְְִִֶֶֶַַַָָ
טמאה. מקּבל ּתּנּור, רב ּבֹו יׁש ואם טהֹור; - ְְְִֵֵַַָָֹֻּבֹו

·È,ּבלבד מאוירֹו נטמא אם - חציֹו עד עפר ּבֹו ׁשּנתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתּנּור
ונגעה  ּבמּגע, נטמא ואם ּולמעלה; מעפר אּלא מּטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאינֹו

ּולמּטה  מעפר אף ּכּלֹו, נטמא - מּתֹוכֹו ּבֹו .טמאה ְְְִִֵַַָָָָָֻֻ
.‚È ׁשפיתת ּכבר מקֹום - ׁשהּכירה ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

אחת  קדרה ׁשפיתת מקֹום - והּכּפח קדרֹות; לפיכ,ׁשּתי . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
מקּבלת  עדין ּולרחּבּה, טהֹורה; לארּכּה, ׁשּנחלקה ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכירה

טהֹור. - לרחּבֹו ּבין לארּכֹו ּבין ׁשּנחלק, ּכּפח ְְְְְֱֵֵֶֶַָָָָָֻֻטמאה.
.„È הכירה]הּקּלתּות ׁשּנפחתה [בסיס ּבּתים ּבעלי ׁשל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ

טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות הּפחת עמק היה אם - ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹקרקעיתּה
ּתתּבּׁשל  מּלמּטה, ּבּפחת יּסק ׁשאם טמאה; מקּבל זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהרי

היה  מּלמעלה. אינּההּקדרה - יתר אֹו ׁשלׁשה עמק הּפחת ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹ
ואינּה הּקדרה מן רחֹוקה האׁש ׁשהרי טמאה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמקּבלת
היא  עדין הּפחת, ּפי על צרֹור אֹו אבן נתן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבׁשלה.
הּכירה, קרקע האבן נעׂשית - ּבטיט מרחֹו ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבטהרתּה;

ּולהּבא. מּכאן טמאה ְְְִֶֶַַָָָֻמקּבלת
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hay h"kÎd"k iyingÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd '` xc` '`Îhay d"k -

ה'תשע"ד  שבט כ"ה ראשון יום
יום ראשון ֿ חמישי כ "ה ֿ כ "ט שבט 

ה'תשע"ד  שבט כ"ו שני יום

ה'תשע"ד  שבט כ"ז שלישי יום

.‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ג להֹודֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֶַַַָָ

יתעּלה לפניו ׁשחטאנּו mdilr)ּבחטאים zecezdl),ּבדּבּור ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
"אּנא ׁשּיאמר: וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― מהם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּנׁשּוב
וירחיב ."וכ ּכ ועׂשיתי ּפׁשעּתי עויתי, חטאתי, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָהּׁשם!
ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ּבענין ּכּפרה ויבּקׁש ֿ הּדּבּור ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאת
האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ׁשחּיבים החטאים ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאפּלּו
ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ׁשּבהם מּקדם, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנזּכרּו
ּבׁשעת להתוּדֹות ּגם ֿ ּפנים ֿ ּכל על צרי ― לֹו ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָנתּכּפר
איׁש יׂשראל ֿ ּבני אל "ּדּבר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהקרבתם.
אתֿ והתוּדּו וגֹו' האדם ֿ חּטאת מּכל יעׂשּו ּכי ֿ אּׁשה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹאֹו

עׂשּו" אׁשר fÎe)חּטאתם ,d xacna)הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְֲִֶַַָָָָ
לאחת ֿ יאׁשם כי '[והיה ׁשּנאמר: "לפי זה: ּפסּוק ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש

חטא' אׁשר והתוּדה d)מאּלה] ,d `xwie)על יתוּדה ― ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
קּימת, ּכׁשהיא החּטאת על ― 'עליה' חטא; אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחטא
על אּלא הּיחיד ׁשּיתוּדה ּבמׁשמע אין מּׁשּנׁשחטה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלא
יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר זה, ׁשּפסּוק לפי הּמקּדׁש". ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּביאת

עליה" חטא ּבמטּמא(my)"אׁשר וּיקרא ּבפרׁשת נאמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו miaiigyמקּדׁש mi`hg zveaw) ְְְְִִִִַָָָָָ

(cxeie dler ,z`hg oaxw mdilrּבארנּו ׁשּכבר (devnּכמֹו ְְְֵֶַָ
(vw xeriy Ð arהיינּו ׁשּלא ּבּמכלּתא, ּכאן אמר לפיכ ,ְְְִִִֶַַָָָָָֹ

מקּדׁש למטּמא הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדים
(cala beq eze`n mi`hgd zveaw)ׁשאר מרּבה אּתה "מּנין ;ְְִִֶַַַָָ

אמר ֿ הּמצות? xacna)ּכל ynega sqep weqt)ּבני אל ּדּבר : ְְִֵֵֶַַַָָֹ
אמר: ּוכרתֹות? מיתֹות אף ּומּנין והתוּדּו. ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָיׂשראל
ּכי ֿ תעׂשה; לא מצות לרּבֹות ― ֿ חּטאתם ּכל ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹחּטאתם,
"'מּכלֿ עֹוד: אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ― ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹיעׂשּו
הּגנבֹות על חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹחּטאת
הּנׁשּבע לרּבֹות ― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹועל
ּכלֿ לרּבֹות ― הּנפׁש' 'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשם
זֹוממין? ֿ ּפי על הּנהרגין אף יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָחּיבי
חּיב ׁשאינֹו ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש 'ואׁשמה אּלא אמרּתי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם עדילהתוּדֹות עליו ידּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
החמּורים החטאים ֿ סּוגי ּכל ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשקר".
ּולפי וּדּוי, עליהם חּיבים עׂשה מצות על ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוהּקּלים
חּיּוב עם יחד "והתוּדּו", ּכלֹומר הּזה, הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַׁשּנאמר
לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, לעלֹות יכֹול היה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקרּבן,

הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא עצמּה ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמצוה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא ֿ זה את לבאר הצרכּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻלפיכ

מביאין ׁשהם ׁשאין(oaxw)ּבזמן ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל ֿ ּבני אל ּדּבר אמר: avn)מביאין? lka). ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

אמר: ּבּגלּות? אף מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ּבמׁשמע ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאין
אבתם" ֿ עון ואת ֿ עונם את n)והתוּדּו ,ek my)ּדנּיאל וכן . ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

הּפנים" ּבׁשת ולנּו הּצדקה אדני ל" f)אמר: ,h l`ipc). ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי ֿ ּׁשהזּכרנּו, מה מּכל ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּנה
ּבין ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על וחֹובה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמּה
ׁשּלא ּובין קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבארץ
"והתוּדּו יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות חּיב קרּבן, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהביא

ספרא ּולׁשֹון עׂשּו". אׁשר ֿ חּטאתם k`,את ,fh `xwie) ְְֲִֶֶַָָָָ
(zen ixg` zyxt."ּדברים וּדּוי זה ― "והתוּדה ֿ ּכן: ְְְִִִֵֶַַָָּגם

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(ft:)ּוכבר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָ

ה'תשע"ד  שבט כ"ח רביעי יום

.È .‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"Ú‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

― העׂשירית קריאתהּמצוה לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ֿ יֹום ּבכל ְְְְְְֲִִַַַָָׁשמע

"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת a)יתעּלה: ,e mixac)ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר(k`.)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּדאֹוריתא ׁשמע dxezd)ׁשּקריאת on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֶֶַַַַָָ
(zekxac b wxt yix)קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf) ְְֵֶֶַָָָ

ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָלקריאת
עצמּה הּתפּלה מצות אבל ֿ הּתֹורה; מן אינם הּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָזמּני

ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהּתֹורה, d)היא dyr zevn)וחכמים , ְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרם ענין וזהּו ― זמּנים לּה ek.)ּתּקנּו zekxa)ּתפּלֹות" : ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ּתּקנּום", ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַּכנגד
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ְְִִֵַַַַָָָָָָההקרבה.

ה'תשע"ד  שבט כ"ט חמישי יום

.‰ .È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― העׂשירית קריאתהּמצוה לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ֿ יֹום ּבכל ְְְְְְֲִִַַַָָׁשמע
"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת a)יתעּלה: ,e mixac)ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר(k`.)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדאֹוריתא ׁשמע dxezd)ׁשּקריאת on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֶֶַַַַָָ

(zekxac b wxt yix)קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf) ְְֵֶֶַָָָ
ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָלקריאת
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,לפיכ ּכירה; מּׁשּום לא עץ, ּכלי מּׁשּום טמאה זֹו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֹ
ּכּכירה. מאוירּה טמאה מקּבלת ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻאינּה

ה'תשע"ד  א' אדר א' קודש שבת יום

טז  ¤¤ּפרק
רּבֹו.ּתּנּור ‡. ׁשיריו והּקטן, טפחים; ארּבעה ׁשיריו ּגדֹול, ְְְְְִַַַָָָָָָָָָָֻ

- רּבֹו ּובּקטן טפחים, ארּבעה ּבּגדֹול נׁשאר ׁשאם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
אם  וכן טמאה. מקּבל אינֹו מּכאן, ּפחֹות טמאה; ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻמקּבל
ּבּגדֹול, טפחים מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּׁשּיר עד ּונתצֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנטמא,
רב  אֹו ארּבעה, ּבֹו נׁשאר טהֹור; - הּקטן מרב ּפחֹות ְְִֵַַַָָָָָָֹֹאֹו

ּבטמאתֹו הּוא עדין - ׁשלׁשהּקטן ׁשיריה והּכירה, . ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּכּפח קטנה]אצּבעֹות. ׁשעּורּו[כירה  לאפּיה, עׂשהּו אם ְֲִִִֶַַָָָָָֻ

ּכּכירה. ׁשעּורּו לבּׁשּול, ְִִִַַַָּכּתּנּור;
לכּתתֹוׁשּנטמא ּתּנּור ·. רצה ולא ּכיצד [לשברו], - ְְְְִֵֶַַַָָָֹ

הּטפלה  את וגֹורד חלקים, לׁשלׁשה חֹולקֹו אֹותֹו? ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹמטהרין
טיט] מהן [שיכבת חרׂש ּכל ׁשּנמצא עד החרׂשים, ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשעל

אחד  לׁשנים, חּלקֹו ּגּביו. על טיט ּבלא הארץ על ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעֹומד
לׁשנים  חּלקֹו טהֹור. והּקטן טמא, הּגדֹול - קטן ואחד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּגדֹול
אבל  לכּון. אפׁשר ׁשאין לפי טמא, מהן אחד ּכל - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּבׁשוה
טהֹורה; לׁשנים, ׁשּנחלקה ּדפן לּה ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹטבלה

טמא. הּגדֹול - קטן ואחד ּגדֹול אחד היה ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָואם
הּגדֹול ּתּנּור ‚. - ּכׁשנים ּגדֹול ואחד לׁשלׁשה, ׁשּנחלק ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

טהֹורין  הּקטּנים והּׁשנים אם טמא, - לרחּבֹו חליֹות חתכֹו . ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֻ
טהֹור. טפחים, מארּבעה ּפחֹות וחליה חליה ּכל ּגבּה ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָָֹֻֻהיה
ּבטיט, עליהן ּומרח זֹו, ּגּבי על זֹו החליֹות את וסּדר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻחזר
אחר, ּתּנּור ׁשעׂשה ּכמי זה הרי - ּכׁשהיה ּתּנּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחזירֹו
ּכדי  ׁשּיּסיקּנּו והּוא ּולהּבא; מּכאן אּלא טמאה מקּבל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻואינֹו
הּטפלה  את מּמּנּו הרחיק ׁשּמרחֹו. אחר ספּגנין, ּבֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלאפֹות

לתנור] הידקה לא החליֹות [- ּבין צרֹורֹות אֹו חֹול ונתן ,ְְְֵַַָֻ
הּוא  וזה לעֹולם; טמאה מקּבל אינֹו - הּטפלה ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָֻּובין

והּוא [חכמים:]ׁשאמרּו: ּבֹו, אֹופֹות והּטהֹורה 'הּנּדה ְְְְִֶַַָָָ
- טפחים ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש אחת חליה ּבֹו היתה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻטהֹור'.
ּכל  ּוׁשאר ּבאויר; מּטּמאה ואין ּבמּגע, מּטּמאה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָהיא

טהֹורֹות. ְְַֻהחליֹות,
סּמּוכין ּתּנּור „. לֹו ועׂשה האּמן, מּבית מחּת ׁשּבא ְְִִִֵֶַָָָָָָֻֻ

והּוא [חישוקים] עליו ּונתנן ּכאחד, להיֹות אֹותֹו ְְְְְְִִֶֶַָָָָָׁשּמקּבצין
ואפּלּו יטהר; אֹותֹו, הּסֹומכין את ּכׁשּיסיר - ונטמא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָטהֹור,
להּבא; טמאה מקּבל ּבטיט, מרחֹו טהֹור. הּוא הרי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻהחזירן,

הּסק. ׁשּכבר להּסיקֹו, צרי ְְְִִֵֶַַָָֻואינֹו

וטח ּתּנּור ‰. לחליה, חליה ּבין חֹול ונתן חליֹות, ׁשחתכֹו ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָֻֻֻ
טמאה  מקּבל זה הרי - מּבחּוץ הּכל על .ּבטיט ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻ

.Â אם יֹורת - ּבטיט וטח ּבארץ חֹופר ׁשהּוא הערבּיים, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
לאו, ואם טמאה; מקּבל עצמֹו, ּבפני לעמד הּטיט ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻיכֹול

.ֹור טה  ָ
.Ê ּתּנּור,הּמביא ועׂשין ּבזה זה ודּבקן חרׂש, ּכלי ׁשברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מקּבל  זה הרי - והּסיקֹו ּומּבחּוץ, מּבפנים טפלה לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָועׂשה
ּכּׁשעּור  מהם חרׂש ּבכל ׁשאין ּפי על אף .טמאה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

.Á גדולה]ּפיטס חרס ותחתיתו]ׁשּקרזלֹו[חבית גגו ,[חתך ְְִִֶָ
ׁשּמקּבל  ּפי על אף - מחּוץ טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָועׂשהּו

ּכּׁשעּור[משקים] ּדפנֹותיו משקים]על קיבול בית של -], ְִַַָָ
לעֹולם, טמאה לֹו אין ׁשּטהר, חרׂש ׁשּכלי טהֹור; זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהרי
ּומּבחּוץ. מּבפנים טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, עׂשהּו ּכן אם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא

.Ë סדקיןּתּנּור חרס]ׁשל מחתיכות בנוי טפלה [- ׁשעׂשה , ְְִֵֶֶַָָָָ
אינֹו זה הרי - מגּלה הּסדקין ּומקֹום ואחד, אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻלכל

ּגבסין אֹו סיד אֹו טיט נתן טמאה. ּגּבי [גבס]מקּבל על ְְְִִִִֵֵַַַַָָֻ
זפת  אֹו חרסית עליהן נתן מתטּמא; זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּסדקין,
הּכלל: זה טהֹור. ּגללים, אֹו ּבצק ּוׁשמרים ׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָוגפרית
הּסדקין. את מחּבר אינֹו ּתּנּורים, מּמּנּו עֹוׂשין ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדבר

.È זויתסדק ּכלּפי ׁשּנתנֹו לקיר]ּתּנּור ּבטיט [צמוד ּומרח , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּצדדין לקיר]מן התנור טהֹור.[חיבר - ְִִַָָ

.‡È ּבּזויתּדף ׁשּנתנֹו ּתּנּור לקיר]ׁשל אֹופה [צמוד להיֹות , ְְִִֶֶֶַַַָָ
טמאה. מקּבל ּתּנּור, רב ּבֹו יׁש ואם טהֹור; - ְְְִֵֵַַָָֹֻּבֹו

·È,ּבלבד מאוירֹו נטמא אם - חציֹו עד עפר ּבֹו ׁשּנתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתּנּור
ונגעה  ּבמּגע, נטמא ואם ּולמעלה; מעפר אּלא מּטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאינֹו

ּולמּטה  מעפר אף ּכּלֹו, נטמא - מּתֹוכֹו ּבֹו .טמאה ְְְִִֵַַָָָָָֻֻ
.‚È ׁשפיתת ּכבר מקֹום - ׁשהּכירה ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

אחת  קדרה ׁשפיתת מקֹום - והּכּפח קדרֹות; לפיכ,ׁשּתי . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
מקּבלת  עדין ּולרחּבּה, טהֹורה; לארּכּה, ׁשּנחלקה ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכירה

טהֹור. - לרחּבֹו ּבין לארּכֹו ּבין ׁשּנחלק, ּכּפח ְְְְְֱֵֵֶֶַָָָָָֻֻטמאה.
.„È הכירה]הּקּלתּות ׁשּנפחתה [בסיס ּבּתים ּבעלי ׁשל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ

טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות הּפחת עמק היה אם - ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹקרקעיתּה
ּתתּבּׁשל  מּלמּטה, ּבּפחת יּסק ׁשאם טמאה; מקּבל זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהרי

היה  מּלמעלה. אינּההּקדרה - יתר אֹו ׁשלׁשה עמק הּפחת ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹ
ואינּה הּקדרה מן רחֹוקה האׁש ׁשהרי טמאה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמקּבלת
היא  עדין הּפחת, ּפי על צרֹור אֹו אבן נתן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבׁשלה.
הּכירה, קרקע האבן נעׂשית - ּבטיט מרחֹו ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבטהרתּה;

ּולהּבא. מּכאן טמאה ְְְִֶֶַַָָָֻמקּבלת
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ה'תשע"ד  שבט כ"ה ראשון יום
יום ראשון ֿ חמישי כ "ה ֿ כ "ט שבט 

ה'תשע"ד  שבט כ"ו שני יום

ה'תשע"ד  שבט כ"ז שלישי יום

.‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ג להֹודֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֶַַַָָ

יתעּלה לפניו ׁשחטאנּו mdilr)ּבחטאים zecezdl),ּבדּבּור ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
"אּנא ׁשּיאמר: וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― מהם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּנׁשּוב
וירחיב ."וכ ּכ ועׂשיתי ּפׁשעּתי עויתי, חטאתי, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָהּׁשם!
ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ּבענין ּכּפרה ויבּקׁש ֿ הּדּבּור ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאת
האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ׁשחּיבים החטאים ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאפּלּו
ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ׁשּבהם מּקדם, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנזּכרּו
ּבׁשעת להתוּדֹות ּגם ֿ ּפנים ֿ ּכל על צרי ― לֹו ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָנתּכּפר
איׁש יׂשראל ֿ ּבני אל "ּדּבר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהקרבתם.
אתֿ והתוּדּו וגֹו' האדם ֿ חּטאת מּכל יעׂשּו ּכי ֿ אּׁשה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹאֹו

עׂשּו" אׁשר fÎe)חּטאתם ,d xacna)הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְֲִֶַַָָָָ
לאחת ֿ יאׁשם כי '[והיה ׁשּנאמר: "לפי זה: ּפסּוק ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש

חטא' אׁשר והתוּדה d)מאּלה] ,d `xwie)על יתוּדה ― ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
קּימת, ּכׁשהיא החּטאת על ― 'עליה' חטא; אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחטא
על אּלא הּיחיד ׁשּיתוּדה ּבמׁשמע אין מּׁשּנׁשחטה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלא
יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר זה, ׁשּפסּוק לפי הּמקּדׁש". ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּביאת

עליה" חטא ּבמטּמא(my)"אׁשר וּיקרא ּבפרׁשת נאמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו miaiigyמקּדׁש mi`hg zveaw) ְְְְִִִִַָָָָָ

(cxeie dler ,z`hg oaxw mdilrּבארנּו ׁשּכבר (devnּכמֹו ְְְֵֶַָ
(vw xeriy Ð arהיינּו ׁשּלא ּבּמכלּתא, ּכאן אמר לפיכ ,ְְְִִִֶַַָָָָָֹ

מקּדׁש למטּמא הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדים
(cala beq eze`n mi`hgd zveaw)ׁשאר מרּבה אּתה "מּנין ;ְְִִֶַַַָָ

אמר ֿ הּמצות? xacna)ּכל ynega sqep weqt)ּבני אל ּדּבר : ְְִֵֵֶַַַָָֹ
אמר: ּוכרתֹות? מיתֹות אף ּומּנין והתוּדּו. ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָיׂשראל
ּכי ֿ תעׂשה; לא מצות לרּבֹות ― ֿ חּטאתם ּכל ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹחּטאתם,
"'מּכלֿ עֹוד: אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ― ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹיעׂשּו
הּגנבֹות על חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹחּטאת
הּנׁשּבע לרּבֹות ― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹועל
ּכלֿ לרּבֹות ― הּנפׁש' 'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשם
זֹוממין? ֿ ּפי על הּנהרגין אף יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָחּיבי
חּיב ׁשאינֹו ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש 'ואׁשמה אּלא אמרּתי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם עדילהתוּדֹות עליו ידּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
החמּורים החטאים ֿ סּוגי ּכל ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשקר".
ּולפי וּדּוי, עליהם חּיבים עׂשה מצות על ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוהּקּלים
חּיּוב עם יחד "והתוּדּו", ּכלֹומר הּזה, הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַׁשּנאמר
לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, לעלֹות יכֹול היה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקרּבן,

הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא עצמּה ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמצוה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא ֿ זה את לבאר הצרכּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻלפיכ

מביאין ׁשהם ׁשאין(oaxw)ּבזמן ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל ֿ ּבני אל ּדּבר אמר: avn)מביאין? lka). ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

אמר: ּבּגלּות? אף מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ּבמׁשמע ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאין
אבתם" ֿ עון ואת ֿ עונם את n)והתוּדּו ,ek my)ּדנּיאל וכן . ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

הּפנים" ּבׁשת ולנּו הּצדקה אדני ל" f)אמר: ,h l`ipc). ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי ֿ ּׁשהזּכרנּו, מה מּכל ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּנה
ּבין ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על וחֹובה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמּה
ׁשּלא ּובין קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבארץ
"והתוּדּו יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות חּיב קרּבן, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהביא

ספרא ּולׁשֹון עׂשּו". אׁשר ֿ חּטאתם k`,את ,fh `xwie) ְְֲִֶֶַָָָָ
(zen ixg` zyxt."ּדברים וּדּוי זה ― "והתוּדה ֿ ּכן: ְְְִִִֵֶַַָָּגם

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(ft:)ּוכבר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָ

ה'תשע"ד  שבט כ"ח רביעי יום

.È .‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"Ú‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

― העׂשירית קריאתהּמצוה לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ֿ יֹום ּבכל ְְְְְְֲִִַַַָָׁשמע

"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת a)יתעּלה: ,e mixac)ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר(k`.)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּדאֹוריתא ׁשמע dxezd)ׁשּקריאת on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֶֶַַַַָָ
(zekxac b wxt yix)קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf) ְְֵֶֶַָָָ

ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָלקריאת
עצמּה הּתפּלה מצות אבל ֿ הּתֹורה; מן אינם הּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָזמּני

ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהּתֹורה, d)היא dyr zevn)וחכמים , ְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרם ענין וזהּו ― זמּנים לּה ek.)ּתּקנּו zekxa)ּתפּלֹות" : ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ּתּקנּום", ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַּכנגד
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ְְִִֵַַַַָָָָָָההקרבה.

ה'תשע"ד  שבט כ"ט חמישי יום

.‰ .È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― העׂשירית קריאתהּמצוה לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ֿ יֹום ּבכל ְְְְְְֲִִַַַָָׁשמע
"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת a)יתעּלה: ,e mixac)ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר(k`.)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדאֹוריתא ׁשמע dxezd)ׁשּקריאת on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֶֶַַַַָָ

(zekxac b wxt yix)קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf) ְְֵֶֶַָָָ
ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָלקריאת
עצמּה הּתפּלה מצות אבל ֿ הּתֹורה; מן אינם הּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָזמּני
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`'קלב xc` '`Îhay 'l ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהּתֹורה, d)היא dyr zevn)וחכמים , ְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרם ענין וזהּו ― זמּנים לּה ek.)ּתּקנּו zekxa)ּתפּלֹות" : ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ּתּקנּום", ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַּכנגד
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ְְִִֵַַַַָָָָָָההקרבה.

― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
את "ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.

אלהיכם" dk)ה' ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ;mixac) ְְֱֲֵֶַַָֹֹֹ
(d ,bi"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ; ְְְְְֲַַַָָָֹֹ

(bi ,`i my)הּצּוּוים ֿ מן הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ֿ ּפי ואףֿעל .ְִִִִִֶֶַַַַַַ
ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הרי(yxeya)הּכללּיים ― הרביעי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

ספרי ּולׁשֹון הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו (mixacיׁש ְְְִִִִִֵֵַַָ
(bi ,`i― "ּולעבדֹו עֹוד: ואמרּו ּתפּלה". זֹו ― "ּולעבדֹו :ְְְְְְְִָָָָ

יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָזה
מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתפּלה לעּקר "מּנין אמרּו: ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹהּגלילי

(o`kn)"תעבד ואתֹו ּתירא אלהי ֿ ה' את :(bi ,e my). ְֱֲִֶֶַָֹֹֹ
ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָואמרּו:

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו ecbpl)ונכחֹו(ycwna)יׂשים e`)ּכמֹו ְְְְְִִִֵַַָָָ
ׁשלמה dGd"ׁשּבאר ziAd" ,"dGd mFwOdÎl` ElNRzde") ְֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨©¤©©¦©¤

(hi ,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln).(

ה'תשע"ד  שבט ל' שישי יום
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש ל 'שבט ֿ א 'אדר א '

ה'תשע"ד  א' אדר א' קודש שבת יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ˙ÈMÓÁ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«¬ƒƒ
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i"yx
(‡).ÌÈ‡È·‰ È· Â¯Ó‡ÈÂ מסדר לו שנעשו נסים

אמרו רבותינו א)והולך. מז גיחזי (סוטה שהיה מכאן :
תלמידים  באו וכשנטרד מלפניו, התלמידים דוחה

מהם: המקום ונדחק התרצה:‰Ï‡Â.(‚)רבים,
(‰).ÏÊ¯·‰ ˙‡Â:הנסורת.ÏÂ‡˘ ‡Â‰Â ואין שאלתיו,

לשלם: ממה המים:ÛˆÈÂ.(Â)לי על ÈÂÏÙ(Á)צף
.ÈÂÓÏ‡לשון פלוני, וטמיר. יח)כסי יז יפלא (דברים כי :

להתגלות: רוצה היה שלא שם, מבלי אלמוני, יתכסי.

.È˙ÂÁ˙ את או ישראל מלך את ואארוב אחנה, שם
המקום: אותו דרך בארצי לשלול העוברים גדודיו

(Ë).‰Ê‰ ÌÂ˜Ó‰ ¯Â·ÚÓ:שם חונים:ÌÈ˙Á.מלכת
(È).Ï‡¯˘È ÍÏÓ ÁÏ˘ÈÂ אמת אם ורואה שולח היה

שם:Â¯È‰Ê‰Â.הוא: מעבור  האלהים איש Ï‡שהזהיר
.ÌÈ˙˘ ‡ÏÂ ˙Á‡:רבות פעמים אם כי כך, לו עשה

(‡È).‰Ê‰ ¯·„‰ ÏÚ:סודו מגלה הוא ‡ÎÈ‰.(È‚)מי
הוא: ‡˙Â.(ÊË)היכן בעזרתנו:‡˘¯

cec zcevn
(‡).ÌÂ˜Ó‰: מדרשם ÂÓÓ.בית אתˆ¯ להחזיק הוא, דחוק 

הירדן :Ì˘Ó.(·)כולנו : אל הסמוך  היער ÏÈÙÓ(‰)מן
.‰¯Â˜‰:הנרצה מקום אל  להשיטה הירדן, ‰·¯ÏÈ.אל ˙‡Â

הגרזן : הוא ; הברזל  ועם  המים , אל נפלה הוא‡‰‰.הקורה
יללה: צעקת לשון  ˘‡ÏÂ.ענין ‡Â‰Âואין בידי, שאול הגרזן

מחירו: לשלם ÏÙ.(Â)לי  ‰‡:בה שנפל  המקום  ÈÂ˜ˆ·.איה 
עץ: חתיכת ÍÏ.(Ê)חתך  Ì¯‰: הברזל את לך  ‡Ï(Á)הגבה

.È˙ÂÁ˙ ÈÂÓÏ‡ ÈÂÏÙ ÌÂ˜Óבמקום חונים נהיה  לומר: רוצה
לארוב בכדי וזהו  כולם, בפני לגלות רצה ולא ונעלם, מכוסה 

ישראל: מלך  לוÁÏ˘ÈÂ.(È)על  שאמר המקום אל שלח 
ושלח  בה, מלעבור והזהירו בה, נסתרים ארם שבני הנביא ,

איתו : האמת  אם  לדעת ˘Ì.שם ¯Ó˘Â: הדבר שאמת  ראה כאשר  משם, נשמר  המלך ‡Á˙.והיה  ‡Ï,'וכו לבד אחת פעם לא 
שמה: ונשמר  אמתיים, ומצאם הנביא, הזהירו רבות פעמים אם זאת:ÚÒÈÂ¯.(È‡)כי בעבור  סערה , רוח  כמו רעדה  ÈÓאחזו

.ÂÏ˘Ó:מסתרינו ומגלה ישראל  מלך  אל  הולך  מאנשינו המסתר:Ï‡.(È·)מי מגלה  מאנשינו מי ÍÏÓÏ.אין  „È‚Èיודע כי
בנבואה: Ú˘‰.(ÂË)הוא ‰ÎÈ‡: להמלט נעשה ¯·ÌÈ.(ÊË)איך ÈÎ:עמהם מאשר  מרובים המה בעזרתנו, הם אשר הרכב

oeiv zcevn
(·).‰¯Â˜ כמו עב , יז)עץ א השירים ארזים:(שיר בתינו קורות  :
(‚).Ï‡Â‰:רצה(„).Â¯Ê‚ÈÂכמו חתוך , כה)ענין ג א :(מלכים

הילד: את וכןÈÂ˜ˆ·.(Â)גזרו וחתוך, כריתה  השירים ענין (שיר

ב) הקצובות:ד כעדר :.ÛˆÈÂ כמו למעלה , ד)שט  יא :(דברים
הציף: לא‡ÈÂÓÏ.מכוסה:ÈÂÏÙ.(Á)אשר כי אלם, מלשון

וכן בו , ג)ידובר  כא א מקום(שמואל אל יודעתי הנערים ואת :
אלמוני : כמוÌÈ˙Á.(Ë)פלוני ירידה, יא)ענין ד הנחת(יואל :

להסתר: ירדו  מורד  במקום  כי  גבוריך , ‰Â‡.(È‚)ה' ‰ÎÈ‡
כמו  הוא , ז)אנה  א השירים ואם (שיר תרעה , איכה למרות): (פירוש:

בחול ''ם: וסבבו:ÂÙÈ˜ÈÂ.הרבה:Î·„.(È„)שהוא

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אדר, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הרביעי עם המצורף אליו...

ויהי רצון שבהמצאנו בחדש אדר אשר על כל יום בו, נאמר דמרבין בשמחה, שמזה מובן שעניני 

אדר המביאים לשמחה, ז.א. עניני המגילה השפיעו בכל ימי החדש, הנה עכ"פ עתה יתגלה הענין, דעמי 

הארץ מתיהדים, וא"כ כ"ש וק"ו אותם הנרמזים ביו"ד השני, וכמדובר בהתועדות דפורים בתורת 

הבעש"ט והצ"צ ששמענוה מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובמאמר המוסגר יש להעיר, שנרמז הענין דפי' שני יודי"ן גם בנגלה דתורה, וכשיטתי מאז, 

שכל המדובר בנגלה דוגמתו בנסתר, והנאמר בנסתר דוגמתו בנגלה, בדרוש רז"ל על הכתוב וייצר בשני 

יודי"ן, וראה ג"כ הגהות הצ"צ עמוד פ"א ואילך.

ת"ח ת"ח על העדוד בכלל וכן בהמוסגר בו בקשר עם המאורע ל"ע ול"ע במרוקה.

חדש  שפי'  אבל  זה  בסגנון  הנה  בראשית,  מעשה  עושה  הרעם  על  שמברכין  שכיון  רצון  ויהי 

בו, יהפכו כל הענינים לשמחה וליום טוב בשני הראשית ישראל שנקראים ראשית והתורה שנקראת 

ראשית.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נתעכב המשלוח, וז"ע נת' המכ', דכ"ח אדר.



קלג '` xc` '`Îhay 'l ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהּתֹורה, d)היא dyr zevn)וחכמים , ְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרם ענין וזהּו ― זמּנים לּה ek.)ּתּקנּו zekxa)ּתפּלֹות" : ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ּתּקנּום", ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַּכנגד
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ְְִִֵַַַַָָָָָָההקרבה.

― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
את "ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.

אלהיכם" dk)ה' ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ;mixac) ְְֱֲֵֶַַָֹֹֹ
(d ,bi"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ; ְְְְְֲַַַָָָֹֹ

(bi ,`i my)הּצּוּוים ֿ מן הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ֿ ּפי ואףֿעל .ְִִִִִֶֶַַַַַַ
ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הרי(yxeya)הּכללּיים ― הרביעי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

ספרי ּולׁשֹון הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו (mixacיׁש ְְְִִִִִֵֵַַָ
(bi ,`i― "ּולעבדֹו עֹוד: ואמרּו ּתפּלה". זֹו ― "ּולעבדֹו :ְְְְְְְִָָָָ

יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָזה
מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתפּלה לעּקר "מּנין אמרּו: ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹהּגלילי

(o`kn)"תעבד ואתֹו ּתירא אלהי ֿ ה' את :(bi ,e my). ְֱֲִֶֶַָֹֹֹ
ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָואמרּו:

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו ecbpl)ונכחֹו(ycwna)יׂשים e`)ּכמֹו ְְְְְִִִֵַַָָָ
ׁשלמה dGd"ׁשּבאר ziAd" ,"dGd mFwOdÎl` ElNRzde") ְֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨©¤©©¦©¤

(hi ,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln).(

ה'תשע"ד  שבט ל' שישי יום
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש ל 'שבט ֿ א 'אדר א '

ה'תשע"ד  א' אדר א' קודש שבת יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ˙ÈMÓÁ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«¬ƒƒ
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éãáò-úà Cìå àð ìàBä:Cìà éðà øîàiå Eã:íéöòä eøæâiå äðcøiä eàáiå ízà Cìiåäãçàä éäéå ¬¤−̈§¥´¤£¨¤®©−Ÿ¤£¦¬¥¥«©¥−¤¦¨®©¨Ÿ ÆÆ©©§¥½¨©«¦§§−¨¥¦«©§¦³¨«¤¨Æ
:ìeàL àeäå éðãà däà øîàiå ÷òöiå íénä-ìà ìôð ìæøaä-úàå äøBwä ìétîåíéäìàä-Léà øîàiå ©¦´©½̈§¤©©§¤−¨©´¤©¨®¦©¦§©¬©²Ÿ¤£¨¬£Ÿ¦−§¬¨«©¬Ÿ¤¦¨¡Ÿ¦−

:ìæøaä óöiå änL-CìLiå õò-áö÷iå íB÷nä-úà eäàøiå ìôð äðàæBãé çìLiå Cì íøä øîàiå ¨´¨¨¨®©©§¥ÆÆ¤©¨½©¦§¨¥Æ©©§¤½̈¨©−̈¤©©§¤«©−Ÿ¤¨´¤¨®©¦§©¬¨−
ô :eäçwiåç:éúðçz éðîìà éðìt íB÷î-ìà øîàì åéãáò-ìà õòeiå ìàøNéa íçìð äéä íøà Cìîe ©¦¨¥«¤´¤£½̈¨¨¬¦§−̈§¦§¨¥®©¦¨©Æ¤£¨¨´¥ÀŸ¤§²§Ÿ¦¬©§Ÿ¦−©£Ÿ¦«

è:íézçð íøà íL-ék äfä íB÷nä øáòî øîMä øîàì ìàøNé Cìî-ìà íéäìàä Léà çìLiåéçìLiå ©¦§©º¦´¨¡Ÿ¦À¤¤³¤¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦¾̈¤¥£−Ÿ©¨´©¤®¦«−̈£¨¬§¦¦«©¦§©º
äøéäæäå íéäìàä-Léà Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà ìàøNé Cìî(éø÷ Bøéäæäå)àìå úçà àì íL øîLðå ¤´¤¦§¨¥À¤©¨º£¤̧¨«©¯¦¨¡Ÿ¦²§¦§¦−Ÿ§¦§¦−§¦§©´¨®¬Ÿ©©−§¬Ÿ

:íézLàééî éì eãébz àBìä íäéìà øîàiå åéãáò-ìà àø÷iå äfä øácä-ìò íøà-Cìî áì øòqiå §¨«¦©¦¨¥Æ¥´¤«¤£½̈©©¨−̈©¤®©¦§¨³¤£¨¨Æ©´Ÿ¤£¥¤½£Æ©¦´¦½¦¬
:ìàøNé Cìî-ìà eðlMîáéìàøNéa øLà àéápä òLéìà-ék Cìnä éðãà àBì åéãáòî ãçà øîàiå ¦¤−̈¤¤¬¤¦§¨¥«©ŸÆ¤Æ©©´¥«£¨½̈−£Ÿ¦´©¤®¤¦«¡¦¨³©¨¦Æ£¤´§¦§¨¥½

:EákLî øãça øaãz øLà íéøácä-úà ìàøNé Cìîì ãébéâéçìLàå àeä äëéà eàøe eëì øîàiå ©¦Æ§¤´¤¦§¨¥½¤©̧§¨¦½£¤¬§©¥−©£©¬¦§¨¤«©ÀŸ¤§³§Æ¥´Ÿ½§¤§©−
:ïúãá äpä øîàì Bì-ãbiå eäçwàåãé:øéòä-ìò eôwiå äìéì eàáiå ãák ìéçå áëøå íéñeñ änL-çìLiå §¤¨¥®©ª©¬¥−Ÿ¦¥¬§Ÿ¨«©¦§©¨²¨¦¬§¤−¤§©´¦¨¥®©¨´Ÿ©½§¨©©¦−©¨¦«

åèåéìà Bøòð øîàiå áëøå ñeñå øéòä-úà ááBñ ìéç-äpäå àöiå íe÷ì íéäìàä Léà úøLî íkLiå©Â©§¥§¨¥¸¦¬¨«¡Ÿ¦»¨¼©¥¥¾§¦¥©²¦¥¬¤¨¦−§´¨¨®¤©¸Ÿ¤©£¬¥¨²
:äùòð äëéà éðãà däàæè:íúBà øLàî eðzà øLà íéaø ék àøéz-ìà øîàiå £¨¬£Ÿ¦−¥¨¬©«£¤«Ÿ©−Ÿ¤©¦¨®¦³©¦Æ£¤´¦½̈¥£¤−¨«

i"yx
(‡).ÌÈ‡È·‰ È· Â¯Ó‡ÈÂ מסדר לו שנעשו נסים

אמרו רבותינו א)והולך. מז גיחזי (סוטה שהיה מכאן :
תלמידים  באו וכשנטרד מלפניו, התלמידים דוחה

מהם: המקום ונדחק התרצה:‰Ï‡Â.(‚)רבים,
(‰).ÏÊ¯·‰ ˙‡Â:הנסורת.ÏÂ‡˘ ‡Â‰Â ואין שאלתיו,

לשלם: ממה המים:ÛˆÈÂ.(Â)לי על ÈÂÏÙ(Á)צף
.ÈÂÓÏ‡לשון פלוני, וטמיר. יח)כסי יז יפלא (דברים כי :

להתגלות: רוצה היה שלא שם, מבלי אלמוני, יתכסי.

.È˙ÂÁ˙ את או ישראל מלך את ואארוב אחנה, שם
המקום: אותו דרך בארצי לשלול העוברים גדודיו

(Ë).‰Ê‰ ÌÂ˜Ó‰ ¯Â·ÚÓ:שם חונים:ÌÈ˙Á.מלכת
(È).Ï‡¯˘È ÍÏÓ ÁÏ˘ÈÂ אמת אם ורואה שולח היה

שם:Â¯È‰Ê‰Â.הוא: מעבור  האלהים איש Ï‡שהזהיר
.ÌÈ˙˘ ‡ÏÂ ˙Á‡:רבות פעמים אם כי כך, לו עשה

(‡È).‰Ê‰ ¯·„‰ ÏÚ:סודו מגלה הוא ‡ÎÈ‰.(È‚)מי
הוא: ‡˙Â.(ÊË)היכן בעזרתנו:‡˘¯

cec zcevn
(‡).ÌÂ˜Ó‰: מדרשם ÂÓÓ.בית אתˆ¯ להחזיק הוא, דחוק 

הירדן :Ì˘Ó.(·)כולנו : אל הסמוך  היער ÏÈÙÓ(‰)מן
.‰¯Â˜‰:הנרצה מקום אל  להשיטה הירדן, ‰·¯ÏÈ.אל ˙‡Â

הגרזן : הוא ; הברזל  ועם  המים , אל נפלה הוא‡‰‰.הקורה
יללה: צעקת לשון  ˘‡ÏÂ.ענין ‡Â‰Âואין בידי, שאול הגרזן

מחירו: לשלם ÏÙ.(Â)לי  ‰‡:בה שנפל  המקום  ÈÂ˜ˆ·.איה 
עץ: חתיכת ÍÏ.(Ê)חתך  Ì¯‰: הברזל את לך  ‡Ï(Á)הגבה

.È˙ÂÁ˙ ÈÂÓÏ‡ ÈÂÏÙ ÌÂ˜Óבמקום חונים נהיה  לומר: רוצה
לארוב בכדי וזהו  כולם, בפני לגלות רצה ולא ונעלם, מכוסה 

ישראל: מלך  לוÁÏ˘ÈÂ.(È)על  שאמר המקום אל שלח 
ושלח  בה, מלעבור והזהירו בה, נסתרים ארם שבני הנביא ,

איתו : האמת  אם  לדעת ˘Ì.שם ¯Ó˘Â: הדבר שאמת  ראה כאשר  משם, נשמר  המלך ‡Á˙.והיה  ‡Ï,'וכו לבד אחת פעם לא 
שמה: ונשמר  אמתיים, ומצאם הנביא, הזהירו רבות פעמים אם זאת:ÚÒÈÂ¯.(È‡)כי בעבור  סערה , רוח  כמו רעדה  ÈÓאחזו

.ÂÏ˘Ó:מסתרינו ומגלה ישראל  מלך  אל  הולך  מאנשינו המסתר:Ï‡.(È·)מי מגלה  מאנשינו מי ÍÏÓÏ.אין  „È‚Èיודע כי
בנבואה: Ú˘‰.(ÂË)הוא ‰ÎÈ‡: להמלט נעשה ¯·ÌÈ.(ÊË)איך ÈÎ:עמהם מאשר  מרובים המה בעזרתנו, הם אשר הרכב

oeiv zcevn
(·).‰¯Â˜ כמו עב , יז)עץ א השירים ארזים:(שיר בתינו קורות  :
(‚).Ï‡Â‰:רצה(„).Â¯Ê‚ÈÂכמו חתוך , כה)ענין ג א :(מלכים

הילד: את וכןÈÂ˜ˆ·.(Â)גזרו וחתוך, כריתה  השירים ענין (שיר

ב) הקצובות:ד כעדר :.ÛˆÈÂ כמו למעלה , ד)שט  יא :(דברים
הציף: לא‡ÈÂÓÏ.מכוסה:ÈÂÏÙ.(Á)אשר כי אלם, מלשון

וכן בו , ג)ידובר  כא א מקום(שמואל אל יודעתי הנערים ואת :
אלמוני : כמוÌÈ˙Á.(Ë)פלוני ירידה, יא)ענין ד הנחת(יואל :

להסתר: ירדו  מורד  במקום  כי  גבוריך , ‰Â‡.(È‚)ה' ‰ÎÈ‡
כמו  הוא , ז)אנה  א השירים ואם (שיר תרעה , איכה למרות): (פירוש:

בחול ''ם: וסבבו:ÂÙÈ˜ÈÂ.הרבה:Î·„.(È„)שהוא
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:eðéúàáöa íéäìàâé:íãà úòeLz àåLå øvî úøæò eðl-äáäãéñeáé àeäå ìéç-äNòð íéäìàa ¡¹Ÿ¦À§¦§Ÿ¥«¨«¨¨´¤§¨´¦¨®§¹À̈§§©¬¨¨«¥«Ÿ¦¬©«£¤¨®¦§¹À¨¬
:eðéøö̈¥«

hw mildz.iÎ`

à:Løçz-ìà éúläú éäìà øBîæî ãåãì çvðîìáì ézà eøac eçút éìò äîøî-éôe òLø éô ékïBL −©«§©¥©§¨¦´¦§®¡Ÿ¥¬§¹¦¨¦À©¤«¡©«¦³¦¶¨¿̈«¦−¦§¨¨©´¨¨®¦§¬¦¹¦À§´
:ø÷Lâ:ípç éðeîçliå éðeááñ äàðN éøáãåã:älôú éðàå éðeðèNé éúáäà-úçzääòø éìò eîéNiå ¨«¤§¦§¥´¦§¨´§¨®¦©¦¨«£¬¦¦¨«©«©©«£¨¦¬¦¹§§À¦©«£¦¬§¦¨«©»̈¦³¨©´−¨¨

çz:éúáäà úçz äàðNå äáBè úå:Bðéîé-ìò ãîòé ïèNå òLø åéìò ã÷ôäæòLø àöé BèôMäa ©´©¨®§¹¦§À̈©´©©«£¨¦«©§¥´¨¨´¨¨®§¹¨À̈©«£¬Ÿ©§¦«−§¦¨´§¥¥´¨¨®
:äàèçì äéäz Búlôúeç:øçà çwé Búc÷t íéhòî åéîé-eéäéè:äðîìà BzLàå íéîBúé åéðá-eéäé ¹§¦¨À¦«§¤¬©«£¨¨«¦«§¨¨¬§©¦®§¹ª¨À¦©¬©¥«¦«§¨¨¬§¦®§¹¦§À©§¨¨«

é:íäéúBáøçî eLøãå eìàLå åéðá eòeðé òBðå§³©¨´¨¨´§¦¥®§¹¨«§À¥«¨§«¥¤«
i"yx

(È).ÈˆÁ¯ ¯ÈÒ ·‡ÂÓ ככלי ושמשי עבדי כלומר
בו: שמשתמשין ‡˘ÍÈÏ.תשמיש ÌÂ„‡ ÏÚ עבודתי

ברגלי: מנעלי נוטלין מלכיהם אריע ‡˙¯ÚÚÂ.שיהיו
מפני: ליראם קול ÈÏÈ·ÂÈ.(È‡)להם ÈÓ לימות

כבר  שנחני מי מבצרים, בערי בעשו יד לפשוט המשיח
אלף: עשר שמנה מלח בגיא בהם שהכיתי אדום על

(‡).˘¯Á˙ Ï‡ È˙Ï‰˙ È‰Ï‡:נאמר ישראל כל על
(·).Ú˘¯ ÈÙ ÈÎ:עשו(„).È˙·‰‡ ˙Á˙ אותך

˙ÏÙ‰.ישטנוני: È‡Âתמיד אליך מתפלל :(מצאתי)ואני
(‰).‰·ÂË ˙Á˙ ‰Ú¯ בכל מקריב אני פרים שבעים

והם  לגשמים ומבקש אומו' שבעי' בשביל שנה
לי טוב)מריעים יצא ·‰˘ÂËÙ.(Ê):(בשוחר לפניך

ורשע: מחויב גדולתו Â˙„Â˜Ù.(Á)מדינך
פקידים המלך ויפקד כמו בלע"ז ב פרבושטיא"ה (אסתר

Ì‰È˙Â·¯ÁÓ.(È):ד) Â˘¯„Â ÂÏ‡˘Â ישאלו הכל
חורבה  קול מתוך ופלוני בפלוני נהיתה מה עליה'

עליהם: נקוד Â˘¯„Â.שיצא שהרי אחרים מאת משמע
שישאלו  משמע הוא אחרים מפי ושאלו וכן קמץ חטף
יהיו  חזק ממשקל ושאלו לפתור ויש עליהם, אחרים

הפתחים: על משאלים

cec zcevn
(Ë).„ÚÏ‚ ÈÏהמלוכה תחולק  רחבעם שבימי  ברוה"ק ראה כי

ממשלתי: תחת  כולם  יהיו  בימי אמר ¯‡˘È.לכן ÊÂÚÓהחוזק
האויב : מן ראשי ממני:È˜˜ÂÁÓ.לשמור הכל שלי שרים  יהיו

(È).ÈˆÁ¯ ¯ÈÒכקדרה כרצוני תשמישי כל בהם אעשה ר"ל 
לרחוץ : ÏÙ˘˙.המוכן ÈÏÚלהומם בקול  אריע  פלשתים על 

ÈÏÈ·ÂÈ.(È‡)ולהפחידם: ÈÓלכבוש בידי כח  הנותן  הוא מי 
אדום : עד נחני ומי  מבצר ‡ÌÈ‰Ï.(È·)עיר ‡Ï‰זה כל  הלא

בצבאותינו יצאת ולא הנה  עד  זנחתנו אשר  אלהים ממך הוא
כן זנחתנו אשר על  היתה מאז בה שהיינו הצרה כמו ר"ל 

מקרה : בדרך ולא  ממך  היא  לנו‰·‰.(È‚)התשועה תן אתה
תועלת: בה ואין שוא היא אדם  תשועת  כי  בך והמכחיש  הצורר הצר  מן להתחזק·‡ÌÈ‰Ï.(È„)עזרה  כח  נעשה אלהים  בעזר

לנו: הצרים  את ירמוס  ˙‰È˙Ï.(‡)שהוא È‰Ï‡:עת בכל  לך  מהלל שאני תהלתי אלהי  ˙Á¯˘.אתה  Ï‡:תשתוק ÈÙÂ(·)אל
.‰Ó¯Ó:מרמה איש  ÂÁ˙Ù.פי ÈÏÚ:סרה עלי ˘˜¯.לדבר ÔÂ˘Ï:מהם נשמר אהיה  לבל  כאוהבים  עצמם È¯·„Â(‚)מראים 
.‰‡˘:מעולם רעה להם גמלתי לא  כי בחנם עמדי ולוחמים שנאה בדברי  אותי סבבו בלב ‡‰·˙È.(„)אבל  ˙Á˙במקום

בלב: שנאה  עלי נוטרים המה אותם  אוהב שאני ˙ÏÙ‰.האהבה È‡Âלבושי בחלותם  ואני כמ "ש להם תפלה איש אני עכ"ז
וכו' לה)שק  ÂË·‰.(‰):(לעיל ˙Á˙: טובה עליו:‰Ù˜„.(Â)במקום יחמול  ולא כמותו  רשע  עליו הפקד  ÂÈÓÈ.לכן ÏÚלהיות

עליו: לקטרג אצלו חייב:·‰˘ÂËÙ.(Ê)נכון יצא מעשיו על  נשפט  ËÁÏ‡‰.כשיהיה  ‰È‰˙למזכרת כ"א לזכות תחשב  לא
עמו : שלם  לבו ואין מה', צרכיו לשאול לבו מלאו  איך בשמים עליו לומר  וממונהÂ˙„Â˜Ù.(Á)עון  פקיד  שהוא וקניניו עשרו

ÂÚÂÈ.(È)עליהם: ÚÂÂגם ר"ל החריבות  מבתיהם מושבותם ממקום  מתן וידרשו ישאלו גם לחם  פת  לשאול  ונדים נעים  יהיו
דרך : מעוברי במושבותם גם ישאלו  הפתחים על 

oeiv zcevn
(Ë).È˜˜ÂÁÓישימו הם  כי  מחוקקים  נקראים השרים

הסוגר:ÈÏÚ.קדרה:ÈÒ¯.(È)החוקים: מנעול  ÈÏÚמלשון
.˙˘ÏÙ:פלשת על  תרועה:‡˙¯ÚÚÂ.כמו  ÈÏÈ·ÂÈ.(È‡)מל '

הבאה : אותיÈÁ.ענין עזבתנו:Â˙ÁÊ.(È·):נהג 
.ÂÈ˙Â‡·ˆ·:במלחמה היוצא  ÊÚ¯˙.תנה:‰·‰.(È‚)בצבא
עזרה: ואומץ:ÏÈÁ.(È„)כמו ודריסהÒÂ·È.כח רמיסה  ענין

מובס  כפגר יד)כמו כמו˙Á¯˘.(‡):(ישעיה שתיקה  ענין
יחרש ל)החרש וענינוÈÂË˘È.(„):(במדבר שטנה  מלשון 

ושנאה: גזברות:‰Ù˜„.(Â)איבה מנוי ענין
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:eðéúàáöa íéäìàâé:íãà úòeLz àåLå øvî úøæò eðl-äáäãéñeáé àeäå ìéç-äNòð íéäìàa ¡¹Ÿ¦À§¦§Ÿ¥«¨«¨¨´¤§¨´¦¨®§¹À̈§§©¬¨¨«¥«Ÿ¦¬©«£¤¨®¦§¹À¨¬
:eðéøö̈¥«

hw mildz.iÎ`

à:Løçz-ìà éúläú éäìà øBîæî ãåãì çvðîìáì ézà eøac eçút éìò äîøî-éôe òLø éô ékïBL −©«§©¥©§¨¦´¦§®¡Ÿ¥¬§¹¦¨¦À©¤«¡©«¦³¦¶¨¿̈«¦−¦§¨¨©´¨¨®¦§¬¦¹¦À§´
:ø÷Lâ:ípç éðeîçliå éðeááñ äàðN éøáãåã:älôú éðàå éðeðèNé éúáäà-úçzääòø éìò eîéNiå ¨«¤§¦§¥´¦§¨´§¨®¦©¦¨«£¬¦¦¨«©«©©«£¨¦¬¦¹§§À¦©«£¦¬§¦¨«©»̈¦³¨©´−¨¨

çz:éúáäà úçz äàðNå äáBè úå:Bðéîé-ìò ãîòé ïèNå òLø åéìò ã÷ôäæòLø àöé BèôMäa ©´©¨®§¹¦§À̈©´©©«£¨¦«©§¥´¨¨´¨¨®§¹¨À̈©«£¬Ÿ©§¦«−§¦¨´§¥¥´¨¨®
:äàèçì äéäz Búlôúeç:øçà çwé Búc÷t íéhòî åéîé-eéäéè:äðîìà BzLàå íéîBúé åéðá-eéäé ¹§¦¨À¦«§¤¬©«£¨¨«¦«§¨¨¬§©¦®§¹ª¨À¦©¬©¥«¦«§¨¨¬§¦®§¹¦§À©§¨¨«

é:íäéúBáøçî eLøãå eìàLå åéðá eòeðé òBðå§³©¨´¨¨´§¦¥®§¹¨«§À¥«¨§«¥¤«
i"yx

(È).ÈˆÁ¯ ¯ÈÒ ·‡ÂÓ ככלי ושמשי עבדי כלומר
בו: שמשתמשין ‡˘ÍÈÏ.תשמיש ÌÂ„‡ ÏÚ עבודתי

ברגלי: מנעלי נוטלין מלכיהם אריע ‡˙¯ÚÚÂ.שיהיו
מפני: ליראם קול ÈÏÈ·ÂÈ.(È‡)להם ÈÓ לימות

כבר  שנחני מי מבצרים, בערי בעשו יד לפשוט המשיח
אלף: עשר שמנה מלח בגיא בהם שהכיתי אדום על

(‡).˘¯Á˙ Ï‡ È˙Ï‰˙ È‰Ï‡:נאמר ישראל כל על
(·).Ú˘¯ ÈÙ ÈÎ:עשו(„).È˙·‰‡ ˙Á˙ אותך

˙ÏÙ‰.ישטנוני: È‡Âתמיד אליך מתפלל :(מצאתי)ואני
(‰).‰·ÂË ˙Á˙ ‰Ú¯ בכל מקריב אני פרים שבעים

והם  לגשמים ומבקש אומו' שבעי' בשביל שנה
לי טוב)מריעים יצא ·‰˘ÂËÙ.(Ê):(בשוחר לפניך

ורשע: מחויב גדולתו Â˙„Â˜Ù.(Á)מדינך
פקידים המלך ויפקד כמו בלע"ז ב פרבושטיא"ה (אסתר

Ì‰È˙Â·¯ÁÓ.(È):ד) Â˘¯„Â ÂÏ‡˘Â ישאלו הכל
חורבה  קול מתוך ופלוני בפלוני נהיתה מה עליה'

עליהם: נקוד Â˘¯„Â.שיצא שהרי אחרים מאת משמע
שישאלו  משמע הוא אחרים מפי ושאלו וכן קמץ חטף
יהיו  חזק ממשקל ושאלו לפתור ויש עליהם, אחרים

הפתחים: על משאלים

cec zcevn
(Ë).„ÚÏ‚ ÈÏהמלוכה תחולק  רחבעם שבימי  ברוה"ק ראה כי

ממשלתי: תחת  כולם  יהיו  בימי אמר ¯‡˘È.לכן ÊÂÚÓהחוזק
האויב : מן ראשי ממני:È˜˜ÂÁÓ.לשמור הכל שלי שרים  יהיו

(È).ÈˆÁ¯ ¯ÈÒכקדרה כרצוני תשמישי כל בהם אעשה ר"ל 
לרחוץ : ÏÙ˘˙.המוכן ÈÏÚלהומם בקול  אריע  פלשתים על 

ÈÏÈ·ÂÈ.(È‡)ולהפחידם: ÈÓלכבוש בידי כח  הנותן  הוא מי 
אדום : עד נחני ומי  מבצר ‡ÌÈ‰Ï.(È·)עיר ‡Ï‰זה כל  הלא

בצבאותינו יצאת ולא הנה  עד  זנחתנו אשר  אלהים ממך הוא
כן זנחתנו אשר על  היתה מאז בה שהיינו הצרה כמו ר"ל 

מקרה : בדרך ולא  ממך  היא  לנו‰·‰.(È‚)התשועה תן אתה
תועלת: בה ואין שוא היא אדם  תשועת  כי  בך והמכחיש  הצורר הצר  מן להתחזק·‡ÌÈ‰Ï.(È„)עזרה  כח  נעשה אלהים  בעזר

לנו: הצרים  את ירמוס  ˙‰È˙Ï.(‡)שהוא È‰Ï‡:עת בכל  לך  מהלל שאני תהלתי אלהי  ˙Á¯˘.אתה  Ï‡:תשתוק ÈÙÂ(·)אל
.‰Ó¯Ó:מרמה איש  ÂÁ˙Ù.פי ÈÏÚ:סרה עלי ˘˜¯.לדבר ÔÂ˘Ï:מהם נשמר אהיה  לבל  כאוהבים  עצמם È¯·„Â(‚)מראים 
.‰‡˘:מעולם רעה להם גמלתי לא  כי בחנם עמדי ולוחמים שנאה בדברי  אותי סבבו בלב ‡‰·˙È.(„)אבל  ˙Á˙במקום

בלב: שנאה  עלי נוטרים המה אותם  אוהב שאני ˙ÏÙ‰.האהבה È‡Âלבושי בחלותם  ואני כמ "ש להם תפלה איש אני עכ"ז
וכו' לה)שק  ÂË·‰.(‰):(לעיל ˙Á˙: טובה עליו:‰Ù˜„.(Â)במקום יחמול  ולא כמותו  רשע  עליו הפקד  ÂÈÓÈ.לכן ÏÚלהיות

עליו: לקטרג אצלו חייב:·‰˘ÂËÙ.(Ê)נכון יצא מעשיו על  נשפט  ËÁÏ‡‰.כשיהיה  ‰È‰˙למזכרת כ"א לזכות תחשב  לא
עמו : שלם  לבו ואין מה', צרכיו לשאול לבו מלאו  איך בשמים עליו לומר  וממונהÂ˙„Â˜Ù.(Á)עון  פקיד  שהוא וקניניו עשרו

ÂÚÂÈ.(È)עליהם: ÚÂÂגם ר"ל החריבות  מבתיהם מושבותם ממקום  מתן וידרשו ישאלו גם לחם  פת  לשאול  ונדים נעים  יהיו
דרך : מעוברי במושבותם גם ישאלו  הפתחים על 

oeiv zcevn
(Ë).È˜˜ÂÁÓישימו הם  כי  מחוקקים  נקראים השרים

הסוגר:ÈÏÚ.קדרה:ÈÒ¯.(È)החוקים: מנעול  ÈÏÚמלשון
.˙˘ÏÙ:פלשת על  תרועה:‡˙¯ÚÚÂ.כמו  ÈÏÈ·ÂÈ.(È‡)מל '

הבאה : אותיÈÁ.ענין עזבתנו:Â˙ÁÊ.(È·):נהג 
.ÂÈ˙Â‡·ˆ·:במלחמה היוצא  ÊÚ¯˙.תנה:‰·‰.(È‚)בצבא
עזרה: ואומץ:ÏÈÁ.(È„)כמו ודריסהÒÂ·È.כח רמיסה  ענין

מובס  כפגר יד)כמו כמו˙Á¯˘.(‡):(ישעיה שתיקה  ענין
יחרש ל)החרש וענינוÈÂË˘È.(„):(במדבר שטנה  מלשון 

ושנאה: גזברות:‰Ù˜„.(Â)איבה מנוי ענין
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ההזאות: לענין האמור הפסוק את הדורשת ברייתא הגמרא מביאה א. עמוד סא eðz̈דף 

äæ 'Lãwä úà øtkî älëå' ,ïðaøשמזה íéðôìåההזאות éðôì ואת' הבדים. בין ©¨¨§¦¨¦©¥¤©Ÿ¤¤¦§¥§¦§¦
äæ 'ãòBî ìäà שב ה ìëéä.ההזאות BòîLîk,'ואת 'çaæî על להזות שצריך Ÿ¤¥¤¥¨¦§¥©§©§¨

ואחד אחד כל שבין 'את' ותיבת ïlekLהמזבח. ãnìî,ובמזבח בהיכל ולפנים, לפני - §©¥¤¨
ïîöò éðôa äøtk äøtk אחת תלויות ואינן לעצמה כפרה היא הרי אחת כל - ©¨¨©¨¨¦§¥©§¨

eøîà,בחברתה, ïàkîאם לגבי נחלקו íéðôaLשאמנם úBðzî úö÷î ïúð ¦¨¨§¨©¦§¨©¨¤¦§¦
,ícä CtLðåקמא íéðôaLשלתנא úBðzîa älçza ìéçúéå øçà íc àéáé §¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤¦§¦

כפרתן, נגמרה שלא ìéçúîכיון Bðéà ,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø להזות ©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¥©§¦
השני  הפר ñtL÷מדמי íB÷nî àlà.הכפרה מתחילת ולא פסק שבה מהמתנה - ¤¨¦¨¤¨©

שאם  מודים הכל בזאת ícäאולם CtLðå íéðôaL úBðznä úà øîb שàéáé ¨©¤©©¨¤¦§¦§¦§©©¨¨¦
úBðzna äléçza ìéçúéå øçà ícהפרוכת וליתן ìëéäaL,על לחזור צריך ואין ¨©¥§©§¦©§¦¨©©¨¤©¥¨

שאמנם  אמרו, ועוד כפרתו. גמר וכבר היא, עצמה בפני פנים שכפרת כיון ולפנים, לפני

אם ícäנחלקו CtLðå ìëéäaL úBðzî úö÷î ïúðסבר קמא ícשתנא àéáé ¨©¦§¨©¨¤©¥¨§¦§©©¨¨¦¨
ìéçúî Bðéà íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø ,ìëéäa äléçza ìéçúéå øçà©¥§©§¦©§¦¨©¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¥©§¦

בהיכל  הכפרה ñtL÷.מתחילת íB÷nî àlàשאם מודים הכל מקום øîbמכל ¤¨¦¨¤¨©¨©
ícä CtLðå ìëéäaL úBðzî שúBðzîa äléçza ìéçúéå øçà íc àéáé ©¨¤©¥¨§¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦©§¦¨§©§

,çaænä נחלקו ואמנם כפרתן. גמר שכבר בהיכל המתנות את וליתן לחזור צריך ואין ©¦§¥©
ícä,אם CtLðå çaænaL úBðzî úö÷î ïúðקמא øçàלתנא íc àéáé ¨©¦§¨©¨¤©¦§¥©§¦§©©¨¨¦¨©¥

éçúéå,çaænä úBðzîa äléçza ì ו,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø כל §©§¦©§¦¨§©§©¦§¥©©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦
ו  היא עצמה בפני כפרה ìéçúî.מתנה àeä ÷ñtL íB÷nîאם מקום øîbמכל ¦¨¤¨©©§¦¨©

ìkä éøác ,ícä CtLðå çaænaL úBðzîשיריים.éákòî àì ©¨¤©¦§¥©§¦§©©¨¦§¥©ŸŸ§©§¥
íäéðLe ,ïðçBé éaø øîàשמעון ורבי אלעזר ורבי קמא תנא -eLøc ãçà àø÷î ¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§

בפסוק שכתוב שיטתו, את אחד י)כל ל úçà(שמות íéøtkä úàhç ícî'¦©©©©¦ª¦©©
øéàî éaø ,'äðMaøáñשדורשיםEì ézøîà úçà úàhçבה àìåלהתכפר ©¨¨©¦¥¦¨©©¨©©¨©§¦§§Ÿ
מ  אחת כפרה úBàhç,לעשות ézL צריך הכפרה את שגמר לפני הדם נשפך אם ולכן §¥©¨

חטאות. משתי אחת כפרה יהיה שלא מתחילה ïBòîLלהתחיל éaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§
éøáñלשון הוא ההזאותéehçשחטאת שלענין הרי לטהר, שבאה הזאה -,ïééehç éðL àìå Eì ézøîà ãçà את יתן שלא ¨§¥¦¤¨¨©§¦§§Ÿ§¥¦¦

שפסק. ממקום מתחיל אלא הזה שכבר הזאה שוב מזה אינו כפרתו גמר ולא הדם נשפך אם ולכן פעמיים, הזאה אותה

קרבנותיו  מביא לטהרתו השמיני ביום ימים, שבעה וספר מצרעתו שנתרפא אחר המצורע. טהרת סדר להקדים ראוי הסוגיא להבנת

אחד  דמו, את כהנים שני וקיבלו האשם את שחטו סולת. עשרונים ושלשה שמן אחד ולוג ולעולה, לחטאת לאשם, בהמות, שלש

ומכניס  נקנור בשער העומד המצורע אצל לו בא ביד שקיבל וזה המזבח, על דמו מזה בכלי שקיבל זה ביד, ואחד בכלי הדם קיבל

הש  שבידו הדם מן הימנית באצבעו הכהן ונותן ימין, ורגל יד וכן לעזרה ובוהן ראשו הימנית ידו בוהן הימנית, אזנו תנוך על מאלית,

שיצק  והכהן הכהן חבירו של השמאלית ידו כף תוך אל ממנו ויצק השמן לוג את מהדם שהזה הכהן לקח מכן לאחר הימנית, רגלו

ונותן  מצורע אצל לו בא ההזאות את שגמר לאחר הקדשים, קדשי בית כנגד פעמים שבע ומזה בשמן ימינו אצבע טובל לחבירו

ראש  על יתן הכהן שבכף השמן מן והנותר הדם, מן שנתן מקום באותו הימנית רגלו ובוהן ידו ובוהן אזנו תנוך על השמן מן

המצורע.

ïébeìa á÷òé éaø ÷lç éì ,éaø øîà ,àéðz שלא לי ושנה הכיפורים, יום של דמים מתן לדין דינם הושוו שלא מצורע, של ©§¨¨©©¦¦¦¥©¦©£Ÿ§¦
אלעזר  רבי וגם בהונות, ומתן בפנים הזאות שבע להזות צריך שהיה מצורע של בעבודות שמעון ורבי אלעזר ורבי מאיר רבי נחלקו

שכתוב כיון שפסק, ממקום מתחיל שאינו הלוג בנשפך מודים שמעון י)ורבי יד אמרתי (ויקרא אחד לוג ודורשים ׁשמן' אחד ֶֶָָ'לֹוג

חיטוי  דורשים שמעון ורבי אלעזר שרבי נחלקו, אחת' 'חטאת שנאמר הכיפורים ביום ורק לוגין, בשני ולא הכפרה בו שיהיה לך

פעמים. שני אחת הזאה יתן שלא ללמדנו חטויין שני ולא לך אמרתי אחד
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אגרות קודש

 ב"ה,  ראש חדש אדר ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

 כבוד המשתתפים בשיעור גפ"ת 

 הנלמד בבית הכנסת עדת יעקב בברוקלין

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם נודעתי ע"י הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מרץ וכו' מו"ה משה פנחס שי' הכהן, אשר 

ימים אלו מסיימים בלימודם ברבים - מסכת מגילה.

הנקבע  וכנוסח  אחרת,  מסכת  לימוד  יתחילו  תיכף  היא,  תורה  אשר  ישראל  כמנהג  ובודאי 

מקדמונים, יהי רצון מלפניך ה"א כשם שעזרתני לסיים כו' כן תעזרני להתחיל כו'.

הבטחה  גם  פירושו  התורה  ציווי  לשון  אשר  בדא"ח,  המבואר  ע"ד  לפרש  יש  בזה  גם  אשר 

לעתיד, וכמו "שיהיו קורין כאו"א בזמנו" דפירושו ציווי וגם הבטחה )שהרי לא ידח ממנו נדח(, ועד"ז 

בהאמור, בקשה מלפניך )אשר עי"ז באה( גם הבטחה מלפניך, כשם שעזרתני כן תעזרני בודאי.

ויהא כל הנ"ל כסיום יהי רצון האמור וחותמו, ה' יברך את עמו בשלום, כלי המחזיק ברכתו 

של הקב"ה בכל המצטרך לאדם ולביתו.

נקראת  מגלה  מגלה:  זו שמסיימים, מסכת  וסוף מסכת  גם התחלת  יקוימו  רצון אשר  ויהי 

בי"א כו' בט"ו, וידוע שרומז בזה לשם הוי' - שסיומו יא )ו' ה'( והתחלתו טו )י' ה'(, וסכום הכולל של 

כל ימי קריאת המגלה, י"א עד ט"ו, הוא ס"ה כמספר שם אדנ"י, שם הוי' כמו שהוא נקרא כשנתעלם, 

ז. א. כשאלקות מסתתר בלבושי עולם, ומודגש זה ביותר במגלה - שלא נזכר בה השם כי אם רמוז 

בר"ת וסופי תיבות. ולכן נצטוינו שתהי' המגלה נקראת ופרסומי ניסא. וכמו כן הוא בכלל ע"י לימוד 

התורה, המברר עניני העולם ופוסק זה מותר וטהור וכשר להעשות בו רצון ה' ומצותו וזה לא הותר 

למלאכת שמים,

וע"י פעולה זו דנפש האדם בעולם - מגלים ג"כ תוכנם האמתי של כל ימי השנה ותכליתם, כי 

כל יומא ויומא צ"ל עביד עבידתי', ובפרט - הוא ע"י לימוד המיוחד שתקן משה לישראל שיהיו שואלים 

ודורשים בענינו של יום, ובאופן כפירוש רש"י שם - לקבל ולקיים עליהם ועל בניהם בזה ובבא.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ההזאות: לענין האמור הפסוק את הדורשת ברייתא הגמרא מביאה א. עמוד סא eðz̈דף 

äæ 'Lãwä úà øtkî älëå' ,ïðaøשמזה íéðôìåההזאות éðôì ואת' הבדים. בין ©¨¨§¦¨¦©¥¤©Ÿ¤¤¦§¥§¦§¦
äæ 'ãòBî ìäà שב ה ìëéä.ההזאות BòîLîk,'ואת 'çaæî על להזות שצריך Ÿ¤¥¤¥¨¦§¥©§©§¨

ואחד אחד כל שבין 'את' ותיבת ïlekLהמזבח. ãnìî,ובמזבח בהיכל ולפנים, לפני - §©¥¤¨
ïîöò éðôa äøtk äøtk אחת תלויות ואינן לעצמה כפרה היא הרי אחת כל - ©¨¨©¨¨¦§¥©§¨

eøîà,בחברתה, ïàkîאם לגבי נחלקו íéðôaLשאמנם úBðzî úö÷î ïúð ¦¨¨§¨©¦§¨©¨¤¦§¦
,ícä CtLðåקמא íéðôaLשלתנא úBðzîa älçza ìéçúéå øçà íc àéáé §¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤¦§¦

כפרתן, נגמרה שלא ìéçúîכיון Bðéà ,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø להזות ©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¥©§¦
השני  הפר ñtL÷מדמי íB÷nî àlà.הכפרה מתחילת ולא פסק שבה מהמתנה - ¤¨¦¨¤¨©

שאם  מודים הכל בזאת ícäאולם CtLðå íéðôaL úBðznä úà øîb שàéáé ¨©¤©©¨¤¦§¦§¦§©©¨¨¦
úBðzna äléçza ìéçúéå øçà ícהפרוכת וליתן ìëéäaL,על לחזור צריך ואין ¨©¥§©§¦©§¦¨©©¨¤©¥¨

שאמנם  אמרו, ועוד כפרתו. גמר וכבר היא, עצמה בפני פנים שכפרת כיון ולפנים, לפני

אם ícäנחלקו CtLðå ìëéäaL úBðzî úö÷î ïúðסבר קמא ícשתנא àéáé ¨©¦§¨©¨¤©¥¨§¦§©©¨¨¦¨
ìéçúî Bðéà íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø ,ìëéäa äléçza ìéçúéå øçà©¥§©§¦©§¦¨©¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¥©§¦

בהיכל  הכפרה ñtL÷.מתחילת íB÷nî àlàשאם מודים הכל מקום øîbמכל ¤¨¦¨¤¨©¨©
ícä CtLðå ìëéäaL úBðzî שúBðzîa äléçza ìéçúéå øçà íc àéáé ©¨¤©¥¨§¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦©§¦¨§©§

,çaænä נחלקו ואמנם כפרתן. גמר שכבר בהיכל המתנות את וליתן לחזור צריך ואין ©¦§¥©
ícä,אם CtLðå çaænaL úBðzî úö÷î ïúðקמא øçàלתנא íc àéáé ¨©¦§¨©¨¤©¦§¥©§¦§©©¨¨¦¨©¥

éçúéå,çaænä úBðzîa äléçza ì ו,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø כל §©§¦©§¦¨§©§©¦§¥©©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦
ו  היא עצמה בפני כפרה ìéçúî.מתנה àeä ÷ñtL íB÷nîאם מקום øîbמכל ¦¨¤¨©©§¦¨©

ìkä éøác ,ícä CtLðå çaænaL úBðzîשיריים.éákòî àì ©¨¤©¦§¥©§¦§©©¨¦§¥©ŸŸ§©§¥
íäéðLe ,ïðçBé éaø øîàשמעון ורבי אלעזר ורבי קמא תנא -eLøc ãçà àø÷î ¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§

בפסוק שכתוב שיטתו, את אחד י)כל ל úçà(שמות íéøtkä úàhç ícî'¦©©©©¦ª¦©©
øéàî éaø ,'äðMaøáñשדורשיםEì ézøîà úçà úàhçבה àìåלהתכפר ©¨¨©¦¥¦¨©©¨©©¨©§¦§§Ÿ
מ  אחת כפרה úBàhç,לעשות ézL צריך הכפרה את שגמר לפני הדם נשפך אם ולכן §¥©¨

חטאות. משתי אחת כפרה יהיה שלא מתחילה ïBòîLלהתחיל éaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§
éøáñלשון הוא ההזאותéehçשחטאת שלענין הרי לטהר, שבאה הזאה -,ïééehç éðL àìå Eì ézøîà ãçà את יתן שלא ¨§¥¦¤¨¨©§¦§§Ÿ§¥¦¦

שפסק. ממקום מתחיל אלא הזה שכבר הזאה שוב מזה אינו כפרתו גמר ולא הדם נשפך אם ולכן פעמיים, הזאה אותה

קרבנותיו  מביא לטהרתו השמיני ביום ימים, שבעה וספר מצרעתו שנתרפא אחר המצורע. טהרת סדר להקדים ראוי הסוגיא להבנת

אחד  דמו, את כהנים שני וקיבלו האשם את שחטו סולת. עשרונים ושלשה שמן אחד ולוג ולעולה, לחטאת לאשם, בהמות, שלש

ומכניס  נקנור בשער העומד המצורע אצל לו בא ביד שקיבל וזה המזבח, על דמו מזה בכלי שקיבל זה ביד, ואחד בכלי הדם קיבל

הש  שבידו הדם מן הימנית באצבעו הכהן ונותן ימין, ורגל יד וכן לעזרה ובוהן ראשו הימנית ידו בוהן הימנית, אזנו תנוך על מאלית,

שיצק  והכהן הכהן חבירו של השמאלית ידו כף תוך אל ממנו ויצק השמן לוג את מהדם שהזה הכהן לקח מכן לאחר הימנית, רגלו

ונותן  מצורע אצל לו בא ההזאות את שגמר לאחר הקדשים, קדשי בית כנגד פעמים שבע ומזה בשמן ימינו אצבע טובל לחבירו

ראש  על יתן הכהן שבכף השמן מן והנותר הדם, מן שנתן מקום באותו הימנית רגלו ובוהן ידו ובוהן אזנו תנוך על השמן מן

המצורע.

