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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©«§¨«



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©«§¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  שושן פורים, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

להמשתתפים בשיעור לימוד ה"תניא"

בישיבת "בני עקיבא" בכפר הרא"ה

שלום וברכה!

בלימודם,  להצלחה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ציון  על  אזכירם  וכבקשתם  מכתבם,  קבלתי  בנועם 

לימוד המביא לידי מעשה, בעושה ומעשה.

ובעמדנו למחרת יום הפורים, שעל זה נאמר ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, כפשוטו 

שהרי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, וגם בפנימיות הדברים כדרשת רז"ל אורה זו תורה וכו', יהי רצון 

ויקר  וששון  ושמחה  אורה  חיים,  תורת  הק'  בתורתנו  לימודם  כללות  בתוך  זה  בלימודם  שימשיכו 

כפשוטו וכמשמעו בכל הענינים הגשמיים והרוחניים גם יחד, ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור בנר 

מצוה ותורה אור ובמאור שבתורה זו פנימיות התורה, שבדורות האחרונים נתגלתה בתורת החסידות, 

ובפרט ששנה זו היא שנת סגולה, שנת המאתים להסתלקות-הילולא של מייסדה מורנו הבעש"ט ז"ל.

בברכה להצלחה מופלגה ולבשורות טובות בכל האמור.



ד
 מפתח  כללי

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

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

  ה ועשית מזבח מקטר קטורת "מאמר ד  )ג

ה   ...............ז"כתש'ה, ראשון-אדר' ח, פרשת תצוהשבת 

   ,תצוה פ"ששיחת   )ד

י   .....................................  ז"כתש'ה, ראשון-אדר 'ח

  תצוהפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

יח  ..............................................  יאכרך ) ק"בלה(

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

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

כג  ...............  תצוהפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

כד  .............  תצוהפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ח

ס  ..................  תצוהפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

סא  ....................................  תצוהפרשת לשבוע  

סט  ..............  תצוהפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

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

  

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

עה   .............  תצוהפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

גק   ............  תצוהפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

יק  ................  תצוהפרשת לשבוע ספר המצוות  –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

יבק  ...............................  טקתהלים פרק , ופרק  במלכים 

  זבחיםמסכת  –משניות   )יז

ידק  ..............................................    ביאור קהתי

כגק  ............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  יומאמסכת   )יט

כדק  .............................................  חפ ףעד ד פומדף 

  עם ביאורים  סוכהמסכת   )כ

לדק  ................................................  ף העד ד במדף 

  :ד"ותינו נשיאי חבמתורת רב 

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

נק  ....................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

נק  ....................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כג

נבק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

דנק  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

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

נהק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

נוק  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

ונק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'ספר המאמרים ה  )כח

נטק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כט

נטק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

אסק ....................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

סוק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

עדק  .......................  תצוהפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

עהק  .......  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לג

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

'g ,devz zyxt zay .c"qa
f"kyz'd ,oey`xÎxc`

‰Á‰)(‰‚ÂÓ È˙Ï·
˙ÈNÚÂ קטֹורת מקטר רּבֹותינּו1מזּבח ואמרּו , ¿»ƒ»ְְְְְִִֵֵֶַַַָ

ּכאן,2ז"ל  ּכתיב אין ּבקטֹורת מתקּטר ְְְִִִֵֵֶַַָ

את  מקטיר היה הּמזּבח קטֹורת, מקטר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

מקטיר  היה עצמֹו ׁשהּמזּבח והינּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָהּקטֹורת,

ׁשל  ּבאׁש אּלא מּטה, ׁשל אׁש סּיּוע ּבלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּקטֹורת

נׂשרף 3מעלה  הּמזּבח ציּפּוי היה לא זה ּומּטעם . ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

אינּה מעלה ׁשל אׁש ּכי עליו, ׁשהיתה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבאׁש

ּבּמדרׁש4מכּלה  וכדאיתא על 5. ּתמּה מׁשה ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

צּפּוי  (ׁשהרי העץ יּׂשרף ׁשּלא אפׁשר אי ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹזה,

זהב  ּדינר ּכעֹובי רק היה לֹו6הּמזּבח ואמר ,( ְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

אֹוכלה  אׁש מעלה, ׁשל ּבאׁש ּדרּכי ּכ ְְְְִֵֵֶַַַָָָָהּמקֹום,

העילּוי  מהּו להבין, וצרי מכּלה. ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָאׁש,

מקטיר  היה הּוא ׁשּדוקא מעלה, ׁשל אׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבענין

(אׁש האיׁשֹות ב' ׁשל ענינם ּדהּנה, הּקטֹורת. ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָאת

הּוא  האדם ּבעבֹודת מעלה) ׁשל ואׁש מּטה ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָׁשל

ּדלעילא  ואתערּותא ּדלתּתא ּכל 7אתערּותא והרי . ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָ

ההמׁשכה  ענין הּוא והּמקּדׁש הּמׁשּכן ענין ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָעיקר

ּוכמֹו ּדוקא, האדם עבֹודת עלֿידי ְְְֲֵֶַַַָָָָָָׁשּבאה

הינּו8ׁשּכתּוב  ּבתֹוכם, וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ

עלֿידי  נעׂשית (וׁשכנּתי) הּׁשכינה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהׁשראת

הּוא  וכן מקּדׁש. לי ועׂשּו ּדוקא, האדם ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָעׂשּית

ׁשה  הּקרּבנֹות, העיּקרית ּבעבֹודת העבֹודה יא ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָ

העבֹודה  הּוא ענינּה הרי ּומקּדׁש, ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָּבּמׁשּכן

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק ׁשּמבאר (ּכפי ּדוקא ְְְְְִֵֶֶַַַָָָׁשּלמּטה

ההילּולא  ׁשּכתּוב 9ּבמאמרי ּוכמֹו ניחֹוח,10), ריח ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ
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א.1) ל, ה"ח.2)פרשתנו פ"ג חגיגה ירושלמי ה. פ"ז, שם.3)ויק"ר לירושלמי העדה ה.4)קרבן פ"ב, שמו"ר תוד"ה 5)ראה

ט*). (אות עה"פ שלימה בתורה הובא הגדול מדרש וראה יא). תרומה תנחומא (ראה תנחומא בשם חגיגה סוף ― שאין

חגיגה.6) ג).7)סוף שה, ― החדשה (בהוצאה ב תמד, תרומה תו"ח א. כט, נשא לקו"ת ח.8)ראה כה, המשך 9)תרומה

פ"ב. ה'שי"ת לגני ועוד.10)באתי ח. כח, פינחס ט. א, ויקרא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שעליו  החיצון' ל'מזבח בנוסף המשכן, בתוך (שהיה הקטורת מזבח עשיית על

בתורה: נאמר המשכן), בחצר ועמד הקרבנות את מקריבים היו

˙¯BË˜ ¯Ë˜Ó ÁaÊÓ ˙ÈNÚÂ1Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ודייקו 2, ¿»ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿«¿∆¿»¿«≈«
קטורת" "מקטר הכתוב Ô‡k,בלשון ·È˙k ÔÈ‡ ˙¯BË˜a ¯h˜˙Ó לא ƒ¿«≈ƒ¿∆≈¿ƒ»

בקטורת" "מתקטר כאן נאמר

באמצעות  מתקטר המזבח כי שמשמעו

Ë˜Ó¯נאמר ‡l‡הקטורת  ∆»ƒ¿«
,˙¯BË˜ כי היא והמשמעות ¿∆

˙‡ ¯ÈË˜Ó ‰È‰ ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»»«¿ƒ∆
ÁaÊn‰L eÈ‰Â ,˙¯BËw‰«¿∆¿«¿∆«ƒ¿≈«

BÓˆÚ לבדו¯ÈË˜Ó ‰È‰ «¿»»«¿ƒ
ÏL L‡ ÚeiÒ ‡Ïa ˙¯BËw‰«¿∆¿…ƒ«≈∆
‰ÏÚÓ ÏL L‡a ‡l‡ ,‰hÓ3. «»∆»¿≈∆«¿»

בבית  כי בגמרא אמרו ז"ל חכמינו

אש  המזבח על שירדה נס היה המקדש

יומא  במסכת (וכמובא השמים מן

המזבח  אל השמים מן שירדה שהאש

שרובץ  אריה כמו עליו רבוצה היתה

"גחלת  מפרש: שם ורש"י הארץ, על

שלמה  בימי השמים מן שנפלה אש של

כתוב  בזוהר וגם המזבח" על והייתה

אריה  קורבנין", דאכל "אריה זו אש על

קרבנות). Ê‰שאכל ÌÚhÓe כיוון ƒ««∆
אש  הייתה לא המזבח שעל שהאש

רוחנית  אלא ˆÈetÈגשמית ‰È‰ ‡Ï…»»ƒ
‰˙È‰L L‡a Û¯N ÁaÊn‰«ƒ¿≈«ƒ¿»»≈∆»¿»
dÈ‡ ‰ÏÚÓ ÏL L‡ Èk ,ÂÈÏÚ»»ƒ≈∆«¿»≈»

‰lÎÓ4 גורמת ואיננה שורפת איננה ¿«»
וכליון. מובא È‡„ÎÂ˙‡איבוד ¿ƒ¿ƒ»

L¯„na5LdÓz ‰LÓ ‰È‰ «ƒ¿»∆»»…∆»≈«
Û¯OÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ ,‰Ê ÏÚ«∆ƒ∆¿»∆…ƒ»≈
ÁaÊn‰ Èetˆ È¯‰L) ıÚ‰»≈∆¬≈ƒ«ƒ¿≈«
·‰Ê ¯Èc È·BÚk ˜¯ ‰È‰6 »»«¿ƒƒ»»»

רק  שעוביו הדק הזהב ציפוי ותחת

עץ  עשוי המזבח היה מטבע כעובי

באש  נשרף להיות Ó‡Â¯שטבעו ,(¿»«
ÌB˜n‰ BÏ,הקדושֿברוךֿהואCk «»»

L‡ ,‰ÏÚÓ ÏL L‡a Èk¯c«¿ƒ¿≈∆«¿»≈
‰lÎÓ BÈ‡Â ,L‡ ‰ÏÎB‡¿»≈¿≈¿«∆
'אוכלת', אכן שלמעלה שהאש כלומר

וכיליון. איבוד גורמת לא אבל

ÈeÏÈÚ‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ והיתרון ÏLהמעלה L‡ ÔÈÚa ¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿ƒ¿«≈∆
‡e‰ ‡˜ÂcL ,‰ÏÚÓ מטה של אש ‡˙ולא ¯ÈË˜Ó ‰È‰ «¿»∆«¿»»»«¿ƒ∆

L‡Â ‰hÓ ÏL L‡) ˙BLÈ‡‰ '· ÏL ÌÈÚ ,‰p‰c .˙¯BËw‰«¿∆¿ƒ≈ƒ¿»»∆»ƒ≈∆«»¿≈
Ì„‡‰ ˙„B·Úa (‰ÏÚÓ ÏL האדם בנפש הרוחנית, ה' ‰e‡בעבודת ∆«¿»«¬«»»»

‡˙e¯Ú˙‡Â ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»¿ƒ¿¬»
‡ÏÈÚÏc7 מצד הבאה התעוררות ƒ¿≈»

למטה  הבאה האדם והתעוררות

ומבואר  בזוהר כמובא מלמעלה,

מצד  מלמטה, שהתעוררות בחסידות

לאלוקות  ולהתקרב להתעלות האדם,

להמשיך  מלמעלה התעוררות גורמת

הארה  ידי על סיוע לו ולהשפיע

ÔÈÚמלמעלה. ¯˜ÈÚ Ïk È¯‰Â«¬≈»ƒ«ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰ Lc˜n‰Â ÔkLn‰«ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ אלוקית והארה התגלות ««¿»»
למטה  È„ÈŒÏÚמלמעלה ‰‡aL∆»»«¿≈

Âc˜‡,ובעקבות  Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»«¿»
·e˙kL BÓÎe8ÈÏ eNÚÂ ¿∆»¿»ƒ

eÈ‰ ,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Óƒ¿»¿»«¿ƒ¿»«¿
(ÈzÎLÂ) ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰L∆«¿»««¿ƒ»¿»«¿ƒ
Ì„‡‰ ˙iNÚ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈¬ƒ«»»»

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ,‡˜Âc ומאחר «¿»¿»ƒƒ¿»
את  לעשות ישראל בני על ציווי שישנו

הפועלים  שהם מובן המקדש,

השראת  את דלתתא) (ב'אתערותא

במקדש.השכינה 

,˙Ba¯w‰ ˙„B·Úa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¬««»¿»
˙È¯wÈÚ‰ ‰„B·Ú‰ ‡È‰L∆ƒ»¬»»ƒ»ƒ
dÈÚ È¯‰ ,Lc˜Óe ÔkLna«ƒ¿»ƒ¿»¬≈ƒ¿»»

lL ‰„B·Ú‰ ‡e‰‡˜Âc ‰hÓ »¬»∆¿«»«¿»
האדם Î"˜עלֿידי ¯‡·nL ÈÙk)¿ƒ∆¿»≈

È¯Ó‡Óa ¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ«¿¿«¬»≈
‡ÏeÏÈ‰‰9 יו"ד הסתלקותו, יום «ƒ»

הרבי  שנים באותן - תש"י שבט

מעת  לפרסום למסור נוהג היה הריי"צ

ולקראת  בכתב, חסידות מאמר לעת

את  מסר תש"י שבט יו"דֿי"ג הימים

לגני  'באתי דיבורֿהמתחיל המאמר

לפרסום  נועד המאמר כלה'. אחותי

הרבנית  אמוֿזקנתו של היארצייט ליום

(נסתלקה  שטערנאֿשרה הרבנית אמו ושל תרע"ד) שבט ביו"ד (נסתלקה רבקה
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ה
 מפתח  כללי

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

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

  ה ועשית מזבח מקטר קטורת "מאמר ד  )ג

ה   ...............ז"כתש'ה, ראשון-אדר' ח, פרשת תצוהשבת 

   ,תצוה פ"ששיחת   )ד

י   .....................................  ז"כתש'ה, ראשון-אדר 'ח

  תצוהפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

יח  ..............................................  יאכרך ) ק"בלה(

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

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

כג  ...............  תצוהפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

כד  .............  תצוהפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ח

ס  ..................  תצוהפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

סא  ....................................  תצוהפרשת לשבוע  

סט  ..............  תצוהפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

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

  

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

עה   .............  תצוהפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

גק   ............  תצוהפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

יק  ................  תצוהפרשת לשבוע ספר המצוות  –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

יבק  ...............................  טקתהלים פרק , ופרק  במלכים 

  זבחיםמסכת  –משניות   )יז

ידק  ..............................................    ביאור קהתי

כגק  ............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  יומאמסכת   )יט

כדק  .............................................  חפ ףעד ד פומדף 

  עם ביאורים  סוכהמסכת   )כ

לדק  ................................................  ף העד ד במדף 

  :ד"ותינו נשיאי חבמתורת רב 

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

נק  ....................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

נק  ....................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כג

נבק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

דנק  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

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

נהק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

נוק  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

ונק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'ספר המאמרים ה  )כח

נטק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כט

נטק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

אסק ....................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

סוק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

עדק  .......................  תצוהפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

עהק  .......  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לג

'g ,devz zyxt zay .c"qa
f"kyz'd ,oey`xÎxc`

‰Á‰)(‰‚ÂÓ È˙Ï·
˙ÈNÚÂ קטֹורת מקטר רּבֹותינּו1מזּבח ואמרּו , ¿»ƒ»ְְְְְִִֵֵֶַַַָ

ּכאן,2ז"ל  ּכתיב אין ּבקטֹורת מתקּטר ְְְִִִֵֵֶַַָ

את  מקטיר היה הּמזּבח קטֹורת, מקטר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

מקטיר  היה עצמֹו ׁשהּמזּבח והינּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָהּקטֹורת,

ׁשל  ּבאׁש אּלא מּטה, ׁשל אׁש סּיּוע ּבלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּקטֹורת

נׂשרף 3מעלה  הּמזּבח ציּפּוי היה לא זה ּומּטעם . ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

אינּה מעלה ׁשל אׁש ּכי עליו, ׁשהיתה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבאׁש

ּבּמדרׁש4מכּלה  וכדאיתא על 5. ּתמּה מׁשה ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

צּפּוי  (ׁשהרי העץ יּׂשרף ׁשּלא אפׁשר אי ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹזה,

זהב  ּדינר ּכעֹובי רק היה לֹו6הּמזּבח ואמר ,( ְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

אֹוכלה  אׁש מעלה, ׁשל ּבאׁש ּדרּכי ּכ ְְְְִֵֵֶַַַָָָָהּמקֹום,

העילּוי  מהּו להבין, וצרי מכּלה. ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָאׁש,

מקטיר  היה הּוא ׁשּדוקא מעלה, ׁשל אׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבענין

(אׁש האיׁשֹות ב' ׁשל ענינם ּדהּנה, הּקטֹורת. ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָאת

הּוא  האדם ּבעבֹודת מעלה) ׁשל ואׁש מּטה ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָׁשל

ּדלעילא  ואתערּותא ּדלתּתא ּכל 7אתערּותא והרי . ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָ

ההמׁשכה  ענין הּוא והּמקּדׁש הּמׁשּכן ענין ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָעיקר

ּוכמֹו ּדוקא, האדם עבֹודת עלֿידי ְְְֲֵֶַַַָָָָָָׁשּבאה

הינּו8ׁשּכתּוב  ּבתֹוכם, וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ

עלֿידי  נעׂשית (וׁשכנּתי) הּׁשכינה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהׁשראת

הּוא  וכן מקּדׁש. לי ועׂשּו ּדוקא, האדם ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָעׂשּית

ׁשה  הּקרּבנֹות, העיּקרית ּבעבֹודת העבֹודה יא ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָ

העבֹודה  הּוא ענינּה הרי ּומקּדׁש, ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָּבּמׁשּכן

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק ׁשּמבאר (ּכפי ּדוקא ְְְְְִֵֶֶַַַָָָׁשּלמּטה

ההילּולא  ׁשּכתּוב 9ּבמאמרי ּוכמֹו ניחֹוח,10), ריח ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ
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א.1) ל, ה"ח.2)פרשתנו פ"ג חגיגה ירושלמי ה. פ"ז, שם.3)ויק"ר לירושלמי העדה ה.4)קרבן פ"ב, שמו"ר תוד"ה 5)ראה

ט*). (אות עה"פ שלימה בתורה הובא הגדול מדרש וראה יא). תרומה תנחומא (ראה תנחומא בשם חגיגה סוף ― שאין

חגיגה.6) ג).7)סוף שה, ― החדשה (בהוצאה ב תמד, תרומה תו"ח א. כט, נשא לקו"ת ח.8)ראה כה, המשך 9)תרומה

פ"ב. ה'שי"ת לגני ועוד.10)באתי ח. כח, פינחס ט. א, ויקרא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שעליו  החיצון' ל'מזבח בנוסף המשכן, בתוך (שהיה הקטורת מזבח עשיית על

בתורה: נאמר המשכן), בחצר ועמד הקרבנות את מקריבים היו

˙¯BË˜ ¯Ë˜Ó ÁaÊÓ ˙ÈNÚÂ1Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ודייקו 2, ¿»ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿«¿∆¿»¿«≈«
קטורת" "מקטר הכתוב Ô‡k,בלשון ·È˙k ÔÈ‡ ˙¯BË˜a ¯h˜˙Ó לא ƒ¿«≈ƒ¿∆≈¿ƒ»

בקטורת" "מתקטר כאן נאמר

באמצעות  מתקטר המזבח כי שמשמעו

Ë˜Ó¯נאמר ‡l‡הקטורת  ∆»ƒ¿«
,˙¯BË˜ כי היא והמשמעות ¿∆

˙‡ ¯ÈË˜Ó ‰È‰ ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»»«¿ƒ∆
ÁaÊn‰L eÈ‰Â ,˙¯BËw‰«¿∆¿«¿∆«ƒ¿≈«

BÓˆÚ לבדו¯ÈË˜Ó ‰È‰ «¿»»«¿ƒ
ÏL L‡ ÚeiÒ ‡Ïa ˙¯BËw‰«¿∆¿…ƒ«≈∆
‰ÏÚÓ ÏL L‡a ‡l‡ ,‰hÓ3. «»∆»¿≈∆«¿»

בבית  כי בגמרא אמרו ז"ל חכמינו

אש  המזבח על שירדה נס היה המקדש

יומא  במסכת (וכמובא השמים מן

המזבח  אל השמים מן שירדה שהאש

שרובץ  אריה כמו עליו רבוצה היתה

"גחלת  מפרש: שם ורש"י הארץ, על

שלמה  בימי השמים מן שנפלה אש של

כתוב  בזוהר וגם המזבח" על והייתה

אריה  קורבנין", דאכל "אריה זו אש על

קרבנות). Ê‰שאכל ÌÚhÓe כיוון ƒ««∆
אש  הייתה לא המזבח שעל שהאש

רוחנית  אלא ˆÈetÈגשמית ‰È‰ ‡Ï…»»ƒ
‰˙È‰L L‡a Û¯N ÁaÊn‰«ƒ¿≈«ƒ¿»»≈∆»¿»
dÈ‡ ‰ÏÚÓ ÏL L‡ Èk ,ÂÈÏÚ»»ƒ≈∆«¿»≈»

‰lÎÓ4 גורמת ואיננה שורפת איננה ¿«»
וכליון. מובא È‡„ÎÂ˙‡איבוד ¿ƒ¿ƒ»

L¯„na5LdÓz ‰LÓ ‰È‰ «ƒ¿»∆»»…∆»≈«
Û¯OÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ ,‰Ê ÏÚ«∆ƒ∆¿»∆…ƒ»≈
ÁaÊn‰ Èetˆ È¯‰L) ıÚ‰»≈∆¬≈ƒ«ƒ¿≈«
·‰Ê ¯Èc È·BÚk ˜¯ ‰È‰6 »»«¿ƒƒ»»»

רק  שעוביו הדק הזהב ציפוי ותחת

עץ  עשוי המזבח היה מטבע כעובי

באש  נשרף להיות Ó‡Â¯שטבעו ,(¿»«
ÌB˜n‰ BÏ,הקדושֿברוךֿהואCk «»»

L‡ ,‰ÏÚÓ ÏL L‡a Èk¯c«¿ƒ¿≈∆«¿»≈
‰lÎÓ BÈ‡Â ,L‡ ‰ÏÎB‡¿»≈¿≈¿«∆
'אוכלת', אכן שלמעלה שהאש כלומר

וכיליון. איבוד גורמת לא אבל

ÈeÏÈÚ‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ והיתרון ÏLהמעלה L‡ ÔÈÚa ¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿ƒ¿«≈∆
‡e‰ ‡˜ÂcL ,‰ÏÚÓ מטה של אש ‡˙ולא ¯ÈË˜Ó ‰È‰ «¿»∆«¿»»»«¿ƒ∆

L‡Â ‰hÓ ÏL L‡) ˙BLÈ‡‰ '· ÏL ÌÈÚ ,‰p‰c .˙¯BËw‰«¿∆¿ƒ≈ƒ¿»»∆»ƒ≈∆«»¿≈
Ì„‡‰ ˙„B·Úa (‰ÏÚÓ ÏL האדם בנפש הרוחנית, ה' ‰e‡בעבודת ∆«¿»«¬«»»»

‡˙e¯Ú˙‡Â ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»¿ƒ¿¬»
‡ÏÈÚÏc7 מצד הבאה התעוררות ƒ¿≈»

למטה  הבאה האדם והתעוררות

ומבואר  בזוהר כמובא מלמעלה,

מצד  מלמטה, שהתעוררות בחסידות

לאלוקות  ולהתקרב להתעלות האדם,

להמשיך  מלמעלה התעוררות גורמת

הארה  ידי על סיוע לו ולהשפיע

ÔÈÚמלמעלה. ¯˜ÈÚ Ïk È¯‰Â«¬≈»ƒ«ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰ Lc˜n‰Â ÔkLn‰«ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ אלוקית והארה התגלות ««¿»»
למטה  È„ÈŒÏÚמלמעלה ‰‡aL∆»»«¿≈

Âc˜‡,ובעקבות  Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»«¿»
·e˙kL BÓÎe8ÈÏ eNÚÂ ¿∆»¿»ƒ

eÈ‰ ,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Óƒ¿»¿»«¿ƒ¿»«¿
(ÈzÎLÂ) ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰L∆«¿»««¿ƒ»¿»«¿ƒ
Ì„‡‰ ˙iNÚ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈¬ƒ«»»»

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ,‡˜Âc ומאחר «¿»¿»ƒƒ¿»
את  לעשות ישראל בני על ציווי שישנו

הפועלים  שהם מובן המקדש,

השראת  את דלתתא) (ב'אתערותא

במקדש.השכינה 

,˙Ba¯w‰ ˙„B·Úa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¬««»¿»
˙È¯wÈÚ‰ ‰„B·Ú‰ ‡È‰L∆ƒ»¬»»ƒ»ƒ
dÈÚ È¯‰ ,Lc˜Óe ÔkLna«ƒ¿»ƒ¿»¬≈ƒ¿»»

lL ‰„B·Ú‰ ‡e‰‡˜Âc ‰hÓ »¬»∆¿«»«¿»
האדם Î"˜עלֿידי ¯‡·nL ÈÙk)¿ƒ∆¿»≈

È¯Ó‡Óa ¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ«¿¿«¬»≈
‡ÏeÏÈ‰‰9 יו"ד הסתלקותו, יום «ƒ»

הרבי  שנים באותן - תש"י שבט

מעת  לפרסום למסור נוהג היה הריי"צ

ולקראת  בכתב, חסידות מאמר לעת

את  מסר תש"י שבט יו"דֿי"ג הימים

לגני  'באתי דיבורֿהמתחיל המאמר

לפרסום  נועד המאמר כלה'. אחותי

הרבנית  אמוֿזקנתו של היארצייט ליום

(נסתלקה  שטערנאֿשרה הרבנית אמו ושל תרע"ד) שבט ביו"ד (נסתלקה רבקה
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f"kyz'dו ,'` xc` 'g ,devz zyxt zay

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּתי 11ּופירׁשּו לפני רּוח נחת ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָ

ׁשּלמעלה  רּוח' ׁשה'נחת והינּו רצֹוני, ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָונעׂשה

מּלמּטה  האדם ּבעבֹודת רצֹוני ׁשּנעׂשה מּזה ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּוא

ּדמקטר  העילּוי מהּו מּובן אינֹו ּכן, ואם ְְְְִִִֵֵַַַָָָּדוקא.

ּדוקא. מעלה ׁשל אׁש ענין ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָקטֹורת,

ּבּזהר ÔÈÚ‰Âב) ּדאיתא ׁשבע 12הּוא, מנֹורה , ¿»ƒ¿»ְְִֶַַַָָֹ

את  ענין) (הּוא ּדילּה 13ּבּוצינין ְִִִִֵַָ

הּמל מּבית לּה לתת הראּויֹות הּנערֹות ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשבע

קטֹורת. מקטר מזּבח ועׂשית ואיל מּתמן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָכּו',

הּנערֹות, ׁשבע ּבחינת הּמנֹורה, נרֹות ׁשז' ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָוהינּו,

עלֿידי  ׁשּנמׁשכת ּדלעילא אתערּותא ּבחינת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּוא

הּנערֹות  ׁשבע ענין ׁשּזהּו ּדלתּתא, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָאתערּותא

ּבאֹות  ׁשהן ׁשאף ,הּמל מּבית לּה לתת ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהראּויֹות

הן  הרי ּדלעילא), (אתערּותא הּמל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָמּבית

ּדלתּתא), אתערּותא (מּצד לּה לתת ְְְֲִִִֶַַָָָָראּויֹות

ּבחינת  הּוא קטֹורת מקטר מזּבח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַמהּֿׁשאיןּֿכן

אתערּותא  ׁשאין מּצדֿעצמ ּה ּדלעילא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאתערּותא

ב' ּדהּנה ּבזה, והענין ׁשם. מּגעת ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּדלתּתא

ענינם  הּפנימי, ּומזּבח החיצֹון מזּבח ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָהּמזּבחֹות,

ּופנימּיּות  הּלב חיצֹונּיּות הּוא האדם ְֲִִִִֵַַַָָָּבעבֹודת

ׁשּכתּוב 14הּלב  ּוכמֹו (ּבב'15, לבבנּו ויחד ְְְְֵֵֵֶַַָָ

הּלבבֹות, ב' ליחד ׁשּצרי הינּו ְְְִִֵֵֶַַַָָּבי"תין),

ּוׁשלמּות  ועיקר הּלב. ּופנימּיּות הּלב ְְְִִִִִֵֵֵַַַחּצֹונּיּות
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ועוד.11) שם. פינחס ופרש"י ספרי שם. ויקרא ופרש"י א'תשנט.12)תו"כ ע' פרשתנו באוה"ת הובא ואילך. סע"ב רנד, ח"ג

ט.13) ב, אסתר ― הכתוב שם.14)לשון אוה"ת .7 שבהערה ותו"ח ק"ש.15)לקו"ת ברכת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הריי"צ  הרבי אלה, ימים לקראת המאמר פרסום ולאחר תש"ב) שבט בי"ג

ליום  נמסר שהמאמר למפרע והתברר תש"י, שבט ביו"ד נסתלק עצמו

בעבודה  הקרבנות עניין אודות בהרחבה מדובר זה ובמאמר הסתלקותו,

מלמטה  לאלוקות, האדם התקרבות שעניינה ומוסבר האדם בנפש הרוחנית

e˙kL·למעלה), BÓÎe10 לגבי ¿∆»
eL¯ÈÙeהקרבנות  ,ÁBÁÈ ÁÈ≈̄«ƒ«≈¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯11 עניין שתוכן «≈«
לקדוש  גורמים שהקרבנות ה"ניחוח"

הוא  כביכול, הוא, ¯Áeברוך ˙Á«««
,ÈBˆ¯ ‰NÚÂ Èz¯Ó‡L ÈÙÏ¿»«∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ
ממילוי  רוח לנחת הכוונה פשוטו ולפי

בפועל  פנימיות eÈ‰Âהרצון לפי ¿«¿
¯Áe'העניינים  ˙Á'‰L∆««««

‰ÏÚÓlL הן) הקרבנות מעבודת ∆¿«¿»
ובבית  במשכן כפשוטה, העבודה

בנפש  הרוחנית בעבודה והן המקדש

¯ˆÈBהאדם) ‰NÚpL ‰fÓ ‡e‰ƒ∆∆«¬»¿ƒ
‡˜Âc ‰hÓlÓ Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»ƒ¿«»«¿»

רוח  ונחת מיוחד יתרון יש מיוחדת כי

מצד  היא לאלוקות ההתקרבות כאשר

למעלה, מלמטה העלאה בדרך האדם

המשכה  בדרך לאלוקות התקרבות לגבי

למטה. Ôk,מלמעלה Ì‡Â מאחר ¿ƒ≈
את  מדגיש הקרבנות עניין שכל

מלמטה ח  האדם עבודת ≈‡BÈשיבות
ÈeÏÈÚ‰ e‰Ó Ô·eÓ והיתרון »«»ƒ

e‰L‡המיוחד  ,˙¯BË˜ ¯Ë˜Óc¿ƒ¿«¿∆∆
‡˜Âc ‰ÏÚÓ ÏL L‡ ÔÈÚƒ¿«≈∆«¿»«¿»
מלמטה.? אש של סיוע ללא ואפילו

‡˙È‡c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â מובא ·) ¿»ƒ¿»¿ƒ»
¯‰fa12‰¯BÓ בית , של המנורה «…«¿»

dÏÈcהמקדש  ÔÈÈˆea Ú·L שבע ∆«ƒƒƒ»
שלה  ‡˙הנרות (ÔÈÚ ‡e‰)13 ƒ¿«≈

'eÎ CÏn‰ ˙ÈaÓ dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙B¯Úp‰ Ú·L לגבי ככתוב ∆««¿»»¿»∆»ƒ≈«∆∆
אלֿיד  המלך, בית אל אסתר "ותילקח – לאחשורוש להינשא אסתר לקיחת

את  [מיהר] ויבהל לפניו, חסד ותישא בעיניו, הנערה ותיטב הנשים. שומר הגי

מבית  לה לתת הראויות הנערות שבע ואת לה, לתת מנותיה ואת תמרוקיה

eÈ‰Â,משם ÔÓzÓהמלך", .˙¯BË˜ ¯Ë˜Ó ÁaÊÓ ˙ÈNÚÂ CÏÈ‡Â ƒ«»¿≈»¿»ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿«¿∆¿«¿
היא משמעות  הזוהר ‰Bn¯‰,דברי ˙B¯ 'ÊL הסוד פי על שהם ∆≈«¿»

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa ‡e‰ ,˙B¯Úp‰ Ú·L ˙ÈÁa¿ƒ«∆««¿»¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
מלמעלה  למטה ÎLÓpL˙התעוררות מלמעלה ויורדת È„ÈŒÏÚובאה ∆ƒ¿∆∆«¿≈

,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ לה הקודמת מלמטה ÔÈÚהתעוררות e‰fL ƒ¿¬»ƒ¿«»∆∆ƒ¿«
dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙B¯Úp‰ Ú·L'ה את העובדת ÈaÓ˙לנשמה ∆««¿»»¿»∆»ƒ≈

CÏn‰ ˙ÈaÓ ˙B‡a Ô‰L Û‡L ,CÏn‰ מלכו הוא, ברוך הקדוש «∆∆∆«∆≈»ƒ≈«∆∆
עולם  של (של בדרך ÏÈÚÏc‡וזאת ‡˙e¯Ú˙‡ מלמעלה ),התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»

dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈¿»∆»
את  לקבל וזכאית ראויה הנשמה

הזו ההתעו  ‡˙e¯Ú˙‡ררות „vÓ)ƒ«ƒ¿¬»
‡z˙Ïc מלמטה התעוררות בגלל ƒ¿«»

מלמעלה  להתעוררות ואת ),שקדמה

כאמור, מסמלת, הזו ההתעוררות

קנים, שבעה בעלת שהיא המנורה,

מבית  אסתר שקיבלה הנערות כמספר

האתערותא  את המסמלות המלך

ÁaÊÓדלעילא, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿≈«
˙ÈÁa ‡e‰ ˙¯BË˜ ¯Ë˜Óƒ¿«¿∆¿ƒ«

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»
מלמעלה  וזו dÓˆÚŒ„vÓוהמשכה ƒ««¿»

יותר  מדרגה דרגה התעוררות גבוהה,

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
ÌL ˙ÚbÓ מצד שהתעוררות וכיוון «««»

ו'לגעת' 'להגיע' מסוגלת לא האדם

נפעלת  לא היא כך, כל עליונה בדרגה

שקודמת  דלתתא' 'אתערותא ידי על

לה.

את  יותר בפרטיות ומבאר והולך

דלעילא' 'אתערותא בין ההבדל

דלתתא' 'אתערותא ידי על שנגרמת

מצד  שבאה דלעילא' ל'אתערותא

יותר  גבוהה מדרגה הנמשכת עצמה,

באלוקות:

'· ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
˙BÁaÊn‰ ובבית במשכן שהיו «ƒ¿¿

‰ÔBˆÈÁהמקדש, ÁaÊÓ שהיה ƒ¿≈««ƒ
בעזרה או המשכן ‰ÈÓÈtבחצר ÁaÊÓe בית או המשכן בתוך שהיה ƒ¿≈««¿ƒƒ

שלהם ÌÈÚהמקדש, ‰‡„Ìהמשמעות ˙„B·Úa הנפשיתֿרוחנית ƒ¿»»«¬«»»»
‡e‰עם ה' ‰l·עבודת ˙eiBˆÈÁ החיצון המזבח כנגד שהיא ƒƒ«≈

·l‰ ˙eiÓÈÙe14,הפנימי המזבח כנגד ה' עבודת BÓÎeשהיא ¿ƒƒ«≈¿
·e˙kL15 שמע קריאת בברכות התפילה (a·'בנוסח e··Ï „ÁÈÂ ∆»¿«≈¿»≈¿

ÈÏ CÈ¯vL eÈ‰ ,(ÔÈ˙"Èa,˙B··l‰ '· „Á חלקי שני את לעשות ≈ƒ«¿∆»ƒ¿«≈«¿»
‰l·הלב  ˙eiÓÈÙe ·l‰ ˙eiBvÁ'ה לאהבת ומאוחדים מיוחדים ƒƒ«≈¿ƒƒ«≈

ה'. ‰B·Ú„‰וליראת ˙eÓÏLe ¯˜ÈÚÂ יותר בדרגה ה' עבודת והיא ¿ƒ«¿≈»¬»
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zxehw xhwn gafn ziyre

ּפ ּבחינת מּצד היא ּובאה העבֹודה הּלב, נימּיּות ְְֲִִִִִֵַַַָָָָ

ּדלעילא  אתערּותא ׁשּבבחינת המׁשכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעלֿידי

היא  העבֹודה ּתכלית ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּדוקא.

ׁשּלכן  ּוׁשכינ ּתיּה, ֿ הּוא קּודׁשאּֿברי יחּוד ְְְְְִִִִֵֵֶָָלפעֹול

יחּוד  לׁשם אֹומרים מצוה ּכל ְְְְִִִִֵֵָָלפני

ּוׁשכינּתיּה יחּוד 16קּודׁשאּֿבריֿהּוא ּוׁשלימּות . ְְְְְִִִֵֵָ

המׁשכה  עלֿידי הּוא הּלב) ּבפנימּיּות (ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָזה

ּדלעילא. אתערּותא ּבדר ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָמלמעלה

סתירה ‡Cג) יׁש ּדלכאֹורה להבין, צרי «ְְְְִִִִֵָָָָ

מצוה  ּכל ׁשעלֿידי לעיל ְְְְִֵֵֶַָָָָלהאמּור

מּמה  ּוׁשכינּתיּה, קּודׁשאּֿבריֿהּוא יחּוד ְְְְֲִִִִֵֶַַָנעׂשה

ּתרּומה  ּפרׁשת ּבּזהר לא 17ּׁשּכתּוב גנתא ּבענין ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹ

לא  הּגלּות ׁשּבזמן כּו', גננא ההּוא ּביּה ְְִֵֶַַַָָָָֹעאל

ּתחילה  להקּדים יׁש זה ּולהבין כּו'. הּיחּוד ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָנמצא

ּדּבּורֿהּמתחיל  צדק' ה'צמח אדמּו"ר כ"ק ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַמאמר

כּו' ּתרּומה ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה וזה 18להבין . ְְְִֶֶַַַָָָֹ

:19לׁשֹונֹו ְ

ז'ÈÚ‰Ïe¯ד) ענין ּגם מבֹואר זה ׁשּבמאמר ¿»ƒְְְֲִֶֶַַַָָ

ּבאדר  הּוא מעּוּברת (ׁשּבׁשנה ְְֲֶֶֶַַָָָָאּדר

רּבנּו20ראׁשֹון  מׁשה ּבפטירת לּמה ,( ְִִִֵֶַַָָֹ

ׁשּבז' [ּדאף אּדר ּבז' ּתענית הּוא ְְְֲִֶַַַַָָָָעליוֿהּׁשלֹום

ׁשּמצינּו ּוכפי ׂשמחה, ׁשל ענין ּגם יׁש ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאּדר

ּדביֹום 21ּבּגמרא  מאי, ּבאדר ּבׁשבעה ּכמׁשה אמר ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

מֹותֹו ּוביֹום ּגדֹולה, ׂשמחה ׂשמחּו ְְְְְִִָָָָהּולדֹו

ולכן  צער, מחמת כּו' ּבנדר נדרּו רּבים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמסּתמא

ּבׁשבעה  ּכמׁשה ּבאמרֹו ּכּונתֹו מהי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהּׁשאלה

ּכיֹום  אֹו עליּה, קּבל ּונזירּות מֹותֹו ּכיֹום ְְְֲֲִִֵֵַָּבאדר,
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ואילך).16) א (שט, ואילך ב תמט שם תו"ח שם. א.17)לקו"ת תתיח 18)קסז, ע' ח"ב להצ"צ הזהר בביאורי לאח"ז נדפס

ואילך. 24 ס"ע חכ"ה תו"מ גם וראה (המו"ל).19)ואילך. לידינו הגיע לא המאמר סק"ח.20)המשך סתק"פ או"ח מג"א

וש"נ. .342 ע' חט"ז לקו"ש אמר.21)וראה ובתוד"ה א יד, נזיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰l·,נעלית  ˙eiÓÈt ˙ÈÁa „vÓ ‡È‰ עובד האדם שכאשר כמובן ƒƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«≈

דרגה  וזו אחרים לדברים שייכת הלב שפנימיות ייתכן הלב בחיצוניות ה' את

מסירות  על שמוכיחה הלב פנימיות עם לעבודה יחסית ה' בעבודת נמוכה

העבודה", ושלמות "עיקר ה', לעבודת ‰ÎLÓ‰מלאה È„ÈŒÏÚ ‰‡·e»»«¿≈«¿»»
מלמעלה  »ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ˙והארה

‡˜Âc ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»
ולפי  האדם מצד דלתתא' ו'אתערותא

לידי  להביא יכולה לא המוגבל כוחו

כך.

˙ÈÏÎz ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¿ƒ
„eÁÈ ÏBÚÙÏ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ¿ƒ
,dÈzÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ¿ƒ¿≈
תוכן  וזה משמעויות כמה יש זה למושג

כלל, בדרך כללי: באופן העניין

אחריה  הבאה לדרגה מדרגה ההשפעה

האלוקי  האור של השתלשלות' (ב'סדר

הסוף  שרק באופן היא למטה) מלמעלה

אל  עוברים אחת דרגה של והחיצוניות

השפעה  יש כאשר אבל הבאה,

קרוי  הדבר והפנימיות, מהעומק

שתי  של התאחדות כלומר "יחוד",

הוא" בריך "קודשא ובחינת הדרגות,

העליונות  למידות כלל בדרך מתייחסת

הוא  ועניינם אנפין" "זעיר (הנקראות

לספירת  – ו"שכינתיה" להשפיע)

הוא  וה'יחוד' מקבל), (בחינת המלכות

יותר  מיוחדת, והתגלות המשכה אפוא

ÂˆÓ‰מהרגיל, Ïk ÈÙÏ ÔÎlL∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿»
Œ‡L„e˜ „eÁÈ ÌLÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿≈ƒ¿»

dÈzÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯a16,כלומר ¿ƒ¿ƒ¿≈
תוספת  יגרום המצווה שקיום מבקשים

אלוקי. אור של והמשכה גילוי

‰Ê „eÁÈ ˙eÓÈÏLe דרגות בו שיש ¿≈ƒ∆
ושונות  eiÓÈÙa˙רבות ‡e‰L)∆ƒ¿ƒƒ

,·l‰ ושלימות ש"עיקר לעיל כאמור «≈
מתקרב  האדם כאשר היא העבודה"

ולא  הלב בפנימיות רק לאלוקות

‡˙e¯Ú˙‡בחיצוניות  C¯„a ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ («¿≈«¿»»ƒ¿«¿»¿∆∆ƒ¿¬»
ÚÏc‡ÏÈ להגיע יכול לא למעלה, מלמטה של בדרך עצמו, מצד האדם ואילו ƒ¿≈»

לזה.

ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰Ï ‰¯È˙Ò LÈ ‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ (‚«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»¿≈

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ „eÁÈ ‰NÚ ‰ÂˆÓ Ïk È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»ƒ¿»«¬∆ƒ¿»¿ƒ
‰Óe¯z ˙L¯t ¯‰fa ·e˙kM ‰nÓ ,dÈzÈÎLe17‡˙‚ ÔÈÚa ¿ƒ¿≈ƒ«∆»«…«»»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

,'eÎ ‡‚ ‡e‰‰ dÈa Ï‡Ú ‡Ï הגינה– בתוכה נכנס לא גנן שאותו »»≈«¿»»
שבו  והמצב ואשה, איש ליחוד בזוהר נמשל ושכינתיה קודשאֿבריךֿהיא יחוד

(מקום  לגינה נמשל חסר, היחוד

במפרשים  כמבואר התייחדות,

לגני  "באתי הפסוק על ובחסידות

אלא  בה נכנס לא שהגנן כלה") אחותי

לכך  והכוונה ממנה »¿ÔÓÊaL∆ƒמתרחק
˙eÏb‰ הקדוש בין הקשר כאשר «»

שלם  אינו ישראל וכנסת הוא …Ï‡ברוך
'eÎ „eÁi‰ ‡ˆÓ הדברים כן ואם ƒ¿»«ƒ

המצוות  שקיום לעיל לאמור סותרים

הזה. בזמן גם היחוד את פועל

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯Ó‡Ó ‰ÏÈÁz¿ƒ»«¬««¿
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆ƒ««¿ƒ
¯‰fa ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«∆»«…«

'eÎ ‰Óe¯z18BBLÏ ‰ÊÂ .19: ¿»¿∆¿
לא  המאמר המשך כאן, בהערה כמצוין

האמורה  הסתירה ויישוב בידינו, נמצא

חסר.

‰Ê ¯Ó‡ÓaL ¯ÈÚ‰Ïe של „) ¿»ƒ∆¿«¬»∆
צדק' ה'צמח Ìbאדמו"ר ¯‡B·Ó¿»«

¯c‡ 'Ê ÔÈÚ ויום ההולדת יום ƒ¿««»
רבינו  משה של ««¿∆(LaL‰הפטירה

¯„‡a ‡e‰ ˙¯aeÚÓ¿∆∆«¬»
ÔBL‡¯20˙¯ÈËÙa ‰nÏ ,( ƒ»»ƒ¿ƒ«

ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ eÈa¯ ‰LÓ…∆«≈»»«»
Û‡c] ¯c‡ 'Êa ˙ÈÚz ‡e‰«¬ƒ¿«»¿«
ÏL ÔÈÚ Ìb LÈ ¯c‡ 'ÊaL∆¿«»≈«ƒ¿»∆

,‰ÁÓN משה של ההולדת יום בגלל ƒ¿»
Óba¯‡רבינו  eÈˆnL ÈÙÎe21 ¿ƒ∆»ƒ«¿»»
¯Ó‡ עצמו על מקבל שהוא שאמר מי »«
a‡„¯להיות  ‰Ú·La ‰LÓk¿…∆¿ƒ¿»«¬»
È‡Ó זו באמירה יש האם דינו, מה «

נזירות, ‰B„Ïeקבלת ÌBÈ·c של ƒ¿ƒ»¿
¯ÌÈaרבנו משה  ‡ÓzÒÓ B˙BÓ ÌBÈ·e ,‰ÏB„b ‰ÁÓN eÁÓN»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»»«ƒ

¯Úˆ ˙ÓÁÓ 'eÎ ¯„a e¯„ פטירת על רבינו,ואבל ÔÎÏÂמשה »¿¿∆∆≈¬«««¿»≈
B˙ek È‰Ó ‰Ï‡M‰ אדם אותו Ú·La‰של ‰LÓk B¯Ó‡a «¿≈»«ƒ«»»¿»¿¿…∆¿ƒ¿»

,¯„‡a התכוון B˙BÓהאם ÌBÈk רבינו משה dÈÏÚשל Ïa˜ ˙e¯ÈÊe «¬»¿¿ƒƒ≈¬≈
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ז f"kyz'd ,'` xc` 'g ,devz zyxt zay

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּתי 11ּופירׁשּו לפני רּוח נחת ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָ

ׁשּלמעלה  רּוח' ׁשה'נחת והינּו רצֹוני, ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָונעׂשה

מּלמּטה  האדם ּבעבֹודת רצֹוני ׁשּנעׂשה מּזה ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּוא

ּדמקטר  העילּוי מהּו מּובן אינֹו ּכן, ואם ְְְְִִִֵֵַַַָָָּדוקא.

ּדוקא. מעלה ׁשל אׁש ענין ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָקטֹורת,

ּבּזהר ÔÈÚ‰Âב) ּדאיתא ׁשבע 12הּוא, מנֹורה , ¿»ƒ¿»ְְִֶַַַָָֹ

את  ענין) (הּוא ּדילּה 13ּבּוצינין ְִִִִֵַָ

הּמל מּבית לּה לתת הראּויֹות הּנערֹות ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשבע

קטֹורת. מקטר מזּבח ועׂשית ואיל מּתמן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָכּו',

הּנערֹות, ׁשבע ּבחינת הּמנֹורה, נרֹות ׁשז' ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָוהינּו,

עלֿידי  ׁשּנמׁשכת ּדלעילא אתערּותא ּבחינת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּוא

הּנערֹות  ׁשבע ענין ׁשּזהּו ּדלתּתא, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָאתערּותא

ּבאֹות  ׁשהן ׁשאף ,הּמל מּבית לּה לתת ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהראּויֹות

הן  הרי ּדלעילא), (אתערּותא הּמל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָמּבית

ּדלתּתא), אתערּותא (מּצד לּה לתת ְְְֲִִִֶַַָָָָראּויֹות

ּבחינת  הּוא קטֹורת מקטר מזּבח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַמהּֿׁשאיןּֿכן

אתערּותא  ׁשאין מּצדֿעצמ ּה ּדלעילא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאתערּותא

ב' ּדהּנה ּבזה, והענין ׁשם. מּגעת ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּדלתּתא

ענינם  הּפנימי, ּומזּבח החיצֹון מזּבח ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָהּמזּבחֹות,

ּופנימּיּות  הּלב חיצֹונּיּות הּוא האדם ְֲִִִִֵַַַָָָּבעבֹודת

ׁשּכתּוב 14הּלב  ּוכמֹו (ּבב'15, לבבנּו ויחד ְְְְֵֵֵֶַַָָ

הּלבבֹות, ב' ליחד ׁשּצרי הינּו ְְְִִֵֵֶַַַָָּבי"תין),

ּוׁשלמּות  ועיקר הּלב. ּופנימּיּות הּלב ְְְִִִִִֵֵֵַַַחּצֹונּיּות
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ועוד.11) שם. פינחס ופרש"י ספרי שם. ויקרא ופרש"י א'תשנט.12)תו"כ ע' פרשתנו באוה"ת הובא ואילך. סע"ב רנד, ח"ג

ט.13) ב, אסתר ― הכתוב שם.14)לשון אוה"ת .7 שבהערה ותו"ח ק"ש.15)לקו"ת ברכת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הריי"צ  הרבי אלה, ימים לקראת המאמר פרסום ולאחר תש"ב) שבט בי"ג

ליום  נמסר שהמאמר למפרע והתברר תש"י, שבט ביו"ד נסתלק עצמו

בעבודה  הקרבנות עניין אודות בהרחבה מדובר זה ובמאמר הסתלקותו,

מלמטה  לאלוקות, האדם התקרבות שעניינה ומוסבר האדם בנפש הרוחנית

e˙kL·למעלה), BÓÎe10 לגבי ¿∆»
eL¯ÈÙeהקרבנות  ,ÁBÁÈ ÁÈ≈̄«ƒ«≈¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯11 עניין שתוכן «≈«
לקדוש  גורמים שהקרבנות ה"ניחוח"

הוא  כביכול, הוא, ¯Áeברוך ˙Á«««
,ÈBˆ¯ ‰NÚÂ Èz¯Ó‡L ÈÙÏ¿»«∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ
ממילוי  רוח לנחת הכוונה פשוטו ולפי

בפועל  פנימיות eÈ‰Âהרצון לפי ¿«¿
¯Áe'העניינים  ˙Á'‰L∆««««

‰ÏÚÓlL הן) הקרבנות מעבודת ∆¿«¿»
ובבית  במשכן כפשוטה, העבודה

בנפש  הרוחנית בעבודה והן המקדש

¯ˆÈBהאדם) ‰NÚpL ‰fÓ ‡e‰ƒ∆∆«¬»¿ƒ
‡˜Âc ‰hÓlÓ Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»ƒ¿«»«¿»

רוח  ונחת מיוחד יתרון יש מיוחדת כי

מצד  היא לאלוקות ההתקרבות כאשר

למעלה, מלמטה העלאה בדרך האדם

המשכה  בדרך לאלוקות התקרבות לגבי

למטה. Ôk,מלמעלה Ì‡Â מאחר ¿ƒ≈
את  מדגיש הקרבנות עניין שכל

מלמטה ח  האדם עבודת ≈‡BÈשיבות
ÈeÏÈÚ‰ e‰Ó Ô·eÓ והיתרון »«»ƒ

e‰L‡המיוחד  ,˙¯BË˜ ¯Ë˜Óc¿ƒ¿«¿∆∆
‡˜Âc ‰ÏÚÓ ÏL L‡ ÔÈÚƒ¿«≈∆«¿»«¿»
מלמטה.? אש של סיוע ללא ואפילו

‡˙È‡c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â מובא ·) ¿»ƒ¿»¿ƒ»
¯‰fa12‰¯BÓ בית , של המנורה «…«¿»

dÏÈcהמקדש  ÔÈÈˆea Ú·L שבע ∆«ƒƒƒ»
שלה  ‡˙הנרות (ÔÈÚ ‡e‰)13 ƒ¿«≈

'eÎ CÏn‰ ˙ÈaÓ dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙B¯Úp‰ Ú·L לגבי ככתוב ∆««¿»»¿»∆»ƒ≈«∆∆
אלֿיד  המלך, בית אל אסתר "ותילקח – לאחשורוש להינשא אסתר לקיחת

את  [מיהר] ויבהל לפניו, חסד ותישא בעיניו, הנערה ותיטב הנשים. שומר הגי

מבית  לה לתת הראויות הנערות שבע ואת לה, לתת מנותיה ואת תמרוקיה

eÈ‰Â,משם ÔÓzÓהמלך", .˙¯BË˜ ¯Ë˜Ó ÁaÊÓ ˙ÈNÚÂ CÏÈ‡Â ƒ«»¿≈»¿»ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿«¿∆¿«¿
היא משמעות  הזוהר ‰Bn¯‰,דברי ˙B¯ 'ÊL הסוד פי על שהם ∆≈«¿»

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa ‡e‰ ,˙B¯Úp‰ Ú·L ˙ÈÁa¿ƒ«∆««¿»¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
מלמעלה  למטה ÎLÓpL˙התעוררות מלמעלה ויורדת È„ÈŒÏÚובאה ∆ƒ¿∆∆«¿≈

,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ לה הקודמת מלמטה ÔÈÚהתעוררות e‰fL ƒ¿¬»ƒ¿«»∆∆ƒ¿«
dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙B¯Úp‰ Ú·L'ה את העובדת ÈaÓ˙לנשמה ∆««¿»»¿»∆»ƒ≈

CÏn‰ ˙ÈaÓ ˙B‡a Ô‰L Û‡L ,CÏn‰ מלכו הוא, ברוך הקדוש «∆∆∆«∆≈»ƒ≈«∆∆
עולם  של (של בדרך ÏÈÚÏc‡וזאת ‡˙e¯Ú˙‡ מלמעלה ),התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»

dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈¿»∆»
את  לקבל וזכאית ראויה הנשמה

הזו ההתעו  ‡˙e¯Ú˙‡ררות „vÓ)ƒ«ƒ¿¬»
‡z˙Ïc מלמטה התעוררות בגלל ƒ¿«»

מלמעלה  להתעוררות ואת ),שקדמה

כאמור, מסמלת, הזו ההתעוררות

קנים, שבעה בעלת שהיא המנורה,

מבית  אסתר שקיבלה הנערות כמספר

האתערותא  את המסמלות המלך

ÁaÊÓדלעילא, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿≈«
˙ÈÁa ‡e‰ ˙¯BË˜ ¯Ë˜Óƒ¿«¿∆¿ƒ«

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»
מלמעלה  וזו dÓˆÚŒ„vÓוהמשכה ƒ««¿»

יותר  מדרגה דרגה התעוררות גבוהה,

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
ÌL ˙ÚbÓ מצד שהתעוררות וכיוון «««»

ו'לגעת' 'להגיע' מסוגלת לא האדם

נפעלת  לא היא כך, כל עליונה בדרגה

שקודמת  דלתתא' 'אתערותא ידי על

לה.

את  יותר בפרטיות ומבאר והולך

דלעילא' 'אתערותא בין ההבדל

דלתתא' 'אתערותא ידי על שנגרמת

מצד  שבאה דלעילא' ל'אתערותא

יותר  גבוהה מדרגה הנמשכת עצמה,

באלוקות:

'· ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
˙BÁaÊn‰ ובבית במשכן שהיו «ƒ¿¿

‰ÔBˆÈÁהמקדש, ÁaÊÓ שהיה ƒ¿≈««ƒ
בעזרה או המשכן ‰ÈÓÈtבחצר ÁaÊÓe בית או המשכן בתוך שהיה ƒ¿≈««¿ƒƒ

שלהם ÌÈÚהמקדש, ‰‡„Ìהמשמעות ˙„B·Úa הנפשיתֿרוחנית ƒ¿»»«¬«»»»
‡e‰עם ה' ‰l·עבודת ˙eiBˆÈÁ החיצון המזבח כנגד שהיא ƒƒ«≈

·l‰ ˙eiÓÈÙe14,הפנימי המזבח כנגד ה' עבודת BÓÎeשהיא ¿ƒƒ«≈¿
·e˙kL15 שמע קריאת בברכות התפילה (a·'בנוסח e··Ï „ÁÈÂ ∆»¿«≈¿»≈¿

ÈÏ CÈ¯vL eÈ‰ ,(ÔÈ˙"Èa,˙B··l‰ '· „Á חלקי שני את לעשות ≈ƒ«¿∆»ƒ¿«≈«¿»
‰l·הלב  ˙eiÓÈÙe ·l‰ ˙eiBvÁ'ה לאהבת ומאוחדים מיוחדים ƒƒ«≈¿ƒƒ«≈

ה'. ‰B·Ú„‰וליראת ˙eÓÏLe ¯˜ÈÚÂ יותר בדרגה ה' עבודת והיא ¿ƒ«¿≈»¬»
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zxehw xhwn gafn ziyre

ּפ ּבחינת מּצד היא ּובאה העבֹודה הּלב, נימּיּות ְְֲִִִִִֵַַַָָָָ

ּדלעילא  אתערּותא ׁשּבבחינת המׁשכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעלֿידי

היא  העבֹודה ּתכלית ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּדוקא.

ׁשּלכן  ּוׁשכינ ּתיּה, ֿ הּוא קּודׁשאּֿברי יחּוד ְְְְְִִִִֵֵֶָָלפעֹול

יחּוד  לׁשם אֹומרים מצוה ּכל ְְְְִִִִֵֵָָלפני

ּוׁשכינּתיּה יחּוד 16קּודׁשאּֿבריֿהּוא ּוׁשלימּות . ְְְְְִִִֵֵָ

המׁשכה  עלֿידי הּוא הּלב) ּבפנימּיּות (ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָזה

ּדלעילא. אתערּותא ּבדר ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָמלמעלה

סתירה ‡Cג) יׁש ּדלכאֹורה להבין, צרי «ְְְְִִִִֵָָָָ

מצוה  ּכל ׁשעלֿידי לעיל ְְְְִֵֵֶַָָָָלהאמּור

מּמה  ּוׁשכינּתיּה, קּודׁשאּֿבריֿהּוא יחּוד ְְְְֲִִִִֵֶַַָנעׂשה

ּתרּומה  ּפרׁשת ּבּזהר לא 17ּׁשּכתּוב גנתא ּבענין ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹ

לא  הּגלּות ׁשּבזמן כּו', גננא ההּוא ּביּה ְְִֵֶַַַָָָָֹעאל

ּתחילה  להקּדים יׁש זה ּולהבין כּו'. הּיחּוד ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָנמצא

ּדּבּורֿהּמתחיל  צדק' ה'צמח אדמּו"ר כ"ק ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַמאמר

כּו' ּתרּומה ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה וזה 18להבין . ְְְִֶֶַַַָָָֹ

:19לׁשֹונֹו ְ

ז'ÈÚ‰Ïe¯ד) ענין ּגם מבֹואר זה ׁשּבמאמר ¿»ƒְְְֲִֶֶַַַָָ

ּבאדר  הּוא מעּוּברת (ׁשּבׁשנה ְְֲֶֶֶַַָָָָאּדר

רּבנּו20ראׁשֹון  מׁשה ּבפטירת לּמה ,( ְִִִֵֶַַָָֹ

ׁשּבז' [ּדאף אּדר ּבז' ּתענית הּוא ְְְֲִֶַַַַָָָָעליוֿהּׁשלֹום

ׁשּמצינּו ּוכפי ׂשמחה, ׁשל ענין ּגם יׁש ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאּדר

ּדביֹום 21ּבּגמרא  מאי, ּבאדר ּבׁשבעה ּכמׁשה אמר ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

מֹותֹו ּוביֹום ּגדֹולה, ׂשמחה ׂשמחּו ְְְְְִִָָָָהּולדֹו

ולכן  צער, מחמת כּו' ּבנדר נדרּו רּבים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמסּתמא

ּבׁשבעה  ּכמׁשה ּבאמרֹו ּכּונתֹו מהי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהּׁשאלה

ּכיֹום  אֹו עליּה, קּבל ּונזירּות מֹותֹו ּכיֹום ְְְֲֲִִֵֵַָּבאדר,

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

ואילך).16) א (שט, ואילך ב תמט שם תו"ח שם. א.17)לקו"ת תתיח 18)קסז, ע' ח"ב להצ"צ הזהר בביאורי לאח"ז נדפס

ואילך. 24 ס"ע חכ"ה תו"מ גם וראה (המו"ל).19)ואילך. לידינו הגיע לא המאמר סק"ח.20)המשך סתק"פ או"ח מג"א

וש"נ. .342 ע' חט"ז לקו"ש אמר.21)וראה ובתוד"ה א יד, נזיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰l·,נעלית  ˙eiÓÈt ˙ÈÁa „vÓ ‡È‰ עובד האדם שכאשר כמובן ƒƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«≈

דרגה  וזו אחרים לדברים שייכת הלב שפנימיות ייתכן הלב בחיצוניות ה' את

מסירות  על שמוכיחה הלב פנימיות עם לעבודה יחסית ה' בעבודת נמוכה

העבודה", ושלמות "עיקר ה', לעבודת ‰ÎLÓ‰מלאה È„ÈŒÏÚ ‰‡·e»»«¿≈«¿»»
מלמעלה  »ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ˙והארה

‡˜Âc ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»
ולפי  האדם מצד דלתתא' ו'אתערותא

לידי  להביא יכולה לא המוגבל כוחו

כך.

˙ÈÏÎz ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¿ƒ
„eÁÈ ÏBÚÙÏ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ¿ƒ
,dÈzÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ¿ƒ¿≈
תוכן  וזה משמעויות כמה יש זה למושג

כלל, בדרך כללי: באופן העניין

אחריה  הבאה לדרגה מדרגה ההשפעה

האלוקי  האור של השתלשלות' (ב'סדר

הסוף  שרק באופן היא למטה) מלמעלה

אל  עוברים אחת דרגה של והחיצוניות

השפעה  יש כאשר אבל הבאה,

קרוי  הדבר והפנימיות, מהעומק

שתי  של התאחדות כלומר "יחוד",

הוא" בריך "קודשא ובחינת הדרגות,

העליונות  למידות כלל בדרך מתייחסת

הוא  ועניינם אנפין" "זעיר (הנקראות

לספירת  – ו"שכינתיה" להשפיע)

הוא  וה'יחוד' מקבל), (בחינת המלכות

יותר  מיוחדת, והתגלות המשכה אפוא

ÂˆÓ‰מהרגיל, Ïk ÈÙÏ ÔÎlL∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿»
Œ‡L„e˜ „eÁÈ ÌLÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿≈ƒ¿»

dÈzÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯a16,כלומר ¿ƒ¿ƒ¿≈
תוספת  יגרום המצווה שקיום מבקשים

אלוקי. אור של והמשכה גילוי

‰Ê „eÁÈ ˙eÓÈÏLe דרגות בו שיש ¿≈ƒ∆
ושונות  eiÓÈÙa˙רבות ‡e‰L)∆ƒ¿ƒƒ

,·l‰ ושלימות ש"עיקר לעיל כאמור «≈
מתקרב  האדם כאשר היא העבודה"

ולא  הלב בפנימיות רק לאלוקות

‡˙e¯Ú˙‡בחיצוניות  C¯„a ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ («¿≈«¿»»ƒ¿«¿»¿∆∆ƒ¿¬»
ÚÏc‡ÏÈ להגיע יכול לא למעלה, מלמטה של בדרך עצמו, מצד האדם ואילו ƒ¿≈»

לזה.

ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰Ï ‰¯È˙Ò LÈ ‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ (‚«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»¿≈

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ „eÁÈ ‰NÚ ‰ÂˆÓ Ïk È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»ƒ¿»«¬∆ƒ¿»¿ƒ
‰Óe¯z ˙L¯t ¯‰fa ·e˙kM ‰nÓ ,dÈzÈÎLe17‡˙‚ ÔÈÚa ¿ƒ¿≈ƒ«∆»«…«»»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

,'eÎ ‡‚ ‡e‰‰ dÈa Ï‡Ú ‡Ï הגינה– בתוכה נכנס לא גנן שאותו »»≈«¿»»
שבו  והמצב ואשה, איש ליחוד בזוהר נמשל ושכינתיה קודשאֿבריךֿהיא יחוד

(מקום  לגינה נמשל חסר, היחוד

במפרשים  כמבואר התייחדות,

לגני  "באתי הפסוק על ובחסידות

אלא  בה נכנס לא שהגנן כלה") אחותי

לכך  והכוונה ממנה »¿ÔÓÊaL∆ƒמתרחק
˙eÏb‰ הקדוש בין הקשר כאשר «»

שלם  אינו ישראל וכנסת הוא …Ï‡ברוך
'eÎ „eÁi‰ ‡ˆÓ הדברים כן ואם ƒ¿»«ƒ

המצוות  שקיום לעיל לאמור סותרים

הזה. בזמן גם היחוד את פועל

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯Ó‡Ó ‰ÏÈÁz¿ƒ»«¬««¿
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆ƒ««¿ƒ
¯‰fa ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«∆»«…«

'eÎ ‰Óe¯z18BBLÏ ‰ÊÂ .19: ¿»¿∆¿
לא  המאמר המשך כאן, בהערה כמצוין

האמורה  הסתירה ויישוב בידינו, נמצא

חסר.

‰Ê ¯Ó‡ÓaL ¯ÈÚ‰Ïe של „) ¿»ƒ∆¿«¬»∆
צדק' ה'צמח Ìbאדמו"ר ¯‡B·Ó¿»«

¯c‡ 'Ê ÔÈÚ ויום ההולדת יום ƒ¿««»
רבינו  משה של ««¿∆(LaL‰הפטירה

¯„‡a ‡e‰ ˙¯aeÚÓ¿∆∆«¬»
ÔBL‡¯20˙¯ÈËÙa ‰nÏ ,( ƒ»»ƒ¿ƒ«

ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ eÈa¯ ‰LÓ…∆«≈»»«»
Û‡c] ¯c‡ 'Êa ˙ÈÚz ‡e‰«¬ƒ¿«»¿«
ÏL ÔÈÚ Ìb LÈ ¯c‡ 'ÊaL∆¿«»≈«ƒ¿»∆

,‰ÁÓN משה של ההולדת יום בגלל ƒ¿»
Óba¯‡רבינו  eÈˆnL ÈÙÎe21 ¿ƒ∆»ƒ«¿»»
¯Ó‡ עצמו על מקבל שהוא שאמר מי »«
a‡„¯להיות  ‰Ú·La ‰LÓk¿…∆¿ƒ¿»«¬»
È‡Ó זו באמירה יש האם דינו, מה «

נזירות, ‰B„Ïeקבלת ÌBÈ·c של ƒ¿ƒ»¿
¯ÌÈaרבנו משה  ‡ÓzÒÓ B˙BÓ ÌBÈ·e ,‰ÏB„b ‰ÁÓN eÁÓN»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»»«ƒ

¯Úˆ ˙ÓÁÓ 'eÎ ¯„a e¯„ פטירת על רבינו,ואבל ÔÎÏÂמשה »¿¿∆∆≈¬«««¿»≈
B˙ek È‰Ó ‰Ï‡M‰ אדם אותו Ú·La‰של ‰LÓk B¯Ó‡a «¿≈»«ƒ«»»¿»¿¿…∆¿ƒ¿»

,¯„‡a התכוון B˙BÓהאם ÌBÈk רבינו משה dÈÏÚשל Ïa˜ ˙e¯ÈÊe «¬»¿¿ƒƒ≈¬≈
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f"kyz'dח ,'` xc` 'g ,devz zyxt zay

איתא ה  וכן עליּה. קּבל וׂשמחה קאמר ּולדֹו ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַָָָָ

ׂשמח 22ּבּגמרא  אּדר, ּבחֹודׁש ּפּור ׁשּנפל ּכיון ְְֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבירח  ּפּור לי נפל אמר, ּגדֹולה. ׂשמחה ְְְִִֶַַַָָָָָָ(המן)

ּבאדר  ׁשּבׁשבעה יֹודע היה ולא מׁשה, ּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמת

ּכדאי  רׁש"י, ּופירׁש נֹולד, ּבאדר ּובׁשבעה ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָמת

הּמיתה  על ׁשּתכּפר הּלידה אבל 23היא . ְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשז' הּוא 'ערּו ּב'ׁשלחן הּדין ֿ כן, ְְִִֵֶַַַָָֻאףֿעלּֿפי

יֹוחאי  ּבר ׁשמעֹון ּוברּבי ּתענית], יֹום הּוא ְְֲִִִִַַַַָָאּדר

הּלּולא. ִָהּוא

ּׁשּכתּוב e‰ÊÂה) מה גֹו'.24ּגם ּתצּוה ואּתה ¿∆ְְֶֶַַַַָָ

הּוא  אּתה אּתה, ו' הינּו ואּתה ְְְִֵַַַַָָָּדהּנה,

הּוא  (ּבוא"ו) ואּתה ׁשּכתּוב  ּומה מלכּות, ְְְְִֶַַַַָָָּבחינת

ּבמלכּות  איןֿסֹוף אֹור המׁשכת וזהּו25ענין . ְְְְְִֵֶַַַַָ

וחיּבּור  צותא מּלׁשֹון ּתצּוה, ענין 26ואּתה ׁשהּוא , ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָ

יחּוד  ונּוקבא, זעירֿאנּפין ְְְְִִִֵַָיחּוד

המׁשכת  ועיקר ּוׁשכינּתיּה. ְְְְְְִִִֵַַַָָקּודׁשאּֿברי ֿהּוא

ּפנימּיּות  ּבחינת הּפנימי, ּבּמזּבח הּוא זה ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַיחּוד

הּוא  הּזהב מזּבח על ׁשהּצּוּוי הּטעם וזהּו ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּלב.

הּצותא  ׁשלימּות ּכי ּתצּוה, ואּתה ּפרׁשת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבסּיּום

הּוא  ּוׁשכינּתיּה, קּודׁשאּֿברי ֿהּוא יחּוד ְְְְְִִִִֵָוחיּבּור,

ׁשּבּמזּבח  זה ויחּוד הּפנימי. מזּבח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַעלֿידי

מעלה, ׁשל האׁש ּבחינת מּצד הּוא ְְְִִִִֵֶַַַַָָהּפנימי

הּטעם  וזהּו ּכּנ"ל. ּדלעילא, אתערּותא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּבחינת

על  הּצּוּוי לאחר ּבא הּפנימי מזּבח על ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָׁשהּצּוּוי

ּכליו  וכל הּמׁשּכן,27הּמׁשּכן ּדעׂשּית הּתכלית ּכי , ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָ

ּבחינת  המׁשכת עלֿידי הּוא ּבתֹוכם, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָוׁשכנּתי

ענינֹו ׁשּזהּו מעלה, ׁשל אׁש ּדלעילא, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאתערּותא

הּוצר ׁשּתחילה אּלא קטֹורת. מקטר מזּבח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

ּבחינת  ׁשּזהּו הּמׁשּכן, ּכלי ׁשאר על הּצּוּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָלהיֹות
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ב.22) יג, ואילך.23)מגילה 1 ע' חכ"ו בלקו"ש פרשתנו.24)נתבאר סד"ה 25)ריש א'תקנא. ע' פרשתנו אוה"ת גם ראה

ואילך. 139 ע' תש"א סה"מ ואילך. תתצא ס "ע ח"ב תער"ב בהמשך תצוה א.26)ואתה פב, פרשתנו גם 27)תו"א ראה

318 ע' ח"ב תשנ"ב (התוועדויות ואילך ס"ב תשנ"ב תצוה ש"פ שיחת ואילך. 171 ע' ח"א לקו"ש עה"פ. (ועוד) רמב"ן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נזירות, דיני כל בעצמו לנהוג ועליו ‰B„Ïeעלֿעצמו, ÌBÈk B‡ משה של ¿ƒ»¿

באדר"˜‡Ó¯רבינו  בשבעה "כמשה באמרו ˜Ïaהתכוון ‰ÁÓNÂ »√«¿ƒ¿»ƒ≈
dÈÏÚ נזירות היפך ולא הגבלות, ועוד יין לשתות שלא הגבלה שהיא ¬≈

Óba¯‡השמחה. ‡˙È‡ ÔÎÂ22 פורים נס et¯לגבי ÏÙpL ÔÂÈk ¿≈ƒ»«¿»»≈»∆»«
לבצע  מועד באיזה המן שעשה הגורל

ביהודים  זממו ‡c¯,את L„BÁa¿∆«»
.‰ÏB„b ‰ÁÓN (ÔÓ‰) ÁÓN»«»»ƒ¿»¿»

¯et ÈÏ ÏÙ ,¯Ó‡ הגורל לי עלה »«»«ƒ
‡ÏÂ ,‰LÓ Ba ˙nL Á¯Èa¿∆«∆≈…∆¿…

‰È‰ המן‰Ú·LaL Ú„BÈ »»≈«∆¿ƒ¿»
¯„‡a ‰Ú·L·e ˙Ó ¯„‡a«¬»≈¿ƒ¿»«¬»
È‡„k ,È"L¯ L¯ÈÙe ,„ÏB«≈≈«ƒ¿«
ÏÚ ¯tÎzL ‰„Èl‰ ‡È‰ƒ«≈»∆¿«≈«

‰˙Èn‰23 שבאדר שלמרות כך «ƒ»
יום  בגלל למעשה, רבנו, משה נסתלק

ולא  ישראל לבני טוב חודש זהו לידתו

‡ÈtŒÏÚŒÛלהיפך. Ï·‡,ÔÎŒ ¬»««ƒ≈
שבו  אדר בז' המשמח הדבר למרות

רבינו  משה ÔÁÏL'aנולד ÔÈc‰«ƒ¿À¿»
ÌBÈ ‡e‰ ¯c‡ 'ÊL ‡e‰ 'Ce¯Ú»∆«»

˙ÈÚz באכילה השמחה היפך שהיא «¬ƒ
a¯ושתיה], ÔBÚÓL Èa¯·e¿«ƒƒ¿«
È‡ÁBÈ,בעומר ל"ג הסתלקותו, יום »ƒ

‡Ïel‰ ‡e‰.שמחה יום היינו ƒ»
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (‰24 ¿∆««∆»

השבוע  פרשת «»¿z‡Â‰בתחילת
eÈ‰ ‰z‡Â ,‰p‰c .'B‚ ‰eˆz¿«∆¿ƒ≈¿«»«¿
˙ÈÁa ‡e‰ ‰z‡ ,‰z‡ 'Â«»«»¿ƒ«

,˙eÎÏÓ המלכות לבחינת רומז «¿
העליונות  e˙kL·בספירות ‰Óe«∆»

ÔÈÚ ‡e‰ (Â"‡Âa) ‰z‡Â¿«»¿»ƒ¿«
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«≈

˙eÎÏÓa25 שהאות בחסידות כמובא ¿«¿
ונמשך  היורד קו היא שצורתה וא"ו

מלמעלה  והתגלות המשכה מסמלת

eˆz‰,למטה. ‰z‡Â e‰ÊÂ¿∆¿«»¿«∆
¯eaÈÁÂ ‡˙Âˆ ÔBLlÓ26, ƒ¿«¿»¿ƒ

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ
,‡·˜eÂ פנימית המשכה היינו ¿¿»

"זעיר  הנקראות העליונות מהמידות

שלמעלה  ארוכות פנים אנפין", מ"אריך בשונה קטנות, (פנים אנפין"

'יחוד', שיוצרת המוחין) לגבי גם יחסית מועט אור יש במידות מהספירות,

בדוגמת  "נוקבא", המלכות, לספירת המידות בין והתאחדות פנימית התקשרות

(מקבל) לנקבה (משפיע) מהזכר ˜e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e‡השפעה „eÁÈƒ¿»¿ƒ
dÈzÈÎLe מז"א והתגלות להמשכה מתייחס כללי, באופן הוא, שגם ¿ƒ¿≈

לעיל. כנזכר ‰ÎLÓ˙למלכות, ¯˜ÈÚÂ והתגלות‰Ê „eÁÈ מלמעלה ¿ƒ««¿»«ƒ∆
‰ÈÓÈt,למטה  ÁaÊna ‡e‰«ƒ¿≈««¿ƒƒ

·l‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa שהיא ¿ƒ«¿ƒƒ«≈
שלימות  נעלית, בדרגה ה' עבודת

העבודה.

Úh‰ e‰ÊÂÁaÊÓ ÏÚ Èeev‰L Ì ¿∆«««∆«ƒ«ƒ¿«
˙L¯t ÌeiÒa ‡e‰ ·‰f‰«»»¿ƒ»»«

,‰eˆz ‰z‡Â רבים על שהציווי אף ¿«»¿«∆
תרומה  בפרשת כבר ניתן המשכן מכלי

¯eaÈÁÂ ‡˙Âv‰ ˙eÓÈÏL Èk בין ƒ¿≈««¿»¿ƒ
את  העובד והיהודי הקדושֿברוךֿהוא

˜e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e‡ה', „eÁÈƒ¿»¿ƒ
,dÈzÈÎLe"תצוה ב"ואתה הנרמז ¿ƒ¿≈

.ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ¿≈««¿ƒƒ
ÈÓÈt‰ ÁaÊnaL ‰Ê „eÁÈÂ¿ƒ∆∆«ƒ¿≈««¿ƒƒ
ÏL L‡‰ ˙ÈÁa „vÓ ‡e‰ƒ«¿ƒ«»≈∆
‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa ,‰ÏÚÓ«¿»¿ƒ«ƒ¿¬»

Ï"pk ,‡ÏÈÚÏc שבשאר אף ולכן ƒ¿≈»««
מצד  העבודה מעלת מודגשת הקרבנות

בקטורת  למעלה, מלמטה האדם,

היינו  יותר, נעלה ענין מודגש

יותר  דלעילא' 'אתערותא התעוררות

עצמו. מצד לעורר מסוגל שהאדם ממה

ÁaÊÓ ÏÚ Èeev‰L ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««∆«ƒ«ƒ¿≈«
‡a ÈÓÈt‰ תצוה בפרשת דווקא «¿ƒƒ»

ÏÎÂ ÔkLn‰ ÏÚ Èeev‰ ¯Á‡Ï¿«««ƒ««ƒ¿»¿»
ÂÈÏk27,,תרומה בפרשת Èkשבא ≈»ƒ

,ÔkLn‰ ˙iNÚc ˙ÈÏÎz‰««¿ƒ«¬ƒ««ƒ¿»
ÌÎB˙a,שהיא  ÈzÎLÂ השראת ¿»«¿ƒ¿»
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אי  האדם מצד דלתתא" וב"אתערותא

שלה. וההתגלות ההמשכה את לפעול ‰C¯ˆeאפשר ‰ÏÈÁzL ‡l‡∆»∆¿ƒ»¿«
˙BÈ‰Ï והקדמה הכנה בתור ראשון, ÏÚבשלב Èeev‰ עשייתÈÏk ¯‡L ƒ¿«ƒ«¿»¿≈
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האתערּותא אתער  עלֿידי ודוקא ּדלתּתא, ּותא ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָ

ׁשּנמׁשכת  ּדלעילא והאתערּותא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּדלתּתא,

אתערּותא  ּבחינת אחרּֿכ נמׁש ְְְֲִִִַַַַָָָָָעלֿידּה,

ׁשם  מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ּׁשאין ,28ּדלעילא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבאתר  אּלא ׁשריא לא קּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְֲִִֶַַַָָָֹּכי

ּגחלים 29ׁשלים  להביא ׁשהּוצרכּו מה ּגם וזהּו . ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

הּפנימי  מזּבח אל החיצֹון ּבתחילה 30מּמזּבח ּכי , ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָ

אתערּותא  ׁשעלֿידי המׁשכה להיֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָצריכה

להיֹות  אפׁשר עלֿידיֿזה ודוקא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּדלתּתא,

ּדלעילא  אתערּותא ּבחינת המׁשכת ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָאחרּֿכ

היא  זֹו ׁשהמׁשכה ּדלתּתא, אתערּותא עלֿידי ּׁשּנמׁש האֹור מּבחינת ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

ּבתֹוכם. וׁשכנּתי הּמׁשּכן, ענין ּוׁשלימּות ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּתכלית
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א.28)ואילך). כד, שה"ש לקו"ת ב.29)ראה צ, זח"ג תו"ח 30)ראה ה"ז. פ"ג ומוספין תמידין רמב"ם א. לג, תמיד ראה

קֿקא. ע' המנורה רשימת קמד. ע' תרס"ו המשך גם וראה ג. שה, תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa e‰fL ,ÔkLn‰ כללות וזה האדם מצד «ƒ¿»∆∆¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿«»

לעיל, כמבואר הקרבנות, z˙Ïc‡,ענין ‡˙e¯Ú˙‡‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈»ƒ¿¬»ƒ¿«»
d„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰Â מ CLÓמנה,וכתוצאה ¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ¿∆∆«»»ƒ¿»

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa CkŒ¯Á‡ יותר עוד נעלה ÔÈ‡Mממקור ««»¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆≈
˙ÚbÓ ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»«««

ÌL28Èk ˜Œ‡L„eהזוהר כדברי , »ƒ¿»
‡l‡ ‡È¯L ‡Ï ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ…«¿»∆»

ÌÈÏL ¯˙‡a29 ברוך הקדוש אין «¬«»ƒ
השכינה  השראת (ואין שורה הוא

שלם, במקום אלא כראוי) נפעלת

ראוי  כלי מהווה שאכן במי כלומר

זה  ודבר השכינה, להשראת ומושלם

דלעילא" "אתערותא על דווקא יתכן

"אתערותא  כי העליונה, בדרגה

"אתערותא  בעקבות שבאה דלעילא"

גם  כי שלים" ב"אתר באה לא דלתתא"

היא  נעלית דלתתא" "אתערותא

האדם. של ערכו לפי מוגבלת

eÎ¯ˆe‰L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿¿
ÁaÊnÓ ÌÈÏÁb ‡È·‰Ï¿»ƒ∆»ƒƒƒ¿≈«

ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ Ï‡ ÔBˆÈÁ‰30,,מלמעלה אש בו שהייתה פי על אף «ƒ∆ƒ¿≈««¿ƒƒ
לגביו  מיותרת ההדיוט מן האש כל ÏÈÁ˙a‰ולכאורה Èk,ראשון בשלב ƒƒ¿ƒ»

העבודה ‡˙e¯Ú˙‡בהתחלת È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿»»∆«¿≈ƒ¿¬»
CkŒ¯Á‡ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,‡z˙Ïcƒ¿«»¿«¿»«¿≈∆∆¿»ƒ¿««»
‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«ƒ¿¬»
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
È„ÈŒÏÚ CLÓpM ¯B‡‰»∆ƒ¿««¿≈

,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ בכך כי ƒ¿¬»ƒ¿«»
ראוי  כלי להיות והופך מתעלה האדם

שבא  לאור שלים") ("אתר

עליונה  דלתתא" ב"אתערותא

BÊ ‰ÎLÓ‰L זו ולא דווקא ∆«¿»»
ערכו  ולפי האדם מצד רק שבאה

ÔÈÚ ˙eÓÈÏLe ˙ÈÏÎz ‡È‰ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«
.ÌÎB˙a ÈzÎLÂ ,ÔkLn‰«ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
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היא  זֹו ׁשהמׁשכה ּדלתּתא, אתערּותא עלֿידי ּׁשּנמׁש האֹור מּבחינת ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלמעלה
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ÌL28Èk ˜Œ‡L„eהזוהר כדברי , »ƒ¿»
‡l‡ ‡È¯L ‡Ï ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ…«¿»∆»

ÌÈÏL ¯˙‡a29 ברוך הקדוש אין «¬«»ƒ
השכינה  השראת (ואין שורה הוא

שלם, במקום אלא כראוי) נפעלת

ראוי  כלי מהווה שאכן במי כלומר

זה  ודבר השכינה, להשראת ומושלם

דלעילא" "אתערותא על דווקא יתכן

"אתערותא  כי העליונה, בדרגה

"אתערותא  בעקבות שבאה דלעילא"

גם  כי שלים" ב"אתר באה לא דלתתא"

היא  נעלית דלתתא" "אתערותא

האדם. של ערכו לפי מוגבלת

eÎ¯ˆe‰L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿¿
ÁaÊnÓ ÌÈÏÁb ‡È·‰Ï¿»ƒ∆»ƒƒƒ¿≈«

ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ Ï‡ ÔBˆÈÁ‰30,,מלמעלה אש בו שהייתה פי על אף «ƒ∆ƒ¿≈««¿ƒƒ
לגביו  מיותרת ההדיוט מן האש כל ÏÈÁ˙a‰ולכאורה Èk,ראשון בשלב ƒƒ¿ƒ»

העבודה ‡˙e¯Ú˙‡בהתחלת È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿»»∆«¿≈ƒ¿¬»
CkŒ¯Á‡ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,‡z˙Ïcƒ¿«»¿«¿»«¿≈∆∆¿»ƒ¿««»
‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«ƒ¿¬»
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
È„ÈŒÏÚ CLÓpM ¯B‡‰»∆ƒ¿««¿≈

,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ בכך כי ƒ¿¬»ƒ¿«»
ראוי  כלי להיות והופך מתעלה האדם

שבא  לאור שלים") ("אתר

עליונה  דלתתא" ב"אתערותא

BÊ ‰ÎLÓ‰L זו ולא דווקא ∆«¿»»
ערכו  ולפי האדם מצד רק שבאה

ÔÈÚ ˙eÓÈÏLe ˙ÈÏÎz ‡È‰ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«
.ÌÎB˙a ÈzÎLÂ ,ÔkLn‰«ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
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איתא ה  וכן עליּה. קּבל וׂשמחה קאמר ּולדֹו ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַָָָָ

ׂשמח 22ּבּגמרא  אּדר, ּבחֹודׁש ּפּור ׁשּנפל ּכיון ְְֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבירח  ּפּור לי נפל אמר, ּגדֹולה. ׂשמחה ְְְִִֶַַַָָָָָָ(המן)

ּבאדר  ׁשּבׁשבעה יֹודע היה ולא מׁשה, ּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמת

ּכדאי  רׁש"י, ּופירׁש נֹולד, ּבאדר ּובׁשבעה ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָמת

הּמיתה  על ׁשּתכּפר הּלידה אבל 23היא . ְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשז' הּוא 'ערּו ּב'ׁשלחן הּדין ֿ כן, ְְִִֵֶַַַָָֻאףֿעלּֿפי

יֹוחאי  ּבר ׁשמעֹון ּוברּבי ּתענית], יֹום הּוא ְְֲִִִִַַַַָָאּדר

הּלּולא. ִָהּוא

ּׁשּכתּוב e‰ÊÂה) מה גֹו'.24ּגם ּתצּוה ואּתה ¿∆ְְֶֶַַַַָָ

הּוא  אּתה אּתה, ו' הינּו ואּתה ְְְִֵַַַַָָָּדהּנה,

הּוא  (ּבוא"ו) ואּתה ׁשּכתּוב  ּומה מלכּות, ְְְְִֶַַַַָָָּבחינת

ּבמלכּות  איןֿסֹוף אֹור המׁשכת וזהּו25ענין . ְְְְְִֵֶַַַַָ

וחיּבּור  צותא מּלׁשֹון ּתצּוה, ענין 26ואּתה ׁשהּוא , ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָ

יחּוד  ונּוקבא, זעירֿאנּפין ְְְְִִִֵַָיחּוד

המׁשכת  ועיקר ּוׁשכינּתיּה. ְְְְְְִִִֵַַַָָקּודׁשאּֿברי ֿהּוא

ּפנימּיּות  ּבחינת הּפנימי, ּבּמזּבח הּוא זה ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַיחּוד

הּוא  הּזהב מזּבח על ׁשהּצּוּוי הּטעם וזהּו ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּלב.

הּצותא  ׁשלימּות ּכי ּתצּוה, ואּתה ּפרׁשת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבסּיּום

הּוא  ּוׁשכינּתיּה, קּודׁשאּֿברי ֿהּוא יחּוד ְְְְְִִִִֵָוחיּבּור,

ׁשּבּמזּבח  זה ויחּוד הּפנימי. מזּבח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַעלֿידי

מעלה, ׁשל האׁש ּבחינת מּצד הּוא ְְְִִִִֵֶַַַַָָהּפנימי

הּטעם  וזהּו ּכּנ"ל. ּדלעילא, אתערּותא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּבחינת

על  הּצּוּוי לאחר ּבא הּפנימי מזּבח על ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָׁשהּצּוּוי

ּכליו  וכל הּמׁשּכן,27הּמׁשּכן ּדעׂשּית הּתכלית ּכי , ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָ

ּבחינת  המׁשכת עלֿידי הּוא ּבתֹוכם, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָוׁשכנּתי

ענינֹו ׁשּזהּו מעלה, ׁשל אׁש ּדלעילא, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאתערּותא

הּוצר ׁשּתחילה אּלא קטֹורת. מקטר מזּבח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

ּבחינת  ׁשּזהּו הּמׁשּכן, ּכלי ׁשאר על הּצּוּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָלהיֹות
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ב.22) יג, ואילך.23)מגילה 1 ע' חכ"ו בלקו"ש פרשתנו.24)נתבאר סד"ה 25)ריש א'תקנא. ע' פרשתנו אוה"ת גם ראה

ואילך. 139 ע' תש"א סה"מ ואילך. תתצא ס "ע ח"ב תער"ב בהמשך תצוה א.26)ואתה פב, פרשתנו גם 27)תו"א ראה

318 ע' ח"ב תשנ"ב (התוועדויות ואילך ס"ב תשנ"ב תצוה ש"פ שיחת ואילך. 171 ע' ח"א לקו"ש עה"פ. (ועוד) רמב"ן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נזירות, דיני כל בעצמו לנהוג ועליו ‰B„Ïeעלֿעצמו, ÌBÈk B‡ משה של ¿ƒ»¿

באדר"˜‡Ó¯רבינו  בשבעה "כמשה באמרו ˜Ïaהתכוון ‰ÁÓNÂ »√«¿ƒ¿»ƒ≈
dÈÏÚ נזירות היפך ולא הגבלות, ועוד יין לשתות שלא הגבלה שהיא ¬≈

Óba¯‡השמחה. ‡˙È‡ ÔÎÂ22 פורים נס et¯לגבי ÏÙpL ÔÂÈk ¿≈ƒ»«¿»»≈»∆»«
לבצע  מועד באיזה המן שעשה הגורל

ביהודים  זממו ‡c¯,את L„BÁa¿∆«»
.‰ÏB„b ‰ÁÓN (ÔÓ‰) ÁÓN»«»»ƒ¿»¿»

¯et ÈÏ ÏÙ ,¯Ó‡ הגורל לי עלה »«»«ƒ
‡ÏÂ ,‰LÓ Ba ˙nL Á¯Èa¿∆«∆≈…∆¿…

‰È‰ המן‰Ú·LaL Ú„BÈ »»≈«∆¿ƒ¿»
¯„‡a ‰Ú·L·e ˙Ó ¯„‡a«¬»≈¿ƒ¿»«¬»
È‡„k ,È"L¯ L¯ÈÙe ,„ÏB«≈≈«ƒ¿«
ÏÚ ¯tÎzL ‰„Èl‰ ‡È‰ƒ«≈»∆¿«≈«

‰˙Èn‰23 שבאדר שלמרות כך «ƒ»
יום  בגלל למעשה, רבנו, משה נסתלק

ולא  ישראל לבני טוב חודש זהו לידתו

‡ÈtŒÏÚŒÛלהיפך. Ï·‡,ÔÎŒ ¬»««ƒ≈
שבו  אדר בז' המשמח הדבר למרות

רבינו  משה ÔÁÏL'aנולד ÔÈc‰«ƒ¿À¿»
ÌBÈ ‡e‰ ¯c‡ 'ÊL ‡e‰ 'Ce¯Ú»∆«»

˙ÈÚz באכילה השמחה היפך שהיא «¬ƒ
a¯ושתיה], ÔBÚÓL Èa¯·e¿«ƒƒ¿«
È‡ÁBÈ,בעומר ל"ג הסתלקותו, יום »ƒ

‡Ïel‰ ‡e‰.שמחה יום היינו ƒ»
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (‰24 ¿∆««∆»

השבוע  פרשת «»¿z‡Â‰בתחילת
eÈ‰ ‰z‡Â ,‰p‰c .'B‚ ‰eˆz¿«∆¿ƒ≈¿«»«¿
˙ÈÁa ‡e‰ ‰z‡ ,‰z‡ 'Â«»«»¿ƒ«

,˙eÎÏÓ המלכות לבחינת רומז «¿
העליונות  e˙kL·בספירות ‰Óe«∆»

ÔÈÚ ‡e‰ (Â"‡Âa) ‰z‡Â¿«»¿»ƒ¿«
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«≈

˙eÎÏÓa25 שהאות בחסידות כמובא ¿«¿
ונמשך  היורד קו היא שצורתה וא"ו

מלמעלה  והתגלות המשכה מסמלת

eˆz‰,למטה. ‰z‡Â e‰ÊÂ¿∆¿«»¿«∆
¯eaÈÁÂ ‡˙Âˆ ÔBLlÓ26, ƒ¿«¿»¿ƒ

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ
,‡·˜eÂ פנימית המשכה היינו ¿¿»

"זעיר  הנקראות העליונות מהמידות

שלמעלה  ארוכות פנים אנפין", מ"אריך בשונה קטנות, (פנים אנפין"

'יחוד', שיוצרת המוחין) לגבי גם יחסית מועט אור יש במידות מהספירות,

בדוגמת  "נוקבא", המלכות, לספירת המידות בין והתאחדות פנימית התקשרות

(מקבל) לנקבה (משפיע) מהזכר ˜e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e‡השפעה „eÁÈƒ¿»¿ƒ
dÈzÈÎLe מז"א והתגלות להמשכה מתייחס כללי, באופן הוא, שגם ¿ƒ¿≈

לעיל. כנזכר ‰ÎLÓ˙למלכות, ¯˜ÈÚÂ והתגלות‰Ê „eÁÈ מלמעלה ¿ƒ««¿»«ƒ∆
‰ÈÓÈt,למטה  ÁaÊna ‡e‰«ƒ¿≈««¿ƒƒ

·l‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa שהיא ¿ƒ«¿ƒƒ«≈
שלימות  נעלית, בדרגה ה' עבודת

העבודה.

Úh‰ e‰ÊÂÁaÊÓ ÏÚ Èeev‰L Ì ¿∆«««∆«ƒ«ƒ¿«
˙L¯t ÌeiÒa ‡e‰ ·‰f‰«»»¿ƒ»»«

,‰eˆz ‰z‡Â רבים על שהציווי אף ¿«»¿«∆
תרומה  בפרשת כבר ניתן המשכן מכלי

¯eaÈÁÂ ‡˙Âv‰ ˙eÓÈÏL Èk בין ƒ¿≈««¿»¿ƒ
את  העובד והיהודי הקדושֿברוךֿהוא

˜e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e‡ה', „eÁÈƒ¿»¿ƒ
,dÈzÈÎLe"תצוה ב"ואתה הנרמז ¿ƒ¿≈

.ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ¿≈««¿ƒƒ
ÈÓÈt‰ ÁaÊnaL ‰Ê „eÁÈÂ¿ƒ∆∆«ƒ¿≈««¿ƒƒ
ÏL L‡‰ ˙ÈÁa „vÓ ‡e‰ƒ«¿ƒ«»≈∆
‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa ,‰ÏÚÓ«¿»¿ƒ«ƒ¿¬»

Ï"pk ,‡ÏÈÚÏc שבשאר אף ולכן ƒ¿≈»««
מצד  העבודה מעלת מודגשת הקרבנות

בקטורת  למעלה, מלמטה האדם,

היינו  יותר, נעלה ענין מודגש

יותר  דלעילא' 'אתערותא התעוררות

עצמו. מצד לעורר מסוגל שהאדם ממה

ÁaÊÓ ÏÚ Èeev‰L ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««∆«ƒ«ƒ¿≈«
‡a ÈÓÈt‰ תצוה בפרשת דווקא «¿ƒƒ»

ÏÎÂ ÔkLn‰ ÏÚ Èeev‰ ¯Á‡Ï¿«««ƒ««ƒ¿»¿»
ÂÈÏk27,,תרומה בפרשת Èkשבא ≈»ƒ

,ÔkLn‰ ˙iNÚc ˙ÈÏÎz‰««¿ƒ«¬ƒ««ƒ¿»
ÌÎB˙a,שהיא  ÈzÎLÂ השראת ¿»«¿ƒ¿»

בעולם  אחד השכינה ובכל כללי באופן

בפרט, ישראל מבני ŒÏÚואחד ‡e‰«
‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ È„È¿≈«¿»«¿ƒ«ƒ¿¬»
,‰ÏÚÓ ÏL L‡ ,‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»≈∆«¿»
¯Ë˜Ó ÁaÊÓ ÏL BÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆ƒ¿≈«ƒ¿«

˙¯BË˜ ה"אתערותא את המסמל ¿∆
שבעבודה  זו הנעלית דלתתא"

אי  האדם מצד דלתתא" וב"אתערותא

שלה. וההתגלות ההמשכה את לפעול ‰C¯ˆeאפשר ‰ÏÈÁzL ‡l‡∆»∆¿ƒ»¿«
˙BÈ‰Ï והקדמה הכנה בתור ראשון, ÏÚבשלב Èeev‰ עשייתÈÏk ¯‡L ƒ¿«ƒ«¿»¿≈
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zxehw xhwn gafn ziyre

האתערּותא אתער  עלֿידי ודוקא ּדלתּתא, ּותא ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָ

ׁשּנמׁשכת  ּדלעילא והאתערּותא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּדלתּתא,

אתערּותא  ּבחינת אחרּֿכ נמׁש ְְְֲִִִַַַַָָָָָעלֿידּה,

ׁשם  מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ּׁשאין ,28ּדלעילא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבאתר  אּלא ׁשריא לא קּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְֲִִֶַַַָָָֹּכי
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ּבתֹוכם. וׁשכנּתי הּמׁשּכן, ענין ּוׁשלימּות ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּתכלית

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

א.28)ואילך). כד, שה"ש לקו"ת ב.29)ראה צ, זח"ג תו"ח 30)ראה ה"ז. פ"ג ומוספין תמידין רמב"ם א. לג, תמיד ראה

קֿקא. ע' המנורה רשימת קמד. ע' תרס"ו המשך גם וראה ג. שה, תרומה
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d„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰Â מ CLÓמנה,וכתוצאה ¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ¿∆∆«»»ƒ¿»
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השכינה  השראת (ואין שורה הוא
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"אתערותא  כי העליונה, בדרגה
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zxehw xhwn gafn ziyre
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אדר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ז אדר, בו כותב אודות השקו"ט שהי' לו עם... שי'.

והנה מובן שמצער ריחוק בין ישראל לחבירו, אף שמאידך גיסא מובנת ההתרגשות שלו לאחר 

שהנ"ל דבר דברים מוזרים. אבל כנראה שהנ"ל הורגל בסביבה וכו', וכתוב בתניא שהרגל נעשה טבע 

)שני עכ"פ(. אבל כיון שסו"ס ככתבו הרי בקש מחילה ורוצה להתקרב ותיכף על אתר, צריכה להיות 

ההתנהגות באופן שלא רק שסו"ס יבוא לזה שיהי' כמו שהי' לפני השקו"ט, אלא שעוד בהוספה ע"ד 

המבואר באגרת התשובה סוף פרק ט'. ובאיזה אופן לבוא לידי כך, אם ע"י הפסק הקישור לזמן או 

באופן אחר, בזה צריך להתייעץ עם אנ"ש המכירים הנ"ל ויכולים לשער באיזה דרך יפעלו יותר.

והשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית יצליחם בזה, ובפרט שנמצאים אנו בחדש אדר 

אשר ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר וכידוע דרז"ל בזה.

בברכת הצלחה ולבשו"ט

מ. שניאורסאהן



י

zgiy .c"qa*
zgiy

.f"kyz'd ,oey`xÎxc` 'g ,devz t"y
מוגה  בלתי

קטורת.‡. מקטר מזבח ועשית ד"ה מאמר

***

במאמר ·. הצמחֿצדק 1דובר של מאמר על מיוסד המג"א 2- פס"ד אודות דז'3- לתענית בנוגע
ראשון, באדר זה הרי מעוברת שבשנה אדר,

בשו"ע  איתא באדר לז' שבנוגע בעומר, לל"ג אדר ז' בין החילוק אודות דובר ענין 4וגם שצ"ל
שמחה  יום הוא רשב"י, של ההילולא יום בעומר, ל"ג משא"כ רשב"י,5התענית, של שמחתו יום רק ולא ,

בפע"ח  (המובא הסיפור וכידוע שמחתנו", "יום שנקרא ישראל, לכל שמחה יום גם א'6אלא אודות (
לו  הזיק בעומר, בל"ג "נחם" כשאמר ואעפ"כ, ויו"ט, בשבת גם כולל יום, בכל "נחם" לומר נוהג שהי'
הנ"ל  שבמאמר - ישראל לכל שמחה יום להיותו בעומר, בל"ג "נחם" לומר צריך הי' שלא כיון כו',

וחסידות  קבלה ע"פ הדבר טעם את הצ"צ ביאור 7מבאר שמצאתי היחידי המקום זה הרי עתה ולעת ,
זה. בענין

דבש  ביערות גם ועד ישראל, גדולי של ודרוש נגלה בספרי אמנם מבואר זה שענין - (לר'8ובהקדמה
בפשטות  בזה והביאור התורה), בפנימיות והן דתורה בנגלה הן גדולתו ומפורסם כידוע אייבשיץ, יהונתן

ההילולא  בעל של ברצונו תלוי שהדבר - בעולם) שמקובל :9(כפי

מפשטות  (כמובן ההסתלקות ענין יהי' שלא להתפלל והרבה רצה לא שמאד כיון - רבינו למשה בנוגע
תענית; ליום הסתלקותו יום נקבע לכן חז"ל), במדרשי וכמבואר הכתובים

רבה  (אידרא באידרא וכמבואר זה, ביום בשמחה שהי' כיון - דרשב"י ההילולא ליום בנוגע ,10משא"כ
זוטא  באידרא בי'11ובעיקר אחידא בי' בקוב"ה בי' אתקטרנא קטירא "בחד אמר הסתלקותו שקודם (

בפסוק  וסיים כו'", חיים 12להיטא למימר קדישא בוצינא סיים ו"לא חיים", הברכה את ה' צוה שם "כי
החיים"13כו'" "חיי תיבת באמרו שנסתלק האמצעי, אדמו"ר אצל גם מצינו שעד"ז לכן 14[ולהעיר - [

שמחה. ליום זה יום נקבע

ביאור: דורש גופא הא שהרי - מספיק אינו זה ביאור אבל

של  טובתן אודות רק וחושב הענינים כל את שמניח נאמן, ורועה ישראל, רועה אודות שמדובר כיון
ההסתלקות  ענין הי' רבינו משה שאצל לכך שהסיבה לעניננו, בנוגע גם הוא שכן מובן הרי ישראל, כל

בגלל היא, ברצון, שגם שלא - רשב"י אצל מדוע וא"כ, ישראל; של טובתן מצד להיות צריך הי' שכך
הסתלקותו? בשעת שמחה של ענין הי' - ישראל מצד להיות שצריכים כפי הענינים כל הי' אצלו

רבינו  משה מנשמת ניצוץ הי' שרשב"י הידוע ע"פ ההילולא 15ובפרט יום מדוע יותר קשה וא"כ, ,
שמחה? יום הוא רשב"י של ההילולא יום ואילו תענית, יום הוא רבינו משה של

וחסידות. קבלה ע"פ - הנ"ל שבמאמר  להביאור זקוקים ולכן
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*(.61 הערה לקמן ראה
(1.(106 ע' (לעיל פ"ד
גננא 2) ההוא בה עאל לא גנתא תרומה בזהר מ"ש להבין ד"ה

וש"נ. ואילך. לט ע' תשנ"ו) (קה"ת, ההשתטחות בס' נדפס - כו'
סק"ח.3) סתק"פ או"ח
ס"ב.4) שם
וש"נ.5) .404 ע' חל"ג תו"מ ראה
וש"נ.6) .280 ע' חט"ז תו"מ וראה פ"ז. ספה"ע שער
ואילך.7) 26 ע' חכ"ה תו"מ גם ראה

ועוד.8) יז. דרוש ח"א
וש"נ.9) ואילך. 218 ע' חי"ג תו"מ גם ראה

ב.10) קמד, זח"ג
ואילך.11) א רצא, ואילך. ב רפז, שם
ג.12) קלג, תהלים
ב.13) רצו, שם
וש"נ.14) .95 ע' ח"ג תו"מ ראה
וש"נ.15) .334 ס"ע שם ראה

f"kyz'd ,oey`xÎxc` 'g ,devz t"y zgiy

שמחה ‚. של ענין בו שיש אף משה, מיתת בגלל תענית ליום אדר ז' בקביעת הביאור - הענין המשך
יתן  "והחי התשובה, ענין מצד אלא חייב", "יום שהוא בגלל אינו אדר דז' התענית כי משה, לידת מצד

לבו" ונדפס 16אל שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - השמחה ענין מצד יותר ניתוסף ובזה בלקו"ש 17,
ואילך. 343 ע' חט"ז

אבל „. כו', נפשם לצעורי מצי דלא הדור חלישות מצד אדר, בז' מתענים לא אלו בימינו אמנם,
באגה"ת  (כמבואר התענית תמורת הצדקה ענין להיות צריך ).18אעפ"כ,

ועוד: זאת

אדר  בז' תחנון אומרים היו שלא אדמו"ר, מו"ח לכ"ק עד נשיאינו, רבותינו מנהג ומכ"ש 19ידוע ,
התענית. ענין אצלם הי' שלא

בזה: וההסברה

דרא  שבכל דמשה אתפשטותא - הוא נשיאינו רבותינו של ע"פ 20ענינם אשר רבינו, משה של ניצוץ ,
בנ"י  של ומוחין ראש להיות נתמנו העליונה, ההשגחה שהיא פרטית, לא 21השגחה בנ"י, עניני שכל עד ,

ידם  על יומשכו הגשמיים, הענינים גם אלא הרוחניים, הענינים שלהיותו 22רק ממשה, הוא זה על והכח ,
ודור. דור שבכל לנשיאים כח נותן הראשון, ישראל רועה

תחנון. בו אומרים ואין שמחה, ליום אצלם נחשב אדר ז' יום ולכן,

לאחרי  אבל בתחילה, רק זה הרי - אדר שבז' ההסתלקות ענין את רצה לא עצמו רבינו שמשה ואע"פ
יותר: גדול עילוי אצלו ניתוסף עי"ז הנה אדר, בז' ההסתלקות ענין שהי'

האשה" מן "שפירש עד ביותר, נעלית בדרגא רבינו משה הי' כן לפני שגם כיון 23אע"פ דין, ע"פ -
עמדי" עמוד פה "ואתה לו אמר יותר.24שהקב"ה נעלית לדרגא הגיע הסתלקותו בעת מ"מ, ,

רז"ל  במדרשי שמצינו כמ"ש 25וכפי יוסף", ב"עצמות משה של התעסקותו משה 26שבזכות "ויקח
בו  נתעסק ש"לא לכך זכה - ממנו" גדול בישראל ש"אין ומצב במעמד בהיותו עמו", יוסף עצמות את

שנאמר  המקום, בגיא".27אלא אותו ויקבור

אצלו  היו אז שעד שאע"פ והיינו, הנו"ן, שער לדרגת רבינו משה הגיע הסתלקותו שבעת מצינו וכן
בגמרא  כדאיתא שערים, מ"ט אחת 28רק חסר למשה ניתנו וכולן בעולם, נבראו בינה שערי שנאמר "נ' ,29

המגיד  הרב כפירוש הנו"ן, שער גם לו ניתן הסתלקותו ביום הנה מאלקים", מעט הפסוק 30ותחסרהו 31על

בו. נו"ן - נבו" הר אל גו' משה "ויעל

הגמרא  דברי לבאר יש שלאחרי 32ועפ"ז - במרום" ומשמש עומד כאן אף ומשמש עומד להלן "מה
"מרום". בשם נקראת הקודמת דרגתו שלגבי כזו לדרגא רבינו משה הגיע הסתלקותו

יום  אצלם הוא ולכן דרא, שבכל דמשה אתפשטותא אצל גם עלי' של ליום אדר ז' נחשב זה ומטעם
תחנון. בו אומרים ואין שמחה,
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ב.16) ז, קהלת
זו.17) שנה קטן) פורים (שושן תשא ש"פ שיחת בשילוב
פ"ג.18)
וש"נ.19) תעד. ע' היומן רשימת - תו"מ ראה
רע"א).20) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
פ"ב.21) תניא ראה
וש"נ.22) .54 ע' ריש חל"ט תו"מ ראה
אֿח.23) יב, בהעלותך עה"ת בפרש"י הובא א. פז, שבת
כח.24) ה, ואתחנן
וש"נ.25) .7 ע' לעיל וראה (במשנה). ב ט, סוטה

יט.26) יג, בשלח
ו.27) לד, ברכה
ב.28) כא, ר"ה
ו.29) ח, תהלים
חכ"ד 30) לקו"ש וראה ואילך. א יב, במדבר בלקו"ת הובא

וש"נ. .33 הערה 257 ע'
א.31) לד, ברכה
לפיהמ"ש 32) בהקדמתו הרמב"ם (לגירסת סע"ב יג, סוטה

רע"א. קלג, זח"א וראה מצוה)). כל כי (ד"ה



יי

zgiy .c"qa*
zgiy

.f"kyz'd ,oey`xÎxc` 'g ,devz t"y
מוגה  בלתי

קטורת.‡. מקטר מזבח ועשית ד"ה מאמר

***

במאמר ·. הצמחֿצדק 1דובר של מאמר על מיוסד המג"א 2- פס"ד אודות דז'3- לתענית בנוגע
ראשון, באדר זה הרי מעוברת שבשנה אדר,

בשו"ע  איתא באדר לז' שבנוגע בעומר, לל"ג אדר ז' בין החילוק אודות דובר ענין 4וגם שצ"ל
שמחה  יום הוא רשב"י, של ההילולא יום בעומר, ל"ג משא"כ רשב"י,5התענית, של שמחתו יום רק ולא ,

בפע"ח  (המובא הסיפור וכידוע שמחתנו", "יום שנקרא ישראל, לכל שמחה יום גם א'6אלא אודות (
לו  הזיק בעומר, בל"ג "נחם" כשאמר ואעפ"כ, ויו"ט, בשבת גם כולל יום, בכל "נחם" לומר נוהג שהי'
הנ"ל  שבמאמר - ישראל לכל שמחה יום להיותו בעומר, בל"ג "נחם" לומר צריך הי' שלא כיון כו',

וחסידות  קבלה ע"פ הדבר טעם את הצ"צ ביאור 7מבאר שמצאתי היחידי המקום זה הרי עתה ולעת ,
זה. בענין

דבש  ביערות גם ועד ישראל, גדולי של ודרוש נגלה בספרי אמנם מבואר זה שענין - (לר'8ובהקדמה
בפשטות  בזה והביאור התורה), בפנימיות והן דתורה בנגלה הן גדולתו ומפורסם כידוע אייבשיץ, יהונתן

ההילולא  בעל של ברצונו תלוי שהדבר - בעולם) שמקובל :9(כפי

מפשטות  (כמובן ההסתלקות ענין יהי' שלא להתפלל והרבה רצה לא שמאד כיון - רבינו למשה בנוגע
תענית; ליום הסתלקותו יום נקבע לכן חז"ל), במדרשי וכמבואר הכתובים

רבה  (אידרא באידרא וכמבואר זה, ביום בשמחה שהי' כיון - דרשב"י ההילולא ליום בנוגע ,10משא"כ
זוטא  באידרא בי'11ובעיקר אחידא בי' בקוב"ה בי' אתקטרנא קטירא "בחד אמר הסתלקותו שקודם (

בפסוק  וסיים כו'", חיים 12להיטא למימר קדישא בוצינא סיים ו"לא חיים", הברכה את ה' צוה שם "כי
החיים"13כו'" "חיי תיבת באמרו שנסתלק האמצעי, אדמו"ר אצל גם מצינו שעד"ז לכן 14[ולהעיר - [

שמחה. ליום זה יום נקבע

ביאור: דורש גופא הא שהרי - מספיק אינו זה ביאור אבל

של  טובתן אודות רק וחושב הענינים כל את שמניח נאמן, ורועה ישראל, רועה אודות שמדובר כיון
ההסתלקות  ענין הי' רבינו משה שאצל לכך שהסיבה לעניננו, בנוגע גם הוא שכן מובן הרי ישראל, כל

בגלל היא, ברצון, שגם שלא - רשב"י אצל מדוע וא"כ, ישראל; של טובתן מצד להיות צריך הי' שכך
הסתלקותו? בשעת שמחה של ענין הי' - ישראל מצד להיות שצריכים כפי הענינים כל הי' אצלו

רבינו  משה מנשמת ניצוץ הי' שרשב"י הידוע ע"פ ההילולא 15ובפרט יום מדוע יותר קשה וא"כ, ,
שמחה? יום הוא רשב"י של ההילולא יום ואילו תענית, יום הוא רבינו משה של

וחסידות. קבלה ע"פ - הנ"ל שבמאמר  להביאור זקוקים ולכן
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*(.61 הערה לקמן ראה
(1.(106 ע' (לעיל פ"ד
גננא 2) ההוא בה עאל לא גנתא תרומה בזהר מ"ש להבין ד"ה

וש"נ. ואילך. לט ע' תשנ"ו) (קה"ת, ההשתטחות בס' נדפס - כו'
סק"ח.3) סתק"פ או"ח
ס"ב.4) שם
וש"נ.5) .404 ע' חל"ג תו"מ ראה
וש"נ.6) .280 ע' חט"ז תו"מ וראה פ"ז. ספה"ע שער
ואילך.7) 26 ע' חכ"ה תו"מ גם ראה

ועוד.8) יז. דרוש ח"א
וש"נ.9) ואילך. 218 ע' חי"ג תו"מ גם ראה

ב.10) קמד, זח"ג
ואילך.11) א רצא, ואילך. ב רפז, שם
ג.12) קלג, תהלים
ב.13) רצו, שם
וש"נ.14) .95 ע' ח"ג תו"מ ראה
וש"נ.15) .334 ס"ע שם ראה

f"kyz'd ,oey`xÎxc` 'g ,devz t"y zgiy

שמחה ‚. של ענין בו שיש אף משה, מיתת בגלל תענית ליום אדר ז' בקביעת הביאור - הענין המשך
יתן  "והחי התשובה, ענין מצד אלא חייב", "יום שהוא בגלל אינו אדר דז' התענית כי משה, לידת מצד

לבו" ונדפס 16אל שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - השמחה ענין מצד יותר ניתוסף ובזה בלקו"ש 17,
ואילך. 343 ע' חט"ז

אבל „. כו', נפשם לצעורי מצי דלא הדור חלישות מצד אדר, בז' מתענים לא אלו בימינו אמנם,
באגה"ת  (כמבואר התענית תמורת הצדקה ענין להיות צריך ).18אעפ"כ,

ועוד: זאת

אדר  בז' תחנון אומרים היו שלא אדמו"ר, מו"ח לכ"ק עד נשיאינו, רבותינו מנהג ומכ"ש 19ידוע ,
התענית. ענין אצלם הי' שלא

בזה: וההסברה

דרא  שבכל דמשה אתפשטותא - הוא נשיאינו רבותינו של ע"פ 20ענינם אשר רבינו, משה של ניצוץ ,
בנ"י  של ומוחין ראש להיות נתמנו העליונה, ההשגחה שהיא פרטית, לא 21השגחה בנ"י, עניני שכל עד ,

ידם  על יומשכו הגשמיים, הענינים גם אלא הרוחניים, הענינים שלהיותו 22רק ממשה, הוא זה על והכח ,
ודור. דור שבכל לנשיאים כח נותן הראשון, ישראל רועה

תחנון. בו אומרים ואין שמחה, ליום אצלם נחשב אדר ז' יום ולכן,

לאחרי  אבל בתחילה, רק זה הרי - אדר שבז' ההסתלקות ענין את רצה לא עצמו רבינו שמשה ואע"פ
יותר: גדול עילוי אצלו ניתוסף עי"ז הנה אדר, בז' ההסתלקות ענין שהי'

האשה" מן "שפירש עד ביותר, נעלית בדרגא רבינו משה הי' כן לפני שגם כיון 23אע"פ דין, ע"פ -
עמדי" עמוד פה "ואתה לו אמר יותר.24שהקב"ה נעלית לדרגא הגיע הסתלקותו בעת מ"מ, ,

רז"ל  במדרשי שמצינו כמ"ש 25וכפי יוסף", ב"עצמות משה של התעסקותו משה 26שבזכות "ויקח
בו  נתעסק ש"לא לכך זכה - ממנו" גדול בישראל ש"אין ומצב במעמד בהיותו עמו", יוסף עצמות את

שנאמר  המקום, בגיא".27אלא אותו ויקבור

אצלו  היו אז שעד שאע"פ והיינו, הנו"ן, שער לדרגת רבינו משה הגיע הסתלקותו שבעת מצינו וכן
בגמרא  כדאיתא שערים, מ"ט אחת 28רק חסר למשה ניתנו וכולן בעולם, נבראו בינה שערי שנאמר "נ' ,29

המגיד  הרב כפירוש הנו"ן, שער גם לו ניתן הסתלקותו ביום הנה מאלקים", מעט הפסוק 30ותחסרהו 31על

בו. נו"ן - נבו" הר אל גו' משה "ויעל

הגמרא  דברי לבאר יש שלאחרי 32ועפ"ז - במרום" ומשמש עומד כאן אף ומשמש עומד להלן "מה
"מרום". בשם נקראת הקודמת דרגתו שלגבי כזו לדרגא רבינו משה הגיע הסתלקותו

יום  אצלם הוא ולכן דרא, שבכל דמשה אתפשטותא אצל גם עלי' של ליום אדר ז' נחשב זה ומטעם
תחנון. בו אומרים ואין שמחה,
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זו.17) שנה קטן) פורים (שושן תשא ש"פ שיחת בשילוב
פ"ג.18)
וש"נ.19) תעד. ע' היומן רשימת - תו"מ ראה
רע"א).20) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
פ"ב.21) תניא ראה
וש"נ.22) .54 ע' ריש חל"ט תו"מ ראה
אֿח.23) יב, בהעלותך עה"ת בפרש"י הובא א. פז, שבת
כח.24) ה, ואתחנן
וש"נ.25) .7 ע' לעיל וראה (במשנה). ב ט, סוטה

יט.26) יג, בשלח
ו.27) לד, ברכה
ב.28) כא, ר"ה
ו.29) ח, תהלים
חכ"ד 30) לקו"ש וראה ואילך. א יב, במדבר בלקו"ת הובא

וש"נ. .33 הערה 257 ע'
א.31) לד, ברכה
לפיהמ"ש 32) בהקדמתו הרמב"ם (לגירסת סע"ב יג, סוטה

רע"א. קלג, זח"א וראה מצוה)). כל כי (ד"ה



f"kyz'dיב ,oey`xÎxc` 'g ,devz t"y zgiy

ועד ‰. אליו, ההתקשרות ע"י - עבורנו גם אלא עצמו, דמשה אתפשטותא עבור רק לא היא זו ועלי'
העיקר" ש"הוא במעשה, גם אלא ודיבור, במחשבה רק לא שהיא נצח 33להתקשרות באורחותיו ו"נלכה ,

ועד" הפסק 34סלה ללא רצונו 35, כפי מתנהג ולפעמים הרבי, של רצונו כפי מתנהג שלפעמים באופן (ולא
הוא).

בהידור, המצוות ובקיום וחסידות, נגלה התורה, בלימוד מצליחים ועי"ז

הגשמיות  (שהו"ע גשמיכם "ונתתי אזי בתורה", עמלים "שתהיו תלכו", "בחוקותי כאשר - )36ואז
וגו'" אתכ 37בעתם "ואולך הפרשה: לסיום ועד קוממיות", ויגאלנו.38ם יבוא צדקנו, משיח בביאת ,

***

.Â במאמר משנ"ת נוסף:39ע"פ ענין יובן - הספיחים לענין בנוגע
וצוה 40ידוע  ביקש הציע, ישראל, בארץ רחוק, במקום ישוב  להקים רצה האמצעי אדמו"ר שכאשר

לשם, שיסעו מהחסידים לכמה

"חסידות"? עם יהי' מה אותו: ושאלו

שהיו - או חסידות, לשמוע לזמן מזמן באים היו האמצעי, אדמו"ר של במקומו דרו שלא אף שכן,
לנסוע  נוהג הי' האמצעי שאדמו"ר (כידוע למקומם נוסע שהי' בעת האמצעי מאדמו"ר חסידות שומעים

חסידות  לשמוע יוכלו לא רחוק, למקום יסעו אם אבל המדינה); בתוך למקום -ממקום

החסידות. ("ביכלאך") כתבי את להם שישלח האמצעי, אדמו"ר להם ַוהשיב

אדמו"ר  של "כתבים" מעט רק יש אדמו"ר מו"ח כ"ק של הכתביֿיד שבאוסף לכך הפשוט הטעם [וזהו
אצל  ואכן, ישראל. לארץ "כתבים" ששלח כיון - הרביים משאר יותר כתב שלפיֿערך אף האמצעי,
האמצעי, אדמו"ר של חסידות "ביכלאך" מצאו ישראל, לארץ שנסעו האמצעי אדמו"ר חסידי צאצאי

כנ"ל  להם, שולח ].41שהי'

מובן: אינו ולכאורה

הענין  אצלם חסר הי' עדיין הרי - חסידות כתבי להם לשלוח הבטיח האמצעי שאדמו"ר למרות
מוריך" את רואות התורה?!42ד"עיניך בהבנת ניתוסף שעי"ז התורה, אמירת בעת להיות שצריך

גם  אלא) התורה, אמירת בעת רק (לא היא הרב פני מראיית התלמיד של התועלת דבר, של ולאמיתו
הגמרא  מדברי כמובן - התורה אמירת בשעת לרבי 43שלא דחזיתי' מחבראי, דמחדדנא האי רבי, "אמר :

מוריך". את רואות עיניך והיו דכתיב טפי, מחדדנא הוה מקמי', חזיתי' ואילו מאחורי', מאיר

פני  מאירים התורה אמירת בשעת כי, - מוריך" את רואות "עיניך להיות שצריך מובן בפשטות וגם
כמ"ש  אחד 44הרב, דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל וכיון פניו", תאיר אדם "חכמת

רבו.45לבטלה" תורת בהבנת אצלו שניתוסף התלמיד- אצל תועלת מביאה הרב פני שהארת בודאי הרי ,

הבעש"ט  תורת ע"פ גם שהתועלת 46וכמובן - ה' בעבודת לו מסייע רואה או שומע שיהודי דבר שכל
פנימי. באופן גם אלא מקיף, באופן רק לא היא הרב פני מהארת לתלמיד שיש

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

מי"ז.33) פ"א אבות
א).34) (קמו, סז"ך אגה"ק בתניא אדה"ז לשון
א.35) נד, עירובין ראה
וש"נ.36) .59 ע' ריש חמ"ו תו"מ גם ראה
עה"פ.37) ופרש"י ובתו"כ בחוקותי ר"פ
יג.38) שם,
(39.(106 ע' (לעיל שם הנסמן הצ"צ, ממאמר - פ"ג
(40.232 ע' חכ"ד תו"מ גם וראה עט. ע' ח"ב "התמים" ראה

(41.337 ע' תרצ"ט .210 ע' תרצ"ז סה"ש גם ראה
וש"נ.42) .389 ע' חמ"ח תו"מ גם וראה כ. ל, ישעי'
ב.43) יג, עירובין
א.44) ח, קהלת
ב.45) עז, שבת
(נעתק 46) וש"נ ואילך. סרכ"ג בהוספות טוב שם כתר ראה

אייר). ט יום" ב"היום

f"kyz'd ,oey`xÎxc` 'g ,devz t"y zgiy

הרי  - החסידות כתבי את ישלח חסידות, שמיעת שבמקום האמצעי, אדמו"ר מענה מובן אינו ועפ"ז
מוריך"?! את רואות ש"עיניך עי"ז שנעשה העילוי אצלם יחסר עדיין

.Ê:הספיחים בענין במאמר משנ"ת ע"פ - בזה והביאור
זריעה, של ענין הי' לא עכשיו ואילו רב, זמן לפני היתה שהזריעה שאע"פ - הוא הספיחים ענין
שבצמיחה  אלא עוד, ולא ספיחים), ספיחי - ספיחים עוד צומחים שמהספיחים (ועד צמיחה ישנה אעפ"כ,
אפשר  שאי שביעית, לספיחי בנוגע שמצינו כפי - בלבד ספיחים או עצמה מהזריעה היא אם ניכר לא

כו' פלוני על לסמוך צורך ויש בשביעית, שנזרעו או שביעית ספיחי הם אם .47להכיר

של  באופן (א) הזה: בזמן שישנם היחודים אופני שאר לגבי מעלה יש הספיחים שבענין וכמשנת"ל
כי, - הצדיקים נשמות ע"י (ב) בלבד, הישנות המהות,חידוש שינוי נעשה הישנות חידוש של באופן

הצמיחה  אלא שינוי, נעשה לא הספיחים בענין משא"כ אחר, במהות נעשה הצדיקים נשמות ע"י וגם
להיות  יכולה הספיחים שע"י ועד שביעית, ספיחי בענין וכנ"ל עכשיו, הזריעה ע"י כמו אופן באותו היא

ספיחים. ספיחי - חדשה הולדה גם

וציור  הזכרון מ"מ, הראי', ענין חסר אחר, למקום נוסעים שכאשר שאע"פ - לעניננו בנוגע ועד"ז
עכשיו. הזריעה שהיתה כמו שפועל הספיחים, ענין בדוגמת הוא בעבר, שהי' ומצב המעמד

.Á דתורה בנגלה זה ענין גם משתקף - הענינים :48וככל
הפסוק  בירושלמי 49על איתא איש", יתהלך בצלם כאילו 50"אך יראה אומרה בשם שמועה שהאומר ,

כנגדו. עומד השמועה בעל

הסיפור  לאחרי 51וכידוע שנים כו"כ הזקן, רבינו של הניגון את נינגו שכאשר צדק', ה'צמח אודות
כנגדו". עומד השמועה ש"בעל באופן אצלו זה הי' הסתלקותו,

אך  - השמועה? מבעל זאת ששמע מאז - יותר ועוד חודש י"ב - זמן משך עבר כבר הרי ולכאורה:
ועד"ז  עתה, גם פועל זה הרי רב, זמן לפני היתה שהזריעה שאף הספיחים, ענין בדוגמת שזהו הענין,
דומה  שאינו כנגדו, עומד השמועה בעל כאילו רואה כאשר ובפרט בעבר, ששמע השמועה לפעולת בנוגע

כו'. רואה שאינו למי

רז"ל  במאמר הביאור גם באופן 52וזהו זה שאין - דרבי' אדעתי' איניש קאי שנין ארבעין שלאחרי
על  שעומד שנה, ארבעים לפני מרבו ששמע בענינים אצלו שניתוסף אלא הפעם, עוד מרבו זאת ששומע

זמן). לאחרי גם התלמיד על פועלת הרב פני שראיית (ע"ד רבו דעת

.Ë נאמר שעליהם הפורים, לימי בשייכות גם מצינו הנ"ל ענין שדוגמת האלה 53ולהעיר, "והימים
האריז"ל  פירוש וידוע ונעשים", חוזרים 54נזכרים אזי כדבעי, "נזכרים" כאשר זמן, משך לאחרי שגם ,

הראשונה. בפעם כמו ענינים אותם "ונעשים "
הוא" ד"ונהפוך הענין כי - אדר ז' עם קשור דפורים הענין כללות ביותר,55והרי גדולה לשמחה ועד ,

כמארז"ל  ויו"ט, שבת משמחת יותר נפעל 56עוד זה הרי ידע", דלא עד בפוריא לבסומי איניש "חייב
אדר  ז' של מענינו .57כתוצאה
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ה"ב.47) פ"ד ויובל שמיטה הל' רמב"ם ראה
וש"נ.48) .97 ע' לעיל גם ראה
ז.49) לט, תהלים
וראה 50) ה"ז. פ"א קידושין ספ"ב. שקלים ה"ב. פ"א שבת

קמח. ע' אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות
סה"ש 51) ואילך. סע"ב תשסא, ח"ד ב. קב, ח"א לקו"ד

ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .146 ס"ע תש"ז .138 ע' תש"ב
גם  וראה .90 ס"ע תרצ"ו .12 ע' ריש תרפ"ח סה"ש וראה רי.

וש"נ. .223 ע' ריש ח"ז תו"מ
ע"ב.52) ריש ה, ע"ז
כח.53) ט, אסתר
דוד 54) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז ראה

פכ"ט. (להחיד"א)
א.55) שם,
ב.56) ז, מגילה
ה 57) חט"ז לקו"ש בארוכה נ"ל.ראה



יג f"kyz'd ,oey`xÎxc` 'g ,devz t"y zgiy

ועד ‰. אליו, ההתקשרות ע"י - עבורנו גם אלא עצמו, דמשה אתפשטותא עבור רק לא היא זו ועלי'
העיקר" ש"הוא במעשה, גם אלא ודיבור, במחשבה רק לא שהיא נצח 33להתקשרות באורחותיו ו"נלכה ,

ועד" הפסק 34סלה ללא רצונו 35, כפי מתנהג ולפעמים הרבי, של רצונו כפי מתנהג שלפעמים באופן (ולא
הוא).

בהידור, המצוות ובקיום וחסידות, נגלה התורה, בלימוד מצליחים ועי"ז

הגשמיות  (שהו"ע גשמיכם "ונתתי אזי בתורה", עמלים "שתהיו תלכו", "בחוקותי כאשר - )36ואז
וגו'" אתכ 37בעתם "ואולך הפרשה: לסיום ועד קוממיות", ויגאלנו.38ם יבוא צדקנו, משיח בביאת ,

***

.Â במאמר משנ"ת נוסף:39ע"פ ענין יובן - הספיחים לענין בנוגע
וצוה 40ידוע  ביקש הציע, ישראל, בארץ רחוק, במקום ישוב  להקים רצה האמצעי אדמו"ר שכאשר

לשם, שיסעו מהחסידים לכמה

"חסידות"? עם יהי' מה אותו: ושאלו

שהיו - או חסידות, לשמוע לזמן מזמן באים היו האמצעי, אדמו"ר של במקומו דרו שלא אף שכן,
לנסוע  נוהג הי' האמצעי שאדמו"ר (כידוע למקומם נוסע שהי' בעת האמצעי מאדמו"ר חסידות שומעים

חסידות  לשמוע יוכלו לא רחוק, למקום יסעו אם אבל המדינה); בתוך למקום -ממקום

החסידות. ("ביכלאך") כתבי את להם שישלח האמצעי, אדמו"ר להם ַוהשיב

אדמו"ר  של "כתבים" מעט רק יש אדמו"ר מו"ח כ"ק של הכתביֿיד שבאוסף לכך הפשוט הטעם [וזהו
אצל  ואכן, ישראל. לארץ "כתבים" ששלח כיון - הרביים משאר יותר כתב שלפיֿערך אף האמצעי,
האמצעי, אדמו"ר של חסידות "ביכלאך" מצאו ישראל, לארץ שנסעו האמצעי אדמו"ר חסידי צאצאי

כנ"ל  להם, שולח ].41שהי'

מובן: אינו ולכאורה

הענין  אצלם חסר הי' עדיין הרי - חסידות כתבי להם לשלוח הבטיח האמצעי שאדמו"ר למרות
מוריך" את רואות התורה?!42ד"עיניך בהבנת ניתוסף שעי"ז התורה, אמירת בעת להיות שצריך

גם  אלא) התורה, אמירת בעת רק (לא היא הרב פני מראיית התלמיד של התועלת דבר, של ולאמיתו
הגמרא  מדברי כמובן - התורה אמירת בשעת לרבי 43שלא דחזיתי' מחבראי, דמחדדנא האי רבי, "אמר :

מוריך". את רואות עיניך והיו דכתיב טפי, מחדדנא הוה מקמי', חזיתי' ואילו מאחורי', מאיר

פני  מאירים התורה אמירת בשעת כי, - מוריך" את רואות "עיניך להיות שצריך מובן בפשטות וגם
כמ"ש  אחד 44הרב, דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל וכיון פניו", תאיר אדם "חכמת

רבו.45לבטלה" תורת בהבנת אצלו שניתוסף התלמיד- אצל תועלת מביאה הרב פני שהארת בודאי הרי ,

הבעש"ט  תורת ע"פ גם שהתועלת 46וכמובן - ה' בעבודת לו מסייע רואה או שומע שיהודי דבר שכל
פנימי. באופן גם אלא מקיף, באופן רק לא היא הרב פני מהארת לתלמיד שיש
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מי"ז.33) פ"א אבות
א).34) (קמו, סז"ך אגה"ק בתניא אדה"ז לשון
א.35) נד, עירובין ראה
וש"נ.36) .59 ע' ריש חמ"ו תו"מ גם ראה
עה"פ.37) ופרש"י ובתו"כ בחוקותי ר"פ
יג.38) שם,
(39.(106 ע' (לעיל שם הנסמן הצ"צ, ממאמר - פ"ג
(40.232 ע' חכ"ד תו"מ גם וראה עט. ע' ח"ב "התמים" ראה

(41.337 ע' תרצ"ט .210 ע' תרצ"ז סה"ש גם ראה
וש"נ.42) .389 ע' חמ"ח תו"מ גם וראה כ. ל, ישעי'
ב.43) יג, עירובין
א.44) ח, קהלת
ב.45) עז, שבת
(נעתק 46) וש"נ ואילך. סרכ"ג בהוספות טוב שם כתר ראה

אייר). ט יום" ב"היום

f"kyz'd ,oey`xÎxc` 'g ,devz t"y zgiy

הרי  - החסידות כתבי את ישלח חסידות, שמיעת שבמקום האמצעי, אדמו"ר מענה מובן אינו ועפ"ז
מוריך"?! את רואות ש"עיניך עי"ז שנעשה העילוי אצלם יחסר עדיין

.Ê:הספיחים בענין במאמר משנ"ת ע"פ - בזה והביאור
זריעה, של ענין הי' לא עכשיו ואילו רב, זמן לפני היתה שהזריעה שאע"פ - הוא הספיחים ענין
שבצמיחה  אלא עוד, ולא ספיחים), ספיחי - ספיחים עוד צומחים שמהספיחים (ועד צמיחה ישנה אעפ"כ,
אפשר  שאי שביעית, לספיחי בנוגע שמצינו כפי - בלבד ספיחים או עצמה מהזריעה היא אם ניכר לא

כו' פלוני על לסמוך צורך ויש בשביעית, שנזרעו או שביעית ספיחי הם אם .47להכיר

של  באופן (א) הזה: בזמן שישנם היחודים אופני שאר לגבי מעלה יש הספיחים שבענין וכמשנת"ל
כי, - הצדיקים נשמות ע"י (ב) בלבד, הישנות המהות,חידוש שינוי נעשה הישנות חידוש של באופן

הצמיחה  אלא שינוי, נעשה לא הספיחים בענין משא"כ אחר, במהות נעשה הצדיקים נשמות ע"י וגם
להיות  יכולה הספיחים שע"י ועד שביעית, ספיחי בענין וכנ"ל עכשיו, הזריעה ע"י כמו אופן באותו היא

ספיחים. ספיחי - חדשה הולדה גם

וציור  הזכרון מ"מ, הראי', ענין חסר אחר, למקום נוסעים שכאשר שאע"פ - לעניננו בנוגע ועד"ז
עכשיו. הזריעה שהיתה כמו שפועל הספיחים, ענין בדוגמת הוא בעבר, שהי' ומצב המעמד

.Á דתורה בנגלה זה ענין גם משתקף - הענינים :48וככל
הפסוק  בירושלמי 49על איתא איש", יתהלך בצלם כאילו 50"אך יראה אומרה בשם שמועה שהאומר ,

כנגדו. עומד השמועה בעל

הסיפור  לאחרי 51וכידוע שנים כו"כ הזקן, רבינו של הניגון את נינגו שכאשר צדק', ה'צמח אודות
כנגדו". עומד השמועה ש"בעל באופן אצלו זה הי' הסתלקותו,

אך  - השמועה? מבעל זאת ששמע מאז - יותר ועוד חודש י"ב - זמן משך עבר כבר הרי ולכאורה:
ועד"ז  עתה, גם פועל זה הרי רב, זמן לפני היתה שהזריעה שאף הספיחים, ענין בדוגמת שזהו הענין,
דומה  שאינו כנגדו, עומד השמועה בעל כאילו רואה כאשר ובפרט בעבר, ששמע השמועה לפעולת בנוגע

כו'. רואה שאינו למי

רז"ל  במאמר הביאור גם באופן 52וזהו זה שאין - דרבי' אדעתי' איניש קאי שנין ארבעין שלאחרי
על  שעומד שנה, ארבעים לפני מרבו ששמע בענינים אצלו שניתוסף אלא הפעם, עוד מרבו זאת ששומע

זמן). לאחרי גם התלמיד על פועלת הרב פני שראיית (ע"ד רבו דעת

.Ë נאמר שעליהם הפורים, לימי בשייכות גם מצינו הנ"ל ענין שדוגמת האלה 53ולהעיר, "והימים
האריז"ל  פירוש וידוע ונעשים", חוזרים 54נזכרים אזי כדבעי, "נזכרים" כאשר זמן, משך לאחרי שגם ,

הראשונה. בפעם כמו ענינים אותם "ונעשים "
הוא" ד"ונהפוך הענין כי - אדר ז' עם קשור דפורים הענין כללות ביותר,55והרי גדולה לשמחה ועד ,

כמארז"ל  ויו"ט, שבת משמחת יותר נפעל 56עוד זה הרי ידע", דלא עד בפוריא לבסומי איניש "חייב
אדר  ז' של מענינו .57כתוצאה
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ה"ב.47) פ"ד ויובל שמיטה הל' רמב"ם ראה
וש"נ.48) .97 ע' לעיל גם ראה
ז.49) לט, תהלים
וראה 50) ה"ז. פ"א קידושין ספ"ב. שקלים ה"ב. פ"א שבת

קמח. ע' אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות
סה"ש 51) ואילך. סע"ב תשסא, ח"ד ב. קב, ח"א לקו"ד

ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .146 ס"ע תש"ז .138 ע' תש"ב
גם  וראה .90 ס"ע תרצ"ו .12 ע' ריש תרפ"ח סה"ש וראה רי.

וש"נ. .223 ע' ריש ח"ז תו"מ
ע"ב.52) ריש ה, ע"ז
כח.53) ט, אסתר
דוד 54) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז ראה

פכ"ט. (להחיד"א)
א.55) שם,
ב.56) ז, מגילה
ה 57) חט"ז לקו"ש בארוכה נ"ל.ראה



f"kyz'dיד ,oey`xÎxc` 'g ,devz t"y zgiy

.È:לעניננו ובנוגע
המדינות" בכל הולך ש"שמעו באופן הענינים, כל את שמהפכים - ד"נעשים" הענין ישנו עכשיו ,58גם

עליהם" היהודים פחד ד"נפל הענין פועלים שם וגם העולם, בקצה רחוק למקום הרמ"א 59עד כפירוש ,60

. היהודים שמפחדים ממה שמים"."שמתפחדים יראת .

נדחת  לפינה גם לשלוח הזמן הגיע - לכך מעיינות 61ובהתאם את לשם ולהביא שם, לפעול כדי ,
.62החסידות 

כנ"ל. הספיחים, ענין ישנו שהרי ענין, שום יחסר לא לשם, יסעו כאשר גם הנה - לעיל האמור וע"פ
אלא  חיות; תוספת פועל בודאי  זה הרי הפעם, עוד ונפגשים חוזרים ואח"כ בזמן, הפסק רק שזהו ובפרט
הרוחנית  ובעבודה הצמיחה. נפעלת ועי"ז ממציאותו, שמתבטל הגרעין, רקבון ענין להיות צריך שבאמצע
נעשית  שעי"ז כו', לבטלו אלא שכלו, את לערב ולא רצונו, כפי שלא גם לעשות הביטול, ענין זה הרי -

בטוב. הצמיחה

ברבים, שמים שם לקדש לגמרי, הטבע מדרך למעלה ביותר, מופלגה בהצלחה נסיעתם שתהי' ויה"ר
על  גם ויפעלו נכונה, בריאות מתוך בהידור , המצוות ובקיום החסידות ובלימוד הנגלה בלימוד ויצליחו

כו'. ובירורים נשמות - ניצוצות משם ויביאו כו', פירות ויעשו בי"ת, באל"ף שאוחזים המתחילים

כמ"ש  התורה, בלימוד ושקידה מהתמדה תהי' תורה"63וההתחלה זו "אורה אורה", היתה ,64"ליהודים
תפילין" אלו ל"יקר שבאים .64ועד

מצרים" בלי ד"נחלה באופן מופלגה, בהצלחה - זה כמ"ש 65וכל ("כיעקב 66, יעקב נחלת "והאכלתיך
בו  ונגבה"67שכתוב וצפונה וקדמה ימה השלישי 65ופרצת ביהמ"ק לבנין ועד דיבר", ה' פי כי שיבנה 68), ,

בימינו. במהרה ויתגלה

הק'. בידו מהם אחד לכל משקה ומזג לחיים, שיאמרו שיחיו להנוסעים צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מלא  עמד שליט"א אדמו"ר וכ"ק "ופרצת", ניגנו רבה].ואח"כ בשמחה ורקד קומתו

***

.‡È חייו ימי שבמשך אף הנו"ן, לשער גם רבינו משה הגיע אדר שבז' (ס"ד) לעיל להמוזכר בהמשך
הגמרא  לשון לבאר יש - שערים מ"ט רק לו למשה 28ניתנו ניתנו וכולן בעולם, נבראו בינה שערי "נ'

למשה? ניתנו מ"ט נאמר ולא אחת", חסר למשה ניתנו "כולן נאמר למה מובן: אינו דלכאורה אחת", חסר
במשנה  כדאיתא - דשבת למלאכות בנוגע גם זה לשון שמצינו בהקדם ארבעים 69ויובן מלאכות "אבות

מלאכות? ל"ט נאמר לא למה השאלה: נשאלת כאן וגם אחת", חסר

בזה  שמספרם 70ומבואר שבתורה", ומלאכת מלאכתו מלאכה "כנגד הוא דשבת  המלאכות שמספר ,
ביוסף  מש"נ זהו אם ספק שיש אלא ממנינא", דלא חד ד"איכא אחת", ש"חסר אלא ארבעים, 71הוא

שנכנס  ולמ"ד ממנינא; אינו ולכן נכנס", צרכיו לעשות דאמר ל"מאן מלאכתו", לעשות הביתה "ויבוא
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ד.58) שם,
יז.59) ח, שם
עה"פ.60) מג"א על יין מחיר בספרו
לישיבה 61) השלוחים התלמידים ומינוי לבחירת הכוונה

זו  התוועדות נערכה זה מאורע לכבוד אשר אוסטרליא, במלבורן
119;(ראה ע' לקמן ואילך. 11 ע' חכ"ד לאג"ק ע'מבוא ;128 ע'

220 ע' ואילך; 157 ע' ואילך; 137- .(402 ע' .המו"ל ואילך;
פנימיות 62) לימוד שע"י הזהר מאמר גם נזכר זה בענין

מן  בי' "יפקון בסופו), ת"ו (תקו"ז ד"יתפרנסון" באופן התורה,
האחרון, הדור ומעלת (ברע"מ)), ב קכד, (ח"ג ברחמים" גלותא
צב, (ח"א רשב"י של דורו כמו שהוא - דמשיחא דעקבתא דרא
הענין  יהי' שבו - א) קנט, א. נח, ח"ג א. קמז, ח"ב סע"ב.

(ח"א  נפתחו" השמים וארובות רבה תהום מעיינות כל ד"נבקעו
של  לאופן ועד בריבוי, התורה פנימיות ללימוד בנוגע א) קיז,

וש"נ). ואילך. 42 ע' חט"ו לקו"ש (ראה הפצה
טז.63) שם,
ב.64) טז, מגילה
ואילך.65) סע"א קיח, שבת
יד.66) נח, ישעי'
יד.67) כח, ויצא
מהרש"א68) ובחדא"ג א פח, פסחים שם.ראה יעקב ועיון
א).69) (עג, מ"ב פ"ז שבת
ועוד.70) שם. מהרש"א שם. תויו"ט ראה
יא.71) לט, וישב

f"kyz'd ,oey`xÎxc` 'g ,devz t"y zgiy

הפסוק  אזי ממש, מלאכתו "דשלים 72לעשות הוא שפירושו כיון ממנינא, אינו דים" היתה "והמלאכה
עבידתא" .73לי'

בנוגע  בו לטעות שיכולים כזה בלשון ליוסף בנוגע התורה משתמשת מדוע מובן: אינו עדיין אך
מקום  נתינת תהי' לא שבו אחר בלשון ענין אותו לכתוב יכולה היתה התורה הרי - שבת למלאכות

לטעות?

.·È בזה :74והביאור
הפסוק  במדרש 75על איתא מלאכתו", מכל שבת בו מלאכתו,76"כי מכל שבת בו כי אמר דאת "אע"ג :

ועונשן). (שכרן הצדיקים" ממלאכת ולא הרשעים ממלאכת לא שבת ולא שבת, עולמו ממלאכת

והיינו, שבת, שמירת מלאכת - בשבת שמותרת אחת מלאכה יש למטה, לאדם בנוגע וכמו"כ
מארז"ל  ע"פ [ובפרט מלאכה עצמה היא בשבת המלאכות כל מעשיית והזהירות ששקולה 77שהשמירה

בשבת. המותרת מלאכה שזוהי אלא המצוות], כל עשיית כולל זה הרי התורה, מצוות כל כנגד שבת

אלא  מלאכות, ארבעים שישנן כיון - פעמים ארבעים בתורה נאמר מלאכה שלשון הטעם וזהו
ל"ט  ולא אחת", חסר ארבעים מלאכות "אבות הלשון דיוק מובן ועפ"ז מותרת. היא אחת שמלאכה

מלאכות.

בלשון  השימוש מ"מ, מלאכות, ל"ט של המספר את לקבוע היא חז"ל שכוונת שאע"פ ונמצא,
המלאכות  מל"ט  הזהירות שע"י והיינו, ארבעים, של הענין שישנו ומדגיש מורה אחת" חסר "ארבעים

שבת. שמירת - הארבעים למלאכה באים

.‚È:"אחת חסר למשה ניתנו וכולן בעולם, נבראו בינה שערי "נ' הגמרא לדברי בנוגע גם מובן ועפ"ז
ניתנו  בינה) שערי (נ' "כולן הלשון בדיוק הנה שערים, מ"ט רק למשה שניתנו הוא שהמכוון אע"פ

הנו"ן.. שער גם נכלל השערים מ"ט  שבנתינת מרומז אחת" חסר .

במדבר  פ' בלקו"ת המבואר ע"פ עצמו,78ובפרט בפני שהוא כפי (א) ענינים: ב' יש הנו"ן שבשער ,
הנו"ן. שער גם כלול השערים מ"ט  שבנתינת בודאי הרי - השערים במ"ט שכלול כפי (ב)

נמשך  זה הרי אדר ובז' ובכח; בהעלם היא למשה שניתנו השערים במ"ט הנו"ן שער שהתכללות אלא
בגלוי.

***

.„È הצעה היתה רש"י, בפירוש לביאורים ידובר,79בנוגע רש"י פירוש איזה על שבת לפני שאודיע
בעצמי... ידעתי לא עדיין שבת בערב אך כו'. לעיין שיוכלו כדי

הפסוק  על הפרשה, בהתחלת רש"י פירוש אודות  עתה ידובר לקדשו 80ובכן, גו' אליך הקרב "ואתה
זה. רש"י בפירוש לעיין שיוכלו כדי ניגון, ינגנו ובתחילה לי", לכהנו

.ÂË לכהנו "לקדשו המשכן", מלאכת שתגמור "לאחר אליך", הקרב "ואתה רש"י, בפירוש הביאור
לכהנו  ש"לקדשו - הוא" שירות כהונה ולשון לי, כהן שיהא הבגדים ע"י בכהונה להכניסו "לקדשו לי",

על קאי zexiylלי" dqipkdעל שקאי לי", "לכהנו לפנ"ז מש"נ על בהוספה הבגדים, x`ezdע"י my של
" וממ"ש היא `jilהקרבdz`eכהונה; משה שמעלת אף כהן, הי' הוא שגם אליו, יקרבם שמשה ,"

הכהנים  נכנסו שאז המשכן, מלאכת גמר לאחר הי' זה ענין שגם למדים, - לכהונה שייכים שאינם בענינים
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ז.72) לו, ויקהל
ובפרש"י.73) ב מט, שם
אֿב).74) (תנח, בסופו בהוספות ב) (כרך וישב אוה"ת ראה

ואילך. רמט ע' ואילך. רמד ע' תר"ל סה"מ ואילך. ב'פט ע' ויקהל
ועוד. ואילך. עז ע' תרח"ץ ואילך. לח ע' עטר"ת רב. ע' עת"ר

ג.75) ב, בראשית

ספי"א.76) ב"ר
שבת 77) הל' רמב"ם ספכ"ה. שמו"ר דנדרים. ספ"ג ירושלמי
.בסופן 

(78.30 שבהערה
וש"נ.79) בשוה"ג. 160 ע' לקמן ראה
אֿג.80) כח, פרשתנו



טו f"kyz'd ,oey`xÎxc` 'g ,devz t"y zgiy

.È:לעניננו ובנוגע
המדינות" בכל הולך ש"שמעו באופן הענינים, כל את שמהפכים - ד"נעשים" הענין ישנו עכשיו ,58גם

עליהם" היהודים פחד ד"נפל הענין פועלים שם וגם העולם, בקצה רחוק למקום הרמ"א 59עד כפירוש ,60

. היהודים שמפחדים ממה שמים"."שמתפחדים יראת .

נדחת  לפינה גם לשלוח הזמן הגיע - לכך מעיינות 61ובהתאם את לשם ולהביא שם, לפעול כדי ,
.62החסידות 

כנ"ל. הספיחים, ענין ישנו שהרי ענין, שום יחסר לא לשם, יסעו כאשר גם הנה - לעיל האמור וע"פ
אלא  חיות; תוספת פועל בודאי  זה הרי הפעם, עוד ונפגשים חוזרים ואח"כ בזמן, הפסק רק שזהו ובפרט
הרוחנית  ובעבודה הצמיחה. נפעלת ועי"ז ממציאותו, שמתבטל הגרעין, רקבון ענין להיות צריך שבאמצע
נעשית  שעי"ז כו', לבטלו אלא שכלו, את לערב ולא רצונו, כפי שלא גם לעשות הביטול, ענין זה הרי -

בטוב. הצמיחה

ברבים, שמים שם לקדש לגמרי, הטבע מדרך למעלה ביותר, מופלגה בהצלחה נסיעתם שתהי' ויה"ר
על  גם ויפעלו נכונה, בריאות מתוך בהידור , המצוות ובקיום החסידות ובלימוד הנגלה בלימוד ויצליחו

כו'. ובירורים נשמות - ניצוצות משם ויביאו כו', פירות ויעשו בי"ת, באל"ף שאוחזים המתחילים

כמ"ש  התורה, בלימוד ושקידה מהתמדה תהי' תורה"63וההתחלה זו "אורה אורה", היתה ,64"ליהודים
תפילין" אלו ל"יקר שבאים .64ועד

מצרים" בלי ד"נחלה באופן מופלגה, בהצלחה - זה כמ"ש 65וכל ("כיעקב 66, יעקב נחלת "והאכלתיך
בו  ונגבה"67שכתוב וצפונה וקדמה ימה השלישי 65ופרצת ביהמ"ק לבנין ועד דיבר", ה' פי כי שיבנה 68), ,

בימינו. במהרה ויתגלה

הק'. בידו מהם אחד לכל משקה ומזג לחיים, שיאמרו שיחיו להנוסעים צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מלא  עמד שליט"א אדמו"ר וכ"ק "ופרצת", ניגנו רבה].ואח"כ בשמחה ורקד קומתו

***

.‡È חייו ימי שבמשך אף הנו"ן, לשער גם רבינו משה הגיע אדר שבז' (ס"ד) לעיל להמוזכר בהמשך
הגמרא  לשון לבאר יש - שערים מ"ט רק לו למשה 28ניתנו ניתנו וכולן בעולם, נבראו בינה שערי "נ'

למשה? ניתנו מ"ט נאמר ולא אחת", חסר למשה ניתנו "כולן נאמר למה מובן: אינו דלכאורה אחת", חסר
במשנה  כדאיתא - דשבת למלאכות בנוגע גם זה לשון שמצינו בהקדם ארבעים 69ויובן מלאכות "אבות

מלאכות? ל"ט נאמר לא למה השאלה: נשאלת כאן וגם אחת", חסר

בזה  שמספרם 70ומבואר שבתורה", ומלאכת מלאכתו מלאכה "כנגד הוא דשבת  המלאכות שמספר ,
ביוסף  מש"נ זהו אם ספק שיש אלא ממנינא", דלא חד ד"איכא אחת", ש"חסר אלא ארבעים, 71הוא

שנכנס  ולמ"ד ממנינא; אינו ולכן נכנס", צרכיו לעשות דאמר ל"מאן מלאכתו", לעשות הביתה "ויבוא
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ד.58) שם,
יז.59) ח, שם
עה"פ.60) מג"א על יין מחיר בספרו
לישיבה 61) השלוחים התלמידים ומינוי לבחירת הכוונה

זו  התוועדות נערכה זה מאורע לכבוד אשר אוסטרליא, במלבורן
119;(ראה ע' לקמן ואילך. 11 ע' חכ"ד לאג"ק ע'מבוא ;128 ע'

220 ע' ואילך; 157 ע' ואילך; 137- .(402 ע' .המו"ל ואילך;
פנימיות 62) לימוד שע"י הזהר מאמר גם נזכר זה בענין

מן  בי' "יפקון בסופו), ת"ו (תקו"ז ד"יתפרנסון" באופן התורה,
האחרון, הדור ומעלת (ברע"מ)), ב קכד, (ח"ג ברחמים" גלותא
צב, (ח"א רשב"י של דורו כמו שהוא - דמשיחא דעקבתא דרא
הענין  יהי' שבו - א) קנט, א. נח, ח"ג א. קמז, ח"ב סע"ב.

(ח"א  נפתחו" השמים וארובות רבה תהום מעיינות כל ד"נבקעו
של  לאופן ועד בריבוי, התורה פנימיות ללימוד בנוגע א) קיז,

וש"נ). ואילך. 42 ע' חט"ו לקו"ש (ראה הפצה
טז.63) שם,
ב.64) טז, מגילה
ואילך.65) סע"א קיח, שבת
יד.66) נח, ישעי'
יד.67) כח, ויצא
מהרש"א68) ובחדא"ג א פח, פסחים שם.ראה יעקב ועיון
א).69) (עג, מ"ב פ"ז שבת
ועוד.70) שם. מהרש"א שם. תויו"ט ראה
יא.71) לט, וישב

f"kyz'd ,oey`xÎxc` 'g ,devz t"y zgiy

הפסוק  אזי ממש, מלאכתו "דשלים 72לעשות הוא שפירושו כיון ממנינא, אינו דים" היתה "והמלאכה
עבידתא" .73לי'

בנוגע  בו לטעות שיכולים כזה בלשון ליוסף בנוגע התורה משתמשת מדוע מובן: אינו עדיין אך
מקום  נתינת תהי' לא שבו אחר בלשון ענין אותו לכתוב יכולה היתה התורה הרי - שבת למלאכות

לטעות?

.·È בזה :74והביאור
הפסוק  במדרש 75על איתא מלאכתו", מכל שבת בו מלאכתו,76"כי מכל שבת בו כי אמר דאת "אע"ג :

ועונשן). (שכרן הצדיקים" ממלאכת ולא הרשעים ממלאכת לא שבת ולא שבת, עולמו ממלאכת

והיינו, שבת, שמירת מלאכת - בשבת שמותרת אחת מלאכה יש למטה, לאדם בנוגע וכמו"כ
מארז"ל  ע"פ [ובפרט מלאכה עצמה היא בשבת המלאכות כל מעשיית והזהירות ששקולה 77שהשמירה

בשבת. המותרת מלאכה שזוהי אלא המצוות], כל עשיית כולל זה הרי התורה, מצוות כל כנגד שבת

אלא  מלאכות, ארבעים שישנן כיון - פעמים ארבעים בתורה נאמר מלאכה שלשון הטעם וזהו
ל"ט  ולא אחת", חסר ארבעים מלאכות "אבות הלשון דיוק מובן ועפ"ז מותרת. היא אחת שמלאכה

מלאכות.

בלשון  השימוש מ"מ, מלאכות, ל"ט של המספר את לקבוע היא חז"ל שכוונת שאע"פ ונמצא,
המלאכות  מל"ט  הזהירות שע"י והיינו, ארבעים, של הענין שישנו ומדגיש מורה אחת" חסר "ארבעים

שבת. שמירת - הארבעים למלאכה באים

.‚È:"אחת חסר למשה ניתנו וכולן בעולם, נבראו בינה שערי "נ' הגמרא לדברי בנוגע גם מובן ועפ"ז
ניתנו  בינה) שערי (נ' "כולן הלשון בדיוק הנה שערים, מ"ט רק למשה שניתנו הוא שהמכוון אע"פ

הנו"ן.. שער גם נכלל השערים מ"ט  שבנתינת מרומז אחת" חסר .

במדבר  פ' בלקו"ת המבואר ע"פ עצמו,78ובפרט בפני שהוא כפי (א) ענינים: ב' יש הנו"ן שבשער ,
הנו"ן. שער גם כלול השערים מ"ט  שבנתינת בודאי הרי - השערים במ"ט שכלול כפי (ב)

נמשך  זה הרי אדר ובז' ובכח; בהעלם היא למשה שניתנו השערים במ"ט הנו"ן שער שהתכללות אלא
בגלוי.

***

.„È הצעה היתה רש"י, בפירוש לביאורים ידובר,79בנוגע רש"י פירוש איזה על שבת לפני שאודיע
בעצמי... ידעתי לא עדיין שבת בערב אך כו'. לעיין שיוכלו כדי

הפסוק  על הפרשה, בהתחלת רש"י פירוש אודות  עתה ידובר לקדשו 80ובכן, גו' אליך הקרב "ואתה
זה. רש"י בפירוש לעיין שיוכלו כדי ניגון, ינגנו ובתחילה לי", לכהנו

.ÂË לכהנו "לקדשו המשכן", מלאכת שתגמור "לאחר אליך", הקרב "ואתה רש"י, בפירוש הביאור
לכהנו  ש"לקדשו - הוא" שירות כהונה ולשון לי, כהן שיהא הבגדים ע"י בכהונה להכניסו "לקדשו לי",

על קאי zexiylלי" dqipkdעל שקאי לי", "לכהנו לפנ"ז מש"נ על בהוספה הבגדים, x`ezdע"י my של
" וממ"ש היא `jilהקרבdz`eכהונה; משה שמעלת אף כהן, הי' הוא שגם אליו, יקרבם שמשה ,"

הכהנים  נכנסו שאז המשכן, מלאכת גמר לאחר הי' זה ענין שגם למדים, - לכהונה שייכים שאינם בענינים
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ז.72) לו, ויקהל
ובפרש"י.73) ב מט, שם
אֿב).74) (תנח, בסופו בהוספות ב) (כרך וישב אוה"ת ראה

ואילך. רמט ע' ואילך. רמד ע' תר"ל סה"מ ואילך. ב'פט ע' ויקהל
ועוד. ואילך. עז ע' תרח"ץ ואילך. לח ע' עטר"ת רב. ע' עת"ר

ג.75) ב, בראשית

ספי"א.76) ב"ר
שבת 77) הל' רמב"ם ספכ"ה. שמו"ר דנדרים. ספ"ג ירושלמי
.בסופן 

(78.30 שבהערה
וש"נ.79) בשוה"ג. 160 ע' לקמן ראה
אֿג.80) כח, פרשתנו



f"kyz'dטז ,oey`xÎxc` 'g ,devz t"y zgiy

שבנה  לאחרי במשכן אהרן שימש איך הביאור ה'; דבר לשמוע נכנס משה הי' שבו המקום שזהו למשכן,
" בגדר אהרן הי' לא המשכן), מלאכת גמר (קודם המזבח בניית בעת כי, - לעגל ששימש odkמזבח
אליו  קירבם דמשה" ש"אתפשטותא אלו של והאחריות הזכות לגודל בנוגע וההוראה להם 81לע"ז"; ונתן

התפקיד  מישראל 82zelblאת אחד שבכל המשכן משה 83את ע"י המשכן מלאכת נגמרה שכבר (לאחרי
ואילך.84רבינו  170 ע' ח"ו בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - (

***

.ÊË בספרים ואיתא רבינו. משה של שמו נזכר לא תצוה כלל 85בפרשת שבדרך לפי - הדבר טעם
לרמז  משה, של שמו בה נזכר לא ולכן משה, נסתלק שבו אדר לז' בסמיכות היא תצוה דפ' הקביעות

הסתלקותו. על
" היא: הפרשה התחלת לא dz`eאמנם, משה של ששמו שאע"פ כך, רבינו, משה על שקאי תצוה",

משה, של שמו על כולה הפרשה נקראת הפרשה, בכל נזכר

ועד - משה, ע"ש נקראות אינן אעפ"כ, אבל משה", אל ה' "וידבר שהתחלתן פרשיות כו"כ ישנם
של  שמו נזכר לא (שבה תצוה פ' ואילו רבינו; למשה מנגד שהי' קרח, שם על שנקראת פרשה שיש

משה  שם על נקראת -משה),

" - שם של מענין למעלה הוא שמשה כפי אלא עוד תצוה".dz`eולא

הנה  ההסתלקות, ענין את משה רצה לא שבתחילה שאע"פ (ס"ד) לעיל האמור ע"ד הוא זה וענין
כו' ביותר גדולה עלי' אצלו נעשית בפועל, ההסתלקות ענין שהי' .86לאחרי 

*

.ÊÈ במוסקבא תרפ"ז, שנת קטן בפורים אדמו"ר מו"ח כ"ק שאמר במעמד 87במאמר צורך שהי' בזמן -
כו' נפש מסירת של אויב 88ומצב להשבית גו' עוז יסדת ויונקים עוללים ד"מפי הענין אודות דובר -
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אינה 81) שלהם הברירה בבחירתם; תלוי הדבר אין ובמילא,
שלא  לאלו (בניגוד עולם של בנשיאו ח"ו למרוד או לציית אלא
מניחים  התומ"צ, עניני כל שמקיימים אף - זאת מהם דורשים
הנ"ל; הקירוב הי' לא שאצלם כיון - וכו' תפילין זוגות כמה

וש"נ)). א. סז, (כתובות שיחנא" גמלא ו"לפום
צריך 82) אלא מרע", "סור - להיפך עושים שלא בכך די ולא

העולמות, בריאת קודם גם הי' מרע" "סור טוב"; "עשה להיות
אלא  העולמות, בבריאת צורך הי' לא בלבד מרע" "סור ובשביל
הערה  103 ע' חמ"ה תו"מ גם (ראה טוב" "עשה - היא הכוונה
הוא  ש"עשה" נשיאינו רבותינו כפירוש - גופא ובזה וש"נ). .30
שלא  היינו, ובכ"מ), א. מח, בחוקותי לקו"ת (ראה כפי' מלשון
רוח  במצב בהיותו - לישון) שלא (ובלבד כשלעצמה בעשי' די
ליהודי  טובה יעשה אזי לעשות, טוב יותר משהו לו ואין טוב,
ונתינה, במסירה צורך יש אלא - שעה... בחצי תפלתו ויאריך נוסף

כו'. חשק לו אין כאשר גם ולעשות עצמו את לכפות
יותר:83) ובפרטיות

כו' אתך ודיבר בנ"י, מתוך אותך וקירב בך, בחר שהרבי כיון
טירחא  זוהי מאי, אלא לישון... ולא הדברים, את לשמוע עליך -
להתנתק  נפשו ולמסור יותר, לטרוח צריך הי' הרבי הרי - עבורך
מה, ח"א (לקו"ד הזקן רבינו אודות הידוע (כהפתגם מעבודתו

לא  כו'; ולהתמסר לטרוח עליך וא"כ, אתך, ולהתעסק רע"א))
לפעול! אלא חלומות, ולחלום לישון

היכן נו?!... - תמימים"? ב"תומכי אלו למדת של הפירות הם
וחינכו  גידלו זה בשביל האם להאיר"?!... "נרות להיות שתפקידם

שתגור כדי - שנים כמה במשך בתו"ת תקרא אותך בברוקלין,
לבך?!... תאוות כל ותמלא תפוזים, מיץ תשתה יום, בכל עיתון
הענינים  כל לך אין מדוע מהקב"ה: תובע הנך זה, כל ולאחרי
שאתה  בשעה בה מהקב"ה, תובע אתה מה לך!... הדרושים

מהר"ש  אדמו"ר שמבאר וכפי בכך, אשם מים *בעצמך בהמשך
ה' ועל דרכו תסלף אדם "אולת בענין בתחלתו, (תרל"ו) רבים

ג). יט, (משלי לבו" יזעף
מהבעש"ט 84) החל - נשיאינו רבותינו לפעולת בנוגע ועד"ז

הדרך  את סללו עבודתם שע"י נשיאנו, לרבינו עד הזקן ורבינו
כו'.

(85204 ע' חכ"ו לקו"ש וראה פרשתנו. ריש עינים מאור
וש"נ. ואילך.

(86) קצת ).l"endחסר
ועוד.87) ואילך. קי ע' תרפ"ז בסה"מ נדפס
ואילך.88) רפח ע' שם ראה

*(173 'r f"ng n"ez d`x) y"xdn x"enc` ly mbztd z` mb `"hily x"enc` w"k xikfd df oipra.envr z` dnxny in zece` (p"ye:z`
zenxl xyt` i` d"awd,minxn `l mlerd z` mbe,envr z` wx `l`,k"`e,d edn"upew"zenxl"ytih")"x`p ` ox`pevR`"(...!? ¨©©©
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שבנה  לאחרי במשכן אהרן שימש איך הביאור ה'; דבר לשמוע נכנס משה הי' שבו המקום שזהו למשכן,
" בגדר אהרן הי' לא המשכן), מלאכת גמר (קודם המזבח בניית בעת כי, - לעגל ששימש odkמזבח
אליו  קירבם דמשה" ש"אתפשטותא אלו של והאחריות הזכות לגודל בנוגע וההוראה להם 81לע"ז"; ונתן

התפקיד  מישראל 82zelblאת אחד שבכל המשכן משה 83את ע"י המשכן מלאכת נגמרה שכבר (לאחרי
ואילך.84רבינו  170 ע' ח"ו בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - (

***

.ÊË בספרים ואיתא רבינו. משה של שמו נזכר לא תצוה כלל 85בפרשת שבדרך לפי - הדבר טעם
לרמז  משה, של שמו בה נזכר לא ולכן משה, נסתלק שבו אדר לז' בסמיכות היא תצוה דפ' הקביעות

הסתלקותו. על
" היא: הפרשה התחלת לא dz`eאמנם, משה של ששמו שאע"פ כך, רבינו, משה על שקאי תצוה",

משה, של שמו על כולה הפרשה נקראת הפרשה, בכל נזכר

ועד - משה, ע"ש נקראות אינן אעפ"כ, אבל משה", אל ה' "וידבר שהתחלתן פרשיות כו"כ ישנם
של  שמו נזכר לא (שבה תצוה פ' ואילו רבינו; למשה מנגד שהי' קרח, שם על שנקראת פרשה שיש

משה  שם על נקראת -משה),

" - שם של מענין למעלה הוא שמשה כפי אלא עוד תצוה".dz`eולא

הנה  ההסתלקות, ענין את משה רצה לא שבתחילה שאע"פ (ס"ד) לעיל האמור ע"ד הוא זה וענין
כו' ביותר גדולה עלי' אצלו נעשית בפועל, ההסתלקות ענין שהי' .86לאחרי 

*

.ÊÈ במוסקבא תרפ"ז, שנת קטן בפורים אדמו"ר מו"ח כ"ק שאמר במעמד 87במאמר צורך שהי' בזמן -
כו' נפש מסירת של אויב 88ומצב להשבית גו' עוז יסדת ויונקים עוללים ד"מפי הענין אודות דובר -
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אינה 81) שלהם הברירה בבחירתם; תלוי הדבר אין ובמילא,
שלא  לאלו (בניגוד עולם של בנשיאו ח"ו למרוד או לציית אלא
מניחים  התומ"צ, עניני כל שמקיימים אף - זאת מהם דורשים
הנ"ל; הקירוב הי' לא שאצלם כיון - וכו' תפילין זוגות כמה

וש"נ)). א. סז, (כתובות שיחנא" גמלא ו"לפום
צריך 82) אלא מרע", "סור - להיפך עושים שלא בכך די ולא

העולמות, בריאת קודם גם הי' מרע" "סור טוב"; "עשה להיות
אלא  העולמות, בבריאת צורך הי' לא בלבד מרע" "סור ובשביל
הערה  103 ע' חמ"ה תו"מ גם (ראה טוב" "עשה - היא הכוונה
הוא  ש"עשה" נשיאינו רבותינו כפירוש - גופא ובזה וש"נ). .30
שלא  היינו, ובכ"מ), א. מח, בחוקותי לקו"ת (ראה כפי' מלשון
רוח  במצב בהיותו - לישון) שלא (ובלבד כשלעצמה בעשי' די
ליהודי  טובה יעשה אזי לעשות, טוב יותר משהו לו ואין טוב,
ונתינה, במסירה צורך יש אלא - שעה... בחצי תפלתו ויאריך נוסף

כו'. חשק לו אין כאשר גם ולעשות עצמו את לכפות
יותר:83) ובפרטיות

כו' אתך ודיבר בנ"י, מתוך אותך וקירב בך, בחר שהרבי כיון
טירחא  זוהי מאי, אלא לישון... ולא הדברים, את לשמוע עליך -
להתנתק  נפשו ולמסור יותר, לטרוח צריך הי' הרבי הרי - עבורך
מה, ח"א (לקו"ד הזקן רבינו אודות הידוע (כהפתגם מעבודתו

לא  כו'; ולהתמסר לטרוח עליך וא"כ, אתך, ולהתעסק רע"א))
לפעול! אלא חלומות, ולחלום לישון

היכן נו?!... - תמימים"? ב"תומכי אלו למדת של הפירות הם
וחינכו  גידלו זה בשביל האם להאיר"?!... "נרות להיות שתפקידם

שתגור כדי - שנים כמה במשך בתו"ת תקרא אותך בברוקלין,
לבך?!... תאוות כל ותמלא תפוזים, מיץ תשתה יום, בכל עיתון
הענינים  כל לך אין מדוע מהקב"ה: תובע הנך זה, כל ולאחרי
שאתה  בשעה בה מהקב"ה, תובע אתה מה לך!... הדרושים

מהר"ש  אדמו"ר שמבאר וכפי בכך, אשם מים *בעצמך בהמשך
ה' ועל דרכו תסלף אדם "אולת בענין בתחלתו, (תרל"ו) רבים

ג). יט, (משלי לבו" יזעף
מהבעש"ט 84) החל - נשיאינו רבותינו לפעולת בנוגע ועד"ז

הדרך  את סללו עבודתם שע"י נשיאנו, לרבינו עד הזקן ורבינו
כו'.

(85204 ע' חכ"ו לקו"ש וראה פרשתנו. ריש עינים מאור
וש"נ. ואילך.

(86) קצת ).l"endחסר
ועוד.87) ואילך. קי ע' תרפ"ז בסה"מ נדפס
ואילך.88) רפח ע' שם ראה

*(173 'r f"ng n"ez d`x) y"xdn x"enc` ly mbztd z` mb `"hily x"enc` w"k xikfd df oipra.envr z` dnxny in zece` (p"ye:z`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מכ"ה אד"ר עם המצורף אליו.

ולהעיר אשר לדברי האומרים דאדר ראשון הוא העיקר ובניסן נברא העולם, הרי יום הנ"ל 

הוא יום בראשית*.

ונתעכב המענה ע"פ הכתוב במכתבו אשר חשב להיות כאן ולהתראות בבדר"ח אד"ש.

נמצאים  והרי  בזה,  ובפרט שכבר הותחל  וטוב,  רצון שילך מצבו בבריאות הלוך  יהי  ובכ"א 

אנו בחדש שבו מרבין בשמחה, שמחה ע"פ תורה, אשר עבודת השם היא, אשר לזה הרי צ"ל בלשון 

הרמב"ם גופו שלם וחזק וכו' שאי אפשר שיבין כו' )אפילו( א' מאבריו כואב )הלכות דיעות ספ"ג( והרי 

הוא כאב פחות מחולי )שבת י"ב א'(.

וגו' יתהפך גם בהמצב האמור כלשון הרמב"ם  נהפוך הוא, לשמחה  וכיון שבחדש אדר הרי 

שלם וחזק.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור ולפורים שמח.

_________

*( דבכגון דא פשוט דהוספת יום ל' בסוף החודש - אינה משנה הקביעות דימים שלפני זה.
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התיבות ‡. את רש"י מעתיק פרשתנו בתחלת
כמו  שמרים "בלי ומפרש: זך" תצוה. "ואתה

במנחות  וכו'".2מגרגרו 1ששנינו הזית בראש
להבין: וצריך

מפרש אינו שרש"י מזה שבפסוק zaizא) "זך"
"נקי" מבאר 3(שפירושו רק אם כי בזה) וכיוצא

oiprd הוא ידוע "זך" דפירוש מוכח - שמרים" "בלי
ונקי  זך ביאור: שצריך אלא להביאו, צורך ואין
קא  מאי מובן: ואינו שמרים. ששולל ומבאר ממה?
מתערובת  היינו דנקי מעצמו מובן הרי לן? משמע

"שמרים") (כולל זר דבר ?4כל

תשא  בפרשת לקמן זכה",5ב) "לבונה נאמר
ממה? "זכה" רש"י פירש ולא

ששנינו  "כמו לביאורו ראיה מביא רש"י ג)
זקוק  אינו שמרים" "בלי הביאור ולכאורה וכו'";

כנ"ל  כלל, ?6לראיה

לפירושו  ראיות להביא רש"י של דרכו אין ד)
`xwn ly eheyta שבתורה ההלכה שבחלק מדינים

"כתית  זה: שלאחרי בדיבור רש"י פירוש דרך (ועל
למנורה  פסול השני והשמן . . כותש היה הזתים -
כתית  ולא למאור כתית שנאמר למנחות וכשר

המקור  הביא ולא מגמרא 7למנחות", זה 8לדין

בזה); וכיוצא

לומר  תמצי אם אף דידן, בנדון זה פי ועל
צר  שהשמן ראיה להביא "בלי שצריך להיות יך

הראיה מהי xwn`שמרים", ly eheyta" epipyyממה
zegpna?"

"מגרגרו  התיבות מ'מנחות' מעתיק רש"י ה)
להיות  שצריך ההוכחה ולכאורה וכו'". הזית בראש
אלא) כו'", ש"מגרגרו מזה (לא היא שמרים בלי

וכו'" "וכותש הענין וכמפורש9מסיום ;i"yx yexita
- "כתית זה): שלאחרי המתחיל (בדיבור כאן
בו  יהיו שלא כדי כו' במכתשת כותש היה הזיתים

שמרים";

מעתיק רש"י שמהןyexitaאבל `oiהתיבות
ראיה 10(עיקר  שמהן והתיבות לפירושו, ה)ראיה

ב"וכו'"?!ofnxnלפירושו

"כמו  המ"מ גם בפירושו רש"י מביא למה ו)
ששנינו zegpnaששנינו "כמו (סתם) כתב ולא "

אמור  בפרשת שבפירושו יוקשה וביותר 11כו'"?

ובתו"כ". "במנחות כותב
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א.1) פו,
תנן 2) מגלגלו הגמרא שמסקנת אף במשנה כגירסתנו

פ"ז  מזבח איסורי בהל' הרמב"ם גם וכ"כ כאן) הרא"ם (וכקושית
שם). לח"מ (וראה ה"ח

כאן.3) רא"ם וראה נקי. אלא זך אין ב): (שם, מנחות ראה
בו 4) כשיש דגם תאמר שלא לשלול בא דרש"י לומר ואין

למטה, בפ"ע הם שהשמרים כיון זך" "שמן לקרותו אפשר שמרים
מתערב"miaxrznשאינם אינו ד"שמן מכיון שהרי - השמן עם

עם פרשתנו) ריש ובכ"ז mey(שמו"ר במוחש, כנראה משקה,
siqenמובן - (ולא envrn"זך" נקיות הוא בשמן הנאמר דזך *

זרים. מדברים תערובות) העדר רק
מכיון  - דשמרים כאן) לדרך בצידה (וראה אפ"ל לכאו'
אפשר  הי' ולכן "זר", דבר תערובת אינם עצמו, מהזית שבאים
קשה  עפ"ז אבל שמרים. שולל אינו בשמן, הנאמר ד"זך" לטעות

רש"י  של יסודו מהו גיסא: "בלי n"yytaלאידך צ"ל שהשמן
שמרים"?

לד.5) ל,
האיך 6) תתמה שאל היא דהראי' כתבו ושפ"ח טוב בדבק

רואים  דהרי כלל מובן אינו אבל - שמרים בלי שמן להיות אפשר
שמרים. בלי שמן שיש

ממתני' שמרים בלי שמן  דאין ראי' בשפ "ח שהביא ומה
מקבל  כו' מזוקק שמן "המוכר א) (מ, ומחצה דב"מ לוג עליו

בלשון  הנקרא ע"ד הוא שם המדובר כי אינו, - למאה" שמרים
`"paשמן"wwefn.**(שמרים בו שיש (אע"פ "

lelyl `a i"yxc (jci`l) my dxe`d yeala y"n lr dyw f"cre (*
oeikn ixdy - "min iab xn`pd jfk lelv `kdc jf yexit oi`y"

דרך " yealaשאין y"nk) "ar `ed ixdy min enk lelv zeidl onyd
eyexit onya xn`pd jfc heyt ,lelv ony zeidl `"`y epiid ,(my

i"yx v"`e ,"mixny ila" - xf xac zaexrz ila לפרשו.
"wwefn ony" `ed `xwc "jf"c 'itd lelyl `a i"yxc xnel oi`e (**
"jf"c yxtl wgecy sqep) ik - (mixny mr `edy) `"pa oeylc

השיעור  קובע רק לא פשוט) (ע"פ שהתנא מזה ואדרבה:
גם שיהי'ycgnאלא דשייך מוכח שמרים עליו מקבל שהלוקח

שמרים. עליו דמקבל פשיטא דאל"כ - שמרים בלי שמן
ששנינו 7) "כמו זה לפני מש"כ על שסמך י"ל ש(בדוחק) אף

במנחות".
א.8) שם, מנחות
כאן.9) ברא"ם שהקשה כמו

משום10) הוא הזית" בראש ש"מגרגרו זה דגם mizifyאף
שמרים  אח"ז יהיו לא כדבעי כתישה וע"י היטב מבושלים אלו

onya ברש"י הב' כפי' – ועוד שפ"ח לדוד, משכיל טוב, (דבק
שעיקר  מובן בכ"ז - הזית)) בראש מגרגרו ד"ה (שם מנחות

מאופן הוא בשמן eziiyrההוכחה אין עי"ז שדוקא כו'" "כותש ,
שמרים.
ב.11) כד,

wwefn oeyl 'it `ed oky iptn mixny mr `ed `xway דבנ"א(ixd ,
l"pn k"` :`qib jci`l dyw f"tr בפשש"מ?mixny ila l"v onydy
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"ואתה  התיבות גם הכתוב מן מעתיק רש"י ז)
"זך"?12תצוה" תיבת אלא מבאר שאינו אף  ,

מפני  מעתיקן שרש"י לומר צריך ועלֿכרחך
וצריך  שמרים". "בלי לביאורו הוכחה מהם שגם
"ואתה  התיבות מן ההוכחה מהי (א) להבין:
(ב) שמרים? בלי להיות צריך שהשמן תצוה"

מן הוכחה יש אם רש"י aezkdולאידך: מוסיף מה ,
מנחות? ממסכת בהראיה

בזה:·. והביאור
והנה  למאור". כתית זך זית "שמן נאמר בכתוב

" תיבת על מוסבת "כתית" שהזית zifתיבת היינו ,"
דתיבת  לפרש קשה זה ולפי כתית; להיות צריך
תיבת  על מוסבת ל"כתית" "זית" בין האמורה "זך"

למ  ליה והוה זה) לפני (האמורה "שמן "שמן" ימר
(א) להיות: צריך שהשמן היינו – זך" כתית זית

זך. (ב) במכתשת), הכתוש (זית כתית זית של

התורה wgecay[אלא כתבה דבתחלה לפרש, יש
ואחר  זך, (ב) זית של (א) שיהיה - שבשמן התנאים
"זך" השמן שיהיה שבכדי - האמצעי מפרשת כך

"כתית"]. הזית שיהיה ידי על הוא -

צריך  וגו'" כתית זך זית "שמן שנאמר ומכיון
עזרא  האבן (כפי' הזית,13לפרשו על קאי ד"זך" (

שצריך zifdyוהיינו, - (ו"כתית") "זך" להיות צריך
" נאכלה mixbxbdליקח שלא או עפוש בהם שאין

מלכים". למאכל שמן יעשו וממנו קצתם,

"בלי  שכתב במה רש"י שולל זה ופירוש
(לא בא זה דבפירושו היינו תיבת x`alשמרים",

לחדש  אלא) מעצמו), הוא מובן כנ"ל, (כי, "זך"
על מוסבת "זך" -onyd,`leדתיבת הזית על

שפירש  וזהו כנ"ל. זה שבפירוש הדוחק למרות
שמרים  תערובת (דשלילת שמרים" בלי - "זך רש"י
לזית, בנוגע ולא לשמן, בנוגע אלא תתכן לא

).14כמובן 

ה"שמן"‚. על קאי "זך" דתיבת להוכיח ובכדי
מעתיק  כנ"ל), הוא שדוחק (אף ה"זית" על ולא

תצוה". "ואתה תיבות (גם) הכתוב מן רש"י
אליך  ויקחו גו' תצוה ד"ואתה הציווי והביאור:

ישראל בני בהיות נאמר שאין xacnaגו'" מקום ,

את  שהדליקו לומר, ומוכרח שם. גדלים זיתים
מארץ  ביציאתם עמהם שלקחו בשמן המנורה

עמהם 15מצרים  שלקחו לומר אפשר אי (שהרי ,
lkl mizif במדב וכתשום הזמן ).16ר משך

להיות  צריך שהזית לפרש דאין הוכחה ומזה
דהרי - אפשר onyda"זך" אי עמהם שהביאו

אפילו  או קצת" "נאכל שהיה מזית בא אם להכיר
"מעופש". היה האם

להפירוש "בלי onydy[אבל - "זך" להיות צריך
בשמן]. ניכר זה הרי שמרים",

"ואתה  התיבות את גם רש"י מעתיק ולכן
(המבואר  השמן עשיית על הציווי היינו, תצוה",
את  שיצוה למשה אמר שהקב"ה ומכיון בפרשה),

) ישראל -xacnaבני זך" זית ה"שמן לקחת (
לפרש הזית,onydyמוכרח ולא זך, להיות צריך

וכנ"ל.

בזה:„. נקודה עוד להוסיף ויש
מכל  לטעון: ממולח לתלמיד מקום יש עוד
הכתוב  משמעות כפשטות לפרש טפי עדיף מקום
שבפירוש  והקושיא ה"זית", על קאי "זך" דתיבת
החיוב  דפרט פנים) כל על (בדוחק לתרץ יש זה

"ארץ jf"זית ישראל לארץ כשיבואו אלא אינו "
" להשיג ביכולתם ויהיה שמן" ובמדבר zifזית זך",

הזית  שיהיה לתנאי מקום אין "זית" כלל שאין -
סתם 17"זך" זית שמן הדליקו ,18.

תיבות  רש"י שמעתיק בזה מבואר זה וגם
אלאdevz"ואתה צו "אין בזה: שמרומז ,"cin
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אבל 12) - תצוה" "ואתה תיבות ליתא דרש"י ראשון בדפוס
כבפנים. הוא הדפוסים כל בשאר

כאן.13) בגו"א וראה
כאן.14) הלוי) בקראט (להר"א הזכרון בס' עד"ז ראה

כאן.ראה 15) רמב"ן
(ויקהל 16) לקמן וכן הזית" בראש "מגרגרו רש"י שפירש ומה

שהוא  לב חכמי צריך הוא אף - המאור שמן "ואת יד): לה,
הזית  בראש מגרגרו במנחות שמפורש כמו שמנים משאר משונה
הזית, בראש מגרגרו שבמדבר (לא כוונתו י"ל - וזך" כתית והוא

) כראוי וכתית זך השמן אם להכיר לב חכם שצריך מ"ש c"rכ"א)
"ויקחו בטעם כאן כה,`jilהרמב"ן (תרומה ממ"ש וכדמוכח .("
אשר התרומה "וזאת "הנשיאם onyגו'egwzגֿו) וכן למאור",

e`iadואת נזכר onydגו' ולא כזֿכח), שם, (ויקהל למאור"
שהחכמיֿלב ההבאה.eyrבכתוב קודם אותו

ואף 17) סתם. זית שמן הי' המשכן דתרומת למאור" וה"שמן
משאר  "משונה הקודמת) בהערה (מובא ויקהל בפ' שפרש"י
כאן  שפירש מה ע"פ הר"ז - וזך" כתית כו' מגרגרו כו' שמנים

שמרים". "בלי
"ויערך 18) כג) מ, (פקודי במ"ש הרגצובי משיטת ולהעיר

הי' ולא הוא דמשונה לחם" ערך miptdעליו mgl דהערכת כיון
שם). עה"ת (צפע"נ כו' בשבת אלא הי' לא לחה"פ
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התיבות ‡. את רש"י מעתיק פרשתנו בתחלת
כמו  שמרים "בלי ומפרש: זך" תצוה. "ואתה

במנחות  וכו'".2מגרגרו 1ששנינו הזית בראש
להבין: וצריך

מפרש אינו שרש"י מזה שבפסוק zaizא) "זך"
"נקי" מבאר 3(שפירושו רק אם כי בזה) וכיוצא

oiprd הוא ידוע "זך" דפירוש מוכח - שמרים" "בלי
ונקי  זך ביאור: שצריך אלא להביאו, צורך ואין
קא  מאי מובן: ואינו שמרים. ששולל ומבאר ממה?
מתערובת  היינו דנקי מעצמו מובן הרי לן? משמע

"שמרים") (כולל זר דבר ?4כל

תשא  בפרשת לקמן זכה",5ב) "לבונה נאמר
ממה? "זכה" רש"י פירש ולא

ששנינו  "כמו לביאורו ראיה מביא רש"י ג)
זקוק  אינו שמרים" "בלי הביאור ולכאורה וכו'";

כנ"ל  כלל, ?6לראיה

לפירושו  ראיות להביא רש"י של דרכו אין ד)
`xwn ly eheyta שבתורה ההלכה שבחלק מדינים

"כתית  זה: שלאחרי בדיבור רש"י פירוש דרך (ועל
למנורה  פסול השני והשמן . . כותש היה הזתים -
כתית  ולא למאור כתית שנאמר למנחות וכשר

המקור  הביא ולא מגמרא 7למנחות", זה 8לדין

בזה); וכיוצא

לומר  תמצי אם אף דידן, בנדון זה פי ועל
צר  שהשמן ראיה להביא "בלי שצריך להיות יך

הראיה מהי xwn`שמרים", ly eheyta" epipyyממה
zegpna?"

"מגרגרו  התיבות מ'מנחות' מעתיק רש"י ה)
להיות  שצריך ההוכחה ולכאורה וכו'". הזית בראש
אלא) כו'", ש"מגרגרו מזה (לא היא שמרים בלי

וכו'" "וכותש הענין וכמפורש9מסיום ;i"yx yexita
- "כתית זה): שלאחרי המתחיל (בדיבור כאן
בו  יהיו שלא כדי כו' במכתשת כותש היה הזיתים

שמרים";

מעתיק רש"י שמהןyexitaאבל `oiהתיבות
ראיה 10(עיקר  שמהן והתיבות לפירושו, ה)ראיה

ב"וכו'"?!ofnxnלפירושו

"כמו  המ"מ גם בפירושו רש"י מביא למה ו)
ששנינו zegpnaששנינו "כמו (סתם) כתב ולא "

אמור  בפרשת שבפירושו יוקשה וביותר 11כו'"?

ובתו"כ". "במנחות כותב
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א.1) פו,
תנן 2) מגלגלו הגמרא שמסקנת אף במשנה כגירסתנו

פ"ז  מזבח איסורי בהל' הרמב"ם גם וכ"כ כאן) הרא"ם (וכקושית
שם). לח"מ (וראה ה"ח

כאן.3) רא"ם וראה נקי. אלא זך אין ב): (שם, מנחות ראה
בו 4) כשיש דגם תאמר שלא לשלול בא דרש"י לומר ואין

למטה, בפ"ע הם שהשמרים כיון זך" "שמן לקרותו אפשר שמרים
מתערב"miaxrznשאינם אינו ד"שמן מכיון שהרי - השמן עם

עם פרשתנו) ריש ובכ"ז mey(שמו"ר במוחש, כנראה משקה,
siqenמובן - (ולא envrn"זך" נקיות הוא בשמן הנאמר דזך *

זרים. מדברים תערובות) העדר רק
מכיון  - דשמרים כאן) לדרך בצידה (וראה אפ"ל לכאו'
אפשר  הי' ולכן "זר", דבר תערובת אינם עצמו, מהזית שבאים
קשה  עפ"ז אבל שמרים. שולל אינו בשמן, הנאמר ד"זך" לטעות

רש"י  של יסודו מהו גיסא: "בלי n"yytaלאידך צ"ל שהשמן
שמרים"?

לד.5) ל,
האיך 6) תתמה שאל היא דהראי' כתבו ושפ"ח טוב בדבק

רואים  דהרי כלל מובן אינו אבל - שמרים בלי שמן להיות אפשר
שמרים. בלי שמן שיש

ממתני' שמרים בלי שמן  דאין ראי' בשפ "ח שהביא ומה
מקבל  כו' מזוקק שמן "המוכר א) (מ, ומחצה דב"מ לוג עליו

בלשון  הנקרא ע"ד הוא שם המדובר כי אינו, - למאה" שמרים
`"paשמן"wwefn.**(שמרים בו שיש (אע"פ "

lelyl `a i"yxc (jci`l) my dxe`d yeala y"n lr dyw f"cre (*
oeikn ixdy - "min iab xn`pd jfk lelv `kdc jf yexit oi`y"

דרך " yealaשאין y"nk) "ar `ed ixdy min enk lelv zeidl onyd
eyexit onya xn`pd jfc heyt ,lelv ony zeidl `"`y epiid ,(my

i"yx v"`e ,"mixny ila" - xf xac zaexrz ila לפרשו.
"wwefn ony" `ed `xwc "jf"c 'itd lelyl `a i"yxc xnel oi`e (**
"jf"c yxtl wgecy sqep) ik - (mixny mr `edy) `"pa oeylc

השיעור  קובע רק לא פשוט) (ע"פ שהתנא מזה ואדרבה:
גם שיהי'ycgnאלא דשייך מוכח שמרים עליו מקבל שהלוקח

שמרים. עליו דמקבל פשיטא דאל"כ - שמרים בלי שמן
ששנינו 7) "כמו זה לפני מש"כ על שסמך י"ל ש(בדוחק) אף

במנחות".
א.8) שם, מנחות
כאן.9) ברא"ם שהקשה כמו

משום10) הוא הזית" בראש ש"מגרגרו זה דגם mizifyאף
שמרים  אח"ז יהיו לא כדבעי כתישה וע"י היטב מבושלים אלו

onya ברש"י הב' כפי' – ועוד שפ"ח לדוד, משכיל טוב, (דבק
שעיקר  מובן בכ"ז - הזית)) בראש מגרגרו ד"ה (שם מנחות

מאופן הוא בשמן eziiyrההוכחה אין עי"ז שדוקא כו'" "כותש ,
שמרים.
ב.11) כד,

wwefn oeyl 'it `ed oky iptn mixny mr `ed `xway דבנ"א(ixd ,
l"pn k"` :`qib jci`l dyw f"tr בפשש"מ?mixny ila l"v onydy
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"ואתה  התיבות גם הכתוב מן מעתיק רש"י ז)
"זך"?12תצוה" תיבת אלא מבאר שאינו אף  ,

מפני  מעתיקן שרש"י לומר צריך ועלֿכרחך
וצריך  שמרים". "בלי לביאורו הוכחה מהם שגם
"ואתה  התיבות מן ההוכחה מהי (א) להבין:
(ב) שמרים? בלי להיות צריך שהשמן תצוה"

מן הוכחה יש אם רש"י aezkdולאידך: מוסיף מה ,
מנחות? ממסכת בהראיה

בזה:·. והביאור
והנה  למאור". כתית זך זית "שמן נאמר בכתוב

" תיבת על מוסבת "כתית" שהזית zifתיבת היינו ,"
דתיבת  לפרש קשה זה ולפי כתית; להיות צריך
תיבת  על מוסבת ל"כתית" "זית" בין האמורה "זך"

למ  ליה והוה זה) לפני (האמורה "שמן "שמן" ימר
(א) להיות: צריך שהשמן היינו – זך" כתית זית

זך. (ב) במכתשת), הכתוש (זית כתית זית של

התורה wgecay[אלא כתבה דבתחלה לפרש, יש
ואחר  זך, (ב) זית של (א) שיהיה - שבשמן התנאים
"זך" השמן שיהיה שבכדי - האמצעי מפרשת כך

"כתית"]. הזית שיהיה ידי על הוא -

צריך  וגו'" כתית זך זית "שמן שנאמר ומכיון
עזרא  האבן (כפי' הזית,13לפרשו על קאי ד"זך" (

שצריך zifdyוהיינו, - (ו"כתית") "זך" להיות צריך
" נאכלה mixbxbdליקח שלא או עפוש בהם שאין

מלכים". למאכל שמן יעשו וממנו קצתם,

"בלי  שכתב במה רש"י שולל זה ופירוש
(לא בא זה דבפירושו היינו תיבת x`alשמרים",

לחדש  אלא) מעצמו), הוא מובן כנ"ל, (כי, "זך"
על מוסבת "זך" -onyd,`leדתיבת הזית על

שפירש  וזהו כנ"ל. זה שבפירוש הדוחק למרות
שמרים  תערובת (דשלילת שמרים" בלי - "זך רש"י
לזית, בנוגע ולא לשמן, בנוגע אלא תתכן לא

).14כמובן 

ה"שמן"‚. על קאי "זך" דתיבת להוכיח ובכדי
מעתיק  כנ"ל), הוא שדוחק (אף ה"זית" על ולא

תצוה". "ואתה תיבות (גם) הכתוב מן רש"י
אליך  ויקחו גו' תצוה ד"ואתה הציווי והביאור:

ישראל בני בהיות נאמר שאין xacnaגו'" מקום ,

את  שהדליקו לומר, ומוכרח שם. גדלים זיתים
מארץ  ביציאתם עמהם שלקחו בשמן המנורה

עמהם 15מצרים  שלקחו לומר אפשר אי (שהרי ,
lkl mizif במדב וכתשום הזמן ).16ר משך

להיות  צריך שהזית לפרש דאין הוכחה ומזה
דהרי - אפשר onyda"זך" אי עמהם שהביאו

אפילו  או קצת" "נאכל שהיה מזית בא אם להכיר
"מעופש". היה האם

להפירוש "בלי onydy[אבל - "זך" להיות צריך
בשמן]. ניכר זה הרי שמרים",

"ואתה  התיבות את גם רש"י מעתיק ולכן
(המבואר  השמן עשיית על הציווי היינו, תצוה",
את  שיצוה למשה אמר שהקב"ה ומכיון בפרשה),

) ישראל -xacnaבני זך" זית ה"שמן לקחת (
לפרש הזית,onydyמוכרח ולא זך, להיות צריך

וכנ"ל.

בזה:„. נקודה עוד להוסיף ויש
מכל  לטעון: ממולח לתלמיד מקום יש עוד
הכתוב  משמעות כפשטות לפרש טפי עדיף מקום
שבפירוש  והקושיא ה"זית", על קאי "זך" דתיבת
החיוב  דפרט פנים) כל על (בדוחק לתרץ יש זה

"ארץ jf"זית ישראל לארץ כשיבואו אלא אינו "
" להשיג ביכולתם ויהיה שמן" ובמדבר zifזית זך",

הזית  שיהיה לתנאי מקום אין "זית" כלל שאין -
סתם 17"זך" זית שמן הדליקו ,18.

תיבות  רש"י שמעתיק בזה מבואר זה וגם
אלאdevz"ואתה צו "אין בזה: שמרומז ,"cin
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אבל 12) - תצוה" "ואתה תיבות ליתא דרש"י ראשון בדפוס
כבפנים. הוא הדפוסים כל בשאר

כאן.13) בגו"א וראה
כאן.14) הלוי) בקראט (להר"א הזכרון בס' עד"ז ראה

כאן.ראה 15) רמב"ן
(ויקהל 16) לקמן וכן הזית" בראש "מגרגרו רש"י שפירש ומה

שהוא  לב חכמי צריך הוא אף - המאור שמן "ואת יד): לה,
הזית  בראש מגרגרו במנחות שמפורש כמו שמנים משאר משונה
הזית, בראש מגרגרו שבמדבר (לא כוונתו י"ל - וזך" כתית והוא

) כראוי וכתית זך השמן אם להכיר לב חכם שצריך מ"ש c"rכ"א)
"ויקחו בטעם כאן כה,`jilהרמב"ן (תרומה ממ"ש וכדמוכח .("
אשר התרומה "וזאת "הנשיאם onyגו'egwzגֿו) וכן למאור",

e`iadואת נזכר onydגו' ולא כזֿכח), שם, (ויקהל למאור"
שהחכמיֿלב ההבאה.eyrבכתוב קודם אותו

ואף 17) סתם. זית שמן הי' המשכן דתרומת למאור" וה"שמן
משאר  "משונה הקודמת) בהערה (מובא ויקהל בפ' שפרש"י
כאן  שפירש מה ע"פ הר"ז - וזך" כתית כו' מגרגרו כו' שמנים

שמרים". "בלי
"ויערך 18) כג) מ, (פקודי במ"ש הרגצובי משיטת ולהעיר

הי' ולא הוא דמשונה לחם" ערך miptdעליו mgl דהערכת כיון
שם). עה"ת (צפע"נ כו' בשבת אלא הי' לא לחה"פ
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"20ומוכח 19ולדורות" חל זה גם cinשציווי "
במדבר  שידעו 21בהיותם לומר אפשר שאי ומכיון -

כנ"ל, זכים, זיתים של הוא שמן איזה להבחין
השמן. על קאי ש"זך" לומר צריך עלֿכרחך

עדיין ‰. כי גמורה, הוכחה זו אין עדיין אבל
ישראל  שבני לומר שצריך שכמו ולומר לדחוק יש
לקחוהו  (ולכן בכלל למאור שמן על שיצטוו ידעו

להם" עשו לא ש"צידה אף ידעו 22ממצרים, כך (
ובצאתם  זך", זית "שמן ליקח להצטוות שעתידים
נאכלו  שלא מזיתים שמן עמהם לקחו ממצרים

וכו' .23מקצתם
דשנינו  מהא ראיה ומביא רש"י מוסיף ולכן

וכו'": הזית בראש "מגרגרו במנחות

דה  האבןֿעזרא פירוש "זך"zifלפי להיות צריך
נאכלה  שלא או עיפוש בהם שאין "גרגרים -

בראש dfaמקצתם", הגדלים להזיתים עדיפות אין
האילן  בראש ואדרבא: הזיתים, שאר לגבי האילן,
פי  ועל הזיתים; מן האוכלים עופות יותר מצויים
באמצע  הגדלים הזיתים מן לקחת טפי עדיף זה
ולמטה  אדם ידי מתפיסת למעלה - האילן ובתוך

שם. רגילים שהעופות האילן מראש

הזית", בראש "מגרגרו במנחות דאיתא ומכיון
הגמרא  דלפי שמן24מוכח על קאי על le`"זך"

"מגרגרו ולכן שהשמן y`xaזית, (מכיון הזית"
מבושלים  הם הרי האילן שבראש מזיתים היוצא
 ֿ נפקא ואין השמרים" ממנו להפריד ונקל היטב
נאכלו  או מעופשים יהיו עצמם הזיתים אם מינה

וכו'. קצתם

'תורת  לשלול – "במנחות" רש"י ומוסיף
קמא)25כהנים' (דתנא הדעה גם הובאה שם כי ,

רק  זו דעה נמצאת (במנחות ברחיים שטוחנו
" ממשיך כאן ורש"י ברחיים",epi`eבגמרא) טוחנן

ובהמשך  דסיפור בסגנון מדובר כאן דהנה
חנוכת  פרשת באה - ולאחרֿכך המשכן, לעשיית
ובעשירות  והדר פאר ברוב היה זה שכל המשכן,
מצב  היה - במדבר היותם ימי כל (וכן וכו'

שהיא 26דעשירות  - אמור בפרשת כן שאין מה ,(
השמן, דיני הנרות", מצות "פרשת

במדבר, בפועל שהיה כפי רש"י פירש כאן לכן
להוסיף  מוכרח (ולכן דין פי על – אמור ובפרשת

שם: מוסיף גם ולכן לתו"כ) - ציון עוד b'שם
וכו'. שמנים

.Â ההלכה דרך על מופלאים" מה"ענינים
דילן: רש"י שבפירוש

הרמב"ם  כו'27פסק והבל בתורה נאמר :
הטוב  האֿל לשם שהוא דבר כל כו' ומחלביהן
יהיה  תפלה בית בנה אם והטוב, הנאה מן שיהיה
כו' ערום כסה כו' רעב האכיל ישיבתו, מבית נאה

אומר  הוא וכן כו' דבר לה'.28הקדיש חלב כל

גם  לה'" חלב ד"כל החיוב חל אם בירור, וצריך
ziiyreבעת zpkdליתנו שבדעתו jkהדבר  xg`;'לה

לקחת חיוב יש האם כדי xnvולדוגמא, מובחר
להיות  דאפשר בזה, וכיוצא לעני בגד ממנו לעשות

סברות: ב' בזה
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(19i"yxt גם הרי - זה למדנו לא שעדיין (ואף צו. ר"פ
גם  ולכן ממולח דתלמיד רק כ"א - כ"כ פשוטה אינה הקושיא

ש"ואתה ואף ברמז). בא "ואתהdevzהתירוץ פירושו "jteq
) כך" על בנ"י את ה"i"yxtלצוות גם הרי - ב) כד, jteqאמור

zeevl" שם) (אמור כמ"ש במדבר הי' "ev."'וגו בנ"י את
"ויקחו20) ממ"ש ראי' להביא אין )"jil`)dynאבל

הי' לא"י;wxשהציווי יכנס שלא עליו נגזר לא עדיין כי - למדבר
במחשבה  עלה העגל חטא בעת כבר בנ"י שאר בנוגע משא"כ

) לא"י יכנסו שלא מלאכת i"yxtהגזירה וציווי - לג) יד, שלח
הי' (`ixgהמשכן העגל יא).i"yxtחטא לג, יח. לא, תשא

השקו"ט 21) (ראה זמן לאחרי גם להיות יוכל ש"מיד" ואף
בנדו"ד  מ"מ - קסח) כלל מ מערכת כללים בשד"ח ההלכה) (ע"ד
שזהו  על - (נוסף כי לארץ, דכניסה הזמן על "מיד" לפרש א"א
(ראה  לא"י נכנס לא עצמו המדבר דור הרי) שנה! ל"ט לאחרי

ב" נכללים והם בניהם, כ"א הקודמת) ועכצ"ל zexecleהערה ,"
" – תצוה" "ואתה הואcin)zexecleשהציווי "(xacnd xecl.

לט.22) יב, בא
להעצי 23) בנוגע רק ה) כה, (תרומה שפרש"י ממה אבל

עמהם  ליטלם לבניו וצוה כו' ברוה"ק צפה אבינו ש"יעקב שטים
שמן הביאו שלא משמע ממצרים" בשביל cgeinaכשיצאו

או"ה. מתגרי שקנאו דברים דהיו ב) (עה, יומא וראה המשכן.
הרי24) - מהלכה לפשש"מ ראי' להביא שאין בנדו"ד ואף

) זו הלכה בגמרא למדו ע"יonydyלא זך) ומוכח yxcצ"ל כו',
פירוש א)heytdדכ"ה טז, (סוטה ממרז"ל [ולהעיר הכתובים של

פשוטו  מידי יוצא מקרא ו"אין כו'"; מקרא עוקרת אינה "הלכה
א)]. (כד, יבמות – (לגמרי)"

לראי' רק שזהו בנדו"ד הכתוב ztqepובפרט מן הראי' לעיקר
ס"גֿד). (כנ"ל תצוה" "ואתה

ב.25) כד, לאמור
דאז26) מש"כ lklוי"ל ע"פ - ברחיים" טוחנן "אינו הדיעות

משא"כ  א), קטז, זבחים (ובתרגום). ד ד, (בראשית "ומחלביהן"
(בפנים) לקמן וראה ב). פו, (מנחות החיסרון מפני - למנחות

מרמב"ם.
(ושם 27) רמ"ח סו"ס יו"ד שו"ע מזבח. איסורי הל' סוף

ברמב"ם). כן גריס ואולי והיפה. מהטוב הלשון:
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בעת חל לה'" חלב ד"כל החיוב שאז dpizpdא) ,
של הנאה d'נעשה "מן לבחור צריך אז ולכן

לו. שיש והטוב"

גם חל זה חיוב ומיד mcewב) תיכף – הנתינה
בדעתו seqשמחליט seqyבעת גם לה', zpkdיהיה

ziiyre" לבחור myl29הדבר צריך הטוב" האֿל
הנאה רק "מן אופנים: ב' לומר יש (ובזה והטוב"

עילוי  כשאין אפילו או הנתינה, בעת עילוי כשניכר
עתה שמכין כיון -myl.(האֿל

"זית" על קאי ד"זך" האב"ע פירוש פי על והנה
בעת דגם זה מדין ללמוד ziiyreיש zpkd הדבר

דהרי  המובחר מן לבחור צריך הטוב" האֿל "לשם
תורה לשמן mizifdyהקפידה כותשים שאותם

זה  שחיוב ומכאן - ומובחרים זכים יהיו למאור
זה  ידי על ניכר יהיה לא אם (וגם מההכנה מתחיל

בעת לה').dpizpdעדיפות

הרי  ה"שמן", על קאי ד"זך" רש"י לפירוש אבל
שעת על תורה הקפידה מן dpkddשלא שיהיה

הנתינה 30המובחר  בעת ורק "מן 31, להיות צריך
והנאה". הטוב

.Ê:דילן רש"י שבפירוש תורה" של מ"יינה
ב"זית": בחינות ב' שיש בחסידות מבואר

שבו  שהמרירות - ענינו פשטות לפי "זית" א)
רז"ל  מרורין 32(כמאמר מזונותי יהיו יונה "אמרה

וה"מרירו" ה"חשוכא" בחינת על מורה כזית")
ע' של תלמודו משכח ה"זית שלכן אחרא, דסטרא

הקליפות 33שנה" מעולם השכחה כי מצד 34, ולכן, ;
ידי על דוקא זו, ידי zyizkבחינה על הזית,

`itkz` בחינת – השמן מתגלה אחרא, סטרא

לאלקות  הביטול .35החכמה,

שממנו  המקור - ענינו פנימיות לפי "זית" ב)
היא, שבו (החשך) שהמרירות היינו השמן, נמשך
הכתר) (ספירת הנעלית מדרגתו על מרמזת אדרבה,
(ספירת  וגילוי מהארה עדיין למעלה שהיא

שמן) חשך 36החכמה, "ישת בחינת וזוהי ;
מופשט 37סתרו" היותו משום "חשך" שנקרא ,

בגילוי  הבא אור של גדר מכל .38ומרומם

ופירוש  האבןֿעזרא פירוש בין ההפרש וזהו
הענינים: בפנימיות רש"י

- הענינים פשטות לפי מפרש האבןֿעזרא
(וחשך) המרירות ענין הרי הפשוט בתוכנו וה"זית"
אחרא, וסטרא הקליפה תערובת מצד הוא שבו
בבחירת  מיוחדת זהירות להיות צריך זה ומטעם
"שמן" כתישה) ידי (על ממנו להוציא בכדי הזית
"זך" להיות צריך עצמו שהזית – דקדושה וביטול

לאלקות. כלי להיעשות ראוי הוא דוקא שאז

תורה" של "יינה שהוא רש"י, בפירוש אולם
)zeinipt(פנים כל על (ברמז מוארים התורה),

של  הפנימי ענינו והרי - פנימיותם לפי הענינים
שהוא  סתרו", חשך "ישת בחינת הוא "זית"
העולמות  להשתלשלות השייך מהאור גם למעלה
פירושו, לפי ולכן והביטול; הקדושה תכלית והוא
כי  גופא להזית בהנוגע ודקדוק בזהירות צורך אין
ההמשכה  - ממנו הבא להשמן בשייכות רק אם
הגילוי  ראשית שהיא החכמה, לבחינת
ולכן  להעולמות, שייכות לה ויש בהשתלשלות
נקי  יהיה והביטול שהשמן בזה זהירות להיות צריך

"זך" - תערובות .39מכל
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טז.28) ג, ויקרא
שבזה.29) הבפועל קודם
כבנדו"ד 30) - הנתינה בעת בהדבר עדיפות ניכר יהי' לא באם

בא אם בהשמן ניכר זך.zifnדאין
מן  הבחירה ע"י באם רש"י דעת מכאן לברר א"א עדיין אבל
הנתינה, בעת בהדבר עדיפות תהי' - ההכנה בעת והנאה הטוב

בעת לה'" חלב ד"כל החיוב חל .dpkddאם
אם 31) כו' הטוב מן לבחור צריך רש"י לדעת דגם את"ל דגם

ההכנה, מצד אי"ז - הקודמת) הערה (ראה הנתינה בעת ניכר יהי'
החיוב חל ההכנה שבעת הטוב.oziyכ"א מן

יא).32) ח, נח בפרש"י (הובא ב. יח, עירובין
ב.33) יג, הוריות
תקס"ח 34) - אדה"ז מאמרי ד. קי, סע"ג. פא, פרשתנו תו"א

חנוכה. דש' ביאור

ועוד.35) ב. לו, בהעלותך לקו"ת וראה שם. תו"א
הוי'36) את הללו ד"ה ואילך. א'תקמז ע' תצוה אוה"ת

תשל"א.
יב.37) יח, תהלים
שם.38) הללו ד"ה
ד"זך"39) שפרש"י מה תורה") של ב"יינה (גם מובן עפ"ז

"בלי ענינו באים mixnyבשמן אלא "זר" דבר תערובת שאינם "
דבר  של למציאות מקום אין החכמה ספי' מצד כי - עצמו מהזית
זולתו  ואין הוא לבדו "שהוא א"ס מאיר בה כי ממש, (נפרד) "זר"

היא dnkgdוזו 'ixcn שמצד אלא בהגה"ה), פל"ה (תניא "
בערך זר דבר שהם "שמרים", בה שייך להעולמות onydשייכותה

עצמה. החכמה מדריגת -
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"20ומוכח 19ולדורות" חל זה גם cinשציווי "
במדבר  שידעו 21בהיותם לומר אפשר שאי ומכיון -

כנ"ל, זכים, זיתים של הוא שמן איזה להבחין
השמן. על קאי ש"זך" לומר צריך עלֿכרחך

עדיין ‰. כי גמורה, הוכחה זו אין עדיין אבל
ישראל  שבני לומר שצריך שכמו ולומר לדחוק יש
לקחוהו  (ולכן בכלל למאור שמן על שיצטוו ידעו

להם" עשו לא ש"צידה אף ידעו 22ממצרים, כך (
ובצאתם  זך", זית "שמן ליקח להצטוות שעתידים
נאכלו  שלא מזיתים שמן עמהם לקחו ממצרים

וכו' .23מקצתם
דשנינו  מהא ראיה ומביא רש"י מוסיף ולכן

וכו'": הזית בראש "מגרגרו במנחות

דה  האבןֿעזרא פירוש "זך"zifלפי להיות צריך
נאכלה  שלא או עיפוש בהם שאין "גרגרים -

בראש dfaמקצתם", הגדלים להזיתים עדיפות אין
האילן  בראש ואדרבא: הזיתים, שאר לגבי האילן,
פי  ועל הזיתים; מן האוכלים עופות יותר מצויים
באמצע  הגדלים הזיתים מן לקחת טפי עדיף זה
ולמטה  אדם ידי מתפיסת למעלה - האילן ובתוך

שם. רגילים שהעופות האילן מראש

הזית", בראש "מגרגרו במנחות דאיתא ומכיון
הגמרא  דלפי שמן24מוכח על קאי על le`"זך"

"מגרגרו ולכן שהשמן y`xaזית, (מכיון הזית"
מבושלים  הם הרי האילן שבראש מזיתים היוצא
 ֿ נפקא ואין השמרים" ממנו להפריד ונקל היטב
נאכלו  או מעופשים יהיו עצמם הזיתים אם מינה

וכו'. קצתם

'תורת  לשלול – "במנחות" רש"י ומוסיף
קמא)25כהנים' (דתנא הדעה גם הובאה שם כי ,

רק  זו דעה נמצאת (במנחות ברחיים שטוחנו
" ממשיך כאן ורש"י ברחיים",epi`eבגמרא) טוחנן

ובהמשך  דסיפור בסגנון מדובר כאן דהנה
חנוכת  פרשת באה - ולאחרֿכך המשכן, לעשיית
ובעשירות  והדר פאר ברוב היה זה שכל המשכן,
מצב  היה - במדבר היותם ימי כל (וכן וכו'

שהיא 26דעשירות  - אמור בפרשת כן שאין מה ,(
השמן, דיני הנרות", מצות "פרשת

במדבר, בפועל שהיה כפי רש"י פירש כאן לכן
להוסיף  מוכרח (ולכן דין פי על – אמור ובפרשת

שם: מוסיף גם ולכן לתו"כ) - ציון עוד b'שם
וכו'. שמנים

.Â ההלכה דרך על מופלאים" מה"ענינים
דילן: רש"י שבפירוש

הרמב"ם  כו'27פסק והבל בתורה נאמר :
הטוב  האֿל לשם שהוא דבר כל כו' ומחלביהן
יהיה  תפלה בית בנה אם והטוב, הנאה מן שיהיה
כו' ערום כסה כו' רעב האכיל ישיבתו, מבית נאה

אומר  הוא וכן כו' דבר לה'.28הקדיש חלב כל

גם  לה'" חלב ד"כל החיוב חל אם בירור, וצריך
ziiyreבעת zpkdליתנו שבדעתו jkהדבר  xg`;'לה

לקחת חיוב יש האם כדי xnvולדוגמא, מובחר
להיות  דאפשר בזה, וכיוצא לעני בגד ממנו לעשות
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(19i"yxt גם הרי - זה למדנו לא שעדיין (ואף צו. ר"פ
גם  ולכן ממולח דתלמיד רק כ"א - כ"כ פשוטה אינה הקושיא

ש"ואתה ואף ברמז). בא "ואתהdevzהתירוץ פירושו "jteq
) כך" על בנ"י את ה"i"yxtלצוות גם הרי - ב) כד, jteqאמור

zeevl" שם) (אמור כמ"ש במדבר הי' "ev."'וגו בנ"י את
"ויקחו20) ממ"ש ראי' להביא אין )"jil`)dynאבל

הי' לא"י;wxשהציווי יכנס שלא עליו נגזר לא עדיין כי - למדבר
במחשבה  עלה העגל חטא בעת כבר בנ"י שאר בנוגע משא"כ

) לא"י יכנסו שלא מלאכת i"yxtהגזירה וציווי - לג) יד, שלח
הי' (`ixgהמשכן העגל יא).i"yxtחטא לג, יח. לא, תשא

השקו"ט 21) (ראה זמן לאחרי גם להיות יוכל ש"מיד" ואף
בנדו"ד  מ"מ - קסח) כלל מ מערכת כללים בשד"ח ההלכה) (ע"ד
שזהו  על - (נוסף כי לארץ, דכניסה הזמן על "מיד" לפרש א"א
(ראה  לא"י נכנס לא עצמו המדבר דור הרי) שנה! ל"ט לאחרי

ב" נכללים והם בניהם, כ"א הקודמת) ועכצ"ל zexecleהערה ,"
" – תצוה" "ואתה הואcin)zexecleשהציווי "(xacnd xecl.

לט.22) יב, בא
להעצי 23) בנוגע רק ה) כה, (תרומה שפרש"י ממה אבל

עמהם  ליטלם לבניו וצוה כו' ברוה"ק צפה אבינו ש"יעקב שטים
שמן הביאו שלא משמע ממצרים" בשביל cgeinaכשיצאו

או"ה. מתגרי שקנאו דברים דהיו ב) (עה, יומא וראה המשכן.
הרי24) - מהלכה לפשש"מ ראי' להביא שאין בנדו"ד ואף

) זו הלכה בגמרא למדו ע"יonydyלא זך) ומוכח yxcצ"ל כו',
פירוש א)heytdדכ"ה טז, (סוטה ממרז"ל [ולהעיר הכתובים של

פשוטו  מידי יוצא מקרא ו"אין כו'"; מקרא עוקרת אינה "הלכה
א)]. (כד, יבמות – (לגמרי)"

לראי' רק שזהו בנדו"ד הכתוב ztqepובפרט מן הראי' לעיקר
ס"גֿד). (כנ"ל תצוה" "ואתה

ב.25) כד, לאמור
דאז26) מש"כ lklוי"ל ע"פ - ברחיים" טוחנן "אינו הדיעות

משא"כ  א), קטז, זבחים (ובתרגום). ד ד, (בראשית "ומחלביהן"
(בפנים) לקמן וראה ב). פו, (מנחות החיסרון מפני - למנחות

מרמב"ם.
(ושם 27) רמ"ח סו"ס יו"ד שו"ע מזבח. איסורי הל' סוף

ברמב"ם). כן גריס ואולי והיפה. מהטוב הלשון:
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בעת חל לה'" חלב ד"כל החיוב שאז dpizpdא) ,
של הנאה d'נעשה "מן לבחור צריך אז ולכן

לו. שיש והטוב"

גם חל זה חיוב ומיד mcewב) תיכף – הנתינה
בדעתו seqשמחליט seqyבעת גם לה', zpkdיהיה

ziiyre" לבחור myl29הדבר צריך הטוב" האֿל
הנאה רק "מן אופנים: ב' לומר יש (ובזה והטוב"

עילוי  כשאין אפילו או הנתינה, בעת עילוי כשניכר
עתה שמכין כיון -myl.(האֿל

"זית" על קאי ד"זך" האב"ע פירוש פי על והנה
בעת דגם זה מדין ללמוד ziiyreיש zpkd הדבר

דהרי  המובחר מן לבחור צריך הטוב" האֿל "לשם
תורה לשמן mizifdyהקפידה כותשים שאותם

זה  שחיוב ומכאן - ומובחרים זכים יהיו למאור
זה  ידי על ניכר יהיה לא אם (וגם מההכנה מתחיל

בעת לה').dpizpdעדיפות

הרי  ה"שמן", על קאי ד"זך" רש"י לפירוש אבל
שעת על תורה הקפידה מן dpkddשלא שיהיה

הנתינה 30המובחר  בעת ורק "מן 31, להיות צריך
והנאה". הטוב

.Ê:דילן רש"י שבפירוש תורה" של מ"יינה
ב"זית": בחינות ב' שיש בחסידות מבואר

שבו  שהמרירות - ענינו פשטות לפי "זית" א)
רז"ל  מרורין 32(כמאמר מזונותי יהיו יונה "אמרה

וה"מרירו" ה"חשוכא" בחינת על מורה כזית")
ע' של תלמודו משכח ה"זית שלכן אחרא, דסטרא

הקליפות 33שנה" מעולם השכחה כי מצד 34, ולכן, ;
ידי על דוקא זו, ידי zyizkבחינה על הזית,

`itkz` בחינת – השמן מתגלה אחרא, סטרא

לאלקות  הביטול .35החכמה,

שממנו  המקור - ענינו פנימיות לפי "זית" ב)
היא, שבו (החשך) שהמרירות היינו השמן, נמשך
הכתר) (ספירת הנעלית מדרגתו על מרמזת אדרבה,
(ספירת  וגילוי מהארה עדיין למעלה שהיא

שמן) חשך 36החכמה, "ישת בחינת וזוהי ;
מופשט 37סתרו" היותו משום "חשך" שנקרא ,

בגילוי  הבא אור של גדר מכל .38ומרומם

ופירוש  האבןֿעזרא פירוש בין ההפרש וזהו
הענינים: בפנימיות רש"י

- הענינים פשטות לפי מפרש האבןֿעזרא
(וחשך) המרירות ענין הרי הפשוט בתוכנו וה"זית"
אחרא, וסטרא הקליפה תערובת מצד הוא שבו
בבחירת  מיוחדת זהירות להיות צריך זה ומטעם
"שמן" כתישה) ידי (על ממנו להוציא בכדי הזית
"זך" להיות צריך עצמו שהזית – דקדושה וביטול

לאלקות. כלי להיעשות ראוי הוא דוקא שאז

תורה" של "יינה שהוא רש"י, בפירוש אולם
)zeinipt(פנים כל על (ברמז מוארים התורה),

של  הפנימי ענינו והרי - פנימיותם לפי הענינים
שהוא  סתרו", חשך "ישת בחינת הוא "זית"
העולמות  להשתלשלות השייך מהאור גם למעלה
פירושו, לפי ולכן והביטול; הקדושה תכלית והוא
כי  גופא להזית בהנוגע ודקדוק בזהירות צורך אין
ההמשכה  - ממנו הבא להשמן בשייכות רק אם
הגילוי  ראשית שהיא החכמה, לבחינת
ולכן  להעולמות, שייכות לה ויש בהשתלשלות
נקי  יהיה והביטול שהשמן בזה זהירות להיות צריך

"זך" - תערובות .39מכל
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טז.28) ג, ויקרא
שבזה.29) הבפועל קודם
כבנדו"ד 30) - הנתינה בעת בהדבר עדיפות ניכר יהי' לא באם

בא אם בהשמן ניכר זך.zifnדאין
מן  הבחירה ע"י באם רש"י דעת מכאן לברר א"א עדיין אבל
הנתינה, בעת בהדבר עדיפות תהי' - ההכנה בעת והנאה הטוב

בעת לה'" חלב ד"כל החיוב חל .dpkddאם
אם 31) כו' הטוב מן לבחור צריך רש"י לדעת דגם את"ל דגם

ההכנה, מצד אי"ז - הקודמת) הערה (ראה הנתינה בעת ניכר יהי'
החיוב חל ההכנה שבעת הטוב.oziyכ"א מן

יא).32) ח, נח בפרש"י (הובא ב. יח, עירובין
ב.33) יג, הוריות
תקס"ח 34) - אדה"ז מאמרי ד. קי, סע"ג. פא, פרשתנו תו"א

חנוכה. דש' ביאור

ועוד.35) ב. לו, בהעלותך לקו"ת וראה שם. תו"א
הוי'36) את הללו ד"ה ואילך. א'תקמז ע' תצוה אוה"ת

תשל"א.
יב.37) יח, תהלים
שם.38) הללו ד"ה
ד"זך"39) שפרש"י מה תורה") של ב"יינה (גם מובן עפ"ז

"בלי ענינו באים mixnyבשמן אלא "זר" דבר תערובת שאינם "
דבר  של למציאות מקום אין החכמה ספי' מצד כי - עצמו מהזית
זולתו  ואין הוא לבדו "שהוא א"ס מאיר בה כי ממש, (נפרד) "זר"

היא dnkgdוזו 'ixcn שמצד אלא בהגה"ה), פל"ה (תניא "
בערך זר דבר שהם "שמרים", בה שייך להעולמות onydשייכותה

עצמה. החכמה מדריגת -



כב

בראשית ט, ו – שופך דם האדם באדם דמו ישפך 
כי בצלם אלקים עשה את האדם

סט

ביאור מ"ש "שופך דם האדם באדם" – ב' בחי' אדם, 
כנגד "ישראל" וכנגד "יעקב"

באדם,  האדם  דם  ששופך  מה  שהוא  רציחה  ענין 
הוא, כי הדם שבו מלובש החיות.

דמים,  שפיכת  בחי'  ב'  יש  האדם  דם  ובשפיכת 
והוא, כי באדם דז"א יש ב' בחי'.

א', מחציתו העליון1 שלמעלה מהחזה בחי' ישראל.
ב', מחציתו התחתון שלמטה מהחזה בחי' יעקב, 

כמ"ש במאורי אור2 מע' ישראל ומע' יעקב3 ע"ש.

1( ביאור הענין המובא להלן בקיצור: בקבלה ובחסידות מבואר )ראה 
עמו,  ה'  חלק  כי  ט(  לב,  )דברים  דמ"ש  ועוד(  פ"ד,  התשובה  אגרת 
ובינה )השכל  זהו חכמה  י"ה  ד' אותיות השם בהאדם, אותיות  דיש 

שבאדם(, אותיות ו"ה זהו המדות, ודבור ומעשה.
השכל )וכן המדות שבשכל( נק' למעלה מהחזה, והמדות המורגשות 
בלב נק' למטה מהחזה, דלמעלה מן החזה הוא מקום הראש והמוח, 

ולמטה מהחזה הוא מקום הלב והרגשת המדות.
ומבואר מ"ש )בראשית כט, טז( "שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל", 
ה'  ורחל  ראשונה של השם,  ה'  על  דלאה מרמז  ה-קטנה,  ה-גדולה, 
אחרונה, וכמו שהשכל מכוסה כן קבורת לאה מכוסה, משא"כ המדות 
המורגשות בלב וכ"ש הדיבור והמעשה של האדם באה בגילוי ששייך 

להזולת כידוע, וזהו שמקום קבורת רחל היא על עין הדרך – בגילוי.
וזהו שבבחי' ישראל )"לי-ראש"( עומדת לאה, ובבחי' יעקב )י-עקב( 
עומדת רחל, וזהו הב' פעמים אדם וד"ל. ראה הערה 2. )לקמן סימן 

רה. רו הערה 8(.
2( וז"ל: ישראל נק' מחצית העליון דז"א וכו', יעקב נק' חצי פרצוף 
רס  עמוד  א'  חלק  תער"ב  המשך  וראה  ע"ש.  וכו'  דז"א  תחתון 
עדיין  הן המדות שמכוסים  דז"א...  נק' מחצה העליון  ישראל  וז"ל: 
בהשכל וההתבוננות המולידם ואינם ניכרים במהות מציאות בפנ"ע 
הן בהתגלות בבחי' מדות  הוא למטה מהחזה שהמדות  ויעקב  וכו', 

מורגשות כו'. ע"ש המשך הביאור.
המדות  הוא  העליון"  "מחצית   – לשתים  המדות  שמחלקים  ]וזהו 
פרצוף  ו"חצי  מהחזה,  למעלה  נקרא  וזהו  בשכל,  עדיין  הכלולות 
תחתון" הוא בחי' המדות שכבר באו בגלוי, מדות מורגשות בלב – 

למטה מהחזה.[
3( וז"ל: יעקב נק' חצי פרצוף תחתון דז"א וכו' ע"ש. ראה תורת מנחם 

והוא ב' בחי' אדם, ב' פעמים מ"ה4.
עומדת  שלנגדו  מהחזה,  שלמעלה  מ"ה  שם  א', 

לאה.
ב', שם מ"ה שלמטה מהחזה שלנגדו עומדת רחל.

והוא השית אלפי שני דהוי עלמא, שהם לנגד הו' 
אלפי"ן שבב' שמות מ"ה דז"א וכמ"ש בע"ח שער5 

לאה ורחל פ"ח ע"ש.
א"כ בשפיכת דמים דאדם יש ב' בחי' שפיכת דמים, 
א' שפיכת דמים דאדם התחתון שלמטה מהחזה, ב' 

שפיכת דמים דאדם העליון שלמעלה מהחזה.
ב'  כאן  כתיב  באדם,  האדם  דם  שופך  מ"ש  וי"ל 
פעמים אדם, הוא השפיכת דמים דב' בחי' אדם הללו.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד קצב

– ספר המאמרים ה'תשל"ג ד"ה דרך כוכב סעיף ב'.
במילוי  הוי'  שם  הוא  אד"ם,  גימטריא  שהוא  מ"ה,  שם  כידוע   )4
בחי'  הוא  ובכללות  מ"ה,  בגי'  ה"א  וא"ו  ה"א  יו"ד  כזה:  אלפי"ן, 
ז"א – מדות. )דשם ע"ב – חכמה, שם ס"ג – בינה, שם מ"ה – ז"א 

)מדות(, שם ב"ן מלכות, קבלת עול(
וב' פעמים מ"ה – כנגד ב' בחי' אד"ם – יש בו ששה אותיות אל"ף 

כנגד שיתא אלפי שנין הוי עלמא. ראה הערה 5.
5( שער ל"ח. וז"ל: במסכת עבודה זרה )דף ט.( תנא דבי אליהו שית 
אלפי שני הוי עלמא וחד חרוב, הנה נודע כי עולם נקרא ז"א מחסד 
שבו עד יסוד שבו אשר אלו הם סוד שיתא אלפי שנין הוי עלמא, וגם 
עניינו כי הנה ז"א בחי' שם מ"ה דמילוי אלפי"ן כנודע. והנה... יש 
ב' נשים לאה ורחל, זו מהראש עד החזה וזה מחזה ועד רגליו והז"א 
מזדווג עם שניהם כנודע... וא"כ מוכרח הוא שיהי' בו ב' שמות מ"ה 
דאלפי"ן נגד ב' בחי' אלו הנ"ל, והנה בב' שמות של מ"ה הנ"ל יש 

בהן ו' אלפי"ן וזהו סוד שית אלפי שני הוי עלמא ע"ש.
וראה לקמן סימן קצט הערה 5.

לקוטי לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc `nei(oey`x meil)

,miwicvl mifgznyéðtîrepnl ick -,íMä ìeléçmc` ipay itl ¦§¥¦©¥
micnle wicv `edy mixeaqyprp xy`ky ,cere .eiyrnn

.eilr dpibn wicvd zekf oi`y mixne`øîàpL(k b l`wfgi)áeLáe' ¤¤¡©§
'åéðôì ìBLëî ézúðå ,ìåò äNòå B÷ãvî ÷écö`hg ecil `ivn` - ©¦¦¦§§¨¨¨¤§¨©¦¦§§¨¨

:`ziixad dkiynn .wicv epi`y mlek ercie ,ea lykiy ielb
elit`ïéèìçenä úáeLz,[xenb ryx-]úákòîz`úeðòøetä`ly §©©§¨¦§©¤¤©§¨
,`eazúåìL .úeðòøet ìL ïéc øæb åéìò ízçpL ét ìò óàåd,íéòLø §©©¦¤¤§©¨¨§©¦¤§¨©§©§¨¦
dôBñicil d`ian,äìwzmixdxdne miayei md mzeely jezny ¨©¨¨

.zexiaraúeLøäå,zepaxd xnelk ,dxxyd -äéìòa úà úøa÷î §¨¨§©¤¤¤§¨¤¨
.epnf mxh zenl mc`l znxeb -dì ñðëð íBøò,zepaxl mc`d ¨¦§©¨

äpnî àöé íBøòå,melk dpnn giexn epi` xnelk ,ezenaéàåìe §¨¥¥¦¤¨§©
Lzegtd lkläàéöé àäz`hg `la zepaxd onäàéák.dil` ¤§¥§¦¨§¦¨

:oecl m`eaa mi`xen`d zebdpdàðéc ïãéîì ÷éôð äåä ék ,áø- ©¦£¨¨¦§¥©¦¨
,oic oecl `vei didykøîàenvr lrdéLôð eáöa ,éëäoevxa - ¨©¨¦¦§©§¥

envr÷éôð àìè÷ì,dzinl envr xqen `ed -àeä úéì déúéa eáöe ¦§¨¨¨¦§¥¥¥
ãéáò,df lka dyer epi` `ed ezia ikxve -ìéæà déúéáì ï÷éøå- ¨¦§¥¨§¥¥¨¦

.melk xkzyn epi`y ,wix `edyk ezial ayeäàéa àäzL éàåìe§©¤§¥¦¨
,`hg `la ezial aeyiy -ka didy itäàéöé.oicd zial ezian §¦¨
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כג

כז, כ – ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו 
נר  להעלות  למאור  כתית  זך  זית  שמן  אליך 

תמיד

בית  בתים,  שני  עמידת  לו  רמז  כאן  למאור.  כתית  א. 
ראשון ובית שני, וכן קיום בית שלישי לעולם. בית ראשון 
בית שני דכתיב כתית למאור, וכתי"ת בגמטריא תת"ל, וכן 
כתית  ואחר  ת"כ.  שני  ובית  ת"י  ראשון  בית  השנים  עמדו 
למאור, להעלות נר תמיד, בית שלישי שאין לו הפסק. ורמז 
מלכות  נמשלה  שכן  המנורה,  הדלקת  במצות  עמידתן  לו 
נר למשיחי,  יז( ערכתי  )תהלים קלב,  לנר שנאמר  ישראל 

וכתיב )זכריה ד, ב( ראיתי והנה מנורת זהב כולה.
תורת המנחה )תלמיד הרשב"א(

בית  שנתקיימו  השנים  למספר  רומז   – "כתית"  ב. 
דבית  ו")כת(ית"  שני  דבית  "כת)ית("  שני,  ובית  ראשון 
 – במכתשת"2(  )"כותש  כתישה  מלשון  ו"כתית"  ראשון1; 
רומז על החורבן דבתי-המקדש )"שני חורבנין"3( שקיומם 

הי' למשך זמן )ת"כ ות"י שנים( בלבד4.
וע"ז נאמר "כתית למאור" – שכוונת החורבן )"כתית" 
– כתישה( היא בשביל החידוש והעילוי ד"מאור" שלמעלה 

מ"אור" )מקור האור(:
)"אור"(,  הגילויים  מבחי'  היו  שני  ובית  ראשון  בית 
במעמד  ישראל  של  עבודתם  גם  היתה  לכך  ובהתאם 
ומצב של אור וגילוי )בלבד(. וע"י החורבן )"כתית"(, שלא 
היתה  ישראל  של  ועבודתם  דביהמ"ק,  והגילוי  האור  הי' 
במעמד ומצב של העלם והסתר, עד לחושך כפול ומכופל 
דסוף זמן הגלות – מתגלה החידוש בעבודתם של ישראל 
בכח עצמם, ועי"ז מגיעים לבחי' "מאור" )"כתית למאור"(, 
בבחי'  כלל  מוגדר  ואינו  )שלמעלה  ית'  ועצמותו  מהותו 
הגילויים(, ומתגלה המקדש דלעתיד, בנינא דקוב"ה5, בית 

נצחי.
מלמעלה  ההמשכה  הו"ע  ראשון  שבית  הידוע6  וע"פ 
ההעלאה  הו"ע  שני  ובית  חסד(,  אברהם,  )כנגד  למטה 

שע"י  לומר,  יש   – גבורה(  יצחק,  )כנגד  למעלה  מלמטה 
ישראל  של  בעבודתם  החידוש  נתגלה  ראשון  בית  חורבן 
מתגלה  שני  בית  חורבן  וע"י  למטה,  מלמעלה  בהמשכה 
החידוש בעבודתם של ישראל בהעלאה מלמטה למעלה 
של  ומצב  במעמד  המטה  דבירור  העבודה  עיקר  )שהרי 
שני  בית  חורבן  לאחרי  היא  הגלות  וחושך  והסתר  העלם 

דוקא7(.
המקדש  דבית  להחידוש  זוכים  יחדיו  שניהם  ובצירוף 
השלישי, שבו יהי' החיבור וההתאחדות דהמשכה מלמעלה 
למטה והעלאה מלמטה למעלה, "בשתי ידים" )יד ימין ויד 
בו  שיהי'  כיון   – והעלאה(  המשכה  וגבורה,  חסד  שמאל, 
הכתר(  עד  שעולה  תפארת,  יעקב,  )כנגד  ה'עצמות'  גילוי 
יחד,  ומחברם  ומטה,  דמעלה  וגדר  ציור  מכל  שלמעלה 
היינו, שגם בהקוין דהמשכה והעלאה )בחי' הגילויים, אור( 
נמשך וחודר בחי' ה'עצמות' )"מאור"8(, ודוגמתו בביהמ"ק 
השלישי – שכולל גם בית ראשון ובית שני9, אלא שמוסיף 
כוננו  אדנ-י  "מקדש10  הנצחיות,  מעלת  בהם(  )וגם  ופועל 

ידיך"11, "בנינא דקוב"ה", בית נצחי לעולם ועד.
תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד עמוד 96-95

ורבי  מורי  תמיד.  נר  להעלות  למאור  כתית  זך  זית  ג. 
ב'  ותי'  זיתים,  יחיד ה"ל למימר  זית לשון  בהפלאה דקדק 
אאילן  קאי  ב'  ולתי'  יחיד  אפירי  קאי  א'  לתירוץ  תירוצים 

זית ע"ש.
של  בברכתו  )קיא:(  כתובות  שלהי  האמור  דלפי  וי"ל 
נרות  כל  להדליק  יספיק  זית  של  א'  מפירי  א"כ  ע"ש  א"י 
המנורה לילה א' א"כ יוצדק שפיר זית לשון יחיד אפירי א', 
ולפי מאחז"ל בפ' במה מדליקין )ל:( עתידה א"י שתוציא 
פירות בכל יום, א"כ אם הוציא שמן זית מזאת הפרי לצורך 
היום, שוב למחר כבר הוציא האילן פרי אחר במקומה של 
זית א' סגי  יום, נמצא מאילן  וכן לעולם בכל  בו  כיוצא  זה 

להעלות נר תמיד. ]תקפ"ט[
חתם סופר

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת תצוה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc `nei(oey`x meil)

,miwicvl mifgznyéðtîrepnl ick -,íMä ìeléçmc` ipay itl ¦§¥¦©¥
micnle wicv `edy mixeaqyprp xy`ky ,cere .eiyrnn

.eilr dpibn wicvd zekf oi`y mixne`øîàpL(k b l`wfgi)áeLáe' ¤¤¡©§
'åéðôì ìBLëî ézúðå ,ìåò äNòå B÷ãvî ÷écö`hg ecil `ivn` - ©¦¦¦§§¨¨¨¤§¨©¦¦§§¨¨

:`ziixad dkiynn .wicv epi`y mlek ercie ,ea lykiy ielb
elit`ïéèìçenä úáeLz,[xenb ryx-]úákòîz`úeðòøetä`ly §©©§¨¦§©¤¤©§¨
,`eazúåìL .úeðòøet ìL ïéc øæb åéìò ízçpL ét ìò óàåd,íéòLø §©©¦¤¤§©¨¨§©¦¤§¨©§©§¨¦
dôBñicil d`ian,äìwzmixdxdne miayei md mzeely jezny ¨©¨¨

.zexiaraúeLøäå,zepaxd xnelk ,dxxyd -äéìòa úà úøa÷î §¨¨§©¤¤¤§¨¤¨
.epnf mxh zenl mc`l znxeb -dì ñðëð íBøò,zepaxl mc`d ¨¦§©¨

äpnî àöé íBøòå,melk dpnn giexn epi` xnelk ,ezenaéàåìe §¨¥¥¦¤¨§©
Lzegtd lkläàéöé àäz`hg `la zepaxd onäàéák.dil` ¤§¥§¦¨§¦¨

:oecl m`eaa mi`xen`d zebdpdàðéc ïãéîì ÷éôð äåä ék ,áø- ©¦£¨¨¦§¥©¦¨
,oic oecl `vei didykøîàenvr lrdéLôð eáöa ,éëäoevxa - ¨©¨¦¦§©§¥

envr÷éôð àìè÷ì,dzinl envr xqen `ed -àeä úéì déúéa eáöe ¦§¨¨¨¦§¥¥¥
ãéáò,df lka dyer epi` `ed ezia ikxve -ìéæà déúéáì ï÷éøå- ¨¦§¥¨§¥¥¨¦

.melk xkzyn epi`y ,wix `edyk ezial ayeäàéa àäzL éàåìe§©¤§¥¦¨
,`hg `la ezial aeyiy -ka didy itäàéöé.oicd zial ezian §¦¨

,éëä øîà àðéãì ÷éôð äåä ék àáø̈¨¦£¨¨¦§¦¨¨©¨¦
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המשך ביאור למסכת יומא ליום ראשון עמ' ב



devzכד zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'a oey`x meil inei xeriy

ß '` xc` 'a oey`x mei ß

æë(ë)äzàåäeöz|éìà eç÷éå ìàøNé éða-úàE §©º̈§©¤´¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹
æ úéæ ïîL:ãéîz øð úìòäì øBànì úéúk C ¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

i"yx£‰eˆz ‰z‡Â∑CÊ∑,ׁשמרים ּב'מנחֹות':ּבלי ׁשּׁשנינּו פו)ּכמֹו וכּו'''מגרּגרֹו(דף הּזית ∑È˙k˙.ּבראׁש ¿«»¿«∆»ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ»ƒ
יהיה  ׁשּלא ּכדי ּבריחים, טֹוחנן ואינֹו ּבמכּתׁשת ּכֹותׁש היה ראׁשֹונה,הּזיתים טּפה ׁשהֹוציא ואחר ׁשמרים, ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכתית  ולא לּמאֹור" "ּכתית ׁשּנאמר: למנחֹות, וכׁשר למנֹורה ּפסּול הּׁשני והּׁשמן וטֹוחנן, לריחים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹמכניסן
ÈÓz„.למנחֹות  ¯ ˙ÏÚ‰Ï∑ ׁשלהבת ׁשּתהא עד מאליהמדליק כא)עֹולה ולילה ∑ÈÓz„.(שבת לילה ּכל ְִָ¿«¬…≈»ƒְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ»ƒְְְַַָָָ

ּתמיד, אֹומר קרּוי ׁשאּתה כח)ּכמֹו ּבמנח (במדבר וכן ליֹום, מּיֹום אּלא ואינּה ּתמיד" נאמר "עֹולת חביתין ת ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ו) הּפנים (ויקרא ּבלחם האמּור "ּתמיד" אבל ּבערב, ּומחציתּה ּבּבקר מחציתּה אּלא ואינּה מּׁשּבת "ּתמיד" ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הּוא  .לׁשּבת ְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `i zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשמריםמריםמריםמרים כ)ּבּבּבּבלילילילי כז, ׁשּבא (רש"י לֹומר, ויׁש זר. ּדבר מּתערבת נקי ּפרּוׁשּה 'ׁש'ּז ידּוע והרי ּבזה, מחּדׁש מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
לבני  נאמר  זה צּוּוי עּמֹו: ונּמּוקֹו ויפה). נקי (זית הּזית על לא ׁשמרים), ּבלי צלּול, (ׁשמן הּׁשמן על קאי 'ׁש'ּז ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹללּמדנּו

זית. עצי אין ּבּמדּבר ׁשהרי זיתים, ולא מּמצרים), (ׁשהביאּו ׁשמן ּברׁשּותם היה ׁשם ּבּמדּבר, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיׂשראל

(àë)úãòä-ìò øLà úëøtì õeçî ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ
ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî åéðáe ïøäà Búà Cøòé©«£ŸÁŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®

:ìàøNé éða úàî íúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯˜aŒ„Ú ·¯ÚÓ∑,מּדתּה לּה טבת ּתן ללילי לֹוג חצי חכמים וׁשערּו ּבקר, עד מערב ּדֹולקת ׁשּתהא ≈∆∆«…∆ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּכלּום  ּבכ אין יּותר ואם הּלילֹות, לכל וכן .הארּכין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻ

CÏכ  Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wÙz z‡Â¿«¿¿«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»
‡¯‰‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„ ‡˙ÈÊ ‡ÁLÓƒ¿»≈»«¿»»ƒ»¿«¿»»

:‡¯È„z ‡iÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï¿«¿»»ƒ«»¿ƒ»

ÏÚcכא  ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»»¿»À¿»ƒ«
‡LÓ¯Ó È‰B·e Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ ‡˙e„‰Ò«¬»¿««»≈«¬…¿ƒ≈«¿»
Èa ÔÓ ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú««¿»√»¿»¿»»»¿»≈ƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(k).äeöz äzàåif onWzæ.ConW §©¨§©¤¤¤©¦¨¤¤
lElv.mixnW ilA`Ed FziIUr otF`e ¨§¦§¨¦§¤£¦¨

zFgpna EpipXW FnM(.et sc)FxBxbn' §¤¨¦¦§¨§©§§
(FhTln)ziGd W`xAozFpe WzFke §©§§Ÿ©©¦§¥§¥

miziGd z` hTln didW .'lQd KFzl§©©¤¨¨§©¥¤©¥¦
oli`d W`xA milcBdminiCwOd] ©§¥¦§Ÿ¨¦¨©©§¦¦

onXdW itl ,[dOgd ici lr liWadl§©§¦©§¥©©¨§¦¤©¤¤
:xzFiA lElv EN` miziGn `vFId©¥¦¥¦¥¨§¥

.úéúkcaNn ,xnFlkE .'WEzM' FWExiR ¨¦¥¨§©¦§©
onXl miiE`xd miziGd bEq zxigA§¦©©¥¦¨§¦©¤¤
otF` lr mB dxFY dciRwd ,KGd©¨¦§¦¨¨©©¤

z`W ,onXd z`vFddid miziGd ¨©©¤¤¤¤©¥¦¨¨
opgFh Fpi`e zWYknA WzFM¥§©§¤¤§¥£¨
mixnW Fa `di `NW icM ,migixA§¥©¦§¥¤Ÿ§¥§¨¦

,dpigHd ici lr`ivFdW xg`eodn ©§¥©§¦¨§©©¤¦¥¤
dpFW`x dRhFpi` ,dxFpOd KxFvl ¦¨¦¨§¤©§¨¥

`N` cFr mWzkl siqFnoqipkn ¦§¨§¨¤¨©§¦¨
ipXd onXde ,opgFhe migixl`vFId §¥©¦§£¨§©¤¤©¥¦©¥

Ff dpigHnxWke dxFpOl lEqR ¦§¦¨¨©§¨§¨¥
ld zIUr,zFgpOitlzizM' xn`PW §£¦©©§¨§¦¤¤¡©¨¦

'xF`OlxF`nl wx iM rnWn - ©¨©§©¦©§¨

- zizM onXd `dIW dxFY dciRwd¦§¦¨¨¤§¥©¤¤¨¦
`lelr dciRwdzFgpOl zizMzegpn) §Ÿ¦§¦¨©¨¦©§¨

(.et(miyxtn):
.ãéîz øð úBìòäìoFWl aEzMd hwp §©£¥¨¦¨©©¨§

`dIW xnFl ,'zFlrdl'wilcn §©£©¤§¥©§¦
dlizRA W`d xiradl KiWnnEcr ©§¦§©§¦¨¥©§¦¨©
,dil`n dlFr zadlW `dYWoi`e ¤§¥©§¤¤¨¥¥¤¨§¥

`ide dPgiPie dlizRA W`d fg`IW iC©¤Ÿ©¨¥©§¦¨§©¦¤¨§¦
Dnvr z` wilcY(.`k zay)(`"eb ,m"`x): ©§¦¤©§¨

.ãéîz`weeC dxFn Fpi` 'cinY' oFWl ¨¦§¨¦¥¤©§¨
drW lkaE zr lkA dUrPd xaC lr©¨¨©©£¤§¨¥§¨¨¨
dUrPd xaC mB `N` ,wqtd `ll§Ÿ¤§¥¤¨©¨¨©©£¤
zwlcd oFbM ,mirEaw micrFnA§£¦§¦§©§¨©
xaC `EdW ,o`M dxEn`d dxFpOd©§¨¨£¨¨¤¨¨

bdFPddlile dlil lMs` ,zEriawA ©¥¨©§¨¨©§¨¦§¦©
`Ed.'cinY' iExw'cinY' oFWl EpivnE ¨¨¦¨¦§¨¦

,Ff zErnWnAxnF` dY`W FnM §©§¨§¤©¨¥
cinYd oAxwA'cinY zlFr' :,gk xacna) §¨§©©¨¦©¨¦

(eDpi`e ,drW lkaE zr lkA daixw §¥¨§¥¨§¨¥§¨¨¨
`N`wxmFil mFIncg` UaM - ¤¨©¦§¤¤¤¨

;miAxrd oiA cg` Uake xwFAAoke ©¤§¤¤¤¨¥¨©§©¦§¥

oiYiagÎzgpnA(bi ,e `xwie)dgpn] §¦§©£¦¦¦§¨
,[mFi iCn Daixwn lFcBd odMdW¤©Ÿ¥©¨©§¦¨¦¥

xn`pdgpn zlq'Dpi`e ,'cinY ¤¡©Ÿ¤¦§¨¨¦§¥¨
gAfOd lr dlFr`N`- mFiA miinrR ¨©©¦§¥©¤¨©£©¦§

,axrA DzivgnE xwAA Dzivgn©£¦¨©Ÿ¤©£¦¨¨¨¤
onfl onGn dUrPd xaC mBW ixd£¥¤©¨¨©©£¤¦§©¦§©
oFWl FA ltFp ,mirEaw micrFnA§£¦§¦¥§

;'cinY'la`,z`f zOErl'cinY' ¨¦£¨§©Ÿ¨¦
mipRd mglA xEn`d(l ,dk lirl)Yzpe' ¨¨§¤¤©¨¦§¨©¨

,'cinY iptl mipR mgl oglyd lr©©ª§¨¤¤¨¦§¨©¨¦
wqtd ilA drW lkaE zr lkA FWExiR¥§¨¥§¨¨¨§¦¤§¥

oMW ,llM`Ed zAWl zAXnEidW , §¨¤¥¦©¨§©¨¤¨
rEaXA zg` mrR mgNd z` mitilgn©£¦¦¤©¤¤©©©©©¨©
mgNd z` mipzFp Eide ,(zAXd mFiA)§©©¨§¨§¦¤©¤¤
lr did oWId mgNd cFrA Wcgd¤¨¨§©¤¤©¨¨¨¨©

'cinY' FA xn`PW itl ,oglEXd,`"eb) ©§¨§¦¤¤¡©¨¦
(l"kyn:`k dxez
(`k)ø÷Ba ãò áøòîdpeEMd oi` . ¥¤¤©¤¥©©¨¨

cr axrn dxFpOd zkixrA wFqrIW¤©£©£¦©©§¨¥¤¤©
otF`A DzF` KFxrIW `N` ,xwFA¤¤¨¤©£¨§¤
.xwFA cr axrn zwlFC `dYW¤§¥¤¤¥¤¤©¤

devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'a oey`x meil inei xeriy

çë(à)éìà áø÷ä äzàåéçà ïøäà-úà E-úàå E §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹§¤
áãð ïøäà éì-Bðäëì ìàøNé éða CBzî Bzà åéðä¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ¨¨¯

:ïøäà éða øîúéàå øæòìà àeäéáàå©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ
i"yx£EÈÏ‡ ·¯˜‰ ‰z‡Â∑ הּמׁשּכן מלאכת ׁשּתגמר .לאחר ¿«»«¿≈≈∆ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ

(á)éçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNòåãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìe§¦§¨«¤

(â)åéúàlî øLà áì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½£¤¬¦¥¦−
-Bðäëì BLc÷ì ïøäà éãâa-úà eNòå äîëç çeǿ©¨§¨®§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ§©§−§©«£

:éì¦«
i"yx£ÈÏŒB‰ÎÏ BLc˜Ï∑,הּוא ׁשרּות ּכהּנה, ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא הּבגדים, ידי על ּבכהּנה להכניסֹו לקּדׁשֹו, ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ

ּבלע"ז  .שנטריא"ה ְַַ

(ã)ìéòîe ãBôàå ïLç eNòé øLà íéãâaä älàå§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½
Lã÷-éãâá eNòå èðáàå úôðöî õaLz úðúëe§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤

éçà ïøäàì:éì-Bðäëì åéðáìe E §©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«
i"yx£ÔLÁ∑ הּלב ּכנגד ׁשמעּתי∑BÙ‡Â„.ּתכׁשיט לבוש)לא ולּבי (שהוא ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ּבּבריתא מצאתי ולא , …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ

הּׂשרֹות  ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ׁשּקֹורין סינר ּכמין איׁש, ּגב ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, לֹו חגּור ׁשהּוא לי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹומר
מעׂשהּו ּכ הּסּוסים. על ׁשּנאמר:ּכׁשרֹוכבֹות ו)מּלמּטה, ב ׁשהאפֹוד (שמואל למדנּו, ּבד". אפֹוד חגּור "ודוד ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

נאמר: ׁשהרי לבּדּה, חגֹורה אּלא ּבֹו ׁשאין לֹומר אפׁשר ואי היא. ח)חגֹורה האפֹוד",(ויקרא את עליו "וּיּתן ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

È‰Baא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È C˙ÂÏ ·¯˜ z‡Â¿«¿»≈¿»»»«¬…»¿»¿ƒ
Ô¯‰‡ ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Ï‡¯NÈ Èa BbÓ dnÚƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»√»»«¬…
:Ô¯‰‡ Èa ¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â ·„»»«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»¿≈«¬…

ÈÏ˜¯ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿»¿«¬…»ƒ»
:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

ÈÓÏL‡c˙ג  ‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ÌÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»«ƒ≈ƒ»ƒ«¿≈ƒ
Ô¯‰‡ ÈLe·Ï ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ Áe¯ dnÚƒ≈«»¿¿»¿«¿¿»¿≈«¬…

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ d˙eLc˜Ï¿«»≈¿«»»√»»

BÙ‡Â„‡ד  ‡LeÁ Ôe„aÚÈ Èc ‡iLe·Ï ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«»ƒ«¿¿¿»¿≈»
‡ÈÓ‰Â ‡zÙˆÓ ‡ˆn¯Ó ‡ezÎÂ ‡ÏÈÚÓe¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»ƒ¿∆¿»¿∆¿»»
CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈¿»¿«¬…»

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿«»»√»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

:xnFlkEDzCn Dl oYdxFpOA oY - §©¤¨¦¨¨¥©§¨
zwRqn onW zCinzwlFc `dYW ¦©¤¤©§¤¤¤§¥¤¤

minkg ExrWe ,xwFA cr axrn`EdW ¥¤¤©¤§¦££¨¦¤
oke ,oiMEx`d zah ilill bFl ivg- £¦§¥¥¥¥¨£¦§¥

zzl Wi dGd xEriXM,zFliNd lkl ©¦©¤¥¨¥§¨©¥
,mixvTd zFliNA s`xzEi m`eonW ©©¥©§¨¦§¦¦¨¥¤¤

xwFAA wFlcl dxFpOd siqFzeoi` §¦©§¨¦§©¤¥
mElM KkA(.ht zegpn)(`"eb ,m"`x):` dxez §¨§

çë(`)éìà áø÷ä äzàå.Edf oi` §©¨©§¥¥¤¥¤
ixdW ,dYr mzaxwd lr iEEiv¦©©§¨¨¨©¨¤£¥
icbA ici lr dzid dcFarl mzaxwd©§¨¨¨©£¨¨§¨©§¥¦§¥
EN` lke ,mi`ENiOd zFpAxwe dPEdMd©§¨§¨§§©¦¦§¨¥
:xnF` `Ed KM `N` .EUrp `l oiicr£©¦Ÿ©£¤¨¨¥
,oMWOd zk`ln xFnbYW xg`l§©©¤¦§§¤¤©¦§¨
mWCwl eipaE oxd` z` Lil` axwd©§¥¥¤¤©£Ÿ¨¨§©§¨
lr eiWkr LEvn ip` okle ,dPEdkl¦§¨§¨¥£¦§©§©§¨©

mdizFpAxwe mdicbA ziIUr(i"`a ,m"`x): £¦©¦§¥¤§¨§§¥¤
a dxez

(b).éì Bðäëì BLc÷ì'Fpdkl' oFWl §©§§©£¦§§©£
`N` ,'odkl FzF` zFUrl' FWExiR oi ¥̀¥©£§Ÿ¥¤¨
Kke ,Fnvr cSn 'odM FzFidl' FWExiR¥¦§Ÿ¥¦©©§§¨

:aEzMd xnF`FWCwl,FzF` WCwl - ¥©¨§©§§©¥
EmicbAd iciÎlr - dPEdMa Fqipkdl§©§¦©§¨©§¥©§¨¦
-WKM ici lr`dI`Ed.il odk ¤©§¥¨§¥Ÿ¥¦

,`Ed zExiW 'dPEdM' oFWlE§§¨¥
f"rlA d"`ixhpyWExiR okle , §©©§¨¥¥

'il zxWn FzFidl' `Ed 'il Fpdkl'§©£¦¦§§¨¥¦
(m"`x):c dxez

(c).ïLçEdfhiWkYF`UFPWcbpM Ÿ¤¤©§¦¤§§¤¤
:aNd©¥

.ãBôàåiz`vn `le iYrnW `l §¥Ÿ¨©§¦§Ÿ¨¨¦
FzipaY WExiR `ziixaA(FzxEv)lW §¨©§¨¥©§¦¨¤

.cFt`d`EdW il xnF` iAlecbA ¨¥§¦¦¥¦¤¤¤
dFl xEbgdQknE lWlYWnE ,eipznA ¤¨§¨§¨¦§©§¥§©¤

FtEB z`aB agFxM FAgx ,eixFg`n ¤¥£¨¨§§©©
,Wi``EdeoixFTW xPiq oinM ¦§§¦¦¨¤¦

h"pivxet,rAExn bix` iEUrd cbA]¤¤¤¨¨¦§¨
mipzOd on sEBd ixFg` z` dQknd©§©¤¤£¥©¦©¨§©¦

[dHnlEzFxVd zFxbFgW , §©¨¤§©¨
EdUrn KM ,miqEQd lr zFakFxWM§¤§©©¦¨©£¥

dHnNnoFYgYd Fwlg zxEv `id Ff - ¦§©¨¦©¤§©©§
xEbg did cFt`dW oiPnE .cFt`d lW¤¨¥¦©¦¤¨¥¨¨¨

?eipznA Flxn`PW(ci ,e aÎl`eny)cece' §¨§¨¤¤¡©§¨¦
,'cA cFt` xEbgWEal' xn`p `le ¨¥¨§Ÿ¤¡©¨

'cA cFt`,ixdcFt`dW Epcnl ¥©£¥¨©§¤¨¥
`id dxFbg. £¨¦

`ed cet`d xwiry ,eixac z` giken i"yx
eny lre ,xpiq oirk ieyrd oezgzd wlgd

:'cet`' elek cbad `xwpxWt` i`e§¦¤§¨
W xnFlcFt`dFA oi`mitqFp miwlg ©¤¨¥¥£¨¦¨¦

xn`p ixdW ,DCal dxFbg `N ¤̀¨£¨§©¨¤£¥¤¡©
micbAd zWial zWxtA(f ,g `xwie) §¨¨©§¦©©§¨¦

KM xg`e 'cFt`d z` eilr oYIe'©¦¥¨¨¤¨¥§©©¨
e ,'cFt`d aWgA FzF` xFBgIe'aWg' ©©§§¥¤¨¥§¥¤



כה devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'a oey`x meil inei xeriy

ß '` xc` 'a oey`x mei ß

æë(ë)äzàåäeöz|éìà eç÷éå ìàøNé éða-úàE §©º̈§©¤´¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹
æ úéæ ïîL:ãéîz øð úìòäì øBànì úéúk C ¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

i"yx£‰eˆz ‰z‡Â∑CÊ∑,ׁשמרים ּב'מנחֹות':ּבלי ׁשּׁשנינּו פו)ּכמֹו וכּו'''מגרּגרֹו(דף הּזית ∑È˙k˙.ּבראׁש ¿«»¿«∆»ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ»ƒ
יהיה  ׁשּלא ּכדי ּבריחים, טֹוחנן ואינֹו ּבמכּתׁשת ּכֹותׁש היה ראׁשֹונה,הּזיתים טּפה ׁשהֹוציא ואחר ׁשמרים, ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכתית  ולא לּמאֹור" "ּכתית ׁשּנאמר: למנחֹות, וכׁשר למנֹורה ּפסּול הּׁשני והּׁשמן וטֹוחנן, לריחים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹמכניסן
ÈÓz„.למנחֹות  ¯ ˙ÏÚ‰Ï∑ ׁשלהבת ׁשּתהא עד מאליהמדליק כא)עֹולה ולילה ∑ÈÓz„.(שבת לילה ּכל ְִָ¿«¬…≈»ƒְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ»ƒְְְַַָָָ

ּתמיד, אֹומר קרּוי ׁשאּתה כח)ּכמֹו ּבמנח (במדבר וכן ליֹום, מּיֹום אּלא ואינּה ּתמיד" נאמר "עֹולת חביתין ת ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ו) הּפנים (ויקרא ּבלחם האמּור "ּתמיד" אבל ּבערב, ּומחציתּה ּבּבקר מחציתּה אּלא ואינּה מּׁשּבת "ּתמיד" ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הּוא  .לׁשּבת ְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `i zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשמריםמריםמריםמרים כ)ּבּבּבּבלילילילי כז, ׁשּבא (רש"י לֹומר, ויׁש זר. ּדבר מּתערבת נקי ּפרּוׁשּה 'ׁש'ּז ידּוע והרי ּבזה, מחּדׁש מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
לבני  נאמר  זה צּוּוי עּמֹו: ונּמּוקֹו ויפה). נקי (זית הּזית על לא ׁשמרים), ּבלי צלּול, (ׁשמן הּׁשמן על קאי 'ׁש'ּז ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹללּמדנּו

זית. עצי אין ּבּמדּבר ׁשהרי זיתים, ולא מּמצרים), (ׁשהביאּו ׁשמן ּברׁשּותם היה ׁשם ּבּמדּבר, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיׂשראל

(àë)úãòä-ìò øLà úëøtì õeçî ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ
ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî åéðáe ïøäà Búà Cøòé©«£ŸÁŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®

:ìàøNé éða úàî íúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯˜aŒ„Ú ·¯ÚÓ∑,מּדתּה לּה טבת ּתן ללילי לֹוג חצי חכמים וׁשערּו ּבקר, עד מערב ּדֹולקת ׁשּתהא ≈∆∆«…∆ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּכלּום  ּבכ אין יּותר ואם הּלילֹות, לכל וכן .הארּכין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻ

CÏכ  Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wÙz z‡Â¿«¿¿«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»
‡¯‰‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„ ‡˙ÈÊ ‡ÁLÓƒ¿»≈»«¿»»ƒ»¿«¿»»

:‡¯È„z ‡iÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï¿«¿»»ƒ«»¿ƒ»

ÏÚcכא  ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»»¿»À¿»ƒ«
‡LÓ¯Ó È‰B·e Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ ‡˙e„‰Ò«¬»¿««»≈«¬…¿ƒ≈«¿»
Èa ÔÓ ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú««¿»√»¿»¿»»»¿»≈ƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(k).äeöz äzàåif onWzæ.ConW §©¨§©¤¤¤©¦¨¤¤
lElv.mixnW ilA`Ed FziIUr otF`e ¨§¦§¨¦§¤£¦¨

zFgpna EpipXW FnM(.et sc)FxBxbn' §¤¨¦¦§¨§©§§
(FhTln)ziGd W`xAozFpe WzFke §©§§Ÿ©©¦§¥§¥

miziGd z` hTln didW .'lQd KFzl§©©¤¨¨§©¥¤©¥¦
oli`d W`xA milcBdminiCwOd] ©§¥¦§Ÿ¨¦¨©©§¦¦

onXdW itl ,[dOgd ici lr liWadl§©§¦©§¥©©¨§¦¤©¤¤
:xzFiA lElv EN` miziGn `vFId©¥¦¥¦¥¨§¥

.úéúkcaNn ,xnFlkE .'WEzM' FWExiR ¨¦¥¨§©¦§©
onXl miiE`xd miziGd bEq zxigA§¦©©¥¦¨§¦©¤¤
otF` lr mB dxFY dciRwd ,KGd©¨¦§¦¨¨©©¤

z`W ,onXd z`vFddid miziGd ¨©©¤¤¤¤©¥¦¨¨
opgFh Fpi`e zWYknA WzFM¥§©§¤¤§¥£¨
mixnW Fa `di `NW icM ,migixA§¥©¦§¥¤Ÿ§¥§¨¦

,dpigHd ici lr`ivFdW xg`eodn ©§¥©§¦¨§©©¤¦¥¤
dpFW`x dRhFpi` ,dxFpOd KxFvl ¦¨¦¨§¤©§¨¥

`N` cFr mWzkl siqFnoqipkn ¦§¨§¨¤¨©§¦¨
ipXd onXde ,opgFhe migixl`vFId §¥©¦§£¨§©¤¤©¥¦©¥

Ff dpigHnxWke dxFpOl lEqR ¦§¦¨¨©§¨§¨¥
ld zIUr,zFgpOitlzizM' xn`PW §£¦©©§¨§¦¤¤¡©¨¦

'xF`OlxF`nl wx iM rnWn - ©¨©§©¦©§¨

- zizM onXd `dIW dxFY dciRwd¦§¦¨¨¤§¥©¤¤¨¦
`lelr dciRwdzFgpOl zizMzegpn) §Ÿ¦§¦¨©¨¦©§¨

(.et(miyxtn):
.ãéîz øð úBìòäìoFWl aEzMd hwp §©£¥¨¦¨©©¨§

`dIW xnFl ,'zFlrdl'wilcn §©£©¤§¥©§¦
dlizRA W`d xiradl KiWnnEcr ©§¦§©§¦¨¥©§¦¨©
,dil`n dlFr zadlW `dYWoi`e ¤§¥©§¤¤¨¥¥¤¨§¥

`ide dPgiPie dlizRA W`d fg`IW iC©¤Ÿ©¨¥©§¦¨§©¦¤¨§¦
Dnvr z` wilcY(.`k zay)(`"eb ,m"`x): ©§¦¤©§¨

.ãéîz`weeC dxFn Fpi` 'cinY' oFWl ¨¦§¨¦¥¤©§¨
drW lkaE zr lkA dUrPd xaC lr©¨¨©©£¤§¨¥§¨¨¨
dUrPd xaC mB `N` ,wqtd `ll§Ÿ¤§¥¤¨©¨¨©©£¤
zwlcd oFbM ,mirEaw micrFnA§£¦§¦§©§¨©
xaC `EdW ,o`M dxEn`d dxFpOd©§¨¨£¨¨¤¨¨

bdFPddlile dlil lMs` ,zEriawA ©¥¨©§¨¨©§¨¦§¦©
`Ed.'cinY' iExw'cinY' oFWl EpivnE ¨¨¦¨¦§¨¦

,Ff zErnWnAxnF` dY`W FnM §©§¨§¤©¨¥
cinYd oAxwA'cinY zlFr' :,gk xacna) §¨§©©¨¦©¨¦

(eDpi`e ,drW lkaE zr lkA daixw §¥¨§¥¨§¨¥§¨¨¨
`N`wxmFil mFIncg` UaM - ¤¨©¦§¤¤¤¨

;miAxrd oiA cg` Uake xwFAAoke ©¤§¤¤¤¨¥¨©§©¦§¥

oiYiagÎzgpnA(bi ,e `xwie)dgpn] §¦§©£¦¦¦§¨
,[mFi iCn Daixwn lFcBd odMdW¤©Ÿ¥©¨©§¦¨¦¥

xn`pdgpn zlq'Dpi`e ,'cinY ¤¡©Ÿ¤¦§¨¨¦§¥¨
gAfOd lr dlFr`N`- mFiA miinrR ¨©©¦§¥©¤¨©£©¦§

,axrA DzivgnE xwAA Dzivgn©£¦¨©Ÿ¤©£¦¨¨¨¤
onfl onGn dUrPd xaC mBW ixd£¥¤©¨¨©©£¤¦§©¦§©
oFWl FA ltFp ,mirEaw micrFnA§£¦§¦¥§

;'cinY'la`,z`f zOErl'cinY' ¨¦£¨§©Ÿ¨¦
mipRd mglA xEn`d(l ,dk lirl)Yzpe' ¨¨§¤¤©¨¦§¨©¨

,'cinY iptl mipR mgl oglyd lr©©ª§¨¤¤¨¦§¨©¨¦
wqtd ilA drW lkaE zr lkA FWExiR¥§¨¥§¨¨¨§¦¤§¥

oMW ,llM`Ed zAWl zAXnEidW , §¨¤¥¦©¨§©¨¤¨
rEaXA zg` mrR mgNd z` mitilgn©£¦¦¤©¤¤©©©©©¨©
mgNd z` mipzFp Eide ,(zAXd mFiA)§©©¨§¨§¦¤©¤¤
lr did oWId mgNd cFrA Wcgd¤¨¨§©¤¤©¨¨¨¨©

'cinY' FA xn`PW itl ,oglEXd,`"eb) ©§¨§¦¤¤¡©¨¦
(l"kyn:`k dxez
(`k)ø÷Ba ãò áøòîdpeEMd oi` . ¥¤¤©¤¥©©¨¨

cr axrn dxFpOd zkixrA wFqrIW¤©£©£¦©©§¨¥¤¤©
otF`A DzF` KFxrIW `N` ,xwFA¤¤¨¤©£¨§¤
.xwFA cr axrn zwlFC `dYW¤§¥¤¤¥¤¤©¤

devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'a oey`x meil inei xeriy

çë(à)éìà áø÷ä äzàåéçà ïøäà-úà E-úàå E §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹§¤
áãð ïøäà éì-Bðäëì ìàøNé éða CBzî Bzà åéðä¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ¨¨¯

:ïøäà éða øîúéàå øæòìà àeäéáàå©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ
i"yx£EÈÏ‡ ·¯˜‰ ‰z‡Â∑ הּמׁשּכן מלאכת ׁשּתגמר .לאחר ¿«»«¿≈≈∆ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ

(á)éçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNòåãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìe§¦§¨«¤

(â)åéúàlî øLà áì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½£¤¬¦¥¦−
-Bðäëì BLc÷ì ïøäà éãâa-úà eNòå äîëç çeǿ©¨§¨®§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ§©§−§©«£

:éì¦«
i"yx£ÈÏŒB‰ÎÏ BLc˜Ï∑,הּוא ׁשרּות ּכהּנה, ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא הּבגדים, ידי על ּבכהּנה להכניסֹו לקּדׁשֹו, ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ

ּבלע"ז  .שנטריא"ה ְַַ

(ã)ìéòîe ãBôàå ïLç eNòé øLà íéãâaä älàå§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½
Lã÷-éãâá eNòå èðáàå úôðöî õaLz úðúëe§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤

éçà ïøäàì:éì-Bðäëì åéðáìe E §©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«
i"yx£ÔLÁ∑ הּלב ּכנגד ׁשמעּתי∑BÙ‡Â„.ּתכׁשיט לבוש)לא ולּבי (שהוא ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ּבּבריתא מצאתי ולא , …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ

הּׂשרֹות  ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ׁשּקֹורין סינר ּכמין איׁש, ּגב ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, לֹו חגּור ׁשהּוא לי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹומר
מעׂשהּו ּכ הּסּוסים. על ׁשּנאמר:ּכׁשרֹוכבֹות ו)מּלמּטה, ב ׁשהאפֹוד (שמואל למדנּו, ּבד". אפֹוד חגּור "ודוד ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

נאמר: ׁשהרי לבּדּה, חגֹורה אּלא ּבֹו ׁשאין לֹומר אפׁשר ואי היא. ח)חגֹורה האפֹוד",(ויקרא את עליו "וּיּתן ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

È‰Baא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È C˙ÂÏ ·¯˜ z‡Â¿«¿»≈¿»»»«¬…»¿»¿ƒ
Ô¯‰‡ ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Ï‡¯NÈ Èa BbÓ dnÚƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»√»»«¬…
:Ô¯‰‡ Èa ¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â ·„»»«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»¿≈«¬…

ÈÏ˜¯ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿»¿«¬…»ƒ»
:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

ÈÓÏL‡c˙ג  ‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ÌÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»«ƒ≈ƒ»ƒ«¿≈ƒ
Ô¯‰‡ ÈLe·Ï ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ Áe¯ dnÚƒ≈«»¿¿»¿«¿¿»¿≈«¬…
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החגֹור  הּוא ׁשהחׁשב למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין אּונקלֹוס: ותרּגם האפֹוד", ּבחׁשב אֹותֹו "וּיחּגר ּכ ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
נאמר  ׁשהרי אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ׁשעל לֹומר אפׁשר ואי לבּדֹו, ּתכׁשיט ׁשם ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוהאפֹוד
ׁשעל  אֹומר אני לכ לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ׁשם והּכתפֹות לבד, ׁשם ׁשהאפֹוד למדנּו האפֹוד, ּכתפֹות ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתי

ׁשם  על אפֹוד קרּוי מּטה ׁשל הּסינר ׁשּנאמר:ׁשם ּכמֹו ּבֹו, ּומקּׁשטֹו והחׁשב (שם)ׁשאֹופדֹו ּבֹו". לֹו "וּיאּפד ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשּתרּגם  לבּוׁש, מין ׁשהּוא ראיה ׁשּיׁש לּבי, לי אֹומר ועֹוד ּבֹו. קבּועֹות והּכתפֹות הימּנּו, ׁשּלמעלה חגֹור ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּוא

"מעילים", כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", אפֹוד חגּור "ודוד אחֹות יֹונתן ּתמר ּבמעׂשה ּכרּדֹוטין, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
יג)אבׁשלֹום: ב מעילים"(שמואל הּבתּולֹות הּמל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן הּכּתנת,∑ÏÈÚÓe."ּכי וכן חלּוק, ּכמין הּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ¿ƒְְִֵֶַָֹֻ

העליֹון  חלּוק קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת הם ∑ıaLz.אּלא והּמׁשּבצֹות לנֹוי, מׁשּבצֹות עׂשּויין ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ«¿≈ְְְְְְֲִִִֵַ
האפֹוד: ּבאבני ׁשּנאמר ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים קביעת למֹוׁשב זהב, ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכמין

קׁשטונ"ש  אֹותֹו קֹוראין ּובלע"ז זהב", מׁשּבצֹות ּכּפת∑ÙˆÓ˙."מּוסּבֹות קופי"א,ּכמין ׁשּקֹורין ּכֹובע ְְְְִִַַַָָƒ¿∆∆ְִִִֶַַ
ּומתרגמינן  'מגּבעֹות' להם קֹורא אחר ּבמקֹום כה)ּכֹובעיןׁשהרי יומא הּכּתנת,∑Ë·‡Â.(עיין על חגֹורה היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈ֲִֶַַָֹֻ

ּבאבנט  אֹותֹו וּיחּגר הּכּתנת את עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר ׁשּמצינּו ּכמֹו הּמעיל, על חגֹורה היא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻוהאפֹוד
האפֹוד" את עליו וּיּתן הּמעיל את אֹותֹו לׁשמי,∑L„˜ŒÈ„‚a.וּילּבׁש המקּדׁשת אֹותם מּתרּומה .יעׂשּו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָƒ¿≈…∆ְְְֲִִִֶֶַַָָֻ
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(ä)-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤
-úàå ïîbøàä:LMä-úàå éðMä úòìBz ¨«©§¨¨®§¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

i"yx£eÁ˜È Ì‰Â∑ לב חכמי לעׂשֹות אֹותם הּתכלת, ואת הּזהב את הּמתנּדבים מן יקּבלּו הּבגדים, ׁשּיעׂשּו ¿≈ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּבגדים  את .מהן ְִֵֶֶַָ

(å)éðL úòìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNòå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©¨¦²
:áLç äNòî øæLî LLå§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«

i"yx£„Ù‡‰Œ˙‡ eNÚÂ∑,ּפרקים ּפרּוׁשן הרי הּמקראֹות, סדר על והחׁשן האפֹוד מעׂשה לפרׁש ּבאתי אם ¿»∆»≈…ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
על  אפרׁש ּכ ואחר ּבֹו, הּקֹורא ירּוץ למען ׁשהּוא ּכמֹות מעׂשיהם ּכֹותב אני לכ ּבצרּופן, הּקֹורא ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָויׁשּגה
למּטה  לּבֹו ּכנגד מאחֹוריו, אֹותֹו וחֹוגר סּוסים, רֹוכבֹות נׁשים ׁשל סינר ּכמין עׂשּוי האפֹוד הּמקראֹות. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָסדר

ּכמּדת רחּבֹו רחּבֹומאּציליו. ּפני על ּבראׁשֹו מחּבר והחׁשב עקביו, עד ּומּגיע ויֹותר אדם ׁשל ּגּבֹו רחב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ואחת  לימין אחת ּבחׁשב, מחּברֹות והּכתפֹות ּבֹו, ולחּגר להּקיף ּכדי ּולכאן, לכאן ּומארי אֹורג ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻמעׂשה
ּוכׁשּזֹוקפן, סינר. ׁשל רחּבֹו קצֹות לׁשני הּכהן, מאחֹורי ּכתפים, הבּדלת ׁשעּור מּזֹו זֹו מרחקֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלׂשמאל
אצל  לזקפן  ׁשעּור ּכדי ארּכֹות האפֹוד, מּמין עׂשּויֹות רצּועֹות ׁשּתי ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על לֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֻעֹומדֹות
ימין  ּכתף על אחת ּבהם, קב ּועֹות הּׁשהם ואבני מעט, מּכתפיו למּטה לפניו ונקּפלֹות ּומּכאן, מּכאן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹצּוארֹו

לפני  ּבראׁשיהם נתּונֹות והּמׁשּבצֹות ׂשמאל, ּכתף על ּבׁשּתי ואחת ּתחּובֹות הּזהב עבֹותֹות ּוׁשּתי ּכתפיו, ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּתקּועים  הּׁשרׁשרֹות ראׁשי ּוׁשני לׂשמאל, ואחת לימין אחת העליֹון, רחּבֹו קצֹות ּבׁשני ׁשּבחׁשן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹטּבעֹות

ראׁשי  ׁשני וכן לימין, החׁשן ּבמׁשּבצֹות נמצא, ׂשמאל. ׁשּבכתף ּבמׁשּבצֹות ּתקּועין הּׂשמאלּיֹות הּׁשרׁשרֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ÈÂ˙ה  ‡ÏÎz ˙ÈÂ ‡·‰c ˙È Ôe·qÈ Ôep‡Â¿ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»¿»
:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ ‡Âb¯‡«¿¿»»¿»¿«¿ƒ¿»»

Âb¯‡Â‡ו  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·¿̂«¿ƒ¿ƒ«√»
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כז devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'a oey`x meil inei xeriy
החגֹור  הּוא ׁשהחׁשב למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין אּונקלֹוס: ותרּגם האפֹוד", ּבחׁשב אֹותֹו "וּיחּגר ּכ ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
נאמר  ׁשהרי אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ׁשעל לֹומר אפׁשר ואי לבּדֹו, ּתכׁשיט ׁשם ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוהאפֹוד
ׁשעל  אֹומר אני לכ לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ׁשם והּכתפֹות לבד, ׁשם ׁשהאפֹוד למדנּו האפֹוד, ּכתפֹות ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתי

ׁשם  על אפֹוד קרּוי מּטה ׁשל הּסינר ׁשּנאמר:ׁשם ּכמֹו ּבֹו, ּומקּׁשטֹו והחׁשב (שם)ׁשאֹופדֹו ּבֹו". לֹו "וּיאּפד ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשּתרּגם  לבּוׁש, מין ׁשהּוא ראיה ׁשּיׁש לּבי, לי אֹומר ועֹוד ּבֹו. קבּועֹות והּכתפֹות הימּנּו, ׁשּלמעלה חגֹור ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּוא

"מעילים", כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", אפֹוד חגּור "ודוד אחֹות יֹונתן ּתמר ּבמעׂשה ּכרּדֹוטין, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
יג)אבׁשלֹום: ב מעילים"(שמואל הּבתּולֹות הּמל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן הּכּתנת,∑ÏÈÚÓe."ּכי וכן חלּוק, ּכמין הּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ¿ƒְְִֵֶַָֹֻ

העליֹון  חלּוק קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת הם ∑ıaLz.אּלא והּמׁשּבצֹות לנֹוי, מׁשּבצֹות עׂשּויין ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ«¿≈ְְְְְְֲִִִֵַ
האפֹוד: ּבאבני ׁשּנאמר ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים קביעת למֹוׁשב זהב, ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכמין

קׁשטונ"ש  אֹותֹו קֹוראין ּובלע"ז זהב", מׁשּבצֹות ּכּפת∑ÙˆÓ˙."מּוסּבֹות קופי"א,ּכמין ׁשּקֹורין ּכֹובע ְְְְִִַַַָָƒ¿∆∆ְִִִֶַַ
ּומתרגמינן  'מגּבעֹות' להם קֹורא אחר ּבמקֹום כה)ּכֹובעיןׁשהרי יומא הּכּתנת,∑Ë·‡Â.(עיין על חגֹורה היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈ֲִֶַַָֹֻ

ּבאבנט  אֹותֹו וּיחּגר הּכּתנת את עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר ׁשּמצינּו ּכמֹו הּמעיל, על חגֹורה היא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻוהאפֹוד
האפֹוד" את עליו וּיּתן הּמעיל את אֹותֹו לׁשמי,∑L„˜ŒÈ„‚a.וּילּבׁש המקּדׁשת אֹותם מּתרּומה .יעׂשּו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָƒ¿≈…∆ְְְֲִִִֶֶַַָָֻ
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i"yx£eÁ˜È Ì‰Â∑ לב חכמי לעׂשֹות אֹותם הּתכלת, ואת הּזהב את הּמתנּדבים מן יקּבלּו הּבגדים, ׁשּיעׂשּו ¿≈ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּבגדים  את .מהן ְִֵֶֶַָ

(å)éðL úòìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNòå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©¨¦²
:áLç äNòî øæLî LLå§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«

i"yx£„Ù‡‰Œ˙‡ eNÚÂ∑,ּפרקים ּפרּוׁשן הרי הּמקראֹות, סדר על והחׁשן האפֹוד מעׂשה לפרׁש ּבאתי אם ¿»∆»≈…ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
על  אפרׁש ּכ ואחר ּבֹו, הּקֹורא ירּוץ למען ׁשהּוא ּכמֹות מעׂשיהם ּכֹותב אני לכ ּבצרּופן, הּקֹורא ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָויׁשּגה
למּטה  לּבֹו ּכנגד מאחֹוריו, אֹותֹו וחֹוגר סּוסים, רֹוכבֹות נׁשים ׁשל סינר ּכמין עׂשּוי האפֹוד הּמקראֹות. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָסדר

ּכמּדת רחּבֹו רחּבֹומאּציליו. ּפני על ּבראׁשֹו מחּבר והחׁשב עקביו, עד ּומּגיע ויֹותר אדם ׁשל ּגּבֹו רחב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ואחת  לימין אחת ּבחׁשב, מחּברֹות והּכתפֹות ּבֹו, ולחּגר להּקיף ּכדי ּולכאן, לכאן ּומארי אֹורג ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻמעׂשה
ּוכׁשּזֹוקפן, סינר. ׁשל רחּבֹו קצֹות לׁשני הּכהן, מאחֹורי ּכתפים, הבּדלת ׁשעּור מּזֹו זֹו מרחקֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלׂשמאל
אצל  לזקפן  ׁשעּור ּכדי ארּכֹות האפֹוד, מּמין עׂשּויֹות רצּועֹות ׁשּתי ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על לֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֻעֹומדֹות
ימין  ּכתף על אחת ּבהם, קב ּועֹות הּׁשהם ואבני מעט, מּכתפיו למּטה לפניו ונקּפלֹות ּומּכאן, מּכאן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹצּוארֹו

לפני  ּבראׁשיהם נתּונֹות והּמׁשּבצֹות ׂשמאל, ּכתף על ּבׁשּתי ואחת ּתחּובֹות הּזהב עבֹותֹות ּוׁשּתי ּכתפיו, ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּתקּועים  הּׁשרׁשרֹות ראׁשי ּוׁשני לׂשמאל, ואחת לימין אחת העליֹון, רחּבֹו קצֹות ּבׁשני ׁשּבחׁשן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹטּבעֹות

ראׁשי  ׁשני וכן לימין, החׁשן ּבמׁשּבצֹות נמצא, ׂשמאל. ׁשּבכתף ּבמׁשּבצֹות ּתקּועין הּׂשמאלּיֹות הּׁשרׁשרֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
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ׁשּתי  ּוכנגּדם ּבתחּתיתֹו, החׁשן קצֹות ּבׁשני טּבעֹות ׁשּתי ועֹוד מּלפניו, לּבֹו על האפֹוד ּבמׁשּבצֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּתלּוי
טּבעֹות  מּול אל החׁשן, וטּבעֹות ּבחׁשב, המחּבר הּתחּתֹון ּבראׁשֹו מּלמּטה האפֹוד ּכתפֹות ּבׁשּתי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻטּבעֹות

זה  על זה ׁשֹוכבים ּדבּוק האפֹוד, החׁשן ּתחּתית ׁשּיהא והחׁשן, האפֹוד ּבטּבעֹות ּתחּוב ּתכלת ּבפתיל ּומרּכסן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
וחֹוזר  הֹול ונבּדל, נד יהא ולא האפֹוד ÊLÓ¯.לחׁשב LLÂ ÈL ˙ÚÏBz ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ·‰Ê∑ חמׁשת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָֹ»»¿≈∆¿«¿»»««»ƒ¿≈»¿»ֲֵֶ

וטֹווין  מהם, ּפתילים וקֹוצצין ּדּקים טּסים ּכמין הּזהב את מרּדדין היּו וחּוט. חּוט ּבכל ׁשזּורין הּללּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמינים
ׁשני, ּבתֹולעת וכן ארּגמן ׁשל חּוטין ׁשׁש עם זהב ׁשל וחּוט ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשׁש עם זהב ׁשל חּוט ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאֹותן:

את ׁשֹוזר ּכ ואחר ואחד, אחד ּכל עם זהב ׁשל וחּוט ׁשּׁשה ּכפּול חּוטן הּמינין ׁשּכל ּבּׁשׁש. ּכאחד,וכן ּכּלם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ּפחי  את "וירּקעּו הּזה: הּמקרא מן ולמד יֹומא, ּבמּסכת מפרׁש וכן ּוׁשמֹונה, עׂשרים ּכפּול חּוטן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹנמצא
ׁשל  ׁשחּוט למדנּו, וגֹו'". הארּגמן ּובתֹו הּתכלת ּבתֹו הּזהב) ּפתילי (את לעׂשֹות ּפתילים וקּצץ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּזהב,

ּומין  מין ּכל עם ׁשזּור LÁ·.זהב ‰NÚÓ∑ עבריה ׁשני צּורת ׁשאין קירֹות, ׁשּתי אריגת ׁשהיא ּפרׁשּתי ּכבר ִִִָָָָ«¬≈…≈ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
לזֹו זֹו .ּדֹומֹות ָ

(æ)åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáç úôúë ézL§¥¯§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈
:øaçå§ª¨«

i"yx£'B‚Â ˙Ù˙Î ÈzL∑ סינר ּדגמת מלמעלה, לֹו ּוצמּודה החגֹורה היא האפֹוד וחׁשב מּלמּטה הּסינר ¿≈¿≈…¿ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּכתף  ּכל ּכנגד אחת רחב ֹות, רצּועֹות ׁשּתי ּכמין חתיכֹות ׁשּתי ּבחׁשב מחּברֹות היּו ּכהן ׁשל ּומּגּבֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהּנׁשים,
נאחזין  החׁשן לטּבעֹות חּבּורן ידי ועל החזה, ּכנגד לפניו ׁשּנקּפלֹות עד ּכתפֹותיו ׁשּתי על וזֹוקפן ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוכתף,
ׁשהם  אבני ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד והֹולכֹות זקּופֹות והיּו ּבענין, ׁשּמפרׁש ּכמֹו נֹופלֹות, ׁשאין לּבֹו, ּכנגד ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמּלפניו 

ÔÈ¯zז  ÏÚ dÏ ÔB‰È ÔÙtÏÓ ÔÈt˙k ÔÈz¯z«¿≈«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿≈
:ÛÙÏ˙ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒ¿ƒ¿»«
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,eiawr cr dHnlE eipzOn xEbgaWge ¨¦¨§¨§©¨©£¥¨§¥¤
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ozF` FzWialA odMdiYW lr ©Ÿ¥¦§¦¨¨©§¥

cbpM eiptl zFlRwPW cr eizFtzk¦§¨©¤¦§¨§¨¨§¤¤
zFrAhl oxEAg iciÎlre ,dfgd¤¨¤§©§¥¦¨§©§
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devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'a oey`x meil inei xeriy
אחת  ּבכל אחת ּבהן, ˜ˆÂÈ˙B.קבּועֹות ÈLŒÏ‡∑ּגּבֹו ּכנגד אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ׁשל רחּבֹו אל ְְֶַַַַָָ∆¿≈¿»ְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּנאמר קודי"ׁש, ׁשּקֹורין האּצילים ּכנגד עד וגבהֹו ּכהן, מד)ׁשל ּבמקֹום (יחזקאל חֹוגרין אין ּבּיזע", יחּגרּו "לא : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
אּציליהם  ּכנגד אּלא מּמתניהם, למּטה ולא מאּציליהם למעלה לא ׁשּתי ∑aÁÂ¯.זיעה, אֹותן עם האפֹוד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ¿À»ְִֵֵָָ

אֹורּג אּלא עּמֹו, יארּגם ולא ּבח ׁשב, למּטה ּבמחט אֹותם יחּבר האפֹוד מחּברם ּכתפֹות ּכ ואחר לבד .ם ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ç)äéäé epnî eäNòîk åéìò øLà Búcôà áLçå§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

i"yx£B˙cÙ‡ ·LÁÂ∑ּומקּׁשטֹו לּכהן ּומתּקנהּו מאּפדֹו הּוא ׁשעלֿידֹו ÂÈÏÚ.וחגֹור ¯L‡∑ ּבׂשפת למעלה ¿≈∆¬À»ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָֹ¬∆»»ְְְִַַָ
החגֹורה  היא מעׂשה ∑e‰NÚÓk.הּסינר, החׁשב, אריגת ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה הּסינר, ּכאריגת ֲִִַַָָ¿«¬≈ֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּמינים  ּומחמׁשת È‰È‰.חֹוׁשב epnÓ∑ויחּברּנּו לבד יארּגּנּו ולא ארּוג יהיה  .עּמֹו ֲִִֵֵֵֶַƒ∆ƒ¿∆ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

(è)íäéìò zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
ìàøNé éða úBîL: §−§¥¬¦§¨¥«

(é)úBîL-úàå úçàä ïáàä ìò íúîMî äML¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º
:íúãìBúk úéðMä ïáàä-ìò íéøúBpä äMMä©¦¨¯©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

i"yx£˙kÌ˙B„ÏB∑:ׁשּנֹולדּו ּגד ּכּסדר הּׁשנּיה: ועל האחת. על ונפּתלי ּדן יהּודה, לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, ¿¿»ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ואחת  אחת ּבכל אֹותּיֹות כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום ּכתּוב הּוא ׁשּכן מלא, ּובנימין יֹוסף, זבּולן, יׂששכר, .ואׁשר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

È‰Èח  dpÓ È‰B„·BÚk È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL¿ƒ

ÛBÏ‚˙Âט  ‡Ï¯e· È·‡ ÔÈz¯z ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

ÈÂ˙י  ‡„Á ‡·‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È˙ ‡·‡ ÏÚ e¯‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿
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כט devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'a oey`x meil inei xeriy
ׁשּתי  ּוכנגּדם ּבתחּתיתֹו, החׁשן קצֹות ּבׁשני טּבעֹות ׁשּתי ועֹוד מּלפניו, לּבֹו על האפֹוד ּבמׁשּבצֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּתלּוי
טּבעֹות  מּול אל החׁשן, וטּבעֹות ּבחׁשב, המחּבר הּתחּתֹון ּבראׁשֹו מּלמּטה האפֹוד ּכתפֹות ּבׁשּתי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻטּבעֹות

זה  על זה ׁשֹוכבים ּדבּוק האפֹוד, החׁשן ּתחּתית ׁשּיהא והחׁשן, האפֹוד ּבטּבעֹות ּתחּוב ּתכלת ּבפתיל ּומרּכסן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
וחֹוזר  הֹול ונבּדל, נד יהא ולא האפֹוד ÊLÓ¯.לחׁשב LLÂ ÈL ˙ÚÏBz ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ·‰Ê∑ חמׁשת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָֹ»»¿≈∆¿«¿»»««»ƒ¿≈»¿»ֲֵֶ

וטֹווין  מהם, ּפתילים וקֹוצצין ּדּקים טּסים ּכמין הּזהב את מרּדדין היּו וחּוט. חּוט ּבכל ׁשזּורין הּללּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמינים
ׁשני, ּבתֹולעת וכן ארּגמן ׁשל חּוטין ׁשׁש עם זהב ׁשל וחּוט ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשׁש עם זהב ׁשל חּוט ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאֹותן:

את ׁשֹוזר ּכ ואחר ואחד, אחד ּכל עם זהב ׁשל וחּוט ׁשּׁשה ּכפּול חּוטן הּמינין ׁשּכל ּבּׁשׁש. ּכאחד,וכן ּכּלם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ּפחי  את "וירּקעּו הּזה: הּמקרא מן ולמד יֹומא, ּבמּסכת מפרׁש וכן ּוׁשמֹונה, עׂשרים ּכפּול חּוטן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹנמצא
ׁשל  ׁשחּוט למדנּו, וגֹו'". הארּגמן ּובתֹו הּתכלת ּבתֹו הּזהב) ּפתילי (את לעׂשֹות ּפתילים וקּצץ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּזהב,

ּומין  מין ּכל עם ׁשזּור LÁ·.זהב ‰NÚÓ∑ עבריה ׁשני צּורת ׁשאין קירֹות, ׁשּתי אריגת ׁשהיא ּפרׁשּתי ּכבר ִִִָָָָ«¬≈…≈ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
לזֹו זֹו .ּדֹומֹות ָ

(æ)åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáç úôúë ézL§¥¯§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈
:øaçå§ª¨«

i"yx£'B‚Â ˙Ù˙Î ÈzL∑ סינר ּדגמת מלמעלה, לֹו ּוצמּודה החגֹורה היא האפֹוד וחׁשב מּלמּטה הּסינר ¿≈¿≈…¿ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּכתף  ּכל ּכנגד אחת רחב ֹות, רצּועֹות ׁשּתי ּכמין חתיכֹות ׁשּתי ּבחׁשב מחּברֹות היּו ּכהן ׁשל ּומּגּבֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהּנׁשים,
נאחזין  החׁשן לטּבעֹות חּבּורן ידי ועל החזה, ּכנגד לפניו ׁשּנקּפלֹות עד ּכתפֹותיו ׁשּתי על וזֹוקפן ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוכתף,
ׁשהם  אבני ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד והֹולכֹות זקּופֹות והיּו ּבענין, ׁשּמפרׁש ּכמֹו נֹופלֹות, ׁשאין לּבֹו, ּכנגד ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמּלפניו 

ÔÈ¯zז  ÏÚ dÏ ÔB‰È ÔÙtÏÓ ÔÈt˙k ÔÈz¯z«¿≈«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿≈
:ÛÙÏ˙ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒ¿ƒ¿»«

myl zxecdn - eheytk i"yx
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devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'a oey`x meil inei xeriy
אחת  ּבכל אחת ּבהן, ˜ˆÂÈ˙B.קבּועֹות ÈLŒÏ‡∑ּגּבֹו ּכנגד אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ׁשל רחּבֹו אל ְְֶַַַַָָ∆¿≈¿»ְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּנאמר קודי"ׁש, ׁשּקֹורין האּצילים ּכנגד עד וגבהֹו ּכהן, מד)ׁשל ּבמקֹום (יחזקאל חֹוגרין אין ּבּיזע", יחּגרּו "לא : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
אּציליהם  ּכנגד אּלא מּמתניהם, למּטה ולא מאּציליהם למעלה לא ׁשּתי ∑aÁÂ¯.זיעה, אֹותן עם האפֹוד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ¿À»ְִֵֵָָ

אֹורּג אּלא עּמֹו, יארּגם ולא ּבח ׁשב, למּטה ּבמחט אֹותם יחּבר האפֹוד מחּברם ּכתפֹות ּכ ואחר לבד .ם ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ç)äéäé epnî eäNòîk åéìò øLà Búcôà áLçå§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

i"yx£B˙cÙ‡ ·LÁÂ∑ּומקּׁשטֹו לּכהן ּומתּקנהּו מאּפדֹו הּוא ׁשעלֿידֹו ÂÈÏÚ.וחגֹור ¯L‡∑ ּבׂשפת למעלה ¿≈∆¬À»ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָֹ¬∆»»ְְְִַַָ
החגֹורה  היא מעׂשה ∑e‰NÚÓk.הּסינר, החׁשב, אריגת ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה הּסינר, ּכאריגת ֲִִַַָָ¿«¬≈ֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּמינים  ּומחמׁשת È‰È‰.חֹוׁשב epnÓ∑ויחּברּנּו לבד יארּגּנּו ולא ארּוג יהיה  .עּמֹו ֲִִֵֵֵֶַƒ∆ƒ¿∆ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

(è)íäéìò zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
ìàøNé éða úBîL: §−§¥¬¦§¨¥«

(é)úBîL-úàå úçàä ïáàä ìò íúîMî äML¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º
:íúãìBúk úéðMä ïáàä-ìò íéøúBpä äMMä©¦¨¯©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

i"yx£˙kÌ˙B„ÏB∑:ׁשּנֹולדּו ּגד ּכּסדר הּׁשנּיה: ועל האחת. על ונפּתלי ּדן יהּודה, לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, ¿¿»ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ואחת  אחת ּבכל אֹותּיֹות כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום ּכתּוב הּוא ׁשּכן מלא, ּובנימין יֹוסף, זבּולן, יׂששכר, .ואׁשר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

È‰Èח  dpÓ È‰B„·BÚk È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL¿ƒ

ÛBÏ‚˙Âט  ‡Ï¯e· È·‡ ÔÈz¯z ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

ÈÂ˙י  ‡„Á ‡·‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È˙ ‡·‡ ÏÚ e¯‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

oi`W ,FAl cbpMmiccSl zFhnWp §¤¤¦¤¥¦§¨©§¨¦
ezFltFp,(o`klE o`klFnMWxFtOW §§§¨§¨§¤§¨

oiprA(my i"yxae ,dk weqt oldl d`x)Eide , ¨¦§¨§¨
zFtEwfaWgA oz`ivi mFwOn §¦§§¦¨¨©¥¤

,eitzM cbpM zFklFdelEn dlFr zg` §§§¤¤§¥¨©©¨
,l`nU szM lEn dlFr zg`e oini szM̈¥¨¦§©©¨¨¥§Ÿ

,odA zFrEaw mdW ipa` iYWEoa` §¥©§¥Ÿ©§¨¤¤¤
zg` lkA zg`:zFtzMd on ©©§¨©©¦©§¥

.åéúBö÷ éðL ìàEid zFtzMd ¤§¥§¨©§¥¨
zFxAEgnl`zFvw ipWlW FAgx §¨¤§¥§¨§¤

d,cFt`,zFtEwf Eid FAb ixFg`nE ¨¥¥£¥©¨§
FAgx did `NWcFt`d lW`N` ¤Ÿ¨¨¨§¤¨¥¤¨

odM lW FAB cbpMeiccSn hrnE, §¤¤©¤Ÿ¥§©¦§¨¨
miliS`d cbpM cr Fdabe(miwRxn) §¨§©§¤¤¨©¦¦©§¥¦

y"icew oixFTWztitM mFwn] ¤¦§§¦©
[zFrFxGd.cbpM cr FdaBW oiPnE ©§¦©¦¤¨§©§¤¤
?miliS`dxn`PW(gi ,cn l`wfgi)`l' ¨©¦¦¤¤¡©Ÿ

,'rfIA ExBgiW xnFlMoi`mipdMd ©§§©¨©§©¤¥©Ÿ£¦
drif mFwnA oixbFgzFnFwnA] §¦¦§¥¨¦§
[mdA diEvn driGdWdlrnl `l , ¤©¥¨§¨¨¤Ÿ§©§¨

`le mdiliS`n,mdipzOn dHnl ¥©¦¥¤§Ÿ§©¨¦¨§¥¤
mdiliS` cbpM `N`oi` df mFwnAW ¤¨§¤¤©¦¥¤¤§¨¤¥

:diEvn driGd©¥¨§¨
.øaçåzFtzk iYW ozF` mr cFt`d §ª¨¨¥¦¨§¥¦§

dHnl hgnA mzF` xAgi ,cFt`d̈¥§©¥¨§©©§©¨
FOr mbx`i `le ,aWgAdbix`A ©¥¤§Ÿ©©§¥¦©£¦¨

,zg`mbxF` `N`cg` lMcal ©©¤¨§¨¨¤¨§©
,mxAgn KMÎxg`exn`p dNigY oMW §©©¨§©§¨¤¥§¦¨¤¡©

'xAge' KM xg`e '...FN didi':g dxez ¦§¤§©©¨§ª¨
(g).Búcôà áLçåmW Fpi` 'dCEt`' §¥¤£ª¨£¨¥¥

zNErR `N` ,'cFt`' FnM xaC̈¨§¥¤¨§©
zWial ici lr ziUrPd zEhXwzdd©¦§©§©©£¥©§¥§¦©
KM 'FzCt` aWge' WExitE ,cFt`d̈¥¥§¥¤£ª¨¨

:`EdFcR`n `Ed Fci lrW ,xFbge- ©£¤©¨§©§
,cFt`d z` xbFg `Ed DAW ,dxEbg£¨¤¨¥¤¨¥

ExnFlM ,odMd z` 'cR`n'EdpTzn §©¥¤©Ÿ¥§©§©§¥
FhXwnE odMl(i"`a): ©Ÿ¥§©§

.åéìò øLàzaQEn Dpi` 'eilr' zaiY £¤¨¨¥©¨¨¥¨¤¤
xnFlkE ;cFt`d lr `N` ,odMd lr©©Ÿ¥¤¨©¨¥§©

,cFt`d 'lrn' oEzp aWgdWdlrnl ¤©¥¤¨¥©¨¥§©§¨
xPiQd ztUAFfe ,dxFbgd `id(i"`a): ¦§©©¦¨§¦©£¨

.eäNòîkKM cFt`d zbix` dUrnM §©£¥§©£¥£¦©¨¥¨
,aWgd zbix` dUrnMW Kxczbix` ©£¥£¦©©¥¤§¤¤¤£¦©

zWngnE aWFg dUrn xPiqd©¦¨©£¥¥¥£¥¤

aWgd zbix` KM ,mipin`dY ¦¦¨£¦©©¥¤§¥
:mipiOd zWngnE aWFg dUrn©£¥¥¥£¥¤©¦¦

.äéäé epnîaWgdFOrmr)(cFt`d ¦¤¦§¤©¥¤¦¦¨¥
bEx` didi,zg` dbix`AEPbx`i `le ¦§¤¨©£¦¨©©§Ÿ©©§¤

EPxAgie calcFt`d l` oMn xg`l §©¦©§¤§©©¦¥¤¨¥
zFtzMd on dpFWA](mcewd weqta) §¤¦©§¥

oxAglE oCal ozF` bFx`l EkxvEdW¤§§¤¡¨§©¨§©§¨
:[oMn xg`lh dxez §©©¦¥

(i).íúBãìBúkEclFPW xcQM §§¨©¥¤¤§
lFcBd ,mdia` awril mihaXd©§¨¦§©£Ÿ£¦¤©¨

:eixg` ohTde dNigYoFrnW oaE`x §¦¨§©¨¨©£¨§¥¦§
lr ilYtpe oC dcEdie ieloa`d ¥¦¦¨¨§©§¨¦©¨¤¤

xW`e cB dIpXd lre ,zg`d̈©©§©©§¦¨¨§¨¥
.oinipaE sqFi olEaf xkUVicFre ¦¨¨§ª¥¦§¨¦§

,'mzFclFzM' xEn`d on minkg EWxC̈§£¨¦¦¨¨§§¨
aizkA 'oinipA' aFYkl,`lns` ¦§¦§¨¦¦§¦¨¥©

aizkA 'onipA' aYkp zF`xwOd aFxAW¤§©¦§¨¦§©¦§¨¦¦§¦
,xqgFYclFY mFwnA aEzk `Ed oMW ¨¥¤¥¨¦§©§

Fzcil dUrnA FnW aYkp KMW ipRn -¦§¥¤¨¦§©§§©£¥¥¨
(gi ,dl ziy`xa).'oinipa Fl `xw eia`e'§¨¦¨¨¦§¨¦

E`vnpezg` lkA zFIzF` d"k §¦§§¦§¨©©
zg`emipa`d on(m"`x):`i dxez §©©¦¨£¨¦



devzל zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b ipy meil inei xeriy

(àé)íúç éçezt ïáà Løç äNòîézL-úà çzôz ©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
úBöaLî úañî ìàøNé éða úîL-ìò íéðáàä̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬

:íúà äNòz áäæ̈−̈©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£Ô·‡ L¯Á ‰NÚÓ∑ הּוא ּולפיכ ׁשּלאחריו, לּתיבה הּוא ּדבּוק זה, 'חרׁש' אבנים. ׁשל אמן מעׂשה «¬≈»«∆∆ְְֲֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

וכן: ּבסֹופֹו, ּפּתח מד)נקּוד וכן:(ישעיה עצים. ׁשל חרׁש קו", נטה עצים יב)"חרׁש מעצד",(שם ּברזל "חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ּופתּוחים  ּדבּוקים אּלה Ì˙Á.ּכל ÈÁezt∑ ּכגלף מפרׁש ּכתב ּבתֹוכן ּכתרּגּומֹו: האֹותּיֹות חרּוצֹות דעזקא, ְְִִֵֶָƒ≈…»ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָֹ

ּומפרׁש נּכר ּכתב אּגרֹות לחּתם ׁשהם טּבעֹות, חֹותמי ׁשחֹורצין aÒÓ˙.ּבׁשמֹות ּכמֹו∑ÓLŒÏÚ˙.ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ«¿…ְְִÀ«…
˙BˆaLÓ∑,זהב ּבמׁשּבצֹות האבנים ּומׁשּקעּהמּקפֹות האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן מֹוׁשב ׁשעֹוׂשה ƒ¿¿ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻ

האפֹוד  ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות ּומחּבר סביב, האבן את סֹובבת הּמׁשּבצת נמצאת .ּבּמׁשּבצֹות. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(áé)ãôàä úôúk ìò íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ
íúBîL-úà ïøäà àNðå ìàøNé éðáì ïøkæ éðáà©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈

