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 נטק..........................................................ב"ר מוהרש"אדמו
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   בוריםילקוטי ד  )ל
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  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )לא
 סאק........................................................ צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב
 סבק.......................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 קסד...............................................ה הלכות בית הבחיר  )לג

 הסק......................................ג קפרביאורים לפרקי אבות   )לד

 זסק..............................................חומש לקריאה בציבור  )לה
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eÓÁ�אלקיכם יאמר עּמי ּבזה1נחמּו ּומדּיקים , «¬ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָֹֹ
ּדנחמּו2ּבדרּוׁשים הּלׁשֹון ּכפל להבין ּדצרי , ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָ

ּבּדרּוׁשים מקּדימים זה ּולהבין ּדאיתא2נחמּו. מה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָ
עׂשר3ּבּמׁשנה ּכחמּׁשה ליׂשראל טֹובים ימים היּו לא ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֹ

עץ ּב'ּפרי איתא עלֿזה והּטעם הּכּפּורים, ּוכיֹום ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבאב
קיימא4חּיים' ּבׁשלמּות, הּלבנה מּלּוי הּוא ׁשאז מּׁשּום ְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ּבאׁשלמּותא עלֿזה5סיהרא ּומקׁשה ׁשאמרּו2. ּדמּמה , ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשהּוא מׁשמע ּבאב, ּכט"ו ליׂשראל טֹובים ימים היּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹלא
מּובן, ואינֹו רגלים, מּׁשלׁש ּגם יֹותר ּגדֹול טֹוב' ְְִִֵֵַָָָָֹ'יֹום
לחדׁש ּבט"ו הם הּסּכֹות וחג הּפסח חג ּגם ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֻׁשהרי
לט"ו ּכן ּגם ׁשּי הּׁשבּועֹות חג ּדאפילּו מּזֹו, ְֲִִִֵֵַַַַַָָָ[ויתירה
ּביֹום אינּה הּׁשבּועֹות ּדחג ׁשהּקביעּות מּכיון ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבחדׁש,
ּבהמׁש היא קביעּותֹו אם ּכי סיון, ּבחדׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶָָֹֻמסּים

הּפסח חג ּבט"ו6לקביעּות הּמעלה ּומהי ניסן], ט"ו , ְְֲִִִִֶַַַַַַָָ
ּדג' טֹוב' מה'יֹום יֹותר ּגדֹול טֹוב' 'יֹום ׁשהּוא ְְֵֵֶַָָּבאב

זה ּומבאר וסּכֹות. מּפסח ואפילּו מה7רגלים, עלּֿפי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
היא8ּׁשּידּוע ׁשהּירידה ּדכל וירידֹות, ּבעלּיֹות הּכלל ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָ

חמּׁשה מעלת וזֹוהי ּביֹותר. ּכן ּגם היא העלּיה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָּביֹותר,
מּׁש ותׁשרי, ּבניסן עׂשר חמּׁשה על אב ּבחדׁש ּוםעׂשר ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹ

הּירידה אחרי ּבאה ּבאב, ּדט"ו והּׁשלמּות ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשהעלּיה
העלּיה ולכן והּגלּות, החרּבן ענין ּבאב, ּדתׁשעה ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָֻהּגדֹולה

והגם ּביֹותר. ּגדֹולה עלּיה ּבניסן9היא ּדט"ו העלּיה ׁשּגם ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

א.)1 מ, תרכ"ו.)2ישעי' נחמו ד"ה וראה א'צו. ע' ב' כרך נ"ך אוה"ת ואילך. רכא ע' עת"ר תענית.)3סה"מ חגה"ש)4סוף שער

כו.)5(בסופו). פט"ו, שמו"ר א. קנ, זח"א וש"נ.)6ראה תצד. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ואילך.)7ראה רכו ע' שם עת"ר סה"מ

שם. נ"ך ובכ"מ.)8אוה"ת כה. ע' תקס"ד סה"מ ג. יא, שה"ש לקו"ת ריט. ע' שם עת"ר סה"מ ימים)9ראה היו לא ד"ה גם ראה

קצחֿקצט). ע' תשד"מ (סה"מ תשד"מ כו' טובים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הראשונה ההפטרה שהיא נחמו", "שבת השבת, הפטרת את הפותח בפסוק

נחמה) של הפטרות (שבע דנחמתא" "שבעא הנקראות ההפטרות שבע מתוך

נאמר: השנה, ראש לפני

ÌÎÈ˜Ï‡ ¯Ó‡È ÈnÚ eÓÁ� eÓÁ�1ÌÈLe¯„a ‰Êa ÌÈ˜i„Óe ,2 «¬«¬«ƒ…«¡…≈∆¿«¿ƒ»∆«¿ƒ
על החסידות (דרושי) במאמרי

זה, ÏÙkפסוק ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ∆∆
eÓÁ� eÓÁ�c ÔBLl‰שהרי «»¿«¬«¬

על מעיד הלשון שכפל ספק אין

העניין. בתוכן ÔÈ·‰Ïe¿»ƒכפילות
‰Êלגבי השאלה את ליישב כדי ∆

הלשון רבותינוÌÈÓÈc˜Óכפל «¿ƒƒ
חב"ד ÌÈLe¯ca2נשיאי «¿ƒ

הנזכרים החסידות »Ó‰במאמרי
,‡˙È‡cמובא‰�Lna3‡Ï ¿ƒ»«ƒ¿»…

Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ eÈ‰»»ƒƒ¿ƒ¿»≈
ÌBÈÎe ·‡a ¯NÚ ‰MÓÁk«¬ƒ»»»¿»¿
‰ÊŒÏÚ ÌÚh‰Â ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿««««∆
שיום הוא, הדברים פנימיות לפי

כך כל יום הוא באב עשר חמישה

ש"לא כך כדי עד וחשוב נעלה

לישראל" טובים ימים היו

‡˙È‡מובאıÚ È¯t'a ƒ»ƒ¿ƒ≈
'ÌÈiÁ4האריז"ל מכתבי «ƒ

Ê‡L ÌeMÓחמישה ביום ƒ∆»
בחודש ÈelÓעשר ‡e‰ƒ

,˙eÓÏLa ‰�·l‰הירח «¿»»ƒ¿≈
הולך החודש בתחילת ש'נולד'

ט"ו שביום עד ליום מיום וגדל

'מלא' להיות מגיע הוא לחודש

הזוהר ÈÒ‰¯‡ובלשון ‡ÓÈÈ«̃¿»ƒ¬»
‡˙eÓÏL‡a5עומד הירח ¿«¿»»

L˜ÓeŒÏÚבשלימותו. ‰ «¿∆«
‰Ê2,נשמתוֿעדן הרש"ב הרבי ∆

'נחמו' המתחיל דיבור במאמרו

עת"ר e¯Ó‡Lמשנת ‰nÓc¿ƒ«∆»¿
במשנה ÌÈÓÈחכמינו eÈ‰ ‡Ï…»»ƒ

‡e‰L ÚÓLÓ ,·‡a Â"Ëk Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·BËבאב ט"ו 'ÌBÈיום ƒ¿ƒ¿»≈¿¿»«¿«∆
‚Á Ìb È¯‰L ,Ô·eÓ B�È‡Â ,ÌÈÏ‚¯ LÏMÓ Ìb ¯˙BÈ ÏB„b '·BË»≈«ƒ»…¿»ƒ¿≈»∆¬≈««

L„ÁÏ Â"Ëa Ì‰ ˙Bkq‰ ‚ÁÂ ÁÒt‰המעלה קיימת בהם גם כן ואם «∆«¿««À≈¿«…∆
לשלימותו מגיע הירח שבו באב ט"ו Á‚של eÏÈÙ‡c ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ]ƒ≈»ƒ«¬ƒ«

˙BÚe·M‰בחודש בט"ו חל ÔÂÈkÓשאינו ,L„Áa Â"ËÏ Ôk Ìb CiL «»«»«≈¿«…∆ƒ≈»
Èk ,ÔÂÈÒ L„Áa ÌiÒÓ ÌBÈa d�È‡ ˙BÚe·M‰ ‚Ác ˙eÚÈ·w‰L∆«¿ƒ¿««»≈»¿¿À»¿…∆ƒ»ƒ

ÁÒt‰ ‚Á ˙eÚÈ·˜Ï CLÓ‰a ‡È‰ B˙eÚÈ·˜ Ì‡6ÔÒÈ� Â"Ë , ƒ¿ƒƒ¿∆¿≈ƒ¿ƒ««∆«ƒ»
של שני מיום היינו השבת', 'ממחרת יום חמישים לספור שיש בתורה כמפורש

ואם השבועות, חג יחול ואז פסח

שלמעשה השבועות חג גם כן

קשור בחודש, ט"ו ביום חל אינו

לפי היא קביעותו כי זה בתאריך

ט"ו ביום שקבוע הפסח חג

Â"Ëaבניסן], ‰ÏÚn‰ È‰Óe«ƒ««¬»¿
'·BË ÌBÈ' ‡e‰L ·‡a¿»∆
'·BË ÌBÈ'‰Ó ¯˙BÈ ÏB„b»≈≈«
eÏÈÙ‡Â ,ÌÈÏ‚¯ '‚c¿¿»ƒ«¬ƒ

˙BkÒÂ ÁÒtÓחלים הם שגם ƒ∆«¿À
בחודש?. בט"ו

‰Ê ¯‡·Óe7במאמרי ¿»≈∆
הפסוק על הנזכרים, החסידות

Úe„iM'נחמו' ‰Ó ÈtŒÏÚ8 «ƒ«∆»«
,˙B„È¯ÈÂ ˙BiÏÚa ÏÏk‰«¿»»¬ƒƒƒ
‡È‰ ‰„È¯i‰L ÏÎc¿»∆«¿ƒ»ƒ

,¯˙BÈaהרי‰iÏÚ‰שבאה ¿≈»¬ƒ»
הירידה Ôkאחרי Ìb ‡È‰ƒ«≈

¯˙BÈaשל וכוונתה מטרתה כי ¿≈
מכן שלאחר כדי היא הירידה

גבוהה יותר לדרגה עלייה תהיה

להגיע וכדי הירידה קודם מאשר

צורך יש ביותר גדולה לעלייה

ביותר. גדולה È‰BÊÂ¿ƒבירידה
¯NÚ ‰MÓÁ ˙ÏÚÓ«¬«¬ƒ»»»
‰MÓÁ ÏÚ ·‡ L„Áa¿…∆»«¬ƒ»
,È¯L˙Â ÔÒÈ�a ¯NÚ»»¿ƒ»¿ƒ¿≈
דווקא הזו מהמעלה שכתוצאה

ח "לאעל נאמר באב עשר מישה

לישראל" טובים ימים היו

‰iÏÚ‰L ÌeMÓƒ∆»¬ƒ»
,·‡a Â"Ëc ˙eÓÏM‰Â¿«¿≈¿¿»
Ôa¯Á‰ ÔÈ�Ú ,·‡a ‰ÚL˙c ‰ÏB„b‰ ‰„È¯i‰ È¯Á‡ ‰‡a»»«¬≈«¿ƒ»«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¿««À¿»

,˙eÏb‰Âביותר גדולה ירידה ‰iÏÚ‰שהיא ÔÎÏÂהזו הירידה שאחרי ¿«»¿»≈»¬ƒ»
¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰iÏÚ ‡È‰בשאר ולא באב בט"ו שקיימת מעלה וזו ƒ¬ƒ»¿»¿≈

בחודש. בט"ו הם גם שחלים החגים
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`mkiwlו xn`i inr engp engp

היא זֹו עלּיה ּגם ּכן ואם מצרים, יציאת עם ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָקׁשּורה
לפני היה מצרים ּגלּות הרי ּדגלּות, הּירידה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָלאחרי
וגֹוי ּכהנים ממלכת יׂשראל ׁשּנעׂשּו קדם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמּתןּֿתֹורה,

וגֹוי10קדֹוׁש ּכהנים ממלכת עדין נעׂשּו ׁשּלא ּומּכיון , ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
מהּֿׁשאיןּֿכן ,ּכ ּכל ּגדֹולה ׁשּבּגלּות הּירידה אין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָקדֹוׁש,
ממלכת נעׂשּו ׁשּכבר לאחרי ׁשהיה ּבאב ּדתׁשעה ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּגלּות
וגֹוי ּכהנים (ׁשּממלכת זה ּדגלּות הּירידה הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכהנים,
ועצּומה ּגדֹולה ירידה היא ּבּגלּות) נמצאים ְְְֲִִִִַַָָָָָָקדֹוׁש
זֹו ירידה ׁשּלאחרי ּבאב ּדט"ו העלּיה ולכן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָּביֹותר,

ּביֹותר. ּגדֹולה עלּיה היא ּבאב) ְְְְְֲִִִֵָָָָ(ּדתׁשעה

¯‡·Óeׁשּלאחרי11ּבּמאמר ּבאב ּדט"ו העלּיה ּדענין , ¿»≈ְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָ
העלּיה ּדגמת הּוא ּבאב ּדתׁשעה ְְְְְֲִִִַַָָָָָֻהּירידה
ּדוקא. ּדגלּות הּירידה לאחרי הּבאה העתידה ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָֻּדגאּלה
הּמקּדׁש ּבבית ׁשּיהיה ּדלעתידֿלבא הּגּלּוי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּדמעלת
הפסק. ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּכזה ּגּלּוי ׁשּיהיה היא, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּׁשליׁשי
מהּֿׁשאיןּֿכן הפסק, ּבהם היה ׁשני ּובית ראׁשֹון ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדבית
ּדגלּות, הּירידה לאחרי ׁשּבא מּכיון ׁשליׁשי, ּדבית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּגּלּוי
יצען ּבל אהל ּכלל, הפסק ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּכזה ּגּלּוי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּוא

לנצח יתדֹותיו יּסע ּדט"ו12ּבל ּבעלּיה הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבאב ׁשּבט"ו ּבאב, ּדתׁשעה הּירידה לאחרי הּבאה ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָּבאב
וזהּו הפסק. ּבֹו ׁשאין ּדלעתידֿלבא הּגּלּוי מעין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמאיר
ּדענין נחמּו, נחמּו ענין עם ּבאב ּדט"ו והּׁשּיכּות ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָהּקׁשר
ונאמר והּגלּות, החרּבן על הּנחמה הּוא נחמּו ְְְֱֲֲֶֶַַַַַַַָָָָֻנחמּו

ּב על נחמּו ּפעמים, ב' נחמּו עלנחמּו ונחמּו ראׁשֹון ית ְְֲֲֲֲִִִַַַַַַַָ
ׁשני ׁשני13ּבית ּדבית החרּבן על ּגם נחמה ׁשהיא היינּו , ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ

ּדחרּבן מהּירידה יֹותר אפילּו ּביֹותר, ּגדֹולה ירידה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשהיא
ראׁשֹון הּירידה14ּבית אפן לפי היא ׁשהעלּיה ּומּכיון , ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
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Ì‚‰Â9ÔÒÈ�a Â"Ëc ‰iÏÚ‰ ÌbLהפסח ÈˆÈ‡˙חג ÌÚ ‰¯eL˜ «¬«∆«»¬ƒ»¿¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ«
,˙eÏ‚c ‰„È¯i‰ È¯Á‡Ï ‡È‰ BÊ ‰iÏÚ Ìb Ôk Ì‡Â ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ≈«¬ƒ»ƒ¿«¬≈«¿ƒ»¿»
כך על הפסח? חג לגבי יתירה ומעלה עדיפות באב לט"ו יש כן אם ולמה

המענה: ˜„Ìבא ,‰¯BzŒÔzÓ È�ÙÏ ‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb È¯‰¬≈»ƒ¿«ƒ»»ƒ¿≈««»…∆
˙ÎÏÓÓ Ï‡¯NÈ eNÚpL∆«¬ƒ¿»≈«¿∆∆
LB„˜ ÈB‚Â ÌÈ�‰k10 …¬ƒ¿»

ניתנו הללו והמעלות והתארים

תורה, במתן רק ישראל לבני

ÔÈ„Ú eNÚ� ‡lL ÔÂÈkÓeƒ≈»∆…«¬¬«ƒ
ÈB‚Â ÌÈ�‰k ˙ÎÏÓÓ«¿∆∆…¬ƒ¿
‰„È¯i‰ ÔÈ‡ ,LB„»̃≈«¿ƒ»
,Ck Ïk ‰ÏB„b ˙eÏbaL∆«»¿»»»
בני מצרים, שבגלות למרות

גדולה בירידה היו אכן ישראל

לאחר עלייה הוא הפסח חג ולכן

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהירידה,
·‡a ‰ÚL˙c ˙eÏb‰«»¿ƒ¿»¿»
¯·kL È¯Á‡Ï ‰È‰L∆»»¿«¬≈∆¿»
,ÌÈ�‰k ˙ÎÏÓÓ eNÚ�«¬«¿∆∆…¬ƒ
‰Ê ˙eÏ‚c ‰„È¯i‰ È¯‰¬≈«¿ƒ»¿»∆
ÈB‚Â ÌÈ�‰k ˙ÎÏÓnL)∆«¿∆∆…¬ƒ¿
(˙eÏba ÌÈ‡ˆÓ� LB„»̃ƒ¿»ƒ«»
‰ÏB„b ‰„È¯È ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»

,¯˙BÈa ‰ÓeˆÚÂלא שהרי «¬»¿≈
– מלך בן של הירידה דומה

בגלות שנמצא למשל – למשל

פשוט אדם של לירידה ובשבי,

ומובן מצב, באותו שנמצא

לחיות הרגיל מלך בן שכאשר

זו בשבי נמצא המלכות בארמון

וכן במיוחד, גדולה ירידה

תורה שבמתן כיוון – בענייננו

להי התעלו ישראל ותבני

הרי קדוש" וגוי כוהנים "ממלכת

הבית חורבן אחרי לגלות הירידה

מהירידה יותר גדולה ירידה היא

קודם מצרים בגלות שהייתה

זו לדרגה BÊשהתעלו ‰„È¯È È¯Á‡lL ·‡a Â"Ëc ‰iÏÚ‰ ÔÎÏÂ¿»≈»¬ƒ»¿¿»∆¿«¬≈¿ƒ»
(·‡a ‰ÚL˙c)ביותר גדולה ירידה BÈa˙¯שהיא ‰ÏB„b ‰iÏÚ ‡È‰ ¿ƒ¿»¿»ƒ¬ƒ»¿»¿≈

הפסח. חג של מהעלייה למעלה

¯Ó‡na ¯‡·Óe11‰„È¯i‰ È¯Á‡lL ·‡a Â"Ëc ‰iÏÚ‰ ÔÈ�Úc , ¿»≈««¬»¿ƒ¿«»¬ƒ»¿¿»∆¿«¬≈«¿ƒ»
‰‡a‰ ‰„È˙Ú‰ ‰l‡‚c ‰iÏÚ‰ ˙Ó‚c ‡e‰ ·‡a ‰ÚL˙c¿ƒ¿»¿»À¿«»¬ƒ»ƒ¿À»»¬ƒ»«»»

‡˜Âc ˙eÏ‚c ‰„È¯i‰ È¯Á‡Ïשבאה ביותר גדולה עלייה היא שאף ¿«¬≈«¿ƒ»¿»«¿»
שתהיה הגדולה העלייה מעלת את ומפרט והולך ביותר. גדולה ירידה לאחר

בגלות) הגדולה הירידה (לאחר לבוא Œ„È˙ÚÏcלעתיד Èelb‰ ˙ÏÚÓc¿«¬««ƒƒ¿»ƒ
‰Êk Èelb ‰È‰iL ,‡È‰ ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙È·a ‰È‰iL ‡·Ï»…∆ƒ¿∆¿≈«ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆ƒ¿∆ƒ»∆

˜ÒÙ‰ Ba CiL ÔÈ‡Lולכן ∆≈«»∆¿≈
בית הוא השלישי המקדש בית

È·e˙נצחי. ÔBL‡¯ ˙È·c¿«ƒƒ«ƒ
˜ÒÙ‰ Ì‰a ‰È‰ È�L≈ƒ»»»∆∆¿≈

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óוחורבן,
,ÈLÈÏL ˙È·c Èelb‰«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
È¯Á‡Ï ‡aL ÔÂÈkÓƒ≈»∆»¿«¬≈
Èelb ‡e‰ ,˙eÏ‚c ‰„È¯i‰«¿ƒ»¿»ƒ
˜ÒÙ‰ Ba CiL ÔÈ‡L ‰Êk»∆∆≈«»∆¿≈

,ÏÏkבנבואת הכתוב ובלשון ¿»
לבוא לעתיד על ∆…‡‰Ïישעיהו

ÔÚˆÈ Ïaממקומו יזוז Ïaולא «ƒ¿»«
Áˆ�Ï ÂÈ˙B„˙È ÚqÈ12. ƒ«¿≈»»∆«

‰iÏÚa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¬ƒ»
È¯Á‡Ï ‰‡a‰ ·‡a Â"Ëc¿¿»«»»¿«¬≈
,·‡a ‰ÚL˙c ‰„È¯i‰«¿ƒ»¿ƒ¿»¿»

הוא העלייה ¿∆Â"ËaLשתוכן
Èelb‰ ÔÈÚÓ ¯È‡Ó ·‡a¿»≈ƒ≈≈«ƒ

האלוקי האור Œ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒשל
‡·Ïנצחי גילוי ÔÈ‡Lשהוא »…∆≈

¯Lw‰ e‰ÊÂ .˜ÒÙ‰ Ba∆¿≈¿∆«∆∆
·‡a Â"Ëc ˙eÎiM‰Âשחל ¿««»¿¿»

בה נחמו לשבת בסמיכות תמיד

זו בהפטרה ÔÈ�Úמפטירים ÌÚƒƒ¿«
eÓÁ� ÔÈ�Úc ,eÓÁ� eÓÁ�«¬«¬¿ƒ¿««¬
ÏÚ ‰ÓÁp‰ ‡e‰ eÓÁ�«¬«∆»»«
¯Ó‡�Â ,˙eÏb‰Â Ôa¯Á‰«À¿»¿«»¿∆¡«

·'בפסוק eÓÁ� eÓÁ�«¬«¬
,ÌÈÓÚtהכוונה כי לשון בכפל ¿»ƒ

נחמות Èa˙לשתי ÏÚ eÓÁ�«¬««ƒ
˙Èa ÏÚ eÓÁ�Â ÔBL‡ƒ̄¿«¬««ƒ

È�L13‡È‰L e�ÈÈ‰ , ≈ƒ«¿∆ƒ
Ôa¯Á‰ ÏÚ Ìb ‰ÓÁ�∆»»«««À¿»
‰„È¯i‰Ó ¯˙BÈ eÏÈÙ‡ ,¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰„È¯È ‡È‰L È�L ˙È·c¿«ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ»¿»¿≈¬ƒ≈≈«¿ƒ»

ÔBL‡¯ ˙Èa Ôa¯Ác14,עשר בשבעה צום שקבעו בהלכה שמצינו כמו ¿À¿««ƒƒ
ביום תענית קבעו ולא שני בית בחורבן העיר הובקעה שבו היום זה כי בתמוז

חמור שני בית חורבן כי ראשון בית בחורבן העיר הובקעה שבו בתמוז ט'

Ï"pk,יותר ‰„È¯i‰ ÔÙ‡ ÈÙÏ ‡È‰ ‰iÏÚ‰L ÔÂÈkÓeוככל ƒ≈»∆»¬ƒ»ƒ¿ƒ…∆«¿ƒ»««
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ּדענין ּכפּולה, נחמה היא (העלּיה) הּנחמה ּגם לכן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּכּנ"ל,
מהּידּוע ּבּמאמר ּכּמּובא לּגאּלה, ׁשּי הּלׁשֹון 15ּכפילּות ְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָָֻ

על ׁשּמֹורים ּכפּולֹות) (אֹותּיֹות "מנצּפ אֹותּיֹות ְְְְְִִִִֶַַַָּבענין
סֹובב16הּגאּולה התחּברּות מּצד הּוא הּגאּלה ענין ּכי , ְְְְְִִִִֵַַַַַָָֻ

ׁשּלמעלה ּדוקא הּסֹובב אֹור ּגּלּוי ׁשעלֿידי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבממלא,
(לענין ּבּדרּוׁש ּׁשּמצּין מּמה ּגם [ּולהעיר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָמהׁשּתלׁשלּות
ֿלל הּמתחיל' ל'ּדּבּור לּגאּלה) ּדכפילּות ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻהּׁשּיכּות

לכּתחּלה17תר"ל מהר"ׁש, אדמֹו"ר ּדּכ"ק ּדרּוׁש ,ְְְְְֲִִַַַָָ
הפסק18אריּבער ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּבאפן הּוא זה ּדגּלּוי ,[ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

לנצח. יתדֹותיו יּסע ּבל יצען ּבל אהל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכלל,

LÈÂּבפרׁשתנּו ּׁשּכתּוב מה עם זה אל19לקּׁשר ואתחּנן ¿≈ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הארץ את ואראה נא אעּברה גֹו' ההיא ּבעת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָה'

ּדענין גֹו', יׂשראל,20הּטֹובה לארץ לּכנס מׁשה ּבּקׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אם ּכי הּוא, לארץ יׂשראל ּבני את יכניס הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוׁשּדוקא
אזי הּמקּדׁש, ּבית את ּובֹונה לארץ מכניסם היה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמׁשה
ענין ּכלל ׁשּי היה ׁשּלא נצחי, ּבאפן הּכניסה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹהיתה

מלכּי וׁשעּבּוד רּבֹותינּוהּגלּות ּׁשאמרּו מה עלּֿדר] ֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּבהּו21ז"ל ּדכתיב הראׁשֹונֹות, לּוחֹות על22לענין חרּות ְְְְִִִִַַַָָ

לּוחֹות ׁשּמּצד חרּות, אּלא חרּות אלּֿתקרי ְִִִֵֶֶַַַָָהּלּוחֹות,
ולׁשֹון אּמה ּכל ּדאין ּבמּצב יׂשראל היּו ְְְְִִֵֵַָָָָָָָֻהראׁשֹונֹות
ׁשהיתה לארץ הּכניסה מהּֿׁשאיןּֿכן ּבהם], ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשֹולטת
והּטעם ּגלּות. אחריה ׁשּׁשּי ּבאפן היא יהֹוׁשע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻעלֿידי

חּמה23לזה ּכפני מׁשה ּפני ּכי חּמה24הּוא ּפני ּדענין , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
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שלמעלה האלוקי האור התגלות

גילוי הּוא השתלשלות' מ'סדר

ולכן הזמן מבחינת גם גבול ללא

Baהוא CiL ÔÈ‡L ÔÙ‡a¿…∆∆≈«»
,ÏÏk ˜ÒÙ‰נמשך הוא אלא ∆¿≈¿»

שהובא הכתוב כלשון לנצח,

בית של הנצחי הקיום לגבי לעיל

Ïaהמקדש ÔÚˆÈ Ïa Ï‰‡…∆«ƒ¿»«
.Áˆ�Ï ÂÈ˙B„˙È ÚqÈƒ«¿≈»»∆«

‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«
e�˙L¯Ùa ·e˙kM19 ∆»¿»»»≈

˙Úa '‰ Ï‡ ÔpÁ˙‡Â»∆¿««∆»≈
‡� ‰¯aÚ‡ 'B‚ ‡È‰‰«ƒ∆¿¿»»
‰·Bh‰ ı¯‡‰ ˙‡ ‰‡¯‡Â¿∆¿∆∆»»∆«»

ÔÈ�Úc ,'B‚20והתוכן הטעם ¿ƒ¿«
של LÓ‰הפנימי ˙Lwa«»«…∆

�kÏ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Ò ƒ»≈¿∆∆ƒ¿»≈
˙‡ ÒÈ�ÎÈ ‡e‰ ‡˜ÂcLÂ¿∆«¿»«¿ƒ∆
,‡e‰ ı¯‡Ï Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈»»∆
ÌÒÈ�ÎÓ ‰È‰ ‰LÓ Ì‡ Èkƒƒ…∆»»«¿ƒ»
˙Èa ˙‡ ‰�B·e ı¯‡Ï»»∆∆∆≈
‰˙È‰ ÈÊ‡ ,Lc˜n‰«ƒ¿»¬«»¿»
,ÈÁˆ� ÔÙ‡a ‰ÒÈ�k‰«¿ƒ»¿…∆ƒ¿ƒ
ÏÏk CiL ‰È‰ ‡lL∆…»»«»¿»

‰eÏb˙מלכתחילה ÔÈ�Úƒ¿««»
˙BiÎÏÓ „eaÚLÂוהכניסה ¿ƒ¿«¿À

אז נבנה שהיה והמקדש לארץ

הפסק ללא נצחיים »[ŒÏÚהיו
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó C¯c21,˙B�BL‡¯‰ ˙BÁeÏ ÔÈ�ÚÏ ∆∆«∆»¿«≈«¿ƒ¿«»ƒ
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‰˙È‰L ı¯‡Ï ‰ÒÈ�k‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,[Ì‰a ˙ËÏBLלמעשה ∆∆»∆«∆≈≈«¿ƒ»»»∆∆»¿»

˙eÏb ‰È¯Á‡ CiML ÔÙ‡a ‡È‰ ÚLB‰È È„ÈŒÏÚהיה שאכן כפי «¿≈¿À«ƒ¿…∆∆«»«¬∆»»
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ז d"nyz'd engp zay ,opgz`e zyxt zay

ּדענין ּכפּולה, נחמה היא (העלּיה) הּנחמה ּגם לכן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּכּנ"ל,
מהּידּוע ּבּמאמר ּכּמּובא לּגאּלה, ׁשּי הּלׁשֹון 15ּכפילּות ְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָָֻ

על ׁשּמֹורים ּכפּולֹות) (אֹותּיֹות "מנצּפ אֹותּיֹות ְְְְְִִִִֶַַַָּבענין
סֹובב16הּגאּולה התחּברּות מּצד הּוא הּגאּלה ענין ּכי , ְְְְְִִִִֵַַַַַָָֻ

ׁשּלמעלה ּדוקא הּסֹובב אֹור ּגּלּוי ׁשעלֿידי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבממלא,
(לענין ּבּדרּוׁש ּׁשּמצּין מּמה ּגם [ּולהעיר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָמהׁשּתלׁשלּות
ֿלל הּמתחיל' ל'ּדּבּור לּגאּלה) ּדכפילּות ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻהּׁשּיכּות

לכּתחּלה17תר"ל מהר"ׁש, אדמֹו"ר ּדּכ"ק ּדרּוׁש ,ְְְְְֲִִַַַָָ
הפסק18אריּבער ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּבאפן הּוא זה ּדגּלּוי ,[ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

לנצח. יתדֹותיו יּסע ּבל יצען ּבל אהל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכלל,

LÈÂּבפרׁשתנּו ּׁשּכתּוב מה עם זה אל19לקּׁשר ואתחּנן ¿≈ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הארץ את ואראה נא אעּברה גֹו' ההיא ּבעת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָה'

ּדענין גֹו', יׂשראל,20הּטֹובה לארץ לּכנס מׁשה ּבּקׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אם ּכי הּוא, לארץ יׂשראל ּבני את יכניס הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוׁשּדוקא
אזי הּמקּדׁש, ּבית את ּובֹונה לארץ מכניסם היה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמׁשה
ענין ּכלל ׁשּי היה ׁשּלא נצחי, ּבאפן הּכניסה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹהיתה

מלכּי וׁשעּבּוד רּבֹותינּוהּגלּות ּׁשאמרּו מה עלּֿדר] ֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּבהּו21ז"ל ּדכתיב הראׁשֹונֹות, לּוחֹות על22לענין חרּות ְְְְִִִִַַַָָ

לּוחֹות ׁשּמּצד חרּות, אּלא חרּות אלּֿתקרי ְִִִֵֶֶַַַָָהּלּוחֹות,
ולׁשֹון אּמה ּכל ּדאין ּבמּצב יׂשראל היּו ְְְְִִֵֵַָָָָָָָֻהראׁשֹונֹות
ׁשהיתה לארץ הּכניסה מהּֿׁשאיןּֿכן ּבהם], ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשֹולטת
והּטעם ּגלּות. אחריה ׁשּׁשּי ּבאפן היא יהֹוׁשע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻעלֿידי

חּמה23לזה ּכפני מׁשה ּפני ּכי חּמה24הּוא ּפני ּדענין , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
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נ', באות יעקב גאולת ממנו",

ישראל בני גאולת נא", "הצילני

"פקוד פ', באות ממצרים

באות העתידה והגאולה פקדתי"

היא והכפילות צדיק" "יצמח צ'

vÓ„כי ‡e‰ ‰l‡b‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿À»ƒ«
,‡ÏÓÓa ··BÒ ˙e¯aÁ˙‰ƒ¿«¿≈ƒ¿«≈
שהאור וחסידות בקבלה כמבואר

אופנים בשני לעולם בא האלוקי

כל הסובב "אור הנקראים

כל הממלא ו"אור עלמין"

התגלות הוא הסובב אור עלמין".