ïébeìa á÷òé éaø ÷lç éì ,éaø øîà ,àéðz שלא לי ושנה הכיפורים, יום של דמים מתן לדין דינם הושוו שלא מצורע, של ©§¨¨©©¦¦¦¥©¦©£Ÿ§¦
אלעזר  רבי וגם בהונות, ומתן בפנים הזאות שבע להזות צריך שהיה מצורע של בעבודות שמעון ורבי אלעזר ורבי מאיר רבי נחלקו

שכתוב כיון שפסק, ממקום מתחיל שאינו הלוג בנשפך מודים שמעון י)ורבי יד אמרתי (ויקרא אחד לוג ודורשים ׁשמן' אחד ֶֶָָ'לֹוג

חיטוי  דורשים שמעון ורבי אלעזר שרבי נחלקו, אחת' 'חטאת שנאמר הכיפורים ביום ורק לוגין, בשני ולא הכפרה בו שיהיה לך

פעמים. שני אחת הזאה יתן שלא ללמדנו חטויין שני ולא לך אמרתי אחד
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc `nei(oey`x meil)

xeriyeøîàL úáúBëk,dpyna minkgdúðéòøâamixryn m`d - §¤¤¤¨§§©§¦¨¨
denk' dxn`yk dpynd zpeek efe ,dly oirxbd mr zazekd z`

.cgia oirxbde zazekd epiid ,'dzpirxbkeBàz` mixryn ,`ny
zazekd,dúðéòøb àìameia dlik` xeriyy xnel dpynd zpeeke §Ÿ©§¦¨¨

.dpirxbk e` zazekk e` `ed mixetkd
:zn z`neh oiprl dxery xeriy iabl dnec wtq,éMà áø éòadn ¨¥©©¦

y minkg exn`yíöòdlceby znd onäøBòNkrbna z`nhn ¤¤¦§¨
dxery itl mixryn m`d ,`ynaedútéì÷a,dztilw mr - ¦§¦¨¨

.ax dgtpyBàdxery itl mixryny,dútéì÷ àìaohw dgtpy §Ÿ§¦¨¨
mvrd z` mixryn m`d ,iy` ax wtzqd oke .xzeiadxeryäçì ¦©¨

,lecb dgtpya BàdxeryäLáé.ohw dgtpy ¦§¥¨
:dfn df miwelg zewitqd ipyy zx`an `xnbdéMà áøwtzqdy ©©¦

,dxeryk mvr xeriy iablàtt áøc àä déì àéòaî àìedn Ÿ¦©§¨¥¨§©¨¨
xeriyy el xexa `l` ,dcal e` dpirxb mr ,zazek xeriy

d zazek' oky ,dpirxb mr `ed zazekøîzéà 'äqb,dpyna ©¨¦§©
rnyneäqbc änk ìkoke .oirxbd mr epiide ,dlecb xzeiy dnk - ¨©¨§©¨
àtt áø,zazek xeriy iabl wtzqdyéMà áøc àä déì àéòaî àì ©¨¨Ÿ¦©§¨¥¨§©©¦

mre dyai dxerya mixryny el xexa `l` ,dxery xeriy edn
dxery oky .dztilwäçìdkxv lk oiicr dxnbp `ly oeikn ©¨

éø÷éî 'úìBaL'dxery ,oke .'dxery' `le ,zeixad itaàlL ¦¤¦§¥¤Ÿ
éø÷éî 'àìLeà' ,dútéì÷aehwp minkge xg`ne .'dxery' `le ¦§¦¨¨§¨¦§¥

.dztilwa dyai dxeryl mzpeek i`cea ,'dxery' mpeyla
,zelaewnd zecind itl zazek xeriy edn zyxtn `xnbd

:zazeka exriy recneäqbä úáúBk ,äãeäé áø øîà (àáø) øîà̈©¨¨¨©©§¨¤¤©©¨
eøîàLdxeriy ,mixetkd meia dlik` xeqi` da xryl epizpyna ¤¨§

äöéákî äøéúé.dviakn xzei hrn -ïðaøì eäì íé÷åercie - §¥¨¦§¥¨§¦§§©¨¨
,mznkga minkgéëäác,df xeriyay -dézòc àáziî- ¦§¨¦¦©§¨©§¥

la` .dpern epi`e mc` ly ezrc zayiiznéëäî øéöazegt - ¨¦¥¨¦
,df xeriyn,dézòc àáziî àìmrhd ,xnelk .dpern `ed oiicre Ÿ¦©§¨©§¥

xeriy eli`e zazeka `ed mixetkd meia dlik` xeqi` xeriyy
ixeqi` x`yay oeikn `ed ,zifka `ed dlik` ixeqi` x`y

ik`xeriy `ed zifke ,dlik` xeqi` yexita dxeza xn`p dl
,'dlik`' dxezd dxq` `l mixetkd meia la` ,aeyg dlik`
zegtay minkg exriye ,cala ytpd iepir lr dzeeiv `l`

.dpern ytpd oiicre zayein zrcd oi` zazekn
éáéúéîdpyna epipy ,dcedi ax ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
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eøîàåmzia iyp`l,'äkeqì íeìòä'ueg mlk`l evx `l ik §¨§©£©¨
.dkeqldìò éðúå,xacd mrha epipye -Ck äëìäL éðtî àì §¨¥£¨Ÿ¦§¥¤£¨¨¨

,dkeql ueg zxzen i`xr zlik` ixdy ,dkeqa mlk`l jixvy
eöøL àlàminkgdïîöò ìò øéîçäìdkiynne .dkeqa mlk`le ¤¨¤¨§©§¦©©§¨

,dpyndìëBà ÷Bãö éaøì Bì eðúpLëexeriya,äöéákî úBçt`l §¤¨§§©¦¨¤¨¦§¥¨
`l` eici lhpätîa Bìèð,elhpe zeiwp meyn dtna eici jxk - §¨§©¨
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äúðéòøâá àìù åà äúðéòøâáipzwc `de Ð

:xn`w ikid dil `irain dzpirxbke oizipzn

:xn`w ikd `nlc e` ,cgi dzpirxbke edenk

.dzpirxbk denkäì éø÷ àìùåàjkld Ð

.dxery ixwnc `ed dztilwa dyiaiåäì íé÷
'åëå ïðáøìzlik` xeriy lkc ab lr s`e Ð

daizkc `kid ilin ipd `id zifka xeqi`

lke ,aizk "dperz `l xy`" `kd la` ,dlik`

.`ed iepr dizrc `azin `lc dnkäôîá åìèð
'åëå åìëàå`ly zg` ea bdp oilew dyly Ð

zepip` meyn eici jxk dtna `l` eici lhp

.eixg` jxia `le elk` dkeql uege zrcd
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deabc oeik ,inp i` .i`d ilek dil jixv `lc oeik dxfrl ea oiqpkp oi`y `id `hiytc `zlin xnel yi zekinq iab ipzwck e`l m` dxfrl ea qpkp i` aw iab ipzw `lc i`de

oi`vei `nlr ilekc ely zekenq epiidc zaya zelwna jlil eiwey icib eveekpy inl xizdl di`x yi i"yx yexitle ea miqpkpc `id `hiytc `zlin Ð jlkeln epi`e rwxwd on

`l ikd elit`e zelwn `la jlil el xyt` i`e zekenqd lr eilbx izyy ely zekenq yxtnc xizdl di`x yi z"xet axd yexitl elit`e .zaya odadi`x yi cere .edl xq`

ipy el yie eteba awd xyewe ea ayeie awa eizeabr ozep eizekxi icib e` eiwey icib eveekpy in i"yx yxite zaya oda oi`vei oi`e qxcn oi`nh ely zekenqe `qk ipzwc :`tiqn

sgcpe mdilr orype eici izya miphw milqtq

ixdy xikfdl `pzd jxved `l milqtqde .oda

lka oi`veie milqtq `la `qka jlil leki epi`

zaya oda oi`vei oi` ipzwc `de .zaya el`

xer ly zekenq epiidc ,ely zekenqa epiid Ð

opi`e xie`a oiielzd eilbxl dyery ur ly e`

deab rwxwa mdilr jnqp minrte ux`l oirbep

i` .el jixv oi`y itl zaya oda oi`vei oi` jkle

ux`a oirbep oi`y itl ,itlzync oipnif Ð inp

xzen eiciay milqtqc `nl` .edpiiezi`l iz`e

mz epiax mbe .zelwnl oicd `ede ,oda z`vl

zelwna z`vl eiwey icib eveeky cg`l xizd

.miaxd zeyxl

úáúåëdzpirxba `ly e` dzpirxba dqbd

`w i`nc ayein epi` i"yx yexit Ð

op`de xn`w dzpirxba `ly i` dil `irain

dzpirxbke i` dil `wtqn i`e ,opz dzpirxbk

ulg enk dzpirxbk e` `nlic e` ,xn`w ynn

jgxk lrc heytz ?dil `wtqn i`n mewn lkn ,dzpirxb `la epiid `yixc dqbd zazekk ,ok m`e ,xn`n dyr e` ulg yexit iedc (`,p zenai) "l`ilnb oax" wxtc xn`n dyre

,aiig zegtd xeriyd `nil ok m`e zazek `la oirxbe oirxb `la zazek oiey ediy mvnvl xyt` i`c ,iccdl eey `l ickn dzpirxbk e` i`c opixryn ediiexzac ipzw dzpirxbke

`la xg` oirxb cere yexit epiid ipzwc dzpirxbke oirxbd mr dziixak zazek epiidc dzpirxbe `id ipzwc dqbd zazek dil `irainc :yxtl il d`xpe !dax `xeriy lk` i` oky lke

oe`b miqp ax mya zazek jxra yxit jexrae .`l eze zazek eze`ay oirxb epiid Ð dzpirxbke ,rnyn oirxb `la Ð ipzwc dqbd zazek :`nlic e` ,zazeke oipirxb ixz eedc zazek

zazekd ik `zlinc `xixa oikde .dllgke dzpirxbke denk ipzil ok `l m`y :yexit ,dllg z` jrnl jixv `edy zxne` z`f iqei iax xn` `axrn ipac `xnba qxb dkxal wicv xkf

,dixeriy yitpc ,dnily denk xryze irhz `lc `xnegl dzpirxbke denk dqbd zazekk `pzinl jixhvi` ikdle ,llg dtebl dzpirxb oia yi `l` dzpirxba dweac dpi` dqbd

x xn`c epiide .aiigin ,dllg `la ,cegla dzpirxbke denk lik` ikn `l`oikd xzae llg da x`yi `le dzpirxba zazek ly dteb waciy ick dllg jrnl jixv zxne` z`f :iqei ia

e` ,dllg jrnzpy xg`l epiidc ,dzpirxba :`kd dil `irain `wc epiide .epeyl o`k cr ,dllg ihernl dzpirxbke denk jixhvi` oikd meyn ,mixetkd mei ly dlik` da oixryn

.dllg jrnzpy mcew ynn dziixak :yexit dzpirxba `ly

åìèðzexeka) "oiycwend ileqt lk" wxtae (a,hi zekxa) "ezny in" wxta gkenck ded odk wecv iaxc ok yxit mpgae zeiwp meyn i"yx yxit (a,ek dkeq) "oyid" wxta Ð dtna

.d`neh lawn dviakn zegt elit` dnexzd z` oilqete zeipy micie dnexz zxdh lr lke` dide (`,elàìåyixcc `zrnya onwlc dcedi iaxk dil xaq Ð eixg` jxia

ip` :`a` xa `iig iax xn` (a,gl zekxa) "oikxan cvik" wxt xn`cn zifka xn`c xi`n iaxk dkldc wgvi epiaxl d`xpe dviak epiidc driay da yiy dlik` zraye zlk`e

rnyn inlyexiae ,obc zifk lk`iy cr ozaeg ici mixg` `iven epi` mlerl (`,gn my) "elk`y dyly" wxta xne` cere .seqe dlgz eilr jxiae zifk lk`y opgei iax z` izi`x

eiptl dilr jxiae `zif aqp `iig iax :"oikxan cvik" wxt yixa inlyexia opiqxbc dixg`le diptl dkxa dperh oenix ly e` apr ly zg` dcixt elit`c zifk opira `l dziixaac

ray oinn `edy lk jl zil ?ia lkzqn z` dn ,d`laa :dil xn` .dia lkzqn `a` iaxa `iig iax dede ,eixg`leiptn Ð dil `kixv dnl ,dil zi` ?eixg`le eiptl dkxa oerh d

ik `ki` ocic `xnbae .dixg`le diptl dkxa dperh `idy oenix ly zg` dcixt elit` :ok dxn` opgei iaxc `zlin .dixa meyn Ð opgei iax dil ciar dn .ezhrnn ezpirxby

zif` opgei iax jxia ikid :`xif iaxl dinxi iax dil xn` .seqe dlgz eilr jxiae giln zif lk`y opgei iax izi`x ip` `iig iax xn`c (a,gl my) "oikxan cvik" wxt `caer i`d

dilwyc ab lr s`c ded lecb zif opgei iaxc dinwl `z`c zif `edde ,opira ipepia zifk ?opira lecb zifk zxaq in :dil xn` !dixeriy dil xva dzpirxbl `zlwyc oeik ,giln

did inlyexic `idde eid miyrn ipy `ny la` .ocic `xnb` inlyexid bilt ok m` Ð inlyexic `caer `edd epiid ocic `xnbc `caer i` ,`zyde .dixeriy dil yt dzpirxbl

uxzl jxved jkle dixa ded `le `ed oirxb `la giln zif mzq :xnel jixve .oirxb dia ded `lc dixa ded `l eply cenlzc `edd la` ,dixa iedc ,oirxbd mr elk`e mly zif

elit` jxan eiptl la` eixg` ly dkxa oiprl `weece .dixa `edy xacn elit` zifk lk`iy jixv `witqn envr `ivedl dvexde .ded ipepia zifn ohw zif inlyexic zife ,ded lecbc

yix inlyexia xn`e .jxia eiptl `d ,eixg` jxia `lc wecv iaxc `caer i`dn rnynck dkxa `la dfd mlerd on zepdil xeq`c `xeriy opira `l eiptlc xac lka zifkn zegta

"`ivend" eiptl exn`i `l dzrn ,zekxa yly eixg` xne` oi`c zifkn zegt ixd ?oeaizd ."ux`d on mgl `ivend" eiptl xne` zekxa yly eixg` xne`y lk "oikxan cvik" wxt

zyng ly lk`n ipin x`yl zt oia wlgl `z` `l` xeriyk ea oi`y xacl xeriyk ea yiy xac oia wlgl `z` `l :yexit .`kxvp oipin x`yl awri xa `g` iax xn` ?'ek

oikxan oi`c oeik "`ivend" odilr oikxan oi`y fxe` zte .dielr dizcerq raw `l ik oipqika d`ad zte `rx`c `aek oke zekxa yly eixg` xne` oi`y dxicw dyrn oebk oipind

jiiy `l mewn lkn oky lk `l arx `edyk jxan ray `edyk :seqan xnege lwa dligzkl dkxa ol `wtp (`,dl my) "oikxan cvik" yixac ab lr s`e zekxa yly odixg`

in" wxt opzck `ziixe`c e`l eiptl dkxac `nlra `zlin ielb `l` dizil xnege lw `dc seqa eilr jxan `lc ab lr s` dlgz eilr jxan edynae ,eic xninlmy) "ezny

la` ,mdiptl oikxan oi`e ozt oilke` ziad lra lv` dk`ln oiyer eidy milretd :`ipz (`,fh my) "`xew did" wxta oke ,eiptl jxan oi`e eixg`l oefnd lr jxan ixw lra :(a,k

,rcz .iccdn edl opitli `l einbel `lnk 'ixryn mixetkd mei iabc ab lr s` ,otbd ixt lre otbd lr eixg`l oii zifk` oikxany d`xp dizy oiprle .zekxa izy odixg`l oikxan

einbel `ln ira `l yeciw oiprlc (`,fw migqt) "migqt iaxr" wxta xn`c o`nl `ki`e .yxtnck ,xi`n iaxk zifka dkxa oiprle zazeka oixryn mixetkd meia dlik` oiprlc

dlik` ef "zlk`e" xi`n iax yixc onwlc ,dviak irac dizy oiprl xi`n iax dcenc wcwcl d`xp did zvw ,edine .mixetkd mein opixnb `l `nlr ilekl dkxa oiprl inp ikd

yi `nye .dviak ira dizyl zraye yixcc xi`n iax ok m`e dviak ied driay oeylc `nl` dviak Ð ef efi`e ,driay da yiy dlik` :yixc dcedi iaxe ,dizy ef "zraye"

lk`c opiwqr i`na `kd :xn`wc (a,k zekxa) "ezny in" wxt gkenck opaxcn eed ixeriy ipd lkc .dviakn zegt ied dizyc driayc ,dizyc driayl dlik`c driay oia wlgl

cr mixg` `ivedlc ciarc `ed dinxbl ghy oa oerny (`,gn my) "elk`y dyly" wxta opixn`c `de .dxenb driay opira `ziixe`cnc ,dviak e` zifk yxit opaxc `xeriy
lk`iy
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א אדר, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ בנש"ק

מו"ה מתתי' יחזקאל שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מח"י אדר.

ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים 

לתוכן כתבו, וכן את זוגתו תחי' להמצטרך לה מתאים לתוכן כתבו.

ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה ובפרט שהרי נמצאים אנו בחותם וסיום 

דחדש אדר, אשר על כל החדש כולו נאמר, ונהפוך הוא לשמחה וליו"ט, הנה יהפכו כל הענינים המונעים 

מעבודת השי"ת לאורה שמחה וששון ויקר וגם כפשוטו של מקרא.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

נ.ב.

במ"ש אודות הדרושים הנמצאים בביכל כת"י אצל אחיו הרב שי'

הנה ד"ה שמעתיק, נמצאים באור התורה להצמח צדק, נדפס בפלטבה. ד"ה כי ימכור איש את 

בתו, דרוש מרבנו הגדול וכו' הוא ג"כ להצ"צ.

אלא שכיון שכותב שהביכל מחזיק שכ"ג דפים, הרי בודאי שישנם שם עוד כו"כ דרושים, ואם 

אינו קשור בטרחה יתירה, אתענין לקבל ידיעות האפשריות בזה, ות"ח מראש על הטרחה.
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xeriyeøîàL úáúBëk,dpyna minkgdúðéòøâamixryn m`d - §¤¤¤¨§§©§¦¨¨
denk' dxn`yk dpynd zpeek efe ,dly oirxbd mr zazekd z`

.cgia oirxbde zazekd epiid ,'dzpirxbkeBàz` mixryn ,`ny
zazekd,dúðéòøb àìameia dlik` xeriyy xnel dpynd zpeeke §Ÿ©§¦¨¨

.dpirxbk e` zazekk e` `ed mixetkd
:zn z`neh oiprl dxery xeriy iabl dnec wtq,éMà áø éòadn ¨¥©©¦
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,'dlik`' dxezd dxq` `l mixetkd meia la` ,aeyg dlik`
zegtay minkg exriye ,cala ytpd iepir lr dzeeiv `l`
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äúðéòøâá àìù åà äúðéòøâáipzwc `de Ð

:xn`w ikid dil `irain dzpirxbke oizipzn

:xn`w ikd `nlc e` ,cgi dzpirxbke edenk

.dzpirxbk denkäì éø÷ àìùåàjkld Ð

.dxery ixwnc `ed dztilwa dyiaiåäì íé÷
'åëå ïðáøìzlik` xeriy lkc ab lr s`e Ð

daizkc `kid ilin ipd `id zifka xeqi`

lke ,aizk "dperz `l xy`" `kd la` ,dlik`

.`ed iepr dizrc `azin `lc dnkäôîá åìèð
'åëå åìëàå`ly zg` ea bdp oilew dyly Ð

zepip` meyn eici jxk dtna `l` eici lhp

.eixg` jxia `le elk` dkeql uege zrcd
àä
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deabc oeik ,inp i` .i`d ilek dil jixv `lc oeik dxfrl ea oiqpkp oi`y `id `hiytc `zlin xnel yi zekinq iab ipzwck e`l m` dxfrl ea qpkp i` aw iab ipzw `lc i`de

oi`vei `nlr ilekc ely zekenq epiidc zaya zelwna jlil eiwey icib eveekpy inl xizdl di`x yi i"yx yexitle ea miqpkpc `id `hiytc `zlin Ð jlkeln epi`e rwxwd on

`l ikd elit`e zelwn `la jlil el xyt` i`e zekenqd lr eilbx izyy ely zekenq yxtnc xizdl di`x yi z"xet axd yexitl elit`e .zaya odadi`x yi cere .edl xq`

ipy el yie eteba awd xyewe ea ayeie awa eizeabr ozep eizekxi icib e` eiwey icib eveekpy in i"yx yxite zaya oda oi`vei oi`e qxcn oi`nh ely zekenqe `qk ipzwc :`tiqn

sgcpe mdilr orype eici izya miphw milqtq

ixdy xikfdl `pzd jxved `l milqtqde .oda

lka oi`veie milqtq `la `qka jlil leki epi`

zaya oda oi`vei oi` ipzwc `de .zaya el`

xer ly zekenq epiidc ,ely zekenqa epiid Ð

opi`e xie`a oiielzd eilbxl dyery ur ly e`

deab rwxwa mdilr jnqp minrte ux`l oirbep

i` .el jixv oi`y itl zaya oda oi`vei oi` jkle

ux`a oirbep oi`y itl ,itlzync oipnif Ð inp

xzen eiciay milqtqc `nl` .edpiiezi`l iz`e

mz epiax mbe .zelwnl oicd `ede ,oda z`vl

zelwna z`vl eiwey icib eveeky cg`l xizd

.miaxd zeyxl

úáúåëdzpirxba `ly e` dzpirxba dqbd

`w i`nc ayein epi` i"yx yexit Ð

op`de xn`w dzpirxba `ly i` dil `irain

dzpirxbke i` dil `wtqn i`e ,opz dzpirxbk

ulg enk dzpirxbk e` `nlic e` ,xn`w ynn

jgxk lrc heytz ?dil `wtqn i`n mewn lkn ,dzpirxb `la epiid `yixc dqbd zazekk ,ok m`e ,xn`n dyr e` ulg yexit iedc (`,p zenai) "l`ilnb oax" wxtc xn`n dyre

,aiig zegtd xeriyd `nil ok m`e zazek `la oirxbe oirxb `la zazek oiey ediy mvnvl xyt` i`c ,iccdl eey `l ickn dzpirxbk e` i`c opixryn ediiexzac ipzw dzpirxbke

`la xg` oirxb cere yexit epiid ipzwc dzpirxbke oirxbd mr dziixak zazek epiidc dzpirxbe `id ipzwc dqbd zazek dil `irainc :yxtl il d`xpe !dax `xeriy lk` i` oky lke

oe`b miqp ax mya zazek jxra yxit jexrae .`l eze zazek eze`ay oirxb epiid Ð dzpirxbke ,rnyn oirxb `la Ð ipzwc dqbd zazek :`nlic e` ,zazeke oipirxb ixz eedc zazek

zazekd ik `zlinc `xixa oikde .dllgke dzpirxbke denk ipzil ok `l m`y :yexit ,dllg z` jrnl jixv `edy zxne` z`f iqei iax xn` `axrn ipac `xnba qxb dkxal wicv xkf

,dixeriy yitpc ,dnily denk xryze irhz `lc `xnegl dzpirxbke denk dqbd zazekk `pzinl jixhvi` ikdle ,llg dtebl dzpirxb oia yi `l` dzpirxba dweac dpi` dqbd

x xn`c epiide .aiigin ,dllg `la ,cegla dzpirxbke denk lik` ikn `l`oikd xzae llg da x`yi `le dzpirxba zazek ly dteb waciy ick dllg jrnl jixv zxne` z`f :iqei ia

e` ,dllg jrnzpy xg`l epiidc ,dzpirxba :`kd dil `irain `wc epiide .epeyl o`k cr ,dllg ihernl dzpirxbke denk jixhvi` oikd meyn ,mixetkd mei ly dlik` da oixryn

.dllg jrnzpy mcew ynn dziixak :yexit dzpirxba `ly

åìèðzexeka) "oiycwend ileqt lk" wxtae (a,hi zekxa) "ezny in" wxta gkenck ded odk wecv iaxc ok yxit mpgae zeiwp meyn i"yx yxit (a,ek dkeq) "oyid" wxta Ð dtna

.d`neh lawn dviakn zegt elit` dnexzd z` oilqete zeipy micie dnexz zxdh lr lke` dide (`,elàìåyixcc `zrnya onwlc dcedi iaxk dil xaq Ð eixg` jxia

ip` :`a` xa `iig iax xn` (a,gl zekxa) "oikxan cvik" wxt xn`cn zifka xn`c xi`n iaxk dkldc wgvi epiaxl d`xpe dviak epiidc driay da yiy dlik` zraye zlk`e

rnyn inlyexiae ,obc zifk lk`iy cr ozaeg ici mixg` `iven epi` mlerl (`,gn my) "elk`y dyly" wxta xne` cere .seqe dlgz eilr jxiae zifk lk`y opgei iax z` izi`x

eiptl dilr jxiae `zif aqp `iig iax :"oikxan cvik" wxt yixa inlyexia opiqxbc dixg`le diptl dkxa dperh oenix ly e` apr ly zg` dcixt elit`c zifk opira `l dziixaac

ray oinn `edy lk jl zil ?ia lkzqn z` dn ,d`laa :dil xn` .dia lkzqn `a` iaxa `iig iax dede ,eixg`leiptn Ð dil `kixv dnl ,dil zi` ?eixg`le eiptl dkxa oerh d

ik `ki` ocic `xnbae .dixg`le diptl dkxa dperh `idy oenix ly zg` dcixt elit` :ok dxn` opgei iaxc `zlin .dixa meyn Ð opgei iax dil ciar dn .ezhrnn ezpirxby

zif` opgei iax jxia ikid :`xif iaxl dinxi iax dil xn` .seqe dlgz eilr jxiae giln zif lk`y opgei iax izi`x ip` `iig iax xn`c (a,gl my) "oikxan cvik" wxt `caer i`d

dilwyc ab lr s`c ded lecb zif opgei iaxc dinwl `z`c zif `edde ,opira ipepia zifk ?opira lecb zifk zxaq in :dil xn` !dixeriy dil xva dzpirxbl `zlwyc oeik ,giln

did inlyexic `idde eid miyrn ipy `ny la` .ocic `xnb` inlyexid bilt ok m` Ð inlyexic `caer `edd epiid ocic `xnbc `caer i` ,`zyde .dixeriy dil yt dzpirxbl

uxzl jxved jkle dixa ded `le `ed oirxb `la giln zif mzq :xnel jixve .oirxb dia ded `lc dixa ded `l eply cenlzc `edd la` ,dixa iedc ,oirxbd mr elk`e mly zif

elit` jxan eiptl la` eixg` ly dkxa oiprl `weece .dixa `edy xacn elit` zifk lk`iy jixv `witqn envr `ivedl dvexde .ded ipepia zifn ohw zif inlyexic zife ,ded lecbc

yix inlyexia xn`e .jxia eiptl `d ,eixg` jxia `lc wecv iaxc `caer i`dn rnynck dkxa `la dfd mlerd on zepdil xeq`c `xeriy opira `l eiptlc xac lka zifkn zegta

"`ivend" eiptl exn`i `l dzrn ,zekxa yly eixg` xne` oi`c zifkn zegt ixd ?oeaizd ."ux`d on mgl `ivend" eiptl xne` zekxa yly eixg` xne`y lk "oikxan cvik" wxt

zyng ly lk`n ipin x`yl zt oia wlgl `z` `l` xeriyk ea oi`y xacl xeriyk ea yiy xac oia wlgl `z` `l :yexit .`kxvp oipin x`yl awri xa `g` iax xn` ?'ek

oikxan oi`c oeik "`ivend" odilr oikxan oi`y fxe` zte .dielr dizcerq raw `l ik oipqika d`ad zte `rx`c `aek oke zekxa yly eixg` xne` oi`y dxicw dyrn oebk oipind

jiiy `l mewn lkn oky lk `l arx `edyk jxan ray `edyk :seqan xnege lwa dligzkl dkxa ol `wtp (`,dl my) "oikxan cvik" yixac ab lr s`e zekxa yly odixg`

in" wxt opzck `ziixe`c e`l eiptl dkxac `nlra `zlin ielb `l` dizil xnege lw `dc seqa eilr jxan `lc ab lr s` dlgz eilr jxan edynae ,eic xninlmy) "ezny

la` ,mdiptl oikxan oi`e ozt oilke` ziad lra lv` dk`ln oiyer eidy milretd :`ipz (`,fh my) "`xew did" wxta oke ,eiptl jxan oi`e eixg`l oefnd lr jxan ixw lra :(a,k

,rcz .iccdn edl opitli `l einbel `lnk 'ixryn mixetkd mei iabc ab lr s` ,otbd ixt lre otbd lr eixg`l oii zifk` oikxany d`xp dizy oiprle .zekxa izy odixg`l oikxan

einbel `ln ira `l yeciw oiprlc (`,fw migqt) "migqt iaxr" wxta xn`c o`nl `ki`e .yxtnck ,xi`n iaxk zifka dkxa oiprle zazeka oixryn mixetkd meia dlik` oiprlc

dlik` ef "zlk`e" xi`n iax yixc onwlc ,dviak irac dizy oiprl xi`n iax dcenc wcwcl d`xp did zvw ,edine .mixetkd mein opixnb `l `nlr ilekl dkxa oiprl inp ikd

yi `nye .dviak ira dizyl zraye yixcc xi`n iax ok m`e dviak ied driay oeylc `nl` dviak Ð ef efi`e ,driay da yiy dlik` :yixc dcedi iaxe ,dizy ef "zraye"

lk`c opiwqr i`na `kd :xn`wc (a,k zekxa) "ezny in" wxt gkenck opaxcn eed ixeriy ipd lkc .dviakn zegt ied dizyc driayc ,dizyc driayl dlik`c driay oia wlgl

cr mixg` `ivedlc ciarc `ed dinxbl ghy oa oerny (`,gn my) "elk`y dyly" wxta opixn`c `de .dxenb driay opira `ziixe`cnc ,dviak e` zifk yxit opaxc `xeriy
lk`iy
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äëåñ éòá äöéáë àäok dkldy `l lirl oxn`c zeazek izy `nl` Ðod zezegt Ð

.dviaknïðéòøâ àìá úåáúåë éúù`l :ediilr exn`e dkeqa l`ilnb oax olk`y Ð

.ok dkldyéøîúã éá÷ éøú.`ziiywc `aw eed oedpirxba Ðçéøñåaw oda yi Ð

ixeg` lr gxqz" enk scer oeyl gixqe zazekd on xzei oirxbd :`nl` .xzeie oipirxb

.(ek zeny) "okyndíéìùä íàdxyr rax` Ð

iax ixacl ,dkeqa lek`l aiig mc`y zecerq

.dkeq zkqna ,xfril`àîéâøú.oztil =øåàù
úéæëá."`vni lae d`xi la" oiprl Ðåøåòéù

äæ ìù åøåòéùë àì äæ ìùungc jgxk lr Ð

diazk `l i`c .xe`y azk ikdle zifkn yitp

zeidl oicd on `al eic `pin` ded ungn xnbe

.dax `xeriya `l` dilr aiigin `le oecpk

eli`c .zifk` diaeigl `pngx diazk ikdl

di`x `dz `lc ,xninl `kil zifkn zegta

jgxk lr .zifka dlik` mzqc dlik`n dxeng

.zifkn xzeia lwde zifka xengdúéá éãëî
éàîùerac meyn `l` zazekk exn` `l Ð

zifka `edy xe`y lyn ith ung xeriy

xeriy e`vn m`e .edpiazknl `xw jixhvi`cn

zifk lr xzi `ede zazekkn zegteid Ð

ipzil zazekkn dzegt dviak m`e ,ea oixryn

dviak `nil edpip iccd ik inp i`e dviak

oiprl zazekkn xzei dpyna xeby `edy

.oilke` z`nehäöéáë àîúñ úáúåëziae Ð

.xen` `nzq zazek i`nyïéðîæîoikxan Ð

.eixg` oefnd lr
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jlnd `ivedy car xity obc zifk ghy oa oerny lk` i`c llkn .obc zifk lk`iy

opaxc iz` ikide ,opaxc `xeriy lk` `ede oray ick elk` md `nzqny it lr s` dklnde

ici mixg` witn ikid ohw iab (a,k zekxa) "ezny in" wxta jixtck ?`ziixe`c witne

ozaeg ici mixg` `ivedl `ed ie`x llk lk` `l elit` lecbc ,inc `lc xnel yi Ð ozaeg

.mzd i"yx yxit oke ,`ziixe`cn

àì`l` ,dpyna df oi` Ð 'ek ok dkldy iptn

dkeq) "oyid" wxta mzd dlr jixt `xnb

i`da `kd dl iziin jkld .ikd dl ipyne (a,ek

.oizipzna ok iepy eli`k ,`pyil

àämy) "oyid" wxta Ð dkeq ira dviak

:ixn`c iia`e sqei axl ,dpin jixt (`,fk

izxz :sqei ax yxtne ,dkeql ueg i`xr oilke`

ax ia xa mirh `wck :yxtn iia`e .iria zlz

zlihp ira dviak `d ,`l :ipyne .dlkl lif`e

`nlic opiyiigc ,dtna ixzyn `le ,dkxae mici

(a,fw oileg) "xyad lk" wxta xn`ck ,rbp

lk" wxta xn`e ,ded odk wecv iax `de :dnize

`le dnexz ilke`l dtn exizd :(my) "xyad

exizd `lc :xnel yi !zexdh ilke`l dtn exizd

,dnexz zlik` zrya dnexz ilke`l `l` dtn

zexdh ilke`l exizd `l la` ,ith dia ixidfc

`kde dnexz zxdh lr oilke`d mipdk elit`

.ded dnexz e`l

éðéîiab ,(`,fk dkeq) "oyid" wxta Ð `nibxz

aiigy zecerq dxyr rax` milyd m`

yxit .`vi `nibxz ipina dkeqa lek`l mc`

.oilyean zeheltwe oipqike zexit oebk :i"yx

oi`e .edpip zexit e`l `nibxz ipinc rnyn `kde

yly milydl `nibxz ipin elireiy o`kn cenll

ipina milyd m` :`kd xn`cn ,zay ly zecerq

azkcn edl opitlic mzd ip`yc ,`vi `nibxz

.zt mewna `edy ,on iab "meid" oipnif `zlz¨

zecerq ylya witpc opixn` ded i` elit`e

ixita mewn lkn Ð dkeq iab enk ,`nibxz ipina

.dkeqa inp ipdn `lc ,witp `l

øîåìÐ df ly exeriyk `l df ly exeriy jl

unge zifka xe`y `nipe :dniz

"ripvnd" wxt yix rnynck `yitpc zxbexbk

`nh zial dnexz zifk wxf iab (`,`v zay)

ibq `le opira zxbexbk zay oiprl i` jixtc

zegt hrn e` dviak `ed `nzq zazeke zifka

`ied zxbexb eli`e ,`zrnya rnynck ,dviakn

wxta oiaexira rnynck .dviakn `aeh xiva

:xnel yi `nye !jenqa yxt`y enk (a,t) "oelg"

meic `xeriy` opinwe` zifkn dizwit`c oeik

ungc jenqa xn`wc :dyw o`kn .mixetkd

,mixetkd meic dqbd zazekk epiid e`l zazekk

:xnel yie !zxbexbk` dnwep Ð ixcdn zifkn yitpc `xeriy` i`ny zia icknc ,dviak iedc `hiyt ?dil `wtqn i`n` ,`l e` dviak ied zazekk ung i` dil `wtqn ikd elit`e

yixce xn`p oixeriyl dfd weqtd lk 'ebe "dxerye dhg ux`" (`,c) oiaexirce (a,d) dkeqc `nw wxta xn`c opg iaxc dyxc edl zi`c meyn ,zxbexbk` dnwe`l edl xazqin `lc

inwen ikdl `piipr cg e`l d`vede dlik`c oeik ,d`vedl lkd `l` dlik`le d`vedl dp`zc `xw `nwe`l edl xazqn `le .zay z`vedl zxbexbk :opzck zay z`vedl `xwc dp`z

ungc jenqa xninl irac o`n elit`e .zazeka ung opixnb inp dipine ,dlik`c icin epiidc mixetkd meia dqbd zazeka mixnz yac epiidc `xw `eddc yacn ol `wtpc zazeka edl

,dqba `le zipepia zazeka ung iabe ,dizrc `azin ikdac opixryn dqba mixetkd mei iab .minkgl `l` aezkd oxqn `lc ,ediiexz dpin opixnb xity mewn lkn dqbd zazekk e`l

ab lr s` dviak` dnwep :jixtc ab lr s`e .xe`yn i`cn xzei blten `di `ly`l zxbexbka la` .`xw `edda azk `l inp dycrka `dc ,yegl oi` dfa Ð `xw `edda azk `lc
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eøîàL äqbä úáúBk,mixetkd meia dxeriyk lke`d z` aiigl ¤¤©©¨¤¨§
äøñçdzegt -äöéákî.`id £¥¨¦§¥¨
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,zazekkn ohw dviak xeriyy jixack m`eéðúéìung xeriyy ¦§¥
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,øáñ äãeäéxn`pyk'zòáNå zìëàå'l `id dxezd zpeekäìéëà §¨¨©§¨©§¨§¨¨§¨£¦¨

äæ éàå ,äòéáN da LiL,driay da yiy dlik`,äöéák äæ`vnpe ¤¥¨§¦¨§¥¤¤§¥¨
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.dviaknïðéòøâ àìá úåáúåë éúù`l :ediilr exn`e dkeqa l`ilnb oax olk`y Ð

.ok dkldyéøîúã éá÷ éøú.`ziiywc `aw eed oedpirxba Ðçéøñåaw oda yi Ð

ixeg` lr gxqz" enk scer oeyl gixqe zazekd on xzei oirxbd :`nl` .xzeie oipirxb

.(ek zeny) "okyndíéìùä íàdxyr rax` Ð

iax ixacl ,dkeqa lek`l aiig mc`y zecerq

.dkeq zkqna ,xfril`àîéâøú.oztil =øåàù
úéæëá."`vni lae d`xi la" oiprl Ðåøåòéù

äæ ìù åøåòéùë àì äæ ìùungc jgxk lr Ð

diazk `l i`c .xe`y azk ikdle zifkn yitp

zeidl oicd on `al eic `pin` ded ungn xnbe

.dax `xeriya `l` dilr aiigin `le oecpk

eli`c .zifk` diaeigl `pngx diazk ikdl

di`x `dz `lc ,xninl `kil zifkn zegta

jgxk lr .zifka dlik` mzqc dlik`n dxeng

.zifkn xzeia lwde zifka xengdúéá éãëî
éàîùerac meyn `l` zazekk exn` `l Ð

zifka `edy xe`y lyn ith ung xeriy

xeriy e`vn m`e .edpiazknl `xw jixhvi`cn

zifk lr xzi `ede zazekkn zegteid Ð

ipzil zazekkn dzegt dviak m`e ,ea oixryn

dviak `nil edpip iccd ik inp i`e dviak

oiprl zazekkn xzei dpyna xeby `edy

.oilke` z`nehäöéáë àîúñ úáúåëziae Ð

.xen` `nzq zazek i`nyïéðîæîoikxan Ð

.eixg` oefnd lr
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ozaeg ici mixg` `ivedl `ed ie`x llk lk` `l elit` lecbc ,inc `lc xnel yi Ð ozaeg

.mzd i"yx yxit oke ,`ziixe`cn

àì`l` ,dpyna df oi` Ð 'ek ok dkldy iptn

dkeq) "oyid" wxta mzd dlr jixt `xnb

i`da `kd dl iziin jkld .ikd dl ipyne (a,ek

.oizipzna ok iepy eli`k ,`pyil

àämy) "oyid" wxta Ð dkeq ira dviak

:ixn`c iia`e sqei axl ,dpin jixt (`,fk

izxz :sqei ax yxtne ,dkeql ueg i`xr oilke`

ax ia xa mirh `wck :yxtn iia`e .iria zlz

zlihp ira dviak `d ,`l :ipyne .dlkl lif`e

`nlic opiyiigc ,dtna ixzyn `le ,dkxae mici

(a,fw oileg) "xyad lk" wxta xn`ck ,rbp

lk" wxta xn`e ,ded odk wecv iax `de :dnize

`le dnexz ilke`l dtn exizd :(my) "xyad

exizd `lc :xnel yi !zexdh ilke`l dtn exizd

,dnexz zlik` zrya dnexz ilke`l `l` dtn

zexdh ilke`l exizd `l la` ,ith dia ixidfc

`kde dnexz zxdh lr oilke`d mipdk elit`

.ded dnexz e`l

éðéîiab ,(`,fk dkeq) "oyid" wxta Ð `nibxz

aiigy zecerq dxyr rax` milyd m`

yxit .`vi `nibxz ipina dkeqa lek`l mc`

.oilyean zeheltwe oipqike zexit oebk :i"yx

oi`e .edpip zexit e`l `nibxz ipinc rnyn `kde

yly milydl `nibxz ipin elireiy o`kn cenll

ipina milyd m` :`kd xn`cn ,zay ly zecerq

azkcn edl opitlic mzd ip`yc ,`vi `nibxz

.zt mewna `edy ,on iab "meid" oipnif `zlz¨

zecerq ylya witpc opixn` ded i` elit`e

ixita mewn lkn Ð dkeq iab enk ,`nibxz ipina

.dkeqa inp ipdn `lc ,witp `l

øîåìÐ df ly exeriyk `l df ly exeriy jl

unge zifka xe`y `nipe :dniz

"ripvnd" wxt yix rnynck `yitpc zxbexbk

`nh zial dnexz zifk wxf iab (`,`v zay)

ibq `le opira zxbexbk zay oiprl i` jixtc

zegt hrn e` dviak `ed `nzq zazeke zifka

`ied zxbexb eli`e ,`zrnya rnynck ,dviakn

wxta oiaexira rnynck .dviakn `aeh xiva

:xnel yi `nye !jenqa yxt`y enk (a,t) "oelg"

meic `xeriy` opinwe` zifkn dizwit`c oeik

ungc jenqa xn`wc :dyw o`kn .mixetkd

,mixetkd meic dqbd zazekk epiid e`l zazekk

:xnel yie !zxbexbk` dnwep Ð ixcdn zifkn yitpc `xeriy` i`ny zia icknc ,dviak iedc `hiyt ?dil `wtqn i`n` ,`l e` dviak ied zazekk ung i` dil `wtqn ikd elit`e
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc `nei(oey`x meil)

wecv iax zbdpdn :dcedi ax lr `iyewd z` zniiqn `xnbd
,dkeqd on xeht dviakn zegt lke`d wxy rnynàäla` - ¨

lke`déòa äöéáka elk`lCzòc à÷ìñ éàå .äkeñyäqbä úáúBk §¥¨¨¥¨§¦¨§¨©§¨¤¤©©¨
äöéakî äøéúé ,eøîàL,dcedi ax ixackeàzLäyi dzrn - ¤¨§§¥¨¦§¥¨©§¨

m` ik ,denzlúBáúBk ézLeidy ,l`ilnb oaxl e`iadyàìa §¥¨§Ÿ
eåä àì ,ïðéòøboxeriy,äöéákolk` oicd on `ly exn` ixdy ©§¦¨Ÿ¨§¥¨

on aiig did dviak oxeriy did m`e ,`xneg meyn `l` dkeqa
` ,[wecv iax zbdpdn rnyny itke] dkeqa olke`l oicdok m

dúðéòøâå äqbä úáúBk,opirxb `ll zeazek izyn zegt oxeriyy ¤¤©©¨§©§¦¨¨
éåä éîoxeriyy okzi m`d -.äöéákî äøéúé ¦£¥§¥¨¦§¥¨

:`xnbd zvxznïéà ,äéîøé éaø øîày s`y ,xacd `ed ok -ézL ¨©©¦¦§§¨¦§¥
,äöéák eåä àì ïúðéòøb àìa úBáúBkla`dúðéòøâå äqbä úáúBk ¨§Ÿ©§¦¨¨Ÿ¨§¥¨¤¤©©¨§©§¦¨¨

,äöéákî äøéúé éåä.ixtdn lecb dxnz ly oirxbdy meynøîà ¨¥§¥¨¦§¥¨¨©
àtt áø,dinxi iax ixacl riiql,éLðéà éøîàc eðééäwifgnd ilk ©¨¨©§§¨§¥¦§¥

éøîúc éa÷ éøzwifgdl leki ,mixnz ly miaw ipy -àa÷ ãç §¥©¥§©§¥©©¨
çéøñe àúééL÷con lecb oirxbdy ,ixd .xzei hrne mipirxb aw - §©§¨¨§¦©

.ixtd
:sqep uexiz,øîà àáøexn`y dníúä,dkeqa dpynd lr - ¨¨¨©¨¨

oi` ,dkeqa mlk`l jixv epi` zeazek izy lke`d oicd xwirny
xeriy ixdy ,dkeqa aiigd dviak xeriy mda oi`y meyn mrhd
`l` ,dcedi ax ixacn cnlpy itk dviakn lecb zeazek izy

éøét déì eåäc íeMî ,àîòè eðééä,zexit [mixnzd] mdy -éøéôe ©§©£¨¦§¨¥¥¥¥¥
,ax xeriy mdn lke` xy`k elit` zexite -eòa àìmlk`l Ÿ¨

a.äkeñ¨
éáéúéî.ef `ziixan `ax ixac lr daiyid ipa eywd -,éaø øîà ¥¦¥¨©©¦

eðéðôì eàéáä ,òenL ïa øæòìà éaø ìöà äøBz íéãîBì eðééäLk§¤¨¦§¦¨¥¤©¦¤§¨¨¤©©¥¦§¨¥
.äkeqì õeç éàøò úìéëà íeðìëàå ,íéáðòå íéðàz,eixacn rnyn §¥¦©£¨¦©£©§£¦©£©©¨

ïéà éàøò úìéëàla` ,dkeql ueg zxzen `id wx ,ok -úìéëà £¦©£©¦£¦©
,òá÷,[miapre mip`zk] zexita elit`àì.dkeql uegn dxzed ¤©Ÿ

:`xnbd zvxznàîéà,iax ixac z` yxtl xn`z jk -íeðìëà ¥¨£©§
zaygp zexit zlik` ik ,raw zlik`a miaprde mip`zd z`

éàøò úìéëàkzxzeneàîéà úéòaéà .äkeqì õeçdvxz m` - ©£¦©£©©¨¦¨¥¥¨
,jk iax ixac z` x`al lkezíeðìëàxnel ezpeeke ,[zexitd z`] £©§

a melk`yòá÷ úìéëà.llk dkeqa miaiig mpi`y itlåcereðìëà £¦©¤©§¨©§
útaeäééãäa éàøò úìéëàmr -zexitd,äkeqì õeçzlik`y itl ©£¦©£©©£©§©¨

.dkeqa zaiig dpi` ,zt lke`yk elit` ,i`xr
dkeq miperh mpi` zexity ,`ax ixacl di`x d`ian `xnbd

:raw zlik`a elit`déì òéiñî àîéìdxen`d `ziixad on ¥¨§©¥¥
xfril` iax zhiya(.fk dkeq)aiig zecerq dxyr rax`y xaeqd

,zekeqd bga lek`l mc`CëéôìíéìLä íàeizecerq z`éðéîa §¦¨¦¦§¦§¦¥
àöé àîébøzmixac md `nibxz ipiny dxeaq `xnbd .ezaeg ici ©§¦¨¨¨

zwiicn `id jkitl ,ztd z` ztll miieyrdéøét Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨¥¥
éðúéì ,äkeñ eòamilyd elit`y xzei lecb yecig `ziixaa ¨¨¦§¥

aúBøétjkitle ,llk dkeqa miaiig mpi` zexit i`cea `l` .`vi ¥
.zekeqd bga dcerq zaeg ici mda `vei epi`

:di`xd z` dgec `xnbdàîébøz éðéî éàî,`ziixad dhwpy ©¦¥©§¦¨
.úBøétixacn jtidl ,dkeqa miaiig zexity eprinyd ,daxc`e ¥

.`ax,àîéà úéòaéàåztll mi`ad mixac md `nibxz ipin ok` §¦¨¦¥¨
xaecny oeik ,zexit `ziixad dhwp `ly daiqde ,ztd z`
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eøîàL äqbä úáúBk,mixetkd meia dxeriyk lke`d z` aiigl ¤¤©©¨¤¨§
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:ezhiyl di`x `ian ciaf axïðúc(.a dvia),íéøîBà éànL úéa , ¦§©¥©©§¦
øBàN[dqird z` mivngnd mixny-]úéæëazifk ea yi m` - §¦§©¦

la` ,gqta ezian exral aiigõîç`l` exral aiig epi` ¨¥
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האשך בעאוד טפק

ezny in` cenr t sc ± iyily wxt`nei
ïéøåòéùä ìë.oilke`a oixen`d Ðáåúëä äðéùù.dil yxtn onwl Ðøáãì äéàøå

mein di`x yi ,oxeriya minkg epiy ornyna aezkd dpiyy itly izxn`y dnl Ð

.ernyna aezkd ea dpiyy iptn oxeriya minkg epiy ea s`y mixetkdäðåòú àì øùà
."lk`z xy`" aizk `le Ðäéàø éàîi`dn i`dc `nle` i`n ,di`x `iadl el dnl Ð?

epricedl dpyna mixetkd meia yxet dn

`lyn xzei `ed aezkd dpiyc meyn mrhdy

mzd eyxit?aezkd dpiyc opifg inp d`neha

.`xeriya minkg epiye ,ernynaíúäî éàÐ

d`neha aezkd dpiycnoi` :`pin` ded Ð

lkn" azkinl `ed digxe`c ,aezkd iepiy my

dwyn" iab aizkc ikid ik "lk`i xy` lke`d

"dzyi xy`,mixetkd mei ol rnyn `w Ð

minkg epiye ernyna aezkd dpiy i`ce mzdc

d`neha epiyy z` dzrn xen` .oxeriyaÐ

xy`"c ,`ed aezkd dpiyc `nrh meyn inp

.edl aiyg ernyn iepiy "lk`iäèéçù øñåçî
lke` e`l ea xvepy lke`d jezn `viyk Ð

`dc ,en` `le `ed `l ,d`neh oiprl ixwin

.dhigy ixqgnäòå÷ô ïá àîéà`vnpy Ð

(`,cr oileg) ol `niiwc ,dhgypy dnda jeza

.ezxdhn en` zhigyäòéø÷ ïåòèopzc Ð

.enc z` `ivene erxew :(my)éðëåé øáãser Ð

drahy :(a,fp) zexekaa opixn`ck ,`ed lecb

.opiqxb `l `aeh xhef .mikxk miyy ezvia

.`zxtivc `zeriak xni`e :opiqxb ikd `l`

'åëå øîà äéãéã åäáà éáøly ernyna yxit Ð

xfrl` iax ea yxit `ly ,xg` yexit `xwn

.eilr aiydl oi`e ,eaxäæä ïîæá áìç ìëåàä
'åëå.lif`e dl yxtn Ðïáø÷ éáééçîã àîéð éà

ïè÷ úéæëàzifkn zegt lke`d :xn`w ikde Ð

dpai `ny ,izlk` df xeriyk :aezki ,dfd onfa

ycgzze ,oic zia ycgzie ,einia ycwnd zia

onwle .ohw zifk lr oaxw aiigy exn`ie dkld

.dil iran oixeriya hrni ok m` :jixtàéðúäå
'åëådkld ycgne oic zia iz` ike :xnelk Ð

dkld dycgzpy mcew lk`c i`d aiign in?

inp i`c ,`ed ezricin ay e`l `pci`d `de

`ed algc rci ded`dc ,dil lik` ded Ð

dxez daiig `lc (`,hl zekxa) ol miw `zyd

.ipepia zifk `edy ,ixebi` zifk lr `l`øùà
äðéùòú àìrci eli`y rnyn Ð,dyr `l Ð

.my`e dyr dbbya la`éáééçî àìã àìà
ìåãâ úéæë àëéàã ãò ïáø÷:xn`w ikde Ð

,z`hg ipaiiegn aezki l` ipepia zifk lke`d

`ai `ny ,izlk` ipepia zifk :aezki `l`

oileg `ian `vnpe ,oaxwn epxhtie oic zia

.dxfrléáéúë áúëéî ïéùðåò :ïðéñøâ éëä
'åëå ïéùðåò ìù ïéøåòéù øîà÷ éëä àìà

yepr `ed eci lry oiyper ixeriy ÐÐ

.yepr `ed xeriy dfi`a ,ipiqn dynl dkld

õáòé.fpw oa l`ipzr `ed Ðäúùé äîë
.jixtw lld ziacn Ðàëéà :ïðéñøâ éëä

÷åçã åéîâåì àìîë åäééðéálld zial Ð

`lnk d`xie cg` cvl epwlqiy ick opira

einbel `lnk xfril` iaxle ,geixa einbel

.wegcïë íà'eke epwlqiy icka aiigin lld zialc Ðcr zkqna diipzile ,i`ny zia ilewn dl `iede ,ziriaxn xiva dil ded Ðzia ilew iab zei

.my zeiepy oleky ,i`ny
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ïéùðåò.iaizk azkin oixeriy :aezk did mixtqa la` .i"yx qxb ikd Ð iaizk azkin

lk (a,d) dkeqc `nw wxta xn`e "dxerye dhg ux`" opg iaxcn :yexit

:`cg ,dil opiqxb `lc enr oicde oiyper ly oixeriy :ipyne .xn`p oixeriyl dfd weqtd

azkin oiyper ly oixeriy :jl iywiz izk` mewn lknc oiyper ly oixeriy ipyn i`nc

`nw wxta ikd jixtc `zkec lka :cere .iaizk

`zlin lk iziin (`,c) oiaexirce (my) dkeqc

`l i`n` :cere .dl iziin `l `kde opg iaxc

.`nlra `zknq` `xw :mzd ipynck `kd ipyn

`l` !iaizk azkin oiyper :inp jextil :cere

la` ,iaizk azkin oiyper :jixt ikdc dpin rny

.mzd opipyc `iepiy` jinqc ,jixt `l `xeriyn

éëä"oelg" wxt xn`c `d Ð einbel `lnk inp

`ln mrh m` ,ycwnd (a,hr oiaexir)

epiax xne` .`vi `l Ð e`l m`e ,`vi Ð einbel

opirac ied mrhe ,einbel `lnk inp mzdc :mz

Ð xn`w ynn einbel `ln i`c .`zrc iaezi

iwen ik ,`kd gkenck ,ziriaxn ith ied ok m`

dil ded ok m` jixt f` Ð einbel `lnk dl

`ln xn`wc ,`xwirn la` ,i`ny zia ilewn

ilek opira ikid ok m` Ð dil `iyw `lÐ einbel

(a,gw migqt) "migqt iaxr" wxta xn`de ?i`d

yeciw ly qeke ,ziriaxa oxeriy zeqek rax`c

oeik ?yeciw ici witp ikid ok m`e ,mdn cg`

jzrc `wlq i` :cere !einbel `ln dnirh irac

,`zrc iaeziin ith ded ok m` Ð einbel `ln

exriy i`n`e ,einbel `lnk ied `zrc iaeziic

`lnka ied i` `nlya ?dicica cge cg lka

opaxl edl miw :jenqa ipynck ,`gip Ð einbel

jln ber `aeh mlerd lk ,`zrc `azin ikdac

.`zxet oyad

åøòéùådywd Ð zlebpxz zvia ef minkg

oiaexir) "oelg" wxtac :mz epiax

dpeny aexirc xkkc zecerq izyc opixn` (a,t

"oitzzyn cvik" wxtae ,oiied zexbexb dxyr

xkkl zeci izy :xne` oerny iax opz (a,at my)

yng mdy zecerq izy epiidc ,awl ylyn

.mivia dpeny `ed xkkdy .dvia yilye mivia

axkeopixn` `zkec lkac ,ol `niiw oerny i

dler oerny iaxle ,oilke` z`neh `nhl dviak

epi` Ð i`pz x`yl la` .dviakl xeriyd

`nhl divg ivg ivg i`w i`pz edlek`e .ok

wlgzyke ,mzd `ibeq gkenck ,oilke` z`neh

dfc ,yilye mivia yngl zexbexb dxyr dpeny

yly dvia lkl `vnz Ð zecerq izy dfe

yngac ,zxbexb ly zipiny ylye zexbexb

,mivia yily xyr dyy yi dvia yilye mivia

,zipinye zg` zxbexb dvia yily lkl dlere
zxbexbe
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc `nei(ipy meil)

ïéøeòéMä ìk,milkF`A mixen`d dxezd ipic lyïlekoxeriy ¨©¦¦§¨¦¨
ïéìëBà úàîehî õeç ,úéæëamda xn`p `ly ,e`nhpy milke` - ¦§©¦¦§©¨¦

iptn ,dviak xeriya `l` d`neh oicïòîLîa áeúkä äpéML- ¤¦¨©¨§©§¨¨
,[oldl `xnbd x`azy itk] oeyl iepiya dxeza mpic xn`py

åoklïøeòéLa íéîëç epéL.dviaka mxeriy `l` zifka ic `ly §¦£¨¦§¦¨
øácì äéàøe`ed ,xeriyd iepiy lr dxen oeyld iepiyyíBé §¨¨©¨¨

,íéøetkäz` minkg epiye ,oeyl iepiya xn`p exeqi` s`y ©¦¦
.zazekk lk`yk `l` zxk aiig epi`y ,exeriy

:`ziixad z` zx`an `xnbdòîLîa áeúkä äpéL' éàî,'B,xnelk ©¦¨©¨§©§¨
x`yn mixetkd meia dlik` xeqi` aezkd dpiyy ep`vn okid

.dlik` ixeqi`'îxW`'äpòú àl(hk bk `xwie)xn`py jkn - ¦£¤Ÿ§ª¤
.'lk`z xy`' dlik` oeyla `le ,iepir oeyla xeqi`déàîezpeek ©

y xn`yk iax.'déøeòéLa íéîëç epéL'exeriy z` erawy ,epiid ¦£¨¦§¦¥
úáúBkk.zifk `le,'íéøetkä íBé øácì äéàø' éàîecvik ,xnelk ©¤¤©§¨¨©¨¨©¦¦

epiyy mrhdy ,milke` z`nehl mixetkd mein `pzd giken
`l `lde .ernyna aezkd dpiyy meyn `ed exeriya minkg
minkg epiyy mrhdy mixetkd mei oiprl yxetna x`azp
dpiy mby x`azp wxe ,dxezd dzpiyy 'zngn' `ed xeriyd
itke oilke` z`neha s` x`azp df xace ,minkg epiy mbe aezkd

:`xnbd zx`an .jenqa `xnbd d`ianyíúäî éàccvn m` - §¦¦¨¨
xn`e jix`dy ,milke` z`neha aezkd dpiyy(cl `i `xwie)lMn'¦¨

,'lk`i xW` lk`dàðéîà äåä,iepiy o`k oi`y xne` iziid - ¨Ÿ¤£¤¥¨¥£¨£¦¨
`l`àeä àø÷c àçøBàxn`py itke ,ok aezkl aezkd zelibx - §¨¦§¨

`pzd `iad jkitl .'dzWi xW` dwWn lke' miwyn z`neha my§¨©§¤£¤¦¨¤
epiye ernynn aezkd dpiy i`ce myy ,mixetkd mein di`x
mrhd milke` z`neha s`y xazqn ok m` ,exeriy z` minkg

minkg epiyyaezkd oeyl iepiyy exaqy iptn `ed dxeriya
.`ed zernyn iepiy ok`

:`xnbd zxxanïéìëBà úàîeèa dxeriyy,ïìðî ,äöéák,xnelk §©¨¦§¥¨§¨¨
:`xnbd zx`an .iax xn`y itk aezkd iepiyn z`f micnl cvik
øLà ìëàä ìkî' àø÷ øîàc ,øæòìà éaø øîà ,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¤§¨¨§¨©§¨¦¨¨Ÿ¤£¤

,'ìëàéa mixryny dxen 'lk`i xy`' oeyld ltkàaä ìëBà ¥¨¥¤©¨
[`veid-]ìëBà úîçî.lk`p `ed mby xac jezn -úöéa äæ ,äæéàå ¥£©¤§¥¤¤¥©
,úìBâðøz.dviaka mixryn jkitl ,zlk`p zlebpxzd s`y ©§§¤

:`xnbd dywnàîéàåmilke` z`neh xeriyy xn`p `nye - §¥¨
ka `ed,éãb.milk`p en`e `edy ,lke`d on `ad lke` `ed s`y §¦

,lke` aygp epi` ,en` irnn icbd `viy drya :`xnbd zvxzn
`edy oeikäèéçL øqeçîàîéàå :àøîâä äù÷î .`ed xeriydy §©§¦¨§¥¨

aäòe÷t ïalr dlik`a xzipe dhegy dnda irna `vnpd cle - ¤§¨
.lke` zngn `ad lke` aygp ezcila ciny ,en` zhigy ici
`ed ixdy ,cin dlik`l ie`x epi` drewt oa mb :`xnbd zvxzn

äòéø÷ ïeòèxeq`y enc z` `ivedl ick eteb z` rexwl jixv - ¨§¦¨
.dlik`a

zl`ey ,dviaka `ed milke` z`neh xeriyy x`azdy xg`l
:`xnbdàîéàåk xeriyl dpeekdyéðëBé øa úöéaser ly eny - §¥¨¥©©¨¦

`ed llk :`xnbd daiyn .zlebpxz zvian dlecb ezviay lecb
m` ,lecb xeriye ohw xeriy weqtd zernyna yiy mewn lka

zñôzd xeriyd z`,zñôz àì äaeøîdxezd zpeeky okzi ik ¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨
m` j` .ohwd xeriylzñôzd xeriyd z`,zñôz ,èòeîxg`n ¨©§¨¨¨©§¨

ohwd xeriyd ixd ,lecbd xeriyl dxezd zpeek m` elit`e
dviak `le dphwd zlebpxz zviak xryl yi ,jkitl .llka
dcind z` qetzl yi ok` m` :`xnbd zl`ey .dpnn dlecbd

,zhrendàîéàål dxezd zpeekyàzøBtéöc àúòéaxetiv zvia - §¥¨¥¨¨§¦§¨
àáeè øèeæclr `iyewa zx`yp `xnbde .xzeia dphw `idy - §¨¨

.xfrl` iax mya eda` iax ixac
oi` jk lry ,xfrl` iax yxcy weqtd zernyna xg` yexit

:zeywdldéãéc eäaà éaø[eax mya `l ,envra-],øîàltk ©¦©¨¦¥¨©
oeyld'ìëàé øLà ìëàä ìkî'a mixryny epcnlnìëBàlecbd ¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥¤
xzeiaäzàLl lekiíéîëç eøòéLå ,úçà úáa BìëBàyúéa ïéà ¤©¨§§©©©§¦££¨¦¥¥

äòéìaäz` rlea eay miirnl dtd oia mc`d seba mewn-] ©§¦¨
[elk`núìBâðøz úöéaî øúBé ÷éæçîzviaa mixryn jkitle ©£¦¥¦¥©©§§¤

.zlebpxz
:oipra xn`n `xnbd d`ian ,dlik` ixeqi` xeriya oeicd ab`

áìç ìëBàä ,øæòìà éaø øîàbbeya,äfä ïîfa`iadl leki epi`y ¨©©¦¤§¨¨¨¥¥¤©§©©¤
,oaxwéøöBì áBzëiL Cd z` eqwptaøeòéLk`y,lànLzia dpai ¨¦¤¦§¦¤¨

e einia ycwndøçà ïéc úéa àáédkld ycgieïéøeòéLa äaøéå- ¨Ÿ¥¦©¥§©§¤§¦¦
xeriy z` aezkl mc` jixv jkitl .laewnd xeriyd lr siqeie

.oaxw `iadl eilr m` rciy ick ,lk`y algd
:`xnbd zxxanéàîdpeekdéáéiçîc àîéð éà .'ïéøeòéLa äaøé'zia ©©§¤§¦¦¦¥¨¦§©§¥

xg`d oicïaø÷elit`,ïè÷ úéækàzifka xryl laewny itk `le ¨§¨©§©¦¨¨
,ipepiaaiigzi oaxw aiig epi` meiky ohw zifk lk`y s`y `vnpe

.dkldd ycgzzy xg`l oaxwàéðúäådfka oaxw aiig epi`y §¨©§¨
z`hg oaxw aeiga xen`d weqtdn oky ,ote`(ak c `xwie)xW`'£¤

eidl` 'd zFvn lMn zg` dUre `hgi `iUp,äðéNòú àì øLà ¨¦¤¡¨§¨¨©©¦¨¦§¡Ÿ¨£¤Ÿ¥¨¤¨
,'íLàå ,äââLawxy ewiicBúòéãéî áMädid rci eli`y xnelk - ¦§¨¨§¨¥©¨¦¦¨

,dbbya `l` dyr `le ,rpnpe ay,BúââL ìò ïaø÷ àéáîin la` ¥¦¨§¨©¦§¨
yBúòéãéî áL àì,rpnp did `l rcei did elit`y -àéáî ïéà Ÿ¨¦¦¨¥¥¦

.BúââL ìò ïaø÷aiig ohw zifk lry oic zia eycgi m` mb ,o`k s` ¨§¨©¦§¨
,'ezricin ay' epi` ixdy ,ok iptl lk`y dn lr aiig epi` ,oaxw

e xg`n elke` did alg dfy rci elit`y.xeriy ea oi`y xaq
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xehte?ith diidy ira lecb exeriyc oeik `de

.dil ixhtc `lew `zyde ,ezlik` sexivl

éëäî éôèáokin xzei ddy m` Ð`l Ð

zrcd aeyiia mixetikd meie ,dizrc `aziin

`xwie) "dperz `l xy`" aizkc ,`zlin `ilz

.(bkñøô éöçdiebd z` leqtl exeriyy Ð

qxt ivg oi`nh oilke` lke`leteb lqtp Ð

,`ed lecb xeriy qxt ivge .dnexza lek`ln

oiaexira opixn`ck ,zewgey mivia izyk

(`,bt)icka etexiv ziidy opieyn dia s`e Ð

`ed dax `xeriyc oeik ,`l eze qxt zlik`

.sxhvil ikdn ithaåàìã äéåâ úàîåèì çðä
àúééøåàã.da opax eliw`e Ðíäá åàîèú àìå

"mkizeytp z` evwyz l`" aizk dlik` iab Ð

`id ef `l "mda e`nhz `le" dlik` epiidc

oixdfen l`xyi oi` ixdy ,d`neh zxdf`

`xwie) 'ebe "mipdkd l` xen`" aizkc ,`nhiln

(`kl`xyi oi`e ,oixdfen mipdk Ð,oixdfen

"ma mznhpe" aizke ,ozlik` zxdf` `l`Ð

.e`nhz ozlik` ici lry rnynúàîåèì ïàëî
äéåâ.`ziixe`c oi`nh oilke` ici lr Ðïðáøãî

xac jl oi`y ,`z` d`nehl e`l `xwc Ð

ser zlap `l` dlik` ici lr mc` `nhn

.xedhàîìòá àúëîñà àìà`xw xwire Ð

:(`,hl lirl) "dpennd mdl xn`" wxta opiyxc

hrn envr `nhn mc`.daxd eze` oi`nhn Ð

àçìéîå àöîåà.dilry Ðàìëåà éøåùëàÐ

lke`d z` wznl `ad dwyn.`ed `lke` Ð

äñâ äìéëàlr mixetkd mei ilil lk`y Ð

lke ,da wiqtdy dcerqn ray didy ,rayd

dkiygyn lk`y dn,dzid dqb dlik` Ð

.d`pdl `lye÷éæîì èøôlhan epi`y dfl Ð

`ed wifn `l` ,ef dlik` ici lr iepir mey epnn

.envr z`e oilke`d z`äîåøú ìëàù øæÐ

ynege oxw inelyz aezkd eaiigy ,bbeyaÐ

.rayd lr dlk` m` xeht÷éæîì èøôz` Ð

.dnexzd
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ok m`e .lirl opiyxtck (`,`v zay) "ripvnd" wxt yixa gkenck ,zifkn dlecb zxbexbe

drilad zia oi`c ,zg` dlik` lke` yi iab (a,ci) "el exn`" wxt zezixka opixn` ikid

dviakc `da oerny iaxk ol `niiwc idpc :wgvi epiax xne`e !mizif ipyn xzei wifgn

e` xi`n iaxk e` `l` ,dizeek ol `niiw `l aexirc zecerq izya oilke` z`neh `nhl

iaxk `axe sqei axc ,mzd gkenck dcedi iaxk

`nhl dviakc ecen inp edpi`e ,iniiw xi`n

` z`nehrbepnd zial divgc oerny iaxk oilke

z`nehl divg ivg ivge dieb leqtl divg ivge

`l` i`w dcedi iaxe xi`n iax` e`l Ð milke`

xeriy exikfdy ,i`w opgei iax`e oerny iax`

`xnba `ziixaa mzd ipzw `dc ,rcz .xkkd

,`rniw xqg mivia izy Ð qxt ivg xeriy dnk

iaxc dizhiya i`wc dpin rny .dcedi iax ixac

izya diebd leqtl divg ivg xn`wc oerny

:epeyl dfe ,xg` oipra uxiz mz epiaxe .mivia

zekrnpe ,`kd xn`w oipirxb `la zexbexbc

.drilad ziaa oniydl migepe ith zeqxcpe

opi`e oilebre od oiywe ,oipirxb mda yi mizife

mizif ipy xeriy ied jkle ,drilad ziaa oiwacp

oigepe oikxc :cere .zexbexb yly xeriyk oiyw

'exbexbe zifkn `ticr dqbd zazeke .lek`l

:wgvi epiaxl `xidp `le .('eke) dviakn `xivae

.eqxcpy mip`z mdy ,oirxb oda oi` zexbexbc

drilad zia oi`c ,inp (`,ci) zezixkc `idde

jiiy `lc ,ixii` xyaa Ð mizif ipyn xzei wifgn

.oilebre dywe oirxb dia

éöçåepiaxl dniz Ð qxt zlik` icka qxt

(`,ci) zayc `nw wxta :xy` xa wgvi

lik`c oipnifc meyn dieeb leqtc `nrh yxtn

dinetl dnexzc dwyn icye ,oi`nh oilke`

oeik ,diteb lqtil dviaka ,ok m`e .edl `nhne

:uxize !oilke` z`neh `nhl xeriy oda zi`c

dnexz dwyn icy `nlic meyn ixfbc oeik

zlik`n xivaac opaxl edl miwe ,dinetl

envra `ede .zezyl `nv mc` oi` mivia izy

epi` i`n` oi`nh oiwyn dzey :eixacl dywd

iycw" wxt `zi`ck ?ziriax dzyiy cr `nh

`nhn dwyn `d ,(a,fi) dlirn zkqna "gafn

migqtc `nw wxta gkenck ,edyna mixg`

,edin !(`,ap) "mixac el`" wxt zekxaae (`,ci)

`l `ziixe`cnc yxity mz epiax yexitl

xefbc `ed opaxcne ,ziriaxa `l` e`nhn

oiwyna `l` xefbl evx `lc ,`gip Ð edyna

izyc :yxit mz epiaxe .`ziixe`cn enhnc

lqtpc mivia izya xfb `xwirnc ,eed zexifb

oke .rbil xzen la` ,dnexza lek`ln diteb

yxtnc `nrh e`le ,dieb leqtc `pyil rnyn

enk ,`pixg` mrhn `l` (`,ci) zayc `nw wxt

lek`l xzen oi`nh oilke` lke`dc oeik ,ixn`c

,sebd jeza iccd icda irbpc ab lr s` ,dnexza

,uega il dn eteba irbpc il dn xninl iz`e

miipiyd oia zvw x`yi `ly xyt` i`y ,dviak eirnl qpkp oi` dviak lik` ikc meyn :xnel yie ?xefbl dviaka ok m` :xn`z m`e .oi`nh milke`l dnexz ribdl ixyinl iz`e

:mivia izyl `nrh yxtl ,eixac lr siqed wgvi epiaxe .miipiyde miikipgd oia mix`yp opi`y ,ziriaxa ibq oiwyn la` .mivia izy` dnwe` Ð dviakn dizwit`c oeike ,miikipgde

mivia izyc dxifb `idde ,(`,bt oiaexir) "oitzzyn cvik" wxta rnynck ,dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,rbepnd ziac dcerq ,qxt xeriy ivg` dnwe` Ð dviakn dizwit`c oeik

xyr dpenya `l` xefb `l i`e ,dxezd on dieb leqtl okin Ð "ma mznhpe"n jixtc ,`ziixe`c `idc `kd jzrc `wlq dedc rcz .`aeh xac xyr dpeny mcew ,dzid zipencw dxifb

dpenyae ,dywnd ixacl xac xyr dpenyn edl xqg ok m` :cere .(`,el dxf dcear) "oicinrn oi`" wxta `zi`ck ,oxeqi` hyte ,lkl mireci xac xyr dpeny `de ?irh i`na Ð xac

.eteb lqtp dnexza rbil elit` mzdc `nrhne ,dviaka elit` 'eke oey`x lke` lke`d :ikd xza exfb xac xyr
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éøeLëà ìk :ïì òîLî à÷ ,àeä ä÷Lî :àîéúc eäî©§¥¨©§¤¨©§©¨¨©§¥

àìëeà¯:Lé÷ì Léø øîà .àeä àìëeàìëBàääìéëà §¨§¨¨©¥¨¦¨¥£¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc `nei(ipy meil)

ìéLzà ékdzyi dnk' dl`yd yxcnd ziaa dl`yp xy`k - ¦¦§¦
,lld ziae i`ny zia ixac `ziixaa exn`p dilry ,'aiig `die

ak wpr yi`,ìéLzà ïLaä Cìî âBò,ziriaxn xzei einbel `elny §¤¤©¨¨¦§¦
déì eåäceiabléànL úéa,ziriax ziizya miaiigny,àøîeçì §¨¥¥©©§§¨

.xzei ohw xeriya zxk eze` miaiigny itl
einbel `ln xeriyy ,uexiza ycgzdy dn lr dywn `xnbd

:mc`l mc`n dpzyné÷úîàðL éàî ,àøéæ éaø dì óxeqi`äìéëà ©§¦¨©¦¥¨©§¨£¦¨
mixetkd meiaãçå ãç ìëcdey mxeriy mc` ipa lky - §¨©§©

àðL éàîe ,úáúBëëaxeqi`äiúL`l` ,dey mxeriy oi`yìëc ¦§¤¤©§¨§¦¨§¨
ãçå ãçexeriyaeinbel `elndéì øîà :àøîâä úöøúî .déãéã ©§©§¦¥¨©¥

,éiaàmiaiigy dizye dlik` xeriyy itl `id weligd zaiq ©©¥
iable ,mc` ly ezrc ayiizzy icka `ed mixetkd meia mdilr

dlik`dézòc àáziî éëäác úáúBëëa ïðaøì eäì íé÷lk ly ¦§§©¨¨¦§¤¤¦§¨¦¦©§¨©§¥
eli`e ,mc`éëäî øéöajkn zegta -àáziî àìs` ly ezrc ¨¦¥¨¦Ÿ¦©§¨

la` .mc`,äiúLay minkg exriyaeinbel `elnàáziî déãéã ¦§¦¨§¦¥¦©§¨
dézòcla` ,mc` lyaeinbel `elndéøáçãepnn ohwdàáziî àì ©§¥§§©§¥Ÿ¦©§¨
.dézòc©§¥

lk ly ezrcy ,iia` ly evexiza x`aznd lr dywn `xnbd
:zazekk xeriy zlik`a zayiizn mc`é÷úîå ,àøéæ éaø dì óik ©§¦¨©¦¥¨§

ly mzrcy xnel okziìkiyp`Blek íìBòäzayiiznazlik` ¨¨¨§
å ,úáúBëëbwprd mïLaä Cìî âBòezrc zayiizn.úáúBëëa §¤¤§¤¤©¨¨¦§¤¤

éëäác ,ïðaøì eäì íé÷ ,éiaà déì øîà :àøîâä úöøúî,zazekka - ¨©¥©©¥¦§§©¨¨¦§¨¦
dézòc àáziîae ,mc` lk lydézòc àáziî àì éëäî øéöaly ¦©§¨©§¥¨¦¥¨¦Ÿ¦©§¨©§¥

.mc` s`eäéîy ,wpr mc`l mlerd x`y oia lcad yi ok`élek ¦¥
àîìòdf xeriya mzrc zayiiznàáeè,onf jxe`l -åeli`âBò ¨§¨¨§

ïLaä Cìî`l` zayiizn ezrc oi` wprdàzøet.hrn onfl - ¤¤©¨¨§¨
lky itl ,xaca welig oi` mixetkd meia dlik` oiprly `l`

.eilr aiig ,hrn elit` ,mc` ly ezrc ayiiny
meia dlik` xeriyy daiqdy ,iia` ixac lr ddnz `xnbd

:zrcd z` zayiin `idy meyn zazekka mixetkdé÷úîdì ó ©§¦¨
,àøéæ éaøzlik`y okzi ikeïîL øNamc` ly ezrc zayiin ©¦¥¨¨¨¨¥

axeriyå ,úáúBëkzlik` mbíéðôb éáìeìmilerd migxt-] §§¤¤§§¥§¨¦
,xeriy eze`a ezrc zayiin [c`n mikx mcera mitprd iy`xa

.úáúBëëa,miptb ialeln xzei riayne oifn ony xya i`cea ixd ¦§¤¤
zegta ic ony xyaa ,zazeka ezrc zayiizn miptb ialela m`e
milke`d lky rnyn dpyna eli`e ,ezrc z` ayiil ick jkn

:`xnbd daiyn .zazekka mxeriy,éiaà déì øîàjkeäì íé÷ ¨©¥©©¥¦§
éëäác ,ïðaøì,lk`n oin lkn ,zazekk ,dfk xeriya -àáziî §©¨¨¦§¨¦¦©§¨

,dézòceli`eéëäî øéöa,df xeriyn zegt -dézòc àáziî àì ©§¥¨¦¥¨¦Ÿ¦©§¨©§¥
.lk`n meyn llk,eäéîy ,milk`nd oia lcad yi ok`ïîL øNa ¦¨¨¨¥

ezrc ayiin zazek xeriya,àáeèeíéðôb éáìeìdnec xeriya ¨§¥§¨¦
ezrc miayiin.àzøetoeik ,oicd z` zepyl ick jka oi` la` §¨

meia dilr aiig ,edylk zrc aeyi da yiy dlik` lky
.mixetkd

:mixetkd meia zaiignd dlik` xeriy lr ztqep `iyewé÷úîó ©§¦
,àáø dìmzlik` xeriyy mixeqi`d lka epicia laewn ixd ¨¨¨

a,úéækipy oi` ,sqep zif ivg lk` okn xg`le zif ivg lk` m`y §©¦
xeriyd lk z` lk`iy cr mitxhvn mi`vgdañøt úìéëà éãë ¦§¥£¦©§¨

dteql dlik`d zligz oia ddy m` la` .xkk ivg zlik` onf -
,ok m` .xehte ztxhvn dpi` ,df xeriyn xzeiåikmeiay okzi §

ka ezlik` xeriyy mixetkd,úáúBëxzei lecb xeriy `edy ¤¤
ok mb `ed ezlik` sexiv ,zifkn,ñøt úìéëà éãëaxzei ddy m`e ¦§¥£¦©§¨

jixv ,zifkn lecb exeriyy oeik ixde .xehte ztxhvn dpi` jkn

.eze` mixhete eilr miliwn recne ,ezlik`a xzei zedyl
:`xnbd zvxzn,éiaà déì øîàepi` mixetkd meiay daiqd ixd ¨©¥©©¥

ef dlik`y meyn `id ,zazekk ,lecb xeriy lr `l` aiig
e ,iepir llkn eze` d`ivene lke`d zrc z` zayiineäì íé÷¦§

éëäác ,ïðaøì,qxt zlik` icka zazekk lke` m` -àáziî §©¨¨¦§¨¦¦©§¨
,dézòczazekk lke` m` la`éëäî éôèa,xzei ax onfa -àì ©§¥¦§¥¥¨¦Ÿ

.dézòc àáziîepi` ,zazekka exeriyy mixetkd meia mb ,okl ¦©§¨©§¥
.iepir llkn `vie qxt zlik` icka lk` m` `l` aiig

:mixeriy zeklda ztqep `iyewé÷úî,àáø dì óepxn` ixd ©§¦¨¨¨
mxeriyy mixeqi`y[úéfëa] (úáúåëá)m` `l` mitxhvn mpi` §©©¦

mlk` ok,ñøt úìéëà éãëaxeqi` mby okzi ok m` cvike ¦§¥£¦©§¨
exeriyy,ñøt éöç`l` sxhvn epi`,ñøt úìéëà éãëaivg ixd £¦§¨¦§¥£¦©§¨

elk` m` s`y xnel ie`xd one ,zifkn xzei lecb xeriy `ed qxt
:`xnbd zvxzn .sxhvi xzei ax onfaçpä ,àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨©©

äiååb úàîeèìmi`nhny mi`nh milke` lke`dn dywz l` - §§©§¦¨
s`e ,qxt zlik` icka mlk` m` wx mc` ly [eteb-] ezieeb z`

oeik ,lecb xeriy lk`y it lrcef d`nehàéä àúééøBàc åàìokle §¨§¨§¨¦
.minkg da eliwd

:`xnbd dywnéëä àtt áø øîà éîe`l` dpi` dieeb z`nehy - ¦¨©©¨¨¨¦
,opaxcnáéúëäåzexeq` zelk`n oipra`xwie)(bn `ieànhú àìå' §¨§¦§Ÿ¦©§

'ía íúîèðå íäa.e`nhiz mzlik` ici lr ik ,mdn elk`z l` - ¨¤§¦§¥¤¨
ïàkî ,àtt áø øîàåepcnläiååb úàîehLici lr sebd z`neh - §¨©©¨¨¦¨¤§©§¦¨

n `id `nh lke` zlik`:àøîâä úöøúî .àúééøBàcz`neh ok` §¨§¨
`l` dpi` dieebàø÷e ,ïðaøcî`tt ax hwpyàîìòa àzëîñà ¦§©¨¨§¨©§©§¨§¨§¨

`ed.
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קני
ezny ina cenr t sc ± iyily wxt`nei