:ïøkæì åéôúë ézL-ìò ýåýé éðôì¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
i"yx£Ô¯kÊÏ∑,לפניו ּכתּובים הּׁשבטים הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רֹואה צדקתם ׁשּיהא .ויזּכר ¿ƒ»…ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ß '` xc` 'b ipy mei ß

(âé):áäæ úöaLî úéNòå§¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«
i"yx£˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ∑ ּובפרׁשת צרּכן, מקצת אּלא זֹו, ּבפרׁשה עּתה ל ּפרׁש ולא ׁשּתים, מׁשּבצֹות, מעּוט ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּפרּוׁשן  ל ּגֹומר .החׁשן ְֵֵֶַָֹ

ÛÏ‚kיא  L¯ÙÓ ·˙k ‡·Ë Ô·‡ ÔÓ‡ „·BÚ«√«∆∆»»¿«¿»«ƒ¿…
˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡ ÔÈz¯z ˙È ÛBÏ‚z Ô˜ÊÚc¿ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿«»«¿»«
„aÚz ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿««¿≈

:ÔB‰˙È»¿

‡BÙ„‡יב  Èt˙k ÏÚ ‡È·‡ ÔÈz¯z ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»«¿≈«¿«»«ƒ¿≈≈»
˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Î„ È·‡«¿≈»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…»
È‰Bt˙k ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL¿»»¿√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ

:‡¯Î„Ï¿»¿»»

c„‰·:יג  Ôˆn¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).ïáà Løç äNòîFWExiR 'Wxg' ©£¥¨©¤¤¨¨¥
didi oOE` dUrn' FWExiR oi`e ,oOE`¨§¥¥©£¥¨¦§¤

:FWExiR `N` ,'oa`dlW oOE`' dUrn ¨¤¤¤¨¥©£¥¨¤
.'mipa`oMWdf 'Wxg'o`M xEn`d £¨¦¤¥¨©¤¨¨¨

,eixg`NW daiYl `Ed (wEaCFnXW ¨©¥¨¤§©£¨¤§
FWExitE ,'oa`ÎWxg' `Ed oOE`d lW¤¨¨¨©¤¤¥

,'oa` lW Wxg'cEwp `Ed KkitlE ¨¨¤¤¤§¦¨¨
,FtFqA g"YRKnqp did `l ENi`e ©¨§§¦Ÿ¨¨¦§¨

'Wxg' cEwp did ,Fnvr iptA x`FY `N ¤̀¨©¦§¥©§¨¨¨¨¨
Wxg zk`ln lM' FnM] 'mivnw' ipWA¦§¥§¨¦§¨§¤¤¨¨

'aWge(dl ,dl oldl).[oke:EpivnWxg' §Ÿ¥§¥¨¦¨©
'ew dhp mivr(bi ,cn diryi)mivrd oOE`] ¥¦¨¨¨©¨¥¦

icM ,dxFTd lr dCOd ew z` dhFp¤¤©©¦¨©©¨§¥
Dkzgl(c"evn)zknqp 'Wxg' zaize ,[ §¨§¨§¥©¨©¦§¤¤

:FWExitE ,`id:oke ,'mivr lW Wxg' ¦¥¨¨¤¥¦§¥
'cvrn lfxA Wxg'(ai weqt my)oOE`] ¨©©§¤©£¨©

ilM `EdW ,cvrnA WOYWOd lfxAd©©§¤©¦§©¥§©£¨¤§¦
lfxA KEYigl iEUrd lFcB(v"evn).[lM ¨¤¨§¦©§¤¨
'migEzt'E miwEac dN`miknqp - ¥¤§¦§¦¦§¨¦

.g"YR micEwpE mdixg`NW daiYl©¥¨¤§©£¥¤§¦©¨

xEn`d 'oa` Wxg' s` EN` znbEckE§§©¥©¨©¤¤¨¨
oOE`' FWExitE ,g"YR cEwpe Knqp o`M̈¦§¨§¨©¨¥©

'mipa`d(m"`x): ¨£¨¦
.íúBç éçeztFWExiRFnEBxzM ¦¥¨¥§©§

:qFlwpE`AslbM Wxtn azM' §§§§©§¨©¦§Ÿ
'`wfrC,[zrAh zwiwgM WxFtn azM] §¦§¨§¨§¨©£¦©©©©
,xnFlkEzFvExgEidokFzA zFIzF`d §©£¨¨¦§¨

,(mipa`d KFzA)oivxFgW FnM §¨£¨¦§¤§¦
mdW zFrAhÎinzFgmiiEUrmFYgl §¥©¨¤¥£¦©§

,zFxB`xExA azM `id dwiwgdW ¦§¤©£¦¨¦§¨¨
lr azMd wEwg did KM ,lMl xMipe§¦¨©Ÿ¨¨¨¨©§¨©

,mipa`dWxFtnE xMip azM(miyxtn): ¨£¨¦§¨¦¨§¨
.úBîL ìòWOWn o`M xEn`d 'lr' ©§©¨¨¨§©¥

FWExitE ,z"iA WEOiXd zF` mFwnA¦§©¦¥¥
'zFnWA' FnM(ek ,e lirl i"yx d`x). §¦§

zwiwgA mipa`d z` gYtY :xnFlkE§©§©©¤¨£¨¦©£¦©
:l`xUi ipA zFnW§§¥¦§¨¥
.úBöaLî úañî,xnFlMzFtTEn ª©Ÿ¦§§§©¨

,adf zFvAWnA mipa`dcvike ¨£¨¦§¦§§¨¨§¥©
?zFtTEn o`Uroa`d aWFn dUFrW £¨¨¨¤¤©¨¤¤

`nEB oinM adGAadGd KFzA wwFg - ©¨¨§¦¨¥§©¨¨
,rwW oirM ,oa`d zqpkdl mFwnlit ¨§©§¨©¨¤¤§¥¤©§¦

DrTWnE ,oa`d zCn(oa`d z`) ¦©¨¤¤§©§¨¤¨¤¤
zvAWOd z`vnp ,zFvAWOA©¦§§¦§¥©¦§¤¤

oa`d z` zaaFqdiccv lMn,aiaq ¤¤¤¨¤¤¦¨§¨¤¨¨¦
eKM xg`xAgnz`zFvAWOdElNd §©©¨§©¥¤©¦§§©¨

cFt`d zFtzkA:ai dxez §¦§¨¥
(ai).ïBøkæìlr zFnXd zwiwg §¦¨£¦©©¥©

.'oFxMfl ...'d iptl' `id mipa`d̈£¨¦¦¦§¥§¦¨
icM ,xnFlMÎWFcTd d`Fx `dIW §©§¥¤§¥¤©¨

`EdÎKExAlW mdizFnW z` ¨¤§¥¤¤
eiptl miaEzM mihaXdxFMfie ©§¨¦§¦§¨¨§¦§

mzwcv(l"kyn):bi dxez ¦§¨¨
(bi).úBöaLî úéNòåEN` oi` §¨¦¨¦§§¥¥

mdFXd ipa` z` zFtiTOd zFvAWOd©¦§§©©¦¤©§¥©©
,od zFxg` zFvAWn `N` ,(`i wEqtA)§¨¤¨¦§§£¥¥
KFYnE ,oNdl Wxtn aEzMdW itM§¦¤©¨§¨¥§©¨¦

ixd ,od dOM WxRzp `NWhErin ¤Ÿ¦§¨¥©¨¥£¥¦
miYW 'zFvAWn'z` mihwFp Ep` - ¦§§§©¦¨§¦¤

'zFvAWn' lW xzFiA hrEOd oipOd©¦§¨©¨§¥¤¦§§

devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b ipy meil inei xeriy

(ãé)íúà äNòz úìaâî øBäè áäæ úøLøL ézLe§¥³©§§ŸÆ¨¨´¨½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈
-ìò úúáòä úøLøL-úà äzúðå úáò äNòî©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©

:úöaLnä©¦§§«Ÿ
i"yx£·‰Ê ˙¯L¯L∑ ׁשלׁשלאֹות.˙Ïa‚Ó∑ אֹותם ּתעׂשה החׁשן ּגבּול Ú·˙.לסֹוף ‰NÚÓ∑ קליעת מעׂשה «¿¿…»»ְְַָƒ¿»…ְְֲֶֶַַָֹ«¬≈¬…ְֲִֵַַ

ׁשע ֹוׂשין ּכא ֹותן ּוכפלים, נקבים מעׂשה ולא לערּדסקאֹות,חּוטין ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן אּלא ׁשּקֹורין לבֹורֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
כב)אינשינשייר"ׁש L¯L¯˙.(ביצה ˙‡ ‰z˙Â∑ ולא הּללּו, מׁשּבצֹות על עבת, מעׂשה העׂשּויֹות עבֹותֹות, ׁשל ¿»«»∆«¿¿…ְְְֲֲֲֲִֵֶַַַָָֹֹ

וא  קביע ּותן. צּואת ולא ׁשרׁשרֹות ׁשל עׂשּיתן צּואת מקֹום הּוא ואין זה צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור  "ּתעׂשה" ין ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
קביעּותן, ועל עׂשּיתן על ּומצּוהּו חֹוזר החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, לׁשֹון אּלא צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ"ונתּתה"

ל,ולא לֹומר זאת ל וכתב האפֹוד. עם לעׂשֹות ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות צר מקצת להֹודיע אּלא ּכאן נכּתב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
הּללּו הּמׁשּבצֹות על ּתּתנם החׁשן, על מגּבלת ׁשרׁשרֹות לכׁשּתעׂשה ל יזקקּו הּללּו .הּמׁשּבצֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֻ

(åè)äNòîk áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå§¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬
éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNòz ãôà¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²

:Búà äNòz øæLî LLå§¥¬¨§−̈©«£¤¬Ÿ«
i"yx£ËtLÓ ÔLÁ∑,אמת והבטחתֹו ּדבריו ׁשּמברר מׁשּפט, אחר: ּדבר הּדין. קלקּול על ׁשּמכּפר …∆ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אם  הּדין, וענׁש הּדין ּוגמר הּדין, ּבעלי טענֹות ּדברי לׁשֹונֹות: ג' מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט ּבלע"ז, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָֹדרישנמ"ט

aÚz„יד  ÔÓÁ˙Ó ÈÎc ·‰c ÔÈkz ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿«¿»«¿≈
‡˙ÏÈ„‚ ‡ikz ˙È Ôz˙Â eÏÈ„b „·BÚ ÔB‰˙È»¿«¿ƒ¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ»»

:‡˙ˆn¯Ó ÏÚ«¿«¿»»

BÚk·„טו  ÔÓ‡ „·BÚ ‡Èc ÔLÁ „aÚ˙Â¿«¿≈∆ƒ»«√»¿«
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c dp„aÚz ‡„BÙ‡≈»«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:d˙È „aÚz ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«¿≈»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.miYW EpiidC ,miAx oFWlAsiqene ¦§©¦§©§§©¦
:i"yxLl Wxit `leaEzMddYr §Ÿ¥©§©¨©¨

oMxv zvwn `N` Ef dWxtA§¨¨¨¤¨¦§¨¨§¨
,ElNd zFvAWOd lW ozilkze§©§¦¨¤©¦§§©¨

oWgd zWxtaE(dk weqt oldl)Ll xnFB §¨¨©©Ÿ¤¥§
:oWExitci dxez ¥¨

(ci).áäæ úBøLøLzF`lWlWd`x) ©§§¨¨©§§¨
(ak weqt oldl i"yx:

.úBìaâî,xnFlkE ,'lEaB' oFWlsFql ¦§¨§§§©§
oWgd lEaBeizFvw iYWAdUrY §©Ÿ¤¦§¥§¨©£¤

:mzF`¨
.úBáò äNòîoihEg zrilw dUrn- ©£¥£©£¥§¦©¦

mihEg dOM zrilTn diEUrd zxWxW©§¤¤¨£¨¦§¦©©¨¦
,dfA dfeW cOln aEzMd`ldUri ¤¨¤§©¨§©¥¤Ÿ©£¤
mzF`miltkE miawp dUrnzFrAh) ¨©£¥§¨¦§¨¦©¨

(FfA Ff zFpEzPdozF`MzF`lWlW ©§¨§¨©§§¨
zFxFal oiUFrWminozF`M `N` , ¤¦§©¦¤¨§¨

zF`wqCxrl oiUFrW(miTU)oixFTW ¤¦§©§©§¨©¦¤¦
,y"xiiypiypi`z` mixWFTW¤§¦¤

mihEg dOMn rElTd lagA mdiW`ẍ¥¤§¤¤©¨©¦©¨¦
(g"y):

úøLøL úà äzúðåzzard.zaiY §¨©¨¤©§§Ÿ¨£ŸŸ¥©
'zzard' zaizl (zknqp 'zFxWxW'©§§¦§¤¤§¥©¨£ŸŸ

`"dA 'zFxWxXd' xn`p `l okle]§¨¥Ÿ¤¡©©©§§§¥
zknqp daizAW mEXn ,dricid©§¦¨¦¤§¥¨¦§¤¤
.[dIpXd daiYl dricid `"d zxaFr¤¤¥©§¦¨©¥¨©§¦¨

zFxWxW :aEzMd WExitElW ¥©¨©§§¤
d,zFzFar,xnFlkEzFxWxW ozF` ¨£§©¨©§§

,zFarÎdUrn zFiEUrdoYYlr ¨£©£¥£¦¥©
dElNd zFvAWn(oexkfd).:i"yx siqene ©¦§§©¨

oziIUr z`eEv mFwn `Ed df `le§Ÿ¤§©¨©£¦¨¨
ozriaw z`eEv `le ,zFxWxW lW. ¤©§§§Ÿ©¨©§¦¨¨
o`M dEvn aEzMd oi` oiicr ,xnFlM§©£©¦¥©¨§©¤¨
ixdW ,ozxiWwE zFxWxXd ziIUr lr©£¦©©©§§§¦¨¨¤£¥
oipr mpi`e oWFgd dUrnA mihxR EN ¥̀§¨¦§©£¥©¤§¥¨¦§¨

,cFt`d dUrnloi`eoFWldUrY' §©£¥¨¥§¥§©£¤
'mzF`iEEv oFWl o`M xEn`d ¨¨¨¨§¦

['mzF` dUr' xnFlkE]oi`e ,(oFWl §©£¥¨§¥§
iEEv oFWl o`M xEn`d 'dYzpe'§¨©¨¨¨¨§¦

['mzF` oY' xnFlkE]`N` ,lMdoFWl §©¥¨¤¨©Ÿ§
cizrcizr :xnF` `N` Fpi` aEzMd - ¨¦©¨¥¤¨¥¨¦

KFzA mpYile ,zFxWxW zFUrl dY ©̀¨©£©§§§¦§¨§
,KM lr dEhvYW xg` ,zFvAWOdiM ©¦§§©©¤¦§©¤©¨¦

lr EdEvnE xfFg oWgd zWxtA§¨¨©©Ÿ¤¥§©¥©
lre oziIUrmFwnozriawlW £¦¨¨§©§§¦¨¨¤

zFxWxXd(dk weqt oldl).mnFwn mW iM , ©©§§¦¨§¨

aYkp `ledf oipr`N` o`M §Ÿ¦§©¦§¨¤¨¤¨
KxFv zvwn LricFdlzilkze §¦£¦§¨¤§©§¦

mr zFUrl dESW zFvAWOd©¦§§¤¦¨©£¦
:Ll xnFl z`f Ll azke ,cFt`d̈¥§¨©§Ÿ©§

ElNd zFvAWOdmzFUrl LiziESW ©¦§§©¨¤¦¦¦©£¨
,cFt`ALl EwwfEicizrAdUrYWkl ¨¥§§§¤¨¦¦§¤©£¤

,oWgd lr zFlAbn zFxWxWf` iM ©§§¦§¨©©Ÿ¤¦¨
(ElNd zFvAWOd lr mpYY:eh dxez ¦§¥©©¦§§©¨

(eh).ètLî ïLçoWFgd `xwp dOl Ÿ¤¦§¨¨¨¦§¨©¤
mW lr ?'hRWn oWg'lr xRkOW Ÿ¤¦§¨©¥¤§©¥©

lEwlw(zEEr),oiCdoWFg :xnFlkE ¦§¦©¦§©¤
.hRWOd ipipr lr xRkndxg` xaC: ©§©¥©¦§§¥©¦§¨¨¨©¥

oWg' FnW `xwp dOlxxaOW ,'hRWn ¨¨¦§¨§Ÿ¤¦§¨¤§¨¥
eixaCodMd lWn` Fzghadez- §¨¨¤©Ÿ¥§©§¨¨¡¤

cviM odMl mil`FW Eid xW`MW¤©£¤¨£¦©Ÿ¥¥©
miIYn`e mixxFan eixaC Eid ,EUri©£¨§¨¨§¨¦©£¦¦¦

'miOEze mixE`'d ici lr(l weqt oldl), ©§¥¨¦§¦
f"rlaEh"pnpyixc.'hRWO'dW §©©¤©¦§¨

zFpFWl WlW WOWnoFWNd - §©¥¨Ÿ§©¨
FWxtl oYip ,oic iAbl xEn`d 'hRWn'¦§¨¨¨§©¥¦¦¨§¨§

:mipFW miptF` dWlWAzFprh ixaC ¦§¨¨¦¦¦§¥©£
oiCdÎilrAz` dWn axwIe' :FnM] ©£¥©¦§©©§¥Ÿ¤¤

''d iptl ohRyn(d ,fk xacna),[xnbE ¦§¨¨¦§¥§©



לי devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b ipy meil inei xeriy

(àé)íúç éçezt ïáà Løç äNòîézL-úà çzôz ©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
úBöaLî úañî ìàøNé éða úîL-ìò íéðáàä̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬

:íúà äNòz áäæ̈−̈©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£Ô·‡ L¯Á ‰NÚÓ∑ הּוא ּולפיכ ׁשּלאחריו, לּתיבה הּוא ּדבּוק זה, 'חרׁש' אבנים. ׁשל אמן מעׂשה «¬≈»«∆∆ְְֲֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

וכן: ּבסֹופֹו, ּפּתח מד)נקּוד וכן:(ישעיה עצים. ׁשל חרׁש קו", נטה עצים יב)"חרׁש מעצד",(שם ּברזל "חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ּופתּוחים  ּדבּוקים אּלה Ì˙Á.ּכל ÈÁezt∑ ּכגלף מפרׁש ּכתב ּבתֹוכן ּכתרּגּומֹו: האֹותּיֹות חרּוצֹות דעזקא, ְְִִֵֶָƒ≈…»ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָֹ

ּומפרׁש נּכר ּכתב אּגרֹות לחּתם ׁשהם טּבעֹות, חֹותמי ׁשחֹורצין aÒÓ˙.ּבׁשמֹות ּכמֹו∑ÓLŒÏÚ˙.ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ«¿…ְְִÀ«…
˙BˆaLÓ∑,זהב ּבמׁשּבצֹות האבנים ּומׁשּקעּהמּקפֹות האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן מֹוׁשב ׁשעֹוׂשה ƒ¿¿ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻ

האפֹוד  ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות ּומחּבר סביב, האבן את סֹובבת הּמׁשּבצת נמצאת .ּבּמׁשּבצֹות. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(áé)ãôàä úôúk ìò íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ
íúBîL-úà ïøäà àNðå ìàøNé éðáì ïøkæ éðáà©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈

:ïøkæì åéôúë ézL-ìò ýåýé éðôì¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
i"yx£Ô¯kÊÏ∑,לפניו ּכתּובים הּׁשבטים הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רֹואה צדקתם ׁשּיהא .ויזּכר ¿ƒ»…ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ß '` xc` 'b ipy mei ß

(âé):áäæ úöaLî úéNòå§¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«
i"yx£˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ∑ ּובפרׁשת צרּכן, מקצת אּלא זֹו, ּבפרׁשה עּתה ל ּפרׁש ולא ׁשּתים, מׁשּבצֹות, מעּוט ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּפרּוׁשן  ל ּגֹומר .החׁשן ְֵֵֶַָֹ

ÛÏ‚kיא  L¯ÙÓ ·˙k ‡·Ë Ô·‡ ÔÓ‡ „·BÚ«√«∆∆»»¿«¿»«ƒ¿…
˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡ ÔÈz¯z ˙È ÛBÏ‚z Ô˜ÊÚc¿ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿«»«¿»«
„aÚz ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿««¿≈

:ÔB‰˙È»¿

‡BÙ„‡יב  Èt˙k ÏÚ ‡È·‡ ÔÈz¯z ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»«¿≈«¿«»«ƒ¿≈≈»
˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Î„ È·‡«¿≈»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…»
È‰Bt˙k ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL¿»»¿√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ

:‡¯Î„Ï¿»¿»»

c„‰·:יג  Ôˆn¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).ïáà Løç äNòîFWExiR 'Wxg' ©£¥¨©¤¤¨¨¥
didi oOE` dUrn' FWExiR oi`e ,oOE`¨§¥¥©£¥¨¦§¤

:FWExiR `N` ,'oa`dlW oOE`' dUrn ¨¤¤¤¨¥©£¥¨¤
.'mipa`oMWdf 'Wxg'o`M xEn`d £¨¦¤¥¨©¤¨¨¨

,eixg`NW daiYl `Ed (wEaCFnXW ¨©¥¨¤§©£¨¤§
FWExitE ,'oa`ÎWxg' `Ed oOE`d lW¤¨¨¨©¤¤¥

,'oa` lW Wxg'cEwp `Ed KkitlE ¨¨¤¤¤§¦¨¨
,FtFqA g"YRKnqp did `l ENi`e ©¨§§¦Ÿ¨¨¦§¨

'Wxg' cEwp did ,Fnvr iptA x`FY `N ¤̀¨©¦§¥©§¨¨¨¨¨
Wxg zk`ln lM' FnM] 'mivnw' ipWA¦§¥§¨¦§¨§¤¤¨¨

'aWge(dl ,dl oldl).[oke:EpivnWxg' §Ÿ¥§¥¨¦¨©
'ew dhp mivr(bi ,cn diryi)mivrd oOE`] ¥¦¨¨¨©¨¥¦

icM ,dxFTd lr dCOd ew z` dhFp¤¤©©¦¨©©¨§¥
Dkzgl(c"evn)zknqp 'Wxg' zaize ,[ §¨§¨§¥©¨©¦§¤¤

:FWExitE ,`id:oke ,'mivr lW Wxg' ¦¥¨¨¤¥¦§¥
'cvrn lfxA Wxg'(ai weqt my)oOE`] ¨©©§¤©£¨©

ilM `EdW ,cvrnA WOYWOd lfxAd©©§¤©¦§©¥§©£¨¤§¦
lfxA KEYigl iEUrd lFcB(v"evn).[lM ¨¤¨§¦©§¤¨
'migEzt'E miwEac dN`miknqp - ¥¤§¦§¦¦§¨¦

.g"YR micEwpE mdixg`NW daiYl©¥¨¤§©£¥¤§¦©¨

xEn`d 'oa` Wxg' s` EN` znbEckE§§©¥©¨©¤¤¨¨
oOE`' FWExitE ,g"YR cEwpe Knqp o`M̈¦§¨§¨©¨¥©

'mipa`d(m"`x): ¨£¨¦
.íúBç éçeztFWExiRFnEBxzM ¦¥¨¥§©§

:qFlwpE`AslbM Wxtn azM' §§§§©§¨©¦§Ÿ
'`wfrC,[zrAh zwiwgM WxFtn azM] §¦§¨§¨§¨©£¦©©©©
,xnFlkEzFvExgEidokFzA zFIzF`d §©£¨¨¦§¨

,(mipa`d KFzA)oivxFgW FnM §¨£¨¦§¤§¦
mdW zFrAhÎinzFgmiiEUrmFYgl §¥©¨¤¥£¦©§

,zFxB`xExA azM `id dwiwgdW ¦§¤©£¦¨¦§¨¨
lr azMd wEwg did KM ,lMl xMipe§¦¨©Ÿ¨¨¨¨©§¨©

,mipa`dWxFtnE xMip azM(miyxtn): ¨£¨¦§¨¦¨§¨
.úBîL ìòWOWn o`M xEn`d 'lr' ©§©¨¨¨§©¥

FWExitE ,z"iA WEOiXd zF` mFwnA¦§©¦¥¥
'zFnWA' FnM(ek ,e lirl i"yx d`x). §¦§

zwiwgA mipa`d z` gYtY :xnFlkE§©§©©¤¨£¨¦©£¦©
:l`xUi ipA zFnW§§¥¦§¨¥
.úBöaLî úañî,xnFlMzFtTEn ª©Ÿ¦§§§©¨

,adf zFvAWnA mipa`dcvike ¨£¨¦§¦§§¨¨§¥©
?zFtTEn o`Uroa`d aWFn dUFrW £¨¨¨¤¤©¨¤¤

`nEB oinM adGAadGd KFzA wwFg - ©¨¨§¦¨¥§©¨¨
,rwW oirM ,oa`d zqpkdl mFwnlit ¨§©§¨©¨¤¤§¥¤©§¦

DrTWnE ,oa`d zCn(oa`d z`) ¦©¨¤¤§©§¨¤¨¤¤
zvAWOd z`vnp ,zFvAWOA©¦§§¦§¥©¦§¤¤

oa`d z` zaaFqdiccv lMn,aiaq ¤¤¤¨¤¤¦¨§¨¤¨¨¦
eKM xg`xAgnz`zFvAWOdElNd §©©¨§©¥¤©¦§§©¨

cFt`d zFtzkA:ai dxez §¦§¨¥
(ai).ïBøkæìlr zFnXd zwiwg §¦¨£¦©©¥©

.'oFxMfl ...'d iptl' `id mipa`d̈£¨¦¦¦§¥§¦¨
icM ,xnFlMÎWFcTd d`Fx `dIW §©§¥¤§¥¤©¨

`EdÎKExAlW mdizFnW z` ¨¤§¥¤¤
eiptl miaEzM mihaXdxFMfie ©§¨¦§¦§¨¨§¦§

mzwcv(l"kyn):bi dxez ¦§¨¨
(bi).úBöaLî úéNòåEN` oi` §¨¦¨¦§§¥¥

mdFXd ipa` z` zFtiTOd zFvAWOd©¦§§©©¦¤©§¥©©
,od zFxg` zFvAWn `N` ,(`i wEqtA)§¨¤¨¦§§£¥¥
KFYnE ,oNdl Wxtn aEzMdW itM§¦¤©¨§¨¥§©¨¦

ixd ,od dOM WxRzp `NWhErin ¤Ÿ¦§¨¥©¨¥£¥¦
miYW 'zFvAWn'z` mihwFp Ep` - ¦§§§©¦¨§¦¤

'zFvAWn' lW xzFiA hrEOd oipOd©¦§¨©¨§¥¤¦§§

devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b ipy meil inei xeriy

(ãé)íúà äNòz úìaâî øBäè áäæ úøLøL ézLe§¥³©§§ŸÆ¨¨´¨½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈
-ìò úúáòä úøLøL-úà äzúðå úáò äNòî©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©

:úöaLnä©¦§§«Ÿ
i"yx£·‰Ê ˙¯L¯L∑ ׁשלׁשלאֹות.˙Ïa‚Ó∑ אֹותם ּתעׂשה החׁשן ּגבּול Ú·˙.לסֹוף ‰NÚÓ∑ קליעת מעׂשה «¿¿…»»ְְַָƒ¿»…ְְֲֶֶַַָֹ«¬≈¬…ְֲִֵַַ

ׁשע ֹוׂשין ּכא ֹותן ּוכפלים, נקבים מעׂשה ולא לערּדסקאֹות,חּוטין ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן אּלא ׁשּקֹורין לבֹורֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
כב)אינשינשייר"ׁש L¯L¯˙.(ביצה ˙‡ ‰z˙Â∑ ולא הּללּו, מׁשּבצֹות על עבת, מעׂשה העׂשּויֹות עבֹותֹות, ׁשל ¿»«»∆«¿¿…ְְְֲֲֲֲִֵֶַַַָָֹֹ

וא  קביע ּותן. צּואת ולא ׁשרׁשרֹות ׁשל עׂשּיתן צּואת מקֹום הּוא ואין זה צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור  "ּתעׂשה" ין ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
קביעּותן, ועל עׂשּיתן על ּומצּוהּו חֹוזר החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, לׁשֹון אּלא צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ"ונתּתה"

ל,ולא לֹומר זאת ל וכתב האפֹוד. עם לעׂשֹות ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות צר מקצת להֹודיע אּלא ּכאן נכּתב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
הּללּו הּמׁשּבצֹות על ּתּתנם החׁשן, על מגּבלת ׁשרׁשרֹות לכׁשּתעׂשה ל יזקקּו הּללּו .הּמׁשּבצֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֻ

(åè)äNòîk áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå§¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬
éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNòz ãôà¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²

:Búà äNòz øæLî LLå§¥¬¨§−̈©«£¤¬Ÿ«
i"yx£ËtLÓ ÔLÁ∑,אמת והבטחתֹו ּדבריו ׁשּמברר מׁשּפט, אחר: ּדבר הּדין. קלקּול על ׁשּמכּפר …∆ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אם  הּדין, וענׁש הּדין ּוגמר הּדין, ּבעלי טענֹות ּדברי לׁשֹונֹות: ג' מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט ּבלע"ז, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָֹדרישנמ"ט

aÚz„יד  ÔÓÁ˙Ó ÈÎc ·‰c ÔÈkz ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿«¿»«¿≈
‡˙ÏÈ„‚ ‡ikz ˙È Ôz˙Â eÏÈ„b „·BÚ ÔB‰˙È»¿«¿ƒ¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ»»

:‡˙ˆn¯Ó ÏÚ«¿«¿»»

BÚk·„טו  ÔÓ‡ „·BÚ ‡Èc ÔLÁ „aÚ˙Â¿«¿≈∆ƒ»«√»¿«
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c dp„aÚz ‡„BÙ‡≈»«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:d˙È „aÚz ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«¿≈»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.miYW EpiidC ,miAx oFWlAsiqene ¦§©¦§©§§©¦
:i"yxLl Wxit `leaEzMddYr §Ÿ¥©§©¨©¨

oMxv zvwn `N` Ef dWxtA§¨¨¨¤¨¦§¨¨§¨
,ElNd zFvAWOd lW ozilkze§©§¦¨¤©¦§§©¨

oWgd zWxtaE(dk weqt oldl)Ll xnFB §¨¨©©Ÿ¤¥§
:oWExitci dxez ¥¨

(ci).áäæ úBøLøLzF`lWlWd`x) ©§§¨¨©§§¨
(ak weqt oldl i"yx:

.úBìaâî,xnFlkE ,'lEaB' oFWlsFql ¦§¨§§§©§
oWgd lEaBeizFvw iYWAdUrY §©Ÿ¤¦§¥§¨©£¤

:mzF`¨
.úBáò äNòîoihEg zrilw dUrn- ©£¥£©£¥§¦©¦

mihEg dOM zrilTn diEUrd zxWxW©§¤¤¨£¨¦§¦©©¨¦
,dfA dfeW cOln aEzMd`ldUri ¤¨¤§©¨§©¥¤Ÿ©£¤
mzF`miltkE miawp dUrnzFrAh) ¨©£¥§¨¦§¨¦©¨

(FfA Ff zFpEzPdozF`MzF`lWlW ©§¨§¨©§§¨
zFxFal oiUFrWminozF`M `N` , ¤¦§©¦¤¨§¨

zF`wqCxrl oiUFrW(miTU)oixFTW ¤¦§©§©§¨©¦¤¦
,y"xiiypiypi`z` mixWFTW¤§¦¤

mihEg dOMn rElTd lagA mdiW`ẍ¥¤§¤¤©¨©¦©¨¦
(g"y):

úøLøL úà äzúðåzzard.zaiY §¨©¨¤©§§Ÿ¨£ŸŸ¥©
'zzard' zaizl (zknqp 'zFxWxW'©§§¦§¤¤§¥©¨£ŸŸ

`"dA 'zFxWxXd' xn`p `l okle]§¨¥Ÿ¤¡©©©§§§¥
zknqp daizAW mEXn ,dricid©§¦¨¦¤§¥¨¦§¤¤
.[dIpXd daiYl dricid `"d zxaFr¤¤¥©§¦¨©¥¨©§¦¨

zFxWxW :aEzMd WExitElW ¥©¨©§§¤
d,zFzFar,xnFlkEzFxWxW ozF` ¨£§©¨©§§

,zFarÎdUrn zFiEUrdoYYlr ¨£©£¥£¦¥©
dElNd zFvAWn(oexkfd).:i"yx siqene ©¦§§©¨

oziIUr z`eEv mFwn `Ed df `le§Ÿ¤§©¨©£¦¨¨
ozriaw z`eEv `le ,zFxWxW lW. ¤©§§§Ÿ©¨©§¦¨¨
o`M dEvn aEzMd oi` oiicr ,xnFlM§©£©¦¥©¨§©¤¨
ixdW ,ozxiWwE zFxWxXd ziIUr lr©£¦©©©§§§¦¨¨¤£¥
oipr mpi`e oWFgd dUrnA mihxR EN ¥̀§¨¦§©£¥©¤§¥¨¦§¨

,cFt`d dUrnloi`eoFWldUrY' §©£¥¨¥§¥§©£¤
'mzF`iEEv oFWl o`M xEn`d ¨¨¨¨§¦

['mzF` dUr' xnFlkE]oi`e ,(oFWl §©£¥¨§¥§
iEEv oFWl o`M xEn`d 'dYzpe'§¨©¨¨¨¨§¦

['mzF` oY' xnFlkE]`N` ,lMdoFWl §©¥¨¤¨©Ÿ§
cizrcizr :xnF` `N` Fpi` aEzMd - ¨¦©¨¥¤¨¥¨¦

KFzA mpYile ,zFxWxW zFUrl dY ©̀¨©£©§§§¦§¨§
,KM lr dEhvYW xg` ,zFvAWOdiM ©¦§§©©¤¦§©¤©¨¦

lr EdEvnE xfFg oWgd zWxtA§¨¨©©Ÿ¤¥§©¥©
lre oziIUrmFwnozriawlW £¦¨¨§©§§¦¨¨¤

zFxWxXd(dk weqt oldl).mnFwn mW iM , ©©§§¦¨§¨

aYkp `ledf oipr`N` o`M §Ÿ¦§©¦§¨¤¨¤¨
KxFv zvwn LricFdlzilkze §¦£¦§¨¤§©§¦

mr zFUrl dESW zFvAWOd©¦§§¤¦¨©£¦
:Ll xnFl z`f Ll azke ,cFt`d̈¥§¨©§Ÿ©§

ElNd zFvAWOdmzFUrl LiziESW ©¦§§©¨¤¦¦¦©£¨
,cFt`ALl EwwfEicizrAdUrYWkl ¨¥§§§¤¨¦¦§¤©£¤

,oWgd lr zFlAbn zFxWxWf` iM ©§§¦§¨©©Ÿ¤¦¨
(ElNd zFvAWOd lr mpYY:eh dxez ¦§¥©©¦§§©¨

(eh).ètLî ïLçoWFgd `xwp dOl Ÿ¤¦§¨¨¨¦§¨©¤
mW lr ?'hRWn oWg'lr xRkOW Ÿ¤¦§¨©¥¤§©¥©

lEwlw(zEEr),oiCdoWFg :xnFlkE ¦§¦©¦§©¤
.hRWOd ipipr lr xRkndxg` xaC: ©§©¥©¦§§¥©¦§¨¨¨©¥

oWg' FnW `xwp dOlxxaOW ,'hRWn ¨¨¦§¨§Ÿ¤¦§¨¤§¨¥
eixaCodMd lWn` Fzghadez- §¨¨¤©Ÿ¥§©§¨¨¡¤

cviM odMl mil`FW Eid xW`MW¤©£¤¨£¦©Ÿ¥¥©
miIYn`e mixxFan eixaC Eid ,EUri©£¨§¨¨§¨¦©£¦¦¦

'miOEze mixE`'d ici lr(l weqt oldl), ©§¥¨¦§¦
f"rlaEh"pnpyixc.'hRWO'dW §©©¤©¦§¨

zFpFWl WlW WOWnoFWNd - §©¥¨Ÿ§©¨
FWxtl oYip ,oic iAbl xEn`d 'hRWn'¦§¨¨¨§©¥¦¦¨§¨§

:mipFW miptF` dWlWAzFprh ixaC ¦§¨¨¦¦¦§¥©£
oiCdÎilrAz` dWn axwIe' :FnM] ©£¥©¦§©©§¥Ÿ¤¤

''d iptl ohRyn(d ,fk xacna),[xnbE ¦§¨¨¦§¥§©



devzלב zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b ipy meil inei xeriy
ּדברים, ּברּור לׁשֹון מׁשּמׁש וזה, ממֹון. ענׁש אם מּכֹות, ענׁש אם מיתה, ּדבריו ענׁש ּומברר .ׁשּמפרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

„Ù‡ ‰NÚÓk∑ מינין ּומחמׁשת חֹוׁשב .מעׂשה ¿«¬≈≈…ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

(æè):Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôk äéäé òeáø̈¬©¦«§¤−¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«
i"yx£BaÁ¯ ˙¯ÊÂ Bk¯‡ ˙¯Ê∑ ּכנגד לפניו לֹו ּומּטל ּתלּוי ּכפּול, אהרן", לב על "והיּו ׁשּנאמר: לּבֹו, ∆∆»¿¿∆∆»¿ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ּבׁשרׁשרֹות  ּבהן ּתלּוי והחׁשן מעט, לפניו ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּכתפיו, על מאחֹוריו הּבאֹות האפֹוד ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבכתפֹות
ּבענין  ׁשּמפרׁש ּכמֹו .וטּבעֹות, ְְְְִֶַָָָָֹ

(æé)ïáà íéøeè äòaøà ïáà úàlî Bá úàlîe¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´¨®¤
:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãà øeèÀ³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«

i"yx£B· ˙‡lÓe∑ ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא להן, המתּקנֹות הּמׁשּבצֹות ּגּמֹות ממּלאֹות ׁשהאבנים ׁשם על ƒ≈»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
.מּלּואים  ִִ

(çé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(èé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(ë)íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬
:íúàelîa eéäé áäæ̈¨²¦«§−§¦«Ÿ¨«

i"yx£·‰Ê ÌÈˆaLÓ∑,האבן ּבעבי ׁשּיתמּלא ׁשעּור ּבעמק זהב מׁשּבצֹות מּקפים ּבמּלּואתם, הּטּורים יהיּו ¿À»ƒ»»ְְְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
יֹותר  ולא ּפחֹות לא המׁשּבצֹות, עמק יהיה אבנים ׁשל עבין מּלּוי ּכׁשעּור ּבמּלּואֹותם, לׁשֹון .זהּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

dÈ˙Ù:טז  ‡z¯ÊÂ dk¯‡ ‡z¯Ê ÛÈÚ È‰È Úa¯Ó¿««¿≈ƒ∆¿»À¿≈¿∆¿»¿»≈

ÔÈ¯„Òיז  ‡Úa¯‡ ‡·‡ ˙eÓÏL‡ da ÌÏL˙Â¿«¿≈≈«¿»«¿»«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Ò ‡·Ë Ô·‡∆∆»»ƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»

:„Á ‡¯„Òƒ¿»«

ÊÈÊ·LÂיח  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿ƒ¿¬

ÔÈÚÂיט  ‡È˜¯Ë È¯Èk˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

È¯ËÙeכ  ‡Ï¯e·e ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»«¿≈≈
:ÔB‰˙eÓÏL‡a ÔB‰È ·‰„c Ôˆn¯Ó¿«¿«ƒ¿«¿¿«¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

oiCddHz `l' :FnM] oiCd wqR - ©¦§©©¦§Ÿ©¤
'hRWn(hi ,fh mixac),[emEIwoiCd WpFr ¦§¨§¦¤©¦

:oFCiPl iE`xd itM,dzin WpFr m` §¦¨¨©¦¦¤¦¨
oFnn WpFr m` ,zFMn WpFr m`:FnM] ¦¤©¦¤¨§

'FN dUri dGd hRWOM'(`l ,`k lirl);[ ©¦§¨©¤¥¨¤
E'hRWn'dfo`M xEn`dWOWn ¦§¨¤¨¨¨§©¥

A (WxRzn),mixaC xExiA oFWl ¦§¨¥¦§¥§¨¦
WoWFgd,eixaC xxanE WxtOixde ¤©¤§¨¥§¨¥§¨¨©£¥

xExiA FA WIW ,'oiC xnB' FnM df¤§§©¦¤¥¥
mixaCd(g"y ,i"gpn): ©§¨¦

.ãBôà äNòîkzxEv `dIW `l §©£¥¥Ÿ¤§¥©
itM `N` ,cFt`d zxEvM oWFgd©¤§©¨¥¤¨§¦
iEUr `dIW ,KlFde Wxtn aEzMdW¤©¨§¨¥§¥¤§¥¨

oipin zWngnE aWFg dUrnitM ©£¥¥¥£¥¤¦¦§¦
iEUr cFt`dW(e weqt lirl d`x)(l"yxdn): ¤¨¥¨

fh dxez
(fh).Baçø úøæå Bkøà úøæzxf ¤¤¨§§¤¤¨§¤¤

,(m"ayx) dO` ivg `Ed o`M xEn`d̈¨¨£¦©¨
zxf 'rEax' didIW aEzMd WExiR oi`e§¥¥©¨¤¦§¤¨©¤¤

oMn xg`lE ,FziIUr zrWA zxf lr©¤¤¦§©£¦¨§©©¦¥
FziIUr zrWA `N` .'lEtM' EdEUri©£¨¤¨¦§©£¦¨
.zxf FAgxe zFzxf iYW FMx` didi¦§¤¨§§¥§¨§¨§¤¤

EdEUrIW xg`lElEtMlREwn) §©©¤©£¨§¨
zxfe FMx` zxf ,rEax didi (mipWl¦§©¦¦§¤¨©¤¤¨§§¤¤

FAgx(h"c ,l"kyn).Edid FWaFl `EdWk ¨§§¤§¨¨
,FAl cbpM eiptl Fl lhEnFnM ¨§¨¨§¤¤¦§

xn`PW(l weqt oldl)'al lr Eide ¤¤¡©§¨©¥
'oxd`,`EdecFt`d zFtzkA iElY ©£Ÿ§¨§¦§¨¥

zFlRwpe eitzM lr eixFg`n zF`Ad©¨¥£¨©§¥¨§¦§¨
oWgde ,hrn eiptl zFcxFiexEWw §§§¨¨§©§©Ÿ¤¨

eodA iElY(zFtzMA)zFxWxWA §¨¨¤©§¥§©§§
oiprA WxFtOW FnM ,zFrAheoldl) §©¨§¤§¨¨¦§¨

(dkÎak miweqt:fi dxez
(fi)Bá úàlîeoa` z`Nn.EN` ¦¥¨¦ª©¤¤¥

aEzMdW itM ,oWFgA zFrEaTd mipa £̀¨¦©§©¤§¦¤©¨
e ,KlFde Wxtnmipa`dW mW lr §¨¥§¥§©¥¤¨£¨¦

zF`Nnnz`zFvAWOd zFnEB §©§¤©¦§§
zFpTEznd(zFiEUrd),odlKkl ©§¨¨£¨¤§¨

ozF` `xFwaEzMd'mi`ENn' oFWlA, ¥¨©¨¦§¦¦
'z`NnE' oFWlA FA ozriaw z`e: §¤§¦¨¨¦§¦¥¨

gi dxez
(k)eéäé áäæ íéöaLî(mixEHd §ª¨¦¨¨¦§©¦

.mzF`ENnA:FWExiR 'adf mivAEWn' §¦¨§¨¦¨¨¥
adfÎzFvAWn mitTEndpiidYW - ¨¦¦§§¨¨¤¦§¤¨

,adf zFvAWn WlW xEh lkA§¨¨¦§§¨¨
WExitE ;oa` lkl zg` zvAWn¦§¤¤©©§¨¤¤¥

:'mzF`ENnA'xEriW wnFrA §¦¨§¤¦
oa`d iarA `NnzIW,xnFlM , ¤¦§©¥¨¢¦¨¤¤§©

xEriXA zFTEnr dpiidY zFvAWOdW¤©¦§§¦§¤¨£©¦
z` odA qipkdl KxvPd wiIEcnd©§¨©¦§¨§©§¦¨¤¤
zvAWOd z`vnp KkaE ,oa`d̈¤¤§¨¦§¥©¦§¤¤
oa`d ici lr DNEM z`Nnzn¦§©¥¨©§¥¨¤¤

.DkFzAWEdfzErnWnoFWl ¤§¨¤©§¨§
'mzF`ENnA'zkxvPd dCOd itl , §¦¨§¦©¦¨©¦§¤¤

;mipa`d iENinloiiar iENn xEriWM §¦¨£¨¦§¦¦¨§¨
,zFvAWOd wnFr didi mipa` lW¤£¨¦¦§¤¤©¦§§

xzFi `le zFgt `l(x"yl):`k dxez Ÿ¨§Ÿ¥

devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b ipy meil inei xeriy

(àë)íézL ìàøNé-éða úîL-ìò ïééäz íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬
BîL-ìò Léà íúBç éçezt íúîL-ìò äøNò¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³¨Æ¦´©§½

ì ïééäz:èáL øNò éðL ¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤
i"yx£BÓLŒÏÚ LÈ‡∑,ּתֹולדֹותם ּכּלם ּכסדר וכן לׁשמעֹון, ּפטדה לראּובן, אדם האבנים: .סדר ƒ«¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ

(áë)úáò äNòî úìáb úLøL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæ̈−̈¨«

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ּבענין למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבטּבעֹותיו, לקבעם החׁשן, ׁשרׁשי ∑L¯L˙.ּבׁשביל לׁשֹון ««…∆ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ«¿…ְְֵָ
ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין יהיּו אּלּו אף ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן הּמאחיזין ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאילן
ׁשרׁשים, לׁשֹון סרּוק ּבן מנחם ּפתר ׁשרׁשרֹות, ואף הּמׁשּבצֹות. ּבענין למעלה, האמּורֹות ׁשרׁשרֹות ׁשּתי ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָוהן
ּבלׁשֹון  ׁשרׁשרת אּלא ּדבריו, את רֹואה ואיני ׁשּבריקם. ּומ"ם ׁשּבׁשלׁשם מ"ם ּכמֹו יתרה ׁשהרי"ׁש ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואמר

ּכׁשלׁשלת  מׁשנה עברית ּבגבּול ∑Ï·b˙.ּבלׁשֹון ׁשּיהיּו ּבּטּבעֹות ׁשּתתקעם למעלה, האמּור מגּבלֹות הּוא ְְְְְִִִִֶֶַָ«¿Àְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבלע"ז  אשומי"ל קצה, לׁשֹון ּגבּול וכל Ú·˙.החׁשן, ‰NÚÓ∑ קליעה .מעׂשה ְְְְֶֶַַַָָֹ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

(âë)zúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úBòahä ézL-úà¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬©«¤

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ּכן ׁשאם עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא לֹומר יּתכן ולא ּבֹו, לקבעם ּכדי החׁשן, לצר ««…∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? נתּונים ּכבר והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ׁשחֹוזר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹמהּו

Ï‡¯NÈכא  Èa ˙‰ÓL ÏÚ ÔÈÂ‰È ‡i·‡Â¿«¿«»¿∆¿»«¿»«¿≈ƒ¿»≈
L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ Èz¯z«¿≈∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«
ÔÈ¯˙Ï ÔÈÂ‰z dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc ÛBÏ‚kƒ¿¿ƒ¿»¿««¿≈¿∆¿»ƒ¿≈

:ÔÈË·L ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„כב  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

c„‰·כג  Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡LeÁ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).BîL ìò LéàmzFclFY xcqM ¦©§§¥¤§¨
didi KM mihaXd lWd xcqmipa` ¤©§¨¦¨¦§¤¥¤¨£¨¦

;mdizFnW z` mi`UFPdmcF` ©§¦¤§¥¤¤
mNEM oke ,oFrnWl dChR ,oaE`xl: ¦§¥¦§¨§¦§§¥¨

ak dxez
(ak).ïLçä ìòo`M xEn`d 'lr' ©©Ÿ¤©¨¨¨

:Epivn FznbEckE] 'liaWA' FWExiR¥¦§¦§§¨¨¦
'mixRMd lr mFIl dUrY z`Hg xtE'©©¨©£¤©©©¦ª¦

(el ,hk onwl)'mixERMd liaWA'(my i"yx),[ ¦§¦©¦¦
zFWxXd z` EUri ,xnFlkEliaWA §©©£¤©©§¦§¦

,oWgdicMmrawloMn xg`l ©Ÿ¤§¥§¨§¨§©©¦¥
eizFrAhA,dHnl WxFtOW FnM §©§¨§¤§¨§©¨

oiprA(my i"yxae ckÎbk miweqt)(i"`a ,g"y): ¨¦§¨
.úBLøL,'oli` iWxW' oFWlmWMW ©§§¨§¥¦¨¤§¥

md oli`d iWxXWoifig`Od ¤¨§¥¨¦¨¥©©£¦¦
(miwifgn)oli`lFl miriIqnEfg`dl ©£¦¦¨¦¨§©§¦§¥¨¥

s` ,ux`A rwYdlEzFWxWEN` §¦¨©¨¨¤©©§¥
o`M zFxEn`d,oWgl oifig`n Eidi ¨£¨¦§©£¦¦©Ÿ¤

mdAW(mci lr)iElY didioWFgd ¤¨¤©¨¨¦§¤¨©¤
ode ;cFt`AozF`'zFxWxW iYW' ¨¥§¥¨§¥©§§

dlrnl zFxEn`d(ci weqt)oiprA ¨£§©§¨§¦§©
zFvAWOdcFt`d lW(,o`MW `N` ©¦§§¤¨¥¤¨¤¨

zFWxW' mWA aEzMd odl `xFw.'i"yx ¥¨¤©¨§¥©§
zeaizd izyy wexq oa mgpn zhiy `ian

:cg` oceqis`eoFWl'zFxWxW' §©¨©§§
dlrnl xEn`dxzR(WxiR)oA mgpn ¨¨§©§¨¨©¥©§©¥¤

wExq`EdWxn`e ,'miWxW' oFWl ¨¤§¨¨¦§¨©
W"ixdW'zFxWxW' daiYA ztqFPd ¤¨¥©¤¤©¥¨©§§

,dxizi,'zFWxW' aYkp ENi`kEFnM §¥¨§¦¦§©©§§
zF`dAW m"nzaizm"nE 'mFWlW' ¨¥¤§¥©¦§¥

AWzaiz'mwix'od zFxizIW ¤§¥©¥¨¤§¥¥
'mwix'e ,'WlW' oFWNn `Ed 'mFWlW']¦§¦§¨§¥¨

.['wix' FWExiRz` dgec i"yx j` ¥¥
:eyexitd`Fx ipi`e(lAwn)z` §¥¦¤§©¥¤
eixaCdlrnl xEn`d 'zFxWxW' oMW , §¨¨¤¥©§§¨¨§©§¨

,'miWxW' oFWNn Fpi`'zxWxW' `N` ¥¦§¨¨¦¤¨©§¤¤
zixar oFWlA`id ixd'zlWlW'M ¦§¦§¦£¥¦§©§¤¤

oFWlAddpWn(c"it milk)ikxCn `Ede] ¦§©¦§¨§¦©§¥
diEUr c"nNdW ,zFpFWNd zEwNgzd¦§©§©§¤©¨¤£¨
lr `Ede ,[W"ixA DziIbdA sNgzdl§¦§©¥©£¦¨¨§¥§©
iRlM zlWlYWnE diElY `idW mW¥¤¦§¨¦§©§¤¤§©¥

dHn(z"yn): ©¨
.úìábe ;lEaB oFWl`Edd'zFlAbn' ©§ª§§§©¦§¨

dlrnl xEn`d(ci weqt)zlAbn' ¨¨§©§¨¦§¨Ÿ

lr ozF` dPkn aEzMde ,'mz` dUrY©£¤Ÿ¨§©¨§©¤¨©
,ozilkY mWzFrAHA mrwzYW ¥©§¦¨¤¦§¨¥©©¨

EidIWzFrEawlke .oWgd lEabA ¤¦§§¦§©Ÿ¤§¨
'lEaB'[zFlAbn ,zElaB] `xwOAW §¤©¦§¨©§¦§¨

'dvw' oFWlFWExiR o`M s`e ,`Ed §¨¤§©¨¥
.'oWFgd dvwA zFpEzPd zFxWxW'©§§©§¦§¥©¤

:f"rlA l"iney`§©©
.úBáò äNòî:FWExiRdrilw dUrn ©£¥£¥©£¥§¦¨

dfA df mihEg dOM zrilw -i"yx d`x) §¦©©¨¦¤¨¤
(ci weqt lirl:bk dxez

(bk).ïLçä ìòo`M xEn`d 'lr' ©©Ÿ¤©¨¨¨
'liaWA' FWExiR(mcewd weqta `nbec d`x), ¥¦§¦

zFrAHd z` dUrY ,xnFlkEKxFvl §©©£¤¤©©¨§¤
FA mrawl icM ,oWFgdoMn xg`l. ©¤§¥§¨§¨§©©¦¥

okYi `le'oWFgd lr ziUre' Wxtl §Ÿ¦¨¥§¨¥§¨¦¨©©¤
,FrnWnMzNgY `dYW xnFl §©§¨©¤§¥§¦©

oziIUrzg` dwiviA zFrAHd lW £¦¨¨¤©©¨¦¦¨©©
xfFgW `Ed dn ,oM m`W ,eilr̈¨¤¦¥©¤¥

xnF`e:cInzFrAHd iYW z` Yzpe' §¥¦¨§¨©¨¤§¥©©¨
oWgd zFvw ipW lr',`ldezNigYn ©§¥§©Ÿ¤©£Ÿ¦§¦©

oziIUrFA oipEzp xake ,dFl di £¦¨¨§¨§¦§¨¨
lr ziUre' :`xwOd zNgzA aFYkl¦§¦§¦©©¦§¨§¨¦¨©



לג devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b ipy meil inei xeriy
ּדברים, ּברּור לׁשֹון מׁשּמׁש וזה, ממֹון. ענׁש אם מּכֹות, ענׁש אם מיתה, ּדבריו ענׁש ּומברר .ׁשּמפרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

„Ù‡ ‰NÚÓk∑ מינין ּומחמׁשת חֹוׁשב .מעׂשה ¿«¬≈≈…ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

(æè):Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôk äéäé òeáø̈¬©¦«§¤−¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«
i"yx£BaÁ¯ ˙¯ÊÂ Bk¯‡ ˙¯Ê∑ ּכנגד לפניו לֹו ּומּטל ּתלּוי ּכפּול, אהרן", לב על "והיּו ׁשּנאמר: לּבֹו, ∆∆»¿¿∆∆»¿ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ּבׁשרׁשרֹות  ּבהן ּתלּוי והחׁשן מעט, לפניו ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּכתפיו, על מאחֹוריו הּבאֹות האפֹוד ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבכתפֹות
ּבענין  ׁשּמפרׁש ּכמֹו .וטּבעֹות, ְְְְִֶַָָָָֹ

(æé)ïáà íéøeè äòaøà ïáà úàlî Bá úàlîe¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´¨®¤
:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãà øeèÀ³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«

i"yx£B· ˙‡lÓe∑ ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא להן, המתּקנֹות הּמׁשּבצֹות ּגּמֹות ממּלאֹות ׁשהאבנים ׁשם על ƒ≈»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
.מּלּואים  ִִ

(çé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(èé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(ë)íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬
:íúàelîa eéäé áäæ̈¨²¦«§−§¦«Ÿ¨«

i"yx£·‰Ê ÌÈˆaLÓ∑,האבן ּבעבי ׁשּיתמּלא ׁשעּור ּבעמק זהב מׁשּבצֹות מּקפים ּבמּלּואתם, הּטּורים יהיּו ¿À»ƒ»»ְְְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
יֹותר  ולא ּפחֹות לא המׁשּבצֹות, עמק יהיה אבנים ׁשל עבין מּלּוי ּכׁשעּור ּבמּלּואֹותם, לׁשֹון .זהּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

dÈ˙Ù:טז  ‡z¯ÊÂ dk¯‡ ‡z¯Ê ÛÈÚ È‰È Úa¯Ó¿««¿≈ƒ∆¿»À¿≈¿∆¿»¿»≈

ÔÈ¯„Òיז  ‡Úa¯‡ ‡·‡ ˙eÓÏL‡ da ÌÏL˙Â¿«¿≈≈«¿»«¿»«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Ò ‡·Ë Ô·‡∆∆»»ƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»

:„Á ‡¯„Òƒ¿»«

ÊÈÊ·LÂיח  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿ƒ¿¬

ÔÈÚÂיט  ‡È˜¯Ë È¯Èk˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

È¯ËÙeכ  ‡Ï¯e·e ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»«¿≈≈
:ÔB‰˙eÓÏL‡a ÔB‰È ·‰„c Ôˆn¯Ó¿«¿«ƒ¿«¿¿«¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

oiCddHz `l' :FnM] oiCd wqR - ©¦§©©¦§Ÿ©¤
'hRWn(hi ,fh mixac),[emEIwoiCd WpFr ¦§¨§¦¤©¦

:oFCiPl iE`xd itM,dzin WpFr m` §¦¨¨©¦¦¤¦¨
oFnn WpFr m` ,zFMn WpFr m`:FnM] ¦¤©¦¤¨§

'FN dUri dGd hRWOM'(`l ,`k lirl);[ ©¦§¨©¤¥¨¤
E'hRWn'dfo`M xEn`dWOWn ¦§¨¤¨¨¨§©¥

A (WxRzn),mixaC xExiA oFWl ¦§¨¥¦§¥§¨¦
WoWFgd,eixaC xxanE WxtOixde ¤©¤§¨¥§¨¥§¨¨©£¥

xExiA FA WIW ,'oiC xnB' FnM df¤§§©¦¤¥¥
mixaCd(g"y ,i"gpn): ©§¨¦

.ãBôà äNòîkzxEv `dIW `l §©£¥¥Ÿ¤§¥©
itM `N` ,cFt`d zxEvM oWFgd©¤§©¨¥¤¨§¦
iEUr `dIW ,KlFde Wxtn aEzMdW¤©¨§¨¥§¥¤§¥¨

oipin zWngnE aWFg dUrnitM ©£¥¥¥£¥¤¦¦§¦
iEUr cFt`dW(e weqt lirl d`x)(l"yxdn): ¤¨¥¨

fh dxez
(fh).Baçø úøæå Bkøà úøæzxf ¤¤¨§§¤¤¨§¤¤

,(m"ayx) dO` ivg `Ed o`M xEn`d̈¨¨£¦©¨
zxf 'rEax' didIW aEzMd WExiR oi`e§¥¥©¨¤¦§¤¨©¤¤

oMn xg`lE ,FziIUr zrWA zxf lr©¤¤¦§©£¦¨§©©¦¥
FziIUr zrWA `N` .'lEtM' EdEUri©£¨¤¨¦§©£¦¨
.zxf FAgxe zFzxf iYW FMx` didi¦§¤¨§§¥§¨§¨§¤¤

EdEUrIW xg`lElEtMlREwn) §©©¤©£¨§¨
zxfe FMx` zxf ,rEax didi (mipWl¦§©¦¦§¤¨©¤¤¨§§¤¤

FAgx(h"c ,l"kyn).Edid FWaFl `EdWk ¨§§¤§¨¨
,FAl cbpM eiptl Fl lhEnFnM ¨§¨¨§¤¤¦§

xn`PW(l weqt oldl)'al lr Eide ¤¤¡©§¨©¥
'oxd`,`EdecFt`d zFtzkA iElY ©£Ÿ§¨§¦§¨¥

zFlRwpe eitzM lr eixFg`n zF`Ad©¨¥£¨©§¥¨§¦§¨
oWgde ,hrn eiptl zFcxFiexEWw §§§¨¨§©§©Ÿ¤¨

eodA iElY(zFtzMA)zFxWxWA §¨¨¤©§¥§©§§
oiprA WxFtOW FnM ,zFrAheoldl) §©¨§¤§¨¨¦§¨

(dkÎak miweqt:fi dxez
(fi)Bá úàlîeoa` z`Nn.EN` ¦¥¨¦ª©¤¤¥

aEzMdW itM ,oWFgA zFrEaTd mipa £̀¨¦©§©¤§¦¤©¨
e ,KlFde Wxtnmipa`dW mW lr §¨¥§¥§©¥¤¨£¨¦

zF`Nnnz`zFvAWOd zFnEB §©§¤©¦§§
zFpTEznd(zFiEUrd),odlKkl ©§¨¨£¨¤§¨

ozF` `xFwaEzMd'mi`ENn' oFWlA, ¥¨©¨¦§¦¦
'z`NnE' oFWlA FA ozriaw z`e: §¤§¦¨¨¦§¦¥¨

gi dxez
(k)eéäé áäæ íéöaLî(mixEHd §ª¨¦¨¨¦§©¦

.mzF`ENnA:FWExiR 'adf mivAEWn' §¦¨§¨¦¨¨¥
adfÎzFvAWn mitTEndpiidYW - ¨¦¦§§¨¨¤¦§¤¨

,adf zFvAWn WlW xEh lkA§¨¨¦§§¨¨
WExitE ;oa` lkl zg` zvAWn¦§¤¤©©§¨¤¤¥

:'mzF`ENnA'xEriW wnFrA §¦¨§¤¦
oa`d iarA `NnzIW,xnFlM , ¤¦§©¥¨¢¦¨¤¤§©

xEriXA zFTEnr dpiidY zFvAWOdW¤©¦§§¦§¤¨£©¦
z` odA qipkdl KxvPd wiIEcnd©§¨©¦§¨§©§¦¨¤¤
zvAWOd z`vnp KkaE ,oa`d̈¤¤§¨¦§¥©¦§¤¤
oa`d ici lr DNEM z`Nnzn¦§©¥¨©§¥¨¤¤

.DkFzAWEdfzErnWnoFWl ¤§¨¤©§¨§
'mzF`ENnA'zkxvPd dCOd itl , §¦¨§¦©¦¨©¦§¤¤

;mipa`d iENinloiiar iENn xEriWM §¦¨£¨¦§¦¦¨§¨
,zFvAWOd wnFr didi mipa` lW¤£¨¦¦§¤¤©¦§§

xzFi `le zFgt `l(x"yl):`k dxez Ÿ¨§Ÿ¥

devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b ipy meil inei xeriy

(àë)íézL ìàøNé-éða úîL-ìò ïééäz íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬
BîL-ìò Léà íúBç éçezt íúîL-ìò äøNò¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³¨Æ¦´©§½

ì ïééäz:èáL øNò éðL ¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤
i"yx£BÓLŒÏÚ LÈ‡∑,ּתֹולדֹותם ּכּלם ּכסדר וכן לׁשמעֹון, ּפטדה לראּובן, אדם האבנים: .סדר ƒ«¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ

(áë)úáò äNòî úìáb úLøL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæ̈−̈¨«

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ּבענין למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבטּבעֹותיו, לקבעם החׁשן, ׁשרׁשי ∑L¯L˙.ּבׁשביל לׁשֹון ««…∆ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ«¿…ְְֵָ
ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין יהיּו אּלּו אף ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן הּמאחיזין ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאילן
ׁשרׁשים, לׁשֹון סרּוק ּבן מנחם ּפתר ׁשרׁשרֹות, ואף הּמׁשּבצֹות. ּבענין למעלה, האמּורֹות ׁשרׁשרֹות ׁשּתי ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָוהן
ּבלׁשֹון  ׁשרׁשרת אּלא ּדבריו, את רֹואה ואיני ׁשּבריקם. ּומ"ם ׁשּבׁשלׁשם מ"ם ּכמֹו יתרה ׁשהרי"ׁש ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואמר

ּכׁשלׁשלת  מׁשנה עברית ּבגבּול ∑Ï·b˙.ּבלׁשֹון ׁשּיהיּו ּבּטּבעֹות ׁשּתתקעם למעלה, האמּור מגּבלֹות הּוא ְְְְְִִִִֶֶַָ«¿Àְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבלע"ז  אשומי"ל קצה, לׁשֹון ּגבּול וכל Ú·˙.החׁשן, ‰NÚÓ∑ קליעה .מעׂשה ְְְְֶֶַַַָָֹ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

(âë)zúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úBòahä ézL-úà¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬©«¤

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ּכן ׁשאם עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא לֹומר יּתכן ולא ּבֹו, לקבעם ּכדי החׁשן, לצר ««…∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? נתּונים ּכבר והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ׁשחֹוזר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹמהּו

Ï‡¯NÈכא  Èa ˙‰ÓL ÏÚ ÔÈÂ‰È ‡i·‡Â¿«¿«»¿∆¿»«¿»«¿≈ƒ¿»≈
L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ Èz¯z«¿≈∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«
ÔÈ¯˙Ï ÔÈÂ‰z dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc ÛBÏ‚kƒ¿¿ƒ¿»¿««¿≈¿∆¿»ƒ¿≈

:ÔÈË·L ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„כב  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

c„‰·כג  Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡LeÁ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).BîL ìò LéàmzFclFY xcqM ¦©§§¥¤§¨
didi KM mihaXd lWd xcqmipa` ¤©§¨¦¨¦§¤¥¤¨£¨¦

;mdizFnW z` mi`UFPdmcF` ©§¦¤§¥¤¤
mNEM oke ,oFrnWl dChR ,oaE`xl: ¦§¥¦§¨§¦§§¥¨

ak dxez
(ak).ïLçä ìòo`M xEn`d 'lr' ©©Ÿ¤©¨¨¨

:Epivn FznbEckE] 'liaWA' FWExiR¥¦§¦§§¨¨¦
'mixRMd lr mFIl dUrY z`Hg xtE'©©¨©£¤©©©¦ª¦

(el ,hk onwl)'mixERMd liaWA'(my i"yx),[ ¦§¦©¦¦
zFWxXd z` EUri ,xnFlkEliaWA §©©£¤©©§¦§¦

,oWgdicMmrawloMn xg`l ©Ÿ¤§¥§¨§¨§©©¦¥
eizFrAhA,dHnl WxFtOW FnM §©§¨§¤§¨§©¨

oiprA(my i"yxae ckÎbk miweqt)(i"`a ,g"y): ¨¦§¨
.úBLøL,'oli` iWxW' oFWlmWMW ©§§¨§¥¦¨¤§¥

md oli`d iWxXWoifig`Od ¤¨§¥¨¦¨¥©©£¦¦
(miwifgn)oli`lFl miriIqnEfg`dl ©£¦¦¨¦¨§©§¦§¥¨¥

s` ,ux`A rwYdlEzFWxWEN` §¦¨©¨¨¤©©§¥
o`M zFxEn`d,oWgl oifig`n Eidi ¨£¨¦§©£¦¦©Ÿ¤

mdAW(mci lr)iElY didioWFgd ¤¨¤©¨¨¦§¤¨©¤
ode ;cFt`AozF`'zFxWxW iYW' ¨¥§¥¨§¥©§§

dlrnl zFxEn`d(ci weqt)oiprA ¨£§©§¨§¦§©
zFvAWOdcFt`d lW(,o`MW `N` ©¦§§¤¨¥¤¨¤¨

zFWxW' mWA aEzMd odl `xFw.'i"yx ¥¨¤©¨§¥©§
zeaizd izyy wexq oa mgpn zhiy `ian

:cg` oceqis`eoFWl'zFxWxW' §©¨©§§
dlrnl xEn`dxzR(WxiR)oA mgpn ¨¨§©§¨¨©¥©§©¥¤

wExq`EdWxn`e ,'miWxW' oFWl ¨¤§¨¨¦§¨©
W"ixdW'zFxWxW' daiYA ztqFPd ¤¨¥©¤¤©¥¨©§§

,dxizi,'zFWxW' aYkp ENi`kEFnM §¥¨§¦¦§©©§§
zF`dAW m"nzaizm"nE 'mFWlW' ¨¥¤§¥©¦§¥

AWzaiz'mwix'od zFxizIW ¤§¥©¥¨¤§¥¥
'mwix'e ,'WlW' oFWNn `Ed 'mFWlW']¦§¦§¨§¥¨

.['wix' FWExiRz` dgec i"yx j` ¥¥
:eyexitd`Fx ipi`e(lAwn)z` §¥¦¤§©¥¤
eixaCdlrnl xEn`d 'zFxWxW' oMW , §¨¨¤¥©§§¨¨§©§¨

,'miWxW' oFWNn Fpi`'zxWxW' `N` ¥¦§¨¨¦¤¨©§¤¤
zixar oFWlA`id ixd'zlWlW'M ¦§¦§¦£¥¦§©§¤¤

oFWlAddpWn(c"it milk)ikxCn `Ede] ¦§©¦§¨§¦©§¥
diEUr c"nNdW ,zFpFWNd zEwNgzd¦§©§©§¤©¨¤£¨
lr `Ede ,[W"ixA DziIbdA sNgzdl§¦§©¥©£¦¨¨§¥§©
iRlM zlWlYWnE diElY `idW mW¥¤¦§¨¦§©§¤¤§©¥

dHn(z"yn): ©¨
.úìábe ;lEaB oFWl`Edd'zFlAbn' ©§ª§§§©¦§¨

dlrnl xEn`d(ci weqt)zlAbn' ¨¨§©§¨¦§¨Ÿ

lr ozF` dPkn aEzMde ,'mz` dUrY©£¤Ÿ¨§©¨§©¤¨©
,ozilkY mWzFrAHA mrwzYW ¥©§¦¨¤¦§¨¥©©¨

EidIWzFrEawlke .oWgd lEabA ¤¦§§¦§©Ÿ¤§¨
'lEaB'[zFlAbn ,zElaB] `xwOAW §¤©¦§¨©§¦§¨

'dvw' oFWlFWExiR o`M s`e ,`Ed §¨¤§©¨¥
.'oWFgd dvwA zFpEzPd zFxWxW'©§§©§¦§¥©¤

:f"rlA l"iney`§©©
.úBáò äNòî:FWExiRdrilw dUrn ©£¥£¥©£¥§¦¨

dfA df mihEg dOM zrilw -i"yx d`x) §¦©©¨¦¤¨¤
(ci weqt lirl:bk dxez

(bk).ïLçä ìòo`M xEn`d 'lr' ©©Ÿ¤©¨¨¨
'liaWA' FWExiR(mcewd weqta `nbec d`x), ¥¦§¦

zFrAHd z` dUrY ,xnFlkEKxFvl §©©£¤¤©©¨§¤
FA mrawl icM ,oWFgdoMn xg`l. ©¤§¥§¨§¨§©©¦¥

okYi `le'oWFgd lr ziUre' Wxtl §Ÿ¦¨¥§¨¥§¨¦¨©©¤
,FrnWnMzNgY `dYW xnFl §©§¨©¤§¥§¦©

oziIUrzg` dwiviA zFrAHd lW £¦¨¨¤©©¨¦¦¨©©
xfFgW `Ed dn ,oM m`W ,eilr̈¨¤¦¥©¤¥

xnF`e:cInzFrAHd iYW z` Yzpe' §¥¦¨§¨©¨¤§¥©©¨
oWgd zFvw ipW lr',`ldezNigYn ©§¥§©Ÿ¤©£Ÿ¦§¦©

oziIUrFA oipEzp xake ,dFl di £¦¨¨§¨§¦§¨¨
lr ziUre' :`xwOd zNgzA aFYkl¦§¦§¦©©¦§¨§¨¦¨©



devzלד zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b ipy meil inei xeriy
החׁשן  קצֹות על אּתה'ועׂשית צרי ּבׁשרׁשרֹות ואף זהב'?! טּבעֹות ּכן ׁשּתי ˜ˆB˙.לפּתר ÈLŒÏÚ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ«¿≈¿

ÔLÁ‰∑ האפֹוד ּכתפֹות מּול הּבאים ולּׂשמאלית לּימנית הּצּואר, ׁשּכנגד ּפאֹות .לׁשּתי «…∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(ãë)ézL-ìò áäfä úúáò ézL-úà äzúðå§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−
:ïLçä úBö÷-ìà úòahä©©¨®Ÿ¤§−©«¤

i"yx£·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙Â∑ קּבּוען מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ּגבלת" "ׁשרׁשת הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹֹֻ
"אּלה  ּבפרׁשת ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ותדע ּבּטּבעֹות, אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש עכׁשו, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבחׁשן.

הכּפלּו לא .פקּודי" ְְְֵֹֻ

(äë)ézL-ìò ïzz úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìò äzúðå úBöaLnä©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬

:åéðẗ¨«
i"yx£˙Bˆ˜ ÈzL ˙‡Â∑ ואחת אחת ּכל ׁשל ראׁשיהם ב' העבֹותֹות, ׁשּתי ‰BˆaLn˙.ׁשל ÈzLŒÏÚ Ôzz∑ ¿≈¿≈¿ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָƒ≈«¿≈«ƒ¿¿

מפרׁש עכׁשו, מקֹומן. ואת צרּכן את ּפרׁש ולא האפֹוד, ּופרׁשת החׁשן ּפרׁשת ּבין למעלה, הּכתּובֹות הן ְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהן
ׁשרׁשרֹות: ראׁשי ׁשני הּצּואר, אצל ולׂשמאל לימין החׁשן, ּבטּבעֹות הּתחּובֹות העבֹותֹות ראׁשי ּבהן ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּיתקע

הּׂשמאלית  ׁשרׁשרֹות ראׁשי ׁשני ׂשמאל, ּבׁשל וכן ימין, ׁשל ּבּמׁשּבצֹות ּתֹוקע .הּמׁשּבצֹות ∑z˙Â‰.הימנית ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ¿»«»ְְִַ

ÔÈ¯zכד  ÏÚ ·‰„c ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒÏ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»

Ôzzכה  È‰B¯ËÒ ÔÈz¯z ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï»√≈«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'adf zFrAh iYW oWgd zFvw`N` §©Ÿ¤§¥©§¨¨¤¨
zFrAHd z` dUri dNigYAW o`Mn¦¨¤©§¦¨©£¤¤©©¨
lr ozF` oYi KM xg`e ,onvr iptA¦§¥©§¨§©©¨¦¥¨©

.oWFgdA s`eziIUr lr iEEiS ©¤§©©¦©£¦©
dzFxWxXzWxW oWgd lr ziUre'] ©©§§§¨¦¨©©Ÿ¤©§Ÿ

'zlaB(ak weqt)[oM xFYtl dY` Kixv ©§ª¨¦©¨¦§¥
odA s` oMW ,'oWFgd liaWA' FWxtlE§¨§¦§¦©¤¤¥©¨¤

xnF`e aEzMd xfFg(ck weqt)z` dYzpe' ¥©¨§¥§¨©¨¤
zFxWxXdW ixd ,'adGd zzar iYW§¥£ŸŸ©¨¨£¥¤©©§§
ErAwp KM xg`e ,onvr iptA EUrp©£¦§¥©§¨§©©¨¦§§

:zFrAHA©©¨
.ïLçä úBö÷ éðL ìòzFIef drAx` ©§¥§©Ÿ¤©§¨¨¨¦

KEnq oFilrd FCvA mipW ,oWFgl Wi¥©¤§©¦§¦¨¤§¨
.oFYgYd FCvA mipWE ,odMd x`Evl§©©©Ÿ¥§©¦§¦©©§

o`M aEzMd zpeEkezF`t iYWl §©¨©©¨¨¦§¥¥
zFpFilrd (zFIef),x`ESd cbpMW ¨¦¨¤§¤§¤¤©©¨

mi`Ad ,zil`nXle zipnil©§¨¦§©§¨¦©¨¦
(mipFRd),cFt`d zFtzM lEnoMW ©¦¦§¨¥¤¥

Fpi` zFpFYgYd zFrAHd dUrn©£¥©©¨©©§¥
oNdl m` iM ,o`M WxRzn(ek weqt): ¦§¨¥¨¦¦§©¨

ck dxez
(ck)áäfä úúáò ézL úà äzúðå§¨©¨¤§¥£ŸŸ©¨¨

zFrAHd iYW lr.'adGd zFzFar' ©§¥©©¨£©¨¨
o`M zFxEn`dzFWxW' odÎod ¨£¨¥¥©§

laBdlrnl zFaEzMd 'zE,ak weqt) ©§©§§©§¨

(my i"yxaedlrnl x`AzPW itM xW` ,£¤§¦¤¦§¨¥§©§¨
zFxMfEOd 'zFxWxW iYW' ozF` od¥¨§¥©§§©§¨

cFt`d dUrnA(ci weqt lirl).`N` §©£¥¨¥¤¨
aEzMd oxiMfd `l cFt`d dUrnAW¤§©£¥¨¥Ÿ¦§¦¨©¨
`l oiicre ,zFvAWOd KxFvl `N ¤̀¨§¤©¦§§©£©¦Ÿ

oziIUr lr dEivWxit `leokid ¦¨©£¦¨¨§Ÿ¥©¥¨
`EdeiWkre ,oWgA orEAw mFwn- §¦¨©Ÿ¤§©§¨

zpizp z` aEzMd WxiRW xg ©̀©¤¥©©¨¤§¦©
Edixd ,zFrAHdLl Wxtnz` ©©¨£¥§¨¥§¤
,zFxWxXd mFwnozF` agFz `dIW §©©§§¤§¥¥¨

zFrAHA.Ll rczeKkl di`x ©©¨§¥©§§¨¨§¨
odÎodWzFxWxXd,zFpFW`xd ¤¥¥©©§§¨¦

ixdWlrFtA micbAd ziIUrA ¤£¥©£¦©©§¨¦§©
ElRkEd `l 'icEwt dN`' zWxtA§¨¨©¥¤§¥Ÿ§¨
,oWFgA ode cFt`A od zFxWxXd©©§§¥¨¥§¥©¤
calA oWFgA `N` ExMfEd `le(: §Ÿ§§¤¨©¤¦§¨

dk dxez
(dk)úBö÷ ézL úàåzzard iYW. §¥§¥§§¥¨£ŸŸ

zFevTd iYW ,xnFlMiYW lW §©§¥©§¨¤§¥
;zFzFardzxWxXd z` qipkn didW ¨£¤¨¨©§¦¤©©§¤¤

ici lre ,mipWl DltFke zrAHd KFzl§©©©©§§¨¦§©¦§©§¥
,miW`x ipW zxWxW lkl Eid df¤¨§¨©§¤¤§¥¨¦
lM lW miW`xd ipW z` ozFpe§¥¤§¥¨¨¦¤¨

.zFvAWOd KFzA zxWxWWExiR oi`e ©§¤¤§©¦§§§¥¥
,zxWxW lMn cg` dvw - 'zFvw iYW'§¥§¨¤¤¨¦¨©§¤¤

:FWExiR `N`lM lW mdiW`x ipW ¤¨¥§¥¨¥¤¤¨
zg`e zg`miYWE Ffl miYW ,mdn ©©§©©¥¤§©¦¨§©¦

Ffl(z"yn): ¨
.úBöaLnä ézL ìò ïzzodÎod ¦¥©§¥©¦§§¥¥

zFvAWOdoiA ,dlrnl zFaEzMd ©¦§§©§§©§¨¥
cFt`d zWxtE oWgd zWxRziUre'] ¨¨©©Ÿ¤¨¨©¨¥§¨¦¨

zxWxW z` Yzpe ...adf zFvAWn¦§§¨¨§¨©¨¤©§§Ÿ
'zvAWOd lr zzard(ciÎbi miweqt),[ ¨£ŸŸ©©¦§§Ÿ

lr wx aEzMd dEiv dlrnNW `N ¤̀¨¤§©§¨¦¨©¨©©
,oziIUrz` Wxit `lelMoMxv £¦¨¨§Ÿ¥©¤¨¨§¨
(ozilkY)onFwn z`e,wiIEcnd ©§¦¨§¤§¨©§¨

eeiWkrdUrn Ll WxiRW xg` - §©§¨©©¤¥©§©£¥
Edixd ,zFzFard mFwnE oWFgdWxtn ©¤§¨££¥§¨¥

odA rwzIWz` (zFvAWOA)iW`x ¤¦§©¨¤©¦§§¤¨¥
oWgd zFrAhA zFaEgYd zFzFard̈£©§§©§©Ÿ¤

zFpFilrd eizFIef iYWAWoinIl ¤¦§¥¨¦¨¨¤§©¨¦
,l`nVlezFkEnQd;x`ESd lv` §©§Ÿ©§¥¤©©¨

rwFY zipnid zxWxXd iW`x ipW§¥¨¥©©§¤¤©§¨¦¥©
A oke ,oini lW zvAWOAzvAWO ©¦§¤¤¤¨¦§¥©¦§¤¤

l`nU lWz` rwFYiW`x ipW ¤§Ÿ¥©¤§¥¨¥
dzil`nVd zxWxW: ©©§¤¤©§¨¦

.äzúðå`N` ,zFzFard lr aQEn Fpi` §¨©¨¥¨©¨£¤¨
lrzFvAWOdlr zFpEzp odW , ©©¦§§¤¥§©

cFt`d zFtzM: ¦§¨¥

devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b ipy meil inei xeriy
„BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÏÚ∑ ּובהן יּפל, ׁשּלא החׁשן את מחזיקין האפֹוד ּכתפֹות נמצאּו ּבזֹו. ואחת ּבזֹו אחת «ƒ¿»≈ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

הצר לכ יפה, לֹו ּדבּוקה ואינּה ּכרסֹו, על ונֹוקׁשת ּובאה הֹולכת הּתחּתֹונה החׁשן ׂשפת ועדין ּתלּוי. ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּוא
והֹול ׁשּמפרׁש ּכמֹו לתחּתיתֹו טּבעֹות ב' ÂÈt.עֹוד ÏeÓ Ï‡∑ ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא אפֹוד, ׁשל ְְְְְִֵֵֶַַָָ∆»»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַֹ

עבר  אֹותֹו ּכי אפֹוד, ׁשל ּפניו מּול קרּוי והּוא החּוץ, ׁשּכלּפי העליֹון ּבעבר אּלא הּמעיל, ׁשּכלּפי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּכתפֹות
ּפנים  קרּוי אינֹו נראה, .ׁשאינֹו ְִִֵֵֶֶָָ

(åë)éðL-ìò íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

:äúéä«§¨
i"yx£ÔLÁ‰ ˙Bˆ˜ ÈL ÏÚ∑ ולׂשמאל לימין הּתחּתֹונֹות, ּפאֹותיו ׁשּתי Ú·¯.הן Ï‡ ¯L‡ B˙ÙN ÏÚ «¿≈¿«…∆ְְְְְִִֵֵֵַַָָֹ«¿»¬∆∆≈∆

‰˙Èa „BÙ‡‰∑ האחד סימנין: ׁשני ל ׁשעליֹונֹוהרי האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ּתחּתיתֹו, ׁשל קצוֹות ּבׁשני ׁשּיּתנם »≈»¿»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּבעבר  יקּבעם ׁשּלא סימן נתן ועֹוד מתניו. על נתּון והאפֹוד הּוא, לּצּואר סמּו ׁשהרי האפֹוד, ּכנגד ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאינֹו
ׁשחׁשב  האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו "ּביתה", ׁשּנאמר: ּפנים, ׁשּכלּפי ּבעבר אּלא החּוץ, ׁשּכלּפי ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהחׁשן
החׁשן, קצֹות ּכנגד עד ּומּכאן, מּכאן ּכרסֹו ּוקצת מתניו, על הּכהן לפני הּסינר ונקּפל לּכהן חֹוגרֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהאפֹוד

עליו  ׁשֹוכבין .ּוקצֹותיו ְְִָָָ

(æë)íúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈
åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìò©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈

:ãBôàä áLçì ìònî Bzøaçî únòì§ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«

ÔB‰˙Èכו  ÈeL˙e ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ»¿
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכז  ÔB‰˙È Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ Èt˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.ãBôàä úBôúk ìòzvAWnzg` ©¦§¨¥¦§¤¤©©
EpYiAszkE EfzvAWn;EfA zg`lre ¦§§¨¥¦§¤¤©©§§©

zriaw zxEvA o`M cr xEn`d iR¦¨¨©¨§©§¦©
,oWFgdcFt`dÎzFtzk E`vnp ©¤¦§§¦§¨¥

odaE ,lFRi `NW oWgd z` oiwifgn©£¦¦¤©Ÿ¤¤Ÿ¦¨¤
iElz `Ed,dlrnlnemlE`oiicr ¨¦§©§¨§¨£©¦

d`aE zklFd dpFYgYd oWgd ztU§©©Ÿ¤©©§¨¤¤¨¨
Fl dwEaC Dpi`e FqixM lr zWwFpe§¤¤©§¥§¥¨§¨

dtiwRYqn did ENi` ,xnFlM . ¨¤§©¦¨¨¦§©¥
did ,o`M cr zFxEn`d zFxiWTA©§¦¨£©¨¨¨
rrFpzn oWFgd lW oFYgYd Edvẅ¥©©§¤©¤¦§¥©

,FtEbl iE`xM wCEdn Fpi`eKkl §¥§¨¨¨§§¨
KxvEdrFAwlzFrAh iYW cFr §©¦§©§¥©¨

FziYgzl,odA FxWwlE oWFgd lW §©§¦¤©¤§¨§¨¤
WxtOW FnMaEzMd:KlFde §¤§¨¥©¨§¥

.åéðt ìeî ìàeipR lEn FWExiR oi` ¤¨¨¥¥¨¨
eipR lEn `N` ,odMd lWlWd,cFt` ¤©Ÿ¥¤¨¨¨¤¨¥

xnFl aEzMd `aEoYi `NWz` ¨©¨©¤Ÿ¦¥¤
W zFtzMd xarA zFvAWOddpFR ©¦§§§¥¤©§¥¤¤

lirOd iRlMcSA ,bix`d ixFg`n - §©¥©§¦¥£¥¨¨¦©©
dnipR dpFRd zFtzMd lW xYqPd©¦§¨¤©§¥©¤§¦¨
z` WaFl did odMd] lirOd iRlM§©¥©§¦©Ÿ¥¨¨¥¤

[lirOd lr cFt`dxarA `N` , ¨¥©©§¦¤¨¨¥¤

W oFilrddpFRe .uEgd iRlMxard ¨¤§¤¤§©¥©§¨¥¤
oFilrd`EddlW 'eipR lEn' iExw ¨¤§©¨¨¨¤

xar FzF` iM ,cFt`lW inipRd ¥¦¥¤©§¦¦¤
zFtzMdd`xp Fpi`W,uEglFpi` ©§¥¤¥¦§¤©¥

'mipR' iExw(m"`x):ek dxez ¨¨¦
(ek).ïLçä úBö÷ éðL ìòzFevTd ©§¥§©Ÿ¤©§¨

o`M zFxEn`deizF`t iYW od ¨£¨¥§¥¥¨
(eizFIef)zFpFYgYd,oWFgd lW ¨¦¨©©§¤©¤

,l`nVle oinIlzFrAHd dUrn oMW ©¨¦§©§Ÿ¤¥©£¥©©¨
dlrnl aEzMd WxiR xaM zFpFilrd̈¤§§¨¥©©¨§©§¨

(bk weqt):
ãBôàä øáò ìà øLà BúôN ìò©§¨£¤¤¥¤¨¥

.äúéazFpFRd zFevTd lr ,xnFlM ¨§¨§©©©§¨©
.dnipR cFt`d cvlipW Ll ixd §©¨¥§¦¨£¥§§¥

oipniqzriaw mFwn lr zFxFdl ¦¨¦§©§§¦©
oniQd :EN` zFrAhcg`dxW`' - ©¨¥©¦¨¨¤¨£¤
- 'cFt`d xar l`ipWA mpYIW ¤¥¤¨¥¤¦§¥¦§¥

FziYgY lW zFvw,oWFgd lW §¤©§¦¤©¤
`EdWoEzp,cFt`d cbpMFCvA `le ¤¨§¤¤¨¥§Ÿ§¦
,oFilrdFpFilrWoWFgd lWFpi` ¨¤§¤¤§¤©¤¥

x`ESl KEnq ixdW ,cFt`d cbpM§¤¤¨¥¤£¥¨©©¨
e ,`EdENi`;eipzn lr oEzp cFt`d §¦¨¥¨©¨§¨

ozp cFreaEzMdmrAwi `NW ,oniq §¨©©¨¦¨¤Ÿ¦§¨¥

(zFrAHd z`)iRlMW oWgd xarA ¤©©¨§¥¤©Ÿ¤¤§©¥
mipt iRlMW xarA `N` ,uEgd, ©¤¨¨¥¤¤§©¥§¦

'dziA' xn`PW'ziAd' cvl - ¤¤¡©¨§¨§©©©¦
zFrAHd z` ErAwY ,xnFlkE ,(mipR)§¦§©¦§§¤©©¨
dpFRd ,oWFgd lW inipRd cSd iRlM§©¥©©©§¦¦¤©¤©¤
FnM `le ,odMd lW FtEB xarl§¥¤¤©Ÿ¥§Ÿ§
FCvA ErAwPW zFpFilrd zFrAHd©©¨¨¤§¤¦§§§¦

.(` ze` l"pk d`x) ipFvigdsiqene ©¦¦
:i"yxe,milCap mipniq ipW EN` oi` §¥¥§¥¦¨¦¦§¨¦

W cFnll Wi o`Mn `N`xard FzF` ¤¨¦¨¥¦§¤¨¥¤
,'dziA' oFWNn cnlPd ,inipRd`Ed ©§¦¦©¦§¨¦§©§¨

ok` dpFRdÎaWgW ,cFt`d cvl ©¤¨¥§©¨¥¤¥¤
xPiqd lRwpe ,odMl FxbFg cFt`d̈¥§©Ÿ¥§¦§©©¦¨

e eipzn lr odMd iptllrzvw ¦§¥©Ÿ¥©¨§¨§©§¨
o`MnE o`Mn FqixMici lr ,xnFlM - §¥¦¨¦¨§©©§¥

cFt`d Kxkp aWgd zxibg wECid¦£¦©©¥¤¦§¨¨¥
,eiptNn hrn riBnE FtEb iCv ipXn¦§¥¦¥©¦©§©¦§¨¨

crcnFrW,oWgd zFvw cbpM ©¤¥§¤¤§©Ÿ¤
eizFvwEoWFgd lW zFpFYgYd §¨©©§¤©¤

eiptl lRwPd cFt`d ilEWA mirbFp§¦§¥¨¥©¦§¨§¨¨
eoiakFW(migPEn)eilr(x"yl ,w"ixdn): §§¦¨¦¨¨

fk dxez



לה devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b ipy meil inei xeriy
החׁשן  קצֹות על אּתה'ועׂשית צרי ּבׁשרׁשרֹות ואף זהב'?! טּבעֹות ּכן ׁשּתי ˜ˆB˙.לפּתר ÈLŒÏÚ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ«¿≈¿

ÔLÁ‰∑ האפֹוד ּכתפֹות מּול הּבאים ולּׂשמאלית לּימנית הּצּואר, ׁשּכנגד ּפאֹות .לׁשּתי «…∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(ãë)ézL-ìò áäfä úúáò ézL-úà äzúðå§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−
:ïLçä úBö÷-ìà úòahä©©¨®Ÿ¤§−©«¤

i"yx£·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙Â∑ קּבּוען מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ּגבלת" "ׁשרׁשת הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹֹֻ
"אּלה  ּבפרׁשת ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ותדע ּבּטּבעֹות, אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש עכׁשו, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבחׁשן.

הכּפלּו לא .פקּודי" ְְְֵֹֻ

(äë)ézL-ìò ïzz úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìò äzúðå úBöaLnä©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬

:åéðẗ¨«
i"yx£˙Bˆ˜ ÈzL ˙‡Â∑ ואחת אחת ּכל ׁשל ראׁשיהם ב' העבֹותֹות, ׁשּתי ‰BˆaLn˙.ׁשל ÈzLŒÏÚ Ôzz∑ ¿≈¿≈¿ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָƒ≈«¿≈«ƒ¿¿

מפרׁש עכׁשו, מקֹומן. ואת צרּכן את ּפרׁש ולא האפֹוד, ּופרׁשת החׁשן ּפרׁשת ּבין למעלה, הּכתּובֹות הן ְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהן
ׁשרׁשרֹות: ראׁשי ׁשני הּצּואר, אצל ולׂשמאל לימין החׁשן, ּבטּבעֹות הּתחּובֹות העבֹותֹות ראׁשי ּבהן ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּיתקע

הּׂשמאלית  ׁשרׁשרֹות ראׁשי ׁשני ׂשמאל, ּבׁשל וכן ימין, ׁשל ּבּמׁשּבצֹות ּתֹוקע .הּמׁשּבצֹות ∑z˙Â‰.הימנית ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ¿»«»ְְִַ

ÔÈ¯zכד  ÏÚ ·‰„c ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒÏ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»

Ôzzכה  È‰B¯ËÒ ÔÈz¯z ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï»√≈«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'adf zFrAh iYW oWgd zFvw`N` §©Ÿ¤§¥©§¨¨¤¨
zFrAHd z` dUri dNigYAW o`Mn¦¨¤©§¦¨©£¤¤©©¨
lr ozF` oYi KM xg`e ,onvr iptA¦§¥©§¨§©©¨¦¥¨©

.oWFgdA s`eziIUr lr iEEiS ©¤§©©¦©£¦©
dzFxWxXzWxW oWgd lr ziUre'] ©©§§§¨¦¨©©Ÿ¤©§Ÿ

'zlaB(ak weqt)[oM xFYtl dY` Kixv ©§ª¨¦©¨¦§¥
odA s` oMW ,'oWFgd liaWA' FWxtlE§¨§¦§¦©¤¤¥©¨¤

xnF`e aEzMd xfFg(ck weqt)z` dYzpe' ¥©¨§¥§¨©¨¤
zFxWxXdW ixd ,'adGd zzar iYW§¥£ŸŸ©¨¨£¥¤©©§§
ErAwp KM xg`e ,onvr iptA EUrp©£¦§¥©§¨§©©¨¦§§

:zFrAHA©©¨
.ïLçä úBö÷ éðL ìòzFIef drAx` ©§¥§©Ÿ¤©§¨¨¨¦

KEnq oFilrd FCvA mipW ,oWFgl Wi¥©¤§©¦§¦¨¤§¨
.oFYgYd FCvA mipWE ,odMd x`Evl§©©©Ÿ¥§©¦§¦©©§

o`M aEzMd zpeEkezF`t iYWl §©¨©©¨¨¦§¥¥
zFpFilrd (zFIef),x`ESd cbpMW ¨¦¨¤§¤§¤¤©©¨

mi`Ad ,zil`nXle zipnil©§¨¦§©§¨¦©¨¦
(mipFRd),cFt`d zFtzM lEnoMW ©¦¦§¨¥¤¥

Fpi` zFpFYgYd zFrAHd dUrn©£¥©©¨©©§¥
oNdl m` iM ,o`M WxRzn(ek weqt): ¦§¨¥¨¦¦§©¨

ck dxez
(ck)áäfä úúáò ézL úà äzúðå§¨©¨¤§¥£ŸŸ©¨¨

zFrAHd iYW lr.'adGd zFzFar' ©§¥©©¨£©¨¨
o`M zFxEn`dzFWxW' odÎod ¨£¨¥¥©§

laBdlrnl zFaEzMd 'zE,ak weqt) ©§©§§©§¨

(my i"yxaedlrnl x`AzPW itM xW` ,£¤§¦¤¦§¨¥§©§¨
zFxMfEOd 'zFxWxW iYW' ozF` od¥¨§¥©§§©§¨

cFt`d dUrnA(ci weqt lirl).`N` §©£¥¨¥¤¨
aEzMd oxiMfd `l cFt`d dUrnAW¤§©£¥¨¥Ÿ¦§¦¨©¨
`l oiicre ,zFvAWOd KxFvl `N ¤̀¨§¤©¦§§©£©¦Ÿ

oziIUr lr dEivWxit `leokid ¦¨©£¦¨¨§Ÿ¥©¥¨
`EdeiWkre ,oWgA orEAw mFwn- §¦¨©Ÿ¤§©§¨

zpizp z` aEzMd WxiRW xg ©̀©¤¥©©¨¤§¦©
Edixd ,zFrAHdLl Wxtnz` ©©¨£¥§¨¥§¤
,zFxWxXd mFwnozF` agFz `dIW §©©§§¤§¥¥¨

zFrAHA.Ll rczeKkl di`x ©©¨§¥©§§¨¨§¨
odÎodWzFxWxXd,zFpFW`xd ¤¥¥©©§§¨¦

ixdWlrFtA micbAd ziIUrA ¤£¥©£¦©©§¨¦§©
ElRkEd `l 'icEwt dN`' zWxtA§¨¨©¥¤§¥Ÿ§¨
,oWFgA ode cFt`A od zFxWxXd©©§§¥¨¥§¥©¤
calA oWFgA `N` ExMfEd `le(: §Ÿ§§¤¨©¤¦§¨

dk dxez
(dk)úBö÷ ézL úàåzzard iYW. §¥§¥§§¥¨£ŸŸ

zFevTd iYW ,xnFlMiYW lW §©§¥©§¨¤§¥
;zFzFardzxWxXd z` qipkn didW ¨£¤¨¨©§¦¤©©§¤¤

ici lre ,mipWl DltFke zrAHd KFzl§©©©©§§¨¦§©¦§©§¥
,miW`x ipW zxWxW lkl Eid df¤¨§¨©§¤¤§¥¨¦
lM lW miW`xd ipW z` ozFpe§¥¤§¥¨¨¦¤¨

.zFvAWOd KFzA zxWxWWExiR oi`e ©§¤¤§©¦§§§¥¥
,zxWxW lMn cg` dvw - 'zFvw iYW'§¥§¨¤¤¨¦¨©§¤¤

:FWExiR `N`lM lW mdiW`x ipW ¤¨¥§¥¨¥¤¤¨
zg`e zg`miYWE Ffl miYW ,mdn ©©§©©¥¤§©¦¨§©¦

Ffl(z"yn): ¨
.úBöaLnä ézL ìò ïzzodÎod ¦¥©§¥©¦§§¥¥

zFvAWOdoiA ,dlrnl zFaEzMd ©¦§§©§§©§¨¥
cFt`d zWxtE oWgd zWxRziUre'] ¨¨©©Ÿ¤¨¨©¨¥§¨¦¨

zxWxW z` Yzpe ...adf zFvAWn¦§§¨¨§¨©¨¤©§§Ÿ
'zvAWOd lr zzard(ciÎbi miweqt),[ ¨£ŸŸ©©¦§§Ÿ

lr wx aEzMd dEiv dlrnNW `N ¤̀¨¤§©§¨¦¨©¨©©
,oziIUrz` Wxit `lelMoMxv £¦¨¨§Ÿ¥©¤¨¨§¨
(ozilkY)onFwn z`e,wiIEcnd ©§¦¨§¤§¨©§¨

eeiWkrdUrn Ll WxiRW xg` - §©§¨©©¤¥©§©£¥
Edixd ,zFzFard mFwnE oWFgdWxtn ©¤§¨££¥§¨¥

odA rwzIWz` (zFvAWOA)iW`x ¤¦§©¨¤©¦§§¤¨¥
oWgd zFrAhA zFaEgYd zFzFard̈£©§§©§©Ÿ¤

zFpFilrd eizFIef iYWAWoinIl ¤¦§¥¨¦¨¨¤§©¨¦
,l`nVlezFkEnQd;x`ESd lv` §©§Ÿ©§¥¤©©¨

rwFY zipnid zxWxXd iW`x ipW§¥¨¥©©§¤¤©§¨¦¥©
A oke ,oini lW zvAWOAzvAWO ©¦§¤¤¤¨¦§¥©¦§¤¤

l`nU lWz` rwFYiW`x ipW ¤§Ÿ¥©¤§¥¨¥
dzil`nVd zxWxW: ©©§¤¤©§¨¦

.äzúðå`N` ,zFzFard lr aQEn Fpi` §¨©¨¥¨©¨£¤¨
lrzFvAWOdlr zFpEzp odW , ©©¦§§¤¥§©

cFt`d zFtzM: ¦§¨¥

devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b ipy meil inei xeriy
„BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÏÚ∑ ּובהן יּפל, ׁשּלא החׁשן את מחזיקין האפֹוד ּכתפֹות נמצאּו ּבזֹו. ואחת ּבזֹו אחת «ƒ¿»≈ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

הצר לכ יפה, לֹו ּדבּוקה ואינּה ּכרסֹו, על ונֹוקׁשת ּובאה הֹולכת הּתחּתֹונה החׁשן ׂשפת ועדין ּתלּוי. ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּוא
והֹול ׁשּמפרׁש ּכמֹו לתחּתיתֹו טּבעֹות ב' ÂÈt.עֹוד ÏeÓ Ï‡∑ ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא אפֹוד, ׁשל ְְְְְִֵֵֶַַָָ∆»»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַֹ

עבר  אֹותֹו ּכי אפֹוד, ׁשל ּפניו מּול קרּוי והּוא החּוץ, ׁשּכלּפי העליֹון ּבעבר אּלא הּמעיל, ׁשּכלּפי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּכתפֹות
ּפנים  קרּוי אינֹו נראה, .ׁשאינֹו ְִִֵֵֶֶָָ

(åë)éðL-ìò íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

:äúéä«§¨
i"yx£ÔLÁ‰ ˙Bˆ˜ ÈL ÏÚ∑ ולׂשמאל לימין הּתחּתֹונֹות, ּפאֹותיו ׁשּתי Ú·¯.הן Ï‡ ¯L‡ B˙ÙN ÏÚ «¿≈¿«…∆ְְְְְִִֵֵֵַַָָֹ«¿»¬∆∆≈∆

‰˙Èa „BÙ‡‰∑ האחד סימנין: ׁשני ל ׁשעליֹונֹוהרי האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ּתחּתיתֹו, ׁשל קצוֹות ּבׁשני ׁשּיּתנם »≈»¿»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּבעבר  יקּבעם ׁשּלא סימן נתן ועֹוד מתניו. על נתּון והאפֹוד הּוא, לּצּואר סמּו ׁשהרי האפֹוד, ּכנגד ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאינֹו
ׁשחׁשב  האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו "ּביתה", ׁשּנאמר: ּפנים, ׁשּכלּפי ּבעבר אּלא החּוץ, ׁשּכלּפי ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהחׁשן
החׁשן, קצֹות ּכנגד עד ּומּכאן, מּכאן ּכרסֹו ּוקצת מתניו, על הּכהן לפני הּסינר ונקּפל לּכהן חֹוגרֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהאפֹוד

עליו  ׁשֹוכבין .ּוקצֹותיו ְְִָָָ

(æë)íúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈
åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìò©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈

:ãBôàä áLçì ìònî Bzøaçî únòì§ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«

ÔB‰˙Èכו  ÈeL˙e ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ»¿
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכז  ÔB‰˙È Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ Èt˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.ãBôàä úBôúk ìòzvAWnzg` ©¦§¨¥¦§¤¤©©
EpYiAszkE EfzvAWn;EfA zg`lre ¦§§¨¥¦§¤¤©©§§©

zriaw zxEvA o`M cr xEn`d iR¦¨¨©¨§©§¦©
,oWFgdcFt`dÎzFtzk E`vnp ©¤¦§§¦§¨¥

odaE ,lFRi `NW oWgd z` oiwifgn©£¦¦¤©Ÿ¤¤Ÿ¦¨¤
iElz `Ed,dlrnlnemlE`oiicr ¨¦§©§¨§¨£©¦

d`aE zklFd dpFYgYd oWgd ztU§©©Ÿ¤©©§¨¤¤¨¨
Fl dwEaC Dpi`e FqixM lr zWwFpe§¤¤©§¥§¥¨§¨

dtiwRYqn did ENi` ,xnFlM . ¨¤§©¦¨¨¦§©¥
did ,o`M cr zFxEn`d zFxiWTA©§¦¨£©¨¨¨
rrFpzn oWFgd lW oFYgYd Edvẅ¥©©§¤©¤¦§¥©

,FtEbl iE`xM wCEdn Fpi`eKkl §¥§¨¨¨§§¨
KxvEdrFAwlzFrAh iYW cFr §©¦§©§¥©¨

FziYgzl,odA FxWwlE oWFgd lW §©§¦¤©¤§¨§¨¤
WxtOW FnMaEzMd:KlFde §¤§¨¥©¨§¥

.åéðt ìeî ìàeipR lEn FWExiR oi` ¤¨¨¥¥¨¨
eipR lEn `N` ,odMd lWlWd,cFt` ¤©Ÿ¥¤¨¨¨¤¨¥

xnFl aEzMd `aEoYi `NWz` ¨©¨©¤Ÿ¦¥¤
W zFtzMd xarA zFvAWOddpFR ©¦§§§¥¤©§¥¤¤

lirOd iRlMcSA ,bix`d ixFg`n - §©¥©§¦¥£¥¨¨¦©©
dnipR dpFRd zFtzMd lW xYqPd©¦§¨¤©§¥©¤§¦¨
z` WaFl did odMd] lirOd iRlM§©¥©§¦©Ÿ¥¨¨¥¤

[lirOd lr cFt`dxarA `N` , ¨¥©©§¦¤¨¨¥¤

W oFilrddpFRe .uEgd iRlMxard ¨¤§¤¤§©¥©§¨¥¤
oFilrd`EddlW 'eipR lEn' iExw ¨¤§©¨¨¨¤

xar FzF` iM ,cFt`lW inipRd ¥¦¥¤©§¦¦¤
zFtzMdd`xp Fpi`W,uEglFpi` ©§¥¤¥¦§¤©¥

'mipR' iExw(m"`x):ek dxez ¨¨¦
(ek).ïLçä úBö÷ éðL ìòzFevTd ©§¥§©Ÿ¤©§¨

o`M zFxEn`deizF`t iYW od ¨£¨¥§¥¥¨
(eizFIef)zFpFYgYd,oWFgd lW ¨¦¨©©§¤©¤

,l`nVle oinIlzFrAHd dUrn oMW ©¨¦§©§Ÿ¤¥©£¥©©¨
dlrnl aEzMd WxiR xaM zFpFilrd̈¤§§¨¥©©¨§©§¨

(bk weqt):
ãBôàä øáò ìà øLà BúôN ìò©§¨£¤¤¥¤¨¥

.äúéazFpFRd zFevTd lr ,xnFlM ¨§¨§©©©§¨©
.dnipR cFt`d cvlipW Ll ixd §©¨¥§¦¨£¥§§¥

oipniqzriaw mFwn lr zFxFdl ¦¨¦§©§§¦©
oniQd :EN` zFrAhcg`dxW`' - ©¨¥©¦¨¨¤¨£¤
- 'cFt`d xar l`ipWA mpYIW ¤¥¤¨¥¤¦§¥¦§¥

FziYgY lW zFvw,oWFgd lW §¤©§¦¤©¤
`EdWoEzp,cFt`d cbpMFCvA `le ¤¨§¤¤¨¥§Ÿ§¦
,oFilrdFpFilrWoWFgd lWFpi` ¨¤§¤¤§¤©¤¥

x`ESl KEnq ixdW ,cFt`d cbpM§¤¤¨¥¤£¥¨©©¨
e ,`EdENi`;eipzn lr oEzp cFt`d §¦¨¥¨©¨§¨

ozp cFreaEzMdmrAwi `NW ,oniq §¨©©¨¦¨¤Ÿ¦§¨¥

(zFrAHd z`)iRlMW oWgd xarA ¤©©¨§¥¤©Ÿ¤¤§©¥
mipt iRlMW xarA `N` ,uEgd, ©¤¨¨¥¤¤§©¥§¦

'dziA' xn`PW'ziAd' cvl - ¤¤¡©¨§¨§©©©¦
zFrAHd z` ErAwY ,xnFlkE ,(mipR)§¦§©¦§§¤©©¨
dpFRd ,oWFgd lW inipRd cSd iRlM§©¥©©©§¦¦¤©¤©¤
FnM `le ,odMd lW FtEB xarl§¥¤¤©Ÿ¥§Ÿ§
FCvA ErAwPW zFpFilrd zFrAHd©©¨¨¤§¤¦§§§¦

.(` ze` l"pk d`x) ipFvigdsiqene ©¦¦
:i"yxe,milCap mipniq ipW EN` oi` §¥¥§¥¦¨¦¦§¨¦

W cFnll Wi o`Mn `N`xard FzF` ¤¨¦¨¥¦§¤¨¥¤
,'dziA' oFWNn cnlPd ,inipRd`Ed ©§¦¦©¦§¨¦§©§¨

ok` dpFRdÎaWgW ,cFt`d cvl ©¤¨¥§©¨¥¤¥¤
xPiqd lRwpe ,odMl FxbFg cFt`d̈¥§©Ÿ¥§¦§©©¦¨

e eipzn lr odMd iptllrzvw ¦§¥©Ÿ¥©¨§¨§©§¨
o`MnE o`Mn FqixMici lr ,xnFlM - §¥¦¨¦¨§©©§¥

cFt`d Kxkp aWgd zxibg wECid¦£¦©©¥¤¦§¨¨¥
,eiptNn hrn riBnE FtEb iCv ipXn¦§¥¦¥©¦©§©¦§¨¨

crcnFrW,oWgd zFvw cbpM ©¤¥§¤¤§©Ÿ¤
eizFvwEoWFgd lW zFpFYgYd §¨©©§¤©¤

eiptl lRwPd cFt`d ilEWA mirbFp§¦§¥¨¥©¦§¨§¨¨
eoiakFW(migPEn)eilr(x"yl ,w"ixdn): §§¦¨¦¨¨

fk dxez



devzלו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'b ipy meil inei xeriy

i"yx£‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î ÈzL ÏÚ∑ על הּבאים העליֹונים האפֹוד ּכתפֹות ּבראׁשי נתּונֹות ׁשהּמׁשּבצֹות «¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מחּבר  ׁשהּוא הּׁשני ּבראׁשן ליּתן צּוה והּטּבעֹות לפניו, ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּגרֹונֹו, ּכנגד והּוא ּכתפיו לאפֹוד, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

ׁשהּמחּברת מעט, החגֹורה מן למעלה ּבאפ ֹוד, חּבּורן למקֹום סמ ּו מחּברּתֹו", "לעּמת לעּמת ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻֻ
סֹוף  ּכנגד והן האפֹוד", לחׁשב  "מּמעל ׁשּנאמר: הּוא הּכתפֹות, זקיפת ּבגבּה מעט נתּונים ואּלּו ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהחגֹורה,
יהא  ׁשּלא ולׂשמאל, לימין ּפתיל ּבאֹותֹו ורֹוכסן החׁשן, ּובטּבעֹות הּטּבעֹות ּבאֹותן ּתכלת ּפתיל ונֹותן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹהחׁשן,

יפה  הּמעיל על מיּׁשב ונמצא ּכרסֹו, על ונֹוקׁש לאחֹור וחֹוזר לפנים הֹול החׁשן ÂÈt.ּתחּתית ÏenÓ∑ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻƒ»»
החיצֹון  .ּבעבר ִֵֶַָ

(çë)ïLçä-úà eñkøéåáéúëåúòáèîéø÷åéúòahî §¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈
áLç-ìò úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä úòaè-ìà¤©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤

:ãBôàä ìòî ïLçä çfé-àìå ãBôàä̈«¥®§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«
i"yx£eÒk¯ÈÂ∑וכן חּבּור, לא)לׁשֹון וכן(תהלים רׁשעים, חבלי חּבּורי איׁש", מד)"מרכסי "והרכסים (ישעיה ¿ƒ¿¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֻ

סמיכתן  ׁשּמּתֹו ּגדֹול, ּבקׁשי אּלא ׁשּביניהם לּגיא לירד אפׁשר ׁשאי לזה, זה הּסמּוכים הרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלבקעה",
ליל ונֹוחה מיׁשֹור לבקעת יהיּו ועמּקה, זקּופה ‰‡BÙ„.הּגיא ·LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï∑ ּדבּוק החׁשן להיֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֻƒ¿«≈∆»≈ְִֶַָֹ

האפֹוד  חׁשב ÁfÈ.אל ‡ÏÂ∑ לברט ּבן ּדּונׁש ּכדברי הּוא, ערבי ולׁשֹון נּתּוק, .לׁשֹון ֵֵֶֶָ¿…ƒ«ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ

ÊÚÏ˜˙‡כח  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È ÔecÁÈÂ¿∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
:‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fk)ãBôàä úBôúë ézL ìò©§¥¦§¨¥
.ähîlîmFwnA ?'dHnNn' `Ed okid ¦§©¨¥¨¦§©¨¦§

itl .cFt`d aWgl zFtzMd xEAig¦©§¥§¥¤¨¥§¦
zFvAWOdWoWFgd iElY mdAW ¤©¦§§¤¨¤¨©¤

cFt`dÎzFtzk iW`xA zFpEzp§§¨¥¦§¨¥
cbpM eitzM lr mi`Ad ,mipFilrd̈¤§¦©¨¦©§¥¨§¤¤

zFlRwpe FpFxBe ,eiptl zFcxFiez` §§¦§¨§§§¨¨§¤
dEv zFrAHdaEzMdoW`xA oYil ©©¨¦¨©¨¦¥§Ÿ¨

ipXd(ixFg`d)zFtzMd lW`EdW ©¥¦¨£¦¤©§¥¤
xAEgn,cFt`lixFg`d dvTdW itlE §¨¨¥§¦¤©¨¤¨£¦

,eiptNOW dvTd on KEnp zFtzMd lW¤©§¥¨¦©¨¤¤¦§¨¨
.'dHnNn' aEzMd F`xFw okl`Ede ¨¥§©¨¦§©¨§

xn`PWo`MFYxAgn zOErl',' ¤¤¡©¨§©©§©§
:xnFlMdpiidY zFrAHdmFwnl KEnq §©©©¨¦§¤¨¨¦§
oxEAgzFtzMd lW.cFt`A`le ¦¨¤©§¥¨¥§Ÿ

`N` ,WOn oxEAig mFwnAon dlrnl ¦§¦¨©¨¤¨§©§¨¦
,hrn dxFbgditlzxAgOdW ©£¨§©§¦¤©©§¤¤

dxFbgd zOErlxEAig mFwn - §©©£¨§¦
dxFbgd DaFbA `Ed cFt`l zFtzMd, ©§¥¨¥§©©£¨

ezFrAhDaFbA hrn mipEzp EN` §©¨¥§¦§©§©
zFtzMd ztiwfzFtzMdW mFwOA - §¦©©§¥©¨¤©§¥

e ,dlrn iRlM swGdl zFligzn`Ed ©§¦§¦¨¥§©¥©§¨§
'cFt`d aWgl lrOn' xn`PW- ¤¤¡©¦©©§¥¤¨¥

dxFbgd on dlrnl hrne .`vnp §©§©§¨¦©£¨§¦§¨

zFtzkA zFrEaTd ElNd zFrAHdW¤©©¨©¨©§§¦§
cFt`doWgd sFq cbpM odzFWBtpe ¨¥¥§¤¤©Ÿ¤§¦§¨

zFIefA zFrEaTd oCbpMW zFrAHA©©¨¤§¤§¨©§§¨¦
,oWFgdozF`A zlkYÎlizR ozFpe ©¤§¥§¦§¥¤§¨

zFrAHdcFt`d zFrAhA - ©©¨§©§¨¥
oWgdÎzFrAhaE,oqkFxeoxAgn)( §©§©Ÿ¤§§¨§©§¨

,lizt FzF`AiCv ipWA oM dUFre §§¦§¤¥¦§¥¦¥
oWFgd,l`nUle oinilicM`NW ©¤§¨¦§¦§Ÿ§¥¤Ÿ

miptl KlFd oWgd ziYgY `di§¥©§¦©Ÿ¤¥§¨¦
FqixM lr WwFpe xFg`l xfFge`NW - §¥§¨§¥©§¥¤Ÿ

`N` ,odMd lW FtEB lr rrFpzn `di§¥¦§¥©©¤©Ÿ¥¤¨
,cFt`d zFtzkl ahid wCEdn didi¦§¤§¨¥¥§¦§¨¥

aXEin `vnpegPEnEdti lirOd lr §¦§¨§¨¨©©§¦¨¤
(x"yl ,w"ixdn):

.åéðt ìenîcvl zFpEzp zFrAHd ¦¨¨©©¨§§©
,xnFlM ,cFt`d lW eipRxarA ¨¨¤¨¥§©¨¥¤

oFvigd`le uEg iRlM dpFRd xarA - ©¦¨¥¤©¤§©¥§Ÿ
lirOd iRlM(mcewd weqta x`eank): §©¥©§¦

gk dxez
(gk).eñkøéå`id 'dqikx'oFWl §¦§§§¦¨¦§

oke .xEAgLipR xzqA mxiYqY' :Epivn ¦§¥¨¦©§¦¥§¥¤¨¤
'Wi` iqkExn(`k ,`l mildz):FWExiRW , ¥§¥¦¤¥

mdilr obze Li`xi z` xiYqY©§¦¤§¥¤§¨¥£¥¤
nilag ixEAg(zFriq)mirWx ¦¦¥¤§¥¦§¨¦

.mdl rxdl eiCgi micrFPd:okedide' ©£¦©§¨§¨©¨¤§¥§¨¨
xFWinl awrd'drwal miqkxde ¤¨Ÿ§¦§¨§¨¦§¦§¨

(c ,n diryi)d :FWExiRW ,mikEnQd mixd ¤¥¤¨¦©§¦
dfl dfcr`iBl cxil xWt` i`W ¤¨¤©¤¦¤§¨¥¥©©§
(wnrl)b iWFwA `N` mdipiAW,lFc ¨¥¤¤¥¥¤¤¨§¦¨
ipRnozkinq KFYOWmixdd lW ¦§¥¤¦§¦¨¨¤¤¨¦

dTEnre dtEwf `iBdoFxcOd - ©©§§¨©£¨©¦§
cxil gFp oi`e rREWn Fpi` mdipiAW¤¥¥¤¥§¨§¥©¥¥
`Apzn ElNd mixdd lre .mW zFlrle§©£¨§©¤¨¦©¨¦§©¥
on l`xUi EaEWi xW`MW EdirWi§©§¨¤©£¤¨¦§¨¥¦

zElBdxFWin zrwal Eidirwxw - ©¨¦§§¦§©¦©§©
dxWi.Klil dgFpeoFWl 'qkx'W ixd §¨¨§¨¥¥£¥¤¤¤§

`Ed zEkinqE xEAig(my i"yx): ¦§¦
.ãBôàä áLç ìò úBéäìFWExiR oi` ¦§©¥¤¨¥¥¥

,'cFt`d aWg lr gPEn oWFgd zFidl'¦§©¤¨©¥¤¨¥
oWFgd on dHnl cFt`d aWg ixdW¤£¥¥¤¨¥§©¨¦©¤

:FWExiR `N` ,`EdoWgd zFidl ¤¨¥¦§©Ÿ¤
wEaCxAEgnE,cFt`d aWg l``le ¨§¨¤¥¤¨¥§Ÿ

:EPOn fEfï¦¤
.çfé àìå`id 'dgigf'e ,wEYip oFWlok §Ÿ¦©§¦¨¦§¦§¥

Aiaxr oFWlKMoA WpEc ixacM ,`Ed ¦§©§¦¨§¦§¥¨¤
hxAl'oWFgd gGi `l' oFxztE :azMW] ©§¨¤¨©¦§Ÿ¦©©¤

oFWNA FrnWnM ,'oWFgd crni `l' -Ÿ¦§©©¤§©§¨©¨
[ziaxrd(x"yl):hk dxez ¨£¨¦

devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c iyily meil inei xeriy

(èë)ïLça ìàøNé-éða úBîL-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤
-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa Baì-ìò ètLnä©¦§¨²©¦−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«

ãéîz ýåýé: §Ÿ̈−¨¦«

(ì)-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤
àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìò eéäå íénzä©ª¦½§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´

ýé éðôì Baì-ìò ìàøNé-éða ètLî-úà ïøäàýå ©«Â£ÂŸ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−
:ãéîz̈¦«

i"yx£ÌÈnz‰Œ˙‡Â ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑ הּוא ׁשעלֿידֹו החׁשן, ּכפלי ּבתֹו נֹותנֹו ׁשהיה הּמפרׁש ׁשם ּכתב הּוא ∆»ƒ¿∆«Àƒְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּדבריו את ּומתּמם ּדבריו, עג)מאיר מחּסר (יומא להיֹות ּגדֹול לכהן אפׁשר ׁשאי החׁשן, היה ׁשני ּובמקּדׁש . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר מׁשּפט, קרּוי הּוא הּכתב אֹותֹו ׁשם ועל ּבתֹוכֹו, היה לא הּׁשם אֹותֹו אבל כז)ּבגדים, "וׁשאל (במדבר : ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
האּורים" ּבמׁשּפט Ï‡¯NÈŒÈa.לֹו ËtLÓŒ˙‡∑ ּדבר לעׂשֹות אם ידֹו, על ונֹוכחים נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ְְִִַָ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

הּמׁשּפט  סליחת ׁשם על מׁשּפט נקרא הּדין, מעּותי על מכּפר ׁשהחׁשן אּגדה המדרׁש ּולפי לעׂשֹות. לא .אֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr `i zegiy ihewl)

ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוככככֹוֹוֹוֹו היההיההיההיה לאלאלאלא ההההּׁשּׁשּׁשּׁשםםםם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו אבלאבלאבלאבל .... .... החהחהחהחׁשׁשׁשׁשןןןן היההיההיההיה ׁשׁשׁשׁשניניניני ל)ּוּוּוּובמקבמקבמקבמקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש כח, לבאר,(רׁש"י ויׁש זה. ּדבר מזּכיר מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּובין  החׁשן מעׂשה ּבין מפריד ׁשהּכתּוב מּזה אמנם, ּתפקידֹו. את החׁשן מּלא על־ידֹו ׁשּכן מהחׁשן, חלק היה הּׁשם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּדהּנה

ּבתֹור עצמֹו, ׁשהחׁשן ,ּכרח ועל מהחׁשן. חלק ׁשאינם מׁשמע  ותּומים האּורים ּכּכּכּכההההּנּנּנּנההההנתינת ועל ּבּבּבּבגדגדגדגד ּבּׁשם, ּתלּוי אינֹו – ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
ּכחׁשן ּתפקידֹו ואּלּו ׁשני; מּבית רׁש"י מסּתּיע ּבּׁשם.ממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטטּכ ּתלּוי ּכן – ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ß '` xc` 'c iyily mei ß

(àì):úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî-úà úéNòå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
i"yx£„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑עליו נּתן ÏÎz˙.לחגֹורה ׁשהאפֹוד ÏÈÏk∑ מערב אחר מין ׁשאין ּתכלת, ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

.ּבֹו

ÔLÁaכט  Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ¿ƒ«¬…»¿»«¿≈ƒ¿»≈¿∆
‡¯Îe„Ï ‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ ‡Ècƒ»«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»¿¿»»

:‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»

inz‡ל  ˙ÈÂ ‡i¯e‡ ˙È ‡Èc ÔLÁa Ôz˙Â¿ƒ≈¿∆ƒ»»«»¿»À«»
ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„˜ dÏÚÓa Ô¯‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈√»¿»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡¯NÈ È·„ ‡Èc ˙È Ô¯‰‡«¬…»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»

:‡¯È„z¿ƒ»

ÏÎz‡:לא  ¯ÈÓb ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(l).íénezä úàå íéøeàä úàoi` ¤¨¦§¤©¦¥
,'miOEze mixE`' `xwp Fnvr oWFgd©¤©§¦§¨¦§¦

`N`didW WxFtndÎmW azk `Ed ¤¨§¨¥©§¨¤¨¨
;oWgd iltM KFzA FpzFprECnE §§¦§¥©Ÿ¤©©

mW lr ?'miOEze mixE`' `xwplrW ¦§¨¦§¦©¥¤©
z` 'mOznE' eixaC 'xi`n' `Ed Fcï¥¦§¨¨§©¥¤

eixaCmil`FW l`xUi Eid xW`MW - §¨¨¤©£¤¨¦§¨¥£¦
aiWn odMd did ,'d xaC z` odkl§Ÿ¥¤§©¨¨©Ÿ¥¥¦
miniIwznE mixxFan mixaC Fci lr©¨§¨¦§¨¦¦§©§¦
,EUri cviM 'dl l`xUi El`W xW`M]©£¤¨£¦§¨¥©¥©©£
oWFgd ipa`AW zFIzF`d Eid̈¨¦¤§©§¥©¤
rci WcFTd gEx ici lre ,zFxi`n§¦§©§¥©©¤¨©
z` oiadlE EN` zFIzF` sxvl odMd©Ÿ¥§¨¥¦¥§¨¦¤

'd zaEWY(o"anx)[(:br `nei).aEzia §©§¥
dWCwnddid ipWmpn`oWgd ©¦§¨©¥¦¨¨¨§¨©Ÿ¤

,miIwWixdlFcBÎodkl xWt` i` ©¨¤£¥¦¤§¨§Ÿ¥¨

xqEgn zFidld on cg`micbA ¦§§©¤¨¦©§¨¦
,WCwOA FzcFarAFzF` la`azM ©£¨©¦§¨£¨§¨

mrmXdWxFtnd,FkFza did `l ¦©¥©§¨Ÿ¨¨§
on cg` `Ed 'miOEze mixE`' oMW¤¥¦§¦¤¨¦

ipXdÎziAA ExqgW mixaCd(:`k `nei). ©§¨¦¤¨§©©¦©¥¦
:i"yx siqeneazMd FzF` mW lre§©¥©§¨
' iExw `EdoWg,'hRWnFnMxn`PW ¨Ÿ¤¦§¨§¤¤¡©
(`k ,fk xacna)cnri odMd xfrl` iptle'§¦§¥¤§¨¨©Ÿ¥©£Ÿ

'mixE`d hRWnA Fl l`WeixaCn] §¨©§¦§©¨¦¦¦§¥
rWFdi z` dPiOW zrA dWnl d"awd§¤§¥¤¦¨¤§ª©
KxhvIWM :eixg` mrd z` bidpdl§©§¦¤¨¨©£¨§¤¦§¨¥
F` dnglnl z`vl m` zrcl rWFdi§ª©¨©©¦¨¥§¦§¨¨
l`Wie odMd xfrl` iptl cFnri ,`lŸ©£¦§¥¤§¨¨©Ÿ¥§¦§©

:[miOEze mixE`A§¦§¦
.ìàøNé éða ètLî úàz` ,xnFlM ¤¦§©§¥¦§¨¥§©¤

dFci lr migkFpe mihRWp mdW xaC ©¨¨¤¥¦§¨¦§¨¦©¨

zFUrl `l F` xaC zFUrl m`lr - ¦©£¨¨Ÿ©£©
gkEnE xxAzn miOEYde mixE`d ici§¥¨¦§©¦¦§¨¥¨
FA oil`Wp EidW xaC lM l`xUi mrl§©¦§¨¥¨¨¨¤¨¦§¨¦
'hRWn' `xwpe ,`l F` FzFUrl m ¦̀©£Ÿ§¦§¨¦§¨

'oiC xnB' lW zErnWnAlirl i"yx d`x) §©§¨¤§©¦
(eh weqt.dcB`ÎWxcOd itlE`aedy) §¦©¦§©©¨¨
(my lirl,aQEn Fpi` 'l`xUi ipA hRWn'¦§©§¥¦§¨¥¥¨

oWFgd lr `N` miOEYde mixE`d lr©¨¦§©¦¤¨©©¤
itlE ,FnvrizErn lr xRkn oWgdW ©§§¦¤©Ÿ¤§©¥©§©§¥

zgilq mW lr ,'hRWn' `xwp ,oiCd©¦¦§¨¦§¨©¥§¦©
hRWOdhRWOd ipipr lr xRkOW - ©¦§¨¤§©¥©¦§§¥©¦§¨

(i"`a):`l dxez
(`l).ãBôàä ìéòî úàlirOd ¤§¦¨¥©§¦

dOle ,md micxtp micba ipW cFt`de§¨¥§¥§¨¦¦§¨¦¥§¨¨
ipRn ?'cFt`d lirn' lirOd `xwp¦§¨©§¦§¦¨¥¦§¥

eilr oEzp cFt`dWFl WOWnE ¤¨¥¨¨¨§©¥
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i"yx£‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î ÈzL ÏÚ∑ על הּבאים העליֹונים האפֹוד ּכתפֹות ּבראׁשי נתּונֹות ׁשהּמׁשּבצֹות «¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מחּבר  ׁשהּוא הּׁשני ּבראׁשן ליּתן צּוה והּטּבעֹות לפניו, ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּגרֹונֹו, ּכנגד והּוא ּכתפיו לאפֹוד, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

ׁשהּמחּברת מעט, החגֹורה מן למעלה ּבאפ ֹוד, חּבּורן למקֹום סמ ּו מחּברּתֹו", "לעּמת לעּמת ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻֻ
סֹוף  ּכנגד והן האפֹוד", לחׁשב  "מּמעל ׁשּנאמר: הּוא הּכתפֹות, זקיפת ּבגבּה מעט נתּונים ואּלּו ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהחגֹורה,
יהא  ׁשּלא ולׂשמאל, לימין ּפתיל ּבאֹותֹו ורֹוכסן החׁשן, ּובטּבעֹות הּטּבעֹות ּבאֹותן ּתכלת ּפתיל ונֹותן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹהחׁשן,

יפה  הּמעיל על מיּׁשב ונמצא ּכרסֹו, על ונֹוקׁש לאחֹור וחֹוזר לפנים הֹול החׁשן ÂÈt.ּתחּתית ÏenÓ∑ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻƒ»»
החיצֹון  .ּבעבר ִֵֶַָ

(çë)ïLçä-úà eñkøéåáéúëåúòáèîéø÷åéúòahî §¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈
áLç-ìò úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä úòaè-ìà¤©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤

:ãBôàä ìòî ïLçä çfé-àìå ãBôàä̈«¥®§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«
i"yx£eÒk¯ÈÂ∑וכן חּבּור, לא)לׁשֹון וכן(תהלים רׁשעים, חבלי חּבּורי איׁש", מד)"מרכסי "והרכסים (ישעיה ¿ƒ¿¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֻ

סמיכתן  ׁשּמּתֹו ּגדֹול, ּבקׁשי אּלא ׁשּביניהם לּגיא לירד אפׁשר ׁשאי לזה, זה הּסמּוכים הרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלבקעה",
ליל ונֹוחה מיׁשֹור לבקעת יהיּו ועמּקה, זקּופה ‰‡BÙ„.הּגיא ·LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï∑ ּדבּוק החׁשן להיֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֻƒ¿«≈∆»≈ְִֶַָֹ

האפֹוד  חׁשב ÁfÈ.אל ‡ÏÂ∑ לברט ּבן ּדּונׁש ּכדברי הּוא, ערבי ולׁשֹון נּתּוק, .לׁשֹון ֵֵֶֶָ¿…ƒ«ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ

ÊÚÏ˜˙‡כח  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È ÔecÁÈÂ¿∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
:‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»
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(èë)ïLça ìàøNé-éða úBîL-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤
-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa Baì-ìò ètLnä©¦§¨²©¦−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«

ãéîz ýåýé: §Ÿ̈−¨¦«

(ì)-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤
àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìò eéäå íénzä©ª¦½§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´

ýé éðôì Baì-ìò ìàøNé-éða ètLî-úà ïøäàýå ©«Â£ÂŸ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−
:ãéîz̈¦«

i"yx£ÌÈnz‰Œ˙‡Â ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑ הּוא ׁשעלֿידֹו החׁשן, ּכפלי ּבתֹו נֹותנֹו ׁשהיה הּמפרׁש ׁשם ּכתב הּוא ∆»ƒ¿∆«Àƒְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּדבריו את ּומתּמם ּדבריו, עג)מאיר מחּסר (יומא להיֹות ּגדֹול לכהן אפׁשר ׁשאי החׁשן, היה ׁשני ּובמקּדׁש . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר מׁשּפט, קרּוי הּוא הּכתב אֹותֹו ׁשם ועל ּבתֹוכֹו, היה לא הּׁשם אֹותֹו אבל כז)ּבגדים, "וׁשאל (במדבר : ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
האּורים" ּבמׁשּפט Ï‡¯NÈŒÈa.לֹו ËtLÓŒ˙‡∑ ּדבר לעׂשֹות אם ידֹו, על ונֹוכחים נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ְְִִַָ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

הּמׁשּפט  סליחת ׁשם על מׁשּפט נקרא הּדין, מעּותי על מכּפר ׁשהחׁשן אּגדה המדרׁש ּולפי לעׂשֹות. לא .אֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr `i zegiy ihewl)

ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוככככֹוֹוֹוֹו היההיההיההיה לאלאלאלא ההההּׁשּׁשּׁשּׁשםםםם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו אבלאבלאבלאבל .... .... החהחהחהחׁשׁשׁשׁשןןןן היההיההיההיה ׁשׁשׁשׁשניניניני ל)ּוּוּוּובמקבמקבמקבמקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש כח, לבאר,(רׁש"י ויׁש זה. ּדבר מזּכיר מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּובין  החׁשן מעׂשה ּבין מפריד ׁשהּכתּוב מּזה אמנם, ּתפקידֹו. את החׁשן מּלא על־ידֹו ׁשּכן מהחׁשן, חלק היה הּׁשם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּדהּנה

ּבתֹור עצמֹו, ׁשהחׁשן ,ּכרח ועל מהחׁשן. חלק ׁשאינם מׁשמע  ותּומים האּורים ּכּכּכּכההההּנּנּנּנההההנתינת ועל ּבּבּבּבגדגדגדגד ּבּׁשם, ּתלּוי אינֹו – ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
ּכחׁשן ּתפקידֹו ואּלּו ׁשני; מּבית רׁש"י מסּתּיע ּבּׁשם.ממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטטּכ ּתלּוי ּכן – ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ß '` xc` 'c iyily mei ß

(àì):úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî-úà úéNòå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
i"yx£„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑עליו נּתן ÏÎz˙.לחגֹורה ׁשהאפֹוד ÏÈÏk∑ מערב אחר מין ׁשאין ּתכלת, ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

.ּבֹו

ÔLÁaכט  Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ¿ƒ«¬…»¿»«¿≈ƒ¿»≈¿∆
‡¯Îe„Ï ‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ ‡Ècƒ»«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»¿¿»»

:‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»

inz‡ל  ˙ÈÂ ‡i¯e‡ ˙È ‡Èc ÔLÁa Ôz˙Â¿ƒ≈¿∆ƒ»»«»¿»À«»
ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„˜ dÏÚÓa Ô¯‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈√»¿»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡¯NÈ È·„ ‡Èc ˙È Ô¯‰‡«¬…»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»

:‡¯È„z¿ƒ»

ÏÎz‡:לא  ¯ÈÓb ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(l).íénezä úàå íéøeàä úàoi` ¤¨¦§¤©¦¥
,'miOEze mixE`' `xwp Fnvr oWFgd©¤©§¦§¨¦§¦

`N`didW WxFtndÎmW azk `Ed ¤¨§¨¥©§¨¤¨¨
;oWgd iltM KFzA FpzFprECnE §§¦§¥©Ÿ¤©©

mW lr ?'miOEze mixE`' `xwplrW ¦§¨¦§¦©¥¤©
z` 'mOznE' eixaC 'xi`n' `Ed Fcï¥¦§¨¨§©¥¤
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(áì)áéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹
:òøwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNòî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©

i"yx£BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â∑ הּצּואר ּבית ּפתיחת הּוא ּבגבהֹו, הּמעיל לגּוּה",∑BÎB˙a.ּפי "ּכפיל ּכתרּגּומֹו: ¿»»ƒ…ְְְְִִִֵַַַַָָ¿ְְְִֵַַָ
ּבמחט  ולא אֹורג מעׂשה והיה ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות לתֹוכֹו, ˙Á¯‡.ּכפּול ÈÙk∑ ׁשהּׁשריֹונים למדנּו, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ¿ƒ«¿»ְְִִֶַַָ

לתֹוכן  ּכפּול ּפיהם Ú¯wÈ.ׁשּלהם ‡Ï∑.יּקרע ׁשּלא ׁשּבּתֹורה,ּכדי לאוין מּמנין ׁשּזה ּבלאו, עֹובר והּקֹורעֹו ְִֶֶֶָָָ…ƒ»≈«ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הארֹון  ּבבּדי הּנאמר מּמּנּו", יסּורּו "לא וכן החׁשן", יּזח "ולא .וכן: ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

(âì)úòìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìò úéNòå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©
:áéáñ íëBúa áäæ éðîòôe áéáñ åéìeL-ìò éðL̈¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

i"yx£Èn¯∑ ּתרנגלת ּכביצת העׂשּויים רּמֹונים ּכמין היּו וחלּולים Ê‰·.עגּלים ÈÓÚÙe∑ ענּבלים עם זגין ƒ…≈ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻ«¬…≈»»ְִִִִָָ
È·Ò·.ׁשּבתֹוכם  ÌÎB˙a∑ הּמעיל ּבׁשּולי ותלּוי ּדבּוק אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, .ּביניהם ְֶָ¿»»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
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adf igERzM F` mipFOxM LAW oipwix¥¨¦¤§§¦¦§©¥¨¨

סביבסביבסביבסביב:::: ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוכםכםכםכם זהבזהבזהבזהב ּוּוּוּופעמניפעמניפעמניפעמני סביבסביבסביבסביב עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוליוליוליוליו .... .... ּתּתּתּתכלתכלתכלתכלת ררררּמּמּמּמניניניני עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוליוליוליוליו לג)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית (כח, ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּדבּוק". אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, ּביניהם – סביב "ּבתֹוכם רׁש"י: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּופירׁש

ּכמין  יעׂשם חלּולים, ּכרּמֹונים עׂשּויים היּו לּמה לנֹוי, ואם ּכלּום. מׁשּמׁשין הרּמֹונים היּו לא "אם־ּכן הרמּב"ן על־זה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹוהקׁשה
(ּברּמֹונים)". ּבהם טמּונין "והּפעמֹונים מפרׁש ולכן זהב", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּתּפּוחי

È‰Èלב  ‡¯Bz de‚Ï ÏÈÙk dLÈ¯ ÌeÙ È‰ÈÂƒ≈≈≈»ƒ¿«≈»¿≈
ÌeÙk ÈÁÓ „·BÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ««¿≈¿¿«»≈¿

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈ¯Lƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

ÏÎz‡לג  ÈBn¯ È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈ƒ¿»
¯BÁÒ È‰BÏBÙÈL ÏÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«ƒƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔB‰ÈÈa ‡·‰„c ÔÈbÊÂ ¯BÁÒ¿¿«ƒ¿«¬»≈≈¿¿
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devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c iyily meil inei xeriy
היּו אם הרמּב"ן ולפי היּו, חלּולים הרּמֹונים רׁש"י לפי צּורתם. להיֹות צרי היה מה לנֹוי, היּו הרּמֹונים אם ּדנחלקּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָונמצא,

זהב". ּכ"ּתּפּוחי לעׂשֹותם צריכים היּו לנֹוי, ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָנעׂשים
יׂשראל, ּבבני הּבחינֹות ּכל נרמזּו ּובבגדיו יׂשראל, ּכלל ׁשל ׁשלּוחם היה הּכהן־גדֹול ּדהּנה לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת לבאר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹונראה

."ׁשּב "ריקנין יׂשראל ּבבני ּתחּתֹונה הכי הּדרּגה ׁשל מעלתם נרמזה המעיל' ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּוב'ׁשּולי
ּכרּמֹון" מצֹות מלאים ׁשּב ריקנין ׁש"אפילּו ׁשּלהם ה"נֹוי" מעלת מרּמזים המעיל' ּב'ׁשּולי - מקרא" ׁשל "ּפׁשּוטֹו - ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלרׁש"י

רּמֹונים. ּבצּורת ה"ריקנין" נרמזּו ְְְְִִִִֵֵַָָָולכן
חן" ליֹודעי . . נעימים "ּדברים ּגם יׁשנם ׁשּבפרּוׁשֹו לרמּב"ן, הּתֹורה)א על לפירּוׁשֹו ּב"פתיחה" הרמּב"ן הרּמֹונים (לׁשֹון ּתכלית אם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

(ורק  "ריקן" אינֹו ּבפנימּיּותֹו יהּודי ׁשּכל להראֹות זהב, ּתּפּוחי  ּבצּורת לעׂשֹותם צריכים היּו ׁשּב"ריקנין", וה"נֹוי" הּיפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלגּלֹות
ה'. עֹובד זהב", "ּתּפּוח הּוא מציאּותֹו ּכל אלא מצֹות") ְְִִֵֵֶַַָָָָָ"מלא

(ãì)éìeL-ìò ïBnøå áäæ ïîòt ïBnøå áäæ ïîòt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬
:áéáñ ìéònä©§¦−¨¦«

i"yx£'B‚Â ÔBn¯Â ·‰Ê ÔÓÚt∑אצלֹו ורּמֹון זהב, .ּפעמֹון «¬…»»¿ƒ¿ְְֲִֶַָָ

(äì)ì ïøäà-ìò äéäåBàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸
:úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ אחד מחּסר יּכנס אם הא מיתה. יתחּיב לא לֹו, יהיּו אם הן: ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ¿…»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיב הּללּו, הּבגדים .מן ְִִִִִֵַַַַָָָָָ
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llMdn cg` s` `ivFn Fpi` lFcB odMŸ¥¨¥¦©¤¨¥©§¨

ימימימימּוּוּוּותתתת:::: ולאולאולאולא .... .... אלאלאלאל־־־־ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבבאבאבאבאֹוֹוֹוֹו קקקקֹוֹוֹוֹוללללֹוֹוֹוֹו לה)ונונונונׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע (כח, ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ָָָָֹֹֽֽֽֽ
רחמנא־ליצלן? ימּות" מ"ולא ההפ נתחּיב זה ׁשּבלי עד קֹולֹו" ּב"ונׁשמע ההכרח ּגדל טעם מה ּבאּור ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹוצרי

ּובבּטּול, ּדּקה ּבדממה הּכל ׁשּבקדּׁשה ה'", ּברעׁש "לא ׁשּבדר־ּכלל ּדאף חסידּות ּבדרּוׁשי המבאר על־ּפי לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻויׁש
הּבֹורח  ּוכדגמת  ּגדֹול, ּברעׁש עבֹודתֹו לכן והּטמאה, הּמות מּמקֹום ּבבריחה ׁשעבֹודתֹו מּכיון ּתׁשּובה' ה'ּבעל ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻמּכל־מקֹום

ּגדֹול. רעׁש ּבקֹול ׁשּבֹורח רחמנא־ליצלן, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמּמות
ּב'ׁשּולי  הּנרמזים נמּוכֹות הכי ּבדרּגֹות ׁשּנמצאים אּלּו אף לּקדׁש, ּוכׁשּנכנס יׂשראל. ּכלל ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא הּכהן־גדֹול ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹוהּנה

עּמֹו. נכנסים ְְִִִִַָהמעיל'
ּכל  ׁשל ׁשליחּותם ׁשעֹוׂשה מראה ּבזה רעׁש, עׂשּו המעיל' ׁשּב'ׁשּולי ׁשהּפעמֹונים הּקדׁש" אל ּבבֹואֹו קֹולֹו "נׁשמע אם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹולכן

עּמֹו. נכללים ּתׁשּובה' ה'ּבעלי וגם ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָיׂשראל,
ּגדֹול, רעׁש ּבקֹול ׁשעבֹודתם אּלּו את ּבעבֹודתֹו עּמֹו לכלֹול רֹוצה ׁשאינֹו מראה ּדבזה קֹולֹו" "נׁשמע לא חס־וׁשלֹום אם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹא
מּזה  מׁשּתלׁשל ּומּמילא ּכהּנתֹו, ּובטלה ּגדֹולה, ּבכהּונה לכהן ראּוי אינֹו ואם־ּכן יׂשראל, ּכל ׁשל ׁשלּוחֹו ׁשאינֹו מראה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻאזי

וק"ל. רחמנא־ליצלן ימּות" מ"ולא ְְֲִִֵֶַַַָָָֹההפ

BÓ¯Â‡לד  ‡·‰„„ ‡‚Ê ‡Bn¯Â ‡·‰„„ ‡bÊ«»¿«¬»¿ƒ»«»¿«¬»¿ƒ»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBÙÈL ÏÚ«ƒ≈¿ƒ»¿¿

˜dÏלה  ÚÓzLÈÂ ‡LnLÏ Ô¯‰‡ ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¬…¿«»»¿ƒ¿¿«»≈
‡ÏÂ d˜tÓ·e ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜Ï dÏÚÓa¿≈¬≈¿¿»√»¿»¿ƒ¿≈¿»

:˙eÓÈ¿
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dl dxez
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oMW ,dPEdMddY` e`l llMn ©§¨¤¥¦§©¨©¨
od rnFW:Fl Eidi m`micbAd`l ¥©¥¦¦§©§¨¦Ÿ

`d ,dzin aiIgzio`Mn ixd - ¦§©¥¦¨¨£¥¦¨
WqpMi m``EdWM oMWOlxQEgn ¤¦¦¨¥©¦§¨§¤§©

,ElNd micbAd on cg`didiaiIg ¤¨¦©§¨¦©¨¦§¤©¨
minW icia dzin(`"eb ,m"`x): ¦¨¦¥¨¨¦

el dxez



לט devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c iyily meil inei xeriy

(áì)áéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹
:òøwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNòî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©

i"yx£BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â∑ הּצּואר ּבית ּפתיחת הּוא ּבגבהֹו, הּמעיל לגּוּה",∑BÎB˙a.ּפי "ּכפיל ּכתרּגּומֹו: ¿»»ƒ…ְְְְִִִֵַַַַָָ¿ְְְִֵַַָ
ּבמחט  ולא אֹורג מעׂשה והיה ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות לתֹוכֹו, ˙Á¯‡.ּכפּול ÈÙk∑ ׁשהּׁשריֹונים למדנּו, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ¿ƒ«¿»ְְִִֶַַָ

לתֹוכן  ּכפּול ּפיהם Ú¯wÈ.ׁשּלהם ‡Ï∑.יּקרע ׁשּלא ׁשּבּתֹורה,ּכדי לאוין מּמנין ׁשּזה ּבלאו, עֹובר והּקֹורעֹו ְִֶֶֶָָָ…ƒ»≈«ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הארֹון  ּבבּדי הּנאמר מּמּנּו", יסּורּו "לא וכן החׁשן", יּזח "ולא .וכן: ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

(âì)úòìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìò úéNòå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©
:áéáñ íëBúa áäæ éðîòôe áéáñ åéìeL-ìò éðL̈¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

i"yx£Èn¯∑ ּתרנגלת ּכביצת העׂשּויים רּמֹונים ּכמין היּו וחלּולים Ê‰·.עגּלים ÈÓÚÙe∑ ענּבלים עם זגין ƒ…≈ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻ«¬…≈»»ְִִִִָָ
È·Ò·.ׁשּבתֹוכם  ÌÎB˙a∑ הּמעיל ּבׁשּולי ותלּוי ּדבּוק אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, .ּביניהם ְֶָ¿»»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 336 'nr f"hg y"ewl t"r)

adf igERzM F` mipFOxM LAW oipwix¥¨¦¤§§¦¦§©¥¨¨

סביבסביבסביבסביב:::: ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוכםכםכםכם זהבזהבזהבזהב ּוּוּוּופעמניפעמניפעמניפעמני סביבסביבסביבסביב עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוליוליוליוליו .... .... ּתּתּתּתכלתכלתכלתכלת ררררּמּמּמּמניניניני עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוליוליוליוליו לג)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית (כח, ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּדבּוק". אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, ּביניהם – סביב "ּבתֹוכם רׁש"י: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּופירׁש

ּכמין  יעׂשם חלּולים, ּכרּמֹונים עׂשּויים היּו לּמה לנֹוי, ואם ּכלּום. מׁשּמׁשין הרּמֹונים היּו לא "אם־ּכן הרמּב"ן על־זה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹוהקׁשה
(ּברּמֹונים)". ּבהם טמּונין "והּפעמֹונים מפרׁש ולכן זהב", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּתּפּוחי

È‰Èלב  ‡¯Bz de‚Ï ÏÈÙk dLÈ¯ ÌeÙ È‰ÈÂƒ≈≈≈»ƒ¿«≈»¿≈
ÌeÙk ÈÁÓ „·BÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ««¿≈¿¿«»≈¿

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈ¯Lƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

ÏÎz‡לג  ÈBn¯ È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈ƒ¿»
¯BÁÒ È‰BÏBÙÈL ÏÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«ƒƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔB‰ÈÈa ‡·‰„c ÔÈbÊÂ ¯BÁÒ¿¿«ƒ¿«¬»≈≈¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

dxFbgl'aWg'd ici lr(g"y ,i"`a): ©£¨©§¥©¥¤
.úìëz ìéìk`ll lMd FWExiR 'lilM' §¦§¥¤§¦¥©Ÿ§Ÿ

zgpn lke' :mi`vFn Ep`W FnM] xEIW¦§¤¨§¦§¨¦§©
'lk`z `l didY lilM odM(fh ,e `xwie), Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥

dixiW oi`e DFaBl DNEM :FWExiRW¤¥¨©¨©§¥§¨¤¨
xnFlkE .[zFgpn x`WM milk`pFNEM : ¤¡¨¦¦§¨§¨§©

iEUraxFrn xg` oin oi`W ,zlkY ¨§¥¤¤¥¦©¥§¨
:FAal dxez

(al).BLàø éô äéäåWi migzt ipW §¨¨¦Ÿ§¥§¨¦¥
,x`ESd mFwnA FW`xA cg`d ,lirOl©§¦¨¤¨§Ÿ¦§©©¨
xAcn aEzMd o`M .FziYgzA ipXde§©¥¦§©§¦¨©¨§©¥

lrzgizt `Ed ,FdabA lirOd iR ©¦©§¦§¨§§¦©
x`ESdÎziA(`"y): ¥©©¨

.BëBúaFWExiRFnEBxzM:qFlwpE`A §¥§©§§§§
'DiEbl litM'[FkFzl lEtM],Kke ¨¦§©¥¨§§¨

'FkFzA FW`x it dide' :aEzMd WExiR¥©¨§¨¨¦Ÿ§
didi lirOd iR -FkFzl lEtMziA - ¦©§¦¦§¤¨§¥

didi dtU' ;dnipR lREwn didi x`ESd©©¨¦§¤§¨§¦¨¨¨¦§¤
- 'aiaq eitldtUl Fl zFidl §¦¨¦¦§§¨¨

Fzlitk,dtUl lirOl didi df ltM - §¦¨¤¤¤¦§¤©§¦§¨¨
iYlaE dwfg FztU didYW icM§¥¤¦§¤§¨£¨¨¦§¦

;zrxwpdideiEUr dGd ltMd ¦§©©§¨¨©¤¤©¤¨
'bxF`ÎdUrn'icM KFY lirOA bEx` - ©£¥¥¨©§¦§¥

,FziIUr`ledxitzAhgnaxg`l £¦¨§Ÿ¦§¦¨§©©§©©

oMn(`"y): ¦¥
.àøçú éôk,oFixW FWExiR '`xgY' §¦©§¨©§¨¥¦§

'oixW mEtM' :qFlwpE`A FnEBxzM§©§§§§§¦§¨
,zkYn iwlg iEUrd WEal = oFixW]¦§§¤¨¤§¥©¤¤
obnl mtEB lr miWaFl mingFNd EidW¤¨©£¦§¦©¨§¨¥
lirOd iR ,xnFlkE .[aiF`d zribRn¦§¦©¨¥§©¦©§¦

e ;oFixW iR FnM lEtM didiEpcnl ¦§¤¨§¦¦§§¨©§
o`MnmdNW mipFixXdWicbA - ¦¨¤©¦§¦¤¨¤¦§¥

`idd zrA EidW oFixXddidmdiR ©¦§¤¨¨¥©¦¨¨¦¤
:okFzl lEtM̈§¨

.òøwé àìiR didIW mrHd ,xnFlM Ÿ¦¨¥©§©©©©¤¦§¤¦
`Ed lEtM lirOd.rxTi `NW icM ©§¦¨§¥¤Ÿ¦¨¥©

`l' iEEiv oFWl aEzMd hwPW KFYnE¦¤¨©©¨§¦Ÿ
oFbM] mrh zpizp oFWl `le ,'rxTi¦¨¥©§Ÿ§§¦©©©§
Epcnl ,['rxTi `lW' F` ,'rxTi lal'§©¦¨¥©¤Ÿ¦¨¥©¨©§
xEQi` s` ,mrHd zpizp caNOW¤¦§©§¦©©©©©¦

,o`M xn`p,e`lA xaFr FrxFTde ¤¡©¨§©§¥§¨
xnFledGW`Edoie`Nd oipOn §©¤¤¦¦§©©¨¦

oke .dxFYAW:oWFgd iAbl xEn`d df ¤©¨§¥¤¨¨§©¥©¤
oWgd gGi `le''cFt`d lrnweqt lirl) §Ÿ¦©©Ÿ¤¥©¨¥

(gkoWFgd zxiWwl mrh wx Fpi` ,¥©©©¦§¦©©¤
Wi e`l xEQi` s` `N` ,cFt`l̈¥¤¨©¦¨¥

.FzxqdAoke:'EPOn ExEqi `l'lirl) ©£¨¨§¥Ÿ¨¦¤
(eh ,dkoFx`d iCaA xn`PdxW` , ©¤¡©§©¥¨¨£¤

dxdf` DA Wi ,mnFwn zriaw caNn¦§©§¦©§¨¥¨©§¨¨
oFx`d on miCAd z` xiqdl `NW¤Ÿ§¨¦¤©©¦¦¨¨

mlFrl(.ar `nei)(i"`a):bl dxez §¨
(bl).éðBnøitl mipFOix aEzMd `xw ¦¥¨¨©¨¦¦§¦
W,Eid milElge miNEbrmi`xpeoinM ¤£¦©£¦¨§¦§¦§¦

zlFbpxY zviaM miiEUrd mipFOx- ¦¦¨£¦§¥©©§§¤
`l oiicre mlEXiA xnbp `NW mipFOix¦¦¤Ÿ¦§©¦¨©£©¦Ÿ
miNEbr mpi`W ,mzRilw dgYtp¦§§¨§¦¨¨¤¥¨£¦
dviA FnM zvw mikx`Fn `N` ixnbl§©§¦¤¨£¨¦§¨§¥¨

(:gt migaf)(d"i):
.áäæ éðBîòôeipW iEUr oFnrRd ©£¥¨¨©©£¨§¥

inipRde ,'bf' `xwp oFvigd :miwlg£¨¦©¦¦§¨¨§©§¦¦
oFnrtE ,'lApr' `xwp FkFzA WwWwnd©§©§¥§¦§¨¦§¨©£
,mdipW z` llFM o`M xEn`d adGd©¨¨¨¨¨¥¤§¥¤

.mkFzAW oilApr mr oibf`aE ¨¦¦¦§¨¦¤§¨¨
,adf didi FNEM oFnrRdW xnFl aEzMd©¨©¤©©£¦§¤¨¨
oFOixd KFzA oEzp didi oFnrRdW `le§Ÿ¤©©£¦§¤¨§¨¦

:bGd KFzA lAprM§¦§¨§©¨
.áéáñ íëBúaEidIW FWExiR oi` §¨¨¦¥¥¤¦§

,mipFOixd 'KFzA' mipEzp mipFnrRd©©£¦§¦§¨¦¦
mipEzp :FWExiR 'aiaq mkFzA' `N ¤̀¨§¨¨¦¥§¦

mdipiAmixEcqEaiaq;lirOloiAlM ¥¥¤§¦¨¦©§¦¥¨
mipFOx ipWdidiwEaC cg` oFnrR §¥¦¦¦§¤©£¤¨¨

:lirOd ilEWA iElzecl dxez §¨§¥©§¦

devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c iyily meil inei xeriy
היּו אם הרמּב"ן ולפי היּו, חלּולים הרּמֹונים רׁש"י לפי צּורתם. להיֹות צרי היה מה לנֹוי, היּו הרּמֹונים אם ּדנחלקּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָונמצא,

זהב". ּכ"ּתּפּוחי לעׂשֹותם צריכים היּו לנֹוי, ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָנעׂשים
יׂשראל, ּבבני הּבחינֹות ּכל נרמזּו ּובבגדיו יׂשראל, ּכלל ׁשל ׁשלּוחם היה הּכהן־גדֹול ּדהּנה לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת לבאר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹונראה

."ׁשּב "ריקנין יׂשראל ּבבני ּתחּתֹונה הכי הּדרּגה ׁשל מעלתם נרמזה המעיל' ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּוב'ׁשּולי
ּכרּמֹון" מצֹות מלאים ׁשּב ריקנין ׁש"אפילּו ׁשּלהם ה"נֹוי" מעלת מרּמזים המעיל' ּב'ׁשּולי - מקרא" ׁשל "ּפׁשּוטֹו - ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלרׁש"י

רּמֹונים. ּבצּורת ה"ריקנין" נרמזּו ְְְְִִִִֵֵַָָָולכן
חן" ליֹודעי . . נעימים "ּדברים ּגם יׁשנם ׁשּבפרּוׁשֹו לרמּב"ן, הּתֹורה)א על לפירּוׁשֹו ּב"פתיחה" הרמּב"ן הרּמֹונים (לׁשֹון ּתכלית אם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

(ורק  "ריקן" אינֹו ּבפנימּיּותֹו יהּודי ׁשּכל להראֹות זהב, ּתּפּוחי  ּבצּורת לעׂשֹותם צריכים היּו ׁשּב"ריקנין", וה"נֹוי" הּיפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלגּלֹות
ה'. עֹובד זהב", "ּתּפּוח הּוא מציאּותֹו ּכל אלא מצֹות") ְְִִֵֵֶַַָָָָָ"מלא

(ãì)éìeL-ìò ïBnøå áäæ ïîòt ïBnøå áäæ ïîòt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬
:áéáñ ìéònä©§¦−¨¦«

i"yx£'B‚Â ÔBn¯Â ·‰Ê ÔÓÚt∑אצלֹו ורּמֹון זהב, .ּפעמֹון «¬…»»¿ƒ¿ְְֲִֶַָָ

(äì)ì ïøäà-ìò äéäåBàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸
:úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ אחד מחּסר יּכנס אם הא מיתה. יתחּיב לא לֹו, יהיּו אם הן: ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ¿…»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיב הּללּו, הּבגדים .מן ְִִִִִֵַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 337 'nr f"hg y"ewl t"r)

llMdn cg` s` `ivFn Fpi` lFcB odMŸ¥¨¥¦©¤¨¥©§¨

ימימימימּוּוּוּותתתת:::: ולאולאולאולא .... .... אלאלאלאל־־־־ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבבאבאבאבאֹוֹוֹוֹו קקקקֹוֹוֹוֹוללללֹוֹוֹוֹו לה)ונונונונׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע (כח, ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ָָָָֹֹֽֽֽֽ
רחמנא־ליצלן? ימּות" מ"ולא ההפ נתחּיב זה ׁשּבלי עד קֹולֹו" ּב"ונׁשמע ההכרח ּגדל טעם מה ּבאּור ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹוצרי

ּובבּטּול, ּדּקה ּבדממה הּכל ׁשּבקדּׁשה ה'", ּברעׁש "לא ׁשּבדר־ּכלל ּדאף חסידּות ּבדרּוׁשי המבאר על־ּפי לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻויׁש
הּבֹורח  ּוכדגמת  ּגדֹול, ּברעׁש עבֹודתֹו לכן והּטמאה, הּמות מּמקֹום ּבבריחה ׁשעבֹודתֹו מּכיון ּתׁשּובה' ה'ּבעל ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻמּכל־מקֹום

ּגדֹול. רעׁש ּבקֹול ׁשּבֹורח רחמנא־ליצלן, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמּמות
ּב'ׁשּולי  הּנרמזים נמּוכֹות הכי ּבדרּגֹות ׁשּנמצאים אּלּו אף לּקדׁש, ּוכׁשּנכנס יׂשראל. ּכלל ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא הּכהן־גדֹול ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹוהּנה

עּמֹו. נכנסים ְְִִִִַָהמעיל'
ּכל  ׁשל ׁשליחּותם ׁשעֹוׂשה מראה ּבזה רעׁש, עׂשּו המעיל' ׁשּב'ׁשּולי ׁשהּפעמֹונים הּקדׁש" אל ּבבֹואֹו קֹולֹו "נׁשמע אם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹולכן

עּמֹו. נכללים ּתׁשּובה' ה'ּבעלי וגם ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָיׂשראל,
ּגדֹול, רעׁש ּבקֹול ׁשעבֹודתם אּלּו את ּבעבֹודתֹו עּמֹו לכלֹול רֹוצה ׁשאינֹו מראה ּדבזה קֹולֹו" "נׁשמע לא חס־וׁשלֹום אם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹא
מּזה  מׁשּתלׁשל ּומּמילא ּכהּנתֹו, ּובטלה ּגדֹולה, ּבכהּונה לכהן ראּוי אינֹו ואם־ּכן יׂשראל, ּכל ׁשל ׁשלּוחֹו ׁשאינֹו מראה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻאזי

וק"ל. רחמנא־ליצלן ימּות" מ"ולא ְְֲִִֵֶַַַָָָֹההפ

BÓ¯Â‡לד  ‡·‰„„ ‡‚Ê ‡Bn¯Â ‡·‰„„ ‡bÊ«»¿«¬»¿ƒ»«»¿«¬»¿ƒ»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBÙÈL ÏÚ«ƒ≈¿ƒ»¿¿

˜dÏלה  ÚÓzLÈÂ ‡LnLÏ Ô¯‰‡ ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¬…¿«»»¿ƒ¿¿«»≈
‡ÏÂ d˜tÓ·e ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜Ï dÏÚÓa¿≈¬≈¿¿»√»¿»¿ƒ¿≈¿»

:˙eÓÈ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cl)áäæ ïîòt ,ïBnøå áäæ ïîòt©£Ÿ¨¨§¦©£Ÿ¨¨
.ïBnøåmziIlY xcq cOll aEzMd `A §¦¨©¨§©¥¥¤§¦¨¨

mipFnrR dOM dlzi `NW ,lirOA©§¦¤Ÿ¦§¤©¨©£¦
dlzi `N` ,mipFOix dOM mCvlE§¦¨©¨¦¦¤¨¦§¤

adf oFnrRcg`Flv` oFOxe,(FCvl) ©£¨¨¤¨§¦¤§§¦
.lirOd aiaq mlzi dGd xcQke§©¥¤©¤¦§¥§¦©§¦
mipFnrRd Eid `NW gikFn df `xwnE¦§¨¤¦©¤Ÿ¨©©£¦

`A dn oM ENi`W ,mipFOixd KFzA§¨¦¦¤¦¥©¨
`lde ,mziIlY xcqA EpcOll aEzMd©¨§©§¥§¥¤§¦¨¨©£Ÿ

xg` otF`A mzFlzl xWt` i`(`"eb): ¦¤§¨¦§¨§¤©¥
dl dxez

(dl).úeîé àìåoFWl aEzMd hwp §Ÿ¨¨©©¨¨
FpiC cOll icM ,'zEni `le' dIwp§¦¨§Ÿ¨§¥§©¥¦
icbA z` WFAlNn rpnPd lW¤©¦§¨¦¦§¤¦§¥

oMW ,dPEdMddY` e`l llMn ©§¨¤¥¦§©¨©¨
od rnFW:Fl Eidi m`micbAd`l ¥©¥¦¦§©§¨¦Ÿ

`d ,dzin aiIgzio`Mn ixd - ¦§©¥¦¨¨£¥¦¨
WqpMi m``EdWM oMWOlxQEgn ¤¦¦¨¥©¦§¨§¤§©

,ElNd micbAd on cg`didiaiIg ¤¨¦©§¨¦©¨¦§¤©¨
minW icia dzin(`"eb ,m"`x): ¦¨¦¥¨¨¦

el dxez



devzמ zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c iyily meil inei xeriy
(åì)éçezt åéìò zçzôe øBäè áäæ õév úéNòå§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´

:ýåýéì Lã÷ íúçŸ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«
i"yx£ıÈˆ∑(ה לאזן (סוכה מאזן הּמצח על מּקיף אצּבעֹות, ׁשני רחב היה, זהב ׁשל טס .ּכמין ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(æì)-ìò äéäå úìëz ìéút-ìò Búà zîNå§©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©
nä:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà úôðö ©¦§¨®¤¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«

i"yx£˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑אֹומר הּוא אחר לט)ּובמקֹום ּכאן:(שמות ּכתיב ועֹוד ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו : «¿ƒ¿≈∆ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
קדׁשים ּובׁשחיטת אהרן", מצח על "והיה אֹומר: הּוא ּולמּטה הּמצנפת", על יט)"והיה 'ׂשערֹו(זבחים ׁשנינּו: , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עמּקה  ואינּה הראׁש, ּבגבּה למעלה ׁשהּמצנפת למדנּו, ּתפּלין'. מּניח ׁשּׁשם – לּמצנפת ציץ ּבין נראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהיה
ּובאמצעֹו ראׁשים, ּבׁשני ּבֹו ּותלּויין ּבּנקבים היּו והּפתילים מּלמּטה והּציץ הּמצח, עד הראׁש ּכל ּבּה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלהּכנס

הּפתילים ׁשּׁשה. ראׁשי וקֹוׁשר ּכנגּדֹו, מּבפנים ואחד מּבחּוץ אחד מלמעלה, ּפתיל הּללּו מקֹומֹות ּבג' ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּבראׁשֹו האמצעי ּופתיל הּקדקד, את מּקיפין ראׁשיו, ּופתילי הּטס אר ּבין ונמצאּו ׁשלׁשּתן, הערף ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמאחֹורי
האמצעי  ּפתיל ועל ּכֹובע, ּכמין עׂשּוי נמצא מלמעלה. הראׁש רחב ּפני על והֹול הּׁשנים ראׁשי עם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹקׁשּור 
האמצעי  והּפתיל הּמצנפת, על ּכֹובע ּכמין ראׁשֹו על הּציץ נֹותן והיה הּמצנפת", על "והיה אֹומר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּוא
הּפתיל  על וציץ הּציץ, על ּפתיל הּמקראֹות: ּכל ונתקּימּו מצחֹו, ּכנגד ּתלּוי והּטס נֹופל, ׁשאינֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָמחזיקֹו

מלמעלה  הּמצנפת על .ּופתיל ְְְְִִִֶֶַַַָ

È‰BÏÚלו  ÛBÏ‚˙Â ÈÎc ·‰„c ‡ˆÈˆ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¬ƒ
:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k¿«¿»«…∆«»

ÏÚלז  È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È ÈeL˙e¿«ƒ»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«
:È‰È ‡zÙˆÓ Èt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«≈ƒ¿∆¿»¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(el).õévqh oinM(wC gEl)adf lW ¦§¦©©©¤¨¨
,didFzCinE,zFrAv` iYW agFx ¨¨¦¨©§¥¤§¨
FMx`e:ofF`l ofF`n gvOd lr siTn §¨§©¦©©¤©¥¤§¤

fl dxez
(fl).úìëz ìéút ìòoFWNd on ©§¦§¥¤¦©¨

oEzp uiSd didW rnWn ,o`M xEn`d̈¨¨©§©¤¨¨©¦¨
,lizRd lreENi`xg` mFwnaonwl) ©©§¦§¦§¨©¥

(`l ,hllizR eilr EpYIe' xnF` `Ed¥©¦§¨¨§¦
,'zlkYoEzp did lizRdW rnWnE §¥¤©§©¤©§¦¨¨¨

?uiSd lrcFre,DFnzl Wio`M aizM ©©¦§¥¦§©§¦¨
'ztpvOd lr dide'dHnlE ,(gl weqt) §¨¨©©¦§¨¤§©¨

,'oxd` gvn lr dide' xnF` `Ed¥§¨¨©¥©©£Ÿ
;df z` df miaEzMd mixzFQW ixd£¥¤§¦©§¦¤¤¤

miWcwÎzhigWaE(.hi migaf zkqn) §§¦©¢¨¦
FxrU ,EpipWodMd lWd`xp did ¨¦§¨¤©Ÿ¥¨¨¦§¤

oiAdgiPn mXW ztpvOl uiv ¥©¦©¦§¤¤¤¨©¦©
,oiNtYdid `NW mW WxFtn ixd §¦¦£¥§¨¨¤Ÿ¨¨

gExn mFwn s`e ,ztpvOd lr uiSd©¦©©¦§¤¤§©¨§ª©
lMnE .oiNitY mW gipdl mdipiA did̈¨¥¥¤§¨¦©¨§¦¦¦¨

z`fztpvOdW EpcnlzgPEn Ÿ¨©§¤©¦§¤¤©©
dTEnr Dpi`e W`xd DaFbA dlrnl§©§¨§©¨Ÿ§¥¨£¨

icM,gvOd cr W`xd lM DA qpMil §¥¦¨¥¨¨¨Ÿ©©¤©
uiSde`N` ,ztpvOd lr oEzp Fpi` §©¦¥¨©©¦§¤¤¤¨

gPEndHnNn,gvOd lrmilizRde ¨¦§©¨©©¥©§©§¦¦
EidmiaEgYmiawPA,uiSA EUrW ¨§¦©§¨¦¤¨©¦

miW`x ipWA FA oiiElzEipWA - §¦¦§¥¨¦¦§¥
uiSd zFvwE ,sqFp lizt,Frvn`a §©¦§¦¨§¤§¨

Epl ixddXWmilizRdWlWA £¥¨¦¨§¦¦¦§Ÿ¨
,ElNd zFnFwnon cg` lM oMW §©¨¤¥¨¤¨¦

qpkp cg` cv] mipWl lEtM milizRd©§¦¦¨¦§©¦©¤¨¦§¨
lr mipEzp Eide ,[`vFi cg` cve awPA©¤¤§©¤¨¥§¨§¦©

ivg :Ff KxcA uiSddlrnln lizR ©¦§¤¤£¦§¦¦§©§¨
dHnNn ipXd Fivge ,uiSd ipR lr©§¥©¦§¤§©¥¦¦§©¨
dnFC did lizR lke .uiSd ixFg`n¥£¥©¦§¨§¦¨¨¤

,milizR ipWMn cg`cg`e uEgA ¦§¥§¦¦¤¨¦©§¤¨
FCbpM miptAn.iW`x xWFwe ¦¦§¦§¤§§¥¨¥

oYWlW ,sxFrd ixFg`n milizRd©§¦¦¥£¥¨¤§¨§¨
cgiiliztE qHd KxF` oiA E`vnpe , ©©§¦§§¥¤©©§¦¥

cwcTd z` oitiTn eiW`xsExiv - ¨¨©¦¦¤©¨§Ÿ¥
mixEWTd milizRd mr uiSd KxF`¤©¦¦©§¦¦©§¦
lW FW`x z` mitiTn eiccv ipWA¦§¥§¨¨©¦¦¤Ÿ¤

,aiaQn odMdirvn`d lizRde ©Ÿ¥¦¨¦§©§¦¨¤§¨¦
WoEzp `EdxEWw FW`xAFRxrAmr ¤¨§Ÿ¨§¨§¦

mipXd iW`x,FCvA miiElYdKlFde ¨¥©§©¦©§¦§¦§¥
,dlrnln W`xd agFx ipR lr©§¥©¨Ÿ¦§©§¨

`vnpFNEM uiSd,raFM oinM iEUr ¦§¨©¦¨§¦©

lredxnF` `Ed irvn`d lizR §©©§¦¨¤§¨¦¥
'ztpvOd lr dide'uiSd ozFp dide , §¨¨©©¦§¨¤§¨¨¥©¦

milizRd mrraFM oinM FW`x lr ¦©§¦¦©Ÿ§¦©
irvn`d lizRde ,ztpvOd lr©©¦§¤¤§©§¦¨¤§¨¦

FW`x lr oEzPdFwifgnFNEM uiSl ©¨©Ÿ©£¦©¦
qHde ,ltFp Fpi`We dHnl cxFiiElY ¤¥¥§©©¥§©¨§¨

Fgvn cbpM. §¤¤¦§
dYrnEEniIwzp(EaXiizp)lM ¥©¨¦§©§¦§©§¨

:zF`xwOdmB didW `vnp oMW ©¦§¨¤¥¦§¨¤¨¨©
uiSd lr lizRcvNW milizRd - §¦©©¦©§¦¦¤§©

mdilre ,uiSd ipR lr mipEzp Eid uEg¨§¦©§¥©¦©£¥¤
;'zlkY lizR eilr EpYie' aEzMd xn`̈©©¨©¦§¨¨§¦§¥¤

Ed did mB ok FnklizRd lr uiv- §¥©¨¨©¦©©§¦
mipEzp Eid mipR cvNW milizRd©§¦¦¤§©§¦¨§¦
aEzMd WxRzn KkaE ,uiSd ixFg`n¥£¥©¦§¨¦§¨¥©¨

,'zlkY lizR lr Fz` YnUe'Eok Fnk §©§¨Ÿ©§¦§¥¤§¥
didlizRdlrnln ztpvOd lr- ¨¨§¦©©¦§¤¤¦§¨§¨

eilr xW` ,irvn`d lizRd Edf¤©§¦¨¤§¨¦£¤¨¨
,'ztpvOd lr dide' aEzMd xnF`¥©¨§¨¨©©¦§¨¤
'oxd` gvn lr dide' aEzMd ENi`e§¦©¨§¨¨©¥©©£Ÿ
:Fnvr (adGd qh) uiSd lr aQEn¨©©¦©©¨¨©§

gl dxez

devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c iyily meil inei xeriy

(çì)ïåò-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî-ìò äéäå§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ
úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ
éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìò äéäå íäéLã÷̈§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ‡NÂ∑.עון ׁשל הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו: זז אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן סליחה, לׁשֹון ¿»»«¬…ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הּקדׁשים  מן העון מסּלק ‰ÌÈL„w.נמצא ÔÂÚŒ˙‡∑ּכמֹו ּבטמאה, ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם על לרּצֹות ְְִִִֶַָָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֻ
הרי כה)(מנחות ׁשּׁשנינּו נֹותר, עון ואם ירצה". "לא נאמר: ּכבר הרי ּפּגּול, עון אם נֹוׂשא? הּוא עון זה אי : ְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ

ולא  נאמר, הּקדׁשים" "עון ׁשהרי טמא, ׁשהקריב הּכהן עון על ׁשּיכּפר לֹומר ואין יחׁשב". "לא ְְְְֱֱֲֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹנאמר:
הּקרּבן  להכׁשיר אּלא מרּצה, אינֹו הא הּמקריבים, ÈÓz„.עון BÁˆÓŒÏÚ ‰È‰Â∑ ׁשּיהא לֹומר אפׁשר אי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ¿»»«ƒ¿»ƒְְִֵֶֶַָ

מצחֹו, על אינֹו אפּלּו להם לרּצֹות 'ּתמיד', אּלא העבֹודה , ּבׁשעת אּלא עליו אינֹו ׁשהרי ּתמיד, מצחֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָעל
אינֹו לאו, ואם ּומרּצה, מכּפר מצחֹו, על עֹודהּו האֹומר: ּולדברי ׁשעה. ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול ּכהן היה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא

מּמּנּו ּדעּתֹו יסיח ׁשּלא מצחֹו, על ּבעֹודֹו ּבֹו ׁשּממׁשמׁש מלּמד ּתמיד", מצחֹו "על נדרׁש: .מרּצה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

(èì)LL úôðöî úéNòå LL úðúkä zöaLå§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®
:í÷ø äNòî äNòz èðáàå§©§¥¬©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

i"yx£zˆaLÂ∑ׁשׁש ׁשל וכּלם מׁשּבצֹות, מׁשּבצֹות אֹותם .עׂשה ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִֵֵֶָָֻ

‡‰¯Ôלח  ÏBhÈÂ Ô¯‰‡„ È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂƒ≈«≈≈ƒ¿«¬…¿ƒ«¬…
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜ ˙ÈÂÚ ˙È»¬»«¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜ ˙zÓ ÏÎÏ¿»«¿«¿≈ƒ≈«≈≈ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Ï ‡ÂÚ¯Ï ‡¯È„z¿ƒ»¿«¬»¿√»¿»

zÙˆÓ‡לט  „aÚ˙Â ‡ˆe· ‡ezk ın¯˙e¿«≈ƒ»»¿«¿≈ƒ¿∆¿»
:¯iˆ „·BÚ „aÚz ‡ÈÓ‰Â ‡ˆe·„¿»¿∆¿»»«¿≈««»
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did ,Fgvn lr uiSd z`iUpoxd` §¦©©¦©¦§¨¨©£Ÿ
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EaxTW algd lre mCd lr zFSxl§©©©¨§©©¥¤¤¨§

d`nEhalr wFxfl xEq`W s`W - §§¨¤©¤¨¦§©
m` oke ,`nhPW mCd z` gAfOd©¦§¥©¤©¨¤¦§¨§¥¦
lMn ,oaixwdl xEq` oixEn`d E`nhp¦§§¨¥¦¨§©§¦¨¦¨
aixwdW F` wxfe xar m` mFwn̈¦¨©§¨©¤¦§¦
ipRn xWM oAxTd ,mi`nh mdWM§¤¥§¥¦©¨§¨¨¥¦§¥

E ;dSxn uiSdWEpipXW FnM(.f `nei)i` ¤©¦§©¤§¤¨¦¥
?`UFp `Ed oFr df'miWcTd oFr' Edn ¤¨¥©£©¢¨¦

?eilr xRkn uiSdWlEBR oFr m`- ¤©¦§©¥¨¨¦£¦
zFcFard on zg` zrWA aWgW¤¨©¦§©©©¦¨£

,FnFwnl uEg Flk`lxn`p xak ixd §¨§¦§£¥§¨¤¡©

FA(f ,hi `xwie)'dvxi `l'lEBiR oFrA - Ÿ¥¨¤©£¦
;oAxTd dvxEd `lxzFp oFr m`e- Ÿ§¨©¨§¨§¦£¨

,FPnfl uEg Flk`l aWgWxn`p ixd ¤¨©§¨§¦§©£¥¤¡©
FA(gi ,f my)'aWgi `l'oAxTd oi` - Ÿ¥¨¥¥©¨§¨

;xg` oAxw `iadl Kixve aWgpoi`e ¤§¨§¨¦§¨¦¨§¨©¥§¥
aixwdW odMd oFr lr xRkIW xnFl©¤§©¥©£©Ÿ¥¤¦§¦

d z``nhoixEn`de mCd z` - ¤©¨¥¤©¨§¨¥¦
,E`nhPWxn`p 'miWcTd oFr' ixdW ¤¦§§¤£¥£©¢¨¦¤¡©

`d ,'miaixwOd oFr' `leYcnl §Ÿ£©©§¦¦¨¨©§¨
WoAxTd xiWkdl `N` dSxn Fpi` ¤¥§©¤¤¨§©§¦©¨§¨

odMdW iR lr s`W ,d`nEhA axwPW¤¦§©§§¨¤©©¦¤©Ÿ¥
daxwdl xWM oAxTd ,xEQi`A xar̈©§¦©¨§¨¨¥§©§¨¨

(i"`a):
ãéîz Bçöî ìò äéäåmdl oFvxl §¨¨©¦§¨¦§¨¨¤

'd iptl.xnFl xWt` i`zpeEMW ¦§¥¦¤§¨©¤©¨©
aEzMd`dIWuiSdFgvn lr' ©¨¤§¥©¦©¦§

Fpi` ixdW ,'cinYoEzp`N` eilr ¨¦¤£¥¥¨¨¨¤¨
,dcFard zrWAzrWA `NW la` ¦§©¨£¨£¨¤Ÿ¦§©

FWaFl Fpi` dcFar.'cinY' `N` £¨¥§¤¨¨¦
:aEzMd KWnd lr aQEn o`M xEn`d̈¨¨¨©¤§¥©¨
,xnFlkE .''d iptl mdl oFvxl cinY'¨¦§¨¨¤¦§¥§©

uiSd mdl cnFr cinYmdl zFSxl ¨¦¥¨¤©¦§©¨¤
,(mdilr xRkl)eENit`W onfAFpi` §©¥£¥¤©£¦¦§©¤¥

oEzplFcBÎodk did `NW ,Fgvn lr ¨©¦§¤Ÿ¨¨Ÿ¥¨
drW DzF`A caFr(n"evw ,c"c).mlE`e ¥§¨¨¨§¨

mdn Wi ,df xacA minkg Ewlgp¤§§£¨¦§¨¨¤¥¥¤
oEzp Fpi`WM mB dSxn uiSdW xnF`W¤¥¤©¦§©¤©§¤¥¨
Fpi`W xnF`W mdn Wie ,odMd lr©©Ÿ¥§¥¥¤¤¥¤¥
,odMd lr oEzPW drWA `N` xRkn§©¥¤¨§¨¨¤¨©©Ÿ¥

d ixaclEe wlFgxnF`uiSdWM wxW §¦§¥©¥§¥¤©§¤©¦
m`e ,dSxnE xRkn Fgvn lr EdcFr¥©¦§§©¥§©¤§¦

,dSxn Fpi` e`llr aQEn 'cinY' oi` ¨¥§©¤¥¨¦¨©
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FA WnWnO(uiSA),Fgvn lr FcFrA §©§¥©¦§©¦§
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(hl)zöaLåWW zpzMd.FWExiR oi` §¦©§¨©§Ÿ¤¥¥¥
WW lW zFvAWn zpFYMA EUrIW¤©£©ª¤¦§§¤¥
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WW(oexkfd):n dxez ¥



מי devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c iyily meil inei xeriy
(åì)éçezt åéìò zçzôe øBäè áäæ õév úéNòå§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´

:ýåýéì Lã÷ íúçŸ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«
i"yx£ıÈˆ∑(ה לאזן (סוכה מאזן הּמצח על מּקיף אצּבעֹות, ׁשני רחב היה, זהב ׁשל טס .ּכמין ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(æì)-ìò äéäå úìëz ìéút-ìò Búà zîNå§©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©
nä:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà úôðö ©¦§¨®¤¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«

i"yx£˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑אֹומר הּוא אחר לט)ּובמקֹום ּכאן:(שמות ּכתיב ועֹוד ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו : «¿ƒ¿≈∆ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
קדׁשים ּובׁשחיטת אהרן", מצח על "והיה אֹומר: הּוא ּולמּטה הּמצנפת", על יט)"והיה 'ׂשערֹו(זבחים ׁשנינּו: , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עמּקה  ואינּה הראׁש, ּבגבּה למעלה ׁשהּמצנפת למדנּו, ּתפּלין'. מּניח ׁשּׁשם – לּמצנפת ציץ ּבין נראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהיה
ּובאמצעֹו ראׁשים, ּבׁשני ּבֹו ּותלּויין ּבּנקבים היּו והּפתילים מּלמּטה והּציץ הּמצח, עד הראׁש ּכל ּבּה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלהּכנס

הּפתילים ׁשּׁשה. ראׁשי וקֹוׁשר ּכנגּדֹו, מּבפנים ואחד מּבחּוץ אחד מלמעלה, ּפתיל הּללּו מקֹומֹות ּבג' ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּבראׁשֹו האמצעי ּופתיל הּקדקד, את מּקיפין ראׁשיו, ּופתילי הּטס אר ּבין ונמצאּו ׁשלׁשּתן, הערף ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמאחֹורי
האמצעי  ּפתיל ועל ּכֹובע, ּכמין עׂשּוי נמצא מלמעלה. הראׁש רחב ּפני על והֹול הּׁשנים ראׁשי עם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹקׁשּור 
האמצעי  והּפתיל הּמצנפת, על ּכֹובע ּכמין ראׁשֹו על הּציץ נֹותן והיה הּמצנפת", על "והיה אֹומר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּוא
הּפתיל  על וציץ הּציץ, על ּפתיל הּמקראֹות: ּכל ונתקּימּו מצחֹו, ּכנגד ּתלּוי והּטס נֹופל, ׁשאינֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָמחזיקֹו

מלמעלה  הּמצנפת על .ּופתיל ְְְְִִִֶֶַַַָ

È‰BÏÚלו  ÛBÏ‚˙Â ÈÎc ·‰„c ‡ˆÈˆ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¬ƒ
:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k¿«¿»«…∆«»

ÏÚלז  È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È ÈeL˙e¿«ƒ»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«
:È‰È ‡zÙˆÓ Èt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«≈ƒ¿∆¿»¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx
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oYWlW ,sxFrd ixFg`n milizRd©§¦¦¥£¥¨¤§¨§¨
cgiiliztE qHd KxF` oiA E`vnpe , ©©§¦§§¥¤©©§¦¥

cwcTd z` oitiTn eiW`xsExiv - ¨¨©¦¦¤©¨§Ÿ¥
mixEWTd milizRd mr uiSd KxF`¤©¦¦©§¦¦©§¦
lW FW`x z` mitiTn eiccv ipWA¦§¥§¨¨©¦¦¤Ÿ¤

,aiaQn odMdirvn`d lizRde ©Ÿ¥¦¨¦§©§¦¨¤§¨¦
WoEzp `EdxEWw FW`xAFRxrAmr ¤¨§Ÿ¨§¨§¦

mipXd iW`x,FCvA miiElYdKlFde ¨¥©§©¦©§¦§¦§¥
,dlrnln W`xd agFx ipR lr©§¥©¨Ÿ¦§©§¨

`vnpFNEM uiSd,raFM oinM iEUr ¦§¨©¦¨§¦©

lredxnF` `Ed irvn`d lizR §©©§¦¨¤§¨¦¥
'ztpvOd lr dide'uiSd ozFp dide , §¨¨©©¦§¨¤§¨¨¥©¦

milizRd mrraFM oinM FW`x lr ¦©§¦¦©Ÿ§¦©
irvn`d lizRde ,ztpvOd lr©©¦§¤¤§©§¦¨¤§¨¦

FW`x lr oEzPdFwifgnFNEM uiSl ©¨©Ÿ©£¦©¦
qHde ,ltFp Fpi`We dHnl cxFiiElY ¤¥¥§©©¥§©¨§¨

Fgvn cbpM. §¤¤¦§
dYrnEEniIwzp(EaXiizp)lM ¥©¨¦§©§¦§©§¨

:zF`xwOdmB didW `vnp oMW ©¦§¨¤¥¦§¨¤¨¨©
uiSd lr lizRcvNW milizRd - §¦©©¦©§¦¦¤§©

mdilre ,uiSd ipR lr mipEzp Eid uEg¨§¦©§¥©¦©£¥¤
;'zlkY lizR eilr EpYie' aEzMd xn`̈©©¨©¦§¨¨§¦§¥¤

Ed did mB ok FnklizRd lr uiv- §¥©¨¨©¦©©§¦
mipEzp Eid mipR cvNW milizRd©§¦¦¤§©§¦¨§¦
aEzMd WxRzn KkaE ,uiSd ixFg`n¥£¥©¦§¨¦§¨¥©¨

,'zlkY lizR lr Fz` YnUe'Eok Fnk §©§¨Ÿ©§¦§¥¤§¥
didlizRdlrnln ztpvOd lr- ¨¨§¦©©¦§¤¤¦§¨§¨

eilr xW` ,irvn`d lizRd Edf¤©§¦¨¤§¨¦£¤¨¨
,'ztpvOd lr dide' aEzMd xnF`¥©¨§¨¨©©¦§¨¤
'oxd` gvn lr dide' aEzMd ENi`e§¦©¨§¨¨©¥©©£Ÿ
:Fnvr (adGd qh) uiSd lr aQEn¨©©¦©©¨¨©§

gl dxez

devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c iyily meil inei xeriy

(çì)ïåò-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî-ìò äéäå§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ
úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ
éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìò äéäå íäéLã÷̈§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ‡NÂ∑.עון ׁשל הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו: זז אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן סליחה, לׁשֹון ¿»»«¬…ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הּקדׁשים  מן העון מסּלק ‰ÌÈL„w.נמצא ÔÂÚŒ˙‡∑ּכמֹו ּבטמאה, ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם על לרּצֹות ְְִִִֶַָָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֻ
הרי כה)(מנחות ׁשּׁשנינּו נֹותר, עון ואם ירצה". "לא נאמר: ּכבר הרי ּפּגּול, עון אם נֹוׂשא? הּוא עון זה אי : ְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ

ולא  נאמר, הּקדׁשים" "עון ׁשהרי טמא, ׁשהקריב הּכהן עון על ׁשּיכּפר לֹומר ואין יחׁשב". "לא ְְְְֱֱֲֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹנאמר:
הּקרּבן  להכׁשיר אּלא מרּצה, אינֹו הא הּמקריבים, ÈÓz„.עון BÁˆÓŒÏÚ ‰È‰Â∑ ׁשּיהא לֹומר אפׁשר אי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ¿»»«ƒ¿»ƒְְִֵֶֶַָ

מצחֹו, על אינֹו אפּלּו להם לרּצֹות 'ּתמיד', אּלא העבֹודה , ּבׁשעת אּלא עליו אינֹו ׁשהרי ּתמיד, מצחֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָעל
אינֹו לאו, ואם ּומרּצה, מכּפר מצחֹו, על עֹודהּו האֹומר: ּולדברי ׁשעה. ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול ּכהן היה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא

מּמּנּו ּדעּתֹו יסיח ׁשּלא מצחֹו, על ּבעֹודֹו ּבֹו ׁשּממׁשמׁש מלּמד ּתמיד", מצחֹו "על נדרׁש: .מרּצה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

(èì)LL úôðöî úéNòå LL úðúkä zöaLå§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®
:í÷ø äNòî äNòz èðáàå§©§¥¬©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

i"yx£zˆaLÂ∑ׁשׁש ׁשל וכּלם מׁשּבצֹות, מׁשּבצֹות אֹותם .עׂשה ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִֵֵֶָָֻ

‡‰¯Ôלח  ÏBhÈÂ Ô¯‰‡„ È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂƒ≈«≈≈ƒ¿«¬…¿ƒ«¬…
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜ ˙ÈÂÚ ˙È»¬»«¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜ ˙zÓ ÏÎÏ¿»«¿«¿≈ƒ≈«≈≈ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Ï ‡ÂÚ¯Ï ‡¯È„z¿ƒ»¿«¬»¿√»¿»

zÙˆÓ‡לט  „aÚ˙Â ‡ˆe· ‡ezk ın¯˙e¿«≈ƒ»»¿«¿≈ƒ¿∆¿»
:¯iˆ „·BÚ „aÚz ‡ÈÓ‰Â ‡ˆe·„¿»¿∆¿»»«¿≈««»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gl)ïøäà àNðåmiWcTd oFr z`. §¨¨©£Ÿ¤£©¢¨¦
`Ed o`M xEn`d '`Upe'dgilq oFWl §¨¨¨¨¨§§¦¨

'mxEarA mFwOd lkl iz`Upe' :FnM]§§¨¨¦§¨©¨©£¨
(ek ,gi ziy`xa)lr oEzPd uiSd ,xnFlkE .[§©©¦©¨©

oFr lr l`xUil xRki ,oxd` gvn¥©©£Ÿ§©¥§¦§¨¥©£
.miWcTdff Fpi` okÎiRÎlrÎs`e ©¢¨¦§©©¦¥¥¨
FrnWOn,'`Vn z`iUp' oFWNn ¦©§¨¦§§¦©©¨

ici lr ,xnFlkE .mFwn lkA FrnWnM§©§¨§¨¨§©©§¥
did ,Fgvn lr uiSd z`iUpoxd` §¦©©¦©¦§¨¨©£Ÿ

lW `VOd z` `UFpd,oFrici lre ¥¤©©¨¤¤¨§©§¥
KM:miWcTd on oFrd wNEqn `vnp ¨¦§¨§¨¤¨¦©¢¨¦

.íéLãwä ïBò úà`A uiSd ,xnFlM ¤£©¢¨¦§©©¦¨
EaxTW algd lre mCd lr zFSxl§©©©¨§©©¥¤¤¨§

d`nEhalr wFxfl xEq`W s`W - §§¨¤©¤¨¦§©
m` oke ,`nhPW mCd z` gAfOd©¦§¥©¤©¨¤¦§¨§¥¦
lMn ,oaixwdl xEq` oixEn`d E`nhp¦§§¨¥¦¨§©§¦¨¦¨
aixwdW F` wxfe xar m` mFwn̈¦¨©§¨©¤¦§¦
ipRn xWM oAxTd ,mi`nh mdWM§¤¥§¥¦©¨§¨¨¥¦§¥

E ;dSxn uiSdWEpipXW FnM(.f `nei)i` ¤©¦§©¤§¤¨¦¥
?`UFp `Ed oFr df'miWcTd oFr' Edn ¤¨¥©£©¢¨¦

?eilr xRkn uiSdWlEBR oFr m`- ¤©¦§©¥¨¨¦£¦
zFcFard on zg` zrWA aWgW¤¨©¦§©©©¦¨£

,FnFwnl uEg Flk`lxn`p xak ixd §¨§¦§£¥§¨¤¡©

FA(f ,hi `xwie)'dvxi `l'lEBiR oFrA - Ÿ¥¨¤©£¦
;oAxTd dvxEd `lxzFp oFr m`e- Ÿ§¨©¨§¨§¦£¨

,FPnfl uEg Flk`l aWgWxn`p ixd ¤¨©§¨§¦§©£¥¤¡©
FA(gi ,f my)'aWgi `l'oAxTd oi` - Ÿ¥¨¥¥©¨§¨

;xg` oAxw `iadl Kixve aWgpoi`e ¤§¨§¨¦§¨¦¨§¨©¥§¥
aixwdW odMd oFr lr xRkIW xnFl©¤§©¥©£©Ÿ¥¤¦§¦

d z``nhoixEn`de mCd z` - ¤©¨¥¤©¨§¨¥¦
,E`nhPWxn`p 'miWcTd oFr' ixdW ¤¦§§¤£¥£©¢¨¦¤¡©

`d ,'miaixwOd oFr' `leYcnl §Ÿ£©©§¦¦¨¨©§¨
WoAxTd xiWkdl `N` dSxn Fpi` ¤¥§©¤¤¨§©§¦©¨§¨

odMdW iR lr s`W ,d`nEhA axwPW¤¦§©§§¨¤©©¦¤©Ÿ¥
daxwdl xWM oAxTd ,xEQi`A xar̈©§¦©¨§¨¨¥§©§¨¨

(i"`a):
ãéîz Bçöî ìò äéäåmdl oFvxl §¨¨©¦§¨¦§¨¨¤

'd iptl.xnFl xWt` i`zpeEMW ¦§¥¦¤§¨©¤©¨©
aEzMd`dIWuiSdFgvn lr' ©¨¤§¥©¦©¦§

Fpi` ixdW ,'cinYoEzp`N` eilr ¨¦¤£¥¥¨¨¨¤¨
,dcFard zrWAzrWA `NW la` ¦§©¨£¨£¨¤Ÿ¦§©

FWaFl Fpi` dcFar.'cinY' `N` £¨¥§¤¨¨¦
:aEzMd KWnd lr aQEn o`M xEn`d̈¨¨¨©¤§¥©¨
,xnFlkE .''d iptl mdl oFvxl cinY'¨¦§¨¨¤¦§¥§©

uiSd mdl cnFr cinYmdl zFSxl ¨¦¥¨¤©¦§©¨¤
,(mdilr xRkl)eENit`W onfAFpi` §©¥£¥¤©£¦¦§©¤¥

oEzplFcBÎodk did `NW ,Fgvn lr ¨©¦§¤Ÿ¨¨Ÿ¥¨
drW DzF`A caFr(n"evw ,c"c).mlE`e ¥§¨¨¨§¨

mdn Wi ,df xacA minkg Ewlgp¤§§£¨¦§¨¨¤¥¥¤
oEzp Fpi`WM mB dSxn uiSdW xnF`W¤¥¤©¦§©¤©§¤¥¨
Fpi`W xnF`W mdn Wie ,odMd lr©©Ÿ¥§¥¥¤¤¥¤¥
,odMd lr oEzPW drWA `N` xRkn§©¥¤¨§¨¨¤¨©©Ÿ¥

d ixaclEe wlFgxnF`uiSdWM wxW §¦§¥©¥§¥¤©§¤©¦
m`e ,dSxnE xRkn Fgvn lr EdcFr¥©¦§§©¥§©¤§¦

,dSxn Fpi` e`llr aQEn 'cinY' oi` ¨¥§©¤¥¨¦¨©
`N` ,aEzMd KWndWxcp`xwpe ¤§¥©¨¤¨¦§¨§¦§¨

dlrn iRlM,'cinY Fgvn lr' : §©¥©§¨©¦§¨¦
aEzMdeW cOlnodMd didi cinY §©¨§©¥¤¨¦¦§¤©Ÿ¥

FA WnWnO(uiSA),Fgvn lr FcFrA §©§¥©¦§©¦§
icM:EPOn FYrC giQi `NWhl dxez §¥¤Ÿ©¦©©§¦¤

(hl)zöaLåWW zpzMd.FWExiR oi` §¦©§¨©§Ÿ¤¥¥¥
WW lW zFvAWn zpFYMA EUrIW¤©£©ª¤¦§§¤¥
aEzMd WxiR `le ,Dzbix` xg`l§©©£¦¨¨§Ÿ¥©©¨
`N` ,Dnvr zpFYMd ziUrP dOn¦©©£¥©ª¤©§¨¤¨

:FWExiRÎzFvAWn dzF` dUr ¥£¥¨¦§§
zFvAWnzxEvA didY Dzbix`W - ¦§§¤£¦¨¨¦§¤§©
,zFvAWnezpFYMdDlEMdidYlW ¦§§§©ª¤¨¦§¤¤

WW(oexkfd):n dxez ¥
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(î)íäì úéNòå úðzë äNòz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−
ãBáëì íäì äNòz úBòaâîe íéèðáà©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−

:úøàôúìe§¦§¨«¤
i"yx£˙zÎ ‰NÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ∑ יֹותר:ארּבעה ולא הּללּו מצנפת,ּבגדים היא – ּומגּבעֹות ואבנט ּכּתנת ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּבּפרׁשה  למּטה הּכתּובים .ּומכנסים ְְְִִִַַַַָָָָָ

(àî)éçà ïøäà-úà íúà zLaìäååéða-úàå E §¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½§¤¨−̈
íúà zLc÷å íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈

:éì-eðäëå§¦«£¦«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â∑ מצנפת ּוכתנתּֿתׁשּבץ, ּומעיל ואפֹוד חׁשן ּבאהרן: האמּורים אֹותם ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

ּבכּלם  למּטה הּכתּובים ּומכנסים וציץ, ‡Bz.ואבנט ÂÈaŒ˙‡Â∑ ּבהם אֹותם ‡˙Ì.הּכתּובים zÁLÓe∑ ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻ¿∆»»ƒְִֶַָָ»«¿»…»
ּבניו, ואת אהרן הּמׁשחה את ‡˙Ì„ÈŒ.ּבׁשמן ˙‡lÓe∑ נכנס ּכׁשהּוא הּוא, חּנּו לׁשֹון ידים, מּלּוי ּכל ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹƒ≈»∆»»ְְְִִִִֶַָָָ

הּׁשּליט  נֹותן ּדבר, ּפקידת על אדם ּכׁשּממּנין לע"ז, ּובלׁשֹון והלאה. יֹום מאֹותֹו ּבֹו מחזק להיֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻלדבר
גוואנט"ו ׁשּקֹורין עֹור, ׁשל יד ּבית מסירה (האנדשו"ה)ּבידֹו לאֹותּה וקֹורין ּבּדבר, מחזיקֹו הּוא ועלֿידֹו , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ידים ווירסטי"ר  מּלּוי .והּוא ְִִַָ

(áî)äåøò øNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNòå©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®
:eéäé íéëøé-ãòå íéðúnî¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«

i"yx£Ì‰Ï ‰NÚÂ∑ ּולבניו הדיֹוט ∑ŒÈÒÎÓ·„.לאהרן לכהן וארּבעה ּגדֹול לכהן ּבגדים ח' .הרי «¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈»ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

ÔB‰Ïמ  „aÚ˙Â ÔÈezk „aÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ¿ƒ¿≈«¬…«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿
¯˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚ·BÎÂ ÔÈÈÓ‰∆¿»ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

È‰Baמא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»¿»«¬…»¿»¿ƒ
ÔB‰a¯˜ ˙È ·¯˜˙e ÔB‰˙È Èa¯˙e dnÚƒ≈¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

ıe·cמב  ÔÈÒÎÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ¯Na ‰‡qÎÏ ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿«»»¿«
:ÔB‰È Ôk¯È „ÚÂ Ôˆ¯ÁÓ ‡˙È¯Ú∆¿¿»≈«¿»¿««¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(n)úðzë äNòz ïøäà éðáìåziUre §¦§¥©£Ÿ©£¤ª¢Ÿ§¨¦¨
mdl dUrY zFrAbnE mihpa` mdl. ¨¤©§¥¦¦§¨©£¤¨¤
wx `le ,EN` micbA EUr oxd`l s ©̀§©£Ÿ¨§¨¦¥§Ÿ©
,`Ed aEzMd WExitE .oxd` ipal¦§¥©£Ÿ¥©¨
miUrPd micbAd zpFnW KFYOW¤¦§©©§¨¦©©£¦

wx eipal EUri ,oxd`ldrAx` §©£Ÿ©£§¨¨©©§¨¨
,xzFi `le ElNd micba:od EN`e §¨¦©¨§Ÿ¥§¥¥

- o`M mixEn`d micbAd zWlW§¤©§¨¦¨£¦¨
zFrAbnE ,hpa`e ,zpFYMW -`id ª¤§©§¥¦§¨¤¦

dztpvn,oxd` lv` dxEn`deok ©¦§¤¤¨£¨¥¤©£Ÿ§¥
dWxRa dHnl miaEzMd miqpkn¦§¨©¦©§¦§©¨©¨¨¨

(an weqt)(`"eb ,m"`x):`n dxez
(`n)ïøäà úà íúBà zLaìäå... §¦§©§¨¨¤©£Ÿ

eipA z`e.lr xAcn aEzMd oi` §¤¨¨¥©¨§©¥©
Eid mdAW calA micbAd zrAx ©̀§©©©§¨¦¦§¨¤¨¤¨
icbA lM lr `N` ,mieeW eipaE oxd ©̀£Ÿ¨¨¨¦¤¨©¨¦§¥
oxd` z` :FpiiprM cg` lM ,mzpEdM§¨¨¨¤¨§¦§¨¤©£Ÿ

WiAlYmzF`micbAd zpFnW ©§¦¨§©©§¨¦
,oxd`A oixEn`dmdWe oWgcFt` ¨£¦§©£Ÿ¤¥Ÿ¤§¥

ztpvn uAWYÎzpFzkE lirnE§¦§¤©§¥¦§¤¤

uive hpa`e(el ,c miweqt)e ,z` ok §©§¥§¦§¥¤
ddHnl miaEzMd miqpkn(an weqt) ©¦§¨©¦©§¦§©¨

mNEkAodkA ode lFcB odkA od - §¨¥§Ÿ¥¨§¥§Ÿ¥
:hFicd.Bzà åéða úàåeipA z` ¤§§¤¨¨¦¤¨¨
WiAlYmzF`micbAd zrAx` ©§¦¨©§©©©§¨¦

:mdA miaEzMd,hpa` ,zpFzM ©§¦¨¤§¤©§¥
miqpknE zFrAbn(g"y ,m"`x): ¦§¨¦§¨©¦
.íúBà zçLîeDpi` 'mzF`' zaiY ¨©§¨¨¥©¨¥¨

'mzF`' znbEckE] micbAd lr zaQEn¤¤©©§¨¦§§©¨
`id o`M `N` ,[wEqRd zNigzAW¤¦§¦©©¨¤¨¨¦
YgWnE :FWExitE ,mipdMd lr zaQEn¤¤©©Ÿ£¦¥¨©§¨

;eipA z`e oxd` z`dgiWn idFfe ¤©£Ÿ§¤¨¨§¦§¦¨
dgWOd onWA(`"eb ,m"`x): §¤¤©¦§¨

.íãé úà úàlîelMoFWliENn' ¦¥¨¤¨¨¨§¦
'mici`xwOAWKEPg oFWlzNigY) ¨©¦¤©¦§¨§¦§¦©

,`Ed (xaCxacl qpkp `EdWM ¨¨§¤¦§©§¨¨
(ciwtzl dPnzn)FA wfgEn zFidl ¦§©¤§©§¦¦§§¨

,`Ed d`lde mFi FzF`no`MnE ¥¨¨§¨¦¨
lrA z` mi`FxW ,'mici iENin' iEHiAd©¦¦¨©¦¤¦¤©©
zF`lnE zFwifgn eici ENi`M ciwtYd©©§¦§¦¨¨©£¦§¥

mc`d zEWxA `EdW xaC lMW] FA¤¨¨¨¤¦§¨¨¨
FnM ,FciA `Ed ENi`M aWgp ,FA wfgEnE§¨¤§¨§¦§¨§

EpivOW(ek ,`k xacna)Fvx` lM z` gTIe' ¤¨¦©¦©¤¨©§
z` z`NnE' s`e .[FzEWxn - 'FcIn¦¨¥§§©¦¥¨¤
oxd` iEPin FWExiR ,o`M xEn`d 'mcï¨¨¨¨¥¦©£Ÿ
ciwtzA miwfgEn zFidl eipaE¨¨¦§§¨¦§©§¦

.dPEdMdemB Epivn dfl dnFcoFWlA ©§¨§¤¨¤¨¦©¦§
xaC zciwR lr mc` oiPnOWM f"rl©©§¤§©¦¨¨©§¦©¨¨

,ciwtY eilr miliHOWM -ozFp §¤©¦¦¨¨©§¦¥
FciA hiNXdciwtYd lAwn lWÎziA ©©¦§¨¤§©¥©©§¦¥

e"hp`eeb oixFTW xFr lW ci(dttM), ¨¤¤¦§§¨
xaCa Fwifgn `Ed Fci lreici lr - §©¨©£¦©¨¨©§¥

ciwtYd z` hiNXd Fl xqFn Ff dpizp§¦¨¥©©¦¤©©§¦
,FA wfgEn zFidlFzF`l oixFwe ¦§§¨§¦§
x"ihqxiee dxiqn,(dkinq)EiEPin §¦¨§¦¨¦

,df oFbM`EdaEzMd oFWlA `xwPd §¤©¦§¨¦§©¨
'mici iENn'(`"eb ,m"`x):an dxez ¦¨¨¦

(an).íäì äNòåmicbAd x`WA ©£¥¨¤¦§¨©§¨¦
llM `l ,mdA mieeW eipaE oxd`W¤©£Ÿ¨¨¨¦¨¤Ÿ¨©
,cg` iEEivA eipaE oxd` z` aEzMd©¨¤©£Ÿ¨¨§¦¤¨

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd iriax meil inei xeriy

(âî)ða-ìòå ïøäà-ìò eéäåíàáa åé|ìäà-ìà §¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤
ì çaænä-ìà ízLâá Bà ãòBîLãwa úøL ¥À´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤

Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîå ïåò eàNé-àìå§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬
:åéøçà©«£¨«

i"yx£Ô¯‰‡ŒÏÚ eÈ‰Â∑לֹו הראּויין אהרן על האּלה, הּבגדים ּבהם ∑ÂÈaŒÏÚÂ.ּכל Ì‡·a.האמּורים ¿»««¬…ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ¿«»»ֲִֶָָ¿…»
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ לּמׁשּכן וכן ּבמיתה ∑e˙ÓÂ.להיכל, ּבגדים מחּסר ׁשהמׁשּמׁש למדּת, ÌÏBÚŒ˙wÁ.הא ∆…∆≈ְְִֵֵַַָָ»≈ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻÀ«»

BÏ∑ּבֹו לעּכב ּולדֹורֹות, מּיד ּגזרה הּוא עֹולם", "חּקת ׁשּנאמר: מקֹום .ּכל ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

ß '` xc` 'd iriax mei ß

èë(à)íúà Lc÷ì íäì äNòz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬Ÿ−̈
íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦

:íîéîz§¦¦«
i"yx£Á˜Ï∑ אחד ּפתרֹון ולהן לקיחה ׁשל ואחת קיחה ׁשל אחת הן: ּגזרֹות ּוׁשּתי קח, ‡Á„.ּכמֹו ¯t∑ ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«∆»

ה  מעׂשה על ּפר עגל,לכּפר .ׁשהּוא ְֲֵֵֵֶֶַַַַָ

(á)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íúà äNòz íéhç úìñ ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£˙BvÓ È˜È˜¯e ˙vÓ ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ∑'מּצֹות 'לחם ּורקיקין, וחּלֹות רבּוכה, מינין: ג' אּלּו הרי ¿∆∆«¿«…«…¿ƒ≈«ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ
לחם  'חּלת ּבענין. למּטה הּקרּויה וכל היא והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ּברבּוכה ׁשמן ׁשּנֹותן ׁשם על ׁשמן', ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ÔB‰ÏÚÓaמג  È‰Ba ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ««¬…¿«¿ƒ¿≈«¿
‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
‡·BÁ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿»
:È‰B¯˙· È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂƒ¿»»»≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

Lc˜Ï‡א  ÔB‰Ï „aÚ˙ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿»»ƒ«¿≈¿¿«»»
È¯Bz ¯a „Á ¯Bz ·Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È»¿¿«»»√»»«»«≈

:ÔÈÓÏL ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

ÁLÓaב  ÔÏÈÙc ÔÈ¯Èht ÔÈˆÈ¯‚e ¯Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÈhÁƒƒ«¿≈»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

mlE` .cFak iWEAln mdW oeiMn¦¥¨¤¥©§¥¨¨
,cFaM lW WEAln mpi`W ,miqpkOA©¦§¨©¦¤¥¨©§¤¨
- 'mdl dUre' xn`e cgi mllM§¨¨©©§¨©©£¥¨¤

eipalE oxd`l(`"eb): §©£Ÿ§¨¨
.ãá éñðëîlr aEzMd dxFdW xg` ¦§§¥¨©©¤¨©¨©

,miqpkOd ziIUrixdE`vnpdpFnW £¦©©¦§¨©¦£¥¦§§§¨
Îodkl drAx`e ,lFcBÎodkl micba§¨¦§Ÿ¥¨§©§¨¨§Ÿ¥

:hFicdbn dxez ¤§
(bn)ïøäà ìò eéäåeipA lre.oFWl §¨©©£Ÿ§©¨¨§

miqpkOd lr aQEn Fpi` 'Eide' aEzMd©¨§¨¥¨©©¦§¨©¦
lr `N` ,caldN`d micbAd lM §¨¤¨©¨©§¨¦¨¥¤

itM odM lkl ,dWxRA mixMfEOd©§¨¦©¨¨¨§¨Ÿ¥§¦
;Fpiiproxd` lrmicbAd zpFnW lM - ¦§¨©©£Ÿ¨§©©§¨¦

Fl oiiE`xd:¯ åéða ìòåzrAx` ¨§¦§©¨¨©§©©
micbAdmdA oixEn`d(oexkfd ,`"n): ©§¨¦¨£¦¨¤

.ãòBî ìäà ìà íàBáam`FaA od §¨¤Ÿ¤¥¥§¨
lkidl(iEpAd WCwOd ziA)oke , ©¥¨¥©¦§¨©¨§¥

m`FaA,oMWOlllkA lkidd s` oMW §¨©¦§¨¤¥©©¥¨¦§©
`Ed 'crFn ld`'(`"eb .a oiaexir): Ÿ¤¥

.eúîåYcnl `d,o`MnWodM ¨¥¨¨©§¨¦¨¤Ÿ¥
WOWnd`EdWM WCwOd zcFarA ©§©¥©£©©¦§¨§¤

xQEgnd on cg`,micbAFWpr §©¤¨¦©§¨¦¨§
:dzinA§¦¨

Bì íìBò úwçeixg` FrxflE.lM ª©¨§©§©£¨¨
xn`PW mFwnFA,'mlFr zTg'df ixd ¨¤¤¡©ª©¨£¥¤

W FA xEn`d xaCd lr cOll `A`Ed ¨§©¥©©¨¨¨¨¤
zFxFCle cIn dxifbmB llFM iEEiSd - §¥¨¦¨§©©¦¥©

,skiY FzFUrl d`xFdd`xFd mbe ¨¨©£¥¤§©¨¨
Fpi`W cOll `A oke ,mi`Ad zFxFCl©©¨¦§¥¨§©¥¤¥

`N` ,dNigYkl devn wxFA aMrl ©¦§¨§©§¦¨¤¨§©¥
caricA s`(m"`x):` dxez ©§¦£©

èë(`).ç÷ì'gwl' lW c"nl zF`d §©¨¨¤¤§©
`id `N` ,WEOiXd zF` Dpi ¥̀¨©¦¤¨¦

FWExitE ,WxFXd zFIzF`n.'gw' FnM ¥¦©¤¥§©

od zFxfb iYWE'gwl'E 'gw' zFaiY - §¥¦§¥¥©§©
miWxW ipXn mi`Ad milrR md¥§¨¦©¨¦¦§¥¨¨¦

,mipFWlW zg`e 'dgiw' lW zg` ¦©©¤¦¨§©©¤
oFxzR odle ,'dgiwl'(WExiR)cg` §¦¨§¨¤¦§¥¤¨

(m"`x):
.ãçà øt`le xR `iadl dEhvp dOl ©¤¨¨¨¦§©¨§¨¦©§Ÿ

icM ?xg` oinlbrd dUrn lr xRkl ¦©¥§¥§©¥©©£¥¨¥¤
`EdWoinxR[xRd cle `Ed lbrd] ¤¦¨¨¥¤§©©©

(i"gp):a dxez
(a),úBvî úBlçå ,úBvî íçìå§¤¤©§©©

.úBvî é÷é÷øeoipin 'b EN` ixdlW §¦¥©£¥¥¦¦¤
xEPzA zFt`Pd zFgpn,dkEax : §¨©¤¡§©§¨

miwiwxE ,zFNge(.gr zegpn)zgpnE . §©§¦¦¦§©
'zFSn mgl'o`M dxEn`d`id ,DzF` ¤¤©¨£¨¨¦¨

dgpOdoipra dHnl diExTd(bk weqt) ©¦§¨©§¨§©¨¨¦§¨
,'onW mgl zNg'oM diExwEmW lr ©©¤¤¤¤§¨¥©¥
DAW onXd iEAixozFPW ,xEriWonW ¦©¤¤¤¨¤¥¦¤¤



מג devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'c iyily meil inei xeriy

(î)íäì úéNòå úðzë äNòz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−
ãBáëì íäì äNòz úBòaâîe íéèðáà©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−

:úøàôúìe§¦§¨«¤
i"yx£˙zÎ ‰NÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ∑ יֹותר:ארּבעה ולא הּללּו מצנפת,ּבגדים היא – ּומגּבעֹות ואבנט ּכּתנת ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּבּפרׁשה  למּטה הּכתּובים .ּומכנסים ְְְִִִַַַַָָָָָ

(àî)éçà ïøäà-úà íúà zLaìäååéða-úàå E §¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½§¤¨−̈
íúà zLc÷å íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈

:éì-eðäëå§¦«£¦«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â∑ מצנפת ּוכתנתּֿתׁשּבץ, ּומעיל ואפֹוד חׁשן ּבאהרן: האמּורים אֹותם ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

ּבכּלם  למּטה הּכתּובים ּומכנסים וציץ, ‡Bz.ואבנט ÂÈaŒ˙‡Â∑ ּבהם אֹותם ‡˙Ì.הּכתּובים zÁLÓe∑ ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻ¿∆»»ƒְִֶַָָ»«¿»…»
ּבניו, ואת אהרן הּמׁשחה את ‡˙Ì„ÈŒ.ּבׁשמן ˙‡lÓe∑ נכנס ּכׁשהּוא הּוא, חּנּו לׁשֹון ידים, מּלּוי ּכל ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹƒ≈»∆»»ְְְִִִִֶַָָָ

הּׁשּליט  נֹותן ּדבר, ּפקידת על אדם ּכׁשּממּנין לע"ז, ּובלׁשֹון והלאה. יֹום מאֹותֹו ּבֹו מחזק להיֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻלדבר
גוואנט"ו ׁשּקֹורין עֹור, ׁשל יד ּבית מסירה (האנדשו"ה)ּבידֹו לאֹותּה וקֹורין ּבּדבר, מחזיקֹו הּוא ועלֿידֹו , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ידים ווירסטי"ר  מּלּוי .והּוא ְִִַָ

(áî)äåøò øNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNòå©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®
:eéäé íéëøé-ãòå íéðúnî¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«

i"yx£Ì‰Ï ‰NÚÂ∑ ּולבניו הדיֹוט ∑ŒÈÒÎÓ·„.לאהרן לכהן וארּבעה ּגדֹול לכהן ּבגדים ח' .הרי «¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈»ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

ÔB‰Ïמ  „aÚ˙Â ÔÈezk „aÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ¿ƒ¿≈«¬…«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿
¯˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚ·BÎÂ ÔÈÈÓ‰∆¿»ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

È‰Baמא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»¿»«¬…»¿»¿ƒ
ÔB‰a¯˜ ˙È ·¯˜˙e ÔB‰˙È Èa¯˙e dnÚƒ≈¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

ıe·cמב  ÔÈÒÎÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ¯Na ‰‡qÎÏ ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿«»»¿«
:ÔB‰È Ôk¯È „ÚÂ Ôˆ¯ÁÓ ‡˙È¯Ú∆¿¿»≈«¿»¿««¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(n)úðzë äNòz ïøäà éðáìåziUre §¦§¥©£Ÿ©£¤ª¢Ÿ§¨¦¨
mdl dUrY zFrAbnE mihpa` mdl. ¨¤©§¥¦¦§¨©£¤¨¤
wx `le ,EN` micbA EUr oxd`l s ©̀§©£Ÿ¨§¨¦¥§Ÿ©
,`Ed aEzMd WExitE .oxd` ipal¦§¥©£Ÿ¥©¨
miUrPd micbAd zpFnW KFYOW¤¦§©©§¨¦©©£¦

wx eipal EUri ,oxd`ldrAx` §©£Ÿ©£§¨¨©©§¨¨
,xzFi `le ElNd micba:od EN`e §¨¦©¨§Ÿ¥§¥¥

- o`M mixEn`d micbAd zWlW§¤©§¨¦¨£¦¨
zFrAbnE ,hpa`e ,zpFYMW -`id ª¤§©§¥¦§¨¤¦

dztpvn,oxd` lv` dxEn`deok ©¦§¤¤¨£¨¥¤©£Ÿ§¥
dWxRa dHnl miaEzMd miqpkn¦§¨©¦©§¦§©¨©¨¨¨

(an weqt)(`"eb ,m"`x):`n dxez
(`n)ïøäà úà íúBà zLaìäå... §¦§©§¨¨¤©£Ÿ

eipA z`e.lr xAcn aEzMd oi` §¤¨¨¥©¨§©¥©
Eid mdAW calA micbAd zrAx ©̀§©©©§¨¦¦§¨¤¨¤¨
icbA lM lr `N` ,mieeW eipaE oxd ©̀£Ÿ¨¨¨¦¤¨©¨¦§¥
oxd` z` :FpiiprM cg` lM ,mzpEdM§¨¨¨¤¨§¦§¨¤©£Ÿ

WiAlYmzF`micbAd zpFnW ©§¦¨§©©§¨¦
,oxd`A oixEn`dmdWe oWgcFt` ¨£¦§©£Ÿ¤¥Ÿ¤§¥

ztpvn uAWYÎzpFzkE lirnE§¦§¤©§¥¦§¤¤

uive hpa`e(el ,c miweqt)e ,z` ok §©§¥§¦§¥¤
ddHnl miaEzMd miqpkn(an weqt) ©¦§¨©¦©§¦§©¨

mNEkAodkA ode lFcB odkA od - §¨¥§Ÿ¥¨§¥§Ÿ¥
:hFicd.Bzà åéða úàåeipA z` ¤§§¤¨¨¦¤¨¨
WiAlYmzF`micbAd zrAx` ©§¦¨©§©©©§¨¦

:mdA miaEzMd,hpa` ,zpFzM ©§¦¨¤§¤©§¥
miqpknE zFrAbn(g"y ,m"`x): ¦§¨¦§¨©¦
.íúBà zçLîeDpi` 'mzF`' zaiY ¨©§¨¨¥©¨¥¨

'mzF`' znbEckE] micbAd lr zaQEn¤¤©©§¨¦§§©¨
`id o`M `N` ,[wEqRd zNigzAW¤¦§¦©©¨¤¨¨¦
YgWnE :FWExitE ,mipdMd lr zaQEn¤¤©©Ÿ£¦¥¨©§¨

;eipA z`e oxd` z`dgiWn idFfe ¤©£Ÿ§¤¨¨§¦§¦¨
dgWOd onWA(`"eb ,m"`x): §¤¤©¦§¨

.íãé úà úàlîelMoFWliENn' ¦¥¨¤¨¨¨§¦
'mici`xwOAWKEPg oFWlzNigY) ¨©¦¤©¦§¨§¦§¦©

,`Ed (xaCxacl qpkp `EdWM ¨¨§¤¦§©§¨¨
(ciwtzl dPnzn)FA wfgEn zFidl ¦§©¤§©§¦¦§§¨

,`Ed d`lde mFi FzF`no`MnE ¥¨¨§¨¦¨
lrA z` mi`FxW ,'mici iENin' iEHiAd©¦¦¨©¦¤¦¤©©
zF`lnE zFwifgn eici ENi`M ciwtYd©©§¦§¦¨¨©£¦§¥

mc`d zEWxA `EdW xaC lMW] FA¤¨¨¨¤¦§¨¨¨
FnM ,FciA `Ed ENi`M aWgp ,FA wfgEnE§¨¤§¨§¦§¨§

EpivOW(ek ,`k xacna)Fvx` lM z` gTIe' ¤¨¦©¦©¤¨©§
z` z`NnE' s`e .[FzEWxn - 'FcIn¦¨¥§§©¦¥¨¤
oxd` iEPin FWExiR ,o`M xEn`d 'mcï¨¨¨¨¥¦©£Ÿ
ciwtzA miwfgEn zFidl eipaE¨¨¦§§¨¦§©§¦

.dPEdMdemB Epivn dfl dnFcoFWlA ©§¨§¤¨¤¨¦©¦§
xaC zciwR lr mc` oiPnOWM f"rl©©§¤§©¦¨¨©§¦©¨¨

,ciwtY eilr miliHOWM -ozFp §¤©¦¦¨¨©§¦¥
FciA hiNXdciwtYd lAwn lWÎziA ©©¦§¨¤§©¥©©§¦¥

e"hp`eeb oixFTW xFr lW ci(dttM), ¨¤¤¦§§¨
xaCa Fwifgn `Ed Fci lreici lr - §©¨©£¦©¨¨©§¥

ciwtYd z` hiNXd Fl xqFn Ff dpizp§¦¨¥©©¦¤©©§¦
,FA wfgEn zFidlFzF`l oixFwe ¦§§¨§¦§
x"ihqxiee dxiqn,(dkinq)EiEPin §¦¨§¦¨¦

,df oFbM`EdaEzMd oFWlA `xwPd §¤©¦§¨¦§©¨
'mici iENn'(`"eb ,m"`x):an dxez ¦¨¨¦

(an).íäì äNòåmicbAd x`WA ©£¥¨¤¦§¨©§¨¦
llM `l ,mdA mieeW eipaE oxd`W¤©£Ÿ¨¨¨¦¨¤Ÿ¨©
,cg` iEEivA eipaE oxd` z` aEzMd©¨¤©£Ÿ¨¨§¦¤¨

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd iriax meil inei xeriy

(âî)ða-ìòå ïøäà-ìò eéäåíàáa åé|ìäà-ìà §¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤
ì çaænä-ìà ízLâá Bà ãòBîLãwa úøL ¥À´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤

Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîå ïåò eàNé-àìå§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬
:åéøçà©«£¨«

i"yx£Ô¯‰‡ŒÏÚ eÈ‰Â∑לֹו הראּויין אהרן על האּלה, הּבגדים ּבהם ∑ÂÈaŒÏÚÂ.ּכל Ì‡·a.האמּורים ¿»««¬…ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ¿«»»ֲִֶָָ¿…»
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ לּמׁשּכן וכן ּבמיתה ∑e˙ÓÂ.להיכל, ּבגדים מחּסר ׁשהמׁשּמׁש למדּת, ÌÏBÚŒ˙wÁ.הא ∆…∆≈ְְִֵֵַַָָ»≈ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻÀ«»

BÏ∑ּבֹו לעּכב ּולדֹורֹות, מּיד ּגזרה הּוא עֹולם", "חּקת ׁשּנאמר: מקֹום .ּכל ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

ß '` xc` 'd iriax mei ß

èë(à)íúà Lc÷ì íäì äNòz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬Ÿ−̈
íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦

:íîéîz§¦¦«
i"yx£Á˜Ï∑ אחד ּפתרֹון ולהן לקיחה ׁשל ואחת קיחה ׁשל אחת הן: ּגזרֹות ּוׁשּתי קח, ‡Á„.ּכמֹו ¯t∑ ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«∆»

ה  מעׂשה על ּפר עגל,לכּפר .ׁשהּוא ְֲֵֵֵֶֶַַַַָ

(á)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íúà äNòz íéhç úìñ ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£˙BvÓ È˜È˜¯e ˙vÓ ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ∑'מּצֹות 'לחם ּורקיקין, וחּלֹות רבּוכה, מינין: ג' אּלּו הרי ¿∆∆«¿«…«…¿ƒ≈«ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ
לחם  'חּלת ּבענין. למּטה הּקרּויה וכל היא והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ּברבּוכה ׁשמן ׁשּנֹותן ׁשם על ׁשמן', ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ÔB‰ÏÚÓaמג  È‰Ba ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ««¬…¿«¿ƒ¿≈«¿
‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
‡·BÁ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿»
:È‰B¯˙· È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂƒ¿»»»≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

Lc˜Ï‡א  ÔB‰Ï „aÚ˙ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿»»ƒ«¿≈¿¿«»»
È¯Bz ¯a „Á ¯Bz ·Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È»¿¿«»»√»»«»«≈

:ÔÈÓÏL ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

ÁLÓaב  ÔÏÈÙc ÔÈ¯Èht ÔÈˆÈ¯‚e ¯Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÈhÁƒƒ«¿≈»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

mlE` .cFak iWEAln mdW oeiMn¦¥¨¤¥©§¥¨¨
,cFaM lW WEAln mpi`W ,miqpkOA©¦§¨©¦¤¥¨©§¤¨
- 'mdl dUre' xn`e cgi mllM§¨¨©©§¨©©£¥¨¤

eipalE oxd`l(`"eb): §©£Ÿ§¨¨
.ãá éñðëîlr aEzMd dxFdW xg` ¦§§¥¨©©¤¨©¨©

,miqpkOd ziIUrixdE`vnpdpFnW £¦©©¦§¨©¦£¥¦§§§¨
Îodkl drAx`e ,lFcBÎodkl micba§¨¦§Ÿ¥¨§©§¨¨§Ÿ¥

:hFicdbn dxez ¤§
(bn)ïøäà ìò eéäåeipA lre.oFWl §¨©©£Ÿ§©¨¨§

miqpkOd lr aQEn Fpi` 'Eide' aEzMd©¨§¨¥¨©©¦§¨©¦
lr `N` ,caldN`d micbAd lM §¨¤¨©¨©§¨¦¨¥¤

itM odM lkl ,dWxRA mixMfEOd©§¨¦©¨¨¨§¨Ÿ¥§¦
;Fpiiproxd` lrmicbAd zpFnW lM - ¦§¨©©£Ÿ¨§©©§¨¦

Fl oiiE`xd:¯ åéða ìòåzrAx` ¨§¦§©¨¨©§©©
micbAdmdA oixEn`d(oexkfd ,`"n): ©§¨¦¨£¦¨¤

.ãòBî ìäà ìà íàBáam`FaA od §¨¤Ÿ¤¥¥§¨
lkidl(iEpAd WCwOd ziA)oke , ©¥¨¥©¦§¨©¨§¥

m`FaA,oMWOlllkA lkidd s` oMW §¨©¦§¨¤¥©©¥¨¦§©
`Ed 'crFn ld`'(`"eb .a oiaexir): Ÿ¤¥

.eúîåYcnl `d,o`MnWodM ¨¥¨¨©§¨¦¨¤Ÿ¥
WOWnd`EdWM WCwOd zcFarA ©§©¥©£©©¦§¨§¤

xQEgnd on cg`,micbAFWpr §©¤¨¦©§¨¦¨§
:dzinA§¦¨

Bì íìBò úwçeixg` FrxflE.lM ª©¨§©§©£¨¨
xn`PW mFwnFA,'mlFr zTg'df ixd ¨¤¤¡©ª©¨£¥¤

W FA xEn`d xaCd lr cOll `A`Ed ¨§©¥©©¨¨¨¨¤
zFxFCle cIn dxifbmB llFM iEEiSd - §¥¨¦¨§©©¦¥©

,skiY FzFUrl d`xFdd`xFd mbe ¨¨©£¥¤§©¨¨
Fpi`W cOll `A oke ,mi`Ad zFxFCl©©¨¦§¥¨§©¥¤¥

`N` ,dNigYkl devn wxFA aMrl ©¦§¨§©§¦¨¤¨§©¥
caricA s`(m"`x):` dxez ©§¦£©

èë(`).ç÷ì'gwl' lW c"nl zF`d §©¨¨¤¤§©
`id `N` ,WEOiXd zF` Dpi ¥̀¨©¦¤¨¦

FWExitE ,WxFXd zFIzF`n.'gw' FnM ¥¦©¤¥§©

od zFxfb iYWE'gwl'E 'gw' zFaiY - §¥¦§¥¥©§©
miWxW ipXn mi`Ad milrR md¥§¨¦©¨¦¦§¥¨¨¦

,mipFWlW zg`e 'dgiw' lW zg` ¦©©¤¦¨§©©¤
oFxzR odle ,'dgiwl'(WExiR)cg` §¦¨§¨¤¦§¥¤¨

(m"`x):
.ãçà øt`le xR `iadl dEhvp dOl ©¤¨¨¨¦§©¨§¨¦©§Ÿ

icM ?xg` oinlbrd dUrn lr xRkl ¦©¥§¥§©¥©©£¥¨¥¤
`EdWoinxR[xRd cle `Ed lbrd] ¤¦¨¨¥¤§©©©

(i"gp):a dxez
(a),úBvî úBlçå ,úBvî íçìå§¤¤©§©©

.úBvî é÷é÷øeoipin 'b EN` ixdlW §¦¥©£¥¥¦¦¤
xEPzA zFt`Pd zFgpn,dkEax : §¨©¤¡§©§¨

miwiwxE ,zFNge(.gr zegpn)zgpnE . §©§¦¦¦§©
'zFSn mgl'o`M dxEn`d`id ,DzF` ¤¤©¨£¨¨¦¨

dgpOdoipra dHnl diExTd(bk weqt) ©¦§¨©§¨§©¨¨¦§¨
,'onW mgl zNg'oM diExwEmW lr ©©¤¤¤¤§¨¥©¥
DAW onXd iEAixozFPW ,xEriWonW ¦©¤¤¤¨¤¥¦¤¤



devzמד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd iriax meil inei xeriy
חּלֹות עׂשר עׂשר ּבאים עו)הּמינין ÔÓMa.(מנחות ˙ÏeÏa∑,קמח ּובֹוללןּכׁשהן ׁשמן ּבהן עה)יֹוצק .(שם ִִִֶֶֶֶַַָ¿…«∆∆ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ÔÓMa ÌÈÁLÓ∑ׁשּלנּו ּכנּו"ן עׂשּויה ׁשהיא יונית, ּכ"ף ּכמין מֹוׁשחן אפּיתן .(שם)אחר ¿Àƒ«»∆ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ek zegiy ihewl)

יוניתיוניתיוניתיונית ּכּכּכּכ""""ףףףף ּכּכּכּכמיןמיןמיןמין ב)ממממֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשחןחןחןחן כט, מארי(רש"י מה ּולׁשם נּו"ן, אֹות ּכצּורת היא ׁשהּמׁשיחה ּבקּצּור ל ֹומר לֹו היה לכאֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה לֹומר, ויׁש יונית". ּכ"ף "ּכמין ּו'כהּנה'ּכּכּכּכ""""ף ף ף ף ּומפרׁש 'ּכהן' הּמּלים ׁשּכן הּכהּנה, על לרמז ּכדי יונית ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

"ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה מדּגיׁש ולכן ּכ"ף; ּבאֹות ּדוקאּכּכּכּכ""""ף ף ף ף מתחילֹות ז)יונית" פסוק אברבנאל .(וראה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

(â)ìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìò íúBà zúðå§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®
:íìéàä éðL úàå øtä-úàå§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

i"yx£Ì˙‡ z·¯˜‰Â∑,הּמׁשּכן חצר הקמתֹואל .ּביֹום ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

(ã)ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤
:íéna íúà zöçøå ãòBî¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

i"yx£zˆÁ¯Â∑ טבילת הּגּוף זֹו .ּכל ¿»«¿»ְִַַָ

(ä)-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìéòî úàå úðzkä©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

:ãôàä áLça Bì zãôàå§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ
i"yx£z„Ù‡Â∑ סביבֹותיו והּסינר החגֹורה ותּקן .קּׁשט ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

(å)øæð-úà zúðå BLàø-ìò úôðönä zîNå§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤
:úôðönä-ìò Lãwä©−Ÿ¤©©¦§¨«¤

i"yx£L„w‰ ¯Ê∑ הּציץ ּפתילין ∑Ùˆn‰ŒÏÚ˙.זה ּוׁשני האמצעי הּפתיל עלֿידי למעלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכֹובע  ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו הּוא הערף, מאחֹורי ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין .ׁשּבראׁשֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ÔB‰˙Èג  ·¯˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔkLÓד  Ú¯˙Ï ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה  Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLe·Ï ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו  ˙È Ôz˙Â dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

cbpM dkEaxAlW onXd lMzFNgd ¨§¨§¤¤¨©¤¤¤©©
oiwiwxdeozFp `Ed dkEaxA oMW ,cgi §¨§¦¦©©¤¥¦§¨¥

`Ed oiwiwxE zFNgaE ,onW bFl rax¤©¤¤§©§¦¦
.mdn cg` lkl bFNd zipinW ozFp¥§¦¦©§¨¤¨¥¤

oipiOd lkeElNdxUr xUr mi`A §¨©¦¦©¨¨¦¤¤¤¤
zFNgoine oin lMn(.er zegpn)(m"`x): ©¦¨¦¨¦

.ïîMa úBìeìamgl' lr mB aQEn §©¤¤¨©©¤¤
Eid mdipXW ,dNigYA xEn`d 'zFSn©¨¨©§¦¨¤§¥¤¨

,xnFlkE ,onXA zFlElAodWMoiicr §©¤¤§©§¤¥£©¦
ollFaE onW odA wvFi ,gnw¤©¥¨¤¤¤§¨

:ozF` dtF` KM xg`e ,(oaAxrn)§©§§¨§©©¨¤¨
.ïîMa íéçLîmilElA opi` oiwiwxd §ª¦©¨¤¨§¦¦¥¨§¦
wx `N` ,onXAogWFn oziIt` xg` ©¤¤¤¨©©©£¦¨¨§¨

onXA,laFh ?ozgiWn dUrn cvike ©¤¤§¥©©£¥§¦¨¨¥

xiarnE onXA FrAv`odiAB lroinM ¤§¨©¤¤©£¦©©¥¤§¦
zxEvo"EpM diEUr `idW ,zipei s"M ©¨§¨¦¤¦£¨§
EpNW(:cr zegpn)(`"y):b dxez ¤¨

(b)íúBà záø÷äålQA.Ff daxwd §¦§©§¨¨©¨©§¨¨
mipEzp md ixdW ,gAfOd iAB lr Dpi ¥̀¨©©¥©¦§¥©¤£¥¥§¦
`N` mdn miaixwn oi`e ,lQd KFzA§©©§¥©§¦¦¥¤¤¨

oin lMn cg`(bk weqt oldlck)`N` , ¤¨¦¨¦¤¨
lQA m`iazE maixwY :FWExiRl` ¥©§¦¥§¦¥©©¤

.oMWOd xvg`l oiicrW iR lr s`e £©©¦§¨§©©¦¤£©¦Ÿ
FzF` dEiv mFwn lMn ,oMWOd mwEd©©¦§¨¦¨¨¦¨

mEaixwIW ,dYr d"awdFznwd mFiA ©¨¤©§¦§£¨¨
ipinXd mFId `EdW ,oqipA cg`A -§¤¨§¦¨¤©©§¦¦

mi`ENiOl(`"eb ,m"`x):c dxez ©¦¦
(c)zöçøåmiOA mz`.xn`PW KFYn §¨©§¨Ÿ¨©¨¦¦¤¤¡©

FnM FrnWOW ,(g"YtA z"iAd) 'miOA'©¨¦©¥§©¨¤©§¨§
,(dricid `"dA) mirEcId 'miOdA'§©©¦©§¦§¥©§¦¨
Ff oi`W Epcnl ,mc`d z` mixdhnd©§©£¦¤¨¨¨¨©§¤¥
`N` ,xFIMd on milbxe mici zvigxEf §¦©¨©¦§©§©¦¦©¦¤¨

sEBd lM zliahdewnA(miyxtn): §¦©¨©§¦§¤
d dxez

(d)zãôàåct`d aWgA Fl.'Yct`e' §¨©§¨§¥¤¨¥Ÿ§¨©§¨
`Ed 'cFt`' oMW] 'YhXwe' FnM `Ed§§¦©§¨¤¥¥

:xnFlkE ,[hiWkze hEXiw oFWlhXw §¦§©§¦§©©¥
:eizFaiaq xPiQde dxFbgd oTze§©¥©£¨§©¦¨§¦¨

e dxez
(e).Lãwä øæðuiSd dfeilr wEwgW ¥¤©Ÿ¤¤©¦¤¨¨¨

xfpM odMd W`x lr oEzpe ,WcFTd mW¥©¤§¨©Ÿ©Ÿ¥§¥¤
:(xzM)¤¤

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd iriax meil inei xeriy

(æ)BLàø-ìò z÷öéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®
:Búà zçLîe¨«©§−̈Ÿ«

i"yx£B˙‡ zÁLÓe∑(כהנים יונית (תורת ּכ"ף ּכמין זֹו מׁשיחה ׁשמןאף נֹותן עיניו . ריסי ּובין ראׁשֹו על »«¿»…ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבאצּבעֹו .ּומחּברן ְְְְֶַָָ

(ç)úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

(è)íäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
úàlîe íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬

:åéða-ãéå ïøäà-ãé©©«£−Ÿ§©¨¨«
i"yx£Ì‰Ï ‰˙È‰Â∑ עֹולם לכהּנת זה, ידים ידי ∑lÓe‡˙.מּלּוי האּלה על ÂÈaŒ„ÈÂ.הּדברים Ô¯‰‡Œ„È∑ ¿»¿»»∆ְִִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵֵֶַַָָ««¬…¿«»»

הּכהּנה ּבמּלּוי  .ּופקּדת ְְְִַַָֻֻ

(é)Cîñå ãòBî ìäà éðôì øtä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧
øtä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäà: ©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«

(àé)ìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ הּפתח ּבחצר ׁשּלפני .הּמׁשּכן ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

(áé)çaænä úðø÷-ìò äzúðå øtä ícî zç÷ìå§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ©¦§¥−©
:çaænä ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eòaöàa§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

i"yx£˙¯˜ŒÏÚ∑(נג מּמׁש(זבחים ּבּקרנֹות הּדם ∑Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â.למעלה ‰ÁaÊn.ׁשירי „BÒÈŒÏ‡∑'ג (פרק ««¿…ְְְַַַָָָ¿∆»«»ְֵַָָ∆¿«ƒ¿≈«
הארץ דמדות) מן אּמה ׁשעלה לאחר סביב, סביב לֹו עׂשּוי קּבּול ּבית ּבליטת .ּכמין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

¯dLÈז  ÏÚ ˜È¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈

ÔÈezk:ח  ÔepLaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒƒƒ

Ô˜˙˙Âט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯Ê˙e¿»≈»¿∆¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«¿«
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z‰k ÔB‰Ï È‰˙e ÔÈÚ·Bk ÔB‰Ï¿»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
:È‰B·„ ‡a¯˜Â Ô¯‰‡„ ‡a¯˜ ·¯˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»ƒ¿ƒ

ÓÊ‡י  ÔkLÓ Ì„˜Ï ‡¯Bz ˙È ·¯˜˙e¿»≈»»ƒ√»«¿«ƒ¿»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Bz»

ÔkLÓיא  Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓÊƒ¿»

˜¯˙יב  ÏÚ Ôz˙Â ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»¿»¿ƒ≈««¿«
„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.úôðönä ìòlr didi uiSd ©©¦§¨¤©¦¦§¤©
ztpvOd,iYWxiRW FnMKxC ©¦§¤¤§¤¥©§¦¤¤
FzWialdlrnl(fl ,gk),WiciÎlr §¦¨§©§¨¤©§¥

irvn`d lizRdon dlrnl xaFrd ©§¦¨¤§¨¦¨¥§©§¨¦
,ztpvOdipWEdeiW`xAW oilizt ©¦§¤¤§¥©§¦¦¤§Ÿ¨

,(uiSd iCv ipWA)oYWlW oixEWTd ¦§¥¦¥©¦©§¦§¨§¨
cgiA,sxFrd ixFg`nixdFpzFp `Ed §©©¥£¥¨¤£¥§

(uiSd z`)raFM oinM ztpvOd lr: ¤©¦©©¦§¤¤§¦©
f dxez

(f).BúBà zçLîeEf dgiWn s` ¨©§¨©§¦¨
DzxEv,zipei s"M oinMznbEcM ¨¨§¦¨§¨¦§§©

oiwiwxd zgiWn(a weqt lirl).ipWE §¦©¨§¦¦§¥
.dgiWnE dwivi :o`M Exn`p mixac§¨¦¤¤§¨§¦¨§¦¨

?cviMiqix oiaE FW`x lr onW ozFp ¥©¥¤¤©Ÿ¥¦¥
FrAv`A oxAgnE eipirligzOW - ¥¨§©§¨§¤§¨¤©§¦

,eipir iqix oiA FrAv`A gFWnl¦§©§¤§¨¥¦¥¥¨
cr KlFde W`xd lr FrAv` KWFnE¥¤§¨©¨Ÿ§¥©

sxFrl riBOW(:d zezixk)(.ai zeixed i"yx): ¤©¦©¨¤
g dxez

(h)íäì äúéäåmlFr zTgl dPdM. §¨§¨¨¤§ª¨§ª©¨
,'ebe 'z`NnE' eixg` xEn`d lr aQEn¨©¨¨©£¨¦¥¨

,xnFlkEdf mici iENnxEn`d §©¦¨©¦¤¨¨
mdl didi ,aEzMd KWndAzPEdkl §¤§¥©¨¦§¤¨¤¦§©

mlFrdlri dPEdkl mkEPige miEPn - ¨¦¨§¦¨¦§¨©£¤
cr mdixg` mdipal mbe mdl mB©¨¤§©¦§¥¤©£¥¤©
KEPigl cFr mrxf Ekxhvi `NW ,mlFr¨¤Ÿ¦§¨§©§¨§¦

df(m"a`x): ¤
.úàlîedN`d mixaCd iciÎlr ¦¥¨©§¥©§¨¦¨¥¤

,zFpAxTd zaxwd :o`M mixEn`d̈£¦¨©§¨©©¨§¨
mixaCd x`WE micbAd zWial§¦©©§¨¦§¨©§¨¦

dWxRA mixEn`d(a"a): ¨£¦©¨¨¨
.åéða ãéå ïøäà ãézCEwtE iENnA ©©£Ÿ§©¨¨§¦§©

dPEdMdmiwfgEn mzFidl mkPgi - ©§¨§©§¥¦§¨§¨¦
dlrnl x`Fanke ,dPEdMd iEPinAlirl) §¦©§¨§©§¨§©§¨

(`n ,gk:i dxez
(`i).ãòBî ìäà çútdpeEMd oi` ¤©Ÿ¤¥¥©©¨¨

ixdW ,WOn crFn ldF` gztl§¤©¤¥©¨¤£¥
gAfOd lW FpFtvA z`Hgd zhigW§¦©©©¨¦§¤©¦§¥©
`N` ,gzRd lv` FnFwn oi`W ,`id¦¤¥§¥¤©¤©¤¨

,gzRd iptNW oMWOd xvgA,xnFlM ©£©©¦§¨¤¦§¥©¤©§©
ldF` gzR cbpM `EdW xvgd wlgA§¥¤¤¨¥¤§¤¤¤©¤

crFn(`"eb ,m"`x):`i dxez ¥
(ai).úBðø÷ ìòdHnl cFnrIW `l ©©§Ÿ¤©£§©¨

l` gAfOd zFPiR lr mCd z` wFxfie§¦§¤©¨©¦©¦§¥©¤
dUFr `EdW KxcM ,zFpxTd lEn©§¨§¤¤¤¤



מה devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd iriax meil inei xeriy
חּלֹות עׂשר עׂשר ּבאים עו)הּמינין ÔÓMa.(מנחות ˙ÏeÏa∑,קמח ּובֹוללןּכׁשהן ׁשמן ּבהן עה)יֹוצק .(שם ִִִֶֶֶֶַַָ¿…«∆∆ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ÔÓMa ÌÈÁLÓ∑ׁשּלנּו ּכנּו"ן עׂשּויה ׁשהיא יונית, ּכ"ף ּכמין מֹוׁשחן אפּיתן .(שם)אחר ¿Àƒ«»∆ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ek zegiy ihewl)

יוניתיוניתיוניתיונית ּכּכּכּכ""""ףףףף ּכּכּכּכמיןמיןמיןמין ב)ממממֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשחןחןחןחן כט, מארי(רש"י מה ּולׁשם נּו"ן, אֹות ּכצּורת היא ׁשהּמׁשיחה ּבקּצּור ל ֹומר לֹו היה לכאֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה לֹומר, ויׁש יונית". ּכ"ף "ּכמין ּו'כהּנה'ּכּכּכּכ""""ף ף ף ף ּומפרׁש 'ּכהן' הּמּלים ׁשּכן הּכהּנה, על לרמז ּכדי יונית ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

"ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה מדּגיׁש ולכן ּכ"ף; ּבאֹות ּדוקאּכּכּכּכ""""ף ף ף ף מתחילֹות ז)יונית" פסוק אברבנאל .(וראה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

(â)ìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìò íúBà zúðå§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®
:íìéàä éðL úàå øtä-úàå§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

i"yx£Ì˙‡ z·¯˜‰Â∑,הּמׁשּכן חצר הקמתֹואל .ּביֹום ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

(ã)ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤
:íéna íúà zöçøå ãòBî¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

i"yx£zˆÁ¯Â∑ טבילת הּגּוף זֹו .ּכל ¿»«¿»ְִַַָ

(ä)-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìéòî úàå úðzkä©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

:ãôàä áLça Bì zãôàå§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ
i"yx£z„Ù‡Â∑ סביבֹותיו והּסינר החגֹורה ותּקן .קּׁשט ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

(å)øæð-úà zúðå BLàø-ìò úôðönä zîNå§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤
:úôðönä-ìò Lãwä©−Ÿ¤©©¦§¨«¤

i"yx£L„w‰ ¯Ê∑ הּציץ ּפתילין ∑Ùˆn‰ŒÏÚ˙.זה ּוׁשני האמצעי הּפתיל עלֿידי למעלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכֹובע  ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו הּוא הערף, מאחֹורי ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין .ׁשּבראׁשֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ÔB‰˙Èג  ·¯˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔkLÓד  Ú¯˙Ï ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה  Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLe·Ï ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו  ˙È Ôz˙Â dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

cbpM dkEaxAlW onXd lMzFNgd ¨§¨§¤¤¨©¤¤¤©©
oiwiwxdeozFp `Ed dkEaxA oMW ,cgi §¨§¦¦©©¤¥¦§¨¥

`Ed oiwiwxE zFNgaE ,onW bFl rax¤©¤¤§©§¦¦
.mdn cg` lkl bFNd zipinW ozFp¥§¦¦©§¨¤¨¥¤

oipiOd lkeElNdxUr xUr mi`A §¨©¦¦©¨¨¦¤¤¤¤
zFNgoine oin lMn(.er zegpn)(m"`x): ©¦¨¦¨¦

.ïîMa úBìeìamgl' lr mB aQEn §©¤¤¨©©¤¤
Eid mdipXW ,dNigYA xEn`d 'zFSn©¨¨©§¦¨¤§¥¤¨

,xnFlkE ,onXA zFlElAodWMoiicr §©¤¤§©§¤¥£©¦
ollFaE onW odA wvFi ,gnw¤©¥¨¤¤¤§¨

:ozF` dtF` KM xg`e ,(oaAxrn)§©§§¨§©©¨¤¨
.ïîMa íéçLîmilElA opi` oiwiwxd §ª¦©¨¤¨§¦¦¥¨§¦
wx `N` ,onXAogWFn oziIt` xg` ©¤¤¤¨©©©£¦¨¨§¨

onXA,laFh ?ozgiWn dUrn cvike ©¤¤§¥©©£¥§¦¨¨¥

xiarnE onXA FrAv`odiAB lroinM ¤§¨©¤¤©£¦©©¥¤§¦
zxEvo"EpM diEUr `idW ,zipei s"M ©¨§¨¦¤¦£¨§
EpNW(:cr zegpn)(`"y):b dxez ¤¨

(b)íúBà záø÷äålQA.Ff daxwd §¦§©§¨¨©¨©§¨¨
mipEzp md ixdW ,gAfOd iAB lr Dpi ¥̀¨©©¥©¦§¥©¤£¥¥§¦
`N` mdn miaixwn oi`e ,lQd KFzA§©©§¥©§¦¦¥¤¤¨

oin lMn cg`(bk weqt oldlck)`N` , ¤¨¦¨¦¤¨
lQA m`iazE maixwY :FWExiRl` ¥©§¦¥§¦¥©©¤

.oMWOd xvg`l oiicrW iR lr s`e £©©¦§¨§©©¦¤£©¦Ÿ
FzF` dEiv mFwn lMn ,oMWOd mwEd©©¦§¨¦¨¨¦¨

mEaixwIW ,dYr d"awdFznwd mFiA ©¨¤©§¦§£¨¨
ipinXd mFId `EdW ,oqipA cg`A -§¤¨§¦¨¤©©§¦¦

mi`ENiOl(`"eb ,m"`x):c dxez ©¦¦
(c)zöçøåmiOA mz`.xn`PW KFYn §¨©§¨Ÿ¨©¨¦¦¤¤¡©

FnM FrnWOW ,(g"YtA z"iAd) 'miOA'©¨¦©¥§©¨¤©§¨§
,(dricid `"dA) mirEcId 'miOdA'§©©¦©§¦§¥©§¦¨
Ff oi`W Epcnl ,mc`d z` mixdhnd©§©£¦¤¨¨¨¨©§¤¥
`N` ,xFIMd on milbxe mici zvigxEf §¦©¨©¦§©§©¦¦©¦¤¨

sEBd lM zliahdewnA(miyxtn): §¦©¨©§¦§¤
d dxez

(d)zãôàåct`d aWgA Fl.'Yct`e' §¨©§¨§¥¤¨¥Ÿ§¨©§¨
`Ed 'cFt`' oMW] 'YhXwe' FnM `Ed§§¦©§¨¤¥¥

:xnFlkE ,[hiWkze hEXiw oFWlhXw §¦§©§¦§©©¥
:eizFaiaq xPiQde dxFbgd oTze§©¥©£¨§©¦¨§¦¨

e dxez
(e).Lãwä øæðuiSd dfeilr wEwgW ¥¤©Ÿ¤¤©¦¤¨¨¨

xfpM odMd W`x lr oEzpe ,WcFTd mW¥©¤§¨©Ÿ©Ÿ¥§¥¤
:(xzM)¤¤

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd iriax meil inei xeriy

(æ)BLàø-ìò z÷öéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®
:Búà zçLîe¨«©§−̈Ÿ«

i"yx£B˙‡ zÁLÓe∑(כהנים יונית (תורת ּכ"ף ּכמין זֹו מׁשיחה ׁשמןאף נֹותן עיניו . ריסי ּובין ראׁשֹו על »«¿»…ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבאצּבעֹו .ּומחּברן ְְְְֶַָָ

(ç)úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

(è)íäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
úàlîe íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬

:åéða-ãéå ïøäà-ãé©©«£−Ÿ§©¨¨«
i"yx£Ì‰Ï ‰˙È‰Â∑ עֹולם לכהּנת זה, ידים ידי ∑lÓe‡˙.מּלּוי האּלה על ÂÈaŒ„ÈÂ.הּדברים Ô¯‰‡Œ„È∑ ¿»¿»»∆ְִִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵֵֶַַָָ««¬…¿«»»

הּכהּנה ּבמּלּוי  .ּופקּדת ְְְִַַָֻֻ

(é)Cîñå ãòBî ìäà éðôì øtä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧
øtä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäà: ©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«

(àé)ìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ הּפתח ּבחצר ׁשּלפני .הּמׁשּכן ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

(áé)çaænä úðø÷-ìò äzúðå øtä ícî zç÷ìå§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ©¦§¥−©
:çaænä ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eòaöàa§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

i"yx£˙¯˜ŒÏÚ∑(נג מּמׁש(זבחים ּבּקרנֹות הּדם ∑Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â.למעלה ‰ÁaÊn.ׁשירי „BÒÈŒÏ‡∑'ג (פרק ««¿…ְְְַַַָָָ¿∆»«»ְֵַָָ∆¿«ƒ¿≈«
הארץ דמדות) מן אּמה ׁשעלה לאחר סביב, סביב לֹו עׂשּוי קּבּול ּבית ּבליטת .ּכמין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

¯dLÈז  ÏÚ ˜È¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈

ÔÈezk:ח  ÔepLaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒƒƒ

Ô˜˙˙Âט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯Ê˙e¿»≈»¿∆¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«¿«
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z‰k ÔB‰Ï È‰˙e ÔÈÚ·Bk ÔB‰Ï¿»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
:È‰B·„ ‡a¯˜Â Ô¯‰‡„ ‡a¯˜ ·¯˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»ƒ¿ƒ

ÓÊ‡י  ÔkLÓ Ì„˜Ï ‡¯Bz ˙È ·¯˜˙e¿»≈»»ƒ√»«¿«ƒ¿»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Bz»

ÔkLÓיא  Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓÊƒ¿»

˜¯˙יב  ÏÚ Ôz˙Â ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»¿»¿ƒ≈««¿«
„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.úôðönä ìòlr didi uiSd ©©¦§¨¤©¦¦§¤©
ztpvOd,iYWxiRW FnMKxC ©¦§¤¤§¤¥©§¦¤¤
FzWialdlrnl(fl ,gk),WiciÎlr §¦¨§©§¨¤©§¥

irvn`d lizRdon dlrnl xaFrd ©§¦¨¤§¨¦¨¥§©§¨¦
,ztpvOdipWEdeiW`xAW oilizt ©¦§¤¤§¥©§¦¦¤§Ÿ¨

,(uiSd iCv ipWA)oYWlW oixEWTd ¦§¥¦¥©¦©§¦§¨§¨
cgiA,sxFrd ixFg`nixdFpzFp `Ed §©©¥£¥¨¤£¥§

(uiSd z`)raFM oinM ztpvOd lr: ¤©¦©©¦§¤¤§¦©
f dxez

(f).BúBà zçLîeEf dgiWn s` ¨©§¨©§¦¨
DzxEv,zipei s"M oinMznbEcM ¨¨§¦¨§¨¦§§©

oiwiwxd zgiWn(a weqt lirl).ipWE §¦©¨§¦¦§¥
.dgiWnE dwivi :o`M Exn`p mixac§¨¦¤¤§¨§¦¨§¦¨

?cviMiqix oiaE FW`x lr onW ozFp ¥©¥¤¤©Ÿ¥¦¥
FrAv`A oxAgnE eipirligzOW - ¥¨§©§¨§¤§¨¤©§¦

,eipir iqix oiA FrAv`A gFWnl¦§©§¤§¨¥¦¥¥¨
cr KlFde W`xd lr FrAv` KWFnE¥¤§¨©¨Ÿ§¥©

sxFrl riBOW(:d zezixk)(.ai zeixed i"yx): ¤©¦©¨¤
g dxez

(h)íäì äúéäåmlFr zTgl dPdM. §¨§¨¨¤§ª¨§ª©¨
,'ebe 'z`NnE' eixg` xEn`d lr aQEn¨©¨¨©£¨¦¥¨

,xnFlkEdf mici iENnxEn`d §©¦¨©¦¤¨¨
mdl didi ,aEzMd KWndAzPEdkl §¤§¥©¨¦§¤¨¤¦§©

mlFrdlri dPEdkl mkEPige miEPn - ¨¦¨§¦¨¦§¨©£¤
cr mdixg` mdipal mbe mdl mB©¨¤§©¦§¥¤©£¥¤©
KEPigl cFr mrxf Ekxhvi `NW ,mlFr¨¤Ÿ¦§¨§©§¨§¦

df(m"a`x): ¤
.úàlîedN`d mixaCd iciÎlr ¦¥¨©§¥©§¨¦¨¥¤

,zFpAxTd zaxwd :o`M mixEn`d̈£¦¨©§¨©©¨§¨
mixaCd x`WE micbAd zWial§¦©©§¨¦§¨©§¨¦

dWxRA mixEn`d(a"a): ¨£¦©¨¨¨
.åéða ãéå ïøäà ãézCEwtE iENnA ©©£Ÿ§©¨¨§¦§©

dPEdMdmiwfgEn mzFidl mkPgi - ©§¨§©§¥¦§¨§¨¦
dlrnl x`Fanke ,dPEdMd iEPinAlirl) §¦©§¨§©§¨§©§¨

(`n ,gk:i dxez
(`i).ãòBî ìäà çútdpeEMd oi` ¤©Ÿ¤¥¥©©¨¨

ixdW ,WOn crFn ldF` gztl§¤©¤¥©¨¤£¥
gAfOd lW FpFtvA z`Hgd zhigW§¦©©©¨¦§¤©¦§¥©
`N` ,gzRd lv` FnFwn oi`W ,`id¦¤¥§¥¤©¤©¤¨

,gzRd iptNW oMWOd xvgA,xnFlM ©£©©¦§¨¤¦§¥©¤©§©
ldF` gzR cbpM `EdW xvgd wlgA§¥¤¤¨¥¤§¤¤¤©¤

crFn(`"eb ,m"`x):`i dxez ¥
(ai).úBðø÷ ìòdHnl cFnrIW `l ©©§Ÿ¤©£§©¨

l` gAfOd zFPiR lr mCd z` wFxfie§¦§¤©¨©¦©¦§¥©¤
dUFr `EdW KxcM ,zFpxTd lEn©§¨§¤¤¤¤



devzמו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd iriax meil inei xeriy

(âé)úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À
áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä-ìò úøúiä©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤

:äçaænä zøè÷äå ïäéìò øLà£¤´£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨
i"yx£·¯w‰Œ˙‡ ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰∑ טיל"א ׁשּקֹורין הּכרס, ׁשעל הּקרּום ‰i˙¯˙.הּוא ˙‡Â∑ טרּפׁשא הּוא «≈∆«¿«∆∆«∆∆ְִֵֶֶַַַָ¿≈«…∆∆ְְַָ

אובר"ׁש ׁשּקֹורין הּכבד ∑k‰ŒÏÚ·„.דכבדא, מן עּמּהאף כהנים)יּטל .(תורת ְְִֶַָ««»≈ִִִֵַַָָֹ

(ãé)óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ
:àeä úàhç äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©−̈«

i"yx£L‡a Û¯Nz∑זֹו אּלא נׂשרפת, חיצֹונה חּטאת מצינּו .לא ƒ¿…»≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(åè)åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä ìéàä-úàå§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²
ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà: ¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(æè)z÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£z˜¯ÊÂ∑(נב טעּון ּבכלי,(זבחים קרּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה ּכדי הּקרן ּכנגד וזֹורק ּבּמזרק אֹוחז ¿»«¿»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מחצי  ּדמם ׁשּמּתן אצּבע, ולא קרן טעּונין אינן זבחים ׁשאר אבל ּבלבד, חּטאת אּלא ּבאצּבע ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמּתנה

ÈÂ˙יג  ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z Ïk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»»«¿»¿»≈»«»¿»
˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁƒ¿»ƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

‡dÏÎeיד  ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙„ ‡¯Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈¿»¿≈
‡˙‡hÁ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜Bzƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«»»

:‡e‰

‡‰¯Ôטו  ÔeÎÓÒÈÂ ·qz „Á ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e:‡¯Îc ¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

B¯Ê˙Â˜טז  dÓc ˙È ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»¿≈¿ƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

iAB lr dlFr `N` ,zFpAxTd x`WA¦§¨©¨§¨¤¨¤©©¥
mCd z` ozFpe gAfOddlrnl ©¦§¥©§¥¤©¨§©§¨

WOn zFpxTA(fh weqt oldl i"yx d`x) ©§¨©¨
(m"`x):

.ícä ìk úàå'mCd lM' FWExiR oi` §¤¨©¨¥¥¨©¨
lr ozp mCd on wlg ixdW ,WOn©¨¤£¥¥¤¦©¨¨©©

lM ,FWExiR `N` ,gAfOd zFpxwixiW ©§©¦§¥©¤¨¥¨§¨¥
,mCdx`WPd mCd lM z`e ,xnFlkE ©¨§©§¤¨©¨©¦§¨

gAfOd cFqi l` KFRWY dwixGd xg`l§©©©§¦¨¦§¤§©¦§¥©
(m"`x):

.çaænä ãBñé ìàdidWzhilA oinM ¤§©¦§¥©¤¨¨§¦§¦©
Fl iEUr lEAwÎziA(gAfOl)aiaq ¥¦¨©¦§¥©¨¦

ux`d on dO` dlrW xg`l ,aiaq̈¦§©©¤¨¨©¨¦¨¨¤
ivg oinM sTEn did zWFgPd gAfn -¦§©©§¤¨¨¨§¦£¦
on dO` DaFbA ,cv lMn xFPiv¦¦¨©§©©¨¦
ixiiW miktFW Eid FkFzA ,rwxTd©©§©§¨§¦§¨¥
gAfnaE] 'gAfOd cFqi' `xwpe ,mCd©¨§¦§¨§©¦§¥©§¦§©
dO`d dzid WCwOd ziA lW mipa`d̈£¨¦¤¥©¦§¨¨§¨¨©¨
,miccSl zhlFA gAfOd lW dpFYgYd©©§¨¤©¦§¥©¤¤©§¨¦
dhilAd DzF` bbe ,gAfOl qiqA oirM§¥¨¦©¦§¥©§©¨©§¦¨
Eid DAW dlrY oinM iEUr did̈¨¨§¦§¨¨¤¨¨
Eid miawp ipWE ,mCd z` miktFW§¦¤©¨§¥§¨¦¨

`vFie cxFi mCd did mMxC ,FziYgzA§©§¦©§¨¨¨©¨¥§¥
[oFxcw lgp l`(`"n b"t zecn),m"`x) ¤©©¦§

yn(l"k:bi dxez
(bi).áøwä úà äqëîä áìçä`Ed ©¥¤©§©¤¤©¤¤

`"lih oixFTW ,qxMd lrW mExTd©§¤©©¤¤¤¦
(mExw).lr UExRd algd xnFlkE §§©©¥¤©¨©

dlrnln FzF` dQknE ,qxMd(m"`x): ©¤¤§©¤¦§©§¨
.úøúiä úàå`Ed 'caMd zxzFi' §¥©Ÿ¤¤¤¤©¨¥

oiA uvFgd ,caMd lr UExRd xUAd©¨¨©¨©©¨¥©¥¥
e ,lEMird ixa`l d`ixd`Ed`xwPd ¨¥¨§¥§¥¨¦§©¦§¨

minkg oFWlA,'`Cakc `WRxh' ¦§£¨¦©§§¨§©§¨
y"ixai` oixFTW(ztrxq)(`"y ,y"`): ¤¦©§¤¤

.ãákä ìòxW` zxzFId' xn`p `l ©©¨¥Ÿ¤¡©©¤¤£¤
,'caMd lr zxzId' `N` 'caMd lr©©¨¥¤¨©Ÿ¤¤©©¨¥

W cOlls`hrncaMd onFnvrlFHi §©¥¤©§©¦©¨¥©§¦
DOrWxRzi o`M xEn`d 'lr' oFWlE] ¦¨§©¨¨¨¦§¨¥

lr miWp`d E`aIe' :znbEcM .'mr' FnM§¦§§©©¨Ÿ¨£¨¦©
'miWPd(ak ,dl oldl)mr' FWExiRW ©¨¦¤¥¦
['miWPd(`xtq)(l"kyn):ci dxez ©¨¦

(ci)z.Làa óBøNdzid drW z`xFd ¦§¨¥¨©¨¨¨§¨
iM ,z`Hgd xUA z` sFxUl`l ¦§¤§©©©¨¦Ÿ

EpivndxFYA,ztxUp dpFvig z`Hg ¨¦©¨©¨¦¨¦§¤¤

Ef `N`Ff oke] mi`ENiOd iniA daxTd ¤¨©§¥¨¦¥©¦¦§¥
ipinXd mFIA oxd` aixwdW¤¦§¦©£Ÿ©©§¦¦

mi`ENiOl(my i"yxae .`i ,h `xwie)[,m"`x) ©¦¦
(`"eb:eh dxez
(fh).z÷øæåz`Hgd xR zwixfA §¨©§¨¦§¦©©©©¨

dlrnl dxEn`d(ai weqt)oFWl xn`p ¨£¨§©§¨¤¡©§
gAfOd zpxw lr dYzpe' :dpizp§¦¨§¨©¨©©§Ÿ©¦§¥©
lr dlFr odMdW itl ,'LrAv`A§¤§¨¤§¦¤©Ÿ¥¤©
lr FrAv`A mCd on ozFpe gAfOd©¦§¥©§¥¦©¨§¤§¨©
li`A o`M la` ,zFpxTd zrAx ©̀§©©©§¨£¨¨§¥
lr Ywxfe' :dwixf oFWl xn`p dlFrd̈¨¤¡©§§¦¨§¨©§¨©

'wxfp' mCdW itl ,'aiaq gAfOd.ilkA ©¦§¥©¨¦§¦¤©¨¦§¨¦§¦
e dHnl cnFr odMd ?cviMfgF` ¥©©Ÿ¥¥§©¨§¥

oxTd cbpM wxFfe wxfOAzFPitA - ©¦§¨§¥§¤¤©¤¤§¦
,zFpxTd cbpM mdW gAfOd xiwicM ¦©¦§¥©¤¥§¤¤©§¨§¥

d`xIWmCdo`klE o`klipWl - ¤¥¨¤©¨§¨§¨¦§¥
gAfOd iCvoi`e .mEWoErh oAxw ¦¥©¦§¥©§¥¨§¨¨

rAv`a dpYnoAxw Epivn `l - ©¨¨§¤§©Ÿ¨¦¨§¨
zpizp ici lr ziUrp FnC zwixGW¤§¦©¨©£¥©§¥§¦©

,rAv`A mCd,calA z`Hg `N` ©¨§¤§©¤¨©¨¦§©
x`W la`doxw oipErh opi` migaf £¨§¨©§¨¦¥¨§¦¤¤

rAv` `lelr dlFr odMd oi` - §Ÿ¤§©¥©Ÿ¥¤©

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e iying meil inei xeriy
וזֹורק  ּבארץ עֹומד אּלא ּבּכבׁש, עֹולה ואינֹו ּולמּטה, ׁשאין ∑È·Ò·.הּמזּבח קדׁשים, ּבׁשחיטת מפרׁש ּכ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ»ƒְְִִִֵֶַָָָָֹ

מּתנה  וכל ּבאלכסֹון, ׁשּכנגּדּה ּבּקרן והאחת, זֹו, זוית ּבקרן האחת, ארּבע: ׁשהן מּתנֹות ב' אּלא ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ'סביב'
ואי  איל הּקרן צּדי ּבׁשני 'סביב'נראית קרּוי לכ סביב, רּוחֹות ּבד' נתּון הּדם נמצא, .ל. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(æé)åéòøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì çzðz ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈
:BLàø-ìòå åéçúð-ìò zúðå§¨«©¨¬©§¨−̈§©Ÿ«

i"yx£ÂÈÁ˙ŒÏÚ∑,נתחיו הּנתחים עם ׁשאר על .מּוסף «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

(çé)àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

i"yx£ÁBÁÈ ÁÈ¯∑,לפני רּוח רצֹוני נחת ונעׂשה אׁש,∑‡M‰.ׁשאמרּתי אברים לׁשֹון הקטרת והיא ≈«ƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָƒ∆ְְְִִֵֵַַָָ
האׁש .ׁשעל ֵֶַָ

ß '` xc` 'e iying mei ß

(èé)åéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(ë)-ìò äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§¨´¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©
úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìòå ïøäà ïæà Ceðz§Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½
úéðîéä íìâø ïäa-ìòå úéðîéä íãé ïäa-ìòå§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®

:áéáñ çaænä-ìò ícä-úà z÷øæå§¨«©§¨¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«
i"yx£Cez∑(צו פרשת כהנים, טנדרו"ס (תורת ׁשּקֹורין האזן, ׁשּבתֹו האמצעי ּגדר הּסחּוס, הּוא :.Ì„È Ô‰a∑ ¿ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ…∆»»

ּובּפרק  .האמצעי הּגּודל, ְִֶֶֶַַָָָ

debיז  ÏÈlÁ˙e È‰B¯·‡Ï ‚lÙz ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿«≈¿≈»ƒ¿«ƒ«≈
:dLÈ¯ ÏÚÂ È‰B¯·‡ ÏÚ Ôz˙Â È‰BÚ¯Îe¿»ƒ¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

‰e‡יח  ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ˜Èq˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

:‡e‰

‡‰¯Ôיט  CBÓÒÈÂ ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

ÏÚכ  Ôz˙Â dÓ„Ó ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ≈«
È‰B·„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„e‡ Ìe¯¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«
ÏÚ ‡Óc ˙È ˜B¯Ê˙Â ‡ÈnÈc ÔB‰ÈÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»¿»«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

sEB lr mCd z` zzl icM WaMd©¤¤§¥¨¥¤©¨©
,FrAv`aE zFpxTdmnC oYOW ©§¨§¤§¨¤©©¨¨

dUrpFpi`e ,dHnlE gAfOd ivgn ©£¤¥£¦©¦§¥©§©¨§¥
WaMa dlFrmCd z` wFxfl`N` ¤©¤¤¦§¤©¨¤¨

wxFfe ux`A cnFrilkA mCd z` ¥¨¨¤§¥¤©¨¦§¦
gAfOd xiw zFPiR lr(:bp migaf),m"`x) ©¦¦©¦§¥©

(`"eb:
.áéáñmiWcw zhigWA WxFtn KM ¨¦¨§¨¦§¦©¢¨¦

(:bp migaf zkqn)oi`WoFWl'aiaq' ¤¥§¨¦
rAx`n gAfOd aiaq zFwixf rAx ©̀§©§¦§¦©¦§¥©¥©§©

,eiccvodW zFpYn iYW `N` §¨¨¤¨§¥©¨¤¥
rAx`zFwNgzOd mC zFwixf iYW - ©§©§¥§¦¨©¦§©§

,rAx`lEf zief oxwA zg`dlW §©§©¨©©§¤¤¨¦¤
,(zipFtvÎzigxfn oxw) gAfOd©¦§¥©¤¤¦§¨¦§¦

oFqkl`A DCbpMW oxTA zg`de- §¨©©©¤¤¤§¤§¨©£©§

z`vnPd xzFiA zwgExnd zieGd©¨¦©§¤¤§¥©¦§¥
Îziaxrn oxw) oFqkl`A DlEn¨©£©§¤¤©£¨¦

,(zinFxCdpYn lkezhXRzn §¦§¨©¨¨¦§©¤¤
eKli`e Kli` oxTd iCv ipWA zi`xp §¦§¥¦§¥¦¥©¤¤¥¨§¥¨

zFpYn iYW ici lre ,(o`klE o`kl)§¨§¨§©§¥§¥©¨
EN`zFgEx rAx`A oEzp mCd `vnp ¥¦§¨©¨¨§©§©

,aiaqEiExw KklaEzMd oFWlA ¨¦§¨¨¦§©¨
'aiaq'z` siTn Fpi`W iR lr s` , ¨¦©©¦¤¥©¦¤
:FNEMfi dxez

(fi).åéçúð ìòz` oYIW dpeEMd oi` ©§¨¨¥©©¨¨¤¦¥¤
`N` ,migzPd lr eirxkE FAxw¦§§¨¨©©§¨¦¤¨

FWExiR:eigzp mr(bi weqt lirlck), ¥¦§¨¨
didi eirxkE FAxw ,xnFlkEsqEn §©¦§§¨¨¦§¤¨

(sqFp):migzPd x`W lrgi dxez ¨©§¨©§¨¦
(gi).çBçéð çéød"awdl Wi d`pd ike ¥©¦©§¦£¨¨¥§

`N` ?oAxTd on dlFrd gixd mvrn¥¤¤¨¥©¨¤¦©¨§¨¤¨
dUFrd gix :FWExiRiptl gExÎzgp ¥¥©¨¤©©©§¨©

iYxn`W,dGd xcQM zFUrldUrpe ¤¨©§¦©£©¥¤©¤§©£¨
ipFvx(m"`x): §¦
.äMàlr milFrd mixEni`l iEPiM ¦¤¦¨¥¦¨¦©

zxfBn ,gAfOd`ide ,'W`' oFWllr ©¦§¥©¦§¥©§¥§¦©
mW,W`d lrW mixai` zxhwd ¥©§¨©¥¨¦¤©¨¥

mixhwEn eixa` lM dlFrd oAxwe§¨§©¨¨¨¥¨¨§¨¦
gAfOd W` lr lilM(m"`x):hi dxez ¨¦©¥©¦§¥©

(k).Ceðz,qEgQd `Ed`EdexcB §©§§¨¥
ofF`d KFzAW irvn`dwlgd - ¨¤§¨¦¤§¨¤©¥¤
awPd z` siTOd dWTdoixFTW , ©¨¤©©¦¤©¤¤¤¦

q"excph(h"n c"it mirbp m"anxdl n"dit):
.íãé ïäadflcEBd,(lcEb`d)eozFp Ÿ¤¨¨¤©¨¨£¨§¥
mCd z`irvn`d wxRaoiA] FAW ¤©¨©¤¤¨¤§¨¦¤¥



מז devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd iriax meil inei xeriy

(âé)úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À
áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä-ìò úøúiä©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤

:äçaænä zøè÷äå ïäéìò øLà£¤´£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨
i"yx£·¯w‰Œ˙‡ ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰∑ טיל"א ׁשּקֹורין הּכרס, ׁשעל הּקרּום ‰i˙¯˙.הּוא ˙‡Â∑ טרּפׁשא הּוא «≈∆«¿«∆∆«∆∆ְִֵֶֶַַַָ¿≈«…∆∆ְְַָ

אובר"ׁש ׁשּקֹורין הּכבד ∑k‰ŒÏÚ·„.דכבדא, מן עּמּהאף כהנים)יּטל .(תורת ְְִֶַָ««»≈ִִִֵַַָָֹ

(ãé)óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ
:àeä úàhç äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©−̈«

i"yx£L‡a Û¯Nz∑זֹו אּלא נׂשרפת, חיצֹונה חּטאת מצינּו .לא ƒ¿…»≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(åè)åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä ìéàä-úàå§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²
ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà: ¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(æè)z÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£z˜¯ÊÂ∑(נב טעּון ּבכלי,(זבחים קרּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה ּכדי הּקרן ּכנגד וזֹורק ּבּמזרק אֹוחז ¿»«¿»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מחצי  ּדמם ׁשּמּתן אצּבע, ולא קרן טעּונין אינן זבחים ׁשאר אבל ּבלבד, חּטאת אּלא ּבאצּבע ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמּתנה

ÈÂ˙יג  ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z Ïk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»»«¿»¿»≈»«»¿»
˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁƒ¿»ƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

‡dÏÎeיד  ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙„ ‡¯Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈¿»¿≈
‡˙‡hÁ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜Bzƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«»»

:‡e‰

‡‰¯Ôטו  ÔeÎÓÒÈÂ ·qz „Á ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e:‡¯Îc ¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

B¯Ê˙Â˜טז  dÓc ˙È ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»¿≈¿ƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

iAB lr dlFr `N` ,zFpAxTd x`WA¦§¨©¨§¨¤¨¤©©¥
mCd z` ozFpe gAfOddlrnl ©¦§¥©§¥¤©¨§©§¨

WOn zFpxTA(fh weqt oldl i"yx d`x) ©§¨©¨
(m"`x):

.ícä ìk úàå'mCd lM' FWExiR oi` §¤¨©¨¥¥¨©¨
lr ozp mCd on wlg ixdW ,WOn©¨¤£¥¥¤¦©¨¨©©

lM ,FWExiR `N` ,gAfOd zFpxwixiW ©§©¦§¥©¤¨¥¨§¨¥
,mCdx`WPd mCd lM z`e ,xnFlkE ©¨§©§¤¨©¨©¦§¨

gAfOd cFqi l` KFRWY dwixGd xg`l§©©©§¦¨¦§¤§©¦§¥©
(m"`x):

.çaænä ãBñé ìàdidWzhilA oinM ¤§©¦§¥©¤¨¨§¦§¦©
Fl iEUr lEAwÎziA(gAfOl)aiaq ¥¦¨©¦§¥©¨¦

ux`d on dO` dlrW xg`l ,aiaq̈¦§©©¤¨¨©¨¦¨¨¤
ivg oinM sTEn did zWFgPd gAfn -¦§©©§¤¨¨¨§¦£¦
on dO` DaFbA ,cv lMn xFPiv¦¦¨©§©©¨¦
ixiiW miktFW Eid FkFzA ,rwxTd©©§©§¨§¦§¨¥
gAfnaE] 'gAfOd cFqi' `xwpe ,mCd©¨§¦§¨§©¦§¥©§¦§©
dO`d dzid WCwOd ziA lW mipa`d̈£¨¦¤¥©¦§¨¨§¨¨©¨
,miccSl zhlFA gAfOd lW dpFYgYd©©§¨¤©¦§¥©¤¤©§¨¦
dhilAd DzF` bbe ,gAfOl qiqA oirM§¥¨¦©¦§¥©§©¨©§¦¨
Eid DAW dlrY oinM iEUr did̈¨¨§¦§¨¨¤¨¨
Eid miawp ipWE ,mCd z` miktFW§¦¤©¨§¥§¨¦¨

`vFie cxFi mCd did mMxC ,FziYgzA§©§¦©§¨¨¨©¨¥§¥
[oFxcw lgp l`(`"n b"t zecn),m"`x) ¤©©¦§

yn(l"k:bi dxez
(bi).áøwä úà äqëîä áìçä`Ed ©¥¤©§©¤¤©¤¤

`"lih oixFTW ,qxMd lrW mExTd©§¤©©¤¤¤¦
(mExw).lr UExRd algd xnFlkE §§©©¥¤©¨©

dlrnln FzF` dQknE ,qxMd(m"`x): ©¤¤§©¤¦§©§¨
.úøúiä úàå`Ed 'caMd zxzFi' §¥©Ÿ¤¤¤¤©¨¥

oiA uvFgd ,caMd lr UExRd xUAd©¨¨©¨©©¨¥©¥¥
e ,lEMird ixa`l d`ixd`Ed`xwPd ¨¥¨§¥§¥¨¦§©¦§¨

minkg oFWlA,'`Cakc `WRxh' ¦§£¨¦©§§¨§©§¨
y"ixai` oixFTW(ztrxq)(`"y ,y"`): ¤¦©§¤¤

.ãákä ìòxW` zxzFId' xn`p `l ©©¨¥Ÿ¤¡©©¤¤£¤
,'caMd lr zxzId' `N` 'caMd lr©©¨¥¤¨©Ÿ¤¤©©¨¥

W cOlls`hrncaMd onFnvrlFHi §©¥¤©§©¦©¨¥©§¦
DOrWxRzi o`M xEn`d 'lr' oFWlE] ¦¨§©¨¨¨¦§¨¥

lr miWp`d E`aIe' :znbEcM .'mr' FnM§¦§§©©¨Ÿ¨£¨¦©
'miWPd(ak ,dl oldl)mr' FWExiRW ©¨¦¤¥¦
['miWPd(`xtq)(l"kyn):ci dxez ©¨¦

(ci)z.Làa óBøNdzid drW z`xFd ¦§¨¥¨©¨¨¨§¨
iM ,z`Hgd xUA z` sFxUl`l ¦§¤§©©©¨¦Ÿ

EpivndxFYA,ztxUp dpFvig z`Hg ¨¦©¨©¨¦¨¦§¤¤

Ef `N`Ff oke] mi`ENiOd iniA daxTd ¤¨©§¥¨¦¥©¦¦§¥
ipinXd mFIA oxd` aixwdW¤¦§¦©£Ÿ©©§¦¦

mi`ENiOl(my i"yxae .`i ,h `xwie)[,m"`x) ©¦¦
(`"eb:eh dxez
(fh).z÷øæåz`Hgd xR zwixfA §¨©§¨¦§¦©©©©¨

dlrnl dxEn`d(ai weqt)oFWl xn`p ¨£¨§©§¨¤¡©§
gAfOd zpxw lr dYzpe' :dpizp§¦¨§¨©¨©©§Ÿ©¦§¥©
lr dlFr odMdW itl ,'LrAv`A§¤§¨¤§¦¤©Ÿ¥¤©
lr FrAv`A mCd on ozFpe gAfOd©¦§¥©§¥¦©¨§¤§¨©
li`A o`M la` ,zFpxTd zrAx ©̀§©©©§¨£¨¨§¥
lr Ywxfe' :dwixf oFWl xn`p dlFrd̈¨¤¡©§§¦¨§¨©§¨©

'wxfp' mCdW itl ,'aiaq gAfOd.ilkA ©¦§¥©¨¦§¦¤©¨¦§¨¦§¦
e dHnl cnFr odMd ?cviMfgF` ¥©©Ÿ¥¥§©¨§¥

oxTd cbpM wxFfe wxfOAzFPitA - ©¦§¨§¥§¤¤©¤¤§¦
,zFpxTd cbpM mdW gAfOd xiwicM ¦©¦§¥©¤¥§¤¤©§¨§¥

d`xIWmCdo`klE o`klipWl - ¤¥¨¤©¨§¨§¨¦§¥
gAfOd iCvoi`e .mEWoErh oAxw ¦¥©¦§¥©§¥¨§¨¨

rAv`a dpYnoAxw Epivn `l - ©¨¨§¤§©Ÿ¨¦¨§¨
zpizp ici lr ziUrp FnC zwixGW¤§¦©¨©£¥©§¥§¦©

,rAv`A mCd,calA z`Hg `N` ©¨§¤§©¤¨©¨¦§©
x`W la`doxw oipErh opi` migaf £¨§¨©§¨¦¥¨§¦¤¤

rAv` `lelr dlFr odMd oi` - §Ÿ¤§©¥©Ÿ¥¤©

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e iying meil inei xeriy
וזֹורק  ּבארץ עֹומד אּלא ּבּכבׁש, עֹולה ואינֹו ּולמּטה, ׁשאין ∑È·Ò·.הּמזּבח קדׁשים, ּבׁשחיטת מפרׁש ּכ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ»ƒְְִִִֵֶַָָָָֹ

מּתנה  וכל ּבאלכסֹון, ׁשּכנגּדּה ּבּקרן והאחת, זֹו, זוית ּבקרן האחת, ארּבע: ׁשהן מּתנֹות ב' אּלא ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ'סביב'
ואי  איל הּקרן צּדי ּבׁשני 'סביב'נראית קרּוי לכ סביב, רּוחֹות ּבד' נתּון הּדם נמצא, .ל. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(æé)åéòøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì çzðz ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈
:BLàø-ìòå åéçúð-ìò zúðå§¨«©¨¬©§¨−̈§©Ÿ«

i"yx£ÂÈÁ˙ŒÏÚ∑,נתחיו הּנתחים עם ׁשאר על .מּוסף «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

(çé)àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

i"yx£ÁBÁÈ ÁÈ¯∑,לפני רּוח רצֹוני נחת ונעׂשה אׁש,∑‡M‰.ׁשאמרּתי אברים לׁשֹון הקטרת והיא ≈«ƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָƒ∆ְְְִִֵֵַַָָ
האׁש .ׁשעל ֵֶַָ

ß '` xc` 'e iying mei ß

(èé)åéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(ë)-ìò äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§¨´¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©
úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìòå ïøäà ïæà Ceðz§Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½
úéðîéä íìâø ïäa-ìòå úéðîéä íãé ïäa-ìòå§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®

:áéáñ çaænä-ìò ícä-úà z÷øæå§¨«©§¨¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«
i"yx£Cez∑(צו פרשת כהנים, טנדרו"ס (תורת ׁשּקֹורין האזן, ׁשּבתֹו האמצעי ּגדר הּסחּוס, הּוא :.Ì„È Ô‰a∑ ¿ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ…∆»»

ּובּפרק  .האמצעי הּגּודל, ְִֶֶֶַַָָָ

debיז  ÏÈlÁ˙e È‰B¯·‡Ï ‚lÙz ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿«≈¿≈»ƒ¿«ƒ«≈
:dLÈ¯ ÏÚÂ È‰B¯·‡ ÏÚ Ôz˙Â È‰BÚ¯Îe¿»ƒ¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

‰e‡יח  ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ˜Èq˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

:‡e‰

‡‰¯Ôיט  CBÓÒÈÂ ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

ÏÚכ  Ôz˙Â dÓ„Ó ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ≈«
È‰B·„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„e‡ Ìe¯¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«
ÏÚ ‡Óc ˙È ˜B¯Ê˙Â ‡ÈnÈc ÔB‰ÈÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»¿»«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

sEB lr mCd z` zzl icM WaMd©¤¤§¥¨¥¤©¨©
,FrAv`aE zFpxTdmnC oYOW ©§¨§¤§¨¤©©¨¨

dUrpFpi`e ,dHnlE gAfOd ivgn ©£¤¥£¦©¦§¥©§©¨§¥
WaMa dlFrmCd z` wFxfl`N` ¤©¤¤¦§¤©¨¤¨

wxFfe ux`A cnFrilkA mCd z` ¥¨¨¤§¥¤©¨¦§¦
gAfOd xiw zFPiR lr(:bp migaf),m"`x) ©¦¦©¦§¥©

(`"eb:
.áéáñmiWcw zhigWA WxFtn KM ¨¦¨§¨¦§¦©¢¨¦

(:bp migaf zkqn)oi`WoFWl'aiaq' ¤¥§¨¦
rAx`n gAfOd aiaq zFwixf rAx ©̀§©§¦§¦©¦§¥©¥©§©

,eiccvodW zFpYn iYW `N` §¨¨¤¨§¥©¨¤¥
rAx`zFwNgzOd mC zFwixf iYW - ©§©§¥§¦¨©¦§©§

,rAx`lEf zief oxwA zg`dlW §©§©¨©©§¤¤¨¦¤
,(zipFtvÎzigxfn oxw) gAfOd©¦§¥©¤¤¦§¨¦§¦

oFqkl`A DCbpMW oxTA zg`de- §¨©©©¤¤¤§¤§¨©£©§

z`vnPd xzFiA zwgExnd zieGd©¨¦©§¤¤§¥©¦§¥
Îziaxrn oxw) oFqkl`A DlEn¨©£©§¤¤©£¨¦

,(zinFxCdpYn lkezhXRzn §¦§¨©¨¨¦§©¤¤
eKli`e Kli` oxTd iCv ipWA zi`xp §¦§¥¦§¥¦¥©¤¤¥¨§¥¨

zFpYn iYW ici lre ,(o`klE o`kl)§¨§¨§©§¥§¥©¨
EN`zFgEx rAx`A oEzp mCd `vnp ¥¦§¨©¨¨§©§©

,aiaqEiExw KklaEzMd oFWlA ¨¦§¨¨¦§©¨
'aiaq'z` siTn Fpi`W iR lr s` , ¨¦©©¦¤¥©¦¤
:FNEMfi dxez

(fi).åéçúð ìòz` oYIW dpeEMd oi` ©§¨¨¥©©¨¨¤¦¥¤
`N` ,migzPd lr eirxkE FAxw¦§§¨¨©©§¨¦¤¨

FWExiR:eigzp mr(bi weqt lirlck), ¥¦§¨¨
didi eirxkE FAxw ,xnFlkEsqEn §©¦§§¨¨¦§¤¨

(sqFp):migzPd x`W lrgi dxez ¨©§¨©§¨¦
(gi).çBçéð çéød"awdl Wi d`pd ike ¥©¦©§¦£¨¨¥§

`N` ?oAxTd on dlFrd gixd mvrn¥¤¤¨¥©¨¤¦©¨§¨¤¨
dUFrd gix :FWExiRiptl gExÎzgp ¥¥©¨¤©©©§¨©

iYxn`W,dGd xcQM zFUrldUrpe ¤¨©§¦©£©¥¤©¤§©£¨
ipFvx(m"`x): §¦
.äMàlr milFrd mixEni`l iEPiM ¦¤¦¨¥¦¨¦©

zxfBn ,gAfOd`ide ,'W`' oFWllr ©¦§¥©¦§¥©§¥§¦©
mW,W`d lrW mixai` zxhwd ¥©§¨©¥¨¦¤©¨¥

mixhwEn eixa` lM dlFrd oAxwe§¨§©¨¨¨¥¨¨§¨¦
gAfOd W` lr lilM(m"`x):hi dxez ¨¦©¥©¦§¥©

(k).Ceðz,qEgQd `Ed`EdexcB §©§§¨¥
ofF`d KFzAW irvn`dwlgd - ¨¤§¨¦¤§¨¤©¥¤
awPd z` siTOd dWTdoixFTW , ©¨¤©©¦¤©¤¤¤¦

q"excph(h"n c"it mirbp m"anxdl n"dit):
.íãé ïäadflcEBd,(lcEb`d)eozFp Ÿ¤¨¨¤©¨¨£¨§¥
mCd z`irvn`d wxRaoiA] FAW ¤©¨©¤¤¨¤§¨¦¤¥



devzמח zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e iying meil inei xeriy

(àë)ïîMîe çaænä-ìò øLà ícä-ïî zç÷ìå§¨«©§º̈¦©¨¸£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤
åéða-ìòå åéãâa-ìòå ïøäà-ìò úéfäå äçLnä©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²
éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìòå§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬

Bzà åéðá: ¨−̈¦«

(áë)áìçä-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå| §¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤
úàå ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä|ézL ©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´

ïéîiä ÷BL úàå ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´©¨¦®
:àeä íéàlî ìéà ék¦²¥¬¦ª¦−«

i"yx£·ÏÁ‰∑הּקיבה אֹו הּדּקים, חלב מט)זה ּבוּיקרא ∑ÈÏ‡‰Â‰.(חולין ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּולמּטה, הּכליֹות מן «≈∆ִֵֵֶֶַַַָ¿»«¿»ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹ
ט) ׁשאין (ג 'אליה', נאמר לא הּפר ּובאמּורי יֹועצֹות. ׁשהּכליֹות מקֹום יסירּנה", העצה "לעּמת ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּנאמר:

אליה  טעּונים אין ועז ׁשֹור אבל ואיל, וכבׂשה ּבכבׂש אּלא קרבה ‰ÔÈÓi.אליה ˜BL ˙‡Â∑מצינּו לא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ¿≈«»ƒִָֹ
הּימין  ּבׁשֹוק ּבלבד עם הקטרה זֹו אּלא ‰e‡.האמּורים, ÌÈ‡lÓ ÏÈ‡ Èk∑ ׁשהׁשלם ׁשלמּות, לׁשֹון ׁשלמים ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָƒ≈ƒÀƒְְְְִֵֶַָֻ

אני ּבּכל. לכ ולּבעלים. העבֹודה ּולעֹובד לּמזּבח, ׁשלֹום ׁשּמׂשימים ׁשלמים, ׁשהּמּלּואים הּכתּוב מּגיד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּובניו, אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ׁשּׁשּמׁש מׁשה וזהּו למנה, העבֹודה לעֹובד לֹו להיֹות החזה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמצריכֹו

ּבענין  ּכּמפרׁש ּבעלים .ׁשהם ְְְִִֵֶַָָָָֹ

(âë)÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì økëå§¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´
:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqî ãçà¤¨®¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÁÏ ¯kÎÂ∑ החּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂ∑כהנים)הרבּוכהמּמין עה)∑È˜¯Â˜.(תורת מן (מנחות ¿ƒ«∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆ְִִָָ¿»ƒִ

ÁLnÓe‡כא  ‡Áa„Ó ÏÚ Èc ‡Óc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ««¿¿»ƒƒ¿»
ÏÚÂ È‰BLe·Ï ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc˙Â ‡˙e·¯„ƒ¿»¿«≈««¬…¿«¿ƒ¿«
‡e‰ Lc˜˙ÈÂ dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿««

:dnÚ È‰B· ÈLe·Ïe È‰B·e È‰BLe·Ïe¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈

a¯z‡כב  ˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡a¯z ‡¯Îc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„¿»≈»«»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»
È¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡a¯˜ ¯Îc¿«À¿»»

ÁLÓכג  ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e „Á ÌÁÏ„ ‡zÙeƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«
Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓ „Á ‚BtÒ‡Â ‡„Á¬»¿∆¿«ƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»

:ÈÈ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

skl FxEAigl lcEb`d ztitM mFwn§§¦©¨£¨§¦§©
[cIdxtq)(`:`k dxez ©¨
(ak).áìçä,xaCA miwElg EpizFAx ©¥¤©¥£¦©¨¨
m`miTCd alg df`vnPd algd - ¦¤¥¤©©¦¥¤©¦§¨

,miTCd miirOd iAB lrF`algd s` ©©¥©¥©¦©©¦©©¥¤
lrWdaiTd(:hn oileg): ¤©©¥¨

.äéìàäå,li`d lW ixFg`d wlgd lM §¨©§¨¨©¥¤¨£¦¤¨©¦
dHnlE zFilMd on,apGd sFq cr ¦©§¨§©¨©©¨¨

.'dil`' `xwp,`xwIeA WxFtOW FnM ¦§¨©§¨§¤§¨§©¦§¨
xn`PW(h ,b `xwie)dninz dil`d' ¤¤¡©¨©§¨§¦¨

,'dPxiqi dvrd zOrlxiqi ,xnFlM §ª©¤¨¤§¦¤¨§©¨¦
`xwPd mFwOn DzEnlWA dil`d z ¤̀¨©§¨¦§¥¨¦¨©¦§¨

'dvr'zFvrFi zFilMdW mFwn - ¨¤§¤©§¨£
,dvr oFWNn 'dvr' zF`xwp zFilMd]©§¨¦§¨¨¤¦§¥¨

[mc`d all zFvrFId odW itloileg) §¦¤¥©£§¥¨¨¨
(.`ixRd ixEn`aE .dlrnl xEn`d §¥¥©¨¨¨§©§¨

(bi weqt)oi`W ,dil` xn`p `lddil` Ÿ¤¡©©§¨¤¥¨©§¨
,li`e dUake UakA `N` daixw§¥¨¤¨§¤¤§©§¨§©¦

mipErh oi` fre xFW la`zaxwd £¨§¥¥§¦©§¨©
dil`(g"n`a): ©§¨

.ïéîiä ÷BL úàådzid drW z`xFd §¥©¨¦¨©¨¨¨§¨
wFW z` xihwdl df minlWÎoAxwA§¨§©§¨¦¤§©§¦¤
oinId wFW minlW oAxw lkA iM ,oinId©¨¦¦§¨¨§©§¨¦©¨¦
mixhwp mixEn`d wxe mipdMl lk`p¤¡¨©Ÿ£¦§©¨¥¦¦§¨¦

(al ,f `xwie d`x)e ,dxhwd Epivn `l §Ÿ¨¦©§¨¨
mixEn`d mr oinId wFWA`N` §©¨¦¦¨¥¦¤¨

daxwdAcalA Ef(m"`x): §©§¨¨¦§¨
.àeä íéàelî ìéà ékmrh zpizp Edf ¦¥¦¦¤§¦©©©

oinId wFWe mixEni`d] li`d zTElgl©£©¨©¦¨¥¦§©¨¦
xUAd x`WE ,dWnl dfgd ,dxhwdl§©§¨¨¤¨¤§¤§¨©¨¨

eipaE oxd`l(al ,ek miweqt oldl xen`k),[ §©£Ÿ¨¨
,'`ln' oFWNn `Ed 'mi`ENn' oMW¤¥¦¦¦§¨¥
mWe ,'mlWe `ln oAxw' xnFlkE§©¨§¨¨¥§¨¥§¥

oAxTdminlW`Ed s`,zEnlW oFWl ©¨§¨§¨¦©§§¥
mW lrlMA mlWEdW(oNdlcM). ©¥¤§©©Ÿ§¦§©¨

KkaE'mi`ENOd'W aEzMd ciBn`Ed §¨©¦©¨¤©¦¦
oAxw,'minlW'mW lr oM mi`xwPd ¨§©§¨¦©¦§¨¦¥©¥
mdWmFlW miniUOWod ,lMl ¤¥¤§¦¦¨©Ÿ¥

e ,gAfOlode ,dcFard caFrlod ©¦§¥©§¥§¥¨£¨§¥
milrAlon wlg milhFp mNEMW - ©§¨¦¤¨§¦¥¤¦

,`Ed mi`ENin li`W itlE .oAxTd©¨§¨§¦¤¥¦¦
,minlW oAxw xnFlMip` Kkl §©¨§©§¨¦§¨£¦

FkixvnEPOn WxtEIW ,df oAxwl ©§¦§¨§¨¤¤§©¦¤
dcFard caFrl Fl zFidl dfgd¤¨¤¦§§¥¨£¨

WOiXW dWn Edfe ,dpnlzcFarA §¨¨§¤Ÿ¤¤¦¥©£©
oMWOdAd inimi`ENO(ek weqt oldl), ©¦§¨¦¥©¦¦

ez`mdW eipaE oxd` Elk` x`Xd §¤©§¨¨§©£Ÿ¨¨¤¥
milrA,oAxTd lWoiprA WxFtnM §¨¦¤©¨§¨©§¨¨¦§¨
(al weqt),oinId wFWe mixEni`d z`e§¤¨¥¦§©¨¦

.gAfOd lr ExihwimNEM E`vnp ©§¦©©¦§¥©¦§§¨
oAxTA wlg milhFp(`"eb):bk dxez §¦¥¤©¨§¨

(bk)íçì økëåonW mgl zNge. §¦©¤¤§©©¤¤¤¤
zFSOd ipin zWlW ziIUr iEEivA§¦£¦©§¤¦¥©©

dlrnl xEn`d(a weqt)mgl' :xn`p ¨¨§©§¨¤¡©¤¤
.'zFSn iwiwx'E ,'zSn zNg' ,'zFSn©©Ÿ©Ÿ§¦¥©
xMM' :mixg` zFnW Exn`p o`M ENi`e§¦¨¤¤§¥£¥¦¦©
,mlE`e .'wiwx' ,'onW mgl zNg' ,'mgl¤¤©©¤¤¤¤¨¦§¨
xEn`d 'zFSn mgl' iM EpcnNW xg`n¥©©¤¨©§¦¤¤©¨¨
oiAn FpnWA dAExnd `Ed dlrnl§©§¨©§¤§©§¦¥

mYWlW(my i"yx d`x)iM micnl Epivnp , §¨§¨¦§¥§¥¦¦

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e iying meil inei xeriy
ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם הּבא לחם ּתרּומת מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל מעׂשר אחד ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהרקיקין,
חזה  אּלא למנה, למׁשה היה לא ּומּזה וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים נתּונה נזיר ואיל ּתֹודה לחמי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשּתרּומת

.ּבלבד  ְִַ

(ãë)åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä zîNå§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®
:ýåýé éðôì äôeðz íúà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£zÙ‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ∑ עסּוקין ידֹוׁשניהם מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ּבתנּופה, ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ּכהן  ּומׁשה ּבעלים, ּובניו אהרן היּו ּובזה ּומניף, הּבעלים יד סב)∑Ùez‰.ּתחת ּומביא (מנחות למי מֹולי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ¿»ְִִִֵ

למי  ּומֹוריד מעלה ּתרּומה, רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ּומבּטלת מעּכבת ּותנּופה ׁשּלֹו, העֹולם רּוחֹות ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻׁשארּבע
רעים  טללים ּומעּכבת ׁשּלֹו, והארץ .ׁשהּׁשמים ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr e zegiy ihewl)

ּכּכּכּכהןהןהןהן ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבעליםעליםעליםעלים,,,, ּוּוּוּובניובניובניובניו כד)אהרןאהרןאהרןאהרן כט, ׁשמֹות(רש"י ּבפרׁשת יד)ואּלּו "(ד, ּכהן יהיה ׁשאהרן ּבכ נענׁש ׁשּמׁשה ואואואואּתּתּתּתה ה ה ה ּכתב ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
לֹומר:ההההּלּלּלּלוי וי וי וי  ויׁש הּמּלּואים.אאאא....". ימי לאחר מּמּנּו ּפסקה לֹומר בבבב....הּכהּנה מסּתּבר אין אבל מּזרעֹו. אּלא הּכהּנה ּפסקה לא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

למׁש ּכהּנה לֹו נּתנה מּכן לאחר ּכהּנה; לֹו נּתנה ולא נענׁש ׁשּבתחּלה נמצא זה לפי ׁשּכן הּמּלּואים, לימי רק ּכהן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻׁשּנעׂשה
מּמּנּו. נלקחה ׁשּוב מּכן ּולאחר הּמּלּואים; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָימי

(äë)-ìò äçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨©
:ýåýéì àeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì äìòä̈«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ ÏÚ∑ׁשהעלית הראׁשֹון האיל ÁBÁÈ.עֹולה על ÁÈ¯Ï∑ ונעׂשה ׁשאמר למי רּוח, לנחת «»…»ֱִִֵֶֶַַָָָָ¿≈«ƒ«ְְְֲִֶַַַַַָָ
נּתן ∑‡M‰.רצֹונֹו מקֹום ∑Ï‰'.לאׁש ׁשל .לׁשמֹו ְƒ∆ְִֵַ«ְִֶָ

È„‡כד  ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È ÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e¿«ƒ…»«¿»¿«¬…¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e È‰B·„ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¬»»√»¿»

ÏÚכה  ‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈¿«¿¿»«
‡e‰ ‡a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»À¿»»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.o`M xEn`d 'onW mgl zNg' Edf¤©©¤¤¤¤¨¨¨
mipiOd ipW iM ,`vnp df llMnE¦§©¤¦§¨¦§¥©¦¦
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.äôeðz?sipn `Ed cviMKilFn §¨¥©¥¦¦
`ianE,mlFrd zFgEx rAx` xarl ¥¦§¥¤©§©¨¨

`Ed oAxTdW zF`xdllmWin §©§¤©¨§¨§¥¦
dtEpzE ,FNW mlFrd zFgEx rAx`W¤©§©¨¨¤§¨

FfzFIprxER zlHanE zaMrn§©¤¤§©¤¤§¨ª
,zFrx zFgExezFgEx rAx`n zF`Ad §¨©¨¥©§©

mlFrd;okecixFnE dlrndlrn ¨¨§¥©£¤¦©§¨

,dHnElmWux`de minXdW in ©¨§¥¦¤©¨©¦§¨¨¤
E ,FNWFf dtEpzmirx millh zaMrn ¤§¨§©¤¤§¨¦¨¦

mi`Ad ,mlFrl miwiGOd minWb ipin -¦¥§¨¦©©¦¦¨¨©¨¦
dlrnln(.aq zegpn)(m"`x ,my i"yx): ¦§©§¨
dk dxez

(dk).äìBòä ìòo`M xEn`d 'lr' ©¨¨©¨¨¨
EpivOW znbEcM] 'sqFpA' FWExiR¥§¨§§©¤¨¦

'cinYd zlr lr' :sqEn oAxwAxacna) §¨§©¨©Ÿ©©¨¦
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çBçéð çéøì'd iptl.df oAxw ,xnFlM §¥©¦©¦§¥§©¨§¨¤

didixn`W inl gExÎzgplzFUrl ¦§¤§©©©§¦¤¨©©£
,dGd xcQM:FpFvx dUrpe ©¥¤©¤§©£¨§

.äMà:FWExiRoYp W`lxhwp `dIW ¦¤¥¨¥¦¨¤§¥¦§©
W`d lr: ©¨¥

.'äìlr zaQEn Dpi` ''dl' zaiY ©¥©©¥¨¤¤©
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mFwn lW(i"`a):ek dxez ¤¨
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(àë)ïîMîe çaænä-ìò øLà ícä-ïî zç÷ìå§¨«©§º̈¦©¨¸£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤
åéða-ìòå åéãâa-ìòå ïøäà-ìò úéfäå äçLnä©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²
éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìòå§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬

Bzà åéðá: ¨−̈¦«

(áë)áìçä-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå| §¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤
úàå ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä|ézL ©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´

ïéîiä ÷BL úàå ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´©¨¦®
:àeä íéàlî ìéà ék¦²¥¬¦ª¦−«

i"yx£·ÏÁ‰∑הּקיבה אֹו הּדּקים, חלב מט)זה ּבוּיקרא ∑ÈÏ‡‰Â‰.(חולין ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּולמּטה, הּכליֹות מן «≈∆ִֵֵֶֶַַַָ¿»«¿»ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹ
ט) ׁשאין (ג 'אליה', נאמר לא הּפר ּובאמּורי יֹועצֹות. ׁשהּכליֹות מקֹום יסירּנה", העצה "לעּמת ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּנאמר:

אליה  טעּונים אין ועז ׁשֹור אבל ואיל, וכבׂשה ּבכבׂש אּלא קרבה ‰ÔÈÓi.אליה ˜BL ˙‡Â∑מצינּו לא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ¿≈«»ƒִָֹ
הּימין  ּבׁשֹוק ּבלבד עם הקטרה זֹו אּלא ‰e‡.האמּורים, ÌÈ‡lÓ ÏÈ‡ Èk∑ ׁשהׁשלם ׁשלמּות, לׁשֹון ׁשלמים ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָƒ≈ƒÀƒְְְְִֵֶַָֻ

אני ּבּכל. לכ ולּבעלים. העבֹודה ּולעֹובד לּמזּבח, ׁשלֹום ׁשּמׂשימים ׁשלמים, ׁשהּמּלּואים הּכתּוב מּגיד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּובניו, אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ׁשּׁשּמׁש מׁשה וזהּו למנה, העבֹודה לעֹובד לֹו להיֹות החזה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמצריכֹו

ּבענין  ּכּמפרׁש ּבעלים .ׁשהם ְְְִִֵֶַָָָָֹ

(âë)÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì økëå§¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´
:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqî ãçà¤¨®¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÁÏ ¯kÎÂ∑ החּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂ∑כהנים)הרבּוכהמּמין עה)∑È˜¯Â˜.(תורת מן (מנחות ¿ƒ«∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆ְִִָָ¿»ƒִ

ÁLnÓe‡כא  ‡Áa„Ó ÏÚ Èc ‡Óc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ««¿¿»ƒƒ¿»
ÏÚÂ È‰BLe·Ï ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc˙Â ‡˙e·¯„ƒ¿»¿«≈««¬…¿«¿ƒ¿«
‡e‰ Lc˜˙ÈÂ dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿««

:dnÚ È‰B· ÈLe·Ïe È‰B·e È‰BLe·Ïe¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈

a¯z‡כב  ˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡a¯z ‡¯Îc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„¿»≈»«»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»
È¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡a¯˜ ¯Îc¿«À¿»»

ÁLÓכג  ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e „Á ÌÁÏ„ ‡zÙeƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«
Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓ „Á ‚BtÒ‡Â ‡„Á¬»¿∆¿«ƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»

:ÈÈ¿»
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oinId wFWe mixEni`d] li`d zTElgl©£©¨©¦¨¥¦§©¨¦
xUAd x`WE ,dWnl dfgd ,dxhwdl§©§¨¨¤¨¤§¤§¨©¨¨

eipaE oxd`l(al ,ek miweqt oldl xen`k),[ §©£Ÿ¨¨
,'`ln' oFWNn `Ed 'mi`ENn' oMW¤¥¦¦¦§¨¥
mWe ,'mlWe `ln oAxw' xnFlkE§©¨§¨¨¥§¨¥§¥

oAxTdminlW`Ed s`,zEnlW oFWl ©¨§¨§¨¦©§§¥
mW lrlMA mlWEdW(oNdlcM). ©¥¤§©©Ÿ§¦§©¨

KkaE'mi`ENOd'W aEzMd ciBn`Ed §¨©¦©¨¤©¦¦
oAxw,'minlW'mW lr oM mi`xwPd ¨§©§¨¦©¦§¨¦¥©¥
mdWmFlW miniUOWod ,lMl ¤¥¤§¦¦¨©Ÿ¥

e ,gAfOlode ,dcFard caFrlod ©¦§¥©§¥§¥¨£¨§¥
milrAlon wlg milhFp mNEMW - ©§¨¦¤¨§¦¥¤¦