מוגבל הבלתי האינסופי האור

על העולמותשמאיר כל

'מקיף', בדרך בשווה, והנבראים

על שמאיר שם על 'סובב' ונקרא

מבלי 'מלמעלה' העולמות

הממלא ואור בתוכם, להתלבש

שבא כפי האור התגלות הוא

לכל בהתאמה וצמצום בגבול

עניינו לפי נברא ולכל עולם

מהם אחד בכל ומתלבש

כאשר הגאולה, בוא עם אבל הגלות, בזמן הרגיל, המצב שזהו אלא בפנימיות.

זה יתחברו וה'ממלא' ה'סובב' הבליֿגבול, האלוקי האור של התגלות תהיה

הסובב של וההתחברות מוגבל. בלתי אור יהיה ה'ממלא' שגם כך זה, עם

פעולה היא ÏÚÓlL‰והממלא ‡˜Âc ··Bq‰ ¯B‡ Èelb È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«≈«¿»∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Óוהדרגה בסדר לא הוא למטה מלמעלה שלו ההתגלות ואופן ≈ƒ¿«¿¿

שאחוזות שלשלת של טבעות כמו מסודרת בצורה לדרגה מדרגה ירידה של

בזו Le¯caזו ÔiˆnM ‰nÓ Ìb ¯ÈÚ‰Ïe]הנזכר עת"רהמאמר משנת ¿»ƒ«ƒ«∆¿«≈«¿
EÏ CÏ 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac'Ï (‰l‡bÏ ˙eÏÈÙÎc ˙eÎiM‰ ÔÈ�ÚÏ)¿ƒ¿«««»ƒ¿ƒ«¿À»¿ƒ««¿ƒ∆¿

Ï"¯˙17Le¯c חסידות, L"¯‰Ó,מאמר ¯"BÓ„‡ ˜"kc ¿ƒ¿«¿«¬»

¯ÚaÈ¯‡ ‰lÁzÎÏ18'ל'סיסמה הפכה זו (ואמרה מהר"ש הרבי אמר שכך ¿«¿ƒ»«ƒ∆
מלמטה, ולהתקדם ללכת אפשר אי שכאשר אומרים העולם והנהגתו: דרכו של

והגישה מלמעלה, ללכת צריך שמלכתחילה אומר ואני מלמעלה. ללכת יש אזי

גאולה], של גישה והגבלות, מגדרים התעלות של גישה היא Ê‰הזו Èel‚c¿ƒ∆
שלמעלה האלוקי האור התגלות

גילוי הּוא השתלשלות' מ'סדר

ולכן הזמן מבחינת גם גבול ללא

Baהוא CiL ÔÈ‡L ÔÙ‡a¿…∆∆≈«»
,ÏÏk ˜ÒÙ‰נמשך הוא אלא ∆¿≈¿»

שהובא הכתוב כלשון לנצח,

בית של הנצחי הקיום לגבי לעיל

Ïaהמקדש ÔÚˆÈ Ïa Ï‰‡…∆«ƒ¿»«
.Áˆ�Ï ÂÈ˙B„˙È ÚqÈƒ«¿≈»»∆«

‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«
e�˙L¯Ùa ·e˙kM19 ∆»¿»»»≈

˙Úa '‰ Ï‡ ÔpÁ˙‡Â»∆¿««∆»≈
‡� ‰¯aÚ‡ 'B‚ ‡È‰‰«ƒ∆¿¿»»
‰·Bh‰ ı¯‡‰ ˙‡ ‰‡¯‡Â¿∆¿∆∆»»∆«»

ÔÈ�Úc ,'B‚20והתוכן הטעם ¿ƒ¿«
של LÓ‰הפנימי ˙Lwa«»«…∆

�kÏ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Ò ƒ»≈¿∆∆ƒ¿»≈
˙‡ ÒÈ�ÎÈ ‡e‰ ‡˜ÂcLÂ¿∆«¿»«¿ƒ∆
,‡e‰ ı¯‡Ï Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈»»∆
ÌÒÈ�ÎÓ ‰È‰ ‰LÓ Ì‡ Èkƒƒ…∆»»«¿ƒ»
˙Èa ˙‡ ‰�B·e ı¯‡Ï»»∆∆∆≈
‰˙È‰ ÈÊ‡ ,Lc˜n‰«ƒ¿»¬«»¿»
,ÈÁˆ� ÔÙ‡a ‰ÒÈ�k‰«¿ƒ»¿…∆ƒ¿ƒ
ÏÏk CiL ‰È‰ ‡lL∆…»»«»¿»

‰eÏb˙מלכתחילה ÔÈ�Úƒ¿««»
˙BiÎÏÓ „eaÚLÂוהכניסה ¿ƒ¿«¿À

אז נבנה שהיה והמקדש לארץ

הפסק ללא נצחיים »[ŒÏÚהיו
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó C¯c21,˙B�BL‡¯‰ ˙BÁeÏ ÔÈ�ÚÏ ∆∆«∆»¿«≈«¿ƒ¿«»ƒ

e‰a ·È˙Îc22בהם e¯Á˙שכתוב È¯˜zŒÏ‡ ,˙BÁel‰ ÏÚ ˙e¯Á ƒ¿ƒ¿»«««ƒ¿ƒ»
,˙e¯Á ‡l‡וחורבן גלות של עניין מכל BÁeÏ˙ושחרור „vnL ∆»≈∆ƒ«
˙B�BL‡¯‰חטא (לפני גבוהה ומדרגה במעלה כשהיו ישראל לבני שניתנו »ƒ

Ï‡¯NÈהעגל) eÈ‰אמיתית ÔBLÏÂבחירות ‰n‡ Ïk ÔÈ‡c ·vÓa »ƒ¿»≈¿«»¿≈»À»¿»
‰˙È‰L ı¯‡Ï ‰ÒÈ�k‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,[Ì‰a ˙ËÏBLלמעשה ∆∆»∆«∆≈≈«¿ƒ»»»∆∆»¿»

˙eÏb ‰È¯Á‡ CiML ÔÙ‡a ‡È‰ ÚLB‰È È„ÈŒÏÚהיה שאכן כפי «¿≈¿À«ƒ¿…∆∆«»«¬∆»»
לאÊÏ23‰הפנימיÌÚh‰Âבפועל. משה ידי על הייתה הכניסה שאילו ¿«««¿∆

וחורבן לגלות מקום נתינת כל Èkהייתה ‡e‰ז"ל חכמינו È�tכדברי ƒ¿≈
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`mkiwlח xn`i inr engp engp

עצמּה מּצד ּדלעילא אתערּותא המׁשכת ּבחינת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָהּוא
לבנה ּכפני יהֹוׁשע ּפני ּבחינת24[מהּֿׁשאיןּֿכן הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

ּדוקא], ּדלתּתא אתערּותא ׁשעלֿידי ּדלעילא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָאתערּותא
ׁשאין ּבחינה מאד, ּגבֹוּה מּמקֹום היא זֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹּדהמׁשכה

לׁשם מּגעת ּדלתּתא הּסֹובב23אתערּותא ּבחינת , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָ
הפסק ּבּה ׁשּי אין זֹו ּדבחינה מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה
נחמּו הּמתחיל' (מ'ּדּבּור לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָוׁשּנּוי.

ׁשּי25הּנ"ל ׁשאין ּבאפן הּוא הּסֹובב ּדבחינת ׁשהּגּלּוי ( ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ּכלל. הפסק ְְֵֶָּבֹו

e‰ÊÂ26מּתנת לׁשֹון ואתחּנן גֹו', ה' אל ואתחּנן ענין ּגם ¿∆ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָ
חן נׂשיאת לׁשֹון אֹו על27חּנם, קאי ׁשּזה , ְְִִֵֵֶֶַַָָ

מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה הּסֹובב מּבחינת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָההמׁשכה
עלֿידי היא מּׁשם ההמׁשכה ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָּדבבחינת
הּסֹובב ּבבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן דלתּתא, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָאתערּותא
אינֹו הּתחּתֹונים ׁשּמעׂשה מּכיון מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלמעלה

גֹו' לֹו ּתּתן מה צדקּת ּדאם ּכלל, ׁשם מקֹום לכן28ּתֹופס , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּדמציאת ּבאפן חּנם, מּתנת ּדר רק היא מּׁשם ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹההמׁשכה

ׁשּכתּוב וזהּו ונפלינּו29חן. גֹו' ּבעיני חן מצאתי נא אם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
ההמׁשכה הּוא החן ׁשענין ּדמּכיון גֹו', ועּמ ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאני
ׁשּמעׂשה ההׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּבחינה
מה חטאת אם ּכלל, ׁשם מקֹום ּתֹופס אינֹו ְְִִֵֵַַַָָָָָָהּתחּתֹונים

גֹו' פׁשעי ורּבּו ּבֹו מּׁשם30ּתפעל ׁשּימׁש אפׁשר הרי , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ועּמ אני ונפלינּו לבּקׁש הצר ולכן העֹולם, לאּמֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֻֻּגם
ההמׁשכה ׁשּגם האדמה, ּפני על אׁשר העם ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמּכל
ּדוקא. ליׂשראל ּתהיה מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמהּבחינה
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ואילך.)25 רכח ע' עת"ר ואילך.)26סה"מ סט ואילך. נג ע' שם אוה"ת פרשתנו.)27ראה ריש ופרש"י ספרי שם. אוה"ת ראה

רפ"ב. ז.)28שמו"ר לה, רכד).)29איוב ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח נא אם ועתה סד"ה נג. ע' שם אוה"ת וראה יגֿטז. לג, תשא

ו.)30 שם, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰nÁ È�Ùk ‰LÓ24,השמש לאור נמשלה רבנו משה של המיוחדת מעלתו …∆ƒ¿≈«»
‰nÁ È�t ÔÈ�Úcברוחניות˙ÎLÓ‰ ˙�ÈÁa ‡e‰והתגלות ¿ƒ¿«¿≈«»¿ƒ««¿»«
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡האלוקי העליון הרצון dÓˆÚהתעוררות „vÓולא ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ««¿»

למטה האדם של מפעולה È�Ùkכתוצאה ÚLB‰È È�t ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó]«∆≈≈¿≈¿À«ƒ¿≈
‰�·Ï24נמשלה שלו והדרגה ¿»»

מאור בהרבה הנחות הירח לאור

ÈÁa�˙השמש ‡e‰¿ƒ«
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמעלה ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLהתעוררות
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»

מלמטה שהיאÂc˜‡התעוררות «¿»
בהתאם מוגבלת התעוררות

ולא מלמטה הבאה להתעוררות

BÊיותר ‰ÎLÓ‰c של], ¿«¿»»
עצמה מצד דלעילא' 'אתערותא

,„‡Ó dB·b ÌB˜nÓ ‡È‰ƒƒ»»«¿…
‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡L ‰�ÈÁa¿ƒ»∆≈ƒ¿¬»
ÌLÏ ˙ÚbÓ ‡z˙Ïc23 ƒ¿«»«««¿»

אין התחתון האדם ולעבודת

גבוהה, דרגה באותה השפעה

‰ÏÚÓlL ··Bq‰ ˙�ÈÁa¿ƒ««≈∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Óשהיא ומאחר ≈ƒ¿«¿¿

הרי השתלשלות', מ'סדר נעלית

ויורדת מתגלית כן היא כאשר

גבול בלי היא ההתגלות למטה,

המקום למגבלות נתונה ואיננה

CiLוהזמן, ÔÈ‡ BÊ ‰�ÈÁ·cƒ¿ƒ»≈«»
BÓÎe .ÈepLÂ ˜ÒÙ‰ da»∆¿≈¿ƒ¿
¯eac'Ó) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈ƒƒ
Ï"p‰ eÓÁ� 'ÏÈÁ˙n‰25( ««¿ƒ«¬««

··Bq‰ ˙�ÈÁ·c Èelb‰L∆«ƒƒ¿ƒ««≈
Ba CiL ÔÈ‡L ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆≈«»

ÏÏk ˜ÒÙ‰נמשך הוא אלא ∆¿≈¿»
לנצח.

e‰ÊÂ26ÔÈ�Ú Ìbשל תפילתו ¿∆«ƒ¿«
באופן לארץ ישראל בני את (ולהכניס ישראל לארץ להיכנס רבנו משה

נצחי) יהיה המקדש ובית נצחית תהיה נאמרשהכניסה ‡Ïשעליה ÔpÁ˙‡Â»∆¿««∆
˙‡ÈN� ÔBLÏ B‡ ,ÌpÁ ˙�zÓ ÔBLÏ ‡Â‰ ÔpÁ˙‡Â ,'B‚ '‰»∆¿««¿«¿«ƒ»¿¿ƒ«

ÔÁ27,הפירושים שני ˜‡Èולפי ‰fLמכוון‰ÎLÓ‰‰ ÏÚוההתגלות ≈∆∆»≈«««¿»»
לעיל, האמורה הנעלית ÏÚÓlL‰האלוקית ··Bq‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««≈∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰‰ ˙�ÈÁ··c .˙eÏLÏzL‰Óהמדוד האלוקי באור ≈ƒ¿«¿¿¿ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿¿

‡˙e¯Ú˙‡והמוגבל È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÌMÓ ‰ÎLÓ‰‰‡z˙Ïc, ««¿»»ƒ»ƒ«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
אלא חינם מתנת בתור דווקא באה לא והיא האדם, מצד מלמטה התעוררות

האדם למעשי וכתגובה כתוצאה להיות ÈÁ·a�˙יכולה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ«
ÌÈ�BzÁz‰ ‰NÚnL ÔÂÈkÓ ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ··Bq‰«≈∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿ƒ≈»∆«¬≈««¿ƒ
ÌL ÌB˜Ó ÒÙBz B�È‡≈≈»»
Ôzz ‰Ó z˜„ˆ Ì‡c ,ÏÏk¿»¿ƒ»«¿»«ƒ∆

'B‚ BÏ28,הכתוב כלשון

לקדושֿ לתת מה אין שלאדם

כביכול ≈«ÔÎÏברוךֿהוא
ÌMÓ ‰ÎLÓ‰‰מבחינת ««¿»»ƒ»

C¯cה'סובב' ˜¯ ‡È‰ƒ«∆∆
ÔÙ‡a ,ÌpÁ ˙�zÓ«¿«ƒ»¿…∆

ÔÁ ˙‡ÈˆÓcאדם כמשל ƒ¿ƒ«≈
כשכר (לא מתנה לחברו הנותן

של מצידו מעשה או עבודה על

מפני ורק אך אלא המקבל)

בעיניו. חן ∆¿e‰ÊÂשמצא
·e˙kL29אחר במקום ∆»

ה' מאת רבנו משה Ì‡ƒבבקשת
'B‚ EÈ�ÈÚa ÔÁ È˙‡ˆÓ ‡�»»»ƒ≈¿≈∆
,'B‚ EnÚÂ È�‡ e�ÈÏÙ�Â¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿
את מבסס רבנו משה שם שגם

נבדלים יהיו ישראל שבני בקשתו

וה' "ונפלינו", האומות, משאר

עליהם, דווקא שכינתו את ְֶַישרה

ולא ה' בעיני חן מציאת על רק

וכד' מעשיהם על כשכר

‡e‰ ÔÁ‰ ÔÈ�ÚL ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆ƒ¿««≈
‰ÎLÓ‰‰האור והתגלות ««¿»»

ÏÚÓlL‰האלוקי ‰�ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„qÓƒ≈∆«ƒ¿«¿¿
B�È‡ ÌÈ�BzÁz‰ ‰NÚnL∆«¬≈««¿ƒ≈
,ÏÏk ÌL ÌB˜Ó ÒÙBz≈»»¿»

הכתוב ËÁ‡˙כלשון Ì‡ƒ»»»
ea¯Â Ba ÏÚÙz ‰Ó«ƒ¿»¿«

'B‚ EÈÚLÙ30,האדם למעשי אין בעצמו הקדושֿברוךֿהוא שלגבי היינו ¿»∆
דבר פועלים לא ופשעים חטאים וגם משמעות CLÓiLשום ¯LÙ‡ È¯‰¬≈∆¿»∆À¿«

ÌMÓהשכינה והשראת אלוקי אור של ÔÎÏÂשפע ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï Ìb ƒ»«¿À»»¿»≈
C¯ˆ‰רבנו מיוחדתLw·Ïמשה נבדליםe�ÈÏÙ�Âבקשה ‡�Èשנהיה À¿«¿«≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ

‰ÎLÓ‰‰ ÌbL ,‰Ó„‡‰ È�t ÏÚ ¯L‡ ÌÚ‰ ÏkÓ EnÚÂ¿«¿ƒ»»»¬∆«¿≈»¬»»∆«««¿»»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰�ÈÁa‰Óהשפעה להיות יכולה שמצידה ≈«¿ƒ»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
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d"nyz'd engp zay ,opgz`e zyxt zay

ּדמׁשה הארץ, את ואראה נא אעּברה גֹו' ואתחּנן ְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוזהּו
המׁשכת עלֿידי ּתהיה יׂשראל לארץ ׁשהּכניסה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָרצה
ואתחּנן ּבחינת מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה אֹור ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּבחינת
נצחי, ּבאפן הּכניסה אז ּתהיה ּובמילא חּנם, מּתנת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלׁשֹון
ּכּנ"ל. וׁשּנּוי, הפסק ׁשּי אין זה אֹור ׁשּבבחינת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּכיון

‰p‰Âׁשּלמעלה הּסֹובב מּבחינת ההמׁשכה ענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ
מׁשה) עלֿידי לארץ (הּכניסה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹמהׁשּתלׁשלּות
ּבאלקּות. ראּיה ּבחינת המׁשכת ענין הּוא האדם ְְְְֱֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹּבעבֹודת
(ואראה ואראה נא אעּברה גֹו' ואתחּנן ּׁשּכתּוב מה ְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדזהּו
יׂשראל ּדכל ׁשהעבֹודה לפעל רצה ׁשּמׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹּדייקא),

ראּיה ּבבחינת היא31ּתהיה ׁשּבראּיה ּדההתאמּתּות , ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָ
חליׁשּות איזֹו ּבזה ׁשּיהיה ׁשּי ואין חזקה, הכי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבוּדאּות

וכּידּוע הּׁשמיעה,32וׁשּנּוי. על הראיה מעלת ּבענין ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָ
לראּיה ׁשמיעה ּדֹומה ּדבר33ּדאינּה איזה ׁשֹומע ּדכאׁשר , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּדבר נתאּמת אז ׁשּגם אףֿעלּֿפי נאמנים, ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמאנׁשים
ּכ ּבתקף זה אין מּכלֿמקֹום מהּֿׁשאיןּֿכןאצלֹו, ,ּכ ל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

וכּידּוע ראּיה. ׁשעלֿידי עד34ההתאמּתּות אין ּבענין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
ׁשהם אף הּנה עדים, מּפי ׁשֹומע הּדּין ּדכאׁשר ּדּין, ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָנעׂשה
זכּות, ׁשּימצא אפׁשר מּכלֿמקֹום ונאמנים, ּכׁשרים ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָעדים
חזי לא הּדבר, את ראה ּבעצמֹו ּכׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן
רק ּדכׁשּיׁשנּה ה', ּבעבֹודת ּגם הּוא וכן זכּותא. ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָליּה
ּבזה ׁשּיהיה ׁשּי אזי והּׂשגה), (הבנה ּבאלקּות ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשמיעה
ּבאלקּות, ּבראּיה מהּֿׁשאיןּֿכן חסֿוׁשלֹום, ׁשּנּוי ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאיזה
וזהּו חסֿוׁשלֹום. וׁשּנּוי חליׁשּות ׁשּום ּבזה ׁשּי ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאין
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ובכ"מ.)31 חינוך. ח"ב האמצעי לאדמו"ר תשובה שערי פרשתנו. ריש אוה"ת ואילך. ג ג, פרשתנו לקו"ת לקו"ש)32ראה ראה
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העולם לאומות ‚B'גם ÔpÁ˙‡Â e‰ÊÂ .‡˜Âc Ï‡¯NÈÏ ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ¿»≈«¿»¿∆»∆¿««
‡� ‰¯aÚ‡הירדן ÒÈ�k‰L‰את ‰ˆ¯ ‰LÓc ,ı¯‡‰ ˙‡ ‰‡¯‡Â ∆¿¿»»¿∆¿∆∆»»∆¿…∆»»∆«¿ƒ»

˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰È‰z Ï‡¯NÈ ı¯‡Ïשל למטה ÈÁa�˙והתגלות ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿∆«¿≈«¿»«¿ƒ«
¯B‡אלוקיÔBLÏ ÔpÁ˙‡Â ˙�ÈÁa ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿ƒ«»∆¿««¿

‡ÏÈÓ·e ,ÌpÁ ˙�zÓ«¿«ƒ»¿≈»
ÔÙ‡a ‰ÒÈ�k‰ Ê‡ ‰È‰zƒ¿∆»«¿ƒ»¿…∆
˙�ÈÁ·aL ÔÂÈkÓ ,ÈÁˆ�ƒ¿ƒƒ≈»∆ƒ¿ƒ«

‰Ê ¯B‡גבול בלי אור שהוא ∆
והשפעתו להארתו גבול ואין

,ÈepLÂ ˜ÒÙ‰ CiL ÔÈ‡≈«»∆¿≈¿ƒ
.Ï"pk««

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Ú ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«««¿»»
למטה »ÈÁaÓƒ¿ƒ�˙וההתגלות
האלוקי ≈»‰Bq··האור

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
על( מתגלה שהיה האור שהוא

È„ÈŒÏÚידי ı¯‡Ï ‰ÒÈ�k‰«¿ƒ»»»∆«¿≈
Ì„‡‰ ˙„B·Úa (‰LÓ…∆«¬«»»»

מקום ובכל זמן ÔÈ�Úבכל ‡e‰ƒ¿«
‰i‡¯ ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«¿ƒ»

˙e˜Ï‡aכפי האדם, בנפש ∆¡…
להלן. Ó‰שיתבאר e‰Êc¿∆«

·e˙kMלהיכנס משה בבקשת ∆»
‡aÚ¯‰לארץ 'B‚ ÔpÁ˙‡Â»∆¿««∆¿¿»

‰‡¯‡Â) ‰‡¯‡Â ‡�»¿∆¿∆¿∆¿∆
‡˜ÈÈcמדייק רבנו ומשה »¿»

"ואראה" לבקש כיון),ומוסיף

ÏÚÙÏ ‰ˆ¯ ‰LnL∆…∆»»ƒ¿…
והעובדה תפילתו, באמצעות

בני את שיכניס זה יהיה שהוא

לארץ «¬«∆B·Ú‰L„‰ישראל
הרוחנית ה' «¿ÏÎcעבודת

˙�ÈÁ·a ‰È‰z Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿∆ƒ¿ƒ«
‰i‡¯31,הרואה אדם כמשל ¿ƒ»

עיניו במו הדברe˙n‡˙‰‰c˙דבר של באמת המוחלטת הוודאות ¿«ƒ¿«¿
CiL ÔÈ‡Â ,‰˜ÊÁ ÈÎ‰ ˙e‡cÂa ‡È‰ ‰i‡¯aLייתכן È‰iL‰לא ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«»¬ƒ¬»»¿≈«»∆ƒ¿∆

ÈepLÂ ˙eLÈÏÁ BÊÈ‡ ‰Êaלרבנו תורה' ב'לקוטי זה בהקשר כתוב (וכך »∆≈¬ƒ¿ƒ
שכתוב ממה ברוחניות מהו ראיה בחינת עניין קצת "ויובן ואתחנן: פרשת הזקן

האריז"ל אצל הלוי אברהם ר' נכנס אחת שפעם א פרק ט שער חיים' עץ ב'פרי

עילאין ורזין סודות מעלה של בישיבה ששמע ואמר והקיץ ישן שהיה ומצאו

לא ולילה יומם רצופים שנים שמונים דורש היה שאם ובלעם בלק בפרשת

שנה שמונים זמן שצריך מה שעות בשני שישיג זה הוא ואיך להשלים. יוכל

למעלה שהוא ראיה בחינת נקרא זה וגילוי השגה כי העניין לאומרם, ויותר

ממש"). והשגה תבונה Úe„iÎÂ32˙ÏÚÓמבחינת ÔÈ�ÚaהראיהÏÚ ¿«»«¿ƒ¿««¬««
‰i‡¯Ï ‰ÚÈÓL ‰ÓBc d�È‡c ,‰ÚÈÓM‰33ÚÓBL ¯L‡Îc , «¿ƒ»¿≈»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¬∆≈«

¯·c ‰ÊÈ‡היא השמיעה אם אפילו ‡ŒÏÚŒÛהרי ,ÌÈ�Ó‡� ÌÈL�‡Ó ≈∆»»≈¬»ƒ∆¡»ƒ««
¯·c‰ ˙n‡˙� Ê‡ ÌbL Ètƒ∆«»ƒ¿«≈«»»

,BÏˆ‡באנשים מדובר שהרי ∆¿
לא השומע האדם ולכן נאמנים

הדברים באמיתות מפקפק

Û˜˙a ‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆¿…∆
,Ck Ïkאת לערער וייתכן »»

בדברים שלו »Œ‰Óהאימון
˙e˙n‡˙‰‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«ƒ¿«¿

‰i‡¯ È„ÈŒÏÚLייתכן שלא ∆«¿≈¿ƒ»
אותה ולהחליש אותה לערער

אופן. Úe„iÎÂ34ÔÈ�Úaבשום ¿«»«¿ƒ¿«
,Ôic ‰NÚ� „Ú ÔÈ‡הרואה ≈≈«¬∆«»

להיות יכול אינו עיניו במו דבר

מקרה באותו ∆¬»¿L‡Îc¯הדיין
ÚÓBL Ôic‰תיאוראת ««»≈«

‰p‰המעשה ,ÌÈ„Ú ÈtÓƒƒ≈ƒƒ≈
ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú Ì‰L Û‡«∆≈≈ƒ¿≈ƒ

ÌÈ�Ó‡�Âאת מקבל והדיין ¿∆¡»ƒ
להם, ומאמין «ŒÏkÓƒדבריהם
¯LÙ‡ ÌB˜Óייתכן »∆¿»
˙eÎÊ ‡ˆÓiLלזכות וסיבה ∆ƒ¿»¿

מאשמה, הנאשם »Œ‰Óאת
‡e‰Lk ÔkŒÔÈ‡Mהדיין ∆≈≈¿∆

,¯·c‰ ˙‡ ‰‡¯ BÓˆÚa¿«¿»»∆«»»
‡˙eÎÊ dÈÏ ÈÊÁ ‡Ïאיננו …¬ƒ≈¿»

כי זכות שום (לנאשם) לו רואה

בעצמו, המעשה את שראה כיוון

והוא בנפשו עמוק נקלט הדבר

חייב שהנאשם משוכנע כבר

ומכאן דיין. נעשה עד אין ולכן

שמיעה לעומת האדם בנפש ופעולתה הראיה של מעלתה גודל על לומדים

לערעור. וניתנת חלשה יותר ‰',שהיא ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««¬«
‰‚O‰Â ‰�·‰) ˙e˜Ï‡a ‰ÚÈÓL ˜¯ d�LiLÎcבלבד ),שכלית ƒ¿∆∆¿»«¿ƒ»∆¡…¬»»¿«»»

ÈepL ‰ÊÈ‡ ‰Êa ‰È‰iL CiL ÈÊ‡מסויימת חלישות להיות ויכולה ¬««»∆ƒ¿∆»∆≈∆ƒ
האדם בנפש הדברים i‡¯a‰בקליטת ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»«∆≈≈ƒ¿ƒ»

,˙e˜Ï‡aעמוקה היא בנפש והקליטה מוחלטת, היא והוודאות ההתאמתות ∆¡…
ולכן ביותר CiLופנימית ÔÈ‡ייתכן ÈepLÂלא ˙eLÈÏÁ ÌeL ‰Êa ≈«»»∆¬ƒ¿ƒ

.ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»
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ּדמׁשה הארץ, את ואראה נא אעּברה גֹו' ואתחּנן ְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוזהּו
המׁשכת עלֿידי ּתהיה יׂשראל לארץ ׁשהּכניסה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָרצה
ואתחּנן ּבחינת מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה אֹור ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּבחינת
נצחי, ּבאפן הּכניסה אז ּתהיה ּובמילא חּנם, מּתנת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלׁשֹון
ּכּנ"ל. וׁשּנּוי, הפסק ׁשּי אין זה אֹור ׁשּבבחינת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּכיון

‰p‰Âׁשּלמעלה הּסֹובב מּבחינת ההמׁשכה ענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ
מׁשה) עלֿידי לארץ (הּכניסה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹמהׁשּתלׁשלּות
ּבאלקּות. ראּיה ּבחינת המׁשכת ענין הּוא האדם ְְְְֱֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹּבעבֹודת
(ואראה ואראה נא אעּברה גֹו' ואתחּנן ּׁשּכתּוב מה ְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדזהּו
יׂשראל ּדכל ׁשהעבֹודה לפעל רצה ׁשּמׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹּדייקא),

ראּיה ּבבחינת היא31ּתהיה ׁשּבראּיה ּדההתאמּתּות , ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָ
חליׁשּות איזֹו ּבזה ׁשּיהיה ׁשּי ואין חזקה, הכי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבוּדאּות

וכּידּוע הּׁשמיעה,32וׁשּנּוי. על הראיה מעלת ּבענין ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָ
לראּיה ׁשמיעה ּדֹומה ּדבר33ּדאינּה איזה ׁשֹומע ּדכאׁשר , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּדבר נתאּמת אז ׁשּגם אףֿעלּֿפי נאמנים, ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמאנׁשים
ּכ ּבתקף זה אין מּכלֿמקֹום מהּֿׁשאיןּֿכןאצלֹו, ,ּכ ל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

וכּידּוע ראּיה. ׁשעלֿידי עד34ההתאמּתּות אין ּבענין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
ׁשהם אף הּנה עדים, מּפי ׁשֹומע הּדּין ּדכאׁשר ּדּין, ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָנעׂשה
זכּות, ׁשּימצא אפׁשר מּכלֿמקֹום ונאמנים, ּכׁשרים ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָעדים
חזי לא הּדבר, את ראה ּבעצמֹו ּכׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן
רק ּדכׁשּיׁשנּה ה', ּבעבֹודת ּגם הּוא וכן זכּותא. ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָליּה
ּבזה ׁשּיהיה ׁשּי אזי והּׂשגה), (הבנה ּבאלקּות ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשמיעה
ּבאלקּות, ּבראּיה מהּֿׁשאיןּֿכן חסֿוׁשלֹום, ׁשּנּוי ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאיזה
וזהּו חסֿוׁשלֹום. וׁשּנּוי חליׁשּות ׁשּום ּבזה ׁשּי ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאין
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ּבכל להמׁשי רצה ּדמׁשה הארץ, את ואראה נא ְְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹאעּברה
הּכניסה היתה ואז ּבאלקּות, הראּיה ּבחינת ְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָֹיׂשראל
ׁשּנּוי. ׁשּום ׁשּי לא ׁשּבראּיה מּכיון נצחי, ּבאפן ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹלארץ
יׂשראל ּבני את יכניס ּדוקא ׁשהּוא מׁשה ׁשרצה מה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוזהּו
ועד ּבאלקּות, ראּיה ּבחינת היה מׁשה אצל ּכי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹלארץ,

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר נעלית, הכי הּנביאים35לראּיה ּכל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָ
ּברמּב"ם וכּמבאר ּבזה, נתנּבא ּומׁשה ּבכה 36נתנּבאּו ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ

ׁשאר על מׁשה נבּואת מעלת ּובפרטּיּות ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹֻּבארּכה
אל ּדפנים ּבאפן היתה ׁשּלֹו ׁשהּנבּואה ועד ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּנביאים,

ּבפנים37ּפנים ּפנים מּבחינת הּוא38(ׁשּלמעלה זה ּדכל ,( ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָ
היֹותֹו מּצד וקלֿוחמר וכלֿׁשּכן ּדמׁשה, הּנבּואה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּצד
(ּגם הּנבּואה מענין למעלה ׁשּזהּו הּתֹורה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָמקּבל

ּדמׁשה) את39מהּנבּואה יכניס ׁשהּוא מׁשה רצה ולכן . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּבאלקּות הראּיה ענין נמׁש היה אז ּכי לארץ, ְְְְֱִִִִִֵֶַָָָָָָָָָָֹיׂשראל
אז היתה ּובמילא יׂשראל, ּבכל מׁשה) ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹ(ּבחינתֹו

ּכּנ"ל. נצחי, ּבאפן ְְְִִִֶַַַָֹהּכניסה

¯e‡·eענין עם ּדואתחּנן הּׁשּיכּות וכן (ּדואתחּנן, הענין ≈ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
יֹותר, ּבפרטּיּות ּבאב) ט"ו ענין ועם נחמּו, ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָנחמּו
נחמּו הּמתחיל' ('ּדּבּור הּנ"ל ּבּדרּוׁש מבאר )40הּנה ְְְֲִִִֵַַַַַַָֹ

מה עלּֿפי יֹותר יּובן ט"ו) (מסּפר ּבאב ט"ו ְְְְִִִֵַַַָָָּדענין
ּכמנין מׁשה ׁשהתּפּלל ּתפּלֹות תקט"ו ּבענין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹּׁשּידּוע

ט"ו41ואתחּנן ט"ו, עם ת"ק חּבּור הּוא תקט"ו ּדענין , ְְְִִִֶַַַָ
ּבחינת הּוא ות"ק ּובינה) חכמה (ּבחינת י"ה ּבחינת ְְְְְִִִִַַַָָָהּוא
ּכלּולה אחת ּכל ּדארי הּספירֹות [ּכי ּדארי חסדים ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָה'
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מטות.)35 ר"פ פל"ה.)36ספרי ח"ב מו"נ הז'. היסוד חלק פ' סנהדרין פיה"מ ה"ו. פ"ז יסוה"ת י.)37הל' לד, ראה)38ברכה

ר ועוד.אוה"ת רנ. ע' ריש תרכ"ז סה"מ ואילך. ב'לה ע' ה כרך וש"נ.)39אה ואילך. 177 ע' חי"ט לקו"ש וש"נ. ב. י, חגיגה ראה

ואילך.)40 רל ע' ו.)41עת"ר פי"א, דב"ר
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e‰ÊÂ'מה רבנו משה בקשת של הפנימי ‡˙התוכן ‰‡¯‡Â ‡� ‰¯aÚ‡ ¿∆∆¿¿»»¿∆¿∆∆
‰ˆ¯ ‰LÓc ,ı¯‡‰בני כל את אתו ולהכניס בעצמו לארץ להיכנס »»∆¿…∆»»

כך ידי ועל ‰¯‡i‰ישראל ˙�ÈÁa Ï‡¯NÈ ÏÎa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ»
ı¯‡Ï ‰ÒÈ�k‰ ‰˙È‰ Ê‡Â ,˙e˜Ï‡aישראל בני כל ÔÙ‡aשל ∆¡…¿»»¿»«¿ƒ»»»∆¿…∆

,ÈÁˆ�אפשרות שתיתכן מבלי ƒ¿ƒ
גלות i‡¯aL‰של ÔÂÈkÓƒ≈»∆ƒ¿ƒ»

ÈepL ÌeL CiL ‡Ïכל והרי …«»ƒ
והסתר מהעלם נובע הגלות עניין

האלוקי. Ó‰האור e‰ÊÂ¿∆«
‡˜Âc ‡e‰L ‰LÓ ‰ˆ¯L∆»»…∆∆«¿»
Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ÒÈ�ÎÈ«¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈

¯‡Ï‰LÓ Ïˆ‡ Èk ,ı »»∆ƒ≈∆…∆
¯‡i‰עצמו ˙�ÈÁa ‰È‰»»¿ƒ«¿ƒ»

‰i‡¯Ï „ÚÂ ,˙e˜Ï‡a∆¡…¿«ƒ¿ƒ»
,˙ÈÏÚ� ÈÎ‰שגם היינו ¬ƒ«¬≈

והראיה דרגות, יש עצמה בראיה

הגבוהה בדרגה הייתה משה של

¯e�È˙Baביותר ¯Ó‡ÓÎe¿«¬««≈
Ï"Ê35של הנבואה דרגת לגבי «

רבנו ‰ÌÈ‡È·pמשה Ïk»«¿ƒƒ
'‰Î'a e‡a�˙�והנבואות ƒ¿«¿¿

ה'" אמר ב"כה נפתחות שלהם

'‰Ê'a ‡a�˙� ‰LÓeככתוב …∆ƒ¿«≈¿∆
הללו הביטויים ושני הדבר". "זה

דומים בפסוקים, המופיעים

דבר של לאמיתו אבל לכאורה

משמעותי הבדל ביניהם יש

משמעו "זה" הביטוי ודווקא

"מראה (כמו מוחשית ראיה

זה"), ואומר «…¿»¿nÎÂ·‡¯באצבעו
Ì"aÓ¯a36‰k¯‡a »«¿»«¬À»

˙‡e·� ˙ÏÚÓ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ«¬«¿«
,ÌÈ‡È·p‰ ¯‡L ÏÚ ‰LÓ…∆«¿»«¿ƒƒ

נקרא הוא הנביאים שאר נבואת על משה נבואת של הרבות המעלות ובגלל

הנביאים" כל של ÌÈ�Ùc"רבן ÔÙ‡a ‰˙È‰ BlL ‰‡e·p‰L „ÚÂ¿«∆«¿»∆»¿»¿…∆¿»ƒ
ÌÈ�t Ï‡37פה שנאמר מלאך, ידי על לא רבנו משה ..." הרמב"ם כדברי ∆»ƒ

באופן (ונבואה פנים" אל פנים משה אל ה' ודבר ונאמר בו, אדבר פה אל

דרגה היא פנים" אל "פנים ÌÈ�Ùaשל ÌÈ�t ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL38 ∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ
תורה), במתן ישראל בני לכל התגלה ה' שבה הבחינה ‰e‡שהיא ‰Ê ÏÎc¿»∆

‰LÓc ‰‡e·p‰ „vÓבלבדB˙BÈ‰ „vÓ ¯ÓÁÂŒÏ˜Â ÔkLŒÏÎÂ , ƒ««¿»¿…∆¿»∆≈¿«»…∆ƒ«¡
‰‡e·p‰Ó Ìb) ‰‡e·p‰ ÔÈ�ÚÓ ‰ÏÚÓÏ e‰fL ‰¯Bz‰ Ïa˜Ó¿«≈«»∆∆¿«¿»≈ƒ¿««¿»«≈«¿»

(‰LÓc39.רבנו למשה דווקא שמיוחדת יותר עוד גדולה מעלה ÔÎÏÂוהיא ¿…∆¿»≈

‡e‰L ‰LÓ ‰È‰דווקא¯ˆ‰ Ê‡ Èk ,ı¯‡Ï Ï‡¯NÈ ˙‡ ÒÈ�ÎÈ »»…∆∆«¿ƒ∆ƒ¿»≈»»∆ƒ»»»
ÏÎa (‰LÓ ÏL B˙�ÈÁa) ˙e˜Ï‡a ‰i‡¯‰ ÔÈ�Ú CLÓ�ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ»»¡…¿ƒ»∆…∆¿»
.Ï"pk ,ÈÁˆ� ÔÙ‡a ‰ÒÈ�k‰ Ê‡ ‰˙È‰ ‡ÏÈÓ·e ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»»¿»»«¿ƒ»¿…∆ƒ¿ƒ««

ÔÈ�Ú ÌÚ ÔpÁ˙‡Âc ˙eÎiM‰ ÔÎÂ ,ÔpÁ˙‡Âc) ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿»∆¿««¿≈««»¿»∆¿««ƒƒ¿«
ÔÈ�Ú ÌÚÂ ,eÓÁ� eÓÁ�«¬«¬¿ƒƒ¿«
˙eiË¯Ùa (·‡a Â"Ë¿»ƒ¿»ƒ
Le¯ca ¯‡·Ó ‰p‰ ,¯˙BÈ≈ƒ≈¿…»«¿
'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac') Ï"p‰««ƒ««¿ƒ

eÓÁ�40·‡a Â"Ë ÔÈ�Úc ( «¬¿ƒ¿«¿»
¯˙BÈ Ô·eÈ (Â"Ë ¯tÒÓ)ƒ¿»»≈
ÔÈ�Úa Úe„iM ‰Ó ÈtŒÏÚ«ƒ«∆»«¿ƒ¿«
Ïlt˙‰L ˙BlÙz Â"Ë˜˙¿ƒ∆ƒ¿«≈

‰LÓישראל לארץ הכניסה על …∆
ÔÈ�Ókשל הגימטרייא ¿ƒ¿«

ÔpÁ˙‡Â41Â"Ë˜˙ ÔÈ�Úc , »∆¿««¿ƒ¿«
˜"˙ ¯eaÁ ‡e‰המספר) ƒ

מאות) Â"Ëחמש ÌÚהמספר) ƒ
עשרה), ‰e‡חמש Â"Ë

˙�ÈÁa) ‰"È ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒ«
‰�È·e ‰ÓÎÁכמבואר »¿»ƒ»

שארבעת וחסידות בקבלה

יֿהֿוֿה – הוי' שם של האותיות

ושתי הספירות, לעשר רומזות –

כנגד הם הראשונות האותיות

הזקן רבנו כלשון ובינה, חכמה

התניא שבספר התשובה באגרת

בחינת שהיא "היו"ד פ"ד:

לחכמתו מרמזת לבד נקודה

העלם בבחינת שהיא יתברך

לבחינת שבאה קודם והסתר

ההשגה וגילוי התפשטות

לבחינת שבאה ואחר וההבנה...

ההשגה וגילוי התפשטות

וגם לרוחב... התפשטות בחינת לה שיש ה"א באות ונרמזת נכללת וההבנה...

מאותÂ˙"˜לאורך") חמש ÌÈ„ÒÁהמספר '‰ ˙�ÈÁa ‡e‰כמבואר ¿¿ƒ«¬»ƒ
עיקר הן והוד נצח תפארת, גבורה, חסד, המידות שחמש וחסידות בקבלה

וה' החוצה) להשפעה בעיקר נועדו ומלכות יסוד המידות (ואילו המידות

גבורות ה' לעומת המידות, בחמשת שישנו והגילוי הקירוב עניין הם חסדים

המידות שבחמשת וההגבלה המדידה עניין נחלקתCÈ¯‡cשהם הכתר בחינת ¿«ƒ
וחמשת העונג) (עניין יומין' ו'עתיק הרצון) (עניין אנפין' 'אריך – לשניים

מאות חמש במספר הם ב'אריך' שהם כפי CÈ¯‡cהחסדים ˙B¯ÈÙq‰ Èk]ƒ«¿ƒ¿«ƒ
אבל מהאצילות שלמעלה ב'כתר' אמנם שהוא
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מּיּו"ד) ויּו"ד מּיּו"ד, ּכלּולה ספירה ׁשּכל (היינּו ְְְְִִִִֵֶַָָָָמּמאה
ּכּמּובא ת"ק, ּבמסּפר הם ּדארי חסדים ׁשה' ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָונמצא
ּדעּתיק חסדים הּוא ת"ק ּבחינת יֹותר ּולמעלה ְְְְְֲִִִֵַַַַָָּבּדרּוׁש],
ּכּמבאר ת"ק, ּבגימטרּיא הם ּדעּתיק חסדים ה' ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ[ׁשּגם
הּוא ט"ו) עם ת"ק (חּבּור תקט"ו וענין ּבּדרּוׁש], ְְְֲִִִַַַָֻּבארּכה
ּבי"ה. ׁשּמאירים ּדעּתיק חסדים וה' ּדארי חסדים ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָה'
חסדים ּדה' הּגּלּוי יהיה ׁשּלעתידֿלבא ׁשם, ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹּומֹוסיף
ּדגם ּבו"ה, ּגם אּלא (ט"ו) ּבי"ה רק לא (ת"ק) ְְְְִֶַַַַָֹּדעּתיק

ׁשּכתּוב ּוכמֹו י"ה, ּכמֹו יהיה יהיה,42ו"ה ההּוא ּבּיֹום ְְְְִִֶֶֶַַָ
י"ה. ּבבחינת יהיה ו"ה ּגם ּכי י"ה, ּפעמים ב' הּוא ְְְְִִִִִִֶֶַַָיהיה
ּפרׁשת הּתֹורה' ּב'אֹור הּמבאר עלּֿפי זה לבאר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹויׁש
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו גֹו', ואתחּנן הּמתחיל' 'ּדּבּור ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָואתחּנן

ּתפּלֹות לּדרּוׁש43תקט"ו נׁשמתֹוֿעדן אדמֹו"ר [ּברׁשימת ְְְְְִִִִֵֶַַַָ
הּמתחיל'44הּנ"ל 'ּדּבּור והּוא ּדברים, לספר מצּיין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָ

א' ּפרּוׁש ּפרּוׁשים. ב' יׁש תקט"ו ׁשּבענין הּנ"ל] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָואתחּנן
י"ה ּבחינת הּוא ּדט"ו מט"ו, למעלה הּוא ׁשת"ק ְְְְִִֶַַָהּוא
ּדאר חסדים ה' הּוא ות"ק ּדאצילּות), ּובינה י(חכמה ְְְֲֲִִִִַַָָָָ

הּוא דת"ק הּוא ב' ּופרּוׁש ּכּנ"ל. ּדעּתיק חסדים ְְְֲִִֵַַַָוה'
ּבמסּפר ׁשהם העֹולמֹות על קאי ּדת"ק מט"ו, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָלמּטה

מארץ ּכל45ת"ק, ּבין וכן כּו' ׁשנה ת"ק מהל לרקיע ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
(ׁשרׁש הּמּדֹות על יֹותר ּולמעלה כּו', ורקיע ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹרקיע
ּב'אֹור (ּכּמבאר ת"ק ּבמסּפר הם ׁשּגם ְְְְִֵֶַַַָָָֹהעֹולמֹות)

ׁשם הם46הּתֹורה' העֹולמֹות) (וכלֿׁשּכן ׁשהּמּדֹות ,( ְִֵֵֶֶַַָָָָָ
תקט"ו ענין ועלּֿפיֿזה, (י"ה). ּובינה מחכמה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָלמּטה
ּבו"ה ט"ו) ּובינה, (חכמה י"ה ּבחינת המׁשכת ְְְְִִַַַָָָָהּוא
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ט.)42 יד, ואילך.)43זכרי' ב'קצג ע' ו' כרך ואילך. קיג רכ.)44ס"ע ע' עת"ר וש"נ.)45סה"מ א. יג, ו')46חגיגה כרך קטז. ע'

ב'קצו. ע'
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אשר עשר, במספר ספירות בו גם יש ‡Á˙בהעלם Ïkהספירות מעשר »««
,„"eiÓ ‰ÏeÏk ‰¯ÈÙÒ ÏkL e�ÈÈ‰) ‰‡nÓ ‰ÏeÏkאחת כל כי ¿»ƒ≈»«¿∆»¿ƒ»¿»ƒ

"חכמה יש למשל, ובחכמה, הספירות. שאר מכל כלולה מהספירות

הלאה וכך שבחכמה" "בינה כלולותeÈÂ"„שבחכמה", כן גם עצמם העשר ¿
'‰L ‡ˆÓ�Â („"eiÓƒ¿ƒ¿»∆

Ì‰ CÈ¯‡c ÌÈ„ÒÁבסך ¬»ƒ¿«ƒ≈
˙"˜,הכול ¯tÒÓa¿ƒ¿«

‰ÏÚÓÏe ,[Le¯ca ‡·enk«»«¿¿«¿»
¯˙BÈגבוהה יותר בדרגה ≈

ÌÈ„ÒÁ ‡e‰ ˜"˙ ˙�ÈÁa¿ƒ«¬»ƒ
˜ÈzÚcיותר הנעלית הבחינה ¿«ƒ
ÌÈ„ÒÁשב'כתר' '‰ ÌbL]∆«¬»ƒ

‡i¯ËÓÈ‚a Ì‰ ˜ÈzÚc¿«ƒ≈¿ƒ«¿ƒ»
של˙"˜, חשבון אותו לפי

שהם כפי חסדים הה' מספר

k¯‡a‰באריך ¯‡·nk«¿…»«¬À»
Â"Ë˜˙ ÔÈ�ÚÂ ,[Le¯ca«¿¿ƒ¿«
(Â"Ë ÌÚ ˜"˙ ¯eaÁ)ƒƒ
CÈ¯‡c ÌÈ„ÒÁ '‰ ‡e‰¬»ƒ¿«ƒ

˜ÈzÚc ÌÈ„ÒÁ '‰Âיחד גם ¿¬»ƒ¿«ƒ
‰"Èa ÌÈ¯È‡nLשמספרו ∆¿ƒƒ¿

החיבור עניין שזהו עשרה חמש

תקט"ו וביחד ו"ט"ו" "ת"ק" בין

כמניין עשרה וחמש מאות (חמש

"ואתחנן").

,ÌL ÛÈÒBÓeבמאמר ƒ»
‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆¿»ƒ»…ƒ¿∆
˜ÈzÚc ÌÈ„ÒÁ '‰c Èelb‰«ƒ¿¬»ƒ¿«ƒ
) ‰"Èa ˜¯ ‡Ï שתי(˙"˜) …«¿

הוי' שם של הראשונות האותיות

ט"ו) Ìbשבגימטרייא ‡l‡∆»«
,‰"Âaהאותיות שתי ¿

ו"ה דגם הוי' שם של האחרונות

האותיות שתי הרגיל דרך שעל

ובינה חכמה הן (הראשונות מהראשונות נמוכה יותר בדרגא הן האחרונות

האותיות שתי ו"ה, לבוא לעתיד אבל ומלכות) המידות הן והאחרונות

הוי', שם של e˙kL·האחרונות BÓÎe ,‰"È BÓk ‰È‰È42בפסוק ƒ¿∆¿¿∆»
לבוא לעתיד על ÌÈÓÚtהמדבר '· ‡e‰ ‰È‰È ,‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia««ƒ¿∆ƒ¿∆¿»ƒ

‰"È ˙�ÈÁ·a ‰È‰È ‰"Â Ìb Èk ,‰"Èאומר שהפסוק כך כדי עד ƒ«ƒ¿∆ƒ¿ƒ«
י"ה. פעמיים "יהיה",

'‰¯Bz‰ ¯B‡'a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂה'צמח לאדמו"ר ¿≈¿»≈∆«ƒ«¿…»¿«»
‡e¯Óצדק' ,'B‚ ÔpÁ˙‡Â 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' ÔpÁ˙‡Â ˙L¯t»»«»∆¿««ƒ««¿ƒ»∆¿««»¿

˙BlÙz Â"Ë˜˙ Ï"Ê e�È˙Ba¯43¯"BÓ„‡ ˙ÓÈL¯a]הרש"ב הרבי «≈«¿ƒƒ¿ƒ««¿
Ï"p‰ Le¯cÏ Ô„ÚŒB˙ÓL�44¯eac' ‡e‰Â ,ÌÈ¯·c ¯ÙÒÏ ÔÈiˆÓ ƒ¿»≈∆«¿««¿«≈¿≈∆¿»ƒ¿ƒ

ÔÈ�ÚaL [Ï"p‰ ÔpÁ˙‡Â ÏÈÁ˙n‰של הפנימי LÈהתוכן Â"Ë˜˙ ««¿ƒ»∆¿««««∆¿ƒ¿«≈
˜"˙L ‡e‰ '‡ Le¯t .ÌÈLe¯t מאות·' חמש ‰e‡המספר ≈ƒ≈∆

‰ÏÚÓÏהרוחנית בדרגתו ¿«¿»
Â"ËÓעשרה חמש ,המספר ƒ

‰"È ˙�ÈÁa ‡e‰ Â"Ëc¿¿ƒ«
,˙eÏÈˆ‡c ‰�È·e ‰ÓÎÁ)»¿»ƒ»«¬ƒ

לעיל Â˙"˜כמבואר המספר), ¿
מאות ÌÈ„ÒÁחמש '‰ ‡e‰¬»ƒ

ÌÈ„ÒÁ '‰Â CÈ¯‡c¿«ƒ¿¬»ƒ
Ï"pk ˜ÈzÚcשבהיותם) ¿«ƒ««

הם החמש הרי ממאה כלולים

כמבואר מאות, חמש במספר

הם ו'אריך' ש'עתיק' וכיוון לעיל)

נמצא מאצילות, שלמעלה בכתר

מט"ו. למעלה הוא שת"ק

˜"˙c ‡e‰ '· Le¯Ùe≈¿
מאות חמש ‰e‡המספר

,Â"ËÓ ‰hÓÏחמש המספר ¿«»ƒ
חמשc˙"˜עשרה המספר כי ¿

כאן על˜‡Èמאות לא מכוון »≈
אלא העליונים האלוקיים האורות

Ì‰L ˙BÓÏBÚ‰ ÏÚ«»»∆≈
,˜"˙ ¯tÒÓaכמאמר ¿ƒ¿«
שהמרחק ז"ל ı¯‡Ó45חכמינו ≈∆∆

‰�L ˜"˙ CÏ‰Ó ÚÈ˜¯Ï»»ƒ««¬«»»
ÔÎÂ 'eÎהמרחק גם ÔÈaהוא ¿≈≈

,'eÎ ÚÈ˜¯Â ÚÈ˜¯ Ïkהרי »»ƒ«¿»ƒ«
מתייחס מאות חמש שהמספר

BÈ˙¯לעולמות ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
המספר יותר, גבוהה בדרגה

מכוון מאות ‰Bcn˙חמש ÏÚ««ƒ
˙BÓÏBÚ‰ L¯L)כמבואר …∆»»

שבספירות המידות כי המידות בששת ימים, בששה נברא שהעולם בחסידות

העליונים העולמות לגבי גם וכך העולם, של הרוחני השורש הם )העליונות
Ì‰ ÌbLהמידות'‰¯Bz‰ ¯B‡'a ¯‡·nk) ˜"˙ ¯tÒÓa ∆«≈¿ƒ¿««¿…»¿«»

ÌL46,(חמש) ת"ק שבחינת כזו היא תקט"ו בעניין החלוקה זה פירוש ולפי »
כיוון ט"ו מבחינת נמוכה יותר בדרגה היא שורשBcn‰L˙מאות) שהם ∆«ƒ

‰BÓÏBÚ˙)העולמות ÔkLŒÏÎÂ)ת"ק ÓÎÁÓ‰שמספרם ‰hÓÏ Ì‰ ¿»∆≈»»≈¿«»≈»¿»
(‰"È) ‰�È·e.ט"ו ˙˜Â"Ëשמספרם ÔÈ�Ú ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂהת"ק כאשר ƒ»¿«ƒ∆ƒ¿«

לו ומחובר הט"ו עם ביחד (ÓÎÁ‰בא ‰"È ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«¿ƒ«»¿»
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מּיּו"ד) ויּו"ד מּיּו"ד, ּכלּולה ספירה ׁשּכל (היינּו ְְְְִִִִֵֶַָָָָמּמאה
ּכּמּובא ת"ק, ּבמסּפר הם ּדארי חסדים ׁשה' ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָונמצא
ּדעּתיק חסדים הּוא ת"ק ּבחינת יֹותר ּולמעלה ְְְְְֲִִִֵַַַַָָּבּדרּוׁש],
ּכּמבאר ת"ק, ּבגימטרּיא הם ּדעּתיק חסדים ה' ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ[ׁשּגם
הּוא ט"ו) עם ת"ק (חּבּור תקט"ו וענין ּבּדרּוׁש], ְְְֲִִִַַַָֻּבארּכה
ּבי"ה. ׁשּמאירים ּדעּתיק חסדים וה' ּדארי חסדים ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָה'
חסדים ּדה' הּגּלּוי יהיה ׁשּלעתידֿלבא ׁשם, ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹּומֹוסיף
ּדגם ּבו"ה, ּגם אּלא (ט"ו) ּבי"ה רק לא (ת"ק) ְְְְִֶַַַַָֹּדעּתיק

ׁשּכתּוב ּוכמֹו י"ה, ּכמֹו יהיה יהיה,42ו"ה ההּוא ּבּיֹום ְְְְִִֶֶֶַַָ
י"ה. ּבבחינת יהיה ו"ה ּגם ּכי י"ה, ּפעמים ב' הּוא ְְְְִִִִִִֶֶַַָיהיה
ּפרׁשת הּתֹורה' ּב'אֹור הּמבאר עלּֿפי זה לבאר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹויׁש
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו גֹו', ואתחּנן הּמתחיל' 'ּדּבּור ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָואתחּנן

ּתפּלֹות לּדרּוׁש43תקט"ו נׁשמתֹוֿעדן אדמֹו"ר [ּברׁשימת ְְְְְִִִִֵֶַַַָ
הּמתחיל'44הּנ"ל 'ּדּבּור והּוא ּדברים, לספר מצּיין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָ

א' ּפרּוׁש ּפרּוׁשים. ב' יׁש תקט"ו ׁשּבענין הּנ"ל] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָואתחּנן
י"ה ּבחינת הּוא ּדט"ו מט"ו, למעלה הּוא ׁשת"ק ְְְְִִֶַַָהּוא
ּדאר חסדים ה' הּוא ות"ק ּדאצילּות), ּובינה י(חכמה ְְְֲֲִִִִַַָָָָ

הּוא דת"ק הּוא ב' ּופרּוׁש ּכּנ"ל. ּדעּתיק חסדים ְְְֲִִֵַַַָוה'
ּבמסּפר ׁשהם העֹולמֹות על קאי ּדת"ק מט"ו, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָלמּטה

מארץ ּכל45ת"ק, ּבין וכן כּו' ׁשנה ת"ק מהל לרקיע ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
(ׁשרׁש הּמּדֹות על יֹותר ּולמעלה כּו', ורקיע ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹרקיע
ּב'אֹור (ּכּמבאר ת"ק ּבמסּפר הם ׁשּגם ְְְְִֵֶַַַָָָֹהעֹולמֹות)

ׁשם הם46הּתֹורה' העֹולמֹות) (וכלֿׁשּכן ׁשהּמּדֹות ,( ְִֵֵֶֶַַָָָָָ
תקט"ו ענין ועלּֿפיֿזה, (י"ה). ּובינה מחכמה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָלמּטה
ּבו"ה ט"ו) ּובינה, (חכמה י"ה ּבחינת המׁשכת ְְְְִִַַַָָָָהּוא
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ט.)42 יד, ואילך.)43זכרי' ב'קצג ע' ו' כרך ואילך. קיג רכ.)44ס"ע ע' עת"ר וש"נ.)45סה"מ א. יג, ו')46חגיגה כרך קטז. ע'

ב'קצו. ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

אשר עשר, במספר ספירות בו גם יש ‡Á˙בהעלם Ïkהספירות מעשר »««
,„"eiÓ ‰ÏeÏk ‰¯ÈÙÒ ÏkL e�ÈÈ‰) ‰‡nÓ ‰ÏeÏkאחת כל כי ¿»ƒ≈»«¿∆»¿ƒ»¿»ƒ

"חכמה יש למשל, ובחכמה, הספירות. שאר מכל כלולה מהספירות

הלאה וכך שבחכמה" "בינה כלולותeÈÂ"„שבחכמה", כן גם עצמם העשר ¿
'‰L ‡ˆÓ�Â („"eiÓƒ¿ƒ¿»∆

Ì‰ CÈ¯‡c ÌÈ„ÒÁבסך ¬»ƒ¿«ƒ≈
˙"˜,הכול ¯tÒÓa¿ƒ¿«

‰ÏÚÓÏe ,[Le¯ca ‡·enk«»«¿¿«¿»
¯˙BÈגבוהה יותר בדרגה ≈

ÌÈ„ÒÁ ‡e‰ ˜"˙ ˙�ÈÁa¿ƒ«¬»ƒ
˜ÈzÚcיותר הנעלית הבחינה ¿«ƒ
ÌÈ„ÒÁשב'כתר' '‰ ÌbL]∆«¬»ƒ

‡i¯ËÓÈ‚a Ì‰ ˜ÈzÚc¿«ƒ≈¿ƒ«¿ƒ»
של˙"˜, חשבון אותו לפי

שהם כפי חסדים הה' מספר

k¯‡a‰באריך ¯‡·nk«¿…»«¬À»
Â"Ë˜˙ ÔÈ�ÚÂ ,[Le¯ca«¿¿ƒ¿«
(Â"Ë ÌÚ ˜"˙ ¯eaÁ)ƒƒ
CÈ¯‡c ÌÈ„ÒÁ '‰ ‡e‰¬»ƒ¿«ƒ

˜ÈzÚc ÌÈ„ÒÁ '‰Âיחד גם ¿¬»ƒ¿«ƒ
‰"Èa ÌÈ¯È‡nLשמספרו ∆¿ƒƒ¿

החיבור עניין שזהו עשרה חמש

תקט"ו וביחד ו"ט"ו" "ת"ק" בין

כמניין עשרה וחמש מאות (חמש

"ואתחנן").