ìéùúéà éëaiig `die dzyi dnk lirlc jd ,`yxcn iaa Ð,oyad jln ber oiprl Ð

.ziriaxa iaiignc ,`xnegl i`ny zia edl eede ,liyzi` miwprk mc` oiprl :xnelk

ñøô úìéëà éãëá úéæë,zifka oxeriyy oixeqi` oze` lka (a,ai zezixk) ol miw Ð

qxt zlik` ickn xzei ezlik` xnbl xeriyd zlik` zligz oia ddy m`yoi` Ð

ziidy ick jeza xeriyd lk lk`iy cr sxhvn

z` ea exriyy xkk ivg zlik` `ide ,dcerq

divg :opzck ,zecerq izy oefn `edy ,aexird

`nhl eziidy aezkd dlzy ,rbepnd zial

.dlik` xeriya micbaúìéëà éãëá úáúåëë
ñøôezlik` xeriyy mixetkd mei :dinza Ð

icka ezlik` sexiv ,exeriy `ed s` zazekka

sxhvn oi` o`kn xzei ddy m`e ,qxt zlik`

xehte?ith diidy ira lecb exeriyc oeik `de

.dil ixhtc `lew `zyde ,ezlik` sexivl

éëäî éôèáokin xzei ddy m` Ð`l Ð

zrcd aeyiia mixetikd meie ,dizrc `aziin

`xwie) "dperz `l xy`" aizkc ,`zlin `ilz

.(bkñøô éöçdiebd z` leqtl exeriyy Ð

qxt ivg oi`nh oilke` lke`leteb lqtp Ð

,`ed lecb xeriy qxt ivge .dnexza lek`ln

oiaexira opixn`ck ,zewgey mivia izyk

(`,bt)icka etexiv ziidy opieyn dia s`e Ð

`ed dax `xeriyc oeik ,`l eze qxt zlik`

.sxhvil ikdn ithaåàìã äéåâ úàîåèì çðä
àúééøåàã.da opax eliw`e Ðíäá åàîèú àìå

"mkizeytp z` evwyz l`" aizk dlik` iab Ð

`id ef `l "mda e`nhz `le" dlik` epiidc

oixdfen l`xyi oi` ixdy ,d`neh zxdf`

`xwie) 'ebe "mipdkd l` xen`" aizkc ,`nhiln

(`kl`xyi oi`e ,oixdfen mipdk Ð,oixdfen

"ma mznhpe" aizke ,ozlik` zxdf` `l`Ð

.e`nhz ozlik` ici lry rnynúàîåèì ïàëî
äéåâ.`ziixe`c oi`nh oilke` ici lr Ðïðáøãî

xac jl oi`y ,`z` d`nehl e`l `xwc Ð

ser zlap `l` dlik` ici lr mc` `nhn

.xedhàîìòá àúëîñà àìà`xw xwire Ð

:(`,hl lirl) "dpennd mdl xn`" wxta opiyxc

hrn envr `nhn mc`.daxd eze` oi`nhn Ð

àçìéîå àöîåà.dilry Ðàìëåà éøåùëàÐ

lke`d z` wznl `ad dwyn.`ed `lke` Ð

äñâ äìéëàlr mixetkd mei ilil lk`y Ð

lke ,da wiqtdy dcerqn ray didy ,rayd

dkiygyn lk`y dn,dzid dqb dlik` Ð

.d`pdl `lye÷éæîì èøôlhan epi`y dfl Ð

`ed wifn `l` ,ef dlik` ici lr iepir mey epnn

.envr z`e oilke`d z`äîåøú ìëàù øæÐ

ynege oxw inelyz aezkd eaiigy ,bbeyaÐ

.rayd lr dlk` m` xeht÷éæîì èøôz` Ð

.dnexzd
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ok m`e .lirl opiyxtck (`,`v zay) "ripvnd" wxt yixa gkenck ,zifkn dlecb zxbexbe

drilad zia oi`c ,zg` dlik` lke` yi iab (a,ci) "el exn`" wxt zezixka opixn` ikid

dviakc `da oerny iaxk ol `niiwc idpc :wgvi epiax xne`e !mizif ipyn xzei wifgn

e` xi`n iaxk e` `l` ,dizeek ol `niiw `l aexirc zecerq izya oilke` z`neh `nhl

iaxk `axe sqei axc ,mzd gkenck dcedi iaxk

`nhl dviakc ecen inp edpi`e ,iniiw xi`n

` z`nehrbepnd zial divgc oerny iaxk oilke

z`nehl divg ivg ivge dieb leqtl divg ivge

`l` i`w dcedi iaxe xi`n iax` e`l Ð milke`

xeriy exikfdy ,i`w opgei iax`e oerny iax`

`xnba `ziixaa mzd ipzw `dc ,rcz .xkkd

,`rniw xqg mivia izy Ð qxt ivg xeriy dnk

iaxc dizhiya i`wc dpin rny .dcedi iax ixac

izya diebd leqtl divg ivg xn`wc oerny

:epeyl dfe ,xg` oipra uxiz mz epiaxe .mivia

zekrnpe ,`kd xn`w oipirxb `la zexbexbc

.drilad ziaa oniydl migepe ith zeqxcpe

opi`e oilebre od oiywe ,oipirxb mda yi mizife

mizif ipy xeriy ied jkle ,drilad ziaa oiwacp

oigepe oikxc :cere .zexbexb yly xeriyk oiyw

'exbexbe zifkn `ticr dqbd zazeke .lek`l

:wgvi epiaxl `xidp `le .('eke) dviakn `xivae

.eqxcpy mip`z mdy ,oirxb oda oi` zexbexbc

drilad zia oi`c ,inp (`,ci) zezixkc `idde

jiiy `lc ,ixii` xyaa Ð mizif ipyn xzei wifgn

.oilebre dywe oirxb dia

éöçåepiaxl dniz Ð qxt zlik` icka qxt

(`,ci) zayc `nw wxta :xy` xa wgvi

lik`c oipnifc meyn dieeb leqtc `nrh yxtn

dinetl dnexzc dwyn icye ,oi`nh oilke`

oeik ,diteb lqtil dviaka ,ok m`e .edl `nhne

:uxize !oilke` z`neh `nhl xeriy oda zi`c

dnexz dwyn icy `nlic meyn ixfbc oeik

zlik`n xivaac opaxl edl miwe ,dinetl

envra `ede .zezyl `nv mc` oi` mivia izy

epi` i`n` oi`nh oiwyn dzey :eixacl dywd

iycw" wxt `zi`ck ?ziriax dzyiy cr `nh

`nhn dwyn `d ,(a,fi) dlirn zkqna "gafn

migqtc `nw wxta gkenck ,edyna mixg`

,edin !(`,ap) "mixac el`" wxt zekxaae (`,ci)

`l `ziixe`cnc yxity mz epiax yexitl

xefbc `ed opaxcne ,ziriaxa `l` e`nhn

oiwyna `l` xefbl evx `lc ,`gip Ð edyna

izyc :yxit mz epiaxe .`ziixe`cn enhnc

lqtpc mivia izya xfb `xwirnc ,eed zexifb

oke .rbil xzen la` ,dnexza lek`ln diteb

yxtnc `nrh e`le ,dieb leqtc `pyil rnyn

enk ,`pixg` mrhn `l` (`,ci) zayc `nw wxt

lek`l xzen oi`nh oilke` lke`dc oeik ,ixn`c

,sebd jeza iccd icda irbpc ab lr s` ,dnexza

,uega il dn eteba irbpc il dn xninl iz`e

miipiyd oia zvw x`yi `ly xyt` i`y ,dviak eirnl qpkp oi` dviak lik` ikc meyn :xnel yie ?xefbl dviaka ok m` :xn`z m`e .oi`nh milke`l dnexz ribdl ixyinl iz`e

:mivia izyl `nrh yxtl ,eixac lr siqed wgvi epiaxe .miipiyde miikipgd oia mix`yp opi`y ,ziriaxa ibq oiwyn la` .mivia izy` dnwe` Ð dviakn dizwit`c oeike ,miikipgde

mivia izyc dxifb `idde ,(`,bt oiaexir) "oitzzyn cvik" wxta rnynck ,dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,rbepnd ziac dcerq ,qxt xeriy ivg` dnwe` Ð dviakn dizwit`c oeik

xyr dpenya `l` xefb `l i`e ,dxezd on dieb leqtl okin Ð "ma mznhpe"n jixtc ,`ziixe`c `idc `kd jzrc `wlq dedc rcz .`aeh xac xyr dpeny mcew ,dzid zipencw dxifb

dpenyae ,dywnd ixacl xac xyr dpenyn edl xqg ok m` :cere .(`,el dxf dcear) "oicinrn oi`" wxta `zi`ck ,oxeqi` hyte ,lkl mireci xac xyr dpeny `de ?irh i`na Ð xac

.eteb lqtp dnexza rbil elit` mzdc `nrhne ,dviaka elit` 'eke oey`x lke` lke`d :ikd xza exfb xac xyr
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.déúòc àáúéî àì déøáçãa ,déúòc¯é÷úîdì ó ©£¥¦§©§¥¨¥§¨©£¥©§¦¨

êìî âBòå ,úáúBkëa Blek íìBòä ìëå :àøéæ éaø©¦¥¨§¨¨¨§©¤¤§¤¤§
ïðaøì eäì íé÷ :ééaà déì øîà ?úáúBkëa ïLaä©¨¨§©¤¤£©¥©©¥¦§§©¨©
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ìéLzà ékdzyi dnk' dl`yd yxcnd ziaa dl`yp xy`k - ¦¦§¦
,lld ziae i`ny zia ixac `ziixaa exn`p dilry ,'aiig `die

ak wpr yi`,ìéLzà ïLaä Cìî âBò,ziriaxn xzei einbel `elny §¤¤©¨¨¦§¦
déì eåäceiabléànL úéa,ziriax ziizya miaiigny,àøîeçì §¨¥¥©©§§¨

.xzei ohw xeriya zxk eze` miaiigny itl
einbel `ln xeriyy ,uexiza ycgzdy dn lr dywn `xnbd

:mc`l mc`n dpzyné÷úîàðL éàî ,àøéæ éaø dì óxeqi`äìéëà ©§¦¨©¦¥¨©§¨£¦¨
mixetkd meiaãçå ãç ìëcdey mxeriy mc` ipa lky - §¨©§©

àðL éàîe ,úáúBëëaxeqi`äiúL`l` ,dey mxeriy oi`yìëc ¦§¤¤©§¨§¦¨§¨
ãçå ãçexeriyaeinbel `elndéì øîà :àøîâä úöøúî .déãéã ©§©§¦¥¨©¥

,éiaàmiaiigy dizye dlik` xeriyy itl `id weligd zaiq ©©¥
iable ,mc` ly ezrc ayiizzy icka `ed mixetkd meia mdilr

dlik`dézòc àáziî éëäác úáúBëëa ïðaøì eäì íé÷lk ly ¦§§©¨¨¦§¤¤¦§¨¦¦©§¨©§¥
eli`e ,mc`éëäî øéöajkn zegta -àáziî àìs` ly ezrc ¨¦¥¨¦Ÿ¦©§¨

la` .mc`,äiúLay minkg exriyaeinbel `elnàáziî déãéã ¦§¦¨§¦¥¦©§¨
dézòcla` ,mc` lyaeinbel `elndéøáçãepnn ohwdàáziî àì ©§¥§§©§¥Ÿ¦©§¨
.dézòc©§¥

lk ly ezrcy ,iia` ly evexiza x`aznd lr dywn `xnbd
:zazekk xeriy zlik`a zayiizn mc`é÷úîå ,àøéæ éaø dì óik ©§¦¨©¦¥¨§

ly mzrcy xnel okziìkiyp`Blek íìBòäzayiiznazlik` ¨¨¨§
å ,úáúBëëbwprd mïLaä Cìî âBòezrc zayiizn.úáúBëëa §¤¤§¤¤©¨¨¦§¤¤

éëäác ,ïðaøì eäì íé÷ ,éiaà déì øîà :àøîâä úöøúî,zazekka - ¨©¥©©¥¦§§©¨¨¦§¨¦
dézòc àáziîae ,mc` lk lydézòc àáziî àì éëäî øéöaly ¦©§¨©§¥¨¦¥¨¦Ÿ¦©§¨©§¥

.mc` s`eäéîy ,wpr mc`l mlerd x`y oia lcad yi ok`élek ¦¥
àîìòdf xeriya mzrc zayiiznàáeè,onf jxe`l -åeli`âBò ¨§¨¨§

ïLaä Cìî`l` zayiizn ezrc oi` wprdàzøet.hrn onfl - ¤¤©¨¨§¨
lky itl ,xaca welig oi` mixetkd meia dlik` oiprly `l`

.eilr aiig ,hrn elit` ,mc` ly ezrc ayiiny
meia dlik` xeriyy daiqdy ,iia` ixac lr ddnz `xnbd

:zrcd z` zayiin `idy meyn zazekka mixetkdé÷úîdì ó ©§¦¨
,àøéæ éaøzlik`y okzi ikeïîL øNamc` ly ezrc zayiin ©¦¥¨¨¨¨¥

axeriyå ,úáúBëkzlik` mbíéðôb éáìeìmilerd migxt-] §§¤¤§§¥§¨¦
,xeriy eze`a ezrc zayiin [c`n mikx mcera mitprd iy`xa

.úáúBëëa,miptb ialeln xzei riayne oifn ony xya i`cea ixd ¦§¤¤
zegta ic ony xyaa ,zazeka ezrc zayiizn miptb ialela m`e
milke`d lky rnyn dpyna eli`e ,ezrc z` ayiil ick jkn

:`xnbd daiyn .zazekka mxeriy,éiaà déì øîàjkeäì íé÷ ¨©¥©©¥¦§
éëäác ,ïðaøì,lk`n oin lkn ,zazekk ,dfk xeriya -àáziî §©¨¨¦§¨¦¦©§¨

,dézòceli`eéëäî øéöa,df xeriyn zegt -dézòc àáziî àì ©§¥¨¦¥¨¦Ÿ¦©§¨©§¥
.lk`n meyn llk,eäéîy ,milk`nd oia lcad yi ok`ïîL øNa ¦¨¨¨¥

ezrc ayiin zazek xeriya,àáeèeíéðôb éáìeìdnec xeriya ¨§¥§¨¦
ezrc miayiin.àzøetoeik ,oicd z` zepyl ick jka oi` la` §¨

meia dilr aiig ,edylk zrc aeyi da yiy dlik` lky
.mixetkd

:mixetkd meia zaiignd dlik` xeriy lr ztqep `iyewé÷úîó ©§¦
,àáø dìmzlik` xeriyy mixeqi`d lka epicia laewn ixd ¨¨¨

a,úéækipy oi` ,sqep zif ivg lk` okn xg`le zif ivg lk` m`y §©¦
xeriyd lk z` lk`iy cr mitxhvn mi`vgdañøt úìéëà éãë ¦§¥£¦©§¨

dteql dlik`d zligz oia ddy m` la` .xkk ivg zlik` onf -
,ok m` .xehte ztxhvn dpi` ,df xeriyn xzeiåikmeiay okzi §

ka ezlik` xeriyy mixetkd,úáúBëxzei lecb xeriy `edy ¤¤
ok mb `ed ezlik` sexiv ,zifkn,ñøt úìéëà éãëaxzei ddy m`e ¦§¥£¦©§¨

jixv ,zifkn lecb exeriyy oeik ixde .xehte ztxhvn dpi` jkn

.eze` mixhete eilr miliwn recne ,ezlik`a xzei zedyl
:`xnbd zvxzn,éiaà déì øîàepi` mixetkd meiay daiqd ixd ¨©¥©©¥

ef dlik`y meyn `id ,zazekk ,lecb xeriy lr `l` aiig
e ,iepir llkn eze` d`ivene lke`d zrc z` zayiineäì íé÷¦§

éëäác ,ïðaøì,qxt zlik` icka zazekk lke` m` -àáziî §©¨¨¦§¨¦¦©§¨
,dézòczazekk lke` m` la`éëäî éôèa,xzei ax onfa -àì ©§¥¦§¥¥¨¦Ÿ

.dézòc àáziîepi` ,zazekka exeriyy mixetkd meia mb ,okl ¦©§¨©§¥
.iepir llkn `vie qxt zlik` icka lk` m` `l` aiig

:mixeriy zeklda ztqep `iyewé÷úî,àáø dì óepxn` ixd ©§¦¨¨¨
mxeriyy mixeqi`y[úéfëa] (úáúåëá)m` `l` mitxhvn mpi` §©©¦

mlk` ok,ñøt úìéëà éãëaxeqi` mby okzi ok m` cvike ¦§¥£¦©§¨
exeriyy,ñøt éöç`l` sxhvn epi`,ñøt úìéëà éãëaivg ixd £¦§¨¦§¥£¦©§¨

elk` m` s`y xnel ie`xd one ,zifkn xzei lecb xeriy `ed qxt
:`xnbd zvxzn .sxhvi xzei ax onfaçpä ,àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨©©

äiååb úàîeèìmi`nhny mi`nh milke` lke`dn dywz l` - §§©§¦¨
s`e ,qxt zlik` icka mlk` m` wx mc` ly [eteb-] ezieeb z`

oeik ,lecb xeriy lk`y it lrcef d`nehàéä àúééøBàc åàìokle §¨§¨§¨¦
.minkg da eliwd

:`xnbd dywnéëä àtt áø øîà éîe`l` dpi` dieeb z`nehy - ¦¨©©¨¨¨¦
,opaxcnáéúëäåzexeq` zelk`n oipra`xwie)(bn `ieànhú àìå' §¨§¦§Ÿ¦©§

'ía íúîèðå íäa.e`nhiz mzlik` ici lr ik ,mdn elk`z l` - ¨¤§¦§¥¤¨
ïàkî ,àtt áø øîàåepcnläiååb úàîehLici lr sebd z`neh - §¨©©¨¨¦¨¤§©§¦¨

n `id `nh lke` zlik`:àøîâä úöøúî .àúééøBàcz`neh ok` §¨§¨
`l` dpi` dieebàø÷e ,ïðaøcî`tt ax hwpyàîìòa àzëîñà ¦§©¨¨§¨©§©§¨§¨§¨

`ed.
:dpyna epipyïéìëBàä ìk.zazekkl oitxhvn,àtt áø øîà ¨¨¨¦¨©©¨¨

elit`àöîeà ìëàig xya -àçìéîe,eilry glne -óøèöî ¨©§¨¦§¨¦§¨¥
.zazek xeriyl glndc áb ìò óàåenvr ipta gln zlik`åàì §©©©§¨

,àéä äìéëàj`éLðéà éìëàc ïåék,gln mr ig xyaïéôøèöîdf £¦¨¦¥¨§¨§¥¦§¥¦§¨§¦
.df mr

:dwyne lk`n sexiv oipra sqep oicéab ìòL øéö ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦¤©©¥
÷øé,wxid on `veid dwyn -óøèöîwxilìxeriyíBéa úáúBëk ¨¨¦§¨¥§§¤¤§

,àèéLt :àøîâä äù÷î .íéøetkämr dlik`l ie`x `ed ixdy ©¦¦§¦¨
:`xnbd zvxzn .wxidàîéúc eäîxivy xnel xeaq `dz `ny - ©§¥¨

àeä ä÷Lî,wxid mr sxhvn epi`e ,lke` `leïì òîLî à÷`edy ©§¤¨©§©¨
y itl .sxhvnìkl `ad dwynàìëBà éøeLëàz` wznl - ¨©§¥§¨

k ,wxia xiv enk ,lke`dàeä àìëBà.oecip §¨
:mixetkd meia dlik` lr aeig oipra yiwl yix xn`y sqep oic

äqb äìéëà ìëBàä ,Lé÷ì Léø øîàaexn da dvw eytpy dlik` - ¨©¥¨¦¨¥£¦¨©¨
,eray,íéøetkä íBéamixetkd mei lil zligza lk`y oebke §©¦¦

,zwqtnd dcerqn ray did oiicryk,àîòè éàî .øeètmeyn ¨©©£¨
WtPd' mixetkd meiayáéúk 'äpòú àì øLà(hk bk `xwie)daiigy , ©¤¤£¤Ÿ§ª¤§¦

,dprzn epi`y in z` dxezdì èøtepnn lhan epi`y efk dlik` §¨§
wx `l` iepird z`÷éfî.envr z`e milk`nd z` ©¦

:dnexz lk`y xf oipra dnec oic,Lé÷ì Léø øîà ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨©¥¨¦
,äîeøz ìëàL øænege oxw odkl mlyl ezaiig dxezdym` ,y ¨¤¨©§¨

a dlk`.LîBçä úà ílLî Bðéàå ïøwä úà ílLî ,äqb äìéëà£¦¨©¨§©¥¤©¤¤§¥§©¥¤©¤
xn`p yneg inelyzay meyn(ci ak `xwie)Wi`e'ìëàé ékWcw §¦¦Ÿ©Ÿ¤

aiig `ed dlik` jxca wxy rnyne ,'eilr FziWng sqie ,dbbWA¦§¨¨§¨©£¦¦¨¨
,ynegì èøt`l` dnexzd z` lke` epi`y dqb dlik`÷éfî §¨§©¦

.ynegd on xeht `ed jkitl ,dze`
:ef oirn dyxcn cnlpd sqep oic,ïðçBé éaø øîà ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨©©¦¨¨

øæ̈

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



xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc `nei(iyily meil)

íéøBòN ññBkLmiig mixery lke` -,äîeøz ìLjxc ef oi`y ¤¥§¦¤§¨
,mzlik`.LîBçä úà ílLî Bðéàå ïøwä úà ílLîaeigay meyn §©¥¤©¤¤§¥§©¥¤©¤

xn`p yneg,÷éfîì èøt ,'ìëàé ék'daeyg dpi` mixery zqiqke ¦Ÿ©§¨§©¦
.wfid `l` dlik`

:mixf delk`y dnexza sqep oicøæ ,ïðçBé éaø øîà ,éáæéL áø øîà̈©©¦§¦¨©©¦¨¨¨
òìaL[dqirl `la]ïàé÷äå ,äîeøz ìL ïéôæL,minly odykåxg` ¤¨©§¦¦¤§¨¤¡¦¨§

jk.øçà ïìëàdílLî ,ïBLàøodkl,LîBçå ïø÷ (úà)mby itl £¨¨©¥¦§©¥¤¤¤¨¤
de .`id dlik` jxc drilaílLî ïéà ,éðL`le oxw `l odkl ¥¦¥§©¥

,dnexzd dllgzd xak oey`xd zlik`ay oeik ,ynegàlà¤¨
mlyníéöò éîcdwqdl mie`xd -ïBLàøìmrlay dfl -,ãáìa §¥¥¦¨¦¦§¨

.mdinelyza aiigzde m`pw mrlayk xaky oeik
:dpyna epipyïàî :àøîâä úìàåù .ïéôøèöî ïéà äúBMäå ìëBàä̈¥§©¤¥¦§¨§¦©

d `edàpz.mitxhvn mpi` dizye dlik`y xaeqd epizpyn ly ©¨
:`xnbd daiyn,àcñç áø øîàepizpynå ,äéeðL ú÷Bìçîadpi` ¨©©¦§¨§©£¤§¨§

k `l` lkd ixackàéä òùBäé éaømxeriy oi`y mixacy xaeqd ©¦§ª©¦
.mitxhvn mpi` deyïðúc(.fi dlirn),òùBäé éaø øîà ììkoica ¦§©§¨¨©©¦§ª©

,`nhl ie`xd xeriyl d`neh ipin ipy sexivL ìkonf mbBúàîeh ¨¤§¨
åmbBøeòéL,`nhl ie`xdäåL,xg` d`neh oinlóøèöîeil` §¦¨¤¦§¨¥

wx m` la` .`nhneBúàîeèdey,BøeòéL àìåwx e`BøeòéLdey §¨§Ÿ¦¦
,Búàîeè àìåm` oky lkeBúàîeè àìdeyBøeòéL àìå,deyïéà §Ÿ§¨Ÿ§¨§Ÿ¦¥

.ïéôøèöî¦§¨§¦
:`cqg ax lr zwlegd drcàîéz eléôà ,øîà ïîçð áøepizpyn ©©§¨¨©£¦¥¨

k,ïðaømewn lkníúä ïðaø éøîà à÷ àì ïàk ãòmxeriyy s`y ©¨¨©¨Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨
,mitxhvn dpey,äàîeè ïéðòì àlàoeikìáà .àéä ãç äàîeè íLc ¤¨§¦§©§¨§¥§¨©¦£¨

àëäeaeig ,mixetkd meia dzeye lke`a -àzòc éáezé íeMî ¨¨¦©¥©§¨
éàäå ,àeä,zvwn dzye zvwn lk`ydézòc àáziî àì,oiicr §©Ÿ¦©§¨©§¥

.mitxhvn mpi` jkitl
mincewd zexeca mi`xen` ewlgp xaky d`ian `xnbd

:ef zwelgnaäéeðL ú÷Bìçîa ,Lé÷ì Léø øîà ïëåepizpynéaøå §¥¨©¥¨¦§©£¤§¨§©¦
,'eë òùBäé éaø øîà ììk ïðúc ,àéä òùBäé.`cqg ax ixackeéaøå §ª©¦¦§©§¨¨©©¦§ª©§©¦

øîà ïðçBé,[ongp ax ixack]àîéz eléôàk epizpynïàk ãò ,ïðaø ¨¨¨©£¦¥¨©¨¨©¨
íúä ïðaø éøîà÷ àì,mitxhvn mipey mixeriyyïéðòì àlà Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨¤¨§¦§©

àëä ìáà ,äàîeèeaeig ,mixetkd meia -,àeä dézòc éáezé íeMî §¨£¨¨¨¦©¥©§¥
,dézòc àáziî à÷ àì éàäå.xehte §©Ÿ¨¦©§¨©§¥

äðùî
äúLå ìëàmixetkd meiaãçà íìòäarcep `ly ,zg` dbbya - ¨©§¨¨§¤§¥¤¨

,`hgy miizpia el,úçà úàhç àlà áéiç Bðéàdlik`y meyn ¥©¨¤¨©¨©©
m` la` .md cg` xeqi` dizyeäëàìî äNòå ìëà,cg` mlrda ¨©§¨¨§¨¨

,úBàhç (éðL) áéiç.micxtp mixeqi` mdy oeik ©¨§¥©¨
:sqep oicå ,äìéëàì ïéeàø ïðéàL ïéìëBà ìëàm` okïé÷Lî äúL ¨©¨¦¤¥¨§¦©£¦¨§¨¨©§¦

ì ïéeàø ïðéàLå ,äiúLm` okúLøéö ämibcd on `veid ahex -Bà ¤¥¨§¦¦§¦¨§¨¨¦
ñééøeî,mzezyl jxcd oi`y ,mibc oney -.øeèt §¨¨

àøîâ
äøäæà äøîàð àl äî éðtî ,Lé÷ì Léø øîà,e`l xeqi` -azevn ¨©¥¨¦¦§¥©Ÿ¤¤§¨©§¨¨§

éepéò.'mkizWtp z` EPrY' dyra `l` dpi`e ,mixetkd mei ly ¦§©¤©§Ÿ¥¤
øLôà àìc íeMîik .e`l oeyla dazkl,áBzëð éëéäm`áBzëð ¦§Ÿ¤§¨¥¦¦§¦§
,'ìëàé àì' àðîçøixdúéæëa 'äìéëà'epi` mixetkd meiae ,rnyn ©£¨¨ŸŸ©£¦¨¦§©¦

m`e .zrcd z` ayiind xeriy `edy ,zazekka `l` xeq`
,'äpeòú àì' àðîçø áBzëðef oeyl ixd,òîLî 'ìBëà íe÷'xnelk ¦§©£¨¨Ÿ§¤¡©§©

.lek`l devny rnyn did
:yiwl yix ixac lr ddinzé÷úî,àéòLBä áø dì ójk meyn m` ©§¦¨©©§¨

,'äpeòú àì ït øîMä' àðîçø áBzëðicil `eaz ot xnyd ,xnelk ¦§©£¨¨¦¨¤¤Ÿ§¤
ernyny ,dperz `l:`xnbd dgec .e`l xeqi`íàaezki,ïk ¦¥

éåàì eäì éLéôð'ot'e 'xnyd' zepeyl ixdy ,e`ld ixeqi` eaxi - §¦¥§¨¥
dzvx `ly meyn dxezd ok dazk `ly okzie ,md dyrz `l

.e`l ixeqi`a zeaxdl
:yiwl yix lr ztqep `iyewé÷úîáBzëð ,éiaà øa éaéa áø dì ó ©§¦¨©¦¦©©©¥¦§

'éepéò úåöîa øîMä' àðîçøieaix o`k oi`e ,e`l xeqi` ernyny ©£¨¨¦¨¤§¦§©¦
:`xnbd dgec .oie`líàxn`p did,ïke`l xeqi` o`k did `l ¦¥

lk ixdy ,llkc 'øîMä'xn`paåàìoecip ,dyrz `l zxdf`a - ¦¨¤§¨
k,åàìla`c 'øîMä'xn`paäNòzevnk oecp ,diyr xaca -,äNò ¨¦¨¤§£¥£¥

xnyd df ixde ,dprzzy xnyd eyexit 'iepir zevna xnyd'e
.dyrc

:ztqep `iyewé÷úî,éMà áø dì óoiicr'éepéòä ïî øeñz ìà' áBzëð ©§¦¨©©¦¦§©¨¦¨¦
dwiqn .xenb e`l `edy:`xnbdàéL÷yix ixac lr dyw ok` - ©§¨

.yiwl
j` ,iepira dxdf` yexita dxn`p `l mpn`y d`ian `xnbd

:dyxcn ok ecnl minkgàpúå`ziixaadì éúééîiepira dxdf` §©¨©§¦¨
àëäîiabl .[`ziixad ly `yixd z` `xnbd d`ian dligze] ¥¨¨

xn`p mixetikd mei(f hk xacna)äëàìî ìëå ,íëéúLôð úà íúépòå'§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤§¨§¨¨
ìBëé ,'eNòú àìy xnel iziidLeðò àäémb zxkäëàìî úôñBz ìò Ÿ©£¨§¥¨©¤¤§¨¨

.mei ceran dk`lnn wiqtdl ,ycewd lr legn siqed `l m` -
øîBì ãeîìzxg` mewna(l bk `xwie)ìk äNòz øLà Lôpä ìëå' ©§©§¨©¤¤£¤©£¤¨

äfä íBiä íöòa äëàìîmvra' oeyln cenll yie ,'ebe iYca`de §¨¨§¤¤©©¤§©£©§¦
wxy 'meidíBé ìL Bîevéò ìòmixetkdúøk Leðòea dyr m` ©¦¤¨¨¥

,dk`ln.äëàìî úôñBz ìò úøk Leðò Bðéàåoiicry `l`ìBëé §¥¨¨¥©¤¤§¨¨¨
mpn`y ,xnel iziidìáà ,äëàìî úôñBz ìò úøk Leðò àäé àìŸ§¥¨¨¥©¤¤§¨¨£¨

éepéò úôñBz ìò úøk Leðò àäéycewd lr legn siqed `l m` - §¥¨¨¥©¤¤¦
.zeprzdløîBì ãeîìz(hk bk my)äpòú àì øLà Lôpä ìë ék' ©§©¦¨©¤¤£¤Ÿ§ª¤

,'äúøëðå äfä íBiä íöòay epcnlúøk Leðò íBé ìL Bîevéò ìòm` §¤¤©©¤§¦§§¨©¦¤¨¨¥
,dprzd `l.éepéò úôñBz ìò úøk Leðò Bðéàå§¥¨¨¥©¤¤¦

:zxxane `ziixad dkiynnìBëéztqez onfa dk`ln dyerdy ¨
øäæeî àäé ìáà ,LðBò ììëa àäé àìe`la.äëàìî úôñBz ìò Ÿ§¥¦§¨¤£¨§¥§¨©¤¤§¨¨

øîBì ãeîìz(gk bk my),'äfä íBiä íöòa eNòú àì äëàìî ìëå' ©§©§¨§¨¨Ÿ©£§¤¤©©¤
y epcnløäæeî àeä íBé ìL Bîevéò ìò,dk`ln zeyrl `lyBðéàå ©¦¤§¨§¥

,äëàìî úôñBz ìò øäæeîzxxan .`id dyr zevn `l` §¨©¤¤§¨¨
:`ziixadìBëéok`yäëàìî úôñBz ìò øäæeî àäé àìitk ¨Ÿ§¥§¨©¤¤§¨¨

,weqtdn rnynyøäæeî àäé ìáàe`laäáéùî .éepéò úôñBz ìò £¨§¥§¨©¤¤¦
àeä ïéãå :àúééøáälwa cenll yi iepir ztqez lr xdfen epi`y - §¦

,xnegeäëàìn äîe,dxeng `idyúâäBpLmb dxeqi`úBúaLa ©§¨¨¤¤¤§©¨
äéìò øäæeî Bðéà ,íéáBè íéîéå,mixetkd mei ztqezaéepéò`edy §¨¦¦¥§¨¨¤¨¦

,dpnn lwàäé àlL ïéc Bðéà ,íéáBè íéîéå úBúaLa âäBð BðéàL¤¥¥§©¨§¨¦¦¥¦¤Ÿ§¥
.åéìò øäæeî§¨¨¨

yiy dyxcn x`ean my ,`ziixad seq z` `xnbd d`ian zrk
o`k cr :`ziixad zxxan .mixetkd meia iepir lr e`l xeqi`

,'ztqez' lr e`l xeqi` oi`y x`azdäøäæà ìáà[e`l-]éepéòì £¨©§¨¨§¦
íBé ìLmixetkd:àúééøáä úøàáî .ïéépî eðãîì àì ,Bîöòdf xac ¤©§Ÿ¨©§¦©¦

zeywdl yi oky ,dey dxifba cnlpøîàé àìaezkda LðBòdyer ŸŸ©¤§
äëàìî,mixetkd meiaøîâcxnege lwa eyper cenll yiy - §¨¨§¨©
éepéòî.zxk ea yiyéepéò äîe,lw `edyíéîéå úBúaLa âäBð BðéàL ¥¦¨¦¤¥¥§©¨§¨¦

Leðò ,íéáBèeilrúøk,mixetikd meiaäëàìî,dxengdúâäBpL ¦¨¨¥§¨¨¤¤¤
.ïkL ìk àì ,íéáBè íéîéå úBúaLaeänìok`øîàð,dk`lna yper §©¨§¨¦¦Ÿ¨¤¥¨¨¤¡©

jgxk lr `l`äðôeîick `l` xn`p `le ,`ed xzein -Léwäì §¤§©¦
epnî ïeãìåa.äåL äøæby itlLðBò øîàðzxkLðBò øîàðå ,éepéòa §¨¦¤§¥¨¨¨¤¡©¤§¦§¤¡©¤

zxkLðò àì äëàìn äî ,äëàìîaaezkdøéäæä ïk íà àlà ¦§¨¨©§¨¨Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦
xn`py ,e`la dligz(f hk xacna),'EUrz `l dk`ln lM'éepéò óà ¨§¨¨Ÿ©£©¦

,øéäæä ïk íà àlà Lðò àìeli`k df ixd ,yper da yxetny oeike Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦
.dxdf` da azkp

:`xnbd dywnCøôéîì àkéàyper] xen`d 'xnege lw'd z` ¦¨§¦§©
oky ,['iepir'a ypern 'dk`ln'aéepéòl äîdpi`y `xneg ea yiy ©§¦

,dk`lnaBììkî øzeä àlLote` lka zbdep ezeevny -jkitle , ¤Ÿ©¦§¨
,zxk eilr yepräëàìîa øîàz,epnn dlwdLy ote` yiäøúeä Ÿ©¦§¨¨¤§¨

dììkîzepaxw zaxwda dk`ln zeyrl xzen ixdy ,dxeqi`n - ¦§¨¨
.dpten dey dxifbd oi`e etebl weqtd jxved ok m`e ,meid

:jtidl `ziixad zpeeky `xnbd zx`an jkitl,àlàdxdf` ¤¨
oky ,oipn iepiraøîàé àìaezkdøîâc ,éepéòa LðBòlwa eyper ŸŸ©¤§¦§¨©

xnege.äëàìnîeäëàìn äî,dlwddììkî äøzeäLzepaxwa ¦§¨¨©§¨¨¤§¨¦§¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

האשך בעאוד טנק

ezny in` cenr `t sc ± iyily wxt`nei
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.dwqdl `l` cer zeie`xú÷åìçîá`le ,epzpyna diepy ,xg` mewna diepyd Ð

.`id ryedi 'x `l` `id lkd ixacïúàîåèù
äåù ïøåòéùåipyn mizif i`vg ipy oebk Ð

dycr i`vg izy e` zeliap izyn e` mizn

dey oxeriye dey oz`neh onfy ,mivxy ipyn

.cg` xeriya `nhlåøåòéù àìå åúàîåèÐ

oi` la` axr z`neh odipyy dliape uxy oebk

.dycrka dfe zifka dfy `nhl dey oxeriy

åúàîåè àìå åøåòéùodipyy dliape zn oebk Ð

.axr z`neh dfe dray z`neh dfe zifka

äðùîúçà úàèç àìà áééç åðéàcgc Ð

.iwtp `xw cgn dizye dlik`c ,`ed `ny

äëàìî äùòå ìëàixznc edpip zeny ixz Ð

.iwtp i`xwàøîâúéæëá äìéëà,rnyn Ð

.zrcd aeyiia `l` eilr daiig `l dxezde

äðåòú àì ïô øîùä`l icil `az ot xnyd Ð

.dperzéåàì åäì éùéôð ïë íà,ote xnyd Ð

,opixn` cg` e`l op`e ,od dyrz `l odipyy

.oie`l ea zeaxdl dvx `l `nyåàìã øîùä
(ck mixac) "zrxvd rbpa xnyd" oebk Ð

.ezxda uewi `lyäùòã øîùäxnyd Ð

.dprzzyiziin `pze.`kdn iepira dxdf` Ð

äëàìî úôñåú ìòlegn siqed `l m` Ð

ceran dk`lnd on wiqtdl ,ycewd lr

.meiøäæåî àäé.e`la Ð'åëå éåðéòì äî
,`ed dpten e`l dk`lnc yper xnelk Ð

dk`ln :aiydl yi iepirn ecnll z`a m`y

.deab lv` dzvwn dxzedéàø÷ äùîç
äëàìîá éáéúëcg` zxke oie`l drax` Ð

ynegay) xeyra j` zyxte "zen ixg`"a

.(micewtdàéìéìã ùðåòì ãçåepi` m`c Ð
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קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc `nei(iyily meil)

íéøBòN ññBkLmiig mixery lke` -,äîeøz ìLjxc ef oi`y ¤¥§¦¤§¨
,mzlik`.LîBçä úà ílLî Bðéàå ïøwä úà ílLîaeigay meyn §©¥¤©¤¤§¥§©¥¤©¤

xn`p yneg,÷éfîì èøt ,'ìëàé ék'daeyg dpi` mixery zqiqke ¦Ÿ©§¨§©¦
.wfid `l` dlik`

:mixf delk`y dnexza sqep oicøæ ,ïðçBé éaø øîà ,éáæéL áø øîà̈©©¦§¦¨©©¦¨¨¨
òìaL[dqirl `la]ïàé÷äå ,äîeøz ìL ïéôæL,minly odykåxg` ¤¨©§¦¦¤§¨¤¡¦¨§

jk.øçà ïìëàdílLî ,ïBLàøodkl,LîBçå ïø÷ (úà)mby itl £¨¨©¥¦§©¥¤¤¤¨¤
de .`id dlik` jxc drilaílLî ïéà ,éðL`le oxw `l odkl ¥¦¥§©¥

,dnexzd dllgzd xak oey`xd zlik`ay oeik ,ynegàlà¤¨
mlyníéöò éîcdwqdl mie`xd -ïBLàøìmrlay dfl -,ãáìa §¥¥¦¨¦¦§¨

.mdinelyza aiigzde m`pw mrlayk xaky oeik
:dpyna epipyïàî :àøîâä úìàåù .ïéôøèöî ïéà äúBMäå ìëBàä̈¥§©¤¥¦§¨§¦©

d `edàpz.mitxhvn mpi` dizye dlik`y xaeqd epizpyn ly ©¨
:`xnbd daiyn,àcñç áø øîàepizpynå ,äéeðL ú÷Bìçîadpi` ¨©©¦§¨§©£¤§¨§

k `l` lkd ixackàéä òùBäé éaømxeriy oi`y mixacy xaeqd ©¦§ª©¦
.mitxhvn mpi` deyïðúc(.fi dlirn),òùBäé éaø øîà ììkoica ¦§©§¨¨©©¦§ª©

,`nhl ie`xd xeriyl d`neh ipin ipy sexivL ìkonf mbBúàîeh ¨¤§¨
åmbBøeòéL,`nhl ie`xdäåL,xg` d`neh oinlóøèöîeil` §¦¨¤¦§¨¥

wx m` la` .`nhneBúàîeèdey,BøeòéL àìåwx e`BøeòéLdey §¨§Ÿ¦¦
,Búàîeè àìåm` oky lkeBúàîeè àìdeyBøeòéL àìå,deyïéà §Ÿ§¨Ÿ§¨§Ÿ¦¥

.ïéôøèöî¦§¨§¦
:`cqg ax lr zwlegd drcàîéz eléôà ,øîà ïîçð áøepizpyn ©©§¨¨©£¦¥¨

k,ïðaømewn lkníúä ïðaø éøîà à÷ àì ïàk ãòmxeriyy s`y ©¨¨©¨Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨
,mitxhvn dpey,äàîeè ïéðòì àlàoeikìáà .àéä ãç äàîeè íLc ¤¨§¦§©§¨§¥§¨©¦£¨

àëäeaeig ,mixetkd meia dzeye lke`a -àzòc éáezé íeMî ¨¨¦©¥©§¨
éàäå ,àeä,zvwn dzye zvwn lk`ydézòc àáziî àì,oiicr §©Ÿ¦©§¨©§¥

.mitxhvn mpi` jkitl
mincewd zexeca mi`xen` ewlgp xaky d`ian `xnbd

:ef zwelgnaäéeðL ú÷Bìçîa ,Lé÷ì Léø øîà ïëåepizpynéaøå §¥¨©¥¨¦§©£¤§¨§©¦
,'eë òùBäé éaø øîà ììk ïðúc ,àéä òùBäé.`cqg ax ixackeéaøå §ª©¦¦§©§¨¨©©¦§ª©§©¦

øîà ïðçBé,[ongp ax ixack]àîéz eléôàk epizpynïàk ãò ,ïðaø ¨¨¨©£¦¥¨©¨¨©¨
íúä ïðaø éøîà÷ àì,mitxhvn mipey mixeriyyïéðòì àlà Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨¤¨§¦§©

àëä ìáà ,äàîeèeaeig ,mixetkd meia -,àeä dézòc éáezé íeMî §¨£¨¨¨¦©¥©§¥
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:`xnbd dgec .oie`líàxn`p did,ïke`l xeqi` o`k did `l ¦¥

lk ixdy ,llkc 'øîMä'xn`paåàìoecip ,dyrz `l zxdf`a - ¦¨¤§¨
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האשך בעאוד טנק
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äîeøz ìL íéøBòN ññBkL¯Bðéàå ïøwä úà ílLî ¤¥§¦¤§¨§©¥¤©¤¤§¥
"ìëàé ék" .LîBçä úà ílLî¯øîà .÷éfnì èøt §©¥¤©¤¦Ÿ©§¨©©¦¨©

,äîeøz ìL ïéôæL òìaL øæ :ïðçBé éaø øîà éáæéL áø©¥§¦¨©©¦¨¨¨¤¨©§¨¦¤§¨
øçà ïìëàå ,ïàéwäå¯,LîBçå ïø÷ úà ílLî ïBLàø §¦¦¨©£¨¨©¥¦§©¥¤¤¤§¤

ìëBàä" .ãáìa ïBLàøì íéöò éîc àlà ílLî ïéà éðL¥¦¥§©¥¤¨§¦¥¦¨¦¦§¨¨¥
:àcñç áø øîà ?àpz ïàî "ïéôøèöî ïéà äúBMäå§©¤¥¦§¨§¦©©¨¨©©¦§¨
øîà ììk :ïðúc .àéä òLBäé éaøå ,äéeðL ú÷Bìçîa§©£¤§¨§©¦§ª©¦¦§©§¨¨©

äåL BøeòéLå BúàîehL ìk :òLBäé éaø¯,Búàîeè àìå BøeòéL ,BøeòéL àìå Búàîeè óøèöî ©¦§ª©¨¤§¨§¦¨¤¦§¨¥§¨§Ÿ¦¦§Ÿ§¨
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ì ïéeàø ïðéàL ïé÷Lî äúLå ,äìéëàì ïéeàø ïðéàL ïéìëBà ìëà .úBàhç éðLøéö äúLå ,äiúL §¥©¨¨©¨¦¤¥¨§¦©£¦¨§¨¨©§¦¤¥¨§¦¦§¦¨§¨¨¦
ñééøBî Bà¯.øeètàøîâéepéòa äøäæà äøîàð àì äî éðtî :Lé÷ì Léø øîà¯íeMî ©§¨¨©¥¨¦¦§¥©Ÿ¤¤§¨©§¨¨§¦¦

àìc"ìëàé àì" àðîçø áBzëð ?áBzëð éëéä .øLôà¯äìéëààì" àðîçø áBzëð ,úéfëa §Ÿ¤§¨¥¦¦§¦§©£¨¨ŸŸ©£¦¨§©©¦¦§©£¨¨Ÿ
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íBé ìL Bîevéò ìò¯ìò úøk Leðò Bðéàå ,úøk LeðòúôñBz ìò øäæeî àäé ìáà ,LðBò ììëa àäé àì ìBëé .éepéò úôñBz ©¦¤¨¨¥§¥¨¨¥©¤¤¦¨Ÿ§¥¦§©¤£¨§¥§¨©¤¤

äëàìî¯úôñBz ìò øäæeî Bðéàå ,øäæeî àeä íBé ìL Bîevéò ìò ,"äfä íBiä íöòa eNòú àì äëàìî ìëå" øîBì ãeîìz §¨¨©§©§¨§¨¨Ÿ©£§¤¤©©¤©¦¤§¨§¥§¨©¤¤
úâäBpL äëàìn äîe :àeä ïéãå .éepéò úôñBz ìò øäæeî àäé ìáà ,äëàìî úôñBz ìò øäæeî àäé àì ìBëé .äëàìî§¨¨¨Ÿ§¥§¨©¤¤§¨¨£¨§¥§¨©¤¤¦§¦©§¨¨¤¤¤

íéáBè íéîéå úBúaLa¯BðéàøäæeîíéáBè íéîéå úBúaLa âäBð BðéàL éepéò ,äéìò¯ìáà ?åéìò øäæeî àäé àlL ïéã Bðéà §©¨§¨¦¦¥§¨¨¤¨¦¤¥¥§©¨§¨¦¦¥¦¤Ÿ§¥§¨¨¨£¨
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eznyקנד ina cenr `t sc ± iyily wxt`nei
éåðéò.(ak mixac) "edrx zy` z` dpir xy` xac lr" Ðéø÷éà úáù äôåâ àéäÐ

zayk dil ded iepir oiprl zay ixwi`c oeikc ,diae dipin `wtp inp deey dxfb e`lae

.dxdf`e yperlíëúáù åúáùújixhvi`c ,zay ixwi`c xnb `l "oezay zay"ne Ð

zay" inp i` .zeay "oezay" (`,cr `nei) oiwxt yixa xn`ck oiiepird lk iieaxl dil

ikd `l` ,zay ixwi` `nei e`l "`id oezay

inp `kide .mkl `id rebxn zgepn :xn`w

oeyl s` ,xkf oeyl "`ed oezay zay" aizkc

ixwi` `l `nei la` ,xkf oeyl `ed dgepn

`edc ,`xizi "mkzay ezayz" hwp ikdl .zay

.zay ixwi` ditebàéðúãëì äéì àéòáéîÐ

.i`w mixetkd mei` `le ,miaeh mini x`yl

íöò íöòã àðúåihernl jixhvi`cn Ð

`linn ,dxdf`ne ypern legd ztqezl

i`n "dryza mzipre" i`de ,oitiqenc opirny

dil ciar?'åëå äúåùå ìëåàä ìëikde Ð

owzd xnelk "dryza mzipre" :`xw rnyn

.dxyra zeprzdl lkezy dryza jnvr

`ed ixd :jl xnel ,iepir oeyla `xw diwt`cne

.dryza dprzn eli`koiltlt qkdf oi` Ð

.ezlik` jxc df oi`y ,zrcd aeyi'åëå éáéúéî
.dil ixw lk`n `nl` Ðïéáééç ïéìôìôäù

äìøòá.`ed oli` oin Ðàáéèø.lk`nl ifg Ð

àúìîéäminya minhtny ,d"bixehil Ð

.yaca miyezkéàåãðä éáî.yek ux`n Ð

àéøùmixkp ileya meyn ea oi`e Ðlk`py Ð

mixkp ilerib meyn `le ig `edy zenkÐ

ileya meyn ea oi` xn`wcne .mbtl mrh ozepc

mixkp.ig `edyk ezlik` jxc :dpin rny Ð

íéøåôëä íåé ãòå äðùä ùàøîealal la` Ð

dpyd y`x mcewure ,miyw eyrp xak Ð

.edpip `nlraùôðä úà áéùîz` lhane Ð

.iepirdåâæî.egk yizdl min ea epzp Ð
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ïéìôìôäùoeike ,xyrna inp oiaiig dlxra oiaiigy enk :zeywdl oi` Ð dlxra oiaiig

:(`,p dcp) "oniq `a" wxta opzck ,oilke` z`neh `nhn xyrna oiaiigy

z`neh oi`nhn oi` exnbe epnp :mzd `ipz dnl` ,oilke` z`neh `nhn xyrna aiigy lk

dywd `"liapiin oerny iax axd la` .`zyiaia `d `zaihxa `d :xnel yic !oilke`

oiaexir) "oiaxrn lka" wxta opixn`c `dn

xibxb rxf cr 'eke xyrzn xibxb rxf :(`,gk

oiltlt mdl did `ly mipey`x oky Ð ifg i`nl

lk ok m`e .ilvd z` ea oiliahne eze` oiwgey

aiig `zyiai elit`e ,ith iticrc oiltlt oky

z`neh `nhi xyrna aiigc oeike ,xyrna

oiwgypy oiltlt oze` i`cec :xnel yie !oilke`

Ð xac ea lahl oiyery oirk ,mina oze` oilaebe

xyrna oiaiige ,dlik`l ediipira efg edpd

elabp `ly mze` la` .oilke` z`neh `nhne

oirk ,`nlra zixextrk ewecipe epghpy ,mina

on oixeht edpd ,dxicwd jezl zzl oiyery

`nhn oi`e ,ikd dlik`l efg `lc ,xyrnd

epi` xibxb rxfc :xnel yi inp i` .oilke` z`neh

oiliahny cegl `zlin `d meyn xyrna aiig

inp lkinl ifg ezwigy xg`l `l` ,ilv ea

mzd hwpc `de .xyrna aiig ikd meyne ,dipira

dipira inp dil ilk`c hwp `le ilv ea oiliahne

la` .ea lahl ick ezwigy xwirc meyn Ð

Ð ediipira efg `l ozwigy xza elit`c oiltlt

oizipzn `idd lr zeywdl yi cere .iaiign `l

opixn`ck ,xyrna oiaiigc oilaz ixde :dcpc

il iyr dl xn` m`e :(`,e) oilegc `nw wxt

xyrn meyn day oilaze xe`yl yyeg ikilyn

oilke` z`neh `nhn oi`e .ziriay meyne

yxtnc (`,kw my) "ahexde xerd"a gkenck

`id :iia` jixte .`nxit Ð dtiw i`n :`xnba

Ð dtiw i`n `l` !oilke` z`neh `nhz dnvr

xyrn meyn yyegc :xnel yi edine .oilaz

ziriay meyn la` ,xe`y` `l` i`w `l ipzwc

odn yi dnda ilke` elit`c ,ediiexz` i`w

wxt) ziriay zkqna gkenck ,ziriaya oiaiigy

"oiaxrn lka" wxtac ,`xidp `le .(` dpyn g

:xne` xfrl` oa oerny iax ,`ipz (`,hk oiaexir)

i`wc i"yx yxite ,wxi `xhile oilaz `lker

oiaiig oilaz :`nl` .oxeba iprl oizget oi``

yi ,daxd oilaz ipin yiy :xnel yie !xyrna

on oixeht edpde Ð iciar `nrhl oxwirc odn

edpdae ,oilke` z`neh oi`nhn oi`e xyrnd

odn yie .(`,kw oileg) "ahexde xerd"a ixiin

`veike heltwe lva oebk ,ediipira dlik`l efgc

ay enke .dxicwd oda oilazny minrt ,mdaz

oiaiig edpde ,(a,`p dcp) "oniq `a" wxtac

ixii` edpdae ,oilke` z`neh `nhne xyrna

oiaexir) "oiaxrn lka"ae (`,e) oilegc `nw wxta

lka" wxta dlr opixn`c ab lr s`e (`,hk

ipa e`l oilaze oilaz da ipzwc meyn "oiaxrn

jixvy ,ixnbl oewiz `la epiid Ð edpip dlik`

.xyrna oiaiige oda oiaxrn oi`c oixerye oihg` dedc icin ,aexir ziipw zrya ifgc opira aexir oiprle .zvw oewizàäi`dne .lk`n `ied `l `zyiaic Ð `zyiaia `d `zaihxa

.dkxa dperh dpi` `zyiai `liabpfc (a,el zekxa) "oikxan cvik"a opixn` inp `nrh
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קנה ezny ina cenr `t sc ± iyily wxt`nei
éåðéò.(ak mixac) "edrx zy` z` dpir xy` xac lr" Ðéø÷éà úáù äôåâ àéäÐ

zayk dil ded iepir oiprl zay ixwi`c oeikc ,diae dipin `wtp inp deey dxfb e`lae

.dxdf`e yperlíëúáù åúáùújixhvi`c ,zay ixwi`c xnb `l "oezay zay"ne Ð

zay" inp i` .zeay "oezay" (`,cr `nei) oiwxt yixa xn`ck oiiepird lk iieaxl dil

ikd `l` ,zay ixwi` `nei e`l "`id oezay

inp `kide .mkl `id rebxn zgepn :xn`w

oeyl s` ,xkf oeyl "`ed oezay zay" aizkc

ixwi` `l `nei la` ,xkf oeyl `ed dgepn

`edc ,`xizi "mkzay ezayz" hwp ikdl .zay

.zay ixwi` ditebàéðúãëì äéì àéòáéîÐ

.i`w mixetkd mei` `le ,miaeh mini x`yl

íöò íöòã àðúåihernl jixhvi`cn Ð

`linn ,dxdf`ne ypern legd ztqezl

i`n "dryza mzipre" i`de ,oitiqenc opirny

dil ciar?'åëå äúåùå ìëåàä ìëikde Ð

owzd xnelk "dryza mzipre" :`xw rnyn

.dxyra zeprzdl lkezy dryza jnvr

`ed ixd :jl xnel ,iepir oeyla `xw diwt`cne

.dryza dprzn eli`koiltlt qkdf oi` Ð

.ezlik` jxc df oi`y ,zrcd aeyi'åëå éáéúéî
.dil ixw lk`n `nl` Ðïéáééç ïéìôìôäù

äìøòá.`ed oli` oin Ðàáéèø.lk`nl ifg Ð

àúìîéäminya minhtny ,d"bixehil Ð

.yaca miyezkéàåãðä éáî.yek ux`n Ð

àéøùmixkp ileya meyn ea oi`e Ðlk`py Ð

mixkp ilerib meyn `le ig `edy zenkÐ

ileya meyn ea oi` xn`wcne .mbtl mrh ozepc

mixkp.ig `edyk ezlik` jxc :dpin rny Ð

íéøåôëä íåé ãòå äðùä ùàøîealal la` Ð

dpyd y`x mcewure ,miyw eyrp xak Ð

.edpip `nlraùôðä úà áéùîz` lhane Ð

.iepirdåâæî.egk yizdl min ea epzp Ð
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ïéìôìôäùoeike ,xyrna inp oiaiig dlxra oiaiigy enk :zeywdl oi` Ð dlxra oiaiig

:(`,p dcp) "oniq `a" wxta opzck ,oilke` z`neh `nhn xyrna oiaiigy

z`neh oi`nhn oi` exnbe epnp :mzd `ipz dnl` ,oilke` z`neh `nhn xyrna aiigy lk

dywd `"liapiin oerny iax axd la` .`zyiaia `d `zaihxa `d :xnel yic !oilke`

oiaexir) "oiaxrn lka" wxta opixn`c `dn

xibxb rxf cr 'eke xyrzn xibxb rxf :(`,gk

oiltlt mdl did `ly mipey`x oky Ð ifg i`nl

lk ok m`e .ilvd z` ea oiliahne eze` oiwgey

aiig `zyiai elit`e ,ith iticrc oiltlt oky

z`neh `nhi xyrna aiigc oeike ,xyrna

oiwgypy oiltlt oze` i`cec :xnel yie !oilke`

Ð xac ea lahl oiyery oirk ,mina oze` oilaebe

xyrna oiaiige ,dlik`l ediipira efg edpd

elabp `ly mze` la` .oilke` z`neh `nhne

oirk ,`nlra zixextrk ewecipe epghpy ,mina

on oixeht edpd ,dxicwd jezl zzl oiyery

`nhn oi`e ,ikd dlik`l efg `lc ,xyrnd

epi` xibxb rxfc :xnel yi inp i` .oilke` z`neh

oiliahny cegl `zlin `d meyn xyrna aiig

inp lkinl ifg ezwigy xg`l `l` ,ilv ea

mzd hwpc `de .xyrna aiig ikd meyne ,dipira

dipira inp dil ilk`c hwp `le ilv ea oiliahne

la` .ea lahl ick ezwigy xwirc meyn Ð

Ð ediipira efg `l ozwigy xza elit`c oiltlt

oizipzn `idd lr zeywdl yi cere .iaiign `l

opixn`ck ,xyrna oiaiigc oilaz ixde :dcpc

il iyr dl xn` m`e :(`,e) oilegc `nw wxt

xyrn meyn day oilaze xe`yl yyeg ikilyn

oilke` z`neh `nhn oi`e .ziriay meyne

yxtnc (`,kw my) "ahexde xerd"a gkenck

`id :iia` jixte .`nxit Ð dtiw i`n :`xnba

Ð dtiw i`n `l` !oilke` z`neh `nhz dnvr

xyrn meyn yyegc :xnel yi edine .oilaz

ziriay meyn la` ,xe`y` `l` i`w `l ipzwc

odn yi dnda ilke` elit`c ,ediiexz` i`w

wxt) ziriay zkqna gkenck ,ziriaya oiaiigy

"oiaxrn lka" wxtac ,`xidp `le .(` dpyn g

:xne` xfrl` oa oerny iax ,`ipz (`,hk oiaexir)

i`wc i"yx yxite ,wxi `xhile oilaz `lker

oiaiig oilaz :`nl` .oxeba iprl oizget oi``

yi ,daxd oilaz ipin yiy :xnel yie !xyrna

on oixeht edpde Ð iciar `nrhl oxwirc odn

edpdae ,oilke` z`neh oi`nhn oi`e xyrnd

odn yie .(`,kw oileg) "ahexde xerd"a ixiin

`veike heltwe lva oebk ,ediipira dlik`l efgc

ay enke .dxicwd oda oilazny minrt ,mdaz

oiaiig edpde ,(a,`p dcp) "oniq `a" wxtac

ixii` edpdae ,oilke` z`neh `nhne xyrna

oiaexir) "oiaxrn lka"ae (`,e) oilegc `nw wxta

lka" wxta dlr opixn`c ab lr s`e (`,hk

ipa e`l oilaze oilaz da ipzwc meyn "oiaxrn

jixvy ,ixnbl oewiz `la epiid Ð edpip dlik`

.xyrna oiaiige oda oiaxrn oi`c oixerye oihg` dedc icin ,aexir ziipw zrya ifgc opira aexir oiprle .zvw oewizàäi`dne .lk`n `ied `l `zyiaic Ð `zyiaia `d `zaihxa

.dkxa dperh dpi` `zyiai `liabpfc (a,el zekxa) "oikxan cvik"a opixn` inp `nrh
`l`
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e` ,dlega mwxtl jenq dpy `l` zery ziprza zewepizd z`

.`ixaa miizpy,ïîçð áøìe àðeä áøì àlàjepigy mixaeqd ¤¨§©¨§©©§¨
,mwxtl jenq mipy rax` e` yly `ed miphwdäçåã .àéL÷©§¨

ïðaø Cì éøîà :àøîâä,[ongp axe `ped ax]éðz÷c énð Cepéç éàî ¨§¥¨©¨¨©¦©¦§¨¨¥
l jepig ,l`eny xa dax dpyy `ziixaa,äîìLäjepigd la` ©§¨¨

.ok iptl ligzn 'zery'l

:digcd lr dywn `xnbdäîìLä Cepéçì éø÷ éîeokzi ike - ¦¨¥§¦©§¨¨
milydl zewepizd z` minkg eaiigy dnl 'jepig' `xew `pzdy

.ziprzd z`,Cepéç äæ éà ,àéðz àäåm`äéäwepizdìBëàì ìéâø §¨©§¨¥¤¦¨¨¨¦¤¡
úBòL ézLa,meiaì BúBà ïéìéëàîìLLlibx did m`e .zery ¦§¥¨©£¦¦§¨Ÿ

lek`lìLaL,zeryòaøàa BúBà ïéìéëàîziprzy ixd .zery §¨Ÿ©£¦¦§©§©
:`xnbd zvxzn .ziprzd znlyd `le ,jepig z`xwp 'zeryl'

,eåä éëepç éøz ,àìeò øa àáø øîào`k dxen`d 'zeryl' jepig ¨©¨¨©¨§¥¦¥¨
.lirl `ziixaa dxen`d dnlydl jepige ,`ziixaa

äðùî
äøaeò,zxaern dy` -äçéøäLdee`zne ,mixetkd meia liyaz ¨¨¤¥¦¨

,elk`ldúBà ïéìéëàîepnndLôð áéLzL ãò.dzrc gepzy - ©£¦¦¨©¤¨¦©§¨
dBúBà ïéìéëàî ,äìBçmixetkd meiaïéàé÷a ét ìò,mi`tex ipy - ¤©£¦¦©¦§¦¦

.lk`i `l m` dpkqa `edy exn`yïéìéëàî ,ïéàé÷a íL ïéà íàå§¦¥¨§¦¦©£¦¦
Bîöò ét ìò BúBà,lek`l jixv `edy xne` m` -éc øîàiL ãò- ©¦©§©¤Ÿ©©
.cer jixv epi`y

àøîâ
:xeq` lk`nl dee`znd zxaern oipra `ziixaäøaeò ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨

,øéæç øNa Bà LãB÷ øNa äçéøäLdee`zne ,dlik`a mixeq`d ¤¥¦¨§©¤§©£¦
dligz ,elk`lLek dì ïéáçBz[ea mieehy ilk ,jlt-]áèBøaly £¦¨¨¤

,xya eze`,äét ìò dì ïéçépîeayiizze eze` uevnzy ick ©¦¦¨©¦¨
.dzrcdzòc äáMééúð íàef dvivnaïéìéëàî åàì íàå ,áèeî ¦¦§©§¨©§¨¨§¦¨©£¦¦
dúBàdnïéìéëàî åàì íàå ,áèeî dzòc äáMééúð íàå .dîöò áèBø ¨¤©§¨§¦¦§©§¨©§¨¨§¦¨©£¦¦
dúBàdnøác Eì ïéàL .Bîöò ïneLdxezd zeevnnãîBòL ¨¨©§¤¥§¨¨¤¥

exeqi`aúeëéôLe úBéøò éeléâå äøæ äãBáòî õeç ,Lôð çewt éðôa¦§¥¦©¤¤¥£¨¨¨§¦£¨§¦
.íéîc̈¦

epi` ytp gewity ,`ziixaa xen`l xewnd z` zxxan `xnbd
:el` zexiard zyly dgecïìðî ,äøæ äãBáòiptn zigcp dpi`y £¨¨¨§¨¨

.ytp gewt,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúcdxeza xn`p(d e mixac) §©§¨©¦¡¦¤¤¥
epiide ,'Lc`n lkaE LWtp lkaE Laal lkA Lidl` 'd z` Yad`e'§¨©§¨¥¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨§Ÿ¤
yie .xzeia jl aiagd xacd on xzei jilr daiag 'd zad` `dzy

,zeywdløîàð íàå ,'Eãàî ìëá' øîàð änì 'ELôð ìëá' øîàð íà¦¤¡©§¨©§§¨¨¤¡©§¨§Ÿ¤§¦¤¡©
.'ELôð ìëá' øîàð änì 'Eãàî ìëá'aezkd xikfiy ic ,xnelk §¨§Ÿ¤¨¨¤¡©§¨©§§

,'d zad` xear xzeia eilr aiagd xacd z` xeqnl mc`d lry
.jk lk eilr aiag epi`y z` mb xeqnl el yiy rnyp `linne

e ,mzrca mipey mc`d ipa ik ,mdipy xikfd jkitl `l`Eì Lé íà¦¥§
øîàð Cëì ,BðBînî åéìò áéáç BôebL íãàelLé íàå .'ELôð ìëá' ¨¨¤¨¦¨¨¦¨§¨¤¡©§¨©§§§¦¥

.'Eãàî ìëáe' øîàð Cëì ,Bôebî åéìò áéáç BðBînL íãà Eì,jcnll §¨¨¤¨¨¦¨¨¦§¨¤¡©§¨§Ÿ¤
.xzeia eilr aiagd z` xeqnl mc`l yi ote` lkay

ïì àðî íéîc úëéôLe úBéøò éeléb.ytp gewit iptn zegcp opi`y ¦£¨§¦©¨¦§¨¨
,øîBà éaø ,àéðúcxn`p dcya dqp`py dqxe`n dxrp oipra §©§¨©¦¥

(ek ak mixac)'ebe xac dUrz `l dxrPle'ìò Léà íe÷é øLàk ék §©©£¨Ÿ©£¤¨¨¦©£¤¨¦©
.'äfä øácä ïk Lôð Bçöøe eäòø,zeywdl yieeðãîì ïéðò äî éëå ¥¥§¨¤¤¥©¨¨©¤§¦¨¦§¨¨©§

enll epl recn -cîoicäñøBànä äøòðì çöBø,qpe`d lr dxhtl ¦¥©§©£¨©§¨¨
.yexita xehtd da xn`p xak ixdeäæ éøä ,àlàd`xp ,gvex - ¤¨£¥¤

y inkàaick wxãnìì,dxrpd lràöîðåick mb dil` ywedy ¨§©¥§¦§¨
zeidlãîì,dxrpn gvex cnl jke .dpnnïzéð äñøBànä äøòp äî ¨¥©©£¨©§¨¨¦¨

mc` lkl zeyxdìéväìelit`BLôðaebxdle ,dixg` scexd ly §©¦¨§©§
,dilr `eai `ly ick('eë) çöBø óà,egvxl exiag xg` scexd ©¥©

dqxe`nd dxrp eli`e .scexd ly eytpa scxpd z` livdl ozip
,xg` oiprl gvexn dcnläî[y myk-]çöBømc`l exn`i m` - ¨¥©

y ixd ,eze` ebxdiy e` exag z` bexdløBáòé ìàå âøäé,ef dxiar ¥¨¥§©©£
oldl x`eank(a"r),äñøBànä äøòð óàleral mc`l exn`i m` - ©©£¨©§¨¨

,bxdiy e` exag zqex`.øBáòé ìàå âøäé¥¨¥§©©£
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ezny in` cenr at sc ± iyily wxt`nei
äðùîïúåà ïéðòî ïéà.lk`n odn repnl oiaiig oi` Ðïúåà ïéëðçîiptl zeryl Ð

jxcy ,xkfl dxyr rax`e dawpl dxyr yly oa ied owxit .owxitl dkenq `idy dpy

dxyr yly zpy jeza epiidc ,cg` meie dxyr mizya zexry izy `iadl zewepiz

ewxt dxyr rax` zpy `vnp ,cg` meie dxyr ylya wepize ,oiyperl dwxit `ide

dkenqd dpy `id dxyr yly zpye ,oiyperl

dpy iptl dpy `id dxyr mizy zpye ,ewxtl

.ewxtl dkenqdíéðù éúù éðôì åà`idy Ð

mipy yly epiidc ,ewxtl jenq mipy izy iptl

,mizy iptl `zyd :jixt `xnbae .owxt iptl

,dpy iptl ,oikpgn :zxn` ,mipy yly epiidc

mizy epiidc.`irain ÐàøîâäìåçáÐ

.gk yeyze yegkäðåîù ïá àðåä áø øîàÐ

,zwepizae ryzl zqpkpe dpny dxary `ixal

mipy rax` ryz zpy iedc ,dizlin miiqnck

.dwxt iptlòùú ïáåzpy dxary dlegl Ð

mipy yly epiidc ,xyr jezl dqpkpe ryz

.zeryl oikpgn ,dwxt iptløùò ïád`ixal Ð

zg` oae xyr cg`l dqpkpe xyr dxary

dxyr mizyl dqpkpe dleg zwepizl dxyr

dqpkpe dxyr mizy oa .opaxcn oinilyn

`idy `ziixe`cn oinilyn dxyr ylyl

.ea zeey dlegde d`ixad ,zwepiza owxitáøå
'åëå øîåà ïîçðÐaxc` ongp ax bilt `l

yxit xne zwepizc ilin yxit xn `l` `ped

.wepizc ilinïðúiptl zeryl eze` oikpgn Ð

.yly epiidc mizy iptle mipy izy epiidc dpy

`ki` ixn`c `ped axle ongp axl `nlya

edciclc ab lr s` ,xn`wck opaxcn dnlyd

mipy rax` `ixad jepig iedivexzl ivn Ð

oikpgn :xn`w ikde ,dlega dlek oizipznl

,mdixac znlyd iptl mipy izy zeryl eze`

xn`wck ,dxez oicc znlyd iptl yly mdy

zwepizd z` oikpgn zixiyr dpyc `ped ax

wxtl dkenqd dpy iptl `idy zeryl dlegd

dxyr mizy zpya `idy mdixac znlyd

wxtl mikenqd mizy iptl epiidc dlegl

.`ziixe`càéù÷ ïðçåé éáøì àìàdicicl Ð

opixn` `dc ,llk oizipzn `nwezin `l

`cg oizipzn `nizc ,`kil opaxcn dnlyd

,ongp axe `ped axc `ail` `pniwe`ck ipzw

ax `niwe`ck `ixaa `tiqe dlega `yixe

`cqgyly ipzw oizipznc `nwez `l inp Ð

mizy xn` opgei iaxe ,dlegl mizye `ixal

.dlegl zg`e `ixalïðçåé éáø êì øîà`l Ð

mizy iptle mizy rnync ,dpy iptl ipzz

dze` oikpgn :`ni` `l` ,mipy yly rnync

.`ixal mizye dlega dwxtl jenq dpyàú
ìàåîù øá äáø àðúã òîùmizy e` dpy Ð

.mizy iptle dpy iptl ipz `le opgei iaxkéáøì
àçéð ïðçåé.`ixal mizye dlegl dpy :dl iwene Ðàéù÷ ïîçð áøìå àðåä áøì àìàax xn` `dc .ied mipy yly edcicl zeryl oikepigay zegte ,`ed zeryl jepig `dc Ð

.mipy izy oikepigay lecb ipzw `ziixae ,zixiyra dze` oikpgny dleg zwepiza `pedäîìùä éðú÷ã êåðéç éàîiptl `ixal mizy mdixacc dnlyd inp ocicle ,mdixacc Ð

e`c dnlyd.dlegl zg` ,`ziixäðùîäçéøäù äøáåò.oipkeqn odipy zlke` dpi` m`e el de`zn `ede liyaz gix gixn xaerd Ðïéàé÷á éô ìòmi`tex ipy exn`i m` Ð

.lke` epi` m` okeqn `edyàøîâùåë.ezvvene ,xya eze` ly ahexa yek dl oiagez .jlt ='åëå êãåàî ìëá øîàð äîì.aiag epi`y oky lke oday aiagd xn`i Ðéë
íå÷é øùàë.aizk dqxe`nd dxrpa Ðäñøåàîä äøòðì çöåøî åðãîì äî.dfd xacd htyn ok gvexd htynk `edy Ðúåùø ïúéð äñøåàîä äøòð äîdlivdl livnl Ð

.(ak mixac) "dl riyen oi`" aizkck ,dilr `a `ly cr ebxedl df lrea ly eytpa ef zliranòéùåî ùé àä.dreyz iciv lka dpriyei Ðøåáòé ìàå âøäé çöåøexn` m` Ð

jze` bexd` e`l m`e jxiag bexd el.onwl yxtnck ef dxiar xeari l`e bxdi Ðäñøåàîä äøòð óà`id la` .xeari l`e bxdi bxdiz e` jxiag zqex` lera :exn`i m` Ð

.xzq` xacl di`xe ,`id `nlra mler rwxwc ,melk dyer dpi` `idc ,dytp z` xeqnl deevn dpi`
çöåøå
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àìàmdixacc znlydle owxitl jenqc iiepyl ivn `le Ð `iyw ongp axle `ped axl

zwepizl cg` meie mipy dxyr mizy Ð zelcbc wxt rnyn owxitl jenqc ,xn`w

.wepizl cg` meie mipy dxyr ylye

äî`lc i"yx yxit Ð xeari l`e bxdi dqxe`nd dxrp s` xeari l`e bxdi gvex

diytp xqninl `aiign `l idi`c ,bxdiz qxb

oa" wxt seqac `d `gip `dae .`id mler rwxwc

`iqdxt xzq` `de :jixt (a,cr oixcdpq) "xxeq

l`e bxdi zeixr ielib `de jixt `l i`n`e ?i`ed

bxdiz qxb `lc i`nle ?`rpiva elit` xeari

dywnd xity rci zeixr ielib oiprlc ,`gip

`nrhc `iqdxt oiprl la` ,mler rwxw ipdnc

.ipdnc dizrc` wiq` `l myd lelig meyn

:ipyne .i`ed `iqdxt xzq` `de :jixt ikdle

.ipdne ,dzid mler rwxw inp `iqdxt oiprl

,bxdil dl oi` dyrn dcar `lc idi`c rcze

epiid Ð bxdic diteb gvexe opitli gvexn `dc

'eke ith wneq jcic `ncc zifg i`nc meyn

`l i` la` ,dyrn ciarc `kid ilin ipde

wepizd lr elitdl mivexy oebk dyrn ciar

lke ,edebxdi mci lr akri m`e ebxedl ick
ik
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BLôða dìéväì ïzéð äñøBàîä äøòp äî :ãîì àöîðå ãnìì àa äæ éøä ,àlà¯óà ¤¨£¥¤¨§©¥§¦§¨¨¥©©£¨©§¨¨¦¨§©¦¨§©§©

øBáòé ìàå âøäé çöBø äî .'åë çöBø¯äñøBàîä äøòð óà¯.øBáòé ìàå âøäé ¥©¨¥©¥¨¥§©©£©©£¨©§¨¨¥¨¥§©©£
çöåøå
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc `nei(iriax meil)

äðùî
,cg` meie dpy dxyr mizy zae ,cg` meie dpy dxyr yly oa
,zeevnd lka miaiige milecb md ixd ,zexry izy e`iady

dxezd on mixetkd meia miprzne(.en dcp d`x)minkg ,mle` .
.mwxtl jenq zeprzdl mlibxdle zewepizd z` jpgl eaiig

:df aeiga zwqer epizpynïúBà ïépòî ïéà ,úB÷Bðézämiaiig oi` - ©¦¥§©¦¨
lk`n odn repnlïúBà ïéëpçî ìáà .íéøetkä íBéazeprzdl §©¦¦£¨§©§¦¨

y mixetkd meia ,zecg` zeryíééúðL éðôìå äðL éðôìzekenqd ¦§¥¨¨§¦§¥§¨©¦
,owxtl.úBöîa ïéìéâø eéäiL ìéáLa¦§¦¤¦§§¦¦§¦§

àøîâ
:ddnz `xnbdíézL éðôa àzLäiptl miizpyy epipyy xg`l - ©§¨¦§¥§©¦

owxtl dkenqd dpydeäì ïéëpçî,zeprzdlàéòaî äðL éðôa- §©§¦§¦§¥¨¨¦©§¨
iptl dpy mb mze` mikpgny cer xnel dpynd dkixv m`d

:`xnbd zvxzn .owxtl dkenqd dpyd,àéL÷ àì ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨Ÿ©§¨
àä,'dpy iptl' mikpgny epipyyäìBçae ,yeyze yegk cli -àä ¨§¤¨

,'mizy iptl' mikpgny epipyy.àéøáa§¨¦
:zeprzdl zewepizd jepig ote`a zwelgn d`ian `xnbdáø øîà̈©©

äðBîL ïa ,àðeä,`ixa `ede ,cg` meie mipyåokòLz ïá,cg` meie ¨¤§¤§¤¥©
,dleg `edeBúBà ïéëpçîmevlìúBòL.zecg`øNò ïacg` meie §©§¦§¨¤¤¤
,`ixa `edeåokäøNò úçà ïá,dleg `ede cg` meieïéîéìLî §¤©©¤§¥©§¦¦

meid lk z` minveäøNò íézL ïa .ïðaøcî,lecb dyrp ,cg` meie ¦§©¨¨¤§¥¤§¥
dleg oiae `ixa oiae.àúééøBàãî ïéîéìLîepiideú÷Bðéúa,dclia - ©§¦¦¦§©§¨§¦¤

.oldlcke ,dpey epnf wepizd la`
øîà ïîçð áøå,òLz ïadlege ,`ixadïúBà ïéëpçî ,øNò ïa §©©§¨¨©¤¥©¤¤¤§©§¦¨

ìäøNò úçà ïa .úBòLdlege ,`ixadïéîéìLî ,äøNò íézL ïa §¨¤©©¤§¥¤§¥¤§¥©§¦¦
ìL ïa .ïðaøcî.àúééøBàãî ïéîéìLî ,äøNò Lepiide,÷Bðéúa ¦§©¨¨¤§Ÿ¤§¥©§¦¦¦§¨§¨§¦

.zwepizd xg`l dpy zeevna eaeigy
:ongp axe `ped ax lr zwlegd dhiyäîìLä ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©©§¨¨

àkéì ïðaøcz` milydl zewepizd z` jpgl minkg eaiig `l - §©¨¨¥¨
,jkitl .'zeryl' wx zeprzdl mze` mikpgn `l` ,ziprzdïa¤

øNòe` ,`ixadäøNò úçà ïa,dlegdì BúBà ïéëpçî.úBòLeïa ¤¤¤©©¤§¥§©§¦§¨¤
,äøNò íézLdleg oiae `ixa oia.àúééøBàãî ïéîéìLî §¥¤§¥©§¦¦¦§©§¨

:`xnbd dywnïðz,epizpynaíBéa ïúBà ïépòî ïéà úB÷Bðézä §©©¦¥§©¦¨§
.íézL éðôìå äðL éðôì ïúBà ïéëpçî ìáà ,íéøetkä,dyw dxe`kle ©¦¦£¨§©§¦¨¦§¥¨¨§¦§¥§©¦

.'miizy iptl' mb dhwpe xg`n 'dpy iptl' dpynd dhwp recn
eïîçð áøå àðeä áøì àîìLaenilyiy epwiz minkgy mixaeqd ¦§¨¨§©¨§©©§¨

okzi ,owxtl zncewd dpya ziprzd z` milegd zewepizd
y yxtle ,mileg zwepize wepiza dpynd z` cinrdläðL éðôì'¦§¥¨¨

'íézL éðôìå`idy [dxyr zg` zpy] dpy dze`l dpeekdéðôì §¦§¥§©¦¦§¥
däðLziprzd z` milydl dkixvyïäéøáãì,opaxcn -å`idy ¨¨§¦§¥¤§

íézL éðôìmilydl zaiig `idyäøBz éøáãì] (ïäéøáãì)- ¦§¥§©¦§¦§¥¨
.zery ziprza dze` mikpgn f` ,[`ziixe`cnïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨

,zewepizl dnlyd llk epwiz `l minkgy xaeqdàéL÷dn ©§¨
.'miizy iptle dpy iptl' dpynd zpeek

:`xnbd zvxzn,'íézL Bà äðL' éàî ïðçBé éaø Eì øîàdpeekd ¨©§©¦¨¨©¨¨§©¦
mze` mikpgny,ï÷øéôì Ceîñ.`ixal miizpye dlegl dpy ¨§¦§¨

:opgei iax ixacl di`x,úB÷Bðéz ,ìàeîL øa äaø éðúc ,òîL àz̈§©§¨¥©¨©§¥¦
íézL Bà äðL ïúBà ïéëpçî ìáà ,íéøetkä íBéa ïúBà ïépòî ïéà¥§©¦¨§©¦¦£¨§©§¦¨¨¨§©¦

,àçéð ,ïðçBé éaøì àîìLa .ï÷øéôì Ceîñmikpgn oi` eixacl ixdy ¨§¦§¨¦§¨¨§©¦¨¨¦¨
e` ,dlega mwxtl jenq dpy `l` zery ziprza zewepizd z`

.`ixaa miizpy,ïîçð áøìe àðeä áøì àlàjepigy mixaeqd ¤¨§©¨§©©§¨
,mwxtl jenq mipy rax` e` yly `ed miphwdäçåã .àéL÷©§¨

ïðaø Cì éøîà :àøîâä,[ongp axe `ped ax]éðz÷c énð Cepéç éàî ¨§¥¨©¨¨©¦©¦§¨¨¥
l jepig ,l`eny xa dax dpyy `ziixaa,äîìLäjepigd la` ©§¨¨

.ok iptl ligzn 'zery'l

:digcd lr dywn `xnbdäîìLä Cepéçì éø÷ éîeokzi ike - ¦¨¥§¦©§¨¨
milydl zewepizd z` minkg eaiigy dnl 'jepig' `xew `pzdy

.ziprzd z`,Cepéç äæ éà ,àéðz àäåm`äéäwepizdìBëàì ìéâø §¨©§¨¥¤¦¨¨¨¦¤¡
úBòL ézLa,meiaì BúBà ïéìéëàîìLLlibx did m`e .zery ¦§¥¨©£¦¦§¨Ÿ

lek`lìLaL,zeryòaøàa BúBà ïéìéëàîziprzy ixd .zery §¨Ÿ©£¦¦§©§©
:`xnbd zvxzn .ziprzd znlyd `le ,jepig z`xwp 'zeryl'

,eåä éëepç éøz ,àìeò øa àáø øîào`k dxen`d 'zeryl' jepig ¨©¨¨©¨§¥¦¥¨
.lirl `ziixaa dxen`d dnlydl jepige ,`ziixaa

äðùî
äøaeò,zxaern dy` -äçéøäLdee`zne ,mixetkd meia liyaz ¨¨¤¥¦¨

,elk`ldúBà ïéìéëàîepnndLôð áéLzL ãò.dzrc gepzy - ©£¦¦¨©¤¨¦©§¨
dBúBà ïéìéëàî ,äìBçmixetkd meiaïéàé÷a ét ìò,mi`tex ipy - ¤©£¦¦©¦§¦¦