,`Ed mi`ENin li`W itlE .oAxTd©¨§¨§¦¤¥¦¦
,minlW oAxw xnFlMip` Kkl §©¨§©§¨¦§¨£¦

FkixvnEPOn WxtEIW ,df oAxwl ©§¦§¨§¨¤¤§©¦¤
dcFard caFrl Fl zFidl dfgd¤¨¤¦§§¥¨£¨

WOiXW dWn Edfe ,dpnlzcFarA §¨¨§¤Ÿ¤¤¦¥©£©
oMWOdAd inimi`ENO(ek weqt oldl), ©¦§¨¦¥©¦¦

ez`mdW eipaE oxd` Elk` x`Xd §¤©§¨¨§©£Ÿ¨¨¤¥
milrA,oAxTd lWoiprA WxFtnM §¨¦¤©¨§¨©§¨¨¦§¨
(al weqt),oinId wFWe mixEni`d z`e§¤¨¥¦§©¨¦

.gAfOd lr ExihwimNEM E`vnp ©§¦©©¦§¥©¦§§¨
oAxTA wlg milhFp(`"eb):bk dxez §¦¥¤©¨§¨

(bk)íçì økëåonW mgl zNge. §¦©¤¤§©©¤¤¤¤
zFSOd ipin zWlW ziIUr iEEivA§¦£¦©§¤¦¥©©

dlrnl xEn`d(a weqt)mgl' :xn`p ¨¨§©§¨¤¡©¤¤
.'zFSn iwiwx'E ,'zSn zNg' ,'zFSn©©Ÿ©Ÿ§¦¥©
xMM' :mixg` zFnW Exn`p o`M ENi`e§¦¨¤¤§¥£¥¦¦©
,mlE`e .'wiwx' ,'onW mgl zNg' ,'mgl¤¤©©¤¤¤¤¨¦§¨
xEn`d 'zFSn mgl' iM EpcnNW xg`n¥©©¤¨©§¦¤¤©¨¨
oiAn FpnWA dAExnd `Ed dlrnl§©§¨©§¤§©§¦¥

mYWlW(my i"yx d`x)iM micnl Epivnp , §¨§¨¦§¥§¥¦¦

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e iying meil inei xeriy
ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם הּבא לחם ּתרּומת מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל מעׂשר אחד ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהרקיקין,
חזה  אּלא למנה, למׁשה היה לא ּומּזה וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים נתּונה נזיר ואיל ּתֹודה לחמי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשּתרּומת

.ּבלבד  ְִַ

(ãë)åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä zîNå§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®
:ýåýé éðôì äôeðz íúà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£zÙ‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ∑ עסּוקין ידֹוׁשניהם מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ּבתנּופה, ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ּכהן  ּומׁשה ּבעלים, ּובניו אהרן היּו ּובזה ּומניף, הּבעלים יד סב)∑Ùez‰.ּתחת ּומביא (מנחות למי מֹולי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ¿»ְִִִֵ

למי  ּומֹוריד מעלה ּתרּומה, רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ּומבּטלת מעּכבת ּותנּופה ׁשּלֹו, העֹולם רּוחֹות ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻׁשארּבע
רעים  טללים ּומעּכבת ׁשּלֹו, והארץ .ׁשהּׁשמים ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr e zegiy ihewl)

ּכּכּכּכהןהןהןהן ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבעליםעליםעליםעלים,,,, ּוּוּוּובניובניובניובניו כד)אהרןאהרןאהרןאהרן כט, ׁשמֹות(רש"י ּבפרׁשת יד)ואּלּו "(ד, ּכהן יהיה ׁשאהרן ּבכ נענׁש ׁשּמׁשה ואואואואּתּתּתּתה ה ה ה ּכתב ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
לֹומר:ההההּלּלּלּלוי וי וי וי  ויׁש הּמּלּואים.אאאא....". ימי לאחר מּמּנּו ּפסקה לֹומר בבבב....הּכהּנה מסּתּבר אין אבל מּזרעֹו. אּלא הּכהּנה ּפסקה לא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

למׁש ּכהּנה לֹו נּתנה מּכן לאחר ּכהּנה; לֹו נּתנה ולא נענׁש ׁשּבתחּלה נמצא זה לפי ׁשּכן הּמּלּואים, לימי רק ּכהן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻׁשּנעׂשה
מּמּנּו. נלקחה ׁשּוב מּכן ּולאחר הּמּלּואים; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָימי

(äë)-ìò äçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨©
:ýåýéì àeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì äìòä̈«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ ÏÚ∑ׁשהעלית הראׁשֹון האיל ÁBÁÈ.עֹולה על ÁÈ¯Ï∑ ונעׂשה ׁשאמר למי רּוח, לנחת «»…»ֱִִֵֶֶַַָָָָ¿≈«ƒ«ְְְֲִֶַַַַַָָ
נּתן ∑‡M‰.רצֹונֹו מקֹום ∑Ï‰'.לאׁש ׁשל .לׁשמֹו ְƒ∆ְִֵַ«ְִֶָ

È„‡כד  ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È ÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e¿«ƒ…»«¿»¿«¬…¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e È‰B·„ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¬»»√»¿»

ÏÚכה  ‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈¿«¿¿»«
‡e‰ ‡a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»À¿»»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.o`M xEn`d 'onW mgl zNg' Edf¤©©¤¤¤¤¨¨¨
mipiOd ipW iM ,`vnp df llMnE¦§©¤¦§¨¦§¥©¦¦
'mgl xMM' :mzFnWA mitNgzn¦§©§¦¦§¨¦©¤¤

`Ed o`M xEn`dzFNgd on- ¨¨¨¦©©
;'zSn zNg' mWA dlrnl zFxMfEOd©§¨§©§¨§¥©Ÿ©Ÿ

ïîL íçì úlçådNg idFf -oiOn §©©¤¤¤¤¦©¨¦¦
,dkEaxd,onW iEAix DA WIW ¨§¨¤¥¨¦¤¤

:'zFSn mgl' mWA dlrnN zxMfEOd©§¤¤§©§¨§¥¤¤©
÷é÷øåcg`..oiwiwxd onmipiOd lM §¨¦¤¨¦¨§¦¦¨©¦¦

zFNg xUr xUr mi`Alirl i"yx d`x) ¨¦¤¤¤¤©
(a weqtgAfOl Wixtn `vnp ,cg` ¦§¨©§¦©¦§¥©¤¨

e .oine oin lkAW xUrnz`xFd ¥¤¤¤§¨¦¨¦§¨©
mingNd z` xihwdl dzid drẄ¨¨§¨§©§¦¤©§¨¦

W ,oin lMn EWxtEdW ElNd`l ©¨¤§§¦¨¦¤Ÿ
EpivnaEzMAmr `Ad mgl znExY ¨¦©¨§©¤¤©¨¦

gafWzxhwpgAfOd iAB lr`N` ¤©¤¦§¤¤©©¥©¦§¥©¤¨
W ,calA EfoMdcFzÎingl znExY ¦§©¤¥§©©§¥¨

xifpÎli`emr mi`Ad mingNd - §¥¨¦©§¨¦©¨¦¦
lW li`d oAxw mre dcFYd oAxẅ§©©¨§¦¨§©¨©¦¤
miWixtn Eid odn s`W ,xifPd©¨¦¤©¥¤¨©§¦¦
Eid `l ,oin lMn cg` mgl dnExY§¨¤¤¤¨¦¨¦Ÿ¨

dzid `N` ,DzF` mixihwndpEzp ©§¦¦¨¤¨¨§¨§¨

e ,wFWe dfg mr mipdMlENi`dGn ©Ÿ£¦¦¨¤¨§¦¦¤
mingNde mi`ENiOd li` oAxTn)¦¨§©¥©¦¦§©§¨¦

(FOr mi`Addpnl dWnl did `l ©¨¦¦Ÿ¨¨§Ÿ¤§¨¨
,calA dfg `N`wFXdW ipRnE ¤¨¨¤¦§¨¦§¥¤©

FOr zxhwp mgNd znExY s` ,xhwp¦§¨©§©©¤¤¦§¤¤¦
(miyxtn):ck dxez

(ck).zôðäå 'Bâå ïøäà étk ìòm` ©©¥©£Ÿ§§¥©§¨¦
K`id ,eipaE oxd` zFRM lr md mipEzp§¦¥©©©£Ÿ¨¨¥¨

`N` ?dWn mtipnlkA oiCd `Ed oM §¦¨¤¤¨¥©¦§¨
W ,minlW oAxwmiwEqr mdipW ¨§©§¨¦¤§¥¤£¦

odMde milrAd :dtEpzAcgi`d . ¦§¨©§¨¦§©Ÿ¥©©¨
?cvikci zgY Fci giPn odM ¥©Ÿ¥©¦©¨©©©

aE .sipnE milrAdoAxwoxd` Eid df ©§¨¦¥¦§¨§¨¤¨©£Ÿ
eipaEddWnE ,milrAzxFzA WOiW ¨¨©§¨¦Ÿ¤¦¥§©
,odkmdipW EdEtipd okle(:`q zegpn): Ÿ¥§¨¥¡¦§¥¤

.äôeðz?sipn `Ed cviMKilFn §¨¥©¥¦¦
`ianE,mlFrd zFgEx rAx` xarl ¥¦§¥¤©§©¨¨

`Ed oAxTdW zF`xdllmWin §©§¤©¨§¨§¥¦
dtEpzE ,FNW mlFrd zFgEx rAx`W¤©§©¨¨¤§¨

FfzFIprxER zlHanE zaMrn§©¤¤§©¤¤§¨ª
,zFrx zFgExezFgEx rAx`n zF`Ad §¨©¨¥©§©

mlFrd;okecixFnE dlrndlrn ¨¨§¥©£¤¦©§¨

,dHnElmWux`de minXdW in ©¨§¥¦¤©¨©¦§¨¨¤
E ,FNWFf dtEpzmirx millh zaMrn ¤§¨§©¤¤§¨¦¨¦

mi`Ad ,mlFrl miwiGOd minWb ipin -¦¥§¨¦©©¦¦¨¨©¨¦
dlrnln(.aq zegpn)(m"`x ,my i"yx): ¦§©§¨
dk dxez

(dk).äìBòä ìòo`M xEn`d 'lr' ©¨¨©¨¨¨
EpivOW znbEcM] 'sqFpA' FWExiR¥§¨§§©¤¨¦

'cinYd zlr lr' :sqEn oAxwAxacna) §¨§©¨©Ÿ©©¨¦
(i ,gk,[cinYd zlFrl sqFpA :FWExiRW¤¥§¨§©©¨¦

sqFpA gAfOd lr mxihwY xnFlkElr §©©§¦¥©©¦§¥©§¨©
dlFr zilrdW oFW`xd li`d,m"`x) ¨©¦¨¦¤¤¡¦¨¨

(`"eb:
çBçéð çéøì'd iptl.df oAxw ,xnFlM §¥©¦©¦§¥§©¨§¨¤

didixn`W inl gExÎzgplzFUrl ¦§¤§©©©§¦¤¨©©£
,dGd xcQM:FpFvx dUrpe ©¥¤©¤§©£¨§

.äMà:FWExiRoYp W`lxhwp `dIW ¦¤¥¨¥¦¨¤§¥¦§©
W`d lr: ©¨¥

.'äìlr zaQEn Dpi` ''dl' zaiY ©¥©©¥¨¤¤©
`Ed oAxTdW xnFlkE] diptNW daiYd©¥¨¤§¨¤¨§©¤©¨§¨
`id Dnvr iptA `N` ,['d l` dX ¦̀¤¤¤¨¦§¥©§¨¦

dyri oAxTd :xnFlkE .zcnFrFnWl ¤¤§©©¨§¨¥¦§
mFwn lW(i"`a):ek dxez ¤¨



devzנ zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e iying meil inei xeriy

(åë)øLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´
Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå ïøäàì§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−

:äðîì§¨¨«
i"yx£‰Ùez∑ ּבלע"ז וינטלי"ר והבאה, הֹולכה .לׁשֹון ¿»ְְֲַַַָָָָ

(æë)úà zLc÷å|äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç §¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈
ðeä øLàå óøLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLà £¤¬©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬

:åéðáì øLàîe ïøäàì§©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«
i"yx£'B‚Â ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â∑ ּתרּומתם נֹוהגת להיֹות לדֹורֹות, קּדׁשם ¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»¿≈«¿»¿ְְְְִֵֶֶַָָ

לאכל  ּולבניו" לאהרן "והיה אּלא: להקטרה, לא אבל ׁשלמים, ׁשל וׁשֹוק ּבחזה) (נ"א ּכחזה .והנפתם ְְְְְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
Ì¯e‰∑ ּומֹוריד מעלה .לׁשֹון »ְֲִֶַ

(çë)éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´
úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³
:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«

i"yx£˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏÏ‡¯NÈ Èa∑ לּכהן יּתנּו הּׁשֹוק ואת החזה ואת לּבעלים, ˙¯Óe‰.ׁשהּׁשלמים Èk ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹƒ¿»
‡e‰∑ הּזה וׁשֹוק .החזה ֶֶֶַָָ

(èë)åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîì§¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«

i"yx£ÂÈ¯Á‡ ÂÈ·Ï∑ ּבגדּלה ׁשּבא לׁשֹון ∑ÁLÓÏ‰.אחריו למי ׁשהיא מׁשיחה ׁשּיׁש ּבהם, להתּגּדל ¿»»«¬»ְְֲִִֶַָָָֻ¿»¿»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכמֹו יח)ׂשררה, למׁשחה",(במדבר נתּתים ל" קה): ּבמׁשיחי"(תהלים ּתּגעּו "אל :.Ì„ÈŒ˙‡ Ì·Œ‡lÓÏe∑ על ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָ¿«≈»∆»»ַ

מתלּבׁש הּוא הּבגדים ּגדֹולה ידי .ּבכהּנה ְְְְְִִִֵֵַַָָָֻ

Ô¯‰‡Ïכו  Èc ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«À¿»«»ƒ¿«¬…
:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ d˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»≈¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

BL˜‡כז  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»¿»»
¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ¿«

:È‰B·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡Ï ÈcÓ ‡ia¯À̃¿»«»ƒƒ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒ

Èaכח  ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈
È‰È ‡˙eL¯Ù‡Â ‡e‰ ‡˙eL¯Ù‡ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿»»¿«¿»»¿≈
ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙eL¯Ù‡«¿»¿√»¿»

È‰B·Ïכט  ÔB‰È Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ïe¿≈¿»ƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
˙È ÔB‰· ‡·¯˜Ïe ÔB‰· ‰‡k„Ï È‰B¯˙a«¿ƒ¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰a¯À̃¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fk)úàå äôeðzä äæç úà zLc÷å§¦©§¨¥£¥©§¨§¥
.'Bâå äîeøzä ÷BLdfgd lr aQEn ©§¨§¨©¤¨¤

:FWExitE ,minlW oAxw lM lW wFXde§©¤¨¨§©§¨¦¥
- ElNd mixa`d z`,zFxFcl mWCw ¤¨¥¨¦©¨©§¥§

mztpde mznExY zbdFp zFidl¦§¤¤§¨¨©£¨¨¨
lW wFWe dfgAd zFpAxw lMminlW §¨¤¨¤¨¨§§©§¨¦
,mi`ENOd li`M,dxhwdl `l la` §¥©¦¦£¨Ÿ§©§¨¨

,zFxFcl gAfOl dlFr wFXd oi`W¤¥©¤©¦§¥©§
`N`:`Ad wEqRA xEn`Mdide' ¤¨¨¨©¨©¨§¨¨

'eipalE oxd`llFk`l(m"`x): §©£Ÿ§¨¨¤¡
äôeðz.:o`M Exn`p zFpFWl iYW §¨§¥§¤¤§¨
d xW`'`Ed 'spEd' ;'mxEd xW`e' 'spE £¤©©£¤¨©

d`ade dklFd oFWl,zFgEx drAx`l §¨¨©£¨¨§©§¨¨
:f"rlA x"ilhpe.íøeä`EdoFWl §©©¨§

cixFnE dlrnlr s`e .dHnE dlrn ©£¤¦©§¨©¨§©©

wFWe dtEpYd dfg' xn`PW iR¦¤¤¡©£¥©§¨§
lr aQEn 'spEd xW`' oi` ,'dnExYd©§¨¥£¤©¨©
wFXd lr 'mxEd xW`e' calA dfgd¤¨¤¦§¨©£¤¨©©
lr oiA miaQEn mdipW `N` ,calA¦§¨¤¨§¥¤¨¦¥©

wFXd lr oiaE dfgd(oexkfd):gk dxez ¤¨¤¥©©
(gk).ìàøNé éða úàî íìBò ÷çì§¨¨¥¥§¥¦§¨¥

z` mipdMd milhFp oAxTd on `lde©£Ÿ¦©¨§¨§¦©Ÿ£¦¤
`N` ?'l`xUi ipA z`n' `le ,mwlg¤§¨§Ÿ¥¥§¥¦§¨¥¤¨

itlWoAxTminlXdKiIW,milrAl §¦¤¨§©©§¨¦©¨©§¨¦
EpYi wFXd z`e dfgd z`emilrAd §¤¤¨¤§¤©¦§©§¨¦

,odMlmwlg z` ElHIW xn`p Kkitl ©Ÿ¥§¦¨¤¡©¤¦§¤¤§¨
ilrAn xnFlM ,l`xUi ipA z`n¥¥§¥¦§¨¥§©¦©£¥

oAxTd(i"`a): ©¨§¨
.àeä äîeøú ék`id 'dnExY'W s` ¦§¨©¤§¨¦

'`id dnExz iM' xn`p `l ,dawp oFWl§§¥¨Ÿ¤¡©¦§¨¦

dfgd lr aQEn `EdW itl ,'`Ed' `N ¤̀¨§¦¤¨©¤¨¤
iM :FWExitE ,wFXdedGd wFWe dfgd §©¥¦¤¨¤¨©¤

dnExY `Ed(g"eyl):hk dxez §¨
(hk).åéøçà åéðáì,eipA lkl `l §¨¨©£¨Ÿ§¨¨¨

icbA WaFl Fpi` hFicd odM ixdW¤£¥Ÿ¥¤§¥¥¦§¥
`N` ,lFcBd odMdinleipAn`AW ©Ÿ¥©¨¤¨§¦¦¨¨¤¨

dNEcbalFcB odkl zFPnzdl - ¦§¨§¦§©§Ÿ¥¨
eixg`(m"`x): ©£¨

äçLîìmda.dgiWn FWExiR oi` §¨§¨¨¤¥¥§¦¨
icbAW aEzMd zpeEM `N` ,onWA§¤¤¤¨©¨©©¨¤¦§¥

Eidi WcFTdW ,mdA lCBzdloMWI ©¤¦§§¦§©¥¨¤¤¥¥
`idW 'dgiWn'mFwnA zWOWn §¦¨¤¦§©¤¤¦§

dxxU oFWl,zEaiWgeLl' :FnM §§¨¨©£¦§§
'dgWnl miYzp(g ,gi xacna)ixaCn] §©¦§¨§¨¦¦§¥

zFpYn z` Ll iYzp :oxd`l d"awd§©£Ÿ¨©¦§¤©§

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e iying meil inei xeriy

(ì)øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬
ì ãòBî ìäà-ìà àáé:Lãwa úøL ¨²Ÿ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ רצּופין.Ô‰k‰ ÌLaÏÈ∑ ּתחּתיו מּבניו יקּום להיֹות אׁשר ּכׁשּימּנּוהּו ּגדֹולה, לכהּנה ƒ¿«»ƒְִƒ¿»»«…≈ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻ
ּגדֹול  ÚBÓ„.ּכהן Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·È ¯L‡∑(עג ולפנים (יומא לפני ליּכנס הּמּוכן ּכהן וזהּואֹותֹו הּכּפּורים, ּביֹום ֵָֹ¬∆»…∆…∆≈ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבֹו אּלא ּכׁשרה הּכּפּורים יֹום עבֹודת ׁשאין ּגדֹול, ÂÈaÓ.ּכהן ÂÈzÁz∑ ּגדֹול לכהן לֹו יׁש ׁשאם מלּמד, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ«¿»ƒ»»ְְִֵֵֵֶַָֹ
מקֹומֹו, את ממּלא ּתחּתיוּבן ּגדֹול ּכהן כהנים)ימּנּוהּו ÂÈaÓ.(תורת ÂÈzÁz Ô‰k‰∑ לׁשֹון ּכל ראיה: מּכאן ְְְְֵֵֵֶַַַָָֹ«…≈«¿»ƒ»»ְְִָָָָ

לפניו  נמׁש ּתביר נּגּון ,לפיכ מּמׁש. עֹובד ּפֹועל, לׁשֹון .ּכהן ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹ

(àì)BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä ìéà úàå§¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−
:Lã÷ í÷îa§¨¬Ÿ¨«

i"yx£L„˜ Ì˜Óa∑,מֹועד אהל הּללּוּבחצר היּוׁשהּׁשלמים קדׁשים .קדׁשי ¿»…»…ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(áì)íçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤
:ãòBî ìäà çút ìqa øLà£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ּכן קרּוי החצר .ּכל ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ

È‰B˙BÁzל  ‡‰k ÔepLaÏÈ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«¿≈ƒ«¬»¿ƒ
‡LnLÏ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Èc È‰BaÓƒ¿ƒƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜·¿¿»

d¯Òaלא  ˙È ÏM·˙e ·qz ‡ia¯˜ ¯Îc ˙ÈÂ¿»¿«À¿»«»ƒ»¿«≈»ƒ¿≈
:LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒ

ÈÂ˙לב  ‡¯Îc ¯Òa ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ ÏeÎÈÂ¿≈«¬…¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡lÒ· Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»ƒ¿««¿«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

' :oke ,[dNEcble cFakl dPEdMdl` ©§¨§¨§¦§¨§¥©
'igiWna ErBY(eh ,dw mildz)l`'] ¦§¦§¦¨©
['ilFcbA ErBtY(m"`x): ¦§§¦§¨

.íãé úà íá àlîìe'mici iENin' §©¥¨¤¨¨¦¨©¦
ciwtzl iEPin FrnWn,gk lirl i"yx d`x) ©§¨¦§©§¦

(`n,,xnFlkE`Ed micbAd iciÎlr §©©§¥©§¨¦
dlFcb dPEdkA WAlznoi`W onfaE] ¦§©¥¦§¨§¨¦§©¤¥

mzpEdM oi` mipdMd lr micbAd©§¨¦©©Ÿ£¦¥§¨¨
mixfM md ixde ,mdilr(:fi migaf)[(m"`x): £¥¤©£¥¥§¨¦

l dxez
(l).íéîé úòáLlr dxFn df oFWl ¦§©¨¦¨¤¤©

mini draW lW dnlW dvEawi"yx d`x) §¨§¥¨¤¦§¨¨¦
(ak ,i lirl`id aEzMd zpeEke ,§©¨©©¨¦

icbA z` WAli lFcB odkl dPnzOdW¤©¦§©¤§Ÿ¥¨¦§©¤¦§¥
mini draW dPEdMd,oitEvxwx `le ©§¨¦§¨¨¦§¦§Ÿ©

dcFard zrWA(`"eb): ¦§©¨£¨
ïäkä íLaìéeipAn eiYgY.zFaiYd ¦§¨¨©Ÿ¥©§¨¦¨¨©¥

,KEtd xcqA mWxtl Wi 'eipAn eiYgY'©§¨¦¨¨¥§¨§¨§¥¤¨
,xnFlkE ,'eiYgY eipAn' xn`p ENi`M§¦¤¡©¦¨¨©§¨§©

odMdeipAn mEwi xW`oxd` lW ©Ÿ¥£¤¨¦¨¨¤©£Ÿ
cFnrl,dlFcb dPEdkl eiYgYWAli ©£©§¨¦§¨§¨¦§©

,mini zraW micbAd z`EdEPnIWM ¤©§¨¦¦§©¨¦§¤§©
lFcB odM zFidl(m"`x): ¦§Ÿ¥¨

ãòBî ìäà ìà àáé øLàzxWl £¤¨Ÿ¤Ÿ¤¥§¨¥
WcTA.`Ed o`M xEn`d 'crFn ld`' ©Ÿ¤Ÿ¤¥¨¨¨

Wxtl `A aEzMde ,miWcTd WcFw¤©¢¨¦§©¨¨§¨¥
z` WAlIW 'eipAn eiYgY odMd'W¤©Ÿ¥©§¨¦¨¨¤¦§©¤

`Ed ,mini zraW micbAdodk FzF` ©§¨¦¦§©¨¦Ÿ¥
okEOd(crEinE oOEfn)iptl qpMil ©¨§¨§¨¦¨¥¦§©

miptle(miWcTd WcFwl)mFiA §¦§¦§¤©¢¨¦§
MdlFcB odk Edfe ,mixERcalAoi`W , ©¦¦§¤Ÿ¥¨¦§¨¤¥

dxWM mixERMdÎmFi zcFarx`WA £©©¦¦§¥¨¦§¨
mipdMdFa `N`(i"gp ,`"eb): ©Ÿ£¦¤¨

.åéðaî åézçzbdFp o`M xEn`d oiCd ©§¨¦¨¨©¦¨¨¨¥
Fpi` eixg`NW lFcBd odMdWM mB©§¤©Ÿ¥©¨¤§©£¨¥

aEzMd `N` ,WOn 'eipAn'cOln,dfA ¦¨¨©¨¤¨©¨§©¥¨¤
oA lFcBÎodkl Fl Wi m`WiE`xd ¤¦¤§Ÿ¥¨¥¨¨

zFidlFnFwn z` `NnndnkgA ¦§§©¥¤§§¨§¨
,`hg z`xiaE,mc` lkl mcFw `Ed §¦§©¥§¥§¨¨¨

eeiYgY lFcBÎodk EdEPni(i"`a ,`"eb): ¦§©Ÿ¥¨©§¨
.åéðaî åézçz ïäkänodMd' oFWN ©Ÿ¥©§¨¦¨¨¦§©Ÿ¥

xEn`d 'eiYgY,o`M`iadl Widi`x ©§¨¨¨¨¥§¨¦§¨¨
W'odM' oFWl lM,'d ipdM lr xn`Pd ¤¨§Ÿ¥©¤¡¨©Ÿ£¥

mzNEcB mW lr x`FY mW Fpi ¥̀¥©©¥§¨¨
'oicn odM' FnM] mcnrn zEaiWge©£¦©£¨¨§Ÿ¥¦§¨

(` ,gi zeny)`iUp didW mW lr ,©¥¤¨¨§¦
oFWl `vnp oM ENi`W ,[oicnÎux ¤̀¤¦§¨¤¦¥¦§¨§
FWxtl Kixv dide ,xqg `xwOd©¦§¨¨¥§¨¨¨¦§¨§
odki xW` odMd' xn`p ENi`M§¦¤¡©©Ÿ¥£¤§©¥

`Ed 'odM' `N` ,'eiYgYlrFR oFWl ©§¨¤¨Ÿ¥§¥
`EdWWOn caFr'odM' ;dedA lrFR) ¤¥©¨¥©Ÿ¤Ÿ¥

('xnFW' ,'mwx' ,'bx`' FnM,FzErnWnE §Ÿ¥Ÿ¥¥©§¨
zNErR lre ,''dl caFre zxWn'§¨¥§¥©§©§©
lr) 'eiYgY odMd' xnFl oFkp zExiXd©¥¨©Ÿ¥©§¨©

('eiYgY lrFRd' lwWn.:i"yx siqene ¦§©©¥©§¨
,lrFR oFWl `EdW xg`nEKkitl ¥©©¤§¥§¦¨

oEBip(mrh)'xiaY','odMd' zaizA ¦©©§¦§¥©©Ÿ¥
KWnpKnqpeeiptl'eiYgY' zaizl - ¦§¨§¦§¨§¨¨§¥©©§¨

zFxFdl ,'`gth' mrhA znrhEOd©§¤¤§©©¦§¨§
zFxAEgn 'eiYgY odMd' zFaiYW¤¥©Ÿ¥©§¨§¨

cgi zFwEacEmW did ENi` la` . §©©£¨¦¨¨¥
odki xW` ,odMd' FWExiRW ,x`FY©¤¥©Ÿ¥£¤§©¥
'odMd' zaiY dzid `l ,'eiYgY©§¨Ÿ¨§¨¥©©Ÿ¥
aWgPW 'xiaY' mrhA znrhEn§¤¤§©©§¦¤¤§¨
,eixg` d`Ad '`gtH'd iAbl zxWnl¦§¨¥§©¥©¦§¨©¨¨©£¨
iptA wiqtn mrhA mrhEn did `N ¤̀¨¨¨§¨§©©©§¦¦§¥

Fnvr(`"ry ,yeal):`l dxez ©§
(`l).LBã÷ íB÷îa,xnFlMxvgA §¨¨§©©£©

,crFn ld`oicA aEzMd WxiRW FnkE Ÿ¤¥§¤¥©©¨§¦
zFgpOd zlik`(h ,e `xwie)Wcw mFwnA' £¦©©§¨§¨¨Ÿ

x`XW s`e .'dElk`i crFn ld` xvgA©£©Ÿ¤¥Ÿ§¨§©¤§¨
,md miNwÎmiWcw minlW zFpAxẅ§§§¨¦¢¨¦©¦¥
o`M ,xird lkA mc` lkl milk`pe§¤¡¨¦§¨¨¨§¨¨¦¨
xvgA eipalE oxd`l `N` lk`p Fpi ¥̀¤¡¨¤¨§©£Ÿ§¨¨©£©

itl ,crFn ld`ElNd minlXdW Ÿ¤¥§¦¤©§¨¦©¨
Eid miWcwÎiWcw(m"`x):al dxez ¨§¥¢¨¦¨

(al).ãòBî ìäà çútzpeEM oi` ¤©Ÿ¤¥¥©¨©
,WOn gzRd lv` EdElk`IW aEzMd©¨¤Ÿ§¥¤©¤©©¨

`N`,ok iExw xvgd lMiWcw ixdW ¤¨¨¤¨¥¨¥¤£¥¨§¥
crFn ld` xvg lkA milk`p miWcw¢¨¦¤¡¨¦§¨£©Ÿ¤¥

(m"`x):bl dxez



ני devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e iying meil inei xeriy

(åë)øLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´
Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå ïøäàì§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−

:äðîì§¨¨«
i"yx£‰Ùez∑ ּבלע"ז וינטלי"ר והבאה, הֹולכה .לׁשֹון ¿»ְְֲַַַָָָָ

(æë)úà zLc÷å|äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç §¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈
ðeä øLàå óøLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLà £¤¬©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬

:åéðáì øLàîe ïøäàì§©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«
i"yx£'B‚Â ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â∑ ּתרּומתם נֹוהגת להיֹות לדֹורֹות, קּדׁשם ¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»¿≈«¿»¿ְְְְִֵֶֶַָָ

לאכל  ּולבניו" לאהרן "והיה אּלא: להקטרה, לא אבל ׁשלמים, ׁשל וׁשֹוק ּבחזה) (נ"א ּכחזה .והנפתם ְְְְְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
Ì¯e‰∑ ּומֹוריד מעלה .לׁשֹון »ְֲִֶַ

(çë)éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´
úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³
:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«

i"yx£˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏÏ‡¯NÈ Èa∑ לּכהן יּתנּו הּׁשֹוק ואת החזה ואת לּבעלים, ˙¯Óe‰.ׁשהּׁשלמים Èk ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹƒ¿»
‡e‰∑ הּזה וׁשֹוק .החזה ֶֶֶַָָ

(èë)åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîì§¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«

i"yx£ÂÈ¯Á‡ ÂÈ·Ï∑ ּבגדּלה ׁשּבא לׁשֹון ∑ÁLÓÏ‰.אחריו למי ׁשהיא מׁשיחה ׁשּיׁש ּבהם, להתּגּדל ¿»»«¬»ְְֲִִֶַָָָֻ¿»¿»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכמֹו יח)ׂשררה, למׁשחה",(במדבר נתּתים ל" קה): ּבמׁשיחי"(תהלים ּתּגעּו "אל :.Ì„ÈŒ˙‡ Ì·Œ‡lÓÏe∑ על ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָ¿«≈»∆»»ַ

מתלּבׁש הּוא הּבגדים ּגדֹולה ידי .ּבכהּנה ְְְְְִִִֵֵַַָָָֻ

Ô¯‰‡Ïכו  Èc ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«À¿»«»ƒ¿«¬…
:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ d˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»≈¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

BL˜‡כז  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»¿»»
¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ¿«

:È‰B·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡Ï ÈcÓ ‡ia¯À̃¿»«»ƒƒ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒ

Èaכח  ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈
È‰È ‡˙eL¯Ù‡Â ‡e‰ ‡˙eL¯Ù‡ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿»»¿«¿»»¿≈
ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙eL¯Ù‡«¿»¿√»¿»

È‰B·Ïכט  ÔB‰È Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ïe¿≈¿»ƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
˙È ÔB‰· ‡·¯˜Ïe ÔB‰· ‰‡k„Ï È‰B¯˙a«¿ƒ¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰a¯À̃¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fk)úàå äôeðzä äæç úà zLc÷å§¦©§¨¥£¥©§¨§¥
.'Bâå äîeøzä ÷BLdfgd lr aQEn ©§¨§¨©¤¨¤

:FWExitE ,minlW oAxw lM lW wFXde§©¤¨¨§©§¨¦¥
- ElNd mixa`d z`,zFxFcl mWCw ¤¨¥¨¦©¨©§¥§

mztpde mznExY zbdFp zFidl¦§¤¤§¨¨©£¨¨¨
lW wFWe dfgAd zFpAxw lMminlW §¨¤¨¤¨¨§§©§¨¦
,mi`ENOd li`M,dxhwdl `l la` §¥©¦¦£¨Ÿ§©§¨¨

,zFxFcl gAfOl dlFr wFXd oi`W¤¥©¤©¦§¥©§
`N`:`Ad wEqRA xEn`Mdide' ¤¨¨¨©¨©¨§¨¨

'eipalE oxd`llFk`l(m"`x): §©£Ÿ§¨¨¤¡
äôeðz.:o`M Exn`p zFpFWl iYW §¨§¥§¤¤§¨
d xW`'`Ed 'spEd' ;'mxEd xW`e' 'spE £¤©©£¤¨©

d`ade dklFd oFWl,zFgEx drAx`l §¨¨©£¨¨§©§¨¨
:f"rlA x"ilhpe.íøeä`EdoFWl §©©¨§

cixFnE dlrnlr s`e .dHnE dlrn ©£¤¦©§¨©¨§©©

wFWe dtEpYd dfg' xn`PW iR¦¤¤¡©£¥©§¨§
lr aQEn 'spEd xW`' oi` ,'dnExYd©§¨¥£¤©¨©
wFXd lr 'mxEd xW`e' calA dfgd¤¨¤¦§¨©£¤¨©©
lr oiA miaQEn mdipW `N` ,calA¦§¨¤¨§¥¤¨¦¥©

wFXd lr oiaE dfgd(oexkfd):gk dxez ¤¨¤¥©©
(gk).ìàøNé éða úàî íìBò ÷çì§¨¨¥¥§¥¦§¨¥

z` mipdMd milhFp oAxTd on `lde©£Ÿ¦©¨§¨§¦©Ÿ£¦¤
`N` ?'l`xUi ipA z`n' `le ,mwlg¤§¨§Ÿ¥¥§¥¦§¨¥¤¨

itlWoAxTminlXdKiIW,milrAl §¦¤¨§©©§¨¦©¨©§¨¦
EpYi wFXd z`e dfgd z`emilrAd §¤¤¨¤§¤©¦§©§¨¦

,odMlmwlg z` ElHIW xn`p Kkitl ©Ÿ¥§¦¨¤¡©¤¦§¤¤§¨
ilrAn xnFlM ,l`xUi ipA z`n¥¥§¥¦§¨¥§©¦©£¥

oAxTd(i"`a): ©¨§¨
.àeä äîeøú ék`id 'dnExY'W s` ¦§¨©¤§¨¦

'`id dnExz iM' xn`p `l ,dawp oFWl§§¥¨Ÿ¤¡©¦§¨¦

dfgd lr aQEn `EdW itl ,'`Ed' `N ¤̀¨§¦¤¨©¤¨¤
iM :FWExitE ,wFXdedGd wFWe dfgd §©¥¦¤¨¤¨©¤

dnExY `Ed(g"eyl):hk dxez §¨
(hk).åéøçà åéðáì,eipA lkl `l §¨¨©£¨Ÿ§¨¨¨

icbA WaFl Fpi` hFicd odM ixdW¤£¥Ÿ¥¤§¥¥¦§¥
`N` ,lFcBd odMdinleipAn`AW ©Ÿ¥©¨¤¨§¦¦¨¨¤¨

dNEcbalFcB odkl zFPnzdl - ¦§¨§¦§©§Ÿ¥¨
eixg`(m"`x): ©£¨

äçLîìmda.dgiWn FWExiR oi` §¨§¨¨¤¥¥§¦¨
icbAW aEzMd zpeEM `N` ,onWA§¤¤¤¨©¨©©¨¤¦§¥

Eidi WcFTdW ,mdA lCBzdloMWI ©¤¦§§¦§©¥¨¤¤¥¥
`idW 'dgiWn'mFwnA zWOWn §¦¨¤¦§©¤¤¦§

dxxU oFWl,zEaiWgeLl' :FnM §§¨¨©£¦§§
'dgWnl miYzp(g ,gi xacna)ixaCn] §©¦§¨§¨¦¦§¥

zFpYn z` Ll iYzp :oxd`l d"awd§©£Ÿ¨©¦§¤©§

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e iying meil inei xeriy

(ì)øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬
ì ãòBî ìäà-ìà àáé:Lãwa úøL ¨²Ÿ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ רצּופין.Ô‰k‰ ÌLaÏÈ∑ ּתחּתיו מּבניו יקּום להיֹות אׁשר ּכׁשּימּנּוהּו ּגדֹולה, לכהּנה ƒ¿«»ƒְִƒ¿»»«…≈ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻ
ּגדֹול  ÚBÓ„.ּכהן Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·È ¯L‡∑(עג ולפנים (יומא לפני ליּכנס הּמּוכן ּכהן וזהּואֹותֹו הּכּפּורים, ּביֹום ֵָֹ¬∆»…∆…∆≈ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבֹו אּלא ּכׁשרה הּכּפּורים יֹום עבֹודת ׁשאין ּגדֹול, ÂÈaÓ.ּכהן ÂÈzÁz∑ ּגדֹול לכהן לֹו יׁש ׁשאם מלּמד, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ«¿»ƒ»»ְְִֵֵֵֶַָֹ
מקֹומֹו, את ממּלא ּתחּתיוּבן ּגדֹול ּכהן כהנים)ימּנּוהּו ÂÈaÓ.(תורת ÂÈzÁz Ô‰k‰∑ לׁשֹון ּכל ראיה: מּכאן ְְְְֵֵֵֶַַַָָֹ«…≈«¿»ƒ»»ְְִָָָָ

לפניו  נמׁש ּתביר נּגּון ,לפיכ מּמׁש. עֹובד ּפֹועל, לׁשֹון .ּכהן ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹ

(àì)BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä ìéà úàå§¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−
:Lã÷ í÷îa§¨¬Ÿ¨«

i"yx£L„˜ Ì˜Óa∑,מֹועד אהל הּללּוּבחצר היּוׁשהּׁשלמים קדׁשים .קדׁשי ¿»…»…ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(áì)íçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤
:ãòBî ìäà çút ìqa øLà£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ּכן קרּוי החצר .ּכל ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ

È‰B˙BÁzל  ‡‰k ÔepLaÏÈ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«¿≈ƒ«¬»¿ƒ
‡LnLÏ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Èc È‰BaÓƒ¿ƒƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜·¿¿»

d¯Òaלא  ˙È ÏM·˙e ·qz ‡ia¯˜ ¯Îc ˙ÈÂ¿»¿«À¿»«»ƒ»¿«≈»ƒ¿≈
:LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒ

ÈÂ˙לב  ‡¯Îc ¯Òa ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ ÏeÎÈÂ¿≈«¬…¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡lÒ· Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»ƒ¿««¿«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

' :oke ,[dNEcble cFakl dPEdMdl` ©§¨§¨§¦§¨§¥©
'igiWna ErBY(eh ,dw mildz)l`'] ¦§¦§¦¨©
['ilFcbA ErBtY(m"`x): ¦§§¦§¨

.íãé úà íá àlîìe'mici iENin' §©¥¨¤¨¨¦¨©¦
ciwtzl iEPin FrnWn,gk lirl i"yx d`x) ©§¨¦§©§¦

(`n,,xnFlkE`Ed micbAd iciÎlr §©©§¥©§¨¦
dlFcb dPEdkA WAlznoi`W onfaE] ¦§©¥¦§¨§¨¦§©¤¥

mzpEdM oi` mipdMd lr micbAd©§¨¦©©Ÿ£¦¥§¨¨
mixfM md ixde ,mdilr(:fi migaf)[(m"`x): £¥¤©£¥¥§¨¦

l dxez
(l).íéîé úòáLlr dxFn df oFWl ¦§©¨¦¨¤¤©

mini draW lW dnlW dvEawi"yx d`x) §¨§¥¨¤¦§¨¨¦
(ak ,i lirl`id aEzMd zpeEke ,§©¨©©¨¦

icbA z` WAli lFcB odkl dPnzOdW¤©¦§©¤§Ÿ¥¨¦§©¤¦§¥
mini draW dPEdMd,oitEvxwx `le ©§¨¦§¨¨¦§¦§Ÿ©

dcFard zrWA(`"eb): ¦§©¨£¨
ïäkä íLaìéeipAn eiYgY.zFaiYd ¦§¨¨©Ÿ¥©§¨¦¨¨©¥

,KEtd xcqA mWxtl Wi 'eipAn eiYgY'©§¨¦¨¨¥§¨§¨§¥¤¨
,xnFlkE ,'eiYgY eipAn' xn`p ENi`M§¦¤¡©¦¨¨©§¨§©

odMdeipAn mEwi xW`oxd` lW ©Ÿ¥£¤¨¦¨¨¤©£Ÿ
cFnrl,dlFcb dPEdkl eiYgYWAli ©£©§¨¦§¨§¨¦§©

,mini zraW micbAd z`EdEPnIWM ¤©§¨¦¦§©¨¦§¤§©
lFcB odM zFidl(m"`x): ¦§Ÿ¥¨

ãòBî ìäà ìà àáé øLàzxWl £¤¨Ÿ¤Ÿ¤¥§¨¥
WcTA.`Ed o`M xEn`d 'crFn ld`' ©Ÿ¤Ÿ¤¥¨¨¨

Wxtl `A aEzMde ,miWcTd WcFw¤©¢¨¦§©¨¨§¨¥
z` WAlIW 'eipAn eiYgY odMd'W¤©Ÿ¥©§¨¦¨¨¤¦§©¤

`Ed ,mini zraW micbAdodk FzF` ©§¨¦¦§©¨¦Ÿ¥
okEOd(crEinE oOEfn)iptl qpMil ©¨§¨§¨¦¨¥¦§©

miptle(miWcTd WcFwl)mFiA §¦§¦§¤©¢¨¦§
MdlFcB odk Edfe ,mixERcalAoi`W , ©¦¦§¤Ÿ¥¨¦§¨¤¥

dxWM mixERMdÎmFi zcFarx`WA £©©¦¦§¥¨¦§¨
mipdMdFa `N`(i"gp ,`"eb): ©Ÿ£¦¤¨

.åéðaî åézçzbdFp o`M xEn`d oiCd ©§¨¦¨¨©¦¨¨¨¥
Fpi` eixg`NW lFcBd odMdWM mB©§¤©Ÿ¥©¨¤§©£¨¥

aEzMd `N` ,WOn 'eipAn'cOln,dfA ¦¨¨©¨¤¨©¨§©¥¨¤
oA lFcBÎodkl Fl Wi m`WiE`xd ¤¦¤§Ÿ¥¨¥¨¨

zFidlFnFwn z` `NnndnkgA ¦§§©¥¤§§¨§¨
,`hg z`xiaE,mc` lkl mcFw `Ed §¦§©¥§¥§¨¨¨

eeiYgY lFcBÎodk EdEPni(i"`a ,`"eb): ¦§©Ÿ¥¨©§¨
.åéðaî åézçz ïäkänodMd' oFWN ©Ÿ¥©§¨¦¨¨¦§©Ÿ¥

xEn`d 'eiYgY,o`M`iadl Widi`x ©§¨¨¨¨¥§¨¦§¨¨
W'odM' oFWl lM,'d ipdM lr xn`Pd ¤¨§Ÿ¥©¤¡¨©Ÿ£¥

mzNEcB mW lr x`FY mW Fpi ¥̀¥©©¥§¨¨
'oicn odM' FnM] mcnrn zEaiWge©£¦©£¨¨§Ÿ¥¦§¨

(` ,gi zeny)`iUp didW mW lr ,©¥¤¨¨§¦
oFWl `vnp oM ENi`W ,[oicnÎux ¤̀¤¦§¨¤¦¥¦§¨§
FWxtl Kixv dide ,xqg `xwOd©¦§¨¨¥§¨¨¨¦§¨§
odki xW` odMd' xn`p ENi`M§¦¤¡©©Ÿ¥£¤§©¥

`Ed 'odM' `N` ,'eiYgYlrFR oFWl ©§¨¤¨Ÿ¥§¥
`EdWWOn caFr'odM' ;dedA lrFR) ¤¥©¨¥©Ÿ¤Ÿ¥

('xnFW' ,'mwx' ,'bx`' FnM,FzErnWnE §Ÿ¥Ÿ¥¥©§¨
zNErR lre ,''dl caFre zxWn'§¨¥§¥©§©§©
lr) 'eiYgY odMd' xnFl oFkp zExiXd©¥¨©Ÿ¥©§¨©

('eiYgY lrFRd' lwWn.:i"yx siqene ¦§©©¥©§¨
,lrFR oFWl `EdW xg`nEKkitl ¥©©¤§¥§¦¨

oEBip(mrh)'xiaY','odMd' zaizA ¦©©§¦§¥©©Ÿ¥
KWnpKnqpeeiptl'eiYgY' zaizl - ¦§¨§¦§¨§¨¨§¥©©§¨

zFxFdl ,'`gth' mrhA znrhEOd©§¤¤§©©¦§¨§
zFxAEgn 'eiYgY odMd' zFaiYW¤¥©Ÿ¥©§¨§¨

cgi zFwEacEmW did ENi` la` . §©©£¨¦¨¨¥
odki xW` ,odMd' FWExiRW ,x`FY©¤¥©Ÿ¥£¤§©¥
'odMd' zaiY dzid `l ,'eiYgY©§¨Ÿ¨§¨¥©©Ÿ¥
aWgPW 'xiaY' mrhA znrhEn§¤¤§©©§¦¤¤§¨
,eixg` d`Ad '`gtH'd iAbl zxWnl¦§¨¥§©¥©¦§¨©¨¨©£¨
iptA wiqtn mrhA mrhEn did `N ¤̀¨¨¨§¨§©©©§¦¦§¥

Fnvr(`"ry ,yeal):`l dxez ©§
(`l).LBã÷ íB÷îa,xnFlMxvgA §¨¨§©©£©

,crFn ld`oicA aEzMd WxiRW FnkE Ÿ¤¥§¤¥©©¨§¦
zFgpOd zlik`(h ,e `xwie)Wcw mFwnA' £¦©©§¨§¨¨Ÿ

x`XW s`e .'dElk`i crFn ld` xvgA©£©Ÿ¤¥Ÿ§¨§©¤§¨
,md miNwÎmiWcw minlW zFpAxẅ§§§¨¦¢¨¦©¦¥
o`M ,xird lkA mc` lkl milk`pe§¤¡¨¦§¨¨¨§¨¨¦¨
xvgA eipalE oxd`l `N` lk`p Fpi ¥̀¤¡¨¤¨§©£Ÿ§¨¨©£©

itl ,crFn ld`ElNd minlXdW Ÿ¤¥§¦¤©§¨¦©¨
Eid miWcwÎiWcw(m"`x):al dxez ¨§¥¢¨¦¨

(al).ãòBî ìäà çútzpeEM oi` ¤©Ÿ¤¥¥©¨©
,WOn gzRd lv` EdElk`IW aEzMd©¨¤Ÿ§¥¤©¤©©¨

`N`,ok iExw xvgd lMiWcw ixdW ¤¨¨¤¨¥¨¥¤£¥¨§¥
crFn ld` xvg lkA milk`p miWcw¢¨¦¤¡¨¦§¨£©Ÿ¤¥

(m"`x):bl dxez



devzנב zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e iying meil inei xeriy

(âì)íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈
:íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà Lc÷ì§©¥´Ÿ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ì˙‡ eÏÎ‡Â∑ ּבעליהם ׁשהם לפי ּובניו, Ì‰a‡.אהרן ¯tk ¯L∑ זרּות ּכל lÓÏ‡.ותעּוב להם, ¿»¿…»ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ¬∆À«»∆ְִֶָָָ¿«≈
Ì„ÈŒ˙‡∑ ולחם ‡˙Ì.הּללּוּבאיל Lc˜Ï∑ לכהּנה ונתקּדׁשּו ידיהם נתמּלאּו הּללּו הּמּלּואים ידי .ׁשעל ∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

Ì‰ L„˜ Èk∑,קדׁשים קדׁשי האֹוכל לזר אזהרה למדנּו ּומּכאן קדׁשים, לּדבר קדׁשי טעם הּמקרא ׁשּנתן ƒ…∆≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
הם  דקדׁש .מּׁשּום ְִֵֶֹ

(ãì)-ãò íçlä-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©
Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà zôøNå ø÷aä©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤

:àeä«

(äì)éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦
:íãé àlîz íéîé úòáL äëúàŸ¨®¨¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«

i"yx£‰Îk ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ˙ÈNÚÂ∑,ּבענין האמּור מּכל אחד ּדבר חּסר ׁשאם לעּכב, וכפל, הּכתּוב ׁשנה ¿»ƒ»¿«¬…¿»»»»ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
ּפסּולה  ועבֹודתם ּכהנים, להיֹות ידיהם נתמּלאּו אֹותÎ˙‡∑‰.לא lÓz‡.ּכמֹו ÌÈÓÈ ˙Ú·L'B‚Â∑ ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ…»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈¿

הּללּו, ּובּקרּבנֹות הּזה יֹום ּבענין .ּבכל ְְְִֶַַַָָָָָָ

(åì)úàhçå íéøtkä-ìò íBiì äNòz úàhç øôe©̧©¹̈©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìò Eøtëa çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ÏÚ∑ ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב, זרּות מּכל הּמזּבח על לכּפר הּכּפּורים, ּבׁשביל ««ƒÀƒְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

È˙לג  ‡·¯˜Ï ÔB‰a ¯tk˙È Èc ÔB‰˙È ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰a¯À̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«»≈

:Ôep‡ ‡L„e˜ È¯‡¬≈¿»ƒ

Ú„לד  ‡ÓÁÏ ÔÓe ‡ia¯˜ ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»ƒ«¿»«
‡Ï ‡¯ea ¯‡zL‡c ˙È „È˜B˙Â ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»»

:‡e‰ ‡L„e˜ È¯‡ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬≈¿»

Ècלה  ÏÎk ÔÈ„k È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ
:ÔB‰a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L C˙È ˙È„wÙ«≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

i¯etk‡לו  ÏÚ ‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡hÁ„ ‡¯B˙Â¿»¿«»»«¿≈¿»«ƒ«»
Èa¯˙e È‰BÏÚ C˙e¯tÎa ‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e¿«≈««¿¿»¿«»»¬ƒ¿«≈

:d˙eLc˜Ï d˙È»≈¿«»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bl).íúà eìëàå,xnFlMeipaE oxd` §¨§Ÿ¨§©©£Ÿ¨¨
,mzF` Elk`imdilrA mdW itllW Ÿ§¨§¦¤¥©£¥¤¤
EN` zFpAxw: ¨§¨¥

.íäa øtk øLàmilrAd ,xnFlM £¤ª©¨¤§©©§¨¦
,EN` zFpAxw ici lr mdl xRM xW £̀¤ª©¨¤©§¥¨§¨¥
,eipaE oxd` mde .mzF` Elk`i md¥Ÿ§¨§¥©£Ÿ¨¨

xRMzp mgNde li`d oAxwAWmdllM ¤§¨§¨¨©¦§©¤¤¦§©¥¨¤¨
aErize zExfmcFw mdA didW ¨§¦¤¨¨¨¤¤

oFWNn Fpi` df 'xRM'e .EWCwzPW¤¦§©§§ª©¤¥¦§
gEPiw oFWl `N` ,dxRke dgilq§¦¨§©¨¨¤¨§¦©
zFpAxTd ici lrW ,`Ed dxarde§©£¨¨¤©§¥©¨§¨
dPEdkl EWCwzpe zExGd on Exdhp¦§£¦©¨§¦§©§¦§¨

(oexkfd ,m"`x):
.íãé úà àlîìzlik` lr aQEn Fpi` §©¥¤¨¨¥¨©£¦©

:FWExiR `N` ,calA zFpAxTd©¨§¨¦§¨¤¨¥
Ad ziIUrElNd mgle li`lkM §£¦©¨©¦¨¤¤©¨§¨

zFidl mdici E`Nnzi ,mhRWn¦§¨¨¦§©§§¥¤¦§
dPEdkA miwfgEn(`n ,gk lirl i"yx d`x) §¨¦¦§¨

(m"`x):

.íúà Lc÷ìxn`p ENi`M `Ed ixd §©¥Ÿ¨£¥§¦¤¡©
,xnFlM ,'mz` WCwlE mci z` `Nnl'§©¥¤¨¨§©¥Ÿ¨§©

iciÎlrWzFpAxwElNd mi`ENOd ¤©§¥¨§§©¦¦©¨
dPEdkl EWCwzpe mdici E`Nnzp¦§©§§¥¤§¦§©§¦§¨

(`"eb ,m"`x):
.íä Lã÷ ékmrh aEzMd ozPW KFYn ¦Ÿ¤¥¦¤¨©©¨©©

ixd ,xf lW dlik`d xEQi`l df¤§¦¨£¦¨¤¨£¥
iM' :FWExiRWmiWcwÎiWcw,'md ¤¥¦¨§¥¢¨¦¥

mixfl mixYEn miNw miWcw ixdW. ¤£¥¢¨¦©¦¨¦§¨¦
lkF`d xfl dxdf` Epcnl o`MnElM ¦¨¨©§©§¨¨§¨¨¥¨

lW oAxw,miWcwÎiWcwxg`nozPW ¨§¨¤¨§¥¢¨¦¥©©¤¨©
xaCl mrh `xwOddlik`A Exq`PW ©¦§¨©©©¨¨¤¤¤§©£¦¨

-,'md Wcw'C mEXnFf oi`W ixd ¦§Ÿ¤¥£¥¤¥
`N` ,calA mgNde li`d lr dxdf ©̀§¨¨©¨©¦§©¤¤¦§¨¤¨
xfl dlik`A Exq`p miWcw iWcw lM̈¨§¥¢¨¦¤¤§©£¦¨§¨

(i"`a ,m"`x):cl dxez
(dl).äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå§¨¦¨§©£Ÿ§¨¨¨¨

iEEiSd z` aEzMd miIQW xg`l§©©¤¦¥©¨¤©¦
mixaCd lM z` eipaE oxd`l zFUrl©£§©£Ÿ¨¨¤¨©§¨¦

,dN`dltke aEzMd dpW:xaCd z` ¨¥¤¨¨©¨§¨©¤©¨¨
icM ,'dkM eipalE oxd`l ziUre'§¨¦¨§©£Ÿ§¨¨¨¨§¥

aMrlEN` lM Exn`p `NW zFxFdl - §©¥§¤Ÿ¤¤§¨¥
xaCd `N` ,calA dNigYkl devnl§¦§¨§©§¦¨¦§¨¤¨©¨¨

ENit` aMrn,caricAxaC xQg m`W §©¥£¦§¦£©¤¦¦¥¨¨
`l ,oiprA xEn`d lMn cg ¤̀¨¦¨¨¨¨¦§¨Ÿ

mdici E`NnzpeipaE oxd` lW ¦§©§§¥¤¤©£Ÿ¨¨
dlEqR mzcFare ,mipdM zFidl¦§Ÿ£¦©£¨¨§¨

(m"`x):
.äëúàFWExiR,'LzF`' FnMzF`de Ÿ¨¨¥§§§¨

`id dxizi `"d: ¥§¥¨¦
àlîz íéîé úòáLmci.df `xwn ¦§©¨¦§©¥¨¨¦§¨¤

mixEn`d mixaCd lM lr aQEn¨©¨©§¨¦¨£¦
dPEdMl mqipkY ,xnFlkE ,dlrnl§©§¨§©©§¦¥©§¨
mFi lkA ElNd zFpAxTaE dGd oiprÄ¦§¨©¤©¨§¨©¨§¨

minId zraXn(`"eb ,m"`x):el dxez ¦¦§©©¨¦
(el).íéøtkä ìòo`M xEn`d 'lr' ©©¦ª¦©¨¨¨

xR dUrY ,xnFlkE ,'liaWA' FWExiR¥¦§¦§©©£¤©
mFi lkA z`Hg.mixERMd liaWA ©¨§¨¦§¦©¦¦

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e iying meil inei xeriy
ּפר  ּכגֹון הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל והּלחם, האילים ּכגֹון ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ידם", ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּתמּלא

הצר לכ ׁשמענּו, לא הּמזּבח לחּטּוי הצר,ׁשהּוא הּמזּבח ּכּפרת אֹומר: ּכהנים' 'ּתֹורת ּומדרׁש זה. מקרא ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻ
והּמזּבח  הּמׁשּכן ּבמלאכת ּגזּול ּדבר איׁש התנּדב הּנתּונים ∑hÁÂ‡˙.ׁשּמא ּדמים מּתנת לׁשֹון ּותדּכי, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿ƒ≈»ְְְְִִֵַַַַָ

חּטּוי  קרּוי ‡˙B.ּבאצּבע, zÁLÓe∑ ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות וכל הּמׁשחה, .יונית ּבׁשמן ְְִֶַָ»«¿»…ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

(æì)Búà zLc÷å çaænä-ìò øtëz íéîé úòáL¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®
çaæna òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå§¨¨³©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©

:Lc÷é¦§¨«
i"yx£L„˜ ÁaÊn‰ ‰È‰Â∑,עליו ׁשעלה ּפסּול קרּבן אפּלּו יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתֹו? היא ּומה ¿»»«ƒ¿≈«…∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ּבין  ראּוי ּבין אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ׁשּנאמר: מּתֹו ירד. ׁשּלא להכׁשירֹו הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹקּדׁשֹו
ונעבד  ּומקצה והּנרּבע, הרֹובע ּכגֹון: ּבּקדׁש, ּפסּולֹו היה ׁשּלא ּדבר ּכגֹון ראּוי, וכּיֹוצא ׁשאינֹו והּטרפה ְְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

אחריו הּסמּו ּתעׂשה" אׁשר "וזה לֹומר: ּתלמּוד צו)ּבהן? פרשת כהנים ראּויה,(תורת ּכל אף ראּויה, עֹולה מה , ְְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
לזמּנֹו חּוץ ּבמחׁשבת וׁשּנׁשחט והּטמא והּיֹוצא הּלן ּכגֹון: לעזרה, מּׁשּבא ונפסל ּכבר לֹו וחּוץ ׁשּנראה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבהן וכּיֹוצא נז)למקֹומֹו .(זבחים ְְִֵֶַָ

Lc˜˙eלז  ‡Áa„Ó ÏÚ ¯tÎz ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿««««¿¿»¿«≈
·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ d˙È»≈ƒ≈«¿¿»…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ‡Áa„Óa¿«¿¿»ƒ¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

lr dxRM oFWNn Fpi` df 'mixERM'e§¦¦¤¥¦§©¨¨©
,dxarde gEPiw oFWNn `N` ,`hg¥§¤¨¦§¦©§©£¨¨
aErize zExf lMn gAfOd lr xRkl§©¥©©¦§¥©¦¨¨§¦
FzFidn gAfOd z` xdhlE gPwl -§©¥©§©¥¤©¦§¥©¦§
xn`PW FnM ,dXEcwl FcgilE ,oilEg¦§©£¦§¨§¤¤¡©
gAfOd lr z`Hge' aEzMd KWndA§¤§¥©¨§¦¥¨©©¦§¥©

.'eilr LxRkAEaEzMd xiMfd dn ipRn §©¤§¨¨¦§¥¨¦§¦©¨
zFpAxTd lMn z`Hgd xR z` `weeC©§¨¤©©©¨¦¨©¨§¨

?dlrnl mixEn`dW itlllMn ¨£¦§©§¨§¦¤¦§©
d'mci `NnY mini zraW' xn`P, ©¤¡©¦§©¨¦§©¥¨¨

il oi`mFi lkA EUrIW cFnll ¥¦¦§¤©£§¨
minId zraXn`Ad xac `N` ¦¦§©©¨¦¤¨¨¨©¨

mliaWAlW mci iENin KxFvl - ¦§¦¨§¤¦¨¨¤
,mnvr mipdMd,mgNde mili`d oFbM ©Ÿ£¦©§¨§¨¥¦§©¤¤

la`xaC mFi lM EUrIWliaWA `Ad £¨¤©£¨¨¨©¨¦§¦
xR oFbM ,gAfOdz`Hgd`EdWiEUr ©¦§¥©§¨©©¨¤¨

gAfOd iEHglz`f ,FaErize FzExGn §¦©¦§¥©¦¨§¦Ÿ
df `xwn KxvEd Kkl ;EprnW `lŸ¨©§§¨§©¦§¨¤
lkA dUri z`Hgd xR s`W ,xnFl©¤©©©©¨©£¤§¨

.mFiemlE`mipdMÎzxFY Wxcn §¨¦§©©Ÿ£¦
oFWNn 'mixERMd lr' Wxtnlr dxRM §¨¥©©¦¦¦§©¨¨©

e ,`hg,xnF`WgAfOd zxRM ¥§§¥¤©¨©©¦§¥©
Wi` aCpzd `OW dkxvEdmxze §§¨¤¨¦§©¥¦§¨©

,gAfOde oMWOd zk`lnA lEfB xaC̈¨¨¦§¤¤©¦§¨§©¦§¥©
xRkl xRd `A z`f lre(eh ,g `xwie i"yx): §©Ÿ¨©©§©¥

.úàhçå:qFlwpE`A FnEBxzM FWExiR §¦¥¨¥§©§§§§
'iMczE'iM .xdhY -zpYn oFWl §©¥§©¥¦§©§©

mipEzPd minCgAfOd lrrAv`A ¨¦©§¦©©¦§¥©§¤§©
,'iEHg' iExwmCd zwixGW mEXn ¨¦¦¤§¦©©¨

KxcaE ,gAfOd z` zWCwnE zxdhn§©¤¤§©¤¤¤©¦§¥©§¤¤

FzndEGn EdTpn ENi`M ,`Ed lWn̈¨§¦§©¥¦£¨
(g"n`a):

.BúBà zçLîelke .dgWOd onWA ¨©§¨§¤¤©¦§¨§¨
zFgiWOdEUrpzipei s"M oinM ©§¦©£§¦¨§¨¦

itkE ,EpNW o"Ep zF` zxEvM `idW¤¦§©¤¨§¦
dlrnl x`AzPW(a weqt lirl i"yx d`x): ¤¦§¨¥§©§¨

fl dxez
(fl)Lã÷ çaænä äéäåmiWcw.dnE §¨¨©¦§¥©Ÿ¤¨¨¦©

FzXEcw `id?gAfOd lW`Ed ¦§¨¤©¦§¥©
:aEzMd KWndA xEn`drbFPd lM' ¨¨§¤§¥©¨¨©¥©

'WCwi gAfOAlr axTd xaC lMW - ©¦§¥©¦§¨¤¨¨¨©¨¥©
e ,WFcw didi gAfOdoAxw ENit` ©¦§¥©¦§¤¨©£¦¨§¨

eilr dlrW lEqRFzcFar dNgde, ¨¤¨¨¨¨§¥¥¨£¨
FxiWkdl gAfOd FWCwdaxwdl, ¦§©¦§¥©§©§¦§©§¨¨

cxi `NWz` milWi `N` ,EPOn ¤Ÿ¥¥¦¤¤¨©§¦¤
.oAxwM FzcFarElM' xn`PW KFYn £¨§¨§¨¦¤¤¡©¨

'WCwi gAfOA rbFPdip` rnFW , ©¥©©¦§¥©¦§¨¥©£¦
m`W ,df llkA milEqRd ipin lMW¤¨¦¥©§¦¦§©¤¤¦

,Ecxi `l aEW gAfOd lr ElroiA ¨©©¦§¥©Ÿ¥§¥
didW oAxwiE`xgAfOd lr zFlrl ¨§¨¤¨¨¨©£©©¦§¥©

E ,lqtpeoiaoAxwiE`x Fpi`WzFlrl §¦§©¥¨§¨¤¥¨©£
,FzNigYn gAfOd lr`NW xaC oFbM ©©¦§¥©¦§¦¨§¨¨¤Ÿ
WcTa FlEqt didxg`l `NW - ¨¨§©Ÿ¤¤Ÿ§©©

did `N` ,lqtp dxfrl EdE`iadW¤¡¦¨£¨¨¦§©¤¨¨¨
,EdE`iadW mcFw xaM lEqRoFbM ¨§¨¤¤¡¦§

raFxd(dX`d z`)rAxPde ,(Wi`l), ¨¥©¤¨¦¨§©¦§¨§¦
dvwEnEDzF` (Ecgi) EvwdW dndA - §¤§¥¨¤¦§¦£¨

,dxf dcFarlcarpedndA - ©£¨¨¨§¤¡¨§¥¨
,dxf dcFar dPOn EUre dEcarW¤£¨¨§¨¦¤¨£¨¨¨

dtixHdezEnl dhFPd dndA - §©§¥¨§¥¨©¨¨

,DA WIW mEn zngn,oda `vFIke ¥£©¤¥¨§©¥¨¤
m` ,ElNd milEqRd s`W xnF` iziide§¨¦¦¥¤©©§¦©¨¦

,EWCwi gAfOd lr ElrxnFl cEnlY ¨©©¦§¥©¦§§©§©
dUrY xW` dfe''gAfOd lrdaEzM §¤£¤©£¤©©¦§¥©©¨

Aeixg` KEnQ.cinYd zlFrA wqFre §¨©£¨§¥§©©¨¦
oi`W Epcnl miaEzMd zEkinQnE¦§¦©§¦¨©§¤¥
dnFCd z` `N` WCwn gAfOd©¦§¥©§©¥¤¨¤©¤

;dlFrldiE`x dlFr dnaxTil §¨¨¨§¨¦¨¥
,gAfOAdiE`x lM s`lM s` - ©¦§¥©©Ÿ§¨©¨

ici lr miWCwzn mpi` milEqRd©§¦¥¨¦§©§¦©§¥
md oM m` `N` gAfOd lr mziIlr£¦¨¨©©¦§¥©¤¨¦¥¥

oAxw `weeC ,xnFlM ,miiE`xd`xPW §¦§©©§¨¨§¨¤¦§¨
xak Fl,gAfOl iE`x did xaMW - §¨¤§¨¨¨¨©¦§¥©

oNd oFbM ,dxfrl `AXn lqtpe- §¦§©¦¤¨¨£¨¨§©¨
lM Epl eixEni` xUA F` FnCW oAxẅ§¨¤¨§©¥¨¨¨

,gAfOd lr Elr `le dliNd`vFIde- ©©§¨§Ÿ¨©©¦§¥©§©¥
FxUA `vIW miWcTd iWcTn oAxẅ§¨¦¨§¥©¢¨¦¤¨¨§¨

,(oMWOd xvg) mirlTl uEgn`nHde ¦©§¨¦£©©¦§¨§©¨¥
,daxwdd mcFw FxUA `nhPW oAxw -¨§¨¤¦§¨§¨¤©©§¨¨

FPnfl uEg zaWgnA hgWPWe- §¤¦§©§©£¤¤¦§©
z` xihwdl dhigW zrWA aWgW¤¨©¦§©§¦¨§©§¦¤
F` ,FzhigW mFi xg`l mixa`d̈¥¨¦§©©§¦¨

,FPnf xg` xUAd lFk`luEge ¤¡©¨¨©©§©§
FnFwnldhigW zrWA aWgW - ¦§¤¨©¦§©§¦¨

mFwOl uEgn xUAd z` lFk`l¤¡¤©¨¨¦©¨
,Fl xYEOdelk,oda `vFIMEidW ©¨§¨©¥¨¤¤¨

ElrW xg` Elqtpe daxwdl oiiE`x§¦§©§¨¨§¦§§©©¤¨
iE`x did `NW xaC la` .gAfOd lr©©¦§¥©£¨¨¨¤Ÿ¨¨¨
oi` ,dxfrl EdE`iadW mcFw oAxwl§¨§¨¤¤¡¦¨£¨¨¥

FWCwn gAfOd(.bt migaf):gl dxez ©¦§¥©§©§



נג devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e iying meil inei xeriy

(âì)íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈
:íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà Lc÷ì§©¥´Ÿ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ì˙‡ eÏÎ‡Â∑ ּבעליהם ׁשהם לפי ּובניו, Ì‰a‡.אהרן ¯tk ¯L∑ זרּות ּכל lÓÏ‡.ותעּוב להם, ¿»¿…»ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ¬∆À«»∆ְִֶָָָ¿«≈
Ì„ÈŒ˙‡∑ ולחם ‡˙Ì.הּללּוּבאיל Lc˜Ï∑ לכהּנה ונתקּדׁשּו ידיהם נתמּלאּו הּללּו הּמּלּואים ידי .ׁשעל ∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

Ì‰ L„˜ Èk∑,קדׁשים קדׁשי האֹוכל לזר אזהרה למדנּו ּומּכאן קדׁשים, לּדבר קדׁשי טעם הּמקרא ׁשּנתן ƒ…∆≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
הם  דקדׁש .מּׁשּום ְִֵֶֹ

(ãì)-ãò íçlä-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©
Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà zôøNå ø÷aä©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤

:àeä«

(äì)éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦
:íãé àlîz íéîé úòáL äëúàŸ¨®¨¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«

i"yx£‰Îk ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ˙ÈNÚÂ∑,ּבענין האמּור מּכל אחד ּדבר חּסר ׁשאם לעּכב, וכפל, הּכתּוב ׁשנה ¿»ƒ»¿«¬…¿»»»»ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
ּפסּולה  ועבֹודתם ּכהנים, להיֹות ידיהם נתמּלאּו אֹותÎ˙‡∑‰.לא lÓz‡.ּכמֹו ÌÈÓÈ ˙Ú·L'B‚Â∑ ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ…»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈¿

הּללּו, ּובּקרּבנֹות הּזה יֹום ּבענין .ּבכל ְְְִֶַַַָָָָָָ

(åì)úàhçå íéøtkä-ìò íBiì äNòz úàhç øôe©̧©¹̈©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìò Eøtëa çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ÏÚ∑ ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב, זרּות מּכל הּמזּבח על לכּפר הּכּפּורים, ּבׁשביל ««ƒÀƒְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

È˙לג  ‡·¯˜Ï ÔB‰a ¯tk˙È Èc ÔB‰˙È ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰a¯À̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«»≈

:Ôep‡ ‡L„e˜ È¯‡¬≈¿»ƒ

Ú„לד  ‡ÓÁÏ ÔÓe ‡ia¯˜ ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»ƒ«¿»«
‡Ï ‡¯ea ¯‡zL‡c ˙È „È˜B˙Â ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»»

:‡e‰ ‡L„e˜ È¯‡ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬≈¿»

Ècלה  ÏÎk ÔÈ„k È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ
:ÔB‰a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L C˙È ˙È„wÙ«≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

i¯etk‡לו  ÏÚ ‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡hÁ„ ‡¯B˙Â¿»¿«»»«¿≈¿»«ƒ«»
Èa¯˙e È‰BÏÚ C˙e¯tÎa ‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e¿«≈««¿¿»¿«»»¬ƒ¿«≈

:d˙eLc˜Ï d˙È»≈¿«»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bl).íúà eìëàå,xnFlMeipaE oxd` §¨§Ÿ¨§©©£Ÿ¨¨
,mzF` Elk`imdilrA mdW itllW Ÿ§¨§¦¤¥©£¥¤¤
EN` zFpAxw: ¨§¨¥

.íäa øtk øLàmilrAd ,xnFlM £¤ª©¨¤§©©§¨¦
,EN` zFpAxw ici lr mdl xRM xW £̀¤ª©¨¤©§¥¨§¨¥
,eipaE oxd` mde .mzF` Elk`i md¥Ÿ§¨§¥©£Ÿ¨¨

xRMzp mgNde li`d oAxwAWmdllM ¤§¨§¨¨©¦§©¤¤¦§©¥¨¤¨
aErize zExfmcFw mdA didW ¨§¦¤¨¨¨¤¤

oFWNn Fpi` df 'xRM'e .EWCwzPW¤¦§©§§ª©¤¥¦§
gEPiw oFWl `N` ,dxRke dgilq§¦¨§©¨¨¤¨§¦©
zFpAxTd ici lrW ,`Ed dxarde§©£¨¨¤©§¥©¨§¨
dPEdkl EWCwzpe zExGd on Exdhp¦§£¦©¨§¦§©§¦§¨

(oexkfd ,m"`x):
.íãé úà àlîìzlik` lr aQEn Fpi` §©¥¤¨¨¥¨©£¦©

:FWExiR `N` ,calA zFpAxTd©¨§¨¦§¨¤¨¥
Ad ziIUrElNd mgle li`lkM §£¦©¨©¦¨¤¤©¨§¨

zFidl mdici E`Nnzi ,mhRWn¦§¨¨¦§©§§¥¤¦§
dPEdkA miwfgEn(`n ,gk lirl i"yx d`x) §¨¦¦§¨

(m"`x):

.íúà Lc÷ìxn`p ENi`M `Ed ixd §©¥Ÿ¨£¥§¦¤¡©
,xnFlM ,'mz` WCwlE mci z` `Nnl'§©¥¤¨¨§©¥Ÿ¨§©

iciÎlrWzFpAxwElNd mi`ENOd ¤©§¥¨§§©¦¦©¨
dPEdkl EWCwzpe mdici E`Nnzp¦§©§§¥¤§¦§©§¦§¨

(`"eb ,m"`x):
.íä Lã÷ ékmrh aEzMd ozPW KFYn ¦Ÿ¤¥¦¤¨©©¨©©

ixd ,xf lW dlik`d xEQi`l df¤§¦¨£¦¨¤¨£¥
iM' :FWExiRWmiWcwÎiWcw,'md ¤¥¦¨§¥¢¨¦¥

mixfl mixYEn miNw miWcw ixdW. ¤£¥¢¨¦©¦¨¦§¨¦
lkF`d xfl dxdf` Epcnl o`MnElM ¦¨¨©§©§¨¨§¨¨¥¨

lW oAxw,miWcwÎiWcwxg`nozPW ¨§¨¤¨§¥¢¨¦¥©©¤¨©
xaCl mrh `xwOddlik`A Exq`PW ©¦§¨©©©¨¨¤¤¤§©£¦¨

-,'md Wcw'C mEXnFf oi`W ixd ¦§Ÿ¤¥£¥¤¥
`N` ,calA mgNde li`d lr dxdf ©̀§¨¨©¨©¦§©¤¤¦§¨¤¨
xfl dlik`A Exq`p miWcw iWcw lM̈¨§¥¢¨¦¤¤§©£¦¨§¨

(i"`a ,m"`x):cl dxez
(dl).äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå§¨¦¨§©£Ÿ§¨¨¨¨

iEEiSd z` aEzMd miIQW xg`l§©©¤¦¥©¨¤©¦
mixaCd lM z` eipaE oxd`l zFUrl©£§©£Ÿ¨¨¤¨©§¨¦

,dN`dltke aEzMd dpW:xaCd z` ¨¥¤¨¨©¨§¨©¤©¨¨
icM ,'dkM eipalE oxd`l ziUre'§¨¦¨§©£Ÿ§¨¨¨¨§¥

aMrlEN` lM Exn`p `NW zFxFdl - §©¥§¤Ÿ¤¤§¨¥
xaCd `N` ,calA dNigYkl devnl§¦§¨§©§¦¨¦§¨¤¨©¨¨

ENit` aMrn,caricAxaC xQg m`W §©¥£¦§¦£©¤¦¦¥¨¨
`l ,oiprA xEn`d lMn cg ¤̀¨¦¨¨¨¨¦§¨Ÿ

mdici E`NnzpeipaE oxd` lW ¦§©§§¥¤¤©£Ÿ¨¨
dlEqR mzcFare ,mipdM zFidl¦§Ÿ£¦©£¨¨§¨

(m"`x):
.äëúàFWExiR,'LzF`' FnMzF`de Ÿ¨¨¥§§§¨

`id dxizi `"d: ¥§¥¨¦
àlîz íéîé úòáLmci.df `xwn ¦§©¨¦§©¥¨¨¦§¨¤

mixEn`d mixaCd lM lr aQEn¨©¨©§¨¦¨£¦
dPEdMl mqipkY ,xnFlkE ,dlrnl§©§¨§©©§¦¥©§¨
mFi lkA ElNd zFpAxTaE dGd oiprÄ¦§¨©¤©¨§¨©¨§¨

minId zraXn(`"eb ,m"`x):el dxez ¦¦§©©¨¦
(el).íéøtkä ìòo`M xEn`d 'lr' ©©¦ª¦©¨¨¨

xR dUrY ,xnFlkE ,'liaWA' FWExiR¥¦§¦§©©£¤©
mFi lkA z`Hg.mixERMd liaWA ©¨§¨¦§¦©¦¦

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e iying meil inei xeriy
ּפר  ּכגֹון הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל והּלחם, האילים ּכגֹון ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ידם", ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּתמּלא

הצר לכ ׁשמענּו, לא הּמזּבח לחּטּוי הצר,ׁשהּוא הּמזּבח ּכּפרת אֹומר: ּכהנים' 'ּתֹורת ּומדרׁש זה. מקרא ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻ
והּמזּבח  הּמׁשּכן ּבמלאכת ּגזּול ּדבר איׁש התנּדב הּנתּונים ∑hÁÂ‡˙.ׁשּמא ּדמים מּתנת לׁשֹון ּותדּכי, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿ƒ≈»ְְְְִִֵַַַַָ

חּטּוי  קרּוי ‡˙B.ּבאצּבע, zÁLÓe∑ ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות וכל הּמׁשחה, .יונית ּבׁשמן ְְִֶַָ»«¿»…ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

(æì)Búà zLc÷å çaænä-ìò øtëz íéîé úòáL¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®
çaæna òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå§¨¨³©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©

:Lc÷é¦§¨«
i"yx£L„˜ ÁaÊn‰ ‰È‰Â∑,עליו ׁשעלה ּפסּול קרּבן אפּלּו יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתֹו? היא ּומה ¿»»«ƒ¿≈«…∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ּבין  ראּוי ּבין אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ׁשּנאמר: מּתֹו ירד. ׁשּלא להכׁשירֹו הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹקּדׁשֹו
ונעבד  ּומקצה והּנרּבע, הרֹובע ּכגֹון: ּבּקדׁש, ּפסּולֹו היה ׁשּלא ּדבר ּכגֹון ראּוי, וכּיֹוצא ׁשאינֹו והּטרפה ְְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

אחריו הּסמּו ּתעׂשה" אׁשר "וזה לֹומר: ּתלמּוד צו)ּבהן? פרשת כהנים ראּויה,(תורת ּכל אף ראּויה, עֹולה מה , ְְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
לזמּנֹו חּוץ ּבמחׁשבת וׁשּנׁשחט והּטמא והּיֹוצא הּלן ּכגֹון: לעזרה, מּׁשּבא ונפסל ּכבר לֹו וחּוץ ׁשּנראה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבהן וכּיֹוצא נז)למקֹומֹו .(זבחים ְְִֵֶַָ

Lc˜˙eלז  ‡Áa„Ó ÏÚ ¯tÎz ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿««««¿¿»¿«≈
·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ d˙È»≈ƒ≈«¿¿»…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ‡Áa„Óa¿«¿¿»ƒ¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

lr dxRM oFWNn Fpi` df 'mixERM'e§¦¦¤¥¦§©¨¨©
,dxarde gEPiw oFWNn `N` ,`hg¥§¤¨¦§¦©§©£¨¨
aErize zExf lMn gAfOd lr xRkl§©¥©©¦§¥©¦¨¨§¦
FzFidn gAfOd z` xdhlE gPwl -§©¥©§©¥¤©¦§¥©¦§
xn`PW FnM ,dXEcwl FcgilE ,oilEg¦§©£¦§¨§¤¤¡©
gAfOd lr z`Hge' aEzMd KWndA§¤§¥©¨§¦¥¨©©¦§¥©

.'eilr LxRkAEaEzMd xiMfd dn ipRn §©¤§¨¨¦§¥¨¦§¦©¨
zFpAxTd lMn z`Hgd xR z` `weeC©§¨¤©©©¨¦¨©¨§¨

?dlrnl mixEn`dW itlllMn ¨£¦§©§¨§¦¤¦§©
d'mci `NnY mini zraW' xn`P, ©¤¡©¦§©¨¦§©¥¨¨

il oi`mFi lkA EUrIW cFnll ¥¦¦§¤©£§¨
minId zraXn`Ad xac `N` ¦¦§©©¨¦¤¨¨¨©¨

mliaWAlW mci iENin KxFvl - ¦§¦¨§¤¦¨¨¤
,mnvr mipdMd,mgNde mili`d oFbM ©Ÿ£¦©§¨§¨¥¦§©¤¤

la`xaC mFi lM EUrIWliaWA `Ad £¨¤©£¨¨¨©¨¦§¦
xR oFbM ,gAfOdz`Hgd`EdWiEUr ©¦§¥©§¨©©¨¤¨

gAfOd iEHglz`f ,FaErize FzExGn §¦©¦§¥©¦¨§¦Ÿ
df `xwn KxvEd Kkl ;EprnW `lŸ¨©§§¨§©¦§¨¤
lkA dUri z`Hgd xR s`W ,xnFl©¤©©©©¨©£¤§¨

.mFiemlE`mipdMÎzxFY Wxcn §¨¦§©©Ÿ£¦
oFWNn 'mixERMd lr' Wxtnlr dxRM §¨¥©©¦¦¦§©¨¨©

e ,`hg,xnF`WgAfOd zxRM ¥§§¥¤©¨©©¦§¥©
Wi` aCpzd `OW dkxvEdmxze §§¨¤¨¦§©¥¦§¨©

,gAfOde oMWOd zk`lnA lEfB xaC̈¨¨¦§¤¤©¦§¨§©¦§¥©
xRkl xRd `A z`f lre(eh ,g `xwie i"yx): §©Ÿ¨©©§©¥

.úàhçå:qFlwpE`A FnEBxzM FWExiR §¦¥¨¥§©§§§§
'iMczE'iM .xdhY -zpYn oFWl §©¥§©¥¦§©§©

mipEzPd minCgAfOd lrrAv`A ¨¦©§¦©©¦§¥©§¤§©
,'iEHg' iExwmCd zwixGW mEXn ¨¦¦¤§¦©©¨

KxcaE ,gAfOd z` zWCwnE zxdhn§©¤¤§©¤¤¤©¦§¥©§¤¤

FzndEGn EdTpn ENi`M ,`Ed lWn̈¨§¦§©¥¦£¨
(g"n`a):

.BúBà zçLîelke .dgWOd onWA ¨©§¨§¤¤©¦§¨§¨
zFgiWOdEUrpzipei s"M oinM ©§¦©£§¦¨§¨¦

itkE ,EpNW o"Ep zF` zxEvM `idW¤¦§©¤¨§¦
dlrnl x`AzPW(a weqt lirl i"yx d`x): ¤¦§¨¥§©§¨

fl dxez
(fl)Lã÷ çaænä äéäåmiWcw.dnE §¨¨©¦§¥©Ÿ¤¨¨¦©

FzXEcw `id?gAfOd lW`Ed ¦§¨¤©¦§¥©
:aEzMd KWndA xEn`drbFPd lM' ¨¨§¤§¥©¨¨©¥©

'WCwi gAfOAlr axTd xaC lMW - ©¦§¥©¦§¨¤¨¨¨©¨¥©
e ,WFcw didi gAfOdoAxw ENit` ©¦§¥©¦§¤¨©£¦¨§¨

eilr dlrW lEqRFzcFar dNgde, ¨¤¨¨¨¨§¥¥¨£¨
FxiWkdl gAfOd FWCwdaxwdl, ¦§©¦§¥©§©§¦§©§¨¨

cxi `NWz` milWi `N` ,EPOn ¤Ÿ¥¥¦¤¤¨©§¦¤
.oAxwM FzcFarElM' xn`PW KFYn £¨§¨§¨¦¤¤¡©¨

'WCwi gAfOA rbFPdip` rnFW , ©¥©©¦§¥©¦§¨¥©£¦
m`W ,df llkA milEqRd ipin lMW¤¨¦¥©§¦¦§©¤¤¦

,Ecxi `l aEW gAfOd lr ElroiA ¨©©¦§¥©Ÿ¥§¥
didW oAxwiE`xgAfOd lr zFlrl ¨§¨¤¨¨¨©£©©¦§¥©

E ,lqtpeoiaoAxwiE`x Fpi`WzFlrl §¦§©¥¨§¨¤¥¨©£
,FzNigYn gAfOd lr`NW xaC oFbM ©©¦§¥©¦§¦¨§¨¨¤Ÿ
WcTa FlEqt didxg`l `NW - ¨¨§©Ÿ¤¤Ÿ§©©

did `N` ,lqtp dxfrl EdE`iadW¤¡¦¨£¨¨¦§©¤¨¨¨
,EdE`iadW mcFw xaM lEqRoFbM ¨§¨¤¤¡¦§

raFxd(dX`d z`)rAxPde ,(Wi`l), ¨¥©¤¨¦¨§©¦§¨§¦
dvwEnEDzF` (Ecgi) EvwdW dndA - §¤§¥¨¤¦§¦£¨

,dxf dcFarlcarpedndA - ©£¨¨¨§¤¡¨§¥¨
,dxf dcFar dPOn EUre dEcarW¤£¨¨§¨¦¤¨£¨¨¨

dtixHdezEnl dhFPd dndA - §©§¥¨§¥¨©¨¨

,DA WIW mEn zngn,oda `vFIke ¥£©¤¥¨§©¥¨¤
m` ,ElNd milEqRd s`W xnF` iziide§¨¦¦¥¤©©§¦©¨¦

,EWCwi gAfOd lr ElrxnFl cEnlY ¨©©¦§¥©¦§§©§©
dUrY xW` dfe''gAfOd lrdaEzM §¤£¤©£¤©©¦§¥©©¨

Aeixg` KEnQ.cinYd zlFrA wqFre §¨©£¨§¥§©©¨¦
oi`W Epcnl miaEzMd zEkinQnE¦§¦©§¦¨©§¤¥
dnFCd z` `N` WCwn gAfOd©¦§¥©§©¥¤¨¤©¤

;dlFrldiE`x dlFr dnaxTil §¨¨¨§¨¦¨¥
,gAfOAdiE`x lM s`lM s` - ©¦§¥©©Ÿ§¨©¨

ici lr miWCwzn mpi` milEqRd©§¦¥¨¦§©§¦©§¥
md oM m` `N` gAfOd lr mziIlr£¦¨¨©©¦§¥©¤¨¦¥¥

oAxw `weeC ,xnFlM ,miiE`xd`xPW §¦§©©§¨¨§¨¤¦§¨
xak Fl,gAfOl iE`x did xaMW - §¨¤§¨¨¨¨©¦§¥©

oNd oFbM ,dxfrl `AXn lqtpe- §¦§©¦¤¨¨£¨¨§©¨
lM Epl eixEni` xUA F` FnCW oAxẅ§¨¤¨§©¥¨¨¨

,gAfOd lr Elr `le dliNd`vFIde- ©©§¨§Ÿ¨©©¦§¥©§©¥
FxUA `vIW miWcTd iWcTn oAxẅ§¨¦¨§¥©¢¨¦¤¨¨§¨

,(oMWOd xvg) mirlTl uEgn`nHde ¦©§¨¦£©©¦§¨§©¨¥
,daxwdd mcFw FxUA `nhPW oAxw -¨§¨¤¦§¨§¨¤©©§¨¨

FPnfl uEg zaWgnA hgWPWe- §¤¦§©§©£¤¤¦§©
z` xihwdl dhigW zrWA aWgW¤¨©¦§©§¦¨§©§¦¤
F` ,FzhigW mFi xg`l mixa`d̈¥¨¦§©©§¦¨

,FPnf xg` xUAd lFk`luEge ¤¡©¨¨©©§©§
FnFwnldhigW zrWA aWgW - ¦§¤¨©¦§©§¦¨

mFwOl uEgn xUAd z` lFk`l¤¡¤©¨¨¦©¨
,Fl xYEOdelk,oda `vFIMEidW ©¨§¨©¥¨¤¤¨

ElrW xg` Elqtpe daxwdl oiiE`x§¦§©§¨¨§¦§§©©¤¨
iE`x did `NW xaC la` .gAfOd lr©©¦§¥©£¨¨¨¤Ÿ¨¨¨
oi` ,dxfrl EdE`iadW mcFw oAxwl§¨§¨¤¤¡¦¨£¨¨¥

FWCwn gAfOd(.bt migaf):gl dxez ©¦§¥©§©§



devzנד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'f iyiy meil inei xeriy

ß '` xc` 'f iyiy mei ß

(çì)äðL-éða íéNák çaænä-ìò äNòz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«¨¨²
:ãéîz íBiì íéðL§©¬¦©−¨¦«

(èì)Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçàä Nákä-úà¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤
:íéaøòä ïéa äNòz éðMä©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

(î)ïéää òáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOòå§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½
:ãçàä Nákì ïéé ïéää úòéáø Cñðå§¥¾¤§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£˙ÏÒ Ô¯OÚÂ∑וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, È˙k˙.ּביצה עׂשירית ÔÓLa∑,'ּכתית' נאמר לחֹובה לא ¿ƒ»……∆ְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ¿∆∆»ƒְֱִֶַָָֹ
ּתלמּוד  למנחֹות? לפסלֹו יכֹול למנחֹות, ולא למאֹור ּומׁשמע לּמאֹור", "ּכתית ׁשּנאמר לפי להכׁשיר, ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאּלא
ּבריחים  הּטחּון ׁשאף ּכתית, צרי ׁשאין מנחֹות למעט אּלא לּמאֹור" "ּכתית נאמר ולא "ּכתית", ּכאן ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

ּבהן פו)ּכׁשר ‰‰ÔÈ.(מנחות Ú·¯∑ לֹוגין ספלים לספלים,∑CÒÂ.ׁשלׁשה ׁשני סּכה: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ֵֶָָ∆««ƒְִָֹ¿≈∆ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּדר ויֹוצא מקּלח והּוא לתֹוכֹו, הּיין נֹותן ּדּקים. חטמין ׁשני ּכמין ּומנּקבים הּמזּבח ּבראׁש היּו ּכסף ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻׁשל

לּׁשיתין  יֹורד ּומּׁשם הּמזּבח ּגג על ונֹופל הּמזּבח החטם מן יֹורד הּנחׁשת ּובמזּבח עֹולמים, ּבית ּבמזּבח ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹ
.לארץ  ֶָָ

(àî)íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦
ççéð çéøì dl-äNòz dkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯Ï∑ ואחר ּבתחּלה, האברים הקרבתם: וסדר ּכליל, ּכּלּה נסכים ׁשּמנחת נאמר, הּמנחה על ¿≈«ƒ…«ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר הּמנחה, כג)ּכ ּומנחה"(ויקרא "עֹולה :. ְְֱִִֶֶַַָָָָ

Èaלח  ÔÈ¯n‡ ‡Áa„Ó ÏÚ „aÚ˙ Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈««¿¿»ƒ¿ƒ¿≈
:‡¯È„z ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ‡L¿»¿≈¿»¿ƒ»

‡Ó¯‡לט  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

LÈ˙k‡מ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡¯ÓÁ ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÂ ‡È‰ ˙eÚ·«̄¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡¯Ó‡Ï¿ƒ¿»»

iLÓL‡מא  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(n).úìñ ïBøOòåFWExiR 'oFxVr' §¦¨Ÿ¤¦¨¥
,dti`d zixiUrDxEriWeb"n £¦¦¨¥¨§¦¨

dviA WnFge miviADxEriW dti`d] ¥¦§¤¥¨¨¥¨¦¨
,oiAw dXW d`Qde ,mi`q dWlW§¨§¦§©§¨¦¨©¦
dXW bFNde ,oiBEl drAx` aTde§©©©§¨¨¦§©¦¨
rAx` dti`d xEriXW ixd ,miviA¥¦£¥¤¦¨¥¨©§©
`vnp ,miviA mipWE miWlW zF`n¥§¦§©¦¥¦¦§¨
[WnFge miviA b"n dti`d zixiUr£¦¦¨¥¨¥¦§¤

(m"`x):
.úéúk ïîLaonW FWExiR 'zizM onW' §¤¤¨¦¤¤¨¦¥¤¤

`EdW ,calA miziGd zWizMn `vFId©¥¦§¦©©¥¦¦§¨¤
`vFId onWM Fpi`e ,mixnW ilA§¦§¨¦§¥§¤¤©¥

mlE`e .miziGd zpigHndaFgl `l ¦§¦©©¥¦§¨Ÿ§¨
'zizM' xn`paiIgl aEzMd `A `l - ¤¡©¨¦Ÿ¨©¨§©¥

,zizM didi zFgpOA lElAd onXdW¤©¤¤©¨©§¨¦§¤¨¦
`N``AxiWkdlzizM onW ¤¨¨§©§¦¤¤¨¦

aEzMd KxvEd dOle .zFgpOl©§¨§¨¨§©©¨

?FxiWkdlxn`PW itlzNigzA §©§¦§¦¤¤¡©¦§¦©
dxFpOd lv` dWxRd(k ,fk lirl)zizM' ©¨¨¨¥¤©§¨¨¦

rnWnE ,'xF`OlwxWxF`Oldidi ©¨©§©¤©©¨¦§¤
,zizM onXd,zFgpOl `leixdlFki ©¤¤¨¦§Ÿ©§¨£¥¨

aEzMd `AW xnFl iziidFlqtl ¨¦¦©¤¨©¨§¨§
xnFl cEnlY ,zFgpOlKkitl - ©§¨©§©§¦¨

xn`p,'zizM' o`MonW xiWkdl icM ¤¡©¨¨¦§¥§©§¦¤¤
.zFgpOl zizMxn`p `lelv` ¨¦©§¨§Ÿ¤¡©¥¤

dxFpOd`N` ,'xF`Ol zizM'icM ©§¨¨¦©¨¤¨§¥
hrnld z`zFgpnxnFleKixv oi`W §©¥¤©§¨§©¤¥¨¦

`weeC mdAs`W ,zizM`vFId onXd ¨¤©§¨¨¦¤©©¤¤©¥
ziGd onodA xWM migixA oEgHd ¦©©¦©¨§¥©¦¨¥¨¤
(:et zegpn):

.ïéää òáøxUr mipW FxEriW 'oid' ¤©©¦¦¦§¥¨¨
oidd raxW ixd ,oiBEloiBEl dWlW ¦£¥¤¤©©¦§Ÿ¨¦

`Ed(.ht zegpn):
Cñðåoii oidd zirax.oYilmiltQl §¥¤§¦¦©¦¨¦¦¥©§¨¦

.gAfOd lrWzkQna EpipXW FnM ¤©©¦§¥©§¤¨¦§©¤¤
dMEq(.gn sc)sqM lW miltq ipW , ¨§¥§¨¦¤¤¤

,gAfOd W`xa Eid,oiIl cg`d ¨§Ÿ©¦§¥©¨¤¨©©¦
bgA mikQpn EidW miOl ipXde§©¥¦©©¦¤¨§©§¦§©

,zFMEQdmiaTEpnEmziYgzA Eid ©§¨¦¨§©§¦¨
oiId ozFp .miTC oinhFg ipW oinM§¦§¥¨¦©¦¥©©¦

FkFzl,cg`d lW`vFie gNwn `Ede §¤¨¤¨§§©¥©§¥
,gAfOd bB lr ltFpe mhFgd KxC¤¤©¤§¥©©©¦§¥©

mXnEgAfOAW awPA qpkp oiId did ¦¨¨¨©©¦¦§¨©¤¤¤©¦§¥©
eoiziXl cxFizgY didW llgl - §¥©¦¦¤¨¨¤¨¨©©

did KM ,gAfOdÎziA gAfnA ©¦§¥©¨¨¨§¦§©¥
e ,minlFrmlE`zWFgPd gAfna ¨¦§¨§¦§©©§¤

oiId `N` ,oiYiW Eid `l oMWOAW¤©¦§¨Ÿ¨¦¦¤¨©©¦
ux`l gAfOd on cxFi(:gn dkeq i"yx): ¥¦©¦§¥©¨¨¤

`n dxez
(`n).çBçéð çéøì'gFgip gixl' §¥©¦©§¥©¦

,dlFrd lr wx aQEn Fpi` ,o`M xEn`d̈¨¨¥¨©©¨¨

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'f iyiy meil inei xeriy

(áî)éðôì ãòBî-ìäà çút íëéúøãì ãéîz úìòŸ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´
éìà øaãì änL íëì ãòeà øLà ýåýé:íL E §Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

i"yx£„ÈÓz∑,יֹום אל ּבנּתים מּיֹום יֹום יפסיק ÌÎÏ.ולא „Úe‡ ¯L‡∑ ׁשם ,אלי לדּבר מֹועד ּכׁשאקּבע »ƒְְְִִִֵֶַַֹ¬∆ƒ»≈»∆ְְְֵֵֵֶֶֶַַָ
מׁשה אקּבעּנּו עם מדּבר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה הּנחׁשת מזּבח ׁשּמעל מּכאן, למדים מרּבֹותינּו ויׁש לבא. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר ּכמֹו הּכּפרת", "מעל אֹומרים: ויׁש הּמׁשּכן. כה)מּׁשהּוקם ו"אׁשר (שמות הּכּפרת", מעל אּת "ודּברּתי : ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹֹ
ּבּמקרא  הּנזּכר מֹועד אהל על אּלא הּמזּבח, על אמּור אינֹו ּכאן האמּור לכם" .אּועד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(âî):éãáëa Lc÷ðå ìàøNé éðáì änL ézãòðå§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«
i"yx£‰nL Èz„ÚBÂ∑,ּבדּבּור עּמם ׁשם אתועד עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ּכמל.Lc˜Â∑ ¿«¿ƒ»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿ƒ¿«

ׁשּלי.∑È„·Îa.הּמׁשּכן  ּבמכּבדים ּבמכּבדי, אּלא ּבכבדי, ּתקרי אל אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו, ׁשכינתי ׁשּתׁשרה ְִַָƒ¿…ƒְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ
מׁשה ׁשאמר וזהּו הקמתֹו, ּביֹום אהרן ּבני מיתת לֹו רמז י)ּכאן ּבקרֹובי (ויקרא לאמר ה' ּדּבר אׁשר "הּוא : ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ּבכבדי" "ונקּדׁש ּדּבר? והיכן .אּקדׁש", ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 166 'nr `"lg y"ewl t"r)

dWn KxC ± "iYcrFpe"§©§¦¤¤Ÿ¤

ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  לבנילבנילבנילבני ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמהההה ְְְְֹֹֽֽֽֽונעדונעדונעדונעדּתּתּתּתיייי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשם" עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ּכמל ּבדּבּור עּמם רׁש"י)"אתּועד ּוּבפירּוׁש מג. (כט, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"אתּועד  רׁש"י נקט ולּמה יׂשראל, ּבני אל הּקּב"ה ּדּבר ׁשּׁשם הּמקֹום היה מֹועד אהל ּדלכאֹורה רׁש"י ּבלׁשֹון לדּיק ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
הּקּב"ה? אל יׂשראל ּבני ּגם ּדּברּו ׁשּׁשם ּדמׁשמע עבדיו" עם לדּבר . . ּבדּבּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעּמם

ÓÊ‡מב  ÔkLÓ Ú¯˙a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡ÏlÓÏ Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡c ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ¿«»¿«»»

:Ônz CnÚƒ»«»

Lc˜˙ÈÂמג  Ï‡¯NÈ È·Ï Ôn˙ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««
:È¯˜Èaƒ»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

s` `N`,xn`p dgpOd lripRn ¤¨©©©¦§¨¤¡©¦§¥
mikqpÎzgpOWzxhwplilM DNEM ¤¦§©§¨¦¦§¤¤¨¨¦

gAfOl(l"kyn ,m"`x).ozaxwd xcqelW ©¦§¥©§¥¤©§¨¨¨¤
`Ed dgpOde dlFrdmixai`d : ¨¨§©¦§¨¨¥¨¦

xn`PW ,dgpOd KMÎxg`e dNgYA©§¦¨§©©¨©¦§¨¤¤¡©
(fl ,bk `xwie)'dl dX` aixwdl'dlFr §©§¦¦¤©¨

'dgpnE,dgpOde dpFW`x dlFrd ¦§¨¨¨¦¨§©¦§¨
dixg`:an dxez ©£¤¨

(an).ãéîzcinYd did `NW s` ¨¦©¤Ÿ¨¨©¨¦
Wie ,miAxrd oiaE xwFAA `N` axẅ¥¤¨©¤¥¨©§©¦§¥
`Ed mFwn lMn ,miizpiA zFrW wqtd¤§¥¨¥§©¦¦¨¨

:FWExitE ,'cinY' iExwmFi l` mFIn ¨¨¦¥¦¤
mFie mFi lkA -mFi wiqti `le §¨¨§Ÿ©§¦

,mizpiAonfl onGn dUrPd xaC lke ¥§©¦§¨¨¨©©£¤¦§©¦§©
iExw `Ed s` ,mirEaw micrFnA§£¦§¦©¨

'cinY''cinY xp zlrdl' :FnM]lirl) ¨¦§§©£Ÿ¥¨¦
(my i"yxae .k ,fk,dlil lkA :FWExiRW¤¥§¨©§¨

:[dlile§©§¨
íëì ãòeà øLàdOW.'crE`' oi` £¤¦¨¥¨¤¨¨¥¦¨¥

`N` ,(dWibR) zEcrezd oFWNn¦§¦§©£§¦¨¤¨
onfE mFwn' :FWExitE ,'crFn' oFWNn¦§¥¥¨§©
KWnde .'mkil` `Fal crEinE mIEqn§¨§¨¨£¥¤§¤§¥
oipr Fpi` 'mW Lil` xAcl' aEzMd©¨§©¥¥¤¨¥¦§¨
iz`iA zilkY :xnFlM `N` ,cxtp¦§¨¤¨§©©§¦¦¨¦

WxRzn Kke ,'Lil` xAcl' `id mkil £̀¥¤¦§©¥¥¤§¨¦§¨¥
FzF`A didY cinY zlFr :aEzMd©¨©¨¦¦§¤§

xW` mFwOdcrFn rAw`WM`Fal ©¨£¤§¤¤§©¥¨
,mkil`icMmW - Lil` xAcl £¥¤§¥§©¥¥¤¨

`al EPrAw`(oexkfd ,m"`x). ¤§¨¤¨Ÿ
eminkg Ewlgp ?dGd mFwOd `Ed okid §¥¨©¨©¤¤§§£¨¦

:xaCAEpizFAxn WixW`micnl ©¨¨¥¥©¥£¤§¥¦
did zWFgPd gAfn lrOW ,o`Mn¦¨¤¥©¦§©©§¤¨¨
dWn mr xAcn `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§©¥¦Ÿ¤

ndrXoMWOd mwEdX,Kli`eitl ¦¨¨¤©©¦§¨§¥¨§¦
lr zFAqEn 'mW'e 'dOW' zFaiYW¤¥¨¨§¨©©
,eiptl xEn`d 'crFn ld` gzR'¤©Ÿ¤¥¨¨§¨¨
aEzMd crFn ld` gztAW gAfOaE©¦§¥©¤§¤©Ÿ¤¥©¨

xAcnmixnF` Wie .d"awd didW §©¥§¥§¦¤¨¨
dWn mr xAcnFnM ,zxFRMd lrn §©¥¦¤¥©©©¤§

xn`PW(ak ,dk lirl)LY` iYxAce' ¤¤¡©§¦©§¦¦§
E ,'zxFRMd lrn,df WExiR itlxW`' ¥©©©¤§¦¥¤£¤

mkl crE`'dOWFpi` ,o`M xEn`d ¦¨¥¨¤¨¨¨¨¨¥
xEn`EpiidC 'crFn ld` gzR' lrlr ¨©¤©Ÿ¤¥§©§©

lr `N` ,gAfOdzFaiY'crFn ld`' ©¦§¥©¤¨©¥Ÿ¤¥
calA`xwOA xMfPdoiA `Ede , ¦§¨©¦§¨©¦§¨§¥

ld`d KFzAW miaExMdzk`lnc `ziixa) ©§¦¤§¨Ÿ¤
(c"it okynd(`"n ,oexkfd):bn dxez

(bn)änL ézãòBðål`xUi ipal.s` §©§¦¨¨¦§¥¦§¨¥©

zriaw zilkY aEzMd o`M WxiR `NW¤Ÿ¥©¨©¨©§¦§¦©
:FWExiR o`M s` ,crFOdmOr crez` ©¥©¨¥¤§©¥¦¨

xEAcAicM mFwOd df mdl rAw` - §¦¤§©¨¤¤©¨§¥
mOr xAcl.xEn`d lr siqFn aEzMde §©¥¦¨§©¨¦©¨¨

FzF`W ,eiptldidi `l rAw`W mFwn §¨¨¤¨¤¤§©Ÿ¦§¤
`N` ,calA dWn mr xEAiCd KxFvl§¤©¦¦¤¦§¨¤¨
ipA lkl crFnl rEaw mFwnM WOWi§©¥§¨¨©§¥§¨§¥

,l`xUicrFn mFwn raFTd KlnM- ¦§¨¥§¤¤©¥©§¥
E `Fal rEaw mFwneicar mr xAcl ¨¨©¨§©¥¦£¨¨

mW(`"eb ,`"yx): ¨
Lc÷ðåicFakA.iz`iA ici lr ,xnFlM §¦§©¦§¦§©©§¥¦¨¦

oiA) crFn mFwn FzF`A l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥§§¥¥
didi ,(gAfOd lrn F` ,miaExMd©§¦¥©©¦§¥©¦§¤

oMWOdicFakA WCwp(m"`x): ©¦§¨¦§¨¦§¦
.éãBáëaoMWOdW ;izpikW z`xWdA ¦§¦§©§¨©§¦¨¦¤©¦§¨

ici lr WCwzi.FA izpikW dxWYW ¦§©¥©§¥¤¦§¤§¦¨¦
dcB` WxcnE:minkg EWxCl` ¦§©©¨¨¨§£¨¦©

- 'icEakA' `N` 'icFakA' ixwY¦§¥¦§¦¤¨¦§©
,iNW micAEknAWCwzi inW ,xnFlM ©§¨¦¤¦§©§¦¦§©¥

micAEknd mzF`A oiC dUr`W ici lr©§¥¤¤¡¤¦§¨©§¨¦
.iptlFl fnx o`Mlr d"awdzzin §¨©¨¨©©¦©

oxd` ipAdidYWFznwd mFiAlW §¥©£Ÿ¤¦§¤§£¨¨¤
.oMWOddWn xn`W EdfezFn xg`l ©¦§¨§¤¤¨©Ÿ¤§©©

:oxd` ipAxn`l 'd xAC xW` `Ed' §¥©£Ÿ£¤¦¤¥Ÿ



נה devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'f iyiy meil inei xeriy

ß '` xc` 'f iyiy mei ß

(çì)äðL-éða íéNák çaænä-ìò äNòz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«¨¨²
:ãéîz íBiì íéðL§©¬¦©−¨¦«

(èì)Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçàä Nákä-úà¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤
:íéaøòä ïéa äNòz éðMä©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

(î)ïéää òáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOòå§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½
:ãçàä Nákì ïéé ïéää úòéáø Cñðå§¥¾¤§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£˙ÏÒ Ô¯OÚÂ∑וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, È˙k˙.ּביצה עׂשירית ÔÓLa∑,'ּכתית' נאמר לחֹובה לא ¿ƒ»……∆ְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ¿∆∆»ƒְֱִֶַָָֹ
ּתלמּוד  למנחֹות? לפסלֹו יכֹול למנחֹות, ולא למאֹור ּומׁשמע לּמאֹור", "ּכתית ׁשּנאמר לפי להכׁשיר, ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאּלא
ּבריחים  הּטחּון ׁשאף ּכתית, צרי ׁשאין מנחֹות למעט אּלא לּמאֹור" "ּכתית נאמר ולא "ּכתית", ּכאן ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

ּבהן פו)ּכׁשר ‰‰ÔÈ.(מנחות Ú·¯∑ לֹוגין ספלים לספלים,∑CÒÂ.ׁשלׁשה ׁשני סּכה: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ֵֶָָ∆««ƒְִָֹ¿≈∆ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּדר ויֹוצא מקּלח והּוא לתֹוכֹו, הּיין נֹותן ּדּקים. חטמין ׁשני ּכמין ּומנּקבים הּמזּבח ּבראׁש היּו ּכסף ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻׁשל

לּׁשיתין  יֹורד ּומּׁשם הּמזּבח ּגג על ונֹופל הּמזּבח החטם מן יֹורד הּנחׁשת ּובמזּבח עֹולמים, ּבית ּבמזּבח ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹ
.לארץ  ֶָָ

(àî)íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦
ççéð çéøì dl-äNòz dkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯Ï∑ ואחר ּבתחּלה, האברים הקרבתם: וסדר ּכליל, ּכּלּה נסכים ׁשּמנחת נאמר, הּמנחה על ¿≈«ƒ…«ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר הּמנחה, כג)ּכ ּומנחה"(ויקרא "עֹולה :. ְְֱִִֶֶַַָָָָ

Èaלח  ÔÈ¯n‡ ‡Áa„Ó ÏÚ „aÚ˙ Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈««¿¿»ƒ¿ƒ¿≈
:‡¯È„z ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ‡L¿»¿≈¿»¿ƒ»

‡Ó¯‡לט  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

LÈ˙k‡מ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡¯ÓÁ ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÂ ‡È‰ ˙eÚ·«̄¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡¯Ó‡Ï¿ƒ¿»»

iLÓL‡מא  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(n).úìñ ïBøOòåFWExiR 'oFxVr' §¦¨Ÿ¤¦¨¥
,dti`d zixiUrDxEriWeb"n £¦¦¨¥¨§¦¨

dviA WnFge miviADxEriW dti`d] ¥¦§¤¥¨¨¥¨¦¨
,oiAw dXW d`Qde ,mi`q dWlW§¨§¦§©§¨¦¨©¦
dXW bFNde ,oiBEl drAx` aTde§©©©§¨¨¦§©¦¨
rAx` dti`d xEriXW ixd ,miviA¥¦£¥¤¦¨¥¨©§©
`vnp ,miviA mipWE miWlW zF`n¥§¦§©¦¥¦¦§¨
[WnFge miviA b"n dti`d zixiUr£¦¦¨¥¨¥¦§¤

(m"`x):
.úéúk ïîLaonW FWExiR 'zizM onW' §¤¤¨¦¤¤¨¦¥¤¤

`EdW ,calA miziGd zWizMn `vFId©¥¦§¦©©¥¦¦§¨¤
`vFId onWM Fpi`e ,mixnW ilA§¦§¨¦§¥§¤¤©¥

mlE`e .miziGd zpigHndaFgl `l ¦§¦©©¥¦§¨Ÿ§¨
'zizM' xn`paiIgl aEzMd `A `l - ¤¡©¨¦Ÿ¨©¨§©¥

,zizM didi zFgpOA lElAd onXdW¤©¤¤©¨©§¨¦§¤¨¦
`N``AxiWkdlzizM onW ¤¨¨§©§¦¤¤¨¦

aEzMd KxvEd dOle .zFgpOl©§¨§¨¨§©©¨

?FxiWkdlxn`PW itlzNigzA §©§¦§¦¤¤¡©¦§¦©
dxFpOd lv` dWxRd(k ,fk lirl)zizM' ©¨¨¨¥¤©§¨¨¦

rnWnE ,'xF`OlwxWxF`Oldidi ©¨©§©¤©©¨¦§¤
,zizM onXd,zFgpOl `leixdlFki ©¤¤¨¦§Ÿ©§¨£¥¨

aEzMd `AW xnFl iziidFlqtl ¨¦¦©¤¨©¨§¨§
xnFl cEnlY ,zFgpOlKkitl - ©§¨©§©§¦¨

xn`p,'zizM' o`MonW xiWkdl icM ¤¡©¨¨¦§¥§©§¦¤¤
.zFgpOl zizMxn`p `lelv` ¨¦©§¨§Ÿ¤¡©¥¤

dxFpOd`N` ,'xF`Ol zizM'icM ©§¨¨¦©¨¤¨§¥
hrnld z`zFgpnxnFleKixv oi`W §©¥¤©§¨§©¤¥¨¦

`weeC mdAs`W ,zizM`vFId onXd ¨¤©§¨¨¦¤©©¤¤©¥
ziGd onodA xWM migixA oEgHd ¦©©¦©¨§¥©¦¨¥¨¤
(:et zegpn):

.ïéää òáøxUr mipW FxEriW 'oid' ¤©©¦¦¦§¥¨¨
oidd raxW ixd ,oiBEloiBEl dWlW ¦£¥¤¤©©¦§Ÿ¨¦

`Ed(.ht zegpn):
Cñðåoii oidd zirax.oYilmiltQl §¥¤§¦¦©¦¨¦¦¥©§¨¦

.gAfOd lrWzkQna EpipXW FnM ¤©©¦§¥©§¤¨¦§©¤¤
dMEq(.gn sc)sqM lW miltq ipW , ¨§¥§¨¦¤¤¤

,gAfOd W`xa Eid,oiIl cg`d ¨§Ÿ©¦§¥©¨¤¨©©¦
bgA mikQpn EidW miOl ipXde§©¥¦©©¦¤¨§©§¦§©

,zFMEQdmiaTEpnEmziYgzA Eid ©§¨¦¨§©§¦¨
oiId ozFp .miTC oinhFg ipW oinM§¦§¥¨¦©¦¥©©¦

FkFzl,cg`d lW`vFie gNwn `Ede §¤¨¤¨§§©¥©§¥
,gAfOd bB lr ltFpe mhFgd KxC¤¤©¤§¥©©©¦§¥©

mXnEgAfOAW awPA qpkp oiId did ¦¨¨¨©©¦¦§¨©¤¤¤©¦§¥©
eoiziXl cxFizgY didW llgl - §¥©¦¦¤¨¨¤¨¨©©

did KM ,gAfOdÎziA gAfnA ©¦§¥©¨¨¨§¦§©¥
e ,minlFrmlE`zWFgPd gAfna ¨¦§¨§¦§©©§¤

oiId `N` ,oiYiW Eid `l oMWOAW¤©¦§¨Ÿ¨¦¦¤¨©©¦
ux`l gAfOd on cxFi(:gn dkeq i"yx): ¥¦©¦§¥©¨¨¤

`n dxez
(`n).çBçéð çéøì'gFgip gixl' §¥©¦©§¥©¦

,dlFrd lr wx aQEn Fpi` ,o`M xEn`d̈¨¨¥¨©©¨¨

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'f iyiy meil inei xeriy

(áî)éðôì ãòBî-ìäà çút íëéúøãì ãéîz úìòŸ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´
éìà øaãì änL íëì ãòeà øLà ýåýé:íL E §Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

i"yx£„ÈÓz∑,יֹום אל ּבנּתים מּיֹום יֹום יפסיק ÌÎÏ.ולא „Úe‡ ¯L‡∑ ׁשם ,אלי לדּבר מֹועד ּכׁשאקּבע »ƒְְְִִִֵֶַַֹ¬∆ƒ»≈»∆ְְְֵֵֵֶֶֶַַָ
מׁשה אקּבעּנּו עם מדּבר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה הּנחׁשת מזּבח ׁשּמעל מּכאן, למדים מרּבֹותינּו ויׁש לבא. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר ּכמֹו הּכּפרת", "מעל אֹומרים: ויׁש הּמׁשּכן. כה)מּׁשהּוקם ו"אׁשר (שמות הּכּפרת", מעל אּת "ודּברּתי : ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹֹ
ּבּמקרא  הּנזּכר מֹועד אהל על אּלא הּמזּבח, על אמּור אינֹו ּכאן האמּור לכם" .אּועד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(âî):éãáëa Lc÷ðå ìàøNé éðáì änL ézãòðå§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«
i"yx£‰nL Èz„ÚBÂ∑,ּבדּבּור עּמם ׁשם אתועד עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ּכמל.Lc˜Â∑ ¿«¿ƒ»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿ƒ¿«

ׁשּלי.∑È„·Îa.הּמׁשּכן  ּבמכּבדים ּבמכּבדי, אּלא ּבכבדי, ּתקרי אל אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו, ׁשכינתי ׁשּתׁשרה ְִַָƒ¿…ƒְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ
מׁשה ׁשאמר וזהּו הקמתֹו, ּביֹום אהרן ּבני מיתת לֹו רמז י)ּכאן ּבקרֹובי (ויקרא לאמר ה' ּדּבר אׁשר "הּוא : ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ּבכבדי" "ונקּדׁש ּדּבר? והיכן .אּקדׁש", ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 166 'nr `"lg y"ewl t"r)

dWn KxC ± "iYcrFpe"§©§¦¤¤Ÿ¤

ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  לבנילבנילבנילבני ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמהההה ְְְְֹֹֽֽֽֽונעדונעדונעדונעדּתּתּתּתיייי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשם" עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ּכמל ּבדּבּור עּמם רׁש"י)"אתּועד ּוּבפירּוׁש מג. (כט, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"אתּועד  רׁש"י נקט ולּמה יׂשראל, ּבני אל הּקּב"ה ּדּבר ׁשּׁשם הּמקֹום היה מֹועד אהל ּדלכאֹורה רׁש"י ּבלׁשֹון לדּיק ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
הּקּב"ה? אל יׂשראל ּבני ּגם ּדּברּו ׁשּׁשם ּדמׁשמע עבדיו" עם לדּבר . . ּבדּבּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעּמם

ÓÊ‡מב  ÔkLÓ Ú¯˙a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡ÏlÓÏ Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡c ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ¿«»¿«»»

:Ônz CnÚƒ»«»

Lc˜˙ÈÂמג  Ï‡¯NÈ È·Ï Ôn˙ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««
:È¯˜Èaƒ»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

s` `N`,xn`p dgpOd lripRn ¤¨©©©¦§¨¤¡©¦§¥
mikqpÎzgpOWzxhwplilM DNEM ¤¦§©§¨¦¦§¤¤¨¨¦

gAfOl(l"kyn ,m"`x).ozaxwd xcqelW ©¦§¥©§¥¤©§¨¨¨¤
`Ed dgpOde dlFrdmixai`d : ¨¨§©¦§¨¨¥¨¦

xn`PW ,dgpOd KMÎxg`e dNgYA©§¦¨§©©¨©¦§¨¤¤¡©
(fl ,bk `xwie)'dl dX` aixwdl'dlFr §©§¦¦¤©¨

'dgpnE,dgpOde dpFW`x dlFrd ¦§¨¨¨¦¨§©¦§¨
dixg`:an dxez ©£¤¨

(an).ãéîzcinYd did `NW s` ¨¦©¤Ÿ¨¨©¨¦
Wie ,miAxrd oiaE xwFAA `N` axẅ¥¤¨©¤¥¨©§©¦§¥
`Ed mFwn lMn ,miizpiA zFrW wqtd¤§¥¨¥§©¦¦¨¨

:FWExitE ,'cinY' iExwmFi l` mFIn ¨¨¦¥¦¤
mFie mFi lkA -mFi wiqti `le §¨¨§Ÿ©§¦

,mizpiAonfl onGn dUrPd xaC lke ¥§©¦§¨¨¨©©£¤¦§©¦§©
iExw `Ed s` ,mirEaw micrFnA§£¦§¦©¨

'cinY''cinY xp zlrdl' :FnM]lirl) ¨¦§§©£Ÿ¥¨¦
(my i"yxae .k ,fk,dlil lkA :FWExiRW¤¥§¨©§¨

:[dlile§©§¨
íëì ãòeà øLàdOW.'crE`' oi` £¤¦¨¥¨¤¨¨¥¦¨¥

`N` ,(dWibR) zEcrezd oFWNn¦§¦§©£§¦¨¤¨
onfE mFwn' :FWExitE ,'crFn' oFWNn¦§¥¥¨§©
KWnde .'mkil` `Fal crEinE mIEqn§¨§¨¨£¥¤§¤§¥
oipr Fpi` 'mW Lil` xAcl' aEzMd©¨§©¥¥¤¨¥¦§¨
iz`iA zilkY :xnFlM `N` ,cxtp¦§¨¤¨§©©§¦¦¨¦

WxRzn Kke ,'Lil` xAcl' `id mkil £̀¥¤¦§©¥¥¤§¨¦§¨¥
FzF`A didY cinY zlFr :aEzMd©¨©¨¦¦§¤§

xW` mFwOdcrFn rAw`WM`Fal ©¨£¤§¤¤§©¥¨
,mkil`icMmW - Lil` xAcl £¥¤§¥§©¥¥¤¨

`al EPrAw`(oexkfd ,m"`x). ¤§¨¤¨Ÿ
eminkg Ewlgp ?dGd mFwOd `Ed okid §¥¨©¨©¤¤§§£¨¦

:xaCAEpizFAxn WixW`micnl ©¨¨¥¥©¥£¤§¥¦
did zWFgPd gAfn lrOW ,o`Mn¦¨¤¥©¦§©©§¤¨¨
dWn mr xAcn `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§©¥¦Ÿ¤

ndrXoMWOd mwEdX,Kli`eitl ¦¨¨¤©©¦§¨§¥¨§¦
lr zFAqEn 'mW'e 'dOW' zFaiYW¤¥¨¨§¨©©
,eiptl xEn`d 'crFn ld` gzR'¤©Ÿ¤¥¨¨§¨¨
aEzMd crFn ld` gztAW gAfOaE©¦§¥©¤§¤©Ÿ¤¥©¨

xAcnmixnF` Wie .d"awd didW §©¥§¥§¦¤¨¨
dWn mr xAcnFnM ,zxFRMd lrn §©¥¦¤¥©©©¤§

xn`PW(ak ,dk lirl)LY` iYxAce' ¤¤¡©§¦©§¦¦§
E ,'zxFRMd lrn,df WExiR itlxW`' ¥©©©¤§¦¥¤£¤

mkl crE`'dOWFpi` ,o`M xEn`d ¦¨¥¨¤¨¨¨¨¨¥
xEn`EpiidC 'crFn ld` gzR' lrlr ¨©¤©Ÿ¤¥§©§©

lr `N` ,gAfOdzFaiY'crFn ld`' ©¦§¥©¤¨©¥Ÿ¤¥
calA`xwOA xMfPdoiA `Ede , ¦§¨©¦§¨©¦§¨§¥

ld`d KFzAW miaExMdzk`lnc `ziixa) ©§¦¤§¨Ÿ¤
(c"it okynd(`"n ,oexkfd):bn dxez

(bn)änL ézãòBðål`xUi ipal.s` §©§¦¨¨¦§¥¦§¨¥©

zriaw zilkY aEzMd o`M WxiR `NW¤Ÿ¥©¨©¨©§¦§¦©
:FWExiR o`M s` ,crFOdmOr crez` ©¥©¨¥¤§©¥¦¨

xEAcAicM mFwOd df mdl rAw` - §¦¤§©¨¤¤©¨§¥
mOr xAcl.xEn`d lr siqFn aEzMde §©¥¦¨§©¨¦©¨¨

FzF`W ,eiptldidi `l rAw`W mFwn §¨¨¤¨¤¤§©Ÿ¦§¤
`N` ,calA dWn mr xEAiCd KxFvl§¤©¦¦¤¦§¨¤¨
ipA lkl crFnl rEaw mFwnM WOWi§©¥§¨¨©§¥§¨§¥

,l`xUicrFn mFwn raFTd KlnM- ¦§¨¥§¤¤©¥©§¥
E `Fal rEaw mFwneicar mr xAcl ¨¨©¨§©¥¦£¨¨

mW(`"eb ,`"yx): ¨
Lc÷ðåicFakA.iz`iA ici lr ,xnFlM §¦§©¦§¦§©©§¥¦¨¦

oiA) crFn mFwn FzF`A l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥§§¥¥
didi ,(gAfOd lrn F` ,miaExMd©§¦¥©©¦§¥©¦§¤

oMWOdicFakA WCwp(m"`x): ©¦§¨¦§¨¦§¦
.éãBáëaoMWOdW ;izpikW z`xWdA ¦§¦§©§¨©§¦¨¦¤©¦§¨

ici lr WCwzi.FA izpikW dxWYW ¦§©¥©§¥¤¦§¤§¦¨¦
dcB` WxcnE:minkg EWxCl` ¦§©©¨¨¨§£¨¦©

- 'icEakA' `N` 'icFakA' ixwY¦§¥¦§¦¤¨¦§©
,iNW micAEknAWCwzi inW ,xnFlM ©§¨¦¤¦§©§¦¦§©¥

micAEknd mzF`A oiC dUr`W ici lr©§¥¤¤¡¤¦§¨©§¨¦
.iptlFl fnx o`Mlr d"awdzzin §¨©¨¨©©¦©

oxd` ipAdidYWFznwd mFiAlW §¥©£Ÿ¤¦§¤§£¨¨¤
.oMWOddWn xn`W EdfezFn xg`l ©¦§¨§¤¤¨©Ÿ¤§©©

:oxd` ipAxn`l 'd xAC xW` `Ed' §¥©£Ÿ£¤¦¤¥Ÿ



devzנו zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'g ycew zayl inei xeriy
הּקבּוע  הּמקֹום ׁשהיה ּתפּלה" ּבית "ּביתי ּגם ּבּכתּוב נקרא עֹולמים" ׁש"ּבית ּדכמֹו רׁש"י, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא לֹומר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש
לתפּלה  ּגם אלא יׂשראל ּבני אל הּקּב"ה לדּבּור רק לא הּקבּוע הּמקֹום היה מֹועד האהל כן ּכמֹו הּקּב"ה, אל יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹלתפּלת

להקּב"ה יׂשראל ּבני ׁשל הפסוק)ּולדּבּור על לאבן־עזרא הקצר פירוש .(וראה ְְְִִֵֵֶַָָָ

(ãî)-úàå çaænä-úàå ãòBî ìäà-úà ézLc÷å§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤
éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà: ©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«

(äî)íäì éúééäå ìàøNé éða CBúa ézðëLå§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−
íéäìûì: ¥«Ÿ¦«

(åî)ìà ýåýé éðà ék eòãéåýéúàöBä øLà íäé §¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦
ì íéøöî õøàî íúàýåýé éðà íëBúá éðëL Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬
ìàý:íäé ¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎB˙· ÈÎLÏ∑ ּבתֹוכם אני לׁשּכן .עלֿמנת ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

ß '` xc` 'g ycew zay ß

ì(à)íéhL éöò úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−
:Búà äNòz©«£¤¬Ÿ«

i"yx£˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó∑ סּמים עׁשן קיטֹור עליו .להעלֹות ƒ¿«¿…∆ְֲֲִִַַַָָ

(á)íéúnàå äéäé òeáø Baçø änàå Bkøà änà©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦
åéúðø÷ epnî Búî÷: «Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«

(â)åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå åéúðø÷-úàå áéáñ̈¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£Bbb חנּיתם ∑‡˙ ּבכל אדמה חללֹו ממּלאים אּלא ּגג, לֹו היה לא העֹולה מזּבח אבל ּגג, לֹו היה .זה ∆«ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
·‰Ê ¯Ê∑ ּכהּנה לכתר הּוא .סימן ≈»»ְְִֶֶָָֻ

ÈÂ˙מד  ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»«¿¿»¿»
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡«¬…¿»¿ƒ¡«≈¿«»»√»»

ÈÂ‰‡Âמה  Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÈzÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿∆¡≈
:dÏ‡Ï ÔB‰Ï¿∆¡»

‡È˜t˙מו  Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
ÈzÎL ‰‡¯L‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰ÈÈa≈≈¬»¿»¡»¬

˜Ë¯˙א  È‰BÏÚ ‡¯Ë˜‡Ï ‡Áa„Ó „aÚ˙Â¿«¿≈«¿¿»¿«¿»»¬ƒ¿…∆
:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÓÒea¿«»¿»≈ƒƒ«¿≈»≈

È‰Èב  Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈
:È‰B¯˜ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

È‰BÏ˙kג  ˙ÈÂ d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»»¿ƒ
¯Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«¿ƒ¿«¿∆≈≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

'WcT` iaFxwA(b ,i `xwie)xAC okide , ¦§©¤¨¥§¥¨¦¥
miaFxTd ici lr WCwzi FnXW 'd¤§¦§©¥©§¥©§¦

?eil`o`M xn`WM'icFakA WCwpe' ¥¨§¤¨©¨§¦§©¦§¦
(:ehw migaf):cn dxez

(en)ì.íëBúá éðëLFnM FWExiR §¨§¦§¨¥§
,mkFza ip` oFMWl zpnÎlr©§¨¦§£¦§¨
zFaiYn zaMxEn 'ipkWl' zaiYWM§¤¥©§¨§¦§¤¤¦¥

'oFWlM zWOWn c"nNde ,'ip` oFMWl¦§£¦§©¨¤§©¤¤¦§
zilkY ,xnFlkE .'zpn lr' i`pY§©©§¨§©©§¦
icM `N` dzid `l mixvOn mz`vFd¨¨¨¦¦§©¦Ÿ¨§¨¤¨§¥

mkFzA izpikW dxWYW(dax xacna) ¤¦§¤§¦¨¦§¨
(i"`a):` dxez

ì(`).úøè÷ øè÷îlW FnW df oi` ¦§©§Ÿ¤¥¤§¤
oM m`W ,'zxFhw xhwn gAfn' :gAfOd©¦§¥©¦§¥©¦§©§¤¤¦¥
'gAfn' zcTEpn 'gAfn' zaiY dzid̈§¨¥©¦§¥©§¤¤¦§©
zFaizl zknqp daizM ,g"YtA©¨§¦¨¦§¤¤§¥
'dlrd gAfn' :FnM] 'zxhw xhwn'¦§©§Ÿ¤§¦§©¨Ÿ¨

;(gk weqt onwl)'adGd gAfn'(gl ,hl onwl),[ ¦§©©¨¨
ziUre' :gAfOd lW FcEri Edf `N ¤̀¨¤¦¤©¦§¥©§¨¦¨

gAfnoWr xFhiw eilr zFlrdl ¦§¥©§©£¨¨¦£©

'miOq;dxhwdd zNErR - 'xHwn'] ©¦§©¥§©©©§¨¨
[miOq oWr - 'zxFhw'(`"eb ,m"`x): §¤££©¦

a dxez
(b).Bbb úà,FBB iERv z` aEzMd WxiR ¤©¥©©¨¤¦©

gAfOW ipRndfo`M xEn`dFl did ¦§¥¤¦§¥©¤¨¨¨¨¨
,bb Fl did `l dlFrd gAfn la` ,bb©£¨¦§©¨¨Ÿ¨¨©

`N`,dlrnln gEztE lElg did ¤¨¨¨¨¨©¦§©§¨
Emi`Nnnz`lkA dnc` Fllg §©§¦¤£¨£¨¨§¨

mFwnoziIpgEid ,EpgW mFwn lM - §£¦¨¨¨¨¤¨¨
Fllg z` mi`Nnn.Wcgn dnc`A §©§¦¤£¨©£¨¨¥¨¨

devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'g ycew zayl inei xeriy

ã)(Bl-äNòz áäæ úòaè ézLe|ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ
íézáì äéäå åécö éðL-ìò äNòz åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´

:änäa Búà úàNì íécáì§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨
i"yx£ÂÈ˙ÚÏˆ∑,זוּיֹות לׁשֹון היא ׁשּבׁשני ּכאן זוּיֹותיו ׁשּתי על צּדיו", ׁשני "על ׁשּנאמר: לפי ּכתרּגּומֹו, «¿…»ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּטּבעֹות ∑È‰Â‰.צּדיו  ÌÈc·Ï.האּלה מעׂשה ÌÈz·Ï∑ הּטּבעת ּתהיה ּבית .לבד לכל ִָ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָ

(ä)íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
áäæ: ¨¨«

(å)úãòä ïøà-ìò øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®
Eì ãòeà øLà úãòä-ìò øLà úøtkä éðôì¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−

:änL̈«¨
i"yx£˙Î¯t‰ ÈÙÏ∑,"הּכּפרת "לפני לֹומר: ּתלמּוד לדרֹום? אֹו לצפֹון הארֹון מּכנגד מׁשּו ּתאמר ׁשּמא ƒ¿≈«»…∆ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

מּבחּוץ  הארֹון ּכנגד .מכּון ְְִֶֶַָָָֻ

(æ)ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäa§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨

i"yx£B·ÈËÈ‰a∑ ּבקר ּבכל מטיבן והיה ּבּלילה, ׁשּנׂשרפּו הּפתילֹות מּדׁשן הּמנֹורה ׁשל הּבזיכין נּקּוי לׁשֹון ¿≈ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשהּוא ∑‰p¯˙.ּובקר  העלאה, ׁשם ׁשּנאמר מּמקֹום חּוץ ּבּמנֹורה, האמּורֹות נרֹות ּכל וכן ּבלע"ז, לוצי"ׁש ֶֹ«≈…ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הדלקה  .לׁשֹון ְְַָָ

Ú¯lÓד  dÏ „aÚz ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿««¿∆≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ „aÚz d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈
d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï È‰ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈

:ÔB‰a¿

ÈÙÁ˙Âה  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

‡¯B‡ו  ÏÚ Èc ‡zÎ¯t Ì„˜ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈√»»À¿»ƒ«¬»
Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒ√»«À¿»ƒ««¬»ƒ

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ»«»

Ùˆa¯ז  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ È‰BÏÚ ¯Ë˜ÈÂ¿«¿«¬ƒ«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«
:dp˜qÈ ‡iÈˆBa ˙È d˙e˜˙‡a ¯Ùˆaƒ¿«¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

myl zxecdn - eheytk i"yx

okleFz` ziRve' `N` FA xn`p `l §¨¥Ÿ¤¡©¤¨§¦¦¨Ÿ
'zygp,(a ,fk lirl)bB FA xMfEd `le(a"a): §Ÿ¤§Ÿ§©©

.áäæ øæ,gAfOd aiaq iEUrd df xf ¥¨¨¥¤¤¨§¦©¦§¥©
dPEdM xzkl `Ed oniqEEhvp KklE , ¦¨§¤¤§¨§¨¦§©

itl ,zxFhTd gAfnA FzFUrl©£§¦§©©§¤§¦
zxgaEOd dcFard dzid zxFhTdW¤©§¤¨§¨¨£¨©§¤¤

dPEdMd zFcFar oiAn(l"kyn):c dxez ¦¥£©§¨
(c).åéúBòìö'rlv' lkM FWExiR oi` ©§¨¥¥§¨¥¨

'cv' FWExiR mFwn lkAW ,`xwOAW¤©¦§¨¤§¨¨¥©
'oMWOd rlvlE' :FnM](k ,ek lirl)ENi`e ,[ §§¤©©¦§¨§¦

xEn`d 'eizFrlv'oFWl `Ed o`M ©§¨¨¨¨§
zFIef,(zFPiR)FnEBxzM:qFlwpE`A ¨¦¦§©§§§§

xWt` i` oMW .'Dzief oiYxY lr'©©§¥¦§¨¥¤¥¦¤§¨
'cv' oFWNn o`M FWxtlxn`PW itl , §¨§¨¦§©§¦¤¤¡©

eizFrlv iYW lr','eiCv ipW lrixd ©§¥©§¨©§¥¦¨£¥
,md mixac ipW 'eiCv'e 'eizFrlv'W¤©§¨§¦¨§¥§¨¦¥

zFrAHd z` dUrY :xnFlkEiYW lr §©©£¤¤©©¨©§¥
eiCv ipWAW eizFIeflkA ,gAfOd lW ¨¦¨¤¦§¥¦¨¤©¦§¥©§¨

rAx` Eidi cgiaE ,zFrAh iYW cv©§¥©¨§©©¦§©§©

zFrAh(i"`a): ©¨
.äéäålr zaQEn Dpi` 'dide' zaiY §¨¨¥©§¨¨¥¨¤¤©

Kixv did oM m`W ,onvr zFrAHd©©¨©§¨¤¦¥¨¨¨¦
`N` ,miAx oFWlA 'Eide' aFYkl¦§§¨¦§©¦¤¨

dide :xnFlMdN`d zFrAHd dUrn §©§¨¨©£¥©©¨¨¥¤
miCal miYal -(`"eb ,m"`x): §¨¦§©¦
.íécáì íézáìzFrAHdW FWExiR oi` §¨¦§©¦¥¥¤©©¨

,miCaE miYA odA qipkdl icM EWOWi§©§§¥§©§¦¨¤¨¦©¦
`N`cAl zrAHd didY ziA- ¤¨©¦¦§¤©©©©©¨

mdAW miYaM EWOWi onvr zFrAHd©©¨©§¨§©§§¨¦¤¨¤
miCAd z` Eqipki(m"`x):d dxez ©§¦¤©©¦

(e)úëøtä éðôìzxRMd iptl 'ebe. ¦§¥©¨Ÿ¤¦§¥©©Ÿ¤
,calA 'zkxRd iptl' xn`p ENi ¦̀¤¡©¦§¥©¨Ÿ¤¦§¨
,xxFan adGdÎgAfn mFwn oi` oiicr£©¦¥§¦§©©¨¨§¨
lM lr dUExR dzid zkFxRd oMW¤¥©¨¤¨§¨§¨©¨

e ,oMWOd agFxxn`z `OW`NW ©©¦§¨§¤¨Ÿ©¤Ÿ
,oFx`d lEn rvn`A gAfOd did̈¨©¦§¥©¨¤§©¨¨

`N`oFx`d cbpMn KEWndhFpe ¤¨¨¦§¤¤¨¨§¤
hrncEnlY ,mFxCl F` oFtSl §©©¨©¨©§

'zxRMd iptl' xnFl,didIW cOll ©¦§¥©©Ÿ¤§©¥¤¦§¤
gAfOduEgAn oFx`d cbpM oEEkn- ©¦§¥©§¨§¤¤¨¨¦©

,zkFxRd lW ipFvigd DCSn¦¦¨©¦¦¤©¨¤
oFx`de lkidA cnFr gAfOdW¤©¦§¥©¥©¥¨§¨¨
zvvFg zkFxRde ,miWcTd WcFwA§¤©¢¨¦§©¨¤¤¤

mdipiA(m"`x):f dxez ¥¥¤
(f)BáéèéäazxPd z`.FWExiR oi` §¥¦¤©¥Ÿ¥¥

lcdA'did `l ixdW ,'zFxPd z` Fwi §©§¦¤©¥¤£¥Ÿ¨¨
`N` ,xwFAA zFxPd z` wilcnoFWl ©§¦¤©¥©¤¤¨§

oikifAd iETp(onXd zFqFM)lW ¦©¨¦¦©¤¤¤
oWCn dxFpOd(xt`)zFlizRd ©§¨¦¤¤¥¤©§¦

dide ,dliNa EtxUPWlFcBd odMd ¤¦§§©©§¨§¨¨©Ÿ¥©¨
oaihnozF` dTpnExwae xwA lkA ¥¦¨§©¤¨§¨Ÿ¤¨Ÿ¤

(l"cv):
.úBøpämkFzl mipzFPW mikifAd md ©¥¥©¨¦¦¤§¦§¨

,dlizRde onXd z`.f"rlA y"ivel ¤©¤¤§©§¦¨§©©
okelW FWExiRzFxEn`d 'zFxp' lM §¥¥¤¨¥¨£

mW xn`PW mFwOn uEg ,dxFpOA©§¨¦¨¤¤¡©¨
oFWld`lrdoxd` zlrdaE' :FnM] §©£¨¨§§©£Ÿ©£Ÿ



נז devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'g ycew zayl inei xeriy
הּקבּוע  הּמקֹום ׁשהיה ּתפּלה" ּבית "ּביתי ּגם ּבּכתּוב נקרא עֹולמים" ׁש"ּבית ּדכמֹו רׁש"י, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא לֹומר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש
לתפּלה  ּגם אלא יׂשראל ּבני אל הּקּב"ה לדּבּור רק לא הּקבּוע הּמקֹום היה מֹועד האהל כן ּכמֹו הּקּב"ה, אל יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹלתפּלת

להקּב"ה יׂשראל ּבני ׁשל הפסוק)ּולדּבּור על לאבן־עזרא הקצר פירוש .(וראה ְְְִִֵֵֶַָָָ

(ãî)-úàå çaænä-úàå ãòBî ìäà-úà ézLc÷å§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤
éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà: ©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«

(äî)íäì éúééäå ìàøNé éða CBúa ézðëLå§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−
íéäìûì: ¥«Ÿ¦«

(åî)ìà ýåýé éðà ék eòãéåýéúàöBä øLà íäé §¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦
ì íéøöî õøàî íúàýåýé éðà íëBúá éðëL Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬
ìàý:íäé ¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎB˙· ÈÎLÏ∑ ּבתֹוכם אני לׁשּכן .עלֿמנת ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

ß '` xc` 'g ycew zay ß

ì(à)íéhL éöò úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−
:Búà äNòz©«£¤¬Ÿ«

i"yx£˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó∑ סּמים עׁשן קיטֹור עליו .להעלֹות ƒ¿«¿…∆ְֲֲִִַַַָָ

(á)íéúnàå äéäé òeáø Baçø änàå Bkøà änà©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦
åéúðø÷ epnî Búî÷: «Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«

(â)åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå åéúðø÷-úàå áéáñ̈¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£Bbb חנּיתם ∑‡˙ ּבכל אדמה חללֹו ממּלאים אּלא ּגג, לֹו היה לא העֹולה מזּבח אבל ּגג, לֹו היה .זה ∆«ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
·‰Ê ¯Ê∑ ּכהּנה לכתר הּוא .סימן ≈»»ְְִֶֶָָֻ

ÈÂ˙מד  ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»«¿¿»¿»
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡«¬…¿»¿ƒ¡«≈¿«»»√»»

ÈÂ‰‡Âמה  Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÈzÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿∆¡≈
:dÏ‡Ï ÔB‰Ï¿∆¡»

‡È˜t˙מו  Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
ÈzÎL ‰‡¯L‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰ÈÈa≈≈¬»¿»¡»¬

˜Ë¯˙א  È‰BÏÚ ‡¯Ë˜‡Ï ‡Áa„Ó „aÚ˙Â¿«¿≈«¿¿»¿«¿»»¬ƒ¿…∆
:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÓÒea¿«»¿»≈ƒƒ«¿≈»≈

È‰Èב  Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈
:È‰B¯˜ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

È‰BÏ˙kג  ˙ÈÂ d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»»¿ƒ
¯Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«¿ƒ¿«¿∆≈≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

'WcT` iaFxwA(b ,i `xwie)xAC okide , ¦§©¤¨¥§¥¨¦¥
miaFxTd ici lr WCwzi FnXW 'd¤§¦§©¥©§¥©§¦

?eil`o`M xn`WM'icFakA WCwpe' ¥¨§¤¨©¨§¦§©¦§¦
(:ehw migaf):cn dxez

(en)ì.íëBúá éðëLFnM FWExiR §¨§¦§¨¥§
,mkFza ip` oFMWl zpnÎlr©§¨¦§£¦§¨
zFaiYn zaMxEn 'ipkWl' zaiYWM§¤¥©§¨§¦§¤¤¦¥

'oFWlM zWOWn c"nNde ,'ip` oFMWl¦§£¦§©¨¤§©¤¤¦§
zilkY ,xnFlkE .'zpn lr' i`pY§©©§¨§©©§¦
icM `N` dzid `l mixvOn mz`vFd¨¨¨¦¦§©¦Ÿ¨§¨¤¨§¥

mkFzA izpikW dxWYW(dax xacna) ¤¦§¤§¦¨¦§¨
(i"`a):` dxez

ì(`).úøè÷ øè÷îlW FnW df oi` ¦§©§Ÿ¤¥¤§¤
oM m`W ,'zxFhw xhwn gAfn' :gAfOd©¦§¥©¦§¥©¦§©§¤¤¦¥
'gAfn' zcTEpn 'gAfn' zaiY dzid̈§¨¥©¦§¥©§¤¤¦§©
zFaizl zknqp daizM ,g"YtA©¨§¦¨¦§¤¤§¥
'dlrd gAfn' :FnM] 'zxhw xhwn'¦§©§Ÿ¤§¦§©¨Ÿ¨

;(gk weqt onwl)'adGd gAfn'(gl ,hl onwl),[ ¦§©©¨¨
ziUre' :gAfOd lW FcEri Edf `N ¤̀¨¤¦¤©¦§¥©§¨¦¨

gAfnoWr xFhiw eilr zFlrdl ¦§¥©§©£¨¨¦£©

'miOq;dxhwdd zNErR - 'xHwn'] ©¦§©¥§©©©§¨¨
[miOq oWr - 'zxFhw'(`"eb ,m"`x): §¤££©¦

a dxez
(b).Bbb úà,FBB iERv z` aEzMd WxiR ¤©¥©©¨¤¦©

gAfOW ipRndfo`M xEn`dFl did ¦§¥¤¦§¥©¤¨¨¨¨¨
,bb Fl did `l dlFrd gAfn la` ,bb©£¨¦§©¨¨Ÿ¨¨©

`N`,dlrnln gEztE lElg did ¤¨¨¨¨¨©¦§©§¨
Emi`Nnnz`lkA dnc` Fllg §©§¦¤£¨£¨¨§¨

mFwnoziIpgEid ,EpgW mFwn lM - §£¦¨¨¨¨¤¨¨
Fllg z` mi`Nnn.Wcgn dnc`A §©§¦¤£¨©£¨¨¥¨¨

devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'g ycew zayl inei xeriy

ã)(Bl-äNòz áäæ úòaè ézLe|ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ
íézáì äéäå åécö éðL-ìò äNòz åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´

:änäa Búà úàNì íécáì§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨
i"yx£ÂÈ˙ÚÏˆ∑,זוּיֹות לׁשֹון היא ׁשּבׁשני ּכאן זוּיֹותיו ׁשּתי על צּדיו", ׁשני "על ׁשּנאמר: לפי ּכתרּגּומֹו, «¿…»ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּטּבעֹות ∑È‰Â‰.צּדיו  ÌÈc·Ï.האּלה מעׂשה ÌÈz·Ï∑ הּטּבעת ּתהיה ּבית .לבד לכל ִָ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָ

(ä)íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
áäæ: ¨¨«

(å)úãòä ïøà-ìò øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®
Eì ãòeà øLà úãòä-ìò øLà úøtkä éðôì¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−

:änL̈«¨
i"yx£˙Î¯t‰ ÈÙÏ∑,"הּכּפרת "לפני לֹומר: ּתלמּוד לדרֹום? אֹו לצפֹון הארֹון מּכנגד מׁשּו ּתאמר ׁשּמא ƒ¿≈«»…∆ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

מּבחּוץ  הארֹון ּכנגד .מכּון ְְִֶֶַָָָֻ

(æ)ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäa§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨

i"yx£B·ÈËÈ‰a∑ ּבקר ּבכל מטיבן והיה ּבּלילה, ׁשּנׂשרפּו הּפתילֹות מּדׁשן הּמנֹורה ׁשל הּבזיכין נּקּוי לׁשֹון ¿≈ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשהּוא ∑‰p¯˙.ּובקר  העלאה, ׁשם ׁשּנאמר מּמקֹום חּוץ ּבּמנֹורה, האמּורֹות נרֹות ּכל וכן ּבלע"ז, לוצי"ׁש ֶֹ«≈…ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הדלקה  .לׁשֹון ְְַָָ

Ú¯lÓד  dÏ „aÚz ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿««¿∆≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ „aÚz d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈
d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï È‰ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈

:ÔB‰a¿

ÈÙÁ˙Âה  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

‡¯B‡ו  ÏÚ Èc ‡zÎ¯t Ì„˜ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈√»»À¿»ƒ«¬»
Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒ√»«À¿»ƒ««¬»ƒ

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ»«»

Ùˆa¯ז  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ È‰BÏÚ ¯Ë˜ÈÂ¿«¿«¬ƒ«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«
:dp˜qÈ ‡iÈˆBa ˙È d˙e˜˙‡a ¯Ùˆaƒ¿«¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

myl zxecdn - eheytk i"yx

okleFz` ziRve' `N` FA xn`p `l §¨¥Ÿ¤¡©¤¨§¦¦¨Ÿ
'zygp,(a ,fk lirl)bB FA xMfEd `le(a"a): §Ÿ¤§Ÿ§©©

.áäæ øæ,gAfOd aiaq iEUrd df xf ¥¨¨¥¤¤¨§¦©¦§¥©
dPEdM xzkl `Ed oniqEEhvp KklE , ¦¨§¤¤§¨§¨¦§©

itl ,zxFhTd gAfnA FzFUrl©£§¦§©©§¤§¦
zxgaEOd dcFard dzid zxFhTdW¤©§¤¨§¨¨£¨©§¤¤

dPEdMd zFcFar oiAn(l"kyn):c dxez ¦¥£©§¨
(c).åéúBòìö'rlv' lkM FWExiR oi` ©§¨¥¥§¨¥¨

'cv' FWExiR mFwn lkAW ,`xwOAW¤©¦§¨¤§¨¨¥©
'oMWOd rlvlE' :FnM](k ,ek lirl)ENi`e ,[ §§¤©©¦§¨§¦

xEn`d 'eizFrlv'oFWl `Ed o`M ©§¨¨¨¨§
zFIef,(zFPiR)FnEBxzM:qFlwpE`A ¨¦¦§©§§§§

xWt` i` oMW .'Dzief oiYxY lr'©©§¥¦§¨¥¤¥¦¤§¨
'cv' oFWNn o`M FWxtlxn`PW itl , §¨§¨¦§©§¦¤¤¡©

eizFrlv iYW lr','eiCv ipW lrixd ©§¥©§¨©§¥¦¨£¥
,md mixac ipW 'eiCv'e 'eizFrlv'W¤©§¨§¦¨§¥§¨¦¥

zFrAHd z` dUrY :xnFlkEiYW lr §©©£¤¤©©¨©§¥
eiCv ipWAW eizFIeflkA ,gAfOd lW ¨¦¨¤¦§¥¦¨¤©¦§¥©§¨

rAx` Eidi cgiaE ,zFrAh iYW cv©§¥©¨§©©¦§©§©

zFrAh(i"`a): ©¨
.äéäålr zaQEn Dpi` 'dide' zaiY §¨¨¥©§¨¨¥¨¤¤©

Kixv did oM m`W ,onvr zFrAHd©©¨©§¨¤¦¥¨¨¨¦
`N` ,miAx oFWlA 'Eide' aFYkl¦§§¨¦§©¦¤¨

dide :xnFlMdN`d zFrAHd dUrn §©§¨¨©£¥©©¨¨¥¤
miCal miYal -(`"eb ,m"`x): §¨¦§©¦
.íécáì íézáìzFrAHdW FWExiR oi` §¨¦§©¦¥¥¤©©¨

,miCaE miYA odA qipkdl icM EWOWi§©§§¥§©§¦¨¤¨¦©¦
`N`cAl zrAHd didY ziA- ¤¨©¦¦§¤©©©©©¨

mdAW miYaM EWOWi onvr zFrAHd©©¨©§¨§©§§¨¦¤¨¤
miCAd z` Eqipki(m"`x):d dxez ©§¦¤©©¦

(e)úëøtä éðôìzxRMd iptl 'ebe. ¦§¥©¨Ÿ¤¦§¥©©Ÿ¤
,calA 'zkxRd iptl' xn`p ENi ¦̀¤¡©¦§¥©¨Ÿ¤¦§¨
,xxFan adGdÎgAfn mFwn oi` oiicr£©¦¥§¦§©©¨¨§¨
lM lr dUExR dzid zkFxRd oMW¤¥©¨¤¨§¨§¨©¨

e ,oMWOd agFxxn`z `OW`NW ©©¦§¨§¤¨Ÿ©¤Ÿ
,oFx`d lEn rvn`A gAfOd did̈¨©¦§¥©¨¤§©¨¨

`N`oFx`d cbpMn KEWndhFpe ¤¨¨¦§¤¤¨¨§¤
hrncEnlY ,mFxCl F` oFtSl §©©¨©¨©§

'zxRMd iptl' xnFl,didIW cOll ©¦§¥©©Ÿ¤§©¥¤¦§¤
gAfOduEgAn oFx`d cbpM oEEkn- ©¦§¥©§¨§¤¤¨¨¦©

,zkFxRd lW ipFvigd DCSn¦¦¨©¦¦¤©¨¤
oFx`de lkidA cnFr gAfOdW¤©¦§¥©¥©¥¨§¨¨
zvvFg zkFxRde ,miWcTd WcFwA§¤©¢¨¦§©¨¤¤¤

mdipiA(m"`x):f dxez ¥¥¤
(f)BáéèéäazxPd z`.FWExiR oi` §¥¦¤©¥Ÿ¥¥

lcdA'did `l ixdW ,'zFxPd z` Fwi §©§¦¤©¥¤£¥Ÿ¨¨
`N` ,xwFAA zFxPd z` wilcnoFWl ©§¦¤©¥©¤¤¨§

oikifAd iETp(onXd zFqFM)lW ¦©¨¦¦©¤¤¤
oWCn dxFpOd(xt`)zFlizRd ©§¨¦¤¤¥¤©§¦

dide ,dliNa EtxUPWlFcBd odMd ¤¦§§©©§¨§¨¨©Ÿ¥©¨
oaihnozF` dTpnExwae xwA lkA ¥¦¨§©¤¨§¨Ÿ¤¨Ÿ¤

(l"cv):
.úBøpämkFzl mipzFPW mikifAd md ©¥¥©¨¦¦¤§¦§¨

,dlizRde onXd z`.f"rlA y"ivel ¤©¤¤§©§¦¨§©©
okelW FWExiRzFxEn`d 'zFxp' lM §¥¥¤¨¥¨£

mW xn`PW mFwOn uEg ,dxFpOA©§¨¦¨¤¤¡©¨
oFWld`lrdoxd` zlrdaE' :FnM] §©£¨¨§§©£Ÿ©£Ÿ



devzנח zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'g ycew zayl inei xeriy

(ç)íéaøòä ïéa úøpä-úà ïøäà úìòäáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦
:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷ äpøéè÷é©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙ÏÚ‰·e∑ להבּתן להעלֹות ּבין ∑p¯ÈË˜È‰.ּכׁשּידליקם מקטיר ּופרס ׁשחרית מקטיר ּפרס יֹום, ּבכל ¿«¬…ְְְְֲִֵֶַַַַָ«¿ƒ∆»ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
.הערּבים  ְִַַָ

(è)Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìò eìòú-àìŸ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤
:åéìò eëqú àì¬Ÿ¦§−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ eÏÚ˙Œ‡Ï∑ מזּבח Ê¯‰.זה על ˙¯Ë˜∑מּזֹו חּוץ לֹו זרֹות ּכּלן נדבה, ׁשל קטרת ÏÚÂ‰.ׁשּום …«¬»»ְִֵֶַַ¿…∆»»ְְִֶֶָָָָֹֻ¿…»
‰ÁÓe∑ עֹולה לחם ולא ׁשל היא ּומנחה ועֹוף, ּבהמה ׁשל עֹולה .ּומנחה. ƒ¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 458 'nr f"hg y"ewl t"r)

aNd zEIpFvig mr wx dfdÎmlFr ipiprA wqrd̈¥¤§¦§§¥¨©¤©¦¦¦©¥

ּוּוּוּומנחהמנחהמנחהמנחה ועלהועלהועלהועלה .... .... עליועליועליועליו ט)לאלאלאלא־־־־תעלתעלתעלתעלּוּוּוּו (ל, ֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִָָָָָָָָֹֹ
הקדֹוׁשים ּבספרים ׁשּכתּוב מה ועוד)ידּוע  ל. אות האותיות ש' של"ה פ"ו. האהבה שער חכמה ראשית צרי(ראה מּיׂשראל אחד ּדכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ה'. ּבעבֹודת ּכן ּגם יׁשנן ּבּמׁשּכן ׁשהיּו העבֹודֹות ּדכל ונמצא .יתּבר לׁשבּתֹו ּומכֹון מׁשּכן ּבלּבֹו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלעׂשֹות
החסידּות ּבתֹורת ועוד)ּומבאר ואילך. א תמג, שמות האמצעי, לאדמו"ר חיים תורת היא (ראה ואחד אחד ּבכל הּקרּבנֹות ּדעבֹודת ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבהמה  ׁשּלֹוקחים הּקרּבנֹות על־דר ׁשהּוא ,יתּבר לקדּׁשתֹו להעלֹותם ׁשמים, לׁשם עֹולם־הזה עניני עם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻההתעּסקּות
לה'". ניחֹוח "ריח להיֹות אֹותּה ּומעלים ְְֲִִִִֵַַַַַָּגׁשמית,

הקדֹוׁש הּזהר ּכלׁשֹון היא הּקטרת א)ועבֹודת רפח, ג העבֹודה (חלק הינּו הקב"ה, עם ההתקּׁשרּות אתקטרנא", קטירא "ּבחד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
הּתֹורה). לּמּוד (ּכגֹון עֹולם־הזה עניני עם ׁשּיכּות לֹו ואין לבּדֹו, הּקּב"ה עם קׁשּור האדם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָּבּה

והּוא  ּומנחה" עֹולה גֹו' עליו תעלּו "לא הּפנימי מזּבח מה־ׁשאין־ּכן ּבלבד, החיצֹון מזּבח על היא הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוהּנה
הּקטרת. ּבׁשביל ְְִִֶַַֹרק

ּופנימּיּות  האדם רגׁש ׁשהּוא מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל הּפנימי ּדהּמזּבח לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּומּזה
להיֹות  צריכה הּגׁשמּיים, הּדברים ּדהעלאת והעבֹודה עֹולם־הזה, עניני התערבּות ּבלי לבּדֹו, להקב"ה רק להיֹות צרי ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָלּבֹו,

ּבלבד. להקב"ה ורק א הם ורגׁשֹותיו לּבֹו ּפנימּיּות ּכי לּבֹו, חיצֹונּיּות ׁשהּוא החיצֹון", "מזּבח עם ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָרק
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i"yx£Ô¯‰‡ ¯tÎÂ∑ ּדמים Ma‰.מּתן ˙Á‡∑"מֹות ּב"אחרי ׁשּנאמר הּוא הּכּפּורים, יז)ּביֹום "ויצא (ויקרא : ¿ƒ∆«¬…ִַַָ«««»»ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָ

עליו" וכּפר ה' לפני אׁשר הּמזּבח ‰ÌÈ¯tk.אל ˙‡hÁ∑ על המכּפרים הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ּפר הם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ«««ƒÀƒְְְִִִִֵֶַַַַַָ
וקדׁשיו  מקּדׁש ˜„ÌÈL.טמאת L„˜∑:אחרת לעבֹודה ולא ּבלבד הּללּו לּדברים מקּדׁש הּמזּבח ְְְִַָָָָֻ…∆»»ƒְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr e zegiy ihewl)

אחרתאחרתאחרתאחרת לעבלעבלעבלעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ולאולאולאולא ּבּבּבּבלבדלבדלבדלבד,,,, ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ללללּדּדּדּדבריםבריםבריםברים מקמקמקמקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש י)ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחחחח ל, ּגׁשמי,(רש"י ּבדבר הּׁשּמּוׁש את מסּמלת קרּבן הקרבת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְְֲֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מזּבח על להעׂשֹות צריכה זֹו ועבֹודה ה'. עבֹודת לצר ׁשמים, לׁשם ּוׁשתּיה, אכילה הּלב',החיצהחיצהחיצהחיצֹוֹוֹוֹון ן ן ן ּכגֹון ּב'חּצֹונּיּות היינּו , ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

'ּפנימּיּות' עם הּפנימי, הּמזּבח על לעׂשֹות יׁש הּמצֹות, וקּיּום לּמּוד ּתפּלה ּכגֹון רּוחנית, עבֹודה ואּלּו יתרה. התלהבּות ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָּבלי
ּובהתלהבּות. ּבלהט היינּו ְְְְֲִֵַַַַַהּלב,

סימן. מיכא"ל פסוקים, תצוה ק"א פרשת חסלת

ÓcÓ‡י  ‡zLa ‡„Á È‰B¯˜ ÏÚ Ô¯‰‡ ¯tÎÈÂƒ«≈«¬…««¿ƒ¬»¿«»ƒ¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈ ‡zL· ‡„Á ‡i¯etk ˙‡hÁ««ƒ«»¬»¿«»¿«≈¬ƒ
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'ּפנימּיּות' עם הּפנימי, הּמזּבח על לעׂשֹות יׁש הּמצֹות, וקּיּום לּמּוד ּתפּלה ּכגֹון רּוחנית, עבֹודה ואּלּו יתרה. התלהבּות ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָּבלי
ּובהתלהבּות. ּבלהט היינּו ְְְְֲִֵַַַַַהּלב,

סימן. מיכא"ל פסוקים, תצוה ק"א פרשת חסלת

ÓcÓ‡י  ‡zLa ‡„Á È‰B¯˜ ÏÚ Ô¯‰‡ ¯tÎÈÂƒ«≈«¬…««¿ƒ¬»¿«»ƒ¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈ ‡zL· ‡„Á ‡i¯etk ˙‡hÁ««ƒ«»¬»¿«»¿«≈¬ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÔBÎÈ¯„ÏÙÙÙ ¿»≈…∆¿ƒ√»¿»

àò÷ 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôä
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(ç)íéaøòä ïéa úøpä-úà ïøäà úìòäáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦
:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷ äpøéè÷é©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙ÏÚ‰·e∑ להבּתן להעלֹות ּבין ∑p¯ÈË˜È‰.ּכׁשּידליקם מקטיר ּופרס ׁשחרית מקטיר ּפרס יֹום, ּבכל ¿«¬…ְְְְֲִֵֶַַַַָ«¿ƒ∆»ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
.הערּבים  ְִַַָ

(è)Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìò eìòú-àìŸ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤
:åéìò eëqú àì¬Ÿ¦§−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ eÏÚ˙Œ‡Ï∑ מזּבח Ê¯‰.זה על ˙¯Ë˜∑מּזֹו חּוץ לֹו זרֹות ּכּלן נדבה, ׁשל קטרת ÏÚÂ‰.ׁשּום …«¬»»ְִֵֶַַ¿…∆»»ְְִֶֶָָָָֹֻ¿…»
‰ÁÓe∑ עֹולה לחם ולא ׁשל היא ּומנחה ועֹוף, ּבהמה ׁשל עֹולה .ּומנחה. ƒ¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 458 'nr f"hg y"ewl t"r)

aNd zEIpFvig mr wx dfdÎmlFr ipiprA wqrd̈¥¤§¦§§¥¨©¤©¦¦¦©¥

ּוּוּוּומנחהמנחהמנחהמנחה ועלהועלהועלהועלה .... .... עליועליועליועליו ט)לאלאלאלא־־־־תעלתעלתעלתעלּוּוּוּו (ל, ֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִָָָָָָָָֹֹ
הקדֹוׁשים ּבספרים ׁשּכתּוב מה ועוד)ידּוע  ל. אות האותיות ש' של"ה פ"ו. האהבה שער חכמה ראשית צרי(ראה מּיׂשראל אחד ּדכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ה'. ּבעבֹודת ּכן ּגם יׁשנן ּבּמׁשּכן ׁשהיּו העבֹודֹות ּדכל ונמצא .יתּבר לׁשבּתֹו ּומכֹון מׁשּכן ּבלּבֹו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלעׂשֹות
החסידּות ּבתֹורת ועוד)ּומבאר ואילך. א תמג, שמות האמצעי, לאדמו"ר חיים תורת היא (ראה ואחד אחד ּבכל הּקרּבנֹות ּדעבֹודת ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבהמה  ׁשּלֹוקחים הּקרּבנֹות על־דר ׁשהּוא ,יתּבר לקדּׁשתֹו להעלֹותם ׁשמים, לׁשם עֹולם־הזה עניני עם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻההתעּסקּות
לה'". ניחֹוח "ריח להיֹות אֹותּה ּומעלים ְְֲִִִִֵַַַַַָּגׁשמית,

הקדֹוׁש הּזהר ּכלׁשֹון היא הּקטרת א)ועבֹודת רפח, ג העבֹודה (חלק הינּו הקב"ה, עם ההתקּׁשרּות אתקטרנא", קטירא "ּבחד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
הּתֹורה). לּמּוד (ּכגֹון עֹולם־הזה עניני עם ׁשּיכּות לֹו ואין לבּדֹו, הּקּב"ה עם קׁשּור האדם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָּבּה

והּוא  ּומנחה" עֹולה גֹו' עליו תעלּו "לא הּפנימי מזּבח מה־ׁשאין־ּכן ּבלבד, החיצֹון מזּבח על היא הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוהּנה
הּקטרת. ּבׁשביל ְְִִֶַַֹרק

ּופנימּיּות  האדם רגׁש ׁשהּוא מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל הּפנימי ּדהּמזּבח לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּומּזה
להיֹות  צריכה הּגׁשמּיים, הּדברים ּדהעלאת והעבֹודה עֹולם־הזה, עניני התערבּות ּבלי לבּדֹו, להקב"ה רק להיֹות צרי ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָלּבֹו,

ּבלבד. להקב"ה ורק א הם ורגׁשֹותיו לּבֹו ּפנימּיּות ּכי לּבֹו, חיצֹונּיּות ׁשהּוא החיצֹון", "מזּבח עם ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָרק

iLÓL‡ח  ÔÈa ‡iÈˆBa ˙È Ô¯‰‡ ˙e˜Ï„‡·e¿«¿»«¬…»ƒ«»≈ƒ¿«»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯È„˙ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ dp˜qÈ«≈ƒ«¿…∆¿«»¿ƒ»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

ÔÈ‡¯Îeט  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ Ôe˜q˙ ‡Ï»«¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:È‰BÏÚ ÔeÎq˙ ‡Ï ‡kÒÂ ‡˙ÁÓe ‡˙ÏÚÂ«¬»»ƒ¿»»¿ƒ¿»»¿«¿¬ƒ
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(é)ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìò ïøäà øtëå§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º
íëéúøãì åéìò øtëé äðMa úçà íéøtkä úàhç©©´©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ¯tÎÂ∑ ּדמים Ma‰.מּתן ˙Á‡∑"מֹות ּב"אחרי ׁשּנאמר הּוא הּכּפּורים, יז)ּביֹום "ויצא (ויקרא : ¿ƒ∆«¬…ִַַָ«««»»ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָ

עליו" וכּפר ה' לפני אׁשר הּמזּבח ‰ÌÈ¯tk.אל ˙‡hÁ∑ על המכּפרים הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ּפר הם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ«««ƒÀƒְְְִִִִֵֶַַַַַָ
וקדׁשיו  מקּדׁש ˜„ÌÈL.טמאת L„˜∑:אחרת לעבֹודה ולא ּבלבד הּללּו לּדברים מקּדׁש הּמזּבח ְְְִַָָָָֻ…∆»»ƒְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr e zegiy ihewl)

אחרתאחרתאחרתאחרת לעבלעבלעבלעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ולאולאולאולא ּבּבּבּבלבדלבדלבדלבד,,,, ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ללללּדּדּדּדבריםבריםבריםברים מקמקמקמקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש י)ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחחחח ל, ּגׁשמי,(רש"י ּבדבר הּׁשּמּוׁש את מסּמלת קרּבן הקרבת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְְֲֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מזּבח על להעׂשֹות צריכה זֹו ועבֹודה ה'. עבֹודת לצר ׁשמים, לׁשם ּוׁשתּיה, אכילה הּלב',החיצהחיצהחיצהחיצֹוֹוֹוֹון ן ן ן ּכגֹון ּב'חּצֹונּיּות היינּו , ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

'ּפנימּיּות' עם הּפנימי, הּמזּבח על לעׂשֹות יׁש הּמצֹות, וקּיּום לּמּוד ּתפּלה ּכגֹון רּוחנית, עבֹודה ואּלּו יתרה. התלהבּות ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָּבלי
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות 

מו"ה יום טוב ליפמאן שי'

שלום וברכה!

ע"י הרבני וו"ח אי"א מו"ה דובער שי' פאנטילעייעוו קבלתי תשורתו הכי יקרה מכתב אאמו"ר 

זללה"ה והפטור, אשר נוסף על כללות הענין דמילתא אלבישייהו יקירא, הרי גם הוראה בו בהנוגע 

לכתיבת דמתקריא ע"ש יהודי ולעשותו לשם טפל לשם חול.

וכן נעם לי להודע מהנ"ל בהנוגע לכת"ר בכלל, ויהי רצון אשר עוד רבות בשנים ינצל משרתו 

בקדש רב בית הכנסת לחזק שם עניני יהדות ולהפיצם באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור ומתוך הרחבת 

הדעת.

בכפילת תודה על התשורה האמורה ובברכה לארך ימים ושנים טובות.

בכבוד ובברכה לפורים שמח.
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לשבוע פרשת תצוה תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ב' אדר א'
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום רביעי - ה' אדר א'
מפרק כט 

עד סוף פרק לד

יום שני - ג' אדר א'
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום חמישי - ו' אדר א'
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שלישי - ד' אדר א'
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שישי - ז' אדר א'
מפרק לט

עד סוף פרק מג

שבת קודש - ח' אדר א'
פרק כ, מפרק מד עד סוף פרק מח

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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לא.1. טו, ב.2.במדבר לט, קדושין
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א' אדר ד' שלישי יום
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ד.3. א, א.4.עובדיה טז, בתרא בבא

              

א' אדר ה' רביעי יום
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.5- יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ"‡"על "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ לפסוק בהתאם הם הרשעים" כמעשה אליהם "שיגיע הזקן: רבנו דברי כלומר: .
שליט"א  אדמו"ר שכ"ק משמע, - הלשון? מקור לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת,

" שהביטוי לנו מוסבר ובכך הפסוק בלשון - מסויים טעם בגלל - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך, כפי ‡ÂÈהרשעים"ÚÓÎ˘‰מתכוון
" שמבחינת יהודי, של כזו מדריגה על כאן מדובר הרי (שכן, "כמעשה" המלה של הפשוט מה"רע"ÚÓ˘‰פירושה לגמרי מופרש הוא "

אלא  רעים), הרהורים במוחו לעלות שיכולים לכך, ביחס רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך לחלוטין דומה הוא ואין
הכללי. הביטוי לפי כאן המתאים הפסוק, לשון ז.6.זהו כז, בראשית
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ד.3. א, א.4.עובדיה טז, בתרא בבא

              

א' אדר ה' רביעי יום
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.5- יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ"‡"על "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ לפסוק בהתאם הם הרשעים" כמעשה אליהם "שיגיע הזקן: רבנו דברי כלומר: .
שליט"א  אדמו"ר שכ"ק משמע, - הלשון? מקור לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת,

" שהביטוי לנו מוסבר ובכך הפסוק בלשון - מסויים טעם בגלל - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך, כפי ‡ÂÈהרשעים"ÚÓÎ˘‰מתכוון
" שמבחינת יהודי, של כזו מדריגה על כאן מדובר הרי (שכן, "כמעשה" המלה של הפשוט מה"רע"ÚÓ˘‰פירושה לגמרי מופרש הוא "

אלא  רעים), הרהורים במוחו לעלות שיכולים לכך, ביחס רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך לחלוטין דומה הוא ואין
הכללי. הביטוי לפי כאן המתאים הפסוק, לשון ז.6.זהו כז, בראשית
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ד.7. טז, א.8.משלי י, שבת

              

א' אדר ז' שישי יום
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ב.9. לט, 10Ô‡Î.יומא ÈÚ‰ ‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î(רוח (נחת נח"ר בעבודתו שיש מפני כו' לבבו ירע שלא נתבאר כאן) (עד "ע"כ :
שמקיים  מה לבד - הוא שהנ"ל מוסיף ולזה טוב-) (ד-ועשה דועש"ט בקו גם להיות) (צריר צ"ל היתרון הרי אבל בצדיקים, שאין מה

וכו'". עשה) (מצות מ"ע
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ד.7. טז, א.8.משלי י, שבת

              

א' אדר ז' שישי יום
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ב.9. לט, 10Ô‡Î.יומא ÈÚ‰ ‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î(רוח (נחת נח"ר בעבודתו שיש מפני כו' לבבו ירע שלא נתבאר כאן) (עד "ע"כ :
שמקיים  מה לבד - הוא שהנ"ל מוסיף ולזה טוב-) (ד-ועשה דועש"ט בקו גם להיות) (צריר צ"ל היתרון הרי אבל בצדיקים, שאין מה

וכו'". עשה) (מצות מ"ע
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א' אדר ח' קודש שבת יום
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ועוד.1. קעא, סי' טוב שם כתר
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הזרה 2. במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,
הוכחה  משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין  הוכחה משום
שקוע  כולו המוח היה לו אחד. אותו  הרי הוא המוח אך נפשות, שתי כאן פועלות אכן  שכן, ההתבוננות; של המלאה אי-ההצלחה על

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקום כל אין - שבתפילה התבוננות ד.3.באותה כו, משלי
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ועוד.1. קעא, סי' טוב שם כתר
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הזרה 2. במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,
הוכחה  משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין  הוכחה משום
שקוע  כולו המוח היה לו אחד. אותו  הרי הוא המוח אך נפשות, שתי כאן פועלות אכן  שכן, ההתבוננות; של המלאה אי-ההצלחה על

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקום כל אין - שבתפילה התבוננות ד.3.באותה כו, משלי
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ט.4. לב, דברים
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ט.4. לב, דברים

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח אדר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מז' אדר.

ידוע פתגם רבותינו נשיאינו שכשם שצריך לדעת חסרונות עצמו כך צריך לדעת מעלות עצמו, 

ובא  מזה,  פחות  או  רוח  נפילת  של  ברגש  להשליך את האדם  הוא  היצר  שידוע שמתחבולות  ובפרט 

בטענה שכיון שאין מצליח הרי מאי איכפת לי' וכו', ואף שאומן הוא באומנתו הרי ברא לו הקב"ה 

תורה תבלין, ובפרט בתורת חסידות חב"ד שמבארת התחבולות שלו ובהן גם תחבולה האמורה שאין 

נפש השנית שלו  בכל אדם מישראל  והרי  להוריד האדם מדרגתו.  בזה אלא  היצר הרע(  )של  כוונתו 

היא חלק אלק' ממעל ממש וגם בשעת החטא היא באמנה אתו ית'. וא"כ במילא מובן שבשעתא חדא 

וברגעא חדא יכול לנצח תחבולות היצר, ובפרט אלו שזכו ללמוד בישיבת תומכי תמימים מיסודם של 

כ"ק רבותינו נשיאינו ומקדישים זמנם לחינוך על טהרת הקודש ומקרב לבם של בני ישראל לאבינו 

שבשמים.

אלא שפשוט שצריך לעשות מה בזה, ואעפ"י שכל התחלות קשות הנה מזמן לזמן נעשה הענין 

בקל יותר ומתקיימת ההבטחה מעט מעט אגרשנו. ויסיח דעתו לגמרי מהחשבון בלתי צודק שכותב 

ומדריך,  בתור מחנך  ונתינה  וכן במסירה  הוא  ושקידה במלאכתו שעושה  ויוסיף בהתמדה  במכתבו 

ויבשר טוב בכל האמור.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בכל יום חול קודם תפלת הבוקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה. בל"נ.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ט.4. לב, דברים
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ט.4. לב, דברים

ה'תש"גב אדר איום ראשון

חומש: תרומה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: פרק כז. ואם . . . לד עשה ממש.

רבינו הגדול - הזקן - סידר לפני אנ"ש העבודה במוח ולחפש את האמת, לבקר 
כל תנועה, שתהי' רק כפי האמת ובאה ע"י עבודה.

ועבודה זו אינה כמו שטועים בזה טעות גמור לחשוב שצריך לפרק הרים ולשבר 
סלעים, איבערקערען די וועלט . האמת הגמור הוא, אשר כל עבודה ופועל, איזה 
שיהיו, בכוונה אמיתית די ומספיק: א ברכה בכוונה, דעם ווארט אין דאוונען כדבעי  
בהכנת הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד, א פסוק חומש בידיעה שהוא דבר ה', א 

פסוק תהלים, ומדה טובה לקרב לבו של חברו באהבה וחבה.
אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיעת רבה ועצומה, פשוט לערנען א 

רבוי און פארשטיין  - כל אחד לפי ערכו - ואז ה' בעזרו שיהי' כפי האמת.

ׂש ֶאת  ּמַֹח ּוְלַחּפֵ "ד[ ָהֲעבֹוָדה ּבַ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ר ִלְפֵני ַאַנ"ׁש ]=ַאְנׁשֵ ֵקן – ִסּדֵ דֹול – ַהּזָ נּו ַהּגָ ַרּבֵ
ִפי ָהֱאֶמת ּוָבָאה ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה. ְהֶיה ַרק ּכְ ּתִ נּוָעה ׁשֶ ל ּתְ ר ּכָ ָהֱאֶמת, ְלַבּקֵ

ְסָלִעים,  ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ָהִרים  ְלָפֵרק  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַלֲחׁשֹב  מּור,  ּגָ ָטעּות  ֶזה  ּבָ ּטֹוִעים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵאיָנּה  זֹו  ַוֲעבֹוָדה 
י  ית – ּדַ ָנה ֲאִמּתִ ַכּוָ ְהיּו, ּבְ ּיִ ל ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ֵאיֶזה ׁשֶ ר ּכָ מּור הּוא, ֲאׁשֶ 'ַלֲהֹפְך ֶאת ָהעֹוָלם'. ָהֱאֶמת ַהּגָ
ׁש  סּוק ֻחּמָ ה עֹוֵמד, ּפָ ב ּוִביִדיָעה ִלְפֵני ִמי ַאּתָ ֲהָכַנת ַהּלֵ ָראּוי ּבַ ה ּכָ ִפּלָ ּתְ ה ּבַ ָנה, ִמּלָ ַכּוָ ָרָכה ּבְ יק: ּבְ ּוַמְסּפִ

ה. ַאֲהָבה ְוִחּבָ ל ֲחֵברֹו ּבְ ה טֹוָבה ְלָקֵרב ִלּבֹו ׁשֶ ים, ּוִמּדָ ִהּלִ סּוק ּתְ ַבר ה', ּפָ הּוא ּדְ יִדיָעה ׁשֶ ּבִ

ה ּוְלָהִבין –  ׁשּוט ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ה ַוֲעצּוָמה, ּפָ יַע ָלֶזה ְצִריִכים ְיִגיָעה ַרּבָ ְכֵדי ְלַהּגִ ר ּבִ ָבר, ֲאׁשֶ ֱאֶמת ַהּדָ
ִפי ָהֱאֶמת. ְהֶיה ּכְ ּיִ ֶעְזרֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו – ְוָאז ה' ּבְ ּכָ

ה'תש"גג אדר איום שני

חומש: תרומה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ואדרבה . . . לד ידים כנ"ל.

ל  ר ֵמעֹוָלם לֹא ָרָאה אֹותֹו, ּוִמּכָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָרֵאל הּוא ִליִליד ַעם ִיׂשְ ֵקן ָאַמר: ִמְצַות ַאֲהַבת ִיׂשְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ת ֲעָדתֹו. ן אֹו ּבַ הּוא ּבֶ ְמקֹום ְמגּורֹו, ׁשֶ ר ּבִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ן ְלָחֵבר ֲעַדת ִיׂשְ ּכֵ ׁשֶ

ה'תש"גד אדר איום שלישי

חומש: תרומה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובכל דחי' . . . לד צדיקים.

ר ְלָהִסיר  ׂשָ ְפָרט, הּוא: א( ְיִגיַעת ּבָ ֶכל ֱאלִֹקי ּבִ ים, ּוְבׂשֵ ָכִלים ִעּיּוִנּיִ ׂשְ קּות ּבִ ית ַהֲהָכָנה ְלִהְתַעּסְ ֵראׁשִ
ֱאלֹקּות  ּוְבִעְנְיֵני  ְכָלל,  ּבִ לֹות  ּכָ ׂשְ ּמֻ ּבַ ַטַעם  ַהּטּוב  ְלעֹוֵרר  ֶנֶפׁש  ְיִגיַעת  ב(  עֹוָלם,  ֵמִעְנְיֵני  ַטַעם  ַהּטּוב 

ְפָרט. ּבִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . ע

ה'תש"גה אדר איום רביעי

חומש: תרומה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ושני . . . 68 דקב"ה לעילא.

ף ַרְגֵלינּו, ַהּכֹל הּוא ְלַזּכֹות ּוְלַטֵהר ֶאת  ָכל ְמקֹום ִמְדַרְך ּכַ ה ּבְ ִלי ׁשּום ֵצל ָסֵפק ּוְסֵפק ְסֵפָקא, ִהּנֵ ּבְ
ְזָרה  ר ּגָ ֲאׁשֶ ַרֲחָמָנא ָאנּו, ִאיׁש ִאיׁש ּכַ לּוֵחי ּדְ ָרֵאל ׁשְ ל ִיׂשְ ה, ַוֲאַנְחנּו ּכָ ִפּלָ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ ָהָאֶרץ ּבְ

ְכֵמנּו. ר ָהְעְמָסה ַעל ׁשִ י ֵמֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, ֲאׁשֶ ָחה ָהֶעְליֹוָנה, ֵאין ָחְפׁשִ ּגָ ָעָליו ַהׁשְ

ה'תש"גו אדר איום חמישי

חומש: תרומה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ולא עוד . . . 68 לעילא הרבה.

משיחות אאמו"ר: עס איז א מעלה נפלאה, ווָאס דער אויבערשטער ב"ה איז מזכה 
און מען קריגט א חוש מיט א געשמַאק א אידען ַא טובה טָאן, ביז אז יענער ווערט 
בא אים טייערער ווי ער בא זיך, ווארום אויף זיך קען ער געפינען כמה טעמים פאר 
ווָאס עס קומט איהם זָאל, ח"ו, זיין ניט גוט, ָאבער אויף דעם ַאנדערען איז דָאס ניט 

שייך כלל.

יִגים  ה, ּוַמּשִׂ רּוְך הּוא ְמַזּכֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ "ּב[: זֹו ַמֲעָלה ִנְפָלָאה, ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ן ַעל ַעְצמֹו  ּכֵ ֵעיֵני ַעְצמֹו. ׁשֶ הּוא ּבְ ֵעיָניו ָיָקר יֹוֵתר ִמׁשֶ ַהּזּוַלת ּבְ ת טֹוָבה ִליהּוִדי, ַעד ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ חּוׁש ְוֹעֶנג ּבַ
ָלל  לֹום, לֹא טֹוב, ַאְך ַעל ַהּזּוַלת ֶזה ּכְ ְהֶיה לֹו, ַחס ְוׁשָ ּיִ יַע ׁשֶ ה ִנּמּוִקים ַמּדּוַע ַמּגִ ּמָ ָיכֹול הּוא ִלְמֹצא ּכַ

ְך. ּיָ לֹא ׁשַ

ה'תש"גז אדר איום ששי

חומש: תרומה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ומקדושה זו . . . מעט מעט.

הּוא –  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ִליַח ֲאדֹון ּכֹל, ְלַמַען ָהִביא ְלֹפַעל – ּבְ י הּוא ׁשְ ָרֵאל ָעָליו ָלַדַעת, ּכִ ִיׂשְ ל ִאיׁש ּבְ ּכָ
אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה, ְוהּוא ַעל ְיֵדי  ֵהם ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ְבִריַאת ָהעֹוָלם, ׁשֶ ָנתֹו ּבִ ֵרְך ְוַכּוָ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ת ִמּדֹות טֹובֹות. ָרׁשַ ּיֹות ְוַהׁשְ ִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ

ה'תש"גח אדר אשבת

חומש: תרומה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק כח. ואפילו . . . ממש עמו.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל אריינגערופען א יונגערמַאן פון דעם מגיד'ס תלמידים, 
און הָאט איהם געזָאגט - מיט א ניגון, כדרכו - : "איך הָאב א מצוה פון ולמדתם 
אותם את בניכם, דו הָאסט א מצוה פון זן ומפרנס בני ביתו, לָאמיר זיך בייטען: איך 
וועל דיר געבען דו זָאלסט קענען מקיים זיין דיין מצוה, און דו לערען מיט מיין זון 

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



עי היום יום . . . 

- דָאס איז געווען דער מיטעלער רבי - און הָאט איהם מבאר געווען סדר הלימוד: 
דָאס ערשטע לערענט מען אותיות א. ב . . . ווָאס איז אן אלף - א ּפינטעלע פון 
אויבען, א ּפינטעלע פון אונטען, א קו באמצע - דָאס איז אן אלף. א קינד מוז וויסען, 
אז דער אלף פון תורה איז דער יוד פון אויבען דער יוד פון אונטען מיט דעם קו פון 
אמונה ווָאס באהעפט זיי. נָאך א נוסחא איז דָא: "א יוד למעלה דָאס איז די נשמה, 

א איד למטה דָאס איז דער גוף און א קו של יראת שמים באמצע".

ַדְרּכֹו – "ָעַלי ֵיׁש ִמְצַות  ִנּגּון, ּכְ יד, ְוָאַמר לֹו – ּבְ ּגִ ְלִמיֵדי ַהּמַ ַעם ַאְבֵרְך ִמּתַ ן ֵאָליו ּפַ ֵקן ִזּמֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֵדי  ן ְלָך ּכְ ף: ֲאִני ֶאּתֵ יתֹו, ָהָבה ִנְתַחּלֵ ֵני ּבֵ ֵניֶכם", ָעֶליָך ֵיׁש ִמְצַות ָלזּון ּוְלַפְרֵנס ּבְ ם ֹאָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ "ְוִלּמַ
ִני – ָהָיה ֶזה ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, – ּוֵבֵאר לֹו ֵסֶדר  ּבְ ה ְלַמד ִעם  ְוַאּתָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ְצָוה  ם ֶאת ַהּמִ ּתּוַכל ְלַקּיֵ ׁשֶ
ֶאְמַצע –  ַחת, ַקו ּבָ ה ִמּתַ ַעל, ְנֻקּדָ ה ִמּמַ ית לֹוְמִדים אֹוִתּיֹות א־ב... ַמִהי "ָאֶלף"? – ְנֻקּדָ ּמּוד: ֵראׁשִ ַהּלִ
ַחת, ִעם ַקו  ּתַ ּמִ ַעל, ַה"ּיּוד" ׁשֶ ּמַ ּמִ ל ּתֹוָרה הּוא ַה"ּיּוד" ׁשֶ ָה"ָאֶלף" ׁשֶ ב ָלַדַעת, ׁשֶ זֹוִהי "ָאֶלף". ֶיֶלד ַחּיָ

ָרם". ַחּבְ ּמְ ָהֱאמּוָנה ׁשֶ

ל ִיְרַאת  ה – ֶזהּו ַהּגּוף, ְוַקו ׁשֶ ָמה, "ְיהּוִדי" ְלַמּטָ ׁשָ ְרָסה נֹוֶסֶפת: ""יּוד" ְלַמְעָלה זֹוִהי ַהּנְ ּגִ ָנה  ֶיׁשְ
ֶאְמַצע". ַמִים ּבָ ׁשָ

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אדר, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יהודא שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א אדר בצירוף הפ"נ שנתקבל ביום הפורים,

וברך לקחתי ואשיבנו, אשר יקוים מתאים למ"ש והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, 

וידוע הפירוש שכשהם נזכרים הרי הם גם ונעשים,

שיהי' אורה ושמחה וששון ויקר, כדרשת רז"ל וגם כפשוטו.

בברכה לבשו"ט מתוך הרחבת הפרנסה.

במש"כ ע"ד חגיגת בר מצוה שחלה בחה"פ - ע"פ מש"כ בז"ח בראשית גודל השמחה ביום זה 

- מובן שצ"ל איזו מסיבה של שמחה ביום זה עצמו. ומובן שיכול לערוך עוד מסיבה בימים שלאח"ז 

בזמן ואופן המתאים ובלבד שישמיעו בה ד"ת וחסידות.

במש"כ ע"ד שו"ע אדה"ז - כבר נגמר הדפוס כאן )אולי עוד לפני חה"פ( בכמה הוספות.

ס' תרכ"ט - נשלח לו כבקשתו...
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ה'תשע"ד  א אדר ב' ראשון יום חובה? או רשות ערבית תפילת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰Bðéàå§¥
;äáBç úéáøò úlôz ïéàL éôì ,úéáøò íø ìB÷a ìltúäì øæBç¥§¦§©¥§¨©§¦§¦¤¥§¦©©§¦¨
,íäa áiçúpL íãà ïàk ïéàL ,äìháì úBëøa Cøáé àì Cëéôì§¦¨Ÿ§¨¥§¨§©¨¨¤¥¨¨¨¤¦§©¥¨¤

BàéöBäì éãk§¥§¦
מושבותיהם  מקומות בכל ישראל כל ש"נהגו ואף

חובה" כתפלת עליהם וקבלוה ערבית, ה"ו)להתפלל פ"א (לעיל

הש"ץ. בחזרת הציבור את להטריח המנהג של בכוחו אין -
הש"ץ  שאין המנהג ניצב ערבית להתפלל המנהג כנגד ועוד:

אחר מנהג מפני מנהג משנים ואין התפילה, את (דברי חוזר

סקל"ב) פ"ד ברכות .חמודות,
מבריסק ה"ו)והגר"ח פ"י הלוי,להלן חיים רבנו ביאר:(חדושי

ערבית  תפילת עליהם קיבלו שישראל הדבר משמעות
'גברא'), (כחובת עצמם על חובה זאת שקבעו היינו כחובה,

ונדבה. רשות בגדר נותר (ה'חפצא') התפילה עצם אבל
הרמב"ם מדברי לזה עומד (שם)וראיה שהיה "מי :

באמצע  ואפילו פוסק, - התפלל שכבר ונזכר בתפלה
התפלל  שלא פוסק, אינו - ערבית תפלת היתה ואם הברכה.

כלומר: חובה". שאינה דעת על אלא מתחלה אותה
תפילת להתפלל שהיא dgpnאוzixgyהמתחיל דעת על

נזכר  אם נדבה), שהיא דעת על המתפלל (משא"כ חובה
להתפלל  אסור כי להפסיק, חייב זו תפילה התפלל שכבר

תפילות לא שתי משום עובר שהוא תמידין שני שמקריב "כמו נחשב (כי

משנה) כסף - תפילתתוסיף" אבל .ziaxr שכבר שנזכר אף ,
אותה  התפלל "לא רשות שהיא שכיון חוזר, אינו התפלל
שנתקבלה  ואף חובה". שאינה דעת על אלא מתחילה
מצד  אבל ה'גברא', מצד אלא זה אין – חובה כתפילת
שמתפלל  בשעה גם עלה נדבה ודין רשות "דין ה'חפצא'

אותה".
אף  ערבית, או שחרית בתפילת שגם כתב הראב"ד אך
אותה  לגמור יכול חובה, שהיא דעת על תפילתו שהתחיל
יוחנן  רבי כדעת וזאת להפסיק, חייב ואינו נדבה בתורת

א) כא, ותורת (ברכות גומר, - חובה בתורת בהתחיל ש"גם
עלה" אחר)נדבה באופן הראב"ד שיטת את המבאר כס"מ, .(וראה

ה'תשע"ד יום  א אדר ג' שני הדרך  לקצר כדי הכנסת בבית לעבור

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰äéä̈¨
epNòé àì Z ïéçúô éðL Løãnä-úéáì Bà úñðkä-úéáì§¥©§¤¤§¥©¦§¨§¥§¨¦Ÿ©£¤
áø÷ì BcâðkL çúta àöéå äæ çúôa ñðkiL éãk ,àéøcðt÷©¤§©§¨§¥¤¦¨¥§¤©¤§¥¥©¤©¤§¤§§¨¥

.äåöî øáãì àlà ïäa ñðkì øeñàL ,Cøcä©¤¤¤¨¦¨¥¨¤¤¨¦§©¦§¨
ערוך' ה)וב'שלחן קנא, שני (או"ח הכנסת לבית "היו נפסק:

השני  בפתח לצאת דרך לעשותו זה בפתח יכנס לא פתחים,
ekxc xvwl כאשר רק הוא שהאיסור לכאורה משמע ומכך ."

בית  דרך ללכת ובוחר חפצו למחוז אחרת גישה לו יש
מלבד  אחרת דרך לו אין אם אך דרכו, את לקצר כדי הכנסת

איסור. אין הכנסת בית
כן  שעושה משום הוא שהאיסור מזכיר אינו הרמב"ם אך
לדבר  אלא בהם ליכנס "שאסור משום אלא דרכו, לקצר כדי

הרי  מצוה לצורך אינה הכניסה כאשר זה ולפי היא מצוה",
לאסור  יש זה ולפי אחרת דרך לו אין כאשר אף אסורה

הכנסת בית דרך עוברת אליו שהכניסה חדר (ציץ לשכור

טז) סי' חי"ב .אליעזר
הלכה' ה'ביאור ס"ה)וכתב קנא דרכו (סי' את לקצר שמותר

הלכה  דבר או פסוק אומר בכניסתו כאשר הכנסת בית דרך
ה"ט)כדין שיאמר (להלן לחברו לקרוא הכנסת לבית הנכנס

דרכו  את לקצר להתיר יש וכן לו, יקרא כך ואחר הלכה דבר
הלכה. דבר אומר אם הכנסת בית דרך

אינו  לחברו לקרוא כשנכנס כי כך על חולקים יש אך
לצורך  שלא שנכנס משום רק ואסור הכנסת בבית משתמש
מצוה  לצורך הכניסה נחשבת הלכה לומד אם ולכן מצוה,
הוא  האיסור הכנסת בית דרך דרכו את כשמקצר אך ומותר,
ידי  על להתיר אין וזאת בקודש ונהנה שמשתמש משום

הלכה שם).אמירת אליעזר ציץ בהערה. סי"ב יז כלל ברוך (בית

ההיתר  המקלים לדעת שאפילו מוסיף, אליעזר' וה'ציץ
אליו  שהכניסה חדר לשכור אין אך מקרה, בדרך רק הוא
אמירת  היתר על בקביעות ולהסתמך הכנסת בית דרך עוברת
נראה  אין שבכך משום הוא ההיתר כי הכניסה, בעת פסוק
שמטרתו  לכל גלוי בקביעות כן בעושה אך לצורכו, שנכנס

פסוק. אמירת מועילה אין ובזה לחדרו להיכנס היא

ה'תשע"ד  א אדר ד' שלישי יום כהנים  בברכת תוסיף' 'בל

:·È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéà¥
éñBäì íB÷î ìëa ïéàMø íéðäkäìL ìò äëøa ó...íé÷eñtä úL ©Ÿ£¦©¨¦§¨¨§¦§¨¨©§¤©§¦

."øácä ìò eôñú àì" :øîàpL ,Lçìá àìå íø ìB÷á àìŸ§¨§Ÿ§©©¤¤¡©ŸŸ¦©©¨¨
אחר  הצבור מן פניו "וכשמחזיר ההלכה: ובהמשך
מה  עמנו עשה עלינו שגזרת מה עשינו אומר: שהשלים,
את  וברך השמים מן קדשך ממעון השקיפה שהבטחתנו.

באמירה  אין מדוע לתמוה: יש ולכאורה ישראל". את עמך
תוסיף' 'בל נב)זו סי' א"ח צבי, ?(הר

הזקן אדמו"ר מ)ומבאר סע' קכח סי' :(א"ח
הברכה  כאשר רק הוא כהנים בברכת תוסיף' 'בל איסור
העם, כלפי פנים ובהחזרת כפים "בנשיאת כמצוותה, נאמרת
כפיהם  פשטו שכבר מפני כו' השקיפה אומרים ולכן
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פניהם". והחזירו
פרנק הגרצ"פ שם)ומוסיף צבי שאינם (הר דברים גם :

צריך  שלכתחילה אלא כהנים, ברכת מצות לקיום מעכבים
אינו  הנוספת הברכה אמירת בעת עשאם לא אם - לעשותם

הזקן אדמו"ר לדעת שהרי תוסיף'. 'בל על סכ"ג)עובר (שם

מעכב  זה אין העם פני כנגד אינם הכהנים פני אם
אם  אלא תוסיף' ב'בל עובר שאינו כתב זאת ועם בדיעבד,

העם". כלפי פנים "בהחזרת בירך
הלכה' ה'ביאור סכ"ז)וכתב שם הרשב"א (א"ח לדעת שגם

לא,ב) בפריסת (סוכה בירך אם אלא תוסיף' 'בל על עובר אינו
רשאים  אינם שהכהנים כאן, הרמב"ם מדברי אך כפים,

ולא רם בקול "לא 'בל yglaלהוסיף על שעוברים משמע ,"

חובת  ידי יוצאים לא שבו באופן מברכים אם גם תוסיף'
'בקול  רק הוא המצוה קיום שהרי כהנים ברכת מצות

ה"א)רם' לאחר (לעיל מברך אם גם הרמב"ם שלדעת ומסתבר
תוסיף'. 'בל על עובר כפיו שפשט

תוסיף' 'בל איסור אין הרמב"ם לדעת כן אם ומדוע
ישראל"? את עמך את לברך "השקיפה... באמירת

בין  הפסק מהווה מהציבור הכהנים פני החזרת כי
על  הוספה נחשבת אינה ולכן זו, לברכה הברכות שלושת
אלא  אינה "השקיפה..." הכהנים אמירת ועוד: הברכות.
עם  ויסכים הקב"ה לפני ברכתם שתתקבל רחמים בקשת

שם)הברכות צבי .(הר

ה'תשע"ד  א אדר ה' רביעי יום בתפילין  הדעת היסח

:„È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰áiç©¨
íäî Bzòc çéqé àlL ,åéìò íäL ïîæ ìk åélôúa LîLîì íãà̈¨§©§¥¦§¦¨¨§©¤¥¨¨¤Ÿ©¦©©§¥¤
Ba ïéà õéväL ;õévä úMãwî äìBãb ïúMãwL ,ãçà òâø elôà£¦¤©¤¨¤§ª¨¨§¨¦§ª©©¦¤©¦¥
à"ä ã"eé ìL íL íéøNòå ãçà íäa Lé elàå ,ãçà íL àlà¤¨¥¤¨§¥¥¨¤¤¨§¤§¦¥¤¥

.ãé ìLa ïúBîëe ,Làø ìLa§¤Ÿ§¨§¤¨
בתפילין  לישון שאסור הרמב"ם כותב הבאה בהלכה
אסור  אם קשה: ולכאורה מותר. עראי שנת אך קבע, שנת
ולהסיח  לישון מותר איך אחד, רגע אפילו מהן דעתו להסיח

קצר? לזמן אפילו מהן דעתו
הדעת  הסחת שאיסור מבאר הרמב"ם לתרץ: ויש
אלא  לאסור אין ולכן מהציץ בקלֿוחומר נלמד מתפילין
ואכן  מגולה, שהוא הציץ כדוגמת מגולות, התפילין כאשר
אם  רק בתפילין עראי שינת לישון שמותר הרמב"ם כתב

הדעת היסח משום איסור בזה אין ואז אותן (ארצות יכסה

ב) יהודה ארץ כח סי' .החיים
הנצי"ב כך על ו)והקשה א, דבר הרמב"ם (משיב כתב הרי :

ובגמרא יד, של בתפילין גם נוהג הדעת היסח (מנחות שאיסור

ב) "והיה לז, (שנאמר מכוסות יהיו יד של שהתפילין מבואר
jl ואם לאות"), לאחרים ולא לאות "לך – ידך" על לאות

מכוסות! התפילין כאשר אף קיים הדעת היסח איסור כן
התפילין  ביזיון משום אינו הדעת היסח איסור ותירץ:
אינו  דעתו מסיח שכאשר מפני אלא ראש, וקלות שחוק כמו
המצווה. את לבטל שלא הוא והאיסור המצווה, את מקיים
בלאו  השינה בעת כי בתפילין, לישון איסור אין בעצם ולכן
דעתו, את לכוון יכול אינו כי המצווה מקיום פטור הכי
ואינו  דעתו לכוון יכול כאשר רק הוא הדעת היסח ואיסור

כן. עושה
הרמ"א יא)אמנם, כז, יד(או"ח "ובשל citwdlכתב: oi`

miqekn e` miielb md m` שאין רק הוא בגמרא והלימוד ,"
חובה  אין גם אך ראש, כשל מגולים דווקא שיהיו צריך
הרמב"ם  על קושיא אין מלכתחילה זה ולפי מכוסים. שיהיו

יד. של מתפילין

ה'תשע"ד  א אדר ו' חמישי יום שבספינה  בבית מזוזה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰âça âç©¤¨
úøéãì ïééeNò ïðéàL éôì ,äæeænä ïî ïéøeèt ,äðéôñaL úéáe©¦¤¦§¦¨§¦¦©§¨§¦¤¥¨£¦§¦©

.òá÷¤©
מן  פטור שבספינה שהבית היא הרמב"ם דברי משמעות
עיון: צריך ולכאורה כסוכה. עראי דירת הוא כי המזוזה

כג,א)בגמרא ש"סוכה (סוכה גמליאל רבן לדעת שגם מבואר
יכולה  הספינה שבראש הסוכה אם בעינן", קבע דירת
שהיא  וכיון כשרה. הסוכה - שבים מצויה ברוח לעמוד

המזוזה? מן פטורה מדוע קבע, דירת
והביאור:

מטמא  אינו בספינה הבנוי שבית נגעים בדיני מצינו אכן,
"בבית שכתוב משום בתים זה `uxבנגעי ובית אחוזתכם"

בארץ בנוי מ"א)אינו פי"ב אבל (נגעים עליו 'בית' שם ומשמע, .
לארץ מחובר אינו כי מטמא שם)אינו למשנה בפירושו אך (רמב"ם .

מזוזה  כי במזוזה חייב ואינו קבע מגורי אינו כן פי על אף
אינה xcd,חובת ה'גברא' מצד קבוע, עצמו שהמבנה ואף

קבע. דירת
הגמרא מדברי א)וראיה ל, מיושבי (נדרים הנאה שהנודר

הים  "שיורדי לפי הים, מיורדי גם ליהנות אסור היבשה
אינה  שבים בספינה שדירה הרי היבשה". יושבי בכלל

ביבשה דרים הם כי דירתם סי"א)נחשבת רפו סי' דעה .(חדרי
איתן' כאן)וב'נחל הרמב"ם זו (על להלכה ראיה הביא

מגילה)מירושלמי מסכת לו (סוף שאין עני "אדם בשאלה הדן
מהן  איזה - מזוזה או תפילין – מהם אחת לקנות כדי אלא
"שכן, קודמים תפילין חונה: רב ואמר העדה)? קודם"(קרבן
מזוזה  ואילו מדברים", והולכי ימים במפרשי נוהגת היא
מן  פטורה שבספינה בית כי ימים במפרשי נוהגת אינה

המזוזה.
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ה'תשע"ד  א אדר ב' ראשון יום חובה? או רשות ערבית תפילת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰Bðéàå§¥
;äáBç úéáøò úlôz ïéàL éôì ,úéáøò íø ìB÷a ìltúäì øæBç¥§¦§©¥§¨©§¦§¦¤¥§¦©©§¦¨
,íäa áiçúpL íãà ïàk ïéàL ,äìháì úBëøa Cøáé àì Cëéôì§¦¨Ÿ§¨¥§¨§©¨¨¤¥¨¨¨¤¦§©¥¨¤

BàéöBäì éãk§¥§¦
מושבותיהם  מקומות בכל ישראל כל ש"נהגו ואף

חובה" כתפלת עליהם וקבלוה ערבית, ה"ו)להתפלל פ"א (לעיל

הש"ץ. בחזרת הציבור את להטריח המנהג של בכוחו אין -
הש"ץ  שאין המנהג ניצב ערבית להתפלל המנהג כנגד ועוד:

אחר מנהג מפני מנהג משנים ואין התפילה, את (דברי חוזר

סקל"ב) פ"ד ברכות .חמודות,
מבריסק ה"ו)והגר"ח פ"י הלוי,להלן חיים רבנו ביאר:(חדושי

ערבית  תפילת עליהם קיבלו שישראל הדבר משמעות
'גברא'), (כחובת עצמם על חובה זאת שקבעו היינו כחובה,

ונדבה. רשות בגדר נותר (ה'חפצא') התפילה עצם אבל
הרמב"ם מדברי לזה עומד (שם)וראיה שהיה "מי :

באמצע  ואפילו פוסק, - התפלל שכבר ונזכר בתפלה
התפלל  שלא פוסק, אינו - ערבית תפלת היתה ואם הברכה.

כלומר: חובה". שאינה דעת על אלא מתחלה אותה
תפילת להתפלל שהיא dgpnאוzixgyהמתחיל דעת על

נזכר  אם נדבה), שהיא דעת על המתפלל (משא"כ חובה
להתפלל  אסור כי להפסיק, חייב זו תפילה התפלל שכבר

תפילות לא שתי משום עובר שהוא תמידין שני שמקריב "כמו נחשב (כי

משנה) כסף - תפילתתוסיף" אבל .ziaxr שכבר שנזכר אף ,
אותה  התפלל "לא רשות שהיא שכיון חוזר, אינו התפלל
שנתקבלה  ואף חובה". שאינה דעת על אלא מתחילה
מצד  אבל ה'גברא', מצד אלא זה אין – חובה כתפילת
שמתפלל  בשעה גם עלה נדבה ודין רשות "דין ה'חפצא'

אותה".
אף  ערבית, או שחרית בתפילת שגם כתב הראב"ד אך
אותה  לגמור יכול חובה, שהיא דעת על תפילתו שהתחיל
יוחנן  רבי כדעת וזאת להפסיק, חייב ואינו נדבה בתורת

א) כא, ותורת (ברכות גומר, - חובה בתורת בהתחיל ש"גם
עלה" אחר)נדבה באופן הראב"ד שיטת את המבאר כס"מ, .(וראה

ה'תשע"ד יום  א אדר ג' שני הדרך  לקצר כדי הכנסת בבית לעבור

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰äéä̈¨
epNòé àì Z ïéçúô éðL Løãnä-úéáì Bà úñðkä-úéáì§¥©§¤¤§¥©¦§¨§¥§¨¦Ÿ©£¤
áø÷ì BcâðkL çúta àöéå äæ çúôa ñðkiL éãk ,àéøcðt÷©¤§©§¨§¥¤¦¨¥§¤©¤§¥¥©¤©¤§¤§§¨¥

.äåöî øáãì àlà ïäa ñðkì øeñàL ,Cøcä©¤¤¤¨¦¨¥¨¤¤¨¦§©¦§¨
ערוך' ה)וב'שלחן קנא, שני (או"ח הכנסת לבית "היו נפסק:

השני  בפתח לצאת דרך לעשותו זה בפתח יכנס לא פתחים,
ekxc xvwl כאשר רק הוא שהאיסור לכאורה משמע ומכך ."

בית  דרך ללכת ובוחר חפצו למחוז אחרת גישה לו יש
מלבד  אחרת דרך לו אין אם אך דרכו, את לקצר כדי הכנסת

איסור. אין הכנסת בית
כן  שעושה משום הוא שהאיסור מזכיר אינו הרמב"ם אך
לדבר  אלא בהם ליכנס "שאסור משום אלא דרכו, לקצר כדי

הרי  מצוה לצורך אינה הכניסה כאשר זה ולפי היא מצוה",
לאסור  יש זה ולפי אחרת דרך לו אין כאשר אף אסורה

הכנסת בית דרך עוברת אליו שהכניסה חדר (ציץ לשכור

טז) סי' חי"ב .אליעזר
הלכה' ה'ביאור ס"ה)וכתב קנא דרכו (סי' את לקצר שמותר

הלכה  דבר או פסוק אומר בכניסתו כאשר הכנסת בית דרך
ה"ט)כדין שיאמר (להלן לחברו לקרוא הכנסת לבית הנכנס

דרכו  את לקצר להתיר יש וכן לו, יקרא כך ואחר הלכה דבר
הלכה. דבר אומר אם הכנסת בית דרך

אינו  לחברו לקרוא כשנכנס כי כך על חולקים יש אך
לצורך  שלא שנכנס משום רק ואסור הכנסת בבית משתמש
מצוה  לצורך הכניסה נחשבת הלכה לומד אם ולכן מצוה,
הוא  האיסור הכנסת בית דרך דרכו את כשמקצר אך ומותר,
ידי  על להתיר אין וזאת בקודש ונהנה שמשתמש משום

הלכה שם).אמירת אליעזר ציץ בהערה. סי"ב יז כלל ברוך (בית

ההיתר  המקלים לדעת שאפילו מוסיף, אליעזר' וה'ציץ
אליו  שהכניסה חדר לשכור אין אך מקרה, בדרך רק הוא
אמירת  היתר על בקביעות ולהסתמך הכנסת בית דרך עוברת
נראה  אין שבכך משום הוא ההיתר כי הכניסה, בעת פסוק
שמטרתו  לכל גלוי בקביעות כן בעושה אך לצורכו, שנכנס

פסוק. אמירת מועילה אין ובזה לחדרו להיכנס היא

ה'תשע"ד  א אדר ד' שלישי יום כהנים  בברכת תוסיף' 'בל

:·È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéà¥
éñBäì íB÷î ìëa ïéàMø íéðäkäìL ìò äëøa ó...íé÷eñtä úL ©Ÿ£¦©¨¦§¨¨§¦§¨¨©§¤©§¦

."øácä ìò eôñú àì" :øîàpL ,Lçìá àìå íø ìB÷á àìŸ§¨§Ÿ§©©¤¤¡©ŸŸ¦©©¨¨
אחר  הצבור מן פניו "וכשמחזיר ההלכה: ובהמשך
מה  עמנו עשה עלינו שגזרת מה עשינו אומר: שהשלים,
את  וברך השמים מן קדשך ממעון השקיפה שהבטחתנו.

באמירה  אין מדוע לתמוה: יש ולכאורה ישראל". את עמך
תוסיף' 'בל נב)זו סי' א"ח צבי, ?(הר

הזקן אדמו"ר מ)ומבאר סע' קכח סי' :(א"ח
הברכה  כאשר רק הוא כהנים בברכת תוסיף' 'בל איסור
העם, כלפי פנים ובהחזרת כפים "בנשיאת כמצוותה, נאמרת
כפיהם  פשטו שכבר מפני כו' השקיפה אומרים ולכן

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

פניהם". והחזירו
פרנק הגרצ"פ שם)ומוסיף צבי שאינם (הר דברים גם :

צריך  שלכתחילה אלא כהנים, ברכת מצות לקיום מעכבים
אינו  הנוספת הברכה אמירת בעת עשאם לא אם - לעשותם

הזקן אדמו"ר לדעת שהרי תוסיף'. 'בל על סכ"ג)עובר (שם

מעכב  זה אין העם פני כנגד אינם הכהנים פני אם
אם  אלא תוסיף' ב'בל עובר שאינו כתב זאת ועם בדיעבד,

העם". כלפי פנים "בהחזרת בירך
הלכה' ה'ביאור סכ"ז)וכתב שם הרשב"א (א"ח לדעת שגם

לא,ב) בפריסת (סוכה בירך אם אלא תוסיף' 'בל על עובר אינו
רשאים  אינם שהכהנים כאן, הרמב"ם מדברי אך כפים,

ולא רם בקול "לא 'בל yglaלהוסיף על שעוברים משמע ,"

חובת  ידי יוצאים לא שבו באופן מברכים אם גם תוסיף'
'בקול  רק הוא המצוה קיום שהרי כהנים ברכת מצות

ה"א)רם' לאחר (לעיל מברך אם גם הרמב"ם שלדעת ומסתבר
תוסיף'. 'בל על עובר כפיו שפשט

תוסיף' 'בל איסור אין הרמב"ם לדעת כן אם ומדוע
ישראל"? את עמך את לברך "השקיפה... באמירת

בין  הפסק מהווה מהציבור הכהנים פני החזרת כי
על  הוספה נחשבת אינה ולכן זו, לברכה הברכות שלושת
אלא  אינה "השקיפה..." הכהנים אמירת ועוד: הברכות.
עם  ויסכים הקב"ה לפני ברכתם שתתקבל רחמים בקשת

שם)הברכות צבי .(הר

ה'תשע"ד  א אדר ה' רביעי יום בתפילין  הדעת היסח

:„È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰áiç©¨
íäî Bzòc çéqé àlL ,åéìò íäL ïîæ ìk åélôúa LîLîì íãà̈¨§©§¥¦§¦¨¨§©¤¥¨¨¤Ÿ©¦©©§¥¤
Ba ïéà õéväL ;õévä úMãwî äìBãb ïúMãwL ,ãçà òâø elôà£¦¤©¤¨¤§ª¨¨§¨¦§ª©©¦¤©¦¥
à"ä ã"eé ìL íL íéøNòå ãçà íäa Lé elàå ,ãçà íL àlà¤¨¥¤¨§¥¥¨¤¤¨§¤§¦¥¤¥

.ãé ìLa ïúBîëe ,Làø ìLa§¤Ÿ§¨§¤¨
בתפילין  לישון שאסור הרמב"ם כותב הבאה בהלכה
אסור  אם קשה: ולכאורה מותר. עראי שנת אך קבע, שנת
ולהסיח  לישון מותר איך אחד, רגע אפילו מהן דעתו להסיח

קצר? לזמן אפילו מהן דעתו
הדעת  הסחת שאיסור מבאר הרמב"ם לתרץ: ויש
אלא  לאסור אין ולכן מהציץ בקלֿוחומר נלמד מתפילין
ואכן  מגולה, שהוא הציץ כדוגמת מגולות, התפילין כאשר
אם  רק בתפילין עראי שינת לישון שמותר הרמב"ם כתב

הדעת היסח משום איסור בזה אין ואז אותן (ארצות יכסה

ב) יהודה ארץ כח סי' .החיים
הנצי"ב כך על ו)והקשה א, דבר הרמב"ם (משיב כתב הרי :

ובגמרא יד, של בתפילין גם נוהג הדעת היסח (מנחות שאיסור

ב) "והיה לז, (שנאמר מכוסות יהיו יד של שהתפילין מבואר
jl ואם לאות"), לאחרים ולא לאות "לך – ידך" על לאות

מכוסות! התפילין כאשר אף קיים הדעת היסח איסור כן
התפילין  ביזיון משום אינו הדעת היסח איסור ותירץ:
אינו  דעתו מסיח שכאשר מפני אלא ראש, וקלות שחוק כמו
המצווה. את לבטל שלא הוא והאיסור המצווה, את מקיים
בלאו  השינה בעת כי בתפילין, לישון איסור אין בעצם ולכן
דעתו, את לכוון יכול אינו כי המצווה מקיום פטור הכי
ואינו  דעתו לכוון יכול כאשר רק הוא הדעת היסח ואיסור

כן. עושה
הרמ"א יא)אמנם, כז, יד(או"ח "ובשל citwdlכתב: oi`

miqekn e` miielb md m` שאין רק הוא בגמרא והלימוד ,"
חובה  אין גם אך ראש, כשל מגולים דווקא שיהיו צריך
הרמב"ם  על קושיא אין מלכתחילה זה ולפי מכוסים. שיהיו

יד. של מתפילין

ה'תשע"ד  א אדר ו' חמישי יום שבספינה  בבית מזוזה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰âça âç©¤¨
úøéãì ïééeNò ïðéàL éôì ,äæeænä ïî ïéøeèt ,äðéôñaL úéáe©¦¤¦§¦¨§¦¦©§¨§¦¤¥¨£¦§¦©

.òá÷¤©
מן  פטור שבספינה שהבית היא הרמב"ם דברי משמעות
עיון: צריך ולכאורה כסוכה. עראי דירת הוא כי המזוזה

כג,א)בגמרא ש"סוכה (סוכה גמליאל רבן לדעת שגם מבואר
יכולה  הספינה שבראש הסוכה אם בעינן", קבע דירת
שהיא  וכיון כשרה. הסוכה - שבים מצויה ברוח לעמוד

המזוזה? מן פטורה מדוע קבע, דירת
והביאור:

מטמא  אינו בספינה הבנוי שבית נגעים בדיני מצינו אכן,
"בבית שכתוב משום בתים זה `uxבנגעי ובית אחוזתכם"

בארץ בנוי מ"א)אינו פי"ב אבל (נגעים עליו 'בית' שם ומשמע, .
לארץ מחובר אינו כי מטמא שם)אינו למשנה בפירושו אך (רמב"ם .

מזוזה  כי במזוזה חייב ואינו קבע מגורי אינו כן פי על אף
אינה xcd,חובת ה'גברא' מצד קבוע, עצמו שהמבנה ואף

קבע. דירת
הגמרא מדברי א)וראיה ל, מיושבי (נדרים הנאה שהנודר

הים  "שיורדי לפי הים, מיורדי גם ליהנות אסור היבשה
אינה  שבים בספינה שדירה הרי היבשה". יושבי בכלל

ביבשה דרים הם כי דירתם סי"א)נחשבת רפו סי' דעה .(חדרי
איתן' כאן)וב'נחל הרמב"ם זו (על להלכה ראיה הביא

מגילה)מירושלמי מסכת לו (סוף שאין עני "אדם בשאלה הדן
מהן  איזה - מזוזה או תפילין – מהם אחת לקנות כדי אלא
"שכן, קודמים תפילין חונה: רב ואמר העדה)? קודם"(קרבן
מזוזה  ואילו מדברים", והולכי ימים במפרשי נוהגת היא
מן  פטורה שבספינה בית כי ימים במפרשי נוהגת אינה

המזוזה.



dlitzעד zekld - dad` xtq - '` xc` 'a oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ה'תשע"ד  א' אדר ב' ראשון יום

mipdM zMxaE dNtY zFkld¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
ח  ּפרק
dlitzzekld-dad̀xtq

¤¤
ּתמיד ‡. נׁשמעת הּצּבּור חּטאים,ּתפּלת ּבהן היּו ואפּלּו ; ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ

,לפיכ רּבים. ׁשל ּתפּלתן מֹואס הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִִִֵֵֶַַָָָָָאין
ּכל  יחידי, יתּפּלל ולא הּצּבּור, עם עצמֹו לׁשּתף אדם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹצרי
ויעריב  אדם יׁשּכים ּולעֹולם ּבצּבּור. להתּפּלל ׁשּיכֹול ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָזמן
עת, ּבכל נׁשמעת אדם ׁשל ּתפּלתֹו ׁשאין הּכנסת , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלבית
ּבעירֹו, הּכנסת ּבית לֹו ׁשּיׁש מי וכל הּכנסת. ּבבית ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאּלא

רע'. 'ׁשכן נקרא - להתּפּלל לתֹוכּה נכנס ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָואינֹו
ׁשּנאמר ·. הּכנסת, לבית לרּוץ נרּדפה,ּומצוה "ונדעה : ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּפסיעה  יפסע אל הּכנסת, מּבית ּוכׁשּיצא ה'"; את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלדעת
יּכנס  הּכנסת, לבית ּוכׁשּיּכנס מעט. מעט יל אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגּסה,

ּפתחים ׁשני ביהכנ"ס]ׁשעּור לקּים [לתוך יתּפּלל, ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
ּפתחי". מזּוזת ְְְִָָֹֹ"לׁשמר

ּגדֹול‚. הּמדרׁש וחכמים [בחשיבותו]ּבית הּכנסת. מּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הרּבה, ּכנסּיֹות ּבּתי ּבעירם להם ׁשהיּו ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּגדֹולים
ּבּתֹורה; ּבֹו עֹוסקין ׁשהיּו ּבּמקֹום אּלא מתּפללין היּו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹלא

הּצּבּור. ּתפּלת ׁשם ׁשּיתּפּלל ְְְִִִֵֶַַַָוהּוא,
ּבקֹול „. מתּפּלל אחד יהיה הּצּבּור? ּתפּלת היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָוכיצד

ּגדֹולים  מעׂשרה ּבפחֹות ּכן עֹוׂשין ואין ׁשֹומעין. והּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹרם,
מהם  אחד צּבּור ּוׁשליח חֹורין, מקצתן ּובני היּו ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

עׂשרה; ּבהן מׁשלימין - חֹובתן ידי ויצאּו התּפּללּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּכבר
אֹומרין  אין וכן התּפּללּו. לא העׂשרה רב ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹוהּוא,
ולא  ּולאחריה, לפניה ּומבר ּבּתֹורה קֹוראין ולא ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻקדּׁשה,

ּבעׂשרה. אּלא ּבּנביאים, ְְֲִִִִֶַַַָָָמפטירין
ׁשמע‰. ּברּכת מברך אחד יהיה לא שלפני וכן [הברכות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

קר"ש] אּלא ואחרי 'אמן', אחריו ועֹונין ׁשֹומעין ְְְֲִִֵֶַַָָָֹוהּכל
ׁשמע' על 'ּפֹורס הּנקרא הּוא וזה לציבור ּבעׂשרה; [קורא ְְְֲִֵֶַַַַָָָ

שמע] קריאת ברכות ּבעׂשרה;את אּלא קּדיׁש אֹומרין ואין .ְְֲִִֵֶַַָָָ
מן  והּכהנים ּבעׂשרה, אּלא ידיהן את נֹוׂשאין הּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואין
ׁשּנאמר: 'עדה', הּנקראין הן מּיׂשראל עׂשרה ׁשּכל ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמנין.
וכלב. יהֹוׁשע יצאּו ׁשהרי עׂשרה, והיּו לעדה", מתי ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ"עד

.Â עדה ּבתֹו אּלא יהיה לא - ׁשּבּקדּׁשה ּדבר ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכל
אּלּו וכל יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּיׂשראל,
אף  מקצתן, והלכּו ּבעׂשרה, ּבהן התחילּו אם - ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָהּדברים

ׁשא  ּפי הּׁשאר.על יגמרּו - רּׁשאין ין ְְְִִִֵֶַַַָָ
.Ê צּבּור ּוׁשליח אחד, ּבמקֹום ּכּלן העׂשרה להיֹות ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֻוצרי

ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה חצר אחד. ּבמקֹום [לכל עּמהן ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּבּקטּנה אורכה] ואחד ּבּגדֹולה ּתׁשעה והיּו ּגדֹולה, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָלחצר

אין  - ּבּגדֹולה ואחד ּבּקטּנה, ּתׁשעה מצטרפין; -ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

יֹוצאין  - ּבּקטּנה צּבּור ּוׁשליח ּבּגדֹולה, צּבּור ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָמצטרפין.
אין  - ּבּגדֹולה צּבּור ּוׁשליח ּבּקטּנה, צּבּור חֹובתן; ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָידי
עּמהם  ואינֹו מהן מפלג הּוא ׁשהרי חֹובתן, ידי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻיֹוצאין

ּפּסין לּגדֹולה ׁשּיׁש מּפני אחד; מּכאן [מחיצות]ּבמקֹום ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מפלגת  הּקטּנה ואין הּקטּנה; מן ּכמפלגת היא הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻֻּומּכאן,

זוית ּכקרן היא הרי אּלא הּגדֹולה, ׁשּלּה.[פינה]מן ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
.Á ולקרֹות להתּפּלל אסּור ּבּגדֹולה, צֹואה היתה אם ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוכן

להתּפּלל  מּתר ּבּקטּנה, צֹואה היתה ּבּקטּנה; ׁשמע ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָֻקרּית
רע, ריח ׁשם היה לא אם ּבּגדֹולה, ׁשמע קרּית ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹולקרֹות

מּמּנה  מפלגת ׁשהיא .מּפני ְְִִִֵֶֶֶֶָֻ
.Ë?ּכיצד חֹובתן. ידי הרּבים את מֹוציא צּבּור ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשליח

ּכל  אחר 'אמן' ועֹונין ׁשֹומעין והם מתּפּלל, ׁשה ּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשעה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכמתּפללין. הן הרי - ּוברכה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּברכה
ידי  יֹוצא אינֹו הּיֹודע, אבל להתּפּלל; יֹודע ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבמי

עצמֹו. ּבתפּלת אּלא ְְִִֶַַָָחֹובתֹו
.È,הּימים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים מראׁשּבּמה חּוץ ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

אּלּו, ימים ּבׁשני אבל יֹובל. ׁשל הּכּפּורים ויֹום ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשנה,
ׁשאינֹו מי את ׁשּמֹוציא ּכׁשם הּיֹודע את מֹוציא צּבּור ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשליח
אֹותן  הּיֹודעין רב ואין ארּכֹות, ּברכֹות ׁשהן מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻיֹודע,
רצה  אם ,לפיכ צּבּור. ּכׁשליח ּבהן ּדעּתן לכּון ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָיכֹולין
צּבּור  ׁשליח ּתפּלת על לסמ אּלּו, ימים ּבׁשני ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּיֹודע,

ּבידֹו הרׁשּות - חֹובתֹו ידי .להֹוציאֹו ְְְְִֵָָָ
.‡Èּבחכמתֹו ׁשּבּצּבּור ּגדֹול אּלא צּבּור, ׁשליח ממּנין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאין

ּומׁשּתּדלין  ּביֹותר. מׁשּבח זה הרי זקן, היה ואם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּובמעׂשיו;
ׁשּלא  ּומי לקרֹות. ורגיל ערב קֹולֹו צּבּור, ׁשליח ְְְְִִִִִִֵֶַָָֹלהיֹות
יהא  לא - ּגדֹול חכם ׁשהּוא ּפי על אף - זקנֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹנתמּלא
ׁשמע  על הּוא ּפֹורס אבל הּצּבּור; ּכבֹוד מּפני צּבּור, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָׁשליח

ק"ש] ברכות את כש"ץ אחר [מברך ׂשערֹות ׁשּתי מּׁשּיביא ,ְְִִֵֶַַָָ
ׁשנה. עׂשרה ְְֵֶָָֹׁשלׁש

.·È עין לאלף אֹו אלף, לעין ׁשּקֹורא מי ּכגֹון העּלג, ,וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אין  - ּכתּקּונן האֹותּיֹות את להֹוציא יכֹול ׁשאינֹו מי ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָוכל
מּתלמידיו  אחד ממּנה והרב צּבּור. ׁשליח אֹותֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָממּנין

ּבצּבּור. לפניו ְְְְִִֵַָָלהתּפּלל
.‚Èצּבּור.[עיוור]הּסּומה ׁשליח ונעׂשה ׁשמע, על ּפֹורס ְְְֲִִֵֶַַַַַָ

על  ּפֹורס ׁשהּוא ּפי על אף - מגּלֹות ׁשּכתפיו מי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻאבל
עטּוף. ׁשּיהיה עד לתפּלה צּבּור ׁשליח נעׂשה אינֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשמע,

ט  ¤¤ּפרק
העם ‡. ּכל - ּבּׁשחר הּוא: ּכ הּצּבּור, ּתפּלֹות ְִִֵֶַַַַָָָָסדר

ּבאמצע יֹוׁשבין  ועֹומד הּתבה לפני יֹורד צּבּור ּוׁשליח , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
יהא  'אמן, עֹונים העם וכל קּדיׁש, ואֹומר ּומתחיל ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהעם;
קּדיׁש; ּבסֹוף 'אמן' ועֹונין ּכחן, ּבכל 'מבר רּבה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹׁשמיּה
אחריו: עֹונים והן ,'המבר ה' את 'ּברכּו אֹומר: ּכ ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹואחר
ׁשמע  על ּופֹורס ּומתחיל ועד'. לעֹולם ,המבר ה' ּברּו'ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹ
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ראם' ה'תועפות סקי"ד)אך ת סי' יראים ספר זו,(על ראיה דחה
מצווה  היא תפילין שמצוות היא הירושלמי שכוונת וביאר
ללכת  או בים להפליג הוא יכול במזוזה ואילו האדם שבגוף

אין  אבל במזוזה, יתחייב לא בית לו אין ואם במדבר,
חייב  שבים בספינה בית האם הירושלמי מדברי הוכחה

לא. או במזוזה

ה'תשע"ד  א אדר ז' שישי יום פסול  תורה בספר קריאה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ˙ÂÎÏ‰ãîì úàöîð¦§¥¨¨¥
íàå .äøBz -øôñ ìñBt ïäî ãçà ìëaL ,ïä íéøác íéøNòL¤¤§¦§¨¦¥¤§¨¤¨¥¤¥¥¤¨§¦
ïäa ïéãnìnL ïéLnçä ïî Lnçk àeä éøä ,ïäî ãçà Bá äNòð©£¨¤¨¥¤£¥§ª¨¦©ª¨¦¤§©§¦¨¤

.íéaøa Ba ïéøB÷ ïéàå ,äøBz-øôñ úMã÷ Ba ïéàå ,úB÷Bðézä©¦§¥§ª©¥¤¨§¥¦¨©¦
שמותר  בתשובה הרמב"ם מדברי מביא משנה' ה'כסף
בפני  נהגו וכן פסול, תורה ספר על ולברך בתורה לקרוא
אלו  שדברים וכתב כך על תמה הרשב"א אך עולם, גדולי
וכמבואר  בו חזר מכן לאחר אך בצעירותו הרמב"ם כתב

ברבים". בו קורין ש"אין כאן בדבריו
מעיד  בתשובתו הרשב"א: על תמה משנה' וה'כסף
הרשב"א  דברי ולפי עולם, גדולי בפני נהגו שכך הרמב"ם
גדולי  אותם את שמחשיב נמצא ואסר בו חזר  שהרמב"ם

כטועים! עולם
סותרים  אינם כאן הרמב"ם שדברי משנה הכסף כתב לכן
בלשונו  כמדויק לכתחילה, פוסל כאן כי בתשובה, לדבריו

ולא ברבים" בו קורין ea"ואין mi`vei oi`y חובת ידי
תורה  בספר לקרוא שאפשר בתשובה שכתב ומה קריאה,

כשר. ס"ת בנמצא כשאין היינו פסול

הרמב"ם  כתב בחומשים קריאה לגבי גם כי נראה וכן
הכ"ג) פי"ב תפילה מפני (הל' כנסיות בבתי בחומשין קורין "אין :

הציבור  כבוד מפני רק כן עושים אין ואם ציבור", כבוד
בדיעבד. מעכב זה שאין מסתבר

באמצע  טעות נמצאה שאם משנה' ה'כסף כתב זה ולפי
אלא  הפרשה, מתחילת ולקרוא לחזור צריך אין הקריאה
כי  שפסקו, ממקום לקרוא ומתחילים כשר ספר מוציאים

פסול. בספר שקראו הקריאה את מכשירים בדיעבד
אחר: באופן הרמב"ם בדברי הסתירה את שישבו ויש
כדוגמאות  תורה, הספר כתיבת בתחילת הוא הפסול כאשר
עור  על או טמאה בהמה עור על (נכתב ברמב"ם המפורטות
מלכתחילה  תורה ספר קדושת בו חלה ולא מעובד) שאיננו
רשאי  אתה אי שבכתב ש"דברים משום בו קוראים אין
כמו  הוא הרי כהלכתו נכתב לא ואם פה", בעל לאומרם
תורה  בספר אמורים בתשובה הרמב"ם דברי אך נכתב, שלא
נפסל  אם ואף תורה, ספר קדושת בו וחלה בכשרות שנכתב

בו לקרוא ומותר פוקעת קדושתו ג)אין ל, או"ח יעבץ .(משנת

ה'תשע"ד  א אדר ח' קודש שבת בעבירה'? הבאה 'מצוה היא מתי
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חיים  שבעלי אף כי פסול, צמרה לבהמה המשתחווה
הוא  הרי לו המחובר וכל להדיוט, אסורים אינם  שנעבדו
הוא  שמאוס משום אסור למצוה מקום "מכל כמוהו,

ס לגבוה" י"א סי' א"ח אדה"ז י"ג)(ש"ע פשתן ע' כן אם ומדוע .
לציצית? נפסל אינו לו שהשתחוו הנטוע

אברהם' ה'מגן י"ב)מבאר ס"ק שם :(א"ח
כי  לו, השתחוו כאשר שהיה כפי ממצבו השתנה הפשתן
ממנו  ועשו אותו עיבדו וכאשר בעלמא כעץ היה קודם
שאין  מה לו". והלך חלף הראשון ו"מראהו השתנה חוטים
עליו  מראהו "עדיין חוטים ממנו שעשו אף הבהמה, צמר כן

צמר". שהוא וניכר
יואב' א)וה'חלקת ענף לב סי' מחלק:(א"ח

כיון  שינוי, נחשבת לחוטים והפיכתו הצמר טווית אם אף
חלק  היא הרי ציצית מצוות לשם להיות צריכה שהטוויה
עבודה  שם כאשר חלה המצווה שקדושת ונמצא המצווה מן

במשתחווה  אבל לגבוה", הוא "מאוס ולכן הצמר על זרה
בעת  ואילו הטוויה, קודם נשתנה הפשתן הרי נטוע, לפשתן
ממצבו  נשתנה כבר לחול, מתחילה המצווה כאשר הטווייה,

לו. שהשתחוו בעת
הבאה  'מצוה משום שנעבד הפשתן נאסר לא ומדוע

בעבירה'?
הט"ז ז)מבאר ס"ק בעבירה'(שם הבאה 'מצוה של איסור :

המצווה, את לקיים בא בעצמו העבירה עושה כאשר רק הוא
בו  שנעשתה בדבר למצווה להשתמש מותר לאחרים אבל
אך  לו שהשתחווה למי רק אסור הפשתן ולכן עבירה,

מותר. לאחרים
חיים' שם)וה'נתיב התוספות(או"ח מדברי א,הביא ל, (סוכה

משום) אי ד"ה כאשר רק נאסרת בעבירה הבאה שמצווה ,
בצמר  כמו העבירה, נעשתה לולא המצווה את לקיים אפשר
המצוה", באה הגזל עבירת "שמחמת לציצית הפסול גזול
אינה  המצווה קיום אפשרות – לו שהשתחוו הפשתן אבל
למשתחווה  גם מותר ולכן בו, שנעשתה בעבירה תלויה

ציצית. מהפשתן לעשות עצמו
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ּתמיד ‡. נׁשמעת הּצּבּור חּטאים,ּתפּלת ּבהן היּו ואפּלּו ; ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ

,לפיכ רּבים. ׁשל ּתפּלתן מֹואס הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִִִֵֵֶַַָָָָָאין
ּכל  יחידי, יתּפּלל ולא הּצּבּור, עם עצמֹו לׁשּתף אדם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹצרי
ויעריב  אדם יׁשּכים ּולעֹולם ּבצּבּור. להתּפּלל ׁשּיכֹול ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָזמן
עת, ּבכל נׁשמעת אדם ׁשל ּתפּלתֹו ׁשאין הּכנסת , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלבית
ּבעירֹו, הּכנסת ּבית לֹו ׁשּיׁש מי וכל הּכנסת. ּבבית ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאּלא

רע'. 'ׁשכן נקרא - להתּפּלל לתֹוכּה נכנס ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָואינֹו
ׁשּנאמר ·. הּכנסת, לבית לרּוץ נרּדפה,ּומצוה "ונדעה : ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּפסיעה  יפסע אל הּכנסת, מּבית ּוכׁשּיצא ה'"; את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלדעת
יּכנס  הּכנסת, לבית ּוכׁשּיּכנס מעט. מעט יל אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגּסה,

ּפתחים ׁשני ביהכנ"ס]ׁשעּור לקּים [לתוך יתּפּלל, ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
ּפתחי". מזּוזת ְְְִָָֹֹ"לׁשמר

ּגדֹול‚. הּמדרׁש וחכמים [בחשיבותו]ּבית הּכנסת. מּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הרּבה, ּכנסּיֹות ּבּתי ּבעירם להם ׁשהיּו ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּגדֹולים
ּבּתֹורה; ּבֹו עֹוסקין ׁשהיּו ּבּמקֹום אּלא מתּפללין היּו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹלא

הּצּבּור. ּתפּלת ׁשם ׁשּיתּפּלל ְְְִִִֵֶַַַָוהּוא,
ּבקֹול „. מתּפּלל אחד יהיה הּצּבּור? ּתפּלת היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָוכיצד

ּגדֹולים  מעׂשרה ּבפחֹות ּכן עֹוׂשין ואין ׁשֹומעין. והּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹרם,
מהם  אחד צּבּור ּוׁשליח חֹורין, מקצתן ּובני היּו ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

עׂשרה; ּבהן מׁשלימין - חֹובתן ידי ויצאּו התּפּללּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּכבר
אֹומרין  אין וכן התּפּללּו. לא העׂשרה רב ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹוהּוא,
ולא  ּולאחריה, לפניה ּומבר ּבּתֹורה קֹוראין ולא ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻקדּׁשה,

ּבעׂשרה. אּלא ּבּנביאים, ְְֲִִִִֶַַַָָָמפטירין
ׁשמע‰. ּברּכת מברך אחד יהיה לא שלפני וכן [הברכות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

קר"ש] אּלא ואחרי 'אמן', אחריו ועֹונין ׁשֹומעין ְְְֲִִֵֶַַָָָֹוהּכל
ׁשמע' על 'ּפֹורס הּנקרא הּוא וזה לציבור ּבעׂשרה; [קורא ְְְֲִֵֶַַַַָָָ

שמע] קריאת ברכות ּבעׂשרה;את אּלא קּדיׁש אֹומרין ואין .ְְֲִִֵֶַַָָָ
מן  והּכהנים ּבעׂשרה, אּלא ידיהן את נֹוׂשאין הּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואין
ׁשּנאמר: 'עדה', הּנקראין הן מּיׂשראל עׂשרה ׁשּכל ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמנין.
וכלב. יהֹוׁשע יצאּו ׁשהרי עׂשרה, והיּו לעדה", מתי ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ"עד

.Â עדה ּבתֹו אּלא יהיה לא - ׁשּבּקדּׁשה ּדבר ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכל
אּלּו וכל יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּיׂשראל,
אף  מקצתן, והלכּו ּבעׂשרה, ּבהן התחילּו אם - ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָהּדברים

ׁשא  ּפי הּׁשאר.על יגמרּו - רּׁשאין ין ְְְִִִֵֶַַַָָ
.Ê צּבּור ּוׁשליח אחד, ּבמקֹום ּכּלן העׂשרה להיֹות ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֻוצרי

ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה חצר אחד. ּבמקֹום [לכל עּמהן ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּבּקטּנה אורכה] ואחד ּבּגדֹולה ּתׁשעה והיּו ּגדֹולה, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָלחצר

אין  - ּבּגדֹולה ואחד ּבּקטּנה, ּתׁשעה מצטרפין; -ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

יֹוצאין  - ּבּקטּנה צּבּור ּוׁשליח ּבּגדֹולה, צּבּור ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָמצטרפין.
אין  - ּבּגדֹולה צּבּור ּוׁשליח ּבּקטּנה, צּבּור חֹובתן; ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָידי
עּמהם  ואינֹו מהן מפלג הּוא ׁשהרי חֹובתן, ידי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻיֹוצאין

ּפּסין לּגדֹולה ׁשּיׁש מּפני אחד; מּכאן [מחיצות]ּבמקֹום ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מפלגת  הּקטּנה ואין הּקטּנה; מן ּכמפלגת היא הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻֻּומּכאן,

זוית ּכקרן היא הרי אּלא הּגדֹולה, ׁשּלּה.[פינה]מן ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
.Á ולקרֹות להתּפּלל אסּור ּבּגדֹולה, צֹואה היתה אם ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוכן

להתּפּלל  מּתר ּבּקטּנה, צֹואה היתה ּבּקטּנה; ׁשמע ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָֻקרּית
רע, ריח ׁשם היה לא אם ּבּגדֹולה, ׁשמע קרּית ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹולקרֹות

מּמּנה  מפלגת ׁשהיא .מּפני ְְִִִֵֶֶֶֶָֻ
.Ë?ּכיצד חֹובתן. ידי הרּבים את מֹוציא צּבּור ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשליח

ּכל  אחר 'אמן' ועֹונין ׁשֹומעין והם מתּפּלל, ׁשה ּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשעה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכמתּפללין. הן הרי - ּוברכה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּברכה
ידי  יֹוצא אינֹו הּיֹודע, אבל להתּפּלל; יֹודע ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבמי

עצמֹו. ּבתפּלת אּלא ְְִִֶַַָָחֹובתֹו
.È,הּימים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים מראׁשּבּמה חּוץ ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

אּלּו, ימים ּבׁשני אבל יֹובל. ׁשל הּכּפּורים ויֹום ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשנה,
ׁשאינֹו מי את ׁשּמֹוציא ּכׁשם הּיֹודע את מֹוציא צּבּור ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשליח
אֹותן  הּיֹודעין רב ואין ארּכֹות, ּברכֹות ׁשהן מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻיֹודע,
רצה  אם ,לפיכ צּבּור. ּכׁשליח ּבהן ּדעּתן לכּון ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָיכֹולין
צּבּור  ׁשליח ּתפּלת על לסמ אּלּו, ימים ּבׁשני ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּיֹודע,

ּבידֹו הרׁשּות - חֹובתֹו ידי .להֹוציאֹו ְְְְִֵָָָ
.‡Èּבחכמתֹו ׁשּבּצּבּור ּגדֹול אּלא צּבּור, ׁשליח ממּנין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאין

ּומׁשּתּדלין  ּביֹותר. מׁשּבח זה הרי זקן, היה ואם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּובמעׂשיו;
ׁשּלא  ּומי לקרֹות. ורגיל ערב קֹולֹו צּבּור, ׁשליח ְְְְִִִִִִֵֶַָָֹלהיֹות
יהא  לא - ּגדֹול חכם ׁשהּוא ּפי על אף - זקנֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹנתמּלא
ׁשמע  על הּוא ּפֹורס אבל הּצּבּור; ּכבֹוד מּפני צּבּור, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָׁשליח

ק"ש] ברכות את כש"ץ אחר [מברך ׂשערֹות ׁשּתי מּׁשּיביא ,ְְִִֵֶַַָָ
ׁשנה. עׂשרה ְְֵֶָָֹׁשלׁש

.·È עין לאלף אֹו אלף, לעין ׁשּקֹורא מי ּכגֹון העּלג, ,וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אין  - ּכתּקּונן האֹותּיֹות את להֹוציא יכֹול ׁשאינֹו מי ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָוכל
מּתלמידיו  אחד ממּנה והרב צּבּור. ׁשליח אֹותֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָממּנין

ּבצּבּור. לפניו ְְְְִִֵַָָלהתּפּלל
.‚Èצּבּור.[עיוור]הּסּומה ׁשליח ונעׂשה ׁשמע, על ּפֹורס ְְְֲִִֵֶַַַַַָ

על  ּפֹורס ׁשהּוא ּפי על אף - מגּלֹות ׁשּכתפיו מי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻאבל
עטּוף. ׁשּיהיה עד לתפּלה צּבּור ׁשליח נעׂשה אינֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשמע,

ט  ¤¤ּפרק
העם ‡. ּכל - ּבּׁשחר הּוא: ּכ הּצּבּור, ּתפּלֹות ְִִֵֶַַַַָָָָסדר

ּבאמצע יֹוׁשבין  ועֹומד הּתבה לפני יֹורד צּבּור ּוׁשליח , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
יהא  'אמן, עֹונים העם וכל קּדיׁש, ואֹומר ּומתחיל ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהעם;
קּדיׁש; ּבסֹוף 'אמן' ועֹונין ּכחן, ּבכל 'מבר רּבה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹׁשמיּה
אחריו: עֹונים והן ,'המבר ה' את 'ּברכּו אֹומר: ּכ ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹואחר
ׁשמע  על ּופֹורס ּומתחיל ועד'. לעֹולם ,המבר ה' ּברּו'ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹ
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ראם' ה'תועפות סקי"ד)אך ת סי' יראים ספר זו,(על ראיה דחה
מצווה  היא תפילין שמצוות היא הירושלמי שכוונת וביאר
ללכת  או בים להפליג הוא יכול במזוזה ואילו האדם שבגוף

אין  אבל במזוזה, יתחייב לא בית לו אין ואם במדבר,
חייב  שבים בספינה בית האם הירושלמי מדברי הוכחה

לא. או במזוזה

ה'תשע"ד  א אדר ז' שישי יום פסול  תורה בספר קריאה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ˙ÂÎÏ‰ãîì úàöîð¦§¥¨¨¥
íàå .äøBz -øôñ ìñBt ïäî ãçà ìëaL ,ïä íéøác íéøNòL¤¤§¦§¨¦¥¤§¨¤¨¥¤¥¥¤¨§¦
ïäa ïéãnìnL ïéLnçä ïî Lnçk àeä éøä ,ïäî ãçà Bá äNòð©£¨¤¨¥¤£¥§ª¨¦©ª¨¦¤§©§¦¨¤

.íéaøa Ba ïéøB÷ ïéàå ,äøBz-øôñ úMã÷ Ba ïéàå ,úB÷Bðézä©¦§¥§ª©¥¤¨§¥¦¨©¦
שמותר  בתשובה הרמב"ם מדברי מביא משנה' ה'כסף
בפני  נהגו וכן פסול, תורה ספר על ולברך בתורה לקרוא
אלו  שדברים וכתב כך על תמה הרשב"א אך עולם, גדולי
וכמבואר  בו חזר מכן לאחר אך בצעירותו הרמב"ם כתב

ברבים". בו קורין ש"אין כאן בדבריו
מעיד  בתשובתו הרשב"א: על תמה משנה' וה'כסף
הרשב"א  דברי ולפי עולם, גדולי בפני נהגו שכך הרמב"ם
גדולי  אותם את שמחשיב נמצא ואסר בו חזר  שהרמב"ם

כטועים! עולם
סותרים  אינם כאן הרמב"ם שדברי משנה הכסף כתב לכן
בלשונו  כמדויק לכתחילה, פוסל כאן כי בתשובה, לדבריו

ולא ברבים" בו קורין ea"ואין mi`vei oi`y חובת ידי
תורה  בספר לקרוא שאפשר בתשובה שכתב ומה קריאה,

כשר. ס"ת בנמצא כשאין היינו פסול

הרמב"ם  כתב בחומשים קריאה לגבי גם כי נראה וכן
הכ"ג) פי"ב תפילה מפני (הל' כנסיות בבתי בחומשין קורין "אין :

הציבור  כבוד מפני רק כן עושים אין ואם ציבור", כבוד
בדיעבד. מעכב זה שאין מסתבר

באמצע  טעות נמצאה שאם משנה' ה'כסף כתב זה ולפי
אלא  הפרשה, מתחילת ולקרוא לחזור צריך אין הקריאה
כי  שפסקו, ממקום לקרוא ומתחילים כשר ספר מוציאים

פסול. בספר שקראו הקריאה את מכשירים בדיעבד
אחר: באופן הרמב"ם בדברי הסתירה את שישבו ויש
כדוגמאות  תורה, הספר כתיבת בתחילת הוא הפסול כאשר
עור  על או טמאה בהמה עור על (נכתב ברמב"ם המפורטות
מלכתחילה  תורה ספר קדושת בו חלה ולא מעובד) שאיננו
רשאי  אתה אי שבכתב ש"דברים משום בו קוראים אין
כמו  הוא הרי כהלכתו נכתב לא ואם פה", בעל לאומרם
תורה  בספר אמורים בתשובה הרמב"ם דברי אך נכתב, שלא
נפסל  אם ואף תורה, ספר קדושת בו וחלה בכשרות שנכתב

בו לקרוא ומותר פוקעת קדושתו ג)אין ל, או"ח יעבץ .(משנת

ה'תשע"ד  א אדר ח' קודש שבת בעבירה'? הבאה 'מצוה היא מתי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰äîäáì äåçzLnä©¦§©£¤¦§¥¨
éøä ,òeèpä ïzLôì äåçzLnä ìáà .úéöéöì ìeñt døîö Z©§¨¨§¦¦£¨©¦§©£¤§¦§¨©¨©£¥

.äpzLð éøäL ,øLë äæ¤¨¥¤£¥¦§©¨
חיים  שבעלי אף כי פסול, צמרה לבהמה המשתחווה
הוא  הרי לו המחובר וכל להדיוט, אסורים אינם  שנעבדו
הוא  שמאוס משום אסור למצוה מקום "מכל כמוהו,

ס לגבוה" י"א סי' א"ח אדה"ז י"ג)(ש"ע פשתן ע' כן אם ומדוע .
לציצית? נפסל אינו לו שהשתחוו הנטוע

אברהם' ה'מגן י"ב)מבאר ס"ק שם :(א"ח
כי  לו, השתחוו כאשר שהיה כפי ממצבו השתנה הפשתן
ממנו  ועשו אותו עיבדו וכאשר בעלמא כעץ היה קודם
שאין  מה לו". והלך חלף הראשון ו"מראהו השתנה חוטים
עליו  מראהו "עדיין חוטים ממנו שעשו אף הבהמה, צמר כן

צמר". שהוא וניכר
יואב' א)וה'חלקת ענף לב סי' מחלק:(א"ח

כיון  שינוי, נחשבת לחוטים והפיכתו הצמר טווית אם אף
חלק  היא הרי ציצית מצוות לשם להיות צריכה שהטוויה
עבודה  שם כאשר חלה המצווה שקדושת ונמצא המצווה מן

במשתחווה  אבל לגבוה", הוא "מאוס ולכן הצמר על זרה
בעת  ואילו הטוויה, קודם נשתנה הפשתן הרי נטוע, לפשתן
ממצבו  נשתנה כבר לחול, מתחילה המצווה כאשר הטווייה,

לו. שהשתחוו בעת
הבאה  'מצוה משום שנעבד הפשתן נאסר לא ומדוע

בעבירה'?
הט"ז ז)מבאר ס"ק בעבירה'(שם הבאה 'מצוה של איסור :

המצווה, את לקיים בא בעצמו העבירה עושה כאשר רק הוא
בו  שנעשתה בדבר למצווה להשתמש מותר לאחרים אבל
אך  לו שהשתחווה למי רק אסור הפשתן ולכן עבירה,

מותר. לאחרים
חיים' שם)וה'נתיב התוספות(או"ח מדברי א,הביא ל, (סוכה

משום) אי ד"ה כאשר רק נאסרת בעבירה הבאה שמצווה ,
בצמר  כמו העבירה, נעשתה לולא המצווה את לקיים אפשר
המצוה", באה הגזל עבירת "שמחמת לציצית הפסול גזול
אינה  המצווה קיום אפשרות – לו שהשתחוו הפשתן אבל
למשתחווה  גם מותר ולכן בו, שנעשתה בעבירה תלויה

ציצית. מהפשתן לעשות עצמו
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רם ק"ש]ּבקֹול שלפני ברכות אחר [מברך 'אמן' עֹונין והן , ְְִֵֵַַָָ
עד  עּמֹו, קֹורא ולקרֹות לבר והּיֹודע ּוברכה, ּברכה ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל

יׂשראל'. 'ּגאל ְְִֵֵֶַָָָׁשּמבר
ּבלחׁש,·. ּומתּפללין מּיד, עֹומדין יֹודעוהּכל ׁשאינֹו ּומי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

ׁשּי עד וׁשֹותק עֹומד ּבלחׁשלהתּפּלל, צּבּור ׁשליח תּפּלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
ׁשלׁש יפסע הּצּבּור, מן ּתפּלתֹו ׁשּיגמר וכל העם; ׁשאר ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֹֹעם
ּבעת  אליו ׁשהּגיע ּבּמקֹום ויעמד לאחֹוריו, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּפסיעֹות

ְִֶַׁשּיפסע.
לאחֹוריו,‚. ּפסיעֹות ׁשלׁש צּבּור ׁשליח ׁשּיפסע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹואחר

את מתחיל להֹוציא הּברכֹות, מּתחּלת רם ּבקֹול ּומתּפּלל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
'אמן' ועֹונין וׁשֹומעין, עֹומדין והּכל התּפּלל; ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹֹמי
ּבין  חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא אּלּו ּבין ּוברכה, ּברכה ּכל ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאחר

חֹובתן. ידי יצאּו ׁשּכבר ְְְֵֵֶָָָָאּלּו
ׁשליׁשית „. ּבברכה קדּׁשה ׁשליח ואֹומר ׁשהּגיע וכיון ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

לּמקֹום  לחזר ואחד אחד לכל רׁשּות יׁש לקדּׁשה, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻצּבּור
וכֹורע, ל'מֹודים' צּבּור ׁשליח ּוכׁשּיּגיע ּבּתפּלה. ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשעמד
ואֹומרים: מּדי; יֹותר יׁשחּו ולא מעט, ׁשֹוחין העם ְְְְְִִִִֵַַָָָֹּכל
יֹוצר  יֹוצרנּו ּבׂשר, כל ואלהי אלהינּו ה' ל אנחנּו ְְֱֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ'מֹודים
על  והּקדֹוׁש הּגדֹול לׁשמ והֹודאֹות ּברכֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבראׁשית,
ּגלּיֹותינּו ותאסף ּותחּננּו, ּתחּיינּו ּכן וקּימּתנּו, ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהחייתנּו
רצֹונ ולעׂשֹות ּולעבד חּקי לׁשמר ,קדׁש ְְְְְְְְְְֲִֶֶַַָָֹֻלחצרֹות
'מֹודים  האֹומר וכל .'ל מֹודים ׁשאנּו על ׁשלם, ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָּבלבב

אֹותֹו. מׁשּתקין ְְִִַמֹודים',
ּפניו ‰. על ויּפל יׁשב הּתפּלה, ּכל ׁשּיׁשלים ויּטה ואחר , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ויגּביּה ויׁשב נֹופל; והּוא ויתחּנן ה ּצּבּור, וכל הּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָמעט
מיּׁשב. רם ּבקֹול מעט ּומתחּנן העם, ּוׁשאר הּוא ְְְְְִֵַַָָָָָֹֻראׁשֹו
ּפעם  קּדיׁש ואֹומר לבּדֹו, צּבּור ׁשליח יעמד ּכ ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָֹואחר
"והּוא  ואֹומר ּתחּלה; ׁשעֹונין ּכדר עֹונין והן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָׁשנּיה,
קֹורין  והן יֹוׁשבין, והן עֹומד הּוא - לדוד" "ּתהּלה ְְְְְִִִִֵֵֵַָָרחּום",
ּבריתי", זאת "ואני, לצּיֹון", "ּובא אֹומר ּכ ואחר ְְְֲִִִִִֵַַַָָֹעּמֹו;
והן  הּקדּׁשה, וגֹומר זה", אל זה "וקרא קדֹוׁש", ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ"ואּתה
וקֹורא  וחֹוזר ּפעמים, ׁשלׁשה קדֹוׁש" קדֹוׁש "קדֹוׁש ְְְְִִֵֵָָָָָֹעֹונין
ּתרּגּום, וקֹוראהּו רּוח", "וּתּׂשאני ואֹומר ּתרּגּום, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָֻהּקדּׁשה
להבין  ּכדי ּתרּגּום, וקֹוראהּו ועד", לעֹולם ימל "ה' ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹואֹומר

ָָלעם.
.Â עם אחריה, וׁשל הּקדּׁשה, ׁשּלפני הּפסּוקים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻואּלּו

הּיֹום' 'סדר הּנקראין הן - ּבדברי ּתרּגּומן מתחּנן ּכ ואחר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
עֹונין  העם וכל קּדיׁש, ואֹומר רחמים, ּובפסּוקי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּתחנּונים

ונפטרין. ְְְְִִַָָּכדרּכן,
.Êׁשּלא ּכל צּפֹור קן על ׁשרחם 'מי ּבּתחנּונים: האֹומר ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּביֹום  ּבנֹו ואת אֹותֹו יׁשחט 'ׁשּלא אֹו הּבנים', על האם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹיּקח
אֹותֹו,אחד  מׁשּתקין - זה ּבענין וכּיֹוצא עלינּו', ירחם , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשאּלּו רחמים, ואינן הן הּכתּוב ּגזרת אּלּו ׁשּמצוֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמּפני
לא  וכן עּקר. ּכל ׁשחיטה לנּו הּתיר לא הרחמים, מּפני ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָֹֹהיּו
והּנֹורא  הּגּבֹור הּגדֹול "האל ויאמר: ׁשם ׁשל ּבכּנּויין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹירּבה
סֹוף  להּגיע ּבאדם ּכח ׁשאין והעּזּוז", והאּמיץ ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהחזק

ּׁשאמר  מה אֹומר אּלא - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשבחיו
רּבנּו. ֵֶַֹמׁשה

.Á צּבּור ׁשליח אֹומר - "אׁשרי ּבמנחה רחּום", "והּוא ְְְְְִִִֵֵַַַָ
לדוד"; "ּתהּלה לֹו", ׁשּככה העם "אׁשרי ,"בית ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיֹוׁשבי
קּדיׁש, ואֹומר צּבּור ׁשליח ועֹומד מיּׁשב, והעם הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻקֹורא
ּבלחׁש; ּכּלן ּומתּפללין ּכדרּכן, 'אמן' אחריו עֹונין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻוהם
ּכדר רם ּבקֹול ּומתּפּלל צּבּור, ׁשליח חֹוזר ּכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָואחר
והן, הּוא ויֹוׁשב הּתפּלה. ּכל ׁשּיׁשלים עד ּבׁשחרית, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשעׂשה
ּומתחּנן  והן, הּוא ראׁשֹו ּומגּביּה ּומתחּנן ּפניהן, על ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹונֹופלין
קּדיׁש, ואֹומר ועֹומד ּבׁשחרית. ׁשעׂשה ּכדר מיּׁשב ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמעט

למעׂשיהן. ונפטרין ּכדרּכן, עֹונין העם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָוכל
.Ë ואֹומר עֹומד והּוא יֹוׁשבין, העם ּכל - "והּוא ּבערב ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

ה' ּברּו' עֹונין: והן ,'המבר ה' את 'ּברכּו ְְְִֵֶַַָָָֹרחּום",
ואֹומר  ׁשמע, על לפרס ּומתחיל ועד'. לעֹולם ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹהמבר
ּבלחׁש. ּומתּפללין עֹומדין הּכל ּכ ואחר ְְְְְִִִִַַַַַַַָֹקּדיׁש,
חֹוזר  ואינֹו נפטרין. והן קּדיׁש, אֹומר - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָּוכׁשּמׁשלימין
חֹובה, ערבית ּתפּלת ׁשאין לפי ערבית, רם ּבקֹול ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָלהתּפּלל
ׁשּנתחּיב  אדם ּכאן ׁשאין לבּטלה, ּברכֹות יבר לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹלפיכ

להֹוציאֹו. ּכדי ְְִֵֶָּבהן
.Èּבלחׁש ׁשּמתּפּלל אחר צּבּור ׁשליח חֹוזר - ׁשּבתֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּבלילי

רם  ּבקֹול ּומתּפּלל הּצּבּור, ׁשבע,עם מתּפּלל אינֹו אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּברּו' אֹומרּה: הּוא וכ הּׁשבע. מעין אחת ּברכה ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָאּלא
יצחק  אלהי אברהם אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' ְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹֹֹאּתה
קֹונה  עליֹון, אל והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל יעקב, ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹואלהי
מגן  הּכל, וקֹונה טֹובים חסדים ּגֹומל וארץ, ׁשמים ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹברחמיו
ׁשאין  הּקדֹוׁש הּמל ּבמאמרֹו, מתים מחּיה ּבדברֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבֹות
להניח  רצה בם ּכי קדׁשֹו, ּבׁשּבת לעּמֹו הּמניח ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָּכמֹוהּו,
יֹום  ּבכל לׁשמֹו ונֹודה ופחד, ּביראה נעבד לפניו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹלהם;
ּומקּדׁש הּׁשביעי מבר הּׁשלֹום, אדֹון הּברכֹות, מעֹון ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּתמיד,
למעׂשה  זכר ענג, מדּׁשני לעם ּבקדּׁשה ּומניח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻֻהּׁשּבת
וכּו' ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵָָֹֹבראׁשית;
העם  וכל קּדיׁש, ואֹומר הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָּברּו

ְִִָנפטרין.
.‡Èּבאין ולּמה העם ׁשרב מּפני זה? חכמים ּתּקנּו ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹ

לבֹוא  ׁשּנתאחר מי ׁשם ויהיה ׁשּבת, ּבלילי ערבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלהתּפּלל
ויבֹוא  הּכנסת, ּבבית לבּדֹו ויּׁשאר ּתפּלתֹו; הׁשלים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹולא
ּכדי  ּומתּפּלל, צּבּור ׁשליח חֹוזר לפיכ סּכנה. ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָלידי
ויצא  הּמתאחר, ּתפּלתֹו ׁשּיׁשלים עד העם ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיתעּכבּו

.עּמהן  ִֶָ
.·È,הּכּפּורים יֹום אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ,ְְְִִִִֶַַָָָלפיכ

הּתבה  לפני ערבית הּיֹורד צּבּור ׁשליח אין - חדׁש ראׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאֹו
'מקּדׁש ּבּה חֹותם אּלא זֹו, ּבברכה הּיֹום ענין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָמזּכיר

זֹו ּבברכה הּיֹום נתחּיב ׁשּלא לפי ּבלבד, .הּׁשּבת' ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
.‚È ּתפּלת צּבּור ׁשליח ּכׁשּגֹומר - טֹובים וימים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבׁשּבתֹות

לדוד", "ּתהּלה ּכ ואחר קּדיׁש, אֹומר רם, ּבקֹול ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחרית
ּומתּפּלל  וחֹוזר ּבלחׁש, מּוסף ּומתּפללין קּדיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָואֹומר
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אחר  קּדיׁש ואֹומר ּבׁשחרית; ׁשעֹוׂשה ּכדר רם ּבקֹול ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּוסף
ולא  קדּׁשה אֹומרין ואין נפטרין. והעם מּוסף, ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָֹֻּתפּלת

הּימים  ּכׁשאר ׁשחרית ּתפּלת אחר אֹומר ּתחנּונים אּלא , ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
לדוד", "ּתהּלה קֹורא ּכיצד? הּמנחה. ּתפּלת קדם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאֹותּה
ּומתּפללין  קּדיׁש; ואֹומר ּתחנּונים, ודברי הּיֹום סדר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַואֹומר
ואֹומר  רם, ּבקֹול מנחה ּתפּלת ּומׁשמיע וחֹוזר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָמנחה,

ִַקּדיׁש.
.„Èמֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים הּיֹום ּבראׁשי סדר אֹומר - ְְֳִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

מּוסף  ּתפּלת אחר אחר ּגם הּיֹום סדר אֹומר ׁשּבת ּבמֹוצאי . ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
מבּדיל. ּכ ואחר קּדיׁש, ואֹומר הערב, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּתפּלת

י  ¤¤ּפרק
ּבכּונה ‡. ויתּפּלל יחזר לּבֹו, את ּכּון ולא ׁשהתּפּלל ;מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

מי  .צרי אינֹו ׁשּוב ראׁשֹונה, ּבברכה לּבֹו את ּכּון ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָואם
ואם  לראׁש; חֹוזר הראׁשֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ּבאחת ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשּטעה
לעבֹודה  חֹוזר האחרֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ּבאחת ְְֲֲִֵַַַָָָָָָָֹטעה

לתחּלת ["רצה"] חֹוזר האמצעּיֹות, מן ּבאחת טעה ואם ;ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשליח  וכן הּסדר. על ּתפּלתֹו ּומׁשלים ּבּה, ׁשּטעה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּברכה
הּוא  זֹו ּדר על רם, ּבקֹול מתּפּלל ּכׁשהּוא ׁשּטעה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָצּבּור

ֵחֹוזר.
אני ·. ּבלחׁש, מתּפּלל ּכׁשהּוא צּבּור ׁשליח טעה אם ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָאבל

טרח  מּפני ׁשנּיה, ּפעם ּבלחׁש ּומתּפּלל חֹוזר ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאֹומר
והּוא  רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל הּתפּלה על סֹומ אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּצּבּור,

חֹוזר  ׁשהּיחיד ּכמֹו חֹוזר לעֹולם ּבּה, טעה .ׁשאם ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
יתחיל,‚. מהיכן ידע ולא ונבהל, ׁשּטעה צּבּור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשליח

ּתחּתיו  אחר יעמד - ׁשעה ּבברּכת וׁשהה טעה ואם . ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹ
ּתחּתיו, אחר יעמד מּיד אּלא לֹו, ממּתינין אין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמינים,
אם  אבל ּבּה; התחיל ׁשּלא והּוא, ּבֹו; נזרקה מינּות ְְְְֲִִִִִֶֶָָָָֹׁשּמא

ממּתינין ּבּה, ּבאֹותּההתחיל סרבן הּׁשני יהא ולא ׁשעה. לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
ָָׁשעה.

ּבּה„. ׁשּטעה הּברכה מּתחּלת מתחיל? הּוא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומהיכן
האמצעּיֹות  מן ּבאחת טעה אם טעה הראׁשֹון, אם אבל ; ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָ

ואם  הראׁש, מן הּׁשני מתחיל ראׁשֹונֹות, מּׁשלׁש ְְְִִִִִִֵַַַַָָֹֹּבאחת
העבֹודה. מן הּׁשני יתחיל האחרֹונֹות, מן ּבאחת ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָטעה

צבּועים'‰. ׁשּבגדי מּפני הּתבה, לפני יֹורד 'איני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:
עֹובר, 'איני אמר: הּתפּלה. ּבאֹותּה יעבר לא ּבלבנים, אף -ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

יעבר  לא יחף, אף - סנּדל' ּברגלי ׁשּיׁש .מּפני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ
.Â חֹוזר אינֹו - התּפּלל לא אֹו התּפּלל אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹמי

ׁשהיא  ּדעת על זֹו ּתפּלה התּפּלל ּכן אם אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּומתּפּלל,
ּתפּלת נדבה; ּכּלֹו הּיֹום ּכל להתּפּלל הּיחיד רצה ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּכבר  ונזּכר ּבתפּלה, עֹומד ׁשהיה מי יתּפּלל. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנדבה,
ּתפּלת  היתה ואם הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהתּפּלל
על  אּלא מּתחּלה אֹותּה התּפּלל ׁשּלא ּפֹוסק, אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹערבית

חֹובה. ׁשאינּה ֵֶַַָָּדעת
.Ê יצא ּבׁשּבת, חל ׁשל והתּפּלל ׁשּטעה והּוא מי נזּכר ואם ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּומתּפּלל  וחֹוזר ּבּה, ׁשהתחיל ּברכה ּגֹומר - הּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבתֹו
אֹו ּבׁשחרית אֹו ּבערבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבת. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשל

וכן  הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק ּבמּוסף, אבל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָּבמנחה.
ּדעת על חל ׁשל ּתפּלה הׁשלים ׁשהּוא [במחשבה]אם ְְִִִִֶֶַַַָֹ

טֹוב, יֹום ואחד ׁשּבת, אחד - מּוסף ּומתּפּלל חֹוזר ְְִֵֵֶֶַַָָָָָמּוסף,
חדׁש. ראׁש ְֶֶָֹֹואחד

.Á'הּגׁשם 'מֹוריד אמר ולא הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּטעה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמי
אינֹו הּטל, הזּכיר ואם לראׁש; חֹוזר - הּטל' 'מֹוריד ְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹולא

-חֹוזר  הּגׁשם' 'מֹוריד ואמר החּמה, ּבימֹות טעה ואם . ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשאין  אֹותֹו, מחזירין אין טל, הזּכיר לא ואם לראׁש; ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹחֹוזר

ּבּקׁשה. צרי ואינֹו נעצר, ְֱִֵֶַַַָָָָהּטל
.Ë קדם נזּכר אם - הּׁשנים ּבברּכת הּׁשאלה ׁשּׁשכח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמי

ּתפּלה' ּב'ׁשֹומע הּגׁשמים את ׁשֹואל ּתפּלה', ואם 'ׁשֹומע . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ואם  הּׁשנים; לברּכת חֹוזר ּתפּלה', 'ׁשֹומע ׁשּבר אחר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָנזּכר
ׁשנּיה. ּומתּפּלל חֹוזר ּתפּלתֹו, ּכל ׁשהׁשלים עד נזּכר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלא

.È ׁשּיׁשלים קדם נזּכר אם - ויבֹוא' 'יעלה הזּכיר ולא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹטעה
ׁשהׁשלים  אחר נזּכר ואם ּומזּכיר. לעבֹודה חֹוזר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּתפּלתֹו,
ּתחנּונים  ּדברי לֹומר רגיל היה ואם לראׁש; חֹוזר ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹּתפּלתֹו,

ּתפּלתֹו וגו']אחר לשוני נצור אלוקי אחר [כגון ונזּכר , ְְְִִַַַַַָ
לעבֹודה. חֹוזר - רגליו ׁשּיעקר קדם ּתפּלתֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהׁשלים

.‡È ּבׁשחרית אֹו מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֻּבּמה
- חדׁש ראׁש ׁשל ערבית אבל חדׁשים; ראׁשי ׁשל ְְְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּובמנחה

חֹוזר  אינֹו הזּכיר, לא .אם ְִִִֵֵֹ
.·È חֹוזר צּבּור ׁשליח - ּומתּפּלל חֹוזר ׁשהּיחיד מקֹום ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל

חּוץ  רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל ּבעת ּכמֹותֹו טעה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומתּפּלל,
ולא  צּבּור ׁשליח ׁשכח ׁשאם חדׁש, ראׁש ׁשל ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹמּׁשחרית
מחזירין  אין ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד ויבֹוא' 'יעלה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָהזּכיר

לפניו,אֹותֹו הּמּוספין ּתפּלת ׁשהרי - צּבּור טרח מּפני ,ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
חדׁש. ראׁש ּבּה מזּכיר ְִֶֶַָֹֹׁשהּוא

.‚È- הּכּפּורים יֹום עד הּׁשנה ׁשּמראׁש הּימים טעה עׂשרת ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לראׁש. חֹוזר הּקדֹוׁש', 'האל ׁשליׁשית ּבברכה ּבהם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוחתם
חֹוזר  ּומׁשּפט', צדקה 'אֹוהב עׂשרה ּבאחת וחתם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָטעה
ּומתּפּלל  הּמׁשּפט', הּמל' ּבּה וחֹותם הּברכה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלתחּלת
חֹוזר  ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד נזּכר לא ואם הּסדר; על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹוהֹול

צּבּור. ואחד יחיד, אחד ְִִֶֶָָָָֹלראׁש.
.„È נזּכר אם - הּדעת' ּב'חֹונן הבּדלה הזּכיר ולא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹטעה

נזּכר  ואם ּתפּלה'; ּב'ׁשֹומע מבּדיל ּתפּלה', 'ׁשֹומע ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹקדם
לחזר  צרי ואינֹו ּתפּלתֹו מׁשלים ּתפּלה', 'ׁשֹומע וכן אחר . ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ

ו'עננּו ּובפּורים, ּבחנּכה הּנּסים' 'על הזּכיר ׁשּלא 'מי ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָֹֻ
ואחד  יחיד אחד ּומתּפּלל; חֹוזר אינֹו - ּתענית ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבתפּלת
אבינּו 'עננּו אֹומר: - רגליו ׁשּיעקר קדם נזּכר ואם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹצּבּור.
צרה', עת ּבכל ּומּציל ּפֹודה ּתפּלה, ׁשֹומע אּתה ּכי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוכּו'

פי". אמרי לרצֹון ְְְִִִֵָ"יהיּו
.ÂË ערבית יתּפּלל ׁשּבת, ּבערב מנחה התּפּלל ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשכח

מנחה  התּפּלל ולא ׁשכח טֹוב. ּביֹום וכן ׁשּבת; ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתים
ׁשּתים  ערבית ּבמֹוצאיהן מתּפּלל - טֹוב ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּבׁשּבת

ּבּׁשנּיה  מבּדיל ואינֹו ּבראׁשֹונה מבּדיל חֹול, ואם ׁשל : ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
אבל  יצא; - מהן ּבאחת הבּדיל לא אֹו ּבׁשּתיהן, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהבּדיל
ּומתּפּלל  חֹוזר - ּבּׁשנּיה והבּדיל ּבראׁשֹונה, הבּדיל לא ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֹאם
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עז dlitz zekld - dad` xtq - '` xc` 'a oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

רם ק"ש]ּבקֹול שלפני ברכות אחר [מברך 'אמן' עֹונין והן , ְְִֵֵַַָָ
עד  עּמֹו, קֹורא ולקרֹות לבר והּיֹודע ּוברכה, ּברכה ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל

יׂשראל'. 'ּגאל ְְִֵֵֶַָָָׁשּמבר
ּבלחׁש,·. ּומתּפללין מּיד, עֹומדין יֹודעוהּכל ׁשאינֹו ּומי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

ׁשּי עד וׁשֹותק עֹומד ּבלחׁשלהתּפּלל, צּבּור ׁשליח תּפּלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
ׁשלׁש יפסע הּצּבּור, מן ּתפּלתֹו ׁשּיגמר וכל העם; ׁשאר ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֹֹעם
ּבעת  אליו ׁשהּגיע ּבּמקֹום ויעמד לאחֹוריו, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּפסיעֹות

ְִֶַׁשּיפסע.
לאחֹוריו,‚. ּפסיעֹות ׁשלׁש צּבּור ׁשליח ׁשּיפסע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹואחר

את מתחיל להֹוציא הּברכֹות, מּתחּלת רם ּבקֹול ּומתּפּלל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
'אמן' ועֹונין וׁשֹומעין, עֹומדין והּכל התּפּלל; ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹֹמי
ּבין  חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא אּלּו ּבין ּוברכה, ּברכה ּכל ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאחר

חֹובתן. ידי יצאּו ׁשּכבר ְְְֵֵֶָָָָאּלּו
ׁשליׁשית „. ּבברכה קדּׁשה ׁשליח ואֹומר ׁשהּגיע וכיון ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

לּמקֹום  לחזר ואחד אחד לכל רׁשּות יׁש לקדּׁשה, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻצּבּור
וכֹורע, ל'מֹודים' צּבּור ׁשליח ּוכׁשּיּגיע ּבּתפּלה. ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשעמד
ואֹומרים: מּדי; יֹותר יׁשחּו ולא מעט, ׁשֹוחין העם ְְְְְִִִִֵַַָָָֹּכל
יֹוצר  יֹוצרנּו ּבׂשר, כל ואלהי אלהינּו ה' ל אנחנּו ְְֱֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ'מֹודים
על  והּקדֹוׁש הּגדֹול לׁשמ והֹודאֹות ּברכֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבראׁשית,
ּגלּיֹותינּו ותאסף ּותחּננּו, ּתחּיינּו ּכן וקּימּתנּו, ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהחייתנּו
רצֹונ ולעׂשֹות ּולעבד חּקי לׁשמר ,קדׁש ְְְְְְְְְְֲִֶֶַַָָֹֻלחצרֹות
'מֹודים  האֹומר וכל .'ל מֹודים ׁשאנּו על ׁשלם, ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָּבלבב

אֹותֹו. מׁשּתקין ְְִִַמֹודים',
ּפניו ‰. על ויּפל יׁשב הּתפּלה, ּכל ׁשּיׁשלים ויּטה ואחר , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ויגּביּה ויׁשב נֹופל; והּוא ויתחּנן ה ּצּבּור, וכל הּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָמעט
מיּׁשב. רם ּבקֹול מעט ּומתחּנן העם, ּוׁשאר הּוא ְְְְְִֵַַָָָָָֹֻראׁשֹו
ּפעם  קּדיׁש ואֹומר לבּדֹו, צּבּור ׁשליח יעמד ּכ ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָֹואחר
"והּוא  ואֹומר ּתחּלה; ׁשעֹונין ּכדר עֹונין והן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָׁשנּיה,
קֹורין  והן יֹוׁשבין, והן עֹומד הּוא - לדוד" "ּתהּלה ְְְְְִִִִֵֵֵַָָרחּום",
ּבריתי", זאת "ואני, לצּיֹון", "ּובא אֹומר ּכ ואחר ְְְֲִִִִִֵַַַָָֹעּמֹו;
והן  הּקדּׁשה, וגֹומר זה", אל זה "וקרא קדֹוׁש", ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ"ואּתה
וקֹורא  וחֹוזר ּפעמים, ׁשלׁשה קדֹוׁש" קדֹוׁש "קדֹוׁש ְְְְִִֵֵָָָָָֹעֹונין
ּתרּגּום, וקֹוראהּו רּוח", "וּתּׂשאני ואֹומר ּתרּגּום, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָֻהּקדּׁשה
להבין  ּכדי ּתרּגּום, וקֹוראהּו ועד", לעֹולם ימל "ה' ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹואֹומר

ָָלעם.
.Â עם אחריה, וׁשל הּקדּׁשה, ׁשּלפני הּפסּוקים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻואּלּו

הּיֹום' 'סדר הּנקראין הן - ּבדברי ּתרּגּומן מתחּנן ּכ ואחר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
עֹונין  העם וכל קּדיׁש, ואֹומר רחמים, ּובפסּוקי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּתחנּונים

ונפטרין. ְְְְִִַָָּכדרּכן,
.Êׁשּלא ּכל צּפֹור קן על ׁשרחם 'מי ּבּתחנּונים: האֹומר ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּביֹום  ּבנֹו ואת אֹותֹו יׁשחט 'ׁשּלא אֹו הּבנים', על האם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹיּקח
אֹותֹו,אחד  מׁשּתקין - זה ּבענין וכּיֹוצא עלינּו', ירחם , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשאּלּו רחמים, ואינן הן הּכתּוב ּגזרת אּלּו ׁשּמצוֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמּפני
לא  וכן עּקר. ּכל ׁשחיטה לנּו הּתיר לא הרחמים, מּפני ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָֹֹהיּו
והּנֹורא  הּגּבֹור הּגדֹול "האל ויאמר: ׁשם ׁשל ּבכּנּויין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹירּבה
סֹוף  להּגיע ּבאדם ּכח ׁשאין והעּזּוז", והאּמיץ ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהחזק

ּׁשאמר  מה אֹומר אּלא - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשבחיו
רּבנּו. ֵֶַֹמׁשה

.Á צּבּור ׁשליח אֹומר - "אׁשרי ּבמנחה רחּום", "והּוא ְְְְְִִִֵֵַַַָ
לדוד"; "ּתהּלה לֹו", ׁשּככה העם "אׁשרי ,"בית ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיֹוׁשבי
קּדיׁש, ואֹומר צּבּור ׁשליח ועֹומד מיּׁשב, והעם הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻקֹורא
ּבלחׁש; ּכּלן ּומתּפללין ּכדרּכן, 'אמן' אחריו עֹונין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻוהם
ּכדר רם ּבקֹול ּומתּפּלל צּבּור, ׁשליח חֹוזר ּכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָואחר
והן, הּוא ויֹוׁשב הּתפּלה. ּכל ׁשּיׁשלים עד ּבׁשחרית, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשעׂשה
ּומתחּנן  והן, הּוא ראׁשֹו ּומגּביּה ּומתחּנן ּפניהן, על ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹונֹופלין
קּדיׁש, ואֹומר ועֹומד ּבׁשחרית. ׁשעׂשה ּכדר מיּׁשב ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמעט

למעׂשיהן. ונפטרין ּכדרּכן, עֹונין העם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָוכל
.Ë ואֹומר עֹומד והּוא יֹוׁשבין, העם ּכל - "והּוא ּבערב ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

ה' ּברּו' עֹונין: והן ,'המבר ה' את 'ּברכּו ְְְִֵֶַַָָָֹרחּום",
ואֹומר  ׁשמע, על לפרס ּומתחיל ועד'. לעֹולם ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹהמבר
ּבלחׁש. ּומתּפללין עֹומדין הּכל ּכ ואחר ְְְְְִִִִַַַַַַַָֹקּדיׁש,
חֹוזר  ואינֹו נפטרין. והן קּדיׁש, אֹומר - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָּוכׁשּמׁשלימין
חֹובה, ערבית ּתפּלת ׁשאין לפי ערבית, רם ּבקֹול ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָלהתּפּלל
ׁשּנתחּיב  אדם ּכאן ׁשאין לבּטלה, ּברכֹות יבר לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹלפיכ

להֹוציאֹו. ּכדי ְְִֵֶָּבהן
.Èּבלחׁש ׁשּמתּפּלל אחר צּבּור ׁשליח חֹוזר - ׁשּבתֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּבלילי

רם  ּבקֹול ּומתּפּלל הּצּבּור, ׁשבע,עם מתּפּלל אינֹו אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּברּו' אֹומרּה: הּוא וכ הּׁשבע. מעין אחת ּברכה ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָאּלא
יצחק  אלהי אברהם אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' ְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹֹֹאּתה
קֹונה  עליֹון, אל והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל יעקב, ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹואלהי
מגן  הּכל, וקֹונה טֹובים חסדים ּגֹומל וארץ, ׁשמים ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹברחמיו
ׁשאין  הּקדֹוׁש הּמל ּבמאמרֹו, מתים מחּיה ּבדברֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבֹות
להניח  רצה בם ּכי קדׁשֹו, ּבׁשּבת לעּמֹו הּמניח ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָּכמֹוהּו,
יֹום  ּבכל לׁשמֹו ונֹודה ופחד, ּביראה נעבד לפניו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹלהם;
ּומקּדׁש הּׁשביעי מבר הּׁשלֹום, אדֹון הּברכֹות, מעֹון ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּתמיד,
למעׂשה  זכר ענג, מדּׁשני לעם ּבקדּׁשה ּומניח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻֻהּׁשּבת
וכּו' ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵָָֹֹבראׁשית;
העם  וכל קּדיׁש, ואֹומר הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָּברּו

ְִִָנפטרין.
.‡Èּבאין ולּמה העם ׁשרב מּפני זה? חכמים ּתּקנּו ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹ

לבֹוא  ׁשּנתאחר מי ׁשם ויהיה ׁשּבת, ּבלילי ערבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלהתּפּלל
ויבֹוא  הּכנסת, ּבבית לבּדֹו ויּׁשאר ּתפּלתֹו; הׁשלים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹולא
ּכדי  ּומתּפּלל, צּבּור ׁשליח חֹוזר לפיכ סּכנה. ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָלידי
ויצא  הּמתאחר, ּתפּלתֹו ׁשּיׁשלים עד העם ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיתעּכבּו

.עּמהן  ִֶָ
.·È,הּכּפּורים יֹום אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ,ְְְִִִִֶַַָָָלפיכ

הּתבה  לפני ערבית הּיֹורד צּבּור ׁשליח אין - חדׁש ראׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאֹו
'מקּדׁש ּבּה חֹותם אּלא זֹו, ּבברכה הּיֹום ענין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָמזּכיר

זֹו ּבברכה הּיֹום נתחּיב ׁשּלא לפי ּבלבד, .הּׁשּבת' ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
.‚È ּתפּלת צּבּור ׁשליח ּכׁשּגֹומר - טֹובים וימים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבׁשּבתֹות

לדוד", "ּתהּלה ּכ ואחר קּדיׁש, אֹומר רם, ּבקֹול ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחרית
ּומתּפּלל  וחֹוזר ּבלחׁש, מּוסף ּומתּפללין קּדיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָואֹומר
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אחר  קּדיׁש ואֹומר ּבׁשחרית; ׁשעֹוׂשה ּכדר רם ּבקֹול ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּוסף
ולא  קדּׁשה אֹומרין ואין נפטרין. והעם מּוסף, ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָֹֻּתפּלת

הּימים  ּכׁשאר ׁשחרית ּתפּלת אחר אֹומר ּתחנּונים אּלא , ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
לדוד", "ּתהּלה קֹורא ּכיצד? הּמנחה. ּתפּלת קדם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאֹותּה
ּומתּפללין  קּדיׁש; ואֹומר ּתחנּונים, ודברי הּיֹום סדר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַואֹומר
ואֹומר  רם, ּבקֹול מנחה ּתפּלת ּומׁשמיע וחֹוזר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָמנחה,

ִַקּדיׁש.
.„Èמֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים הּיֹום ּבראׁשי סדר אֹומר - ְְֳִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

מּוסף  ּתפּלת אחר אחר ּגם הּיֹום סדר אֹומר ׁשּבת ּבמֹוצאי . ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
מבּדיל. ּכ ואחר קּדיׁש, ואֹומר הערב, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּתפּלת

י  ¤¤ּפרק
ּבכּונה ‡. ויתּפּלל יחזר לּבֹו, את ּכּון ולא ׁשהתּפּלל ;מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

מי  .צרי אינֹו ׁשּוב ראׁשֹונה, ּבברכה לּבֹו את ּכּון ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָואם
ואם  לראׁש; חֹוזר הראׁשֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ּבאחת ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשּטעה
לעבֹודה  חֹוזר האחרֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ּבאחת ְְֲֲִֵַַַָָָָָָָֹטעה

לתחּלת ["רצה"] חֹוזר האמצעּיֹות, מן ּבאחת טעה ואם ;ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשליח  וכן הּסדר. על ּתפּלתֹו ּומׁשלים ּבּה, ׁשּטעה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּברכה
הּוא  זֹו ּדר על רם, ּבקֹול מתּפּלל ּכׁשהּוא ׁשּטעה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָצּבּור

ֵחֹוזר.
אני ·. ּבלחׁש, מתּפּלל ּכׁשהּוא צּבּור ׁשליח טעה אם ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָאבל

טרח  מּפני ׁשנּיה, ּפעם ּבלחׁש ּומתּפּלל חֹוזר ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאֹומר
והּוא  רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל הּתפּלה על סֹומ אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּצּבּור,

חֹוזר  ׁשהּיחיד ּכמֹו חֹוזר לעֹולם ּבּה, טעה .ׁשאם ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
יתחיל,‚. מהיכן ידע ולא ונבהל, ׁשּטעה צּבּור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשליח

ּתחּתיו  אחר יעמד - ׁשעה ּבברּכת וׁשהה טעה ואם . ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹ
ּתחּתיו, אחר יעמד מּיד אּלא לֹו, ממּתינין אין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמינים,
אם  אבל ּבּה; התחיל ׁשּלא והּוא, ּבֹו; נזרקה מינּות ְְְְֲִִִִִֶֶָָָָֹׁשּמא

ממּתינין ּבּה, ּבאֹותּההתחיל סרבן הּׁשני יהא ולא ׁשעה. לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
ָָׁשעה.

ּבּה„. ׁשּטעה הּברכה מּתחּלת מתחיל? הּוא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומהיכן
האמצעּיֹות  מן ּבאחת טעה אם טעה הראׁשֹון, אם אבל ; ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָ

ואם  הראׁש, מן הּׁשני מתחיל ראׁשֹונֹות, מּׁשלׁש ְְְִִִִִִֵַַַַָָֹֹּבאחת
העבֹודה. מן הּׁשני יתחיל האחרֹונֹות, מן ּבאחת ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָטעה

צבּועים'‰. ׁשּבגדי מּפני הּתבה, לפני יֹורד 'איני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:
עֹובר, 'איני אמר: הּתפּלה. ּבאֹותּה יעבר לא ּבלבנים, אף -ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

יעבר  לא יחף, אף - סנּדל' ּברגלי ׁשּיׁש .מּפני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ
.Â חֹוזר אינֹו - התּפּלל לא אֹו התּפּלל אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹמי

ׁשהיא  ּדעת על זֹו ּתפּלה התּפּלל ּכן אם אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּומתּפּלל,
ּתפּלת נדבה; ּכּלֹו הּיֹום ּכל להתּפּלל הּיחיד רצה ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּכבר  ונזּכר ּבתפּלה, עֹומד ׁשהיה מי יתּפּלל. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנדבה,
ּתפּלת  היתה ואם הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהתּפּלל
על  אּלא מּתחּלה אֹותּה התּפּלל ׁשּלא ּפֹוסק, אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹערבית

חֹובה. ׁשאינּה ֵֶַַָָּדעת
.Ê יצא ּבׁשּבת, חל ׁשל והתּפּלל ׁשּטעה והּוא מי נזּכר ואם ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּומתּפּלל  וחֹוזר ּבּה, ׁשהתחיל ּברכה ּגֹומר - הּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבתֹו
אֹו ּבׁשחרית אֹו ּבערבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבת. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשל

וכן  הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק ּבמּוסף, אבל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָּבמנחה.
ּדעת על חל ׁשל ּתפּלה הׁשלים ׁשהּוא [במחשבה]אם ְְִִִִֶֶַַַָֹ

טֹוב, יֹום ואחד ׁשּבת, אחד - מּוסף ּומתּפּלל חֹוזר ְְִֵֵֶֶַַָָָָָמּוסף,
חדׁש. ראׁש ְֶֶָֹֹואחד

.Á'הּגׁשם 'מֹוריד אמר ולא הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּטעה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמי
אינֹו הּטל, הזּכיר ואם לראׁש; חֹוזר - הּטל' 'מֹוריד ְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹולא

-חֹוזר  הּגׁשם' 'מֹוריד ואמר החּמה, ּבימֹות טעה ואם . ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשאין  אֹותֹו, מחזירין אין טל, הזּכיר לא ואם לראׁש; ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹחֹוזר

ּבּקׁשה. צרי ואינֹו נעצר, ְֱִֵֶַַַָָָָהּטל
.Ë קדם נזּכר אם - הּׁשנים ּבברּכת הּׁשאלה ׁשּׁשכח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמי

ּתפּלה' ּב'ׁשֹומע הּגׁשמים את ׁשֹואל ּתפּלה', ואם 'ׁשֹומע . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ואם  הּׁשנים; לברּכת חֹוזר ּתפּלה', 'ׁשֹומע ׁשּבר אחר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָנזּכר
ׁשנּיה. ּומתּפּלל חֹוזר ּתפּלתֹו, ּכל ׁשהׁשלים עד נזּכר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלא

.È ׁשּיׁשלים קדם נזּכר אם - ויבֹוא' 'יעלה הזּכיר ולא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹטעה
ׁשהׁשלים  אחר נזּכר ואם ּומזּכיר. לעבֹודה חֹוזר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּתפּלתֹו,
ּתחנּונים  ּדברי לֹומר רגיל היה ואם לראׁש; חֹוזר ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹּתפּלתֹו,

ּתפּלתֹו וגו']אחר לשוני נצור אלוקי אחר [כגון ונזּכר , ְְְִִַַַַַָ
לעבֹודה. חֹוזר - רגליו ׁשּיעקר קדם ּתפּלתֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהׁשלים

.‡È ּבׁשחרית אֹו מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֻּבּמה
- חדׁש ראׁש ׁשל ערבית אבל חדׁשים; ראׁשי ׁשל ְְְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּובמנחה

חֹוזר  אינֹו הזּכיר, לא .אם ְִִִֵֵֹ
.·È חֹוזר צּבּור ׁשליח - ּומתּפּלל חֹוזר ׁשהּיחיד מקֹום ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל

חּוץ  רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל ּבעת ּכמֹותֹו טעה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומתּפּלל,
ולא  צּבּור ׁשליח ׁשכח ׁשאם חדׁש, ראׁש ׁשל ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹמּׁשחרית
מחזירין  אין ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד ויבֹוא' 'יעלה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָהזּכיר

לפניו,אֹותֹו הּמּוספין ּתפּלת ׁשהרי - צּבּור טרח מּפני ,ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
חדׁש. ראׁש ּבּה מזּכיר ְִֶֶַָֹֹׁשהּוא

.‚È- הּכּפּורים יֹום עד הּׁשנה ׁשּמראׁש הּימים טעה עׂשרת ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לראׁש. חֹוזר הּקדֹוׁש', 'האל ׁשליׁשית ּבברכה ּבהם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוחתם
חֹוזר  ּומׁשּפט', צדקה 'אֹוהב עׂשרה ּבאחת וחתם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָטעה
ּומתּפּלל  הּמׁשּפט', הּמל' ּבּה וחֹותם הּברכה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלתחּלת
חֹוזר  ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד נזּכר לא ואם הּסדר; על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹוהֹול

צּבּור. ואחד יחיד, אחד ְִִֶֶָָָָֹלראׁש.
.„È נזּכר אם - הּדעת' ּב'חֹונן הבּדלה הזּכיר ולא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹטעה

נזּכר  ואם ּתפּלה'; ּב'ׁשֹומע מבּדיל ּתפּלה', 'ׁשֹומע ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹקדם
לחזר  צרי ואינֹו ּתפּלתֹו מׁשלים ּתפּלה', 'ׁשֹומע וכן אחר . ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ

ו'עננּו ּובפּורים, ּבחנּכה הּנּסים' 'על הזּכיר ׁשּלא 'מי ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָֹֻ
ואחד  יחיד אחד ּומתּפּלל; חֹוזר אינֹו - ּתענית ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבתפּלת
אבינּו 'עננּו אֹומר: - רגליו ׁשּיעקר קדם נזּכר ואם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹצּבּור.
צרה', עת ּבכל ּומּציל ּפֹודה ּתפּלה, ׁשֹומע אּתה ּכי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוכּו'

פי". אמרי לרצֹון ְְְִִִֵָ"יהיּו
.ÂË ערבית יתּפּלל ׁשּבת, ּבערב מנחה התּפּלל ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשכח

מנחה  התּפּלל ולא ׁשכח טֹוב. ּביֹום וכן ׁשּבת; ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתים
ׁשּתים  ערבית ּבמֹוצאיהן מתּפּלל - טֹוב ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּבׁשּבת

ּבּׁשנּיה  מבּדיל ואינֹו ּבראׁשֹונה מבּדיל חֹול, ואם ׁשל : ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
אבל  יצא; - מהן ּבאחת הבּדיל לא אֹו ּבׁשּתיהן, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהבּדיל
ּומתּפּלל  חֹוזר - ּבּׁשנּיה והבּדיל ּבראׁשֹונה, הבּדיל לא ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֹאם
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מּפני  לֹו, עלתה לא ׁשהראׁשֹונה מּפני ׁשליׁשית, ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָֹּתפּלה
ׁשּתי  הּמתּפּלל וכל ערבית. ּתפּלת ׁשהיא לּתפּלה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהקּדימּה
אּלא  זֹו; אחר זֹו יתּפּלל לא - ּומּוסף ׁשחרית אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹּתפּלֹות,

ׁשּתתחֹונן ּכדי לתפּלה, ּתפּלה ּבין ּדעּתֹו[תתיישב]יׁשהה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ָָעליו.

.ÊË לתפּלת ּתפּלתֹו ׁשּיקּדים ּבצּבּור, לּמתּפּלל לֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָאסּור
ּבלחׁשהּצּבּור  מתּפללין צּבּור ּומצא הּכנסת, לבית הּנכנס . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

יכֹול אם צּבּור - ׁשליח יּגיע ׁשּלא עד ולגמר להתחיל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹֹ
צּבּור  ׁשליח ׁשּיּגיע עד ימּתין לאו, ואם יתּפּלל. ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֻלקדּׁשה,
עד  ּבמּלה, מּלה ּבלחׁש עּמֹו ויתּפּלל רם, ּבקֹול ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָלהתּפּלל
הּצּבּור, עם הּקדּׁשה ועֹונה לקדּׁשה; צּבּור ׁשליח ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻֻׁשּיּגיע

ׁשאר קדם ּומתּפּלל להתּפּלל התחיל ואם לעצמֹו. ּתפּלה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ולא  יפסיק, לא - לקדּׁשה צּבּור ׁשליח והּגיע צּבּור, ְְְְְְִִִִִִִִַַַַָֹֹֻׁשליח
רּבה  ׁשמיּה יהא 'אמן, יענה לא וכן עּמהן. קדּׁשה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻיענה
ּבׁשאר  לֹומר, צרי ואין הּתפּלה; ּבאמצע והּוא ,'ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמבר

ְָּברכֹות.

ה'תשע"ד  א' אדר ג' שני יום

יא  ¤¤ּפרק
ּבית ‡. לֹו להכין צרי מּיׂשראל, עׂשרה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּכל

ּתפּלה  עת ּבכל לתפּלה ּבֹו הּנקרא ׁשּיּכנסּו הּוא זה, ּומקֹום ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּבית  להן לבנֹות זה את זה העיר ּבני וכֹופין הּכנסת'. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ'ּבית

ּוכתּובים. נביאים ּתֹורה ספר להן ולקנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָהּכנסת,
ׁשל ·. ּבגבהּה אּלא אֹותֹו ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכׁשּבֹונין

עד  אֹותֹו ּומגּביהין ּתקרא". המּיֹות "ּבראׁש ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֶֶַַַָֹֹעיר,
ּבית  את "ּולרֹומם ׁשּנאמר: העיר, חצרֹות מּכל ּגבֹוּה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
לּמזרח, אּלא הּכנסת ּבית ּפתחי ּפֹותחין ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלהינּו".

היכל ׁשּנאמר: ּבֹו ּובֹונין קדמה". הּמׁשּכן לפני "והחנים ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּמתּפללין  ּברּוח זה היכל ּובֹונין ּתֹורה, ספר ּבֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּניחין
ההיכל  מּול אל ּפניהן ׁשּיהיּו ּכדי העיר, ּבאֹותּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכנגּדּה

ּבּתפּלה. ְְְִֶַַַָּכׁשּיעמדּו
הּבית ‚. ּבאמצע ּבימה עליה ּומעמידין ׁשּיעלה ּכדי , ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּכדי  - ּכּבּוׁשין ּדברי לעם אֹומר ׁשהּוא מי אֹו ּבּתֹורה ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּקֹורא
ּתֹורה, ספר ּבּה ׁשּיׁש הּתבה ּוכׁשּמעמידין ּכּלן. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּיׁשמעּו

ּכלפני הּתבה ואחֹורי ּבאמצע, אֹותּה [כלפי]מעמידין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
העם. ּכלּפי ּופניה ְֵֵֶַַָָָָָההיכל,

יֹוׁשבין „. הּזקנים ּכנסּיֹות? ּבבּתי יֹוׁשבין העם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָּכיצד
העם  וכל ההיכל; ּכלּפי ואחֹוריהן העם, ּכלּפי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופניהן
הּׁשּורה  לאחֹורי ׁשּורה ּכל ּופני ׁשּורה, לפני ׁשּורה ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָיֹוׁשבין
ּוכלפני  הּקדׁש, ּכלפני העם ּכל ּפני ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלפניה,

הּתבה  ּפני ּוכלפני עֹומד הּזקנים צּבּור ׁשּׁשליח ּובעת . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָ
הּקדׁש, ּכלפני ּופניו הּתבה, לפני ּבארץ עֹומד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלּתפּלה,

העם. ְִָָָּכׁשאר
מכּבדין ‰. ּכבֹוד, ּבהן נֹוהגין - מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבּתי

אֹותן[מטאטאין] ּומרּבצין מים]אֹותן ּכל [מזלפין ונהגּו . ְְְֲִַָָָָ
ּובמערב ּבספרד התיכון]יׂשראל לים שבמערב [מדינות ְְְֲִִֵַַָָָ

הּצבי[בבל]ּבׁשנער ּבבּתי [א"י]וארץ עׁשׁשּיֹות להדליק , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
ּובערי  עליהן. ליׁשב ּכדי מחצלֹות ּבקרקען ּולהּציע ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכנסּיֹות,

הנוצרים]אדֹום הּכּסאֹות.[ארצות על ׁשם יֹוׁשבין , ְְֱִִַַָ
.Â,ראׁש קּלּות ּבהן נֹוהגין אין - מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבּתי

והתל ׂשחֹוק אֹוכלין [הוללות]ּכגֹון ואין ּבטלה. וׂשיחה ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָ
נאֹותין ואין ּבהן, ׁשֹותין ואין ואין [מתקשטים]ּבהן, ּבהן, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

ולא  החּמה, מּפני ּבחּמה לא להן נכנסין ואין ּבהן. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹמטּילין
מּתרין  - ותלמידיהן וחכמים הּגׁשמים. מּפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבּגׁשמים

מּדחק ּבהן ולׁשּתֹות .[כשמוכרחים]לאכל ְְֱִִֶֶַָֹֹ
.Ê חׁשּבֹונֹות ּבהן מחּׁשבין חׁשּבֹונֹות ואין היּו ּכן אם אּלא , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

וכּיֹוצא  ׁשבּויים, ּופדיֹון צדקה ׁשל קּפה ּכגֹון מצוה, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻׁשל
ׁשּיהיה  ּכגֹון רּבים, ׁשל הסּפד אּלא ּבהן, מסּפידין ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּבהן.
מתקּבצין  העם ׁשּכל העיר, אֹותּה חכמי ּגדֹולי ּבהסּפד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשם

ּבגללן. ְִִָָָּובאין
.Á לא - ּפתחים ׁשני הּמדרׁש לבית אֹו הּכנסת לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה

ׁשּכנגּדֹו אחר ּבפתח ויצא זה ּבפתח ׁשּיּכנס ּכדי ּדר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָיעׂשּנּו
הּדר מצוה.לקרב לדבר אּלא להן, להּכנס ׁשאסּור ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

.Ëחברֹו אֹו ּתינֹוק לקרֹות הּכנסת לבית להּכנס ׁשּצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
ׁשמּועה יאמר אֹו מעט ויקרא יּכנס, ּכ[הלכה]- ואחר , ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹ

אינֹו ואם ּבלבד. חפצֹו ּבׁשביל יּכנס ׁשּלא ּכדי חברֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹיקרא
ׁשאּתה  ּפסּוק לי 'קרא הּתינֹוקֹות: מן לאחד יאמר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיֹודע,
יצא, ּכ ואחר הּכנסת, ּבבית מעט יׁשהה אֹו ּבֹו'; ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָקֹורא
יֹוׁשבי  "אׁשרי ׁשּנאמר: היא, מצוה מעסקי ׁשם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהיׁשיבה

."ְֵבית
.È לצאת לֹו מּתר זה, ּבפתח להתּפּלל אֹו לקרֹות ׁשּנכנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמי

הּדר את לקרב ּכדי ׁשּכנגּדֹו להּכנס ּבּפתח לאדם ּומּתר ; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּובאפנּדתֹו ּבמנעלֹו ּבמקלֹו הּכנסת על לבית [כשגופיה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

הּכנסת.גופו] ּבבית רֹוקק לרק, צרי היה ואם .ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
.‡È הן ּבקדּׁשתן ׁשחרבּו, מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻּבּתי

ּפי עֹומדין  על אף - מקּדׁשיכם" את "והׁשּמֹותי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַ
ּבהן  ׁשּנֹוהגין ּוכׁשם עֹומדין. הן ּבקדּׁשתן ׁשֹוממין, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשהן
ורּבּוץ  מּכּבּוד חּוץ - ּבחרּבנן ּבהן נֹוהגין ּכ ְְְְֲִִִִִֶָָָָָֻּביּׁשּובן,

ושטיפ  אֹותן.ה][טאטוא מרּבצין ואין אֹותן מכּבדין ׁשאין ,ְְְְְִִֵֵֶַַָָ
אֹותן  מּניחין אֹותן, ּתלׁשּו ואם יתלׁש; לא עׂשבים, ּבהן ְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹעלּו
ויׁשּתּדלּו רּוחם ותעֹור העם, אֹותן ׁשּיראּו ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבמקֹומן,

ְִָלבנֹותן.
.·Èאֹו ּבמקֹומֹו, אחר לבנֹות ּכדי הּכנסת ּבית סֹותרין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַאין

ׁשּמא  - זה סֹותרין ּכ ואחר אחר, ּבֹונין אבל אחר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמקֹום
יבנּו ולא אנס, ּדבר להן כמעט].יארע אחד [אם ּכתל נפל ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

ּבֹונה - סֹותר [כותל]מּמּנּו ּכ ואחר הּיׁשן, ּבצד חדׁש ְְִֵֶֶַַַַָָָָָ
ַָָהּיׁשן.

.‚È אם אבל יסֹודֹותיו. חרבּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹּבּמה
מּיד, אֹותֹו סֹותרין - לּפל ּכתליו ׁשּנטּו אֹו יסֹודֹותיו, ְְְְִִִֶָָָָָָֹחרבּו

ּובּלילה  ּבּיֹום ּבמהרה לבנֹותֹו ּתדחק ּומתחילין ׁשּמא , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
חרב. ויּׁשאר ְִֵֵַָָָָהּׁשעה,

.„È ּבית אבל הּמדרׁש; ּבית הּכנסת, ּבית לעׂשֹות ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמּתר
הּכנסת  ּבית אֹותֹו עֹוׂשין אין ּבית הּמדרׁש, ׁשּקדּׁשת , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ
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ולא  ּבּקדׁש ּומעלין הּכנסת, ּבית קדּׁשת על יתרה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻהּמדרׁש
לּקח  להן יׁש הּכנסת, ּבית ׁשּמכרּו העיר ּבני וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמֹורידין.