,ÌL ÛÈÒBÓeבמאמר ƒ»
‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆¿»ƒ»…ƒ¿∆
˜ÈzÚc ÌÈ„ÒÁ '‰c Èelb‰«ƒ¿¬»ƒ¿«ƒ
) ‰"Èa ˜¯ ‡Ï שתי(˙"˜) …«¿

הוי' שם של הראשונות האותיות

ט"ו) Ìbשבגימטרייא ‡l‡∆»«
,‰"Âaהאותיות שתי ¿

ו"ה דגם הוי' שם של האחרונות

האותיות שתי הרגיל דרך שעל

ובינה חכמה הן (הראשונות מהראשונות נמוכה יותר בדרגא הן האחרונות

האותיות שתי ו"ה, לבוא לעתיד אבל ומלכות) המידות הן והאחרונות

הוי', שם של e˙kL·האחרונות BÓÎe ,‰"È BÓk ‰È‰È42בפסוק ƒ¿∆¿¿∆»
לבוא לעתיד על ÌÈÓÚtהמדבר '· ‡e‰ ‰È‰È ,‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia««ƒ¿∆ƒ¿∆¿»ƒ

‰"È ˙�ÈÁ·a ‰È‰È ‰"Â Ìb Èk ,‰"Èאומר שהפסוק כך כדי עד ƒ«ƒ¿∆ƒ¿ƒ«
י"ה. פעמיים "יהיה",

'‰¯Bz‰ ¯B‡'a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂה'צמח לאדמו"ר ¿≈¿»≈∆«ƒ«¿…»¿«»
‡e¯Óצדק' ,'B‚ ÔpÁ˙‡Â 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' ÔpÁ˙‡Â ˙L¯t»»«»∆¿««ƒ««¿ƒ»∆¿««»¿

˙BlÙz Â"Ë˜˙ Ï"Ê e�È˙Ba¯43¯"BÓ„‡ ˙ÓÈL¯a]הרש"ב הרבי «≈«¿ƒƒ¿ƒ««¿
Ï"p‰ Le¯cÏ Ô„ÚŒB˙ÓL�44¯eac' ‡e‰Â ,ÌÈ¯·c ¯ÙÒÏ ÔÈiˆÓ ƒ¿»≈∆«¿««¿«≈¿≈∆¿»ƒ¿ƒ

ÔÈ�ÚaL [Ï"p‰ ÔpÁ˙‡Â ÏÈÁ˙n‰של הפנימי LÈהתוכן Â"Ë˜˙ ««¿ƒ»∆¿««««∆¿ƒ¿«≈
˜"˙L ‡e‰ '‡ Le¯t .ÌÈLe¯t מאות·' חמש ‰e‡המספר ≈ƒ≈∆

‰ÏÚÓÏהרוחנית בדרגתו ¿«¿»
Â"ËÓעשרה חמש ,המספר ƒ

‰"È ˙�ÈÁa ‡e‰ Â"Ëc¿¿ƒ«
,˙eÏÈˆ‡c ‰�È·e ‰ÓÎÁ)»¿»ƒ»«¬ƒ

לעיל Â˙"˜כמבואר המספר), ¿
מאות ÌÈ„ÒÁחמש '‰ ‡e‰¬»ƒ

ÌÈ„ÒÁ '‰Â CÈ¯‡c¿«ƒ¿¬»ƒ
Ï"pk ˜ÈzÚcשבהיותם) ¿«ƒ««

הם החמש הרי ממאה כלולים

כמבואר מאות, חמש במספר

הם ו'אריך' ש'עתיק' וכיוון לעיל)

נמצא מאצילות, שלמעלה בכתר

מט"ו. למעלה הוא שת"ק

˜"˙c ‡e‰ '· Le¯Ùe≈¿
מאות חמש ‰e‡המספר

,Â"ËÓ ‰hÓÏחמש המספר ¿«»ƒ
חמשc˙"˜עשרה המספר כי ¿

כאן על˜‡Èמאות לא מכוון »≈
אלא העליונים האלוקיים האורות

Ì‰L ˙BÓÏBÚ‰ ÏÚ«»»∆≈
,˜"˙ ¯tÒÓaכמאמר ¿ƒ¿«
שהמרחק ז"ל ı¯‡Ó45חכמינו ≈∆∆

‰�L ˜"˙ CÏ‰Ó ÚÈ˜¯Ï»»ƒ««¬«»»
ÔÎÂ 'eÎהמרחק גם ÔÈaהוא ¿≈≈

,'eÎ ÚÈ˜¯Â ÚÈ˜¯ Ïkהרי »»ƒ«¿»ƒ«
מתייחס מאות חמש שהמספר

BÈ˙¯לעולמות ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
המספר יותר, גבוהה בדרגה

מכוון מאות ‰Bcn˙חמש ÏÚ««ƒ
˙BÓÏBÚ‰ L¯L)כמבואר …∆»»

שבספירות המידות כי המידות בששת ימים, בששה נברא שהעולם בחסידות

העליונים העולמות לגבי גם וכך העולם, של הרוחני השורש הם )העליונות
Ì‰ ÌbLהמידות'‰¯Bz‰ ¯B‡'a ¯‡·nk) ˜"˙ ¯tÒÓa ∆«≈¿ƒ¿««¿…»¿«»

ÌL46,(חמש) ת"ק שבחינת כזו היא תקט"ו בעניין החלוקה זה פירוש ולפי »
כיוון ט"ו מבחינת נמוכה יותר בדרגה היא שורשBcn‰L˙מאות) שהם ∆«ƒ

‰BÓÏBÚ˙)העולמות ÔkLŒÏÎÂ)ת"ק ÓÎÁÓ‰שמספרם ‰hÓÏ Ì‰ ¿»∆≈»»≈¿«»≈»¿»
(‰"È) ‰�È·e.ט"ו ˙˜Â"Ëשמספרם ÔÈ�Ú ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂהת"ק כאשר ƒ»¿«ƒ∆ƒ¿«

לו ומחובר הט"ו עם ביחד (ÓÎÁ‰בא ‰"È ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«¿ƒ«»¿»
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לקּׁשר ויׁש ׁשם. הּתֹורה' ּב'אֹור ּכּמבאר ת"ק), ְְְְִֵֵַַַָָָֹ(מּדֹות,
עלּֿדרֿזה ּׁשּמצינּו מה עלּֿפי הּפרּוׁשים ּבענין47ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

א' ּפרּוׁשים. ב' ּבזה ׁשּיׁש הרחמים), (מּדֹות י"ג ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמסּפר
והג' ּדאצילּות, ספירֹות עׂשר על מֹורה יּו"ד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָּדמסּפר
ּדלפי מאצילּות, ׁשּלמעלה ראׁשין ראׁשי ּתלת על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמֹורה
קאי יּו"ד ּדמסּפר ב' מהּיּו"ד. למעלה הּוא הג' זה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָּפרּוׁש
עֹולמֹות ג' על קאי ג' והּמסּפר ספירֹות, העׂשר על ּכן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּגם
זה, ּפרּוׁש ּדלפי מאצילּות, ׁשּלמּטה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

אחר ּבמקֹום ּומבאר מהּיּו"ד. למּטה הּוא ּדלא48הג' ְְְְֵֵַַַַָָָֹֹ
ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה עֹולמֹות ג' ׁשרׁש ּכי ּכלל, ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹּפליגי
מאצילּות. למעלה ׁשהם ּדוקא ראׁשין ראׁשי מג' ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּוא
הּנ"ל הּפרּוׁשים ב' ּבענין ּגם לֹומר יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַועלּֿדרֿזה
ענין ּכי לזה, זה ׁשּייכים ׁשּׁשניהם תקט"ו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָּבמסּפר
הּב', ּכפרּוׁש (ט"ו), י"ה עם (ת"ק) הּמּדֹות ְְְִִִֵַַַהתחּברּות
והרי י"ה. ּבבחינת יהיה הו"ה ׁשּלעתידֿלבא מה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹזהּו
ה' המׁשכת עלֿידי הּוא י"ה ּבבחינת יהיה ׁשהו"ה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָמה
ּתכן ׁשּזהּו ּכּנ"ל, ּדעּתיק חסדים וה' ּדארי ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹחסדים
ּדעּתיק חסדים וה' ּדארי חסדים ׁשה' הא', ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָהּפרּוׁש

(ט"ו). י"ה ּבבחינת ְְִִִִַמאירים

LÈÂּבגימ ואתחּנן ּדענין ׁשּילֹומר, תקט"ו, טרּיא ¿≈ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָ
תקט"ו ענין ּכי חּנם. מּתנת מּלׁשֹון ואתחּנן ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָלענין
ת"ק) (ּבחינת ּודעּתיק ּדארי חסדים ה' המׁשכת ְְְְֲִִִִַַַַַָָהּוא
ּדואתחּנן הענין ּגם והרי מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּלמעלה
מּצד ּדלעילא אתערּותא ּבחינת הּוא חּנם מּתנת ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָמּלׁשֹון
ּדההמׁשכה לׁשם, מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ּׁשאין ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָעצמּה,
המׁשכת היא עצמּה, מּצד ּדלעילא אתערּותא ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּמּבחינת
ׁשּבזה אּלא מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה הּסֹובב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבחינת
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הּוא חּנם מּתנת ואתחּנן ענין אֹופּנים. ׁשני יׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָּגּופא
ּבבחינת היא מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהמׁשכת
אתערּותא עלֿידי (וׁשּלא מּלמעלה ּדלעילא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹאתערּותא

הּתֹורה ענין אין49ּדלתּתא), מּלמעלה, ּבא ׁשּזה (ּומּכיון ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ואתחּנן ענין מהּֿׁשאיןּֿכן ,(ּכ ּכל ל'ּתחּתֹון' ׁשּי ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָזה
ׁשּלמעלה ת"ק (ׁשּבחינת תקט"ו ְְְְְִִִֶֶַַַָָּבגימטרּיא
ׁשּנמׁשכת ועד ט"ו, ּבבחינת נמׁשכת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַמהׁשּתלׁשלּות
עלֿידי הּוא ּכּנ"ל) ט"ו מּבחינת ׁשּלמּטה ת"ק ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָּבבחינת
ׁשם הּתֹורה' ּב'אֹור וכּמבאר למעלה. מּלמּטה 43הּתפּלה ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָֹ

יׁשרה רגל ורגליהם ּבגימטרּיא50הּפסּוק יׁשרה , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לענין51תקט"ו ז"ל רּבֹותינּו למדּו זה ׁשּמּפסּוק ,ְְְִִֵֶֶַַַָָ
ענין52הּתפּלה ּכי היא, לּתפּלה ּדתקט"ו והּׁשּיכּות . ְְְְְִִִִִַַַַַָָָ

חדׁש רצֹון ּבחינת המׁשכת רצֹון, יהי הּוא ְְְְִִִַַַַָָָָָָהּתפּלה
ת"ק) (ּבחינת מהׁשּתלׁשלּות זה53ׁשּלמעלה ואֹור , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָ

ׁשּלמּטה ּבּנבראים ּגם נמׁש מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה
לפעל מט"ו), ׁשּלמּטה ת"ק ּבבחינת וגם ט"ו, ְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹ(ּבבחינת
ּולבר החֹולים לרּפאֹות ׁשהיּו, מּכמֹו ׁשּנּוי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבהם

.54הּׁשנים ִַָ

e‰ÊÂּבאב עׂשר ּכחמּׁשה ליׂשראל טֹובים ימים היּו לא ¿∆ְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹ
עּתיק ּבחינת מאיר ּבאב עׂשר ּבחמּׁשה ּכי ְְֲִִִִִֵַַַָָָָכּו',
הּגּלּוי מעין י"ה, ּבבחינת הּוא ו"ה ׁשּגם ְְְִִִֵֵֶַַַַּבמלכּות,
עּתיק ּבחינת ּדהארת הפסק, ּבֹו אין ולכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדלעתיד,
עּמי, נחמּו נחמּו ענין ּגם וזהּו נצחי. ענין הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָּבמלכּות
ׁשהּוא ּבארּכה), (ּכּנ"ל ּדלעתידֿלבא הּגּלּוי על ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּמֹורה

נצחי. ְִִִּגּלּוי

˙eÏÏÎeּדבין מהּזמן ּבאים ּדכאׁשר ּבזה, הענין ¿»ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
חסֿוׁשלֹום, להתיאׁש ׁשּלא לדעת יׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמצרים,
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הּוא חּנם מּתנת ואתחּנן ענין אֹופּנים. ׁשני יׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָּגּופא
ּבבחינת היא מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהמׁשכת
אתערּותא עלֿידי (וׁשּלא מּלמעלה ּדלעילא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹאתערּותא

הּתֹורה ענין אין49ּדלתּתא), מּלמעלה, ּבא ׁשּזה (ּומּכיון ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ואתחּנן ענין מהּֿׁשאיןּֿכן ,(ּכ ּכל ל'ּתחּתֹון' ׁשּי ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָזה
ׁשּלמעלה ת"ק (ׁשּבחינת תקט"ו ְְְְְִִִֶֶַַַָָּבגימטרּיא
ׁשּנמׁשכת ועד ט"ו, ּבבחינת נמׁשכת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַמהׁשּתלׁשלּות
עלֿידי הּוא ּכּנ"ל) ט"ו מּבחינת ׁשּלמּטה ת"ק ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָּבבחינת
ׁשם הּתֹורה' ּב'אֹור וכּמבאר למעלה. מּלמּטה 43הּתפּלה ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָֹ

יׁשרה רגל ורגליהם ּבגימטרּיא50הּפסּוק יׁשרה , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לענין51תקט"ו ז"ל רּבֹותינּו למדּו זה ׁשּמּפסּוק ,ְְְִִֵֶֶַַַָָ
ענין52הּתפּלה ּכי היא, לּתפּלה ּדתקט"ו והּׁשּיכּות . ְְְְְִִִִִַַַַַָָָ

חדׁש רצֹון ּבחינת המׁשכת רצֹון, יהי הּוא ְְְְִִִַַַַָָָָָָהּתפּלה
ת"ק) (ּבחינת מהׁשּתלׁשלּות זה53ׁשּלמעלה ואֹור , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָ

ׁשּלמּטה ּבּנבראים ּגם נמׁש מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה
לפעל מט"ו), ׁשּלמּטה ת"ק ּבבחינת וגם ט"ו, ְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹ(ּבבחינת
ּולבר החֹולים לרּפאֹות ׁשהיּו, מּכמֹו ׁשּנּוי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבהם

.54הּׁשנים ִַָ

e‰ÊÂּבאב עׂשר ּכחמּׁשה ליׂשראל טֹובים ימים היּו לא ¿∆ְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹ
עּתיק ּבחינת מאיר ּבאב עׂשר ּבחמּׁשה ּכי ְְֲִִִִִֵַַַָָָָכּו',
הּגּלּוי מעין י"ה, ּבבחינת הּוא ו"ה ׁשּגם ְְְִִִֵֵֶַַַַּבמלכּות,
עּתיק ּבחינת ּדהארת הפסק, ּבֹו אין ולכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדלעתיד,
עּמי, נחמּו נחמּו ענין ּגם וזהּו נצחי. ענין הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָּבמלכּות
ׁשהּוא ּבארּכה), (ּכּנ"ל ּדלעתידֿלבא הּגּלּוי על ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּמֹורה

נצחי. ְִִִּגּלּוי

˙eÏÏÎeּדבין מהּזמן ּבאים ּדכאׁשר ּבזה, הענין ¿»ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
חסֿוׁשלֹום, להתיאׁש ׁשּלא לדעת יׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמצרים,
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ו'למעלה'), 'למטה' בין מושלם

ÔÈ�Ú ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«
‡i¯ËÓÈ‚a ÔpÁ˙‡Â»∆¿««¿ƒ«¿ƒ»
˜"˙ ˙�ÈÁaL) Â"Ë˜˙∆¿ƒ«
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
,Â"Ë ˙�ÈÁ·a ˙ÎLÓ�ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«
˙�ÈÁ·a ˙ÎLÓpL „ÚÂ¿«∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«
˙�ÈÁaÓ ‰hÓlL ˜"˙∆¿«»ƒ¿ƒ«

Ï"pk Â"Ëהשני הפירוש לפי ««
"ת"ק" בין החיבור במשמעות

את יותר עוד שמדגיש ו"ט"ו"

(י"ה העליונות הבחינות המשכת

בבחינות גם הוי') שם של

הוי') שם של (ו"ה התחתונות

בעולמות אלוקות המשכת היינו

‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿ƒ»
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

ÌL '‰¯Bz‰ ¯B‡'a ¯‡·nÎÂ43‰¯LÈ Ï‚¯ Ì‰ÈÏ‚¯Â ˜eÒt·50, ¿«¿…»¿«»»«»¿«¿≈∆∆∆¿»»
Â"Ë˜˙ ‡i¯ËÓÈ‚a ‰¯LÈ51Ï"Ê e�È˙Ba¯ e„ÓÏ ‰Ê ˜eÒtnL , ¿»»¿ƒ«¿ƒ»∆ƒ»∆»¿«≈«

‰lÙz‰ ÔÈ�ÚÏ52ישרות ברגליים לעמוד צריך עשרה שמונה שבתפילת ¿ƒ¿««¿ƒ»
ישרה". "רגל בהם שנאמר למלאכים Â"Ë˜˙cהפנימיתeÎiM‰Â˙בדומה ¿««»¿

,ÔBˆ¯ È‰È ‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈ�Ú Èk ,‡È‰ ‰lÙzÏנאמרות התפילות «¿ƒ»ƒƒƒ¿««¿ƒ»¿ƒ»

שפירושו רצון' 'יהי של בקשה ¯ˆÔBוהתעוררות‰ÎLÓ˙בנוסח ˙�ÈÁa «¿»«¿ƒ«»
(˜"˙ ˙�ÈÁa) ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL L„Á53כלל בדרך שהרי »»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿ƒ«

היא והבקשה מלמעלה והתגלה נמשך לא שעדיין דבר על היא התפילה

אי שעדיין בו,שלמרות ויומשך ירד העולם בגדרי ÏÚÓlL‰ננו ‰Ê ¯B‡Â¿∆∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Óידי על שנפעל ≈ƒ¿«¿¿

Ìbהתפילה CLÓ�ƒ¿»«
‰hÓlL ÌÈ‡¯·pa«ƒ¿»ƒ∆¿«»
Ì‚Â ,Â"Ë ˙�ÈÁ·a)ƒ¿ƒ«¿«
‰hÓlL ˜"˙ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆¿«»

Â"ËÓהעניינים ששני כפי ƒ
לעיל Ì‰aמבוארים ÏÚÙÏ ,(ƒ¿…»∆

,eÈ‰L BÓkÓ ÈepLƒƒ¿∆»
C¯·Ïe ÌÈÏBÁ‰ ˙B‡t¯Ï¿«¿«ƒ¿»≈

ÌÈ�M‰54פי שעל ולמרות «»ƒ
הוא פלוני השתלשלות' 'סדר

חסרה מסויימת ושנה חולה,

מחוללת התפילה לפרנסה, ברכה

ידי על כי במצב, וחידוש שינוי

חדשה התגלות פועלים התפילה

מסדר שלמעלה ממקור

.השתלשלות
e‰ÊÂבמאמר הפנימי הטעם ¿∆

ז"ל ÌÈÓÈחכמינו eÈ‰ ‡Ï…»»ƒ
‰MÓÁk Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·BËƒ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»
Èk ,'eÎ ·‡a ¯NÚ»»¿»ƒ
¯È‡Ó ·‡a ¯NÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»¿»≈ƒ

˜ÈzÚ ˙�ÈÁaמ'סדר שלמעלה ¿ƒ««ƒ
¿»¿eÎÏÓa˙,השתלשלות'

נמוכה והכי אחרונה הכי הבחינה

השתלשלות' Â"‰ב'סדר ÌbL∆«
שם של והתחתון השני (החלק

וספירת המידות ששת היינו הוי'

È"‰המלכות) ˙�ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«
בו, מאירות והבינה והחכמה

,„È˙ÚÏc Èelb‰ ÔÈÚÓ≈≈«ƒƒ¿»ƒ
השם של השני החלק גם כאשר

"יהיה" – "יה" מאותיות הוא

Ba ÔÈ‡ ÔÎÏÂזה eÎÏÓa˙בגילוי ˜ÈzÚ ˙�ÈÁa ˙¯‡‰c ,˜ÒÙ‰ ¿»≈≈∆¿≈¿∆»«¿ƒ««ƒ¿«¿
ÏÚ ‰¯BnL ,ÈnÚ eÓÁ� eÓÁ� ÔÈ�Ú Ìb e‰ÊÂ .ÈÁˆ� ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆«ƒ¿««¬«¬«ƒ∆∆«
.ÈÁˆ� Èelb ‡e‰L ,(‰k¯‡a Ï"pk) ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc Èelb‰«ƒƒ¿»ƒ»…«««¬À»∆ƒƒ¿ƒ

,‰Êa ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎeהוא האדם ÔÓf‰Óבעבודת ÌÈ‡a ¯L‡Îc ¿»»ƒ¿»»∆¿«¬∆»ƒ≈«¿«
ÌÈ¯ˆn‰ ÔÈ·cמקום מכל החורבן, ימי של הרושם תחת ונמצאים ,LÈ ¿≈«¿»ƒ≈
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`mkiwlיד xn`i inr engp engp

הּמרירּות ענין ואפילּו ּבעצבּות, להיֹות לא ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַֹואפילּו
ּבּתניא (ּכּמבאר להיֹות הרי55ׁשּצרי ׁשּביניהם) החּלּוק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

גֹו' קראתי הּמצר מן מּזה להיֹות קטן, לרגע רק ,56זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבּגאּלה י"ּה, בּמרחב ענני לבחינת ּבאים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשעלֿידיֿזה

עפר ׁשֹוכני ורּננּו והקיצּו צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה רּבנּו57האמּתית ּומׁשה , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
כּו', עינינּו ותחזינה מּמׁש, ּבקרֹוב זה וכל ּבתֹוכם, יׂשראל נׂשיאי וכל ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבתֹוכם,
ּבׂשר כל וראּו ה' כבֹוד ונגלה מּזֹו, יתרה ואחרּֿכ (חזֹון), ּתרּגּום ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָּדזהּו

מּמׁש.58גֹו' ּבימינּו ּבמהרה ,ְְִֵֵַָָָ
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ה.)56פל"א.)55 קיח, יט.)57תהלים כו, ה.)58ישעי' מ, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙BÈ‰Ï ‡Ï eÏÈÙ‡Â ,ÌBÏLÂŒÒÁ L‡È˙‰Ï ‡lL ˙Ú„Ï»««∆…¿ƒ¿»≈«¿»«¬ƒ…ƒ¿
,˙e·ˆÚaלחלוטין מושללת CÈ¯vLשהיא ˙e¯È¯n‰ ÔÈ�Ú eÏÈÙ‡Â ¿«¿«¬ƒƒ¿««¿ƒ∆»ƒ

‡È�za ¯‡·nk) ˙BÈ‰Ï55Ì‰È�ÈaL ˜elÁ‰שהיא עצבות בין ƒ¿«¿…»««¿»«ƒ∆≈≈∆
עצבות ה' ובעבודת לצער. חי ביטוי שהיא למרירות חיות וחוסר הלב' 'טמטום

על ומרירות מושללים, וייאוש

להיות צריכה ה' מאת )ריחוק
,ÔË˜ Ú‚¯Ï ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿∆«»»

‰fÓ ˙BÈ‰Ïמנת על ƒ¿ƒ∆
תועלת תביא שהמרירות

יהיה וצער מהמרירות שכתוצאה

'B‚ È˙‡¯˜ ¯ˆn‰ ÔÓ56, ƒ«≈«»»ƒ
ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»ƒ
·Á¯na È��Ú ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¬≈ƒ«∆¿»
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ,d"È»«¿À»»¬ƒƒ

¯ÙÚ È�ÎBL e�p¯Â eˆÈ˜‰Â ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â57, ¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿»ƒ¿«¿¿≈»»
‰Ê ÏÎÂ ,ÌÎB˙a Ï‡¯NÈ È‡ÈN� ÏÎÂ ,ÌÎB˙a e�a¯ ‰LÓe…∆«≈¿»¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈¿»¿»∆

,'eÎ e�È�ÈÚ ‰�ÈÊÁ˙Â ,LnÓ ·B¯˜aבמעלת באריכות לעיל כמבואר ¿»«»¿∆¡∆»≈≈
ראיהe‰Êcהראיה היא CkŒ¯Á‡Â"ותחזינה" ,(ÔBÊÁ) Ìeb¯z ÔBLÏa ¿∆ƒ¿«¿¬¿««»

„B·Î ‰Ï‚�Â ,BfÓ ‰¯˙È¿≈»ƒ¿ƒ¿»¿
'B‚ ¯Na ÏÎ e‡¯Â '‰58, ¿»»»»

שלמעלה הקודש בלשון ראיה

התרגום «≈¿Óaƒ‰¯‰מלשון
.LnÓ e�ÈÓÈa¿»≈«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc - zekxa(iyiy meil)

øî øîà`ed ziaxra rny z`ixw onf zligzy ,epzpyna epipy - ¨©©
.ïúîeøúa ìBëàì íéñðëð íéðäkäL äòMî¦¨¨¤©Ÿ£¦¦§¨¦¤¡¦§¨¨

onfa rny z`ixw onf z` dpynd dzlz recn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .dnexz zlik`éãkî[ixd-]íéðäke`nhpy ¦§¦Ÿ£¦

,elaheéìëà à÷ úîéàlek`l mi`yx md izni` -úòMî ,äîeøz ¥©¨¨§¦§¨¦§©
íéáëBkä úàö,,ok m`eéðúìrny z`ixw onfy xnel `pzl did - ¥©¨¦¦§¥

`ed,íéáëBkä úàö úòMî.dnexz zlik` onfa z`f dlz recne ¦§©¥©¨¦
:`xnbd daiynïì òîLî÷ déçøBà ábà àúlî`pzd eprinyd ± ¦§¨©©§¥¨©§©¨

y ,sqep oic ab` jxcaíéðäk,elahe e`nhpyéìëà à÷ úîéà- Ÿ£¦¥©¨¨§¥
lek`l mi`yx md izni`àäå .íéáëBkä úàö úòMî ,äîeøúa¦§¨¦§©¥©¨¦§¨

ïì òîLî÷,`ed dfa eprinydy yecigde -àákòî àì äøtëc- ¨©§©¨§©¨¨Ÿ§©§¨
daif oebk ,oaxwa dielz dzxdhy d`neha mipdkd e`nhp m` mby
cin `l` ,dnexza mzlik` z` zakrn oaxwd z`ad oi` ,zrxve

.dnexz zlik`a md mixzen ,myny aixrde elahyk
.miweqta exewn oke ,df yecig x`ean da `ziixa d`ian `xnbd
akrn epi` dxtkd oexqgy ,epxn`y df yecig :`xnbd zxne`

`ed ,dnexz zlik`aàéðúãkdxeza xn`p ,`ziixaa epipyy enk - ¦§©§¨
(f ak `xwie)øäèå LîMä àáe'yie ,'miWcTd on lk`i xg`e ¨©¤¤§¨¥§©©Ÿ©¦©¢¨¦

d`neha `nhd odk elit`y [cin x`eaiy itk] df weqtn cenll
wx mewn lkn ,oaxwa dielz dzxdhyBLîL úàéazriwy-] ¦©¦§

[dngd,äîeøúa ìBëàlî Bzákòî,dngd drwy `ly onf lky §©©§¦¤¡¦§¨
'miycw'd `idy] dnexza lke` epi` ,ez`nehn lahy it lr s`
,da lek`l i`yx `ed dngd drwyy xg` la` ,[weqta mixkfend

ïéàåz`ad,äîeøúa ìBëàlî Bzákòî Búøtk`edy it lr s`y §¥©¨¨§©©§¦¤¡¦§¨
ezxtk oaxw z` `ian epi`e ,[dxtk-] 'mixetik xqegn' llka oiicr

.dnexz zlik`n eakrn df oi` mewn lkn ,xgnl `l`
:`xnbd zl`ey .`ziixaa `aedy weqtd xe`iaa dpc `xnbd

éàäc éànîexn`py dny yxtl `ziixal oipne -'LîMä àáe' ¦©§©¨©¤¤
l dpeekdLîMä úàéa,dngd zriwy -éàäåxn`py dne -'øäèå' ¦©©¤¤§©§¨¥
y dpeekdàîBé øäèynyd xe` dptzd xnelk ,meid xdhp ± ¨©¨

siqeze dngd rwyz xy`ky ,xnel aezkd zpeek df itle ,mlerdn
xzen odkd didi miakekd e`xie ixnbl rwyzy cr cer rewyl

,jk yxtl `ziixal oipn ,dnexza zlik`a
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שישי עמוד א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc - dcp(iying meil)

.`id daf dlila d`exd
miiql ick ,zekld cenil zlrna zxacnd `ziixa d`ian `xnbd

:aeh xacaéác àðzly eyxcn ziaa epy ±eäiìàäðBMä ìk ¨¨§¥¥¦¨¨©¤
úBëìäipiqn dynl dklde `ziixa dpyn ±Bì çèáeî ,íBé ìëa £¨§¨§¨

øîàpL ,àaä íìBòä ïa àeäL(e b wewag)ìà ,'Bì íìBò úBëéìä' ¤¤¨¨©¨¤¤¡©£¦¨©

,úBëìä àlà úBëéìä éø÷z,zekld dpeyd - 'zekld' ,yxcp jky ¦§¥£¦¤¨£¨
.`ad mler oa `edy - 'el' `ad 'mler'y el ghaen

äãð úëñî äì à÷éìñå ú÷åðéú êìò ïøãä
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המשך ביאור למס' נדה ליום חמישי עמ' א



טו מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א

 ב"ה, ט"ו במנ"א,

 חודש דמזלו ארי', ארי' שאג מי לא יירא,

ה'תשמ"ה. ברוקלין, נ.י.