.lk`i `l m` dpkqa `edy exn`yïéìéëàî ,ïéàé÷a íL ïéà íàå§¦¥¨§¦¦©£¦¦
Bîöò ét ìò BúBà,lek`l jixv `edy xne` m` -éc øîàiL ãò- ©¦©§©¤Ÿ©©
.cer jixv epi`y

àøîâ
:xeq` lk`nl dee`znd zxaern oipra `ziixaäøaeò ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨

,øéæç øNa Bà LãB÷ øNa äçéøäLdee`zne ,dlik`a mixeq`d ¤¥¦¨§©¤§©£¦
dligz ,elk`lLek dì ïéáçBz[ea mieehy ilk ,jlt-]áèBøaly £¦¨¨¤

,xya eze`,äét ìò dì ïéçépîeayiizze eze` uevnzy ick ©¦¦¨©¦¨
.dzrcdzòc äáMééúð íàef dvivnaïéìéëàî åàì íàå ,áèeî ¦¦§©§¨©§¨¨§¦¨©£¦¦
dúBàdnïéìéëàî åàì íàå ,áèeî dzòc äáMééúð íàå .dîöò áèBø ¨¤©§¨§¦¦§©§¨©§¨¨§¦¨©£¦¦
dúBàdnøác Eì ïéàL .Bîöò ïneLdxezd zeevnnãîBòL ¨¨©§¤¥§¨¨¤¥

exeqi`aúeëéôLe úBéøò éeléâå äøæ äãBáòî õeç ,Lôð çewt éðôa¦§¥¦©¤¤¥£¨¨¨§¦£¨§¦
.íéîc̈¦

epi` ytp gewity ,`ziixaa xen`l xewnd z` zxxan `xnbd
:el` zexiard zyly dgecïìðî ,äøæ äãBáòiptn zigcp dpi`y £¨¨¨§¨¨

.ytp gewt,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúcdxeza xn`p(d e mixac) §©§¨©¦¡¦¤¤¥
epiide ,'Lc`n lkaE LWtp lkaE Laal lkA Lidl` 'd z` Yad`e'§¨©§¨¥¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨§Ÿ¤
yie .xzeia jl aiagd xacd on xzei jilr daiag 'd zad` `dzy

,zeywdløîàð íàå ,'Eãàî ìëá' øîàð änì 'ELôð ìëá' øîàð íà¦¤¡©§¨©§§¨¨¤¡©§¨§Ÿ¤§¦¤¡©
.'ELôð ìëá' øîàð änì 'Eãàî ìëá'aezkd xikfiy ic ,xnelk §¨§Ÿ¤¨¨¤¡©§¨©§§

,'d zad` xear xzeia eilr aiagd xacd z` xeqnl mc`d lry
.jk lk eilr aiag epi`y z` mb xeqnl el yiy rnyp `linne

e ,mzrca mipey mc`d ipa ik ,mdipy xikfd jkitl `l`Eì Lé íà¦¥§
øîàð Cëì ,BðBînî åéìò áéáç BôebL íãàelLé íàå .'ELôð ìëá' ¨¨¤¨¦¨¨¦¨§¨¤¡©§¨©§§§¦¥

.'Eãàî ìëáe' øîàð Cëì ,Bôebî åéìò áéáç BðBînL íãà Eì,jcnll §¨¨¤¨¨¦¨¨¦§¨¤¡©§¨§Ÿ¤
.xzeia eilr aiagd z` xeqnl mc`l yi ote` lkay

ïì àðî íéîc úëéôLe úBéøò éeléb.ytp gewit iptn zegcp opi`y ¦£¨§¦©¨¦§¨¨
,øîBà éaø ,àéðúcxn`p dcya dqp`py dqxe`n dxrp oipra §©§¨©¦¥

(ek ak mixac)'ebe xac dUrz `l dxrPle'ìò Léà íe÷é øLàk ék §©©£¨Ÿ©£¤¨¨¦©£¤¨¦©
.'äfä øácä ïk Lôð Bçöøe eäòø,zeywdl yieeðãîì ïéðò äî éëå ¥¥§¨¤¤¥©¨¨©¤§¦¨¦§¨¨©§

enll epl recn -cîoicäñøBànä äøòðì çöBø,qpe`d lr dxhtl ¦¥©§©£¨©§¨¨
.yexita xehtd da xn`p xak ixdeäæ éøä ,àlàd`xp ,gvex - ¤¨£¥¤

y inkàaick wxãnìì,dxrpd lràöîðåick mb dil` ywedy ¨§©¥§¦§¨
zeidlãîì,dxrpn gvex cnl jke .dpnnïzéð äñøBànä äøòp äî ¨¥©©£¨©§¨¨¦¨

mc` lkl zeyxdìéväìelit`BLôðaebxdle ,dixg` scexd ly §©¦¨§©§
,dilr `eai `ly ick('eë) çöBø óà,egvxl exiag xg` scexd ©¥©

dqxe`nd dxrp eli`e .scexd ly eytpa scxpd z` livdl ozip
,xg` oiprl gvexn dcnläî[y myk-]çöBømc`l exn`i m` - ¨¥©

y ixd ,eze` ebxdiy e` exag z` bexdløBáòé ìàå âøäé,ef dxiar ¥¨¥§©©£
oldl x`eank(a"r),äñøBànä äøòð óàleral mc`l exn`i m` - ©©£¨©§¨¨

,bxdiy e` exag zqex`.øBáòé ìàå âøäé¥¨¥§©©£
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ezny in` cenr at sc ± iyily wxt`nei
äðùîïúåà ïéðòî ïéà.lk`n odn repnl oiaiig oi` Ðïúåà ïéëðçîiptl zeryl Ð

jxcy ,xkfl dxyr rax`e dawpl dxyr yly oa ied owxit .owxitl dkenq `idy dpy

dxyr yly zpy jeza epiidc ,cg` meie dxyr mizya zexry izy `iadl zewepiz

ewxt dxyr rax` zpy `vnp ,cg` meie dxyr ylya wepize ,oiyperl dwxit `ide

dkenqd dpy `id dxyr yly zpye ,oiyperl

dpy iptl dpy `id dxyr mizy zpye ,ewxtl

.ewxtl dkenqdíéðù éúù éðôì åà`idy Ð

mipy yly epiidc ,ewxtl jenq mipy izy iptl

,mizy iptl `zyd :jixt `xnbae .owxt iptl

,dpy iptl ,oikpgn :zxn` ,mipy yly epiidc

mizy epiidc.`irain ÐàøîâäìåçáÐ

.gk yeyze yegkäðåîù ïá àðåä áø øîàÐ

,zwepizae ryzl zqpkpe dpny dxary `ixal

mipy rax` ryz zpy iedc ,dizlin miiqnck

.dwxt iptlòùú ïáåzpy dxary dlegl Ð

mipy yly epiidc ,xyr jezl dqpkpe ryz

.zeryl oikpgn ,dwxt iptløùò ïád`ixal Ð

zg` oae xyr cg`l dqpkpe xyr dxary

dxyr mizyl dqpkpe dleg zwepizl dxyr

dqpkpe dxyr mizy oa .opaxcn oinilyn

`idy `ziixe`cn oinilyn dxyr ylyl

.ea zeey dlegde d`ixad ,zwepiza owxitáøå
'åëå øîåà ïîçðÐaxc` ongp ax bilt `l

yxit xne zwepizc ilin yxit xn `l` `ped

.wepizc ilinïðúiptl zeryl eze` oikpgn Ð

.yly epiidc mizy iptle mipy izy epiidc dpy

`ki` ixn`c `ped axle ongp axl `nlya

edciclc ab lr s` ,xn`wck opaxcn dnlyd

mipy rax` `ixad jepig iedivexzl ivn Ð

oikpgn :xn`w ikde ,dlega dlek oizipznl

,mdixac znlyd iptl mipy izy zeryl eze`

xn`wck ,dxez oicc znlyd iptl yly mdy

zwepizd z` oikpgn zixiyr dpyc `ped ax

wxtl dkenqd dpy iptl `idy zeryl dlegd

dxyr mizy zpya `idy mdixac znlyd

wxtl mikenqd mizy iptl epiidc dlegl

.`ziixe`càéù÷ ïðçåé éáøì àìàdicicl Ð

opixn` `dc ,llk oizipzn `nwezin `l

`cg oizipzn `nizc ,`kil opaxcn dnlyd

,ongp axe `ped axc `ail` `pniwe`ck ipzw

ax `niwe`ck `ixaa `tiqe dlega `yixe

`cqgyly ipzw oizipznc `nwez `l inp Ð

mizy xn` opgei iaxe ,dlegl mizye `ixal

.dlegl zg`e `ixalïðçåé éáø êì øîà`l Ð

mizy iptle mizy rnync ,dpy iptl ipzz

dze` oikpgn :`ni` `l` ,mipy yly rnync

.`ixal mizye dlega dwxtl jenq dpyàú
ìàåîù øá äáø àðúã òîùmizy e` dpy Ð

.mizy iptle dpy iptl ipz `le opgei iaxkéáøì
àçéð ïðçåé.`ixal mizye dlegl dpy :dl iwene Ðàéù÷ ïîçð áøìå àðåä áøì àìàax xn` `dc .ied mipy yly edcicl zeryl oikepigay zegte ,`ed zeryl jepig `dc Ð

.mipy izy oikepigay lecb ipzw `ziixae ,zixiyra dze` oikpgny dleg zwepiza `pedäîìùä éðú÷ã êåðéç éàîiptl `ixal mizy mdixacc dnlyd inp ocicle ,mdixacc Ð

e`c dnlyd.dlegl zg` ,`ziixäðùîäçéøäù äøáåò.oipkeqn odipy zlke` dpi` m`e el de`zn `ede liyaz gix gixn xaerd Ðïéàé÷á éô ìòmi`tex ipy exn`i m` Ð

.lke` epi` m` okeqn `edyàøîâùåë.ezvvene ,xya eze` ly ahexa yek dl oiagez .jlt ='åëå êãåàî ìëá øîàð äîì.aiag epi`y oky lke oday aiagd xn`i Ðéë
íå÷é øùàë.aizk dqxe`nd dxrpa Ðäñøåàîä äøòðì çöåøî åðãîì äî.dfd xacd htyn ok gvexd htynk `edy Ðúåùø ïúéð äñøåàîä äøòð äîdlivdl livnl Ð

.(ak mixac) "dl riyen oi`" aizkck ,dilr `a `ly cr ebxedl df lrea ly eytpa ef zliranòéùåî ùé àä.dreyz iciv lka dpriyei Ðøåáòé ìàå âøäé çöåøexn` m` Ð

jze` bexd` e`l m`e jxiag bexd el.onwl yxtnck ef dxiar xeari l`e bxdi Ðäñøåàîä äøòð óà`id la` .xeari l`e bxdi bxdiz e` jxiag zqex` lera :exn`i m` Ð

.xzq` xacl di`xe ,`id `nlra mler rwxwc ,melk dyer dpi` `idc ,dytp z` xeqnl deevn dpi`
çöåøå
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àìàmdixacc znlydle owxitl jenqc iiepyl ivn `le Ð `iyw ongp axle `ped axl

zwepizl cg` meie mipy dxyr mizy Ð zelcbc wxt rnyn owxitl jenqc ,xn`w

.wepizl cg` meie mipy dxyr ylye

äî`lc i"yx yxit Ð xeari l`e bxdi dqxe`nd dxrp s` xeari l`e bxdi gvex

diytp xqninl `aiign `l idi`c ,bxdiz qxb

oa" wxt seqac `d `gip `dae .`id mler rwxwc

`iqdxt xzq` `de :jixt (a,cr oixcdpq) "xxeq

l`e bxdi zeixr ielib `de jixt `l i`n`e ?i`ed

bxdiz qxb `lc i`nle ?`rpiva elit` xeari

dywnd xity rci zeixr ielib oiprlc ,`gip

`nrhc `iqdxt oiprl la` ,mler rwxw ipdnc

.ipdnc dizrc` wiq` `l myd lelig meyn

:ipyne .i`ed `iqdxt xzq` `de :jixt ikdle

.ipdne ,dzid mler rwxw inp `iqdxt oiprl

,bxdil dl oi` dyrn dcar `lc idi`c rcze

epiid Ð bxdic diteb gvexe opitli gvexn `dc

'eke ith wneq jcic `ncc zifg i`nc meyn

`l i` la` ,dyrn ciarc `kid ilin ipde

wepizd lr elitdl mivexy oebk dyrn ciar

lke ,edebxdi mci lr akri m`e ebxedl ick
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קנח
ezny ina cenr at sc ± iyily wxt`nei

ïìðî äéôåâ çöåøå.xeari l`e bxdic Ðéàøåã éøî.my xc ip`y xtk ly oehly Ðéàî
éôè ÷îåñ êãéã àîãã úéæç`le "mda ige" meyn `zlin ixynl jizrc i`n xnelk Ð

.zevnd on xzei mewnd iptl l`xyi ly oytp daiagy itl xac ly enrh ,mda zeniy

dliha devnde bxdp l`xyi o`k yiy ,eiykr la` .df digie devnd lhaz :d"awd xn`

ezevn lr xearl mewnd ipira ahii dnl?dnl

l`xyi jxiag mcn xzei eilr aiag jnc didi?

àçøàã äøáåò àéäämixetkd meie dgixdy Ð

.didäì åùåçì`ed mixetkd meiy dpf`a Ð

.wt`zdl lkez ile` ,meidäùéçìàådlaiw Ð

.eze`zn xaerd wqty dyigld z`
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`nc `nlic ith wneq dicic `ncc zifg i`n `nip daxc`c ,bxdil el oi` Ð `peeb i`d ik

lr yi` mewi xy`k" aizk micia bxedy gvexa `xwc `yiwidc :cere .ith wneq icic

rwxwc `iepiy` (a,cr oixcdpq) "dxene xxeq oa" wxta biltc `axe 'ebe "ytp egvxe edrx

d`pd el yiy xaca xearl mc`d z` oiqpe`yk :yexit .ip`y envr z`pd :ipyne ,mler

oiprl `l` bilt `l myd lelig `kil envrl

ielib oiprl la` .mler rwxw ipdn `lc `iqdxt

elit` :inp i` .mler rwxw ipdnc dcen zeixr

mrh cer siqen `l` ,bilt `l `iqdxt oiprl

`de mzd jixt `l ikdlc miyxtn yie .ipy

`ipdzin `lc meyn i`ed zeixr ielib xzq`

lri iab ipynck ,`ndef da lihdy ,dxiarn

"dvilg zevn" wxtae .(a,bk) xifpc iriax wxta

.dxiarn `ipdznw `de jixt ik (a,bw zenai)

meyn bxdil dl did `ipdzinc oeike :jk yxtne

`id drx miryx ly ozaeh :ipyne !zeixr ielib

`lc oiprl `cg :`xidp `le .miwicv lv`

ediiexzl d`pd "zeyerd zeytpd ezxkpe" (`,al `nw `aa) "gipnd" wxt opixn`c ab lr s` dexr xeqi` `ki` inp d`pd e`lac `ipdzn `lc i`d ipdn `l dytp xqninl `aiigin

pir ixwinc ab lr s` dkxck `ly oebk `aiigin inp d`pd `la mewn lkn edl zi``lde ?dgayn aezkd dna Ð dnvr livdl dpeekzp m` :cere .zvw dpdiz `ly xyt` i`c :cere .ie

yizdl ick dilr `ay cr mixaca ezlciy `ide mitcexd ede`vni `ly edpinhzy jixv did ,daxc`e .eytp lr gxea did ik ,dbxedl utg did `lc `hiyt :cere !dzyr dnvr jxevl

lgx dwax dxy Ð ld`a miypn edpip o`n ,"jxeaz ld`a miypn" aizkc dnyl `ly devnn dnyl dxiar dlecb dpin lirl opixn`wc meyn xnel yi `l` .oipra gikeny enk egk

lecb did dxrvc i`d ilek d`pd dl ded `l :ipyne !dxiarn `ipdzin `w `de ?ld`a miypn ith dgayn aezkd i`n` :jixte ,odilran zepAdl epeekzp zedn`dy :yexit .d`le¦¨

xifpc `idd` xnel yi 'ek dnyl dxiar dlecb myl oi`y it lr s` ikd inp jixt (`,bw zenai) "dvilg zevn" wxtac ab lr s`e .miwicv lv` `id drx miryx ly ozaehc ,dz`pdn

`l` ieyiw oi`y itl dexra qpe` oi` (a,bp my) "eznai lr `ad" wxt yixa `ax xn`c `dn zezl`yd dywde `x`e zyxta zezl`ya qxeb ok bxdi qxbc i"yx yxity enke jinq `w

seqc `idd ik ,ze`txzdl dl zgkyn :uxize !zrcl `l` ieyiw oi`c oeik oevx `l` `ed qpe` e`l `de xeari l`e bxdi zeixr ielib s` xn`wc ?`ki` in dicica qpe` ok m`e zrcl

zeni :xninl dil dedc eyexitk rnyn `l bxdi oeyle ,ea lraiz l`e zeni cr 'eke dixg` `pih eal dlrde zg` dy`a eipir ozpy cg` mc`a (`,dr oixcdpq) "dxene xxeq oa" wxt

`l` dyrn dyer oi`c xnel qpe` zprh oi`c xn`w df lre edebxdi ok m` `l` dfn hnyil leki epi`e dexra eze` oiwiacn mixkpdy ixiin `axc `eddc yxit wgvi epiaxe .xeari l`e

aiyg Ð ciar `wc ieyiwd ,dywzi `ly xyt` i` edewiaci m`y envra rceiy oeik ol rnyn `w bxdi l`e xearic `pin` jzrc `wlqe mler rwxw enk dyrn ea miyer mixg`

ynyn il dn ok m` qep`c oeik ,xeht zn ynyne eze` oiwiacnyk ikd elit`e ,aiig zeixra zn ynynd xn`c o`nl `ki`c ab lr s`e .el `a qpe` ici lrc ab lr s` ,dyrn dyerk

iab xn`ck .daexn d`pda yxite ,zhren d`pda yextl el didy :xnel yi cere .xeht zn ynynd :(`,gi) zereayc ipy wxta xn`c dinrhl `ax :xnel yi ?ieyiwa il dn zn xa`a

mr ynynd`pda yxite zhren d`pda yextl el didc meyn aiig zn ynynd xn`c o`nl elit` ,aiig Ð ig xa`a yxite (my df mb) zereayc ipy wxta ,iz`nhp el dxn`e dxedhd

qxb inp i`e ."bxdi" qxb ,ziyixtc i`nl ,`zyde .aiig dywzp aeye edewiacd m` la` .xeht Ð edewiacde xzida ezy`l dywzp m` e` ,zn ynye edewiacd m` ,inp `kd .daexn

bxdi zeixr ielibc ab lr s` ixy qpe`c edl yexcile (a,b) zeaezka jixtc `de .dilr dexrd `iadl dze` oiqp`ny ,dyrn dcarc oebk dnwepe ,`gip Ð bxdiz dqxe`nd dxrp s`

`pngxc .ez`iaa dzin `aiigin `le d`ia ez`ia oi`y ,ixkp z`iaa dytp xqninl `aiigin `lc xzq`ce zeaezkc `idda yxtn did mz epiaxe .eed mler rwxw inp mzd Ð xeari l`e

dxfge ixkpl z`ype dzc dxindy l`xyi zal xizd jk jezne .`nlra dnda z`iak iede "mznxf miqeq znxfe mxya mixeng xya xy`" aizkck miakek caerc dirxfl dixwt`

zxq`pc oeikc :xi`n xa wgvi epiaxl `xidp `le .`l ixkp la` l`xyi z`iaa ilin ipd lreal dxeq` jk lral dxeq`y myk xn`c ab lr s`c .dniiwl Ð xiibzp ixkpde daeyza

."izca` izca` xy`ke" xzq`a oke dlral dxeq` zeytp ici lr ixkp icia dyagpy dy`d :(a,ek) zeaezkc ipy wxta oke ,'ek zevext `ki` (my) zeaezka xn`wck ixkp z`iaa dlral

`ad" wxta dpedkl dxiyk dndal dlrapc ab lr s` ixkpl dlrapy diept dpedkl leqtl oke .lread lr dxqe`l yi inp ikd dnda z`iak `aiyg `l dlra lr dxqe`l iabl :`nl`

ici lr oipwnc opixn` (a,ek dheq) "dqex`" wxtae ixkpc dirxfl dixwt` `pngxc (`,gv my) "oi`yep" wxta xn` qiig oiprl `wece dndak `aiyg `l `nl` ,(a,hp zenai) "eznai lr

jdac `kid ilin ipd "d`nhp `ide dxzqpe" opixn` ik :`nizc edn !dnexzl cg`e lreal cg`e lral cg` ,`pngx xn` "d`nhp `ide dxzqpe" !`hiyt :jixte ,dnexza lqete ixkp

d`ia i`d e`lac oeik `pin` jzrc `wlqc xn`wcn mzdn `kti` wcinl `kile !lreal oicd `ede ,dlral xeq`l d`nhp jiiy ixkp iab elit`c `nl` .ol rnyn `w ,dil `xiq` d`ia

xity `xw mwezin ded xeq` i`c ixkp ezeida lray d`ia ici lr xzen xb ok m`e d`ia dze` ici lr dxqe`l `xw jixv `l diteb ixkpc llkn ,lrac dilr `xqzin `l dil `xiq`

ixkp z`iaa dzin xeqi` `ki`c oeik dnize ixkpl lrail dxeq` `idy ixkp ezeida epiid dilr `xqzin ded (`l) d`ia jd e`lac xiibziykl d`ia i`da dilr `xqzine ixkpa elit`

dyxib `l dnl Ð ikd `niz `l i`c .ezy` dzidy hb ici lr mqxtzie jlnl xacd rcei ot `xi did :xnel yie ?l`xyi llk zlvdl dz`ay drya xzq` z` ikcxn yxib `l dnl

`d :xn`z m`e .yxbzzy xg`n dnr dpzn did `ly (a,gi) "`ian did" wxt dheqa gkenck zepf z`iaa `xqzin `l ezyexb xifgnc ?jk xg` dpxifgie dze`ia eilr xq`z `ly ick

`l dxrple" aizkc dixht `pngx qpe` :dlr jixte ,dicic dndal degzyde mixkp edeqp`y oebk yxtnc xeq`c qpe`a carp iab (`,cp) "l`rnyi iax" wxt dxf dcear zkqna xn`wc

`kil dxf dcear iptl mixkp ettkac ,`ed dyrn dyer dxf dcearl degzyne envr xeqnl aiig dyrn dyer la` ,ixii` `wec mler rwxwa `xw `d ?`iyew i`ne "xac dyrz

`l` ely `edy xac xqe` mc` o`k oi` ok m`c :cere .epi` Ð dxf dcear ipta eizern lhepe dgey oirk ,degzynk d`xp elit`e ,degzyn df oi`e car icin e`l ok m`c dinewe`l

ikdc :xnel yie .jka zxq`p dzid m` ,dxf dcearl eznda mixqe`d md eznew mittekd mixkpdaiiginc ab lr s` oic zia zzinn dixhtc oeike dzinn dixht `pngx qpe` ,eyexit

dxrp `xw i`da ywzi` `dc icin dcar `l dxrpc ab lr s` ,dyrn dyera elit` qpe`a dzinn xehtc `xw i`dn sili xitye ,dcear jda xq`il carp aiyg `l Ð envr xeqnl

zngn carica dcar dyrn ziiyray ,dxrple `xw xn`w i`dae .dyrn ziiyra `id bxdiz e` lread bxdi dxrp s` ,dyrn ziiyra Ð xeari l`e bxdi gvex dn ,gvexl dqxe`nd

Ð caerd xhtin caricac oeik :`xif iax xaqwe ,dyrn ziiyra elit` carica exhetl dipin slinl `ki` edebxdi `ly ick dxf dcearl degzyn oicd `ede .xac dyrz `l Ð qpe`

oi`y it lr s` Ð zedl` zlaw myl yexita degzydy del`a dilawc `axle del`a dilaw `lc ab lr s` ,iia`l aiig did dzin qpe`a `ly it lr s` dcear `da carp xqzin `l

zzin oiprl dil rnync :xnel yi cere .dzinn xehtc ab lr s` carp xity aiygc `xif iaxl dil xcdn `axe .minyay eia`l eale zedl` myl caery yxtn eitay oiey eale eit

Ð "xac dyrz `l dxrple" aizkck ,oic zia zzinn qpe` mzd xhtyke ,mler rwxw `iedc ab lr s` zaiig oevxa dy` `dc dyrn ciar `ll dyrn ciar oia welig oi`c oic zia
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.zeyrl ilr dn l`eydéì øîà,`axìBè÷z àìå Cìè÷ðjbxdi - ¨©¥¦§§¨§Ÿ¦§

oky .mixg` bexdz `leéôè ÷neñ Cãéc àîãc úéæç éàîdn - ©¨¦§¨¨¦¨¨§¥
,xzei mec` jncy xnel zi`xéôè ÷neñ àøáb àeääc àîc àîìéc¦§¨¨¨§©©§¨¨§¥

d`pe daiag jytpy jl oipn ,xnelk .xzei mec` jxag mc `ny -
ixdy .xzei daiag jxag ly `ny ,jxag ytpn xzei jxveil
s`y xeaq dz`y meyn `id ,jk lr le`yl z`ay daiqd i`cea
dxez ixeqi` x`yy myk ,ytp gewt iptn dgcp dgivx xeqi`
iptn mixeqi` dxezd dxizd `ly oeik ,dnec df oi` la` .migcip
itl ,zeytp zlvd yi dxiard ziiyra xy`k `l` ytp gewit
la` .zeevnd on xzei mewnd iptl daiag l`xyi ly mytpy

l ,l`xyin ytp ca`iz dxiard dyriz m` s`y ,o`kdxizd `

.dxezd
:'dgixdy dxaer' dpynd oica dyrn d`ian `xnbdàéää©¦

äøaeò,zxaern -àçøàc,mixetkd meia liyaz dgixdy - ¨¨§¨§¨
.elk`l xaerd dee`zdeéaøc dén÷ì eúàdl xzen m`d el`yl ¨§©¥§©¦

.ytp gewt meyn ,lek`leäì øîà,iaxdì eLBçì eìéæekl - ¨©§¦§¨
dpfe`a dl eygleàeä éøetéëc àîBécile` ,meid mixetkd meiy - §¨§¦¥

.wt`zdl lkez rnyzykdì eLeçì,dpfe`a dl eygl - §¨
àLéçìéàå.ezee`zn xaerd wqt epiid ,dyigld z` dlaiwe -éø÷ §¦§¦¨¨¥

iaxdéìò`iapd edinxi lr xen`d weqtd z` xaer eze` lr - £¥
(d ` edinxi)ézòãé ïèaá Eøvà íøèa''Bâå Emgxn `vY mxhaE §¤¤¤¨§©¤¤§©§¦§§¤¤¥¥¥¤¤

,ok`e .'LiYWCwddpéî ÷ôðdpnn clep -,ïðçBé éaøyecw didy ¦§©§¦¨©¦¨©¦¨¨
.'dl

:zxaernd dy`l yegll eqip my s`y ,sqep dyrnäøaeò àéää©¦¨¨
àLéçìéà àìå ,dì eLBçì eäì øîà ,àðéðç éaøc dén÷ì eúà ,àçøàc§¨§¨¨§©¥§©¦£¦¨¨©§§¨§Ÿ¦§¦¨
zee`zdl jiynd xaerdy epiid ,dyigld z` dlaiw `l -

.lk`nléø÷`pipg iaxdéìò,df xaer lr - ¨¥£¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc `nei(iying meil)

,óBqáìeiqei iaxe dcedi iax mb.àîLa é÷ééc eåäeàeääì eèî ék §©¨¨§¥¦§¨¦¨§©
déîLc àúéa`ed eilra lydéaâì eìééò àì ,'äìa'eqpkp `l - ¥¨¦§¥¨¨Ÿ©§§©¥

ik .ekezldpéî òîL ,éøîàmc`y enynáéúëc ,àeä òLøl`wfgi) ¨§¥§©¦¨¨¨¦§¦
(bn bk,'íéôeàð äìaì øîàå'dla `xwpd mc`y o`kn yexcl yie ¨Ÿ©©¨¨¦¦

.s`ep `ed)`ed 'dla' zaizBîk(ai gi ziy`xa)él äúéä éúìá éøçà' §©£¥§Ÿ¦¨§¨¦
,'äðãò'mite`p dlal'e ,dpwf eyexityäð÷æ øîBìkdpwcfdy ¤§¨§©§¥¨

draye.(íéôeàða§¦¦
:epipy dpynd jyndaäMîç ,ïðaø eðz .'eëå äèBL áìk BëLpL éî¦¤§¨¤¤¤§¨©¨¨£¦¨

íéøácmipniq -åéðæàå ,óèBð Bøéøå ,çeút åét .äèBL áìëa eøîàð §¨¦¤¤§§¤¤¤¦¨©§¦¥§¨§¨
úBçeøñ,dhnl zeltwzne zelecb -çpeî Báðæe[lhen-]ìò §§¨¨©

BìB÷ ïéàå çáBð óà ,íéøîBà Léå .íéëøc écéöa Cläîe ,åéúBëøé©§¨§©¥§¦¥§¨¦§¥§¦©¥©§¥
ðéåä éànî :àøîâä úøøáî .òîLdyrpy ,ok el rxi` dnn - ¦§¨¦©¨¥

.dheyBa úB÷çNî úBiðôLk íéLð ,øîà áøz` eilr ze`xn - ©¨©¨¦©§¨¦§©£
.wegy jxca mdityk.åéìò äøBL äòø çeø ,øîà ìàeîLezl`ey §¥¨©©¨¨¨¨¨

:`xnbd.eäééðéa éàî:`xnbd daiyn,eäééðéa àkéà ©¥©§¦¨¥©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc `nei(iying meil)

:ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbdøLôàc àëéä ,äaø øîà̈©©¨¥¨§¤§¨
ïéleçaoilega yi lahd on dnexzd lhpizy xg`ly mewna - §¦

,dlegd jxev ickdéì ïðéð÷úîc éâéìt àì àîìò éleëcmiyixtn - §¥¨§¨Ÿ§¦¥¦§©§¦¨¥
,eznexzdéì ïðéôñîee` lahn `le ,oilegd on eze` milik`n - ©§¦¨¥

.dnexznïéleça øLôà àìãa ,éâéìt ék,ekxv ic oilega oi`yk - ¦§¦¥¦§Ÿ¤§¨§¦
.elek z` lek`l `ed jixveøî[`niz oa-]øeîç ìáè ,øáñ ©¨©¤¤¨

`le dpnn lk`iy ick dnexz eyixtiy sicr jkitl ,dnexzn

.lahnøîe[`nw `pz-]äøeîç äîeøz ,øáñ`l okl ,lahn ©¨©§¨£¨
zx`an .dnexzn `le lahd on lk`iy ick dnexz eyixti

:mdizexaq z` `xnbdøî[`niz oa-],øeîç ìáè øáñelit` oky ©¨©¤¤¨
,ie`x epi` mipdkløîe .ïäkì àéæç äîeøz ìáà[`nw `pz-]øáñ £¨§¨©§¨©Ÿ¥©¨©

,äøeîç äîeøz,dxizdl zexyt` oi`y itløLôà ìáè ìáà §¨£¨£¨¤¤¤§¨
déðewúì.eznexz yixtiyk §©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc `nei(iyily meil)

,meidLeðòdilréepéò ,úøk,xengdïkL ìk àì ,Bììkî øzeä àlL ¨¨¥¦¤Ÿ©¦§¨Ÿ¨¤¥
e .zxk yepryøîàð änìjgxk lr ,iepira yperäðôeîick ,`ed ¨¨¤¡©§¤

äpnî ïeãìå LéwäìaLðBò øîàðå éepéòa LðBò øîàð .äåL äøéæb §©¦§¨¦¤¨§¥¨¨¨¤¡©¤§¦§¤¡©¤
.øéäæäå Lðò éepéò óà ,øéäæäå Lðò äëàìn äî ,äëàìîa¦§¨¨©§¨¨¨©§¦§¦©¦¨©§¦§¦

:`xnbd dywnCøôéîì àkéà,df xnege lw mbäëàìîl äî`idy ¦¨§¦§©©¦§¨¨
,dxengéepéòa øîàz ,íéáBè íéîéå úBúaLa úâäBð ïkLlwdBðéàL ¤¥¤¤§©¨§¨¦¦Ÿ©§¦¤¥

.íéáBè íéîéå úBúaLa âäBðoi`y `lew yi cg` lkay oeike ¥§©¨§¨¦¦
.mipten mpi`e ,mdipy z` aezkl dxezd dkixv ,exiaga

:`xnbd zvxzn,àpz éàä ,àðéáø øîàc dey dxifbn'íöò' 'íöò' ¨©¨¦¨©©¨¤¤¤¤
øîbxn`p iepir ypera .iepira dxdf`(hk bk `xwie)mFId mvrA' ¨©§¤¤©

dk`ln ypera mb oke ,'dGd(l bk my)dk`lnay myk ,jkitl . ©¤
'mvra' zaizy gxken :`xnbd dtiqene .ok iepira s` ,xidfd

äðôeî.`idCøôéîì àkéà ,äðôeî àì éàcef dey dxifb lr §¤§¦Ÿ§¤¦¨§¦§©
ïðéëøôãkminie zezaya zbdepy itl dxeng dk`lny ,lirl ¦§©§¦¨

:`xnbd zx`an .iepir lr dpnn cenll oi`e ,miaehééàì,ok` - ¨¥
äðôeî ééeðôàixdy .`ida éáéúk éàø÷ äMîçxeqi`äëàìîmeia ©§¥§¤£¦¨§¨¥§¦¥§§¨¨

,mixetkdãçxn`p weqtãçå ,àîîéc äøäæàìxn`päøäæàì ©§©§¨¨¦¨¨§©§©§¨¨
àéìéìc,mixetkd mei lil -.àéìéìc LðBòì ãçå ,àîîéc LðBòì ãçå §¥§¨§©§¤¦¨¨§©§¤§¥§¨

åeli`ãçiyingd weqtd -ééeðôàìe ,xeziil -øîâîìdxifba epnn §©§©§¥§¦§©
a e`l deyïéa ,äëàìnî éepéòiepiràîîéce.àéìéìc ïéa ¦¦§¨¨¥¦¨¨¥§¥§¨

:mixetkd meia iepir zxdf`l xg` xewnàðz ìàòîLé éaø éác§¥©¦¦§¨¥¨¨
,dey dxifba cnlp iepira dxdf`yïàk øîàðmixetkd meia ¤¡©¨

ïläì øîàðå ,'éepéò'dqxe`nd dxrpa'éepéò'z` dPr xW` xaC lr' ¦§¤¡©§©¨¦©§©£¤¦¨¤
'Edrx zW`(ck ak mixac),Lðò àì ïläl äîdliwqïk íà àlà ¥¤¥¥©§©¨Ÿ¨©¤¨¦¥

.øéäæä ïk íà àlà Lðò àì ïàk óà ,øéäæä¦§¦©¨Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦
:iepir zxdf`l xg` xewnéìé ,øîà á÷òé øa àçà áøódxdf` ©©¨©©£Ÿ¨©¨¥

dey dxifba iepira'ïBúaL úaL'mixetkd meia xn`pyfh `xwie) ©©©¨
(`l,'îa xen`d 'oezay zayúéLàøa úaM(eh `l zeny).ïläl äî ¦©©§¥¦©§©¨

,ziy`xa zayaLðò àìdk`lnd lrøéäæä ïk íà àlà,dligz Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦
ïàk óàmixetkd meiaLðò àìiepir lr.øéäæä ïk íà àlà ©¨Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦

,øîà àtt áø,df oiprl dey dxifb jixv oi` ©¨¨¨©
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יומא. פרק שמיני - יום הכפורים דף פב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



קנט
ezny ina cenr at sc ± iyily wxt`nei

ïìðî äéôåâ çöåøå.xeari l`e bxdic Ðéàøåã éøî.my xc ip`y xtk ly oehly Ðéàî
éôè ÷îåñ êãéã àîãã úéæç`le "mda ige" meyn `zlin ixynl jizrc i`n xnelk Ð

.zevnd on xzei mewnd iptl l`xyi ly oytp daiagy itl xac ly enrh ,mda zeniy

dliha devnde bxdp l`xyi o`k yiy ,eiykr la` .df digie devnd lhaz :d"awd xn`

ezevn lr xearl mewnd ipira ahii dnl?dnl

l`xyi jxiag mcn xzei eilr aiag jnc didi?

àçøàã äøáåò àéäämixetkd meie dgixdy Ð

.didäì åùåçì`ed mixetkd meiy dpf`a Ð

.wt`zdl lkez ile` ,meidäùéçìàådlaiw Ð

.eze`zn xaerd wqty dyigld z`
åøåæ
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`nc `nlic ith wneq dicic `ncc zifg i`n `nip daxc`c ,bxdil el oi` Ð `peeb i`d ik

lr yi` mewi xy`k" aizk micia bxedy gvexa `xwc `yiwidc :cere .ith wneq icic

rwxwc `iepiy` (a,cr oixcdpq) "dxene xxeq oa" wxta biltc `axe 'ebe "ytp egvxe edrx

d`pd el yiy xaca xearl mc`d z` oiqpe`yk :yexit .ip`y envr z`pd :ipyne ,mler

oiprl `l` bilt `l myd lelig `kil envrl

ielib oiprl la` .mler rwxw ipdn `lc `iqdxt

elit` :inp i` .mler rwxw ipdnc dcen zeixr

mrh cer siqen `l` ,bilt `l `iqdxt oiprl

`de mzd jixt `l ikdlc miyxtn yie .ipy

`ipdzin `lc meyn i`ed zeixr ielib xzq`

lri iab ipynck ,`ndef da lihdy ,dxiarn

"dvilg zevn" wxtae .(a,bk) xifpc iriax wxta

.dxiarn `ipdznw `de jixt ik (a,bw zenai)

meyn bxdil dl did `ipdzinc oeike :jk yxtne

`id drx miryx ly ozaeh :ipyne !zeixr ielib

`lc oiprl `cg :`xidp `le .miwicv lv`

ediiexzl d`pd "zeyerd zeytpd ezxkpe" (`,al `nw `aa) "gipnd" wxt opixn`c ab lr s` dexr xeqi` `ki` inp d`pd e`lac `ipdzn `lc i`d ipdn `l dytp xqninl `aiigin

pir ixwinc ab lr s` dkxck `ly oebk `aiigin inp d`pd `la mewn lkn edl zi``lde ?dgayn aezkd dna Ð dnvr livdl dpeekzp m` :cere .zvw dpdiz `ly xyt` i`c :cere .ie

yizdl ick dilr `ay cr mixaca ezlciy `ide mitcexd ede`vni `ly edpinhzy jixv did ,daxc`e .eytp lr gxea did ik ,dbxedl utg did `lc `hiyt :cere !dzyr dnvr jxevl

lgx dwax dxy Ð ld`a miypn edpip o`n ,"jxeaz ld`a miypn" aizkc dnyl `ly devnn dnyl dxiar dlecb dpin lirl opixn`wc meyn xnel yi `l` .oipra gikeny enk egk

lecb did dxrvc i`d ilek d`pd dl ded `l :ipyne !dxiarn `ipdzin `w `de ?ld`a miypn ith dgayn aezkd i`n` :jixte ,odilran zepAdl epeekzp zedn`dy :yexit .d`le¦¨

xifpc `idd` xnel yi 'ek dnyl dxiar dlecb myl oi`y it lr s` ikd inp jixt (`,bw zenai) "dvilg zevn" wxtac ab lr s`e .miwicv lv` `id drx miryx ly ozaehc ,dz`pdn

`l` ieyiw oi`y itl dexra qpe` oi` (a,bp my) "eznai lr `ad" wxt yixa `ax xn`c `dn zezl`yd dywde `x`e zyxta zezl`ya qxeb ok bxdi qxbc i"yx yxity enke jinq `w

seqc `idd ik ,ze`txzdl dl zgkyn :uxize !zrcl `l` ieyiw oi`c oeik oevx `l` `ed qpe` e`l `de xeari l`e bxdi zeixr ielib s` xn`wc ?`ki` in dicica qpe` ok m`e zrcl

zeni :xninl dil dedc eyexitk rnyn `l bxdi oeyle ,ea lraiz l`e zeni cr 'eke dixg` `pih eal dlrde zg` dy`a eipir ozpy cg` mc`a (`,dr oixcdpq) "dxene xxeq oa" wxt

`l` dyrn dyer oi`c xnel qpe` zprh oi`c xn`w df lre edebxdi ok m` `l` dfn hnyil leki epi`e dexra eze` oiwiacn mixkpdy ixiin `axc `eddc yxit wgvi epiaxe .xeari l`e

aiyg Ð ciar `wc ieyiwd ,dywzi `ly xyt` i` edewiaci m`y envra rceiy oeik ol rnyn `w bxdi l`e xearic `pin` jzrc `wlqe mler rwxw enk dyrn ea miyer mixg`

ynyn il dn ok m` qep`c oeik ,xeht zn ynyne eze` oiwiacnyk ikd elit`e ,aiig zeixra zn ynynd xn`c o`nl `ki`c ab lr s`e .el `a qpe` ici lrc ab lr s` ,dyrn dyerk

iab xn`ck .daexn d`pda yxite ,zhren d`pda yextl el didy :xnel yi cere .xeht zn ynynd :(`,gi) zereayc ipy wxta xn`c dinrhl `ax :xnel yi ?ieyiwa il dn zn xa`a

mr ynynd`pda yxite zhren d`pda yextl el didc meyn aiig zn ynynd xn`c o`nl elit` ,aiig Ð ig xa`a yxite (my df mb) zereayc ipy wxta ,iz`nhp el dxn`e dxedhd

qxb inp i`e ."bxdi" qxb ,ziyixtc i`nl ,`zyde .aiig dywzp aeye edewiacd m` la` .xeht Ð edewiacde xzida ezy`l dywzp m` e` ,zn ynye edewiacd m` ,inp `kd .daexn

bxdi zeixr ielibc ab lr s` ixy qpe`c edl yexcile (a,b) zeaezka jixtc `de .dilr dexrd `iadl dze` oiqp`ny ,dyrn dcarc oebk dnwepe ,`gip Ð bxdiz dqxe`nd dxrp s`

`pngxc .ez`iaa dzin `aiigin `le d`ia ez`ia oi`y ,ixkp z`iaa dytp xqninl `aiigin `lc xzq`ce zeaezkc `idda yxtn did mz epiaxe .eed mler rwxw inp mzd Ð xeari l`e

dxfge ixkpl z`ype dzc dxindy l`xyi zal xizd jk jezne .`nlra dnda z`iak iede "mznxf miqeq znxfe mxya mixeng xya xy`" aizkck miakek caerc dirxfl dixwt`

zxq`pc oeikc :xi`n xa wgvi epiaxl `xidp `le .`l ixkp la` l`xyi z`iaa ilin ipd lreal dxeq` jk lral dxeq`y myk xn`c ab lr s`c .dniiwl Ð xiibzp ixkpde daeyza

."izca` izca` xy`ke" xzq`a oke dlral dxeq` zeytp ici lr ixkp icia dyagpy dy`d :(a,ek) zeaezkc ipy wxta oke ,'ek zevext `ki` (my) zeaezka xn`wck ixkp z`iaa dlral

`ad" wxta dpedkl dxiyk dndal dlrapc ab lr s` ixkpl dlrapy diept dpedkl leqtl oke .lread lr dxqe`l yi inp ikd dnda z`iak `aiyg `l dlra lr dxqe`l iabl :`nl`

ici lr oipwnc opixn` (a,ek dheq) "dqex`" wxtae ixkpc dirxfl dixwt` `pngxc (`,gv my) "oi`yep" wxta xn` qiig oiprl `wece dndak `aiyg `l `nl` ,(a,hp zenai) "eznai lr

jdac `kid ilin ipd "d`nhp `ide dxzqpe" opixn` ik :`nizc edn !dnexzl cg`e lreal cg`e lral cg` ,`pngx xn` "d`nhp `ide dxzqpe" !`hiyt :jixte ,dnexza lqete ixkp

d`ia i`d e`lac oeik `pin` jzrc `wlqc xn`wcn mzdn `kti` wcinl `kile !lreal oicd `ede ,dlral xeq`l d`nhp jiiy ixkp iab elit`c `nl` .ol rnyn `w ,dil `xiq` d`ia

xity `xw mwezin ded xeq` i`c ixkp ezeida lray d`ia ici lr xzen xb ok m`e d`ia dze` ici lr dxqe`l `xw jixv `l diteb ixkpc llkn ,lrac dilr `xqzin `l dil `xiq`

ixkp z`iaa dzin xeqi` `ki`c oeik dnize ixkpl lrail dxeq` `idy ixkp ezeida epiid dilr `xqzin ded (`l) d`ia jd e`lac xiibziykl d`ia i`da dilr `xqzine ixkpa elit`

dyxib `l dnl Ð ikd `niz `l i`c .ezy` dzidy hb ici lr mqxtzie jlnl xacd rcei ot `xi did :xnel yie ?l`xyi llk zlvdl dz`ay drya xzq` z` ikcxn yxib `l dnl

`d :xn`z m`e .yxbzzy xg`n dnr dpzn did `ly (a,gi) "`ian did" wxt dheqa gkenck zepf z`iaa `xqzin `l ezyexb xifgnc ?jk xg` dpxifgie dze`ia eilr xq`z `ly ick

`l dxrple" aizkc dixht `pngx qpe` :dlr jixte ,dicic dndal degzyde mixkp edeqp`y oebk yxtnc xeq`c qpe`a carp iab (`,cp) "l`rnyi iax" wxt dxf dcear zkqna xn`wc

`kil dxf dcear iptl mixkp ettkac ,`ed dyrn dyer dxf dcearl degzyne envr xeqnl aiig dyrn dyer la` ,ixii` `wec mler rwxwa `xw `d ?`iyew i`ne "xac dyrz

`l` ely `edy xac xqe` mc` o`k oi` ok m`c :cere .epi` Ð dxf dcear ipta eizern lhepe dgey oirk ,degzynk d`xp elit`e ,degzyn df oi`e car icin e`l ok m`c dinewe`l

ikdc :xnel yie .jka zxq`p dzid m` ,dxf dcearl eznda mixqe`d md eznew mittekd mixkpdaiiginc ab lr s` oic zia zzinn dixhtc oeike dzinn dixht `pngx qpe` ,eyexit

dxrp `xw i`da ywzi` `dc icin dcar `l dxrpc ab lr s` ,dyrn dyera elit` qpe`a dzinn xehtc `xw i`dn sili xitye ,dcear jda xq`il carp aiyg `l Ð envr xeqnl

zngn carica dcar dyrn ziiyray ,dxrple `xw xn`w i`dae .dyrn ziiyra `id bxdiz e` lread bxdi dxrp s` ,dyrn ziiyra Ð xeari l`e bxdi gvex dn ,gvexl dqxe`nd

Ð caerd xhtin caricac oeik :`xif iax xaqwe ,dyrn ziiyra elit` carica exhetl dipin slinl `ki` edebxdi `ly ick dxf dcearl degzyn oicd `ede .xac dyrz `l Ð qpe`

oi`y it lr s` Ð zedl` zlaw myl yexita degzydy del`a dilawc `axle del`a dilaw `lc ab lr s` ,iia`l aiig did dzin qpe`a `ly it lr s` dcear `da carp xqzin `l

zzin oiprl dil rnync :xnel yi cere .dzinn xehtc ab lr s` carp xity aiygc `xif iaxl dil xcdn `axe .minyay eia`l eale zedl` myl caery yxtn eitay oiey eale eit

Ð "xac dyrz `l dxrple" aizkck ,oic zia zzinn qpe` mzd xhtyke ,mler rwxw `iedc ab lr s` zaiig oevxa dy` `dc dyrn ciar `ll dyrn ciar oia welig oi`c oic zia

.dyrn ciar `l `py `le dyrn ciar `py `l
`d
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àúàc àeääc .àéä àøáñ ?ïì àðî déôeb çöBøå§¥©¥§¨¨§¨¨¦§©©£¨
déìè÷ :éàøeã éøî éì øîà :déì øîà ,àáøc dén÷ì§©¥§¨¨£©¥£©¦¨¦¨§©¥
Cìè÷ð :déì øîà .Cì àðìéè÷ àì éàå ,àéðìôì¦§¨§¨§¦¨¨¦§¨¨£©¥¦§§¨
?éôè ÷neñ Cãéc àîãc úéæç éàî .ìBè÷z àìå§¨¦§©¨¥§¨¨¦¨¨§¥
äøaeò àéää .éôè ÷neñ àøáb àeääc àîc àîìéã¦§¨¨¨§©©§¨¨§¥©¦¨¨

dì eLBçì .àeä éøetéëc àîBéc dì eLBçì eìéæ :eäì øîà ,éaøc dén÷ì eúà ,àçøàc§¨§¨¨§©¥§©¦£©§¦§¨§¨§¦¥§¨
ézòãé ïèaá Eøvà íøèa" déìò éø÷ .àLéçìéàåäøaeò àéää .ïðçBé éaø dpéî ÷ôð .'åâå "E §¦§¦¨¨¥£¥§¤¤¤¨§©¤¤§©§¦§§©¦¨©¦¨¨©¦¨¨

:déìò éø÷ .àLéçìéà àìå ,dì eLBçì :eäì øîà ,àðéðç éaøc dén÷ì eúà ,àçøàc§¨§¨¨§©¥§©¦£¦¨£©§§¨§¨¦§¦¨¨¥£¥
åøæ"
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc `nei(iriax meil)

.xeari l`e bxdiy ,gvexn cnlp zeixr ieliby x`ean `ziixaa
:`xnbd zxxanïì àðî ,déôeb çöBøåzx`an .xeari l`e bxdiy §¥©¥§¨¨

:`xnbdàeääc .àéä àøáñmc`,àáøc dén÷ì àúàce,déì øîà §¨¨¦§©§¨¨§©¥§¨¨¨©¥
éàøec éøî éì øîà,ilr deiv ixir lyen -àéðìôì déìè÷bexd - ¨©¦¨¥¨¦©§¥¦§¨§¨

,ipelt z`àì éàåepbxdzCì àðìéè÷ip` jkitl .jze` bexd` - §¦Ÿ¨¦§¨¨
.zeyrl ilr dn l`eydéì øîà,`axìBè÷z àìå Cìè÷ðjbxdi - ¨©¥¦§§¨§Ÿ¦§

oky .mixg` bexdz `leéôè ÷neñ Cãéc àîãc úéæç éàîdn - ©¨¦§¨¨¦¨¨§¥
,xzei mec` jncy xnel zi`xéôè ÷neñ àøáb àeääc àîc àîìéc¦§¨¨¨§©©§¨¨§¥

d`pe daiag jytpy jl oipn ,xnelk .xzei mec` jxag mc `ny -
ixdy .xzei daiag jxag ly `ny ,jxag ytpn xzei jxveil
s`y xeaq dz`y meyn `id ,jk lr le`yl z`ay daiqd i`cea
dxez ixeqi` x`yy myk ,ytp gewt iptn dgcp dgivx xeqi`
iptn mixeqi` dxezd dxizd `ly oeik ,dnec df oi` la` .migcip
itl ,zeytp zlvd yi dxiard ziiyra xy`k `l` ytp gewit
la` .zeevnd on xzei mewnd iptl daiag l`xyi ly mytpy

l ,l`xyin ytp ca`iz dxiard dyriz m` s`y ,o`kdxizd `

.dxezd
:'dgixdy dxaer' dpynd oica dyrn d`ian `xnbdàéää©¦

äøaeò,zxaern -àçøàc,mixetkd meia liyaz dgixdy - ¨¨§¨§¨
.elk`l xaerd dee`zdeéaøc dén÷ì eúàdl xzen m`d el`yl ¨§©¥§©¦

.ytp gewt meyn ,lek`leäì øîà,iaxdì eLBçì eìéæekl - ¨©§¦§¨
dpfe`a dl eygleàeä éøetéëc àîBécile` ,meid mixetkd meiy - §¨§¦¥

.wt`zdl lkez rnyzykdì eLeçì,dpfe`a dl eygl - §¨
àLéçìéàå.ezee`zn xaerd wqt epiid ,dyigld z` dlaiwe -éø÷ §¦§¦¨¨¥

iaxdéìò`iapd edinxi lr xen`d weqtd z` xaer eze` lr - £¥
(d ` edinxi)ézòãé ïèaá Eøvà íøèa''Bâå Emgxn `vY mxhaE §¤¤¤¨§©¤¤§©§¦§§¤¤¥¥¥¤¤

,ok`e .'LiYWCwddpéî ÷ôðdpnn clep -,ïðçBé éaøyecw didy ¦§©§¦¨©¦¨©¦¨¨
.'dl

:zxaernd dy`l yegll eqip my s`y ,sqep dyrnäøaeò àéää©¦¨¨
àLéçìéà àìå ,dì eLBçì eäì øîà ,àðéðç éaøc dén÷ì eúà ,àçøàc§¨§¨¨§©¥§©¦£¦¨¨©§§¨§Ÿ¦§¦¨
zee`zdl jiynd xaerdy epiid ,dyigld z` dlaiw `l -

.lk`nléø÷`pipg iaxdéìò,df xaer lr - ¨¥£¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc `nei(iying meil)

,óBqáìeiqei iaxe dcedi iax mb.àîLa é÷ééc eåäeàeääì eèî ék §©¨¨§¥¦§¨¦¨§©
déîLc àúéa`ed eilra lydéaâì eìééò àì ,'äìa'eqpkp `l - ¥¨¦§¥¨¨Ÿ©§§©¥

ik .ekezldpéî òîL ,éøîàmc`y enynáéúëc ,àeä òLøl`wfgi) ¨§¥§©¦¨¨¨¦§¦
(bn bk,'íéôeàð äìaì øîàå'dla `xwpd mc`y o`kn yexcl yie ¨Ÿ©©¨¨¦¦

.s`ep `ed)`ed 'dla' zaizBîk(ai gi ziy`xa)él äúéä éúìá éøçà' §©£¥§Ÿ¦¨§¨¦
,'äðãò'mite`p dlal'e ,dpwf eyexityäð÷æ øîBìkdpwcfdy ¤§¨§©§¥¨

draye.(íéôeàða§¦¦
:epipy dpynd jyndaäMîç ,ïðaø eðz .'eëå äèBL áìk BëLpL éî¦¤§¨¤¤¤§¨©¨¨£¦¨

íéøácmipniq -åéðæàå ,óèBð Bøéøå ,çeút åét .äèBL áìëa eøîàð §¨¦¤¤§§¤¤¤¦¨©§¦¥§¨§¨
úBçeøñ,dhnl zeltwzne zelecb -çpeî Báðæe[lhen-]ìò §§¨¨©

BìB÷ ïéàå çáBð óà ,íéøîBà Léå .íéëøc écéöa Cläîe ,åéúBëøé©§¨§©¥§¦¥§¨¦§¥§¦©¥©§¥
ðéåä éànî :àøîâä úøøáî .òîLdyrpy ,ok el rxi` dnn - ¦§¨¦©¨¥

.dheyBa úB÷çNî úBiðôLk íéLð ,øîà áøz` eilr ze`xn - ©¨©¨¦©§¨¦§©£
.wegy jxca mdityk.åéìò äøBL äòø çeø ,øîà ìàeîLezl`ey §¥¨©©¨¨¨¨¨

:`xnbd.eäééðéa éàî:`xnbd daiyn,eäééðéa àkéà ©¥©§¦¨¥©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc `nei(iying meil)

:ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbdøLôàc àëéä ,äaø øîà̈©©¨¥¨§¤§¨
ïéleçaoilega yi lahd on dnexzd lhpizy xg`ly mewna - §¦

,dlegd jxev ickdéì ïðéð÷úîc éâéìt àì àîìò éleëcmiyixtn - §¥¨§¨Ÿ§¦¥¦§©§¦¨¥
,eznexzdéì ïðéôñîee` lahn `le ,oilegd on eze` milik`n - ©§¦¨¥

.dnexznïéleça øLôà àìãa ,éâéìt ék,ekxv ic oilega oi`yk - ¦§¦¥¦§Ÿ¤§¨§¦
.elek z` lek`l `ed jixveøî[`niz oa-]øeîç ìáè ,øáñ ©¨©¤¤¨

`le dpnn lk`iy ick dnexz eyixtiy sicr jkitl ,dnexzn

.lahnøîe[`nw `pz-]äøeîç äîeøz ,øáñ`l okl ,lahn ©¨©§¨£¨
zx`an .dnexzn `le lahd on lk`iy ick dnexz eyixti

:mdizexaq z` `xnbdøî[`niz oa-],øeîç ìáè øáñelit` oky ©¨©¤¤¨
,ie`x epi` mipdkløîe .ïäkì àéæç äîeøz ìáà[`nw `pz-]øáñ £¨§¨©§¨©Ÿ¥©¨©

,äøeîç äîeøz,dxizdl zexyt` oi`y itløLôà ìáè ìáà §¨£¨£¨¤¤¤§¨
déðewúì.eznexz yixtiyk §©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc `nei(iyily meil)

,meidLeðòdilréepéò ,úøk,xengdïkL ìk àì ,Bììkî øzeä àlL ¨¨¥¦¤Ÿ©¦§¨Ÿ¨¤¥
e .zxk yepryøîàð änìjgxk lr ,iepira yperäðôeîick ,`ed ¨¨¤¡©§¤

äpnî ïeãìå LéwäìaLðBò øîàðå éepéòa LðBò øîàð .äåL äøéæb §©¦§¨¦¤¨§¥¨¨¨¤¡©¤§¦§¤¡©¤
.øéäæäå Lðò éepéò óà ,øéäæäå Lðò äëàìn äî ,äëàìîa¦§¨¨©§¨¨¨©§¦§¦©¦¨©§¦§¦

:`xnbd dywnCøôéîì àkéà,df xnege lw mbäëàìîl äî`idy ¦¨§¦§©©¦§¨¨
,dxengéepéòa øîàz ,íéáBè íéîéå úBúaLa úâäBð ïkLlwdBðéàL ¤¥¤¤§©¨§¨¦¦Ÿ©§¦¤¥

.íéáBè íéîéå úBúaLa âäBðoi`y `lew yi cg` lkay oeike ¥§©¨§¨¦¦
.mipten mpi`e ,mdipy z` aezkl dxezd dkixv ,exiaga

:`xnbd zvxzn,àpz éàä ,àðéáø øîàc dey dxifbn'íöò' 'íöò' ¨©¨¦¨©©¨¤¤¤¤
øîbxn`p iepir ypera .iepira dxdf`(hk bk `xwie)mFId mvrA' ¨©§¤¤©

dk`ln ypera mb oke ,'dGd(l bk my)dk`lnay myk ,jkitl . ©¤
'mvra' zaizy gxken :`xnbd dtiqene .ok iepira s` ,xidfd

äðôeî.`idCøôéîì àkéà ,äðôeî àì éàcef dey dxifb lr §¤§¦Ÿ§¤¦¨§¦§©
ïðéëøôãkminie zezaya zbdepy itl dxeng dk`lny ,lirl ¦§©§¦¨

:`xnbd zx`an .iepir lr dpnn cenll oi`e ,miaehééàì,ok` - ¨¥
äðôeî ééeðôàixdy .`ida éáéúk éàø÷ äMîçxeqi`äëàìîmeia ©§¥§¤£¦¨§¨¥§¦¥§§¨¨

,mixetkdãçxn`p weqtãçå ,àîîéc äøäæàìxn`päøäæàì ©§©§¨¨¦¨¨§©§©§¨¨
àéìéìc,mixetkd mei lil -.àéìéìc LðBòì ãçå ,àîîéc LðBòì ãçå §¥§¨§©§¤¦¨¨§©§¤§¥§¨

åeli`ãçiyingd weqtd -ééeðôàìe ,xeziil -øîâîìdxifba epnn §©§©§¥§¦§©
a e`l deyïéa ,äëàìnî éepéòiepiràîîéce.àéìéìc ïéa ¦¦§¨¨¥¦¨¨¥§¥§¨

:mixetkd meia iepir zxdf`l xg` xewnàðz ìàòîLé éaø éác§¥©¦¦§¨¥¨¨
,dey dxifba cnlp iepira dxdf`yïàk øîàðmixetkd meia ¤¡©¨

ïläì øîàðå ,'éepéò'dqxe`nd dxrpa'éepéò'z` dPr xW` xaC lr' ¦§¤¡©§©¨¦©§©£¤¦¨¤
'Edrx zW`(ck ak mixac),Lðò àì ïläl äîdliwqïk íà àlà ¥¤¥¥©§©¨Ÿ¨©¤¨¦¥

.øéäæä ïk íà àlà Lðò àì ïàk óà ,øéäæä¦§¦©¨Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦
:iepir zxdf`l xg` xewnéìé ,øîà á÷òé øa àçà áøódxdf` ©©¨©©£Ÿ¨©¨¥

dey dxifba iepira'ïBúaL úaL'mixetkd meia xn`pyfh `xwie) ©©©¨
(`l,'îa xen`d 'oezay zayúéLàøa úaM(eh `l zeny).ïläl äî ¦©©§¥¦©§©¨

,ziy`xa zayaLðò àìdk`lnd lrøéäæä ïk íà àlà,dligz Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦
ïàk óàmixetkd meiaLðò àìiepir lr.øéäæä ïk íà àlà ©¨Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦

,øîà àtt áø,df oiprl dey dxifb jixv oi` ©¨¨¨©
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xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc `nei(iying meil)

weqtd z`(c gp mildz)'íçøî íéòLø eøæ'eyrp mgxd on xak - Ÿ§¨¦¥¨¤
,ok`e .minyay mdia`l mixkepne mixf miryxddpéî ÷ôð̈©¦¨

éøét øöà éàúaLweya zexit daxd dpew didy .zexitd xbe` - ©§©¨©¥¥
,xweia miiprl jk xg` mxknie xryd rwtiy ick ,lefd xrya

.ezeyrl xeq`y xac
:dpyna epipyäàéáî àøîâä .ïéàé÷a ét ìò BúBà ïéìéëàî äìBç¤©£¦¦©¦§¦¦

,éàpé éaø øîà :ïéðòá íéðéã é÷åìéçd m`éøö øîBà äìBçCip` ¨©©¦©©¤¥¨¦
,eileg xabi `ny yyeg ik ,lek`løîBà àôBøåyéøö Bðéà,C`le §¥¥¥¨¦

,lk`i `l m` okzqiäìBçì ïéòîBL.eze` milik`neîòè éàîà §¦©¤©©£¨
,`texd zrc cbp dlegl mirneymeyn'BLôð úøî òãBé áì'ilyn) ¥¥©¨©©§

(i cidywn .xg` mc` lkn xzei eavna yibxn mc` ly eail -
:`xnbdàèéLtzeytp wtq ixdy ,eit lr dlegd z` milik`ny §¦¨

:`xnbd zvxzn .lwdlàîéúc eäî,xnel xeaq `dz `ny - ©§¥¨
dyéôè déì íé÷ àôBø,epnn xzei dlegd ly eavna oian -à÷ ¥¦¥§¥¨

ïì òîLî.el mirneye ,eavna yg dlegd s`y ©§©¨
d m` :i`pi iax jiynnøîBà àôBødlegdyéøöC,lek`läìBçå ¥¥¨¦§¤

envrøîBàyéøö BðéààôBøì ïéòîBL ,C.dlegd z` milik`neéàî ¥¥¨¦§¦¨¥©
àîòèz` xikn dlegdy mixne` oi`e ,`texd ixacl mirney ©£¨

`ny miyyegy meyn ,[mcewd oicak] epnn xzei eavnàaðez§¨
déì èé÷ðc àeäyibxn epi`e ,ilegd zngn zyhyehn ezrc - §¨¦¥

zeytp wtqne ,lek`l jixv epi`y xne` `ed okle ,eilega
.elik`dl miliwn

:i`pi iax lr dywn `xnbdïðz,epizpynaìò BúBà ïéìéëàî äìBç §©¤©£¦¦©
,'ïéàé÷a ét ìò' :àøîâä ú÷ééãî .ïéàé÷a ét,mi`tex epiidïéà,ok - ¦§¦¦©¦§¦¦¥

la` ,eze` milik`nàì Bîöò ét ìòm` ,eze` milik`n oi` - ©¦©§Ÿ
dfkay xn`y i`pi iax lr dywe .jixv epi`y mi`texd mixeaq

:dpynd ixacn wiicl yi cere .eze` milik`n ote`ét ìò'©¦
,'ïéàé÷a,mipy epiidïéàla` ,eze` milik`n -.àì ãçà é÷a ét ìò §¦¦¥©¦¨¦¤¨Ÿ

epi` xne` dlegyky ,i`pi iax xn`y ipyd oicd lr mb dywe
.milik`n ,jixv xne` [cg` elit`] `texe jixv

:`xnbd zvxznàëä`l` mirney oi`y dpynd dxn`y ¨¨
,mi`iwal,ïðé÷ñò éàîaøîàcdlegdàðëéøö àìjixv ipi` - §©©§¦¨§¨©Ÿ§¦§¨

,lek`l jixvy mixeaqd mi`texl mirney ok it lr s`e .lek`l
,lek`l jixvy xn` dlegd m` la` .ipyd oica i`pi iax ixack

.mi`texd zrc cbp mb el mirney i`cea
oi`y dpynd dxn` recn ,dipyd `iyewd dyw oiicry `l`

:mi`iwa ipy it lr `l` milik`ndéì etñéìåedelik`iy -ét ìò §¦§¥©¦
é÷a:`xnbd zvxzn .i`pi iaxke ,cg`àëéøö àì`l` ,ok xnel ¨¦Ÿ§¦¨

ote`aéøö àì øîàc déãäa àðéøçà àkéàcCsqep `tex yiy - §¦¨©£¦¨©£¥§¨©Ÿ¨¦
oi` jkitle ,lek`l jixv epi`y xne`e dlegd ixacl sxhvny
,dlegk xeaqy xg` oi`yk la` .mipy it lr `l` eze` milik`n

.i`pi iaxke ,cg` it lr elit` eze` milik`n
it lr s`y epipyy dn ,ok m` :uexizd lr dywn `xnbd

jixv epi`y xne` dlegdyàèéLt ,ïéàé÷a ét ìò BúBà ïéìéëàî©£¦¦©¦§¦¦§¦¨
ixdy ,`ed:àøîâä úöøúî .ì÷äì úBLôð ÷ôñe ,àeä úBLôð ÷ôñ§¥§¨§¥§¨§¨¥
àëéøö àìote`a `l` ,ok xneldéãäa éðéøçà éøz àkéàcipyy - Ÿ§¦¨§¦¨§¥©£¦¥©£¥

dlegd ixacl mitxhvn mi`texéøö àì éøîàcC.lek`l `ed §¨§¥Ÿ¨¦
zrcl miyyeg ,lek`l jixv epi`y mixeaq zerc aexy s`y

.eze` milik`ne herind,àøôñ áø øîàc áb ìò óàållkdy §©©©§¨©©©§¨
lky minkg erawyéøzmilewy miyp`,éøúk äàîe äàîk §¥§¥¨¥¨¦§¥

,mipyn xzei mipn`p d`n oi` el` z` el` miyigknykeéléî éðä̈¥¦¥
miwelg mdykìáà ,úeãò ïéðòìmiwelg mdykàðcîeà ïéðòì §¦§©¥£¨§¦§©§§¨

,[dkxrd it lr ze`ivn zriaw-]øúaaex.ïðéìæà úBòc,ok m`e ¨©¥©§¦¨
ixac lr jenqpy did ie`xd on ,`pcne`a ielz xacdy ,o`k
zrck eze` milik`n ok it lr s` .lek`l `l mixne`y aexd

ik ,herindéléî éðä(å)`l` ,ok `xtq ax xn` `l -àðcîeà ïéðòì ¨¥¦¥§¦§©§§¨
àðBîîc,oenn ipiiprl zrbepd xac zkxrd -÷ôñ àëä ìáà §¨¨£¨¨¨§¥
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ïéàé÷a ét ìò .ïéàé÷a ét ìò BúBà ïéìéëàî äìBç :ïðz§©¤©£¦¦©¦§¦¦©¦§¦¦

¯Bîöò ét ìò ,ïéà¯ïéàé÷a ét ìò .àì¯ét ìò ,ïéà ¦©¦©§¨©¦§¦¦¦©¦
ãçà é÷a¯!àì¯îa àëäïðé÷ñò éà¯àì øîàc ¨¦¤¨¨¨¨§©¨§¦©©£©¨

àëéàc ,àëéøö àì !é÷a ét ìò déì eôñéìå .àðëéøö§¦§¨§¥§¥©¦¨¦¨§¦¨§¦¨
éøö àì :øîàc ,déãäa àðéøçà,àeä úBLôð ÷ôñ !àèéLt .ïéàé÷a ét ìò BúBà ïéìéëàî .C ©£¦¨©£¥©£©Ÿ¨¦©£¦¦©¦§¦¦§¦¨§¥§¨

éøö àì :éøîàc ,déãäa éðéøçà éøz àkéàc àëéøö àì !ì÷äì úBLôð ÷ôñeáb ìò óàå .C §¥§¨§¨¥¨§¦¨§¦¨§¥©£¦¥©£¥§¨§¦Ÿ¨¦§©©©
éøúk äàîe ,äàîk éøz :àøôñ áø øîàc¯àðcîeà ïéðòì ìáà ,úeãò ïéðòì éléî éðä¯øúa ©£©©¨§¨§¥§¥¨¥¨¦§¥¨¥¦¥§¦§©¥£¨§¦§©§¨¨¨©

àëä ìáà ,àðBîîc àðcîeà ïéðòì éléî éðäå .ïðéìæà úBòc¯éðú÷cî àäå .àeä úBLôð ÷ôñ ¥¨§¦©§¨¥¦¥§¦§©§¨¨§¨¨£¨¨¨§¥§¨§¨¦§¨¨¥
ïéàé÷a íL ïéà íàå :àôéñ¯éøö" øîàc àLéøc ììkî ,Bîöò ét ìò BúBà ïéìéëàîéøeqç !"C ¥¨§¦¥¨§¦¦©£¦¦©¦©§¦§¨§¥¨©£©¨¦©¥

íéøeîà íéøác äna :éðú÷ éëäå àøqçéî¯éøö àì øîàcéøö øîà ìáà ,éðà Céðà C¯ïéà ¦©§¨§¨¦¨¨¥©¤§¨¦£¦§¨©Ÿ¨¦£¦£¨¨©¨¦£¦¥
éøö àì øîàc ãç àlà éøz ïéàé÷a íLC¯:øîà éLà áø øa øî .Bîöò ét ìò BúBà ïéìéëàî ¨§¦¦§¥¤¨©§¨©Ÿ¨¦©£¦¦©¦©§¨©©©¦¨©

éøö" øîàc àëéä ìkéøö àì" éøîàc äàî àkéà eléôà "éðà C"C¯øîàpL ,ïðéòîL déãéãì ¨¥¨§¨©¨¦£¦£¦¦¨¥¨§¨§¦Ÿ¨¦§¦¥¨§¦©¤¤¡©
ïéàé÷a íL ïéà íà :ïðz ."BLôð úøî òãBé áì"¯àîòè .Bîöò ét ìò BúBà ïéìéëàî¯àkéìc ¥¥©¨©©§§©¦¥¨§¦¦©£¦¦©¦©§©§¨§¥¨

ïéàé÷a àkéà àä ,ïéàé÷a¯íéøeîà íéøác äna :øîà÷ éëä !àì¯éøö àì øîàcìáà ,éðà C §¦¦¨¦¨§¦¦¨¨¦¨¨©©¤§¨¦£¦§¨©Ÿ¨¦£¦£¨
éøö øîàéðà C¯úøî òãBé áì" øîàpL ,Bîöò ét ìò BúBà ïéìéëàî ììk ïéàé÷a íL ïéà ¨©¨¦£¦¥¨§¦¦§¨©£¦¦©¦©§¤¤¡©¥¥©¨©

."BLôðäðùîñBîìea BæçàL éî¯.åéðéò eøBàiL ãò ,íéàîè íéøác eléôà BúBà ïéìéëàî ©§¦¤£¨§©£¦¦£¦§¨¦§¥¦©¤¥¥¨
äèBL áìk BëLpL éî¯ãBòå .øézî Løç ïa àéúî éaøå ,BlL ãák øöçî BúBà ïéìéëàî ïéà ¦¤§¨¤¤¤¥©£¦¦¥£©¨¥¤§©¦©§¨¤¨¨©¦§

÷ôñ àeäL éðtî ,úaLa åét CBúa íñ Bì ïéìéhî BðBøâa LLBçä :Løç ïa àéúî éaø øîà̈©©¦©§¨¤¨¨©¥¦§©¦¦©§¦©©¨¦§¥¤§¥
÷ôñ ìëå ,úBLôðBðéà ÷ôñ íL àeä ÷ôñ ,úìBtî åéìò äìôpL éî .úaMä úà äçBc úBLôð §¨§¨§¥§¨¤¤©©¨¦¤¨§¨¨¨©¤¨¥¨¨¥¥

ìàøNé ÷ôñ éøëð ÷ôñ ,úî ÷ôñ éç ÷ôñ ,íL¯éç eäeàöî .ìbä úà åéìò ïéçwôî¯,ïéçwôî ¨¨¥©¨¥¥¨¥¨§¦¨¥¦§¨¥§©§¦¨¨¤©©§¨©§©§¦
úî íàå¯.eäeçépéàøîâáBè ïéa ïéçáiMî ?åéðéò eøéàäL ïéòãBé eéä ïéépî :ïðaø eðz §¦¥©¦¨©¨©¦©¦¨§¦¤¥¦¥¨¦¤©§¦¥

ñBîìea BæçàL éî :ïðaø eðz .àîòèáe :éiaà øîà .òøì¯ìáè ,ìwä ìwä BúBà ïéìéëàî ¨©¨©©©¥§©§¨¨©¨©¦¤£¨§©£¦¦©©©©¤¤
äìéáðe¯úéòéáLe ìáè ,äìéáð BúBà ïéìéëàî¯äîeøúe ìáè .úéòéáL¯,àéä éàpz §¥¨©£¦¦§¥¨¤¤§¦¦§¦¦¤¤§¨©¨¥¦

.äîeøz BúBà ïéìéëàî ïéàå ,ìáè BúBà ïéìéëàî :àéðúc.ìáè àìå äîeøz :øîBà àîéz ïa §©§¨©£¦¦¤¤§¥©£¦¦§¨¤¥¨¥§¨§Ÿ¤¤
ïéleça øLôàc àëéä :äaø øîà¯ék .déì ïðéôñîe déì ïðéð÷úîc éâéìt àì àîìò éleëc ¨©©¨¥¨§¤§¨§¦§¥¨§¨¨§¦¦§©§§¦©¥©§¦¨¥¦

éâéìt¯ìáè :øáñ øî ,äøeîç äîeøz :øáñ øîe ,øeîç ìáè :øáñ øî ,ïéìeça øLôà àìãa §¦¦¦§Ÿ¤§¨§¦¨¨©¤¤¨¨¨©§¨£¨¨¨©¤¤
äîeøz ìáà ,øeîç¯ìáè ìáà ,äøeîç äîeøz :øáñ øîe .ïäkì àéæç¯.déðBwúì øLôà ¨£¨§¨©§¨©Ÿ¥¨¨©§¨£¨£¨¤¤¤§¨§©¥
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àèéùô ïéìåçá øùôà.dil opipwznc Ðúáùá àëéøö àìxeq`y zay `ed elit`y Ð

.milah edelik`i `le deyixti xyrne dnexz yixtdláå÷ð åðéàù õéöòálahc Ð

`le zeayd dgciy opireny` ,opaxc zaya zexyrn zyxtdc zeaye ,opaxcn ely

.`peeb i`d ik `ziixe`c lah inp ixynl ez`c ,opaxc lah edelik`iàéä éàðú àîéì
opipwzn oilega xyt`ca xn`c daxc jd Ð

zaya dnexz zyxtdc zeay opigce dil

.opaxc aewp epi`y uivrc lah zlik` inwn

àôåø åì ïéøå÷.zaya Ðúìåâðøú åì ïéòøå÷å
.ez`etx `id efy ,dknd lr zzl Ðåì ïéææåâå

ïéùéøë.elik`dl xaegnd on Ðïéùéøë=

.izxkàîéìiaxa xfrl` iax daxc `d Ð

zaya dnexz el oiyixtn xn`c `id oerny

iax `le .wxi oebk ,opaxc lah edelik`i l`e

.xyrl jixv oi` xn`d ,iax i`càì ïàë ãò
ïðáøã ÷øé øùòî ïéðòì àìà éáø øîà÷Ð

obc la` .`ziixe`c laha slgin `lc

uivra s`c dcen iax elit` `ed `ziixe`c

.`ziixe`ca slginc xyrn aewp epi`yàð åàø
éðéò åøåà éë.aizk ozpedia Ð:ïðéñøâ éëä

.äéæçà ñåîìåá åàì íúäã øáãì äéàø ïéà éàî
øéøâ øøâî.oearx ze`zl ald z` jiynn Ð

ìëàéå.dliac glt el epzie xcde ,mgl Ð

äéìà.c`n ony xya Ðäðàú ìù äçøæîìzevg cr xwad on my dkn ynydy Ð

.ixtd z` wznn ynyde ,meidãâîîå.mipcrn oeyl Ðäéçô÷exkk lhpe e`tk Ð

.epnidirve ibla edexcd`dwizne yac ly oipibl edetiwde xird ipa edeaaq Ð

.oiliyaz ly zexrweàîùá ÷ééã.xerk m` d`p m` ziad lra ly enya Ðåîéìùà
åäééñéë äéìelv` eciwtde did zay axr Ð

.mqikéùîù éáã.zezay iaxr ly Ðúéì
àùîî åäáxdxdn dgepna mc`y jezn Ð

jli `ly ezegcl did oeekzne ,zenelg d`exe

.eplhieäéîôùà éçôìè åæçlr miycr e`x =

.entyåäúéáãì àðîéñ åáäéxn` jilra Ð

meid mzlk`y oniq jl dfe ,epiqik epl ipzzy

.miycrøéæç øùá åìéëàä íéðåùàø íéîÐ

mixac l`xyil xken did l`xyi wcpet

xifg xya mixkpl xkene mlik`ne mixzend

lhp `ly ed`xe wcpetl l`xyi `a .lyean

.xifg xya eiptl ozpe ,lek`l aqdyk eiciíéî
ùôðä úà åâøä íéðåøçàly ezy` `id ef Ð

mici milhepd jxc mipexg` min lhp eli`y df

eid `le ,zegteh micia mnty z` gpwl

.oi`xp miycrúåçåøñ åéðæàåzelecb Ð

.ohnl zeletkeåá úå÷çùîea ze`xn Ð

.wegyl mdityk
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!àèéLt ïéleça øLôà¯úaMa .úaMa àëéøö àì ¤§¨§¦§¦¨¨§¦¨©©¨©©¨
!àeä ïðaøcî ìeèìè ,àèéLt éîð¯ïðé÷ñò éàîa àëä ©¦§¦¨¦§¦§©¨©¨¨§©¨§¦©

¯,øeîç ìáè :øáñ øî .ïðaøc ,áe÷ð BðéàL õéöòa§¨¦¤¥¨§©¨©¨¨©¤¤¨
éî :àéðúc ,àéä éàpz àîéì .äøeîç äîeøz øáñ øîe¨¨©§¨£¨¥¨©¨¥¦§©§¨¦
Bì ïéòø÷îe ,íB÷îì íB÷nî àôBø Bì ïéøB÷ Lçð BëLpL¤§¨¨¨¦¥¦¨§¨§¨§¦
BúBà ïéìéëàîe ,ïéLéøkä úà Bì ïéææBâå ,úìBâðøzä úà¤©©§§¤§§¦¤©§¦¦©£¦¦

éøö ïéàåïBòîL éaøa øæòìà éaø .éaø éøáã ,øOòì C §¥¨¦§©¥¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§
éaøa øæòìà éaø àîéð .øOòiL ãò ìëàé àì :øîBà¥ŸŸ©©¤§©¥¥¨©¦¤§¨¨§©¦

!éaø àìå ,àéä ïBòîL¯ïàk ãò ,éaø àîéz eléôà ¦§¦§Ÿ©¦£¦¥¨©¦©¨
íúä éaø øîà÷ àì¯,ïðaøc ÷øé øNòî ïéðòì àlà ¨¨¨©©¦¨¨¤¨§¦§©©§©¨¨§©¨©

àeä àúééøBàc ìáèc ïâc øNòîa ìáà¯éaø eléôà £¨§©§©¨¨§¤¤§©§¨£¦©¦
áe÷ð BðéàL õéöòa déì úéøL éàc äãBîìëéîì éúà ¤§¦¨¥¥§¨¦¤¥¨¨¥§¥©