ּתבה ּבדמיה [לס"ת]ּבדמיו לּקח להן יׁש ּתבה, מכרּו ; ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּתיק[מעילים]מטּפחֹות מכרּו[בית]אֹו ּתֹורה; לספר ְְְִִֵֶָָָ

חּמׁשין ּבדמיו לֹוקחין ּתיק, אֹו של מטּפחֹות [גליונות ְְְִִִִָָָָֻ
נפרדים] תורה חומשי ספר חמשה לֹוקחין חּמׁשין, מכרּו ;ְְִִֵֶָָֻ

אּלא  ּבדמיו לֹוקחין אין - ּתֹורה ספר מכרּו אם אבל ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָּתֹורה.
ספר  מּקדּׁשת למעלה קדּׁשה ׁשם ׁשאין אחר, ּתֹורה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻספר

ּבמֹותריהן וכן שמכרו]ּתֹורה. ממה הכסף .[מותר ְְֵֵֶָָ
.ÂËאֹו הּמדרׁש, ּבית לבנֹות מעֹות העם מן ּגבּו אם ְְְִִִִֵֵַָָָָָוכן

אֹו ותיק, מטּפחֹות אֹו ּתבה, לקנֹות אֹו הּכנסת, ספר ּבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
אּלא  אֹותֹו מׁשּנין אין - ּׁשּגבּו מה ּכל לׁשּנֹות ורצּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָּתֹורה,
מה  עׂשּו אם אבל מּמּנה. חמּורה לקדּׁשה קּלה ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֻֻמּקדּׁשה
ּׁשּירצּו מה לכל הּמֹותר מׁשּנין - והֹותירּו לעׂשֹותֹו .ּׁשּגבּו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

ּפרכת הּכנסת; ּכבית הּכנסת, ּבית ּכלי ׁשעל [וילון]וכל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ואם  הּספרים. ּכמטּפחֹות הּספרים, ּבֹו ׁשּמּניחין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהארֹון

הּתנאי. ּכפי הן הרי עליהן, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַהתנּו
.ÊË?הּכנסת ּבית למּכר ׁשּמּתר אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻּבּמה

ּדעת  על אּלא אֹותֹו עׂשּו ׁשּלא ּכפרים, ׁשל הּכנסת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבבית
רצּו ׁשאם והּוא ּבֹו, להתּפּלל להם ׁשּיהיה לבּדם, הּכפר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבני

ּכרּכין ׁשל הּכנסת ּבית אבל מֹוכרין. למכרֹו, [ערים ּכּלן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ
ׁשּיבֹוא גדולות] נעׂשה, העֹולם אנׁשי ּכל ּדעת ועל הֹואיל -ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

יׂשראל, ּכל ׁשל נעׂשה - הּמדינה אל הּבא ּכל ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָויתּפּלל
לעֹולם. אֹותֹו מֹוכרין ְְְִֵָואין

.ÊÈ לבנֹות אֹו ׁשּלהן, הּכנסת ּבית למּכר ׁשרצּו הּכפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבני
ספר  אֹו ּתבה ּבּדמים לקנֹות אֹו אחר, הּכנסת ּבית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּדמים
לא  אֹותֹו יעׂשה ׁשּלא הּלֹוקח, על להתנֹות צריכין - ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּתֹורה
העֹורֹות, ּבֹו ׁשּמעּבדין הּמקֹום והּוא ּברסקי, ולא ְְְְְְְִִֶֶַַָָָֹֻמרחץ,

הּמים  ּבית ולא הּטבילה, ּבית טֹובי ולא ׁשבעה התנּו ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹ
מכירה,[נכבדי-נבחרי] ּבׁשעת העיר אנׁשי ּבמעמד ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהעיר

מּתר. - אּלּו ּכל ּבֹו לעׂשֹות רּׁשאי הּלֹוקח ְֲֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשּיהא
.ÁÈ העיר אנׁשי ּבמעמד העיר טֹובי ׁשבעה התנּו אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכן

ּוכׁשּלֹוקחין  חּלין. אּלּו הרי - חּלין ׁשּיהיּו הּדמים, מֹותר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻעל
ּתבה  מהם ׁשּקנּו אֹו אחר, הּכנסת ּבית מהן ּובֹונין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּדמים
יהיּו הּׁשאר - חּמׁשין אֹו ּתֹורה ספרי אֹו ותיק, מטּפחֹות ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻאֹו

ּׁשּירצּו מה ּבֹו ויעׂשּו ׁשהתנּו, ּכמֹו .חּלין ְְְְֲִִִֶֶַַֻ
.ËÈ אדם רּבם, אֹו העיר, אנׁשי ּכל עליהן קּבלּו אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻוכן
הכנסת]אחד בית עניני על אחראי מה [שיהיה ּכל - ֶַָָ

ּׁשּיראה, מה ּכפי לבּדֹו ונֹותן מֹוכר והּוא עׂשּוי, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּׁשעׂשה,
ּׁשּיראה. מה ּכפי ְְְְִִֶֶֶַַויתנה

.Îאֹותֹו נֹותנין ּכ הּכנסת, ּבית למּכר להן ׁשּמּתר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻּכׁשם
לא  זֹו, ּבמּתנה הניה לּצּבּור להם היה לא ׁשאּלּו ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּבמּתנה,

וכן נתנּוה  אֹותּה. ממׁשּכנין ולא אֹותּה, מׂשּכירין לא אבל ; ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹ
ּולהחליף  למּכר מּתרין לבנֹותן, ּכנסּיֹות ּבּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻּכׁשּסֹותרין
אבל  ׁשּלהן; והעפר והעצים הּלבנים ּבמּתנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָולּתן

אֹו ּבדמים, אּלא מהן עֹולה הּקדּׁשה ׁשאין אסּור, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻלהלוֹותן,
ּכדמים. ׁשהיא ְֲִִֶַָָָּבהניה

.‡Îּבֹו מתּפללין ׁשהעם ּפי על אף - עיר ׁשל ְְְִִִִֶֶַַַָָָרחֹוב ּה
הּכנסת  ּבית ואין רב, ׁשהּקּבּוץ מּפני ּובמעמדֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבתענּיֹות
נקּבע  ולא עראי ׁשהּוא מּפני קדּׁשה, ּבֹו אין - אֹותן  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמכיל

לתפּלה לתפּלה  להן מתּכּנסין ׁשהעם וחצרֹות ּבּתים וכן ; ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבלבד, לתפּלה אֹותן קבעּו ׁשּלא מּפני קדּׁשה; ּבהם אין -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
ּביתֹו. ּבתֹו ׁשּמתּפּלל ּכאדם ּבהן, מתּפללין עראי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

יב  ¤¤ּפרק
ליׂשראל ‡. להן ּתּקן רּבנּו ּבּתֹורה מׁשה קֹורין ׁשּיהיּו , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

יׁשהּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשחרית, ּובחמיׁשי ּובׁשני ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּברּבים
ׁשּיהיּו ּתּקן הּסֹופר ועזרא ּתֹורה. ׁשמיעת ּבלא ימים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁשה

קרנֹות יֹוׁשבי מּׁשּום ׁשּבת, ּבכל ּבמנחה ּכן [סוחרים קֹורין ְְְְְִִִֵֵַָָָָ
וחמישי] בשני לשמוע באים ׁשּיהיּושאינם ּתּקן הּוא וגם ;ְְִִֵֶַ

ּפחֹות  יקראּו ולא אדם, ּבני ׁשלׁשה ּובחמיׁשי ּבׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹהּקֹורין
ּפסּוקין. ְֲִֵָָמעׂשרה

ּבׁשּבתֹות,·. ּבצּבּור: ּבּתֹורה ּבהם ׁשּקֹורין הּימים הן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואּלּו
חדׁשים  ּובראׁשי ּופּורים,ּובמֹועדים, ּובחנּכה ּובתענּיֹות, , ְְְֲֲֲֳִִִִֵַַָָָֻ

וׁשבּוע ׁשבּוע ׁשּבכל ּובחמיׁשי מפטירין ּובׁשני ואין . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
הּכּפּורים  ּוביֹום טֹובים ּובימים ּבׁשּבתֹות אּלא ְְְִִִִִֶַַַָָָָּבּנביא,

ּבלבד. ּבאב ְְְְִִַָָּובתׁשעה
אנׁשים ‚. מעׂשרה ּבפחֹות ּבצּבּור, ּבּתֹורה קֹורין ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָאין

חֹורין  ּבני ּפּסּוקין,ּגדֹולים מעׂשרה ּפחֹות קֹורין ואין ; ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָ
מּׁשלׁשה  ּפחֹות הּקֹורין יהיּו ולא הּמנין. מן עֹולה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹו"וידּבר"

ּבפרׁשה מתחילין ואין מּׁשלׁשה [חדשה]אנׁשים, ּפחֹות ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹ
ולא  ּפסּוקין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבפרׁשה מּניחין ואין ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹֹּפסּוקין,

ּפסּוקין. מּׁשלׁשה ּפחֹות הּקֹורא ְְְִִִֵַָָָֹיקרא
ׁשלׁשה „. קֹוראין ׁשנים ּפסּוקין, עׂשרה ׁשּקראּו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה

ראׁשֹון, ארּבעה הּקֹורא ׁשהיה ּובין ארּבעה. ואחד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלׁשה,
מׁשּבח  זה הרי - אמצעי אֹו אחרֹון, .אֹו ְְֲֲִֵֶֶַָָֻ

ואחד ‰. אחד ּומּביט ּכל ּתֹורה, ספר ּפֹותח הּקֹורין, מן ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ה' את 'ּברכּו אֹומר: ּכ ואחר ּבֹו, קֹורא ׁשהּוא ְְֵֵֶֶַַַָָָּבּמקֹום
ועד'; לעֹולם ,המבר ה' ּברּו' עֹונין: העם וכל ,'ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹהמבר
אׁשר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹוחֹוזר
אּתה  ּברּו - ּתֹורתֹו את לנּו ונתן העּמים, מּכל ּבנּו ְִִֶַַַַָָָָָָָָָּבחר
קֹורא, ּכ ואחר 'אמן'. עֹונין העם וכל הּתֹורה'; נֹותן ְְִֵֵֵַַַָָָָָָה',
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר הּספר, וגֹולל לקרֹות; ׁשּיׁשלים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעד
עֹולם  חּיי אמת, ּתֹורת לנּו נתן אׁשר העֹולם, מל ֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינּו

הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו - ּבתֹוכנּו ְְֵֵַַָָָָָנטעה
.Â מּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ּבּתֹורה, לקרֹות רּׁשאי הּקֹורא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאין

מחזירין הּצּבּור  - אחת אֹות ּבדקּדּוק אפּלּו וטעה, קרא . ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָ
ּבּתֹורה, ׁשנים יקראּו ולא ּבדקּדּוק. ׁשּיקראּנה עד ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹאֹותֹו,
ּתחּתיו, אחר יעמד - ונׁשּתּתק קרא לבּדֹו. האחד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאּלא
ּבּסֹוף. ּומבר ׁשּנׁשּתּתק; הראׁשֹון ׁשהתחיל מּמקֹום ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָויתחיל
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מּפני  לֹו, עלתה לא ׁשהראׁשֹונה מּפני ׁשליׁשית, ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָֹּתפּלה
ׁשּתי  הּמתּפּלל וכל ערבית. ּתפּלת ׁשהיא לּתפּלה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהקּדימּה
אּלא  זֹו; אחר זֹו יתּפּלל לא - ּומּוסף ׁשחרית אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹּתפּלֹות,

ׁשּתתחֹונן ּכדי לתפּלה, ּתפּלה ּבין ּדעּתֹו[תתיישב]יׁשהה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ָָעליו.

.ÊË לתפּלת ּתפּלתֹו ׁשּיקּדים ּבצּבּור, לּמתּפּלל לֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָאסּור
ּבלחׁשהּצּבּור  מתּפללין צּבּור ּומצא הּכנסת, לבית הּנכנס . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

יכֹול אם צּבּור - ׁשליח יּגיע ׁשּלא עד ולגמר להתחיל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹֹ
צּבּור  ׁשליח ׁשּיּגיע עד ימּתין לאו, ואם יתּפּלל. ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֻלקדּׁשה,
עד  ּבמּלה, מּלה ּבלחׁש עּמֹו ויתּפּלל רם, ּבקֹול ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָלהתּפּלל
הּצּבּור, עם הּקדּׁשה ועֹונה לקדּׁשה; צּבּור ׁשליח ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻֻׁשּיּגיע

ׁשאר קדם ּומתּפּלל להתּפּלל התחיל ואם לעצמֹו. ּתפּלה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ולא  יפסיק, לא - לקדּׁשה צּבּור ׁשליח והּגיע צּבּור, ְְְְְְִִִִִִִִַַַַָֹֹֻׁשליח
רּבה  ׁשמיּה יהא 'אמן, יענה לא וכן עּמהן. קדּׁשה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻיענה
ּבׁשאר  לֹומר, צרי ואין הּתפּלה; ּבאמצע והּוא ,'ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמבר

ְָּברכֹות.

ה'תשע"ד  א' אדר ג' שני יום

יא  ¤¤ּפרק
ּבית ‡. לֹו להכין צרי מּיׂשראל, עׂשרה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּכל

ּתפּלה  עת ּבכל לתפּלה ּבֹו הּנקרא ׁשּיּכנסּו הּוא זה, ּומקֹום ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּבית  להן לבנֹות זה את זה העיר ּבני וכֹופין הּכנסת'. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ'ּבית

ּוכתּובים. נביאים ּתֹורה ספר להן ולקנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָהּכנסת,
ׁשל ·. ּבגבהּה אּלא אֹותֹו ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכׁשּבֹונין

עד  אֹותֹו ּומגּביהין ּתקרא". המּיֹות "ּבראׁש ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֶֶַַַָֹֹעיר,
ּבית  את "ּולרֹומם ׁשּנאמר: העיר, חצרֹות מּכל ּגבֹוּה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
לּמזרח, אּלא הּכנסת ּבית ּפתחי ּפֹותחין ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלהינּו".

היכל ׁשּנאמר: ּבֹו ּובֹונין קדמה". הּמׁשּכן לפני "והחנים ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּמתּפללין  ּברּוח זה היכל ּובֹונין ּתֹורה, ספר ּבֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּניחין
ההיכל  מּול אל ּפניהן ׁשּיהיּו ּכדי העיר, ּבאֹותּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכנגּדּה

ּבּתפּלה. ְְְִֶַַַָּכׁשּיעמדּו
הּבית ‚. ּבאמצע ּבימה עליה ּומעמידין ׁשּיעלה ּכדי , ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּכדי  - ּכּבּוׁשין ּדברי לעם אֹומר ׁשהּוא מי אֹו ּבּתֹורה ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּקֹורא
ּתֹורה, ספר ּבּה ׁשּיׁש הּתבה ּוכׁשּמעמידין ּכּלן. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּיׁשמעּו

ּכלפני הּתבה ואחֹורי ּבאמצע, אֹותּה [כלפי]מעמידין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
העם. ּכלּפי ּופניה ְֵֵֶַַָָָָָההיכל,

יֹוׁשבין „. הּזקנים ּכנסּיֹות? ּבבּתי יֹוׁשבין העם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָּכיצד
העם  וכל ההיכל; ּכלּפי ואחֹוריהן העם, ּכלּפי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופניהן
הּׁשּורה  לאחֹורי ׁשּורה ּכל ּופני ׁשּורה, לפני ׁשּורה ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָיֹוׁשבין
ּוכלפני  הּקדׁש, ּכלפני העם ּכל ּפני ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלפניה,

הּתבה  ּפני ּוכלפני עֹומד הּזקנים צּבּור ׁשּׁשליח ּובעת . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָ
הּקדׁש, ּכלפני ּופניו הּתבה, לפני ּבארץ עֹומד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלּתפּלה,

העם. ְִָָָּכׁשאר
מכּבדין ‰. ּכבֹוד, ּבהן נֹוהגין - מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבּתי

אֹותן[מטאטאין] ּומרּבצין מים]אֹותן ּכל [מזלפין ונהגּו . ְְְֲִַָָָָ
ּובמערב ּבספרד התיכון]יׂשראל לים שבמערב [מדינות ְְְֲִִֵַַָָָ

הּצבי[בבל]ּבׁשנער ּבבּתי [א"י]וארץ עׁשׁשּיֹות להדליק , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
ּובערי  עליהן. ליׁשב ּכדי מחצלֹות ּבקרקען ּולהּציע ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכנסּיֹות,

הנוצרים]אדֹום הּכּסאֹות.[ארצות על ׁשם יֹוׁשבין , ְְֱִִַַָ
.Â,ראׁש קּלּות ּבהן נֹוהגין אין - מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבּתי

והתל ׂשחֹוק אֹוכלין [הוללות]ּכגֹון ואין ּבטלה. וׂשיחה ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָ
נאֹותין ואין ּבהן, ׁשֹותין ואין ואין [מתקשטים]ּבהן, ּבהן, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

ולא  החּמה, מּפני ּבחּמה לא להן נכנסין ואין ּבהן. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹמטּילין
מּתרין  - ותלמידיהן וחכמים הּגׁשמים. מּפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבּגׁשמים

מּדחק ּבהן ולׁשּתֹות .[כשמוכרחים]לאכל ְְֱִִֶֶַָֹֹ
.Ê חׁשּבֹונֹות ּבהן מחּׁשבין חׁשּבֹונֹות ואין היּו ּכן אם אּלא , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

וכּיֹוצא  ׁשבּויים, ּופדיֹון צדקה ׁשל קּפה ּכגֹון מצוה, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻׁשל
ׁשּיהיה  ּכגֹון רּבים, ׁשל הסּפד אּלא ּבהן, מסּפידין ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּבהן.
מתקּבצין  העם ׁשּכל העיר, אֹותּה חכמי ּגדֹולי ּבהסּפד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשם

ּבגללן. ְִִָָָּובאין
.Á לא - ּפתחים ׁשני הּמדרׁש לבית אֹו הּכנסת לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה

ׁשּכנגּדֹו אחר ּבפתח ויצא זה ּבפתח ׁשּיּכנס ּכדי ּדר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָיעׂשּנּו
הּדר מצוה.לקרב לדבר אּלא להן, להּכנס ׁשאסּור ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

.Ëחברֹו אֹו ּתינֹוק לקרֹות הּכנסת לבית להּכנס ׁשּצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
ׁשמּועה יאמר אֹו מעט ויקרא יּכנס, ּכ[הלכה]- ואחר , ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹ

אינֹו ואם ּבלבד. חפצֹו ּבׁשביל יּכנס ׁשּלא ּכדי חברֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹיקרא
ׁשאּתה  ּפסּוק לי 'קרא הּתינֹוקֹות: מן לאחד יאמר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיֹודע,
יצא, ּכ ואחר הּכנסת, ּבבית מעט יׁשהה אֹו ּבֹו'; ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָקֹורא
יֹוׁשבי  "אׁשרי ׁשּנאמר: היא, מצוה מעסקי ׁשם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהיׁשיבה

."ְֵבית
.È לצאת לֹו מּתר זה, ּבפתח להתּפּלל אֹו לקרֹות ׁשּנכנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמי

הּדר את לקרב ּכדי ׁשּכנגּדֹו להּכנס ּבּפתח לאדם ּומּתר ; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּובאפנּדתֹו ּבמנעלֹו ּבמקלֹו הּכנסת על לבית [כשגופיה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

הּכנסת.גופו] ּבבית רֹוקק לרק, צרי היה ואם .ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
.‡È הן ּבקדּׁשתן ׁשחרבּו, מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻּבּתי

ּפי עֹומדין  על אף - מקּדׁשיכם" את "והׁשּמֹותי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַ
ּבהן  ׁשּנֹוהגין ּוכׁשם עֹומדין. הן ּבקדּׁשתן ׁשֹוממין, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשהן
ורּבּוץ  מּכּבּוד חּוץ - ּבחרּבנן ּבהן נֹוהגין ּכ ְְְְֲִִִִִֶָָָָָֻּביּׁשּובן,

ושטיפ  אֹותן.ה][טאטוא מרּבצין ואין אֹותן מכּבדין ׁשאין ,ְְְְְִִֵֵֶַַָָ
אֹותן  מּניחין אֹותן, ּתלׁשּו ואם יתלׁש; לא עׂשבים, ּבהן ְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹעלּו
ויׁשּתּדלּו רּוחם ותעֹור העם, אֹותן ׁשּיראּו ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבמקֹומן,

ְִָלבנֹותן.
.·Èאֹו ּבמקֹומֹו, אחר לבנֹות ּכדי הּכנסת ּבית סֹותרין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַאין

ׁשּמא  - זה סֹותרין ּכ ואחר אחר, ּבֹונין אבל אחר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמקֹום
יבנּו ולא אנס, ּדבר להן כמעט].יארע אחד [אם ּכתל נפל ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

ּבֹונה - סֹותר [כותל]מּמּנּו ּכ ואחר הּיׁשן, ּבצד חדׁש ְְִֵֶֶַַַַָָָָָ
ַָָהּיׁשן.

.‚È אם אבל יסֹודֹותיו. חרבּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹּבּמה
מּיד, אֹותֹו סֹותרין - לּפל ּכתליו ׁשּנטּו אֹו יסֹודֹותיו, ְְְְִִִֶָָָָָָֹחרבּו

ּובּלילה  ּבּיֹום ּבמהרה לבנֹותֹו ּתדחק ּומתחילין ׁשּמא , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
חרב. ויּׁשאר ְִֵֵַָָָָהּׁשעה,

.„È ּבית אבל הּמדרׁש; ּבית הּכנסת, ּבית לעׂשֹות ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמּתר
הּכנסת  ּבית אֹותֹו עֹוׂשין אין ּבית הּמדרׁש, ׁשּקדּׁשת , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ
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ולא  ּבּקדׁש ּומעלין הּכנסת, ּבית קדּׁשת על יתרה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻהּמדרׁש
לּקח  להן יׁש הּכנסת, ּבית ׁשּמכרּו העיר ּבני וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמֹורידין.

ּתבה ּבדמיה [לס"ת]ּבדמיו לּקח להן יׁש ּתבה, מכרּו ; ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּתיק[מעילים]מטּפחֹות מכרּו[בית]אֹו ּתֹורה; לספר ְְְִִֵֶָָָ

חּמׁשין ּבדמיו לֹוקחין ּתיק, אֹו של מטּפחֹות [גליונות ְְְִִִִָָָָֻ
נפרדים] תורה חומשי ספר חמשה לֹוקחין חּמׁשין, מכרּו ;ְְִִֵֶָָֻ

אּלא  ּבדמיו לֹוקחין אין - ּתֹורה ספר מכרּו אם אבל ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָּתֹורה.
ספר  מּקדּׁשת למעלה קדּׁשה ׁשם ׁשאין אחר, ּתֹורה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻספר

ּבמֹותריהן וכן שמכרו]ּתֹורה. ממה הכסף .[מותר ְְֵֵֶָָ
.ÂËאֹו הּמדרׁש, ּבית לבנֹות מעֹות העם מן ּגבּו אם ְְְִִִִֵֵַָָָָָוכן

אֹו ותיק, מטּפחֹות אֹו ּתבה, לקנֹות אֹו הּכנסת, ספר ּבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
אּלא  אֹותֹו מׁשּנין אין - ּׁשּגבּו מה ּכל לׁשּנֹות ורצּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָּתֹורה,
מה  עׂשּו אם אבל מּמּנה. חמּורה לקדּׁשה קּלה ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֻֻמּקדּׁשה
ּׁשּירצּו מה לכל הּמֹותר מׁשּנין - והֹותירּו לעׂשֹותֹו .ּׁשּגבּו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

ּפרכת הּכנסת; ּכבית הּכנסת, ּבית ּכלי ׁשעל [וילון]וכל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ואם  הּספרים. ּכמטּפחֹות הּספרים, ּבֹו ׁשּמּניחין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהארֹון

הּתנאי. ּכפי הן הרי עליהן, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַהתנּו
.ÊË?הּכנסת ּבית למּכר ׁשּמּתר אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻּבּמה

ּדעת  על אּלא אֹותֹו עׂשּו ׁשּלא ּכפרים, ׁשל הּכנסת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבבית
רצּו ׁשאם והּוא ּבֹו, להתּפּלל להם ׁשּיהיה לבּדם, הּכפר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבני

ּכרּכין ׁשל הּכנסת ּבית אבל מֹוכרין. למכרֹו, [ערים ּכּלן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ
ׁשּיבֹוא גדולות] נעׂשה, העֹולם אנׁשי ּכל ּדעת ועל הֹואיל -ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

יׂשראל, ּכל ׁשל נעׂשה - הּמדינה אל הּבא ּכל ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָויתּפּלל
לעֹולם. אֹותֹו מֹוכרין ְְְִֵָואין

.ÊÈ לבנֹות אֹו ׁשּלהן, הּכנסת ּבית למּכר ׁשרצּו הּכפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבני
ספר  אֹו ּתבה ּבּדמים לקנֹות אֹו אחר, הּכנסת ּבית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּדמים
לא  אֹותֹו יעׂשה ׁשּלא הּלֹוקח, על להתנֹות צריכין - ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּתֹורה
העֹורֹות, ּבֹו ׁשּמעּבדין הּמקֹום והּוא ּברסקי, ולא ְְְְְְְִִֶֶַַָָָֹֻמרחץ,

הּמים  ּבית ולא הּטבילה, ּבית טֹובי ולא ׁשבעה התנּו ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹ
מכירה,[נכבדי-נבחרי] ּבׁשעת העיר אנׁשי ּבמעמד ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהעיר

מּתר. - אּלּו ּכל ּבֹו לעׂשֹות רּׁשאי הּלֹוקח ְֲֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשּיהא
.ÁÈ העיר אנׁשי ּבמעמד העיר טֹובי ׁשבעה התנּו אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכן

ּוכׁשּלֹוקחין  חּלין. אּלּו הרי - חּלין ׁשּיהיּו הּדמים, מֹותר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻעל
ּתבה  מהם ׁשּקנּו אֹו אחר, הּכנסת ּבית מהן ּובֹונין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּדמים
יהיּו הּׁשאר - חּמׁשין אֹו ּתֹורה ספרי אֹו ותיק, מטּפחֹות ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻאֹו

ּׁשּירצּו מה ּבֹו ויעׂשּו ׁשהתנּו, ּכמֹו .חּלין ְְְְֲִִִֶֶַַֻ
.ËÈ אדם רּבם, אֹו העיר, אנׁשי ּכל עליהן קּבלּו אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻוכן
הכנסת]אחד בית עניני על אחראי מה [שיהיה ּכל - ֶַָָ

ּׁשּיראה, מה ּכפי לבּדֹו ונֹותן מֹוכר והּוא עׂשּוי, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּׁשעׂשה,
ּׁשּיראה. מה ּכפי ְְְְִִֶֶֶַַויתנה

.Îאֹותֹו נֹותנין ּכ הּכנסת, ּבית למּכר להן ׁשּמּתר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻּכׁשם
לא  זֹו, ּבמּתנה הניה לּצּבּור להם היה לא ׁשאּלּו ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּבמּתנה,

וכן נתנּוה  אֹותּה. ממׁשּכנין ולא אֹותּה, מׂשּכירין לא אבל ; ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹ
ּולהחליף  למּכר מּתרין לבנֹותן, ּכנסּיֹות ּבּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻּכׁשּסֹותרין
אבל  ׁשּלהן; והעפר והעצים הּלבנים ּבמּתנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָולּתן

אֹו ּבדמים, אּלא מהן עֹולה הּקדּׁשה ׁשאין אסּור, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻלהלוֹותן,
ּכדמים. ׁשהיא ְֲִִֶַָָָּבהניה

.‡Îּבֹו מתּפללין ׁשהעם ּפי על אף - עיר ׁשל ְְְִִִִֶֶַַַָָָרחֹוב ּה
הּכנסת  ּבית ואין רב, ׁשהּקּבּוץ מּפני ּובמעמדֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבתענּיֹות
נקּבע  ולא עראי ׁשהּוא מּפני קדּׁשה, ּבֹו אין - אֹותן  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמכיל

לתפּלה לתפּלה  להן מתּכּנסין ׁשהעם וחצרֹות ּבּתים וכן ; ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבלבד, לתפּלה אֹותן קבעּו ׁשּלא מּפני קדּׁשה; ּבהם אין -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
ּביתֹו. ּבתֹו ׁשּמתּפּלל ּכאדם ּבהן, מתּפללין עראי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

יב  ¤¤ּפרק
ליׂשראל ‡. להן ּתּקן רּבנּו ּבּתֹורה מׁשה קֹורין ׁשּיהיּו , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

יׁשהּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשחרית, ּובחמיׁשי ּובׁשני ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּברּבים
ׁשּיהיּו ּתּקן הּסֹופר ועזרא ּתֹורה. ׁשמיעת ּבלא ימים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁשה

קרנֹות יֹוׁשבי מּׁשּום ׁשּבת, ּבכל ּבמנחה ּכן [סוחרים קֹורין ְְְְְִִִֵֵַָָָָ
וחמישי] בשני לשמוע באים ׁשּיהיּושאינם ּתּקן הּוא וגם ;ְְִִֵֶַ

ּפחֹות  יקראּו ולא אדם, ּבני ׁשלׁשה ּובחמיׁשי ּבׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹהּקֹורין
ּפסּוקין. ְֲִֵָָמעׂשרה

ּבׁשּבתֹות,·. ּבצּבּור: ּבּתֹורה ּבהם ׁשּקֹורין הּימים הן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואּלּו
חדׁשים  ּובראׁשי ּופּורים,ּובמֹועדים, ּובחנּכה ּובתענּיֹות, , ְְְֲֲֲֳִִִִֵַַָָָֻ

וׁשבּוע ׁשבּוע ׁשּבכל ּובחמיׁשי מפטירין ּובׁשני ואין . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
הּכּפּורים  ּוביֹום טֹובים ּובימים ּבׁשּבתֹות אּלא ְְְִִִִִֶַַַָָָָּבּנביא,

ּבלבד. ּבאב ְְְְִִַָָּובתׁשעה
אנׁשים ‚. מעׂשרה ּבפחֹות ּבצּבּור, ּבּתֹורה קֹורין ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָאין

חֹורין  ּבני ּפּסּוקין,ּגדֹולים מעׂשרה ּפחֹות קֹורין ואין ; ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָ
מּׁשלׁשה  ּפחֹות הּקֹורין יהיּו ולא הּמנין. מן עֹולה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹו"וידּבר"

ּבפרׁשה מתחילין ואין מּׁשלׁשה [חדשה]אנׁשים, ּפחֹות ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹ
ולא  ּפסּוקין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבפרׁשה מּניחין ואין ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹֹּפסּוקין,

ּפסּוקין. מּׁשלׁשה ּפחֹות הּקֹורא ְְְִִִֵַָָָֹיקרא
ׁשלׁשה „. קֹוראין ׁשנים ּפסּוקין, עׂשרה ׁשּקראּו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה

ראׁשֹון, ארּבעה הּקֹורא ׁשהיה ּובין ארּבעה. ואחד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלׁשה,
מׁשּבח  זה הרי - אמצעי אֹו אחרֹון, .אֹו ְְֲֲִֵֶֶַָָֻ

ואחד ‰. אחד ּומּביט ּכל ּתֹורה, ספר ּפֹותח הּקֹורין, מן ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ה' את 'ּברכּו אֹומר: ּכ ואחר ּבֹו, קֹורא ׁשהּוא ְְֵֵֶֶַַַָָָּבּמקֹום
ועד'; לעֹולם ,המבר ה' ּברּו' עֹונין: העם וכל ,'ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹהמבר
אׁשר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹוחֹוזר
אּתה  ּברּו - ּתֹורתֹו את לנּו ונתן העּמים, מּכל ּבנּו ְִִֶַַַַָָָָָָָָָּבחר
קֹורא, ּכ ואחר 'אמן'. עֹונין העם וכל הּתֹורה'; נֹותן ְְִֵֵֵַַַָָָָָָה',
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר הּספר, וגֹולל לקרֹות; ׁשּיׁשלים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעד
עֹולם  חּיי אמת, ּתֹורת לנּו נתן אׁשר העֹולם, מל ֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינּו

הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו - ּבתֹוכנּו ְְֵֵַַָָָָָנטעה
.Â מּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ּבּתֹורה, לקרֹות רּׁשאי הּקֹורא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאין

מחזירין הּצּבּור  - אחת אֹות ּבדקּדּוק אפּלּו וטעה, קרא . ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָ
ּבּתֹורה, ׁשנים יקראּו ולא ּבדקּדּוק. ׁשּיקראּנה עד ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹאֹותֹו,
ּתחּתיו, אחר יעמד - ונׁשּתּתק קרא לבּדֹו. האחד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאּלא
ּבּסֹוף. ּומבר ׁשּנׁשּתּתק; הראׁשֹון ׁשהתחיל מּמקֹום ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָויתחיל
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.Ê ׁשּבּצּבּור ּגדֹול לֹו ׁשּיאמר עד לקרֹות, רּׁשאי הּקֹורא ְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאין
הּכנסת חּזן ואפּלּו הּכנסת[ש"ץ]לקרֹות. ראׁש אֹו [שמש], ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַֹ

ׁשּבהן  ּגדֹול אֹו הּצּבּור לֹו ׁשּיאמרּו עד מעצמֹו, קֹורא אינֹו -ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
עּמֹו לעמד אחד צרי החזן]לקרֹות. ׁשהּוא [עם ּבׁשעה ְְֲִִִֶֶַָָָָֹ

הּקֹוראין. עם עֹומד ׁשהחּזן ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָקֹורא,
.Áיׁש ּבענין [מותר]הּקֹורא, למקֹום מּמקֹום לדּלג לֹו ְְְְִִֵֵֵַַָָָ

אל  אמר ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א מֹות" "אחרי ּכגֹון ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד,
ׁשּלא  לקרֹות ׁשאסּור ּפה, על יקרא ׁשּלא והּוא, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּכהנים;
ּכדי  אּלא ּבּדּלּוג, יׁשהה ולא אחת; ּתבה אפּלּו הּכתב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמן

זמן] הּפסּוק.[שיעור ּתרּגּום הּתרּגמן ְְְְִֶַַַַָָֻׁשּיׁשלים
.Ëאפּלּו לסּפר אסּור ּבּתֹורה, לקרֹות הּקֹורא ׁשהתחיל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיון

לּבן  ּומׂשימין וׁשֹומעין, ׁשֹותקין הּכל אּלא - הלכה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹּבדבר
קֹורא  ּׁשהּוא ספר למה אל העם כל "ואזני ׁשּנאמר: , ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

הּצּבּור מן לצאת ואסּור ּבׁשעה [מביהכנ"ס]הּתֹורה". ְְִִֵַַָָָָָ
לאיׁש איׁש ּבין לצאת ּומּתר קֹורא. עליה ׁשהּקֹורא [בין ְִִֵֵֵֵֶַָָֻ

-לעליה] אּמנּותֹו ותֹורתֹו ּתמיד, ּבּתֹורה עֹוסק ׁשהּוא ּומי .ְִִֵֶַָָָָֻ
קֹורא  ׁשהּקֹורא ּבׁשעה ּתֹורה ּבתלמּוד לעסק לֹו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָֹֻמּתר

ַָּבּתֹורה.
.È מה לעם מתרּגם ּתרּגמן ׁשם ׁשּיהא נהגּו, עזרא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמימֹות

הּדברים  ענין העם ׁשּיבינּו ּכדי - ּבּתֹורה ק ֹורא .ּׁשהּקֹורא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אֹותֹו ׁשּיתרּגם עד וׁשֹותק ּבלבד, אחד ּפסּוק קֹורא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּקֹורא
רּׁשאי  הּקֹורא ואין ׁשני. ּפסּוק וקֹורא וחֹוזר ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָֻהּתרּגמן;

אחד. מּפסּוק יתר לּתרּגמן ְְְִִֵֶַָָָָֻלקרֹות
.‡È,המתרּגם מן יֹותר קֹולֹו להגּביּה רּׁשאי הּקֹורא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַאין

הּקֹורא  מן יֹותר קֹולֹו המתרּגם יגּביּה המתרּגם ולא ואין . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַֹ
הּקֹורא  ואין הּקֹורא; מּפי הּפסּוק ׁשּיכלה עד לתרּגם, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָרּׁשאי
מּפי  הּתרּגּום ׁשּיכלה עד אחר, ּפסּוק לקרֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָרּׁשאי
אּלא  לקֹורה, ולא לעּמּוד לא נׁשען המתרּגם ואין ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהמתרּגם.
על  אּלא הּכתב, מּתֹו יתרּגם ולא ואימה; ּביראה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעֹומד
יאמרּו: ׁשּלא לּתרּגמן; לסּיע רּׁשאי הּקֹורא ואין ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֻּפה.

ידי על מתרּגם והּקטן ּבּתֹורה'. ּכתּוב [קריאת]'ּתרּגּום ְְְְְֵֵַַַַַָָָָ
בחשיבות]הּגדֹול וגדול ׁשּיתרּגם [קטן לּגדֹול ּכבֹוד ואין , ְְְֵֵֶַַַָָָ

אחד  אּלא ּכאחד, ׁשנים המתרּגמין יהיּו ולא קטן. ידי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעל
מתרּגם. ואחד ְְְֵֵֶַָקֹורא

.·È ּבצּבּור מּתרּגמין הּמקראֹות ּכל ראּובן,ולא מעׂשה : ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹ
אהרן" אל מׁשה "וּיאמר מן העגל ּומעׂשה ּכהנים, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹּוברּכת
את  ה' "וּיּגף אחד ּפסּוק ועֹוד העם", את מׁשה "וּירא ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעד

מּתרּגמ  ולא נקראין, - ּבמקֹום העם" אמנֹון, ּובמעׂשה ין. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹ
מּתרּגם. ולא נקרא, לא - ּדוד" ּבן "אמנֹון ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

.‚Èאפּלּו - ּתחּלה ּבּתֹורה לקרֹות צרי ּבּנביא, ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָהּמפטיר
לפניו  ּׁשּקרא מה וקֹורא חֹוזר ּפּסּוקין, יפטיר ׁשלׁשה ולא ; ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ועׂשרים  מאחד יפחֹות ולא ּתֹורה. ספר ׁשּיגלל עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבּנביא,
ׁשלם ואם אינֹו[הסתיים]ּפּסּוקין; מאּלּו, ּבפחֹות הענין ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ

ּדּיֹו, - המתרּגם ותרּגמן ּפסּוקין, עׂשרה קרא ואם .ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָצרי
ואפּלּו קֹורא, אחד - ּובּנביא הענין. ׁשלם ׁשּלא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹואף
מדּלג  ואינֹו אחר; לענין מענין ּומדּלג מתרּגמין. ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָׁשנים
- ּבלבד עׂשר ׁשנים ׁשל ּבּנביאים אּלא לנביא, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּנביא

לא  המדּלג, וכל לתחּלתֹו; הּספר מּסֹוף ידּלג ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּובלבד
ּכדי אּלא ּבּדּלּוג זמן]יׁשהה המתרּגם [שיעור ׁשּיׁשלים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ְַּתרּגּומֹו.
.„È,ּפסּוקין ׁשלׁשה לּתרּגמן לקרֹות לֹו יׁש - ּבּנביא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֻהּקֹורא

ׁשלׁשה  היּו ואם זה. אחר זה ׁשלׁשּתן מתרּגם ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהמתרּגם
ּפרׁשּיֹות ׁשלׁש אּלא [ענינים]ּפסּוקין לּתרּגמן יקרא לא , ְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹֻ

אחד  .אחד ֶֶָָ
.ÂËמבר ּבּנביא, אּתה הּמפטיר ּברּו' אחת: ּברכה לפניו ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָ

טֹובים'. ּבנביאים ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹה'
ּבּה חֹותם ראׁשֹונה, ּברכה - ּברכֹות ארּבע לאחריו ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָּומבר
'ּבֹונה  ּבּה חֹותם ׁשנּיה, ּדבריו'; ּבכל הּנאמן ְְְֱִֵֵֵֶַָָָָָָָ'האל
חֹותם  רביעית, ּדוד'; 'מגן ּבּה חֹותם ׁשליׁשית, ְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָירּוׁשלים';
חל  אם וכן ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ּכמֹו הּיֹום, קדּׁשת ּכענין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻּבּה
ראׁש מזּכיר ּבּנביא הּמפטיר ּבׁשּבת, להיֹות חדׁש ְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֹֹראׁש
וראׁשי  ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש ּבּה וחֹותם זֹו, ּבברכה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹחדׁש

ֳִָחדׁשים.
.ÊËהּקֹוראין הן קֹוראין [בתורה]ּכּמה ּבׁשחרית, ּבׁשּבת ? ְְְְֲִִִֵַַַַָָ

חמּׁשה: טֹובים, ּובימים ׁשּׁשה; הּכּפּורים, ּוביֹום ְְְֲִִִִִִִַָָָָׁשבעה;
ּבראׁשי  עליהן. מֹוסיפין אבל זה, מּמנין ּפֹוחתין ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָאין
ּוביֹום  ּבׁשּבת ארּבעה; קֹוראין מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו ְְְְְֳִִֵֶַַָָָָֻחדׁשים
ּובחנּכה  ׁשבּוע ׁשּבכל ּובחמיׁשי ּובׁשני ּבמנחה, ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּכּפּורים
ּובמנחה, ּבׁשחרית הּתענּיֹות ּובימי ּבׁשחרית, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָּופּורים
עליו. מֹוסיפין ואין זה, מּמנין ּפֹוחתין אין ׁשלׁשה: ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹקֹוראין

.ÊÈ הּצּבּור ּכבֹוד מּפני ּבצּבּור, ּתקרא לא הּיֹודעאּׁשה קטן . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
וכן  הּקֹוראין. מּמנין עֹולה מברכין, למי ויֹודע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָלקרֹות
הפסיק  ואם ּבּתֹורה; קרא ׁשהרי הּמנין, מן עֹולה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמפטיר
עֹולה  אינֹו הּמפטיר, ּובין הּמׁשלים ּבין ּבקּדיׁש צּבּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַׁשליח

הקוראים] למנין יֹודע[המפטיר ּבהן היה ׁשּלא צּבּור .ִֵֶֶַָָָֹ
וקֹורא  וחֹוזר ויֹוׁשב, ויֹורד וקֹורא עֹולה - אחד אּלא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָלקרֹות
הּיֹום. אֹותֹו ׁשל הּקֹוראין מנין ׁשּיגמר עד ּוׁשליׁשית, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹׁשנּיה

.ÁÈ,לוי ואחריו ראׁשֹון, קֹורא ּכהן מאּלּו, קריאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָֹּבכל
יׂשראל  עם ואחריו ּכהן ׁשאפּלּו הּיֹום, הּוא ּפׁשּוט ּומנהג . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ׁשהּוא  מי וכל יׂשראל; ּגדֹול חכם לפני לקרֹות קֹודם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָהארץ
ספר  ׁשּגֹולל והאחרֹון לקרֹות. קֹודם ּבחכמה, מחברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּגדֹול
אפּלּו מׁשלים, עֹולה לפיכ הּכל; ּכנגד ׂשכר נֹוטל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה,

ׁשּבּצּבּור. ִֶַָּגדֹול
.ËÈ יׂשראל עֹולה ּכהן, ׁשם לוי אין אחריו יעלה ולא ; ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

עצמֹו, הּוא חֹוזר ראׁשֹון ׁשּקרא ּכהן לוי, ׁשם אין ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּכלל.
ּכהן  אחריו יקרא לא אבל לוי; ּבמקֹום ׁשנּיה ּפעם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹוקֹורא
ּכהן  עלה ּולפיכ ּפסּול, 'הראׁשֹון יאמרּו: ׁשּמא ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאחר,
'אחד  יאמרּו: ׁשּמא לוי, אחר לוי יקרא לא וכן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאחר'.

ּפסּול'. ְִֵֶָמּׁשניהן
.Îׁשּיׁש יֹום ּכל הּתפּלה? עם ּבּתֹורה הּקריאה סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד

ׁשחרית, ּתפּלת צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר אחר - מּוסף ּתפּלת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹּבֹו
מן  אחד לאחד וקֹורא ּתֹורה ספר ּומֹוציא קּדיׁש, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאֹומר

ּבּתֹורה  וקֹורין ועֹולין ספר הּצּבּור, מחזיר ּוכׁשּגֹומרין, ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
מּוסף. ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, ואֹומר למקֹומֹו, ְְְְְִִִִִֵַַַָָּתֹורה
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קדם  קּדיׁש לֹומר נהגּו ּומּוסף, מפטיר ּבהן ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוימים
אחר  קּדיׁש לֹומר ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּמפטיר; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּיעלה

ְִַַהּמפטיר.
.‡Î ׁשליח ׁשּיגמר אחר הּכּפּורים, ויֹום ׁשּבת ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹּבמנחה

הּיֹום וסדר  לדוד" "ּתהּלה לציון"]צּבּור אֹומר ["ובא , ְְְִִִֵֵֶַָָ
ואֹומר  ּומחזירֹו, ּבֹו וקֹורין ּתֹורה ספר ּומֹוציא ְְְִִִִֵֵֶַַָקּדיׁש,
ּבמנחה, קֹוראין - ּבתענּיֹות וכן מנחה. ּומתּפללין ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָקּדיׁש,
ּביֹום  אבל מנחה; ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, אֹומר ּכ ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָואחר

ּבמנחה. לקרֹות נהגּו לא ְְְֲִִָָֹטֹוב,
.·Î אֹומר ׁשחרית, ּתפּלת ּכׁשּגֹומר - מּוסף ּבֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָויֹום

ואֹומר  ּומחזירֹו, ּבֹו וקֹוראין ּתֹורה ספר ּומֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶַַָקּדיׁש,
ּכדר הּיֹום, וסדר לדוד" "ּתהּלה אֹומר ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקּדיׁש;

נפטרין  והעם קּדיׁש, ואֹומר יֹום; ּבכל .ׁשאֹומרים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
.‚Îּבחּמׁשין קֹוראין בפני אין חומש לכל קלף גלילי -] ְִִֵַָֻ

הּצּבּור עצמו] ּכבֹוד מּׁשּום ּכנסּיֹות, ספר ּבבּתי ּגֹוללין ואין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ
עליהם  יטריח ׁשּלא הּצּבּור, טרח מּפני ּבצּבּור, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּתֹורה
ׁשני  לקרֹות צרכּו אם ,לפיכ ׁשּיגלל. עד עֹומדין ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹלהיֹותן
אחד  איׁש יקרא ולא ּתֹורֹות; ספרי ׁשני מֹוציאין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹענינים,

ּבׁשּתי אחד ּפגּום ענין ראׁשֹון 'ספר יאמרּו: ׁשּמא ּתֹורֹות, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ּבּׁשני'. קרא ּולפיכ ְִִֵַָָָָָהיה,

.„Îמּבחּוץ ּגֹוללֹו ּתֹורה, ספר הּגֹולל [מתחיל ּכל ְִֵֵֶַַָָ
הכתב] שאחורי החיצוני מהצד מהּדקֹוהקשירה ּוכׁשהּוא ,ְְְֶַ

הקשר] מּבפנים[את מהּדקֹו הכתב], של וצרי[מהצד ; ְְְְִִִִַָ
אחר  ּתֹורה ספר ׁשּמֹוציאין מקֹום הּתפר. על ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלהעמידֹו
אין  - להצניעֹו אחר לבית אֹותֹו ּומֹוליכין ּבֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַׁשּקֹוראין
אֹותֹו וילּוּו ּתֹורה; ספר ׁשּיצא עד לצאת, רּׁשאין ִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּצּבּור

ּבֹו. אֹותֹו ׁשּמצניעין הּמקֹום עד אחריו, ְְֲִִֵֶַַַַָָוהן

יג  ¤¤ּפרק
הּתֹורה ‡. את ׁשּמׁשלימין יׂשראל, ּבכל הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמנהג

וקֹורין  הּסּכֹות, חג ׁשאחר ּבׁשּבת מתחילין אחת: ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֻּבׁשנה
ּבּׁשליׁשית  נח", ּתֹולדת "אּלה ּבּׁשנּיה "ּבראׁשית", ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּבסדר
עד  הּזה, הּסדר על והֹולכין וקֹוראין אברם", אל ה' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ"וּיאמר

הּסּכֹות  ּבחג הּתֹורה הּתֹורה ׁשּגֹומרין את ׁשּמׁשלים מי ויׁש . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּפׁשּוט. מנהג ואינֹו ׁשנים, ְְְִִֵָָָָֹּבׁשלׁש

ׁשּבספר ·. קללֹות קֹורין ׁשּיהיּו ליׂשראל, להן ּתּקן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא
ּתֹורה וׁשּבמׁשנה עצרת; קדם תבא]'וּיקרא', כי קדם [פ' , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

סיני", "ּבמדּבר קֹוראין ׁשּיהּו הּפׁשּוט, והּמנהג הּׁשנה. ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹראׁש
נּצבים", ו"אּתם ּבאב; ּתׁשעה אחר "ואתחּנן", עצרת; ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקדם
ּבׁשנה  הּפסח קדם אהרן", את ו"צו הּׁשנה; ראׁש ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹקדם
סדרין, ׁשני ּבׁשחרית ׁשּקֹורין ׁשּבתֹות יׁש ,לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּפׁשּוטה.
ו"אם  סיני" ּו"ּבהר ּתהיה", ו"זאת תזריע" ּכי "אּׁשה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹּכגֹון:
אֹותן  ויקראּו ּבׁשנה, ׁשּיׁשלימּו ּכדי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבחּקתי",

ּבעֹונתן. ְְִַָָָהּסדרים
ּבמנחה,‚. קֹוראין ׁשם - ּבׁשחרית ּבׁשּבת ׁשּמפסיקין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמקֹום

הּבאה  ּולׁשּבת ּובחמיׁשי, ראׁשֹונה,ּובׁשני ׁשּבת ּכיצד? . ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
"אּלה  קֹורין ּבמנחה, "ּבראׁשית"; ּבסדר ּבׁשחרית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָקֹורין

ּובחמיׁשי; ּבׁשני וכן יֹותר; אֹו ּפסּוקין עׂשרה נח" ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֹּתֹולדת
נח", ּתֹולדת מ"אּלה מתחילין ּבׁשחרית, הּבאה לׁשּבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹוכן
הּׁשנה. ּכל קֹוראין זֹו ּדר ועל הּסדר. סֹוף עד ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָוקֹורא
ּבּתֹורה. ׁשּקראּו מעין ּבּנביא וׁשּבת ׁשּבת ּבכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּומפטירין

חדׁשים „. מּפרׁשת ּבראׁשי ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא הראׁשֹון - ְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָֹ
הראׁשֹון  ׁשּקרא ׁשליׁשי ּפסּוק וקֹורא חֹוזר והּׁשני ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ"צו";
ּפסּוקין; ׁשלׁשה ּבּפרׁשה ׁשּיׁשּיר ּכדי ׁשאחריו, ּפסּוקין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּוׁשני
"ּוביֹום  עם הּׁשני ׁשּׁשּיר ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹוהּׁשליׁשי
ראׁש חל ואם חדׁשיכם". "ּובראׁשי קֹורא והרביעי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּׁשּבת";
אחד, ּבׁשחרית: ספרים ׁשני מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹחדׁש
הּמׁשלים  ּבֹו קֹורא והּׁשני, ׁשּבת; אֹותּה סדר ּבֹו ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָקֹורין

חדׁש[השביעי] ראׁש ענין קרא ואם חדׁשיכם". ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ"ּובראׁשי
הּמפטיר השבוע]ּבׁשּבת פרשת השלימו כבר לפניו -[כי ְְִַַַָ

כן]קֹורא הסוברים על בדיעבד להסתמך ּומפטירין [ניתן . ְִִֵַ
להיֹות  ׁשחל אב חדׁש וראׁש ּבחדׁשֹו". חדׁש מּדי ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹֹ"והיה
וראׁש נפׁשי". ׂשנאה ּומֹועדיכם "חדׁשיכם מפטירין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשּבת,
ׁשּלפניו  ּבׁשּבת מפטירין ּבּׁשּבת, ּבאחד להיֹות ׁשחל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹחדׁש

חדׁש". מחר יהֹונתן, לֹו ְֶֶַָָָָֹֹ"וּיאמר
וחֹותם ‰. טֹוב, ּבדבר ּפֹותח - ּבּתֹורה לקרֹות העֹולה ְְְִֵֵֶַַָָָָָּכל

טֹוב  עד ּבדבר קֹורא הראׁשֹון - "האזינּו" ּבפרׁשת אבל . ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ
עד  עֹולם" ימֹות מ"זכר מתחיל והּׁשני עֹולם", ימֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָֹֹ"זכר
וּינאץ", ה' "וּירא עד מ"ירּכיבהּו" והּׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ"ירּכיבהּו",
"לּו מן והחמיׁשי חכמּו", "לּו עד ה'" "וּירא מן ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָוהרביעי
אּׂשא  "ּכי מן והּׁשּׁשי ידי", ׁשמים אל אּׂשא "ּכי עד ְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָחכמּו"
ּבענינֹות  ּבּה ּפֹוסקין ולּמה הּׁשירה. סֹוף עד ידי" ׁשמים ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאל

ּבת  העם ׁשּיחזרּו ּכדי ּתֹוכחה, ׁשהיא מּפני ׁשּובה.אּלּו? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
.Â ּבבית אֹותן לקרֹות מּתר הּתֹורה, ׁשּבסֹוף ּפסּוקין ְְְְְִִֵֶַָָָָֻׁשמֹונה

מעׂשרה  ּבפחֹות ּומּפי הּכנסת ּתֹורה, ׁשהּכל ּפי על אף ; ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
מיתת  אחר ׁשהן ּומׁשמען הֹואיל הן, הּגבּורה מּפי ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמׁשה
אֹותן. לקרֹות ליחיד מּתר ּולפיכ נׁשּתּנּו; הרי רּבנּו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻמׁשה

.Ê ּכהנים ׁשּבתֹורת אחד קללֹות אּלא ּבהן, מפסיקין אין - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּבפסּוק  ּומסּים ׁשּלפניהן, ּבפסּוק מתחיל אֹותן; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָקֹורא
ּבהן, לפסק רצה אם - ּתֹורה ׁשּבמׁשנה ּוקללֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלאחריהן.
קֹורא  אחד אּלא ּבהן, לפסק ׁשּלא העם נהגּו ּוכבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹּפֹוסק;

ָאֹותן.
.Á ּבענין וקֹוראין הּכּפּורים, ּוליֹום לּמֹועדֹות, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַמפסיקין

הּׁשּבת  ּבסדר לא ׁשּיהיּוהּמֹועד, ליׂשראל, להן ּתּקן ּומׁשה . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשל  ּבענינֹו ודֹורׁשים וׁשֹואלין ענינֹו; מֹועד, ּבכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָקֹוראין
ּבפרׁשת  ּבפסח, קֹורין? הן ּומה ּומֹועד. מֹועד ּבכל ְְְִֵֵֵֶַַַָָָיֹום,
ּביֹום  לקרֹות העם נהגּו ּוכבר ּכהנים. ׁשּבתֹורת ְְְְֲֲֲִִֶַַָָָָֹהּמֹועדֹות
טֹוב  ּוביֹום ּגלּגל; ּבפסח ּומפטירין "מׁשכּו", ראׁשֹון ְְְְְִִִִִֶַַָטֹוב
ּבּׁשליׁשי, יאׁשּיהּו. ּבפסח ּומפטירין כׂשב", אֹו "ׁשֹור ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשני,
"ּפסל  ּבחמיׁשי, ּתלוה"; ּכסף "אם ּברביעי, לי"; ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָ"קּדׁש
ּביֹום  ּבמֹועדֹו". הּפסח את יׂשראל בני "ויעׂשּו ּבּׁשּׁשי, ;"ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָל
ּומפטירין  הּׁשירה, סֹוף עד ּבׁשּלח" "ויהי אחרֹון, ְְְֲִִִִַַַַַַַָטֹוב
הּיֹום  "עֹוד ּומפטירין הּבכֹור", "ּכל ּובּׁשמיני, ּדוד"; ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָ"וידּבר
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.Ê ׁשּבּצּבּור ּגדֹול לֹו ׁשּיאמר עד לקרֹות, רּׁשאי הּקֹורא ְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאין
הּכנסת חּזן ואפּלּו הּכנסת[ש"ץ]לקרֹות. ראׁש אֹו [שמש], ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַֹ

ׁשּבהן  ּגדֹול אֹו הּצּבּור לֹו ׁשּיאמרּו עד מעצמֹו, קֹורא אינֹו -ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
עּמֹו לעמד אחד צרי החזן]לקרֹות. ׁשהּוא [עם ּבׁשעה ְְֲִִִֶֶַָָָָֹ

הּקֹוראין. עם עֹומד ׁשהחּזן ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָקֹורא,
.Áיׁש ּבענין [מותר]הּקֹורא, למקֹום מּמקֹום לדּלג לֹו ְְְְִִֵֵֵַַָָָ

אל  אמר ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א מֹות" "אחרי ּכגֹון ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד,
ׁשּלא  לקרֹות ׁשאסּור ּפה, על יקרא ׁשּלא והּוא, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּכהנים;
ּכדי  אּלא ּבּדּלּוג, יׁשהה ולא אחת; ּתבה אפּלּו הּכתב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמן

זמן] הּפסּוק.[שיעור ּתרּגּום הּתרּגמן ְְְְִֶַַַַָָֻׁשּיׁשלים
.Ëאפּלּו לסּפר אסּור ּבּתֹורה, לקרֹות הּקֹורא ׁשהתחיל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיון

לּבן  ּומׂשימין וׁשֹומעין, ׁשֹותקין הּכל אּלא - הלכה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹּבדבר
קֹורא  ּׁשהּוא ספר למה אל העם כל "ואזני ׁשּנאמר: , ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

הּצּבּור מן לצאת ואסּור ּבׁשעה [מביהכנ"ס]הּתֹורה". ְְִִֵַַָָָָָ
לאיׁש איׁש ּבין לצאת ּומּתר קֹורא. עליה ׁשהּקֹורא [בין ְִִֵֵֵֵֶַָָֻ

-לעליה] אּמנּותֹו ותֹורתֹו ּתמיד, ּבּתֹורה עֹוסק ׁשהּוא ּומי .ְִִֵֶַָָָָֻ
קֹורא  ׁשהּקֹורא ּבׁשעה ּתֹורה ּבתלמּוד לעסק לֹו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָֹֻמּתר

ַָּבּתֹורה.
.È מה לעם מתרּגם ּתרּגמן ׁשם ׁשּיהא נהגּו, עזרא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמימֹות

הּדברים  ענין העם ׁשּיבינּו ּכדי - ּבּתֹורה ק ֹורא .ּׁשהּקֹורא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אֹותֹו ׁשּיתרּגם עד וׁשֹותק ּבלבד, אחד ּפסּוק קֹורא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּקֹורא
רּׁשאי  הּקֹורא ואין ׁשני. ּפסּוק וקֹורא וחֹוזר ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָֻהּתרּגמן;

אחד. מּפסּוק יתר לּתרּגמן ְְְִִֵֶַָָָָֻלקרֹות
.‡È,המתרּגם מן יֹותר קֹולֹו להגּביּה רּׁשאי הּקֹורא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַאין

הּקֹורא  מן יֹותר קֹולֹו המתרּגם יגּביּה המתרּגם ולא ואין . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַֹ
הּקֹורא  ואין הּקֹורא; מּפי הּפסּוק ׁשּיכלה עד לתרּגם, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָרּׁשאי
מּפי  הּתרּגּום ׁשּיכלה עד אחר, ּפסּוק לקרֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָרּׁשאי
אּלא  לקֹורה, ולא לעּמּוד לא נׁשען המתרּגם ואין ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהמתרּגם.
על  אּלא הּכתב, מּתֹו יתרּגם ולא ואימה; ּביראה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעֹומד
יאמרּו: ׁשּלא לּתרּגמן; לסּיע רּׁשאי הּקֹורא ואין ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֻּפה.

ידי על מתרּגם והּקטן ּבּתֹורה'. ּכתּוב [קריאת]'ּתרּגּום ְְְְְֵֵַַַַַָָָָ
בחשיבות]הּגדֹול וגדול ׁשּיתרּגם [קטן לּגדֹול ּכבֹוד ואין , ְְְֵֵֶַַַָָָ

אחד  אּלא ּכאחד, ׁשנים המתרּגמין יהיּו ולא קטן. ידי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעל
מתרּגם. ואחד ְְְֵֵֶַָקֹורא

.·È ּבצּבּור מּתרּגמין הּמקראֹות ּכל ראּובן,ולא מעׂשה : ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹ
אהרן" אל מׁשה "וּיאמר מן העגל ּומעׂשה ּכהנים, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹּוברּכת
את  ה' "וּיּגף אחד ּפסּוק ועֹוד העם", את מׁשה "וּירא ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעד

מּתרּגמ  ולא נקראין, - ּבמקֹום העם" אמנֹון, ּובמעׂשה ין. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹ
מּתרּגם. ולא נקרא, לא - ּדוד" ּבן "אמנֹון ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

.‚Èאפּלּו - ּתחּלה ּבּתֹורה לקרֹות צרי ּבּנביא, ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָהּמפטיר
לפניו  ּׁשּקרא מה וקֹורא חֹוזר ּפּסּוקין, יפטיר ׁשלׁשה ולא ; ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ועׂשרים  מאחד יפחֹות ולא ּתֹורה. ספר ׁשּיגלל עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבּנביא,
ׁשלם ואם אינֹו[הסתיים]ּפּסּוקין; מאּלּו, ּבפחֹות הענין ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ

ּדּיֹו, - המתרּגם ותרּגמן ּפסּוקין, עׂשרה קרא ואם .ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָצרי
ואפּלּו קֹורא, אחד - ּובּנביא הענין. ׁשלם ׁשּלא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹואף
מדּלג  ואינֹו אחר; לענין מענין ּומדּלג מתרּגמין. ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָׁשנים
- ּבלבד עׂשר ׁשנים ׁשל ּבּנביאים אּלא לנביא, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּנביא

לא  המדּלג, וכל לתחּלתֹו; הּספר מּסֹוף ידּלג ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּובלבד
ּכדי אּלא ּבּדּלּוג זמן]יׁשהה המתרּגם [שיעור ׁשּיׁשלים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ְַּתרּגּומֹו.
.„È,ּפסּוקין ׁשלׁשה לּתרּגמן לקרֹות לֹו יׁש - ּבּנביא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֻהּקֹורא

ׁשלׁשה  היּו ואם זה. אחר זה ׁשלׁשּתן מתרּגם ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהמתרּגם
ּפרׁשּיֹות ׁשלׁש אּלא [ענינים]ּפסּוקין לּתרּגמן יקרא לא , ְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹֻ

אחד  .אחד ֶֶָָ
.ÂËמבר ּבּנביא, אּתה הּמפטיר ּברּו' אחת: ּברכה לפניו ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָ

טֹובים'. ּבנביאים ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹה'
ּבּה חֹותם ראׁשֹונה, ּברכה - ּברכֹות ארּבע לאחריו ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָּומבר
'ּבֹונה  ּבּה חֹותם ׁשנּיה, ּדבריו'; ּבכל הּנאמן ְְְֱִֵֵֵֶַָָָָָָָ'האל
חֹותם  רביעית, ּדוד'; 'מגן ּבּה חֹותם ׁשליׁשית, ְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָירּוׁשלים';
חל  אם וכן ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ּכמֹו הּיֹום, קדּׁשת ּכענין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻּבּה
ראׁש מזּכיר ּבּנביא הּמפטיר ּבׁשּבת, להיֹות חדׁש ְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֹֹראׁש
וראׁשי  ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש ּבּה וחֹותם זֹו, ּבברכה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹחדׁש

ֳִָחדׁשים.
.ÊËהּקֹוראין הן קֹוראין [בתורה]ּכּמה ּבׁשחרית, ּבׁשּבת ? ְְְְֲִִִֵַַַַָָ

חמּׁשה: טֹובים, ּובימים ׁשּׁשה; הּכּפּורים, ּוביֹום ְְְֲִִִִִִִַָָָָׁשבעה;
ּבראׁשי  עליהן. מֹוסיפין אבל זה, מּמנין ּפֹוחתין ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָאין
ּוביֹום  ּבׁשּבת ארּבעה; קֹוראין מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו ְְְְְֳִִֵֶַַָָָָֻחדׁשים
ּובחנּכה  ׁשבּוע ׁשּבכל ּובחמיׁשי ּובׁשני ּבמנחה, ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּכּפּורים
ּובמנחה, ּבׁשחרית הּתענּיֹות ּובימי ּבׁשחרית, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָּופּורים
עליו. מֹוסיפין ואין זה, מּמנין ּפֹוחתין אין ׁשלׁשה: ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹקֹוראין

.ÊÈ הּצּבּור ּכבֹוד מּפני ּבצּבּור, ּתקרא לא הּיֹודעאּׁשה קטן . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
וכן  הּקֹוראין. מּמנין עֹולה מברכין, למי ויֹודע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָלקרֹות
הפסיק  ואם ּבּתֹורה; קרא ׁשהרי הּמנין, מן עֹולה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמפטיר
עֹולה  אינֹו הּמפטיר, ּובין הּמׁשלים ּבין ּבקּדיׁש צּבּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַׁשליח

הקוראים] למנין יֹודע[המפטיר ּבהן היה ׁשּלא צּבּור .ִֵֶֶַָָָֹ
וקֹורא  וחֹוזר ויֹוׁשב, ויֹורד וקֹורא עֹולה - אחד אּלא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָלקרֹות
הּיֹום. אֹותֹו ׁשל הּקֹוראין מנין ׁשּיגמר עד ּוׁשליׁשית, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹׁשנּיה

.ÁÈ,לוי ואחריו ראׁשֹון, קֹורא ּכהן מאּלּו, קריאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָֹּבכל
יׂשראל  עם ואחריו ּכהן ׁשאפּלּו הּיֹום, הּוא ּפׁשּוט ּומנהג . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ׁשהּוא  מי וכל יׂשראל; ּגדֹול חכם לפני לקרֹות קֹודם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָהארץ
ספר  ׁשּגֹולל והאחרֹון לקרֹות. קֹודם ּבחכמה, מחברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּגדֹול
אפּלּו מׁשלים, עֹולה לפיכ הּכל; ּכנגד ׂשכר נֹוטל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה,

ׁשּבּצּבּור. ִֶַָּגדֹול
.ËÈ יׂשראל עֹולה ּכהן, ׁשם לוי אין אחריו יעלה ולא ; ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

עצמֹו, הּוא חֹוזר ראׁשֹון ׁשּקרא ּכהן לוי, ׁשם אין ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּכלל.
ּכהן  אחריו יקרא לא אבל לוי; ּבמקֹום ׁשנּיה ּפעם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹוקֹורא
ּכהן  עלה ּולפיכ ּפסּול, 'הראׁשֹון יאמרּו: ׁשּמא ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאחר,
'אחד  יאמרּו: ׁשּמא לוי, אחר לוי יקרא לא וכן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאחר'.

ּפסּול'. ְִֵֶָמּׁשניהן
.Îׁשּיׁש יֹום ּכל הּתפּלה? עם ּבּתֹורה הּקריאה סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד

ׁשחרית, ּתפּלת צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר אחר - מּוסף ּתפּלת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹּבֹו
מן  אחד לאחד וקֹורא ּתֹורה ספר ּומֹוציא קּדיׁש, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאֹומר

ּבּתֹורה  וקֹורין ועֹולין ספר הּצּבּור, מחזיר ּוכׁשּגֹומרין, ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
מּוסף. ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, ואֹומר למקֹומֹו, ְְְְְִִִִִֵַַַָָּתֹורה
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קדם  קּדיׁש לֹומר נהגּו ּומּוסף, מפטיר ּבהן ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוימים
אחר  קּדיׁש לֹומר ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּמפטיר; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּיעלה

ְִַַהּמפטיר.
.‡Î ׁשליח ׁשּיגמר אחר הּכּפּורים, ויֹום ׁשּבת ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹּבמנחה

הּיֹום וסדר  לדוד" "ּתהּלה לציון"]צּבּור אֹומר ["ובא , ְְְִִִֵֵֶַָָ
ואֹומר  ּומחזירֹו, ּבֹו וקֹורין ּתֹורה ספר ּומֹוציא ְְְִִִִֵֵֶַַָקּדיׁש,
ּבמנחה, קֹוראין - ּבתענּיֹות וכן מנחה. ּומתּפללין ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָקּדיׁש,
ּביֹום  אבל מנחה; ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, אֹומר ּכ ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָואחר

ּבמנחה. לקרֹות נהגּו לא ְְְֲִִָָֹטֹוב,
.·Î אֹומר ׁשחרית, ּתפּלת ּכׁשּגֹומר - מּוסף ּבֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָויֹום

ואֹומר  ּומחזירֹו, ּבֹו וקֹוראין ּתֹורה ספר ּומֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶַַָקּדיׁש,
ּכדר הּיֹום, וסדר לדוד" "ּתהּלה אֹומר ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקּדיׁש;

נפטרין  והעם קּדיׁש, ואֹומר יֹום; ּבכל .ׁשאֹומרים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
.‚Îּבחּמׁשין קֹוראין בפני אין חומש לכל קלף גלילי -] ְִִֵַָֻ

הּצּבּור עצמו] ּכבֹוד מּׁשּום ּכנסּיֹות, ספר ּבבּתי ּגֹוללין ואין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ
עליהם  יטריח ׁשּלא הּצּבּור, טרח מּפני ּבצּבּור, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּתֹורה
ׁשני  לקרֹות צרכּו אם ,לפיכ ׁשּיגלל. עד עֹומדין ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹלהיֹותן
אחד  איׁש יקרא ולא ּתֹורֹות; ספרי ׁשני מֹוציאין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹענינים,

ּבׁשּתי אחד ּפגּום ענין ראׁשֹון 'ספר יאמרּו: ׁשּמא ּתֹורֹות, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ּבּׁשני'. קרא ּולפיכ ְִִֵַָָָָָהיה,

.„Îמּבחּוץ ּגֹוללֹו ּתֹורה, ספר הּגֹולל [מתחיל ּכל ְִֵֵֶַַָָ
הכתב] שאחורי החיצוני מהצד מהּדקֹוהקשירה ּוכׁשהּוא ,ְְְֶַ

הקשר] מּבפנים[את מהּדקֹו הכתב], של וצרי[מהצד ; ְְְְִִִִַָ
אחר  ּתֹורה ספר ׁשּמֹוציאין מקֹום הּתפר. על ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלהעמידֹו
אין  - להצניעֹו אחר לבית אֹותֹו ּומֹוליכין ּבֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַׁשּקֹוראין
אֹותֹו וילּוּו ּתֹורה; ספר ׁשּיצא עד לצאת, רּׁשאין ִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּצּבּור

ּבֹו. אֹותֹו ׁשּמצניעין הּמקֹום עד אחריו, ְְֲִִֵֶַַַַָָוהן

יג  ¤¤ּפרק
הּתֹורה ‡. את ׁשּמׁשלימין יׂשראל, ּבכל הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמנהג

וקֹורין  הּסּכֹות, חג ׁשאחר ּבׁשּבת מתחילין אחת: ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֻּבׁשנה
ּבּׁשליׁשית  נח", ּתֹולדת "אּלה ּבּׁשנּיה "ּבראׁשית", ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּבסדר
עד  הּזה, הּסדר על והֹולכין וקֹוראין אברם", אל ה' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ"וּיאמר

הּסּכֹות  ּבחג הּתֹורה הּתֹורה ׁשּגֹומרין את ׁשּמׁשלים מי ויׁש . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּפׁשּוט. מנהג ואינֹו ׁשנים, ְְְִִֵָָָָֹּבׁשלׁש

ׁשּבספר ·. קללֹות קֹורין ׁשּיהיּו ליׂשראל, להן ּתּקן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא
ּתֹורה וׁשּבמׁשנה עצרת; קדם תבא]'וּיקרא', כי קדם [פ' , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

סיני", "ּבמדּבר קֹוראין ׁשּיהּו הּפׁשּוט, והּמנהג הּׁשנה. ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹראׁש
נּצבים", ו"אּתם ּבאב; ּתׁשעה אחר "ואתחּנן", עצרת; ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקדם
ּבׁשנה  הּפסח קדם אהרן", את ו"צו הּׁשנה; ראׁש ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹקדם
סדרין, ׁשני ּבׁשחרית ׁשּקֹורין ׁשּבתֹות יׁש ,לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּפׁשּוטה.
ו"אם  סיני" ּו"ּבהר ּתהיה", ו"זאת תזריע" ּכי "אּׁשה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹּכגֹון:
אֹותן  ויקראּו ּבׁשנה, ׁשּיׁשלימּו ּכדי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבחּקתי",

ּבעֹונתן. ְְִַָָָהּסדרים
ּבמנחה,‚. קֹוראין ׁשם - ּבׁשחרית ּבׁשּבת ׁשּמפסיקין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמקֹום

הּבאה  ּולׁשּבת ּובחמיׁשי, ראׁשֹונה,ּובׁשני ׁשּבת ּכיצד? . ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
"אּלה  קֹורין ּבמנחה, "ּבראׁשית"; ּבסדר ּבׁשחרית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָקֹורין

ּובחמיׁשי; ּבׁשני וכן יֹותר; אֹו ּפסּוקין עׂשרה נח" ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֹּתֹולדת
נח", ּתֹולדת מ"אּלה מתחילין ּבׁשחרית, הּבאה לׁשּבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹוכן
הּׁשנה. ּכל קֹוראין זֹו ּדר ועל הּסדר. סֹוף עד ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָוקֹורא
ּבּתֹורה. ׁשּקראּו מעין ּבּנביא וׁשּבת ׁשּבת ּבכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּומפטירין

חדׁשים „. מּפרׁשת ּבראׁשי ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא הראׁשֹון - ְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָֹ
הראׁשֹון  ׁשּקרא ׁשליׁשי ּפסּוק וקֹורא חֹוזר והּׁשני ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ"צו";
ּפסּוקין; ׁשלׁשה ּבּפרׁשה ׁשּיׁשּיר ּכדי ׁשאחריו, ּפסּוקין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּוׁשני
"ּוביֹום  עם הּׁשני ׁשּׁשּיר ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹוהּׁשליׁשי
ראׁש חל ואם חדׁשיכם". "ּובראׁשי קֹורא והרביעי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּׁשּבת";
אחד, ּבׁשחרית: ספרים ׁשני מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹחדׁש
הּמׁשלים  ּבֹו קֹורא והּׁשני, ׁשּבת; אֹותּה סדר ּבֹו ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָקֹורין

חדׁש[השביעי] ראׁש ענין קרא ואם חדׁשיכם". ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ"ּובראׁשי
הּמפטיר השבוע]ּבׁשּבת פרשת השלימו כבר לפניו -[כי ְְִַַַָ

כן]קֹורא הסוברים על בדיעבד להסתמך ּומפטירין [ניתן . ְִִֵַ
להיֹות  ׁשחל אב חדׁש וראׁש ּבחדׁשֹו". חדׁש מּדי ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹֹ"והיה
וראׁש נפׁשי". ׂשנאה ּומֹועדיכם "חדׁשיכם מפטירין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשּבת,
ׁשּלפניו  ּבׁשּבת מפטירין ּבּׁשּבת, ּבאחד להיֹות ׁשחל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹחדׁש

חדׁש". מחר יהֹונתן, לֹו ְֶֶַָָָָֹֹ"וּיאמר
וחֹותם ‰. טֹוב, ּבדבר ּפֹותח - ּבּתֹורה לקרֹות העֹולה ְְְִֵֵֶַַָָָָָּכל

טֹוב  עד ּבדבר קֹורא הראׁשֹון - "האזינּו" ּבפרׁשת אבל . ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ
עד  עֹולם" ימֹות מ"זכר מתחיל והּׁשני עֹולם", ימֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָֹֹ"זכר
וּינאץ", ה' "וּירא עד מ"ירּכיבהּו" והּׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ"ירּכיבהּו",
"לּו מן והחמיׁשי חכמּו", "לּו עד ה'" "וּירא מן ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָוהרביעי
אּׂשא  "ּכי מן והּׁשּׁשי ידי", ׁשמים אל אּׂשא "ּכי עד ְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָחכמּו"
ּבענינֹות  ּבּה ּפֹוסקין ולּמה הּׁשירה. סֹוף עד ידי" ׁשמים ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאל

ּבת  העם ׁשּיחזרּו ּכדי ּתֹוכחה, ׁשהיא מּפני ׁשּובה.אּלּו? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
.Â ּבבית אֹותן לקרֹות מּתר הּתֹורה, ׁשּבסֹוף ּפסּוקין ְְְְְִִֵֶַָָָָֻׁשמֹונה

מעׂשרה  ּבפחֹות ּומּפי הּכנסת ּתֹורה, ׁשהּכל ּפי על אף ; ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
מיתת  אחר ׁשהן ּומׁשמען הֹואיל הן, הּגבּורה מּפי ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמׁשה
אֹותן. לקרֹות ליחיד מּתר ּולפיכ נׁשּתּנּו; הרי רּבנּו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻמׁשה

.Ê ּכהנים ׁשּבתֹורת אחד קללֹות אּלא ּבהן, מפסיקין אין - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּבפסּוק  ּומסּים ׁשּלפניהן, ּבפסּוק מתחיל אֹותן; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָקֹורא
ּבהן, לפסק רצה אם - ּתֹורה ׁשּבמׁשנה ּוקללֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלאחריהן.
קֹורא  אחד אּלא ּבהן, לפסק ׁשּלא העם נהגּו ּוכבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹּפֹוסק;

ָאֹותן.
.Á ּבענין וקֹוראין הּכּפּורים, ּוליֹום לּמֹועדֹות, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַמפסיקין

הּׁשּבת  ּבסדר לא ׁשּיהיּוהּמֹועד, ליׂשראל, להן ּתּקן ּומׁשה . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשל  ּבענינֹו ודֹורׁשים וׁשֹואלין ענינֹו; מֹועד, ּבכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָקֹוראין
ּבפרׁשת  ּבפסח, קֹורין? הן ּומה ּומֹועד. מֹועד ּבכל ְְְִֵֵֵֶַַַָָָיֹום,
ּביֹום  לקרֹות העם נהגּו ּוכבר ּכהנים. ׁשּבתֹורת ְְְְֲֲֲִִֶַַָָָָֹהּמֹועדֹות
טֹוב  ּוביֹום ּגלּגל; ּבפסח ּומפטירין "מׁשכּו", ראׁשֹון ְְְְְִִִִִֶַַָטֹוב
ּבּׁשליׁשי, יאׁשּיהּו. ּבפסח ּומפטירין כׂשב", אֹו "ׁשֹור ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשני,
"ּפסל  ּבחמיׁשי, ּתלוה"; ּכסף "אם ּברביעי, לי"; ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָ"קּדׁש
ּביֹום  ּבמֹועדֹו". הּפסח את יׂשראל בני "ויעׂשּו ּבּׁשּׁשי, ;"ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָל
ּומפטירין  הּׁשירה, סֹוף עד ּבׁשּלח" "ויהי אחרֹון, ְְְֲִִִִַַַַַַַָטֹוב
הּיֹום  "עֹוד ּומפטירין הּבכֹור", "ּכל ּובּׁשמיני, ּדוד"; ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָ"וידּבר

לעמד". ְֲַֹֹּבנב
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.Ë ּפׁשּוט,ּבעצרת ּומנהג ׁשבּועֹות". "ׁשבעה קֹורין , ְְֲִִִֶֶָָָָָ
ּומפטירין  הּׁשליׁשי", "ּבחדׁש ראׁשֹון טֹוב ּביֹום ְְְִִִִִִֶֶַַַֹׁשּקֹורין
ּומפטירין  הּמֹועדֹות, ּבפרׁשת קֹורין ּובּׁשני ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּמרּכבה;

ֲַַּבחבּקּוק.
.È הּׁשנה לחדׁש".ּבראׁש ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש קֹורין , ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ׂשרה", את ּפקד "וה' ראׁשֹון ּביֹום ׁשּקֹורין ּפׁשּוט, ְְִִִֶֶַַָָָָָּומנהג
קֹורין ּומפטירין  ּובּׁשני הרמתים"; מן אחד איׁש "ויהי ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

אפרים". לי יּקיר "הבן ּומפטירין נּסה", ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹ"והאלהים
.‡È הּכּפּורים ּומפטירין ּביֹום מֹות", "אחרי קֹורין ּבׁשחרית ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַ

ׁשּב"אחרי  ּבעריֹות קֹורין ּבמנחה ונּׂשא"; רם אמר ּכה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ"ּכי
ויחזר  מהן, ּבאחת ׁשּנכׁשל מי ּכל ויּכלם ׁשּיזּכר ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמֹות",

ּביֹונה. מפטיר ּבּתֹורה, ׁשּקֹורא והּׁשליׁשי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבתׁשּובה;
.·È מֹועדֹות,ּבסּכֹות ּבפרׁשת קֹורין הראׁשֹונים ימים ּבׁשני , ְְְֲִִִִִֵַָָָָֻ

"הּנה ראׁשֹון ּביֹום ׁשני ּומפטירין ּוביֹום לה'", ּבא יֹום ְְְִִִִִֵֵַַָ
"ּכל  קֹורין אחרֹון טֹוב ּוביֹום ׁשלמה"; הּמל אל ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ"ויּקהלּו
קֹורין  ּולמחר ׁשלמה"; ּככּלֹות "ויהי ּומפטירין ְְְְְְִִִִַַַַָָֹֹהּבכֹור",
מי  ויׁש ׁשלמה", "וּיעמד ּומפטירין הּברכה", ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹֹ"וזאת
החג, ימֹות ּובׁשאר מׁשה". מֹות אחרי "ויהי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמפטיר

החג. ּבקרּבנֹות ְְְִֶָָקֹורין
.‚È ויֹום יֹום ּבכל ׁשּתי ּכיצד? קֹורא מֹועד, ׁשל מחּלֹו ְְֵֵֵֵֵֶַָָֻ

מֹועד, ׁשל חּלֹו ּתחּלת ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ּבּיֹום ְְִִִִֵֶֶַַַָָֻּפרׁשּיֹות:
הּׁשליׁשי", "ּובּיֹום קֹורא ולוי הּׁשני", "ּובּיֹום הּכהן ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹקֹורא
וקֹורא  חֹוזר והרביעי הּׁשליׁשי", "בּיֹום קֹורא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָויׂשראל
ׁשהּוא  הרביעי, ּבּיֹום וכן הּׁשליׁשי". "ּובּיֹום הּׁשני" ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ"ּבּיֹום
"ּובּיֹום  הּׁשליׁשי" "ּובּיֹום קֹורין מֹועד, ׁשל חּלֹו ׁשל ְִִִִֵֵֶֶַַַֻׁשני

זֹו. ּדר על ְִִֶֶַָהרביעי"
.„È הּכּפּורים ּביֹום וכן טֹובים, מּימים ויֹום יֹום ְְְִִִִִֵַָָָּבכל

ּבׁשחרית  ספרים ׁשני מֹוציאין - הּפסח ימי :ּובׁשבעת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ
והּׁשני, ׁשאמרנּו; הענינֹות אּלּו ּתחּלה ּבֹו קֹורין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאחד,
הּפקּודים. ּבחּמׁש האמּור הּיֹום אֹותֹו קרּבן ּבֹו ְְְִִַַַָָָָֻקֹורין

ּבּנביא. הּמפטיר הּוא הּקרּבן, ענין ְְְְִִִֵַַַַַַָָָוהּקֹורא
.ÂË אם ׁשלׁשה, אֹו ספרים, ׁשני ׁשּמֹוציאין יֹום ְְְְִִִִֵֶָָָֹּבכל

קּדיׁש אֹומר הראׁשֹון את ּכׁשּמחזיר זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהֹוציאּו
ּוכבר  קּדיׁש. אֹומר האחרֹון, את ּוכׁשּמחזיר הּׁשני; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּומֹוציא

ׁשּקֹורא אמרנּו אחר קּדיׁש לֹומר הּפׁשּוט, ׁשהּמנהג , ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּבּנביא. מפטירין ּכ ואחר לעֹולם, ְְְְִִִִַַַַַַָָָהּמׁשלים

.ÊË ּבין ּבפסח ּבין מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּבת
ׁשּבת  ּבאֹותּה קֹורין אלי";ּבסּכֹות, אמר אּתה "ראה ְְְִֵֵֵַַַָָָֹֻ

ּבתֹו היתה ואם היבׁשֹות", "העצמֹות ּבפסח ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּומפטירין
גֹוג". ּבא "ּביֹום ְֶָֹהחג,

.ÊÈ סֹוף ּבחנּכה עד ּכהנים מּברּכת קֹורין ראׁשֹון, ּביֹום - ְְֲֲִִִִִַַַָֹֻ
קרּבן  קֹורין ׁשני, ּוביֹום הראׁשֹון; ּבּיֹום הּמקריב ְְְְִִִִֵַַַַַָָָקרּבן
מּיֹום  קֹורין הּׁשמיני, יֹום עד וכן ּבּׁשני; ׁשהקריב ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָנׂשיא
ּומפטירין  הּסדר. סֹוף עד הּקרּבנֹות, ּכל סֹוף עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּׁשמיני
ׁשּבתֹות, ׁשּתי היּו ואם זכריה; ּבנרֹות חנּכה, ׁשל ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻּבׁשּבת
ּבנרֹות  ּובּׁשנּיה זכריה, ּבנרֹות ראׁשֹונה ּבׁשּבת ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָמפטירין

ּבּנביא. ׁשּמפטיר הּוא חנּכה, ּבענין והּקֹורא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֻׁשלמה.
עמלק". "וּיבא ּבׁשחרית קֹורין ְְֲֲִִִֵַַָָֹּבפּורים,

.ÁÈ ּבאב ּבנים"ּבתׁשעה תֹוליד "ּכי ּבׁשחרית קֹורין , ְְְְֲִִִִִִַָָָ
מׁשה", "ויחל קֹורין ּובמנחה אסיפם"; "אסף ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹּומפטירין
על  מתעּנין ׁשאנּו הּתענּיֹות ּובׁשאר הּתענּיֹות. ימי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכׁשאר
הראׁשֹון, ּומנחה: ּבׁשחרית קֹורין לאבֹותינּו, ּׁשארע ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָמה
והּׁשליׁשי, הּׁשני וקֹורא ּפסּוקים; ארּבעה "ויחל" ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָקֹורא
ּובתענּיֹות  ."עּמ עׂשה אני "אׁשר עד "ל ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָֹמ"ּפסל
ודבר  ּבּצרת ּכגֹון הּצרֹות, מּפני הּצּבּור אֹותן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּגֹוזרין

ּוקללֹות ּברכֹות קֹורין ּבהן, בחוקותי]וכּיֹוצא ּכדי [שבפ' , ְְְְִֵֵֶַָָָ
אֹותן. ּכׁשּיׁשמעּו לבבם ויּכנע העם ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָׁשּיׁשּובּו

.ËÈ ּבאב לתׁשעה קדם מפטירין להיֹות יׂשראל, ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹנהגּו
ּתֹוכחה  ּבדברי ׁשּבתֹות, מפטירין ּבׁשלׁש ראׁשֹונה, ׁשּבת - ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

"איכה  ׁשליׁשית, יׁשעיהּו"; "חזֹון ׁשנּיה, ירמיהּו"; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ"ּדברי
מפטירין  ּבאב, ּתׁשעה ׁשאחר ׁשּבת וכן לזֹונה". ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהיתה
מפטירין  להיֹות ּבערינּו, ּפׁשּוט ּומנהג עּמי". נחמּו, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָ"נחמּו
הּׁשנה; ראׁש עד ּבאב ּתׁשעה מאחר יׁשעיהּו, ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹּבנחמֹות
"ׁשּובה, מפטירין הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹוׁשּבת

ְִֵָיׂשראל".
.Î ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ּבפרׁשת ראׁש קֹורין , ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹ

ראׁש חל אם וכן הּכהן". ּב"יהֹוידע ּומפטירין ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹׁשקלים,
הּׁשּבת ּבתֹו להיֹות אדר השבוע]חדׁש ואפּלּו[באמצע , ְְֲֲִִֶַַַָָֹ

ּבפרׁשת  ׁשּלפניו ּבׁשּבת וקֹורין מקּדימין ׁשּבת, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבערב
"זכֹור" ּפרׁשת קֹורין ּבּׁשנּיה, "ּכה ׁשקלים. ּומפטירין: , ְְְִִִִִַַַָָָָָֹ

ּכל  ׁשנּיה? ׁשּבת היא זֹו ואי ּפקדּתי". צבאֹות, ה' ְְְְִִִֵַַַָָָָָָאמר
ּבּׁשליׁשית, ׁשּבת. ּבערב ואפּלּו ּבתֹוכּה, להיֹות ּפּורים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשחל
מים  עליכם "וזרקּתי ּומפטירין: אדּמה", "ּפרה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻקֹורין
לרביעית. הּסמּוכה ׁשליׁשית? ׁשּבת היא זֹו ואי ְְְְְִִִִִִֵַַָָָטהֹורים".
"ּבראׁשֹון  ּומפטירין: הּזה", "החדׁש קֹורין ְְִִִִִִֶֶַַַָָֹּברביעית,
חדׁש ראׁש ׁשחל ּכל רביעית? היא זֹו ואי לחדׁש". ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּבאחד

ׁשּבת. ּבערב ואפּלּו ּבתֹוכּה, להיֹות ְְְֲִִִֶֶַַָָָניסן
.‡Î ׁשּבת ּבין הפסקה ּתהיה ׁשּפעמים אֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנמצאת

ּתהיה  ּופעמים ּוׁשליׁשית; ׁשנּיה ּבין אֹו ּוׁשנּיה, ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָראׁשֹונה
לׁשליׁשית. ׁשנּיה ּובין לׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין הפסקֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָׁשּתי

מפסיקין  אין לרביעית, ׁשליׁשית ּבין .אבל ְְְֲִִִִִִִֵֵַָ
.·Îאֹותּה קֹורא אחד האּלּו, ּפרׁשּיֹות מארּבע ּפרׁשה ְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּכל

ׁשהֹוציאּו ּבּספר ׁשּבת אֹותּה סדר ׁשּקֹורין אחר ׁשני, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבספר
סדר ראׁשֹון  והיה ּבׁשּבת, להיֹות אדר חדׁש ראׁש חל . ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

ּתצּוה" מ"ואּתה ׁשּׁשה קֹורין - ּתצּוה" "ואּתה ׁשּבת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָאֹותּה
מ"ּכי  וקֹורא חֹוזר והּׁשביעי נחׁשת", ּכּיֹור "ועׂשית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹעד
אֹותּה סדר היה ואם נחׁשת". ּכּיֹור "ועׂשית עד ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹתּׂשא"
עד  תּׂשא" מ"ּכי ׁשּׁשה קֹורין עצמּה, תּׂשא" "ּכי ְִִִִִִִַַַָָָָָׁשּבת

מ" ׁשני ּבספר וקֹורא חֹוזר והּׁשביעי תּׂשא""וּיקהל", ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
נחׁשת". ּכּיֹור "ועׂשית ְְִִֶַָָֹעד

.‚Î ׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹֹראׁש
ּבסדר ּבֹו קֹורין אחד, - והּׁשני,[פרשת]ספרים הּיֹום; ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
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תּׂשא". "ּכי ּבֹו קֹורין והּׁשליׁשי, חדׁש; ראׁש ענין ּבֹו ְְְִִִִִִִֶַַָֹֹקֹורין
סדר  קֹורין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ניסן חדׁש ראׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹוכן
הּזה", ו"החדׁש ּבׁשני; חדׁש, ראׁש וענין ּבאחד; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹהּיֹום,

ְִִַּבּׁשליׁשי.
.„Î ׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת חדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש

קֹוראין  והּׁשני, הּיֹום; סדר ּבֹו קֹוראין הראׁשֹון, - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָספרים
חנּכה  ענין ּבֹו קֹוראין והּׁשליׁשי, חדׁש; ראׁש ענין חל ּבֹו . ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹֻ

חדׁש, ראׁש ּבענין קֹורין ׁשלׁשה הּׁשּבת, ּבאמצע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֹלהיֹות
חנּכה. ענין קֹורא ְְְֲִִִֵַָָֻוהרביעי

.‰Îׁשנתֹו ּבכל ּכּלּה הּתֹורה ּכל ׁשֹומע ׁשאדם ּפי על ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻאף
ׁשל ּבצּבּור  סדר וׁשבּוע, ׁשבּוע ּבכל לעצמֹו לקרֹות חּיב , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשאין  ּופסּוק ּתרּגּום; ואחד מקרא, ׁשנים - ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאֹותּה
ּפרׁשּיֹותיו  ׁשּיׁשלים עד ּפעמים; ׁשלׁשה קֹוראהּו ּתרּגּום, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹלֹו

הּצּבּור בשמע"צ]עם התורה .[יסיים ִִַ

ה'תשע"ד  א' אדר ד' שלישי יום

יד  ¤¤ּפרק
ּכּפיהם;‡. את נֹוׂשאין הּכהנים ּובנעילה, ּבמּוסף ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבׁשחרית

ּכּפים  נׂשיאת אין ּבמנחה, סעדּואבל ּכבר ׁשּבמנחה מּפני , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבנׂשיאת  אסּור וׁשּכֹור יין, הּכהנים ׁשתּו וׁשּמא העם, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכל
ּבמנחה; ּכּפיהן נֹוׂשאין אין הּתענית, ּביֹום ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָּכּפים.

יֹום. ּכל ׁשל מנחה מּפני ּתענית, ׁשל מנחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּגזרה
מנחה ·. ּבֹו ׁשּמתּפללין ּבתענית אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה

צּבּור  ותענית ּכּפּור צֹום ּכגֹון ׁשאין ּונעילה, ּתענית אבל ; ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָ
הֹואיל  ּבתּמּוז, עׂשר וׁשבעה ּבאב ּתׁשעה ּכגֹון נעילה, ְְְְְְְִִִִַָָָָָָּבֹו
נראית  זֹו הרי - החּמה לׁשקיעת סמּו ׁשּלהן מנחה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּותפּלת
יׁש ּולפיכ יֹום, ּכל ׁשל ּבמנחה מתחּלפת ואינּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכנעילה
יֹום  ׁשל ּבמנחה לּדּוכן ועלה ׁשעבר וכהן ּכּפים. נׂשיאת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּה
זה  הרי ׁשכרּות, ׁשם ׁשאין ידּוע והּדבר הֹואיל - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכּפּורים
ׁשּלא  החׁשד, מּפני אֹותֹו, מֹורידין ואין ּכּפיו; את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנֹוׂשא

הֹורידּוהּו'. ּולפיכ היה, 'ּפסּול ְְִִָָָָֹיאמרּו
ּבגבּולין‚. ּכּפים נׂשיאת היא מבית ּכיצד חוץ מקום [כל ְְִִִִִֵַַַַ

ּכׁשּיאמר המקדש] לעבֹודה, צּבּור ׁשליח ׁשּיּגיע ּבעת ?ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹ
מּמקֹומן  נעקרין הּכנסת, ּבבית העֹומדין הּכהנים ּכל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ'רצה',

לּדּוכן ועֹולין מוגבה]והֹולכין ּפניהם [מקום ׁשם, ועֹומדין ; ְְְְְְִִִֵֶַָָ
ּכפּופֹות  ואצּבעֹותיהן העם, ּכלּפי ואחֹוריהן ההיכל ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלמּול
מחזירין  ההֹודיה; צּבּור ׁשליח ׁשּיׁשלים עד ּכּפיהם, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלתֹו
ידיהם  ּומגּביהין אצּבעֹותיהן, ּופֹוׁשטין העם, ּכלּפי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּפניהן
מקרא  צּבּור ּוׁשליח ;"יברכ" ּומתחילין ּכתפיהן, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּכנגד
עד  להם", "אמֹור ׁשּנאמר: עֹונין, והם מּלה, מּלה ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹותם
וחֹוזר  'אמן'. עֹונין העם כל ראׁשֹון, ּפסּוק ְְִִִִֵֵֶַָָָָָׁשּמׁשלימין
עֹונין, והם מּלה, מּלה ׁשני ּפסּוק אֹותן ּומקרא צּבּור ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשליח
וכן  'אמן'. עֹונין העם וכל ׁשני, ּפסּוק ׁשּמׁשלימין ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָעד

ׁשליׁשי. ְְִִָּבפסּוק
ׁשליח „. מתחיל הּפסּוקים, ׁשלׁשה הּכהנים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹּכׁשּיׁשלימּו

ׁשלֹום', 'ׂשים ׁשהיא ּתפּלה ׁשל אחרֹונה ּבברכה ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָצּבּור

קֹופצין  ּכ ואחר הּקדׁש, ּכלּפי ּפניהן מחזירין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹוהּכהנים
כרגיל] עד [מכופפים ּבּדּוכן ׁשם ועֹומדין ְְְְִֵֶֶַַָָאצּבעֹותיהן;

למקֹומן. וחֹוזרין הּברכה, ְְְְְִִִֶַָָָֹׁשּיגמר
'אמן'‰. ׁשּיכלה עד לּכהנים, להקרֹות רּׁשאי הּמקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאין

עד  ּבּברכה, להתחיל רּׁשאין הּכהנים ואין הּצּבּור; ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹמּפי
עד ׁשּיכ  'אמן', עֹונין הּצּבּור ואין הּמקרא; מּפי הּדּבּור לה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּבברכה  מתחיל הּמקרא ואין הּכהנים; מּפי הּברכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתכלה
צּבּור  ׁשליח ואין הּצּבּור. מּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,
ּתּטרף  ׁשּמא העם, ּכׁשאר הּכהנים אחר 'אמן' לענֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹרּׁשאי

אם [תתבלבל] אֹותן, מקרא ּברכה איזֹו ידע ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹּדעּתֹו
ׁשליׁשי. ּפסּוק אֹו ׁשני, ְִִִֵָָּפסּוק

.Â עד הּצּבּור, מן ּפניהן להחזיר רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹאין
לעקר  רּׁשאין ואינן ׁשלֹום'; 'ׂשים צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּיתחיל
ׁשלֹום' 'ׂשים צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר עד מּמקֹומן, ;רגליהן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּפניהן  ׁשּיחזירּו עד אצּבעֹותיהן, קׁשרי לכף רּׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואינן
הּכהנים  יעלּו ׁשּלא זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן ּומּתּקנת הּצּבּור. ֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹמן

יחפין. עֹומדין אּלא ּבסנּדליהן, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָלּדּוכן
.Ê ּבעם יּביטּו לא העם, את מברכין הּכהנים ולא ּכׁשּיהיּו , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ

ּכעֹומד  הארץ, ּכנגד עיניהן יהיּו אּלא ּדעּתן; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָיּסיחּו
ּבׁשעה  הּכהנים ּבפני להסּתּכל רּׁשאי אדם ואין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבתפּלה.
מתּכּונין  העם ּכל אּלא ּדעּתֹו; יּסיח ׁשּלא ּכדי מברכין, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהן
ואינם  הּכהנים, ּפני ּכנגד ּפניהן ּומכּונין הּברכה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלׁשמע

ּבפניהן. ְִִִֵֶַמּביטין
.Áמעצמֹו לבר מתחיל - אחד המבר הּכהן היה ,אם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

היּו ׁשאמרנּו. ּכמֹו מּלה, מּלה אֹותֹו מקרא צּבּור ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּוׁשליח
ׁשליח  להן ׁשּיקרא עד ,לבר מתחילין אינן - יתר אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשנים
;"יברכ" ואֹומרין עֹונין והן 'ּכהנים', להן ואֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹצּבּור

ׁשאמרנּו. הּסדר על מּלה, מּלה אֹותן מקרא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא
.Ëּבּמקּדׁש ּכהנים ּברּכת אחר ּכיצד לּדּוכן עֹולין הּכהנים ? ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָֹֹ

למעלה  ידיהם ּומגּביהין ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיׁשלימּו
ּגדֹול  מּכהן חּוץ ּפׁשּוטֹות, ואצּבעֹותיהן ראׁשיהן, ּגּבי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹעל
אֹותן  מקרא ואחד הּציץ; מן למעלה ידיו מגּביּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאין
ׁשלׁשה  ׁשּיׁשלימּו עד ּבגבּולין, ׁשעֹוׂשין ּכדר מּלה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹמּלה
אּלא  ּפסּוק, ּכל אחר 'אמן' עֹונין העם ואין ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהּפסּוקים.
העם  ּכל ּוכׁשּיׁשלימּו, אחת. ּברכה ּבּמקּדׁש אֹותּה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָעֹוׂשין
העֹולם'. ועד העֹולם מן יׂשראל, אלהי ה' ּברּו' ְְֱִִִֵֵַָָָָָָֹעֹונין:

.Èּככתבֹו הּׁשם את הא ואֹומר מּיּוד הּנהגה הּדבר והּוא , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּובּמדינה  מקֹום. ּבכל האמּור המפרׁש הּׁשם הּוא וזה הא, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוו
ׁשאין  יּוד; נּון ּדלת אלף והּוא ּבכּנּויֹו, אֹותֹו ְְְִִֵֶֶֶָָאֹומרים

ּבלבד. ּבּמקּדׁש אּלא ּככתבֹו הּׁשם את ּומּׁשּמת מזּכירין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אפּלּו המפרׁש, ּבּׁשם מּלבר הּכהנים ּפסקּו הּצּדיק, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹׁשמעֹון
היּו ולא הגּון; ׁשאינֹו מי אֹותֹו ילמד ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבּמקּדׁש
ּובניהם  לתלמידיהם זה ׁשם מלּמדין הראׁשֹונים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָחכמים
לׁשמֹו ּגדּלה זה, ּכל ׁשנים. לׁשבע אחת אּלא ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻההגּונים,

והּנֹורא. ְְִַַָָהּנכּבד
.‡È ּבלׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל נאמרת ּכהנים ּברּכת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין

למדּוהּקדׁש ּכ - יׂשראל" ּבני את תברכּו "ּכה ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
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.Ë ּפׁשּוט,ּבעצרת ּומנהג ׁשבּועֹות". "ׁשבעה קֹורין , ְְֲִִִֶֶָָָָָ
ּומפטירין  הּׁשליׁשי", "ּבחדׁש ראׁשֹון טֹוב ּביֹום ְְְִִִִִִֶֶַַַֹׁשּקֹורין
ּומפטירין  הּמֹועדֹות, ּבפרׁשת קֹורין ּובּׁשני ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּמרּכבה;

ֲַַּבחבּקּוק.
.È הּׁשנה לחדׁש".ּבראׁש ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש קֹורין , ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ׂשרה", את ּפקד "וה' ראׁשֹון ּביֹום ׁשּקֹורין ּפׁשּוט, ְְִִִֶֶַַָָָָָּומנהג
קֹורין ּומפטירין  ּובּׁשני הרמתים"; מן אחד איׁש "ויהי ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

אפרים". לי יּקיר "הבן ּומפטירין נּסה", ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹ"והאלהים
.‡È הּכּפּורים ּומפטירין ּביֹום מֹות", "אחרי קֹורין ּבׁשחרית ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַ

ׁשּב"אחרי  ּבעריֹות קֹורין ּבמנחה ונּׂשא"; רם אמר ּכה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ"ּכי
ויחזר  מהן, ּבאחת ׁשּנכׁשל מי ּכל ויּכלם ׁשּיזּכר ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמֹות",

ּביֹונה. מפטיר ּבּתֹורה, ׁשּקֹורא והּׁשליׁשי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבתׁשּובה;
.·È מֹועדֹות,ּבסּכֹות ּבפרׁשת קֹורין הראׁשֹונים ימים ּבׁשני , ְְְֲִִִִִֵַָָָָֻ

"הּנה ראׁשֹון ּביֹום ׁשני ּומפטירין ּוביֹום לה'", ּבא יֹום ְְְִִִִִֵֵַַָ
"ּכל  קֹורין אחרֹון טֹוב ּוביֹום ׁשלמה"; הּמל אל ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ"ויּקהלּו
קֹורין  ּולמחר ׁשלמה"; ּככּלֹות "ויהי ּומפטירין ְְְְְְִִִִַַַַָָֹֹהּבכֹור",
מי  ויׁש ׁשלמה", "וּיעמד ּומפטירין הּברכה", ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹֹ"וזאת
החג, ימֹות ּובׁשאר מׁשה". מֹות אחרי "ויהי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמפטיר

החג. ּבקרּבנֹות ְְְִֶָָקֹורין
.‚È ויֹום יֹום ּבכל ׁשּתי ּכיצד? קֹורא מֹועד, ׁשל מחּלֹו ְְֵֵֵֵֵֶַָָֻ

מֹועד, ׁשל חּלֹו ּתחּלת ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ּבּיֹום ְְִִִִֵֶֶַַַָָֻּפרׁשּיֹות:
הּׁשליׁשי", "ּובּיֹום קֹורא ולוי הּׁשני", "ּובּיֹום הּכהן ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹקֹורא
וקֹורא  חֹוזר והרביעי הּׁשליׁשי", "בּיֹום קֹורא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָויׂשראל
ׁשהּוא  הרביעי, ּבּיֹום וכן הּׁשליׁשי". "ּובּיֹום הּׁשני" ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ"ּבּיֹום
"ּובּיֹום  הּׁשליׁשי" "ּובּיֹום קֹורין מֹועד, ׁשל חּלֹו ׁשל ְִִִִֵֵֶֶַַַֻׁשני

זֹו. ּדר על ְִִֶֶַָהרביעי"
.„È הּכּפּורים ּביֹום וכן טֹובים, מּימים ויֹום יֹום ְְְִִִִִֵַָָָּבכל

ּבׁשחרית  ספרים ׁשני מֹוציאין - הּפסח ימי :ּובׁשבעת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ
והּׁשני, ׁשאמרנּו; הענינֹות אּלּו ּתחּלה ּבֹו קֹורין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאחד,
הּפקּודים. ּבחּמׁש האמּור הּיֹום אֹותֹו קרּבן ּבֹו ְְְִִַַַָָָָֻקֹורין

ּבּנביא. הּמפטיר הּוא הּקרּבן, ענין ְְְְִִִֵַַַַַַָָָוהּקֹורא
.ÂË אם ׁשלׁשה, אֹו ספרים, ׁשני ׁשּמֹוציאין יֹום ְְְְִִִִֵֶָָָֹּבכל

קּדיׁש אֹומר הראׁשֹון את ּכׁשּמחזיר זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהֹוציאּו
ּוכבר  קּדיׁש. אֹומר האחרֹון, את ּוכׁשּמחזיר הּׁשני; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּומֹוציא

ׁשּקֹורא אמרנּו אחר קּדיׁש לֹומר הּפׁשּוט, ׁשהּמנהג , ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּבּנביא. מפטירין ּכ ואחר לעֹולם, ְְְְִִִִַַַַַַָָָהּמׁשלים

.ÊË ּבין ּבפסח ּבין מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּבת
ׁשּבת  ּבאֹותּה קֹורין אלי";ּבסּכֹות, אמר אּתה "ראה ְְְִֵֵֵַַַָָָֹֻ

ּבתֹו היתה ואם היבׁשֹות", "העצמֹות ּבפסח ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּומפטירין
גֹוג". ּבא "ּביֹום ְֶָֹהחג,

.ÊÈ סֹוף ּבחנּכה עד ּכהנים מּברּכת קֹורין ראׁשֹון, ּביֹום - ְְֲֲִִִִִַַַָֹֻ
קרּבן  קֹורין ׁשני, ּוביֹום הראׁשֹון; ּבּיֹום הּמקריב ְְְְִִִִֵַַַַַָָָקרּבן
מּיֹום  קֹורין הּׁשמיני, יֹום עד וכן ּבּׁשני; ׁשהקריב ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָנׂשיא
ּומפטירין  הּסדר. סֹוף עד הּקרּבנֹות, ּכל סֹוף עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּׁשמיני
ׁשּבתֹות, ׁשּתי היּו ואם זכריה; ּבנרֹות חנּכה, ׁשל ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻּבׁשּבת
ּבנרֹות  ּובּׁשנּיה זכריה, ּבנרֹות ראׁשֹונה ּבׁשּבת ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָמפטירין

ּבּנביא. ׁשּמפטיר הּוא חנּכה, ּבענין והּקֹורא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֻׁשלמה.
עמלק". "וּיבא ּבׁשחרית קֹורין ְְֲֲִִִֵַַָָֹּבפּורים,

.ÁÈ ּבאב ּבנים"ּבתׁשעה תֹוליד "ּכי ּבׁשחרית קֹורין , ְְְְֲִִִִִִַָָָ
מׁשה", "ויחל קֹורין ּובמנחה אסיפם"; "אסף ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹּומפטירין
על  מתעּנין ׁשאנּו הּתענּיֹות ּובׁשאר הּתענּיֹות. ימי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכׁשאר
הראׁשֹון, ּומנחה: ּבׁשחרית קֹורין לאבֹותינּו, ּׁשארע ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָמה
והּׁשליׁשי, הּׁשני וקֹורא ּפסּוקים; ארּבעה "ויחל" ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָקֹורא
ּובתענּיֹות  ."עּמ עׂשה אני "אׁשר עד "ל ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָֹמ"ּפסל
ודבר  ּבּצרת ּכגֹון הּצרֹות, מּפני הּצּבּור אֹותן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּגֹוזרין

ּוקללֹות ּברכֹות קֹורין ּבהן, בחוקותי]וכּיֹוצא ּכדי [שבפ' , ְְְְִֵֵֶַָָָ
אֹותן. ּכׁשּיׁשמעּו לבבם ויּכנע העם ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָׁשּיׁשּובּו

.ËÈ ּבאב לתׁשעה קדם מפטירין להיֹות יׂשראל, ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹנהגּו
ּתֹוכחה  ּבדברי ׁשּבתֹות, מפטירין ּבׁשלׁש ראׁשֹונה, ׁשּבת - ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

"איכה  ׁשליׁשית, יׁשעיהּו"; "חזֹון ׁשנּיה, ירמיהּו"; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ"ּדברי
מפטירין  ּבאב, ּתׁשעה ׁשאחר ׁשּבת וכן לזֹונה". ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהיתה
מפטירין  להיֹות ּבערינּו, ּפׁשּוט ּומנהג עּמי". נחמּו, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָ"נחמּו
הּׁשנה; ראׁש עד ּבאב ּתׁשעה מאחר יׁשעיהּו, ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹּבנחמֹות
"ׁשּובה, מפטירין הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹוׁשּבת

ְִֵָיׂשראל".
.Î ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ּבפרׁשת ראׁש קֹורין , ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹ

ראׁש חל אם וכן הּכהן". ּב"יהֹוידע ּומפטירין ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹׁשקלים,
הּׁשּבת ּבתֹו להיֹות אדר השבוע]חדׁש ואפּלּו[באמצע , ְְֲֲִִֶַַַָָֹ

ּבפרׁשת  ׁשּלפניו ּבׁשּבת וקֹורין מקּדימין ׁשּבת, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבערב
"זכֹור" ּפרׁשת קֹורין ּבּׁשנּיה, "ּכה ׁשקלים. ּומפטירין: , ְְְִִִִִַַַָָָָָֹ

ּכל  ׁשנּיה? ׁשּבת היא זֹו ואי ּפקדּתי". צבאֹות, ה' ְְְְִִִֵַַַָָָָָָאמר
ּבּׁשליׁשית, ׁשּבת. ּבערב ואפּלּו ּבתֹוכּה, להיֹות ּפּורים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשחל
מים  עליכם "וזרקּתי ּומפטירין: אדּמה", "ּפרה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻקֹורין
לרביעית. הּסמּוכה ׁשליׁשית? ׁשּבת היא זֹו ואי ְְְְְִִִִִִֵַַָָָטהֹורים".
"ּבראׁשֹון  ּומפטירין: הּזה", "החדׁש קֹורין ְְִִִִִִֶֶַַַָָֹּברביעית,
חדׁש ראׁש ׁשחל ּכל רביעית? היא זֹו ואי לחדׁש". ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּבאחד

ׁשּבת. ּבערב ואפּלּו ּבתֹוכּה, להיֹות ְְְֲִִִֶֶַַָָָניסן
.‡Î ׁשּבת ּבין הפסקה ּתהיה ׁשּפעמים אֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנמצאת

ּתהיה  ּופעמים ּוׁשליׁשית; ׁשנּיה ּבין אֹו ּוׁשנּיה, ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָראׁשֹונה
לׁשליׁשית. ׁשנּיה ּובין לׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין הפסקֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָׁשּתי

מפסיקין  אין לרביעית, ׁשליׁשית ּבין .אבל ְְְֲִִִִִִִֵֵַָ
.·Îאֹותּה קֹורא אחד האּלּו, ּפרׁשּיֹות מארּבע ּפרׁשה ְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּכל

ׁשהֹוציאּו ּבּספר ׁשּבת אֹותּה סדר ׁשּקֹורין אחר ׁשני, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבספר
סדר ראׁשֹון  והיה ּבׁשּבת, להיֹות אדר חדׁש ראׁש חל . ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

ּתצּוה" מ"ואּתה ׁשּׁשה קֹורין - ּתצּוה" "ואּתה ׁשּבת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָאֹותּה
מ"ּכי  וקֹורא חֹוזר והּׁשביעי נחׁשת", ּכּיֹור "ועׂשית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹעד
אֹותּה סדר היה ואם נחׁשת". ּכּיֹור "ועׂשית עד ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹתּׂשא"
עד  תּׂשא" מ"ּכי ׁשּׁשה קֹורין עצמּה, תּׂשא" "ּכי ְִִִִִִִַַַָָָָָׁשּבת

מ" ׁשני ּבספר וקֹורא חֹוזר והּׁשביעי תּׂשא""וּיקהל", ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
נחׁשת". ּכּיֹור "ועׂשית ְְִִֶַָָֹעד

.‚Î ׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹֹראׁש
ּבסדר ּבֹו קֹורין אחד, - והּׁשני,[פרשת]ספרים הּיֹום; ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
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תּׂשא". "ּכי ּבֹו קֹורין והּׁשליׁשי, חדׁש; ראׁש ענין ּבֹו ְְְִִִִִִִֶַַָֹֹקֹורין
סדר  קֹורין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ניסן חדׁש ראׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹוכן
הּזה", ו"החדׁש ּבׁשני; חדׁש, ראׁש וענין ּבאחד; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹהּיֹום,

ְִִַּבּׁשליׁשי.
.„Î ׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת חדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש

קֹוראין  והּׁשני, הּיֹום; סדר ּבֹו קֹוראין הראׁשֹון, - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָספרים
חנּכה  ענין ּבֹו קֹוראין והּׁשליׁשי, חדׁש; ראׁש ענין חל ּבֹו . ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹֻ

חדׁש, ראׁש ּבענין קֹורין ׁשלׁשה הּׁשּבת, ּבאמצע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֹלהיֹות
חנּכה. ענין קֹורא ְְְֲִִִֵַָָֻוהרביעי

.‰Îׁשנתֹו ּבכל ּכּלּה הּתֹורה ּכל ׁשֹומע ׁשאדם ּפי על ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻאף
ׁשל ּבצּבּור  סדר וׁשבּוע, ׁשבּוע ּבכל לעצמֹו לקרֹות חּיב , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשאין  ּופסּוק ּתרּגּום; ואחד מקרא, ׁשנים - ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאֹותּה
ּפרׁשּיֹותיו  ׁשּיׁשלים עד ּפעמים; ׁשלׁשה קֹוראהּו ּתרּגּום, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹלֹו

הּצּבּור בשמע"צ]עם התורה .[יסיים ִִַ

ה'תשע"ד  א' אדר ד' שלישי יום

יד  ¤¤ּפרק
ּכּפיהם;‡. את נֹוׂשאין הּכהנים ּובנעילה, ּבמּוסף ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבׁשחרית

ּכּפים  נׂשיאת אין ּבמנחה, סעדּואבל ּכבר ׁשּבמנחה מּפני , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבנׂשיאת  אסּור וׁשּכֹור יין, הּכהנים ׁשתּו וׁשּמא העם, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכל
ּבמנחה; ּכּפיהן נֹוׂשאין אין הּתענית, ּביֹום ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָּכּפים.

יֹום. ּכל ׁשל מנחה מּפני ּתענית, ׁשל מנחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּגזרה
מנחה ·. ּבֹו ׁשּמתּפללין ּבתענית אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה

צּבּור  ותענית ּכּפּור צֹום ּכגֹון ׁשאין ּונעילה, ּתענית אבל ; ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָ
הֹואיל  ּבתּמּוז, עׂשר וׁשבעה ּבאב ּתׁשעה ּכגֹון נעילה, ְְְְְְְִִִִַָָָָָָּבֹו
נראית  זֹו הרי - החּמה לׁשקיעת סמּו ׁשּלהן מנחה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּותפּלת
יׁש ּולפיכ יֹום, ּכל ׁשל ּבמנחה מתחּלפת ואינּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכנעילה
יֹום  ׁשל ּבמנחה לּדּוכן ועלה ׁשעבר וכהן ּכּפים. נׂשיאת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּה
זה  הרי ׁשכרּות, ׁשם ׁשאין ידּוע והּדבר הֹואיל - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכּפּורים
ׁשּלא  החׁשד, מּפני אֹותֹו, מֹורידין ואין ּכּפיו; את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנֹוׂשא

הֹורידּוהּו'. ּולפיכ היה, 'ּפסּול ְְִִָָָָֹיאמרּו
ּבגבּולין‚. ּכּפים נׂשיאת היא מבית ּכיצד חוץ מקום [כל ְְִִִִִֵַַַַ

ּכׁשּיאמר המקדש] לעבֹודה, צּבּור ׁשליח ׁשּיּגיע ּבעת ?ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹ
מּמקֹומן  נעקרין הּכנסת, ּבבית העֹומדין הּכהנים ּכל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ'רצה',

לּדּוכן ועֹולין מוגבה]והֹולכין ּפניהם [מקום ׁשם, ועֹומדין ; ְְְְְְִִִֵֶַָָ
ּכפּופֹות  ואצּבעֹותיהן העם, ּכלּפי ואחֹוריהן ההיכל ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלמּול
מחזירין  ההֹודיה; צּבּור ׁשליח ׁשּיׁשלים עד ּכּפיהם, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלתֹו
ידיהם  ּומגּביהין אצּבעֹותיהן, ּופֹוׁשטין העם, ּכלּפי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּפניהן
מקרא  צּבּור ּוׁשליח ;"יברכ" ּומתחילין ּכתפיהן, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּכנגד
עד  להם", "אמֹור ׁשּנאמר: עֹונין, והם מּלה, מּלה ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹותם
וחֹוזר  'אמן'. עֹונין העם כל ראׁשֹון, ּפסּוק ְְִִִִֵֵֶַָָָָָׁשּמׁשלימין
עֹונין, והם מּלה, מּלה ׁשני ּפסּוק אֹותן ּומקרא צּבּור ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשליח
וכן  'אמן'. עֹונין העם וכל ׁשני, ּפסּוק ׁשּמׁשלימין ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָעד

ׁשליׁשי. ְְִִָּבפסּוק
ׁשליח „. מתחיל הּפסּוקים, ׁשלׁשה הּכהנים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹּכׁשּיׁשלימּו

ׁשלֹום', 'ׂשים ׁשהיא ּתפּלה ׁשל אחרֹונה ּבברכה ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָצּבּור

קֹופצין  ּכ ואחר הּקדׁש, ּכלּפי ּפניהן מחזירין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹוהּכהנים
כרגיל] עד [מכופפים ּבּדּוכן ׁשם ועֹומדין ְְְְִֵֶֶַַָָאצּבעֹותיהן;

למקֹומן. וחֹוזרין הּברכה, ְְְְְִִִֶַָָָֹׁשּיגמר
'אמן'‰. ׁשּיכלה עד לּכהנים, להקרֹות רּׁשאי הּמקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאין

עד  ּבּברכה, להתחיל רּׁשאין הּכהנים ואין הּצּבּור; ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹמּפי
עד ׁשּיכ  'אמן', עֹונין הּצּבּור ואין הּמקרא; מּפי הּדּבּור לה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּבברכה  מתחיל הּמקרא ואין הּכהנים; מּפי הּברכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתכלה
צּבּור  ׁשליח ואין הּצּבּור. מּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,
ּתּטרף  ׁשּמא העם, ּכׁשאר הּכהנים אחר 'אמן' לענֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹרּׁשאי

אם [תתבלבל] אֹותן, מקרא ּברכה איזֹו ידע ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹּדעּתֹו
ׁשליׁשי. ּפסּוק אֹו ׁשני, ְִִִֵָָּפסּוק

.Â עד הּצּבּור, מן ּפניהן להחזיר רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹאין
לעקר  רּׁשאין ואינן ׁשלֹום'; 'ׂשים צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּיתחיל
ׁשלֹום' 'ׂשים צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר עד מּמקֹומן, ;רגליהן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּפניהן  ׁשּיחזירּו עד אצּבעֹותיהן, קׁשרי לכף רּׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואינן
הּכהנים  יעלּו ׁשּלא זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן ּומּתּקנת הּצּבּור. ֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹמן

יחפין. עֹומדין אּלא ּבסנּדליהן, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָלּדּוכן
.Ê ּבעם יּביטּו לא העם, את מברכין הּכהנים ולא ּכׁשּיהיּו , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ

ּכעֹומד  הארץ, ּכנגד עיניהן יהיּו אּלא ּדעּתן; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָיּסיחּו
ּבׁשעה  הּכהנים ּבפני להסּתּכל רּׁשאי אדם ואין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבתפּלה.
מתּכּונין  העם ּכל אּלא ּדעּתֹו; יּסיח ׁשּלא ּכדי מברכין, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהן
ואינם  הּכהנים, ּפני ּכנגד ּפניהן ּומכּונין הּברכה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלׁשמע

ּבפניהן. ְִִִֵֶַמּביטין
.Áמעצמֹו לבר מתחיל - אחד המבר הּכהן היה ,אם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

היּו ׁשאמרנּו. ּכמֹו מּלה, מּלה אֹותֹו מקרא צּבּור ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּוׁשליח
ׁשליח  להן ׁשּיקרא עד ,לבר מתחילין אינן - יתר אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשנים
;"יברכ" ואֹומרין עֹונין והן 'ּכהנים', להן ואֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹצּבּור

ׁשאמרנּו. הּסדר על מּלה, מּלה אֹותן מקרא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא
.Ëּבּמקּדׁש ּכהנים ּברּכת אחר ּכיצד לּדּוכן עֹולין הּכהנים ? ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָֹֹ

למעלה  ידיהם ּומגּביהין ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיׁשלימּו
ּגדֹול  מּכהן חּוץ ּפׁשּוטֹות, ואצּבעֹותיהן ראׁשיהן, ּגּבי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹעל
אֹותן  מקרא ואחד הּציץ; מן למעלה ידיו מגּביּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאין
ׁשלׁשה  ׁשּיׁשלימּו עד ּבגבּולין, ׁשעֹוׂשין ּכדר מּלה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹמּלה
אּלא  ּפסּוק, ּכל אחר 'אמן' עֹונין העם ואין ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהּפסּוקים.
העם  ּכל ּוכׁשּיׁשלימּו, אחת. ּברכה ּבּמקּדׁש אֹותּה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָעֹוׂשין
העֹולם'. ועד העֹולם מן יׂשראל, אלהי ה' ּברּו' ְְֱִִִֵֵַָָָָָָֹעֹונין:

.Èּככתבֹו הּׁשם את הא ואֹומר מּיּוד הּנהגה הּדבר והּוא , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּובּמדינה  מקֹום. ּבכל האמּור המפרׁש הּׁשם הּוא וזה הא, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוו
ׁשאין  יּוד; נּון ּדלת אלף והּוא ּבכּנּויֹו, אֹותֹו ְְְִִֵֶֶֶָָאֹומרים

ּבלבד. ּבּמקּדׁש אּלא ּככתבֹו הּׁשם את ּומּׁשּמת מזּכירין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אפּלּו המפרׁש, ּבּׁשם מּלבר הּכהנים ּפסקּו הּצּדיק, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹׁשמעֹון
היּו ולא הגּון; ׁשאינֹו מי אֹותֹו ילמד ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבּמקּדׁש
ּובניהם  לתלמידיהם זה ׁשם מלּמדין הראׁשֹונים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָחכמים
לׁשמֹו ּגדּלה זה, ּכל ׁשנים. לׁשבע אחת אּלא ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻההגּונים,

והּנֹורא. ְְִַַָָהּנכּבד
.‡È ּבלׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל נאמרת ּכהנים ּברּכת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין

למדּוהּקדׁש ּכ - יׂשראל" ּבני את תברכּו "ּכה ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
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ׁשמּועה המסורת]ׁשֹומעי "ּכה [מעתיקי רּבנּו: מּמׁשה ְְִֵֵֶַָֹֹ
"ּכה  ּכּפים; ּבנׂשיאת תברכּו", "ּכה ּבעמידה; ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹתברכּו",
ּפנים; ּכנגד ּפנים תברכּו", "ּכה הּקדׁש; ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹתברכּו",
המפרׁש, ּבּׁשם תברכּו", "ּכה רם; ּבקֹול תברכּו", ְְְְְְֵַַָָָָֹֹֹ"ּכה

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ׁשּיהיה ְְְְְִִֶֶֶַַָָוהּוא
.·È על ּברכה להֹוסיף מקֹום ּבכל רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹאין

הּפסּוקים  עליכם ׁשלׁשת יסף אבֹותכם אלהי "ה' ּכגֹון: , ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַֹֹֹ
ּבלחׁש, ולא רם, ּבקֹול לא - ּבֹו וכּיֹוצא ּפעמים", אלף ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּככם
עֹולה  ּכהן ׁשּכל ּבׁשעה הּדבר". על תספּו "לא ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
רצֹון  'יהי אֹומר: לעלֹות, רגליו עֹוקר ּכׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָלּדּוכן,
לבר ׁשּצּויתנּו הּזאת הּברכה ׁשּתהיה אלהינּו, ה' ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּלפני
ועֹון, מכׁשֹול בּה יהי ואל ׁשלמה, ּברכה יׂשראל עּמ ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאת
העם, את לבר ּפניו ׁשּיחזיר וקדם עֹולם'. ועד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמעּתה
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמבר
ּבאהבה'; יׂשראל, עּמֹו את לבר וצּונּו אהרן, ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבקדּׁשתֹו
ּוכׁשּמחזיר  לברכן. ּומתחיל לּצּבּור, ּפניו מחזיר ּכ ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָואחר
ּׁשּגזרּת מה 'עׂשינּו אֹומר: ׁשהׁשלים, אחר הּצּבּור מן ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּפניו
מּמעֹון  "הׁשקיפה - ּׁשהבטחּתנּו מה עּמנּו עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעלינּו,

יׂשראל"'. את עּמ את ּובר הּׁשמים, מן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָקדׁש
.‚È,לברכם לּצּבּור ּפניהן הּכהנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹּכׁשּמחזירין

יחזירּו לא ׁשּמברכין, אחר הּצּבּור מן ּפניהן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּוכׁשּמחזירין
אדם  ׁשּיהיה ּפֹונֹות ּכל וכן מקֹום; ּבכל ימין, ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּלא

ימין  ּדר אּלא יהיּו לא .ּפֹונה, ְִִֶֶֶֶָָֹ
.„È אחר ּבּיֹום, אחת ּפעם ּכהנים ּברּכת מברכין - ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָֹּבּמקּדׁש

ׁשחר  ׁשל האּולם ּתמיד מעלֹות על ועֹומדין ּבאין : ְְֲִִִֶַַַַָָָָ
ההיכל] ׁשאמרנ [מדריגות ּכדר ּומברכין ּבּמדינה , אבל ּו. ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ

ּכמֹו מּמנחה, חּוץ ּתפּלה ּכל אחר אֹותּה מברכין -ְְְְְִִִִַַָָָָָ
אֹותן  הּמקרא ׁשּיהיה מׁשּתּדלין מקֹום, ּבכל ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמרנּו.
מהן. הּמקרא ׁשאין מּכלל להם", "אמֹור ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיׂשראל

טו  ¤¤ּפרק
והּמּומין,‡. הּלׁשֹון, - ּכּפים נׂשיאת מֹונעין ּדברים ְְְְִִִִִִַַַַַָָָׁשּׁשה

ּכיצד? הּלׁשֹון הּידים. וטמאת והּיין, והּׁשנים, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֻוהעברה,
ּכתקנן  האֹותּיֹות את מֹוציאין ׁשאין ׁשּקֹורין העּלגים ּכגֹון , ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָ

וכּיֹוצא  סּבלת, לׁשּבלת אֹו אלפין, ּולעינין עינין, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹלאלפין
לׁשֹון, וכבדי ּפה ּכבדי וכ ּכּפיהן. את נֹוׂשאים אין - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבהן

ּכּפיהן. את נֹוׂשאין אין - לּכל נּכרין ּדבריהן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשאין
אֹו·. ּבפניו אֹו ּבידיו מּומין ׁשּיׁש ּכהן ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמּומין

עקּמֹות  אצּבעֹותיו ׁשהיּו ּכגֹון אֹו[כפופות]ּברגליו, ְְְְְֲֶֶַָָָֻ
לצידיהן]עקּוׁשֹות ּבהקנּיֹות [עקומות ידיו ׁשהיּו אֹו , ֲֳִֶָָָָָ

בהרות] מסּתּכלין [מלאות ׁשהעם לפי ּכּפיו, את יּׂשא לא -ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ
וכן  מדּבר, ׁשהּוא ּבׁשעה זקנֹו על יֹורד רירֹו ׁשהיה מי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבֹו.
ּדׁש היה ואם ּכּפיו; את יּׂשא לא - מעיניו ּבאחת ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹסּומה

וידוע] ּבאחת [רגיל הּסּומה ּבזה רגילין הּכל והיּו ְְְְְִִִֶַַַַָָֹּבעירֹו
מסּתּכלין  העם ׁשאין לפי מּתר, - זב ׁשרירֹו ּבזה אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמעיניו,

ּופּואה איסטיס צבּועֹות ידיו ׁשהיּו מי וכן [מיני ּבֹו. ְְְִִִֵֶָָָָ

העיר צבעים] אֹותּה אנׁשי רב היה ואם ּכּפיו; את יּׂשא לא ,ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
ּבֹו. מסּתּכלין ׁשאין לפי מּתר, - ּבכ ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻמלאכּתן

.‚- ּבׁשגגה אפּלּו הּנפׁש, את ׁשהרג ּכהן ּכיצד? ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעברה
ּכּפיו  את יּׂשא לא ּתׁשּובה, ׁשעׂשה ּפי על ׁשּנאמר:אף , ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

אעלים  ּכּפיכם, "ּובפרׂשכם וכתּוב: מלאּו", ּדמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"ידיכם,
ּבין  ּבאנס, ּבין - זרה עבֹודה ׁשעבד וכהן מּכם". ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעיני
ּכּפיו  את נֹוׂשא אינֹו ּתׁשּובה, ׁשעׂשה ּפי על אף - ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשגגה
ּוברכה  הּבמֹות"; ּכהני יעלּו "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֵֶֶַַַָָָָֹֹלעֹולם,
ּכהן  וכן ּבׁשמֹו". ּולבר "לׁשרתֹו ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכעבֹודה,
נֹוׂשא  אינֹו ּבֹו, ׁשחזר ּפי על אף - זרה לעבֹודה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנׁשּתּמד

מֹונעין. אין העברֹות, ּוׁשאר לעֹולם. ּכּפיו ְְְֲִֵֵֶַָָָָאת
עד „. ּכּפיו, את יּׂשא לא - נער ּכהן ּכיצד? ִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּׁשנים

זקנֹו חי ׁשּיתמּלא יין רביעית ׁשּׁשתה מי ּכיצד? והּיין . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
במים] מזוג עד [שאינו ּכּפיו, את נֹוׂשא אינֹו - אחת ְֵֵֶַַַַַָּבבת

ׁשתה  לעבֹודה. ּברכה ׁשהּקׁשה לפי מעליו, יינֹו ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻׁשּיסּור
- מים מעט לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו ּפעמים, ּבׁשּתי יין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָרביעית
מזּוג, ׁשהּוא ּפי על אף - מרביעית יתר ׁשתה ואם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻמּתר;
עד  ּכּפיו, את יּׂשא לא - ּפעמים ּבכּמה ׁשּׁשתהּו ּפי על ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹאף
על  אצּבעים רביעית? היא וכּמה מעליו. יינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיסּור
וזה  אצּבע. וחמׁש אצּבע וחצי אצּבעים רּום על ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאצּבעים

ׁשּמֹוׁשחין הּוא [מודדים]האצּבע ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ּבֹו ְְְִֶֶַַָָָָֻ
יד'. 'ּבהן הּנקרא והּוא ְְִֶַַָָָֹהּגּודל;

את ‰. יּׂשא לא ידיו, נטל ׁשּלא ּכהן ּכיצד? הּידים ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻטמאת
הּפרקּכּפיו  עד ּבמים ידיו נֹוטל אּלא היד ; כף [חיבור ְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

מבר,לזרוע] ּכ ואחר לעבֹודה, ׁשּמקּדׁשין ּכדר ,ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
והחלל ה'". את ּוברכּו קדׁש, ידיכם "ׂשאּו [כהן ׁשּנאמר: ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

וכהן] מגרושה שנולד כגון לפי פסול ּכּפיו, את נֹוׂשא ְִֵֵֶַָאינֹו
ּבכהּונֹו. ְִֵֶׁשאינֹו

.Â את הּמֹונעין הּדברים אּלּו מּכל ּדבר לֹו היה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכהן
מדקּדק  ואינֹו חכם ׁשאינֹו ּפי על אף - ּכּפים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָנׂשיאת

אחריו  מרּננין הּברּיֹות ׁשהיּו אֹו בו]ּבמצוֹות, אֹו[חושדים , ְְְְְֲִִִֶַַַָָ
ּכּפיו, את נֹוׂשא זה הרי - ּבצדק ּומּתנֹו מּׂשאֹו היה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
וכהן  ּכהן ּכל על עׂשה מצות ׁשּזֹו לפי אֹותֹו; מֹונעין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹואין
'הֹוסף  רׁשע: לאדם אֹומרין ואין ּכּפים, לנׂשיאת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשראּוי

הּמצוֹות'. מן והּמנע ְְִִִֶַַַָרׁשע,
.Ê'זה הדיֹוט ּברּכת ּתֹועיל 'ּומה ותאמר: ּתתמּה -ואל ? ְְְְְִִִֶֶַַַַַֹ

ּברּו ּבהּקדֹוׁש אּלא ּבּכהנים, ּתלּוי הּברכה קּבּול ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשאין
ואני  יׂשראל, ּבני על ׁשמי את "וׂשמּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּוא,
והּקדֹוׁש ּבּה, ׁשּנצטּוּו מצוה עֹוׂשין הּכהנים - ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹאברכם"

ּכחפצֹו. יׂשראל את מבר ּברחמיו הּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָּברּו
.Á הּברכה ּבכלל אינן הּכהנים, אחֹורי ׁשהן והעֹומדין עם ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבין  מחּצה היתה ואם הּברכה. ּבכלל הן הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּצּדיהן,
ּברזל  ׁשל חֹומה היא אפּלּו הּמתּברכים, העם ּובין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּכהנים
הּברכה. ּבכלל הן הרי הּכהנים, ּפני למּול ּופניהם הֹואיל -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

.Ë ּבעׂשרה ּכּפים ו נׂשיאת הּכנסת , ּבית הּמנין. מן כהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
מברכין? הם ּולמי ּכּפיהם; את נֹוׂשאין ּכּלן ּכהנים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻׁשּכּלן
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אחריהן  עֹונה ּומי ׁשּבּדרֹום; ולאחיהן ׁשּבּצפֹון ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלאחיהן
יתר  ּכהנים עׂשרה ׁשם נׁשאר ואם והּטף. הּנׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ'אמן'?
והּׁשאר  'אמן', עֹונין העׂשרה - לּדּוכן ׁשעלּו אּלּו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָעל

ְְִָמברכין.
.È לא לבּדֹו, צּבּור ׁשליח אּלא ּכהן ּבהן היה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹצּבּור

הבטחתֹו ואם ּכּפיו; את הוא]יּׂשא את [בטוח נֹוׂשא ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
לתפּלתֹו וחֹוזר להתבלבל]ּכּפיו להן [בלי אין ואם רּׁשאי. , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

אֹומר: ׁשלֹום', ל'ׂשים צּבּור ׁשליח ּכׁשּיּגיע - ּכלל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹּכהן
ּבּתֹורה, המׁשּלׁשת ּבּברכה ּברכנּו אבֹותינּו, ואלהי ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ'אלהינּו
ּכאמּור: ,קדֹוׁש עם ּכהנים ּולבניו לאהרן ְְְֲֲֲִֶַַָָָָָָֹֹהאמּורה
ה' יּׂשא ויחּנּך. ,אלי ּפניו ה' יאר .ויׁשמר ה', יברכ"ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻ
יׂשראל, ּבני על ׁשמי את וׂשמּו ׁשלֹום. ל ויׂשם ,אלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּפניו
ואֹומר  ּומתחיל 'אמן', עֹונין העם ואין אברכם"'. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָואני

ׁשלֹום'. ִָ'ׂשים
.‡È לבית והל זה, הּכנסת ּבבית ּכּפיו את ׁשּנׂשא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

אחר  לברּכת הּכנסת הּגיעּו ולא ׁשּמתּפללין, צּבּור ּומצא , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּפעמים  ּכּמה ואפּלּו ּומברכן; להן, ידיו נֹוׂשא - ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹּכהנים

ל  לעלֹות מּמקֹומֹו רגליו עקר ׁשּלא ּכהן ּבׁשעה ּבּיֹום. ּדּוכן ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּבאֹותּה עֹולה אינֹו ׁשּוב 'רצה', צּבּור ׁשליח ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשאמר
ׁשּלא  ּפי על אף - לעלֹות רגליו עקר אם אבל ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָֹהּתפּלה;

.ּומבר עֹולה זה הרי עבֹודה, לאחר אּלא לּדּוכן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּגיע
.·È מצות ׁשּבּטל ּפי על אף לּדּוכן, עֹולה ׁשאינֹו ּכהן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכל 

עׂשה  ׁשלׁשה על ּכעֹובר הּוא הרי - אחת ׁשּנאמר:עׂשה , ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּכהן  וכל ׁשמי". את "וׂשמּו להם", "אמֹור תברכּו", ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹ"ּכה
.מתבר - המבר ּכהן וכל .מתבר אינֹו ,מבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹׁשאינֹו

."מברכי "ואברכה ְְֱֲֲֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨
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להיֹות  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָיׁש
הראׁש על (ב)ּתפּלין מזּוזה ; לקּבע (ג) הּיד; על לקׁשרם ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹ

לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב (ד) הּׁשערים; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּבפתחי
ספרי  ׁשני לֹו ׁשּיהיּו ּכדי לעצמֹו, ׁשני ספר הּמל לכּתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹ(ה)

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ְְִִִֵֵֵַָָָָּתֹורה.

א  ּפרק
הל 'תפילין ומזוזה וספר תורה ספר אהבה -

¤¤
לי"‡. "קּדׁש ׁשהן - אּלּו ּפרׁשּיֹות יבאארּבע ּכי "והיה , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

הן  - ׁשמע" אם "והיה ּו"ׁשמע", ׁשמֹות, ואּלה ׁשּבספר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה'"
ּומחּפין עצמן, ּבפני ּבעֹור,[מכסים]ׁשּנכּתבֹות אֹותן ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

אֹותן  וקֹוׁשרין הראׁש, על אֹותן ּומניחין 'ּתפּלין'; ְְְְְְִִִִִִִַָָָָֹונקראין
הּפרׁשּיֹות, מארּבע אחת אֹות ׁשל קֹוצֹו ואפּלּו הּיד. ְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָעל
ׁשלמֹות, נכּתבֹות ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, מן ּכּלן את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻמעּכב

ְְִָּכתקנן.
אם ·. ּו"והיה "ׁשמע" ׁשהן - ׁשּבּמזּוזה ּפרׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

קֹוצֹו, חסר אם הּפרׁשּיֹות, מּׁשּתי אחת אֹות אפּלּו - ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹׁשמע"
ׁשלמֹות  נכּתבֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, מן וכן מעּכב . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּפסּול. אחת, אֹות אפּלּו ׁשחסר ּתֹורה ֲִֵֵֶֶַַָָָספר
מּסיני,‚. למׁשה הלכה ּכּלן - ּבּתפּלין יׁש ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻעׂשרה

הּתפּלין  הרי מהן, ּבאחת ׁשּנה אם ,לפיכ מעּכבין; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻוכּלן
ּבחּפּוין ּוׁשמֹונה ּבכתיבתן, מהן ׁשנים [בעור ּפסּולֹות. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ

ׁשּבכתיבתן הבתים] הּׁשנים הן ואּלּו רצּועֹותיהן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּוקׁשירת
הּקלף  על נכּתבין וׁשּיהיּו ּבדיֹו, אֹותן ׁשּכֹותבין -. ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ׁשל „. אֹו ׁשמנים, ׁשל העׁשן מקּבצין הּדיֹו? מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד
וגֹובלין ּבהן; וכּיֹוצא וׁשעוה ּבׂשרף [לשים]זפת אֹותן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ולֹותתין ּדבׁש, ּובמעט ודכין [מרטיבין]האילן, הרּבה אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
רקיקין[מועכים] ׁשּיעׂשה עד דק]אֹותֹו, ּומיּבׁשין [דק ; ְְְִִִֵֶֶַַָ

עפצא  ּבמי ׁשֹורהּו ּכתיבה, ּובׁשעת אֹותֹו. ּומצניעין ְְְְְִִִִֵֵַַַָָאֹותֹו,
האלון] פרי ּתמחקּנּו,[מי ׁשאם - ּבֹו וכֹותב ּבֹו, ְְְִִֵֵֶֶַָוכּיֹוצא

ספרים  ּבֹו לכּתב הּמבחר מן ׁשּמצוה הּדיֹו הּוא וזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻיּמחק.
ׁשלׁשּתן ּכתב ואם ּומזּוזֹות; ומזוזה]ּתפּלין תפילין [ס"ת ְְְְְִִִַָָָ

וקלקֹונּתֹוס עפצא דיו]ּבמי נמחק [מיני ואינֹו עֹומד ׁשהּוא , ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָ
ּכׁשרין. -ְִֵ

מּסיני,‰. למׁשה ׁשּנאמרה ההלכה ּמעטה מה ּכן, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאם
ּכגֹון  צבעֹונין, מיני ׁשאר למעט ּבדיֹו? ּכֹותבים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָׁשּיהיּו
ּבּתפּלין  אֹו ּבּספרים ּכתב ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא והּירק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאדם
ּבזהב  אֹו צבעֹונין מיני ּבׁשאר אחת אֹות אפּלּו ּבּמזּוזֹות ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאֹו

ּפסּולין  אּלּו הרי -.
שיעורירמב"םג'פרקיםליום

ְֲִֵֵ
.Âודּוכסּוסטֹוס ּוקלף, ּגויל, - הן עֹורֹות [כמבואר ׁשלׁשה ְְְְְְִֵָָֹ

מעבירין להלן] החּיה, עֹור אֹו הּבהמה עֹור לֹוקחין ּכיצד? .ְְֲִִִֵֵַַַַַָָ
ואחר  ּבמלח, אֹותֹו מֹולחין ּכ ואחר ּתחּלה; מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׂשער

ּבעפצא ּכ ואחר ּבקמח, אֹותֹו מעּבדין האלון]ּכ פרי [מי ְְְְְְִֶַַַַַָָָ
וזה  אֹותֹו. ּומחּזקין העֹור את ׁשּמקּבצין מּדברים ּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא

'ּגויל'. הּנקרא ְְִִַָהּוא
.Êאֹותֹו וחּלקּו ׂשערֹו, ׁשהעבירּו אחר העֹור לקחּו ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָואם

ׁשני  ׁשּיעׂשה עד עֹוׂשין, ׁשהעּבדנין ּכמֹו לׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעביֹו
והּוא  עבה, ואחד הּׂשער, ׁשּמּמּול הּוא ּדק, אחד - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָעֹורֹות
ּבקמח, ּכ ואחר ּבמלח, אֹותֹו ועּבדּו - הּבׂשר ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּמּמּול
הּׂשער, ׁשּמּמּול החלק זה - ּבֹו וכּיֹוצא ּבעפצא ּכ ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואחר

'קלף'. נקרא הּבׂשר, ׁשּמּמּול וזה 'ּדּוכסּוסטֹוס'; ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָנקרא
.Á על ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהלכה

על  הּתפּלין ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּׂשער; ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּגויל,
על  הּמזּוזה ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּבׂשר; ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָהּקלף,
ּבּקלף  הּכֹותב וכל הּׂשער. ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
ּבׂשר  ּבמקֹום ּובּדּוכסּוסטֹוס ּבּגויל ׁשּכתב אֹו ׂשער, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבמקֹום

ּפסל. -ַָ
.Ë ספר ּכתב אם מּסיני, למׁשה הלכה היא ׁשּכ ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאף

למעט  אּלא 'ּגויל', נאמר ולא ּכׁשר; הּקלף, על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתֹורה
ּכתב  אם וכן ּפסּול. הּספר, עליו ּכתב ׁשאם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
'על  נאמר לא ּכׁשרה; הּגויל, על אֹו הּקלף על ְְְְֱִֵֶַַַַַַַָָָֹהּמזּוזה

למצוה. אּלא ְְְְִֶַָָהּדּוכסּוסטֹוס',
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ׁשמּועה המסורת]ׁשֹומעי "ּכה [מעתיקי רּבנּו: מּמׁשה ְְִֵֵֶַָֹֹ
"ּכה  ּכּפים; ּבנׂשיאת תברכּו", "ּכה ּבעמידה; ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹתברכּו",
ּפנים; ּכנגד ּפנים תברכּו", "ּכה הּקדׁש; ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹתברכּו",
המפרׁש, ּבּׁשם תברכּו", "ּכה רם; ּבקֹול תברכּו", ְְְְְְֵַַָָָָֹֹֹ"ּכה

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ׁשּיהיה ְְְְְִִֶֶֶַַָָוהּוא
.·È על ּברכה להֹוסיף מקֹום ּבכל רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹאין

הּפסּוקים  עליכם ׁשלׁשת יסף אבֹותכם אלהי "ה' ּכגֹון: , ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַֹֹֹ
ּבלחׁש, ולא רם, ּבקֹול לא - ּבֹו וכּיֹוצא ּפעמים", אלף ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּככם
עֹולה  ּכהן ׁשּכל ּבׁשעה הּדבר". על תספּו "לא ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
רצֹון  'יהי אֹומר: לעלֹות, רגליו עֹוקר ּכׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָלּדּוכן,
לבר ׁשּצּויתנּו הּזאת הּברכה ׁשּתהיה אלהינּו, ה' ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּלפני
ועֹון, מכׁשֹול בּה יהי ואל ׁשלמה, ּברכה יׂשראל עּמ ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאת
העם, את לבר ּפניו ׁשּיחזיר וקדם עֹולם'. ועד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמעּתה
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמבר
ּבאהבה'; יׂשראל, עּמֹו את לבר וצּונּו אהרן, ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבקדּׁשתֹו
ּוכׁשּמחזיר  לברכן. ּומתחיל לּצּבּור, ּפניו מחזיר ּכ ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָואחר
ּׁשּגזרּת מה 'עׂשינּו אֹומר: ׁשהׁשלים, אחר הּצּבּור מן ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּפניו
מּמעֹון  "הׁשקיפה - ּׁשהבטחּתנּו מה עּמנּו עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעלינּו,

יׂשראל"'. את עּמ את ּובר הּׁשמים, מן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָקדׁש
.‚È,לברכם לּצּבּור ּפניהן הּכהנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹּכׁשּמחזירין

יחזירּו לא ׁשּמברכין, אחר הּצּבּור מן ּפניהן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּוכׁשּמחזירין
אדם  ׁשּיהיה ּפֹונֹות ּכל וכן מקֹום; ּבכל ימין, ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּלא

ימין  ּדר אּלא יהיּו לא .ּפֹונה, ְִִֶֶֶֶָָֹ
.„È אחר ּבּיֹום, אחת ּפעם ּכהנים ּברּכת מברכין - ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָֹּבּמקּדׁש

ׁשחר  ׁשל האּולם ּתמיד מעלֹות על ועֹומדין ּבאין : ְְֲִִִֶַַַַָָָָ
ההיכל] ׁשאמרנ [מדריגות ּכדר ּומברכין ּבּמדינה , אבל ּו. ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ

ּכמֹו מּמנחה, חּוץ ּתפּלה ּכל אחר אֹותּה מברכין -ְְְְְִִִִַַָָָָָ
אֹותן  הּמקרא ׁשּיהיה מׁשּתּדלין מקֹום, ּבכל ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמרנּו.
מהן. הּמקרא ׁשאין מּכלל להם", "אמֹור ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיׂשראל

טו  ¤¤ּפרק
והּמּומין,‡. הּלׁשֹון, - ּכּפים נׂשיאת מֹונעין ּדברים ְְְְִִִִִִַַַַַָָָׁשּׁשה

ּכיצד? הּלׁשֹון הּידים. וטמאת והּיין, והּׁשנים, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֻוהעברה,
ּכתקנן  האֹותּיֹות את מֹוציאין ׁשאין ׁשּקֹורין העּלגים ּכגֹון , ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָ

וכּיֹוצא  סּבלת, לׁשּבלת אֹו אלפין, ּולעינין עינין, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹלאלפין
לׁשֹון, וכבדי ּפה ּכבדי וכ ּכּפיהן. את נֹוׂשאים אין - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבהן

ּכּפיהן. את נֹוׂשאין אין - לּכל נּכרין ּדבריהן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשאין
אֹו·. ּבפניו אֹו ּבידיו מּומין ׁשּיׁש ּכהן ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמּומין

עקּמֹות  אצּבעֹותיו ׁשהיּו ּכגֹון אֹו[כפופות]ּברגליו, ְְְְְֲֶֶַָָָֻ
לצידיהן]עקּוׁשֹות ּבהקנּיֹות [עקומות ידיו ׁשהיּו אֹו , ֲֳִֶָָָָָ

בהרות] מסּתּכלין [מלאות ׁשהעם לפי ּכּפיו, את יּׂשא לא -ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ
וכן  מדּבר, ׁשהּוא ּבׁשעה זקנֹו על יֹורד רירֹו ׁשהיה מי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבֹו.
ּדׁש היה ואם ּכּפיו; את יּׂשא לא - מעיניו ּבאחת ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹסּומה

וידוע] ּבאחת [רגיל הּסּומה ּבזה רגילין הּכל והיּו ְְְְְִִִֶַַַַָָֹּבעירֹו
מסּתּכלין  העם ׁשאין לפי מּתר, - זב ׁשרירֹו ּבזה אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמעיניו,

ּופּואה איסטיס צבּועֹות ידיו ׁשהיּו מי וכן [מיני ּבֹו. ְְְִִִֵֶָָָָ

העיר צבעים] אֹותּה אנׁשי רב היה ואם ּכּפיו; את יּׂשא לא ,ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
ּבֹו. מסּתּכלין ׁשאין לפי מּתר, - ּבכ ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻמלאכּתן

.‚- ּבׁשגגה אפּלּו הּנפׁש, את ׁשהרג ּכהן ּכיצד? ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעברה
ּכּפיו  את יּׂשא לא ּתׁשּובה, ׁשעׂשה ּפי על ׁשּנאמר:אף , ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

אעלים  ּכּפיכם, "ּובפרׂשכם וכתּוב: מלאּו", ּדמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"ידיכם,
ּבין  ּבאנס, ּבין - זרה עבֹודה ׁשעבד וכהן מּכם". ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעיני
ּכּפיו  את נֹוׂשא אינֹו ּתׁשּובה, ׁשעׂשה ּפי על אף - ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשגגה
ּוברכה  הּבמֹות"; ּכהני יעלּו "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֵֶֶַַַָָָָֹֹלעֹולם,
ּכהן  וכן ּבׁשמֹו". ּולבר "לׁשרתֹו ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכעבֹודה,
נֹוׂשא  אינֹו ּבֹו, ׁשחזר ּפי על אף - זרה לעבֹודה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנׁשּתּמד

מֹונעין. אין העברֹות, ּוׁשאר לעֹולם. ּכּפיו ְְְֲִֵֵֶַָָָָאת
עד „. ּכּפיו, את יּׂשא לא - נער ּכהן ּכיצד? ִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּׁשנים

זקנֹו חי ׁשּיתמּלא יין רביעית ׁשּׁשתה מי ּכיצד? והּיין . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
במים] מזוג עד [שאינו ּכּפיו, את נֹוׂשא אינֹו - אחת ְֵֵֶַַַַַָּבבת

ׁשתה  לעבֹודה. ּברכה ׁשהּקׁשה לפי מעליו, יינֹו ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻׁשּיסּור
- מים מעט לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו ּפעמים, ּבׁשּתי יין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָרביעית
מזּוג, ׁשהּוא ּפי על אף - מרביעית יתר ׁשתה ואם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻמּתר;
עד  ּכּפיו, את יּׂשא לא - ּפעמים ּבכּמה ׁשּׁשתהּו ּפי על ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹאף
על  אצּבעים רביעית? היא וכּמה מעליו. יינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיסּור
וזה  אצּבע. וחמׁש אצּבע וחצי אצּבעים רּום על ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאצּבעים

ׁשּמֹוׁשחין הּוא [מודדים]האצּבע ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ּבֹו ְְְִֶֶַַָָָָֻ
יד'. 'ּבהן הּנקרא והּוא ְְִֶַַָָָֹהּגּודל;

את ‰. יּׂשא לא ידיו, נטל ׁשּלא ּכהן ּכיצד? הּידים ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻטמאת
הּפרקּכּפיו  עד ּבמים ידיו נֹוטל אּלא היד ; כף [חיבור ְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

מבר,לזרוע] ּכ ואחר לעבֹודה, ׁשּמקּדׁשין ּכדר ,ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
והחלל ה'". את ּוברכּו קדׁש, ידיכם "ׂשאּו [כהן ׁשּנאמר: ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

וכהן] מגרושה שנולד כגון לפי פסול ּכּפיו, את נֹוׂשא ְִֵֵֶַָאינֹו
ּבכהּונֹו. ְִֵֶׁשאינֹו

.Â את הּמֹונעין הּדברים אּלּו מּכל ּדבר לֹו היה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכהן
מדקּדק  ואינֹו חכם ׁשאינֹו ּפי על אף - ּכּפים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָנׂשיאת

אחריו  מרּננין הּברּיֹות ׁשהיּו אֹו בו]ּבמצוֹות, אֹו[חושדים , ְְְְְֲִִִֶַַַָָ
ּכּפיו, את נֹוׂשא זה הרי - ּבצדק ּומּתנֹו מּׂשאֹו היה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
וכהן  ּכהן ּכל על עׂשה מצות ׁשּזֹו לפי אֹותֹו; מֹונעין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹואין
'הֹוסף  רׁשע: לאדם אֹומרין ואין ּכּפים, לנׂשיאת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשראּוי

הּמצוֹות'. מן והּמנע ְְִִִֶַַַָרׁשע,
.Ê'זה הדיֹוט ּברּכת ּתֹועיל 'ּומה ותאמר: ּתתמּה -ואל ? ְְְְְִִִֶֶַַַַַֹ

ּברּו ּבהּקדֹוׁש אּלא ּבּכהנים, ּתלּוי הּברכה קּבּול ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשאין
ואני  יׂשראל, ּבני על ׁשמי את "וׂשמּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּוא,
והּקדֹוׁש ּבּה, ׁשּנצטּוּו מצוה עֹוׂשין הּכהנים - ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹאברכם"

ּכחפצֹו. יׂשראל את מבר ּברחמיו הּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָּברּו
.Á הּברכה ּבכלל אינן הּכהנים, אחֹורי ׁשהן והעֹומדין עם ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבין  מחּצה היתה ואם הּברכה. ּבכלל הן הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּצּדיהן,
ּברזל  ׁשל חֹומה היא אפּלּו הּמתּברכים, העם ּובין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּכהנים
הּברכה. ּבכלל הן הרי הּכהנים, ּפני למּול ּופניהם הֹואיל -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

.Ë ּבעׂשרה ּכּפים ו נׂשיאת הּכנסת , ּבית הּמנין. מן כהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
מברכין? הם ּולמי ּכּפיהם; את נֹוׂשאין ּכּלן ּכהנים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻׁשּכּלן
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אחריהן  עֹונה ּומי ׁשּבּדרֹום; ולאחיהן ׁשּבּצפֹון ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלאחיהן
יתר  ּכהנים עׂשרה ׁשם נׁשאר ואם והּטף. הּנׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ'אמן'?
והּׁשאר  'אמן', עֹונין העׂשרה - לּדּוכן ׁשעלּו אּלּו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָעל

ְְִָמברכין.
.È לא לבּדֹו, צּבּור ׁשליח אּלא ּכהן ּבהן היה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹצּבּור

הבטחתֹו ואם ּכּפיו; את הוא]יּׂשא את [בטוח נֹוׂשא ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
לתפּלתֹו וחֹוזר להתבלבל]ּכּפיו להן [בלי אין ואם רּׁשאי. , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

אֹומר: ׁשלֹום', ל'ׂשים צּבּור ׁשליח ּכׁשּיּגיע - ּכלל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹּכהן
ּבּתֹורה, המׁשּלׁשת ּבּברכה ּברכנּו אבֹותינּו, ואלהי ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ'אלהינּו
ּכאמּור: ,קדֹוׁש עם ּכהנים ּולבניו לאהרן ְְְֲֲֲִֶַַָָָָָָֹֹהאמּורה
ה' יּׂשא ויחּנּך. ,אלי ּפניו ה' יאר .ויׁשמר ה', יברכ"ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻ
יׂשראל, ּבני על ׁשמי את וׂשמּו ׁשלֹום. ל ויׂשם ,אלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּפניו
ואֹומר  ּומתחיל 'אמן', עֹונין העם ואין אברכם"'. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָואני

ׁשלֹום'. ִָ'ׂשים
.‡È לבית והל זה, הּכנסת ּבבית ּכּפיו את ׁשּנׂשא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

אחר  לברּכת הּכנסת הּגיעּו ולא ׁשּמתּפללין, צּבּור ּומצא , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּפעמים  ּכּמה ואפּלּו ּומברכן; להן, ידיו נֹוׂשא - ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹּכהנים

ל  לעלֹות מּמקֹומֹו רגליו עקר ׁשּלא ּכהן ּבׁשעה ּבּיֹום. ּדּוכן ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּבאֹותּה עֹולה אינֹו ׁשּוב 'רצה', צּבּור ׁשליח ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשאמר
ׁשּלא  ּפי על אף - לעלֹות רגליו עקר אם אבל ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָֹהּתפּלה;

.ּומבר עֹולה זה הרי עבֹודה, לאחר אּלא לּדּוכן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּגיע
.·È מצות ׁשּבּטל ּפי על אף לּדּוכן, עֹולה ׁשאינֹו ּכהן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכל 

עׂשה  ׁשלׁשה על ּכעֹובר הּוא הרי - אחת ׁשּנאמר:עׂשה , ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּכהן  וכל ׁשמי". את "וׂשמּו להם", "אמֹור תברכּו", ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹ"ּכה
.מתבר - המבר ּכהן וכל .מתבר אינֹו ,מבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹׁשאינֹו

."מברכי "ואברכה ְְֱֲֲֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨
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להיֹות  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָיׁש
הראׁש על (ב)ּתפּלין מזּוזה ; לקּבע (ג) הּיד; על לקׁשרם ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹ

לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב (ד) הּׁשערים; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּבפתחי
ספרי  ׁשני לֹו ׁשּיהיּו ּכדי לעצמֹו, ׁשני ספר הּמל לכּתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹ(ה)

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ְְִִִֵֵֵַָָָָּתֹורה.

א  ּפרק
הל 'תפילין ומזוזה וספר תורה ספר אהבה -

¤¤
לי"‡. "קּדׁש ׁשהן - אּלּו ּפרׁשּיֹות יבאארּבע ּכי "והיה , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

הן  - ׁשמע" אם "והיה ּו"ׁשמע", ׁשמֹות, ואּלה ׁשּבספר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה'"
ּומחּפין עצמן, ּבפני ּבעֹור,[מכסים]ׁשּנכּתבֹות אֹותן ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

אֹותן  וקֹוׁשרין הראׁש, על אֹותן ּומניחין 'ּתפּלין'; ְְְְְְִִִִִִִַָָָָֹונקראין
הּפרׁשּיֹות, מארּבע אחת אֹות ׁשל קֹוצֹו ואפּלּו הּיד. ְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָעל
ׁשלמֹות, נכּתבֹות ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, מן ּכּלן את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻמעּכב

ְְִָּכתקנן.
אם ·. ּו"והיה "ׁשמע" ׁשהן - ׁשּבּמזּוזה ּפרׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

קֹוצֹו, חסר אם הּפרׁשּיֹות, מּׁשּתי אחת אֹות אפּלּו - ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹׁשמע"
ׁשלמֹות  נכּתבֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, מן וכן מעּכב . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּפסּול. אחת, אֹות אפּלּו ׁשחסר ּתֹורה ֲִֵֵֶֶַַָָָספר
מּסיני,‚. למׁשה הלכה ּכּלן - ּבּתפּלין יׁש ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻעׂשרה

הּתפּלין  הרי מהן, ּבאחת ׁשּנה אם ,לפיכ מעּכבין; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻוכּלן
ּבחּפּוין ּוׁשמֹונה ּבכתיבתן, מהן ׁשנים [בעור ּפסּולֹות. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ

ׁשּבכתיבתן הבתים] הּׁשנים הן ואּלּו רצּועֹותיהן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּוקׁשירת
הּקלף  על נכּתבין וׁשּיהיּו ּבדיֹו, אֹותן ׁשּכֹותבין -. ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ׁשל „. אֹו ׁשמנים, ׁשל העׁשן מקּבצין הּדיֹו? מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד
וגֹובלין ּבהן; וכּיֹוצא וׁשעוה ּבׂשרף [לשים]זפת אֹותן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ולֹותתין ּדבׁש, ּובמעט ודכין [מרטיבין]האילן, הרּבה אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
רקיקין[מועכים] ׁשּיעׂשה עד דק]אֹותֹו, ּומיּבׁשין [דק ; ְְְִִִֵֶֶַַָ

עפצא  ּבמי ׁשֹורהּו ּכתיבה, ּובׁשעת אֹותֹו. ּומצניעין ְְְְְִִִִֵֵַַַָָאֹותֹו,
האלון] פרי ּתמחקּנּו,[מי ׁשאם - ּבֹו וכֹותב ּבֹו, ְְְִִֵֵֶֶַָוכּיֹוצא

ספרים  ּבֹו לכּתב הּמבחר מן ׁשּמצוה הּדיֹו הּוא וזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻיּמחק.
ׁשלׁשּתן ּכתב ואם ּומזּוזֹות; ומזוזה]ּתפּלין תפילין [ס"ת ְְְְְִִִַָָָ

וקלקֹונּתֹוס עפצא דיו]ּבמי נמחק [מיני ואינֹו עֹומד ׁשהּוא , ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָ
ּכׁשרין. -ְִֵ

מּסיני,‰. למׁשה ׁשּנאמרה ההלכה ּמעטה מה ּכן, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאם
ּכגֹון  צבעֹונין, מיני ׁשאר למעט ּבדיֹו? ּכֹותבים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָׁשּיהיּו
ּבּתפּלין  אֹו ּבּספרים ּכתב ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא והּירק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאדם
ּבזהב  אֹו צבעֹונין מיני ּבׁשאר אחת אֹות אפּלּו ּבּמזּוזֹות ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאֹו

ּפסּולין  אּלּו הרי -.
שיעורירמב"םג'פרקיםליום

ְֲִֵֵ
.Âודּוכסּוסטֹוס ּוקלף, ּגויל, - הן עֹורֹות [כמבואר ׁשלׁשה ְְְְְְִֵָָֹ

מעבירין להלן] החּיה, עֹור אֹו הּבהמה עֹור לֹוקחין ּכיצד? .ְְֲִִִֵֵַַַַַָָ
ואחר  ּבמלח, אֹותֹו מֹולחין ּכ ואחר ּתחּלה; מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׂשער

ּבעפצא ּכ ואחר ּבקמח, אֹותֹו מעּבדין האלון]ּכ פרי [מי ְְְְְְִֶַַַַַָָָ
וזה  אֹותֹו. ּומחּזקין העֹור את ׁשּמקּבצין מּדברים ּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא

'ּגויל'. הּנקרא ְְִִַָהּוא
.Êאֹותֹו וחּלקּו ׂשערֹו, ׁשהעבירּו אחר העֹור לקחּו ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָואם

ׁשני  ׁשּיעׂשה עד עֹוׂשין, ׁשהעּבדנין ּכמֹו לׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעביֹו
והּוא  עבה, ואחד הּׂשער, ׁשּמּמּול הּוא ּדק, אחד - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָעֹורֹות
ּבקמח, ּכ ואחר ּבמלח, אֹותֹו ועּבדּו - הּבׂשר ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּמּמּול
הּׂשער, ׁשּמּמּול החלק זה - ּבֹו וכּיֹוצא ּבעפצא ּכ ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואחר

'קלף'. נקרא הּבׂשר, ׁשּמּמּול וזה 'ּדּוכסּוסטֹוס'; ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָנקרא
.Á על ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהלכה

על  הּתפּלין ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּׂשער; ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּגויל,
על  הּמזּוזה ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּבׂשר; ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָהּקלף,
ּבּקלף  הּכֹותב וכל הּׂשער. ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
ּבׂשר  ּבמקֹום ּובּדּוכסּוסטֹוס ּבּגויל ׁשּכתב אֹו ׂשער, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבמקֹום

ּפסל. -ַָ
.Ë ספר ּכתב אם מּסיני, למׁשה הלכה היא ׁשּכ ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאף

למעט  אּלא 'ּגויל', נאמר ולא ּכׁשר; הּקלף, על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתֹורה
ּכתב  אם וכן ּפסּול. הּספר, עליו ּכתב ׁשאם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
'על  נאמר לא ּכׁשרה; הּגויל, על אֹו הּקלף על ְְְְֱִֵֶַַַַַַַָָָֹהּמזּוזה

למצוה. אּלא ְְְְִֶַָָהּדּוכסּוסטֹוס',
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.È ּבהמה עֹור ּגּבי על ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָאין
הּטמאים  ועֹוף וחּיה עֹור טמאה ּגּבי על ּכֹותבין אבל ; ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

ׁשּלהן. ּוטרפֹות נבלֹות ואפּלּו הּטהֹורין, ועֹוף וחּיה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבהמה
הּזהמה  מּפני הּטהֹור, הּדג עֹור ּגּבי על ּכֹותבין ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֻואין

ּבעּבדה.[ליכלוך] ּפֹוסקת זהמתֹו ׁשאין ,ְֲִֵֶֶֶָָֻֻ
.‡È ספר ׁשל אֹו ּתפּלין ׁשל ּוקלף ּתֹורה, ספר ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָּגויל

ל ׁשמן אֹותן לעּבד  צרי - מצוותן]ּתֹורה קדושת ;[לשם ְְִִֵַָָָָ
הּגֹוי, עּבדן אם ,לפיכ ּפסּולין. לׁשמן, ׁשּלא עּבדן ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָֹואם

ׁשאמ  ּפי על אף הּספר ּפסּולין; לׁשם זה עֹור לעּבד לֹו רנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּוא  עצמֹו ּדעת על ׁשהּגֹוי ּפסּולין; - הּתפּלין לׁשם ְְְְִִִֵֶַַַַַַאֹו
ׁשּצרי ּדבר ּכל ,לפיכ אֹותֹו. הּׂשֹוכר ּדעת על לא ְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעֹוׂשה,
אינּה ּומזּוזה, ּפסּול. הּגֹוי, עׂשהּו אם - לׁשמֹו ְְֲִִֵֶַַָָָָָמעׂשה

לׁשמּה. עּבדה ְְִִִָָָֻצריכה
.·È,מּסיני למׁשה ולא הלכה ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

ּבׂשרטּוט  אּלא הכתב]מזּוזה, ליישר ישרים אבל [קוים ; ְְְֲִֶָָָ
מחּפין ׁשהן לפי ׂשרטּוט, צריכין אינן .[מכוסים]ּתפּלין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֻ

ּגֹורסין  ׁשהּכל הּכתב, מן ׁשּלא ּומזּוזֹות ּתפּלין לכּתב ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֹֻּומּתר
אֹות  אפּלּו ּבֹו לכּתב אסּור ּתֹורה, ספר אבל אּלּו; ְֲֲִִִֵֵֶָָָָָֹּפרׁשּיֹות

הּכתב. מן ׁשּלא ְִֶַַַָֹאחת
.‚È ּכתבן יּׂשרפּו. מין, ׁשּכתבן ּומזּוזֹות ּתפּלין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָספר

אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אֹו מֹוסר, אֹו מׁשּמד, יׂשראל אֹו ְְִִֵֵֶֶָָָֻּגֹוי,
ויּגנזּו ּפסּולין אּלּו הרי - "ּוקׁשרּתם קטן ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

הּוא  ּבּה, ּומאמין הּקׁשירה על ׁשּמזהר ּכל - ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֻּוכתבּתם"
נמצאּו יּגנזּו; ּכתבן, מי ידּוע ואין מין ּביד נמצאּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּכֹותב.
מן  ּומזּוזֹות ּתפּלין ספרים לֹוקחין ואין ּכׁשרין. ּגֹוי, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָּביד
ּולגזלן. לגנבן אֹותן להרּגיל ׁשּלא ּדמיהן, על ּביתר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּגֹוים

.„È ּבהמה עֹור ּגּבי על ׁשּכתבן ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָספר
מעּבדין  ׁשאינן עֹורֹות ּגּבי על אֹו הּטמאין, ועֹוף אֹווחּיה , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

עּבדן ׁשּלא עֹור על ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר -ׁשּכתב לׁשמן ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּפסּולין. אּלּו ְֲִֵֵהרי

.ÂË לא ּכתיבה ּובׁשעת ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ספר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹהּכֹותב
ּכּונה לֹו השם]היתה קדושת מן [לשם אזּכרה וכתב , ְְְִַַַָָָָָָָ

הקב"ה]האזּכרֹות משמות -[שם לׁשמן ׁשּלא ׁשּבהן ְְִֶֶֶַָָָָֹ
יׂשראל  מל אפּלּו - הּׁשם את הּכֹותב ,לפיכ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּפסּולין.
ׁשמֹות  ׁשלׁשה ׁשנים ּכֹותב היה יׁשיבּנּו; לא ּבׁשלֹומֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹׁשֹואל

ּומׁשיב. ּביניהן, מפסיק זה הרי -ְֲִִֵֵֵֵֶֶַ
.ÊË יתחיל לא - הּׁשם את לכּתב הּקּולמֹוס את ְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹהּטֹובל

ׁשּלפניו  מאֹות הּוא מתחיל אבל הּׁשם, לכּתב מאֹות ׁשכח . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
הּׁשיטֹות ּבין אֹותֹו ּתֹולה הּׁשם, מקצת [השורות]את אבל ; ְֲִִֵֵֶֶַַָָ

אם  - הּתבֹות ּובׁשאר ּפסּול. ּתלּוי, ּומקצתֹו ּבּׁשיטה ְְִִִִֵֵַַַָָָָָהּׁשם
ּבּמה  למעלה. ּומקצתּה ּבּׁשיטה הּתבה מקצת ּכֹותב ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשכח,
אין  ּותפּלין, ּבמזּוזֹות אבל ּתֹורה; ּבספר אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָּדברים
אֹות  אפּלּו ׁשכח אם אּלא אחת, אֹות אפּלּו ּבהן ֲֲִִִִֶֶַַַָָָּתֹולין
הּׁשם  את לכּתב ּומּתר אחרת. וכֹותב ּׁשּכתב מה ּגֹונז ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻאחת,

הּגרד מקֹום שנתייבש]על אחר הדיו מקֹום [שנגרד ועל ְְְֶֶַַַ
שהתייבש]הּמחק קודם ּבכּלן.[שנמחק , ְְַָָֻ

.ÊÈ את ּכֹותבי להפ להם אסּור ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ּכֹופלּה אֹו ּבגד, עליה ּפֹורׂש אּלא ּפניה; על .היריעה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

.ÁÈׁשּיצאּו אחר הּסֹופר ׁשאמר ּומזּוזה, ּתפּלין ּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָספר
האזּכרֹות ּכתבּתי 'לא ידֹו: הקב"ה]מּתחת ׁשּבהן [שמות ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ׂשכרֹו. ּכל להפסיד נאמן אבל לפסלן, נאמן אינֹו - ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָלׁשמן'
להפסיד  אּלא נתּכּון לא ׁשּמא לפסלן? נאמן אינֹו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולּמה
מפסיד  ׁשאינֹו ודּמה ׁשּׂשכרֹו, זה על אֹו הּלֹוקח, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעל
'ספר  אמר: אם ,לפיכ האזּכרֹות. ׂשכר אּלא זֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבאמירה
מעּבדֹות  אינם ׁשּלהן, עֹורֹות - אּלּו 'ּתפּלין אֹו זה', ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֻּתֹורה
ׁשהרי  לפסלן; נאמן ׂשכרֹו, להפסיד ׁשּנאמן מּתֹו - ְְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלׁשמן'
לכּלן  אין לׁשמן, מעּבדים העֹורֹות אין ׁשאם יֹודעים, ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֻֻהּכל

ָָׂשכר.
.ËÈ אּׁשּורי ּבכתב אּלא ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּכֹותבין [שבו אין ְְְְִִִִִֵֶַַָ

לישראל] תורה ּביוני נתנה אף לכתבן ּבּספרים, והּתירּו .ְְְְִִִִִַַָָָָ
נׁשּתקע ּוכבר ואבד [נעלם]ּבלבד; ונׁשּתּבׁש העֹולם, מן יוני ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ

וצרי אּׁשּורי. אּלא ׁשלׁשּתן, הּיֹום ּכֹותבין אין לפיכ -ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
אֹות  ׁשּכל - לאֹות אֹות ּתדּבק ׁשּלא ּכדי ּבכתיבתן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלהּזהר
אֹות  וכל ּפסּולה; רּוחֹותיה, מארּבע לּה מּקיף העֹור  ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

סכל ולא חכם לא ׁשאינֹו הּתינֹוק לקרֹותּה,[טפש]ׁשאין יכֹול ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
ּתדמה  ׁשּלא האֹותּיֹות, ּבצּורת להּזהר צרי ,לפיכ ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּפסּולה.
ולא  לכף; ּבית ולא לבית, ּכף ולא ליּוד; ואו ולא לואו, ְְְְְְְְֵֵַָָָָֹֹֹֹהּיּוד
ׁשּירּוץ  עד ּבהן, ּכּיֹוצא ּכל וכן לדלת; ריׁש ולא לריׁש, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּדלת

ּבהן. ֵֶַָהּקֹורא
.Î הּנקב ּגּבי על יכּתב לא נקּוב, ׁשהיה נקב עֹור וכל . ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

,לפיכ עליו; לכּתב ּומּתר נקב, אינֹו - עליו עֹוברת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהּדיֹו
אחר  העֹור נּקב ׁשּנתעּבד. העֹוף ע ֹור ּגּבי על לכּתב ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻמּתר
מם, ּתֹו אֹו הא ּתֹו ּכגֹון האֹות, ּבתֹו נּקב אם - ְְְִִִֵֵֶַַָׁשּנכּתב

ּביר נּקב ּכׁשר. - אֹותּיֹות ּבׁשאר עד [רגל]וכן אֹות ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
מּמּנה נׁשּתּיר אם - מהנקב]ׁשּנפסקה שלמעלה [מהחלק ְְְִִִִֵֶֶַָָ

אחרת. לאֹות ּתדמה ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; קטּנה, אֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹמלא
ּפסּולה. קטּנה, אֹות מלא מּמּנה נׁשּתּיר לא ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹואם

ה'תשע"ד  א' אדר ה' ד' יום

ב  ¤¤ּפרק
ארּבע ‡. ּכֹותבין - ראׁש ׁשל הּתפּלין? את ּכֹותבין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹּכיצד

ואחד  אחד ּכל וגֹוללין קלפים, ארּבעה על ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָהּפרׁשּיֹות
ּבעֹור  מחּברין ׁשהן ּבּתים ּבארּבעה אֹותן ּומּניחין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻלבּדֹו,

ּדּפין אחד  ּבארּבעה הּפרׁשּיֹות ארּבע את ּכֹותבין - יד וׁשל ; ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מּסֹופֹו[עמודים] ּתֹורה ספר ּכמין וגֹוללֹו אחד, קלף ְְְְִִֵֶֶַָָָעל

אחד. ּבבית ּומּניחֹו ְְִִִִֶַַָָלתחּלתֹו,
ּפתּוחה ·. הּסתּומה עׂשה ׁשאם - ּבּפרׁשּיֹות להּזהר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָוצרי

השורה] בתחילת סתומה פרשה הּפתּוחה [התחיל ְַָאֹו
השורה]סתּומה בסוף או באמצע פתוחה פרשה ,[התחיל ְָ

ּופרׁשה  ּפתּוחֹות; ּכּלן הראׁשֹונֹות, הּפרׁשּיֹות וׁשלׁש ְְְִִַָָָָָָָָָָֹֻּפסלן.
סתּומה. ׁשמע", אם "והיה ׁשהיא ְְֲִִֶַַָָָָָֹאחרֹונה
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ּכתּובֹות ‚. ארּבעּתן ׁשּיהיּו עד וחסר, ּבמלא להּזהר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוצרי
הּבדּוק ּתֹורה ּבספר ּכתּובֹות ׁשהן ּכתב [המוגה]ּכמֹו ׁשאם ; ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

הּמלא  ּכתב ואם הּיתר; ׁשּימחק עד ּפסל, - מלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהחסר
והּמלאֹות  החסרֹות הן ואּלּו ּתּקנה. לֹו ואין ּפסל, - ְְְְֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָחסר

אּלּו: ּפרׁשּיֹות ּבארּבע ְְִֵֵֶַַָָׁשּיׁש
"זכֹור"„. מלא, ּבכֹור" כל לי "קּדׁש - ראׁשֹונה ְִִֵֶַָָָָָָָּפרׁשה

ואו, חסר "יצאים" מלא, "הֹוציא" חסר, "ּבחזק" ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹמלא,
מלא, "והיבּוסי" חסר, "והאמרי" מלא, "יביא"ְְְְֱֲִִִֵֵֵַָָָָֹ
חסר, "מּצת" חסר, "העבדה" ואו, חסר "לאבתי"ֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹ
"ּגבל" חסר, "ׂשאר" מלא, "מּצֹות" מלא, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ"הּׁשביעי"
מלא, "ּולזּכרֹון" מלא, "לאֹות" מלא, "ּבעבּור" ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָחסר,
"החּקה" יּוד, חסר "הֹוצא" מלא, "ּתֹורת" מלא, "עיני"ֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ

מלא. "למֹועדּה" ְֲֵֵָָָחסר,
חסר ‰. "ולאבתי" חסר, "יבא ּכי "והיה - ׁשנּיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּפרׁשה

חסר  "חמר" "הֹוציאנּו"ואו, חסר, "ּבחזק" מלא, "ּבכֹור" , ְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹֹ
"ועד  חסר, "מּבכר" מלא, "ּבכֹור" חסר, "וּיהרג" ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹמלא,

ח  "זבח" מלא, "לאֹות"ּבכֹור" מלא, ּבכֹור" "וכל סר, ְְְְֵֵֵֵַָָָָֹ
אחרֹונה, ואו חסר "ּולטֹוטפת" ּבהא, ּכתּוב "ידכה" ְְְֲֵֵֵַָָָָָָָָֹמלא,

מלא. "הֹוציאנּו" חסר, "ּבחזק" מלא, "עיני"ְִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ
.Â"לבני" חסר, "מאד" "ׁשמע": - ׁשליׁשית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹּפרׁשה

"לאֹות" מלא, "ּובקּומ" ׁשנּיה, יּוד ּבלא "ּבבית" ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹמלא,
ואוין  ׁשני חסר "לטטפת" ׁשנּיה, יּוד ּבלא "יד" ,מלא, ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֹ

ּבלא  "ּבית" ראׁשֹונה, ואו חסר "מזזֹות" מלא, "עיני"ְְִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻ
מלא. "ּובׁשערי" ׁשנּיה, ְְִִֵֶָָָיּוד

.Ê ּבואו "מצֹותי" חסר, ׁשמע" אם "והיה - רביעית ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹּפרׁשה
ואו, חסר "ותירׁש" מלא, "ּומלקֹוׁש" מלא, "יֹורה" ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחת,
"נתן" חסר, "הּטבה" מלא, "יבּולּה" מלא, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ"והׁשּתחויתם"
ואו  חסר "לטֹוטפת" מלא, "לאֹות" חסר, "אתם" ְְֵֵֵֵָָָָָָָֹֹחסר,
יּוד  ּבלא "ּבבית" חסר, "אתם" מלא, "עיניכם" ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹׁשנּיה,

מלא  "מזּוזֹות" מלא, "ּובקּומ" יּוד ׁשנּיה, ּבלא "ּבית" , ְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ
ואו. חסר "לאבתיכם" מלא, "ּובׁשערי" ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשנּיה,

.Áּבתגין להּזהר ּכמֹו[כתרים]וצרי והן אֹותּיֹות, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶָָָ
ּכתּובין  ׁשהן ּכמֹו ּתג, להן ׁשּיׁש האֹות על זקּופֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָזינין
ׁשּבארּבע  המתּיגֹות האֹותּיֹות הן ואּלּו ּתֹורה; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּבספר

אּלּו: ִֵָָּפרׁשּיֹות
.Ë מם והיא ּבלבד, אחת אֹות ּבּה יׁש - ראׁשֹונה ְְִִִֵֵַַַָָָָָּפרׁשה

יׁש - ׁשנּיה ּפרׁשה זינין. ׁשלׁש עליה "מּימים", ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹסתּומה
הא  ּכל ועל הא, מהן אחת וכל אֹותּיֹות, חמׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבּה
והא  "ּונתנּה", ׁשל הא והן: זינין; ארּבע - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמחמׁשּתן
"וּיהרג", ׁשל והא "הקׁשה", ׁשל אחרֹונה והא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹראׁשֹונה
אֹותּיֹות, חמׁש ּבּה יׁש - ׁשליׁשית ּפרׁשה "ידכה". ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָוהא
וקּוף  זינין; ׁשלׁשה עליה יׁש ,"ּובקּומ" ׁשל קּוף הן: ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹואּלּו
ׁשל  ּפה טית וטית זינין; ׁשלׁשה עליה יׁש "ּוקׁשרּתם", ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשל
ּפרׁשה  זינין. ארּבעה מּׁשלׁשּתן אחת ּכל על ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָֹֹ"לטטפת",
ׁשל  ּפה הן: ואּלּו אֹותּיֹות, חמׁש ּבּה יׁש - ְְִִִֵֵֵֵֵֶָָרביעית
יׁש "ואספּת", ׁשל ותו זינין; ׁשלׁשה עליה יׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ"ואספּת",
אחת  ּכל על "לטטפת", ׁשל ּפה טית וטית אחד; זין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעליה

ׁשׁש המתּיגֹות, האֹותּיֹות ּכל זינין. ארּבעה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻמּׁשלׁשּתן
לא  - ּבהן וגרע הֹוסיף אֹו הּתגין, עׂשה לא ואם ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹעׂשרה;

ַָּפסל.
.Èממחה ׁשאינֹו מּמי ּתפּלין לבדקן.[בקי]הּלֹוקח צרי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

קציצֹות מאה מּמּנּו קציצֹות [בתים]לקח ׁשלׁש מהן ּבֹודק , ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ואחת  יד ׁשל ׁשּתים אֹו יד, ׁשל ואחת ראׁש ׁשל ׁשּתים אֹו -ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּכּלן  והרי האיׁש, זה החזק ּכׁשרים, מצאם אם ראׁש: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻׁשל
צבתים  לקחן ואם ּבדיקה. צרי הּׁשאר ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָּכׁשרין,

חבילות]צבתים ׁשחזקת [חבילות ּבדיקה; צריכֹות ּכּלן - ְְְְִִִֶֶַָָָֻ
לקּוחין. הרּבה מאנׁשים ְְְֲִִִֵֵַַָָהּצבתים,

.‡Èאֹו הּממחה, מן ׁשּלקחן אֹו ידֹו, ּבכתב ּתפּלין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּכֹותב
אדם  צרימּׁשאר אינֹו לעֹולם - לעֹורן והחזירן ּובדקן ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָ

זמן  ּכל ׁשנים; ּכּמה אחר ואפּלּו אחרת, ּפעם ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָלבדקן
ׁשּמא  להן חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתן, הן הרי ׁשלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשחּפּוין
אֹומר: היה הּזקן הּלל ׁשּנּקבה. אֹו מּתֹוכן אֹות ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנמחקה

אּמא'. אבי מּׁשל ֲִִִֵֶָ'אּלּו,

ג  ¤¤ּפרק
הלכה ‡. ּכּלן - הּתפּלין ּבמעׂשה יׁש הלכֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָֻׁשמֹונה

מהן, ּבאחת ׁשּנה ואם מעּכבֹות, ּכּלן ּולפיכ מּסיני, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻלמׁשה
ּתפירתן וכן מרּבעֹות, ׁשּיהיּו הן: ואּלּו [בגידין]ּפסל; ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻ

כרחבן]ּברּבּוע להן [ארכן ׁשּיהיה עד ּברּבּוע, ואלכסֹונן , ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ
ׁשין  צּורת ראׁש, ׁשל ּבעֹור וׁשּיהיה ׁשוֹות; זוּיֹות ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹארּבע

ּבמטלית הּפרׁשּיֹות וׁשּיכר ּומּׂשמאל; ;[בד]מּימין ְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹֹ
מכניסן  ּכ ואחר הּמטלית, על ּבׂשער אֹותן ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוׁשּיכר
להן  וׁשעֹוׂשין ּבגידין; אֹותן ּתֹופרין וׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָּבבּתיהן;

מעבר]מעּברת[לרצועות] ּבּה[מקום ׁשּתּכנס החּפּוי מעֹור ְִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּתֹובר ּבתֹו והֹולכת עֹוברת ׁשּתהא עד [כעין הרצּועה, ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָ

הּקׁשר לולאה] וׁשּיהיה ׁשחרֹות; הרצּועֹות וׁשּיהיּו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּלּה;
ּדלת. ּבצּורת ידּוע קׁשר ְֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלהן,

ארּכֹו·. מרּבע עץ לֹוקחין ראׁש? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשים ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻּכיצד
פחֹות  אֹו רחּבֹו על יֹותר גבהֹו היה ואם וכגבהֹו. ְְְְְְְְִֵַָָָָָָָּכרחּבֹו
ׁשּיהא  ארּכֹו על אּלא מקּפידין ואין ּכלּום. ּבכ אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ארּבע  לֹו ׁשּיעׂשה ּכדי חריצין, ׁשלׁשה ּבֹו וחֹופרין ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָכרחּבֹו.

עֹור, ולֹוקחין זה ּכגֹון ְְְִִֶָראׁשים,
ּבֹו ּומׂשימין ּבמים אֹותֹו ְְְִִִִִַַּומרטיבין

העץ, ּבין ּומכניס את העֹור את ין ְִִֵֵֶֶַָָ
אֹותֹו ּומכּמׁשים וחריץ, חריץ ְְְִִִַָָָּכל
עד ּומּכאן, מּכאן רטב ְִִַָָָֹוהּוא
לּה ׁשּיׁש ׁשי"ן ּדמּות ּבֹו ְִִֶֶֶָׁשעֹוׂשין
ּתפּלין, הּמניח מימין ראׁשין ְְִִִִִִֵַַָָׁשלׁשה
ארּבעה לּה ׁשּיׁש ׁשי"ן ְְִֶֶַָָָּודמּות

הּמניח. מׂשמאל ְִִִֵַַָֹראׁשים
חֹולץ ‚. ּכ ואחר ׁשּייבׁש; עד העץ, על העֹור את ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומּניחין

האּמּום ּגּבי מעל תבנית]העֹור ונמצא [דפוס, עץ, ׁשל ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבכל  ּפרׁשה מכניסין ּפנּויין. ּבּתים ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהעֹור
אֹותֹו ותֹופרין מּלמּטה; העֹור מקצת ּומחזירין ּובית, ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָּבית
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.È ּבהמה עֹור ּגּבי על ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָאין
הּטמאים  ועֹוף וחּיה עֹור טמאה ּגּבי על ּכֹותבין אבל ; ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

ׁשּלהן. ּוטרפֹות נבלֹות ואפּלּו הּטהֹורין, ועֹוף וחּיה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבהמה
הּזהמה  מּפני הּטהֹור, הּדג עֹור ּגּבי על ּכֹותבין ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֻואין

ּבעּבדה.[ליכלוך] ּפֹוסקת זהמתֹו ׁשאין ,ְֲִֵֶֶֶָָֻֻ
.‡È ספר ׁשל אֹו ּתפּלין ׁשל ּוקלף ּתֹורה, ספר ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָּגויל

ל ׁשמן אֹותן לעּבד  צרי - מצוותן]ּתֹורה קדושת ;[לשם ְְִִֵַָָָָ
הּגֹוי, עּבדן אם ,לפיכ ּפסּולין. לׁשמן, ׁשּלא עּבדן ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָֹואם

ׁשאמ  ּפי על אף הּספר ּפסּולין; לׁשם זה עֹור לעּבד לֹו רנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּוא  עצמֹו ּדעת על ׁשהּגֹוי ּפסּולין; - הּתפּלין לׁשם ְְְְִִִֵֶַַַַַַאֹו
ׁשּצרי ּדבר ּכל ,לפיכ אֹותֹו. הּׂשֹוכר ּדעת על לא ְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעֹוׂשה,
אינּה ּומזּוזה, ּפסּול. הּגֹוי, עׂשהּו אם - לׁשמֹו ְְֲִִֵֶַַָָָָָמעׂשה

לׁשמּה. עּבדה ְְִִִָָָֻצריכה
.·È,מּסיני למׁשה ולא הלכה ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

ּבׂשרטּוט  אּלא הכתב]מזּוזה, ליישר ישרים אבל [קוים ; ְְְֲִֶָָָ
מחּפין ׁשהן לפי ׂשרטּוט, צריכין אינן .[מכוסים]ּתפּלין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֻ

ּגֹורסין  ׁשהּכל הּכתב, מן ׁשּלא ּומזּוזֹות ּתפּלין לכּתב ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֹֻּומּתר
אֹות  אפּלּו ּבֹו לכּתב אסּור ּתֹורה, ספר אבל אּלּו; ְֲֲִִִֵֵֶָָָָָֹּפרׁשּיֹות

הּכתב. מן ׁשּלא ְִֶַַַָֹאחת
.‚È ּכתבן יּׂשרפּו. מין, ׁשּכתבן ּומזּוזֹות ּתפּלין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָספר

אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אֹו מֹוסר, אֹו מׁשּמד, יׂשראל אֹו ְְִִֵֵֶֶָָָֻּגֹוי,
ויּגנזּו ּפסּולין אּלּו הרי - "ּוקׁשרּתם קטן ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

הּוא  ּבּה, ּומאמין הּקׁשירה על ׁשּמזהר ּכל - ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֻּוכתבּתם"
נמצאּו יּגנזּו; ּכתבן, מי ידּוע ואין מין ּביד נמצאּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּכֹותב.
מן  ּומזּוזֹות ּתפּלין ספרים לֹוקחין ואין ּכׁשרין. ּגֹוי, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָּביד
ּולגזלן. לגנבן אֹותן להרּגיל ׁשּלא ּדמיהן, על ּביתר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּגֹוים

.„È ּבהמה עֹור ּגּבי על ׁשּכתבן ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָספר
מעּבדין  ׁשאינן עֹורֹות ּגּבי על אֹו הּטמאין, ועֹוף אֹווחּיה , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

עּבדן ׁשּלא עֹור על ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר -ׁשּכתב לׁשמן ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּפסּולין. אּלּו ְֲִֵֵהרי

.ÂË לא ּכתיבה ּובׁשעת ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ספר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹהּכֹותב
ּכּונה לֹו השם]היתה קדושת מן [לשם אזּכרה וכתב , ְְְִַַַָָָָָָָ

הקב"ה]האזּכרֹות משמות -[שם לׁשמן ׁשּלא ׁשּבהן ְְִֶֶֶַָָָָֹ
יׂשראל  מל אפּלּו - הּׁשם את הּכֹותב ,לפיכ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּפסּולין.
ׁשמֹות  ׁשלׁשה ׁשנים ּכֹותב היה יׁשיבּנּו; לא ּבׁשלֹומֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹׁשֹואל

ּומׁשיב. ּביניהן, מפסיק זה הרי -ְֲִִֵֵֵֵֶֶַ
.ÊË יתחיל לא - הּׁשם את לכּתב הּקּולמֹוס את ְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹהּטֹובל

ׁשּלפניו  מאֹות הּוא מתחיל אבל הּׁשם, לכּתב מאֹות ׁשכח . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
הּׁשיטֹות ּבין אֹותֹו ּתֹולה הּׁשם, מקצת [השורות]את אבל ; ְֲִִֵֵֶֶַַָָ

אם  - הּתבֹות ּובׁשאר ּפסּול. ּתלּוי, ּומקצתֹו ּבּׁשיטה ְְִִִִֵֵַַַָָָָָהּׁשם
ּבּמה  למעלה. ּומקצתּה ּבּׁשיטה הּתבה מקצת ּכֹותב ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשכח,
אין  ּותפּלין, ּבמזּוזֹות אבל ּתֹורה; ּבספר אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָּדברים
אֹות  אפּלּו ׁשכח אם אּלא אחת, אֹות אפּלּו ּבהן ֲֲִִִִֶֶַַַָָָּתֹולין
הּׁשם  את לכּתב ּומּתר אחרת. וכֹותב ּׁשּכתב מה ּגֹונז ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻאחת,

הּגרד מקֹום שנתייבש]על אחר הדיו מקֹום [שנגרד ועל ְְְֶֶַַַ
שהתייבש]הּמחק קודם ּבכּלן.[שנמחק , ְְַָָֻ

.ÊÈ את ּכֹותבי להפ להם אסּור ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ּכֹופלּה אֹו ּבגד, עליה ּפֹורׂש אּלא ּפניה; על .היריעה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

.ÁÈׁשּיצאּו אחר הּסֹופר ׁשאמר ּומזּוזה, ּתפּלין ּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָספר
האזּכרֹות ּכתבּתי 'לא ידֹו: הקב"ה]מּתחת ׁשּבהן [שמות ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ׂשכרֹו. ּכל להפסיד נאמן אבל לפסלן, נאמן אינֹו - ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָלׁשמן'
להפסיד  אּלא נתּכּון לא ׁשּמא לפסלן? נאמן אינֹו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולּמה
מפסיד  ׁשאינֹו ודּמה ׁשּׂשכרֹו, זה על אֹו הּלֹוקח, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעל
'ספר  אמר: אם ,לפיכ האזּכרֹות. ׂשכר אּלא זֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבאמירה
מעּבדֹות  אינם ׁשּלהן, עֹורֹות - אּלּו 'ּתפּלין אֹו זה', ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֻּתֹורה
ׁשהרי  לפסלן; נאמן ׂשכרֹו, להפסיד ׁשּנאמן מּתֹו - ְְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלׁשמן'
לכּלן  אין לׁשמן, מעּבדים העֹורֹות אין ׁשאם יֹודעים, ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֻֻהּכל

ָָׂשכר.
.ËÈ אּׁשּורי ּבכתב אּלא ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּכֹותבין [שבו אין ְְְְִִִִִֵֶַַָ

לישראל] תורה ּביוני נתנה אף לכתבן ּבּספרים, והּתירּו .ְְְְִִִִִַַָָָָ
נׁשּתקע ּוכבר ואבד [נעלם]ּבלבד; ונׁשּתּבׁש העֹולם, מן יוני ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ

וצרי אּׁשּורי. אּלא ׁשלׁשּתן, הּיֹום ּכֹותבין אין לפיכ -ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
אֹות  ׁשּכל - לאֹות אֹות ּתדּבק ׁשּלא ּכדי ּבכתיבתן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלהּזהר
אֹות  וכל ּפסּולה; רּוחֹותיה, מארּבע לּה מּקיף העֹור  ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

סכל ולא חכם לא ׁשאינֹו הּתינֹוק לקרֹותּה,[טפש]ׁשאין יכֹול ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
ּתדמה  ׁשּלא האֹותּיֹות, ּבצּורת להּזהר צרי ,לפיכ ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּפסּולה.
ולא  לכף; ּבית ולא לבית, ּכף ולא ליּוד; ואו ולא לואו, ְְְְְְְְֵֵַָָָָֹֹֹֹהּיּוד
ׁשּירּוץ  עד ּבהן, ּכּיֹוצא ּכל וכן לדלת; ריׁש ולא לריׁש, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּדלת

ּבהן. ֵֶַָהּקֹורא
.Î הּנקב ּגּבי על יכּתב לא נקּוב, ׁשהיה נקב עֹור וכל . ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

,לפיכ עליו; לכּתב ּומּתר נקב, אינֹו - עליו עֹוברת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהּדיֹו
אחר  העֹור נּקב ׁשּנתעּבד. העֹוף ע ֹור ּגּבי על לכּתב ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻמּתר
מם, ּתֹו אֹו הא ּתֹו ּכגֹון האֹות, ּבתֹו נּקב אם - ְְְִִִֵֵֶַַָׁשּנכּתב

ּביר נּקב ּכׁשר. - אֹותּיֹות ּבׁשאר עד [רגל]וכן אֹות ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
מּמּנה נׁשּתּיר אם - מהנקב]ׁשּנפסקה שלמעלה [מהחלק ְְְִִִִֵֶֶַָָ

אחרת. לאֹות ּתדמה ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; קטּנה, אֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹמלא
ּפסּולה. קטּנה, אֹות מלא מּמּנה נׁשּתּיר לא ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹואם

ה'תשע"ד  א' אדר ה' ד' יום

ב  ¤¤ּפרק
ארּבע ‡. ּכֹותבין - ראׁש ׁשל הּתפּלין? את ּכֹותבין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹּכיצד

ואחד  אחד ּכל וגֹוללין קלפים, ארּבעה על ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָהּפרׁשּיֹות
ּבעֹור  מחּברין ׁשהן ּבּתים ּבארּבעה אֹותן ּומּניחין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻלבּדֹו,

ּדּפין אחד  ּבארּבעה הּפרׁשּיֹות ארּבע את ּכֹותבין - יד וׁשל ; ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מּסֹופֹו[עמודים] ּתֹורה ספר ּכמין וגֹוללֹו אחד, קלף ְְְְִִֵֶֶַָָָעל

אחד. ּבבית ּומּניחֹו ְְִִִִֶַַָָלתחּלתֹו,
ּפתּוחה ·. הּסתּומה עׂשה ׁשאם - ּבּפרׁשּיֹות להּזהר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָוצרי

השורה] בתחילת סתומה פרשה הּפתּוחה [התחיל ְַָאֹו
השורה]סתּומה בסוף או באמצע פתוחה פרשה ,[התחיל ְָ

ּופרׁשה  ּפתּוחֹות; ּכּלן הראׁשֹונֹות, הּפרׁשּיֹות וׁשלׁש ְְְִִַָָָָָָָָָָֹֻּפסלן.
סתּומה. ׁשמע", אם "והיה ׁשהיא ְְֲִִֶַַָָָָָֹאחרֹונה
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ּכתּובֹות ‚. ארּבעּתן ׁשּיהיּו עד וחסר, ּבמלא להּזהר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוצרי
הּבדּוק ּתֹורה ּבספר ּכתּובֹות ׁשהן ּכתב [המוגה]ּכמֹו ׁשאם ; ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

הּמלא  ּכתב ואם הּיתר; ׁשּימחק עד ּפסל, - מלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהחסר
והּמלאֹות  החסרֹות הן ואּלּו ּתּקנה. לֹו ואין ּפסל, - ְְְְֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָחסר

אּלּו: ּפרׁשּיֹות ּבארּבע ְְִֵֵֶַַָָׁשּיׁש
"זכֹור"„. מלא, ּבכֹור" כל לי "קּדׁש - ראׁשֹונה ְִִֵֶַָָָָָָָּפרׁשה

ואו, חסר "יצאים" מלא, "הֹוציא" חסר, "ּבחזק" ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹמלא,
מלא, "והיבּוסי" חסר, "והאמרי" מלא, "יביא"ְְְְֱֲִִִֵֵֵַָָָָֹ
חסר, "מּצת" חסר, "העבדה" ואו, חסר "לאבתי"ֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹ
"ּגבל" חסר, "ׂשאר" מלא, "מּצֹות" מלא, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ"הּׁשביעי"
מלא, "ּולזּכרֹון" מלא, "לאֹות" מלא, "ּבעבּור" ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָחסר,
"החּקה" יּוד, חסר "הֹוצא" מלא, "ּתֹורת" מלא, "עיני"ֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ

מלא. "למֹועדּה" ְֲֵֵָָָחסר,
חסר ‰. "ולאבתי" חסר, "יבא ּכי "והיה - ׁשנּיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּפרׁשה

חסר  "חמר" "הֹוציאנּו"ואו, חסר, "ּבחזק" מלא, "ּבכֹור" , ְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹֹ
"ועד  חסר, "מּבכר" מלא, "ּבכֹור" חסר, "וּיהרג" ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹמלא,

ח  "זבח" מלא, "לאֹות"ּבכֹור" מלא, ּבכֹור" "וכל סר, ְְְְֵֵֵֵַָָָָֹ
אחרֹונה, ואו חסר "ּולטֹוטפת" ּבהא, ּכתּוב "ידכה" ְְְֲֵֵֵַָָָָָָָָֹמלא,

מלא. "הֹוציאנּו" חסר, "ּבחזק" מלא, "עיני"ְִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ
.Â"לבני" חסר, "מאד" "ׁשמע": - ׁשליׁשית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹּפרׁשה

"לאֹות" מלא, "ּובקּומ" ׁשנּיה, יּוד ּבלא "ּבבית" ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹמלא,
ואוין  ׁשני חסר "לטטפת" ׁשנּיה, יּוד ּבלא "יד" ,מלא, ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֹ

ּבלא  "ּבית" ראׁשֹונה, ואו חסר "מזזֹות" מלא, "עיני"ְְִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻ
מלא. "ּובׁשערי" ׁשנּיה, ְְִִֵֶָָָיּוד

.Ê ּבואו "מצֹותי" חסר, ׁשמע" אם "והיה - רביעית ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹּפרׁשה
ואו, חסר "ותירׁש" מלא, "ּומלקֹוׁש" מלא, "יֹורה" ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחת,
"נתן" חסר, "הּטבה" מלא, "יבּולּה" מלא, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ"והׁשּתחויתם"
ואו  חסר "לטֹוטפת" מלא, "לאֹות" חסר, "אתם" ְְֵֵֵֵָָָָָָָֹֹחסר,
יּוד  ּבלא "ּבבית" חסר, "אתם" מלא, "עיניכם" ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹׁשנּיה,

מלא  "מזּוזֹות" מלא, "ּובקּומ" יּוד ׁשנּיה, ּבלא "ּבית" , ְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ
ואו. חסר "לאבתיכם" מלא, "ּובׁשערי" ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשנּיה,

.Áּבתגין להּזהר ּכמֹו[כתרים]וצרי והן אֹותּיֹות, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶָָָ
ּכתּובין  ׁשהן ּכמֹו ּתג, להן ׁשּיׁש האֹות על זקּופֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָזינין
ׁשּבארּבע  המתּיגֹות האֹותּיֹות הן ואּלּו ּתֹורה; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּבספר

אּלּו: ִֵָָּפרׁשּיֹות
.Ë מם והיא ּבלבד, אחת אֹות ּבּה יׁש - ראׁשֹונה ְְִִִֵֵַַַָָָָָּפרׁשה

יׁש - ׁשנּיה ּפרׁשה זינין. ׁשלׁש עליה "מּימים", ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹסתּומה
הא  ּכל ועל הא, מהן אחת וכל אֹותּיֹות, חמׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבּה
והא  "ּונתנּה", ׁשל הא והן: זינין; ארּבע - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמחמׁשּתן
"וּיהרג", ׁשל והא "הקׁשה", ׁשל אחרֹונה והא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹראׁשֹונה
אֹותּיֹות, חמׁש ּבּה יׁש - ׁשליׁשית ּפרׁשה "ידכה". ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָוהא
וקּוף  זינין; ׁשלׁשה עליה יׁש ,"ּובקּומ" ׁשל קּוף הן: ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹואּלּו
ׁשל  ּפה טית וטית זינין; ׁשלׁשה עליה יׁש "ּוקׁשרּתם", ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשל
ּפרׁשה  זינין. ארּבעה מּׁשלׁשּתן אחת ּכל על ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָֹֹ"לטטפת",
ׁשל  ּפה הן: ואּלּו אֹותּיֹות, חמׁש ּבּה יׁש - ְְִִִֵֵֵֵֵֶָָרביעית
יׁש "ואספּת", ׁשל ותו זינין; ׁשלׁשה עליה יׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ"ואספּת",
אחת  ּכל על "לטטפת", ׁשל ּפה טית וטית אחד; זין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעליה

ׁשׁש המתּיגֹות, האֹותּיֹות ּכל זינין. ארּבעה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻמּׁשלׁשּתן
לא  - ּבהן וגרע הֹוסיף אֹו הּתגין, עׂשה לא ואם ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹעׂשרה;

ַָּפסל.
.Èממחה ׁשאינֹו מּמי ּתפּלין לבדקן.[בקי]הּלֹוקח צרי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

קציצֹות מאה מּמּנּו קציצֹות [בתים]לקח ׁשלׁש מהן ּבֹודק , ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ואחת  יד ׁשל ׁשּתים אֹו יד, ׁשל ואחת ראׁש ׁשל ׁשּתים אֹו -ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּכּלן  והרי האיׁש, זה החזק ּכׁשרים, מצאם אם ראׁש: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻׁשל
צבתים  לקחן ואם ּבדיקה. צרי הּׁשאר ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָּכׁשרין,

חבילות]צבתים ׁשחזקת [חבילות ּבדיקה; צריכֹות ּכּלן - ְְְְִִִֶֶַָָָֻ
לקּוחין. הרּבה מאנׁשים ְְְֲִִִֵֵַַָָהּצבתים,

.‡Èאֹו הּממחה, מן ׁשּלקחן אֹו ידֹו, ּבכתב ּתפּלין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּכֹותב
אדם  צרימּׁשאר אינֹו לעֹולם - לעֹורן והחזירן ּובדקן ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָ

זמן  ּכל ׁשנים; ּכּמה אחר ואפּלּו אחרת, ּפעם ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָלבדקן
ׁשּמא  להן חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתן, הן הרי ׁשלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשחּפּוין
אֹומר: היה הּזקן הּלל ׁשּנּקבה. אֹו מּתֹוכן אֹות ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנמחקה

אּמא'. אבי מּׁשל ֲִִִֵֶָ'אּלּו,

ג  ¤¤ּפרק
הלכה ‡. ּכּלן - הּתפּלין ּבמעׂשה יׁש הלכֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָֻׁשמֹונה

מהן, ּבאחת ׁשּנה ואם מעּכבֹות, ּכּלן ּולפיכ מּסיני, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻלמׁשה
ּתפירתן וכן מרּבעֹות, ׁשּיהיּו הן: ואּלּו [בגידין]ּפסל; ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻ

כרחבן]ּברּבּוע להן [ארכן ׁשּיהיה עד ּברּבּוע, ואלכסֹונן , ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ
ׁשין  צּורת ראׁש, ׁשל ּבעֹור וׁשּיהיה ׁשוֹות; זוּיֹות ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹארּבע

ּבמטלית הּפרׁשּיֹות וׁשּיכר ּומּׂשמאל; ;[בד]מּימין ְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹֹ
מכניסן  ּכ ואחר הּמטלית, על ּבׂשער אֹותן ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוׁשּיכר
להן  וׁשעֹוׂשין ּבגידין; אֹותן ּתֹופרין וׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָּבבּתיהן;

מעבר]מעּברת[לרצועות] ּבּה[מקום ׁשּתּכנס החּפּוי מעֹור ְִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּתֹובר ּבתֹו והֹולכת עֹוברת ׁשּתהא עד [כעין הרצּועה, ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָ

הּקׁשר לולאה] וׁשּיהיה ׁשחרֹות; הרצּועֹות וׁשּיהיּו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּלּה;
ּדלת. ּבצּורת ידּוע קׁשר ְֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלהן,

ארּכֹו·. מרּבע עץ לֹוקחין ראׁש? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשים ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻּכיצד
פחֹות  אֹו רחּבֹו על יֹותר גבהֹו היה ואם וכגבהֹו. ְְְְְְְְִֵַָָָָָָָּכרחּבֹו
ׁשּיהא  ארּכֹו על אּלא מקּפידין ואין ּכלּום. ּבכ אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ארּבע  לֹו ׁשּיעׂשה ּכדי חריצין, ׁשלׁשה ּבֹו וחֹופרין ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָכרחּבֹו.

עֹור, ולֹוקחין זה ּכגֹון ְְְִִֶָראׁשים,
ּבֹו ּומׂשימין ּבמים אֹותֹו ְְְִִִִִַַּומרטיבין

העץ, ּבין ּומכניס את העֹור את ין ְִִֵֵֶֶַָָ
אֹותֹו ּומכּמׁשים וחריץ, חריץ ְְְִִִַָָָּכל
עד ּומּכאן, מּכאן רטב ְִִַָָָֹוהּוא
לּה ׁשּיׁש ׁשי"ן ּדמּות ּבֹו ְִִֶֶֶָׁשעֹוׂשין
ּתפּלין, הּמניח מימין ראׁשין ְְִִִִִִֵַַָָׁשלׁשה
ארּבעה לּה ׁשּיׁש ׁשי"ן ְְִֶֶַָָָּודמּות

הּמניח. מׂשמאל ְִִִֵַַָֹראׁשים
חֹולץ ‚. ּכ ואחר ׁשּייבׁש; עד העץ, על העֹור את ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומּניחין

האּמּום ּגּבי מעל תבנית]העֹור ונמצא [דפוס, עץ, ׁשל ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבכל  ּפרׁשה מכניסין ּפנּויין. ּבּתים ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהעֹור
אֹותֹו ותֹופרין מּלמּטה; העֹור מקצת ּומחזירין ּובית, ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָּבית

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

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



dxezפח xtqe dfefne oilitz 'ld - dad` xtq - '` xc` 'd 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּתּכנס  מקֹום ׁשּלמּטה העֹור מן ּומּניחין ּפּנֹותיו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמארּבע
'מעּברת'. הּנקרא והּוא ּתֹובר, ּכמֹו הרצּועה, ְְְְְִֶַַָָָָֹּבֹו

ארּכֹו„. מרּבע, עץ לֹוקחין יד? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻוכיצד
ּומחּפין  מעט; זה על יתר אֹו ּכאצּבע, ּגבהֹו ויהיה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּכרחּבֹו,
עד  האּמּום על העֹור את ּומּניחין רטב, ּבעֹור ְִִִֶַַַָָָֹאֹותֹו
ּבמקֹום  הּפרׁשּיֹות ארּבע ּומכניס העֹור, וחֹולץ ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּייבׁש;
מארּבע  ותֹופרֹו מּלמּטה; העֹור מקצת ּומחזיר ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָהעץ,

הרצּועה  מקֹום ּתֹובר, העֹור מן ּומּניחין .ּפּנֹותיו, ְְִִִִַָָָָָ
הּפרׁשּיֹות ‰. סּדּור ִִֵַַָָּכיצד

מכניס  ראׁש? ׁשל ְְִִִֶַָֹּבתפּלה
'והיה  ׁשהיא אחרֹונה, ְֲִֶַָָָָָָּפרׁשה
ראׁשֹון, ּבבית ׁשמע', ְִִִַַָֹאם
הּמניח; ימין על ְִִֵֶַַַׁשהּוא
ּכי  'והיה לּה; סמּוכה ְְְִַָָָָּו'ׁשמע'
ׁשליׁשי, ּבבית - 'ְְְֲִִִִַיבא
לי' ו'קּדׁש ל'ׁשמע'; ְְְִִֶַַָסמּוכה
לׂשמאל  ׁשהּוא רביעי, ְְְִִִִֶַֹּבבית
ׁשּיהא  ּכדי - ּתפּלין ְְְִִִֵֵֵֶַַהּמניח

הּזה, הּסדר על קֹורא הּמניח, ּפני ּכנגד ׁשּלפניו, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּקֹורא
ּפסּולֹות. - זה סּדּור החליף ואם זה ְְְֱִִִֶֶֶּכגֹון

.Âּדּפין ּבארּבעה אֹותּה ּכֹותבין - יד ׁשל [עמודים]ּתפּלין ְְְְִִִִֶַַָָָָ
זה: ּכגֹון ּבּתֹורה, סּדּורן על ּתֹורה, ּכספר אר אחד, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעֹור

יצא, - אחד ּבבית והּניחן עֹורֹות ארּבעה על ּכתבן ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָואם
לדּבקן. צרי ְְְִֵַָָואינֹו

.Ê ּגֹולל יד, ׁשל ּבין ראׁש ׁשל ּבין הּפרׁשּיֹות, ּגֹולל ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשהּוא
הּפרׁשה, ּכׁשּתפּתח ׁשּתמצא עד - לתחּלתן מּסֹופן ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָאֹותן

לסֹופּה מּתחּלתּה ׁשיטה ּכל .ּתקרא ְְְִִִִָָָָָָ
.Á אֹותן ּכֹורכין ׁשּלהן, ּבּבּתים הּפרׁשּיֹות את ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּמכניסין

אֹותן  מכניסין ּכ ואחר ׂשער, הּמטלית ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָּבמטלית,
חּיה ּבבּתיהן  אֹו ּבהמה ׂשער להיֹות צרי זה, וׂשער . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכל  נהגּו ּוכבר ׁשּלהן; ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָטהֹורה,
לכרכן  העגלים.העם, זנב ּבׂשער ְְְְֲִִַַָָָָָָ

.Ë ׁשל ּבגידין אּלא ּתֹופרין אין הּתפּלין, את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָּכׁשּתֹופרין
ׁשּלהן  ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה ׁשל אֹו .ּבהמה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לבנים  והן החּיה, אֹו הּבהמה ּבעקב ׁשּיׁש הּגידין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלֹוקחין
ׁשּיעׂשּו עד ּבהן וכּיֹוצא ּבאבנים אֹותן ּומרּככין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקׁשים,
הּתפּלין  ּתֹופרין ּובהן אֹותן; וׁשֹוזרין אֹותן וטֹווין ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָּכפׁשּתן,

ּתֹורה. ספר ִִֵֶָויריעֹות
.Èּברּבּוע אֹותן ּתֹופרין הּתפּלין, רֹווחת,ּכׁשּתֹופרין והלכה . ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ

עׂשרה  ׁשּתים הּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירֹות, ׁשלׁש צד ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּיהיּו
הּתפירֹות  עׂשה ואם ראׁש; ׁשל ּבין יד ׁשל ּבין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּתפירֹות,
החּוט  יהיה הּתפירֹות, וכל עֹוׂשה. עׂשרה, ארּבע אֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָעׂשר

הרּוחֹות מׁשּתי סֹובב הצדדים]ׁשּלהן .[מב' ְִֵֵֶֶָָ

.‡Èהחריץ ׁשּיּגיע לבית]וצרי בית ׁשל [שבין ּתפּלין ׁשל ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָ
ׁשּיהיּו ּכדי נּכר החרץ היה ואם הּתפר. מקֹום עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹראׁש,
מּגיע החרץ ׁשאין ּפי על ואף לּכל, נראין ראׁשים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹארּבעה
ּפסּולֹות. נּכר, חרצן אין ואם ּכׁשרֹות; - הּתפר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָלמקֹום
חּוט  העֹור, ּגּבי על וחריץ חריץ ּכל ּבתֹו להעביר ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוצרי
להעביר  ּפׁשּוט, ּומנהג לבית; ּבית ּבין להבּדיל מׁשיחה ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָאֹו

מּׁשלׁשּתן. וחריץ חריץ ּבכל הּתפירה מּגידי ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָּגיד
.·Èעֹור וכיצד ׁשל רצּועה לֹוקחין הרצּועֹות? ,עֹוׂשין ְְְְִִֵֶַָָ

הּׁשעּור, מּזה רחבה היתה ואם הּׂשעֹורה; ּכאר ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹרחבה
הראׁש את ׁשּתּקיף ּכדי - ראׁש ׁשל רצּועה ואר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּכׁשרה.
ּומּכאן, מּכאן הרצּועֹות ׁשּתי ותמּתח הּקׁשר, מּמּנה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹויקׁשר
ׁשל  רצּועה ואר מעט; מּמּנּו למעלה אֹו לּטּבּור ׁשּיּגיעּו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹעד
ותמּתח  הּקׁשר, מּמּנה ויקׁשר הּזרֹוע את ׁשּתּקיף ּכדי - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹיד
אצּבעֹו על מּמּנה ויכר אמצעית, אצּבע על אחת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרצּועה
על  יתר ארּכֹות הרצּועֹות היּו ואם ויקׁשר. ּכריכֹות ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹֹֻׁשלׁש

ּכׁשרֹות. האּלּו, ְִִֵֵַָהּׁשעּורין
.‚Èׁשּלּה ּבּתֹובר ראׁש ׁשל רצּועה מעבר ּומכניס [מקום ְְִֶֶַַָָָֹ

ּכמין הרצועה] מרּבע, קׁשר וקֹוׁשר ראׁשֹו, ּבמּדת ּומּקיף ,ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻ
אפׁשר  ואי ללמדֹו, חכמים ּתלמיד ּכל צרי זה, וקׁשר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּדלת.
יד, ּבׁשל וכן העין. ּבראּית אּלא ּבכתב, צּורתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלהֹודיע
ויֹורדת  עֹולה יד ׁשל הרצּועה ותהיה יּוד; ּכמין קׁשר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָקֹוׁשר
על  לקׁשר ׁשּירצה ּבעת ויקּצר ׁשּירחיב ּכדי הּקׁשר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹּבתֹו

ָידֹו.
.„È ּפניהן - יד ׁשל ּבין ראׁש ׁשל ּבין ּתפּלין, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹהרצּועֹות

מּסיני  למׁשה ההלכה היא וזֹו ׁשחרים, אבל החיצֹונים . ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָֹֹ
אֹו ירּקֹות היּו אם הן, ּומּבפנים הֹואיל הרצּועֹות, ְְְֲִִִִִֵֵָָֻאחֹורי
הרצּועה, ּתהפ ׁשּמא יעׂשה, לא - אדּמֹות ּכׁשרין; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלבנֹות,
ּכעין  אּלא לעֹולם, הרצּועה אחֹורי יהיּו ולא לֹו. הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹּוגנאי
הּוא  ונֹואי לבנים. לבנה, ואם ירּקין, ירּקה, אם - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֻֻהּקציצה

ּכּלּה. והרצּועה הּקציצה, ׁשחרֹות, ּכּלן ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֻֻלּתפּלין,
.ÂË הּתפּלין ּבֹו ׁשּמחּפין הרצּועֹות,העֹור מּמּנּו וׁשעֹוׂשין , ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ

ואפּלּו הּטהֹורים, עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשל עֹור ְְֲִִֵֶַַַָָהּוא
ׁשחּפה  אֹו טמאים, מעֹור עׂשה ואם ׁשּלהן. ּוטרפֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָנבלֹות
לׁשמן. עּבּוד צרי הרצּועֹות, ועֹור ּפסּולֹות. - ּבזהב ְְְְְְִִִִִָָָָָּתפּלין
עׂשהּו אפּלּו - ּכלל עּבּוד צרי אינֹו ּבֹו, ׁשּמחּפין העֹור ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָאבל

ומלח]מּצה בקמח נעבד שלא הרּבה,[עור ּומקֹומֹות ּכׁשר; , ְְֵֵַַָָ
מּצה. ּבעֹור אֹותן לעׂשֹות ְֲֲַַָָָנהגּו

.ÊË ּככתיבתן ׁשעׂשּיתן יׂשראל, אּלא הּתפּלין עֹוׂשין ,אין ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
חּפן  אם ,לפיכ ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּבעֹור, ׁשעֹוׂשין הּׁשין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמּפני
לכתבן, הּפסּול לכל הּדין והּוא ּפסּולין. - ּתפרן אֹו ְְְְְְִִַַָָָָָָּגֹוי,

אֹותן. יעׂשה ֲֶֶַָֹׁשּלא
.ÊÈ,יד וׁשל יד, ׁשל אֹותּה עֹוׂשין אין ראׁש, ׁשל ְְִִִֵֶֶֶָָָֹּתפּלין

חמּורה  מּקדּׁשה מֹורידין ׁשאין לפי - ראׁש ׁשל אֹותּה ְְֲִִִִִֵֶֶָָָֹֻעֹוׂשין
ו  קּלה. עֹוׂשין לקדּׁשה אין ראׁש, ׁשל ּתפּלין ׁשל רצּועה כן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻ

ּבׁשּלבׁשן; אמּורים? ּדברים ּבּמה יד. ׁשל לתפּלין ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָאֹותּה
רצה  אם מעֹולם, אדם לבׁשן ׁשּלא ראׁש ׁשל ּתפּלין ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹאבל

טֹולה עֹוׂשה? הּוא וכיצד מּתר. ליד, עליה [מכסה]להחזירן ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ידֹו. על וקֹוׁשרּה אחת, ׁשּתעׂשה עד ְְֵֶֶַַַַָָָעֹור
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.ÁÈׁשּנפסקּו היּו[נחתכו]ּתפּלין אם - ׁשּלהן הּתפירֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַָָ
זֹו ּבצד זֹו הּתפירֹות שכנגדה]ׁשּתי והפנימית אֹו[החיצונה , ְְְִֵַַ

אּלּו הרי - זֹו ּכנגד ׁשּלא זֹו אפּלּו ּתפירֹות ׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹׁשּנפסקּו
ּבחדׁשֹות, אבל ּביׁשנֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָּפסּולֹות.

קּימת טבלה ׁשּפני זמן הם]ּכל מרובעים ּכׁשרֹות.[שעדיין , ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתפרֹו ׁשּנקרע העֹור מקצת ׁשאֹוחזין ּכל החדׁשֹות? הן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואּלּו
אּלּו הרי - נכרת ואינֹו חזק והּוא הּתפּלין, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָותֹולין
הרי  - נפסק והּוא אּלא ּבֹו, לתלֹות ראּוי אין ואם ְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָחדׁשֹות;

יׁשנֹות. ְֵָאּלּו
.ËÈ ּתֹופרין ואין אֹותּה, קֹוׁשרין אין - ׁשּנפסקה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָרצּועה

הרצּועה אֹותּה ּוׁשירי אחרת. ועֹוׂשה וגֹונזּה, מֹוציאּה אּלא , ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ולמטה] הראש מקשר ׁשּיהיה [שמשתלשלת עד ְְִִֶֶַּפסּולין,

להיֹות  יּזהר ּולעֹולם עליו. יתר אֹו ּכּׁשעּור, ורחּבּה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָארּכּה
הרצּועה עֹור העליון][הצ ּפני אֹותן ד ׁשּקֹוׁשר ּבעת למעלה ְְְְְֵֵֵֶַָָָָ

ראׁשֹו. ועל ידֹו ְַַָֹעל

ד  ¤¤ּפרק
הּתפּלין ‡. מניחין על היכן אֹותן מניחין - ראׁש ׁשל ? ְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ

הּמקֹום  והּוא הּפנים, ׁשּכנגד הּׂשער סֹוף ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדקד,
רֹופס ּתינֹוק ׁשל ּבאמצע,[רך]ׁשּמחֹו אֹותן לכּון וצרי ּבֹו; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּקׁשר ויהיה העינים, ּבין ׁשּיהיּו תש"ר]ּכדי ּבגבּה[של ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּגלּגלת. סֹוף ׁשהּוא ְֶֶֶַָֹֹֻהערף,

והּוא ·. הּקּברת, על ׂשמאלֹו על אֹותּה קֹוׁשר - יד ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹוׁשל
הּתפּוח ועולה]הּבׂשר הּכתף [מנופח ּפרק ׁשּבין ׁשּבּמרּפק ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

לצלעיו, מרּפקֹו מדּבק ּכׁשהּוא ׁשּנמצא הּזרֹוע; ּפרק ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובין
הּדברים  "והיּו מקּים: ונמצא לּבֹו, ּכנגד ּתפּלה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּתהיה

לבב"..האּלה  על . ְֵֶֶַָָ
מצחֹו‚. על ראׁש ׁשל אֹו ידֹו, ּפס על יד ׁשל ּתפּלין ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמניח

ּבּה אין ּכאגֹוז, עגּלה ּתפּלתֹו העֹוׂשה הּמינּות; ּדר זֹו הרי -ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּכלל  אּטרמצוה לֹו[שמאלי]. ׁשהיא ּבימינֹו, ּתפּלין מניח - ְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָ

ּבׂשמאלֹו, אֹותּה מניח - ידיו ּבׁשּתי ׁשֹולט היה ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹּכׂשמאל;
ּומקֹום  הּתפּלין קׁשירת ּומקֹום אדם. ּכל ׂשמאל ְְְְְִִִִֶַַָָָֹׁשהיא

למדּום הּׁשמּועה מּפי ע"ה]הנחתן, רבינו ממשה .[מסורת ְְֲִִַָָָָָ
אינּה„. יד, וׁשל יד, ׁשל מעּכבת אינּה ראׁש, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּתפּלין

וזֹו לעצמּה זֹו מצוֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני - ראׁש ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמעּכבת
'אׁשר  :מבר ראׁש ׁשל על עליהן? מבר וכיצד ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלעצמּה.
יד  ׁשל ועל ּתפּלין'; מצות על וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָקּדׁשנּו

ּתפּלין'. להניח וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר :ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָמבר
מהן;‰. אחת ּבׁשהניח אמּורים? ּדברים אם ּבּמה אבל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּתפּלין', 'להניח והיא אחת, ּברכה מבר - ׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהניח
ּוכׁשהּוא  ראׁש. ׁשל מניח ּכ ואחר ּתחּלה, יד ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוקֹוׁשר

יד. ׁשל חֹולץ ּכ ואחר ּתחּלה, ראׁש ׁשל חֹולץ ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹחֹולץ,
.Â אסּור - יד ׁשל ּתפּלין וקׁשר ּתפּלין' 'להניח ׁשּבר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי

לרּבֹו ׁשלֹום להׁשיב ואפּלּו לסּפר, ראׁש;לֹו ׁשל ׁשּיניח עד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
'על  ׁשנּיה ּברכה לבר וצרי עברה, זֹו הרי ׂשח, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָָואם

ראׁש. ׁשל מניח ּכ ואחר ּתפּלין', ְְְִִִִֵֶַַַַָֹמצות

.Ê חלץ ואפּלּו עליהן, מבר ׁשּמניחן, זמן ּכל - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתפּלין
ּבּיֹום  ּפעמים מאה עליהם ולבׁש מבר ּכּלן, הּמצֹות וכל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

יד, ׁשל הּתפּלין על לבר צרי ,לפיכ עׂשּיתן ; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹקדם
היא  ׁשּקׁשירתן, קׁשירה; קדם הּקּברת על הנחה ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאחר

ֲִָָעׂשּיתן.
.Á ׁשל יּניח לא ּבכלי, להצניען ּתפּליו אדם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשחֹולץ

ׁשהּוא  ׁשּבׁשעה מּפני מּלמעלה; ראׁש וׁשל מּלמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיד
ׁשּמּניחּה ונמצא ּתחּלה, ראׁש ּבׁשל יפּגע ללבׁשן, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹרֹוצה

ראׁש[עוזבה] ׁשל לֹובׁשין ׁשאין לפי יד, ׁשל ְְִִִֵֶֶֶָֹּומֹוציא
ולעבר  מצוה, להּניח לאדם לֹו ואסּור יד, ׁשל ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹקדם
ׁשל  לידֹו ׁשּתבֹוא מצוה אּלא - אחרת למצוה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמּמּנה
להּניח  צרי ,לפיכ מתעּסק. הּוא ּבּה ּבּתחּלה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָאדם
על  וילּבׁש ּתחּלה ּבּה ׁשּיפּגע ּכדי למעלה, יד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשל

ֵֶַהּסדר.
.Ëׁשהכינֹו -[יחדו]ּכלי ּבֹו והּניחן ּתפּלין, ּבֹו להּניח ְְְְֱִִִִִִִֶַַָ

הּניח  ולא הכינֹו חל; ּבדברי ּבֹו להׁשּתּמׁש ואסּור ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵַַַָֹֹנתקּדׁש,
עראי ּבֹו ׁשהּניח אֹו נתקּדׁש,[במקרה]ּבֹו, לא - הכינֹו ולא ְְֱֲִִִִֵֶַַַֹֹ

ּבין  הּתפּלין, את לתלֹות ואסּור ׁשהיה. ּכמֹות חל הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹוהרי
הּכיס  את הּוא ּתֹולה אבל עצמּה; ּבּתפּלה ּבין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּברצּועה

ּבֹו.ׁש מּנחין הּתפּלין ְִִִֶַָֻ
.È ּבּלילה לא ּבּיֹום, - ּתפּלין הנחת "מּימים זמן ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ

וימים  ׁשּבתֹות וכן ּתפּלין. מצות היא זֹו "חּקה" - ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֻימימה"
לאֹות", ל "והיּו ׁשּנאמר: ּתפּלין, זמן אינן ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָטֹובים,
זמן  ּומאימתי אֹות. עצמן הן טֹובים וימים ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָוׁשּבתֹות
ויּכירהּו, אּמֹות ארּבע ּברחּוק חברֹו את מּׁשּיראה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהנחתן?

החּמה. ׁשּתׁשקע ְִֶַַַַָעד
.‡È והן וחׁשכה החּמה, ׁשּתׁשקע קדם ּתפּלין ׁשהניח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי

ּדבר  מֹורין ואין מּתר; הּלילה, ּכל עליו היּו אפּלּו - ְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָֻעליו
ּתפּלין  יניחּו ׁשּלא הּכל, את מלּמדין אּלא ּברּבים, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
הּמניח  וכל החּמה. מּׁשּתׁשקע אֹותן יחלצּו אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעליהן,
ּבלאו  עֹובר - החּמה ׁשּתׁשקע אחר לכּתחּלה ,ּתפּלין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ

מּימים  למֹועדּה, הּזאת החּקה את "וׁשמרּת ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּנאמר:
ִָָימימה".

.·È- החּמה עליו וׁשקעה ּבראׁשֹו, ּותפּלין ּבּדר ּבא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה
וחֹולץ  לביתֹו, מּגיע ׁשהּוא עד עליהן ידֹו יֹוׁשב מּניח היה . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

וקדׁש ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּמדרׁש -[שבת]ּבבית הּיֹום עליו ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ
ּבית  יׁש ואם וחֹולץ; לביתֹו, ׁשּמּגיע עד עליהן ידֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמּניח
חלץ  לא ואם ׁשם. מּניחן ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמרין לחֹומה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹסמּו
לׁשמרן, מקֹום לֹו היה ׁשּלא מּפני החּמה מּׁשּׁשקעה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּתפּליו

מּתר. - לׁשמרן ּכדי עליו ְְְְְְִֵָָָָָֻונמצאּו
.‚È הּתפּלין מן ּפטּור ׁשמע, מּקרּית הּפטּור קטן ּכל . ְְְִִִִִַַַַָָָָָ

לחּנכֹו ּכדי ּתפּלין, לֹו לֹוקח אביו - ּתפּלין לׁשמר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹׁשּיֹודע
נקביו  את לׁשמר יכֹול ׁשאינֹו וכל מעים, חֹולי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּבמצוֹות.
חּיבין  ּכּלן הּטמאין, וכל הּתפּלין; מן ּפטּור - ּבצער ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻאּלא
נכֹונה  ּדעּתֹו ׁשאין ּומי מצטערין, ּכטהֹורין. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָּבתפּלין
אסּור  ּתפּלין, ׁשהּמניח הּתפּלין; מן ּפטּור - עליו ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומיּׁשבת
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ׁשּתּכנס  מקֹום ׁשּלמּטה העֹור מן ּומּניחין ּפּנֹותיו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמארּבע
'מעּברת'. הּנקרא והּוא ּתֹובר, ּכמֹו הרצּועה, ְְְְְִֶַַָָָָֹּבֹו

ארּכֹו„. מרּבע, עץ לֹוקחין יד? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻוכיצד
ּומחּפין  מעט; זה על יתר אֹו ּכאצּבע, ּגבהֹו ויהיה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּכרחּבֹו,
עד  האּמּום על העֹור את ּומּניחין רטב, ּבעֹור ְִִִֶַַַָָָֹאֹותֹו
ּבמקֹום  הּפרׁשּיֹות ארּבע ּומכניס העֹור, וחֹולץ ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּייבׁש;
מארּבע  ותֹופרֹו מּלמּטה; העֹור מקצת ּומחזיר ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָהעץ,

הרצּועה  מקֹום ּתֹובר, העֹור מן ּומּניחין .ּפּנֹותיו, ְְִִִִַָָָָָ
הּפרׁשּיֹות ‰. סּדּור ִִֵַַָָּכיצד

מכניס  ראׁש? ׁשל ְְִִִֶַָֹּבתפּלה
'והיה  ׁשהיא אחרֹונה, ְֲִֶַָָָָָָּפרׁשה
ראׁשֹון, ּבבית ׁשמע', ְִִִַַָֹאם
הּמניח; ימין על ְִִֵֶַַַׁשהּוא
ּכי  'והיה לּה; סמּוכה ְְְִַָָָָּו'ׁשמע'
ׁשליׁשי, ּבבית - 'ְְְֲִִִִַיבא
לי' ו'קּדׁש ל'ׁשמע'; ְְְִִֶַַָסמּוכה
לׂשמאל  ׁשהּוא רביעי, ְְְִִִִֶַֹּבבית
ׁשּיהא  ּכדי - ּתפּלין ְְְִִִֵֵֵֶַַהּמניח

הּזה, הּסדר על קֹורא הּמניח, ּפני ּכנגד ׁשּלפניו, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּקֹורא
ּפסּולֹות. - זה סּדּור החליף ואם זה ְְְֱִִִֶֶֶּכגֹון

.Âּדּפין ּבארּבעה אֹותּה ּכֹותבין - יד ׁשל [עמודים]ּתפּלין ְְְְִִִִֶַַָָָָ
זה: ּכגֹון ּבּתֹורה, סּדּורן על ּתֹורה, ּכספר אר אחד, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעֹור

יצא, - אחד ּבבית והּניחן עֹורֹות ארּבעה על ּכתבן ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָואם
לדּבקן. צרי ְְְִֵַָָואינֹו

.Ê ּגֹולל יד, ׁשל ּבין ראׁש ׁשל ּבין הּפרׁשּיֹות, ּגֹולל ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשהּוא
הּפרׁשה, ּכׁשּתפּתח ׁשּתמצא עד - לתחּלתן מּסֹופן ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָאֹותן

לסֹופּה מּתחּלתּה ׁשיטה ּכל .ּתקרא ְְְִִִִָָָָָָ
.Á אֹותן ּכֹורכין ׁשּלהן, ּבּבּתים הּפרׁשּיֹות את ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּמכניסין

אֹותן  מכניסין ּכ ואחר ׂשער, הּמטלית ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָּבמטלית,
חּיה ּבבּתיהן  אֹו ּבהמה ׂשער להיֹות צרי זה, וׂשער . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכל  נהגּו ּוכבר ׁשּלהן; ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָטהֹורה,
לכרכן  העגלים.העם, זנב ּבׂשער ְְְְֲִִַַָָָָָָ

.Ë ׁשל ּבגידין אּלא ּתֹופרין אין הּתפּלין, את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָּכׁשּתֹופרין
ׁשּלהן  ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה ׁשל אֹו .ּבהמה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לבנים  והן החּיה, אֹו הּבהמה ּבעקב ׁשּיׁש הּגידין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלֹוקחין
ׁשּיעׂשּו עד ּבהן וכּיֹוצא ּבאבנים אֹותן ּומרּככין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקׁשים,
הּתפּלין  ּתֹופרין ּובהן אֹותן; וׁשֹוזרין אֹותן וטֹווין ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָּכפׁשּתן,

ּתֹורה. ספר ִִֵֶָויריעֹות
.Èּברּבּוע אֹותן ּתֹופרין הּתפּלין, רֹווחת,ּכׁשּתֹופרין והלכה . ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ

עׂשרה  ׁשּתים הּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירֹות, ׁשלׁש צד ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּיהיּו
הּתפירֹות  עׂשה ואם ראׁש; ׁשל ּבין יד ׁשל ּבין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּתפירֹות,
החּוט  יהיה הּתפירֹות, וכל עֹוׂשה. עׂשרה, ארּבע אֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָעׂשר

הרּוחֹות מׁשּתי סֹובב הצדדים]ׁשּלהן .[מב' ְִֵֵֶֶָָ

.‡Èהחריץ ׁשּיּגיע לבית]וצרי בית ׁשל [שבין ּתפּלין ׁשל ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָ
ׁשּיהיּו ּכדי נּכר החרץ היה ואם הּתפר. מקֹום עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹראׁש,
מּגיע החרץ ׁשאין ּפי על ואף לּכל, נראין ראׁשים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹארּבעה
ּפסּולֹות. נּכר, חרצן אין ואם ּכׁשרֹות; - הּתפר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָלמקֹום
חּוט  העֹור, ּגּבי על וחריץ חריץ ּכל ּבתֹו להעביר ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוצרי
להעביר  ּפׁשּוט, ּומנהג לבית; ּבית ּבין להבּדיל מׁשיחה ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָאֹו

מּׁשלׁשּתן. וחריץ חריץ ּבכל הּתפירה מּגידי ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָּגיד
.·Èעֹור וכיצד ׁשל רצּועה לֹוקחין הרצּועֹות? ,עֹוׂשין ְְְְִִֵֶַָָ

הּׁשעּור, מּזה רחבה היתה ואם הּׂשעֹורה; ּכאר ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹרחבה
הראׁש את ׁשּתּקיף ּכדי - ראׁש ׁשל רצּועה ואר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּכׁשרה.
ּומּכאן, מּכאן הרצּועֹות ׁשּתי ותמּתח הּקׁשר, מּמּנה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹויקׁשר
ׁשל  רצּועה ואר מעט; מּמּנּו למעלה אֹו לּטּבּור ׁשּיּגיעּו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹעד
ותמּתח  הּקׁשר, מּמּנה ויקׁשר הּזרֹוע את ׁשּתּקיף ּכדי - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹיד
אצּבעֹו על מּמּנה ויכר אמצעית, אצּבע על אחת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרצּועה
על  יתר ארּכֹות הרצּועֹות היּו ואם ויקׁשר. ּכריכֹות ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹֹֻׁשלׁש

ּכׁשרֹות. האּלּו, ְִִֵֵַָהּׁשעּורין
.‚Èׁשּלּה ּבּתֹובר ראׁש ׁשל רצּועה מעבר ּומכניס [מקום ְְִֶֶַַָָָֹ

ּכמין הרצועה] מרּבע, קׁשר וקֹוׁשר ראׁשֹו, ּבמּדת ּומּקיף ,ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻ
אפׁשר  ואי ללמדֹו, חכמים ּתלמיד ּכל צרי זה, וקׁשר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּדלת.
יד, ּבׁשל וכן העין. ּבראּית אּלא ּבכתב, צּורתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלהֹודיע
ויֹורדת  עֹולה יד ׁשל הרצּועה ותהיה יּוד; ּכמין קׁשר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָקֹוׁשר
על  לקׁשר ׁשּירצה ּבעת ויקּצר ׁשּירחיב ּכדי הּקׁשר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹּבתֹו

ָידֹו.
.„È ּפניהן - יד ׁשל ּבין ראׁש ׁשל ּבין ּתפּלין, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹהרצּועֹות

מּסיני  למׁשה ההלכה היא וזֹו ׁשחרים, אבל החיצֹונים . ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָֹֹ
אֹו ירּקֹות היּו אם הן, ּומּבפנים הֹואיל הרצּועֹות, ְְְֲִִִִִֵֵָָֻאחֹורי
הרצּועה, ּתהפ ׁשּמא יעׂשה, לא - אדּמֹות ּכׁשרין; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלבנֹות,
ּכעין  אּלא לעֹולם, הרצּועה אחֹורי יהיּו ולא לֹו. הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹּוגנאי
הּוא  ונֹואי לבנים. לבנה, ואם ירּקין, ירּקה, אם - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֻֻהּקציצה

ּכּלּה. והרצּועה הּקציצה, ׁשחרֹות, ּכּלן ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֻֻלּתפּלין,
.ÂË הּתפּלין ּבֹו ׁשּמחּפין הרצּועֹות,העֹור מּמּנּו וׁשעֹוׂשין , ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ

ואפּלּו הּטהֹורים, עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשל עֹור ְְֲִִֵֶַַַָָהּוא
ׁשחּפה  אֹו טמאים, מעֹור עׂשה ואם ׁשּלהן. ּוטרפֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָנבלֹות
לׁשמן. עּבּוד צרי הרצּועֹות, ועֹור ּפסּולֹות. - ּבזהב ְְְְְְִִִִִָָָָָּתפּלין
עׂשהּו אפּלּו - ּכלל עּבּוד צרי אינֹו ּבֹו, ׁשּמחּפין העֹור ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָאבל

ומלח]מּצה בקמח נעבד שלא הרּבה,[עור ּומקֹומֹות ּכׁשר; , ְְֵֵַַָָ
מּצה. ּבעֹור אֹותן לעׂשֹות ְֲֲַַָָָנהגּו

.ÊË ּככתיבתן ׁשעׂשּיתן יׂשראל, אּלא הּתפּלין עֹוׂשין ,אין ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
חּפן  אם ,לפיכ ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּבעֹור, ׁשעֹוׂשין הּׁשין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמּפני
לכתבן, הּפסּול לכל הּדין והּוא ּפסּולין. - ּתפרן אֹו ְְְְְְִִַַָָָָָָּגֹוי,

אֹותן. יעׂשה ֲֶֶַָֹׁשּלא
.ÊÈ,יד וׁשל יד, ׁשל אֹותּה עֹוׂשין אין ראׁש, ׁשל ְְִִִֵֶֶֶָָָֹּתפּלין

חמּורה  מּקדּׁשה מֹורידין ׁשאין לפי - ראׁש ׁשל אֹותּה ְְֲִִִִִֵֶֶָָָֹֻעֹוׂשין
ו  קּלה. עֹוׂשין לקדּׁשה אין ראׁש, ׁשל ּתפּלין ׁשל רצּועה כן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻ

ּבׁשּלבׁשן; אמּורים? ּדברים ּבּמה יד. ׁשל לתפּלין ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָאֹותּה
רצה  אם מעֹולם, אדם לבׁשן ׁשּלא ראׁש ׁשל ּתפּלין ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹאבל

טֹולה עֹוׂשה? הּוא וכיצד מּתר. ליד, עליה [מכסה]להחזירן ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ידֹו. על וקֹוׁשרּה אחת, ׁשּתעׂשה עד ְְֵֶֶַַַַָָָעֹור
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.ÁÈׁשּנפסקּו היּו[נחתכו]ּתפּלין אם - ׁשּלהן הּתפירֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַָָ
זֹו ּבצד זֹו הּתפירֹות שכנגדה]ׁשּתי והפנימית אֹו[החיצונה , ְְְִֵַַ

אּלּו הרי - זֹו ּכנגד ׁשּלא זֹו אפּלּו ּתפירֹות ׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹׁשּנפסקּו
ּבחדׁשֹות, אבל ּביׁשנֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָּפסּולֹות.

קּימת טבלה ׁשּפני זמן הם]ּכל מרובעים ּכׁשרֹות.[שעדיין , ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתפרֹו ׁשּנקרע העֹור מקצת ׁשאֹוחזין ּכל החדׁשֹות? הן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואּלּו
אּלּו הרי - נכרת ואינֹו חזק והּוא הּתפּלין, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָותֹולין
הרי  - נפסק והּוא אּלא ּבֹו, לתלֹות ראּוי אין ואם ְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָחדׁשֹות;

יׁשנֹות. ְֵָאּלּו
.ËÈ ּתֹופרין ואין אֹותּה, קֹוׁשרין אין - ׁשּנפסקה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָרצּועה

הרצּועה אֹותּה ּוׁשירי אחרת. ועֹוׂשה וגֹונזּה, מֹוציאּה אּלא , ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ולמטה] הראש מקשר ׁשּיהיה [שמשתלשלת עד ְְִִֶֶַּפסּולין,

להיֹות  יּזהר ּולעֹולם עליו. יתר אֹו ּכּׁשעּור, ורחּבּה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָארּכּה
הרצּועה עֹור העליון][הצ ּפני אֹותן ד ׁשּקֹוׁשר ּבעת למעלה ְְְְְֵֵֵֶַָָָָ

ראׁשֹו. ועל ידֹו ְַַָֹעל

ד  ¤¤ּפרק
הּתפּלין ‡. מניחין על היכן אֹותן מניחין - ראׁש ׁשל ? ְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ

הּמקֹום  והּוא הּפנים, ׁשּכנגד הּׂשער סֹוף ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדקד,
רֹופס ּתינֹוק ׁשל ּבאמצע,[רך]ׁשּמחֹו אֹותן לכּון וצרי ּבֹו; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּקׁשר ויהיה העינים, ּבין ׁשּיהיּו תש"ר]ּכדי ּבגבּה[של ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּגלּגלת. סֹוף ׁשהּוא ְֶֶֶַָֹֹֻהערף,

והּוא ·. הּקּברת, על ׂשמאלֹו על אֹותּה קֹוׁשר - יד ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹוׁשל
הּתפּוח ועולה]הּבׂשר הּכתף [מנופח ּפרק ׁשּבין ׁשּבּמרּפק ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

לצלעיו, מרּפקֹו מדּבק ּכׁשהּוא ׁשּנמצא הּזרֹוע; ּפרק ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובין
הּדברים  "והיּו מקּים: ונמצא לּבֹו, ּכנגד ּתפּלה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּתהיה

לבב"..האּלה  על . ְֵֶֶַָָ
מצחֹו‚. על ראׁש ׁשל אֹו ידֹו, ּפס על יד ׁשל ּתפּלין ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמניח

ּבּה אין ּכאגֹוז, עגּלה ּתפּלתֹו העֹוׂשה הּמינּות; ּדר זֹו הרי -ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּכלל  אּטרמצוה לֹו[שמאלי]. ׁשהיא ּבימינֹו, ּתפּלין מניח - ְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָ

ּבׂשמאלֹו, אֹותּה מניח - ידיו ּבׁשּתי ׁשֹולט היה ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹּכׂשמאל;
ּומקֹום  הּתפּלין קׁשירת ּומקֹום אדם. ּכל ׂשמאל ְְְְְִִִִֶַַָָָֹׁשהיא

למדּום הּׁשמּועה מּפי ע"ה]הנחתן, רבינו ממשה .[מסורת ְְֲִִַָָָָָ
אינּה„. יד, וׁשל יד, ׁשל מעּכבת אינּה ראׁש, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּתפּלין

וזֹו לעצמּה זֹו מצוֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני - ראׁש ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמעּכבת
'אׁשר  :מבר ראׁש ׁשל על עליהן? מבר וכיצד ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלעצמּה.
יד  ׁשל ועל ּתפּלין'; מצות על וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָקּדׁשנּו

ּתפּלין'. להניח וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר :ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָמבר
מהן;‰. אחת ּבׁשהניח אמּורים? ּדברים אם ּבּמה אבל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּתפּלין', 'להניח והיא אחת, ּברכה מבר - ׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהניח
ּוכׁשהּוא  ראׁש. ׁשל מניח ּכ ואחר ּתחּלה, יד ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוקֹוׁשר

יד. ׁשל חֹולץ ּכ ואחר ּתחּלה, ראׁש ׁשל חֹולץ ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹחֹולץ,
.Â אסּור - יד ׁשל ּתפּלין וקׁשר ּתפּלין' 'להניח ׁשּבר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי

לרּבֹו ׁשלֹום להׁשיב ואפּלּו לסּפר, ראׁש;לֹו ׁשל ׁשּיניח עד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
'על  ׁשנּיה ּברכה לבר וצרי עברה, זֹו הרי ׂשח, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָָואם

ראׁש. ׁשל מניח ּכ ואחר ּתפּלין', ְְְִִִִֵֶַַַַָֹמצות

.Ê חלץ ואפּלּו עליהן, מבר ׁשּמניחן, זמן ּכל - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתפּלין
ּבּיֹום  ּפעמים מאה עליהם ולבׁש מבר ּכּלן, הּמצֹות וכל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

יד, ׁשל הּתפּלין על לבר צרי ,לפיכ עׂשּיתן ; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹקדם
היא  ׁשּקׁשירתן, קׁשירה; קדם הּקּברת על הנחה ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאחר

ֲִָָעׂשּיתן.
.Á ׁשל יּניח לא ּבכלי, להצניען ּתפּליו אדם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשחֹולץ

ׁשהּוא  ׁשּבׁשעה מּפני מּלמעלה; ראׁש וׁשל מּלמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיד
ׁשּמּניחּה ונמצא ּתחּלה, ראׁש ּבׁשל יפּגע ללבׁשן, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹרֹוצה

ראׁש[עוזבה] ׁשל לֹובׁשין ׁשאין לפי יד, ׁשל ְְִִִֵֶֶֶָֹּומֹוציא
ולעבר  מצוה, להּניח לאדם לֹו ואסּור יד, ׁשל ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹקדם
ׁשל  לידֹו ׁשּתבֹוא מצוה אּלא - אחרת למצוה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמּמּנה
להּניח  צרי ,לפיכ מתעּסק. הּוא ּבּה ּבּתחּלה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָאדם
על  וילּבׁש ּתחּלה ּבּה ׁשּיפּגע ּכדי למעלה, יד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשל

ֵֶַהּסדר.
.Ëׁשהכינֹו -[יחדו]ּכלי ּבֹו והּניחן ּתפּלין, ּבֹו להּניח ְְְְֱִִִִִִִֶַַָ

הּניח  ולא הכינֹו חל; ּבדברי ּבֹו להׁשּתּמׁש ואסּור ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵַַַָֹֹנתקּדׁש,
עראי ּבֹו ׁשהּניח אֹו נתקּדׁש,[במקרה]ּבֹו, לא - הכינֹו ולא ְְֱֲִִִִֵֶַַַֹֹ

ּבין  הּתפּלין, את לתלֹות ואסּור ׁשהיה. ּכמֹות חל הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹוהרי
הּכיס  את הּוא ּתֹולה אבל עצמּה; ּבּתפּלה ּבין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּברצּועה

ּבֹו.ׁש מּנחין הּתפּלין ְִִִֶַָֻ
.È ּבּלילה לא ּבּיֹום, - ּתפּלין הנחת "מּימים זמן ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ

וימים  ׁשּבתֹות וכן ּתפּלין. מצות היא זֹו "חּקה" - ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֻימימה"
לאֹות", ל "והיּו ׁשּנאמר: ּתפּלין, זמן אינן ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָטֹובים,
זמן  ּומאימתי אֹות. עצמן הן טֹובים וימים ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָוׁשּבתֹות
ויּכירהּו, אּמֹות ארּבע ּברחּוק חברֹו את מּׁשּיראה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהנחתן?

החּמה. ׁשּתׁשקע ְִֶַַַַָעד
.‡È והן וחׁשכה החּמה, ׁשּתׁשקע קדם ּתפּלין ׁשהניח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי

ּדבר  מֹורין ואין מּתר; הּלילה, ּכל עליו היּו אפּלּו - ְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָֻעליו
ּתפּלין  יניחּו ׁשּלא הּכל, את מלּמדין אּלא ּברּבים, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
הּמניח  וכל החּמה. מּׁשּתׁשקע אֹותן יחלצּו אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעליהן,
ּבלאו  עֹובר - החּמה ׁשּתׁשקע אחר לכּתחּלה ,ּתפּלין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ

מּימים  למֹועדּה, הּזאת החּקה את "וׁשמרּת ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּנאמר:
ִָָימימה".

.·È- החּמה עליו וׁשקעה ּבראׁשֹו, ּותפּלין ּבּדר ּבא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה
וחֹולץ  לביתֹו, מּגיע ׁשהּוא עד עליהן ידֹו יֹוׁשב מּניח היה . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

וקדׁש ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּמדרׁש -[שבת]ּבבית הּיֹום עליו ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ
ּבית  יׁש ואם וחֹולץ; לביתֹו, ׁשּמּגיע עד עליהן ידֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמּניח
חלץ  לא ואם ׁשם. מּניחן ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמרין לחֹומה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹסמּו
לׁשמרן, מקֹום לֹו היה ׁשּלא מּפני החּמה מּׁשּׁשקעה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּתפּליו

מּתר. - לׁשמרן ּכדי עליו ְְְְְְִֵָָָָָֻונמצאּו
.‚È הּתפּלין מן ּפטּור ׁשמע, מּקרּית הּפטּור קטן ּכל . ְְְִִִִִַַַַָָָָָ

לחּנכֹו ּכדי ּתפּלין, לֹו לֹוקח אביו - ּתפּלין לׁשמר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹׁשּיֹודע
נקביו  את לׁשמר יכֹול ׁשאינֹו וכל מעים, חֹולי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּבמצוֹות.
חּיבין  ּכּלן הּטמאין, וכל הּתפּלין; מן ּפטּור - ּבצער ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻאּלא
נכֹונה  ּדעּתֹו ׁשאין ּומי מצטערין, ּכטהֹורין. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָּבתפּלין
אסּור  ּתפּלין, ׁשהּמניח הּתפּלין; מן ּפטּור - עליו ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומיּׁשבת
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והּלוּיים  העבֹודה, ּבׁשעת ּכהנים מהן. ּדעּתֹו להּסיח ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
מעמדן  ּבׁשעת ויׂשראל הּדּוכן, על ׁשיר ׁשאֹומרים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשעה

הּתפּלין. ּומן הּתפּלה מן ּפטּורים - ְְְְִִִִִִִַַַָָּבּמקּדׁש
.„È עליו ׁשהן זמן ּכל ּבתפּליו למׁשמׁש אדם ׁשּלא חּיב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּגדֹולה  ׁשּקדּׁשתן - אחד רגע אפּלּו מהן ּדעּתֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻיּסיח
יׁש ואּלּו אחד, ׁשם אּלא ּבֹו אין ׁשהּציץ הּציץ; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמּקדּׁשת
ּוכמֹותן  ראׁש, ּבׁשל הא יּוד ׁשל ׁשם ועׂשרים אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹּבהן

יד. ְֶָּבׁשל
.ÂËּתצא ּתפּלין ׁשּלא ׁשּיּזהר ּכאליׁשע, נקי ּגּוף צריכין ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

עליו  ׁשהן זמן ּכל מּלמּטה רּוח ליׁשן מּמּנּו אסּור ,לפיכ . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
עליהן  הּניח אם אּלא עראי, ׁשנת ולא קבע ׁשנת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבהם
ּכיצד  עראי. ׁשנת ּבהן יׁשן - אּׁשה עּמֹו היתה ולא ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹסּודר,
ויׁשן  יֹוׁשב והּוא ּברּכיו, ּבין ראׁשֹו מּניח עֹוׂשה? ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹהּוא

קבע] שינת זו .[שאין
.ÊË ׁשנת אפּלּו ּבהם ליׁשן מּתר - ּבידֹו ּכרּוכין ּתפּליו ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻהיּו
נכנס קבע  אם אבל עראי; אכילת אּלא ּבהם אֹוכל ואינֹו . ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ידיו  ׁשּיּטל עד ׁשלחנֹו על ּומּניחן חֹולצן - קבע ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻלסעּודת
אחרונים] והּוא [מים מזֹונֹו על ויבר יניחם, ּכ ואחר ,ְְְְִִֵֵַַַָָ

ּבהן. ֶָָלבּוׁש
.ÊÈ יּניח לא - הּכּסא לבית והצר ּתפּלין, לבּוׁש ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהיה

ּבחרין ויּכנס,הּסמּוכין[שבכותל]ּתפּלין הרּבים לרׁשּות ְְְְִִִִִִִֵַַַָָֹ
הצר אפּלּו יעׂשה? ּכיצד ּדרכים. עֹוברי יּטלּום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשּמא
וגֹוללן  אּמֹות, ארּבע ּברחּוק ּתפּליו חֹולץ מים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָלהׁשּתין
ויּזהר  לּבֹו; ּכנגד ּבימינֹו ואֹוחזן ּתֹורה, ספר ּכמין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָּבבגדֹו
ועֹוׂשה  ונכנס טפח, ידֹו מּתחת רצּועה ּתצא ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכדי
ולֹובׁשן  הּכּסא, מּבית אּמֹות ארּבע מרחיק ּוכׁשּיצא, .צרכיו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

.ÁÈ ׁשאין הּקבּוע, הּכּסא ּבבית אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּמה
ּבהן  יּכנס לא - עראי הּכּסא ּבית אבל עליו; נּתזֹות ֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹניצֹוצֹות

לׁשמרן  לחברֹו ונֹותנן אֹותן, חֹולץ אּלא ּגלּולין, ואין ּכׁשהן . ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכלין רגלים ניצוצות]מי בלא הּכּסא [מהגוף ּבבית אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַַַָ

ּתחּוח עפר היה ואם ּביׁשיבה; אּלא אפּלּו[רך]הּקבּוע, , ְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָ
ּכדי  מדרֹון, ּבמקֹום יעמד - קׁשה ּבמקֹום היה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹּבעמידה.

עליו. ניצֹוצֹות יּנתזּו ְִִֶָָָֹׁשּלא
.ËÈ ולא ערב, לעת הּכּסא לבית והצר ּתפּלין לבּוׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהיה

ּבהן  יּכנס לא - ׁשּיצא אחר ללבׁשן ּכדי הּיֹום מן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׁשאר
הּקבּוע. הּכּסא ּבבית מים להׁשּתין ואפּלּו ּבבגדֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָּגלּולים

ּבכלין ּומּניחן חֹולצן יעׂשה? ּכיצד להן]אּלא המיוחד [תיק ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ּכלין ׁשאינֹו ּבכלי אֹו טפח, ּבֹו היה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאם
- ּבּלילה הצר אם וכן ונכנס. ּבידֹו, הּכלי ואֹוחז ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻטפח,

ונכנס. ּבידֹו, הּכלי ואֹוחז ּבכלי, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָמּניחן
.Îידֹו מּניח - ּתפּלין לבּוׁש והּוא הּכּסא לבית ונכנס ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָׁשכח

עּמּוד ׁשּיגמר עד אחר [קילוח]עליהן וחֹולץ, ויֹוצא ראׁשֹון, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹ
ּבין  ראׁשֹון, ּבעּמּוד יפסיק ׁשאם צרכיו; ּכל ועֹוׂשה נכנס ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכ
סּכנה  ּבהן ׁשּיׁש חלאים לידי יבֹוא - ּבקטּנים ּבין ְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבגדֹולים

ְָּגדֹולה.
.‡Î ּבתפּלין מּטתֹו וׁשּמׁש לא ׁשכח יאחז לא זה הרי - ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּבּקציצה ולא מּפני [בית]ּברצּועה ויּטלם, ידיו; ׁשּיּטל עד , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

עסקנּיֹות. ְִִֶַַַָָׁשהּידים
.·Î,לבּוׁשין עֹומדין אדם ׁשּבני מקֹום - לּמרחץ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהּנכנס

מקצתן  ׁשם עֹומדין אדם ׁשּבני ּומקֹום ּתפּלין; להניח ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻמּתר
ׁשם  מניח ואינֹו ּתפּליו חֹולץ אינֹו לבּוׁשין, ּומקצתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻערּמין
חֹולץ  ערּמין, עֹומדין אדם ׁשּבני ּומקֹום לכּתחּלה; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻּתפּלין

מניח  ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין .ּתפּליו, ְְִִִֵֵֵֶַַָָ
.‚Îואפּלּו ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּקברֹות ּבבית אדם יהּל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלא

לחלץ  וצרי קבר; ׁשל אֹו מת ׁשל אּמֹות ארּבע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבתֹו
אּמֹות  ארּבע ׁשּירחיק עד ּתפּלין,ּתפּליו, אדם ילּבׁש ולא . ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹ

- ראׁשֹו על מּׂשֹוי הּנֹוׂשא ּבגדיו. וילּבׁש ערותֹו ׁשּיכּסה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעד
מטּפחת, אפּלּו הּמּׂשֹוי; ׁשּיסיר עד ראׁש, ׁשל ּתפּלין ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹחֹולץ
הּוא  צֹונף אבל ּתפּלין, ּבֹו ׁשּיׁש הראׁש על להּניח ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאסּור

ּתפּליו. על ְְְִִַַָמצנפּתֹו
.„Îּבֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר אֹו ּתפּלין ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבית

אחר  ּבכלי הּכלי ויּניח ּבכלי יּניחן אֹו ׁשּיֹוציאן, עד ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּטתֹו,
אפּלּו - להן מזּמן הּׁשני הּכלי היה אם אבל ּכלין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו

חׁשּובין  הן אחד ּככלי ּכלים, ּבתֹועׂשרה ּכלי הּניחן ואם . ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָָָ
מרא  ּתחת להּניחן מּתר ּכנגד ּכלי, ׁשּלא לכסת ּכר ּבין ׁשֹותיו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּבּמּטה. עּמֹו אׁשּתֹו ואפּלּו לׁשמרן, ּכדי ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹראׁשֹו,
.‰Î ׁשּתפּלין זמן ׁשּכל היא; ּגדֹולה קדּׁשה ּתפּלין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻֻקדּׁשת

נמׁש ואינֹו וירא, ענו הּוא - זרֹועֹו ועל אדם, ׁשל ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹעל
רעֹות  מחׁשבֹות מהרהר ואינֹו ּבטלה, ּובׂשיחה ,ּבׂשחֹוק ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

אדם  צרי ,לפיכ והּצדק. האמת לדברי לּבֹו מפּנה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא
אמרּו היא. ּכ ׁשּמצותן, - הּיֹום ּכל עליו להיֹותן ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָלהׁשּתּדל
ראּוהּו לא ימיו ׁשּכל הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד רב, על ְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹעליו
ּבלא  אֹו ציצית, ּבלא אֹו ּתֹורה, ּבלא אּמֹות ארּבע ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹׁשהל

ְִִּתפּלין.
.ÂÎ,ּתפּלה ּבׁשעת - הּיֹום ּכל ללבׁשן ׁשּמצותן ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאף

הּכל  מן ּבלא יֹותר ׁשמע קרּית הּקֹורא 'ּכל חכמים: אמרּו ; ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹ
מניח  ׁשאינֹו וכל ּבעצמֹו'. ׁשקר עדּות מעיד ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּתפּלין,
צּוה  הּפרׁשּיֹות ּבארּבע ׁשהרי - עׂשה ּבׁשמֹונה עֹובר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתפּלין,
ּבתפּלין  הרגיל וכל יד. ׁשל ּתפּלין ועל ראׁש, ׁשל ּתפּלין ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹעל

יחיּו". - עליהם "אדני ׁשּנאמר: ימים, מארי -ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ה'תשע"ד  א' אדר ו' חמישי יום

ה  ¤¤ּפרק
הּפרׁשּיֹות ‡. ׁשּתי ּכֹותב הּמזּוזה? את ּכֹותבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּכיצד

ּדף על ׁשמע" אם ו"והיה ּביריעה [עמוד]"ׁשמע" אחד, ְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ
חצי  ּכמֹו מּלמּטה, ורוח מּלמעלה רוח לּה ועֹוׂשה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָאחת;
ּובלבד  - ּכׁשרה ּדּפין, ּבׁשלׁשה ּבׁשנים ּכתבּה ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹצּפרן.

ּכזנב יעׂשּנה למטה]ׁשּלא וקצר למעלה עּגּול [רחב ּכמֹו אֹו , ְְֲִֶֶַָָָֹ
עגולה] בצורה ּכקּבה[כתובה אֹו למעלה , קצר [כאהל, ְָֻ

למטה] ׁשּלא ורחב ּכתבּה ּפסּולה. מאּלּו, ּכאחת עׂשה ואם ;ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּכתבּה ּפסּולה. - לפרׁשה ּפרׁשה ׁשהקּדים ּכגֹון הּסדר, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָעל
ּתֹורה  ספר ּפסּולה. ׁשּתפרן, ּפי על אף - עֹורֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשני
מן  ולא מזּוזה; מהן עֹוׂשין אין - ׁשּבלּו ּותפּלין ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּבלה,
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הריק]הּגּליֹון מזּוזה,[הקלף עליו ּכֹותבין אין ספר, ׁשל ְְִִֵֵֶֶַָָָָ
קּלה. לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה מֹורידין ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֻֻלפי

אם ·. ל"והיה "ׁשמע" ּפרׁשת ׁשּבין הרוח לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומצוה
סתּומה ּפרׁשה השורה ׁשמע", בסוף הראשונה [יסיים ְַָָָָָֹ

השורה] באמצע השניה ויתחיל אותיות ט' ריוח ;ויפסיק
לּה סמּוכה ׁשאינּה לפי ּכׁשרה, ּפתּוחה, אֹותּה עׂשה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָואם

הּתֹורה  הּתגין מן הן ואּלּו ׁשּבּה; ּבּתגין להּזהר וצרי . ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבּמזּוזה: ְִֶַָׁשעֹוׂשין

אֹות ‚. ּכל על אֹותּיֹות, ׁשבע ּבּה יׁש - ראׁשֹונה ִִֵֶַַָָָָָָּפרׁשה
"ׁשמע", ׁשל ועין ׁשין הן: ואּלּו זינין; ׁשלׁשה מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹואֹות
ׁשל  טיתין ּוׁשני "מזזֹות", ׁשל זינין ּוׁשני ,"ּד"נפׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַֻונּון
ּכל  על אֹותּיֹות, ׁשׁש ּבּה יׁש - ׁשנּיה ּופרׁשה ְְִִֵֵַָָָָָָָֹֹ"[ל]טטפת".
ּוׁשני  ,"ּדגנ" ׁשל ּגימל הן: ואּלּו זינין; ׁשלׁשה מהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחת
ׁשל  וצדי "[ל]טֹוטפת", ׁשל טיתין ּוׁשני "מזּוזֹות", ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹזינין
ּגרע  אֹו ּבהן, ׁשהֹוסיף אֹו ּתגין, עׂשה לא ואם ְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ"הארץ".

ּבׂשרטּוט ׁשּלא ּכתבּה ואם ּפסל. לא - ישרים מהן [קוים ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ
הכתב] ׁשהֹוסיף לישור אֹו וחסר, ּבמלא ּדקּדק ׁשּלא אֹו ,ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹ

ּפסּולה. זֹו הרי - אחת אֹות אפּלּו מּבפנים ְְֲֲִִִִֵַַָָּבּה
הרוח „. ּכנגד מּבחּוץ, הּמזּוזה על ׁשּכֹותבין ּפׁשּוט, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמנהג

הפסד, ּבזה ואין 'ׁשּדי'; לפרׁשה, ּפרׁשה ׁשהּוא ׁשּבין לפי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּמלאכים,מּבחּוץ  ׁשמֹות מּבפנים ּבּה ׁשּכֹותבין אּלּו אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ

חֹותמֹות אֹו ּפסּוק, אֹו קדֹוׁשים, ׁשמֹות שונות]אֹו -[צורות ְִֵָָ
ׁשאּלּו הּבא; לעֹולם חלק לֹו ׁשאין מי ּבכלל הן ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

הּמצוה, ׁשּבּטלּו להן ּדי לא מצוה הּטּפׁשים, ׁשעֹוׂשין אּלא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ואהבתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו יחּוד ׁשהיא ְְְֲִִֶֶַַָָָָּגדֹולה,
על  ׁשעלה ּכמֹו עצמן, להנית קמיע הּוא ּכאּלּו ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָועבֹודתֹו,

העֹולם. ּבהבלי המהּנה ּדבר ׁשּזה הּסכל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלּבם
ּבׁשיטה‰. הארץ" "על לכּתב ּבין [שורה]ּומצוה אחרֹונה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

הּסֹופרים  ּכל ונהגּו ׁשיטה; ּבאמצע ּבין הּׁשיטה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּבראׁש
ּבראׁש הארץ" ו"על ׁשיטֹות, ועׂשרים ּבׁשּתים אֹותּה ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹלכּתב
ׁשיטה  ּכל ׁשּבראׁש האֹותּיֹות הן ואּלּו אחרֹונה. ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשיטה
,ּובׁשכּב ,לבני הּדברים, ה', ׁשמע, הּסדר: על ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָוׁשיטה,
והׁשּתחויתם, ּפן, עׂשב, יֹורה, ּבכל, מצּוה, והיה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבין,
,ּובׁשערי ,ּבּדר אתם, אתם, וׂשמּתם, ואבדּתם, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּׁשמים,

הארץ. על ֲֶֶַָָאׁשר,
.Â,לתחּלתּה הּׁשיטה מּסֹוף אֹותּה ּגֹוללין אֹותּה, ְְְְִִִִִִֶַָָָָָּכׁשּכֹופלין

הּׁשיטה  מראׁש יקרא לקרֹות, הּקֹורא ּכׁשּיפּתח ׁשּתמצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעד
ׁשל לסֹופּה אֹו קנה ׁשל ּבׁשפֹופרת מכניסּה ׁשּגֹוללּה, ואחר . ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הּפתח  מזּוזת אל אֹותּה ּומחּבר ּדבר, ּכל ׁשל אֹו ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָעץ
הּמזּוזה. ּבּה ּומכניס הּפתח ּבמזּוזת חֹופר אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּבמסמר,

.Êּברּו' ּתחּלה: מבר הּפתח, ּבמזּוזת ׁשּיקּבעּנה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוקדם
וצּונּוא  ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ּתה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּקביעתּה ּכתיבתּה, ּבׁשעת מבר ואינֹו מזּוזה'; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלקּבע
הּמצוה. ְִִַָהיא

.Áּבמּקל המזוזה]ּתליּה ליד זֹו[העומד ׁשאין ּפסּולה, - ְְְֵֵֶַָָָ
הּדלת אחֹורי הּניחּה חפר [בקיר]קביעה. ּכלּום. עׂשה לא , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

נגר ּכמֹו הּמזּוזה והכניס הּפתח, והּוא [קורה]ּבמזּוזת , ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

הּקרׁשים ש]ּכבריח -[במשכן ברוחב ּבּטּבעֹות [שהכניסה ְְִִִַַַַָָ
טפחהמזוזה] לּה העמיק וקבעה]ּפסּולה. טפח עומק ,[חפר ְֱִֶֶַָָ

הּקנה  חּבר ּכ ואחר מזּוזה, ּבֹו והכניס קנה חת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּפסּולה.
ּפסּולה, - הּפתח מזּוזת הּכל מן והעמיד אחרים, קנים ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאל

הּפתח. מזּוזת לעׂשּית הּמזּוזה קביעת ׁשּקדמה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמּפני
.Ëּבּׁשבּוע ּפעמים נבּדקת הּיחיד, שנים]מזּוזת ,[שבע ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ

ּבּיֹובל ּפעמים רּבים, שנה]ּומזּוזת נקרעה [חמישים ׁשּמא - ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ
ּבּכתלים, קבּועה ׁשהיא מּפני נמחקה; אֹו אֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָמּמּנה

ְֶֶַמרקבת.
.È את ּומחּנכין ועבדים; נׁשים אפּלּו ּבמזּוזה, חּיבין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹהּכל

לבּתיהם  מזּוזה לעׂשֹות ּבחּוצה הּקטּנים ּבית הּׂשֹוכר . ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּבפּונּדק והּדר מן [מלון]לארץ, ּפטּור - יׂשראל ּבארץ ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

חּי יׂשראל, ּבארץ ּבית הּׂשֹוכר אבל יֹום; ׁשלׁשים ב הּמזּוזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
מּיד. ְִִָָּבמזּוזה

.‡È מזּוזה להביא הּׂשֹוכר על - לחברֹו ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָהּמׂשּכיר
מּפני  קביעתּה; על ׂשכר נֹותן היה אפּלּו אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹולקּבע
ּוכׁשהּוא  הּבית. חֹובת ואינּה היא, הּדר חֹובת ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשהּמזּוזה
זה  הרי לגֹוי, הּבית היה ואם ויצא; ּבידֹו יּטלּנה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיֹוצא,

ּכׁשּיצא. ְְֵֵֶָנֹוטלּה

ו  ¤¤ּפרק
ּבֹו‡. הּדר יתחּיב ּכ ואחר ּבּבית, יׁש ּתנאין ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָעׂשרה

מן  ּפטּור מהן, אחד ּתנאי חסר ואם מזּוזה, לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָלעׂשֹות
אּמֹות  ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה הן: ואּלּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמזּוזה;

יתר  מזּוזֹותאֹו ׁשּתי לֹו וׁשּיהיה הפתח], צידי מב' ,[עמודים ְְְְִֵֵֶֶָ
לֹו ותהיה מׁשקֹוף, לֹו לֹו[לבית]ויהיה ויהיּו ּתקרה, ְְְְְְְְִִִִֶֶַָ

ויהיה  יֹותר, אֹו טפחים עׂשרה הּׁשער ּגבּה ויהיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּדלתֹות,
חל וכיו"ב]ּבית כנסת לבית לדירת [פרט עׂשּוי ויהיה , ְְְִִֵֶַָֹ

ּכבֹוד לדירת ועׂשּוי וכיו"ב]אדם, למרחץ ועׂשּוי [פרט , ְְְִַָָָָָ
קבע. ְִֶַַלדירת

מן ·. ּפטּור אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִִֵֶַַַַַַַַָּבית
ארּבע הּמזּוזה  על אּמֹות ארּבע לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש ואם ; ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַָ

זוּיֹות, חמׁש ּבעל אֹו עגל, ׁשהּוא ּפי על אף ּבׁשוה, ְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאּמֹות
הֹואיל  - רחּבֹו על יתר ארּכֹו היה ׁשאם לֹומר, צרי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָואין
חּיב  אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע לרּבע ּכדי ּבֹו ְְְְְֵֵֵַַַַַַַַַַָויׁש

ְִָּבמזּוזה.
ותקרה ‚. ּכתלים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש הּמקֹום והּוא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאכסדרה,

ּפּצימין ׁשני לּה ׁשּיׁש ּפי על אף רביעית,[עמודים]- ּברּוח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
הן, הּתקרה להעמיד ׁשהּפּצימין מּפני הּמזּוזה, מן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּפטּורה
אּלא  ּכתלים, לּה ׁשאין ּתקרה וכן נעׂשּו. מזּוזֹות מּׁשּום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
ׁשהיא  ּפי על אף - ּומּכאן מּכאן עּמּודים על ִִִִִֶֶֶַַַַָָעֹומדת
ׁשאּלּו מזּוזֹות, לּה ׁשאין לפי ּפטּורה, ּבית, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּכתבנית

עׂשּויין. הן הּתקרה להעמיד ְְֲֲִִִִֵַַַָָהעּמּודים
ּכמין „. וכּפה מּכאן, ּומזּוזה מּכאן מזּוזה לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּבית

ּבגבּה יׁש אם - הּמׁשקֹוף ּבמקֹום הּמזּוזֹות ׁשּתי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹקׁשת
אין  ואם ּבמזּוזה; חּיב - יתר אֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּמזּוזֹות

מׁשקֹוף  לֹו ׁשאין מּפני ּפטּור, - טפחים עׂשרה .ּבהן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
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והּלוּיים  העבֹודה, ּבׁשעת ּכהנים מהן. ּדעּתֹו להּסיח ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
מעמדן  ּבׁשעת ויׂשראל הּדּוכן, על ׁשיר ׁשאֹומרים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשעה

הּתפּלין. ּומן הּתפּלה מן ּפטּורים - ְְְְִִִִִִִַַַָָּבּמקּדׁש
.„È עליו ׁשהן זמן ּכל ּבתפּליו למׁשמׁש אדם ׁשּלא חּיב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּגדֹולה  ׁשּקדּׁשתן - אחד רגע אפּלּו מהן ּדעּתֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻיּסיח
יׁש ואּלּו אחד, ׁשם אּלא ּבֹו אין ׁשהּציץ הּציץ; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמּקדּׁשת
ּוכמֹותן  ראׁש, ּבׁשל הא יּוד ׁשל ׁשם ועׂשרים אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹּבהן

יד. ְֶָּבׁשל
.ÂËּתצא ּתפּלין ׁשּלא ׁשּיּזהר ּכאליׁשע, נקי ּגּוף צריכין ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

עליו  ׁשהן זמן ּכל מּלמּטה רּוח ליׁשן מּמּנּו אסּור ,לפיכ . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
עליהן  הּניח אם אּלא עראי, ׁשנת ולא קבע ׁשנת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבהם
ּכיצד  עראי. ׁשנת ּבהן יׁשן - אּׁשה עּמֹו היתה ולא ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹסּודר,
ויׁשן  יֹוׁשב והּוא ּברּכיו, ּבין ראׁשֹו מּניח עֹוׂשה? ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹהּוא

קבע] שינת זו .[שאין
.ÊË ׁשנת אפּלּו ּבהם ליׁשן מּתר - ּבידֹו ּכרּוכין ּתפּליו ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻהיּו
נכנס קבע  אם אבל עראי; אכילת אּלא ּבהם אֹוכל ואינֹו . ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ידיו  ׁשּיּטל עד ׁשלחנֹו על ּומּניחן חֹולצן - קבע ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻלסעּודת
אחרונים] והּוא [מים מזֹונֹו על ויבר יניחם, ּכ ואחר ,ְְְְִִֵֵַַַָָ

ּבהן. ֶָָלבּוׁש
.ÊÈ יּניח לא - הּכּסא לבית והצר ּתפּלין, לבּוׁש ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהיה

ּבחרין ויּכנס,הּסמּוכין[שבכותל]ּתפּלין הרּבים לרׁשּות ְְְְִִִִִִִֵַַַָָֹ
הצר אפּלּו יעׂשה? ּכיצד ּדרכים. עֹוברי יּטלּום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשּמא
וגֹוללן  אּמֹות, ארּבע ּברחּוק ּתפּליו חֹולץ מים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָלהׁשּתין
ויּזהר  לּבֹו; ּכנגד ּבימינֹו ואֹוחזן ּתֹורה, ספר ּכמין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָּבבגדֹו
ועֹוׂשה  ונכנס טפח, ידֹו מּתחת רצּועה ּתצא ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכדי
ולֹובׁשן  הּכּסא, מּבית אּמֹות ארּבע מרחיק ּוכׁשּיצא, .צרכיו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

.ÁÈ ׁשאין הּקבּוע, הּכּסא ּבבית אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּמה
ּבהן  יּכנס לא - עראי הּכּסא ּבית אבל עליו; נּתזֹות ֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹניצֹוצֹות

לׁשמרן  לחברֹו ונֹותנן אֹותן, חֹולץ אּלא ּגלּולין, ואין ּכׁשהן . ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכלין רגלים ניצוצות]מי בלא הּכּסא [מהגוף ּבבית אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַַַָ

ּתחּוח עפר היה ואם ּביׁשיבה; אּלא אפּלּו[רך]הּקבּוע, , ְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָ
ּכדי  מדרֹון, ּבמקֹום יעמד - קׁשה ּבמקֹום היה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹּבעמידה.

עליו. ניצֹוצֹות יּנתזּו ְִִֶָָָֹׁשּלא
.ËÈ ולא ערב, לעת הּכּסא לבית והצר ּתפּלין לבּוׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהיה

ּבהן  יּכנס לא - ׁשּיצא אחר ללבׁשן ּכדי הּיֹום מן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׁשאר
הּקבּוע. הּכּסא ּבבית מים להׁשּתין ואפּלּו ּבבגדֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָּגלּולים

ּבכלין ּומּניחן חֹולצן יעׂשה? ּכיצד להן]אּלא המיוחד [תיק ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ּכלין ׁשאינֹו ּבכלי אֹו טפח, ּבֹו היה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאם
- ּבּלילה הצר אם וכן ונכנס. ּבידֹו, הּכלי ואֹוחז ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻטפח,

ונכנס. ּבידֹו, הּכלי ואֹוחז ּבכלי, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָמּניחן
.Îידֹו מּניח - ּתפּלין לבּוׁש והּוא הּכּסא לבית ונכנס ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָׁשכח

עּמּוד ׁשּיגמר עד אחר [קילוח]עליהן וחֹולץ, ויֹוצא ראׁשֹון, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹ
ּבין  ראׁשֹון, ּבעּמּוד יפסיק ׁשאם צרכיו; ּכל ועֹוׂשה נכנס ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכ
סּכנה  ּבהן ׁשּיׁש חלאים לידי יבֹוא - ּבקטּנים ּבין ְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבגדֹולים

ְָּגדֹולה.
.‡Î ּבתפּלין מּטתֹו וׁשּמׁש לא ׁשכח יאחז לא זה הרי - ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּבּקציצה ולא מּפני [בית]ּברצּועה ויּטלם, ידיו; ׁשּיּטל עד , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

עסקנּיֹות. ְִִֶַַַָָׁשהּידים
.·Î,לבּוׁשין עֹומדין אדם ׁשּבני מקֹום - לּמרחץ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהּנכנס

מקצתן  ׁשם עֹומדין אדם ׁשּבני ּומקֹום ּתפּלין; להניח ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻמּתר
ׁשם  מניח ואינֹו ּתפּליו חֹולץ אינֹו לבּוׁשין, ּומקצתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻערּמין
חֹולץ  ערּמין, עֹומדין אדם ׁשּבני ּומקֹום לכּתחּלה; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻּתפּלין

מניח  ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין .ּתפּליו, ְְִִִֵֵֵֶַַָָ
.‚Îואפּלּו ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּקברֹות ּבבית אדם יהּל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלא

לחלץ  וצרי קבר; ׁשל אֹו מת ׁשל אּמֹות ארּבע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבתֹו
אּמֹות  ארּבע ׁשּירחיק עד ּתפּלין,ּתפּליו, אדם ילּבׁש ולא . ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹ

- ראׁשֹו על מּׂשֹוי הּנֹוׂשא ּבגדיו. וילּבׁש ערותֹו ׁשּיכּסה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעד
מטּפחת, אפּלּו הּמּׂשֹוי; ׁשּיסיר עד ראׁש, ׁשל ּתפּלין ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹחֹולץ
הּוא  צֹונף אבל ּתפּלין, ּבֹו ׁשּיׁש הראׁש על להּניח ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאסּור

ּתפּליו. על ְְְִִַַָמצנפּתֹו
.„Îּבֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר אֹו ּתפּלין ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבית

אחר  ּבכלי הּכלי ויּניח ּבכלי יּניחן אֹו ׁשּיֹוציאן, עד ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּטתֹו,
אפּלּו - להן מזּמן הּׁשני הּכלי היה אם אבל ּכלין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו

חׁשּובין  הן אחד ּככלי ּכלים, ּבתֹועׂשרה ּכלי הּניחן ואם . ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָָָ
מרא  ּתחת להּניחן מּתר ּכנגד ּכלי, ׁשּלא לכסת ּכר ּבין ׁשֹותיו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּבּמּטה. עּמֹו אׁשּתֹו ואפּלּו לׁשמרן, ּכדי ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹראׁשֹו,
.‰Î ׁשּתפּלין זמן ׁשּכל היא; ּגדֹולה קדּׁשה ּתפּלין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻֻקדּׁשת

נמׁש ואינֹו וירא, ענו הּוא - זרֹועֹו ועל אדם, ׁשל ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹעל
רעֹות  מחׁשבֹות מהרהר ואינֹו ּבטלה, ּובׂשיחה ,ּבׂשחֹוק ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

אדם  צרי ,לפיכ והּצדק. האמת לדברי לּבֹו מפּנה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא
אמרּו היא. ּכ ׁשּמצותן, - הּיֹום ּכל עליו להיֹותן ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָלהׁשּתּדל
ראּוהּו לא ימיו ׁשּכל הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד רב, על ְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹעליו
ּבלא  אֹו ציצית, ּבלא אֹו ּתֹורה, ּבלא אּמֹות ארּבע ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹׁשהל

ְִִּתפּלין.
.ÂÎ,ּתפּלה ּבׁשעת - הּיֹום ּכל ללבׁשן ׁשּמצותן ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאף

הּכל  מן ּבלא יֹותר ׁשמע קרּית הּקֹורא 'ּכל חכמים: אמרּו ; ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹ
מניח  ׁשאינֹו וכל ּבעצמֹו'. ׁשקר עדּות מעיד ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּתפּלין,
צּוה  הּפרׁשּיֹות ּבארּבע ׁשהרי - עׂשה ּבׁשמֹונה עֹובר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתפּלין,
ּבתפּלין  הרגיל וכל יד. ׁשל ּתפּלין ועל ראׁש, ׁשל ּתפּלין ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹעל

יחיּו". - עליהם "אדני ׁשּנאמר: ימים, מארי -ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ה'תשע"ד  א' אדר ו' חמישי יום

ה  ¤¤ּפרק
הּפרׁשּיֹות ‡. ׁשּתי ּכֹותב הּמזּוזה? את ּכֹותבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּכיצד

ּדף על ׁשמע" אם ו"והיה ּביריעה [עמוד]"ׁשמע" אחד, ְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ
חצי  ּכמֹו מּלמּטה, ורוח מּלמעלה רוח לּה ועֹוׂשה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָאחת;
ּובלבד  - ּכׁשרה ּדּפין, ּבׁשלׁשה ּבׁשנים ּכתבּה ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹצּפרן.

ּכזנב יעׂשּנה למטה]ׁשּלא וקצר למעלה עּגּול [רחב ּכמֹו אֹו , ְְֲִֶֶַָָָֹ
עגולה] בצורה ּכקּבה[כתובה אֹו למעלה , קצר [כאהל, ְָֻ

למטה] ׁשּלא ורחב ּכתבּה ּפסּולה. מאּלּו, ּכאחת עׂשה ואם ;ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּכתבּה ּפסּולה. - לפרׁשה ּפרׁשה ׁשהקּדים ּכגֹון הּסדר, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָעל
ּתֹורה  ספר ּפסּולה. ׁשּתפרן, ּפי על אף - עֹורֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשני
מן  ולא מזּוזה; מהן עֹוׂשין אין - ׁשּבלּו ּותפּלין ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּבלה,
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הריק]הּגּליֹון מזּוזה,[הקלף עליו ּכֹותבין אין ספר, ׁשל ְְִִֵֵֶֶַָָָָ
קּלה. לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה מֹורידין ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֻֻלפי

אם ·. ל"והיה "ׁשמע" ּפרׁשת ׁשּבין הרוח לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומצוה
סתּומה ּפרׁשה השורה ׁשמע", בסוף הראשונה [יסיים ְַָָָָָֹ

השורה] באמצע השניה ויתחיל אותיות ט' ריוח ;ויפסיק
לּה סמּוכה ׁשאינּה לפי ּכׁשרה, ּפתּוחה, אֹותּה עׂשה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָואם

הּתֹורה  הּתגין מן הן ואּלּו ׁשּבּה; ּבּתגין להּזהר וצרי . ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבּמזּוזה: ְִֶַָׁשעֹוׂשין

אֹות ‚. ּכל על אֹותּיֹות, ׁשבע ּבּה יׁש - ראׁשֹונה ִִֵֶַַָָָָָָּפרׁשה
"ׁשמע", ׁשל ועין ׁשין הן: ואּלּו זינין; ׁשלׁשה מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹואֹות
ׁשל  טיתין ּוׁשני "מזזֹות", ׁשל זינין ּוׁשני ,"ּד"נפׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַֻונּון
ּכל  על אֹותּיֹות, ׁשׁש ּבּה יׁש - ׁשנּיה ּופרׁשה ְְִִֵֵַָָָָָָָֹֹ"[ל]טטפת".
ּוׁשני  ,"ּדגנ" ׁשל ּגימל הן: ואּלּו זינין; ׁשלׁשה מהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחת
ׁשל  וצדי "[ל]טֹוטפת", ׁשל טיתין ּוׁשני "מזּוזֹות", ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹזינין
ּגרע  אֹו ּבהן, ׁשהֹוסיף אֹו ּתגין, עׂשה לא ואם ְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ"הארץ".

ּבׂשרטּוט ׁשּלא ּכתבּה ואם ּפסל. לא - ישרים מהן [קוים ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ
הכתב] ׁשהֹוסיף לישור אֹו וחסר, ּבמלא ּדקּדק ׁשּלא אֹו ,ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹ

ּפסּולה. זֹו הרי - אחת אֹות אפּלּו מּבפנים ְְֲֲִִִִֵַַָָּבּה
הרוח „. ּכנגד מּבחּוץ, הּמזּוזה על ׁשּכֹותבין ּפׁשּוט, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמנהג

הפסד, ּבזה ואין 'ׁשּדי'; לפרׁשה, ּפרׁשה ׁשהּוא ׁשּבין לפי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּמלאכים,מּבחּוץ  ׁשמֹות מּבפנים ּבּה ׁשּכֹותבין אּלּו אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ

חֹותמֹות אֹו ּפסּוק, אֹו קדֹוׁשים, ׁשמֹות שונות]אֹו -[צורות ְִֵָָ
ׁשאּלּו הּבא; לעֹולם חלק לֹו ׁשאין מי ּבכלל הן ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

הּמצוה, ׁשּבּטלּו להן ּדי לא מצוה הּטּפׁשים, ׁשעֹוׂשין אּלא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ואהבתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו יחּוד ׁשהיא ְְְֲִִֶֶַַָָָָּגדֹולה,
על  ׁשעלה ּכמֹו עצמן, להנית קמיע הּוא ּכאּלּו ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָועבֹודתֹו,

העֹולם. ּבהבלי המהּנה ּדבר ׁשּזה הּסכל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלּבם
ּבׁשיטה‰. הארץ" "על לכּתב ּבין [שורה]ּומצוה אחרֹונה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

הּסֹופרים  ּכל ונהגּו ׁשיטה; ּבאמצע ּבין הּׁשיטה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּבראׁש
ּבראׁש הארץ" ו"על ׁשיטֹות, ועׂשרים ּבׁשּתים אֹותּה ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹלכּתב
ׁשיטה  ּכל ׁשּבראׁש האֹותּיֹות הן ואּלּו אחרֹונה. ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשיטה
,ּובׁשכּב ,לבני הּדברים, ה', ׁשמע, הּסדר: על ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָוׁשיטה,
והׁשּתחויתם, ּפן, עׂשב, יֹורה, ּבכל, מצּוה, והיה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבין,
,ּובׁשערי ,ּבּדר אתם, אתם, וׂשמּתם, ואבדּתם, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּׁשמים,

הארץ. על ֲֶֶַָָאׁשר,
.Â,לתחּלתּה הּׁשיטה מּסֹוף אֹותּה ּגֹוללין אֹותּה, ְְְְִִִִִִֶַָָָָָּכׁשּכֹופלין

הּׁשיטה  מראׁש יקרא לקרֹות, הּקֹורא ּכׁשּיפּתח ׁשּתמצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעד
ׁשל לסֹופּה אֹו קנה ׁשל ּבׁשפֹופרת מכניסּה ׁשּגֹוללּה, ואחר . ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הּפתח  מזּוזת אל אֹותּה ּומחּבר ּדבר, ּכל ׁשל אֹו ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָעץ
הּמזּוזה. ּבּה ּומכניס הּפתח ּבמזּוזת חֹופר אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּבמסמר,

.Êּברּו' ּתחּלה: מבר הּפתח, ּבמזּוזת ׁשּיקּבעּנה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוקדם
וצּונּוא  ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ּתה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּקביעתּה ּכתיבתּה, ּבׁשעת מבר ואינֹו מזּוזה'; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלקּבע
הּמצוה. ְִִַָהיא

.Áּבמּקל המזוזה]ּתליּה ליד זֹו[העומד ׁשאין ּפסּולה, - ְְְֵֵֶַָָָ
הּדלת אחֹורי הּניחּה חפר [בקיר]קביעה. ּכלּום. עׂשה לא , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

נגר ּכמֹו הּמזּוזה והכניס הּפתח, והּוא [קורה]ּבמזּוזת , ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

הּקרׁשים ש]ּכבריח -[במשכן ברוחב ּבּטּבעֹות [שהכניסה ְְִִִַַַַָָ
טפחהמזוזה] לּה העמיק וקבעה]ּפסּולה. טפח עומק ,[חפר ְֱִֶֶַָָ

הּקנה  חּבר ּכ ואחר מזּוזה, ּבֹו והכניס קנה חת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּפסּולה.
ּפסּולה, - הּפתח מזּוזת הּכל מן והעמיד אחרים, קנים ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאל

הּפתח. מזּוזת לעׂשּית הּמזּוזה קביעת ׁשּקדמה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמּפני
.Ëּבּׁשבּוע ּפעמים נבּדקת הּיחיד, שנים]מזּוזת ,[שבע ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ

ּבּיֹובל ּפעמים רּבים, שנה]ּומזּוזת נקרעה [חמישים ׁשּמא - ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ
ּבּכתלים, קבּועה ׁשהיא מּפני נמחקה; אֹו אֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָמּמּנה

ְֶֶַמרקבת.
.È את ּומחּנכין ועבדים; נׁשים אפּלּו ּבמזּוזה, חּיבין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹהּכל

לבּתיהם  מזּוזה לעׂשֹות ּבחּוצה הּקטּנים ּבית הּׂשֹוכר . ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּבפּונּדק והּדר מן [מלון]לארץ, ּפטּור - יׂשראל ּבארץ ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

חּי יׂשראל, ּבארץ ּבית הּׂשֹוכר אבל יֹום; ׁשלׁשים ב הּמזּוזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
מּיד. ְִִָָּבמזּוזה

.‡È מזּוזה להביא הּׂשֹוכר על - לחברֹו ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָהּמׂשּכיר
מּפני  קביעתּה; על ׂשכר נֹותן היה אפּלּו אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹולקּבע
ּוכׁשהּוא  הּבית. חֹובת ואינּה היא, הּדר חֹובת ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשהּמזּוזה
זה  הרי לגֹוי, הּבית היה ואם ויצא; ּבידֹו יּטלּנה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיֹוצא,

ּכׁשּיצא. ְְֵֵֶָנֹוטלּה

ו  ¤¤ּפרק
ּבֹו‡. הּדר יתחּיב ּכ ואחר ּבּבית, יׁש ּתנאין ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָעׂשרה

מן  ּפטּור מהן, אחד ּתנאי חסר ואם מזּוזה, לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָלעׂשֹות
אּמֹות  ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה הן: ואּלּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמזּוזה;

יתר  מזּוזֹותאֹו ׁשּתי לֹו וׁשּיהיה הפתח], צידי מב' ,[עמודים ְְְְִֵֵֶֶָ
לֹו ותהיה מׁשקֹוף, לֹו לֹו[לבית]ויהיה ויהיּו ּתקרה, ְְְְְְְְִִִִֶֶַָ

ויהיה  יֹותר, אֹו טפחים עׂשרה הּׁשער ּגבּה ויהיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּדלתֹות,
חל וכיו"ב]ּבית כנסת לבית לדירת [פרט עׂשּוי ויהיה , ְְְִִֵֶַָֹ

ּכבֹוד לדירת ועׂשּוי וכיו"ב]אדם, למרחץ ועׂשּוי [פרט , ְְְִַָָָָָ
קבע. ְִֶַַלדירת

מן ·. ּפטּור אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִִֵֶַַַַַַַַָּבית
ארּבע הּמזּוזה  על אּמֹות ארּבע לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש ואם ; ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַָ

זוּיֹות, חמׁש ּבעל אֹו עגל, ׁשהּוא ּפי על אף ּבׁשוה, ְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאּמֹות
הֹואיל  - רחּבֹו על יתר ארּכֹו היה ׁשאם לֹומר, צרי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָואין
חּיב  אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע לרּבע ּכדי ּבֹו ְְְְְֵֵֵַַַַַַַַַַָויׁש

ְִָּבמזּוזה.
ותקרה ‚. ּכתלים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש הּמקֹום והּוא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאכסדרה,

ּפּצימין ׁשני לּה ׁשּיׁש ּפי על אף רביעית,[עמודים]- ּברּוח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
הן, הּתקרה להעמיד ׁשהּפּצימין מּפני הּמזּוזה, מן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּפטּורה
אּלא  ּכתלים, לּה ׁשאין ּתקרה וכן נעׂשּו. מזּוזֹות מּׁשּום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
ׁשהיא  ּפי על אף - ּומּכאן מּכאן עּמּודים על ִִִִִֶֶֶַַַַָָעֹומדת
ׁשאּלּו מזּוזֹות, לּה ׁשאין לפי ּפטּורה, ּבית, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּכתבנית

עׂשּויין. הן הּתקרה להעמיד ְְֲֲִִִִֵַַַָָהעּמּודים
ּכמין „. וכּפה מּכאן, ּומזּוזה מּכאן מזּוזה לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּבית

ּבגבּה יׁש אם - הּמׁשקֹוף ּבמקֹום הּמזּוזֹות ׁשּתי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹקׁשת
אין  ואם ּבמזּוזה; חּיב - יתר אֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּמזּוזֹות

מׁשקֹוף  לֹו ׁשאין מּפני ּפטּור, - טפחים עׂשרה .ּבהן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
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מקצתֹו‰. היה הּמזּוזה; מן ּפטּור ּתקרה, לֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבית
הּקרּוי  היה ׁשאם לי, יראה - מקרה אינֹו ּומקצתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמקרה,

ּבמז  חּיב ׁשהּוא הּפתח, ואחר ּוזה ּכנגד הּדלתֹות, ּומעמידין . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
הּמזּוזה. את קֹובעין ְְִֶַָָּכ

.Â והעזרֹות הּלׁשכֹות הּבית ּובּתי הר ּכנסּיֹות ּובּתי , ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ
קדׁש. ׁשהן לפי ּפטּורין, - ּדירה ּבית ּבהן ׁשאין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמדרׁשֹות
ּבמזּוזה; חּיב ּבֹו, ּדרין ׁשהאֹורחין ּכפרים ׁשל הּכנסת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבית
ּכל  ּדירה. ּבית ּבֹו היה אם ּכרּכין, ׁשל הּכנסת ּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
מּׁשער  חּוץ - מזּוזֹות להן היה לא ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּׁשערים
מּפני  ּפלהדרין; לׁשּכת וׁשל מּמּנּו, וׁשּלפנים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָניקנֹור,
ימי  ּבׁשבעת ּגדֹול לכהן ּדירה ּבית היתה הּזאת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשהּלׁשּכה

ְַַָָההפרׁשה.
.Ê האֹוצרֹות ּבית העצים, ּבית הּבקר, ּבית הּתבן, ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית

ושמן] יין "ּבית"[מחסני ׁשּנאמר: הּמזּוזה, מן ּפטּורין -ְְֱִִֵֶֶֶַַָ
רפת  ,לפיכ ּבהן. וכּיֹוצא לאּלּו ּפרט ,ל המיחד ּבית -ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּבמזּוזה, חּיבת - ּבּה ּומתקּׁשטֹות ּבּה יֹוׁשבֹות ׁשהּנׁשים ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבקר
אכסדרה, ׁשער, ּבית אדם. לדירת יחּוד ּבּה יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי

מן }והּגּנה {ּומרּפסת, ּפטּורין - והּדיר הגנה), (ושער ְְְְִִִִִֶֶַַָ
מּפני  ּבּתים הּמזּוזה, היּו ואם לדירה; עׂשּויין ׁשאינן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ

הם  ּגם חּיבין אּלּו, למקֹומֹות ּפתּוחין ּבמזּוזה ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהחּיבין
ְִָּבמזּוזה.

.Á מבֹואֹות ׁשערי ואחד חצרֹות, ׁשערי אחד ,רחוב לפיכ] ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָ
אליו] פתוחין ּכּלן שחצרות - ועירֹות מדינֹות ׁשערי ואחד ,ְְֲֲִֵֶַַָָָֻ

ּפתּוחין  ּבמזּוזה החּיבין הּבּתים ׁשהרי ּבמזּוזה, ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָחּיבין
לזה  ּפתּוח וזה לזה, ּפתּוח זה ּבּתים, עׂשרה ואפּלּו ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלתֹוכן.
ּומּפני  ּבמזּוזה; חּיבין ּכּלן ּבמזּוזה, חּיב והּפנימי הֹואיל -ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֻ
ּבמזּוזה'. חּיב לחצר, הּגּנה מן הּפתּוח 'ׁשער אמרּו: ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָזה

.Ë ּובית הּטבילה, ּובית הּמרחץ, ּובית הּכּסא, ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבית
עורות]הּברסקי עיבוד מן [בית ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְְִִִֵֶַַָֻ

ּבחג, החג סּכת ּכבֹוד. לדירת עׂשּויין ׁשאינן לפי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמזּוזה,
עׂשּויין  ׁשאינן לפי הּמזּוזה, מן ּפט ּורין - ׁשּבספינה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָּובית

יֹוצרין ׁשל סּכֹות ׁשּתי קבע. מּזֹו[אומנים]לדירת לפנים זֹו , ְְְְִִִִִֵֶֶַַֻ
וכן  קבּועה. ׁשאינּה מּפני הּמזּוזה, מן ּפטּורה החיצֹונה -ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשאינן  מּפני הּמזּוזה, מן ּפטּורין ׁשּבּׁשוקים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהחנּיֹות

לדירה. ְְִִָקבּועים
.Èע אף - הרּבה ּפתחים לֹו ׁשּיׁש רגיל ּבית ׁשאינֹו ּפי ל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

מזּוזה  לעׂשֹות חּיב מהן, אחד ּבפתח אּלא ולבֹוא ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלצאת
ּבמזּוזה  חּיב ועלּיה, ּבית ׁשּבין קטן ּפתח ּופתח. ּפתח .ּבכל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

על  מזּוזה לעׂשֹות חּיב - ּבחדר חדר אפּלּו ׁשּבּבית, ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָחדר
ׁשער  ועל החיצֹון, החדר ׁשער ועל הּפנימי, החדר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַׁשער

ּוקבּועין. לדירה, עׂשּויין ׁשּכּלן ְְֲִִִִֶַַָָֻהּבית;
.‡È אם - ּוביתֹו הּכנסת ּבית אֹו הּמדרׁש ּבית ׁשּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּפתח

ּפתח  ּבמזּוזה. חּיב הּפתח, ּבאֹותֹו ולבֹוא לצאת רגיל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהיה
ּדלת ׁשל הּציר אחר הֹולכין ּבּתים, ׁשני [יתד ׁשּבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ושלמטה] קֹובעין שלמעלה ׁשם עּמֹו, נראה ׁשהּציר מקֹום -ְְִִִִֶֶַָָ
הּמזּוזה. ְֶַָאת

.·È ּבּטפח הּפתח, חלל ּבתֹו הּמזּוזה? את קֹובעין ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָוהיכן
לחּוץ  ואם הּסמּו הּׁשער. ּגבּה ׁשל העליֹון ׁשליׁש ּבתחּלת , ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

הּמׁשקֹוף  מן ׁשּירחיקּנה והּוא ּכׁשרה, מּזה, למעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקבעּה
ּפסּולה. מּׂשמאל, קבעּה ואם לּבית; הּנכנס ימין על ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹטפח.