לכל המשתתפים בכינוס השלוחים הששי

בארצנו הקדושה תובב"א

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

אשר  ארץ  הקדושה,  בארצנו  השישי  השלוחים  כינוס  זמן  קביעות  ע"ד  ההודעה  קבלתי  בנועם 

"תמיד עיני הוי' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה",

"ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב לס' תמיד עיני ה"א בה מרשית השנה ועד אחרית שנה, ערב כ"ף 

מנחם אב – יום ההילולא של הרה"ג והרה"ח המקובל מוהר"ר לוי יצחק זצ"ל, בישיבת תומכי תמימים 

ליובאוויטש, רחוב אליהו הנביא 5 קרית גת",

כינוס אשר קבעו הנושא שלו "עשר שנות שליחות" אשר עשר הוא שלימות המנין ועושה קביעות.

ויה"ר שיהא בהצלחה רבה בכל – באופן דקביעות, דקבוע לא בטיל, ובפרט דבנ"א וכיו"ב, שבמשך 

כל השנה, שכוללת כל שינויים האפשריים, בטח פעלו בהתאם להחלטות הכינוסים הקודמים.

ובאופן דכינוס – דיש בזה זכות ותוקף דרבים, ויתרה מזה – דציבור, שהרי בודאי יתאחדו כולם 

למציאות )חדשה( אחת בלב אחד,

 ט"ו במנ"א: ראה משנה סוף תענית וגמרא שם. זח"ב )קלה, א(. פע"ח דרוש סוד ט"ו באב )הובא ונתבאר בד"ה 
נחמו, עת"ר(. לק"א להה"מ )לא, ג – בהוצאת קה"ת(. רשימות הצ"צ לאיכה )אוה"ת נ"ך כרך ב' ע' א'צו(. ליקוטי 

לוי"צ אגרות ע' תיג.
דמזלו . . יירא: ראה יל"ש ירמי' בראשו ובתחלתו רמז נטר.

ארי' . . יירא: עמוס ג, ח.
ארי' שאג: וידוע הר"ת דארי' אלול ר"ה יוהכ"פ הו"ר )של"ה ריש מס' ר"ה ריג, א. הובא ונתבאר באוה"ת ר"ה 
ע' א'תכב(. עבודת התשובה, דבתשובה נגאלין וארי' יבנה אריאל. ובלקו"ת ר"פ עקב: וגם ימים נוראים נקראים ע"ש 

ארי' כי ארי' אותיות יראה.
ארץ . . שנה: פרשת השבוע בו חל הכינוס יא, יב.

ביום . . גת: ל' ההזמנה השלוחה להשלוחים שי' – ובמילא חלה על זה אריכות הביאור בתורת הה"מ )לקו"א 
סרי"ג( "שכל המקריות שיקרה לאדם זהו כמשל מי שרואה במראה שרואה כנגדו פרצופו וכו'" – בכל תיבה.

בישיבת תומכי תמימים: שכל השלוחים תלמידי' )בנ"י(.
אלי' הנביא 5: הבא לקרב )עדיות בסופה(. וראה לקו"ת ס"פ פנחס )וש"נ( בנוגע לחמשה.

קרית גת: אתהפכא דאל תגידו בגת )שמואל ב א, כ( – שתהי' קרית מלך רב.
שלימות המנין: ראה ראב"ע שמות ג, טו. פרדס בתחלתו. ועוד.

ועושה קביעות: ופרהסיא. ולהעיר ממשנה ברכות פ"ז, מ"ג: אחד עשרה ואחד כו'.
)עג, ב ד"ה אלא( דמצד חשיבותו לא בטל, ושזהו  דקבוע לא בטיל: ראה כתובות טו, א. וראה תוס' זבחים 
הטעם דהדין )זבחים שם. ועוד( דכל קבוע כמחצה על מחצה. וראה עט סופר )להרא"ז סופר( על סוגיות הש"ס כלל 

קבוע. וש"נ.
כל השנה . . האפשריים: ראה ביאורי מעלת אתרוג הדר באילנו כו' )סידור ש' הלולב )רסה, א(. אוה"ת סוכות 

)ע' א'תשלט(. המשך וככה תרל"ז פצ"ד ואילך(.
התכלית  גודל  מובן  סקכ"ו(  הוספות  )כש"ט  אנשים  שני  פגישת  בתכלית  הבעש"ט  מתורת  דכינוס:  ובאופן 

דפגישה בכינוס דרוב עם.
לאדמו"ר  בשלום  פדה  ד"ה  וראה  י',  סעיף  צ'  סי'  אדה"ז  שו"ע  רע"א.  ח,  ברכות  ראה  דרבים:  ותוקף  זכות 

האמצעי פי"ב. ד"ה עשרה שיושבים, תרפ"ח.
דצבור . . )חדשה(: ראה צפע"נ – כללי התורה והמצוה ערך צבור.

יתאחדו . . בלב אחד: כלשון המכילתא עה"פ ויחן שם ישראל )יתרו יט, ב(. פרש"י שם. וראה תו"א ס"פ נח. 
מאמרי אדה"ז – ענינים ע' פו ואילך. 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc - zekxa(iyiy meil)

øî øîà`ed ziaxra rny z`ixw onf zligzy ,epzpyna epipy - ¨©©
.ïúîeøúa ìBëàì íéñðëð íéðäkäL äòMî¦¨¨¤©Ÿ£¦¦§¨¦¤¡¦§¨¨

onfa rny z`ixw onf z` dpynd dzlz recn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .dnexz zlik`éãkî[ixd-]íéðäke`nhpy ¦§¦Ÿ£¦

,elaheéìëà à÷ úîéàlek`l mi`yx md izni` -úòMî ,äîeøz ¥©¨¨§¦§¨¦§©
íéáëBkä úàö,,ok m`eéðúìrny z`ixw onfy xnel `pzl did - ¥©¨¦¦§¥

`ed,íéáëBkä úàö úòMî.dnexz zlik` onfa z`f dlz recne ¦§©¥©¨¦
:`xnbd daiynïì òîLî÷ déçøBà ábà àúlî`pzd eprinyd ± ¦§¨©©§¥¨©§©¨

y ,sqep oic ab` jxcaíéðäk,elahe e`nhpyéìëà à÷ úîéà- Ÿ£¦¥©¨¨§¥
lek`l mi`yx md izni`àäå .íéáëBkä úàö úòMî ,äîeøúa¦§¨¦§©¥©¨¦§¨

ïì òîLî÷,`ed dfa eprinydy yecigde -àákòî àì äøtëc- ¨©§©¨§©¨¨Ÿ§©§¨
daif oebk ,oaxwa dielz dzxdhy d`neha mipdkd e`nhp m` mby
cin `l` ,dnexza mzlik` z` zakrn oaxwd z`ad oi` ,zrxve

.dnexz zlik`a md mixzen ,myny aixrde elahyk
.miweqta exewn oke ,df yecig x`ean da `ziixa d`ian `xnbd
akrn epi` dxtkd oexqgy ,epxn`y df yecig :`xnbd zxne`

`ed ,dnexz zlik`aàéðúãkdxeza xn`p ,`ziixaa epipyy enk - ¦§©§¨
(f ak `xwie)øäèå LîMä àáe'yie ,'miWcTd on lk`i xg`e ¨©¤¤§¨¥§©©Ÿ©¦©¢¨¦

d`neha `nhd odk elit`y [cin x`eaiy itk] df weqtn cenll
wx mewn lkn ,oaxwa dielz dzxdhyBLîL úàéazriwy-] ¦©¦§

[dngd,äîeøúa ìBëàlî Bzákòî,dngd drwy `ly onf lky §©©§¦¤¡¦§¨
'miycw'd `idy] dnexza lke` epi` ,ez`nehn lahy it lr s`
,da lek`l i`yx `ed dngd drwyy xg` la` ,[weqta mixkfend

ïéàåz`ad,äîeøúa ìBëàlî Bzákòî Búøtk`edy it lr s`y §¥©¨¨§©©§¦¤¡¦§¨
ezxtk oaxw z` `ian epi`e ,[dxtk-] 'mixetik xqegn' llka oiicr

.dnexz zlik`n eakrn df oi` mewn lkn ,xgnl `l`
:`xnbd zl`ey .`ziixaa `aedy weqtd xe`iaa dpc `xnbd

éàäc éànîexn`py dny yxtl `ziixal oipne -'LîMä àáe' ¦©§©¨©¤¤
l dpeekdLîMä úàéa,dngd zriwy -éàäåxn`py dne -'øäèå' ¦©©¤¤§©§¨¥
y dpeekdàîBé øäèynyd xe` dptzd xnelk ,meid xdhp ± ¨©¨

siqeze dngd rwyz xy`ky ,xnel aezkd zpeek df itle ,mlerdn
xzen odkd didi miakekd e`xie ixnbl rwyzy cr cer rewyl

,jk yxtl `ziixal oipn ,dnexza zlik`a
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טז
ובתור שלוחים של אחד ומיוחד, כ"ק מו"ח אדמו"ר, נשיא דורנו, שהנשיא הוא הכל – 

ביום השלישי – שהוכפל בו כי טוב, טוב לשמים וטוב לבריות,

לס' תמיד עיני ה"א גו' שזוהי כוונת ומטרת השליחות לפעול בכאו"א מבנ"י, ארץ חפץ דה' אלקינו, 

שיוכר בו תמיד אשר עיני ה"א בו בגלוי,

הכוללות  החלטות  לאחרי  הבאות  לפעולות  המתאימה  בשלימות  שליחותם  שיקיימו  ויה"ר 

ומוסיפות )כהציווי להעלות בקודש( על החלטות הקודמות, ובלשון הכתוב: ילכו מחיל אל חיל,

ובודאי תבואנה ברכות ה' לכאו"א וב"ב שי' – בשלימותו, שהרי כאו"א פועל בכח ויכולת הכינוס 

לציבור, עשרה )ויותר( מישראל, מלכתחילה אריבער.

ליצחק  לאברהם  לאבותיך  השם  נשבע  "אשר  העיקרית:  לברכה  נזכה   – ממש  בימינו  ובמהרה 

בית  לבנין   – ירושלים  זו  בנחלה  ומיד  ותיכף  ונחלתך"  עמך  "והם  הזאת"  הארץ  את  "לרשת  וליעקב" 

הבחירה, מקדש אדנ-י כוננו ידיך, בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

ויקויים היעוד: יראה אל אלקים בציון.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל

שהנשיא הוא הכל: פרש"י חוקת )כא, כא( מהתנחומא. וראה רמב"ם הל' מלכים )פ"ג ה"ו(: לבו )של מלך( הוא 
לב כל קהל ישראל.

השלישי . . לבריות: ראה קדושין מ, א. פיה"מ להרמב"ם פאה בהתחלתה. מכתב כ"ק אדנ"ע בסה"מ תש"ט ע' 
יח. מכ' כ"ק מו"ח אדמו"ר שם. ועוד. ועיין פרש"י לבראשית )א, ז( בסופו – דגם העבר נעשה טוב.

מבנ"י, ארץ חפץ: ראה מלאכי )ג, יב(. כש"ט – הוספות סמ"ד )הוצאת קה"ת( וש"נ.
להעלות בקודש: ברכות )כח, א(. וש"נ.

ילכו . . חיל: תהלים פד, ח.
דציבור: דעיקרו בארצנו הקדושה, משא"כ בחו"ל "דלית נשייא עמן" שיגזור עליהם )ירושלמי תענית רפ"ב. 
נד, ב. תוד"ה אין  )ובמ"מ לרמב"ם תעניות ספ"ג מהרמב"ן – משא"כ לרש"י פסחים  הובא במג"א סתקע"ה סק"י 

תענית יא, ב. מאירי שם. הגר"א לאו"ח סתקע"ו סי"ד. ואכ"מ((.
מכתב  ח"א  מוהריי"צ  אדמו"ר  קודש  באגרות  הובא   – מהר"ש  דאדמו"ר  הידוע  פתגם  אריבער:  מלכתחילה 

ש"מ.
אשר . . ונחלתך: שיעור החומש דיום הכינוס )עקב ט, ה. שם ד. שם כט(. וידועה תורת אדה"ז לחיות בשיעור 

היומי )סה"ש תש"ב ע' כט ואילך(.
בנחלה זו ירושלים: ספרי )פרש"י ראה יב, ט. זבחים קיט סע"א(.

מקדש . . ידיד: בשלח טו, יז. וראה פרש"י סוכה מא, סע"א. ועוד. יל"ש תהלים רמז תתמח בסופו. וראה תקו"ז 
תי' יב. אוה"ת בשלח ע' תקסד ואילך.

יראה . . בציון: תהלים פד, ח )בהמשך לילכו מחיל אל חיל(. ועיין סיום מס' ברכות. שו"ע אדה"ז חאו"ח ר"ס 
קנה. וש"נ.

אגרות קודש
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מוגה  בלתי

נחמו"‡. ש"שבת מכיון – באב עשר חמשה עם גם ושייכות קשר לה יש נחמו", ב"שבת זו, התוועדות

לזה: זה שייכים באב עשר וחמשה

תשעה  שלפני השבת לעולם היא חזון" "שבת שהרי באב, תשעה שלאחרי הראשונה השבת היא נחמו" "שבת

שבהם  שבתות ז' דנחמתא", "שבעא באים לאחריֿזה ומיד זו), שנה (כקביעות עצמו באב בתשעה או באב,

עמי" נחמו "נחמו – הראשונה מההפטרה החל נחמות, בעניני על 1מפטירים אשר זו, דשבת ההפטרה שזוהי ,

"שבת – כולה השבת נקראת ".engpשמה

באב. דתשעה הבלתיֿרצויים הענינים על ותיקון נחמה – הוא נחמו" ד"שבת שהתוכן ונמצא,

באב: עשר חמשה של ענינו גם וזהו

ז"ל  חכמינו אמרו – באב עשר חמשה והטעם 2אודות באב". עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו "לא :

oey`xd"מדבר מתי בו שכלו "יום הוא: זה טוב' 'יום על – בזמן קבריהן 3– עושין היו באב תשעה בכל שהרי ,

שמא  סבורים והיו כולם, קמו הגזרה, שכלתה השנה ואותה החיים, הבדלו יוצא הכרוז ולמחר בתוכן, ושוכבין

טוב' 'יום ועשאוהו הגזרה, שכלתה ידעו ואז בחודש, בט"ו הלבנה שנתמלאה שראו עד בחודש, .4טעו

הענין  שזהו מדבר, מתי גזירת – באב תשעה על תיקון של ענין הוא באב עשר חמשה שגם ונמצא,

כו'. הגזירה כלתה שאז באב, עשר בחמשה היה לזה והתיקון באב, דתשעה הראשון הבלתיֿרצוי

לעולם שקורין ואתחנן, פרשת השבוע, פרשת עם זה ענין לקשר קורין ויש חזון" ב"שבת (כי נחמו" ב"שבת

היום" כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים "ואתם נאמר שבה – דברים) פרשת על 5לעולם נאמר זה פסוק והרי ,

רש"י  ובלשון מדבר, דמתי הגזירה לאחרי שנשארו בהן 6אלו שכתוב מאותן – ואלו מדבר, מתי כלו "כבר :

היום". כולכם חיים

תיקון ·. מצינו שבשניהם בלבד זו שלא – נחמו שבת עם באב עשר דחמשה הקשר בביאור להוסיף ויש

הגזירה  על התיקון – באב וט"ו והגלות, החורבן על התיקון – נחמו" ("שבת באב בתשעה שאירעו ענינים על

על התיקון הוא באב עשר חמשה שגם זאת, עוד אלא באב), בתשעה היו שניהם אשר מדבר, oaxegdדמתי

zelbde:("נחמו "שבת (כמו באב דתשעה

וחסידות  קבלה בספרי עשר 7מבואר כחמשה לישראל טובים ימים היו "לא – באב עשר דחמשה שהעילוי

באשלמותא" סיהרא "קיימא הלבנה, מילוי עם קשור – .8באב"

ישנו הלבנה דמילוי שהענין ט"ו lkaואף יום לגבי באב בט"ו מיוחד עילוי ישנו מכלֿמקום, לחודש, ט"ו

לאחרי  להיותו – הסוכות חג שבו תשרי וט"ו הפסח, חג שהוא ניסן ט"ו לגבי ואפילו השנה, חדשי שאר דכל

כו'. והגלות החורבן ענין כללות היה שאז באב, דתשעה הירידה גודל

בזה: והענין

באופן  היא העליה גם אזי ביותר, היא שהירידה שככל מובן, ומזה עליה, צורך היא ירידה שכל הכלל ידוע

יותר. נעלה

הקשורים  הצומות ד' מכל שהרי ממנה, למטה שאין ביותר גדולה ירידה של ענין הוא באב תשעה והנה,

כיומו  לילו מכולם, החמור הוא באב דתשעה הצום הרי והגלות, החורבן ענין מובן,9עם ומזה בזה. וכיוצא ,
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א.1) מ, ישעי'

א.2) קכא, ב"ב במשנה. – רע"ב כו, תענית

שם.3) ב"ב סע"ב. ל, תענית

ותוס'4) בפרש"י הובא לג. דאיכ"ר פתיחתא תענית. סוף ירושלמי

שם. ב"ב ותוס' וברשב"ם שם. תענית

ד.5) ד,

כב.6) כ, חוקת

ד"ה 7) א'צו. ע' ב) (כרך נ"ך אוה"ת בסופו. חגה"ש שער פרע"ח

ואילך). ריח ע' עת"ר (סה"מ עת"ר נחמי

שמו"ר 8) א. רטו, שם גם וראה א. פה, ח"ב רע"א. קנ, זח"א

כו. פט"ו,

ס"ב.9) סתקנ"ג או"ח שו"ע ה"ז. פ"ה תעניות הל' רמב"ם
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עליה  היא – באשלמותא" סיהרא "קיימא שאז באב, דט"ו העליה – זו גדולה ירידה לאחרי שבאה העליה שגם

ממנה. למעלה שאין ביותר גדולה

יו  גדול באב דט"ו טוב' שה'יום היינו, באב", עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו "לא מה'ימים ולכן, תר

ישנו  וסוכות דפסח טובים' ב'ימים שגם אף שכן, – הסוכות) (חג תשרי וט"ו הפסח) (חג בניסן דט"ו טובים'

כמו  כזו גדולה ירידה לאחרי באה אינה זו שעליה מכיון מכלֿמקום, באשלמותא", סיהרא ד"קיימא העילוי

דתשעה  הירידה גודל לאחרי שבאה באב דט"ו העליה כמו כך כל גדולה עליה זו אין לכן, באב, דתשעה הירידה

באב.

יותר: ובפרטיות

מכיון  אףֿעלֿפיֿכן, אבל מצרים, גלות – הגלות דענין הירידה לאחרי בא ניסן) (ט"ו הפסח דחג העילוי גם

קדוש" וגוי כהנים "ממלכת להיות ישראל שהוכתרו לפני מתןֿתורה, לפני היתה מצרים מובן,10שגלות הרי ,

קדוש" וגוי כהנים "ממלכת ישראל שנעשו לאחרי באב, דתשעה הגלות ירידת לגבי כך כל גדולה ירידה זו שאין

" כאשר שהרי yecwבמתןֿתורה, iebe mipdk zklnnשל במצב נמצאים "zelbגדולה ירידה זו הרי ,xzeiae xzeia,

יותר. גדולה עליה היא שלאחריֿזה העליה גם ובמילא,

וחודש  תשובה ימי דעשרת התשובה עבודת לאחרי היותו למרות אשר – תשרי) (ט"ו הסוכות לחג בנוגע וכן

בחסידות  (כמבואר עבודת 11אלול והרי התשובה), עבודת לאחרי הבאה השמחה שזוהי – שמחתנו" "זמן בענין

מצב  בין ביותר גדול חילוק שישנו פשוט וגם מובן מכלֿמקום, – כו' ירידה של ענין עם קשורה התשובה

a`aהירידה dryzc דעניני התיקון לאחרי באב, עשר בחמשה ובפרט שלאחריֿזה, בימים נמצאים שבו למצב ,

כשמגיע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה באב, `lelתשעה ycegÎy`x כולה השנה כל על והחשבון התשובה חודש התחלת ,

עצום, ריחוק –llk jxra `ly!באב דתשעה המצב לגבי ,

– אלול לראשֿחודש באב תשעה שבין הערך ריחוק את בעצמו ומרגיש יודע שבפשוטים פשוט יהודי גם

אדמו"ר  מו"ח כ"ק  שמתאר  ביותר,12כפי פשוטים אנשים אצל  אפילו בליובאוויטש, ששררה האווירה את

("טרויער  צער ימי באמת שהיו באב, לתשעה עד השבועות, ג' במשך שהיתה האווירה אלו; השנה בתקופות

לקיים  מעריב, לאחרי ללמוד התחילו שאז נחמו" מ"שבת החל – שלאחריֿזה בימים האווירה לעומת טעג"),

בלילה  רוני קומי שכתוב (עוד13מה אלול מברכין שבת הגיע וכאשר ,iptl את כבר הרגישו אלול) ראשֿחודש

א  געּבלאזן שוין האט עס אלולֿריח, דער פילן אנגעהויּבן שוין זיך האט "עס אלול, חודש של והריח ַָָָָהאוויר

בארוכה  שם כמסופר בזה, וכיוצא חסידות, לימוד תהלים, באמירת ביטוי לידי שבא דבר תשובהֿווינט"...

ובפרטיות.

שמצב  פשוט וגם מובן הרי – כו' ירידה של מצב עם קשורה אלול דחודש התשובה שעבודת היות עם ולכן,

jexrÎoi`aזה xzei dlrp,באב דתשעה הירידה גודל לאחרי באב, דט"ו העליה ולכן, באב, דתשעה הירידה לגבי

xzei dlecb.אלול דחודש למצב ביחס תשרי) (בט"ו הסוכות דחג העליה מאשר

לגבי  באב עשר דחמשה העילוי שכן, – נחמו" "שבת עם באב עשר דחמשה הקשר יותר עוד מובן זה ומכל

בתשעה  כו' והגלות החורבן דענין הירידה גודל שלאחרי והעליה התיקון עם קשור טובים', ה'ימים שאר כל

באב. דתשעה והגלות החורבן ענין כללות על ותיקון נחמה – נחמו" ד"שבת הענין כללות גם שזהו באב,

המוסגר:‚. מאמר

שאין  מובן, – כו' פשוטים אנשים אצל אפילו בליובאוויטש ששררה האווירה אודות לעיל להמוזכר בקשר

כי: כו', שונה ובמצב שונה בזמן ליובאוויטש, בעיירה שהיה מצב בלבד, העבר לנחלת השייך ענין זה

העולם" לכל יוצאה אורה ש"משם – הוא ליובאוויטש של הידוע 14ענינה ובלשון כלומר,15, להאיר", "נרות :
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ו.10) יט, יתרו

ע'11) חי"ד לקו"ש וראה ואילך, א'תשעט ס"ע שמע"צ אוה"ת

וש"נ. .156

א.12) קטז, ח"א לקו"ד

פ"ח.13) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה יט. ב, איכה

(ו).14) ד פ"ד, שהש"ר סה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי – חז"ל ל'

קכו. ע' ח"ב "התמים" וראה

וש"נ.15) ואילך. 484 ע' ח"ב לקו"ש ראה
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את  להאיר צריכים אלא הצלתי", נפשי את "אני ולומר מיל, י"ב – ועלֿכלֿפנים שלו, אמות בד' להסתגר לא

הידועה  בשיחה כמבואר צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את שפועלים עד העולם, בענין 16כל

דוד" בית למלחמת היוצא עקבות 17"כל חרפו אשר ה' "אויבך עם להלחם הוא דוד" בית "חיילי של שתפקידם ,

באופן 18משיחך" – שלאחריֿזה בפסוק ומסיים שממשיך כפי – זה וכל צדקנו, משיח ביאת את שפועלים עד ,

לפניֿזה  (כמדובר ואמן" אמן לעולם ה' ).19ד"ברוך

ומתפשט  נמשך – אדמו"ר) מו"ח כ"ק תיאור לעיל (כמוזכר בליובאוויטש ההנהגה אופן שגם מובן, ומזה

זמן. ובכל מקום בכל

נאמרו בליובאוויטש, ההנהגה  אופן אודות הנ"ל אדמו"ר מו"ח כ"ק שדברי ixg`lובפרט, mipy dnke dnk

נשארה  ליובאוויטש העיירה כאשר ההיא, ממדינה היציאה לאחרי – מזה ויתירה ליובאוויטש, מהעיירה היציאה

כו'. חורבן של ובמצב הברזל", מסך "מאחורי

כזו  שיחה – בליובאוויטש ההנהגה אופן אודות הקדושה בשיחתו אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר ואףֿעלֿפיֿכן,

של  ענין כלומר, דתורה, "שיחה" או דתפילה "שיחה" ובדוגמת עלֿדרך אם כי בלבד, נאה" "שיחה שאינה

d`xed לדורות להדפיסם וצוה הדברים, את שכתב לאחרי ובפרט באופן 20, הדברים נוגעים כמה עד מובן שמזה ,

לדורות. הוראה של

עצמך: והגע

היה דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שאצל פשוט וגם rbxeמובן rbx lkניצל ובודאי ביותר, rbxeיקר rbx lk

אפילו שהרי – כו' המצוות וקיום התורה לימוד התפילה, עבודת קדושה, miheytayלעניני heyt כמה עד יודע

בעמוד הענין כמבואר בלבד, אחד רגע אפילו תורה דביטול הענין ואפילו oey`xdחמור התניא. ספר ד"פנים"

הדבר: חומר את היטב מבין לו, מסבירים כאשר הרי – התניא דספר הראשון העמוד את עדיין למד לא אם

בוודאי  הרי ביותר, חשובה מתנה לו שנותן גדול, מלך ביותר, ונכבד חשוב לאדם – דומה הדבר למה משל

לפני  בעמדו – ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחרים, בענינים לעסוק וילך הצד, על המלך של המתנה את יניח שלא

פשוט  וגם מובן הרי – המלך) של בפניו המלך של מתנתו את הצדה (להניח הפכי באופן יתנהג ואם המלך!...

הדבר! חמור כמה עד

את לנו "ונתן – יקר הכי דבר מישראל ואחד אחד לכל נתן הקב"ה בנמשל: – האלה הדברים ",ezxezוככל

של יתכןd"awdתורתו כיצד כן, ואם !d"awd miklnd ikln jln iptl ecnray ברוך" ברכה: בכל שאומר כפי –

'd dz`לשון ,"gkep,התורה את יניח – תמיד לנגדו עומד שהקב"ה מכיון ,d"awd ly dxwi ikd dpzn,הצד על ,

אחרים?!... בענינים לעסוק וילך

לעבודת  לנצלו יכול  שהיה זמן – מזמנו להקדיש לנכון מצא אדמו"ר מו"ח כ"ק כאשר הרי שכן, ומכיון

מובן  דפוס, של באופן לפרסמו ולצוות זה, סיפור ולכתוב לספר כדי – המצוות וקיום התורה ללימוד התפילה,

לדורות! הוראה בתור זה סיפור וחשוב  נוגע כמה עד פשוט וגם

באב:„. עשר חמשה עם נחמו" ד"שבת  הקשר – לעניננו ונחזור

יש  לזה, ונוסף ושנה. שנה בכל שייך – באב עשר חמשה עם נחמו" ד"שבת הקשר אודות לעיל האמור

ב  חל באב עשר חמשה כאשר – זו שנה בקביעות יתירה נחמו".axrהדגשה "שבת

גם  אלא השבוע, ימי בשאר באב דט"ו הקביעות לגבי רק לא היא זו שנה בקביעות שהעילוי להוסיף, ויש

עצמו. נחמו" ב"שבת באב דט"ו הקביעות לגבי

ובהקדמה:

חל  באב עשר חמשה כאשר יותר מודגש באב עשר חמשה עם נחמו" ד"שבת הקשר הרי ראשונה, בהשקפה

הידועה  הבעלֿשםֿטוב (כתורת פרטית בהשגחה הוא שבעולם ענין שכל מכיון אמנם, עצמו. נחמו" ),21ב"שבת
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(16141 ס "ע תש"ב סה"ש ואילך. ב תשפז, ח"ד בלקו"ד נדפסה

ואילך.