.áe÷ð àeäL õéöòañBîìea BæçàL éî :ïðaø eðz §¨¦¤¨¨©¨©¦¤£¨§
ìëå LácäL ,ä÷éúî éðéî ìëå Lác BúBà ïéìéëàî©£¦¦§©§¨¦¥§¦¨¤©§©§¨
ìò óàå .íãà ìL åéðéò øBàî ïéøéàî ä÷éúî éðéî¦¥§¦¨§¦¦§¥¨¤¨¨§©©

øácì øëæ øácì äéàø ïéàL ét¯ék àð eàø"äéàø ïéàL ét ìò óà éàîe ."äfä Lác èòî ézîòè ék éðéò eøà ¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨§¨¦Ÿ¥©¦¨©§¦§©§©©¤©©©¦¤¥§¨¨
øácì¯äìéëà íãB÷ ìáà ,äìéëà øçàì àlà eðL àì :ééaà øîà .déæçà ñBîìea åàì íúäc¯áéúëc ,øéøb øøâî ©¨¨§¨¨¨§©£¥¨©©©¥Ÿ¨¤¨§©©£¦¨£¨¤£¦¨¦§©¨¥¦§¦

íé÷nö éðLe äìác çìô Bì eðziå íéî eä÷Liå ìëàiå íçì Bì eðziå ãåc ìà Búà eç÷iå äãOa éøöî Léà eàöîiå"©¦§§¦¦§¦©¨¤©¦§Ÿ¤¨¦©¦§¤¤©Ÿ©©©§ª¨¦©¦§¤©§¥¨§¥¦ª¦
ìL íéî äúL àìå íçì ìëà àì ék åéìà Bçeø áLzå ìëàiåìLe íéîé äL:ìàeîL øîà ïîçð éaø øîà ."úBìéì äL ©Ÿ©©¨¨¥¨¦Ÿ¨©¤¤§Ÿ¨¨©¦§¨¨¦§¨¥¨©©¦©§¨¨©§¥

:øîà àtt áø .Láãa äi÷ð úìBñ óà :øîà òLBäé áøc déøa àðeä áø .Láãa äéìà BúBà ïéìéëàî ñBîìea BæçàL éî¦¤£¨§©£¦¦©§¨¦§¨©¨§¥§©§ª©¨©©¤§¦¨¦§¨©©¨¨©
éîöòa ézîéi÷å ,äðàz ìL dçøæîì ézöøå ,ñBîìea éðæçà úçà íòt :ïðçBé éaø øîà .àLáéãa éøòNc éçî÷ eléôà£¦¦§¥§©£¥§¦§¨¨©©¦¨¨©©©©£¨©¦§§©§¦§¦§§¨¤§¥¨§¦©§¦§©§¦

äiçz äîëçä"."äéìòáäðàz íòè íBòèì äöBøä :óñBé áø éðúcéaø ."LîL úàeáz ãânîe" øîàpL ,dçøæîì äðôé ©¨§¨§©¤§¨¤¨§¨¥©¥¨¤¦§©©§¥¨¦§¤§¦§¨¨¤¤¡©¦¤¤§Ÿ¨¤©¦
äãeäé éaøì ñBîìea déæçà ,àçøBàa éìæà à÷ eåä éñBé éaøå äãeäé¯:éñBé éaø déì øîà .àzôéøì déìëà ,äòBøì déçt÷ §¨§©¦¥¨¨¨§¦§§¨©£¥§§©¦§¨©§¥§¤¨§¥§¦§¨¨©¥©¦¥

úà ézçt÷ éðà :äãeäé éaø déì øîà .éòöå éâìa eäeøãäà ,éñBé éaøì ñBîìea déæçà àúîì eèî ék !äòBøä úà zçt÷¦©§¨¤¨¤¦¨§¨¨©£¥§§©¦¥©©§§¨¥§¨¥¨©¥©¦§¨£¦¦©§¦¤
.dlek øéòä úà zçt÷ äzàå äòBøäàîLa ÷ééã äåä øéàî éaø ,àçøBàa éìæà à÷ eåä éñBé éaøå äãeäé éaøå øéàî éaø ,eúå ¨¤§©¨¦©§¨¤¨¦¨§©¦¥¦§©¦§¨§©¦¥¨¨¨§¦§§¨©¦¥¦£¨¨¥¦§¨

?EîM äî :Bì eøîà .eäì eáäé ,àæétLeà eòa àzëec àeääì eèî ék .àîLa e÷ééã eåä àì éñBé éaøå äãeäé éaø¯:eäì øîà ©¦§¨§©¦¥¨¨¨§¦§¨¦¨§©§¨§§¦¨§©§¨§©¦§¨©§
.øBãék¯øéàî éaø eäééñék déì eîéìLà éñBé éaøå äãeäé éaø ."änä úëtäz øBã ék" øîàpL ,àeä òLø íãà dpéî òîL :øîà ¦¨©§©¦¨¨¨¨¨¤¤¡©¦©§ªŸ¥¨©¦§¨§©¦¥©§¦¥¦©§©¦¥¦

îìça déì éæçzà deáàc déøáé÷ éa déáúBà ìæà .déñék déì íéìLà àìøçîì .àøáb àeääc àLéøà çpîc àñék ìé÷L àz :dé ¨©§¦¥¦¥£©§¥¥¦§¥©£¦©£¦¥§¤§¥¨§¥¦¨§©©©¥¨§©©§¨§¨¨
.déúééàå àîBé élek déøèðe ,øéàî éaø ìæà .àLnî eäa úéì éLîL éác àîìç :déì éøîà !éàîìça éì éæçzà éëä :eäì øîà£©§¨¦¦©§¦¦§¤§©¨§¦¥¤§¨§¥¦§¥¥§©¨¨£©©¦¥¦§¨¥¥¨§©§¥
éànà :déì eøîà ?àîLa eúé÷ééc àì éànà :øéàî éaø eäì øîà .íìBòî íéøác eéä àì :eäì øîà !ïñék ïì áä :Bì eøîà øçîì§¨¨¨§©¨¦©£©§Ÿ¨§¨¦¥¨£©§©¦¥¦©©¨¨§¦¦§¨£©¥©©
eìæà ,déîôNà éçôìè eæç ,àúeðçì eäeìéiòå eäeëLî ?éøîà éî é÷eæçà ,àLLç àðà éøîàc øîéà :eäì øîà ?øî ïì zøîà àì̈¨§©§¨¨£©§¥©©£©¦£¨£¨¨©§¥¦£©¦§¨§©§©£¨£§¨§¥©§¨¥£©
íéî ,øéæç øNa eìéëàä íéðBLàø íéî :ïðúc eðééä .déúzéàì déìè÷e eäéà ìæà .eúééàå eäééñéëì eäeì÷Le ,eäúéáãì àðîéñ eáäéå¦©¦¨¨¦§¦§§©§¦©§§©§£©¦§©¥§¦§¥©§¦§©©¦¦¦¤¡¦§©£¦©¦

äìa déîLc àúéa àeääì eèî ék ,àîLa é÷ééc eåä óBqáìe .Lôpä úà eâøä íéðBøçà¯òLø dpéî òîL :éøîà .déaâì eìééò àì ©£¦¨§¤©¤¤§©¨¨§¦¦§¨¦¨§©¥¨¦§¥¨¨¨¨§§©¥¨§¦§©¦¨¨¨
.íéôeàða äð÷æ :øîBìk ,"äðãò él äúéä éúìá éøçà" Bîk "íéôàð äìaì øîàå" áéúëc ,àeä:ïðaø eðz .'åëå äèBL áìk BëLpL éî ¦§¦¨Ÿ©©¨¨¦ª¦§©£¥§Ÿ¦¨§¨¦¤§¨§©§¥¨§¦¦¦¤§¨¤¤¤¨©¨©

écéöa Cläîe åéúBëøé ìò çpeî Báðæe ,úBçeøñ åéðæàå ,óèBð Bøéøå çeút åét :äèBL áìëa eøîàð íéøác äMîçóà íéøîBà Léå .íéëøã £¦¨§¨¦¤¤§§¤¤¤¦¨©§¦¥§¨§¨§§¨¨©©§¨§©¥§¦¥§¨¦§¥§¦©
,eäééðéa àkéà ¯ ?eäééðéa éàî .åéìò äøeL äòø çeø :øîà ìàeîLe ,Ba úB÷çNî úBiðôLk íéLð :øîà áø ?éåä éànî ,òîLð BìB÷ ïéàå çáBð¥©§¥¦§¨¦©¨¥©¨©¨¦©§¨¦§©£§¥¨©©¨¨¨¨¨©¥©§¦¨¥©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc `nei(iying meil)

m` :dax ixac lr ddnz `xnbdøLôàdleglïéleçaixd ,ocal ¤§¨©¦
àèéLtyxtl dax jixv did `le ,dligz dnexz odn miyixtny §¦¨

:`xnbd zvxzn .z`fàëéøö àì`l` ok eprinydl dax.úaLa Ÿ§¦¨§©¨
dlegl ,zaya zexyrne zenexz yixtdl xeq`y it lr s`y

:dywne `xnbd zxfeg .lah edelik`i `ly ick ,xzenénð úaLa§©¨©¦
.àèéLtxeqi` ixdy,ìeèìè,zaya mexzl xeq` ezngny §¦¨¦§

,àeä ïðaøcîdxez xeqi`n rpnidl ick eilr xearl sicr i`ceae ¦§©¨¨
:`xnbd zvxzn .lah lyéàîa àëäa ,ïðé÷ñòelcby zexit ¨¨§©©§¦¨§

a,áe÷ð BðéàL õéöòn wx xeq` elahy.ïðaøc,dax eprinyde ¨¦¤¥¨§©¨¨
jxevl zaya zexyrne zenexz zyxtd xeqi` lr xearl sicry
lek`l `eai `ly ick ,opaxc lah xeqi` lr xearl `le ,dlegd
ote`a `l` `niz oae `nw `pz ewlgp `le .`ziixe`c lahn mb

c ,dlegd ly ekxv ick oilega eidi `l dyxtdd xg`yøîoa-] ©
[`nizøeîç ìáè øáñ,dnexz xeqi`nøîe[`nw `pz-]øáñ ¨©¤¤¨©¨©

yäøeîç äîeøz.xzei §¨£¨
:`xnbd zxxanàéä éàpz àîéìmiielz dax ixacy xn`p m`d - ¥¨©¨¥¦

.mi`pz zwelgnaLçð BëLpL éî ,àéðúc,zayaàôBø Bì ïéøB÷ §©§¨¦¤§¨¨¨¦¥
elit`íB÷îì íB÷nî,megzl uegn -úìBâðøzä úà Bì ïéòø÷îe ¦¨§¨§¨§¦¤©©§§¤

,[ez`etx jky] dknd lr dpnn zzlïéLéøkä úà Bì ïéææBâå§§¦¤©§¦¦
mixeq` el` mixacy elit`e ,elik`dl ick xaegnd on [izxk-]

.zayaBúBà ïéìéëàîeoiyixkd onéøö ïéàåéaø .éaø éøác ,øNòì C ©£¦¦§¥¨¦§©¥¦§¥©¦©¦
ïBòîL éaøa øæòìàe wlegìëàé àì ,øîBàodn.øNòiL ãòoi` ixde ¤§¨¨§©¦¦§¥ŸŸ©©¤§©¥

ok m` ,wxi lkk ,opaxcn `l` xyrna miaiig oiyixkàîéð¥¨
k ,zaya dlegl mipwzn opaxc lah elit`y dax zhiyyéaø©¦

àìå ,àéä ïBòîL éaøa øæòìàk.éaø`l` xyrn epi` ,iaxly oeik ¤§¨¨§©¦¦§¦§Ÿ©¦
.lahd on lke`

:`xnbd dgecàîéz eléôàk xaeq daxy.éaøikøîà÷ àì ïàk ãò £¦¥¨©¦©¨Ÿ¨¨©
íúä éaø,zaya xyri `le lah lk`iy ,oiyixka -ïéðòì àlà ©¦¨¨¤¨§¦§©

,÷øé øNòîn elah xeqi`y,ïðaøclwdl `eaiy yeygl oi`e ©§©¨¨§©¨¨
.el dnec epi`y ,`ziixe`c laha mb lek`l,ïâc øNòîa ìáà£¨§©§©¨¨

àeä àúééøBàc ìáècon exeqi` xwiry -,dxezdäãBî éaø eléôà §¤¤§©§¨£¦©¦¤
,opaxcn `l` xyrna aiig epi`e aewp epi`y uivra gnv m` mby

,mrhde .lke` jk xg`e xyrnyBðéàL õéöòa déì úéøL éàc§¦¨¥¥§¨¦¤¥
éúà ,áe÷ðe zerhlìëéîìs`,áe÷ð àeäL õéöòaon exeqi`y ¨¨¥§¥©§¨¦¤¨

.dxezd
ñBîìea BæçàL éî ,ïðaø eðz,eipir edkeéðéî ìëå Lác BúBà ïéìéëàî ¨©¨¨¦¤£¨§©£¦¦§©§¨¦¥

,ä÷éúîmeyn.íãà ìL åéðéò øBàî ïéøéàî ä÷éúî éðéî ìëå LácäL §¦¨¤©§©§¨¦¥§¦¨§¦¦§¥¨¤¨¨
øácì äéàø ïéàL ét ìò óàåz` mixi`n dwizn ipin lke yacdy §©©¦¤¥§¨¨©¨¨

,mipirdøácì øëæle`y zreay lr ozpedi xary dryay .yi ¥¤©¨¨
xn` ,yac lk`e ,eia` jlnd(hk ci '` l`eny)éðéò eøà ék àð eàø'§¨¦Ÿ¥©

éàîe :àøîâä úìàåù .'äfä Lác èòî ézîòè ék`ziixad dxn`y ¦¨©§¦§©§©©¤©
,'øácì äéàø ïéàL ét ìò óà'.eipir exe`y yxetn weqta ixd ©©¦¤¥§¨¨©¨¨

oeik :`xnbd zvxzníúäcozpedi lv` -,déæçà ñBîìea åàì`l` §¨¨¨§©£¥
.dxenb di`x ef oi` jkitl ,qenlea efg`y ink yg wx

:`ziixad ixac z` dliabn `xnbdeðL àì ,éiaà øîàipiny ¨©©©¥Ÿ¨
,mipird z` mixi`n dwiznàlàmlke`ykäìéëà øçàì.zxg` ¤¨§©©£¦¨

ìáàmlke` m`øéøb øøâî ,äìéëà íãB÷dee`zne eal z` jyen - £¨¤£¦¨¦§©¨¦
.cer lek`láéúëcwlnr mr cec znglna(ai-`i l '` l`eny), ¦§¦

ìëàiå íçì Bì eðziå ãåc ìà Búà eç÷iå ,äãNa éøöî Léà eàöîiå'©¦§§¦¦§¦©¨¤©¦§Ÿ¤¨¦©¦§¤¤©Ÿ©
Bçeø áLzå ìëàiå íé÷nö éðLe äìác çìô Bì eðziå ,íéî eä÷Liå©©§ª¨¦©¦§¤©§¥¨§¥¦ª¦©Ÿ©©¨¨

ìL íéî äúL àìå íçì ìëà àì ék ,åéìàìLe íéîé äL.'úBìéì äL ¥¨¦Ÿ¨©¤¤§Ÿ¨¨©¦§Ÿ¨¨¦§Ÿ¨¥
ipin edelik`d jk xg` wxe ,mgl lek`l el epzp dligzy ,ixd

.epearx hiwydl [dlac] dwizn
:qenleal zetqep ze`etxBæçàL éî ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©§¥¦¤£¨

äéìà BúBà ïéìéëàî ,ñBîìea,oney daxd ea yiy ,yakd apf - §©£¦¦©§¨
leah `edyk,øîà òùBäé áøc déøa àðeä áø .Láãamilik`n ¦§©©¨§¥§©§ª©¨©

eze`øòNc éçî÷ eléôà ,øîà àtt áø .Láãa äi÷ð úìBñ óàé ©¤§¦¨¦§©©¨¨¨©£¦¦§¥§©£¥
àLáéãa.yaca mixery gnw - §¦§¨

ìL dçøæîì ézöøå ,ñBîìea éðæçà úçà íòt ,ïðçBé éaø øîàur ¨©©¦¨¨©©©©£¨©¦§§©§¦§¦§¨¨¤
äðàzynyd ik ,xzeia miwezn md df cvay .eizexitn izlk`e §¥¨

.meid zevg cre xweadn my zcweiéîöòa ézîéi÷åxen`d z` §¦©§¦§©§¦
(ai f zldw).'äéìòá äiçz äîëçä'izcnly dnkgd ,xnelk ©¨§¨§©¤§¨¤¨

.ipziigdíòè íBòèì äöBøä ,óñBé áø éðúcly aehäpôé äðàz §¨¥©¥¨¤¦§©©§¥¨¦§¤
øîàpL ,dçøæîì(ci bl mixac)'LîL úàeáz ãânîe'leny d`eazd - §¦§¨¨¤¤¡©¦¤¤§Ÿ¨¤

.zpcerne zwzenn ynyd
àçøBàa éìæà à÷ eåä éñBé éaøå äãeäé éaø,jxca mikldn eid - ©¦§¨§©¦¥¨¨¨§¥§§¨

rztleäòBøì déçt÷ .äãeäé éaøì ñBîìea déæçàdcedi iax dtk - ©£¥§§©¦§¨©§¥§¤
e ,my didy drexd lràzôéøì déìëàick ,engl xkk z` lk`e - ¨§¥§¦§¨

.ze`txzdlzçt÷ ,éñBé éaø déì øîàzcqtd -eèî ék .äòBøä úà ¨©¥©¦¥¦©§¨¤¨¤¦¨
àúîì,xirl e`a xy`k -éâìa eäeøãäà .éñBé éaøì ñBîìea déæçà §¨¨©£¥§§©¦¥©©§§¨¥

éòöåick ,miliyaze dwizn ipin mr zexrwa xird ipa edetiwd - §¨¥
.`txzie lk`iyäãeäé éaø déì øîà,iqei iaxlézçt÷ éðàwxúà ¨©¥©¦§¨£¦¦©§¦¤

å ,äòBøäeli`.dlek øéòä úà zçt÷ äzà ¨¤§©¨¦©§¨¤¨¦¨
zra rxi`y sqep dyrn `xnbd d`ian mcewd dyrnd ab`

:iqei iax mr dcedi iax jldyeúå,ztqep mrta -éaøå øéàî éaø §©¦¥¦§©¦
àîLa ÷ééã äåä øéàî éaø .àçøBàa éìæà à÷ eåä éñBé éaøå äãeäé§¨§©¦¥¨¨¨§¥§§¨©¦¥¦£¨¨¥¦§¨
m` df it lr xikdle mc` ipa zenya wcwcl libx did -

eli`e ,mixerk e` mi`p mdiyrné÷ééc eåä àì éñBé éaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦¥Ÿ£¨§¥
àîLa.jkl miyyeg eid `l -àzëec àeääì eèî ékeribdyk - ¦§¨¦¨§©§¨

xre ,mewn eze`l,did zay aàæétLeà eòa,oell mewn eywia - ¨§¦¨
eBì eøîà .eäì eáäé,ziad lra z` mi`pzd el`y -øîà ,EîM äî ¨£§¨§©¦§¨©

øîà .øBãék eäì,envrl xi`n iax,àeä òLø íãà dpéî òîL §¦¨©§©¦¨¨¨¨¨
øîàpL(k al mixac),'änä úëtäz øBã ék'.xecik oeylnäãeäé éaø ¤¤¡©¦©§ªŸ¥¨©¦§¨

eäééñék déì eîéìLà éñBé éaøå,mtqk z` elv` eciwtd -øéàî éaø §©¦¥©§¦¥¦©§©¦¥¦
ìæà .déñék déì íéìLà àì,xi`n iaxdeáàc déøáé÷ éa déáúBà- Ÿ©§¦¥¦¥¨©§¥¥¦§¥©£©

,dlila .xecik ia` ly exaw lv` eqik z` oinhddéì éæçúà¦§£¥¥
déîìçael xn`e ,melga epal xecik ly eia` d`xp -ìé÷L àz §¤§¥¨§¦

àøáb àeääc àLéøà çðîc àñéklv` gpeny qikd z` gwe `a - ¦¨§©©©¥¨§©©§¨
.[elv` epiid] mc` eze` ly ey`xeäì øîà ,øçîì,mi`pzl xecik §¨¨¨©§

àLnî eäa úéì éLîL éác àîìç ,déì éøîà .éàîìça éì éæçúà éëä̈¦¦§£¥¦§¤§¨¦¨§¥¥¤§¨§¥¦§¥¥§©¨¨
oi` ,zezay ilila mleg mc`y zenelg -.ynn mdaéaø ìæà̈©©¦

déøèðå øéàîeqik lr xny -àîBé élekyyg ik ,zay i`ven cr ¥¦§©§¥¥¨
,eplhie dld `eaiyåf`déúééà.e`iade elhp -Bì eøîà øçîìiax §©§¥§¨¨¨§

,xecikl iqei iaxe dcediïñék ïì áäepcwtdy epqik z` ayd - ©¨¦¨
e xecik ygik .jlv`éaø eäì øîà .íìBòî íéøác eéä àì ,eäì øîà̈©§Ÿ¨§¨¦¥¨¨©§©¦

øéàî,iqei iaxe dcedi iaxldéì eøîà .àîLa eúé÷ééc àì éànà ¥¦©©Ÿ¨§¦¦§¨¨§¥
øî ïì zøîà àì éànà.epnn xnyidleäì øîà,xi`n iaxøîéà ©©Ÿ¨§©§¨©¨©§¥©

àðà éøîàc`l` epi` ,mc` ly enya wcwcl xne` ip`y dn - §¨§¦£¨
,àLLçla`é÷eæçà,i`ce ryxk ewifgdl -éøîà éîxidf`y ick £¨¨©§¥¦¨§¦

,seqal .eiptn mixg`eäeëLî,mixaca xecik z` minkgd §¨
àúeðçì eäeìéiòåmye ,zepgl edeqipkde -déîôNà éçôìè eæç- §©§©£¨£§¨§¥©§¨¥

.dpexg`d ezcerqn exzepy ,entya miycr e`xeáäéå eìæà̈§§¨£
eäúéáãì àðnéñdeiv dlray ,dl exn`y .ezy`l oniq epzp - ¦¨¨¦§¦§

xn` ,mgly ok`y oniqke .mtqk z` mdl ozzymeid elk`ny
,miycr did.eúééàå eäééñéëì eäeì÷Le,xecik ok rnyykìæà §¨§¦©§§©§¨©

déúzéàì déìè÷å ,eäéàz` mdl dpzpy lr ,ezy` z` bxde - ¦§©§¥§¦§¥
.mtqk

(ïðúã) eðééä,[àéðúc]zlihpa zexidf i`íéðBLàø íéîiptl] ©§§©§¨©¦¦¦
,[dcerqdeìéëàäedelik`iy lflfnl enxb -.øéæç øNadidy ¤¡¦§©£¦

mixkple ,dlik`a mixzend xac xken did l`xyily ,i`pqk`
iptl eici lhp `le ,eziipqk`l l`xyi `a mrte .mixeq` mixac
.xifg xya lek`l el ozpe ixkp `edy i`pqk`d xaqe ,dlik`d

zlihpa zexidf i`eíéðBøçà íéî,[dcerqd xg`l]Lôpä úà eâøä ©¦©£¦¨§¤©¤¤
min lhep did eli` oky .xecik ly ezy` bxdizy enxb -
on [milhepd jxck] enty z` gpwn mb did i`cea ,mipexg`
.dbxed did `le ezy`l mipniq mipzep eid `le ,lk`y miycrd
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קסג ezny ina cenr bt sc ± iyily wxt`nei
àèéùô ïéìåçá øùôà.dil opipwznc Ðúáùá àëéøö àìxeq`y zay `ed elit`y Ð

.milah edelik`i `le deyixti xyrne dnexz yixtdláå÷ð åðéàù õéöòálahc Ð

`le zeayd dgciy opireny` ,opaxc zaya zexyrn zyxtdc zeaye ,opaxcn ely

.`peeb i`d ik `ziixe`c lah inp ixynl ez`c ,opaxc lah edelik`iàéä éàðú àîéì
opipwzn oilega xyt`ca xn`c daxc jd Ð

zaya dnexz zyxtdc zeay opigce dil

.opaxc aewp epi`y uivrc lah zlik` inwn

àôåø åì ïéøå÷.zaya Ðúìåâðøú åì ïéòøå÷å
.ez`etx `id efy ,dknd lr zzl Ðåì ïéææåâå

ïéùéøë.elik`dl xaegnd on Ðïéùéøë=

.izxkàîéìiaxa xfrl` iax daxc `d Ð

zaya dnexz el oiyixtn xn`c `id oerny

iax `le .wxi oebk ,opaxc lah edelik`i l`e

.xyrl jixv oi` xn`d ,iax i`càì ïàë ãò
ïðáøã ÷øé øùòî ïéðòì àìà éáø øîà÷Ð

obc la` .`ziixe`c laha slgin `lc

uivra s`c dcen iax elit` `ed `ziixe`c

.`ziixe`ca slginc xyrn aewp epi`yàð åàø
éðéò åøåà éë.aizk ozpedia Ð:ïðéñøâ éëä

.äéæçà ñåîìåá åàì íúäã øáãì äéàø ïéà éàî
øéøâ øøâî.oearx ze`zl ald z` jiynn Ð

ìëàéå.dliac glt el epzie xcde ,mgl Ð

äéìà.c`n ony xya Ðäðàú ìù äçøæîìzevg cr xwad on my dkn ynydy Ð

.ixtd z` wznn ynyde ,meidãâîîå.mipcrn oeyl Ðäéçô÷exkk lhpe e`tk Ð

.epnidirve ibla edexcd`dwizne yac ly oipibl edetiwde xird ipa edeaaq Ð

.oiliyaz ly zexrweàîùá ÷ééã.xerk m` d`p m` ziad lra ly enya Ðåîéìùà
åäééñéë äéìelv` eciwtde did zay axr Ð

.mqikéùîù éáã.zezay iaxr ly Ðúéì
àùîî åäáxdxdn dgepna mc`y jezn Ð

jli `ly ezegcl did oeekzne ,zenelg d`exe

.eplhieäéîôùà éçôìè åæçlr miycr e`x =

.entyåäúéáãì àðîéñ åáäéxn` jilra Ð

meid mzlk`y oniq jl dfe ,epiqik epl ipzzy

.miycrøéæç øùá åìéëàä íéðåùàø íéîÐ

mixac l`xyil xken did l`xyi wcpet

xifg xya mixkpl xkene mlik`ne mixzend

lhp `ly ed`xe wcpetl l`xyi `a .lyean

.xifg xya eiptl ozpe ,lek`l aqdyk eiciíéî
ùôðä úà åâøä íéðåøçàly ezy` `id ef Ð

mici milhepd jxc mipexg` min lhp eli`y df

eid `le ,zegteh micia mnty z` gpwl

.oi`xp miycrúåçåøñ åéðæàåzelecb Ð

.ohnl zeletkeåá úå÷çùîea ze`xn Ð

.wegyl mdityk
äéìè÷îì
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!àèéLt ïéleça øLôà¯úaMa .úaMa àëéøö àì ¤§¨§¦§¦¨¨§¦¨©©¨©©¨
!àeä ïðaøcî ìeèìè ,àèéLt éîð¯ïðé÷ñò éàîa àëä ©¦§¦¨¦§¦§©¨©¨¨§©¨§¦©

¯,øeîç ìáè :øáñ øî .ïðaøc ,áe÷ð BðéàL õéöòa§¨¦¤¥¨§©¨©¨¨©¤¤¨
éî :àéðúc ,àéä éàpz àîéì .äøeîç äîeøz øáñ øîe¨¨©§¨£¨¥¨©¨¥¦§©§¨¦
Bì ïéòø÷îe ,íB÷îì íB÷nî àôBø Bì ïéøB÷ Lçð BëLpL¤§¨¨¨¦¥¦¨§¨§¨§¦
BúBà ïéìéëàîe ,ïéLéøkä úà Bì ïéææBâå ,úìBâðøzä úà¤©©§§¤§§¦¤©§¦¦©£¦¦

éøö ïéàåïBòîL éaøa øæòìà éaø .éaø éøáã ,øOòì C §¥¨¦§©¥¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§
éaøa øæòìà éaø àîéð .øOòiL ãò ìëàé àì :øîBà¥ŸŸ©©¤§©¥¥¨©¦¤§¨¨§©¦

!éaø àìå ,àéä ïBòîL¯ïàk ãò ,éaø àîéz eléôà ¦§¦§Ÿ©¦£¦¥¨©¦©¨
íúä éaø øîà÷ àì¯,ïðaøc ÷øé øNòî ïéðòì àlà ¨¨¨©©¦¨¨¤¨§¦§©©§©¨¨§©¨©

àeä àúééøBàc ìáèc ïâc øNòîa ìáà¯éaø eléôà £¨§©§©¨¨§¤¤§©§¨£¦©¦
áe÷ð BðéàL õéöòa déì úéøL éàc äãBîìëéîì éúà ¤§¦¨¥¥§¨¦¤¥¨¨¥§¥©

.áe÷ð àeäL õéöòañBîìea BæçàL éî :ïðaø eðz §¨¦¤¨¨©¨©¦¤£¨§
ìëå LácäL ,ä÷éúî éðéî ìëå Lác BúBà ïéìéëàî©£¦¦§©§¨¦¥§¦¨¤©§©§¨
ìò óàå .íãà ìL åéðéò øBàî ïéøéàî ä÷éúî éðéî¦¥§¦¨§¦¦§¥¨¤¨¨§©©

øácì øëæ øácì äéàø ïéàL ét¯ék àð eàø"äéàø ïéàL ét ìò óà éàîe ."äfä Lác èòî ézîòè ék éðéò eøà ¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨§¨¦Ÿ¥©¦¨©§¦§©§©©¤©©©¦¤¥§¨¨
øácì¯äìéëà íãB÷ ìáà ,äìéëà øçàì àlà eðL àì :ééaà øîà .déæçà ñBîìea åàì íúäc¯áéúëc ,øéøb øøâî ©¨¨§¨¨¨§©£¥¨©©©¥Ÿ¨¤¨§©©£¦¨£¨¤£¦¨¦§©¨¥¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc `nei(iying meil)

m` :dax ixac lr ddnz `xnbdøLôàdleglïéleçaixd ,ocal ¤§¨©¦
àèéLtyxtl dax jixv did `le ,dligz dnexz odn miyixtny §¦¨

:`xnbd zvxzn .z`fàëéøö àì`l` ok eprinydl dax.úaLa Ÿ§¦¨§©¨
dlegl ,zaya zexyrne zenexz yixtdl xeq`y it lr s`y

:dywne `xnbd zxfeg .lah edelik`i `ly ick ,xzenénð úaLa§©¨©¦
.àèéLtxeqi` ixdy,ìeèìè,zaya mexzl xeq` ezngny §¦¨¦§

,àeä ïðaøcîdxez xeqi`n rpnidl ick eilr xearl sicr i`ceae ¦§©¨¨
:`xnbd zvxzn .lah lyéàîa àëäa ,ïðé÷ñòelcby zexit ¨¨§©©§¦¨§

a,áe÷ð BðéàL õéöòn wx xeq` elahy.ïðaøc,dax eprinyde ¨¦¤¥¨§©¨¨
jxevl zaya zexyrne zenexz zyxtd xeqi` lr xearl sicry
lek`l `eai `ly ick ,opaxc lah xeqi` lr xearl `le ,dlegd
ote`a `l` `niz oae `nw `pz ewlgp `le .`ziixe`c lahn mb

c ,dlegd ly ekxv ick oilega eidi `l dyxtdd xg`yøîoa-] ©
[`nizøeîç ìáè øáñ,dnexz xeqi`nøîe[`nw `pz-]øáñ ¨©¤¤¨©¨©

yäøeîç äîeøz.xzei §¨£¨
:`xnbd zxxanàéä éàpz àîéìmiielz dax ixacy xn`p m`d - ¥¨©¨¥¦

.mi`pz zwelgnaLçð BëLpL éî ,àéðúc,zayaàôBø Bì ïéøB÷ §©§¨¦¤§¨¨¨¦¥
elit`íB÷îì íB÷nî,megzl uegn -úìBâðøzä úà Bì ïéòø÷îe ¦¨§¨§¨§¦¤©©§§¤

,[ez`etx jky] dknd lr dpnn zzlïéLéøkä úà Bì ïéææBâå§§¦¤©§¦¦
mixeq` el` mixacy elit`e ,elik`dl ick xaegnd on [izxk-]

.zayaBúBà ïéìéëàîeoiyixkd onéøö ïéàåéaø .éaø éøác ,øNòì C ©£¦¦§¥¨¦§©¥¦§¥©¦©¦
ïBòîL éaøa øæòìàe wlegìëàé àì ,øîBàodn.øNòiL ãòoi` ixde ¤§¨¨§©¦¦§¥ŸŸ©©¤§©¥

ok m` ,wxi lkk ,opaxcn `l` xyrna miaiig oiyixkàîéð¥¨
k ,zaya dlegl mipwzn opaxc lah elit`y dax zhiyyéaø©¦

àìå ,àéä ïBòîL éaøa øæòìàk.éaø`l` xyrn epi` ,iaxly oeik ¤§¨¨§©¦¦§¦§Ÿ©¦
.lahd on lke`

:`xnbd dgecàîéz eléôàk xaeq daxy.éaøikøîà÷ àì ïàk ãò £¦¥¨©¦©¨Ÿ¨¨©
íúä éaø,zaya xyri `le lah lk`iy ,oiyixka -ïéðòì àlà ©¦¨¨¤¨§¦§©

,÷øé øNòîn elah xeqi`y,ïðaøclwdl `eaiy yeygl oi`e ©§©¨¨§©¨¨
.el dnec epi`y ,`ziixe`c laha mb lek`l,ïâc øNòîa ìáà£¨§©§©¨¨

àeä àúééøBàc ìáècon exeqi` xwiry -,dxezdäãBî éaø eléôà §¤¤§©§¨£¦©¦¤
,opaxcn `l` xyrna aiig epi`e aewp epi`y uivra gnv m` mby

,mrhde .lke` jk xg`e xyrnyBðéàL õéöòa déì úéøL éàc§¦¨¥¥§¨¦¤¥
éúà ,áe÷ðe zerhlìëéîìs`,áe÷ð àeäL õéöòaon exeqi`y ¨¨¥§¥©§¨¦¤¨

.dxezd
ñBîìea BæçàL éî ,ïðaø eðz,eipir edkeéðéî ìëå Lác BúBà ïéìéëàî ¨©¨¨¦¤£¨§©£¦¦§©§¨¦¥

,ä÷éúîmeyn.íãà ìL åéðéò øBàî ïéøéàî ä÷éúî éðéî ìëå LácäL §¦¨¤©§©§¨¦¥§¦¨§¦¦§¥¨¤¨¨
øácì äéàø ïéàL ét ìò óàåz` mixi`n dwizn ipin lke yacdy §©©¦¤¥§¨¨©¨¨

,mipirdøácì øëæle`y zreay lr ozpedi xary dryay .yi ¥¤©¨¨
xn` ,yac lk`e ,eia` jlnd(hk ci '` l`eny)éðéò eøà ék àð eàø'§¨¦Ÿ¥©

éàîe :àøîâä úìàåù .'äfä Lác èòî ézîòè ék`ziixad dxn`y ¦¨©§¦§©§©©¤©
,'øácì äéàø ïéàL ét ìò óà'.eipir exe`y yxetn weqta ixd ©©¦¤¥§¨¨©¨¨

oeik :`xnbd zvxzníúäcozpedi lv` -,déæçà ñBîìea åàì`l` §¨¨¨§©£¥
.dxenb di`x ef oi` jkitl ,qenlea efg`y ink yg wx

:`ziixad ixac z` dliabn `xnbdeðL àì ,éiaà øîàipiny ¨©©©¥Ÿ¨
,mipird z` mixi`n dwiznàlàmlke`ykäìéëà øçàì.zxg` ¤¨§©©£¦¨

ìáàmlke` m`øéøb øøâî ,äìéëà íãB÷dee`zne eal z` jyen - £¨¤£¦¨¦§©¨¦
.cer lek`láéúëcwlnr mr cec znglna(ai-`i l '` l`eny), ¦§¦

ìëàiå íçì Bì eðziå ãåc ìà Búà eç÷iå ,äãNa éøöî Léà eàöîiå'©¦§§¦¦§¦©¨¤©¦§Ÿ¤¨¦©¦§¤¤©Ÿ©
Bçeø áLzå ìëàiå íé÷nö éðLe äìác çìô Bì eðziå ,íéî eä÷Liå©©§ª¨¦©¦§¤©§¥¨§¥¦ª¦©Ÿ©©¨¨

ìL íéî äúL àìå íçì ìëà àì ék ,åéìàìLe íéîé äL.'úBìéì äL ¥¨¦Ÿ¨©¤¤§Ÿ¨¨©¦§Ÿ¨¨¦§Ÿ¨¥
ipin edelik`d jk xg` wxe ,mgl lek`l el epzp dligzy ,ixd

.epearx hiwydl [dlac] dwizn
:qenleal zetqep ze`etxBæçàL éî ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©§¥¦¤£¨

äéìà BúBà ïéìéëàî ,ñBîìea,oney daxd ea yiy ,yakd apf - §©£¦¦©§¨
leah `edyk,øîà òùBäé áøc déøa àðeä áø .Láãamilik`n ¦§©©¨§¥§©§ª©¨©

eze`øòNc éçî÷ eléôà ,øîà àtt áø .Láãa äi÷ð úìBñ óàé ©¤§¦¨¦§©©¨¨¨©£¦¦§¥§©£¥
àLáéãa.yaca mixery gnw - §¦§¨

ìL dçøæîì ézöøå ,ñBîìea éðæçà úçà íòt ,ïðçBé éaø øîàur ¨©©¦¨¨©©©©£¨©¦§§©§¦§¦§¨¨¤
äðàzynyd ik ,xzeia miwezn md df cvay .eizexitn izlk`e §¥¨

.meid zevg cre xweadn my zcweiéîöòa ézîéi÷åxen`d z` §¦©§¦§©§¦
(ai f zldw).'äéìòá äiçz äîëçä'izcnly dnkgd ,xnelk ©¨§¨§©¤§¨¤¨

.ipziigdíòè íBòèì äöBøä ,óñBé áø éðúcly aehäpôé äðàz §¨¥©¥¨¤¦§©©§¥¨¦§¤
øîàpL ,dçøæîì(ci bl mixac)'LîL úàeáz ãânîe'leny d`eazd - §¦§¨¨¤¤¡©¦¤¤§Ÿ¨¤

.zpcerne zwzenn ynyd
àçøBàa éìæà à÷ eåä éñBé éaøå äãeäé éaø,jxca mikldn eid - ©¦§¨§©¦¥¨¨¨§¥§§¨

rztleäòBøì déçt÷ .äãeäé éaøì ñBîìea déæçàdcedi iax dtk - ©£¥§§©¦§¨©§¥§¤
e ,my didy drexd lràzôéøì déìëàick ,engl xkk z` lk`e - ¨§¥§¦§¨

.ze`txzdlzçt÷ ,éñBé éaø déì øîàzcqtd -eèî ék .äòBøä úà ¨©¥©¦¥¦©§¨¤¨¤¦¨
àúîì,xirl e`a xy`k -éâìa eäeøãäà .éñBé éaøì ñBîìea déæçà §¨¨©£¥§§©¦¥©©§§¨¥

éòöåick ,miliyaze dwizn ipin mr zexrwa xird ipa edetiwd - §¨¥
.`txzie lk`iyäãeäé éaø déì øîà,iqei iaxlézçt÷ éðàwxúà ¨©¥©¦§¨£¦¦©§¦¤

å ,äòBøäeli`.dlek øéòä úà zçt÷ äzà ¨¤§©¨¦©§¨¤¨¦¨
zra rxi`y sqep dyrn `xnbd d`ian mcewd dyrnd ab`

:iqei iax mr dcedi iax jldyeúå,ztqep mrta -éaøå øéàî éaø §©¦¥¦§©¦
àîLa ÷ééã äåä øéàî éaø .àçøBàa éìæà à÷ eåä éñBé éaøå äãeäé§¨§©¦¥¨¨¨§¥§§¨©¦¥¦£¨¨¥¦§¨
m` df it lr xikdle mc` ipa zenya wcwcl libx did -

eli`e ,mixerk e` mi`p mdiyrné÷ééc eåä àì éñBé éaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦¥Ÿ£¨§¥
àîLa.jkl miyyeg eid `l -àzëec àeääì eèî ékeribdyk - ¦§¨¦¨§©§¨

xre ,mewn eze`l,did zay aàæétLeà eòa,oell mewn eywia - ¨§¦¨
eBì eøîà .eäì eáäé,ziad lra z` mi`pzd el`y -øîà ,EîM äî ¨£§¨§©¦§¨©

øîà .øBãék eäì,envrl xi`n iax,àeä òLø íãà dpéî òîL §¦¨©§©¦¨¨¨¨¨
øîàpL(k al mixac),'änä úëtäz øBã ék'.xecik oeylnäãeäé éaø ¤¤¡©¦©§ªŸ¥¨©¦§¨

eäééñék déì eîéìLà éñBé éaøå,mtqk z` elv` eciwtd -øéàî éaø §©¦¥©§¦¥¦©§©¦¥¦
ìæà .déñék déì íéìLà àì,xi`n iaxdeáàc déøáé÷ éa déáúBà- Ÿ©§¦¥¦¥¨©§¥¥¦§¥©£©

,dlila .xecik ia` ly exaw lv` eqik z` oinhddéì éæçúà¦§£¥¥
déîìçael xn`e ,melga epal xecik ly eia` d`xp -ìé÷L àz §¤§¥¨§¦

àøáb àeääc àLéøà çðîc àñéklv` gpeny qikd z` gwe `a - ¦¨§©©©¥¨§©©§¨
.[elv` epiid] mc` eze` ly ey`xeäì øîà ,øçîì,mi`pzl xecik §¨¨¨©§

àLnî eäa úéì éLîL éác àîìç ,déì éøîà .éàîìça éì éæçúà éëä̈¦¦§£¥¦§¤§¨¦¨§¥¥¤§¨§¥¦§¥¥§©¨¨
oi` ,zezay ilila mleg mc`y zenelg -.ynn mdaéaø ìæà̈©©¦

déøèðå øéàîeqik lr xny -àîBé élekyyg ik ,zay i`ven cr ¥¦§©§¥¥¨
,eplhie dld `eaiyåf`déúééà.e`iade elhp -Bì eøîà øçîìiax §©§¥§¨¨¨§

,xecikl iqei iaxe dcediïñék ïì áäepcwtdy epqik z` ayd - ©¨¦¨
e xecik ygik .jlv`éaø eäì øîà .íìBòî íéøác eéä àì ,eäì øîà̈©§Ÿ¨§¨¦¥¨¨©§©¦

øéàî,iqei iaxe dcedi iaxldéì eøîà .àîLa eúé÷ééc àì éànà ¥¦©©Ÿ¨§¦¦§¨¨§¥
øî ïì zøîà àì éànà.epnn xnyidleäì øîà,xi`n iaxøîéà ©©Ÿ¨§©§¨©¨©§¥©

àðà éøîàc`l` epi` ,mc` ly enya wcwcl xne` ip`y dn - §¨§¦£¨
,àLLçla`é÷eæçà,i`ce ryxk ewifgdl -éøîà éîxidf`y ick £¨¨©§¥¦¨§¦

,seqal .eiptn mixg`eäeëLî,mixaca xecik z` minkgd §¨
àúeðçì eäeìéiòåmye ,zepgl edeqipkde -déîôNà éçôìè eæç- §©§©£¨£§¨§¥©§¨¥

.dpexg`d ezcerqn exzepy ,entya miycr e`xeáäéå eìæà̈§§¨£
eäúéáãì àðnéñdeiv dlray ,dl exn`y .ezy`l oniq epzp - ¦¨¨¦§¦§

xn` ,mgly ok`y oniqke .mtqk z` mdl ozzymeid elk`ny
,miycr did.eúééàå eäééñéëì eäeì÷Le,xecik ok rnyykìæà §¨§¦©§§©§¨©

déúzéàì déìè÷å ,eäéàz` mdl dpzpy lr ,ezy` z` bxde - ¦§©§¥§¦§¥
.mtqk

(ïðúã) eðééä,[àéðúc]zlihpa zexidf i`íéðBLàø íéîiptl] ©§§©§¨©¦¦¦
,[dcerqdeìéëàäedelik`iy lflfnl enxb -.øéæç øNadidy ¤¡¦§©£¦

mixkple ,dlik`a mixzend xac xken did l`xyily ,i`pqk`
iptl eici lhp `le ,eziipqk`l l`xyi `a mrte .mixeq` mixac
.xifg xya lek`l el ozpe ixkp `edy i`pqk`d xaqe ,dlik`d

zlihpa zexidf i`eíéðBøçà íéî,[dcerqd xg`l]Lôpä úà eâøä ©¦©£¦¨§¤©¤¤
min lhep did eli` oky .xecik ly ezy` bxdizy enxb -
on [milhepd jxck] enty z` gpwn mb did i`cea ,mipexg`
.dbxed did `le ezy`l mipniq mipzep eid `le ,lk`y miycrd
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xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc `nei(iyiy meil)

oi` m`ddéìè÷îì`l`÷øæpä øáãa.wegxn wxfpd oikq e` uga - §¦§§¥§¨¨©¦§¨
drx gexy itl ,micia ebxdle eil` axwzdl oi` l`eny itl
:l`eny ixacl di`x .eicia s` ebxdl leki ax itle ,eilr dxey

BúBà ïéâøBäLk ,ìàeîLc déúååk àéðz,dheyd alkd z`ïéà ©§¨§¨¥¦§¥§¤§¦¥
.÷øæpä øáãa àlà BúBà ïéâøBä§¦¤¨§¨¨©¦§¨

:dhey alk oipra cer dtiqen `xnbdééçcdéa ó,ea jkgznd - §¨¥¥
.ïkzñîedéì úéëðc,ekyep df alky in -úééîzxxan .zn - ¦§©¥§¨¦¥¨¥

epxn`y dn :`xnbdééçcdézðwz éàî ,ïkzñî déa ódyri dn - §¨¥¥¦§©¥©©©§¥
,lvpidl ickèéäøéðå déðàî çìLéð.gxaie eicba z` heyti -áø ¦§©¨¥§¦§¦©

à÷eLa eäééðéî ãç déa óç òùBäé áøc déøa àðeäcg` ea jkgzd - ¨§¥§©§ª©©¥©¦©§§¨
,weya miheyd mialkdèéäøå déðàîì eäðéçìLeicba z` hyt - ©§¦§§¨¥§¨¦

.gxaeéîöòa ézîéi÷ ,øîàweqtd z`(ai f zldw)äiçz äîëçä' ¨©¦©§¦§©§¦©¨§¨§©¤
,'äéìòá.ipzlivd izcnly dnkgd ik §¨¤¨

epxn`y dn :dixac z` xxal dkiynn `xnbddéì úéëðc- §¨¦¥
dhey alkn jyppdyàkLî éúéð ,éiaà øîà .dézðwz éàî ,úééî̈¥©©©§¥¨©©©¥¥¥©§¨

àøëéc àtàc,xkf reav ly xer `iai -àéðìt àðà ,déìò áBzëéðå §©¨¦§¨§¦§£¥£¨§¨§¨
àúéðìt øa,zipelt oa ipelt ip` -àðáéúk àøëéc àtàc àkLnà ©§¨¦¨©©§¨§©¨¦§¨¨¦§¨

Cìò,`ad ygld z` jilr ip` azek xkf reav ly exer lr - £¨
dì éøîàå ,'ñeøéì÷ ézðk ézðk'aezkiy,'ñBøBì÷ éãð÷ éãð÷'jiynie ©§¦©§¦§¦§¨§¥¨©§¦©§¦§

aezkldéðàîì eäðéçìLðe .'äìñ ïîà ïîà úBàáö 'ä dé dé'- ¨¨§¨¨¥¨¥¤¨§©§¦§§¨¥
,eicba z` heytieàzL éçøé øñéøz ãò éøá÷ éa eäðéøa÷ìå- §¦§§¦§¥¦§¥©§¥©©§¥©¨

,miyceg xyr mipy etlgiy cr zexawd ziaa mxawieåxg`l §
okneäðé÷tðxawd on m`ivei -àøepúa eäðéì÷ðåmtxyie - ©§¦§§¦§¦§§©¨

,xepzadéîh÷ì eäðéøãáðåxt`d z` xftie -ðäå .íéëøc úLøtàC §¦§§¦§§¦§¥©¨¨©§¨¦§¨¨
àzL éçøé øñéøz,miycegd xyr mipy jezae -àiî éúL ék- §¥©©§¥©¨¦¨¥©¨

,min dzey `ed xy`kàLçðc àúáeâa àlà ézLéì àìdzyi `l - Ÿ¦§¥¤¨§§¨¦§¨¨
,qekd jezn dzyi m` ik .zyegpn ieyrd dpw ici lr `l`àîìéc¦§¨

àcéLc äàeáa éæçutwy cyd z`eaa z` qeka d`xi `ny - £¥¨¨§¦¨
,eilr alkdnàzøî øa àaàc àä ék .ïkzñéìårxi`y enk - §¦§©©¦¨§©¨©©§¨

,`zxn xa `a`làeä`xwpd,éîeéðî øa àaàici lr jyppyky ©¨©©§¥
dhey alkàáäãc àúáeb dénéà déì àãáòick adf ly dpw - ¨§¨¥¦¥§¨§©£¨

.eci lr zezyl
:epipy dpynd jyndaàéúî éaø øîà ãBòåyyegd ,yxg oa §¨©©¦©§¨

.zaya eit jeza mq el oilihn epexba
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàðãéôöa Lç ïðçBé éaøilega - ©¦¨¨¨¦§¦§¨

,miikipgde miipiydàúéðBøèî àéääc dab ìæàdy` lv` jld - ¨©©¨§©¦©§¦¨
,dzid zixkpe ,daeygàúlî déì àãáòd`etx xac -àLîç ¨§¨¥¦§¨©§¨

àúaL éìòîe.zay axrae iying meia -dì øîà,opgei iaxúaLa ©£¥©§¨¨©¨§©¨
éàîmr cexh ip`y ,`eal lke` `ly ,zaya dyr` dn - ©

.icinlzúëéøö àì ,déì äøîàl`y .ef d`etxl xzei jixv jpi` - ¨§¨¥Ÿ§¦©
e ,opgei iax dze`éàî àðëéøèöî éà.dyr` dn jxhv` m` - ¦¦§¨¥§¨©

úélâî àìc éì òazLéà ,déì äøîà.mixg`l ef d`etxòazLéà ¨§¨¥¦§©©¦§Ÿ§©¥¦§©©
xn`e,'àðélâî àì ìàøNéc àäìàì'.d`etxd z` el dzlibe÷ôð ¥¨¨§¦§¨¥Ÿ§©¥¨¨©

e ,opgei iaxà÷øéôa dLøcezyxca cnile -.d`etxd z` §¨¨§¦§¨
:`xnbd zl`eydì òazLéà àäåm` cvik ,dlbi `ly opgei iax §¨¦§©©¨

`l` xn` `l opgei iax :`xnbd zvxzn .d`etxd z` dlib ok
,'àðélâî àì ìàøNéc àäìàì'minyd iwel`l dlb` `l ,xnelk ¥¨¨§¦§¨¥Ÿ§©¥¨

,d`etxd xac z`àðélâî ìàøNé Bnòì àäzl`ey .dlb` - ¨§©¦§¨¥§©¥¨
:`xnbd,íMä ìelç àkéà àäålr xare raypy dxeaq `idy oeik §¨¦¨¦©¥

:`xnbd zvxzn .ezreayàøwéòî dì élâîcxg`l cin - ¦§©¥¨¥¦¨¨
oeyl xn` `ly opgei iax dl dlib d`etxd z` eze` dcnily

.dreay
:`xnbd zxxandéì àãáò éàîdzyry d`etxd `id dn - ©¨§¨¥

.opgei iaxl `zipexhnd,énà áøc déøa àçà áø øîàdl dgwxéî ¨©©©¨§¥§©©¦¥
øBàNmr,øîà øîéé áø .çìîe úéæ ïîLd z`déôeb øBàN`id §¤¤©¦¤©©¥©¨©§¥

mr dgwx,øîà éMà áø .çìîe úéæ ïîLeircv lr el dkq `id ¤¤©¦¤©©©¦¨©
àæååàc àôãâc àçLîly spk y`xay ohw mvr gen ly oney - ¦§¨§©§¨§©§¨

.fee`àeäleëì éãáò àðà ,éiaà øîexikfdy ze`etxd lk z` - ¨©©©¥£¨¨§¦§§
,minkgdéàqzéà àìå.iz`txzp `le -àòéiè àeää éì øîàc ãò §Ÿ¦©©©§¨©¦©©¨¨

,iaxr xgeq -àúéæc àúééL÷ éúééàmizif ipirxb `ad -eìî àìc ©§¥©§¨¨§¥¨§Ÿ¨
àzìéz,mlecib yily elcb `l oiicry -àønà àøeða eäðéì÷e ¦§¨§¥§§¨©¨¨
àzãç,ycg xcrn iab lr y`a mze` sexye -déøc éëëa ÷éaãàå ©§¨§©§¦§¨¥¨¥

,ok`e .miptan miipiyd zxeya xt`d z` wacde -éëä éãáò̈§¦¨¦
éàqzéàå.iz`txzde jk iziyr - §¦©©

:`xnbd zxxanäåä éànî.`pcitvd zlgnl mxebd edn - ¦©£¨
éhéçc éîéîç éîéîçîxzei dng `idyk mihg zt zlik`n - ¥£¦¥£¦¥§¦¥

,i`cnàðñøäc àñk éøeéMîemibc ly zeix`y zlik`ne - ¦¦¥¨¨§©§¨¨
.dlild mdilr xary ,gnw mr mdly oneya mipbehnéàîe©

déðîéñ,df ileg ipniq md dne -àîc àúàå déëëa éãéî éîø ãk ¦¨¥©¨¥¦¦§¨¥§¨¨¨¨
éøc éaî.miipiyd zexeyn mc af ,eipiy oia xac ozep xy`ky - ¦¥¨¥

àúaLa éëä ãáò ,àðãéôöa Lç ék ïðçBé éaød`etx zaya dyr - ©¦¨¨¦¨¦§¦§¨¨©¨¦§©§¨
hnd eze` dcnily ,ef,`zipexéqzéàå:`xnbd dywn .`txzde - §¦©¥

éëä ãéáò éëéä ïðçBé éaøåmq lehil xeq` ixd ,jk dyr cvik - §©¦¨¨¥¦¨¦¨¦
:`xnbd zvxzn .zayaàðãéôö éðàL ,÷çöé øa ïîçð áø øîà- ¨©©©§¨©¦§¨©¦§¦§¨

,dpkq ea yiy itl ,dpey `pcitv ilegøîBâå äta ìéçúîe ìéàBä¦©§¦©¤§¥
,íééòî éðáa.ez`etxl zaya mq lehil xzen jkitl ¦§¥¥©¦

ïàîk ,ïðçBé éaøì àaà øa àéiç áø déì øîàzxzd in zhiyk - ¨©¥©¦¨©©¨§©¦¨¨§©
m`d ,`pcitvl mq zaya lehiløîàc Løç ïa àéúî éaøk§©¦©§¨¤¨¨§¨©

y epizpyna.úaLa íñ Bì ïéìéèî åéôa LLBçärnyn ixde ©¥§¦§¦¦©§©¨
oi`y exn`e oey`xd oica ewlgy myk ,eilr miwleg minkgy
zrck `ly ,ely cakd xvgn dhey alkn jyppd z` milik`n
.eilr miwleg miaxy mewna cigik wqet dz` cvike ,`izn iax

déì øîà,opgei iaxBæa øîBà éðàLyyegdy ,df oica xnelk - ¨©¥¤£¦¥§
`ed d`etx mqdy minkg micen ,zaya mq lehil xzen eita

,zaya elhil xzeneúøçàa àìå,dhey alk ekypy dfa `le - §Ÿ§©¤¤
lehil exq`e `izn iax lr ewlg jkitle dxenb d`etx df oi`y

.ely cak xvgn
eita yyegdy micen lkdy ,opgei iaxl di`x d`ian `xnbd

:zaya mq lehil xzen,déì òéiñî àîéì,`ziixaa epipyBæçàL éî ¥¨§©©¥¦¤£¨
d zlgnøBîç øNa BúBà ïéìéëàî ,ïB÷øé.ez`etxláìk BëLpL éî ¥¨©£¦¦§©£¦¤§¨¤¤

íñ Bì ïéìéèî ,åéôa LLBçäå .BlL ãák øöçî BúBà ïéìéëàî ,äèBL¤©£¦¦¥£©¨¥¤§©¥§¦§¦¦©
íäa ïéà eléàa ,íéøîBà íéîëçå .Løç ïa àéúî éaø éøác ,úaLa§©¨¦§¥©¦©§¨¤¨¨©£¨¦§¦§¥¥¨¤

äàeôø íeMîlehil ick xeqi` lr xearl oi` jkitl ,dxenb ¦§¨
exn`y minkg ixaca zwiicn `xnbd .mze`éàî éèeòîì ,'elàa'§¥§©¥©

xearl xzene d`etx meyn ea yiy xnele ,hrnl mzpeek dn -
.ezlihpa xeqi` lråàì éàîmzpeekéèeòîìlihdl xzenyíñ ©¨§©¥©

,mipey`xd mipyd 'el`a' `l` miwleg mpi`e ,eita yyegy inl
.dhey alkn jyppl cak xvge oewxi dlegl xeng xya zlk`d
.xzeny micen lkd df oipray ,opgei iax ixacl di`x o`kne

:`xnbd dgecàì,eita yyeg hrnl minkg zpeek oi`y okzi - Ÿ
dne .mlhil ick xeqi` xearl oi`y mixaeq md dfa s` `l`

mzpeek ,'el`a' exn`yéèeòîì,`izn iaxn ernyy sqep oic §©¥
yíc ïéæéwîzayaéëðBøñìd`etx mc zfwdy ,dxkq` dleg - ©¦¦¨¦§§¦

.zaya zxzen `idy minkg micene el `id dxenb
zaya mq lehil oi` minkg zrcly jkl di`x d`ian `xnbd

:eita yyeglìL ,àéðúc .àøazñî énð éëäéaø øîà íéøác äL ¨¦©¦¦§©§¨§©§¨§Ÿ¨§¨¦¨©©¦
íc ïéæéwî .Løç ïa àéúî éaø íeMî òîML ,éñBé éaøa ìàòîLé¦§¨¥§©¦¥¤¨©¦©¦©§¨¤¨¨©¦¦¨
ãák øöçî BúBà ïéìéëàî äèBL áìk BëLpL éîe ,úaLa éëðBøñì¦§§¦§©¨¦¤§¨¤¤¤©£¦¦¥£©¨¥
eléàa ,íéøîBà íéîëçå .úaLa íñ Bì ïéìéèî åéôa LLBçäå ,BlL¤§©¥§¦§¦¦©§©¨©£¨¦§¦§¥

äàeôø íeMî ïäa ïéà,`xnbd zwiicn .mlhile xeqi` xearl oi`e ¥¨¥¦§¨
åàì éàî ,éàî éèeòîì 'eléàa'mixen` 'el`a' minkg ixac oi` §¥§©¥©©¨

`l`àúééøúa ézøzàiax xn`y mipexg`d mipicd ipy lr - ©©§¥¨§©§¨
,eita yyegde alkn jyppd ,`iznàLéøc éèeòîìeoicd z` - §©¥§¥¨

.`izn iaxl md micen eay ,zaya ikpexql mc mifiwny ,oey`xd
:`xnbd dgec,àìmixen` minkg ixacy okzi `l`ézøzà Ÿ©©§¥
àúéén÷ àLéøcjyppde ikpexq dleg ,mipey`xd mipicd ipy lr - §¥¨©©§¨
,dhey alknàôéñc éèeòîìe,`izn iaxl micen md dfay §©¥§¥¨

.zaya mq lehil xzen eita yyegdy
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ezny in` cenr ct sc ± iyily wxt`nei
÷øæðä øáãá äéìè÷îìmicia ebxdl elv` axwi `l eilr dxey drx gex xn`c o`nl Ð

.ebxede oikq e` ug ea wxef `l`ééçãäéá ó.ea jkgznd =äéì úéëðã.ekyep alkdy Ð

äéðàîì çìùéð.eicba hiyti Ðàôàã àëùî.y"iiehet frlae ,reavd `ed Ðàôàã
àøëéã.xkf reav =àùçðã àúáåâá.zygp ly dpw ici lr Ðãùã äéàåááì éæç àîìéã

.okzqne eilr alkd on utwy ÐàðãéôöÐ

ipaa xnebe dta ligzne ,mikipgde mipiyd ileg

.`ed okeqne ,miirnàúéðåøèî.dzid zixkp Ð

àúáù éìòîå àùîç äàåôø äéì àãáòmei Ð

.zay axre zaya iyingíùä ìåìç àëéàäå
.ezreay lr xary dxeaq `idy Ðäì éìâîã

àø÷éòîizrayp `l :dl ilb `zry `iddn Ð

.izxn` jk ik jlàæåàã àôãâã àçùîoney Ð

oixewy serd spk y`xay ohw mvr gen

1.eircv lr eze` dkq l"iipkéúéæã àúééù÷
.mizif ipirxb Ðàúìéú åìî àìã`ly Ð

.yily e`iadàúãç àøîàycg xn lr Ð

oixewy2.x"ieyetdixcc ikka wiacewacd Ð

.mipiyd zxeyaéåä éàîî`a dn ici lr Ð

.dfd ilegdéèéçã éîéîç éîéîçîlke`d Ð

.i`cn xzei dng ztàðñøäã àñëmibc Ð

.odly onya gnwd mr mipbehnéøåéùÐ

.dlild eilr xaryäéðîéñ éàîeze` ly Ð

.ilegäéëáá éãéî éîø ãëmelk ozepyk Ð

.eipiy zxeyn mcd af eipiyaéëéä ïðçåé éáøå
'åëå éëä ãéáò`l` `kd dl opiqxb `l Ð

.dxf dcear zkqnaïðçåé éáø ãéáò ïàîëÐ

xn`wc mipiyd ileg liaya zaya mq zzl

.i`n `pkixvn i` dlåæá øîåà éðàùmicen Ð

ey alka [`le] d`etx `idy minkg eldh

.ely cak xvgaïå÷øé.zewixen eipty ileg Ð

:opiqxb ikdïäá ïéà åìàá íéøîåà íéîëçå
éèåòîì åàì éàî éèåòîì åìàá äàåôø íåùî

íñoi` zepey`xd mizya :dil ixn`w ikde Ð

dxez xac odilr xearl dxenb d`etx ef

ihernl `l .d`etx meyn ea yic mq ihernle

jpd ilek` mlerl ,zaya ikpexql mc oifiwn

el`a i`ne ibiltiaxl dernyc meyn Ð

.izixg` izk` xn`c `iznéëðåøñìileg Ð

enyy3`ed o"eilbpxhy``iddae h"pln o"ea

:opiqxb ikd .dil dcen`xazqn inp ikd

dixfr oa xfrl` iax xn` mixac dyly `ipzc

ikpexql mc oifiwn yxg oa `izn iax meyn

eze` oilik`n dhey alk ekypy ine zaya

mq el oilihn eita yyegde ely cak xvgn

meyn mda oi` el`a mixne` minkge zaya

izxz` e`l i`n ihernl el`a d`etx

`yixc izxz` `l `yixc ihernle `ziixza

.`tiqc ihernle
àú
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éëä`l` `xazqn inp ikd qxb `l xy` xa wgvi epiax Ð 'ek mixac dyly `xazqn inp

?xak izii`c `dn `dc dinle` i`nc meyn ,mixac dyly rny `z :qixb ikd

wgec ied ikdle ,ikpexql mc fiwn da ipzin `l `ziinw `ziixac iziin xityc il d`xpe

e`l i`n xity iziin `dn la` ,da xkfed `ly dn ikpexql mc fiwn ihernl opinwenc `d

ihernle ,i`w dpin wilqc `tiqc izxz` el`a

(`ny) i`e .`yix ipz `wc ikpexql mc fiwn

,`xazqn inp ikd x`yp `zkec lkac meyn

oiyeciwc `nw wxtac ,ewgenl oi` df liaya

inp ikd yi cg` ipecna dyrn iab (a,ek)

`aa) "adfd" wxtae .x`yp epi`y [`xazqn]

"`xazqn inp ikd" [ok mb] yi (a,en `rivn

dyrp oi` rahn"c `zrnya Ð x`yp epi`y

.i"yx yexitl "oitilg
`l`
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:ìàeîLc déúååk àéðz .÷øæpä øáãa déìè÷îì§¦§§¥§¨¨©¦§¨©§¨§¨¥¦§¥
.÷øæpä øáãa àlà BúBà ïéâøBä ïéà BúBà ïéâøBäLk§¤§¦¥§¦¤¨§¨¨©¦§¨

ééçcdéa ó¯déì úéëðc ,ïkzñî¯ééçc .úééîó §¨¥¥¦§©¥§¨¥¥¨¥§¨¥
.èéäøéðå déðàî çìLéð ?dézðwz éàî ,ïkzñî déa¥¦§©¥©©©§¥¦©©¨¥§¦§¦
eäéépéî ãç déa óç òLBäé áøc déøa àðeä áø©¨§¥§©§ª©©¥©¦©§
ézîéi÷ :øîà .èéäøå déðàîì eäðéçìL ,à÷eLa§¨§©¦§§¨¥§¨¥¨©¦©§¦
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dne .mlhil ick xeqi` xearl oi`y mixaeq md dfa s` `l`

mzpeek ,'el`a' exn`yéèeòîì,`izn iaxn ernyy sqep oic §©¥
yíc ïéæéwîzayaéëðBøñìd`etx mc zfwdy ,dxkq` dleg - ©¦¦¨¦§§¦

.zaya zxzen `idy minkg micene el `id dxenb
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ezny in` cenr ct sc ± iyily wxt`nei
÷øæðä øáãá äéìè÷îìmicia ebxdl elv` axwi `l eilr dxey drx gex xn`c o`nl Ð

.ebxede oikq e` ug ea wxef `l`ééçãäéá ó.ea jkgznd =äéì úéëðã.ekyep alkdy Ð

äéðàîì çìùéð.eicba hiyti Ðàôàã àëùî.y"iiehet frlae ,reavd `ed Ðàôàã
àøëéã.xkf reav =àùçðã àúáåâá.zygp ly dpw ici lr Ðãùã äéàåááì éæç àîìéã

.okzqne eilr alkd on utwy ÐàðãéôöÐ

ipaa xnebe dta ligzne ,mikipgde mipiyd ileg

.`ed okeqne ,miirnàúéðåøèî.dzid zixkp Ð

àúáù éìòîå àùîç äàåôø äéì àãáòmei Ð

.zay axre zaya iyingíùä ìåìç àëéàäå
.ezreay lr xary dxeaq `idy Ðäì éìâîã

àø÷éòîizrayp `l :dl ilb `zry `iddn Ð

.izxn` jk ik jlàæåàã àôãâã àçùîoney Ð

oixewy serd spk y`xay ohw mvr gen

1.eircv lr eze` dkq l"iipkéúéæã àúééù÷
.mizif ipirxb Ðàúìéú åìî àìã`ly Ð

.yily e`iadàúãç àøîàycg xn lr Ð

oixewy2.x"ieyetdixcc ikka wiacewacd Ð

.mipiyd zxeyaéåä éàîî`a dn ici lr Ð

.dfd ilegdéèéçã éîéîç éîéîçîlke`d Ð

.i`cn xzei dng ztàðñøäã àñëmibc Ð

.odly onya gnwd mr mipbehnéøåéùÐ

.dlild eilr xaryäéðîéñ éàîeze` ly Ð

.ilegäéëáá éãéî éîø ãëmelk ozepyk Ð

.eipiy zxeyn mcd af eipiyaéëéä ïðçåé éáøå
'åëå éëä ãéáò`l` `kd dl opiqxb `l Ð

.dxf dcear zkqnaïðçåé éáø ãéáò ïàîëÐ

xn`wc mipiyd ileg liaya zaya mq zzl

.i`n `pkixvn i` dlåæá øîåà éðàùmicen Ð

ey alka [`le] d`etx `idy minkg eldh

.ely cak xvgaïå÷øé.zewixen eipty ileg Ð

:opiqxb ikdïäá ïéà åìàá íéøîåà íéîëçå
éèåòîì åàì éàî éèåòîì åìàá äàåôø íåùî

íñoi` zepey`xd mizya :dil ixn`w ikde Ð

dxez xac odilr xearl dxenb d`etx ef

ihernl `l .d`etx meyn ea yic mq ihernle

jpd ilek` mlerl ,zaya ikpexql mc oifiwn

el`a i`ne ibiltiaxl dernyc meyn Ð

.izixg` izk` xn`c `iznéëðåøñìileg Ð

enyy3`ed o"eilbpxhy``iddae h"pln o"ea

:opiqxb ikd .dil dcen`xazqn inp ikd

dixfr oa xfrl` iax xn` mixac dyly `ipzc

ikpexql mc oifiwn yxg oa `izn iax meyn

eze` oilik`n dhey alk ekypy ine zaya

mq el oilihn eita yyegde ely cak xvgn

meyn mda oi` el`a mixne` minkge zaya

izxz` e`l i`n ihernl el`a d`etx

`yixc izxz` `l `yixc ihernle `ziixza

.`tiqc ihernle
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éëä`l` `xazqn inp ikd qxb `l xy` xa wgvi epiax Ð 'ek mixac dyly `xazqn inp

?xak izii`c `dn `dc dinle` i`nc meyn ,mixac dyly rny `z :qixb ikd

wgec ied ikdle ,ikpexql mc fiwn da ipzin `l `ziinw `ziixac iziin xityc il d`xpe

e`l i`n xity iziin `dn la` ,da xkfed `ly dn ikpexql mc fiwn ihernl opinwenc `d

ihernle ,i`w dpin wilqc `tiqc izxz` el`a

(`ny) i`e .`yix ipz `wc ikpexql mc fiwn

,`xazqn inp ikd x`yp `zkec lkac meyn

oiyeciwc `nw wxtac ,ewgenl oi` df liaya

inp ikd yi cg` ipecna dyrn iab (a,ek)

`aa) "adfd" wxtae .x`yp epi`y [`xazqn]

"`xazqn inp ikd" [ok mb] yi (a,en `rivn

dyrp oi` rahn"c `zrnya Ð x`yp epi`y

.i"yx yexitl "oitilg
`l`
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קסו
ezny ina cenr ct sc ± iyily wxt`nei

íéîëçå 'åëå åéôá ùùåçäå 'åëå åëùðù éîå 'åëå äçéøäù äøáåò óñåé áø éðúã òîù àú
åæá íéøîåà.zxg`a `le ,micen ep` Ðàèéùô äøáåòà àîéð éà àééäà åæádxaer ike Ð

dl ipzw `izn 'x dgixdy?.`id `nzqíñà åàì àìàopz cak xvg` eli`c .iniiw Ð

.ecen mqac dpin rny ,oizipzna `zbeltãáìá åæ úáù ÷ôñ àìwtq `diy `l Ð

zayl wtqd oi` elit` `l` ,ef zayl zeytpd

m`y wtq `l` ,zeni `l meidc ol `hiytc ,ef

meid el eyri `l.d`ad zayl zeni `ny Ð

äåãîàã ïåâë éîã éëéäåel zeyrl mi`tex Ð

.mini dpny d`etxdåúåøáäì`ny ,dvigx Ð

.eili`n `ixaiíéùð éô ìòe` miyp m` Ð

jixv mixne` mizek.odit lr oillgn oi` Ð

úøçà úòãì ïéôøèöî ìáàmipy :oebk Ð

dy`e ,jixv oi` mixne` dylye ,jixv mixne`

jixv mixne` izek e``blt iednl oitxhvn Ð

.lwdl zeytp wtqe `blteçå÷ôÐ

ytpl el jixvy xac lka ,frla y"pxanewyc

.zen zpkq xiardléøååë ãééöã áâ ìò óàåÐ

dpyn `kd xn`wc ab lr s` ipd lk .enr

,zeyx lehil jixv epi`e :ipzwc ,wiic dxizi

`kd ipzc dil dnl?df ixd fixfde dil ipz `d

elit`y ,opireny`l `z` `d `l` !gaeyn

.xacl jixv `edàéìåç ø÷åòlitydl ick Ð

.qpkil gep `die ,xead ztyzlc dlrppÐ

.zrap wepizdeéôéùá äøáúîìmixqp Ð

itiya :`pixg` `pyil ,mdl jixvyoinqiw Ð

.dwlcdlä÷éìãä éðôî ïé÷éñôîåly milka Ð

yiy dwilcae ,min mi`ln qxg ly e` zkzn

.xn`w zeytp zpkq daéëåëî êéëî à÷ãÐ

.axrl mdilr zelvl milgbd rivne lityn

éëäå éëäãàãl`yil oic zial jli m` ÐÐ

.ceai`l dil lif`äéì ùáùî,edztn Ð

.mifeb` el ywxwneúøçà øöçì åìéôàãÐ

mde ,zxg` xvga zeytpe ,ef xvga dwilc

.miphw e` milegøçà ùôð çå÷éôá åëìä àì
áåøäl`xyi wtq e` ixkp wtq m`c ÐÐ

.mzd eed mixkp `aexc ab lr s`e ,oigwtnéà
éøëð ãçå ìàøùé äòùú àîéðzletn dltpe Ð

ixkp m` l`xyi m` reci oi`e odn cg` lr

.`edìàøùé ãçå íéøëð äòùú àëéàã àìàÐ

mixkp `aexc ab lr s`c ,opireny`eÐ

oigwtne ,`ed l`xyi `ny opiyiiginp `d Ð

lr dvgnk reaw lk :ol `niiwc ,`hiyt

zeaezkae oixcdpqa ol `wtpc .inc dvgn

"el ax`e"n.ebl oa` wxefl hxt Ðàëéøö àì
úøçà øöçì ùåøôãcg`d lr dltp mye Ð

yixtc lk :opixn` `zkec lkac ,zletnÐ

`l `kde ,iciipc icina yixt `aexnopixn`

.iciip edlek ozyixtac ab lr s`e ,ikdàä
åäìåë ùåøôãi`da l`xyi wfgzi`e li`ed Ð

zletn ea dltpy xvgab lr s`e ,oigwtn Ð

.`aex xza opilf` `l (dil) iciipcùåøôã àä
åäééúö÷îi`da l`xyi ded i` opirci `le Ð

.wfgzi` `le li`ed ,`aex xza opilf` ,xvg

êìùåî ÷åðéú ïðú àäåxcqa `id dpyn Ð

.da mixc mixkpe l`xyiy xira ,zexdhàì
åðùl`xyil dil opiwfgn l`xyi aex m`c Ð

.ezeigdl `l`åñçééì ìáàdawp m` oebk Ð

da xzen odk `diy `iddincd ihlyn ,`xneg inx ,`wzit ilz ,`lewica ilz :(a,br) oiyeciw zkqna opixn`c jpd oebk ,iteq`l yginl `kil elit`e .`l Ð`ny opiyiig Ð

l`xyi aexc ab lr s`e .dpedkl dxeq` zxeibe ,`id zixkp.(`,eh) `nw wxta zeaezka opixn`ck ,iaex ixz opirac ,oiqgeia eyr dlrn Ð
ìàåîùå
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àìàixkpd lvrzi `ny ,l`xyia devnÐ ixkpa xyt`c `kid elit`e Ð l`xyi ilecba

.dpkq icil `aie ,dyri `le

ïéáëîelit`c oeik ,ef xnel jixv oi`e ef dil dedc :il dniz Ð dwilcd ipta oiwiqtne

miaxd zeyx jxc milk iiez`l elit` :xnel yie !wiqtdl oky lk Ð ixy iieakl

`weec :`pin` jzrc `wlqc .oda wiqtdle

jxc milk `iadl i`d ilek la` ,ixy iieakl

d`ved :izxz `ki`c ,min mi`iln miaxd zeyx

:`pin` jzrc `wlq ,cere .ieaik mxbe dqpkde

la` ,liviy xzei xexa `edy Ð ith ixy ieaik

xearz m`iaiy mcew `nlic Ð milk `iadl

`w Ð jxevl `ly zay lligy `vnpe ,dwilcd

.ol rnynàäyextc `d edlek yextc

xvgl edlek yextc :yxtl d`xp Ð ediizvwn

cg` cr mda x`yp `le ,myn mb e`vie zxg`

`le zxg` xvgl yext i`c .zletn eilr dltpy

?zxg` xvg il dn ef xvg il dn Ð myn e`vi

dze`l o`kn yxit `ly ,ediizvwn yextc `d

.cg` `l` zxg` xvg
gwtle
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áìk BëLpL éîe ,dLôð áeLzL ãò dúBà ïéìéëàî©£¦¦¨©¤¨©§¨¦¤§¨¤¤

äèBL¯åéôa LLBçäå ,BlL ãák øöçî BúBà ïéìéëàî ¤©£¦¦¥£©¨¥¤§©¥§¦
¯éñBé éaøa øæòìà éaø éøác ,úaMa íñ Bì ïéìéhî©¦¦©©©¨¦§¥©¦¤§¨¨§©¦¥
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,ïéçwôî.aexd xg` mikled ytp gewita s`e ,mizek maexy oeik §©§¦
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìdxwna xaic l`eny -Leøôc Ÿ©§¨¨§¨

eälek,cg` l`xyi mdipia `vnp i`ceay oeikne ,zxg` xvgl §
e .migwtne aexd xg` mikled oi`àädxwna xaic opgei iax - ¨

,eäééúö÷î Leøôcjkitl ,my qpkp l`xyi eze` s` m` reci `le §¨¦§¨©§
.aexd xg` mikled

:`xnbd dywnïðúäå ,éëä ìàeîL øîà éîe(f"n a"t oixiykn),xir ¦¨©§¥¨¦§¨§©
e ,mizeke l`xyi da mixcyáBø íà ,CìLeî ÷Bðéz da àöîixiic ¨¨¨¦§¨¦

xirdíéiúekk eze` mipcìàøNé áBø íàå ,éúekeze` mipc ¦¦¦§¦¦§¨¥
k.ìàøNéeid m`e,äöçî ìò äöçîk eze` mipc,áø øîàå .ìàøNé ¦§¨¥¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥§¨©©

eðL àì,l`xyik eze` mipc l`xyi aex m`yàlàoiprlBúBéçäì Ÿ¨¤¨§©£
,zeni `lyìáàoiprlBñçééì,za `id m` odkl dxizdl -.àì £¨§©£Ÿ
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יומא. פרק שמיני - יום הכפורים דף פד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



קסז ezny ina cenr ct sc ± iyily wxt`nei
íéîëçå 'åëå åéôá ùùåçäå 'åëå åëùðù éîå 'åëå äçéøäù äøáåò óñåé áø éðúã òîù àú