ּבמזּוזה. חּיב ׁשּתפין, ׁשל ְִִִֶַַָָָֻּובית
.‚È הּכל חֹובת ׁשהיא מּפני ּבמזּוזה, להּזהר אדם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחּיב

ה ּתמיד  ׁשל ׁשמֹו ּביחּוד יפּגע ויצא, ׁשּיּכנס עת וכל ּקדֹוׁש. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּוׁשגּיתֹו מּׁשנתֹו ויעֹור אהבתֹו, ויזּכר - הּוא [עיסוקו]ּברּו ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹ

ּולעֹולמי  לעֹולם העֹומד ּדבר ׁשם ׁשאין וידע הּזמן; ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבהבלי
לדעּתֹו, חֹוזר הּוא ּומּיד העֹולם, צּור ידיעת אּלא ְְְִִִֵֶַַָָָָָעֹולמים,
לֹו ׁשּיׁש מי ּכל חכמים, אמרּו מיׁשרים. ּבדרכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָוהֹול
- ּבפתחֹו ּומזּוזה ּבבגדֹו, וציצית ּובזרֹועֹו, ּבראׁשֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִָֹּתפּלין
הן  והן רּבים, מזּכירין לֹו יׁש ׁשהרי יחטא; ׁשּלא לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻמחזק
מלא "חנה ׁשּנאמר: מּלחטא, אֹותֹו ׁשּמּצילין ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹהּמלאכים

דסיען). רחמנא (בריך ויחּלצם". ליראיו, סביב ְְִִֵֵַַָָה'

ז  ¤¤ּפרק
ספר ‡. לכּתב מּיׂשראל, ואיׁש איׁש ּכל על עׂשה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצות

הּׁשירה  את לכם ּכתבּו "ועּתה, ׁשּנאמר: לעצמֹו, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹורה
זֹו ׁשירה ּבּה ׁשּיׁש הּתֹורה, את ּכתבּו ּכלֹומר: ְְִִֵֶֶַַַָָָֹהּזאת",

"האזינו"] ּפרׁשּיֹות [שירת הּתֹורה את ּכֹותבין ׁשאין לפי -ְְִִִֵֶֶַָָָ
ּתֹורה, ספר אבֹותיו לאדם לֹו ׁשהּניחּו ּפי על ואף ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּפרׁשּיֹות.
מּסיני; קּבלֹו ּכאּלּו ּבידֹו, ּכתבֹו ואם מּׁשּלֹו. לכּתב ְְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָֹמצוה
הּמּגיּה וכל לֹו. ּכֹותבין אחרים לכּתב, יֹודע אינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָֹואם
ּכּלֹו. ּכתבֹו ּכאּלּו הּוא הרי - אחת אֹות אפּלּו ּתֹורה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֻּבספר

לׁשם ·. לעצמֹו אחר ּתֹורה ספר לֹו לכּתב מצּוה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻהּמל
ׁשּנאמר: - הדיֹוט ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיה ספר על יתר ,ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
ּומּגיהין  וגֹו'"; לֹו וכתב - ממלכּתֹו ּכּסא על ּכׁשבּתֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ"והיה
לֹו ׁשהיה זה הּגדֹול. ּדין ּבית ּפי על העזרה, מּספר ֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותֹו
ׁשּנכּתב  אֹו ׁשּכתב וזה ּגנזיו; ּבבית מּניחֹו הדיֹוט, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכׁשהּוא
ספר  לּמלחמה, יצא ואם ּתמיד. עּמֹו יהיה ,ׁשּמל אחר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו
עּמֹו; והּוא ּבּדין, יֹוׁשב עּמֹו; והּוא נכנס, עּמֹו; זה ְְְִִִִִֵֶַָָּתֹורה
ימי  ּכל ּבֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: ּכנגּדֹו, והּוא ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמסב,

ַָחּייו".
.‚צרי - ׁשּימל קדם לעצמֹו ּתֹורה ספר לֹו היה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹלא

ּבבית  מּניחֹו אחד, ּתֹורה: ספרי ׁשני ׁשּמל אחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלכּתב
אּלא  מעּמֹו יסּור לא - ּתמיד עּמֹו יהיה והּׁשני, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּגנזיו;
על  ליׁשן אֹו הּכּסא, לבית אֹו לּמרחץ, ּכׁשּיּכנס אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּלילה,

.מּטתֹו ִָ
ּבׂשרטּוט „. ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּתֹורה על ספר קוים [מתיחת ְְְִֵֶֶֶָָֹ

הכתב] לישור ּומקצתֹוהקלף הּגויל על מקצתֹו ׁשּכתב אֹו ,ְְְִִִֶַַַָָָ
על  ּכּלֹו אֹו הּגויל, על ּכּלֹו אֹו אּלא ּפסּול; - הּקלף ְְִֶַַַַַָָָֻֻעל

ּכת  ּכֹותב ּתֹורה? ספר ּכֹותבין וכיצד מתּקנת הּקלף. יבה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
קטּנה; אֹות ּכמלא ותבה, ּתבה ּכל ּבין יּניח ּביֹותר: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹנאה

ׁשיטה ּכל ּכל [שורה]ּובין ואר ׁשיטה; ּכמלא וׁשיטה, ְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ
'למׁשּפחֹותיכם  לכּתב ּכדי אֹותּיֹות, ׁשלׁשים - וׁשיטה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֹֹׁשיטה
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הּוא  וזה ּפעמים, ׁשלׁשה למׁשּפחֹותיכם' ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹלמׁשּפחֹותיכם
ּדף ּכל מּזה,[עמוד]רחב קצרה הּׁשיטה ּתהא ולא ודף. ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

ּכדי  זה, על יתר ארּכה ולא ּכאּגרת; הּדף יהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּכדי
מׁשֹוטטֹות עיניו יהּו הרבה]ׁשּלא ּבּכתב.[מחפשות ְְְְֵֶַָָֹ

ימעט‰. ּפרׁשה [יקטין]לא ׁשּבין הרוח מּפני הּכתב, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לפרשה]לפרׁשה פרשה בין אותיות תשע מרווח .[לצורך ְָָָ

ּבתֹו ׁשּתים יכּתב לא - אֹותּיֹות חמׁש ּבת ּתבה לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹנזּדּמנה
ּוׁשּתים  הּדף ּבתֹו ׁשלׁש ּכֹותב אּלא לּדף, חּוץ וׁשלׁש ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּדף
אֹותּיֹות  ׁשלׁש לכּתב ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר לא לּדף; ְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֹחּוץ

הּׁשיטה. מּתחּלת ּומתחיל ּפנּוי, הּמקֹום מּניח -ְְִִִִִַַַַַַָָָ
.Â יזרקּנה לא - אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹנזּדּמנה

הּדּפין[יכתבנה] העמודים]ּבין לתחּלת [בין יחזר אּלא , ְֲִִִֵֶַַַַָֹ
אֹותּיֹות, עׂשר ּבת ּתבה הּׁשיטה ּבסֹוף לֹו נזּדּמנה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשיטה.
את  לכּתב ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר ולא יתר, אֹו ּפחֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאֹו
וחציּה הּדף ּבתֹו חציּה לכּתב יכֹול אם - הּדף ּבתֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻּכּלּה

ּכֹותב  לּדף, ּומתחיל חּוץ ּפנּוי הּמקֹום מּניח לאו, ואם ; ְְִִִֵַַַַַַָָָ
הּׁשיטה. ְִִִַַָמּתחּלת

.Ê ּבלא ּפנּויֹות ׁשיטין ארּבע וחּמׁש, חּמׁש ּכל ּבין ְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻֻּומּניח
ׁשיטה  מּתחּלת החּמׁש ויתחיל יתר; ולא ּפחֹות לא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹֻּכתיבה,

ׁשיטה חמיׁשית  ּבאמצע ׁשּיגמר צרי הּתֹורה, ּוכׁשּיגמר . ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
מקּצר  הרּבה, ׁשיטין הּדף מן נׁשאר ואם הּדף; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַׁשּבסֹוף
הּׁשיטה. את יגמר ולא הּׁשיטה, מּתחּלת ויתחיל ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹועֹולה,
ׁשיטה  ּבאמצע יׂשראל" ּכל "לעיני ׁשּיהיה עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּומתּכּון,

הּדף. ְַַּבסֹוף
.Á הּקטּנֹות ּובאֹותּיֹות הּגדֹולֹות, ּבאֹותּיֹות ,ויּזהר ְְְִִִֵַַַָָָ

הּנקּודֹות מעליהם]ּובאֹותּיֹות ניקוד ּובאֹותּיֹות [שיש , ְִִַָָ
הּלפּופֹות הּפיין ּכגֹון מׁשּנֹות ,[מקופלות]ׁשּצּורתן ְְְִֵֶַַָָֻ

מּפי  איׁש הּסֹופרים ׁשהעּתיקּו ּכמֹו העקּמֹות ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָֻוהאֹותּיֹות
ּבּתגין ויּזהר עליה [כתרים]איׁש. ׁשּיׁש אֹות יׁש - ּובמנינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ּכצּורת  - הּתגין וכל ׁשבעה; עליה ׁשּיׁש אֹות ויׁש אחד, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּתג
הּׂשערה. ּכחּוט ּדּקין הן, ְֲִִֵַַַַָזין

.Ë;הּמבחר מן למצוה אּלא נאמרּו לא האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
ּבּתגין  ּדקּדק ׁשּלא אֹו זה, ּבתּקּון ׁשּנה האֹותּיֹות ואם וכתב , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הארי אֹו הרחיקן, אֹו הּׁשיטין, את ׁשּקרב אֹו ּכתקנן, ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּכּלן
חּסר  ולא לאֹות, אֹות הדּביקן ולא הֹואיל - קּצרן אֹו ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹּבהן,
ׁשּנה  ולא אחת, אֹות צּורת הפסיד ולא הֹותיר, ְְְְִִִִַַַָֹֹֹולא

ּוסתּומֹות ּכׁשר.[כדלקמן]ּבפתּוחֹות ספר זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶָ
.Èנהגּו - ּבּתלמּוד אֹותן אמרּו ׁשּלא אחרים, ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹיׁש

והן: איׁש; מּפי איׁש ּבידם היא וקּבלה הּסֹופרים, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּבהם
מּׁשמֹונה  ּפחֹות לא ודף, ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין מנין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיהיּו
ּכל  ׁשּבין הרוח וׁשּיהיה ׁשּׁשים; על יתר ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוארּבעים,
אׁשר' אׁשר 'אׁשר אֹותּיֹות ּתׁשע ּכמֹו ּופרׁשה, ;ּפרׁשה ְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָ

הּבאים, הּים: מּׁשירת למעלה הּׁשיטין ּבראׁש ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹוׁשּיהיה
מן  ּולמּטה ׁשיטין; חמׁש - ּבמצרים מת, ה', ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָבּיּבׁשה,
וּתּקח, :ּכ מהן ׁשיטה ּכל ּתחּלת ׁשיטין, חמׁש - ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשירה

למעלה  הּׁשיטין ּבראׁשי ויהיה וּיבאּו; וּיצאּו, סּוס, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחריה,
להכעיסֹו, ּבאחרית, ,הּדר אחרי, ואעידה, האזינּו: ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמּׁשירת
וּיבא, ׁשיטין: חמׁש - מּמּנה ּולמּטה ׁשיטין; ׁשׁש - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹקהל

אׁשר. הּזאת, אׁשר, ְֲֲֵֶֶַַֹלדּבר,
.‡È,ׁשּנה ואם הּמבחר; מן למצוה האּלּו, הּדברים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻוכל

מלא  החסר אֹו חסר, הּמלא ּכתב אם אבל ּפסל. אֹולא ; ֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
קרא ׁשהיא מּלה מכתיבתה]ׁשּכתב אחרת וכתב [נקראת ְְִִֶֶַַָָָֹ

"יׁשּגלּנה", ּבמקֹום "יׁשּכבּנה" ׁשּכתב ּכגֹון ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָּכקריאתּה,
"ּובעפלי  ּבמקֹום ׁשּכתב "ּובּטחרים" אֹו ּבהן; וכּיֹוצא ם", ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

אֹו ּפתּוחה; סתּומה ׁשּכתב אֹו סתּומה, ּפתּוחה ְְְְֶַָָָָָָָָּפרׁשה
הּׁשירה האזינו]ׁשּכתב שירת או הים הּכתב,[שירת ּכׁשאר ְְִִֶַַַָָָָ

ּבֹו ואין ּפסּול, זה הרי - ּכׁשירה אחת ּפרׁשה ׁשּכתב ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹו
ׁשּמלּמדין  החּמׁשין מן ּכחּמׁש אּלא ּכלל, ּתֹורה ספר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻקדּׁשת

הּתינֹוקֹות. ִֶַָּבהן
.·È ּתֹורה על ספר יֹותר לׁשהֹותֹו אסּור מּגּה, ׁשאינֹו ְֵֵֵֶֶַַָָָֻ

ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ספר יּגנז. אֹו יתּקן, אּלא יֹום; ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשלׁשים
הּספר  רב היה ואם יּגנז. ארּבע, יתּקן; ודף, ּדף ּבכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻטעּיֹות
אפּלּו ונׁשאר ּדף, ּבכל טעּיֹות ארּבע ּבֹו יׁש והּׁשאר ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻֻמּגּה,
הרי  - טעּיֹות ארּבע ּבלא המׁשּבׁש הּׁשאר מאֹותֹו אחד ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹֻֻּדף

יתּקן. ְֵֶַזה
.‚È ׁשּנמצא חסר, הּמלא ׁשּכתב אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

החסר  ּכתב אם אבל הּׁשיטֹות; ּביני ׁשּׁשכח האֹותּיֹות ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתֹולה
מתּקנֹו, זה הרי טעּיֹות, ּכּמה ודף ּדף ּבכל יׁש אפּלּו ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמלא,

ּתֹולה  ואינֹו ּגֹורד ׁשהּוא .מּפני ְְִֵֵֵֶֶ
.„Èחּמׁש הּתֹורה לכּתב עצמֹו,מּתר ּבפני חּמׁש ּכל חּמׁש, ְְְִִֵַַָָָָָָֹֻֻֻֻ

הּתם  ּתֹורה ספר קדּׁשת ּבהן מגּלה ואין יכּתב לא אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבּה ׁשּיהיה עצמּה, כמה]ּבפני ּכֹותבין [רק ואין ּפרׁשּיֹות. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

עליה  להׁשלים ּדעּתֹו ואם ּבּה; להתלּמד לּתינֹוק ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמגּלה
אחת, ּבׁשיטה ּתבֹות ׁשלׁש ׁשלׁש מגּלה ּכתב מּתר. ְְִִֵַַַָָָָָָָֹֹֻֻחּמׁש,

ָֻמּתר.
.ÂË ּומּניח אחד, ּבכר ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לדּבק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻמּתר

ונביא  נביא ּכל ּובין ׁשיטין, ארּבע וחּמׁש חּמׁש ּכל ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֻֻּבין
ׁשיטין  ׁשלׁש עׂשר מּׁשנים ונביא נביא ּכל ּובין ׁשיטין, ְְִִִִִִִֵֵָָָָָָָֹֹׁשלׁש

חֹות ,לחּת ּבא ׁשאם הּוא:- ּכ נביאים, ׁשל וסּדּורן . ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
יחזקאל, ירמיה, ּומלכים, ׁשמּואל, וׁשֹופטים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָֻיהֹוׁשע,
ואּיֹוב, ותּלים, רּות, הּכתּובים: וסדר עׂשר; ּותרי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיׁשעיה,
ּומגּלה, ודנּיאל, וקינֹות, הּׁשירים, וׁשיר וקהלת, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹּומׁשלי,

הּימים. ודברי ְְְְִִֵֶַָָועזרא,
.ÊË ּבׂשרטּוט אּלא אֹותן ּכֹותבין אין - הּקדׁש ּכתבי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּכל

הכתב] לישור ישרים קוים הּניר.[מתיחת על ּכתבן אפּלּו ,ְְֲִַַָָָ
אסּור. זה, על יתר ׂשרטּוט; ּבלא ּתבֹות ׁשלׁש לכּתב ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻּומּתר

.ÊÈ אין - ּוכתּובים נביאים ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָּכר
החּמׁשין  מן ּכחּמׁש אּלא ּתֹורה, ספר ּכקדּׁשת ּדין קדּׁשתֹו ; ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻֻ

תורה]הּיתר[ספר] חומשי חמשה ּכדין[על החסר [הספר], ְִֵֵֶַָָ
החומשים] .[מחמשת
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מקצתֹו‰. היה הּמזּוזה; מן ּפטּור ּתקרה, לֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבית
הּקרּוי  היה ׁשאם לי, יראה - מקרה אינֹו ּומקצתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמקרה,

ּבמז  חּיב ׁשהּוא הּפתח, ואחר ּוזה ּכנגד הּדלתֹות, ּומעמידין . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
הּמזּוזה. את קֹובעין ְְִֶַָָּכ

.Â והעזרֹות הּלׁשכֹות הּבית ּובּתי הר ּכנסּיֹות ּובּתי , ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ
קדׁש. ׁשהן לפי ּפטּורין, - ּדירה ּבית ּבהן ׁשאין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמדרׁשֹות
ּבמזּוזה; חּיב ּבֹו, ּדרין ׁשהאֹורחין ּכפרים ׁשל הּכנסת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבית
ּכל  ּדירה. ּבית ּבֹו היה אם ּכרּכין, ׁשל הּכנסת ּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
מּׁשער  חּוץ - מזּוזֹות להן היה לא ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּׁשערים
מּפני  ּפלהדרין; לׁשּכת וׁשל מּמּנּו, וׁשּלפנים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָניקנֹור,
ימי  ּבׁשבעת ּגדֹול לכהן ּדירה ּבית היתה הּזאת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשהּלׁשּכה

ְַַָָההפרׁשה.
.Ê האֹוצרֹות ּבית העצים, ּבית הּבקר, ּבית הּתבן, ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית

ושמן] יין "ּבית"[מחסני ׁשּנאמר: הּמזּוזה, מן ּפטּורין -ְְֱִִֵֶֶֶַַָ
רפת  ,לפיכ ּבהן. וכּיֹוצא לאּלּו ּפרט ,ל המיחד ּבית -ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּבמזּוזה, חּיבת - ּבּה ּומתקּׁשטֹות ּבּה יֹוׁשבֹות ׁשהּנׁשים ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבקר
אכסדרה, ׁשער, ּבית אדם. לדירת יחּוד ּבּה יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי

מן }והּגּנה {ּומרּפסת, ּפטּורין - והּדיר הגנה), (ושער ְְְְִִִִִֶֶַַָ
מּפני  ּבּתים הּמזּוזה, היּו ואם לדירה; עׂשּויין ׁשאינן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ

הם  ּגם חּיבין אּלּו, למקֹומֹות ּפתּוחין ּבמזּוזה ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהחּיבין
ְִָּבמזּוזה.

.Á מבֹואֹות ׁשערי ואחד חצרֹות, ׁשערי אחד ,רחוב לפיכ] ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָ
אליו] פתוחין ּכּלן שחצרות - ועירֹות מדינֹות ׁשערי ואחד ,ְְֲֲִֵֶַַָָָֻ

ּפתּוחין  ּבמזּוזה החּיבין הּבּתים ׁשהרי ּבמזּוזה, ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָחּיבין
לזה  ּפתּוח וזה לזה, ּפתּוח זה ּבּתים, עׂשרה ואפּלּו ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלתֹוכן.
ּומּפני  ּבמזּוזה; חּיבין ּכּלן ּבמזּוזה, חּיב והּפנימי הֹואיל -ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֻ
ּבמזּוזה'. חּיב לחצר, הּגּנה מן הּפתּוח 'ׁשער אמרּו: ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָזה

.Ë ּובית הּטבילה, ּובית הּמרחץ, ּובית הּכּסא, ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבית
עורות]הּברסקי עיבוד מן [בית ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְְִִִֵֶַַָֻ

ּבחג, החג סּכת ּכבֹוד. לדירת עׂשּויין ׁשאינן לפי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמזּוזה,
עׂשּויין  ׁשאינן לפי הּמזּוזה, מן ּפט ּורין - ׁשּבספינה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָּובית

יֹוצרין ׁשל סּכֹות ׁשּתי קבע. מּזֹו[אומנים]לדירת לפנים זֹו , ְְְְִִִִִֵֶֶַַֻ
וכן  קבּועה. ׁשאינּה מּפני הּמזּוזה, מן ּפטּורה החיצֹונה -ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשאינן  מּפני הּמזּוזה, מן ּפטּורין ׁשּבּׁשוקים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהחנּיֹות

לדירה. ְְִִָקבּועים
.Èע אף - הרּבה ּפתחים לֹו ׁשּיׁש רגיל ּבית ׁשאינֹו ּפי ל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

מזּוזה  לעׂשֹות חּיב מהן, אחד ּבפתח אּלא ולבֹוא ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלצאת
ּבמזּוזה  חּיב ועלּיה, ּבית ׁשּבין קטן ּפתח ּופתח. ּפתח .ּבכל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

על  מזּוזה לעׂשֹות חּיב - ּבחדר חדר אפּלּו ׁשּבּבית, ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָחדר
ׁשער  ועל החיצֹון, החדר ׁשער ועל הּפנימי, החדר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַׁשער

ּוקבּועין. לדירה, עׂשּויין ׁשּכּלן ְְֲִִִִֶַַָָֻהּבית;
.‡È אם - ּוביתֹו הּכנסת ּבית אֹו הּמדרׁש ּבית ׁשּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּפתח

ּפתח  ּבמזּוזה. חּיב הּפתח, ּבאֹותֹו ולבֹוא לצאת רגיל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהיה
ּדלת ׁשל הּציר אחר הֹולכין ּבּתים, ׁשני [יתד ׁשּבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ושלמטה] קֹובעין שלמעלה ׁשם עּמֹו, נראה ׁשהּציר מקֹום -ְְִִִִֶֶַָָ
הּמזּוזה. ְֶַָאת

.·È ּבּטפח הּפתח, חלל ּבתֹו הּמזּוזה? את קֹובעין ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָוהיכן
לחּוץ  ואם הּסמּו הּׁשער. ּגבּה ׁשל העליֹון ׁשליׁש ּבתחּלת , ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

הּמׁשקֹוף  מן ׁשּירחיקּנה והּוא ּכׁשרה, מּזה, למעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקבעּה
ּפסּולה. מּׂשמאל, קבעּה ואם לּבית; הּנכנס ימין על ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹטפח.

ּבמזּוזה. חּיב ׁשּתפין, ׁשל ְִִִֶַַָָָֻּובית
.‚È הּכל חֹובת ׁשהיא מּפני ּבמזּוזה, להּזהר אדם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחּיב

ה ּתמיד  ׁשל ׁשמֹו ּביחּוד יפּגע ויצא, ׁשּיּכנס עת וכל ּקדֹוׁש. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּוׁשגּיתֹו מּׁשנתֹו ויעֹור אהבתֹו, ויזּכר - הּוא [עיסוקו]ּברּו ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹ

ּולעֹולמי  לעֹולם העֹומד ּדבר ׁשם ׁשאין וידע הּזמן; ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבהבלי
לדעּתֹו, חֹוזר הּוא ּומּיד העֹולם, צּור ידיעת אּלא ְְְִִִֵֶַַָָָָָעֹולמים,
לֹו ׁשּיׁש מי ּכל חכמים, אמרּו מיׁשרים. ּבדרכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָוהֹול
- ּבפתחֹו ּומזּוזה ּבבגדֹו, וציצית ּובזרֹועֹו, ּבראׁשֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִָֹּתפּלין
הן  והן רּבים, מזּכירין לֹו יׁש ׁשהרי יחטא; ׁשּלא לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻמחזק
מלא "חנה ׁשּנאמר: מּלחטא, אֹותֹו ׁשּמּצילין ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹהּמלאכים

דסיען). רחמנא (בריך ויחּלצם". ליראיו, סביב ְְִִֵֵַַָָה'

ז  ¤¤ּפרק
ספר ‡. לכּתב מּיׂשראל, ואיׁש איׁש ּכל על עׂשה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצות

הּׁשירה  את לכם ּכתבּו "ועּתה, ׁשּנאמר: לעצמֹו, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹורה
זֹו ׁשירה ּבּה ׁשּיׁש הּתֹורה, את ּכתבּו ּכלֹומר: ְְִִֵֶֶַַַָָָֹהּזאת",

"האזינו"] ּפרׁשּיֹות [שירת הּתֹורה את ּכֹותבין ׁשאין לפי -ְְִִִֵֶֶַָָָ
ּתֹורה, ספר אבֹותיו לאדם לֹו ׁשהּניחּו ּפי על ואף ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּפרׁשּיֹות.
מּסיני; קּבלֹו ּכאּלּו ּבידֹו, ּכתבֹו ואם מּׁשּלֹו. לכּתב ְְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָֹמצוה
הּמּגיּה וכל לֹו. ּכֹותבין אחרים לכּתב, יֹודע אינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָֹואם
ּכּלֹו. ּכתבֹו ּכאּלּו הּוא הרי - אחת אֹות אפּלּו ּתֹורה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֻּבספר

לׁשם ·. לעצמֹו אחר ּתֹורה ספר לֹו לכּתב מצּוה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻהּמל
ׁשּנאמר: - הדיֹוט ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיה ספר על יתר ,ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
ּומּגיהין  וגֹו'"; לֹו וכתב - ממלכּתֹו ּכּסא על ּכׁשבּתֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ"והיה
לֹו ׁשהיה זה הּגדֹול. ּדין ּבית ּפי על העזרה, מּספר ֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותֹו
ׁשּנכּתב  אֹו ׁשּכתב וזה ּגנזיו; ּבבית מּניחֹו הדיֹוט, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכׁשהּוא
ספר  לּמלחמה, יצא ואם ּתמיד. עּמֹו יהיה ,ׁשּמל אחר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו
עּמֹו; והּוא ּבּדין, יֹוׁשב עּמֹו; והּוא נכנס, עּמֹו; זה ְְְִִִִִֵֶַָָּתֹורה
ימי  ּכל ּבֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: ּכנגּדֹו, והּוא ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמסב,

ַָחּייו".
.‚צרי - ׁשּימל קדם לעצמֹו ּתֹורה ספר לֹו היה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹלא

ּבבית  מּניחֹו אחד, ּתֹורה: ספרי ׁשני ׁשּמל אחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלכּתב
אּלא  מעּמֹו יסּור לא - ּתמיד עּמֹו יהיה והּׁשני, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּגנזיו;
על  ליׁשן אֹו הּכּסא, לבית אֹו לּמרחץ, ּכׁשּיּכנס אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּלילה,

.מּטתֹו ִָ
ּבׂשרטּוט „. ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּתֹורה על ספר קוים [מתיחת ְְְִֵֶֶֶָָֹ

הכתב] לישור ּומקצתֹוהקלף הּגויל על מקצתֹו ׁשּכתב אֹו ,ְְְִִִֶַַַָָָ
על  ּכּלֹו אֹו הּגויל, על ּכּלֹו אֹו אּלא ּפסּול; - הּקלף ְְִֶַַַַַָָָֻֻעל

ּכת  ּכֹותב ּתֹורה? ספר ּכֹותבין וכיצד מתּקנת הּקלף. יבה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
קטּנה; אֹות ּכמלא ותבה, ּתבה ּכל ּבין יּניח ּביֹותר: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹנאה

ׁשיטה ּכל ּכל [שורה]ּובין ואר ׁשיטה; ּכמלא וׁשיטה, ְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ
'למׁשּפחֹותיכם  לכּתב ּכדי אֹותּיֹות, ׁשלׁשים - וׁשיטה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֹֹׁשיטה
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הּוא  וזה ּפעמים, ׁשלׁשה למׁשּפחֹותיכם' ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹלמׁשּפחֹותיכם
ּדף ּכל מּזה,[עמוד]רחב קצרה הּׁשיטה ּתהא ולא ודף. ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

ּכדי  זה, על יתר ארּכה ולא ּכאּגרת; הּדף יהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּכדי
מׁשֹוטטֹות עיניו יהּו הרבה]ׁשּלא ּבּכתב.[מחפשות ְְְְֵֶַָָֹ

ימעט‰. ּפרׁשה [יקטין]לא ׁשּבין הרוח מּפני הּכתב, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לפרשה]לפרׁשה פרשה בין אותיות תשע מרווח .[לצורך ְָָָ

ּבתֹו ׁשּתים יכּתב לא - אֹותּיֹות חמׁש ּבת ּתבה לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹנזּדּמנה
ּוׁשּתים  הּדף ּבתֹו ׁשלׁש ּכֹותב אּלא לּדף, חּוץ וׁשלׁש ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּדף
אֹותּיֹות  ׁשלׁש לכּתב ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר לא לּדף; ְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֹחּוץ

הּׁשיטה. מּתחּלת ּומתחיל ּפנּוי, הּמקֹום מּניח -ְְִִִִִַַַַַַָָָ
.Â יזרקּנה לא - אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹנזּדּמנה

הּדּפין[יכתבנה] העמודים]ּבין לתחּלת [בין יחזר אּלא , ְֲִִִֵֶַַַַָֹ
אֹותּיֹות, עׂשר ּבת ּתבה הּׁשיטה ּבסֹוף לֹו נזּדּמנה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשיטה.
את  לכּתב ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר ולא יתר, אֹו ּפחֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאֹו
וחציּה הּדף ּבתֹו חציּה לכּתב יכֹול אם - הּדף ּבתֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻּכּלּה

ּכֹותב  לּדף, ּומתחיל חּוץ ּפנּוי הּמקֹום מּניח לאו, ואם ; ְְִִִֵַַַַַַָָָ
הּׁשיטה. ְִִִַַָמּתחּלת

.Ê ּבלא ּפנּויֹות ׁשיטין ארּבע וחּמׁש, חּמׁש ּכל ּבין ְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻֻּומּניח
ׁשיטה  מּתחּלת החּמׁש ויתחיל יתר; ולא ּפחֹות לא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹֻּכתיבה,

ׁשיטה חמיׁשית  ּבאמצע ׁשּיגמר צרי הּתֹורה, ּוכׁשּיגמר . ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
מקּצר  הרּבה, ׁשיטין הּדף מן נׁשאר ואם הּדף; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַׁשּבסֹוף
הּׁשיטה. את יגמר ולא הּׁשיטה, מּתחּלת ויתחיל ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹועֹולה,
ׁשיטה  ּבאמצע יׂשראל" ּכל "לעיני ׁשּיהיה עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּומתּכּון,

הּדף. ְַַּבסֹוף
.Á הּקטּנֹות ּובאֹותּיֹות הּגדֹולֹות, ּבאֹותּיֹות ,ויּזהר ְְְִִִֵַַַָָָ

הּנקּודֹות מעליהם]ּובאֹותּיֹות ניקוד ּובאֹותּיֹות [שיש , ְִִַָָ
הּלפּופֹות הּפיין ּכגֹון מׁשּנֹות ,[מקופלות]ׁשּצּורתן ְְְִֵֶַַָָֻ

מּפי  איׁש הּסֹופרים ׁשהעּתיקּו ּכמֹו העקּמֹות ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָֻוהאֹותּיֹות
ּבּתגין ויּזהר עליה [כתרים]איׁש. ׁשּיׁש אֹות יׁש - ּובמנינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ּכצּורת  - הּתגין וכל ׁשבעה; עליה ׁשּיׁש אֹות ויׁש אחד, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּתג
הּׂשערה. ּכחּוט ּדּקין הן, ְֲִִֵַַַַָזין

.Ë;הּמבחר מן למצוה אּלא נאמרּו לא האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
ּבּתגין  ּדקּדק ׁשּלא אֹו זה, ּבתּקּון ׁשּנה האֹותּיֹות ואם וכתב , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הארי אֹו הרחיקן, אֹו הּׁשיטין, את ׁשּקרב אֹו ּכתקנן, ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּכּלן
חּסר  ולא לאֹות, אֹות הדּביקן ולא הֹואיל - קּצרן אֹו ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹּבהן,
ׁשּנה  ולא אחת, אֹות צּורת הפסיד ולא הֹותיר, ְְְְִִִִַַַָֹֹֹולא

ּוסתּומֹות ּכׁשר.[כדלקמן]ּבפתּוחֹות ספר זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶָ
.Èנהגּו - ּבּתלמּוד אֹותן אמרּו ׁשּלא אחרים, ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹיׁש

והן: איׁש; מּפי איׁש ּבידם היא וקּבלה הּסֹופרים, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּבהם
מּׁשמֹונה  ּפחֹות לא ודף, ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין מנין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיהיּו
ּכל  ׁשּבין הרוח וׁשּיהיה ׁשּׁשים; על יתר ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוארּבעים,
אׁשר' אׁשר 'אׁשר אֹותּיֹות ּתׁשע ּכמֹו ּופרׁשה, ;ּפרׁשה ְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָ

הּבאים, הּים: מּׁשירת למעלה הּׁשיטין ּבראׁש ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹוׁשּיהיה
מן  ּולמּטה ׁשיטין; חמׁש - ּבמצרים מת, ה', ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָבּיּבׁשה,
וּתּקח, :ּכ מהן ׁשיטה ּכל ּתחּלת ׁשיטין, חמׁש - ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשירה

למעלה  הּׁשיטין ּבראׁשי ויהיה וּיבאּו; וּיצאּו, סּוס, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחריה,
להכעיסֹו, ּבאחרית, ,הּדר אחרי, ואעידה, האזינּו: ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמּׁשירת
וּיבא, ׁשיטין: חמׁש - מּמּנה ּולמּטה ׁשיטין; ׁשׁש - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹקהל

אׁשר. הּזאת, אׁשר, ְֲֲֵֶֶַַֹלדּבר,
.‡È,ׁשּנה ואם הּמבחר; מן למצוה האּלּו, הּדברים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻוכל

מלא  החסר אֹו חסר, הּמלא ּכתב אם אבל ּפסל. אֹולא ; ֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
קרא ׁשהיא מּלה מכתיבתה]ׁשּכתב אחרת וכתב [נקראת ְְִִֶֶַַָָָֹ

"יׁשּגלּנה", ּבמקֹום "יׁשּכבּנה" ׁשּכתב ּכגֹון ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָּכקריאתּה,
"ּובעפלי  ּבמקֹום ׁשּכתב "ּובּטחרים" אֹו ּבהן; וכּיֹוצא ם", ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

אֹו ּפתּוחה; סתּומה ׁשּכתב אֹו סתּומה, ּפתּוחה ְְְְֶַָָָָָָָָּפרׁשה
הּׁשירה האזינו]ׁשּכתב שירת או הים הּכתב,[שירת ּכׁשאר ְְִִֶַַַָָָָ

ּבֹו ואין ּפסּול, זה הרי - ּכׁשירה אחת ּפרׁשה ׁשּכתב ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹו
ׁשּמלּמדין  החּמׁשין מן ּכחּמׁש אּלא ּכלל, ּתֹורה ספר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻקדּׁשת

הּתינֹוקֹות. ִֶַָּבהן
.·È ּתֹורה על ספר יֹותר לׁשהֹותֹו אסּור מּגּה, ׁשאינֹו ְֵֵֵֶֶַַָָָֻ

ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ספר יּגנז. אֹו יתּקן, אּלא יֹום; ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשלׁשים
הּספר  רב היה ואם יּגנז. ארּבע, יתּקן; ודף, ּדף ּבכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻטעּיֹות
אפּלּו ונׁשאר ּדף, ּבכל טעּיֹות ארּבע ּבֹו יׁש והּׁשאר ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻֻמּגּה,
הרי  - טעּיֹות ארּבע ּבלא המׁשּבׁש הּׁשאר מאֹותֹו אחד ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹֻֻּדף

יתּקן. ְֵֶַזה
.‚È ׁשּנמצא חסר, הּמלא ׁשּכתב אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

החסר  ּכתב אם אבל הּׁשיטֹות; ּביני ׁשּׁשכח האֹותּיֹות ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתֹולה
מתּקנֹו, זה הרי טעּיֹות, ּכּמה ודף ּדף ּבכל יׁש אפּלּו ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמלא,

ּתֹולה  ואינֹו ּגֹורד ׁשהּוא .מּפני ְְִֵֵֵֶֶ
.„Èחּמׁש הּתֹורה לכּתב עצמֹו,מּתר ּבפני חּמׁש ּכל חּמׁש, ְְְִִֵַַָָָָָָֹֻֻֻֻ

הּתם  ּתֹורה ספר קדּׁשת ּבהן מגּלה ואין יכּתב לא אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבּה ׁשּיהיה עצמּה, כמה]ּבפני ּכֹותבין [רק ואין ּפרׁשּיֹות. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

עליה  להׁשלים ּדעּתֹו ואם ּבּה; להתלּמד לּתינֹוק ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמגּלה
אחת, ּבׁשיטה ּתבֹות ׁשלׁש ׁשלׁש מגּלה ּכתב מּתר. ְְִִֵַַַָָָָָָָֹֹֻֻחּמׁש,

ָֻמּתר.
.ÂË ּומּניח אחד, ּבכר ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לדּבק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻמּתר

ונביא  נביא ּכל ּובין ׁשיטין, ארּבע וחּמׁש חּמׁש ּכל ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֻֻּבין
ׁשיטין  ׁשלׁש עׂשר מּׁשנים ונביא נביא ּכל ּובין ׁשיטין, ְְִִִִִִִֵֵָָָָָָָֹֹׁשלׁש

חֹות ,לחּת ּבא ׁשאם הּוא:- ּכ נביאים, ׁשל וסּדּורן . ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
יחזקאל, ירמיה, ּומלכים, ׁשמּואל, וׁשֹופטים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָֻיהֹוׁשע,
ואּיֹוב, ותּלים, רּות, הּכתּובים: וסדר עׂשר; ּותרי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיׁשעיה,
ּומגּלה, ודנּיאל, וקינֹות, הּׁשירים, וׁשיר וקהלת, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹּומׁשלי,

הּימים. ודברי ְְְְִִֵֶַָָועזרא,
.ÊË ּבׂשרטּוט אּלא אֹותן ּכֹותבין אין - הּקדׁש ּכתבי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּכל

הכתב] לישור ישרים קוים הּניר.[מתיחת על ּכתבן אפּלּו ,ְְֲִַַָָָ
אסּור. זה, על יתר ׂשרטּוט; ּבלא ּתבֹות ׁשלׁש לכּתב ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻּומּתר

.ÊÈ אין - ּוכתּובים נביאים ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָּכר
החּמׁשין  מן ּכחּמׁש אּלא ּתֹורה, ספר ּכקדּׁשת ּדין קדּׁשתֹו ; ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻֻ

תורה]הּיתר[ספר] חומשי חמשה ּכדין[על החסר [הספר], ְִֵֵֶַָָ
החומשים] .[מחמשת
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ח  ¤¤ּפרק
ּבאמצע ‡. ּגמר אם צּורֹות: ׁשּתי לּה יׁש ּפתּוחה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּפרׁשה

ׁשהיא  הּפרׁשה ּומתחיל ּפנּוי, הּׁשיטה ׁשאר מּניח ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשיטה,
זה: ּכגֹון הּׁשנּיה, הּׁשיטה מּתחּלת ְְְְִִִִֶַַַָָָּפתּוחה

ּכׁשעּור  רוח הּׁשיטה מן ׁשּנׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבּמה
ּגמר  אם אֹו מעט, אּלא נׁשאר לא אם אבל אֹותּיֹות; ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּתׁשע
ּכתב, ּבלא ּפנּויה ּכּלּה ׁשנּיה ׁשיטה מּניח - הּׁשיטה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹֻּבסֹוף

הּׁשליׁשית  ׁשיטה מּתחּלת הּפתּוחה הּפרׁשה ּכגֹון ּומתחיל , ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָ
ֶזה:

ּבאמצע ·. ּגמר אם צּורֹות: ׁשלׁש לּה יׁש סתּומה, ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹּופרׁשה
ּכּׁשעּור רוח מּניח אותיות]הּׁשיטה, לכּתב [תשע ּומתחיל , ְְִִִִִֶַַַַַַָֹ

ׁשּיּמצא  עד סתּומה, ׁשהיא הּפרׁשה מּתחּלת הּׁשיטה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבסֹוף
זה: ּכגֹון ּבאמצע, נׁשאר הרוח לא ואם ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

הּׁשיטה  ּבסֹוף ולכּתב ּכּׁשעּור הרוח להּניח ּכדי הּׁשיטה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמן
ׁשיטה  מראׁש רוח מעט ויּניח ּפנּוי, הּכל יּניח - אחת ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹּתבה
ׁשיטה, מאמצע הּסתּומה הּפרׁשה לכּתב ויתחיל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשנּיה,

זה: מּניח ּכגֹון הּׁשיטה, ּבסֹוף ּגמר ואם ְְְִִִֶַַַַָָ
לכּתב  ּומתחיל הרוח, ּכׁשעּור הּׁשנּיה ׁשיטה ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָֹמּתחּלת

זה: ּכגֹון הּׁשיטה, מאמצע ְְְִֵֶֶַַַָָהּסתּומה
ּפתּוח  ׁשּפרׁשה אֹומר, הּׁשיטה נמצאת ּבתחּלת ּתחּלתּה ה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

לעֹולם. הּׁשיטה מאמצע ּתחּלתּה סתּומה, ּופרׁשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָלעֹולם;
לתּקנֹו‚. אפׁשר וחסר, ּבמלא מּגּה ׁשאינֹו ּתֹורה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻספר

הּפרׁשּיֹות ּולהּגיהֹו ּברוח טעה אם אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהפסיק  אֹו ּפתּוחה, סתּומה אֹו סתּומה, ּפתּוחה ְְְְְְִִֶַָָָָָוכתב
ּכדרּכֹו ׁשּכתב אֹו ּפרׁשה, ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום ּפנּוי והּניח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּברוח
צּורת  ׁשּׁשּנה אֹו הּפרׁשה, ּבמקֹום ּברוח הפסיק ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹולא

והאזינו]הּׁשירֹות הים לֹו[שירת ואין ּפסּול, זה הרי - ְֲִֵֵֶַָ
ּבֹו. ׁשּטעה הּדף ּכל את לסּלק אּלא ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתּקנה,

ׁשראיתי „. הּספרים ּבכל ּגדֹול ׁשּבּוׁש ׁשראיתי ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָּולפי
ּומחּברין  ׁשּכֹותבין הּמסֹורֹות ּבעלי וכן אּלּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּבדברים
אּלּו, ּבדברים נחלקין והּפתּוחֹות, הּסתּומֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלהֹודיע
ּכל  הּנה לכּתב ראיתי - עליהן ׁשּסֹומכין הּספרים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבמחלקת
הּׁשירֹות  וצּורֹות והּפתּוחֹות, הּסתּומֹות הּתֹורה, ,ּפרׁשּיֹות ְְְְִִַַַַָָָ

ׁשּסמכנּו וספר מהן. ּולהּגיּה הּספרים ּכל עליהן לתּקן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכדי
ּכֹולל  ׁשהּוא ּבמצרים, הּידּוע הּספר הּוא אּלּו, ּבדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

ספרים ועׂשרים וכתובים]ארּבעה נביאים התורה ,[כל ְְְְִִֶַָָָ
ועליו  הּספרים, מּמּנּו להּגיּה ׁשנים מּכּמה ּבירּוׁשלים ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהיה
ׁשנים  ּבֹו ודקּדק אׁשר, ּבן ׁשהּגיהֹו לפי סֹומכין, הּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹהיּו
סמכּתי  ועליו ׁשהעּתיקֹו. ּכמֹו רּבֹות ּפעמים והּגיהֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהרּבה,

ּכהלכתֹו. ׁשּכתבּתי ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶַָָָּבספר
רקיע יהי ּבראׁשית: יׁשרצּוספר מארת, יהי הּמים, יּקוּו , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּכּלן  - הּׁשמים תֹולדֹות אּלה ויכּלּו, הארץ, ּתֹוצא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּמים,
אמר  ּולאדם אמר, האּׁשה אל ּפרׁשּיֹות; ׁשבע והן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּפתּוחֹות,
והאדם  ּפתּוחה; - אלהים ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן -ְְְְֱִֵֶֶַָָָָֹֹ

ויחי  קינן, ויחי אנֹוׁש, ויחי ׁשת, ויחי ספר, זה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָידע,
,למ ויחי מתּוׁשלח, ויחי ,חנֹו ויחי ירד, ויחי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַמהללאל,
וּירא  סתּומֹות; ּכּלן אּלּו, ּפרׁשּיֹות עׂשרה אחת - נח ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻויחי
לנח, אלהים וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - נח ּתֹולדת אּלה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֹֹה',
ׁשלׁשּתן  - נח אל אלהים וּיאמר נח, אל אלהים ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹוידּבר
ׁשּתיהן  - נח ּבני ּתֹולדת ואּלה נח, בני וּיהיּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹֹסתּומֹות;
ויהי  סתּומֹות; ׁשּתיהן - יּלד ּולׁשם ילד, ּוכנען ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָֻּפתּוחֹות;
וארּפכׁשד  ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ׁשם ּתֹולדת אּלה הארץ, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹכל
ׂשרּוג, ויחי רעּו, ויחי פלג, ויחי עבר, ויחי חי, וׁשלח ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַחי,
ּפרׁשּיֹות; ׁשמֹונה והן סתּומֹות, ּכּלן - תרח ויחי נחֹור, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻויחי
- אמרפל ּבימי ויהי רעב, ויהי אברם, אל ה' ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוּיאמר
ויהי  אברם, אׁשת וׂשרי הּדברים, אחר ּפתּוחֹות; ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשלׁשּתן
סתּומֹות; ארּבעּתן - אברהם אל אלהים וּיאמר ְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָֹֹאברם,
ׁשּתיהן  - ּפקד וה' מּׁשם, וּיּסע ּפתּוחה; - אליו ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוּירא

אחר  ויהי ההוא, ּבעת ויהי הּדברים,סתּומֹות; אחרי ויהי , ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָ
- זקן ואברהם ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ׂשרה חּיי ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָוּיהיּו
ואּלה  יׁשמעאל, ּתלדת ואּלה אברהם, וּיסף ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹסתּומה;
עׂשו, ויהי ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - רעב ויהי יצחק, ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹּתֹולדת
וּיׁשלח  סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - יעקב וּיצא יצחק, זקן ּכי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹויהי
ׁשּתיהן  - ּדינה וּתצא יעקב, וּיבא ּפתּוחה; - ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹיעקב
יעקב, בני וּיהיּו אלהים, וּירא אלהים, וּיאמר ְְְֱֱֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹֹסתּומֹות;
- ׂשעיר בני אּלה ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - עׂשו ּתלדֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹואּלה
ׁשלׁשּתן  - ּבעת ויהי יעקב, וּיׁשב הּמלכים, ואּלה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹסתּומה;
אחר  ויהי סתּומה; - מצרימה הּורד ויֹוסף ְְְְְְִִֵַַַַָָָּפתּוחֹות;
ואּלה  אליו, וּיּגׁש ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מּקץ ויהי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּדברים,
אחרי  ויהי סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - יהּודה ואת ְְְְְְְֲִֵֶַַָָָׁשמֹות,
יּׂששכר  זבּולן, יהּודה, ולוי, ׁשמעֹון יעקב, וּיקרא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹֻהּדברים,
ּפרת  ּבן נפּתלי, מאׁשר, ּגד, ּדן, ׁשׁש; והן ּפתּוחֹות, ּכּלן -ְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹֻ
הּפתּוחֹות, מנין ּפתּוחה. - ּבנימין סתּומֹות; חמׁשּתן - ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָיֹוסף
אחת  הּכל, וארּבעים; ׁשמֹונה והּסתּומֹות, וארּבעים; ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹֹׁשלׁש

ּפרׁשּיֹות. ְְִִִָָותׁשעים
בּימים  ויהי איׁש, וּיל חדׁש, מל וּיקם ׁשמֹות: ואּלה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָספר
סתּומה; - רעה היה ּומׁשה ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - ְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹהרּבים
וידּבר  ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן אל ה' וּיאמר מׁשה, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹוּיל
ה' וידּבר מׁשה, אל ה' וידּבר סתּומה; - מׁשה אל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאלהים

אהרן  ואל מׁשה ּבית אל ראׁשי אּלה ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ
ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - מׁשה אל ה' וידּבר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹאבתם,
- אהרן ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ,נתּתי ראה מׁשה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹאל
אל  ה' וּיאמר ּכבד, מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשּתיהן
אל  ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - אהרן אל אמר ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹמׁשה
אהרן, אל אמר מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחה; - ּבא ְֱֲֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹֹמׁשה
ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - הׁשּכם מׁשה אל ה' ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹוּיאמר
- אהרן ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ּפרעה, אל ּבא מׁשה ְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹֹאל
סתּומה; - הׁשּכם מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּתיהן
- ּפרעה אל ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר מׁשה, אל ה' ְֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹֹוּיאמר
סתּומה; - יד נטה מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּתיהן
ׁשּתיהן  - אחד נגע עֹוד . . וּיאמר ,חׁש ויהי . . ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹוּיאמר

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

פנויה

dxez xtqe dfefne oilitz 'ld - dad` xtq - '` xc` 'f iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אל  ה' וּיאמר מׁשה, אל ה' וּיאמר מׁשה, וּיאמר ְֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹּפתּוחֹות;
- מׁשה וּיקרא סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - אהרן ואל ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹֹמׁשה
יׂשראל, בני וּיסעּו סתּומה; - הּלילה ּבחצי ויהי  ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּפתּוחה;
ּבעצם  ויהי ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ואהרן מׁשה אל ה' ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹוּיאמר
ׁשּתיהן  - יבא ּכי והיה לי, קּדׁש כּו' וידּבר סתּומה; -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ויׁשבּו וכּו' ה' וידּבר סתּומה; - ּבׁשּלח ויהי ְְְְְְְִֵַַַַַָָֻּפתּוחֹות;
את  נטה ה' וּיאמר ּתצעק, מה מׁשה אל ה' וּיאמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹויחנּו,
וּיּסע  ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - מרים וּתּקח מׁשה, יׁשיר אז ,ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹיד
- ממטיר הנני מׁשה אל ה' וּיאמר אילמה, וּיבאּו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹמׁשה,
ה' וּיאמר ּפתּוחה; - מׁשה אל ה' וידּבר סתּומֹות; ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשלׁשּתן
וּיאמר  עמלק, וּיבא עדת, ּכל וּיסעּו סתּומה; - מׁשה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹאל
חמׁשּתן  - הּׁשליׁשי ּבחדׁש יתרֹו, וּיׁשמע ּכתב, מׁשה אל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹה'

אנכי  הּדברים, ּכל את אלהים וידּבר תּׂשא ּפתּוחֹות; לא , ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹ
לא  תרצח, לא ּכּבד, ּפתּוחה; - זכֹור סתּומֹות; ׁשלׁשּתן -ְְְְְִֵַַָָָָֹֹ
ּכּלן  - תחמד לא תחמד, לא תענה, לא תגנב, לא ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹֹֹֹֹֹֻתנאף,
אל  ה' וּיאמר ּפתּוחה; - העם וכל ׁשבע; והן ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֹסתּומֹות,
ימּכר, וכי ּפתּוחה; - הּמׁשּפטים ואּלה סתּומה; - ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹמׁשה
אביו, ּומקּלל איׁש, וגנב אביו, ּומּכה יזד, וכי איׁש, ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹמּכה
- איׁש יּכה וכי אנׁשים, יּנצּו וכי איׁש, יּכה וכי יריבן, ְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַָָֻוכי
יפּתח, וכי ּפתּוחה; - ׁשֹור יּגח וכי עׂשר; והן סתּומֹות, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻּכּלן
יּתן, ּכי אׁש, תצא ּכי איׁש, יבער ּכי איׁש, יגנב ּכי יּגף, ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹוכי
- יׁשאל וכי ׁשבע; והן סתּומֹות, ּכּלן - איׁש יּתן ְְְְִִִִִֵֵֶַַָֻּכי
ׁשלׁשּתן  - לאלהים זבח מכּׁשפה, יפּתה, וכי ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּפתּוחה;
תּׂשא, לא תקּלל, לא אלהים ּפתּוחה; - ּכסף אם ְְְֱִִִֵֶֶַָָֹֹֹסתּומֹות;
הּנה  סתּומֹות; חמׁשּתן - תּטה לא תראה, ּכי תפּגע, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹּכי
מׁשה  ואל סתּומה; - מׁשּכלה תהיה לא ּפתּוחה; - ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹאנכי
ּפתּוחה; - ה' וידּבר סתּומה; - ה' וּיאמר ּפתּוחה; - ְְְְֵֶַַַַָָָָֹאמר
- מנרת ועׂשית ׁשלחן, ועׂשית סתּומה; - ארֹון ְְְְְְִִַַָָָָָָָֹֻועׂשּו
את  ועׂשית סתּומה; - הּמׁשּכן ואת ּפתּוחֹות; ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשּתיהן
הּמזּבח, את ועׂשית פרכת, ועׂשית ּפתּוחה; - ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּקרׁשים
- הקרב ואּתה ּתצּוה, ואּתה הּמׁשּכן, חצר את ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָועׂשית
ועׂשית  ּפתּוחה; - האפד את ועׂשּו סתּומֹות; ְְְְְֲִִֵֶָָָָָָֹחמׁשּתן
וזה  ּציץ, ועׂשית מעיל, את ועׂשית חׁשן, ועׂשית ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָֹֹמׁשּבצת,
ועׂשית  ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - ּתעׂשה אׁשר וזה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּדבר,
וידּבר  ּכּיֹור, ּדועׂשית וידּבר תּׂשא, ּדכי וידּבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָמזּבח,
וידּבר  סּמים, ל ּדקח וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹּדבׂשמים
וּיּתן  ּפתּוחה; - ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - קראתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדראה
ׁשּתיהן  - וּירד וּיפן רד, ּדל וידּבר סתּומה; - מׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאל
וּיאמר  מׁשה, וּיאמר סתּומה; - עלה ּדל וידּבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּפתּוחֹות;

ה  וּיאמר ּפסל, מׁשה אל ה' וּיאמר מׁשה, אל מׁשה ה' אל ' ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹ
וּיאמר  סתּומה; - מׁשה וּיקהל ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - יׂשראל ּבני אל מׁשה וּיאמר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹמׁשה,
וּיעׂש ּפתּוחה; - יריעת וּיעׂש סתּומה; - לב חכם כל ְְְֲֲִֵַַַַַַַַַָָָֹוּיעׂשּו
הּׁשלחן, את וּיעׂש ּבצלאל, וּיעׂש סתּומה; - הּקרׁשים ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻאת
ארּבעּתן  - הּקטרת מזּבח את וּיעׂש הּמנרה, את ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹוּיעׂש
וּיעׂש הּכּיֹור, את וּיעׂש העלה, מזּבח את וּיעׂש ְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָֹּפתּוחֹות;
סתּומֹות; חמׁשּתן - הּזהב ּכל פקּודי, אּלה החצר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאת

סתּומה; - אבני את וּיעׂשּו ּפתּוחה; - האפד את ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוּיעׂש
וּיעׂשּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מעיל את וּיעׂש החׁשן, את ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַֹוּיעׂש
סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - וּתכל ציץ, את וּיעׂשּו ׁשׁש, הּכתנת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאת
ׁשּתיהן  - החדׁש ּדביֹום וידּבר הּמׁשּכן, את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוּיביאּו
הּׁשלחן, את וּיּתן וּיּקח, הראׁשֹון, ּבחדׁש ויהי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻּפתּוחֹות;
וּיׂשם  ,מס את וּיׂשם מזּבח, את וּיׂשם הּמנרה, את ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹוּיׂשם
ׁשמֹונה; והן סתּומֹות, ּכּלן - החצר את וּיקם הּכּיר, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאת
ּומנין  וׁשּׁשים; ּתׁשע הּפתּוחֹות, מנין ּפתּוחה. - הענן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָויכס
וׁשּׁשים  וארּבע מאה הּכל, ותׁשעים; חמׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹהּסתּומֹות,

ִָָּפרׁשּיֹות.
- העֹוף מן ואם סתּומה; - הּצאן מן ואם וּיקרא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹספר
על  מנחה ואם תקרב, וכי תקריב, ּכי ונפׁש ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּפתּוחה;
חמׁשּתן  - ּתקריב ואם מרחׁשת, מנחת ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָהּמחבת,
ואם  וידּבר, עז, ואם הּצאן, מן ואם זבח, ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַֹסתּומֹות;
תחטא  ּכי ונפׁש ּכבׂש, ואם נפׁש, ואם נׂשיא, אׁשר עדת, ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכל
- ה' וידּבר תּׂשיג, לא ואם ּתׁשע; והן ּפתּוחֹות, ּכּלן -ְְְְִִֵֵֵַַַַָֹֻ
- ּדצו וידּבר ּדנפׁש, וידּבר נפׁש, ואם סתּומֹות; ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשּתיהן
קרּבן, ּדזה וידּבר סתּומה; - ּתֹורת וזאת ּפתּוחֹות; ְְְְְְְְֵֶַַַַָָָָֹׁשלׁשּתן
ּתֹורת  וזאת האׁשם, ּתֹורת וזאת אהרן, אל ּדדּבר ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹוידּבר
- אהרן את ּדקח וידּבר יׂשראל, ּבני אל ּדדּבר וידּבר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹזבח,
סתּומה; - הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ׁשׁש; והן ּפתּוחֹות, ְְְְְִִִֵֵַַַָָֻּכּלן
- מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, וידּבר אהרן, אל ה' ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹוידּבר
סתּומֹות; ׁשּתיהן - ימּות וכי לכם, וזה ּפתּוחֹות; ְְְְְְְִֵֶֶֶָָָָׁשלׁשּתן
צרעת, נגע יהיה, ּכי ּדאדם וידּבר תזריע, ּכי ּדאּׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָוידּבר
אֹו ואיׁש סתּומה; - ּבׂשר אֹו ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְִַַָָָָָָּובׂשר

ּבׂשרם,אּׁשה  בעֹור יהיה ּכי אּׁשה אֹו ואיׁש ּפתּוחה; - ְְְְְִִִִִֶָָָָָ
ּדזאת  וידּבר סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - והּבגד יּמרט, ּכי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואיׁש
תבאּו, ּדכי וידּבר סתּומה; - ּדל ואם ּפתּוחה; - ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּתהיה
ּכי  ואיׁש ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - יׂשראל ּבני אל ּדדּברּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָוידּבר
יזּוב  ּכי ואּׁשה ּפתּוחה; - תהיה ּכי ואּׁשה סתּומה; - ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָתצא
אהרן, אל ּדדּבר וידּבר מֹות, ּדאחרי וידּבר סתּומה; -ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹ
איׁש, איׁש ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - יׂשראל ּבני אל ּדדּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוידּבר
ּבת  ערות ,אחֹות ערות ,אבי אׁשת ערות ,אבי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָערות
,אּמ אחֹות ערות ,אבי אחֹות ערות אׁשת, ּבת ערות ,ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָּבנ
ערות  ,אחי אׁשת ערות ,ּכּלת ערות ,אבי אחי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָערות
ּדדּבר  וידּבר עׂשרה; ׁשּתים והן סתּומֹות, ּכּלן - ּובּתּה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻאּׁשה
- יגּור וכי ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אל תבאּו וכי עדת, ּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹאל
אמר  מׁשה אל ה' וּיאמר מּזרעֹו, יּתן ּדאׁשר וידּבר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹסתּומה;
ּדדּבר  וידּבר הּגדֹול, והּכהן ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - הּכהנים ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹאל
ּדדּבר  וידּבר ּדויּנזרּו, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - אהרן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאל
אֹו ּדׁשֹור וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ּבניו ואל אהרן ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹאל
מֹועדי  אּלה יׂשראל, ּבני אל ּדדּבר וידּבר סתּומה; - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכׂשב
ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - הארץ אל תבאּו ּדכי וידּבר ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹה',
ּפתּוחה; - הּׁשביעי ּדבחדׁש וידּבר סתּומה; - לכם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּוספרּתם
יֹום, עׂשר ּדבחמּׁשה וידּבר סתּומה; - ּבעׂשֹור ּדא ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָוידּבר
ׁשלׁשּתן  - סלת ולקחּת יׂשראל, ּבני את ּדצו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוידּבר
את  ּדהֹוצא וידּבר סתּומה; - אּׁשה ּבן וּיצא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָּפתּוחֹות;
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ה'תשע"ד  א' אדר ז' שישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ּבאמצע ‡. ּגמר אם צּורֹות: ׁשּתי לּה יׁש ּפתּוחה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּפרׁשה

ׁשהיא  הּפרׁשה ּומתחיל ּפנּוי, הּׁשיטה ׁשאר מּניח ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשיטה,
זה: ּכגֹון הּׁשנּיה, הּׁשיטה מּתחּלת ְְְְִִִִֶַַַָָָּפתּוחה

ּכׁשעּור  רוח הּׁשיטה מן ׁשּנׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבּמה
ּגמר  אם אֹו מעט, אּלא נׁשאר לא אם אבל אֹותּיֹות; ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּתׁשע
ּכתב, ּבלא ּפנּויה ּכּלּה ׁשנּיה ׁשיטה מּניח - הּׁשיטה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹֻּבסֹוף

הּׁשליׁשית  ׁשיטה מּתחּלת הּפתּוחה הּפרׁשה ּכגֹון ּומתחיל , ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָ
ֶזה:

ּבאמצע ·. ּגמר אם צּורֹות: ׁשלׁש לּה יׁש סתּומה, ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹּופרׁשה
ּכּׁשעּור רוח מּניח אותיות]הּׁשיטה, לכּתב [תשע ּומתחיל , ְְִִִִִֶַַַַַַָֹ

ׁשּיּמצא  עד סתּומה, ׁשהיא הּפרׁשה מּתחּלת הּׁשיטה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבסֹוף
זה: ּכגֹון ּבאמצע, נׁשאר הרוח לא ואם ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

הּׁשיטה  ּבסֹוף ולכּתב ּכּׁשעּור הרוח להּניח ּכדי הּׁשיטה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמן
ׁשיטה  מראׁש רוח מעט ויּניח ּפנּוי, הּכל יּניח - אחת ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹּתבה
ׁשיטה, מאמצע הּסתּומה הּפרׁשה לכּתב ויתחיל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשנּיה,

זה: מּניח ּכגֹון הּׁשיטה, ּבסֹוף ּגמר ואם ְְְִִִֶַַַַָָ
לכּתב  ּומתחיל הרוח, ּכׁשעּור הּׁשנּיה ׁשיטה ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָֹמּתחּלת

זה: ּכגֹון הּׁשיטה, מאמצע ְְְִֵֶֶַַַָָהּסתּומה
ּפתּוח  ׁשּפרׁשה אֹומר, הּׁשיטה נמצאת ּבתחּלת ּתחּלתּה ה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

לעֹולם. הּׁשיטה מאמצע ּתחּלתּה סתּומה, ּופרׁשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָלעֹולם;
לתּקנֹו‚. אפׁשר וחסר, ּבמלא מּגּה ׁשאינֹו ּתֹורה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻספר

הּפרׁשּיֹות ּולהּגיהֹו ּברוח טעה אם אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהפסיק  אֹו ּפתּוחה, סתּומה אֹו סתּומה, ּפתּוחה ְְְְְְִִֶַָָָָָוכתב
ּכדרּכֹו ׁשּכתב אֹו ּפרׁשה, ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום ּפנּוי והּניח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּברוח
צּורת  ׁשּׁשּנה אֹו הּפרׁשה, ּבמקֹום ּברוח הפסיק ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹולא

והאזינו]הּׁשירֹות הים לֹו[שירת ואין ּפסּול, זה הרי - ְֲִֵֵֶַָ
ּבֹו. ׁשּטעה הּדף ּכל את לסּלק אּלא ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתּקנה,

ׁשראיתי „. הּספרים ּבכל ּגדֹול ׁשּבּוׁש ׁשראיתי ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָּולפי
ּומחּברין  ׁשּכֹותבין הּמסֹורֹות ּבעלי וכן אּלּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּבדברים
אּלּו, ּבדברים נחלקין והּפתּוחֹות, הּסתּומֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלהֹודיע
ּכל  הּנה לכּתב ראיתי - עליהן ׁשּסֹומכין הּספרים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבמחלקת
הּׁשירֹות  וצּורֹות והּפתּוחֹות, הּסתּומֹות הּתֹורה, ,ּפרׁשּיֹות ְְְְִִַַַַָָָ

ׁשּסמכנּו וספר מהן. ּולהּגיּה הּספרים ּכל עליהן לתּקן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכדי
ּכֹולל  ׁשהּוא ּבמצרים, הּידּוע הּספר הּוא אּלּו, ּבדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

ספרים ועׂשרים וכתובים]ארּבעה נביאים התורה ,[כל ְְְְִִֶַָָָ
ועליו  הּספרים, מּמּנּו להּגיּה ׁשנים מּכּמה ּבירּוׁשלים ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהיה
ׁשנים  ּבֹו ודקּדק אׁשר, ּבן ׁשהּגיהֹו לפי סֹומכין, הּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹהיּו
סמכּתי  ועליו ׁשהעּתיקֹו. ּכמֹו רּבֹות ּפעמים והּגיהֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהרּבה,

ּכהלכתֹו. ׁשּכתבּתי ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶַָָָּבספר
רקיע יהי ּבראׁשית: יׁשרצּוספר מארת, יהי הּמים, יּקוּו , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּכּלן  - הּׁשמים תֹולדֹות אּלה ויכּלּו, הארץ, ּתֹוצא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּמים,
אמר  ּולאדם אמר, האּׁשה אל ּפרׁשּיֹות; ׁשבע והן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּפתּוחֹות,
והאדם  ּפתּוחה; - אלהים ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן -ְְְְֱִֵֶֶַָָָָֹֹ

ויחי  קינן, ויחי אנֹוׁש, ויחי ׁשת, ויחי ספר, זה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָידע,
,למ ויחי מתּוׁשלח, ויחי ,חנֹו ויחי ירד, ויחי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַמהללאל,
וּירא  סתּומֹות; ּכּלן אּלּו, ּפרׁשּיֹות עׂשרה אחת - נח ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻויחי
לנח, אלהים וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - נח ּתֹולדת אּלה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֹֹה',
ׁשלׁשּתן  - נח אל אלהים וּיאמר נח, אל אלהים ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹוידּבר
ׁשּתיהן  - נח ּבני ּתֹולדת ואּלה נח, בני וּיהיּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹֹסתּומֹות;
ויהי  סתּומֹות; ׁשּתיהן - יּלד ּולׁשם ילד, ּוכנען ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָֻּפתּוחֹות;
וארּפכׁשד  ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ׁשם ּתֹולדת אּלה הארץ, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹכל
ׂשרּוג, ויחי רעּו, ויחי פלג, ויחי עבר, ויחי חי, וׁשלח ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַחי,
ּפרׁשּיֹות; ׁשמֹונה והן סתּומֹות, ּכּלן - תרח ויחי נחֹור, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻויחי
- אמרפל ּבימי ויהי רעב, ויהי אברם, אל ה' ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוּיאמר
ויהי  אברם, אׁשת וׂשרי הּדברים, אחר ּפתּוחֹות; ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשלׁשּתן
סתּומֹות; ארּבעּתן - אברהם אל אלהים וּיאמר ְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָֹֹאברם,
ׁשּתיהן  - ּפקד וה' מּׁשם, וּיּסע ּפתּוחה; - אליו ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוּירא

אחר  ויהי ההוא, ּבעת ויהי הּדברים,סתּומֹות; אחרי ויהי , ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָ
- זקן ואברהם ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ׂשרה חּיי ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָוּיהיּו
ואּלה  יׁשמעאל, ּתלדת ואּלה אברהם, וּיסף ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹסתּומה;
עׂשו, ויהי ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - רעב ויהי יצחק, ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹּתֹולדת
וּיׁשלח  סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - יעקב וּיצא יצחק, זקן ּכי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹויהי
ׁשּתיהן  - ּדינה וּתצא יעקב, וּיבא ּפתּוחה; - ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹיעקב
יעקב, בני וּיהיּו אלהים, וּירא אלהים, וּיאמר ְְְֱֱֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹֹסתּומֹות;
- ׂשעיר בני אּלה ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - עׂשו ּתלדֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹואּלה
ׁשלׁשּתן  - ּבעת ויהי יעקב, וּיׁשב הּמלכים, ואּלה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹסתּומה;
אחר  ויהי סתּומה; - מצרימה הּורד ויֹוסף ְְְְְְִִֵַַַַָָָּפתּוחֹות;
ואּלה  אליו, וּיּגׁש ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מּקץ ויהי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּדברים,
אחרי  ויהי סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - יהּודה ואת ְְְְְְְֲִֵֶַַָָָׁשמֹות,
יּׂששכר  זבּולן, יהּודה, ולוי, ׁשמעֹון יעקב, וּיקרא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹֻהּדברים,
ּפרת  ּבן נפּתלי, מאׁשר, ּגד, ּדן, ׁשׁש; והן ּפתּוחֹות, ּכּלן -ְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹֻ
הּפתּוחֹות, מנין ּפתּוחה. - ּבנימין סתּומֹות; חמׁשּתן - ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָיֹוסף
אחת  הּכל, וארּבעים; ׁשמֹונה והּסתּומֹות, וארּבעים; ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹֹׁשלׁש

ּפרׁשּיֹות. ְְִִִָָותׁשעים
בּימים  ויהי איׁש, וּיל חדׁש, מל וּיקם ׁשמֹות: ואּלה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָספר
סתּומה; - רעה היה ּומׁשה ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - ְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹהרּבים
וידּבר  ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן אל ה' וּיאמר מׁשה, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹוּיל
ה' וידּבר מׁשה, אל ה' וידּבר סתּומה; - מׁשה אל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאלהים

אהרן  ואל מׁשה ּבית אל ראׁשי אּלה ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ
ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - מׁשה אל ה' וידּבר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹאבתם,
- אהרן ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ,נתּתי ראה מׁשה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹאל
אל  ה' וּיאמר ּכבד, מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשּתיהן
אל  ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - אהרן אל אמר ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹמׁשה
אהרן, אל אמר מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחה; - ּבא ְֱֲֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹֹמׁשה
ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - הׁשּכם מׁשה אל ה' ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹוּיאמר
- אהרן ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ּפרעה, אל ּבא מׁשה ְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹֹאל
סתּומה; - הׁשּכם מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּתיהן
- ּפרעה אל ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר מׁשה, אל ה' ְֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹֹוּיאמר
סתּומה; - יד נטה מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּתיהן
ׁשּתיהן  - אחד נגע עֹוד . . וּיאמר ,חׁש ויהי . . ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹוּיאמר
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אל  ה' וּיאמר מׁשה, אל ה' וּיאמר מׁשה, וּיאמר ְֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹּפתּוחֹות;
- מׁשה וּיקרא סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - אהרן ואל ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹֹמׁשה
יׂשראל, בני וּיסעּו סתּומה; - הּלילה ּבחצי ויהי  ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּפתּוחה;
ּבעצם  ויהי ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ואהרן מׁשה אל ה' ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹוּיאמר
ׁשּתיהן  - יבא ּכי והיה לי, קּדׁש כּו' וידּבר סתּומה; -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ויׁשבּו וכּו' ה' וידּבר סתּומה; - ּבׁשּלח ויהי ְְְְְְְִֵַַַַַָָֻּפתּוחֹות;
את  נטה ה' וּיאמר ּתצעק, מה מׁשה אל ה' וּיאמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹויחנּו,
וּיּסע  ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - מרים וּתּקח מׁשה, יׁשיר אז ,ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹיד
- ממטיר הנני מׁשה אל ה' וּיאמר אילמה, וּיבאּו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹמׁשה,
ה' וּיאמר ּפתּוחה; - מׁשה אל ה' וידּבר סתּומֹות; ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשלׁשּתן
וּיאמר  עמלק, וּיבא עדת, ּכל וּיסעּו סתּומה; - מׁשה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹאל
חמׁשּתן  - הּׁשליׁשי ּבחדׁש יתרֹו, וּיׁשמע ּכתב, מׁשה אל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹה'

אנכי  הּדברים, ּכל את אלהים וידּבר תּׂשא ּפתּוחֹות; לא , ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹ
לא  תרצח, לא ּכּבד, ּפתּוחה; - זכֹור סתּומֹות; ׁשלׁשּתן -ְְְְְִֵַַָָָָֹֹ
ּכּלן  - תחמד לא תחמד, לא תענה, לא תגנב, לא ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹֹֹֹֹֹֻתנאף,
אל  ה' וּיאמר ּפתּוחה; - העם וכל ׁשבע; והן ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֹסתּומֹות,
ימּכר, וכי ּפתּוחה; - הּמׁשּפטים ואּלה סתּומה; - ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹמׁשה
אביו, ּומקּלל איׁש, וגנב אביו, ּומּכה יזד, וכי איׁש, ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹמּכה
- איׁש יּכה וכי אנׁשים, יּנצּו וכי איׁש, יּכה וכי יריבן, ְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַָָֻוכי
יפּתח, וכי ּפתּוחה; - ׁשֹור יּגח וכי עׂשר; והן סתּומֹות, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻּכּלן
יּתן, ּכי אׁש, תצא ּכי איׁש, יבער ּכי איׁש, יגנב ּכי יּגף, ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹוכי
- יׁשאל וכי ׁשבע; והן סתּומֹות, ּכּלן - איׁש יּתן ְְְְִִִִִֵֵֶַַָֻּכי
ׁשלׁשּתן  - לאלהים זבח מכּׁשפה, יפּתה, וכי ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּפתּוחה;
תּׂשא, לא תקּלל, לא אלהים ּפתּוחה; - ּכסף אם ְְְֱִִִֵֶֶַָָֹֹֹסתּומֹות;
הּנה  סתּומֹות; חמׁשּתן - תּטה לא תראה, ּכי תפּגע, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹּכי
מׁשה  ואל סתּומה; - מׁשּכלה תהיה לא ּפתּוחה; - ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹאנכי
ּפתּוחה; - ה' וידּבר סתּומה; - ה' וּיאמר ּפתּוחה; - ְְְְֵֶַַַַָָָָֹאמר
- מנרת ועׂשית ׁשלחן, ועׂשית סתּומה; - ארֹון ְְְְְְִִַַָָָָָָָֹֻועׂשּו
את  ועׂשית סתּומה; - הּמׁשּכן ואת ּפתּוחֹות; ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשּתיהן
הּמזּבח, את ועׂשית פרכת, ועׂשית ּפתּוחה; - ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּקרׁשים
- הקרב ואּתה ּתצּוה, ואּתה הּמׁשּכן, חצר את ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָועׂשית
ועׂשית  ּפתּוחה; - האפד את ועׂשּו סתּומֹות; ְְְְְֲִִֵֶָָָָָָֹחמׁשּתן
וזה  ּציץ, ועׂשית מעיל, את ועׂשית חׁשן, ועׂשית ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָֹֹמׁשּבצת,
ועׂשית  ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - ּתעׂשה אׁשר וזה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּדבר,
וידּבר  ּכּיֹור, ּדועׂשית וידּבר תּׂשא, ּדכי וידּבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָמזּבח,
וידּבר  סּמים, ל ּדקח וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹּדבׂשמים
וּיּתן  ּפתּוחה; - ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - קראתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדראה
ׁשּתיהן  - וּירד וּיפן רד, ּדל וידּבר סתּומה; - מׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאל
וּיאמר  מׁשה, וּיאמר סתּומה; - עלה ּדל וידּבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּפתּוחֹות;

ה  וּיאמר ּפסל, מׁשה אל ה' וּיאמר מׁשה, אל מׁשה ה' אל ' ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹ
וּיאמר  סתּומה; - מׁשה וּיקהל ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - יׂשראל ּבני אל מׁשה וּיאמר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹמׁשה,
וּיעׂש ּפתּוחה; - יריעת וּיעׂש סתּומה; - לב חכם כל ְְְֲֲִֵַַַַַַַַַָָָֹוּיעׂשּו
הּׁשלחן, את וּיעׂש ּבצלאל, וּיעׂש סתּומה; - הּקרׁשים ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻאת
ארּבעּתן  - הּקטרת מזּבח את וּיעׂש הּמנרה, את ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹוּיעׂש
וּיעׂש הּכּיֹור, את וּיעׂש העלה, מזּבח את וּיעׂש ְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָֹּפתּוחֹות;
סתּומֹות; חמׁשּתן - הּזהב ּכל פקּודי, אּלה החצר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאת

סתּומה; - אבני את וּיעׂשּו ּפתּוחה; - האפד את ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוּיעׂש
וּיעׂשּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מעיל את וּיעׂש החׁשן, את ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַֹוּיעׂש
סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - וּתכל ציץ, את וּיעׂשּו ׁשׁש, הּכתנת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאת
ׁשּתיהן  - החדׁש ּדביֹום וידּבר הּמׁשּכן, את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוּיביאּו
הּׁשלחן, את וּיּתן וּיּקח, הראׁשֹון, ּבחדׁש ויהי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻּפתּוחֹות;
וּיׂשם  ,מס את וּיׂשם מזּבח, את וּיׂשם הּמנרה, את ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹוּיׂשם
ׁשמֹונה; והן סתּומֹות, ּכּלן - החצר את וּיקם הּכּיר, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאת
ּומנין  וׁשּׁשים; ּתׁשע הּפתּוחֹות, מנין ּפתּוחה. - הענן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָויכס
וׁשּׁשים  וארּבע מאה הּכל, ותׁשעים; חמׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹהּסתּומֹות,

ִָָּפרׁשּיֹות.
- העֹוף מן ואם סתּומה; - הּצאן מן ואם וּיקרא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹספר
על  מנחה ואם תקרב, וכי תקריב, ּכי ונפׁש ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּפתּוחה;
חמׁשּתן  - ּתקריב ואם מרחׁשת, מנחת ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָהּמחבת,
ואם  וידּבר, עז, ואם הּצאן, מן ואם זבח, ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַֹסתּומֹות;
תחטא  ּכי ונפׁש ּכבׂש, ואם נפׁש, ואם נׂשיא, אׁשר עדת, ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכל
- ה' וידּבר תּׂשיג, לא ואם ּתׁשע; והן ּפתּוחֹות, ּכּלן -ְְְְִִֵֵֵַַַַָֹֻ
- ּדצו וידּבר ּדנפׁש, וידּבר נפׁש, ואם סתּומֹות; ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשּתיהן
קרּבן, ּדזה וידּבר סתּומה; - ּתֹורת וזאת ּפתּוחֹות; ְְְְְְְְֵֶַַַַָָָָֹׁשלׁשּתן
ּתֹורת  וזאת האׁשם, ּתֹורת וזאת אהרן, אל ּדדּבר ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹוידּבר
- אהרן את ּדקח וידּבר יׂשראל, ּבני אל ּדדּבר וידּבר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹזבח,
סתּומה; - הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ׁשׁש; והן ּפתּוחֹות, ְְְְְִִִֵֵַַַָָֻּכּלן
- מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, וידּבר אהרן, אל ה' ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹוידּבר
סתּומֹות; ׁשּתיהן - ימּות וכי לכם, וזה ּפתּוחֹות; ְְְְְְְִֵֶֶֶָָָָׁשלׁשּתן
צרעת, נגע יהיה, ּכי ּדאדם וידּבר תזריע, ּכי ּדאּׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָוידּבר
אֹו ואיׁש סתּומה; - ּבׂשר אֹו ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְִַַָָָָָָּובׂשר

ּבׂשרם,אּׁשה  בעֹור יהיה ּכי אּׁשה אֹו ואיׁש ּפתּוחה; - ְְְְְִִִִִֶָָָָָ
ּדזאת  וידּבר סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - והּבגד יּמרט, ּכי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואיׁש
תבאּו, ּדכי וידּבר סתּומה; - ּדל ואם ּפתּוחה; - ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּתהיה
ּכי  ואיׁש ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - יׂשראל ּבני אל ּדדּברּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָוידּבר
יזּוב  ּכי ואּׁשה ּפתּוחה; - תהיה ּכי ואּׁשה סתּומה; - ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָתצא
אהרן, אל ּדדּבר וידּבר מֹות, ּדאחרי וידּבר סתּומה; -ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹ
איׁש, איׁש ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - יׂשראל ּבני אל ּדדּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוידּבר
ּבת  ערות ,אחֹות ערות ,אבי אׁשת ערות ,אבי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָערות
,אּמ אחֹות ערות ,אבי אחֹות ערות אׁשת, ּבת ערות ,ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָּבנ
ערות  ,אחי אׁשת ערות ,ּכּלת ערות ,אבי אחי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָערות
ּדדּבר  וידּבר עׂשרה; ׁשּתים והן סתּומֹות, ּכּלן - ּובּתּה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻאּׁשה
- יגּור וכי ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אל תבאּו וכי עדת, ּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹאל
אמר  מׁשה אל ה' וּיאמר מּזרעֹו, יּתן ּדאׁשר וידּבר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹסתּומה;
ּדדּבר  וידּבר הּגדֹול, והּכהן ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - הּכהנים ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹאל
ּדדּבר  וידּבר ּדויּנזרּו, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - אהרן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאל
אֹו ּדׁשֹור וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ּבניו ואל אהרן ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹאל
מֹועדי  אּלה יׂשראל, ּבני אל ּדדּבר וידּבר סתּומה; - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכׂשב
ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - הארץ אל תבאּו ּדכי וידּבר ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹה',
ּפתּוחה; - הּׁשביעי ּדבחדׁש וידּבר סתּומה; - לכם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּוספרּתם
יֹום, עׂשר ּדבחמּׁשה וידּבר סתּומה; - ּבעׂשֹור ּדא ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָוידּבר
ׁשלׁשּתן  - סלת ולקחּת יׂשראל, ּבני את ּדצו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוידּבר
את  ּדהֹוצא וידּבר סתּומה; - אּׁשה ּבן וּיצא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָּפתּוחֹות;
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ל,ה  וספרּת ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - סיני ּדבהר וידּבר מקּלל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
וכי  ּומטה, אחי ימּו וכי ימּכר, ּכי ואיׁש ,אחי ימּו ְְְְִִִִִִִִָָָָָָֹּכי
ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - יד תּׂשיג וכי ,עּמ אחי ְְְִִִִֵֵַַָָָָֻימּו
ואם  ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - לי תׁשמעּו לא ואם ּבחּקתי, ְְְְְְְִִִִִֵֶַֹֹֻאם
ואם  ּפתּוחה; - יפלא ּכי ּדאיׁש וידּבר סתּומה; - ְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹּבזאת
וחמּׁשים; ׁשּתים הּפתּוחֹות, מנין סתּומה. - ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָּבהמה

ותׁשעים. ׁשמֹונה הּכל, וארּבעים; ׁשׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַָֹוהּסתּומֹות,
לבני  סתּומה; - ראּובן ּבני וּיהיּו סיני: ּבמדּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָספר
זבּולן, לבני יּׂששכר, לבני יהּודה, לבני ּגד, לבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֻׁשמעֹון,
אׁשר, לבני דן, לבני בנימן, לבני מנּׁשה, לבני יֹוסף, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָלבני
וידּבר  לוי, מּטה את ּדא וידּבר הּפקדים, אּלה נפּתלי, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֻּבני
ּדגל  עׂשרה; ארּבע והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - ּדגלֹו על ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֻּדאיׁש
דן  מחנה ּדגל אפרים, מחנה ּדגל אהל, ונסע ראּובן, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמחנה
. . וידּבר ּתֹולדת, ואּלה ּפקּודי, אּלה סתּומֹות; ארּבעּתן -ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - ּדפקד וידּבר ואני, . . וידּבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָֹהקרב,
ּדקח, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ּדפקד וּיאמר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹולקהת,
ארּבעּתן  - ּדנׂשא וידּבר ּתכריתּו, ּדאל וידּבר ּדנׂשא, ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָֹֹוידּבר
סתּומֹות; ׁשּתיהן - גרׁשֹון ּבני ּופקּודי מררי, ּבני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָּפתּוחֹות;
ּדאיׁש וידּבר יעׂשּו, ּכי אּׁשה אֹו ּדאיׁש וידּבר ּדצו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָוידּבר

יפלא  ּכי אּׁשה אֹו ּדאיׁש וידּבר תׂשטה, ּדדּבר ּכי וידּבר , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ
וׂשמּו, יּׂשא, יאר, ,יברכ ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - אהרן ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹאל
והן  סתּומֹות, ּכּלן - הּמקריב ויהי מׁשה, ּכּלֹות ּביֹום ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹֻויהי
ּבּיֹום  הרביעי, ּבּיֹום הּׁשליׁשי, ּבּיֹום הּׁשני, ּבּיֹום ְְִִִִִֵֵַַַַַַָׁשׁש;
ּבּיֹום  הּׁשמיני, ּבּיֹום הּׁשביעי, ּבּיֹום הּׁשּׁשי, ּבּיֹום ְְֲִִִִִִִִַַַַַַַַהחמיׁשי,
ׁשנים  ּביֹום עׂשר, עׁשּתי ּביֹום העׂשירי, ּבּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָהּתׁשיעי,
הלוּים  את ּדקח וידּבר ,ּדבהעלת וידּבר חנּכת, זאת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹֻעׂשר,
ללוּים  אׁשר ּדזאת וידּבר עׂשרה; ארּבע והן ּפתּוחֹות, ּכּלן -ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻ
ׁשּתיהן  - טמא יהיה ּדכי וידּבר ּדויעׂשּו, וידּבר סתּומה; -ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ויהי  ,ל ּדעׂשה וידּבר סתּומה; - הקים ּוביֹום ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָּפתּוחֹות;
ויהי  לחבב, מׁשה וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - הּׁשנית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּבּׁשנה
וּיאמר  ּכמתאננים, העם ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹּבנסע
ארּבעּתן  - מרים וּתדּבר ּתקצר, ה' ּדהיד וּיאמר לי, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּדאספה
ּדואביה, וּיאמר סתּומה; - ּפתאם ה' וּיאמר ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹֹּפתּוחֹות;
מתי, ּדעד וידּבר ינאצני, אנה ּדעד וּיאמר ,ל ּדׁשלח ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֻוידּבר
ׁשׁש; והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - ּדבבאכם וידּבר תבאּו, ּדכי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻוידּבר
בני  וּיהיּו סתּומֹות; ׁשּתיהן - אחת נפׁש ואם תׁשּגּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַוכי
וּיאמר  סתּומה; - יּומת ּדמֹות וּיאמר ּפתּוחה; - ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹיׂשראל
ּדהּבדלּו, וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - קרח וּיּקח להם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדועׂשּו
סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - אלעזר אל ּדאמר וידּבר ּדהעלּו, ְְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוידּבר
ּדוקח  וידּבר סתּומה; - ּדהרּמּו וידּבר ּפתּוחה; - ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹוּיּלנּו
ׁשלׁשּתן  - יׂשראל ּבני וּיאמרּו ּדהׁשב, וּיאמר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹמאּתם,
אל  ה' וידּבר סתּומה; - אהרן אל ה' וּיאמר ְְְֲֵֶֶֶַַַַָֹֹּפתּוחֹות;
הלוּים, ּדואל וידּבר סתּומה; - לוי ולבני ּפתּוחה; - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאהרן
את  ּדקח וידּבר יׂשראל, ּבני וּיבאּו חּקת, ּדזאת ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֻוידּבר
האמנּתם, לא ּדיען וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמּטה
ּפתּוחה; - מּקדׁש וּיסעּו סתּומֹות; ׁשּתיהן - מׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹוּיׁשלח
אז  ּפתּוחה; - ההר מהר וּיסעּו סתּומה; - הּכנעני ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹוּיׁשמע

- ּבלק וּירא ּפתּוחה; - יׂשראל וּיׁשלח סתּומה; - ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָיׁשיר
ויד  ּדפינחס, וידּבר יׂשראל, וּיׁשב ּדצרֹור,סתּומה; ּבר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

ּבני  גד, ּבני ׁשמעֹון, ּבני ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ה' ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹוּיאמר
אפרים, בני אּלה יֹוסף, ּבני זבּולן, ּבני יּׂששכר, ּבני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻיהּודה,
ּכּלן  - נפּתלי ּבני אׁשר, ּבני דן, ּבני אּלה בנימן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻּבני
ואּלה  ּפתּוחה; - ה' וידּבר עׂשרה; אחת והן ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָסתּומֹות,
ּבנֹות  ּדכן וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - וּתקרבנה הּלוי, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹפקּודי
- מׁשה וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ּדעלה וּיאמר ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹצלפחד,
- חדׁשיכם ּובראׁשי הּׁשּבת, ּוביֹום ּדצו, וידּבר ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָסתּומה;
- הּבּכּורים ּוביֹום הראׁשֹון, ּובחדׁש ּפתּוחֹות; ְְְְִִִֶַַָָָֹׁשלׁשּתן
ּובעׂשֹור, ּפתּוחה; - הּׁשביעי ּובחדׁש סתּומֹות; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּתיהן

עׂשר  ּובּיֹום ּובחמּׁשה הּׁשליׁשי, ּובּיֹום הּׁשני, ּובּיֹום , ְֲִִִִֵַַַַַַָָָ
הּׁשביעי, ּובּיֹום הּׁשּׁשי, ּובּיֹום החמיׁשי, ּובּיֹום ְְֲִִִִִִִִַַַַַַָהרביעי,
מׁשה, וידּבר ּתׁשע; והן סתּומֹות, ּכּלן - הּׁשמיני ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹֻּבּיֹום
וּיאמר  ואלעזר, מׁשה וּיצאּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ה' ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוידּבר
- רב ּומקנה סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - ּדׂשא וּיאמר ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹאלעזר,
ׁשּתיהן  - אליו וּיּגׁשּו מצאנּו, אם וּיאמרּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹּפתּוחה;
ׁשּתיהן  - מסעי אּלה מׁשה, אליהם וּיאמר ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹסתּומֹות;
ׁשּתיהן  - ּדבערבת וידּבר הּכנעני, וּיׁשמע ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹּפתּוחֹות;
ׁשמֹות  ּדאּלה וידּבר יׂשראל, ּבני את ּדצו וידּבר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָסתּומֹות;
ּבני  אל ּדדּבר וידּבר מֹואב, ּדבערבת וידּבר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהאנׁשים,
הּפתּוחֹות, מנין ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - ראׁשי וּיקרבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָיׂשראל,
מאה  הּכל, וׁשּׁשים; ׁשׁש והּסתּומֹות, ותׁשעים; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹׁשּתים

ּפרׁשּיֹות. וחמּׁשים ְֲִִִֶַָָּוׁשמֹונה
הּדברים אּלה ְִֵֵֶֶַָספר

אלי ה' וּיאמר ה', וידּבר וּנעבר, וּנפן אלי, ה' ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹֹוּיאמר
ּכי יׂשראל, ועּתה סתּומֹות. חמׁשּתן - ואתחּנן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָראה,
ארּבעּתן - מׁשה וּיקרא יבּדיל, אז ּבנים, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָתֹוליד
ולא תרצח, לא ּכּבד, ׁשמֹור, תׂשא, לא אנכי, ְְְִִִֵַַָָָֹֹֹֹּפתּוחֹות.
תתאּוה, ולא תחמד, ולא תענה, ולא תגנב, ולא ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹתנאף,
ׁשמע עׂשרה. אחת והן סתּומֹות, ּכּלן - הּדברים ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻאת
יׁשאל ּכי תנּסּו, לא ,יביא ּכי והיה ּפתּוחה. - ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֹיׂשראל
- עקב והיה סתּומֹות. ארּבעּתן - יביא ּכי ,ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָבנ
אם והיה הּמצוה, ּכל סתּומה. - תאמר ּכי ְְְְִִִַַָָָָָָֹּפתּוחה.
יׂשראל ועּתה ההוא, ּבעת יׂשראל, ׁשמע ּתׁשּכח, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹׁשכח
אם ּכי ׁשמע, אם והיה הארץ, ּכי ּפתּוחֹות. חמׁשּתן -ְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹ
ירחיב, ּכי ,יביא ּכי והיה אנכי, ראה ּתׁשמרּון, ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹֹׁשמר
ּפתּוחה. - יקּום ּכי ׁשבע. והן סתּומֹות, ּכּלן - יכרית ְְְְִִִֵֶַַָָָֻּכי
זה את תאכל, לא אּתם, ּבנים תׁשמע, ּכי ,יסית ְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹֹּכי
עׂשר ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלן - טהרה צּפֹור ּכל ְְְְִֵֵֵַָָָֹֹֻּתאכלּו,
ׁשנים, ׁשבע מּקץ ׁשנים, ׁשלׁש מקצה ּפתּוחה. - ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּתעׂשר
סתּומֹות. ארּבעּתן - ל יּמכר ּכי אביֹון, ב יהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָּכי
ׁשבעה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - חדׁש את ׁשמֹור הּבכֹור, ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹּכל
ׁשפטים ּפתּוחה. - הּסּכת חג סתּומה. - ְְְִַַָָָֹֹֹֻֻׁשבעת
- בקרּב יּמצא ּכי תזּבח, לא ,ל תּטע לא ְְְְְְְִִִִִִֵַַָֹֹֹוׁשטרים,
לא תבא, ּכי ּפתּוחה. - יּפלא ּכי סתּומֹות. ְְְְִִִֵַַָָָָֹֹארּבעּתן
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ּכי ּבא, אּתה ּכי הּלוי, יבא וכי יהיה, וזה לּכהנים, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹיהיה
ּפתּוחה. - איׁש יהיה וכי ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלם - ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֻיכרית
אל תקרב ּכי לּמלחמה, תצא ּכי עד, יקּום לא תּסיג, ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹלא
חלל יּמצא ּכי סתּומֹות. חמׁשּתן - עיר אל תצּור ּכי ְְֲִִִִִִֵֶָָָָָעיר,
יהיה ּכי לאיׁש, תהיין ּכי לּמלחמה, תצא ּכי ּפתּוחה. -ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
תראה לא ׁשֹור, את תראה לא באיׁש, יהיה וכי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֹֹלאיׁש,
ׁשבע. והן סתּומֹות, ּכּלן - גבר כלי יהיה לא חמֹור, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָֹֻאת
יּקח ּכי ּגדלים, תחרׁש, לא תבנה, ּכי ּפתּוחה. - יּקרא ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָֹֹּכי
נערה יהיה ּכי איׁש, יּמצא ּכי היה, אמת ואם אּׁשה, ְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָאיׁש
לא איׁש, יּקח לא ימצא, ּכי ימצא, ּבׂשדה ואם ְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹֹבתּולה,
תתעב לא עּמֹוני, יבא לא ממזר, יבא לא פצּוע, ְְְִֵֵַַַַָָָֹֹֹֹֹֹיבא
לא קדׁשה, תהיה לא תסּגיר, לא מחנה, תצא ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹֹאדמי,
ּכי ּבקמת, תבא ּכי ּבכרם, תבא ּכי נדר, תּדר ּכי ,ְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹתּׁשי
יּמצא, ּכי חדׁשה, אּׁשה איׁש יּקח ּכי אּׁשה, איׁש ֲִִִִִִִִִֵַַָָָָָיּקח
ׂשכיר תעׁשק לא ,ברע תּׁשה ּכי הּצרעת, ּבנגע ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּׁשמר
ּכי תחּבט, ּכי תקצר, ּכי תּטה, לא אבֹות, יּומתּו לא ְְְִִִִִֶַַָָֹֹֹֹעני,
ל יהיה לא אנׁשים, יּנצּו ּכי אחים, יׁשבּו ּכי ריב, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָֹיהיה
אׁשר את זכֹור ּוׁשלׁשים. חמׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָֻּבכיס
לעׂשר, תכּלה ּכי ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - תבֹוא ּכי והיה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעׂשה,

מ ויצו סתּומֹות. ׁשּתיהן - הּזה -הּיֹום יׂשראל וזקני ׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
האיׁש, ארּור העם, את מׁשה ויצו מׁשה, וידּבר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָּפתּוחה.
מּטה, ארּור מׁשּגה, ארּור מּסיג, ארּור מקלה, ְְִֶֶֶַַַַָָָָארּור

ארּור 17ארּור אחתֹו, עם ׁשכב ארּור ּבהמה, ּכל עם ׁשכב ְֲִִֵֵֵָָָָָֹֹֹ
אׁשר  ארּור ׁשחד, לקח ארּור מּכה, ארּור חתנּתֹו, עם ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשכב
אם  והיה עׂשרה. ׁשלׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - יקים ְְְְְִִֵֵֶָָָָֹֻלא
דברי  אּלה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - תׁשמע לא אם והיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשמֹוע,
ׁשּתיהן  - נּצבים אּתם מׁשה, וּיקרא סתּומה. - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּברית
ׁשלׁשּתן  - נתּתי ראה הּמצוה, ּכי יבאּו, כי והיה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹּפתּוחֹות.
סתּומה. - מׁשה וּיקרא ּפתּוחה. - מׁשה וּיל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָסתּומֹות.
וידּבר  מׁשה, וּיבא הּׁשמים, האזינּו הן, מׁשה אל ה' ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹוּיאמר
וזאת  ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - הּברכה וזאת ּבעצם, מׁשה אל ְְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹה'
ּוליֹוסף, לבנימן, ּפתּוחה. - ּוללוי סתּומה. - ְְְְְְִִִִֵֵָָָָליהּודה
סתּומֹות, ּכּלן - מׁשה וּיעל ּולאׁשר, ּולדן, ּולגד, ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֻֻולזבּולן,

ׁשבע. ְֵֶַוהן
והּסתּומֹות וארּבע, ׁשלׁשים - זה ספר ׁשל הּפתּוחֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַמנין
ּוׁשמֹונה. וחמּׁשים מאה - הּכל וארּבע. ועׂשרים מאה -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּומנין ותׁשעים, מאתים - הּתֹורה ּכל ׁשל הּפתּוחֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמנין
ׁשׁש - הּכל ותׁשע. וׁשבעים מאֹות ׁשלׁש - ְְְְִִֵֵֵַַַָֹהּסתּומֹות

ותׁשע. וׁשּׁשים ְִִֵֵַָמאֹות
רוח ּבאמצע יׁש וׁשיטה ׁשיטה ּכל 'האזינּו': ׁשירת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָצּורת

חלּוקה אחד ׁשיטה ּכל ונמצא הּסתּומה, הּפרׁשה ּכצּורת ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָ
הּתבֹות  הן ואּלּו ׁשיטֹות. ּבׁשבעים אֹותּה וכֹותבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָלׁשּתים.

וׁשיטה: ׁשיטה ּכל ְְִִֶָָָֹׁשּבראׁש
הלה', ׁשחת, אל, הּצּור, ּכי, ּכׂשעירם, יערף, ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹהאזינּו,
יסבבנהּו, ימצאהּו, ּכי, יּצב, ּבהנחל, ׁשאל, זכר, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹהלֹוא,

ּבני חמאת, וּינקהּו, ירּכבהּו, ה', יפרׂש, ודם,ּכנׁשר, , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ
מּכעס, וּתׁשּכח, לא, אלהים, ּבתֹועבת, וינּבל, ְְְְֱִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹֹׁשמנּת,
וקטב, חּצי, וּתלהט, וּתיקד, ּבגֹוי, ּכעסּוני, ּבנים, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאראה,
יבינּו, ואין, ולא, ּפן, אׁשּביתה, יֹונק, ּומחדרים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹעם,
חתּום, וראׁש, אׁשּכלת, ּומּׁשדמת, ואיבינּו, וה', ְְְְְְְִִֵַַַַָֹֹֹֹּוׁשנים,
ּכי, מחצּתי, ואין, יהי, יׁשּתּו, צּור, ואפס, ועל, וחׁש, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלעת,

ונקם. הרנינּו, מּדם, אׁשּכיר, אׁשיב, ְְְִִִִִַַַָָָאם,
ׁשּבראׁש. הּתבֹות אּלּו ְֵֵֶַָֹּכל

ׁשהן אחרֹונה, ׁשיטה חצי ּכל ׁשּבראׁש הּתבֹות הן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹואּלּו
הּדף: ְְֶַַַּבאמצע

הּוא, עם, ּדֹור, צּדיק, ּכי, הבּו, וכרביבים, ּתּזל, ְְְְִִִִִִִַַַַָותׁשמע,
יּצרנהּו, ּובתהּו, יעקב, למסּפר, ּבהפרידֹו, ,זקני ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹֹּבינּו,
וּיּטׁש, וּיׁשמן, עם, עם, וׁשמן, וּיאכל, ואין, יׂשאהּו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹעל,
ואני, הם, ּכי, וּיאמר, וּירא, צּור, חדׁשים, יזּבחּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֻיקנאהּו,
לּולי, אמרּתי, ּגם, מחּוץ, וׁשן, מזי, אסּפה, וּתאכל, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכי,
לי, הלא, חמת, ענבמֹו, ּכי, ּכי, אם, איכה, לּו, ּכי, ֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָֹּפן,
ואמרּתי, ואין, אני, ראּו, יקּומּו, אׁשר, ואמר, ּכי, ּכי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָּכי,

וכּפר. ּכי, מראׁש, וחרּבי, ולמׂשנאי, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹֹותאחז,
ׁשיטֹות ּבׁשלׁשים אֹותּה ּכֹותבין הּים .ׁשירת ְְִִִִִַַָָ

מּניחין אחת - הּׁשיטֹות ּוׁשאר ּכדרּכּה, ראׁשֹונה ְְְִִִִִַַַַַָָָָׁשיטה
רוח מקֹומֹות ּבאמצעּה ּבׁשני הרוח מּניחין ואחת אחד, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

רוח  ונמצא לׁשלׁש, חלּוקה הּׁשיטה ׁשּתּמצא עד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבאמצעּה,
הרוח. ּכנגד ּוכתב הּכתב, ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָּכנגד
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ל,ה  וספרּת ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - סיני ּדבהר וידּבר מקּלל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
וכי  ּומטה, אחי ימּו וכי ימּכר, ּכי ואיׁש ,אחי ימּו ְְְְִִִִִִִִָָָָָָֹּכי
ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - יד תּׂשיג וכי ,עּמ אחי ְְְִִִִֵֵַַָָָָֻימּו
ואם  ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - לי תׁשמעּו לא ואם ּבחּקתי, ְְְְְְְִִִִִֵֶַֹֹֻאם
ואם  ּפתּוחה; - יפלא ּכי ּדאיׁש וידּבר סתּומה; - ְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹּבזאת
וחמּׁשים; ׁשּתים הּפתּוחֹות, מנין סתּומה. - ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָּבהמה

ותׁשעים. ׁשמֹונה הּכל, וארּבעים; ׁשׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַָֹוהּסתּומֹות,
לבני  סתּומה; - ראּובן ּבני וּיהיּו סיני: ּבמדּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָספר
זבּולן, לבני יּׂששכר, לבני יהּודה, לבני ּגד, לבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֻׁשמעֹון,
אׁשר, לבני דן, לבני בנימן, לבני מנּׁשה, לבני יֹוסף, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָלבני
וידּבר  לוי, מּטה את ּדא וידּבר הּפקדים, אּלה נפּתלי, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֻּבני
ּדגל  עׂשרה; ארּבע והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - ּדגלֹו על ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֻּדאיׁש
דן  מחנה ּדגל אפרים, מחנה ּדגל אהל, ונסע ראּובן, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמחנה
. . וידּבר ּתֹולדת, ואּלה ּפקּודי, אּלה סתּומֹות; ארּבעּתן -ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - ּדפקד וידּבר ואני, . . וידּבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָֹהקרב,
ּדקח, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ּדפקד וּיאמר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹולקהת,
ארּבעּתן  - ּדנׂשא וידּבר ּתכריתּו, ּדאל וידּבר ּדנׂשא, ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָֹֹוידּבר
סתּומֹות; ׁשּתיהן - גרׁשֹון ּבני ּופקּודי מררי, ּבני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָּפתּוחֹות;
ּדאיׁש וידּבר יעׂשּו, ּכי אּׁשה אֹו ּדאיׁש וידּבר ּדצו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָוידּבר

יפלא  ּכי אּׁשה אֹו ּדאיׁש וידּבר תׂשטה, ּדדּבר ּכי וידּבר , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ
וׂשמּו, יּׂשא, יאר, ,יברכ ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - אהרן ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹאל
והן  סתּומֹות, ּכּלן - הּמקריב ויהי מׁשה, ּכּלֹות ּביֹום ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹֻויהי
ּבּיֹום  הרביעי, ּבּיֹום הּׁשליׁשי, ּבּיֹום הּׁשני, ּבּיֹום ְְִִִִִֵֵַַַַַַָׁשׁש;
ּבּיֹום  הּׁשמיני, ּבּיֹום הּׁשביעי, ּבּיֹום הּׁשּׁשי, ּבּיֹום ְְֲִִִִִִִִַַַַַַַַהחמיׁשי,
ׁשנים  ּביֹום עׂשר, עׁשּתי ּביֹום העׂשירי, ּבּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָהּתׁשיעי,
הלוּים  את ּדקח וידּבר ,ּדבהעלת וידּבר חנּכת, זאת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹֻעׂשר,
ללוּים  אׁשר ּדזאת וידּבר עׂשרה; ארּבע והן ּפתּוחֹות, ּכּלן -ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻ
ׁשּתיהן  - טמא יהיה ּדכי וידּבר ּדויעׂשּו, וידּבר סתּומה; -ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ויהי  ,ל ּדעׂשה וידּבר סתּומה; - הקים ּוביֹום ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָּפתּוחֹות;
ויהי  לחבב, מׁשה וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - הּׁשנית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּבּׁשנה
וּיאמר  ּכמתאננים, העם ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹּבנסע
ארּבעּתן  - מרים וּתדּבר ּתקצר, ה' ּדהיד וּיאמר לי, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּדאספה
ּדואביה, וּיאמר סתּומה; - ּפתאם ה' וּיאמר ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹֹּפתּוחֹות;
מתי, ּדעד וידּבר ינאצני, אנה ּדעד וּיאמר ,ל ּדׁשלח ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֻוידּבר
ׁשׁש; והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - ּדבבאכם וידּבר תבאּו, ּדכי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻוידּבר
בני  וּיהיּו סתּומֹות; ׁשּתיהן - אחת נפׁש ואם תׁשּגּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַוכי
וּיאמר  סתּומה; - יּומת ּדמֹות וּיאמר ּפתּוחה; - ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹיׂשראל
ּדהּבדלּו, וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - קרח וּיּקח להם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדועׂשּו
סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - אלעזר אל ּדאמר וידּבר ּדהעלּו, ְְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוידּבר
ּדוקח  וידּבר סתּומה; - ּדהרּמּו וידּבר ּפתּוחה; - ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹוּיּלנּו
ׁשלׁשּתן  - יׂשראל ּבני וּיאמרּו ּדהׁשב, וּיאמר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹמאּתם,
אל  ה' וידּבר סתּומה; - אהרן אל ה' וּיאמר ְְְֲֵֶֶֶַַַַָֹֹּפתּוחֹות;
הלוּים, ּדואל וידּבר סתּומה; - לוי ולבני ּפתּוחה; - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאהרן
את  ּדקח וידּבר יׂשראל, ּבני וּיבאּו חּקת, ּדזאת ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֻוידּבר
האמנּתם, לא ּדיען וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמּטה
ּפתּוחה; - מּקדׁש וּיסעּו סתּומֹות; ׁשּתיהן - מׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹוּיׁשלח
אז  ּפתּוחה; - ההר מהר וּיסעּו סתּומה; - הּכנעני ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹוּיׁשמע

- ּבלק וּירא ּפתּוחה; - יׂשראל וּיׁשלח סתּומה; - ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָיׁשיר
ויד  ּדפינחס, וידּבר יׂשראל, וּיׁשב ּדצרֹור,סתּומה; ּבר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

ּבני  גד, ּבני ׁשמעֹון, ּבני ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ה' ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹוּיאמר
אפרים, בני אּלה יֹוסף, ּבני זבּולן, ּבני יּׂששכר, ּבני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻיהּודה,
ּכּלן  - נפּתלי ּבני אׁשר, ּבני דן, ּבני אּלה בנימן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻּבני
ואּלה  ּפתּוחה; - ה' וידּבר עׂשרה; אחת והן ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָסתּומֹות,
ּבנֹות  ּדכן וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - וּתקרבנה הּלוי, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹפקּודי
- מׁשה וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ּדעלה וּיאמר ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹצלפחד,
- חדׁשיכם ּובראׁשי הּׁשּבת, ּוביֹום ּדצו, וידּבר ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָסתּומה;
- הּבּכּורים ּוביֹום הראׁשֹון, ּובחדׁש ּפתּוחֹות; ְְְְִִִֶַַָָָֹׁשלׁשּתן
ּובעׂשֹור, ּפתּוחה; - הּׁשביעי ּובחדׁש סתּומֹות; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּתיהן

עׂשר  ּובּיֹום ּובחמּׁשה הּׁשליׁשי, ּובּיֹום הּׁשני, ּובּיֹום , ְֲִִִִֵַַַַַַָָָ
הּׁשביעי, ּובּיֹום הּׁשּׁשי, ּובּיֹום החמיׁשי, ּובּיֹום ְְֲִִִִִִִִַַַַַַָהרביעי,
מׁשה, וידּבר ּתׁשע; והן סתּומֹות, ּכּלן - הּׁשמיני ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹֻּבּיֹום
וּיאמר  ואלעזר, מׁשה וּיצאּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ה' ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוידּבר
- רב ּומקנה סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - ּדׂשא וּיאמר ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹאלעזר,
ׁשּתיהן  - אליו וּיּגׁשּו מצאנּו, אם וּיאמרּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹּפתּוחה;
ׁשּתיהן  - מסעי אּלה מׁשה, אליהם וּיאמר ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹסתּומֹות;
ׁשּתיהן  - ּדבערבת וידּבר הּכנעני, וּיׁשמע ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹּפתּוחֹות;
ׁשמֹות  ּדאּלה וידּבר יׂשראל, ּבני את ּדצו וידּבר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָסתּומֹות;
ּבני  אל ּדדּבר וידּבר מֹואב, ּדבערבת וידּבר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהאנׁשים,
הּפתּוחֹות, מנין ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - ראׁשי וּיקרבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָיׂשראל,
מאה  הּכל, וׁשּׁשים; ׁשׁש והּסתּומֹות, ותׁשעים; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹׁשּתים

ּפרׁשּיֹות. וחמּׁשים ְֲִִִֶַָָּוׁשמֹונה
הּדברים אּלה ְִֵֵֶֶַָספר

אלי ה' וּיאמר ה', וידּבר וּנעבר, וּנפן אלי, ה' ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹֹוּיאמר
ּכי יׂשראל, ועּתה סתּומֹות. חמׁשּתן - ואתחּנן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָראה,
ארּבעּתן - מׁשה וּיקרא יבּדיל, אז ּבנים, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָתֹוליד
ולא תרצח, לא ּכּבד, ׁשמֹור, תׂשא, לא אנכי, ְְְִִִֵַַָָָֹֹֹֹּפתּוחֹות.
תתאּוה, ולא תחמד, ולא תענה, ולא תגנב, ולא ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹתנאף,
ׁשמע עׂשרה. אחת והן סתּומֹות, ּכּלן - הּדברים ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻאת
יׁשאל ּכי תנּסּו, לא ,יביא ּכי והיה ּפתּוחה. - ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֹיׂשראל
- עקב והיה סתּומֹות. ארּבעּתן - יביא ּכי ,ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָבנ
אם והיה הּמצוה, ּכל סתּומה. - תאמר ּכי ְְְְִִִַַָָָָָָֹּפתּוחה.
יׂשראל ועּתה ההוא, ּבעת יׂשראל, ׁשמע ּתׁשּכח, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹׁשכח
אם ּכי ׁשמע, אם והיה הארץ, ּכי ּפתּוחֹות. חמׁשּתן -ְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹ
ירחיב, ּכי ,יביא ּכי והיה אנכי, ראה ּתׁשמרּון, ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹֹׁשמר
ּפתּוחה. - יקּום ּכי ׁשבע. והן סתּומֹות, ּכּלן - יכרית ְְְְִִִֵֶַַָָָֻּכי
זה את תאכל, לא אּתם, ּבנים תׁשמע, ּכי ,יסית ְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹֹּכי
עׂשר ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלן - טהרה צּפֹור ּכל ְְְְִֵֵֵַָָָֹֹֻּתאכלּו,
ׁשנים, ׁשבע מּקץ ׁשנים, ׁשלׁש מקצה ּפתּוחה. - ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּתעׂשר
סתּומֹות. ארּבעּתן - ל יּמכר ּכי אביֹון, ב יהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָּכי
ׁשבעה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - חדׁש את ׁשמֹור הּבכֹור, ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹּכל
ׁשפטים ּפתּוחה. - הּסּכת חג סתּומה. - ְְְִַַָָָֹֹֹֻֻׁשבעת
- בקרּב יּמצא ּכי תזּבח, לא ,ל תּטע לא ְְְְְְְִִִִִִֵַַָֹֹֹוׁשטרים,
לא תבא, ּכי ּפתּוחה. - יּפלא ּכי סתּומֹות. ְְְְִִִֵַַָָָָֹֹארּבעּתן
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ּכי ּבא, אּתה ּכי הּלוי, יבא וכי יהיה, וזה לּכהנים, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹיהיה
ּפתּוחה. - איׁש יהיה וכי ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלם - ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֻיכרית
אל תקרב ּכי לּמלחמה, תצא ּכי עד, יקּום לא תּסיג, ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹלא
חלל יּמצא ּכי סתּומֹות. חמׁשּתן - עיר אל תצּור ּכי ְְֲִִִִִִֵֶָָָָָעיר,
יהיה ּכי לאיׁש, תהיין ּכי לּמלחמה, תצא ּכי ּפתּוחה. -ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
תראה לא ׁשֹור, את תראה לא באיׁש, יהיה וכי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֹֹלאיׁש,
ׁשבע. והן סתּומֹות, ּכּלן - גבר כלי יהיה לא חמֹור, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָֹֻאת
יּקח ּכי ּגדלים, תחרׁש, לא תבנה, ּכי ּפתּוחה. - יּקרא ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָֹֹּכי
נערה יהיה ּכי איׁש, יּמצא ּכי היה, אמת ואם אּׁשה, ְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָאיׁש
לא איׁש, יּקח לא ימצא, ּכי ימצא, ּבׂשדה ואם ְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹֹבתּולה,
תתעב לא עּמֹוני, יבא לא ממזר, יבא לא פצּוע, ְְְִֵֵַַַַָָָֹֹֹֹֹֹיבא
לא קדׁשה, תהיה לא תסּגיר, לא מחנה, תצא ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹֹאדמי,
ּכי ּבקמת, תבא ּכי ּבכרם, תבא ּכי נדר, תּדר ּכי ,ְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹתּׁשי
יּמצא, ּכי חדׁשה, אּׁשה איׁש יּקח ּכי אּׁשה, איׁש ֲִִִִִִִִִֵַַָָָָָיּקח
ׂשכיר תעׁשק לא ,ברע תּׁשה ּכי הּצרעת, ּבנגע ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּׁשמר
ּכי תחּבט, ּכי תקצר, ּכי תּטה, לא אבֹות, יּומתּו לא ְְְִִִִִֶַַָָֹֹֹֹעני,
ל יהיה לא אנׁשים, יּנצּו ּכי אחים, יׁשבּו ּכי ריב, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָֹיהיה
אׁשר את זכֹור ּוׁשלׁשים. חמׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָֻּבכיס
לעׂשר, תכּלה ּכי ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - תבֹוא ּכי והיה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעׂשה,

מ ויצו סתּומֹות. ׁשּתיהן - הּזה -הּיֹום יׂשראל וזקני ׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
האיׁש, ארּור העם, את מׁשה ויצו מׁשה, וידּבר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָּפתּוחה.
מּטה, ארּור מׁשּגה, ארּור מּסיג, ארּור מקלה, ְְִֶֶֶַַַַָָָָארּור

ארּור 17ארּור אחתֹו, עם ׁשכב ארּור ּבהמה, ּכל עם ׁשכב ְֲִִֵֵֵָָָָָֹֹֹ
אׁשר  ארּור ׁשחד, לקח ארּור מּכה, ארּור חתנּתֹו, עם ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשכב
אם  והיה עׂשרה. ׁשלׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - יקים ְְְְְִִֵֵֶָָָָֹֻלא
דברי  אּלה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - תׁשמע לא אם והיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשמֹוע,
ׁשּתיהן  - נּצבים אּתם מׁשה, וּיקרא סתּומה. - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּברית
ׁשלׁשּתן  - נתּתי ראה הּמצוה, ּכי יבאּו, כי והיה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹּפתּוחֹות.
סתּומה. - מׁשה וּיקרא ּפתּוחה. - מׁשה וּיל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָסתּומֹות.
וידּבר  מׁשה, וּיבא הּׁשמים, האזינּו הן, מׁשה אל ה' ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹוּיאמר
וזאת  ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - הּברכה וזאת ּבעצם, מׁשה אל ְְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹה'
ּוליֹוסף, לבנימן, ּפתּוחה. - ּוללוי סתּומה. - ְְְְְְִִִִֵֵָָָָליהּודה
סתּומֹות, ּכּלן - מׁשה וּיעל ּולאׁשר, ּולדן, ּולגד, ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֻֻולזבּולן,

ׁשבע. ְֵֶַוהן
והּסתּומֹות וארּבע, ׁשלׁשים - זה ספר ׁשל הּפתּוחֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַמנין
ּוׁשמֹונה. וחמּׁשים מאה - הּכל וארּבע. ועׂשרים מאה -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּומנין ותׁשעים, מאתים - הּתֹורה ּכל ׁשל הּפתּוחֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמנין
ׁשׁש - הּכל ותׁשע. וׁשבעים מאֹות ׁשלׁש - ְְְְִִֵֵֵַַַָֹהּסתּומֹות

ותׁשע. וׁשּׁשים ְִִֵֵַָמאֹות
רוח ּבאמצע יׁש וׁשיטה ׁשיטה ּכל 'האזינּו': ׁשירת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָצּורת

חלּוקה אחד ׁשיטה ּכל ונמצא הּסתּומה, הּפרׁשה ּכצּורת ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָ
הּתבֹות  הן ואּלּו ׁשיטֹות. ּבׁשבעים אֹותּה וכֹותבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָלׁשּתים.

וׁשיטה: ׁשיטה ּכל ְְִִֶָָָֹׁשּבראׁש
הלה', ׁשחת, אל, הּצּור, ּכי, ּכׂשעירם, יערף, ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹהאזינּו,
יסבבנהּו, ימצאהּו, ּכי, יּצב, ּבהנחל, ׁשאל, זכר, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹהלֹוא,

ּבני חמאת, וּינקהּו, ירּכבהּו, ה', יפרׂש, ודם,ּכנׁשר, , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ
מּכעס, וּתׁשּכח, לא, אלהים, ּבתֹועבת, וינּבל, ְְְְֱִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹֹׁשמנּת,
וקטב, חּצי, וּתלהט, וּתיקד, ּבגֹוי, ּכעסּוני, ּבנים, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאראה,
יבינּו, ואין, ולא, ּפן, אׁשּביתה, יֹונק, ּומחדרים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹעם,
חתּום, וראׁש, אׁשּכלת, ּומּׁשדמת, ואיבינּו, וה', ְְְְְְְִִֵַַַַָֹֹֹֹּוׁשנים,
ּכי, מחצּתי, ואין, יהי, יׁשּתּו, צּור, ואפס, ועל, וחׁש, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלעת,

ונקם. הרנינּו, מּדם, אׁשּכיר, אׁשיב, ְְְִִִִִַַַָָָאם,
ׁשּבראׁש. הּתבֹות אּלּו ְֵֵֶַָֹּכל

ׁשהן אחרֹונה, ׁשיטה חצי ּכל ׁשּבראׁש הּתבֹות הן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹואּלּו
הּדף: ְְֶַַַּבאמצע

הּוא, עם, ּדֹור, צּדיק, ּכי, הבּו, וכרביבים, ּתּזל, ְְְְִִִִִִִַַַַָותׁשמע,
יּצרנהּו, ּובתהּו, יעקב, למסּפר, ּבהפרידֹו, ,זקני ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹֹּבינּו,
וּיּטׁש, וּיׁשמן, עם, עם, וׁשמן, וּיאכל, ואין, יׂשאהּו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹעל,
ואני, הם, ּכי, וּיאמר, וּירא, צּור, חדׁשים, יזּבחּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֻיקנאהּו,
לּולי, אמרּתי, ּגם, מחּוץ, וׁשן, מזי, אסּפה, וּתאכל, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכי,
לי, הלא, חמת, ענבמֹו, ּכי, ּכי, אם, איכה, לּו, ּכי, ֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָֹּפן,
ואמרּתי, ואין, אני, ראּו, יקּומּו, אׁשר, ואמר, ּכי, ּכי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָּכי,

וכּפר. ּכי, מראׁש, וחרּבי, ולמׂשנאי, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹֹותאחז,
ׁשיטֹות ּבׁשלׁשים אֹותּה ּכֹותבין הּים .ׁשירת ְְִִִִִַַָָ

מּניחין אחת - הּׁשיטֹות ּוׁשאר ּכדרּכּה, ראׁשֹונה ְְְִִִִִַַַַַָָָָׁשיטה
רוח מקֹומֹות ּבאמצעּה ּבׁשני הרוח מּניחין ואחת אחד, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

רוח  ונמצא לׁשלׁש, חלּוקה הּׁשיטה ׁשּתּמצא עד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבאמצעּה,
הרוח. ּכנגד ּוכתב הּכתב, ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָּכנגד

צּורתה: היא ְִָָוזֹו
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יתּכּון  - הּכתב ּבׁשאר ּבין ּבּׁשירֹות, ּבין - ּכּלּה הּתֹורה. ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכל
ולא  ּבּה, תדּבק ולא ּביֹותר, לחברּתּה סמּוכה אֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּתהיה
אּלא  תבֹות; ּכׁשּתי הּתבה תתראה ׁשּלא ּכדי מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹתתרחק
אֹות  הרחיק ואם הׂשערה. ּכחּוט לאֹות אֹות ּבין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָיהיה
רגיל  ׁשאינֹו לתינֹוק תבֹות ּכׁשּתי הּתבה ׁשּתראה ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמאֹות,

ׁשּיתּקן. עד פסּול זה הרי -ְֲֵֵֶֶַַָ

ט  ¤¤ּפרק
ולא ‡. הּקפֹו, על יתר ארּכֹו לא ּתֹורה, ספר עֹוׂשין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין

ּבגויל ארּכֹו? הּוא וכּמה ארּכֹו. על יתר עבה]הּקפֹו [קלף ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
הּגּודל  ּברחב אצּבע ועׂשרים ארּבע ׁשהם טפחים, ׁשּׁשה -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּובקלף יד; יותר]ׁשל דק והּוא [שהוא יֹותר, אֹו ּפחֹות אֹו - ְְִֵֶָָָ
מּׁשּׁשה  ּפחֹות ּבגויל עׂשה אם וכן ּכהּקפֹו. ארּכֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשּיהא
עד  ּבּכתב, והרחיב הּׁשּׁשה על יתר אֹו הּכתב, את ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּומעט

ּכּמצוה. זה הרי - ּכהּקפֹו ארּכֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיהיה
הּגּליֹון·. כתב]ׁשעּור ללא ריק קלף מּלמּטה,[שוליים. ְִִִַַָָ

ּדף ּובין אצּבעֹות; ׁשלׁש ּולמעלה, אצּבעֹות; [עמוד]ארּבע ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹ
יריעה  ּכל ּבתחּלת ׁשּיּניח צרי ,לפיכ אצּבעֹות. ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלדף,
ּכׁשּתּתפר  ׁשּנמצא - ּתפירה ּוכדי אחת אצּבע רחב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובסֹופּה,
ׁשּתי  ּכּלֹו, הּספר ּבכל ודף ּדף ּכל ּבין יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהיריעה,
לגל  ּכדי ּובסֹופֹו, הּספר ּבתחּלת העֹור מן ויּניח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאצּבעֹות.
הֹותיר, אֹו חּסר ואם למצוה; האּלּו, הּׁשעּורין וכל ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָעּמּוד.

ּפסל. ַָֹלא
ארּכֹו‚. ׁשּיהיה הּספר ׁשּיעׂשה עד אדם, יתּכּון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכיצד

ּבׁשוה העֹורֹות ּומרּבע מתחיל ועֹוׂשה [ברחבם]ּכהּקפֹו? , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
קצב טפחים, ׁשּׁשה מהן עֹור ּכל לּכל.[מדה]רחב אחד ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

יפה  מהּדק אחד, ּכר מהן ועֹוׂשה העֹורֹות, ּגֹולל ּכ ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻואחר
הּכר הּקף ׁשּיעׂשה עד ּומהּדק, ּבעֹורֹות ּומֹוסיף ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָיפה;
ׁשני, ׁשל ּבחּוט ּומֹודד העֹור. רחב ׁשהּוא טפחים, ְְִִִֵֶֶַָָָָֹׁשּׁשה

.הּכר על ִֶֶֶַַַׁשּמּקיפֹו
אֹו„. ארּבעים ארּכּה יהיה ׁשוה, ּכּנה יעׂשה ּכ ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָואחר

לׁשנים  ּבּכּנה מהן אחת אצּבע ויחּלק אצּבעֹות; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָחמּׁשים
חצי  ׁשעּור ּבֹו ׁשּידע ּכדי חלקים, ּולארּבעה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹולׁשלׁשה
עֹור  ּכל וימּדד החלק. ּבזה וכּיֹוצא אצּבע, ּורביע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאצּבע,
ועֹור, עֹור ּבכל יׁש אצּבע ּכּמה ׁשּידע עד זֹו, ּבכּנה ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָועֹור

.הּכר ּכל ּבאר אצּבע ּכּמה ׁשּידע ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכדי
לבּדק ‰. ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אחרים, עֹורֹות לֹוקח ּכ ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹואחר

ׁשאר ידּוע, ודבר אחד. ּדף ּבהן וכֹותב הּכתב, ׁשעּור ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן

למעלה  ּגּליֹון מּניח ׁשהּוא לפי אצּבעֹות, עׂשרה ׁשבע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדף
- הּכתב לפי הּוא הּדף, רחב אבל ארּבע; ּולמּטה ְְְְֲִַַַַַַַָָָָֹֹׁשלׁש,
לפי  יבֹואּו ׁשּבּדף, הּׁשיטֹות מנין וכן עבה. אם ּדק ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָאם

ׁשיטה. ּכמלא לׁשיטה, ׁשיטה ׁשּבין לפי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹהּכתב,
.Â ימד ּׁשּירצה, מה לפי ּבֹו ׁשּבֹודק הּדף ׁשּכֹותב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹואחר

ׁשּתי  הּדף רחב על ויֹוסיף הּכּנה; ּבאצּבעֹות הּדף ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָֹֹרחב
ּבּכר יבֹואּו ּדּפין ּכּמה ויחׁשב ודף, ּדף ׁשּבין ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאצּבעֹות
ויראה  הּדּפין. חׁשּבֹון וידע ּבֹו, ׁשּבדק הּכתב מאֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגלל
לפי  ּומׁשער ּכּלּה, הּתֹורה מן ּבֹו ׁשּבדק זה ּבדף נכּתב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻּכּמה
הּתֹורה  ּכל עלתה אם - ּומחּׁשב מּמּנּו. ּכֹותב ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּספר
ואם  ;ּבּכר ּבֹו ׁשּכֹותב הּכתב הּוא זה הּדּפין, מנין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלפי

הּתֹורה מן יֹותר ׁשהּדּפין החׁשּבֹון על הֹוציא דפים [עודף ְִִִֵֶֶַַַַָ
ּבדף הכתב] ויבּדק הּדּפין, מנין ׁשּיתמעט עד ּבּכתב ירחיב ,ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹ

ימעט  הּדּפין, מן יתר ׁשהּתֹורה החׁשּבֹון הֹוציא ואם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחר;
ּבדף  וכן אחר. ּבדף ויבּדק הּדּפין, ּבמנין ׁשּירּבה עד ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹּבּכתב
רחב  ׁשּידע מאחר אחד. החׁשּבֹון ׁשּיבֹוא עד ּדף, ְֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאחר

.הּכר ּבאֹותֹו מתחיל הּכתב, וׁשעּור ְְְְִִִֶֶַַַַַָהּדּפין
.Ê רחב ּכפי ּבׂשרטּוט, ּדּפין ּדּפין ועֹור, עֹור ּכל ְְְְִִִִֵַַַַָָֹּומחּלק

העֹור  מן לֹו ּוכׁשּיּׁשאר ּבחׁשּבֹון. ועלה ּבֹו, ׁשּבדק ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּדף
האחרֹונה  הּדף על יֹותר ארּבע אֹו אצּבעֹות ְְֲֵֶַַַַַַָָָָֹׁשלׁש
ויקץ  ּתפירה, ּוכדי אצּבע רחב מּמּנּו מּניח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּבּיריעה,

ׁשּבא  - יחּוׁש ואל על הּׁשאר אחרֹות עֹורֹות יּתֹוסף חרֹונה ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ
ועֹור; עֹור מּכל ׁשּקֹוצץ הּתֹוספֹות ּכל ּכנגד ׁשּגלל, ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּכר
מנין  לפי מֹוׁשכֹו ׁשהּכתב זה, ּדבר לחּׁשב צרי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואינֹו

הכתב]הּדּפין כרוחב הוא הדפים .[מנין ִַַ
.Á ּפחֹות אֹו ׁשּׁשה על יֹותר הּספר רחב לעׂשֹות הרֹוצה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכן

ּכהּקפֹו, ארּכֹו ויצא מחּׁשב, הּוא הּזאת הּדר על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמּׁשּׁשה,
ּבחׁשּבֹון. יטעה ׁשּלא והּוא, - יֹותר ולא ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹֹּבלא

.Ë ׁשעּורי ּובׁשאר האּלּו הּׁשעּורין ּבכל האמּור הּגּודל ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹרחב
הּבינֹוני  והּוא ּכּלּה, ּבׁשעּורֹו,ּתֹורה ּדקּדקנּו ּכבר - ְְְְְִִִֵַַָָָֻ

ּבדחק; זֹו ּבצד זֹו ּבינֹונּיֹות ׂשעֹורֹות ׁשבע רחב ְְְְִֵֶַַַָָָֹּומצאנּוהּו
ּבכל  האמּור טפח וכל ּברוח. ׂשעֹורֹות ׁשּתי ּכאר ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהן
טפחים. ׁשּׁשה אּמה, וכל מּזֹו; אצּבעֹות ארּבע הּוא ְְְְִִִֶַַַָָָָָָמקֹום,

.È,מּדּפיו ודף ּדף ּכל רחב - אני ׁשּכתבּתי ּתֹורה ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹספר
ּדף  ּכל רחב האזינּו, וׁשירת הּים וׁשירת אצּבעֹות; ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָֹארּבע
אחת  ודף, ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין ּומנין אצּבעֹות; ׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּׁשּתיהן
ׁשּׁשה  מאתים הּספר, ּכל ׁשל הּדּפין ּומנין ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוחמּׁשים;
וׁשּׁשים  מאֹות ּוׁשלׁש אלף הּספר, ּכל ואר ּדף; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹועׂשרים

ּבקרּוב. אצּבעֹות, ְְְֵֵֶָוׁשׁש
.‡È לּגּליֹון ּבחׁשּבֹון, היתרֹות אצּבעֹות הּׁשׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָאּלּו

עֹורֹות  ּבהם, ׁשּכתבנּו והעֹורֹות וׁשּבסֹופֹו. הּספר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבתחּלת
קרֹוב  אֹו האּלּו, הּמּדֹות ּפי על לכּתב ׁשּתרצה ּובזמן ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאילים.
יתר  אֹו ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אֹו אחד ּדף חסר הן מעט, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהן
צרי ּתהא ולא ּתיגע לא - ׁשלׁשה אֹו ׁשנים אֹו ְְְְִִִֵַַַָָֹֹֹּדף

ּכהּקפֹו. ארּכֹו ל יבֹוא מּיד אּלא ְְְְְִֵֶֶֶָָָָלחׁשּבֹון,
.·È על יתר ולא ּדּפין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביריעה עֹוׂשין ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹאין

חֹולק  ּדּפין, ּתׁשעה ּבת יריעה לֹו נזּדּמנה ּדּפין; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשמֹונה
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לכאן  וחמּׁשה לכאן ארּבעה אמּורים?אֹותּה ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָ
ּפסּוק  אפּלּו הּספר, ּבסֹוף אבל ּבאמצעֹו; אֹו הּספר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבתחּלת
אֹותֹו ותֹופרין לבּדֹו, אחד ּדף אֹותֹו עֹוׂשין אחד, ּבדף ְְְְִִֶֶֶַַַָָָאחד

היריעֹות. ׁשאר ְְִִַָעם
.‚È ׁשל ּבגידין אּלא אֹותן ּתֹופרין אין היריעֹות, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּכׁשּתֹופרין

ׁשּלהן, ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהמה
מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר הּתפּלין; ׁשּתֹופרין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכדר
- טמאה ּבהמה ּבגידי אֹו ּבגידין, ׁשּלא ּתפרן אם ,ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹלפיכ

ּכהלכה. ויתּפר ויחזר ׁשּיּתיר עד ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹֹּפסל,
.„Èּכּלּה היריעה ּכל ּתֹופר אינֹו היריעֹות, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכׁשּתֹופרין

ּומעט  מּלמעלה מעט מּניח אּלא סֹופּה, ועד ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָמּתחּלתּה
ּבאמצעּה היריעה ּתּקרע ׁשּלא ּכדי ּתפירה, ּבלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמּלמּטה

ּבתחּלתֹוּכׁשּיגלל  אחד עץ, ׁשל עּמּודים ׁשני לֹו ועֹוׂשה . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
על  ּובּסֹוף ּבּתחּלה ׁשּׁשּיר העֹור ותֹופר ּבסֹופֹו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָואחד
ּבין  וירחיק עליהן; נגלל ׁשּיהא ּכדי ּבגידין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעּמּודים

ׁשּבּד והּכתב ף.העּמּוד ְְֶַַַַָָ
.ÂË ׁשיטֹות ׁשּתי ּבתֹו - יריעה ּבֹו ׁשּנקרעה ּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָספר

לאות] אות בין הכתב יתּפר.[בתוך לא ׁשלׁש, ּבתֹו יתּפר; ,ְְְִִָֹֹֹֹ
עפצֹו ׁשאין ּביׁשן אמּורים? ּדברים האלון ּבּמה פרי [מי ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ

הקלף] עובד -שבו עפּוץ ׁשהּוא הּגויל נּכר אם אבל ְֲִִִִֶַָָָָנּכר;
ּובין  לדף, ּדף ּבין וכן ׁשלׁש. ּבתֹו הּבא קרע ואפּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּתֹופר,
אּלא  אֹותן, ּתֹופרין אין - הּקרעים וכל יתּפר. - לתבה ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּתבה
- הּקרעים ּובכל לזֹו; זֹו היריעֹות ּבהן ׁשּתֹופרין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּבגידין

צּורתּה. ּתׁשּתּנה אֹו אחת, אֹות ּתחסר ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיּזהר

י  ¤¤ּפרק
מהן ‡. אחד ׁשּכל הן, ּדברים ׁשעׂשרים למד, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָנמצאת

- מהן אחד ּבֹו נעׂשה ואם ּתֹורה; ספר הּוא ּפֹוסל הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּבֹו ואין הּתינֹוקֹות, ּבהן ׁשּמלּמדין החּמׁשין מן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻּכחּמׁש
הן: ואּלּו ּברּבים; ּבֹו קֹורין ואין ּתֹורה, ספר ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֻקדּׁשת
עֹור  על ׁשּנכּתב (ב) טמאה; ּבהמה עֹור על נכּתב אם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ(א)
ׁשּלא  מעּבד ׁשהיה אֹו (ג) מעּבד; ׁשאינֹו טהֹורה ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻֻּבהמה
על  ּכתיבה, ּבמקֹום ׁשּלא ׁשּנכּתב (ד) ּתֹורה; ספר  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלׁשם
ׁשּנכּתב  (ה) ׂשער; ּבמקֹום הּקלף ועל ּבׂשר ּבמקֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּגויל
על  ׁשּנכּתב (ו) הּקלף; על ּומקצתֹו הּגויל, על ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָמקצתֹו

בבהמה]ּדּוכסּוסטֹוס החיצוני העור ׁשּנכּתב [חלק (ז) ; ְְְִֶַ
העֹומד ּבׁשחר ׁשּלא ׁשּנכּתב (ח) ׂשרטּוט; [המתקיים ּבלא ְְְְִִֵֶֶַָָֹֹֹ

רב] ּגֹוי זמן ׁשּכתבֹו (י) לׁשֹונֹות; ּבׁשאר ׁשּנכּתב (ט) ;ְְְְִִֶֶַָָ
האזּכרֹות ׁשּכתב (יא) ּפסּולין; מּׁשאר ּבֹו [שמות וכּיֹוצא ְְְְִִֵֶַַַָָָָ

אחת;הקב"ה] אֹות אפּלּו ׁשחּסר (יב) ּכּונה; ְֲִִֵֶַַַָָֹּבלא
ּבאֹות; אֹות ׁשּנגעה (יד) אחת; אֹות אפּלּו ׁשהֹוסיף ְְֲִִֶֶַַָָ(יג)
עּקר, ּכל ּתּקרא ׁשּלא עד אחת, אֹות צּורת ׁשּנפסדה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ(טו)

ּבעּקר ּבין - אחרת לאֹות ּתדמה הּכתיבה,[בתחילת]אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ
ּבנקב האות]ּבין ּבטׁשטּוׁש[שניקבה ּבין ּבקרע, ּבין , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַ

האות] מקצת  אֹות [נמחקה ּבין הקריב אֹו ׁשהרחיק (טז) ;ְְִִִִֵֶ
ּתבֹות  ׁשּתי אֹו ּתבֹות, ּכׁשּתי הּתבה ׁשּתראה עד ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָלאֹות,
ׁשּׁשּנה  (יח) הּפרׁשּיֹות; צּורת ׁשּׁשּנה (יז) אחת; ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכתבה

ּכׁשירה; הּכתב ּבׁשאר ׁשּכתב (יט) הּׁשירֹות; ְְְִִִֶַַַַָָָָצּורת
ּכל  ּוׁשאר טהֹורה. ּבגידי ׁשּלא היריעֹות ׁשּתפר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ(כ)

לעּכב. לא למצוה, - ְְְְִִֵַַָָֹהּדברים
וכבֹוד ·. יתרה קדּׁשה ּבֹו נֹוהגין - הּכׁשר ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֻספר

לֹו אין אפּלּו ּתֹורה, ספר למּכר לאדם לֹו ואסּור ְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹּגדֹול.
לּקח  יׁשן ואפּלּו רּבים, ספרים לֹו היּו ואפּלּו ּיאכל, ְֲֲִִִִִַַַַַַָָָָֹמה

חדׁש לׁשני ּבֹו אּלא ּתֹורה, ספר מֹוכרין אין לעֹולם . ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ
ּבדמיו: אּׁשה ׁשּיּׂשא אֹו ּבדמיו, ּתֹורה ׁשּילמד - ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָּדברים

למּכר. אחר ּדבר לֹו יהיה ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַָָֹֹוהּוא,
ּבכלי ‚. אֹותֹו נֹותנין - ׁשּנפסל אֹו ׁשּבלה, ּתֹורה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָספר

ּגניזתֹו. היא וזֹו חכמים; ּתלמיד אצל אֹותֹו וקֹוברין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָחרׂש,
ּתכריכין [מעילי]מטּפחֹות אֹותן עֹוׂשין ׁשּבלּו, ספרים ְְְְִִִִִֶַָָָ

ּגניזתן  היא וזֹו מצוה; .למת ְְְְִִִֵָָָ
ּבֹו„. והּנח ּתֹורה, לספר ׁשהּוכן הּמטּפחֹות,ּתיק וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻ

הּמגּדל אֹו קריאתו]והארֹון, בעת הס"ת להנחת [בימה ְְִַָָָ
הּתיק; ּבתֹו ׁשהּספר ּפי על אף ּתֹורה, ספר ּבֹו ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמּניחין
ספר  עליו והּנח ּתֹורה, ספר עליו להּניח ׁשהּוכן הּכּסא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻוכן
אּלא  לזרקן; ואסּור הן, קדּׁשה ּתׁשמיׁשי הּכל - ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּתֹורה
עליהן  ׁשעֹומד הּבימֹות אבל נגנזין. ּכׁשּיּׁשברּו, אֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכׁשּיבלּו

והּלּוחֹות ּתֹורה, ספר הברית]אֹוחז לוחות ׁשּכֹותבין [דגם ְְִֵֵֶֶַָ
ּכסף  רּמֹוני וכן קדּׁשה. ּבהן אין - להתלּמד לּתינֹוק ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבהן
ּתׁשמיׁשי  - לנֹואי ּתֹורה לספר ׁשעֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוזהב
אֹותן  מכר ּכן אם אּלא לחל, להֹוציאן ואסּור הן; ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻקדּׁשה

חּמׁש. אֹו ּתֹורה ספר ּבדמיהן ְְִִֵֵֶֶָָֻלקנֹות
על ‰. לֹומר צרי ואין ספר, ּגּבי על ספר להּניח ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻמּתר

ּוכתּובים, נביאים ּגּבי על חּמׁשין ּומּניחין החּמׁשין. ְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָֻֻּגּבי
ולא  החּמׁשין, ּגּבי על ּוכתּובים נביאים מּניחין אין ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻאבל

ּתֹורה  ספר ּגּבי על אפּלּוחּמׁשין הּקדׁש, ּכתבי וכל . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
הּקמיעין אֹותן. לזרק אסּור - והּגדֹות עם הלכֹות [קלפים ְְְֲִִֵַַָָָָֹ

לסגולה] הקודש הּקדׁששמות ּכתבי ׁשל ענינים ּבהם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיׁש
מחּפֹות  היּו ּכן אם אּלא הּכּסא, לבית ּבהן נכנסין אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

עֹור.
.Âלבית לא ּבֹו ויּכנס ּבזרֹועֹו, ּתֹורה ספר אדם יאחז ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

הּכּסא  לבית אֹו ּפי הּמרחץ, על אף - הּקברֹות לבית אֹו , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
יקרא  ולא ׁשּלֹו. הּתיק ּבתֹו ונתּון ּבמטּפחֹות, ּכרּו ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹׁשהּוא
אֹו הּמת, מן אֹו הּקבר, מן אּמֹות ארּבע ׁשּירחיק עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַּבֹו,
ליׁשב  ואסּור ערם. ּכׁשהּוא הּספר יאחז ולא הּכּסא. ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹמּבית

עליה. ּתֹורה ׁשּספר מּטה ִֵֶֶֶַָָָָעל
.Ê,ּבֹו מּטתֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַָָָּבית

אחר  ּבכלי הּכלי ויּתן ּבכלי, ׁשּיּניחּנּו עד אֹו ׁשּיֹוציאּנּו, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַעד
לֹו מזּמן מיועד]ׁשאינֹו לֹו[מיוחד, מזּמן היה אם אבל ; ְְֲִֵֶָָָָָֻֻ

עד  אֹו הן. אחד ּככלי זה, ּבתֹו זה ּכלים עׂשרה אפּלּו -ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּבית  לֹו אין אם טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחּצה לֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיעׂשה
מּטתֹו, לׁשּמׁש אסּור - אחר ּבית לֹו יׁש אם אבל ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָאחר;

ׁשּיֹוציאּנּו. ִֶֶַעד
.Á נּדֹות ואפּלּו הּטמאין, לאחז ּכל מּתרין - ּגֹוים ואפּלּו , ְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻ

טמאה. מקּבלין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ּבֹו; ולקרֹות ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻספר
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יתּכּון  - הּכתב ּבׁשאר ּבין ּבּׁשירֹות, ּבין - ּכּלּה הּתֹורה. ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכל
ולא  ּבּה, תדּבק ולא ּביֹותר, לחברּתּה סמּוכה אֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּתהיה
אּלא  תבֹות; ּכׁשּתי הּתבה תתראה ׁשּלא ּכדי מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹתתרחק
אֹות  הרחיק ואם הׂשערה. ּכחּוט לאֹות אֹות ּבין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָיהיה
רגיל  ׁשאינֹו לתינֹוק תבֹות ּכׁשּתי הּתבה ׁשּתראה ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמאֹות,

ׁשּיתּקן. עד פסּול זה הרי -ְֲֵֵֶֶַַָ

ט  ¤¤ּפרק
ולא ‡. הּקפֹו, על יתר ארּכֹו לא ּתֹורה, ספר עֹוׂשין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין

ּבגויל ארּכֹו? הּוא וכּמה ארּכֹו. על יתר עבה]הּקפֹו [קלף ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
הּגּודל  ּברחב אצּבע ועׂשרים ארּבע ׁשהם טפחים, ׁשּׁשה -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּובקלף יד; יותר]ׁשל דק והּוא [שהוא יֹותר, אֹו ּפחֹות אֹו - ְְִֵֶָָָ
מּׁשּׁשה  ּפחֹות ּבגויל עׂשה אם וכן ּכהּקפֹו. ארּכֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשּיהא
עד  ּבּכתב, והרחיב הּׁשּׁשה על יתר אֹו הּכתב, את ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּומעט

ּכּמצוה. זה הרי - ּכהּקפֹו ארּכֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיהיה
הּגּליֹון·. כתב]ׁשעּור ללא ריק קלף מּלמּטה,[שוליים. ְִִִַַָָ

ּדף ּובין אצּבעֹות; ׁשלׁש ּולמעלה, אצּבעֹות; [עמוד]ארּבע ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹ
יריעה  ּכל ּבתחּלת ׁשּיּניח צרי ,לפיכ אצּבעֹות. ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלדף,
ּכׁשּתּתפר  ׁשּנמצא - ּתפירה ּוכדי אחת אצּבע רחב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובסֹופּה,
ׁשּתי  ּכּלֹו, הּספר ּבכל ודף ּדף ּכל ּבין יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהיריעה,
לגל  ּכדי ּובסֹופֹו, הּספר ּבתחּלת העֹור מן ויּניח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאצּבעֹות.
הֹותיר, אֹו חּסר ואם למצוה; האּלּו, הּׁשעּורין וכל ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָעּמּוד.

ּפסל. ַָֹלא
ארּכֹו‚. ׁשּיהיה הּספר ׁשּיעׂשה עד אדם, יתּכּון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכיצד

ּבׁשוה העֹורֹות ּומרּבע מתחיל ועֹוׂשה [ברחבם]ּכהּקפֹו? , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
קצב טפחים, ׁשּׁשה מהן עֹור ּכל לּכל.[מדה]רחב אחד ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

יפה  מהּדק אחד, ּכר מהן ועֹוׂשה העֹורֹות, ּגֹולל ּכ ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻואחר
הּכר הּקף ׁשּיעׂשה עד ּומהּדק, ּבעֹורֹות ּומֹוסיף ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָיפה;
ׁשני, ׁשל ּבחּוט ּומֹודד העֹור. רחב ׁשהּוא טפחים, ְְִִִֵֶֶַָָָָֹׁשּׁשה

.הּכר על ִֶֶֶַַַׁשּמּקיפֹו
אֹו„. ארּבעים ארּכּה יהיה ׁשוה, ּכּנה יעׂשה ּכ ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָואחר

לׁשנים  ּבּכּנה מהן אחת אצּבע ויחּלק אצּבעֹות; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָחמּׁשים
חצי  ׁשעּור ּבֹו ׁשּידע ּכדי חלקים, ּולארּבעה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹולׁשלׁשה
עֹור  ּכל וימּדד החלק. ּבזה וכּיֹוצא אצּבע, ּורביע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאצּבע,
ועֹור, עֹור ּבכל יׁש אצּבע ּכּמה ׁשּידע עד זֹו, ּבכּנה ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָועֹור

.הּכר ּכל ּבאר אצּבע ּכּמה ׁשּידע ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכדי
לבּדק ‰. ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אחרים, עֹורֹות לֹוקח ּכ ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹואחר

ׁשאר ידּוע, ודבר אחד. ּדף ּבהן וכֹותב הּכתב, ׁשעּור ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן

למעלה  ּגּליֹון מּניח ׁשהּוא לפי אצּבעֹות, עׂשרה ׁשבע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדף
- הּכתב לפי הּוא הּדף, רחב אבל ארּבע; ּולמּטה ְְְְֲִַַַַַַַָָָָֹֹׁשלׁש,
לפי  יבֹואּו ׁשּבּדף, הּׁשיטֹות מנין וכן עבה. אם ּדק ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָאם

ׁשיטה. ּכמלא לׁשיטה, ׁשיטה ׁשּבין לפי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹהּכתב,
.Â ימד ּׁשּירצה, מה לפי ּבֹו ׁשּבֹודק הּדף ׁשּכֹותב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹואחר

ׁשּתי  הּדף רחב על ויֹוסיף הּכּנה; ּבאצּבעֹות הּדף ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָֹֹרחב
ּבּכר יבֹואּו ּדּפין ּכּמה ויחׁשב ודף, ּדף ׁשּבין ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאצּבעֹות
ויראה  הּדּפין. חׁשּבֹון וידע ּבֹו, ׁשּבדק הּכתב מאֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגלל
לפי  ּומׁשער ּכּלּה, הּתֹורה מן ּבֹו ׁשּבדק זה ּבדף נכּתב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻּכּמה
הּתֹורה  ּכל עלתה אם - ּומחּׁשב מּמּנּו. ּכֹותב ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּספר
ואם  ;ּבּכר ּבֹו ׁשּכֹותב הּכתב הּוא זה הּדּפין, מנין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלפי

הּתֹורה מן יֹותר ׁשהּדּפין החׁשּבֹון על הֹוציא דפים [עודף ְִִִֵֶֶַַַַָ
ּבדף הכתב] ויבּדק הּדּפין, מנין ׁשּיתמעט עד ּבּכתב ירחיב ,ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹ

ימעט  הּדּפין, מן יתר ׁשהּתֹורה החׁשּבֹון הֹוציא ואם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחר;
ּבדף  וכן אחר. ּבדף ויבּדק הּדּפין, ּבמנין ׁשּירּבה עד ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹּבּכתב
רחב  ׁשּידע מאחר אחד. החׁשּבֹון ׁשּיבֹוא עד ּדף, ְֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאחר

.הּכר ּבאֹותֹו מתחיל הּכתב, וׁשעּור ְְְְִִִֶֶַַַַַָהּדּפין
.Ê רחב ּכפי ּבׂשרטּוט, ּדּפין ּדּפין ועֹור, עֹור ּכל ְְְְִִִִֵַַַַָָֹּומחּלק

העֹור  מן לֹו ּוכׁשּיּׁשאר ּבחׁשּבֹון. ועלה ּבֹו, ׁשּבדק ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּדף
האחרֹונה  הּדף על יֹותר ארּבע אֹו אצּבעֹות ְְֲֵֶַַַַַַָָָָֹׁשלׁש
ויקץ  ּתפירה, ּוכדי אצּבע רחב מּמּנּו מּניח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּבּיריעה,

ׁשּבא  - יחּוׁש ואל על הּׁשאר אחרֹות עֹורֹות יּתֹוסף חרֹונה ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ
ועֹור; עֹור מּכל ׁשּקֹוצץ הּתֹוספֹות ּכל ּכנגד ׁשּגלל, ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּכר
מנין  לפי מֹוׁשכֹו ׁשהּכתב זה, ּדבר לחּׁשב צרי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואינֹו

הכתב]הּדּפין כרוחב הוא הדפים .[מנין ִַַ
.Á ּפחֹות אֹו ׁשּׁשה על יֹותר הּספר רחב לעׂשֹות הרֹוצה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכן

ּכהּקפֹו, ארּכֹו ויצא מחּׁשב, הּוא הּזאת הּדר על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמּׁשּׁשה,
ּבחׁשּבֹון. יטעה ׁשּלא והּוא, - יֹותר ולא ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹֹּבלא

.Ë ׁשעּורי ּובׁשאר האּלּו הּׁשעּורין ּבכל האמּור הּגּודל ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹרחב
הּבינֹוני  והּוא ּכּלּה, ּבׁשעּורֹו,ּתֹורה ּדקּדקנּו ּכבר - ְְְְְִִִֵַַָָָֻ

ּבדחק; זֹו ּבצד זֹו ּבינֹונּיֹות ׂשעֹורֹות ׁשבע רחב ְְְְִֵֶַַַָָָֹּומצאנּוהּו
ּבכל  האמּור טפח וכל ּברוח. ׂשעֹורֹות ׁשּתי ּכאר ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהן
טפחים. ׁשּׁשה אּמה, וכל מּזֹו; אצּבעֹות ארּבע הּוא ְְְְִִִֶַַַָָָָָָמקֹום,

.È,מּדּפיו ודף ּדף ּכל רחב - אני ׁשּכתבּתי ּתֹורה ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹספר
ּדף  ּכל רחב האזינּו, וׁשירת הּים וׁשירת אצּבעֹות; ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָֹארּבע
אחת  ודף, ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין ּומנין אצּבעֹות; ׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּׁשּתיהן
ׁשּׁשה  מאתים הּספר, ּכל ׁשל הּדּפין ּומנין ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוחמּׁשים;
וׁשּׁשים  מאֹות ּוׁשלׁש אלף הּספר, ּכל ואר ּדף; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹועׂשרים

ּבקרּוב. אצּבעֹות, ְְְֵֵֶָוׁשׁש
.‡È לּגּליֹון ּבחׁשּבֹון, היתרֹות אצּבעֹות הּׁשׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָאּלּו

עֹורֹות  ּבהם, ׁשּכתבנּו והעֹורֹות וׁשּבסֹופֹו. הּספר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבתחּלת
קרֹוב  אֹו האּלּו, הּמּדֹות ּפי על לכּתב ׁשּתרצה ּובזמן ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאילים.
יתר  אֹו ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אֹו אחד ּדף חסר הן מעט, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהן
צרי ּתהא ולא ּתיגע לא - ׁשלׁשה אֹו ׁשנים אֹו ְְְְִִִֵַַַָָֹֹֹּדף

ּכהּקפֹו. ארּכֹו ל יבֹוא מּיד אּלא ְְְְְִֵֶֶֶָָָָלחׁשּבֹון,
.·È על יתר ולא ּדּפין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביריעה עֹוׂשין ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹאין

חֹולק  ּדּפין, ּתׁשעה ּבת יריעה לֹו נזּדּמנה ּדּפין; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשמֹונה
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לכאן  וחמּׁשה לכאן ארּבעה אמּורים?אֹותּה ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָ
ּפסּוק  אפּלּו הּספר, ּבסֹוף אבל ּבאמצעֹו; אֹו הּספר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבתחּלת
אֹותֹו ותֹופרין לבּדֹו, אחד ּדף אֹותֹו עֹוׂשין אחד, ּבדף ְְְְִִֶֶֶַַַָָָאחד

היריעֹות. ׁשאר ְְִִַָעם
.‚È ׁשל ּבגידין אּלא אֹותן ּתֹופרין אין היריעֹות, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּכׁשּתֹופרין

ׁשּלהן, ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהמה
מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר הּתפּלין; ׁשּתֹופרין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכדר
- טמאה ּבהמה ּבגידי אֹו ּבגידין, ׁשּלא ּתפרן אם ,ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹלפיכ

ּכהלכה. ויתּפר ויחזר ׁשּיּתיר עד ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹֹּפסל,
.„Èּכּלּה היריעה ּכל ּתֹופר אינֹו היריעֹות, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכׁשּתֹופרין

ּומעט  מּלמעלה מעט מּניח אּלא סֹופּה, ועד ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָמּתחּלתּה
ּבאמצעּה היריעה ּתּקרע ׁשּלא ּכדי ּתפירה, ּבלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמּלמּטה

ּבתחּלתֹוּכׁשּיגלל  אחד עץ, ׁשל עּמּודים ׁשני לֹו ועֹוׂשה . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
על  ּובּסֹוף ּבּתחּלה ׁשּׁשּיר העֹור ותֹופר ּבסֹופֹו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָואחד
ּבין  וירחיק עליהן; נגלל ׁשּיהא ּכדי ּבגידין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעּמּודים

ׁשּבּד והּכתב ף.העּמּוד ְְֶַַַַָָ
.ÂË ׁשיטֹות ׁשּתי ּבתֹו - יריעה ּבֹו ׁשּנקרעה ּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָספר

לאות] אות בין הכתב יתּפר.[בתוך לא ׁשלׁש, ּבתֹו יתּפר; ,ְְְִִָֹֹֹֹ
עפצֹו ׁשאין ּביׁשן אמּורים? ּדברים האלון ּבּמה פרי [מי ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ

הקלף] עובד -שבו עפּוץ ׁשהּוא הּגויל נּכר אם אבל ְֲִִִִֶַָָָָנּכר;
ּובין  לדף, ּדף ּבין וכן ׁשלׁש. ּבתֹו הּבא קרע ואפּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּתֹופר,
אּלא  אֹותן, ּתֹופרין אין - הּקרעים וכל יתּפר. - לתבה ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּתבה
- הּקרעים ּובכל לזֹו; זֹו היריעֹות ּבהן ׁשּתֹופרין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּבגידין

צּורתּה. ּתׁשּתּנה אֹו אחת, אֹות ּתחסר ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיּזהר

י  ¤¤ּפרק
מהן ‡. אחד ׁשּכל הן, ּדברים ׁשעׂשרים למד, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָנמצאת

- מהן אחד ּבֹו נעׂשה ואם ּתֹורה; ספר הּוא ּפֹוסל הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּבֹו ואין הּתינֹוקֹות, ּבהן ׁשּמלּמדין החּמׁשין מן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻּכחּמׁש
הן: ואּלּו ּברּבים; ּבֹו קֹורין ואין ּתֹורה, ספר ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֻקדּׁשת
עֹור  על ׁשּנכּתב (ב) טמאה; ּבהמה עֹור על נכּתב אם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ(א)
ׁשּלא  מעּבד ׁשהיה אֹו (ג) מעּבד; ׁשאינֹו טהֹורה ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻֻּבהמה
על  ּכתיבה, ּבמקֹום ׁשּלא ׁשּנכּתב (ד) ּתֹורה; ספר  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלׁשם
ׁשּנכּתב  (ה) ׂשער; ּבמקֹום הּקלף ועל ּבׂשר ּבמקֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּגויל
על  ׁשּנכּתב (ו) הּקלף; על ּומקצתֹו הּגויל, על ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָמקצתֹו

בבהמה]ּדּוכסּוסטֹוס החיצוני העור ׁשּנכּתב [חלק (ז) ; ְְְִֶַ
העֹומד ּבׁשחר ׁשּלא ׁשּנכּתב (ח) ׂשרטּוט; [המתקיים ּבלא ְְְְִִֵֶֶַָָֹֹֹ

רב] ּגֹוי זמן ׁשּכתבֹו (י) לׁשֹונֹות; ּבׁשאר ׁשּנכּתב (ט) ;ְְְְִִֶֶַָָ
האזּכרֹות ׁשּכתב (יא) ּפסּולין; מּׁשאר ּבֹו [שמות וכּיֹוצא ְְְְִִֵֶַַַָָָָ

אחת;הקב"ה] אֹות אפּלּו ׁשחּסר (יב) ּכּונה; ְֲִִֵֶַַַָָֹּבלא
ּבאֹות; אֹות ׁשּנגעה (יד) אחת; אֹות אפּלּו ׁשהֹוסיף ְְֲִִֶֶַַָָ(יג)
עּקר, ּכל ּתּקרא ׁשּלא עד אחת, אֹות צּורת ׁשּנפסדה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ(טו)

ּבעּקר ּבין - אחרת לאֹות ּתדמה הּכתיבה,[בתחילת]אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ
ּבנקב האות]ּבין ּבטׁשטּוׁש[שניקבה ּבין ּבקרע, ּבין , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַ

האות] מקצת  אֹות [נמחקה ּבין הקריב אֹו ׁשהרחיק (טז) ;ְְִִִִֵֶ
ּתבֹות  ׁשּתי אֹו ּתבֹות, ּכׁשּתי הּתבה ׁשּתראה עד ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָלאֹות,
ׁשּׁשּנה  (יח) הּפרׁשּיֹות; צּורת ׁשּׁשּנה (יז) אחת; ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכתבה

ּכׁשירה; הּכתב ּבׁשאר ׁשּכתב (יט) הּׁשירֹות; ְְְִִִֶַַַַָָָָצּורת
ּכל  ּוׁשאר טהֹורה. ּבגידי ׁשּלא היריעֹות ׁשּתפר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ(כ)

לעּכב. לא למצוה, - ְְְְִִֵַַָָֹהּדברים
וכבֹוד ·. יתרה קדּׁשה ּבֹו נֹוהגין - הּכׁשר ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֻספר

לֹו אין אפּלּו ּתֹורה, ספר למּכר לאדם לֹו ואסּור ְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹּגדֹול.
לּקח  יׁשן ואפּלּו רּבים, ספרים לֹו היּו ואפּלּו ּיאכל, ְֲֲִִִִִַַַַַַָָָָֹמה

חדׁש לׁשני ּבֹו אּלא ּתֹורה, ספר מֹוכרין אין לעֹולם . ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ
ּבדמיו: אּׁשה ׁשּיּׂשא אֹו ּבדמיו, ּתֹורה ׁשּילמד - ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָּדברים

למּכר. אחר ּדבר לֹו יהיה ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַָָֹֹוהּוא,
ּבכלי ‚. אֹותֹו נֹותנין - ׁשּנפסל אֹו ׁשּבלה, ּתֹורה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָספר

ּגניזתֹו. היא וזֹו חכמים; ּתלמיד אצל אֹותֹו וקֹוברין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָחרׂש,
ּתכריכין [מעילי]מטּפחֹות אֹותן עֹוׂשין ׁשּבלּו, ספרים ְְְְִִִִִֶַָָָ

ּגניזתן  היא וזֹו מצוה; .למת ְְְְִִִֵָָָ
ּבֹו„. והּנח ּתֹורה, לספר ׁשהּוכן הּמטּפחֹות,ּתיק וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻ

הּמגּדל אֹו קריאתו]והארֹון, בעת הס"ת להנחת [בימה ְְִַָָָ
הּתיק; ּבתֹו ׁשהּספר ּפי על אף ּתֹורה, ספר ּבֹו ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמּניחין
ספר  עליו והּנח ּתֹורה, ספר עליו להּניח ׁשהּוכן הּכּסא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻוכן
אּלא  לזרקן; ואסּור הן, קדּׁשה ּתׁשמיׁשי הּכל - ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּתֹורה
עליהן  ׁשעֹומד הּבימֹות אבל נגנזין. ּכׁשּיּׁשברּו, אֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכׁשּיבלּו

והּלּוחֹות ּתֹורה, ספר הברית]אֹוחז לוחות ׁשּכֹותבין [דגם ְְִֵֵֶֶַָ
ּכסף  רּמֹוני וכן קדּׁשה. ּבהן אין - להתלּמד לּתינֹוק ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבהן
ּתׁשמיׁשי  - לנֹואי ּתֹורה לספר ׁשעֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוזהב
אֹותן  מכר ּכן אם אּלא לחל, להֹוציאן ואסּור הן; ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻקדּׁשה

חּמׁש. אֹו ּתֹורה ספר ּבדמיהן ְְִִֵֵֶֶָָֻלקנֹות
על ‰. לֹומר צרי ואין ספר, ּגּבי על ספר להּניח ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻמּתר

ּוכתּובים, נביאים ּגּבי על חּמׁשין ּומּניחין החּמׁשין. ְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָֻֻּגּבי
ולא  החּמׁשין, ּגּבי על ּוכתּובים נביאים מּניחין אין ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻאבל

ּתֹורה  ספר ּגּבי על אפּלּוחּמׁשין הּקדׁש, ּכתבי וכל . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
הּקמיעין אֹותן. לזרק אסּור - והּגדֹות עם הלכֹות [קלפים ְְְֲִִֵַַָָָָֹ

לסגולה] הקודש הּקדׁששמות ּכתבי ׁשל ענינים ּבהם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיׁש
מחּפֹות  היּו ּכן אם אּלא הּכּסא, לבית ּבהן נכנסין אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

עֹור.
.Âלבית לא ּבֹו ויּכנס ּבזרֹועֹו, ּתֹורה ספר אדם יאחז ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

הּכּסא  לבית אֹו ּפי הּמרחץ, על אף - הּקברֹות לבית אֹו , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
יקרא  ולא ׁשּלֹו. הּתיק ּבתֹו ונתּון ּבמטּפחֹות, ּכרּו ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹׁשהּוא
אֹו הּמת, מן אֹו הּקבר, מן אּמֹות ארּבע ׁשּירחיק עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַּבֹו,
ליׁשב  ואסּור ערם. ּכׁשהּוא הּספר יאחז ולא הּכּסא. ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹמּבית

עליה. ּתֹורה ׁשּספר מּטה ִֵֶֶֶַָָָָעל
.Ê,ּבֹו מּטתֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַָָָּבית

אחר  ּבכלי הּכלי ויּתן ּבכלי, ׁשּיּניחּנּו עד אֹו ׁשּיֹוציאּנּו, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַעד
לֹו מזּמן מיועד]ׁשאינֹו לֹו[מיוחד, מזּמן היה אם אבל ; ְְֲִֵֶָָָָָֻֻ

עד  אֹו הן. אחד ּככלי זה, ּבתֹו זה ּכלים עׂשרה אפּלּו -ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּבית  לֹו אין אם טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחּצה לֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיעׂשה
מּטתֹו, לׁשּמׁש אסּור - אחר ּבית לֹו יׁש אם אבל ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָאחר;

ׁשּיֹוציאּנּו. ִֶֶַעד
.Á נּדֹות ואפּלּו הּטמאין, לאחז ּכל מּתרין - ּגֹוים ואפּלּו , ְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻ

טמאה. מקּבלין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ּבֹו; ולקרֹות ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻספר
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אּלא  ּבטיט; מלכלכֹות אֹו מטּנפֹות, ידיו יהיּו ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֻֻוהּוא,
ּבֹו. יּגעּו ּכ ואחר ידיהן, ְְְְֲִִֵֶַַָירחצּו

.Ë לעמד חּיב ,מהּל ּכׁשהּוא ּתֹורה ספר הרֹואה ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
מהּלמּפניו  ׁשהּוא זה ׁשּיעמד עד עֹומדין, הּכל ויהיּו . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ואחר  מעיניהם; ׁשּיתּכּסה עד אֹו למקֹומֹו, ּכׁשּיּגיעּנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַּבֹו
ליׁשב. מּתרין יהיּו ,ְִִֵֵָָֻּכ

.È מקֹום ּתֹורה לספר ליחד הּמקֹום,מצוה אֹותֹו ּולכּבד , ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּבכל  הן הן הּברית, ׁשּבלּוחֹות ּדברים מּדי; יתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּולהּדרֹו
יגּלה  ולא ּתֹורה, ספר ּכנגד אדם ירק לא וספר. ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹספר
על  יּניחּנּו ולא ּכנגּדֹו, רגליו יפׁשט ולא ּכנגּדֹו, ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹערותֹו
אם  אּלא ּתֹורה, לספר אחֹוריו יחזיר ולא ּכמּׂשֹוי. ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹראׁשֹו

טפחים. עׂשרה מּמּנּו ּגבֹוּה היה ְֲִִֵֶַָָָָָָּכן
.‡È לא - עּמֹו ּתֹורה וספר למקֹום מּמקֹום מהּל ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹהיה

וירּכב  החמֹור ּגּבי על ויּניחּנּו הּׂשק, ּבתֹו ּתֹורה ספר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָיּניח
מּתר  הּגּנבים, מן מתּפחד היה ואם ׁשם עליו; אין ואם . ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻ

הּבהמה  על רֹוכב והּוא לּבֹו, ּכנגד ּבחיקֹו מּניחֹו - ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָּפחד
ראׁש ּבכבד יׁשב ּתֹורה, ספר לפני ׁשּיֹוׁשב מי ּכל .ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹוהֹול
עֹולם, ּבאי ּכל על הּנאמן העד ׁשהּוא ופחד, ְֱֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּובאימה

לעד" ּב ׁשם "והיה אמרּוׁשּנאמר: ּכחֹו. ּכפי ויכּבדּנּו ; ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
מחּלל  ּגּופֹו הּתֹורה, את המחּלל 'ּכל הראׁשֹונים: ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻחכמים
על  מכּבד ּגּופֹו הּתֹורה, את המכּבד וכל הּברּיֹות; ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֻעל

ְִַהּברּיֹות'.

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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הּכסּות. ּכנפי על ציצית לעׂשֹות - והיא אחת, עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
הּבגד ‡. מּמין הּבגד ּכנף על ׁשעֹוׂשין הּנקרא ענף הּוא - ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּנאמר: הראׁש, לציצית ּדֹומה ׁשהּוא מּפני ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָֹ'ציצית',
'לבן', הּנקרא הּוא - הענף וזה ראׁשי". ּבציצת ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ"וּיּקחני
מן  מנין הענף לחּוט ואין לצבעֹו. מצּוין אנּו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמּפני

ַָהּתֹורה.
הרקיע·. ּכעין ׁשּנצּבע צמר חּוט אֹותֹוולֹוקחין וכֹורכין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

למנין  ואין 'ּתכלת'. הּנקרא הּוא זה, וחּוט הענף; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל
הּתֹורה. מן ׁשעּור זה חּוט ׁשּכֹור ְִִִֵֶֶַַָהּכריכֹות

ענף ‚. הּכנף על ׁשּיעׂשה - צּוּויֹות ׁשּתי זֹו, ּבמצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָנמצאּו
"ועׂשּו ׁשּנאמר: ּתכלת, חּוט הענף על וׁשּיכר מּמּנה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיֹוצא

ּתכלת" ּפתיל הּכנף ציצת על ונתנּו ציצת, .להם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
הּלבן „. את מעּכב אינֹו את הּתכלת, מעּכב אינֹו והּלבן, ; ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

וכן  לבּדֹו; לבן עֹוׂשה ּתכלת, לֹו ׁשאין הרי ּכיצד? ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּתכלת.
הּכנף, עד ונתמעט הּלבן, ונפסק ּותכלת, לבן עׂשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאם

ּכׁשר. - לבּדֹו הּתכלת ְְְְִֵֵֶַַַָונׁשאר

ׁשּתי ‰. אינן חברֹו, את מעּכב מהן אחד ׁשאין ּפי על ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאף
ׁשּיׁש טּלית והּלֹובׁש היא; אחת עׂשה מצות אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצוֹות,
מצות  קּים הרי - ּכאחד ׁשניהם אֹו ּתכלת, אֹו לבן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבּה
לציצת", לכם "והיה הראׁשֹונים: חכמים אמרּו אחת. ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָעׂשה
זֹו מעּכבֹות הּציצּיֹות וארּבע אחת. מצוה ׁשּׁשניהם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמלּמד

אחת. מצוה ׁשארּבעּתן זֹו, ְְְִֶֶַַַַָָאת
.Â ׁשהיא טּלית ׁשל מּזוית מתחיל הּציצית? עֹוׂשין ְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָּכיצד

אצּבעֹות  ׁשלׁש על יֹותר לא מּמּנה ּומרחיק האריג, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹסֹוף
ּגּודל מּקׁשר ּפחֹות ולא האצבע למעלה, של ראשון [מפרק ְְְִֶֶַָָָֹ

הציפורן] ארּבעעד ׁשם ּומכניס ּבאמצע ; וכֹופלן חּוטין, ה ְְְְְִִֶַַַָָָָָ
מׁשלׁשלין חּוטים ׁשמֹונה נמצאּו ּתלּויין [משתלשלים]- , ְְְְְְִִִִָָֻ

מארּבע  ּפחֹות אין הּׁשמֹונה, החּוטין ואר הּקרן. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמן
- ׁשּתים אֹו אּמה אפּלּו ּכן, על יֹותר היּו ואם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאצּבעֹות;

האצּבעֹות וכל אחד [שיעורן-]ּכׁשרֹות. ויהיה ּבגּודל. , ְְְְְְִֵֶֶֶָָָָָ
לבן. והּׁשבעה, ּתכלת; חּוט החּוטין, ְְְְִִִֵֶַַַָָָמּׁשמֹונת

.Ê על אחת ּכריכה ּבֹו וכֹור הּלבן, מן אחד חּוט ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולֹוקח
ּבצד החּוטין חּוט [בשפת]ׁשאר ולֹוקח ּומּניחֹו; הּבגד, ְְְִִֵֶֶַַַַַָ

לבן, ׁשל ּכריכה ּבצד ּכריכֹות ׁשּתי ּבֹו וכֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּתכלת,
ּומרחיק  'חליה'. הּנקראין הם ּכריכֹות, הּׁשלׁש ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻוקֹוׁשר.
ּומרחיק  לבּדֹו; ּתכלת ׁשל ּבחּוט ׁשנּיה חליה ועֹוׂשה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻמעט,
אחרֹונה, חליה עד וכן ׁשליׁשית; חליה ועֹוׂשה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֻֻמעט,
אחרֹונה  ּוכריכה ּתכלת, ׁשל ּכריכֹות ׁשּתי ּבּה ּכֹור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
ּבּקדׁש, ׁשּמעלין ּבֹו, מסּים ּבּלבן, ׁשהתחיל מּפני - לבן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל
לּכנף  סמּו ׁשּיהא ּכדי ּבּלבן? יתחיל ולּמה מֹורידין. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹולא

הכנף]מינּה הּכנפֹות.[מין ּבארּבע עֹוׂשה הּוא זֹו, ּדר ועל . ְְְְִֶֶֶַַַַָָ
.Á,מּׁשבע ּפחֹות לא ּכנף? ּבכל עֹוׂשה הּוא חליֹות ְְִֶֶַַָָָָָֹֻּכּמה

עׂשרה ו  ׁשלׁש על יֹותר ואם לא הּמבחר. מן מצוה היא וזֹו ; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֻ
הּתכלת  ּכר ואם ּכׁשרה; אחת, חליה אּלא עליה ּכר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלא
החליֹות  ּכל ׁשּיהיּו - הּתכלת ונֹואי ּכׁשרה. הּציצית, רב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻעל

ענף ׁשליׁשיהן ּוׁשני המׁשלׁשלין, החּוטין [שאינו ּבׁשליׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
לפרדֹוכרוך] וצרי נפרדים]. החוטים ׁשּיהיה [שיהיו עד , ְְְְִִֶֶַָָ

הראׁש. ׂשער ְְִִַָֹּכציצית
.Ë מּׁשמֹונת אחד לֹוקח - ּתכלת ּבלא לבן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהעֹוׂשה

ּומּניח  ׁשליׁשן, עד החּוטין ׁשאר על אֹותֹו וכֹור ְְְִִִִֵַַַַַַָָהחּוטין,
אֹותּה לכר רצה אם - זֹו ּוכריכה ענף. ׁשליׁשיהן ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹׁשני
וזה  ּבידֹו, הרׁשּות - ּבּתכלת ׁשּכֹור ּכעין חליֹות, ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָֻֻחליֹות

מנהגנּו; עֹוׂשה.הּוא חליֹות, מנין ּבלא לכר רצה ואם ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֻ
ׁשני  והענף ׁשליׁש, הּכרּו להיֹות יתּכּון - ּדבר ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכללֹו
ּכר ואם ּבּלבן; זה ּבדבר מדקּדק ׁשאינֹו מי ויׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשליׁשין.
- אחת חליה אּלא ּכר ׁשּלא אֹו החּוטין, רב על ְִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻהּלבן

ְֵָּכׁשרה.
.È לעׂשֹות רצה אם - הּתכלת חּוטי ואחד הּלבן, חּוטי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד

חוטים]ׁשזּורין ּכפּול [מכמה החּוט היה אפּלּו עֹוׂשה; , ְֲִִֶַָָָ
אינֹו - אחד ּפתיל ׁשּנעׂשה עד וׁשזּור חּוטין, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמּׁשמֹונה

אחד. חּוט אּלא ְֶֶֶָָָנחׁשב
.‡È לׁשם טוּיה צריכין - ּתכלת ּבין לבן ּבין ציצית, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָחּוטי

ּבּקֹוצים ציצית  הּנאחז הּצמר מן לא אֹותן, עֹוׂשין ואין . ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
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הּנימין מן ולא ּביניהן, רֹובצין הּנתלׁשין [שערות]ּכׁשהּצאן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
הּבגד  ּבסֹוף מׁשּיר ׁשהאֹורג ׁשתי מּׁשּיּורי ולא הּבהמה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמן
עֹוׂשין  ואין הּפׁשּתן. מן אֹו צמר, ׁשל הּגּזה מן אּלא -ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

הּנּדחת עיר מּׁשל ולא הּגזּול, הּצמר מן לא [שעבדה אֹותן, ְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ
זרה] ּפסּולה.עבודה עׂשה, ואם קדׁשים; מּׁשל ולא ,ְְְִִִֶָָָָָֹ

הּמׁשּתחוה  אבל לציצית; ּפסּול צמרּה לּבהמה, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמׁשּתחוה
נׁשּתּנה. ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - הּנטּוע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלפׁשּתן

.·È ּפסּולה - ּגֹוי אֹותּה ׁשעׂשה אל ציצית "ּדּבר ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אֹותּה עׂשה אם אבל ציצת"; להם ועׂשּו . . יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָּבני
העׂשּוי  מן ׁשּנעׂשת וציצית ּכׁשרה. ּכּונה, ּבלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹיׂשראל

ּפסּולה. ְִֶָֹמּקדם,
.‚Èּכנף הביא אחר]ּכיצד? ּותפרּה[מבגד ציצית, ּבּה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּפסּול, אּמה, על אּמה הּכנף ּבאֹותּה יׁש אפּלּו - הּבגד ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל
זה  ׁשהרי - העׂשּוי מן ולא ציצת", להם "ועׂשּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

מאליה. ׁשּנעׂשת למי זה,ּדֹומה מּבגד ציצית להּתיר ּומּתר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
ּתכלת. ּבין לבן ּבין אחר, ּבבגד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָולתלֹותּה

.„Èזֹו ּכנף וקׁשר לזֹו, מּזֹו ּכנפים ׁשּתי ּבין החּוטין ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָּתלה
ּבאמצע, חתכן ּכ ואחר ּכהלכתּה, זֹו וכנף ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָָּכהלכתּה
ּפסּולין, היּו ׁשּקׁשרן ּבעת ׁשהרי ּפסּול; - מּזה זה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָונפרדּו

מערֹות הּכנפים ׁשּׁשּתי ּבחּוטין [מחוברות]לפי ּבזֹו זֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
נמצא  - ציצּיֹות ׁשּתי נעׂשּו ׁשּפסקן, ּובׁשעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּביניהן,

העׂשּוי. מן ִֶֶָעֹוׂשה
.ÂËציצית על ציצית לארבע הּטיל בנוסף ציציות [ארבע ִִִִִִַ

מּתיר ציציות] - הראׁשֹונה את לבּטל נתּכּון אם -ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
אף  - להֹוסיף נתּכּון ואם ּוכׁשרה. חֹותכּה, אֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָהראׁשֹונה
ׁשהרי  ּפסּולה; זֹו הרי מּׁשּתיהן, אחת ׁשחת ּפי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל
נמצא  הּתֹוספת, חת אֹו ּוכׁשהּתיר הּכל, ּפסל ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשהֹוסיף
היתה. ּפסּולה הראׁשֹונה ׁשעׂשּיתֹו עׂשּוי, מן נעׂשה ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָָָהּׁשאר

.ÊËׁשלׁש לבעלת הּמּטיל הׁשלימּה[כנפים]וכן ּכ ואחר , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ
רביעית]לארּבע כנף ּכּלּה[הוסיף - לרביעית והּטיל , ְְְְִִִִַַָָֻ

העׂשּוי. מן ולא "ּתעׂשה", ׁשּנאמר: ְְֱֲִֶֶֶֶַַָָֹּפסּולה,
.ÊÈ על ציצית ּומּטילין לׁשנים, הּטּלית את ּכֹופלין ְְִִִִִִִִֵֶַַַַַאין

ּכּלּה ּתפרּה ּכן אם אּלא ּכפּולה, ּכׁשהיא ּכנפיה ,ארּבע ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
אחת.וא  מרּוח פּלּו ֲִֵַַַַ

.ÁÈ,אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ - הּציצית ּבּה ׁשּיׁש הּכנף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנפסק
יתּפר  לא ׁשלׁש, ּבתֹו ּבמקֹומּה; ׁשל ּתֹופרּה זוית נתמעטה . ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹ

נׁשאר  לא אפּלּו - האריג סֹוף ּובין הּציצית חּוטי ׁשּבין  ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבגד
חּוטי  נתמעטּו אם וכן ּכׁשרה. ׁשה ּוא, ּכל אּלא האריג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמן
ּכׁשרה; עניבה, ּכדי אּלא מהן נׁשּתּיר לא אפּלּו - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּציצית

ּפסּולה. - אחד חּוט אפּלּו מעּקרֹו, החּוט נפסק ְְְֲִִִִֵֶַַָָָואם

ב  ¤¤ּפרק
מקֹום ‡. ּבכל ּבּתֹורה האמּורה הּצבּועּתכלת הּצמר היא , ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּבּכחל לבן]ּכּפתּו בצבע המעורב כחול היא [כצבע וזֹו ; ְִֶַַַָֹ
רקיע ׁשל ּבטהרֹו לעין הּנראית הרקיע ללא ּדמּות [כשהוא ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָ

צביעתּהעננים] ׁשּתהא צרי ּבציצית, האמּורה והּתכלת .ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלא  וכל ּתׁשּתּנה. ולא ּביפיּה, ׁשעֹומדת ידּועה, ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹצביעה

ׁשהּוא  ּפי על אף לציצית; ּפסּול הּצביעה, ּבאֹותּה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָנצּבע
ּבאיסטיס ׁשּצבעֹו ּכגֹון הרקיע, צבע ּכעין ּבׁשאר ][מין אֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָ

חזק]הּמׁשחירין כחול בצבע ּפסּול [הצובעים זה הרי - ְֲִִֵֶַַָ
עז ּבת ורחל איל]לציצית. ואביה עז ּפסּול [שאמה צמרּה , ְְְִִֵֵַַָָָ

ְִִלציצית.
ציצית ·. ׁשל ּתכלת צֹובעין וׁשֹורין ּכיצד הּצמר, לֹוקחין ? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַ

נקי; ׁשּיהיה עד אֹותֹו, מכּבסין ּכ ואחר ּבסיד; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָאֹותֹו
ּבאהלא אֹותֹו צמח]ּומרּתיחים ּכדר[מין ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ

העין את ׁשּיקלט ּכדי עֹוׂשין הצבע]ׁשהּצּבעין -]ּכ ואחר . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
עינֹו ׁשּדֹומה ּדג והּוא חּלזֹון, ּדם לעין [מראהו]מביאין ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הּמלח[צבע] ּובים ּכדיֹו, ׁשחר ודמֹו הגדול]הּים, הּוא [ים ְְְִֶַַַָָָָֹ
סממנין עּמֹו ונֹותנין ליֹורה, הּדם את ונֹותנין [מיני מצּוי. ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ

עֹוׂשין;צבעים] ׁשהּצּבעין ּכדר ּבּה, וכּיֹוצא הּקּמֹוניא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
ּכעין  ׁשּיעׂשה עד הּצמר, ּבֹו ונֹותנין אֹותֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומרּתיחין

ציצית. ׁשל ּתכלת צּורת היא וזֹו ְְִִִִֵֶֶַַָָהרקיע.
צבעּה‚. ואם לׁשמּה; צביעה צריכה ציצית, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּתכלת

צבע  אם - הּצבע ּבּה ׁשּיׁש והּיֹורה ּפסּולה. לׁשמּה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּיֹורה  נפסלה לאו, אם יפה הּוא אם לבדקֹו צמר מעט ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּבּה
קטן, ּבכלי הּיֹורה מן הּצבע לֹוקח יעׂשה? ּכיצד אּלא ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּכּלּה.
ׁשהרי  ׁשּבדק, את וׂשֹורף ּבֹו; ׁשּבֹודק צמר מעט ּבֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּומּניח
ׁשהרי  ּבֹו, ׁשּבדק ׁשּבּכלי הּצבע וׁשֹופ לבדיקה. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנצּבע

ּופסלֹו נפּגם ּפגמֹו ׁשּלא הּצבע, ּבׁשאר הּתכלת וצֹובע ;. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּמא „. חֹוׁשׁשין, - הּממחה מן אּלא נלקחת אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּתכלת

אם  הּממחה, מן ׁשּנלקחה ּפי על ואף לׁשמּה. נצּבעה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻלא
הּמׁשחירין  צבעֹונין מּׁשאר ּבאחד ׁשּנצּבעה ונֹודע ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָנבּדקה

ּפסּולה  - עֹומדין .ׁשאינן ְְִֵֶָָ
ּכהלכתּה,‰. נצּבעה אם ׁשּיּודע עד אֹותּה ּבֹודקין ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּכיצד

ּתבן  לֹוקחין לאו? ׁשּבלּול[נוזל]וריראם שרץ]ׁשל ,[מין ְְְִִִֶֶֶַָ
ׁשּנתחּמצּו רגלים עליהם]ּומי יֹום;[שעברו ארּבעים ְְְְִִִֵֶַַַַָ

ּבעינּה עמדה אם לעת. מעת ּבכּלן, הּתכלת ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻוׁשֹורין
ּכהת[בצבעה] לֹוקחין [כהתה]ולא - ּכהת ואם ּכׁשרה. , ְְְְִִֵָָָָָֹ

ׁשּמעּפׁשין ׂשעֹורין ׁשל למּוריס[מחמיצים]ּבצק [מיץ אֹותֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָ
ואֹופה דגים] ּבתֹוכֹו, ׁשּנׁשּתּנת הּתכלת זֹו את ונֹותנין ,ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָ

אֹותּה: ורֹואין הּפת, מן הּתכלת ּומֹוציאין ּבּתּנּור; ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּבצק
עינּה הֹוסיף ואם ּפסּולה; ּׁשהיתה, מּמה ּכהת [התחזק אם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

ּכׁשרה.צבעה] - אפּיה קדם ּׁשהיתה מּמה יֹותר והׁשחרה ,ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
.Âמושב]חצר או מחזקין [כפר והיּו הּתכלת, ּבּה ׁשּמֹוכרין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
והרי ּבכ  ּבדיקה, צרי ואין סתם, מּמּנה לֹוקחין - ׁשרּות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

- הּגֹוי אצל ּתכלת הּמפקיד ׁשּתחׁשד. עד ּבחזקתּה, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהיא
והיה  ּבכלי, היתה ואם החליפּה. ׁשּמא ּפסּולה, זֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָהרי

חֹותמֹות ּבׁשני סגירה]חתּום סימני ּבתֹו[שני חֹותם , ְְִֵָָָ
ּפסּולה. אחד, ּבחֹותם ּכׁשרה; - ְְְֵֶָָָָָחֹותם

.Ê מפסקין חּוטין מצא אפּלּו ּבּׁשּוק, ּתכלת ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻהּמֹוצא
ציצית]ּוׁשזּורין[מופרדים] טּלית [כחוטי הּלֹוקח ּפסּולה. - ְְִִֵַַַָ

- הּגֹוי מן ּבחזקתּה. היא הרי מּיׂשראל, הּׁשּוק מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמצּיצת
הּתּגר ההדיֹוט[סוחר]מן מן ּכׁשרה; סוחר], ,[שאינו ְְִִֵֶַַַָָ

ְָּפסּולה.
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אּלא  ּבטיט; מלכלכֹות אֹו מטּנפֹות, ידיו יהיּו ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֻֻוהּוא,
ּבֹו. יּגעּו ּכ ואחר ידיהן, ְְְְֲִִֵֶַַָירחצּו

.Ë לעמד חּיב ,מהּל ּכׁשהּוא ּתֹורה ספר הרֹואה ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
מהּלמּפניו  ׁשהּוא זה ׁשּיעמד עד עֹומדין, הּכל ויהיּו . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ואחר  מעיניהם; ׁשּיתּכּסה עד אֹו למקֹומֹו, ּכׁשּיּגיעּנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַּבֹו
ליׁשב. מּתרין יהיּו ,ְִִֵֵָָֻּכ

.È מקֹום ּתֹורה לספר ליחד הּמקֹום,מצוה אֹותֹו ּולכּבד , ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּבכל  הן הן הּברית, ׁשּבלּוחֹות ּדברים מּדי; יתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּולהּדרֹו
יגּלה  ולא ּתֹורה, ספר ּכנגד אדם ירק לא וספר. ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹספר
על  יּניחּנּו ולא ּכנגּדֹו, רגליו יפׁשט ולא ּכנגּדֹו, ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹערותֹו
אם  אּלא ּתֹורה, לספר אחֹוריו יחזיר ולא ּכמּׂשֹוי. ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹראׁשֹו

טפחים. עׂשרה מּמּנּו ּגבֹוּה היה ְֲִִֵֶַָָָָָָּכן
.‡È לא - עּמֹו ּתֹורה וספר למקֹום מּמקֹום מהּל ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹהיה

וירּכב  החמֹור ּגּבי על ויּניחּנּו הּׂשק, ּבתֹו ּתֹורה ספר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָיּניח
מּתר  הּגּנבים, מן מתּפחד היה ואם ׁשם עליו; אין ואם . ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻ

הּבהמה  על רֹוכב והּוא לּבֹו, ּכנגד ּבחיקֹו מּניחֹו - ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָּפחד
ראׁש ּבכבד יׁשב ּתֹורה, ספר לפני ׁשּיֹוׁשב מי ּכל .ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹוהֹול
עֹולם, ּבאי ּכל על הּנאמן העד ׁשהּוא ופחד, ְֱֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּובאימה

לעד" ּב ׁשם "והיה אמרּוׁשּנאמר: ּכחֹו. ּכפי ויכּבדּנּו ; ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
מחּלל  ּגּופֹו הּתֹורה, את המחּלל 'ּכל הראׁשֹונים: ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻחכמים
על  מכּבד ּגּופֹו הּתֹורה, את המכּבד וכל הּברּיֹות; ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֻעל

ְִַהּברּיֹות'.

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  א' אדר ח' קודש שבת יום

-dad̀xtq
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הּכסּות. ּכנפי על ציצית לעׂשֹות - והיא אחת, עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
הּבגד ‡. מּמין הּבגד ּכנף על ׁשעֹוׂשין הּנקרא ענף הּוא - ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּנאמר: הראׁש, לציצית ּדֹומה ׁשהּוא מּפני ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָֹ'ציצית',
'לבן', הּנקרא הּוא - הענף וזה ראׁשי". ּבציצת ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ"וּיּקחני
מן  מנין הענף לחּוט ואין לצבעֹו. מצּוין אנּו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמּפני

ַָהּתֹורה.
הרקיע·. ּכעין ׁשּנצּבע צמר חּוט אֹותֹוולֹוקחין וכֹורכין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

למנין  ואין 'ּתכלת'. הּנקרא הּוא זה, וחּוט הענף; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל
הּתֹורה. מן ׁשעּור זה חּוט ׁשּכֹור ְִִִֵֶֶַַָהּכריכֹות

ענף ‚. הּכנף על ׁשּיעׂשה - צּוּויֹות ׁשּתי זֹו, ּבמצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָנמצאּו
"ועׂשּו ׁשּנאמר: ּתכלת, חּוט הענף על וׁשּיכר מּמּנה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיֹוצא

ּתכלת" ּפתיל הּכנף ציצת על ונתנּו ציצת, .להם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
הּלבן „. את מעּכב אינֹו את הּתכלת, מעּכב אינֹו והּלבן, ; ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

וכן  לבּדֹו; לבן עֹוׂשה ּתכלת, לֹו ׁשאין הרי ּכיצד? ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּתכלת.
הּכנף, עד ונתמעט הּלבן, ונפסק ּותכלת, לבן עׂשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאם

ּכׁשר. - לבּדֹו הּתכלת ְְְְִֵֵֶַַַָונׁשאר

ׁשּתי ‰. אינן חברֹו, את מעּכב מהן אחד ׁשאין ּפי על ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאף
ׁשּיׁש טּלית והּלֹובׁש היא; אחת עׂשה מצות אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצוֹות,
מצות  קּים הרי - ּכאחד ׁשניהם אֹו ּתכלת, אֹו לבן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבּה
לציצת", לכם "והיה הראׁשֹונים: חכמים אמרּו אחת. ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָעׂשה
זֹו מעּכבֹות הּציצּיֹות וארּבע אחת. מצוה ׁשּׁשניהם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמלּמד

אחת. מצוה ׁשארּבעּתן זֹו, ְְְִֶֶַַַַָָאת
.Â ׁשהיא טּלית ׁשל מּזוית מתחיל הּציצית? עֹוׂשין ְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָּכיצד

אצּבעֹות  ׁשלׁש על יֹותר לא מּמּנה ּומרחיק האריג, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹסֹוף
ּגּודל מּקׁשר ּפחֹות ולא האצבע למעלה, של ראשון [מפרק ְְְִֶֶַָָָֹ

הציפורן] ארּבעעד ׁשם ּומכניס ּבאמצע ; וכֹופלן חּוטין, ה ְְְְְִִֶַַַָָָָָ
מׁשלׁשלין חּוטים ׁשמֹונה נמצאּו ּתלּויין [משתלשלים]- , ְְְְְְִִִִָָֻ

מארּבע  ּפחֹות אין הּׁשמֹונה, החּוטין ואר הּקרן. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמן
- ׁשּתים אֹו אּמה אפּלּו ּכן, על יֹותר היּו ואם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאצּבעֹות;

האצּבעֹות וכל אחד [שיעורן-]ּכׁשרֹות. ויהיה ּבגּודל. , ְְְְְְִֵֶֶֶָָָָָ
לבן. והּׁשבעה, ּתכלת; חּוט החּוטין, ְְְְִִִֵֶַַַָָָמּׁשמֹונת

.Ê על אחת ּכריכה ּבֹו וכֹור הּלבן, מן אחד חּוט ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולֹוקח
ּבצד החּוטין חּוט [בשפת]ׁשאר ולֹוקח ּומּניחֹו; הּבגד, ְְְִִֵֶֶַַַַַָ

לבן, ׁשל ּכריכה ּבצד ּכריכֹות ׁשּתי ּבֹו וכֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּתכלת,
ּומרחיק  'חליה'. הּנקראין הם ּכריכֹות, הּׁשלׁש ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻוקֹוׁשר.
ּומרחיק  לבּדֹו; ּתכלת ׁשל ּבחּוט ׁשנּיה חליה ועֹוׂשה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻמעט,
אחרֹונה, חליה עד וכן ׁשליׁשית; חליה ועֹוׂשה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֻֻמעט,
אחרֹונה  ּוכריכה ּתכלת, ׁשל ּכריכֹות ׁשּתי ּבּה ּכֹור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
ּבּקדׁש, ׁשּמעלין ּבֹו, מסּים ּבּלבן, ׁשהתחיל מּפני - לבן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל
לּכנף  סמּו ׁשּיהא ּכדי ּבּלבן? יתחיל ולּמה מֹורידין. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹולא

הכנף]מינּה הּכנפֹות.[מין ּבארּבע עֹוׂשה הּוא זֹו, ּדר ועל . ְְְְִֶֶֶַַַַָָ
.Á,מּׁשבע ּפחֹות לא ּכנף? ּבכל עֹוׂשה הּוא חליֹות ְְִֶֶַַָָָָָֹֻּכּמה

עׂשרה ו  ׁשלׁש על יֹותר ואם לא הּמבחר. מן מצוה היא וזֹו ; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֻ
הּתכלת  ּכר ואם ּכׁשרה; אחת, חליה אּלא עליה ּכר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלא
החליֹות  ּכל ׁשּיהיּו - הּתכלת ונֹואי ּכׁשרה. הּציצית, רב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻעל

ענף ׁשליׁשיהן ּוׁשני המׁשלׁשלין, החּוטין [שאינו ּבׁשליׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
לפרדֹוכרוך] וצרי נפרדים]. החוטים ׁשּיהיה [שיהיו עד , ְְְְִִֶֶַָָ

הראׁש. ׂשער ְְִִַָֹּכציצית
.Ë מּׁשמֹונת אחד לֹוקח - ּתכלת ּבלא לבן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהעֹוׂשה

ּומּניח  ׁשליׁשן, עד החּוטין ׁשאר על אֹותֹו וכֹור ְְְִִִִֵַַַַַַָָהחּוטין,
אֹותּה לכר רצה אם - זֹו ּוכריכה ענף. ׁשליׁשיהן ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹׁשני
וזה  ּבידֹו, הרׁשּות - ּבּתכלת ׁשּכֹור ּכעין חליֹות, ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָֻֻחליֹות

מנהגנּו; עֹוׂשה.הּוא חליֹות, מנין ּבלא לכר רצה ואם ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֻ
ׁשני  והענף ׁשליׁש, הּכרּו להיֹות יתּכּון - ּדבר ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכללֹו
ּכר ואם ּבּלבן; זה ּבדבר מדקּדק ׁשאינֹו מי ויׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשליׁשין.
- אחת חליה אּלא ּכר ׁשּלא אֹו החּוטין, רב על ְִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻהּלבן

ְֵָּכׁשרה.
.È לעׂשֹות רצה אם - הּתכלת חּוטי ואחד הּלבן, חּוטי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד

חוטים]ׁשזּורין ּכפּול [מכמה החּוט היה אפּלּו עֹוׂשה; , ְֲִִֶַָָָ
אינֹו - אחד ּפתיל ׁשּנעׂשה עד וׁשזּור חּוטין, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמּׁשמֹונה

אחד. חּוט אּלא ְֶֶֶָָָנחׁשב
.‡È לׁשם טוּיה צריכין - ּתכלת ּבין לבן ּבין ציצית, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָחּוטי

ּבּקֹוצים ציצית  הּנאחז הּצמר מן לא אֹותן, עֹוׂשין ואין . ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
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הּנימין מן ולא ּביניהן, רֹובצין הּנתלׁשין [שערות]ּכׁשהּצאן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
הּבגד  ּבסֹוף מׁשּיר ׁשהאֹורג ׁשתי מּׁשּיּורי ולא הּבהמה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמן
עֹוׂשין  ואין הּפׁשּתן. מן אֹו צמר, ׁשל הּגּזה מן אּלא -ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

הּנּדחת עיר מּׁשל ולא הּגזּול, הּצמר מן לא [שעבדה אֹותן, ְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ
זרה] ּפסּולה.עבודה עׂשה, ואם קדׁשים; מּׁשל ולא ,ְְְִִִֶָָָָָֹ

הּמׁשּתחוה  אבל לציצית; ּפסּול צמרּה לּבהמה, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמׁשּתחוה
נׁשּתּנה. ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - הּנטּוע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלפׁשּתן

.·È ּפסּולה - ּגֹוי אֹותּה ׁשעׂשה אל ציצית "ּדּבר ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אֹותּה עׂשה אם אבל ציצת"; להם ועׂשּו . . יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָּבני
העׂשּוי  מן ׁשּנעׂשת וציצית ּכׁשרה. ּכּונה, ּבלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹיׂשראל

ּפסּולה. ְִֶָֹמּקדם,
.‚Èּכנף הביא אחר]ּכיצד? ּותפרּה[מבגד ציצית, ּבּה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּפסּול, אּמה, על אּמה הּכנף ּבאֹותּה יׁש אפּלּו - הּבגד ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל
זה  ׁשהרי - העׂשּוי מן ולא ציצת", להם "ועׂשּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

מאליה. ׁשּנעׂשת למי זה,ּדֹומה מּבגד ציצית להּתיר ּומּתר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
ּתכלת. ּבין לבן ּבין אחר, ּבבגד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָולתלֹותּה

.„Èזֹו ּכנף וקׁשר לזֹו, מּזֹו ּכנפים ׁשּתי ּבין החּוטין ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָּתלה
ּבאמצע, חתכן ּכ ואחר ּכהלכתּה, זֹו וכנף ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָָּכהלכתּה
ּפסּולין, היּו ׁשּקׁשרן ּבעת ׁשהרי ּפסּול; - מּזה זה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָונפרדּו

מערֹות הּכנפים ׁשּׁשּתי ּבחּוטין [מחוברות]לפי ּבזֹו זֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
נמצא  - ציצּיֹות ׁשּתי נעׂשּו ׁשּפסקן, ּובׁשעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּביניהן,

העׂשּוי. מן ִֶֶָעֹוׂשה
.ÂËציצית על ציצית לארבע הּטיל בנוסף ציציות [ארבע ִִִִִִַ

מּתיר ציציות] - הראׁשֹונה את לבּטל נתּכּון אם -ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
אף  - להֹוסיף נתּכּון ואם ּוכׁשרה. חֹותכּה, אֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָהראׁשֹונה
ׁשהרי  ּפסּולה; זֹו הרי מּׁשּתיהן, אחת ׁשחת ּפי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל
נמצא  הּתֹוספת, חת אֹו ּוכׁשהּתיר הּכל, ּפסל ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשהֹוסיף
היתה. ּפסּולה הראׁשֹונה ׁשעׂשּיתֹו עׂשּוי, מן נעׂשה ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָָָהּׁשאר

.ÊËׁשלׁש לבעלת הּמּטיל הׁשלימּה[כנפים]וכן ּכ ואחר , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ
רביעית]לארּבע כנף ּכּלּה[הוסיף - לרביעית והּטיל , ְְְְִִִִַַָָֻ

העׂשּוי. מן ולא "ּתעׂשה", ׁשּנאמר: ְְֱֲִֶֶֶֶַַָָֹּפסּולה,
.ÊÈ על ציצית ּומּטילין לׁשנים, הּטּלית את ּכֹופלין ְְִִִִִִִִֵֶַַַַַאין

ּכּלּה ּתפרּה ּכן אם אּלא ּכפּולה, ּכׁשהיא ּכנפיה ,ארּבע ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
אחת.וא  מרּוח פּלּו ֲִֵַַַַ

.ÁÈ,אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ - הּציצית ּבּה ׁשּיׁש הּכנף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנפסק
יתּפר  לא ׁשלׁש, ּבתֹו ּבמקֹומּה; ׁשל ּתֹופרּה זוית נתמעטה . ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹ

נׁשאר  לא אפּלּו - האריג סֹוף ּובין הּציצית חּוטי ׁשּבין  ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבגד
חּוטי  נתמעטּו אם וכן ּכׁשרה. ׁשה ּוא, ּכל אּלא האריג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמן
ּכׁשרה; עניבה, ּכדי אּלא מהן נׁשּתּיר לא אפּלּו - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּציצית

ּפסּולה. - אחד חּוט אפּלּו מעּקרֹו, החּוט נפסק ְְְֲִִִִֵֶַַָָָואם

ב  ¤¤ּפרק
מקֹום ‡. ּבכל ּבּתֹורה האמּורה הּצבּועּתכלת הּצמר היא , ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּבּכחל לבן]ּכּפתּו בצבע המעורב כחול היא [כצבע וזֹו ; ְִֶַַַָֹ
רקיע ׁשל ּבטהרֹו לעין הּנראית הרקיע ללא ּדמּות [כשהוא ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָ

צביעתּהעננים] ׁשּתהא צרי ּבציצית, האמּורה והּתכלת .ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלא  וכל ּתׁשּתּנה. ולא ּביפיּה, ׁשעֹומדת ידּועה, ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹצביעה

ׁשהּוא  ּפי על אף לציצית; ּפסּול הּצביעה, ּבאֹותּה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָנצּבע
ּבאיסטיס ׁשּצבעֹו ּכגֹון הרקיע, צבע ּכעין ּבׁשאר ][מין אֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָ

חזק]הּמׁשחירין כחול בצבע ּפסּול [הצובעים זה הרי - ְֲִִֵֶַַָ
עז ּבת ורחל איל]לציצית. ואביה עז ּפסּול [שאמה צמרּה , ְְְִִֵֵַַָָָ

ְִִלציצית.
ציצית ·. ׁשל ּתכלת צֹובעין וׁשֹורין ּכיצד הּצמר, לֹוקחין ? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַ

נקי; ׁשּיהיה עד אֹותֹו, מכּבסין ּכ ואחר ּבסיד; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָאֹותֹו
ּבאהלא אֹותֹו צמח]ּומרּתיחים ּכדר[מין ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ

העין את ׁשּיקלט ּכדי עֹוׂשין הצבע]ׁשהּצּבעין -]ּכ ואחר . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
עינֹו ׁשּדֹומה ּדג והּוא חּלזֹון, ּדם לעין [מראהו]מביאין ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הּמלח[צבע] ּובים ּכדיֹו, ׁשחר ודמֹו הגדול]הּים, הּוא [ים ְְְִֶַַַָָָָֹ
סממנין עּמֹו ונֹותנין ליֹורה, הּדם את ונֹותנין [מיני מצּוי. ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ

עֹוׂשין;צבעים] ׁשהּצּבעין ּכדר ּבּה, וכּיֹוצא הּקּמֹוניא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
ּכעין  ׁשּיעׂשה עד הּצמר, ּבֹו ונֹותנין אֹותֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומרּתיחין

ציצית. ׁשל ּתכלת צּורת היא וזֹו ְְִִִִֵֶֶַַָָהרקיע.
צבעּה‚. ואם לׁשמּה; צביעה צריכה ציצית, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּתכלת

צבע  אם - הּצבע ּבּה ׁשּיׁש והּיֹורה ּפסּולה. לׁשמּה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּיֹורה  נפסלה לאו, אם יפה הּוא אם לבדקֹו צמר מעט ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּבּה
קטן, ּבכלי הּיֹורה מן הּצבע לֹוקח יעׂשה? ּכיצד אּלא ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּכּלּה.
ׁשהרי  ׁשּבדק, את וׂשֹורף ּבֹו; ׁשּבֹודק צמר מעט ּבֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּומּניח
ׁשהרי  ּבֹו, ׁשּבדק ׁשּבּכלי הּצבע וׁשֹופ לבדיקה. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנצּבע

ּופסלֹו נפּגם ּפגמֹו ׁשּלא הּצבע, ּבׁשאר הּתכלת וצֹובע ;. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּמא „. חֹוׁשׁשין, - הּממחה מן אּלא נלקחת אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּתכלת

אם  הּממחה, מן ׁשּנלקחה ּפי על ואף לׁשמּה. נצּבעה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻלא
הּמׁשחירין  צבעֹונין מּׁשאר ּבאחד ׁשּנצּבעה ונֹודע ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָנבּדקה

ּפסּולה  - עֹומדין .ׁשאינן ְְִֵֶָָ
ּכהלכתּה,‰. נצּבעה אם ׁשּיּודע עד אֹותּה ּבֹודקין ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּכיצד

ּתבן  לֹוקחין לאו? ׁשּבלּול[נוזל]וריראם שרץ]ׁשל ,[מין ְְְִִִֶֶֶַָ
ׁשּנתחּמצּו רגלים עליהם]ּומי יֹום;[שעברו ארּבעים ְְְְִִִֵֶַַַַָ

ּבעינּה עמדה אם לעת. מעת ּבכּלן, הּתכלת ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻוׁשֹורין
ּכהת[בצבעה] לֹוקחין [כהתה]ולא - ּכהת ואם ּכׁשרה. , ְְְְִִֵָָָָָֹ

ׁשּמעּפׁשין ׂשעֹורין ׁשל למּוריס[מחמיצים]ּבצק [מיץ אֹותֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָ
ואֹופה דגים] ּבתֹוכֹו, ׁשּנׁשּתּנת הּתכלת זֹו את ונֹותנין ,ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָ

אֹותּה: ורֹואין הּפת, מן הּתכלת ּומֹוציאין ּבּתּנּור; ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּבצק
עינּה הֹוסיף ואם ּפסּולה; ּׁשהיתה, מּמה ּכהת [התחזק אם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

ּכׁשרה.צבעה] - אפּיה קדם ּׁשהיתה מּמה יֹותר והׁשחרה ,ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
.Âמושב]חצר או מחזקין [כפר והיּו הּתכלת, ּבּה ׁשּמֹוכרין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
והרי ּבכ  ּבדיקה, צרי ואין סתם, מּמּנה לֹוקחין - ׁשרּות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

- הּגֹוי אצל ּתכלת הּמפקיד ׁשּתחׁשד. עד ּבחזקתּה, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהיא
והיה  ּבכלי, היתה ואם החליפּה. ׁשּמא ּפסּולה, זֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָהרי

חֹותמֹות ּבׁשני סגירה]חתּום סימני ּבתֹו[שני חֹותם , ְְִֵָָָ
ּפסּולה. אחד, ּבחֹותם ּכׁשרה; - ְְְֵֶָָָָָחֹותם

.Ê מפסקין חּוטין מצא אפּלּו ּבּׁשּוק, ּתכלת ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻהּמֹוצא
ציצית]ּוׁשזּורין[מופרדים] טּלית [כחוטי הּלֹוקח ּפסּולה. - ְְִִֵַַַָ

- הּגֹוי מן ּבחזקתּה. היא הרי מּיׂשראל, הּׁשּוק מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמצּיצת
הּתּגר ההדיֹוט[סוחר]מן מן ּכׁשרה; סוחר], ,[שאינו ְְִִֵֶַַַָָ

ְָּפסּולה.
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.Á צבעֹונין מּׁשאר אֹו ירּקה, אֹו אדּמה, ּכּלּה ׁשהיא ְְְֲִִִִִֶַָָָָֻֻֻטּלית
ירּקין; ירּקה, אם צבעּה: ּכעין ׁשּלּה לבן חּוטי עֹוׂשה -ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻֻ
ׁשּלּה לבן עֹוׂשה - ּתכלת ּכּלּה היתה אדּמין. אדּמה, ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֻֻֻואם
נראה  ׁשהּוא מּפני הּׁשחר, מן חּוץ צבעֹונין, ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹמּׁשאר

ׁשעֹוׂשה ּכתכלת  ּכדר ּתכלת, אחד חּוט הּכל על וכֹור ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ
צבּועין. ׁשאינן ציצּיֹות ְְִִִִֵֶָָּבׁשאר

.Ë ׁשּלא מי מענׁש יתר לבן, מּניח ׁשאינֹו מי ענׁש ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹקׁשה
אינּה והּתכלת, לּכל; מצּוי ׁשהּלבן, לפי ּתכלת: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּניח

לּכל  זמן,מצּויה ּבכל ולא מקֹום ּבכל מצּויה ׁשאינּה לפי - ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשאמרנּו. הּצבע ְְִֵֶֶַַַָמּפני

ג ּפרק ¤¤
היא ‡. - הּתֹורה מן ציצית ּבּה לעׂשֹות אדם ׁשחּיב ְֲִִִִֶַַַָָָָָּכסּות

ּכנפים  ארּבע לּה ׁשּיׁש ותהיה ּכסּות ארּבע; על יֹותר אֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
המהּל קטן ׁשל ורּבֹו ראׁשֹו ּבּה ׁשּיתּכּסה ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּדתּה,
ותהיה  עּמֹו; וליל לׁשמרֹו אחר צרי ואינֹו ּבּׁשּוק, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָלבּדֹו

ּבלבד. ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶַַהּכסּות
ּובגדי ·. מׁשי, ּבגדי ּכגֹון - מינין ׁשאר ׁשל טּלית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאבל

ּגפן  ונֹוצהצמר ארנבים, וצמר ּגמּלים, צמר ּובגדי [צמר], ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
אּלא  ציצית ּבמצות חּיבין אין - ּבהן וכּיֹוצא עּזים, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
ׁשּתהיה  והּוא, ציצית; ּבמצות להּזהר ּכדי חכמים, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָמּדברי
ׁשאמרנּו. ּכׁשעּור ׁשעּורּה ויהיה ארּבע, על יֹותר אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻמרּבעת
צמר  אּלא אינם סתם, ּבּתֹורה האמּורים הּבגדים ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכל

ּבלבד. ְְִִִַּופׁשּתים
.‚"ּכסּות ּכנפֹות ארּבע ּבעלת "על ולא "ארּבע", - ְְְְְְֲַַַַַַַַֹ

לֹומר: ּתלמּוד חמׁש? ּבעלת ולא "ארּבע", - ּכן אם ְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹֹׁשלׁש.
זה. על יֹותר אֹו חמׁש ּבעלת אפּלּו ּבּה", ּתכּסה ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ"אׁשר

ּוׁשּתיהן ול  ׁשלׁש, ּבעלת ּופֹוטר חמׁש ּבעלת מחּיב אני ּמה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ארּבע. חמׁש, ּבכלל ׁשּיׁש מּפני ּכנפֹות? ארּבע ּבעלי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאינן
אינֹו ׁשׁש, אֹו חמׁש לבעלת ציצית עֹוׂשה ּכׁשהּוא ,ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָלפיכ
מאֹותן  מּזֹו זֹו המרחקֹות הּכנפים לארּבע אּלא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻעֹוׂשה
ּכסּות ּכנפֹות ארּבע "על ׁשּנאמר: ּבלבד, הּׁשׁש אֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָהחמׁש

ּבּה". ּתכּסה ְֲֶֶַָאׁשר
עֹור,„. ׁשל היא חּיבת; - עֹור ׁשל ּוכנפיה ּבגד, ׁשל ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָּכסּות

עּקר  אחר אּלא הֹולכין ׁשאין ּפטּורה; - ּבגד ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכנפיה
ּכנפי הּכסּות  "על ׁשּנאמר: חּיבת, - ׁשּתפין ׁשני ׁשל ּכסּות . ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻ

- הּׁשאּולה למעט אּלא ,"ּכסּות" נאמר לא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹבגדיהם";
מּכאן  יֹום; ׁשלׁשים הּציצית מן ּפטּורה הּׁשאּולה, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהּטּלית

חּיבת. ,ֵֶֶַָָואיל
ּוכסּות ‰. צמר; חּוטי ׁשּלּה לבן עֹוׂשין - צמר ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָּכסּות

ּוׁשאר  מּמינּה. ּפׁשּתן, חּוטי ׁשּלּה לבן עֹוׂשין - ּפׁשּתן ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשל
חּוטי  ּכגֹון - מּמינֹו ומין מין ּכל ׁשל לבן עֹוׂשין ְְִִִִִִֵֶָָָָָּבגדים,

נֹוצה וחּוטי מׁשי, לכסּות עזים]מׁשי נֹוצה.[צמר לכסּות ְְְִִִִֵֶֶָָ
מּפׁשּתים, אֹו מּצמר מינים ׁשאר ׁשל לבן לעׂשֹות רצה ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָואם
ּבין  ּבמינן ּבין ּפֹוטרין והּפׁשּתים ׁשהּצמר מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָעֹוׂשה;
ּבמינן, ׁשּלא ּפֹוטרין; ּבמינן, - מינין ּוׁשאר ּבמינן. ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹֹׁשּלא

ּפֹוטרין. ְִֵאין

.Â חּוטי אֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּבכסּות צמר חּוטי לעׂשֹות הּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָּומה
ּבכ  ּבלא ּפׁשּתן לבּדֹו, לבן ׁשהּוא ּפי על אף צמר, ׁשל סּות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

לענין  מּתר ׁשהּׁשעטנז מּתר, ׁשּיהא הּוא ּבדין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻּתכלת?
לפׁשּתן. אֹותּה ּומּטילין היא, צמר הּתכלת ׁשהרי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָציצית,
הּלבן  לעׂשֹות ׁשאפׁשר מּפני ּכן? עֹוׂשין אין מה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּומּפני
תעׂשה, ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל מּמינּה, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלּה
לאו, ואם מּוטב; הרי ׁשניהם, את לקּים אּתה יכֹול ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאם
את  לקּים אפׁשר וכאן, תעׂשה. לא את וידחה עׂשה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹיבֹוא

.ׁשניהם  ְֵֶ
.Ê ּתכלת ּבּה מּטילין אין - ּפׁשּתן ׁשל עֹוׂשה ּכסּות אּלא , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

נדחית  ׁשהּציצית מּפני לא ּפׁשּתן; חּוטי ׁשל ּבלבד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּלבן
מּדבריהם זֹו ּגזרה אּלא הּׁשעטנז, ׁשּמא [מדרבנן]מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

עֹובר  ונמצא ציצית, חּיּוב זמן ׁשאינֹו ּבּלילה ּבּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיתּכּסה
ׁשחֹובת  - עׂשה מצות ׁשם ׁשאין ּבעת תעׂשה לא ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעל
אתֹו", "ּוראיתם ׁשּנאמר: ּבּלילה, ולא ּבּיֹום, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָֹֹהּציצית
ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבציצית חּיב וס ּומא, ראּיה. ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבׁשעת

אֹותֹו. רֹואין אחרים ֲִִֵֶרֹואה,
.Á,ּבׁשּבת ּבין ּבחל ּבין ּבּלילה, ציצית ללּבׁש לאדם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹֻמּתר

ּומאימתי  ;יבר ׁשּלא ּובלבד זמּנּה, ׁשאינֹו ּפי על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואף
ללבן  ׁשּבּה ּתכלת ּבין מּׁשּיּכיר ּבּׁשחר? הּציצית על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיבר
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' עליה? מבר וכיצד ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבּה.
ּבציצית'. להתעּטף וצּונּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָהעֹולם,
ׁשּיתעּטף; קדם עליה מבר ּבּיֹום, ּבּה ׁשּמתעּטף זמן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל
ׁשּסֹוף  מּפני עׂשּיתּה, ּבׁשעת הּציצית על מבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואינֹו

ּבּה. ׁשּיתעּטף הּוא ְְִִֵֶַַָָהּמצוה
.Ë.הּמרחץ ּולבית הּכּסא לבית ּבציצית להּכנס ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּומּתר

מּפני  ּבאׁשּפה, זֹורקן - ּתכלת אֹו לבן, חּוטי לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָנפסקּו
טּלית  למּכר ואסּור קדּׁשה. ּבגּופּה ׁשאין מצוה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻׁשהיא
ּבגּופּה ׁשּיׁש מּפני לא ציצּיֹותיה; ׁשּיּתיר עד לגֹוי, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻמצּיצת
יׂשראל, עּמֹו ויתלּוה ּבּה, יתעּטף ׁשּמא אּלא - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻקדּׁשה
ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ויהרגּנּו. יׂשראל, ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוידּמה
קטן  ׁשּכל חכמים, ּומּדברי הּתֹורה; מן הּציצית מן ְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָּפטּורין
ונׁשים  ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ּבציצית, חּיב להתעּטף, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּיֹודע
ּברכה; ּבלא מתעּטפים ּבציצית, להתעּטף ׁשרצּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹועבדים
רצּו אם - מהן ּפטּורֹות ׁשהּנׁשים עׂשה מצוֹות ׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָוכן
טמטּום  ּבידן. ממחין אין ּברכה, ּבלא אֹותּה ְְְְְֲִֵַַָָָָָֹֻלעׂשֹות

נקבה]ואנּדרֹוגינֹוס  ספקי זכר ּבכּלן[ספקי חּיבין [בכל , ְְְְִִַַָָֻ
ּבלא המצוות] עֹוׂשין אּלא מברכין, אין לפיכ ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹמּספק;

ְָָּברכה.
.È לעׂשֹות חּיב ׁשהּוא אדם ּכל הּציצית? מצות חּיּוב ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהיא

לּה יּטיל - לציצית הראּויה ּבכסּות יתּכּסה אם - זֹו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָמצוה
ּבּה יתּכּסה ּכ ואחר ציצית,ציצית, ּבלא ּבּה נתּכּסה ואם ; ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹ

ּכל  - לציצית הראּויים הּבגדים אבל עׂשה. מצות ּבּטל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָהרי
ּפטּורין  - ּומּנחין מקּפלין אּלא אדם, ּבהן יתּכּסה ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻזמן
ׁשּיׁש האיׁש חֹובת אּלא הּטּלית, חֹובת ׁשאינּה הּציצית; ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמן

טּלית. ִַלֹו
.‡È ּולהתעּטף טּלית לקנֹות מחּיב אדם ׁשאין ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻאף
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לפטר  חסיד לאדם ראּוי אין - ציצית ּבּה ׁשּיעׂשה ּכדי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבּה
זֹו מּמצוה עטּוף עצמֹו להיֹות אדם יׁשּתּדל לעֹולם אּלא ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּובׁשעת  זֹו. מצוה ׁשּיקּים ּכדי ּבציצית, המחּיבת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻּבכסּות
לתלמיד  הּוא ּגדֹול ּוגנאי ּביֹותר; להּזהר צרי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּתפּלה,

ּבציצית. עטּוף אינֹו והּוא ׁשּיתּפּלל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָחכמים,

.·È הּכתּוב ׁשהרי ציצית, ּבמצות זהיר אדם יהא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלעֹולם
ּכּלן  הּמצֹות ּכל ּבּה ותלה אתֹו,ׁשקלּה "ּוראיתם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ

ה'". מצֹות ּכל את ְְְִֶֶַָּוזכרּתם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי



meil cg` wxt m"anx ixeriyc"ryz'd '` xc` 'gÎ'a -
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יז  ¤¤ּפרק
הּכליםּכל ‡. ומשמשין ידֹות לכלי המחוברים [דברים ְִֵַָ

ידֹואותו] נטמאת הּכלי, נטמא ואם ּככלים. הן הרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָ
ּכמֹו טהֹור, - לֹו צרי וׁשאין ּבתׁשמיׁשֹו; לֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָהּצרי
ּומן  טפח, הּתּנּור מן הּיֹוצאת האבן ,לפיכ ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיתּבאר.
והּכירה, הּתּנּור נטמא ואם חּבּור; - אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹהּכירה
ּבאבנים  הּנֹוגעין ּומׁשקין ואכלין האּלּו. האבנים ְְְְֲֲֳִִִִִִֵַַַָָָָָָנטמאּו
חּוץ  אֹו ּתּנּור, ׁשל לטפח ּבחּוץ נגעּו ואם נטמאּו; ְְְְְְִִֵֶֶַַָאּלּו,

טהֹורין. - ּכירה ׁשל אצּבעֹות ְְְִִֶֶָָָֹלׁשלׁש
קטנה]הּכּפח ·. ּכּתּנּור;[כירה ׁשעּורּו לאפּיה, עׂשהּו - ֲִִַַַַָָָָֻ

ּכּכירה. ׁשעּורּו לבּׁשּול, ְִִִַָָָעׂשהּו
הּתּנּור‚. התנור]מּוסף בפתח טיט ּבעלי [תוספת ׁשל ֲֵֶַַַַ

מּפני  הּתּנּור, ּבטמאת טמא - נחּתֹומין וׁשל טהֹור; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻּבּתים,
ׁשל  יֹורה מּוסף ּבֹו, ּכּיֹוצא הּׁשּפּוד. את עליו סֹומ ֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

טהֹור. צּבעים, וׁשל טמא; זיתים, ְְִִֵֵֵֶַָָָׁשֹולקי
הרותחת]הּכירהעטרת „. הקדירה הנחת טהֹורה.[מקום , ְֲִֶֶַָָ

את  ּבֹו ׁשּמּניחין ּבצּדֹו הּבנּוי הּמקֹום והּוא הּתּנּור, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוטירת
ׁשה  ּבזמן - רדּיתּה ּבעת טפחים,הּפת ארּבעה ּגבֹוהה יא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

לפי  טהֹורה, - מּכאן ּפחּותה הּתּנּור; ּבטמאת ְְְְְְִִֵַַַָָָָֻטמאה
על אפּלּו לּתּנּור, חּברּה ואם לֹו. חּבּור ׁשלׁש[גבי]ׁשאינּה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

טמאה. - ְֲִֵָָאבנים
השמן]הּפּבית ‰. הנחת הּתבלין[מקום [מקום ּובית ְִֵֵַַַָ

התבלינים] הּכירה הנחת  נטמאת אם - ׁשּבּכירה הּנר ְִִִִֵֵֵֶַַַָָּובית
לפי  נטמאּו, לא ּבאויר, נטמאת ואם ּכּלן; נטמאּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹֻּבמּגע,
להן  עׂשּו ּולפיכ סֹופרים, מּדברי אּלא לּה חּבּור ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאינן
ּכל  וכן וקדׁשים. ּתרּומה עליהן יׂשרפּו ׁשּלא ּכדי זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹהּכר
מּטּמא  ואינֹו ּבמּגע מּטּמא ׁשהּוא זה ּבענין אֹומרין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאנּו
זה  הּכר לֹו ועׂשּו סֹופרים, מּדברי אּלא חּבּור אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָּבאויר

ּתֹוליןּכדי אּלא קדׁשים עליו יׂשרפּו ולא ׁשּלא אוכלים [לא ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹ
.שורפים]

.Âהרי חצר אצּבעֹות, ׁשלׁש ּגבֹוהה ׁשהיא ּבזמן - הּכירה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבמּגע  ּבין ׁשּלּה, החצר אֹו הּכירה נטמאת ואם חּבּור; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָזֹו

הּׁשנּיה נטמאת - ּבאויר הכירה]ּבין או היתה [החצר, . ְְְֲִִִֵֵַָָָָ
נטמאת  - ּבמּגע מהן אחת ונטמאת מּכאן, ּפחּותה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהחצר
אין  - ּבלבד מאוירּה מהן אחת נטמאת אם אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשנּיה;
סֹופרים. מּדברי אּלא לּה חּבּור ׁשאינּה לפי טמאה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָחברּתּה
ּגבֹוהה  ׁשהיא ּבזמן - הּכירה מן מפרׁשת הּכירה חצר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהיתה
ּבין  מּגע לטמאת ּבין לּה, חּבּור זֹו הרי - אצּבעֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻׁשלׁש
חלקה  חצר ׁשהיתה אֹו מּכאן, ּפחּותה היתה אויר. ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָֻלטמאת
ּבין  הּכירה, נטמאת ואם לּה; חּבּור אינּה - ׂשפה לּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָואין

אם  וכן טהֹורה; החצר - ּבמּגע ּבין החצר,מאוירּה נטמאת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
טהֹורה. ְִַָָהּכירה

.Ê הקדירה]ּכירהּפטּפּוטי להנחת היה [בליטות ׁשלׁשה: , ְְִִֵָָָָֹ
נטמאת  אם - ּפחֹות אֹו אצּבעֹות ׁשלׁש מהן אחד ּכל ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּגבּה
היּו אם וכן ׁשלׁשּתן. נטמאּו ּבאויר, ּבין ּבמּגע ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָהּכירה
נטמאּו ּבמּגע, הּכירה נטמאת אם - מהן אחד נּטל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָארּבעה.
נטמאּו לא ּבאויר, נטמאת ואם ׁשּנׁשארּו; הּפטּפּוטין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָֹׁשני

לּה עׂשה אם [רק]עּמּה. - זה ּכנגד זה ּפטּפּוטין ׁשני ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
לא  ּבאויר, נטמאת ואם נטמאּו; ּבמּגע, הּכירה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹנטמאת
מּׁשלׁש - אצּבעֹות מּׁשלׁש ּגבֹוהין הּפטּפּוטין היּו ְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹנטמאּו.
ּבין  ּבמּגע ׁשּנטמאת ּבין הּכירה, עם מּטּמאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּולמּטה
נטמאת  אם הּכירה, עם מּטּמאין ּולמעלה ּומּׁשלׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹּבאויר.
אין  ּבלבד, מאוירּה נטמאת אם אבל ּבמּגע; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָהּכירה

הּׂשפה מן מׁשּוכין הּפטּפּוטין היּו עּמּה. [כלפי מּטּמאין ְְְִִִִִִִַַַָָָָ
[- ׁשּנטמאת חוץ ּבין עּמּה, מּטּמאין - אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבתֹו

עּמּה, מּטּמאין - אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ ּבאויר. ּבין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבמּגע
מּטּמאין  אין ּבלבד, ּבאויר נטמאת ואם ּבמּגע. נטמאת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָאם
מּדברי  ׁשּכּלן האּלּו, הּׁשעּורין ּבכל מדקּדקין ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעּמּה.

הן. ְִֵסֹופרים

ה'תשע"ד  א' אדר ג' שני יום

יח  ¤¤ּפרק
ועׂשּוי ּכלי ‡. מקּבל, ׁשּיהיה עד טמאה מקּבל אינֹו חרׂש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

מקּבל  ׁשהיה אֹו קּבּול, ּבית ּבֹו היה לא אם אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלקּבלה;
מּדברי  לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - לקּבלה נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹֻולא
והּמּטה  והּספסל הּכּסא ,לפיכ סֹופרים. מּדברי ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּתֹורה
ׁשאין  מּכלים ּבהן ּכּיֹוצא וכל חרׂש, ׁשל והּמנֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻוהּׁשלחן
ׁשהּמים  הּסילֹונֹות וכן טמאה. מקּבלין אינן  - ּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלהן
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.Á צבעֹונין מּׁשאר אֹו ירּקה, אֹו אדּמה, ּכּלּה ׁשהיא ְְְֲִִִִִֶַָָָָֻֻֻטּלית
ירּקין; ירּקה, אם צבעּה: ּכעין ׁשּלּה לבן חּוטי עֹוׂשה -ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻֻ
ׁשּלּה לבן עֹוׂשה - ּתכלת ּכּלּה היתה אדּמין. אדּמה, ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֻֻֻואם
נראה  ׁשהּוא מּפני הּׁשחר, מן חּוץ צבעֹונין, ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹמּׁשאר

ׁשעֹוׂשה ּכתכלת  ּכדר ּתכלת, אחד חּוט הּכל על וכֹור ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ
צבּועין. ׁשאינן ציצּיֹות ְְִִִִֵֶָָּבׁשאר

.Ë ׁשּלא מי מענׁש יתר לבן, מּניח ׁשאינֹו מי ענׁש ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹקׁשה
אינּה והּתכלת, לּכל; מצּוי ׁשהּלבן, לפי ּתכלת: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּניח

לּכל  זמן,מצּויה ּבכל ולא מקֹום ּבכל מצּויה ׁשאינּה לפי - ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשאמרנּו. הּצבע ְְִֵֶֶַַַָמּפני

ג ּפרק ¤¤
היא ‡. - הּתֹורה מן ציצית ּבּה לעׂשֹות אדם ׁשחּיב ְֲִִִִֶַַַָָָָָּכסּות

ּכנפים  ארּבע לּה ׁשּיׁש ותהיה ּכסּות ארּבע; על יֹותר אֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
המהּל קטן ׁשל ורּבֹו ראׁשֹו ּבּה ׁשּיתּכּסה ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּדתּה,
ותהיה  עּמֹו; וליל לׁשמרֹו אחר צרי ואינֹו ּבּׁשּוק, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָלבּדֹו

ּבלבד. ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶַַהּכסּות
ּובגדי ·. מׁשי, ּבגדי ּכגֹון - מינין ׁשאר ׁשל טּלית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאבל

ּגפן  ונֹוצהצמר ארנבים, וצמר ּגמּלים, צמר ּובגדי [צמר], ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
אּלא  ציצית ּבמצות חּיבין אין - ּבהן וכּיֹוצא עּזים, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
ׁשּתהיה  והּוא, ציצית; ּבמצות להּזהר ּכדי חכמים, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָמּדברי
ׁשאמרנּו. ּכׁשעּור ׁשעּורּה ויהיה ארּבע, על יֹותר אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻמרּבעת
צמר  אּלא אינם סתם, ּבּתֹורה האמּורים הּבגדים ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכל

ּבלבד. ְְִִִַּופׁשּתים
.‚"ּכסּות ּכנפֹות ארּבע ּבעלת "על ולא "ארּבע", - ְְְְְְֲַַַַַַַַֹ

לֹומר: ּתלמּוד חמׁש? ּבעלת ולא "ארּבע", - ּכן אם ְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹֹׁשלׁש.
זה. על יֹותר אֹו חמׁש ּבעלת אפּלּו ּבּה", ּתכּסה ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ"אׁשר

ּוׁשּתיהן ול  ׁשלׁש, ּבעלת ּופֹוטר חמׁש ּבעלת מחּיב אני ּמה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ארּבע. חמׁש, ּבכלל ׁשּיׁש מּפני ּכנפֹות? ארּבע ּבעלי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאינן
אינֹו ׁשׁש, אֹו חמׁש לבעלת ציצית עֹוׂשה ּכׁשהּוא ,ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָלפיכ
מאֹותן  מּזֹו זֹו המרחקֹות הּכנפים לארּבע אּלא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻעֹוׂשה
ּכסּות ּכנפֹות ארּבע "על ׁשּנאמר: ּבלבד, הּׁשׁש אֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָהחמׁש

ּבּה". ּתכּסה ְֲֶֶַָאׁשר
עֹור,„. ׁשל היא חּיבת; - עֹור ׁשל ּוכנפיה ּבגד, ׁשל ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָּכסּות

עּקר  אחר אּלא הֹולכין ׁשאין ּפטּורה; - ּבגד ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכנפיה
ּכנפי הּכסּות  "על ׁשּנאמר: חּיבת, - ׁשּתפין ׁשני ׁשל ּכסּות . ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻ

- הּׁשאּולה למעט אּלא ,"ּכסּות" נאמר לא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹבגדיהם";
מּכאן  יֹום; ׁשלׁשים הּציצית מן ּפטּורה הּׁשאּולה, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהּטּלית

חּיבת. ,ֵֶֶַָָואיל
ּוכסּות ‰. צמר; חּוטי ׁשּלּה לבן עֹוׂשין - צמר ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָּכסּות

ּוׁשאר  מּמינּה. ּפׁשּתן, חּוטי ׁשּלּה לבן עֹוׂשין - ּפׁשּתן ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשל
חּוטי  ּכגֹון - מּמינֹו ומין מין ּכל ׁשל לבן עֹוׂשין ְְִִִִִִֵֶָָָָָּבגדים,

נֹוצה וחּוטי מׁשי, לכסּות עזים]מׁשי נֹוצה.[צמר לכסּות ְְְִִִִֵֶֶָָ
מּפׁשּתים, אֹו מּצמר מינים ׁשאר ׁשל לבן לעׂשֹות רצה ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָואם
ּבין  ּבמינן ּבין ּפֹוטרין והּפׁשּתים ׁשהּצמר מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָעֹוׂשה;
ּבמינן, ׁשּלא ּפֹוטרין; ּבמינן, - מינין ּוׁשאר ּבמינן. ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹֹׁשּלא

ּפֹוטרין. ְִֵאין

.Â חּוטי אֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּבכסּות צמר חּוטי לעׂשֹות הּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָּומה
ּבכ  ּבלא ּפׁשּתן לבּדֹו, לבן ׁשהּוא ּפי על אף צמר, ׁשל סּות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

לענין  מּתר ׁשהּׁשעטנז מּתר, ׁשּיהא הּוא ּבדין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻּתכלת?
לפׁשּתן. אֹותּה ּומּטילין היא, צמר הּתכלת ׁשהרי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָציצית,
הּלבן  לעׂשֹות ׁשאפׁשר מּפני ּכן? עֹוׂשין אין מה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּומּפני
תעׂשה, ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל מּמינּה, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלּה
לאו, ואם מּוטב; הרי ׁשניהם, את לקּים אּתה יכֹול ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאם
את  לקּים אפׁשר וכאן, תעׂשה. לא את וידחה עׂשה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹיבֹוא

.ׁשניהם  ְֵֶ
.Ê ּתכלת ּבּה מּטילין אין - ּפׁשּתן ׁשל עֹוׂשה ּכסּות אּלא , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

נדחית  ׁשהּציצית מּפני לא ּפׁשּתן; חּוטי ׁשל ּבלבד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּלבן
מּדבריהם זֹו ּגזרה אּלא הּׁשעטנז, ׁשּמא [מדרבנן]מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

עֹובר  ונמצא ציצית, חּיּוב זמן ׁשאינֹו ּבּלילה ּבּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיתּכּסה
ׁשחֹובת  - עׂשה מצות ׁשם ׁשאין ּבעת תעׂשה לא ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעל
אתֹו", "ּוראיתם ׁשּנאמר: ּבּלילה, ולא ּבּיֹום, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָֹֹהּציצית
ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבציצית חּיב וס ּומא, ראּיה. ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבׁשעת

אֹותֹו. רֹואין אחרים ֲִִֵֶרֹואה,
.Á,ּבׁשּבת ּבין ּבחל ּבין ּבּלילה, ציצית ללּבׁש לאדם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹֻמּתר

ּומאימתי  ;יבר ׁשּלא ּובלבד זמּנּה, ׁשאינֹו ּפי על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואף
ללבן  ׁשּבּה ּתכלת ּבין מּׁשּיּכיר ּבּׁשחר? הּציצית על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיבר
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' עליה? מבר וכיצד ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבּה.
ּבציצית'. להתעּטף וצּונּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָהעֹולם,
ׁשּיתעּטף; קדם עליה מבר ּבּיֹום, ּבּה ׁשּמתעּטף זמן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל
ׁשּסֹוף  מּפני עׂשּיתּה, ּבׁשעת הּציצית על מבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואינֹו

ּבּה. ׁשּיתעּטף הּוא ְְִִֵֶַַָָהּמצוה
.Ë.הּמרחץ ּולבית הּכּסא לבית ּבציצית להּכנס ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּומּתר

מּפני  ּבאׁשּפה, זֹורקן - ּתכלת אֹו לבן, חּוטי לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָנפסקּו
טּלית  למּכר ואסּור קדּׁשה. ּבגּופּה ׁשאין מצוה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻׁשהיא
ּבגּופּה ׁשּיׁש מּפני לא ציצּיֹותיה; ׁשּיּתיר עד לגֹוי, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻמצּיצת
יׂשראל, עּמֹו ויתלּוה ּבּה, יתעּטף ׁשּמא אּלא - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻקדּׁשה
ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ויהרגּנּו. יׂשראל, ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוידּמה
קטן  ׁשּכל חכמים, ּומּדברי הּתֹורה; מן הּציצית מן ְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָּפטּורין
ונׁשים  ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ּבציצית, חּיב להתעּטף, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּיֹודע
ּברכה; ּבלא מתעּטפים ּבציצית, להתעּטף ׁשרצּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹועבדים
רצּו אם - מהן ּפטּורֹות ׁשהּנׁשים עׂשה מצוֹות ׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָוכן
טמטּום  ּבידן. ממחין אין ּברכה, ּבלא אֹותּה ְְְְְֲִֵַַָָָָָֹֻלעׂשֹות

נקבה]ואנּדרֹוגינֹוס  ספקי זכר ּבכּלן[ספקי חּיבין [בכל , ְְְְִִַַָָֻ
ּבלא המצוות] עֹוׂשין אּלא מברכין, אין לפיכ ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹמּספק;

ְָָּברכה.
.È לעׂשֹות חּיב ׁשהּוא אדם ּכל הּציצית? מצות חּיּוב ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהיא

לּה יּטיל - לציצית הראּויה ּבכסּות יתּכּסה אם - זֹו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָמצוה
ּבּה יתּכּסה ּכ ואחר ציצית,ציצית, ּבלא ּבּה נתּכּסה ואם ; ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹ

ּכל  - לציצית הראּויים הּבגדים אבל עׂשה. מצות ּבּטל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָהרי
ּפטּורין  - ּומּנחין מקּפלין אּלא אדם, ּבהן יתּכּסה ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻזמן
ׁשּיׁש האיׁש חֹובת אּלא הּטּלית, חֹובת ׁשאינּה הּציצית; ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמן

טּלית. ִַלֹו
.‡È ּולהתעּטף טּלית לקנֹות מחּיב אדם ׁשאין ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻאף
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לפטר  חסיד לאדם ראּוי אין - ציצית ּבּה ׁשּיעׂשה ּכדי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבּה
זֹו מּמצוה עטּוף עצמֹו להיֹות אדם יׁשּתּדל לעֹולם אּלא ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּובׁשעת  זֹו. מצוה ׁשּיקּים ּכדי ּבציצית, המחּיבת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻּבכסּות
לתלמיד  הּוא ּגדֹול ּוגנאי ּביֹותר; להּזהר צרי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּתפּלה,

ּבציצית. עטּוף אינֹו והּוא ׁשּיתּפּלל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָחכמים,

.·È הּכתּוב ׁשהרי ציצית, ּבמצות זהיר אדם יהא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלעֹולם
ּכּלן  הּמצֹות ּכל ּבּה ותלה אתֹו,ׁשקלּה "ּוראיתם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ

ה'". מצֹות ּכל את ְְְִֶֶַָּוזכרּתם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי



meil cg` wxt m"anx ixeriyc"ryz'd '` xc` 'gÎ'a -
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יז  ¤¤ּפרק
הּכליםּכל ‡. ומשמשין ידֹות לכלי המחוברים [דברים ְִֵַָ

ידֹואותו] נטמאת הּכלי, נטמא ואם ּככלים. הן הרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָ
ּכמֹו טהֹור, - לֹו צרי וׁשאין ּבתׁשמיׁשֹו; לֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָהּצרי
ּומן  טפח, הּתּנּור מן הּיֹוצאת האבן ,לפיכ ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיתּבאר.
והּכירה, הּתּנּור נטמא ואם חּבּור; - אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹהּכירה
ּבאבנים  הּנֹוגעין ּומׁשקין ואכלין האּלּו. האבנים ְְְְֲֲֳִִִִִִֵַַַָָָָָָנטמאּו
חּוץ  אֹו ּתּנּור, ׁשל לטפח ּבחּוץ נגעּו ואם נטמאּו; ְְְְְְִִֵֶֶַַָאּלּו,

טהֹורין. - ּכירה ׁשל אצּבעֹות ְְְִִֶֶָָָֹלׁשלׁש
קטנה]הּכּפח ·. ּכּתּנּור;[כירה ׁשעּורּו לאפּיה, עׂשהּו - ֲִִַַַַָָָָֻ

ּכּכירה. ׁשעּורּו לבּׁשּול, ְִִִַָָָעׂשהּו
הּתּנּור‚. התנור]מּוסף בפתח טיט ּבעלי [תוספת ׁשל ֲֵֶַַַַ

מּפני  הּתּנּור, ּבטמאת טמא - נחּתֹומין וׁשל טהֹור; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻּבּתים,
ׁשל  יֹורה מּוסף ּבֹו, ּכּיֹוצא הּׁשּפּוד. את עליו סֹומ ֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

טהֹור. צּבעים, וׁשל טמא; זיתים, ְְִִֵֵֵֶַָָָׁשֹולקי
הרותחת]הּכירהעטרת „. הקדירה הנחת טהֹורה.[מקום , ְֲִֶֶַָָ

את  ּבֹו ׁשּמּניחין ּבצּדֹו הּבנּוי הּמקֹום והּוא הּתּנּור, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוטירת
ׁשה  ּבזמן - רדּיתּה ּבעת טפחים,הּפת ארּבעה ּגבֹוהה יא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

לפי  טהֹורה, - מּכאן ּפחּותה הּתּנּור; ּבטמאת ְְְְְְִִֵַַַָָָָֻטמאה
על אפּלּו לּתּנּור, חּברּה ואם לֹו. חּבּור ׁשלׁש[גבי]ׁשאינּה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

טמאה. - ְֲִֵָָאבנים
השמן]הּפּבית ‰. הנחת הּתבלין[מקום [מקום ּובית ְִֵֵַַַָ

התבלינים] הּכירה הנחת  נטמאת אם - ׁשּבּכירה הּנר ְִִִִֵֵֵֶַַַָָּובית
לפי  נטמאּו, לא ּבאויר, נטמאת ואם ּכּלן; נטמאּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹֻּבמּגע,
להן  עׂשּו ּולפיכ סֹופרים, מּדברי אּלא לּה חּבּור ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאינן
ּכל  וכן וקדׁשים. ּתרּומה עליהן יׂשרפּו ׁשּלא ּכדי זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹהּכר
מּטּמא  ואינֹו ּבמּגע מּטּמא ׁשהּוא זה ּבענין אֹומרין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאנּו
זה  הּכר לֹו ועׂשּו סֹופרים, מּדברי אּלא חּבּור אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָּבאויר

ּתֹוליןּכדי אּלא קדׁשים עליו יׂשרפּו ולא ׁשּלא אוכלים [לא ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹ
.שורפים]

.Âהרי חצר אצּבעֹות, ׁשלׁש ּגבֹוהה ׁשהיא ּבזמן - הּכירה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבמּגע  ּבין ׁשּלּה, החצר אֹו הּכירה נטמאת ואם חּבּור; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָזֹו

הּׁשנּיה נטמאת - ּבאויר הכירה]ּבין או היתה [החצר, . ְְְֲִִִֵֵַָָָָ
נטמאת  - ּבמּגע מהן אחת ונטמאת מּכאן, ּפחּותה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהחצר
אין  - ּבלבד מאוירּה מהן אחת נטמאת אם אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשנּיה;
סֹופרים. מּדברי אּלא לּה חּבּור ׁשאינּה לפי טמאה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָחברּתּה
ּגבֹוהה  ׁשהיא ּבזמן - הּכירה מן מפרׁשת הּכירה חצר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהיתה
ּבין  מּגע לטמאת ּבין לּה, חּבּור זֹו הרי - אצּבעֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻׁשלׁש
חלקה  חצר ׁשהיתה אֹו מּכאן, ּפחּותה היתה אויר. ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָֻלטמאת
ּבין  הּכירה, נטמאת ואם לּה; חּבּור אינּה - ׂשפה לּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָואין

אם  וכן טהֹורה; החצר - ּבמּגע ּבין החצר,מאוירּה נטמאת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
טהֹורה. ְִַָָהּכירה

.Ê הקדירה]ּכירהּפטּפּוטי להנחת היה [בליטות ׁשלׁשה: , ְְִִֵָָָָֹ
נטמאת  אם - ּפחֹות אֹו אצּבעֹות ׁשלׁש מהן אחד ּכל ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּגבּה
היּו אם וכן ׁשלׁשּתן. נטמאּו ּבאויר, ּבין ּבמּגע ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָהּכירה
נטמאּו ּבמּגע, הּכירה נטמאת אם - מהן אחד נּטל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָארּבעה.
נטמאּו לא ּבאויר, נטמאת ואם ׁשּנׁשארּו; הּפטּפּוטין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָֹׁשני

לּה עׂשה אם [רק]עּמּה. - זה ּכנגד זה ּפטּפּוטין ׁשני ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
לא  ּבאויר, נטמאת ואם נטמאּו; ּבמּגע, הּכירה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹנטמאת
מּׁשלׁש - אצּבעֹות מּׁשלׁש ּגבֹוהין הּפטּפּוטין היּו ְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹנטמאּו.
ּבין  ּבמּגע ׁשּנטמאת ּבין הּכירה, עם מּטּמאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּולמּטה
נטמאת  אם הּכירה, עם מּטּמאין ּולמעלה ּומּׁשלׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹּבאויר.
אין  ּבלבד, מאוירּה נטמאת אם אבל ּבמּגע; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָהּכירה

הּׂשפה מן מׁשּוכין הּפטּפּוטין היּו עּמּה. [כלפי מּטּמאין ְְְִִִִִִִַַַָָָָ
[- ׁשּנטמאת חוץ ּבין עּמּה, מּטּמאין - אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבתֹו

עּמּה, מּטּמאין - אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ ּבאויר. ּבין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבמּגע
מּטּמאין  אין ּבלבד, ּבאויר נטמאת ואם ּבמּגע. נטמאת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָאם
מּדברי  ׁשּכּלן האּלּו, הּׁשעּורין ּבכל מדקּדקין ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעּמּה.

הן. ְִֵסֹופרים

ה'תשע"ד  א' אדר ג' שני יום

יח  ¤¤ּפרק
ועׂשּוי ּכלי ‡. מקּבל, ׁשּיהיה עד טמאה מקּבל אינֹו חרׂש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

מקּבל  ׁשהיה אֹו קּבּול, ּבית ּבֹו היה לא אם אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלקּבלה;
מּדברי  לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - לקּבלה נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹֻולא
והּמּטה  והּספסל הּכּסא ,לפיכ סֹופרים. מּדברי ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּתֹורה
ׁשאין  מּכלים ּבהן ּכּיֹוצא וכל חרׂש, ׁשל והּמנֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻוהּׁשלחן
ׁשהּמים  הּסילֹונֹות וכן טמאה. מקּבלין אינן  - ּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלהן

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



milkקד zekld - dxdh xtq - '` xc` 'c iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשהן  ּפי על ואף ּכפּופין, ׁשהן ּפי על ואף - ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמהּלכין
אּלא  לקּבלה נעׂשּו ׁשּלא מּפני טהֹורין, הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקּבלין
וחבית  ׁשּיטין, ׁשל חבית וכן הּמים. מהן ׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכדי

דופן]הּדפּונה משמשת הּמחץ[- ולו ּבׁשּולי גדול חרס [כלי ְְֵַַַַָ
יד] הּמחץ,בתי ּבּה ׁשּנֹוׂשאין יד ּבית ּכמֹו ונעׂשית הֹואיל -ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

ּכּיֹוצא  ּכל וכן טמאה. מקּבלת אינּה - לקּבלה נעׂשית ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻולא
ֶָּבהן.

ּבֹו,ּפנס ·. וׁשאין טמאה; מקּבל ׁשמן, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
הּיֹוצרין מגּופת וכן כלים]טהֹור. מייצרים עליה ׁשּיׁש[- ְְְִֵֵֶַַָ

טמאה. ,ּתֹו ְֵָָלּה
.‚מּטּמא,מׁשּפ רֹוכלין, וׁשל טהֹור; ּבּתים, ּבעלי ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

צּדֹו על מּטהּו ׁשהּוא שמן]מּפני טיפה בו ּומריח [וממלא , ְִִִֵֵֵֶַַַ
לּלֹוקח. ֵַַּבֹו

טהֹורֹות,ּכּסּוי „. - החבּיֹות וכּסּויי ׁשמן, וכּדי יין ּכּדי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
לתׁשמיׁש התקינן ואם לקּבלה; נעׂשּו בהם]ׁשּלא לקבל -], ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹ

.מּטּמאין  ְִִַ
גדולה]הּלפסּכּסּוי ‰. ויׁש[קערה נקּוב, ׁשהּוא ּבזמן - ְְִִֵֶֶֶַַָ

חּדּוד חּדּוד [בליטה]לֹו לֹו ואין נקּוב, אינֹו ואם טהֹור; - ְְִִִֵֵָָ
זה  הּירק. את לתֹוכֹו מצּננת ׁשהאּׁשה מּפני מּטּמא, -ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

טהֹור. ּכפּוי, ּכׁשהּוא חרׂש ּבכלי המׁשּמׁש ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּכלל:
.Â מחורר]טיטרֹוס השקיה נקּוב [כלי ׁשהּוא ּפי על אף - ְִִֶַַָ

ּפרּוטֹות מתּכּנסין [טיפות]ּומֹוציא הּמים ׁשהרי מּטּמא; , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַ
לקּבלה. עׂשּויין והן ְְְֲִִֵַַָָָּבּצדדין,

.Ê והּׁשמן הּבגדים מטלּיֹות ׁשּמּניחין חרׂש ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּלּפיד
ּתחת  ׁשּמּניחין ּכלי ּכל וכן מּטּמא. - ּדֹולק והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּבתֹוכֹו,

מּטּמא  הּׁשמן, לקּבל .הּנרֹות ְִֵֵֵֶֶַַַַ
.Áאחרים]ּגסטרה כלים טפטופי לקבלת ׁשּמּניחין [כלי ְְִִִֶַָ

מקּבלת  הּכלי, מן הּנֹוזלין מׁשקין לקּבל הּכלים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַּתחת
ְָֻטמאה.

.Ëאינּה מקּבלת, ׁשהיא ּפי על אף - חרׂש ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָספינה
האמּורין  הּכלים ּבכלל הּספינה ׁשאין טמאה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת

ּבין ּבּתֹור  ּגדֹולה ּבין עץ, ׁשל ּבין חרׂש ׁשל ׁשהיתה ּבין - ה ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
.קטּנה  ְַָ

.È ׁשבריהן ּכל אין - צּורתן ונפסדה ׁשּנׁשּברּו, הּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ראּויין  הּׁשברים ׁשאֹותן ּפי על אף טמאה, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻמקּבלין

הראּוי לתׁשמיׁש חרׂש היה ׁשאם - חרׂש ּכלי מּׁשברי חּוץ ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
חרׂש"; ּכלי "וכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבל זה הרי - ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻלקּבל
ּכלי  ׁשברי לרּבֹות אּלא ּבא, לא ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּפי
לקּבל  ּתֹו זה לחרׂש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָחרׂש.

סמּו לא יֹוׁשב החרׂש ּכׁשּיהיה הּמׁשקין משהו]ּבֹו ;[על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
אינֹו אֹותֹו, סֹומכין ּכן אם אּלא לקּבל יכֹול אינֹו אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָאבל

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
.‡Èאזנֹוהחרׂש מּפני ׁשּיקּבל ּכדי ליׁשב יכֹול [אוזן ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

חּדּודהכלי] ּבֹו ׁשהיה אֹו לצד [בליטה], מכריעֹו והחּדּוד ְְְִִִֶַַַָָ
נׁשּבר  אֹו האזן ׁשּנּטלה ּפי על אף טהֹור; זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
אחת, ׁשעה ׁשּטהר חרׂש ּכלי ׁשּכל טהֹור; זה הרי - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהחּדּוד

לעֹולם. טמאה לֹו ְְֵָָֻאין

.·È ׁשּׁשּוליהןּכלי ּכמזרקֹות,[תחתיתן]חרׂש חּדין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ
מקּבלין  ׁשאינן ּפי על אף - מקּבלין ׁשּוליהן והרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנׁשּברּו,

הּקרּפּיֹות ׁשּולי ּכגֹון נסמכּו, ּכן אם ששמו אּלא [ממקום ְְְְִִִֵֵֶַָֻ
ׁשּלכקורפו] טמאה; מקּבלין אּלּו הרי הּכֹוסֹות, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻוׁשּולי

ׁשּיהיּו מּתחּלתן, ּבאחיזה.נעׂשּו אֹו ּבסמיכה מקּבלין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָ
.‚È הּכלי ּכּמה היה אם טמאה? מקּבל ויהיה החרׂש, יקּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ׁשהן  חבּיֹות עד קטן, אדם סיכת ּכדי מכיל ׁשלם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכׁשהיה
- ּבחרׂשים ונׁשאר ונׁשּברּו, לּה, קרֹוב אֹו ּכסאה ְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָמקּבלֹות
מקּבל  ׁשהּוא חרׂש - מּדפניהן ּבין מּקרקעיתיהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבין

טמאה  מקּבל זה הרי - רביעית יֹוׁשב .ּכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָֻ
.„È הּמכילה היה חבית עד ּכסאה הּמכילה מחבית הּכלי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָ

ּכדי  הּנׁשאר ּבחרׂש היה אם - ונׁשּברה יתר, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָסאתים
מחבית  הּכלי היה טמאה. מקּבל זה הרי לג, חצי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלקּבל
ּבחרׂש אם - ונׁשּברּו ּגדֹולים, חצבים עד סאתים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמכילה
היּו טמאה. מקּבל זה הרי לג, המקּבל חרׂש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּנׁשאר
מקּבלין  אינן אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָהחרׂשים

.טמאה  ְָֻ
.ÂË ונׁשאר ּכלי ׁשּנׁשּבר, ּבֹו, וכּיֹוצא הּפ ּכגֹון קטן, חרׂש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

חד  והיה יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ׁשהּוא ּכל המקּבל חרׂש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּקרקעיתֹו
ואם  טמאה. מקּבל זה הרי - קטן ּככלי ׁשּנמצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּביֹותר
לפי  טמאה; מקּבל אינֹו המקּבל, חרׂש מּדפנֹותיהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנׁשאר

הן ּכׁשוין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכלים הם ׁשּדפנֹות [כאילו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּתֹוישרים] להן ואין קיבול], בית ונמצאּו[- הּנּכר; ְְְְִִֵֶַָָ

חרׂש. ּכלי ְְִֵֵֶֶּכפׁשּוטי
.ÊË מן חזקת חּוץ טהֹורין; מקֹום, ּבכל הּנמצאין חרׂשים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ

לּכלים  הן ּגסטרּיֹות ׁשרּבן מּפני הּיֹוצר, ּבבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻהּנמצאים
אחרים] כלים טפטופי טמאה [מקבלים מקּבלת והּגסטרה ,ְְְְְִֶֶַַָָֻ

ּכלים. מּׁשברי ׁשהיא ּפי על ְִִִִִֵֵֶַַאף

ה'תשע"ד  א' אדר ד' שלישי יום

יט  ¤¤ּפרק
מּטמאתֹו,ּכּמה ‡. ויטהר חרׂש ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

העׂשּוי  טהֹור? היה אם טמאה, יקּבל לא אֹו טמא, היה ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻאם
למׁשקין, והעׂשּוי זיתים. ּבמֹוציא מּׁשּיּנקב ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלאכלין,
הּמׁשקה, על אֹותֹו ּכׁשּמּניחין - מׁשקין ּבמכניס ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָמּׁשּיּנקב

הּנקב  מן לּכלי הּמׁשקה מּטילין יּכנס ,ּולכ לכ העׂשּוי . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבמֹוציא  ׁשּיּנקב עד טמאה, מקּבל הּוא והרי לחמרֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻֻאֹותֹו

ּבגסטרה אּלא מׁשקה ּבמֹוציא אמרּו ולא לקבלת זית. [כלי ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
אחרים] כלים לקּבל דליפת עׂשּויה ׁשהיא לפי ְְְֲִִִֵֶַַָּבלבד,

הרי  מׁשקין, הֹוציאה ואם הּכלים; מן הּנֹוזלים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָהּמׁשקין
ּתׁשמיׁשּה. ְִֵַָָּבטל

טהר חמׁש·. - מׁשקה ּבמֹוציא נּקב חרׂש: ּבכלי מּדֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבֹו לקּדׁש חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ּגסטרה, מּׁשּום ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּלהּטּמא
מי  ּבֹו לקּדׁש ראּוי אינֹו - מׁשקה ּבכֹונס נּקב חּטאת. ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמי
ּבמׁשקין  הּזרעים ּבֹו להכׁשיר חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָחּטאת,
הּמים  אין - קטן ּכׁשרׁש נּקב ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּתלּוׁשין
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ּבּכלי; ׁשאינן ּכמי הן והרי הּזרעים, את מכׁשירין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבתֹוכֹו
זיתים, ּבֹו לקּבל הּוא ּכלי נּקב ועדין טמאה. ּומקּבל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֻ

אבנים  ּוכלי ּגללים ּככלי הּוא והרי טהר, - זיתים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָּבמֹוציא
ּבצמיד  להּציל חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין טמאה; מקּבלין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשאין

מהודק]ּפתיל ׁשּבארנּו[כיסוי ּכמֹו רּבֹו, ׁשּיפחת עד , ְְְִִֵֶֶַַַָֻ
מת. ְְֵַֻּבטמאת

הּלפסהחבית,‚. ּבאגֹוזין. גדולה]ׁשעּורּה [קדירה ֱִִִֶֶֶֶַָָ
ׁשעּורּה חרׂש, ׁשל ערבה וכן ּבזיתים. ׁשעּורן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוהּקדרה,
ּבלח, סאה ארּבעים ּומחזקת ּגדֹולה היתה אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבזיתים;
צּדּה על מּטּה ׁשהּוא ּפי על אף - זיתים ּבמֹוציא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָונפחתה

נעׂשית. לכ לא ׁשּמּתחּלתּה, טהֹורה; ּבּה, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹולׁש
.„טיפין]והּטניהּפ טיפין שמוציא ּבׁשמן.[כלי ׁשעּורן , ְְְִִֶֶַַַָ

מים]והּצרצּור שתית ּבמים.[כלי ׁשעּורּו , ְְְִִַַַ
ּפיו‰. ׁשּנּטל הפתילה]נר אדמה [מקום וׁשל טהֹור; , ְֲִִֵֶֶַָָָ

ּבפתילה ּפיו בכבשן]ׁשהּסק טמאה,[ולא מקּבל אינֹו , ְְְִִִֵֵֶַַָָֻֻ
חרׂש. ּככלי ּבּכבׁשן ּכּלֹו ׁשּיּסק עד חרׂש, ּכלי ּבכלל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻֻואינֹו

.Â ּדפנּה[נחסרה]ׁשּנפחתהחבית על אֹותּה ּוכׁשּמּטין , ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
היא  עדין - ערבֹות ׁשּתי ּכמין ׁשּנחלקה אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָמקּבלת,

טמאה  נתרעעהמקּבלת רעועה]. נהייתה יכֹולה [- ואינּה , ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻ
טהֹורה. - ּגרֹוגרֹות קב ּבחצי ְְְְְֲִִֵַַַָלהּטלטל

.Ê היאחבית הרי - אזניה דינה]ׁשּנּטלּו [כלי ּכגסטרה[- ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
אחרים] כלים דליפת נסּדקה המקבל אחת; אזן אפּלּו ,ְְֲִִֶַַָֹ

ואם  ּכגסטרה. היא קּימֹות, אזניה אפּלּו - מאזניה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלמּטה
ּכחבית. נּדֹונת ּבאזנים, ׁשּלא עׂשאּה ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹמּתחּלה

.Á ּגסטרּיֹות ּכׁשּתי ׁשהיא ונמצאת ּבּכבׁשן, ׁשּנסּדקה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָחבית
ּכל  טמאה מקּבלת נסּדקה, מלאכּתּה מּׁשּנגמרה אם -ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
ואחר  נסּדקה, מלאכּתּה ׁשּתּגמר קדם ואם מהן; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגסטרה

טהֹורה  - ּבּכבׁשן נׂשרפה אם ּכ זה? ּדבר יּודע והיא . ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשוין ׁשבריה חלק]היּו השבר מקום עד [- - מאּדים ותֹוכּה , ְְְִִֶַַָָָָָ

ואין  ׁשוין, ׁשבריה אין נסּדקה; מלאכּתּה נגמרה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
נׁשּברה, מלאכּתּה ׁשּנגמרה ׁשאחר ּבידּוע - מאּדים ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּתֹוכּה
לתׁשמיׁש. הראּויין חרׂש ּכלי ׁשברי ּכׁשאר טמאה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּומקּבלת

.Ë ּפי ּגסטרה על אף - מׁשקין מקּבלת ואינּה ׁשּנתרעעה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לקּבל  אּלא עׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה; אכלין, ְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמקּבלת

הּדֹולפין  אין מׁשקין ּדֹולפת, היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּגס  ׁשּנחלקה עֹוׂשין אֹו ׁשּנפחתה ּגסטרה וכן לגסטרה. טרה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָ

מּטּמאין, ׁשירים ׁשל ׁשירים אמרּו ׁשּלא טהֹורה; ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹלׁשּתים,
ׁשּמּטּמאין. הן ּבלבד חרׂש ּכלי ׁשירי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּלא

.È חּדּודיןּגסטרה ּבין [בליטות]ׁשהיּו מּמּנה, יֹוצאין ְְְִִִִִֵֶֶָָָ
המקּבל  ּכל - צּדּה על מּטה ׁשהיתה ּבין יֹוׁשבת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהיתה

זיתים החּדּודין זיתים]מן שמקבלים החידודים כל -] ִִִִֵַ
מּטּמא  ּוכנגּדֹו ּבמּגע, מּטּמא - זיתים הּגסטרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשּיתמּלא
ואין  ּבמּגע, מּטּמא - ּבּזיתים עּמּה מקּבל ׁשאין וכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבאויר;

ּבאויר. מּטּמא ְְֲִִֵֶַָּכנגּדֹו
.‡È ׁשאם ּכיצד ּבאויר? מּטּמא ּכנגּדֹו ואין ּבמּגע, מּטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

נכנסה  החּדּוד; מּטּמא מּתֹוכּה, ּבּגסטרה הּטמאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻנגעה

לא  החּדּוד, ּכנגד היתה אפּלּו - הּגסטרה ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה
החּדּוד. ְִִַָנטמא

.·È הּטמאה היתה ׁשאם ּבאויר? מּטּמא ּכנגּדֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻוכיצד
הּגסטרה. עם החּדּוד נטמא החּדּוד, ּכנגד הּגסטרה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבאויר
ּובתּנּור  חרׂש ּבכלי ׁשּנאמר מקֹום ּבכל היא זֹו, ּדר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָועל
מּטּמא  'אין אֹו ּבאויר', ּוכנגּדֹו ּבמּגע 'מּטּמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּובכירים,
טמאת  ּבענין האמּורה מּגע טמאת ּכל וכן ּבאויר'. ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻֻּכנגּדֹו
ּבהם  הּטמאה ׁשּתּגע הּוא וכירים, ּתּנּור אֹו חרׂש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻּכלי
ּבהן  הּטמאה ּתּגע ׁשּלא הּוא אויר, טמאת וכל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֻֻמּתֹוכם;

ּבל  לאויר ּתּכנס אּלא ּכלל, .בד מּתֹוכן ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
.‚È ּוטפלּהחבית על [תיקנה]ׁשּנתרעעה, אף - ּבגללים ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ

זֹו הרי - נֹופלים והחרׂשים הּגללים, את נֹוטל ׁשהּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּפי
נׁשּברה, מעליה. ּכלי ׁשם ּבטל ׁשּלא מּפני טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמקּבלת
מּמקֹום  חרׂשים ׁשהביא אֹו ׁשּפרׁשּו, אחר חרׂשיה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָודּבק
את  נֹוטל ׁשהּוא ּפי על אף - ּבגללים ּוטפלם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאחר,
ׁשּבטל  מּפני טהֹורה, זֹו הרי - עֹומדין וחרׂשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּגללים,

ּבהן היה מעליה. ּכלי שהוסיף]ׁשם החרסים בין חרׂש[- ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּבאויר, מּטּמא ּבלבד החרׂש אֹותֹו ּכנגד - רביעית ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָמחזיק
מּטּמא  אינֹו החבית ּוׁשאר עצמֹו; ּבפני ּכלי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּפני
ׁשלם. ּכלי ׁשאינּה מּפני מּתֹוכּה, הּטמאה ּבּה ׁשּתּגע ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעד

.„Èּכ ואחר ּבזפת, הּנקב את וסתם ׁשּנּקבה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחבית
להחזיק  ּכדי ּבּזפת הּסתּום ּבחרׂש יׁש אם - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָנׁשּברה
מּׁשברי  ׁשהּוא מּפני טמאה; מקּבל זה הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻרביעית,
ׁשּנּקב  חרׂש אבל החבית. מעל ּכלי ׁשם ּבטל ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחבית,
ּפי  על אף - ּבזפת הּנקב וסתם הּכלי, מן ׁשּפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָאחר
ׁשם  ּבטל ׁשּנּקב, ׁשהחרׂש טהֹור; רביעית, מחזיק ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

וטהר  ׁשעליו אין ּכלי אחת, ׁשעה חרׂש ּבכלי ׁשּטהר וכל ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לעֹולם. טמאה ְְָָֻלֹו

.ÂË ועׂשהּוקמקּומֹוס טהֹור,[תיקנו]ׁשּנּקב, - ּבזפת ְְְִֶֶֶַָָָֻ
הּזפת  ּכלי וכן ּכּצֹונן. החּמין את לקּבל יכֹול ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשאינֹו

הּכלים  ּבכלל ואינן טהֹורין, - ּבהן וכּיֹוצא .והּׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
.ÊËׁשּפקקֹומׁשּפ חרׂש מקּבל [סתמו]ׁשל אינֹו - ּבזפת ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

מׁשּפ אבל קּבּול; ּכלי אֹותֹו מׂשים הּזפת ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻטמאה,
ּומתטּמא. קּבּול, ּכלי זה הרי - ׁשּסתמֹו עץ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשל

ה'תשע"ד  א' אדר ה' רביעי יום

כ  ¤¤ּפרק
הּכליםּבארנּוּכבר ‡. ידֹות ׁשּכל המחוברים , [דברים ְְְִֵֵֶַַָָ

אותם] ומשמשים ּתׁשמיׁשֹו,אליהם ּבׁשעת לּה צרי ְְְִִִִֶַַַָָׁשהּכלי
,לפיכ ּולטּמא. להּטּמא ּכלי ׁשל ּכגּופֹו חׁשּובה היא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָהרי

הּבריא[ממרח]הּטֹופל חרׂש חזק]ּכלי הּכלי,[- נטמא אם - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
הּכלי  ׁשאין טהֹורין; ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין אכלין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהרי
הרי  הרעּוע, חרׂש ּכלי הּטֹופל אבל זֹו. לטפלה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָצרי

המהּדק וכן הּכלי. ּכגּוף חׁשּובה מחזק]הּטפלה את [- ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹותּה חּפה אם - הּמים את ּבּה ׁשּדֹולין חרׂש ׁשל ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּקדרה
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ׁשהן  ּפי על ואף ּכפּופין, ׁשהן ּפי על ואף - ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמהּלכין
אּלא  לקּבלה נעׂשּו ׁשּלא מּפני טהֹורין, הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקּבלין
וחבית  ׁשּיטין, ׁשל חבית וכן הּמים. מהן ׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכדי

דופן]הּדפּונה משמשת הּמחץ[- ולו ּבׁשּולי גדול חרס [כלי ְְֵַַַַָ
יד] הּמחץ,בתי ּבּה ׁשּנֹוׂשאין יד ּבית ּכמֹו ונעׂשית הֹואיל -ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

ּכּיֹוצא  ּכל וכן טמאה. מקּבלת אינּה - לקּבלה נעׂשית ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻולא
ֶָּבהן.

ּבֹו,ּפנס ·. וׁשאין טמאה; מקּבל ׁשמן, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
הּיֹוצרין מגּופת וכן כלים]טהֹור. מייצרים עליה ׁשּיׁש[- ְְְִֵֵֶַַָ

טמאה. ,ּתֹו ְֵָָלּה
.‚מּטּמא,מׁשּפ רֹוכלין, וׁשל טהֹור; ּבּתים, ּבעלי ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

צּדֹו על מּטהּו ׁשהּוא שמן]מּפני טיפה בו ּומריח [וממלא , ְִִִֵֵֵֶַַַ
לּלֹוקח. ֵַַּבֹו

טהֹורֹות,ּכּסּוי „. - החבּיֹות וכּסּויי ׁשמן, וכּדי יין ּכּדי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
לתׁשמיׁש התקינן ואם לקּבלה; נעׂשּו בהם]ׁשּלא לקבל -], ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹ

.מּטּמאין  ְִִַ
גדולה]הּלפסּכּסּוי ‰. ויׁש[קערה נקּוב, ׁשהּוא ּבזמן - ְְִִֵֶֶֶַַָ

חּדּוד חּדּוד [בליטה]לֹו לֹו ואין נקּוב, אינֹו ואם טהֹור; - ְְִִִֵֵָָ
זה  הּירק. את לתֹוכֹו מצּננת ׁשהאּׁשה מּפני מּטּמא, -ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

טהֹור. ּכפּוי, ּכׁשהּוא חרׂש ּבכלי המׁשּמׁש ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּכלל:
.Â מחורר]טיטרֹוס השקיה נקּוב [כלי ׁשהּוא ּפי על אף - ְִִֶַַָ

ּפרּוטֹות מתּכּנסין [טיפות]ּומֹוציא הּמים ׁשהרי מּטּמא; , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַ
לקּבלה. עׂשּויין והן ְְְֲִִֵַַָָָּבּצדדין,

.Ê והּׁשמן הּבגדים מטלּיֹות ׁשּמּניחין חרׂש ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּלּפיד
ּתחת  ׁשּמּניחין ּכלי ּכל וכן מּטּמא. - ּדֹולק והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּבתֹוכֹו,

מּטּמא  הּׁשמן, לקּבל .הּנרֹות ְִֵֵֵֶֶַַַַ
.Áאחרים]ּגסטרה כלים טפטופי לקבלת ׁשּמּניחין [כלי ְְִִִֶַָ

מקּבלת  הּכלי, מן הּנֹוזלין מׁשקין לקּבל הּכלים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַּתחת
ְָֻטמאה.

.Ëאינּה מקּבלת, ׁשהיא ּפי על אף - חרׂש ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָספינה
האמּורין  הּכלים ּבכלל הּספינה ׁשאין טמאה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת

ּבין ּבּתֹור  ּגדֹולה ּבין עץ, ׁשל ּבין חרׂש ׁשל ׁשהיתה ּבין - ה ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
.קטּנה  ְַָ

.È ׁשבריהן ּכל אין - צּורתן ונפסדה ׁשּנׁשּברּו, הּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ראּויין  הּׁשברים ׁשאֹותן ּפי על אף טמאה, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻמקּבלין

הראּוי לתׁשמיׁש חרׂש היה ׁשאם - חרׂש ּכלי מּׁשברי חּוץ ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
חרׂש"; ּכלי "וכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבל זה הרי - ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻלקּבל
ּכלי  ׁשברי לרּבֹות אּלא ּבא, לא ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּפי
לקּבל  ּתֹו זה לחרׂש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָחרׂש.

סמּו לא יֹוׁשב החרׂש ּכׁשּיהיה הּמׁשקין משהו]ּבֹו ;[על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
אינֹו אֹותֹו, סֹומכין ּכן אם אּלא לקּבל יכֹול אינֹו אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָאבל

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
.‡Èאזנֹוהחרׂש מּפני ׁשּיקּבל ּכדי ליׁשב יכֹול [אוזן ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

חּדּודהכלי] ּבֹו ׁשהיה אֹו לצד [בליטה], מכריעֹו והחּדּוד ְְְִִִֶַַַָָ
נׁשּבר  אֹו האזן ׁשּנּטלה ּפי על אף טהֹור; זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
אחת, ׁשעה ׁשּטהר חרׂש ּכלי ׁשּכל טהֹור; זה הרי - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהחּדּוד

לעֹולם. טמאה לֹו ְְֵָָֻאין

.·È ׁשּׁשּוליהןּכלי ּכמזרקֹות,[תחתיתן]חרׂש חּדין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ
מקּבלין  ׁשאינן ּפי על אף - מקּבלין ׁשּוליהן והרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנׁשּברּו,

הּקרּפּיֹות ׁשּולי ּכגֹון נסמכּו, ּכן אם ששמו אּלא [ממקום ְְְְִִִֵֵֶַָֻ
ׁשּלכקורפו] טמאה; מקּבלין אּלּו הרי הּכֹוסֹות, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻוׁשּולי

ׁשּיהיּו מּתחּלתן, ּבאחיזה.נעׂשּו אֹו ּבסמיכה מקּבלין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָ
.‚È הּכלי ּכּמה היה אם טמאה? מקּבל ויהיה החרׂש, יקּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ׁשהן  חבּיֹות עד קטן, אדם סיכת ּכדי מכיל ׁשלם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכׁשהיה
- ּבחרׂשים ונׁשאר ונׁשּברּו, לּה, קרֹוב אֹו ּכסאה ְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָמקּבלֹות
מקּבל  ׁשהּוא חרׂש - מּדפניהן ּבין מּקרקעיתיהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבין

טמאה  מקּבל זה הרי - רביעית יֹוׁשב .ּכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָֻ
.„È הּמכילה היה חבית עד ּכסאה הּמכילה מחבית הּכלי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָ

ּכדי  הּנׁשאר ּבחרׂש היה אם - ונׁשּברה יתר, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָסאתים
מחבית  הּכלי היה טמאה. מקּבל זה הרי לג, חצי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלקּבל
ּבחרׂש אם - ונׁשּברּו ּגדֹולים, חצבים עד סאתים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמכילה
היּו טמאה. מקּבל זה הרי לג, המקּבל חרׂש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּנׁשאר
מקּבלין  אינן אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָהחרׂשים

.טמאה  ְָֻ
.ÂË ונׁשאר ּכלי ׁשּנׁשּבר, ּבֹו, וכּיֹוצא הּפ ּכגֹון קטן, חרׂש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

חד  והיה יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ׁשהּוא ּכל המקּבל חרׂש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּקרקעיתֹו
ואם  טמאה. מקּבל זה הרי - קטן ּככלי ׁשּנמצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּביֹותר
לפי  טמאה; מקּבל אינֹו המקּבל, חרׂש מּדפנֹותיהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנׁשאר

הן ּכׁשוין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכלים הם ׁשּדפנֹות [כאילו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּתֹוישרים] להן ואין קיבול], בית ונמצאּו[- הּנּכר; ְְְְִִֵֶַָָ

חרׂש. ּכלי ְְִֵֵֶֶּכפׁשּוטי
.ÊË מן חזקת חּוץ טהֹורין; מקֹום, ּבכל הּנמצאין חרׂשים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ

לּכלים  הן ּגסטרּיֹות ׁשרּבן מּפני הּיֹוצר, ּבבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻהּנמצאים
אחרים] כלים טפטופי טמאה [מקבלים מקּבלת והּגסטרה ,ְְְְְִֶֶַַָָֻ

ּכלים. מּׁשברי ׁשהיא ּפי על ְִִִִִֵֵֶַַאף

ה'תשע"ד  א' אדר ד' שלישי יום

יט  ¤¤ּפרק
מּטמאתֹו,ּכּמה ‡. ויטהר חרׂש ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

העׂשּוי  טהֹור? היה אם טמאה, יקּבל לא אֹו טמא, היה ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻאם
למׁשקין, והעׂשּוי זיתים. ּבמֹוציא מּׁשּיּנקב ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלאכלין,
הּמׁשקה, על אֹותֹו ּכׁשּמּניחין - מׁשקין ּבמכניס ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָמּׁשּיּנקב

הּנקב  מן לּכלי הּמׁשקה מּטילין יּכנס ,ּולכ לכ העׂשּוי . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבמֹוציא  ׁשּיּנקב עד טמאה, מקּבל הּוא והרי לחמרֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻֻאֹותֹו

ּבגסטרה אּלא מׁשקה ּבמֹוציא אמרּו ולא לקבלת זית. [כלי ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
אחרים] כלים לקּבל דליפת עׂשּויה ׁשהיא לפי ְְְֲִִִֵֶַַָּבלבד,

הרי  מׁשקין, הֹוציאה ואם הּכלים; מן הּנֹוזלים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָהּמׁשקין
ּתׁשמיׁשּה. ְִֵַָָּבטל

טהר חמׁש·. - מׁשקה ּבמֹוציא נּקב חרׂש: ּבכלי מּדֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבֹו לקּדׁש חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ּגסטרה, מּׁשּום ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּלהּטּמא
מי  ּבֹו לקּדׁש ראּוי אינֹו - מׁשקה ּבכֹונס נּקב חּטאת. ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמי
ּבמׁשקין  הּזרעים ּבֹו להכׁשיר חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָחּטאת,
הּמים  אין - קטן ּכׁשרׁש נּקב ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּתלּוׁשין
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ּבּכלי; ׁשאינן ּכמי הן והרי הּזרעים, את מכׁשירין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבתֹוכֹו
זיתים, ּבֹו לקּבל הּוא ּכלי נּקב ועדין טמאה. ּומקּבל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֻ

אבנים  ּוכלי ּגללים ּככלי הּוא והרי טהר, - זיתים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָּבמֹוציא
ּבצמיד  להּציל חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין טמאה; מקּבלין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשאין

מהודק]ּפתיל ׁשּבארנּו[כיסוי ּכמֹו רּבֹו, ׁשּיפחת עד , ְְְִִֵֶֶַַַָֻ
מת. ְְֵַֻּבטמאת

הּלפסהחבית,‚. ּבאגֹוזין. גדולה]ׁשעּורּה [קדירה ֱִִִֶֶֶֶַָָ
ׁשעּורּה חרׂש, ׁשל ערבה וכן ּבזיתים. ׁשעּורן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוהּקדרה,
ּבלח, סאה ארּבעים ּומחזקת ּגדֹולה היתה אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבזיתים;
צּדּה על מּטּה ׁשהּוא ּפי על אף - זיתים ּבמֹוציא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָונפחתה

נעׂשית. לכ לא ׁשּמּתחּלתּה, טהֹורה; ּבּה, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹולׁש
.„טיפין]והּטניהּפ טיפין שמוציא ּבׁשמן.[כלי ׁשעּורן , ְְְִִֶֶַַַָ

מים]והּצרצּור שתית ּבמים.[כלי ׁשעּורּו , ְְְִִַַַ
ּפיו‰. ׁשּנּטל הפתילה]נר אדמה [מקום וׁשל טהֹור; , ְֲִִֵֶֶַָָָ

ּבפתילה ּפיו בכבשן]ׁשהּסק טמאה,[ולא מקּבל אינֹו , ְְְִִִֵֵֶַַָָֻֻ
חרׂש. ּככלי ּבּכבׁשן ּכּלֹו ׁשּיּסק עד חרׂש, ּכלי ּבכלל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻֻואינֹו

.Â ּדפנּה[נחסרה]ׁשּנפחתהחבית על אֹותּה ּוכׁשּמּטין , ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
היא  עדין - ערבֹות ׁשּתי ּכמין ׁשּנחלקה אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָמקּבלת,

טמאה  נתרעעהמקּבלת רעועה]. נהייתה יכֹולה [- ואינּה , ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻ
טהֹורה. - ּגרֹוגרֹות קב ּבחצי ְְְְְֲִִֵַַַָלהּטלטל

.Ê היאחבית הרי - אזניה דינה]ׁשּנּטלּו [כלי ּכגסטרה[- ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
אחרים] כלים דליפת נסּדקה המקבל אחת; אזן אפּלּו ,ְְֲִִֶַַָֹ

ואם  ּכגסטרה. היא קּימֹות, אזניה אפּלּו - מאזניה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלמּטה
ּכחבית. נּדֹונת ּבאזנים, ׁשּלא עׂשאּה ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹמּתחּלה

.Á ּגסטרּיֹות ּכׁשּתי ׁשהיא ונמצאת ּבּכבׁשן, ׁשּנסּדקה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָחבית
ּכל  טמאה מקּבלת נסּדקה, מלאכּתּה מּׁשּנגמרה אם -ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
ואחר  נסּדקה, מלאכּתּה ׁשּתּגמר קדם ואם מהן; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגסטרה

טהֹורה  - ּבּכבׁשן נׂשרפה אם ּכ זה? ּדבר יּודע והיא . ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשוין ׁשבריה חלק]היּו השבר מקום עד [- - מאּדים ותֹוכּה , ְְְִִֶַַָָָָָ

ואין  ׁשוין, ׁשבריה אין נסּדקה; מלאכּתּה נגמרה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
נׁשּברה, מלאכּתּה ׁשּנגמרה ׁשאחר ּבידּוע - מאּדים ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּתֹוכּה
לתׁשמיׁש. הראּויין חרׂש ּכלי ׁשברי ּכׁשאר טמאה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּומקּבלת

.Ë ּפי ּגסטרה על אף - מׁשקין מקּבלת ואינּה ׁשּנתרעעה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לקּבל  אּלא עׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה; אכלין, ְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמקּבלת

הּדֹולפין  אין מׁשקין ּדֹולפת, היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּגס  ׁשּנחלקה עֹוׂשין אֹו ׁשּנפחתה ּגסטרה וכן לגסטרה. טרה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָ

מּטּמאין, ׁשירים ׁשל ׁשירים אמרּו ׁשּלא טהֹורה; ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹלׁשּתים,
ׁשּמּטּמאין. הן ּבלבד חרׂש ּכלי ׁשירי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּלא

.È חּדּודיןּגסטרה ּבין [בליטות]ׁשהיּו מּמּנה, יֹוצאין ְְְִִִִִֵֶֶָָָ
המקּבל  ּכל - צּדּה על מּטה ׁשהיתה ּבין יֹוׁשבת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהיתה

זיתים החּדּודין זיתים]מן שמקבלים החידודים כל -] ִִִִֵַ
מּטּמא  ּוכנגּדֹו ּבמּגע, מּטּמא - זיתים הּגסטרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשּיתמּלא
ואין  ּבמּגע, מּטּמא - ּבּזיתים עּמּה מקּבל ׁשאין וכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבאויר;

ּבאויר. מּטּמא ְְֲִִֵֶַָּכנגּדֹו
.‡È ׁשאם ּכיצד ּבאויר? מּטּמא ּכנגּדֹו ואין ּבמּגע, מּטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

נכנסה  החּדּוד; מּטּמא מּתֹוכּה, ּבּגסטרה הּטמאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻנגעה

לא  החּדּוד, ּכנגד היתה אפּלּו - הּגסטרה ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה
החּדּוד. ְִִַָנטמא

.·È הּטמאה היתה ׁשאם ּבאויר? מּטּמא ּכנגּדֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻוכיצד
הּגסטרה. עם החּדּוד נטמא החּדּוד, ּכנגד הּגסטרה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבאויר
ּובתּנּור  חרׂש ּבכלי ׁשּנאמר מקֹום ּבכל היא זֹו, ּדר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָועל
מּטּמא  'אין אֹו ּבאויר', ּוכנגּדֹו ּבמּגע 'מּטּמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּובכירים,
טמאת  ּבענין האמּורה מּגע טמאת ּכל וכן ּבאויר'. ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻֻּכנגּדֹו
ּבהם  הּטמאה ׁשּתּגע הּוא וכירים, ּתּנּור אֹו חרׂש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻּכלי
ּבהן  הּטמאה ּתּגע ׁשּלא הּוא אויר, טמאת וכל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֻֻמּתֹוכם;

ּבל  לאויר ּתּכנס אּלא ּכלל, .בד מּתֹוכן ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
.‚È ּוטפלּהחבית על [תיקנה]ׁשּנתרעעה, אף - ּבגללים ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ

זֹו הרי - נֹופלים והחרׂשים הּגללים, את נֹוטל ׁשהּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּפי
נׁשּברה, מעליה. ּכלי ׁשם ּבטל ׁשּלא מּפני טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמקּבלת
מּמקֹום  חרׂשים ׁשהביא אֹו ׁשּפרׁשּו, אחר חרׂשיה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָודּבק
את  נֹוטל ׁשהּוא ּפי על אף - ּבגללים ּוטפלם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאחר,
ׁשּבטל  מּפני טהֹורה, זֹו הרי - עֹומדין וחרׂשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּגללים,

ּבהן היה מעליה. ּכלי שהוסיף]ׁשם החרסים בין חרׂש[- ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּבאויר, מּטּמא ּבלבד החרׂש אֹותֹו ּכנגד - רביעית ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָמחזיק
מּטּמא  אינֹו החבית ּוׁשאר עצמֹו; ּבפני ּכלי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּפני
ׁשלם. ּכלי ׁשאינּה מּפני מּתֹוכּה, הּטמאה ּבּה ׁשּתּגע ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעד

.„Èּכ ואחר ּבזפת, הּנקב את וסתם ׁשּנּקבה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחבית
להחזיק  ּכדי ּבּזפת הּסתּום ּבחרׂש יׁש אם - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָנׁשּברה
מּׁשברי  ׁשהּוא מּפני טמאה; מקּבל זה הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻרביעית,
ׁשּנּקב  חרׂש אבל החבית. מעל ּכלי ׁשם ּבטל ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחבית,
ּפי  על אף - ּבזפת הּנקב וסתם הּכלי, מן ׁשּפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָאחר
ׁשם  ּבטל ׁשּנּקב, ׁשהחרׂש טהֹור; רביעית, מחזיק ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

וטהר  ׁשעליו אין ּכלי אחת, ׁשעה חרׂש ּבכלי ׁשּטהר וכל ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לעֹולם. טמאה ְְָָֻלֹו

.ÂË ועׂשהּוקמקּומֹוס טהֹור,[תיקנו]ׁשּנּקב, - ּבזפת ְְְִֶֶֶַָָָֻ
הּזפת  ּכלי וכן ּכּצֹונן. החּמין את לקּבל יכֹול ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשאינֹו

הּכלים  ּבכלל ואינן טהֹורין, - ּבהן וכּיֹוצא .והּׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
.ÊËׁשּפקקֹומׁשּפ חרׂש מקּבל [סתמו]ׁשל אינֹו - ּבזפת ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

מׁשּפ אבל קּבּול; ּכלי אֹותֹו מׂשים הּזפת ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻטמאה,
ּומתטּמא. קּבּול, ּכלי זה הרי - ׁשּסתמֹו עץ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשל

ה'תשע"ד  א' אדר ה' רביעי יום

כ  ¤¤ּפרק
הּכליםּבארנּוּכבר ‡. ידֹות ׁשּכל המחוברים , [דברים ְְְִֵֵֶַַָָ

אותם] ומשמשים ּתׁשמיׁשֹו,אליהם ּבׁשעת לּה צרי ְְְִִִִֶַַַָָׁשהּכלי
,לפיכ ּולטּמא. להּטּמא ּכלי ׁשל ּכגּופֹו חׁשּובה היא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָהרי

הּבריא[ממרח]הּטֹופל חרׂש חזק]ּכלי הּכלי,[- נטמא אם - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
הּכלי  ׁשאין טהֹורין; ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין אכלין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהרי
הרי  הרעּוע, חרׂש ּכלי הּטֹופל אבל זֹו. לטפלה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָצרי

המהּדק וכן הּכלי. ּכגּוף חׁשּובה מחזק]הּטפלה את [- ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹותּה חּפה אם - הּמים את ּבּה ׁשּדֹולין חרׂש ׁשל ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּקדרה
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הן  הרי רעּועה, היתה אם - ּבהן וכּיֹוצא ּבקלף אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָּבעֹור
ְָּכגּופּה.

חרׂשהּטֹופל ·. טפל ּכלי חּבּור; אינֹו ּבֹו, מבּׁשל להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּבהן זֹופת להיֹות כלים ּכלים לזפת זפת בהם [-מכין ְִִֵֵֶָ

חּבּור.אחרים] ,ִ
ּבסיד ‚. ּובגפרית ּבזפת ּבעבץ ועׂשאּה ׁשּנּקבה, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָחבית

חּבּור.[גבס]ּובגבסים הּדברים, ּכל ּוׁשאר חּבּור; אינן - ְְְְִִִִִֵַָָָָ
הּמׁשּוכיןּדברים „. סמיכים]הּלחין ּבהן [- ׁשּטֹופלין , ְְְִִִִֶֶַַַָָ

גדול]הּפיטסין חרס -[כלי הּכלי ידלף ׁשּלא ּכדי מים ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ
אכלין  מאוירֹו, הּכלי נטמא אפּלּו ּכלי; ׁשל ּכגּופֹו הן ְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶַָָהרי
הרי  ּתּנּור, ׁשל טפלֹו וכן טמאין. ּבּטפלה הּנֹוגעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָּומׁשקין
ׁשהּוא  טפח, עד הּטפלה ּבעבי ׁשּיהיה - והּוא ּכחרׂשֹו; ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא
הּתּנּור, מּצר אינֹו - טפח על יתר אבל ּתּנּור; ׁשל ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹצרּכֹו
הּכירה, ּוטפלת טהֹורין. מעביֹו טפח על בּיתר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוהּנֹוגעין

אצּבעֹות. ׁשלׁש ְְֶָָָֹעביֹו
הּנֹוגע חבית‰. - מּצרּכּה יֹותר ּבזפת ּוסתמּה ׁשּנּקבה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

טהֹור  מּצרּכּה, ּובּיתר טמא; על ּבצרּכּה, ׁשּנטפה זפת . ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
טהֹור. ּבּה הּנֹוגע ִֵֶַַָָָהחבית,

.Â,ּבחמר הּנֹוגע - ונטמא ּבחרסית, אֹו ּבחמר ׁשּטפלֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמחם
מתחּבר  החרסית ׁשאין טהֹור, - ּבחרסית והּנֹוגע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָטמא;

.לּכלי  ְִַ
.Êהחבית ][מכסה מגּופת ועל עליה ּבטיט ׁשּטפל החבית ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

לא  ּבחבית, טמאין מׁשקין נגעּו ואם לּה. חּבּור אינּה -ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
אחֹורי  נטמאּו לא ּבּמגּופה, נגעּו ואם הּמגּופה; ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹנטמאת

ִֶָהחבית.
.Á הּזפת ליין, ואם חּבּור; הּזפת אין ׁשּזפתם, נחׁשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכלי

הּכלי  ּכגּוף .חּבּור ְְִִַ
.Ë- ּבּפסח אם - ׁשרץ ּבֹו ׁשּנגע הערבה ׁשּבסדקי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבצק

חֹוצץ חׁשּוב, ואּסּורֹו עצמו]הֹואיל בפני כדבר ולא [נחשב ְְִִֵָֹ
מקּפיד  היה אם - הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ואם הערבה. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָנטמאת
הּוא  הרי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ואם טהֹורה; הערבה ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָעליו,

הערבה. ונטמאת ְְֲֲִֵֵֵָָָָּכערבה,
.Èחבלים]הּמׁשיחֹות הּספרים [- ׁשּבמטּפחֹות והרצּועֹות ְְְְְְְִִִֶַַָָ

אינן  ּוקׁשּורֹות, חּבּור; ּתפּורֹות, - הּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִֵֶַָוׁשּבמטּפחֹות
ּכלי  ׁשּבאזני אבל וׁשּבּקּפה; וׁשּבּׂשק ׁשּבּמעּדר וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻחּבּור.
חרׂש. לכלי חּבּורין ׁשאין חּבּור, אינן ּתפּורֹות אפּלּו - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָחרׂש

.‡Èקרּדם גרזן]יד מאחֹוריו[- אגרופו הּיֹוצא [מאחורי ְֲֵֵַַָֹֻ
ׁשלׁש,כשמחזיקו] על והּיתר חּבּור; אצּבעֹות, ׁשלׁש -ְְִֵֶַַָָָָֹֹ

מּלפניו הּקרּדם יד טהֹור. ּבֹו לברזל]הּנֹוגע ידו כף בין -]- ְְִֵַַַַָָָֹֻ
הּנֹוג  ּכן, על יתר חּבּור; לּברזל, הּסמּו טהֹור.טפח ּבֹו ע ְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

.·Èהּפרּגל מחוגה]ׁשירי מּקבת[- ויד טפח. ׁשל [פטיש], ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
קרנס[מסתתי]מפּתחי יד טפח. קטן]אבנים, ׁשל [פטיש ְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

חרׁשים וׁשל טפחים. ׁשירי [נגרים]זהבים, טפחים. ׁשלׁשה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
החרישה]מלמד של ההכוונה טפחים [מוט ארּבעה הּבקר, ְְְִַַַַָָָָָ

לּדרבן החרישה]סמּו ברזל ּבֹו[- ׁשחֹופרין קרּדם יד . ְְְִֶַַָָָֹֻ
מים ׁשל האילנות]ּבדידין ויד [סביב טפחים. ארּבעה , ְְְְִִִִֶַַַָָָ

נּכׁש ׁשל ּפּטיׁש[-ניכוש]קרּדם ּבן ויד חמּׁשה. קטן], ,[פטיש ְְֲִִֶֶַַַָָֹֻ

ּבּקּוע  ׁשל הּקרּדם יד וכן ׁשּׁשה. ּפּטיׁש, וׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻחמּׁשה;
עדיר[עצים] חרישה]וׁשל טרום מּקבת [עידור יד ׁשּׁשה. , ְִִֶֶֶַַָָ

הּמרּדע ׁשירי ׁשּׁשה. סּתתין, של ׁשל ההכוונה [דורבן ְְִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּבראׁשהמחרשה] מּתכת ׁשל לחרחּור הּסמּו [בקצה - ְְֶֶֶֶַַַַָֹ

ּבּתים,של] ּבעלי ׁשל מגרפה יד טפחים. ׁשבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּמרּדע,
- זה על הּיֹותר וכל עׂשרה. סּידין, וׁשל טפחים; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשמֹונה

האּור מׁשּמׁשי ּכל ויד טמא. ּבקּיּומֹו, רצה [כלים אם ְְְְִִֵֵַַָָָָָ
לאש] והאסּכלאֹותשנכנסים הּׁשּפּודין ּכגֹון צליה], [ברזלי ְְְְִַַַָָ

טמאין. ׁשהן, ּכל ארּכין אפּלּו -ְֲֲִִִֵֵֶָֻ
.‚È ּבׁשעת לטמאה חּבּור זה הרי לקרּדם, יד ׁשעׂשהּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻמּקל

מבּקע  אֹו חֹורׁש ּכׁשהּוא ּבּמּקל טמאה נגעה ואם ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמלאכה.
הּמּקל  נטמא ּבּקרּדם, נגעה ואם הּקרּדם; נטמא וכן ּבֹו, . ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻֻ

חלקים]הּדיּוסטר משני המורכב ּכלים,[כלי ּכׁשני ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶַָ
מס להיֹות אֹותן מחּבר כ'מסכת',והּמסמר [להתחבר ְְְְִֵֵֵֵַַַָ

האריגה] של מלאכה.השתי ּבׁשעת חּבּור הן הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָעליהן
זה הרי - ּבּקֹורה הּדיּוסטר מתבטל קבע לא הדיוסטר, - ] ְְֲֵֶַַַָָָ

ו] לֹולקורה חּבּור הּקֹורה ואין טמאה, [אינה מקּבל ְְְִֵֵַַָָֻ
לדיוסטר] טומאה הּקֹורהמעבירה מקצת עׂשה מה-]. [חלק ְִַָָָָ

חּבּור  הּדיּוסטר, לצר הּקֹורה מן ׁשהּוא ּכל - ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹּדיּוסטר
הּקֹורה  ּכל ׁשאין טהֹור, - הּקֹורה ּבׁשאר והּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָלּדיּוסטר;

ִחּבּור.
.„Èחרישה]עגלה ּבעל[של הּנֹוגע - היוצא ׁשּנטמאת [מוט ְֲִֵֵֶַַָָָֹ

הבהמות] שתי לבין על ּובּקטרבמהעגלה המונח [עץ ְֵַַ
המושכות] הבהמה]ּובעיןהבהמות צוואר שסביב [טבעת ִַָ

לעגלה]ּובעבֹות המחרישה בין המחברת אפּלּו[קורה ֲֲִָ
ּבחרב והּנֹוגע טהֹור; מלאכה, החורש]ּבׁשעת שאוחז [העץ ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

עקום]ּובּבר המחרישה]ּובּיצּול[עץ [טבעת]ּובעין[הגה ִֶַַַָָֹ
ּובּלחיים מּתכת בעול]ׁשל התחובין עצים ּובעיראין [שני ְִִִֶֶֶַַַָָָ

מצידיה] למחרישה המסייעים מגרה [עצים וכן טמא. ,ְְֵֵֵָָ
ּומּכאן[משור] מּכאן ּבידּה הּנֹוגע - ידותיו ׁשּנטמאת [בשני ְְִִִֵֵֶַַָָָָ

קצותיו] ּובּמׁשיחהשבשתי ּבחּוט והּנֹוגע טמא. [חבל], ְְִֵֵַַַַָָ
המסור]ּובאּמה של הברזל]ּובּסניפין[עץ את [המותחין ְִִַַָָ

ּבּמלּבן  הּנֹוגע אבל לּה. חּבּור אּלּו ׁשאין טהֹור, - ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלּה
עץ] טמא.[מסגרת הּגדֹול, מּסר ֵֶַַָָָׁשל

.ÂËהרמח ׁשּנטמא חרׁש ׁשל הּנֹוגע [ברזל]מכּבׁש - ׁשּבֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהיא  ּבּקׁשטנית הּנֹוגע - ׁשּנטמא מקּדח טהֹור. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבּמכּבׁש,
מתּוחה, ׁשהיתה קׁשת חּבּור. ׁשאינּה טהֹור, - עליו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָלפּופה

ּבּיתר הּנֹוגע - החץ ונטמא עּמּה, מׁשּו החבל והחץ -] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הקשת] קצות על ּכׁשהיא המתוח ואפּלּו טהֹור, - ְֲִִֶֶֶַַָּובּקׁשת

האיׁשּות מצּודת וכן עכבר]מתּוחה. החץ [מין ׁשּנטמא ְְְְִִֵֵֶַַָָָ
וכן  מתּוחה. ּכׁשהיא אפּלּו הּמצּודה, נטמאת לא - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלּה

נסּוכה האריגה]מּסכת חוטי עליהם שכרוכים אריגה [כלי ְֶֶַָ
ּבּכבד הּנֹוגע - האריג ּבׁשעת [של העליֹון[חלק]ׁשּנטמאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

האריגה] ּובּניריםכלי הּתחּתֹון, ּובּכבד הארוגים , [החוטים ְִִֶַַַַֹ
הקנים] ּובּקרֹוסעל ּגּבי [מסרק], על ׁשהעבירֹו ּובחּוט , ֱִֵֵֶֶַַַַ

האריגה]ארּגמן בעת ּובעירה[לשומרו היוצאים , [חוטים ְִַָָָָ
הבגד] להחזירּהמשפת עתיד להשתמש ׁשאינֹו עתיד [אינו ְֲִִֵֶַָָ
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הּנֹוגע בהן] אבל לּבגד. חּבּור אינן אּלּו ׁשּכל טהֹור; -ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּמּסכת הודקו]ּבנפׁש ולא לשתי שהוכנסו הערב ,[חוטי ְֶֶֶֶַַ
העֹומד לתחתון]ּובּׁשתי העליון ּובּכפּול[בין כפול], [חוט ְִֵַַָָ

ּובעירה ארּגמן, ּגּבי על בשפת ׁשהעבירֹו היוצאים [חוטים ְֱִִֵֶֶַַַָָָָ
חּבּורין הבגד] אּלּו ׁשּכל טמא, - להחזירּה עתיד ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא

ֶֶַלּבגד.
.ÊËּובאׁשויה העימה ׁשעל ּבּצמר מוטות הּנֹוגע [סוגי ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הצמר] חוטי כרוכים ּבּפּקהשעליהם הּנֹוגע טהֹור. [אביזר , ִֵַַַָָ
צמר] חוטי עליו טמא;שכורכים ּפרעּה, ׁשּלא עד -ְֵֵֶַָָֹ

טהֹור. ְִֵֶָָמּׁשּפרעּה,
.ÊÈׁשהּׁשילֹו מּׁשני [השחילו]החּוט קׁשּור אפּלּו - למחט ְְֲִִִִֵֶַַַָ

מלצאת]צדדין המחט את הכניסֹו[ומונעין חּבּור. אינֹו , ְְִִִִֵָ
ואין  לּבגד. חּבּור הּמחט ואין לּבגד, חּבּור החּוט - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַלּבגד
הּתפירה  לצר ׁשהּוא ּכל אּלא לּבגד, חּבּור ּכּלֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהחּוט
ׁשּפרׁש החּוט חּבּור. אינֹו הּתפירה, לצר ׁשאינֹו וכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹחּבּור;

נפרם] חבל [- חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו הּבגד, ֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֻמן
ּבחרם חרס]ׁשּקׁשּור קׁשר [- חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו , ֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ולחּוץ, הּקׁשר מן חּבּור; ולפנים, הּקׁשר מן - אחר חבל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַּבֹו
אּלא  חּבּור, אינֹו - ּבּקּפה קׁשּור ׁשהּוא החבל חּבּור. ִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאינֹו

ּתפר. ִַָאם

ה'תשע"ד  א' אדר ו' חמישי יום

כא  ¤¤ּפרק
והחּוטין -][שאריות ‡. האריג, מן הּיֹוצאין ְְִִִִִַַַָָהחּוטין

ּכּמה  - 'נימין' הּנקראין והן וׁשּבסֹופּה, היריעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבתחּלת
מהבגד]ׁשעּורן כחלק סּודרין [להיחשב וׁשל סדין, ׁשל ? ְִִִֶֶָָָ

גדולות] סעיף[מטפחות וׁשל ּפליֹון[צעיף], וׁשל [כובע], ְְְִִֶֶָ
מּתחּלתֹו קרּוע ׁשהּוא חלּוק וׁשל אצּבעֹות. ׁשׁש - ראׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל

סֹופֹו לאורכו]ועד מקּבצין [פתוח אֹותֹו ׁשּלֹובׁשין ואחר , ְְְְְִִֶַַַַ
הּסגֹוס אצּבעֹות. עׂשר חּוטיו ׁשעּור - ּבלּולאֹות [בגד אֹותֹו ְְִֶֶֶַָָָָ

דק]והרדידעבה] וכל [צעיף אצּבעֹות. ׁשלׁש והּטּלית, ְְְְְִִֶַַָָָָֹ
ּפי  על אף טהֹור, ּבֹו הּנֹוגע - האּלּו הּׁשעּורין על ִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּיֹותר

ּבמדרס טמא צרי[הזב]ׁשהּבגד ואין טמאֹות; ּבׁשאר אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
טהֹור. ׁשהּבגד ּבּיתר, טמאה נגעה ׁשאם ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻלֹומר,

ראׁשנימי ·. ׁשל ׁשּמּניחין אשה][של הּכּפח והּמסוה , ְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ
והּקלקין ּפניהם, על צמר]הערבּיים מן [חגורות הּׁשזּורין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

והּפנדה ּבׂשרֹו,[גופיה]הּׂשער, על האדם ׁשּלֹובׁש ְְְֵֵֶַַַָָָָָָֻ
- ּפרכת ּכמֹו הּפתחים על ׁשּמּניחין והּפרּגֹוד ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹוהּׂשמלה,

ׁשהן. ּכל ִֵֵֶֶָנימיהן
הכתלים]מׁשקלת ‚. יושר לבדיקת המשמש [חוט ְִֶֹ

לּה; חּבּור ׁשּלּה החּוט מן טפח עׂשר ׁשנים הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנטמאת,
ׁשל  ּומׁשקלת טהֹור. טפח, עׂשר לּׁשנים ּבחּוץ הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכל

חמּׁשים [נגרים]חרׁשים ּבּנאין, וׁשל טפח; עׂשר ׁשמֹונה , ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

רֹוצה  ׁשהּוא ּפי על אף - אּלּו מּדֹות על והּיתר ְִִֵֵֶֶַַַַַָָאּמה.
טהֹור. ְִָּבקּיּומֹו,

ׁשהן,ּומׁשקלת „. ּכל ארּכין אפּלּו - צּירין וׁשל צּידין ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
.טמאין  ְִֵ

זהבים‰ ׁשל מאזנים זהב]חּוט וׁשל [מוכרי ּפלס, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָֹ
הּמאזנים  ותֹולה ּבֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז טֹוב, ארּגמן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשֹוקלי
ׁשהן. ּכל - ׁשּלּה וחּוטין ׁשּלּה קנה אצּבעֹות. ׁשלׁש - ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹמּידֹו

עׁשׁשּיֹות מֹוכרי ׁשל מאזנים מּתכֹות [גושים]חּוט ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשּלּה, וחּוטין ׁשּלּה קנה טפחים; ׁשלׁשה ּבהן, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּבּתים  ּבעלי וׁשל חנונים ׁשל מאזנים חּוט טפח. עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים
חּוט  טפחים. ׁשּׁשה ׁשּלּה, והחּוטין הּמאזנים קנה טפח; -ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

צּמרים ׁשל צמר]מאזנים -[מוכרי זכּוכית ׁשֹוקלי וׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַָֹ
טפחים. ּתׁשעה ׁשּלּה, והחּוטין מאזנים קנה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹטפחים;

חּבּור. אינֹו האּלּו, הּׁשעּורין על ְִִִֵֵֵַַַָָוהּיתר
.Â הּוא [קושרים]ׁשּמסרגיןהחבל מאימתי הּמּטֹות, ּבֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבּתים ׁשלׁשה ּבֹו מּׁשּיסרג לּמּטה? ריבועים]חּבּור -]. ְְִִִִֵֶַָָָָֹ
ולחּוץ  הּקׁשר מן טמא; ולפנים, הּקׁשר מן ּבחבל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָוהּנֹוגע
הרי  קׁשר, ׁשל צרּכֹו ׁשהן מּפני - טמא אצּבעֹות, ׁשלׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעד
ׁשאינֹו - טהֹור אצּבעֹות, לׁשלׁש וחּוץ הּמּטה. מּכלל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹהן

נּתר. הּקׁשר אין ּפסקֹו, ׁשאפּלּו הּכלי; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמּצר
.Ê ארּבעה חבל סֹוף עד - טמאה ׁשהיא הּמּטה מן הּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשאינֹו לפי הּמּטה, מּצרכי ׁשאינֹו טהֹור; ּבֹו הּנֹוגע ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָטפחים,
מּפני  טמא, - עׂשרה סֹוף ועד חמּׁשה מּתחּלת לכלּום. ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָראּוי
מּפני  טהֹור, - ולחּוץ מעׂשרה הּמּטֹות; את ּבֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּתֹולין

הּמּטה  צר על יתר .ׁשהּוא ִֵֶֶַַָָֹ
.Á לקּבץ אבנט ּכדי הּמּטה על אֹותֹו ׁשּמּקיפין אריג ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

חלקיה]אבריה קצתֹו[להדק ׁשהיתה 'מזרן', הּנקרא והּוא , ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ
מּצרכי  הּוא הרי טפחים, עׂשרה עד - הּמּטה מן ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָיֹוצאה
- ׁשּבלה ּומזרן הּמּטה. מּצרכי אינֹו ּכן, על יתר ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּמּטה;
חבק  מּמּנּו לעׂשֹות ּכדי טפחים ׁשבעה מּמּנּו נׁשאר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאם

המרדעת] על טמאה.[שמניחין מקּבל זה הרי ְְֲֲֵֵֶַַָֻלחמֹור,
.Ë מדרסׁשמּטה טמאה מּמּנה [מזב]היתה יֹוצא ּומזרן , ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

והּכל  ּכּמּטה, טמאה אב הּוא הרי טפחים, עׂשרה עד -ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹֻ
הּזב  ּדרס מדרס. ּכמּגע הּוא הרי ולחּוץ, מעׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָמדרס;
ּכּלּה הּמּטה הרי ולפנים, מעׂשרה - הּיֹוצא הּמזרן ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻעל
אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורה. ולחּוץ, מעׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָמדרס;
ּכּלֹו אּמה, מאה אפּלּו - טמאֹות לׁשאר אבל ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֻֻלמדרס;
קצתֹו והכניס הּמּטה, על ּכרּו ׁשהיה מזרן ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָחּבּור.
מׁשקין  ׁשּנפלּו אֹו ּבקצתֹו, ׁשרץ ׁשּנגע אֹו הּמת, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלאהל

הּמּטה, נטמאת - קצתֹו על הּקצה טמאין היה ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
אּמה. מאה הּמּטה מן יֹוצא ְִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנטמא

.Èמזרןמּטה לּה וכר מדרס, טמאה [רצועת ׁשהיא ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
מדרס הידוק] הּמּטה - הפריׁשֹו מדרס; טמא הּכל -ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ

ׁשבעה, טמאת טמאה היתה מדרס. מּגע והּמזרן ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה,
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הן  הרי רעּועה, היתה אם - ּבהן וכּיֹוצא ּבקלף אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָּבעֹור
ְָּכגּופּה.