א.17) נו, שבת

נב.18) פט, תהלים

סי"ד.19) (נדחה) בתמוז עשר שבעה שיחת

ע'20) ח"ב לקו"ש שפב. ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ועוד. .522

וש"נ.21) ואילך. סקי"ט הוספות כש"ט בארוכה ראה
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חמשה  כאשר הרי השנה, קביעות כבנידוןֿדידן, ומצוותיה, תורה עם הקשורים בענינים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

דחמשה  הקביעות לגבי גם כזו בקביעות מיוחדת מעלה שיש לומר בהכרח נחמו", "שבת בערב חל באב עשר

עצמו. נחמו" ב"שבת באב עשר

תשעה  אלו, ענינים שכל דמכיון – פשוט לאיש גם מישראל, ואחד אחד לכל מובן להיות צריך זה וענין

המובן  באופן להיות צריך אלו בענינים הביאור גם הרי אליו, גם שייכים כו', באב עשר וחמשה נחמו שבת באב,

כדלקמן. אליו,

בשנים:‰. – הוא השבת יום עם שבת דערב והשייכות שהקשר ובהקדמה,

בשבת" יאכל שבת בערב שטרח "מי יותר 22א) תגדל כך יותר, ונעלית גדולה שבת דערב שהטירחא וככל ,

אזי  יותר, נעלה במצב האדם נמצא שבת בערב שכאשר מובן כן וכמו השבת, דיום (תענוג) האכילה מעלת

בבחינת  הוא השבת שיום לומר יתכן שלא פשוט וגם מובן אמנם, – יותר. נעלה באופן הוא השבת דיום התענוג

נמצא  שבת בערב כאשר אףֿעלֿפיֿכן, אבל עצמו, מצד השבת דיום העילוי ישנו בודאי החול , מימי "מקבל"

דשבת. בתענוג יותר עוד נוסף אזי  מיוחד, עילוי של ומצב בדרגא כבר

ד" העילוי נפעל השבת ביום לעילויelekie"23ב) ועד השבוע), ימי (וכל שבת ערב עניני jexrÎoi`ayבכל

של  ענין להיות שצריך כך, כדי עד שבאיןֿערוך, באופן הוא החול לימי השבת יום שבין החילוק שכן, לגמרי,

"yeciw" של ענין וכן למעלה), (מלמטה השבת ליום החול מימי נכנסים כאשר – "dlcad יוצאים כאשר – "

למטה). (מלמעלה החול לימי השבת מיום

באב: עשר חמשה הוא שבת ערב כאשר – ובנידוןֿדידן

נחמו" ד"שבת שהתענוג מובן הרי – באב עשר דחמשה העילוי כבר ישנו נחמו" "שבת בערב כאשר (א)

באב. עשר חמשה עניני בכל ד"ויכולו" העילוי גם נפעל לזה, ונוסף (ב) יותר. נעלה באופן הוא

ב  שחל באב עשר דחמשה העילוי מובן נחמו"axrומזה ב"שבת שחל באב עשר חמשה לגבי נחמו" "שבת

עילוי: בו נוסף שלא השלם דבר לגבי נשלם שכבר לאחרי עילוי  בו שנוסף דבר דומה אינו שכן, – עצמו

לאידך, אבל באב", עשר חמשה שבת'דיקער "א – מיוחד עילוי אמנם בו יש בשבת, שחל באב עשר ַחמשה

הדבר; נשלם שכבר לאחרי הוספה של ענין כאן אין

ב  חל באב עשר חמשה כאשר שכבר axrמהֿשאיןֿכן לאחרי גם והוספה עילוי של ענין כאן יש – שבת

mlypבאב עשר דחמשה הענין ישנו שבת בערב שהרי zenilydהענין, zilkza דחמשה העילוי בו שאין [ואף

עלֿפי הוא שכן מכיון הרי – בשבת שחל באב דבר],dxezעשר בו חסר שלא מובן, השנה, קביעות מצד ,

של ענין ישנו זה עודdtqedולאחרי שהיה המיוחד העילוי מפני נחמו" ב"שבת ההוספה הן –axra והן שבת,

ד"ויכולו". הענין מצד באב עשר בחמשה ההוספה

של ענין אלא זה אין שלכאורה שאף שהריjyndומובן, –xwirבלבד, באב עשר בחמשה כבר היה הענין

בקודש" "מעלין ועילוי, הוספה של באופן הוא זה המשך ל"פנים 24מכלֿמקום, בנוגע דוגמתו שמצינו וכפי ,

אלא זה ואין הנישואין, שמחת עיקר היתה שכבר שאף נישואין, דשמחת המשתה ימי בשבעת jyndחדשות"

הדבר פועל מכלֿמקום, השמחה, לעיקר זה dtqedבלבד הרי – הוספה של ענין שזהו ומכיון השמחה, בענין

ד" באופן ycewaבוודאי oilrn.הנישואין שמחת עיקר לגבי "

.Âחל באב עשר חמשה כאשר גם לכאורה, ישנו, הנ"ל עילוי יום rvn`aאמנם, בא אז גם שכן, – השבוע

מהי ixg`lהשבת כן, ואם באב, עשר חמשה עניני בכל ד"ויכולו" העילוי נפעל ובו באב, עשר דחמשה העילוי

ב  היא באב עשר דחמשה הקביעות כאשר המיוחדת המעלה שבת?axrאיפוא

בפשטות: – בזה והביאור

להיותו  – השבוע ימי שאר כל לגבי יתירה מעלה בו יש אלא בשבוע, ששי יום רק אינו – שבת" "ערב

"zay axr."
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א.22) ג, ע"ז

ואילך.23) ב מב, – א (כרך עה"פ אוה"ת וראה א. ב, בראשית

ואילך). א תקח, – ג כרך

וש"נ.24) א. כח, ברכות
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ששי, ביום היא השבת ליום ההכנה שעיקר – ליובאוויטש" "תושב ובפרט – פשוט יהודי גם שיודע וכפי

היינו, השבת, ליום הכנה של בענינים ועוסק חושב  בשבת, ראשון מיום החל השבוע, כל שבמשך אף שהרי

לשבת  ההכנה לאופן בדומה זה אין מכלֿמקום, השבוע, ימי כל במשך הוא שבת" בערב שטרח ד"מי שהענין

ששי. ביום ממש, בערבֿשבת

שבת  ערב ששי, ביום אלא אינו – לשבת בהכנות שעוסק מפני ברשות", ד"רץ שהדין בהלכה שמצינו וכפי

.25ממש 

ימי  בשאר הקביעות לגבי יותר נעלה באופן זה הרי – שבת" ב"ערב חל באב עשר חמשה כאשר ולכן,

השבוע. ימי שאר לגבי שבת" ד"ערב המיוחד העילוי מפני השבוע,

באב ובמילא, עשר דחמשה העילוי לכן מקודם ישנו שכבר לאחרי להיותו נחמו" ב"שבת שנפעל העילוי גם

–exwir ב חל באב עשר חמשה ממש.axrכאשר בערבֿשבת – היא לשבת ההכנה עיקר שכן, -שבת,

יותר  נעלה באופן הוא שלפניו, באב עשר חמשה עניני בכל השבת יום שפועל ד"ויכולו" העילוי גם לזה: ונוסף

מכלֿמקום, השבוע, ימי לכל בנוגע הוא ד"ויכולו" שהעילוי אף שכן, – בערבֿשבת חל באב עשר חמשה כאשר

השבת. ליום המיוחדת שייכותו מפני לערבֿשבת, בנוגע יתירה מעלה יש

.Ê השייכים העבודה עניני שכל מובן, – זו שנה שבקביעות העילוי גודל אודות לעיל האמור עלֿפי והנה,

עוז. וביתר שאת ביתר ביותר, נעלה באופן להיות צריכים באב עשר  לחמשה

הגמרא  כדברי – הוא בפועל) למעשה (בנוגע באב עשר חמשה של ענינו דמוסיף 26ובכן: ואילך "מכאן :

דמוסיף ואילך, באב עשר "מחמשה minidיוסיף", lr zelil"חייו על חיים יוסיף בתורה, .27לעסוק

שעליו – פשוט ליהודי גם מישראל , ואחד אחד לכל שייכת זו שגם siqedlוהוראה אף התורה, בלימוד

ערבית  אחד ופרק שחרית אחד פרק לימוד עלֿידי התורה לימוד ידיֿחובת יצא לכן עלֿפי 28מקודם ובפרט .

כו'. התורה דלימוד והחשיבות היוקר את מבין הוא שגם ג) (סעיף לעיל המבואר

באופן  להיות צריכה התורה בלימוד שההוספה מובן, – זו שנה שבקביעות המיוחדת  המעלה מצד וכאמור,

באיכות. והן בכמות הן יותר, נעלה

לחמשה  בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בשנה", "אחת שהם הענינים ככל – כולה השנה כל על נמשך זה וענין

לישראל טובים ימים היו "לא הכיפורים, יום בדוגמת היא שמעלתו באב mixetikdעשר meike a`a xyr dyngk"2,

בשנה" "אחת – .29שענינו

הוא – השבת יום פשוט: יהודי גם ומבין שיודע וחג miyingוכפי הפסח חג השנה. במשך (לערך) פעמים

– dpenyהסוכות e` dray– השבועות חג ואפילו השבועות ipyימים. דחג השני שיום מבין אינו (שהרי ימים

בלבד, אחד יום – באב עשר חמשה וכן בלבד, אחד יום הוא הכיפורים יום ורק דיומא); ספיקא מצד אלא אינו

בשנה". "אחת

.Á"העיקר הוא "המעשה שהרי – בפועל למעשה יבוא האמורים הענינים בכל שהדיבור .30ויהיֿרצון

פשוט, לאיש מובן – העיקר" הוא "המעשה – זה ענין גם במעמד daxc`eוהרי העמידו שהקב"ה מכיון :

עסקינן" בשופטני "לא שהרי באשמתו, זה [אין כו' והשגה הבנה של לענינים שייך שאינו ברשיעי 31ומצב ו"לא

בענין32עסקינן" אלא אינם עבודתו וכל ענינו כל הרי – כזה] במצב העמידו שהקב"ה מפני אם .dyrndכי

כחן" לפי  אלא כו' מבקש ש"איני הכלל השלימות,33ועלֿפי תכלית הוא  בלבד המעשה ענין אליו, שביחס מובן, ,

למיעבד" ליה בעתם"34"כדבעי גשמיכם ד"ונתתי לשכר זוכה ועלֿידיֿזה קוממיות"35, אתכם ל"ואולך ,36עד

שבטיכם"! "ראשיכם שבבחינת יהודי שזוכה כפי מדה באותה
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חו"מ 25) טושו"ע ה"ט. פ"ו ומזיק חובל הל' רמב"ם א. לב, ב"ק

ס"ח. סשע"ח

ב.26) קכא, ב"ב בסופה. תענית

שם.27) תענית פרש"י

פ"ג 28) לאדה"ז ת"ת הל' רסרמ"ו. יו"ד רמ"א ב. צט, מנחות ראה

ס"ד.

לד.29) טז, אחרי תצוה. ס"פ

מי"ז.30) פ"א אבות

ועוד.31) א. פה, ב"ק ראה

ועוד.32) א. ו, יומא ראה

ג.33) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא

רע"א.34) סז, כתובות ראה

ד.35) כו, בחוקותי

יג.36) שם,
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
"‡¯ˆÓ ¯·" ÔÈ„

הפסוק הדין1מן נלמד ה'" בעיני והטוב הישר "ועשית

מצרא" "בר זכותו2של לזולתו, שדהו מוכר אדם כאשר .

לשדה הגובל שדה לו שיש האדם – "ברֿהמצר" של

השדה את ולקנות השדה את שלקח מי את לסלק – הנמכר

יהיו ששדותיו היא מצרא" "בר של טובתו כי לעצמו,

לזה. זה סמוכים

פוסק וכך בגמרא, מובא שהוא כפי מצרא, בר של הדין

ועוד הרמב"ם את2גם קנה כבר הלוקח כאשר הוא: ,

הישרmiwlqneהשדה, "ועשית משום השדה מן אותו

והטוב"3והטוב" הישר "ועשית של שהחובה מובן, מכך .

רכישת בין הבדל אין שלגביו כיון הלוקח, על בעיקר חלה

לוdfשדה וטוב" "ישר ברֿהמצר לגבי ואילו אחר, או

זה שדה .4לקנות

בגמרא מהדין גם מובן לעכו"ם5כך מכר) =) ש"זבין ,

בר לאו ודאי עכו"ם מצרא... דבר דינא משום בה לית

הלוקח, על החל דין זהו כלומר, והטוב". הישר ועשית

לעכו"ם". "זבין כאשר חל אינו ולכן

.·
"‡¯ˆÓ ¯·" ÔÈ„ Ï˘ Â˙Â‰ÓÏ ÌÈ¯·Ò‰ È�˘

בשני לבאר ניתן מצרא בר דין של מהותו את אך

אופנים:

וטובות ישרות הנהגות של ענין זהו כלומר,calaא) .

חייבו שחכמים אלא נפגם, אינו הלוקח של הקנין תוקף

הקונה חייב ולכן וטוב", "ישר של בדרך xeqnlz`fלנהוג

מצרא. בר של השונות בהלכות גם וכך לברֿהמצר,

והטוב" הישר "ועשית של החובה jklב) znxeb

חייב ולכן השדה. על מסויימת בבעלות זוכה שברֿהמצר

חובת משום רק לא לברֿהמצר השדה את למסור הקונה

שייך שהשדה משום אלא עליו, שחלה טובה התנהגות

יוסף" ב"נימוקי כנאמר קצת6לברֿהמצר, לו יש "כאילו :

קרקע". של בגופו קנין

.‚
ÌÈ¯·Ò‰‰ È�˘ ÔÈ· Ï„·‰‰

הראשון, ההסבר לפי הוא: ההסברים שני בין ההבדל

נאמר הוא הרי טובה, התנהגות הוא מצרא בר ,gwellשדין

`edyהשדה את ולמסור וטוב ישר באופן להתנהג צריך

מחייב דין בית מסרב, שהוא במקרה ורק לברֿהמצר,

אותו.

לגבי דין שזהו השני, ההסבר rwxwdלפי oipwהרי ,

" הפסוק מכוון כאן שגם והטוב"ziyreשלמרות הישר

בית כלפי גם הוא בפועל וקיומו הציווי הרי הלוקח, כלפי

נתנו והטוב" הישר "ועשית משום לברֿהמצרminkgדין:

הלוקח, של קנינו את החלישו והם בשדה, מסויים קנין

להסתלק. הלוקח צריך ולכן

.„
Ì"·Ó¯‰ ÔÈ·Ï È"˘¯ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰

"ראשונים", בין מחלוקת שזוהי לומר יש זה לפי

לרמב"ם: רש"י בין הדעות חילוקי מודגשים ובמיוחד

הישר "ועשית משום מצרא, בר של לדין הטעם לגבי

רש"י אומר כך7והטוב", כל נחסר אתה שאי "דבר :

בןֿהמצר על תטריח ולא אחר במקום קרקעות שתמצא

חלוקים" נכסיו .8להיות

לחבירו9הרמב"ם "יש טעמו: ואת הדין את מסביר

ולסל ללוקח דמים ליתן שלו המצר בצד אותו..שהוא ק

חכמים אמרו והטוב, הישר ועשית שנאמר משום זה ודבר

הוא אחד והמכר dpwiyהואיל `ed xyie aehזה מקום

הרחוק" מן יותר .10בןֿהמצר

זוהי רש"י לדעת dze`pכלומר, zebdpzd11הנאמרת

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

סוכה. מס' וסיום (*

יח.1) ו, פרשתנו

"בעיני2) מעתיק אינו (אבל ה"ה פי"ב שכנים הלכות רמב"ם א. קח, ב"מ

שכנים. הל' בסוף וכן הוא" וישר "טוב הסדר בהיפך אח"כ ממשיך כן הוי'".

סוס"ה כו' מכירה הל' אדה"ז ובשו"ע – וצ"ע). וכו'. בטור בכ"מ הוא וכן

ה' בעיני והטוב הישר לברר`jiwl"ועשית ויש טה"ד. הוא וכנראה – ."

הקודמים. בדפוסים

קעה).3) (סי' מצרנות הלכות ריש חו"מ בטושו"ע וכן

בהערות.4) לקמן וראה מקומות, בכמה וכמפורש

בפנים.5) לקמן וראה ב. קח, שם

(6.16 הערה לקמן וראה מיני'. למקנא צריך והלכתא ד"ה שם ב"מ

ועשית.7) ד"ה א קח, שם

להחזיק8) ימצא כי והטוב הישר שייך בזה אף כ: סו"ס שם ב"מ וברא"ש

אחר. במקום

שם.9) שכנים הלכות

כטעם10) דבריו בתחילת כתבו לא א) אבל: שם, הטור לשון הוא עד"ז

כו'". למוכר הפסד שום יש אם "לפיכך כהקדמה אלא מצרא דבר דין עצם על

הטוב ועשית משום הוא חכמים תקנת מצרא דבר דינא קצת: לשון בשינוי ב)

והוא הואיל כו'.dvexוהישר למכור

שידע11) מיד ללוקח גילה שלא וכיון כג): סי' (שם הרא"ש לשון וראה

dcydבקניי' el gipie daeh enr dyriy utg `edy.
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יהיה  באב) דתשעה החורבן (תיקון השלישי המקדש בית בנין שגם זוכים בפועל המעשה שעלֿידי – והעיקר

בפועל: מעשה של באופן

הוא" ומשוכלל בנוי מצפין שאנו העתיד ב 37"מקדש שנמצא אלא ,miny ויבוא ש"יגלה לפעול וצריכים ,

הגשמי. הזה בעולם בפועל במעשה משמים",

חייב  ואחד אחד "כל שהרי – יהודי כל של עבודתו [וכן ועבודתינו מעשינו כללות עלֿידי נפעל זה וענין

העולם" נברא בשבילי לעשות 38לומר – היא העבודה שכללות התחתון, הזה בעולם בפועל במעשה [

"בית להמשכת ה"כלי" היא זו עבודה ולכן, בגשמיות, קדושה ולהמשיך "גשמיות", "ycwndמ"חומריות"

העולם. בגשמיות

היעוד  לקיום גם גואל 39וזוכים הוא ראשון "גואל רבינו, משה – ובראשם עפר", שוכני ורננו "הקיצו

המדבר 40אחרון" דור דורו, בני כל עם ביחד שיבוא עם 41, וביחד השלימות), בתכלית מדבר" ד"מתי (התיקון

והשלימה, האמיתית הגאולה אל – הדורות שבכל ישראל בני כל

דידן. בעגלא ממש, בימינו במהרה

•

1
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12

לקו 37) וראה סע"א. מא, סוכה 64.פרש"י הע' 418 ע' חי"ח "ש

וש"נ.

פי"ב 38) סנהדרין הל' רמב"ם וראה במשנה. – סע"א לז, סנהדרין

ה"ג.

יט.39) כו, ישעי'

י).40) (מט, ויחי פ' שעה"פ א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה

משפטים. ר"פ תו"א

לקו"ש 41) וראה ט. פ"ב, דב"ר ג. פי"ט, במדב"ר י. חוקת תנחומא

וש"נ. .249 ע' שם
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יהיה  באב) דתשעה החורבן (תיקון השלישי המקדש בית בנין שגם זוכים בפועל המעשה שעלֿידי – והעיקר

בפועל: מעשה של באופן

הוא" ומשוכלל בנוי מצפין שאנו העתיד ב 37"מקדש שנמצא אלא ,miny ויבוא ש"יגלה לפעול וצריכים ,

הגשמי. הזה בעולם בפועל במעשה משמים",

חייב  ואחד אחד "כל שהרי – יהודי כל של עבודתו [וכן ועבודתינו מעשינו כללות עלֿידי נפעל זה וענין

העולם" נברא בשבילי לעשות 38לומר – היא העבודה שכללות התחתון, הזה בעולם בפועל במעשה [

"בית להמשכת ה"כלי" היא זו עבודה ולכן, בגשמיות, קדושה ולהמשיך "גשמיות", "ycwndמ"חומריות"

העולם. בגשמיות

היעוד  לקיום גם גואל 39וזוכים הוא ראשון "גואל רבינו, משה – ובראשם עפר", שוכני ורננו "הקיצו

המדבר 40אחרון" דור דורו, בני כל עם ביחד שיבוא עם 41, וביחד השלימות), בתכלית מדבר" ד"מתי (התיקון

והשלימה, האמיתית הגאולה אל – הדורות שבכל ישראל בני כל

דידן. בעגלא ממש, בימינו במהרה
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לקו 37) וראה סע"א. מא, סוכה 64.פרש"י הע' 418 ע' חי"ח "ש

וש"נ.

פי"ב 38) סנהדרין הל' רמב"ם וראה במשנה. – סע"א לז, סנהדרין

ה"ג.

יט.39) כו, ישעי'

י).40) (מט, ויחי פ' שעה"פ א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה

משפטים. ר"פ תו"א

לקו"ש 41) וראה ט. פ"ב, דב"ר ג. פי"ט, במדב"ר י. חוקת תנחומא

וש"נ. .249 ע' שם

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מנ"א ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג תמוז.

בעת רצון אזכיר בנו... שי', וכן את אלו שכותב אודותם, על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

גמגום בלשון בגיל זה לעתים תכופות בא מפחד פתאום, וכיו"ב, וכשמבררים הסיבה אז בנקל יותר 

לתקן המצב עד שיבריא לגמרי. ולכן מהנכון שיתייעץ עם רופא מומחה במקצוע זה.

בודאי למותר לעוררו אשר ככל שיוסיף בעניני תורה ומצותי' יתוסף שיפור בכל הענינים ובהנ"ל 

ביחוד.

בודאי מחנך את בנו בגן ילדים )וימשיך חינוכו בבית ספר( על טהרת הקדש.

בברכה לבשורות טובות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ניסן מינדעל
מזכיר
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
"‡¯ˆÓ ¯·" ÔÈ„

הפסוק הדין1מן נלמד ה'" בעיני והטוב הישר "ועשית

מצרא" "בר זכותו2של לזולתו, שדהו מוכר אדם כאשר .

לשדה הגובל שדה לו שיש האדם – "ברֿהמצר" של

השדה את ולקנות השדה את שלקח מי את לסלק – הנמכר

יהיו ששדותיו היא מצרא" "בר של טובתו כי לעצמו,

לזה. זה סמוכים

פוסק וכך בגמרא, מובא שהוא כפי מצרא, בר של הדין

ועוד הרמב"ם את2גם קנה כבר הלוקח כאשר הוא: ,

הישרmiwlqneהשדה, "ועשית משום השדה מן אותו

והטוב"3והטוב" הישר "ועשית של שהחובה מובן, מכך .

רכישת בין הבדל אין שלגביו כיון הלוקח, על בעיקר חלה

לוdfשדה וטוב" "ישר ברֿהמצר לגבי ואילו אחר, או

זה שדה .4לקנות

בגמרא מהדין גם מובן לעכו"ם5כך מכר) =) ש"זבין ,

בר לאו ודאי עכו"ם מצרא... דבר דינא משום בה לית

הלוקח, על החל דין זהו כלומר, והטוב". הישר ועשית

לעכו"ם". "זבין כאשר חל אינו ולכן

.·
"‡¯ˆÓ ¯·" ÔÈ„ Ï˘ Â˙Â‰ÓÏ ÌÈ¯·Ò‰ È�˘

בשני לבאר ניתן מצרא בר דין של מהותו את אך

אופנים:

וטובות ישרות הנהגות של ענין זהו כלומר,calaא) .

חייבו שחכמים אלא נפגם, אינו הלוקח של הקנין תוקף

הקונה חייב ולכן וטוב", "ישר של בדרך xeqnlz`fלנהוג

מצרא. בר של השונות בהלכות גם וכך לברֿהמצר,

והטוב" הישר "ועשית של החובה jklב) znxeb

חייב ולכן השדה. על מסויימת בבעלות זוכה שברֿהמצר

חובת משום רק לא לברֿהמצר השדה את למסור הקונה

שייך שהשדה משום אלא עליו, שחלה טובה התנהגות

יוסף" ב"נימוקי כנאמר קצת6לברֿהמצר, לו יש "כאילו :

קרקע". של בגופו קנין

.‚
ÌÈ¯·Ò‰‰ È�˘ ÔÈ· Ï„·‰‰

הראשון, ההסבר לפי הוא: ההסברים שני בין ההבדל

נאמר הוא הרי טובה, התנהגות הוא מצרא בר ,gwellשדין

`edyהשדה את ולמסור וטוב ישר באופן להתנהג צריך

מחייב דין בית מסרב, שהוא במקרה ורק לברֿהמצר,

אותו.

לגבי דין שזהו השני, ההסבר rwxwdלפי oipwהרי ,

" הפסוק מכוון כאן שגם והטוב"ziyreשלמרות הישר

בית כלפי גם הוא בפועל וקיומו הציווי הרי הלוקח, כלפי

נתנו והטוב" הישר "ועשית משום לברֿהמצרminkgדין:

הלוקח, של קנינו את החלישו והם בשדה, מסויים קנין

להסתלק. הלוקח צריך ולכן

.„
Ì"·Ó¯‰ ÔÈ·Ï È"˘¯ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰

"ראשונים", בין מחלוקת שזוהי לומר יש זה לפי

לרמב"ם: רש"י בין הדעות חילוקי מודגשים ובמיוחד

הישר "ועשית משום מצרא, בר של לדין הטעם לגבי

רש"י אומר כך7והטוב", כל נחסר אתה שאי "דבר :

בןֿהמצר על תטריח ולא אחר במקום קרקעות שתמצא

חלוקים" נכסיו .8להיות

לחבירו9הרמב"ם "יש טעמו: ואת הדין את מסביר

ולסל ללוקח דמים ליתן שלו המצר בצד אותו..שהוא ק

חכמים אמרו והטוב, הישר ועשית שנאמר משום זה ודבר

הוא אחד והמכר dpwiyהואיל `ed xyie aehזה מקום

הרחוק" מן יותר .10בןֿהמצר

זוהי רש"י לדעת dze`pכלומר, zebdpzd11הנאמרת
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סוכה. מס' וסיום (*

יח.1) ו, פרשתנו

"בעיני2) מעתיק אינו (אבל ה"ה פי"ב שכנים הלכות רמב"ם א. קח, ב"מ

שכנים. הל' בסוף וכן הוא" וישר "טוב הסדר בהיפך אח"כ ממשיך כן הוי'".

סוס"ה כו' מכירה הל' אדה"ז ובשו"ע – וצ"ע). וכו'. בטור בכ"מ הוא וכן

ה' בעיני והטוב הישר לברר`jiwl"ועשית ויש טה"ד. הוא וכנראה – ."

הקודמים. בדפוסים

קעה).3) (סי' מצרנות הלכות ריש חו"מ בטושו"ע וכן

בהערות.4) לקמן וראה מקומות, בכמה וכמפורש

בפנים.5) לקמן וראה ב. קח, שם

(6.16 הערה לקמן וראה מיני'. למקנא צריך והלכתא ד"ה שם ב"מ

ועשית.7) ד"ה א קח, שם

להחזיק8) ימצא כי והטוב הישר שייך בזה אף כ: סו"ס שם ב"מ וברא"ש

אחר. במקום

שם.9) שכנים הלכות

כטעם10) דבריו בתחילת כתבו לא א) אבל: שם, הטור לשון הוא עד"ז

כו'". למוכר הפסד שום יש אם "לפיכך כהקדמה אלא מצרא דבר דין עצם על

הטוב ועשית משום הוא חכמים תקנת מצרא דבר דינא קצת: לשון בשינוי ב)

והוא הואיל כו'.dvexוהישר למכור

שידע11) מיד ללוקח גילה שלא וכיון כג): סי' (שם הרא"ש לשון וראה

dcydבקניי' el gipie daeh enr dyriy utg `edy.
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gwellדבר" –dz` i`y...נחסר`legixhzבן על

בענין הסוגיא, בהמשך רש"י זאת שמדגיש וכפי המצר...".

לומר לנו "ואין – ועשית..." בר לאו עכו"ם לעכו"ם, "זבין

והטוב הישר ועשית ברֿמצר דין gwellעל `l`...gwell

זה". ויקחנה ידך משוך נאמר

הלוקח של טוב מעשה זה אין הרמב"ם, לדעת ואילו

טובה התנהגות זוהי אלא ברֿהמצר), (לטובת ote`aבלבד

illkחכמים כדברי ,12) והישר הטוב –dlgzdaeשזהו

"יש ברֿהמצר): לגבי exiagl...minkgבעיקר exn`...aeh

dpwiy `ed xyieוישר טוב שהוא דבר זהו – "...mvra

חכמים שנתנו בכח נעשה והוא קנין13הענין. לברֿהמצר

השדה. בגוף מסויים

הרמב"ם אומר מדוע מובן "זבין14בכך של הענין לגבי

שיקבל עד אותו משמתין לעכו"ם "המוכר כך: לעכו"ם"

עם העכו"ם שינהוג עד העכו"ם, מן אונס כל עליו

הטעם את משמיט הוא א) – ישראל" בדיני שלו בןֿהמצר

והישר הטוב ועשית בר לאו ודאי "עכו"ם בגמרא הנאמר

הוא15הוא" שינהוגsiqenב) "עד הגמרא דברי m"ekrdעל

ely xvnd oa mr"ישראל ברֿהמצר16בדיני של הדין כי –

את רק מחייב וטוב"gweldאינו "ישר של באופן .17לנהוג

.‰
ÂÊ ˙˜ÂÏÁÓ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰

והלכות ענינים כמה שישנם רבות, פעמים הוסבר כבר

ענינים שהם נראה ראשון שבמבט למרות אשר בתורה,

תורה שזוהי כיון זאת, בכל ביניהם, קשר אין אשר שונים

משותפת נקודה למצוא כראוי, עיון באמצעות ניתן, אחת,

כפי משותף, בסיס על בנויים שהם למצוא או ביניהם,

הגאון אצל ובמיוחד ישראל, גדולי של בספריהם שמוצאים

הראגוטשובי.

בר בענין ההסברים ששני לומר, יש לעיל האמור לפי

ענין בכל ליישמה שניתן כללית, משמעות להם יש מצרא

יוצר שכנות של הענין האם המיוחדים: לפרטיו בהתאם

השכן של במהותו שינוי השכנים, בין ופנימי עמוק קשר

חיצוני הוא שהקשר או בשדה). מסויים קנין – (בעניננו

האנשים) על מסויימת התנהגות חובת – (בעניננו .18בלבד

ובאופן ענינים. וכמה בכמה מתבטאות מכך התוצאות

הכלליים: ההיבטים בשלושת הידועה, ההגדרה לפי כללי,

נפש שנה, .19עולם,

mlera,מצרא בר בענין מקום שכנות עקב הקשר :

כדלעיל.