åæá íéøîåà.zxg`a `le ,micen ep` Ðàèéùô äøáåòà àîéð éà àééäà åæádxaer ike Ð

dl ipzw `izn 'x dgixdy?.`id `nzqíñà åàì àìàopz cak xvg` eli`c .iniiw Ð

.ecen mqac dpin rny ,oizipzna `zbeltãáìá åæ úáù ÷ôñ àìwtq `diy `l Ð

zayl wtqd oi` elit` `l` ,ef zayl zeytpd

m`y wtq `l` ,zeni `l meidc ol `hiytc ,ef

meid el eyri `l.d`ad zayl zeni `ny Ð

äåãîàã ïåâë éîã éëéäåel zeyrl mi`tex Ð

.mini dpny d`etxdåúåøáäì`ny ,dvigx Ð

.eili`n `ixaiíéùð éô ìòe` miyp m` Ð

jixv mixne` mizek.odit lr oillgn oi` Ð

úøçà úòãì ïéôøèöî ìáàmipy :oebk Ð

dy`e ,jixv oi` mixne` dylye ,jixv mixne`

jixv mixne` izek e``blt iednl oitxhvn Ð

.lwdl zeytp wtqe `blteçå÷ôÐ

ytpl el jixvy xac lka ,frla y"pxanewyc

.zen zpkq xiardléøååë ãééöã áâ ìò óàåÐ

dpyn `kd xn`wc ab lr s` ipd lk .enr

,zeyx lehil jixv epi`e :ipzwc ,wiic dxizi

`kd ipzc dil dnl?df ixd fixfde dil ipz `d

elit`y ,opireny`l `z` `d `l` !gaeyn

.xacl jixv `edàéìåç ø÷åòlitydl ick Ð

.qpkil gep `die ,xead ztyzlc dlrppÐ

.zrap wepizdeéôéùá äøáúîìmixqp Ð

itiya :`pixg` `pyil ,mdl jixvyoinqiw Ð

.dwlcdlä÷éìãä éðôî ïé÷éñôîåly milka Ð

yiy dwilcae ,min mi`ln qxg ly e` zkzn

.xn`w zeytp zpkq daéëåëî êéëî à÷ãÐ

.axrl mdilr zelvl milgbd rivne lityn

éëäå éëäãàãl`yil oic zial jli m` ÐÐ

.ceai`l dil lif`äéì ùáùî,edztn Ð

.mifeb` el ywxwneúøçà øöçì åìéôàãÐ

mde ,zxg` xvga zeytpe ,ef xvga dwilc

.miphw e` milegøçà ùôð çå÷éôá åëìä àì
áåøäl`xyi wtq e` ixkp wtq m`c ÐÐ

.mzd eed mixkp `aexc ab lr s`e ,oigwtnéà
éøëð ãçå ìàøùé äòùú àîéðzletn dltpe Ð

ixkp m` l`xyi m` reci oi`e odn cg` lr

.`edìàøùé ãçå íéøëð äòùú àëéàã àìàÐ

mixkp `aexc ab lr s`c ,opireny`eÐ

oigwtne ,`ed l`xyi `ny opiyiiginp `d Ð

lr dvgnk reaw lk :ol `niiwc ,`hiyt

zeaezkae oixcdpqa ol `wtpc .inc dvgn

"el ax`e"n.ebl oa` wxefl hxt Ðàëéøö àì
úøçà øöçì ùåøôãcg`d lr dltp mye Ð

yixtc lk :opixn` `zkec lkac ,zletnÐ

`l `kde ,iciipc icina yixt `aexnopixn`

.iciip edlek ozyixtac ab lr s`e ,ikdàä
åäìåë ùåøôãi`da l`xyi wfgzi`e li`ed Ð

zletn ea dltpy xvgab lr s`e ,oigwtn Ð

.`aex xza opilf` `l (dil) iciipcùåøôã àä
åäééúö÷îi`da l`xyi ded i` opirci `le Ð

.wfgzi` `le li`ed ,`aex xza opilf` ,xvg

êìùåî ÷åðéú ïðú àäåxcqa `id dpyn Ð

.da mixc mixkpe l`xyiy xira ,zexdhàì
åðùl`xyil dil opiwfgn l`xyi aex m`c Ð

.ezeigdl `l`åñçééì ìáàdawp m` oebk Ð

da xzen odk `diy `iddincd ihlyn ,`xneg inx ,`wzit ilz ,`lewica ilz :(a,br) oiyeciw zkqna opixn`c jpd oebk ,iteq`l yginl `kil elit`e .`l Ð`ny opiyiig Ð

l`xyi aexc ab lr s`e .dpedkl dxeq` zxeibe ,`id zixkp.(`,eh) `nw wxta zeaezka opixn`ck ,iaex ixz opirac ,oiqgeia eyr dlrn Ð
ìàåîùå
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àìàixkpd lvrzi `ny ,l`xyia devnÐ ixkpa xyt`c `kid elit`e Ð l`xyi ilecba

.dpkq icil `aie ,dyri `le

ïéáëîelit`c oeik ,ef xnel jixv oi`e ef dil dedc :il dniz Ð dwilcd ipta oiwiqtne

miaxd zeyx jxc milk iiez`l elit` :xnel yie !wiqtdl oky lk Ð ixy iieakl

`weec :`pin` jzrc `wlqc .oda wiqtdle

jxc milk `iadl i`d ilek la` ,ixy iieakl

d`ved :izxz `ki`c ,min mi`iln miaxd zeyx

:`pin` jzrc `wlq ,cere .ieaik mxbe dqpkde

la` ,liviy xzei xexa `edy Ð ith ixy ieaik

xearz m`iaiy mcew `nlic Ð milk `iadl

`w Ð jxevl `ly zay lligy `vnpe ,dwilcd

.ol rnynàäyextc `d edlek yextc

xvgl edlek yextc :yxtl d`xp Ð ediizvwn

cg` cr mda x`yp `le ,myn mb e`vie zxg`

`le zxg` xvgl yext i`c .zletn eilr dltpy

?zxg` xvg il dn ef xvg il dn Ð myn e`vi

dze`l o`kn yxit `ly ,ediizvwn yextc `d

.cg` `l` zxg` xvg
gwtle
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äçéøäL äøaeò :ìàeîL øa äaø éðúc ,òîL àz¯ ¨§©§¨¥©¨©§¥¨¨¤¥¦¨
áìk BëLpL éîe ,dLôð áeLzL ãò dúBà ïéìéëàî©£¦¦¨©¤¨©§¨¦¤§¨¤¤

äèBL¯åéôa LLBçäå ,BlL ãák øöçî BúBà ïéìéëàî ¤©£¦¦¥£©¨¥¤§©¥§¦
¯éñBé éaøa øæòìà éaø éøác ,úaMa íñ Bì ïéìéhî©¦¦©©©¨¦§¥©¦¤§¨¨§©¦¥

:íéøîBà íéîëçå .Løç ïa àéúî éaø íeMî øîàL¤¨©¦©¦©§¨¤¨¨©£¨¦§¦
äøaeòà àîéìéà ?àéiäà Bæa .úøçàa àìå Bæa¯ ¨§Ÿ§©¤¤§©©¨¦¥¨©¨¨

åàì àlà ?àìc øîàc ïàîì àkéà éî äøaeò !àèéLt§¦¨¨¨¦¦¨§©§¨©§¨¤¨©
¯à÷éc éîð ïéúéðúî :øîà éMà áø .dpéî òîL ,íqà©©§©¦¨©©¦¨©©§¦¦©¦©§¨

ïéìéhî åéôa LLBçä Løç ïa àéúî éaø øîà ãBòå"§¨©©¦©§¨¤¨¨©¥§¦©¦¦
àúéà íàå .déìò ïðaø éâéìt àìå "úaMa íñ Bì©©©¨§¨§¦¦©¨©£¥§¦¦¨

déìò ïðaø éâéìôc¯eâìôéìå ,eäðéðúéìå eäðéáøòéì ¦§¦¦©¨©£¥¦©§¦§§¦§¦§§¦§§
àôéña ïðaø¯"àeä úBLôð ÷ôqL éðtî" .dpéî òîL ©¨©§¥¨§©¦¨¦§¥¤§¥§¨

úà äçBc úBLôð ÷ôñ ìëå øîéîì ez éì äîì .'åëåàì :áø øîà äãeäé áø øîà ?úaMä ¨¨¦§¥©§¨§¥§¨¤¤©©¨¨©©§¨¨©©Ÿ
àéðîúì decîàc ïBâk ?éîc éëéä .úøçà úaL ÷ôñ eléôà àlà ,eøîà ãáìa Bæ úaL ÷ôñ§¥©¨¦§©¨§¤¨£¦§¥©¨©¤¤¥¦¨¥§©£©¦§©§¨
éøz déìò ìeçéð àìc éëéä ék àúøBàì ãò ákòéì :àîéúc eäî .àúaL àn÷ àîBéå ,éîBé¥§¨©¨©§¨©§¥¨¦©©©§§¨¦¥¦§¨¥£¥§¥
.BúBøáäì ïéa BúB÷Läì ïéa úaMa äìBçì ïénç ïénçî :éëä éîð àéðz .ïì òîLî à÷ ,àúaL©§¨¨©§©¨©§¨©¦¨¦§©¦©¦©¤©©¨¥§©§¥§©§

ì àlà eøîà ãáìa Bæ úaL àìåàlà ,àéøáé ànL Bì ïézîð :íéøîBà ïéàå .úøçà úaL §Ÿ©¨¦§©¨§¤¨§©¨©¤¤§¥§¦©§¦¤¨©§¦¤¨
÷ôñ eléôà àlà Bæ úaL ÷ôñ àìå úaMä úà äçBc úBLôð ÷ôqL éðtî ,ãiî Bì ïénçî§©¦¦¨¦§¥¤§¥§¨¤¤©©¨§Ÿ§¥©¨¤¨£¦§¥
éãé ìò àlà ,íéiúeë éãé ìò àìå íéøëð éãé ìò àì eìlä íéøác ïéNBò ïéàå .úøçà úaL©¨©¤¤§¥¦§¨¦©¨Ÿ©§¥¨§¦§Ÿ©§¥¦¦¤¨©§¥
ìáà ,íéiúeë ét ìò àìå íéLð ét ìò àì eìlä íéøác eNòé ïéøîBà ïéàå .ìàøNé éìBãâ§¥¦§¨¥§¥§¦¥¨§¨¦©¨Ÿ©¦¨¦§Ÿ©¦¦¦£¨

.úøçà úòãì ïéôøèöîéøö ïéàå ,çaeLî äæ éøä æéøfäå úaMa Lôð çewt ïéçwôî :ïðaø eðzC ¦§¨§¦§©©©¤¤¨©¨©§©§¦¦©¤¤©©¨§©¨¦£¥¤§¨§¥¨¦
íiì ìôpL ÷Bðéz äàø ?ãöék àä .ïéc úéaî úeLø ìBhéì¯éøä æéøfäå .eäìòîe äãeöî NøBt ¦§¦¥¦¨¥©¨¨¦¤¨©©¨¥§¨©£¥§©¨¦£¥

éøö ïéàå çaeLî äæïéc úéaî úeLø ìBhéì C¯ãééö à÷c áb ìò óàåìôpL ÷Bðéz äàø .éøååk ¤§¨§¥¨¦¦§¦¥¦§©©©§¨¨¥©§¥¨¨¦¤¨©
éøö ïéàå çaeLî äæ éøä æéøfäå .eäìòîe àéìeç ø÷Bò ¯ øBaììò óà ¯ ïéc úéaî úeLø ìBhéì C ©¥§¨©£¥§©¨¦£¥¤§¨§¥¨¦¦§¦¥¦©©

÷Bðéz éðôa úìc äìòðpL äàø .àbøc ïwúîc ábïéàå çaeLî äæ éøä æéøfäå ,BàéöBîe äøáBL ©¦§©¥©§¨¨¨¤¦§£¨¤¤¦§¥¦§¨¦§©¨¦£¥¤§¨§¥
éøöïéc úéaî úeLø ìBhéì C¯ïé÷éñôîe ïéaëî .éôéLa øaúéîì ïéeëéî à÷c áb ìò óàå ¨¦¦§¦¥¦§©©©§¨¦©¥§¦§©§¦¥§©¦©§¦¦

éøö ïéàå çaeLî äæ éøä æéøfäå úaMa ä÷éìcä éðtîïéc úéaî úeLø ìBhéì C¯óàå ¦§¥©§¥¨©©¨§©¨¦£¥¤§¨§¥¨¦¦§¦¥¦§©
ékîî à÷c áb ìòíé ïðéòeîLà éàc ,àëéøöe .éëBkî C¯,déì ìæà éëäå éëäcàc íeMî ©©§¨§©¥©¥§¦¨§¦©§¦©¨¦§©§¨¦§¨¦£©¥

áéúé à÷c øBa ìáà¯øBa ïðéòeîLà éàå .àëéøö ,àì àîéà¯ìáà ,úéòáéî à÷c íeMî £¨§¨¨¥¥¨¨§¦¨§¦©§¦©¦§¨¦§¦£¨
úìc äìòðð¯"ïé÷éñôîe ïéaëî" .àëéøö ,éæebîàa déì LéaLîe àñéb éàäa áéúéc øLôà ¦§¨¨¤¤¤§¨§¨¥§©¦¨§©¥¥§©§¥§¦¨§©¦©§¦¦

.úøçà øöçì eléôàc ?éì änìeëìä àì :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà óñBé áø øîà ¨¨¦©£¦§¨¥©¤¤¨©©¥¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨§
ìàøNé äòLz àkéàc àîéð éà ?éîc éëéä .áBøä øçà Lôð çewôaeäééðéa ãçà éøëðå §¦©¤¤©©¨¥¦¨¥¦¥¨§¦¨¦§¨¦§¨¥§¨§¦¤¨¥©§

¯àbìôe àbìt àlà !eäðéð ìàøNé àaeø¯äòLz àkéàc àlà .ì÷äì úBLôð ÷ôñ ¨¦§¨¥¦§¤¨©§¨©§¨§¥§¨§¨¥¤¨§¦¨¦§¨
ãçà ìàøNéå íéøëð¯äöçî ìò äöçîk òeá÷ ìëå ,òeá÷ déì äåäc ,àèéLt éîð àä ¨§¦§¦§¨¥¤¨¨©¦§¦¨©£¨¥¨©§¨¨©§¤¡¨©¤¡¨

!éîc¯Léøôc ìk :àîéúc eäî ,úøçà øöçì Leøôc àëéøö àì¯,Léøt àaeøî ¨¦¨§¦¨§¨§¨¥©¤¤©§¥¨¨§¨¥¥¨¨¥
éaø øîà éñà éaø øîàäå ?éðéà .áBøä øçà Lôð çewôa eëìä àìc ïì òîLî à÷̈©§©¨§Ÿ¨§§¦©¤¤©©¨¦¦§¨¨©©¦©¦¨©©¦

øöç dúBàa ,ãçà ìàøNéå íéøëð äòLz :ïðçBé¯úøçà øöça ,ïéçwôî¯!ïéçwôî ïéà ¨¨¦§¨¨§¦§¦§¨¥¤¨§¨¨¥§©§¦§¨¥©¤¤¥§©§¦
àä ,àéL÷ àì¯àä ,eälek Leøôc¯?éëä ìàeîL øîà éîe .eäééúö÷î Leøôc ¨©§¨¨§¨§¨§¨¦§¨©§¦¨©§¥¨¦

íéøëð áBø íà ,CìLeî ÷Bðéz da àöî :ïðúäå¯ìàøNé áBø íàå ,éøëð¯,ìàøNé §¨§©¨¨¨¦§¨¦¨§¦¨§¦§¦¦§¨¥¦§¨¥
äöçî ìò äöçî¯.ìàøNéBñçééì ìáà ,BúBéçäì àlà eðL àì :áø øîàå¯,àì ¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥§¨©©Ÿ¨¤¨§©££¨§©£Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc `nei(iyiy meil)

mq lehil xzen eita yyegdy micen minkgy ,opgei iaxl di`x
:zayaäçéøäL äøaeò ,ìàeîL øa äaø éðúc ,òîL àzliyaz ¨§©§¨¥©¨©§¥¨¨¤¥¦¨

,el dee`zne ,mixetikd meiadúBà ïéìéëàîepnndLôð áeLzL ãò ©£¦¦¨©¤¨©§¨
.dzrc gepzy -ãák øöçî BúBà ïéìéëàî ,äèBL áìk BëLpL éîe¦¤§¨¤¤¤©£¦¦¥£©¨¥

éaøa øæòéìà éaø éøác ,úaLa íñ Bì ïéìéèî ,åéôa LLBçäå .BlL¤§©¥§¦§¦¦©§©¨¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦
Bæa ,íéøîBà íéîëçå .Løç ïa àéúî éaø íeMî øîàL ,éñBéep` ¥¤¨©¦©¦©§¨¤¨¨©£¨¦§¦§

,micenàøîâä úøøáî .úøçàa àìå'Bæa' :,minkg micenyàéiäà §Ÿ§©¤¤§©©¨
.mzpeek oic dfi` lr -äøaeòà àîéìéàmzpeeky xn`p m` - ¦¥¨©¨¨

df ixd ,dze` milik`ny mixetkd meia dgixdy zxaernl
,àèéLta ikeàìc øîàc ïàîì àkéà éî äøaeòmilik`n oi`y - §¦¨¨¨¦¦¨§©§¨©§Ÿ

.`izn iax mya `le ,mzqa epizpyna dpyp df oic ixd ,dze`
åàì àlàmzpeek i`ceaíqàmq lehil xzen eita yyegdy - ¤¨¨©©
e ,zayadpéî òîL.df oica `izn iaxl micen minkgy §©¦¨

:dpyndn opgei iaxl di`x,à÷éc énð ïéúéðúî ,øîà éMà áøixdy ©©¦¨©©§¦¦©¦©§¨
,epipyíñ Bì ïéìéèî åéôa LLBçä ,Løç ïa àéúî éaø øîà ãBòå§¨©©¦©§¨¤¨¨©¥§¦§¦¦©

àìå ,úaLay xkfendéìò ïðaø éâéìt.df oicaàúéà íàåm`e - §©¨§Ÿ§¦¥©¨¨£¥§¦¦¨
xnel dvxzdéìò ïðaø éâéìôcok m` ,df oica s`eäðéáøòéì ¦§¦¥©¨¨£¥¦©§¦§

eäðéðúéìå,cgi mipicd ipy z` dpyie `pzd axri -ïðaø eâìôéìå §¦§¦§§¦§§©¨¨
àôéñalr ewlgpy rnyn `die ,minkg ewlgi jk xg` wxe - §¥¨

.mdipydpéî òîL,eita yyegd oica `izn iaxl micen minkgy §©¦¨
lr `le ,alk ekypy in lr mzwelgn z` `pzd dpy okle

.eita yyegd
,zaya eit jeza mq el milihn eita yyegd :dpyna epipyéðtî¦§¥

:àøîâä äù÷î .'eëå àeä úBLôð ÷ôqLxzeny epipy xake xg`n ¤§¥§¨§
,ytp gewit meyn zaya mq lehilez éì änì`pzløîéîì`tiqa ¨¨¦§¥©

äãeäé áø øîà :àøîâä úöøúî .'úaMä úà äçBc úBLôð ÷ôñ ìëå'§¨§¥§¨¤¤©©¨¨©©§¨
,áø øîày ,epcnll `pzd zpeekàìy ote`a÷ôñ`ed zeytpd ¨©©Ÿ§¥

leøîà ãáìa Bæ úaL,millgnyeléôà àlàd m`÷ôñm`y `ed ©¨¦§©¨§¤¨£¦¨¥
a zenie okzi ef zaya mqd z` lehi `l,úøçà úaLz` millgn ©¨©¤¤

yde .elivdl efd zaéîBé àéðîúì deãîàc ïBâk ,éîc éëéä- ¥¦¨¥§§¨§¨¦§©§¨¥
,mini dpeny mqd z` lehil `ed jixvy mi`texd ekixrdy

àn÷ àîBéåa lg ligzdl xen`yãò ákòéì ,àîéúc eäî .àúaL §¨©¨©§¨©§¥¨¦©©©
àúøBàì,zay i`ven cr akrziy -éøz déìò ìeçéð àìc éëéä ék §§¨¦¥¦§Ÿ¥£¥§¥

àúaL,zezay izy eilr llgp `ly ick -ïì òîLî à÷,`tiqa ©§¨¨©§©¨
.dpey`xd zayd z` s` dgec zeytp wtqy

:df oicl di`x d`ian `xnbdäìBçì ïénç ïénçî ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§©¦©¦©¤
BúBøáäì ïéa BúB÷Läì ïéa ,úaLa.evgxl -àìådigiy jxevl wx §©¨¥§©§¥§©§§Ÿ

aeøîà ãáìa Bæ úaL,okàlà`l` ezpkq oi` elit`ìúøçà úaL ©¨¦§©¨§¤¨§©¨©¤¤
.ef zay millgnBì ïézîð íéøîBà ïéàåmin mngp `leàéøáé ànL §¥§¦©§¦¤¨©§¦

,eil`n.úaMä úà äçBc úBLôð ÷ôqL éðtî ,ãiî Bì ïénçî àlà¤¨§©¦¦¨¦§¥¤§¥§¨¤¤©©¨
àìåd m` wx÷ôña `ed zeytpeléôà àlà ,Bæ úaLd m`÷ôñ §Ÿ§¥©¨¤¨£¦¨¥

a zeni `nyúøçà úaL.zayd z` millgníéøác ïéNBò ïéàå ©¨©¤¤§¥¦§¨¦
eìlä,dpkq ea yiy dlegl zay lelig lyàìå íéøëð éãé ìò àì ©¨Ÿ©§¥¨§¦§Ÿ

,ìàøNé éìBãb éãé ìò àlà ,íéiúek éãé ìòixkpd lvrzi `ny ©§¥¦¦¤¨©§¥§¥¦§¨¥
.dlegd okzqieïéøîBà ïéàåyàìå íéLð ét ìò àì eìlä íéøác eNòé §¥§¦¥¨§¨¦©¨Ÿ©¦¨¦§Ÿ
,íéiúek ét ìòmirney oi` zayd z` llgl jixvy exn` m`y ©¦¦¦

,mdlìáàmd.úøçà úòãì ïéôøèöîllgl exn` mipy m` ,oebk £¨¦§¨§¦§©©©¤¤
mitxhvn ,llgl mixne` izek e` dy`e ,llgl `l exn` dylye
gewit mixizne ,mixqe`d mr milewy mzeyrl ick mixiznd mr

.wtqn ytp
:zaya ytp gewita weqir oipra `ziixaçewt ïéçwôî ,ïðaø eðz̈©¨¨§©§¦¦©

Lôðzen zpkqn livdl zelczyd lk miyer -éøä æéøfäå ,úaLa ¤¤§©¨§©¨¦£¥
å .çaeLî äæ,dk`ln xeqi`l yyg yiyk elit`éøö ïéàìBhéì C ¤§¨§¥¨¦¦

äãeöî NøBt ,íiì ìôpL ÷Bðéz äàø ,ãöék àä .ïéc úéaî úeLø§¦¥¦¨¥©¨¨¦¤¨©©¨¥§¨
éøö ïéàå ,çaeLî äæ éøä æéøfäå .eäìòîeéì C.ïéc úéaî úeLø ìBh ©£¥§©¨¦£¥¤§¨§¥¨¦¦§¦¥¦

éøåek ãééö à÷c áb ìò óàå :àøîâä úøàáîcgia mibc cv `edy - §©©©§¨¨¥©§¥
m` oke :`ziixad dkiynn .xzen ,wepizd mrìôpL ÷Bðéz äàø̈¨¦¤¨©

àéìeç ø÷Bò ,øBaì,qpkidl gep `diy ewnern hrnl ,xead ztyn ©¥§¨
éøö ïéàå ,çaeLî äæ éøä æéøfäå .eäìòîe.ïéc úéaî úeLø ìBhéì C ©£¥§©¨¦£¥¤§¨§¥¨¦¦§¦¥¦

àbøc ïwúîc áb ìò óà :àøîâä úøàáîxeal owzn ezxiwray - ©©©¦§©¥©§¨
m` oke .xzen ,jxev da el yiy dbxcnéðôa úìc äìòðpL äàø̈¨¤¦§£¨¤¤¦§¥

,÷Bðéz,zeni `ny yegl yie wepizd zrapeæéøfäå .BàéöBîe døáBL ¦§¨¦§©¨¦
éøö ïéàå ,çaeLî äæ éøä:àøîâä úøàáî .ïéc úéaî úeLø ìBhéì C £¥¤§¨§¥¨¦¦§¦¥¦
ïéekéî à÷c áb ìò óàåéôéLa øaúéîì.xzen ,mixqpl dxaeyl - §©©©§¨¦©¥§¦§©§¦¥

oke :`ziixad dkiynnïéaëî,ytp gewit da yiyk dwilc §©¦
ïé÷éñôîemin mi`ln qxg e` zkzn ilkaä÷éìcä éðtî`ly ©§¦¦¦§¥©§¥¨
hytzzéøö ïéàå ,çaeLî äæ éøä æéøfäå .úaLaúéaî úeLø ìBhéì C §©¨§©¨¦£¥¤§¨§¥¨¦¦§¦¥

ékîî à÷c áb ìò óàå :àøîâä úøàáî .ïécéëekî Cz` lityn - ¦§©©©§¨§©¥©¥
.xzen ,zay i`vena zelvl lkeiy ick mze` deyne milgbd

:mipte` dnk `ziixad dhwp recn zx`an `xnbdéàc .àëéøöe§¦¨§¦
ïðéòeîLàl ltpy wepiza wx,íé`ed mrhdy mixne` epiidíeMî ©§¦¨¨¦

éëäå éëäcàcle`yl oic zial jliy cr -déì ìæàwepizd §©§¨¦§¨¦¨©¥
.ceai`lìáàl ltpykáéúé à÷c ,øBaepi`e my ayei wepizdy - £¨§¨¨¦

,ceai`l jledàì àîéàzian zeyx zlihp `ll zayd z` llgi ¥¨Ÿ
,oicïðéòeîLà éàå .àëéøöl ltpy wepiza wx,øBamixne` epiid §¦¨§¦©§¦¨

`ed mrhdyúéòáéî à÷c íeMî`ede xeaa cget wepizd - ¦§¨¦§¦
.dpkqaìáàykúìc äìòððixd ,wepizd iptaáéúéc øLôàlecbd £¨¦§£¨¤¤¤§¨§¨¦

àñéb éàäazlcd ly df cva -déì LéaLîeezrc giqne edztn - §©¦¨§©¥¥
éæeâîàa,mda el ywxwny ,mifeb`a -.àëéøö §©§¥§¦¨

:`ziixaa epipy cerïé÷éñôîe ïéaëîzxxan .dwilcd iptn §©¦©§¦¦
:`xnbdéì änìzpeek :`xnbd zx`an .sqep ote` eprinydl ¨¨¦

eprinydl `pzdúøçà øöçì eléôàcxvga dwilcd dltp m` - ©£¦§¨¥©¤¤
xzen ,mzeptl xyt` i`e dkenq xvga miphwd e` milegde ,ef

.dzeakl
Lôð çewôa eëìä àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ,óñBé áø øîà̈©©¥¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨§§¦©¤¤

áBøä øçàmixkp my yie ,ytp gewita zaya miwqeryk - ©©¨
zxxan .`l e` livdl m` aexd itl milez oi` ,mil`xyie

:`xnbdàkéàc àîéð éà ,éîc éëéäzg` xvga yiy -äòLz ¥¦¨¥¦¥¨§¦¨¦§¨
,eäééðéa ãçà éúeëå ìàøNé,in lr reci `le cg` lr zletn dltpe ¦§¨¥§¦¤¨¥©§

ixd,eäðéð ìàøNé àaeø.elivdl aexa milez i`ceae(àìà)]eéà ¨¦§¨¥¦§¦
[énðxvga excy xn`p elit`e -àbìôe àbìtl`xyi dvgn - ©¦©§¨©§¨

e ,`ed lewy wtq ixd ,mixkp dvgne.ì÷äì úBLôð ÷ôñ,àlà §¥§¨§¨¥¤¨
ote`a xaecn gxkda,ãçà ìàøNéå íéiúek äòLz àkéàclr s`e §¦¨¦§¨¦¦§¦§¨¥¤¨

:`xnbd dywn .`ed l`xyi `ny miyyeg mixkp maexy itàä̈
déì äåäc ,àèéLt énðmy xcd l`xyiòeá÷,enewnaå`ed llk ©¦§¦¨©£¨¥¨©§

yìëd xacòeá÷,wtq ea clepyéîc äöçî ìò äöçîkoecip - ¨¨©§¤¡¨©¤¡¨¨¥
:`xnbd daiyn .lwdl zeytp wtqe ,lewy wtqk,àëéøö àìŸ§¦¨

Leøôceklde xvgd ixiic -,úøçà øöçìdltp myemdilr §¨§¨¥©¤¤
.zletndàîéúc eäîy zewitqd lka bdepd oicd o`k lgyìk ©§¥¨¨

Léøôcy milez enewnn,Léøt àaeøîdltpy dlzp o`k s`e §¨¦¥¨¨¦
,ixkp lr zletnd.áBøä øçà Lôð çewôa eëìä àìc ïì òîLî à÷̈©§©¨§Ÿ¨§§¦©¤¤©©¨

:`xnbd dywnéðéà,l`eny xn` jky okzi m`d -éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦
ãçà ìàøNéå íéiúek äòLz ,ïðçBé éaø øîà éqàlr zletn dltpy ©¦¨©©¦¨¨¦§¨¦¦§¦§¨¥¤¨

dltp m` ,mdn cg`øöç dúBàada mixc mdyïéçwôî,zaya §¨¨¥§©§¦
eidyk dltp m` la` .`ed lewy wtqy oeikïéà ,úøçà øöça§¨¥©¤¤¥

,ïéçwôî.aexd xg` mikled ytp gewita s`e ,mizek maexy oeik §©§¦
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìdxwna xaic l`eny -Leøôc Ÿ©§¨¨§¨

eälek,cg` l`xyi mdipia `vnp i`ceay oeikne ,zxg` xvgl §
e .migwtne aexd xg` mikled oi`àädxwna xaic opgei iax - ¨

,eäééúö÷î Leøôcjkitl ,my qpkp l`xyi eze` s` m` reci `le §¨¦§¨©§
.aexd xg` mikled

:`xnbd dywnïðúäå ,éëä ìàeîL øîà éîe(f"n a"t oixiykn),xir ¦¨©§¥¨¦§¨§©
e ,mizeke l`xyi da mixcyáBø íà ,CìLeî ÷Bðéz da àöîixiic ¨¨¨¦§¨¦

xirdíéiúekk eze` mipcìàøNé áBø íàå ,éúekeze` mipc ¦¦¦§¦¦§¨¥
k.ìàøNéeid m`e,äöçî ìò äöçîk eze` mipc,áø øîàå .ìàøNé ¦§¨¥¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥§¨©©

eðL àì,l`xyik eze` mipc l`xyi aex m`yàlàoiprlBúBéçäì Ÿ¨¤¨§©£
,zeni `lyìáàoiprlBñçééì,za `id m` odkl dxizdl -.àì £¨§©£Ÿ
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,øîà ìàeîLeoiprl ,l`xyik epic l`xyi maex m`y epipyy dn §¥¨©
ìbä úà åéìò çwôì`ed l`xyi `ny miyyegy ,xn`p zaya §©¥©¨¨¤©©

oky lke ,dvgn lr dvgna la` .ezlvdl zayd z` millgne
ytp gewita xaeq l`enyy ,ixd .migwtn oi` ,mixkp maex m`

.aexd xg` mikledy
:`xnbd zvxznøîzéà àLéøà ìàeîLc øîzéà ékl`eny ixac - ¦¦§©¦§¥©¥¨¦§©

y epipyy .dpynd ly `yixd lr epypíéiúek áBø íàk epic,éúek ¦¦¦¦
jk lrôð çewt ïéðòìe ìàeîL øîà,ïk Bðéà Laexa elit` `l` ¨©§¥§¦§©¦©¤¤¥¥

.aexd xg` ytp gewita mikled oi`y itl migwtn mizek
l`xyik epic mizek aexa elit`y ,l`eny itl :`xnbd zxxan

y dpyna xn`pyk ,migwtneíéiúek áBø íàk epicéàîì ,éúek ¦¦¦¦§©
àúëìéä:`xnbd daiyn .ok xn`p oic dfi` iabl -,àtt áø øîà ¦§§¨¨©©¨¨

xzeny oiprl izekk epicúBìáð Bìéëàäìlcbiy cr miicia §©£¦§¥
.xiibzie

:dpynay ipyd oica yecigd z` zxxan `xnbd,ìàøNé áBø íà¦¦§¨¥
àúëìéä éàîì ,ìàøNé`vnpdn xzei l`xyik epic oipr dfi`l - ¦§¨¥§©¦§§¨

oiprl :`xnbd daiyn .mixkp dvgne l`xyi dvgny xira
,Búãéáà Bì øéæçäì`le ,ezcia` el mixifgn l`xyi aexa wxy §©§¦£¥¨
.dvgn lr dvgna

:dpynd ly `tiqa yecigd z` zx`an `xnbdäöçî ìò äöçî¤¡¨©¤¡¨
,Lé÷ì Léø øîà :àøîâä äáéùî .àúëìéä éàîì ,ìàøNéepic ¦§¨¥§©¦§§¨¨©¥¨¦

l`xyikìipic iab.ïé÷æð,ixkpl l`xyi oia miwelg oiwifp ipicy §§¨¦
epipyy itke(:fl w"a)xeye ,xeht ixkp ly gbpy l`xyi ly xey

lye ,mly wfp mlyn cren oiae mz oia l`xyi ly gbpy ixkp ly
.mly wfp crene wfp ivg mlyn mz ,l`xyi ly gbpy l`xyi

:`xnbd zxxanéîc éëéä.l`xyik epicy xn`p ote` dfi`a -éà ¥¦¨¥¦
déãéc àøBúì ïãéc àøBz déçâðc ,àîéðgbp l`xyi ly xeyy - ¥¨§¨§¥¨¦¨§¨¦¥

epic recn ,dvgn lr dvgn da yiy xira `vnpd ly exey
e ,wtq `ed ixd ,el mlyl l`xyikäéàø éúééð`ed l`xyiy ©§¥§¨¨
,àëéøö àì :àøîâä úøàáî .ìB÷Lðåote`a `l`àøBz déçâðc §¦§Ÿ§¦¨§¨§¥¨

ïãéc àøBúì déãéclr dvgn xira `vnpd ly mzd exey gbpy - ¦¥§¨¦¨
mly wfp el mlyl l`xyi eraze ,l`xyi ly exey z` dvgn

,jkitl .l`xyi ly gbpy ixkp ly xey oickàbìtwfp ivg -áéäé ©§¨¨¦
déì.ote` lka aiig `ed dfy ,wifdy l`xyi ly mz xey oick ¥

aeàbìt Cãéà,sqepd wfp ivg -déì àîéðixd ,wfipl wifnd xn`i - ¦¨©§¨¥¨¥
,xehte ip` l`xyiy okziéúééàdz` `ad -ìàøNé åàìc äéàø ©§¥§¨¨§¨¦§¨¥

ìB÷Le àðà.wifdy ixkp ly xey oick sqepd ivgd z` £¨§
epipy:dpyna,'eëå úìBtî åéìò ìôpL éîepi` wtq my `ed wtq ¦¤¨©¨¨©¤§

z` eilr oigwtn ,l`xyi wtq izek wtq ,zn wtq ig wtq ,my
:zxxan `xnbd .lbdøîà÷ éàîlk z` `pzd hwp recn - ©¨¨©

:`xnbd zx`an .elld zewtqdøîà÷ àéòaéî àìz` hwp `pzd - Ÿ¦©§¨¨¨©
.'xnel jixv oi`' jxca zewitqd lkàéòaéî àìd oi`y ote`a÷ôñ Ÿ¦©§¨¨¥

m` `l`,íL Bðéà ÷ôñ íL àeäepl xexaydéúéà éàc`ed m`y - ¨¨¥¥¨§¦¦¥
my `vnpc ,àeä éçi`ceaeléôà àlà .ïéçwôîm` mby ote`a ©§§©§¦¤¨£¦

oiicr my `edéç ÷ôñ`edàéòaéî àìå .ïéçwôî ,úî ÷ôñote`a ¨¥©¨¥¥§©§¦§Ÿ¦©§¨
dyìàøNéc úî ÷ôñ éç ÷ôñ,l`xyi yi`a -eléôà àlàm`÷ôñ ¨¥©¨¥¥§¦§¨¥¤¨£¦¨¥

éúek`edôî ,ìàøNé ÷ôñ.ïéçw ¦¨¥¦§¨¥§©§¦
:dpyna epipy:àøîâä äù÷î .ïéçwôî ,éç eäeàöîm`éç eäeàöî §¨©§©§¦§¨©

ixdàèéLt:`xnbd zvxzn .gwtl mikiynnyàëéøö àì`l` §¦¨Ÿ§¦¨
ì eléôàcjxeväòL éiç,zery dnkn xzei zeigl leki epi`y - ©£¦§©¥¨¨

.migwtn ok it lr s`
:epipy dpynd jyndaénð àä :àøîâä äù÷î .eäeçépé ,úî íàå§¦¥©¦¨©¦

àëéøö àì :àøîâä úöøúî .àèéLt`l`.Lé÷ì ïa äãeäé éaøì §¦¨Ÿ§¦¨§©¦§¨¤¨¦
únä úà ïéìévî ïéà ,àéðúcelhlhl,ä÷éìcä éðtî`edy itl §©§¨¥©¦¦¤©¥¦§¥©§¥¨

.dvwenéðtî únä úà ïéìévnL ézòîL ,Lé÷ì ïa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¤¨¦¨©§¦¤©¦¦¤©¥¦§¥
å .ä÷éìcäy ,`pzd eprinydøîà÷ àì Lé÷ì ïa äãeäé éaø eléôà ©§¥¨§£¦©¦§¨¤¨¦Ÿ¨¨©

,znd z` lhlhl xzenyàlàwx,Búî ìò ìeäa íãàL CBzîeéà ¤¨¦¤¨¨¨©¥¦

déì úéøL àì,opaxc lehlh xeqi` lr xearlééeaëì éúàz` Ÿ¨¥¥¨¥§¦¥
.dxez xeqi` lr xearie dwilcdàëä ìáà,lbd zgz lhenyk - £¨¨¨

y oeik ,gwtl oi`y dcedi iax dcendéì úéøL àì éàgwtléàî ¦Ÿ¨¥¥©
ãaòîì déì úéàgwtl edxizpy ick ,elivdl zeyrl el yi dn - ¦¥§¤§©

.dxez ixeqi` lr xeari `ly calae
:lbd gewit oipra `ziixaàeä ïëéä ãò ,ïðaø eðzlbd z` gwtn ¨©¨¨©¥¨

e÷ãBá,zn e` ig eizgz ltpy in m`ãòl ribny.BîèBçepi` m`e ¥©§
.edgipie zn i`cea ,myep,íéøîBà Léåwceaãòl ribnyBaì §¥§¦©¦

.mret `ed m` ze`xle ,miyp` dnk lr lbd ltp m`àöîe ÷ãá̈©¨¨
dyøîàé àì ,íéúî íéðBéìòi`ceayeúî øákmb,íéðBzçzä`l` ¤§¦¥¦ŸŸ©§¨¥©©§¦

y .miig mipezgzd `ny gwtl jiyniíéðBéìò eàöîe ,äéä äNòî©£¤¨¨¨§¤§¦
.íéiç íéðBzçúå íéúî¥¦§©§¦©¦

:`xnbd zl`eyàîéðy xn`p m`d -éàpz éðäxwir m` ewlgpy ¥¨¨¥©¨¥
,eaila e` enhega mc` ly ezeigéàpz éðä ékmzwelgna ewlgp - ¦¨¥©¨¥

.oldl `ziixaay mi`pzd lyøöBð ãìeä ïëéäî ,àéðúceteb - §©§¨¥¥¨©¨¨¨
,mwxzdl ligznøîàpL .BLàøî(e `r mildz),'éæBâ äzà énà éònî' ¥Ÿ¤¤¡©¦§¥¦¦©¨¦

øîBàå(hk f edinxi)'éëéìLäå Cøæð éfb'ikilyde jy`x xry iylz - §¥¨¦¦§¥§©§¦¦
xn`pyk s` ok m` ,y`xd lr xn`p 'ifeb' oeyly epcnl .eze`

.dligz zxvi iy`xy eyexit 'ifeb dz` in` irnn'ìeàL àaà©¨¨
Bøeaéhî ,øîBà,cled xvepemyn.Cìéàå Cìéà åéLøL çlLî`vnp ¥¦¦§©¥©¨¨¨¥¨§¥¨

.eal epiid ,eteb rvn`a `ed mc` ly ezeig xwir le`y `a`ly
.enhega epiid ,ey`xa ezeig xwir ,`nw `pzle

:`xnbd daiynàîéz eléôàs`yìeàL àaàcr wcea xaeq £¦¥¨©¨¨
e ,enhegíúä ìeàL àaà øîà à÷ àì ïàk ãòexeahn cled xwiry ©¨Ÿ¨¨©©¨¨¨¨

øözéî déúòéönî éãéî ìëc ,äøéöé ïéðòì àlàxvep xac lk - ¤¨§¦§©§¦¨§¨¦¦¦§¦£¥¦§©
.ezirvn`nt ïéðòì ìáàøwéòc éãBî ìeàL àaà eléôà ,Lôð çew £¨§¦§©¦©¤¤£¦©¨¨¥§¦©

àeä détàa àúeiç,enhega mc` zeig xwiry -áéúëcf ziy`xa) ¦¨§©¥¦§¦
(ak.'åétàa íéiç çeø úîLð øLà ìk'¨£¤¦§©©©¦§©¨

:enheg cr e` eal cr wcea m`d zwelgnd xe`ia,àtt áø øîà̈©©¨¨
dú÷Bìçîewca xy`k wx `l` dpi`äìòîì ähnîitlk eilbxn - ©£¤¦©¨§©§¨

eaila xaky xaeqy yiy .dligz eilbx `vny oebke ,ey`x
eala zxkip zeigd oi` minrtly xaeqy yie ,ezeig zpgap

.enhega zxkipeìáàewca m`ähîì äìònîitlk ey`xn - £¨¦©§¨§©¨
y micen lkd ,eilbxBîèBç ãò déì ÷ãác ïåékzeig ea oi`eáeL ¥¨§¨©¥©§

éøö BðéàC,ewcal.'åétàa íéiç çeø úîLð øLà ìk' áéúëc ¥¨¦¦§¦¨£¤¦§©©©¦§©¨
äéä øáëea dyrnäéøæò ïa øæòìà éaøå àáé÷ò éaøå ìàòîLé éaø §¨¨¨©¦¦§¨¥§©¦£¦¨§©¦¤§¨¨¤£©§¨

eidyøcqä éåìå ,Cøca ïéëläîïa øæòìà éaø ìL Bða ìàòîLé éaøå §©§¦©¤¤§¥¦©©¨§©¦¦§¨¥§¤©¦¤§¨¨¤
ì ïéépî ,íäéðôa Bæ äìàL äìàLð .ïäéøçà ïéëläî äéøæòwtqçewô £©§¨§©§¦©£¥¤¦§£¨§¥¨¦§¥¤¦©¦§¦©

,øîàå ìàòîLé éaø äðòð .úaMä úà äçBcL Lôðapba xn`pzeny) ¤¤¤¤¤©©¨©£¨©¦¦§¨¥§¨©
(` akápbä àöné úøzçna íà'eyxce ,'minC Fl oi` 'ebe(:ar oixcdpq) ¦©©§¤¤¦¨¥©©¨¥¨¦

,xnege lw mixacd ,ok m` .ebxdl ziad lral xzenyäf äîe- ©¤
,zxzgna `ad÷ôqLm`ïBîî ìò`ed cala÷ôñ ,àas` m`ìò ¤¨¥©¨¨¨¥©

úBLôð`ed [gevxl]å ,àaoeeríéîc úeëéôLxzeia `ed xeng §¨¨©§¦¨¦
ixdy,ìàøNiî ÷lzñzL äðéëMì íøBâå õøàä úà ànèîlr s` §©¥¤¨¨¤§¥©§¦¨¤¦§©¥¦¦§¨¥
ok itBìéväì ïzéðziad lra z` -BLôða.apbd lyøîBçå ì÷ ¦©§©¦§©§©¨¤

úaMä úà äçBcL Lôð çewôì.dgivxn zegt dxengy §¦©¤¤¤¤¤©©¨
,øîàå àáé÷ò éaø äðòðxn`py dnn cnlp df xac(ci `k zeny)éëå' ©£¨©¦£¦¨§¨©§¦
'Bâå eäòø ìò Léà ãæédnxra Fbxdl,'úeîì epçwz éçaæî íòî ¨¦¦©¥¥§§¨§§¨§¨¥¦¦§§¦¦¨¤¨

oeylne .dzinl eze` oecz ,dcear cearl `ae `ed odk elit`y
wxy rnyn weqtd'éçaæî íòî'mcew epiid ,zenl epgwz ¥¦¦§§¦

,cearl ligzdy'éçaæî ìòî' àìåoi` dceara ligzd m` - §Ÿ¥©¦§§¦
.dzinl edepeci ezcear milyiy xg`l `l` ,eze` miwiqtn
iax ly epic it lr `aiwr iax ly ecenil z` zx`an `xnbd

:opgeieðL àì ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàåmigwel oi`y §¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨Ÿ¨
,gafnd lrn eze`úéîäì àlà,cifna bxdyk eze` ¤¨§¨¦
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ezny in` cenr dt sc ± iyily wxt`nei
ìâä úà åéìò ç÷ôì øîà ìàåîùådvgna la` ,l`xyi Ð l`xyi aex m`c ,xn`w Ð

.mixkp aexa oky lke ,`l Ð dvgn lrïë åðéà.oigwtn mixkp aexa elit` xn`c Ð

àúëìéä éàîìeilr oigwtn xn`c oeik ,l`enyc `ail` ixkp ied Ðoky lk Ð

?ixkp ied `zklid i`nle ,ezeigdl devncúåìéáð åìéëàäìeilr lawie ,lcbiy cr Ð

.zexibàúëìéä éàîì ìàøùé ìàøùé áåø íà
lr dvgnn ith l`xyi aexa l`xyi ied Ð

zeliap elik`dl `ly i`c ,dvgndvgna Ð

.dil opitq `l dvgn lrïé÷æðìly xey Ð

ixkp ly xeye ,xeht ixkp ly gbpy l`xyi

cren oia mz oia ,l`xyi ly gbpymlyn Ð

mz ,l`xyi ly gbpy l`xyi lye .mly wfp

cren ,wfp ivg mlyn Ð.mly wfp mlyn Ð

äéãéã àøåúì ïãéã àøåú äéçâðã àîéð éàÐ

.inelyl dil opiaiignc opixn`weäéàø éúééð
lah `ly onf lke .lewype ,`ed l`xyic Ð

zexib myl oic ziaal`xyil opivn `l Ð

.inelyl iaeiglàâìô,l`xyik mlyn Ð

oick mly wfp eraez dfe ,`ed wtq `blt jci`

`p` l`xyi e`lc di`x izii` dil xn` ixkp

.lewyeøîà÷ éàî,ipzwc iwitq ipd lk Ð

opireny`l ez` i`n?úîä úà ïéìéöîùÐ

.lehlh `l` xeqi` `kilc ,zaxernd xvgl

`kd la`zi` i`n ,igewtl dil zixy `l ik Ð

ixypc `ziixe`c `xeqi` iedizc ,carinl dil

.jd inwn `d÷ãåá àåä ïëéä ãòdnec m` Ð

gwtn `ed okid cr ,eixai` fifn epi`y znl

?zn`d zrclåîèåç ãòm`e Ðzeig oi`

gex `iven epi`y ,enhega,zn i`ce Ð

.edegipieú÷åìçî àôô áø øîà :ïðéñøâ éëä
äìòîì äèîìîxnc ,i`pz jpdc zwelgn Ð

dhnln ,enheg cr :xn` xne ,eal cr :xn`

wceae ,dlgz eizelbxn jxc e`veny dlrnl

,oigadl yi eala :xn` xnc .ey`x itlk jlede

:xn` xne ,my zwtec eznypy ,zeig ea yi m`

xkipe ,eala xkip zeig oi`c oipnifc enheg cr

.enhegaêøæð éæâ.y`xd xry `ed xfpe Ð

ìåàù àáà àîéú åìéôàcr dil `xiaq inp Ð

.enhegøãñä éåìå.edn il yxet `l Ð

íéîã úåëéôùåjetyl zia lral xzedy Ð

dxeng dxiar ,eytp wtq zlvdl df ly enc

(dl xacna) aizkck ux`d z` z`nhny ,`id

.oigvex zyxt iab "ux`d z` `nhz `le"

÷ìúñúù äðéëùì íøåâåxy`" (my) aizkck Ð

e`nhz m` `d ,"dkeza okey ip`,okey ipi` Ð

.aizk gvex iabeéçáæî íòî`ed odk m` Ð

.dcear cearl `ayéçáæî ìòî àìåm` Ð

`l` ,oecil `al wiqtn oi` ,dceara ligzd

.ezcear milyn
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ç÷ôìåxg` ytp gewta oikled oi`c `nrh epiidc wgvi epiax xne` Ð ok epi` lbd

`eal lkei `ly ,mda zeniy `le "mda ige" (gi `xwie) aizkc meyn ,aexd

.l`xyi zzin icil oipr meya

åìéëàäìdvgn lr dvgn elit`c meyn ,ezeigdl `ly xninl ivn ded `l Ð zeliap

opixn` l`xyi aexa `wecc Ð ezeigdl aiig epi`

.ezeigdl `l` epy `l

øéæçäìxn`w `lc `d Ð ezcia` el

yxit Ð lirl ax xn`wck ,ezeigdl

elit`c dil `xiaqc ,jixhvi` l`enylc i"yx

lk ,aexd xg` oikled oi` zaya lbd z` gwtl

l`enyl dil `xiaqc ab lr s`e .ezeigdl oky

Ð aexd xg` oenna oikled oi` (a,av `xza `aa)

enk ,milra zeyxa dicil iz`c `kid ilin ipd

`lc `kd la` ,ogbp `vnpe exiagl xey xken

.`aex xza opilf` Ð milra zeyxa dicil `z`

`zeaxc yxit (a,eh) `nw wxt seq zeaezkae

dxiar `ki`c ,dcia` el xifgdl elit` ,hwp

dcia` xifgnd :(a,er oixcdpq) opixn`ck ,dlecb

z` dexd zetq ornl" xne` aezkd eilr izekl

`ki`c `kid oixifgn ikd elit`e Ð 'ebe "d`nvd

dxiar `kilc ,ezeigdl oky lke ,l`xyi aex

l`xyi iipr mr mizek iipr oiqpxtnc i`d ,ilek

.(`,`q oihib) mely ikxc iptn

øéæçäìÐdvgn lr dvgn la` Ð dcia` el

xifg`e z` l`xyic di`x izii` :dil xn`c ,`l

.jl

àìÐ ocic `xezl dicic `xez digbpc `kixv

,oiwfpl edlek xninl ivn dedc :il dniz

ocic `xez digbpc ,l`xyi Ð l`xyi aex m`

digbpc l`xyi dvgn lr dvgn ,dicic `xezl

`l` mlyn `le Ð ocic `xezl dicic `xez

,mly wfp mlyn Ð ixkp mixkp aex m` ,`blt

.cg lka yecig xninl `gip `l`

àáàmz epiax dywd Ð exeaihn xne` le`y

edfi` :`ipz (`,dk dcp) "zltnd" wxtac

eziixa zligz :xne` le`y `a` ?mwexn xity

ixii` `lc rnyn mzd `dc :dywd cere .ey`xn

dlr miiqn `wck ,ophewae mixai`d lceba `l`

qxb ikdl .'eke aeaf ly oitih ipyk eipir izy

mei :yexit ,oeyxk eziixa zligz :mz epiax

,mrlqk lecb eteb lk ied ezxev zligz xnbpy

.[oeyx jxr] jexra yxit oke ,`peyx opinbxznck
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øîúéà ék .ìbä úà åéìò çwôì :øîà ìàeîLe§¥¨©§©¥©¨¨¤©©¦¦§©
ìàeîLc¯íéøëð áBø íà :øîúéà àLéøà¯,éøëð ¦§¥©¥¨¦§©¦¨§¦¨§¦

áBø íà .ïk Bðéà Lôð çewt ïéðòìe :ìàeîL øîà̈©§¥§¦§©¦©¤¤¥¥¦
Bìéëàäì :àtt áø øîà ?àúëìéä éàîì éøëð íéøëð̈§¦¨§¦§©¦§§¨¨©©©¨§©£¦

ìàøNé áBø íà .úBìáð¯àúëìéä éàîì ,ìàøNé¯ §¥¦¦§¨¥¦§¨¥§©¦§§¨
äöçî ìò äöçî .Búãéáà Bì øéæçäì¯éàîì ,ìàøNé §©£¦£¥¨¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥§©

éà ?éîc éëéä ,ïé÷æðì :Lé÷ì Léø øîà ?àúëìéä¦§§¨¨©¥¨¦¦§¨¦¥¦¨¥¦
déãéc àøBúì ïcéc àøBz déçâðc àîéð¯äéàø éúééð ¥¨¦§©¥¨¦©§¨¦¥©§¥§¨¨

!ìB÷Lðå¯àøBúì décéc àøBz déçâðc ,àëéøö àì §¦§¨§¦¨¦§©¥¨¦¥§¨
àbìt ,ïcéc¯éàbìt Cãéà ,déì áéä¯:déì àîéð ¦©©§¨¨¥¥¦¨©§¨¥¨¥

åéìò ìôpL éî" .ìB÷Le ,àðà ìàøNé åàìc äéàø éúééà©§¥§¨¨§¨¦§¨¥£¨§¦¤¨©¨¨
?øîà÷ éàî .'åëå "úìBtî¯àì :øîà÷ àéòaéî àì ©¤©¨¨©¨¦¨£¨¨¨©¨

déúéà éàc ,íL Bðéà ÷ôñ íL àeä ÷ôñ àéòaéî¦¨£¨¨¥¨¨¥¥¥§¦¦¥
àeä éç¯úî ÷ôñ éç ÷ôñ eléôà àlà ,ïéçwôîc¯ ©¦§©§¦¤¨£¦¨¥©¨¥¥

àlà ,ìàøNéc úî ÷ôñ éç ÷ôñ àéòaéî àìå ,ïéçwôî§©§¦§¨¦¨£¨¨¥©¨¥¥§¦§¨¥¤¨
ìàøNé ÷ôñ éøëð ÷ôñ eléôà¯éç eäeàöî" .ïéçwôî £¦¨¥¨§¦¨¥¦§¨¥§©§¦§¨©

!àèéLt éç eäeàöî ."ïéçwôî¯eléôàc ,àëéøö àì §©§¦§¨©§¦¨¨§¦¨©£¦
.äòL éiçì!àèéLt éîð àä ."eäeçépé úî íàå"¯ §©¥¨¨§¦¥©¦¨©¦§¦¨

àìúà ïéìévî ïéà :àéðúc .Lé÷ì ïa äãeäé éaøì àëéøö ¨§¦¨§©¦§¨¤¨¦§©§¨¥©¦¦¤
:Lé÷ì ïa äãeäé éaø øîà ,ä÷éìcä éðtî únäézòîL ©¥¦§¥©§¥¨¨©©¦§¨¤¨¦¨©§¦

äãeäé éaø eléôàå .ä÷éìcä éðtî únä úà ïéìévnL¤©¦¦¤©¥¦§¥©§¥¨©£¦©¦§¨
ìò ìeäa íãàL CBzî àlà øîà÷ àì Lé÷ì ïa¤¨¦¨¨¨©¤¨¦¤¨¨¨©

déì úéøL àì éà ,Búî¯,àëä ìáà .ééBaëì éúà ¥¦¨¨¥¥¨¥§©¥£¨¨¨
déì úéøL àì éà¯?ãáòîì déì úéà éàîeðz ¦¨¨¥¥©¦¥§¤¡©¨

:íéøîBà Léå ,BîèBç ãò ?÷ãBa àeä ïëéä ãò :ïðaø©¨©©¥¨¥©§§¥§¦
íéúî íéðBéìò àöîe ÷ãa .Baì ãò¯øák :øîàé àì ©¦¨©¨¨¤§¦¥¦ŸŸ©§¨

íéúî íéðBéìò eàöîe ,äéä äNòî .íéðBzçzä eúî¥©©§¦©£¤¨¨¨§¤§¦¥¦
:àéðúc ,éàpú éðä ék éàpú éðä àîéð .íéiç íéðBzçúå§©§¦©¦¥¨¨¥©¨¥¦¨¥©¨¥§©§¨

øöBð ãìeä ïëéäî¯äzà énà éònî" øîàpL ,BLàøî ¥¥¨©¨¨¨¥Ÿ¤¤¡©¦§¥¦¦©¨
:øîBà ìeàL àaà ."éëéìLäå Cøæð éfb" øîBàå "éæBâ¦§¥¨¦¦§¥§©§¦¦©¨¨¥
àîéz eléôà .Cìéàå Cìéà åéLøL çlLîe ,Bøeaéhî¦¦§©¥©¨¨¨¥¨§¥¨£¦¥¨

íúä ìeàL àaà øîà à÷ àì ïàk ãò ,ìeàL àaà¯déúòéönî écéî ìëc ,äøéöé ïéðòì àlà ©¨¨©¨¨¨¨©©¨¨¨¨¤¨§¦§©§¦¨§¨¦¥¦§¦¨¥
Lôð çewt ïéðòì ìáà .øöúéî¯áéúëc ,àeä détàa àúeiç øwòc éãBî ìeàL àaà eléôà ¦§©£¨§¦§©¦©¤¤£¦©¨¨¥§¦©¦¨§©¥¦§¦

äìònî ìáà ,äìòîì ähnî ú÷Bìçî :àtt áø øîà ."åétàa íéiç çeø úîLð øLà ìk"Ÿ£¤¦§©©©¦§©¨¨©©©¨©£¤¦©¨§©§¨£¨¦©§¨
BîèBç ãò déì ÷ãác ïåék ,ähîì¯éøö Bðéà áeLíéiç çeø úîLð øLà ìk" áéúëc ,C §©¨¥¨§¨©¥©§¥¨¦¦§¦Ÿ£¤¦§©©©¦

ïa øæòìà éaø ìL Bða ìàòîLé éaøå øcqä éåìå ,Cøca ïéëläî äéøæò ïa øæòìà éaøå àáé÷ò éaøå ìàòîLé éaø äéä øáëe ."åétàa§©¨§¨¨¨©¦¦§¨¥§©¦£¦¨§©¦¤§¨¨¤£©§¨§©§¦©¤¤§¥¦©©¨§©¦¦§¨¥§¤©¦¤§¨¨¤
úøzçna íà" :øîàå ìàòîLé éaø äðòð ?úaLä úà äçBcL Lôð çewôì ïéépî :íäéðôa Bæ äìàL äìàLð .ïäéøçà ïéëläî äéøæò£©§¨§©§¦©£¥¤¦§£¨§¥¨¦§¥¤¦©¦§¦©¤¤¤¤¤©©¨©£¨©¦¦§¨¥§¨©¦©©§¤¤
÷lzñzL äðéëMì íøBâå õøàä úà ànèî íéîc úeëéôLe ,àa úBLôð ìò ÷ôñ àa ïBîî ìò ÷ôqL ,äf äîe ."ápbä àöné¦¨¥©©¨©¤¤¨¥©¨¨¨¥©§¨¨§¦¨¦§©¥¤¨¨¤§¥©§¦¨¤¦§©¥

ìàøNiî¯Bìéväì ïzéð'åâå eäòø ìò Léà ãæé éëå" :øîàå àáé÷ò éaø äðòð .úaLä úà äçBcL Lôð çewôì øîBçå ì÷ ,BLôða ¦¦§¨¥¦©§©¦§©§©¨¤§¦©¤¤¤¤¤©©¨©£¨©¦£¦¨§¨©§¦¨¦¦©¥¥
"éçaæî íòî" ."úeîì epçwz éçaæî íòî¯,úéîäì àlà eðL àì :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàå .éçaæî ìòî àìå ¥¦¦§§¦¦¨¤¨¥¦¦§§¦§Ÿ¥©¦§§¦§¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨Ÿ¨¤¨§¨¦
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קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc `nei(ycew zay meil)

,øîà ìàeîLeoiprl ,l`xyik epic l`xyi maex m`y epipyy dn §¥¨©
ìbä úà åéìò çwôì`ed l`xyi `ny miyyegy ,xn`p zaya §©¥©¨¨¤©©

oky lke ,dvgn lr dvgna la` .ezlvdl zayd z` millgne
ytp gewita xaeq l`enyy ,ixd .migwtn oi` ,mixkp maex m`

.aexd xg` mikledy
:`xnbd zvxznøîzéà àLéøà ìàeîLc øîzéà ékl`eny ixac - ¦¦§©¦§¥©¥¨¦§©

y epipyy .dpynd ly `yixd lr epypíéiúek áBø íàk epic,éúek ¦¦¦¦
jk lrôð çewt ïéðòìe ìàeîL øîà,ïk Bðéà Laexa elit` `l` ¨©§¥§¦§©¦©¤¤¥¥

.aexd xg` ytp gewita mikled oi`y itl migwtn mizek
l`xyik epic mizek aexa elit`y ,l`eny itl :`xnbd zxxan

y dpyna xn`pyk ,migwtneíéiúek áBø íàk epicéàîì ,éúek ¦¦¦¦§©
àúëìéä:`xnbd daiyn .ok xn`p oic dfi` iabl -,àtt áø øîà ¦§§¨¨©©¨¨

xzeny oiprl izekk epicúBìáð Bìéëàäìlcbiy cr miicia §©£¦§¥
.xiibzie

:dpynay ipyd oica yecigd z` zxxan `xnbd,ìàøNé áBø íà¦¦§¨¥
àúëìéä éàîì ,ìàøNé`vnpdn xzei l`xyik epic oipr dfi`l - ¦§¨¥§©¦§§¨

oiprl :`xnbd daiyn .mixkp dvgne l`xyi dvgny xira
,Búãéáà Bì øéæçäì`le ,ezcia` el mixifgn l`xyi aexa wxy §©§¦£¥¨
.dvgn lr dvgna

:dpynd ly `tiqa yecigd z` zx`an `xnbdäöçî ìò äöçî¤¡¨©¤¡¨
,Lé÷ì Léø øîà :àøîâä äáéùî .àúëìéä éàîì ,ìàøNéepic ¦§¨¥§©¦§§¨¨©¥¨¦

l`xyikìipic iab.ïé÷æð,ixkpl l`xyi oia miwelg oiwifp ipicy §§¨¦
epipyy itke(:fl w"a)xeye ,xeht ixkp ly gbpy l`xyi ly xey

lye ,mly wfp mlyn cren oiae mz oia l`xyi ly gbpy ixkp ly
.mly wfp crene wfp ivg mlyn mz ,l`xyi ly gbpy l`xyi

:`xnbd zxxanéîc éëéä.l`xyik epicy xn`p ote` dfi`a -éà ¥¦¨¥¦
déãéc àøBúì ïãéc àøBz déçâðc ,àîéðgbp l`xyi ly xeyy - ¥¨§¨§¥¨¦¨§¨¦¥

epic recn ,dvgn lr dvgn da yiy xira `vnpd ly exey
e ,wtq `ed ixd ,el mlyl l`xyikäéàø éúééð`ed l`xyiy ©§¥§¨¨
,àëéøö àì :àøîâä úøàáî .ìB÷Lðåote`a `l`àøBz déçâðc §¦§Ÿ§¦¨§¨§¥¨

ïãéc àøBúì déãéclr dvgn xira `vnpd ly mzd exey gbpy - ¦¥§¨¦¨
mly wfp el mlyl l`xyi eraze ,l`xyi ly exey z` dvgn

,jkitl .l`xyi ly gbpy ixkp ly xey oickàbìtwfp ivg -áéäé ©§¨¨¦
déì.ote` lka aiig `ed dfy ,wifdy l`xyi ly mz xey oick ¥
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.'xnel jixv oi`' jxca zewitqd lkàéòaéî àìd oi`y ote`a÷ôñ Ÿ¦©§¨¨¥
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:dpyna epipy:àøîâä äù÷î .ïéçwôî ,éç eäeàöîm`éç eäeàöî §¨©§©§¦§¨©
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:epipy dpynd jyndaénð àä :àøîâä äù÷î .eäeçépé ,úî íàå§¦¥©¦¨©¦
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øözéî déúòéönî éãéî ìëc ,äøéöé ïéðòì àlàxvep xac lk - ¤¨§¦§©§¦¨§¨¦¦¦§¦£¥¦§©
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.dzinl edepeci ezcear milyiy xg`l `l` ,eze` miwiqtn
iax ly epic it lr `aiwr iax ly ecenil z` zx`an `xnbd
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ezny in` cenr dt sc ± iyily wxt`nei
ìâä úà åéìò ç÷ôì øîà ìàåîùådvgna la` ,l`xyi Ð l`xyi aex m`c ,xn`w Ð

.mixkp aexa oky lke ,`l Ð dvgn lrïë åðéà.oigwtn mixkp aexa elit` xn`c Ð

àúëìéä éàîìeilr oigwtn xn`c oeik ,l`enyc `ail` ixkp ied Ðoky lk Ð

?ixkp ied `zklid i`nle ,ezeigdl devncúåìéáð åìéëàäìeilr lawie ,lcbiy cr Ð

.zexibàúëìéä éàîì ìàøùé ìàøùé áåø íà
lr dvgnn ith l`xyi aexa l`xyi ied Ð

zeliap elik`dl `ly i`c ,dvgndvgna Ð

.dil opitq `l dvgn lrïé÷æðìly xey Ð

ixkp ly xeye ,xeht ixkp ly gbpy l`xyi

cren oia mz oia ,l`xyi ly gbpymlyn Ð

mz ,l`xyi ly gbpy l`xyi lye .mly wfp

cren ,wfp ivg mlyn Ð.mly wfp mlyn Ð

äéãéã àøåúì ïãéã àøåú äéçâðã àîéð éàÐ

.inelyl dil opiaiignc opixn`weäéàø éúééð
lah `ly onf lke .lewype ,`ed l`xyic Ð

zexib myl oic ziaal`xyil opivn `l Ð

.inelyl iaeiglàâìô,l`xyik mlyn Ð

oick mly wfp eraez dfe ,`ed wtq `blt jci`

`p` l`xyi e`lc di`x izii` dil xn` ixkp

.lewyeøîà÷ éàî,ipzwc iwitq ipd lk Ð

opireny`l ez` i`n?úîä úà ïéìéöîùÐ

.lehlh `l` xeqi` `kilc ,zaxernd xvgl

`kd la`zi` i`n ,igewtl dil zixy `l ik Ð

ixypc `ziixe`c `xeqi` iedizc ,carinl dil

.jd inwn `d÷ãåá àåä ïëéä ãòdnec m` Ð

gwtn `ed okid cr ,eixai` fifn epi`y znl

?zn`d zrclåîèåç ãòm`e Ðzeig oi`

gex `iven epi`y ,enhega,zn i`ce Ð

.edegipieú÷åìçî àôô áø øîà :ïðéñøâ éëä
äìòîì äèîìîxnc ,i`pz jpdc zwelgn Ð

dhnln ,enheg cr :xn` xne ,eal cr :xn`

wceae ,dlgz eizelbxn jxc e`veny dlrnl

,oigadl yi eala :xn` xnc .ey`x itlk jlede

:xn` xne ,my zwtec eznypy ,zeig ea yi m`

xkipe ,eala xkip zeig oi`c oipnifc enheg cr

.enhegaêøæð éæâ.y`xd xry `ed xfpe Ð

ìåàù àáà àîéú åìéôàcr dil `xiaq inp Ð

.enhegøãñä éåìå.edn il yxet `l Ð

íéîã úåëéôùåjetyl zia lral xzedy Ð

dxeng dxiar ,eytp wtq zlvdl df ly enc

(dl xacna) aizkck ux`d z` z`nhny ,`id

.oigvex zyxt iab "ux`d z` `nhz `le"

÷ìúñúù äðéëùì íøåâåxy`" (my) aizkck Ð

e`nhz m` `d ,"dkeza okey ip`,okey ipi` Ð

.aizk gvex iabeéçáæî íòî`ed odk m` Ð

.dcear cearl `ayéçáæî ìòî àìåm` Ð

`l` ,oecil `al wiqtn oi` ,dceara ligzd

.ezcear milyn
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ç÷ôìåxg` ytp gewta oikled oi`c `nrh epiidc wgvi epiax xne` Ð ok epi` lbd

`eal lkei `ly ,mda zeniy `le "mda ige" (gi `xwie) aizkc meyn ,aexd

.l`xyi zzin icil oipr meya

åìéëàäìdvgn lr dvgn elit`c meyn ,ezeigdl `ly xninl ivn ded `l Ð zeliap

opixn` l`xyi aexa `wecc Ð ezeigdl aiig epi`

.ezeigdl `l` epy `l

øéæçäìxn`w `lc `d Ð ezcia` el

yxit Ð lirl ax xn`wck ,ezeigdl

elit`c dil `xiaqc ,jixhvi` l`enylc i"yx

lk ,aexd xg` oikled oi` zaya lbd z` gwtl

l`enyl dil `xiaqc ab lr s`e .ezeigdl oky

Ð aexd xg` oenna oikled oi` (a,av `xza `aa)

enk ,milra zeyxa dicil iz`c `kid ilin ipd

`lc `kd la` ,ogbp `vnpe exiagl xey xken

.`aex xza opilf` Ð milra zeyxa dicil `z`

`zeaxc yxit (a,eh) `nw wxt seq zeaezkae

dxiar `ki`c ,dcia` el xifgdl elit` ,hwp

dcia` xifgnd :(a,er oixcdpq) opixn`ck ,dlecb

z` dexd zetq ornl" xne` aezkd eilr izekl

`ki`c `kid oixifgn ikd elit`e Ð 'ebe "d`nvd

dxiar `kilc ,ezeigdl oky lke ,l`xyi aex

l`xyi iipr mr mizek iipr oiqpxtnc i`d ,ilek

.(`,`q oihib) mely ikxc iptn

øéæçäìÐdvgn lr dvgn la` Ð dcia` el

xifg`e z` l`xyic di`x izii` :dil xn`c ,`l

.jl

àìÐ ocic `xezl dicic `xez digbpc `kixv

,oiwfpl edlek xninl ivn dedc :il dniz

ocic `xez digbpc ,l`xyi Ð l`xyi aex m`

digbpc l`xyi dvgn lr dvgn ,dicic `xezl

`l` mlyn `le Ð ocic `xezl dicic `xez

,mly wfp mlyn Ð ixkp mixkp aex m` ,`blt

.cg lka yecig xninl `gip `l`

àáàmz epiax dywd Ð exeaihn xne` le`y

edfi` :`ipz (`,dk dcp) "zltnd" wxtac

eziixa zligz :xne` le`y `a` ?mwexn xity

ixii` `lc rnyn mzd `dc :dywd cere .ey`xn

dlr miiqn `wck ,ophewae mixai`d lceba `l`

qxb ikdl .'eke aeaf ly oitih ipyk eipir izy

mei :yexit ,oeyxk eziixa zligz :mz epiax

,mrlqk lecb eteb lk ied ezxev zligz xnbpy

.[oeyx jxr] jexra yxit oke ,`peyx opinbxznck
mr

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

øîúéà ék .ìbä úà åéìò çwôì :øîà ìàeîLe§¥¨©§©¥©¨¨¤©©¦¦§©
ìàeîLc¯íéøëð áBø íà :øîúéà àLéøà¯,éøëð ¦§¥©¥¨¦§©¦¨§¦¨§¦

áBø íà .ïk Bðéà Lôð çewt ïéðòìe :ìàeîL øîà̈©§¥§¦§©¦©¤¤¥¥¦
Bìéëàäì :àtt áø øîà ?àúëìéä éàîì éøëð íéøëð̈§¦¨§¦§©¦§§¨¨©©©¨§©£¦

ìàøNé áBø íà .úBìáð¯àúëìéä éàîì ,ìàøNé¯ §¥¦¦§¨¥¦§¨¥§©¦§§¨
äöçî ìò äöçî .Búãéáà Bì øéæçäì¯éàîì ,ìàøNé §©£¦£¥¨¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥§©

éà ?éîc éëéä ,ïé÷æðì :Lé÷ì Léø øîà ?àúëìéä¦§§¨¨©¥¨¦¦§¨¦¥¦¨¥¦
déãéc àøBúì ïcéc àøBz déçâðc àîéð¯äéàø éúééð ¥¨¦§©¥¨¦©§¨¦¥©§¥§¨¨

!ìB÷Lðå¯àøBúì décéc àøBz déçâðc ,àëéøö àì §¦§¨§¦¨¦§©¥¨¦¥§¨
àbìt ,ïcéc¯éàbìt Cãéà ,déì áéä¯:déì àîéð ¦©©§¨¨¥¥¦¨©§¨¥¨¥

åéìò ìôpL éî" .ìB÷Le ,àðà ìàøNé åàìc äéàø éúééà©§¥§¨¨§¨¦§¨¥£¨§¦¤¨©¨¨
?øîà÷ éàî .'åëå "úìBtî¯àì :øîà÷ àéòaéî àì ©¤©¨¨©¨¦¨£¨¨¨©¨

déúéà éàc ,íL Bðéà ÷ôñ íL àeä ÷ôñ àéòaéî¦¨£¨¨¥¨¨¥¥¥§¦¦¥
àeä éç¯úî ÷ôñ éç ÷ôñ eléôà àlà ,ïéçwôîc¯ ©¦§©§¦¤¨£¦¨¥©¨¥¥

àlà ,ìàøNéc úî ÷ôñ éç ÷ôñ àéòaéî àìå ,ïéçwôî§©§¦§¨¦¨£¨¨¥©¨¥¥§¦§¨¥¤¨
ìàøNé ÷ôñ éøëð ÷ôñ eléôà¯éç eäeàöî" .ïéçwôî £¦¨¥¨§¦¨¥¦§¨¥§©§¦§¨©

!àèéLt éç eäeàöî ."ïéçwôî¯eléôàc ,àëéøö àì §©§¦§¨©§¦¨¨§¦¨©£¦
.äòL éiçì!àèéLt éîð àä ."eäeçépé úî íàå"¯ §©¥¨¨§¦¥©¦¨©¦§¦¨

àìúà ïéìévî ïéà :àéðúc .Lé÷ì ïa äãeäé éaøì àëéøö ¨§¦¨§©¦§¨¤¨¦§©§¨¥©¦¦¤
:Lé÷ì ïa äãeäé éaø øîà ,ä÷éìcä éðtî únäézòîL ©¥¦§¥©§¥¨¨©©¦§¨¤¨¦¨©§¦

äãeäé éaø eléôàå .ä÷éìcä éðtî únä úà ïéìévnL¤©¦¦¤©¥¦§¥©§¥¨©£¦©¦§¨
ìò ìeäa íãàL CBzî àlà øîà÷ àì Lé÷ì ïa¤¨¦¨¨¨©¤¨¦¤¨¨¨©

déì úéøL àì éà ,Búî¯,àëä ìáà .ééBaëì éúà ¥¦¨¨¥¥¨¥§©¥£¨¨¨
déì úéøL àì éà¯?ãáòîì déì úéà éàîeðz ¦¨¨¥¥©¦¥§¤¡©¨

:íéøîBà Léå ,BîèBç ãò ?÷ãBa àeä ïëéä ãò :ïðaø©¨©©¥¨¥©§§¥§¦
íéúî íéðBéìò àöîe ÷ãa .Baì ãò¯øák :øîàé àì ©¦¨©¨¨¤§¦¥¦ŸŸ©§¨

íéúî íéðBéìò eàöîe ,äéä äNòî .íéðBzçzä eúî¥©©§¦©£¤¨¨¨§¤§¦¥¦
:àéðúc ,éàpú éðä ék éàpú éðä àîéð .íéiç íéðBzçúå§©§¦©¦¥¨¨¥©¨¥¦¨¥©¨¥§©§¨

øöBð ãìeä ïëéäî¯äzà énà éònî" øîàpL ,BLàøî ¥¥¨©¨¨¨¥Ÿ¤¤¡©¦§¥¦¦©¨
:øîBà ìeàL àaà ."éëéìLäå Cøæð éfb" øîBàå "éæBâ¦§¥¨¦¦§¥§©§¦¦©¨¨¥
àîéz eléôà .Cìéàå Cìéà åéLøL çlLîe ,Bøeaéhî¦¦§©¥©¨¨¨¥¨§¥¨£¦¥¨

íúä ìeàL àaà øîà à÷ àì ïàk ãò ,ìeàL àaà¯déúòéönî écéî ìëc ,äøéöé ïéðòì àlà ©¨¨©¨¨¨¨©©¨¨¨¨¤¨§¦§©§¦¨§¨¦¥¦§¦¨¥
Lôð çewt ïéðòì ìáà .øöúéî¯áéúëc ,àeä détàa àúeiç øwòc éãBî ìeàL àaà eléôà ¦§©£¨§¦§©¦©¤¤£¦©¨¨¥§¦©¦¨§©¥¦§¦

äìònî ìáà ,äìòîì ähnî ú÷Bìçî :àtt áø øîà ."åétàa íéiç çeø úîLð øLà ìk"Ÿ£¤¦§©©©¦§©¨¨©©©¨©£¤¦©¨§©§¨£¨¦©§¨
BîèBç ãò déì ÷ãác ïåék ,ähîì¯éøö Bðéà áeLíéiç çeø úîLð øLà ìk" áéúëc ,C §©¨¥¨§¨©¥©§¥¨¦¦§¦Ÿ£¤¦§©©©¦

ïa øæòìà éaø ìL Bða ìàòîLé éaøå øcqä éåìå ,Cøca ïéëläî äéøæò ïa øæòìà éaøå àáé÷ò éaøå ìàòîLé éaø äéä øáëe ."åétàa§©¨§¨¨¨©¦¦§¨¥§©¦£¦¨§©¦¤§¨¨¤£©§¨§©§¦©¤¤§¥¦©©¨§©¦¦§¨¥§¤©¦¤§¨¨¤
úøzçna íà" :øîàå ìàòîLé éaø äðòð ?úaLä úà äçBcL Lôð çewôì ïéépî :íäéðôa Bæ äìàL äìàLð .ïäéøçà ïéëläî äéøæò£©§¨§©§¦©£¥¤¦§£¨§¥¨¦§¥¤¦©¦§¦©¤¤¤¤¤©©¨©£¨©¦¦§¨¥§¨©¦©©§¤¤
÷lzñzL äðéëMì íøBâå õøàä úà ànèî íéîc úeëéôLe ,àa úBLôð ìò ÷ôñ àa ïBîî ìò ÷ôqL ,äf äîe ."ápbä àöné¦¨¥©©¨©¤¤¨¥©¨¨¨¥©§¨¨§¦¨¦§©¥¤¨¨¤§¥©§¦¨¤¦§©¥

ìàøNiî¯Bìéväì ïzéð'åâå eäòø ìò Léà ãæé éëå" :øîàå àáé÷ò éaø äðòð .úaLä úà äçBcL Lôð çewôì øîBçå ì÷ ,BLôða ¦¦§¨¥¦©§©¦§©§©¨¤§¦©¤¤¤¤¤©©¨©£¨©¦£¦¨§¨©§¦¨¦¦©¥¥
"éçaæî íòî" ."úeîì epçwz éçaæî íòî¯,úéîäì àlà eðL àì :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàå .éçaæî ìòî àìå ¥¦¦§§¦¦¨¤¨¥¦¦§§¦§Ÿ¥©¦§§¦§¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨Ÿ¨¤¨§¨¦
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úåéçäì ìáà.bxdil oic ziaa oecpy mc` lr zekf cnll rceiy oebk ÐäãåáòÐ

.ytp zlvdl dwiqtn ,zayd z` dgecy ,dxengäìéî äîåcg` oewiz `idy Ð

mc` ly eixai`ndiepy jk .onf xg`l zxk dilr oiaiigy itl ,zayd z` dgec Ð

.zayc `ztqezaìëì ìåëé.ytp gewitl elit` Ðúáùä úà ìàøùé éðá åøîùåick Ð

dfi ,zexg` zezay zeyrlmeiwa ef zaya ex

.daxd zezay zxinyúà ãéîòî íãà ïéà
åîöòapb i`de .apb cin epenn z` livdln Ð

ziad lra i`wc rci rcin ,zxzgna iz`c

ik :xn` xninc ,`z` ikdc `zrc`e ,dit`a

i`t`l i`wzeytp wtq df oi`e ,dil `plihw Ð

ixg` :o`k el dxn` dxezde ,zeytp i`ce `l`

jbxedl `ay.ebxedl mkyd Ðééáà øîàãÐ

il yi :xn`e ,lwqil `veid lr (`,bn) oixcdpqa

eze` oixifgn :mzd ipzwc ,invr lr cnll zekf

ynn `diy calae ,minrt ynge rax` elit`

irci `pn :da opiede ,eixaca?opixqn :iia` xn`e

,dliwqd zia cr eze` oielny ,opaxc `bef dil

invr lr zekf cnll il yi :xn` m`eernyi Ð

iab inp ikde ,e`l m` eixaca ynn yi m` ,el`

.dil icar ikdc ,inp xninl `ki` caerd odk

ïçëùàå,oillgn ytp gewit i`ce`c `kdn Ð

oebk ,inp edleke .dpin opirny `l wtq la`

"j`"ytp gewit i`cec :xninl `ki` ,wlg Ð

dcia oixeqn mz` `le ,oke .wtq `le hrnn `w

zenli`ce xenyiy ick eilr llg oke ,i`ce Ð

.daxd zezayàëøéô äéì úéì ìàåîùãÐ

,i`ce mda digiy zevnd mc`d dyri xy`

dzin wtq icil dziiyra `aiy `le:`nl` Ð

.wtqd lr oillgnàúìôìô àãç.cg` oirxb Ð

äðùîéàãå íùàå úàèçzelifb my` md Ð

zbby lr `ad ,ielz `edy my` yie ,zelirne

dxtk inp dia `de :jixt `xnbae ,zxk wtq

!`aizkoixtkn i`ce my`e z`hg`nzqne Ð

hxgzn did `l m`y ,`ki` daeyzdid `l Ð

.oaxw `ianàøîâäéá áéúë äøôë àäÐ

`xwie) "bby xy` ezbby lr odkd eilr xtke"