חרׂשהּטֹופל ·. טפל ּכלי חּבּור; אינֹו ּבֹו, מבּׁשל להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּבהן זֹופת להיֹות כלים ּכלים לזפת זפת בהם [-מכין ְִִֵֵֶָ

חּבּור.אחרים] ,ִ
ּבסיד ‚. ּובגפרית ּבזפת ּבעבץ ועׂשאּה ׁשּנּקבה, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָחבית

חּבּור.[גבס]ּובגבסים הּדברים, ּכל ּוׁשאר חּבּור; אינן - ְְְְִִִִִֵַָָָָ
הּמׁשּוכיןּדברים „. סמיכים]הּלחין ּבהן [- ׁשּטֹופלין , ְְְִִִִֶֶַַַָָ

גדול]הּפיטסין חרס -[כלי הּכלי ידלף ׁשּלא ּכדי מים ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ
אכלין  מאוירֹו, הּכלי נטמא אפּלּו ּכלי; ׁשל ּכגּופֹו הן ְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶַָָהרי
הרי  ּתּנּור, ׁשל טפלֹו וכן טמאין. ּבּטפלה הּנֹוגעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָּומׁשקין
ׁשהּוא  טפח, עד הּטפלה ּבעבי ׁשּיהיה - והּוא ּכחרׂשֹו; ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא
הּתּנּור, מּצר אינֹו - טפח על יתר אבל ּתּנּור; ׁשל ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹצרּכֹו
הּכירה, ּוטפלת טהֹורין. מעביֹו טפח על בּיתר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוהּנֹוגעין

אצּבעֹות. ׁשלׁש ְְֶָָָֹעביֹו
הּנֹוגע חבית‰. - מּצרּכּה יֹותר ּבזפת ּוסתמּה ׁשּנּקבה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

טהֹור  מּצרּכּה, ּובּיתר טמא; על ּבצרּכּה, ׁשּנטפה זפת . ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
טהֹור. ּבּה הּנֹוגע ִֵֶַַָָָהחבית,

.Â,ּבחמר הּנֹוגע - ונטמא ּבחרסית, אֹו ּבחמר ׁשּטפלֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמחם
מתחּבר  החרסית ׁשאין טהֹור, - ּבחרסית והּנֹוגע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָטמא;

.לּכלי  ְִַ
.Êהחבית ][מכסה מגּופת ועל עליה ּבטיט ׁשּטפל החבית ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

לא  ּבחבית, טמאין מׁשקין נגעּו ואם לּה. חּבּור אינּה -ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
אחֹורי  נטמאּו לא ּבּמגּופה, נגעּו ואם הּמגּופה; ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹנטמאת

ִֶָהחבית.
.Á הּזפת ליין, ואם חּבּור; הּזפת אין ׁשּזפתם, נחׁשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכלי

הּכלי  ּכגּוף .חּבּור ְְִִַ
.Ë- ּבּפסח אם - ׁשרץ ּבֹו ׁשּנגע הערבה ׁשּבסדקי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבצק

חֹוצץ חׁשּוב, ואּסּורֹו עצמו]הֹואיל בפני כדבר ולא [נחשב ְְִִֵָֹ
מקּפיד  היה אם - הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ואם הערבה. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָנטמאת
הּוא  הרי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ואם טהֹורה; הערבה ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָעליו,

הערבה. ונטמאת ְְֲֲִֵֵֵָָָָּכערבה,
.Èחבלים]הּמׁשיחֹות הּספרים [- ׁשּבמטּפחֹות והרצּועֹות ְְְְְְְִִִֶַַָָ

אינן  ּוקׁשּורֹות, חּבּור; ּתפּורֹות, - הּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִֵֶַָוׁשּבמטּפחֹות
ּכלי  ׁשּבאזני אבל וׁשּבּקּפה; וׁשּבּׂשק ׁשּבּמעּדר וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻחּבּור.
חרׂש. לכלי חּבּורין ׁשאין חּבּור, אינן ּתפּורֹות אפּלּו - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָחרׂש

.‡Èקרּדם גרזן]יד מאחֹוריו[- אגרופו הּיֹוצא [מאחורי ְֲֵֵַַָֹֻ
ׁשלׁש,כשמחזיקו] על והּיתר חּבּור; אצּבעֹות, ׁשלׁש -ְְִֵֶַַָָָָֹֹ

מּלפניו הּקרּדם יד טהֹור. ּבֹו לברזל]הּנֹוגע ידו כף בין -]- ְְִֵַַַַָָָֹֻ
הּנֹוג  ּכן, על יתר חּבּור; לּברזל, הּסמּו טהֹור.טפח ּבֹו ע ְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

.·Èהּפרּגל מחוגה]ׁשירי מּקבת[- ויד טפח. ׁשל [פטיש], ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
קרנס[מסתתי]מפּתחי יד טפח. קטן]אבנים, ׁשל [פטיש ְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

חרׁשים וׁשל טפחים. ׁשירי [נגרים]זהבים, טפחים. ׁשלׁשה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
החרישה]מלמד של ההכוונה טפחים [מוט ארּבעה הּבקר, ְְְִַַַַָָָָָ

לּדרבן החרישה]סמּו ברזל ּבֹו[- ׁשחֹופרין קרּדם יד . ְְְִֶַַָָָֹֻ
מים ׁשל האילנות]ּבדידין ויד [סביב טפחים. ארּבעה , ְְְְִִִִֶַַַָָָ

נּכׁש ׁשל ּפּטיׁש[-ניכוש]קרּדם ּבן ויד חמּׁשה. קטן], ,[פטיש ְְֲִִֶֶַַַָָֹֻ

ּבּקּוע  ׁשל הּקרּדם יד וכן ׁשּׁשה. ּפּטיׁש, וׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻחמּׁשה;
עדיר[עצים] חרישה]וׁשל טרום מּקבת [עידור יד ׁשּׁשה. , ְִִֶֶֶַַָָ

הּמרּדע ׁשירי ׁשּׁשה. סּתתין, של ׁשל ההכוונה [דורבן ְְִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּבראׁשהמחרשה] מּתכת ׁשל לחרחּור הּסמּו [בקצה - ְְֶֶֶֶַַַַָֹ

ּבּתים,של] ּבעלי ׁשל מגרפה יד טפחים. ׁשבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּמרּדע,
- זה על הּיֹותר וכל עׂשרה. סּידין, וׁשל טפחים; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשמֹונה

האּור מׁשּמׁשי ּכל ויד טמא. ּבקּיּומֹו, רצה [כלים אם ְְְְִִֵֵַַָָָָָ
לאש] והאסּכלאֹותשנכנסים הּׁשּפּודין ּכגֹון צליה], [ברזלי ְְְְִַַַָָ

טמאין. ׁשהן, ּכל ארּכין אפּלּו -ְֲֲִִִֵֵֶָֻ
.‚È ּבׁשעת לטמאה חּבּור זה הרי לקרּדם, יד ׁשעׂשהּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻמּקל

מבּקע  אֹו חֹורׁש ּכׁשהּוא ּבּמּקל טמאה נגעה ואם ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמלאכה.
הּמּקל  נטמא ּבּקרּדם, נגעה ואם הּקרּדם; נטמא וכן ּבֹו, . ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻֻ

חלקים]הּדיּוסטר משני המורכב ּכלים,[כלי ּכׁשני ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶַָ
מס להיֹות אֹותן מחּבר כ'מסכת',והּמסמר [להתחבר ְְְְִֵֵֵֵַַַָ

האריגה] של מלאכה.השתי ּבׁשעת חּבּור הן הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָעליהן
זה הרי - ּבּקֹורה הּדיּוסטר מתבטל קבע לא הדיוסטר, - ] ְְֲֵֶַַַָָָ

ו] לֹולקורה חּבּור הּקֹורה ואין טמאה, [אינה מקּבל ְְְִֵֵַַָָֻ
לדיוסטר] טומאה הּקֹורהמעבירה מקצת עׂשה מה-]. [חלק ְִַָָָָ

חּבּור  הּדיּוסטר, לצר הּקֹורה מן ׁשהּוא ּכל - ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹּדיּוסטר
הּקֹורה  ּכל ׁשאין טהֹור, - הּקֹורה ּבׁשאר והּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָלּדיּוסטר;

ִחּבּור.
.„Èחרישה]עגלה ּבעל[של הּנֹוגע - היוצא ׁשּנטמאת [מוט ְֲִֵֵֶַַָָָֹ

הבהמות] שתי לבין על ּובּקטרבמהעגלה המונח [עץ ְֵַַ
המושכות] הבהמה]ּובעיןהבהמות צוואר שסביב [טבעת ִַָ

לעגלה]ּובעבֹות המחרישה בין המחברת אפּלּו[קורה ֲֲִָ
ּבחרב והּנֹוגע טהֹור; מלאכה, החורש]ּבׁשעת שאוחז [העץ ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

עקום]ּובּבר המחרישה]ּובּיצּול[עץ [טבעת]ּובעין[הגה ִֶַַַָָֹ
ּובּלחיים מּתכת בעול]ׁשל התחובין עצים ּובעיראין [שני ְִִִֶֶֶַַַָָָ

מצידיה] למחרישה המסייעים מגרה [עצים וכן טמא. ,ְְֵֵֵָָ
ּומּכאן[משור] מּכאן ּבידּה הּנֹוגע - ידותיו ׁשּנטמאת [בשני ְְִִִֵֵֶַַָָָָ

קצותיו] ּובּמׁשיחהשבשתי ּבחּוט והּנֹוגע טמא. [חבל], ְְִֵֵַַַַָָ
המסור]ּובאּמה של הברזל]ּובּסניפין[עץ את [המותחין ְִִַַָָ

ּבּמלּבן  הּנֹוגע אבל לּה. חּבּור אּלּו ׁשאין טהֹור, - ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלּה
עץ] טמא.[מסגרת הּגדֹול, מּסר ֵֶַַָָָׁשל

.ÂËהרמח ׁשּנטמא חרׁש ׁשל הּנֹוגע [ברזל]מכּבׁש - ׁשּבֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהיא  ּבּקׁשטנית הּנֹוגע - ׁשּנטמא מקּדח טהֹור. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבּמכּבׁש,
מתּוחה, ׁשהיתה קׁשת חּבּור. ׁשאינּה טהֹור, - עליו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָלפּופה

ּבּיתר הּנֹוגע - החץ ונטמא עּמּה, מׁשּו החבל והחץ -] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הקשת] קצות על ּכׁשהיא המתוח ואפּלּו טהֹור, - ְֲִִֶֶֶַַָּובּקׁשת

האיׁשּות מצּודת וכן עכבר]מתּוחה. החץ [מין ׁשּנטמא ְְְְִִֵֵֶַַָָָ
וכן  מתּוחה. ּכׁשהיא אפּלּו הּמצּודה, נטמאת לא - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלּה

נסּוכה האריגה]מּסכת חוטי עליהם שכרוכים אריגה [כלי ְֶֶַָ
ּבּכבד הּנֹוגע - האריג ּבׁשעת [של העליֹון[חלק]ׁשּנטמאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

האריגה] ּובּניריםכלי הּתחּתֹון, ּובּכבד הארוגים , [החוטים ְִִֶַַַַֹ
הקנים] ּובּקרֹוסעל ּגּבי [מסרק], על ׁשהעבירֹו ּובחּוט , ֱִֵֵֶֶַַַַ

האריגה]ארּגמן בעת ּובעירה[לשומרו היוצאים , [חוטים ְִַָָָָ
הבגד] להחזירּהמשפת עתיד להשתמש ׁשאינֹו עתיד [אינו ְֲִִֵֶַָָ
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הּנֹוגע בהן] אבל לּבגד. חּבּור אינן אּלּו ׁשּכל טהֹור; -ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּמּסכת הודקו]ּבנפׁש ולא לשתי שהוכנסו הערב ,[חוטי ְֶֶֶֶַַ
העֹומד לתחתון]ּובּׁשתי העליון ּובּכפּול[בין כפול], [חוט ְִֵַַָָ

ּובעירה ארּגמן, ּגּבי על בשפת ׁשהעבירֹו היוצאים [חוטים ְֱִִֵֶֶַַַָָָָ
חּבּורין הבגד] אּלּו ׁשּכל טמא, - להחזירּה עתיד ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא

ֶֶַלּבגד.
.ÊËּובאׁשויה העימה ׁשעל ּבּצמר מוטות הּנֹוגע [סוגי ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הצמר] חוטי כרוכים ּבּפּקהשעליהם הּנֹוגע טהֹור. [אביזר , ִֵַַַָָ
צמר] חוטי עליו טמא;שכורכים ּפרעּה, ׁשּלא עד -ְֵֵֶַָָֹ

טהֹור. ְִֵֶָָמּׁשּפרעּה,
.ÊÈׁשהּׁשילֹו מּׁשני [השחילו]החּוט קׁשּור אפּלּו - למחט ְְֲִִִִֵֶַַַָ

מלצאת]צדדין המחט את הכניסֹו[ומונעין חּבּור. אינֹו , ְְִִִִֵָ
ואין  לּבגד. חּבּור הּמחט ואין לּבגד, חּבּור החּוט - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַלּבגד
הּתפירה  לצר ׁשהּוא ּכל אּלא לּבגד, חּבּור ּכּלֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהחּוט
ׁשּפרׁש החּוט חּבּור. אינֹו הּתפירה, לצר ׁשאינֹו וכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹחּבּור;

נפרם] חבל [- חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו הּבגד, ֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֻמן
ּבחרם חרס]ׁשּקׁשּור קׁשר [- חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו , ֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ולחּוץ, הּקׁשר מן חּבּור; ולפנים, הּקׁשר מן - אחר חבל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַּבֹו
אּלא  חּבּור, אינֹו - ּבּקּפה קׁשּור ׁשהּוא החבל חּבּור. ִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאינֹו

ּתפר. ִַָאם

ה'תשע"ד  א' אדר ו' חמישי יום

כא  ¤¤ּפרק
והחּוטין -][שאריות ‡. האריג, מן הּיֹוצאין ְְִִִִִַַַָָהחּוטין

ּכּמה  - 'נימין' הּנקראין והן וׁשּבסֹופּה, היריעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבתחּלת
מהבגד]ׁשעּורן כחלק סּודרין [להיחשב וׁשל סדין, ׁשל ? ְִִִֶֶָָָ

גדולות] סעיף[מטפחות וׁשל ּפליֹון[צעיף], וׁשל [כובע], ְְְִִֶֶָ
מּתחּלתֹו קרּוע ׁשהּוא חלּוק וׁשל אצּבעֹות. ׁשׁש - ראׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל

סֹופֹו לאורכו]ועד מקּבצין [פתוח אֹותֹו ׁשּלֹובׁשין ואחר , ְְְְְִִֶַַַַ
הּסגֹוס אצּבעֹות. עׂשר חּוטיו ׁשעּור - ּבלּולאֹות [בגד אֹותֹו ְְִֶֶֶַָָָָ

דק]והרדידעבה] וכל [צעיף אצּבעֹות. ׁשלׁש והּטּלית, ְְְְְִִֶַַָָָָֹ
ּפי  על אף טהֹור, ּבֹו הּנֹוגע - האּלּו הּׁשעּורין על ִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּיֹותר

ּבמדרס טמא צרי[הזב]ׁשהּבגד ואין טמאֹות; ּבׁשאר אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
טהֹור. ׁשהּבגד ּבּיתר, טמאה נגעה ׁשאם ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻלֹומר,

ראׁשנימי ·. ׁשל ׁשּמּניחין אשה][של הּכּפח והּמסוה , ְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ
והּקלקין ּפניהם, על צמר]הערבּיים מן [חגורות הּׁשזּורין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

והּפנדה ּבׂשרֹו,[גופיה]הּׂשער, על האדם ׁשּלֹובׁש ְְְֵֵֶַַַָָָָָָֻ
- ּפרכת ּכמֹו הּפתחים על ׁשּמּניחין והּפרּגֹוד ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹוהּׂשמלה,

ׁשהן. ּכל ִֵֵֶֶָנימיהן
הכתלים]מׁשקלת ‚. יושר לבדיקת המשמש [חוט ְִֶֹ

לּה; חּבּור ׁשּלּה החּוט מן טפח עׂשר ׁשנים הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנטמאת,
ׁשל  ּומׁשקלת טהֹור. טפח, עׂשר לּׁשנים ּבחּוץ הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכל

חמּׁשים [נגרים]חרׁשים ּבּנאין, וׁשל טפח; עׂשר ׁשמֹונה , ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

רֹוצה  ׁשהּוא ּפי על אף - אּלּו מּדֹות על והּיתר ְִִֵֵֶֶַַַַַָָאּמה.
טהֹור. ְִָּבקּיּומֹו,

ׁשהן,ּומׁשקלת „. ּכל ארּכין אפּלּו - צּירין וׁשל צּידין ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
.טמאין  ְִֵ

זהבים‰ ׁשל מאזנים זהב]חּוט וׁשל [מוכרי ּפלס, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָֹ
הּמאזנים  ותֹולה ּבֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז טֹוב, ארּגמן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשֹוקלי
ׁשהן. ּכל - ׁשּלּה וחּוטין ׁשּלּה קנה אצּבעֹות. ׁשלׁש - ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹמּידֹו

עׁשׁשּיֹות מֹוכרי ׁשל מאזנים מּתכֹות [גושים]חּוט ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשּלּה, וחּוטין ׁשּלּה קנה טפחים; ׁשלׁשה ּבהן, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּבּתים  ּבעלי וׁשל חנונים ׁשל מאזנים חּוט טפח. עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים
חּוט  טפחים. ׁשּׁשה ׁשּלּה, והחּוטין הּמאזנים קנה טפח; -ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

צּמרים ׁשל צמר]מאזנים -[מוכרי זכּוכית ׁשֹוקלי וׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַָֹ
טפחים. ּתׁשעה ׁשּלּה, והחּוטין מאזנים קנה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹטפחים;

חּבּור. אינֹו האּלּו, הּׁשעּורין על ְִִִֵֵֵַַַָָוהּיתר
.Â הּוא [קושרים]ׁשּמסרגיןהחבל מאימתי הּמּטֹות, ּבֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבּתים ׁשלׁשה ּבֹו מּׁשּיסרג לּמּטה? ריבועים]חּבּור -]. ְְִִִִֵֶַָָָָֹ
ולחּוץ  הּקׁשר מן טמא; ולפנים, הּקׁשר מן ּבחבל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָוהּנֹוגע
הרי  קׁשר, ׁשל צרּכֹו ׁשהן מּפני - טמא אצּבעֹות, ׁשלׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעד
ׁשאינֹו - טהֹור אצּבעֹות, לׁשלׁש וחּוץ הּמּטה. מּכלל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹהן

נּתר. הּקׁשר אין ּפסקֹו, ׁשאפּלּו הּכלי; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמּצר
.Ê ארּבעה חבל סֹוף עד - טמאה ׁשהיא הּמּטה מן הּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשאינֹו לפי הּמּטה, מּצרכי ׁשאינֹו טהֹור; ּבֹו הּנֹוגע ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָטפחים,
מּפני  טמא, - עׂשרה סֹוף ועד חמּׁשה מּתחּלת לכלּום. ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָראּוי
מּפני  טהֹור, - ולחּוץ מעׂשרה הּמּטֹות; את ּבֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּתֹולין

הּמּטה  צר על יתר .ׁשהּוא ִֵֶֶַַָָֹ
.Á לקּבץ אבנט ּכדי הּמּטה על אֹותֹו ׁשּמּקיפין אריג ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

חלקיה]אבריה קצתֹו[להדק ׁשהיתה 'מזרן', הּנקרא והּוא , ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ
מּצרכי  הּוא הרי טפחים, עׂשרה עד - הּמּטה מן ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָיֹוצאה
- ׁשּבלה ּומזרן הּמּטה. מּצרכי אינֹו ּכן, על יתר ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּמּטה;
חבק  מּמּנּו לעׂשֹות ּכדי טפחים ׁשבעה מּמּנּו נׁשאר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאם

המרדעת] על טמאה.[שמניחין מקּבל זה הרי ְְֲֲֵֵֶַַָֻלחמֹור,
.Ë מדרסׁשמּטה טמאה מּמּנה [מזב]היתה יֹוצא ּומזרן , ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

והּכל  ּכּמּטה, טמאה אב הּוא הרי טפחים, עׂשרה עד -ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹֻ
הּזב  ּדרס מדרס. ּכמּגע הּוא הרי ולחּוץ, מעׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָמדרס;
ּכּלּה הּמּטה הרי ולפנים, מעׂשרה - הּיֹוצא הּמזרן ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻעל
אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורה. ולחּוץ, מעׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָמדרס;
ּכּלֹו אּמה, מאה אפּלּו - טמאֹות לׁשאר אבל ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֻֻלמדרס;
קצתֹו והכניס הּמּטה, על ּכרּו ׁשהיה מזרן ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָחּבּור.
מׁשקין  ׁשּנפלּו אֹו ּבקצתֹו, ׁשרץ ׁשּנגע אֹו הּמת, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלאהל

הּמּטה, נטמאת - קצתֹו על הּקצה טמאין היה ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
אּמה. מאה הּמּטה מן יֹוצא ְִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנטמא

.Èמזרןמּטה לּה וכר מדרס, טמאה [רצועת ׁשהיא ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
מדרס הידוק] הּמּטה - הפריׁשֹו מדרס; טמא הּכל -ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ

ׁשבעה, טמאת טמאה היתה מדרס. מּגע והּמזרן ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה,
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- הפריׁשֹו ׁשבעה; טמאת טמאה ּכּלּה - מזרן לּה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻֻוכר
טמאת  טמא והּמזרן ּכׁשהיתה, ׁשבעה טמאת טמאה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻֻהיא
טמא  הּכל - מזרן לּה וכר ערב, טמאת טמאה היתה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻערב.
ּכׁשהיתה, ערב טמאת טמאה היא - הפריׁשֹו ערב; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻטמאת

טהֹור. ְְִַָָוהּמזרן
.‡È טמא מּטה הּכל - הּמת ּבהן ונגע מזרן, לּה ׁשּכר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשרץ  ּבהן נגע ׁשבעה. טמאת טמאין ּפרׁשֹו, ׁשבעה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻטמאת
ערב  טמאת טמאין ּפרׁשֹו, ערב; טמאת טמאין ּבֹו, .וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻֻ

.·È המיטה]ּכרע רגל וחּברּה[- מדרס, טמאה ׁשהיתה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ
מדרס  טמאה הּכרע - ּפרׁשּה מדרס; ּכּלּה הּמּטה - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻלּמּטה
טמאה  הּכרע היתה אם וכן מדרס. מּגע והּמּטה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכׁשהיתה,
טמאת  טמאה ּכּלּה הּמּטה - לּמּטה וחּברּה ׁשבעה, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻֻֻטמאת

ׁשּלּה ּבּכרע הּמת נגע ּכאּלּו מחובר]ׁשבעה, ואם [כשהוא ; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
קדם  ּפרׁשּה ואם ּבכללּה. הּכרע טהרה הּמּטה, על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּזה
והּמּטה  ּכׁשהיתה, ׁשבעה טמאת טמאה הּכרע - ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּזיה
ערב, טמאת טמאה הּכרע היתה ערב. טמאת ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻטמאה
היא  - ּפרׁשּה ערב. טמאת טמא הּכל - לּמּטה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻוחּברּה
טמאת  הּטמא ׁשאין טהֹורה; והּמּטה ערב, טמאת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻטמאה
ולד, ׁשהּוא מּפני - ּכלים ולא אדם, מטּמא הּמת מן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹערב
ואחר  ּבמת ׁשּנטמא מעּדר ׁשל ּבׁשן הּדין וכן ׁשּבארנּו. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכמֹו

לּמעּדר. חּברֹו ְְִֵַַָּכ

ה'תשע"ד  א' אדר ז' שישי יום

כב  ¤¤ּפרק
ׁשלׁשה ּכּמה ‡. על טפחים ׁשלׁשה להּטּמא? הּבגד ׁשעּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

למדרס הזב]טפחים ׁשלׁש[טומאת על אצּבעֹות וׁשלׁש , ְְְְְִִֶַָָָָָֹֹ
לׁשאר  אֹו הּמת לטמאת הּמלל עם מכּונֹות ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻֻאצּבעֹות
אבל  ּופׁשּתים. צמר ּבבגדי אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָֻטמאֹות.
הּטמאֹות, מּכל טמאה מקּבלין אין מינין, ׁשאר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻֻּבגדים
אֹו טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן היה אם ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹאּלא

בגד  "אֹו ׁשּנאמר: ׁשּבא יתר, למדּו, הּׁשמּועה מּפי - " ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּבׁשאר  טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה לרּבֹות ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹהּכתּוב
הּבגדים. מן הּבאים ּבקרעים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָּבגדים.
ׁשאר  מקּבל זה הרי ׁשהּוא, ּכל עצמֹו ּבפני ּבגד האֹורג ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבל
אּלא  אֹותּה מקּבל ׁשאין מדרס, מּטמאת חּוץ - ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטמאֹות

למדרס. ְְִָָָהראּוי
הּקׁשין,הּבגדים ·. והּנמטין הּלבדין ּכגֹון ּביֹותר, העבים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מצרים  ׁשל ּפׁשּתן ּבגדי ּכגֹון ּביֹותר, הרּכין הּבגדים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
ׁשּיהיה  עד טמאה, מקּבלין אינן - מּתחּתן נראה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּבׂשר
ּבין  למדרס, ּבין טפחים, ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּקרע

טמאֹות  .לׁשאר ְְִָֻ
הּקֹולע ּכל ‚. אחד - ּכבגדים טמאה מקּבלֹות הּקליעֹות, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ּפיף אֹותן ועׂשה צרה]חּוטין אֹותן [חגורה האֹורג אֹו , ְִִֵָָָָָ
אבנט אֹותן רחבה]ועׂשה מּקליעה [חגורה חּוץ ּבֹו; וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵַַָָָָ

הּצּמרין אֹותן צמר]ׁשעֹוׂשין הּצמר,[מוכרי ּבּה לקׁשר ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
הּקלע טהֹורה. אבנים]ׁשהיא ירית אבן [כלי קּבּול ׁשּבית ְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ׁשּלּה אצּבע ּבית נפסק טמאה. מקּבלת עֹור, אֹו אריג ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבּה
האצבע] הנחת ׁשּלּה[מקום הּפקיע ּבית נפסק טהֹורה; ,ְְְִִֵֶַַַָָ

השניה]ּבלבד היד אחיזת ּבטמאתּה.[מקום היא עדין , ְְְֲִִִַַָָֻ
מק [מלכודות]הּמכמֹוראֹות והחרם והרׁשתֹות, טמאה. ּבלין ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ
לצידת הּזּוטידגים][רשת מּפני לדגים]מקּבל, מזון ,[כיס ְְִִֵֵַַ

הּׂשבכה אֹותּה ׁשעיני החוטים]מּפני שבין הרווח ּדּקין [- ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
מן  טהֹור; החרם, מן ּבגד העֹוׂשה ּכּבגד. הּוא והרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּביֹותר,

מּטּמא. ִִֵַַהּזּוטי,
הּמׁשמרת„. מן חלּוק ׁשלׁשה [מסננת]עׂשה ּבֹו יׁש אם - ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

טמאה. מקּבל ׁשלׁשה, ְְְֵַַָָֹֻעל
ׁשּבלת‰. יין ׁשל בלתה]מׁשמרת מעין [- מׁשּמׁשת אם - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ראׁשֹונה, ְְְְְִִֵַָָָָָמלאכּתּה
.Â,טמאה מקּבלֹות אינן - המצּירֹות הּספרים ְְְְְְְִִֵַַַָָָָֻֻמטּפחֹות

עליהן, מעיד צּיּורן ׁשהרי אדם; מׁשּמׁשי ׁשאינן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמּפני
טמאֹות, ּבׁשאר מּטּמאֹות - מצּירֹות וׁשאינן נעׂשּו. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשּלספר

לֹו: ׁשאֹומרין מּפני מדרס, מּטמאת לזב חּוץ [כביכול, ְְְְִִִִֵֶַָֻ
מלאכּתנּו'שעליה:] ונעׂשה למלאכה 'עמד, מיועדת היא -] ְְְֲֲֵֶַַֹ

ּומֹוׁשב.אחרת] מׁשּכב ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִִֵֶַַָָ
.Ê,הּמֹוט מּפני ּכתפיהם על ׁשּמּניחין הּסּבלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָוכסת

מ  אינּה יין, ׁשל ּומׁשמרת ּבמדרס. ּבמדרס מּטּמאה .ּטּמאה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.Áלצּורֹות עליו ׁשחּׁשב עליו]ּבגד מקּבל [לצייר אינֹו , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּבית  ּבעל טמאה. מקּבל זה הרי מחׁשבּתֹו, ּבּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻטמאה;
לחּפֹות מטּפחֹות ועּמּודים,[לכסות]ׁשעׂשה ּכתלים ּבהן ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

טמאה. מקּבלֹות ְְְֵַָָֻאינן
.Ëּכסבכה עׂשּוי ׁשהּוא ּבֹו[כרשת]חלּוק לׂשחק ּכדי ְְְִֵֵֶַָָָָ

ׁשכר שתיינים]לׁשֹותי של דרכם היה מקּבל [כך אינֹו , ְְֵֵֵֵַָ
ְָֻטמאה.

.Èנשים]ּכּפח הּספר[כובע על הספר]ׁשּנתנֹו בו ,[כיסה ְֵֶֶַַָָֻ
ּובׁשאר  ּבמת מּטּמא אבל מדרס; טמאת מּלקּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻטהר

ְֻטמאֹות.
.‡Èאסּפלֹונית על [תחבושת]העֹוׂשה ּבין הּבגד על ּבין , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

להן  עׂשה טהֹורה. ּכּׁשעּור, ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעֹור
מתאנים]מלגמא מקּבל [תחבושת אינֹו - הּבגד על - ְְְֵֵֶֶַַַָֻ

מקּבל  - העֹור ועל ראּוי; ואינֹו נתלכל ׁשהרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻטמאה,
למׁשּכב. וראּוי מתקּנח ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻטמאה,

.·Èׁשלׁש ּבֹו מּׁשּיארג טמאה? הּבגד יקּבל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻמאימתי
על  אצּבעֹות אצּבעֹות ּבמחט,ׁשלׁש הּנארגין הּכלים וכל . ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ואנּפליא ּכיס נעל]ּכגֹון עד [סוג טמאה, מקּבלין אין - ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ
מלאכּתן. ְְִֵֶַָָׁשּתּגמר

.‚È ּכיון - מצּודה ּכגֹון מחט, ּגּבי על הּנעׂשין הּכלים ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָוכל
טמאה  מקּבלין מלאכּתן, קּבּול ּבית ּבהן .ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

.„È לעׂשֹות התחיל אם - ּבראׁשיהן הּבנֹות ׁשּמּניחין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׂשבכה
מּפיה משפתה]אֹותּה ׁשּיגמר [- עד טמאה, מקּבלת אינּה - ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

מקּבלת  אינּה - מּקרקעיתּה ּבּה התחיל ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקרקעיתּה;
ׁשּלּה וׁשביס ּפיה. את ׁשּיגמר עד שעל טמאה, [בד ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֻ

חּבּור השבכה] ׁשּלּה והחּוטין עצמֹו, ּבפני טמאה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻמקּבל
ּולטּמא. ְְִֵֵַַלהּטּמא
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.ÂË ׁשל הּׂשער רב מקּבלת אינּה אם - ׁשּנקרעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשבכה
טהֹורה  .ראׁש, ְָֹ

.ÊË מאימתי - ניר ׁשל אֹו לבד, ׁשל אֹו ּבגד, ׁשל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחלּוק
ּפיו את מּׁשּיפּתח מלאכּתֹו? ּגמר הצוואר]הּוא -[מקום ְְְְִִִֶֶַַַ

החלּוק, נטמא ואם קטנֹו. לפי והּקטן ּגדלֹו, לפי  ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָהּגדֹול
מעין  מׁשּמׁש ואינֹו מּׁשּיבלה, טהרתֹו? היא ְְְֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמאימתי
הּוא  עדין למעלה, רּבֹו ּבֹו נׁשּתּיר ראׁשֹונה. ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֻמלאכּתֹו
טהֹור  ּפיו, מּבית נקרע ואם טהֹור. מּלמּטה, רּבֹו .ּבטמאתֹו; ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֻֻ

.ÊÈ,ּבגד ׁשל מּצּדֹו חגֹור -]העֹוׂשה -[או סדין ׁשל ּומּצּדֹו ֲִִִִִֶֶֶֶֶָָ
ׁשּימלל עד טמאה, מקּבל עׂשהּו[יתפור]אינֹו ׂשפתֹותיו; ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻ

עד  טמאה, מקּבל אינֹו - הּסדין ּומאמצע הּבגד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻמאמצע
-]ׁשּימלל הּׁשני.[גם מּצּדֹו ְִִִִֵֶַֹ

.ÁÈ טמא - קּימת ואמצעיתֹו צדדיו, ׁשּבלּו .חגֹור ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ

.ËÈ מתניו את ּבּה לחגר והתקינּה הּבגד, מן ׁשּפרׁשּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׂשפה
ּכאבנט  ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת -. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ

.Îעני ׁשל -טּלית קּימֹות ׂשפתֹותיה רב היּו אם - ׁשּבלת ְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבריא ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשאין ּפי על זֹו[חזק]אף הרי , ֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ׁשלׁש ּבּה יׁש אם - קּימֹות ׂשפתֹותיה אין טמאה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמקּבלת
אינּה לאו, ואם טמאה; מקּבלת ּובריא, חזק ׁשלׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻעל

ענּיים. ּבגדי ׁשאר וכן טמאה. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֻמקּבלת
.‡Î,טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמטלּיֹות

והכינן עליהן חּׁשב ואם טמאה. מקּבלֹות [לשימוש]אינן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
ׁשּכל  ׁשלׁש; על מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּיהיּו עד טמאה, מקּבלֹות -ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
מקּב אינֹו אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש ל ּפחֹות ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשהכינֹו. ּפי על ואף ּכלל, ְְְִִֵֶַַָָֻטמאה
.·Î[בגד] טפחים ׁשלׁשה על טפחים מּׁשלׁשה ְְְְִִִַָָָָָֹֹּפחֹות

את ּבֹו לפקק שבקיר]ׁשהתקינֹו ּולנער [החור הּמרחץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ
ּולקּנח[לערבב] הּקדרה, את הרחים,[לנקות]ּבֹו את ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

טמאה. מקּבל אינֹו ּבאׁשּפה, הׁשליכֹו אם - ּבאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻוכּיֹוצא
ׁשהּניחֹו ּכמי זה הרי - הּדלת אחֹורי הּניחֹו אֹו ּבבגדֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּתלהּו
טמאֹות  ׁשאר ּומקּבל אצלֹו, חׁשּוב הּוא ועדין ּבגדיו, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּבתֹו
טפחים. מּׁשלׁשה ּפחֹות הּוא ׁשהרי מדרס, מּטמאת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻחּוץ

.‚Îמׁשל ׁשהיה טפחים ׁשלׁשה על טפחים ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
ּגס, מלח הּקב רבע ּבֹו לצרר ּכדי ּבריא היה אם - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּבאׁשּפה
מּטּמא. אינֹו לאו, ואם ּבמדרס; מּטּמא זה הרי - יּקרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא
יכֹול  ׁשאינֹו ּפי על אף ּבריא, היה אם - ּבּבית היה אם ֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל
הרי  - ּבריא היה ולא מלח, צֹורר ׁשהיה אֹו מלח, ּבֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלצרר

מדרס  טמא .זה ְִֵֶָָ
.„Î אם - הּקרעים הבּדלּו ולא ׁשּנקרע, ׁשלׁשה על ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹֻׁשלׁשה

זה  הרי - ּבּכּסא ּבׂשרֹו יּגע עליו ּוכׁשּיׁשב הּכּסא, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנֹותנֹו
ּבמדרס  מּטּמא זה הרי יּגע, לא ואם .טהֹור; ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

.‰Îׁשּנמהה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות [נחלש]ׁשלׁש ְְְִֶֶֶַָָָָָֹֹ
חּוטין  ׁשני אֹו קׁשר, ּבֹו ׁשּנמצא אֹו אחד, חּוט אפּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָמּמּנּו

וערב]מתאימין שתי ואינם טהֹורה.[- זֹו הרי - ְְֲִִֵַָ
.ÂÎ על ׁשהׁשליכּה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁש

לעֹולם  טמאה. מקּבלת החזירּה, טהֹורה; ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֻהאׁשּפה,
ארּגמן  מּׁשל חּוץ מטּמאתּה; והחזרתּה מטהרתּה, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָהׁשלכתּה

היא  הרי - האׁשּפה על היתה ׁשאפּלּו טֹובה, זהֹורית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוׁשל
חׁשּובה  ׁשהיא מּפני טמאה, .מקּבלת ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֻ

.ÊÎאֹו ּבּכּדּור, ׁשּנתנּה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשלׁש
טפחים  ׁשלׁשה אבל טהֹורה; - עצמּה ּבפני ּכּדּור ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשעׂשיּה
ׁשהיה, ּכמֹות הּוא הרי - ּבּכּדּור ׁשּנתנֹו טפחים ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹעל
מּטּמא  אינֹו - עצמֹו ּבפני ּכּדּור עׂשהּו ּבמדרס. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּומּטּמא

ׁשלׁשה. על מּׁשלׁשה ממעטֹו הּתפר ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמדרס,

ה'תשע"ד  א' אדר ח' קודש שבת יום

כג  ¤¤ּפרק
החבלים הּמּפץ ‡. מן אֹותּה ׁשאֹורגין הּמחצלת הּוא - ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָ
-]ּומן והּגמא[קנה עשב]הּסּוף ואין [מין ּבהן. וכּיֹוצא ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

כן  ּפי על ואף ּבּתֹורה, האמּורין הּכלים ּבכלל ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּמּפץ
רּבה ׁשהרי - ּתֹורה ּדין ּבמדרס הּוא "ּכל מּטּמא הּכתּוב ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּבמת  מּטּמא וכן לֹו. ועׂשּוי למׁשּכב ראּוי וזה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמׁשּכב",
ּכמֹו עץ, ּכלי ּפׁשּוטי ּככל מּדבריהם, טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֻּובׁשאר
מּטּמא  - ּבמדרס הּמּטּמא ׁשּכל ּגדֹול, ּכלל וזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבארנּו;

טמאֹות. ְְִָֻּבׁשאר
ּבׁשאר ּבארנּוּכבר ·. ׁשלׁש על ּבׁשלׁש מּטּמא ׁשהּבגד , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

למדרס. טפחים ׁשלׁשה על טפחים ּובׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹֻטמאֹות,
טפחים;הּׂשק,‚. ארּבעה על טפחים ארּבעה ׁשעּורּו ְְְְִִִַַַַַָָָָָָ

ּבין  - ׁשּׁשה על ׁשּׁשה הּמּפץ, חמּׁשה; על חמּׁשה ֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָהעֹור,
האּלּו, הּׁשעּורין מּכל ּופחֹות טמאֹות. לׁשאר ּבין ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻלמדרס,
מהם  אחד ּבקרע אמּורים? ּדברים ּבּמה מּכלּום. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָטהֹורין

ּכּונה  ּבלא טפח ׁשּנקרע אפּלּו וקצץ ּבכּונה הּקֹוצץ אבל . ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
טפחים  ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה אֹו למֹוׁשב, טפח ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹעל
על  הּטפח ׁשהיה ּבין ּבמדרס, מּטּמא זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמׁשּכב
עֹור  אֹו ׂשק אֹו ּבגד ׁשלׁשה, על הּׁשלׁשה אֹו ׁשהקציע ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹטפח

לאחיזה מהם מאחד המקּצע וכן מּפץ. כפפה]אֹו ּכדי [- ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
יּזקּו ׁשּלא ּתאנים קֹוצצי ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבידֹו, ּבֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻׁשּיאחז
יהיה  ׁשּלא והּוא, ׁשהּוא; ּבכל טמא זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹאצּבעֹותיהן
מּכלּום. טהֹור מּׁשלׁש, ּפחֹות ׁשּכל - אצּבעֹות מּׁשלׁש ְְִִִֶֶָָָָָָָֹֹּפחֹות

ׁשלׁשה המחּבר „. הּׂשק, מן וטפח הּבגד מן טפחים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
הּׂשק  הּמּפץ מן מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

טפחים  חמּׁשה חּבר אם אבל הּמדרס; מן טהֹור זה הרי -ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
מן  ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּמּפץ ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמן
טמא  זה הרי - הּבגד מן ואחד הּׂשק מן ׁשלׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׂשק,
טמא; מּמּנּו, ּבחמּור ׁשעּורּו ׁשהׁשלים ּכל הּכלל: זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמדרס.

טהֹור  הּקל, מן .הׁשלימֹו ְִִִַַָ
ואין ּבלֹויי ‰. טהֹורין; ליׁשיבה, ׁשהתקינן ּוכברה נפה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ

ׁשּיקּצע עד טמאה הרשת אֹותם[יסיר]מקּבלין [את ְְְְִֶַַַַָָֻ
ּכמּפץ.ממסגרתה] יהיּו ּכ ואחר ,ְְְִַַַָָ

.Â ּבֹוחלּוק ׁשּיהיה עד ּבמדרס, מּטּמא אינֹו קטן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכפּול  ונמּדד טפחים; ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹּכׁשעּור

תשמישו]ּכברּיתֹו בעת שהוא ּכפּולין:[כמו נמּדדין ואּלּו . ְְְְִִִִִֵָָ
ואת  הּׁשֹוקים, ועל הרגלים, על ּבהן ׁשּמלּביׁשין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּבגדים
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- הפריׁשֹו ׁשבעה; טמאת טמאה ּכּלּה - מזרן לּה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻֻוכר
טמאת  טמא והּמזרן ּכׁשהיתה, ׁשבעה טמאת טמאה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻֻהיא
טמא  הּכל - מזרן לּה וכר ערב, טמאת טמאה היתה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻערב.
ּכׁשהיתה, ערב טמאת טמאה היא - הפריׁשֹו ערב; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻטמאת

טהֹור. ְְִַָָוהּמזרן
.‡È טמא מּטה הּכל - הּמת ּבהן ונגע מזרן, לּה ׁשּכר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשרץ  ּבהן נגע ׁשבעה. טמאת טמאין ּפרׁשֹו, ׁשבעה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻטמאת
ערב  טמאת טמאין ּפרׁשֹו, ערב; טמאת טמאין ּבֹו, .וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻֻ

.·È המיטה]ּכרע רגל וחּברּה[- מדרס, טמאה ׁשהיתה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ
מדרס  טמאה הּכרע - ּפרׁשּה מדרס; ּכּלּה הּמּטה - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻלּמּטה
טמאה  הּכרע היתה אם וכן מדרס. מּגע והּמּטה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכׁשהיתה,
טמאת  טמאה ּכּלּה הּמּטה - לּמּטה וחּברּה ׁשבעה, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻֻֻטמאת

ׁשּלּה ּבּכרע הּמת נגע ּכאּלּו מחובר]ׁשבעה, ואם [כשהוא ; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
קדם  ּפרׁשּה ואם ּבכללּה. הּכרע טהרה הּמּטה, על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּזה
והּמּטה  ּכׁשהיתה, ׁשבעה טמאת טמאה הּכרע - ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּזיה
ערב, טמאת טמאה הּכרע היתה ערב. טמאת ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻטמאה
היא  - ּפרׁשּה ערב. טמאת טמא הּכל - לּמּטה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻוחּברּה
טמאת  הּטמא ׁשאין טהֹורה; והּמּטה ערב, טמאת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻטמאה
ולד, ׁשהּוא מּפני - ּכלים ולא אדם, מטּמא הּמת מן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹערב
ואחר  ּבמת ׁשּנטמא מעּדר ׁשל ּבׁשן הּדין וכן ׁשּבארנּו. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכמֹו

לּמעּדר. חּברֹו ְְִֵַַָּכ

ה'תשע"ד  א' אדר ז' שישי יום

כב  ¤¤ּפרק
ׁשלׁשה ּכּמה ‡. על טפחים ׁשלׁשה להּטּמא? הּבגד ׁשעּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

למדרס הזב]טפחים ׁשלׁש[טומאת על אצּבעֹות וׁשלׁש , ְְְְְִִֶַָָָָָֹֹ
לׁשאר  אֹו הּמת לטמאת הּמלל עם מכּונֹות ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻֻאצּבעֹות
אבל  ּופׁשּתים. צמר ּבבגדי אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָֻטמאֹות.
הּטמאֹות, מּכל טמאה מקּבלין אין מינין, ׁשאר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻֻּבגדים
אֹו טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן היה אם ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹאּלא

בגד  "אֹו ׁשּנאמר: ׁשּבא יתר, למדּו, הּׁשמּועה מּפי - " ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּבׁשאר  טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה לרּבֹות ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹהּכתּוב
הּבגדים. מן הּבאים ּבקרעים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָּבגדים.
ׁשאר  מקּבל זה הרי ׁשהּוא, ּכל עצמֹו ּבפני ּבגד האֹורג ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבל
אּלא  אֹותּה מקּבל ׁשאין מדרס, מּטמאת חּוץ - ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטמאֹות

למדרס. ְְִָָָהראּוי
הּקׁשין,הּבגדים ·. והּנמטין הּלבדין ּכגֹון ּביֹותר, העבים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מצרים  ׁשל ּפׁשּתן ּבגדי ּכגֹון ּביֹותר, הרּכין הּבגדים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
ׁשּיהיה  עד טמאה, מקּבלין אינן - מּתחּתן נראה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּבׂשר
ּבין  למדרס, ּבין טפחים, ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּקרע

טמאֹות  .לׁשאר ְְִָֻ
הּקֹולע ּכל ‚. אחד - ּכבגדים טמאה מקּבלֹות הּקליעֹות, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ּפיף אֹותן ועׂשה צרה]חּוטין אֹותן [חגורה האֹורג אֹו , ְִִֵָָָָָ
אבנט אֹותן רחבה]ועׂשה מּקליעה [חגורה חּוץ ּבֹו; וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵַַָָָָ

הּצּמרין אֹותן צמר]ׁשעֹוׂשין הּצמר,[מוכרי ּבּה לקׁשר ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
הּקלע טהֹורה. אבנים]ׁשהיא ירית אבן [כלי קּבּול ׁשּבית ְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ׁשּלּה אצּבע ּבית נפסק טמאה. מקּבלת עֹור, אֹו אריג ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבּה
האצבע] הנחת ׁשּלּה[מקום הּפקיע ּבית נפסק טהֹורה; ,ְְְִִֵֶַַַָָ

השניה]ּבלבד היד אחיזת ּבטמאתּה.[מקום היא עדין , ְְְֲִִִַַָָֻ
מק [מלכודות]הּמכמֹוראֹות והחרם והרׁשתֹות, טמאה. ּבלין ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ
לצידת הּזּוטידגים][רשת מּפני לדגים]מקּבל, מזון ,[כיס ְְִִֵֵַַ

הּׂשבכה אֹותּה ׁשעיני החוטים]מּפני שבין הרווח ּדּקין [- ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
מן  טהֹור; החרם, מן ּבגד העֹוׂשה ּכּבגד. הּוא והרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּביֹותר,

מּטּמא. ִִֵַַהּזּוטי,
הּמׁשמרת„. מן חלּוק ׁשלׁשה [מסננת]עׂשה ּבֹו יׁש אם - ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

טמאה. מקּבל ׁשלׁשה, ְְְֵַַָָֹֻעל
ׁשּבלת‰. יין ׁשל בלתה]מׁשמרת מעין [- מׁשּמׁשת אם - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ראׁשֹונה, ְְְְְִִֵַָָָָָמלאכּתּה
.Â,טמאה מקּבלֹות אינן - המצּירֹות הּספרים ְְְְְְְִִֵַַַָָָָֻֻמטּפחֹות

עליהן, מעיד צּיּורן ׁשהרי אדם; מׁשּמׁשי ׁשאינן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמּפני
טמאֹות, ּבׁשאר מּטּמאֹות - מצּירֹות וׁשאינן נעׂשּו. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשּלספר

לֹו: ׁשאֹומרין מּפני מדרס, מּטמאת לזב חּוץ [כביכול, ְְְְִִִִֵֶַָֻ
מלאכּתנּו'שעליה:] ונעׂשה למלאכה 'עמד, מיועדת היא -] ְְְֲֲֵֶַַֹ

ּומֹוׁשב.אחרת] מׁשּכב ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִִֵֶַַָָ
.Ê,הּמֹוט מּפני ּכתפיהם על ׁשּמּניחין הּסּבלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָוכסת

מ  אינּה יין, ׁשל ּומׁשמרת ּבמדרס. ּבמדרס מּטּמאה .ּטּמאה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.Áלצּורֹות עליו ׁשחּׁשב עליו]ּבגד מקּבל [לצייר אינֹו , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּבית  ּבעל טמאה. מקּבל זה הרי מחׁשבּתֹו, ּבּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻטמאה;
לחּפֹות מטּפחֹות ועּמּודים,[לכסות]ׁשעׂשה ּכתלים ּבהן ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

טמאה. מקּבלֹות ְְְֵַָָֻאינן
.Ëּכסבכה עׂשּוי ׁשהּוא ּבֹו[כרשת]חלּוק לׂשחק ּכדי ְְְִֵֵֶַָָָָ

ׁשכר שתיינים]לׁשֹותי של דרכם היה מקּבל [כך אינֹו , ְְֵֵֵֵַָ
ְָֻטמאה.

.Èנשים]ּכּפח הּספר[כובע על הספר]ׁשּנתנֹו בו ,[כיסה ְֵֶֶַַָָֻ
ּובׁשאר  ּבמת מּטּמא אבל מדרס; טמאת מּלקּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻטהר

ְֻטמאֹות.
.‡Èאסּפלֹונית על [תחבושת]העֹוׂשה ּבין הּבגד על ּבין , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

להן  עׂשה טהֹורה. ּכּׁשעּור, ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעֹור
מתאנים]מלגמא מקּבל [תחבושת אינֹו - הּבגד על - ְְְֵֵֶֶַַַָֻ

מקּבל  - העֹור ועל ראּוי; ואינֹו נתלכל ׁשהרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻטמאה,
למׁשּכב. וראּוי מתקּנח ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻטמאה,

.·Èׁשלׁש ּבֹו מּׁשּיארג טמאה? הּבגד יקּבל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻמאימתי
על  אצּבעֹות אצּבעֹות ּבמחט,ׁשלׁש הּנארגין הּכלים וכל . ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ואנּפליא ּכיס נעל]ּכגֹון עד [סוג טמאה, מקּבלין אין - ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ
מלאכּתן. ְְִֵֶַָָׁשּתּגמר

.‚È ּכיון - מצּודה ּכגֹון מחט, ּגּבי על הּנעׂשין הּכלים ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָוכל
טמאה  מקּבלין מלאכּתן, קּבּול ּבית ּבהן .ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

.„È לעׂשֹות התחיל אם - ּבראׁשיהן הּבנֹות ׁשּמּניחין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׂשבכה
מּפיה משפתה]אֹותּה ׁשּיגמר [- עד טמאה, מקּבלת אינּה - ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

מקּבלת  אינּה - מּקרקעיתּה ּבּה התחיל ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקרקעיתּה;
ׁשּלּה וׁשביס ּפיה. את ׁשּיגמר עד שעל טמאה, [בד ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֻ

חּבּור השבכה] ׁשּלּה והחּוטין עצמֹו, ּבפני טמאה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻמקּבל
ּולטּמא. ְְִֵֵַַלהּטּמא
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.ÂË ׁשל הּׂשער רב מקּבלת אינּה אם - ׁשּנקרעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשבכה
טהֹורה  .ראׁש, ְָֹ

.ÊË מאימתי - ניר ׁשל אֹו לבד, ׁשל אֹו ּבגד, ׁשל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחלּוק
ּפיו את מּׁשּיפּתח מלאכּתֹו? ּגמר הצוואר]הּוא -[מקום ְְְְִִִֶֶַַַ

החלּוק, נטמא ואם קטנֹו. לפי והּקטן ּגדלֹו, לפי  ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָהּגדֹול
מעין  מׁשּמׁש ואינֹו מּׁשּיבלה, טהרתֹו? היא ְְְֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמאימתי
הּוא  עדין למעלה, רּבֹו ּבֹו נׁשּתּיר ראׁשֹונה. ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֻמלאכּתֹו
טהֹור  ּפיו, מּבית נקרע ואם טהֹור. מּלמּטה, רּבֹו .ּבטמאתֹו; ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֻֻ

.ÊÈ,ּבגד ׁשל מּצּדֹו חגֹור -]העֹוׂשה -[או סדין ׁשל ּומּצּדֹו ֲִִִִִֶֶֶֶֶָָ
ׁשּימלל עד טמאה, מקּבל עׂשהּו[יתפור]אינֹו ׂשפתֹותיו; ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻ

עד  טמאה, מקּבל אינֹו - הּסדין ּומאמצע הּבגד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻמאמצע
-]ׁשּימלל הּׁשני.[גם מּצּדֹו ְִִִִֵֶַֹ

.ÁÈ טמא - קּימת ואמצעיתֹו צדדיו, ׁשּבלּו .חגֹור ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ

.ËÈ מתניו את ּבּה לחגר והתקינּה הּבגד, מן ׁשּפרׁשּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׂשפה
ּכאבנט  ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת -. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ

.Îעני ׁשל -טּלית קּימֹות ׂשפתֹותיה רב היּו אם - ׁשּבלת ְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבריא ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשאין ּפי על זֹו[חזק]אף הרי , ֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ׁשלׁש ּבּה יׁש אם - קּימֹות ׂשפתֹותיה אין טמאה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמקּבלת
אינּה לאו, ואם טמאה; מקּבלת ּובריא, חזק ׁשלׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻעל

ענּיים. ּבגדי ׁשאר וכן טמאה. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֻמקּבלת
.‡Î,טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמטלּיֹות

והכינן עליהן חּׁשב ואם טמאה. מקּבלֹות [לשימוש]אינן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
ׁשּכל  ׁשלׁש; על מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּיהיּו עד טמאה, מקּבלֹות -ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
מקּב אינֹו אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש ל ּפחֹות ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשהכינֹו. ּפי על ואף ּכלל, ְְְִִֵֶַַָָֻטמאה
.·Î[בגד] טפחים ׁשלׁשה על טפחים מּׁשלׁשה ְְְְִִִַָָָָָֹֹּפחֹות

את ּבֹו לפקק שבקיר]ׁשהתקינֹו ּולנער [החור הּמרחץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ
ּולקּנח[לערבב] הּקדרה, את הרחים,[לנקות]ּבֹו את ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

טמאה. מקּבל אינֹו ּבאׁשּפה, הׁשליכֹו אם - ּבאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻוכּיֹוצא
ׁשהּניחֹו ּכמי זה הרי - הּדלת אחֹורי הּניחֹו אֹו ּבבגדֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּתלהּו
טמאֹות  ׁשאר ּומקּבל אצלֹו, חׁשּוב הּוא ועדין ּבגדיו, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּבתֹו
טפחים. מּׁשלׁשה ּפחֹות הּוא ׁשהרי מדרס, מּטמאת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻחּוץ

.‚Îמׁשל ׁשהיה טפחים ׁשלׁשה על טפחים ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
ּגס, מלח הּקב רבע ּבֹו לצרר ּכדי ּבריא היה אם - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּבאׁשּפה
מּטּמא. אינֹו לאו, ואם ּבמדרס; מּטּמא זה הרי - יּקרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא
יכֹול  ׁשאינֹו ּפי על אף ּבריא, היה אם - ּבּבית היה אם ֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל
הרי  - ּבריא היה ולא מלח, צֹורר ׁשהיה אֹו מלח, ּבֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלצרר

מדרס  טמא .זה ְִֵֶָָ
.„Î אם - הּקרעים הבּדלּו ולא ׁשּנקרע, ׁשלׁשה על ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹֻׁשלׁשה

זה  הרי - ּבּכּסא ּבׂשרֹו יּגע עליו ּוכׁשּיׁשב הּכּסא, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנֹותנֹו
ּבמדרס  מּטּמא זה הרי יּגע, לא ואם .טהֹור; ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

.‰Îׁשּנמהה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות [נחלש]ׁשלׁש ְְְִֶֶֶַָָָָָֹֹ
חּוטין  ׁשני אֹו קׁשר, ּבֹו ׁשּנמצא אֹו אחד, חּוט אפּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָמּמּנּו

וערב]מתאימין שתי ואינם טהֹורה.[- זֹו הרי - ְְֲִִֵַָ
.ÂÎ על ׁשהׁשליכּה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁש

לעֹולם  טמאה. מקּבלת החזירּה, טהֹורה; ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֻהאׁשּפה,
ארּגמן  מּׁשל חּוץ מטּמאתּה; והחזרתּה מטהרתּה, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָהׁשלכתּה

היא  הרי - האׁשּפה על היתה ׁשאפּלּו טֹובה, זהֹורית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוׁשל
חׁשּובה  ׁשהיא מּפני טמאה, .מקּבלת ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֻ

.ÊÎאֹו ּבּכּדּור, ׁשּנתנּה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשלׁש
טפחים  ׁשלׁשה אבל טהֹורה; - עצמּה ּבפני ּכּדּור ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשעׂשיּה
ׁשהיה, ּכמֹות הּוא הרי - ּבּכּדּור ׁשּנתנֹו טפחים ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹעל
מּטּמא  אינֹו - עצמֹו ּבפני ּכּדּור עׂשהּו ּבמדרס. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּומּטּמא

ׁשלׁשה. על מּׁשלׁשה ממעטֹו הּתפר ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמדרס,

ה'תשע"ד  א' אדר ח' קודש שבת יום

כג  ¤¤ּפרק
החבלים הּמּפץ ‡. מן אֹותּה ׁשאֹורגין הּמחצלת הּוא - ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָ
-]ּומן והּגמא[קנה עשב]הּסּוף ואין [מין ּבהן. וכּיֹוצא ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

כן  ּפי על ואף ּבּתֹורה, האמּורין הּכלים ּבכלל ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּמּפץ
רּבה ׁשהרי - ּתֹורה ּדין ּבמדרס הּוא "ּכל מּטּמא הּכתּוב ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּבמת  מּטּמא וכן לֹו. ועׂשּוי למׁשּכב ראּוי וזה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמׁשּכב",
ּכמֹו עץ, ּכלי ּפׁשּוטי ּככל מּדבריהם, טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֻּובׁשאר
מּטּמא  - ּבמדרס הּמּטּמא ׁשּכל ּגדֹול, ּכלל וזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבארנּו;

טמאֹות. ְְִָֻּבׁשאר
ּבׁשאר ּבארנּוּכבר ·. ׁשלׁש על ּבׁשלׁש מּטּמא ׁשהּבגד , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

למדרס. טפחים ׁשלׁשה על טפחים ּובׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹֻטמאֹות,
טפחים;הּׂשק,‚. ארּבעה על טפחים ארּבעה ׁשעּורּו ְְְְִִִַַַַַָָָָָָ

ּבין  - ׁשּׁשה על ׁשּׁשה הּמּפץ, חמּׁשה; על חמּׁשה ֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָהעֹור,
האּלּו, הּׁשעּורין מּכל ּופחֹות טמאֹות. לׁשאר ּבין ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻלמדרס,
מהם  אחד ּבקרע אמּורים? ּדברים ּבּמה מּכלּום. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָטהֹורין

ּכּונה  ּבלא טפח ׁשּנקרע אפּלּו וקצץ ּבכּונה הּקֹוצץ אבל . ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
טפחים  ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה אֹו למֹוׁשב, טפח ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹעל
על  הּטפח ׁשהיה ּבין ּבמדרס, מּטּמא זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמׁשּכב
עֹור  אֹו ׂשק אֹו ּבגד ׁשלׁשה, על הּׁשלׁשה אֹו ׁשהקציע ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹטפח

לאחיזה מהם מאחד המקּצע וכן מּפץ. כפפה]אֹו ּכדי [- ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
יּזקּו ׁשּלא ּתאנים קֹוצצי ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבידֹו, ּבֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻׁשּיאחז
יהיה  ׁשּלא והּוא, ׁשהּוא; ּבכל טמא זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹאצּבעֹותיהן
מּכלּום. טהֹור מּׁשלׁש, ּפחֹות ׁשּכל - אצּבעֹות מּׁשלׁש ְְִִִֶֶָָָָָָָֹֹּפחֹות

ׁשלׁשה המחּבר „. הּׂשק, מן וטפח הּבגד מן טפחים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
הּׂשק  הּמּפץ מן מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

טפחים  חמּׁשה חּבר אם אבל הּמדרס; מן טהֹור זה הרי -ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
מן  ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּמּפץ ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמן
טמא  זה הרי - הּבגד מן ואחד הּׂשק מן ׁשלׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׂשק,
טמא; מּמּנּו, ּבחמּור ׁשעּורּו ׁשהׁשלים ּכל הּכלל: זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמדרס.

טהֹור  הּקל, מן .הׁשלימֹו ְִִִַַָ
ואין ּבלֹויי ‰. טהֹורין; ליׁשיבה, ׁשהתקינן ּוכברה נפה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ

ׁשּיקּצע עד טמאה הרשת אֹותם[יסיר]מקּבלין [את ְְְְִֶַַַַָָֻ
ּכמּפץ.ממסגרתה] יהיּו ּכ ואחר ,ְְְִַַַָָ

.Â ּבֹוחלּוק ׁשּיהיה עד ּבמדרס, מּטּמא אינֹו קטן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכפּול  ונמּדד טפחים; ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹּכׁשעּור

תשמישו]ּכברּיתֹו בעת שהוא ּכפּולין:[כמו נמּדדין ואּלּו . ְְְְִִִִִֵָָ
ואת  הּׁשֹוקים, ועל הרגלים, על ּבהן ׁשּמלּביׁשין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּבגדים
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ּפנּדה ׁשל וכיס והּכֹובע, והּמכנסים, .[חגורה]הראׁש, ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻ
ׁשּטליּה הּׂשפה[תפרה]ּומטלית הבגד]על שפת אם [- - ְְִִֶַַַָָָָ

ּכפּולה. נמּדדת ּכפּולה, ואם ּפׁשּוטה; נמּדדת ְְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָּפׁשּוטה,
.Ê ּבמדרס,הּבגד ונטמא ׁשלׁשה, על ׁשלׁשה ּבֹו ׁשארג ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את הׁשלים ּכ נּטל ואחר מדרס; ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
מּתחּלתֹו אחד בתחילה]חּוט שנטמא ממה מן [- טהֹור , ְִִִֶָָָ

ּככלי  ראׁשֹון הּוא והרי מדרס, מּגע טמא אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמדרס,
הׁשלים  ּכ ואחר מּתחּלתֹו, אחד חּוט נטל ּבמדרס. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּנגע
ׁשארג  ּבגד וכן מדרס. מּגע טמא הּבגד ּכל - הּבגד ּכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
הׁשלים  ּכ ואחר ּבמת, ונטמא ׁשלׁש, על אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבֹו
אחד  חּוט נּטל מת; טמא ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעליו
מת. טמא מּגע טמא אבל מת, מּטמא טהֹור  - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָמּתחּלתֹו
הּבגד  ּכל את הׁשלים ּכ ואחר מּתחּלתֹו, אחד חּוט ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָנטל
ׁשלׁש ׁשאמרּו: מּפני טהֹור? הּכל יהיה ולּמה טהֹור. הּכל -ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשלׁש אבל [אצבעות]על מּכלּום. טהֹורה ׁשּנתמעטה, ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
ׁשלׁשה על ּפי [טפחים]ׁשלׁשה על אף - ׁשּנתמעטה ְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹ

הּטמאֹות. ּבכל טמאה היא הרי הּמדרס, מן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּטהרה
.Áּוטלאּהמטלית מדרס, טלאי]ׁשהיא הּקּפה [עשאה על ְְְִִִֶַַַָָָָֻ

הפריׁש[סל] לטמאה; ראׁשֹון הּכל נעׂשה - העֹור על ְְְֲִִִַַַָָָֹֻאֹו
ׁשּנגעּו מּפני ראׁשֹון, העֹור אֹו הּקּפה הרי - הּמטלית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאת
והפריׁשּה, ׁשּטליּה ׁשּכיון - טהֹורה והּמטלית ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּמדרס.
מדרס, הּכל נעׂשה - הּׂשק על אֹו הּבגד על טליּה ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבטלה.
הּׂשק  אֹו הּבגד הרי - הפריׁשּה טמאה. אב הּכל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהרי

ּכׁשהיתה, טמאה אב והּמטלית ּבּמדרס; נגע ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻראׁשֹון,
- הּבגד על הּמטלית ּתפר האריג. על ּבטלה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשאינּה

ּגם ּכמין רּוחֹות מּׁשּתי אֹו אחת מרּוח יוונית]ּכׁשּטליּה ג' -] ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
א  ּבלבד;- מדרס מּגע אּלא אב הּכל נעׂשה ולא חּבּור, ינּה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

ונעׂשה  חּבּור, היא הרי - זֹו ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּתפרּה
אב. ַָֹהּכל

.Ë ׁשלׁשה- נחלק ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ׁשלׁשה על ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
הן  והרי ּכלל, טמאה אּלּו ּבקרעים ואין הּמדרס; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻטהר

ׁשּנטמא  ּכלי מּמּנּוּכׁשברי וקרע ּבמדרס, ׁשּנטמא ּבגד אבל . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
מן  טהר הּקרע אֹותֹו - אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשלׁש
הּבגד  מן ּפריׁשתֹו ׁשּבעת מדרס; ּבמּגע טמא אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמדרס,

ּבמּגעֹו. נטמא ְְִַַָָָהּגדֹול,
.È מן סדין טהר - ּפרכת עׂשהּו ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּבֹו מּׁשּיקׁשר הּמדרס? מן טהרתֹו היא ּומאימתי ְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּמדרס.
הּפרֹוכֹות  ּכׁשאר ּבהן נתלה ׁשהּוא .הּלּולאֹות ְְִִֶֶַַָָָָָ

.‡Èׁשמׁשּה ׁשּיעריב וקדם והטּבילּה, מדרס, ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹטּלית
ׁשּוב  רּבּה, ּבּה ׁשּנקרע ּכיון - קרע מּמּנה לקרע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהתחיל

ּכּלּה וטהרה חּבּור ּכדי אינּה ּבּה נׁשּתּיר ׁשעדין ּפי על אף , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
קטן]מעּפרת סודר והֹולך [- נקרע הּוא ׁשהרי נקרע, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

כולו] ליקרע יֹום [סופו ּבטבּולת אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִֶַַָ
היום] עליה[שהוטבלה חס ׁשּלא ּכיון תתקלקל]; [שמא ֵֶֶָָָָֹ

טהרה  ּולפיכ ּכּלּה, את לקרע יחּוס לא ּכ ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹֹֻלהטּבילּה,
ָֻּכּלּה.
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ה'תשע"ד  א' אדר ב' ראשון יום
יום ראשון ֿ שלישי ב 'ֿ ד 'אדר א '

ה'תשע"ד  א' אדר ג' שני יום

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.
אלהיכם" ה' dk)את ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ

(d ,bi mixac)"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ
bi)"ּולעבדֹו" ,`i my)הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ֿ ּפי ֿ על ואף . ְְְִִֶֶַַַַַָ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים ֿ הּצּוּוים (yxeya)מן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי

ספרי bi)ּולׁשֹון ,`i mixac)."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתירא(o`kn)ּתפּלה אלהי ֿ ה' את : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" bi)ואתֹו ,e my)עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― (ycwna)ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ecbpl)ונכחֹו e`)ׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְְְִֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨

,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd©¤©©¦©¤
(hi.(

ה'תשע"ד  א' אדר ד' שלישי יום

.·È .ÂÎ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הכ"ו אתֿהּמצוה לבר הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

אתֿ תברכּו "ּכה יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ יֹום, ּבכל ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹיׂשראל
להם" אמֹור יׂשראל bk)ּבני ,e xacna)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ

מּמגּלה האחרֹון ּבּפרק זֹו (ek.)ּומּתענית(ck.)מצוה ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָ
סֹוטה מּמּסכת ז' .(fl:)ּובפרק ְִֶֶֶֶַָ

― הי"ב ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
"עיני ּבין לטטפת "והיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש,

(g ,e mixac)ּפעמים ארּבע זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְִִִִַַַַָָָ
(gi ,`i .g ,e mixac .fh ,h bi zeny).
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ה'תשע"ד  א' אדר ה' רביעי יום

.‚È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום רביעי ֿ שבת ֿ קודש ה 'ֿ ח 'אדר א '
― הי"ג ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ;(my)יד, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָ
והראיה ּפעמים. ארּבע נכּפל זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָוגם
אמרם הּוא ― מצות ׁשּתי יד וׁשל ראׁש ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹֹׁשּתפּלין

מנחֹות ׁשּסֹובר,(cn.)ּבּגמרא מי על הּתמּה ּדר על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבלי מהן אחת ּתּונח לא יד וׁשל ראׁש ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּתפּלין
"מאן לׁשֹונם: וזה ּבנמצא, ׁשּתיהן ּכׁשּיהיּו אּלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאחרת,
ּכלֹומר: לעּבד?!" לא מצוה חדא מצות, ׁשּתי לּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹּדלית
[לפחֹות] יעׂשה לא מצות ׁשּתי לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמי
יניח ּולפיכ ׁשּבידֹו, ֿ הּמצוה את יעׂשה אּלא לא, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחת?!
ׁשל לּתפּלין ׁשּקראּו ,ל נתּבאר הּנה ׁשּבנמצא. מהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאיזֹו
הּנׁשים אין אּלּו מצות ּוׁשּתי מצות. ׁשּתי ראׁש וׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹֹיד
"למען חּיּובן: ּבטעם יתעּלה אמר ׁשהרי ּבהן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָחּיבֹות

"ּבפי ה' ּתֹורת h)ּתהיה ,bi zeny)חּיבֹות אינן ונׁשים ― ְְְִִִֵֶַַָָָ
נתּבארּו ּוכבר ּבּמכלּתא. ּבארּו וכ ּתֹורה, ְְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָּבתלמּוד

מּמנחֹות ד' ּבפרק האּלה הּמצות ׁשּתי ֿ ּדיני (l`:ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
(jli`e.

ה'תשע"ד  א' אדר ו' חמישי יום

.ÁÈ .ÂË ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שבת ֿ קודש ו 'ֿ ח 'אדר א '

― הט"ו והּואהּמצוה מזּוזה, ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
"ּובׁשערי ּבית עלֿמזזֹות "ּוכתבּתם יתעּלה: ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻאמרֹו

(h ,e mixac)זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .(k ,`i my)ודיני ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
מּמנחֹות ג' ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו jli`e)מצוה `l sc). ְְְְֲִִִֶֶָָָָֻ

― הי"ח מּמנּוהּמצוה ֿ זכר לכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
מׁשּבח זה הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻספר

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא l.)מאד zegpn)מעלה "ּכתבֹו, : ְְְְְֲִֶֶַָָָֹ
לֹו אפׁשר אי ואם סיני". מהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָעליו
ׁשּיכּתבּו יבּקׁש אֹו לקנֹותֹו הּוא חּיב ― ּבידֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָלכתבֹו
ֿ הּׁשירה את לכם "ּכתבּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָּבׁשבילֹו,

(epif`d zxiy)"הּזאת(hi ,`l my)zaizk lr ieevd jezne) ַֹ
(dxezd lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxtׁשאינֹו לפי ,ְִֵֶ

ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות ֿ הּתֹורה את לכּתב aiigמּתר jgxkÎlrae) ְִִִֶַָָָָָָֹֻ
(dlek dxezd zaizkaהּׁשירה ֿ "את ּבאמרֹו רצֹונֹו ואכן .ְְְְִֵֶַָָָ

ּולׁשֹון הּזאת. אתֿהּׁשירה הּכֹוללת ֿ הּתֹורה ּכל ― ְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת"
סנהדרין לֹו(k`:)ּגמרא ׁשהּניחּו ֿ ּפי ֿ על אף רבא: "אמר : ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ּתֹורה ספר אבֹותיו ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹלאדם
איתבּה הּזאת'. הּׁשירה את לכם ּכתבּו 'ועּתה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

(eixac lr dywd):אּבּיי(jlny dpyna xn`p)לֹו ּכֹותב ֵֵַַ
― אבֹותיו ּבׁשל יתּגאה ׁשּלא ּכדי לׁשמֹו, ּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹספר

(y o`kn)איןמל (ok):הּתׁשּובה ּובאה לא?!" הדיֹוט , ְְִֶֶֶַָָָָ
נצרכה לא cnll)"התם weqtd `a `l my)לׁשּתי אּלא ְְְִִֵֶָָָָָ

ׁשּתי ― הּתֹורה' ֿ מׁשנה את לֹו 'וכתב ּכדתניא: ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּתֹורֹות,
ׁשּכלֿ הּוא, להדיֹוט מל ּבין ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָּתֹורֹות";
ספרי ׁשני והּמל אחד, ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדם
נתּבארּו ּוכבר מּסנהדרין. ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָּתֹורֹות,

מּמנחֹות ג' ּבפרק ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת (lּדיני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
(jli`eּובריׁש(`aa)ּבתרא(.ciÎbi)וׁשּבת(:blw). ְְְֵַַָָ

ה'תשע"ד  א' אדר ז' שישי יום

.ÊÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ז הּיֹוׁשבהּמצוה מל ֿ ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ולא לעצמֹו ּתֹורה ספר יכּתב הּמלכּות ּכּסא על ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹאצלנּו
ּכּסא על כׁשבּתֹו "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּפרד

הּזאת" הּתֹורה ֿ מׁשנה את לֹו וכתב gi)מּמלכּתֹו ,fi my). ְְְְִֵֶַַַַַָָֹ
מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו .(k`.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ה'תשע"ד  א' אדר ח' קודש שבת יום

.„È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ד והּואהּמצוה ציצית, ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

הּכנף ֿ ציצת על ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָאמרֹו
ּתכלת" gl)ּפתיל ,eh xacna),מצות ּכׁשּתי נמנית אינּה א . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹ

אצלנּו הּוא ׁשהּכלל ֿ ּפי ֿ על gl.)אף zegpn)אינּה "הּתכלת : ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
א ׁשּכןמעּכבת ֿ הּתכלת", את מעּכב אינֹו והּלבן ֿ הּלבן ת ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּספרי my)אמרּו gly zyxt):מצות ׁשּתי ׁשהן "יכֹול : ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
לציצת לכם והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמצות
הּנׁשים אין וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה ―ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

קּדּוׁשין ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבּה, .(bl:)חּיבֹות ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
מּמנחֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו (gl.ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

(jli`e.
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קיי '` xc` 'cÎ'a iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּפנּדה ׁשל וכיס והּכֹובע, והּמכנסים, .[חגורה]הראׁש, ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻ
ׁשּטליּה הּׂשפה[תפרה]ּומטלית הבגד]על שפת אם [- - ְְִִֶַַַָָָָ

ּכפּולה. נמּדדת ּכפּולה, ואם ּפׁשּוטה; נמּדדת ְְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָּפׁשּוטה,
.Ê ּבמדרס,הּבגד ונטמא ׁשלׁשה, על ׁשלׁשה ּבֹו ׁשארג ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את הׁשלים ּכ נּטל ואחר מדרס; ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
מּתחּלתֹו אחד בתחילה]חּוט שנטמא ממה מן [- טהֹור , ְִִִֶָָָ

ּככלי  ראׁשֹון הּוא והרי מדרס, מּגע טמא אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמדרס,
הׁשלים  ּכ ואחר מּתחּלתֹו, אחד חּוט נטל ּבמדרס. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּנגע
ׁשארג  ּבגד וכן מדרס. מּגע טמא הּבגד ּכל - הּבגד ּכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
הׁשלים  ּכ ואחר ּבמת, ונטמא ׁשלׁש, על אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבֹו
אחד  חּוט נּטל מת; טמא ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעליו
מת. טמא מּגע טמא אבל מת, מּטמא טהֹור  - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָמּתחּלתֹו
הּבגד  ּכל את הׁשלים ּכ ואחר מּתחּלתֹו, אחד חּוט ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָנטל
ׁשלׁש ׁשאמרּו: מּפני טהֹור? הּכל יהיה ולּמה טהֹור. הּכל -ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשלׁש אבל [אצבעות]על מּכלּום. טהֹורה ׁשּנתמעטה, ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
ׁשלׁשה על ּפי [טפחים]ׁשלׁשה על אף - ׁשּנתמעטה ְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹ

הּטמאֹות. ּבכל טמאה היא הרי הּמדרס, מן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּטהרה
.Áּוטלאּהמטלית מדרס, טלאי]ׁשהיא הּקּפה [עשאה על ְְְִִִֶַַַָָָָֻ

הפריׁש[סל] לטמאה; ראׁשֹון הּכל נעׂשה - העֹור על ְְְֲִִִַַַָָָֹֻאֹו
ׁשּנגעּו מּפני ראׁשֹון, העֹור אֹו הּקּפה הרי - הּמטלית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאת
והפריׁשּה, ׁשּטליּה ׁשּכיון - טהֹורה והּמטלית ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּמדרס.
מדרס, הּכל נעׂשה - הּׂשק על אֹו הּבגד על טליּה ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבטלה.
הּׂשק  אֹו הּבגד הרי - הפריׁשּה טמאה. אב הּכל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהרי

ּכׁשהיתה, טמאה אב והּמטלית ּבּמדרס; נגע ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻראׁשֹון,
- הּבגד על הּמטלית ּתפר האריג. על ּבטלה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשאינּה

ּגם ּכמין רּוחֹות מּׁשּתי אֹו אחת מרּוח יוונית]ּכׁשּטליּה ג' -] ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
א  ּבלבד;- מדרס מּגע אּלא אב הּכל נעׂשה ולא חּבּור, ינּה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

ונעׂשה  חּבּור, היא הרי - זֹו ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּתפרּה
אב. ַָֹהּכל

.Ë ׁשלׁשה- נחלק ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ׁשלׁשה על ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
הן  והרי ּכלל, טמאה אּלּו ּבקרעים ואין הּמדרס; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻטהר

ׁשּנטמא  ּכלי מּמּנּוּכׁשברי וקרע ּבמדרס, ׁשּנטמא ּבגד אבל . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
מן  טהר הּקרע אֹותֹו - אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשלׁש
הּבגד  מן ּפריׁשתֹו ׁשּבעת מדרס; ּבמּגע טמא אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמדרס,

ּבמּגעֹו. נטמא ְְִַַָָָהּגדֹול,
.È מן סדין טהר - ּפרכת עׂשהּו ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּבֹו מּׁשּיקׁשר הּמדרס? מן טהרתֹו היא ּומאימתי ְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּמדרס.
הּפרֹוכֹות  ּכׁשאר ּבהן נתלה ׁשהּוא .הּלּולאֹות ְְִִֶֶַַָָָָָ

.‡Èׁשמׁשּה ׁשּיעריב וקדם והטּבילּה, מדרס, ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹטּלית
ׁשּוב  רּבּה, ּבּה ׁשּנקרע ּכיון - קרע מּמּנה לקרע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהתחיל

ּכּלּה וטהרה חּבּור ּכדי אינּה ּבּה נׁשּתּיר ׁשעדין ּפי על אף , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
קטן]מעּפרת סודר והֹולך [- נקרע הּוא ׁשהרי נקרע, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

כולו] ליקרע יֹום [סופו ּבטבּולת אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִֶַַָ
היום] עליה[שהוטבלה חס ׁשּלא ּכיון תתקלקל]; [שמא ֵֶֶָָָָֹ

טהרה  ּולפיכ ּכּלּה, את לקרע יחּוס לא ּכ ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹֹֻלהטּבילּה,
ָֻּכּלּה.
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ה'תשע"ד  א' אדר ב' ראשון יום
יום ראשון ֿ שלישי ב 'ֿ ד 'אדר א '

ה'תשע"ד  א' אדר ג' שני יום

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.
אלהיכם" ה' dk)את ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ

(d ,bi mixac)"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ
bi)"ּולעבדֹו" ,`i my)הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ֿ ּפי ֿ על ואף . ְְְִִֶֶַַַַַָ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים ֿ הּצּוּוים (yxeya)מן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי

ספרי bi)ּולׁשֹון ,`i mixac)."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתירא(o`kn)ּתפּלה אלהי ֿ ה' את : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" bi)ואתֹו ,e my)עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― (ycwna)ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ecbpl)ונכחֹו e`)ׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְְְִֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨

,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd©¤©©¦©¤
(hi.(

ה'תשע"ד  א' אדר ד' שלישי יום

.·È .ÂÎ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הכ"ו אתֿהּמצוה לבר הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

אתֿ תברכּו "ּכה יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ יֹום, ּבכל ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹיׂשראל
להם" אמֹור יׂשראל bk)ּבני ,e xacna)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ

מּמגּלה האחרֹון ּבּפרק זֹו (ek.)ּומּתענית(ck.)מצוה ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָ
סֹוטה מּמּסכת ז' .(fl:)ּובפרק ְִֶֶֶֶַָ

― הי"ב ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
"עיני ּבין לטטפת "והיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש,

(g ,e mixac)ּפעמים ארּבע זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְִִִִַַַַָָָ
(gi ,`i .g ,e mixac .fh ,h bi zeny).
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ה'תשע"ד  א' אדר ה' רביעי יום

.‚È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום רביעי ֿ שבת ֿ קודש ה 'ֿ ח 'אדר א '
― הי"ג ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ;(my)יד, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָ
והראיה ּפעמים. ארּבע נכּפל זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָוגם
אמרם הּוא ― מצות ׁשּתי יד וׁשל ראׁש ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹֹׁשּתפּלין

מנחֹות ׁשּסֹובר,(cn.)ּבּגמרא מי על הּתמּה ּדר על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבלי מהן אחת ּתּונח לא יד וׁשל ראׁש ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּתפּלין
"מאן לׁשֹונם: וזה ּבנמצא, ׁשּתיהן ּכׁשּיהיּו אּלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאחרת,
ּכלֹומר: לעּבד?!" לא מצוה חדא מצות, ׁשּתי לּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹּדלית
[לפחֹות] יעׂשה לא מצות ׁשּתי לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמי
יניח ּולפיכ ׁשּבידֹו, ֿ הּמצוה את יעׂשה אּלא לא, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחת?!
ׁשל לּתפּלין ׁשּקראּו ,ל נתּבאר הּנה ׁשּבנמצא. מהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאיזֹו
הּנׁשים אין אּלּו מצות ּוׁשּתי מצות. ׁשּתי ראׁש וׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹֹיד
"למען חּיּובן: ּבטעם יתעּלה אמר ׁשהרי ּבהן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָחּיבֹות

"ּבפי ה' ּתֹורת h)ּתהיה ,bi zeny)חּיבֹות אינן ונׁשים ― ְְְִִִֵֶַַָָָ
נתּבארּו ּוכבר ּבּמכלּתא. ּבארּו וכ ּתֹורה, ְְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָּבתלמּוד

מּמנחֹות ד' ּבפרק האּלה הּמצות ׁשּתי ֿ ּדיני (l`:ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
(jli`e.

ה'תשע"ד  א' אדר ו' חמישי יום

.ÁÈ .ÂË ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שבת ֿ קודש ו 'ֿ ח 'אדר א '

― הט"ו והּואהּמצוה מזּוזה, ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
"ּובׁשערי ּבית עלֿמזזֹות "ּוכתבּתם יתעּלה: ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻאמרֹו

(h ,e mixac)זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .(k ,`i my)ודיני ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
מּמנחֹות ג' ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו jli`e)מצוה `l sc). ְְְְֲִִִֶֶָָָָֻ

― הי"ח מּמנּוהּמצוה ֿ זכר לכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
מׁשּבח זה הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻספר

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא l.)מאד zegpn)מעלה "ּכתבֹו, : ְְְְְֲִֶֶַָָָֹ
לֹו אפׁשר אי ואם סיני". מהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָעליו
ׁשּיכּתבּו יבּקׁש אֹו לקנֹותֹו הּוא חּיב ― ּבידֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָלכתבֹו
ֿ הּׁשירה את לכם "ּכתבּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָּבׁשבילֹו,

(epif`d zxiy)"הּזאת(hi ,`l my)zaizk lr ieevd jezne) ַֹ
(dxezd lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxtׁשאינֹו לפי ,ְִֵֶ

ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות ֿ הּתֹורה את לכּתב aiigמּתר jgxkÎlrae) ְִִִֶַָָָָָָֹֻ
(dlek dxezd zaizkaהּׁשירה ֿ "את ּבאמרֹו רצֹונֹו ואכן .ְְְְִֵֶַָָָ

ּולׁשֹון הּזאת. אתֿהּׁשירה הּכֹוללת ֿ הּתֹורה ּכל ― ְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת"
סנהדרין לֹו(k`:)ּגמרא ׁשהּניחּו ֿ ּפי ֿ על אף רבא: "אמר : ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ּתֹורה ספר אבֹותיו ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹלאדם
איתבּה הּזאת'. הּׁשירה את לכם ּכתבּו 'ועּתה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

(eixac lr dywd):אּבּיי(jlny dpyna xn`p)לֹו ּכֹותב ֵֵַַ
― אבֹותיו ּבׁשל יתּגאה ׁשּלא ּכדי לׁשמֹו, ּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹספר

(y o`kn)איןמל (ok):הּתׁשּובה ּובאה לא?!" הדיֹוט , ְְִֶֶֶַָָָָ
נצרכה לא cnll)"התם weqtd `a `l my)לׁשּתי אּלא ְְְִִֵֶָָָָָ

ׁשּתי ― הּתֹורה' ֿ מׁשנה את לֹו 'וכתב ּכדתניא: ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּתֹורֹות,
ׁשּכלֿ הּוא, להדיֹוט מל ּבין ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָּתֹורֹות";
ספרי ׁשני והּמל אחד, ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדם
נתּבארּו ּוכבר מּסנהדרין. ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָּתֹורֹות,

מּמנחֹות ג' ּבפרק ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת (lּדיני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
(jli`eּובריׁש(`aa)ּבתרא(.ciÎbi)וׁשּבת(:blw). ְְְֵַַָָ

ה'תשע"ד  א' אדר ז' שישי יום

.ÊÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ז הּיֹוׁשבהּמצוה מל ֿ ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ולא לעצמֹו ּתֹורה ספר יכּתב הּמלכּות ּכּסא על ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹאצלנּו
ּכּסא על כׁשבּתֹו "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּפרד

הּזאת" הּתֹורה ֿ מׁשנה את לֹו וכתב gi)מּמלכּתֹו ,fi my). ְְְְִֵֶַַַַַָָֹ
מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו .(k`.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ה'תשע"ד  א' אדר ח' קודש שבת יום

.„È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ד והּואהּמצוה ציצית, ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

הּכנף ֿ ציצת על ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָאמרֹו
ּתכלת" gl)ּפתיל ,eh xacna),מצות ּכׁשּתי נמנית אינּה א . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹ

אצלנּו הּוא ׁשהּכלל ֿ ּפי ֿ על gl.)אף zegpn)אינּה "הּתכלת : ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
א ׁשּכןמעּכבת ֿ הּתכלת", את מעּכב אינֹו והּלבן ֿ הּלבן ת ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּספרי my)אמרּו gly zyxt):מצות ׁשּתי ׁשהן "יכֹול : ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
לציצת לכם והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמצות
הּנׁשים אין וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה ―ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

קּדּוׁשין ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבּה, .(bl:)חּיבֹות ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
מּמנחֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו (gl.ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

(jli`e.
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:òLéìà úáéáñ Là áëøå íéñeñ àìîçéàð-Cä øîàiå ýåýé-ìà òLéìà ìltúiå åéìà eãøiå ¨¥̧¦¬§¤²¤¥−§¦¬Ÿ¡¦¨«©¥§»¥¨¼©¦§©¥̧¡¦¨³¤§Ÿ̈Æ©Ÿ©½©¨¬

:òLéìà øáãk íéøåðqa íkiå íéøåðqa äfä-éBbä-úàèéäæ àìå Cøcä äæ àì òLéìà íäìà øîàiå ¤©©¤−©©§¥¦®©©¥¬©©§¥¦−¦§©¬¡¦¨«©¸Ÿ¤£¥¤¹¡¦À̈´Ÿ¤´©¤¤»§´Ÿ´Ÿ
øéòä:äðBøîL íúBà Cìiå ïeLwáz øLà Léàä-ìà íëúà äëéìBàå éøçà eëìëïBøîL íàák éäéå ¨¦¼§´©£©½§¦´¨¤§¤½¤¨¦−£¤´§©¥®©¬Ÿ¤−̈Ÿ§«¨©§¦»§Ÿ¨´Ÿ§¼

:ïBøîL CBúa äpäå eàøiå íäéðéò-úà ýåýé ç÷ôiå eàøéå älà-éðéò-úà ç÷t äåäé òLéìà øîàiå©´Ÿ¤¡¦½̈§Ÿ̈¾§©¬¤¥¥«¥−¤§¦§®©¦§©³§Ÿ̈Æ¤¥´¥¤½©¦§¾§¦¥−§¬Ÿ§«
àë:éáà äkà äkàä íúBà Búàøk òLéìà-ìà ìàøNé-Cìî øîàiåáëúéáL øLàä äkú àì øîàiå ©³Ÿ¤¤«¤¦§¨¥Æ¤¡¦½̈¦§Ÿ−¨®©©¤¬©¤−¨¦«©ŸÆ¤Æ´Ÿ©¤½©£¤¬¨¦²¨

:íäéðãà-ìà eëìéå ezLéå eìëàéå íäéðôì íéîå íçì íéN äkî äzà EzL÷áe Eaøçaâëíäì äøëiå §©§§¬«§©§§−©¨´©¤®¦Á¤̧¤¨©¹¦¦§¥¤À§«Ÿ§Æ§¦§½§¥§−¤£Ÿ¥¤«©¦§¤¸¨¤¹
ô :ìàøNé õøàa àBáì íøà éãeãb ãBò eôñé-àìå íäéðãà-ìà eëìiå íçlLéå ezLiå eìëàiå äìBãâ äøk¥¨´§À̈©«Ÿ§Æ©¦§½©«§©§¥½©¥§−¤£«Ÿ¥¤®§«Ÿ¨³§Æ§¥´£½̈¨−§¤¬¤¦§¨¥«

ãë:ïBøîL-ìò øöiå ìòiå eäðçî-ìk-úà íøà-Cìî ããä-ïa õa÷iå ïë-éøçà éäéåäëìBãb áòø éäéå ©«§¦Æ©£¥¥½©¦§²Ÿ¤£©¬¤«¤£−̈¤¨©£¥®©©¾©©−̈©©Ÿ§«©§¦̧¨¨³¨Æ
íéðBééøç áwä òáøå óñk íéðîLa øBîç-Làø úBéä ãò äéìò íéøö äpäå ïBøîLa(éø÷ íéðBéác) §´Ÿ§½§¦¥−¨¦´¨¤®¨©´¡³Ÿ£Æ¦§Ÿ¦´¤½¤§²Ÿ©©©¬¦§¦−¦§¦−

:óñë-äMîçaåë:Cìnä éðãà äòéLBä øîàì åéìà ä÷òö äMàå äîçä-ìò øáò ìàøNé Cìî éäéå ©£¦¨¨«¤©«§¦Æ¤´¤¦§¨¥½Ÿ¥−©©Ÿ¨®§¦À̈¨£¨³¥¨Æ¥½Ÿ¦−¨£Ÿ¦¬©¤«¤
æëî ýåýé CòLBé-ìà øîàiå:á÷iä-ïî Bà ïøbä-ïîä CòéLBà ïéàçëøîàzå Cl-äî Cìnä dì-øîàiå ©ŸÆ¤Æ©¦¥´§Ÿ̈½¥©−¦«¦¥®£¦©−Ÿ¤¬¦©¨«¤©«Ÿ¤¨¬©¤−¤©¨®©ÀŸ¤

ða-úà éðz éìà äøîà úàfä äMàä:øçî ìëàð éða-úàå íBiä epìëàðå Cèëeäìëàpå éða-úà ìMápå ¨¦¨̧©¹Ÿ¨§¨´¥©À§¦³¤§¥Æ§Ÿ§¤´©½§¤§¦−Ÿ©¬¨¨«©§©¥¬¤§¦−©«Ÿ§¥®
ða-úà éðz øçàä íBia äéìà øîàå:dða-úà àaçzå epìëàðå CìäMàä éøác-úà Cìnä òîLë éäéå ¨Ÿ©̧¥¤¹¨©´¨©¥À§¦³¤§¥Æ§´Ÿ§¤½©©§¦−¤§¨«©§¦Á¦§¸Ÿ©©¤¹¤¤¦§¥³¨«¦¨Æ

:úéaî BøNa-ìò ÷Oä äpäå íòä àøiå äîçä-ìò øáò àeäå åéãâa-úà òø÷iå©¦§©´¤§¨½̈§−Ÿ¥´©©Ÿ¨®©©´§¨½̈§¦¥¬©©²©§¨−¦¨«¦

i"yx
(ÁÈ).'Â‚Â ‡ Í‰ ¯Ó‡ÈÂ את הזכיר לא הקללה על

על  שתיהן, על השם את הזכיר הפקיחה על אבל השם,
גדוד: של ועל נער רואה ÌÈ¯ÂÒ.של שממון, של חולי

רואה: הוא מה יודע ‰ÈÚ¯.(ËÈ)ואינו ‰Ê ‡ÏÂ
ממנה: יצא שכבר להם, אמר ואמת בתוכה, שהנביא

(·Î).'Â‚Â ˙È·˘ אותם ‰‡˘¯ להרוג, דרכך וכי

שבייה מביא אותם)שאתה לשון ÎÈÂ¯‰.(Î‚):(ומשבית
סעודה: היונים:„·ÌÈÂÈ.(Î‰)תיקון מן הזב זבל

(ÂÎ).ÍÏÓ‰ È„‡ ‰ÚÈ˘Â‰:מזונות ששואלת כסבור
(ËÎ).‰· ˙‡ ‡·Á˙Âלבדה לאוכלו ורוצה (ילקוט מת,

רלא) רמז ‰ÌÚ.(Ï):שמעוני ‡¯ÈÂ השק את הקרע, דרך
בגדיו: תחת

cec zcevn
(ÊÈ).‡ Á˜Ù: רוחני דבר ÂÎÂ'.לראות  ¯‰‰ ‰‰Âפי על  ואף 

מקום כל  בסנורים , שהוכו במה אם כי בזה נעזר היה  שלא
סיבההועי היה הצעקה כי  מצעקתו, הנער להשתיק  בזה  ל

פה: ישנו אלישע אשר  הארמים הארמיםÂ„¯ÈÂ.(ÁÈ)שירגישו
אלישע: אל וההכרה·ÌÈ¯ÂÒ.ירדו  הראיה העדר הוא

בסדום נאמר וכן יא)האמיתית , יט וכו'(בראשית בסנורים הכו :
הפתח: למצוא  ‰„¯Í.(ËÈ)וילאו ‰Ê ‡Ïתעיתם לומר: רוצה

דותן: העיר זהו  ולא  דותן , אל הלכתם  בעת ‰‡È˘.בדרך Ï‡:הנביא הסנורים:Á˜Ù.(Î)הוא  מכת מהם יוסר  לומר: רוצה
(‡Î).‰Î‡‰:אותם אכה האם אמר , ˘·È˙.(Î·)בשאלה  הובאו,‰‡˘¯ בנס  הלא בהם , לשתכה  אתה , שבית אשר הם האם

להם: לך גדולה:ÎÈÂ¯‰.(Î‚)ומה  סעודה להם ÂÎÂ'.עשה  ÂÙÒÈ ‡ÏÂהנביא כי  בראותם  עליהם, לארוב זה באופן  עוד באו  לא
מסתורם : עמו:ıÂ·˜ÈÂ.(Î„)מגלה כל  קבץ ולזה ובפומבי , בגלוי ˆ¯ÌÈ.(Î‰)לבוא ‰‰Âחסרון מסיבת הרעב מלבד  כאומר,

העיר: אל  מאכל  להביא  הניחו ולא  עליה , צרים שהיו בעבור  הרעב עוד נתוסף  ‰ÂÈ˙.התבואה, „Ú עד הרעב , נתחזק כך כל 
כסף: שקלי  בשמונים חמור, ראש  נמכר ‰'.(ÊÎ)שהיה  ÍÚ˘ÂÈ Ï‡אין הוא ה' לה: ואמר המזון, על שאלתה  אשר חשב

יקרא לא וכאומר, עמדי. אין  הלא  היקב, מן ביין או הגורן, מן  בתבואה וכי אושיעך, מאין  ואני להושיעך , שבידו  ועם  מושיעך,
זולת : ולא להושיע , שבידו מי אם  כי  מושיע, שמאÓ‡ÈÂ¯.(ÁÎ)אין חשב  שוב כי לך , המבוקש מהו לשאלה , המלך  חזר

אחר: בדבר הקריעה:È·Ó˙.(Ï)שאלתה  דרך  וראוהו לבגדיו, מבפנים

oeiv zcevn
(ÊÈ).Á˜Ù:פתח.‡: עתה(‡Î).È·‡:רבי לומר : רצה

(·Î).¯˘‡‰: התימה כמוÎÈÂ¯‰.(Î‚)בה''א סעודה , עשה
ל) מ חברים:(איוב עליו יכרו :(‰Î).ÌÈÂÈ·„מן הזב  צואה 

יזוב [אשר] כי כה)היונים, טו ובהם(ויקרא ידוב , ארי תרגומו:
המצור: בעבור  העצים לחסרון  האש , מדליקין  ‰È˜·.(ÊÎ)היו 

היין: גת הסתירה:È·Á˙Â‡.(ËÎ)הוא

hw wxt mildz - miaezk

hw mildz.bkÎ`i

àé:Bòéâé íéøæ efáéå Bì-øLà-ìëì äLBð Lwðéáé:åéîBúéì ïðBç éäé-ìàå ãñç CLî Bì-éäé-ìà §©¥´−¤§¨£¤®§¨−Ÿ¨¦´§¦«©§¦−Ÿ¥´¨®¤§©§¦¬¹¥À¦«¨«
âé:íîL çné øçà øBãa úéøëäì Búéøçà-éäéãé:çnz-ìà Bnà úàhçå ýåýé-ìà åéúáà ïåò | øëfé §¦©«£¦¬§©§¦®§¬©¹¥À¦©¬§¨«¦¨¥³£´Ÿ−£Ÿ¨¤§Ÿ̈®§©©¬¦¹À©¦¨«
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:úúBîì ááì äàëðåæé:epnî ÷çøzå äëøáa õôç-àìå eäàBázå äìì÷ áäàiåçéBcîk äìì÷ Laìiå §¦§¥̧¥Ä̈§¥«©¤«¡©´−§¨¨©§¥®§Ÿ¨¥¬¦¹§¨À̈©¦§©¬¦¤«©¦§©¬§¨À̈§©Å¬
:åéúBîöòa ïîMëå Baø÷a íénë àázåèé:äøbçé ãéîz çæîìe äèòé ãâák Bì-éäzëéðèN úlòt úàæ ©¨´Ÿ©©´¦§¦§®§¹©¤À¤§©§¨«§¦−§¤¤́©§¤®¹§¥À©¨¦¬©§§¤«¨³Ÿ§ª©´−«Ÿ§©

:éLôð-ìò òø íéøácäå ýåýé úàîàë| äzàåáéúë)äåäéáBè-ék EîL ïòîì ézà-äNò éðãà íéäìà ¥¥´§Ÿ̈®§©«Ÿ§¦¬¹̈À©©§¦«§©¨³¡Ÿ¦¡Ÿ¦À£ŸÀ̈£¥−¦¦§©´©§¤®¦¬
:éðìévä Ecñçáë:éaø÷a ììç éaìå éëðà ïBéáàå éðò-ékâë:äaøàk ézøòðð ézëìäð BúBèðk-ìök ©¹§§À©¦¥«¦¦¨¦´§¤§´¨®Ÿ¦¹§¦¦À¨©¬§¦§¦«§¥¦§¬¤«¡¨®§¦¹¦§©À§¦¨«©§¤«

i"yx
(‡È).ÂÏ ¯˘‡ ÏÎÏ ‰˘Â ˘˜È מחזיר הטורח אדם

כלומר  מתנקש לשון בו נופל דבר לעשות ולהוט
כמו ומתלבט ה)מוטרף נקשן (דניאל לדא דא וארכובתיה

את  בעשו הנושה יהיה כאן אף אחריהם תנקש פן וכן
נוגע  הנושה יהיה ל"א צעיר, יעבד ורב שנאמר עבודתו
יהי  בלע"ז שייטאצופי"ץ ינקש לו אשר לכל ונקרב
יעקב  וזהו ממונו כל על ונשען נוקש הנושה משפט
צעיר  יעבד ורב שנאמר עבודתו את בעשו הנושה
וטבעו  שמו ימח כורתו אחר שיבא אחר בדור מצאתי
בעול' הנולד הדור בפי עליו יפול לא זכרון שאפילו

בלע"ז: שארטרמיר"א שמו שנשחת ÔÂÚ(È„)לאחר
.ÂÈ˙Â·‡ חמש שגרע לאברהם אבותיו, על שהעוה עון

עינים: כהיון גרם ולאביו מחייו ‡ÂÓ.שנים ˙‡ËÁÂ
מן  קבורתה יום להעלים ושגרם רחמה שהשחית
שנאמר  כמו עשו מכריסה שיצא יקללוה שלא הבריות

ל"ה) אלון (בראשית וגומר רבקה מינקת דבורה ותמת
היה  אחר שאבל אלון לאחר קורין יוני בלשון בכות
מיתתה: והעלימו אמו שמתה דבורה של עם ליעקב

(ÂË).ÂÈ‰È:תמיד ה' נגד האלה ı¯‡Óהעונו' ˙¯ÎÈÂ
.Ì¯ÎÊ:ואלופיו עשו ÎÊ¯(ÊË)של ‡Ï ¯˘‡ ÔÚÈ

.„ÒÁ ˙Â˘Ú נזיד לעסו יעקב שעשה כמו אביו באבל ק
אברהם: מת היום שבאותו יצחק את לנחם עדשים

.ÈÚ ˘È‡:ישראל(ÊÈ).‰ÏÏ˜ ·‰‡ÈÂ של קללתו
בו: שכפר הוא ברוך ˜ÏÏ‰.(ÁÈ)הקדוש ˘·ÏÈÂ

הקרבן  עול פריקת לו ונוחה בקללה עצמו הכניס
האומות: וקללת כהנים ÂÏ.(ËÈ)וברכת È‰˙ הקללה

כבגד ˙ÈÓ„.:(מצאתי)מעטה ÁÊÓÏÂ ומזיח וכן חגורה,
רפה י"ב)אפיקים פתח:(איוב החזקים ÏˆÎ(Î‚)אזור

.Â˙ÂËÎ:ערב וטרוף È˙¯Ú.לעת תשנוק לשון
ומטורף, ונע נודד שהוא כארבה :(מצאתי)ואוטם

cec zcevn
(‡È).˘˜È הכל את  לעצמו ללכוד  יקוש  פח  ישים  בו  הנושה

עשרו: ישללו לירשו ראוים שאינם ממנו ‡Ï(È·)והנכרים 
.È‰Èיהיה ולא חסד עליו מושך להיות  אוהב  שום לו  יהיה  לא

ליתומיו: יחנן אשר ‡Â˙È¯Á.(È‚)מי È‰Èלכריתה יהיה  בנו
האב שם  ימח  השלישי בדור ר"ל בנו שאחר  האחר  ובדור 

הלב: מן ויושכחו ואינם ימותו כי ÔÂÚ(È„)והבן ¯ÎÊÈ
.ÂÈ˙Â·‡וכמ"ש עליהם  גם  לענשו  אבותיו עון לו נזכר יהיה 

בנים  על  אבות  עון כ)פוקד ˙ÁÓ.:(שמות Ï‡נזכר יהיה אלא
בנה : ‰'.(ÂË)על  „‚ ÂÈ‰Èיכרת זה  ובעבור עליו לקטרג

הארץ: מן חסד ÔÚÈ.(ÊË)זכרם לעשות זכר לא אשר בעבור
אותם: להמית  לב  ונשברי  הענוים ורדף החסד אל  שצריך  למי

(ÊÈ).‰ÏÏ˜ ·‰‡ÈÂ: המעותדת הקללה עליו תבא ולכן עליהם לבוא  מעותדת  הקללה אשר דברים  לעשות ··¯Î‰.אהב  ıÙÁ ‡ÏÂ
ממנו: רחוקה  ההיא הברכה תהיה  ולכן עליהם  לבוא מעותדת  הברכה אשר דברים לעשות רצה מעוטףÏÈÂ·˘.(ÁÈ)לא יהיה 

גופו: כל  את המעטפת כמדו כמים:Â˙·‡.בקללה רב בשפע  בקרבו תבוא  על ÔÓ˘ÎÂ.הקללה  למעלה היא המשיחה  כי עם
ובשרו: עצמו אל  בטן חדרי אל בו תרד  הקללה כן בהעצמות היא באה  עכשיו  ËÚÈ‰.(ËÈ)הגוף „‚·Îגופו על  תהיה  הקללה

הגוף: כל העוטה  כבגד  למזח :ÁÊÓÏÂ.מסביב לו  להיות  תמיד  הקללה  ÏÂÚÙ˙.(Î)יחגור  ˙‡Ê'ה מאת  שטני פעולת גמול  זהו
נפשי: על  רע הדוברים  ‡˙È.(Î‡)וגמול  ‰˘Ú: ואמת ˘ÍÓ.חסד  ÔÚÓÏ:שמך יוגדל  Í„ÒÁ.למען ·ÂË ÈÎטוב חסדך  כאשר

אותי: גם  הצילני כן ÈÚ.(Î·)לכל ÈÎ מגודל בקרבי חלל  נעשה  ולבי ואביון כעני ומושפל  נכנע והתוגה:אני ÏˆÎ(Î‚)הפחד 
.Â˙ÂËÎ ר"ל אני  נהלכתי כן הצל העושה  הדבר נטיית  ע"י  כ "א  עצמו מפאת  בא שאינו  הצל  נטיית כמו ומפרש וחוזר  הצל  כמו

ומטולטל : גולה הלכתי  מכריחים  ע"י כ "א  ומרצוני עצמי מפאת באה  לא Î‡¯·‰.מהלכי È˙¯Úממקום החזקה בתנועה ננערתי
לגדר: מגדר וננער  מיוחד  קן  לו שאין הארבה כמו למקום

oeiv zcevn
(‡È).˘˜È:מוקש לקחתÂ˘‰.מל ' בא והנושה כמו המלוה

ד) ושלל :ÂÊÂ·ÈÂ.:(מ"ב בזה  עמל ÂÚÈ‚È.לשון ע "י הבא העושר
לאחריתו ‡Â˙È¯Á.(È‚)ויגיעה: ולא וכן יא)בנו  ÁÓÈ.:(דניאל

מחיקה : רוחÎÂ‡‰.(ÊË)ענין ונכה כמו  שבירה (ישעיה ענין 

בד Â„ÓÎ.(ÁÈ):סו) ומדו כמו מה  מלבוש  ו')ענין  :(ויקרא
(ËÈ).‰ËÚÈ כשלמה אור עוטה וכן עטיפה קד)ענין :(לעיל

.ÁÊÓÏÂ רפה אפיקים ומזיח כמו חגירה יב)ענין  :(איוב
(Î).ÈËÂ˘:ושונאי הטרוד È˙¯Ú.(Î‚)אויבי ענין

נערתי חצני כמו החזקה ה')והתנועה מנענע(נחמיה הייתי שר "ל 
חזקה: בתנועה  חצני



קיג e wxt aÎmikln - mi`iap

e aÎmiklnlÎfi

æéøää äpäå àøiå øòpä éðéò-úà ýåýé ç÷ôiå äàøéå åéðéò-úà àð-ç÷t äåäé øîàiå òLéìà ìltúiå©¦§©¥³¡¦¨Æ©Ÿ©½§Ÿ̈¾§©¨¬¤¥−̈§¦§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¤¥¥´©©½©©©À§§¦¥̧¨¹̈
:òLéìà úáéáñ Là áëøå íéñeñ àìîçéàð-Cä øîàiå ýåýé-ìà òLéìà ìltúiå åéìà eãøiå ¨¥̧¦¬§¤²¤¥−§¦¬Ÿ¡¦¨«©¥§»¥¨¼©¦§©¥̧¡¦¨³¤§Ÿ̈Æ©Ÿ©½©¨¬

:òLéìà øáãk íéøåðqa íkiå íéøåðqa äfä-éBbä-úàèéäæ àìå Cøcä äæ àì òLéìà íäìà øîàiå ¤©©¤−©©§¥¦®©©¥¬©©§¥¦−¦§©¬¡¦¨«©¸Ÿ¤£¥¤¹¡¦À̈´Ÿ¤´©¤¤»§´Ÿ´Ÿ
øéòä:äðBøîL íúBà Cìiå ïeLwáz øLà Léàä-ìà íëúà äëéìBàå éøçà eëìëïBøîL íàák éäéå ¨¦¼§´©£©½§¦´¨¤§¤½¤¨¦−£¤´§©¥®©¬Ÿ¤−̈Ÿ§«¨©§¦»§Ÿ¨´Ÿ§¼

:ïBøîL CBúa äpäå eàøiå íäéðéò-úà ýåýé ç÷ôiå eàøéå älà-éðéò-úà ç÷t äåäé òLéìà øîàiå©´Ÿ¤¡¦½̈§Ÿ̈¾§©¬¤¥¥«¥−¤§¦§®©¦§©³§Ÿ̈Æ¤¥´¥¤½©¦§¾§¦¥−§¬Ÿ§«
àë:éáà äkà äkàä íúBà Búàøk òLéìà-ìà ìàøNé-Cìî øîàiåáëúéáL øLàä äkú àì øîàiå ©³Ÿ¤¤«¤¦§¨¥Æ¤¡¦½̈¦§Ÿ−¨®©©¤¬©¤−¨¦«©ŸÆ¤Æ´Ÿ©¤½©£¤¬¨¦²¨

:íäéðãà-ìà eëìéå ezLéå eìëàéå íäéðôì íéîå íçì íéN äkî äzà EzL÷áe Eaøçaâëíäì äøëiå §©§§¬«§©§§−©¨´©¤®¦Á¤̧¤¨©¹¦¦§¥¤À§«Ÿ§Æ§¦§½§¥§−¤£Ÿ¥¤«©¦§¤¸¨¤¹
ô :ìàøNé õøàa àBáì íøà éãeãb ãBò eôñé-àìå íäéðãà-ìà eëìiå íçlLéå ezLiå eìëàiå äìBãâ äøk¥¨´§À̈©«Ÿ§Æ©¦§½©«§©§¥½©¥§−¤£«Ÿ¥¤®§«Ÿ¨³§Æ§¥´£½̈¨−§¤¬¤¦§¨¥«

ãë:ïBøîL-ìò øöiå ìòiå eäðçî-ìk-úà íøà-Cìî ããä-ïa õa÷iå ïë-éøçà éäéåäëìBãb áòø éäéå ©«§¦Æ©£¥¥½©¦§²Ÿ¤£©¬¤«¤£−̈¤¨©£¥®©©¾©©−̈©©Ÿ§«©§¦̧¨¨³¨Æ
íéðBééøç áwä òáøå óñk íéðîLa øBîç-Làø úBéä ãò äéìò íéøö äpäå ïBøîLa(éø÷ íéðBéác) §´Ÿ§½§¦¥−¨¦´¨¤®¨©´¡³Ÿ£Æ¦§Ÿ¦´¤½¤§²Ÿ©©©¬¦§¦−¦§¦−

:óñë-äMîçaåë:Cìnä éðãà äòéLBä øîàì åéìà ä÷òö äMàå äîçä-ìò øáò ìàøNé Cìî éäéå ©£¦¨¨«¤©«§¦Æ¤´¤¦§¨¥½Ÿ¥−©©Ÿ¨®§¦À̈¨£¨³¥¨Æ¥½Ÿ¦−¨£Ÿ¦¬©¤«¤
æëî ýåýé CòLBé-ìà øîàiå:á÷iä-ïî Bà ïøbä-ïîä CòéLBà ïéàçëøîàzå Cl-äî Cìnä dì-øîàiå ©ŸÆ¤Æ©¦¥´§Ÿ̈½¥©−¦«¦¥®£¦©−Ÿ¤¬¦©¨«¤©«Ÿ¤¨¬©¤−¤©¨®©ÀŸ¤

ða-úà éðz éìà äøîà úàfä äMàä:øçî ìëàð éða-úàå íBiä epìëàðå Cèëeäìëàpå éða-úà ìMápå ¨¦¨̧©¹Ÿ¨§¨´¥©À§¦³¤§¥Æ§Ÿ§¤´©½§¤§¦−Ÿ©¬¨¨«©§©¥¬¤§¦−©«Ÿ§¥®
ða-úà éðz øçàä íBia äéìà øîàå:dða-úà àaçzå epìëàðå CìäMàä éøác-úà Cìnä òîLë éäéå ¨Ÿ©̧¥¤¹¨©´¨©¥À§¦³¤§¥Æ§´Ÿ§¤½©©§¦−¤§¨«©§¦Á¦§¸Ÿ©©¤¹¤¤¦§¥³¨«¦¨Æ

:úéaî BøNa-ìò ÷Oä äpäå íòä àøiå äîçä-ìò øáò àeäå åéãâa-úà òø÷iå©¦§©´¤§¨½̈§−Ÿ¥´©©Ÿ¨®©©´§¨½̈§¦¥¬©©²©§¨−¦¨«¦

i"yx
(ÁÈ).'Â‚Â ‡ Í‰ ¯Ó‡ÈÂ את הזכיר לא הקללה על

על  שתיהן, על השם את הזכיר הפקיחה על אבל השם,
גדוד: של ועל נער רואה ÌÈ¯ÂÒ.של שממון, של חולי

רואה: הוא מה יודע ‰ÈÚ¯.(ËÈ)ואינו ‰Ê ‡ÏÂ
ממנה: יצא שכבר להם, אמר ואמת בתוכה, שהנביא

(·Î).'Â‚Â ˙È·˘ אותם ‰‡˘¯ להרוג, דרכך וכי

שבייה מביא אותם)שאתה לשון ÎÈÂ¯‰.(Î‚):(ומשבית
סעודה: היונים:„·ÌÈÂÈ.(Î‰)תיקון מן הזב זבל

(ÂÎ).ÍÏÓ‰ È„‡ ‰ÚÈ˘Â‰:מזונות ששואלת כסבור
(ËÎ).‰· ˙‡ ‡·Á˙Âלבדה לאוכלו ורוצה (ילקוט מת,

רלא) רמז ‰ÌÚ.(Ï):שמעוני ‡¯ÈÂ השק את הקרע, דרך
בגדיו: תחת

cec zcevn
(ÊÈ).‡ Á˜Ù: רוחני דבר ÂÎÂ'.לראות  ¯‰‰ ‰‰Âפי על  ואף 

מקום כל  בסנורים , שהוכו במה אם כי בזה נעזר היה  שלא
סיבההועי היה הצעקה כי  מצעקתו, הנער להשתיק  בזה  ל

פה: ישנו אלישע אשר  הארמים הארמיםÂ„¯ÈÂ.(ÁÈ)שירגישו
אלישע: אל וההכרה·ÌÈ¯ÂÒ.ירדו  הראיה העדר הוא

בסדום נאמר וכן יא)האמיתית , יט וכו'(בראשית בסנורים הכו :
הפתח: למצוא  ‰„¯Í.(ËÈ)וילאו ‰Ê ‡Ïתעיתם לומר: רוצה

דותן: העיר זהו  ולא  דותן , אל הלכתם  בעת ‰‡È˘.בדרך Ï‡:הנביא הסנורים:Á˜Ù.(Î)הוא  מכת מהם יוסר  לומר: רוצה
(‡Î).‰Î‡‰:אותם אכה האם אמר , ˘·È˙.(Î·)בשאלה  הובאו,‰‡˘¯ בנס  הלא בהם , לשתכה  אתה , שבית אשר הם האם

להם: לך גדולה:ÎÈÂ¯‰.(Î‚)ומה  סעודה להם ÂÎÂ'.עשה  ÂÙÒÈ ‡ÏÂהנביא כי  בראותם  עליהם, לארוב זה באופן  עוד באו  לא
מסתורם : עמו:ıÂ·˜ÈÂ.(Î„)מגלה כל  קבץ ולזה ובפומבי , בגלוי ˆ¯ÌÈ.(Î‰)לבוא ‰‰Âחסרון מסיבת הרעב מלבד  כאומר,

העיר: אל  מאכל  להביא  הניחו ולא  עליה , צרים שהיו בעבור  הרעב עוד נתוסף  ‰ÂÈ˙.התבואה, „Ú עד הרעב , נתחזק כך כל 
כסף: שקלי  בשמונים חמור, ראש  נמכר ‰'.(ÊÎ)שהיה  ÍÚ˘ÂÈ Ï‡אין הוא ה' לה: ואמר המזון, על שאלתה  אשר חשב

יקרא לא וכאומר, עמדי. אין  הלא  היקב, מן ביין או הגורן, מן  בתבואה וכי אושיעך, מאין  ואני להושיעך , שבידו  ועם  מושיעך,
זולת : ולא להושיע , שבידו מי אם  כי  מושיע, שמאÓ‡ÈÂ¯.(ÁÎ)אין חשב  שוב כי לך , המבוקש מהו לשאלה , המלך  חזר

אחר: בדבר הקריעה:È·Ó˙.(Ï)שאלתה  דרך  וראוהו לבגדיו, מבפנים

oeiv zcevn
(ÊÈ).Á˜Ù:פתח.‡: עתה(‡Î).È·‡:רבי לומר : רצה

(·Î).¯˘‡‰: התימה כמוÎÈÂ¯‰.(Î‚)בה''א סעודה , עשה
ל) מ חברים:(איוב עליו יכרו :(‰Î).ÌÈÂÈ·„מן הזב  צואה 

יזוב [אשר] כי כה)היונים, טו ובהם(ויקרא ידוב , ארי תרגומו:
המצור: בעבור  העצים לחסרון  האש , מדליקין  ‰È˜·.(ÊÎ)היו 

היין: גת הסתירה:È·Á˙Â‡.(ËÎ)הוא

hw wxt mildz - miaezk

hw mildz.bkÎ`i

àé:Bòéâé íéøæ efáéå Bì-øLà-ìëì äLBð Lwðéáé:åéîBúéì ïðBç éäé-ìàå ãñç CLî Bì-éäé-ìà §©¥´−¤§¨£¤®§¨−Ÿ¨¦´§¦«©§¦−Ÿ¥´¨®¤§©§¦¬¹¥À¦«¨«
âé:íîL çné øçà øBãa úéøëäì Búéøçà-éäéãé:çnz-ìà Bnà úàhçå ýåýé-ìà åéúáà ïåò | øëfé §¦©«£¦¬§©§¦®§¬©¹¥À¦©¬§¨«¦¨¥³£´Ÿ−£Ÿ¨¤§Ÿ̈®§©©¬¦¹À©¦¨«
åè:íøëæ õøàî úøëéå ãéîz ýåýé-ãâð eéäéæèïBéáàå éðò-Léà ócøiå ãñç úBNò øëæ àì | øLà ïòé ¦«§´¤«¤§Ÿ̈´¨¦®§©§¥−¥¤´¤¦§¨«©À©£¤³¬Ÿ¨©»£¶¨¬Å¤©¦§¿Ÿ¦¨¦´−§¤§

:úúBîì ááì äàëðåæé:epnî ÷çøzå äëøáa õôç-àìå eäàBázå äìì÷ áäàiåçéBcîk äìì÷ Laìiå §¦§¥̧¥Ä̈§¥«©¤«¡©´−§¨¨©§¥®§Ÿ¨¥¬¦¹§¨À̈©¦§©¬¦¤«©¦§©¬§¨À̈§©Å¬
:åéúBîöòa ïîMëå Baø÷a íénë àázåèé:äøbçé ãéîz çæîìe äèòé ãâák Bì-éäzëéðèN úlòt úàæ ©¨´Ÿ©©´¦§¦§®§¹©¤À¤§©§¨«§¦−§¤¤́©§¤®¹§¥À©¨¦¬©§§¤«¨³Ÿ§ª©´−«Ÿ§©

:éLôð-ìò òø íéøácäå ýåýé úàîàë| äzàåáéúë)äåäéáBè-ék EîL ïòîì ézà-äNò éðãà íéäìà ¥¥´§Ÿ̈®§©«Ÿ§¦¬¹̈À©©§¦«§©¨³¡Ÿ¦¡Ÿ¦À£ŸÀ̈£¥−¦¦§©´©§¤®¦¬
:éðìévä Ecñçáë:éaø÷a ììç éaìå éëðà ïBéáàå éðò-ékâë:äaøàk ézøòðð ézëìäð BúBèðk-ìök ©¹§§À©¦¥«¦¦¨¦´§¤§´¨®Ÿ¦¹§¦¦À¨©¬§¦§¦«§¥¦§¬¤«¡¨®§¦¹¦§©À§¦¨«©§¤«

i"yx
(‡È).ÂÏ ¯˘‡ ÏÎÏ ‰˘Â ˘˜È מחזיר הטורח אדם

כלומר  מתנקש לשון בו נופל דבר לעשות ולהוט
כמו ומתלבט ה)מוטרף נקשן (דניאל לדא דא וארכובתיה

את  בעשו הנושה יהיה כאן אף אחריהם תנקש פן וכן
נוגע  הנושה יהיה ל"א צעיר, יעבד ורב שנאמר עבודתו
יהי  בלע"ז שייטאצופי"ץ ינקש לו אשר לכל ונקרב
יעקב  וזהו ממונו כל על ונשען נוקש הנושה משפט
צעיר  יעבד ורב שנאמר עבודתו את בעשו הנושה
וטבעו  שמו ימח כורתו אחר שיבא אחר בדור מצאתי
בעול' הנולד הדור בפי עליו יפול לא זכרון שאפילו

בלע"ז: שארטרמיר"א שמו שנשחת ÔÂÚ(È„)לאחר
.ÂÈ˙Â·‡ חמש שגרע לאברהם אבותיו, על שהעוה עון

עינים: כהיון גרם ולאביו מחייו ‡ÂÓ.שנים ˙‡ËÁÂ
מן  קבורתה יום להעלים ושגרם רחמה שהשחית
שנאמר  כמו עשו מכריסה שיצא יקללוה שלא הבריות

ל"ה) אלון (בראשית וגומר רבקה מינקת דבורה ותמת
היה  אחר שאבל אלון לאחר קורין יוני בלשון בכות
מיתתה: והעלימו אמו שמתה דבורה של עם ליעקב

(ÂË).ÂÈ‰È:תמיד ה' נגד האלה ı¯‡Óהעונו' ˙¯ÎÈÂ
.Ì¯ÎÊ:ואלופיו עשו ÎÊ¯(ÊË)של ‡Ï ¯˘‡ ÔÚÈ

.„ÒÁ ˙Â˘Ú נזיד לעסו יעקב שעשה כמו אביו באבל ק
אברהם: מת היום שבאותו יצחק את לנחם עדשים

.ÈÚ ˘È‡:ישראל(ÊÈ).‰ÏÏ˜ ·‰‡ÈÂ של קללתו
בו: שכפר הוא ברוך ˜ÏÏ‰.(ÁÈ)הקדוש ˘·ÏÈÂ

הקרבן  עול פריקת לו ונוחה בקללה עצמו הכניס
האומות: וקללת כהנים ÂÏ.(ËÈ)וברכת È‰˙ הקללה

כבגד ˙ÈÓ„.:(מצאתי)מעטה ÁÊÓÏÂ ומזיח וכן חגורה,
רפה י"ב)אפיקים פתח:(איוב החזקים ÏˆÎ(Î‚)אזור

.Â˙ÂËÎ:ערב וטרוף È˙¯Ú.לעת תשנוק לשון
ומטורף, ונע נודד שהוא כארבה :(מצאתי)ואוטם

cec zcevn
(‡È).˘˜È הכל את  לעצמו ללכוד  יקוש  פח  ישים  בו  הנושה

עשרו: ישללו לירשו ראוים שאינם ממנו ‡Ï(È·)והנכרים 
.È‰Èיהיה ולא חסד עליו מושך להיות  אוהב  שום לו  יהיה  לא

ליתומיו: יחנן אשר ‡Â˙È¯Á.(È‚)מי È‰Èלכריתה יהיה  בנו
האב שם  ימח  השלישי בדור ר"ל בנו שאחר  האחר  ובדור 

הלב: מן ויושכחו ואינם ימותו כי ÔÂÚ(È„)והבן ¯ÎÊÈ
.ÂÈ˙Â·‡וכמ"ש עליהם  גם  לענשו  אבותיו עון לו נזכר יהיה 

בנים  על  אבות  עון כ)פוקד ˙ÁÓ.:(שמות Ï‡נזכר יהיה אלא
בנה : ‰'.(ÂË)על  „‚ ÂÈ‰Èיכרת זה  ובעבור עליו לקטרג

הארץ: מן חסד ÔÚÈ.(ÊË)זכרם לעשות זכר לא אשר בעבור
אותם: להמית  לב  ונשברי  הענוים ורדף החסד אל  שצריך  למי

(ÊÈ).‰ÏÏ˜ ·‰‡ÈÂ: המעותדת הקללה עליו תבא ולכן עליהם לבוא  מעותדת  הקללה אשר דברים  לעשות ··¯Î‰.אהב  ıÙÁ ‡ÏÂ
ממנו: רחוקה  ההיא הברכה תהיה  ולכן עליהם  לבוא מעותדת  הברכה אשר דברים לעשות רצה מעוטףÏÈÂ·˘.(ÁÈ)לא יהיה 

גופו: כל  את המעטפת כמדו כמים:Â˙·‡.בקללה רב בשפע  בקרבו תבוא  על ÔÓ˘ÎÂ.הקללה  למעלה היא המשיחה  כי עם
ובשרו: עצמו אל  בטן חדרי אל בו תרד  הקללה כן בהעצמות היא באה  עכשיו  ËÚÈ‰.(ËÈ)הגוף „‚·Îגופו על  תהיה  הקללה

הגוף: כל העוטה  כבגד  למזח :ÁÊÓÏÂ.מסביב לו  להיות  תמיד  הקללה  ÏÂÚÙ˙.(Î)יחגור  ˙‡Ê'ה מאת  שטני פעולת גמול  זהו
נפשי: על  רע הדוברים  ‡˙È.(Î‡)וגמול  ‰˘Ú: ואמת ˘ÍÓ.חסד  ÔÚÓÏ:שמך יוגדל  Í„ÒÁ.למען ·ÂË ÈÎטוב חסדך  כאשר

אותי: גם  הצילני כן ÈÚ.(Î·)לכל ÈÎ מגודל בקרבי חלל  נעשה  ולבי ואביון כעני ומושפל  נכנע והתוגה:אני ÏˆÎ(Î‚)הפחד 
.Â˙ÂËÎ ר"ל אני  נהלכתי כן הצל העושה  הדבר נטיית  ע"י  כ "א  עצמו מפאת  בא שאינו  הצל  נטיית כמו ומפרש וחוזר  הצל  כמו

ומטולטל : גולה הלכתי  מכריחים  ע"י כ "א  ומרצוני עצמי מפאת באה  לא Î‡¯·‰.מהלכי È˙¯Úממקום החזקה בתנועה ננערתי
לגדר: מגדר וננער  מיוחד  קן  לו שאין הארבה כמו למקום

oeiv zcevn
(‡È).˘˜È:מוקש לקחתÂ˘‰.מל ' בא והנושה כמו המלוה

ד) ושלל :ÂÊÂ·ÈÂ.:(מ"ב בזה  עמל ÂÚÈ‚È.לשון ע "י הבא העושר
לאחריתו ‡Â˙È¯Á.(È‚)ויגיעה: ולא וכן יא)בנו  ÁÓÈ.:(דניאל

מחיקה : רוחÎÂ‡‰.(ÊË)ענין ונכה כמו  שבירה (ישעיה ענין 

בד Â„ÓÎ.(ÁÈ):סו) ומדו כמו מה  מלבוש  ו')ענין  :(ויקרא
(ËÈ).‰ËÚÈ כשלמה אור עוטה וכן עטיפה קד)ענין :(לעיל

.ÁÊÓÏÂ רפה אפיקים ומזיח כמו חגירה יב)ענין  :(איוב
(Î).ÈËÂ˘:ושונאי הטרוד È˙¯Ú.(Î‚)אויבי ענין

נערתי חצני כמו החזקה ה')והתנועה מנענע(נחמיה הייתי שר "ל 
חזקה: בתנועה  חצני
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc `nei(ipy meil)

jkitl ,ecbp iz`hgy `eddéa òât .déì éñeiôì àðà ìéæéàybt - ¥¦£¨§©¥¥¨©¥
eze`déì øîà ,øî ìéæà à÷ àëéäì déì øîà ,àðeä áøaxéñeiôì ©¨¨©¥§¥¨¨¨¦©¨©¥§©¥

øîà .àéðìôìzrk ,`ped axàaà ìéæà[ax-]àLôð ìè÷éîì- ¦§¨§¨¨©¨¦©¨§¦§©©§¨
.zeniy eyiprdl xnelk ,ytpd z` bexdlìæàaxdéåléò í÷å- ¨©§¨¦¨¥

,gahd cil cnrpàLéø éìt à÷å áéúé äåäayei gahd did - £¨¨¦§¨¨¥¥¨
,dnda y`x zenvr xaeyedééæçå déðéò éìceipir z` diabd - ¨¥¥¥§©§¥

,ax z` d`xedéì øîàm`d ,leflfaìéæ ,zà àaà,jl -éì úéì ¨©¥©¨©§¦¥¦
Cãäa àúléî.jnr wqr il oi` -àLéø éìt à÷c éãäaick jez - ¦§¨©£¨©£¥§¨¨¥¥¨

,dndad zenvr z` xayyàîøb èéîzLéà,mvr dhnyp - ¦§§¦©§¨
déìè÷å déòB÷a dééçîe.ezbxde ezxbxba gahd z` dzkde - ©§¥§¥§©§¥

éaøc dén÷ àøãéñ ÷éñt äåä ,áøzeiyxt iweqt xcqn did - ©£¨¨¦¦§¨©¥§©¦
,iax iptl [miaezkn e` mi`iapn]ìééò̈¥
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jkitl ,ecbp iz`hgy `eddéa òât .déì éñeiôì àðà ìéæéàybt - ¥¦£¨§©¥¥¨©¥
eze`déì øîà ,øî ìéæà à÷ àëéäì déì øîà ,àðeä áøaxéñeiôì ©¨¨©¥§¥¨¨¨¦©¨©¥§©¥

øîà .àéðìôìzrk ,`ped axàaà ìéæà[ax-]àLôð ìè÷éîì- ¦§¨§¨¨©¨¦©¨§¦§©©§¨
.zeniy eyiprdl xnelk ,ytpd z` bexdlìæàaxdéåléò í÷å- ¨©§¨¦¨¥

,gahd cil cnrpàLéø éìt à÷å áéúé äåäayei gahd did - £¨¨¦§¨¨¥¥¨
,dnda y`x zenvr xaeyedééæçå déðéò éìceipir z` diabd - ¨¥¥¥§©§¥

,ax z` d`xedéì øîàm`d ,leflfaìéæ ,zà àaà,jl -éì úéì ¨©¥©¨©§¦¥¦
Cãäa àúléî.jnr wqr il oi` -àLéø éìt à÷c éãäaick jez - ¦§¨©£¨©£¥§¨¨¥¥¨

,dndad zenvr z` xayyàîøb èéîzLéà,mvr dhnyp - ¦§§¦©§¨
déìè÷å déòB÷a dééçîe.ezbxde ezxbxba gahd z` dzkde - ©§¥§¥§©§¥

éaøc dén÷ àøãéñ ÷éñt äåä ,áøzeiyxt iweqt xcqn did - ©£¨¨¦¦§¨©¥§©¦
,iax iptl [miaezkn e` mi`iapn]ìééò̈¥
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מקשה א. עמוד סא מצורע,àìåדף של שמן בלוג גם חולקים אינם וכי - §Ÿ

íéðôaL úBðzî úö÷î ïúð ,àéðúäå,השמן מלוג פעמים שבע מזה CtLðåשהיה §¨©§¨¨©¦§¨©¨¤¦§¦§¦§©
ìéçúéå øçà âBì àéáé ,âBläשובa äléçzaאותם.ìëéäaL úBðzîéaø ©¨¦©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤©¥¨©¦

.ìéçúî àeä ÷ñtL íB÷nî ,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìàואםúBðzî øîb ¤§¨¨§©¦¦§§¦¦¨¤¨©©§¦¨©©¨
ðzîa äléçza ìéçúéå øçà âBì àéáé ,âBlä CtLðå ìëéäaLúBðBäaaL úB ¤©¥¨§¦§©©¨¦©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤©§

ואם  בפנים. וליתן לחזור צריך ואין שניה, עבודה úBðBäaaשהיא úBðzî úö÷î ïúð̈©¦§¨©¨©§
éaø .úBðBäaaL úBðzîa äléçza ìéçúéå [øçà] âBì àéáé ,âBlä CtLðå§¦§©©¨¦©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤©§©¦

.ìéçúî àeä ÷ñtL íB÷nî ,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìàואםúBðzî øîb ¤§¨¨§©¦¦§§¦¦¨¤¨©©§¦¨©©¨
úBðzî ìkä éøác ,âBlä CtLðå úBðBäaaLעל ליתן נותר Làøäשצריך מן ¤©§§¦§©©¦§¥©Ÿ©§¨Ÿ

úBákòî.השמן àì שמן בלוג גם שמעון ורבי אלעזר רבי שחולקים מצאנו כן ואם Ÿ§©§
מצורע. של

הגמרא: רבי,àîéàמתרצת דברי לפרש יש á÷òéכך éaø äðL éì מחלוקתם את ¥¨¦¨¨©¦©£Ÿ
הכיפורים.ïébeìaגם יום של הזאות לגבי מחלוקתם וכמו מצורע של §¦

úBðzî ,øî øîàעל הניתנות מצורעLàøäהשמן úBákòî.של ïéà שואלת ¨©©©§¨Ÿ¥§©§
àîòèהגמרא: éàî,מעכבות ïîMä',אינן ïî øúBpäå' áéúëc íeMî àîéìéà ©©£¨¦¥¨¦¦§¦§©¨¦©¤¤

מעכב, ואינו ליתן צריך נשאר אם רק äzòîשמשמע àlà נותר שנכתב מקום שכל ¤¨¥©¨
שכתוב מה מעכב, äçðnä'אינו ïî úøúBpäå'הקמיצה àìcאחר énð éëä §©¤¤¦©¦§¨¨¦©¦§Ÿ

,éákòîשנינו ט.)והרי מקטירין (מנחות אין להקטרה קמיצה בין שחסרו שיריים §©§¥
הגמרא: משיבה מעכב. שנותר מצאנו כן ואם הקומץ, את íúäעליהם éðàL בלוג ©¦¨¨

הבהונות על הניתן 'øúBpäå',שמן 'øúiîe' áéúëc קרוי שה לבהונות הניתן שמן ¦§¦¦¤¤§©¨
שיירי  והיינו ממנו, 'והנותר' כתוב הבהונות מתן ולאחר שיריים, כלומר השמן', 'ומיתר

מעכבים. 'והנותרת' רק בהם שכתוב מנחה שיירי אבל מעכבים, אינם ולכן שיריים,

,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
ב: עמוד סא ìדף àlL BèçML òøBöî íLàBîL אלא אשם, לשם שחטו שלא - £©§¨¤§¨¤Ÿ¦§

במשנה ושנינו שלמים, או עולה כגון אחר קרבן ב.)לשם שנשחטו (זבחים הזבחים כל

זה בדבר חובה, לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים, לשמן ú÷Bìçîìשלא eðàä§©£¤
ïBòîL éaøå øæòìà éaøå øéàî éaø כשנשפך הכיפורים ביום הדם הזאת לגבי ©¦¥¦§©¦¤§¨¨§©¦¦§

ששחט  בעניננו אף שחולקים ללמוד לנו יש זו מחלוקת ומתוך כפרתו, שגמר קודם הדם

של  לא. או אחר  אשם להביא יכול אם לשמו שלא øîàcהאשם øéàî éaø שכאשר ©¦¥¦§¨©
שבפנים המתנות באמצע כגון הדם ìéçúéåפרàéáéנשפך øçàלהזותäléçza ¨¦©¥§©§¦©§¦¨

כמו  חשוב כפרתו, גמר לא ועדיין הראשון מהפר היזה שכבר ומה שבפנים, ההזאות את

כן אם מתחילה, ונותן וחוזר כלל, נתן énðשלא àëä גמר שלא כיון מצורע אשם לגבי ¨¨©¦
נחשב  הבהונות על מדמו נתן שכבר אפילו חובה, לשם לבעלים עלה לא שהרי כפרתו

ו  כלל הקריב שלא ïBòîLאשםàéáéכמו éaøå øæòìà éaøìe ,èBçLéå øçà ¨¦©¥§¦§§©¦¤§¨¨§©¦¦§
íéøîBàL ש÷ñtL íB÷nîבהזאותיוúî àeä íMî,ìéç עלו הראשונות והנתינות ¤§¦¦¨¤¨©¦¨©§¦

עבודה, נחשבת נגמרה שלא עבודה שאף כדין, האשם àëäלו הקרבת כאן גם - ¨¨
שכן, וכיון חובה, לשם לבעלים עלו שלא ואפילו מצורע, אשם כהקרבת חשוב הראשון

äðwz Bì ïéà בפסוק שכתוב כיון אחר, אשם שיביא ידי על בקדשים ולאכול להיטהר ¥©¨¨
כא) יד אשמות,(ויקרא שתי ולא אחד אשם רק להביא שיכול אׁשם', אחד ּכבׂש ְֶֶֶַָָָָ'ולקח

אחר. אשם להביא יכול אינו הראשון האשם את הביא שכבר ומאחר

i"yx

.` cenr `q scúåðúî úö÷î
íéðôáùon dfde (my) aizkc .

:minrt ray erav`a onyd
úåðåäáá äìéçúá ìéçúéå`idy .

xzine (my) aizkck dipy dcear
:'ebe odkd ozi etk lr xy` onyd

ùàøä úåðúîxy` onya xzepde .
xdhnd y`x lr ozi odkd sk lr

:(my)á÷òé 'ø äðù éìz` .
oibela epzpynay dfd zwelgnd

:rxevn lyáéúëã íåùî àîéìéà
øúåðäå:miixiy edl ixwc .ð''ä

éáëòî àìãsc zegpn) xn xn`de .
dvinw oia exqgy miixiy (.h
unewd z` oixihwn oi` dxhwdl

:ediilrøúéîå áéúëã àëä éðàù
øúåðäå ïîùäzepeda zepzn .

xzine eda aizkc miixiy oiiexw
oiiexw y`xd zepzne 'ebe onyd
xzepde eda aizkc miixiy ixiy
y`x lr ozi mipey`xd miixiya

:xdhnd
åèçùù òøåöî íùà á ¯ àñ óã

åîùì àìùebk .e` dler myl o
sc migaf) xn xn`e minly myl
`ly ehgypy migafd lk (.a
elr `ly `l` oixyk onyl

:daeg myl milralåðàáxacl .
iaxe n''x ly ozwelgn jezl df
myky cenll epl yi xfrl`
:dfa oiwleg jk dfa oiwlegy

î''øìdxnbp `ly dcear xn`c .
li`ed ef s` dpi`y ink `id ixd
myl dzlr `l ixdy dxnbp `le
epnn ozpy it lr s` daeg
dpi`y ink `id ixd zepedal

:xg` my` `iaieøæòìà éáøìå
íùî ÷ñôù íå÷îî éøîàã ù''øå

ìéçúî àåäo`nk xn` `l `nl` .
`id `aiyg inp `kd `inc `zilc
`dc xg`a dxnebl xyt` i`e
my` cg` yak (ci `xwie) aizk
izy `le jl izxn` cg` my`

:dpwz el oi` jkld 'ek jl izxn` cg` iehg lirl opixn`ck iiegcl `kil `kde zeny`

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אדר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט' אדר, בו שואל במה להתחיל בהנוגע להנהגה פנימית.

בכלל בענינים כאלו צריך לפרש שיחתו ושאלתו לפני המשפיע דא"ח שלו והוא יורהו,

עליו  נצב  שה'  איך  מ"א,  פרק  ריש  בתניא  הכתובה  ההתבוננות  במוחו  חקוק  יהי'  ובכללות 

ועוד  ופרטית,  פנימית  עבודה  הענין המבואר בקונטרס העבודה בהכרח  וכן  וכו'  ולבו  כליותיו  ובוחן 

ועיקר לשמור על סדרי הישיבה בנגלה וחסידות וזמן התפלה, וכן בהנוגע לבריאות הגוף, שעל ידי זה 

מסתגלים לסדר בחיי היום יומים וקל ביותר שגם בעבודת ה' יהי' בסדר מסודר, שזוהי דרישת עבודה 

פנימית דוקא.

יבדקו את  וכן מהנכון אשר  ותניא הידועים,  בודאי שומר שלשת השיעורים דחומש תהלים 

התפילין שלו באם לא נעשה כזה במשך שנים עשר חדש האחרונים.

בברכה לפורים שמח.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מקשה א. עמוד סא מצורע,àìåדף של שמן בלוג גם חולקים אינם וכי - §Ÿ

íéðôaL úBðzî úö÷î ïúð ,àéðúäå,השמן מלוג פעמים שבע מזה CtLðåשהיה §¨©§¨¨©¦§¨©¨¤¦§¦§¦§©
ìéçúéå øçà âBì àéáé ,âBläשובa äléçzaאותם.ìëéäaL úBðzîéaø ©¨¦©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤©¥¨©¦

.ìéçúî àeä ÷ñtL íB÷nî ,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìàואםúBðzî øîb ¤§¨¨§©¦¦§§¦¦¨¤¨©©§¦¨©©¨
ðzîa äléçza ìéçúéå øçà âBì àéáé ,âBlä CtLðå ìëéäaLúBðBäaaL úB ¤©¥¨§¦§©©¨¦©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤©§

ואם  בפנים. וליתן לחזור צריך ואין שניה, עבודה úBðBäaaשהיא úBðzî úö÷î ïúð̈©¦§¨©¨©§
éaø .úBðBäaaL úBðzîa äléçza ìéçúéå [øçà] âBì àéáé ,âBlä CtLðå§¦§©©¨¦©¥§©§¦©§¦¨§©¨¤©§©¦

.ìéçúî àeä ÷ñtL íB÷nî ,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìàואםúBðzî øîb ¤§¨¨§©¦¦§§¦¦¨¤¨©©§¦¨©©¨
úBðzî ìkä éøác ,âBlä CtLðå úBðBäaaLעל ליתן נותר Làøäשצריך מן ¤©§§¦§©©¦§¥©Ÿ©§¨Ÿ

úBákòî.השמן àì שמן בלוג גם שמעון ורבי אלעזר רבי שחולקים מצאנו כן ואם Ÿ§©§
מצורע. של

הגמרא: רבי,àîéàמתרצת דברי לפרש יש á÷òéכך éaø äðL éì מחלוקתם את ¥¨¦¨¨©¦©£Ÿ
הכיפורים.ïébeìaגם יום של הזאות לגבי מחלוקתם וכמו מצורע של §¦

úBðzî ,øî øîàעל הניתנות מצורעLàøäהשמן úBákòî.של ïéà שואלת ¨©©©§¨Ÿ¥§©§
àîòèהגמרא: éàî,מעכבות ïîMä',אינן ïî øúBpäå' áéúëc íeMî àîéìéà ©©£¨¦¥¨¦¦§¦§©¨¦©¤¤

מעכב, ואינו ליתן צריך נשאר אם רק äzòîשמשמע àlà נותר שנכתב מקום שכל ¤¨¥©¨
שכתוב מה מעכב, äçðnä'אינו ïî úøúBpäå'הקמיצה àìcאחר énð éëä §©¤¤¦©¦§¨¨¦©¦§Ÿ

,éákòîשנינו ט.)והרי מקטירין (מנחות אין להקטרה קמיצה בין שחסרו שיריים §©§¥
הגמרא: משיבה מעכב. שנותר מצאנו כן ואם הקומץ, את íúäעליהם éðàL בלוג ©¦¨¨

הבהונות על הניתן 'øúBpäå',שמן 'øúiîe' áéúëc קרוי שה לבהונות הניתן שמן ¦§¦¦¤¤§©¨
שיירי  והיינו ממנו, 'והנותר' כתוב הבהונות מתן ולאחר שיריים, כלומר השמן', 'ומיתר

מעכבים. 'והנותרת' רק בהם שכתוב מנחה שיירי אבל מעכבים, אינם ולכן שיריים,

,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
ב: עמוד סא ìדף àlL BèçML òøBöî íLàBîL אלא אשם, לשם שחטו שלא - £©§¨¤§¨¤Ÿ¦§

במשנה ושנינו שלמים, או עולה כגון אחר קרבן ב.)לשם שנשחטו (זבחים הזבחים כל

זה בדבר חובה, לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים, לשמן ú÷Bìçîìשלא eðàä§©£¤
ïBòîL éaøå øæòìà éaøå øéàî éaø כשנשפך הכיפורים ביום הדם הזאת לגבי ©¦¥¦§©¦¤§¨¨§©¦¦§

ששחט  בעניננו אף שחולקים ללמוד לנו יש זו מחלוקת ומתוך כפרתו, שגמר קודם הדם

של  לא. או אחר  אשם להביא יכול אם לשמו שלא øîàcהאשם øéàî éaø שכאשר ©¦¥¦§¨©
שבפנים המתנות באמצע כגון הדם ìéçúéåפרàéáéנשפך øçàלהזותäléçza ¨¦©¥§©§¦©§¦¨

כמו  חשוב כפרתו, גמר לא ועדיין הראשון מהפר היזה שכבר ומה שבפנים, ההזאות את

כן אם מתחילה, ונותן וחוזר כלל, נתן énðשלא àëä גמר שלא כיון מצורע אשם לגבי ¨¨©¦
נחשב  הבהונות על מדמו נתן שכבר אפילו חובה, לשם לבעלים עלה לא שהרי כפרתו

ו  כלל הקריב שלא ïBòîLאשםàéáéכמו éaøå øæòìà éaøìe ,èBçLéå øçà ¨¦©¥§¦§§©¦¤§¨¨§©¦¦§
íéøîBàL ש÷ñtL íB÷nîבהזאותיוúî àeä íMî,ìéç עלו הראשונות והנתינות ¤§¦¦¨¤¨©¦¨©§¦

עבודה, נחשבת נגמרה שלא עבודה שאף כדין, האשם àëäלו הקרבת כאן גם - ¨¨
שכן, וכיון חובה, לשם לבעלים עלו שלא ואפילו מצורע, אשם כהקרבת חשוב הראשון

äðwz Bì ïéà בפסוק שכתוב כיון אחר, אשם שיביא ידי על בקדשים ולאכול להיטהר ¥©¨¨
כא) יד אשמות,(ויקרא שתי ולא אחד אשם רק להביא שיכול אׁשם', אחד ּכבׂש ְֶֶֶַָָָָ'ולקח

אחר. אשם להביא יכול אינו הראשון האשם את הביא שכבר ומאחר

i"yx

.` cenr `q scúåðúî úö÷î
íéðôáùon dfde (my) aizkc .

:minrt ray erav`a onyd
úåðåäáá äìéçúá ìéçúéå`idy .

xzine (my) aizkck dipy dcear
:'ebe odkd ozi etk lr xy` onyd

ùàøä úåðúîxy` onya xzepde .
xdhnd y`x lr ozi odkd sk lr

:(my)á÷òé 'ø äðù éìz` .
oibela epzpynay dfd zwelgnd

:rxevn lyáéúëã íåùî àîéìéà
øúåðäå:miixiy edl ixwc .ð''ä

éáëòî àìãsc zegpn) xn xn`de .
dvinw oia exqgy miixiy (.h
unewd z` oixihwn oi` dxhwdl

:ediilrøúéîå áéúëã àëä éðàù
øúåðäå ïîùäzepeda zepzn .

xzine eda aizkc miixiy oiiexw
oiiexw y`xd zepzne 'ebe onyd
xzepde eda aizkc miixiy ixiy
y`x lr ozi mipey`xd miixiya

:xdhnd
åèçùù òøåöî íùà á ¯ àñ óã

åîùì àìùebk .e` dler myl o
sc migaf) xn xn`e minly myl
`ly ehgypy migafd lk (.a
elr `ly `l` oixyk onyl

:daeg myl milralåðàáxacl .
iaxe n''x ly ozwelgn jezl df
myky cenll epl yi xfrl`
:dfa oiwleg jk dfa oiwlegy

î''øìdxnbp `ly dcear xn`c .
li`ed ef s` dpi`y ink `id ixd
myl dzlr `l ixdy dxnbp `le
epnn ozpy it lr s` daeg
dpi`y ink `id ixd zepedal

:xg` my` `iaieøæòìà éáøìå
íùî ÷ñôù íå÷îî éøîàã ù''øå

ìéçúî àåäo`nk xn` `l `nl` .
`id `aiyg inp `kd `inc `zilc
`dc xg`a dxnebl xyt` i`e
my` cg` yak (ci `xwie) aizk
izy `le jl izxn` cg` my`

:dpwz el oi` jkld 'ek jl izxn` cg` iehg lirl opixn`ck iiegcl `kil `kde zeny`



xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc `nei(oey`x meil)

àNú àì'î õeç'`eXl Lidl` 'd mW z`(f k zeny)dxeaq `xnbd . ¦Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§
da xn`py meyn efa dliren daeyz oi`y mrhdy(my)`l ik'

:`xnbd zvxzn .dliren daeyz dyrz `l x`ya j` ,''d dwpi
a dliren daeyz oi`y ,`ziixad zpeek,déì éîãc ìëå 'àNú àì'Ÿ¦¨§¨§¨¥¥

.xenb dyrz `l epiidc
:lirl dcedi ax ly evexiz lr `ziixan `iyewòîL àz`ztqez) ¨§©

(g"d c"tî àeäL ìk ,øîBà äãeäé éaøxeqi`ähîìe 'àNú àì'- ©¦§¨¥¨¤§Ÿ¦¨§©¨
,dyrz `le dyr oebk ,epnn lw `edyäáeLzcal.úøtëîla` §¨§©¤¤

äìòîìe 'àNú àì'îzezixke zezin iaiig oebke ,xeng exeqi`y - ¦Ÿ¦¨§©§¨
,zeny`e ze`hge zewlnäìBz äáeLz,mixeqid on obdlíBéå §¨¨§

.øtëî íéøetkä.xenb dyrz `l lr s` zxtkn daeyzy ,x`ean ©¦¦§©¥
:àøîâä úöøúîzpeeklr zxtkn cal daeyz oi`y ,dcedi iax

,déì éîãc ìëå 'àNú àì'.xenb e`l epiid Ÿ¦¨§¨§¨¥¥
áøBça øîàpL éôì ,òîL àzy lbrd dyrn xg`läáeLz ¨§©§¦¤¤¡©§¥§¨

mdilr lltzdl mexnl dlry drya dynl xn`p oky ,zxtkn
(f cl zeny),'äwðå',dxiard z` dwpne zxtkn daeyzdyóà ìBëé §©¥¨©

xeqi`ïänò 'àNú àì',ea xtkz cal daeyzyøîBì ãeîìz Ÿ¦¨¦¨¤©§©
iM' '`yz `l' xeqi`aäwðé àì:`ziixad zl`ey .'døàL óà ìBëé ¦Ÿ§©¤¨©§¨

ïéåàì éáéiç`yz `l'l minecd [xenb dyrz `l]ïk 'oi`y - ©¨¥¨¦¥
,zxtkn cal daeyzøîBì ãeîìz`Ui xW`' weqtd jyndaúà ©§©£¤¦¨¤

BîLz` `yepd lr wxy xnel ,'`eXlBîL`eyl,äwðî Bðéàc àeä §©¨§§§¥§©¤
äwðî ìáàlr,ïéåàì éáéiç øàL.xenb e`l lr s` rnyne £¨§©¤§¨©¨¥¨¦

:`xnbd zvxznàéä éàpzcal daeyz m`d ewlgp mi`pz - ©¨¥¦
.oldl `ziixak xaeq dcedi axe ,xenb e`l lr zxtknìò ,àéðúc§©§¨©

äáeLz äîcegl.äNòì ÷zépL äNòú àì ìòå äNò ìò ,úøtëî ©§¨§©¤¤©£¥§©Ÿ©£¤¤¦©©£¥
äî ìòådäáeLzwxäìBzmixeqidn obdlìò ,øtëî íéøetkä íBéå §©©§¨¨§©¦¦§©¥©

mda yiy zexiarìòå ,úBúéøkmda yiyàì ìòå ,ïéc úéa úBúéî §¦§©¦¥¦§©Ÿ
.øeîb äNòú©£¤¨

:lirl d`iady `ziixad z` x`al day `xnbdéôì ,øî øîà̈©©§¦
,'äwðå' áøBça øîàpLzxxan .zxtkn cegl daeyzy epcnl ¤¤¡©§¥§©¥

:`xnbdïì àðî.cal daeyz ici lr dxtkdy weqtd zpeeky §¨¨
:`xnbd daiyn'äwð' øîBì øLôà éà ,øîBà øæòìà éaø ,àéðúc- §©§¨©¦¤§¨¨¥¦¤§¨©©¥

itl ,zexiard lk z` dwpn d"awdy xnelkøîàð øákLjenqa ¤§¨¤¡©
øîBì øLôà éàå .'äwðé àì'd"awdyäwðé àìitl ,dxiar s`øákL Ÿ§©¤§¦¤§¨©Ÿ§©¤¤§¨

ãöék àä .'äwð' øîàð`l` ,weqtd yxtznBðéàå ,ïéáMì àeä äwðî ¤¡©©¥¨¥©§©¤©¨¦§¥
ì äwðî.ïéáL ïðéàLlr dxtkdy rnyn weqtd zernynn ,ok m` §©¤§¤¥¨¨¦

.cal daeyz ici
:dxtk ipin oipra `ziixaà Løç ïa àéúî éaø ìàLøæòìà éaø ú ¨©©¦©§¨¤¨¨¤©¦¤§¨¨

,éîBøa äéøæò ïam`dzòîLz`äøtk é÷elç äòaøàdxtk ipin - ¤£©§¨§¦¨©§¨©§¨¨¦¥©¨¨
,dfn df miwelgyøîà .LøBc ìàòîLé éaø äéäL,elìLäLipin ¤¨¨©¦¦§¨¥¥¨©§Ÿ¨

cala miwelg dxtk,ïäåmle`äáeLúdpen l`rnyi iaxy] ¥§§¨
dkixv `idy itl ,mdipia zipnp dpi` [dze`ãçàå ãçà ìk íò- ¦¨¤¨§¤¨

iwelig od el`e .daeyz mb mnr mikixv dxtkd ipin x`y lky
.` :dxtkdøîàpL ,Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ Bðéà ,áLå äNò ìò øáò̈©©£¥§¨¥¨¦¨©¤£¦¤¤¡©
(ak b edinxi)íéááBL íéða eáeL'ciny rnyn ,'mkizaEWn dRx` ¨¦¨¦¤§¨§Ÿ¥¤

.a .zxtkn cal daeyzy dxiar yiy o`kn ,xtkznàì ìò øáò̈©©Ÿ
äìBz äáeLz ,äáeLz äNòå äNòú,mixeqid on obdlíéøetkä íBéå ©£¤§¨¨§¨§¨¨§©¦¦

øîàpL ,øtëî(l fh `xwie)íëéìò øtëé äfä íBiá ék''ebeìkî §©¥¤¤¡©¦©©¤§©¥£¥¤¦Ÿ
,'íëéúàhç.mixetkd mei zxtk z` dkixvy dxiar yiy epcnl ©Ÿ¥¤

.bìò øáòoda yiy zexiar,äáeLz äNòå ,ïéc úéa úBúéîe úBúéøk ¨©©§¦¦¥¦§¨¨§¨
ïéìBz íéøetkä íBéå äáeLz,eyper lwdlïé÷øîî ïéøeqéåz` §¨§©¦¦¦§¦¦§¨§¦

,ixnbl `hgdøîàpL(bl ht mildz)íéòâðáe íòLt èáLá ézã÷ôe' ¤¤¡©¨©§¦§¥¤¦§¨¦§¨¦
,'íðBò.c .mixeqi ici lr dzxtky dxiar yiy ixdLiL éî ìáà £¨£¨¦¤¥

ly dxiarBãéa íMä ìeléç,mixg` `ihgde `hgy -çk Bì ïéà ¦©¥§¨¥Ÿ©
àlà ,÷øîì ïéøeqéa àìå ,øtëì íéøetkä íBéa àìå ,úBìúì äáeLúa¦§¨¦§§Ÿ§©¦¦§©¥§Ÿ§¦¦§¨¥¤¨

øîàpL ,ú÷øîî äúéîe ïéìBz ïlek(ci ak diryi)'ä éðæàá äìâðå' ¨¦¦¨§¨¤¤¤¤¡©§¦§¨§¨§¨
úBàáö,'ïeúeîz ãò íëì äfä ïBòä øtëé íàdxiar yiy o`kn §¨¦§ª©¤¨©¤¨¤©§

.dzina `l` dxtk dl oi`y
ac ab`:`xnbd zxxan ,myd lelig oipra dixfr oa xfrl` iax ix

éîc éëéäl aygp dn -àðà ïBâk ,áø øîà .íMä ìeléçlecb mc` - ¥¦¨¥¦©¥¨©©§£¨
,ipenkàçahî àøNéa àðìé÷L éà,gahdn xya gw` m` -àìå ¦¨¦§¨¦§¨¦©¨¨§Ÿ

øzìàì éîc àðáéäém`y itl .myd lelig ea yi ,cin mly` `le - ¨¦§¨¨¥§©§©

xeqi`a lflfl ipnn cnlie ,olfb ip`y gahd xn`i ,rextl xg``
.lfbeðL àì ,éiaà øîà,'d lelig dfa yi cin rxet epi` m`yàlà ¨©©©¥Ÿ¨¤¨

éòáz àìc àøúàaz` zegewld on reazl gahd jxc oi`y - §©§¨§Ÿ¨§¥
.mlyl eil` mi`a md `l` ,mdizeaegàøúàa ìáà`id jxcdy £¨§©§¨

da ïì úéì ,éòáúcmlyl mkxcy oeik ,'d leligl yeygl oi` - §¨§¥¥¨¨
.jk xg`àéñçî àúîe ,àðéáø øîà[`piax ly enewn]àøúà ¨©¨¦¨¨¨§©§¨©§¨

àeä éòáúcmy oi` jkitl ,zegewld z` reazl gahd libx - §¨§¥
.'d lelig meyn

:xya ziipwa iia` zbdpdéôzeL éøzî àøNéa ìé÷Lãk ,éiaà- ©©¥¦§¨¦¦§¨¦§¥¨¥
,mitzey ipyn xya dpw xy`kéàäì àæeæå éàäì àæeæ áéäédid - ¨¦¨§©§¨§©

`edy rci `l cg`d `ny yyg ik ,cxtpa mdn cg` lkl mlyn
.'d lelig didie ,exiagl mliyéããä éab eäì áø÷î ,øãäådid - ©£©§¨¥§©¥£¨¥

,cgia mze` onfnàðaLeç ãéáòåel mipzepe ,oeayg mnr dyere - §¨¦§¨¨
.ozpy sqepd sqkd cbpk xya

:'d leliga mitqep mipte`àðébñîc ,àðà ïBâk ,øîà ïðçBé éaø- ©¦¨¨¨©§£¨§©§¥¨
jled ip`yk,ïéléôz àìáe äøBz àìa úBnà òaøàlelig dfa yi ©§©©§Ÿ¨§Ÿ§¦¦

ipnn micnle ,ok dyer ip` izyleg iptny xkip `ly itl .myd
.dxezd ceniln lhazdléác ÷çöé[ly eyxcn zian-]éàpé éaø ¦§¨§¥©¦©©

,øîà,'d lelig edfi`BúòeîL úîçî ïéLéiaúî åéøéáçL ìkmy - ¨©¨¤£¥¨¦§©§¦¥£©§¨
eilr `viy rx,÷çöé øa ïîçð áø øîà .(íMä ìeléç eðééä)edn ©§¦©¥¨©©©§¨©¦§¨

,'d leligéLðéà éøîà à÷c ïBâk,eilràéðìôì déøî déì àøL- §§¨¨§¥¦§¥§¨¥¨¥¦§¨§¨
.dlign `ed jixv xnelk ,eiyrn lr exvei el lgni

,øîà éiaà`ed 'd leligàéðúãkxn`py .`ziixaa x`eank - ©©¥¨©¦§©§¨
e mixac)(déäìà 'ä úà záäàå','Ecnlnáäàúî íéîL íL àäiL §¨©§¨¤¡Ÿ¤¤§¥¥¨©¦¦§©¥

jixagl.Eãé ìò,cvikàäiLmc`àøB÷`xwnäðBLå,dpyn ©¨§¤§¥¥§¤
íéîëç éãéîìz LnLîe,cenlz mdn cenllBðzîe BàNî àäéå §©¥©§¦¥£¨¦¦¥©¨©¨

.úBiøaä íò úçðajk dyerykeéøLà ,åéìò úBøîBà úBiøaä äî §©©¦©§¦¨©§¦§¨¨©§¥
àlL úBiøaì íäì éBà ,äøBz BãnlL Baø éøLà ,äøBz BãnlL åéáà̈¦¤¦§¨©§¥©¤¦§¨¨¤©§¦¤Ÿ
änk ,åéëøc íéàð änk eàø ,äøBz ãîlL éðBìt .äøBz eãîì̈§¨§¦¤¨©¨§©¨¨¦§¨¨©¨

.åéNòî íéðweúîeøîBà áeúkä åéìò(b hn ediryi)écáò éì øîàiå' §¨¦©£¨¨¨©¨¥©Ÿ¤¦©§¦
LnLîe äðBLå àøBwL éî ìáà .'øàtúà Ea øLà ìàøNé äzà̈¨¦§¨¥£¤§¤§¨¨£¨¦¤¥§¤§©¥

å ,íéîëç éãéîìzmle`úçða Bøeac ïéàå ,äðeîàa Bðzîe BàNî ïéà ©§¦¥£¨¦§¥©¨©¨¤¡¨§¥¦§©©
,äøBz ãîlL éðBìôì Bì éBà ,åéìò úBøîBà úBiøaä äî ,úBiøaä íò¦©§¦¨©§¦§¨¨¦§¦¤¨©¨
ãîlL éðBìt .äøBz BãnlL Baøì Bì éBà ,äøBz BãnlL åéáàì Bì éBà§¨¦¤¦§¨§©¤¦§¨§¦¤¨©
åéìòå .åéëøc ïéøòBëî änëå ,åéNòî ïéì÷ìe÷î änk eàø ,äøBz¨§©¨§§¨¦©£¨§©¨§¨¦§¨¨§¨¨

øîBà áeúkä(k el l`wfgi)iWcw mW z` ElNgie''ä íò íäì øBîàa ©¨¥©§©§¤¥¨§¦¤¡¨¤©
'eàöé Böøàîe älàl`xyi ipa lr mixkpd exn` xy`ky - ¥¤¥©§¨¨

.llegn miny my `vnp ,mlivdl 'd lki `l lekiaky ,milebd
itl ,llgzn miny my ,yprpe dxiar xaer aeyg mc`yk ,jk

.drxd on elivdl miliren eiyrn oi`y mixne` lkdy
:daeyzd zlrna zexninäìBãb ,àðéðç (øa) àîç éaø øîàzlrn ¨©©¦¨¨©£¦¨§¨

dúeàôø äàéánL äáeLz[d`etx-]øîàpL ,íìBòì(d-a ci ryed) §¨¤§¦¨¦§¨¨¤¤¡©
'ebe l`xUi daEW','äáãð íáäà íúáeLî àtøàdaeyzd llba ¨¦§¨¥¤§¨§¨¨Ÿ£¥§¨¨

.mze` `tx`
áéúk ,éîø àðéðç (øa) àîç éaø(ak b edinxi),'íéááBL íéða eáeL' ©¦¨¨©£¦¨¨¥§¦¨¦¨¦

mkl aygie ixnbl `hgd xwri daeyza eaeyzy xg`ly rnyn
ízà íéááBL àøwéòîc.mz`hg zeaaeye zehy zexrp jezn - §¥¦¨¨¨¦©¤

ejynda,'íëéúáeLî àtøà' áéúë`l` dlignd oi`y rnyn §¦¤§¨§Ÿ¥¤
.ea x`yp mend my oiicry `txzdy men lrake ,`adle o`kn

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìeayy,äáäàîxwrp jkitle Ÿ©§¨¨¥©£¨
e .ixnbl `hgdïàkeayyäàøiîmyex xkip jkitl ,eypri `ly ¨¦¦§¨

.`hgd
,'íëéúBáeLî àtøà íéááBL íéða eáeL' áéúk ,éîø äãeäé áø©§¨¨¥§¦¨¦¨¦¤§¨§¥¤

.mipa mi`xwp daeyz ilray rnynáéúëeoipra xg` weqta §¦
,daeyzd(ci b dinxi)íëúà ézç÷ìå íëá ézìòa éëðà [ék] (äðä)'¦¨Ÿ¦¨©§¦¨¤§¨©§¦¤§¤

,'äçtLnî íéðLe øéòî ãçàmi`xwp daeyz ilray x`ean ¤¨¥¦§©¦¦¦§¨¨
:`xnbd zvxzn .micarïàk ,àéL÷ àìxaecn ,mipa e`xwpy - Ÿ©§¨¨

eayy,äàøiî Bà äáäàîeli`eïàkxaecn ,micar e`xwpy - ¥©£¨¦¦§¨¨
`l` eay `ly.ïéøeqé éãé ìò©§¥¦¦

äìBãb ,éåì éaø øîàd zlrn,ãBákä àqk ãò úòbnL äáeLz ¨©©¦¥¦§¨§¨¤©©©©¦¥©¨
øîàpL(a ci ryed)éäìà 'ä ãò ìàøNé äáeL'.'E ¤¤¡©¨¦§¨¥©¡Ÿ¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

ezny in` cenr et sc ± iyily wxt`nei
àùú àìî õåç."dwpi `l" aizkc meyn jzrc `wlq `w Ðäéì éîãã ìëå`l Ð

.xenb dyrzä÷ðå äáåùú áøåçá øîàðù éôìdyn dlryk ,lbrd dyrn xg`l Ð

.dl yxtn onwle ,odilr lltzdlàùú àì óà ìåëé.daeyza dwpi Ðøùôà éà
ä÷ðé àì øîàð øáëù ä÷ð øîåì.iccd iab "dwpi `l dwp" aizkc Ðäøôë é÷åìç

.jk dfe jk df ozxtka oiwelgy Ðåì øîà
`idy dxiar yiy ,oiwlgpd od yly Ð

daeyz la` dfl dkixv dpi`e dfl dkixv

.olekl dkixv `idy ,oiwelgd on dpi`åáåù
íéðádxiar yiy zcnl ,`tx` cine Ð

.dcal daeyza zxtknyøôëé äæä íåéá éë
,mixetkd mei dkixvy dxiar yiy zcnl Ð

mryt haya izcwtedxiar yiy zcnl Ð

xengde dlwl lwd ,`xazqne .oixeqi dkixvy

.dxenglíùä ìåìéç`ihgne `heg Ð

.mixg`úåàáö 'ä éðæàáipf`a :`iapd xn` Ð

cr oerd xteki m` `ed jexa yecwd xn`

dxtk dl oi`y dxiar yiy epcnl .oezenz

.dzina `l`øúìàì éîã àðáéäé àìåÐ

,olfb ip`y xne` `ed rextl xg`n ip`yke

.lfba lflfn zeidl ipnn cnle`lc `xz`a

irazreazle jlil gahd jxc oi`y Ð

.ezial eizern el `iadl gweld lre ,eizetwd

àéñçî àúîå.`piax ly enewn Ðàæåæ áéäé
éàäì àæåæå éàäìexiag rci `l `ny Ð

.myd lelig o`k yie ,el eizzpyàðáùåç ãéáòå
.elhpy dn cbpk xya el oipzepe oixfege Ðïåâë

'åëå àðéâñîã àðàizylgpy oircei lkd oi`e Ð

.dxez cenlzn lhadl ipnid oicnle ,izqxba

åúòåîù úîçî.eilr `veid rx my zngn Ð

äéøî äéì àøù.eiyrn lr exvei legni Ð

êãé ìò áäàúî.jxiagl Ðàøå÷.`xwn Ð

äðåùå.dpyn Ðíéîëç éãéîìú ùîùîåÐ

dn zeipynd inrh aeyii `id ,dxez cenll

.ecnl okidne onrhäìà 'ä íò íäì øåîàáÐ

aeyg mc`yk ,myd lelig aezkd `xw ef z`

:mixne` lkde ,eilr d`a zeprxete dxiar xaer

el elired dn?drx minkgde miciqgd d`x

"iycw my z` ellgie" xn`py ,mdilr d`a

elby mixkpd mdilr xen`a edellg dnae

mlivdl leki `le "dl` 'd mr e`x" odipia

eceake llgzn miny my `vnp ,elbi `ly

.hrnzníúà íéááåù àø÷éòîãeyrzyk Ð

lr `hgd zligz eli`k mkilr dlrn daeyz

.zeaaeye zehye zexrp iciàôøà áéúëåÐ

,`txzpy men lrak ,jli`e o`kn :rnyn

.eilr eny zvwnyäáäàî ïàëayd Ð

.ezlgzn eper xwrp dad`níéðá åáåù áéúë
.mipa oiiexw daeyz ilra :`nl` Ðéë áéúëå

íëá éúìòá éëðà.exwin micar :`nl` Ðïàë
äàøéîå äáäàî.mipa oiiexw Ðéãé ìò ïàë

ïéøåñéoixeqia exqizpy cr eay `ly ÐÐ

il` eaey" aizk :iqxbc zi`e micar oiiexw

aizk ,"mka izlra ikp` ik" aizke "daey`e

"mkil` daey`e"ik" aizke ,daeyz xg`l Ð

"mka izlra ikp`o`k .eaeyzy mcew ,xak Ð

izlra ikp` ik" xn` `w d`xin e` dad`n

."mka
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opaxc :wgvi epiax uxize ?(`,a) zezixkc `nw wxta ,zezixk e"l icda edl aiyg `l i`n`

iax dil iyxc (a,cq oixcdpq) "zezin rax`" wxta `l` ,ikd `xw iyxc `l iaxc` ibiltc

:xn`w mzdc ,edpiayginl ivn `l iaxc `ail`e ,`pixg` `yxcl `aiwr iaxe l`rnyi

`l dicicle .zg`e zg` lk lr aiig cg` mlrda olek o`yr m`y xnel Ð il dnl `pipn

epecf lr oiaiigy `zlina `l` z`hg aiigin

:(`,h) zenaic `nw wxta iax xn`wck zxke e`l

xy` z`hgd drcepe" yxit "dilr" o`k xn`p

dn "diiga Ð dilr" oldl xn`pe "dilr e`hg

.o`k s` ,zxk epecf lr oiaiigy xac Ð oldl

iwet`l .o`k s` Ð e`l ea yiy oldl dn :dpine

la` .eda zil e`l Ð zxkl eaxzi`c idp ,ipd

`l opaxlira `l edciclc ,ikd iiepyl opivn

Ð "mkl didi zg` dxez"n ixnbc oeik ,e`l

dcear dn ,dxf dcearl dlek dxezd lk dywed

`l e`l la` ,'eke zxk epecf lr oiaiigy xac dxf

`dc ,e`l `ki` dxf dcearc ab lr s` ,opira

ikd elit`e Ð dliwq inp `ki` dxf dceara

`lc ,dliwq `kilc `kid elit` z`hg iaiign

,`piipr `edda aizkc zxk oiprl `l` opiywn

opira `l e`l inp ikd ,"zxkz zxkd" aizkc

"oiweld od el`" wxtac ,rcz .z`hg oiprl

meyn z`hgn dline gqt hrnn (a,bi zekn)

ay Ð dxf dcear dn ,opira dxf dcearc `inecc

i`e ,edpip dyre mewc ipd iwet`l ,dyrz l`e

dxf dcear dn :`nip Ð z`hg oiprl e`l opira

ay eed i` elit` ,ipd iwet`l Ð e`l da yiy

.e`l eda aizk `lc oeik ,aiigin `l dyrz l`e
xn`de
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"àNú àì"î õeç¯àz .déì éîãc ìëå "àNú àì" ¦Ÿ¦¨Ÿ¦¨§¨§¨¥¥¨
"àNú àì"î àeäL ìk :øîBà äãeäé éaø ,òîL§©©¦§¨¥¨¤¦Ÿ¦¨

ähîìe¯äìòîìe "àNú àì"î ,úøtëî äáeLz¯ §©¨§¨§©¤¤¦Ÿ¦¨§©§¨
ìëå "àNú àì" !øtëî íéøetkä íBéå ,äìBz äáeLz§¨¨§©¦¦§©¥Ÿ¦¨§¨
äáeLz áøBça øîàpL éôì :òîL àz .déì éîãc§¨¥¥¨§©§¦¤¤¡©§¥§¨

ïänò "àNú àì" óà ìBëé ,"äwðå"¯øîBì ãeîìz §©¥¨©Ÿ¦¨¦¨¤©§©
ïk ïéåàì éáéiç øàL óà ìBëé ."äwðé àì"¯ãeîìz Ÿ§©¤¨©§¨©¨¥¨¦¥©§

"BîL úà" øîBì¯ìáà ,äwðî Bðéàc àeä BîL ©¤§§§¥§©¤£¨
!ïéåàì éáéiç øàL äwðî¯äî ìò :àéðúc ,àéä éàpz §©¤§¨©¨¥¨¦©¨¥¦§©§¨©©

úøtëî äáeLz¯÷zépL äNòz àì ìòå äNò ìò §¨§©¤¤©£¥§©Ÿ©£¤¤¦©
øtëî íéøetkä íBéå äìBz äáeLz äî ìòå ,äNòì©£¥§©©§¨¨§©¦¦§©¥

¯äNòz àì ìòå ,ïéc úéa úBúéî ìòå úBúéøk ìò©§¦§©¦¥¦§©Ÿ©£¤
øîà .øeîb?ïì àðî ,"äwðå" áøBça øîàpL éôì :øî ¨¨©¨§¦¤¤¡©§¥§©¥§¨¨

"äwð" øîBì øLôà éà :øîBà øæòìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¤§¨¨¥¦¤§¨©©¥
"äwðé àì" øîBì øLôà éàå ,"äwðé àì" øîàð øákL¤§¨¤¡©Ÿ§©¤§¦¤§¨©Ÿ§©¤

ì àeä äwðî ?ãöék àä ."äwð" øîàð øákL,ïéáL ¤§¨¤¡©©¥¨¥©§©¤©¨¦
ì äwðî BðéàåLøç ïa àéúî éaø ìàL .ïéáL ïðéàL §¥§©¤§¤¥¨¨¦¨©©¦©§¨¤¨¨

é÷elç äòaøà zòîL :éîBøa äéøæò ïa øæòìà éaø úà¤©¦¤§¨¨¤£©§¨§¦¨©§¨©§¨¨¦¥
ìL :øîà ?LøBc ìàòîLé éaø äéäL äøtë,ïä äL ©¨¨¤¨¨©¦¦§¨¥¥¨©§¨¥

áLå äNò ìò øáò .ãçàå ãçà ìk íò äáeLúe¯øîàpL ,Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ Bðéà §¨¦¨¤¨§¤¨¨©©£¥§¨¥¨¦¨©¤£¦¤¤¡©
äáeLz äNòå äNòz àì ìò øáò ."íéááBL íéðá eáeL"¯íéøetkä íBéå ,äìBz äáeLz ¨¦¨¦¨©©Ÿ©£¤§¨¨§¨§¨¨§©¦¦

ïéc úéa úBúéîe úBúéøk ìò øáò ."íëéúàhç ìkî íëéìò øtëé äfä íBiá ék" øîàpL øtëî§©¥¤¤¡©¦©©¤§©¥£¥¤¦¨©Ÿ¥¤¨©©§¦¦¥¦
äáeLz äNòå¯íòLt èáLá ézã÷ôe" øîàpL ,ïé÷øîî ïéøeqéå ,ïéìBz íéøetkä íBéå äáeLz §¨¨§¨§¨§©¦¦¦§¦¦§¨§¦¤¤¡©¨©§¦§¥¤¦§¨

Bãéa íLä ìeléç LiL éî ìáà ,"íðåò íéòâðáe¯íBéa àìå ,úBìúì äáeLúa çk Bì ïéà ¦§¨¦£Ÿ¨£¨¦¤¥¦©¥§¨¥Ÿ©¦§¨¦§§Ÿ§
éðæàá äìâðå" øîàpL ,ú÷øîî äúéîe ,ïéìBz ïlek àlà .÷øîì ïéøeqéa àìå ,øtëì íéøetkä©¦¦§©¥§Ÿ§¦¦§¨¥¤¨¨¦¦¨§¨¤¤¤¤¡©§¦§¨§¨§¨
.àðà ïBâk :áø øîà ?íMä ìeléç éîc éëéä ."ïeúîz ãò íëì äfä ïåòä øtëé íà úBàáö 'ä§¨¦§ª©¤¨Ÿ©¤¨¤©§ª¥¦¨¥¦©¥¨©©§£¨
àìc àøúàa àlà eðL àì :ééaà øîà .øzìàì éîc àðáéäé àìå àçahî àøNéa àðìé÷L éà¦¨¦§¨¦§¨¦©¨¨§¨¨¥§¨¨¥§©§©¨©©©¥Ÿ¨¤¨§©§¨§¨

éòáúc àøúàa ìáà ,éòáú¯ééaà .àeä éòáúc àøúà àéñçî àúîe :àðéáø øîà .da ïì úéì ¨§¦£¨§©§¨§¨§¦¥¨¨¨©¨¦¨¨¨§©§¨©§¨§¨§¦©©¥
ãéáòå ,éããä éab eäì áø÷î øãäå ,éàäì àæeæå éàäì àæeæ áéäé éôzeL éøzî àøNéa ìé÷Lãk¦§¨¥¦§¨¦§¥¨¥¨¥¨§©§¨§©©£©§¨¥§©¥£¨¥§¨¥
éác ÷çöé .ïéléôz àìáe äøBz àìa úBnà òaøà àðébñîc àðà ïBâk :øîà ïðçBé éaø .àðaLeç§§¨©¦¨¨¨©§£¨¦§©¥¨©§©©§Ÿ¨§Ÿ§¦¦¦§¨§¥
øa ïîçð áø øîà .íMä ìeléç eðééä BúòeîL úîçî ïéLéiaúî åéøéáçL ìk :øîà éàpé éaø©¦©©¨©¨¤£¥¨¦§©§¦¥£©§¨©§¦©¥¨©©©§¨©
úà záäàå" ,àéðúãk :øîà ééaà ."àéðìôì déøî déì àøL" éLðéà éøîà à÷c ïBâk :÷çöé¦§¨§§¨¨§¦¡¨¥§¨¥¨¥¦§¨§¨©©¥¨©¦§©§¨§¨©§¨¥

éäìà 'ä"E¯,íéîëç éãéîìz LnLîe äðBLå àøB÷ àäiL ,Eãé ìò áäàúî íéîL íL àäiL ¡Ÿ¤¤§¥¥¨©¦¦§©¥©¨§¤§¥¥§¤§©¥©§¦¥£¨¦
åéìò úBøîBà úBiøaä äî ,úBiøaä íò úçða Bðzîe BàOî àäéå¯,äøBz BãnlL åéáà éøLà ¦¥©¨©¨§©©¦©§¦¨©§¦§¨¨©§¥¨¦¤¦§¨

äøBz BãnlL éðBìt ,äøBz eãîì àlL úBiøaì íäì éBà .äøBz BãnlL Baø éøLà¯änk eàø ©§¥©¤¦§¨¨¤©§¦¤Ÿ¨§¨§¦¤¦§¨§©¨
øLà ìàøNé äzà écáò éì øîàiå" øîBà áeúkä åéìò ,åéNòî íéðweúî änk ,åéëøc íéàð̈¦§¨¨©¨§¨¦©£¨¨¨©¨¥©Ÿ¤¦©§¦¨¨¦§¨¥£¤

z LnLîe äðBLå àøBwL éî ìáà ."øàtúà Ea,äðeîàa Bðzîe BàOî ïéàå íéîëç éãéîì §¤§¨¨£¨¦¤¥§¤§©¥©§¦¥£¨¦§¥©¨©¨¤¡¨
åéìò úBøîBà úBiøaä äî ,úBiøaä íò úçða Bøeac ïéàå¯,äøBz ãîlL éðBìôì Bì éBà §¥¦§©©¦©§¦¨©§¦§¨¨¦§¦¤¨©¨

äøBz ãîlL éðBìt ,äøBz BãnlL Baøì Bì éBà ,äøBz BãnlL åéáàì Bì éBà¯änk eàø §¨¦¤¦§¨§©¤¦§¨§¦¤¨©¨§©¨
Böøàîe älà 'ä íò íäì øîàa" øîBà áeúkä åéìòå !åéëøc ïéøòBëî änëå åéNòî ïéì÷ìe÷î§§¨¦©£¨§©¨§¨¦§¨¨§¨¨©¨¥¤¡Ÿ¨¤©¥¤¥©§
àtøà" øîàpL ,íìBòì úeàôø äàéánL äáeLz äìBãb :àðéðç øa àîç éaø øîà ."eàöé̈¨¨©©¦¨¨©£¦¨§¨§¨¤§¦¨¦§¨¨¤¤¡©¤§¨
àøwéòîc ,"íéááBL íéða eáeL" áéúk :éîø àðéðç øa àîç éaø ."äáãð íáäà íúáeLî§¨¨Ÿ£¥§¨¨©¦¨¨©£¦¨¨¥§¦¨¦¨¦§¥¦¨¨
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."epnî" àlà ,øîàð àì "íäî" ."epnî étà áLíòt äøéáò øác Bãéì úàaL ïBâk :äãeäé áø øîà ?äáeLz ìòa éîc éëéä ¨©¦¦¤¥¤Ÿ¤¡©¤¨¦¤¥¦¨¥©©§¨¨©©§¨§¤¨§¨§©£¥¨©©
éøLà" áéúk ,éîø áø :äãeäé áø øîà .íB÷î BúBàa ,÷øt BúBàa ,äLà dúBàa :äãeäé áø éåçî ,äpîéä ìvéðå äiðLe äðBLàø¦¨§¦¨§¦©¥¤¨©£¦©§¨§¨¦¨§¤¤§¨¨©©§¨©¨¥§¦©§¥

àä ,íñøeôî àèça àä :àéL÷ àì !"çéìöé àì åéòLô äqëî" áéúëe "äàèç éeñk òLt éeNð¯áø .íñøeôî BðéàL àèça §¤©§£¨¨§¦§©¤§¨¨Ÿ©§¦©¨©§¨¨§¥§§§¨¨§¥§¤¥§§¨©
ïàk :ïîçð áø øîà äiáBè øa àøèeæ¯ïàk ,Bøéáçì íãà ïéaL úBøéáòa¯éaø ,àéðz .íB÷nì íãà ïéaL úBøéáòaøa éñBé §¨©¦¨¨©©©§¨¨©£¥¤¥¨¨©£¥¨©£¥¤¥¨¨©¨©§¨©¦¥©

äðBLàø íòt äøéáò øáBò íãà :øîBà äãeäé¯äiðL ,Bì ïéìçBî¯úéLéìL ,Bì ïéìçBî¯úéòéáø ,Bì ïéìçBî¯ïéìçBî ïéà §¨¥¨¨¥£¥¨©©¦¨£¦§¦¨£¦§¦¦£¦§¦¦¥£¦
äk" øîàpL ,BììL ìò 'ä øîàøîàðå "epáéLà àì äòaøà ìòå ìàøNé éòLt äLìL íéîòt ìà ìòôé älà ìk ïä"íò L ¤¤¡©Ÿ¨©©§¨¦§¥¦§¨¥§©©§¨¨Ÿ£¦¤§¤¡©¤¨¥¤¦§©¥©£©¦¨¦

?"øîBàå" éàî ."øáb¯éléî éðä :àîéz éëå¯ãéçéa ìáà ,øeaéöa¯ìL íéîòt ìà ìòôé älà ìk ïä" òîL àz ,àì."øáb íò L ¨¤©§¥§¦¥¨¨¥¦¥§¦£¨§¨¦Ÿ¨§©¤¨¥¤¦§©¥©£©¦¨¦¨¤
ìL ìò" øîàpL ,Bì ïéìçBî ïéà Cìéàå ïàkî."epáéLà àì äòaøà ìòå ìàøNé éòLt äLíBé ïäéìò äcåúäL úBøéáò :ïðaø eðz ¦¨§¥¨¥£¦¤¤¡©©§¨¦§¥¦§¨¥§©©§¨¨Ÿ£¦¤¨©¨©£¥¤¦§©¨£¥¤

äæ íéøetkä¯ïäa äðL íàå ,øçà íéøetkä íBé ïäéìò äcåúé àì¯éøöïäa äðL àì íàå ,øçà íéøetkä íBé úBcåúäì C ©¦¦¤Ÿ¦§©¤£¥¤©¦¦©¥§¦¨¨¨¤¨¦§¦§©©¦¦©¥§¦Ÿ¨¨¨¤
ïäéìò äcåúäå øæçå¯àeäL ïkL ìk :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ."Bzìeàá äðBL ìéñk Bà÷ ìò áL áìëk" øîBà áeúkä åéìò §¨©§¦§©¨£¥¤¨¨©¨¥§¤¤¨©¥§¦¤§¦©§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨¤¥¤

'åâå "Bà÷ ìò áL áìëk" íéi÷î éðà äî àlà ."ãéîz écâð éúàhçå òãà éðà éòLô ék" øîàpL ,çaeLî¯øîàc ,àðeä áøãk §¨¤¤¡©¦§¨©£¦¥©§©¨¦¤§¦¨¦¤¨¨£¦§©¥§¤¤¨©¥¦§©¨§¨©
øäa äðLå äøéáò íãà øáòL ïåék :àðeä á¯.Bì äøzeä¯éøöå .øzéäk Bì úéNòð :àîéà àlà ?Cúòc à÷ìñ Bì äøzeäC ©¨¥¨¤¨©¨¨£¥¨§¨¨¨§¨§¨¨§¨©£¨¤¨¥¨©£¥§¤¥§¨¦

àáé÷ò éaø .àáa ïa äãeäé éaø éøác "áäæ éäìà íäì eNòiå äìãâ äàèç äfä íòä àèç àpà" øîàpL ,àèçä úà èBøôì¦§¤©¥§¤¤¡©¨¨¨¨¨¨©¤£¨¨§Ÿ¨©©£¨¤¡Ÿ¥¨¨¦§¥©¦§¨¤¨¨©¦£¦¨
"áäæ éäìà íäì eNòiå" äLî øîàL eäî àlà ."äàèç éeñk òLt éeNð éøLà" :øîBà¯éaø øîàc .éàpé éaøãkøîà :éàpé ¥©§¥§¤©§£¨¨¤¨©¤¨©¤©©£¨¤¡Ÿ¥¨¨¦§©¦©©§¨©©¦©©¨©

éc eøîàL ãò ìàøNéì íäì úéaøäL áäæå óñk ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì äLî¯.áäæ éäìà eNòiL íäì íøb ¤¦§¥©¨¨¦¤¨¤¤§¨¨¤¦§¥¨¨¤§¦§¨¥©¤¨§©¨©¨¤¤©£¡Ÿ¥¨¨
ãåc ."éðLéc÷äì éa ízðîàä àì ïòé" øîàpL ,éðçøeñ áúké :øîà äLî .ãåãå äLî ,ìàøNéì íäì eãîò íéáBè íéñðøô éðL§¥©§¨¦¦¨§¨¤§¦§¨¥¤§¨¦¤¨©¦¨¥§¨¦¤¤¡©©©Ÿ¤¡©§¤¦§©§¦¥¦¨¦

ì ?äîBc øácä äîì ãåãå äLîc ìLî ."äàèç éeñk òLt éeNð éøLà" øîàpL ,éðçøeñ áúké ìà :øîàúéáa e÷lL íéLð ézL ¨©©¦¨¥§¨¦¤¤¡©©§¥§¤©§£¨¨¨¨§¤§¨¦§¨©¨¨¤¦§¥¨¦¤¨§¥
,ä÷Bì àéä äî ìò eòéãBä ,íkî äLwáa :úéòéáL ébt äìëàL dúBà ïäì äøîà ,úéòéáL ébt äìëà úçàå äì÷ì÷ úçà ,ïéc¦©©¦§§¨§©©¨§¨©¥§¦¦¨§¨¨¤¨¤¨§¨©¥§¦¦§©¨¨¦¤¦©©¦¨
àéä úéòéáL é÷ñò ìò :ïéøîBàå äéðôì ïéæéøëî eéäå ,døàeöa eìúå úéòéáL ébt eàéáä .ä÷Bì Bæ ä÷Bì BfM äî ìò eøîàé àlL¤ŸŸ§©©¤¨¨¥¦©¥§¦¦§¨§©¨¨§¨©§¦¦§¨¤¨§§¦©¦§¥§¦¦¦
ïéèìçenä úáeLz ."åéðôì ìBLëî ézúðå ìåò äNòå B÷ãvî ÷écö áeLáe" øîàpL ,íMä ìeléç éðtî ïéôðçä úà ïéîñøôî .ä÷Bì¨§©§§¦¤©£¥¦¦§¥¦©¥¤¤¡©§©¦¦¦§§¨¨¨¤§¨©¦¦§§¨¨§©©§¨¦
,äéìòa úà úøa÷î úeLøäå ,äìwz dôBñ íéòLø úåìL .úeðòøet ìL ïéc øæb åéìò ízçpL ét ìò óàå ,úeðòøetä úákòî§©¤¤©§¨§©©¦¤¤§©¨¨§©¦¤§¨©§©§¨¦¨©¨¨§¨¨§©¤¤¤§¨¤¨
àìè÷ì déLôð eáöa :éëä øîà àðéc ïãéîì ÷éôð äåä ék áø .äàéák äàéöé àäzL éàåìe ,äpnî àöé íBøòå dì ñðëð íBøò̈¦§©¨§¨¥¥¦¤¨§©¤§¥§¦¨§¦¨©¦£¨¨¥§¥©¦¨£©¨¦¦§©§¥¦§¨¨

àðéãì ÷éôð äåä ék àáø .äàéöék äàéa àäzL éàåìe ,ìéæà déúéáì ï÷éøå ,ãéáò àeä úéì déúéa eáöe ,÷éôðøîà:éëä ¨¥§¥¥¥¨¥§¥¨§¥¥¨¥§©¤§¥¦¨¦¦¨¨¨¦£¨¨¥§¦¨£©¨¦
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יומא. פרק שמיני - יום הכפורים דף פו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc `nei(oey`x meil)

äìBãb ,ïðçBé éaø øîàd `idäNòú àì úà äçBcL ,äáeLz ¨©©¦¨¨§¨§¨¤¨¤Ÿ©£¤
,äøBzaLm` s` ,xg` yi`l d`yipe dyxbzdy dy` ixdy ¤©¨

,dpey`xd dlral aeyl dleki dpi` ipyd yi`dn dyxbzd
xn`py(c ck mixac).'DYgwl aEWl 'ebe oFW`xd DlrA lkEi `l'Ÿ©©§¨¨¦¨§©§¨

d`hgy s` ,d"awd ly ebef zak `idy ,l`xyi zqpk eli`e
,d"awl aeyl dleki ,mixg` midl` xg` dkldeøîàpLb dinxi) ¤¤¡©

(`,øçà Léàì äúéäå Bzàî äëìäå BzLà úà Léà çlLé ïä ,øîàì'¥Ÿ¥§©©¦¤¦§§¨§¨¥¦§¨§¨§¦©¥
ðçz óBðç àìä ,ãBò äéìà áeLéäíéaø íéòø úéðæ zàå ,àéää õøàä ó £¨¥¤¨£Ÿ¨¤¡©¨¨¤©¦§©§¨¦¥¦©¦

.''ä íàð éìà áBLå§¥©§ª
,äìeàbä úà [äàéáîL] (úáø÷îù) äáeLz äìBãb ,ïúðBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨§¨¤§¦¨¤©§¨

øîàpL(k hp ediryi)ìe ìàBb ïBiöì àáe'Líòh äî ,'á÷òéa òLô éá ¤¤¡©¨§¦¥§¨¥¤©§©£Ÿ©©©
'ìàBb ïBiöì àáe',dle`bd `eaz recn -'á÷òéa òLô éáL'c íeMî ¨§¦¥¦§¨¥¤©§©£Ÿ

.daeyz miyer l`xyi ipay oeik -
úBðBãfL ,äáeLz äìBãb ,Lé÷ì Léø øîàoecfa dyry zexiar - ¨©¥¨¦§¨§¨¤§

Bì úBNòðdaeyza ayl zeaygp -úBââLk.bbeya eyrp eli`k - ©£¦§¨
øîàpL(a ci ryed)éäìà 'ä ãò ìàøNé äáeL'ðBòa zìLë ék E.'Eeàä ¤¤¡©¨¦§¨¥©¡Ÿ¤¦¨©§¨©£¤¨

ixd -déì éø÷ à÷å ,àeä ãéæî 'ïBò'aezkd'ìBLëî',dbby epiidc - ¨¥¦§¨¨¥¥¦§
.dbbyk oerd aygp daeyzd ici lry gkenéðéà :àøîâä äù÷î¥¦

,zebbyk daeyza ayl zeaygp zepecfy xaeq yiwl yix m`d -
øîàpL ,úBiëæk Bì úBNòð úBðBãfL äáeLz äìBãb ,Lé÷ì Léø øîàäå§¨¨©¥¨¦§¨§¨¤§©£¦§ª¤¤¡©

(hi bl l`wfgi)íäéìò ,ä÷ãöe ètLî äNòå BúòLøî òLø áeLáe'§¨¨¥¦§¨§¨¨¦§¨§¨¨£¥¤
'äéçé [àeä] (äéç)zekfa s` digiy ,rnyn .digi mzekfa - ¦§¤

.zeiekfl ektdi ik ,dyry zexiard epiidc ,ok iptl xen`d
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìayy,äáäàîzepecf jkitl Ÿ©§¨¨¥©£¨

e ,zeiekfk zeaygpïàkayy,äàøiîzeaygp zepecf jkitl ¨¦¦§¨
.zebbyk

úëøànL äáeLz äìBãb ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨§¨§¨¤©£¤¤
øîàpL ,íãà ìL åéúBðL(my)BúòLøî òLø áeLáe''ebe[àeä] (åéç) §¨¤¨¨¤¤¡©§¨¨¥¦§¨

,'äéçé.miig el etiqei daeyzd ici lry ¦§¤
àáøòîa éøîà ,÷çöé éaø øîà[l`xyi ux`a-]øa äaøc déîMî ¨©©¦¦§¨¨§¥§©£¨¨¦§¥§©¨©

àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL äàøe àa ,éøî`id,íãå øNa úcî ¨¦Ÿ§¥¤Ÿ§¦©©¨¨¦©¨¨¨¨
yíãå øNa úcîcg` m`áç úà èéð÷î,íéøáãa Bøéqiiti m` s` ¦©¨¨¨¨©§¦¤£¥¦§¨¦

eze`÷ôñm`epîéä ñéitúî,eqeit z` lawn -ñéitúî ïéà ÷ôñ ¨¥¦§©¥¥¤¨¥¥¦§©¥
å .epîéäelit`øîàz íà`edy÷ôñ ,epîéä ñéitúîm`ñéitúî ¥¤§¦Ÿ©¦§©¥¥¤¨¥¦§©¥
íéøáãa,calaíéøáãa ñéitúî ïéà ÷ôñ.oenna eqiitl jixv `l` ¦§¨¦¨¥¥¦§©¥¦§¨¦

ìáàzcnàeä Ceøa LBãwäm` `l` ,ok dpi`äøéáò øáBò íãà £¨©¨¨¨¨¥£¥¨
,øúqa`edíéøáãa epnî ñéitúî,calaøîàpL(b ci ryed)eç÷' ©¥¤¦§©¥¦¤¦§¨¦¤¤¡©§

ãBò àìå .''ä ìà eáeLå íéøác íënòmixaca qiitzny ic `l - ¦¨¤§¨¦§¤§Ÿ
,calaäáBè Bì ÷éæçnL àlà,aeh xac dyr eli`k -øîàpL ¤¨¤©§¦¨¤¤¡©

weqtd jyndaáeúkä åéìò äìònL àlà ,ãBò àìå .'áBè ç÷å'§©§Ÿ¤¨¤©£¤¨¨©¨
øîàpL ,íéøt áéø÷ä eléàkweqtd jynda'eðéúôN íéøô äîlLðe' §¦¦§¦¨¦¤¤¡©§©§¨¨¦§¨¥

e .aixwdl epilry mixtk aygi epizty ievix -øîàz ànL¤¨Ÿ©
aixwd eli`k aygpyäáBç éøt,my`e z`hgk ,daeg zepaxw - ¨¥¨

,dacp zepaxwn 'd iptl miievx zegt mdyøîBì ãeîìz(d ci my) ©§©
'äáãð íáäà íúáeLî àtøà'zepaxw eaixwd eli`k mze` ade` - ¤§¨§¨¨Ÿ£¥§¨¨

.dacp
ìéáLaL äáeLz äìBãb ,øîBà øéàî éaø äéä àéðzmc`äNòL ãéçé ©§¨¨¨©¦¥¦¥§¨§¨¤¦§¦¨¦¤¨¨

øîàpL ,Blek íìBòä ìëì ïéìçBî äáeLz(my)íúáeLî àtøà' §¨£¦§¨¨¨¤¤¡©¤§¨§¨¨
,'epnî étà áL ék äáãð íáäàit` ay ik' ixde'íäîmiax oeyla Ÿ£¥§¨¨¦¨©¦¦¤¥¤

[weqtd zligzak]'epnî' àlà ,øîàð àìici lry ,cigi oeyla Ÿ¤¡©¤¨¦¤
.miaxl lgnp cigid zaeyz

:dnilyd daeyzd idn zxxan `xnbdéîc éëéä`ed cvik -ìòa ¥¦¨¥©©
,äãeäé áø øîà .äáeLzL ïBâkayy xg`ldaeyzaBãéì úàa- §¨¨©©§¨§¤¨§¨

el oncfdäøéáò øác[da `hg xaky]ìvéðå ,äiðLe äðBLàø íòt §©£¥¨©©¦¨§¦¨§¦©
éåçî .äpîéäd`xd -,äãeäé áøxv minrt mze`yeidiy miki ¥¤¨©§¥©§¨
äMà dúBàae ,da lykpy÷øt BúBàae ,eiigaíB÷î BúBàaxary §¨¦¨§¤¤§¨

.dnily ezaeyz ,dfk ote`a exvi lr xabzd m` wx .dxiard z`
áéúk ,éîø áø ,äãeäé éaø øîà(` al mildz)éeñk òLt éeNð éøLà' ¨©©¦§¨©¨¥§¦©§¥§¤©§

'äàèç,mixg`l dlbp epi`e dqekn e`hgy -áéúëe(bi gk ilyn) £¨¨§¦

,'çéìöé àì åéòLô äqëî',uxzne .ei`hg xizqdl mc`l oi`yàì §©¤§¨¨Ÿ©§¦©Ÿ
,íñøeôî àèça àä ,àéL÷jk ici lre ,yiiazie dceiy el aeh ©§¨¨§¥§§§¨

e .el xtkzi,íñøeôî BðéàL àèça àäminy ceak oi` ik ,dlbi `l ¨§¥§¤¥§§¨
.`hgy mqxtiyøîà äiáBè øa àøèeæ áømyaïîçð áøuexiz ©§¨©¦¨¨©©©§¨

,xg`,Bøéáçì íãà ïéaL úBøéáòa ïàkeywai mixg`y ick dlbi ¨©£¥¤¥¨¨©£¥
e ,el legnl exiagn,íB÷nì íãà ïéaL úBøéáòa ïàk,dlbi `l ¨©£¥¤¥¨¨©¨

.miny ceak hrnzi `ly
íãà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaø àéðzy,äðBLàø íòt äøéáò øáBò ©§¨©¦¥©§¨¥¨¨¥£¥¨©©¦¨

Bì ïéìçBîoke .dilr yprp epi` -,Bì ïéìçBî äiðLokeúéLéìL £¦§¦¨£¦§¦¦
,Bì ïéìçBîmrt xar m` la`øîàpL ,Bì ïéìçBî ïéà ,úéòéáøqenr) £¦§¦¦¥£¦¤¤¡©

(e aìL ìò 'ä øîà äk''epáéLà àì äòaøà ìòå ,ìàøNé éòLt äL- Ÿ¨©©§Ÿ¨¦§¥¦§¨¥§©©§¨¨Ÿ£¦¤
.ziriaxd lr `l j` ,lgn` mi`hg dyly lr[øîBàå] (øîàðå)§¥

(hk bl aei`)'øáb íò LBìL íéîòt ìà ìòôé älà ìk ïä'yly - ¤¨¥¤¦§©¥©£©¦¨¦¨¤
zxxan .epyipri ziriaxd lr j` ,aeyl `hegd z` xxeri minrt

:`xnbdøîBàå éàî:`xnbd zvxzn .ztqep di`x jixv recn - ©§¥
àîéz éëå,mixne` epiid ef di`x `lely meyn -éléî éðä §¦¥¨¨¥¦¥

,milgnp zepey`xdyãéçéa ìáà ,øeaéöa`hgy,àìjkitlàz §¦£¨§¨¦Ÿ¨
òîLsqepd weqtd on,'øáb íò LBìL íéîòt ìà ìòôé älà ìk ïä' §©¤¨¥¤¦§©¥©£©¦¨¦¨¤

el lgnp `hgy cigi elit`yøîàpL Bì ïéìçBî ïéà Cìéàå ïàkî)¦¨§¥¨¥£¦¤¤¡©
ìL ìò'.('epáéLà àì äòaøà ìòå ìàøNé éòLt äL ©§Ÿ¨¦§¥¦§¨¥§©©§¨¨Ÿ£¦¤

:mixetkd meia iecie oipra zeziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
ïäéìò äcåúäL úBøéáòaïäéìò äcåúé àì ,äæ íéøetkä íBéaey £¥¤¦§©¨£¥¤©¦¦¤Ÿ¦§©¤£¥¤

aäðL íàå .øçà íéøetkä íBé[`hge xfg-]éøö ,ïäaúBcåúäì Cmb ©¦¦©¥§¦¨¨¨¤¨¦§¦§©
aå ,ïäa äðL àì íàå ,øçà íéøetkä íBéok it lr s`äcåúäå øæç ©¦¦©¥§¦Ÿ¨¨¨¤§¨©§¦§©¨

øîBà áeúkä åéìò ,ïäéìò(`i ek ilyn)äðBL ìéñk Bà÷ ìò áL áìëk' £¥¤¨¨©¨¥§¤¤¨©¥§¦¤
á÷òé ïa øæòéìà éaø .'Bzìeàáe wleg,øîBàmeia dceezne xfegdy §¦©§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

xg` mixetkd,çaeLî àeäL ïkL ìkøîàpL(d `p mildz)éòLô ék' ¨¤¥¤§¨¤¤¡©¦§¨©
'ãéîz écâð éúàhçå òãà éðàcner `hgd eli`k yg ip` cinz - £¦¥¨§©¨¦¤§¦¨¦

.xtkzde ie`xk iziceezd m` rcei ipi`e ,icbpkàlà,ok m`äî ¤¨¨
,'åâå 'Bà÷ ìò áL áìëk' íéi÷î éðàeprinydløîàc .àðeä áøãk £¦§©¥§¤¤¨©¥¦§©¨§¨©

ääîú .Bì äøzeä da äðLå äøéáò íãà øáòL ïåék ,àðeä áø©¨¥¨¤¨©¨¨£¥¨§¨¨¨§¨
:àøîâäikeBì äøzeädxiardêzòc à÷ìñ:`xnbd zvxzn .xnel §¨¨§¨©§¨

úéNòð ,àîéà àlà`id zincp -.øzéäk Bì ¤¨¥¨©£¥§¤¥
:ztqep `ziixaå,dceezn `edykéøöèBøôì Ceiztya yxtl - §¨¦¦§

.àèçä úàl`xyi xear dceezdy drya epiax dyn hxity itke ¤©¥§
,lbrd `hg lrøîàpL(`l al zeny)äàèç äfä íòä àèç àpà' ¤¤¡©¨¨¨¨¨¨©¤£¨¨
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ðçz óBðç àìä ,ãBò äéìà áeLéäíéaø íéòø úéðæ zàå ,àéää õøàä ó £¨¥¤¨£Ÿ¨¤¡©¨¨¤©¦§©§¨¦¥¦©¦
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:`ziixad dywn .dlebn epeer oi`e miqekn ei`hgy in ixy`àlà¤¨
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Bììôe Léàì Léà¯Léà àèçé 'äì íàå ,Bì ìBçîé íéäìà¯ìk :÷çöé éaø øîà .íéáBè íéNòîe äáeLz ,Bãòa ìltúé éî ¦§¦¦§¡Ÿ¦¦§§¦©¤¡¨¦¦¦§©¤©£§¨©£¦¦¨©©¦¦§¨¨
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc `nei(ipy meil)

déúéáì ï÷éøå ãéáò àeä úéì déúéa eáöe ,÷éôð àìè÷ì déLôð eáöa¦§©§¥¦§¨¨¨¦§¥¥¥¨¦§¥¨§¥¥
éæç éåä éëå .äàéöék äàéa àäzL éàåìe ,ìéæàdéøúaà àäeaîà- ¨¦§©¤§¥¦¨¦¦¨§¦¨¥¨¥©§¨©©§¥

,ezrc gefz `ly yyge ,ecakl eixg` mikled miyp` zveaw
øîàweqtd z` envr lr(f-e k aei`)BLàøå BàéN íéîMì äìòé íà' ¨©¦©£¤©¨©¦¦§Ÿ

'Bià eøîàé åéàBø ,ãáàé çöðì Bììâk ,òébé áòìmnexzi m` s` - ¨¨©¦©§¤§¨¤©Ÿ¥¨Ÿ§©
gvpl ca`idl `ed leki ,mipprde minyd cr mc` ly eceak

i `l ezglvd z` mi`exd lke ,ez`evk.edexkfeåä ék ,àøèeæ áø©§¨¦£
déì éôzëîlr yxcnd ziaa eze` mi`yep eiyny eidyk - §©§¥¥

mditzkàìâéøc àúaLa,lbxd zeklda da miyxecy zaya - §©§¨§¦§¨
øîà äåäweqtd z`(ck fk ilyn)øBãì øæð íàå ,ïñç íìBòì àì ék' £¨¨©¦Ÿ§¨Ÿ¤§¦¥¤§

'øBãåepi` mc` ly eteb j` ,xecl xecn xaer dkeln xzk mpn` - ¨
.mlerl miiwzdl ick wfg

xn`p :dfd mlera ypere xky oipra xn`n(d gi my)òLø éðt úàN'§¥§¥¨¨
,'áBè àìy eyexiteíéðt íäì ïéàNBpL íéòLøì íäì áBè àìmpi`e ŸŸ¨¤¨§¨¦¤§¦¨¤¨¦
miyprp.äfä íìBòa,jkíìBòa íéðt Bì eàNpL áàçàì Bì áBè àì ¨¨©¤Ÿ§©§¨¤¨§¨¦¨¨

øîàðL ,äfä(hk `k '` mikln)àì [éðtî] (éðôìî áàçà) òðëð ék ïòé' ©¤¤¤¡©©©¦¦§©¦¨©Ÿ
,'åéîéa äòøä àéáàmlerd z` cai`e ,riyxdl siqed ok zngn ik ¨¦¨¨¨§¨¨

xn`p weqtd jyndae .`ad,'ètLna ÷écö úBhäì'y eyexiteáBè §©©¦©¦§¨
íé÷écvì íäì,äfä íìBòa íéðt íäì ïéàNBð ïéàLmibdpzn `l` ¨¤©©¦¦¤¥§¦¨¤¨¦¨¨©¤

,jk .htyn it lr mnríìBòa íéðt Bì eàNð àlL äLîì Bì áBè§Ÿ¤¤Ÿ¨§¨¦¨¨
äfämlerl dkfiy ick lw `hg xeara epnf mcew zne yprp `l` ©¤

,`adøîàpL(ai k xacna)éðLéc÷äì éa ízðîàä àì ïòé'`l okl 'ebe ¤¤¡©©©Ÿ¤¡©§¤¦§©§¦¥¦¨¥Ÿ
,rnyn .'ebe ux`d l` dGd ldTd z` E`iazízðîàä' eléà àä ¨¦¤©¨¨©¤¤¨¨¤¨¦¤¡©§¤

.íìBòä ïî øètéì ípîæ òébä àì ïééãò ,'éa¦£©¦Ÿ¦¦©§©¨¦¨¥¦¨¨
:miryxd zepbe miwicvd zlrn oipra ceràì ,íé÷écvì íäéøLà©§¥¤©©¦¦Ÿ

ïéëBæ ïäL ïéic,mzewcv zngn mnvrlïékfnL àlàs`íäéðáì ©¨¤¥¦¤¨¤§©¦¦§¥¤
L .úBøBcä ìk óBñ ãò íäéða éðáìåixdïøäàì Bì eéä íéða änk §¦§¥§¥¤©¨©¤©¨¨¦¨§©£Ÿ

ïééeàøLeidàå áãðk óøNéìøîàpL ,àeäéámdilr(ai i `xwie) ¤§¦¦¨¥§¨¨§£¦¤¤¡©
'íéøúBpä',exzepe sxyidl miie`x eid md s`y ernynyàlà ©¨¦¤¨

íäéáà úeëæ íäì ãîòLe .etxyp `leïéic àì ,íéòLøì íäì éBà ¤¨©¨¤§£¦¤¨¤¨§¨¦Ÿ©¨
ïîöò ïéáéiçnL,mzeryx zngnïéáéiçnL àlàs`éðáìå íäéðáì ¤§©§¦©§¨¤¨¤§©§¦¦§¥¤§¦§¥

úBøBcä ìk óBñ ãò íäéða.ixdyïééeàøL ïòðëì Bì eéä íéða äaøä §¥¤©¨©©§¥¨¦¨¦§©©¤§¦
eidBcáò éáèk Cîqéìäîøb íäéáà úáBçL àlà ,ìàéìîb ïaø ìL ¦¨¥§¨¦©§¤©¨©§¦¥¤¨¤©£¦¤¨§¨
ïäì.eknqp `ly ¨¤

:lirl d`iady `ztqezd ixacn cer d`ian `xnbdäkænä ìk̈©§©¤
Bãé ìò àa àèç ïéà ,íéaøä úàeze` mirpen minyd on - ¤¨©¦¥¥§¨©¨

.`ehglnèòîk ,íéaøä úà àéèçnä ìëåyBãéa ïé÷étñî ïéà §¨©©£¦¤¨©¦¦§©¥©§¦¦§¨
.äáeLz úBNòì:`ziixad zx`anä ìkàèç ïéà íéaøä úà äkæn ©£§¨¨©§©¤¤¨©¦¥¥§

àeä àäé àlL éãk ,àîòè éàî Bãé ìò àamixg` dkifyípäéba ¨©¨©©£¨§¥¤Ÿ§¥§¥¦Ÿ
åéãéîìúåeci lr ekfyøîàpL ,ïãò ïâa'dl cec ixaca(i fh mildz) §©§¦¨§©¥¤¤¤¡©

ì éLôð áBæòú àì ék''úçL úBàøì Eãéñç ïzú àì ìBàL`l - ¦Ÿ©£©§¦¦§Ÿ¦¥£¦§¦§¨©
.mepidbl qpkidle `ehgl iytp aefrzåy mrhdúà àéèçnä ìë §¨©©£¦¤

,äáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøäickàeä àäé àlL ¨©¦¥©§¦¦§¨©£§¨¤Ÿ§¥
miax `ihgdyåéãéîìúå ,ïãò ïâaeci lr e`hgyøîàpL ,ípäéba §©¥¤§©§¦¨§¥¦Ÿ¤¤¡©

(fi gk ilyn)'Bá eëîúé ìà ñeðé øBa ãò ,Lôð íãa ÷Lò íãà'in - ¨¨¨ª§©¨¤©¨©¦§§
mepidbl letil minyd on el egipi ,dxiara dliykde ytp wyry

.edexfri `le
:dpyna epipy,áeLàå àèçà áeLàå àèçà øîBàäoiwitqn oi` ¨¥¤¡¨§¨¤¡¨§¨

:`xnbd zl`ey .daeyz zeyrl eciaøîéîì éì änìrecn - ¨¨¦§¥©
xn`y ote` dpynd zhwep.éðîéæ éøz 'áeLàå àèçà áeLàå àèçà'¤¡¨§¨¤¡¨§¨§¥¦§¥

ïåék ,áø øîà àðeä áø øîàc ,áø øîà àðeä áøãk :àøîâä äáéùî¦§©¨¨©©§¨©©¨¨©©¥¨
Bì äøzeä ,da äðLå äøéáò íãà øáòL:`xnbd ddnz .dxiard ¤¨©¨¨£¥¨§¨¨¨§¨

ikeêzòc à÷ìñ Bì äøzeä:`xnbd zx`an .xnelBì úéNòð àlà §¨¨§¨©§¨¤¨©£¥
øzéäkipy xne`yk jkitle .zxzen `id eli`k eipira dncp - §¤¥

itl ,daeyz zeyrl ecia miwitqn oi` 'aey`e `hg`' minrt
.xzidk dxiard el zincpy

:dpyna epipy.øtëî íéøetkä íBé ïéà ,øtëî íéøetkä íBéå àèçà¤¡¨§©¦¦§©¥¥©¦¦§©¥
:`xnbd zxxanìk ìò ,øîBà éaø ,àéðúc .éaøk àìc ïéúéðúî àîéì¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦§©§¨©¦¥©¨

íBé ,äáeLz äNò àì ïéa äáeLz äNò ïéa ,äøBzaL úBøéáò£¥¤©¨¥¨¨§¨¥Ÿ¨¨§¨
,øtëî íéøetkämei ef dxiar lr s`y rnyn 'lk lr' oeylne ©¦¦§©¥

.xtkn mixetkdàîéz eléôà :àøîâä äçåãkéðàL ábà ,éaøm` - £¦¥¨©¦©©©¦
`ed ,xtkn mixetkd meiy jk lr jneq `edy zngn `heg `ed

.xtkn epi`
:dpyna epipy'eëå íB÷nì íãà ïéaL úBøéáòmc` oiay zexiar £¥¤¥¨¨©¨§

dywn .exiag z` dvxiy cr xtkn mixetkd mei oi` exiagl
:`xnbd,eäaà éaøì eáç øa óñBé áø äéì éîøikeíãà ïéaL úBøéáò ¨¥¥©¥©¨§©¦©¨£¥¤¥¨¨

,øtëî íéøetkä íBé ïéà Bøéáçìáéúk àäåodkd ilr zgkeza ©£¥¥©¦¦§©¥§¨§¦
eipal(dk a '` l`eny).'íéäìà Bììôe ,Léàì Léà àèçé íà'`xnbd ¦¤¡¨¦§¦¦§¡Ÿ¦

,rnyne .el xtkie qiitzi miwel`y `ed weqtd yexity dxeaq
:`xnbd zvxzn .exiag z` dvix `lyk s`'íéäìà' ïàîxen`d ©¡Ÿ¦

,o`kàðéic:`xnbd dywn .mdipia hetyi oiicd xnelk ,oiic -éà ©¨¨¦
éëä,htyn oeyln 'ellt'yàôéñ àîéà(my l`eny)àèçé 'äì íàå' ¨¦¥¨¥¨§¦©¤¡¨

,'Bì ìltúé éî ,Léàoi` ike ,''d liaya ephtyi in' eyexit jixacle ¦¦¦§©¤
oeyln 'ellt' ok` :`xnbd zvxzn .epnn rxtidl migily 'dl

e ,`ed qeitøîà÷ éëä,ezgkeza eipal ilrLéàì Léà àèçé íà ¨¦¨¨©¦¤¡¨¦§¦
Bììôe,exiag z` qiite -Léà àèçé 'äì íàå .Bì ìBçîé íéäìàepi`e ¦§¡Ÿ¦¦§§¦©¤¡¨¦

,ayBãòa ìltúé éîd caln ,ecra 'd z` qiiti in -äáeLz ¦¦§©¥©£§¨
.íéáBè íéNòîe©£¦¦

:ecbp `hgyk exiag z` dvxi cvike ote` dfi`a dpc `xnbdøîà̈©
èéð÷nä ìk ÷çöé éaø[xrvn-]éøö ,íéøáãa eléôà Bøéáç úàC ©¦¦§¨¨©©§¦¤£¥£¦¦§¨¦¨¦

øîàpL ,Bñéiôì(b-` e ilyn)étk øfì zò÷z Eòøì záøò íà éða',E §©§¤¤¡©§¦¦¨©§¨§¥¤¨©§¨©¨©¤
éô éøîàá zL÷BðE,'ebeóëá úàá ék ,ìöpäå éða àBôà úàæ äNò ©§¨§¦§¥¦£¥Ÿ¥§¦§¦¨¥¦¨¨§©

éòø áäøe ñtøúä Cì Eòø'Exear oenn lr xfl axr ziyrp m` - ¥¤¥¦§©¥§©¥¤
,'qtxzd jl' oennd iwqr lr ,if` ,mixaca eze` zhpwd e` ,jxag

:weqtd z` zx`an `xnbd .'jrx adx' eze` zhpwdy lreíà¦
Eãéa Lé ïBîî,['jrx ska z`a ik' epiid] jrxl zaxryBì øzä ¨¥§¨§©¥

ãé úqt.['qtxzd jl'-] eizern z` el oz -,åàì íàåziyrp `ly ¦©¨§¦¨
,mixaca eze` zhpwd wx `l` ,axríéòéø åéìò äaøäeywaiy ©§¥¨¨¥¦

.['jirx adx'] jl legnl epnn
øîà] (øîàå)[áøéøöå ,àcñçCexag z` hipwndìLa BñéiôìL ¨©©¦§¨§¨¦§©§§¨Ÿ

ìL ìL úBøeLíãà éða äLipta mrt lkyk minrt yely - ¤§Ÿ¨§¥¨¨
.miyp` dyelyøîàpL(fk bl aei`),éúàèç ,øîàiå íéLðà ìò øLé' ¤¤¡©¨Ÿ©£¨¦©Ÿ¤¨¨¦

'éì äåL àìå ,éúéåòä øLéådceezie ,miyp` zexey lv` jli - §¨¨¤¡¥¦§Ÿ¨¨¦
.ae`kn 'd eilr `iad exiagl `hgy zngny mdipta

øîà] (øîàå)[eèî Lwánä ìk ,àðéðç øa éñBé éaødlign - ¨©©¦¥©£¦¨¨©§©¥¨
Lwáé ìà Bøéáçîywal aiig epi` -ìMî øúBé epnî,íéîòt L ¥£¥©§©¥¦¤¥¦¨Ÿ§¨¦

øîàpLezxikn lr dlign epnn eywiayk sqei ig`a(fi p ziy`xa) ¤¤¡©
àð àN àpà''ebe rWRàð àN äzòåoeyl `ed '`p'e ,'ebe rWtl ¨¨¨¨¤©§©¨¨¨§¤©

dlign ywal oi`y rnyn ,minrt yly xn`py oeikne ,dywa
.jkn xzeiúî íàå,eqiity iptl exiagíãà éða äøNò àéáî §¦¥¥¦£¨¨§¥¨¨

éðBìôìå ,ìàøNé éäìà 'äì éúàèç øîBàå ,Bøá÷ ìò ïãéîòîe©£¦¨©¦§§¥¨¨¦©¡Ÿ¥¦§¨¥§¦§¦
.Ba ézìáçL¤¨©§¦

:mzlef qeit zra mi`xen`d zebdpdàúléî déì äåä ,äéîøé éaø©¦¦§§¨£¨¥¦§¨
[mrxzdl daiqe xac-],déãäa àaà éaøìdinxi iax `hgy itl §©¦©¨©£¥

.ecbpkìæàdinxi iax jld -àaà éaøc àMcà áéúéàayiizd - ¨©¥¦©©¨§©¦©¨
.`a` iax ly ezlc oztn lràiî déúnà àéãLc éãäadrya - ©£¥§©§¨©§¥©¨

,oiktey in `a` iax ly ezgty dktyyàLéøà àiîc éôéæøæ àèî§¨©§¦¥§©¨©¥¨
,dinxi iax ly ey`x lr zetih odn efzip -,øîàcer jixv ipi` ¨©

y oeik `a` iaxn dlign ywal,ätLàk éðeàNòedéLôpà àø÷z` £¨¦¨©§¨¨¨©©§¥
weqtd(f biw mildz)÷éôðå àaà éaø òîL .'ïBéáà íéøé útLàî'¥©§Ÿ¨¦¤§¨©©¦©¨§¨¦
détàì,ez`xwl `vie -Czòcà ÷ôéîì àðëéøö àzLä ,déì øîà- §©¥¨©¥©§¨§¦§¨§¥©©©§¨

,jze` qiitl ip` jixv zrkéòø áäøe ñtøúä Cì' áéúëc.'E ¦§¦¥¦§©¥§©¥¤
Léðéà éãäa àúléî déì äåä ék ,àøéæ éaølr znerxz el didyk - ©¦¥¨¦£¨¥¦§¨©£¥¦¦

,ecbpk `hgy mc`éìç äåädén÷ì éðúå ódpeye xaer did - £¨¨¦§¨¥§©¥
,zeax minrt eiptl ylynedéì àéöîîe,eiptl envr z`éëéä ék ©§¦¥¦¥¦
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øîàäåwxt xn`d ,zeyx ziaxr zltz xn`c axl :dniz Ð zeyx ziaxr zltz ax

.mizy zixgy lltzn Ð ziaxr lltzd `le drh :(`,ek zekxa) "xgyd zltz"

dlila yceg y`x ly xikfd `le drh :(a,l my) "xgyd zltz" wxt seqa mzd inp xn`e

?i`n`e .oixifgn Ð ikd e`l `d .dlila ycegd z` oiycwn oi`y itl ,eze` oixifgn oi` Ð

epiax xne`e !zeyx ziaxr zltzc dil wetiz

m` ,mpga dlhal oi` Ð `id zeyxc idp :wgvi

,dipiind `xy e` ,zxaer devn mey iptn `l

oke .dil opigxhn `lc (a,h) zayc `nw wxtc

eze` oigixhn oi`c ,inlyexic ezhn lr dlr

dpwiz `l Ð dpwiz epia` awric oeik ,rcz .cxiy

,`id mixcte mixa` cbpkc oeik :cere .dlhal

dxtk iakrn `lc idp ,dlild lk oxihwne olrny

inp ziaxr zltz ,xihwdl devn mewn lkn Ð

zltz ax xn`de `kd jixt i`n :dnize .devn

yie !dlhal oi` mpgac opixn`de ,zeyx ziaxr

devn mixetkd mei lilac ,mpga df oi`c :xnel

.aeh mei oirk iedc ,dcerq ikxev oikdle gexhl

lew za mixetkd mei i`venac :yxcna opixn`ck

enke ."jngl dgnya lek` jl" zxne`e z`vei

xn`c o`nl elit` mpga dlhal oi`y ,epyxity

inlyexia rnyn ikd ,zeyx ziaxr zltz

ziaxr zltz xn`c o`nlc "xgyd zltz"c

xn`c o`nle ,dzxhet dlirp zltz oi` Ð daeg

la` :rnyn .dzxhet dlirp zltz Ð zeyx

lr wlegy it lr s`e ,dlhal oi` Ð mpga

axc rnyn ocic `xnbac ,dfa eply cenlzd

xn`c o`nl la` ,xn`w daeg xne`d ixacl

dna mewn lkn Ð dxhetl dltz `ira `l zeyx

zekldae .mzeeydl epl yi mzeeydl oileki ep`y

,dlila ycegd z` oiycwn oi` iab ,yxit zelecb

dilr diieeyc oeik zeyx ziaxr zltzc ab lr s`

`nrh `eddl jixv ikdle .inc xity Ð daeg

epiaxl d`xp oi`e .dlila ycegd oiycwn oi`c

o`nl [a,h] zayc `nw wxta xn`dc ,wgvi

`l dipiind `xy ikn ,zeyx ziaxr zltz xn`c

opigxhn Ð dipiind `xy `l i` `d .dil opigxhn

oeik :`niz ike .llk lltzd `ly it lr s` ,dil

ok m` Ð daeg dilr `iey zelil x`ya lltzdy

xne`d ixacl axc `kd iiepyl jixhvi` i`n`

dil `xiaqc ,dicicl elit`c `nil ?xn`w daeg

Ð zelil x`ya daeg dilr `ieyc oeik ,zeyx

ok lr ,dixhtinl dltz `irae ,dielir `id daeg

.ziyixtck d`xp

ììôúîÐ zekxa dxyr dpeny oirn ray

xit`nrh xi`n oa l`eny epiax y

meik aeyg Ð ziprza `ed izk`c oeikc meyn

dpt xaky itle ray lltzn ikdl ,mixetkd

dpeny oirn lltzn ikdl Ð ied lege meid
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יומא. פרק שמיני - יום הכפורים דף פז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc `nei(ipy meil)

àúà`ae qpkp -,àéiç éaøeøãäexear ax xfg -àLéøìzligzl - ¨¨©¦¦¨¨©§¥¨
.dyxtd,àøt÷ øa ìééòeøãäaxàLéøì.exear mbïBòîL éaø àúà ¨¥©©¨¨¨©§¥¨¨¨©¦¦§

,éaøaaeyeøãäax.àLéøìxy`k j`[éaøa] (øá) àðéðç éaø àúà §©¦¨©§¥¨¨¨©¦£¦¨§©¦
øîà ,àîç,axìéæéðå øcäð éàä élek,dligzl xefgp mrt lk ike - ¨¨¨©¥©¤§©§¥¦

eàðéðç éaø ãét÷éà .øãä àì,`l exeare xfg mixg`ly ,ax lr Ÿ¨©¦§¦©¦£¦¨
eéøetëc éîBé éìòî øñéìz déaâì áø ìæàdylya eil` ax jld - ¨©©§©¥§¥©©£¥¥§¦¥

,dlign ywal mixetk mei iaxr xyrñéitéà àìå.`pipg iax §Ÿ¦©©
:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéäåywal ,jk ax dyr cvike - §¥¦¨¦¨¦

,minrt daxd jk lk dlignàðéðç øa éñBé éaø øîàäåcenr lirl) §¨¨©©¦¥©£¦¨
(`eèî Lwánä ìk[dlign-]Lwáé ìà ,Bøéáçî[ywal jixv epi`-] ¨©§©¥¨¥£¥©§©¥

ìMî øúBé epnî.íéîòt L:`xnbd zvxzn,éðàL áølr xingdy ¦¤¥¦¨Ÿ§¨¦©©¦
:`xnbd dywn .envréëä ãéáò éëéä ,àðéðç éaøå,lgn `ly §©¦£¦¨¥¦¨¦¨¦

åéúBcî ìò øéáònä ìk ,àáø øîàäåxifgn epi`e xzeend lk - §¨¨©¨¨¨©©£¦©¦¨
,eze` mixrvnl dcinaïéøéáòîmixzeen -Bìepi`e minyd on ©£¦¦

yprpåéòLt ìk ìòàlà :àøîâä úöøúî .y mrhdàðéðç éaø`l ©¨§¨¨¤¨©¦£¦¨
ik ,qiitzdàì÷éãa eäeô÷æc áøì déì éæç àîìçmelga d`x - ¤§¨¨¥¥§©¦§¨§¦§¨

,lwc ur lr ax z` elzyéøéîâe,epicia dlaw -eäeô÷æc ìëc §¦¥§¨¦§¨
éåä àLéø àì÷éãa.dlecbl dlri melga lwca edelzy lky - §¦§¨¥¨¨¥

øîà,[`pipg iax]àúeLø ãaòîì éòa ,dpéî òîLzepnl mivex - ¨©§©¦¨¨¥§¤§©§¨
daiyid y`x didy] `pipg iax yyge .daiyid y`xl ax z`
`ed jxhvi ,l`xyi ux`a xecl ax dlri m`y ,[l`xyi ux`a

,dzxaga zrbep [dxxy-] zekln oi`y itl ,zenlejkitlàìŸ
ìááa àúééøBà øîâìå ìéæéìc éëéä ék ñéitéàeiptn gxai axy ick - ¦©©¦¥¦§¥¦§¦§©©§¨§¨¤

.`ed zeni `le ,daiyi y`xl my dpnzie laal
.ei`hg lr mixetkd meia zeceezdl aiig l`xyin mc` lk

:iecied zxin` zr lr `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzonf xwir ¨©¨¨
,éecéå úåöîaäëLç íò íéøetkä íBé áøòxg`l ,ziaxra - ¦§©¦¤¤©¦¦¦£¥¨

.meid yciwyànL ,äzLéå ìëàiL íãB÷ äcåúé ,íéîëç eøîà ìáà£¨¨§£¨¦¦§©¤¤¤Ÿ©§¦§¤¤¨
äãeòqa Bzòc óøhz.zeceezdl lkei `le ,zexky zngnìò óàå ¦¨¥©§©§¨§©©

äcåúî ,äúLå ìëàL íãB÷ äcåúäL étaeyäzLéå ìëàiL øçàì ¦¤¦§©¨¤¤¨©§¨¨¦§©¤§©©¤Ÿ©§¦§¤
,ziaxr zlitza -òøéà ànLeläì÷ì÷ øác`hg -óàå .äãeòqa ¤¨¥©§©©§¨¨©§¨§©

äcåúé ,úéáøò äcåúäL ét ìòa aey.úéøçLdceezdy s`e ©¦¤¦§©¨©§¦¦§©¤©£¦
a.óñeîa äcåúé ,úéøçLdceezdy s`e.äçðîa äcåúé ,óñeîas`e ©£¦¦§©¤§¨§¨¦§©¤§¦§¨

dceezdyBøîBà ïëéäå .äìéòða äcåúé ,äçðîa,iecied z`ãéçé §¦§¨¦§©¤¦§¦¨§¥¨§¨¦
exne`øçàxnbàa BøîBà øeaö çéìLe ,Búlôzòöî.dlitzd ©©§¦¨§¦©¦§¨¤§©

:iecieed gqep z` zxxan `xnbdøîà éàî.mixetkd mei ieciea ©¨©
,áø øîàzlitz xne`,øîà ìàeîLe .'íìBò éæø òãBé äzà'xne` ¨©©©¨¥©¨¥¨§¥¨©

zlitz,øîà éåìå .'álä éwîònî'xne`øîàì áeúk EúøBúáe`xwie) ¦©£©¥©¥§¥¦¨©§¨§¨¥Ÿ
(l fh.'ebe 'xRki dGd mFIa iM',øîà ïðçBé éaøxne`íéîìBòä ïBaø ¦©©¤§©¥©¦¨¨¨©¦¨¨¦

.'eke epizewcv lr `l ik,øîà äãeäé éaøxne`eaø eðéúBðBò ék' ©¦§¨¨©¦£¥©
,øîà àðeðîä áø .'øtqî eîöò eðéúàèçå úBðîlî,xne` `ed jk ¦¦§§©Ÿ¥¨§¦©¥©©§¨¨©

éàãk éðéà ézøöBð àlL ãò ,éäìà,xveeidl ie`xe aeyg iziid `l - ¡Ÿ©©¤Ÿ©§¦¥¦§©
eézøöBpL åéLëòipixde aeyg ipi`éðà øôò .ézøöBð àì eléàk ©§¨¤©§¦§¦Ÿ©§¦¨¨£¦

,éiçaeøîBçå ì÷ip` xtry.éúúéîaéðôì éðà éøääLea àìî éìëk E §©¨©¨¤§¦¨¦£¥£¦§¨¤¦§¦¨¥¨
éðôlî ïBöø éäé .änéìëe÷Bøî éúàèçM äîe ,àèçà àlL Edlk - §¦¨§¦¨¦§¨¤¤Ÿ¤¡¨©¤¨¨¦§

éîçøaå .ïéøeqé éãé ìò àì ìáà ,E,`pepnd ax ly ef dlitzeðééä §©£¤£¨Ÿ©§¥¦¦§©§
àzL dlek àáøc àéecéå,dpyd lk `ax ly eiecie edf -áøãe ¦¨§¨¨¨©¨§©

éøetëc àîBéa àèeæ àðeðîä.mixetkd meia `hef `pepnd ax lye - ©§¨¨§¨§¦¥

ïøîà àì ,àøèeæ øî øîà,el` zepigz xnel jixvyøîà àìc àlà ¨©©§¨Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨©
ìáà .eðàèç eðçðà ìáàm`éøö àì ez ,eðàèç eðçðà ìáà øîàC- £¨£©§¨¨£¨¨©£¨£©§¨¨Ÿ¨¦

.cer xnel jixv epi` aeydén÷ àðîéà÷ äåä ,éãeãîä øa øîàc§¨©©©§¥£¨¨¦§¨©¥
áéúé äåäå ìàeîLc,ayi `edyk l`eny iptl izcnr -àèî éëå ¦§¥©£¨¨¦§¦§¨

àøeaöc àçéìLezlitza xeaiv gilyd ribdyke -ìáà øîàå §¦¨§¦¨§¨©£¨
í÷éî í÷ ,eðàèç eðçðà.l`eny cnrp -øîà,icecnd xaòîL £©§¨¨¨¥©¨©§©

,dpéîyøwéòdàeä éàä éecéå.od el` zeaiz - ¦¨¦©¦©
:dlirp zlitz `id cvik zx`an `xnbdíúä ïðz(.ek ziprz), §©¨¨

ìLaíé÷øt äL[mipnf-]aäðMdäòaøà ïäétk úà ïéàNBð íéðäk ¦§Ÿ¨§¨¦©¨¨Ÿ£¦§¦¤©¥¤©§¨¨
ïä elàå .íéøòL úìéòðáe ,äçðîa ,óñeîa ,úéøçLa ,íBia íéîòt§¨¦©§©£¦§¨§¦§¨¦§¦©§¨¦§¥¥

ìLúBiðòza ,íé÷øt äL,minybd lr.íéøetkä íBéáe ,úBãîònáe §Ÿ¨§¨¦©©£¦©©£¨§©¦¦
éàî :àøîâä úøàáîzra milltzn dlitz dfi` -.íéøòL úìéòð ©§¦©§¨¦

àúøéúé àúBìö ,øîà áøx`yk ,zekxa ray ly ztqep dlitz - ©¨©§¨§¥§¨
.meid zelitz,øîà ìàeîLewx `l` ,ztqep dlitz lltzn epi` §¥¨©

gqep z` xne`.'eðéiç äî eðà äî'¨¨¤©¥
:l`eny lr dywn `xnbdøBà ,éáéúéî[lil-]íéøetkä íBé ¥¦¥©¦¦

ìltúîly dlitzòáLzekxa,äcåúîeokeòáL ìltúî úéøçLa ¦§©¥¤©¦§©¤§©£¦¦§©¥¤©
òáL ìltúî äçðîa ,äcåúîe òáL ìltúî óñeîa ,äcåúîe¦§©¤§¨¦§©¥¤©¦§©¤§¦§¨¦§©¥¤©

.äcåúîe òáL ìltúî äìéòða ,äcåúîedlirp zlitzay ,x`ean ¦§©¤¦§¦¨¦§©¥¤©¦§©¤
s`e .zekxa ray lltznàéä éàpz,mi`pz ewlgp oke -àéðúc ©¨¥¦§©§¨

,dlirp zlitz iabläëéLç íò íéøetkä íBémeidy drya-] ©¦¦¦£¥¨
[jiygníúBçå ,äcåúîe òáL ìltúîzirvn`d dkxad z`éecéåa ¦§©¥¤©¦§©¤§¥§¦

,l`xyi ycwn mzeg epi`e ,'eke oglqd l`d -.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
å ,òáL ìltúî ,íéøîBà íéîëçåwx.íúBç éecéåa íBzçì äöø íà ©£¨¦§¦¦§©¥¤©§¦¨¨©§§¦¥

.ray lltzn epi` dlirp zlitzay xn`y l`eny lr dywe
:`xnbd dwiqn.àzáeéz ìàeîLc àzáeéz§§¨¦§¥§§¨

:dlirp zlitza mi`xen`d zbdpdàáøc dén÷ úéçð ,áø øa àìeò¨©©¨¦©¥§¨¨
.`ax iptl dlirp zlitz daizd iptl lltzd -çútdkxad z` ¨©

zirvn`d'eðzøçá äzà'a,meid zelitz x`ykeðà äî'a íéiñå §©¨§©§¨§¦¥§¨¨
déçaLå ,'eðéiç äî.jk lr `ax egaiye - ¤©¥§©§¥

døîBà ãéçéå ,øîà ïúð áøc déøa àðeä áø'epiig dn ep` dn' z` - ©¨§¥§©¨¨¨©§¨¦§¨
,Búlôz øçà.xeaiv gilyk zirvn` dkxaa `l j` ©©§¦¨

:dlirp zlitz oipra ax ly mcewd epicn `veid sqep oic,áø øîà̈©©
úà úøèBt äìéòð úlôzdlitzdúéáøò ìLzx`an .dixg`y §¦©§¦¨¤¤¤¤©§¦

:`xnbdøîàc ,déîòèì áødlirpyélöc ïåéëå ,àéä àøéúé àúBìö ©§©£¥§¨©§¨§¥¨¦§¥¨§©¥
déì,axra lltzd xaky -éøö àì ezC.ziaxr zlitz lltzdl ¥Ÿ¨¦

:`xnbd ddnzøîBàä éøáãk äëìä ,áø øîàäå ,éëä áø øîà éîe¦¨©©¨¦§¨¨©©£¨¨§¦§¥¨¥
yúeLø úéáøò úlôz,daeg dpi`ezlitzy jixv oi` jkitle §¦©©§¦§

dlirpy ax xn`y dn :`xnbd zvxzn .dze` xehtz dlirp
,ziaxr zlitzn zxhetøîBàä éøáãìziaxr zlitzyäáBç §¦§¥¨¥¨

øîà÷jixv oi` ,daeg dpi` ziaxr zlitzy ,ezrcl j` .jk ¨¨©
.dze` xehtzy dlirp zlitzl

:`xnbd dywnøBà ,éáéúéîløetkä íBé,äcåúîe òáL ìltúî íé ¥¦¥©¦¦¦§©¥¤©¦§©¤
òáL ìltúî äìéòða ,äcåúîe òáL óñeî ,äcåúîe òáL úéøçL©£¦¤©¦§©¤¨¤©¦§©¤¦§¦¨¦§©¥¤©

úéáøò .äcåúîe,mixetkd mei i`ven lyäðBîL ïéòî òáL ìltúî ¦§©¤©§¦¦§©¥¤©¥¥§¤
äøNòda milelky eppiad zlitz xne` zirvn`d dkxaa - ¤§¥

.zekxad x`yìàéìîb ïa àðéðç éaøxne`,åéúBáà íeMîziaxra ©¦£¦¨¤©§¦¥¦£¨
mixetkd mei i`ven lyäøNò äðBîL ìltúîzekxa,úBîéìL ¦§©¥§¤¤§¥§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dkeq(ycew zay meil)

xn`py'ähç'd`neh xeriy micnlìa ddeyòbeðnä úéálk - ¦¨§©¦©§¨
aezkk ,`nhp zrxva rebpd zial qpkpd(en ci `xwie)l` `Ade'§©¨¤

`nhi Fz` xiBqd ini lM ziAdlr dxn`p ef d`neh .'axrd cr ©©¦¨§¥¦§¦Ÿ¦§¨©¨¨¤
milk oia welig epivn mle` .milk ode mc` od ,zial qpkpd lk
cera zial eqpkpy milkl ,mnvr ipta zial eqpkpy [micbaÎ]
md ixd mnvr ipta zial miqpkpd milky ,mda yeal mc`d
edy `l elit` mzqipka cin mi`nhpe 'ziad l` `ade' llka

yeal mc`d cera zial eqpkpy milk ok oi`y dn ,llk my
mi`nhp eicba oi` z`f lk mr cin `nhp mc`dy it lr s` ,mda

,oldlck dlik` xeriy ziaa ddyiy crúéáì ñðëpä ïðúc¦§©©¦§¨§©¦
åéìëå ,òbeðnämigpen ,eicba -,åéôúk ìòyeal epi`y xnelk ©§¨§¥¨©§¥¨

,eicbaaefge` ok enk,Bãéa åéúBòaèå åéìcðñy epicàeä,envrïäå ©§¨¨§©§¨§¨§¥
,eizerahe eilcpq eilk -ãiî ïéàîècin `vi elit`e ,qpkpyk §¥¦¦¨

.llk ziaa ddy `le
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קלי ezny ina cenr ft sc ± iyily wxt`nei
àééç 'ø àúà.dyxtd y`xl eliaya xfge ,enr weqtl utg did `ed mbe Ðéðàù áø

.envrl did xingn Ðáøì äéì àæç àîìç`ede ,lwca ede`lzy ax lr melg d`x Ð

zrya (a,bw zeaezk) iax xn`ck ,did daiyi y`x `pipg 'xe .dlecbe y`x ze`iyp oniq

oi`y itl ,zenl b`c ax lr df melg d`xyke .y`xa ayi `ng xa `pipg :ezxiht

,`kdn diigc` :xn` .dzxaga zrbep zekln

oigcp `le ,y`x didi mye ,iptn laal gxaie

.eliaya zenläëéùç íò,dlik` xg`l Ð

.mixetkd mei eilr laiwynåúòã óøèú àîù
.zexky zngn Ðäì÷ì÷ øáã.`hg ly Ð

áìä é÷îòîî.`id dltz Ðáåúë êúøåúáÐ

.xtki dfd meia ikíéîìåòä ïåáølr `l ik" Ð

.'eke "epizewcvúéðòúá.minyb ly Ð

úåãîòîáåiyp`y zay lka mini drax` Ð

oixewe ,oiprzne odixra oiqpkzn l`xyi xnyn

ziprz zkqna opixn`ck .ziy`xa dyrna

zi` in zecnrne zeiprze :opiywn mzde (`,ek)

sqen eda?oi`yep mipdk :xn`w ikd opipyne

.dgpna elit`e ,oilltzny onf lk oditk z`

oi`e ,md zeiprz elld miwxt dylyy itl

dpyd zeni x`y la` .dgpna zexkyoi` Ð

minrt rax` odn yie ,dgpna mitk ze`iyp

.meiaàúøéúé àúåìöx`yk ray lltzn Ð

.zeltzdåðééç äîå åðà äî øîà ìàåîùåÐ

e`.lltzn epi`e ,xníéøåôëä íåé øåàlil Ð

.mixetkd meiéåãéåá íúåçå`ztqeza qxb Ð

l`d" `l` "l`xyi ycwn" mzeg epi`

wewfy mewn lk :mixne` minkge ."ogleqd

mezgl dvx m` zeltzd x`ya s` ,rayl

iecieadl qxb `l la` .izrny jk ,mzeg Ð

lltzn mixne` minkge :`l` ,ikd `ztqeza

ieciea mezgl dvx m`e ,ray.mzeg Ð

ray lltzn dlirp zdin ipzw .iniiw dlirp`e

.`zaeiz l`enyc `zaeiz ,dcezneäéî÷ úéçð
àáøãi`xen` ibilt dlirp oeyle .dlirpa Ð

,miny ixry zlirp :xn` cg ,inlyexi zekxaa

.dxfr ixry zlirp :xn` cgeéìöã ïåéëåÐ

.jixv `l ez ,dkiygynáø øîà àäåÐ

i`ne ,zeyx ziaxr zltz zekxa zkqna

xn`wc zxhet?øîà÷ äáåç øîåàä éøáãìÐ

.dzxhet efc'åëå éáéúéîipzwe dlirp ipzw Ð

.ziaxräøùò äðåîù ïéòî òáùyly Ð

xne`e ,opwizk zepexg` ylye zepey`x

dxyr yly oirn da yiy ,rvn`a "eppiad"

kxaixaerl epwizy dxvw dltz `ide .ze

,da z`vl exizd mixetkd mei i`venle .mikxc

.gxehd iptn
éàðú
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øîàäåwxt xn`d ,zeyx ziaxr zltz xn`c axl :dniz Ð zeyx ziaxr zltz ax

.mizy zixgy lltzn Ð ziaxr lltzd `le drh :(`,ek zekxa) "xgyd zltz"

dlila yceg y`x ly xikfd `le drh :(a,l my) "xgyd zltz" wxt seqa mzd inp xn`e

?i`n`e .oixifgn Ð ikd e`l `d .dlila ycegd z` oiycwn oi`y itl ,eze` oixifgn oi` Ð

epiax xne`e !zeyx ziaxr zltzc dil wetiz

m` ,mpga dlhal oi` Ð `id zeyxc idp :wgvi

,dipiind `xy e` ,zxaer devn mey iptn `l

oke .dil opigxhn `lc (a,h) zayc `nw wxtc

eze` oigixhn oi`c ,inlyexic ezhn lr dlr

dpwiz `l Ð dpwiz epia` awric oeik ,rcz .cxiy

,`id mixcte mixa` cbpkc oeik :cere .dlhal

dxtk iakrn `lc idp ,dlild lk oxihwne olrny

inp ziaxr zltz ,xihwdl devn mewn lkn Ð

zltz ax xn`de `kd jixt i`n :dnize .devn

yie !dlhal oi` mpgac opixn`de ,zeyx ziaxr

devn mixetkd mei lilac ,mpga df oi`c :xnel

.aeh mei oirk iedc ,dcerq ikxev oikdle gexhl

lew za mixetkd mei i`venac :yxcna opixn`ck

enke ."jngl dgnya lek` jl" zxne`e z`vei

xn`c o`nl elit` mpga dlhal oi`y ,epyxity

inlyexia rnyn ikd ,zeyx ziaxr zltz

ziaxr zltz xn`c o`nlc "xgyd zltz"c

xn`c o`nle ,dzxhet dlirp zltz oi` Ð daeg

la` :rnyn .dzxhet dlirp zltz Ð zeyx

lr wlegy it lr s`e ,dlhal oi` Ð mpga

axc rnyn ocic `xnbac ,dfa eply cenlzd

xn`c o`nl la` ,xn`w daeg xne`d ixacl

dna mewn lkn Ð dxhetl dltz `ira `l zeyx

zekldae .mzeeydl epl yi mzeeydl oileki ep`y

,dlila ycegd z` oiycwn oi` iab ,yxit zelecb

dilr diieeyc oeik zeyx ziaxr zltzc ab lr s`

`nrh `eddl jixv ikdle .inc xity Ð daeg

epiaxl d`xp oi`e .dlila ycegd oiycwn oi`c

o`nl [a,h] zayc `nw wxta xn`dc ,wgvi

`l dipiind `xy ikn ,zeyx ziaxr zltz xn`c

opigxhn Ð dipiind `xy `l i` `d .dil opigxhn

oeik :`niz ike .llk lltzd `ly it lr s` ,dil

ok m` Ð daeg dilr `iey zelil x`ya lltzdy

xne`d ixacl axc `kd iiepyl jixhvi` i`n`

dil `xiaqc ,dicicl elit`c `nil ?xn`w daeg

Ð zelil x`ya daeg dilr `ieyc oeik ,zeyx

ok lr ,dixhtinl dltz `irae ,dielir `id daeg

.ziyixtck d`xp

ììôúîÐ zekxa dxyr dpeny oirn ray

xit`nrh xi`n oa l`eny epiax y

meik aeyg Ð ziprza `ed izk`c oeikc meyn

dpt xaky itle ray lltzn ikdl ,mixetkd

dpeny oirn lltzn ikdl Ð ied lege meid

.dxyr
iptn
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,øîà àðeðîä áø .'øtqî eîöò eðéúàèçå úBðîlî,xne` `ed jk ¦¦§§©Ÿ¥¨§¦©¥©©§¨¨©

éàãk éðéà ézøöBð àlL ãò ,éäìà,xveeidl ie`xe aeyg iziid `l - ¡Ÿ©©¤Ÿ©§¦¥¦§©
eézøöBpL åéLëòipixde aeyg ipi`éðà øôò .ézøöBð àì eléàk ©§¨¤©§¦§¦Ÿ©§¦¨¨£¦

,éiçaeøîBçå ì÷ip` xtry.éúúéîaéðôì éðà éøääLea àìî éìëk E §©¨©¨¤§¦¨¦£¥£¦§¨¤¦§¦¨¥¨
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yeal mc`d cera zial eqpkpy milk ok oi`y dn ,llk my
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éøvL éðtîäìcáä øîBì Cepzppeg dz` -azkxaúòcä ïðBçlkak ¦§¥¤¨¦©©§¨¨§¥©¨©
.dlcad xkfen `l eppiad zlitz gqepae ,aeh meie zay i`ven
mei i`vena ziaxr lltzdl jixvy mixaeq lkdy ,x`ean
,mcewn lltzdy dlirp zlitz ici lr xhtp epi`e ,mixetkd

.ax lr dywe
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úãìBéå,mixetkd mei axra odly iriay mei lgyïkøãk úBìáBè §¤¤§§©§¨
éø÷ ìòa .íéøetkä íBé éìéìa,dgpnd zlitz mcew ixw d`xy §¥¥©¦¦©©¤¦

äçðnä ãò CìBäå ìáBèlkeiy ickxg` d`x m` la` .lltzdl ¥§¥©©¦§¨
dlirp zlitzy itl ,mixetkd mei i`vena `l` laeh epi` ,jk

.dlila dpnféñBé éaøe wleg,øîBàzlitz xg`l d`x elit` ©¦¥¥
laeh dgpnd,Blek íBiä ìkdpi`y dlirp lltzdl lkeiy ick ¨©

zlitz z` zxhet dlirp zlitzy xn`y ax ,ok m` .meia `l`
`id jkitle ,dlila dlirp zlitz onfy `nw `pzk xaeq ,ziaxr
zlitzy dxn`y `ziixad eli`e .ziaxr zlitz z` zxhet
xaeqd ,`id iqei iax zrck ,ziaxr zlitz z` zxhet dpi` dlirp
jkitle ,ziaxr zlitzl dey dpnf oi`e ,meia dlirp zlitz onfy

.dze` zxhet dpi`
:zxg` `ziixan dxizq dywn `xnbd,äáfäå áfä ,eäðéîøe§¦§©¨§©¨¨

íBéa ïkøãk ïéìáBè ,úî àîèe ,äcð ìòBáe ,úòøBönäå òøBönä©§¨§©§©©¥¦¨§¥¥§¦§©§¨§
éø÷ ìòa .íéøetkä íBé éìéìa ïkøãk úBìáBè úãìBéå äcð .íéøetkä©¦¦¦¨§¤¤§§©§¨§¥¥©¦¦©©¤¦
ïéà äìòîìe äçðnä ïî ,øîBà éñBé éaø .Blek íBiä ìk CìBäå ìáBè¥§¥¨©©¦¥¥¦©¦§¨§©§¨¥

ìBëé.ìBaèì,lirl `ziixaay minkge iqei iax ixacy `vnp ¨¦§
.ef `ziixaa mdixac z` mixzeq

:iqei iax ixac z` zvxzn `xnbdàä ,àéL÷ àìef `ziixaa - Ÿ©§¨¨
xaecn ,leahl leki epi` dlrnle dgpnd ony iqei iax xn`y

élöclltzd xaky -äìéòð úlôz,ixw d`xy iptl ,mei ceran §©¥§¦©§¦¨
leahl leki epi` aey meid zelitz lk z` lltzd xaky oeikne

e .meidàä,elek meid lk laehy iqei iax xn`y lirl `ziixaa - ¨
xaecnélö àìc,dlirp zlitz lltzd `l oiicr ixw d`xyky - §Ÿ©¥

.lltzdl lkeiy ick laeh okle
:`xnbd ddnzélöc éà,dlirp zlitz lltzd xaky xaecn m` - ¦§©¥

ïðaøc eäééîòè éàîxnb xak ixd ,elek meid lk laeh exn`y ©©§©§§©¨¨
d zelitz lk z` lltzdl.cer eze` zakrn dliahd oi`e mei

:`xnbd zvxznäåöî dpîæa äìéáè ,ïðaø éøáñ à÷lr devn - ¨¨§¥©¨¨§¦¨¦§©¨¦§¨
.ezliah onf ribnyk cin ez`nehn xdhidle leahl `nhd
xeqi` z` dgec `id ,meia ixw lra ly ezliah onfy oeikne
meid zelitz lk z` lltzd xak m` s`e ,mixetkd meia dvigx

.leahl `ed leki
:`xnbd dywnììkîdfn rnyn -éñBé éaøcdgpnd ony xn`y ¦§¨§©¦¥

,leahl leki oi` dlrnleøáñdpnfa dliah,àéðúäå .äåöî åàì ¨©¨¦§¨§¨©§¨
íL äéäL éøämydCeñé àìå õçøé àì äæ éøä ,BøNa ìò áeúkick £¥¤¨¨¥¨©§¨£¥¤Ÿ¦§©§Ÿ¨

,myd wgni `lyúôBphä íB÷îa ãBîòé àìå.myd zyecw meyn §Ÿ©£¦§©¦¤
äåöî úìéáè Bì äðncæðeilr dlihdy dliah leahl jxved m` - ¦§©§¨§¦©¦§¨

,dxezdåéìò CøBkmyd lr -,éîbici lr wgni `ly eilr obdl ¥¨¨¤¦
,mind shyéñBé éaø .ìáBèå ãøBéåe wleg,øîBàjexkl jixv epi` §¥§¥©¦¥¥

`l` inb eilróLôLé àlL ãáìáe ,Bkøãk ìáBèå ãøBémyd z` ¥§¥§©§¦§©¤Ÿ§©§¥
.miciaïì àîéé÷åzay zkqna(:kw)éâéìt äåöî dpîæa äìéáèác- §©§¨¨§¦§¦¨¦§©¨¦§¨§¦¥

.`l e` devn dpnfa dliah m` `id iqei iaxe minkg zwelgny
inb el oi` m` okle ,devn dpi` dpnfa dliahy mixaeq minkg
,devn dpnfa dliahy xaeq iqei iaxe .leahie el didiy cr oizni
iaxy ,ixd .cin leahi `l` inb xg` xfgl ick akrzi `l jkitl

.lirl epvxizy itk `le ,devn dpnfa dliah xaeq iqei
:`xnbd zvxznàéäädgpnd on iqei iax xn`y `ziixad - ©¦

,leahi `l dlrnle,àéä äãeäé øa éñBé éaødpnfa dliahy xaeqd ©¦¥©§¨¦
laehe cxei [inb ly] `ziixaa xn`y iqei iax eli`e .devn e`l

.`ed `ztlg oa iqei iax ,ekxckàéðúcizn reci `ly dy` iabl §©§¨
dzliah lil lg izn zrcei dpi`e ,cvike dpeixd wqtp(:hk dcp),

äðBøçàa àäzL äìéáhì dic ,øîBà äãeäé øa éñBé éaøic - ©¦¥©§¨¥©¨©§¦¨¤§¥¨©£¨
leahl dkixv dpi`e ,ixnbl xdhizy xg`l zg` mrt leahzy
dliahy itl ,`ed dzliah lil `ny ea miwteqn ep`y mei lka

.devn dpi` dpnfa
:mixetkd meia ixw lra oica zeziixaíBéa éø÷ äàBøä ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¤¤¦§

áøòìå ,ìáBèå ãøBé ,íéøetkämixetkd mei i`vena -óLôLéz` ©¦¦¥§¥§¨¤¤§©§¥
dler ike :ddnz `xnbd .uevgi `ly ick ea wacpy ixwdn eteb

y jzrc lráøòìod ,sytyi,äåä äåäc éàîuvg xaky xg`le ¨¤¤©©£¨£¨
:`xnbd zx`an .sytyiy lirei dn ezliahaáøòaî ,àîéà àlà¤¨¥¨¦¨¤¤

,mixetkd mei axra xnelk ,lenz` lyóLôLéeteb z` mc` lk §©§¥
lkei ,mixetkd meia ,xgnl ixw d`xi m`y ick ,ming mina

.dvivg el didzy `ll leahløáñ à÷),`ziixaay `pzdäåöî ¨¨©¦§¨
bdpneìóLôLaeig epi` j` ,dliah iptl ming mina eteb z`.( §©§¥

àpz éðzzeziixa dpey didy minkgd cg` dpy -áøc dén÷ ¨¥©¨©¥§©
íéøetkä íBéa éø÷ äàBøä ,ïîçð,dpeeka `ly.Bì ïéìeçî åéúBðBò ©§¨¨¤¤¦§©¦¦£¨§¦

àéðúäå :àøîâä äù÷îmeia ixw d`exdy ,zxg` `ziixaa §¨©§¨
mixetkdåéúBðBòmicnerïéøeãñzvxzn .mdilr oecl mipkene £¨§¦

:`xnbdéàî`ziixad zpeekìçnéì ïéøeãñ ,ïéøeãñoixecq - ©§¦§¦¦¨¥
.odilr legnl micnere

äðMä ìk âàãé ,íéøetkä íBéa éø÷ äàBøä ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥¨¤¤¦§©¦¦¦§©¨©¨¨
,dlek.zlaewn eziprz oi` `nyäðL Bì äúìò íàåzn `ly - ¨§¦¨§¨¨¨

,dpy dze`a,àaä íìBòä ïa àeäL Bì çèáeîecia yi i`cea ik §¨¤¤¨¨©¨
.eilr epibdy miaeh miyrnòãz ,÷çöé øa ïîçð áø øîàjky ¨©©©§¨©¦§¨¥©

,`edLixdáòø Blek íìBòä ìk,yinyzn rpnp -òáN àeäå`lye ¤¨¨¨¨¥§¨¥©
,ok it lr s` dpy el dzlr m`e ,dfa dprzn epi` `ed ezrcn

.`ed xenb wicvy oniq
éîéc áø àúà ék,laal l`xyi ux`n,øîàmeia ixw d`exd ¦¨¨©¦¦¨©

mixetkdéiç Létîe ,mini jix`i -ébñîe ébñmipaa erxf daxi - ©¥©¥©¦©§¥
.mipa ipae
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dkeq(iyiy meil)

,dizeptcn wegx dkeqdòaøà ïôBcìå àaèöéà úôNî Lé íà¦¥¦§©¦§©¨§©¤©§©
çeøå çeø ìëì úBnàäìeñt ,miie`x el` zeptc oi`y oeik ©§¨©¨©§¨

`ahvi`d zty oia wgxnd m` la` .dkeqd zeptck aygidl
`ed dizegex yelyn zeptcläøLk ,úBnà òaøàî úBçtdkeqd ¨¥©§©©§¥¨

:`xnbd dywn .'dnewr otec' oicnïì òîLî à÷ éàîdn - ©¨©§©¨
,df oica yecigdäne÷ò ïôBc ïðéøîàcdpi` otecdy ote`a elit` §©§¦¨¤£¨

,dkeql die`xCä eðééädne mcewd oicl dey df oic ixd - ©§©
,`xnbd zvxzn .ea ycgzdàîéúc eäîxnel xyt` did - ©§¥¨

yäne÷ò ïôBcwxìáà ,ïðéøîà úçà çeøîotec xnel mikixv m` ¤£¨¥©©©©§¦¨£¨

a dnewrçeøå çeø ìë,dkeqd z` xiykdl ickàì,df oic xn`p ¨©§©Ÿ
ïì òîLî à÷.dnewr otec xn`p dfa mby ¨©§©¨

äúéädkeqdíéçôè äøNòî äúeçt,dgexq dxic meyn dleqte ¨§¨§¨¥£¨¨§¨¦
÷÷çåxtg -dadrvn`a `nebäøNòì dîéìLäì éãk,migthíà §¨©¨§¥§©§¦¨©£¨¨¦

ìúBkìå ÷÷ç úôNî Lély wgxn ,ecivayìLíéçôè äL,xzei e` ¥¦§©£¨§©¤§Ÿ¨§¨¦
,äìeñtlr dray `edy dkeq xykd xeriy ef dxitga yiy s` §¨

dkeqd xykdl zetxhvn zeptcd oi`y oeik ,migth dray
.zeptc dkeql oi`y `vnpe
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המשך ביאור למס' סוכה ליום שישי עמ' א

ezny in` cenr gt sc ± iyily wxt`nei
àéä éàðúiaiig lk :`ztqeza opiqxb ikd .`l i` ziaxr ly z` dlirp dxht i` Ð

.mixetkd mei ilila okxck zelaeh zcleie dcpd mixetkd meia okxck oilaeh zeliah

éø÷ ìòáilral dliah owiz `xfr :(`,at `nw `aa) ol `niiwck ,dxez ixaca xeq`y Ð

.oiixwäçðîä ãò êìåäå ìáåèokl mcew ixw el rxi` m` Ðlltzdl lkeiy ick laeh Ð

dgpnd on ixw d`x la` .dgpnd zltz

dlrnlecr oizni `l` ,leahl xzen oi` Ð

zltzc opaxl edl `xiaqc .leahie ,jygzy

ziaxr ly z` zxhet edcicle ,dlila dlirp

zxhet dpi` ipzwc `de ,axck,`id iqei 'x Ð

ixw d`x elit`e ,leahl xzen meid lk :xn`c

dgpnd zltz xg`lick ,meia laeh Ð

zltz :xaqw `nl` ,dlirp zltz lltzdl

zxhet dpi` dicicle ,dlila dpnf oi` dlirp

.ziaxr ly z`afd :`ztqeza opiqxb ikd

`nhe dcp lreae zrxevnde rxevnde dafde

zcleie dcp .mixetkd meia okxck oilaeh zn

ixw lra .mixetkd mei ilila okxck zelaeh

on xne` iqei 'x .elek meid lk jlede laeh

leahl leki oi` dlrnle dgpndiaxc `iyw Ð

.opaxc` opaxe ,iqei iaxc` iqeiàéù÷ àì`d Ð

leki oi` dlrnle dgpnd on `kd iqei 'x xn`c

.leahläìéòð úìôú éìöãámcew ,meia Ð

meid lk lirl opixn`c `de .ixw d`xyÐ

.ixwd d`xyk dlirp zltz ilv `lcaéìöã éà
ïðáøã àîòè éàî,`ziixza `zipznc Ð

.meid lk ixn`cäåöî äðîæá äìéáè éøáñ à÷
dide" (bk mixac) aizkc ,`ed meia dpnfe Ð

"ugxi axr zeptlmeic dvigx `igc jkld Ð

izxze ,lirlc opax jd epiid e`le mixetkd

zltz onfa ibilt `ziinw 'ipzna :edpip `zbelt

opaxe .meia iqei 'xle dlila opaxlc ,dlirp

devn e`l dpnfa dliah edl `xiaq mzdc

`ziixza `zipznae .mixetkd mei dgczc

.devn dpnfa dliaha ibiltõåçøé àì`ly Ð

.myd z` wegniéîâ åéìò êøåëeilr oibdl Ð

.mind shynïì àîéé÷å,zay zkqna Ð

dliah opaxlc .ibilt devn dpnfa dliahac

inb el oi` m`e ,devn e`l dpnfacr oizni Ð

.epywaie xgnlàéääiqei 'x lirl opixn`c Ð

cr leahi `l dlrnle dgpnd on xne`

devn e`l dpnfa dliahc ,jygzyiqei 'x Ð

.`id dcedi xaäðåøçàá àäúù äìéáèì äéãÐ

`xnba dcp zkqna dl opiziinc `id `ziixa

z`ae d`ln dzviy dy`d (a,hk) "zltnd"c

,mixedh mireay dyly epiptl d`iade ,zipwix

xedh cg`e `nh cg` mireay dxyreÐ

.i`ny zia ixac ,zeliah ynge miryz dze` oiliahne ,ynge miylyl xe` zynyn

dpnfa dliah meyn `nrhe ,mzd edl yxtn edleke .ynge miyly :mixne` lld ziae

e`l dpnfa dliahc .dpexg`a `dzy dliahl dic :xne` dcedi xa iqei iax .devn

.`ztlg oa iqei 'x `ed inbc iqei 'xe .devnóùôùé áøòìå.dvivg meyn Ðà÷ìñ áøòì
êúòãseyty dil ipdn i`n wilqe liah ikn Ð?`iedc dvivg.i`ed Ðáøòáî àîéà

xgnl ixw d`xi m`y ,oinga envr mc` lk sytyi lenz`c Ð`la leahl leki Ð

.dvivgíéøåôëä íåéá éø÷ äàåøä.oiekzna `le Ðïéìåçî åéúåðåòdf `ed aeh oniq Ð

."mini jix`ie rxf d`xi"äìåë äðùä ìë âàãéederiayde ,eziprz elaiw `l `ny Ð

.eipt lr oeziw el jtye eaxl qek bfend cark ,eriaydl mciay dnaäðù åì äúìò íàå.`ed `ad mler oae ,eilr epibdy ecia yi miaeh miyrny el ghaen ,zn `ly Ðòãú
áòø íìåòä ìë éøäùdpy el dzlr ok it lr s`e ,ederiayd ezrcn `lye ,z`fa dprzp `le ray `ede ,yinyzn Ð.`ed xenb wicvy zrcl yi Ðééç ùéôîixw d`xy df Ð

.mixetkd meiaéâñîå éâñ.[bp ediryi] "mini jix`i rxf d`xi" oniqd jky ,mipa ipae mipaa Ð

àîåé úëñî äì à÷éìñå íéøåôëä íåé êìò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

éðôî,llkn dillkpe :y"piilxe`n awri epiax dywd Ð zrcd opega dlcad xnel jixvy

ueg "eppiad" lltzn dlek dpyd lk :(`,hk zekxa) "xgyd zltz"a opixn`ck

epiax uxize .`iyw !llkn dillkpe :jixte .zrcd opega dlcad xnel jixvy ,zay i`venn

oeik ,xcqd zepyl el did `l dlcad meyn Ð "eppiad" lltzn dpyd lkc ,mzdc :wgvi

lkc dil `xiaqc ,`kd la` .ellekl xyt`c

mrha Ð zenily dxyr dpeny lltzn dpyd

zay i`vena ikdle .xcqd zepyl oi` edc lk

jixvy iptn ,zenily dxyr dpeny lltzn

.zrcd opega dlcad xnel

éài` :il dniz Ð opaxc `nrh i`n ilvc

i`n jl iywiz Ð ilv `lca inp opinwen

iqei iaxc opax ixn` lirl `d ,opaxc `nrh

ok m`e ,ilv `lc ab lr s` ,dgpnd cr `wec

opinwenc `pwqnd itle !opaxc` opaxc iywiz

oi`y ,`gip Ð dcedi iaxa iqei iaxk `dl

iaxc opaxl dcedi xa iqei iaxc opaxcn zeywdl

`zyd jzrc `wlqc i`nl la` .`ztlg oa iqei

opaxc iywz ,`ztlg oa iqei iax ediiexzc

ici`e ici` `nlya zxn` i` :il d`xpe !opaxc`

,opaxc` opaxc jl iywiz `l f` Ð ilv `lc

lltzdl jk dpwzp dlirp zltz xninl `ki`c

enk dlila e` dlrnle dgpnd on meia e` dze`

`l eze dgpnd cr lirl opixn`wc `de ,dvxiy

xn`c `de .dlila dze` lltzdl ezrcyk Ð

ick ,meia lltzdl dvex `edyk Ð meid lk `kd

it lr s`e ,dlild zlgza dcerql onefn `diy

el exizd Ð lltzdle dlild cr oizndl lekiy

`l` exq` `l ik ,lltzdle mixetkd meia leahl

ick mbe dltz liaya la` ,beprz ly dvigx

xzen Ð dlild zlgza dcerql onefn `diy

opinwenc oeik la` .meia dze` lltzdle leahl

?opaxc `nrh i`n Ð ilvca dl

éøáñ÷ipdc :il dniz Ð devn dpnfa dliah

opaxc` lirlc opaxcn iieyw`l ilin

epi` ilv `lc ab lr s` ixn` lirlc ,`kdc

ilv elit` ixn` `kde ,dlrnle dgpnd on laeh

`iddc xninl `ki`c :xnel yie !laeh xak

liaya :eyexit ikd Ð dgpnd cr xn`wc lirlc

z`e ,dgpnd cr `l` leahl jixv epi` dltzd`

meyn edin ,dlila dlirp zltzc opireny`l

dpin `wtpe .leahl el yi devn dpnfa dliah

dfa lhai `l Ð meia liah ivn `le qip`c `kid

meia liah ivn `l i` ,iqei iaxle .dlirp zltz

.dlirp zltz llk lltzi `l Ð

ììëîdevn e`l dpnfa dliah xaq iqei iaxc

ixaqc opaxcn inp jixt `lc `d Ð

lirlc :xnel yi !devn e`l edl `xiaq iziinc `ziixae ,devnixn`dpnf xearl oi`e devn

yiy mixne` ody dna la` .dlrnle dgpnd on laehc edl `xiaq ikdle ,oiekznae cifna

iqei iaxn la` .myd ceak iptn ,cere .dliahd i`cea dgcz `l dfa Ð inb xg` xfgl odl

.oky lkn jixt

ùéôî."mini jix`i rxf d`xi" :xacl fnxe Ð ibqne ibq iig

àîåé úëñî ÷éìñ
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éøvL éðtî,àéä éàpz .úòcä ïðBça äìcáä øîBì C ¦§¥¤¨¦©©§¨¨§¥©¨©©¨¥¦
íBéa ïkøãk ïéìáBè úBìéáè éáéiç ìk :àéðúc§©§¨¨©¨¥§¦§¦§©§¨§
íBé éìéìa ïkøãk úBìáBè úãìBéå äcð .íéøetkä©¦¦¦¨§¤¤§§©§¨§¥¥
éñBé éaø .äçðnä ãò CìBäå ìáBè éø÷ ìòa .íéøetkä©¦¦©©¤¦¥§¥©©¦§¨©¦¥
òøBöîä äáfäå áfä :eäðéîøe .Blek íBiä ìk :øîBà¥¨©§¦§©¨§©¨¨©§¨

úî àîèe äcð ìòBáe úòøBönäå¯íBéa ïkøãk ïéìáBè §©§©©¥¦¨§¥¥§¦§©§¨§
íBé éìéìa ïkøãk úBìáBè úãìBéå äcð .íéøetkä©¦¦¦¨§¤¤§§©§¨§¥¥
éaø .Blek íBiä ìk CìBäå ìáBè éø÷ ìòa .íéøetkä©¦¦©©¤¦¥§¥¨©©¦

.ìBaèì ìBëé ïéà äìòîìe äçðnä ïî :øîBà éñBé¯àì ¥¥¦©¦§¨§©§¨¥¨¦§¨
àä ,àéL÷¯àä ,äìéòð úlôz élöã¯éà .élö àìc ©§¨¨§©¥§¦©§¦¨¨§¨©¥¦

élöc¯?ïðaøc eäééîòè éàî¯äìéáè :ïðaø éøáñ à÷ §©¥©©§©§§©¨©¨¨§¦©¨©§¦¨
?äåöî åàì øáñ éñBé éaøc ììkî .äåöî dpîæa¦§©¨¦§¨¦§¨§©¦¥¨©¨¦§¨
àì äæ éøä BøNa ìò áeúk íL äéäL éøä :àéðúäå§¨©§¨£¥¤¨¨¥¨©§¨£¥¤Ÿ
äðncæð ,úôBphä íB÷îa ãBîòé àìå Ceñé àìå õçøé¦§©§Ÿ¨§Ÿ©£¦§©¦¤¦§©§¨

äåöî úìéáè Bì¯éaø .ìáBèå ãøBéå éîb åéìò CøBk §¦©¦§¨¥¨¨¤¦§¥§¥©¦
.óLôLé àlL ãáìáe ,Bkøãk ìáBèå ãøBé :øîBà éñBé¥¥¥§¥§©§¦§©¤Ÿ§©§¥

!éâéìt äåöî dpîæa äìéáèác ïì àîéé÷å¯éaø àéää §©§¨¨§¦§¦¨¦§©¨¦§¨§¦¦©¦©¦
:øîBà äãeäé øa éñBé éaø ,àéðúc .àéä äãeäé øa éñBé¥©§¨¦§©§¨©¦¥©§¨¥
éø÷ äàBøä :ïðaø eðz .äðBøçàa àäzL äìéáhì dic©¨©§¦¨¤§¥¨©£¨¨©¨©¨¤¤¦

íéøetkä íBéa¯.óLôLé áøòìå ,ìáBèå ãøBé¯?áøòì §©¦¦¥§¥§¨¤¤§©§¥¨¤¤
!äåä äåäc éàî¯à÷ ,óLôLé áøòaî :àîéà àìà ©©£¨£¨¤¨¥¨¦¨¤¤§©§¥¨

ì äåöî øáñäàBøä :ïîçð áøc dén÷ àpz éðz .óLôL ¨©¦§¨§©§¥¨¥©¨©¥§©©§¨¨¤
íéøetkä íBéa éø÷¯:àéðúäå .Bì ïéìeçî åéúBðåò ¤¦§©¦¦£Ÿ¨§¦§¨©§¨

!ïéøeãñ åéúBðåò¯ïéøeãñ éàî¯àðz .ìçnéì ïéøeãñ £Ÿ¨§¦©§¦§¦¦¨¥¨¨
íéøetkä íBéa éø÷ äàBøä :ìàòîLé éaø éác¯âàãé §¥©¦¦§¨¥¨¤¤¦§©¦¦¦§©

äðL Bì äúìò íàå ,dlek äðMä ìk¯Bì çèáeî ¨©¨¨¨§¦¨§¨¨¨§¨
,òãz :÷çöé øa ïîçð áø øîà .àaä íìBòä ïa àeäL¤¤¨¨©¨¨©©©§¨©¦§¨¥©
éîéc áø àúà ék .òáN àeäå áòø Blek íìBòä ìkL¤¨¨¨¨¥§¨¥©¦£¨©¦¦

.ébñîe ébñ ,éiç Létî :øîà£©©¦©¥©¥©§¥

ïøãäêìòíéøåôëä íåé
àîåé úëñî äì à÷éìñå

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



קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc `nei(iyily meil)

éøvL éðtîäìcáä øîBì Cepzppeg dz` -azkxaúòcä ïðBçlkak ¦§¥¤¨¦©©§¨¨§¥©¨©
.dlcad xkfen `l eppiad zlitz gqepae ,aeh meie zay i`ven
mei i`vena ziaxr lltzdl jixvy mixaeq lkdy ,x`ean
,mcewn lltzdy dlirp zlitz ici lr xhtp epi`e ,mixetkd

.ax lr dywe
:`xnbd zvxznàéä éàpzzlitz m` ,df oica ewlgp mi`pz - ©¨¥¦

.`l e` ziaxr zlitz z` zxhet dlirpúBìéáè éáéiç ìk ,àéðúc§©§¨¨©¨¥§¦
,mixetkd meia mzliah onf lgyäcð .íéøetkä íBéa ïkøãk ïéìáBè§¦§©§¨§©¦¦¦¨

úãìBéå,mixetkd mei axra odly iriay mei lgyïkøãk úBìáBè §¤¤§§©§¨
éø÷ ìòa .íéøetkä íBé éìéìa,dgpnd zlitz mcew ixw d`xy §¥¥©¦¦©©¤¦

äçðnä ãò CìBäå ìáBèlkeiy ickxg` d`x m` la` .lltzdl ¥§¥©©¦§¨
dlirp zlitzy itl ,mixetkd mei i`vena `l` laeh epi` ,jk

.dlila dpnféñBé éaøe wleg,øîBàzlitz xg`l d`x elit` ©¦¥¥
laeh dgpnd,Blek íBiä ìkdpi`y dlirp lltzdl lkeiy ick ¨©

zlitz z` zxhet dlirp zlitzy xn`y ax ,ok m` .meia `l`
`id jkitle ,dlila dlirp zlitz onfy `nw `pzk xaeq ,ziaxr
zlitzy dxn`y `ziixad eli`e .ziaxr zlitz z` zxhet
xaeqd ,`id iqei iax zrck ,ziaxr zlitz z` zxhet dpi` dlirp
jkitle ,ziaxr zlitzl dey dpnf oi`e ,meia dlirp zlitz onfy

.dze` zxhet dpi`
:zxg` `ziixan dxizq dywn `xnbd,äáfäå áfä ,eäðéîøe§¦§©¨§©¨¨

íBéa ïkøãk ïéìáBè ,úî àîèe ,äcð ìòBáe ,úòøBönäå òøBönä©§¨§©§©©¥¦¨§¥¥§¦§©§¨§
éø÷ ìòa .íéøetkä íBé éìéìa ïkøãk úBìáBè úãìBéå äcð .íéøetkä©¦¦¦¨§¤¤§§©§¨§¥¥©¦¦©©¤¦
ïéà äìòîìe äçðnä ïî ,øîBà éñBé éaø .Blek íBiä ìk CìBäå ìáBè¥§¥¨©©¦¥¥¦©¦§¨§©§¨¥

ìBëé.ìBaèì,lirl `ziixaay minkge iqei iax ixacy `vnp ¨¦§
.ef `ziixaa mdixac z` mixzeq

:iqei iax ixac z` zvxzn `xnbdàä ,àéL÷ àìef `ziixaa - Ÿ©§¨¨
xaecn ,leahl leki epi` dlrnle dgpnd ony iqei iax xn`y

élöclltzd xaky -äìéòð úlôz,ixw d`xy iptl ,mei ceran §©¥§¦©§¦¨
leahl leki epi` aey meid zelitz lk z` lltzd xaky oeikne

e .meidàä,elek meid lk laehy iqei iax xn`y lirl `ziixaa - ¨
xaecnélö àìc,dlirp zlitz lltzd `l oiicr ixw d`xyky - §Ÿ©¥

.lltzdl lkeiy ick laeh okle
:`xnbd ddnzélöc éà,dlirp zlitz lltzd xaky xaecn m` - ¦§©¥

ïðaøc eäééîòè éàîxnb xak ixd ,elek meid lk laeh exn`y ©©§©§§©¨¨
d zelitz lk z` lltzdl.cer eze` zakrn dliahd oi`e mei

:`xnbd zvxznäåöî dpîæa äìéáè ,ïðaø éøáñ à÷lr devn - ¨¨§¥©¨¨§¦¨¦§©¨¦§¨
.ezliah onf ribnyk cin ez`nehn xdhidle leahl `nhd
xeqi` z` dgec `id ,meia ixw lra ly ezliah onfy oeikne
meid zelitz lk z` lltzd xak m` s`e ,mixetkd meia dvigx

.leahl `ed leki
:`xnbd dywnììkîdfn rnyn -éñBé éaøcdgpnd ony xn`y ¦§¨§©¦¥

,leahl leki oi` dlrnleøáñdpnfa dliah,àéðúäå .äåöî åàì ¨©¨¦§¨§¨©§¨
íL äéäL éøämydCeñé àìå õçøé àì äæ éøä ,BøNa ìò áeúkick £¥¤¨¨¥¨©§¨£¥¤Ÿ¦§©§Ÿ¨

,myd wgni `lyúôBphä íB÷îa ãBîòé àìå.myd zyecw meyn §Ÿ©£¦§©¦¤
äåöî úìéáè Bì äðncæðeilr dlihdy dliah leahl jxved m` - ¦§©§¨§¦©¦§¨

,dxezdåéìò CøBkmyd lr -,éîbici lr wgni `ly eilr obdl ¥¨¨¤¦
,mind shyéñBé éaø .ìáBèå ãøBéåe wleg,øîBàjexkl jixv epi` §¥§¥©¦¥¥

`l` inb eilróLôLé àlL ãáìáe ,Bkøãk ìáBèå ãøBémyd z` ¥§¥§©§¦§©¤Ÿ§©§¥
.miciaïì àîéé÷åzay zkqna(:kw)éâéìt äåöî dpîæa äìéáèác- §©§¨¨§¦§¦¨¦§©¨¦§¨§¦¥

.`l e` devn dpnfa dliah m` `id iqei iaxe minkg zwelgny
inb el oi` m` okle ,devn dpi` dpnfa dliahy mixaeq minkg
,devn dpnfa dliahy xaeq iqei iaxe .leahie el didiy cr oizni
iaxy ,ixd .cin leahi `l` inb xg` xfgl ick akrzi `l jkitl

.lirl epvxizy itk `le ,devn dpnfa dliah xaeq iqei
:`xnbd zvxznàéäädgpnd on iqei iax xn`y `ziixad - ©¦

,leahi `l dlrnle,àéä äãeäé øa éñBé éaødpnfa dliahy xaeqd ©¦¥©§¨¦
laehe cxei [inb ly] `ziixaa xn`y iqei iax eli`e .devn e`l

.`ed `ztlg oa iqei iax ,ekxckàéðúcizn reci `ly dy` iabl §©§¨
dzliah lil lg izn zrcei dpi`e ,cvike dpeixd wqtp(:hk dcp),

äðBøçàa àäzL äìéáhì dic ,øîBà äãeäé øa éñBé éaøic - ©¦¥©§¨¥©¨©§¦¨¤§¥¨©£¨
leahl dkixv dpi`e ,ixnbl xdhizy xg`l zg` mrt leahzy
dliahy itl ,`ed dzliah lil `ny ea miwteqn ep`y mei lka

.devn dpi` dpnfa
:mixetkd meia ixw lra oica zeziixaíBéa éø÷ äàBøä ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¤¤¦§

áøòìå ,ìáBèå ãøBé ,íéøetkämixetkd mei i`vena -óLôLéz` ©¦¦¥§¥§¨¤¤§©§¥
dler ike :ddnz `xnbd .uevgi `ly ick ea wacpy ixwdn eteb

y jzrc lráøòìod ,sytyi,äåä äåäc éàîuvg xaky xg`le ¨¤¤©©£¨£¨
:`xnbd zx`an .sytyiy lirei dn ezliahaáøòaî ,àîéà àlà¤¨¥¨¦¨¤¤

,mixetkd mei axra xnelk ,lenz` lyóLôLéeteb z` mc` lk §©§¥
lkei ,mixetkd meia ,xgnl ixw d`xi m`y ick ,ming mina

.dvivg el didzy `ll leahløáñ à÷),`ziixaay `pzdäåöî ¨¨©¦§¨
bdpneìóLôLaeig epi` j` ,dliah iptl ming mina eteb z`.( §©§¥

àpz éðzzeziixa dpey didy minkgd cg` dpy -áøc dén÷ ¨¥©¨©¥§©
íéøetkä íBéa éø÷ äàBøä ,ïîçð,dpeeka `ly.Bì ïéìeçî åéúBðBò ©§¨¨¤¤¦§©¦¦£¨§¦

àéðúäå :àøîâä äù÷îmeia ixw d`exdy ,zxg` `ziixaa §¨©§¨
mixetkdåéúBðBòmicnerïéøeãñzvxzn .mdilr oecl mipkene £¨§¦

:`xnbdéàî`ziixad zpeekìçnéì ïéøeãñ ,ïéøeãñoixecq - ©§¦§¦¦¨¥
.odilr legnl micnere

äðMä ìk âàãé ,íéøetkä íBéa éø÷ äàBøä ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥¨¤¤¦§©¦¦¦§©¨©¨¨
,dlek.zlaewn eziprz oi` `nyäðL Bì äúìò íàåzn `ly - ¨§¦¨§¨¨¨

,dpy dze`a,àaä íìBòä ïa àeäL Bì çèáeîecia yi i`cea ik §¨¤¤¨¨©¨
.eilr epibdy miaeh miyrnòãz ,÷çöé øa ïîçð áø øîàjky ¨©©©§¨©¦§¨¥©

,`edLixdáòø Blek íìBòä ìk,yinyzn rpnp -òáN àeäå`lye ¤¨¨¨¨¥§¨¥©
,ok it lr s` dpy el dzlr m`e ,dfa dprzn epi` `ed ezrcn

.`ed xenb wicvy oniq
éîéc áø àúà ék,laal l`xyi ux`n,øîàmeia ixw d`exd ¦¨¨©¦¦¨©

mixetkdéiç Létîe ,mini jix`i -ébñîe ébñmipaa erxf daxi - ©¥©¥©¦©§¥
.mipa ipae

àîåé úëñî äì à÷éìñå íéøåôëä íåé êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dkeq(iyiy meil)

,dizeptcn wegx dkeqdòaøà ïôBcìå àaèöéà úôNî Lé íà¦¥¦§©¦§©¨§©¤©§©
çeøå çeø ìëì úBnàäìeñt ,miie`x el` zeptc oi`y oeik ©§¨©¨©§¨

`ahvi`d zty oia wgxnd m` la` .dkeqd zeptck aygidl
`ed dizegex yelyn zeptcläøLk ,úBnà òaøàî úBçtdkeqd ¨¥©§©©§¥¨

:`xnbd dywn .'dnewr otec' oicnïì òîLî à÷ éàîdn - ©¨©§©¨
,df oica yecigdäne÷ò ïôBc ïðéøîàcdpi` otecdy ote`a elit` §©§¦¨¤£¨

,dkeql die`xCä eðééädne mcewd oicl dey df oic ixd - ©§©
,`xnbd zvxzn .ea ycgzdàîéúc eäîxnel xyt` did - ©§¥¨

yäne÷ò ïôBcwxìáà ,ïðéøîà úçà çeøîotec xnel mikixv m` ¤£¨¥©©©©§¦¨£¨

a dnewrçeøå çeø ìë,dkeqd z` xiykdl ickàì,df oic xn`p ¨©§©Ÿ
ïì òîLî à÷.dnewr otec xn`p dfa mby ¨©§©¨

äúéädkeqdíéçôè äøNòî äúeçt,dgexq dxic meyn dleqte ¨§¨§¨¥£¨¨§¨¦
÷÷çåxtg -dadrvn`a `nebäøNòì dîéìLäì éãk,migthíà §¨©¨§¥§©§¦¨©£¨¨¦

ìúBkìå ÷÷ç úôNî Lély wgxn ,ecivayìLíéçôè äL,xzei e` ¥¦§©£¨§©¤§Ÿ¨§¨¦
,äìeñtlr dray `edy dkeq xykd xeriy ef dxitga yiy s` §¨

dkeqd xykdl zetxhvn zeptcd oi`y oeik ,migth dray
.zeptc dkeql oi`y `vnpe
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ezny in` cenr gt sc ± iyily wxt`nei
àéä éàðúiaiig lk :`ztqeza opiqxb ikd .`l i` ziaxr ly z` dlirp dxht i` Ð

.mixetkd mei ilila okxck zelaeh zcleie dcpd mixetkd meia okxck oilaeh zeliah

éø÷ ìòáilral dliah owiz `xfr :(`,at `nw `aa) ol `niiwck ,dxez ixaca xeq`y Ð

.oiixwäçðîä ãò êìåäå ìáåèokl mcew ixw el rxi` m` Ðlltzdl lkeiy ick laeh Ð

dgpnd on ixw d`x la` .dgpnd zltz

dlrnlecr oizni `l` ,leahl xzen oi` Ð

zltzc opaxl edl `xiaqc .leahie ,jygzy

ziaxr ly z` zxhet edcicle ,dlila dlirp

zxhet dpi` ipzwc `de ,axck,`id iqei 'x Ð

ixw d`x elit`e ,leahl xzen meid lk :xn`c

dgpnd zltz xg`lick ,meia laeh Ð

zltz :xaqw `nl` ,dlirp zltz lltzdl

zxhet dpi` dicicle ,dlila dpnf oi` dlirp

.ziaxr ly z`afd :`ztqeza opiqxb ikd

`nhe dcp lreae zrxevnde rxevnde dafde

zcleie dcp .mixetkd meia okxck oilaeh zn

ixw lra .mixetkd mei ilila okxck zelaeh

on xne` iqei 'x .elek meid lk jlede laeh

leahl leki oi` dlrnle dgpndiaxc `iyw Ð

.opaxc` opaxe ,iqei iaxc` iqeiàéù÷ àì`d Ð

leki oi` dlrnle dgpnd on `kd iqei 'x xn`c

.leahläìéòð úìôú éìöãámcew ,meia Ð

meid lk lirl opixn`c `de .ixw d`xyÐ

.ixwd d`xyk dlirp zltz ilv `lcaéìöã éà
ïðáøã àîòè éàî,`ziixza `zipznc Ð

.meid lk ixn`cäåöî äðîæá äìéáè éøáñ à÷
dide" (bk mixac) aizkc ,`ed meia dpnfe Ð

"ugxi axr zeptlmeic dvigx `igc jkld Ð

izxze ,lirlc opax jd epiid e`le mixetkd

zltz onfa ibilt `ziinw 'ipzna :edpip `zbelt

opaxe .meia iqei 'xle dlila opaxlc ,dlirp

devn e`l dpnfa dliah edl `xiaq mzdc

`ziixza `zipznae .mixetkd mei dgczc

.devn dpnfa dliaha ibiltõåçøé àì`ly Ð

.myd z` wegniéîâ åéìò êøåëeilr oibdl Ð

.mind shynïì àîéé÷å,zay zkqna Ð

dliah opaxlc .ibilt devn dpnfa dliahac

inb el oi` m`e ,devn e`l dpnfacr oizni Ð

.epywaie xgnlàéääiqei 'x lirl opixn`c Ð

cr leahi `l dlrnle dgpnd on xne`

devn e`l dpnfa dliahc ,jygzyiqei 'x Ð

.`id dcedi xaäðåøçàá àäúù äìéáèì äéãÐ

`xnba dcp zkqna dl opiziinc `id `ziixa

z`ae d`ln dzviy dy`d (a,hk) "zltnd"c

,mixedh mireay dyly epiptl d`iade ,zipwix

xedh cg`e `nh cg` mireay dxyreÐ

.i`ny zia ixac ,zeliah ynge miryz dze` oiliahne ,ynge miylyl xe` zynyn

dpnfa dliah meyn `nrhe ,mzd edl yxtn edleke .ynge miyly :mixne` lld ziae

e`l dpnfa dliahc .dpexg`a `dzy dliahl dic :xne` dcedi xa iqei iax .devn

.`ztlg oa iqei 'x `ed inbc iqei 'xe .devnóùôùé áøòìå.dvivg meyn Ðà÷ìñ áøòì
êúòãseyty dil ipdn i`n wilqe liah ikn Ð?`iedc dvivg.i`ed Ðáøòáî àîéà

xgnl ixw d`xi m`y ,oinga envr mc` lk sytyi lenz`c Ð`la leahl leki Ð

.dvivgíéøåôëä íåéá éø÷ äàåøä.oiekzna `le Ðïéìåçî åéúåðåòdf `ed aeh oniq Ð

."mini jix`ie rxf d`xi"äìåë äðùä ìë âàãéederiayde ,eziprz elaiw `l `ny Ð

.eipt lr oeziw el jtye eaxl qek bfend cark ,eriaydl mciay dnaäðù åì äúìò íàå.`ed `ad mler oae ,eilr epibdy ecia yi miaeh miyrny el ghaen ,zn `ly Ðòãú
áòø íìåòä ìë éøäùdpy el dzlr ok it lr s`e ,ederiayd ezrcn `lye ,z`fa dprzp `le ray `ede ,yinyzn Ð.`ed xenb wicvy zrcl yi Ðééç ùéôîixw d`xy df Ð

.mixetkd meiaéâñîå éâñ.[bp ediryi] "mini jix`i rxf d`xi" oniqd jky ,mipa ipae mipaa Ð

àîåé úëñî äì à÷éìñå íéøåôëä íåé êìò ïøãä
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éðôî,llkn dillkpe :y"piilxe`n awri epiax dywd Ð zrcd opega dlcad xnel jixvy

ueg "eppiad" lltzn dlek dpyd lk :(`,hk zekxa) "xgyd zltz"a opixn`ck

epiax uxize .`iyw !llkn dillkpe :jixte .zrcd opega dlcad xnel jixvy ,zay i`venn

oeik ,xcqd zepyl el did `l dlcad meyn Ð "eppiad" lltzn dpyd lkc ,mzdc :wgvi

lkc dil `xiaqc ,`kd la` .ellekl xyt`c

mrha Ð zenily dxyr dpeny lltzn dpyd

zay i`vena ikdle .xcqd zepyl oi` edc lk

jixvy iptn ,zenily dxyr dpeny lltzn

.zrcd opega dlcad xnel

éài` :il dniz Ð opaxc `nrh i`n ilvc

i`n jl iywiz Ð ilv `lca inp opinwen

iqei iaxc opax ixn` lirl `d ,opaxc `nrh

ok m`e ,ilv `lc ab lr s` ,dgpnd cr `wec

opinwenc `pwqnd itle !opaxc` opaxc iywiz

oi`y ,`gip Ð dcedi iaxa iqei iaxk `dl

iaxc opaxl dcedi xa iqei iaxc opaxcn zeywdl

`zyd jzrc `wlqc i`nl la` .`ztlg oa iqei

opaxc iywz ,`ztlg oa iqei iax ediiexzc

ici`e ici` `nlya zxn` i` :il d`xpe !opaxc`

,opaxc` opaxc jl iywiz `l f` Ð ilv `lc

lltzdl jk dpwzp dlirp zltz xninl `ki`c

enk dlila e` dlrnle dgpnd on meia e` dze`

`l eze dgpnd cr lirl opixn`wc `de ,dvxiy

xn`c `de .dlila dze` lltzdl ezrcyk Ð

ick ,meia lltzdl dvex `edyk Ð meid lk `kd

it lr s`e ,dlild zlgza dcerql onefn `diy

el exizd Ð lltzdle dlild cr oizndl lekiy

`l` exq` `l ik ,lltzdle mixetkd meia leahl

ick mbe dltz liaya la` ,beprz ly dvigx

xzen Ð dlild zlgza dcerql onefn `diy

opinwenc oeik la` .meia dze` lltzdle leahl

?opaxc `nrh i`n Ð ilvca dl

éøáñ÷ipdc :il dniz Ð devn dpnfa dliah

opaxc` lirlc opaxcn iieyw`l ilin

epi` ilv `lc ab lr s` ixn` lirlc ,`kdc

ilv elit` ixn` `kde ,dlrnle dgpnd on laeh

`iddc xninl `ki`c :xnel yie !laeh xak

liaya :eyexit ikd Ð dgpnd cr xn`wc lirlc

z`e ,dgpnd cr `l` leahl jixv epi` dltzd`

meyn edin ,dlila dlirp zltzc opireny`l

dpin `wtpe .leahl el yi devn dpnfa dliah

dfa lhai `l Ð meia liah ivn `le qip`c `kid

meia liah ivn `l i` ,iqei iaxle .dlirp zltz

.dlirp zltz llk lltzi `l Ð

ììëîdevn e`l dpnfa dliah xaq iqei iaxc

ixaqc opaxcn inp jixt `lc `d Ð

lirlc :xnel yi !devn e`l edl `xiaq iziinc `ziixae ,devnixn`dpnf xearl oi`e devn

yiy mixne` ody dna la` .dlrnle dgpnd on laehc edl `xiaq ikdle ,oiekznae cifna

iqei iaxn la` .myd ceak iptn ,cere .dliahd i`cea dgcz `l dfa Ð inb xg` xfgl odl

.oky lkn jixt

ùéôî."mini jix`i rxf d`xi" :xacl fnxe Ð ibqne ibq iig
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dkeq(iriax meil)

äðùî
ääBáb àéäL äkeñdkeqd zirwxwn deab `edy dkeqd jkq - ¨¤¦§¨

änà íéøNòî äìòîìmixyrn xzei deab dkeqd llgy `vnpe §©§¨¥¤§¦©¨
dkeqd ,dn`,äìeñt`idyk wx dxiyk dkeqy `xnba x`eank §¨

zxic ezkeq z` mc` dyer dn` mixyrn dlrnle ,i`xr zxic
.rawøéLëî äãeäé éaøå,dn` miynge mirax` ddeabyk elit` §©¦§¨©§¦

.raw zxic zeidl dkixv dkeqdy xaeqy meyn
:dleqt dkeqdy mitqep mipte`íéçôè äøNò ääBáb dðéàLå- §¤¥¨§¨£¨¨§¨¦

,dxicl die`x dpi`e migth dxyrn zegt dllg daeby dkeqåok §
dkeqdì ïéàLzegtd lklìL] (äùìù)úBðôc [L,ådkeq ok ¤¥¨¨§¨§

dúlvî äaeøî dúnçLzirwxwae hren jkq dilr jkiqy - ¤©¨¨§¨¦¦¨¨
dng aexa lhazn hrend lvdy ,lvd on daexn dngd dkeqd

dkeqd el` mipte` lka ,epi`y ink `ed ixdeäìeñt. §¨

àøîâ
íúä ïðzoiaexir zkqna epipy -(.a)minkge dcedi iax ewlgpy §©¨¨

d zxew :ieand zxew daeb iabl mbéBáîick egzta dpzipy ¨
,lehlha exizdldBáb àeäLxzeiänà íéøNòî,ieand rwxwn ¤¨©¥¤§¦©¨

èòîéxzei ieand rwxwl dpia didi `ly cr dxewd z` lityi - §©¥
.ieana lhlhl xeq` dlityd `ly onf lke ,dn` mixyrnéaø©¦

éøö Bðéà ,øîBà äãeäéCieana lhlhl xzene ,dxewd z` litydl §¨¥¥¨¦
:`xnbd dywn .dn` mixyrn xzei ddeab dxewdyk mbàðL éàî©§¨

äìeñt éðúc äkeñ éabdkeqy wx `pzd dpy epizpyna recn - ©¥¨§¨¥§¨
owzl jxcd z` azk `le ,dleqt dn` mixyrn dlrnl ddeabd

tyiy ici lr dkeqd z`,dn` mixyr daebl jkqd z` liéàîe©
àzðwz éðúc éBáî éab àðLzexyt`d z` `pzd dpy iean iable - §¨©¥¨§¨¥©©§¨

.dxewd z` lityiy ici lr ieand z` owzl
iabl `weec :`xnbd zvxznäkeñdlrnl jkqa leqtdy ¨

n `ed dn` mixyrnàúééøBàcminkg epyy iptl ipiqa xn`pe §¨§¨
,[oldl `xnbd zyxecy itk] dpynd z`äìeñt éðzxnel jiiy - ¨¥§¨

oeik ,`id dleqt dn` mixyrn dlrnl ddeab `idyky dpyna
iabl ok oi`y dn ,dkldke dxezk ezkeq z` dyr `lyéBáî̈

n wx `ed ea lhlhl xeqi`dy,ïðaøcyiy oeik `ziixe`cn la` §©¨¨
`la mb ea lhlhl xzene cigid zeyxk epic zevign yely el
xeqi`d lky oeik ,'leqt' oeyl ea aezkl ie`x oi` ,llk oewiz
iean ipic exn`p `l oiicr ixdy ,ef dpyna ycgzd ieana lhlhl

jkl ,leqt epick e`yr `l m`y `pzd xn`iy ickàzðwz éðz- ¨¥©©§¨
mb ea lhlhl xizdl ick epwzl ote`d edn dpynd dazk

.opaxcn
:sqep uexizàzðwz éðz énð àúééøBàãa ,àîéà úéòaéàåmb - §¦¨¥¥¨¦§¨§¨©¦¨¥©©§¨

ozip mda mipte`d z` eixaca `pzd dpey `ziixe`cn mipica
,dkeqd z` xiykdle owzläkeñ ,eäéîoeik(äúìéî éùéôðã) ¦¨

[déléî ïéLéôðc]dpey `pzd did m`e epizpyna dipic miaexn - ¦§¦¦¦¥
xnele eixaca jix`dl jixv did epewiz ote` z` oic lka
migth dxyr ddeab dpi`yke ,dphrni dn` mixyrn ddeabdy
,zeptc yely dl dyri zeptc yely dl oi`yke ,dpdiabi
jix`dl `pzd dvx `l okl ,jkq siqei dzlvn daexn dzngyke

epipyy itke eixaca(:b migqt)jxc ecinlzl mc` dpyi mlerl'
jkle ,'dxvwäìeñt éðúå ÷éñtlk z` dpynd dllk jkay - ¨¦§¨¥§¨

iabl ok oi`y dn ,zg`k mipicddéléî Léôð àìc éBáî,ef dpyna ¨§Ÿ¨¦¦¥
jkl ,dn` mixyrn deabd iean oic wx da xkfeny.àzðwz éðz̈¥©©§¨

`ed dn` mixyrn dlrnl dkeq leqty `xnbd dxn`y xg`l
:`xnbd zl`ey ,`ziixe`cnéléî éðä àðîdf oic xewn okid - §¨¨¥¦¥

.dxezaàø÷ øîàc ,äaø øîà(bn bk `xwie)ék íëéúøã eòãé ïòîì' ¨©©¨§¨©§¨§©©¥§ŸŸ¥¤¦

,'ìàøNé éða úà ézáLBä úBkqájixvy df weqtn minkg eyxce ©ª©§¦¤§¥¦§¨¥
lre ,dkeqa ayei `edy da ayeil zxkip `dzy dkeq zeyrl

`ed dkeqd daeb m` ok,änà íéøNò ãòz` d`exe zhley oird ©¤§¦©¨
de jkqd,äkeqa øc àeäL òãBé íãàm` ok oi`y dn ,dxiyke ¨¨¥©¤¨©¨

`ed dkeqd daeb,änà íéøNòî äìòîìy oeik ,dleqt dkeqdïéà §©§¨¥¤§¦©¨¥
àðéò da àèìL àìc íeMî ,äkeqa øcL òãBé íãàdaeb jezny - ¨¨¥©¤¨©¨¦§Ÿ¨§¨¨¥¨

ey`x jilyn ok m` `l` dkeqa ayeil d`xp epi` jkqd
.jka libx mc` oi`e ,dlrnl eipir `yil eixeg`l

àëäî ,øîà àøéæ éaømixyrn ddeabd dkeq ly leqtd xewn - ©¦¥¨¨©¥¨¨
xn`py dnn cnlp dn`(e c diryi)'áøçî íîBé ìöì äéäz äkñå', §ª¨¦§¤§¥¨¥Ÿ¤

jeza miayeid lr dngd iptn obdl ,`id jkqd zxhny rnyne
`ed jkqd daeby ote`a jkle ,dkeqd,änà íéøNò ãò,dxiyk ©¤§¦©¨

y meynäkeñ ìöa áLBé íãàote`a ok oi`y dn ,jkqd lva - ¨¨¥§¥¨
`ed jkqd daebyäkeñ ìöa áLBé íãà ïéà ,änà íéøNòî äìòîì§©§¨¥¤§¦©¨¥¨¨¥§¥¨

úBðôc ìöa àlàotec lv ribn daxd zedeab zeptcdy oeiky - ¤¨§¥§¨
lvl ieyr epi`y jkqe ,jkqd lva jxev oi`e dipyd otecd lr ef

.dleqt jk meyne ,jkq `xwp epi`éiaà déì øîà,`xif iaxlàlà ¨©¥©©¥¤¨
äzòî,jkqd lva jxev oi`y meyn `ed leqtdy jzhiyl - ¥©¨

íéðø÷ úBøzLòa Búkeñ äNBòäjezne mideab mixd ipy oia `ib - ¨¤¨§©§§©§©¦
,dltya zgxef dngd oi` mdaebäkeñ éåä àìc énð éëäoeik ¨¦©¦§Ÿ¨¥¨

.jk oicd oi` ixde ,jkqd lva jxev oi`ydéì øîà`xif iax ¨©¥
,dn` mixyrn ddeab dkeql mipxw zexzyr dnec epi` ,iia`l

ixdyíúä,mipxw zexzyr iabl -íéðø÷ úBøzLò ìcm` - ¨¨©©§§©§©¦
,mixdd z` xiqzäkeñ ìö àkéàixdy ,dkeqd lr jkqd lvn - ¦¨¥¨

ok oi`y dn ,dn` mixyr ddeab dpi` dnvr dkeqdàëäiabl - ¨¨
,dn` mixyrn dlrnl ddeabd dkeqúBðôc ìcz` xiqz m` - ©§¨

,dkeqd zeptc,äkeñ ìö àkéìdizgz zqpkp dngdy oeik ¥¨¥¨
my eilr oi` lvn epi`y jkqe ,xkip epi`y cr jkqd lva znbete

.jkq
àëäî øîà àáøådn` mixyrn ddeabd dkeq ly leqtd xewn - §¨¨¨©¥¨¨

xn`py dnn cnlp(an bk `xwie),'íéîé úòáL eáLz úkqa'x`eane ©ªŸ¥§¦§©¨¦
y weqtaáLå òá÷ úøécî àö íéîiä úòáL ìk ,äøBz äøîà̈§¨¨¨¦§©©¨¦¥¦¦©¤©§¥

,éàøò úøéãadrayl die`xd dxica ayil `id devndy epiidc §¦©£©
ddaeby dkeq `weec jkle ,i`xr zxic `idy cala miniãò©

änà íéøNòdf daebay meyn ,dxiykúøéc Búøéc äNBò íãà ¤§¦©¨¨¨¤¦¨¦©
,éàøòddeab `idy dkeq ok oi`y dnänà íéøNòî äìòîì £©§©§¨¥¤§¦©¨

df daebayòá÷ úøéc àlà éàøò úøéc Búøéc äNBò íãà ïéà- ¥¨¨¤¦¨¦©£©¤¨¦©¤©
df oi` ,letz `ly ick zereaw zevign dl zeyrl jixv ixdy

.dleqte dxez dxn`y 'dkeq' llkaéiaà déì øîà,`axlàlà ¨©¥©©¥¤¨
äzòî,i`xr zkeq `weec `id dxez dxn`y 'dkeq'y jixacl - ¥©¨
äNòezkeqléåä àìc énð éëä ,ïab ìò êkéñå ìæøa ìL úBvéçî ¨¨§¦¤©§¤§¦¥©©¨¨¦©¦§Ÿ¨¥
äkeñ.ok xn`iy in epivn `le ,raw zxic `idy oeikdéì øîà ¨¨©¥

,iia`l `axCì àðéîà÷ éëä`id dkeqy xnel izpeek oi` - ¨¦¨£¦¨¨
micnly `l` ,dleqt raw ezkeq dyery lke i`xr zkeq `weec
zkeq dzeyrl zexyt` yiy ote`a `weec `id dkeqy weqtdn
,raw zkeq dzeyrl migxkeny ote`a diepad dkeq `le ,i`xr

jkleéàøò úøéc Búøéc äNBò íãàc änà íéøNò ãòlekiy - ©¤§¦©¨§¨¨¤¦¨¦©£©
,i`xr ote`a ezkeq zepal÷éôð énð òá÷ úøéc déì ãéáò ék- ¦¨¦¥¦©¤©©¦¨¦

da `vei ok mb ,lfxa ly dizevigne dwfg dze` dyriyk elit`
ddeab `idy dkeq la` ,ezaeg icic ,änà íéøNòî äìòîìf` §©§¨¥¤§¦©¨§

llk jxcaòá÷ úøéc Búøéc äNBò íãàjixv ddaeb zngny - ¨¨¤¦¨¦©¤©
elit` okl ,zewfge zereaw zeptca dwfglúøéc déì ãéáò ék¦¨¦¥¦©

éàøò,zei`xre zeylg zevigna dpyri m` mb -÷éôð àì énð- £©©¦Ÿ¨¦
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izni`n` cenr a sc ± oey`x wxt`nei
äðùîøéùëî äãåäé éáøå .äëåñ.ediizbelt yxtn `xnba Ðäøùò ääåáâ äðéàùå

.`nrh yxtn `xnba Ðúåðôã ùìù.edl sili `xnba inp Ðäáåøî äúîçùå
äúìöî.dkeq diexw jkqd my lre ,epi`y ink `ed ixde ,aexa lha hrend Ðàøîâ

äåáâ àåäù éåáî,miaxd zeyxl gezt ey`xe oiccv ylyn mezq `edy iean Ð

zeyxl ze`ae ze`veie el zegezt zexivge

miaxd.zexivg ipal cigid zeyx `ed ixd Ð

exiag zeyxl ezeyxn `ivedl minkg exq`e

,dnvrl zeyx zg` lk zexivgdy ,aexir `la

seziy ea ekixvde olekl zeyx ieandeÐ

gipdle ,oiia e` zta zexivgd lk szzydl

el oi`y itle .zexivgd on zg`a seziyd

zeyxl dnec zeidl `ed aexwe ,ziriax dvign

miaxdzeyxl geztd ey`xa xkid ekixvd Ð

.lzekl lzekn dxew e` ,sewf igl e` :miaxd

.dn` mixyrn dxewd deab m`eèòîéÐ

.lityiêéøö åðéà.`nrh yxtn mzde Ðäëåñ
àúééøåàãîopitli dlic dn` mixyrc Ð

dxn`p dpynd zipypy mcewe ,`ziixe`cn

.ipiqn dxeriyäìåñô éðúda ipzinl jiiy Ð

.dkldke dxezk ziyrp `l :xnelk ,leqt oeyl

éåáîdil ibq `ziixe`cnc ,opaxcn dilekc Ð

`l` ef dxewl jixv epi`e ,zevign ylya

.opaxcnàúð÷ú éðúda ipznl jiiy `lc Ð

?ef dpyn zipypy mcew dlqt o`nc ,leqt oeyl

.ezevne ez`xed zlgz `id ixdàîéà úéòáéàå
éîð àúééøåàãá.`zpwz xninl jiiy Ðäëåñ
äúìéî éùéôðãoinec oi`e Ð,efl ef odizepwz