.Â
˙·˘ ˙ÙÒÂ˙ "ÔÓÊ· ˙Â�Î˘"‰

dpyaעל מחול תוספת של בדין זמן. של בענין :

התורה) מן היא הכל לדעת (אשר הכפורים ביום 20הקודש

מן היא אם בזה, השונות הדעות (לפי טוב ויום ובשבת

מדרבנן) או בין21התורה "שכנות" של ענין בה יש אשר ,
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קרוב12) הוא הרי טז): (סי' קנין לספר מיימוניות מתשובות .r"nlולהעיר

לירושלמי13) (צפע"נ ור"י דר"ע במחלוקת הרגצובי מביאור להעיר

עושה המשפט אם ג) עט, מהדו"ת ה"א. פ"א רקoipwסנהדרין וראהaeigאו .

שם. ובהנסמן ור"י דר"ע במחלוקת והטוב) הישר ועשית (עה"פ עה"ת צפע"נ

ה"ז.14) פי"ב שם

יש15) והטוב", הישר ועשית בר לאו ודאי "עכו"ם קאמר שבגמרא ומה

בזה תקנו לא המצות ענין כל שייך אין דלעכו"ם דמכיון להרמב"ם לפרש

מצרא. בר דין בכלל

והטוב"16) הישר "ועשית חיוב הרמב"ם לדעת נפק"מ: עוד י"ל ואולי

בנוגע גם זהו וא"כ (6 שבהערה נמוק"י גם (וראה מיצר בר זה כשנעשה חל

ד מצרא בר שדין (אף המוכר בבעלות גם חסר שהרי ziyrexyidלהמוכר

elihd `l aehdeלהמוכר בהנוגע ממ"ש קצת משמע וכן המוכר). על חכמים

שם (טוש"ע פי"ד ריש שם דבריו וראה (וכבפנים). בגמרא כמ"ש ולא לעכו"ם

לא). סעיף

כאשר רק נעשה זה הרי דלוקח טובה הנהגה של דין רק זהו אם משא"כ

לאו עכו"ם ד"ה שם בפרש"י כמפורש להמוכר שייכות ואין לוקח, קנאה כבר

הישר משום היא חכמים שתקנת "אלא סכ"ד סוף שם רא"ש וראה כו'. בר

אלא אינו והתקנה ezeyxlוהטוב d`ae gweld xak da wfgzpykהביא וכן ,"

לעיל (וראה והטוב" הישר ועשית בר לאו "עכו"ם בגמרא מ"ש כח) (סי' שם

הבאה. בהערה וראה הרא"ש). דעת 8 ,11 הערה

האיסור יש המוכר שעל 11 הערה 31 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש וראה

עור. דלפני

הסוגיא17) המשך בפי' ורמב"ם פרש"י בין שינויים כמה לבאר יש ועפ"ז

משום בה לית לאחד נכסיו כל "מכר רע"ב) (קח שם בגמרא א) ולדוגמא: שם,

ד ובפרש"י מצרא". דבר להסתלקדינא ללוקח חכמים תקנו "שלא לית "ה

כו'". השאר יקנה לא שזה למוכר רעה שהוא המצר לבעל והטוב הישר לעשות

מאותה הלוקח את מסלק אחת שדה של המצר בעל "אין ה"ו) (פי"ב וברמב"ם

cg`kהשדה dpw zxg`de `id ixdyצד מדגיש דרש"י ."cqtddלא" והלוקח

שם ברא"ש הוא (ועד"ז למוכר" רעה שהוא להסתלק.. ללוקח חכמים תקנו

פי"ג שם לח"מ וראה מיצר. והבר שבזה הקנין (הדין) מדגיש והרמב"ם סכ"ז),

ה"ח.

מצרא", דבר דינא משום בה לית כו' וליתמי "לאשה בגמרא שם ב)

ולבקש לאהדורי ארעא אורח דלאו לה מסלקין לא לאשה "מכר שם: ובפרש"י

ראשון לידה שבא ומה למכור קרקעות לו שיש xyidמי ziyre xnel epl oi`

המוכר וי"ד): הי"ג (שם וברמב"ם יתמי'", וכן מעליו להרחיקה והטוב

והישר הטוב המצר בעל דין בו אין קטנים xziליתומים el` mr cqg oiyery

לאשה.. המוכר וכן המצר. rwxwdמבעל cenrzy `ed cqgדלרש"י בידה".

טעםdlilydמספיק צריך ולהרמב"ם מעליו", להרחיקה כו' לומר לנו "אין

שם. ב"מ ה' מלחמות וראה מצרא. בר לדין שידחה (ובהקנין) חיובי

"אין כג) ר"ס (שם הרא"ש מש"כ עפ"ז לבאר יש gkגם zetilהמצרן

ועוד. .(11 הערה לעיל נעתק הלשון (המשך כו'" כ"כ

ואילך.18) 11 ע' חל"ג לקו"ש גם ראה

(אוה"ת19) יצירה" הספר של יסוד הוא אלו בחינות ג' ענין על "אשר

ואילך). תתטז ע' יתרו

וש"נ.20) ב. פא, יומא מדאורייתא. יוהכ"פ תוס' א): (ל, ביצה ראה

(ואדה"ז) טושו"ע ולהתענות). (לצום ה"ו פ"א עשור שביתת הל' רמב"ם

מלאכה). ובאיסור (בעינוי סתר"ח

סרס"א21) (ואדה"ז) או"ח שו"ע ס"ח. פ"ח שם רא"ש שם. יומא רי"ף

נו"כ ראה – כו' בזה הרמב"ם ודעת תר"ח. ר"ס אדה"ז שו"ע (ס"ד). ס"ב

נד. כלל תיו מערכת כללים שד"ח תר"ח. רס"א, בסי' ולטושו"ע שם. לרמב"ם
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בין למחלוקת ההסבר שזהו לומר ניתן זה לפי

קידוש מצות את לקיים ניתן התוספת בזמן אם הפוסקים,

וכדומה:

הדעות מצות26לפי את לקיים ניתן התוספת שבזמן

שלדעתם משום זה הרי וכדומה, שבת ואכילות onfקידוש

טוב ויום שבת בקדושת מתקדש .27התוספת

אלו דעות לפי גם זאת למרות הפסח28(אך בחג הרי

התוספת, בזמן פסח אכילת מצות את ולקיים לקדש אסור

שמצוות וה"שכנות"dlilשלze`ivnaתלויות`elמשום ,

את לשנות יכולה שלze`ivnאינה למציאות הזמן,

).29לילה

איסור לגבי רק היא שהתוספת הדעות לפי זאת, לעומת

במלאכה זמן30האדם קשור שלשיטתם משום זה הרי ,

חלק נעשה ואינו חיצוני, באופן רק השבת לזמן התוספת

על להוסיף זה בזמן האדם יכול לפיכך השבת. envrמן

וכדומה מלאכה עשיית איסור את יכול23בלבד אינו אך ,

המצוות את זה בזמן השבת31לקיים לזמן הקשורות

.32דוקא
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ytpaאת שקנסו במשנה, נאמר סוכה מסכת בסוף :

היא שההלכה [למרות "בילגה" של הכהנים משמרת

בצפון" חולקין את33"שהנכנסין המתחילה המשמרת –

החלק שזהו בצפון, בקדשים חלקה את מקבלת עבודתה

בדרום34העיקרי חולקת לעולם "בילגה אףֿעלֿפיֿכן]

סתומה" וחלונה קבועה וטבעתה ה"יוצאין") .35(כמו

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

ואילך.22) 248 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה לקמן הבא בכל

או"ח23) בשו"ע הל' מפשטות כדמשמע קבלה גם להיות צריך שלזה אלא

שם, דכתב להעיר אבל סק"ג. סרס"א אדה"ז לשו"ע בקו"א מפורש וכן שם.

סמוך שהוא כיון יום הוא אם אף בע"כ התוס' בכלל הוא הביה"ש שגם

וראה סיני. מהר הוא ועומד מקובל הרי קבלו שלא ואף ממש, לחשיכה

.32 הערה לקמן ובהמצויין לסופו) קרוב יכול (ד"ה א ט, ר"ה ריטב"א

מכאן24) מלאחריו ושמור מלפניו זכור זכור: עה"פ יתרו ממכילתא להעיר

ומלאחריו, מלפניו טורף שהוא לזאב משל הקודש על מחול מוסיפין אמרו

שטורף בשעה לא זהו – גיסא לאידך – אבל הזאב, ובשר דם נעשה שהטרף

שם. לקו"ש בארוכה וראה זמן. לאחר כ"א והורג

להוסיף25) "שצריך שם: אדה"ז והוספת רנו. סי' או"ח הרמ"א לשון ראה

כו'".

שם26) רא"ש עד. ד"ה ב צט, פסחים בתוס' מקורביל הר"י דעת כ"מ

או"ח ט"ז סרס"ז. בב"י הובאו ירוחם ורבינו הרי"א ס"ו. פ"ד ובברכות ס"ב.

(וראה ס"ג סרס"ז אדה"ז בשו"ע הא' דיעה בארוכה. תרסח סו"ס רצא. סו"ס

ס"ב. סתע"ב אדה"ז שו"ע בסופו). סק"א שם מ"א

כמו27) "והוה תרסח סו"ס הט"ז לשון xgneראה dlilaוראה ממש".

ובקציר דמבחריש למימר "איכא שביעית: תוס' לענין ב) ג, (מו"ק יכול תוד"ה

שהשביעית כלומר תוספות דצריך ziyydמפקינן dpyn zlgznדין וכל

שנת קודם מתחלת דשביעית רחמנא קאמר דהכי לששית יהי' שביעית

מחיוב רק שממעט י"ל במסקנא הרי להקס"ד. רק שכתבו (ואף השביעית"

ולהעיר ואזהרה). מעונש תוספות ע"א) שם (ביומא דממעטינן וכמו מלקות

דילי דמאן סתר"ח שם שבתמט"ז כל נמי ה"ה ס"ל תשבות וקציר מחריש ף

תוס'. בעי ויו"ט

(ס"ב).28) סוס"א סתע"ב (ואדה"ז) או"ח שו"ע .24 שבהערה ורא"ש תוס'

אכילה לענין או"ח בשם מב"י – (ס"כ) ס"ג סתרל"ט או"ח (ואדה"ז) וברמ"א

בסוכה. הא' בלילה

סוסק"א.29) סרס"ז או"ח מג"א .25 שבהערה הט"ז לשון ראה אבל

סרס"א30) אדה"ז שו"ע הא'). (בתי' דמסר ד"ה א מז, כתובות תוס' ראה

סק"א. שכג מצוה מנ"ח ס"ג. סתצ"א שם.

רסז31) סו"ס לטאו"ח ב"י ב), (כז, ברכות ברשב"א הובאו גאונים ראה

שבת סעודת אכילת לענין וראה הערב. עד הבדלה ולא קידוש אומר שאינו –

סרס"ז אדה"ז בשו"ע הב' דיעה ועוד. סרצ"א. שם בט"ז הובא מהרש"ל –

לאכלן "צריך שם [אבל ב"חeneviraשם (ראה בתוספתו" ולא יום של

סתרס"ח]. שם בט"ז שהובא בתשובה מרש"ל גם ולהעיר תעב). ר"ס לטאו"ח

מעצם32) דהוי פרטית, מ"ע היא תוס' מצות אם גם: נפק"מ מזה לכאורה

מ"ע דהוי או שהז"ג), מ"ע (והוי היום ראהzillkקדושת כו'. היו"ט לכל

ואילך). א (קצח, לד עשה רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור

תוס' לענין שם, עשור שביתת הל' להרמב"ם מצפע"נ כהנ"ל ע"ד ולהעיר

על אם נ"מ וגם איסור... גדר לא מצוה גדר הוה דזה בעינוי: דיוהכ"פ

כו'. מכפר יוהכ"פ אם ונ"מ עצמו. בפני דבר הוא או יוהכ"פ שם יש התוספות

סוסל"ב. ח"ב (דווינסק) צפע"נ שו"ת וראה

שהן33) שיראו כדי בדרום חולקין והיוצאין נכנסין שהן שיראו כדי

יוצאין.

קבעו34) שהרי עיקר ש"הצפון הנכנסים ד"ה שם סוכה במשנה רש"י ראה

כו'". בצפון השחיטה "כי שם: ובפיה"מ קדשים". קדשי לשחיטת הכתוב

בצפון. שולחנו דלחה"פ טעם) כעוד – (עה"פ הטעם הול"ל ולכאורה

המזבח* בקרבנות גם ה"ה זו דחלוקה (במשנה**)וי"ל ב נה, והמזבח)(סוכה (

א). נט, זבחים (ראה העזרה בדרום (רובו) הרוב לדעת ה"ה

ס"ט.35) בפנים לקמן ראה – בזה הפירוש

iwizrn `l` mpi` 'ek m"anxd" ik ± ('ek miycw x`y zwelg rbepa `le) oetva `id (oiqpkpdl) t"dgl zwelgc wx `iad (a"id c"t oitqene oicinz 'ld) m"anxdy dne (*

.t"dgl zwelgl rbepa wx yxetn dpynae ,(a"q m"anxd illk ik`ln ci) "'ek 'nbd

*miptd mgl zwelg mr cgia `id mzwelgy oeikn ixdy ± oetva `id mzwelgy ,(my dpyna) y"dbga mgld izy weligl rbepa xnel gxken ok (**

mixac cer wlgl onf oi` k"`e ,'ek cinz(de oitqen)d oiaixwn k"g`e oikifac dryda ziyrp miptd mgl zwelgc (dxrdd mipta onwl `aed) migqt i"yxtn zeywdl oi`e (*

.dlik`d `id dwelgd zilkz ixdy ,ezlik` mb llek cin mgld oiwlege i"yx 'ly xnel xazqn k"d`lae ± dryn zegta ewlgl t"``y i"yxta oi` ixdy ± t"dgl mr

.(dxrdd mipta onwl `aed zegpn dpyn) axrl zewlgzn cin mze` milke` oi`ykc xirdle

.(d"tx cinz) 'eke c"dyre dkxan `id k"ykc epi` la` ± ycwnd zceara zrcd gqid e` wqtd `id t"dgl zlik` ixg` (z"dn `idy) f"ndxa m`d r"v dxe`klc ,xirdle
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בין למחלוקת ההסבר שזהו לומר ניתן זה לפי

קידוש מצות את לקיים ניתן התוספת בזמן אם הפוסקים,
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הדעות מצות26לפי את לקיים ניתן התוספת שבזמן

שלדעתם משום זה הרי וכדומה, שבת ואכילות onfקידוש

טוב ויום שבת בקדושת מתקדש .27התוספת

אלו דעות לפי גם זאת למרות הפסח28(אך בחג הרי

התוספת, בזמן פסח אכילת מצות את ולקיים לקדש אסור

שמצוות וה"שכנות"dlilשלze`ivnaתלויות`elמשום ,

את לשנות יכולה שלze`ivnאינה למציאות הזמן,

).29לילה

איסור לגבי רק היא שהתוספת הדעות לפי זאת, לעומת

במלאכה זמן30האדם קשור שלשיטתם משום זה הרי ,

חלק נעשה ואינו חיצוני, באופן רק השבת לזמן התוספת

על להוסיף זה בזמן האדם יכול לפיכך השבת. envrמן

וכדומה מלאכה עשיית איסור את יכול23בלבד אינו אך ,

המצוות את זה בזמן השבת31לקיים לזמן הקשורות
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היא שההלכה [למרות "בילגה" של הכהנים משמרת

בצפון" חולקין את33"שהנכנסין המתחילה המשמרת –

החלק שזהו בצפון, בקדשים חלקה את מקבלת עבודתה
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או"ח23) בשו"ע הל' מפשטות כדמשמע קבלה גם להיות צריך שלזה אלא

שם, דכתב להעיר אבל סק"ג. סרס"א אדה"ז לשו"ע בקו"א מפורש וכן שם.

סמוך שהוא כיון יום הוא אם אף בע"כ התוס' בכלל הוא הביה"ש שגם

וראה סיני. מהר הוא ועומד מקובל הרי קבלו שלא ואף ממש, לחשיכה

.32 הערה לקמן ובהמצויין לסופו) קרוב יכול (ד"ה א ט, ר"ה ריטב"א

מכאן24) מלאחריו ושמור מלפניו זכור זכור: עה"פ יתרו ממכילתא להעיר

ומלאחריו, מלפניו טורף שהוא לזאב משל הקודש על מחול מוסיפין אמרו

שטורף בשעה לא זהו – גיסא לאידך – אבל הזאב, ובשר דם נעשה שהטרף

שם. לקו"ש בארוכה וראה זמן. לאחר כ"א והורג

להוסיף25) "שצריך שם: אדה"ז והוספת רנו. סי' או"ח הרמ"א לשון ראה

כו'".

שם26) רא"ש עד. ד"ה ב צט, פסחים בתוס' מקורביל הר"י דעת כ"מ

או"ח ט"ז סרס"ז. בב"י הובאו ירוחם ורבינו הרי"א ס"ו. פ"ד ובברכות ס"ב.

(וראה ס"ג סרס"ז אדה"ז בשו"ע הא' דיעה בארוכה. תרסח סו"ס רצא. סו"ס

ס"ב. סתע"ב אדה"ז שו"ע בסופו). סק"א שם מ"א

כמו27) "והוה תרסח סו"ס הט"ז לשון xgneראה dlilaוראה ממש".

ובקציר דמבחריש למימר "איכא שביעית: תוס' לענין ב) ג, (מו"ק יכול תוד"ה

שהשביעית כלומר תוספות דצריך ziyydמפקינן dpyn zlgznדין וכל

שנת קודם מתחלת דשביעית רחמנא קאמר דהכי לששית יהי' שביעית

מחיוב רק שממעט י"ל במסקנא הרי להקס"ד. רק שכתבו (ואף השביעית"

ולהעיר ואזהרה). מעונש תוספות ע"א) שם (ביומא דממעטינן וכמו מלקות

דילי דמאן סתר"ח שם שבתמט"ז כל נמי ה"ה ס"ל תשבות וקציר מחריש ף

תוס'. בעי ויו"ט

(ס"ב).28) סוס"א סתע"ב (ואדה"ז) או"ח שו"ע .24 שבהערה ורא"ש תוס'

אכילה לענין או"ח בשם מב"י – (ס"כ) ס"ג סתרל"ט או"ח (ואדה"ז) וברמ"א

בסוכה. הא' בלילה

סוסק"א.29) סרס"ז או"ח מג"א .25 שבהערה הט"ז לשון ראה אבל

סרס"א30) אדה"ז שו"ע הא'). (בתי' דמסר ד"ה א מז, כתובות תוס' ראה

סק"א. שכג מצוה מנ"ח ס"ג. סתצ"א שם.

רסז31) סו"ס לטאו"ח ב"י ב), (כז, ברכות ברשב"א הובאו גאונים ראה

שבת סעודת אכילת לענין וראה הערב. עד הבדלה ולא קידוש אומר שאינו –

סרס"ז אדה"ז בשו"ע הב' דיעה ועוד. סרצ"א. שם בט"ז הובא מהרש"ל –

לאכלן "צריך שם [אבל ב"חeneviraשם (ראה בתוספתו" ולא יום של

סתרס"ח]. שם בט"ז שהובא בתשובה מרש"ל גם ולהעיר תעב). ר"ס לטאו"ח

מעצם32) דהוי פרטית, מ"ע היא תוס' מצות אם גם: נפק"מ מזה לכאורה

מ"ע דהוי או שהז"ג), מ"ע (והוי היום ראהzillkקדושת כו'. היו"ט לכל

ואילך). א (קצח, לד עשה רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור

תוס' לענין שם, עשור שביתת הל' להרמב"ם מצפע"נ כהנ"ל ע"ד ולהעיר

על אם נ"מ וגם איסור... גדר לא מצוה גדר הוה דזה בעינוי: דיוהכ"פ

כו'. מכפר יוהכ"פ אם ונ"מ עצמו. בפני דבר הוא או יוהכ"פ שם יש התוספות

סוסל"ב. ח"ב (דווינסק) צפע"נ שו"ת וראה

שהן33) שיראו כדי בדרום חולקין והיוצאין נכנסין שהן שיראו כדי

יוצאין.

קבעו34) שהרי עיקר ש"הצפון הנכנסים ד"ה שם סוכה במשנה רש"י ראה

כו'". בצפון השחיטה "כי שם: ובפיה"מ קדשים". קדשי לשחיטת הכתוב

בצפון. שולחנו דלחה"פ טעם) כעוד – (עה"פ הטעם הול"ל ולכאורה

המזבח* בקרבנות גם ה"ה זו דחלוקה (במשנה**)וי"ל ב נה, והמזבח)(סוכה (

א). נט, זבחים (ראה העזרה בדרום (רובו) הרוב לדעת ה"ה

ס"ט.35) בפנים לקמן ראה – בזה הפירוש

iwizrn `l` mpi` 'ek m"anxd" ik ± ('ek miycw x`y zwelg rbepa `le) oetva `id (oiqpkpdl) t"dgl zwelgc wx `iad (a"id c"t oitqene oicinz 'ld) m"anxdy dne (*

.t"dgl zwelgl rbepa wx yxetn dpynae ,(a"q m"anxd illk ik`ln ci) "'ek 'nbd

*miptd mgl zwelg mr cgia `id mzwelgy oeikn ixdy ± oetva `id mzwelgy ,(my dpyna) y"dbga mgld izy weligl rbepa xnel gxken ok (**

mixac cer wlgl onf oi` k"`e ,'ek cinz(de oitqen)d oiaixwn k"g`e oikifac dryda ziyrp miptd mgl zwelgc (dxrdd mipta onwl `aed) migqt i"yxtn zeywdl oi`e (*

.dlik`d `id dwelgd zilkz ixdy ,ezlik` mb llek cin mgld oiwlege i"yx 'ly xnel xazqn k"d`lae ± dryn zegta ewlgl t"``y i"yxta oi` ixdy ± t"dgl mr

.(dxrdd mipta onwl `aed zegpn dpyn) axrl zewlgzn cin mze` milke` oi`ykc xirdle

.(d"tx cinz) 'eke c"dyre dkxan `id k"ykc epi` la` ± ycwnd zceara zrcd gqid e` wqtd `id t"dgl zlik` ixg` (z"dn `idy) f"ndxa m`d r"v dxe`klc ,xirdle
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"מעשה משום א) טעמים: שני לכך מובאים בגמרא

מובא שהסיפור כפי דתה...", שהמירה בילגה בת במרים

לבוא". שוהה ש"משמרתו משום ב) בהרחבה. בגמרא

דאמר למאן "בשלמא הגמרא: שואלת מכן לאחר

=) משמרה לכולה דקנסינן היינו לבוא שוהה משמרתו

דאמר למאן אלא המשמרת), כל את קונסים כך משום

ליה קנסינן ברתיה משום דתה, שהמירה בילגה בת מרים

=) אין אביי: אמר אותו)? קנסו בתו משום =) לדידיה

או דאבוה או בשוקא דינוקא שותא אינשי כדאמרי כן).

היא בשוק תינוק של שיחתו המקובל: כפתגם =) דאימיה

קנסינן ואימיה אבוה ומשום אמו). משל או אביו משל

טוב לשכינו, אוי לרשע אוי אביי: אמר משמרה? לכולה

שנאמר לשכינו, טוב פרי36לצדיק כי טוב, כי צדיק אמרו

יאכלו". מעלליהם

"מעשה הראשון, הטעם על הוא בגמרא שהדיון מכך

בילגה...", בת העיקריבמרים הטעם שזהו לכך37נראה,

נקנסה זאת .38שמשמרת

אמרו "מכאן ואומר רש"י ממשיך המסכת בסוף והנה

לשכינו, טוב לצדיק טוב וממילא לשכינו, אוי לרשע אוי

מרובה". טובה דמדה

לשכינו" טוב לצדיק "טוב של הענין שלצורך מכך

הוא שאין מובן, מרובה", טובה "מדה לכלל רש"י נזקק

ואמנם "אמרו...", הפסוק מן ההוכחה את בגמרא גורס

הגמרא דפוסי במספר נמצאת אינם זו להבין39הוכחה ויש ,

הפסוק מן היא ההוכחה אם ההבדל מהו לכך, הסיבה את

מרובה". טובה "מדה הכלל מן או

.Ë
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של המשמעות את תחילה להסביר יש זאת להבין כדי

שני ישנם בכך אשר סתומה", וחלונה קבועה "טבעתה

פירושים:

מפרש היא40רש"י הכוונה קבועה" שב"טבעתה ,

והיו המטבחיים... בית במקום בעזרה "שהיו לטבעות

והופכה אחד, מצד פתוחה והטבעת רצפה, באבני נתונות

פתחה והופך וחוזר לתוכה הבהמה צואר ומכניס למעלה

כדי נהפכת ואינה קבועה בילגה של וטבעת הרצפה, לתוך

אחרים" בשל .41שתשתמש

בבית היו "חלונות רש"י מפרש סתומה" "חלונה ולגבי

את גונזים ששם התאים כתלי בעובי ...mdipikq42החליפות

והן ה"טבעת" הן כלומר, בילגה". של חלונה וסתמו

וכליה. השחיטה לצורך היו ה"חלון"

קבועה "טבעתה מפרש: המשניות בפירוש הרמב"ם

בהם תולין היו משמר לכל "טבעת – סתומה" וחלונה

בכתלים קבועות כולם והיו אותם ומפשיטין הבהמות

לרמוז טבעת אותה תולה היתה משמרה נכנסה וכשהיתה

חלונות וארבע עשרים שם היו כן וכמו שלה. שהעבודה

היא הטבעת – משמרה..." לכל חלון כהונה בגדי ושם

כהונה. בגדי לצורך והחלונות הקרבן הפשטת לצורך
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י.36) ג, ישעי'

תטֿתי.37) כלל הש"ס כללי מלאכי יד ראה – הלכה בפסק הכלל וע"ד

כו'". ששהתה מפני דשמעתין "ומסקנא כאן ר"ח בפי' ראה אבל

המשניות.38) בפירוש הרמב"ם כתב דוקא זה וטעם

בדק"ס.39) כהובא

חלונה.40) וד"ה וטבעתה ד"ה סע"א נו, שם במשנה

השחיטה.41) לתועלת שהיו כאן בר"ח פי' ועד"ז כאן. במאירי הובא וכן

ובר"ח42) כאן. במאירי ב' פי' המסכ'. בסוף כאן בירושלמי פירש וכן

שהיו חלונות וגם זה, הובא

בפנים). דלקמן (כברמב"ם בגדיהם שם נותנים

`qxibdl hxtae .f"lf oia onf wqtda xne`yk zybcen dpi` dlilydy ,silgny xn`p `ly lleyy ± 'itke **ung jlid dvn jlid" `zgn `cga xne` 'idy dpynd oeylk ±

jlid)" ixg`l `ed ipyd odkl "(ung jlid) dvn jlid"c ,`ed dfa heytd yexitc ,(minrt 'a) "ung jlid dvn jlid ung jlid dvn jlid" (my dpyna ze`gqep iiepiy d`x)

± oey`xd odkl "ung jlid (dvn

.cg` mewna eid zewelgd 'ay ,oaen ixd

t"dgl zwelg mr cgia dwelgd oi` zehytay ,((a ,ep my) oitqenae d"c (my dpyna) ixeni`a d"c i"yxak) oitqene oicinzd zexer zwelgl rbepa dpde

xyt` my la` ± "'ek zewlgzn zelgde oikifad exihwd" (a ,hv) zegpn dpyna] (mikifa d"c ` ,gp) migqt i"yxtk mikifad zxhwd ixg`l skiz `id t"dgl zwelg ik ±

oiwlege" yxetn my migqt i"yxta k"`yn ,((my dpynd jyndak) t"kdeiay zayak w"yvenl dxg`l `ly lleyc e`) dwelgd oixizn oikifac x`al wx ezpeekc yxtl

migqt) r"x zrcl ± oitqend oke ,t"dgl zwelg ixg`l cr miiaxrd oia ly cinz eaixwd `l ixd ± oitqende oicinzd zexere ,[oikifac dryd dze`a zllkpy ± "cin mgld

,oitqenl oincew oikifa (my

zay izxza d"c i"yxt d`x) zaya mda ynzydl miie`x oi` zexerd ± oikifal oincew oitqenc (a"id c"t oitqene oicinz 'ld) m"anxd t"ke i"x zrcl mb xwire cere

e (`"rq ,hn my oipneh d"cez .a"rq ,fhw,(mzwelgl dkenq dziidy xazqn (b"n d"t zecn) dxfra dziid mzgiln mbc oeik ± ok) xerd zkizg dkixvd dwelgdy ± hxta

± (my zegpn dpyn ± axrl zewlgznc k"eia lgy zaya t"dgl zwelg c"r) ***y"vena xweadc cinzdc xer mbe mzwelg l"v dzid

.48 dxrd onwl d`xe .t"dgl zwelg mewna `wec dzid `l mzwelgc xnele wegcl xyt`

.o`k ixi`nd oeyla w"rve .dfa h"ewy (dvn jlide d"c ` ,ep dkeql) xpl jexr d`xe (**

ixii` `lc ipzw `l jkl `nlc ipzw `l oiwleg oitqena el`e onwl jixt i`n k"`c y"ena ewlgiy `ed 'itdc l"`e" jiynne i"yxt lr dywnc (a ,ep) dkeq xpl jexra (***

dwelgd lk f`e ,t"kdeic zay zwelg mb zllek dpynay dwelgd ixdy ,oaen i"yxt uexiz la` ± "df xnynn mipye df xnynn mipy oiqpkp eidyk zaya ewlgy dn wx

.eyexitl reiql wx e`ian ile`e .('ek ixii` `l dnl uexiz jixv ± "'ek wx ixii` `lc" evexiz :mb) .'ek oiqpkp eidyk `le w"yvena `id
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של הקנס רש"י פירוש לפי הוא: הפירושים בין ההבדל

שחיטה כי לנשים, גם הקשורים בענינים הוא בילגה

בזרים שוחטיןmiypae"כשירה מלכתחילה ואפילו ,"

ארוך) כהונה"43(בסכין מצות ואילך "מקבלה ורק ,44.

בדברים בילגה את קנסו הרמב"ם, פירוש לפי אך

הקרבנות הפשטת – לנשים קשורים הטבעות45שאינם על

dxfra46העבודה לצורך כהונה ובגדי נשים47, והרי ,

לעבודה. פסולות

את קונסים רש"י לדעת הוא: למחלוקתם היסוד

לשכן הקשורים בדברים רק ה"שכינות", עקב המשמרה,

שגם מפני – (מרים לנערה לעשותid`הרשע, יכולה

אלו) בגלל48דברים שזה ובבזיון בעונש מודגש וכך ,

הנערה.