.aizk ielz my`a (døôëî åðéà éåìú íùà
äøåîâ äøôëon eilr obdl dlez `l` Ð

,z`hg `iaie `hg i`cey el rceiy cr ,oixeqid

.(a,ek) zezixka dl opitli ikdïéøåèômeic Ð

zezixka yxtn `nrhe ,odilr xtkn mixetkd

.(a,dk)ìåò ÷øåôî õåçjexa yecwda xtek Ð

.`edäøåúá íéðô äìâîdxezd z` yxec Ð

ly zecb`a yxec didy dypn oebk ,i`pbl

rpnze" `l` aezkl dynl el did `l ,itec

.'ebe "yblt dzidøùá úéøá øôéîå,dlin Ð

.i`xwn dl sili zereay zkqnae
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íòmeie dzin :iiepyl ivn dedc :il dniz Ð iaxk `lc `nip `l dnvr ipta oi` daeyzd

yi Ð daeyz `la la` ,dxezay zexiar lk lr Ð daeyzd mr zextkn mixetkd

xityc :xnel yie .zixa xtine mipt dlbne ler wxet oebk ,odilr zextkn opi`y zexiar

mei `aiy cr dlez `ed zexengd lre ipzwc ,`tiqc `inec :xnel yi ,inp i` ,ipyn ith

dpi`c ,ixii` dxiar lka `iddc ,xtkie mixetkd

.`yix inp ikd Ð mixetkd mei `la zxtkn

õåçzereayc `nw wxt seqa Ð ler wxetn

Ð "dfa 'd xac ik" `xwn dil `wtp (`,bi)

ezevn z`e" ,dxeza mipt dlbne ler wxetd df

Ð "zxkz zxkd" ,xya zixa xtnd df Ð "xtd

mei xg`l Ð "zxkz" ,mixetkd mei iptl zxkd

cenlz Ð daeyz dyr elit` leki .mixetkd

.da dpery onfa `l` izxn` `l "da dper" xnel

iax axd dywde:l"vf y"piilxe`n awri
i`n`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

úBéçäì ìáà¯÷ôqL ,äf äîe .éçaæî ìòî eléôà £¨§©££¦¥©¦§§¦©¤¤¨¥
åéøáãa Lnî Lé÷ôñäãBáòå ,åéøáãa Lnî ïéà ¥©¨¦§¨¨¨¥¥©¨¦§¨¨©£¨

úaL äçBc¯úà äçBcL Lôð çewôì øîBçå ì÷ ¨©¨©¨¤§¦©¤¤¤¤¤
äðòð .úaLäøæòìà éaøøîàåãçà àéäL ,äìén äîe : ©©¨©£¨©¦¤§¨¨§¨©©¦¨¤¦¤¨

íãàaL íéøáéà äðBîLe íéòaøàå íéúànî¯äçBc ¦¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦¤¨¨¨¨
Bôeb ìëì øîBçå ì÷ ,úaLä úà¯.úaMä úà äçBcL ¤©©¨©¨¤§¨¤¤¤©©¨

"eøîLz éúúaL úà" :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¥¤©§Ÿ©¦§Ÿ
ìkì ìBëé¯"Cà" øîBì ãeîìz¯ïa ïúðBé éaø .÷lç ¨©Ÿ©§©©¦¥©¦¨¨¤

"íëì àéä Lã÷ ék" :øîBà óñBé¯,íëãéa äøeñî àéä ¥¥¦Ÿ¤¦¨¤¦§¨§¤§¤
äøîà ,"úaLä úà ìàøNé éðá eøîLå" :øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø .dãéa íéøeñî ízà àìå§Ÿ©¤§¦§¨¨©¦¦§¤§©§¨¥§¨§§¥¦§¨¥¤©©¨¨§¨
:ìàeîL øîà äãeäé éaø øîà .äaøä úBúaL øBîLiL éãk ,úçà úaL åéìò ìlç :äøBz¨©¥¨¨©¨©©§¥¤¦§©¨©§¥¨©©¦§¨¨©§¥

"íäa éçå" ,eäãécî àôéãò éãéc :àðéîà äåä íúä éàåä éà¯:àáø øîà .íäa úeîiL àìå ¦£©¨¨£¨¨¦¨¦¦£¦¨¦¦§¨©¨¤§Ÿ¤¨¨¤¨©¨¨
ìàòîLé éaøc .àëøt déì úéìc ìàeîLcî øa ,àëøét eäì úéà eäleëì¯,àáøãk àîìéc §§¦§¦§¨©¦¦§¥§¥¥¦§¨§©¦¦§¨¥¦§¨¦§¨¨

úøzçîc àîòè éàî :àáø øîàc¯òãéî éàäå ,BðBîî ìò Bîöò ãéîòî íãà ïéà ä÷æç ©£©¨¨©©§¨§©§¤¤£¨¨¥¨¨©£¦©§©¨§©¥©
éàtàì éà÷ éà :øîàå ,détàì éà÷c òãé¯Câøäì àa :äøîà äøBzäå déì àðìéè÷¯íkLä ¨©§¨¥§©¥©£©¦¨¥§©©¨¦§¨¥§©¨¨§¨¨§¨§¨©§¥

déì ïðéøñî :ééaà øîàc .ééaàãk àîìéc ,éîð àáé÷ò éaøc ?ïìðî ÷ôñ ,éàcå ïçkLàå .Bâøäì§¨§§©§§©©©¨¥§¨©§©¦£¦¨©¦¦§¨¦§©©¥©£©©©¥¨§¦©¥
÷ôñ ,éàcå ïçkLà eäleëå ?ïì àðî ÷ôñ ,éàcå ïçkLàå .åéøáãa Lnî íà òãéì ,ïðaøc àâeæ¨§©¨©¥©¦©¨¦§¨¨§©§§©©©¨¥§¨¨§§©§§©©©¨¥
àáè :÷çöé øa ïîçð áø àîéúéàå àðéáø øîà .àëøét déì úéì éàcå ìàeîLãå ?ïì àðî§¨¨§¦§¥©©¥¥¦§¨¨©¨¦¨§¦¥¨©©§¨©¦§¨¨¨

.éø÷c àpö àìnî àôéøç àúìtìt àãçäðùîéàcå íLàå úàhç¯íBéå äúéî .ïéøtëî £¨¦§¥§¨£¦¨¦§Ÿ©¨§¨¥©¨§¨¨©©§©§¦¦¨§
íéøetkä¯àì ìòå äNò ìò ,úBl÷ úBøéáò ìò úøtëî äáeLz .äáeLzä íò ïéøtëî ©¦¦§©§¦¦©§¨§¨§©¤¤©£¥©©£¥§©Ÿ

,áeLàå àèçà" øîBàä .øtëéå íéøetkä íBé àáiL ãò äìBz àeä úBøeîçä ìòå ,äNòz©£¤§©©£¤©¤¨Ÿ©¦¦¦©¥¨¥¤¡¨§¨
"áeLàå àèçà¯"øtëî íéøetkä íBéå àèçà" ,äáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà¯íBé ïéà ¤¡¨§¨¥©§¦¦§¨©£§¨¤¡¨§©¦¦§©¥¥

íB÷nì íãà ïéaL úBøéáò .øtëî íéøetkä¯Bøéáçì íãà ïéaL úBøéáò ,øtëî íéøetkä íBé ©¦¦§©¥£¥¤¥¨¨©¨©¦¦§©¥£¥¤¥¨¨©£¥
¯íëéúàhç ìkî" :äéøæò ïa øæòìà éaø Løc .Bøéáç úà ävøiL ãò ,øtëî íéøetkä íBé ïéà¥©¦¦§©¥©¤§©¤¤£¥¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨¦Ÿ©Ÿ¥¤

íB÷nì íãà ïéaL úBøéáò "eøäèz 'ä éðôì¯Bøéáçì íãà ïéaL úBøéáò ,øtëî íéøetkä íBé ¦§¥¦§¨£¥¤¥¨¨©¨©¦¦§©¥£¥¤¥¨¨©£¥
¯éðôì ,ìàøNé íëéøLà :àáé÷ò éaø øîà .Bøéáç úà ävøiL ãò ,øtëî íéøetkä íBé ïéà¥©¦¦§©¥©¤§©¤¤£¥¨©©¦£¦¨©§¥¤¦§¨¥¦§¥

íëúà øäèî éî ,ïéøähî ízà éî¯íéøBäè íéî íëéìò éz÷øæå" øîàpL ,íéîMaL íëéáà ¦©¤¦©£¦¦§©¥¤§¤£¦¤¤©¨©¦¤¤¡©§¨©§¦£¥¤©¦§¦
'ä ìàøNé äå÷î" øîBàå "ízøäèeíéàîhä úà øäèî äå÷n äî "¯àeä Ceøa LBãwä óà §©§¤§¥¦§¥¦§¨¥©¦§¤§©¥¤©§¥¦©©¨¨

.ìàøNé úà øäèîàøîâéàcå íLà¯éeìz íLà ,ïéà¯!déa àáéúk äøtk àäå ?àì §©¥¤¦§¨¥¨¨©©¦¨¨¨¨§¨©¨¨§¦¨¥
¯ðäðä :éîð éà .äøeîb äøtk øtëî Bðéà éeìz íLà ,äøeîb äøtk éøtëî CC¯øçà ïéà ¨¨§©§¦©¨¨§¨¨¨¨¥§©¥©¨¨§¨¦©¦¨¨¥©¥

éeìz íLà ,ïúøtk øtëî¯øáòL ïéàcå úBîLàå úBàhç éáéiç :ïðúc .ïúøtk øtëî øçà §©¥©¨¨¨¨¨¨©¥§©¥©¨¨¨¦§©©¨¥©¨©£¨©¨¦¤¨©
íéøetkä íBé ïäéìò¯ïééeìz úBîLà ,ïéáéiç¯.ïéøeètíò ïéøtëî íéøetkä íBéå äúéî" £¥¤©¦¦©¨¦£¨§¦§¦¦¨§©¦¦§©§¦¦

äáeLzä íò ."äáeLzä¯ïîöò éðôa ,ïéà¯ìk ìò :øîBà éaø ,àéðúc .éaøk àìc àîéð ,àì ©§¨¦©§¨¦¦§¥©§¨¨¥¨§¨§©¦§©§¨©¦¥©¨
÷øBtî õeç ,øtëî íéøetkä íBé ,äáeLz äNò àì ïéa äáeLz äNò ïéa ,äøBzaL úBøéáò£¥¤©¨¥¨¨§¨¥Ÿ¨¨§¨©¦¦§©¥¦¥

äáeLz äNò íàL ,øNa úéøa øôéîe äøBza íéðt älâîe ìBò¯íàå ,øtëî íéøetkä íBé §©¤¨¦©¨¥¥§¦¨¨¤¦¨¨§¨©¦¦§©¥§¦
!øtëî íéøetkä íBé ïéà äáeLz äNò àì¯íéøetkä íBé àéòa äáeLz ,éaø àîéz eléôà¯.äáeLz àéòa àì íéøetkä íBéäáeLz" Ÿ¨¨§¨¥©¦¦§©¥£¦¥¨©¦§¨¨£¨©¦¦©¦¦¨¨£¨§¨§¨

éëä ,äãeäé áø øîà ?àéòaéî äNò ìò ,úøtëî äNòz àì ìò àzLä ."äNòz àì ìòå äNò ìò úBl÷ úBøéáò ìò úøtëî§©¤¤©£¥©©£¥§©Ÿ©£¤¨§¨©Ÿ©£¤§©¤¤©£¥¦¨£¨¨©©§¨¨¦
.äNòì ÷zépL äNòz àì ìòå äNò ìò :øîà÷¯úBl÷ ïä elà :eäðéîøe ?àì øeîb äNòz àì ìòå¯,äNòz àìå äNò ¨¨©©£¥§©Ÿ©£¤¤¦©©£¥§©Ÿ©£¤¨Ÿ§¦§¥¥©£¥§Ÿ©£¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc `nei(ycew zay meil)

úBéçäì ìáà,dzinl oecip ly ezekfl cirdl oebk ,xg`eléôà £¨§©££¦
éçaæî ìòî,oecl yi jkitl .cirdl jlede wiqtnäîeodk,äf ¥©¦§§¦©¤

÷ôqLm`Lnî Lé[dpekp zecr-],åéøáãa Lnî ïéà ÷ôñ åéøáãa ¤¨¥¥©¨¦§¨¨¨¥¥©¨¦§¨¨
åd rvn`a `edäãBáòy dxengdúaL äçBcxeaiv zepaxwa §£¨¨©¨

,ytp gewit iptn dze` wiqtn ,reaw mpnfyLôð çewôì øîBçå ì÷©¨¤§¦©¤¤
[dze` dgec ixdy] dcearn xengd.úaMä úà äçBcL¤¤¤©©¨

,øîàå øæòìà éaø äðòðzevnn cnlp zay dgecy ytp gewit ©£¨©¦¤§¨¨§¨©
.dlinàéäL ,äìén äîea wx oewizäðBîLe íéòaøàå íéúànî ãçà ©¦¨¤¦¤¨¦¨©¦§©§¨¦§¨

øîBçå ì÷ ,úaMä úà äçBc ,íãàaL íéøáéàoewizdy ytp gewitl ¥¨¦¤¨¨¨¨¤©©¨©¨¤
`ed.úaMä úà äçBcL ,Bôeb ìëì§¨¤¤¤©©¨

:zay dgec ytp gewity jkl zetqep zeyxcäãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨
,øîBàxn`p(bi `l zeny)ìBëé ,'eøîLz éúúaL úà'xnel iziid ¥¤©§Ÿ©¦§Ÿ¨

dxnyiyìkì,ytp gewit mewna elit` ,dxwn lka -ãeîìz ©Ÿ©§
øîBì(my),'Cà'ernyny,÷lçaiig epi`y dxwn yi xnelk ©©¦¥
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ז  סעיף בשבת הנר טלטול דיני רעט סימן

•

1

2

3

4

`zax `zkld
úáù äúåàá [é הבדלה נר שעוה, לנר הדין והוא -

זו. בשבת דלקו שלא משומשים וכיו"ב
éìë úøåú [àé ככלי דינו מעולם, בו הדליקו שלא נר -

לאיסור  שעיקר 37שמלאכתו וידוע שניכר כלי כל וכן ,
העט, כגון בשבת, האסורה למלאכה הוא עשייתו

אם 38הפטיש  גם לאיסור שמלאכתו לכלי נחשב ,

האיסור. למלאכת בו השתמש לא מעולם
האסורה  למלאכה עומד שהוא בו ניכר שלא כלי ברם,
שמן, נר בה להדליק אותה שייחד הקערה כמו בשבת,
יחשב  לא מעות, בתוכו להניח אותו שייחד הארנק או
למלאכה  שמייחדו במה לאיסור שמלאכתו כלי

אסור  שימוש בו משישתמש אלא בשבת .39האסורה

zetqede mipeiv
ס"ג.34) לעיל ראה שבת, באותה בו הדליקו אם אבל
Ò"·עד"ז35) Á˘ ÔÓÈÒ· עליו כלי תורת שיש דבר כל :

שמלאכתו  כלי אפילו שיתבאר ע"ד בשבת לטלטלו מותר
תשמיש  בו להשתמש מיוחד הוא שהכלי דהיינו לאיסור
קורנוס  או עצים בו שמבקעים קורדום כגון בשבת האסור
שמלאכתו  כלי ואפילו בהם וכיוצא זהבים של או נפחים של
מסיח  שאדם דהיינו מיאוסו מחמת מוקצה שהוא לאיסור
במלאכה  בו מלהשתמש מיאוסו מחמת ממנו דעתו ומקצה
בו  הדליקו שלא חרס של ישן נר כגון היתר של אחרת

מוקצה  דין לו אין שבת אינו באותה אם ואפילו כך בשביל
מחמת  היתר של אחרת במלאכה בו להשתמש כלל ראוי
נפט  בו שהדליקו מתכת של אפילו נר כגון וסרחונו מיאוסו
מותר  אלא בטלטול להאסר מוקצה דין לו אין אעפ"כ
שמכלֿמקום  מפני לאיסור שמלאכתו כלי כשאר לטלטלו

כלים. בו לכסות הוא ראוי
ÎÒ"‚ועד"ז ÂÒ¯ ÔÓÈÒ· שמקפידים דם הקזת כוסות (לגבי

אינו  כזה מיאוס מחמת ומוקצה כלים): בהם לכסות שלא
כלים  בו לכסות ראוי כן אם אלא בשבת בטלטול מותר

בזה. וכיוצא
(36Á"Ò Á˘ ÔÓÈÒ עליו כלי תורת שאין דבר כל אבל :

ומעות  אבנים כגון בהמה מאכל ולא אדם מאכל ואינו
ראוי  שהוא דבר ואפילו ... וחול ועפר וקורות וקנים ועצים
אבנים  כגון בשבת המותר תשמיש איזה בו להשתמש
בהן  לכסות שראויות וצרורות אגוזים בהן לפצוע שראויין
אסור  עליהם כלי תורת שאין כיון בהם כיוצא וכל כלים
הדרכים  פי על אלא ומקומם גופם לצורך אפילו לטלטלם

גופו. מחמת מוקצה הנקרא וזהו שיתבארו
המתירים  שגם יו"ט לענין ס"ה תקיח בסימן עוד וראה
כלי. תורת בו כשאין התירו לא ביו"ט מיאוס מחמת מוקצה

בו 37) כשהדליקו חרס: נר לגבי שוע"ר מלשון משמע כן
לטלטלו  מותר מסריח ואינו הדליקו לא אם שגם היינו כבר,

בלבד. ומקומו גופו לצורך
לא  שמעולם נר שגם היינו ולקולא, לחומרא הוא זה וענין
(ואפשר  כלי תורת עליו חלה כבר מקום מכל - בו השתמש
לצורך  לטלטלו אין ומאידך ומקומו), גופו לצורך לטלטלו
ארנק  (משא"כ לאיסור שמלאכתו כלי שהוא כיון עצמו
שמלאכתו  ככלי שדינו ייתכן בו השתמש לא שאם וכיו"ב

אחרים). דברים שם להניח יכול שהרי להיתר,
בהם 38) יש אם לעיין שיש אלא גפרורים לגבי הדין והוא

או  בפמוטות לעיין יש וכן מיד, נאכלים שהרי כלי תורת
עד  זמן שיעבור ויתכן כלל בהם הדליקו שלא כסף חנוכית

עד). ועמ' לא, עמ' יהודה שלמי (עיין בהם שידליקו
שכיום 39) לומר ויש לב: בהערה ושם סי"ג, פ"כ שש"כ

מתוך  ניכר וא"כ מעות בתוכו להניח יעודו שכל בארנק,
הזמנה, צריך לא א"כ האסור, לדבר עומד שהוא הכלי
בו  השתמש לא אפי' לאיסור שמלאכתו לכלי ונחשב

צ"ע. ועדיין מעולם,
שלא  דבר שלפעמים כיון ולקולא, לחומרא הוא זה  ענין וגם
לטלטלו  ואין כלל כלי תורת עליו אין - שימושו בו ניכר
בו  לכסות שרוצה בד (כגון ומקומו גופו לצורך אפילו

וכיו"ב). מפה בתור השלחן

c"ag i`iyp epizeax zxezn

zay zekld - jexr ogley

שיש „ מקום לו שאין אלא המותר דבר לו יש אם ואפילו
דבר  ע"י לכרמלית להוציאו אסור רשות באותה צל בו
מחצלאות  שיפרסו ע"י תקנה לו לעשות אפשר אם המותר
המונח  מת וכן בכך אפשר אי אם אבל שיתבאר כמו לצל
רשות  באותה קר מקום לו ואין להסריח קרוב והוא בבית
המותר  דבר ע"י לכרמלית להוציאו מתירין יש שמה לפנותו
בבית  כבר הסריח אם אבל יסריח שלא המת בזיון משום
להם  יש אם הבית מבני ריחו לסלק כדי להוציאו ורוצה
אותו  מניחין אלא אותו מוציאין אין לשם לצאת אחר מקום
כבוד  שגדול להוציאו מותר לאו ואם הם ויוצאים במקומו
בין  יתבזה שלא כבודו משום להוציאו רוצה אם וכן הבריות
לשם  לצאת אחר מקום להם אין אם להוציאו מותר החיים
והיו  בספינה שהיה כגון אחר בבזיון מוטל הוא אם וכן
להביאו  מותר אליו קצת בזיון שזהו שם מתאספים הנכרים

בזה: כיוצא כל וכן המותר דבר ע"י לבית כרמלית דרך

אפילו ‰ אסור גמורה הרבים לרשות להוציאו אבל
אסורה  אינה המת שהוצאת להאומרים ואפילו בדליקה
שאינה  מלאכה שהיא מפני סופרים מדברי אלא התורה מן
משום  התירוהו ולא רע"ח בסי' שנתבאר כמו לגופה צריכה
צריך  היה אם דהיינו התורה מן ועיקרה הואיל הבריות כבוד

סופרים: מדברי עיקרה הכרמלית משא"כ לגופה

Â הוא שגנאי משום הרבים ברשות אסור נכרי ע"י ואפילו
אף  גמור חילול שבת עליו נתחלל הבריות שיאמרו למת
יודעין  הכל הכרמלית משא"כ נכרי ע"י החילול שנעשה

סופרים:שאינה מדברי ועיקרה מלאכות בכלל

Ê אבל בלבד במת אלא המותר דבר ע"י טלטול התירו לא
דבר  ע"י לטלטלם אסור בטלטול האסורים דברים שאר
אלא  האסור דבר לצורך מטלטל אינו אם אפילו המותר
לצורך  אחר דבר ע"י טלטול התירו שלא המותר דבר לצורך

מיטלטל  והאיסור בידיו ההיתר כשמטלטל אלא המותר דבר
עמו  מיטלטל וההיתר בידיו האיסור כשמטלטל אבל עמו

בלבד: במת אלא התירו לא

Á לא אבל כבודו משום אלא התירו לא במת ואפילו
אחר  דבר לצורך או בבתיהם שישארו כהנים לצורך
לצורך  נכרי ע"י לטלטלו מותר אבל מצוה דבר הוא אפילו
שבות  שכל המותר דבר ע"י שלא אפילו חתונה כגון מצוה
מקום  שבכל לומר צריך ואין מצוה במקום מותר דשבות
שמותר  כבודו משום המותר דבר ע"י לטלטלו שמותר

המותר: דבר ע"י שלא אפילו נכרי ע"י לטלטלו

Ë דהיינו הצד מן טלטול אבל גמור בטלטול זה וכל
אם  או כהנים לצורך אפילו מותר למטה ממטה להפכו
שלא  מפני עליו מונח שהמת לדבר או המת למקום צריך
דהיינו  האיסור לצורך כשמטלטל אלא הצד מן טלטול אסרו
לצורך  מטלטל אינו כאן אבל בטלטול האסור המת לצורך
אחרת  מטה לו אין ואם המותר אחר דבר לצורך אלא המת
אותו  להפיל לנערה אפשר שאי כיון זו במטה לטלטלו מותר
הצד  מן בטלטול לטלטלו יוכל לא שוב שהרי לארץ מעליה
כשאינו  כדרכה לטלטלה מותר לנערה אפשר שאי וכל
אבן  בשוכח ש"ט בסי' שנתבאר כמו האיסור לצורך מטלטל

החבית: פי על

È אלא בטלטול המותר דבר המת על להניח הצריכו לא
אצלו  בטילין שהן בתכריכים לבוש שהוא או ערום במת
שהיה  בבגדו לבוש שהוא מת אבל כמוהו בטלטול ואסורים
הוא  זה שבגד כלום עליו להניח צריך אין מחיים בו לבוש

בטל  שאינו בטלטול להפשיטו מותר שעתידים מפני אצלו
תכריכים: ולהלבישו מעליו

דֿי  סעיפים הצד מן טלטול ושאר בשבת מת דין שיא סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: העבודה תוכןתוכןתוכןתוכן בין השייכות - ברמשא רננה

דוקא  ללילה ד"רינה"

המלאכים  עבודת במהות הביאור אריכות [לאחרי

" בשם להקב "רינה הנקראת ההשתוקקות שהיא ה ",

המה  רחוקים כמה עד כשמכירים בלב המתעוררת

מבחינת  אלא אינה חיותם שכל לפי יתברך, ממנו

הזהר צדקתך " דברי לבאר ישוב - המלכות) (מידת "

ברמשא " :]"רננה

àéä äìéì úãî àéä àùîø ,àùîøá äððø åäæå
íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî ,'úé åúåëìî úðéçá

.'åë íìòä ïåùìî

חושך  ("רמשא"), לילה למידת שייכת רינה
את  המעורר הוא הוא העלם של המצב כי והעלם,
מדריגת  מצד וכן כנ"ל. להקב"ה הלב השתוקקות
מידת  שהיא למלאכים, המתגלה האלקי האור
לפי  לילה", "מידת ג"כ היא הרי המלכות,
המלכות, במידת בהעלם היא השכינה שעצמיות
- עולמים" כל מלכות "מלכותך בכתוב גם וכנרמז
בחינת  היא המלכות דמידת העלם, מלשון עולם

עצמו. ב"ה סוף אין אור לגבי "העלם"

äìéì úãî øéëæäì êéøöù àøîâá åæîø äæ ìòå
.'åë àììëàì øäåæá øàåáîù åîë åðééäã ,íåéá
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ז  סעיף בשבת הנר טלטול דיני רעט סימן

•
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`zax `zkld
úáù äúåàá [é הבדלה נר שעוה, לנר הדין והוא -

זו. בשבת דלקו שלא משומשים וכיו"ב
éìë úøåú [àé ככלי דינו מעולם, בו הדליקו שלא נר -

לאיסור  שעיקר 37שמלאכתו וידוע שניכר כלי כל וכן ,
העט, כגון בשבת, האסורה למלאכה הוא עשייתו

אם 38הפטיש  גם לאיסור שמלאכתו לכלי נחשב ,

האיסור. למלאכת בו השתמש לא מעולם
האסורה  למלאכה עומד שהוא בו ניכר שלא כלי ברם,
שמן, נר בה להדליק אותה שייחד הקערה כמו בשבת,
יחשב  לא מעות, בתוכו להניח אותו שייחד הארנק או
למלאכה  שמייחדו במה לאיסור שמלאכתו כלי

אסור  שימוש בו משישתמש אלא בשבת .39האסורה

zetqede mipeiv
ס"ג.34) לעיל ראה שבת, באותה בו הדליקו אם אבל
Ò"·עד"ז35) Á˘ ÔÓÈÒ· עליו כלי תורת שיש דבר כל :

שמלאכתו  כלי אפילו שיתבאר ע"ד בשבת לטלטלו מותר
תשמיש  בו להשתמש מיוחד הוא שהכלי דהיינו לאיסור
קורנוס  או עצים בו שמבקעים קורדום כגון בשבת האסור
שמלאכתו  כלי ואפילו בהם וכיוצא זהבים של או נפחים של
מסיח  שאדם דהיינו מיאוסו מחמת מוקצה שהוא לאיסור
במלאכה  בו מלהשתמש מיאוסו מחמת ממנו דעתו ומקצה
בו  הדליקו שלא חרס של ישן נר כגון היתר של אחרת

מוקצה  דין לו אין שבת אינו באותה אם ואפילו כך בשביל
מחמת  היתר של אחרת במלאכה בו להשתמש כלל ראוי
נפט  בו שהדליקו מתכת של אפילו נר כגון וסרחונו מיאוסו
מותר  אלא בטלטול להאסר מוקצה דין לו אין אעפ"כ
שמכלֿמקום  מפני לאיסור שמלאכתו כלי כשאר לטלטלו

כלים. בו לכסות הוא ראוי
ÎÒ"‚ועד"ז ÂÒ¯ ÔÓÈÒ· שמקפידים דם הקזת כוסות (לגבי

אינו  כזה מיאוס מחמת ומוקצה כלים): בהם לכסות שלא
כלים  בו לכסות ראוי כן אם אלא בשבת בטלטול מותר

בזה. וכיוצא
(36Á"Ò Á˘ ÔÓÈÒ עליו כלי תורת שאין דבר כל אבל :

ומעות  אבנים כגון בהמה מאכל ולא אדם מאכל ואינו
ראוי  שהוא דבר ואפילו ... וחול ועפר וקורות וקנים ועצים
אבנים  כגון בשבת המותר תשמיש איזה בו להשתמש
בהן  לכסות שראויות וצרורות אגוזים בהן לפצוע שראויין
אסור  עליהם כלי תורת שאין כיון בהם כיוצא וכל כלים
הדרכים  פי על אלא ומקומם גופם לצורך אפילו לטלטלם

גופו. מחמת מוקצה הנקרא וזהו שיתבארו
המתירים  שגם יו"ט לענין ס"ה תקיח בסימן עוד וראה
כלי. תורת בו כשאין התירו לא ביו"ט מיאוס מחמת מוקצה

בו 37) כשהדליקו חרס: נר לגבי שוע"ר מלשון משמע כן
לטלטלו  מותר מסריח ואינו הדליקו לא אם שגם היינו כבר,

בלבד. ומקומו גופו לצורך
לא  שמעולם נר שגם היינו ולקולא, לחומרא הוא זה וענין
(ואפשר  כלי תורת עליו חלה כבר מקום מכל - בו השתמש
לצורך  לטלטלו אין ומאידך ומקומו), גופו לצורך לטלטלו
ארנק  (משא"כ לאיסור שמלאכתו כלי שהוא כיון עצמו
שמלאכתו  ככלי שדינו ייתכן בו השתמש לא שאם וכיו"ב

אחרים). דברים שם להניח יכול שהרי להיתר,
בהם 38) יש אם לעיין שיש אלא גפרורים לגבי הדין והוא

או  בפמוטות לעיין יש וכן מיד, נאכלים שהרי כלי תורת
עד  זמן שיעבור ויתכן כלל בהם הדליקו שלא כסף חנוכית

עד). ועמ' לא, עמ' יהודה שלמי (עיין בהם שידליקו
שכיום 39) לומר ויש לב: בהערה ושם סי"ג, פ"כ שש"כ

מתוך  ניכר וא"כ מעות בתוכו להניח יעודו שכל בארנק,
הזמנה, צריך לא א"כ האסור, לדבר עומד שהוא הכלי
בו  השתמש לא אפי' לאיסור שמלאכתו לכלי ונחשב

צ"ע. ועדיין מעולם,
שלא  דבר שלפעמים כיון ולקולא, לחומרא הוא זה  ענין וגם
לטלטלו  ואין כלל כלי תורת עליו אין - שימושו בו ניכר
בו  לכסות שרוצה בד (כגון ומקומו גופו לצורך אפילו

וכיו"ב). מפה בתור השלחן
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שיש „ מקום לו שאין אלא המותר דבר לו יש אם ואפילו
דבר  ע"י לכרמלית להוציאו אסור רשות באותה צל בו
מחצלאות  שיפרסו ע"י תקנה לו לעשות אפשר אם המותר
המונח  מת וכן בכך אפשר אי אם אבל שיתבאר כמו לצל
רשות  באותה קר מקום לו ואין להסריח קרוב והוא בבית
המותר  דבר ע"י לכרמלית להוציאו מתירין יש שמה לפנותו
בבית  כבר הסריח אם אבל יסריח שלא המת בזיון משום
להם  יש אם הבית מבני ריחו לסלק כדי להוציאו ורוצה
אותו  מניחין אלא אותו מוציאין אין לשם לצאת אחר מקום
כבוד  שגדול להוציאו מותר לאו ואם הם ויוצאים במקומו
בין  יתבזה שלא כבודו משום להוציאו רוצה אם וכן הבריות
לשם  לצאת אחר מקום להם אין אם להוציאו מותר החיים
והיו  בספינה שהיה כגון אחר בבזיון מוטל הוא אם וכן
להביאו  מותר אליו קצת בזיון שזהו שם מתאספים הנכרים

בזה: כיוצא כל וכן המותר דבר ע"י לבית כרמלית דרך

אפילו ‰ אסור גמורה הרבים לרשות להוציאו אבל
אסורה  אינה המת שהוצאת להאומרים ואפילו בדליקה
שאינה  מלאכה שהיא מפני סופרים מדברי אלא התורה מן
משום  התירוהו ולא רע"ח בסי' שנתבאר כמו לגופה צריכה
צריך  היה אם דהיינו התורה מן ועיקרה הואיל הבריות כבוד

סופרים: מדברי עיקרה הכרמלית משא"כ לגופה

Â הוא שגנאי משום הרבים ברשות אסור נכרי ע"י ואפילו
אף  גמור חילול שבת עליו נתחלל הבריות שיאמרו למת
יודעין  הכל הכרמלית משא"כ נכרי ע"י החילול שנעשה

סופרים:שאינה מדברי ועיקרה מלאכות בכלל

Ê אבל בלבד במת אלא המותר דבר ע"י טלטול התירו לא
דבר  ע"י לטלטלם אסור בטלטול האסורים דברים שאר
אלא  האסור דבר לצורך מטלטל אינו אם אפילו המותר
לצורך  אחר דבר ע"י טלטול התירו שלא המותר דבר לצורך

מיטלטל  והאיסור בידיו ההיתר כשמטלטל אלא המותר דבר
עמו  מיטלטל וההיתר בידיו האיסור כשמטלטל אבל עמו

בלבד: במת אלא התירו לא

Á לא אבל כבודו משום אלא התירו לא במת ואפילו
אחר  דבר לצורך או בבתיהם שישארו כהנים לצורך
לצורך  נכרי ע"י לטלטלו מותר אבל מצוה דבר הוא אפילו
שבות  שכל המותר דבר ע"י שלא אפילו חתונה כגון מצוה
מקום  שבכל לומר צריך ואין מצוה במקום מותר דשבות
שמותר  כבודו משום המותר דבר ע"י לטלטלו שמותר

המותר: דבר ע"י שלא אפילו נכרי ע"י לטלטלו

Ë דהיינו הצד מן טלטול אבל גמור בטלטול זה וכל
אם  או כהנים לצורך אפילו מותר למטה ממטה להפכו
שלא  מפני עליו מונח שהמת לדבר או המת למקום צריך
דהיינו  האיסור לצורך כשמטלטל אלא הצד מן טלטול אסרו
לצורך  מטלטל אינו כאן אבל בטלטול האסור המת לצורך
אחרת  מטה לו אין ואם המותר אחר דבר לצורך אלא המת
אותו  להפיל לנערה אפשר שאי כיון זו במטה לטלטלו מותר
הצד  מן בטלטול לטלטלו יוכל לא שוב שהרי לארץ מעליה
כשאינו  כדרכה לטלטלה מותר לנערה אפשר שאי וכל
אבן  בשוכח ש"ט בסי' שנתבאר כמו האיסור לצורך מטלטל

החבית: פי על

È אלא בטלטול המותר דבר המת על להניח הצריכו לא
אצלו  בטילין שהן בתכריכים לבוש שהוא או ערום במת
שהיה  בבגדו לבוש שהוא מת אבל כמוהו בטלטול ואסורים
הוא  זה שבגד כלום עליו להניח צריך אין מחיים בו לבוש

בטל  שאינו בטלטול להפשיטו מותר שעתידים מפני אצלו
תכריכים: ולהלבישו מעליו

דֿי  סעיפים הצד מן טלטול ושאר בשבת מת דין שיא סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: העבודה תוכןתוכןתוכןתוכן בין השייכות - ברמשא רננה

דוקא  ללילה ד"רינה"

המלאכים  עבודת במהות הביאור אריכות [לאחרי

" בשם להקב "רינה הנקראת ההשתוקקות שהיא ה ",

המה  רחוקים כמה עד כשמכירים בלב המתעוררת

מבחינת  אלא אינה חיותם שכל לפי יתברך, ממנו

הזהר צדקתך " דברי לבאר ישוב - המלכות) (מידת "

ברמשא " :]"רננה

àéä äìéì úãî àéä àùîø ,àùîøá äððø åäæå
íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî ,'úé åúåëìî úðéçá

.'åë íìòä ïåùìî

חושך  ("רמשא"), לילה למידת שייכת רינה
את  המעורר הוא הוא העלם של המצב כי והעלם,
מדריגת  מצד וכן כנ"ל. להקב"ה הלב השתוקקות
מידת  שהיא למלאכים, המתגלה האלקי האור
לפי  לילה", "מידת ג"כ היא הרי המלכות,
המלכות, במידת בהעלם היא השכינה שעצמיות
- עולמים" כל מלכות "מלכותך בכתוב גם וכנרמז
בחינת  היא המלכות דמידת העלם, מלשון עולם

עצמו. ב"ה סוף אין אור לגבי "העלם"

äìéì úãî øéëæäì êéøöù àøîâá åæîø äæ ìòå
.'åë àììëàì øäåæá øàåáîù åîë åðééäã ,íåéá
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צריכים  שחרית של ק"ש שבברכות אמרו בגמ'
אור  "יוצר אומרים (ולכן לילה" "מידת גם להזכיר
בענין  בזהר מבואר ועד"ז חושך"), ובורא
של  התכללות שצ"ל בימינא", שמאלא "לאכללא
אור  - (חסד ושמאלא ימינא ההפכיות המידות שתי
המעלים  והצמצום הדין מידת - וגבורה ויום,

האור). על ומסתיר

óåñ ïéà øåà ìù íìòääå êùçä íéâéùîù é"òù
íé÷÷åúùî íä êëì ,åøúñ êùç úùé ,ä"á

.'úé åéìà íéôñëðå
החושך  הזכרת ידי שעל בזה, הפנימי והתוכן
משיג  דכשהאדם יום, במידת ניתוסף לילה) (מידת
ישת  והסתר, בהעלם הוא ב"ה סוף אין אור כיצד
מבני  ובסתר בחשך הוא שהקב"ה סתרו, חושך

יתברך. אליו השתוקקות מעורר זה הרי אדם,

øîåàù ,ùåøéô ,äìéìá êéúéåà éùôð ù"îëå
.êéúéåà êëì äúà éùôð éøä ä"á÷äì

תשוקה  מעוררת לילה" ש"מידת לדבר, ראי'
אויתיך  "נפשי נאמר שהרי יתברך, אליו וכיסופין
מתאווה  שהאדם הוא הפשוט דהפירוש בלילה",
מובן  אינו "ולכאורה בלילה, להקב"ה ומשתוקק
מובן, אינו גם אויתיך". דוקא בלילה למה הטעם
"נפשי  דהול"ל מיותרת, "נפשי" תיבת דלכאורה
"אויתיך" אבל לך), מתאוה (נפשי איותך"
ומהו  לך, מתאוה שאני פירושו יו"ד) (בתוספת

"נפשי". עוד אומרו

הוא, אויתיך" "נפשי דפירוש הענין, אך
"נפשי  הוא שהקב"ה ומשיג מבין האדם דכאשר
מתאוה  שאני פירוש אויתיך, לכך האמיתיים, וחיי

נפשו". לחיי המתאווה כאדם לך ותאב

äìéì úðéçáá øúñåî àåä äæä úåéçäù éðôî
úåéäì óñåëäå ä÷åùúä ìãâú êëìå íìòäå

.êéúéåà
בלילה", אויתיך "נפשי אומר זה ועל
דהיות  לילה", "מדת היא להקב"ה זו דהשתוקקות
והעלם  לילה בבחינת מוסתרת היא הזו שהחיות
לכן  לילה"), "מידת היא המלכות שמידת (כנ"ל
"מפני  דדוקא יתברך, אליו והכוסף התשוקה תגדל

ביותר". התשוקה תגבר והפירוד הריחוק עוצם

úåàúäì ä÷åùúå äáäà êééù àìù òãåðëå

äåàúîù øáãä åùôðì øñçù éîá àìà äåàú
.åéìà

דכשאדם  הריחוק, מצד דוקא בא התשוקה רגש
אליו. בכיסופים מתעורר הדבר לו שחסר מרגיש

פנימה  מלך בהיכל תמיד שעומד האדם וכמשל
תמיד  ורואה תמיד פניו ראות לקבל אליו ומקורב
תפארת  ועוצם יקר כלי וכל אוצרות מחמדי כל
יקר  לראות בלבו כ"כ התשוקה שאין גדולתו,
מהיכל  מאד שנתרחק לאחר אך גדולתו. תפארת
בשפלות  כו', צי' בארץ ואפילה חשך במקום המלך
תפארת  יקר על בזכרו אזי כו', מכל ריקן ורקות
נפלאה  בהשתוקקות נפשו תכלה המלך גדולת
תפארת  יקר ואת המלך פני ולראות לבא ביותר

גדולתו.

,äìòîì äèîî ,äððøá åéðôì åàåá ïéðò åäæå
úéîäáä ùôð éùåáìå óåâä ÷úøðî úàöì
úãîå àùîø úðéçáá äððø é"ò ,'úé åá ä÷áãì
ïéà øåà äá ùáåìîå øúñåîù äðéçá àéä ,äìéì

.øúñäå íìòä úðéçáá ä"á óåñ
"בואו  בו, שהתחיל הכתוב גם יובן מעתה
שהאדם  משמעו לפניו" ד"בואו ברננה", לפניו
העבודה  והיא הקב"ה, לפני ובא עצמו את מגבי'
מרגיש  דכשהאדם למעלה", מלמטה ד"העלאה

הקב" אל וכיסופין השתוקקות זה בליבו הרי ה,
לצאת  היינו הגוף", מנרתק "לצאת מביאו
על  ומסתירים המעלימים וחומריותו מגשמיותו
האלקית  הנפש את ומעכבים ומונעים האלקות
העבודה  ידי על לזה ומגיעים יתברך. בו מלדבקה
כנ"ל  לילה מידת ל"רמשא", השייכת ד"רננה",

בארוכה.

ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá ïéðò åäæå
.'åâå úáäàå

על  מתעוררת להקב"ה שהתשוקה הנ"ל, ע"פ
כל  חיות איך ההתבוננות (היינו לילה" "מידת ידי
 ֿ אין שאור ית' מלכותו ממידת רק היא העולמות
הטעם  גם יובן - זו) בחיות ונעלם מוסתר ב"ה סוף
גו'", ה' את "ואהבת אמירת לפני שמע, שבקריאת
לעולם  מלכותו כבוד שם "ברוך לומר מקדימים
אחד, ה' גו' ישראל "שמע נאמר (שבתורה ועד"
כו'" שם "ברוך לומר תיקנו ובתפילה גו'", ואהבת

ל"ואהבת"). "שמע" בין
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äøàä íù êùîðå êåøáù êéà ïéáé åááìù åðééäã
,åúåëìî ãåáë úåéäì ä"á óåñ ïéà øåàî
õ÷ ïéà ãò äèîì ,ãòå íìåòì àéä àéää äøàäå

.'åë
תיאור  הוא כו'" שם ד"ברוך הענין, אך
מלכותו  מידת ידי על העולמות לכל החיות השפעת
(כפי  "המשכה" לשון הוא ד"ברוך" יתברך,
"הארה  הוא ו"שם" בהמאמר), להלן גם שיבואר
מהות  לידע אפשר שאי האדם שם ע"ד בעלמא",
כבוד  שם "ברוך ופירוש משמו, וכשרונותיו האדם
ב"ה  סוף אין מאור והארה שם שרק הוא, מלכותו"
"כבוד  המלכות, במידת מתלבש להיות נמשך
א"ס  שאור בארוכה לעיל שנתבאר (וכמו מלכותו"
העולמות  אל שייך מלהיות ומנושא רם בעצמו ב"ה
- ועד" "לעולם היא זו והארה ושם והברואים);
מקור  היא זו שהארה עולם, מלשון (גם) "לעולם"
סוף, אין עד היינו ו"ועד" העולם, של החיים
מקור  היא המלכות דמידת זו שהארה כלומר,

קץ. אין עד כולם, העולמות כל של החיות

ïéà øåà àåä ,ä"éåä úà äáäàì àåáé æ"éòù
.ùîî ä"á óåñ

ìë úåéçù ,äæ ïéðò âéùî íãàäù éãé ìòå
óåñ ïéà øåàî äøàäå íù àìà äðéà úåîìåòä
÷÷åúùéù ,"'éåä úà úáäàå"ì àåáé ,ä"á
.(ùîî "'éåä") ùîî ä"á óåñ ïéà øåàá ÷áãäì

,'åâå êùôð ìëáå êááì ìëá êéäìà úåéäì
.àçåøá àçåø à÷áãàì

הוא, אלקיך" הוי' את "ואהבת ופירוש
נעשה  "הוי'" אזי בהקב"ה מתדבק דכשהאדם
שאור  היינו שלך, אלקה נעשה הוי' ששם "אלקיך",
פירוש  פשוטו, לפי כלומר: וחיותך, כוחך נעשה ה'
אבל  עלינו, ושולט מושל שהקב"ה הוא "אלקיך"
"אלקינו" (או "אלקיך" התואר הענין, עומק ע"פ
בין  והשייכות הקשר את לתאר בא בזה) וכיוצא
האדם  עם מתאחד האלקי שהאור ונבראים, הקב"ה
אלקות. אלא אינם וחיותו כוחו שכל שמרגיש עד

ובכל  לבבך בכל אלקיך ה' את "ואהבת וזהו
"בכל  האדם, חלקי בכל חודר ה' שאור נפשך",
ולבבו  נפשו חלקי שכל נפשך", ובכל לבבך
בזהר  נקראת זו שדביקות יתברך, בו דבוקים
ברוחו  דבוק האדם שרוח ברוחא", רוחא "לאדבקא

הקב"ה. של
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dxe` ixry

התהוות Â‰ÊÂ(מט) דבחי' בע"ח מ"ש הטעם ג"כ
שהוא  הכללי מקיף מבחי' נמשך הכלים
ע"י  שלא המאיר שהוא מפני הקו. שלפני סובב בחי'
דוקא  ממנו להיות הוא. יכול כל ע"כ כנ"ל. עו"ע בחי'
בבחי' האור לעשות שהוא הכלים הגבלת צמצום בחי'
עצמותו. טבע הפך בפ"ע. נפרד במציאות ודבר יש
של  היש התהוות בחי' שזהו ונבראו. צוה בענין וכנ"ל
ממילא  ציווי בבחי' סובב מבחי' נמשך שהוא הנברא.
(אך  וד"ל כנ"ל עו"ע השפעת בחי' ע"י שלא דוקא.
הפך  לעשות בכלי כח להיות יוכל איך מובן. אינו עדיין
משום  הוא הענין אבל כנ"ל. עצמו מצד האור טבע
הוא  הרי הקו. שלפני מקיף מבחי' הכלים דשרש
הקו  מבחי' שהוא האור. שרש מבחי' מעלה למעלה
בחי' על להתגבר ותגבורת. כח בכלי יש ע"כ בלבד.
למטה  להביאו אלא למעלה. יוכלל שלא האור טבע

הוא  הכלים לבחי' הכח וזה כו'. ודבר יש בבחי' להיות
הגובר  שהוא המקיף בבחי' למעלה שרשם מצד נמשך
שהמקיפים  בע"ח שא' והיינו כו'. דקו פנימית בחי' על
נעשה  דוקא בפנימי המקיף הכאת וע"י בא"פ מכה
אור  התגברות ענין שהוא כו'. למטה הכלים בחי'
יש  בבחי' ונתפס נמשך א"פ להיות זו בהכאה המקיף
אבל  כנ"ל האור המגבילים הכלים בחי' שזהו ודבר
המקיף  אור מבחי' רק בפנימיים המקיף אור הכאת בלא
דוקא  אלא יש בבחי' להיות נתפס אור כל היה לא לבדו
הכאת  מבחי' והיינו דוקא. בפנימי המקיף אור מהכאת
הוא  כי וזהו כו'. ממלא בחי' שהוא בקו דסובב. האור
השתלשלות  בבחי' היא שהבריאה מאחר כו'. צוה
צריך  יש בבחי' שיהיה כדי א"כ הקו מבחי' דעו"ע
הפנימיים  על ומאיר המכה מקיף מבחי' נמשך להיות

וד"ל: כו' דוקא
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צריכים  שחרית של ק"ש שבברכות אמרו בגמ'
אור  "יוצר אומרים (ולכן לילה" "מידת גם להזכיר
בענין  בזהר מבואר ועד"ז חושך"), ובורא
של  התכללות שצ"ל בימינא", שמאלא "לאכללא
אור  - (חסד ושמאלא ימינא ההפכיות המידות שתי
המעלים  והצמצום הדין מידת - וגבורה ויום,

האור). על ומסתיר

óåñ ïéà øåà ìù íìòääå êùçä íéâéùîù é"òù
íé÷÷åúùî íä êëì ,åøúñ êùç úùé ,ä"á

.'úé åéìà íéôñëðå
החושך  הזכרת ידי שעל בזה, הפנימי והתוכן
משיג  דכשהאדם יום, במידת ניתוסף לילה) (מידת
ישת  והסתר, בהעלם הוא ב"ה סוף אין אור כיצד
מבני  ובסתר בחשך הוא שהקב"ה סתרו, חושך

יתברך. אליו השתוקקות מעורר זה הרי אדם,

øîåàù ,ùåøéô ,äìéìá êéúéåà éùôð ù"îëå
.êéúéåà êëì äúà éùôð éøä ä"á÷äì

תשוקה  מעוררת לילה" ש"מידת לדבר, ראי'
אויתיך  "נפשי נאמר שהרי יתברך, אליו וכיסופין
מתאווה  שהאדם הוא הפשוט דהפירוש בלילה",
מובן  אינו "ולכאורה בלילה, להקב"ה ומשתוקק
מובן, אינו גם אויתיך". דוקא בלילה למה הטעם
"נפשי  דהול"ל מיותרת, "נפשי" תיבת דלכאורה
"אויתיך" אבל לך), מתאוה (נפשי איותך"
ומהו  לך, מתאוה שאני פירושו יו"ד) (בתוספת

"נפשי". עוד אומרו

הוא, אויתיך" "נפשי דפירוש הענין, אך
"נפשי  הוא שהקב"ה ומשיג מבין האדם דכאשר
מתאוה  שאני פירוש אויתיך, לכך האמיתיים, וחיי

נפשו". לחיי המתאווה כאדם לך ותאב

äìéì úðéçáá øúñåî àåä äæä úåéçäù éðôî
úåéäì óñåëäå ä÷åùúä ìãâú êëìå íìòäå

.êéúéåà
בלילה", אויתיך "נפשי אומר זה ועל
דהיות  לילה", "מדת היא להקב"ה זו דהשתוקקות
והעלם  לילה בבחינת מוסתרת היא הזו שהחיות
לכן  לילה"), "מידת היא המלכות שמידת (כנ"ל
"מפני  דדוקא יתברך, אליו והכוסף התשוקה תגדל

ביותר". התשוקה תגבר והפירוד הריחוק עוצם

úåàúäì ä÷åùúå äáäà êééù àìù òãåðëå

äåàúîù øáãä åùôðì øñçù éîá àìà äåàú
.åéìà

דכשאדם  הריחוק, מצד דוקא בא התשוקה רגש
אליו. בכיסופים מתעורר הדבר לו שחסר מרגיש

פנימה  מלך בהיכל תמיד שעומד האדם וכמשל
תמיד  ורואה תמיד פניו ראות לקבל אליו ומקורב
תפארת  ועוצם יקר כלי וכל אוצרות מחמדי כל
יקר  לראות בלבו כ"כ התשוקה שאין גדולתו,
מהיכל  מאד שנתרחק לאחר אך גדולתו. תפארת
בשפלות  כו', צי' בארץ ואפילה חשך במקום המלך
תפארת  יקר על בזכרו אזי כו', מכל ריקן ורקות
נפלאה  בהשתוקקות נפשו תכלה המלך גדולת
תפארת  יקר ואת המלך פני ולראות לבא ביותר

גדולתו.

,äìòîì äèîî ,äððøá åéðôì åàåá ïéðò åäæå
úéîäáä ùôð éùåáìå óåâä ÷úøðî úàöì
úãîå àùîø úðéçáá äððø é"ò ,'úé åá ä÷áãì
ïéà øåà äá ùáåìîå øúñåîù äðéçá àéä ,äìéì

.øúñäå íìòä úðéçáá ä"á óåñ
"בואו  בו, שהתחיל הכתוב גם יובן מעתה
שהאדם  משמעו לפניו" ד"בואו ברננה", לפניו
העבודה  והיא הקב"ה, לפני ובא עצמו את מגבי'
מרגיש  דכשהאדם למעלה", מלמטה ד"העלאה

הקב" אל וכיסופין השתוקקות זה בליבו הרי ה,
לצאת  היינו הגוף", מנרתק "לצאת מביאו
על  ומסתירים המעלימים וחומריותו מגשמיותו
האלקית  הנפש את ומעכבים ומונעים האלקות
העבודה  ידי על לזה ומגיעים יתברך. בו מלדבקה
כנ"ל  לילה מידת ל"רמשא", השייכת ד"רננה",

בארוכה.

ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá ïéðò åäæå
.'åâå úáäàå

על  מתעוררת להקב"ה שהתשוקה הנ"ל, ע"פ
כל  חיות איך ההתבוננות (היינו לילה" "מידת ידי
 ֿ אין שאור ית' מלכותו ממידת רק היא העולמות
הטעם  גם יובן - זו) בחיות ונעלם מוסתר ב"ה סוף
גו'", ה' את "ואהבת אמירת לפני שמע, שבקריאת
לעולם  מלכותו כבוד שם "ברוך לומר מקדימים
אחד, ה' גו' ישראל "שמע נאמר (שבתורה ועד"
כו'" שם "ברוך לומר תיקנו ובתפילה גו'", ואהבת

ל"ואהבת"). "שמע" בין
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äøàä íù êùîðå êåøáù êéà ïéáé åááìù åðééäã
,åúåëìî ãåáë úåéäì ä"á óåñ ïéà øåàî
õ÷ ïéà ãò äèîì ,ãòå íìåòì àéä àéää äøàäå

.'åë
תיאור  הוא כו'" שם ד"ברוך הענין, אך
מלכותו  מידת ידי על העולמות לכל החיות השפעת
(כפי  "המשכה" לשון הוא ד"ברוך" יתברך,
"הארה  הוא ו"שם" בהמאמר), להלן גם שיבואר
מהות  לידע אפשר שאי האדם שם ע"ד בעלמא",
כבוד  שם "ברוך ופירוש משמו, וכשרונותיו האדם
ב"ה  סוף אין מאור והארה שם שרק הוא, מלכותו"
"כבוד  המלכות, במידת מתלבש להיות נמשך
א"ס  שאור בארוכה לעיל שנתבאר (וכמו מלכותו"
העולמות  אל שייך מלהיות ומנושא רם בעצמו ב"ה
- ועד" "לעולם היא זו והארה ושם והברואים);
מקור  היא זו שהארה עולם, מלשון (גם) "לעולם"
סוף, אין עד היינו ו"ועד" העולם, של החיים
מקור  היא המלכות דמידת זו שהארה כלומר,

קץ. אין עד כולם, העולמות כל של החיות

ïéà øåà àåä ,ä"éåä úà äáäàì àåáé æ"éòù
.ùîî ä"á óåñ

ìë úåéçù ,äæ ïéðò âéùî íãàäù éãé ìòå
óåñ ïéà øåàî äøàäå íù àìà äðéà úåîìåòä
÷÷åúùéù ,"'éåä úà úáäàå"ì àåáé ,ä"á
.(ùîî "'éåä") ùîî ä"á óåñ ïéà øåàá ÷áãäì

,'åâå êùôð ìëáå êááì ìëá êéäìà úåéäì
.àçåøá àçåø à÷áãàì

הוא, אלקיך" הוי' את "ואהבת ופירוש
נעשה  "הוי'" אזי בהקב"ה מתדבק דכשהאדם
שאור  היינו שלך, אלקה נעשה הוי' ששם "אלקיך",
פירוש  פשוטו, לפי כלומר: וחיותך, כוחך נעשה ה'
אבל  עלינו, ושולט מושל שהקב"ה הוא "אלקיך"
"אלקינו" (או "אלקיך" התואר הענין, עומק ע"פ
בין  והשייכות הקשר את לתאר בא בזה) וכיוצא
האדם  עם מתאחד האלקי שהאור ונבראים, הקב"ה
אלקות. אלא אינם וחיותו כוחו שכל שמרגיש עד

ובכל  לבבך בכל אלקיך ה' את "ואהבת וזהו
"בכל  האדם, חלקי בכל חודר ה' שאור נפשך",
ולבבו  נפשו חלקי שכל נפשך", ובכל לבבך
בזהר  נקראת זו שדביקות יתברך, בו דבוקים
ברוחו  דבוק האדם שרוח ברוחא", רוחא "לאדבקא

הקב"ה. של
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התהוות Â‰ÊÂ(מט) דבחי' בע"ח מ"ש הטעם ג"כ
שהוא  הכללי מקיף מבחי' נמשך הכלים
ע"י  שלא המאיר שהוא מפני הקו. שלפני סובב בחי'
דוקא  ממנו להיות הוא. יכול כל ע"כ כנ"ל. עו"ע בחי'
בבחי' האור לעשות שהוא הכלים הגבלת צמצום בחי'
עצמותו. טבע הפך בפ"ע. נפרד במציאות ודבר יש
של  היש התהוות בחי' שזהו ונבראו. צוה בענין וכנ"ל
ממילא  ציווי בבחי' סובב מבחי' נמשך שהוא הנברא.
(אך  וד"ל כנ"ל עו"ע השפעת בחי' ע"י שלא דוקא.
הפך  לעשות בכלי כח להיות יוכל איך מובן. אינו עדיין
משום  הוא הענין אבל כנ"ל. עצמו מצד האור טבע
הוא  הרי הקו. שלפני מקיף מבחי' הכלים דשרש
הקו  מבחי' שהוא האור. שרש מבחי' מעלה למעלה
בחי' על להתגבר ותגבורת. כח בכלי יש ע"כ בלבד.
למטה  להביאו אלא למעלה. יוכלל שלא האור טבע

הוא  הכלים לבחי' הכח וזה כו'. ודבר יש בבחי' להיות
הגובר  שהוא המקיף בבחי' למעלה שרשם מצד נמשך
שהמקיפים  בע"ח שא' והיינו כו'. דקו פנימית בחי' על
נעשה  דוקא בפנימי המקיף הכאת וע"י בא"פ מכה
אור  התגברות ענין שהוא כו'. למטה הכלים בחי'
יש  בבחי' ונתפס נמשך א"פ להיות זו בהכאה המקיף
אבל  כנ"ל האור המגבילים הכלים בחי' שזהו ודבר
המקיף  אור מבחי' רק בפנימיים המקיף אור הכאת בלא
דוקא  אלא יש בבחי' להיות נתפס אור כל היה לא לבדו
הכאת  מבחי' והיינו דוקא. בפנימי המקיף אור מהכאת
הוא  כי וזהו כו'. ממלא בחי' שהוא בקו דסובב. האור
השתלשלות  בבחי' היא שהבריאה מאחר כו'. צוה
צריך  יש בבחי' שיהיה כדי א"כ הקו מבחי' דעו"ע
הפנימיים  על ומאיר המכה מקיף מבחי' נמשך להיות

וד"ל: כו' דוקא

mixetd xry

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



c"agקעו i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â ביטול ע"י שהוא לקויו דוקא זהו זו המשכה
ביטול  ע"י כ"א זו המשכה נמשך להיות שא"א
שהלבנה  רואים שאנו וכמו חדשה, המשכה שהוא לפי
בחי' ע"י כ"א השמש מן חדש אור לקבל לה א"א
מעט  נתגדלת יום ט"ו עד שמתחלה וכל, מכל ביטול
להשמש  להתקרב הלבנה כשצריכה ואח"כ מעט,
נראה  ואינו אח"כ שנתכסה עד מעט מעט מתמעטת
חדא, כנקודה גרמא אזעירת אני שחורה וכמ"ש כלל,
וע"כ  כו', השמש מאיר שאינו השמש ששזפתני לפי
זה  ע"י ואח"כ להתבטל, צריכה זו המשכה לקבל כדי
שמשא  יחוד ונעשה ממש, חדש אור לקבל יכולה
מב' מלמעלה המשכה נמשך היחוד [וע"י] וסיהרא,
זהו  בסיהרא שמשא יחוד להיות שיוכל וכדי הבחי',
הוא  שמש הנה כי משניהם, שלמעלה המשכה ע"י
במציאות  ביטול יחו"ע בחי' שהוא הוי' שמש בחי'
בחי' שהוא ולבנה בשמש, השמש זיו כביטול ממש
שיהי' וכדי כו', הנפרדים לעולמות מקור נעשה מל'
ע"י  זהו בסיהרא שימשא יחוד ויהי' בחי' ב' התחברות
זה  וע"י לעיל, וכמ"ש משניהם שלמעלה המשכה
כלל, מקודם הי' שלא חדשה המשכה שיהי' נמשך

ה  ענין כמו וזהו ממש חדשה המשכה שהיא זיווגים
הולדה  בחי' נמשך זיווג שע"י גשמי זיווג למשל
שאף  המאכל כמו ואינו חדשה המשכה שהוא
המאכל  לא שאם הגוף את מחדש הוא ג"כ שהמאכל
עם  הנפש נתחבר המאכל וע"י מהגוף נפרד הנפש הי'
לחדש  רק לגמרי חדשה המשכה זה אין מ"מ הגוף
המשכה  הוא זיווג שע"י הולדה אבל הישנות, את
לפי  כקרי"ס, לזווגם קשה ענין וזהו ממש, חדשה
שהוא  בסיהרא שמשא יחוד בחי' הוא הזיווגים שענין
קרי"ס  ענין כמו ממש שהוא כו' דיעות ב' התחברות
דוקא, ביטול בחי' ע"י כ"א א"א היחוד להיות אך כו',
ירקב  לא אם שהתבואה למשל רואים שאנו וכמו
הצמיחה  בחי' שיהי' וכדי כלל יצמיח לא אזי מקודם
ועי"ז  אין בחי' שנעשה עד מקודם להרקיב צריכה
חדשה  המשכה שתקבל כדי וכך כו', להצמיח יכולה
ללבנה  מונים ישראל וזהו כו', ביטול בחי' ע"י זהו
חדש  אור מקבלת שהלבנה שכמו והיינו דוקא
כך  שלה ביטול בחי' ע"י כו' פנימי' המשכה מהשמש
חותם  בחי' מאא"ס פנימי' המשכה מקבלים ישראל

כו'. לקויו ה' טוב בולט,
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

¯Ó‡ÈÂ'אבני לוחות שני לך פסל משה אל ה'
מ"ו  ר"פ תשא במד"ר וארז"ל וגו', כראשונים
לתושי' כפליים כי חכמה תעלומות לך ויגד הה"ד
בלוחות  תצטער אל הקב"ה לו אמר י"א) (איוב
בלבד, הדברות עשרת אלא היו שלא הראשונות
מדרש  הלכות בהם שיהי' לך נותן אני השניים ובלוחות
המבואר  נגד זהו הלא צ"ל ולכאו' עכ"ל. כו' ואגדות
עליונה  במעלה היו הראשונות דהלוחות רז"ל בדברי
הי' דוקא שמהם א' דנ"ד דעירובין פ"ה כמשארז"ל
היו  ושלא התורה את ישראל ישכחו שלא נמשך
ס"פ  מהאריז"ל ובלק"ת ולשון. אומה בהם שולטות
השגת  נתמעטה בעגל ישראל שחטאו אחר כי פי' תשא
זעירא  א' וז"ס מאלף א' חלק אלא נשאר ולא משה
וז"ש  במתנה אליו ונותנים חוזרי' ובשבת דויקרא,

רד, לך ע"פ רז"ל רמזו וע"ז חלקו, במתנת משה ישמח
ישראל, בשביל אלא גדולה לך נתתי כלום מגדולתך רד
שש  כמ"ש שלו הרגל בבחי' ישראל שהיו לפי והיינו
בהם  ומ"מ בקרבו, אנכי אשר העם רגלי אלף מאות
וכמעלת  ראש, ובחי' מקיף בחי' למשה נמשך הי' וע"י
ע"י  אדם בכל וכן אותה, ונושאת הראש שמעמדת הרגל
ולבו  מוחו נעשי' עי"ז המעשה בבחי' מעשיו שמתקן
לוחות  מעלת מובן ונמצא ככה. פעמי' אלף זכים
אורות  האלף שהרי העגל, חטא שקודם הראשונות
לוחות  כשניתן אח"כ נתמלאו לא למשה שנחסרו
מאחר  וגם במתנה, לו נותנים לבד בשבת שרק השניים,
בערך  אינם ודאי משה ידי מעשה הם השניות שהלוחות
שהמכתב  הגם אלקי', מעשה שהיו הראשוני' הלוחות

לך. פסל נא' מ"מ הוא אלקי' מכתב ג"כ בשניים
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

åæ äãå÷ðã,החכמה בחינת  - הצמצום  לאחר שהתגלתה 
äá ùéעברה היא כלומר, -'àä íåöîö ,íéîåöîö 'á

ìéöàäå åéúåøåà ìë íöîö àåä êåøá óåñ ïéà øåàù àåä
äøòùä úðéçá àéäå) 'åë øåàáù äðåúçú äðéçáî ÷ø

áåúëù äî åäæù ,(ì"ðä26úéùò äîëçá íìåëולכאורה
וכדומה, השכלת בחכמה כולם כתוב להיות צריך היה

היא הכוונה äîëçאלא íâ éëהעליונה הספירה שהיא  -
ìåáâ ìòá éúìáä êøáúé åìöà äéùò úðéçá àéä

úéìëúå27åðééäã)ממש הבורא עצמות כלפי  רק לא –
אלא  ערוך, באין  úðéçáהיא àéä åéæäå øåàä éáâì íâù

äðåúçú øúåéä äðéçáî äìöàðù éôì ,(äéùò שבאין
הגנוזות הספירות שזה êøãסוף, ìò äéùò úàø÷ðù

'åë ìùîהנמוך הכח שהוא האדם של המעשה כח כמו 
ìéòìביותר  øëæðë óåñ ïéàáù úåëìî úðéçá àéäå)

הקודם ).בפרק
'áä íåöîöåלזה נוסף החכמה, בחינת בהמשכת שישנו 

ידי על להיווצר יכול הגנוזות, ספירות עשר של שהגילוי
נוסף לעיל, כנזכר קץ, אין הספירות והתעלמות סילוק 
לבדה, החכמה  בחינת שתאצל כדי  צמצום עוד יש לזה

÷øåùוהסיבה, ìëä úåæåðâä úåøéôñ øùòäáù àåä
äúéä äîëçä úðéçá éøä ïë íàå ,úåãçàúä úðéçáá
äåáâ äâéøãîá íöòá äúéäù úåøéôñä øàù íò äìåìë
äá äéäå úøëéð úåàéöî úðéçáá àì åðééäã ,úéìòðå

ãçé úåøéôñä ìëã úåôøèöäáù äìòðä øåàä éåìéâ-
לאור  אלא קץ, אין הספירות של לאור כאן  הכוונה אין
יחד הגנוזות הספירות עשר של המצאותן  בעצם שישנו

äáéúäá ùáåìîä ìëùä øåà ìùî êøã ìò åîë)שהוא
פנימי אור של äðåéìòäבחינה  äðååëä éåìéâ ïéðò àåäå

äìöàð äîëçä ìéöàä øùàëå ,('åë úåøéôñ øùòáù
.'åë äãáì äîëçä 'éôñמהתיבה הנפרדת אות כמשל

נוסף. צמצום זהו כן אם כולה ,
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כד.26). קד, ט.27).תהילים פרק והאמונה היחוד שער תניא, ראה
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"txz'd mixn`nd xtq

יּסדּתÊ·e‰ב) ויֹונקים עֹוללים "מּפי ּׁשּכתּוב מה יּובן »∆ְְְְִִִִִֶַַָָָ
והּנה  ּומתנּקם". אֹויב להׁשּבית כּו' ְְְְִִִֵֵֵַַֹעז
צריכים  מתנּקם, עם ׁשּכן ּומּכל אֹויב, עם ללחם ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹלכאֹורה
וטכסיסי  עניני ּבטיב והּיֹודעים מרּבה, ּוגבּורה ּכח ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֻּבעלי
ׂשֹונא  הּוא והּנֹוקם הּגלּוי, ׂשֹונא הּוא ּדהאֹויב ְְְִֵֵֵֵַַָָָָמלחמה,
הּלֹוחם  הּוא ּדהאֹויב זאת עֹוד כּו', עלילֹות ועֹולל ְְְֲִִֵֵֵַָָֹנסּתר
הּוא  והּנֹוקם זה, מּול זה העֹומדים מחנֹות ּכׁשני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּבגלּוי

ּבמ  ּדלאיזה רק והינּו חברֹו, מּכמֹו חזק יֹותר ׁשהּוא י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
מאּתֹו מתנּקם והּוא מחברֹו, חזק יֹותר הּוא ׁשּתהיה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָסּבה
סדר  ּבזה יׁש הרי מלחמה עניני ּדהּנה לּצלן, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָרחמנא
הּנקמה  ּבענין ּכן ּׁשאין מה ידּועים, מגּבלים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוחּקים
את  להׁשּבית ּבכדי והּנה לגמרי, החק מּגדר יֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשהּוא

סּבה  לאיזה אׁשר הּמתנּקם את ׁשּכן ּומּכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהאֹויב,
ּכח  ּבעלי צריכים היּו הלא להתנּקם, יכֹול הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּתהיה
ּכן  ואם מלחמה, ּבקׁשרי לעמד ׁשּיּוכלּו ּגבּורה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹּובעלי
יכֹולים  ּדוקא זה ידי ּדעל כּו', ויֹונקים עֹוללים מּפי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָמהּו
עֹולל  אי ּפלא הּוא ּדלכאֹורה ּומתנּקם, אֹויב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָלהׁשּבית
אֹויב  להׁשּבית יכֹולים הר ּבכחם הּמה הן ּדוקא ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹויֹונק
ּבחיל  "לא ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין א מתנּקם. ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹואפּלּו
ּגּלּוי  ׁשהּוא צבאֹות", הוי' אמר ּברּוחי אם ּכי ּבכח ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹולא
"מּפי  וזהּו מּיׂשראל. ואחד אחד ּבכל ׁשּיׁש הוי' ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשם
ּבית  ׁשל הּתינֹוקֹות הבל ׁשהּוא ּדוקא, ויֹונקים" ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָעֹוללים

עז  ואין עז", "יּסדּת ׁשּמׁשּבית 2רּבן, וזהּו ּתֹורה, אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּבּקׁש המן ּבימי אבל הּמתנּקם. את ואפּלּו האֹויב ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â ביטול ע"י שהוא לקויו דוקא זהו זו המשכה
ביטול  ע"י כ"א זו המשכה נמשך להיות שא"א
שהלבנה  רואים שאנו וכמו חדשה, המשכה שהוא לפי
בחי' ע"י כ"א השמש מן חדש אור לקבל לה א"א
מעט  נתגדלת יום ט"ו עד שמתחלה וכל, מכל ביטול
להשמש  להתקרב הלבנה כשצריכה ואח"כ מעט,
נראה  ואינו אח"כ שנתכסה עד מעט מעט מתמעטת
חדא, כנקודה גרמא אזעירת אני שחורה וכמ"ש כלל,
וע"כ  כו', השמש מאיר שאינו השמש ששזפתני לפי
זה  ע"י ואח"כ להתבטל, צריכה זו המשכה לקבל כדי
שמשא  יחוד ונעשה ממש, חדש אור לקבל יכולה
מב' מלמעלה המשכה נמשך היחוד [וע"י] וסיהרא,
זהו  בסיהרא שמשא יחוד להיות שיוכל וכדי הבחי',
הוא  שמש הנה כי משניהם, שלמעלה המשכה ע"י
במציאות  ביטול יחו"ע בחי' שהוא הוי' שמש בחי'
בחי' שהוא ולבנה בשמש, השמש זיו כביטול ממש
שיהי' וכדי כו', הנפרדים לעולמות מקור נעשה מל'
ע"י  זהו בסיהרא שימשא יחוד ויהי' בחי' ב' התחברות
זה  וע"י לעיל, וכמ"ש משניהם שלמעלה המשכה
כלל, מקודם הי' שלא חדשה המשכה שיהי' נמשך

ה  ענין כמו וזהו ממש חדשה המשכה שהיא זיווגים
הולדה  בחי' נמשך זיווג שע"י גשמי זיווג למשל
שאף  המאכל כמו ואינו חדשה המשכה שהוא
המאכל  לא שאם הגוף את מחדש הוא ג"כ שהמאכל
עם  הנפש נתחבר המאכל וע"י מהגוף נפרד הנפש הי'
לחדש  רק לגמרי חדשה המשכה זה אין מ"מ הגוף
המשכה  הוא זיווג שע"י הולדה אבל הישנות, את
לפי  כקרי"ס, לזווגם קשה ענין וזהו ממש, חדשה
שהוא  בסיהרא שמשא יחוד בחי' הוא הזיווגים שענין
קרי"ס  ענין כמו ממש שהוא כו' דיעות ב' התחברות
דוקא, ביטול בחי' ע"י כ"א א"א היחוד להיות אך כו',
ירקב  לא אם שהתבואה למשל רואים שאנו וכמו
הצמיחה  בחי' שיהי' וכדי כלל יצמיח לא אזי מקודם
ועי"ז  אין בחי' שנעשה עד מקודם להרקיב צריכה
חדשה  המשכה שתקבל כדי וכך כו', להצמיח יכולה
ללבנה  מונים ישראל וזהו כו', ביטול בחי' ע"י זהו
חדש  אור מקבלת שהלבנה שכמו והיינו דוקא
כך  שלה ביטול בחי' ע"י כו' פנימי' המשכה מהשמש
חותם  בחי' מאא"ס פנימי' המשכה מקבלים ישראל

כו'. לקויו ה' טוב בולט,

'd ik e`x
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

¯Ó‡ÈÂ'אבני לוחות שני לך פסל משה אל ה'
מ"ו  ר"פ תשא במד"ר וארז"ל וגו', כראשונים
לתושי' כפליים כי חכמה תעלומות לך ויגד הה"ד
בלוחות  תצטער אל הקב"ה לו אמר י"א) (איוב
בלבד, הדברות עשרת אלא היו שלא הראשונות
מדרש  הלכות בהם שיהי' לך נותן אני השניים ובלוחות
המבואר  נגד זהו הלא צ"ל ולכאו' עכ"ל. כו' ואגדות
עליונה  במעלה היו הראשונות דהלוחות רז"ל בדברי
הי' דוקא שמהם א' דנ"ד דעירובין פ"ה כמשארז"ל
היו  ושלא התורה את ישראל ישכחו שלא נמשך
ס"פ  מהאריז"ל ובלק"ת ולשון. אומה בהם שולטות
השגת  נתמעטה בעגל ישראל שחטאו אחר כי פי' תשא
זעירא  א' וז"ס מאלף א' חלק אלא נשאר ולא משה
וז"ש  במתנה אליו ונותנים חוזרי' ובשבת דויקרא,

רד, לך ע"פ רז"ל רמזו וע"ז חלקו, במתנת משה ישמח
ישראל, בשביל אלא גדולה לך נתתי כלום מגדולתך רד
שש  כמ"ש שלו הרגל בבחי' ישראל שהיו לפי והיינו
בהם  ומ"מ בקרבו, אנכי אשר העם רגלי אלף מאות
וכמעלת  ראש, ובחי' מקיף בחי' למשה נמשך הי' וע"י
ע"י  אדם בכל וכן אותה, ונושאת הראש שמעמדת הרגל
ולבו  מוחו נעשי' עי"ז המעשה בבחי' מעשיו שמתקן
לוחות  מעלת מובן ונמצא ככה. פעמי' אלף זכים
אורות  האלף שהרי העגל, חטא שקודם הראשונות
לוחות  כשניתן אח"כ נתמלאו לא למשה שנחסרו
מאחר  וגם במתנה, לו נותנים לבד בשבת שרק השניים,
בערך  אינם ודאי משה ידי מעשה הם השניות שהלוחות
שהמכתב  הגם אלקי', מעשה שהיו הראשוני' הלוחות

לך. פסל נא' מ"מ הוא אלקי' מכתב ג"כ בשניים

jl lqt 'eb xn`ie
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

åæ äãå÷ðã,החכמה בחינת  - הצמצום  לאחר שהתגלתה 
äá ùéעברה היא כלומר, -'àä íåöîö ,íéîåöîö 'á

ìéöàäå åéúåøåà ìë íöîö àåä êåøá óåñ ïéà øåàù àåä
äøòùä úðéçá àéäå) 'åë øåàáù äðåúçú äðéçáî ÷ø

áåúëù äî åäæù ,(ì"ðä26úéùò äîëçá íìåëולכאורה
וכדומה, השכלת בחכמה כולם כתוב להיות צריך היה

היא הכוונה äîëçאלא íâ éëהעליונה הספירה שהיא  -
ìåáâ ìòá éúìáä êøáúé åìöà äéùò úðéçá àéä

úéìëúå27åðééäã)ממש הבורא עצמות כלפי  רק לא –
אלא  ערוך, באין  úðéçáהיא àéä åéæäå øåàä éáâì íâù

äðåúçú øúåéä äðéçáî äìöàðù éôì ,(äéùò שבאין
הגנוזות הספירות שזה êøãסוף, ìò äéùò úàø÷ðù

'åë ìùîהנמוך הכח שהוא האדם של המעשה כח כמו 
ìéòìביותר  øëæðë óåñ ïéàáù úåëìî úðéçá àéäå)

הקודם ).בפרק
'áä íåöîöåלזה נוסף החכמה, בחינת בהמשכת שישנו 

ידי על להיווצר יכול הגנוזות, ספירות עשר של שהגילוי
נוסף לעיל, כנזכר קץ, אין הספירות והתעלמות סילוק 
לבדה, החכמה  בחינת שתאצל כדי  צמצום עוד יש לזה

÷øåùוהסיבה, ìëä úåæåðâä úåøéôñ øùòäáù àåä
äúéä äîëçä úðéçá éøä ïë íàå ,úåãçàúä úðéçáá
äåáâ äâéøãîá íöòá äúéäù úåøéôñä øàù íò äìåìë
äá äéäå úøëéð úåàéöî úðéçáá àì åðééäã ,úéìòðå

ãçé úåøéôñä ìëã úåôøèöäáù äìòðä øåàä éåìéâ-
לאור  אלא קץ, אין הספירות של לאור כאן  הכוונה אין
יחד הגנוזות הספירות עשר של המצאותן  בעצם שישנו

äáéúäá ùáåìîä ìëùä øåà ìùî êøã ìò åîë)שהוא
פנימי אור של äðåéìòäבחינה  äðååëä éåìéâ ïéðò àåäå

äìöàð äîëçä ìéöàä øùàëå ,('åë úåøéôñ øùòáù
.'åë äãáì äîëçä 'éôñמהתיבה הנפרדת אות כמשל

נוסף. צמצום זהו כן אם כולה ,

a"xrz gxw zyxt zay
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כד.26). קד, ט.27).תהילים פרק והאמונה היחוד שער תניא, ראה
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"txz'd mixn`nd xtq

יּסדּתÊ·e‰ב) ויֹונקים עֹוללים "מּפי ּׁשּכתּוב מה יּובן »∆ְְְְִִִִִֶַַָָָ
והּנה  ּומתנּקם". אֹויב להׁשּבית כּו' ְְְְִִִֵֵֵַַֹעז
צריכים  מתנּקם, עם ׁשּכן ּומּכל אֹויב, עם ללחם ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹלכאֹורה
וטכסיסי  עניני ּבטיב והּיֹודעים מרּבה, ּוגבּורה ּכח ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֻּבעלי
ׂשֹונא  הּוא והּנֹוקם הּגלּוי, ׂשֹונא הּוא ּדהאֹויב ְְְִֵֵֵֵַַָָָָמלחמה,
הּלֹוחם  הּוא ּדהאֹויב זאת עֹוד כּו', עלילֹות ועֹולל ְְְֲִִֵֵֵַָָֹנסּתר
הּוא  והּנֹוקם זה, מּול זה העֹומדים מחנֹות ּכׁשני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּבגלּוי

ּבמ  ּדלאיזה רק והינּו חברֹו, מּכמֹו חזק יֹותר ׁשהּוא י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
מאּתֹו מתנּקם והּוא מחברֹו, חזק יֹותר הּוא ׁשּתהיה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָסּבה
סדר  ּבזה יׁש הרי מלחמה עניני ּדהּנה לּצלן, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָרחמנא
הּנקמה  ּבענין ּכן ּׁשאין מה ידּועים, מגּבלים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוחּקים
את  להׁשּבית ּבכדי והּנה לגמרי, החק מּגדר יֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשהּוא

סּבה  לאיזה אׁשר הּמתנּקם את ׁשּכן ּומּכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהאֹויב,
ּכח  ּבעלי צריכים היּו הלא להתנּקם, יכֹול הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּתהיה
ּכן  ואם מלחמה, ּבקׁשרי לעמד ׁשּיּוכלּו ּגבּורה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹּובעלי
יכֹולים  ּדוקא זה ידי ּדעל כּו', ויֹונקים עֹוללים מּפי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָמהּו
עֹולל  אי ּפלא הּוא ּדלכאֹורה ּומתנּקם, אֹויב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָלהׁשּבית
אֹויב  להׁשּבית יכֹולים הר ּבכחם הּמה הן ּדוקא ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹויֹונק
ּבחיל  "לא ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין א מתנּקם. ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹואפּלּו
ּגּלּוי  ׁשהּוא צבאֹות", הוי' אמר ּברּוחי אם ּכי ּבכח ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹולא
"מּפי  וזהּו מּיׂשראל. ואחד אחד ּבכל ׁשּיׁש הוי' ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשם
ּבית  ׁשל הּתינֹוקֹות הבל ׁשהּוא ּדוקא, ויֹונקים" ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָעֹוללים

עז  ואין עז", "יּסדּת ׁשּמׁשּבית 2רּבן, וזהּו ּתֹורה, אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּבּקׁש המן ּבימי אבל הּמתנּקם. את ואפּלּו האֹויב ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
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עלינּו, לא יׂשראל, והיּו לּצלן, רחמנא כּו' ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹלהׁשמיד
ּדוקא  אז אי מּובן אינֹו לכאֹורה הּׁשפלּות, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָּבתכלית
ּתֹורה  ּבמּתן ּדהלא ּתֹורה, ּבמּתן ּכבר ּׁשּקּבלּו מה ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹקּימּו
הוי' ּדּבר ּבפנים "ּפנים ּדכתיב הּמעלה, ּבתכלית ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָהיּו
מּיׂשראל  ואחד אחד ּבכל הוי' ׁשם נעׂשה ׁשּמּזה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעּמכם",

ּבענין 3ּכּנֹודע  וכּידּוע ׁשּזהּו4, ּכגיגית", הר עליהם "ּכפה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
לנׁשמע  נעׂשה הּקדימה הּנה למּטה, מלמעלה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּגּלּוי
ּבזמן  ּדוקא הּוא ּבפעל והּקּיּום ּבלבד, קּבלה רק ְְְְְִִִַַַַַַַָָָֹהּוא

ׁשר  ׁשהיּו ואז הּגלּות ּכזה, ּגדֹול ּבצער רחמנאֿלּצלן ּויים ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּכבר. ּׁשּקּבלּו מה קּימּו ְְְְִִֶַַָָּדוקא

.¯ev˜ ּומתנּקם ּבגלּוי, הּלֹוחם ׂשֹונא הּוא ּדאֹויב יבאר ƒְְְְִֵֵֵֵֵַַָָ
ויסּביר  העלילֹות, ּבכח הּמׁשּתּמׁש נסּתר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹׂשֹונא
ׁשל  ּתינֹוקֹות ידי על הּוא הּמתנּקם וגם האֹויב ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּדהׁשּבתת
אי ּומקׁשה, עֹוללים". "מּפי הּכתּוב ּומפרׁש רּבן. ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּבית
ּתֹורה  ּבמּתן ּכבר ּׁשּקּבלּו מה ּבפעל קּימּו הּגזרה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹּבזמן

ְַֹּבכח.
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ראה.3) פרשת ריש תורה לקוטי ראה
ד.4) פרק אינש חייב המתחיל דיבור [מאמר] אסתר מגלת אור תורה ראה

•

mixeaic ihewl

 מהירה בעגלה נסעתי הפעם גם כן תמיד כמו
היותר  לכל הוא כששה נוסע הי' אשר  ליחטאש
הנתיבות  בית עד ממעוני [רגעים] מינוטען שמונה
מן  הולך הנני מינוט ובשלשה־ארבעה הניקולייבי
 וואגאן שלאף  השינה מרכבת מרכב עד העגלה
המסע  צאת עד מינוט שנים־שלשה רק ונשארו
זמן  הנתיבות בבית לשהות נעים בלתי כי לדרכו,
פלאטפארמע   המסעות שלפני בהרחבה וגם ארוך
המטיילים  עינים שבע בעלי של השגחתם מפני 
ומסתכלים  בוחנים המרכבה, לפני המדרכה לאורך

דקרני. במבט ושב עובר בכל
אותי  מלווה מבנותי אחת נוסע, שהנני פעם בכל
מרת  בתי אותי ליוותה והפעם הנתיבות, בית אל
ארבעה  עוד לנו הי' המרכבה אל וכשבאנו שיינא,
על  איש איש היו כבר הנוסעים רוב כנראה רגעים.
לעלות  מהאוהבים ושם פה אחדים זולת מקומו,

שהי' המרכבה אצל המרכבה. על מקומי אחרונים
וכרסני  קומה בעל מגושמים, פנים בעל איש עמד שם

אימה. מטילות וגדולות שחורות עינים עם
רגעים  וכשלשה התא, אל עמי נכנסה בתי

אצל  שעומד האיש אשר לי אמרה בתי שוחחנו.
אשר  לה ונדמה טוב לא רושם עושה המרכבה
ומבקשת  בוחנת, בעין עלי הביט פניו על כשעברנו
שהוא  מי יודיע למאסקווא כשאבוא אשר היא
תדע  ואז בריאותו הוטבה פלוני הזקן אשר בתיליפון

דבר. פשר
אשר  גארין ממר שמעתי  תרפ"ו קיץ  מאז
יחיו  ב"ב עם ישלחוני כי דורשת היעווסקציא
מהמוסד  באו פעמים איזה זה ואשר מלענינגראד
הנני  כי להם וענה יחיו ב"ב ועל עלי לדרוש ג.פ.או.
של  אמו  מארדוכאוויץ האשה ספרה וכן טוב, שכן
אשר  בשנה בשם  לעומתי הדר שאראוו מר
מעסינג  של בנו הוא  מאתו דורשת היעווסקציא
 בדיעה בהתנגדות החשודים על להשגיח ביחוד
פן  לי אורבים צעדי, שומרים מלענינגראד, לשלחני
אף  מלהמצא זהיר הנני עלי. להעליל מה ימצאו
ירא  אינני נתיבות, בבית גם ומה ברחוב יתרים רגעים
שכל  מאחר כי שערורי' של מענין כ"א רציני, מדבר
בפעם  הנה עכ"פ, להפחידני היעווסעקציא של חפצה
לבי. על הוקל המסע שזז מכיוון פעם בכל כמו הזה
f"txz ,onei

•

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ב] טבת [אמצע

וברכה. שלום

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד ורבנא, דמרנא שליחותא

עבידנא, קא הוי' לפני העומד זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

בכל  שי' אנ"ש ידידינו בטובת להשתדל עלי יפקוד אשר

ובש"ק, בחול קבועים בעתים תורה, בהרבצת שהם מקום

שי' אנ"ש ידידינו ובהתועדות יכולתו, כפי ואתר אתר בכל

נועם  בדברי לדבר רעים וחיבת באהבת ובמועד בש"ק

השמים  אלקי כי הקדושה, ברכתו את יתן ואז ההנהגה,

לכל  מקדש עזרתו ישלח והרוח, הגשם אדון והארץ

התורה  את לחבב ובאמונה, באמת למשמעתו, הסרים

שפעת  השי"ת להם ישפיע כי לבב, בתום ולחזקם ולומדי'

כ"א  משאלות וימלא ועושר, אושר הצלחה ברכה חיים

ומזונא  חייא בבני לו אשר בכל כל מרב להתענג ואחד

רויחא.