,oebk .dpwze dpwz lkl oeyld zepyl jixve

ddeabaddeab dpi`yke ,hrni Ð,diabi Ð

zeptc yly dl oi`yedzngye ,dl dyri Ð

daexn,dleqt ipze wiqt jkld ,jkq siqei Ð

`niiwc .dleqt jda edlekl edpillkinl ivnc

) ol.dxvw jxc ecinlzl mc` dpyi (a,b migqt

äéìéî ùéôð àì éåáî.dpyn dze`a Ðïòîì
åòãéaizkc ,jl zxkip dzaiyiy dkeq dyr Ð

"izayed zekeqa ik erci"ikd .ayil iziev Ð

swidc eheyt icin `vei oi`c b"r`e .dil yixc

.dyxcl dil opiyxc edin ,ceak ippràìã
àðéò äá àèìù.jkqd z` d`ex epi`y Ð

.dnyk ,jkq epiid dkeqeìöì äéäú äëåñåÐ

.lvl ieyrd `l` jkq oi` rnynìöá àìà
úåðôãodaeb jezn dfl df oiribn oillvdy Ð

iwen onwle .jkq jixv oi`e ,zeptc ly

lr rax` `l` da oi`ya `xif 'xl ediizbelt

`kil `xeriy i`dac opaxl edl miwc ,rax`

.zeptc ly lv `l` jkq lvíéðø÷ úåøúùòÐ

daeb jezne .mdipia dltyde ,milecb mixd ipy

.dltya my zgxef dng oi` mixddúåðôã ìã
äëåñ ìö àëéì`vnp ,'izgzn d`a dngy Ð

.lha dnyíéîé úòáùeze dray ly dkeq Ð

.zelw zevigna diice ,i`xr epiidc ,`läìòîì
íéøùòîdizevigne dizeceqi zeyrl jixv Ð

.letz `ly ,oireawíãàã äîà íéøùò ãò
'åë äùåòÐraw llka yi i`cec ,inc xity Ð

`l jgxk lre .dxezk dyr ixde ,i`xr

dleki `dzy ,ddaeba xeriy jl zzl ,xeriy myl `l` i`xrd lr dxez dcitwd

.i`xr zecizi ici lr cenrl
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éàîi`n :jixt `lc `de .`zpwz ipzc iean iab `py i`ne dleqt ipzc dkeq iab `py

eidy e` :(a,al onwl) "lefbd alel" wxta opzc ?`zpwze dleqt ipzc qcd iab `py

eilrn oiaexn eiaprohrin m`e ,leqt Ðxt `lc .xyk Ðdey mpicy ,ieane dkeqn `l` ji

jzrc `wlqc ,`zpwz ipzinl jixhv` qcd iabc :cere .ezpyn oeyl dpiye ,deab oiprl

leqta elecbc oeik :`pin`.`zpwz dil zil ez Ð

àúééøåàãipz ded i`c Ð dleqt ipz

"hrni"irh `nlic opiyiig Ð

.dxyk carice ,dligzkl hrni xnel yipi`

`xeqi` icil iz` `nlc ,epeyla wcwce

`pyil ied `lc ab lr s` ,dleqt ipze ,`ziixe`c

,yiig `l opaxc ieana la` .hrni enk `ilrn

ogky`ck .`ilrn `pyil `edy hrni `pze

,zeize` dnk aezkd mwry :(`,b) migqt yixa

`l qxhpewae .eitn dpebn xac `ivedl `ly

rnyn hrni oeylc :xnel yi inp i` .ok yxit

.`ziixe`c rnyn dleqte ,`nlra opaxc `xneg

xp :opixn`c ,(`,ak zay) "oiwilcn dna" wxtae

dn` mixyrn dlrnl dgipdy dkepg,dleqt Ð

dkeqk opzc ab` ,ieanke dkeqkiab inp hwp Ð

hrni ipz ded i` ,inp i` .dleqt dkepg xpded Ð

epi` dfe ,dplityi zwlcn dzidy zenk rnyn

o`nl elit`e .devn dyer dwlcd xn`c o`nl

devn dyer dgpd xn`cd`exdc ,opiyiig Ð

iab opixn`ck ,dwilcn `ed ekxevl :xne`

.uega dgipde mipta dwilcd

øîàzvw Ð 'ek erci ornl `xw xn` dax

(`,b) oiaexir yixac ,`nw `pyill dyw

dkeqd :dax xn`c ,mixyr jeza dkeq zvwn iab

dllg oi`c oeik `pir da dhly `d ,dleqt

bilt `ax `dc ,`kd ik ,mzd qxb daxe .mixyr

llg ,opz dkeq llg ,xyk dfe df :xn`e ,mzd

`nrh mzd yxtn `dc :xnel yie .opz iean

,xkcn `w `l `ied `w cigiac dkeqc meyn

qpkpd jkqd iaer zgzln liwzyinc oipnife

,mixyrn dlrnl dlek `niiwe ,mixyr jezl

da exing` `ziixe`c dkeq ipync ,inp `piaxe

.dxyk `ziixe`cnc rnyn mewn lkn opaxéë
yic ab lr s`c Ð inc xity raw zxic dil ciar

,drayl `l` die`x dpi`y dxica `xw yxtl

raw ihernl`z`c `xw dil rnyn Ð

dkeqa ,xnelk .ddaeb zcn jl iiexe`l ,`xeriyl

`lc oeike :xn`z m`e .i`xr zeyrl xyt`y

s`e ,i`xr dzeyrl die`x `dzy `l` opiyiig

xn` i`n` ok m` ,raw dze` dyery it lr

leki `lde ?bga dllw oniq minyb :(`,a ziprz)

minyb ecxi `ly ,mixnqna mixqpd reawl

zxfb meyn xeq`c xnel ivniz elit`e .dkeqa

iab (`,ci) oiwxita onwl xn`c ikid ik ,dxwz

,oixqpa oikkqnc dcedi iaxe xi`n 'xc `zbelt

dfa jkql il dn :xninl iz` eda zxykn i`cÐ

leqt i`ce eziae ,izia zxwz zgz ayil il dn

lk ly ezia `le `pngx xn` dkeqc ,`ziixe`cn

`l` xeq` `lc oeik ,mewn lkn .dpyd zeni

opaxcnoniq minybdy xninl `kiiy `l Ð

i` zeptca opiyiig `lc idpc :xnel yie !dllw

jkqd my lr dkeqd xwiry ,dkkqa mewn lkn ,raw edl ciarciarc cr dxykzin `l Ð

aizk `d "lvl didz dkeqe" aizkcn yixcc `xif iaxl `gip inp `nrh i`dne .i`xr dl

dkkq opirac meyn i`ce `l` !dkezl minyb ecxi `ly inp iraipe ,"xhnne mxfn" inp

.raw dil ded ok m`e ,i`xr
iaxk

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

äkeñ¨
änà íéøNòî äìòîì ääBáb àéäL¯éaøå ,äìeñt ¤¦§¨§©§¨¥¤§¦©¨§¨§©¦

ïéàLå ,íéçôè äøNò ääBáb dðéàLå .øéLëî äãeäé§¨©§¦§¤¥¨§¨£¨¨§¨¦§¤¥
ìL dìdúnçLå ,úBðôc äLdúìvî äaeøî¯.äìeñt ¨§¨§¨§¤©¨¨§¨¦¦¨¨§¨
àøîâänà íéøNòî dBáb àeäL éBáî :íúä ïðz§©¨¨¨¤¨©¥¤§¦©¨

¯éøö Bðéà :øîBà äãeäé éaø ,èòîéàðL éàî .C §©¥©¦§¨¥¥¨¦©§¨
éðúc éBáî éab àðL éàîe ,äìeñt éðúc äkeñ éab©¥¨§¨¥§¨©§¨©¥¨§¨¥
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dkeq(iriax meil)

äðùî
ääBáb àéäL äkeñdkeqd zirwxwn deab `edy dkeqd jkq - ¨¤¦§¨

änà íéøNòî äìòîìmixyrn xzei deab dkeqd llgy `vnpe §©§¨¥¤§¦©¨
dkeqd ,dn`,äìeñt`idyk wx dxiyk dkeqy `xnba x`eank §¨

zxic ezkeq z` mc` dyer dn` mixyrn dlrnle ,i`xr zxic
.rawøéLëî äãeäé éaøå,dn` miynge mirax` ddeabyk elit` §©¦§¨©§¦

.raw zxic zeidl dkixv dkeqdy xaeqy meyn
:dleqt dkeqdy mitqep mipte`íéçôè äøNò ääBáb dðéàLå- §¤¥¨§¨£¨¨§¨¦

,dxicl die`x dpi`e migth dxyrn zegt dllg daeby dkeqåok §
dkeqdì ïéàLzegtd lklìL] (äùìù)úBðôc [L,ådkeq ok ¤¥¨¨§¨§

dúlvî äaeøî dúnçLzirwxwae hren jkq dilr jkiqy - ¤©¨¨§¨¦¦¨¨
dng aexa lhazn hrend lvdy ,lvd on daexn dngd dkeqd

dkeqd el` mipte` lka ,epi`y ink `ed ixdeäìeñt. §¨

àøîâ
íúä ïðzoiaexir zkqna epipy -(.a)minkge dcedi iax ewlgpy §©¨¨

d zxew :ieand zxew daeb iabl mbéBáîick egzta dpzipy ¨
,lehlha exizdldBáb àeäLxzeiänà íéøNòî,ieand rwxwn ¤¨©¥¤§¦©¨

èòîéxzei ieand rwxwl dpia didi `ly cr dxewd z` lityi - §©¥
.ieana lhlhl xeq` dlityd `ly onf lke ,dn` mixyrnéaø©¦

éøö Bðéà ,øîBà äãeäéCieana lhlhl xzene ,dxewd z` litydl §¨¥¥¨¦
:`xnbd dywn .dn` mixyrn xzei ddeab dxewdyk mbàðL éàî©§¨

äìeñt éðúc äkeñ éabdkeqy wx `pzd dpy epizpyna recn - ©¥¨§¨¥§¨
owzl jxcd z` azk `le ,dleqt dn` mixyrn dlrnl ddeabd

tyiy ici lr dkeqd z`,dn` mixyr daebl jkqd z` liéàîe©
àzðwz éðúc éBáî éab àðLzexyt`d z` `pzd dpy iean iable - §¨©¥¨§¨¥©©§¨

.dxewd z` lityiy ici lr ieand z` owzl
iabl `weec :`xnbd zvxznäkeñdlrnl jkqa leqtdy ¨

n `ed dn` mixyrnàúééøBàcminkg epyy iptl ipiqa xn`pe §¨§¨
,[oldl `xnbd zyxecy itk] dpynd z`äìeñt éðzxnel jiiy - ¨¥§¨

oeik ,`id dleqt dn` mixyrn dlrnl ddeab `idyky dpyna
iabl ok oi`y dn ,dkldke dxezk ezkeq z` dyr `lyéBáî̈

n wx `ed ea lhlhl xeqi`dy,ïðaøcyiy oeik `ziixe`cn la` §©¨¨
`la mb ea lhlhl xzene cigid zeyxk epic zevign yely el
xeqi`d lky oeik ,'leqt' oeyl ea aezkl ie`x oi` ,llk oewiz
iean ipic exn`p `l oiicr ixdy ,ef dpyna ycgzd ieana lhlhl

jkl ,leqt epick e`yr `l m`y `pzd xn`iy ickàzðwz éðz- ¨¥©©§¨
mb ea lhlhl xizdl ick epwzl ote`d edn dpynd dazk

.opaxcn
:sqep uexizàzðwz éðz énð àúééøBàãa ,àîéà úéòaéàåmb - §¦¨¥¥¨¦§¨§¨©¦¨¥©©§¨

ozip mda mipte`d z` eixaca `pzd dpey `ziixe`cn mipica
,dkeqd z` xiykdle owzläkeñ ,eäéîoeik(äúìéî éùéôðã) ¦¨

[déléî ïéLéôðc]dpey `pzd did m`e epizpyna dipic miaexn - ¦§¦¦¦¥
xnele eixaca jix`dl jixv did epewiz ote` z` oic lka
migth dxyr ddeab dpi`yke ,dphrni dn` mixyrn ddeabdy
,zeptc yely dl dyri zeptc yely dl oi`yke ,dpdiabi
jix`dl `pzd dvx `l okl ,jkq siqei dzlvn daexn dzngyke

epipyy itke eixaca(:b migqt)jxc ecinlzl mc` dpyi mlerl'
jkle ,'dxvwäìeñt éðúå ÷éñtlk z` dpynd dllk jkay - ¨¦§¨¥§¨

iabl ok oi`y dn ,zg`k mipicddéléî Léôð àìc éBáî,ef dpyna ¨§Ÿ¨¦¦¥
jkl ,dn` mixyrn deabd iean oic wx da xkfeny.àzðwz éðz̈¥©©§¨

`ed dn` mixyrn dlrnl dkeq leqty `xnbd dxn`y xg`l
:`xnbd zl`ey ,`ziixe`cnéléî éðä àðîdf oic xewn okid - §¨¨¥¦¥

.dxezaàø÷ øîàc ,äaø øîà(bn bk `xwie)ék íëéúøã eòãé ïòîì' ¨©©¨§¨©§¨§©©¥§ŸŸ¥¤¦

,'ìàøNé éða úà ézáLBä úBkqájixvy df weqtn minkg eyxce ©ª©§¦¤§¥¦§¨¥
lre ,dkeqa ayei `edy da ayeil zxkip `dzy dkeq zeyrl

`ed dkeqd daeb m` ok,änà íéøNò ãòz` d`exe zhley oird ©¤§¦©¨
de jkqd,äkeqa øc àeäL òãBé íãàm` ok oi`y dn ,dxiyke ¨¨¥©¤¨©¨

`ed dkeqd daeb,änà íéøNòî äìòîìy oeik ,dleqt dkeqdïéà §©§¨¥¤§¦©¨¥
àðéò da àèìL àìc íeMî ,äkeqa øcL òãBé íãàdaeb jezny - ¨¨¥©¤¨©¨¦§Ÿ¨§¨¨¥¨

ey`x jilyn ok m` `l` dkeqa ayeil d`xp epi` jkqd
.jka libx mc` oi`e ,dlrnl eipir `yil eixeg`l

àëäî ,øîà àøéæ éaømixyrn ddeabd dkeq ly leqtd xewn - ©¦¥¨¨©¥¨¨
xn`py dnn cnlp dn`(e c diryi)'áøçî íîBé ìöì äéäz äkñå', §ª¨¦§¤§¥¨¥Ÿ¤

jeza miayeid lr dngd iptn obdl ,`id jkqd zxhny rnyne
`ed jkqd daeby ote`a jkle ,dkeqd,änà íéøNò ãò,dxiyk ©¤§¦©¨

y meynäkeñ ìöa áLBé íãàote`a ok oi`y dn ,jkqd lva - ¨¨¥§¥¨
`ed jkqd daebyäkeñ ìöa áLBé íãà ïéà ,änà íéøNòî äìòîì§©§¨¥¤§¦©¨¥¨¨¥§¥¨

úBðôc ìöa àlàotec lv ribn daxd zedeab zeptcdy oeiky - ¤¨§¥§¨
lvl ieyr epi`y jkqe ,jkqd lva jxev oi`e dipyd otecd lr ef

.dleqt jk meyne ,jkq `xwp epi`éiaà déì øîà,`xif iaxlàlà ¨©¥©©¥¤¨
äzòî,jkqd lva jxev oi`y meyn `ed leqtdy jzhiyl - ¥©¨

íéðø÷ úBøzLòa Búkeñ äNBòäjezne mideab mixd ipy oia `ib - ¨¤¨§©§§©§©¦
,dltya zgxef dngd oi` mdaebäkeñ éåä àìc énð éëäoeik ¨¦©¦§Ÿ¨¥¨

.jk oicd oi` ixde ,jkqd lva jxev oi`ydéì øîà`xif iax ¨©¥
,dn` mixyrn ddeab dkeql mipxw zexzyr dnec epi` ,iia`l

ixdyíúä,mipxw zexzyr iabl -íéðø÷ úBøzLò ìcm` - ¨¨©©§§©§©¦
,mixdd z` xiqzäkeñ ìö àkéàixdy ,dkeqd lr jkqd lvn - ¦¨¥¨

ok oi`y dn ,dn` mixyr ddeab dpi` dnvr dkeqdàëäiabl - ¨¨
,dn` mixyrn dlrnl ddeabd dkeqúBðôc ìcz` xiqz m` - ©§¨

,dkeqd zeptc,äkeñ ìö àkéìdizgz zqpkp dngdy oeik ¥¨¥¨
my eilr oi` lvn epi`y jkqe ,xkip epi`y cr jkqd lva znbete

.jkq
àëäî øîà àáøådn` mixyrn ddeabd dkeq ly leqtd xewn - §¨¨¨©¥¨¨

xn`py dnn cnlp(an bk `xwie),'íéîé úòáL eáLz úkqa'x`eane ©ªŸ¥§¦§©¨¦
y weqtaáLå òá÷ úøécî àö íéîiä úòáL ìk ,äøBz äøîà̈§¨¨¨¦§©©¨¦¥¦¦©¤©§¥

,éàøò úøéãadrayl die`xd dxica ayil `id devndy epiidc §¦©£©
ddaeby dkeq `weec jkle ,i`xr zxic `idy cala miniãò©

änà íéøNòdf daebay meyn ,dxiykúøéc Búøéc äNBò íãà ¤§¦©¨¨¨¤¦¨¦©
,éàøòddeab `idy dkeq ok oi`y dnänà íéøNòî äìòîì £©§©§¨¥¤§¦©¨

df daebayòá÷ úøéc àlà éàøò úøéc Búøéc äNBò íãà ïéà- ¥¨¨¤¦¨¦©£©¤¨¦©¤©
df oi` ,letz `ly ick zereaw zevign dl zeyrl jixv ixdy

.dleqte dxez dxn`y 'dkeq' llkaéiaà déì øîà,`axlàlà ¨©¥©©¥¤¨
äzòî,i`xr zkeq `weec `id dxez dxn`y 'dkeq'y jixacl - ¥©¨
äNòezkeqléåä àìc énð éëä ,ïab ìò êkéñå ìæøa ìL úBvéçî ¨¨§¦¤©§¤§¦¥©©¨¨¦©¦§Ÿ¨¥
äkeñ.ok xn`iy in epivn `le ,raw zxic `idy oeikdéì øîà ¨¨©¥

,iia`l `axCì àðéîà÷ éëä`id dkeqy xnel izpeek oi` - ¨¦¨£¦¨¨
micnly `l` ,dleqt raw ezkeq dyery lke i`xr zkeq `weec
zkeq dzeyrl zexyt` yiy ote`a `weec `id dkeqy weqtdn
,raw zkeq dzeyrl migxkeny ote`a diepad dkeq `le ,i`xr

jkleéàøò úøéc Búøéc äNBò íãàc änà íéøNò ãòlekiy - ©¤§¦©¨§¨¨¤¦¨¦©£©
,i`xr ote`a ezkeq zepal÷éôð énð òá÷ úøéc déì ãéáò ék- ¦¨¦¥¦©¤©©¦¨¦

da `vei ok mb ,lfxa ly dizevigne dwfg dze` dyriyk elit`
ddeab `idy dkeq la` ,ezaeg icic ,änà íéøNòî äìòîìf` §©§¨¥¤§¦©¨§

llk jxcaòá÷ úøéc Búøéc äNBò íãàjixv ddaeb zngny - ¨¨¤¦¨¦©¤©
elit` okl ,zewfge zereaw zeptca dwfglúøéc déì ãéáò ék¦¨¦¥¦©

éàøò,zei`xre zeylg zevigna dpyri m` mb -÷éôð àì énð- £©©¦Ÿ¨¦
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izni`n` cenr a sc ± oey`x wxt`nei
äðùîøéùëî äãåäé éáøå .äëåñ.ediizbelt yxtn `xnba Ðäøùò ääåáâ äðéàùå

.`nrh yxtn `xnba Ðúåðôã ùìù.edl sili `xnba inp Ðäáåøî äúîçùå
äúìöî.dkeq diexw jkqd my lre ,epi`y ink `ed ixde ,aexa lha hrend Ðàøîâ

äåáâ àåäù éåáî,miaxd zeyxl gezt ey`xe oiccv ylyn mezq `edy iean Ð

zeyxl ze`ae ze`veie el zegezt zexivge

miaxd.zexivg ipal cigid zeyx `ed ixd Ð

exiag zeyxl ezeyxn `ivedl minkg exq`e

,dnvrl zeyx zg` lk zexivgdy ,aexir `la

seziy ea ekixvde olekl zeyx ieandeÐ

gipdle ,oiia e` zta zexivgd lk szzydl

el oi`y itle .zexivgd on zg`a seziyd

zeyxl dnec zeidl `ed aexwe ,ziriax dvign

miaxdzeyxl geztd ey`xa xkid ekixvd Ð

.lzekl lzekn dxew e` ,sewf igl e` :miaxd

.dn` mixyrn dxewd deab m`eèòîéÐ

.lityiêéøö åðéà.`nrh yxtn mzde Ðäëåñ
àúééøåàãîopitli dlic dn` mixyrc Ð

dxn`p dpynd zipypy mcewe ,`ziixe`cn

.ipiqn dxeriyäìåñô éðúda ipzinl jiiy Ð

.dkldke dxezk ziyrp `l :xnelk ,leqt oeyl

éåáîdil ibq `ziixe`cnc ,opaxcn dilekc Ð

`l` ef dxewl jixv epi`e ,zevign ylya

.opaxcnàúð÷ú éðúda ipznl jiiy `lc Ð

?ef dpyn zipypy mcew dlqt o`nc ,leqt oeyl

.ezevne ez`xed zlgz `id ixdàîéà úéòáéàå
éîð àúééøåàãá.`zpwz xninl jiiy Ðäëåñ
äúìéî éùéôðãoinec oi`e Ð,efl ef odizepwz

,oebk .dpwze dpwz lkl oeyld zepyl jixve

ddeabaddeab dpi`yke ,hrni Ð,diabi Ð

zeptc yly dl oi`yedzngye ,dl dyri Ð

daexn,dleqt ipze wiqt jkld ,jkq siqei Ð

`niiwc .dleqt jda edlekl edpillkinl ivnc

) ol.dxvw jxc ecinlzl mc` dpyi (a,b migqt

äéìéî ùéôð àì éåáî.dpyn dze`a Ðïòîì
åòãéaizkc ,jl zxkip dzaiyiy dkeq dyr Ð

"izayed zekeqa ik erci"ikd .ayil iziev Ð

swidc eheyt icin `vei oi`c b"r`e .dil yixc

.dyxcl dil opiyxc edin ,ceak ippràìã
àðéò äá àèìù.jkqd z` d`ex epi`y Ð

.dnyk ,jkq epiid dkeqeìöì äéäú äëåñåÐ

.lvl ieyrd `l` jkq oi` rnynìöá àìà
úåðôãodaeb jezn dfl df oiribn oillvdy Ð

iwen onwle .jkq jixv oi`e ,zeptc ly

lr rax` `l` da oi`ya `xif 'xl ediizbelt

`kil `xeriy i`dac opaxl edl miwc ,rax`

.zeptc ly lv `l` jkq lvíéðø÷ úåøúùòÐ

daeb jezne .mdipia dltyde ,milecb mixd ipy

.dltya my zgxef dng oi` mixddúåðôã ìã
äëåñ ìö àëéì`vnp ,'izgzn d`a dngy Ð

.lha dnyíéîé úòáùeze dray ly dkeq Ð

.zelw zevigna diice ,i`xr epiidc ,`läìòîì
íéøùòîdizevigne dizeceqi zeyrl jixv Ð

.letz `ly ,oireawíãàã äîà íéøùò ãò
'åë äùåòÐraw llka yi i`cec ,inc xity Ð

`l jgxk lre .dxezk dyr ixde ,i`xr

dleki `dzy ,ddaeba xeriy jl zzl ,xeriy myl `l` i`xrd lr dxez dcitwd

.i`xr zecizi ici lr cenrl
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éàîi`n :jixt `lc `de .`zpwz ipzc iean iab `py i`ne dleqt ipzc dkeq iab `py

eidy e` :(a,al onwl) "lefbd alel" wxta opzc ?`zpwze dleqt ipzc qcd iab `py

eilrn oiaexn eiaprohrin m`e ,leqt Ðxt `lc .xyk Ðdey mpicy ,ieane dkeqn `l` ji

jzrc `wlqc ,`zpwz ipzinl jixhv` qcd iabc :cere .ezpyn oeyl dpiye ,deab oiprl

leqta elecbc oeik :`pin`.`zpwz dil zil ez Ð

àúééøåàãipz ded i`c Ð dleqt ipz

"hrni"irh `nlic opiyiig Ð

.dxyk carice ,dligzkl hrni xnel yipi`

`xeqi` icil iz` `nlc ,epeyla wcwce

`pyil ied `lc ab lr s` ,dleqt ipze ,`ziixe`c

,yiig `l opaxc ieana la` .hrni enk `ilrn

ogky`ck .`ilrn `pyil `edy hrni `pze

,zeize` dnk aezkd mwry :(`,b) migqt yixa

`l qxhpewae .eitn dpebn xac `ivedl `ly

rnyn hrni oeylc :xnel yi inp i` .ok yxit

.`ziixe`c rnyn dleqte ,`nlra opaxc `xneg

xp :opixn`c ,(`,ak zay) "oiwilcn dna" wxtae

dn` mixyrn dlrnl dgipdy dkepg,dleqt Ð

dkeqk opzc ab` ,ieanke dkeqkiab inp hwp Ð

hrni ipz ded i` ,inp i` .dleqt dkepg xpded Ð

epi` dfe ,dplityi zwlcn dzidy zenk rnyn

o`nl elit`e .devn dyer dwlcd xn`c o`nl

devn dyer dgpd xn`cd`exdc ,opiyiig Ð

iab opixn`ck ,dwilcn `ed ekxevl :xne`

.uega dgipde mipta dwilcd

øîàzvw Ð 'ek erci ornl `xw xn` dax

(`,b) oiaexir yixac ,`nw `pyill dyw

dkeqd :dax xn`c ,mixyr jeza dkeq zvwn iab

dllg oi`c oeik `pir da dhly `d ,dleqt

bilt `ax `dc ,`kd ik ,mzd qxb daxe .mixyr

llg ,opz dkeq llg ,xyk dfe df :xn`e ,mzd

`nrh mzd yxtn `dc :xnel yie .opz iean

,xkcn `w `l `ied `w cigiac dkeqc meyn

qpkpd jkqd iaer zgzln liwzyinc oipnife

,mixyrn dlrnl dlek `niiwe ,mixyr jezl

da exing` `ziixe`c dkeq ipync ,inp `piaxe

.dxyk `ziixe`cnc rnyn mewn lkn opaxéë
yic ab lr s`c Ð inc xity raw zxic dil ciar

,drayl `l` die`x dpi`y dxica `xw yxtl

raw ihernl`z`c `xw dil rnyn Ð

dkeqa ,xnelk .ddaeb zcn jl iiexe`l ,`xeriyl

`lc oeike :xn`z m`e .i`xr zeyrl xyt`y

s`e ,i`xr dzeyrl die`x `dzy `l` opiyiig

xn` i`n` ok m` ,raw dze` dyery it lr

leki `lde ?bga dllw oniq minyb :(`,a ziprz)

minyb ecxi `ly ,mixnqna mixqpd reawl

zxfb meyn xeq`c xnel ivniz elit`e .dkeqa

iab (`,ci) oiwxita onwl xn`c ikid ik ,dxwz

,oixqpa oikkqnc dcedi iaxe xi`n 'xc `zbelt

dfa jkql il dn :xninl iz` eda zxykn i`cÐ

leqt i`ce eziae ,izia zxwz zgz ayil il dn

lk ly ezia `le `pngx xn` dkeqc ,`ziixe`cn

`l` xeq` `lc oeik ,mewn lkn .dpyd zeni

opaxcnoniq minybdy xninl `kiiy `l Ð

i` zeptca opiyiig `lc idpc :xnel yie !dllw

jkqd my lr dkeqd xwiry ,dkkqa mewn lkn ,raw edl ciarciarc cr dxykzin `l Ð

aizk `d "lvl didz dkeqe" aizkcn yixcc `xif iaxl `gip inp `nrh i`dne .i`xr dl

dkkq opirac meyn i`ce `l` !dkezl minyb ecxi `ly inp iraipe ,"xhnne mxfn" inp

.raw dil ded ok m`e ,i`xr
iaxk
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קלו
izni`na cenr a sc ± oey`x wxt`nei

åäìåë.i`xen` jpd Ðéøîà àì äáøëerci ornl"n silic Ð."àåäädricia e`l Ð

dyrpd ceak ippr zekeq swid oi`ad zexec zericia `l` ,xn` `w dkeq zaiyic

.zea`lçéùîä úåîéìdevn zkeq la` .xezqnle bperl lvl eidi zekeq mze` Ð

.lvl dpi`éúøúmeyn ,giynd zenic `iddc .lvl dieyrd `l` dkeq my oi`c Ð

lvl dieyrc.dkeq diexw Ðàéùå÷ íåùî
ééáàã`l `iepiye .lfxa ly zevign dyrc Ð

,hwp i`xr `wec e`l `xwe li`ed ,edl rnyn

.`xeriy dipin opitli `lïàîëjpdn Ð

.'ek jd `lf` lirlc i`xen`ú÷åìçî'xc Ð

.opaxe dcediàðéò äéá àèìù èìùîjxc Ð

meyn e` ,`ed i`xr meyn `nrh i`c .zeptc

lv?opax ecen i`n` jkql zeribn zeptca Ð

rax` `l` da oi`ya zwelgn :opiqxb ikd

.'ek xzei da yi la` zen` rax` lr zen`

ìö íåùîitha ,`pir hlyn meyn i`c Ð

ikd .`pir da `hly `l `zxet zen` rax`n

:opiqxbéãë àìà ú÷æçî äðéàùá ú÷åìçî
'åë åùàø?axc` axc `iyw :xn`z m`e Ð

.axc `ail`e edpip i`xen`ãçë àìã ïàîëÐ

.dn` mixyrc `nrh iyxtnc ,lirlc jpdn

`pir hlyn meyn i`cxzeic `xeriya Ð

lve ,`hly `l (inp) epglye eaexe ey`x ickn

.`ira inp raw zevigne ,`kil inpåáåøå åùàø
.zehn lr ,dzid daiqda ozcerq jxc Ð

oitewf oilke` oi`e ,ml`ny cv lr oiaeqne

,eaexe ey`x xnel jxved jkitl .epenk oiayeie

`le epglye da qpkp ey`xy dphw iwet`l

.epgly `le eaexe ey`x e` ,eaexàëùîìÐ

`l dphw oia dlecb oia :xn`c .dkeqd jynl

.zeribn zeptc oi`ya `l` ewlgpáø àìà
ïðç áøå àðåäopaxc `nrh :ixn`c Ð

zen` rax` xn` xne ,`ed `kync `xeriya

.epglye eaexe ey`x xn` xneøùëäá àîéð
äëåñzi` ediieexzc ,ibilt dagxae dkx`a Ð

znvnevnd dkeqa opax ibilt ikc edlÐ

`din ithae ibilt dkeq jxe` xykd xeriya

`giexc oeikc ,ddeab `id elit` ,ixyknÐ

,dxiykdl `pixg` `nrh e` ,jkq lv `ki`

ozwelgn cinrdl xyt` i` :xaq `ped axc

ok m`c ,zen` rax`n dzegtae`la Ð

dkeq xykdc ,dleqt dn` mixyrn ddeab

.(`,b) ikd onwl xn`c iaxk ,zen` rax`a

äøéùë 'åë åùàø éãëî øúåé ìáà`nrhe Ð

oxn`ck ,ol rici `l mixyrn dlrnl leqtc

.cgk `l jdc ,lirlåùàø éãëá øáñ øîå
åðçìùå åáåøåzen` rax` cr xzeia oke Ð

xzeia la` lv meyn `nrhe ,daeba ibilt

rax`n.lv `ki` `giexc oeikc ,ibilt `l Ð

éáéúéî`zbeltc eyixtc i`xen` jpdl Ð

.lif`e yxtnck ,oizipzncêéøö åðéàù ïè÷
åîàìekpgl aiigc (`,gk) onwl opixn` Ð

.dkeq zevnaïðáøãîz` libxdl ewiwfdy Ð

jpegn `diy ick ,dl ie`x `edy devnl ohwd

.zevnl libxe
íåùî

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

éáøë`ax lr xn`wck iia`c `iyew meyn xn`w `lc `d Ð ixn` `l `xifmeyn Ð

.xity iia`l ipy `xif iaxc

ïåéëåiean zxewe dkepg xpl inc `le Ð `pir dia `hly hlyin jkql zeribn zeptcc

dxew mzdc .milzk iab lr dxewdy it lr s` ,mixyrn dlrnl xkid aiyg `lc

gthdagxc dkeqa enk `pir da hily `l Ð

.`aehùédlrnl elit` zen` rax`n xzei da

`ped axc wiqn seqal Ð dxiyk mixyrnxaq

xzei ,ibilt zen` rax` cr epgleye eaexe ey`xn

zen` rax`ndagxa xiykp ike :dnize .dxykÐ

ddeab dzid m` zen` rax`n xzi edyn

!dkeq lv o`k oi` i`ce `d ?`aeh elit` mixyrn

itl daebd itl agexd jixv mlerlc :xnel yie

edl miw ,inp i` .mixyrl zen` rax` oeayg

o`k `di `ly xyt` i` sl` daeba elit`c opaxl

rax`n xzei dagx dzid m` ,`zxet jkq lv

(a,t `nei) "mixetkd mei" wxta ogky`ck .zen`

ilek :opixn`c ,`zrc `aziinc dqbd zazek iab

`nlroyad jln ber ,`aeh Ð.`zxet Ðéáøë
meyn xn`c daxk la` Ð lv meyn xn`c `xif

`hly `l `aeh dagx elit`c ,`l `pir hlyin

.`pir daïàîëxa opg ax ixace Ð cgk `lc

dil dedc meyn :miyxtn yie .`nrh dkixv dax

.i`d ilek dpihwe ddiabc oeik ,oilebpxz ly lel

ey`x ickn ith zwfgn la`lel llkn `wtp Ð

epiax qixb ikd .dkeq iiexw`l oilebpxz ly

.l`ppg

àîìùá`l `ped axce opg axc diy`i 'xc

aidi `lc ,diy`i 'xc` ibilt

yie :l`ppg epiax azke Ð 'ek `kynl `xeriy

.`bilt oiqxebyãòÐ dn` miynge mirax`

.(a,a) oiaexir yixa iean iab ipzw `peeb i`d ik

miyng `zyd :`kd wiic `lc iywiz `le

yixa opiwiicck ?`irain mirax` ,dxyk

dpnl` iab (`,dv zeaezk) "zipefip dpnl`"

.dizepefn draz `le mipy ylye mizy dzdyy

iab ,(a,giw) `nw `aa seqae dizepefn dcai`

rax` ,o`v ynge rax` mirexd on oigwel

`gip mzdc .oifib yngejixv oi`e ef iedc Ð

`iyw la` .dil `iyw ikd meyn ,ef xnel

iab (a,fl dcp) "mizek zepa" wxtc `iddn

mirax` elit` :xi`n iax xn`wc ,ieyiw

,diywn miyng `zyd :dlr jixte ,mei miynge

`kd iiepyl `ki`c :xnel yie ?`irain mirax`

zay) "oiptn" yixa ipync `pyil `edd ik

(`,fkw`ede ,iypi` ixn`ck ynge rax` Ð

jiiy `l ieyiw iabl la` .`aeh elit` oicd
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:`xnbd dpnn dywn ,`ziixad ixac z` `xnbd dx`iay xg`

øîàc ïàîì àîìLay x`iay diy`i iax -úBòébî úBðôc ïéàLa ¦§¨¨§©§¨©§¤¥§¨©¦
,ú÷Bìçî Cëqìeixacl di`x dcedi iax `iady dn oaen ©§¨©£¤

y oeik ,ef `ziixanúBðôc ïéàL äkeña áLéì äkìî ìL dkøc©§¨¤©§¨¥¥§¨¤¥§¨
Cëqì úBòébî©¦©§¨
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קלז
izni`na cenr a sc ± oey`x wxt`nei

åäìåë.i`xen` jpd Ðéøîà àì äáøëerci ornl"n silic Ð."àåäädricia e`l Ð

dyrpd ceak ippr zekeq swid oi`ad zexec zericia `l` ,xn` `w dkeq zaiyic

.zea`lçéùîä úåîéìdevn zkeq la` .xezqnle bperl lvl eidi zekeq mze` Ð

.lvl dpi`éúøúmeyn ,giynd zenic `iddc .lvl dieyrd `l` dkeq my oi`c Ð

lvl dieyrc.dkeq diexw Ðàéùå÷ íåùî
ééáàã`l `iepiye .lfxa ly zevign dyrc Ð

,hwp i`xr `wec e`l `xwe li`ed ,edl rnyn

.`xeriy dipin opitli `lïàîëjpdn Ð

.'ek jd `lf` lirlc i`xen`ú÷åìçî'xc Ð

.opaxe dcediàðéò äéá àèìù èìùîjxc Ð

meyn e` ,`ed i`xr meyn `nrh i`c .zeptc

lv?opax ecen i`n` jkql zeribn zeptca Ð

rax` `l` da oi`ya zwelgn :opiqxb ikd

.'ek xzei da yi la` zen` rax` lr zen`

ìö íåùîitha ,`pir hlyn meyn i`c Ð

ikd .`pir da `hly `l `zxet zen` rax`n

:opiqxbéãë àìà ú÷æçî äðéàùá ú÷åìçî
'åë åùàø?axc` axc `iyw :xn`z m`e Ð

.axc `ail`e edpip i`xen`ãçë àìã ïàîëÐ

.dn` mixyrc `nrh iyxtnc ,lirlc jpdn

`pir hlyn meyn i`cxzeic `xeriya Ð

lve ,`hly `l (inp) epglye eaexe ey`x ickn

.`ira inp raw zevigne ,`kil inpåáåøå åùàø
.zehn lr ,dzid daiqda ozcerq jxc Ð

oitewf oilke` oi`e ,ml`ny cv lr oiaeqne

,eaexe ey`x xnel jxved jkitl .epenk oiayeie

`le epglye da qpkp ey`xy dphw iwet`l

.epgly `le eaexe ey`x e` ,eaexàëùîìÐ

`l dphw oia dlecb oia :xn`c .dkeqd jynl

.zeribn zeptc oi`ya `l` ewlgpáø àìà
ïðç áøå àðåäopaxc `nrh :ixn`c Ð

zen` rax` xn` xne ,`ed `kync `xeriya

.epglye eaexe ey`x xn` xneøùëäá àîéð
äëåñzi` ediieexzc ,ibilt dagxae dkx`a Ð

znvnevnd dkeqa opax ibilt ikc edlÐ

`din ithae ibilt dkeq jxe` xykd xeriya

`giexc oeikc ,ddeab `id elit` ,ixyknÐ

,dxiykdl `pixg` `nrh e` ,jkq lv `ki`

ozwelgn cinrdl xyt` i` :xaq `ped axc

ok m`c ,zen` rax`n dzegtae`la Ð

dkeq xykdc ,dleqt dn` mixyrn ddeab

.(`,b) ikd onwl xn`c iaxk ,zen` rax`a

äøéùë 'åë åùàø éãëî øúåé ìáà`nrhe Ð

oxn`ck ,ol rici `l mixyrn dlrnl leqtc

.cgk `l jdc ,lirlåùàø éãëá øáñ øîå
åðçìùå åáåøåzen` rax` cr xzeia oke Ð

xzeia la` lv meyn `nrhe ,daeba ibilt

rax`n.lv `ki` `giexc oeikc ,ibilt `l Ð

éáéúéî`zbeltc eyixtc i`xen` jpdl Ð

.lif`e yxtnck ,oizipzncêéøö åðéàù ïè÷
åîàìekpgl aiigc (`,gk) onwl opixn` Ð

.dkeq zevnaïðáøãîz` libxdl ewiwfdy Ð

jpegn `diy ick ,dl ie`x `edy devnl ohwd

.zevnl libxe
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éáøë`ax lr xn`wck iia`c `iyew meyn xn`w `lc `d Ð ixn` `l `xifmeyn Ð

.xity iia`l ipy `xif iaxc

ïåéëåiean zxewe dkepg xpl inc `le Ð `pir dia `hly hlyin jkql zeribn zeptcc

dxew mzdc .milzk iab lr dxewdy it lr s` ,mixyrn dlrnl xkid aiyg `lc

gthdagxc dkeqa enk `pir da hily `l Ð

.`aehùédlrnl elit` zen` rax`n xzei da

`ped axc wiqn seqal Ð dxiyk mixyrnxaq

xzei ,ibilt zen` rax` cr epgleye eaexe ey`xn

zen` rax`ndagxa xiykp ike :dnize .dxykÐ

ddeab dzid m` zen` rax`n xzi edyn

!dkeq lv o`k oi` i`ce `d ?`aeh elit` mixyrn

itl daebd itl agexd jixv mlerlc :xnel yie

edl miw ,inp i` .mixyrl zen` rax` oeayg

o`k `di `ly xyt` i` sl` daeba elit`c opaxl

rax`n xzei dagx dzid m` ,`zxet jkq lv

(a,t `nei) "mixetkd mei" wxta ogky`ck .zen`

ilek :opixn`c ,`zrc `aziinc dqbd zazek iab

`nlroyad jln ber ,`aeh Ð.`zxet Ðéáøë
meyn xn`c daxk la` Ð lv meyn xn`c `xif

`hly `l `aeh dagx elit`c ,`l `pir hlyin

.`pir daïàîëxa opg ax ixace Ð cgk `lc

dil dedc meyn :miyxtn yie .`nrh dkixv dax

.i`d ilek dpihwe ddiabc oeik ,oilebpxz ly lel

ey`x ickn ith zwfgn la`lel llkn `wtp Ð

epiax qixb ikd .dkeq iiexw`l oilebpxz ly

.l`ppg

àîìùá`l `ped axce opg axc diy`i 'xc

aidi `lc ,diy`i 'xc` ibilt

yie :l`ppg epiax azke Ð 'ek `kynl `xeriy

.`bilt oiqxebyãòÐ dn` miynge mirax`

.(a,a) oiaexir yixa iean iab ipzw `peeb i`d ik

miyng `zyd :`kd wiic `lc iywiz `le

yixa opiwiicck ?`irain mirax` ,dxyk

dpnl` iab (`,dv zeaezk) "zipefip dpnl`"

.dizepefn draz `le mipy ylye mizy dzdyy

iab ,(a,giw) `nw `aa seqae dizepefn dcai`

rax` ,o`v ynge rax` mirexd on oigwel

`gip mzdc .oifib yngejixv oi`e ef iedc Ð

`iyw la` .dil `iyw ikd meyn ,ef xnel

iab (a,fl dcp) "mizek zepa" wxtc `iddn

mirax` elit` :xi`n iax xn`wc ,ieyiw

,diywn miyng `zyd :dlr jixte ,mei miynge

`kd iiepyl `ki`c :xnel yie ?`irain mirax`

zay) "oiptn" yixa ipync `pyil `edd ik

(`,fkw`ede ,iypi` ixn`ck ynge rax` Ð

jiiy `l ieyiw iabl la` .`aeh elit` oicd

.mlerl ieyiw xdhiy xazqin `lc ,ikd iiepyl

iab (mye a,q zay) "d`vei dy` dna" wxt oke

ynge rax` ea exiizypy xneqnd lcpqÐ

"it lr s`" yixae .`aeh opixy `lc dil `hiyt

mizy ezy` mc` ddyn iab (`,fp zeaezk)

(mye `,q) mzd cere ,daezk `la mipy yelye

mipy ynge rax` elit` jlede wepiz wpei iab

.`aeh elit` oicd `ed xnel jiiy ipda Ð
`l
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éøîà àì äaøk eäìek¯.àéä úBøBãì äòéãé àeää §§©¨¨¨§¦©§¦¨§¦
éøîà àì éîð àøéæ éaøk¯çéLnä úBîéì àeää §©¦¥¨©¦¨¨§¦©¦©¨¦©

" àø÷ àîéì ïk íà :àøéæ éaøå .áéúëc àeääteçå ¦§¦§©¦¥¨¦¥¥¨§¨§¨
"íîBé ìöì äéäz äkeñå" éàîe ,"íîBé ìöì äéäz¦§¤§¥¨©§¨¦§¤§¥¨

¯éøîà àì éîð àáøk .ézøz dpéî zòîL¯íeMî ¨§©§¦¨©§¥§¨¨©¦¨¨§¦¦
äiLàé éaø øîàc àä àìæà ïàîk .ééaàc àéLe÷§¨§©©¥§©¨§¨¨§¨©©¦Ÿ¦¨
ìáà ,Cëqì úBòébî úBðôc ïéàLa ú÷Bìçî :áø øîà̈©©©£¤§¤¥§¨©¦©§¨£¨

Cëqì úBòébî úBðôc¯änà íéøNòî äìòîì eìéôà §¨©¦©§¨£¦§©§¨¥¤§¦©¨
ïàîk .äøLk¯da àèìL àìc íeMî :øîàc ,äaøk §¥¨§©§©¨§¨©¦§¨¨§¨¨

ïåéëå ,àðéòúBðôãcCëqì úBòébî¯àèìL èìLî ¥¨§¥¨¦§¨©¦©§¨¦§¨¨§¨
:áø øîà àðeä áø øîàc àä àìæà ïàîk .àðéò dä¥¨§©¨§¨¨§¨©©¨¨©©
òaøà ìò úBnà òaøà àìà da ïéàLa ú÷Bìçî©£¤§¤¥¨¤¨©§©©©©§©

òaøàî øúBé da Lé ìáà ,úBnàúBnàòaøà ìò ©£¨¥¨¥¥©§©©©©§©
úBnà¯ïàîk .äøLk änà íéøNòî äìòîì eléôà ©£¦§©§¨¥¤§¦©¨§¥¨§©

¯àçéåøc ïåéëå ,àeä ìö íeMî :øîàc ,àøéæ éaøk§©¦¥¨§¨©¦¥§¥¨¦§¦¨
¯ïðç áø øîàc àä àìæà ïàîk .äkeñ ìö àkéà¦¨¥¨§©¨§¨¨§¨©©¨¨

àìà ú÷æçî dðéàLa ú÷Bìçî :áø øîà äaø øa©©¨¨©©©£¤§¤¥¨©£¤¤¤¨
éãkî øúBé ú÷æçî ìáà ,BðçìeLå Baeøå BLàø éãk§¥Ÿ§§§¨£¨©£¤¤¥¦§¥

BðçìeLå Baeøå BLàø¯änà íéøNòî äìòîì eléôà Ÿ§§§¨£¦§©§¨¥¤§¦©¨
àâéìt äiLàé éaøc àîìLa .ãçk àìc ?ïàîk .äøLk§¥¨§©§¨§©¦§¨¨§©¦Ÿ¦¨§¦¨
àøeòL éáäé à÷ eäðéàc ,äaø øa ïðç áøå àðeä áøcà©§©¨§©¨¨©©¨§¦§¨¨£¦¦¨
àìà .àëLîa àøeòL áéäé à÷ àì eäéàå ,àëLîa§¦§¨§¦¨¨¨¥¦¨§¦§¨¤¨

Lëäa àîéð ,äaø øa ïðç áøå àðeä áøäkeñ ø ©¨§©¨¨©©¨¥¨§¤§¥¨
øîe ,úBnà òaøàa äkeñ øLëä :øáñ øîc ;éâìtéî÷̈¦©§¦§¨¨©¤§¥¨§©§©©¨

äkeñ øLëä :øáñ?BðçìeLå Baeøå BLàø ú÷æçîa ¨©¤§¥¨§©£¤¤Ÿ§§§¨
.BðçìeLå Baeøå BLàø äkeñ øLëä àîìò éìeëc ,àìŸ§¥¨§¨¤§¥¨Ÿ§§§¨
Baeøå BLàø ú÷æçîa :øáñ øîc ;éâìtéî÷ àäa àëäå§¨¨§¨¨¦©§¦§¨¨©§©£¤¤Ÿ§

BðçìeLå Baeøå BLàøî øúBé ìáà ,éâéìt BðçìeLå¯ §§¨§¦¦£¨¥¥Ÿ§§§¨
BðçìeLå Baeøå BLàøî :øáñ øîe .äøLk ìkä éøác¦§¥©Ÿ§¥¨¨¨©¥Ÿ§§§¨

øúBé ìáà ,éâéìt úBnà òaøà ãòúBnà òaøàî ©©§©©§¦¦£¨¥¦©§©©
¯ääBáb àéäL äkeñ :éáéúéî .äøLk ìkä éøác¦§¥©Ÿ§¥¨¥¦¦¨¤¦§¨

änà íéøNòî äìòîì¯øéLëî äãeäé éaøå ,äìeñt §©§¨¥¤§¦©¨§¨§©¦§¨©§¦
äNòî :äãeäé éaø øîà .änà íéMîçå íéòaøà ãò©©§¨¦©£¦¦©¨¨©©¦§¨©£¤

éðìéäaäúéäL ,ãBìa äkìnäíéøNòî ääBáb dúkeñ §¥¤¦©©§¨§¤¨§¨¨¨§¨¥¤§¦
ì ïéàöBéå ïéñðëð íéð÷æ eéäå ,änàdì eøîà àìå ,íL ©¨§¨§¥¦¦§¨¦§§¦§¨§Ÿ¨§¨

äøeèôe äúéä äMà !?äééàø íMî :Bì eøîà .øác̈¨¨§¦¨§¨¨¦¨¨§¨§¨
.dì eåä íéða äòáL àìäå :ïäì øîà .äkeqä ïî¦©¨¨©¨¤©£Ÿ¦§¨¨¦¨¨
.íéîëç ét ìò àìà äúNò àì äéNòî ìk :ãBòå§¨©£¤¨Ÿ¨§¨¤¨©¦£¨¦
àìà äúNò àì äéNòî ìk ãBòå" éðúéîì éì änì̈¨¦§¦§¥§¨©£¤¨Ÿ¨§¨¤¨
íéða eøîàz ék :eäì øîà÷ éëä ?"íéîëç ét ìò©¦£¨¦¨¦¨¨©§¦Ÿ§¨¦

eåä äòáLc ïåék ,äkeqä ïî ïéøeèt íépè÷e ,eéä íépè÷¯éøö BðéàL ãç eäa éåä àìc øLôà éàïè÷ :eøîéz éëå .Bnàì C §©¦¨§©¦§¦¦©¨¥¨§¦§¨¨¦¤§¨§¨¨¥§©¤¥¨¦§¦§¦¥§¨¨
éøö BðéàLBnàì C¯àì ïðaøãa éäéàå ,áéiçéîc àeä ïðaøcîäçâLî¯àìà äúNò àì äéNòî ìk ãBòå :òîL àzét ìò ¤¥¨¦§¦¦§©¨©§¦©©§¦¦¦§©¨©¨©§©¨¨§©§¨©£¤¨Ÿ¨§¨¤¨©¦

ú÷Bìçî Cëqì úBòébî úBðôc ïéàLa øîàc ïàîì àîìLa .íéîëç¯úBðôc ïéàL äkeña áLéì äkìî ìL dkøcCëqì úBòébî £¨¦¦§¨¨§©©£©§¤¥§¨©¦©§¨©£¤©§¨¤©§¨¥¥§¨¤¥§¨©¦©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dkeq(iriax meil)

mi`xen`dn cg` lk xn` `l recn `xnbd zx`an dzr
:mixg`d zexaqkeälek,`xif iaxe `ax -äaøkdf oic cnly - §§©¨

,dkeq lva ayei `edy rcil ayeid jixvy 'Erci ornl' xn`pdn§©©¥§
,éøîà àìzkxvpd dricil weqtd zpeek oi` mzrcly oeik Ÿ¨§¥

weqtd zpeek `l` ,dkeqa miayeil,àeääaàéä úBøBãì äòéãé- ©§¦¨§¦
`ed jexa yecwd siwdy mi`ad zexecd erciyepizea` z`

`axe daxe .xacna mzkild zra ceakd ippraàì énð àøéæ éaøk§©¦¥¨©¦Ÿ
,éøîàjkq lva ayil jixvy 'lvl didY dMqe' weqtdn cnly ¨§¥§ª¨¦§¤§¥

weqtdy meyn ,zeptc lva `le,áéúëc àeä çéLnä úBîéì ,àeää©¦©¨¦©¦§¦
giynd zenia miwicvl `ed jexa yecwd dyriy zekeq mze`y
jkqd oi` m` elit` devn zkeqa la` ,xezqnle bperl lvl eidi
my dilr yi ,dn` mixyrn dlrnl `edy oebk lvl ynyn

:`xnbd dywn .dkeqàøéæ éaøåzkeq oic df weqtn cnl ji` §©¦¥¨
zvxzn .giynd zenil dcizrd dkeqa xaecn my `ld ,devn

:`xnbdïk íà,giynd zenil wx xacn weqtdyàø÷ àîéì ¦¥¥¨§¨
,íîBé ìöì äéäz 'ätçå'iptn dqknd xac oeyl `id dtegy §ª¨¦§¤§¥¨

,xhnde dngdíîBé ìöì äéäz 'äkñå' éàîeweqtd dpiy recn - ©§ª¨¦§¤§¥¨
,'dkeq' xn`e epeylézøz dpéî zòîL`a weqtdy gxken - ¨§©§¦¨©§¥

.lvl e`yry `ed jkq zernyny ,devn zkeq lr mb eprinydl
`xif iaxe daxy x`al `xnbd dkiynn,éøîà àì énð àáøk§¨¨©¦Ÿ¨§¥

dkeqd dkixvy 'mini zraW EaWY zFMqA' xn`pdn cnly©ª¥§¦§©¨¦
,i`xr zxicl die`x zeidléiaàc àéLe÷ íeMîjixv m`y - ¦§¨§©©¥

zevignn dieyrd dkeq mby `vnp i`xr zxic dkeqd didzy
oi` jgxk lr ,dxiyky micen mlek dfay oeike ,dleqt lfxa ly

.raw zxic hrnl aezkd zpeek
dcedi iax zwelgn z` miliabny mi`xen` d`ian `xnbd
minrhd itl mdixac z` zx`ane ,minieqn mipte`l minkge

:lirl e`aedyàìæà ïàîk,x`eai minrhdn dfi` itl -øîàc àä §©¨§¨¨§¨©
,áø øîà äiLàé éaødyú÷Bìçî`weec `id opaxl dcedi iax oia ©¦Ÿ¦¨¨©©©£¤

aote`úBðôc ïéàLdkeqdCëqì úBòébî,mdipia xie` yieìáàm` §¤¥§¨©¦©§¨£¨
úBðôcdkeqdCëqì úBòébîy opax miceneléôàjkqd m`äìòîì §¨©¦©§¨£¦§©§¨

.äøLk änà íéøNòî:`xnbd zx`anïàîkminrhdn dfi` itk - ¥¤§¦©¨§¥¨§©
,ax xaeqäaøkøîàc ,`ed minkg mrhyc íeMîornl' aizk §©¨§¨©¦§§©©

dn` mixyrn dlrnle ,'mkizxc Erci,àðéò da àèìL àì ¥§ŸŸ¥¤Ÿ¨§¨¨¥¨
åayeid oi`y dleqt jkql zeribn zeptcd oi` m` `weec jkitl §

jkql zeribn zeptcd m` la` ,jkqd lva ayeiy d`ex dkeqa
y ,dxiyky minkg micenàèìL èìLî Cëqì úBòébî úBðôcc ïåéë¥¨¦§¨©¦©§¨¦§¨¨§¨

àðéò da`ed m` mb zeptcd jxc jkqa zhley oirdy meyn - ¨¥¨
.dn` mixyrn deabàìæà ïàîkx`eai minrhdn dfi` itl -àä §©¨§¨¨

,áø øîà àðeä áø øîàcdyú÷Bìçî`id opaxl dcedi iax oia §¨©©¨¨©©©£¤
`weecaote`da ïéàLdkeqd agexa -òaøà ìò úBnà òaøà àlà §¤¥¨¤¨©§©©©©§©

ìáà ,úBnàm`úBnà òaøà ìò úBnà òaøàî øúBé da Lémicen ©£¨¥¨¥¥©§©©©©§©©
y opaxeléôàddeab dkeqd m`.äøLk änà íéøNòî äìòîì £¦§©§¨¥¤§¦©¨§¥¨

,`xnbd zx`anøîàc ,àøéæ éaøk ,ïàîkminkg mrhyìö íeMî §©§©¦¥¨§¨©¦¥
àeä,jkqd lva jxev oi` mixyrn dlrnly -ejkitldagx m`

y dxiyky minkg micen zen` rax`n xzei dkeqdàçéåøc ïåéë¥¨¦§¦¨
,dagx dkeqdy oeik -äkeñ ìö àkéàjkqd lva jxev yi - ¦¨¥¨

.dn` mixyrn xzei ddeab `id m` elit`
àìæà ïàîkx`eai minrhdn dfi` itl -äaø øa ïðç áø øîàc àä §©¨§¨¨§¨©©¨©©©¨

áø øîà,dyú÷Bìçî`weec `id opaxl dcedi iax oiaadkeq ¨©©©£¤§
,BðçìeLå Baeøå BLàø éãk àlà ú÷æçî dðéàLly agex epiidc ¤¥¨©£¤¤¤¨§¥Ÿ§§§¨

,migth dray lr migth drayìáàdkeqd m`øúBé ú÷æçî £¨©£¤¤¥
,BðçìeLå Baeøå BLàø éãkîy opax miceníéøNòî äìòîì eléôà ¦§¥Ÿ§§§¨£¦§©§¨¥¤§¦

.äøLk änà:`xnbd zx`anãçk àìc ,ïàîkdpi` z`f `xnin - ©¨§¥¨§©§Ÿ§©
oi` ixdy ,lirl e`aedy minrhdn cg`k `l s` zyxtzn

cre ,jkqd lva ayei `edy rcei da ayeidlva jxev oi` oii
.irx` zxic zeidl die`x dkeqd oi` mbe ,jkqd

:el` mi`xen` ewlgp dna zx`an `xnbdäiLàé éaøc àîìLa¦§¨¨§©¦Ÿ¦¨
,jkql zeribn zeptcdy ote`a micen minkgy xn`yàâéìt- §¦¨

wlegàðeä áøcàäaø øa ïðç áøådkeqa micen minkgy exn`y ©§©¨§©¨¨©©¨
meyn ,migth drayn e` zen` rax`n dlecbdeäðéàcax - §¦§

,opg axe `pedàëLîa àøeòL éáäé à÷minkg mrh z` elz - ¨¨£¥¦¨§¦§¨
,dkeqd jyn xeriya ,mixyrn ddeaba xingdleäéàåiax - §¦

diy`i,àëLîa àøeòL áéäé à÷ àìzeptca z`f dlz `l` Ÿ¨¨¦¦¨§¦§¨
.`l e` jkql zeribnäaø øa ïðç áøå àðeä áø àlàewlgpy ¤¨©¨§©¨¨©©¨

drayn xzeia s` e` zen` rax`n xzeia minkg micen m`d
,migthéâìôéî÷ äkeñ øLëäa àîéðixacly xn`p `ny - ¥¨§¤§¥¨¨¦§§¥

`id dfn xzeiae znvnevn dkeq xeriya `l` ewlgp `l mdipy
,dkeq xykd xeriy edn ewlgpy `l` ,lkd ixacl dxiykøîc§©

`ped ax -øáñyäkeñ øLëä`edúBnà òaøàazen` rax` lr ¨©¤§¥¨§©§©©
oldl iax zhiyk](.b)`idyk s` dleqt `id dfn zegtae ,[

rax` dlceby dkeqa ewlgpy x`ia jkle ,dn` mixyrn dzegt
,zen`øîeopg ax -øáñyäkeñ øLëä`edBaeøå BLàø ú÷æçîa ©¨©¤§¥¨§©£¤¤Ÿ§

BðçìeLåxeriyn xzeiay xn` jkle ,migth dray lr dray - §§¨
dgec .mixyrn ddeab `id m` elit` dxiyky opax micen df

:`xnbdàì`l` ,opg axe `ped ax ewlgp dfaøLëä àîìò éleëc Ÿ§¥¨§¨¤§¥
BðçìeLå Baeøå BLàø äkeñ,migth dray lr dray -àäa àëäå ¨Ÿ§§§¨§¨¨§¨

øîc ,éâìôéî÷opg ax -øáñ`weecyBaeøå BLàø ú÷æçîa ¨¦§§¥§©¨©§©£¤¤Ÿ§
éâéìt BðçìeLå,dcedi iaxe minkgìáàdkeqd lceb m`øúBé §§¨§¦¥£¨¥

øîe ,äøLk ìkä éøác BðçìeLå Baeøå BLàøî`ped ax -øáñ ¥Ÿ§§§¨¦§¥©Ÿ§¥¨©¨©
yéâéìt úBnà òaøà ãò BðçìeLå Baeøå BLàøî,dcedi iaxe minkg ¥Ÿ§§§¨©©§©©§¦¥

,jkqd lva jxev oi` oiicr zen` rax` cry meynøúBé ìáà£¨¥
äøLk ìkä éøác úBnà òaøàîelit` jkqd lva jxev yiy oeik ¥©§©©¦§¥©Ÿ§¥¨

.dn` mixyrn xzei ddeab m`
zwelgn z` ex`iay opg axe `ped ax ixac lr dywn `xnbd

:dphw dkeqa `weec dcedi iaxe minkg,éáéúéî`ziixaa epipy ¥¦¥
,dcedi iaxe minkg zwelgn z`äìòîì ääBáb àéäL äkeñ¨¤¦§¨§©§¨

øéLëî äãeäé éaøå ,äìeñt ,änà íéøNòîddeab `id m` elit` ¥¤§¦©¨§¨§©¦§¨©§¦
änà íéMîçå íéòaøà ãòäãeäé éaø øîà .,eixacl di`xäNòî ©©§¨¦©£¦¦©¨¨©©¦§¨©£¤

ääBáb dúkeñ äúéäL ãBìa äkìnä épìéäaxzeieéäå ,änà íéøNòî §¥¤¦©©§¨§¤¨§¨¨¨§¨¥¤§¦©¨§¨
íéð÷æcel inkg -ì ïéàöBéå ïéñðëð,øác dì eøîà àìå íLixd §¥¦¦§¨¦§§¦§¨§Ÿ¨§¨¨¨

.dn` mixyrn xzeia elit` dxiyk dkeqy cel inkg ecedy
Bì eøîàike minkgíMî`ian dz`äééàøiplid `lde ,jixacl ¨§¦¨§¨¨
dklndäkeqä ïî äøeèôe äúéä äMà,minkg da egn `l okle ¦¨¨§¨§¨¦©¨

dgc .dleqt ef dkeqy cel inkg micen devna miaiegnl la`
e mdixac z` dcedi iax,ïäì øîàdì eåä íéða äòáL àìäådzide ¨©¨¤©£Ÿ¦§¨¨¦¨¨

da egin `l recn dleqt dkeqd m`e zeevnl mkpgl dkixv
.minkgãBòå`ldy ,dcedi iax gikedàlà äúNò àì äéNòî ìk §¨©£¤¨Ÿ¨§¨¤¨

íéîëç ét ìòmewn lkn ,dkeq zevnn zexeht miypy it lr s` - ©¦£¨¦
z` dzyry i`ce devnd z` miiwl dzvxe dkeqa dayiy iplid

.dzkldk dxiyk dkeqd
`xnbd zx`an ,ef `ziixan `iyewd z` `xnbd zx`any mcew

:zl`eye `ziixad ixac z`éðúéîì éì änìiax jxved dn myl - ¨¨¦§¦§¥
xnel dcedi,'íéîëç ét ìò àlà äúNò àì äéNòî ìk ãBòå'§¨©£¤¨Ÿ¨§¨¤¨©¦£¨¦

`lde ,dxiyk `idy ,dkeqa dzaiyi mvrn gikedl dfa ezpeeky
.zeevna mkpgl dilre dl eid mipa drayy oey`xd mrha ic

:`xnbd zx`aneäì øîà÷ éëä,minkgl dcedi iaxék[m`Î] ¨¦¨¨©§¦
eøîàzaydklnd iplid ly dipe ,eéä íépè÷ íéðadaiyed jkl Ÿ§¨¦§©¦¨

ixdy da egin `le ef dkeqa mze`,äkeqä ïî ïéøeèt íépè÷dpr` §©¦§¦¦©¨
mkläòáLc ïåékmipaéøö BðéàL ãç eäa éåä àìc øLôà éà ,eåäC ¥¨§¦§¨¨¦¤§¨§Ÿ¨¥§©¤¥¨¦

Bnàì.dkeq zevna opaxcn aiig `ed ixdeBðéàL ïè÷ eøîéz éëå §¦§¦¥§¨¨¤¥
éøöBnàì Cwxáéiçéîc àeä ïðaøcî,jepig oicn dkeq zevnaéäéàå ¨¦§¦¦§©¨¨§¦©©§¦¦

äçbLî àì ïðaøãalr `le a`d lr wx lhen jepig oicy oeik ¦§©¨¨Ÿ©§§¨
,m`dòîL àzsqep mrh xn`e dcedi iax siqed okl -ìk ãBòå ¨§©§¨

,íéîëç ét ìò àlà äúNò àì äéNòîa` mdl oi`y oeik ixdy ©£¤¨Ÿ¨§¨¤¨©¦£¨¦
mby gken ,xac dl exn` `ly oeike ,mkpgl oic zia lr lhen

.dxiyk dn` mixyrn ddeabd dkeq
:`xnbd dpnn dywn ,`ziixad ixac z` `xnbd dx`iay xg`

øîàc ïàîì àîìLay x`iay diy`i iax -úBòébî úBðôc ïéàLa ¦§¨¨§©§¨©§¤¥§¨©¦
,ú÷Bìçî Cëqìeixacl di`x dcedi iax `iady dn oaen ©§¨©£¤

y oeik ,ef `ziixanúBðôc ïéàL äkeña áLéì äkìî ìL dkøc©§¨¤©§¨¥¥§¨¤¥§¨
Cëqì úBòébî©¦©§¨
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dkeq(iying meil)

àøéåà íeMî,megdn dppvie xie` dkeql qpkiy ick -ïàîì àlà ¦£¦¨¤¨§©
øîàcwxy exn`y opg axe `ped ax -äpè÷ äkeñadxn`p §¨©§¨§©¨

ú÷Bìçî,zen` rax` lr rax` cr `ped axl] opaxe dcedi iax ©£¤
,[migth dray lr dray ly dkeqa opg axleìL dkøc éëå§¦©§¨¤

,äpè÷ äkeña áLéì äkìî,dnr miaeqn dizxyne dizexrp `ld ©§¨¥¥§¨§©¨
,zen` rax` lr rax`n dlecb dkeqa zayei dzidy i`ceae
iplid ly dzkeqn eixacl di`x dcedi iax `iad dn ok m`e
ddeab `idy s` dxiyk `idy minkg micen dfa ixd ,dklnd

:`xnbd zvxzn .dn` mixyrnäëøöð àì ,àcà áø øa äaø øîà̈©©¨©©©¨Ÿ¦§§¨
úBiðBèé÷ úBiðBèé÷ äéeNòä äkeñì àlàxc ok` -dkln ly dk ¤¨§¨¨£¨¦¦¦¦

mixcg dnkn dzid dieyr ef dkeqy `l` ,dlecb dkeqa zayl
,dphw dkeqk xcg lk xeriye ,dizxyn xeare dxear miphw
cel inkg egin `l dphw dkeqa elit`y dcedi iax giked dfne

:`xnbd dywn .dn` mixyrn xzei ddeab `idy it lr s`éëå§¦
äkeña áLéì äkìî ìL dkøcefk,úBiðBèé÷ úBiðBèé÷ äéeNòä ©§¨¤©§¨¥¥§¨¨£¨¦¦¦¦

.zelecbe zeagx zekeqa ayil miklnd jxc `lde,éMà áø øîà̈©©©¦
daL úBiðBèéwì àlà äëøöð àìdagx dkeq iplidl dzid ok` - Ÿ¦§§¨¤¨©¦¦¤¨

ly xeriya ohw xcg da dl didy `l` ,miklnd jxck dlecbe
dfae ,zeripv meyn zayei dzid eay zen` rax` lr rax`

,opaxe dcedi iax ewlgpéáúé eåä àélòî äkeña äéða ,éøáñ ïðaø©¨¨¨§¥¨¤¨§¨§©§¨¨¨§¥
,eayi dxiyk `idy dlecbd dkeqa -åwxéäéàdklnd iplid - §¦¦

øác dì éøîà àì éëä íeMîe ,àúeòéðö íeMî úBiðBèéwa äáúé̈§¨©¦¦¦§¦¨¦¨¦Ÿ¨§¥¨¨¨
.dkeqdn dxeht dy` ixdyéáúé eåä dab äéða ,øáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©¨¤¨©¨¨¨§¥

rax` lr rax` dagxy dphwd dkeqa dz` cgi eayi dipa mb -
zen`,øác dì éøîà àì éëä eléôàåiax o`kn giked ok lr ©£¦¨¦Ÿ¨§¥¨¨¨

.dphw dkeqa elit` dxiyk mixyrn dlrnly ezrck dcedi
,÷çöé øa ìàeîL áø øîàd wqtäëìäy `edäëéøödkeqd ¨©©§¥©¦§¨£¨¨§¦¨

BðçìeLå Baeøå BLàø ú÷æçî àäzL,migth dray lr dray - ¤§¥©£¤¤Ÿ§§§¨
.dleqt df xeriyn zegt da yiy lkeïàîk ,àaà éaø déì øîà̈©¥©¦©¨§©

m`d ,ef dkld zwqt in enk -éànL úéákdpyna milqety §¥©©
oldl(.gk),ziad jeza epgleye dkeqa eaexe ey`x didy in

exiykdy lld ziak `le ,epgleyl mewn dkeqa oi`y epiide
mzrcle ,epgley `ll eaexe ey`xl mewn dkeqa yiyk elit`

.migth dyy lr dyy `ed dphw dkeq xeriydéì øîàax ¨©¥
,wgvi xa l`eny,ïàîk àlàef dkld izwqty i`ce xnelk ¤¨§©

.i`ny zia zhiykàaà éaø øîà éøîàc àkéàxa l`eny axl ¦¨§¨§¥¨©©¦©¨
,wgviépî Cì øîàc,ef dkld zwqt in enk -éànL úéa ,déì øîà §¨©¨©¦¨©¥¥©©

,dpéî æeæz àìå àéä.i`ny ziak dkldd dfay ¦§Ÿ¨¦¨
é÷úîäkeña ìlä úéáe éànL úéác éànî ,÷çöé øa ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨©¦§¨¦©§¥©©¥¦¥§¨

éâéìt äpè÷`id ef dpyna lld ziae i`ny zia zwelgny oipn - §©¨§¦¥
dkeqd jyn `diy jixv i`ny zialy ,dphw dkeq xeriya
ey`x wifgzy ic lld ziale ,epgleye eaexe ey`x ly xeriy
ziak md wgvi xa l`eny ax ly eixac df itle ,cala eaexe

,i`nyàîìclld ziae i`ny ziaäìBãb äkeñadaxdïBâëe ,éâéìt ¦§¨§¨§¨§¦¥§
àzìlèîc àîetà áéúécdkeqd gzta ayeiy -BðçìeLå`vnp §¨¦©¨¦§©©§¨§§¨

c ,úéaä CBúadfaéøáñ éànL úéac meyn dleqtyànL ïðéøæb §©©¦§¥©©¨§¥©§¦¨¤¨
BðçìeL øçà CLné,ziad jeza lk`ie qpkieàì éøáñ ìlä úéáe ¦¨¥©©§¨¥¦¥¨§¥Ÿ

ïðéøæbla` ,my lek`l el xzen dkeqd jeza ayei dzry oeike ©§¦¨
.epgleye eaex ey`x ick `ed lld zial mb dphw dkeq xeriy

å,wgvi xa ongp ax siqenénð à÷éãzia zwelgna df xe`ia - §©§¨©¦
,dpynd ixaca wiecn lld ziae i`nyBLàø äéäL éî éðz÷c§¨¨¥¦¤¨¨Ÿ

ìlä úéáe ïéìñBt éànL úéa úéaä CBúa BðçìeLå äkeqa Baeøå§©¨§§¨§©©¦¥©©§¦¥¦¥
,ïéøéLëîåda ayei mc`dy `l` dlecb dkeqa xaecny rnyn ©§¦¦§

ixdy ,ziad jeza epgleyykàúéà íàdkeq oiprl ewlgp m` - ¦¦¨
e` dxiyk `id m` epgley z` mb wifgdl ick da oi`y dphw
ayeid mc`l zqgiiznd ef oeyl hewpl dpynl did `l ,`l

`l` ,dkeqadéì éòaéî ú÷æçî dðéàå ú÷æçîdpynl did - ©£¤¤§¥¨©£¤¤¦¨¥¥
`ll eaexe ey`x zwfgnd dkeqy xnele dnvr dkeql qgiizdl

jgxk lr `l` ,oixiykn lld ziae oilqet i`ny zia ,epgley
.ziad jeza epgleyyk dlecb dkeqa ayeid oiprl ewlgpy

,`xnbd dywnåy jzrc lr dlrz ikéâéìt àì äpè÷ äkeñázia §§¨§©¨Ÿ§¦¥
gken oldl z`aend zeziixad zxizqn `lde ,lld ziae i`ny

,dphw dkeq xeriya mb ewlgp lld ziae i`ny ziay,àéðúäå§¨©§¨
y dkeqàäiL ãò øîBà éaø ,äøLk BðçìeLå Baeøå BLàø ú÷æçî©£¤¤Ÿ§§§¨§¥¨©¦¥©¤§¥

,úBnà òaøà ìò úBnà òaøà dazxic zeidl dkixv dkeqy iptn ¨©§©©©©§©©
,zia eny oi` zen` rax` lr rax` ea oi`y zia lke ,ziak raw
z` s` wifgdl die`x zeidl dkixv dkeqd minkg zrcly ixd

.epgleyCãéà àéðúå,epipy zxg` `ziixaae -äkeñ ìk øîBà éaø §©§¨¦¨©¦¥¨¨
íéøîBà íéîëçå ,äìeñt úBnà òaøà ìò úBnà òaøà da ïéàL¤¥¨©§©©©©§©©§¨©£¨¦§¦
àì BðçìeL eléàå .äøLk Baeøå BLàø àlà ú÷æçî dðéà eléôà£¦¥¨©£¤¤¤¨Ÿ§§¥¨§¦§¨Ÿ

,éðz÷,cala eaexe ey`x icka `ed dkeqd xeriyy ixdïééL÷ ¨¨¥©§¨
éããäà,df z` df mixzeq zeziixad izyay minkg ixac -àlà ©£¨¥¤¨

àä ,dpéî òîL åàìixac `id dpey`xd `ziixad -éànL úéa ¨§©¦¨¨¥©©
eli`e ,epgleye eaex ey`x zwfgn `dzy jixvy mixaeqdàä- ¨

ixack `id dipyd `ziixadìlä úéaxeriya icy mixaeqd ¥¦¥
.dphw dkeq xeriya ewlgpy `vnpe ,epgley `ll eaxe ey`x

à÷éc énð ïéúéðúî ,àøèeæ øî øîàewlgpy rnyn dpyndn mb - ¨©©§¨©§¦¦©¦©§¨
,dphw dkeq xeriyaïéøéLëî ìlä úéáe ïéìñBt éànL úéa éðz÷cî¦§¨¨¥¥©©§¦¥¦¥©§¦¦

,`l e` dxiyk `id m` dkeqd lr `ed oecipdy rnyneíàå§¦
àúéàepgleye dkeqd gzta dlecb dkeqa ayeid iabl ewlgpy ¦¨

,ziad jezaàöé íéøîBà ìlä úéáe àöé àì íéøîBà éànL úéa¥©©§¦Ÿ¨¨¥¦¥§¦¨¨
déì éòaéî`id mzwelgny eixaca hewpl `pzl xzei ie`x did - ¦¨¥¥

`id dxiyk i`ce dnvrykl dkeqd ixdy ,ezaeg ici `vei m`d
mewn da oi`y dphw dkeq oica ewlgpy gken `l` ,zercd lkl

,`xnbd dywn .epgleyläéäL éî àéL÷ àlàåoeyln ixdy - §¤¨©§¨¦¤¨¨
dkeq' dazk `le 'eke 'eaexe ey`x didy in' dazky dpynd
lr ayeiy `ed oexqgde dlecb dkeqa xaecny rnyn 'zwfgnd

,`xnbd zvxzn .dgztézøúa íìBòìéâéìtziae i`ny zia - §¨§©§¥§¦¥
,mipic ipya ewlgp ok` lldäpè÷ äkeña éâéìt,dxeriy edn §¦¥§¨§©¨

äìBãb äkeña éâéìôe`ny mixfeb m`d ziad jeza epgley didy §¦¥§¨§¨
,jyniéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçåjke ,mixqg dpynd ixac - §©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

:xnel jixväkeqa Baeøå BLàø äéäL éîdlecbCBúa BðçìeLå ¦¤¨¨Ÿ§©¨§§¨§
àöé àì íéøîBà éànL úéa ,úéaä,jyni `ny dxifb meynúéáe ©©¦¥©©§¦Ÿ¨¨¥

àöé íéøîBà ìlä,ef dxifb exaq `leådkeqàlà ú÷æçî dðéàL ¦¥§¦¨¨§¤¥¨©£¤¤¤¨
ïéìñBt éànL úéa ,ãáìa Baeøå BLàø éãkda didiy jixvy meyn §¥Ÿ§¦§¨¥©©§¦

,epgleye eaex ey`x xeriyïéøéLëî ìlä úéáeyi m` elit` ¥¦¥©§¦¦
.cala eaexe ey`xl dkeqa mewn

:`xnbd zxxanïðaø eðúc àäì àðz ïàîdhiy dfi` enk - ©¨¨§¨§¨©¨¨
,oldlc `ziixad zipypúBnà òaøà ìò úBnà òaøà Ba ïéàL úéa©¦¤¥©§©©©©§©©

`l 'zia' iabl dxeza mixen`d mipicd lke ,'zia' `xwp epi`
. :ok lre ,ea exn`päæeænä ïî øeètdfefn gipdl miaiig oi` - ¨¦©§¨

. .egztaexehtä÷ònä ïî. .ebbl dwrn zeyrl daeg oi` -Bðéàå ¦©©£¤§¥
íéòâða ànhîeilr oi` ,eizexiwn cg` lr zrxv rbp `vnp m` - ¦©¥¦§¨¦

. .miza z`neh oicäîBç éøò ézáa èìçð Bðéàåjeza did m` - §¥¤§¨§¨¥¨¥¨
jeza wx ezectl lekiy zia lkk epic oi` dneg ztwend xir
xg`l ezectl lekie dcyk epic `l` ,ezxiknl dpey`xd dpyd
eilral xfeg e`ct `l m`e ,laeid cre ezxiknn mipy izy

. .laeiaäîçìnä éëøBòî åéìò ïéøæBç ïéàåekpg `le e`pa m` - §¥§¦¨¨¥§¥©¦§¨¨
. .dnglnd ikxern eilr mixfeg oi`e ,ziak aygp epi`ïéàå§¥

Ba ïéáøòîiaexira szzydle zt zzl jixv epi` ea xcd - §¨§¦
. .zexivgBa ïéôzzLî ïéàådpi` ,df zia wx dl gezty xvg - §¥¦§©§¦

. .'ze`ean iteziya' ieand ipa x`y mr szzydl dkixvïéàå§¥
áeøéò Ba ïéçépîlk mitxhvn ezervn`ay 'zexivg aexir'd - ©¦¦¥

cg` jeza gpen didiy jixv ,cg` ziaa mixcy ink xvgd ipa
.aexird z` ea migipn oi` df ziae ,xvgay mizad
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izni`n` cenr b sc ± oey`x wxt`nei
àøéåà íåùî.megd iptn ,da hley `edy gex Ðéâéìô äðè÷á øîàã ïàîì àìàÐ

.ecen opax elit` dlecba la`äëìî ìù äëøã éëådizxyne dizexrp `lde Ð

.dnr miaeqnäáù úåéðåèé÷ìdkeza dphw zipehiwe ,dzaiqn ipal dlecb dkeq Ð

dleqtc ab lr s`e ,`azi zipehiwa `ide .zeripvldxeht dy`c ,ol ztki` `l Ð

.dkeqd on'åë øáñ äãåäé éáøå:xn`z m`e Ð

`l` zwfgn dpi`ya `zbelt iwenc opg axl

dab dipac oeik `kd ,epgleye eaexe ey`x ick

di`x i`ne ,opax da ecene ,dlecb dl `ied Ð

jeza dpgleyc :xnel yi ?dcedi iax ly

eid ogleyd lr dipae ,dzid dlecbd dkeqd

`le od oiaeqnk `le ,oaexe oy`x oiayei

i`de ,`iyw opg axl i`cec :d`xp ile .oitewfk

xeriyc ,xwir oke .`ed `ped axl `vexiz

dray `l` epi`c onwl opixn` eaexe ey`x

draya mipa drayl xyt` i`e ,migth

.migthéàîù úéáëira `l lld ziak i`c Ð

e :(`,gk) "oyid" wxta onwlck epgley`wic

opiqxb inp,ibilt dlecba onwlck inp `wice Ð

akyen ey`xe ,uegan gztd lr ayei `ede

.ziaa eteb iptl epgleye ,dkezléðú÷ãîÐ

`xeriya ixii` `le ,didy in `zbelt iab

.dkeqcàúéà íàå,ibilt dkeqc `xeriyac Ð

epgleye eaexe ey`x zwfgnd dkeq :ipzilÐ

eaexe ey`x ick `l` zwfgn dpi`ye ,dxyk

.'ek oilqet i`ny zia Ðà÷éã àøèåæ øî øîà
éîðoilqetc `xeriyae ,ibilt dphwac Ð

`l `l` :ixcdn dkeq` jgxk lr oixiykne

.ibilt izxza mlerl opiqxb ikde ,opiqxbøåèô
äæåæîä ïî.onwl `nrh yxtn dlek Ðåðéàå

èìçðm` laeia `veie ,mlerl edcet `l` Ð

.oipa `la rwxw x`yk ,el`b `léëøåòî
äîçìîä'ebe "ycg zia dpa xy` yi`d in" Ð

).(k mixacåá ïéáøòî ïéàåmdiza jxc Ð

migezt miza daxde ,xvgl oigezt zeidl

zeyxl xvg jxc oi`vei ode ,zg` xvgl

lk mizade ,olekl zeyx xvgd `vnp ,miaxd

oi`iven oi` :minkg exn`e .eilral cgein cg`

zeieyxd lk axriy aexir `la zeyxl zeyxn

ziae zia lk ozil epwize .zg` zeyx mzeidl

eze` oigipne ,cg` lqa oleke zt xvgay

oixc eli`k mlek miyrpe ,mizad on cg`a

opirny`e .zg` dxic mizad lke zia eze`a

jixv oi` rax` lr rax` ea oi`y ziac `kd

.ztd z` ozilåá ïéôúúùî ïéàåepwizy Ð

jxck ieanl dgeztd xvg lk lr minkg

epwizyoipzep ediy ,xvgd izal aexir

,ieanay xvgl gezt df ohw zia m`e .seziya

dl gezt xg` zia oi`e,ea oitzzyn oi` Ð

.seziya ozil dkixv oi`áåøéò åá ïéçéðî ïéàå
.mizad on eze` eaby xg`l ,xvgd Ð

ïéàå

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

àìiaxl di`x dn dax xa opg axl qxhpewa wgcy dn Ð day zeipehiwl `l` dkxvp

migth draya mipa drayl xyt` i` `d ,dcedidkex` `nlicc `id `kxit e`l Ð

.iazi eed jxe` eze`a dipae ,migth dray dagx dzid `l la` ,`aeh

øîàãzenewn dyya wqt mxnr ax xcqa Ð 'ek dpin fefz `le `id i`ny zia ipn jl

`cg .i`ny ziak dklddkixv dkeqc i`d Ð

,jci`e .epgleye eaexe ey`x zwfgn `dzy

oicq iab (mye `,n) "zlkzd" wxt zegpna

.oiaiign lld ziae oixhet i`ny zia ,ziviva

ixn` i`ny zia ,ozep `ed oiheg dnk :myl cer

:mzd cer .dyly mixne` lld ziae drax`

:mixne` i`ny zia ,zlyleyn `dz dnk

icar ipd lka .dyly mixne` lld ziae ,drax`

el`" wxt zekxa zkqna jci`e .i`ny ziak

[z`] oicakn mixne` i`ny zia :(a,`p) "mixac

:`xnba opixn`e .micil oilhep jk xg`e ziad

cer .jdn xa ,lld ziak dkld oiwxit dileka

jxia `le dzye lk`y in iab ,`wxit seqa ,mzd

gky`c dpg xa xa daxc `caer `xnba iziinc

i`ny ziak carc cinlz cge ,`adcc dpei

lld ziak carc cinlz jci`e ,iwpx` gky`e

:mzd xn`wc `d dyw zvwe .dix` dilk`e

`nye .jdn xa lld ziak dkld oiwxit dileka

`din dligzklc ecen inp lld ziac meyn

y dn lre .i`ny ziak opicar`kdc jda wqt

i`ny ziakwxt opixn`c `dn zeywdl oi` Ð

ixack dyr :sqei ax xn`c (`,`i) zekxac `nw

i`ny ziadi`x iziine ,melk `le dyr `l Ð

ipxegd opgei iaxa dyrn ,dkeqc `zlin `iddn

lld zia ipwfe i`ny zia ipwf eklde dlgy

dkeqa eaexe ey`x ayei didy ede`vne exwal

m` :i`ny zia ipwf el exn` .ziad jeza epgleye

jini lk bdep ziid okdkeq zevn zniiw `l Ð

opgei iaxk dkldc :mzd opiwqne .jini lk

opiwqnck ,dlecb dkeqa `zbelt `iddc .ipxegd

la` .lld ziak dkld `idda ,ibilt izxzac

.i`ny ziak dkld `dae ,dphw dkeqa `kd

dpin wiic ikid :dniz mzdc oizrny edin

di`xc ?melk `le dyr `l i`ny ziak dyrc

jixv ike :cere !ixiin lld ziak dyra iziinc

dyr m`y lld ziak dkldc `kid df lr di`x

:xnel jixve ?melk `le dyr `l i`ny ziak

lld ziac `kid iiezi`l mzd jixhvi`c

dl inwen i`ny ziae opaxcn mixingn

zia ixack dyr m` opixfb `le ,`ziixe`c`

.`ziixe`c elit` ezaeg ici `vi `l i`ny

`gzit` aizic `kid i`ny zial ogky`ck

,epgley xg` jyni `ny ixfbc ,`zllhnc

elit`c ,jinin dkeq zevn zniiw `l :ixn`we

zial rnyp i`ny ziacne .miiw `l `ziixe`cn

.lldúéáinlyexia Ð zen` rax` ea oi`y

xzen ziad on xcepde ,xyrnl laeh oi`y aiyg

zia gzt oiprl xninl dil ded cere .ea qpkil

.dqxe`nd dxrp ly a`ïéàåaexir ea oigipn

wxt xn`c ,l`enyl elit`e .dxicl ifg `lc Ð

aexir :(mye `,hn oiaexir) "ede`ivedy in"

`lc zia liaya ediizeyx epwin `l ,oipw meyn

,diteb l`eny mzd ogky` dizeekce .dxicl ifg

`nrh i`n ,zt ozil jixv oi` aexir ea oigipny zia :xn`c.eziaa oaexir igpnc meyn iccd` epwne ,oipw meyn aexir dil zi`c it lr s`e .ixiic `kd edlek Ð
oi`e
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äpè÷ äkeña øîàc ïàîì àìà .àøéåà íeMî¦£¦¨¤¨§©§¨©§¨§©¨
?äpè÷ äkeña áLéì äkìî ìL dkøc éëå ,ú÷Bìçî©£¤§¦©§¨¤©§¨¥¥§¨§©¨
äkeñì àìà äëøöð àì :àcà áø øa äaø øîà̈©©¨©©©¨Ÿ¦§§¨¤¨§¨
äkìî ìL dkøc éëå .úBiðBèé÷ úBiðBèé÷ äéeNòä̈£¨¦¦¦¦§¦©§¨¤©§¨
áø øîà !?úBiðBèé÷ úBiðBèé÷ äéeNòä äkeña áLéì¥¥§¨¨£¨¦¦¦¦¨©©

úBiðBèéwì àìà äëøöð àì :éLà:éøáñ ïðaø .daL ©¦Ÿ¦§§¨¤¨©¦¦¤¨©¨©¨§¦
äáúé éäéàå ,éáúé eåä àéìòî äkeña äéðaúBiðBèéwa ¨¤¨§¨§©§¨¨¨§¦§¦¦¨§¨©¦¦

éaøå .øác dì éøîà àì éëä íeMîe ,àúeòéðö íeMî¦§¦¨¦¨¦¨¨§¦¨¨¨§©¦
àì éëä eléôàå ,éáúé eåä dab äéða :øáñ äãeäé§¨¨©¨¤¨©¨¨¨§¦©£¦¨¦¨
,äëìä :÷çöé øa ìàeîL áø øîà .øác dì éøîà̈§¦¨¨¨¨©©§¥©¦§¨£¨¨
déì øîà .BðçìeLå Baeøå BLàø ú÷æçî àäzL äëéøö§¦¨¤§¥©£¤¤Ÿ§§§¨£©¥

ïàîk :àaà éaø¯àìà :déì øîà ?éàîL úéak ©¦©¨§©§¥©©£©¥¤¨
?épî Cì øîàc :àaà éaø øîà ,éøîàc àkéà ?ïàîk§©¦¨§¨§¦¨©©¦©¨©£©¨©¦
é÷úî .dpéî æeæz àìå ,àéä éàîL úéa :déì øîàó £©¥¥©©¦§Ÿ¨¦¨©§¦

éànî :÷çöé øa ïîçð áø dìììä úéáe éàîL úéac ¨©©§¨©¦§¨¦©§¥©©¥¦¥
ïBâëe ,éâéìt äìBãb äkeña àîìc ?éâéìt äpè÷ äkeña§¨§©¨§¦¦¦§¨§¨§¨§¦¦§

àîetà áéúécàúìeèîãúéác .úéaä CBúa BðçìeLå , §¨¥©¨¦§§¨§§¨§©©¦§¥
úéáe ,BðçìeL øçà CLné ànL ïðéøæb :éøáñ éànL©©¨§¦¨§¦©¤¨¦¨¥©©§¨¥

.ïðéøæb àì :éøáñ ììäà÷éãåäéäL éî :éðú÷c ,éîð ¦¥¨§¦¨¨§¦©§©§¨©¦§¨¨¥¦¤¨¨
éàîL úéa ,úéaä CBúa BðçìeLå äkeqa Baeøå BLàøŸ§©¨§§¨§©©¦¥©©

àúéà íàå .ïéøéLëî ììä úéáe ïéìñBt¯"ú÷æçî" §¦¥¦¥©§¦¦§¦¦¨©£¤¤
"ådðéà?éâéìt àì äpè÷ äkeñáe .déì éòaéî "ú÷æçî §¥¨©£¤¤¦¨¥¥§¨§©¨¨§¦¦

BðçìeLå Baeøå BLàø ú÷æçî :àéðúäå¯éaø ,äøLk §¨©§¨©£¤¤Ÿ§§§¨§¥¨©¦
.úBnà òaøà ìò úBnà òaøà da àäiL ãò :øîBà¥©¤§¥¨©§©©©©§©©
òaøà da ïéàL äkeñ ìk :øîBà éaø ,Cãéà àéðúå§©§¨¦¨©¦¥¨¨¤¥¨©§©

úBnà òaøà ìò úBnà¯:íéøîBà íéîëçå ,äìeñt ©©©§©©§¨©£¨¦§¦
eìéàå ,äøLk Baeøå BLàø àìà ú÷æçî dðéà eìéôà£¦¥¨©£¤¤¤¨Ÿ§§¥¨§¦
:dpéî òîL åàì àìà !éããäà ïééL÷ .éðú÷ àì BðçìeL§¨¨¨¨¥©§¨©£¨¥¤¨¨§©¦¨

àä¯àä ,éàîL úéa¯:àøèeæ øî øîà .ìlä úéa ¨¥©©¨¥¦¥¨©¨§¨
úéáe ïéìñBt éàîL úéa" :éðú÷cî ,à÷éc éîð ïéúéðúî©§¦¦©¦©§¨¦§¨¨¥¥©©§¦¥

àúéà íàå ,ïéøéLëî ìlä¯àì íéøîBà éàîL úéa" ¦¥©§¦¦§¦¦¨¥©©§¦Ÿ
àéL÷ àìàå .déì éòaéî "àöé íéøîBà ìlä úéáe àöé̈¨¥¦¥§¦¨¨¦¨¥¥§¤¨©§¨
,äpè÷ äkeña éâéìt ;éâéìt ézøúa íìBòì !"äéäL éî"¦¤¨¨§¨§©§¥§¦¦§¦¦§¨§©¨
:éðú÷ éëäå àøqçéî éøBqçå ,äìBãb äkeña éâéìôe§¦¦§¨§¨§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
,úéaä CBúa BðçìeLå äkeqa Baeøå BLàø äéäL éî¦¤¨¨Ÿ§©¨§§¨§©©¦
.àöé :íéøîBà ìlä úéáe ,àöé àì íéøîBà éàîL úéa¥©©§¦Ÿ¨¨¥¦¥§¦¨¨
úéa ,ãáìa Baeøå BLàø éãk àìà ú÷æçî dðéàLå§¤¥¨©£¤¤¤¨§¥Ÿ§¦§©¥
ìò úBnà òaøà Ba ïéàL úéa :ïðaø eðúc àäì àðz ïàî .ïéøéLëî ììä úéáe ïéìñBt éàîL©©§¦¥¦¥©§¦¦©§¨§¨§¨©¨©©¦¤¥©§©©©

ïîe äæeænä ïî øeèt ,úBnà òaøàä÷ònä,,äîBç éøò ézáa èìçð Bðéàå ,íéòâða ànhî Bðéàå ©§©©¨¦©§¨¦©©£¤§¥¦©¥¦§¨¦§¥¤§©§¨¥¨¥¨
éëøBòî åéìò ïéøæBç ïéàåäîçìnä,áeøéò Ba ïéçépî ïéàå ,Ba ïéôzzLî ïéàå Ba ïéáøòî ïéàå , §¥§¦¨¨¥§¥©¦§¨¨§¥§¨§¦§¥¦§©§¦§¥©¦¦¥
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dkeq(iying meil)

àøéåà íeMî,megdn dppvie xie` dkeql qpkiy ick -ïàîì àlà ¦£¦¨¤¨§©
øîàcwxy exn`y opg axe `ped ax -äpè÷ äkeñadxn`p §¨©§¨§©¨

ú÷Bìçî,zen` rax` lr rax` cr `ped axl] opaxe dcedi iax ©£¤
,[migth dray lr dray ly dkeqa opg axleìL dkøc éëå§¦©§¨¤

,äpè÷ äkeña áLéì äkìî,dnr miaeqn dizxyne dizexrp `ld ©§¨¥¥§¨§©¨
,zen` rax` lr rax`n dlecb dkeqa zayei dzidy i`ceae
iplid ly dzkeqn eixacl di`x dcedi iax `iad dn ok m`e
ddeab `idy s` dxiyk `idy minkg micen dfa ixd ,dklnd

:`xnbd zvxzn .dn` mixyrnäëøöð àì ,àcà áø øa äaø øîà̈©©¨©©©¨Ÿ¦§§¨
úBiðBèé÷ úBiðBèé÷ äéeNòä äkeñì àlàxc ok` -dkln ly dk ¤¨§¨¨£¨¦¦¦¦

mixcg dnkn dzid dieyr ef dkeqy `l` ,dlecb dkeqa zayl
,dphw dkeqk xcg lk xeriye ,dizxyn xeare dxear miphw
cel inkg egin `l dphw dkeqa elit`y dcedi iax giked dfne

:`xnbd dywn .dn` mixyrn xzei ddeab `idy it lr s`éëå§¦
äkeña áLéì äkìî ìL dkøcefk,úBiðBèé÷ úBiðBèé÷ äéeNòä ©§¨¤©§¨¥¥§¨¨£¨¦¦¦¦

.zelecbe zeagx zekeqa ayil miklnd jxc `lde,éMà áø øîà̈©©©¦
daL úBiðBèéwì àlà äëøöð àìdagx dkeq iplidl dzid ok` - Ÿ¦§§¨¤¨©¦¦¤¨

ly xeriya ohw xcg da dl didy `l` ,miklnd jxck dlecbe
dfae ,zeripv meyn zayei dzid eay zen` rax` lr rax`

,opaxe dcedi iax ewlgpéáúé eåä àélòî äkeña äéða ,éøáñ ïðaø©¨¨¨§¥¨¤¨§¨§©§¨¨¨§¥
,eayi dxiyk `idy dlecbd dkeqa -åwxéäéàdklnd iplid - §¦¦

øác dì éøîà àì éëä íeMîe ,àúeòéðö íeMî úBiðBèéwa äáúé̈§¨©¦¦¦§¦¨¦¨¦Ÿ¨§¥¨¨¨
.dkeqdn dxeht dy` ixdyéáúé eåä dab äéða ,øáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©¨¤¨©¨¨¨§¥

rax` lr rax` dagxy dphwd dkeqa dz` cgi eayi dipa mb -
zen`,øác dì éøîà àì éëä eléôàåiax o`kn giked ok lr ©£¦¨¦Ÿ¨§¥¨¨¨

.dphw dkeqa elit` dxiyk mixyrn dlrnly ezrck dcedi
,÷çöé øa ìàeîL áø øîàd wqtäëìäy `edäëéøödkeqd ¨©©§¥©¦§¨£¨¨§¦¨

BðçìeLå Baeøå BLàø ú÷æçî àäzL,migth dray lr dray - ¤§¥©£¤¤Ÿ§§§¨
.dleqt df xeriyn zegt da yiy lkeïàîk ,àaà éaø déì øîà̈©¥©¦©¨§©

m`d ,ef dkld zwqt in enk -éànL úéákdpyna milqety §¥©©
oldl(.gk),ziad jeza epgleye dkeqa eaexe ey`x didy in

exiykdy lld ziak `le ,epgleyl mewn dkeqa oi`y epiide
mzrcle ,epgley `ll eaexe ey`xl mewn dkeqa yiyk elit`

.migth dyy lr dyy `ed dphw dkeq xeriydéì øîàax ¨©¥
,wgvi xa l`eny,ïàîk àlàef dkld izwqty i`ce xnelk ¤¨§©

.i`ny zia zhiykàaà éaø øîà éøîàc àkéàxa l`eny axl ¦¨§¨§¥¨©©¦©¨
,wgviépî Cì øîàc,ef dkld zwqt in enk -éànL úéa ,déì øîà §¨©¨©¦¨©¥¥©©

,dpéî æeæz àìå àéä.i`ny ziak dkldd dfay ¦§Ÿ¨¦¨
é÷úîäkeña ìlä úéáe éànL úéác éànî ,÷çöé øa ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨©¦§¨¦©§¥©©¥¦¥§¨

éâéìt äpè÷`id ef dpyna lld ziae i`ny zia zwelgny oipn - §©¨§¦¥
dkeqd jyn `diy jixv i`ny zialy ,dphw dkeq xeriya
ey`x wifgzy ic lld ziale ,epgleye eaexe ey`x ly xeriy
ziak md wgvi xa l`eny ax ly eixac df itle ,cala eaexe

,i`nyàîìclld ziae i`ny ziaäìBãb äkeñadaxdïBâëe ,éâéìt ¦§¨§¨§¨§¦¥§
àzìlèîc àîetà áéúécdkeqd gzta ayeiy -BðçìeLå`vnp §¨¦©¨¦§©©§¨§§¨

c ,úéaä CBúadfaéøáñ éànL úéac meyn dleqtyànL ïðéøæb §©©¦§¥©©¨§¥©§¦¨¤¨
BðçìeL øçà CLné,ziad jeza lk`ie qpkieàì éøáñ ìlä úéáe ¦¨¥©©§¨¥¦¥¨§¥Ÿ

ïðéøæbla` ,my lek`l el xzen dkeqd jeza ayei dzry oeike ©§¦¨
.epgleye eaex ey`x ick `ed lld zial mb dphw dkeq xeriy

å,wgvi xa ongp ax siqenénð à÷éãzia zwelgna df xe`ia - §©§¨©¦
,dpynd ixaca wiecn lld ziae i`nyBLàø äéäL éî éðz÷c§¨¨¥¦¤¨¨Ÿ

ìlä úéáe ïéìñBt éànL úéa úéaä CBúa BðçìeLå äkeqa Baeøå§©¨§§¨§©©¦¥©©§¦¥¦¥
,ïéøéLëîåda ayei mc`dy `l` dlecb dkeqa xaecny rnyn ©§¦¦§

ixdy ,ziad jeza epgleyykàúéà íàdkeq oiprl ewlgp m` - ¦¦¨
e` dxiyk `id m` epgley z` mb wifgdl ick da oi`y dphw
ayeid mc`l zqgiiznd ef oeyl hewpl dpynl did `l ,`l

`l` ,dkeqadéì éòaéî ú÷æçî dðéàå ú÷æçîdpynl did - ©£¤¤§¥¨©£¤¤¦¨¥¥
`ll eaexe ey`x zwfgnd dkeqy xnele dnvr dkeql qgiizdl

jgxk lr `l` ,oixiykn lld ziae oilqet i`ny zia ,epgley
.ziad jeza epgleyyk dlecb dkeqa ayeid oiprl ewlgpy

,`xnbd dywnåy jzrc lr dlrz ikéâéìt àì äpè÷ äkeñázia §§¨§©¨Ÿ§¦¥
gken oldl z`aend zeziixad zxizqn `lde ,lld ziae i`ny

,dphw dkeq xeriya mb ewlgp lld ziae i`ny ziay,àéðúäå§¨©§¨
y dkeqàäiL ãò øîBà éaø ,äøLk BðçìeLå Baeøå BLàø ú÷æçî©£¤¤Ÿ§§§¨§¥¨©¦¥©¤§¥

,úBnà òaøà ìò úBnà òaøà dazxic zeidl dkixv dkeqy iptn ¨©§©©©©§©©
,zia eny oi` zen` rax` lr rax` ea oi`y zia lke ,ziak raw
z` s` wifgdl die`x zeidl dkixv dkeqd minkg zrcly ixd

.epgleyCãéà àéðúå,epipy zxg` `ziixaae -äkeñ ìk øîBà éaø §©§¨¦¨©¦¥¨¨
íéøîBà íéîëçå ,äìeñt úBnà òaøà ìò úBnà òaøà da ïéàL¤¥¨©§©©©©§©©§¨©£¨¦§¦
àì BðçìeL eléàå .äøLk Baeøå BLàø àlà ú÷æçî dðéà eléôà£¦¥¨©£¤¤¤¨Ÿ§§¥¨§¦§¨Ÿ

,éðz÷,cala eaexe ey`x icka `ed dkeqd xeriyy ixdïééL÷ ¨¨¥©§¨
éããäà,df z` df mixzeq zeziixad izyay minkg ixac -àlà ©£¨¥¤¨

àä ,dpéî òîL åàìixac `id dpey`xd `ziixad -éànL úéa ¨§©¦¨¨¥©©
eli`e ,epgleye eaex ey`x zwfgn `dzy jixvy mixaeqdàä- ¨

ixack `id dipyd `ziixadìlä úéaxeriya icy mixaeqd ¥¦¥
.dphw dkeq xeriya ewlgpy `vnpe ,epgley `ll eaxe ey`x

à÷éc énð ïéúéðúî ,àøèeæ øî øîàewlgpy rnyn dpyndn mb - ¨©©§¨©§¦¦©¦©§¨
,dphw dkeq xeriyaïéøéLëî ìlä úéáe ïéìñBt éànL úéa éðz÷cî¦§¨¨¥¥©©§¦¥¦¥©§¦¦

,`l e` dxiyk `id m` dkeqd lr `ed oecipdy rnyneíàå§¦
àúéàepgleye dkeqd gzta dlecb dkeqa ayeid iabl ewlgpy ¦¨

,ziad jezaàöé íéøîBà ìlä úéáe àöé àì íéøîBà éànL úéa¥©©§¦Ÿ¨¨¥¦¥§¦¨¨
déì éòaéî`id mzwelgny eixaca hewpl `pzl xzei ie`x did - ¦¨¥¥

`id dxiyk i`ce dnvrykl dkeqd ixdy ,ezaeg ici `vei m`d
mewn da oi`y dphw dkeq oica ewlgpy gken `l` ,zercd lkl

,`xnbd dywn .epgleyläéäL éî àéL÷ àlàåoeyln ixdy - §¤¨©§¨¦¤¨¨
dkeq' dazk `le 'eke 'eaexe ey`x didy in' dazky dpynd
lr ayeiy `ed oexqgde dlecb dkeqa xaecny rnyn 'zwfgnd

,`xnbd zvxzn .dgztézøúa íìBòìéâéìtziae i`ny zia - §¨§©§¥§¦¥
,mipic ipya ewlgp ok` lldäpè÷ äkeña éâéìt,dxeriy edn §¦¥§¨§©¨

äìBãb äkeña éâéìôe`ny mixfeb m`d ziad jeza epgley didy §¦¥§¨§¨
,jyniéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçåjke ,mixqg dpynd ixac - §©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

:xnel jixväkeqa Baeøå BLàø äéäL éîdlecbCBúa BðçìeLå ¦¤¨¨Ÿ§©¨§§¨§
àöé àì íéøîBà éànL úéa ,úéaä,jyni `ny dxifb meynúéáe ©©¦¥©©§¦Ÿ¨¨¥

àöé íéøîBà ìlä,ef dxifb exaq `leådkeqàlà ú÷æçî dðéàL ¦¥§¦¨¨§¤¥¨©£¤¤¤¨
ïéìñBt éànL úéa ,ãáìa Baeøå BLàø éãkda didiy jixvy meyn §¥Ÿ§¦§¨¥©©§¦

,epgleye eaex ey`x xeriyïéøéLëî ìlä úéáeyi m` elit` ¥¦¥©§¦¦
.cala eaexe ey`xl dkeqa mewn

:`xnbd zxxanïðaø eðúc àäì àðz ïàîdhiy dfi` enk - ©¨¨§¨§¨©¨¨
,oldlc `ziixad zipypúBnà òaøà ìò úBnà òaøà Ba ïéàL úéa©¦¤¥©§©©©©§©©

`l 'zia' iabl dxeza mixen`d mipicd lke ,'zia' `xwp epi`
. :ok lre ,ea exn`päæeænä ïî øeètdfefn gipdl miaiig oi` - ¨¦©§¨

. .egztaexehtä÷ònä ïî. .ebbl dwrn zeyrl daeg oi` -Bðéàå ¦©©£¤§¥
íéòâða ànhîeilr oi` ,eizexiwn cg` lr zrxv rbp `vnp m` - ¦©¥¦§¨¦

. .miza z`neh oicäîBç éøò ézáa èìçð Bðéàåjeza did m` - §¥¤§¨§¨¥¨¥¨
jeza wx ezectl lekiy zia lkk epic oi` dneg ztwend xir
xg`l ezectl lekie dcyk epic `l` ,ezxiknl dpey`xd dpyd
eilral xfeg e`ct `l m`e ,laeid cre ezxiknn mipy izy

. .laeiaäîçìnä éëøBòî åéìò ïéøæBç ïéàåekpg `le e`pa m` - §¥§¦¨¨¥§¥©¦§¨¨
. .dnglnd ikxern eilr mixfeg oi`e ,ziak aygp epi`ïéàå§¥

Ba ïéáøòîiaexira szzydle zt zzl jixv epi` ea xcd - §¨§¦
. .zexivgBa ïéôzzLî ïéàådpi` ,df zia wx dl gezty xvg - §¥¦§©§¦

. .'ze`ean iteziya' ieand ipa x`y mr szzydl dkixvïéàå§¥
áeøéò Ba ïéçépîlk mitxhvn ezervn`ay 'zexivg aexir'd - ©¦¦¥

cg` jeza gpen didiy jixv ,cg` ziaa mixcy ink xvgd ipa
.aexird z` ea migipn oi` df ziae ,xvgay mizad
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izni`n` cenr b sc ± oey`x wxt`nei
àøéåà íåùî.megd iptn ,da hley `edy gex Ðéâéìô äðè÷á øîàã ïàîì àìàÐ

.ecen opax elit` dlecba la`äëìî ìù äëøã éëådizxyne dizexrp `lde Ð

.dnr miaeqnäáù úåéðåèé÷ìdkeza dphw zipehiwe ,dzaiqn ipal dlecb dkeq Ð

dleqtc ab lr s`e ,`azi zipehiwa `ide .zeripvldxeht dy`c ,ol ztki` `l Ð

.dkeqd on'åë øáñ äãåäé éáøå:xn`z m`e Ð

`l` zwfgn dpi`ya `zbelt iwenc opg axl

dab dipac oeik `kd ,epgleye eaexe ey`x ick

di`x i`ne ,opax da ecene ,dlecb dl `ied Ð

jeza dpgleyc :xnel yi ?dcedi iax ly

eid ogleyd lr dipae ,dzid dlecbd dkeqd

`le od oiaeqnk `le ,oaexe oy`x oiayei

i`de ,`iyw opg axl i`cec :d`xp ile .oitewfk

xeriyc ,xwir oke .`ed `ped axl `vexiz

dray `l` epi`c onwl opixn` eaexe ey`x

draya mipa drayl xyt` i`e ,migth

.migthéàîù úéáëira `l lld ziak i`c Ð

e :(`,gk) "oyid" wxta onwlck epgley`wic

opiqxb inp,ibilt dlecba onwlck inp `wice Ð

akyen ey`xe ,uegan gztd lr ayei `ede

.ziaa eteb iptl epgleye ,dkezléðú÷ãîÐ

`xeriya ixii` `le ,didy in `zbelt iab

.dkeqcàúéà íàå,ibilt dkeqc `xeriyac Ð

epgleye eaexe ey`x zwfgnd dkeq :ipzilÐ

eaexe ey`x ick `l` zwfgn dpi`ye ,dxyk

.'ek oilqet i`ny zia Ðà÷éã àøèåæ øî øîà
éîðoilqetc `xeriyae ,ibilt dphwac Ð

`l `l` :ixcdn dkeq` jgxk lr oixiykne

.ibilt izxza mlerl opiqxb ikde ,opiqxbøåèô
äæåæîä ïî.onwl `nrh yxtn dlek Ðåðéàå

èìçðm` laeia `veie ,mlerl edcet `l` Ð

.oipa `la rwxw x`yk ,el`b `léëøåòî
äîçìîä'ebe "ycg zia dpa xy` yi`d in" Ð

).(k mixacåá ïéáøòî ïéàåmdiza jxc Ð

migezt miza daxde ,xvgl oigezt zeidl

zeyxl xvg jxc oi`vei ode ,zg` xvgl

lk mizade ,olekl zeyx xvgd `vnp ,miaxd

oi`iven oi` :minkg exn`e .eilral cgein cg`

zeieyxd lk axriy aexir `la zeyxl zeyxn

ziae zia lk ozil epwize .zg` zeyx mzeidl

eze` oigipne ,cg` lqa oleke zt xvgay

oixc eli`k mlek miyrpe ,mizad on cg`a

opirny`e .zg` dxic mizad lke zia eze`a

jixv oi` rax` lr rax` ea oi`y ziac `kd

.ztd z` ozilåá ïéôúúùî ïéàåepwizy Ð

jxck ieanl dgeztd xvg lk lr minkg

epwizyoipzep ediy ,xvgd izal aexir

,ieanay xvgl gezt df ohw zia m`e .seziya

dl gezt xg` zia oi`e,ea oitzzyn oi` Ð

.seziya ozil dkixv oi`áåøéò åá ïéçéðî ïéàå
.mizad on eze` eaby xg`l ,xvgd Ð

ïéàå
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àìiaxl di`x dn dax xa opg axl qxhpewa wgcy dn Ð day zeipehiwl `l` dkxvp

migth draya mipa drayl xyt` i` `d ,dcedidkex` `nlicc `id `kxit e`l Ð

.iazi eed jxe` eze`a dipae ,migth dray dagx dzid `l la` ,`aeh

øîàãzenewn dyya wqt mxnr ax xcqa Ð 'ek dpin fefz `le `id i`ny zia ipn jl

`cg .i`ny ziak dklddkixv dkeqc i`d Ð

,jci`e .epgleye eaexe ey`x zwfgn `dzy

oicq iab (mye `,n) "zlkzd" wxt zegpna

.oiaiign lld ziae oixhet i`ny zia ,ziviva

ixn` i`ny zia ,ozep `ed oiheg dnk :myl cer

:mzd cer .dyly mixne` lld ziae drax`

:mixne` i`ny zia ,zlyleyn `dz dnk

icar ipd lka .dyly mixne` lld ziae ,drax`

el`" wxt zekxa zkqna jci`e .i`ny ziak

[z`] oicakn mixne` i`ny zia :(a,`p) "mixac

:`xnba opixn`e .micil oilhep jk xg`e ziad

cer .jdn xa ,lld ziak dkld oiwxit dileka

jxia `le dzye lk`y in iab ,`wxit seqa ,mzd

gky`c dpg xa xa daxc `caer `xnba iziinc

i`ny ziak carc cinlz cge ,`adcc dpei

lld ziak carc cinlz jci`e ,iwpx` gky`e

:mzd xn`wc `d dyw zvwe .dix` dilk`e

`nye .jdn xa lld ziak dkld oiwxit dileka

`din dligzklc ecen inp lld ziac meyn

y dn lre .i`ny ziak opicar`kdc jda wqt

i`ny ziakwxt opixn`c `dn zeywdl oi` Ð

ixack dyr :sqei ax xn`c (`,`i) zekxac `nw

i`ny ziadi`x iziine ,melk `le dyr `l Ð

ipxegd opgei iaxa dyrn ,dkeqc `zlin `iddn

lld zia ipwfe i`ny zia ipwf eklde dlgy

dkeqa eaexe ey`x ayei didy ede`vne exwal

m` :i`ny zia ipwf el exn` .ziad jeza epgleye

jini lk bdep ziid okdkeq zevn zniiw `l Ð

opgei iaxk dkldc :mzd opiwqne .jini lk

opiwqnck ,dlecb dkeqa `zbelt `iddc .ipxegd

la` .lld ziak dkld `idda ,ibilt izxzac

.i`ny ziak dkld `dae ,dphw dkeqa `kd

dpin wiic ikid :dniz mzdc oizrny edin

di`xc ?melk `le dyr `l i`ny ziak dyrc

jixv ike :cere !ixiin lld ziak dyra iziinc

dyr m`y lld ziak dkldc `kid df lr di`x

:xnel jixve ?melk `le dyr `l i`ny ziak

lld ziac `kid iiezi`l mzd jixhvi`c

dl inwen i`ny ziae opaxcn mixingn

zia ixack dyr m` opixfb `le ,`ziixe`c`

.`ziixe`c elit` ezaeg ici `vi `l i`ny

`gzit` aizic `kid i`ny zial ogky`ck

,epgley xg` jyni `ny ixfbc ,`zllhnc

elit`c ,jinin dkeq zevn zniiw `l :ixn`we

zial rnyp i`ny ziacne .miiw `l `ziixe`cn

.lldúéáinlyexia Ð zen` rax` ea oi`y

xzen ziad on xcepde ,xyrnl laeh oi`y aiyg

zia gzt oiprl xninl dil ded cere .ea qpkil

.dqxe`nd dxrp ly a`ïéàåaexir ea oigipn

wxt xn`c ,l`enyl elit`e .dxicl ifg `lc Ð

aexir :(mye `,hn oiaexir) "ede`ivedy in"

`lc zia liaya ediizeyx epwin `l ,oipw meyn

,diteb l`eny mzd ogky` dizeekce .dxicl ifg

`nrh i`n ,zt ozil jixv oi` aexir ea oigipny zia :xn`c.eziaa oaexir igpnc meyn iccd` epwne ,oipw meyn aexir dil zi`c it lr s`e .ixiic `kd edlek Ð
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äpè÷ äkeña øîàc ïàîì àìà .àøéåà íeMî¦£¦¨¤¨§©§¨©§¨§©¨
?äpè÷ äkeña áLéì äkìî ìL dkøc éëå ,ú÷Bìçî©£¤§¦©§¨¤©§¨¥¥§¨§©¨
äkeñì àìà äëøöð àì :àcà áø øa äaø øîà̈©©¨©©©¨Ÿ¦§§¨¤¨§¨
äkìî ìL dkøc éëå .úBiðBèé÷ úBiðBèé÷ äéeNòä̈£¨¦¦¦¦§¦©§¨¤©§¨
áø øîà !?úBiðBèé÷ úBiðBèé÷ äéeNòä äkeña áLéì¥¥§¨¨£¨¦¦¦¦¨©©

úBiðBèéwì àìà äëøöð àì :éLà:éøáñ ïðaø .daL ©¦Ÿ¦§§¨¤¨©¦¦¤¨©¨©¨§¦
äáúé éäéàå ,éáúé eåä àéìòî äkeña äéðaúBiðBèéwa ¨¤¨§¨§©§¨¨¨§¦§¦¦¨§¨©¦¦

éaøå .øác dì éøîà àì éëä íeMîe ,àúeòéðö íeMî¦§¦¨¦¨¦¨¨§¦¨¨¨§©¦
àì éëä eléôàå ,éáúé eåä dab äéða :øáñ äãeäé§¨¨©¨¤¨©¨¨¨§¦©£¦¨¦¨
,äëìä :÷çöé øa ìàeîL áø øîà .øác dì éøîà̈§¦¨¨¨¨©©§¥©¦§¨£¨¨
déì øîà .BðçìeLå Baeøå BLàø ú÷æçî àäzL äëéøö§¦¨¤§¥©£¤¤Ÿ§§§¨£©¥

ïàîk :àaà éaø¯àìà :déì øîà ?éàîL úéak ©¦©¨§©§¥©©£©¥¤¨
?épî Cì øîàc :àaà éaø øîà ,éøîàc àkéà ?ïàîk§©¦¨§¨§¦¨©©¦©¨©£©¨©¦
é÷úî .dpéî æeæz àìå ,àéä éàîL úéa :déì øîàó £©¥¥©©¦§Ÿ¨¦¨©§¦

éànî :÷çöé øa ïîçð áø dìììä úéáe éàîL úéac ¨©©§¨©¦§¨¦©§¥©©¥¦¥
ïBâëe ,éâéìt äìBãb äkeña àîìc ?éâéìt äpè÷ äkeña§¨§©¨§¦¦¦§¨§¨§¨§¦¦§

àîetà áéúécàúìeèîãúéác .úéaä CBúa BðçìeLå , §¨¥©¨¦§§¨§§¨§©©¦§¥
úéáe ,BðçìeL øçà CLné ànL ïðéøæb :éøáñ éànL©©¨§¦¨§¦©¤¨¦¨¥©©§¨¥

.ïðéøæb àì :éøáñ ììäà÷éãåäéäL éî :éðú÷c ,éîð ¦¥¨§¦¨¨§¦©§©§¨©¦§¨¨¥¦¤¨¨
éàîL úéa ,úéaä CBúa BðçìeLå äkeqa Baeøå BLàøŸ§©¨§§¨§©©¦¥©©

àúéà íàå .ïéøéLëî ììä úéáe ïéìñBt¯"ú÷æçî" §¦¥¦¥©§¦¦§¦¦¨©£¤¤
"ådðéà?éâéìt àì äpè÷ äkeñáe .déì éòaéî "ú÷æçî §¥¨©£¤¤¦¨¥¥§¨§©¨¨§¦¦

BðçìeLå Baeøå BLàø ú÷æçî :àéðúäå¯éaø ,äøLk §¨©§¨©£¤¤Ÿ§§§¨§¥¨©¦
.úBnà òaøà ìò úBnà òaøà da àäiL ãò :øîBà¥©¤§¥¨©§©©©©§©©
òaøà da ïéàL äkeñ ìk :øîBà éaø ,Cãéà àéðúå§©§¨¦¨©¦¥¨¨¤¥¨©§©

úBnà òaøà ìò úBnà¯:íéøîBà íéîëçå ,äìeñt ©©©§©©§¨©£¨¦§¦
eìéàå ,äøLk Baeøå BLàø àìà ú÷æçî dðéà eìéôà£¦¥¨©£¤¤¤¨Ÿ§§¥¨§¦
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קמ
izni`na cenr b sc ± oey`x wxt`nei

úåøééò éúù ïéá øåáéò åúåà ïéùåò ïéàåizyl stxw oipzep :(`,fp) oiaexir zkqna opzc Ð

dyer miixiye dn` miray efle miixiye dn` miray efl yi m` ,zexiirstxw Ð

yilye zen` zg`e mirax` d`n efn ef zelcaend zexiir izy .zg` zeidl odizyl

zia rvn`a yiedyrp ,odizyl migth drax`e dn` miray jeza zia eze` `vnp Ð

dqixky dxaer dy`k ,odl xeairk zia eze`

oll .zg`k odizy zeidl ztxhvne ,zhlea

dpene ,zen` rax`k el odizy ediy odn zg`a

rax`n zegt zia yi m`e .odl dvegn mitl`

zen`.otxvl aeyg epi` Ðåà ïéçàä ïéàå
åá ïé÷ìåç ïéôúåùä`zyd jzrc `wlq `w Ð

ea oi`y itl .wlgl df z` df sekl oileki oi`y

.dfl icke dfl ickàéä éáø àîéìaiyg `lc Ð

.zen` rax`n xiva dkeqïðáø àìåikid ikc Ð

oicd `ede ,`id dxic `nl` ,dkeqa ixyknc

.ziac ilin lklåäá áéúë úéá åäìåëÐ

"ycg zia dpaz ik" (e mixac) "jzia zefefn"

ik" (ci `xwie) "ziad el xy` `ae" (ak my)

zia dpa xy`" (dk my) "ayen zia xekni

.(k mixac) "ycgoi`e oiaxrn oi` opiqxb ikd

ifg `lc aexir ea oigipn oi`e ea oitzzyn

la` ea migipn oi` zexivg iaexir dxicl

.'ek ea oigipn ze`ean iteziyäøéãì éæç àìã
(`,hn) oiaexira yxtn `aexirc `nrhe Ð

aexir ly ztd ea oipzepy ziac ,dxic meyn

xvgd lk z`vnpe ,ekeza oixc olek eli`k ied

dxicl ie`xc zia ,jkld .cg` zial zynzyn

ixwin `lc oeik ,ozil jixv epi` inp zte .opira

dxicoi`y ,xvg ipa lr xqe` ea xcd oi` Ð

ezeyx.melkøöçî òøâ àìãdxewn epi`y Ð

`vnp epi`y ink eiexwe etiwd wlq ,inp i`de

sc oiaexir) opze .xvgd xie`a cner seziy

aexirc meyn xvgd xie`a ozep seziyc (a,dt

mixck mlek zeidl `ed mizad sexivl xvgd

.dxicl ie`xd zia opira jkld .cg` ziaa

,zexvgd sxvl `l` epi` ieand seziye

,dxic ira `l jklde .edpip dxic e`l zexvge

,xnzyn mewnae ,eic xvg ly `xie`a `l`

zeidl oyinyz eli`k olek zexvgd lk eidie

.cg`øèðéî éîmeyn i`c .opiqxb `l Ð

`zexihpxvgac :cere .era `zexihp ediiexz Ð

zia `irac ,jixt aexirne .ilka `ed xhpn

`l` .onwl gkenck dxicéáåøéò :ïðéñøâ éëä
'åë åáåøéò úà ïúåðä :ïðúäå ,øöçá úåøéöçÐ

xry ziaa epzpe xvgd izan ieabd aexirÐ

e` miptan e` xvgd xry iptly ohw zia epiid

.my ayei gztd xneye ,ueganäøãñëà.`"whxet* oixewy ,ziad iptly ÐúñôøîÐ

,dizevign itl daxd migzt dae ,miaxd zeyx ipt lr xvgd ipt lr dkex` diilr

miler oleke ,diilr jxe`k migztd iptl dkex` zqtxn oiyere ,zg`e zg` lka oixeice

.`"lwy`*** = mleq ,x"iiel`** = zqtxn .olek oi`veie oiqpkp zqtxnd jxce zqtxnl cg` mleqaáåøéò åðéà.eilr xaer qpkpe `veid lky ,dxicl ifg `lc Ðøîà÷ éëä àìà
øöçáù úéáá úåøéöç éáåøéòipzwc xvga i`de Ðieana ipzwc ze`ean iteziye .otxvn oi`y ,zxg` xvgay zia iwet`le .day mizad cg`a `l` ,`xie`a e`l Ðinp ikd Ð

.zxg` ieanay xvg iwet`le ,ieanay zexvgd zg`a xn`wéøö = ïéðâøåá:(á,äð) "ïéøáòî ãöéë"á ,ïéáåøéòá àéðúå .úåôåò éãééöì åà úåøéô éøîåùì íéð÷å äáøò ïî ïéùåòù ó
.äîò ïéøáòúî ïéðâøåáåäééúìîì.cg` mc`l dlil zpill Ðäéúìîì éæç àì àä.cinz raw zxicl ieyr zia lkc Ðøöçë ä÷åìç ïéã åá ïéà øîà÷ éëädwelg oic edne ÐÐ

.`cqg axe `ped axckäéçúô éôì ú÷ìçúî øöçwlgl e`a m` .lecb zia ocbpk lhp dfe miphw miza dyly lhp df ,mdipia oig` ipy dewlge ,dl oigezt miza eidy xvg Ð

miphwd miza dyly lhpy df ,xvg ly `xie`mizad on oi`veie oiqpkp xvgd jxcy ,d`iae d`ivil ieyr xvgdy itl .riax lhep dfe ,migzt dyly oipnk ,miwlg dyly lhep Ð

.migztd itl zwlgzn xvg jkitl ,mdigzt iptl oiwxete odize`yn oiqipkne ,miaxd zeyxløîà àãñç áøå,d`lde gztd on ocbpk zen` rax` `l` gzt lkl ozil jixv oi` Ð

zen` xyr agx `ed elit`e .gztd agexa oagxerax`n zegtd df ohw ziae .e`yn wxtl eagx lk cbpke jyna zen` rax` lhep Ð`l ,xvga lehil dwelg oic egztl oi` Ð

.`cqg axk `le `ped axkéìéî éðäã.e`yn wxtl xvgl dil irane ,i`w iedinlc zia xvga wlg liwyc Ðíéøùòî ääåáâ äúéäeidy daiyid ipa lk ly od zereny iwqit Ð

.`xnbd exciqy iy` ax ly eyxcnaäèòîì àáå.diabdl dzirwxwa ozepe ,mixyrn dllg daeb hrnl Ðèåòéî éåä àì.epenn cqtd iptn ,dray lk my gipdl eteq oi`y Ð
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ïéàåxn`c xi`n 'xl ?dizciar i`n zia i`d :dniz Ð zexiir izy oia xeair eze` oiyer

efl stxwe efl stxw oipzep (mye `,fp oiaexir) "oixarn cvik" wxtjk zia `la Ð

odizyl cg` stxw xn`c ax xa `iigle .`xnbac `ped axc `ail` opaxl oke ,`ideze` Ð

izy oia dn` yilye dn` zg`e mirax`e d`nn xzei yiyk i`e .zia jixv epi` stxw

eiykry zetitxw ipy xeriy `edc ,zexiir

aiyg rax` ea yiykc ,otxvl df zia sxhvn

zen` rax` dia zil i`e otxvle xie`d hrnl

zexiird oi`e ,`zilc o`nk iede aiyg `l

ax xa `iigl oia `ped axl oia zexagznm` Ð

xninl dil ded ?zexiir izy xikfdl el dn ok

ea oi`y oeik ,zg` xirl xeair eze` oiyer oi`e

jezl i`we zen` rax` ea ded i`c .zen` rax`

miixiye dn` mirayxird mr xarzn ded Ð

zeyrl oileki zg` xir lyc ,ziad on cecnl

wxta opixn`ck ,evxiy mewna zkll oipbxea

ial yipxan eziz` :(`,`k oiaexir) "oiqt oiyer"

eziknq i`n` iqxt `zlz iedc l`ipcc `zyipk

oipbxea oi` :xn` jni`c dea` `d ,oipbxea` Ð

miraya orlainc `zeezn dil ieg` wtp .laaa

,xi`n oa l`eny epiax xne`e .miixiye dn`

rnyn oke .xirl xeair oiyer oi`e :`kd opiqxbc

.xirl xeaig eze` oiyer oi`e opiqxbc inlyexia

oi`c :yxtne ,mixtqd zqxib miiwn mz epiaxe

,zexiir izy oiay xeair oic ziad dfl oipzep

,stxw dl oi` dnvr ipta zg` xirl opaxlc

oia `l` stxw exn` `l :(`,fp oiaexir) opixn`ck

zen` rax` ziad dfl did m`e ,zexiir izyÐ

,xirl enk stxw el zzl zg` xir oic el did

izy elv`y xirle df zial oipzep epiide

xa `iigle `ped axl zexiir izya enk ,zetitxw

`wec e`l jgxk lrc .odizyl cg` stxw ax

zexiir izy opax ihwp,ziae xir oicd `edc Ð

xir xi`n 'x hwpc ab` `l`izy opax ihwp Ð

cg` stxw xn`c ax xa `iigl `dc .zexiir

odizylzexiir izy opax ihwp `l jgxk lr Ð

oipbxea ici lrc ,ziae xir oicd `edc ,`weec

,jled miixiye dn` miray jeza mirlaend

oi` ,edine .(`,`k my) "oiqt oiyer" wxt gkenck

zial stxw ozil ixnbl xirk zia aygiy d`xp

`ail` `ped axle ,xi`n 'xl envr ipta cg`

stxwe efl stxw xir `la miza ipyl ozil opaxc

ied opaxc `ail` ax xa `iigly it lr s`e .efl

xir `la miza ipyl oipzepy ,ixnbl xirk zia

ikd e`l i`c ,odizyl cg` stxwdl oi`y xirÐ

`l m` ,zg` aygil mizad exagzi dna dneg

jixvdl `xaq oi`c ?dzxag ly mixiye dn` miray jeza zg`e zg` lk orlainc ici lr

.efl ef ribiy
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ïéçàä ïéàå úBøééò ézL ïéa øeaéò BúBà ïéNBò ïéàå§¥¦¦¥§¥£¨§¥¨©¦
eìéôà ?ïðaø àìå àéä éaø àîéì .Ba ïé÷ìBç ïéôzeMäå§©¨¦§¦¥¨©¦¦§Ÿ©¨©£¦
ïéðòì àìà íúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò .ïðaø àîéz¥¨©¨©©¨¨¨¨§¦©¨©¨¨¤¨§¦§©

,äkeñòá÷ úøéãc ,úéa éaâì ìáà .àéä éàøò úøéãc ¨§¦©£©¦£¨§©¥©¦§¦©¤©
àeä¯úBnà òaøà déa úéà éàc ,eãBî ïðaø eléôà£¦©¨©§¦¦¥©§©©

úBnà òaøà ìò¯àì éàå ,éLðéà déa éøééc¯éøééc àì ©©§©©¨§¦¥¡¨¥§¦¨¨¨§¦
ä÷ònä ïîe äæeænä ïî øeèt :øî øîà .éLðéà déa¥¡¨¥¨©¨¨¦©§¨¦©©£¤
ïéàå äîBç éøò ézáa èìçð Bðéàå íéòâða ànèî ïéàå§¥§©¥¦§¨¦§¥¤§©§¨¥¨¥¨§¥
"úéa"c ?àîòè éàî .äîçìnä éëøBòî åéìò ïéøæBç§¦¨¨¥§¥©¦§¨¨©©§¨§©¦
Ba ïéôzzLî ïéàå Ba ïéáøòî ïéàå .eäìeëa eäa áéúk§¦§§§§¥§¨§¦§¥¦§©§¦

àîòè éàî .áeøéò Ba ïéçépî ïéàå¯.äøéãì éæç àìc §¥©¦¦¥©©§¨§¨£¦§¦¨
óezéL ìáà ,Ba ïéçépî ïéà úBøéöç éáeøéò¯ïéçépî ¥¥£¥¥©¦¦£¨¦©¦¦

:ïðúc .éBáîaL øöçî òøb àìc ?àîòè éàî .Ba©©§¨§¨¨©¥¨¥¤©¨¦§©
úBøéöç éáeøéò¯éBáî éôezéL ,øöça¯ïðéåäå .éBána ¥¥£¥¤¨¥¦¥¨©¨§¨¥©

Báeøéò ïúBpä :ïðúäå !?øöça úBøéöç éáeøéò :dä¥¥£¥¤¨¥§¨§©©¥¥
úñtøîe äøãñëà øòL úéáa¯,áeøéò BðéàíL øcäå §¥©©©§©§¨¦§¤¤¥¥§©¨¨

úéaa úBøéöç éáeøéò :àîéà àìà !øñBà BðéàøöçaL, ¥¥¤¨¥¨¥¥£¥©©¤¤¨¥
øöçî òøb àì éàäå .éBáîaL øöça úBàBáî éôezéLå§¦¥§¤¨¥¤©¨§©¨¨©¥¨¥
úBøééò ézL ïéa øeaéò BúBà ïéNBò ïéàå .éBáîaL¤©¨§¥¦¦¥§¥£¨

¯?àîòè éàî .déì ïðéeLî àì ïéðbøeák eléôàc©£¦§§¨¦¨§©¥©¥©©§¨
ïéðbøea¯eäééúìéîì eæçéàäå ,¯.déúìéîì éæç àì §¨¦£§¦§©§§©¨£¦§¦§¥

àîòè .Ba ïé÷ìBç ïéôzeMäå ïéçàä ïéàå¯déa úéìc §¥¨©¦§©¨¦§¦©§¨§¥¥
úBnà òaøà déa úéà àä ,úBnà òaøà¯?ïé÷ìBç ©§©©¨¦¥©§©©§¦

òaøà da àäiL ãò øöçä úà ïé÷ìBç ïéà :ïðúäå§¨§©¥§¦¤¤¨¥©¤§¥¨©§©
Ba ïéà :àîéà àìà !äæì úBnà òaøàå äæì úBnà©¨¤§©§©©¨¤¤¨¥¨¥
äéçút éôì øöç :àðeä áø øîàc .øöçk ä÷eìç ïéc¦£¨§¨¥§¨©©¨¨¥§¦§¨¤¨
çúôe çút ìëì ïúBð :øîà àcñç áøå .ú÷ìçúî¦§©¤¤§©¦§¨¨©¥§¨¤©¤©
éìéî éðäc .äåLa BúBà ïé÷ìBç øàMäå ,úBnà òaøà©§©©§©§¨§¦§¨¤§¨¥¦¥

¯éàä .øöç déì àðéáäé ,éà÷ éåäîìc úéaøzñéîìc ©¦¦§¤¡¥¨¥§¨¦¨¥¨¥©¦§¦§©
éà÷¯íéøNòî ääBáb äúéä .øöç déì ïðéáäé àì ¨¥¨§¨¦©¥¨¥¨§¨§¨¥¤§¦

,èeòéî éåä àì úBúñëe íéøëa dèòîì àáe änà©¨¨§©£¨§¨¦§¨Ÿ¨¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dkeq(iying meil)

úBøééò ézL ïéa øeaéò BúBà ïéNBò ïéàåxagl zia aygp epi` - §¥¦¦¥§¥£¨
,yilye zen` zg`e mirax` d`n mdipia yiy zexiir izy oia

.zay megz oiprl zg` xirl mtxvleïéôzeMäå ïéçàä ïéàå§¥¨©¦§©¨¦
Ba ïé÷ìBçdyexia edelaiwy mig`dn e` mitzeydn cg` oi` - §¦

leki wx `l` ,mdipy oia ziad z` welgl exiag z` sekl leki
z` ipnn dz` dpwzy e` jwlg z` jnn dpw`y e` el xnel

.iwlg
:`xnbd zl`eyàîéìea oi`y ziay ef `ziixay xn`p m`d - ¥¨

mipiiprd lkl zia ipic el oi` zen` rax` lr zen` rax`
zhiyk ,mixkfpd,àéä éaødzegt m`y dkeq iabl mb xn`y ©¦¦

,dleqt zen` rax` lr rax`n `id,ïðaø àìåminkgy oeiky §Ÿ©¨¨
rnyn ,zen` rax` lr zen` rax`n dzegtd dkeq mixiykn
miiepyd mipicd oiprl s` ok m`e ,jka dxic zaygp mzrcly
yi zen` rax` lr rax`n zegtd ziay md mixaeq `ziixaa

:`xnbd dgec .zia oic eléøîà÷ àì ïàk ãò ,ïðaø àîéz eléôà£¦¥¨©¨¨©¨Ÿ¨¨§¥
íúä ïðaø,zen` rax` lr rax` jixv `lyäkeñ ïéðòì àlà ©¨¨¨¨¤¨§¦§©¨

meyncdkeqàéä éàøò úøéãwx da yi m` elit` dxiyk jkle §¦©£©¦
,migth dray lr drayéaâì ìáàdxeza xn`py dn'úéa' £¨§©¥©¦

ìò úBnà òaøà déa úéà éàc eãBî ïðaø eléôà ,àeä òá÷ úøéãc§¦©¤©£¦©¨¨§¦¦¥©§©©©
éLðéà déa éøééc úBnà òaøà`xwpe mc` ixebnl `ed ie`x - ©§©©¨§¦¥¦§¥

,'zia'àì éàå,zen` rax` lr zen` rax` ea oi` m` -éøééc àì §¦ŸŸ¨§¦
éLðéà déa.'zia' my eilr oi`e ¥¦§¥

øî øîàzen` rax` lr rax` ea oi`y ziay `ziixaa epipy - ¨©©
ézáa èìçð Bðéàå ,íéòâða ànhî ïéàå ,ä÷ònä ïîe äæeænä ïî øeèẗ¦©§¨¦©©£¤§¥¦©¥¦§¨¦§¥¤§¨§¨¥

.äîçìnä éëøBòî åéìò ïéøæBç ïéàå ,äîBç éøòbd zx`an:`xnéàî ¨¥¨§¥§¦¨¨¥§¥©¦§¨¨©
àîòè,zen` rax` lr rax` ziaa didiy jixv el` mipicly ©£¨
meyneäleëa eäa áéúk 'úéá'cxn`p mixkfend mipicd lka - §©¦§¦§§§

my el yiy dna `l` milg el` mipic oi` jkitle ,'zia' dxeza
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קמי izni`na cenr b sc ± oey`x wxt`nei
úåøééò éúù ïéá øåáéò åúåà ïéùåò ïéàåizyl stxw oipzep :(`,fp) oiaexir zkqna opzc Ð

dyer miixiye dn` miray efle miixiye dn` miray efl yi m` ,zexiirstxw Ð

yilye zen` zg`e mirax` d`n efn ef zelcaend zexiir izy .zg` zeidl odizyl

zia rvn`a yiedyrp ,odizyl migth drax`e dn` miray jeza zia eze` `vnp Ð

dqixky dxaer dy`k ,odl xeairk zia eze`

oll .zg`k odizy zeidl ztxhvne ,zhlea

dpene ,zen` rax`k el odizy ediy odn zg`a

rax`n zegt zia yi m`e .odl dvegn mitl`

zen`.otxvl aeyg epi` Ðåà ïéçàä ïéàå
åá ïé÷ìåç ïéôúåùä`zyd jzrc `wlq `w Ð

ea oi`y itl .wlgl df z` df sekl oileki oi`y

.dfl icke dfl ickàéä éáø àîéìaiyg `lc Ð

.zen` rax`n xiva dkeqïðáø àìåikid ikc Ð

oicd `ede ,`id dxic `nl` ,dkeqa ixyknc

.ziac ilin lklåäá áéúë úéá åäìåëÐ

"ycg zia dpaz ik" (e mixac) "jzia zefefn"

ik" (ci `xwie) "ziad el xy` `ae" (ak my)

zia dpa xy`" (dk my) "ayen zia xekni

.(k mixac) "ycgoi`e oiaxrn oi` opiqxb ikd

ifg `lc aexir ea oigipn oi`e ea oitzzyn

la` ea migipn oi` zexivg iaexir dxicl

.'ek ea oigipn ze`ean iteziyäøéãì éæç àìã
(`,hn) oiaexira yxtn `aexirc `nrhe Ð

aexir ly ztd ea oipzepy ziac ,dxic meyn

xvgd lk z`vnpe ,ekeza oixc olek eli`k ied

dxicl ie`xc zia ,jkld .cg` zial zynzyn

ixwin `lc oeik ,ozil jixv epi` inp zte .opira

dxicoi`y ,xvg ipa lr xqe` ea xcd oi` Ð

ezeyx.melkøöçî òøâ àìãdxewn epi`y Ð

`vnp epi`y ink eiexwe etiwd wlq ,inp i`de

sc oiaexir) opze .xvgd xie`a cner seziy

aexirc meyn xvgd xie`a ozep seziyc (a,dt

mixck mlek zeidl `ed mizad sexivl xvgd

.dxicl ie`xd zia opira jkld .cg` ziaa

,zexvgd sxvl `l` epi` ieand seziye

,dxic ira `l jklde .edpip dxic e`l zexvge

,xnzyn mewnae ,eic xvg ly `xie`a `l`

zeidl oyinyz eli`k olek zexvgd lk eidie

.cg`øèðéî éîmeyn i`c .opiqxb `l Ð

`zexihpxvgac :cere .era `zexihp ediiexz Ð

zia `irac ,jixt aexirne .ilka `ed xhpn

`l` .onwl gkenck dxicéáåøéò :ïðéñøâ éëä
'åë åáåøéò úà ïúåðä :ïðúäå ,øöçá úåøéöçÐ

xry ziaa epzpe xvgd izan ieabd aexirÐ

e` miptan e` xvgd xry iptly ohw zia epiid

.my ayei gztd xneye ,ueganäøãñëà.`"whxet* oixewy ,ziad iptly ÐúñôøîÐ

,dizevign itl daxd migzt dae ,miaxd zeyx ipt lr xvgd ipt lr dkex` diilr

miler oleke ,diilr jxe`k migztd iptl dkex` zqtxn oiyere ,zg`e zg` lka oixeice

.`"lwy`*** = mleq ,x"iiel`** = zqtxn .olek oi`veie oiqpkp zqtxnd jxce zqtxnl cg` mleqaáåøéò åðéà.eilr xaer qpkpe `veid lky ,dxicl ifg `lc Ðøîà÷ éëä àìà
øöçáù úéáá úåøéöç éáåøéòipzwc xvga i`de Ðieana ipzwc ze`ean iteziye .otxvn oi`y ,zxg` xvgay zia iwet`le .day mizad cg`a `l` ,`xie`a e`l Ðinp ikd Ð

.zxg` ieanay xvg iwet`le ,ieanay zexvgd zg`a xn`wéøö = ïéðâøåá:(á,äð) "ïéøáòî ãöéë"á ,ïéáåøéòá àéðúå .úåôåò éãééöì åà úåøéô éøîåùì íéð÷å äáøò ïî ïéùåòù ó
.äîò ïéøáòúî ïéðâøåáåäééúìîì.cg` mc`l dlil zpill Ðäéúìîì éæç àì àä.cinz raw zxicl ieyr zia lkc Ðøöçë ä÷åìç ïéã åá ïéà øîà÷ éëädwelg oic edne ÐÐ

.`cqg axe `ped axckäéçúô éôì ú÷ìçúî øöçwlgl e`a m` .lecb zia ocbpk lhp dfe miphw miza dyly lhp df ,mdipia oig` ipy dewlge ,dl oigezt miza eidy xvg Ð

miphwd miza dyly lhpy df ,xvg ly `xie`mizad on oi`veie oiqpkp xvgd jxcy ,d`iae d`ivil ieyr xvgdy itl .riax lhep dfe ,migzt dyly oipnk ,miwlg dyly lhep Ð

.migztd itl zwlgzn xvg jkitl ,mdigzt iptl oiwxete odize`yn oiqipkne ,miaxd zeyxløîà àãñç áøå,d`lde gztd on ocbpk zen` rax` `l` gzt lkl ozil jixv oi` Ð

zen` xyr agx `ed elit`e .gztd agexa oagxerax`n zegtd df ohw ziae .e`yn wxtl eagx lk cbpke jyna zen` rax` lhep Ð`l ,xvga lehil dwelg oic egztl oi` Ð

.`cqg axk `le `ped axkéìéî éðäã.e`yn wxtl xvgl dil irane ,i`w iedinlc zia xvga wlg liwyc Ðíéøùòî ääåáâ äúéäeidy daiyid ipa lk ly od zereny iwqit Ð

.`xnbd exciqy iy` ax ly eyxcnaäèòîì àáå.diabdl dzirwxwa ozepe ,mixyrn dllg daeb hrnl Ðèåòéî éåä àì.epenn cqtd iptn ,dray lk my gipdl eteq oi`y Ð
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efl stxwe efl stxw oipzep (mye `,fp oiaexir) "oixarn cvik" wxtjk zia `la Ð

odizyl cg` stxw xn`c ax xa `iigle .`xnbac `ped axc `ail` opaxl oke ,`ideze` Ð

izy oia dn` yilye dn` zg`e mirax`e d`nn xzei yiyk i`e .zia jixv epi` stxw

eiykry zetitxw ipy xeriy `edc ,zexiir

aiyg rax` ea yiykc ,otxvl df zia sxhvn

zen` rax` dia zil i`e otxvle xie`d hrnl

zexiird oi`e ,`zilc o`nk iede aiyg `l

ax xa `iigl oia `ped axl oia zexagznm` Ð

xninl dil ded ?zexiir izy xikfdl el dn ok

ea oi`y oeik ,zg` xirl xeair eze` oiyer oi`e

jezl i`we zen` rax` ea ded i`c .zen` rax`

miixiye dn` mirayxird mr xarzn ded Ð

zeyrl oileki zg` xir lyc ,ziad on cecnl

wxta opixn`ck ,evxiy mewna zkll oipbxea

ial yipxan eziz` :(`,`k oiaexir) "oiqt oiyer"

eziknq i`n` iqxt `zlz iedc l`ipcc `zyipk

oipbxea oi` :xn` jni`c dea` `d ,oipbxea` Ð

miraya orlainc `zeezn dil ieg` wtp .laaa

,xi`n oa l`eny epiax xne`e .miixiye dn`

rnyn oke .xirl xeair oiyer oi`e :`kd opiqxbc

.xirl xeaig eze` oiyer oi`e opiqxbc inlyexia

oi`c :yxtne ,mixtqd zqxib miiwn mz epiaxe

,zexiir izy oiay xeair oic ziad dfl oipzep

,stxw dl oi` dnvr ipta zg` xirl opaxlc

oia `l` stxw exn` `l :(`,fp oiaexir) opixn`ck

zen` rax` ziad dfl did m`e ,zexiir izyÐ

,xirl enk stxw el zzl zg` xir oic el did

izy elv`y xirle df zial oipzep epiide

xa `iigle `ped axl zexiir izya enk ,zetitxw

`wec e`l jgxk lrc .odizyl cg` stxw ax

zexiir izy opax ihwp,ziae xir oicd `edc Ð

xir xi`n 'x hwpc ab` `l`izy opax ihwp Ð

cg` stxw xn`c ax xa `iigl `dc .zexiir

odizylzexiir izy opax ihwp `l jgxk lr Ð

oipbxea ici lrc ,ziae xir oicd `edc ,`weec

,jled miixiye dn` miray jeza mirlaend

oi` ,edine .(`,`k my) "oiqt oiyer" wxt gkenck

zial stxw ozil ixnbl xirk zia aygiy d`xp

`ail` `ped axle ,xi`n 'xl envr ipta cg`

stxwe efl stxw xir `la miza ipyl ozil opaxc

ied opaxc `ail` ax xa `iigly it lr s`e .efl

xir `la miza ipyl oipzepy ,ixnbl xirk zia

ikd e`l i`c ,odizyl cg` stxwdl oi`y xirÐ

`l m` ,zg` aygil mizad exagzi dna dneg

jixvdl `xaq oi`c ?dzxag ly mixiye dn` miray jeza zg`e zg` lk orlainc ici lr
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úBnà òaøà ìò¯àì éàå ,éLðéà déa éøééc¯éøééc àì ©©§©©¨§¦¥¡¨¥§¦¨¨¨§¦
ä÷ònä ïîe äæeænä ïî øeèt :øî øîà .éLðéà déa¥¡¨¥¨©¨¨¦©§¨¦©©£¤
ïéàå äîBç éøò ézáa èìçð Bðéàå íéòâða ànèî ïéàå§¥§©¥¦§¨¦§¥¤§©§¨¥¨¥¨§¥
"úéa"c ?àîòè éàî .äîçìnä éëøBòî åéìò ïéøæBç§¦¨¨¥§¥©¦§¨¨©©§¨§©¦
Ba ïéôzzLî ïéàå Ba ïéáøòî ïéàå .eäìeëa eäa áéúk§¦§§§§¥§¨§¦§¥¦§©§¦

àîòè éàî .áeøéò Ba ïéçépî ïéàå¯.äøéãì éæç àìc §¥©¦¦¥©©§¨§¨£¦§¦¨
óezéL ìáà ,Ba ïéçépî ïéà úBøéöç éáeøéò¯ïéçépî ¥¥£¥¥©¦¦£¨¦©¦¦

:ïðúc .éBáîaL øöçî òøb àìc ?àîòè éàî .Ba©©§¨§¨¨©¥¨¥¤©¨¦§©
úBøéöç éáeøéò¯éBáî éôezéL ,øöça¯ïðéåäå .éBána ¥¥£¥¤¨¥¦¥¨©¨§¨¥©

Báeøéò ïúBpä :ïðúäå !?øöça úBøéöç éáeøéò :dä¥¥£¥¤¨¥§¨§©©¥¥
úñtøîe äøãñëà øòL úéáa¯,áeøéò BðéàíL øcäå §¥©©©§©§¨¦§¤¤¥¥§©¨¨

úéaa úBøéöç éáeøéò :àîéà àìà !øñBà BðéàøöçaL, ¥¥¤¨¥¨¥¥£¥©©¤¤¨¥
øöçî òøb àì éàäå .éBáîaL øöça úBàBáî éôezéLå§¦¥§¤¨¥¤©¨§©¨¨©¥¨¥
úBøééò ézL ïéa øeaéò BúBà ïéNBò ïéàå .éBáîaL¤©¨§¥¦¦¥§¥£¨

¯?àîòè éàî .déì ïðéeLî àì ïéðbøeák eléôàc©£¦§§¨¦¨§©¥©¥©©§¨
ïéðbøea¯eäééúìéîì eæçéàäå ,¯.déúìéîì éæç àì §¨¦£§¦§©§§©¨£¦§¦§¥

àîòè .Ba ïé÷ìBç ïéôzeMäå ïéçàä ïéàå¯déa úéìc §¥¨©¦§©¨¦§¦©§¨§¥¥
úBnà òaøà déa úéà àä ,úBnà òaøà¯?ïé÷ìBç ©§©©¨¦¥©§©©§¦

òaøà da àäiL ãò øöçä úà ïé÷ìBç ïéà :ïðúäå§¨§©¥§¦¤¤¨¥©¤§¥¨©§©
Ba ïéà :àîéà àìà !äæì úBnà òaøàå äæì úBnà©¨¤§©§©©¨¤¤¨¥¨¥
äéçút éôì øöç :àðeä áø øîàc .øöçk ä÷eìç ïéc¦£¨§¨¥§¨©©¨¨¥§¦§¨¤¨
çúôe çút ìëì ïúBð :øîà àcñç áøå .ú÷ìçúî¦§©¤¤§©¦§¨¨©¥§¨¤©¤©
éìéî éðäc .äåLa BúBà ïé÷ìBç øàMäå ,úBnà òaøà©§©©§©§¨§¦§¨¤§¨¥¦¥

¯éàä .øöç déì àðéáäé ,éà÷ éåäîìc úéaøzñéîìc ©¦¦§¤¡¥¨¥§¨¦¨¥¨¥©¦§¦§©
éà÷¯íéøNòî ääBáb äúéä .øöç déì ïðéáäé àì ¨¥¨§¨¦©¥¨¥¨§¨§¨¥¤§¦

,èeòéî éåä àì úBúñëe íéøëa dèòîì àáe änà©¨¨§©£¨§¨¦§¨Ÿ¨¥¦
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úBøééò ézL ïéa øeaéò BúBà ïéNBò ïéàåxagl zia aygp epi` - §¥¦¦¥§¥£¨
,yilye zen` zg`e mirax` d`n mdipia yiy zexiir izy oia

.zay megz oiprl zg` xirl mtxvleïéôzeMäå ïéçàä ïéàå§¥¨©¦§©¨¦
Ba ïé÷ìBçdyexia edelaiwy mig`dn e` mitzeydn cg` oi` - §¦

leki wx `l` ,mdipy oia ziad z` welgl exiag z` sekl leki
z` ipnn dz` dpwzy e` jwlg z` jnn dpw`y e` el xnel

.iwlg
:`xnbd zl`eyàîéìea oi`y ziay ef `ziixay xn`p m`d - ¥¨

mipiiprd lkl zia ipic el oi` zen` rax` lr zen` rax`
zhiyk ,mixkfpd,àéä éaødzegt m`y dkeq iabl mb xn`y ©¦¦

,dleqt zen` rax` lr rax`n `id,ïðaø àìåminkgy oeiky §Ÿ©¨¨
rnyn ,zen` rax` lr zen` rax`n dzegtd dkeq mixiykn
miiepyd mipicd oiprl s` ok m`e ,jka dxic zaygp mzrcly
yi zen` rax` lr rax`n zegtd ziay md mixaeq `ziixaa

:`xnbd dgec .zia oic eléøîà÷ àì ïàk ãò ,ïðaø àîéz eléôà£¦¥¨©¨¨©¨Ÿ¨¨§¥
íúä ïðaø,zen` rax` lr rax` jixv `lyäkeñ ïéðòì àlà ©¨¨¨¨¤¨§¦§©¨

meyncdkeqàéä éàøò úøéãwx da yi m` elit` dxiyk jkle §¦©£©¦
,migth dray lr drayéaâì ìáàdxeza xn`py dn'úéa' £¨§©¥©¦

ìò úBnà òaøà déa úéà éàc eãBî ïðaø eléôà ,àeä òá÷ úøéãc§¦©¤©£¦©¨¨§¦¦¥©§©©©
éLðéà déa éøééc úBnà òaøà`xwpe mc` ixebnl `ed ie`x - ©§©©¨§¦¥¦§¥

,'zia'àì éàå,zen` rax` lr zen` rax` ea oi` m` -éøééc àì §¦ŸŸ¨§¦
éLðéà déa.'zia' my eilr oi`e ¥¦§¥

øî øîàzen` rax` lr rax` ea oi`y ziay `ziixaa epipy - ¨©©
ézáa èìçð Bðéàå ,íéòâða ànhî ïéàå ,ä÷ònä ïîe äæeænä ïî øeèẗ¦©§¨¦©©£¤§¥¦©¥¦§¨¦§¥¤§¨§¨¥

.äîçìnä éëøBòî åéìò ïéøæBç ïéàå ,äîBç éøòbd zx`an:`xnéàî ¨¥¨§¥§¦¨¨¥§¥©¦§¨¨©
àîòè,zen` rax` lr rax` ziaa didiy jixv el` mipicly ©£¨
meyneäleëa eäa áéúk 'úéá'cxn`p mixkfend mipicd lka - §©¦§¦§§§

my el yiy dna `l` milg el` mipic oi` jkitle ,'zia' dxeza
ie`x epi`y oeik zen` rax` lr zen` rax` ea oi`yke ,'zia'

.'zia' my eilr oi` mixebnl
:`ziixaa epipy cerïéçépî ïéàå ,Ba ïéôzzLî ïéàå ,Ba ïéáøòî ïéàå§¥§¨§¦§¥¦§©§¦§¥©¦¦

.áeøéò Ba:`xnbd zx`anàîòè éàîmeyn ,el` mipic lyàìc ¥©©£¨§Ÿ
äøéãì éæçaygp aexird ici lry `ed zexivg iaexir oipry - ¨¦§¦¨

aexird ly ztd z` ea epzpy ziaa mixc mlek eli`k(.hn oiaexir),
m`y ,dxicl ie`xd ziaa `weec aexird z` gipdl jixv ok lre
.ea mixc mlek eli`k aygpy xnel jiiy `l dxicl ie`x epi`
rax` lr rax` ea oi`y ziaa xcd oi` df mrhny oicd `ede
oeiky ,ieana szzydle zexivg aexirl zt ozil jixv zen`

.xvgd ipa lr xqe` ea xcd oi` ,dxic `xwp ezia oi`y
`weec :`ziixad ixacn `xnbd zwiicnïéçépî ïéà úBøéöç éáeøéò¥¥£¥¥©¦¦

Ba,df ziaa -óezéL ìáàze`ean,Ba ïéçépîea oi`y it lr s`e £¨¦©¦¦
:`xnbd zx`an .zen` rax` lr rax`àîòè éàîiteziyy ©©£¨

meyn ,ea gipdl ozip ok ze`eanòøb àìclr rax` ea oi`y zia §Ÿ¨©
,zen` rax`,éBánaL øöçîze`ean iteziy gipdl xzeny myke ¥¨¥¤©¨

ziaa ze`ean iteziy gipdl xzeny oicd `ed ,ieanay xvga
df oicl di`x `xnbd d`ian .zen` rax` lr rax` ea oi`y

:ieanay xvga ze`ean iteziy gipdl xzeny,[àéðúã] (ïðúã)§©§¨
úBøéöç éáeøéòmigipn,øöçaeli`eéBáî éôezéLmigipn,éBána ¥¥£¥¤¨¥¦¥¨©¨

da ïðéeäåef `ziixa x`al xyt` ike ,daiyid ipa eywd - §©¦¨¨
y xnele dheytkúBøéöç éáeøéòmigipnøöçaxnelk] dnvr ¥¥£¥¤¨¥

,[xvgd xie`aBáeøéò ïúBpä ,ïðúäåzexivg aexirl egipdy ztd - §¨§©©¥¥
øòL úéáauegan e` miptan xvgd xry iptl `vnpy ohw zia - §¥©©

a e` ,my ayei gztd xneyeäøãñëà,zevign `la dxewn xcg - ©§©§¨
úñtøîe,mizad lry zeilrl miler dkxcy -,áeøéò Bðéàoeik ¦§¤¤¥¥

xry ziae ,dxic zia jeza `weec aexird z` gipdl jixvy
miie`x mpi`y oeik dxic zia miaygp mpi` zqtxne dxcqk`

,my jxc xaer `veie qpkpy in lk ixdy ,mixebnlå,ok enkøcä §©¨
íLmr axir `ly it lr s` ,zqtxne dxcqk` e` xry ziaa - ¨

xvgd lraøñBà Bðéàoi`y meyn xvga lhlhln xvgd lra lr ¥¥
`l` xvgd xie`a aexird z` gipdl ozip `ly ixd .dxic zia df

.dxic ziaa `weecàîéà àlà,dpynd zpeek jkyúBøéöç éáeøéò ¤¨¥¨¥¥£¥
gipdl jixvøöçaL úéaa,[zxg` xvgay ziaa `le] eféôezéLå ©©¦¤¤¨¥§¦¥

úBàBáîgipdl jixvéBánaL øöça.[xg` ieanay xvga `le] df §¤¨¥¤©¨
,lirl zipypy `ziixad z` x`al `xnbd zxfeg df itleéàäå- §©

iteziy ea gipdl ozip zen` rax` lr rax` ea oi`y df zia
y oeik ,[zexivg iaexir ea migipn oi`y s`] ze`eanòøb àìzia Ÿ¨©

df,éBánaL øöçîdxwzde zevignd swid z` wlqp m` ixdy ¥¨¥¤©¨
`ld ef xvge ,xvgd xie`a cner seziydy `vnp df zia ly

.ze`ean iteziy da gipdl die`x
:`ziixaa epipy cer.úBøééò ézL ïéa øeaéò BúBà ïéNBò ïéàå§¥¦¦¥§¥£¨

jk ick cr ezeaiyga hren df ziay `xnbd zx`aneléôàc©£¦
déì ïðéåLî àì ïéðbøeákoiaexira -(:dp)sixvÎ] oipbxeay epipy §§¨¦Ÿ©§¦¨¥

oixarzn [zeter iciivl e` zexit ixneyl mipwe daxrn miyery
`l df zia eli`e ,dpnn wlgk aygidl mitxhvne xird mr

.xirl sxhvnàîòè éàîmeyn ,oipbxean s` df zia rexb recn - ©©£¨
yeäééúìéîì eæç ïéðbøeamc`l dlil zpill myinyzl miie`x - §¨¦¨§¦§©§

,cg`éàäåzen` rax` lr rax` ea oi`y zia -déúìéîì éæç àì §©Ÿ¨¦§¦§¥
oeik df ziae ,cinz raw zxicl ieyr ziay ,eyinyzl ie`x epi` -

ax` lr rax` ea oi`y.jkl ie`x epi` zen` r
:`ziixaa epipy cer.Ba ïé÷ìBç ïéôzeMäå ïéçàä ïéàådpiad §¥¨©¦§©¨¦§¦

e` mitzeydn cg` oi`y xnel `ziixad zpeeky `xnbd
:`xnbd zl`ey .ziad z` welgl exiag z` sekl leki mig`dn

úBnà òaøà déa úéìc àîòèea oi`yk wxy `ziixadn rnyn - ©£¨§¥¥©§©©
el oi`y meyn welgl df z` df sekl mileki mpi` zen` rax`

,zia oic,ïé÷ìBç ,úBnà òaøà déa úéà àäxg`ly it lr s`e ¨¦¥©§©©§¦
,zen` rax` lr rax` mdn cg` lkl didi `l dwelgdïðúäå§¨§©

`xza `aa zkqna(.`i),òaøà da àäiL ãò øöçä úà ïé÷ìBç ïéà¥§¦¤¤¨¥©¤§¥¨©§©
rax` lròaøàå ,äæì úBnàrax` lräæì úBnàoi`y lky - ©¨¤§©§©©¨¤

mitzeydn cg` lk cia x`yi dwelgd xg`l mby xeriy xvga
oick zia oice .df z` df sekl mileki mpi` ,zen` rax` lr rax`
zen` rax` lr rax` ea yi m`y `ziixad dxn` ji`e ,xvg
`ziixad zpeek oi` ok` :`xnbd zvxzn .dwelg oic ea yi xak

,mitzeyd oia ziad zwelg iablä÷eìç ïéc Ba ïéà àîéà àlà¤¨¥¨¥¦£¨
øöçk,mizad aiaq zexivge miza mdia`n miyxei mig`yk - §¨¥

oi`y oeik df ziae ,oldlck xvgay mizad itl xvgd zwlgzn
oi`e envr ipta ziak aygp epi` zen` rax` lr rax` ea

,dyexid zwelga xvg el micgiinéôì øöç ,àðeä áø øîàc§¨©©¨¨¥§¦
ú÷lçúî äéçútmig` ipy ewlge ,dl migezt miza eidy xvg - §¨¤¨¦§©¤¤

ipyde miphw miza dyely lhp cg`y ote`a mizad z` mdipia
,xvgd z` mdipia wlgl e`ae lecb cg` zia mcbpk lhp
miza dyely lhpy dfy xnelk ,digzt itl xvgd zwlgzn
mizad igzt zyely oipnk xvgdn mirax dyely lhep miphw
.xvgdn rax wx lhep cg` zia wx el yiy eig` eli`e ,ezeyxay

,øîà àcñç áøå,migztd xtqn itl xvgd lk z` miwlgn oi` §©¦§¨¨©
`l`ïúBðxvgd ghynúBnà òaøà çúôe çút ìëìlk cbpk ¥§¨¤©¤©©§©©

td agexcbpk lawn zen` xyr `ed gztd agex m` elit`e] gz
,[zen` xyr lr zen` rax` gztdøàMäåxvgd x`ye -ïé÷ìBç §©§¨§¦

.äåLa BúBàrax` ea oi`y ohw ziay `ziixad dxn` df oic lre §¨¤
axk `l llk xvga lehil dwelg oic egztl oi` zen` rax` lr

meyn ,`cqg axk `le `pedéléî éðäcgztly xn`py dn lk - §¨¥¦¥
a wx `ed ,ecbpk xvga lehil dwelg oic yiéà÷ éåäîìc úéazia - ©¦¦§¤¡¥¨¥

,iepa x`ydl cneryøöç déì àðéáäéxvga ghy ecbpk lawn - §¨¦¨¥¨¥
ok oi`y dn ,e`yn wxtl el jxvp `edy oeikéàäohw zia - ©

zen` rax` lr rax`néà÷ øzñéîìcoeik exzql cnery - ¦§¦§©¨¥
,xeicl ie`x epi`y.øöç déì ïðéáäé àìŸ§©¦¨¥¨¥

ziaa eidy daiyid ipa lk ly zereny iwqt d`ian `xnbd
:`xnbd z` exciqy iy` ax ly eyxcnäúéädkeqdääBáb ¨§¨§¨

,änà íéøNòî,dpyna minkg ixack dleqt `id ixdeàáe ¥¤§¦©¨¨
dèòîìgipiy ici lr day llgd daeb z` hrnl -adzirwxw §©£¨§

úBúñëe íéøk,dn` mixyrn xzei jkql mdipia x`yi `ly cr ¨¦§¨
,èeòéî éåä àìmda ynzydl mixkd z` lhan epi`e xg`n Ÿ¨¥¦

mlhiy eteqe epenn cqtd iptn minid zray lk dkeqd rwxwk
dkeqd llg daeb z` hrnl mileki mpi` ,bgd ini jeza myn
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:`xnbd dtiqen[eäleëì] eäðéìèác áb ìò óàålhai m` elit` - §©©©§©§¦§§§
`l ,bgd ini zray lk jynl zezqkde mixkd z` eita mc`d

,dleqt dkeqde ezaygn lirezíãà ìk ìöà Bzòc äìèác íeMî¦§¨§¨©§¥¤¨¨¨
jynl rwxwa zezqke mixk gipdl mkxc oi` mc` ipa aexy -
e` minybd ici lr ecqti `ny miyyegy meyn mini dray
llg daeb z` hrnl `a m`e .mc` ipa qxcne rwxwd zegl

ipdy ici lr dkeqdda gïázlk`nl ynynd zleaiyd apfÎ] ¤¤
,dn` mixyrn xzei jkql epia x`yi `ly cr [dndaåmbBìhá §¦§

ini zray jeza myn elhi `le oazd z` lhany eita xn` -
,bgd,èeòéî éåädn` mixyrn ddeab dpi`y dkeq ef ixde ¨¥¦

.dxiykeïkL ìëåda gipdy ici lr dkeqd llg z` hrin m` §¨¤¥
øôòoazn dzegt ezeaiygyåmbBìháherin df ixd ,eita ¨¨§¦§

z` hrnl `a m` mle` .mlhal dxenb ezpeek i`ceay ,dxiyke
da gipny ici lr dkeqd llg daeb,ïázyxetna elhia `le ¤¤

,eitaåy `ed rcei ezaygna wxBúBpôì ãéúò ïéàini lk myn §¥¨¦§©
,bgdåzervn`a dkeqd llg daeb z` hrin m` okøôògipdy §¨¨

daíúñoicd `ede] `l e` bgd ini jeza ewlqi m` reci oi`y - §¨
a ielz mpic ,[ezeptl cizr epi`y xtrïðaøå éñBé éaø ú÷Bìçî©£¤©¦¥§©¨¨

.d`neh oiprl lde` lehia oica
lrn yie lde` jeza z`vnpd d`neh :dxvw dncwd jkl micwpe
lka d`nehd zhytzn ,gth daeba gth lr gth llg d`nehd
milkde ,mi`nh lde`d jeza migpeny milkd lke ,lde`d
lrn micner md m` elit` mixedh lde`l lrn mi`vnpy
`id ,gth llg d`nehd lrn oi` m` mle` .ynn d`nehd
elit` dizgzn e` dilrn mi`vnpy milkde 'dvevx d`neh'
mpi`e lde`d jeza mi`vnpy milkd eli`e ,mi`nh lde`l uegn
ef dpyn .mzxdha mix`yp dizgzn e` d`nehd lrn
`l` ,gth llg dilrn yiy lde`a d`neh iabl dpc epziibeqay
m`d `ed oecipde ,zexexva e` oaza ld`d llg z` e`liny
z` mihrnne lde`l xtrd e` oazd milhazn mipte` dfi`ae

.dvevx d`nehl daiygdl ick lde`d llg xeriy
ïðúczeld` zkqna(f"n e"ht),úéa,znd on zifk e` zn ea yiy ¦§©©¦

à ïáz eäàlénLúBøBøö Bznd oia gth llg oi`y cr [mipa`Î] ¤¦§¨¤¤§
,lde`d bblåmbBìhéad`nehdy onf lk mlhi `ly xn`e eita §¦§

zexexvd e` oazd ixd ,myìheáîmy oi` eli`k aygpe lde`l §¨
zwiicne .riwxl cr dlere zrweae dvevx d`nehde gth llg

m` `weec :`xnbdBìhéa,yxetnaïéàla` ,lde`l milhazn - ¦§¦
m`Bìhéa àìd`nehdy onf lk ezeptl cizr epi`y s` ,yxetna Ÿ¦§

,myàì.gth llg ea yiy aygpe ,lhadìò éðúå`ziixa epipy - Ÿ§¨¥£¨
:ef dpyn lréñBé éaøe wleg,øîBàa ziad z` `lin m`y,ïáz ©¦¥¥¤¤

åy aygïéà`edBúBpôì ãéúòelhia `l m` elit` ,ziadn §¥¨¦§©
yxetnaéøäepick àeäa ziad z` `liny in oic,øôòelit`y £¥§¨¨

xtrd z` gipd m`íúñezpeek m` reci `le daygn `ll §¨
myn eplhi `ly d`xpk ,`l e` myn ezeptlìèáemle` .lde`l ¨¥

a ziad z` `lin m`å øôòy mircei ep`BúBpôì ãéúòziadn ¨¨§¨¦§©
,d`nehd myn wlzqzy mcewéøäepick àeäz` `liny in £¥§

a ziadïáz íúñezeptl ezpeek m` reci `le ziaa oaz gipdy - §¨¤¤
,`l e` mynåy epicìéèa àìz` zeptl cizry oeiky ,lde`l §Ÿ¨¦

,ziad llg xeriy z` hrnn epi`e lhazn epi` ziadn xtrd
zaygp d`nehd oi`e 'gth gzet' ly xeriy ziaa yiy `vnpe
oiprl ewlgp ok ,d`neh oiprl ewlgpy myke .'dvevx d`neh'
`ly oaz ici lr dkeqd llg daeb z` hrnl `a m`y ,dkeq
e` ,bgd ini lk myn ezeptl cizr epi`y `l` yxetna elhia
zrcl ,[ezeptl `ly ayg m` oke] mzq da gipdy xtr ici lr
dkeql lha epi` minkg zrcle ,dxiyke dkeql lha iqei iax

.dn` mixyrn ddeab `idy dkeq lkk dleqte
:zetqep zereny iwqt d`ian `xnbdäúéädkeqdääBábxzei ¨§¨§¨

ïéöeäå ,änà íéøNòîjkqd ly milre miphw mitpr -CBúa ïéãøBé ¥¤§¦©¨§¦§¦§
íúlö íà ,änà íéøNòoivedd lyíúnçî äaeøîoivedd m` - ¤§¦©¨¦¦¨¨§¨¥©¨¨

jkql ick cal oiveda ic oeilrd jkqd z` xiqp m`y cr miax
z` miccen ,dzngn daexn dzliv didzy ote`a dkeqd z`
mixyrn xzei dkeqd llga oi`y oeike dhnle mdn dkeqd daeb

dn`åàì íàå .äøLkjkqd z` xiqp m`e miax oived oi`y - §¥¨§¦¨
eli`k oivedd miaygp ,mzlivn daexn oivedd ly mzng didz
da yiy oeike ,oeilrd jkqdn dkeqd llg z` miccene ,mpi`

dn` mixyrn xzeiäúéä .äìeñtdkeqd,íéçôè äøNò ääBáb §¨¨§¨§¨£¨¨§¨¦
`idy oeik dleqt df xeriyn zegte] dphw dkeq xeriy edfy

,[dgexq dxicäøNò CBúì ïéãøBé ïéöeäå,migth,øîéîì éiaà øáñ §¦§¦§£¨¨¨©©©¥§¥©
`weec okle ,dkezl oived oicxeiy ddeab dkeqk dpic ef dkeqy
jkqdn wlgk miaygp mzngn daexn mzliv oivedd m`

la` ,migth dxyr da x`yp `ly oeik dkeqd z` milqeteíà¦
íúnçoivedd ly,äøéLk ,íúlvî äaeøîdf ote`ay meyn ©¨¨§¨¦¦¨¨§¥¨

dkeqd llg z` mihrnn mpi`e mpi`y ink oivedd milha
.migth dxyrn,àáø déì øîàmiaygp mpi` el` oivedy s` ¨©¥¨¨

micxeiyk mewn lkn ,dkeqd llg z` hrnl jkqdn wlgk
,dleqt dkeqd ,migth dxyr `idy dkeqd llg jezl oivedd

y meynàädllga oicxei oivedy ef dkeq,àéä äçeøñ äøéc ¨¦¨§¨¦
,eze` mixrvne eipt lr migteh oivedd ixdyäøéãa øc íãà ïéàå§¥¨¨¨§¦¨

,äçeøñ.`id dleqt ,mixebnl die`x dkeqd oi`y oeike §¨
äúéädkeqdda äðáe ,änà íéøNòî ääBábdkeqd zirwxwa ¨§¨§¨¥¤§¦©¨¨¨¨

àaèöéà,hihe mipa`n ddeab dnia oink -ãâðkl jenq -ïôBc ¦§©¨§¤¤¤
éòöîàädkeqd lydlek éðt ìòmirbep `ahvi`d iy`x ipyy - ¨¤§¨¦©§¥¨

xzei llg oi` jkql `ahvi`dn m` ,dkeqd iciva zeptcd izya
dn` mixyrnåokda Léxeriy `ahvi`a -äkeñ øLëäagex - §¥¨¤§¥¨

,dkeqd jxe` lk ipt lr migth drayäøLklekie ,dkeqd lk §¥¨
yiy s` d`lde `ahvi`d on ipevigd dwlga oeyile lek`l s`

.jkql dkeqd zirwxwn dn` mixyrn xzei myådpa m` §
ef `ahvi`ãvä ïîizy wx dl yie ,drvn`a `le dkeqd ly ¦©©

,zeptcìúBkì àaèöéà úôNî Lé íàdcbpky,úBnà òaøà ¦¥¦§©¦§©¨©¤©§©©
äìeñt`le ,zeptc izy wx yi dnvr `ahvi`l ixdy ,dkeqd lk §¨

rax` dwegx `idy oeik ziyilyd otecd z` dil` sxvl ozip
yi dcbpky lzekd cr `ahvi`d ztyn m` mle` .zen`úBçẗ

äøLk ,úBnà òaøàîleqt jkqy ipiqn dynl dkld `id oky - ¥©§©©§¥¨
eli`k mi`ex ,zen` rax`n zegt dkeqd zeptcn zg`l jenqd
wlgk aygp leqtd jkqde] xykd jkql cr dnewr otecd
dnwrp `ahvi`d cbpky otecd eli`k aygp o`k oke ,[otecdn
oteck aygidl ztxhvne `ahvi`d lrny jkqd cr dttkpe

,`xnbd dywn .dxiyk dkeqd lke ,`ahvi`l ziyilyà÷ éàî©¨
ïì òîLî,df oica yecigd edn -,äne÷ò ïôBc ïðéøîàcixdàðéðz ©§©¨§©§¦¨¤£¨§¦¨

oldl dpyna df oic xak epipy -(.fi),úçôpL úéaervn`a ebb ©¦¤¦§©
åéab ìò Ckéñå,zgtd mewnaìúBkä ïî Lé íàcr ziad ly §¦¥©©¨¦¥¦©¤

ìd mewnúBnà òaøà Cekéq,cv lkn,äìeñtilzek oi`y meyn ¦¦©§©©§¨
wiecne .zeptc dkeql oi`y `vnpe dkeqd zeptck miaygp ziad

y ,dpynd ixacnàäyelyn] ziad ilzek oia wgxnd m` ¨
`ed jekiqd mewn cr [zegexïàkî úBçt,zen` rax`n -äøLk ¨¦¨§¥¨

oicy ixd ,dnewr oteck ziad zxwz z` mi`exy meyn ,dkeqd
:`xnbd zvxzn .dpyna xn`p xak dfàîéúc eäî`ny - ©§¥¨

`weecy ,xn`zíúäzia iabl -àeäziad ilzeky xnel jiiyc ¨¨
meyn ,jkql cr minwrznïôBcì àéæçcie`x ziad lzeky - §©§¨©¤

,[dn` mixyrn xzei deab epi` `ed ixdy] dkeqd otecl ynyl
dkldd dxn`p dfae ,jkqdn wegx `edy meyn `ed oexqgd lke
,jkql zaxwzn eli`k otecd z` mi`exe 'dnewr otec' mixne`y

àëä ìáà`ahvi` da dpae dn` mixyrn ddeabd dkeq iabl - £¨¨¨
cvd oncdnvr cvn otecd,ïôBcì àéæç àìddeab `idy meyn §Ÿ©§¨©¤

,dn` mixyrn xzeiàîéàdfay xn`p `ny -àìdxn`p ¥¨Ÿ
okl ,dnewr otec ly dklddïì òîLî à÷oic mixne` dfa mby ¨©§©¨

.dkeql `ahvi`d z` mixiykne 'dnewr otec'
äúéädkeqddúéòöîàa àaèöéà äðáe ,änà íéøNòî ääBábly ¨§¨§¨¥¤§¦©¨¨¨¦§©¨§¤§¨¦¨
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המשך בעמוד זלב

izni`n` cenr c sc ± oey`x wxt`nei
åäðéìèáã áâ ìò óàå.lehia elehia oi`e mc` lk lv` ezrc dlha ,dray lkl Ðïáú

åìèéáå.drayl ,eita Ðåúåðôì ãéúò ïéàå ïáúedine ,bgd ini lk ezeptl jxhvi `le Ð

.eita ynn elha `løôò åà.e`l m` ezeptl cizr m` reci oi`e ,mzq ea ozp Ðú÷åìçî
'åë éñåé 'øelit`e `nzqn iqei 'xl lihac :zwelgn ea yi ezeptl cizr oi`e xtr oke Ð

xtr hwpc `de ,liha `l opaxle ,eita elha `l

mzq`lc ,mzq elit`c ,iqei 'xc egk meyn Ð

la` .lihac xn` `l i` ezeptl cizr i` rici

oazjkld ,hihl e` dwqdle dndal ie`x Ð

.opiqxb ikd .iqei iaxl elit` liha `l dinzq

åìèéáå úåøåøö åà ïáú åäàìéîù úéáoiprle Ð

gth llg ld` dl yiy d`nehc .opz zeld`

d`neh la` .bbd on dlrnl zrwea dpi`

dcbpky bbl dpnid gth llg dl oi`y ,dvevx

dkld oke .dlere zrweac ,`nh riwxl cr Ð

zifk e` zn ea yiy zia ,jklde .ipiqn dynl

elhiae zexexv e` oaz ede`line ,znd onÐ

elhia `l la` .zrweae ,dvevx oiiedied Ð

.llg dl yie ,diiptc o`nkãéúò ïéàå ïáú
ìéèáå øôò íúñë àåä éøä åúåðôìoia bilte Ð

xn`we ,xtr epiid zexexvc .zexexv` oia oaz`

,oaz :iqei 'x dil xn`e .lehia jixvc `nw `pz

ezeptl cizr epi`y reci m`lha `ed ixd Ð

i` rici `lc `nzq elit` ,zexexve .eil`n

`l i` ezeptl cizrm` `l` ,lha `nzqn Ð

oaz mzqk ied `iddc ,ezeptl cizrc reci ok

elhiae xtr ,elhiae oazc `nl` .liha `leÐ

cizre xtre mzq oaz ,lihac ecen edlek

ezeptloi`e oaz .liha `l `nlr ilekc Ð

xtr elit` e` ,ea `veik xtre ,ezeptl cizr

mzq.liha iqei iaxlc ,zwelgn ÐïéöåäåÐ

.oiielzd odiy`x jkq lyíúìö íàly Ð

dil zlwy ied i` mzngn daexn ,oived mze`

.oeilrd jkqläøùëodn mixyr opipnc Ð

.dhnleøîéîì ééáà øáñddaebac ikid ikc Ð

daexn ozngy `kid xiykdl ihrnn `l

m`e ,leqtl ihrnn `l inp dkenpa ,ozlvn

.dxyk ozlvn daexn ozngéòöîàä ïôåãÐ

,oizipzn ik zeptc dyly za dkeq mzqc

.gzt dlek `id ziriaxdeäìåë éðô ìòÐ

zeptc izyl `ahvi`d iy`x ipy oiribny

yi m` .hihe mipa` oipa `ed `ahvi`e .oiccvd

dray ,dphw dkeq xykd xeriy `ahvi`a da

migth.epglye eaexe ey`x epiidc ,edyne

äøùë.zeptc yly dl yiy ,dkeqd lk Ð

,d`lde `ahvi`d on elit` dkeq xykd i`de

`vnpe ,dlrne `ahvi`d y`xn dllg opipnc

agxa miccvd zeptce ,xyk elek irvn` otec

da exyked `ahvi`ddphw dkeq o`k ixd Ð

on `veid lqt :(`,hi) onwl opixn`e .dxyk

dkeqdyi m` :dil opiyxtne .dkeqk oecip Ð

d`lde myn dkeqa yi cere ,cgia dkeq xykd

edfy ,awie oxeb zleqta ieyrd jkq epiid ,lqt

zeptc xykd el oi`y ,dkeq xykdn `veie .zeyril okxclk ,jkld .dkeqk oecip Ð

.dxyk dlecb `idy zenk dkeqdãöä ïîiptecn cg` ipt lr `ahvi`d dpa m` oebk Ð

.miccvdìúåëìå àáèöéà úôùî ùé íà.zen` rax` epnn ewigxdy ,ipyd Ðäìåñôy`xy irvn`de ,cvd on dl jenqy eze` ,zeptc izy `l` ef `ahvi`a exyked `lc Ð

.el ribn `ahvi`däøùë úåîà òáøàî úåçôxqg zen` rax` cr otec zniwr ici lr dkeq ixyknc ipiqn dynl dkld :(a,e dkeq) ol `niiwc ,dci lr xyked `ed s`y Ð

eizgzny it lr s`e .dlrnle `ahvi`d ztyn odaeb z` oiccen o`ke .`ahvi`d zty cbpk cr mewre ,envr otecd on `ed eli`k wegxd otecl xaegnd oeilrd jkq oi`exe ,edyn

.eizgzn dllg hrnzp ixde ,dllg daeb edf ok lr dlk epi` ey`xe li`ed ,ueg itlk jynpúçôðù úéá.ervn`a bbd zgtpe .mirteyn `le oieye ,od miwlg mdly oibbe .ebb Ð

êëéñå.cv lkl zeptcd on blten xykd jkq `vnpe ,zgtd it lr xyk jkqa Ðäøùë úåîà òáøàî úåçômiizpia zwqtnd dleqt dxwzde .zeptc dl oiyrp ziad iptecy Ð

.xyk jkql xaegne ,otec `l` leqt jkq o`k oi`e ,o`k cr otecd mwrpe ,otecd on `id eli`k dze` oi`exàåä íúädnewr otec xn`c Ðepi`c ,otecl ifg dcic otecc meyn Ð

.jkql eaxwl ick `l` enwrl jixv oi`e ,xeriykn deabïôåãì éæç àìã àëä ìáà`ed otec iedinl ifgzilc meyn ezeniwre Ð.ol rnyn `w ,xn` `l Ðäá ÷÷çåneb Ð`

.rvn`aäøùòì äîéìùäì éãë.agexe jxe`a dkeq xykd `neb dze`ae .`nebd cbpk Ð
úåçô
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áâ ìò óàå"oelg" wxtc iwpx`l inc `l Ð mc` lk lv` ezrc dlha edpilhac

.yipi` lhan iwpx` elit`c xn`c o`nl `ki`c ,(`,hr oiaexir)

úéáwxtae o`k mixtqd lka `qxibd `id jk Ð lha elhiae zexexv e` oaz ed`liny

oaz e` yw `ln zexivg izy oiay uixgc oizipzn` dl iziinc (a,gr my) "oelg"Ð

e` xtr `ln ,cg` oiaxrn oi`e mipy oiaxrn

zexexv `ln.mipy oiaxrn oi`e cg` oiaxrn Ð

`le .xyr dyng wxt zeld` zkqna dpyn `ide

iziinc meyne zexexv e` xtr `l` ,oaz my azk

oaz mixtqd dibdl erh ,oaz` oiaexirae `kd dl

zeld` zkqna inp opiqxb `le .xtr mewna

,dlere zrwea d`neh :`l` "lha elhiae"

`da `dc ,`id `ide .zcxeie zrwea d`neh

ly zeipyn xvwl cenlzd jxcy `l` .`ilz

iziinc jdc [xnel] oi`e .m`ianyk zexdh xcq

`ziixad on `iadl el oi`c ,`id `ziixa [`kd]

:dpynd oeyl dfe .dpynd on `iadl lekiy oeik

ly ixk oke elhiae zexexv e` xtr ed`liny zia

,okr ly elbk elit` ,zexexv ly lbe d`eaz

milkd cva d`neh elit`zrwea d`neh Ð

.milhean mdy itl :yexit .zcxeie zrwea dlere

mzq xtre ezeptl cizr oi`e oaz xn`wc `de

oizipznac ab lr s` ,opaxe iqei iax zwelgn

oaza icin opax ixii` `l zeld`coky lkn Ð

opax ikxvn zexexve xtrac oeik ,dil rcic `ed

lehiaoiaexir) "oelg" wxt oke .oaza oky lk Ð

"zeld`" `pz o`n :xn`w (`,hr.`id iqei iax Ð

oaz` oia .dil opirny `kti` ,iqei iax i` :jixte

ab lr s` ,ziyixtc `nrhn jixt zexexv` oia

`hiytc `de .zeld`c oizipzna oaz ipzw `lc

`hern ied elhiae oazc `kd olopaxl elit` Ð

ixk elit` :zeld`c oizipzna ipzwcn ,dl wiic

`de .oaza oky lk ,lehia ipdnc d`eaz ly

opaxe iqei iax zwelgn mzq xtr xn`wcied Ð

,ibilt inp ezeptl cizr oi`e xtrac xninl ivn

cizr oi`e .elha ok m` `l` liha `l opaxlc

`l` .`kd gkenck ,elhia epiid e`l ezeptl

mzqa elit`c ,mzq xtr hwp iqei 'x meyn

oi`y xtre oaz xnel jix`dl yg `le .lihaw

.zwelgn mzq xtre ,zeptl cizr

ïéöåäå:xn`z m`e Ð mixyr jeza oicxei

?dxyk i`n` ezngn daexn ezlvyk

ogky`ck ,oiltep oivedd eid zylw i` `d

mixyr jeza jkq zvwn iab (`,b) oiaexira

zylw ikc .dkeqd opilqtc ,dlrnl jkq zvwne

dloigxek lre .dzlvn daexn dzng dl ied Ð

jeza jkqd miiwzdl leki `ly itl eyexit

e` xftie gexd `ai ezeyilw zngnc ,mixyr

dil ded jk miiwzn did elit` yxtl oi`c .leti

daexn ezngjpi` oixiykn eid `l dfay Ð

lr `l` daexn dzlv oi`c oeik ,mzdc .i`xen`

mixyrn dlrn ly jkq icijkq dil ded Ð

yi `kdc :xnel yie .xyk jkq icda sxhvn leqt

.zkneqd xac my did m` jk ,lwa miiwzdl od oiie`xe oived aex yiy ,xzei xiykdl epl
zegt
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àaèöéà úôOî Lé íà ,äúéòöîàa àaèöéà äðáe¨¨¦§©¨§¤§¨¦¨¦¥¦§©¦§©¨
çeøå çeø ìëì úBnà òaøà ïôBcìå¯úBçt ,äìeñt §©¤©§©©§¨©§©§¨¨
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çeø ìk ìáà ,ïðéøîà úçà çeøî äne÷ò ïôBc¤£¨¥©©©¨§¦©£¨¨©

çeøå¯äøNòî äúeçt äúéä .ïì òîLî à÷ ,àì §©Ÿ¨©§©¨¨§¨§¨¥£¨¨
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dkeq(iyiy meil)

:`xnbd dtiqen[eäleëì] eäðéìèác áb ìò óàålhai m` elit` - §©©©§©§¦§§§
`l ,bgd ini zray lk jynl zezqkde mixkd z` eita mc`d

,dleqt dkeqde ezaygn lirezíãà ìk ìöà Bzòc äìèác íeMî¦§¨§¨©§¥¤¨¨¨
jynl rwxwa zezqke mixk gipdl mkxc oi` mc` ipa aexy -
e` minybd ici lr ecqti `ny miyyegy meyn mini dray
llg daeb z` hrnl `a m`e .mc` ipa qxcne rwxwd zegl

ipdy ici lr dkeqdda gïázlk`nl ynynd zleaiyd apfÎ] ¤¤
,dn` mixyrn xzei jkql epia x`yi `ly cr [dndaåmbBìhá §¦§

ini zray jeza myn elhi `le oazd z` lhany eita xn` -
,bgd,èeòéî éåädn` mixyrn ddeab dpi`y dkeq ef ixde ¨¥¦

.dxiykeïkL ìëåda gipdy ici lr dkeqd llg z` hrin m` §¨¤¥
øôòoazn dzegt ezeaiygyåmbBìháherin df ixd ,eita ¨¨§¦§

z` hrnl `a m` mle` .mlhal dxenb ezpeek i`ceay ,dxiyke
da gipny ici lr dkeqd llg daeb,ïázyxetna elhia `le ¤¤

,eitaåy `ed rcei ezaygna wxBúBpôì ãéúò ïéàini lk myn §¥¨¦§©
,bgdåzervn`a dkeqd llg daeb z` hrin m` okøôògipdy §¨¨

daíúñoicd `ede] `l e` bgd ini jeza ewlqi m` reci oi`y - §¨
a ielz mpic ,[ezeptl cizr epi`y xtrïðaøå éñBé éaø ú÷Bìçî©£¤©¦¥§©¨¨

.d`neh oiprl lde` lehia oica
lrn yie lde` jeza z`vnpd d`neh :dxvw dncwd jkl micwpe
lka d`nehd zhytzn ,gth daeba gth lr gth llg d`nehd
milkde ,mi`nh lde`d jeza migpeny milkd lke ,lde`d
lrn micner md m` elit` mixedh lde`l lrn mi`vnpy
`id ,gth llg d`nehd lrn oi` m` mle` .ynn d`nehd
elit` dizgzn e` dilrn mi`vnpy milkde 'dvevx d`neh'
mpi`e lde`d jeza mi`vnpy milkd eli`e ,mi`nh lde`l uegn
ef dpyn .mzxdha mix`yp dizgzn e` d`nehd lrn
`l` ,gth llg dilrn yiy lde`a d`neh iabl dpc epziibeqay
m`d `ed oecipde ,zexexva e` oaza ld`d llg z` e`liny
z` mihrnne lde`l xtrd e` oazd milhazn mipte` dfi`ae

.dvevx d`nehl daiygdl ick lde`d llg xeriy
ïðúczeld` zkqna(f"n e"ht),úéa,znd on zifk e` zn ea yiy ¦§©©¦

à ïáz eäàlénLúBøBøö Bznd oia gth llg oi`y cr [mipa`Î] ¤¦§¨¤¤§
,lde`d bblåmbBìhéad`nehdy onf lk mlhi `ly xn`e eita §¦§

zexexvd e` oazd ixd ,myìheáîmy oi` eli`k aygpe lde`l §¨
zwiicne .riwxl cr dlere zrweae dvevx d`nehde gth llg

m` `weec :`xnbdBìhéa,yxetnaïéàla` ,lde`l milhazn - ¦§¦
m`Bìhéa àìd`nehdy onf lk ezeptl cizr epi`y s` ,yxetna Ÿ¦§

,myàì.gth llg ea yiy aygpe ,lhadìò éðúå`ziixa epipy - Ÿ§¨¥£¨
:ef dpyn lréñBé éaøe wleg,øîBàa ziad z` `lin m`y,ïáz ©¦¥¥¤¤

åy aygïéà`edBúBpôì ãéúòelhia `l m` elit` ,ziadn §¥¨¦§©
yxetnaéøäepick àeäa ziad z` `liny in oic,øôòelit`y £¥§¨¨

xtrd z` gipd m`íúñezpeek m` reci `le daygn `ll §¨
myn eplhi `ly d`xpk ,`l e` myn ezeptlìèáemle` .lde`l ¨¥

a ziad z` `lin m`å øôòy mircei ep`BúBpôì ãéúòziadn ¨¨§¨¦§©
,d`nehd myn wlzqzy mcewéøäepick àeäz` `liny in £¥§

a ziadïáz íúñezeptl ezpeek m` reci `le ziaa oaz gipdy - §¨¤¤
,`l e` mynåy epicìéèa àìz` zeptl cizry oeiky ,lde`l §Ÿ¨¦

,ziad llg xeriy z` hrnn epi`e lhazn epi` ziadn xtrd
zaygp d`nehd oi`e 'gth gzet' ly xeriy ziaa yiy `vnpe
oiprl ewlgp ok ,d`neh oiprl ewlgpy myke .'dvevx d`neh'
`ly oaz ici lr dkeqd llg daeb z` hrnl `a m`y ,dkeq
e` ,bgd ini lk myn ezeptl cizr epi`y `l` yxetna elhia
zrcl ,[ezeptl `ly ayg m` oke] mzq da gipdy xtr ici lr
dkeql lha epi` minkg zrcle ,dxiyke dkeql lha iqei iax

.dn` mixyrn ddeab `idy dkeq lkk dleqte
:zetqep zereny iwqt d`ian `xnbdäúéädkeqdääBábxzei ¨§¨§¨

ïéöeäå ,änà íéøNòîjkqd ly milre miphw mitpr -CBúa ïéãøBé ¥¤§¦©¨§¦§¦§
íúlö íà ,änà íéøNòoivedd lyíúnçî äaeøîoivedd m` - ¤§¦©¨¦¦¨¨§¨¥©¨¨

jkql ick cal oiveda ic oeilrd jkqd z` xiqp m`y cr miax
z` miccen ,dzngn daexn dzliv didzy ote`a dkeqd z`
mixyrn xzei dkeqd llga oi`y oeike dhnle mdn dkeqd daeb

dn`åàì íàå .äøLkjkqd z` xiqp m`e miax oived oi`y - §¥¨§¦¨
eli`k oivedd miaygp ,mzlivn daexn oivedd ly mzng didz
da yiy oeike ,oeilrd jkqdn dkeqd llg z` miccene ,mpi`

dn` mixyrn xzeiäúéä .äìeñtdkeqd,íéçôè äøNò ääBáb §¨¨§¨§¨£¨¨§¨¦
`idy oeik dleqt df xeriyn zegte] dphw dkeq xeriy edfy

,[dgexq dxicäøNò CBúì ïéãøBé ïéöeäå,migth,øîéîì éiaà øáñ §¦§¦§£¨¨¨©©©¥§¥©
`weec okle ,dkezl oived oicxeiy ddeab dkeqk dpic ef dkeqy
jkqdn wlgk miaygp mzngn daexn mzliv oivedd m`

la` ,migth dxyr da x`yp `ly oeik dkeqd z` milqeteíà¦
íúnçoivedd ly,äøéLk ,íúlvî äaeøîdf ote`ay meyn ©¨¨§¨¦¦¨¨§¥¨

dkeqd llg z` mihrnn mpi`e mpi`y ink oivedd milha
.migth dxyrn,àáø déì øîàmiaygp mpi` el` oivedy s` ¨©¥¨¨

micxeiyk mewn lkn ,dkeqd llg z` hrnl jkqdn wlgk
,dleqt dkeqd ,migth dxyr `idy dkeqd llg jezl oivedd

y meynàädllga oicxei oivedy ef dkeq,àéä äçeøñ äøéc ¨¦¨§¨¦
,eze` mixrvne eipt lr migteh oivedd ixdyäøéãa øc íãà ïéàå§¥¨¨¨§¦¨

,äçeøñ.`id dleqt ,mixebnl die`x dkeqd oi`y oeike §¨
äúéädkeqdda äðáe ,änà íéøNòî ääBábdkeqd zirwxwa ¨§¨§¨¥¤§¦©¨¨¨¨

àaèöéà,hihe mipa`n ddeab dnia oink -ãâðkl jenq -ïôBc ¦§©¨§¤¤¤
éòöîàädkeqd lydlek éðt ìòmirbep `ahvi`d iy`x ipyy - ¨¤§¨¦©§¥¨

xzei llg oi` jkql `ahvi`dn m` ,dkeqd iciva zeptcd izya
dn` mixyrnåokda Léxeriy `ahvi`a -äkeñ øLëäagex - §¥¨¤§¥¨

,dkeqd jxe` lk ipt lr migth drayäøLklekie ,dkeqd lk §¥¨
yiy s` d`lde `ahvi`d on ipevigd dwlga oeyile lek`l s`

.jkql dkeqd zirwxwn dn` mixyrn xzei myådpa m` §
ef `ahvi`ãvä ïîizy wx dl yie ,drvn`a `le dkeqd ly ¦©©

,zeptcìúBkì àaèöéà úôNî Lé íàdcbpky,úBnà òaøà ¦¥¦§©¦§©¨©¤©§©©
äìeñt`le ,zeptc izy wx yi dnvr `ahvi`l ixdy ,dkeqd lk §¨

rax` dwegx `idy oeik ziyilyd otecd z` dil` sxvl ozip
yi dcbpky lzekd cr `ahvi`d ztyn m` mle` .zen`úBçẗ

äøLk ,úBnà òaøàîleqt jkqy ipiqn dynl dkld `id oky - ¥©§©©§¥¨
eli`k mi`ex ,zen` rax`n zegt dkeqd zeptcn zg`l jenqd
wlgk aygp leqtd jkqde] xykd jkql cr dnewr otecd
dnwrp `ahvi`d cbpky otecd eli`k aygp o`k oke ,[otecdn
oteck aygidl ztxhvne `ahvi`d lrny jkqd cr dttkpe

,`xnbd dywn .dxiyk dkeqd lke ,`ahvi`l ziyilyà÷ éàî©¨
ïì òîLî,df oica yecigd edn -,äne÷ò ïôBc ïðéøîàcixdàðéðz ©§©¨§©§¦¨¤£¨§¦¨

oldl dpyna df oic xak epipy -(.fi),úçôpL úéaervn`a ebb ©¦¤¦§©
åéab ìò Ckéñå,zgtd mewnaìúBkä ïî Lé íàcr ziad ly §¦¥©©¨¦¥¦©¤

ìd mewnúBnà òaøà Cekéq,cv lkn,äìeñtilzek oi`y meyn ¦¦©§©©§¨
wiecne .zeptc dkeql oi`y `vnpe dkeqd zeptck miaygp ziad

y ,dpynd ixacnàäyelyn] ziad ilzek oia wgxnd m` ¨
`ed jekiqd mewn cr [zegexïàkî úBçt,zen` rax`n -äøLk ¨¦¨§¥¨

oicy ixd ,dnewr oteck ziad zxwz z` mi`exy meyn ,dkeqd
:`xnbd zvxzn .dpyna xn`p xak dfàîéúc eäî`ny - ©§¥¨

`weecy ,xn`zíúäzia iabl -àeäziad ilzeky xnel jiiyc ¨¨
meyn ,jkql cr minwrznïôBcì àéæçcie`x ziad lzeky - §©§¨©¤

,[dn` mixyrn xzei deab epi` `ed ixdy] dkeqd otecl ynyl
dkldd dxn`p dfae ,jkqdn wegx `edy meyn `ed oexqgd lke
,jkql zaxwzn eli`k otecd z` mi`exe 'dnewr otec' mixne`y

àëä ìáà`ahvi` da dpae dn` mixyrn ddeabd dkeq iabl - £¨¨¨
cvd oncdnvr cvn otecd,ïôBcì àéæç àìddeab `idy meyn §Ÿ©§¨©¤

,dn` mixyrn xzeiàîéàdfay xn`p `ny -àìdxn`p ¥¨Ÿ
okl ,dnewr otec ly dklddïì òîLî à÷oic mixne` dfa mby ¨©§©¨

.dkeql `ahvi`d z` mixiykne 'dnewr otec'
äúéädkeqddúéòöîàa àaèöéà äðáe ,änà íéøNòî ääBábly ¨§¨§¨¥¤§¦©¨¨¨¦§©¨§¤§¨¦¨
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המשך בעמוד זלב

izni`n` cenr c sc ± oey`x wxt`nei
åäðéìèáã áâ ìò óàå.lehia elehia oi`e mc` lk lv` ezrc dlha ,dray lkl Ðïáú

åìèéáå.drayl ,eita Ðåúåðôì ãéúò ïéàå ïáúedine ,bgd ini lk ezeptl jxhvi `le Ð

.eita ynn elha `løôò åà.e`l m` ezeptl cizr m` reci oi`e ,mzq ea ozp Ðú÷åìçî
'åë éñåé 'øelit`e `nzqn iqei 'xl lihac :zwelgn ea yi ezeptl cizr oi`e xtr oke Ð

xtr hwpc `de ,liha `l opaxle ,eita elha `l

mzq`lc ,mzq elit`c ,iqei 'xc egk meyn Ð

la` .lihac xn` `l i` ezeptl cizr i` rici

oazjkld ,hihl e` dwqdle dndal ie`x Ð

.opiqxb ikd .iqei iaxl elit` liha `l dinzq

åìèéáå úåøåøö åà ïáú åäàìéîù úéáoiprle Ð

gth llg ld` dl yiy d`nehc .opz zeld`

d`neh la` .bbd on dlrnl zrwea dpi`

dcbpky bbl dpnid gth llg dl oi`y ,dvevx

dkld oke .dlere zrweac ,`nh riwxl cr Ð

zifk e` zn ea yiy zia ,jklde .ipiqn dynl

elhiae zexexv e` oaz ede`line ,znd onÐ

elhia `l la` .zrweae ,dvevx oiiedied Ð

.llg dl yie ,diiptc o`nkãéúò ïéàå ïáú
ìéèáå øôò íúñë àåä éøä åúåðôìoia bilte Ð

xn`we ,xtr epiid zexexvc .zexexv` oia oaz`

,oaz :iqei 'x dil xn`e .lehia jixvc `nw `pz

ezeptl cizr epi`y reci m`lha `ed ixd Ð

i` rici `lc `nzq elit` ,zexexve .eil`n

`l i` ezeptl cizrm` `l` ,lha `nzqn Ð

oaz mzqk ied `iddc ,ezeptl cizrc reci ok

elhiae xtr ,elhiae oazc `nl` .liha `leÐ

cizre xtre mzq oaz ,lihac ecen edlek

ezeptloi`e oaz .liha `l `nlr ilekc Ð

xtr elit` e` ,ea `veik xtre ,ezeptl cizr

mzq.liha iqei iaxlc ,zwelgn ÐïéöåäåÐ

.oiielzd odiy`x jkq lyíúìö íàly Ð

dil zlwy ied i` mzngn daexn ,oived mze`

.oeilrd jkqläøùëodn mixyr opipnc Ð

.dhnleøîéîì ééáà øáñddaebac ikid ikc Ð

daexn ozngy `kid xiykdl ihrnn `l

m`e ,leqtl ihrnn `l inp dkenpa ,ozlvn

.dxyk ozlvn daexn ozngéòöîàä ïôåãÐ

,oizipzn ik zeptc dyly za dkeq mzqc

.gzt dlek `id ziriaxdeäìåë éðô ìòÐ

zeptc izyl `ahvi`d iy`x ipy oiribny

yi m` .hihe mipa` oipa `ed `ahvi`e .oiccvd

dray ,dphw dkeq xykd xeriy `ahvi`a da

migth.epglye eaexe ey`x epiidc ,edyne

äøùë.zeptc yly dl yiy ,dkeqd lk Ð

,d`lde `ahvi`d on elit` dkeq xykd i`de

`vnpe ,dlrne `ahvi`d y`xn dllg opipnc

agxa miccvd zeptce ,xyk elek irvn` otec

da exyked `ahvi`ddphw dkeq o`k ixd Ð

on `veid lqt :(`,hi) onwl opixn`e .dxyk

dkeqdyi m` :dil opiyxtne .dkeqk oecip Ð

d`lde myn dkeqa yi cere ,cgia dkeq xykd

edfy ,awie oxeb zleqta ieyrd jkq epiid ,lqt

zeptc xykd el oi`y ,dkeq xykdn `veie .zeyril okxclk ,jkld .dkeqk oecip Ð

.dxyk dlecb `idy zenk dkeqdãöä ïîiptecn cg` ipt lr `ahvi`d dpa m` oebk Ð

.miccvdìúåëìå àáèöéà úôùî ùé íà.zen` rax` epnn ewigxdy ,ipyd Ðäìåñôy`xy irvn`de ,cvd on dl jenqy eze` ,zeptc izy `l` ef `ahvi`a exyked `lc Ð

.el ribn `ahvi`däøùë úåîà òáøàî úåçôxqg zen` rax` cr otec zniwr ici lr dkeq ixyknc ipiqn dynl dkld :(a,e dkeq) ol `niiwc ,dci lr xyked `ed s`y Ð

eizgzny it lr s`e .dlrnle `ahvi`d ztyn odaeb z` oiccen o`ke .`ahvi`d zty cbpk cr mewre ,envr otecd on `ed eli`k wegxd otecl xaegnd oeilrd jkq oi`exe ,edyn

.eizgzn dllg hrnzp ixde ,dllg daeb edf ok lr dlk epi` ey`xe li`ed ,ueg itlk jynpúçôðù úéá.ervn`a bbd zgtpe .mirteyn `le oieye ,od miwlg mdly oibbe .ebb Ð

êëéñå.cv lkl zeptcd on blten xykd jkq `vnpe ,zgtd it lr xyk jkqa Ðäøùë úåîà òáøàî úåçômiizpia zwqtnd dleqt dxwzde .zeptc dl oiyrp ziad iptecy Ð

.xyk jkql xaegne ,otec `l` leqt jkq o`k oi`e ,o`k cr otecd mwrpe ,otecd on `id eli`k dze` oi`exàåä íúädnewr otec xn`c Ðepi`c ,otecl ifg dcic otecc meyn Ð

.jkql eaxwl ick `l` enwrl jixv oi`e ,xeriykn deabïôåãì éæç àìã àëä ìáà`ed otec iedinl ifgzilc meyn ezeniwre Ð.ol rnyn `w ,xn` `l Ðäá ÷÷çåneb Ð`

.rvn`aäøùòì äîéìùäì éãë.agexe jxe`a dkeq xykd `neb dze`ae .`nebd cbpk Ð
úåçô
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áâ ìò óàå"oelg" wxtc iwpx`l inc `l Ð mc` lk lv` ezrc dlha edpilhac

.yipi` lhan iwpx` elit`c xn`c o`nl `ki`c ,(`,hr oiaexir)

úéáwxtae o`k mixtqd lka `qxibd `id jk Ð lha elhiae zexexv e` oaz ed`liny

oaz e` yw `ln zexivg izy oiay uixgc oizipzn` dl iziinc (a,gr my) "oelg"Ð

e` xtr `ln ,cg` oiaxrn oi`e mipy oiaxrn

zexexv `ln.mipy oiaxrn oi`e cg` oiaxrn Ð

`le .xyr dyng wxt zeld` zkqna dpyn `ide

iziinc meyne zexexv e` xtr `l` ,oaz my azk

oaz mixtqd dibdl erh ,oaz` oiaexirae `kd dl

zeld` zkqna inp opiqxb `le .xtr mewna

,dlere zrwea d`neh :`l` "lha elhiae"

`da `dc ,`id `ide .zcxeie zrwea d`neh

ly zeipyn xvwl cenlzd jxcy `l` .`ilz

iziinc jdc [xnel] oi`e .m`ianyk zexdh xcq

`ziixad on `iadl el oi`c ,`id `ziixa [`kd]

:dpynd oeyl dfe .dpynd on `iadl lekiy oeik

ly ixk oke elhiae zexexv e` xtr ed`liny zia

,okr ly elbk elit` ,zexexv ly lbe d`eaz

milkd cva d`neh elit`zrwea d`neh Ð

.milhean mdy itl :yexit .zcxeie zrwea dlere

mzq xtre ezeptl cizr oi`e oaz xn`wc `de

oizipznac ab lr s` ,opaxe iqei iax zwelgn

oaza icin opax ixii` `l zeld`coky lkn Ð

opax ikxvn zexexve xtrac oeik ,dil rcic `ed

lehiaoiaexir) "oelg" wxt oke .oaza oky lk Ð

"zeld`" `pz o`n :xn`w (`,hr.`id iqei iax Ð

oaz` oia .dil opirny `kti` ,iqei iax i` :jixte

ab lr s` ,ziyixtc `nrhn jixt zexexv` oia

`hiytc `de .zeld`c oizipzna oaz ipzw `lc

`hern ied elhiae oazc `kd olopaxl elit` Ð

ixk elit` :zeld`c oizipzna ipzwcn ,dl wiic

`de .oaza oky lk ,lehia ipdnc d`eaz ly

opaxe iqei iax zwelgn mzq xtr xn`wcied Ð

,ibilt inp ezeptl cizr oi`e xtrac xninl ivn

cizr oi`e .elha ok m` `l` liha `l opaxlc

`l` .`kd gkenck ,elhia epiid e`l ezeptl

mzqa elit`c ,mzq xtr hwp iqei 'x meyn

oi`y xtre oaz xnel jix`dl yg `le .lihaw

.zwelgn mzq xtre ,zeptl cizr

ïéöåäå:xn`z m`e Ð mixyr jeza oicxei

?dxyk i`n` ezngn daexn ezlvyk

ogky`ck ,oiltep oivedd eid zylw i` `d

mixyr jeza jkq zvwn iab (`,b) oiaexira

zylw ikc .dkeqd opilqtc ,dlrnl jkq zvwne

dloigxek lre .dzlvn daexn dzng dl ied Ð

jeza jkqd miiwzdl leki `ly itl eyexit

e` xftie gexd `ai ezeyilw zngnc ,mixyr

dil ded jk miiwzn did elit` yxtl oi`c .leti

daexn ezngjpi` oixiykn eid `l dfay Ð

lr `l` daexn dzlv oi`c oeik ,mzdc .i`xen`

mixyrn dlrn ly jkq icijkq dil ded Ð

yi `kdc :xnel yie .xyk jkq icda sxhvn leqt

.zkneqd xac my did m` jk ,lwa miiwzdl od oiie`xe oived aex yiy ,xzei xiykdl epl
zegt
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קמד
izni`na cenr c sc ± oey`x wxt`nei

äùìùî úåçôcr ribne ceal wwgd eli`k dil opiayge ,ipiqn dynl dkld ,cealk Ð

sepql ick ,oitipq ici lr eze` oikix`ny xac .f"rla u"ihyet`* ,sipq = ceal .lzekd

.wwg lr wwgúåîà òáøàî úåçô ïôåãì äéúéàã íúä,eilr otec my `ki`c mzd Ð

zen` rax` cr ,jkld ,riwxl cr deab elit`e ,otec eny dxyrn zegt epi`y otec lkc

.dnewr otec dynl `pngx dixnb` edyn xqg

àëä`l` ,eilr otec my oi` dxyrn zegt Ð

dna ,jkld .otec diieyl opirac `ed `zyd

otec epi`yotec `dc .`pngx dixnb` `l Ð

,jklde .`ed otec e`l i`de ,dixnb` dnewr

`ed ceal `zkec lka migth dylyn zegtÐ

`l i`e ,inc xity.`l Ðäåáâ ãåîò äá äðáå
äøùòxykd eae ,daxd zeptc on wegx Ð

dray lr edyne dray ey`xa yiy ,dkeq

.edyneàúöéçî ÷éñà ãåâ,cenr ly Ð

ey`x zeaiaq dxyr mdiabd ,aiaq ueganyÐ

lr dkeq daeyge ,dxyr daeb oda yi ixde

ceb ici lr dizeptec cenrd iptece .ey`x

dlrnl epi`c ,dl xyk dlrn ly jkqe ,wiq`

.cenrd y`xn mixyrnââä úôù ìò ú÷åìçî
,oiqicpewd oia cbpk dizgz ziad zvignc Ð

,opixn` `l `kde .wiq` ceb xninl `ki`e

.zexkip zevign opiracââä òöîàá ìáàÐ

aiaq zevign dizgz oi`ylkd ixac Ð

dl zeidl oiqicpewd zrax`a diic `le ,dleqt

.opiqxb ikd .zevign rax` myáøåøîà ïîçð
ú÷åìçî ââä òöîàá'x oiqicpewd ici lre Ð

lkl gth agx ody oebke .dxiykn awri

,mexcl oetvn gth zevign my `ki`c ,odiciv

zg` lka axrnl gxfnn gth zevign mye

`l` dxykzn `l :ixaq opaxe .onwlck ,zg`e

,dkeq jyn xeriyk ozkldk zevign izya

.gth elit` ziyilyaeéøáã ââä úôùá ìáà
äøùë ìëä.wiq` ceb opixn`c Ðòöîà éëã
éîã ââäceb `nipc ,dizgz zevign oi`c Ð

.wiq`àðåä áøã àúáåéúla` :xn`c Ð

.dleqt lkd ixac rvn`aàåä ââä òöîàá
éâéìôã,`zipznn wiice xcd cenlzd Ð

.izixg` `zaeiz iaze`léúøúái`nl `cg Ð

`zipzne ,dleqt lkd ixac bbd rvn`a xn`c

lr zwelgn xn`c i`nl `cge .ibilt dac ipzw

ztyac `zipznn wcinl epivn op`e ,bbd zty

.dxyk lkd ixac bbdå÷ìçéå å÷÷çé åìàù ìë
br oiqicpewa Ðyiy lk oi`ex ,xn` `w oile

,olebir iaer lhpie wwgi eli`y jk lk oiiaera

o`kl gthe ,o`kl gth oda yie ewlgie meraxie

mze` eyrie miptan mewlgi meraxiy xg`le

m`y zeptc izy mdl yiy ,eply miafxn oirk

gxfnn cner dizeptcn cg` otwef dz`

.mexcl oetvn ipyde axrnlãîåéã íåùî ïåãéð
oiprl minkg exn`y oick ,xiykdl epc dz` Ð

drax`a oixzipy (a,fi) oiaexira ze`xia iqt

zevign izy cg` lkl yiy my lre .oicneic

.oicenr ipy = oicenr eic ,oicneic edl ixw

çôèá åéã äëåñ éãîåéã øîåà á÷òé 'ø äéäùdn` mekixvdy ze`xia iqt lyk `le Ð

i`c ,xn`w oilebra ewlgie ewwgi xn`c awri iaxc `d jigxk lre .o`kl dn`e o`kl

.oiaexira edl ixn` ikdc ,ewlgi `l` xn` `l oiraexnaïúëìäë íéúùlk jxe`a Ð

.dagxl cg`e dkx`l cg` ,dagxae dkeqdçôè åìéôà úéùéìùådixnb` ikdc Ð

.gtha dil ibq ziyilyac ,ipiqn dynl `pngxåðúî àáéáç áøå ïðçåé éáøå àðéðç éáøå áø.onwlc `zlin jdl Ðãòåî øãñ éìåëá,`zrnya iccd ik `bef i`d opixn`c `kid lk Ð

.ozpei iax iliirne opgei iax itlgnc i`xen` `ki`òùú ïåøàä.migth dyy za dn`e "eznew ivge dn`e" aizkc .edaeb Ð
àéðúå
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úåçôipy wxt yixa qxhpewa yxity dn itl `iyw o`kn Ð dxyk migth dylyn

wenr uixg did m`c ,oitxhvn oi` dyng dvigne dyng cecib iab (a,eh) oihibc

dyng`kd ogky` `d .cigid zeyx ekeza zeidl oitxhvn oi` dyng dvign etiwne Ð

ea wwg m`c ,dxyr ekez oi`c zia iab (a,f) zayc `nw wxta oke !oitxhvnc dkeq oiprl

.cigid zeyx dilek aiyg drax` lr drax`

wnera drax` wwgy :zegcl `ki` `idd ,edin

wxt xn`c `dn mz epiax dywn cere .dxyr

"wxefd" wxt zayae ,(a,hv) oiaexirc `xza

,cere .dxyrl oitxhvn dziilege xeac (`,hv)

iab (a,bv oiaexir) "zebb lk" wxt seqa opixn`

dyng cecib yie efn dlrnl ef zexivg izy

dyng dvigne,dpezgza `cqg ax dcenc Ð

`le mipy zaxrnc dxyr ipt d`exe li`ed

dyng cecibc xnel yi `l` .cg` zaxrn

efn dlrnl ef zexivg izy oiprl dyng dvigne

."zebb lk"c `ibeq gkenck ,dpeilr oiprle ,ixii`

miaxd zeyxa lz oiprl inp i` ,aexir oiprle

`lc ,dyng dvign eiab lr siwde dyng deab

:xn`z m`e .zay oiprl cigid zeyx aiyg

dilr gpn ira i`c mrhn ,cigid zeyx daygie

oiaexir) "oelg" yixa ogky`ck ,ynzyne icin

dxyr deab miaxd zeyxa cenr iab (mye .gr

`edy lk czi ea urpe drax` agxe,ehrin Ð

zeczia elek e`lin m`ezeyx elek aiyg Ð

.ynzyne icin dil gpn ira i`e li`ed ,cigid

`ilege xea opgei iax xn`c `dn dl wiice

itxhvnc ikid ike :xnelk .dxyrl oitxhvn

itxhvnc oicd `ed ,wner oiprl dxyrl

wxt zayc oizipznnc .agex oiprl drax`l

oiaexir) "oilitz `vend" wxtae (`,hv) "wxefd"

dxyr oideab ody xead ziileg ipzwc (a,hv

ipzwc ikid ike .opgei 'x dl wiic drax` oiagxe

zeyx aiyg i`n`e .drax` inp ipzw dxyr

xie`dy ,agexa dil ynzyn `l `d ?cigid

xninl jl zi` i`n `l` .wiqtndil gpnc Ð

ixiin `kdc :xnel yie .inp ikd ,ynzyne icin

mixyra e` zen` xyra ,daxd agx `edy lza

cigid zeyx eaiygdl jiiy `lc ,xvg oirk

oirk xv xaca `l` icin dilr gpn i`c mrhn

`nw wxta :xn`z m`e .drax` agex cenr

ea wwge dxyr ekez oi`y zia iab (a,f) zayc

`peeb i`d ik wlgn `l i`n` dxyrl enilydl

yie ?migth dyly lzekle wwg ztyn yi m`

lbx repnl `edy zay zeyx inc `lc :xnel

.jkql zekenq zevign opirac dkeql ,miax

øáñseqal Ð `zvign wiq` ceb xninl iia`

inc `le ,zexkipd zevign opira :wiqn

idliyc oinivt dl oi`y dxcqk` iab lr jkiql

xity aiyg dxwz itc ,(a,gi dkeq) oiwxit

.zexkipd zevign

ìáàaiygcÐ lkd ixacl dxyk bbd zty lr

meyn ,cenrn ith zexkip zevign

.ziaa zexkipc

éãîåéã(a,fi oiaexir) "oiqt oiyer" wxt ze`xia iqt iab dn` opirac `de Ð gth dkeq

.exingd zay zevign iab Ð

äøùòdxyr dvign zay iab inp opirac `de Ð olpn migth.opitli `kdn Ð
c"ei
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á÷òé éaø ,ïab ìò Ckéñå õøàa ïéñécðe÷ äòaøà©§¨¨§¥¦¨¨¤§¦¥©©¨©¦©£Ÿ

eìéàL ìk ,ïéàBø :øîBàe÷÷çéïäa Léå e÷ìçéå ¥¦Ÿ¤¦¥¨§§¥¨§§¥¨¤
ïàëì çôèå ïàëì çôè¯,ãîeéc íeMî ïéðBcéð ¤©§¨§¤©§¨¦¦¦§¨

åàì íàå¯éaø äéäL .ãîeéc íeMî ïéðBcéð ïéà §¦¨¥¦¦¦§¨¤¨¨©¦
îëçå .çôè äkeñ éãîeéc :øîBà á÷òé:íéøîBà íé ©£Ÿ¥§§¥¨¤©©£¨¦§¦

.çôè eìéôà úéLéìLe ,ïúëìäk íézL eäiL ãò©¤§§©¦§¦§¨¨§¦¦£¦¤©
áø ,øîzà ?ïìðî ."íéçôè äøNò ääBáb dðéàLå"§¤¥¨§¨£¨¨§¨¦§¨©¦§©©
øãñ dìeëa eðúî àáéáç áøå ïðçBé éaøå àðéðç éaøå§©¦£¦¨§©¦¨¨§©£¦¨©§§¨¥¤

ïðçBé éaø éôeìç àâeæ éàä ék ìk ,ãòBîéìéiòîeéaø ¥¨¦©¨£¥©¦¨¨§©§¦©¦
çôè úøBtëå äòLz ïBøà .ïúðBé¯,äøNò ïàk éøä ¨¨¨¦§¨§©¤¤©£¥¨£¨¨

"úøBtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå" :áéúëe§¦§©§¦§¨§¦©§¦¦§¥©©©¤
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dkeq(iyiy meil)

ecivay lzekl wwgd oia yi m` la`ìMî úBçtíéçôè äL, ¨¦§Ÿ¨§¨¦
,äøLkeli`k wwgd aygpe ,ceal meyndywn .lzekd cr ribn §¥¨

,`xnbdíúä àðL éàî,otecdn dwegxd `ahvi` iabl -úøîàc ©§¨¨¨§¨§©§
mdipia yiy lkyúBnà òaøàî úBçtotec oicn dkeqd dxiyk ¨¥©§©©

,dnewràëä àðL éàîe,wwg iabl -úøîàcoia yi m` wxy ©§¨¨¨§¨§©§
lzekl wwgdìMî úBçtíéçôè äLm` la` ,ceal oicn dxiyk ¨¦§¨§¨¦

otec mixne` `le ,dleqt migth dyelyn xzei mdipia yi
,`xnbd zvxzn .dnewríúä`ahvi` iabl -ïôBcì déúéàcyi - ¨¨§¦¥©¤

lky exn` jkl ,migth dxyr ddeaby oeik otec my otecd lr
`ahvi`l otecd oia yiy,àéâñ ,úBnà òaøàî úBçtotec oicn ¨¥©§©©©§¨

ok oi`y dn .dnewràëäzegt `ed dkeqd otecy wwg iabl - ¨¨
ep` mikixve ,otec my eilr oi`e migth dxyrnìééeeLezeyrl - §©¥

,ïôBcìotec o`k oi` oiicry oeikn 'dnewr otec' oic xn`p `l dfa §¤
wwgd oia yi m` wx jkle ,ceal oicn `l` dxiykdl ozip `le

lzeklìMî úBçtéçôè äLïéà ,í,'ceal' oicn dkeqd dxiyk - ¨¦§¨§¨¦¦
la`àì éà,xzei e` migth dyely lzekl wwgd oia yi m` -àì ¦ŸŸ

.zeptc dl oi`y dkeq lkk dkeqd dleqte ,ceal oic xn`p
äúéädkeqdääBábxzeida äðáe ,änà íéøNòîdrvn`aãenò ¨§¨§¨¥¤§¦©¨¨¨¨©

íéçôè äøNò dBáb àeäLmixyrn xzei oi` jkqd cre ey`xne ¤¨©£¨¨§¨¦
,dn`Ba Léåxeriy df cenra -äkeñ øLëädray lr dray - §¥¤§¥¨

,xzei e` migth,øîéîì éiaà øáñdkeq aygp cenrd y`xy ¨©©©¥§¥©
oicn ,dxiyk÷éqà ãBb[dlre jeynÎ]àúöéçîdynl dkld - ©¦§¦¨¨

cenrd zevign zeaygp migth dxyr deabd cenry ipiqn
z` mikyen eli`ky ,cenrd y`xl mb zevignk dhnly

.dlrn itlk zevigndàáø déì øîàzay oiprly s` ,iia`l ¨©¥¨¨
oicn dkeq oic dpey mewn lkn ,dfk cenra wiq` ceb mixne`

dkeqay meyn zayïðéòaeidiyúBøképä úBvéçîzevign oirk §¦¨§¦©¦¨
,dxicàkéìå.zexkip zevignd oi` migth dxyr deabd cenrae - §¥¨

õòð ,ïðaø eðzbbaïéñécðe÷ äòaøàlr gth miiaery ur icenr - ¨©¨¨¨©©§¨¨§¥¦
gth,ïab ìò Ckéñå,el` oiqicpew caln zevign ef dkeql oi`e §¦¥©©¨

.ïéìñBt íéîëçå øéLëî á÷òé éaø,`xnbd zx`an,àðeä áø øîà ©¦©£Ÿ©§¦©£¨¦§¦¨©©¨
dú÷Bìçîz` cinrdy ote`a wx `id opaxl awri iax oia ©£¤

oiqicpewd,âbä úôN ìò,'wiq` ceb' oica ewlgpe,øáñ á÷òé éaøc ©§©©©§©¦©£Ÿ¨©
,àúöéçî ÷éqà ãBb ïðéøîàzelerk zeaygp ziad zevigne ©§¦¨©¦§¦¨¨

,dkeqd zevignl zeaygpe dlrnlãBb ïðéøîà àì ,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¥Ÿ©§¦¨
,àúöéçî ÷éqà`l dkeqa miayeil zexkip zevignd oi`y oeiky ©¦§¦¨¨

.dleqte wiq` ceb mixne`ìáàoiqicpewd z` cinrd m`òöîàa £¨§¤§©
,âbäceb da xnel jiiy `le dkeqd zgz ziad zevign oi`y ©©

,wiq`,äìeñt ìkä éøácmiaygp mnvr ipta oiqicpewd oi`e ¦§¥©Ÿ§¨
.zevignl,øîà ïîçð áøåmcinrdykâbä òöîàayi dfa §©©§¨¨©§¤§©©©

ú÷Bìçîoiqicpewdy oeiky awri iax zrcy ,opaxl awri iax oia ©£¤
,dkeqd zegex zrax` lka zevign my yie gth lr gth miagx¥
oi`y oeiky minkg zrce ,dxiyke ze`xia icneick df ixd
dkld ziyily dvigna wxy] ozkldk zevign izy ef dkeqa

.dleqt ,[gth elit` lireny ipiqn dynl
:ongp ax ixaca dpc `xnbdeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd - ¦©§¨§

wxy xnel ongp ax zpeek m`dâbä òöîàayiú÷Bìçîm`d §¤§©©©©£¤
,dkeqa oicneic oic lirenìáàoiqicpewd z` cinrd m`úôN ìò £¨©§©

,äøLk ìkä éøác ,âbä'wiq` ceb' mixne` `nlr ilekly meyn ©©¦§¥©Ÿ§¥¨
.ziaa miayeil zexkip zevigndyk,àîìc Bàzpeekongp ax ¦§¨

y xnelú÷Bìçî Bæa ïéáe Bæa ïéaod ewlgp minkge awri iax - ¥¨¥¨©£¤
m` bbd ztya ode ,dkeq iabl oicneic oic xn`p m` bbd rvn`a
miayeil `l` dkeqa zexkip `l zevigndyk wiq` ceb mixne`

:`xnbd zxne` .ziaae÷éz.drxkd `ll df wtq cenri - ¥
:`ped ax ixac lr dywn `xnbdïéñécðe÷ äòaøà õòð ,éáéúéî¥¦¥¨©©§¨¨§¥¦

.ïéìñBt íéîëçå øéLëî á÷òé éaø ,ïab ìò Ckéñå õøàadgiken ¨¨¤§¦¥©©¨©¦©£Ÿ©§¦©£¨¦§¦
:`xnbd,éîc âbä òöîàëc õøà àäåzgz zevign oi` ixdy §¨¤¤¦§¤§©©©¨¥

,wiq` ceb xnel jiiy `le dkeqdez`f lka,á÷òé éaø øéLëî à÷̈©§¦©¦©£Ÿ

m`d `id opaxe awri iax ly mzwelgny ongp ax ixack gkene
`id ef `ziixae ,dkeqa oicneic oic lirenàðeä áøc àzáeéz§§¨§©¨

cneic oic mixne` `ly dcen awri iax mb bbd rvn`ay xn`y
`id ef `ziixa ok` :`xnbd zxne` .dleqteàzáeézax ixac lr §§¨

.`ped
ax ixac lr ztqep `iyew ef `ziixan dywne dkiynn `xnbd

:`pedãBòåz` cinrd m` wxy ,`ziixad ixacn rnyny ,dyw §
oiqicpewdòöîàabbdéâéìôc àeä,opaxe awri iaxìáàm` §¤§©¦§¦¥£¨

mcinrdâbä úôN ìòly rnynäøLk ìkä éøácmeyn ©§©©©¦§¥©Ÿ§¥¨
`ped ax eli`e ,minkg zrcl elit` `zvign wiq` ceb mixne`y
ok m`e ,ote` dfka 'wiq` ceb' mixne` `l minkg zrcly xn`

àîéìy xn`p m`d -ézøúa àðeä áøc dézáeéz éåäézdna od - ¥¨¤¡¥§§¥§©¨§©§¥
dna ode ,dleqty bbd rvn`a dceny awri iax zhiya xn`y
:`xnbd dgec .wiq` ceb mixne` `ly minkg zhiya xn`y

,àðeä áø Eì øîàlr `kxit yi awri iax zhiy xe`iaay s` ¨©§©¨
zpeek z` ayiil xyt` minkg zhiya mle` ,ef `ziixan ixac

minkge awri iaxy ,`ziixadéâéìtoiqicpewd z` cinrdyk §¦¥
âbä òöîàa,[dkeq iabl oicneic oic xn`p m`]ïécä àeäåewlgpy §¤§©©©§©¦

oiqicpewd z` cinrdy ote`aâbä úôN ìòceb mixne` m`] ©§©©©
.[df ote`a wiq`årecn mipte`d ipya ewlgpy xg`n dywz m` §

lr oiqicpewd z` cinrdya mzwelgn z` `ziixad d`iad `l
,bbd ztya elit` elqty minkg ly mpic z` ycgle bbd zty

y ,xnel yiäéâìôéî÷c éàmzwelgn z` `ziixad d`iady dn - ©§¨¦§§¥
,âbä òöîàaick dfEòéãBäìz`eléôàc ,á÷òé éaøc Bçk §¤§©©©§¦£Ÿ§©¦©£Ÿ©£¦

oiqicpewd z` cinrdykøéLëî énð âbä òöîàa.cneic meyn §¤§©©©©¦©§¦
ïéñécðe÷ äòaøà õòð ,ïðaø eðzmilebre miar micenr -,õøàa ¨©¨¨¨©©§¨¨§¥¦¨¨¤

ìk ,ïéàBø ,øîBà á÷òé éaø ,ïab ìò Ckéñålk miar micenrdy §¦¥©©¨©¦©£Ÿ¥¦¨
cr jke÷÷çé eléàLcenrk dyrie uegan lebird iaer lhpi - ¤¦¥¨§

,raexnåjk xg`e÷ìçéafxn oink cenr lk x`yiy cr miptan §¥¨§
,[y"ix ze`d zxevkÎ]åoiicr m` z`f lk xg`çôè ïäa Lé §¥¨¤¤©

,ïàëì çôèå ïàëìzg` lk agexy zief dx`ypy xnelk §¨§¤©§¨
,gth miipevigd dizeptecnïéðBcéðel` micenr,ãîeéc íeMî ¦¦¦§¨

,dkeqd zeptck aygidl milekieåàì íàåmicenrd oi`y - §¦¨
,gthn zegt x`yi mda ewwgiy xg`le jk lk miarïéðBcéð ïéà¥¦¦

,ãîeéc íeMîs`e .dxiykdle zeptck aygidl mileki mpi`e ¦§¨
jixvy oicd mye ,ze`xia iabl ycgzd 'cneic' oicy it lr
,gtha elit` eliwd dkeq iabl ,cv lkl dn` mda x`yidl

enke,øîBà á÷òé éaø äéäLxeriyyäkeñ éãîeéc`edçôè. ¤¨¨©¦©£Ÿ¥§§¥¨¤©
,íéøîBà íéîëçådkeqd oi`e ,llk dkeqa miliren oicneic oi` ©£¨¦§¦

dxiykeäiL ãòdaïúëìäk íézLdray ly zeptc izy - ©¤§§©¦§¦§¨¨
,dagxle dkxe`l migthåotecúéLéìLdidzy iceléôàagexa §§¦¦£¦

çôè. ¤©
:dpyna epipyíéçôè äøNò ääBáb dðéàLåzl`ey :dleqt §¤¥¨§¨£¨¨§¨¦

,`xnbdïìðî.df oicl xewnd edn -éaøå áø ,øîzàéaøå àðéðç §¨¨¦§©©§©¦£¦¨§©¦
eðúî àáéáç áøå ïðçBéiptle .oldl xn`py dn z` epy - ¨¨§©£¦¨©§

:zxne`e `xnbd dtiqen ,mdixac mi`aenydleëalka -øãñ §¨¥¤
àâeæ éàä ék ìk ,ãòBîzrax` mya zexnin exn`py mewn lk - ¥¨¦©¨

y yi ,cgi el` mi`xen`ïúðBé éaø éìéiòîe ïðçBé éaø éôeìç- £¥©¦¨¨§©§¦©¦¨¨
xn` opgei iax `ly xnelke ,ozpei iax z` opgei iax mewna epyy
,mdixac xwirl `xnbd zxfeg dzr .ozpei iax `l` el` mixac
cnlp dleqt migth dxyr ddeab dpi`y dkeqy oicdy ex`iay

d ixdy ,okyna didy zixad oex`nïBøàedaeb didäòLz ¨¦§¨
xn`py enk ,migth(i dk zeny)dO`e 'ebe miHW ivr oFx` EUre'§¨££¥¦¦§©¨

daeb `vnp migth dyy `ed dn` xeriyy oeike 'Fznw ivgë¥¦Ÿ¨
,migth dryz oex`dåd daebúøBtëdid oex`d lr dzidyçôè, §©¤¤©

ïàk éøäzxetkd mr oex`d daebäøNò,migtháéúëe(dk dk my) £¥¨£¨¨§¦
,'úøtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå'dcxiy dpikydy ixd §©§¦§¨§¦©§¦¦§¥©©©Ÿ¤
.migth dxyr daeba dzid zxetkd lrn
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קמה
izni`na cenr c sc ± oey`x wxt`nei

äùìùî úåçôcr ribne ceal wwgd eli`k dil opiayge ,ipiqn dynl dkld ,cealk Ð

sepql ick ,oitipq ici lr eze` oikix`ny xac .f"rla u"ihyet`* ,sipq = ceal .lzekd

.wwg lr wwgúåîà òáøàî úåçô ïôåãì äéúéàã íúä,eilr otec my `ki`c mzd Ð

zen` rax` cr ,jkld ,riwxl cr deab elit`e ,otec eny dxyrn zegt epi`y otec lkc

.dnewr otec dynl `pngx dixnb` edyn xqg

àëä`l` ,eilr otec my oi` dxyrn zegt Ð

dna ,jkld .otec diieyl opirac `ed `zyd

otec epi`yotec `dc .`pngx dixnb` `l Ð

,jklde .`ed otec e`l i`de ,dixnb` dnewr

`ed ceal `zkec lka migth dylyn zegtÐ

`l i`e ,inc xity.`l Ðäåáâ ãåîò äá äðáå
äøùòxykd eae ,daxd zeptc on wegx Ð

dray lr edyne dray ey`xa yiy ,dkeq

.edyneàúöéçî ÷éñà ãåâ,cenr ly Ð

ey`x zeaiaq dxyr mdiabd ,aiaq ueganyÐ

lr dkeq daeyge ,dxyr daeb oda yi ixde

ceb ici lr dizeptec cenrd iptece .ey`x

dlrnl epi`c ,dl xyk dlrn ly jkqe ,wiq`

.cenrd y`xn mixyrnââä úôù ìò ú÷åìçî
,oiqicpewd oia cbpk dizgz ziad zvignc Ð

,opixn` `l `kde .wiq` ceb xninl `ki`e

.zexkip zevign opiracââä òöîàá ìáàÐ

aiaq zevign dizgz oi`ylkd ixac Ð

dl zeidl oiqicpewd zrax`a diic `le ,dleqt

.opiqxb ikd .zevign rax` myáøåøîà ïîçð
ú÷åìçî ââä òöîàá'x oiqicpewd ici lre Ð

lkl gth agx ody oebke .dxiykn awri

,mexcl oetvn gth zevign my `ki`c ,odiciv

zg` lka axrnl gxfnn gth zevign mye

`l` dxykzn `l :ixaq opaxe .onwlck ,zg`e

,dkeq jyn xeriyk ozkldk zevign izya

.gth elit` ziyilyaeéøáã ââä úôùá ìáà
äøùë ìëä.wiq` ceb opixn`c Ðòöîà éëã
éîã ââäceb `nipc ,dizgz zevign oi`c Ð

.wiq`àðåä áøã àúáåéúla` :xn`c Ð

.dleqt lkd ixac rvn`aàåä ââä òöîàá
éâéìôã,`zipznn wiice xcd cenlzd Ð

.izixg` `zaeiz iaze`léúøúái`nl `cg Ð

`zipzne ,dleqt lkd ixac bbd rvn`a xn`c

lr zwelgn xn`c i`nl `cge .ibilt dac ipzw

ztyac `zipznn wcinl epivn op`e ,bbd zty

.dxyk lkd ixac bbdå÷ìçéå å÷÷çé åìàù ìë
br oiqicpewa Ðyiy lk oi`ex ,xn` `w oile

,olebir iaer lhpie wwgi eli`y jk lk oiiaera

o`kl gthe ,o`kl gth oda yie ewlgie meraxie

mze` eyrie miptan mewlgi meraxiy xg`le

m`y zeptc izy mdl yiy ,eply miafxn oirk

gxfnn cner dizeptcn cg` otwef dz`

.mexcl oetvn ipyde axrnlãîåéã íåùî ïåãéð
oiprl minkg exn`y oick ,xiykdl epc dz` Ð

drax`a oixzipy (a,fi) oiaexira ze`xia iqt

zevign izy cg` lkl yiy my lre .oicneic

.oicenr ipy = oicenr eic ,oicneic edl ixw

çôèá åéã äëåñ éãîåéã øîåà á÷òé 'ø äéäùdn` mekixvdy ze`xia iqt lyk `le Ð

i`c ,xn`w oilebra ewlgie ewwgi xn`c awri iaxc `d jigxk lre .o`kl dn`e o`kl

.oiaexira edl ixn` ikdc ,ewlgi `l` xn` `l oiraexnaïúëìäë íéúùlk jxe`a Ð

.dagxl cg`e dkx`l cg` ,dagxae dkeqdçôè åìéôà úéùéìùådixnb` ikdc Ð

.gtha dil ibq ziyilyac ,ipiqn dynl `pngxåðúî àáéáç áøå ïðçåé éáøå àðéðç éáøå áø.onwlc `zlin jdl Ðãòåî øãñ éìåëá,`zrnya iccd ik `bef i`d opixn`c `kid lk Ð

.ozpei iax iliirne opgei iax itlgnc i`xen` `ki`òùú ïåøàä.migth dyy za dn`e "eznew ivge dn`e" aizkc .edaeb Ð
àéðúå

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

úåçôipy wxt yixa qxhpewa yxity dn itl `iyw o`kn Ð dxyk migth dylyn

wenr uixg did m`c ,oitxhvn oi` dyng dvigne dyng cecib iab (a,eh) oihibc

dyng`kd ogky` `d .cigid zeyx ekeza zeidl oitxhvn oi` dyng dvign etiwne Ð

ea wwg m`c ,dxyr ekez oi`c zia iab (a,f) zayc `nw wxta oke !oitxhvnc dkeq oiprl

.cigid zeyx dilek aiyg drax` lr drax`

wnera drax` wwgy :zegcl `ki` `idd ,edin

wxt xn`c `dn mz epiax dywn cere .dxyr

"wxefd" wxt zayae ,(a,hv) oiaexirc `xza

,cere .dxyrl oitxhvn dziilege xeac (`,hv)

iab (a,bv oiaexir) "zebb lk" wxt seqa opixn`

dyng cecib yie efn dlrnl ef zexivg izy

dyng dvigne,dpezgza `cqg ax dcenc Ð

`le mipy zaxrnc dxyr ipt d`exe li`ed

dyng cecibc xnel yi `l` .cg` zaxrn

efn dlrnl ef zexivg izy oiprl dyng dvigne

."zebb lk"c `ibeq gkenck ,dpeilr oiprle ,ixii`

miaxd zeyxa lz oiprl inp i` ,aexir oiprle

`lc ,dyng dvign eiab lr siwde dyng deab

:xn`z m`e .zay oiprl cigid zeyx aiyg

dilr gpn ira i`c mrhn ,cigid zeyx daygie

oiaexir) "oelg" yixa ogky`ck ,ynzyne icin

dxyr deab miaxd zeyxa cenr iab (mye .gr

`edy lk czi ea urpe drax` agxe,ehrin Ð

zeczia elek e`lin m`ezeyx elek aiyg Ð

.ynzyne icin dil gpn ira i`e li`ed ,cigid

`ilege xea opgei iax xn`c `dn dl wiice

itxhvnc ikid ike :xnelk .dxyrl oitxhvn

itxhvnc oicd `ed ,wner oiprl dxyrl

wxt zayc oizipznnc .agex oiprl drax`l

oiaexir) "oilitz `vend" wxtae (`,hv) "wxefd"

dxyr oideab ody xead ziileg ipzwc (a,hv

ipzwc ikid ike .opgei 'x dl wiic drax` oiagxe

zeyx aiyg i`n`e .drax` inp ipzw dxyr

xie`dy ,agexa dil ynzyn `l `d ?cigid

xninl jl zi` i`n `l` .wiqtndil gpnc Ð

ixiin `kdc :xnel yie .inp ikd ,ynzyne icin

mixyra e` zen` xyra ,daxd agx `edy lza

cigid zeyx eaiygdl jiiy `lc ,xvg oirk

oirk xv xaca `l` icin dilr gpn i`c mrhn

`nw wxta :xn`z m`e .drax` agex cenr

ea wwge dxyr ekez oi`y zia iab (a,f) zayc

`peeb i`d ik wlgn `l i`n` dxyrl enilydl

yie ?migth dyly lzekle wwg ztyn yi m`

lbx repnl `edy zay zeyx inc `lc :xnel

.jkql zekenq zevign opirac dkeql ,miax

øáñseqal Ð `zvign wiq` ceb xninl iia`

inc `le ,zexkipd zevign opira :wiqn

idliyc oinivt dl oi`y dxcqk` iab lr jkiql

xity aiyg dxwz itc ,(a,gi dkeq) oiwxit

.zexkipd zevign

ìáàaiygcÐ lkd ixacl dxyk bbd zty lr

meyn ,cenrn ith zexkip zevign

.ziaa zexkipc

éãîåéã(a,fi oiaexir) "oiqt oiyer" wxt ze`xia iqt iab dn` opirac `de Ð gth dkeq

.exingd zay zevign iab Ð

äøùòdxyr dvign zay iab inp opirac `de Ð olpn migth.opitli `kdn Ð
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ééaà øáñ ,äkeñ øLëä Ba Léå ,íéçôè äøNò£¨¨§¨¦§¥¤§¥¨¨©©©¥
ïðéòa :àáø déì øîà .àúvéçî ÷éqà ãBb :øîéîì§¥©©¥§¦¨¨£©¥¨¨¨¥©

úBvéçîúBøképääòaøà õòð :ïðaø eðz .àkéìå , §¦©¦¨§¥¨¨©¨©¨©©§¨¨
Ckéñå ïéñécðe÷íéîëçå øéLëî á÷òé éaø ,ïab ìò §¥¦§¦¥©©¨©¦©£Ÿ©§¦©£¨¦

,âbä úôN ìò ú÷Bìçî :àðeä áø øîà .ïéìñBt§¦¨©©¨©£¤©§©©©
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âbä úôN ìò ìáà ,ú÷Bìçî¯.äøLk ìkä éøác ©£¤£¨©§©©©¦§¥©Ÿ§¥¨
?ú÷Bìçî Bæa ïéáe Bæa ïéa :àîìc Bà¯:éáéúéî .e÷éz ¦§¨¥¨¥¨©£¤¥¥¦¦

éaø ,ïab ìò Ckéñå õøàa ïéñécðe÷ äòaøà õòð̈©©§¨¨§¥¦¨¨¤§¦¥©©¨©¦
,õøà àäå .ïéìñBt íéîëçå øéLëî á÷òéòöîàëc ©£Ÿ©§¦©£¨¦§¦§¨¤¤¦§¤§©

áøc àzáeéz !á÷òé éaø øéLëî à÷å ,éîc âbä©©¨¥§¨©§¦©¦©£Ÿ§§¨§©
ìáà ,éâéìôc àeä òöîàa :ãBòå .àzáeéz àðeä¨§§¨§¨¤§©¦§¦¦£¨

âbä úôN ìò¯éåäéz àîéì ,äøLk ìkä éøác ©§©©©¦§¥©Ÿ§¥¨¥¨¤¡¥
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á÷òé éaø ,ïab ìò Ckéñå õøàa ïéñécðe÷ äòaøà©§¨¨§¥¦¨¨¤§¦¥©©¨©¦©£Ÿ

eìéàL ìk ,ïéàBø :øîBàe÷÷çéïäa Léå e÷ìçéå ¥¦Ÿ¤¦¥¨§§¥¨§§¥¨¤
ïàëì çôèå ïàëì çôè¯,ãîeéc íeMî ïéðBcéð ¤©§¨§¤©§¨¦¦¦§¨

åàì íàå¯éaø äéäL .ãîeéc íeMî ïéðBcéð ïéà §¦¨¥¦¦¦§¨¤¨¨©¦
îëçå .çôè äkeñ éãîeéc :øîBà á÷òé:íéøîBà íé ©£Ÿ¥§§¥¨¤©©£¨¦§¦

.çôè eìéôà úéLéìLe ,ïúëìäk íézL eäiL ãò©¤§§©¦§¦§¨¨§¦¦£¦¤©
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øãñ dìeëa eðúî àáéáç áøå ïðçBé éaøå àðéðç éaøå§©¦£¦¨§©¦¨¨§©£¦¨©§§¨¥¤

ïðçBé éaø éôeìç àâeæ éàä ék ìk ,ãòBîéìéiòîeéaø ¥¨¦©¨£¥©¦¨¨§©§¦©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dkeq(iyiy meil)

ecivay lzekl wwgd oia yi m` la`ìMî úBçtíéçôè äL, ¨¦§Ÿ¨§¨¦
,äøLkeli`k wwgd aygpe ,ceal meyndywn .lzekd cr ribn §¥¨

,`xnbdíúä àðL éàî,otecdn dwegxd `ahvi` iabl -úøîàc ©§¨¨¨§¨§©§
mdipia yiy lkyúBnà òaøàî úBçtotec oicn dkeqd dxiyk ¨¥©§©©

,dnewràëä àðL éàîe,wwg iabl -úøîàcoia yi m` wxy ©§¨¨¨§¨§©§
lzekl wwgdìMî úBçtíéçôè äLm` la` ,ceal oicn dxiyk ¨¦§¨§¨¦

otec mixne` `le ,dleqt migth dyelyn xzei mdipia yi
,`xnbd zvxzn .dnewríúä`ahvi` iabl -ïôBcì déúéàcyi - ¨¨§¦¥©¤

lky exn` jkl ,migth dxyr ddeaby oeik otec my otecd lr
`ahvi`l otecd oia yiy,àéâñ ,úBnà òaøàî úBçtotec oicn ¨¥©§©©©§¨

ok oi`y dn .dnewràëäzegt `ed dkeqd otecy wwg iabl - ¨¨
ep` mikixve ,otec my eilr oi`e migth dxyrnìééeeLezeyrl - §©¥

,ïôBcìotec o`k oi` oiicry oeikn 'dnewr otec' oic xn`p `l dfa §¤
wwgd oia yi m` wx jkle ,ceal oicn `l` dxiykdl ozip `le

lzeklìMî úBçtéçôè äLïéà ,í,'ceal' oicn dkeqd dxiyk - ¨¦§¨§¨¦¦
la`àì éà,xzei e` migth dyely lzekl wwgd oia yi m` -àì ¦ŸŸ

.zeptc dl oi`y dkeq lkk dkeqd dleqte ,ceal oic xn`p
äúéädkeqdääBábxzeida äðáe ,änà íéøNòîdrvn`aãenò ¨§¨§¨¥¤§¦©¨¨¨¨©

íéçôè äøNò dBáb àeäLmixyrn xzei oi` jkqd cre ey`xne ¤¨©£¨¨§¨¦
,dn`Ba Léåxeriy df cenra -äkeñ øLëädray lr dray - §¥¤§¥¨

,xzei e` migth,øîéîì éiaà øáñdkeq aygp cenrd y`xy ¨©©©¥§¥©
oicn ,dxiyk÷éqà ãBb[dlre jeynÎ]àúöéçîdynl dkld - ©¦§¦¨¨

cenrd zevign zeaygp migth dxyr deabd cenry ipiqn
z` mikyen eli`ky ,cenrd y`xl mb zevignk dhnly

.dlrn itlk zevigndàáø déì øîàzay oiprly s` ,iia`l ¨©¥¨¨
oicn dkeq oic dpey mewn lkn ,dfk cenra wiq` ceb mixne`

dkeqay meyn zayïðéòaeidiyúBøképä úBvéçîzevign oirk §¦¨§¦©¦¨
,dxicàkéìå.zexkip zevignd oi` migth dxyr deabd cenrae - §¥¨

õòð ,ïðaø eðzbbaïéñécðe÷ äòaøàlr gth miiaery ur icenr - ¨©¨¨¨©©§¨¨§¥¦
gth,ïab ìò Ckéñå,el` oiqicpew caln zevign ef dkeql oi`e §¦¥©©¨

.ïéìñBt íéîëçå øéLëî á÷òé éaø,`xnbd zx`an,àðeä áø øîà ©¦©£Ÿ©§¦©£¨¦§¦¨©©¨
dú÷Bìçîz` cinrdy ote`a wx `id opaxl awri iax oia ©£¤

oiqicpewd,âbä úôN ìò,'wiq` ceb' oica ewlgpe,øáñ á÷òé éaøc ©§©©©§©¦©£Ÿ¨©
,àúöéçî ÷éqà ãBb ïðéøîàzelerk zeaygp ziad zevigne ©§¦¨©¦§¦¨¨

,dkeqd zevignl zeaygpe dlrnlãBb ïðéøîà àì ,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¥Ÿ©§¦¨
,àúöéçî ÷éqà`l dkeqa miayeil zexkip zevignd oi`y oeiky ©¦§¦¨¨

.dleqte wiq` ceb mixne`ìáàoiqicpewd z` cinrd m`òöîàa £¨§¤§©
,âbäceb da xnel jiiy `le dkeqd zgz ziad zevign oi`y ©©

,wiq`,äìeñt ìkä éøácmiaygp mnvr ipta oiqicpewd oi`e ¦§¥©Ÿ§¨
.zevignl,øîà ïîçð áøåmcinrdykâbä òöîàayi dfa §©©§¨¨©§¤§©©©

ú÷Bìçîoiqicpewdy oeiky awri iax zrcy ,opaxl awri iax oia ©£¤
,dkeqd zegex zrax` lka zevign my yie gth lr gth miagx¥
oi`y oeiky minkg zrce ,dxiyke ze`xia icneick df ixd
dkld ziyily dvigna wxy] ozkldk zevign izy ef dkeqa

.dleqt ,[gth elit` lireny ipiqn dynl
:ongp ax ixaca dpc `xnbdeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd - ¦©§¨§

wxy xnel ongp ax zpeek m`dâbä òöîàayiú÷Bìçîm`d §¤§©©©©£¤
,dkeqa oicneic oic lirenìáàoiqicpewd z` cinrd m`úôN ìò £¨©§©

,äøLk ìkä éøác ,âbä'wiq` ceb' mixne` `nlr ilekly meyn ©©¦§¥©Ÿ§¥¨
.ziaa miayeil zexkip zevigndyk,àîìc Bàzpeekongp ax ¦§¨

y xnelú÷Bìçî Bæa ïéáe Bæa ïéaod ewlgp minkge awri iax - ¥¨¥¨©£¤
m` bbd ztya ode ,dkeq iabl oicneic oic xn`p m` bbd rvn`a
miayeil `l` dkeqa zexkip `l zevigndyk wiq` ceb mixne`

:`xnbd zxne` .ziaae÷éz.drxkd `ll df wtq cenri - ¥
:`ped ax ixac lr dywn `xnbdïéñécðe÷ äòaøà õòð ,éáéúéî¥¦¥¨©©§¨¨§¥¦

.ïéìñBt íéîëçå øéLëî á÷òé éaø ,ïab ìò Ckéñå õøàadgiken ¨¨¤§¦¥©©¨©¦©£Ÿ©§¦©£¨¦§¦
:`xnbd,éîc âbä òöîàëc õøà àäåzgz zevign oi` ixdy §¨¤¤¦§¤§©©©¨¥

,wiq` ceb xnel jiiy `le dkeqdez`f lka,á÷òé éaø øéLëî à÷̈©§¦©¦©£Ÿ

m`d `id opaxe awri iax ly mzwelgny ongp ax ixack gkene
`id ef `ziixae ,dkeqa oicneic oic lirenàðeä áøc àzáeéz§§¨§©¨

cneic oic mixne` `ly dcen awri iax mb bbd rvn`ay xn`y
`id ef `ziixa ok` :`xnbd zxne` .dleqteàzáeézax ixac lr §§¨

.`ped
ax ixac lr ztqep `iyew ef `ziixan dywne dkiynn `xnbd

:`pedãBòåz` cinrd m` wxy ,`ziixad ixacn rnyny ,dyw §
oiqicpewdòöîàabbdéâéìôc àeä,opaxe awri iaxìáàm` §¤§©¦§¦¥£¨

mcinrdâbä úôN ìòly rnynäøLk ìkä éøácmeyn ©§©©©¦§¥©Ÿ§¥¨
`ped ax eli`e ,minkg zrcl elit` `zvign wiq` ceb mixne`y
ok m`e ,ote` dfka 'wiq` ceb' mixne` `l minkg zrcly xn`

àîéìy xn`p m`d -ézøúa àðeä áøc dézáeéz éåäézdna od - ¥¨¤¡¥§§¥§©¨§©§¥
dna ode ,dleqty bbd rvn`a dceny awri iax zhiya xn`y
:`xnbd dgec .wiq` ceb mixne` `ly minkg zhiya xn`y

,àðeä áø Eì øîàlr `kxit yi awri iax zhiy xe`iaay s` ¨©§©¨
zpeek z` ayiil xyt` minkg zhiya mle` ,ef `ziixan ixac

minkge awri iaxy ,`ziixadéâéìtoiqicpewd z` cinrdyk §¦¥
âbä òöîàa,[dkeq iabl oicneic oic xn`p m`]ïécä àeäåewlgpy §¤§©©©§©¦

oiqicpewd z` cinrdy ote`aâbä úôN ìòceb mixne` m`] ©§©©©
.[df ote`a wiq`årecn mipte`d ipya ewlgpy xg`n dywz m` §

lr oiqicpewd z` cinrdya mzwelgn z` `ziixad d`iad `l
,bbd ztya elit` elqty minkg ly mpic z` ycgle bbd zty

y ,xnel yiäéâìôéî÷c éàmzwelgn z` `ziixad d`iady dn - ©§¨¦§§¥
,âbä òöîàaick dfEòéãBäìz`eléôàc ,á÷òé éaøc Bçk §¤§©©©§¦£Ÿ§©¦©£Ÿ©£¦

oiqicpewd z` cinrdykøéLëî énð âbä òöîàa.cneic meyn §¤§©©©©¦©§¦
ïéñécðe÷ äòaøà õòð ,ïðaø eðzmilebre miar micenr -,õøàa ¨©¨¨¨©©§¨¨§¥¦¨¨¤

ìk ,ïéàBø ,øîBà á÷òé éaø ,ïab ìò Ckéñålk miar micenrdy §¦¥©©¨©¦©£Ÿ¥¦¨
cr jke÷÷çé eléàLcenrk dyrie uegan lebird iaer lhpi - ¤¦¥¨§

,raexnåjk xg`e÷ìçéafxn oink cenr lk x`yiy cr miptan §¥¨§
,[y"ix ze`d zxevkÎ]åoiicr m` z`f lk xg`çôè ïäa Lé §¥¨¤¤©

,ïàëì çôèå ïàëìzg` lk agexy zief dx`ypy xnelk §¨§¤©§¨
,gth miipevigd dizeptecnïéðBcéðel` micenr,ãîeéc íeMî ¦¦¦§¨

,dkeqd zeptck aygidl milekieåàì íàåmicenrd oi`y - §¦¨
,gthn zegt x`yi mda ewwgiy xg`le jk lk miarïéðBcéð ïéà¥¦¦

,ãîeéc íeMîs`e .dxiykdle zeptck aygidl mileki mpi`e ¦§¨
jixvy oicd mye ,ze`xia iabl ycgzd 'cneic' oicy it lr
,gtha elit` eliwd dkeq iabl ,cv lkl dn` mda x`yidl

enke,øîBà á÷òé éaø äéäLxeriyyäkeñ éãîeéc`edçôè. ¤¨¨©¦©£Ÿ¥§§¥¨¤©
,íéøîBà íéîëçådkeqd oi`e ,llk dkeqa miliren oicneic oi` ©£¨¦§¦

dxiykeäiL ãòdaïúëìäk íézLdray ly zeptc izy - ©¤§§©¦§¦§¨¨
,dagxle dkxe`l migthåotecúéLéìLdidzy iceléôàagexa §§¦¦£¦

çôè. ¤©
:dpyna epipyíéçôè äøNò ääBáb dðéàLåzl`ey :dleqt §¤¥¨§¨£¨¨§¨¦

,`xnbdïìðî.df oicl xewnd edn -éaøå áø ,øîzàéaøå àðéðç §¨¨¦§©©§©¦£¦¨§©¦
eðúî àáéáç áøå ïðçBéiptle .oldl xn`py dn z` epy - ¨¨§©£¦¨©§

:zxne`e `xnbd dtiqen ,mdixac mi`aenydleëalka -øãñ §¨¥¤
àâeæ éàä ék ìk ,ãòBîzrax` mya zexnin exn`py mewn lk - ¥¨¦©¨

y yi ,cgi el` mi`xen`ïúðBé éaø éìéiòîe ïðçBé éaø éôeìç- £¥©¦¨¨§©§¦©¦¨¨
xn` opgei iax `ly xnelke ,ozpei iax z` opgei iax mewna epyy
,mdixac xwirl `xnbd zxfeg dzr .ozpei iax `l` el` mixac
cnlp dleqt migth dxyr ddeab dpi`y dkeqy oicdy ex`iay

d ixdy ,okyna didy zixad oex`nïBøàedaeb didäòLz ¨¦§¨
xn`py enk ,migth(i dk zeny)dO`e 'ebe miHW ivr oFx` EUre'§¨££¥¦¦§©¨

daeb `vnp migth dyy `ed dn` xeriyy oeike 'Fznw ivgë¥¦Ÿ¨
,migth dryz oex`dåd daebúøBtëdid oex`d lr dzidyçôè, §©¤¤©

ïàk éøäzxetkd mr oex`d daebäøNò,migtháéúëe(dk dk my) £¥¨£¨¨§¦
,'úøtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå'dcxiy dpikydy ixd §©§¦§¨§¦©§¦¦§¥©©©Ÿ¤
.migth dxyr daeba dzid zxetkd lrn
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dkeq(ycew zay meil)

ähîì äðéëL äãøé àì íìBòî øîBà éñBé éaø ,àéðúå,ux`l -àìå §©§¨©¦¥¥¥¨Ÿ¨§¨§¦¨§©¨§Ÿ
îàpL ,íBønì eäiìàå äLî eìòø(fh ehw mildz)'äì íéîL íéîMä' ¨Ÿ¤§¥¦¨©¨¤¤¡©©¨©¦¨©¦©

,'íãà éðáì ïúð õøàäåmc` ipa mewne minya dpiky mewny ixd §¨¨¤¨©¦§¥¨¨
gken zxetkd lr dcxi dpikydy weqta x`eany oeike ,ux`a
llka epi`e cxtp mewnl aygp dlrnle migth dxyrny
dxyr da yi m` wxy dvign iabl oicd `ed ok m`e ,'dhnl'
ddeaby dkeq jkle ,dnvr ipta zeyxl zaygp xzei e` migth

.dleqte 'dvign' my zeptcd lr oi` dxyrn zegt
:`xnbd dywnåikáéúëäå ,ähîì äðéëL äãøé àì(k hi zeny) §Ÿ¨§¨§¦¨§©¨§¨§¦

dxez ozn mcewy dyxta,'éðéñ øä ìò 'ä ãøiå'yxetne ©¥¤©©¦©
xnel weqtd zpeek oi` :`xnbd zvxzn .dhnl dcxi dpikydy

cr dcxi lekiaky `l` ,ynn xdl cr dcxi dpikydyäìòîì§©§¨
íéçôè äøNòî:xg` weqtn dywne `xnbd dtiqen .xddn ¥£¨¨§¨¦

áéúëäå(c ci dixkf)`eai cizrly l`xyi mrl dixkf z`eapa §¨§¦
`ed jexa yecwd'íéúfä øä ìò àeää íBia åéìâø eãîòå'yxetne , §¨§©§¨©©©©©¥¦

df weqta s`y :`xnbd zayiin .xdd lr dpikyd cxzy weqta
cr wx dpikyd cxzy `id dpeekdíéçôè äøNòî äìòîì§©§¨¥£¨¨§¨¦

.ynn rwxwd lr `le ,rwxwdn
dyn elr `ly xn`y iqei iax ixac lr dywne `xnbd dkiynn

,mexnl edil`eåikáéúëäå ,íBønì eäiìàå äLî eìò àì(b hi zeny) §Ÿ¨Ÿ¤§¥¦¨©¨§¨§¦
,dxezd z` lawl dyn dlry dyxta,'íéäìàä ìà äìò äLîe'Ÿ¤¨¨¤¨¡Ÿ¦

dyn ok`y :`xnbd zayiin .mexnl dyn dlry weqta yxetne
cr wx `l` dlr `l epiaxäøNòî ähîìblten didy - migth §©¨¥£¨¨

weqtdn zeywdl `xnbd dtiqen .migth dxyr minydn
,mexnl dlr edil`y ea x`eanyáéúëäå(`i a 'a mikln)eäiìà ìòiå' §¨§¦©©©¥¦¨

,'íéîMä äøòñaminyl edil` dlry weqtd zpeek zehytae ©§¨¨©¨¨¦
cr wx ribde dlr `edy dpeekd o`k s`y :`xnbd zayiin .ynn

äøNòî ähîì.minydn migth §©¨¥£¨¨
:xg` weqtn `xnbd dywnáéúëäå(h ek aei`)àqë éðt æçàî' §¨§¦§©¥§¥¦¥

î écL LøétL ãnìî íeçðz éaø øîàå ,'Bððò åéìò æLøtBúðéëL åéf ©§¥¨¨£¨§¨©©¦©§§©¥¤¥¥©©¦¦§¦¨
åéìò Bððòå,zayiin .mexnl dlr dyny weqtd zpeek zehytae ©£¨¨¨

cr wx `l` ,ynn mexnl dyn dlr `l o`k mby :`xnbdähîì§©¨
äøNòî`ld :dywne `xnbd dkiynn .migthæçàî' íB÷î ìkî ¥£¨¨¦¨¨§©¥

,áéúk 'àqë éðtminya `vnp d"awd ly eceak `qky oeike §¥¦¥§¦
ynn minya didy jgxk lr `qka fg`y dyn ok m` ,ynn
wx dlr dyn ok` :`xnbd zayiin .migth dxyrn dhnl `le

y `l` ,migth dxyrn dhnl cràqk déì áaøzLéà éáeaøzLéà¦§©§¥¦§©§¥¥¦¥
ribde `qkd jynp -ãòn dhnläøNò,minydn migthè÷ðå ©£¨¨§¨©

déa.dyn ea fg`e - ¥
`ed envr ipta zeyx `ed migth dxyry cenild ceqiy oeik
`xnbd zxxan ,migth dxyr `ed zxetkde oex`d daeby jkn

:df epl oipnïBøà àîìLaeznewy dxeza x`eanäòLz,migth ¦§¨¨¨¦§¨
áéúëc(i dk zeny)änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïBøà eNòå' ¦§¦§¨££¥¦¦©¨©¦¨¥¦¨§§©¨

'Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçåmigth dyy dn` xeriyy oeike ¨¥¦¨§§©¨¨¥¦Ÿ¨
,migth dryz oex`d daeb `vnpúøBtk àlàddaeb didy,çôè ¤¨©¤¤©

ïìðîzyxtn .zxetkd ly diaer zcin yxetn `l dxeza `ld §¨¨
:`xnbdäLî äNòL íéìkä ìk àðéðç éaø éðúcokynaïäa äðúð §¨¥©¦£¦¨¨©¥¦¤¨¨Ÿ¤¨§¨¨¤

ïúîB÷ úcîe ïaçø úcîe ïkøà úcî äøBzla` ,úøBtky s`úcî ¨¦©¨§¨¦©¨§¨¦©¨¨©¤¦©
äðúð daçø úcîe dkøàxn`pk dxezd(fi dk my)zxRk ziUre' ¨§¨¦©¨§¨¨§¨§¨¦¨©Ÿ¤

mewn lkn ,'DAgx ivge dO`e DMx` ivge mizO` xFdh adfúcî ¨¨¨©¨©¦¨¥¦¨§¨§©¨¨¥¦¨§¨¦©
dúîB÷zxetkd ly diaer zcin -,äðúð àìoky oeikeãîìe àö ¨¨Ÿ¨§¨¥§©

dznew zciníéìkaL úBçtîmilkl lthe zegt `edy xacn - ¦¨¤©¥¦
,ogleyd zxbqn epiidcøîàpL(dk dk my)ziiyr ieeiv zyxta ¤¤¡©

ogleyd,'áéáñ çôè úøbñî Bl úéNòå'ogleyd zxbqny epl ixd §¨¦¨¦§¤¤Ÿ©¨¦
,zxetkl ogleyd zxbqnn cnlpe ,gth ddaeb didïläl äî- ©§©¨

ddaeb did ogleyd zxbqnïàk óà ,çôèddaeb zxetkd -.çôè ¤©©¨¤©
,milkay zegt `idy zxbqnn cnlp recn :`xnbd dywnóìéðå§¥©

eäééôeb íéìkîokyna eidy milkdn zxetkd daeb z` cnlp - ¦¥¦©§

dzidy zxetka xn`p oke ,gthn xzei lecb mdaeb xeriy didy
:`xnbd zvxzn .gthn xzeizNôz ,zNôz àì äaeøî zNôz̈©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨

zNôz èòeîdaexn od ezernyn z` yxtl xyt`y xac lk - ¨¨©§¨
z` `le zhrend zexyt`d z` epicia qetzl ahen ,hren ode
z` cenll aheny epipiipra oicd `ed jkle ,daexnd zexyt`d
x`yn `le hren dxeriyy ogleyd zxbqnn zxetkd xeriy
qetzl sicry jixacl :`xnbd dywn .daexn mxeriyy milk
,ogleyd zxbqnn zxetkd daeb z` micnel recn ,hrend z`

õévî óìéðå,[gthn zegt `edy] cala zerav` izy edaeb didy §¥©¦¦
ïæàî óweîe úBòaöà ézL áçøå áäæ ìL ñè ïéîk äîBc õéö ,àéðúc§©§¨¦¤§¦©¤¨¨§¨¨§¥¤§¨¨¥Ÿ¤

ïæàì,lecbd odkd lyåéìò áeúëåa 'dl ycewïéèéL ézLizy - §Ÿ¤§¨¨¨§¥¦¦
,zexeyà"ä ã"Béäìòîlî,dpeilrd dxeyd seqaã"îì Lã÷å ¥¦§©§¨§Ÿ¤¨¤
ähîlî.dpezgzd dxeyd zligza -,éñBé éaøa øæòéìà éaø øîàå ¦§©¨§¨©©¦¡¦¤¤§©¦¥

åéúéàø éðàuivd z` -éîBøaå ,didäèéLa 'äì Lã÷ åéìò áeúë £¦§¦¦§¦§¨¨¨Ÿ¤©§¦¨
úçàuivd ly edaeb xeriyy ef `ziixaa x`ean .zg` dxeya - ©©

daeb z` micnel `l recn dyw ok m`e ,zerav` 'a did
:`xnbd zvxzn .uivdn zxetkdéìk ïéðczxetk -éìkî- ¨¦§¦¦§¦

,ogleyd zxbqnéìk ïéðc ïéàåzxetk -èéLëzî,xnelk .uiv - §¥¨¦§¦¦©§¦
ilk daeb xeriyn cenll yi ilk `edy zxetkd daeb xeriyy
`l` ilk epi`y uivdn ecnell oi` j` ,okyna didy xg`
.zxetkd daeb xeriyl epnn cenll ozip `l ,lecb odkl hiykz

:`xnbd dywnóìéðåzxetkd daeb xeriyøfîly e` oex`d ly §¥©¦¥
dy zxbqnd ly e` gafnd,edyn edaeb diøæ ,øî øîàcdid §¨©©¥

edaeb,eäMî:`xnbd zvxzn .edyn ddaeb zxetkd mby xn`pe ©¤
éìk øLëäî éìk ïéðc ïéàå ,éìkî éìk ïéðcwx `l` ilk epi` xfd - ¨¦§¦¦§¦§¥¨¦§¦¥¤§¥§¦

gafnde oex`d z` hywl ieyr didy ,ilk oewize xykd
.ynn ilk dzidy zxetkl epnn cenll oi` ok lre ,ogleyde

:`xnbd dywn,éëä éàdaebn zxetkd daeb micnel j`id ¦¨¦
`lde ,ogleyd ly zxbqndénð úøbñîwxàeä éìk øLëä- ¦§¤¤©¦¤§¥§¦

,ogleyd sc lrn zgpen dzid ogleyd zxbqny dpiad `xnbd
`xnbd dgec .ehywl ick `l` ogleyl zxbqnd d`a `l ok m`e

`l` ,eilrn dzid `l ogleyd zxbqny ,zxne`eBzøbñîly ¦§©§
ogleydähîìogleyd scnäúéädilre ,ogleyd ilbx oia dpezp §©¨¨§¨

heyiw dzid `l zxbqndy ok m` `vnp ,ogleyd sc z` egipd
.ilk zaygp `id okle epnn wlg `l` ogleyl

zkqna x`eank minkge iqei iax zwelgna iepy zxbqnd mewn
zegpn(:ev):`xnbd zl`ey ok m`e ,Bzøbñî øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©¦§©§

äúéä ähîìcenll ozip ji`d xity oaei ,ogleyd sc gpen dilre §©¨¨§¨
,zxetkd daebl dpnnäúéä äìòîì Bzøbñî øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¦§©§§©§¨¨§¨

,`nlra heyiwleàeä éìk øLëä éàä ,øîéîì àkéà éàî`ld - ©¦¨§¥©©¤§¥§¦
ozip m`e ,ilk xykd dzid ok mb ogleyd ly zxbqnd eixacl
did ,ilk xykd `idy s` zxetkd daeb xeriyl dpnn cenll

.zqtz hren zqtz ixdy edyn exeriyy xfn cenll epilràlà¤¨
daeb xeriy z` cenll ozip ok`y xnel `xnbd zxfeg -
ogleyd zxbqnn z`f micnly mrhde ,ilk xykdn mb zxetkd

y meyn ,xfn `leäcî äøBz Ba äðúpL øác ïéðcdkxe` zcin - ¨¦¨¨¤¨§¨¨¦¨
`l ddaeb wxe dxeza yxetn zxetkd ly dagex zcine

,yxtzdî`ed mby ogleyäcî äøBz Ba äðúpL øáceçéëBé ìàå , ¦¨¨¤¨§¨¨¦¨§©¦
ììk äcî äøBz ïäa äðúð àlL øæå õéö. ¦§¥¤Ÿ¨§¨¨¤¨¦¨§¨

:zxetkd daeb xeriyl sqep xewn d`ian `xnbdøîà àðeä áø©¨¨©
àëäîmixetikd meia xtd mc z`fda aezky dnn -(ci fh `xwie) ¥¨¨

FrAv`a dGde xRd mCn gwle''äîã÷ úøtkä éðt ìòef d`fde §¨©¦©©¨§¦¨§¤§¨©§¥©©Ÿ¤¥§¨
ok m` `vnp ,[dnvr zxetkd lr `le] zxetkd iaer lr dzid

,'ipt' oeyla z`xwp zxetkd iaeryåy oeikíéðt ïéàmc` ly §¥¨¦
,çôhî úBçtdywn .gth deab `ed mb zxetkd iaery cnlp ¨¦¤©

,mc` iptn 'ipt' xeriy z` cnl recn :`ped ax ixac lr `xnbd
àîéàå`edy xn`p `ny -gthn xzeikenétà §¥¨§©¥
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izni`n` cenr d sc ± oey`x wxt`nei
äèîì äðéëù äãøé àì íìåòî àéðúåcxi zxetk lrc aizk `xwe Ðdpin rny Ð

.`zeyx `wqtin dxyrn dlrnlíéçôè äøùòî äìòîì.`ed `vexiz Ðéãù ùøéôù
åúðéëù åéæî.yixc `w oewixhep "fyxt" Ðäðúð àì äúîå÷ úãî`id diaer zcn Ð

.daiz ieqkk oex`l dzid `idy ,dznewúøâñî.oglyd aiaq oifafal oirk dty Ð

'åë äáåøî úùôúdaexn ernyny xac lk Ð

hrend z` zytz m` ,hrene,zytz dti Ð

y `vni m`e .rnyn `l ikdn xivacjl did

daexnd qetzlelhp `le ,jl etiqed ixd Ð

daexnd zytz m`e .melk jciay dnn`l Ð

`nye ,jixaca oxwyk d`xp dz`y ,zytz

qetzl ziaxd dz`e qetzl jl yi hrendÐ

la` .zytz `l epiide ,jciay dnn jl exqg

etiqei m` ,hrend yetzzyke`l m`e ,aeh Ð

.`ed lyne .zytz zytzy dn Ðõéöî óìéðå
.zxbqnn hren `edy Ðøîàã ïàîì ùã÷

äèîìî.opiqxbéîåøá åéúéàø éðàÐ

dlirna opixn`ck ,jlnd xve`l edeqipkdy

.oeinlz oaa ,(a,fi)èéùëú.mc`l yealn Ð

øæîzxbqn ly e` gafn ly e` oex` ly Ðxf .

.ohywl ,ilk oewiz `l` ,ilk epi`éîð úøâñî
øùëä.`ed ogly heyiw Ðäúéä äèîìÐ

oglyd sce ,my`xa dpezp dzid lbxl lbxn

.eilr gpen'åë àçéðäzegpna `zbelt Ð

.(a,ev)øîéîì àëéà éàîslip ,dpin silic` Ð

.xfníéðô ïéàå.gthn oizegt ,mc` ly Ð
øá
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ã"åéxenb my `"d c"eiy it lr s` Ð dlrnln `"dm` ,eizeize`a my dbed df oi` Ð

eizeize`a my dbedd :cere .mly my myl mxikfn epi`c oeik zeize` izy xikfn

.zenyd lka oixdfp ok it lr s`e .mizye mirax` oa my ly zeize` yxecy qxhpewa yxit

ùã÷df oi`c ,xazqin `le .dfn dlrnl df ,ynn dhnl :n"i Ð dhnln c"nl

df cbpk `ly df :yxtl yi `l` .ez`ixw jxck

seqa mye ,dpezgzd dhiy zligza "c"nl ycw"

.dpeilr dhiy

åúøâñîo`kn rnyn Ð dzid dhnl

xykd zxbqn dzid `l diciclc

dzid lbxa `l` oglya zxbqn dzid `ly ,ilk

`le .dilr zgpen oglyd sce ,dy`xa zgpen

dhnl xn`c o`nlc mz epiax yxtny enk

`d dil `iywc meyn ,oglya inp zxaegn dzid

(a,ev zegpn) "mgld izy" wxt opgei 'x xn`c

dzid dhnl xn`c o`nlzktdznd `lah Ð

`l (`,gl zexeka) "oinen el`" wxtae .d`nh

ilka jez el oi`l `ziixe`c d`neh zgkyn

xkend" wxtae .zeqxcnl efgc jpda `l` shy

ly sc iab (`,eq `xza `aa) "ziad z`

.opaxc ur ilk iheyt ip`y :opiwqn oinezgp

ezxbqn xn`c o`nk `z`c xninl xazqin `le

(a,ev) zegpna xn` inp `eddlc ,dzid dlrnl

wgec did jk jezne .iraiz zktdznd `lah

dzid ,dhnl ezxbqn xn`c o`nlc ,mz epiax

zktdzn epiide dhnln leaiw zia dl did

leaiw zia dl did zktdzn dzid m`y Ð

.ur ilk iheyt x`yn ith d`nh jkle .dlrnln

`dc :xnel jixve .`kd gkenck okzi `l dfe

opaxc oinezgp ly sc iab opixn`co`nk epiid Ð

d`nh opaxcnc ,dzid dlrnl ezxbqn xn`c

lwinc xfril` 'xe .iraiz `ziixe`cnemeyn Ð

`iepy `edd ,inp i` .dxedh `ziixe`cn `nyc

"ziad z` xkend" wxtc,opgei iaxk `lc Ð

oeyny epiax my yxit oke .i`w `l `pwqne

cere .`niiw `l `pwqn `iddc ,mdxa` oa

zktdznd `laha ol `irainc `dc :xnel yi

iynyne ,mc`d z` zynync meyn epiid Ð

idie" zyxt mipdk zxeza `ipzck .mc` iynyn

alewde mleqd s` leki ,ur ilk :"ipinyd meia

dxepnde `zegpde"ur ilk lkn" xnel cenlz Ð

oglyd z` `iven ip`y leki .ur ilk lk `le

iwalecd z`e `lahd z`e"ilk lk" xnel cenlz Ðcgein wy dn ,"wy" xnel cenlz ,hrine aezkd daixy xg` el` z` `ivedle ?el` z` zeaxl zi`x dn .daix Ðmc` ynyny Ð

alewe ,mc` iynyn z` ynyn epi`e ,mc` ynyny mleqd z` ip` `ivene ,mc` iynyn z`e mc` ynyny iwalecd z`e `lahd z`e oglyd z` daxn ip` s` ,mc` iynyn z`e

zia mdl oi`yke .akynn edpiieaxl ivn iedc :cere .lqtqe `qk dhn hwp `lcn ,ixiin qxcnl oie`x oi`yk oigxk lre .mc` ynyn epi`e mc` iynyn z` ynyny dxepnde `zegpde

lr s` .dhnl ezxbqn xn`c o`nl elit` jigxk lrc meyn .`nlra `zknq` e` dxenb dyxc i` (my) zegpna ol `iraine .owixe `ln lhlhin wy dn :xn`w `lcn ,ixiin inp leaiw

`lah oiprl ,mewn lkn ,milbx ilerl eze` oidiabny cnll jixhv` "xedhd oglyd"e .mc` iynyn iynyne mc` iynyn iieaxl mipdk zxezc `idd ,zekixv zeyxcd lky ite`l Ð

ur ilk iheytc `zkec lka rnync `de .mc` iynyne mc` zynyn dpi` opaxcn `idy ol `hiytc oinezgp ly sc ,`zyde .xedhd oglyn ol `wtp zktdznd `lahc ,dxenb dyxc

n`wc ,(mye `,b) oileg yixa rnynck ,eda zil opaxc d`neh elit`lka" wxtae .ilk dperh dlerc ,ixiin ilk d`yryk oigxek lre .da hgye dpw ly zinexw wcay oiycwena `nh :x

zikekfe ur ilk :(`,fh) zayc `nw wxtae !`ed ur ilk iheyt :`xnba jixtc ,mizif ly dpw iab (a,bkw zay) "milkd lk" wxtae ur ilk iheyta dil liwyc :(`,`l oiaexir) "oiaxrn

opaxcn elit` d`neh ilawn i`e .dxiyk mixkf mivga dkkiq :xn`c (a,ai) oiwxita onwle .zikekf ilkc `inec ,opaxcn elit` oixedh odiheytzeiplhn elit`c .jekiql oileqt eed Ð

xac odilr gipdl ie`xe oiagx oitcdy zngn ,mezgp ly scl enc `l ipd lk .d`neh ilawn `lc ab lr s` ,opilqt ozyt ivip`e yly lr yly oda oi`yzial encc ,odilr exfb Ð

zynynd `lahk ded oinezgp ly sc xninl ivn ded i`e .dzid dhnl ezxbqn xn`c o`nl ,`ziixe`cn zktdznd `lah d`nh `nrh i`dnc (a,ev) zegpna qxhpewa yxitck .leaiw

mc` iynyne mc`.oixedh opaxcn elit`c ,ipd lkl enc `lc ,ith `gipc oky lk Ð

ìàåmzqe ,egvn xeriy "egvn lr" (gk zeny) aizkc meyn ,opaxcn `l` df oi` zerav` izy agx uivc lirl xn`c `de Ð dcn dxez oda dpzp `ly xfe uiv gikei

ztpvnd znye" (hk my) aizkck "ztpvn" d`xwc lecb odk iab `py i`n dil `iywc meyn ,y`xa gpen did uivd yxtn `"aix edine ,zerav` izy agex gvn

lecb odk y`xa ztpvndy onfa :(mye `,f) oihibc `nw wxt xn`e ,"spvi ca ztpvnae" (fh `xwie) aizke "ey`x lrd`xw heicd odkae ,mc` lk y`xa dxhr `dz Ð

opixn`ck ,oiltzd oke .dze` dgec did uivdy ,lecb odk lyn dlecb heicd odk lyc ,efn ef eid zepeyn i`ce `l` ."(zerabn mdl ziyre)" (gk zeny) aizkck ,zerabn

oiltz inp dil dedc ab lr s` ,heicd odke .oiltz gipn myy ,ztpvnl uiv oia d`xp did exry :(`,hi) migafc ipy wxtaz` gipn lecb odky mewna mgipdl leki did Ð
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íBønì eäiìàå äLî eìò àìå ,ähîì:øîàpL , §©¨§Ÿ¨¤§¥¦¨©¨¤¤¡©

."íãà éðáì ïúð õøàäå 'äì íéîL íéîMä"¯àìå ©¨©¦¨©¦©§¨¨¤¨©¦§¥¨¨§Ÿ
ãøiå" :áéúëäå !?ähîì äðéëL äãøéäøä ìò ' ¨§¨§¦¨§©¨§¨§¦©¥¤©©

åéìâø eãîòå" :áéúëäå .íéçôè äøNòî äìòîì !"éðéñ¦©§©§¨¥£¨¨§¨¦§¨§¦§¨§©§¨
.íéçôè äøNòî äìòîì !"íéúéfä øä ìò àeää íBia©©©©©¥¦§©§¨¥£¨¨§¨¦
äìò äLîe" :áéúëäå !?íBønì eäiìàå äLî eìò àìå§Ÿ¨¤§¥¦¨©¨§¨§¦¤¨¨
eäiìà ìòiå" :áéúëäå .äøNòî ähîì !"íéäìàä ìà¤¨¡Ÿ¦§©¨¥£¨¨§¨§¦©©©¥¦¨
æçàî" :áéúëäå .äøNòî ähîì !"íéîMä äøòqa©§¨¨©¨©¦§©¨¥£¨¨§¨§¦§©¥

øîàå ,"Bððò åéìò æLøt àqë éðtãnìî :íeçðz éaø §¥¦¥©§¥¨¨£¨§¨©©¦©§§©¥
écL LøétLåéfîBúðéëL.äøNòî ähîì !åéìò Bððòå ¤¥¥©©¦¦§¦¨©£¨¨¨§©¨¥£¨¨

ìkîéáeaøzLéà !áéúk "àqë éðt æçàî" íB÷î ¦¨¨§©¥§¥¦¥§¦¦§©§¥
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íéìkä ìk :àðéðç éaø éðúc ?ïìðî çôè úøBtk©¤¤©§¨©§¨¥©¦£¦¨¨©¥¦
ïaçø úcîe ïkøà úcî äøBz ïäa äðúð äLî äNòL¤¨¨¤¨§¨¨¤¨¦©¨§¨¦©¨§¨

úcîeïúîB÷ãîìe àö .äðúð àì dúîB÷ úcî ,äðúð äaçø úcîe dkøà úcî úøBtk .úBçtî ¦©¨¨©¤¦©¨§¨¦©¨§¨¨§¨¦©¨¨Ÿ¨§¨¥§©¦¨
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áø .ììk äcî äøBz ïäa äðúð àìL øæå õéö eçéëBé ìàå ,äcî äøBz Ba äðúpL øácî ,äcî¦¨¦¨¨¤¨§¨¨¦¨§©¦¦¨¥¤Ÿ¨§¨¨¤¨¦¨§¨©
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dkeq(ycew zay meil)

ähîì äðéëL äãøé àì íìBòî øîBà éñBé éaø ,àéðúå,ux`l -àìå §©§¨©¦¥¥¥¨Ÿ¨§¨§¦¨§©¨§Ÿ
îàpL ,íBønì eäiìàå äLî eìòø(fh ehw mildz)'äì íéîL íéîMä' ¨Ÿ¤§¥¦¨©¨¤¤¡©©¨©¦¨©¦©

,'íãà éðáì ïúð õøàäåmc` ipa mewne minya dpiky mewny ixd §¨¨¤¨©¦§¥¨¨
gken zxetkd lr dcxi dpikydy weqta x`eany oeike ,ux`a
llka epi`e cxtp mewnl aygp dlrnle migth dxyrny
dxyr da yi m` wxy dvign iabl oicd `ed ok m`e ,'dhnl'
ddeaby dkeq jkle ,dnvr ipta zeyxl zaygp xzei e` migth

.dleqte 'dvign' my zeptcd lr oi` dxyrn zegt
:`xnbd dywnåikáéúëäå ,ähîì äðéëL äãøé àì(k hi zeny) §Ÿ¨§¨§¦¨§©¨§¨§¦

dxez ozn mcewy dyxta,'éðéñ øä ìò 'ä ãøiå'yxetne ©¥¤©©¦©
xnel weqtd zpeek oi` :`xnbd zvxzn .dhnl dcxi dpikydy

cr dcxi lekiaky `l` ,ynn xdl cr dcxi dpikydyäìòîì§©§¨
íéçôè äøNòî:xg` weqtn dywne `xnbd dtiqen .xddn ¥£¨¨§¨¦

áéúëäå(c ci dixkf)`eai cizrly l`xyi mrl dixkf z`eapa §¨§¦
`ed jexa yecwd'íéúfä øä ìò àeää íBia åéìâø eãîòå'yxetne , §¨§©§¨©©©©©¥¦

df weqta s`y :`xnbd zayiin .xdd lr dpikyd cxzy weqta
cr wx dpikyd cxzy `id dpeekdíéçôè äøNòî äìòîì§©§¨¥£¨¨§¨¦

.ynn rwxwd lr `le ,rwxwdn
dyn elr `ly xn`y iqei iax ixac lr dywne `xnbd dkiynn

,mexnl edil`eåikáéúëäå ,íBønì eäiìàå äLî eìò àì(b hi zeny) §Ÿ¨Ÿ¤§¥¦¨©¨§¨§¦
,dxezd z` lawl dyn dlry dyxta,'íéäìàä ìà äìò äLîe'Ÿ¤¨¨¤¨¡Ÿ¦

dyn ok`y :`xnbd zayiin .mexnl dyn dlry weqta yxetne
cr wx `l` dlr `l epiaxäøNòî ähîìblten didy - migth §©¨¥£¨¨

weqtdn zeywdl `xnbd dtiqen .migth dxyr minydn
,mexnl dlr edil`y ea x`eanyáéúëäå(`i a 'a mikln)eäiìà ìòiå' §¨§¦©©©¥¦¨

,'íéîMä äøòñaminyl edil` dlry weqtd zpeek zehytae ©§¨¨©¨¨¦
cr wx ribde dlr `edy dpeekd o`k s`y :`xnbd zayiin .ynn

äøNòî ähîì.minydn migth §©¨¥£¨¨
:xg` weqtn `xnbd dywnáéúëäå(h ek aei`)àqë éðt æçàî' §¨§¦§©¥§¥¦¥

î écL LøétL ãnìî íeçðz éaø øîàå ,'Bððò åéìò æLøtBúðéëL åéf ©§¥¨¨£¨§¨©©¦©§§©¥¤¥¥©©¦¦§¦¨
åéìò Bððòå,zayiin .mexnl dlr dyny weqtd zpeek zehytae ©£¨¨¨

cr wx `l` ,ynn mexnl dyn dlr `l o`k mby :`xnbdähîì§©¨
äøNòî`ld :dywne `xnbd dkiynn .migthæçàî' íB÷î ìkî ¥£¨¨¦¨¨§©¥

,áéúk 'àqë éðtminya `vnp d"awd ly eceak `qky oeike §¥¦¥§¦
ynn minya didy jgxk lr `qka fg`y dyn ok m` ,ynn
wx dlr dyn ok` :`xnbd zayiin .migth dxyrn dhnl `le

y `l` ,migth dxyrn dhnl cràqk déì áaøzLéà éáeaøzLéà¦§©§¥¦§©§¥¥¦¥
ribde `qkd jynp -ãòn dhnläøNò,minydn migthè÷ðå ©£¨¨§¨©

déa.dyn ea fg`e - ¥
`ed envr ipta zeyx `ed migth dxyry cenild ceqiy oeik
`xnbd zxxan ,migth dxyr `ed zxetkde oex`d daeby jkn

:df epl oipnïBøà àîìLaeznewy dxeza x`eanäòLz,migth ¦§¨¨¨¦§¨
áéúëc(i dk zeny)änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïBøà eNòå' ¦§¦§¨££¥¦¦©¨©¦¨¥¦¨§§©¨

'Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçåmigth dyy dn` xeriyy oeike ¨¥¦¨§§©¨¨¥¦Ÿ¨
,migth dryz oex`d daeb `vnpúøBtk àlàddaeb didy,çôè ¤¨©¤¤©

ïìðîzyxtn .zxetkd ly diaer zcin yxetn `l dxeza `ld §¨¨
:`xnbdäLî äNòL íéìkä ìk àðéðç éaø éðúcokynaïäa äðúð §¨¥©¦£¦¨¨©¥¦¤¨¨Ÿ¤¨§¨¨¤

ïúîB÷ úcîe ïaçø úcîe ïkøà úcî äøBzla` ,úøBtky s`úcî ¨¦©¨§¨¦©¨§¨¦©¨¨©¤¦©
äðúð daçø úcîe dkøàxn`pk dxezd(fi dk my)zxRk ziUre' ¨§¨¦©¨§¨¨§¨§¨¦¨©Ÿ¤

mewn lkn ,'DAgx ivge dO`e DMx` ivge mizO` xFdh adfúcî ¨¨¨©¨©¦¨¥¦¨§¨§©¨¨¥¦¨§¨¦©
dúîB÷zxetkd ly diaer zcin -,äðúð àìoky oeikeãîìe àö ¨¨Ÿ¨§¨¥§©

dznew zciníéìkaL úBçtîmilkl lthe zegt `edy xacn - ¦¨¤©¥¦
,ogleyd zxbqn epiidcøîàpL(dk dk my)ziiyr ieeiv zyxta ¤¤¡©

ogleyd,'áéáñ çôè úøbñî Bl úéNòå'ogleyd zxbqny epl ixd §¨¦¨¦§¤¤Ÿ©¨¦
,zxetkl ogleyd zxbqnn cnlpe ,gth ddaeb didïläl äî- ©§©¨

ddaeb did ogleyd zxbqnïàk óà ,çôèddaeb zxetkd -.çôè ¤©©¨¤©
,milkay zegt `idy zxbqnn cnlp recn :`xnbd dywnóìéðå§¥©

eäééôeb íéìkîokyna eidy milkdn zxetkd daeb z` cnlp - ¦¥¦©§

dzidy zxetka xn`p oke ,gthn xzei lecb mdaeb xeriy didy
:`xnbd zvxzn .gthn xzeizNôz ,zNôz àì äaeøî zNôz̈©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨

zNôz èòeîdaexn od ezernyn z` yxtl xyt`y xac lk - ¨¨©§¨
z` `le zhrend zexyt`d z` epicia qetzl ahen ,hren ode
z` cenll aheny epipiipra oicd `ed jkle ,daexnd zexyt`d
x`yn `le hren dxeriyy ogleyd zxbqnn zxetkd xeriy
qetzl sicry jixacl :`xnbd dywn .daexn mxeriyy milk
,ogleyd zxbqnn zxetkd daeb z` micnel recn ,hrend z`

õévî óìéðå,[gthn zegt `edy] cala zerav` izy edaeb didy §¥©¦¦
ïæàî óweîe úBòaöà ézL áçøå áäæ ìL ñè ïéîk äîBc õéö ,àéðúc§©§¨¦¤§¦©¤¨¨§¨¨§¥¤§¨¨¥Ÿ¤

ïæàì,lecbd odkd lyåéìò áeúëåa 'dl ycewïéèéL ézLizy - §Ÿ¤§¨¨¨§¥¦¦
,zexeyà"ä ã"Béäìòîlî,dpeilrd dxeyd seqaã"îì Lã÷å ¥¦§©§¨§Ÿ¤¨¤
ähîlî.dpezgzd dxeyd zligza -,éñBé éaøa øæòéìà éaø øîàå ¦§©¨§¨©©¦¡¦¤¤§©¦¥

åéúéàø éðàuivd z` -éîBøaå ,didäèéLa 'äì Lã÷ åéìò áeúë £¦§¦¦§¦§¨¨¨Ÿ¤©§¦¨
úçàuivd ly edaeb xeriyy ef `ziixaa x`ean .zg` dxeya - ©©

daeb z` micnel `l recn dyw ok m`e ,zerav` 'a did
:`xnbd zvxzn .uivdn zxetkdéìk ïéðczxetk -éìkî- ¨¦§¦¦§¦

,ogleyd zxbqnéìk ïéðc ïéàåzxetk -èéLëzî,xnelk .uiv - §¥¨¦§¦¦©§¦
ilk daeb xeriyn cenll yi ilk `edy zxetkd daeb xeriyy
`l` ilk epi`y uivdn ecnell oi` j` ,okyna didy xg`
.zxetkd daeb xeriyl epnn cenll ozip `l ,lecb odkl hiykz

:`xnbd dywnóìéðåzxetkd daeb xeriyøfîly e` oex`d ly §¥©¦¥
dy zxbqnd ly e` gafnd,edyn edaeb diøæ ,øî øîàcdid §¨©©¥

edaeb,eäMî:`xnbd zvxzn .edyn ddaeb zxetkd mby xn`pe ©¤
éìk øLëäî éìk ïéðc ïéàå ,éìkî éìk ïéðcwx `l` ilk epi` xfd - ¨¦§¦¦§¦§¥¨¦§¦¥¤§¥§¦

gafnde oex`d z` hywl ieyr didy ,ilk oewize xykd
.ynn ilk dzidy zxetkl epnn cenll oi` ok lre ,ogleyde

:`xnbd dywn,éëä éàdaebn zxetkd daeb micnel j`id ¦¨¦
`lde ,ogleyd ly zxbqndénð úøbñîwxàeä éìk øLëä- ¦§¤¤©¦¤§¥§¦

,ogleyd sc lrn zgpen dzid ogleyd zxbqny dpiad `xnbd
`xnbd dgec .ehywl ick `l` ogleyl zxbqnd d`a `l ok m`e

`l` ,eilrn dzid `l ogleyd zxbqny ,zxne`eBzøbñîly ¦§©§
ogleydähîìogleyd scnäúéädilre ,ogleyd ilbx oia dpezp §©¨¨§¨

heyiw dzid `l zxbqndy ok m` `vnp ,ogleyd sc z` egipd
.ilk zaygp `id okle epnn wlg `l` ogleyl

zkqna x`eank minkge iqei iax zwelgna iepy zxbqnd mewn
zegpn(:ev):`xnbd zl`ey ok m`e ,Bzøbñî øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©¦§©§

äúéä ähîìcenll ozip ji`d xity oaei ,ogleyd sc gpen dilre §©¨¨§¨
,zxetkd daebl dpnnäúéä äìòîì Bzøbñî øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¦§©§§©§¨¨§¨

,`nlra heyiwleàeä éìk øLëä éàä ,øîéîì àkéà éàî`ld - ©¦¨§¥©©¤§¥§¦
ozip m`e ,ilk xykd dzid ok mb ogleyd ly zxbqnd eixacl
did ,ilk xykd `idy s` zxetkd daeb xeriyl dpnn cenll

.zqtz hren zqtz ixdy edyn exeriyy xfn cenll epilràlà¤¨
daeb xeriy z` cenll ozip ok`y xnel `xnbd zxfeg -
ogleyd zxbqnn z`f micnly mrhde ,ilk xykdn mb zxetkd

y meyn ,xfn `leäcî äøBz Ba äðúpL øác ïéðcdkxe` zcin - ¨¦¨¨¤¨§¨¨¦¨
`l ddaeb wxe dxeza yxetn zxetkd ly dagex zcine

,yxtzdî`ed mby ogleyäcî äøBz Ba äðúpL øáceçéëBé ìàå , ¦¨¨¤¨§¨¨¦¨§©¦
ììk äcî äøBz ïäa äðúð àlL øæå õéö. ¦§¥¤Ÿ¨§¨¨¤¨¦¨§¨

:zxetkd daeb xeriyl sqep xewn d`ian `xnbdøîà àðeä áø©¨¨©
àëäîmixetikd meia xtd mc z`fda aezky dnn -(ci fh `xwie) ¥¨¨

FrAv`a dGde xRd mCn gwle''äîã÷ úøtkä éðt ìòef d`fde §¨©¦©©¨§¦¨§¤§¨©§¥©©Ÿ¤¥§¨
ok m` `vnp ,[dnvr zxetkd lr `le] zxetkd iaer lr dzid

,'ipt' oeyla z`xwp zxetkd iaeryåy oeikíéðt ïéàmc` ly §¥¨¦
,çôhî úBçtdywn .gth deab `ed mb zxetkd iaery cnlp ¨¦¤©

,mc` iptn 'ipt' xeriy z` cnl recn :`ped ax ixac lr `xnbd
àîéàå`edy xn`p `ny -gthn xzeikenétà §¥¨§©¥
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izni`n` cenr d sc ± oey`x wxt`nei
äèîì äðéëù äãøé àì íìåòî àéðúåcxi zxetk lrc aizk `xwe Ðdpin rny Ð

.`zeyx `wqtin dxyrn dlrnlíéçôè äøùòî äìòîì.`ed `vexiz Ðéãù ùøéôù
åúðéëù åéæî.yixc `w oewixhep "fyxt" Ðäðúð àì äúîå÷ úãî`id diaer zcn Ð

.daiz ieqkk oex`l dzid `idy ,dznewúøâñî.oglyd aiaq oifafal oirk dty Ð

'åë äáåøî úùôúdaexn ernyny xac lk Ð

hrend z` zytz m` ,hrene,zytz dti Ð

y `vni m`e .rnyn `l ikdn xivacjl did

daexnd qetzlelhp `le ,jl etiqed ixd Ð

daexnd zytz m`e .melk jciay dnn`l Ð

`nye ,jixaca oxwyk d`xp dz`y ,zytz

qetzl ziaxd dz`e qetzl jl yi hrendÐ

la` .zytz `l epiide ,jciay dnn jl exqg

etiqei m` ,hrend yetzzyke`l m`e ,aeh Ð

.`ed lyne .zytz zytzy dn Ðõéöî óìéðå
.zxbqnn hren `edy Ðøîàã ïàîì ùã÷

äèîìî.opiqxbéîåøá åéúéàø éðàÐ

dlirna opixn`ck ,jlnd xve`l edeqipkdy

.oeinlz oaa ,(a,fi)èéùëú.mc`l yealn Ð

øæîzxbqn ly e` gafn ly e` oex` ly Ðxf .