על  העמסתי במחנם המשפיע הרב משרת כהונת

שי', ברוך אברהם מו"ה אי"א וו"ח הנכבד תלמידינו

הכוונה  כפי נועם, בדרכי השתדלו שי' אנ"ש ידידינו ואתם

תורה  אלא אמת ואין האמת, באור להתחזק האמיתית,

לכם  יפתח ית' הוא ישראל לעמו תורה והנותן ותפלה,

תוכלו  אשר התורה, בזכות מרובה, בהשפעה ברכה, אוצרי

הדעת  במנוחת האלקית ועבודה בתורה ה' את לעבוד

בגו"ר, והצלחתם ישראל בית בטוב תחזינה ועיני והלב.

תנובה. תבל פני וימלא

ידידם  ונפש כאו"נ מאדוה"ש והברכה החוה"ש ויקבלו

המסור  עמוק, ולב מקרב ברו"ג ואשרם טובתם דו"ש עוז

בגו"ר, בכט"ס מברכם לומדי' ומחבבי תורה ללומדי ונתון

מו"ר, בן

יי"ש.
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קעט c"ag i`iyp epizeax zxezn

עלינּו, לא יׂשראל, והיּו לּצלן, רחמנא כּו' ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹלהׁשמיד
ּדוקא  אז אי מּובן אינֹו לכאֹורה הּׁשפלּות, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָּבתכלית
ּתֹורה  ּבמּתן ּדהלא ּתֹורה, ּבמּתן ּכבר ּׁשּקּבלּו מה ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹקּימּו
הוי' ּדּבר ּבפנים "ּפנים ּדכתיב הּמעלה, ּבתכלית ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָהיּו
מּיׂשראל  ואחד אחד ּבכל הוי' ׁשם נעׂשה ׁשּמּזה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעּמכם",

ּבענין 3ּכּנֹודע  וכּידּוע ׁשּזהּו4, ּכגיגית", הר עליהם "ּכפה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
לנׁשמע  נעׂשה הּקדימה הּנה למּטה, מלמעלה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּגּלּוי
ּבזמן  ּדוקא הּוא ּבפעל והּקּיּום ּבלבד, קּבלה רק ְְְְְִִִַַַַַַַָָָֹהּוא

ׁשר  ׁשהיּו ואז הּגלּות ּכזה, ּגדֹול ּבצער רחמנאֿלּצלן ּויים ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּכבר. ּׁשּקּבלּו מה קּימּו ְְְְִִֶַַָָּדוקא

.¯ev˜ ּומתנּקם ּבגלּוי, הּלֹוחם ׂשֹונא הּוא ּדאֹויב יבאר ƒְְְְִֵֵֵֵֵַַָָ
ויסּביר  העלילֹות, ּבכח הּמׁשּתּמׁש נסּתר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹׂשֹונא
ׁשל  ּתינֹוקֹות ידי על הּוא הּמתנּקם וגם האֹויב ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּדהׁשּבתת
אי ּומקׁשה, עֹוללים". "מּפי הּכתּוב ּומפרׁש רּבן. ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּבית
ּתֹורה  ּבמּתן ּכבר ּׁשּקּבלּו מה ּבפעל קּימּו הּגזרה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹּבזמן

ְַֹּבכח.
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ראה.3) פרשת ריש תורה לקוטי ראה
ד.4) פרק אינש חייב המתחיל דיבור [מאמר] אסתר מגלת אור תורה ראה

•

mixeaic ihewl

 מהירה בעגלה נסעתי הפעם גם כן תמיד כמו
היותר  לכל הוא כששה נוסע הי' אשר  ליחטאש
הנתיבות  בית עד ממעוני [רגעים] מינוטען שמונה
מן  הולך הנני מינוט ובשלשה־ארבעה הניקולייבי
 וואגאן שלאף  השינה מרכבת מרכב עד העגלה
המסע  צאת עד מינוט שנים־שלשה רק ונשארו
זמן  הנתיבות בבית לשהות נעים בלתי כי לדרכו,
פלאטפארמע   המסעות שלפני בהרחבה וגם ארוך
המטיילים  עינים שבע בעלי של השגחתם מפני 
ומסתכלים  בוחנים המרכבה, לפני המדרכה לאורך

דקרני. במבט ושב עובר בכל
אותי  מלווה מבנותי אחת נוסע, שהנני פעם בכל
מרת  בתי אותי ליוותה והפעם הנתיבות, בית אל
ארבעה  עוד לנו הי' המרכבה אל וכשבאנו שיינא,
על  איש איש היו כבר הנוסעים רוב כנראה רגעים.
לעלות  מהאוהבים ושם פה אחדים זולת מקומו,

שהי' המרכבה אצל המרכבה. על מקומי אחרונים
וכרסני  קומה בעל מגושמים, פנים בעל איש עמד שם

אימה. מטילות וגדולות שחורות עינים עם
רגעים  וכשלשה התא, אל עמי נכנסה בתי

אצל  שעומד האיש אשר לי אמרה בתי שוחחנו.
אשר  לה ונדמה טוב לא רושם עושה המרכבה
ומבקשת  בוחנת, בעין עלי הביט פניו על כשעברנו
שהוא  מי יודיע למאסקווא כשאבוא אשר היא
תדע  ואז בריאותו הוטבה פלוני הזקן אשר בתיליפון

דבר. פשר
אשר  גארין ממר שמעתי  תרפ"ו קיץ  מאז
יחיו  ב"ב עם ישלחוני כי דורשת היעווסקציא
מהמוסד  באו פעמים איזה זה ואשר מלענינגראד
הנני  כי להם וענה יחיו ב"ב ועל עלי לדרוש ג.פ.או.
של  אמו  מארדוכאוויץ האשה ספרה וכן טוב, שכן
אשר  בשנה בשם  לעומתי הדר שאראוו מר
מעסינג  של בנו הוא  מאתו דורשת היעווסקציא
 בדיעה בהתנגדות החשודים על להשגיח ביחוד
פן  לי אורבים צעדי, שומרים מלענינגראד, לשלחני
אף  מלהמצא זהיר הנני עלי. להעליל מה ימצאו
ירא  אינני נתיבות, בבית גם ומה ברחוב יתרים רגעים
שכל  מאחר כי שערורי' של מענין כ"א רציני, מדבר
בפעם  הנה עכ"פ, להפחידני היעווסעקציא של חפצה
לבי. על הוקל המסע שזז מכיוון פעם בכל כמו הזה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ב] טבת [אמצע

וברכה. שלום

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד ורבנא, דמרנא שליחותא

עבידנא, קא הוי' לפני העומד זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

בכל  שי' אנ"ש ידידינו בטובת להשתדל עלי יפקוד אשר

ובש"ק, בחול קבועים בעתים תורה, בהרבצת שהם מקום

שי' אנ"ש ידידינו ובהתועדות יכולתו, כפי ואתר אתר בכל

נועם  בדברי לדבר רעים וחיבת באהבת ובמועד בש"ק

השמים  אלקי כי הקדושה, ברכתו את יתן ואז ההנהגה,

לכל  מקדש עזרתו ישלח והרוח, הגשם אדון והארץ

התורה  את לחבב ובאמונה, באמת למשמעתו, הסרים

שפעת  השי"ת להם ישפיע כי לבב, בתום ולחזקם ולומדי'

כ"א  משאלות וימלא ועושר, אושר הצלחה ברכה חיים

ומזונא  חייא בבני לו אשר בכל כל מרב להתענג ואחד

רויחא.

על  העמסתי במחנם המשפיע הרב משרת כהונת

שי', ברוך אברהם מו"ה אי"א וו"ח הנכבד תלמידינו

הכוונה  כפי נועם, בדרכי השתדלו שי' אנ"ש ידידינו ואתם

תורה  אלא אמת ואין האמת, באור להתחזק האמיתית,

לכם  יפתח ית' הוא ישראל לעמו תורה והנותן ותפלה,

תוכלו  אשר התורה, בזכות מרובה, בהשפעה ברכה, אוצרי

הדעת  במנוחת האלקית ועבודה בתורה ה' את לעבוד

בגו"ר, והצלחתם ישראל בית בטוב תחזינה ועיני והלב.

תנובה. תבל פני וימלא

ידידם  ונפש כאו"נ מאדוה"ש והברכה החוה"ש ויקבלו

המסור  עמוק, ולב מקרב ברו"ג ואשרם טובתם דו"ש עוז

בגו"ר, בכט"ס מברכם לומדי' ומחבבי תורה ללומדי ונתון

מו"ר, בן

יי"ש.
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אגרות קודש

 ב"ה,  שושן פורים, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

מר שלום שי' לוין

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבו מיום ז' באדר והקודמים, ומובן שקראתי בהתענינות מיוחדה מה 

נכנס בחינוך חובה הכללי, אף  ובעיקר באותו הגיל שאינו  על דבר הרחבת רשת בתי הספר,  שכותב 

שכמובן מצער המספר הקטן של התלמידים, לעת עתה על כל פנים. וחבל שכנראה לא מצא הענין הד 

נתוספות  והרי בעוד מספר שבועות תקום הבעי' של חדשי החופש הגדול שבקיץ, אשר אז  מתאים, 

כמה שעות של בטלה בחיי הנוער ועד להקטנים ביותר, וכפי השמועה רק אחוז קטן נכנס במחנות קיץ 

וכיו"ב.

לכ"ק  זכרון  עצרות  תערוך  המורים  שהסתדרות  שכותב  מה  קראתי  מיוחדה  בהתענינות 

אדמו"ר הבעל שם טוב ז"ל. והרי ידוע כי הבעש"ט עוד טרם שנתגלה, היתה ראשית עבודתו בחינוך 

וברוך-שמו,  ברוך-הוא  בעניית  ומנהיגו,  עולם  לבורא  תודה  בברכות  חינוכם  בהתחלת  ישראל,  ילדי 

פירות  ופירי  פירות  שמביאה  היא  השיטה  לנכונות  ההוכחה  החינוך  בשטח  והרי  וכיו"ב.  איהש"ר, 

בתנאים שונים ואפילו משונים.

ורואים בעליל, שבמשך תקופה של מאתים שנה הקיפה שיטת הבעש"ט מאות ומאות אלפים 

בישראל מכל החוגים והסוגים. וכאן ראוי לציין שלצערנו ישנם הטועים וחושבים שכאילו הקיל ח"ו 

הבעש"ט בנוגע למצוות מעשיות. ואצל כמה בא הטעות מאי-ידיעתם פס"ד ברור בדברי חכמינו ז"ל 

ותלמידי  ותלמידיו  הבעש"ט  בתורת  מקומות  בכמה  ג"כ  והמודגש  המעשה,  אלא  עיקר  המדרש  לא 

תלמידיו.



קפ

בהזדמנות זו רצוני לברר ע"י כ' אם יש יסוד לידיעה המוזרה שהופיעה בעתונות כאן, והיא 

שכאילו מכניסים בתכנית הלימודים בבתי הספר באה"ק ת"ו לימוד השוואת הדתות אשר בעולם! 

שאפילו אם תמצא לומר שתהי' ההדגשה שדתיהם שונות כו' הרי גם אז פלא הדבר, כי למה לבלבל 

נוסח  שכפי  יותר,  ועוד  וכיו"ב.  המושלמים  הנוצרים,  לדתי  בהנוגע  והתלמידות  התלמידים  מוחות 

הידיעה הנ"ל הוכנס לימוד האמור אפילו בתכנית בתי הספר החילוניים! בשנים כתיקונם הייתי אומר 

כי אין לידיעה זו כל יסוד, אבל הרי דוקא בתקופתנו זו מתאים פתגם חכמינו ז"ל אל תהי מפליג לכל 

דבר. ות"ח מראש אם יש לו ידיעות בזה ויודיעני.

אחת הסיבות להתעכבות המענה שלי הי' ג"כ האסון באגאדיר, ואף על פי שהידיעות האחרונות 

משם הודיעו על דבר הצלת מספר מסויים מהתלמידים תהלה לא-ל, אבל הרי אפילו נפש אחת בישראל 

עולם מלא היא, ועל אחת כמה וכמה הרבה מהם. ויהי רצון שלא יהי' לאחינו בני ישראל בכל מקום 

שהם שום ענינים של עגמת נפש, וינצלו כל הכוחות והאמצעים בעניני טוב הלוך וטוב הלוך ואור.

ובעמדנו למחרת יום הפורים, שעל זה נאמר ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, כפשוטו 

- שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, וכן בפנימיות הענינים כדרשת חכמינו ז"ל אורה זו תורה וכו', יהי 

רצון שיהי' כן לכל אחד מאתנו בתוככי כלל ישראל.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.

במה שמסיים בסיום מכתבו שמרשה לעצמו לומר וכו' וכל יהודי מאמין חייב להתפלל לשלומו 

ולהצלחתו וכו', תקותי חזקה שלא חשד בי תנועה הפכית, ובפרט על פי ההדגשה בנקודה זו בשיטת 

הבעש"ט, היא שיטת החסידות.

והרי גם לצווי הכתוב הוכח תוכיח את עמיתך הוקדם באותו הכתוב עצמו לא תשנא את אחיך 

בלבבך, ובסמוך לו, בכתוב שלאחריו, ואהבת לרעך כמוך אני ה'.

שלומו  אשר  הבריא,  בשכל  גם  זה  מיוסד  שלדעתי  אלא  עוד  ולא  בהחלט,  שאמונתי  אלא 

והצלחתו של כל אחד ואחד מישראל תלויים בתורתנו הק' הנקראת תורת חיים, מלשון הוראה איך 

לחיות חיים האמתיים הראויים לשמם, ובקיום המצוות עליהן נאמר וחי בהם. ואם בנוגע לכל אחד 

הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה בנוגע לאלו שיש להם השפעה על חוג וסביבה, וככל שיגדל החוג 

וההשפעה כן גדול יותר ההכרח והבלעדיות של הקישור שבין שלום והצלחה עם התורה ומצותי'.

 ב"ה,  כ"ט שבט, תשכ"א

ברוקלין.

במענה למכתבו מכ"ח שבט.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

ע"ד  מאמריו  בפועל  להו"ל  ע"ד  נשמע  לא  עתה  שעד  על  ופליאתי  תמיהתי  להביע  מוכרחני 

הבעש"ט ז"ל, אף שמלפני כמה שבועות נדבר עד"ז בהנוגע לפועל, והרי שהמעשה הוא העיקר - רואים 

לא רק נדפס במשנה, כי אם גם במעשה רב, נוסף על שכגון הנ"ל - הוא גם סברא פשוטה. ופשוט שאין 

כוונתי להטפת מוסר, כי אם זירוז עכ"פ בהנוגע להבא, שהרי יכול להיות הבפועל אחר מחרתים, ויהי 

רצון שתקדים הכתיבה דלעיל - שיהי' עכ"פ למחר, אבל לא למחר לאחר זמן.

והרי נכנסים אנו בחדש אדר, שבו בריא מזלא דבני ישראל ועניניהם.

המחכה לבשו"ט בכל האמור.

אגרות קודש



קפי אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ צנמ"ס

מו"ה יחיאל צבי שי' הלוי

שלום וברכה!

על מה  נוסף  מו"ל,  זכרון אשר  ספרו מצבת  ע"ד  בהקדמתו  כת"ר  ולדברי  לשיחתנו  בהמשך 

שביארו מהתועליות שבדבר - גדולי ישראל מחברי סדרי דורות וספרי זכרונות,

חשיבות מיוחדה לספרים מסוג זה בתקופתנו זו בלבול המוחין מאין כמוהו, בלבול בתחבולות 

שונות ומשונות, ולכל לראש ע"י סילוף המאורעות בימים שקדמונו, גם בשנים הכי אחרונות, וזה אשר 

דוקא במחנה החרדים לדבר ה' לא התעסקו ככל הדרוש, ומכמה טעמים שאין כאן מקומם, בציון 

ותאור דברי ימי עמנו וגדוליו האמיתים, מתפשטת ההנחה שסיפור ותאור האמור כמו שבא בספרי 

החפשים למיניהם, מתאים במילואו וכו' וכן בהנוגע למנהיגי ישראל האמיתים וגבוריו, איזהו גבור 

הכובש את יצרו, שמזה נמשכת הגבורה האמיתית גם בכל הענינים, מעטים במאד מאד תאור נשיאי 

ישראל וגדולי ישראל בדור שקדמונו ושלפני זה, ובפרט תאור מתאים להמציאות ותאור מלא.

שלכן משנה תועלת אשר הדור הצעיר וגם אלה שכבר באו בשנים ידעו וגם יספרו לבניהם ע"ד 

מנהיגי ישראל אשר עמדו על המשמר ומסרו נפשם על הנוגע לעדתם ולכל בני ישראל בכלל בעניניהם 

למייסד  ועד  החסידים  ונשיאי  החסידים  ימי  בדברי  ביחוד  וכמודגש  הגשמים,  ובעניניהם  הרוחנים 

תורת החסידות הכללית הבעש"ט, אשר תחלת פעולתו היתה בהטבת מצבם הכלכלי של בני ישראל, 

וכמקובל בזה כמה פרטים בפרט בבית הרב נשיא מפי נשיא עד לרבנו הזקן, מה ששמע ממורו הרב 

המגיד מה ששמע מהבעש"ט, ומקצת מסופר גם בזכרונות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

אשר באו בדפוס, והרי כולם מרועה אחד*, אשר כל רועי ישראל ומנהיגיו בדרך תורתנו תורת חיים, 

שמו את האמור לקו בפעולותיהם, טובת קהלתם, סביבתם והמדינה.

יתבוננו  האמור  ספרו  ע"י  גם  הנה  זכרונות,  ספרי  כל  של  הפנימי  כתכלית  אשר  רצון  ויהי 

כאו"א  ומצב  המעמד  היכולת  לפי  יעשו  וכן  יראו  ומזה  ומנהיגיו,  ישראל  גדולי  בדרכי  הקוראים 

בסביבתו ובעירו.

ע"י  וגם  ועניני'  היהדות  להפיץ  בפעולות  יוסיף  והרחבה  הנכונה  בריאות  בברכה אשר מתוך 

תאור מעשי צדיקים וגדולי ישראל בכדי שילמדו מהם, וכלשון רבנו הזקן, לדבוק ביודעי ה' ובתורתו 

כו', ונכפל הציווי כו' כדי ללמוד מעשיהם כו' ולהתחבר להם בכל מיני חבור )שו"ע אדמו"ר הזקן חלק 

או"ח סי' קנ"ו סעיף ד'(,

ובברכה לבשו"ט.

בת"ח אאשר קבלת הס' לחם שמים ע"ס זרעים-מועד. וחבל שאין רשימת ספרי היעבץ שלימה. 

והטעם ע"ז הנרמז עליו בסיום ההקדמה - דיו שלא לפרט תוכן הספר כ"א שמו וכו'.

*( ראה שמו"ר פ"ב, ב. זהר ס"פ שמות.
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‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ(ב (כה, ¿ƒ¿ƒ¿»
ּתהיה  ׁשהּלקיחה לי", "ויקחּו נאמר לּמה לׁשאל, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

אּלא  "לׁשמי". ּתהיה ׁשהּנתינה לי", "ויּתנּו ולא ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָֹ"לׁשמי",

מּלּוי  לׁשם "לׁשמי", צדקה לקּבל צרי ׁשעני ּכאן, יׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרמז

וענּיים  עׁשירים ּבעֹולם ׁשּיהיּו הּקּב"ה ׁשרצה העליֹונה, ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּכּונה

ׁשּכן, וחסד. צדקה הׁשּפעת ּבֹו ׁשּתהיה ׁשּיהּודי Ïkּכדי ּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ»ְִֶָָ

ה'. לׁשם ּבקדּׁשה, חדּור להיֹות צרי הבּדל, ׁשּום ּבלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֻעֹוׂשה,

ּדעהּו". - ּדרכי "ּבכל ְְֵֶַָָָָּכּכתּוב:

éðùæééöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNrå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ

:daçø éöçå änàå dkøàçéíéðL úéNrå ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«§¨¦²¨§©¬¦
úBö÷ éðMî íúà äNrz äL÷î áäæ íéáøk§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−§¬

:úøtkäèéäfî äöwî ãçà áeøk äNrå ©©«Ÿ¤©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½
eNrz úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬

:åéúBö÷ éðL-ìr íéáøkä-úàëíéáøkä eéäå ¤©§ª¦−©§¥¬§¨«§¨´©§ª¦Á
-ìr íäéôðëa íéëëñ äìrîì íéôðë éNøt«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©
eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−

:íéáøkä éðtàëïøàä-ìr úøtkä-úà zúðå §¥¬©§ª¦«§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ
ïzà øLà úãrä-úà ïzz ïøàä-ìàå äìrîìî¦§®̈§¨§¤¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:Eáëìrî Ezà ézøaãå íL Eì ézãrBðå ¥¤«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´
ïBøà-ìr øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´
éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk úà úãrä̈«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬

:ìàøNéôâëíéúnà íéhL éör ïçìL úéNrå ¦§¨¥«§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø änàå Bkøàãëúétöå ¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«§¦¦¨¬

:áéáñ áäæ øæ Bl úéNrå øBäè áäæ BúàŸ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
äëúéNrå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNråáäæ-øæ §¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²

:áéáñ Bzøbñîìåëáäæ úòaè òaøà Bl úéNrå §¦§©§−¨¦«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®
øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−

:åéìâø òaøàìæëïééäz úøbñnä únrì §©§©¬©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨
:ïçìMä-úà úàNì íécáì íézáì úòahä©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½¨¥−¤©ª§¨«

çëíúà úétöå íéhL éör íécaä-úà úéNrå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæèëåéúørw úéNrå ¨®̈§¦¨−̈¤©ª§¨«§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈

áäæ ïäa Cqé øLà åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬
:íúà äNrz øBäèìíçì ïçìMä-ìr zúðå ¨−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤

:ãéîz éðôì íéðtô ¨¦−§¨©¬¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1346 'nr c zegiy ihewl)

ÔB¯‡ eNÚÂ(י (כה, ¿»¬

ּכּכתּוב לּתֹורה, סימן הּוא ט)הארֹון ח, ּבארֹון (מ"א "אין ִֵַַָָָָָָָ

ּכמֹו עבֹודה, ׁשּום אין ּבארֹון והּנה, האבנים". לּוחֹות ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָרק

"ונֹועדּתי  - מלמעלה לגּלּוי ּכלי רק והּוא הּמׁשּכן, ּכלי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּבׁשאר

ׁשם" כב)ל הּתֹורה (פסוק ללּמּוד אפֹוא, רמז, לנּו הרי . ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

אּלא  ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא הּדּבּור "ׁשאין הּבּטּול, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבתכלית

לׁשֹוני  "ּתען ּבבחינת ּומאליו", מּמילא . . ה' ּדבר ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָנדּבר

הּקֹורא. אחר ּכעֹונה ,"ְְִֵֶֶַַַָאמרת

iriax ,iyily - ek - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùàìäNréz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNrå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
äéçøôe äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéäé äpnîáìäécvî íéàöé íéð÷ äMLå ¦¤¬¨¦«§«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨
ìLìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷ | äLéð÷ äL §¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´

:éðMä dcvî äøðîâììLíéãwLî íéráâ äL §Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º
ìLe çøôå øzôk ãçàä äðwaíéráâ äL ©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À

ì ïk çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLîúLL §ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤
:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwäãìäraøà äøðnáe ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§Ÿ̈−©§¨¨´

:äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéráâäìøzôëå §¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨§©§¿Ÿ
éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLLåìíäéøzôk §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§«Ÿ¥¤¬
áäæ úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬

:øBäèæìäìräå äráL äéúøð-úà úéNrå ¨«§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ
:äéðt øár-ìr øéàäå äéúøð-úàçìäéç÷ìîe ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨©§¨¤¬¨

:øBäè áäæ äéúzçîeèìäNré øBäè áäæ økk ©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦©²¨¨¬¨−©«£¤´
:älàä íéìkä-ìk úà dúàîäNrå äàøe Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤§¥−©«£¥®

:øäa äàøî äzà-øLà íúéðáúañ §©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«
åëàLL úòéøé øNr äNrz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´

íéáøk éðL úrìúå ïîbøàå úìëúe øæLî̈§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²
:íúà äNrz áLç äNrîáäréøéä | Cøà ©«£¥¬¥−©«£¤¬Ÿ¨«´Ÿ¤©§¦¨´

òaøà áçøå änàa íéøNrå äðîL úçàä̈«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´
-ìëì úçà äcî úçàä äréøéä änàä«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨¬©©−§¨

:úréøéäâäMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç ©§¦«Ÿ£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈
-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå dúçà-ìà¤£Ÿ¨®§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤

:dúçàãúôN ìr úìëz úàìì úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³
äNrz ïëå úøáça äöwî úçàä äréøéä©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈©«Ÿ®̈¤§¥³©«£¤Æ
:úéðMä úøaçna äðBöéwä äréøéä úôNa¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

äúçàä äréøéa äNrz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼
øLà äréøéä äö÷a äNrz úàìì íéMîçå©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−
-ìà äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤

:dúçàåzøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨®̈§¦©§¨Æ

äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà úòéøéä-úà¤©§¦¹Ÿ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬
:ãçà ïkLnäæìäàì íéfr úòéøé úéNrå ©¦§−̈¤¨«§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤

ïkLnä-ìr:íúà äNrz úòéøé äøNr-ézLr ©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«
çìL úçàä äréøéä | Cøàáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ

úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨´©©½
:úréøé äøNr ézLrìèLîç-úà zøaçå §©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ§¦©§º̈¤£¥³

zìôëå ãáì úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ
:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMä äréøéä-úà¤©§¦¨´©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤

éäréøéä úôN ìr úàìì íéMîç úéNrå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ
ìr úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä úçàä̈«¤½̈©¦«Ÿ−̈©«Ÿ®̈¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ

:úéðMä úøáçä äréøéä úôNàééñø÷ úéNrå §©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«§¨¦²¨©§¥¬
úàìla íéñøwä-úà úàáäå íéMîç úLçð§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ

:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçåáéóãòä çøñå §¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½
ìr çøñz úôãòä äréøéä éöç ìäàä úòéøéa¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ¨«Ÿ¤½¤¦§©¾©−

:ïkLnä éøçàâéäfî änàäå äfî änàäå £Ÿ¥¬©¦§¨«§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ
écö-ìr çeøñ äéäé ìäàä úòéøé Cøàa óãòä«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯

:Búqëì äfîe äfî ïkLnäãéäñëî úéNrå ©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«§¨¦³¨¦§¤Æ
úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì̈½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ

:äìrîìî íéLçzô §¨¦−¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr ` zegiy ihewl)

‰¯Bn‰ ‰NÚz(לא (כה, ≈»∆«¿»
da ‰M˜˙Ó ‰LÓ ‰È‰L(רש"י) ∆»»…∆ƒ¿«∆»

ּגׁשמּיים  מּדברים לעׂשֹות אפׁשר אי קׁשה: היה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלמׁשה

לגּבי  ּבמיחד נׁשאלת והּׁשאלה להּקּב"ה? ּומקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכן

ׁשֹורה  ׁשהּׁשכינה עֹולם לבאי "עדּות ׁשהיתה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּמנֹורה,

ב)ּביׂשראל" כב, אינֹו(שבת אכן, זה, ּדבר הּקּב"ה: לֹו אמר . ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

הּכּכר  את הׁשל הּבֹורא; ׁשל ּבכחֹו אּלא אדם, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכחֹו

נעׂשית והיא .ÈÏ‡Ó‰לאּור ְֲִֵַָ≈≈∆»

éòéáøåèíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîræèéöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäæéLøwì úBãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨À©¤̧¤Æ
äNrz ïk dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä̈¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®¥´©«£¤½

:ïkLnä éLø÷ ìëìçéíéLøwä-úà úéNrå §−Ÿ©§¥¬©¦§¨«§¨¦¬¨¤©§¨¦−
:äðîéú äaâð úàôì Lø÷ íéøNr ïkLnì©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−¤¬§¨¥¨«¨



קפג ipy ,oey`x - dk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äîåøú úùøô
äëïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ

Léà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨¦Æ
:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLàâúàæå £¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«§ŸÆ

óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðeãLLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe §«¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬
:íéfråäíéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå §¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:íéhL éörå(éåì)åì íéîNa øànì ïîLïîL ©«£¥¬¦¦«¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤
:íénqä úøè÷ìå äçLnäæéðáàå íäL-éðáà ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«©§¥¾Ÿ©§©§¥−

:ïLçìå ãôàì íéàlîçLc÷î éì eNrå ¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤§¨¬¦−¦§¨®
:íëBúa ézðëLåèEúBà äàøî éðà øLà ìëk §¨«©§¦−§¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½

ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz úà¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−
:eNrzñ(ìàøùé)éíéúnà íéhL éör ïBøà eNrå ©«£«§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦

éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå̈¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦
Búî÷:àéõeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå «Ÿ¨«§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−

:áéáñ áäæ øæ åéìr úéNrå eptözáéBl z÷öéå §©¤®§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨©´§¨À
åéúîrt òaøà ìr äzúðå áäæ úòaè òaøà©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ®̈
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè ézLe§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìrâéíéhL éör écá úéNrå ©©§−©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®
:áäæ íúà úétöåãéíécaä-úà úàáäå §¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ

ïøàä-úà úàNì ïøàä úòìö ìr úòaha©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ
:íäaåèeøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa ¨¤«§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−
:epnîæèïzà øLà úãrä úà ïøàä-ìà zúðå ¦¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:E ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(909 'nr b zegiy ihewl)

‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ(ב (כה, ¿ƒ¿ƒ¿»
ּתהיה  ׁשהּלקיחה לי", "ויקחּו נאמר לּמה לׁשאל, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

אּלא  "לׁשמי". ּתהיה ׁשהּנתינה לי", "ויּתנּו ולא ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָֹ"לׁשמי",

מּלּוי  לׁשם "לׁשמי", צדקה לקּבל צרי ׁשעני ּכאן, יׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרמז

וענּיים  עׁשירים ּבעֹולם ׁשּיהיּו הּקּב"ה ׁשרצה העליֹונה, ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּכּונה

ׁשּכן, וחסד. צדקה הׁשּפעת ּבֹו ׁשּתהיה ׁשּיהּודי Ïkּכדי ּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ»ְִֶָָ

ה'. לׁשם ּבקדּׁשה, חדּור להיֹות צרי הבּדל, ׁשּום ּבלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֻעֹוׂשה,

ּדעהּו". - ּדרכי "ּבכל ְְֵֶַָָָָּכּכתּוב:

éðùæééöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNrå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ

:daçø éöçå änàå dkøàçéíéðL úéNrå ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«§¨¦²¨§©¬¦
úBö÷ éðMî íúà äNrz äL÷î áäæ íéáøk§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−§¬

:úøtkäèéäfî äöwî ãçà áeøk äNrå ©©«Ÿ¤©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½
eNrz úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬

:åéúBö÷ éðL-ìr íéáøkä-úàëíéáøkä eéäå ¤©§ª¦−©§¥¬§¨«§¨´©§ª¦Á
-ìr íäéôðëa íéëëñ äìrîì íéôðë éNøt«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©
eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−

:íéáøkä éðtàëïøàä-ìr úøtkä-úà zúðå §¥¬©§ª¦«§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ
ïzà øLà úãrä-úà ïzz ïøàä-ìàå äìrîìî¦§®̈§¨§¤¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:Eáëìrî Ezà ézøaãå íL Eì ézãrBðå ¥¤«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´
ïBøà-ìr øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´
éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk úà úãrä̈«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬

:ìàøNéôâëíéúnà íéhL éör ïçìL úéNrå ¦§¨¥«§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø änàå Bkøàãëúétöå ¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«§¦¦¨¬

:áéáñ áäæ øæ Bl úéNrå øBäè áäæ BúàŸ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
äëúéNrå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNråáäæ-øæ §¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²

:áéáñ Bzøbñîìåëáäæ úòaè òaøà Bl úéNrå §¦§©§−¨¦«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®
øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−

:åéìâø òaøàìæëïééäz úøbñnä únrì §©§©¬©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨
:ïçìMä-úà úàNì íécáì íézáì úòahä©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½¨¥−¤©ª§¨«

çëíúà úétöå íéhL éör íécaä-úà úéNrå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæèëåéúørw úéNrå ¨®̈§¦¨−̈¤©ª§¨«§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈

áäæ ïäa Cqé øLà åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬
:íúà äNrz øBäèìíçì ïçìMä-ìr zúðå ¨−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤

:ãéîz éðôì íéðtô ¨¦−§¨©¬¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1346 'nr c zegiy ihewl)

ÔB¯‡ eNÚÂ(י (כה, ¿»¬

ּכּכתּוב לּתֹורה, סימן הּוא ט)הארֹון ח, ּבארֹון (מ"א "אין ִֵַַָָָָָָָ

ּכמֹו עבֹודה, ׁשּום אין ּבארֹון והּנה, האבנים". לּוחֹות ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָרק

"ונֹועדּתי  - מלמעלה לגּלּוי ּכלי רק והּוא הּמׁשּכן, ּכלי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּבׁשאר

ׁשם" כב)ל הּתֹורה (פסוק ללּמּוד אפֹוא, רמז, לנּו הרי . ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

אּלא  ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא הּדּבּור "ׁשאין הּבּטּול, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבתכלית

לׁשֹוני  "ּתען ּבבחינת ּומאליו", מּמילא . . ה' ּדבר ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָנדּבר

הּקֹורא. אחר ּכעֹונה ,"ְְִֵֶֶַַַָאמרת

iriax ,iyily - ek - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùàìäNréz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNrå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
äéçøôe äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéäé äpnîáìäécvî íéàöé íéð÷ äMLå ¦¤¬¨¦«§«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨
ìLìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷ | äLéð÷ äL §¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´

:éðMä dcvî äøðîâììLíéãwLî íéráâ äL §Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º
ìLe çøôå øzôk ãçàä äðwaíéráâ äL ©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À

ì ïk çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLîúLL §ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤
:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwäãìäraøà äøðnáe ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§Ÿ̈−©§¨¨´

:äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéráâäìøzôëå §¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨§©§¿Ÿ
éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLLåìíäéøzôk §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§«Ÿ¥¤¬
áäæ úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬

:øBäèæìäìräå äráL äéúøð-úà úéNrå ¨«§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ
:äéðt øár-ìr øéàäå äéúøð-úàçìäéç÷ìîe ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨©§¨¤¬¨

:øBäè áäæ äéúzçîeèìäNré øBäè áäæ økk ©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦©²¨¨¬¨−©«£¤´
:älàä íéìkä-ìk úà dúàîäNrå äàøe Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤§¥−©«£¥®

:øäa äàøî äzà-øLà íúéðáúañ §©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«
åëàLL úòéøé øNr äNrz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´

íéáøk éðL úrìúå ïîbøàå úìëúe øæLî̈§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²
:íúà äNrz áLç äNrîáäréøéä | Cøà ©«£¥¬¥−©«£¤¬Ÿ¨«´Ÿ¤©§¦¨´

òaøà áçøå änàa íéøNrå äðîL úçàä̈«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´
-ìëì úçà äcî úçàä äréøéä änàä«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨¬©©−§¨

:úréøéäâäMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç ©§¦«Ÿ£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈
-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå dúçà-ìà¤£Ÿ¨®§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤

:dúçàãúôN ìr úìëz úàìì úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³
äNrz ïëå úøáça äöwî úçàä äréøéä©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈©«Ÿ®̈¤§¥³©«£¤Æ
:úéðMä úøaçna äðBöéwä äréøéä úôNa¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

äúçàä äréøéa äNrz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼
øLà äréøéä äö÷a äNrz úàìì íéMîçå©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−
-ìà äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤

:dúçàåzøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨®̈§¦©§¨Æ

äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà úòéøéä-úà¤©§¦¹Ÿ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬
:ãçà ïkLnäæìäàì íéfr úòéøé úéNrå ©¦§−̈¤¨«§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤

ïkLnä-ìr:íúà äNrz úòéøé äøNr-ézLr ©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«
çìL úçàä äréøéä | Cøàáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ

úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨´©©½
:úréøé äøNr ézLrìèLîç-úà zøaçå §©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ§¦©§º̈¤£¥³

zìôëå ãáì úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ
:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMä äréøéä-úà¤©§¦¨´©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤

éäréøéä úôN ìr úàìì íéMîç úéNrå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ
ìr úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä úçàä̈«¤½̈©¦«Ÿ−̈©«Ÿ®̈¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ

:úéðMä úøáçä äréøéä úôNàééñø÷ úéNrå §©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«§¨¦²¨©§¥¬
úàìla íéñøwä-úà úàáäå íéMîç úLçð§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ

:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçåáéóãòä çøñå §¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½
ìr çøñz úôãòä äréøéä éöç ìäàä úòéøéa¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ¨«Ÿ¤½¤¦§©¾©−

:ïkLnä éøçàâéäfî änàäå äfî änàäå £Ÿ¥¬©¦§¨«§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ
écö-ìr çeøñ äéäé ìäàä úòéøé Cøàa óãòä«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯

:Búqëì äfîe äfî ïkLnäãéäñëî úéNrå ©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«§¨¦³¨¦§¤Æ
úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì̈½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ

:äìrîìî íéLçzô §¨¦−¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr ` zegiy ihewl)

‰¯Bn‰ ‰NÚz(לא (כה, ≈»∆«¿»
da ‰M˜˙Ó ‰LÓ ‰È‰L(רש"י) ∆»»…∆ƒ¿«∆»

ּגׁשמּיים  מּדברים לעׂשֹות אפׁשר אי קׁשה: היה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלמׁשה

לגּבי  ּבמיחד נׁשאלת והּׁשאלה להּקּב"ה? ּומקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכן

ׁשֹורה  ׁשהּׁשכינה עֹולם לבאי "עדּות ׁשהיתה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּמנֹורה,

ב)ּביׂשראל" כב, אינֹו(שבת אכן, זה, ּדבר הּקּב"ה: לֹו אמר . ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

הּכּכר  את הׁשל הּבֹורא; ׁשל ּבכחֹו אּלא אדם, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכחֹו

נעׂשית והיא .ÈÏ‡Ó‰לאּור ְֲִֵַָ≈≈∆»

éòéáøåèíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîræèéöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäæéLøwì úBãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨À©¤̧¤Æ
äNrz ïk dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä̈¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®¥´©«£¤½

:ïkLnä éLø÷ ìëìçéíéLøwä-úà úéNrå §−Ÿ©§¥¬©¦§¨«§¨¦¬¨¤©§¨¦−
:äðîéú äaâð úàôì Lø÷ íéøNr ïkLnì©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−¤¬§¨¥¨«¨



iyyקפד ,iying - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èéíéøNr úçz äNrz óñë-éðãà íéraøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL LøwäézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

:åéúãéëïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe §Ÿ¨«§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®
:Lø÷ íéøNràëéðL óñk íäéðãà íéraøàå ¤§¦−¨«¤§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´

úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©
:ãçàä LøwäáëäNrz äné ïkLnä éúkøéìe ©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈®̈¨©«£¤−
:íéLø÷ äMLâëúòö÷îì äNrz íéLø÷ éðLe ¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ

:íéúëøia ïkLnäãëåcçéå ähîlî íîàú eéäéå ©¦§®̈©©§¨¨«¦§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈
ïk úçàä úrahä-ìà BLàø-ìr íénú eéäé¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©¨«¤®̈¥µ

ì äéäéì íäéðL:eéäé úòö÷nä éðLäëeéäå ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«§¨Æ
øNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãàåëøá úéNråíçé £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§¨¦¬¨§¦¦−
:ãçàä ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éör£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

æëúéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦

:änéçëçøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå ¨«¨§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©
:äöwä-ìà äöwä-ïîèëätöz íéLøwä-úàå ¦©¨¤−¤©¨¤«§¤©§¨¦º§©¤´

íéza áäæ äNrz íäéúraè-úàå áäæ̈À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´¨½̈¨¦−
:áäæ íçéøaä-úà úétöå íçéøaììúî÷äå ©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−¨¨«©«£¥«Ÿ−̈

:øäa úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úàñ ¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dlw zxaeg zeniyx)

ÛÒk È„‡(יט (כו, «¿≈∆∆
(מּלבד  מּזהב עׂשּויים אֹו זהב מצּפים היּו הּמׁשּכן ּכלי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻּכל

מּכסף. היּו האדנים ורק ּבחצר), ׁשהיּו הּנחׁשת, ּומזּבח ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכּיֹור

ראּוי  העֹולם היה "לא רז"ל ּׁשאמרּו מה ּפי על לבאר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹויׁש

ואּלּו הּמקּדׁש", ּבית ּבׁשביל נברא, ולּמה ּבזהב, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלהׁשּתּמׁש

אפֹוא, מּובן, לעֹולם. ׁשּי הּוא ּכי ּכן, נאמר לא ּכסף ֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

הּמׁשּכן  קדּׁשת את וחּברּו הּקרקע על ׁשעמדּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהאדנים,

מּזהב. לא ּדוקא, מּכסף נעׂשּו ְֲִִֶֶַַָָָָָֹלעֹולם,

éùéîçàìúrìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNrå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
dúà äNré áLç äNrî øæLî LLå éðL̈¦−§¥´¨§®̈©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈

:íéáøkáìéãenr äraøà-ìr dúà äzúðå §ª¦«§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´
äraøà-ìr áäæ íäéåå áäæ íétöî íéhL¦¦½§ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨¨®©©§¨−̈

:óñë-éðãàâìúçz úëøtä-úà äzúðå ©§¥¨«¤§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©
ïBøà úà úëøtì úéaî änL úàáäå íéñøwä©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´
ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä äìécáäå úeãrä̈«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−

:íéLãwä Lã÷ãìïBøà ìr úøtkä-úà zúðå ¬Ÿ¤©¢¨¦«§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´
:íéLãwä Lã÷a úãrääìïçìMä-úà zîNå ¨«¥ª®§−Ÿ¤©¢¨¦«§©§¨³¤©ª§¨Æ

ìr ïçìMä çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²
òìö-ìr ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©

:ïBôöåìúìëz ìäàä çúôì Cñî úéNrå ¨«§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå:í÷ø äNrî §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

æìúétöå íéhL éãenr äMîç Cñnì úéNrå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ íúàŸ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨®̈§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

:úLçðñ §«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

ÔÁÏM‰ ÁÎ ‰¯Bn‰ ˙‡Â ˙Î¯tÏ ıeÁÓ ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ¿«¿»∆«À¿»ƒ«»…∆¿∆«¿»…««À¿»
לה) (כו,

Á¯Ên‰ ÈtÏk ‡ÚÓ˜ CeLÓ . . ·‰f‰ ÁaÊÓe(רש"י) ƒ¿««»»»ƒ¿»¿«≈«ƒ¿»
לפני  ּתחּלה, ּבּמזּבח נתקל להיכל ׁשּנכנס ׁשּמי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהינּו,

ּדהּנה לבאר, ויׁש והּמנֹורה. לּתפּלה,ÁaÊÓהּׁשלחן רֹומז ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֻƒ¿≈«ְִֵַָ

עבֹודת  התחלת ׁשהיא ,"לפני קטרת ּתפּלתי "תּכֹון ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכּכתּוב

עבֹודה  – ּבּמנֹורה לעסק נּתן הּתפּלה לאחר ורק ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָֹהּיֹום.

ּגׁשמית, עבֹודה – ּבּׁשלחן אֹו וכּדֹומה, הּתֹורה לּמּוד ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻרּוחנית,

ׁשמים. לׁשם אכילה ְְֲִִֵַָָּכגֹון

éùùæëàLîç íéhL éör çaænä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á
äéäé reáø áçø úBnà Lîçå Cøà úBnà©¸¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ

ìLå çaænä:Búî÷ úBnà Láåéúðø÷ úéNrå ©¦§¥½©§¨¬©−«Ÿ¨«§¨¦´¨©§ŸÀ̈
úétöå åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt òaøà ìr©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ®̈§¦¦¨¬

:úLçð Búàâåéréå BðMãì åéúøéq úéNrå Ÿ−§«¤§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ
äNrz åéìk-ìëì åéúzçîe åéúâìæîe åéú÷øæîe¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬

:úLçðãúLçð úLø äNrî øaëî Bl úéNrå §«¤§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤
ìr úLçð úòaè òaøà úLøä-ìr úéNrå§¨¦´¨©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−

:åéúBö÷ òaøàäákøk úçz dúà äzúðå ©§©¬§¨«§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ
éöç ãr úLøä äúéäå ähîlî çaænä©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´¨¤½¤©−£¦¬

:çaænäåíéhL éör éca çaænì íécá úéNrå ©¦§¥«©§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®
:úLçð íúà úétöåæúòaha åéca-úà àáeäå §¦¦¨¬Ÿ−̈§«¤§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ

úàNa çaænä úòìö ézL-ìr íécaä eéäå§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬

xihtn ,iriay - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Búàçäàøä øLàk Búà äNrz úçì áeáð Ÿ«§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬
:eNré ïk øäa Eúàñ «Ÿ§²¨−̈¥¬©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr l zegiy ihewl)

ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ(א (כז, ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«

¯tÎÓe ·aÁÓ ÔÈÊÓe ÁÈÊÓ Y ÁaÊÓ(ב י, (כתובות ƒ¿≈«≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿«≈

) מזֹון מׁשּפיע הּמזּבח א. ּפעּלֹות. ׁשלׁש ב.ÔÈÊÓלפנינּו .( ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֻ≈ƒ

) ׁשלילּיים ּדברים מבּטל ּומכּפר ÁÈÊÓהּוא רעֹות ּגזרֹות ְְְִִִִֵַָ≈ƒ«ְְֵֵַָ

והּוא ג. ויׁשaÁÓ·עוֹונֹות). ׁשּבּׁשמים. אביהם על יׂשראל את ְֲ¿«≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכÔÈÊÓלֹומר: ּבאכילתֹו, זֹוכים ׁשהּבעלים ּכׁשם ׁשלמים. – ַ≈ƒְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

נּזֹון. העֹולם הּקרּבנֹות ואׁשם,ÁÈÊÓ,¯tÎÓּבזכּות חּטאת – ְְִִַָָָָ≈ƒ«¿«≈ְַָָָ

לכּפרה. ו"לכבֹוד aÁÓ·ׁשּבאים לה' ּכליל ׁשהיא עֹולה, – ְִֶַָָָ¿«≈ְִִִֶַָָ

ּבלבד" תדשא)הּקּב"ה .(מדרש ְִַַָָ

éòéáùè-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNrå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤
änàá äàî øæLî LL øöçì íérì÷ äðîéz¥ÂÂ̈¨§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ

:úçàä äàtì Cøàéíäéðãàå íéøNr åéãnrå ½Ÿ¤©¥−̈¨«¤¨«§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬
:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçð íéøNr¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

àéCøà äàî íérì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
áéúëåãîòåéø÷íéøNr íäéðãàå íéøNr åéãenrå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ

:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçðáéáçøå §½¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§³Ÿ©
íäéãnr änà íéMîç íérì÷ íé-úàôì øöçä¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©®̈©ª«¥¤´

:äøNr íäéðãàå äøNrâéúàôì øöçä áçøå £¨½̈§©§¥¤−£¨¨«§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²
:änà íéMîç äçøæî äîã÷ãéäøNr Lîçå ¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«©«£¥̧¤§¥¬

ìL íäéãnr óúkì íérì÷ änàíäéðãàå äL ©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−
ìL:äLåèíérì÷ äøNr Lîç úéðMä óúkìå §¨«§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®

ìL íäéãnrìL íäéðãàå äL:äLæèìeørL ©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«§©̧©
ïîbøàå úìëz änà íéøNr | Cñî øöçä¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤§©§¨¹̈
íäéãnr í÷ø äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®©ª«¥¤´

:äraøà íäéðãàå äraøàæéøöçä éãenr-ìk ©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«¨©¥¸¤«¨¥³
íäéðãàå óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ̈¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−®̈¤§©§¥¤−

:úLçðçé| áçøå änàá äàî øöçä Cøà §«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©
LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça íéMîç£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´

:úLçð íäéðãàå øæLîèéïkLnä éìk ìëì ¨§¨®§©§¥¤−§«¤§ŸÆ§¥´©¦§½̈
øöçä úãúé-ìëå åéúãúé-ìëå Búãár ìëa§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−

:úLçðqqq §«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(fw zxaeg zeniyx)

¯ÊLÓ LL(יח (כז, ≈»¿»
קנהּפׁשּת - ּבבד" ּבד ש"צֹומח מּׁשּום 'ּבד' נקרא È„ÈÁÈן ְְְִִִֵֶַַַַָָָ¿ƒƒ

ּגרעין ב)מּכל יח, הם (זבחים ׁשּכן מּפׁשּתן, הּקלעים נעׂשּו לכן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

מּפני  ּבֹו הּנמצא על והגּנּו לעֹולם, הּמׁשּכן ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהבּדילּו

– אחד" "ה' הּבֹורא, ּבאחדּות והאמּונה העֹולם; ְְְְֱֵֶַַַַָָָָָָהׁשּפעת

עליהם  הּמגּנה והיא לעֹולם יׂשראל ּבני ּבין הּמבּדילה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהיא

הּׁשלילית. הׁשּפעתֹו ְְְִִִֵַַָָמּפני

.ïîéñ å"éòé ,íé÷åñô å"ö

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîèäðL-éða íéùáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬Ÿ§¥«¨−̈
äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬

:Bkñðå ïîMáéúìò-ìr BzaLa úaL úìò ©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬
dkñðå ãéîzä:ôàéeáéø÷z íëéLãç éLàøáe ©¨¦−§¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬

ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìòŸ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈
:íîéîz äráL äðL-éða íéùákáéìLeäL §¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´

ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤¨®
ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦

ãçàä:âéäìeìa äçðî úìñ ïBøOr ïøOrå ¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´
äMà ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMá©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−

:ýåýéìãéøtì äéäé ïéää éöç íäékñðå ©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈
ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤®̈¦
äðMä éLãçì BLãça Lãç úìò úàæ: Ÿ́Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«

åèúìò-ìr ýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
Bkñðå äùré ãéîzä:ñ ©¨¦²¥«¨¤−Ÿ§¦§«



קפה iyy ,iying - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èéíéøNr úçz äNrz óñë-éðãà íéraøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL LøwäézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

:åéúãéëïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe §Ÿ¨«§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®
:Lø÷ íéøNràëéðL óñk íäéðãà íéraøàå ¤§¦−¨«¤§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´

úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©
:ãçàä LøwäáëäNrz äné ïkLnä éúkøéìe ©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈®̈¨©«£¤−
:íéLø÷ äMLâëúòö÷îì äNrz íéLø÷ éðLe ¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ

:íéúëøia ïkLnäãëåcçéå ähîlî íîàú eéäéå ©¦§®̈©©§¨¨«¦§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈
ïk úçàä úrahä-ìà BLàø-ìr íénú eéäé¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©¨«¤®̈¥µ

ì äéäéì íäéðL:eéäé úòö÷nä éðLäëeéäå ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«§¨Æ
øNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãàåëøá úéNråíçé £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§¨¦¬¨§¦¦−
:ãçàä ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éör£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

æëúéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦

:änéçëçøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå ¨«¨§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©
:äöwä-ìà äöwä-ïîèëätöz íéLøwä-úàå ¦©¨¤−¤©¨¤«§¤©§¨¦º§©¤´

íéza áäæ äNrz íäéúraè-úàå áäæ̈À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´¨½̈¨¦−
:áäæ íçéøaä-úà úétöå íçéøaììúî÷äå ©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−¨¨«©«£¥«Ÿ−̈

:øäa úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úàñ ¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dlw zxaeg zeniyx)

ÛÒk È„‡(יט (כו, «¿≈∆∆
(מּלבד  מּזהב עׂשּויים אֹו זהב מצּפים היּו הּמׁשּכן ּכלי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻּכל

מּכסף. היּו האדנים ורק ּבחצר), ׁשהיּו הּנחׁשת, ּומזּבח ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכּיֹור

ראּוי  העֹולם היה "לא רז"ל ּׁשאמרּו מה ּפי על לבאר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹויׁש

ואּלּו הּמקּדׁש", ּבית ּבׁשביל נברא, ולּמה ּבזהב, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלהׁשּתּמׁש

אפֹוא, מּובן, לעֹולם. ׁשּי הּוא ּכי ּכן, נאמר לא ּכסף ֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

הּמׁשּכן  קדּׁשת את וחּברּו הּקרקע על ׁשעמדּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהאדנים,

מּזהב. לא ּדוקא, מּכסף נעׂשּו ְֲִִֶֶַַָָָָָֹלעֹולם,

éùéîçàìúrìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNrå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
dúà äNré áLç äNrî øæLî LLå éðL̈¦−§¥´¨§®̈©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈

:íéáøkáìéãenr äraøà-ìr dúà äzúðå §ª¦«§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´
äraøà-ìr áäæ íäéåå áäæ íétöî íéhL¦¦½§ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨¨®©©§¨−̈

:óñë-éðãàâìúçz úëøtä-úà äzúðå ©§¥¨«¤§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©
ïBøà úà úëøtì úéaî änL úàáäå íéñøwä©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´
ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä äìécáäå úeãrä̈«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−

:íéLãwä Lã÷ãìïBøà ìr úøtkä-úà zúðå ¬Ÿ¤©¢¨¦«§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´
:íéLãwä Lã÷a úãrääìïçìMä-úà zîNå ¨«¥ª®§−Ÿ¤©¢¨¦«§©§¨³¤©ª§¨Æ

ìr ïçìMä çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²
òìö-ìr ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©

:ïBôöåìúìëz ìäàä çúôì Cñî úéNrå ¨«§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå:í÷ø äNrî §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

æìúétöå íéhL éãenr äMîç Cñnì úéNrå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ íúàŸ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨®̈§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

:úLçðñ §«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

ÔÁÏM‰ ÁÎ ‰¯Bn‰ ˙‡Â ˙Î¯tÏ ıeÁÓ ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ¿«¿»∆«À¿»ƒ«»…∆¿∆«¿»…««À¿»
לה) (כו,

Á¯Ên‰ ÈtÏk ‡ÚÓ˜ CeLÓ . . ·‰f‰ ÁaÊÓe(רש"י) ƒ¿««»»»ƒ¿»¿«≈«ƒ¿»
לפני  ּתחּלה, ּבּמזּבח נתקל להיכל ׁשּנכנס ׁשּמי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהינּו,

ּדהּנה לבאר, ויׁש והּמנֹורה. לּתפּלה,ÁaÊÓהּׁשלחן רֹומז ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֻƒ¿≈«ְִֵַָ

עבֹודת  התחלת ׁשהיא ,"לפני קטרת ּתפּלתי "תּכֹון ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכּכתּוב

עבֹודה  – ּבּמנֹורה לעסק נּתן הּתפּלה לאחר ורק ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָֹהּיֹום.

ּגׁשמית, עבֹודה – ּבּׁשלחן אֹו וכּדֹומה, הּתֹורה לּמּוד ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻרּוחנית,

ׁשמים. לׁשם אכילה ְְֲִִֵַָָּכגֹון

éùùæëàLîç íéhL éör çaænä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á
äéäé reáø áçø úBnà Lîçå Cøà úBnà©¸¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ

ìLå çaænä:Búî÷ úBnà Láåéúðø÷ úéNrå ©¦§¥½©§¨¬©−«Ÿ¨«§¨¦´¨©§ŸÀ̈
úétöå åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt òaøà ìr©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ®̈§¦¦¨¬

:úLçð Búàâåéréå BðMãì åéúøéq úéNrå Ÿ−§«¤§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ
äNrz åéìk-ìëì åéúzçîe åéúâìæîe åéú÷øæîe¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬

:úLçðãúLçð úLø äNrî øaëî Bl úéNrå §«¤§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤
ìr úLçð úòaè òaøà úLøä-ìr úéNrå§¨¦´¨©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−

:åéúBö÷ òaøàäákøk úçz dúà äzúðå ©§©¬§¨«§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ
éöç ãr úLøä äúéäå ähîlî çaænä©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´¨¤½¤©−£¦¬

:çaænäåíéhL éör éca çaænì íécá úéNrå ©¦§¥«©§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®
:úLçð íúà úétöåæúòaha åéca-úà àáeäå §¦¦¨¬Ÿ−̈§«¤§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ

úàNa çaænä úòìö ézL-ìr íécaä eéäå§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬

xihtn ,iriay - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Búàçäàøä øLàk Búà äNrz úçì áeáð Ÿ«§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬
:eNré ïk øäa Eúàñ «Ÿ§²¨−̈¥¬©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr l zegiy ihewl)

ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ(א (כז, ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«

¯tÎÓe ·aÁÓ ÔÈÊÓe ÁÈÊÓ Y ÁaÊÓ(ב י, (כתובות ƒ¿≈«≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿«≈

) מזֹון מׁשּפיע הּמזּבח א. ּפעּלֹות. ׁשלׁש ב.ÔÈÊÓלפנינּו .( ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֻ≈ƒ

) ׁשלילּיים ּדברים מבּטל ּומכּפר ÁÈÊÓהּוא רעֹות ּגזרֹות ְְְִִִִֵַָ≈ƒ«ְְֵֵַָ

והּוא ג. ויׁשaÁÓ·עוֹונֹות). ׁשּבּׁשמים. אביהם על יׂשראל את ְֲ¿«≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכÔÈÊÓלֹומר: ּבאכילתֹו, זֹוכים ׁשהּבעלים ּכׁשם ׁשלמים. – ַ≈ƒְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

נּזֹון. העֹולם הּקרּבנֹות ואׁשם,ÁÈÊÓ,¯tÎÓּבזכּות חּטאת – ְְִִַָָָָ≈ƒ«¿«≈ְַָָָ

לכּפרה. ו"לכבֹוד aÁÓ·ׁשּבאים לה' ּכליל ׁשהיא עֹולה, – ְִֶַָָָ¿«≈ְִִִֶַָָ

ּבלבד" תדשא)הּקּב"ה .(מדרש ְִַַָָ

éòéáùè-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNrå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤
änàá äàî øæLî LL øöçì íérì÷ äðîéz¥ÂÂ̈¨§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ

:úçàä äàtì Cøàéíäéðãàå íéøNr åéãnrå ½Ÿ¤©¥−̈¨«¤¨«§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬
:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçð íéøNr¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

àéCøà äàî íérì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
áéúëåãîòåéø÷íéøNr íäéðãàå íéøNr åéãenrå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ

:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçðáéáçøå §½¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§³Ÿ©
íäéãnr änà íéMîç íérì÷ íé-úàôì øöçä¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©®̈©ª«¥¤´

:äøNr íäéðãàå äøNrâéúàôì øöçä áçøå £¨½̈§©§¥¤−£¨¨«§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²
:änà íéMîç äçøæî äîã÷ãéäøNr Lîçå ¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«©«£¥̧¤§¥¬

ìL íäéãnr óúkì íérì÷ änàíäéðãàå äL ©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−
ìL:äLåèíérì÷ äøNr Lîç úéðMä óúkìå §¨«§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®

ìL íäéãnrìL íäéðãàå äL:äLæèìeørL ©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«§©̧©
ïîbøàå úìëz änà íéøNr | Cñî øöçä¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤§©§¨¹̈
íäéãnr í÷ø äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®©ª«¥¤´

:äraøà íäéðãàå äraøàæéøöçä éãenr-ìk ©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«¨©¥¸¤«¨¥³
íäéðãàå óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ̈¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−®̈¤§©§¥¤−

:úLçðçé| áçøå änàá äàî øöçä Cøà §«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©
LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça íéMîç£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´

:úLçð íäéðãàå øæLîèéïkLnä éìk ìëì ¨§¨®§©§¥¤−§«¤§ŸÆ§¥´©¦§½̈
øöçä úãúé-ìëå åéúãúé-ìëå Búãár ìëa§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−

:úLçðqqq §«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(fw zxaeg zeniyx)

¯ÊLÓ LL(יח (כז, ≈»¿»
קנהּפׁשּת - ּבבד" ּבד ש"צֹומח מּׁשּום 'ּבד' נקרא È„ÈÁÈן ְְְִִִֵֶַַַַָָָ¿ƒƒ

ּגרעין ב)מּכל יח, הם (זבחים ׁשּכן מּפׁשּתן, הּקלעים נעׂשּו לכן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

מּפני  ּבֹו הּנמצא על והגּנּו לעֹולם, הּמׁשּכן ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהבּדילּו

– אחד" "ה' הּבֹורא, ּבאחדּות והאמּונה העֹולם; ְְְְֱֵֶַַַַָָָָָָהׁשּפעת

עליהם  הּמגּנה והיא לעֹולם יׂשראל ּבני ּבין הּמבּדילה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהיא

הּׁשלילית. הׁשּפעתֹו ְְְִִִֵַַָָמּפני

.ïîéñ å"éòé ,íé÷åñô å"ö

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîèäðL-éða íéùáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬Ÿ§¥«¨−̈
äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬

:Bkñðå ïîMáéúìò-ìr BzaLa úaL úìò ©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬
dkñðå ãéîzä:ôàéeáéø÷z íëéLãç éLàøáe ©¨¦−§¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬

ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìòŸ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈
:íîéîz äráL äðL-éða íéùákáéìLeäL §¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´

ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤¨®
ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦

ãçàä:âéäìeìa äçðî úìñ ïBøOr ïøOrå ¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´
äMà ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMá©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−

:ýåýéìãéøtì äéäé ïéää éöç íäékñðå ©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈
ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤®̈¦
äðMä éLãçì BLãça Lãç úìò úàæ: Ÿ́Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«

åèúìò-ìr ýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
Bkñðå äùré ãéîzä:ñ ©¨¦²¥«¨¤−Ÿ§¦§«



קפו
.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn

dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le
.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial
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לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם קצ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:376:338:388:379:139:1210:0810:0717:1017:1617:3817:4316:5517:53באר שבע )ח(

6:396:358:388:379:149:1210:0810:0817:0717:1217:3517:4016:4117:51חיפה )ח(

6:366:338:368:369:129:1110:0710:0617:1317:1817:3517:4016:3717:51ירושלים )ח(

6:386:358:388:389:149:1310:0810:0817:0917:1517:3717:4216:5417:52תל אביב )ח(

7:307:239:008:589:479:4410:3510:3316:4416:5417:2117:2916:3417:43אוסטריה, וינה )ח(

6:276:339:149:199:5710:0111:1011:1320:3820:3321:0921:0420:1621:17אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:287:219:029:009:479:4410:3610:3416:5217:0117:2717:3516:4117:48אוקראינה, אודסה )ח(

7:046:578:358:329:219:1810:0910:0716:1916:2816:5517:0416:0917:17אוקראינה, דונייצק )ח(

7:177:098:468:439:339:2910:2110:1916:2916:3817:0517:1416:1917:28אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:487:409:129:1010:019:5810:4810:4616:4816:5817:2617:3616:3917:50אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:417:339:059:029:549:5010:4110:3916:4016:5017:1817:2816:3117:42אוקראינה, קייב )ח(

7:517:449:289:2610:1210:0911:0111:0017:2117:3017:5518:0317:1018:16איטליה, מילאנו )ח(

6:236:248:538:549:239:2410:2510:2618:3018:3118:5418:5418:1319:03אקוואדור, קיטו )ח(

6:086:148:548:599:359:3910:4710:4920:0420:0020:3420:2919:4320:41ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:446:529:329:3710:1910:2311:3311:3621:1121:0521:4421:3820:4821:51ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:187:139:089:069:479:4510:3910:3817:2017:2717:5117:5717:0818:09ארה״ב, בולטימור )ח(

7:117:068:588:569:389:3610:2910:2817:0617:1417:3717:4416:5417:56ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:127:068:588:569:389:3610:3010:2917:0717:1417:3817:4516:5517:57ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:517:469:359:3310:1610:1411:0711:0617:3917:4618:1118:1817:2718:30ארה״ב, דטרויט )ח(

7:147:119:189:179:529:5110:4810:4717:5417:5918:2118:2617:4018:36ארה״ב, האוסטון )ח(

6:536:498:508:499:279:2510:2110:2017:1717:2317:4517:5117:0418:02ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:077:059:159:159:489:4810:4510:4518:0018:0518:2618:3017:4618:40ארה״ב, מיאמי )ח(

7:087:038:548:529:349:3210:2610:2517:0117:0817:3217:3916:4917:51ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:097:038:538:519:349:3210:2510:2416:5817:0617:3017:3716:4617:49ארה״ב, שיקגו )ח(

6:186:228:579:009:309:3210:3610:3819:1219:1119:3619:3518:5319:44בוליביה, לה-פס )ח(

8:288:209:509:4710:4010:3611:2611:2417:2217:3318:0118:1117:1318:25בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:278:199:509:4710:3910:3611:2611:2417:2317:3418:0218:1217:1418:26בלגיה, בריסל )ח(

5:415:458:248:278:589:0110:0610:0918:5718:5519:2319:2018:3719:30ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:315:358:138:168:478:499:559:5718:4418:4219:0919:0718:2419:17ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:477:399:089:059:589:5510:4510:4216:3916:5017:1817:2816:3317:43בריטניה, לונדון )ח(

8:047:549:189:1510:1110:0710:5610:5316:4016:5117:2217:3216:3517:47בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:577:489:159:1210:0610:0210:5210:5016:4116:5217:2217:3216:3317:47גרמניה, ברלין )ח(

8:088:009:329:3010:2110:1711:0811:0617:0917:1917:4717:5616:5918:10גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:375:428:218:248:568:5910:0510:0819:0219:0019:2919:2618:4219:36דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:147:139:299:2910:0110:0110:5910:5918:2818:3118:5318:5618:1319:05הודו, מומבאי )ח(

7:097:089:259:259:569:5610:5510:5518:2518:2818:4918:5318:1019:02הודו, פונה )ח(

7:177:108:498:479:359:3210:2310:2216:3516:4517:1117:2016:2517:33הונגריה, בודפשט )ח(

7:177:119:029:019:439:4110:3410:3317:1017:1717:4117:4816:5818:00טורקיה, איסטנבול )ח(

7:347:309:269:2410:0410:0210:5710:5617:4117:4818:1118:1817:2918:29יוון, אתונה )ח(

7:377:309:109:089:559:5210:4410:4216:5817:0717:3317:4216:4717:55מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:127:119:279:279:589:5810:5610:5718:2518:2918:5018:5318:1019:02מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:155:248:028:098:569:0110:1310:1620:0820:0120:4520:3719:4420:52ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:536:518:598:589:339:3210:2910:2817:3917:4418:0618:1017:2518:20נפאל, קטמנדו )ח(

7:157:169:449:4510:1410:1511:1611:1719:1919:2019:4219:4319:0219:52סינגפור, סינגפור )ח(

7:267:178:448:419:359:3110:2110:1916:1216:2316:5217:0216:0317:17פולין, ורשא )ח(

6:016:038:378:409:099:1010:1410:1618:4118:4019:0519:0418:2219:13פרו, לימה )ח(

8:098:039:459:4310:2910:2711:1911:1717:3817:4618:1218:2017:2718:33צרפת, ליאון )ח(

8:298:219:579:5410:4410:4111:3211:3017:3817:4818:1518:2417:2818:38צרפת, פריז )ח(

6:126:128:388:399:089:0910:1010:1118:0618:0818:2918:3117:4918:40קולומביה, בוגוטה )ח(

7:407:349:219:1910:0310:0110:5410:5217:2117:2917:5418:0117:0918:14קנדה, טורונטו )ח(

7:227:158:598:569:429:4010:3210:3116:5217:0117:2617:3516:4117:47קנדה, מונטריאול )ח(

6:486:448:448:439:219:2010:1510:1417:0817:1417:3717:4216:5517:53קפריסין, לרנקה )ח(

8:578:4710:0610:0211:0110:5611:4511:4217:2117:3418:0518:1617:1318:32רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:348:249:409:3610:3610:3211:2011:1716:5017:0317:3517:4716:4318:03רוסיה, מוסקבה )ח(

7:547:479:279:2410:1210:0911:0110:5917:1417:2317:4917:5817:0318:11רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:597:529:319:2910:1710:1411:0511:0417:1817:2717:5418:0217:0818:16שוויץ, ציריך )ח(

6:466:459:069:069:369:3710:3610:3618:1518:1818:3918:4218:0018:51תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



קצי לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:376:338:388:379:139:1210:0810:0717:1017:1617:3817:4316:5517:53באר שבע )ח(

6:396:358:388:379:149:1210:0810:0817:0717:1217:3517:4016:4117:51חיפה )ח(

6:366:338:368:369:129:1110:0710:0617:1317:1817:3517:4016:3717:51ירושלים )ח(

6:386:358:388:389:149:1310:0810:0817:0917:1517:3717:4216:5417:52תל אביב )ח(

7:307:239:008:589:479:4410:3510:3316:4416:5417:2117:2916:3417:43אוסטריה, וינה )ח(

6:276:339:149:199:5710:0111:1011:1320:3820:3321:0921:0420:1621:17אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:287:219:029:009:479:4410:3610:3416:5217:0117:2717:3516:4117:48אוקראינה, אודסה )ח(

7:046:578:358:329:219:1810:0910:0716:1916:2816:5517:0416:0917:17אוקראינה, דונייצק )ח(

7:177:098:468:439:339:2910:2110:1916:2916:3817:0517:1416:1917:28אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:487:409:129:1010:019:5810:4810:4616:4816:5817:2617:3616:3917:50אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:417:339:059:029:549:5010:4110:3916:4016:5017:1817:2816:3117:42אוקראינה, קייב )ח(

7:517:449:289:2610:1210:0911:0111:0017:2117:3017:5518:0317:1018:16איטליה, מילאנו )ח(

6:236:248:538:549:239:2410:2510:2618:3018:3118:5418:5418:1319:03אקוואדור, קיטו )ח(

6:086:148:548:599:359:3910:4710:4920:0420:0020:3420:2919:4320:41ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:446:529:329:3710:1910:2311:3311:3621:1121:0521:4421:3820:4821:51ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:187:139:089:069:479:4510:3910:3817:2017:2717:5117:5717:0818:09ארה״ב, בולטימור )ח(

7:117:068:588:569:389:3610:2910:2817:0617:1417:3717:4416:5417:56ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:127:068:588:569:389:3610:3010:2917:0717:1417:3817:4516:5517:57ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:517:469:359:3310:1610:1411:0711:0617:3917:4618:1118:1817:2718:30ארה״ב, דטרויט )ח(

7:147:119:189:179:529:5110:4810:4717:5417:5918:2118:2617:4018:36ארה״ב, האוסטון )ח(

6:536:498:508:499:279:2510:2110:2017:1717:2317:4517:5117:0418:02ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:077:059:159:159:489:4810:4510:4518:0018:0518:2618:3017:4618:40ארה״ב, מיאמי )ח(

7:087:038:548:529:349:3210:2610:2517:0117:0817:3217:3916:4917:51ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:097:038:538:519:349:3210:2510:2416:5817:0617:3017:3716:4617:49ארה״ב, שיקגו )ח(

6:186:228:579:009:309:3210:3610:3819:1219:1119:3619:3518:5319:44בוליביה, לה-פס )ח(

8:288:209:509:4710:4010:3611:2611:2417:2217:3318:0118:1117:1318:25בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:278:199:509:4710:3910:3611:2611:2417:2317:3418:0218:1217:1418:26בלגיה, בריסל )ח(

5:415:458:248:278:589:0110:0610:0918:5718:5519:2319:2018:3719:30ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:315:358:138:168:478:499:559:5718:4418:4219:0919:0718:2419:17ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:477:399:089:059:589:5510:4510:4216:3916:5017:1817:2816:3317:43בריטניה, לונדון )ח(

8:047:549:189:1510:1110:0710:5610:5316:4016:5117:2217:3216:3517:47בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:577:489:159:1210:0610:0210:5210:5016:4116:5217:2217:3216:3317:47גרמניה, ברלין )ח(

8:088:009:329:3010:2110:1711:0811:0617:0917:1917:4717:5616:5918:10גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:375:428:218:248:568:5910:0510:0819:0219:0019:2919:2618:4219:36דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:147:139:299:2910:0110:0110:5910:5918:2818:3118:5318:5618:1319:05הודו, מומבאי )ח(

7:097:089:259:259:569:5610:5510:5518:2518:2818:4918:5318:1019:02הודו, פונה )ח(

7:177:108:498:479:359:3210:2310:2216:3516:4517:1117:2016:2517:33הונגריה, בודפשט )ח(

7:177:119:029:019:439:4110:3410:3317:1017:1717:4117:4816:5818:00טורקיה, איסטנבול )ח(

7:347:309:269:2410:0410:0210:5710:5617:4117:4818:1118:1817:2918:29יוון, אתונה )ח(

7:377:309:109:089:559:5210:4410:4216:5817:0717:3317:4216:4717:55מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:127:119:279:279:589:5810:5610:5718:2518:2918:5018:5318:1019:02מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:155:248:028:098:569:0110:1310:1620:0820:0120:4520:3719:4420:52ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:536:518:598:589:339:3210:2910:2817:3917:4418:0618:1017:2518:20נפאל, קטמנדו )ח(

7:157:169:449:4510:1410:1511:1611:1719:1919:2019:4219:4319:0219:52סינגפור, סינגפור )ח(

7:267:178:448:419:359:3110:2110:1916:1216:2316:5217:0216:0317:17פולין, ורשא )ח(

6:016:038:378:409:099:1010:1410:1618:4118:4019:0519:0418:2219:13פרו, לימה )ח(

8:098:039:459:4310:2910:2711:1911:1717:3817:4618:1218:2017:2718:33צרפת, ליאון )ח(

8:298:219:579:5410:4410:4111:3211:3017:3817:4818:1518:2417:2818:38צרפת, פריז )ח(

6:126:128:388:399:089:0910:1010:1118:0618:0818:2918:3117:4918:40קולומביה, בוגוטה )ח(

7:407:349:219:1910:0310:0110:5410:5217:2117:2917:5418:0117:0918:14קנדה, טורונטו )ח(

7:227:158:598:569:429:4010:3210:3116:5217:0117:2617:3516:4117:47קנדה, מונטריאול )ח(

6:486:448:448:439:219:2010:1510:1417:0817:1417:3717:4216:5517:53קפריסין, לרנקה )ח(

8:578:4710:0610:0211:0110:5611:4511:4217:2117:3418:0518:1617:1318:32רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:348:249:409:3610:3610:3211:2011:1716:5017:0317:3517:4716:4318:03רוסיה, מוסקבה )ח(

7:547:479:279:2410:1210:0911:0110:5917:1417:2317:4917:5817:0318:11רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:597:529:319:2910:1710:1411:0511:0417:1817:2717:5418:0217:0818:16שוויץ, ציריך )ח(

6:466:459:069:069:369:3710:3610:3618:1518:1818:3918:4218:0018:51תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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