.ohywl ,ilk oewiz `l` ,ilk epi`éîð úøâñî
øùëä.`ed ogly heyiw Ðäúéä äèîìÐ

oglyd sce ,my`xa dpezp dzid lbxl lbxn

.eilr gpen'åë àçéðäzegpna `zbelt Ð

.(a,ev)øîéîì àëéà éàîslip ,dpin silic` Ð

.xfníéðô ïéàå.gthn oizegt ,mc` ly Ð
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ã"åéxenb my `"d c"eiy it lr s` Ð dlrnln `"dm` ,eizeize`a my dbed df oi` Ð

eizeize`a my dbedd :cere .mly my myl mxikfn epi`c oeik zeize` izy xikfn

.zenyd lka oixdfp ok it lr s`e .mizye mirax` oa my ly zeize` yxecy qxhpewa yxit

ùã÷df oi`c ,xazqin `le .dfn dlrnl df ,ynn dhnl :n"i Ð dhnln c"nl

df cbpk `ly df :yxtl yi `l` .ez`ixw jxck

seqa mye ,dpezgzd dhiy zligza "c"nl ycw"

.dpeilr dhiy

åúøâñîo`kn rnyn Ð dzid dhnl

xykd zxbqn dzid `l diciclc

dzid lbxa `l` oglya zxbqn dzid `ly ,ilk

`le .dilr zgpen oglyd sce ,dy`xa zgpen

dhnl xn`c o`nlc mz epiax yxtny enk

`d dil `iywc meyn ,oglya inp zxaegn dzid

(a,ev zegpn) "mgld izy" wxt opgei 'x xn`c

dzid dhnl xn`c o`nlzktdznd `lah Ð

`l (`,gl zexeka) "oinen el`" wxtae .d`nh

ilka jez el oi`l `ziixe`c d`neh zgkyn

xkend" wxtae .zeqxcnl efgc jpda `l` shy

ly sc iab (`,eq `xza `aa) "ziad z`

.opaxc ur ilk iheyt ip`y :opiwqn oinezgp

ezxbqn xn`c o`nk `z`c xninl xazqin `le

(a,ev) zegpna xn` inp `eddlc ,dzid dlrnl

wgec did jk jezne .iraiz zktdznd `lah

dzid ,dhnl ezxbqn xn`c o`nlc ,mz epiax

zktdzn epiide dhnln leaiw zia dl did

leaiw zia dl did zktdzn dzid m`y Ð

.ur ilk iheyt x`yn ith d`nh jkle .dlrnln

`dc :xnel jixve .`kd gkenck okzi `l dfe

opaxc oinezgp ly sc iab opixn`co`nk epiid Ð

d`nh opaxcnc ,dzid dlrnl ezxbqn xn`c

lwinc xfril` 'xe .iraiz `ziixe`cnemeyn Ð

`iepy `edd ,inp i` .dxedh `ziixe`cn `nyc

"ziad z` xkend" wxtc,opgei iaxk `lc Ð

oeyny epiax my yxit oke .i`w `l `pwqne

cere .`niiw `l `pwqn `iddc ,mdxa` oa

zktdznd `laha ol `irainc `dc :xnel yi

iynyne ,mc`d z` zynync meyn epiid Ð

idie" zyxt mipdk zxeza `ipzck .mc` iynyn

alewde mleqd s` leki ,ur ilk :"ipinyd meia

dxepnde `zegpde"ur ilk lkn" xnel cenlz Ð

oglyd z` `iven ip`y leki .ur ilk lk `le

iwalecd z`e `lahd z`e"ilk lk" xnel cenlz Ðcgein wy dn ,"wy" xnel cenlz ,hrine aezkd daixy xg` el` z` `ivedle ?el` z` zeaxl zi`x dn .daix Ðmc` ynyny Ð

alewe ,mc` iynyn z` ynyn epi`e ,mc` ynyny mleqd z` ip` `ivene ,mc` iynyn z`e mc` ynyny iwalecd z`e `lahd z`e oglyd z` daxn ip` s` ,mc` iynyn z`e

zia mdl oi`yke .akynn edpiieaxl ivn iedc :cere .lqtqe `qk dhn hwp `lcn ,ixiin qxcnl oie`x oi`yk oigxk lre .mc` ynyn epi`e mc` iynyn z` ynyny dxepnde `zegpde

lr s` .dhnl ezxbqn xn`c o`nl elit` jigxk lrc meyn .`nlra `zknq` e` dxenb dyxc i` (my) zegpna ol `iraine .owixe `ln lhlhin wy dn :xn`w `lcn ,ixiin inp leaiw

`lah oiprl ,mewn lkn ,milbx ilerl eze` oidiabny cnll jixhv` "xedhd oglyd"e .mc` iynyn iynyne mc` iynyn iieaxl mipdk zxezc `idd ,zekixv zeyxcd lky ite`l Ð

ur ilk iheytc `zkec lka rnync `de .mc` iynyne mc` zynyn dpi` opaxcn `idy ol `hiytc oinezgp ly sc ,`zyde .xedhd oglyn ol `wtp zktdznd `lahc ,dxenb dyxc

n`wc ,(mye `,b) oileg yixa rnynck ,eda zil opaxc d`neh elit`lka" wxtae .ilk dperh dlerc ,ixiin ilk d`yryk oigxek lre .da hgye dpw ly zinexw wcay oiycwena `nh :x

zikekfe ur ilk :(`,fh) zayc `nw wxtae !`ed ur ilk iheyt :`xnba jixtc ,mizif ly dpw iab (a,bkw zay) "milkd lk" wxtae ur ilk iheyta dil liwyc :(`,`l oiaexir) "oiaxrn

opaxcn elit` d`neh ilawn i`e .dxiyk mixkf mivga dkkiq :xn`c (a,ai) oiwxita onwle .zikekf ilkc `inec ,opaxcn elit` oixedh odiheytzeiplhn elit`c .jekiql oileqt eed Ð

xac odilr gipdl ie`xe oiagx oitcdy zngn ,mezgp ly scl enc `l ipd lk .d`neh ilawn `lc ab lr s` ,opilqt ozyt ivip`e yly lr yly oda oi`yzial encc ,odilr exfb Ð

zynynd `lahk ded oinezgp ly sc xninl ivn ded i`e .dzid dhnl ezxbqn xn`c o`nl ,`ziixe`cn zktdznd `lah d`nh `nrh i`dnc (a,ev) zegpna qxhpewa yxitck .leaiw

mc` iynyne mc`.oixedh opaxcn elit`c ,ipd lkl enc `lc ,ith `gipc oky lk Ð

ìàåmzqe ,egvn xeriy "egvn lr" (gk zeny) aizkc meyn ,opaxcn `l` df oi` zerav` izy agx uivc lirl xn`c `de Ð dcn dxez oda dpzp `ly xfe uiv gikei

ztpvnd znye" (hk my) aizkck "ztpvn" d`xwc lecb odk iab `py i`n dil `iywc meyn ,y`xa gpen did uivd yxtn `"aix edine ,zerav` izy agex gvn

lecb odk y`xa ztpvndy onfa :(mye `,f) oihibc `nw wxt xn`e ,"spvi ca ztpvnae" (fh `xwie) aizke "ey`x lrd`xw heicd odkae ,mc` lk y`xa dxhr `dz Ð

opixn`ck ,oiltzd oke .dze` dgec did uivdy ,lecb odk lyn dlecb heicd odk lyc ,efn ef eid zepeyn i`ce `l` ."(zerabn mdl ziyre)" (gk zeny) aizkck ,zerabn

oiltz inp dil dedc ab lr s` ,heicd odke .oiltz gipn myy ,ztpvnl uiv oia d`xp did exry :(`,hi) migafc ipy wxtaz` gipn lecb odky mewna mgipdl leki did Ð
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קמח
izni`na cenr d sc ± oey`x wxt`nei

éðëåé øádvia ipkei xa dlihd zg` mrt :opixn` (a,fp) zexekaae .c`n `ed lecb ser Ð

.mifx` ze`n yly dxaiye mikxk miyy drahe ,epnewnaøîâ éðô éðôdey dxifb Ð

.ipt aizk `l `zxtivae .xnbäáåøî úùôúdaexna hrend s` rney dz`y mewna Ð

.jixaca oxwy dz` ixde ,hrend z` qetz :zeywdl yic ,zytz `léðôî óìéðå
íéáåøëä.gthn ixhefc Ðåðééä áåøë éðô åðééä

íãà?aezkd mwlg dnle ,oiey odipy `ld Ð

edfe ,`ed wepiz ipt inp aexk mlerl :ipyne

mc` ipt :mweligaexkd ipt ,iaxax it` ÐÐ

.ixhef it`äøùò äììçã éàîîåoex`nc oeik Ð

cal dxyr dllgc i`nn ,dxyr ztli zxetke

oex` ik dkkq icda `nlc ?dkkq iaern

.zxetkeïéãîåò åéä úéáä ùéìùáeidy Ð

lr ux`a oicner dnly dyry miaexkd

eznew `vnp xyr aexkd znew :aizke .mdilbx

,o`k s` .miyly `edy ziad daeb yilya dlk

lr dyn dyry miaexkd eidyk ,okyna

zxetkd.ziad daeb yilya dlk odab did Ð

éåä äîë ïëùî.edab Ðíéøùò éåä äîë äéúìú
mixyr seql dlk miaexkd daeb `vnp Ð

.zxetkd lr oicner ode ,ux`d on migthìã
úøåôëå ïåøàã íéçôè äøùòmy`xn zrcl Ð

miaexk ly my`xn `vnp ,ied dnk miaexk ly

.migth dxyr mdilbx críéëëåñ áéúëå
íäéôðëácr dhnle mditpkn :`nl` Ð

eid odabl dlrnl mditpke ,jkq iexw zxetkd

migth dxyr mditpk zgz :`nl` .zeqext

.dkeq dil ixwe ,zxetkd cr llgéàîîå
åäééùéø éåìéò åäééôãâãdil dedc ,iqixt Ð

.dxyr dllgåäééùéø éãäì,my`xl deya Ð

.mitpkd iaer mr dxyr dil dedcéáøì àçéðä
øîàã øéàî.(`,fv) zegpn zkqna Ðìë

úåîàäoipa ly oia milk ly oia ,okynay Ð

dyy za dn` `idy ,zipepiaa zeccnp eid

za yiy iptn ,zipepia diexw `ide .migth

aaeqe ceqi zn` `ide dpnid dphw dyng

,iniptd gafn ly reaix zn`e zepxwd zn`e

zecn dl`e" `xw i`dn (my) zegpna xn`ck

yie .'ebe "gtehe dn` dn` zen`a gafnd

migqta `ipzck ,rav` ivg dpnid dlecb

zg` ,dxiad oyeya eid zen` izy :(`,et)

zen` izy .rav` ivg dyn ly lr dxiziÐ

oyey .zen`d oda cecnl oiieyr zelwn izy

xd ly igxfn xry zneg lr `ed mewn dxiad

ye ,ziad'xl `gipd .ea zxiievn dxiad oye

zen`d lk deydy xi`nslinl `ki` Ð

edl eyt ,zxetke oex`l dxyr lc ,ztlick

.mayen mewn cr mditpkn dxyràëéà éàî
øîéîìixq cg dllg ira ztli dpin i` Ð

.eedc `ed `blte `ipnz zxetke oex`c ,`blte

epiidc ,oicner ziad yilya miaexkc oeike

mixyr seqlzgz `blte ixq cg eyt Ð

.mditpkäãåäé éáøì.i`xwn sili ivn `lc Ð

.ipiqn dl ixinb `zkld dvign xeriy lk

dvign e`l dkkqn xal dxyrn xivac ixinbe

.dvign `ied ikdae ,`idïéøåòéùly Ð

zazekke ,xeqi` zlik` lkl zifk oebk ,oixeqi`

.mixetkd meilïéöéöçzlqet dvivgdy Ð

.dliahaïéöéçîå.dvign zekld Ðøîàð ïéøåòéùì.dxezay oixeqi` dizexita xryl oikixv dxez ixaca elit`y ,l`xyi ux` ly dgaya xacn weqtd Ðåéôúë ìò åéìëÐ

.oda yeal epi`yáèå åéìãðñååãéá åéúåò.eilcpqc `inec eizerah ,ecia oifeg` Ðãéî ïéàîè`pixw "ziad l` `a" edleke ,"`nhi ziad l` `ade" (ci `xwie) aizkc ,diidy `la Ð
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"oilitz `vend" yixa opixn`ck ,oiltz ipy ea gipdl ie`xy y`xa mewn yic ,uivd

"xne`d" wxt opixn`e ,idepir oia opinbxzne ,gvn aizk uiv iabc ab lr s`e .(a,dv oiaexir)

enk rnyn "jipir oia" i`de ,"jipir oiay uiva mdl mwd" :jlnd i`pi iab (`,eq oiyeciw)

meyn .jk lk ayizn epi` ,edine .y`x ly daeba lkdy ,oiltz iab aizkc "jipir oia"

(a,fl zegpn) "dax unewd" seqa sili oiltzc

`l"n y`xd daeba "jipir oia"y ,dey dxfba

,mewn lkne .xry mewna "my`xa dgxw eniyz

did mewn lkn ,ynn gvnd lr uiv did elit`

eide ,ey`x ixeg`n oiltzde uivd xeywl jixv

opixn`c `de .ztpvnd z` my oigec mdipy

meia lecb odk icbac (a,ai) `neic oey`x wxta

icbaac ab lr s` ,heicd odkl oixyk mixetkd

ztpvn aizk oalon ueg ixii` micba x`ya Ð

ztpvn ixwc ogky` `xnb oeyla edine .ztpvnd

"dpey`xa" wxta opixn`c ,heicd odkc `iddl

ly eztpvn lhepy ,qiit iab (mye `,dk `nei)

icbaa k"deia uiv did `lc :dyw cere .mdn cg`

ok it lr s` `nye ?ztpvn dil ixw dnle ,oal

.dpyd lk ly ztpvnk dphw dzid

úùôúitl :miyxtn yi :zytz `l daexn

xnel xyt` i` o`ke .seq dl oi` daexn dcny

miptn `l` cenll xyt` `l jigxk lrc ,ok

y`xc `nw wxta oke .okyna qpkil oilekiy

yic zxvr iab ,(`,fi) dbibgae ,(mye a,c) dpyd

:jixte .zevnd bgn silic dray lk oinelyz dl

`l daexn zytz :ipyne !zekeqd bgn slipe

`icda gken cere .seq xacl yi mzde .zytz

dnc aef aefi ik" (eh `xwie) aizkc ,mipdk zxeza

mini ,"miax minidaxd mini leki .mipy ÐÐ

ernyne hren ernyny lk :`aiwr 'x xn`

daexn zytz ,daexnhren zytz ,zytz `l Ð

,zecn izy :xne` dxiza oa dcedi iax .zytz Ð

dlk dpi`y dcn zg`e dlk dcn zg`oiccen Ð

xn` .dlk dpi`y dcna oiccen oi`e dlk dcna

?lerpl e` geztl aezkd `a dnl ike :dingp iax

xne` dz` m` ,geztl `l` lerpl `a `l `lde

dxyr minie` ,miz`n e` ,d`n `l` epi` e` Ð

mipy mini xne` dz`yke .`eaix e` ,sl`Ð

dz` m`c :daexn zytz ly eyexit edfe .zgzt

hrend z` ytez,jcin eze` oi`iven oi` Ð

yetzl z`a la` .daexnd llka hrendy

daexnddcedi iaxe .lehe di`x `ad :jl xne` Ð

z` oiqtezy ,mlerd bdpnn cenll `a dxiza oa

s` .dlk dpi`y dcnd z` oigipne dlk dcnd

'xe .seq el yiy hrend oeaygd oiqtez ,o`k

`a `ly ,ze`xwnd jxcn cenll `a dingp

oikixv oinelyz iab `kde .yxtl `l` mezql

.`aiwr iax ly dinrhl olek

ùéìùámiaexkd znewc Ð oicner od ziad

.zen` miyly ziade ,zen` xyr

mixyr xiacd iptle" (e ` mikln) aizkc `de

dn` mixyre agex dn` mixyre jxe` dn`

"eznew,dlrnle miaexkd ztyn epiid Ð

.(a,hv `xza `aa) "zexit xkend" wxta `zi`ck

(my) mikln yexita qxhpewa yxity enk `le

.lkid lyn dkenp miycwd iycw zia ziilrc
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äaeøî zNôz !éðëBé øác¯èòeî zNôz ,zNôz àì §©¨¦¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨¨
¯øîà !àáeè øèeæc ,àzøtéöc étàk àîéàå .zNôz̈©§¨§¥¨§©¥§¦¨§¨§©¨¨©

áéúk ;øîb éðt "éðt" àðeä áø :á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ©¨§¥§¥¨©§¦
éðt úàî" :íúä áéúëe ,"úøBtkä éðt ìà" :àëä̈¨¤§¥©©¤§¦¨¨¥¥§¥
úBàøk" :áéúëc ,äìòî ìL íéðtî óìéðå ."åéáà ÷çöé¦§¨¨¦§¥©¦¨¦¤©§¨¦§¦¦§

äaeøî zNôz !"éðöøzå íéäìà éðt¯,zNôz àì §¥¡Ÿ¦©¦§¥¦¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨
èòeî zNôz¯ìà" :áéúëc ,áeøkî óìéðå .zNôz ¨©§¨¨¨©§¨§¥©¦§¦§¦¤

,á÷òé øa àçà áø øîà !"íéáeøkä éðt eéäé úøBtkä©©¤¦§§¥©§¦¨©©©¨©©£Ÿ
éîð àðeä áøå .çôhî ïéúeçt íéáeøë éðt ïéà :éøéîb§¦¦¥§¥§¦§¦¦¤©§©¨©¦

?áeøk éàîe .øéîb àëäîéaø øîààéáøk :eäaàïkL , ¥¨¨¨¥©§¨©©¦©¨§©§¨¤¥
déì øîà .àéáø à÷Bðéì ïéøB÷ ìááaäzòî àìà :ééaà §¨¤¦§¨¨©§¨£©¥©©¥¤¨¥©¨

"íãà éðt éðMä éðôe áeøkä éðt ãçàä éðt" :áéúëc¦§¦§¥¨¤¨§¥©§§¥©¥¦§¥¨¨
éànîe .àøèeæ étàå éáøáø étà !íãà eðééä áeøk eðééä©§§©§¨¨©¥©§§¥§©¥§¨¦©
àìà !dëëñ éãäa àîéà ?dëëqî øa äøNò dììçc©£¨¨£¨¨©¦§¨¨¥¨©£¥§¨¨¤¨
Cìnä äða øLà úéaäå" :áéúëc ,øîb íéîìBò úéaî¦¥¨¦¨©¦§¦§©©¦£¤¨¨©¤¤

ìLe Baçø íéøNòå Bkøà änà íéML 'äì äîìLíéL §ŸŸ©¦¦©¨¨§§¤§¦¨§§¦
øNò ãçàä áeøkä úîB÷" :áéúëe ,"BúîB÷ änà©¨¨§¦©©§¨¤¨¤¤
úéáa eðéön äî :àéðúå ."éðMä áeøkä ïëå änàä©¨§¥©§©¥¦§©§¨©¨¦§¥

íéîìBò¯a íéáeøkéîð ïkLî ,ïéãîBò ïä úéaä LéìL ¨¦§¦¦§¦©©¦¥§¦¦§¨©¦
éåä änk ïkLî .ïéãîBò ïä úéaä LéìL íéáeøk¯øNò §¦§¦©©¦¥§¦¦§¨©¨¨¥¤¤

éåä änk ."Løwä CøBà úBnà øNò" :áéúëc ,úBnà©¦§¦¤¤©¤©¨¤©¨¨¥
eäì¯.éëLet ïézéLdézìzéåä änk¯.éëLet íéøNò §¦¦§¥¦§¥©¨¨¥¤§¦§¥

úøBtëå ïBøàc äøNò ìc¯:áéúëe ,äøNò eäì eLt ©£¨¨§¨§©¤¨§£¨¨§¦
íéáeøkä eéäå"éNøBtäìòîì íéôðëíéëëBñíäéôðëa §¨©§¦§¥§¨©¦§©§¨§¦§©§¥¤

.äøNòî äìòîì dëëñ àðîçø dééø÷ ."úøBtkä ìò©©©¤©§¥©§¨¨§¨¨§©§¨¥£¨¨
éãäì àîìc ?éîéé÷ eäééLéø éåìéò eäðéôãâc éànî¦©§©§¦§¦¨¥¥©§¨§¦¦§¨©£¥
"äìòîì" :á÷òé øa àçà áø øîà !éîéé÷ eäééLéø¥©§¨§¦¨©©©¨©©£Ÿ§©§¨
äìòîì" áéúk éî !àáeè éìãéîc àîéàå .áéúk§¦§¥¨§¦§¥¨¦§¦§©§¨
eéä úBnàä ìk :øîàc ,øéàî éaøì àçéðä ?"äìòîì§©§¨¨¦¨§©¦¥¦§¨©¨¨©¨
äML ïéða ìL änà :øîàc ,äãeäé éaøì àìà .úBiðBðéa¥¦¤¨§©¦§¨§¨©©¨¤¦§¨¦¨

î ,äMîç íéìk ìLå ,íéçôèïBøà ?øîéîì àkéà éà §¨¦§¤¥¦£¦¨©¦¨§¥©¨
eäì éåä änk úøBtëå¯ãç eäì eLt ,àbìôe àéðîz §©¤©¨¨¥§§©§¨©§¨¨§©

!àbìôe éøñ ãç àéåäc ãò äkeñ àîéà ,àbìôe éøñ§¥©§¨¥¨¨©§¨§¨©§¥©§¨
àéiç éaø øîàc .dì éøéîb àúëìä äãeäé éaøì :àìà¤¨§©¦§¨¦§§¨§¦¦¨§¨©©¦¦¨
äëìä ïéöéçîe ïéöéöç ïéøeòéL :áø øîà éLà øa©©¦¨©©¦¦£¦¦§¦¦£¨¨
õøà" :áéúëc !eäðéð àúééøBàc ïéøeòéL .éðéqî äLîì§¤¦¦©¦¦§©§¨¦§¦§¦¤¤

ïôâå äøBòNe ähçäðàúe,"Láãe ïîL úéæ õøà ïBnøå ¦¨§¨§¤¤§¥¨§¦¤¤¥¤¤§¨
ì äfä ÷eñtä ìk :ïéðç áø øîàåähç .øîàð ïéøeòéL §¨©©¨¦¨©¨©¤§¦¦¤¡©¦¨

ìò åéìëå ,òbeðîä úéáì ñðëpä :ïðúc ,òbeðîä úéáì§©¦©§¨¦§©©¦§¨§©¦©§¨§¥¨©
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dkeq(ycew zay meil)

éðëBé øáczvxzn .gthn xzei milecb eipte ce`n lecb ser - §©¨¦
:`xnbdzNôz èòeî zNôz ,zNôz àì äaeøî zNôzahen - ¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨¨¨©§¨

exeriyy ipkei xan `le hren exeriyy mc` ly miptn cenll
,hrend xeriydn cenll aheny jixacl :`xnbd dywn .daexn

ok m`àîéàå`ed zxetka xn`py 'ipt' xeriyyàzøtéöc étàk §¥¨§©¥§¦¨§¨
àáeè øèeæc:`xnbd zvxzn .gthn miphwy xetiv iptk -øîà §©¨¨©

àðeä áø ,á÷òé øa àçà áøzxetka xen`d 'ipt' xeriyy xn`y ©©¨©©£Ÿ©¨
`l` ,`xaqn ok xn` `l gth exeriyy mc` iptk `ed'éðt' 'éðt'§¥§¥

øîb,dey dxifbn z`f cnl -áéúëe ,'úøtkä éðt ìà' àëä áéúk ¨©§¦¨¨¤§¥©©Ÿ¤§¦
íúä(l fk ziy`xa)awri `vi `vi K` idie','åéáà ÷çöé éðt úàî ¨¨©§¦©¨Ÿ¨¨©£Ÿ¥¥§¥¦§¨¨¦

oicd `ed ,mc` ipt mdy wgvi iptl weqtd zpeek myy myke
.gth oxeriyy mc` iptl weqtd zpeek zxetk iabl mby

:`xnbd dywnäìòî ìL íéðtî óìéðåmda mby ,mik`lnd ipt - §¥©¦¨¦¤©§¨
,'ipt' oeyl dxeza xn`páéúëc(i bl my)eiyrl awri xn`y ¦§¦

Lipt izi`x oM lr iM' ezgpn z` lawiy'éðöøzå íéäìà 'éðt' úàøk ¦©¥¨¦¦¨¤¦§Ÿ§¥¡Ÿ¦©¦§¥¦
ixdy ,j`lnd ipt zii`xk il oiaeyg ode ,jipt izi`xy oeik -

p j`ln ipty ixd ,jly xyd z` izi`xcenll ozipe ,'ipt' mi`xw
:`xnbd zvxzn .gthn xzei mdy j`lnd 'ipt'n dey dxifb

.zNôz èòeî zNôz ,zNôz àì äaeøî zNôz`xnbd zxfeg ¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨¨¨©§¨
:dywneóìéðådey dxifbáeøkîzegt eipte 'ipt' azkp ea mby §¥©¦§

,gthnáéúëc(k gk zeny)dlrnl mitpk iUxR miaxMd Eide' ¦§¦§¨©§ª¦Ÿ§¥§¨©¦§©§¨
eig` l` Wi` mdiptE zxRMd lr mditpkA mikkqeéäé úøtkä ìà Ÿ§¦§©§¥¤©©©Ÿ¤§¥¤¦¤¨¦¤©©Ÿ¤¦§

.'íéáøkä éðt:`xnbd zvxznéøéîb ,á÷òé øa àçà áø øîà- §¥©§ª¦¨©©©¨©©£Ÿ§¦¥
y ,mcia dlaw.çôhî ïéúeçt íéáeøk éðt ïéà:`xnbd dtiqenáøå ¥§¥§¦§¦¦¤©§©

énð àðeä,'ipt ipt' dey dxifbn gth zxetkd daeb xeriyy cnly ¨©¦
øéîâ àëäîlirl x`eank `le] miaexkd 'ipt'n eixac z` cnl - ¥¨¨¨¦

.[wgvi ly eiptn z`f cnlye,`xnbd zx`anáeøk éàîedn - ©§
,'aexk' oeylàéáøk eäaà éaø øîà,wepiz ipt -ïéøB÷ ìááa ïkL ¨©©¦©¨§©§¨¤¥§¨¤¦

à÷eðéìwepizl -.àéáøéiaà déì øîà,eda` iaxläzòî àlà- ¦¨©§¨¨©¥©©¥¤¨¥©¨
dyw ,mc` ipt `ed aexk ipty jixaclã`dáéúë(ci i l`wfgi)iabl §§¦

mipt drax` da eidy l`wfgi d`xy dakxndéðt ãçàä éðt'§¥¨¤¨§¥
íãà éðt éðMä éðôe áeøkä,'xWp ipR iriaxde dix` ipR iWilXde ©§§¥©¥¦§¥¨¨§©§¦¦§¥©§¥§¨§¦¦§¥¨¤

`ld ,aezkd mwlig recn mc` iptk gth md aexk ipty jixacle
.íãà eðééä áeøk eðééäipt `ed aexk ipt ok`y ,`xnbd zvxzn ©§§©§¨¨

md mc` ipty `l` ,mc`éáøáø étà,zelecb mipt zenc -eipt ©¥©§§¥
md aexkàøèeæ étà.zephw mipt zenc - ©¥§¨

oex`d daebn cnlp dkeqa migth dxyr xeriy x`azdy itk
:`xnbd dywn .migth dxyr mdaeb didy zxetkdeéànîe¦©

dëëqî øa äøNò dììçcxn`py migth dxyr xeriyy oipn - ©£¨¨£¨¨©¦§¨¨
,jkqdn ueg dkeqd llgl `ed dkeqaàîéàmyky xen` - ¥¨

llekd mxeriy did eze` dqkn dzidy zxetkde oex`dy
`ed migth dxyr da xn`py dkeq iabl ok enk ,migth dxyr

ëñ éãäadëdly jkqd lk m` mb dkeq xiykpe ,jkqd sexiva - ©£¥§¨¨
.migth dxyr ly llg da oi`y b"r` migth dxyr jeza `vnp

:`xnbd zvxznøîb íéîìBò úéaî àlàjixvy df xeriy - ¤¨¦¥¨¦¨©
ycwnd zian cnlp migth dxyr llg dkeqd daeba didiy

,dnly dpayáéúëc(a e '` mikln)äîìL Cìnä äða øLà úéaäå' ¦§¦§©©¦£¤¨¨©¤¤§ŸŸ
ìLe Baçø íéøNòå Bkøà änà íéML 'äì,'BúîB÷ änà íéLixd ©¦¦©¨¨§§¤§¦¨§§Ÿ¦©¨¨

,dn` miyely did dnly dpay ycwnd zia daebyáéúëemy) §¦
(ek eycwnd ziaa eidy miaexkd daeb oiipraãçàä áeøkä úîB÷'©©§¨¤¨

,'éðMä áeøkä ïëå änàa øNòeid ycwnd ziaa miaexkdy oeike ¤¤¨©¨§¥©§©¥¦
eid miaexkdy `vnp ,zxetkd lr `le ziad ztvx lr micner
miyely elek ziad daeb ixdy] ziad daebn yilya micner

,[zen` xyr miaexkd daebe dn`àéðúådaeby `ziixaa epipy - §©§¨
,dnly ycwna didy miaexkd daebn cnlp okyna miaexkdäî©

eðéöny epivny myk -ïä úéaä LéìLa íéáeøk íéîìBò úéáa ¨¦§¥¨¦§¦¦§¦©©¦¥
,ïéãîBòaïéãîBò ïä úéaä LéìLa íéáeøk énð ïkLîokyna mb - §¦¦§¨©¦§¦¦§¦©©¦¥§¦

z` `xnbd zaygne ,okynd daebn yilyl miaexkd y`x ribd

d daeb ,okyna miaexkd daebáéúëc ,úBnà øNò éåä änk ïkLî¦§¨©¨¨¥¤¤©¦§¦
(fh ek zeny)'Løwä Cøà úBnà øNò',zen` xyreänkmigthéåä ¤¤©Ÿ¤©¨¤©¨¨¥

éëLet ïézéL ,eäì,[migth dyy `id dn` lky] migth miyy - §¦¦§¥
ok m`edézìzokynd daeb yily -éëLet íéøNò ,éåä änk- ¦§¥©¨¨¥¤§¦§¥

,migth mixyrìcel` migth mixyrn xqd -äøNòly migth ©£¨¨
daebúøBtëå ïBøàcedaeb oex`dy lirl `xnbd dx`iay itk] §¨§©¤

ok m` ,[gth zxetkde migth dryzeäì eLtdaebl x`yp - ¨§
bdy miaexkd- ziad yily cr eriäøNò,migtheéäå' áéúëe £¨¨§¦§¨

,'úøtkä ìò íäéôðëa íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä©§ª¦Ÿ§¥§¨©¦§©§¨Ÿ§¦§©§¥¤©©©Ÿ¤
y df weqta x`eaneäøNòî äìòîì äëëñ àðîçø dééø÷- ©§¥©£¨¨§¨¨§©§¨¥£¨¨

dxyr ly llg lr mikkeqny miaexkl jkq z`xew dxezdy
llg eizgz didiy jixvy dkeqd jkq iabl oicd `ede ,migth

,`xnbd dywn oiicry `l` .migth dxyr lyeäðéôãâc éànî¦©§©§¦§
éîéé÷ eäééLéø éåléòmdiy`x lrn zeyext eid mditpky oipn - ¦¨¥¥©§¨§¥

,migth dxyr zxetkd cre mdipia dideeäééLéø éãäì àîìc¦§¨©£¥¥©§
éîéé÷mitpkde mdiy`xl liawna zeyext eid mditpk `ny - ¨§¥

did `ly `vnpe ,el` migth dxyra milelk eid mb mnvr
:`xnbd zvxzn .migth dxyr ly llg mdizgznàçà áø øîà̈©©©¨

áéúk 'äìòîì' ,á÷òé øaiUxR miaxMd Eide' `ed weqtd oeyl - ©©£Ÿ§©§¨§¦§¨©§ª¦Ÿ§¥
'dlrnl mitpk'lrn' zeyext mitpkd eidy `id ezernyne §¨©¦§©§¨

mitpkd oia `vnpe ,[migth dxyr mdaeby] miaexkd iy`x
eidy oipn :`xnbd zl`ey .migth dxyr ly llg zxetkl
,migth dxyr wx did mdizgzny llgde mdl jenqa mitpkd

àáeè éìãéîc àîéàålrn ax daeba mitpkd miyext eid `ny - §¥¨§¦§¥¨
:`xnbd zvxzn .mdiy`x'äìòîì äìòîì' áéúk éîizy - ¦§¦§©§¨§©§¨

`ld ,miaexkdn daxd mideab mitpkd eidy ezernyny ,minrt
lrn miyext mitpkd eidy ezernyne ,zg` mrt 'dlrnl' azkp
.migth dxyr mdipiay llgd `vnpe ,miaexkd iy`xl jenqae

:dywne `xnbd dkiynnàçéðäwx dti dler df oeayg -ìit ¨¦¨§
zhiyìk øîàc øéàî éaøzcinúBnàäokyna eidyeéämiccen ©¦¥¦§¨©¨¨©¨

zen`aúBiðBðéadaeby `vnp ok` eixac itle ,migth dyy ly ¥¦
zxetkd mr cgiae ,migth dryz epiid ivge dn` `edy oex`d
.migth dxyr ziad yily daebl cr xzepe ,migth dxyr edaeb

øîàc äãeäé éaøì àlàwxyìL änàd zcicnïéðaly dzid ¤¨§©¦§¨§¨©©¨¤¦§¨
å ,íéçôè äMLdn` eli`ìLd zcicníéìkly dzidäMîç ¦¨§¨¦§¤¥¦£¦¨

,migth,øîéîì àkéà éàîdaeby `vnp eixac itl `ldïBøà ©¦¨§¥©¨
úøBtëåàbìôe àéðîz eäì éåä änkivge dn` oex`d daeb - §©¤©¨¨¥§§©§¨©§¨

e`vnp zxetkd ly gthl sqepae ,migth ivge drayl deey
yily cr miribn eid miaexkdy oeike ,migth ivge dpeny eicgi
oex`d cr miaexkd itpkny `vnp ,migth mixyr `edy ziad

àbìôe éøñ ãç eäì eLtmigth xyr cg` ly llg x`yp - ¨§©¨¥©§¨
ok m`e ,dvgneàîéàiabl mb xen` -äkeñitl xykez `ly ¥¨¨

dcedi iaxàéåäc ãòdllg daeb didiy cr -àbìôe éøñ ãç- ©§©§¨©¨¥©§¨
.migth ivge dxyr zg`

:`xnbd dwiqnàlàok` -äãeäé éaøìmigth dxyr xeriy ¤¨§©¦§¨
`l` ,ze`xwndn cnlp `l dkeqadì éøéîb àúëìäcnlp - ¦§§¨§¦¥¨

enk ,ipiqn dynl dkldn,áø øîà éMà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¦¨©©
ïéøeòéLxeriye zifka `edy xeqi` zlik` oebk dxezd ixeriy - ¦¦

oke ,mixetikd mei zlik`a dqbd zazekïéöéöçdvivg oic - £¦¦
,dliaha zlqetdïévéçîedkeqd zvign daeb xeriy zekld - §¦¦

exn`p ,dizekld x`ye.éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©
ly mxeriyy iy` xa `iig iax ixac lr `xnbd dywn

ike :ipiqn dynl dkldn cnlp mixeqi`dïéøeòéLdkldn ecnlp ¦¦
`lde ,ipiqn dynleäðéð àúééøBàc`xwnn z`f micnl `ld - §©§¨¦§

,dxezaáéúëc(g g mixac):l`xyi ux` ly dgayaähç õøà' ¦§¦¤¤¦¨
ìk ïéðç áø øîàå ,'Láãe ïîL úéæ õøà ïBnøå äðàúe ïôâå äøòNe§Ÿ̈§¤¤§¥¨§¦¤¤¥¤¤§¨§¨©©¨¦¨

ì äfä ÷eñtäzekld epnn cenl,øîàð ïéøeòéLly dgay edfe ©¨©¤¦¦¦¤¡©
dnn .` .dxezay oixeqi` dizexita mixryny l`xyi ux`
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קמט
izni`na cenr d sc ± oey`x wxt`nei

éðëåé øádvia ipkei xa dlihd zg` mrt :opixn` (a,fp) zexekaae .c`n `ed lecb ser Ð

.mifx` ze`n yly dxaiye mikxk miyy drahe ,epnewnaøîâ éðô éðôdey dxifb Ð

.ipt aizk `l `zxtivae .xnbäáåøî úùôúdaexna hrend s` rney dz`y mewna Ð

.jixaca oxwy dz` ixde ,hrend z` qetz :zeywdl yic ,zytz `léðôî óìéðå
íéáåøëä.gthn ixhefc Ðåðééä áåøë éðô åðééä

íãà?aezkd mwlg dnle ,oiey odipy `ld Ð

edfe ,`ed wepiz ipt inp aexk mlerl :ipyne

mc` ipt :mweligaexkd ipt ,iaxax it` ÐÐ

.ixhef it`äøùò äììçã éàîîåoex`nc oeik Ð

cal dxyr dllgc i`nn ,dxyr ztli zxetke

oex` ik dkkq icda `nlc ?dkkq iaern

.zxetkeïéãîåò åéä úéáä ùéìùáeidy Ð

lr ux`a oicner dnly dyry miaexkd

eznew `vnp xyr aexkd znew :aizke .mdilbx

,o`k s` .miyly `edy ziad daeb yilya dlk

lr dyn dyry miaexkd eidyk ,okyna

zxetkd.ziad daeb yilya dlk odab did Ð

éåä äîë ïëùî.edab Ðíéøùò éåä äîë äéúìú
mixyr seql dlk miaexkd daeb `vnp Ð

.zxetkd lr oicner ode ,ux`d on migthìã
úøåôëå ïåøàã íéçôè äøùòmy`xn zrcl Ð

miaexk ly my`xn `vnp ,ied dnk miaexk ly

.migth dxyr mdilbx críéëëåñ áéúëå
íäéôðëácr dhnle mditpkn :`nl` Ð

eid odabl dlrnl mditpke ,jkq iexw zxetkd

migth dxyr mditpk zgz :`nl` .zeqext

.dkeq dil ixwe ,zxetkd cr llgéàîîå
åäééùéø éåìéò åäééôãâãdil dedc ,iqixt Ð

.dxyr dllgåäééùéø éãäì,my`xl deya Ð

.mitpkd iaer mr dxyr dil dedcéáøì àçéðä
øîàã øéàî.(`,fv) zegpn zkqna Ðìë

úåîàäoipa ly oia milk ly oia ,okynay Ð

dyy za dn` `idy ,zipepiaa zeccnp eid

za yiy iptn ,zipepia diexw `ide .migth

aaeqe ceqi zn` `ide dpnid dphw dyng

,iniptd gafn ly reaix zn`e zepxwd zn`e

zecn dl`e" `xw i`dn (my) zegpna xn`ck

yie .'ebe "gtehe dn` dn` zen`a gafnd

migqta `ipzck ,rav` ivg dpnid dlecb

zg` ,dxiad oyeya eid zen` izy :(`,et)

zen` izy .rav` ivg dyn ly lr dxiziÐ

oyey .zen`d oda cecnl oiieyr zelwn izy

xd ly igxfn xry zneg lr `ed mewn dxiad

ye ,ziad'xl `gipd .ea zxiievn dxiad oye

zen`d lk deydy xi`nslinl `ki` Ð

edl eyt ,zxetke oex`l dxyr lc ,ztlick

.mayen mewn cr mditpkn dxyràëéà éàî
øîéîìixq cg dllg ira ztli dpin i` Ð

.eedc `ed `blte `ipnz zxetke oex`c ,`blte

epiidc ,oicner ziad yilya miaexkc oeike

mixyr seqlzgz `blte ixq cg eyt Ð

.mditpkäãåäé éáøì.i`xwn sili ivn `lc Ð

.ipiqn dl ixinb `zkld dvign xeriy lk

dvign e`l dkkqn xal dxyrn xivac ixinbe

.dvign `ied ikdae ,`idïéøåòéùly Ð

zazekke ,xeqi` zlik` lkl zifk oebk ,oixeqi`

.mixetkd meilïéöéöçzlqet dvivgdy Ð

.dliahaïéöéçîå.dvign zekld Ðøîàð ïéøåòéùì.dxezay oixeqi` dizexita xryl oikixv dxez ixaca elit`y ,l`xyi ux` ly dgaya xacn weqtd Ðåéôúë ìò åéìëÐ

.oda yeal epi`yáèå åéìãðñååãéá åéúåò.eilcpqc `inec eizerah ,ecia oifeg` Ðãéî ïéàîè`pixw "ziad l` `a" edleke ,"`nhi ziad l` `ade" (ci `xwie) aizkc ,diidy `la Ð
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"oilitz `vend" yixa opixn`ck ,oiltz ipy ea gipdl ie`xy y`xa mewn yic ,uivd

"xne`d" wxt opixn`e ,idepir oia opinbxzne ,gvn aizk uiv iabc ab lr s`e .(a,dv oiaexir)

enk rnyn "jipir oia" i`de ,"jipir oiay uiva mdl mwd" :jlnd i`pi iab (`,eq oiyeciw)

meyn .jk lk ayizn epi` ,edine .y`x ly daeba lkdy ,oiltz iab aizkc "jipir oia"

(a,fl zegpn) "dax unewd" seqa sili oiltzc

`l"n y`xd daeba "jipir oia"y ,dey dxfba

,mewn lkne .xry mewna "my`xa dgxw eniyz

did mewn lkn ,ynn gvnd lr uiv did elit`

eide ,ey`x ixeg`n oiltzde uivd xeywl jixv

opixn`c `de .ztpvnd z` my oigec mdipy

meia lecb odk icbac (a,ai) `neic oey`x wxta

icbaac ab lr s` ,heicd odkl oixyk mixetkd

ztpvn aizk oalon ueg ixii` micba x`ya Ð

ztpvn ixwc ogky` `xnb oeyla edine .ztpvnd

"dpey`xa" wxta opixn`c ,heicd odkc `iddl

ly eztpvn lhepy ,qiit iab (mye `,dk `nei)

icbaa k"deia uiv did `lc :dyw cere .mdn cg`

ok it lr s` `nye ?ztpvn dil ixw dnle ,oal

.dpyd lk ly ztpvnk dphw dzid

úùôúitl :miyxtn yi :zytz `l daexn

xnel xyt` i` o`ke .seq dl oi` daexn dcny

miptn `l` cenll xyt` `l jigxk lrc ,ok

y`xc `nw wxta oke .okyna qpkil oilekiy

yic zxvr iab ,(`,fi) dbibgae ,(mye a,c) dpyd

:jixte .zevnd bgn silic dray lk oinelyz dl

`l daexn zytz :ipyne !zekeqd bgn slipe

`icda gken cere .seq xacl yi mzde .zytz

dnc aef aefi ik" (eh `xwie) aizkc ,mipdk zxeza

mini ,"miax minidaxd mini leki .mipy ÐÐ

ernyne hren ernyny lk :`aiwr 'x xn`

daexn zytz ,daexnhren zytz ,zytz `l Ð

,zecn izy :xne` dxiza oa dcedi iax .zytz Ð

dlk dpi`y dcn zg`e dlk dcn zg`oiccen Ð

xn` .dlk dpi`y dcna oiccen oi`e dlk dcna

?lerpl e` geztl aezkd `a dnl ike :dingp iax

xne` dz` m` ,geztl `l` lerpl `a `l `lde

dxyr minie` ,miz`n e` ,d`n `l` epi` e` Ð

mipy mini xne` dz`yke .`eaix e` ,sl`Ð

dz` m`c :daexn zytz ly eyexit edfe .zgzt

hrend z` ytez,jcin eze` oi`iven oi` Ð

yetzl z`a la` .daexnd llka hrendy

daexnddcedi iaxe .lehe di`x `ad :jl xne` Ð

z` oiqtezy ,mlerd bdpnn cenll `a dxiza oa

s` .dlk dpi`y dcnd z` oigipne dlk dcnd

'xe .seq el yiy hrend oeaygd oiqtez ,o`k

`a `ly ,ze`xwnd jxcn cenll `a dingp

oikixv oinelyz iab `kde .yxtl `l` mezql

.`aiwr iax ly dinrhl olek

ùéìùámiaexkd znewc Ð oicner od ziad

.zen` miyly ziade ,zen` xyr

mixyr xiacd iptle" (e ` mikln) aizkc `de

dn` mixyre agex dn` mixyre jxe` dn`

"eznew,dlrnle miaexkd ztyn epiid Ð

.(a,hv `xza `aa) "zexit xkend" wxta `zi`ck

(my) mikln yexita qxhpewa yxity enk `le

.lkid lyn dkenp miycwd iycw zia ziilrc
otb
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äaeøî zNôz !éðëBé øác¯èòeî zNôz ,zNôz àì §©¨¦¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨¨
¯øîà !àáeè øèeæc ,àzøtéöc étàk àîéàå .zNôz̈©§¨§¥¨§©¥§¦¨§¨§©¨¨©

áéúk ;øîb éðt "éðt" àðeä áø :á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ©¨§¥§¥¨©§¦
éðt úàî" :íúä áéúëe ,"úøBtkä éðt ìà" :àëä̈¨¤§¥©©¤§¦¨¨¥¥§¥
úBàøk" :áéúëc ,äìòî ìL íéðtî óìéðå ."åéáà ÷çöé¦§¨¨¦§¥©¦¨¦¤©§¨¦§¦¦§

äaeøî zNôz !"éðöøzå íéäìà éðt¯,zNôz àì §¥¡Ÿ¦©¦§¥¦¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨
èòeî zNôz¯ìà" :áéúëc ,áeøkî óìéðå .zNôz ¨©§¨¨¨©§¨§¥©¦§¦§¦¤

,á÷òé øa àçà áø øîà !"íéáeøkä éðt eéäé úøBtkä©©¤¦§§¥©§¦¨©©©¨©©£Ÿ
éîð àðeä áøå .çôhî ïéúeçt íéáeøë éðt ïéà :éøéîb§¦¦¥§¥§¦§¦¦¤©§©¨©¦

?áeøk éàîe .øéîb àëäîéaø øîààéáøk :eäaàïkL , ¥¨¨¨¥©§¨©©¦©¨§©§¨¤¥
déì øîà .àéáø à÷Bðéì ïéøB÷ ìááaäzòî àìà :ééaà §¨¤¦§¨¨©§¨£©¥©©¥¤¨¥©¨

"íãà éðt éðMä éðôe áeøkä éðt ãçàä éðt" :áéúëc¦§¦§¥¨¤¨§¥©§§¥©¥¦§¥¨¨
éànîe .àøèeæ étàå éáøáø étà !íãà eðééä áeøk eðééä©§§©§¨¨©¥©§§¥§©¥§¨¦©
àìà !dëëñ éãäa àîéà ?dëëqî øa äøNò dììçc©£¨¨£¨¨©¦§¨¨¥¨©£¥§¨¨¤¨
Cìnä äða øLà úéaäå" :áéúëc ,øîb íéîìBò úéaî¦¥¨¦¨©¦§¦§©©¦£¤¨¨©¤¤

ìLe Baçø íéøNòå Bkøà änà íéML 'äì äîìLíéL §ŸŸ©¦¦©¨¨§§¤§¦¨§§¦
øNò ãçàä áeøkä úîB÷" :áéúëe ,"BúîB÷ änà©¨¨§¦©©§¨¤¨¤¤
úéáa eðéön äî :àéðúå ."éðMä áeøkä ïëå änàä©¨§¥©§©¥¦§©§¨©¨¦§¥

íéîìBò¯a íéáeøkéîð ïkLî ,ïéãîBò ïä úéaä LéìL ¨¦§¦¦§¦©©¦¥§¦¦§¨©¦
éåä änk ïkLî .ïéãîBò ïä úéaä LéìL íéáeøk¯øNò §¦§¦©©¦¥§¦¦§¨©¨¨¥¤¤

éåä änk ."Løwä CøBà úBnà øNò" :áéúëc ,úBnà©¦§¦¤¤©¤©¨¤©¨¨¥
eäì¯.éëLet ïézéLdézìzéåä änk¯.éëLet íéøNò §¦¦§¥¦§¥©¨¨¥¤§¦§¥

úøBtëå ïBøàc äøNò ìc¯:áéúëe ,äøNò eäì eLt ©£¨¨§¨§©¤¨§£¨¨§¦
íéáeøkä eéäå"éNøBtäìòîì íéôðëíéëëBñíäéôðëa §¨©§¦§¥§¨©¦§©§¨§¦§©§¥¤

.äøNòî äìòîì dëëñ àðîçø dééø÷ ."úøBtkä ìò©©©¤©§¥©§¨¨§¨¨§©§¨¥£¨¨
éãäì àîìc ?éîéé÷ eäééLéø éåìéò eäðéôãâc éànî¦©§©§¦§¦¨¥¥©§¨§¦¦§¨©£¥
"äìòîì" :á÷òé øa àçà áø øîà !éîéé÷ eäééLéø¥©§¨§¦¨©©©¨©©£Ÿ§©§¨
äìòîì" áéúk éî !àáeè éìãéîc àîéàå .áéúk§¦§¥¨§¦§¥¨¦§¦§©§¨
eéä úBnàä ìk :øîàc ,øéàî éaøì àçéðä ?"äìòîì§©§¨¨¦¨§©¦¥¦§¨©¨¨©¨
äML ïéða ìL änà :øîàc ,äãeäé éaøì àìà .úBiðBðéa¥¦¤¨§©¦§¨§¨©©¨¤¦§¨¦¨

î ,äMîç íéìk ìLå ,íéçôèïBøà ?øîéîì àkéà éà §¨¦§¤¥¦£¦¨©¦¨§¥©¨
eäì éåä änk úøBtëå¯ãç eäì eLt ,àbìôe àéðîz §©¤©¨¨¥§§©§¨©§¨¨§©

!àbìôe éøñ ãç àéåäc ãò äkeñ àîéà ,àbìôe éøñ§¥©§¨¥¨¨©§¨§¨©§¥©§¨
àéiç éaø øîàc .dì éøéîb àúëìä äãeäé éaøì :àìà¤¨§©¦§¨¦§§¨§¦¦¨§¨©©¦¦¨
äëìä ïéöéçîe ïéöéöç ïéøeòéL :áø øîà éLà øa©©¦¨©©¦¦£¦¦§¦¦£¨¨
õøà" :áéúëc !eäðéð àúééøBàc ïéøeòéL .éðéqî äLîì§¤¦¦©¦¦§©§¨¦§¦§¦¤¤

ïôâå äøBòNe ähçäðàúe,"Láãe ïîL úéæ õøà ïBnøå ¦¨§¨§¤¤§¥¨§¦¤¤¥¤¤§¨
ì äfä ÷eñtä ìk :ïéðç áø øîàåähç .øîàð ïéøeòéL §¨©©¨¦¨©¨©¤§¦¦¤¡©¦¨

ìò åéìëå ,òbeðîä úéáì ñðëpä :ïðúc ,òbeðîä úéáì§©¦©§¨¦§©©¦§¨§©¦©§¨§¥¨©
Bãéa åéúBòaèå åéìcðñå ,åéôúk¯.ãiî ïéàîè ïäå àeä §¥¨§©§¨¨§©§¨§¨§¥§¥¦¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dkeq(ycew zay meil)

éðëBé øáczvxzn .gthn xzei milecb eipte ce`n lecb ser - §©¨¦
:`xnbdzNôz èòeî zNôz ,zNôz àì äaeøî zNôzahen - ¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨¨¨©§¨

exeriyy ipkei xan `le hren exeriyy mc` ly miptn cenll
,hrend xeriydn cenll aheny jixacl :`xnbd dywn .daexn

ok m`àîéàå`ed zxetka xn`py 'ipt' xeriyyàzøtéöc étàk §¥¨§©¥§¦¨§¨
àáeè øèeæc:`xnbd zvxzn .gthn miphwy xetiv iptk -øîà §©¨¨©

àðeä áø ,á÷òé øa àçà áøzxetka xen`d 'ipt' xeriyy xn`y ©©¨©©£Ÿ©¨
`l` ,`xaqn ok xn` `l gth exeriyy mc` iptk `ed'éðt' 'éðt'§¥§¥

øîb,dey dxifbn z`f cnl -áéúëe ,'úøtkä éðt ìà' àëä áéúk ¨©§¦¨¨¤§¥©©Ÿ¤§¦
íúä(l fk ziy`xa)awri `vi `vi K` idie','åéáà ÷çöé éðt úàî ¨¨©§¦©¨Ÿ¨¨©£Ÿ¥¥§¥¦§¨¨¦

oicd `ed ,mc` ipt mdy wgvi iptl weqtd zpeek myy myke
.gth oxeriyy mc` iptl weqtd zpeek zxetk iabl mby

:`xnbd dywnäìòî ìL íéðtî óìéðåmda mby ,mik`lnd ipt - §¥©¦¨¦¤©§¨
,'ipt' oeyl dxeza xn`páéúëc(i bl my)eiyrl awri xn`y ¦§¦

Lipt izi`x oM lr iM' ezgpn z` lawiy'éðöøzå íéäìà 'éðt' úàøk ¦©¥¨¦¦¨¤¦§Ÿ§¥¡Ÿ¦©¦§¥¦
ixdy ,j`lnd ipt zii`xk il oiaeyg ode ,jipt izi`xy oeik -

p j`ln ipty ixd ,jly xyd z` izi`xcenll ozipe ,'ipt' mi`xw
:`xnbd zvxzn .gthn xzei mdy j`lnd 'ipt'n dey dxifb

.zNôz èòeî zNôz ,zNôz àì äaeøî zNôz`xnbd zxfeg ¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨¨¨©§¨
:dywneóìéðådey dxifbáeøkîzegt eipte 'ipt' azkp ea mby §¥©¦§

,gthnáéúëc(k gk zeny)dlrnl mitpk iUxR miaxMd Eide' ¦§¦§¨©§ª¦Ÿ§¥§¨©¦§©§¨
eig` l` Wi` mdiptE zxRMd lr mditpkA mikkqeéäé úøtkä ìà Ÿ§¦§©§¥¤©©©Ÿ¤§¥¤¦¤¨¦¤©©Ÿ¤¦§

.'íéáøkä éðt:`xnbd zvxznéøéîb ,á÷òé øa àçà áø øîà- §¥©§ª¦¨©©©¨©©£Ÿ§¦¥
y ,mcia dlaw.çôhî ïéúeçt íéáeøk éðt ïéà:`xnbd dtiqenáøå ¥§¥§¦§¦¦¤©§©

énð àðeä,'ipt ipt' dey dxifbn gth zxetkd daeb xeriyy cnly ¨©¦
øéîâ àëäîlirl x`eank `le] miaexkd 'ipt'n eixac z` cnl - ¥¨¨¨¦

.[wgvi ly eiptn z`f cnlye,`xnbd zx`anáeøk éàîedn - ©§
,'aexk' oeylàéáøk eäaà éaø øîà,wepiz ipt -ïéøB÷ ìááa ïkL ¨©©¦©¨§©§¨¤¥§¨¤¦

à÷eðéìwepizl -.àéáøéiaà déì øîà,eda` iaxläzòî àlà- ¦¨©§¨¨©¥©©¥¤¨¥©¨
dyw ,mc` ipt `ed aexk ipty jixaclã`dáéúë(ci i l`wfgi)iabl §§¦

mipt drax` da eidy l`wfgi d`xy dakxndéðt ãçàä éðt'§¥¨¤¨§¥
íãà éðt éðMä éðôe áeøkä,'xWp ipR iriaxde dix` ipR iWilXde ©§§¥©¥¦§¥¨¨§©§¦¦§¥©§¥§¨§¦¦§¥¨¤

`ld ,aezkd mwlig recn mc` iptk gth md aexk ipty jixacle
.íãà eðééä áeøk eðééäipt `ed aexk ipt ok`y ,`xnbd zvxzn ©§§©§¨¨

md mc` ipty `l` ,mc`éáøáø étà,zelecb mipt zenc -eipt ©¥©§§¥
md aexkàøèeæ étà.zephw mipt zenc - ©¥§¨

oex`d daebn cnlp dkeqa migth dxyr xeriy x`azdy itk
:`xnbd dywn .migth dxyr mdaeb didy zxetkdeéànîe¦©

dëëqî øa äøNò dììçcxn`py migth dxyr xeriyy oipn - ©£¨¨£¨¨©¦§¨¨
,jkqdn ueg dkeqd llgl `ed dkeqaàîéàmyky xen` - ¥¨

llekd mxeriy did eze` dqkn dzidy zxetkde oex`dy
`ed migth dxyr da xn`py dkeq iabl ok enk ,migth dxyr

ëñ éãäadëdly jkqd lk m` mb dkeq xiykpe ,jkqd sexiva - ©£¥§¨¨
.migth dxyr ly llg da oi`y b"r` migth dxyr jeza `vnp

:`xnbd zvxznøîb íéîìBò úéaî àlàjixvy df xeriy - ¤¨¦¥¨¦¨©
ycwnd zian cnlp migth dxyr llg dkeqd daeba didiy

,dnly dpayáéúëc(a e '` mikln)äîìL Cìnä äða øLà úéaäå' ¦§¦§©©¦£¤¨¨©¤¤§ŸŸ
ìLe Baçø íéøNòå Bkøà änà íéML 'äì,'BúîB÷ änà íéLixd ©¦¦©¨¨§§¤§¦¨§§Ÿ¦©¨¨

,dn` miyely did dnly dpay ycwnd zia daebyáéúëemy) §¦
(ek eycwnd ziaa eidy miaexkd daeb oiipraãçàä áeøkä úîB÷'©©§¨¤¨

,'éðMä áeøkä ïëå änàa øNòeid ycwnd ziaa miaexkdy oeike ¤¤¨©¨§¥©§©¥¦
eid miaexkdy `vnp ,zxetkd lr `le ziad ztvx lr micner
miyely elek ziad daeb ixdy] ziad daebn yilya micner

,[zen` xyr miaexkd daebe dn`àéðúådaeby `ziixaa epipy - §©§¨
,dnly ycwna didy miaexkd daebn cnlp okyna miaexkdäî©

eðéöny epivny myk -ïä úéaä LéìLa íéáeøk íéîìBò úéáa ¨¦§¥¨¦§¦¦§¦©©¦¥
,ïéãîBòaïéãîBò ïä úéaä LéìLa íéáeøk énð ïkLîokyna mb - §¦¦§¨©¦§¦¦§¦©©¦¥§¦

z` `xnbd zaygne ,okynd daebn yilyl miaexkd y`x ribd

d daeb ,okyna miaexkd daebáéúëc ,úBnà øNò éåä änk ïkLî¦§¨©¨¨¥¤¤©¦§¦
(fh ek zeny)'Løwä Cøà úBnà øNò',zen` xyreänkmigthéåä ¤¤©Ÿ¤©¨¤©¨¨¥

éëLet ïézéL ,eäì,[migth dyy `id dn` lky] migth miyy - §¦¦§¥
ok m`edézìzokynd daeb yily -éëLet íéøNò ,éåä änk- ¦§¥©¨¨¥¤§¦§¥

,migth mixyrìcel` migth mixyrn xqd -äøNòly migth ©£¨¨
daebúøBtëå ïBøàcedaeb oex`dy lirl `xnbd dx`iay itk] §¨§©¤

ok m` ,[gth zxetkde migth dryzeäì eLtdaebl x`yp - ¨§
bdy miaexkd- ziad yily cr eriäøNò,migtheéäå' áéúëe £¨¨§¦§¨

,'úøtkä ìò íäéôðëa íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä©§ª¦Ÿ§¥§¨©¦§©§¨Ÿ§¦§©§¥¤©©©Ÿ¤
y df weqta x`eaneäøNòî äìòîì äëëñ àðîçø dééø÷- ©§¥©£¨¨§¨¨§©§¨¥£¨¨

dxyr ly llg lr mikkeqny miaexkl jkq z`xew dxezdy
llg eizgz didiy jixvy dkeqd jkq iabl oicd `ede ,migth

,`xnbd dywn oiicry `l` .migth dxyr lyeäðéôãâc éànî¦©§©§¦§
éîéé÷ eäééLéø éåléòmdiy`x lrn zeyext eid mditpky oipn - ¦¨¥¥©§¨§¥

,migth dxyr zxetkd cre mdipia dideeäééLéø éãäì àîìc¦§¨©£¥¥©§
éîéé÷mitpkde mdiy`xl liawna zeyext eid mditpk `ny - ¨§¥

did `ly `vnpe ,el` migth dxyra milelk eid mb mnvr
:`xnbd zvxzn .migth dxyr ly llg mdizgznàçà áø øîà̈©©©¨

áéúk 'äìòîì' ,á÷òé øaiUxR miaxMd Eide' `ed weqtd oeyl - ©©£Ÿ§©§¨§¦§¨©§ª¦Ÿ§¥
'dlrnl mitpk'lrn' zeyext mitpkd eidy `id ezernyne §¨©¦§©§¨

mitpkd oia `vnpe ,[migth dxyr mdaeby] miaexkd iy`x
eidy oipn :`xnbd zl`ey .migth dxyr ly llg zxetkl
,migth dxyr wx did mdizgzny llgde mdl jenqa mitpkd

àáeè éìãéîc àîéàålrn ax daeba mitpkd miyext eid `ny - §¥¨§¦§¥¨
:`xnbd zvxzn .mdiy`x'äìòîì äìòîì' áéúk éîizy - ¦§¦§©§¨§©§¨

`ld ,miaexkdn daxd mideab mitpkd eidy ezernyny ,minrt
lrn miyext mitpkd eidy ezernyne ,zg` mrt 'dlrnl' azkp
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zhiyìk øîàc øéàî éaøzcinúBnàäokyna eidyeéämiccen ©¦¥¦§¨©¨¨©¨

zen`aúBiðBðéadaeby `vnp ok` eixac itle ,migth dyy ly ¥¦
zxetkd mr cgiae ,migth dryz epiid ivge dn` `edy oex`d
.migth dxyr ziad yily daebl cr xzepe ,migth dxyr edaeb

øîàc äãeäé éaøì àlàwxyìL änàd zcicnïéðaly dzid ¤¨§©¦§¨§¨©©¨¤¦§¨
å ,íéçôè äMLdn` eli`ìLd zcicníéìkly dzidäMîç ¦¨§¨¦§¤¥¦£¦¨

,migth,øîéîì àkéà éàîdaeby `vnp eixac itl `ldïBøà ©¦¨§¥©¨
úøBtëåàbìôe àéðîz eäì éåä änkivge dn` oex`d daeb - §©¤©¨¨¥§§©§¨©§¨

e`vnp zxetkd ly gthl sqepae ,migth ivge drayl deey
yily cr miribn eid miaexkdy oeike ,migth ivge dpeny eicgi
oex`d cr miaexkd itpkny `vnp ,migth mixyr `edy ziad

àbìôe éøñ ãç eäì eLtmigth xyr cg` ly llg x`yp - ¨§©¨¥©§¨
ok m`e ,dvgneàîéàiabl mb xen` -äkeñitl xykez `ly ¥¨¨

dcedi iaxàéåäc ãòdllg daeb didiy cr -àbìôe éøñ ãç- ©§©§¨©¨¥©§¨
.migth ivge dxyr zg`

:`xnbd dwiqnàlàok` -äãeäé éaøìmigth dxyr xeriy ¤¨§©¦§¨
`l` ,ze`xwndn cnlp `l dkeqadì éøéîb àúëìäcnlp - ¦§§¨§¦¥¨

enk ,ipiqn dynl dkldn,áø øîà éMà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¦¨©©
ïéøeòéLxeriye zifka `edy xeqi` zlik` oebk dxezd ixeriy - ¦¦

oke ,mixetikd mei zlik`a dqbd zazekïéöéöçdvivg oic - £¦¦
,dliaha zlqetdïévéçîedkeqd zvign daeb xeriy zekld - §¦¦

exn`p ,dizekld x`ye.éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©
ly mxeriyy iy` xa `iig iax ixac lr `xnbd dywn

ike :ipiqn dynl dkldn cnlp mixeqi`dïéøeòéLdkldn ecnlp ¦¦
`lde ,ipiqn dynleäðéð àúééøBàc`xwnn z`f micnl `ld - §©§¨¦§

,dxezaáéúëc(g g mixac):l`xyi ux` ly dgayaähç õøà' ¦§¦¤¤¦¨
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ì äfä ÷eñtäzekld epnn cenl,øîàð ïéøeòéLly dgay edfe ©¨©¤¦¦¦¤¡©
dnn .` .dxezay oixeqi` dizexita mixryny l`xyi ux`
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

çét ìò óà dîB÷îe dôeb CøBöì elôà dìèìèì øeñà íé÷øt ìL àéä íà äpè÷ ïéa äìBãb ïéa äøBðî§¨¥§¨¥§©¨¦¦¤§¨¦¨§©§§¨£¦§¤¨§¨©©¦
úaL BúBàa da e÷éìãä àlL[aiøéæçéå ÷øtúúå Bãiî ìBtz ànL ïéLLBçLdiwxRí÷ãäéå íò÷úéå ¤Ÿ¦§¦¨§©¨¤§¦¤¨¦¦¨§¦§¨¥§©£¦§¨¤¨§¦§¥¥¦§©§¨

â"éù ïîéña øàaúiL Bîk äðBa íeMî áiçúéå ÷æça41. §Ÿ¤§¦§©¥¦¤§¤¦§¨¥§¦¨
ì äîBãå áéáñ íéöéøç da Lé àlà íé÷øt ìL íðéà íà elôàåøîàé ànL äøæb dìèìèì øeñà íé÷øt ìL ©£¦¦¥¨¤§¨¦¤¨¥¨£¦¦¨¦§¤§¤§¨¦¨§©§§¨§¥¨¤¨Ÿ©

íé÷øt ìL àéäL äàBøä`aieìL dúBNòì Cøã ïéàL ãàî äpè÷ àéä íà óàå íé÷øt ìL óà øézäì ¨¤¤¦¤§¨¦§¨Ÿ§©¦©¤§¨¦§©¦¦§©¨§Ÿ¤¥¤¤©£¨¤
ïéa íúøæâa ÷lçì íéîëç eöø àì ïë ét ìò óà íé÷øt àìå ãáìa íéöéøç íäL íéòãBé ìkäå ììk íé÷øt§¨¦§¨§©Ÿ§¦¤¥£¦¦¦§©§Ÿ§¨¦©©¦¥Ÿ¨£¨¦§©¥¦§¥¨¨¥

:äpèwì äìBãb§¨¦§©¨
ח  סעיף בשבת הנר טלטול דיני רעט סימן
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`zax `zkld
úáù åúåàá [áé,פרקים של כמנורה נחשב אינו בורג, ידי על לזה זה המתחברים חלקים לשני שמתפרק פמוט -

ומקומו  גופו לצורך לטלטלו .40ומותר

zetqede mipeiv
כט.40) אות כב סי' ח"ה או"ח משה אגרות שו"ת
פרקיו 41) תקע אם פרקים של בכלי ואפילו כ: סעיף

הרי  ואומנות גבורה לזה שצריך בענין בחוזק שהדקם דהיינו
הרבה  להתקיים עשוי אם בונה משום וחייב גמור בנין זה

ואסור  עראי בנין זה הרי הרבה להתקיים עשוי אינו ואם
כמו  כלל לקיום עשוי אינו כן אם אלא סופרים מדברי

שיתבאר.

•
zay zekld - jexr ogley

‡È רצו שלא או לפנותו מקום להם ואין בחמה המוטל מת
ידי  על עראי אהל עליו לעשות מותר ממקומו להזיזו
משני  ויושבים אדם בני שני באים כיצד החי לצורך הערמה
שרתחו  הקרקע מחום מלמטה להם חם קרקע גבי על צדדיו
ויושב  מטתו מביא וזה עליה ויושב מטתו מביא זה חמה
גביו  על ופורס מחצלת מביא זה מלמעלה להם חם עליה
מטתו  זוקף זה גביו על ופורס מחצלת מביא וזה לצל
מטתו  ומסיר זוקף וזה לו והולך ונשמט משם ומסירה
שהרי  מאליה עשויה מחיצה ונמצאת לו והולך ונשמט
קצותיהן  ושני לזו זו סמוכות גביהן זה ומחצלת זה מחצלת
עראי  אהל לעשות שהתירו המת צידי משני הקרקע על
שישבו  הצריכו ולכן המת בשביל ולא החי צער בשביל
לישב  מטות יביאו ואז מלמטה להם שייחם עד מתחלה
שיהא  כדי האהל לעשיית כלל צורך במטות שאין אף עליהן
המת  על אהל לעשות כדי אינה המחצלאות שפריסת נראה
להגן  עצמו על אחד כל לפרוס כדי אלא שתיהן בחיבור
אחד  כל הביא מלמטה להם כשחם גם שהרי החמה מפני
מטתם  ולהסיר לזקוף צריכים זה ומטעם עליהן וישבו מטתו
נראה  יהא בזה שגם כדי המחצלאות פריסת ולעמוד משם
להגן  אלא המת בשביל היתה לא המחצלאות שפריסת

מטה  הביא מלמטה לו כשחם שהרי החמה מפני עליהם
לו: והלך זקפה וכשעמד עליה וישב

·È שום בו יזיז שלא ובלבד ולהדיחו המת את לסוך מותר
אסור  כך כולו לטלטל שאסור כשם מוקצה שכל אבר
כדי  לטלטלו אסור המותר דבר ע"י ואפילו מקצתו לטלטל
שמאוס  עד וצואה בטיט מטונף היה כן אם אלא לרחצו
אלא  המותר דבר ע"י במת טלטול התירו שלא רואיו בעיני
אחר  בזיון או יסריח שלא בחמה במוטל כגון מבזיון להצילו

למעלה. שנתבאר כמו

הכרים  מעל המת להגביה שנהגו במה למחות צריך ולכן
ואף  יסריח שמא לחוש שאין במקום אף המותר דבר ע"י
מתחתיו  הכרים שומטין הכרים מחום שיסריח לחוש יש אם
של  בגדים גבי על חומץ לזלף ומותר אותו מטלטלים ואין
להתעסק  ויוכלו שבת למוצאי יסריח שלא בשביל המת
וגזרה  מלבן אינו שהחומץ ליבון משום כאן ואין בטהרתו
כמו  המלבן במשקה אלא גוזרין אין כן גם יסחוט שמא

ש"א: בסי' שנתבאר

‚È שלא בענין הלחי את קושר והולך נפתח פיו היה אם
שנ  מה שיסגר כדי לא אבל להפתח קצתו יוסיף או פתח
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של  עיניו מעצימין אין זה ומטעם אבר להזיז אסור שהרי
אבר  ולהזיז בשבת עיניו להעצים נהגו ועכשיו בשבת מת
בידם: למחות ואין בדבר סכנה שיש ואומרים יתעקם שלא

„È אחד דברים שני כל אחר דבר ע"י בטלטול הכלל זה
זה  סמוכים והם לטלטלו מותר ואחד לטלטלו אסור
ההיתר  נעשה שלא בענין והוא זה על זה או בזה זה או לזה
אחד  שמטלטל ובזמן ש"ט בסי' שנתבאר ע"ד לאיסור בסיס
וההיתר  בידו האיסור מטלטל אם השני עמו מיטלטל מהם

בלבד. במת אלא ענין בשום התירוהו לא עמו מיטלטל

אם  עמו מיטלטל והאיסור בידיו ההיתר מטלטל אם ואפילו
אם  לומר צריך אין האיסור לצורך זה בטלטול מתכוין הוא
קלקול  מאיזה לשמרו כדי עצמו האיסור לצורך מטלטל
אם  אפילו אלא אחר ענין איזה או להצניעו כדי או והפסד
תשמיש  איזה בו להשתמש האיסור לו שצריך מפני מטלטל
שנתבאר  כמו מותר שזהו עליו לשכב או לישב כגון המותר
וכל  אחר במקום לאורו להשתמש נר כגון או ש"ח בסי'

אסור. האיסור בשביל ומיטלטל הואיל בזה כיוצא

ע"י  מטלטלו ואינו האיסור לגוף כלל צריך אינו אם אבל
זהו  מקומו לפנות כגון המותר דבר בשביל אלא ההיתר
ש"ט  בסי' שנתבאר ע"ד חכמים שהתירו הצד מן טילטול

הכר. שעל ומעות החבית פי שעל באבן

שאינו  האיסור לטלטול כלל מתכוין אינו אם לומר צריך ואין
לו  אפשר שאי אלא בלבד ההיתר טלטול רק כלל לו צריך
צנון  כגון ידו על האיסור יטלטל כן אם אלא ההיתר לטלטל
ומוציאו  בהם נוטלו מגולין עליו ומקצת בארץ הטמון תלוש
שאז  השריש שלא והוא ממקומו עפר מזיז שבנטילתו אע"פ
כמו  שם כשטמנו לזריעה נתכוין אם אף תולש משום בו אין
אין  הקרקע לחות מחמת הוסיף אם ואף ש"י בסימן שנתבאר
להעפר  בסיס נעשה לא והצנון השריש שלא כל כלום בכך
מפני  השבת כל שם מונח שישאר בדעתו היה אם אף שעליו
שיהא  אלא להעפר משמש הצנון שיהא כוונתו היתה שלא

בזה. כיוצא בכל וכן להצנון משמש העפר

סכין  או כוש לתחוב מתירין יש מגולין עליו מקצת אין ואם
מאליו  ננער גביו שעל והעפר בהם ולהוציאו הצנון לתוך
שעליו  העפר גם מגביה הצנון את הגבהתו שבתחלת  ואף

אוסרין אין  ויש הוא המותר דבר שבשביל כיון כלום בכך
הלכה  ולענין גומא כעושה שנראה מפני בעפר לתחוב

המיקל. אחר הלך סופרים בדברי

מותר  להסקה המוקצים תבן או בקש הטמונים פירות אבל
ולהוציאם  הפירות לתוך סכין או כוש לתחוב הכל לדברי
שיתבאר  כמו בו וכיוצא בעפר אלא שייך גומא איסור שאין
יצאו  הפירות בהם להטמין והתבן הקש ייחד ואם תק"ו בסי'
שייחדו  בעפר הדין וכן בטלטול ומותרים מוקצה מתורת

שנתבאר: כמו לכך

ÂË לטלטל אבל אחר דבר ע"י בידיו בטלטול זה וכל

לצורך  מטלטלו אפילו מותר בידיו שלא בגופו המוקצה
להסקה  עומד שסתמו מפני מוקצה שהוא קש כגון האיסור
בא  הוא ובשבת עליו לשכב שלא המטה על נתון הוא ואם
ונוח  ורך צף שיהא כדי בגופו לנענע מותר עליו לשכב

עליו. לשכב

או  שישב כמו נעשה סדין או כר יום מבעוד עליו הניח ואם
לשכיבה  או לישיבה מוכן זה והרי יום מבעוד עליו שכב
אם  וכן בידיו לטלטלו ומותר עליו כלי תורת יש ומעתה
שנתבאר  כמו עליו לשכב או לישב יום מבעוד עליו חשב
לשכיבה  או לישיבה לייחדו ג"כ שדרכו בדבר ש"ח בסי'
בכל  לטלטלו מותר יום מבעוד בהמה למאכל הזמינו ואם

ענין.

במקומות  אבל להסקה עומד קש שסתם במקומות זה וכל
בכל  לטלטלו מותר לשכיבה או בהמה למאכל עומד שסתמו

שם: שנתבאר כמו ענין

יאֿטו  סעיפים הצד מן טלטול ושאר בשבת מת דין שיא סימן ב חלק

בהם ‡ לקנח אבנים לטלטל התירו הבריות כבוד משום
טורח  ויש הגג על נפנה אם ואפילו הכסא בבית
להכניס  מותר אבנים וכמה מותר זה הרי לגג עמו להעלותן
דהיינו  הכסא לבית קבוע מקום לו שיש מי הכסא לבית
שם  להכניס מותר שם לפנות אחד למקום נכנס שלעולם
בהן  יקנח ערבית מהן לו ישתיירו שאם היד כמלא אבנים
נכנסים  שאחרים ואף לצורך שלא טלטול כאן ואין שחרית
שישתייר  במה הם שיקנחו לחוש ויש זה במקום לפנות ג"כ
אחרים  לצורך הוא שטלטול שנמצא כלום בכך אין ממנו
ואע"פ  אחר לי מה הוא לי דמה לצורך שלא טלטול זה ואין
מכל  אבנים להם להכניס בעצמן לטרוח יכולין שהאחרים

שכל שאפשר כיון יצטרכו מקום מכניס שהוא אלו אבנים
שישתיירו  במה לקנח אחרים יקדימוהו לא אם בעצמו לו

עצמו: בשביל טורח זה הרי זה בקינוח ממנו

הולך · שפעם הכסא לבית קבוע מקום לו שאין מי אבל
כשיעור  אבנים עמו מכניס אחר למקום ופעם זה למקום
שאם  לפי יותר ולא בשמים בו שדכין בוכנא של ראשו
נמצא  אחר למקום לפנות ילך ואח"כ מהן לו ישתיירו
כבר  בו שקנחו באבן ניכר ואם לצורך שלא בתחלה שטלטל
אפילו  או הרבה גדול הוא אפילו להכניסו מותר אחת פעם
בהן  שקנחו דכיון כולן ליטול מותר היד ממלוא הרבה הן
ואין  לכך ועומדין מוכנין הן הרי בהן ניכר הקינוח ורושם
יום  מבעוד לקינוח שייחדן אבנים וכן מוקצה משום בהן
לבית  להכניסן מותר מעולם בהן קינח לא שעדיין אע"פ
יחוד  אבל לעולם לכך שייחדן והוא הרבה הן אפילו הכסא

וש"ח: רנ"ט בסי' שנתבאר כמו מועיל אינו אחת לשבת

אֿב  סעיפים בשבת מקנח במה לנקביו הנצרך שיב סימן ב חלק
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ח  סעיף בשבת הנר טלטול דיני רעט סימן
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`zax `zkld
úáù åúåàá [áé,פרקים של כמנורה נחשב אינו בורג, ידי על לזה זה המתחברים חלקים לשני שמתפרק פמוט -

ומקומו  גופו לצורך לטלטלו .40ומותר

zetqede mipeiv
כט.40) אות כב סי' ח"ה או"ח משה אגרות שו"ת
פרקיו 41) תקע אם פרקים של בכלי ואפילו כ: סעיף

הרי  ואומנות גבורה לזה שצריך בענין בחוזק שהדקם דהיינו
הרבה  להתקיים עשוי אם בונה משום וחייב גמור בנין זה

ואסור  עראי בנין זה הרי הרבה להתקיים עשוי אינו ואם
כמו  כלל לקיום עשוי אינו כן אם אלא סופרים מדברי

שיתבאר.

•
zay zekld - jexr ogley

‡È רצו שלא או לפנותו מקום להם ואין בחמה המוטל מת
ידי  על עראי אהל עליו לעשות מותר ממקומו להזיזו
משני  ויושבים אדם בני שני באים כיצד החי לצורך הערמה
שרתחו  הקרקע מחום מלמטה להם חם קרקע גבי על צדדיו
ויושב  מטתו מביא וזה עליה ויושב מטתו מביא זה חמה
גביו  על ופורס מחצלת מביא זה מלמעלה להם חם עליה
מטתו  זוקף זה גביו על ופורס מחצלת מביא וזה לצל
מטתו  ומסיר זוקף וזה לו והולך ונשמט משם ומסירה
שהרי  מאליה עשויה מחיצה ונמצאת לו והולך ונשמט
קצותיהן  ושני לזו זו סמוכות גביהן זה ומחצלת זה מחצלת
עראי  אהל לעשות שהתירו המת צידי משני הקרקע על
שישבו  הצריכו ולכן המת בשביל ולא החי צער בשביל
לישב  מטות יביאו ואז מלמטה להם שייחם עד מתחלה
שיהא  כדי האהל לעשיית כלל צורך במטות שאין אף עליהן
המת  על אהל לעשות כדי אינה המחצלאות שפריסת נראה
להגן  עצמו על אחד כל לפרוס כדי אלא שתיהן בחיבור
אחד  כל הביא מלמטה להם כשחם גם שהרי החמה מפני
מטתם  ולהסיר לזקוף צריכים זה ומטעם עליהן וישבו מטתו
נראה  יהא בזה שגם כדי המחצלאות פריסת ולעמוד משם
להגן  אלא המת בשביל היתה לא המחצלאות שפריסת

מטה  הביא מלמטה לו כשחם שהרי החמה מפני עליהם
לו: והלך זקפה וכשעמד עליה וישב

·È שום בו יזיז שלא ובלבד ולהדיחו המת את לסוך מותר
אסור  כך כולו לטלטל שאסור כשם מוקצה שכל אבר
כדי  לטלטלו אסור המותר דבר ע"י ואפילו מקצתו לטלטל
שמאוס  עד וצואה בטיט מטונף היה כן אם אלא לרחצו
אלא  המותר דבר ע"י במת טלטול התירו שלא רואיו בעיני
אחר  בזיון או יסריח שלא בחמה במוטל כגון מבזיון להצילו

למעלה. שנתבאר כמו

הכרים  מעל המת להגביה שנהגו במה למחות צריך ולכן
ואף  יסריח שמא לחוש שאין במקום אף המותר דבר ע"י
מתחתיו  הכרים שומטין הכרים מחום שיסריח לחוש יש אם
של  בגדים גבי על חומץ לזלף ומותר אותו מטלטלים ואין
להתעסק  ויוכלו שבת למוצאי יסריח שלא בשביל המת
וגזרה  מלבן אינו שהחומץ ליבון משום כאן ואין בטהרתו
כמו  המלבן במשקה אלא גוזרין אין כן גם יסחוט שמא

ש"א: בסי' שנתבאר

‚È שלא בענין הלחי את קושר והולך נפתח פיו היה אם
שנ  מה שיסגר כדי לא אבל להפתח קצתו יוסיף או פתח
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של  עיניו מעצימין אין זה ומטעם אבר להזיז אסור שהרי
אבר  ולהזיז בשבת עיניו להעצים נהגו ועכשיו בשבת מת
בידם: למחות ואין בדבר סכנה שיש ואומרים יתעקם שלא

„È אחד דברים שני כל אחר דבר ע"י בטלטול הכלל זה
זה  סמוכים והם לטלטלו מותר ואחד לטלטלו אסור
ההיתר  נעשה שלא בענין והוא זה על זה או בזה זה או לזה
אחד  שמטלטל ובזמן ש"ט בסי' שנתבאר ע"ד לאיסור בסיס
וההיתר  בידו האיסור מטלטל אם השני עמו מיטלטל מהם

בלבד. במת אלא ענין בשום התירוהו לא עמו מיטלטל

אם  עמו מיטלטל והאיסור בידיו ההיתר מטלטל אם ואפילו
אם  לומר צריך אין האיסור לצורך זה בטלטול מתכוין הוא
קלקול  מאיזה לשמרו כדי עצמו האיסור לצורך מטלטל
אם  אפילו אלא אחר ענין איזה או להצניעו כדי או והפסד
תשמיש  איזה בו להשתמש האיסור לו שצריך מפני מטלטל
שנתבאר  כמו מותר שזהו עליו לשכב או לישב כגון המותר
וכל  אחר במקום לאורו להשתמש נר כגון או ש"ח בסי'

אסור. האיסור בשביל ומיטלטל הואיל בזה כיוצא

ע"י  מטלטלו ואינו האיסור לגוף כלל צריך אינו אם אבל
זהו  מקומו לפנות כגון המותר דבר בשביל אלא ההיתר
ש"ט  בסי' שנתבאר ע"ד חכמים שהתירו הצד מן טילטול

הכר. שעל ומעות החבית פי שעל באבן

שאינו  האיסור לטלטול כלל מתכוין אינו אם לומר צריך ואין
לו  אפשר שאי אלא בלבד ההיתר טלטול רק כלל לו צריך
צנון  כגון ידו על האיסור יטלטל כן אם אלא ההיתר לטלטל
ומוציאו  בהם נוטלו מגולין עליו ומקצת בארץ הטמון תלוש
שאז  השריש שלא והוא ממקומו עפר מזיז שבנטילתו אע"פ
כמו  שם כשטמנו לזריעה נתכוין אם אף תולש משום בו אין
אין  הקרקע לחות מחמת הוסיף אם ואף ש"י בסימן שנתבאר
להעפר  בסיס נעשה לא והצנון השריש שלא כל כלום בכך
מפני  השבת כל שם מונח שישאר בדעתו היה אם אף שעליו
שיהא  אלא להעפר משמש הצנון שיהא כוונתו היתה שלא

בזה. כיוצא בכל וכן להצנון משמש העפר

סכין  או כוש לתחוב מתירין יש מגולין עליו מקצת אין ואם
מאליו  ננער גביו שעל והעפר בהם ולהוציאו הצנון לתוך
שעליו  העפר גם מגביה הצנון את הגבהתו שבתחלת  ואף

אוסרין אין  ויש הוא המותר דבר שבשביל כיון כלום בכך
הלכה  ולענין גומא כעושה שנראה מפני בעפר לתחוב

המיקל. אחר הלך סופרים בדברי

מותר  להסקה המוקצים תבן או בקש הטמונים פירות אבל
ולהוציאם  הפירות לתוך סכין או כוש לתחוב הכל לדברי
שיתבאר  כמו בו וכיוצא בעפר אלא שייך גומא איסור שאין
יצאו  הפירות בהם להטמין והתבן הקש ייחד ואם תק"ו בסי'
שייחדו  בעפר הדין וכן בטלטול ומותרים מוקצה מתורת

שנתבאר: כמו לכך

ÂË לטלטל אבל אחר דבר ע"י בידיו בטלטול זה וכל

לצורך  מטלטלו אפילו מותר בידיו שלא בגופו המוקצה
להסקה  עומד שסתמו מפני מוקצה שהוא קש כגון האיסור
בא  הוא ובשבת עליו לשכב שלא המטה על נתון הוא ואם
ונוח  ורך צף שיהא כדי בגופו לנענע מותר עליו לשכב

עליו. לשכב

או  שישב כמו נעשה סדין או כר יום מבעוד עליו הניח ואם
לשכיבה  או לישיבה מוכן זה והרי יום מבעוד עליו שכב
אם  וכן בידיו לטלטלו ומותר עליו כלי תורת יש ומעתה
שנתבאר  כמו עליו לשכב או לישב יום מבעוד עליו חשב
לשכיבה  או לישיבה לייחדו ג"כ שדרכו בדבר ש"ח בסי'
בכל  לטלטלו מותר יום מבעוד בהמה למאכל הזמינו ואם

ענין.

במקומות  אבל להסקה עומד קש שסתם במקומות זה וכל
בכל  לטלטלו מותר לשכיבה או בהמה למאכל עומד שסתמו

שם: שנתבאר כמו ענין

יאֿטו  סעיפים הצד מן טלטול ושאר בשבת מת דין שיא סימן ב חלק

בהם ‡ לקנח אבנים לטלטל התירו הבריות כבוד משום
טורח  ויש הגג על נפנה אם ואפילו הכסא בבית
להכניס  מותר אבנים וכמה מותר זה הרי לגג עמו להעלותן
דהיינו  הכסא לבית קבוע מקום לו שיש מי הכסא לבית
שם  להכניס מותר שם לפנות אחד למקום נכנס שלעולם
בהן  יקנח ערבית מהן לו ישתיירו שאם היד כמלא אבנים
נכנסים  שאחרים ואף לצורך שלא טלטול כאן ואין שחרית
שישתייר  במה הם שיקנחו לחוש ויש זה במקום לפנות ג"כ
אחרים  לצורך הוא שטלטול שנמצא כלום בכך אין ממנו
ואע"פ  אחר לי מה הוא לי דמה לצורך שלא טלטול זה ואין
מכל  אבנים להם להכניס בעצמן לטרוח יכולין שהאחרים

שכל שאפשר כיון יצטרכו מקום מכניס שהוא אלו אבנים
שישתיירו  במה לקנח אחרים יקדימוהו לא אם בעצמו לו

עצמו: בשביל טורח זה הרי זה בקינוח ממנו

הולך · שפעם הכסא לבית קבוע מקום לו שאין מי אבל
כשיעור  אבנים עמו מכניס אחר למקום ופעם זה למקום
שאם  לפי יותר ולא בשמים בו שדכין בוכנא של ראשו
נמצא  אחר למקום לפנות ילך ואח"כ מהן לו ישתיירו
כבר  בו שקנחו באבן ניכר ואם לצורך שלא בתחלה שטלטל
אפילו  או הרבה גדול הוא אפילו להכניסו מותר אחת פעם
בהן  שקנחו דכיון כולן ליטול מותר היד ממלוא הרבה הן
ואין  לכך ועומדין מוכנין הן הרי בהן ניכר הקינוח ורושם
יום  מבעוד לקינוח שייחדן אבנים וכן מוקצה משום בהן
לבית  להכניסן מותר מעולם בהן קינח לא שעדיין אע"פ
יחוד  אבל לעולם לכך שייחדן והוא הרבה הן אפילו הכסא

וש"ח: רנ"ט בסי' שנתבאר כמו מועיל אינו אחת לשבת

אֿב  סעיפים בשבת מקנח במה לנקביו הנצרך שיב סימן ב חלק
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c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

xe` dxez

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: השמחה תוכןתוכןתוכןתוכן - בשמחה הוי' את עבדו

התורה  ידי על האדם בנפש אלקות בהמשכת

ומצוותי'

" ענין שנתבאר ברננה [לאחרי לפניו חוזר "בואו ,

" הכתוב תחילת בשמחה לבאר ה' את :]"עבדו

åàåá ,äìòîì äèîî úðéçáá àåä äæ ìë êà
úåéäì êéøö êëå ,äððøá àåä éæàù ,åéðôì
íìåò ìù åúééøáë ,íãàä úãåáò úìéçú

.íåé úãî ,àøåäð øãäå ,àëåùç àùéøá
לאחרי  באה בשמחה" ה' את ד"עבדו העבודה
שהכתוב  (וזה ברננה" לפניו ד"בואו העבודה
בסוף  להלן יבואר - בשמחה" ה' את "עבדו מקדים
את  להעלות צ"ל האדם עבודת דתחילת הפרק),
אפשר  אח"כ ורק לפניו", "בואו הקב"ה, אל עצמו
שהיא  בשמחה", ה' את ד"עבדו העבודה להיות
(כפי  האדם על ה' אור נגלות בהגלות השמחה

לקמן). שיבואר

עולם  של "כברייתו רז"ל במאמר גם ונרמז
ויהי  ערב ויהי כמ"ש נהורא", והדר חשוכא ברישא
ל"מידת  השייכת העבודה היא דתחילה בוקר,
יתברך  בו לדבקה והתשוקה שהרינה (וכנ"ל, לילה"
העלם  של ומצב הריחוק מהרגש תוצאה היא
העבודה  באה אח"כ ורק האלקי), האור והסתר
באור  השמחה שהיא ו"נהורא", יום" ד"מידת

ב"ה. סוף אין אור וגילוי

שממשיך:] [וזהו

äèîì äìòîìî ä"á óåñ ïéà øåà úëùîä åðééä
,'éùò äøéöé äàéøá úåìéöà úåîìåòá ùáìúäì

.äçîùá 'ä úà åãáò úðéçá
סוף  אין אור וגילוי ההמשכה היא יום מידת
(שהן  עשי' יצירה בריאה אצילות בעולמות, ב"ה
שפע  זה אין אבל - רוחניים) עולמות ארבעה
הנבראים  לכל משפיע שהקב"ה והקיום החיות
אלא  בהסתר), היא זו חיות (שהרי העולמות שבכל
ממש, ב"ה סוף אין אור בעצמו, השכינה שאור מה
לקמן, שיבואר (וכפי בעולמות ומתגלה נמשך
ומצוותי'), התורה קיום ע"י היא זו "המשכה"
ה' את "עבדו לידי באים האור את וכשמרגישים

דוקא, בצפרא" "שמחה בזהר אמרו ולכן בשמחה".
יום. למידת שייכת שהשמחה

,íéëàìîä ìò úåîùðä úìòîå ïåøúé åäæù
,ãáìá äðø úðéçá ÷ø íäì ïéà íéëàìîäù
.äìòîì äèîî úåììëúäå äàìòä úðéçá àéäù
השתוקקותם  מלבד עבודה אין למלאכים

למעלה". "ממטה העלאה שהיא ית', בו לדבקה

,úôñåð äãåáò íäì ùé ìàøùé úåîùð ë"àùî
ìà íìòääî ,äèîì äìòîìî äëùîä úðéçáá

.éåìéâä
(מלבד  נוספת עבודה ניתנה ישראל לנשמות
יתברך) בו לדבקה תשוקה בעצמם לעורר העבודה
למטה", "מלמעלה השכינה אור להמשיך והיא, -
בגילוי  יאיר אלא והסתר בהעלם עוד יהי' שלא עד

בעולם.

òãåðë ,'åëå úåéîéðôä úåìâúä àéä äçîù ìëù
óåñ ïéà øåà úëùîäî àéä åæ äçîù úðéçáù

.úåöîå äøåúá ä"á
כפי  הפנימיות", "התגלות היא השמחה תכונת
מצפוני  מגלה האדם חדוה שבשעת אנו שרואים
כל  מתגלים בשמחה הוא כשאדם ובכלל לבבו,
הוא  אלא בעצמו מכווץ שאינו נפשו, כוחות

הזולת. אל והתגלות התפשטות של בתנועה

כלל  דבדרך השמחה, סיבת בענין הוא כן וכמו
שהוא  דאדם דוקא, גלוי' טובה על היא שמחה
לו  קשה טוב, להיות שעתיד יודע ורק קשה במצב
טוב  רואה כאשר דרק בלב, גלוי' שמחה להרגיש
בהתפשטות  גלוי' שמחה אצלו מוליד ה"ז בפועל
ה' דעבודת רוחנית, בשמחה הוא וכן הנפש.
זו  והתגלות ה', אור גילוי מחמת היא בשמחה

עבודתם  ידי על ישראל בני התורה פועלים בקיום
להלן). שיבואר (כפי והמצוות

åù÷á íéëàìîä ë"àùî à÷åã ìàøùéì åðúðù)
.('åë ïúéð àìå íéîùä ìò êãåä äðú äøåú

אצלם  אין למלאכים, ניתנה לא שהתורה מאחר
ידי  על (הנפעל למטה" מלמעלה ד"המשכה הענין
העבודה  אצלם קיימת לא לפיכך ומצוות), תורה

בשמחה". ה' את ד"עבדו
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êåöî éëðà øùà äìàä íéøáãä åéäå ù"îëå
.'åë éëðàù éî éëðà ,'åâå íåéä

נמשך  בעצמו ב"ה סוף אין שאור זה ענין
תוכן  הוא ומצוות, תורה ידי על למטה מלמעלה
מצוך  אנכי אשר האלה הדברים "והיו הכתוב
ומצוותי', התורה על קאי האלה" ד"הדברים היום",
קאי  ד"אנכי" מצוך", אנכי "אשר הכתוב ומדגיש
אפשר  (שאי ממש יתברך ומהותו עצמותו על
לא  אפילו הקדושים, מהשמות אחד באף לתארו
למעלה  הוא ממש יתברך עצמותו כי הוי', שם
"אנכי  "אנכי", רק עליו אומרים ולכן שם), מגדר

שאנכי". מי

היום", מצוך אנכי "אשר נאמר זה ועל
התורה  על מצוה יתברך ומהותו שעצמותו
נמשך  האלה" "הדברים ידי על ולפיכך ומצוותי',
האדם  בנפש יתברך, ומהותו עצמותו "אנכי",

למטה.

åéðôì åàåá áéúë äìòîì äèîîù íâä éë
äàìòä úðéçá úåéäì øùôà éàù ,äððøá
äððø 'éçáå êú÷ãö úðéçáá íà éë úåììëúäå

.àùîøá
ולהעלות  להגבי' ומוגבל נברא לאדם אפשר אי
הבורא, של ומהותו עצמותו אל בפועל עצמו את
והוא  (כנ"ל), לנבראים הבורא בין ערך אין שהרי
ומקיים  המחי' האלקי השפע את להרגיש רק יכול
(וכן  באורך כמשנת"ל "צדקתך", הנקרא אותו,
להתבטל  לא אבל יתברך, אליו להשתוקק ניתן

ממש). בפועל יתברך עמו ולהתכלל

åéìàî ä"á óåñ ïéà øåà ,äèîì äìòîìî ìáà
éë ,éëðàù éî éëðà úðéçáî íâ êùîð àìéîîå
éìéôùîä ù"îëå ,äøåàë äëéùçë 'úé åéðôì
úåéðçåø ¯ õøàå íéîù ,õøàáå íéîùá úåàøì
äåùîå äåùä ,'úé åéðôì äåù ìëä ¯ úåéîùâå

.ìåãâå ïè÷
מה  היא למטה" מלמעלה "המשכה אבל
"מלמעלה  שלו, האיןֿסוף אור את מגלה שהקב"ה
עולמות  בין חילוק שום אין הקב"ה ואצל למטה",

שמי  בשם (הנקראים תחתונים ועולמות ם עליונים
היותר  שהעולם יתברך, לפניו שווה דהכל וארץ),
הקב"ה  אל יותר קרוב אינו בתכלית ורוחני עליון
של  ומהותו עצמותו כי והחומרי, הגשמי הזה מעולם

מכולם  ומנושא רם שאנכי", מי "אנכי הקב"ה,
אור  את לגלות יתברך ביכולתו כן ועל ממש, בשווה
בעולמות  כמו הזה, בעולם למטה גם שלו סוף  אין
בשמים  לראות "המשפילי נאמר זה ועל עליונים,

ממש. בשווה ובארץ בשמים ובארץ",

íéøáãä ,úåöîå äøåú é"ò àéä åæ äëùîäå
ç"îø íä úåöî ç"îø ,'åâå éëðà øùà äìàä

.àëìîã ïéøáéà
ממש  ב"ה סוף אין אור נמשך כיצד אבל
בקיום  בנ"י עבודת ע"י הוא גופא זה הרי למטה,
בנ"י  מעלת מצד זה אין וכמובן, והמצוות. התורה
זה  אין כנ"ל, כי ה', אור להמשיך יכולים שהם
ה', אור אל להגיע מוגבל נברא של ובכוחו בגדר
בתורה  המלובש יתברך כוחו מצד רק זהו אלא
דאורייתא  הקב"ה, של ורצונו חכמתו שהן ומצוות,
"אברין  נקראות המצוות וכן חד, כולא וקוב"ה
אור  גילוי על המורה הקב"ה, של אבריו - דמלכא"

בהם. המלובש ב"ה סוף אין

שממשיך:] [וכפי

,äîùðä úùáåìî íäáù íéøáéàä ìùîë åðééäã
äîùðä íâ úëùîð íéøáàä úëùîäáå

.íäá úùáåìîä
שכמו  לפי הוא לאברים המצוות שנמשלו הטעם
הנפש  כוחות מלובשים הגוף אברי שבתוך
ממילא  בדרך נמשך הגוף מאברי אחד וכשמושכין
מצוה  בכל כך ההוא, באבר המלובש הנשמה כח גם
האור  נמשך המצוה ובקיום ה', אור מלובש ומצוה

ההיא. במצוה המלובש

àðéîé àòåøã ãñç ,ïéå÷ 'âì íé÷ìçð ììë êøãå
.òöåîîä å÷ àéä äøåúå ,'åë ä÷ãö úðéçá àéä
חלקים, לשלשה כלל בדרך נחלק שהגוף כמו
דרועא  ימין) (זרוע ימינא דרועא הזהר: ובלשון
כך  - הגוף) (אמצע וגופא שמאל) (זרוע שמאלא
"קווין", לשלשה נחלקת האדם עבודת כללות
על  עומד העולם דברים ג' על חז"ל וכמאמר
גמילות  חסדים: גמילות ועל העבודה ועל התורה
עבודה  וחסד; ימין בחינת היא (צדקה) חסדים
- תיקנום) קרבנות שבמקום תפילה וכן (קרבנות,
וזהו  "גופא". "האמצעי", קו היא ותורה שמאל,

שהוא הממוצע", "קו היא וכמו שהתורה העיקר,
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: השמחה תוכןתוכןתוכןתוכן - בשמחה הוי' את עבדו

התורה  ידי על האדם בנפש אלקות בהמשכת

ומצוותי'

" ענין שנתבאר ברננה [לאחרי לפניו חוזר "בואו ,

" הכתוב תחילת בשמחה לבאר ה' את :]"עבדו

åàåá ,äìòîì äèîî úðéçáá àåä äæ ìë êà
úåéäì êéøö êëå ,äððøá àåä éæàù ,åéðôì
íìåò ìù åúééøáë ,íãàä úãåáò úìéçú

.íåé úãî ,àøåäð øãäå ,àëåùç àùéøá
לאחרי  באה בשמחה" ה' את ד"עבדו העבודה
שהכתוב  (וזה ברננה" לפניו ד"בואו העבודה
בסוף  להלן יבואר - בשמחה" ה' את "עבדו מקדים
את  להעלות צ"ל האדם עבודת דתחילת הפרק),
אפשר  אח"כ ורק לפניו", "בואו הקב"ה, אל עצמו
שהיא  בשמחה", ה' את ד"עבדו העבודה להיות
(כפי  האדם על ה' אור נגלות בהגלות השמחה

לקמן). שיבואר

עולם  של "כברייתו רז"ל במאמר גם ונרמז
ויהי  ערב ויהי כמ"ש נהורא", והדר חשוכא ברישא
ל"מידת  השייכת העבודה היא דתחילה בוקר,
יתברך  בו לדבקה והתשוקה שהרינה (וכנ"ל, לילה"
העלם  של ומצב הריחוק מהרגש תוצאה היא
העבודה  באה אח"כ ורק האלקי), האור והסתר
באור  השמחה שהיא ו"נהורא", יום" ד"מידת

ב"ה. סוף אין אור וגילוי

שממשיך:] [וזהו

äèîì äìòîìî ä"á óåñ ïéà øåà úëùîä åðééä
,'éùò äøéöé äàéøá úåìéöà úåîìåòá ùáìúäì

.äçîùá 'ä úà åãáò úðéçá
סוף  אין אור וגילוי ההמשכה היא יום מידת
(שהן  עשי' יצירה בריאה אצילות בעולמות, ב"ה
שפע  זה אין אבל - רוחניים) עולמות ארבעה
הנבראים  לכל משפיע שהקב"ה והקיום החיות
אלא  בהסתר), היא זו חיות (שהרי העולמות שבכל
ממש, ב"ה סוף אין אור בעצמו, השכינה שאור מה
לקמן, שיבואר (וכפי בעולמות ומתגלה נמשך
ומצוותי'), התורה קיום ע"י היא זו "המשכה"
ה' את "עבדו לידי באים האור את וכשמרגישים

דוקא, בצפרא" "שמחה בזהר אמרו ולכן בשמחה".
יום. למידת שייכת שהשמחה

,íéëàìîä ìò úåîùðä úìòîå ïåøúé åäæù
,ãáìá äðø úðéçá ÷ø íäì ïéà íéëàìîäù
.äìòîì äèîî úåììëúäå äàìòä úðéçá àéäù
השתוקקותם  מלבד עבודה אין למלאכים

למעלה". "ממטה העלאה שהיא ית', בו לדבקה

,úôñåð äãåáò íäì ùé ìàøùé úåîùð ë"àùî
ìà íìòääî ,äèîì äìòîìî äëùîä úðéçáá

.éåìéâä
(מלבד  נוספת עבודה ניתנה ישראל לנשמות
יתברך) בו לדבקה תשוקה בעצמם לעורר העבודה
למטה", "מלמעלה השכינה אור להמשיך והיא, -
בגילוי  יאיר אלא והסתר בהעלם עוד יהי' שלא עד

בעולם.

òãåðë ,'åëå úåéîéðôä úåìâúä àéä äçîù ìëù
óåñ ïéà øåà úëùîäî àéä åæ äçîù úðéçáù

.úåöîå äøåúá ä"á
כפי  הפנימיות", "התגלות היא השמחה תכונת
מצפוני  מגלה האדם חדוה שבשעת אנו שרואים
כל  מתגלים בשמחה הוא כשאדם ובכלל לבבו,
הוא  אלא בעצמו מכווץ שאינו נפשו, כוחות

הזולת. אל והתגלות התפשטות של בתנועה

כלל  דבדרך השמחה, סיבת בענין הוא כן וכמו
שהוא  דאדם דוקא, גלוי' טובה על היא שמחה
לו  קשה טוב, להיות שעתיד יודע ורק קשה במצב
טוב  רואה כאשר דרק בלב, גלוי' שמחה להרגיש
בהתפשטות  גלוי' שמחה אצלו מוליד ה"ז בפועל
ה' דעבודת רוחנית, בשמחה הוא וכן הנפש.
זו  והתגלות ה', אור גילוי מחמת היא בשמחה

עבודתם  ידי על ישראל בני התורה פועלים בקיום
להלן). שיבואר (כפי והמצוות

åù÷á íéëàìîä ë"àùî à÷åã ìàøùéì åðúðù)
.('åë ïúéð àìå íéîùä ìò êãåä äðú äøåú

אצלם  אין למלאכים, ניתנה לא שהתורה מאחר
ידי  על (הנפעל למטה" מלמעלה ד"המשכה הענין
העבודה  אצלם קיימת לא לפיכך ומצוות), תורה

בשמחה". ה' את ד"עבדו

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

êåöî éëðà øùà äìàä íéøáãä åéäå ù"îëå
.'åë éëðàù éî éëðà ,'åâå íåéä

נמשך  בעצמו ב"ה סוף אין שאור זה ענין
תוכן  הוא ומצוות, תורה ידי על למטה מלמעלה
מצוך  אנכי אשר האלה הדברים "והיו הכתוב
ומצוותי', התורה על קאי האלה" ד"הדברים היום",
קאי  ד"אנכי" מצוך", אנכי "אשר הכתוב ומדגיש
אפשר  (שאי ממש יתברך ומהותו עצמותו על
לא  אפילו הקדושים, מהשמות אחד באף לתארו
למעלה  הוא ממש יתברך עצמותו כי הוי', שם
"אנכי  "אנכי", רק עליו אומרים ולכן שם), מגדר

שאנכי". מי

היום", מצוך אנכי "אשר נאמר זה ועל
התורה  על מצוה יתברך ומהותו שעצמותו
נמשך  האלה" "הדברים ידי על ולפיכך ומצוותי',
האדם  בנפש יתברך, ומהותו עצמותו "אנכי",

למטה.

åéðôì åàåá áéúë äìòîì äèîîù íâä éë
äàìòä úðéçá úåéäì øùôà éàù ,äððøá
äððø 'éçáå êú÷ãö úðéçáá íà éë úåììëúäå

.àùîøá
ולהעלות  להגבי' ומוגבל נברא לאדם אפשר אי
הבורא, של ומהותו עצמותו אל בפועל עצמו את
והוא  (כנ"ל), לנבראים הבורא בין ערך אין שהרי
ומקיים  המחי' האלקי השפע את להרגיש רק יכול
(וכן  באורך כמשנת"ל "צדקתך", הנקרא אותו,
להתבטל  לא אבל יתברך, אליו להשתוקק ניתן

ממש). בפועל יתברך עמו ולהתכלל

åéìàî ä"á óåñ ïéà øåà ,äèîì äìòîìî ìáà
éë ,éëðàù éî éëðà úðéçáî íâ êùîð àìéîîå
éìéôùîä ù"îëå ,äøåàë äëéùçë 'úé åéðôì
úåéðçåø ¯ õøàå íéîù ,õøàáå íéîùá úåàøì
äåùîå äåùä ,'úé åéðôì äåù ìëä ¯ úåéîùâå

.ìåãâå ïè÷
מה  היא למטה" מלמעלה "המשכה אבל
"מלמעלה  שלו, האיןֿסוף אור את מגלה שהקב"ה
עולמות  בין חילוק שום אין הקב"ה ואצל למטה",

שמי  בשם (הנקראים תחתונים ועולמות ם עליונים
היותר  שהעולם יתברך, לפניו שווה דהכל וארץ),
הקב"ה  אל יותר קרוב אינו בתכלית ורוחני עליון
של  ומהותו עצמותו כי והחומרי, הגשמי הזה מעולם

מכולם  ומנושא רם שאנכי", מי "אנכי הקב"ה,
אור  את לגלות יתברך ביכולתו כן ועל ממש, בשווה
בעולמות  כמו הזה, בעולם למטה גם שלו סוף  אין
בשמים  לראות "המשפילי נאמר זה ועל עליונים,

ממש. בשווה ובארץ בשמים ובארץ",

íéøáãä ,úåöîå äøåú é"ò àéä åæ äëùîäå
ç"îø íä úåöî ç"îø ,'åâå éëðà øùà äìàä

.àëìîã ïéøáéà
ממש  ב"ה סוף אין אור נמשך כיצד אבל
בקיום  בנ"י עבודת ע"י הוא גופא זה הרי למטה,
בנ"י  מעלת מצד זה אין וכמובן, והמצוות. התורה
זה  אין כנ"ל, כי ה', אור להמשיך יכולים שהם
ה', אור אל להגיע מוגבל נברא של ובכוחו בגדר
בתורה  המלובש יתברך כוחו מצד רק זהו אלא
דאורייתא  הקב"ה, של ורצונו חכמתו שהן ומצוות,
"אברין  נקראות המצוות וכן חד, כולא וקוב"ה
אור  גילוי על המורה הקב"ה, של אבריו - דמלכא"

בהם. המלובש ב"ה סוף אין

שממשיך:] [וכפי

,äîùðä úùáåìî íäáù íéøáéàä ìùîë åðééäã
äîùðä íâ úëùîð íéøáàä úëùîäáå

.íäá úùáåìîä
שכמו  לפי הוא לאברים המצוות שנמשלו הטעם
הנפש  כוחות מלובשים הגוף אברי שבתוך
ממילא  בדרך נמשך הגוף מאברי אחד וכשמושכין
מצוה  בכל כך ההוא, באבר המלובש הנשמה כח גם
האור  נמשך המצוה ובקיום ה', אור מלובש ומצוה

ההיא. במצוה המלובש

àðéîé àòåøã ãñç ,ïéå÷ 'âì íé÷ìçð ììë êøãå
.òöåîîä å÷ àéä äøåúå ,'åë ä÷ãö úðéçá àéä
חלקים, לשלשה כלל בדרך נחלק שהגוף כמו
דרועא  ימין) (זרוע ימינא דרועא הזהר: ובלשון
כך  - הגוף) (אמצע וגופא שמאל) (זרוע שמאלא
"קווין", לשלשה נחלקת האדם עבודת כללות
על  עומד העולם דברים ג' על חז"ל וכמאמר
גמילות  חסדים: גמילות ועל העבודה ועל התורה
עבודה  וחסד; ימין בחינת היא (צדקה) חסדים
- תיקנום) קרבנות שבמקום תפילה וכן (קרבנות,
וזהו  "גופא". "האמצעי", קו היא ותורה שמאל,

שהוא הממוצע", "קו היא וכמו שהתורה העיקר,
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עניני  לכל המקור שהיא בפשטות, התורה מעלת
ה'. עבודת וסוגי

בין  בההבדל פרט עוד מוסיף המוסגר [במאמר

ומצוות:] תורה

íééîéðôä íéøáà úðéçá àéä äøåúäù òãåðëå)
.('åë íéðåöéçä íéøáà íä úåöî øàùå

שבגוף, פנימיים" "אברים כמו היא תורה
המצוות  רוב כי החיצוניים", "אברים כמו ומצוות
שבדיבור, מצוות או מעשיות מצוות הן ככולן
החיצוניים  אברים ע"י נעשים ודיבור דמעשה
ההבנה  עיקרו התורה לימוד משא"כ דהגוף,
מה"אברים  שהיא ומחשבה, שבמוח וההשגה

הפנימיים".

" הכתוב לפירוש חוזר הוי'[ועתה את עבדו

:]"בשמחה 

êùîðä ä"á óåñ ïéà àåä ¯ 'ä úà åãáò åäæå
.'åë äãåáòå äøåúá äèîì äìòîìî åøåà
ì"æø åøîàå ,äåöî ìù äçîù àéä ¯ äçîùá

.äëìä øáãì ïëå

ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâ úðéçáî àéä äçîùäå
.'åë íùôð ìò ùîî

סוף  אין אור על קאי בשמחה" הוי' את "עבדו
את  "ואהבת בפירוש משנת"ל (ע"ד ממש ב"ה
היא  העבודה שאז ועבודה, בתורה הנמשך הוי'"),
וזהו  נפשו). על ה' אור התגלות (מחמת בשמחה
התורה  בלימוד השמחה וכן מצוה, של שמחה ענין
השמחה  שהיא הלכה"), לדבר "וכן (כמחז"ל
ידי  על נפשו על ב"ה סוף אין אור גילוי מחמת

המצוות. וקיום התורה לימוד

.ì"ðë äìçú äððøá åéðôì åàá éë é"ò åðééäå
העוסק  האדם בנפש ה' אור מתגלה אימתי
העבודה  את לפני' כשהקדים רק ומצוות, בתורה
רגש  בעצמו שמעורר ברננה", לפניו ד"בואו
וכתוצאה  יתברך, בו לדבקה וכיסופין ההשתוקקות
וחומריותו  מגשמיותו עצמו את מעלה מזה
יכול  שאז הבהמית"), נפש ולבושי הגוף ("נרתק

ומצוות. שבתורה ה' אור את להרגיש

ובעצמו בכבודו הקב"ה שאצל "שוה דאע"פ
(על  נמשך הוא יתברך ומצידו וגדול" קטן ומשוה
למטה  בשווה, מקום בכל ומצוות) התורה קיום ידי
בנפש  יאיר שהאור כדי מקום, מכל - למעלה כמו
מחמת  שמחה ירגיש שהאדם עד בפנימיות, האדם
האדם  צריך בשמחה", ה' את "עבדו ההתגלות,
הקדמת  ידי על אלא זה ואין האור, אל כלי להיות

ד"רינה". העבודה

'ä úà åãáò ,äèîì äìòîìî øáãî áåúëäå
åàáúùë ,åæ äâøãîì åàåáú êàéäå ,äçîùá

.äððøá åéðôì
ה' את "עבדו מקדים שבכתוב והטעם
שסדר  (אף ברננה" לפניו "בואו לפני בשמחה"
אח"כ  ורק הרינה עבודת תחילה הוא, העבודה
"מדבר  שהכתוב לפי הוא - השמחה) עבודת
עם  מתחיל בכתוב כלומר, למטה", מלמעלה
הסופית  והמטרה ה' בעבודת עליונה הכי המעלה
מוסיף, ואח"כ בשמחה", ה' את "עבדו - שלה
להקדים  צריכים זו גבוהה למדריגה להגיע שכדי

ברננה". לפניו ד"בואו העבודה לפני'
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התהוות ‰Â‰(נ) בחי' שכל הנ"ל לענין ברורה ראיה
ו  ומקיף יש סובב מבחי' הוא בפ"ע דבר

רואים  שאנו ממה יותר ד"ז יובן הנה דוקא. הכללי
והגשמי  החומרי שלנו השפל עולם התהוות בבחי'
שבשמים  הברואים בכל וגם שבו גשמיים דצ"ח בכל
מאמרות  שביו"ד ידוע בהיות כו' בהם אשר וכל וארץ

אור  יהי מאמר ידי על וכמו כו' העולמות כל נבראו
נברא  רקיע יהי מאמר ידי ועל ליש מאין האור נברא
ויהי  אור יהי מ"ש הנה אמנם כידוע ליש מאין הרקיע
האלקי  אור הארת בחי' הא' מדרגות ב' בזה יש אור
בחי' והוא האלקי וחיות אור רוחניות בחי' שמשפיע
הללו  ואותיות אור יהי זה דמאמר האלקיים אותיות
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כידוע  האור לבריאת החיות מקור בחי' הוא אור דיהי
הרוחנית  ההשפעה בחי' דוקא אלא אינו זה כל אבל
מה  אך כו' אין מבחי' האור התהוות להיות האלקית
מה  והוא בפ"ע שני' מדרגה הוא אור ויהי שאמר
מבחי' נמשך שזה ממש יש במציאות האור שנתהווה
התהוות  כי מאמרות היו"ד מן שלמעלה דוקא סובב
האור  מבחי' שיומשך א"א נברא כל של היש גשמיות
עצמן  במאמרות המלובש האלקית הרוחנית וחיות
בבחי' הנבראים כל של רוחני חיות המשכת בחי' שהן
בין  וכלל כלל ערוך שאין מאחר כנ"ל כ"ע ממלא
בסוג  וחבור שתוף ענין להם ואין לרוחניות גשמיות
האור  מציאת של החומרי היש יתהווה איך וא"כ כלל
וכה"ג  אור דיהי האלקיים הרוחניים האותיות מבחי'
נתהווה  האור גשם מהות פי' אור ויהי אמר ע"ז אלא
כי  בענין כנ"ל דוקא סובב מבחי' הבא ה' צווי ע"פ
פרטי  בכל היינו זה ונבראו דצוה ונבראו צוה הוא
הוא  מאמרות היו"ד שבאמצעות האלקי אור המשכת
כי  שלהם החומרי היש בחינת להיות ונבראו צוה
שלהם  רוחני חיות בחי' רק נמשך לא מהמאמרות
מפני  המאמרות. בכל כן ויהי נאמר וע"כ כנ"ל
להמשיך  שלהם היש גשמיות להתהוות שהוצרך

ונבראו  צוה הוא כי כמו כן ויהי וזהו כו' סובב מבחי'
חסר  הוי"ה שם הוא ויהי שתיבת והיינו כו' יש לבחי'
היא  זו המשכה כי בהיות במקומה יו"ד כי אחרונה ה'
כל  בהתהוות הוא וכן וד"ל. כו' דסובב אין מבחי'
מן  הגשם שימצא א"א שבודאי למטה הרוחני מן גשם
וסוג  מגדר לגמרי מושלל שהרוחני מאחר הרוחני
הסתעפות  להיות ערך ויחוס חבור להם ואין הגשם
התהוות  להיות יכול מאין וא"כ עו"ע כשאר לזה מזה
הרוחני  בחי' מן ואילן דעשב הצומח גשם מהות
מאמר  ע"י שמצמיח שבארץ הצומח כח או דמזלות
שהרוחני  לומר שא"א מאחר בו שמלובש הארץ תדשא
גשם  שהתהוות לומר בהכרח אלא גשמי ויצמיח יוליד
הרוחנית  מבחי' מלמעלה בא הוא ואילן דעשב הצומח
אבל  כו' וסובב המקיף מבחי' דהיינו כו' הצומח דכח
חיות  בחי' רק נמשך לא הצומח דכח הרוחנית מבחי'

והא  העשב של המאמרות רוחנית בענין כנ"ל בלבד ילן
חלקי  פרטי בכל הפרטים הנבראים בכל יובן וכה"ג
מהותן  גשם שהתהוות הגשמיים יסודות וד' דצ"ח
מקור  מבחי' למעלה שהוא כו' סובב מבחי' נמשך
ממלא  מבחי' רק שאינו שלהם רוחנית והחיות האור

וד"ל: בכלל המאמרות בחי' שהן
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‰Ê·Â הוא שר"ה כיון הכותים שמקשים הקושיא יובן
לחדשים  ראש ניסן ואיך לשנים ראש בחי'
להיות  יכול ואיך השנה לחדשי לכם הוא ראשון וכמ"ש
הענין  אך בהראב"ע. שלהם הקושיא וכמבואר שניהם
התחדשות  בבחי' זהו ראש בחי' הוא שר"ה דמה הוא
מעשה  תמיד בכ"י מחדש ובטובו ליש מאין הבריאה
אבל  כו', טבע בחי' שהוא לכל ה' טוב בחי' בראשית
אין  בחמה כי הישנות את לחדש רק גמור חידוש א"ז
ניסן  אך כו', גמור התחדשות בחי' שהוא חדשים בה
התחדשות  שיהי' דהיינו לחדשים ראש בחי' הוא
בחי' ומופתים, אותות גילוי בחי' פנימי' גילוי גמורה
ראש  ניסן הוא לזה לטובים, ה' היטיבה לקויו, ה' טוב
יצי"מ  ומופתים אותות התגלות תחילת הי' בניסן כי
העלאה  כ"א להיות א"א זו והמשכה כו', וקרי"ס

רוח. ואמשיך רוח אייתי רוח כי מתחלה
Â‰ÊÂ ואל משה אל ה' וידבר זה ע"פ במדרש [דאיתא]

כו', ראש לכם הזה החדש לאמר בא"מ אהרן

לשנים  שנאמרה פרשה טובה האחד, מן השניים טובים
ולכאו' לבד, למשה שנאמרה ממה ואהרן משה שהוא
זו  שפרשה בתורה לומר שייך איך כלל זה מובן אינו
הוא  ואהרן משה דהנה הוא הענין אך כו', טובה יותר
שושבינא  הוא ואהרן דמלכא שושבינא בחי'
למטה  מלמעלה הממשיך הוא משה כי דמטרוניתא,
וזהו  לישראל, התורה את דוקא משה נתן ולכך
משה, תורת זכרו וכמ"ש משה ע"ש נק' שהתורה

ה  למעלה ואהרן מלמטה דמטרוניתא שושבינא בחי' וא
וכמ"ש  למעלה מלמטה נש"י את המעלה שהוא
להם  שיהי' נש"י את שמעלה הנרות את בהעלותך
נמשך  אזי זו העלאה ע"י והנה לאא"ס, ותשוקה אה"ר
ג"כ  נמשך תורה שע"י הגם כי יותר, עליונה המשכה
שמצד  המשכה דומה אינו מ"מ אך אא"ס, המשכת
כל  כי מתחילה, העלאה שע"י מההמשכה עצמה
ע"כ  כו', לו אין תורה אפי' תורה אלא לי אין האומר

דוקא. שניהם להיות צריך
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עניני  לכל המקור שהיא בפשטות, התורה מעלת
ה'. עבודת וסוגי

בין  בההבדל פרט עוד מוסיף המוסגר [במאמר

ומצוות:] תורה

íééîéðôä íéøáà úðéçá àéä äøåúäù òãåðëå)
.('åë íéðåöéçä íéøáà íä úåöî øàùå

שבגוף, פנימיים" "אברים כמו היא תורה
המצוות  רוב כי החיצוניים", "אברים כמו ומצוות
שבדיבור, מצוות או מעשיות מצוות הן ככולן
החיצוניים  אברים ע"י נעשים ודיבור דמעשה
ההבנה  עיקרו התורה לימוד משא"כ דהגוף,
מה"אברים  שהיא ומחשבה, שבמוח וההשגה

הפנימיים".

" הכתוב לפירוש חוזר הוי'[ועתה את עבדו

:]"בשמחה 

êùîðä ä"á óåñ ïéà àåä ¯ 'ä úà åãáò åäæå
.'åë äãåáòå äøåúá äèîì äìòîìî åøåà
ì"æø åøîàå ,äåöî ìù äçîù àéä ¯ äçîùá

.äëìä øáãì ïëå

ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâ úðéçáî àéä äçîùäå
.'åë íùôð ìò ùîî

סוף  אין אור על קאי בשמחה" הוי' את "עבדו
את  "ואהבת בפירוש משנת"ל (ע"ד ממש ב"ה
היא  העבודה שאז ועבודה, בתורה הנמשך הוי'"),
וזהו  נפשו). על ה' אור התגלות (מחמת בשמחה
התורה  בלימוד השמחה וכן מצוה, של שמחה ענין
השמחה  שהיא הלכה"), לדבר "וכן (כמחז"ל
ידי  על נפשו על ב"ה סוף אין אור גילוי מחמת

המצוות. וקיום התורה לימוד

.ì"ðë äìçú äððøá åéðôì åàá éë é"ò åðééäå
העוסק  האדם בנפש ה' אור מתגלה אימתי
העבודה  את לפני' כשהקדים רק ומצוות, בתורה
רגש  בעצמו שמעורר ברננה", לפניו ד"בואו
וכתוצאה  יתברך, בו לדבקה וכיסופין ההשתוקקות
וחומריותו  מגשמיותו עצמו את מעלה מזה
יכול  שאז הבהמית"), נפש ולבושי הגוף ("נרתק

ומצוות. שבתורה ה' אור את להרגיש

ובעצמו בכבודו הקב"ה שאצל "שוה דאע"פ
(על  נמשך הוא יתברך ומצידו וגדול" קטן ומשוה
למטה  בשווה, מקום בכל ומצוות) התורה קיום ידי
בנפש  יאיר שהאור כדי מקום, מכל - למעלה כמו
מחמת  שמחה ירגיש שהאדם עד בפנימיות, האדם
האדם  צריך בשמחה", ה' את "עבדו ההתגלות,
הקדמת  ידי על אלא זה ואין האור, אל כלי להיות

ד"רינה". העבודה

'ä úà åãáò ,äèîì äìòîìî øáãî áåúëäå
åàáúùë ,åæ äâøãîì åàåáú êàéäå ,äçîùá

.äððøá åéðôì
ה' את "עבדו מקדים שבכתוב והטעם
שסדר  (אף ברננה" לפניו "בואו לפני בשמחה"
אח"כ  ורק הרינה עבודת תחילה הוא, העבודה
"מדבר  שהכתוב לפי הוא - השמחה) עבודת
עם  מתחיל בכתוב כלומר, למטה", מלמעלה
הסופית  והמטרה ה' בעבודת עליונה הכי המעלה
מוסיף, ואח"כ בשמחה", ה' את "עבדו - שלה
להקדים  צריכים זו גבוהה למדריגה להגיע שכדי

ברננה". לפניו ד"בואו העבודה לפני'
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התהוות ‰Â‰(נ) בחי' שכל הנ"ל לענין ברורה ראיה
ו  ומקיף יש סובב מבחי' הוא בפ"ע דבר

רואים  שאנו ממה יותר ד"ז יובן הנה דוקא. הכללי
והגשמי  החומרי שלנו השפל עולם התהוות בבחי'
שבשמים  הברואים בכל וגם שבו גשמיים דצ"ח בכל
מאמרות  שביו"ד ידוע בהיות כו' בהם אשר וכל וארץ

אור  יהי מאמר ידי על וכמו כו' העולמות כל נבראו
נברא  רקיע יהי מאמר ידי ועל ליש מאין האור נברא
ויהי  אור יהי מ"ש הנה אמנם כידוע ליש מאין הרקיע
האלקי  אור הארת בחי' הא' מדרגות ב' בזה יש אור
בחי' והוא האלקי וחיות אור רוחניות בחי' שמשפיע
הללו  ואותיות אור יהי זה דמאמר האלקיים אותיות
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כידוע  האור לבריאת החיות מקור בחי' הוא אור דיהי
הרוחנית  ההשפעה בחי' דוקא אלא אינו זה כל אבל
מה  אך כו' אין מבחי' האור התהוות להיות האלקית
מה  והוא בפ"ע שני' מדרגה הוא אור ויהי שאמר
מבחי' נמשך שזה ממש יש במציאות האור שנתהווה
התהוות  כי מאמרות היו"ד מן שלמעלה דוקא סובב
האור  מבחי' שיומשך א"א נברא כל של היש גשמיות
עצמן  במאמרות המלובש האלקית הרוחנית וחיות
בבחי' הנבראים כל של רוחני חיות המשכת בחי' שהן
בין  וכלל כלל ערוך שאין מאחר כנ"ל כ"ע ממלא
בסוג  וחבור שתוף ענין להם ואין לרוחניות גשמיות
האור  מציאת של החומרי היש יתהווה איך וא"כ כלל
וכה"ג  אור דיהי האלקיים הרוחניים האותיות מבחי'
נתהווה  האור גשם מהות פי' אור ויהי אמר ע"ז אלא
כי  בענין כנ"ל דוקא סובב מבחי' הבא ה' צווי ע"פ
פרטי  בכל היינו זה ונבראו דצוה ונבראו צוה הוא
הוא  מאמרות היו"ד שבאמצעות האלקי אור המשכת
כי  שלהם החומרי היש בחינת להיות ונבראו צוה
שלהם  רוחני חיות בחי' רק נמשך לא מהמאמרות
מפני  המאמרות. בכל כן ויהי נאמר וע"כ כנ"ל
להמשיך  שלהם היש גשמיות להתהוות שהוצרך

ונבראו  צוה הוא כי כמו כן ויהי וזהו כו' סובב מבחי'
חסר  הוי"ה שם הוא ויהי שתיבת והיינו כו' יש לבחי'
היא  זו המשכה כי בהיות במקומה יו"ד כי אחרונה ה'
כל  בהתהוות הוא וכן וד"ל. כו' דסובב אין מבחי'
מן  הגשם שימצא א"א שבודאי למטה הרוחני מן גשם
וסוג  מגדר לגמרי מושלל שהרוחני מאחר הרוחני
הסתעפות  להיות ערך ויחוס חבור להם ואין הגשם
התהוות  להיות יכול מאין וא"כ עו"ע כשאר לזה מזה
הרוחני  בחי' מן ואילן דעשב הצומח גשם מהות
מאמר  ע"י שמצמיח שבארץ הצומח כח או דמזלות
שהרוחני  לומר שא"א מאחר בו שמלובש הארץ תדשא
גשם  שהתהוות לומר בהכרח אלא גשמי ויצמיח יוליד
הרוחנית  מבחי' מלמעלה בא הוא ואילן דעשב הצומח
אבל  כו' וסובב המקיף מבחי' דהיינו כו' הצומח דכח
חיות  בחי' רק נמשך לא הצומח דכח הרוחנית מבחי'

והא  העשב של המאמרות רוחנית בענין כנ"ל בלבד ילן
חלקי  פרטי בכל הפרטים הנבראים בכל יובן וכה"ג
מהותן  גשם שהתהוות הגשמיים יסודות וד' דצ"ח
מקור  מבחי' למעלה שהוא כו' סובב מבחי' נמשך
ממלא  מבחי' רק שאינו שלהם רוחנית והחיות האור

וד"ל: בכלל המאמרות בחי' שהן
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‰Ê·Â הוא שר"ה כיון הכותים שמקשים הקושיא יובן
לחדשים  ראש ניסן ואיך לשנים ראש בחי'
להיות  יכול ואיך השנה לחדשי לכם הוא ראשון וכמ"ש
הענין  אך בהראב"ע. שלהם הקושיא וכמבואר שניהם
התחדשות  בבחי' זהו ראש בחי' הוא שר"ה דמה הוא
מעשה  תמיד בכ"י מחדש ובטובו ליש מאין הבריאה
אבל  כו', טבע בחי' שהוא לכל ה' טוב בחי' בראשית
אין  בחמה כי הישנות את לחדש רק גמור חידוש א"ז
ניסן  אך כו', גמור התחדשות בחי' שהוא חדשים בה
התחדשות  שיהי' דהיינו לחדשים ראש בחי' הוא
בחי' ומופתים, אותות גילוי בחי' פנימי' גילוי גמורה
ראש  ניסן הוא לזה לטובים, ה' היטיבה לקויו, ה' טוב
יצי"מ  ומופתים אותות התגלות תחילת הי' בניסן כי
העלאה  כ"א להיות א"א זו והמשכה כו', וקרי"ס

רוח. ואמשיך רוח אייתי רוח כי מתחלה
Â‰ÊÂ ואל משה אל ה' וידבר זה ע"פ במדרש [דאיתא]

כו', ראש לכם הזה החדש לאמר בא"מ אהרן

לשנים  שנאמרה פרשה טובה האחד, מן השניים טובים
ולכאו' לבד, למשה שנאמרה ממה ואהרן משה שהוא
זו  שפרשה בתורה לומר שייך איך כלל זה מובן אינו
הוא  ואהרן משה דהנה הוא הענין אך כו', טובה יותר
שושבינא  הוא ואהרן דמלכא שושבינא בחי'
למטה  מלמעלה הממשיך הוא משה כי דמטרוניתא,
וזהו  לישראל, התורה את דוקא משה נתן ולכך
משה, תורת זכרו וכמ"ש משה ע"ש נק' שהתורה

ה  למעלה ואהרן מלמטה דמטרוניתא שושבינא בחי' וא
וכמ"ש  למעלה מלמטה נש"י את המעלה שהוא
להם  שיהי' נש"י את שמעלה הנרות את בהעלותך
נמשך  אזי זו העלאה ע"י והנה לאא"ס, ותשוקה אה"ר
ג"כ  נמשך תורה שע"י הגם כי יותר, עליונה המשכה
שמצד  המשכה דומה אינו מ"מ אך אא"ס, המשכת
כל  כי מתחילה, העלאה שע"י מההמשכה עצמה
ע"כ  כו', לו אין תורה אפי' תורה אלא לי אין האומר

דוקא. שניהם להיות צריך
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Í‡'ב דך"ב דנדרי' פ"ג משארז"ל ע"ד הוא הענין
אלא  להם ניתן לא ישראל חטאו לא אלמלא
ברוב  כי שנא' בלבד יהושע וספר תורה חומשי חמשה
חוטא  דא"כ צ"ל זה וגם א'), (קהלת כעס רוב חכ'
הנה  אך תורה, להם ניתוסף שחטאו שמאחר נשכר,
חכמה  רוב להם נוסף וחטאו שבעטו לפי פי' רש"י
ה' אני כתי' דהנה הוא והענין עכ"ל. יותר, להטריחן
שהנביא  פי' כליתם לא יעקב בני ואתם שניתי לא

בנ  אתם איך שניתי לא ה' שאני מאחר יעקב מתמה י
לא  ה' אני בבחי' ההתבוננות ע"י כי והיינו כליתם, לא
לאחר  הוא ואתה שנבה"ע קודם הוא ואתה שניתי
לפי  והיינו וכלל, כלל שינוי שום בלי שנבה"ע
בעלמא  הארה מבחי' הוא ההשתלשלות שכלליות
בבחי' להיות צריך הי' לזאת ואי כלל, נוגע שאינו
לא  ועמך בבחי' להיות ית' אליו ותשוקה כליון
שהוא  מאחר חיים מקור עמך כי בחי' אפי' חפצתי,
ג"ע  בחי' בשמי' לי מי כי לך, וטפל בטל עמך רק
התחתון  בג"ע לא דבר בשום יחפוץ שלא העליון,
מפני  והיינו עצומ"ה, א"ס כ"א בעוה"ב ולא והעליון
כלל  שניתי שלא עד בעלמא מהארה רק הם שכולם
בהארה  אם יחפוץ באיזה לזאת ואי מהתהוותן,
מתמה  וע"ז לכל. ומקור עיקר בעצמותו או הנפרשת
הגורם  הנה אך כליתם. לא מדוע ישראל על הנביא
כמו  זה ביטול מבחי' הנפש את ומעכב מונע להיות
כי  הגם כליתם לא יעקב בני ואתם הכתוב שהעיד
ואתם  הצ"ל (דאל"כ שניתי לא ה' אני בבחי' מתבונני'
חלישות  הוא לזה הסיבה הנה לבכם) על שמתם לא

והוא  ומאסרה, מנרתקה לצאת בכוחה שאין הנפש כח
ונתחלש  נכשל העוונות שע"י כחי בעווני כשל מ"ש
ביניכם  מבדילי' היו עונותיכם אם כי וכמ"ש הנפש כח
גם  אלא ממש עוונות לא גם ובאמת אלקיכם, לבין
מבדיל  מסך שנעשה הוא וחומריותו הגוף גשמיות
הנפש  את ומלביש שמגביל וגבול המיצר הוא שהוא
ואינה  גשמי' בתענוגי' אחריה לימשך שמורידה עד
עני  את ותרא ועז"נ ממנה, ולצאת לעלות יכולה
לחו"ג  שנחלק בדעת אלא עני אין במצרים אבותינו
והוא  הנ"ל והתשוקה הכוסף בחי' הוא אהוי"ר בחי'
ומלביש  שמגביל הגוף מיצר בחי' במצרי' שהם ע"י
שהתורה  לישראל התורה ניתנה ולזה מאד. עד הנפש
על  להתגבר לנה"א ועוז כח הנותנת שהיא עוז נק'
אסיר, ממסגר לצאת וגסותם ונה"ב הגוף חומריות
פי' בשלום עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ה' וכמ"ש
מברך  הוא עי"ז לעמו ה' שנתן עוז שנק' התורה ע"י
שלום  כמארז"ל שלום, בחי' ב' בשלום אותם
בחי' הוא שלום בפמשמ"ט, ושלום בפמשמ"ע
גילוי  בחי' הוא שבפמשמ"ע והשלום התקשרות,
ומיוחדת  קשורה להיות בנה"א ממש ב"ה אוא"ס
הארת  היינו בפמשמ"ט והשלום ממש, ביטול בבחי'
מונע  יהי' שלא ונה"ב בגוף המלובשי' הנה"א כוחות
מסכימי' כולם שיהיו רק ונה"ב הגוף מצד ומעכב
ג"כ  נק' עוז שנק' התורה כי זה, ביטול לבחי' ומתרצי'
מלאום  ולאום הגוף, שמצד הסט"א כח שמתשת תושי'
שהיא  כלל בדרך התורה וז"ע כו', קם כשזה יאמץ

הנה"ב. כח ולהתיש בנה"א עוז להוסיף
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êà:אלו צמצומים שתי בין  גדול àä'הבדל íåöîöשל
קץ אין הספירות  åìéñ÷התעלמות úðéçáá àåä

øåàä úåîìòúäåהספירות מאירות עוד כל כי  לגמרי,
ההשערה להתגלות יכולה לא מעט, אפילו  קץ, אין

הגנוזות, הספירות עשר של áä'המוגבלת íåöîöåשל
הגנוזות הספירות מעשר החכמה  בחינת àåäהפרדת

.'åë ãáì èåòéî úðéçááהספירות של האור שהתמעט
החכמה. בחינת מהם, אחת בחינה רק והתגלה הגנוזות 
האחרונים, בפרקים גדולה  באריכות הנידון הנושא כל
אפשר  איך יב: בפרק העלה נ "ע שהרבי  משאלה התחיל
לאחר  נמשך הוא הרי ההעלם, גילוי  זה שהקו לומר
זאת תירץ  אמנם והוא  מאין . יש  זה  הרי  כן ואם הצמצום
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השיטה פי  על התבאר לא  עדיין  אך הפרד"ס, לשיטת 
בפרקים המתבאר כל לאחר אבל כאן. הנלמדת

בזה. הביאור מובן הרי  האחרונים 
הספירות עשר של הגילוי  הוא שהקו הביאור, ותמצית
גילוי הוא הגנוזות הספירות מול אל ולכן הגנוזות,
הוא שממנו  האור באמת כי  מאין יש  ולא בלבד ההעלם 
הקו  זה, עם ביחד אבל התמעט. רק הסתלק, לא נמשך

איןֿ לספירות  שלכן ביחס מאין . יש ממש , חידוש זה קץ
של מוחלט סילוק להיות צריך היה  הקו, האצלת לצורך
כפי בלבד מיעוט של בבחינה רק ולא קץ, אין  הספירות

הגנוזות. הספירות עשר אצל שהיה
נ"ע: הרבי של éáâìובלשונו å÷äù êéà ïáåî äæ éôìå

åøå÷îå åùøùהגנוזות éåìéâבספירות úðéçáá àåä
äëùîääù íâäã ,íìòää הקו íåöîöäשל éãé ìò àåä

øåàä ÷åìéñ úðéçáá åðéà íåöîöäù úåéäì íå÷î ìëî
úåãçåéî úåøéôñ úåéäì å÷ìçúð úåøéôñäù äî íà éë
של גילוי  יש ועכשיו ספירות  עשר  היו  הם מקודם  -

בלבד, אחת úðéçáספירה àéä éøä íöòá äîëçäå
äá ùéå) óåñ-ïéàáù äîëçäבחכמה –ïåùàøä øåàäî

'åë העשר בכל שטמונה עליונה כוונה אותה כלומר –
ìéòìספירות , øàáúðù íééìëùä éèøôã ìùîäî ïáåîëå

ä"ë ÷øôהכללי מהרעיון  יש  שכלי פרט בכל ø÷שגם (
éåìéâ úðéçá äæ éøä ïë íà ,øåàä èåòéî úðéçáá àéäù

.'åë ãáì íìòää.ממש חדש  דבר לא אך
å אילוäìåòä øåàä àåäå ìåáâ-éìáä óåñ-ïéà øåàä éáâì

,äðìåë ìòקץ אין הספירות  בחינת המצרף,שזה הכח
הנה הספירות, כל את זהומאחד אור (ïëåלגבי äîëçä
êåøò-ïéàá àéä (úåøéôñä ìë.ההעלם גילוי  ולא

מאין  יש  נקרא שהקו  סיבות  שתי  כאן  מפרט נ "ע  והרבי 
קץ: אין הספירות לעומת

ראשונה: éáâìסיבה ìåáâä øå÷îå ùøù àø÷ð éøäù
,å"è ÷øô ìéòì øàáúðù åîë åæ äâéøãîהיות כלומר,

להאיר  ומקור שרש הם הגנוזות ספירות שהעשר
הגבול, ומקור שרש  נקראים ולכן מוגבל, אור בעולמות

של סופי  אין גילוי  שזה קץ אין הספירות לעומת הנה
נחשב הגנוזות הספירות גילוי הנה עצמי, גילוי  הבורא,
לגלות ולא לעולמות, להאיר חדש, וגילוי  חדשה כמגמה 

העצם. את
שניה: íåöîöäùסיבה íâåהגנוזות הספירות äéäשל

øåàä ÷åìéñ úðéçááביחס ולכן  בלבד, מיעוט ולא
ֿ ערוך. באין  הוא  הקו  הרי  אליהם

של היחס מה ודן, נ "ע הרבי  מוסיף שלפנינו , בשורות
גבול, הבלי  האור מול אל החכמה , ובחינת  הספירות
אין  לעיל, שלמדנו  מה פי  על לכאורה, קץ. אין הספירות
"יש של באופן  ממש  חדש  דבר הם שהרי  יחס, שום

מאין",
נ "ע : הרבי  אומר זה  åë'על ãáìá íùåø ÷ø øàùðù–

בספירות שנשאר רושם שהוא איזה שיש כלומר
אין  הספירות של המוחלט הצמצום לאחר גם הגנוזות,

מוחלטת. והתעלמות ממש  סילוק של באופן קץ,
øîåì åððåöø)- נ"ע הרבי מפרש  –éìáä óåñ-ïéà øåàäù

úåøåàä éùøù ìò äðìåë ìò äìåòä øåàä åäæù ìåáâ
ìéòì øëæðëהגנוזות הספירות  -÷ìúñðùë íâ äðä ,

úåøåàä éùøùá åðîî íùåø øàùð íåöîöä éãé ìò øåàä
הגנוזות בספירות –éøäù הכלל, את 28øáãיש

òãåðë 'åë éøîâì åîå÷îî ø÷òð åðéà äùåã÷áù ולכן
לגמרי נעקרו  לא קץ, אין הספירות שהסתלקו  למרות

וכל ìáàמכל אלא, ממש  גלוי  אור לא זה שנשאר מה 
.('åë ãáìá íùåø úðéçá àåä

øîåì ùéå,נ"ע הרבי  מבאר –øàùðä íùåøäù
הגנוזות, בספירות קץ, אין øåàמהספירות úðéçá åäæ

íéðåðéá ìù øôñá áåúëù åîëå äîëçá äøåùù óåñ-ïéà
אמרים לקוטי  תניא –úàø÷ð äîëçäù ä"âäá ä"ì ÷øô

óåñ-ïéà øåà äøåù åáù íåùî úîà29,לומר יש זה ועל
- בחכמה ששורה  ֿ סוף אין íùåøäשהאור úðéçá åðééä

) 'åë ìåáâ-éìáä óåñ-ïéà øåàãïî÷ì øàáúéù äî ïééòå
÷øô30שנח,(

בחינות: כמה יש  החכמה ספירת שבגילוי  כן , אם  נמצא
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וראה 28). שחרב, כנסת בית לענין ג משנה פ"ג מגילה ראה
קנה. עמוד תרל"ט מהר"ש אדמו"ר כ"ק של המאמרים ספר

שם:29). הלשון mrheוזה 'it d"r ixenn izrny xy`ke)
mlera 'it` cgiizn epi` `ed jexa seq oi` xe`y g"ra y"nl
meyn epiide dnkg 'itqa dlgz ezeyalzd i"r `l` zeliv`d
ezlef oi`e `ed ecal `edy zn`d cg` `ed `ed jexa seq oi`y

.('eke dnkgd zbxcn `id efe
שם:30). לשונו וזה הגליון. שולי פי kgd'על 'igaa zn`ae

'ek 'iv`d 'ixcnn 'rn 'rnly q"`e` zenvrc 'ixcnd lk da yi
lkd ea `vnpy 'rnly zence mlva dyrpy oezgzd mc`a enke)
zeid mre ,'ek ynn wizr 'inipt `ed `a` 'inipty cr ,(l"pk 'ek
piid ,b"qwe a"qw 't l"zpynke 'kg 'igaa cal d`xyd 'igaa edfye

'iga da yi ixd 'kgd 'ixcn mvra la` 'kgd 'ipevig 'iga iabl
'igae inipt xe` n"n f"d d`xyd ixd mbe ,'ek ynn wizr 'inipt
epiide ,'ek 'kgd 'ipevig 'igaa mb yi df ixd k"`e ,y"ynk 'ek ielib
`vnpe yiy dn lke ,'ek lkd da yi invr 'iga `id 'kgdy itl
'iga `id 'kgd zeidl ,'ixcnd lk ly zenvrd `ed 'kgd 'igaa
'iga `ed lkd da yalzny dn lk dpd dzedn mvra invr
lkne mixa`d lkn da yiy dthd n"cr enk l"ie) 'ek zenvrd
ly zenvrd 'iga `ed f"ky reci ixd ,'ek ytpc zenvrde zegkd
recie ,'ek el dnecae cle zedn dfn dyrp oklc ,mixacd lk
lkd dfa yiy `a` zth 'wpy 'kgd 'iga `ed dlrnl dfn `nbecdc

,('ek zeinvrd 'iga `ed lkde.באריכות שם עיין
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Í‡'ב דך"ב דנדרי' פ"ג משארז"ל ע"ד הוא הענין
אלא  להם ניתן לא ישראל חטאו לא אלמלא
ברוב  כי שנא' בלבד יהושע וספר תורה חומשי חמשה
חוטא  דא"כ צ"ל זה וגם א'), (קהלת כעס רוב חכ'
הנה  אך תורה, להם ניתוסף שחטאו שמאחר נשכר,
חכמה  רוב להם נוסף וחטאו שבעטו לפי פי' רש"י
ה' אני כתי' דהנה הוא והענין עכ"ל. יותר, להטריחן
שהנביא  פי' כליתם לא יעקב בני ואתם שניתי לא

בנ  אתם איך שניתי לא ה' שאני מאחר יעקב מתמה י
לא  ה' אני בבחי' ההתבוננות ע"י כי והיינו כליתם, לא
לאחר  הוא ואתה שנבה"ע קודם הוא ואתה שניתי
לפי  והיינו וכלל, כלל שינוי שום בלי שנבה"ע
בעלמא  הארה מבחי' הוא ההשתלשלות שכלליות
בבחי' להיות צריך הי' לזאת ואי כלל, נוגע שאינו
לא  ועמך בבחי' להיות ית' אליו ותשוקה כליון
שהוא  מאחר חיים מקור עמך כי בחי' אפי' חפצתי,
ג"ע  בחי' בשמי' לי מי כי לך, וטפל בטל עמך רק
התחתון  בג"ע לא דבר בשום יחפוץ שלא העליון,
מפני  והיינו עצומ"ה, א"ס כ"א בעוה"ב ולא והעליון
כלל  שניתי שלא עד בעלמא מהארה רק הם שכולם
בהארה  אם יחפוץ באיזה לזאת ואי מהתהוותן,
מתמה  וע"ז לכל. ומקור עיקר בעצמותו או הנפרשת
הגורם  הנה אך כליתם. לא מדוע ישראל על הנביא
כמו  זה ביטול מבחי' הנפש את ומעכב מונע להיות
כי  הגם כליתם לא יעקב בני ואתם הכתוב שהעיד
ואתם  הצ"ל (דאל"כ שניתי לא ה' אני בבחי' מתבונני'
חלישות  הוא לזה הסיבה הנה לבכם) על שמתם לא

והוא  ומאסרה, מנרתקה לצאת בכוחה שאין הנפש כח
ונתחלש  נכשל העוונות שע"י כחי בעווני כשל מ"ש
ביניכם  מבדילי' היו עונותיכם אם כי וכמ"ש הנפש כח
גם  אלא ממש עוונות לא גם ובאמת אלקיכם, לבין
מבדיל  מסך שנעשה הוא וחומריותו הגוף גשמיות
הנפש  את ומלביש שמגביל וגבול המיצר הוא שהוא
ואינה  גשמי' בתענוגי' אחריה לימשך שמורידה עד
עני  את ותרא ועז"נ ממנה, ולצאת לעלות יכולה
לחו"ג  שנחלק בדעת אלא עני אין במצרים אבותינו
והוא  הנ"ל והתשוקה הכוסף בחי' הוא אהוי"ר בחי'
ומלביש  שמגביל הגוף מיצר בחי' במצרי' שהם ע"י
שהתורה  לישראל התורה ניתנה ולזה מאד. עד הנפש
על  להתגבר לנה"א ועוז כח הנותנת שהיא עוז נק'
אסיר, ממסגר לצאת וגסותם ונה"ב הגוף חומריות
פי' בשלום עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ה' וכמ"ש
מברך  הוא עי"ז לעמו ה' שנתן עוז שנק' התורה ע"י
שלום  כמארז"ל שלום, בחי' ב' בשלום אותם
בחי' הוא שלום בפמשמ"ט, ושלום בפמשמ"ע
גילוי  בחי' הוא שבפמשמ"ע והשלום התקשרות,
ומיוחדת  קשורה להיות בנה"א ממש ב"ה אוא"ס
הארת  היינו בפמשמ"ט והשלום ממש, ביטול בבחי'
מונע  יהי' שלא ונה"ב בגוף המלובשי' הנה"א כוחות
מסכימי' כולם שיהיו רק ונה"ב הגוף מצד ומעכב
ג"כ  נק' עוז שנק' התורה כי זה, ביטול לבחי' ומתרצי'
מלאום  ולאום הגוף, שמצד הסט"א כח שמתשת תושי'
שהיא  כלל בדרך התורה וז"ע כו', קם כשזה יאמץ

הנה"ב. כח ולהתיש בנה"א עוז להוסיף
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êà:אלו צמצומים שתי בין  גדול àä'הבדל íåöîöשל
קץ אין הספירות  åìéñ÷התעלמות úðéçáá àåä

øåàä úåîìòúäåהספירות מאירות עוד כל כי  לגמרי,
ההשערה להתגלות יכולה לא מעט, אפילו  קץ, אין

הגנוזות, הספירות עשר של áä'המוגבלת íåöîöåשל
הגנוזות הספירות מעשר החכמה  בחינת àåäהפרדת

.'åë ãáì èåòéî úðéçááהספירות של האור שהתמעט
החכמה. בחינת מהם, אחת בחינה רק והתגלה הגנוזות 
האחרונים, בפרקים גדולה  באריכות הנידון הנושא כל
אפשר  איך יב: בפרק העלה נ "ע שהרבי  משאלה התחיל
לאחר  נמשך הוא הרי ההעלם, גילוי  זה שהקו לומר
זאת תירץ  אמנם והוא  מאין . יש  זה  הרי  כן ואם הצמצום
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השיטה פי  על התבאר לא  עדיין  אך הפרד"ס, לשיטת 
בפרקים המתבאר כל לאחר אבל כאן. הנלמדת

בזה. הביאור מובן הרי  האחרונים 
הספירות עשר של הגילוי  הוא שהקו הביאור, ותמצית
גילוי הוא הגנוזות הספירות מול אל ולכן הגנוזות,
הוא שממנו  האור באמת כי  מאין יש  ולא בלבד ההעלם 
הקו  זה, עם ביחד אבל התמעט. רק הסתלק, לא נמשך

איןֿ לספירות  שלכן ביחס מאין . יש ממש , חידוש זה קץ
של מוחלט סילוק להיות צריך היה  הקו, האצלת לצורך
כפי בלבד מיעוט של בבחינה רק ולא קץ, אין  הספירות

הגנוזות. הספירות עשר אצל שהיה
נ"ע: הרבי של éáâìובלשונו å÷äù êéà ïáåî äæ éôìå

åøå÷îå åùøùהגנוזות éåìéâבספירות úðéçáá àåä
äëùîääù íâäã ,íìòää הקו íåöîöäשל éãé ìò àåä

øåàä ÷åìéñ úðéçáá åðéà íåöîöäù úåéäì íå÷î ìëî
úåãçåéî úåøéôñ úåéäì å÷ìçúð úåøéôñäù äî íà éë
של גילוי  יש ועכשיו ספירות  עשר  היו  הם מקודם  -

בלבד, אחת úðéçáספירה àéä éøä íöòá äîëçäå
äá ùéå) óåñ-ïéàáù äîëçäבחכמה –ïåùàøä øåàäî

'åë העשר בכל שטמונה עליונה כוונה אותה כלומר –
ìéòìספירות , øàáúðù íééìëùä éèøôã ìùîäî ïáåîëå

ä"ë ÷øôהכללי מהרעיון  יש  שכלי פרט בכל ø÷שגם (
éåìéâ úðéçá äæ éøä ïë íà ,øåàä èåòéî úðéçáá àéäù

.'åë ãáì íìòää.ממש חדש  דבר לא אך
å אילוäìåòä øåàä àåäå ìåáâ-éìáä óåñ-ïéà øåàä éáâì

,äðìåë ìòקץ אין הספירות  בחינת המצרף,שזה הכח
הנה הספירות, כל את זהומאחד אור (ïëåלגבי äîëçä
êåøò-ïéàá àéä (úåøéôñä ìë.ההעלם גילוי  ולא

מאין  יש  נקרא שהקו  סיבות  שתי  כאן  מפרט נ "ע  והרבי 
קץ: אין הספירות לעומת

ראשונה: éáâìסיבה ìåáâä øå÷îå ùøù àø÷ð éøäù
,å"è ÷øô ìéòì øàáúðù åîë åæ äâéøãîהיות כלומר,

להאיר  ומקור שרש הם הגנוזות ספירות שהעשר
הגבול, ומקור שרש  נקראים ולכן מוגבל, אור בעולמות

של סופי  אין גילוי  שזה קץ אין הספירות לעומת הנה
נחשב הגנוזות הספירות גילוי הנה עצמי, גילוי  הבורא,
לגלות ולא לעולמות, להאיר חדש, וגילוי  חדשה כמגמה 

העצם. את
שניה: íåöîöäùסיבה íâåהגנוזות הספירות äéäשל

øåàä ÷åìéñ úðéçááביחס ולכן  בלבד, מיעוט ולא
ֿ ערוך. באין  הוא  הקו  הרי  אליהם

של היחס מה ודן, נ "ע הרבי  מוסיף שלפנינו , בשורות
גבול, הבלי  האור מול אל החכמה , ובחינת  הספירות
אין  לעיל, שלמדנו  מה פי  על לכאורה, קץ. אין הספירות
"יש של באופן  ממש  חדש  דבר הם שהרי  יחס, שום

מאין",
נ "ע : הרבי  אומר זה  åë'על ãáìá íùåø ÷ø øàùðù–

בספירות שנשאר רושם שהוא איזה שיש כלומר
אין  הספירות של המוחלט הצמצום לאחר גם הגנוזות,

מוחלטת. והתעלמות ממש  סילוק של באופן קץ,
øîåì åððåöø)- נ"ע הרבי מפרש  –éìáä óåñ-ïéà øåàäù

úåøåàä éùøù ìò äðìåë ìò äìåòä øåàä åäæù ìåáâ
ìéòì øëæðëהגנוזות הספירות  -÷ìúñðùë íâ äðä ,

úåøåàä éùøùá åðîî íùåø øàùð íåöîöä éãé ìò øåàä
הגנוזות בספירות –éøäù הכלל, את 28øáãיש

òãåðë 'åë éøîâì åîå÷îî ø÷òð åðéà äùåã÷áù ולכן
לגמרי נעקרו  לא קץ, אין הספירות שהסתלקו  למרות

וכל ìáàמכל אלא, ממש  גלוי  אור לא זה שנשאר מה 
.('åë ãáìá íùåø úðéçá àåä

øîåì ùéå,נ"ע הרבי  מבאר –øàùðä íùåøäù
הגנוזות, בספירות קץ, אין øåàמהספירות úðéçá åäæ

íéðåðéá ìù øôñá áåúëù åîëå äîëçá äøåùù óåñ-ïéà
אמרים לקוטי  תניא –úàø÷ð äîëçäù ä"âäá ä"ì ÷øô

óåñ-ïéà øåà äøåù åáù íåùî úîà29,לומר יש זה ועל
- בחכמה ששורה  ֿ סוף אין íùåøäשהאור úðéçá åðééä

) 'åë ìåáâ-éìáä óåñ-ïéà øåàãïî÷ì øàáúéù äî ïééòå
÷øô30שנח,(

בחינות: כמה יש  החכמה ספירת שבגילוי  כן , אם  נמצא
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וראה 28). שחרב, כנסת בית לענין ג משנה פ"ג מגילה ראה
קנה. עמוד תרל"ט מהר"ש אדמו"ר כ"ק של המאמרים ספר

שם:29). הלשון mrheוזה 'it d"r ixenn izrny xy`ke)
mlera 'it` cgiizn epi` `ed jexa seq oi` xe`y g"ra y"nl
meyn epiide dnkg 'itqa dlgz ezeyalzd i"r `l` zeliv`d
ezlef oi`e `ed ecal `edy zn`d cg` `ed `ed jexa seq oi`y

.('eke dnkgd zbxcn `id efe
שם:30). לשונו וזה הגליון. שולי פי kgd'על 'igaa zn`ae

'ek 'iv`d 'ixcnn 'rn 'rnly q"`e` zenvrc 'ixcnd lk da yi
lkd ea `vnpy 'rnly zence mlva dyrpy oezgzd mc`a enke)
zeid mre ,'ek ynn wizr 'inipt `ed `a` 'inipty cr ,(l"pk 'ek
piid ,b"qwe a"qw 't l"zpynke 'kg 'igaa cal d`xyd 'igaa edfye

'iga da yi ixd 'kgd 'ixcn mvra la` 'kgd 'ipevig 'iga iabl
'igae inipt xe` n"n f"d d`xyd ixd mbe ,'ek ynn wizr 'inipt
epiide ,'ek 'kgd 'ipevig 'igaa mb yi df ixd k"`e ,y"ynk 'ek ielib
`vnpe yiy dn lke ,'ek lkd da yi invr 'iga `id 'kgdy itl
'iga `id 'kgd zeidl ,'ixcnd lk ly zenvrd `ed 'kgd 'igaa
'iga `ed lkd da yalzny dn lk dpd dzedn mvra invr
lkne mixa`d lkn da yiy dthd n"cr enk l"ie) 'ek zenvrd
ly zenvrd 'iga `ed f"ky reci ixd ,'ek ytpc zenvrde zegkd
recie ,'ek el dnecae cle zedn dfn dyrp oklc ,mixacd lk
lkd dfa yiy `a` zth 'wpy 'kgd 'iga `ed dlrnl dfn `nbecdc

,('ek zeinvrd 'iga `ed lkde.באריכות שם עיין
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ההעלם גילוי את בה יש  שלה, המוגבל הגילוי את יש
הנמצאת הפנימית מהכוונה וחלק הגנוזות מהספירות
רושם גם בה ויש יחד, הגנוזות הספירות בצירוף

בחכמה. השורה א"ס האור שהוא קץ, אין מהספירות
ç÷éå ìéçúîä øåáéã äøåú éèå÷ìá áåúëù äî ïééòå
úðéçáá ááåñä øåàä ùáìúî äîëçáã 'á ÷øô çø÷

éîéðôסובב בבחינת שמאיר אור שאותו כלומר –
פנימי, בבחינת בחכמה  מאיר ìùîäומקיף, ïéðò àåäùå

'åë úåðè÷ úåàøîå úåìåãâ úåàøîî ùøãîáùשכל –
יותר  קטן  באופן רואים  הגדולה, במראה שרואים מה

ממש הפרטים כל עם  אבל הקטנה, íùבמראה ïééåòé ,31,
åäæù øîåì ùé íå÷î ìëî שמאיר ֿ סוף אין  האור –

ìåáâ-éìáäבחכמה, óåñ-ïéà øåàäî íùåø úðéçá ÷ø
äæ éøä íå÷î-ìëî éøäù הקו אור –ðë ïéîðë àìå óó

,'åë ùîîאת היינו ממש , ה"כנף" את  להכיל יכול ולא
בלבד, רושם מכונה  ולכן ממש, איןֿסוף ø÷האור

ïë íâ äæ éøä ìåáâ-éìáä óåñ-ïéàä íùåø åúåéäì
'åë ìåáâ éìá úðéçááå øåà éåáéø úðéçááגם שהרי 

ֿ סוף". "אין  בו יש ֿ סוף , מאין "רושם"
נ"ע: הרבי  åîéùøäומבהיר ïéðòë äæ ïéàå)הרושם –

לבחינת קשור הוא אין בחכמה, שמאיר ֿ סוף האין של
הצמצום, לפני  הבורא של הגבול כח  שהוא הרשימו
øçà íå÷îá øàåáîã ìåáâ-éìáä óåñ-ïéàä íùåø àéäù

,'åë úåéúåàäá øàùðù øåàä íùåø åäæùשכח כידוע -

הנמצאות האותיות בחינת הוא הצמצום שלפני הגבול
הבלי ֿ האור וכשמסתלק הצמצום , לפני מוחלט בהעלם 

מתגלים, הם úðéçáבאותיותíùãגבול, åäæù úåéäì
úðéçáá àåä øåàä íùåø ïë ìò óåñ-ïéàáù ìåáâä çë
åîëå 'åë éìåáâ çë úðéçá àá íâå úåéúåàäá íìòä

øçà íå÷îá øàåáîù32ìáà ,- כאן  עוסקים שאנו  מה
äæ éøä úåøåàä éùøùáשנמצא מאיןֿסוף הרושם –

åë').בחכמה éåìéâ úðéçáá
íå÷îá øàáúðù äî åæ äèéùì íâ øàáì ùé äæ éôìå

øçà33íéëôä 'á åá ùéù å÷ä ïéðòá–ùאחד àåäמצד
äãîä å÷ומידה גבול של בחינה שהוא íâåכלומר

åë'לאידך úåøéôñäá úåììëúä äùåòå ãçééîå øù÷î
הוא ולכן  ואיןֿסוף, ֿ גבול בלי  של בחינה שהוא  כלומר
אלו  דלכאורה  המוגבלות, הספירות את ומחבר המאחד

זה. את הסותרים עניינים שני
øçà íå÷îá áåúëù äî éôìã)של השיטה  פי  על

ìåáâ-éìáäהרמ"ק, óåñ-ïéà øåàäî åùøù å÷äù
גבול, בלי  הוא במהותו  éãéוממילא ìò ããîðù ÷ø ענין

– ֿ סוף,åîéùøäצדדי  שבאין הגבול ïáåîכח äæ éøä
úåèéùôá,הספירות את  ומחבר מאחד הוא כיצד

גבול, בלי  כח  צריך זה àåäשבשביל íöòáù øçàîã
ãçééîå øù÷î àåä ïë ìò ìåáâ éìá,הספירות את 

åלאידךäãéãîä שבו,'åë åîéùøä ãöî àéä
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נג):31). דף קרח (פרשת שם הלשון ote`aוזה x`azp `"nae
yalzdl leki epi`e 'ek r"keqd `ed `ed jexa seq oi` dpd ik xg`
'ek dcal dnkgd zpigaa `"k 'ek inipt xe` zpigaa ilk meya
`edy dn inipt xe` zpigaa xi`n dnkgay rnyn dfn ,l"kr
ipa y`x z` `ypc yexcn rnyn oke siwn xe`e r"keq zpiga
zwtp dnkgn `ziixe`e oex`d z` mi`yep eidy zdw ipa iab oeyxb
mifnex zerixidy s` oeyxb ipa e`ypy zerixid zpigan deab `ed
ik meyn `l` .drixik miny dhep y"nk r"keqe siwn zpigal
zipekizd dcewpd `ide inipt xe` zpigaa q"` xe` xi`n dnkga
eprci `l mdxa` ik d"ca rnyn oke ,y"r 'ek dilr aaeq lebirdy
dlelk `ide zrvenn dpiga `id zeliv`c d`lir dnkge y"na
n"ke 'ek r"keq zpiga 'ek `ed jexa seq oi` liv`nd zpigan

.`vie t"x f"daa
z` l`y cg` izek 'c dyxt ziy`xa zeaxa y"n xity iz` f"tre
ip` ux`d z`e minyd z` `ld ea aezky eze` xyt` xi`n 'x
il `ad el xn` .oex`d ica ipy oian dyn mr xacn did ,`ln
.dlecb dze` d`x .oda jly d`eaa d`x el xn` zelecb ze`xn
d`x el xn` zephw ze`xn el `iad .zephw ze`xn `ad el xn`
dz`y dz` m` dn el xn` .dphw dze` d`x .oda jly d`eaa

dn lka jnvr dpyn dz` mce xyamlerd dide xn`y in .dvxzy
ux`d z`e minyd z` `ld ,dvex `edyk ied .k"ek`r `ed jexa
oex`d ica ipy oian dyn mr xacn did dvex `edyke .`ln ip`
minyd z` xn`py dpigad 'ze` ynn ik ji` oaen dfn xy` .l"kr
ynn ef dpiga lirl xkfpk r"keq zpiga `edy `ln ip` ux`d z`e
ze`xndn lyndn k"b oaenke oex`d ica ipy oian dlbzne xi`n
df lk mr dphw mc`d ly d`eaa d`xpy dphwd d`xna mb xy`
oitp` jix`e oitp` xirf yi dlrnl oke cg` mc` zedn ynn lkd
jix` zpiga ynn yaeln oitp` xirf zeinipta ik `"na x`eane

.(`"r l"wc `yp 'a e"q ixg` b"gf oiire) oitp`
xe` zpigaa ynn q"` xe` yaeln dnkga ik l"pd c"r epiide
iz` f"tre .oex`d ica ipy oia w"dcw lkida xi`n ef dpigae inipt
'iyix xrye zpigaa ik epiid ynn spk oin spkd oipr c`n xity
r"keq zpigan ynn xi`n dnkg zpigan drtyd `idy `wp xnrk
ze`xnn lynd znbec inipt xe` zpigaa xi`dl mvnvzpy wx

.zephw
לעיל.32). אליו שצויין שנח, פרק גם ראה
ספר 33). טו. פרק האמצעי לאדמו"ר היחוד שער ראה

מה. עמ' עת"ר המאמרים

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"txz'd mixn`nd xtq

צּדיקים ‡Cג) ּכּלם ועּמ" ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְְִִִִִֵֵַַָָָֻ
ּדכל  להתּפאר", ידי מעׂשה מּטעי נצר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָכּו'
וזהּו צּדיק, ּבמדרגת הם נׁשמתם ׁשרׁש מּצד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיׂשראל
אׁשר  הוי', עם ׁשהם ּדעּמ כּו', צּדיקים" ּכּלם ועּמ"ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
הם  ּבּתֹורה, האמּורה וטהרה ּבקדּׁשה ולדתם ְְְֲֳִֵֵַָָָָָָָָָָֻהֹורתם

מדרגת  ולכאֹורה צּדיקים, מדרגה 5ּבמדרגת הּוא צּדיק ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָ
להּגיע  מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ּביכלת זה ואי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעליֹונה,
ידי  מעׂשה מּטעי "נצר יהיה אׁשר עד מּמׁש ּבפעל ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלזה
ּובפרט  ּבּתֹורה, עֹוסקים בנים ּובני ּבבנים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָלהתּפאר"
כּו', ולהרג להׁשמיד המן עליהם ׁשעמד הּגלּות ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבזמן
ּכזה  נפׁש ּבמסירת עמדּו ּדוקא ואז לּצלן, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָרחמנא
נפׁש ּבמסירת ּתֹורה ללמד ּברּבים קהילֹות ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹׁשהקהילּו
מרּדכי  ׁשּקּבץ ּבמקֹומֹו, רּבה ּבמדרׁש ּכמבאר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכזה,
צר  עליהם ּבבֹוא אׁשר ּתלמידים, אלף כ"ב ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַהּיהּודי
ּבין  לחּיים ּבין ואמרּו ּכלל ּפחדּו לא הרׁשע המן ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָֹהּצֹורר
ענׁש ּכל עליהם ׁשּקּבלּו והינּו ּבּתֹורה, הם קׁשּורים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלמות
נפׁש ּבמסירת מהּתֹורה להּפרד ׁשּלא ורק א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיהיה
הּמר  ּדבּגלּות ּבמאד הּדבר יּפלא ּדלכאֹורה מּמׁש, ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹּבפעל

ה  המן את ונׂשא ּגּדל הּמל אׁשר לּצלן, רחמנא רׁשע ּכזה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
נפׁש מסירת לידי ּבאּו ּדוקא אז הּנה הּיהּודים, ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצֹורר
ּפסּוק  על רּבה ּבמדרׁש איתא ּדהּנה הּוא, הענין א ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּכזה.
ּבדֹורֹו ּכמׁשה ּבדֹורֹו ׁשקּול מרּדכי ׁשהיה יהּודי", ְְְְְְִִֶֶַָָָָ"איׁש
לּמד  ּמׁשה מה כּו', מרּדכי אף ּבּפרץ עמד ּמׁשה מה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָכּו',

האיר  זה ידי ועל כּו', ּכן מרּדכי אף ליׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּתֹורה
ּבמסירת  עמדּו זה ּובכח ּבגלּוי, נׁשמתם ׁשרׁש ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּביׂשראל
"ואּתה  ּכתיב, ּדהּנה ּבפעל. ּומצוֹות הּתֹורה ּבקּיּום ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹנפׁש
ּכתית  ז זית ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל, ּבני  את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּתצּוה
מה  מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ּתמיד", נר להעלת ְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹלּמאֹור
"צו  ּבהם ׁשּנאמר ׁשּבּתֹורה הּצּוּויים מּכל זה צּוּוי ְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּנׁשּתּנה
ּבני  את ּתצּוה "ואּתה אֹומר הּוא וכאן יׂשראל", ּבני ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאת
ּדהלא  זית", ׁשמן אלי "ויקחּו מהּו ועֹוד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיׂשראל",
להיֹות  צרי והיה אהרן, ידי על הּוא הּנרֹות ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֹהעלאת
ּדוקא, "אלי "ויקחּו ּומהּו לאהרן, ּכן ּגם הּׁשמן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהבאת
ׁשמן  רק הּוא להאיר הּׁשמן ּדהלא לּמאֹור", "ּכתית ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּומהּו
ליּה ּדהוה "לּמאֹור", אמרֹו ּומהּו הּכתית, ענין ּומהּו ,ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָז

ּדבהעלאת א למימר  ּתמיד, נר ענין ּומהּו "להאיר", ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ
ּדמׁשה  ּובנרֹות ּבקר", עד "מערב ּכתיב ּדאהרן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹהּנרֹות
יׁשנם  הרי האּלּו הענינים ּכל אׁשר ּתמיד", "נר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנאמר
נר  להעלֹות הּוא הּכּונה ּדתכלית האדם, ּבנפׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבעבֹודה
עניני  ּכל אז אׁשר אדם", נׁשמת הוי' "נר ּדכתיב ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּתמיד,

מאירים. הם ּבהם עֹוסק האדם אׁשר ְֲִִֵֵֶֶָָָָָעֹולם
.¯ev˜ אֹור ּביׂשראל נתּגּלה הּגזרה ּדבׁשעת יבאר ƒְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּומצוֹות  הּתֹורה לקּים ּבּנסיֹונֹות לעמד ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹהּנׁשמה
ּכמשה  ּדׁשקּול מרּדכי ידי על והּוא נפׁש, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּבמסירת

ּביּה לֹוב ּדכתיב ּדנּתן יׂשראל", ּבני את ּתצּוה "ואּתה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לא  יׂשראל ּבני את לקּׁשר ּתמיד.ּכח נר להיֹות לקּות ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

f"txz ,ohw mixet ,`yz ik zyxt 'd mei
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נח.5) פרשת ריש צדק להצמח התורה אור א. עמוד ריש צג, א חלק זוהר ראה

לומר.א. לו בו.ב.שהיה שכתוב

•
mixeaic ihewl

מן  כנראה היתה זו בפעם השינה מרכבת
ומסודר  למדי גדול הוא תאי החדשות, המרכבות
והעולה  השלחן, על ומנורה לשבת וכסא טוב בשלחן
גם  יהי' כה ואם מתנודדת, המרכבה שאין כולנה על
ואתה  המאמר אכתוב אז בלכתו ימהר המסע כאשר
הפנויות  בשעות וכן העבר בשבת שחזרתי תצוה
וכשאחזור  אותו אגמור אי"ה במאסקווא לי שיהיו
האורחים  אל ולשלחו להעתיק יוכלו צלחה

ששמעוהו.

יהי' אפשר כי לדעת נוכחתי קלה שעה כעבור
תצוה  ואתה המאמר את לכתוב ואתחיל לכתוב

ויותר. שעות כשתי בכתיבתו והתעסקתי
ולא  פתחי, בדלת דפיקה והנה וכותב יושב עודני
המרכבות  משרתי המה רגילים כי לזה, לבי שמתי
לשתות  המה רוצים אם ולשאול הנוסעים את לבקר
ושוב  שעה חצי עברה עניתי. ולא וכדומה חמין
נכנס  והמשרת נפתחה הדלת להכנס, עניתי דפיקה,
לאורך  מטייל המרכבה אצל שעמד האיש כי וראיתי
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קנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

ההעלם גילוי את בה יש  שלה, המוגבל הגילוי את יש
הנמצאת הפנימית מהכוונה וחלק הגנוזות מהספירות
רושם גם בה ויש יחד, הגנוזות הספירות בצירוף

בחכמה. השורה א"ס האור שהוא קץ, אין מהספירות
ç÷éå ìéçúîä øåáéã äøåú éèå÷ìá áåúëù äî ïééòå
úðéçáá ááåñä øåàä ùáìúî äîëçáã 'á ÷øô çø÷

éîéðôסובב בבחינת שמאיר אור שאותו כלומר –
פנימי, בבחינת בחכמה  מאיר ìùîäומקיף, ïéðò àåäùå

'åë úåðè÷ úåàøîå úåìåãâ úåàøîî ùøãîáùשכל –
יותר  קטן  באופן רואים  הגדולה, במראה שרואים מה

ממש הפרטים כל עם  אבל הקטנה, íùבמראה ïééåòé ,31,
åäæù øîåì ùé íå÷î ìëî שמאיר ֿ סוף אין  האור –

ìåáâ-éìáäבחכמה, óåñ-ïéà øåàäî íùåø úðéçá ÷ø
äæ éøä íå÷î-ìëî éøäù הקו אור –ðë ïéîðë àìå óó

,'åë ùîîאת היינו ממש , ה"כנף" את  להכיל יכול ולא
בלבד, רושם מכונה  ולכן ממש, איןֿסוף ø÷האור

ïë íâ äæ éøä ìåáâ-éìáä óåñ-ïéàä íùåø åúåéäì
'åë ìåáâ éìá úðéçááå øåà éåáéø úðéçááגם שהרי 

ֿ סוף". "אין  בו יש ֿ סוף , מאין "רושם"
נ"ע: הרבי  åîéùøäומבהיר ïéðòë äæ ïéàå)הרושם –

לבחינת קשור הוא אין בחכמה, שמאיר ֿ סוף האין של
הצמצום, לפני  הבורא של הגבול כח  שהוא הרשימו
øçà íå÷îá øàåáîã ìåáâ-éìáä óåñ-ïéàä íùåø àéäù

,'åë úåéúåàäá øàùðù øåàä íùåø åäæùשכח כידוע -

הנמצאות האותיות בחינת הוא הצמצום שלפני הגבול
הבלי ֿ האור וכשמסתלק הצמצום , לפני מוחלט בהעלם 

מתגלים, הם úðéçáבאותיותíùãגבול, åäæù úåéäì
úðéçáá àåä øåàä íùåø ïë ìò óåñ-ïéàáù ìåáâä çë
åîëå 'åë éìåáâ çë úðéçá àá íâå úåéúåàäá íìòä

øçà íå÷îá øàåáîù32ìáà ,- כאן  עוסקים שאנו  מה
äæ éøä úåøåàä éùøùáשנמצא מאיןֿסוף הרושם –

åë').בחכמה éåìéâ úðéçáá
íå÷îá øàáúðù äî åæ äèéùì íâ øàáì ùé äæ éôìå

øçà33íéëôä 'á åá ùéù å÷ä ïéðòá–ùאחד àåäמצד
äãîä å÷ומידה גבול של בחינה שהוא íâåכלומר

åë'לאידך úåøéôñäá úåììëúä äùåòå ãçééîå øù÷î
הוא ולכן  ואיןֿסוף, ֿ גבול בלי  של בחינה שהוא  כלומר
אלו  דלכאורה  המוגבלות, הספירות את ומחבר המאחד

זה. את הסותרים עניינים שני
øçà íå÷îá áåúëù äî éôìã)של השיטה  פי  על

ìåáâ-éìáäהרמ"ק, óåñ-ïéà øåàäî åùøù å÷äù
גבול, בלי  הוא במהותו  éãéוממילא ìò ããîðù ÷ø ענין

– ֿ סוף,åîéùøäצדדי  שבאין הגבול ïáåîכח äæ éøä
úåèéùôá,הספירות את  ומחבר מאחד הוא כיצד

גבול, בלי  כח  צריך זה àåäשבשביל íöòáù øçàîã
ãçééîå øù÷î àåä ïë ìò ìåáâ éìá,הספירות את 

åלאידךäãéãîä שבו,'åë åîéùøä ãöî àéä
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נג):31). דף קרח (פרשת שם הלשון ote`aוזה x`azp `"nae
yalzdl leki epi`e 'ek r"keqd `ed `ed jexa seq oi` dpd ik xg`
'ek dcal dnkgd zpigaa `"k 'ek inipt xe` zpigaa ilk meya
`edy dn inipt xe` zpigaa xi`n dnkgay rnyn dfn ,l"kr
ipa y`x z` `ypc yexcn rnyn oke siwn xe`e r"keq zpiga
zwtp dnkgn `ziixe`e oex`d z` mi`yep eidy zdw ipa iab oeyxb
mifnex zerixidy s` oeyxb ipa e`ypy zerixid zpigan deab `ed
ik meyn `l` .drixik miny dhep y"nk r"keqe siwn zpigal
zipekizd dcewpd `ide inipt xe` zpigaa q"` xe` xi`n dnkga
eprci `l mdxa` ik d"ca rnyn oke ,y"r 'ek dilr aaeq lebirdy
dlelk `ide zrvenn dpiga `id zeliv`c d`lir dnkge y"na
n"ke 'ek r"keq zpiga 'ek `ed jexa seq oi` liv`nd zpigan

.`vie t"x f"daa
z` l`y cg` izek 'c dyxt ziy`xa zeaxa y"n xity iz` f"tre
ip` ux`d z`e minyd z` `ld ea aezky eze` xyt` xi`n 'x
il `ad el xn` .oex`d ica ipy oian dyn mr xacn did ,`ln
.dlecb dze` d`x .oda jly d`eaa d`x el xn` zelecb ze`xn
d`x el xn` zephw ze`xn el `iad .zephw ze`xn `ad el xn`
dz`y dz` m` dn el xn` .dphw dze` d`x .oda jly d`eaa

dn lka jnvr dpyn dz` mce xyamlerd dide xn`y in .dvxzy
ux`d z`e minyd z` `ld ,dvex `edyk ied .k"ek`r `ed jexa
oex`d ica ipy oian dyn mr xacn did dvex `edyke .`ln ip`
minyd z` xn`py dpigad 'ze` ynn ik ji` oaen dfn xy` .l"kr
ynn ef dpiga lirl xkfpk r"keq zpiga `edy `ln ip` ux`d z`e
ze`xndn lyndn k"b oaenke oex`d ica ipy oian dlbzne xi`n
df lk mr dphw mc`d ly d`eaa d`xpy dphwd d`xna mb xy`
oitp` jix`e oitp` xirf yi dlrnl oke cg` mc` zedn ynn lkd
jix` zpiga ynn yaeln oitp` xirf zeinipta ik `"na x`eane

.(`"r l"wc `yp 'a e"q ixg` b"gf oiire) oitp`
xe` zpigaa ynn q"` xe` yaeln dnkga ik l"pd c"r epiide
iz` f"tre .oex`d ica ipy oia w"dcw lkida xi`n ef dpigae inipt
'iyix xrye zpigaa ik epiid ynn spk oin spkd oipr c`n xity
r"keq zpigan ynn xi`n dnkg zpigan drtyd `idy `wp xnrk
ze`xnn lynd znbec inipt xe` zpigaa xi`dl mvnvzpy wx

.zephw
לעיל.32). אליו שצויין שנח, פרק גם ראה
ספר 33). טו. פרק האמצעי לאדמו"ר היחוד שער ראה

מה. עמ' עת"ר המאמרים

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"txz'd mixn`nd xtq

צּדיקים ‡Cג) ּכּלם ועּמ" ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְְִִִִִֵֵַַָָָֻ
ּדכל  להתּפאר", ידי מעׂשה מּטעי נצר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָכּו'
וזהּו צּדיק, ּבמדרגת הם נׁשמתם ׁשרׁש מּצד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיׂשראל
אׁשר  הוי', עם ׁשהם ּדעּמ כּו', צּדיקים" ּכּלם ועּמ"ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
הם  ּבּתֹורה, האמּורה וטהרה ּבקדּׁשה ולדתם ְְְֲֳִֵֵַָָָָָָָָָָֻהֹורתם

מדרגת  ולכאֹורה צּדיקים, מדרגה 5ּבמדרגת הּוא צּדיק ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָ
להּגיע  מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ּביכלת זה ואי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעליֹונה,
ידי  מעׂשה מּטעי "נצר יהיה אׁשר עד מּמׁש ּבפעל ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלזה
ּובפרט  ּבּתֹורה, עֹוסקים בנים ּובני ּבבנים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָלהתּפאר"
כּו', ולהרג להׁשמיד המן עליהם ׁשעמד הּגלּות ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבזמן
ּכזה  נפׁש ּבמסירת עמדּו ּדוקא ואז לּצלן, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָרחמנא
נפׁש ּבמסירת ּתֹורה ללמד ּברּבים קהילֹות ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹׁשהקהילּו
מרּדכי  ׁשּקּבץ ּבמקֹומֹו, רּבה ּבמדרׁש ּכמבאר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכזה,
צר  עליהם ּבבֹוא אׁשר ּתלמידים, אלף כ"ב ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַהּיהּודי
ּבין  לחּיים ּבין ואמרּו ּכלל ּפחדּו לא הרׁשע המן ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָֹהּצֹורר
ענׁש ּכל עליהם ׁשּקּבלּו והינּו ּבּתֹורה, הם קׁשּורים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלמות
נפׁש ּבמסירת מהּתֹורה להּפרד ׁשּלא ורק א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיהיה
הּמר  ּדבּגלּות ּבמאד הּדבר יּפלא ּדלכאֹורה מּמׁש, ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹּבפעל

ה  המן את ונׂשא ּגּדל הּמל אׁשר לּצלן, רחמנא רׁשע ּכזה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
נפׁש מסירת לידי ּבאּו ּדוקא אז הּנה הּיהּודים, ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצֹורר
ּפסּוק  על רּבה ּבמדרׁש איתא ּדהּנה הּוא, הענין א ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּכזה.
ּבדֹורֹו ּכמׁשה ּבדֹורֹו ׁשקּול מרּדכי ׁשהיה יהּודי", ְְְְְְִִֶֶַָָָָ"איׁש
לּמד  ּמׁשה מה כּו', מרּדכי אף ּבּפרץ עמד ּמׁשה מה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָכּו',

האיר  זה ידי ועל כּו', ּכן מרּדכי אף ליׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּתֹורה
ּבמסירת  עמדּו זה ּובכח ּבגלּוי, נׁשמתם ׁשרׁש ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּביׂשראל
"ואּתה  ּכתיב, ּדהּנה ּבפעל. ּומצוֹות הּתֹורה ּבקּיּום ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹנפׁש
ּכתית  ז זית ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל, ּבני  את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּתצּוה
מה  מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ּתמיד", נר להעלת ְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹלּמאֹור
"צו  ּבהם ׁשּנאמר ׁשּבּתֹורה הּצּוּויים מּכל זה צּוּוי ְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּנׁשּתּנה
ּבני  את ּתצּוה "ואּתה אֹומר הּוא וכאן יׂשראל", ּבני ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאת
ּדהלא  זית", ׁשמן אלי "ויקחּו מהּו ועֹוד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיׂשראל",
להיֹות  צרי והיה אהרן, ידי על הּוא הּנרֹות ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֹהעלאת
ּדוקא, "אלי "ויקחּו ּומהּו לאהרן, ּכן ּגם הּׁשמן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהבאת
ׁשמן  רק הּוא להאיר הּׁשמן ּדהלא לּמאֹור", "ּכתית ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּומהּו
ליּה ּדהוה "לּמאֹור", אמרֹו ּומהּו הּכתית, ענין ּומהּו ,ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָז

ּדבהעלאת א למימר  ּתמיד, נר ענין ּומהּו "להאיר", ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ
ּדמׁשה  ּובנרֹות ּבקר", עד "מערב ּכתיב ּדאהרן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹהּנרֹות
יׁשנם  הרי האּלּו הענינים ּכל אׁשר ּתמיד", "נר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנאמר
נר  להעלֹות הּוא הּכּונה ּדתכלית האדם, ּבנפׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבעבֹודה
עניני  ּכל אז אׁשר אדם", נׁשמת הוי' "נר ּדכתיב ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּתמיד,

מאירים. הם ּבהם עֹוסק האדם אׁשר ְֲִִֵֵֶֶָָָָָעֹולם
.¯ev˜ אֹור ּביׂשראל נתּגּלה הּגזרה ּדבׁשעת יבאר ƒְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּומצוֹות  הּתֹורה לקּים ּבּנסיֹונֹות לעמד ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹהּנׁשמה
ּכמשה  ּדׁשקּול מרּדכי ידי על והּוא נפׁש, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּבמסירת

ּביּה לֹוב ּדכתיב ּדנּתן יׂשראל", ּבני את ּתצּוה "ואּתה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לא  יׂשראל ּבני את לקּׁשר ּתמיד.ּכח נר להיֹות לקּות ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
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נח.5) פרשת ריש צדק להצמח התורה אור א. עמוד ריש צג, א חלק זוהר ראה

לומר.א. לו בו.ב.שהיה שכתוב

•
mixeaic ihewl

מן  כנראה היתה זו בפעם השינה מרכבת
ומסודר  למדי גדול הוא תאי החדשות, המרכבות
והעולה  השלחן, על ומנורה לשבת וכסא טוב בשלחן
גם  יהי' כה ואם מתנודדת, המרכבה שאין כולנה על
ואתה  המאמר אכתוב אז בלכתו ימהר המסע כאשר
הפנויות  בשעות וכן העבר בשבת שחזרתי תצוה
וכשאחזור  אותו אגמור אי"ה במאסקווא לי שיהיו
האורחים  אל ולשלחו להעתיק יוכלו צלחה

ששמעוהו.

יהי' אפשר כי לדעת נוכחתי קלה שעה כעבור
תצוה  ואתה המאמר את לכתוב ואתחיל לכתוב

ויותר. שעות כשתי בכתיבתו והתעסקתי
ולא  פתחי, בדלת דפיקה והנה וכותב יושב עודני
המרכבות  משרתי המה רגילים כי לזה, לבי שמתי
לשתות  המה רוצים אם ולשאול הנוסעים את לבקר
ושוב  שעה חצי עברה עניתי. ולא וכדומה חמין
נכנס  והמשרת נפתחה הדלת להכנס, עניתי דפיקה,
לאורך  מטייל המרכבה אצל שעמד האיש כי וראיתי
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c"agקס i`iyp epizeax zxezn

והסתכל  רגע התעכב תאי פתח על וכשעבר המסדרון
אבל  עין במעוף רק כי אף בתאי, שנמצא מה ובכל בי

חודר. במבט
האיש  מנוחתכם, הפרעת על סלחו המשרת:
ממני  דרש המסע זז מאז הנה הסמוך בתא הנוסע
בכרטיס   שלכם המסע כרטיס את לו להראות
 הנוסע שם את כותבים השינה מרכבת של המסע

רצית  המסע ולא פקיד שבא מכיון אבל לו, להראות י
את  האיש לו הראה הנוסעים כרטיסי את לבקר
הנוסעים  כרטיסי כל את לו הראה והפקיד תעודתו

כרטיסכם. את גם וביניהם
ורשם  הנוסעים כרטיסי כל את ביקר האיש
יותר  או שעה חצי וכעבור תאו , אל לו וילך בספרו
נוסע  כי לכם להגיד אליכם ללכת עלי ויצו לי קרא
ישנים  בטח אשר לו והשבתי אתכם, לבקר חפץ אחד
מסך  דרך וראה הנתיבות בית כשעברנו אמנם אתם,
במפגיע  עלי צוה וכותבים יושבים אתם אשר החלון
ענה, לא וכבודו ודפקתי ודפקתי בדלתכם לדפוק
בחזקה  לדפוק עלי ויצו שנית קראני מה זמן כעבור

עמכם. לדבר אתכם לבקר חפצו את לכם ולהגיד
לעשות  רגיל אינני כי להאיש שיאמר השבתי
איננה  כזו מאוחרת שעה וגם במסעותי היכרות
את  ובקשתי לישון מתכונן הנני לביקורים, מסוגלת

בקר. ששית בשעה להעירני המשרת
עוברים  וברעיוני במחשבתי, עולים תוגה מחשבות
תפלה, בתי ביטול הדת, רדיפת של שונות מאורעות
רבנים  של מאסרים טבילה, בתי וסתימת הריסת
שומרי  יהודים סתם על ועלילות ומלמדים שו"בים
הנסיון  הנה העבודה שנות כששת ובמשך מצוה,
אין  נכרים הם המנהלים אשר בערים כי לדעת הראה
בתי  אל להבדיל, ולא, התפלה בתי אל לא לבם שמים
הם  המנהלים אשר הערים באותם ורק הטבילה,
חוקי  נגד גם תעתועים מעשים עושים הם יהודים

ככה. יהי' מתי ועד המשטרה
לי  הגורם מאורע לי שמזדמן עת בכל כמו הפעם,
האיומים  הקדש דברי על נזכר הנני מדוכא, רוח מצב
של  המצב אדות על הרה"ק אאמו"ר כ"ק הגיד אשר
 המשטר מנהלי שלשה אדות ועל החדש המשטר

הסתלקותו. לפני שבועות כשלשה הי' הדבר
צוויי  וואלקענס, שווערע גייען רוסלאנד "אויף
הזקן  אדמו"ר  רבי דער ודאי, א יאר צוואנציג  און
דת  רודף איז וואס מלוכה א אז געזאגט  האט 
ווערן, חרוב מוז תורה תלמוד מבטל איז און ישראל
ניקאלאיען  פון יארן לעצטע די אין געווען איז  אזוי
מען  האט תורה און דת גערודפט יארן האט וועלכער
אים  האט און מלחמה א אראפגעשיקט אים אויף

דער  וועט לבסוף צובראכען, יועצים זיינע מיט
חברה  יונגע  אידישע די אויך צוברעכען אויבערשטער
אסאך  מען וועט דאן ביז אבער הדת רודפי
דריי  די עלילות, און רשעות זייערע פון אויסשטיין

ש  וועט ל. איז משוגעת מנהלים, א אין טארבען
ס. פטר'ן, און פארטרייבן מען וועט ט. צושטאנד,
דארפען  וועט מען אז היום רוח דער נאך גיין וועט
עננים  עוברים רוסיה ["על פאליעטן" אנטאן ער וועט
אדמו"ר   הרבי בוודאי. שנה ושתים עשרים כבדים
ומבטלת  ישראל דת הרודפת שמלוכה אמר  הזקן
בשנותיו  היה כך להיחרב . מוכרחה תלמוד־תורה
דת  רדף שנים שבמשך ניקולאי, של האחרונות
ואת  אותו שברה אשר מלחמה עליו הנחיתו ותורה,
הצעירים  את גם ישבור הקב"ה לבסוף יועציו.
הרבה  יסבלו אז עד אך הדת, רודפי היהודים
לשלושת  באשר שלהם. ומהעלילות מהרשעות
יגרשו  ט. משוגע; של במצב ימות ל. הרי  המנהלים
כאשר  היום, רוח לפי יילך ס. אותו; ויגמרו אותו

פאליעטן"]. ילבש הוא יצטרכו
שתים  אז, אלה קדשו דברי בשמעי אחזני רעד
אי   השחורים מהעננים לסבול עלינו שנה ועשרים
והיהודים  והתורה היהדות על שעבר מה שמים,
רעד  אלו, שנים שבע במשך והתורה הדת שומרי
להביא  יוכלו ח"ו אשר המצב את בזכרי גוי בכל עובר

נפשי. במר ואבכה הבאות, השנים עשרה חמש
ח' הששי יום של המחזה אותו מצטייר במחשבתי
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד באמור בוקר תר"פ אדר
באמרו: קדשו דברי ואת הנ"ל, האיומים קדש דברי
און  שמים ביראת תורה הרבצת אויף יצחק "יוסף
בפועל  נפש מסירת האבען זאלסטו היהדות החזקת
תורה  הרבצת עבור יצחק! ["יוסף בכח" נאר ניט
מסירות  לך שתהיה היהדות, והחזקת שמים ביראת

בכוח"]. רק לא בפועל נפש
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד את ואראה ואישן
בין  אשר השלחן אצל בחדרו יושב הוא כאלו במחזה
המנורה  טוב, יום בבגדי המערבי, בכותל החלונות שני
השלחן  ועל נרות עיטור עם דולקת החדר, באמצע
פתוח, חיים עץ פרי וספר נרות שני עומדים
על  משי של האדומה המטפחת את הניח וכשנכנסתי
מרדכי  סוד ו' פרק הפורים שער  הפתוח הספר
רציניים  קדשו ופני לאמר ויואל  ז"ל להרח"ו ואסתר
אדר  משנכנס הלא בוכה אתה מה "מפני מאד:
ביותר  עליך תכבד עבודתך ואם בשמחה, מרבים
תורה  הרבצת על נפשך למסור לך הזהרתי את תזכור
רק  ולא בפועל היהדות החזקת ועל שמים ביראת
השלישית  שעה והנה השעון על ואביט ואיקץ, בכח".
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היטב. ואנפש לי ערבה ושנתי שנית ואישן
התרחצתי  הששית, בשעה עוררני המשרת
והתפללתי  לתפלה הכנות עשיתי בגדי, את ולבשתי
את  לכתוב ישבתי השמינית ובשעה חמין כוס ואשתה
בואינו  עד עלינו שעה עוד כי תצוה, ואתה המאמר

על למ  יתאחר המסע כי מודיעיני המשרת אסקווא.
לסיבת   כשעה עמדו התחנות שבאחת לפי שעה חצי
איש  עשר ושנים מרכבות בחמש שנעשה גדול חיפוש
לא  למאסקווא נבוא תשיעית שעה ותמורת  נאסרו

העשירית. חצי קודם
תצוה  ואתה המאמר את כתבתי ורבע כשעה
רשיון  בבקשת שכני של בשליחותו בא והמשרת
מאד  מאד כי ואף  זיך בעקאנען  להתודע הכניסה
פניו  להשיב  יכולתי לא אבל להתודע, רציתי לא
אודיע  ואז ואסדרם חפצי את אחבוש כי ואמרתי

להכנס. שיוכל
באשקאוו  סעמיאנאוויטש מארק נכנס, האיש
סאוונארקאם  טשעליבינסקי פרעדסעדאטעל שמו,
ומה   הכללית כלומר  אגפאו טאווארישטש

בכובע. מכוסה בראש שנכנס שהפליאני
שניאורסאן. יצחק יוסף שמי אני:

שלכם? והמעמד הוא:
[יהודי]. איד אני:

ואיזה  המה, [יהודים] אידען ישראל כל הוא:
אתם. מעמד

עצמו  וזה המה, אידען ישראל כל הדבר, כן אני:
ואינו  עובר שאינו שלהם האמיתי המעמד הוא
חוטאים  בעליהם עם המעמדות כל כי מתחלף

החוטא  גם הנה 'איד' והמעמד המעמד, את מאבדים
כמאמר  מאבדו שחטא 1אינו פי על אף ישראל

 איד פינטעלע  היהדות נקודת להיות הוא, ישראל
מי  יש שונות, דרגות בזה שיש אלא לעד, נשארת
מכבד  ישראל, חכמת מכבד עמו, אוהב רק שהוא
מנהגי  מחבב השם, מצוות מייקר ישראל, תורת
בפועל  נפשו למסור ומוכן שעלול מי גם ויש ישראל,
בשביל  גם ומה ישראל ממנהגי  אחד של קיומו על
אחת  על לעבור שלא או המצות־עשה אחת קיום
של  פעולתה הוא זה כל אשר לא־תעשה, המצות
באופן  רוב פי על תלוי' התגלותה אבל היהדות, נקודת

החיים. בדרכי השונות והמאורעות החינוך
יבא  אחדים רגעים בעוד אשר מכריז המשרת

מאסקווא. לתחנת המסע
ומאד  אנכי,  מאהליב פלך  ארשא יליד הוא:
ימים  שלשה שנים יותר, בקירוב עמכם להתודע חפצי
ואם  מעבודתו, יפנה השלישי וביום ביותר עסוק יהי'
אסע  ואם לבקרני, חפץ הוא במאסקאווא אהי' עדיין
כי  אתי, להתראות ביחוד יבא ללענינגראד לביתי
וכל  הם אשר הזקן ואביו הוריו זכרון את מכבד הנהו
הרבי  שמות ליובאוויטש, חסידי היו משפחתם

פיהם, מעל סרו לא אביו מליובאוויטש אבי  וזקניו
לליובאוויטש  הולכים אבותיהם עוד היו אמו ואבי
באיזה   דבריו סיים  לי הגידו שנה, כמאה לפני

במאסקווא. תתאכסנו גאסטיניצע
ווארווארסקאיא. בסטארא אני:

בודטע  והצליחו, בריאים היו תודה, הוא:
טסשאסטליווי. אי זדאראווי
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פ"ב  שבט ר"ח ב' ב"ה

דאן  רוסטוב

אי"א  וו"ח הנכבד ידידי ש"ב כבוד

שי' שמעון מוהר"ר

וברכה, שלו'

שי' ר"ח לידידינו בארוכה מכתב כתבתי הנה

שונים  מכתבים העתקות כמה הנחתי ושמה מאניסזאן,

כאשר  ממצבם ידעו אשר ענינים, איזה לפניהם ברר למען

שי' לר"ח הנ"ל המכ' כן בעיון. אותם לקרוא ובבקשה הם.

בדיוק. אותו יקראו אשר

הנ"ל. למכ' המשך והוא הצעותי אערכה ועתה

והוא  הנהרסות, את ית' בעזרתו להקים מכריח הזמן

התורה, הדת, עניני בכל וההשתדלות (להגין) ההגנה

ישראל. בית אחינו של וקיומן

היתה  לא זה וענין דבר כי אם החומריות, מן אתחיל

של  ומזכירו סודו איש בהיותי חלקינו, על מוטלת חובתה
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והסתכל  רגע התעכב תאי פתח על וכשעבר המסדרון
אבל  עין במעוף רק כי אף בתאי, שנמצא מה ובכל בי

חודר. במבט
האיש  מנוחתכם, הפרעת על סלחו המשרת:
ממני  דרש המסע זז מאז הנה הסמוך בתא הנוסע
בכרטיס   שלכם המסע כרטיס את לו להראות
 הנוסע שם את כותבים השינה מרכבת של המסע

רצית  המסע ולא פקיד שבא מכיון אבל לו, להראות י
את  האיש לו הראה הנוסעים כרטיסי את לבקר
הנוסעים  כרטיסי כל את לו הראה והפקיד תעודתו

כרטיסכם. את גם וביניהם
ורשם  הנוסעים כרטיסי כל את ביקר האיש
יותר  או שעה חצי וכעבור תאו , אל לו וילך בספרו
נוסע  כי לכם להגיד אליכם ללכת עלי ויצו לי קרא
ישנים  בטח אשר לו והשבתי אתכם, לבקר חפץ אחד
מסך  דרך וראה הנתיבות בית כשעברנו אמנם אתם,
במפגיע  עלי צוה וכותבים יושבים אתם אשר החלון
ענה, לא וכבודו ודפקתי ודפקתי בדלתכם לדפוק
בחזקה  לדפוק עלי ויצו שנית קראני מה זמן כעבור

עמכם. לדבר אתכם לבקר חפצו את לכם ולהגיד
לעשות  רגיל אינני כי להאיש שיאמר השבתי
איננה  כזו מאוחרת שעה וגם במסעותי היכרות
את  ובקשתי לישון מתכונן הנני לביקורים, מסוגלת

בקר. ששית בשעה להעירני המשרת
עוברים  וברעיוני במחשבתי, עולים תוגה מחשבות
תפלה, בתי ביטול הדת, רדיפת של שונות מאורעות
רבנים  של מאסרים טבילה, בתי וסתימת הריסת
שומרי  יהודים סתם על ועלילות ומלמדים שו"בים
הנסיון  הנה העבודה שנות כששת ובמשך מצוה,
אין  נכרים הם המנהלים אשר בערים כי לדעת הראה
בתי  אל להבדיל, ולא, התפלה בתי אל לא לבם שמים
הם  המנהלים אשר הערים באותם ורק הטבילה,
חוקי  נגד גם תעתועים מעשים עושים הם יהודים

ככה. יהי' מתי ועד המשטרה
לי  הגורם מאורע לי שמזדמן עת בכל כמו הפעם,
האיומים  הקדש דברי על נזכר הנני מדוכא, רוח מצב
של  המצב אדות על הרה"ק אאמו"ר כ"ק הגיד אשר
 המשטר מנהלי שלשה אדות ועל החדש המשטר

הסתלקותו. לפני שבועות כשלשה הי' הדבר
צוויי  וואלקענס, שווערע גייען רוסלאנד "אויף
הזקן  אדמו"ר  רבי דער ודאי, א יאר צוואנציג  און
דת  רודף איז וואס מלוכה א אז געזאגט  האט 
ווערן, חרוב מוז תורה תלמוד מבטל איז און ישראל
ניקאלאיען  פון יארן לעצטע די אין געווען איז  אזוי
מען  האט תורה און דת גערודפט יארן האט וועלכער
אים  האט און מלחמה א אראפגעשיקט אים אויף

דער  וועט לבסוף צובראכען, יועצים זיינע מיט
חברה  יונגע  אידישע די אויך צוברעכען אויבערשטער
אסאך  מען וועט דאן ביז אבער הדת רודפי
דריי  די עלילות, און רשעות זייערע פון אויסשטיין

ש  וועט ל. איז משוגעת מנהלים, א אין טארבען
ס. פטר'ן, און פארטרייבן מען וועט ט. צושטאנד,
דארפען  וועט מען אז היום רוח דער נאך גיין וועט
עננים  עוברים רוסיה ["על פאליעטן" אנטאן ער וועט
אדמו"ר   הרבי בוודאי. שנה ושתים עשרים כבדים
ומבטלת  ישראל דת הרודפת שמלוכה אמר  הזקן
בשנותיו  היה כך להיחרב . מוכרחה תלמוד־תורה
דת  רדף שנים שבמשך ניקולאי, של האחרונות
ואת  אותו שברה אשר מלחמה עליו הנחיתו ותורה,
הצעירים  את גם ישבור הקב"ה לבסוף יועציו.
הרבה  יסבלו אז עד אך הדת, רודפי היהודים
לשלושת  באשר שלהם. ומהעלילות מהרשעות
יגרשו  ט. משוגע; של במצב ימות ל. הרי  המנהלים
כאשר  היום, רוח לפי יילך ס. אותו; ויגמרו אותו

פאליעטן"]. ילבש הוא יצטרכו
שתים  אז, אלה קדשו דברי בשמעי אחזני רעד
אי   השחורים מהעננים לסבול עלינו שנה ועשרים
והיהודים  והתורה היהדות על שעבר מה שמים,
רעד  אלו, שנים שבע במשך והתורה הדת שומרי
להביא  יוכלו ח"ו אשר המצב את בזכרי גוי בכל עובר

נפשי. במר ואבכה הבאות, השנים עשרה חמש
ח' הששי יום של המחזה אותו מצטייר במחשבתי
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד באמור בוקר תר"פ אדר
באמרו: קדשו דברי ואת הנ"ל, האיומים קדש דברי
און  שמים ביראת תורה הרבצת אויף יצחק "יוסף
בפועל  נפש מסירת האבען זאלסטו היהדות החזקת
תורה  הרבצת עבור יצחק! ["יוסף בכח" נאר ניט
מסירות  לך שתהיה היהדות, והחזקת שמים ביראת

בכוח"]. רק לא בפועל נפש
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד את ואראה ואישן
בין  אשר השלחן אצל בחדרו יושב הוא כאלו במחזה
המנורה  טוב, יום בבגדי המערבי, בכותל החלונות שני
השלחן  ועל נרות עיטור עם דולקת החדר, באמצע
פתוח, חיים עץ פרי וספר נרות שני עומדים
על  משי של האדומה המטפחת את הניח וכשנכנסתי
מרדכי  סוד ו' פרק הפורים שער  הפתוח הספר
רציניים  קדשו ופני לאמר ויואל  ז"ל להרח"ו ואסתר
אדר  משנכנס הלא בוכה אתה מה "מפני מאד:
ביותר  עליך תכבד עבודתך ואם בשמחה, מרבים
תורה  הרבצת על נפשך למסור לך הזהרתי את תזכור
רק  ולא בפועל היהדות החזקת ועל שמים ביראת
השלישית  שעה והנה השעון על ואביט ואיקץ, בכח".
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היטב. ואנפש לי ערבה ושנתי שנית ואישן
התרחצתי  הששית, בשעה עוררני המשרת
והתפללתי  לתפלה הכנות עשיתי בגדי, את ולבשתי
את  לכתוב ישבתי השמינית ובשעה חמין כוס ואשתה
בואינו  עד עלינו שעה עוד כי תצוה, ואתה המאמר

על למ  יתאחר המסע כי מודיעיני המשרת אסקווא.
לסיבת   כשעה עמדו התחנות שבאחת לפי שעה חצי
איש  עשר ושנים מרכבות בחמש שנעשה גדול חיפוש
לא  למאסקווא נבוא תשיעית שעה ותמורת  נאסרו

העשירית. חצי קודם
תצוה  ואתה המאמר את כתבתי ורבע כשעה
רשיון  בבקשת שכני של בשליחותו בא והמשרת
מאד  מאד כי ואף  זיך בעקאנען  להתודע הכניסה
פניו  להשיב  יכולתי לא אבל להתודע, רציתי לא
אודיע  ואז ואסדרם חפצי את אחבוש כי ואמרתי

להכנס. שיוכל
באשקאוו  סעמיאנאוויטש מארק נכנס, האיש
סאוונארקאם  טשעליבינסקי פרעדסעדאטעל שמו,
ומה   הכללית כלומר  אגפאו טאווארישטש

בכובע. מכוסה בראש שנכנס שהפליאני
שניאורסאן. יצחק יוסף שמי אני:

שלכם? והמעמד הוא:
[יהודי]. איד אני:

ואיזה  המה, [יהודים] אידען ישראל כל הוא:
אתם. מעמד

עצמו  וזה המה, אידען ישראל כל הדבר, כן אני:
ואינו  עובר שאינו שלהם האמיתי המעמד הוא
חוטאים  בעליהם עם המעמדות כל כי מתחלף

החוטא  גם הנה 'איד' והמעמד המעמד, את מאבדים
כמאמר  מאבדו שחטא 1אינו פי על אף ישראל

 איד פינטעלע  היהדות נקודת להיות הוא, ישראל
מי  יש שונות, דרגות בזה שיש אלא לעד, נשארת
מכבד  ישראל, חכמת מכבד עמו, אוהב רק שהוא
מנהגי  מחבב השם, מצוות מייקר ישראל, תורת
בפועל  נפשו למסור ומוכן שעלול מי גם ויש ישראל,
בשביל  גם ומה ישראל ממנהגי  אחד של קיומו על
אחת  על לעבור שלא או המצות־עשה אחת קיום
של  פעולתה הוא זה כל אשר לא־תעשה, המצות
באופן  רוב פי על תלוי' התגלותה אבל היהדות, נקודת

החיים. בדרכי השונות והמאורעות החינוך
יבא  אחדים רגעים בעוד אשר מכריז המשרת

מאסקווא. לתחנת המסע
ומאד  אנכי,  מאהליב פלך  ארשא יליד הוא:
ימים  שלשה שנים יותר, בקירוב עמכם להתודע חפצי
ואם  מעבודתו, יפנה השלישי וביום ביותר עסוק יהי'
אסע  ואם לבקרני, חפץ הוא במאסקאווא אהי' עדיין
כי  אתי, להתראות ביחוד יבא ללענינגראד לביתי
וכל  הם אשר הזקן ואביו הוריו זכרון את מכבד הנהו
הרבי  שמות ליובאוויטש, חסידי היו משפחתם

פיהם, מעל סרו לא אביו מליובאוויטש אבי  וזקניו
לליובאוויטש  הולכים אבותיהם עוד היו אמו ואבי
באיזה   דבריו סיים  לי הגידו שנה, כמאה לפני

במאסקווא. תתאכסנו גאסטיניצע
ווארווארסקאיא. בסטארא אני:

בודטע  והצליחו, בריאים היו תודה, הוא:
טסשאסטליווי. אי זדאראווי
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פ"ב  שבט ר"ח ב' ב"ה

דאן  רוסטוב

אי"א  וו"ח הנכבד ידידי ש"ב כבוד

שי' שמעון מוהר"ר

וברכה, שלו'

שי' ר"ח לידידינו בארוכה מכתב כתבתי הנה

שונים  מכתבים העתקות כמה הנחתי ושמה מאניסזאן,

כאשר  ממצבם ידעו אשר ענינים, איזה לפניהם ברר למען

שי' לר"ח הנ"ל המכ' כן בעיון. אותם לקרוא ובבקשה הם.

בדיוק. אותו יקראו אשר

הנ"ל. למכ' המשך והוא הצעותי אערכה ועתה

והוא  הנהרסות, את ית' בעזרתו להקים מכריח הזמן

התורה, הדת, עניני בכל וההשתדלות (להגין) ההגנה

ישראל. בית אחינו של וקיומן

היתה  לא זה וענין דבר כי אם החומריות, מן אתחיל

של  ומזכירו סודו איש בהיותי חלקינו, על מוטלת חובתה
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זי"ע, זצוקנ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

שאלת  כמו החומרים, הענינים אשר באמרו, הכלל, בעניני

את  ודקרה עינינו נקרה שנים כמה אשר המושב, תחום

הביאה  אשר היהודים במושבי העבודה אי ושאלת לבבינו,

כמה  היו פשתים, אגודת כל על המקחים, דילדול לידי

תגרנים, כמה היו עצים מדת או אילן, כל ועל סחרנים,

רבו  עיר ובכל ר"ל, אכלו רעהו ובשר זרוע את ואיש

האלו. מענינים בענינים והדומה הקונים, על החנונים

הם  ואשר בזה, עוסקים העסקנים, רוב אשר מפורש ואמר

הפוליטיק, מהלכי יודעים הם בזה, נכונה ידיעה להם יש

בהם. להשתמש איך ויודעים

מהנעשה  לדעת התענין אשר לבד עת בכל הנה זה ובכל

חי  כמו נצב לפני בזה. גדול חלק לקח ישראל, אודות

נפש, מסירת באחריות קשורים היו אשר שונות עובדות

כלל. בזה התחשב לא אשר

הטבת  בשביל ביחוד נסעו (אחרי תרס"א תרנ"ט בשנת

הגדולים  והרבנים קיוב גבירי כי ואיוה החומרי, מצב

מועצה  ועידה עשה בזה, חלק יקחו ובויאן מצארטקאוו

ש"ב  הגביר השתתפו ובה בקיוב, תרנ"ח בחורף חשאית,

ז"ל  הורויץ הר"י ז"ל, גורארי' הר"ש ברלין, ז"ל  רח"י

יק"א  חברת כי לעבוד התחיל הארינשטיין), בראדסקי,

בתחום  היהודים, בשביל לעבודה, חרשת בתי תבנה

הבאראן, לזה שהתנגדו (דבר והפריעו המושב ועוד,

על  דרישתו מילוי התאחרה זה ובשביל שונים, בטעמים

מינסק, מאגיליעוו, ויטעבסק, פלך והעמיד שנה), משך

לאלה  ימסרו זאת כי ביקש חרשת בתי (איזה טשערניגוב

המילוי, התאחרה הנ"ל הפריעו ובאשר בזה, הבקיאים

בעלגיאת, חברה של חרשת בית בויטעבסק נבנה כך ובין

בעצמו  נסע ואז כו', בזה חלק יהודים יקחו שלא ובתנאי

בפלך  תומ"י יבנו אשר פעל קצר ובמשך לפאריז),

לאזער  פאליאקאוו האדון בא דרישתו ועפ"י מאגיליעוו,

בפועל, זה דבר הבאת עצמו על קבל והוא למאסקוא,

למטוה  חרשת הבית נבנה משנה, פחות ובמשך

עובדים  נפשות אלפים כחמשה לה היו אשר בדובראוונע,

בעמלם. טוב פרי ראו ואשר וקטנים, גדולים ועובדות

ימי  דברי (בספר בסדרן המבוארים ענינים, רבות וכאלה

בכל  וההצעות המכ' יסודות על בנוי רשמתי אשר עבודתו,

אצלי  והוא בגשמי, והן ברוחני הן עת בכל שהי' הענינים,

האלקים  איש תואר משבצות לראות יוכלו ובו בכתובים,

הציבורית). לעסקנות בהנוגע גם קדשו, תבנית וצלם

דאגתו, ובכח סביבו, הנעשה מכל ידע אשר זה הוא מי

וכבוד  יחשב, ליום רגע משכיתו, בחדר עבד כיום לילה

משפטו  שהתברר בעת ויגע עמל כמה דבר, הסתר אלקים

וכו'. בייליס של

משונאי  הבאה העבודה ראשית המלחמה, בפרוץ

את  להרשיע ברשע, עלילות לעליל היתה ימ"ש היהודים

מרגלים  היו ובכן האשכנזים, אוהבי המה הן כי היהודים

בהשכמה  תרע"ה, שנת גדלי' בצום כי זוכר הנני שפיאנען.

נ"ע  זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אל נקראתי

ר"ה  שקודם בהמכתבים שמע, אלי, ויאמר ואבוא זי"ע,

בבקשת  נזכר, שבהם פדיונות הרבה היו (שקודם)

שם  אשר מהעלילות השי"ת יוציאם כי רחמים, התעוררות

כפי  הענין, את לי (ויבאר ועוד הם, מרגלים כי עליהם,

אל  ואתחנן וכו'), וילנא מסביבות שבא מאחד, שמע אשר

את  לקדם איך טובה בעצה ויחנני ב"י נפשות על בר"ה ה'

ישראל, שונאי אמצעות ע"י ח"ו שתתפשט טרם הרעה

ע"י  בזה לעשות יכולים ית' בעזרתו אשר חושב והנני

תצמח. כאשר במקומה עלילה דבר כל בירור אמצעות

בידי  האוחזים שלנו, האינטעליגענטים אמנם

בזה  עלי נאמנים אין ק-ד), מדיניות (פארטיא הקאדעטין

מפלגתם, בעלי לחבריהם באהבתם הא' הפנים, משתי

עיקרים, בדברים (כלומר בהעיקר הם חפצים כי זאת ועוד

ענינים  כמה על לוותר יכולים וכדומה) התחום ביטול

שאינו  (לא בדעה גם כן, אינו האמת שלפי (מה פרטיים

לוותר  גם יכולים אנו שאין ודאי זה התורה, עפ"י רק אמת

רק  כללית, טובה בשביל ישראל, של א' מנפש צער על ח"ו

מזה, למונעו יכולים אין אנו למס"נ, בעצמו שחפץ וגם מי

ידיעת  מהעדר השני, ומעבר כן)), להיות א"צ השכל עפ"י

העברי  של האמיתי נפש תכונת הגדולים, הכלל עסקני

בזה, טועים הם פרטים ובכמה השדה, בערי היושב

כן, שהוא יחשבו הם גם כי ימצא ולפעמים

עם  לו שהי' אחת שיחה על בשעה בה אותי (והזכיר

עמו), אתו אז הייתי אני (שגם מהנ"ל הגדולים אחד

הוא, האמת היהודים בדבר ענינים, כמה אצלו ששאל

זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק אז והתפעל

ממקורי  נובע זה הלא כן, לחשוב גם יכול איך ושאלו

מחזיקים  ומדוע ויען, ועלילותם. ישראל שונאי של השנאה

כ"ק  הוד ויאמר הנודעים. מעסקנים ואלמוני פלוני בזה גם

לפי  הדבר פשוט זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

שלוחים, הצעות עפ"י כ"א בעצמם יודעים שאינם

שי'). בנ"י לב טהרת תכונת יודעים אינם ובעצמם

הרגיל, כדרך אותי ויטרידו עבודתי לעבוד עלי היום

מחשבה, תחשוב כי עליך מעמיס והנני קראתיך, ולזאת

לגשת  איך פלאן) (א והרצאה הצעה לי תתן ערב ולעת

הכל  אשר חושב הנני אנכי לאמר, דבריו ויכפול כזה. לדבר

האמת  ולהראות במקומה, עלילה דבר כל בבירור תלוי

איך  אמנם ח"ו, רע פרי תעשה בטרם שרשה יעקרו ובזה

מענה  לי תתן וכנ"ל בזה, תתבונן ובכן אדע, לא לזה לגשת

הזהרתיך. ראה ידע, לא ואיש נחוץ הדבר כי
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שלשה  שנים יובחרו כי הרצאתי, כמיועד, ערב לעת

השרים  בין להם מהלכים ואשר מהמפורסמים דין עורכי

מהירים  שלוחים בתור אנשים קבוצת ולקבוע הגדולים,

שנים  להחזיק עלילה, מקרה נקרה בו ח"ו אשר להמקום

מערכת  לערי הקרובים בהמקומות יסובבו אשר אנשים

המפורסמים  אחד זאת יעשה זה כל ואשר המלחמה,

על  להיות לגשת, ואיך ודין, בחוק לו מדע ואשר בשם,

(טוב  במאסקבא, או בשם כאלו עם להתדבר בפ"ב, אתר

ישולם  בזה, ההוצאה כל כי ולהבטיח פ"ב) ב[עי]ר יותר

ויצאתי. בדיוק.

לפ"ב, תסע כי החלטתי לי ויאמר נקראתי, שעה ובעוד

עם  בדברים לבוא נוטה דעתי המקום. על ותראה

(עו"ד),01 גארדאן עם (ובשכר) קטן עם ואם גרוזענבערג,

מסע  אין לפ"ב לנסוע כי ובהיות תיכף. תסע כי וחפצי

תתעכב  ואגב למאסקוא, הקוריער עם לנסוע ותוכל כעת,

שרק  תראה וכאשר לפ"ב, תסע ומשם נחוץ), יהי' (אם שם

ביאתך  זמן תודיעני (רק בטע"ג תשאלני לא הדבר, אפשר

ידע.ומגורך), לא [איש] אמנם נכון. תמצא כאשר ותעשה

נכונות  תוצאות הביאה ונסיעתי אז, נסעתי כי הי' וכן

איש  אשר זאת רק בזה), באר אוכל לא האריכות (ומפני

נפשות  כמה להציל זאת, כל עשתה קדש ידי כי ידע, לא

איך  העסקנים, מן כמה התפעלו בעתו אשר דבר מישראל,

עלילה. דבר כל נכון, בסדר מתבררים

יהי' לכתוב אבוא אם התורה, וחיזוק לדת ובהנוגע

את  אקים השי"ת יזכני כאשר אי"ה כי (ואקוה שלם ספר

או  הנ"ל לספור השני מחברת יהי' אשר הזה, הספר

כי  להדגיש, חפץ הנני אחת רק כו'), יחדיו שיתאחדו

נודעים  בלתי ובדרכים הציבורית, עבודה היתה כל ראשית

הנהגת  בעצם הן פרט, בכל מעולה ובשמירה לרבים,

לרבים, ידוע יהי' שלא החיצוניי, בסדרם גם והן הענינים

הדת  שונאי המנגדים, יפריעו לא אשר הנזק, שמירת שזהו

והדומה.

לכללות  הנוגע מהמרכז מאום, כל לנו אין וכהיום

הענינים. בכל ולדאוג יחיו, עליהם ה' ישראל, בית אחינו

מהבע"ב  וכן כאמור, היכולת מושללי שי' מהרבנים הרבה

דבר  בעזה"י לעשות בהכרח בכ"ז אבל יחיו, הנכבדים

בגו"ר. אחבנ"י לתועלת שיהי'

תורה  ותלמוד וישיבה בחדר התורה, החזקת בדבר א.

החדרים  כל לאחד א) ואמצעים: ענינים כמה בזה אשר

שלא  ע"ז מהמתנפלים להגן תהי' שפעולתו מרכז, ע"י וכו'

השגת  ג) בזה, החוקים הרחבת בהשתדלות ב) כדין,

ד) והדומה, א[ו]כל הלבשה בספרים, מחו"ל תמיכה

עם  שהי' (כמו נדפסים מאמרים אגרות ע"י ובחיזוק

רב). תועלת בו ראינו ת"ל אשר האח, העתון

אמצעות  ע"י בישראל, בהנעשה המשמר, על לעמוד ב.

כחות  ואחוד השו"בים, הרבנים עם מחליפות ידיעות

הממשלה  וחוק דין שעפ"י הדת, בעניני וההגנה הרבנים,

כשר  בשר מקוה, כמו עצמם, ע"ח להתנהג יכולים

בקשת  עפ"י המקומי שלטון שונות, במקומות רק והדומה,

ר"ל. שמות עושים הדת מנגדי התעוררות או

כי  ולעוררם שליט"א הגדולים הרבנים את לרכז ג.

ולחזקם, לעוררם במכתבים קדש, עם על מאורם ישפיעו

התורה  כבוד דורש לכל היא פתוחה ת"ל ישראל לב כי

לאחוז  ואחד כ"א על פעלו ת"ל שעברו והימים והדת,

ית', בעזרתו חיל עושים והיו סבא, ישראל העתיק בדגל

אי"ה. רב תועלת ויביאו

עליהם  לחוץ, גם להשפיע צריכים הם כי הדבר ואמת

ישראל  בית יוכל בהם אשר היחידים הם כי לדעת

היא. עליהם ואחריותו הלאום קדש והדרת להתחשב,

הקדושה. משמרתם על לעמוד עליהם ובכן

בח  בהנוגע להתענין כמובן ד'. אחינו, של ומריותן

במה  שגם הסדר, אי על להדגיש וחפצי האפשרי. באופן

לכלכל  יודעים אין מחו"ל, אחינו, בשביל תמיכה שמתקבל

דבר  ראבינאויץ שי' לר"נ במכתבי כתבתי וכאשר בזה,

וניקולאיעוו, חערסאן בפלכי בהקולוניעס, אשר ר"ל הרעב

כלל, מזה יודעים אין הגדולות, בעירות קדש, עם וישראל

ברעב  גועים אחינו לאמר ברבים, קולו שישמיע מי ואין

בעלי  המה, איכרים הלא זמנית, הלואה להם וליתן ר"ל,

אדמתן  וגם הקיץ, ימי ויבואו ה' ויתן אחוזה, בעלי עבודה,

נפשם  להחיות בעזרתם לבוא צריכים אז ועדי יבולה. תתן

כזה. נורא ברעב

וחקירה, דרישה הגיעני בסופו העבר בקיץ דבר, עוד

האם  שואל מאריעטטע, בעיר באמעריקא, היושב מאחד

עזרה  רבנים, סתם או החסידים והרבנים הישיבה, קבלה

במאסקווא, ישב אשר האמעריקאני, הקאמיטעט מן

סכומים  ואספו קיבצו אשר אמערי', יושבי ישראל, מטעם

הרבני, הישיבות כל (כלומר ישיבה בשביל ביחוד נכונים,

מהפרעות[)]. ר"ל סבלו ואשר הקדש, משמרת שומרי

האריכות, מפני להעתיקו אוכל לא אך בארוכה, לו ועניתי

מידידינו  לאחד אשר ורק קבלנו, לא בגלוי כי כתבתי, ושם

השיג  מ[א]ניסזאן מר האדון שבמאסקוא, שי' אנ"ש

ישיבה), בשביל זהו אשר נודע שלא (באופן זמנית תמיכה

אשר  בהקאמיטעט, שנדף הרוח להבין, יוכלו מזה אשר

מפני  אם וכדומה, ישיבה שם להעלים צריכים היו

והדומה. המדינה, מנהיגי מפני או היושבים,

מרכז  לנו נחוצה כמה עד לדעת, לנו נראה זה כל אשר

אז  מכווץ, אם גם רשיון לו שיהי' גלוי, לדבר שיוכל גלוי,

אי"ה. להתשפט יוכל הלא
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זי"ע, זצוקנ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

שאלת  כמו החומרים, הענינים אשר באמרו, הכלל, בעניני

את  ודקרה עינינו נקרה שנים כמה אשר המושב, תחום

הביאה  אשר היהודים במושבי העבודה אי ושאלת לבבינו,

כמה  היו פשתים, אגודת כל על המקחים, דילדול לידי

תגרנים, כמה היו עצים מדת או אילן, כל ועל סחרנים,

רבו  עיר ובכל ר"ל, אכלו רעהו ובשר זרוע את ואיש

האלו. מענינים בענינים והדומה הקונים, על החנונים

הם  ואשר בזה, עוסקים העסקנים, רוב אשר מפורש ואמר

הפוליטיק, מהלכי יודעים הם בזה, נכונה ידיעה להם יש

בהם. להשתמש איך ויודעים

מהנעשה  לדעת התענין אשר לבד עת בכל הנה זה ובכל

חי  כמו נצב לפני בזה. גדול חלק לקח ישראל, אודות

נפש, מסירת באחריות קשורים היו אשר שונות עובדות

כלל. בזה התחשב לא אשר

הטבת  בשביל ביחוד נסעו (אחרי תרס"א תרנ"ט בשנת

הגדולים  והרבנים קיוב גבירי כי ואיוה החומרי, מצב

מועצה  ועידה עשה בזה, חלק יקחו ובויאן מצארטקאוו

ש"ב  הגביר השתתפו ובה בקיוב, תרנ"ח בחורף חשאית,

ז"ל  הורויץ הר"י ז"ל, גורארי' הר"ש ברלין, ז"ל  רח"י

יק"א  חברת כי לעבוד התחיל הארינשטיין), בראדסקי,

בתחום  היהודים, בשביל לעבודה, חרשת בתי תבנה

הבאראן, לזה שהתנגדו (דבר והפריעו המושב ועוד,

על  דרישתו מילוי התאחרה זה ובשביל שונים, בטעמים

מינסק, מאגיליעוו, ויטעבסק, פלך והעמיד שנה), משך

לאלה  ימסרו זאת כי ביקש חרשת בתי (איזה טשערניגוב

המילוי, התאחרה הנ"ל הפריעו ובאשר בזה, הבקיאים

בעלגיאת, חברה של חרשת בית בויטעבסק נבנה כך ובין

בעצמו  נסע ואז כו', בזה חלק יהודים יקחו שלא ובתנאי

בפלך  תומ"י יבנו אשר פעל קצר ובמשך לפאריז),

לאזער  פאליאקאוו האדון בא דרישתו ועפ"י מאגיליעוו,

בפועל, זה דבר הבאת עצמו על קבל והוא למאסקוא,

למטוה  חרשת הבית נבנה משנה, פחות ובמשך

עובדים  נפשות אלפים כחמשה לה היו אשר בדובראוונע,

בעמלם. טוב פרי ראו ואשר וקטנים, גדולים ועובדות

ימי  דברי (בספר בסדרן המבוארים ענינים, רבות וכאלה

בכל  וההצעות המכ' יסודות על בנוי רשמתי אשר עבודתו,

אצלי  והוא בגשמי, והן ברוחני הן עת בכל שהי' הענינים,

האלקים  איש תואר משבצות לראות יוכלו ובו בכתובים,

הציבורית). לעסקנות בהנוגע גם קדשו, תבנית וצלם

דאגתו, ובכח סביבו, הנעשה מכל ידע אשר זה הוא מי

וכבוד  יחשב, ליום רגע משכיתו, בחדר עבד כיום לילה

משפטו  שהתברר בעת ויגע עמל כמה דבר, הסתר אלקים

וכו'. בייליס של

משונאי  הבאה העבודה ראשית המלחמה, בפרוץ

את  להרשיע ברשע, עלילות לעליל היתה ימ"ש היהודים

מרגלים  היו ובכן האשכנזים, אוהבי המה הן כי היהודים

בהשכמה  תרע"ה, שנת גדלי' בצום כי זוכר הנני שפיאנען.

נ"ע  זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אל נקראתי

ר"ה  שקודם בהמכתבים שמע, אלי, ויאמר ואבוא זי"ע,

בבקשת  נזכר, שבהם פדיונות הרבה היו (שקודם)

שם  אשר מהעלילות השי"ת יוציאם כי רחמים, התעוררות

כפי  הענין, את לי (ויבאר ועוד הם, מרגלים כי עליהם,

אל  ואתחנן וכו'), וילנא מסביבות שבא מאחד, שמע אשר

את  לקדם איך טובה בעצה ויחנני ב"י נפשות על בר"ה ה'

ישראל, שונאי אמצעות ע"י ח"ו שתתפשט טרם הרעה

ע"י  בזה לעשות יכולים ית' בעזרתו אשר חושב והנני

תצמח. כאשר במקומה עלילה דבר כל בירור אמצעות

בידי  האוחזים שלנו, האינטעליגענטים אמנם

בזה  עלי נאמנים אין ק-ד), מדיניות (פארטיא הקאדעטין

מפלגתם, בעלי לחבריהם באהבתם הא' הפנים, משתי

עיקרים, בדברים (כלומר בהעיקר הם חפצים כי זאת ועוד

ענינים  כמה על לוותר יכולים וכדומה) התחום ביטול

שאינו  (לא בדעה גם כן, אינו האמת שלפי (מה פרטיים

לוותר  גם יכולים אנו שאין ודאי זה התורה, עפ"י רק אמת

רק  כללית, טובה בשביל ישראל, של א' מנפש צער על ח"ו

מזה, למונעו יכולים אין אנו למס"נ, בעצמו שחפץ וגם מי

ידיעת  מהעדר השני, ומעבר כן)), להיות א"צ השכל עפ"י

העברי  של האמיתי נפש תכונת הגדולים, הכלל עסקני

בזה, טועים הם פרטים ובכמה השדה, בערי היושב

כן, שהוא יחשבו הם גם כי ימצא ולפעמים

עם  לו שהי' אחת שיחה על בשעה בה אותי (והזכיר

עמו), אתו אז הייתי אני (שגם מהנ"ל הגדולים אחד

הוא, האמת היהודים בדבר ענינים, כמה אצלו ששאל

זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק אז והתפעל

ממקורי  נובע זה הלא כן, לחשוב גם יכול איך ושאלו

מחזיקים  ומדוע ויען, ועלילותם. ישראל שונאי של השנאה

כ"ק  הוד ויאמר הנודעים. מעסקנים ואלמוני פלוני בזה גם

לפי  הדבר פשוט זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

שלוחים, הצעות עפ"י כ"א בעצמם יודעים שאינם

שי'). בנ"י לב טהרת תכונת יודעים אינם ובעצמם

הרגיל, כדרך אותי ויטרידו עבודתי לעבוד עלי היום

מחשבה, תחשוב כי עליך מעמיס והנני קראתיך, ולזאת

לגשת  איך פלאן) (א והרצאה הצעה לי תתן ערב ולעת

הכל  אשר חושב הנני אנכי לאמר, דבריו ויכפול כזה. לדבר

האמת  ולהראות במקומה, עלילה דבר כל בבירור תלוי

איך  אמנם ח"ו, רע פרי תעשה בטרם שרשה יעקרו ובזה

מענה  לי תתן וכנ"ל בזה, תתבונן ובכן אדע, לא לזה לגשת

הזהרתיך. ראה ידע, לא ואיש נחוץ הדבר כי
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שלשה  שנים יובחרו כי הרצאתי, כמיועד, ערב לעת

השרים  בין להם מהלכים ואשר מהמפורסמים דין עורכי

מהירים  שלוחים בתור אנשים קבוצת ולקבוע הגדולים,

שנים  להחזיק עלילה, מקרה נקרה בו ח"ו אשר להמקום

מערכת  לערי הקרובים בהמקומות יסובבו אשר אנשים

המפורסמים  אחד זאת יעשה זה כל ואשר המלחמה,

על  להיות לגשת, ואיך ודין, בחוק לו מדע ואשר בשם,

(טוב  במאסקבא, או בשם כאלו עם להתדבר בפ"ב, אתר

ישולם  בזה, ההוצאה כל כי ולהבטיח פ"ב) ב[עי]ר יותר

ויצאתי. בדיוק.

לפ"ב, תסע כי החלטתי לי ויאמר נקראתי, שעה ובעוד

עם  בדברים לבוא נוטה דעתי המקום. על ותראה

(עו"ד),01 גארדאן עם (ובשכר) קטן עם ואם גרוזענבערג,

מסע  אין לפ"ב לנסוע כי ובהיות תיכף. תסע כי וחפצי

תתעכב  ואגב למאסקוא, הקוריער עם לנסוע ותוכל כעת,

שרק  תראה וכאשר לפ"ב, תסע ומשם נחוץ), יהי' (אם שם

ביאתך  זמן תודיעני (רק בטע"ג תשאלני לא הדבר, אפשר

ידע.ומגורך), לא [איש] אמנם נכון. תמצא כאשר ותעשה

נכונות  תוצאות הביאה ונסיעתי אז, נסעתי כי הי' וכן

איש  אשר זאת רק בזה), באר אוכל לא האריכות (ומפני

נפשות  כמה להציל זאת, כל עשתה קדש ידי כי ידע, לא

איך  העסקנים, מן כמה התפעלו בעתו אשר דבר מישראל,

עלילה. דבר כל נכון, בסדר מתבררים

יהי' לכתוב אבוא אם התורה, וחיזוק לדת ובהנוגע

את  אקים השי"ת יזכני כאשר אי"ה כי (ואקוה שלם ספר

או  הנ"ל לספור השני מחברת יהי' אשר הזה, הספר

כי  להדגיש, חפץ הנני אחת רק כו'), יחדיו שיתאחדו

נודעים  בלתי ובדרכים הציבורית, עבודה היתה כל ראשית

הנהגת  בעצם הן פרט, בכל מעולה ובשמירה לרבים,

לרבים, ידוע יהי' שלא החיצוניי, בסדרם גם והן הענינים

הדת  שונאי המנגדים, יפריעו לא אשר הנזק, שמירת שזהו

והדומה.

לכללות  הנוגע מהמרכז מאום, כל לנו אין וכהיום

הענינים. בכל ולדאוג יחיו, עליהם ה' ישראל, בית אחינו

מהבע"ב  וכן כאמור, היכולת מושללי שי' מהרבנים הרבה

דבר  בעזה"י לעשות בהכרח בכ"ז אבל יחיו, הנכבדים

בגו"ר. אחבנ"י לתועלת שיהי'

תורה  ותלמוד וישיבה בחדר התורה, החזקת בדבר א.

החדרים  כל לאחד א) ואמצעים: ענינים כמה בזה אשר

שלא  ע"ז מהמתנפלים להגן תהי' שפעולתו מרכז, ע"י וכו'

השגת  ג) בזה, החוקים הרחבת בהשתדלות ב) כדין,

ד) והדומה, א[ו]כל הלבשה בספרים, מחו"ל תמיכה

עם  שהי' (כמו נדפסים מאמרים אגרות ע"י ובחיזוק

רב). תועלת בו ראינו ת"ל אשר האח, העתון

אמצעות  ע"י בישראל, בהנעשה המשמר, על לעמוד ב.

כחות  ואחוד השו"בים, הרבנים עם מחליפות ידיעות

הממשלה  וחוק דין שעפ"י הדת, בעניני וההגנה הרבנים,

כשר  בשר מקוה, כמו עצמם, ע"ח להתנהג יכולים

בקשת  עפ"י המקומי שלטון שונות, במקומות רק והדומה,

ר"ל. שמות עושים הדת מנגדי התעוררות או

כי  ולעוררם שליט"א הגדולים הרבנים את לרכז ג.

ולחזקם, לעוררם במכתבים קדש, עם על מאורם ישפיעו

התורה  כבוד דורש לכל היא פתוחה ת"ל ישראל לב כי

לאחוז  ואחד כ"א על פעלו ת"ל שעברו והימים והדת,

ית', בעזרתו חיל עושים והיו סבא, ישראל העתיק בדגל

אי"ה. רב תועלת ויביאו

עליהם  לחוץ, גם להשפיע צריכים הם כי הדבר ואמת

ישראל  בית יוכל בהם אשר היחידים הם כי לדעת

היא. עליהם ואחריותו הלאום קדש והדרת להתחשב,

הקדושה. משמרתם על לעמוד עליהם ובכן

בח  בהנוגע להתענין כמובן ד'. אחינו, של ומריותן

במה  שגם הסדר, אי על להדגיש וחפצי האפשרי. באופן

לכלכל  יודעים אין מחו"ל, אחינו, בשביל תמיכה שמתקבל

דבר  ראבינאויץ שי' לר"נ במכתבי כתבתי וכאשר בזה,

וניקולאיעוו, חערסאן בפלכי בהקולוניעס, אשר ר"ל הרעב

כלל, מזה יודעים אין הגדולות, בעירות קדש, עם וישראל

ברעב  גועים אחינו לאמר ברבים, קולו שישמיע מי ואין

בעלי  המה, איכרים הלא זמנית, הלואה להם וליתן ר"ל,

אדמתן  וגם הקיץ, ימי ויבואו ה' ויתן אחוזה, בעלי עבודה,

נפשם  להחיות בעזרתם לבוא צריכים אז ועדי יבולה. תתן

כזה. נורא ברעב

וחקירה, דרישה הגיעני בסופו העבר בקיץ דבר, עוד

האם  שואל מאריעטטע, בעיר באמעריקא, היושב מאחד

עזרה  רבנים, סתם או החסידים והרבנים הישיבה, קבלה

במאסקווא, ישב אשר האמעריקאני, הקאמיטעט מן

סכומים  ואספו קיבצו אשר אמערי', יושבי ישראל, מטעם

הרבני, הישיבות כל (כלומר ישיבה בשביל ביחוד נכונים,

מהפרעות[)]. ר"ל סבלו ואשר הקדש, משמרת שומרי

האריכות, מפני להעתיקו אוכל לא אך בארוכה, לו ועניתי

מידידינו  לאחד אשר ורק קבלנו, לא בגלוי כי כתבתי, ושם

השיג  מ[א]ניסזאן מר האדון שבמאסקוא, שי' אנ"ש

ישיבה), בשביל זהו אשר נודע שלא (באופן זמנית תמיכה

אשר  בהקאמיטעט, שנדף הרוח להבין, יוכלו מזה אשר

מפני  אם וכדומה, ישיבה שם להעלים צריכים היו

והדומה. המדינה, מנהיגי מפני או היושבים,

מרכז  לנו נחוצה כמה עד לדעת, לנו נראה זה כל אשר

אז  מכווץ, אם גם רשיון לו שיהי' גלוי, לדבר שיוכל גלוי,

אי"ה. להתשפט יוכל הלא
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אבל  קטן דבר יהי מאושר, דבר לנו, נדרש דבר ראשית

מכם  מבקש הנני זה ואת בעזה"י, מרובה תוכנו שיהי'

החוק. עפ"י האפשרי אופן ולחקור לדרוש

ראזענהיים, למר במכתבי כאמור נוטה היתה דעתי

כי  בכת"י, שולח הנני זה (אשר גארדאן למר בהמענה וכן

ג[א]רדאן, למר אותו לשלוח ייטיבו אותו, הקריאה לאחר

להנ"ל  לענות מה מאניסזאהן שי' ר"ח שידע בזה וכוונתי

אלו  (ורק שבמאסקבא הרבנים שלשת כי השילוח), בדבר

שי' אהרן ר' הרב ראבינאויץ, הרב הכמוס, מטעם

רשיון  יבקשו לאזאראוו[)], שי' שמעון ר' והרב בעלינקע,

תורה'ס  להתלמודי תמיכה השגת דבר מהממשלה

מצבן. ולהטיב המדינה, במרחבי הנמצאים והחדרים

האפשרי, בכל אקצר בב'ועתה הנ"ל מכל היוצא והוא

אשר  שי' ר"ח לידידינו כתבתי אשר ואת זה המכתבים,

הוא, אחד שניהם

בשם  חברה ליסד אפשרות יש אם לברר א'.

צענטראלנע". סאוויעט, "רעליגיאזנע

תהי  מטרתה אשר חברה על רשיון לקבל אפשר אם ב'.

קבלת  בשביל המדינה שבכל תורה'ס להתלמוד להטיב

בזה. והפראגראממע מחו"ל תמיכה

בעד  הדואגים קאמיטעטין איזה ישנם אם לברר ג'.

ירחם. ד' מאב"י הרעב סובלי

צייטונג  על רשיון להשיג אפשר אם חוק עפ"י לברר ד'.

ישראל  ימי דברי יהי' ותוכנו הקדש, לשון בשפת

ולהודיע  שריפט, מאנעטס או וואכען בתור ותקופותיו,

נקודות. עם אותיות ופ"ב במאסקוא עברי דפוס יש האם

נכונה. הנ"ל בהשלשה בחירתי אם לייעצני ה'.

שמנדבים  הספרים להביא רשיון להשיג שאפשר ו'.

בלי  ישראל, בני עניי בשביל ראם דפוס בעלי האדונים

בליטא-פולין  הממשלה כח שבא ע"י והוא משלוח, תשלום

ישראל  לעניי "תשורה בתור זה יקבל וילנא בעיר

המחיר  שיוזילו או כולן חשבונם על ויביא[ו]ם ברוסלאנד"

הרבנים  דשלשת (להחברה זאת וימסרו האפשרי, כפי

אז  מהממשלה, זה יתאשר כי עד רב זמן צריך ואם הנ"ל

לחלקם  למען שבמאסקוא העברי להקאפעראטיוו למסור)

במכ' תומ"י יענו כן הבירור אופן (וכפי המדינה במרחבי

במכתבי). כאמור גארדאן, מר להאדון

במאסקבא  כעת ישנם אגודות איזה ולידע לברר ז'.

הרוחני  אחינו בטובת עוסקים או המשתדלים ופ"ב,

להדפיס  ענינה אשר חברה ישנה אשר שמעתי כי והחומרי,

קדש, ספרי ובטח ביעקב, לחלקם בשביל ישראל ספרי

ע"י  ורק האפשרי, בהקדם לי לשלוח אבקש והמענה

יסע  סארין מר כי ואפשר פאסט. ע"י ולא נוסע, הזדמנות

מהשאלות. איזה על מענה איזה להם יהי' אשר בזמן

שלושת  זולת מזה, ידע לא איש אשר הבקשה ואכפול

וכבודו, שי' והר"ח מאניסזאן שי' הר"א האמורים אלה

יותר. ולא

נכונה, שי' הנ"ל השלשה  דבר הצעתי ימצאו וכאשר

על  רב כח ויתנו מעצמו, שי' הר"ש ש"ב ידידינו זה יעורר

אפשרי  רק אם בהקדם, בעזה"י הפועל אל שיבוא זה

ומכ"ש  חסרון, שום בזה רואה שאינני לי כמדומה הדבר.

להאריך. אפשר ואי אור, להתחלת

השי"ת  חלושה, בריאותי יחיו , היקרים ידידיי

ומעוטף  ענינים, בכמה עבודה, מלא[ו]ת וידי יחזקיני,

טובות  ידיעות טובים, דברים גם ישנם ות"ל ועגמ"נ. בצער

פותחים  במדינתינו מקומות בכמה שי' אנ"ש מהנהגת

ת"ל  מחו"ל כן תורה'ס. ותלמוד חדרים חדשות, ישיבות

צריכים  הכל אך טובות, ידיעות מקומות מכמה ישנם

ללמוד  האמיתית ועבודתי עבודה, צריכים הכל לעשות,

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד בבית ולעשות ולהתייגע

הולך  הזמן קדש, דברי על לעמול זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

יום  דבר, אחרית יהי' ומה שעושים, מה לעשות ובהכרח

רק  אמיתי, עוזר לי ואין מתגברת והמלאכה יום, ירדוף

בכל  שי' אנ"ש ידידינו יתעוררו אשר ויזכינו ירחם השי"ת

להיות  זי"ע ורבם מורם פקודת לקיים ומקום, מקום

ואיש, איש ידם, תשיג אשר בכל עמי ולהשתתף בעזרי,

בגו"ר. השי"ת יברכינו יחדיו, כולנו

ומכבדו, מוקירו ש"ב והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והיו

ש"ס  י"י

כתבתי  שי' והר"ש שי' הר"א הרבנים לכבוד במכתבי

הרבנים  שלשת בדבר שכתבתי מה לנכון שימצאו באם שם

בתור  אמנם כנ"ל, מעצמו זה להם יאמר שי' והר"ש שי'

בקל  לדייק יכולים שאלה, צריכים כי להגיד יוכלו דחי'

ית' והאל ולברכה. לטובה להשתדל שם האמור את

בית  בטוב תחזינה ועינינו הגדול, בזכות ויזכינו יעזרינו

גשמי. וטוב קדש והדרת עבודה בתורה ישראל,

בברכה.
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קסה אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר, תש"כ

ברוקלין.

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א יושב על מדין, איש חי

רב פעלים וכו' וכו' מוהר"ר שאול שליט"א

דאנאן ראב"ד דק"ק ראבאט יצ"ו

שלום וברכה!

עם  בקשר  לכת"ר  היום  להבריק  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שהואיל  המברק  נוסח  בזה  מועתק 

המאורע, ל"ע ול"ע:

ביחד עם כל אחינו דמרוקו שליט"א מבכים את השריפה אשר שרף השם עושה מעשה בראשית 

בקהלה קדישא אגאדיר ותפלתנו בהדי צבורא שיגדור השם פרצות עמו בכל מקום שהם והריסותיו 

יקים בקרוב ממש ומתוך מנוחה והרחבה יבנו קהלות ומוסדות תורה ומצוה עדי קיום היעוד ובניתי' 

כימי עולם בביאת משיח צדקנו. בפריסת שלום אחינו הנאנחים בכבוד ובברכה.

מנחם שניאורסאהן

ליובאוויטש

להאמור  בקשר  הבא  תענית  חמישי  ביום  תפלה  להוסיף  דהסביבות  שלומינו  אנשי  בקשתי 

בצירוף הפרשה לצדקה.

המברק בטח נתקבל בעתו.

בכבוד ובברכה

מזכיר

 ב"ה,  ז' אדר, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יהושע שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות הכנסו לדירה חדשה, הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' משנה מקום משנה 

מזל לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

בהערתו עדמש"כ בהגש"פ קה"ת הוצאה ב' שבכלל ג' המצות - כלים, וששת המינים - אורות, 

יל"פ עפמש"כ בכ"מ, דז"א ומל' הם בדוגמת או"כ ובכלים יש פנימים אמצעים וחיצונים.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אבל  קטן דבר יהי מאושר, דבר לנו, נדרש דבר ראשית

מכם  מבקש הנני זה ואת בעזה"י, מרובה תוכנו שיהי'

החוק. עפ"י האפשרי אופן ולחקור לדרוש

ראזענהיים, למר במכתבי כאמור נוטה היתה דעתי

כי  בכת"י, שולח הנני זה (אשר גארדאן למר בהמענה וכן

ג[א]רדאן, למר אותו לשלוח ייטיבו אותו, הקריאה לאחר

להנ"ל  לענות מה מאניסזאהן שי' ר"ח שידע בזה וכוונתי

אלו  (ורק שבמאסקבא הרבנים שלשת כי השילוח), בדבר

שי' אהרן ר' הרב ראבינאויץ, הרב הכמוס, מטעם

רשיון  יבקשו לאזאראוו[)], שי' שמעון ר' והרב בעלינקע,

תורה'ס  להתלמודי תמיכה השגת דבר מהממשלה

מצבן. ולהטיב המדינה, במרחבי הנמצאים והחדרים

האפשרי, בכל אקצר בב'ועתה הנ"ל מכל היוצא והוא

אשר  שי' ר"ח לידידינו כתבתי אשר ואת זה המכתבים,

הוא, אחד שניהם

בשם  חברה ליסד אפשרות יש אם לברר א'.

צענטראלנע". סאוויעט, "רעליגיאזנע

תהי  מטרתה אשר חברה על רשיון לקבל אפשר אם ב'.

קבלת  בשביל המדינה שבכל תורה'ס להתלמוד להטיב

בזה. והפראגראממע מחו"ל תמיכה

בעד  הדואגים קאמיטעטין איזה ישנם אם לברר ג'.

ירחם. ד' מאב"י הרעב סובלי

צייטונג  על רשיון להשיג אפשר אם חוק עפ"י לברר ד'.

ישראל  ימי דברי יהי' ותוכנו הקדש, לשון בשפת

ולהודיע  שריפט, מאנעטס או וואכען בתור ותקופותיו,

נקודות. עם אותיות ופ"ב במאסקוא עברי דפוס יש האם

נכונה. הנ"ל בהשלשה בחירתי אם לייעצני ה'.

שמנדבים  הספרים להביא רשיון להשיג שאפשר ו'.

בלי  ישראל, בני עניי בשביל ראם דפוס בעלי האדונים

בליטא-פולין  הממשלה כח שבא ע"י והוא משלוח, תשלום

ישראל  לעניי "תשורה בתור זה יקבל וילנא בעיר

המחיר  שיוזילו או כולן חשבונם על ויביא[ו]ם ברוסלאנד"

הרבנים  דשלשת (להחברה זאת וימסרו האפשרי, כפי

אז  מהממשלה, זה יתאשר כי עד רב זמן צריך ואם הנ"ל

לחלקם  למען שבמאסקוא העברי להקאפעראטיוו למסור)

במכ' תומ"י יענו כן הבירור אופן (וכפי המדינה במרחבי

במכתבי). כאמור גארדאן, מר להאדון

במאסקבא  כעת ישנם אגודות איזה ולידע לברר ז'.

הרוחני  אחינו בטובת עוסקים או המשתדלים ופ"ב,

להדפיס  ענינה אשר חברה ישנה אשר שמעתי כי והחומרי,

קדש, ספרי ובטח ביעקב, לחלקם בשביל ישראל ספרי

ע"י  ורק האפשרי, בהקדם לי לשלוח אבקש והמענה

יסע  סארין מר כי ואפשר פאסט. ע"י ולא נוסע, הזדמנות

מהשאלות. איזה על מענה איזה להם יהי' אשר בזמן

שלושת  זולת מזה, ידע לא איש אשר הבקשה ואכפול

וכבודו, שי' והר"ח מאניסזאן שי' הר"א האמורים אלה

יותר. ולא

נכונה, שי' הנ"ל השלשה  דבר הצעתי ימצאו וכאשר

על  רב כח ויתנו מעצמו, שי' הר"ש ש"ב ידידינו זה יעורר

אפשרי  רק אם בהקדם, בעזה"י הפועל אל שיבוא זה

ומכ"ש  חסרון, שום בזה רואה שאינני לי כמדומה הדבר.

להאריך. אפשר ואי אור, להתחלת

השי"ת  חלושה, בריאותי יחיו , היקרים ידידיי

ומעוטף  ענינים, בכמה עבודה, מלא[ו]ת וידי יחזקיני,

טובות  ידיעות טובים, דברים גם ישנם ות"ל ועגמ"נ. בצער

פותחים  במדינתינו מקומות בכמה שי' אנ"ש מהנהגת

ת"ל  מחו"ל כן תורה'ס. ותלמוד חדרים חדשות, ישיבות

צריכים  הכל אך טובות, ידיעות מקומות מכמה ישנם

ללמוד  האמיתית ועבודתי עבודה, צריכים הכל לעשות,

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד בבית ולעשות ולהתייגע

הולך  הזמן קדש, דברי על לעמול זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

יום  דבר, אחרית יהי' ומה שעושים, מה לעשות ובהכרח

רק  אמיתי, עוזר לי ואין מתגברת והמלאכה יום, ירדוף

בכל  שי' אנ"ש ידידינו יתעוררו אשר ויזכינו ירחם השי"ת

להיות  זי"ע ורבם מורם פקודת לקיים ומקום, מקום

ואיש, איש ידם, תשיג אשר בכל עמי ולהשתתף בעזרי,

בגו"ר. השי"ת יברכינו יחדיו, כולנו

ומכבדו, מוקירו ש"ב והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והיו

ש"ס  י"י

כתבתי  שי' והר"ש שי' הר"א הרבנים לכבוד במכתבי

הרבנים  שלשת בדבר שכתבתי מה לנכון שימצאו באם שם

בתור  אמנם כנ"ל, מעצמו זה להם יאמר שי' והר"ש שי'

בקל  לדייק יכולים שאלה, צריכים כי להגיד יוכלו דחי'

ית' והאל ולברכה. לטובה להשתדל שם האמור את

בית  בטוב תחזינה ועינינו הגדול, בזכות ויזכינו יעזרינו

גשמי. וטוב קדש והדרת עבודה בתורה ישראל,

בברכה.
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áéçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNråãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìeâáì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå §¦§¨«¤§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½

ïøäà éãâa-úà eNrå äîëç çeø åéúàlî øLà£¤¬¦¥¦−´©¨§®̈§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ
:éì-Bðäëì BLc÷ìãeNré øLà íéãâaä älàå §©§−§©«£¦«§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À
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ä-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤
:LMä-úàå éðMä úrìBz-úàå ïîbøàä(éåì)ô ¨«©§¨¨®§¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

åúrìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNrå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©
:áLç äNrî øæLî LLå éðLæúôúë ézL ¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«§¥¯§¥´Ÿ

:øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáççáLçå «Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈§ª¨«§¥³¤
áäæ äéäé epnî eäNrîk åéìr øLà Búcôà£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®¨À̈
:øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

èíäéìr zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
:ìàøNé éða úBîL(ìàøùé)éìr íúîMî äML §−§¥¬¦§¨¥«¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−

-ìr íéøúBpä äMMä úBîL-úàå úçàä ïáàä̈¤´¤¨«¤®̈§¤§º©¦¨¯©«¨¦²©
:íúãìBúk úéðMä ïáàäàéïáà Løç äNrî ¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«©«£¥´¨©»¤¼¤¼

úîL-ìr íéðáàä ézL-úà çzôz íúç éçezt¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´¨«£¨¦½©§−Ÿ
:íúà äNrz áäæ úBöaLî úañî ìûøNé éða§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬¨−̈©«£¤¬Ÿ¨«

áéãôàä úôúk ìr íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ
íúBîL-úà ïøäà àNðå ìûøNé éðáì ïøkæ éðáà©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈

:ïøkæì åéôúë ézL-ìr ýåýé éðôìñ ¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(198 'nr ek zegiy ihewl)

˙B¯O‰ ˙B¯‚BÁL . . ¯ÈÒ ÔÈÓk . . ‡e‰L ,ÈÏ ¯ÓB‡ ÈaÏÂ¿ƒƒ≈ƒ∆¿ƒƒ»∆¿«»
ד) כח, ִַ(רׁש"י

סּוס  על רֹוכבת ׂשרה רׁש"י ראה ׁשּפעם ְִֶֶֶַַַַָָָָָֻמסּפר,

ׁשראה  ּכ על הצטער ּבתחּלה ּבסינר. חגּורה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכׁשהיא

זה  ּכי ּדעּתֹו, נחה ּפרּוׁשֹו את ּכׁשּכתב א ּכזה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמראה

ׁשרמז  ׁשּזהּו לֹומר ויׁש האפֹוד. מעׂשה את להבין לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָסּיע

" מּמארע ÈaÏÂרׁש"י חּיּובי ּדבר להֹוציא הּכח לי": אֹומר ִַ¿ƒƒְְִִִִִֵַַָָָֹֹ

האלקית, הּנפׁש ׁשל העצם 'יחידה', מּדרּגת נֹובע ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשלילי

ּבּלב. מׁשּכנּה ְְִֵֶַָָׁשּמקֹום

éðùâé:áäæ úöaLî úéNråãéáäæ úøLøL ézLe §¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«§¥³©§§ŸÆ¨¨´
äzúðå úár äNrî íúà äNrz úìaâî øBäè̈½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²

:úöaLnä-ìr úúárä úøLøL-úàñ ¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©©¦§§«Ÿ
åèî ètLî ïLç úéNråäNrîk áLç äNr §¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬

éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNrz ãôà¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²
:Búà äNrz øæLî LLåæèúøæ ìeôk äéäé reáø §¥¬¨§−̈©«£¤¬Ÿ«¨¬©¦«§¤−¨®¤¬¤

:Baçø úøæå Bkøàæéïáà úàlî Bá úàlîe ¨§−§¤¬¤¨§«¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤
ú÷øáe äãèt íãà øeè ïáà íéøeè äraøà©§¨−̈¦´¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤

:ãçàä øehäçé:íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå ©−¨«¤¨«§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ
èéì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íLëøehäå §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨§©Æ

áäæ íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éréáøä̈«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬¨¨²
:íúàelîa eéäéàëúîL-ìr ïééäz íéðáàäå ¦«§−§¦«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ

éçezt íúîL-ìr äøNr íézL ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−©§Ÿ®̈¦¥³
ì ïééäz BîL-ìr Léà íúBç:èáL øNr éðL ¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤

áëúár äNrî úìáb úLøL ïLçä-ìr úéNrå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæâëúBòaè ézL ïLçä-ìr úéNrå ¨−̈¨«§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´

úBö÷ éðL-ìr úBòahä ézL-úà zúðå áäæ̈®̈§¨«©À̈¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬
:ïLçäãë-ìr áäfä úúár ézL-úà äzúðå ©«¤§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©

:ïLçä úBö÷-ìà úòahä ézLäëézL úàå §¥−©©¨®Ÿ¤§−©«¤§¥̧§¥³
úBöaLnä ézL-ìr ïzz úúárä ézL úBö÷§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´©¦§§®
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìr äzúðå§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

åëéðL-ìr íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNrå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øár-ìà øLà BúôN-ìr ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

iriax ,iyily - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äúéaæëíúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNrå ¨«§¨§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈
åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìr©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈

:ãBôàä áLçì ìrnî Bzøaçî únrìçëeñkøéå §ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«§¦§§´
ïLçä-úàáéúëåúòáèîéø÷úòaè-ìà åéúòahî ¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈¤©§³Ÿ

ãBôàä áLç-ìr úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä̈«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤¨«¥®
:ãBôàä ìrî ïLçä çfé-àìåèëïøäà àNðå §«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«§¨¨´©«Â£ÂŸ

Baì-ìr ètLnä ïLça ìûøNé-éða úBîL-úà¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤©¦§¨²©¦−
:ãéîz ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«

ì-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤
ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìr eéäå íénzä©ª¦½§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®
Baì-ìr ìûøNé-éða ètLî-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²

:ãéîz ýåýé éðôìñ ¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'nr el zegiy ihewl)

˙Á‡‰ Ô·‡‰ ÏÚ Ì˙ÓMÓ ‰ML(י (כח, ƒ»ƒ¿…»«»∆∆»∆»
'Â‚Â Ï‡¯NÈ ÚÓL e¯Ó‡L ,ÚÓL ˙B·z ÈL‡¯(הּטּורים (ּבעל »≈≈¿«∆»¿¿«ƒ¿»≈ִַַַ

. . יׂשראל "ׁשמע ליעקב אמרּו ׁשהּׁשבטים לֹומר, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹרצֹונֹו

. . ׁשם ּברּו" ואמר יעקב ּפתח ואז אחד", אּלא ּבלּבנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאין

ועד" א)לעֹולם נו, וכ"ה (פסחים הּׁשמֹות ׁשׁשת זה, ּולפי . ְְְִֵֵֶֶֶַָָ

אֹותּיֹות  וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד הן ימין ּכתף ׁשל ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהאֹותּיֹות

ּכתף  ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות וׁשׁשת יׂשראל'; 'ׁשמע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשל

ׁשם' ּברּו' ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד  הן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׂשמאל

הּכֹולל). ִֵַ(עם

éùéìùàì:úìëz ìéìk ãBôàä ìérî-úà úéNrå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
áìáéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹

:røwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNrî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©
âìúrìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìr úéNrå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©

L-ìr éðL:áéáñ íëBúa áäæ éðîrôe áéáñ åéìe ¨¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«
ãìéìeL-ìr ïBnøå áäæ ïîrt ïBnøå áäæ ïîrt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬

:áéáñ ìérnääìì ïøäà-ìr äéäåòîLðå úøL ©§¦−¨¦«§¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´
àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà Bàáa BìB÷ÂÂ§Ÿ¸¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ

:úeîéñåìåéìr zçzôe øBäè áäæ õév úéNrå ¨«§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ
:ýåýéì Lã÷ íúç éçeztæì-ìr Búà zîNå ¦¥´Ÿ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«§©§¨³ŸÆ©

-éðt ìeî-ìà úôðönä-ìr äéäå úìëz ìéút§¦´§¥½¤§¨−̈©©¦§®̈¤¤¬§¥«
:äéäé úôðönäçìàNðå ïøäà çöî-ìr äéäå ©¦§¤−¤¦«§¤«§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧

ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä ïår-úà ïøäà©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½

ãéîz Bçöî-ìr äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½
:ýåýé éðôì íäì ïBöøìèìLL úðúkä zöaLå §¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½

:í÷ø äNrî äNrz èðáàå LL úôðöî úéNrå§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«
îíäì úéNrå úðzë äNrz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−

ãBáëì íäì äNrz úBòaâîe íéèðáà©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−
:úøàôúìeàîéçà ïøäà-úà íúà zLaìäåE §¦§¨«¤§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½

íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà åéða-úàå§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²
:éì-eðäëå íúà zLc÷åáî-éñðëî íäì äNrå §¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«©«£¥³¨¤Æ¦§§¥

íéðúnî äåør øNa úBqëì ãáíéëøé-ãrå ½̈§©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦§©§¥©−¦
:eéäéâî-ìà | íàáa åéða-ìrå ïøäà-ìr eéäå ¦«§«§¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤

ì çaænä-ìà ízLâá Bà ãrBî ìäàúøL ´Ÿ¤¥À´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´
Bì íìBò úwç eúîå ïår eàNé-àìå Lãwa©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−

:åéøçà Bòøæìeñ §©§¬©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr fh zegiy ihewl)

L„w‰ Ï‡ B‡B·a BÏB˜ ÚÓLÂ(לה (כח, ¿ƒ¿«¿∆«…∆
ּברעׁש היא עבֹודתֹו – ׁשּלֹו ּב'ּיׁשּות' ׁשּנאבק ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָאדם

הּמעיל, ּׁשּׁשּולי מה זהּו הּסּכנה. מּפני ּכבֹורח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּובסערה,

קֹול. מׁשמיעים זֹו, ּפחּותה ּבדרּגה ׁשּנמצא ליהּודי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשרֹומזים

היא  עבֹודתֹו ּגמּור, לבּטּול ּכבר ׁשהּגיע אדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ה'". ּברעׁש "לא ּדּקה", ּדממה ְְְַַַָָָֹּב"קֹול

éòéáøèëàíäì äNrz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²
ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúà Lc÷ì§©¥¬Ÿ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²

:íîéîz íéðL íìéàåáúvî úlçå úBvî íçìå §¥¦¬§©−¦§¦¦«§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ
úìñ ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤

:íúà äNrz íéhçâãçà ìñ-ìr íúBà zúðå ¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈
éðL úàå øtä-úàå ìqa íúà záø÷äå§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®§¤̧©½̈§¥−§¥¬

:íìéàäãçút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå ¨«¥¦«§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©
:íéna íúà zöçøå ãrBî ìäàä-úà zç÷ìå ´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦§¨«©§¨´¤

úàå úðzkä-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ
Bì zãôàå ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìérî§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤§¨«©§¨´½

:ãôàä áLçaåBLàø-ìr úôðönä zîNå §¥−¤¨«¥«Ÿ§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®
:úôðönä-ìr Lãwä øæð-úà zúðåæzç÷ìå §¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©©¦§¨«¤§¨«©§¨Æ

öéå äçLnä ïîL-úàzçLîe BLàø-ìr z÷ ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®¨«©§−̈
:Búàç:úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå Ÿ«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ



קסז ipy ,oey`x - gk ,fk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äåöú úùøô
æëëäzàåïåùàøéìà eç÷éå ìûøNé éða-úà | äeözE §©º̈§©¤´¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹

æ úéæ ïîL:ãéîz øð úìräì øBànì úéúk C ¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«
àëúãrä-ìr øLà úëøtì õeçî ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ

ýåýé éðôì ø÷a-ãr áørî åéðáe ïøäà Búà Cøré©«£ŸÁŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®
:ìàøNé éða úàî íúøãì íìBò úwçñ ª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«

çëàéìà áø÷ä äzàåéçà ïøäà-úà EE §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹
ïøäà éì-Bðäëì ìàøNé éða CBzî Bzà åéða-úàå§¤¨¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ
:ïøäà éða øîúéàå øærìà àeäéáàå áãð̈¨¯©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ

áéçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNråãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìeâáì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå §¦§¨«¤§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½

ïøäà éãâa-úà eNrå äîëç çeø åéúàlî øLà£¤¬¦¥¦−´©¨§®̈§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ
:éì-Bðäëì BLc÷ìãeNré øLà íéãâaä älàå §©§−§©«£¦«§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À

èðáàå úôðöî õaLz úðúëe ìérîe ãBôàå ïLç³¤§¥Æ§¦½§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®
éçà ïøäàì Lã÷-éãâá eNrå:éì-Bðäëì åéðáìe E §¨¸¦§¥¹Ÿ¤§©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«

ä-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤
:LMä-úàå éðMä úrìBz-úàå ïîbøàä(éåì)ô ¨«©§¨¨®§¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

åúrìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNrå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©
:áLç äNrî øæLî LLå éðLæúôúë ézL ¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«§¥¯§¥´Ÿ

:øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáççáLçå «Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈§ª¨«§¥³¤
áäæ äéäé epnî eäNrîk åéìr øLà Búcôà£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®¨À̈
:øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

èíäéìr zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
:ìàøNé éða úBîL(ìàøùé)éìr íúîMî äML §−§¥¬¦§¨¥«¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−

-ìr íéøúBpä äMMä úBîL-úàå úçàä ïáàä̈¤´¤¨«¤®̈§¤§º©¦¨¯©«¨¦²©
:íúãìBúk úéðMä ïáàäàéïáà Løç äNrî ¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«©«£¥´¨©»¤¼¤¼

úîL-ìr íéðáàä ézL-úà çzôz íúç éçezt¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´¨«£¨¦½©§−Ÿ
:íúà äNrz áäæ úBöaLî úañî ìûøNé éða§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬¨−̈©«£¤¬Ÿ¨«

áéãôàä úôúk ìr íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ
íúBîL-úà ïøäà àNðå ìûøNé éðáì ïøkæ éðáà©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈

:ïøkæì åéôúë ézL-ìr ýåýé éðôìñ ¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(198 'nr ek zegiy ihewl)

˙B¯O‰ ˙B¯‚BÁL . . ¯ÈÒ ÔÈÓk . . ‡e‰L ,ÈÏ ¯ÓB‡ ÈaÏÂ¿ƒƒ≈ƒ∆¿ƒƒ»∆¿«»
ד) כח, ִַ(רׁש"י

סּוס  על רֹוכבת ׂשרה רׁש"י ראה ׁשּפעם ְִֶֶֶַַַַָָָָָֻמסּפר,

ׁשראה  ּכ על הצטער ּבתחּלה ּבסינר. חגּורה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכׁשהיא

זה  ּכי ּדעּתֹו, נחה ּפרּוׁשֹו את ּכׁשּכתב א ּכזה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמראה

ׁשרמז  ׁשּזהּו לֹומר ויׁש האפֹוד. מעׂשה את להבין לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָסּיע

" מּמארע ÈaÏÂרׁש"י חּיּובי ּדבר להֹוציא הּכח לי": אֹומר ִַ¿ƒƒְְִִִִִֵַַָָָֹֹ

האלקית, הּנפׁש ׁשל העצם 'יחידה', מּדרּגת נֹובע ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשלילי

ּבּלב. מׁשּכנּה ְְִֵֶַָָׁשּמקֹום

éðùâé:áäæ úöaLî úéNråãéáäæ úøLøL ézLe §¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«§¥³©§§ŸÆ¨¨´
äzúðå úár äNrî íúà äNrz úìaâî øBäè̈½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²

:úöaLnä-ìr úúárä úøLøL-úàñ ¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©©¦§§«Ÿ
åèî ètLî ïLç úéNråäNrîk áLç äNr §¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬

éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNrz ãôà¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²
:Búà äNrz øæLî LLåæèúøæ ìeôk äéäé reáø §¥¬¨§−̈©«£¤¬Ÿ«¨¬©¦«§¤−¨®¤¬¤

:Baçø úøæå Bkøàæéïáà úàlî Bá úàlîe ¨§−§¤¬¤¨§«¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤
ú÷øáe äãèt íãà øeè ïáà íéøeè äraøà©§¨−̈¦´¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤

:ãçàä øehäçé:íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå ©−¨«¤¨«§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ
èéì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íLëøehäå §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨§©Æ

áäæ íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éréáøä̈«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬¨¨²
:íúàelîa eéäéàëúîL-ìr ïééäz íéðáàäå ¦«§−§¦«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ

éçezt íúîL-ìr äøNr íézL ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−©§Ÿ®̈¦¥³
ì ïééäz BîL-ìr Léà íúBç:èáL øNr éðL ¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤

áëúár äNrî úìáb úLøL ïLçä-ìr úéNrå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæâëúBòaè ézL ïLçä-ìr úéNrå ¨−̈¨«§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´

úBö÷ éðL-ìr úBòahä ézL-úà zúðå áäæ̈®̈§¨«©À̈¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬
:ïLçäãë-ìr áäfä úúár ézL-úà äzúðå ©«¤§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©

:ïLçä úBö÷-ìà úòahä ézLäëézL úàå §¥−©©¨®Ÿ¤§−©«¤§¥̧§¥³
úBöaLnä ézL-ìr ïzz úúárä ézL úBö÷§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´©¦§§®
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìr äzúðå§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

åëéðL-ìr íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNrå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øár-ìà øLà BúôN-ìr ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

iriax ,iyily - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äúéaæëíúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNrå ¨«§¨§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈
åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìr©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈

:ãBôàä áLçì ìrnî Bzøaçî únrìçëeñkøéå §ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«§¦§§´
ïLçä-úàáéúëåúòáèîéø÷úòaè-ìà åéúòahî ¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈¤©§³Ÿ

ãBôàä áLç-ìr úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä̈«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤¨«¥®
:ãBôàä ìrî ïLçä çfé-àìåèëïøäà àNðå §«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«§¨¨´©«Â£ÂŸ

Baì-ìr ètLnä ïLça ìûøNé-éða úBîL-úà¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤©¦§¨²©¦−
:ãéîz ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«

ì-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤
ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìr eéäå íénzä©ª¦½§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®
Baì-ìr ìûøNé-éða ètLî-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²

:ãéîz ýåýé éðôìñ ¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'nr el zegiy ihewl)

˙Á‡‰ Ô·‡‰ ÏÚ Ì˙ÓMÓ ‰ML(י (כח, ƒ»ƒ¿…»«»∆∆»∆»
'Â‚Â Ï‡¯NÈ ÚÓL e¯Ó‡L ,ÚÓL ˙B·z ÈL‡¯(הּטּורים (ּבעל »≈≈¿«∆»¿¿«ƒ¿»≈ִַַַ

. . יׂשראל "ׁשמע ליעקב אמרּו ׁשהּׁשבטים לֹומר, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹרצֹונֹו

. . ׁשם ּברּו" ואמר יעקב ּפתח ואז אחד", אּלא ּבלּבנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאין

ועד" א)לעֹולם נו, וכ"ה (פסחים הּׁשמֹות ׁשׁשת זה, ּולפי . ְְְִֵֵֶֶֶַָָ

אֹותּיֹות  וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד הן ימין ּכתף ׁשל ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהאֹותּיֹות

ּכתף  ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות וׁשׁשת יׂשראל'; 'ׁשמע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשל

ׁשם' ּברּו' ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד  הן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׂשמאל

הּכֹולל). ִֵַ(עם

éùéìùàì:úìëz ìéìk ãBôàä ìérî-úà úéNrå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
áìáéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹

:røwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNrî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©
âìúrìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìr úéNrå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©

L-ìr éðL:áéáñ íëBúa áäæ éðîrôe áéáñ åéìe ¨¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«
ãìéìeL-ìr ïBnøå áäæ ïîrt ïBnøå áäæ ïîrt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬

:áéáñ ìérnääìì ïøäà-ìr äéäåòîLðå úøL ©§¦−¨¦«§¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´
àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà Bàáa BìB÷ÂÂ§Ÿ¸¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ

:úeîéñåìåéìr zçzôe øBäè áäæ õév úéNrå ¨«§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ
:ýåýéì Lã÷ íúç éçeztæì-ìr Búà zîNå ¦¥´Ÿ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«§©§¨³ŸÆ©

-éðt ìeî-ìà úôðönä-ìr äéäå úìëz ìéút§¦´§¥½¤§¨−̈©©¦§®̈¤¤¬§¥«
:äéäé úôðönäçìàNðå ïøäà çöî-ìr äéäå ©¦§¤−¤¦«§¤«§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧

ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä ïår-úà ïøäà©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½

ãéîz Bçöî-ìr äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½
:ýåýé éðôì íäì ïBöøìèìLL úðúkä zöaLå §¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½

:í÷ø äNrî äNrz èðáàå LL úôðöî úéNrå§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«
îíäì úéNrå úðzë äNrz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−

ãBáëì íäì äNrz úBòaâîe íéèðáà©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−
:úøàôúìeàîéçà ïøäà-úà íúà zLaìäåE §¦§¨«¤§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½

íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà åéða-úàå§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²
:éì-eðäëå íúà zLc÷åáî-éñðëî íäì äNrå §¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«©«£¥³¨¤Æ¦§§¥

íéðúnî äåør øNa úBqëì ãáíéëøé-ãrå ½̈§©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦§©§¥©−¦
:eéäéâî-ìà | íàáa åéða-ìrå ïøäà-ìr eéäå ¦«§«§¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤

ì çaænä-ìà ízLâá Bà ãrBî ìäàúøL ´Ÿ¤¥À´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´
Bì íìBò úwç eúîå ïår eàNé-àìå Lãwa©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−

:åéøçà Bòøæìeñ §©§¬©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr fh zegiy ihewl)

L„w‰ Ï‡ B‡B·a BÏB˜ ÚÓLÂ(לה (כח, ¿ƒ¿«¿∆«…∆
ּברעׁש היא עבֹודתֹו – ׁשּלֹו ּב'ּיׁשּות' ׁשּנאבק ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָאדם

הּמעיל, ּׁשּׁשּולי מה זהּו הּסּכנה. מּפני ּכבֹורח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּובסערה,

קֹול. מׁשמיעים זֹו, ּפחּותה ּבדרּגה ׁשּנמצא ליהּודי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשרֹומזים

היא  עבֹודתֹו ּגמּור, לבּטּול ּכבר ׁשהּגיע אדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ה'". ּברעׁש "לא ּדּקה", ּדממה ְְְַַַָָָֹּב"קֹול

éòéáøèëàíäì äNrz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²
ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúà Lc÷ì§©¥¬Ÿ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²

:íîéîz íéðL íìéàåáúvî úlçå úBvî íçìå §¥¦¬§©−¦§¦¦«§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ
úìñ ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤

:íúà äNrz íéhçâãçà ìñ-ìr íúBà zúðå ¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈
éðL úàå øtä-úàå ìqa íúà záø÷äå§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®§¤̧©½̈§¥−§¥¬

:íìéàäãçút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå ¨«¥¦«§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©
:íéna íúà zöçøå ãrBî ìäàä-úà zç÷ìå ´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦§¨«©§¨´¤

úàå úðzkä-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ
Bì zãôàå ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìérî§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤§¨«©§¨´½

:ãôàä áLçaåBLàø-ìr úôðönä zîNå §¥−¤¨«¥«Ÿ§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®
:úôðönä-ìr Lãwä øæð-úà zúðåæzç÷ìå §¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©©¦§¨«¤§¨«©§¨Æ

öéå äçLnä ïîL-úàzçLîe BLàø-ìr z÷ ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®¨«©§−̈
:Búàç:úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå Ÿ«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ



iyingקסח - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èíäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®

:åéða-ãéå ïøäà-ãé úàlîeéøtä-úà záø÷äå ¦¥¨¬©©«£−Ÿ§©¨¨«§¦§©§¨Æ¤©½̈
íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå ãrBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−

:øtä Làø-ìràéýåýé éðôì øtä-úà zèçLå ©¬Ÿ©¨«§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®
:ãrBî ìäà çútáéäzúðå øtä ícî zç÷ìå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²

ícä-ìk-úàå Eraöàa çaænä úðø÷-ìr©©§¬Ÿ©¦§¥−©§¤§¨¤®§¤¨©¨´
:çaænä ãBñé-ìà CtLzâé-ìk-úà zç÷ìå ¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¨«©§À̈¤¨

-ìr úøúiä úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À©Ÿ¤̧¤Æ©
øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤£¤´

:äçaænä zøè÷äå ïäéìrãéøtä øNa-úàå £¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨§¤§©³©¨Æ
õeçî Làa óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ¨¥½¦−

:àeä úàhç äðçnìåèçwz ãçàä ìéàä-úàå ©©«£¤®©−̈«§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñå§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

æèz÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨®̈¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìræéðz ìéàä-úàååéçúðì çz ©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨®̈

-ìrå åéçúð-ìr zúðå åérøëe Baø÷ zöçøå§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬©§¨−̈§©
:BLàøçéäìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå Ÿ«§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬

:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì àeä−©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓMa ÌÈÁLÓ(ב (כט, ¿Àƒ«∆∆
˙ÈÂÈ Û"Î ÔÈÓk ÔÁLBÓ(רׁש"י) ¿»¿ƒ¿»ƒִַ

לפ ּפרט ׁשּבהיכל, הּׁשמן ּכל את הּיונים טּמאּו חנּכה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבימי

ׁשּׁשמּני ,ּכ על ּומבאר טהֹור. ׁשּנׁשאר היינּו‰‰ÏÎÈאחד – ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ«≈»ְַ

ּבּה. נלחמּו ׁשהּיונים לחכמה), רֹומז (ׁשמן ׁשּבקדּׁשה Ctחכמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ«
Y ÔÓM‰ הּיונים על התגּברּו ׁשּבכחּה הּכתר, ספירת היינּו «∆∆ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הרמז זהּו ÈÂÈ˙ונּצחּום. Û"Îa ראׁשי כ"ף, אֹות ׁשל ּבכחּה – ְְִֶֶֶָ¿«¿»ƒְֵֶָָֹ

ּבׂשפתם k˙¯ּתבֹות להׁשּתּמׁש ואף הּיונים את לנּצח נּתן , ֵ∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּמׁשיחה. לצר ְְְִִֶַָָֹֻּבקדּׁשה,

éùéîçèéïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáeëzèçLå ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§¨´

ïæà Ceðz-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á¸Ÿ¤
íãé ïäa-ìrå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìrå ïøäà©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ
ícä-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìràëøLà ícä-ïî zç÷ìå ©©¦§¥−©¨¦«§¨«©§º̈¦©¨¸£¤¬

ïøäà-ìr úéfäå äçLnä ïîMîe çaænä-ìr©©¦§¥»©»¦¤´¤©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ
Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìrå åéða-ìrå åéãâa-ìrå§©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬

:Bzà åéðá éãâáe åéðáe åéãâáe àeäáëzç÷ìå Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬¨−̈¦«§¨«©§¨´
äqëîä | áìçä-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤©§©¤´
ézL | úàå ãákä úøúé úàå áøwä-úà¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´
÷BL úàå ïäéìr øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´

:àeä íéàlî ìéà ék ïéîiäâëúçà íçì økëå ©¨¦®¦²¥¬¦ª¦−«§¦©̧¤¹¤©©À
ìqî ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤®̈¦©Æ

:ýåýé éðôì øLà úBvnäãëìr ìkä zîNå ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§©§¨´©½Ÿ©µ
äôeðz íúà zôðäå åéðá étk ìrå ïøäà étk©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈

:ýåýé éðôìäëzøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬
äìòä-ìr äçaænäýåýé éðôì çBçéð çéøì ©¦§¥−¨©¨«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ýåýéì àeä äMàåëìéàî äæçä-úà zç÷ìå ¦¤¬−©«Ÿ̈«§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³

éðôì äôeðz Búà zôðäå ïøäàì øLà íéàlnä©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´
:äðîì Eì äéäå ýåýéæëäæç | úà zLc÷å §Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«§¦©§º̈¥´£¥´

ðeä øLà äîeøzä ÷BL úàå äôeðzäøLàå ó ©§À̈§¥Æ´©§½̈£¤¬©−©«£¤´
øLàîe ïøäàì øLàî íéàlnä ìéàî íøeä¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬§©«£−Ÿ¥«£¤¬

:åéðáìçëúàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå §¨¨«§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ
úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³
:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«

èëåéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£®̈
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîììúráL §¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«¦§©´

àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé̈¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ
ì ãrBî ìäà-ìà:Lãwa úøLàììéà úàå ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤§¥²¥¬

:Lã÷ í÷îa BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ¨«
áì-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤

:ãrBî ìäà çút ìqa øLà íçläâìeìëàå ©¤−¤£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«§³
Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúàŸ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈§©¥´

íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà:ãìøúeé-íàå Ÿ®̈§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«§¦¦¨¥º
zôøNå ø÷aä-ãr íçlä-ïîe íéàlnä øNaî¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤§¨«©§¨³
:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«

äìéúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNrå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦
:íãé àlîz íéîé úráL äëúàåìúàhç øôe Ÿ®̈¨¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«©̧©¹̈

iriay ,iyy - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çaænä-ìr úàhçå íéøtkä-ìr íBiì äNrz©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìr EøtëaæìúráL §©¤§−¨®̈¨«©§¨¬Ÿ−§©§«¦§©´

äéäå Búà zLc÷å çaænä-ìr øtëz íéîé̈¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³
çaæna râpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©

:Lc÷éñ ¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

Lc˜È ÁaÊna Ú‚Bp‰ Ïk(לז (כט, »«≈««ƒ¿≈«ƒ¿»

‰Èe‡¯ Ïk Û‡ ,‰Èe‡¯ ‰ÏBÚ ‰Ó(רש"י) «»¿»«»¿»

והּׁשּי הראּוי ּבדבר רק קדּׁשה להחּדיר נּתן :ל ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֻלֹומר

הּטהֹורים  ּדברים "ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון הּקדּׁשה. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻלגבּול

לא  רז"ל ּכמאמר . . מעׂשית הּמצוה נעׂשית ׁשּבהם ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּומּתרים

וכן  ,ּבפי ּומּתרים טהֹורים אּלא ׁשמים למלאכת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻהכׁשר

וכּיֹוצא  ּגזל, ׁשאינן הּצדקה ּומעֹות ערלה, ׁשאינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאתרֹוג

ֶָּבהם".

éùùçìíéNák çaænä-ìr äNrz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯
:ãéîz íBiì íéðL äðL-éðaèìNákä-úà §¥«¨¨²§©¬¦©−¨¦«¤©¤¬¤

äNrz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNrz ãçàä̈«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−
:íéaørä ïéaîúéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOrå ¥¬¨«©§¨«¦§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ

:ãçàä Nákì ïéé ïéää úréáø Cñðå ïéää òáø¤´©©¦½§¥¾¤§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«
àîíéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦

ççéð çéøì dl-äNrz dkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì äMàáîçút íëéúøãì ãéîz úìò ¦¤−©«Ÿ̈«Ÿ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©

änL íëì ãreà øLà ýåýé éðôì ãrBî-ìäà«Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨
éìà øaãì:íL EâîìûøNé éðáì änL ézãrðå §©¥¬¥¤−¨«§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®

c÷ðå:éãáëa LãîãrBî ìäà-úà ézLc÷å §¦§©−¦§Ÿ¦«§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−
ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥®©§¤©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬

:éìäîíäì éúééäå ìûøNé éða CBúa ézðëLå ¦«§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−
:íéýìûìåîøLà íäéäìà ýåýé éðà ék eòãéå ¥«Ÿ¦«§¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧

ì íéøöî õøàî íúà éúàöBäéðà íëBúá éðëL ¥¯¦Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−
:íäéäìà ýåýéô §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr el zegiy ihewl)

ÌÎB˙a ÈÎLÏ(מו (כט, ¿»¿ƒ¿»

dB·b C¯ˆ ‡ÏÂ ,ËBÈ„‰ C¯ˆ Ï‡¯NÈa ‰ÈÎM‰(רמב"ן) «¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆∆¿¿……∆»«

עיּקר  האם – הּמקּדׁש ּבית לגּבי נחלקּו והרמּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

הּוא ˜¯Ba˙ענינֹו ‰ÈÎM‰אֹו‰˜¯·˙ ˙ÁeÓ ׁשּלכל ונראה, . ְִָ«¿»«»¿»¿««¿ƒ»ְְְִֶֶָ

ּבׁשביל הּוא הּמקּדׁש הרמּב"ן) לדעת (ּגם ,Ï‡¯NÈהּדעֹות ְְְְִִִֵַַַַַַַָָƒ¿»≈
ּבׁשביל  אֹו עבֹודתם ּבׁשביל הּוא האם היא ְְְְְֲִִִִִִַַָָָוהּפלּוגּתא

ּכאן  הרמּב"ן מּדברי להעיר ויׁש ּבתֹוכם. הּׁשכינה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהׁשראת

ּכאן). ּבחּיי רּבנּו ּגם ְְֵֵֵַַַָ(ּוראה

éòéáùìàéör úøè÷ øè÷î çaæî úéNrå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬
:Búà äNrz íéhLáBaçø änàå Bkøà änà ¦¦−©«£¤¬Ÿ«©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ

:åéúðø÷ epnî Búî÷ íéúnàå äéäé reáø̈´©¦«§¤½§©¨©−¦«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«
âåéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²

æ Bl úéNrå åéúðø÷-úàå áéáñ:áéáñ áäæ ø ¨¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
ãBøæì úçzî | Bl-äNrz áäæ úòaè ézLe§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À

äéäå åécö éðL-ìr äNrz åéúòìö ézL ìr©µ§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ
:änäa Búà úàNì íécáì íézáìäúéNrå §¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨§¨¦¬¨

:áäæ íúà úétöå íéhL éör íécaä-úà¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
åïøà-ìr øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ

øLà úãrä-ìr øLà úøtkä éðôì úãrä̈«¥ª®¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²
:änL Eì ãreàæúøè÷ ïøäà åéìr øéè÷äå ¦¨¥¬§−¨«¨§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤

Báéèéäa ø÷aa ø÷aa íénñúøpä-úà ©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤§¥«¦²¤©¥−Ÿ
:äpøéè÷éçïéa úøpä-úà ïøäà úìräáe ©§¦¤«¨§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬

ýåýé éðôì ãéîz úøè÷ äpøéè÷é íéaørä̈«©§©−¦©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−
:íëéúøãìèäìòå äøæ úøè÷ åéìr eìrú-àì §Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´

:åéìr eëqú àì Cñðå äçðîeéïøäà øtëå ¦§®̈§¥¾¤¬Ÿ¦§−¨¨«§¦¤³©«£ŸÆ
íéøtkä úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìr©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´©¦ª¦À
íéLã÷-Lã÷ íëéúøãì åéìr øtëé äðMa úçà©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤¨«¨¦¬

:ýåýéì àeättt −©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(208 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓÈÒ Ï"‡ÎÈÓ ,ÌÈ˜eÒt ‡"˜¿ƒƒ»≈ƒ»
מׁשה ׁשל ׁשמֹו נעלם ׁשּבפרׁשתנּו ּבּספרים, ּבעל איתא (ראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּפרׁשה) ריׁש אֹותּיֹות הּטּורים ּכמסּפר הּוא ּפסּוקיה מסּפר ולכן , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מ  ׁשל והּנה,הּמּלּוי הא. ׁשין מם - ּבמבטא הּנעלמֹות ׁשה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

מהרׁש"א  (ראה מ'ּׁשם' ׁשּלמעלה 'עצם', על מֹורה זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמסּפר

ב)חגיגה "נפׁש(ט, הּוא ׁשק' ּפעמים, ק"א ּפרקֹו הּׁשֹונה לגּבי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּוביֹום  מּמעל"). אלקה "חלק הּוא וק"א ּונׁשמה", ְְְֱִֵֶַַַַָָֹרּוח

התעּלה  לפרׁשתנּו, סמּו ׁשחל אדר, ז' מׁשה, ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהסּתּלקּותֹו

מ'ּׁשם'. ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֶַַָלעצמּיּותֹו,

BBBBBBBBBBBB



קסט iying - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èíäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®

:åéða-ãéå ïøäà-ãé úàlîeéøtä-úà záø÷äå ¦¥¨¬©©«£−Ÿ§©¨¨«§¦§©§¨Æ¤©½̈
íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå ãrBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−

:øtä Làø-ìràéýåýé éðôì øtä-úà zèçLå ©¬Ÿ©¨«§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®
:ãrBî ìäà çútáéäzúðå øtä ícî zç÷ìå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²

ícä-ìk-úàå Eraöàa çaænä úðø÷-ìr©©§¬Ÿ©¦§¥−©§¤§¨¤®§¤¨©¨´
:çaænä ãBñé-ìà CtLzâé-ìk-úà zç÷ìå ¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¨«©§À̈¤¨

-ìr úøúiä úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À©Ÿ¤̧¤Æ©
øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤£¤´

:äçaænä zøè÷äå ïäéìrãéøtä øNa-úàå £¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨§¤§©³©¨Æ
õeçî Làa óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ¨¥½¦−

:àeä úàhç äðçnìåèçwz ãçàä ìéàä-úàå ©©«£¤®©−̈«§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñå§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

æèz÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨®̈¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìræéðz ìéàä-úàååéçúðì çz ©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨®̈

-ìrå åéçúð-ìr zúðå åérøëe Baø÷ zöçøå§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬©§¨−̈§©
:BLàøçéäìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå Ÿ«§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬

:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì àeä−©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓMa ÌÈÁLÓ(ב (כט, ¿Àƒ«∆∆
˙ÈÂÈ Û"Î ÔÈÓk ÔÁLBÓ(רׁש"י) ¿»¿ƒ¿»ƒִַ

לפ ּפרט ׁשּבהיכל, הּׁשמן ּכל את הּיונים טּמאּו חנּכה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבימי

ׁשּׁשמּני ,ּכ על ּומבאר טהֹור. ׁשּנׁשאר היינּו‰‰ÏÎÈאחד – ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ«≈»ְַ

ּבּה. נלחמּו ׁשהּיונים לחכמה), רֹומז (ׁשמן ׁשּבקדּׁשה Ctחכמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ«
Y ÔÓM‰ הּיונים על התגּברּו ׁשּבכחּה הּכתר, ספירת היינּו «∆∆ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הרמז זהּו ÈÂÈ˙ונּצחּום. Û"Îa ראׁשי כ"ף, אֹות ׁשל ּבכחּה – ְְִֶֶֶָ¿«¿»ƒְֵֶָָֹ

ּבׂשפתם k˙¯ּתבֹות להׁשּתּמׁש ואף הּיונים את לנּצח נּתן , ֵ∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּמׁשיחה. לצר ְְְִִֶַָָֹֻּבקדּׁשה,

éùéîçèéïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáeëzèçLå ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§¨´

ïæà Ceðz-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á¸Ÿ¤
íãé ïäa-ìrå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìrå ïøäà©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ
ícä-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìràëøLà ícä-ïî zç÷ìå ©©¦§¥−©¨¦«§¨«©§º̈¦©¨¸£¤¬

ïøäà-ìr úéfäå äçLnä ïîMîe çaænä-ìr©©¦§¥»©»¦¤´¤©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ
Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìrå åéða-ìrå åéãâa-ìrå§©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬

:Bzà åéðá éãâáe åéðáe åéãâáe àeäáëzç÷ìå Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬¨−̈¦«§¨«©§¨´
äqëîä | áìçä-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤©§©¤´
ézL | úàå ãákä úøúé úàå áøwä-úà¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´
÷BL úàå ïäéìr øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´

:àeä íéàlî ìéà ék ïéîiäâëúçà íçì økëå ©¨¦®¦²¥¬¦ª¦−«§¦©̧¤¹¤©©À
ìqî ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤®̈¦©Æ

:ýåýé éðôì øLà úBvnäãëìr ìkä zîNå ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§©§¨´©½Ÿ©µ
äôeðz íúà zôðäå åéðá étk ìrå ïøäà étk©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈

:ýåýé éðôìäëzøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬
äìòä-ìr äçaænäýåýé éðôì çBçéð çéøì ©¦§¥−¨©¨«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ýåýéì àeä äMàåëìéàî äæçä-úà zç÷ìå ¦¤¬−©«Ÿ̈«§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³

éðôì äôeðz Búà zôðäå ïøäàì øLà íéàlnä©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´
:äðîì Eì äéäå ýåýéæëäæç | úà zLc÷å §Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«§¦©§º̈¥´£¥´

ðeä øLà äîeøzä ÷BL úàå äôeðzäøLàå ó ©§À̈§¥Æ´©§½̈£¤¬©−©«£¤´
øLàîe ïøäàì øLàî íéàlnä ìéàî íøeä¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬§©«£−Ÿ¥«£¤¬

:åéðáìçëúàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå §¨¨«§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ
úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³
:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«

èëåéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£®̈
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîììúráL §¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«¦§©´

àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé̈¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ
ì ãrBî ìäà-ìà:Lãwa úøLàììéà úàå ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤§¥²¥¬

:Lã÷ í÷îa BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ¨«
áì-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤

:ãrBî ìäà çút ìqa øLà íçläâìeìëàå ©¤−¤£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«§³
Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúàŸ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈§©¥´

íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà:ãìøúeé-íàå Ÿ®̈§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«§¦¦¨¥º
zôøNå ø÷aä-ãr íçlä-ïîe íéàlnä øNaî¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤§¨«©§¨³
:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«

äìéúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNrå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦
:íãé àlîz íéîé úráL äëúàåìúàhç øôe Ÿ®̈¨¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«©̧©¹̈

iriay ,iyy - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çaænä-ìr úàhçå íéøtkä-ìr íBiì äNrz©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìr EøtëaæìúráL §©¤§−¨®̈¨«©§¨¬Ÿ−§©§«¦§©´

äéäå Búà zLc÷å çaænä-ìr øtëz íéîé̈¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³
çaæna râpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©

:Lc÷éñ ¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

Lc˜È ÁaÊna Ú‚Bp‰ Ïk(לז (כט, »«≈««ƒ¿≈«ƒ¿»

‰Èe‡¯ Ïk Û‡ ,‰Èe‡¯ ‰ÏBÚ ‰Ó(רש"י) «»¿»«»¿»

והּׁשּי הראּוי ּבדבר רק קדּׁשה להחּדיר נּתן :ל ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֻלֹומר

הּטהֹורים  ּדברים "ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון הּקדּׁשה. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻלגבּול

לא  רז"ל ּכמאמר . . מעׂשית הּמצוה נעׂשית ׁשּבהם ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּומּתרים

וכן  ,ּבפי ּומּתרים טהֹורים אּלא ׁשמים למלאכת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻהכׁשר

וכּיֹוצא  ּגזל, ׁשאינן הּצדקה ּומעֹות ערלה, ׁשאינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאתרֹוג

ֶָּבהם".

éùùçìíéNák çaænä-ìr äNrz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯
:ãéîz íBiì íéðL äðL-éðaèìNákä-úà §¥«¨¨²§©¬¦©−¨¦«¤©¤¬¤

äNrz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNrz ãçàä̈«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−
:íéaørä ïéaîúéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOrå ¥¬¨«©§¨«¦§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ

:ãçàä Nákì ïéé ïéää úréáø Cñðå ïéää òáø¤´©©¦½§¥¾¤§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«
àîíéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦

ççéð çéøì dl-äNrz dkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì äMàáîçút íëéúøãì ãéîz úìò ¦¤−©«Ÿ̈«Ÿ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©

änL íëì ãreà øLà ýåýé éðôì ãrBî-ìäà«Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨
éìà øaãì:íL EâîìûøNé éðáì änL ézãrðå §©¥¬¥¤−¨«§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®

c÷ðå:éãáëa LãîãrBî ìäà-úà ézLc÷å §¦§©−¦§Ÿ¦«§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−
ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥®©§¤©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬

:éìäîíäì éúééäå ìûøNé éða CBúa ézðëLå ¦«§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−
:íéýìûìåîøLà íäéäìà ýåýé éðà ék eòãéå ¥«Ÿ¦«§¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧

ì íéøöî õøàî íúà éúàöBäéðà íëBúá éðëL ¥¯¦Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−
:íäéäìà ýåýéô §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr el zegiy ihewl)

ÌÎB˙a ÈÎLÏ(מו (כט, ¿»¿ƒ¿»

dB·b C¯ˆ ‡ÏÂ ,ËBÈ„‰ C¯ˆ Ï‡¯NÈa ‰ÈÎM‰(רמב"ן) «¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆∆¿¿……∆»«

עיּקר  האם – הּמקּדׁש ּבית לגּבי נחלקּו והרמּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

הּוא ˜¯Ba˙ענינֹו ‰ÈÎM‰אֹו‰˜¯·˙ ˙ÁeÓ ׁשּלכל ונראה, . ְִָ«¿»«»¿»¿««¿ƒ»ְְְִֶֶָ

ּבׁשביל הּוא הּמקּדׁש הרמּב"ן) לדעת (ּגם ,Ï‡¯NÈהּדעֹות ְְְְִִִֵַַַַַַַָָƒ¿»≈
ּבׁשביל  אֹו עבֹודתם ּבׁשביל הּוא האם היא ְְְְְֲִִִִִִַַָָָוהּפלּוגּתא

ּכאן  הרמּב"ן מּדברי להעיר ויׁש ּבתֹוכם. הּׁשכינה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהׁשראת

ּכאן). ּבחּיי רּבנּו ּגם ְְֵֵֵַַַָ(ּוראה

éòéáùìàéör úøè÷ øè÷î çaæî úéNrå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬
:Búà äNrz íéhLáBaçø änàå Bkøà änà ¦¦−©«£¤¬Ÿ«©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ

:åéúðø÷ epnî Búî÷ íéúnàå äéäé reáø̈´©¦«§¤½§©¨©−¦«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«
âåéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²

æ Bl úéNrå åéúðø÷-úàå áéáñ:áéáñ áäæ ø ¨¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
ãBøæì úçzî | Bl-äNrz áäæ úòaè ézLe§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À

äéäå åécö éðL-ìr äNrz åéúòìö ézL ìr©µ§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ
:änäa Búà úàNì íécáì íézáìäúéNrå §¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨§¨¦¬¨

:áäæ íúà úétöå íéhL éör íécaä-úà¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
åïøà-ìr øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ

øLà úãrä-ìr øLà úøtkä éðôì úãrä̈«¥ª®¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²
:änL Eì ãreàæúøè÷ ïøäà åéìr øéè÷äå ¦¨¥¬§−¨«¨§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤

Báéèéäa ø÷aa ø÷aa íénñúøpä-úà ©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤§¥«¦²¤©¥−Ÿ
:äpøéè÷éçïéa úøpä-úà ïøäà úìräáe ©§¦¤«¨§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬

ýåýé éðôì ãéîz úøè÷ äpøéè÷é íéaørä̈«©§©−¦©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−
:íëéúøãìèäìòå äøæ úøè÷ åéìr eìrú-àì §Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´

:åéìr eëqú àì Cñðå äçðîeéïøäà øtëå ¦§®̈§¥¾¤¬Ÿ¦§−¨¨«§¦¤³©«£ŸÆ
íéøtkä úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìr©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´©¦ª¦À
íéLã÷-Lã÷ íëéúøãì åéìr øtëé äðMa úçà©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤¨«¨¦¬

:ýåýéì àeättt −©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(208 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓÈÒ Ï"‡ÎÈÓ ,ÌÈ˜eÒt ‡"˜¿ƒƒ»≈ƒ»
מׁשה ׁשל ׁשמֹו נעלם ׁשּבפרׁשתנּו ּבּספרים, ּבעל איתא (ראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּפרׁשה) ריׁש אֹותּיֹות הּטּורים ּכמסּפר הּוא ּפסּוקיה מסּפר ולכן , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מ  ׁשל והּנה,הּמּלּוי הא. ׁשין מם - ּבמבטא הּנעלמֹות ׁשה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

מהרׁש"א  (ראה מ'ּׁשם' ׁשּלמעלה 'עצם', על מֹורה זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמסּפר

ב)חגיגה "נפׁש(ט, הּוא ׁשק' ּפעמים, ק"א ּפרקֹו הּׁשֹונה לגּבי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּוביֹום  מּמעל"). אלקה "חלק הּוא וק"א ּונׁשמה", ְְְֱִֵֶַַַַָָֹרּוח

התעּלה  לפרׁשתנּו, סמּו ׁשחל אדר, ז' מׁשה, ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהסּתּלקּותֹו

מ'ּׁשם'. ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֶַַָלעצמּיּותֹו,

BBBBBBBBBBBB



xihtnקע - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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

øéèôîçíéaørä ïéa úøpä-úà ïøäà úìräáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦
:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷ äpøéè÷é©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«

èCñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìr eìrú-àìŸ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§®̈§¥¾¤
:åéìr eëqú àìéúçà åéúðø÷-ìr ïøäà øtëå ¬Ÿ¦§−¨¨«§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−

øtëé äðMa úçà íéøtkä úàhç ícî äðMa©¨¨®¦©º©©´©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³
:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ íëéúøãì åéìrttt ¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«

.ïîéñ ì"àëéî ,íé÷åñô à"÷
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אגרות קודש

 ב"ה,  י' אדר, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' הרב גדלי' שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מח' אדר,

ויהי רצון אשר מכאן ולהבא לא ידע הוא וכל או"א מבני המשפחה שליט"א מכל צער ועגמ"נ 

ואך טוב וחסד ימצאו כל הימים.

טוב  ויבשר  וכבוד,  מנוחה  של  באופן  כדבעי  הפרנסה  עניני  שיסתדרו  פשוט  וגם  כמובן  ובזה 

בהנוגע אליו וכל או"א מהמשפחה שי' בטוב הנראה והנגלה.

בברכה לו ולכל המשפחה שי'.

נ.ב.

במ"ש אודות התפלה שלאחר הלימוד שנדפס בסידורים - לא ראיתי בתוך אנ"ש שיאמרוה.

בהנוגע לאמירת תחנון בתפלת מנחה, מפורסם מנהגנו לאומרו )לבד, כמובן, באותם הימים 

זצוקללה"ה  מו"ח אדמו"ר  פעם מכ"ק  וע"ד ששמעתי  לציון(,  ובא  לפני  בסידור מאדה"ז  המצוינים 

נבג"מ זי"ע בהנוגע ליום היאצ"ט שמנהגנו לומר תחנון, שאמר הצמח צדק: ווען איז נאך אזא צייט 

אויף אויסצובעטין. שעד"ז הוא גם בתפלת מנחה שאמרו רז"ל לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה 

שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה.

בהנוגע להשם שנוסף - יבררו אצל רב מורה הוראה בסביבתו.

מנהגי י"ב חדש וכן היאצ"ט נדפס בקונטרסי י-יג שבט וב' ניסן.

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל שישי ז' אדר א'



לוח זמנים לשבוע פרשת תצווה בערים שונות בעולם קעד
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
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6:346:419:209:2510:0210:0611:1411:1620:3320:2721:0320:5720:1021:09אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:207:128:598:569:439:4010:3410:3217:0217:1117:3717:4516:5217:58אוקראינה, אודסה )ח(
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6:537:019:389:4410:2410:2811:3711:4021:0420:5721:3721:2920:4121:42ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:137:069:069:039:449:4210:3810:3617:2817:3517:5818:0517:1618:16ארה״ב, בולטימור )ח(

7:056:588:568:539:359:3210:2810:2617:1517:2217:4617:5217:0318:04ארה״ב, ברוקלין )ח(
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7:457:389:339:3010:1310:1011:0611:0417:4817:5618:1918:2717:3618:39ארה״ב, דטרויט )ח(
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6:226:259:009:029:329:3410:3810:3919:1019:0819:3419:3218:5119:42בוליביה, לה-פס )ח(

8:188:099:469:4210:3510:3111:2411:2117:3417:4518:1218:2317:2518:37בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:178:089:479:4310:3510:3011:2411:2117:3617:4618:1318:2317:2718:38בלגיה, בריסל )ח(

5:465:508:278:309:019:0310:0910:1018:5418:5119:2019:1618:3419:26ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:355:398:168:198:508:529:579:5918:4118:3819:0719:0318:2119:13ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:377:279:059:019:549:4910:4210:3916:5217:0217:3017:4016:4617:54בריטניה, לונדון )ח(

7:537:429:149:1010:0610:0110:5310:5016:5317:0517:3417:4516:4818:00בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:477:369:119:0710:029:5710:4910:4616:5417:0617:3417:4416:4617:59גרמניה, ברלין )ח(

7:587:499:299:2510:1710:1211:0611:0317:2117:3117:5818:0817:1118:21גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:435:478:258:289:009:0210:0810:1018:5918:5519:2519:2118:3819:32דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:137:109:299:2910:0010:0010:5910:5918:3218:3518:5618:5918:1719:09הודו, מומבאי )ח(

7:087:069:259:249:569:5510:5510:5518:2918:3218:5318:5618:1319:05הודו, פונה )ח(

7:097:018:468:439:319:2710:2110:1916:4616:5617:2117:3016:3617:43הונגריה, בודפשט )ח(

7:107:049:008:589:409:3710:3310:3117:1817:2617:4917:5617:0718:08טורקיה, איסטנבול )ח(

7:297:239:249:2210:029:5910:5610:5417:4917:5618:1918:2517:3718:36יוון, אתונה )ח(

7:297:209:079:049:529:4810:4210:4017:0917:1817:4317:5216:5818:05מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת תצווה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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7:167:179:469:4610:1510:1611:1811:1819:2019:2119:4319:4419:0319:53סינגפור, סינגפור )ח(
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8:017:549:439:3910:2610:2211:1711:1517:4817:5718:2218:3017:3718:43צרפת, ליאון )ח(

8:208:119:549:5010:4010:3611:3011:2717:5018:0018:2618:3517:4018:49צרפת, פריז )ח(

6:126:128:398:409:099:0910:1110:1118:0818:0918:3118:3217:5118:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:337:269:199:1610:009:5710:5210:5017:3017:3818:0218:1017:1918:22קנדה, טורונטו )ח(

7:147:068:568:539:399:3610:3010:2817:0217:1117:3617:4416:5217:57קנדה, מונטריאול )ח(

6:446:398:438:419:199:1710:1410:1317:1517:2117:4317:4917:0218:00קפריסין, לרנקה )ח(

8:458:3310:029:5710:5610:5011:4211:3817:3617:4818:1818:2917:2818:45רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:228:109:369:3110:3110:2511:1611:1317:0517:1817:4918:0116:5818:16רוסיה, מוסקבה )ח(

7:467:379:249:2010:0810:0510:5910:5617:2417:3417:5918:0817:1418:21רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:517:429:289:2510:1310:0911:0311:0117:2917:3818:0418:1317:1918:26שוויץ, ציריך )ח(

6:456:449:069:069:379:3610:3610:3618:1918:2118:4218:4418:0318:54תאילנד, 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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קעה לוח זמנים לשבוע פרשת תצווה 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
6:336:288:378:359:129:1010:0710:0617:1717:2217:4417:4917:0117:59באר שבע )ח(

6:346:308:378:359:129:1010:0710:0617:1317:1917:4117:4616:4817:57חיפה )ח(

6:326:278:358:349:109:0810:0610:0517:1917:2417:4117:4616:4417:57ירושלים )ח(

6:346:308:378:369:129:1010:0810:0717:1517:2117:4317:4817:0017:58תל אביב )ח(

7:227:138:578:549:439:3910:3310:3016:5517:0517:3117:4016:4517:53אוסטריה, וינה )ח(

6:346:419:209:2510:0210:0611:1411:1620:3320:2721:0320:5720:1021:09אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:207:128:598:569:439:4010:3410:3217:0217:1117:3717:4516:5217:58אוקראינה, אודסה )ח(

6:566:478:328:289:179:1310:0710:0516:3016:4017:0517:1416:2017:28אוקראינה, דונייצק )ח(

7:086:598:438:399:299:2510:1810:1616:4016:5017:1617:2516:3017:38אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:397:299:099:059:579:5210:4610:4317:0017:1117:3717:4716:5118:01אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:327:229:028:589:509:4510:3910:3616:5217:0317:3017:3916:4317:53אוקראינה, קייב )ח(

7:437:369:259:2210:0810:0510:5910:5717:3117:4018:0518:1317:2118:26איטליה, מילאנו )ח(

6:246:258:548:559:249:2410:2710:2718:3218:3218:5518:5518:1419:04אקוואדור, קיטו )ח(

6:156:219:009:049:399:4210:5010:5219:5919:5420:2820:2319:3720:34ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:537:019:389:4410:2410:2811:3711:4021:0420:5721:3721:2920:4121:42ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:137:069:069:039:449:4210:3810:3617:2817:3517:5818:0517:1618:16ארה״ב, בולטימור )ח(

7:056:588:568:539:359:3210:2810:2617:1517:2217:4617:5217:0318:04ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:056:598:568:549:369:3310:2910:2717:1517:2317:4617:5317:0318:05ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:457:389:339:3010:1310:1011:0611:0417:4817:5618:1918:2717:3618:39ארה״ב, דטרויט )ח(

7:117:079:179:159:519:4910:4710:4618:0018:0518:2618:3117:4618:41ארה״ב, האוסטון )ח(

6:486:438:498:479:259:2310:2010:1917:2417:3017:5217:5717:1118:08ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:047:019:149:139:479:4610:4510:4418:0518:1018:3118:3517:5118:45ארה״ב, מיאמי )ח(

7:026:558:528:499:329:2910:2410:2317:0917:1717:4017:4816:5817:59ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:026:558:518:489:319:2810:2410:2217:0717:1517:3817:4616:5517:58ארה״ב, שיקגו )ח(

6:226:259:009:029:329:3410:3810:3919:1019:0819:3419:3218:5119:42בוליביה, לה-פס )ח(

8:188:099:469:4210:3510:3111:2411:2117:3417:4518:1218:2317:2518:37בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:178:089:479:4310:3510:3011:2411:2117:3617:4618:1318:2317:2718:38בלגיה, בריסל )ח(

5:465:508:278:309:019:0310:0910:1018:5418:5119:2019:1618:3419:26ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:355:398:168:198:508:529:579:5918:4118:3819:0719:0318:2119:13ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:377:279:059:019:549:4910:4210:3916:5217:0217:3017:4016:4617:54בריטניה, לונדון )ח(

7:537:429:149:1010:0610:0110:5310:5016:5317:0517:3417:4516:4818:00בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:477:369:119:0710:029:5710:4910:4616:5417:0617:3417:4416:4617:59גרמניה, ברלין )ח(

7:587:499:299:2510:1710:1211:0611:0317:2117:3117:5818:0817:1118:21גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:435:478:258:289:009:0210:0810:1018:5918:5519:2519:2118:3819:32דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:137:109:299:2910:0010:0010:5910:5918:3218:3518:5618:5918:1719:09הודו, מומבאי )ח(

7:087:069:259:249:569:5510:5510:5518:2918:3218:5318:5618:1319:05הודו, פונה )ח(

7:097:018:468:439:319:2710:2110:1916:4616:5617:2117:3016:3617:43הונגריה, בודפשט )ח(

7:107:049:008:589:409:3710:3310:3117:1817:2617:4917:5617:0718:08טורקיה, איסטנבול )ח(

7:297:239:249:2210:029:5910:5610:5417:4917:5618:1918:2517:3718:36יוון, אתונה )ח(

7:297:209:079:049:529:4810:4210:4017:0917:1817:4317:5216:5818:05מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת תצווה 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
7:107:089:279:269:589:5710:5610:5618:2918:3218:5318:5618:1419:06מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:255:348:108:179:029:0710:1710:2020:0019:5220:3620:2719:3520:41ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:506:468:588:579:329:3010:2810:2717:4517:5018:1118:1517:3118:25נפאל, קטמנדו )ח(

7:167:179:469:4610:1510:1611:1811:1819:2019:2119:4319:4419:0319:53סינגפור, סינגפור )ח(

7:157:058:418:369:319:2610:1810:1516:2516:3617:0417:1416:1617:29פולין, ורשא )ח(

6:046:068:408:429:119:1210:1610:1718:4018:3919:0419:0218:2119:12פרו, לימה )ח(

8:017:549:439:3910:2610:2211:1711:1517:4817:5718:2218:3017:3718:43צרפת, ליאון )ח(

8:208:119:549:5010:4010:3611:3011:2717:5018:0018:2618:3517:4018:49צרפת, פריז )ח(

6:126:128:398:409:099:0910:1110:1118:0818:0918:3118:3217:5118:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:337:269:199:1610:009:5710:5210:5017:3017:3818:0218:1017:1918:22קנדה, טורונטו )ח(

7:147:068:568:539:399:3610:3010:2817:0217:1117:3617:4416:5217:57קנדה, מונטריאול )ח(

6:446:398:438:419:199:1710:1410:1317:1517:2117:4317:4917:0218:00קפריסין, לרנקה )ח(

8:458:3310:029:5710:5610:5011:4211:3817:3617:4818:1818:2917:2818:45רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:228:109:369:3110:3110:2511:1611:1317:0517:1817:4918:0116:5818:16רוסיה, מוסקבה )ח(

7:467:379:249:2010:0810:0510:5910:5617:2417:3417:5918:0817:1418:21רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:517:429:289:2510:1310:0911:0311:0117:2917:3818:0418:1317:1918:26שוויץ, ציריך )ח(

6:456:449:069:069:379:3610:3610:3618:1918:2118:4218:4418:0318:54תאילנד, 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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