שאין בענינים גם הוא הקנס הרמב"ם, לדעת ואילו

קשר כלל לנערה49להם – .50לרשע

"שכינות": המושג של הכללית למשמעות קשור וזה

שזו עד ולשינוי, מהותיֿפנימי לקשר גורמת השכינות האם

בלבד, חיצוני הוא שהקשר או השכן, מציאות נעשית

השכינות רש"י לשיטת בשיטתו: נוקט מהנ"ל אחד וכל

של מהותו על משפיעה ואינה בלבד חיצוני קשר היא

ברֿמצרא. של השדה בענין לעיל כאמור ה"שכן",

לפרש כללי באופן בשיטתו נוקט הוא שלmheytוכן

" של הפשוטה והמשמעות משמרה",opiqpwדברים, לכולה

ypereהיא qpwl.הרשע מצד

עקב שלה, והבזיון העונש שגם רש"י לומד מכך

לרשע קשר לו יש אשר השחיטה בענין רק הוא השכינות,

(אשה) הרשע.51עצמו של ממעשהו תוצאה רק זוהי כי ,

קשר יוצרת שהשכינות הרמב"ם, לשיטת ואילו

לענין52מהותי רק הכוונה אין לשכינו" שב"אוי ובעניננו, ,

הרשעותeyperחיצוני, לגבי גם אלא ה"שכן", של

השכן, של מהותו על משפיעה שהשכינות
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פסוה"מ.43) הל' ריש רמב"ם ואילך. סע"ב לא, זבחים

פ"א44) פסוה"מ הל' ה"ו. פ"ט המקדש ביאת הל' רמב"ם א. לב, שם

הכ"ב.

פ"טdxykyאף45) מקדש ביאת הל' רמב"ם ואילך. ב כו, יומא – בזרים

כגון בזרים הכשירות בעבודות "אפילו אין: ד"ה ב עו, קדושין ובתוס' ה"ו.

אע"ג הפשט או תוד"הmiypaכשירהdhigycשחיטה (וראה כו'" ובעבדים

הכהנים רק עה"פ לד כט, ב לדה"י מרד"ק ולהעיר סע"ב). כד, כתובות חד

שמקבלת ואע"פ הלוים: אחיהם ויחזקום כו' להפשיט יכלו ולא למעט היו

זה. הי' הדוחק שעת כהונה מצות ואילך הדם

הי"ג.46) פ"ה ביה"ב הל' רמב"ם מ"ה. פ"ג מדות מ"ה. פ"ג תמיד ראה

פ"ה מע"ש ירושלמי אשה. וכי ד"ה שם ותוס' ורש"י ב נב, קידושין וראה

ועוד. הי"ח. פ"ז שם הרמב"ם על שעה"מ ה"א. פ"ב ערכין תוספתא ה"ג.

עליהם47) כהונתם עליהם שבגדיהם בזמן לג: מ"ע להרמב"ם ובסהמ"צ

כו'.

לחם48) חלוקת בשביל לא הוא בדרום" ש"חולקת שהקנס צ"ל ולפ"ז

בשביל בעיקר כ"א ז), פ"ו, זבחים (תוספתא כהונה לזכרי רק שנאכלים הפנים

וכגון שם*, הנחלקים דברים שם,cereהמוספין**,erzexשאר סוכה ראה .

בזה רק הוא בגמרא ר"י דאתותב דהא ובמוספין. ד"ה שם פרש"י izyyב.

רש"יoiwlegמשמרות (כל' ביניהם" "חולקין שהמשמרה לזה בהנוגע לא אבל ,

בגמרא: ר"ח בפי' וראה הנכנסים). ד"ה משמרoitqendכיxxazpeבמשנה של

בלבד. הן היוצא

מסיים: בלגה" בת במרים "מעשה שבגמרה שבברייתא ולהעיר

) חלונה" את וסתמו טבעתה את קבעו בדבר חכמים זהle`"וכששמעו הובא

כו'"). ששכנו "אע"פ בסיומו כ"א בדרום" ש"חולקת

(49" שפירש בזה שיטתו, ביותר בנוגעdzrahומודגשת hytdlקבועה"

"שעליהן הטבעות מפורש נאמר שם) (מדות במשנה ואילו ",oihgeyהבהמה,

(אלא מע"ש סוף דתמיד. וברפ"ד שם מדות בפיה"מ עצמו הרמב"ם וכ"פ

כאן). הר"ח פי' וע"ד לשוחטו, ויוכלו הנשחט רגלי בהם שאוסרין כ' שהוא

– ברזל" של ב"אונקליות הי' הבהמה הפשט משא"כ הי"ד. שם ביה"ב ובהל'

שם). (ובפיה"מ א סד, פסחים משנה שם. ובפיה"מ שם ומדות תמיד משנה

הערה (כנ"ל כאן בירושלמי כמפורש לא מפרש הרי לחלונות בנוגע וגם

שם "היו כ' כאן שבפיה"מ ולהעיר .(42ckכלי מהל' ובפ"ח חלונות" ***

שם. כ"מ וראה ותשעים". "ששה ה"ג המקדש

דוקא50) לנשים) (שאסור הפנים בלחם בדרום שחולקת שכתב זה אבל

.34* להערה הא' שוה"ג לעיל כמבואר הוא – בדבריו כמפורש

לנשים. שייכת שאינה לחה"פ בחלוקת גם הקנס הי' הרי ומ"מ

לכולה51) קנסינן ואימי' אבוה "ומשום הגמרא לשון שמפשטות ואף

ד"אוי לכאורה משמע לשכינו" אוי לרשע אוי אביי אמר כו'"ryxlמשמרה

כו'), דאבוה או דינוקא.. (דשותא ואימי' אבוה מצד אלא הנערה מצד לא הוא

לפנ"ז בגמרא קאמר א) שייכים`eדאבוה`eהרי: אינם אלה ודברים דאימי',

אביי "אמר האב לקנס שבנוגע מזה ועיקר: ב) אינשי`oiלאימי'. כדאמרי

למשמרה שהקנס משמע "אין" קאמר לא המשמרה לקנס בהנוגע משא"כ כו'".

"אוי אמרו שעלי' הנערה מצד אלא ואמי' אבוה מצד (רק) לא כו'".ryxlבא

ומשום פריך ולקמן חלונה: סתמו ד"ה לפנ"ז מפרש"י מוכח קנסינןdcicוכן

ראהdxnynלכולה אבל קנסינן". הכי "משום גירסא שהובאה דק"ס וראה .

כאן. דוד יד המסכתא. סוף רע"ב

דיע52) (לכמה ויו"ט בשבת תוס' ס"ל לא שהרמב"ם ראהומה – ות)

י"ל. – 21 הערה לעיל בהמצויין

.my 'ad b"deyae 34* dxrd lirl d`xe .cg` mewna dzid zayd meic mipiprd lk zwelg dxe`klc (*

.`nrh xza lifc ,mexca dziid (a"r yix ,dp dkeq dpyn) zexnynd xcq lry zekeqd inia dbla zxnyn zwelg mb dxe`kle

epaena mb yxtl xyt` "mexca zwleg mlerl" dpynd oeylc) mexca dzid (miypl jiiyd mb dfay) dzxnync legd zenia dbla zxnync dwelgd mb m`d yetige r"ve

.(dbla zxnync zewelgd lk ± llek ikd

llkp df mbe) mexca wleg cearl `ad dblac dxnynn odk dfa mb m`d ± (a ,dp dkeq dpyn) "zeey zexnynd lk"c milbxd zepaxwc dwelgdl rbepa r"v ote` lkae

.zexnynd x`yk wleg ± cigidc ezcear iptn `"k ,dblac dxnyn ly dpnf dzry iptn epi` "zeey zexnynd lk"c `d dfay oeik ile` e` ,("mexca zwleg mlerl"a

.dlila dzid oicinzde oitqend zexer zwelg dxe`klc ,34* dxrdl 'ad b"dey lirl d`x la` (**

.zeynyn md dnl b"l la` .(ai ,c"t) o`k `ztqeza d"ky xirdl la` .my ycwnd ilk 'ldak l"ve m"anxa q"hc 'k o`k cec cia (***
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של הקנס רש"י פירוש לפי הוא: הפירושים בין ההבדל

שחיטה כי לנשים, גם הקשורים בענינים הוא בילגה

בזרים שוחטיןmiypae"כשירה מלכתחילה ואפילו ,"

ארוך) כהונה"43(בסכין מצות ואילך "מקבלה ורק ,44.

בדברים בילגה את קנסו הרמב"ם, פירוש לפי אך

הקרבנות הפשטת – לנשים קשורים הטבעות45שאינם על

dxfra46העבודה לצורך כהונה ובגדי נשים47, והרי ,

לעבודה. פסולות

את קונסים רש"י לדעת הוא: למחלוקתם היסוד

לשכן הקשורים בדברים רק ה"שכינות", עקב המשמרה,

שגם מפני – (מרים לנערה לעשותid`הרשע, יכולה

אלו) בגלל48דברים שזה ובבזיון בעונש מודגש וכך ,

הנערה.

שאין בענינים גם הוא הקנס הרמב"ם, לדעת ואילו

קשר כלל לנערה49להם – .50לרשע

"שכינות": המושג של הכללית למשמעות קשור וזה

שזו עד ולשינוי, מהותיֿפנימי לקשר גורמת השכינות האם

בלבד, חיצוני הוא שהקשר או השכן, מציאות נעשית

השכינות רש"י לשיטת בשיטתו: נוקט מהנ"ל אחד וכל

של מהותו על משפיעה ואינה בלבד חיצוני קשר היא

ברֿמצרא. של השדה בענין לעיל כאמור ה"שכן",

לפרש כללי באופן בשיטתו נוקט הוא שלmheytוכן

" של הפשוטה והמשמעות משמרה",opiqpwדברים, לכולה

ypereהיא qpwl.הרשע מצד

עקב שלה, והבזיון העונש שגם רש"י לומד מכך

לרשע קשר לו יש אשר השחיטה בענין רק הוא השכינות,

(אשה) הרשע.51עצמו של ממעשהו תוצאה רק זוהי כי ,

קשר יוצרת שהשכינות הרמב"ם, לשיטת ואילו

לענין52מהותי רק הכוונה אין לשכינו" שב"אוי ובעניננו, ,

הרשעותeyperחיצוני, לגבי גם אלא ה"שכן", של

השכן, של מהותו על משפיעה שהשכינות
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פסוה"מ.43) הל' ריש רמב"ם ואילך. סע"ב לא, זבחים

פ"א44) פסוה"מ הל' ה"ו. פ"ט המקדש ביאת הל' רמב"ם א. לב, שם

הכ"ב.

פ"טdxykyאף45) מקדש ביאת הל' רמב"ם ואילך. ב כו, יומא – בזרים

כגון בזרים הכשירות בעבודות "אפילו אין: ד"ה ב עו, קדושין ובתוס' ה"ו.

אע"ג הפשט או תוד"הmiypaכשירהdhigycשחיטה (וראה כו'" ובעבדים

הכהנים רק עה"פ לד כט, ב לדה"י מרד"ק ולהעיר סע"ב). כד, כתובות חד

שמקבלת ואע"פ הלוים: אחיהם ויחזקום כו' להפשיט יכלו ולא למעט היו

זה. הי' הדוחק שעת כהונה מצות ואילך הדם

הי"ג.46) פ"ה ביה"ב הל' רמב"ם מ"ה. פ"ג מדות מ"ה. פ"ג תמיד ראה

פ"ה מע"ש ירושלמי אשה. וכי ד"ה שם ותוס' ורש"י ב נב, קידושין וראה

ועוד. הי"ח. פ"ז שם הרמב"ם על שעה"מ ה"א. פ"ב ערכין תוספתא ה"ג.

עליהם47) כהונתם עליהם שבגדיהם בזמן לג: מ"ע להרמב"ם ובסהמ"צ

כו'.

לחם48) חלוקת בשביל לא הוא בדרום" ש"חולקת שהקנס צ"ל ולפ"ז

בשביל בעיקר כ"א ז), פ"ו, זבחים (תוספתא כהונה לזכרי רק שנאכלים הפנים

וכגון שם*, הנחלקים דברים שם,cereהמוספין**,erzexשאר סוכה ראה .

בזה רק הוא בגמרא ר"י דאתותב דהא ובמוספין. ד"ה שם פרש"י izyyב.

רש"יoiwlegמשמרות (כל' ביניהם" "חולקין שהמשמרה לזה בהנוגע לא אבל ,

בגמרא: ר"ח בפי' וראה הנכנסים). ד"ה משמרoitqendכיxxazpeבמשנה של

בלבד. הן היוצא

מסיים: בלגה" בת במרים "מעשה שבגמרה שבברייתא ולהעיר

) חלונה" את וסתמו טבעתה את קבעו בדבר חכמים זהle`"וכששמעו הובא

כו'"). ששכנו "אע"פ בסיומו כ"א בדרום" ש"חולקת

(49" שפירש בזה שיטתו, ביותר בנוגעdzrahומודגשת hytdlקבועה"

"שעליהן הטבעות מפורש נאמר שם) (מדות במשנה ואילו ",oihgeyהבהמה,

(אלא מע"ש סוף דתמיד. וברפ"ד שם מדות בפיה"מ עצמו הרמב"ם וכ"פ

כאן). הר"ח פי' וע"ד לשוחטו, ויוכלו הנשחט רגלי בהם שאוסרין כ' שהוא

– ברזל" של ב"אונקליות הי' הבהמה הפשט משא"כ הי"ד. שם ביה"ב ובהל'

שם). (ובפיה"מ א סד, פסחים משנה שם. ובפיה"מ שם ומדות תמיד משנה

הערה (כנ"ל כאן בירושלמי כמפורש לא מפרש הרי לחלונות בנוגע וגם

שם "היו כ' כאן שבפיה"מ ולהעיר .(42ckכלי מהל' ובפ"ח חלונות" ***

שם. כ"מ וראה ותשעים". "ששה ה"ג המקדש

דוקא50) לנשים) (שאסור הפנים בלחם בדרום שחולקת שכתב זה אבל

.34* להערה הא' שוה"ג לעיל כמבואר הוא – בדבריו כמפורש

לנשים. שייכת שאינה לחה"פ בחלוקת גם הקנס הי' הרי ומ"מ

לכולה51) קנסינן ואימי' אבוה "ומשום הגמרא לשון שמפשטות ואף

ד"אוי לכאורה משמע לשכינו" אוי לרשע אוי אביי אמר כו'"ryxlמשמרה

כו'), דאבוה או דינוקא.. (דשותא ואימי' אבוה מצד אלא הנערה מצד לא הוא

לפנ"ז בגמרא קאמר א) שייכים`eדאבוה`eהרי: אינם אלה ודברים דאימי',

אביי "אמר האב לקנס שבנוגע מזה ועיקר: ב) אינשי`oiלאימי'. כדאמרי

למשמרה שהקנס משמע "אין" קאמר לא המשמרה לקנס בהנוגע משא"כ כו'".

"אוי אמרו שעלי' הנערה מצד אלא ואמי' אבוה מצד (רק) לא כו'".ryxlבא

ומשום פריך ולקמן חלונה: סתמו ד"ה לפנ"ז מפרש"י מוכח קנסינןdcicוכן

ראהdxnynלכולה אבל קנסינן". הכי "משום גירסא שהובאה דק"ס וראה .

כאן. דוד יד המסכתא. סוף רע"ב

דיע52) (לכמה ויו"ט בשבת תוס' ס"ל לא שהרמב"ם ראהומה – ות)

י"ל. – 21 הערה לעיל בהמצויין

.my 'ad b"deyae 34* dxrd lirl d`xe .cg` mewna dzid zayd meic mipiprd lk zwelg dxe`klc (*

.`nrh xza lifc ,mexca dziid (a"r yix ,dp dkeq dpyn) zexnynd xcq lry zekeqd inia dbla zxnyn zwelg mb dxe`kle

epaena mb yxtl xyt` "mexca zwleg mlerl" dpynd oeylc) mexca dzid (miypl jiiyd mb dfay) dzxnync legd zenia dbla zxnync dwelgd mb m`d yetige r"ve

.(dbla zxnync zewelgd lk ± llek ikd

llkp df mbe) mexca wleg cearl `ad dblac dxnynn odk dfa mb m`d ± (a ,dp dkeq dpyn) "zeey zexnynd lk"c milbxd zepaxwc dwelgdl rbepa r"v ote` lkae

.zexnynd x`yk wleg ± cigidc ezcear iptn `"k ,dblac dxnyn ly dpnf dzry iptn epi` "zeey zexnynd lk"c `d dfay oeik ile` e` ,("mexca zwleg mlerl"a

.dlila dzid oicinzde oitqend zexer zwelg dxe`klc ,34* dxrdl 'ad b"dey lirl d`x la` (**

.zeynyn md dnl b"l la` .(ai ,c"t) o`k `ztqeza d"ky xirdl la` .my ycwnd ilk 'ldak l"ve m"anxa q"hc 'k o`k cec cia (***
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בהלכות שיטתו לפי גם בכך סובר שהוא לומר ויש

נמשך53דעות להיות אדם של ברייתו "דרך :eizerca

אחר eixiageובמעשיו eirix– שם מרחיב שהוא כפי ,"...

לענינים מוגבלים אינם והבזיון העונש שגם מובן ולכן

(הנערה) לרשע לגורם, עקב54הקשורים הוא העונש כי ,

עצמו השכן של .55רשעותו

.‡È
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"Â�ÈÎ˘Ï
לשכינו" טוב לצדיק "טוב אם ההבדל, מובן זה לפי

או טוב...", כי צדיק אמרו "שנאמר מההוכחה נלמד

כדלעיל: והסברא, הכלל מן זה ענין שלומדים

פרי כי טוב כי צדיק "אמרו הפסוק מן ההוכחה

בפשטות היא יאכלו" פותח56מעלליהם שהפסוק כיון :

"אמרוcigiבלשון –wicvכיaehבלשון ומסיים – "

miaxמעללי פרי כי " :wicvdמתכוונת לכך שאכן אלא, ?"

לא השכינות, מפני הפסוק: מן הנלמדת בהוכחה הגמרא

התוצאה, את מקבלים שהשכנים בלבד משוםxkydזו

מעלל "פרי מכך, יותר אלא הצדיק, –mdiמעשי יאכלו"

גם נעשים הצדיק מעללי אשר עד שינוי עצמם בהם חל

"מעלליהם".

" זאת wicvואת exn`או – לצדיק אומרים טוב", כי

הצדיק בשבח הצדיק, "פרי57אודות של שהענין מפני –

שכנותםmdiמעלל עקב הוא למדוwicvlיאכלו" הם –

epnn58epzyde.

אינה שהשכינות כדלעיל, רש"י שיטת שלפי ומובן,

השכן של מהותו על חיצוני59משפיעה קשר זהו אלא ,

צדיק60בלבד "אמרו הפסוק מן הוכחה להביא אפשר אי ,

טוב...". כי

לצדיק "טוב של לענין ההוכחה את מביא הוא ולכן

בצד אם מרובה": טובה "דמדה הכלל מן לשכינו" טוב

"אוי לרשע חיצונית שכינות שמפני רואים השלילי

טוב לצדיק "טוב היא לצדיק שהשכינות ק"ו לשכינו",

לשכינו".

.·È
"‰·Â¯Ó ‰·ÂË ‰„Ó"

רש"י, לדעת צורך, יש מה לשם ברור: אין עדיין אך

טובה ש"מדה ה"מדהdaexnבפרט היתה אילו אף והרי ,"

להסיק ניתן היה אז גם לה, ההפוכה למדה זהה טובה"

טוב לצדיק "טוב שגם לשכינו" אוי לרשע מ"אוי

לשכינו"?

הוא: לכך ההסבר

מהותה, בפנימיות פגע לא בילגה משמרת של הקנס

בחיצ חלקאלא או העבודה את עליה אסרו לא בלבד: וניות

ובזיון בגנאי אותה קנסו אלא מסויימים61ממנה, בפרטים

בעבודה.

בכלל, לשכינו" אוי לרשע "אוי של לענין בהתאם וזאת

הוא בכלל ישראל על ועונש פורענות של הענין כי

חז"ל כמאמר בפנימיות. ולא בלבד העונש62בחיצוניות על

הבא". לעולם עכור אתה "אי ביותר הקשה

חיצוני הוא יהודי אצל הרע שבכלל, לכך בהתאם

למציאותו63בלבד בנוסף הוא64וטפל העונש גם ולכן ,

בלבד. וזמני חיצוני

הטוב השפע לשכינו", טוב לצדיק ב"טוב זאת, לעומת

ומשפיע ונצחי מהותי הוא לצדיק, השכינות ידי על המגיע

היהודי. פנימיות על

לשכינו" טוב לצדיק "טוב אילו די שאין מובן ולכן

לשכינו", אוי לרשע "אוי ההפוך, לכיוון זהה במדה היא
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רפ"ו.53)

וגזרוyxetnובדבריו54) ומסיים: ואימי'. באבוה ולא הנערה ע"ד רק

כו'. זו רעה תרבות מתוכה שיצאה המשמרה* כל על הדור אותו חכמי

בפרש"י55) הקנס: בתוכן והרמב"ם דפרש"י השינויים מובנים ועפ"ז

אחרים בשל שתשתמש "כדי הוא דהקנס כ' וטבעתה ד"ה הואi`pbeבמשנה

"ולא וברמב"ם oniqלה". dl egipd'עלי dlyשיורה dcearyולהעיר ."

בפנים ולקמן המאירי. לשון וראה כו'". ממקומה אותה "ויעקרו כאן מירושלמי

סי"ב.

לע"י.56) יעקב עיון

יוד).57) ג, (ישעי' שם מפרשים

לח.58) ג, במדבר מפרש"י להעיר

(59– משמרה לכולה קנסינן ואימי' אבוה "ומשום השאלה שעל ומזה

מו (51 הערה (כדלעיל האב כבקנס "אין" ולא לרשע" אוי אביי שלאאמר כח,

opiqpw.'כו הנערה מעונש זה מסובב כ"א עצמה להמשמרה

תניא60) כהנים "בתורת פירושו בתחילת רש"י שהביא מה מובן ועפ"ז

באבן נגע האבנים את נראהrevwnayוחלצו לא שהנגע ואע"פ חולצין שניהן

מכאן בשבילו לקה חבירו בכליו צרה עינו שהיתה מחמת זה של בביתו אלא

" בזה רק הוא לקה ששכינו שזה כו'". כגירסתנוrevwnayאמרו ולא ,"

(מצורע עה"פ בתו"כ הפירוש) (ופשטות

פי"ב נגעים וראה שבזוית. ד"ה ב קכח בחולין לשיטתי' ורש"י מ). יד,

שם. אחרונה ומשנה וברע"ב מ"ו.

רש"י.61) דעת 55 הערה לעיל ראה

ב.62) מג, סנהדרין

תרנ"ט.63) בראשית דש"פ מאמר ראה

ספ"ב.64) גרושין הל' רמב"ם ראה

.dgtynd lk :epiptly mebxza la` .ixi`na k"ke .gt`w mebxza d"k (*
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גם לרשע חיצונית שכינות ידי על כאמור, היאdrtyddכי,

חיצוני קשר ואפילו לצדיק, השכינות ואילו חיצונית,

פנימית השפעה היהודיםֿשכניו על הצדיק משפיע בלבד,

בפנימיות. טובה להם ומביא ומהותית,

טובה "דמדה לומר רש"י צריך ובכךdaexnלפיכך ,"

השפעה היא הצדיק של לשכינו" ש"טוב ziniptמובן

zizedne65.

.‚È
"‡¯ˆÓ ¯·" È�È�Ú· "·ÂË ‰˘Ú"Â "Ú¯Ó ¯ÂÒ"

"Ë"ÂÈÂ ˙·˘ ˙ÙÒÂ˙"Â
לצדיק טוב – לשכינו אוי לרשע "אוי אלו, ענינים בשני

הכלליים הענינים שני של המשמעות נרמזת לשכינו", טוב

שבת ו"תוספת מצרא" "בר כדלעיל: השכינות בענין אשר

ויוםֿטוב":

האדם בעבודת לשכינו" אוי לרשע "אוי של המשמעות

"אוי הביטוי בטבעם66היא: שנראה כפי צער, על מורה

בזעקה מתבטא עמוק בצער השרוי שאדם בניֿאדם, של

הגורמת התשובה עבודת היא החטאים על והצער "אוי",

הרע וביטול .67להכנעת

שבירת היא לרשע..." "אוי הענינים: שני הם ואלה

– האדם ובנפש מרע", "סור של עבודה כלומר, הרע.

של עבודה היא לצדיק..." "טוב ואילו ראש. וכובד מרירות

שמחה. – האדם ובנפש טוב", "עשה

אלו כיוונים לשני ומגיע עצמו על עובד יהודי כאשר

מרע, סור הרע, וביטול שבירת – לשכינו" "אוי גם נגרם

" וכן "שכינו", אצל אצלaehגם טוב" "ועשה – לשכינו"

"שכינו".

"בר של הענינים שני הם אלה כללי, באופן ובעולם,

טוב": ויום שבת ו"תוספת מצרא"

לנהוג האדם את מחייב כפשוטו מצרא" "בר של הדין

השדה את למסור – מטבעו לגרוםdiepwdלהיפך לא כדי

סור של העבודה וזוהי לזולתו, טרחה רק אפילו או נזק

מרע.

שאין כללי, באופן מצרא" "בר של בענין גם וכך

וכדומה, לשדה בקשר אלא ומצוה, קדושה בעניני מדובר

מרע". ל"סור בעיקר לדאוג יש ששם הרשות, עניני

על מדובר טוב" ויום שבת ב"תוספת זאת, לעומת

טוב הוספת טוב, ויום שבת בעניני תוספת טוב": "עשה

לעולם. וקדושה

.„È
"Â�ÈÎ˘Ï ÈÂ‡Â Ú˘¯Ï ÈÂ‡" Y ÏÂÏ‡

אוי לרשע "אוי של השני בפירוש לעיל, האמור לפי

עמוקות ב"מגלה הנאמר יובן ראשי68לשכינו" ש"אלול"

" ניתן69lאויeרשעlוי`תיבות לכאורה כי, שכינו":

חודש הוא אלול חודש zegilqdeלשאול: mingxdומהו ,

ענין לבין בינו ואויzeprxetdהקשר לרשע "אוי של

לשכינו?

לרשע" ש"אוי היא, המשמעות לעיל האמור לפי אלא

ו"אוי אלול, בחודש תשובה ידי על הרע שבירת היא

על אלול בחודש הרע שבירת של ההשפעה היא לשכינו"

אב. חודש לו, הסמוך שכינו

בזהר נאמר הוא: לכך הקשורים70ההסבר שהחדשים ,

קדושה. של חדשים וסיון, אייר ניסן, הם אבינו ליעקב

הוא אך חדשים, שלושה לקבל עשיו גם היה צריך זה ולפי

ואיהו אב, תמוז חדשים) שני =) ירחין" "תרין רק קיבל

אלול דהא ממנו) ונאבד מצא, לא =) ואתאביד אשתכח לא

ימים תשעה רק יש עצמו אב בחודש ." הוא דיליה לאו

מכך. יותר ולא "דיליה"

מובן תשעה71מכך לאחר – אב חודש בין הבדל שיש

אלול. לבין – באב

שוברים אז עצמו: לאלול לרשע" "אוי רומז ולכן

להיאחז לו נותנים אין לגמרי, והרשע הרע את ומכניעים

"אוי לו, שייך להיות צריך היה זה שזמן למרות בזמן,

חודש שמשפיע הרע שבירת של ההשפעה – לשכינו"

– אב בחודש שגם "שכינו", לו, הסמוך הזמן על אלול

אשתכח", ולא "אתאביד ואילך באב מתשעה
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(65" הר"ח מ"ש יומתק (שמשנה`ixyלצדיק`ixyועפ"ז לשכינו"

" הגמרא והואaehמלשון ושבח הילול לשון הוא "אשרי" כי כו'"), לצדיק

ועוד) ב. יח, במדבר ד. א, בשלח (לקו"ת שבמצוות התענוג ריבוי עוצם על

ונצחי. פנימי טוב שהוא

נדפס – תשמ"ח קה"ת (בהוצאת בתחילתה לתהלים הוספה צ"צ וראה –

"אוי". ד היפך שזהו ואיך אשרי בפי' ט) ע' תהלים בריש במקומו

ע'66) ח"ב לנ"ך אוה"ת ואילך. 11 (ע' לאיכה צ"צ ראה חסידות ע"פ

ט). ע' – תשמ"ח ובהוצאת בתחלתה. (הוספה לתהלים א'מ),

לנגעים67) שלמה מלאכת וראה "איי". בצעקת חצר"ת תקעו ד"ה ראה

עה"פ לאיכה צ"צ ראה החסידות ע"ד "אי" – לרשע". אי מוגה "מצאתי שם:

א'מא). ע' נ"ך אוה"ת ואילך. 12 (ע' איכה

א).68) (נה, עקב פ' עה"ת

אבל69) וא"ו). (בלא לשכינו אוי שם: ובנגעים (ובתו"כ שלפנינו בגמ'

(ובה כאן ג,d"cבע"י במדבר פרש"י כאן, הר"ח פי' ובע"י, בגמ', שברש"י

כבפנים. הוא כט)

ושם70) שם. עמוקות מגלה וראה א. יב, שם מזהר ולהעיר ב. עח, ח"ב

עשולפנ של לחולקי' יהי' ולא לטב אלול חודש שנסתלק גרם משה ג): (נד, "ז

ד'. ולא טבת) אב (תמוז חדשים ג' רק

(ע'71) אגרותֿקודש לקולוי"צ וראה קז. אופן עמוקות במגלה משמע וכן

ואלול. דאב בהחילוק תי) תו,
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גם לרשע חיצונית שכינות ידי על כאמור, היאdrtyddכי,

חיצוני קשר ואפילו לצדיק, השכינות ואילו חיצונית,

פנימית השפעה היהודיםֿשכניו על הצדיק משפיע בלבד,

בפנימיות. טובה להם ומביא ומהותית,

טובה "דמדה לומר רש"י צריך ובכךdaexnלפיכך ,"

השפעה היא הצדיק של לשכינו" ש"טוב ziniptמובן

zizedne65.

.‚È
"‡¯ˆÓ ¯·" È�È�Ú· "·ÂË ‰˘Ú"Â "Ú¯Ó ¯ÂÒ"

"Ë"ÂÈÂ ˙·˘ ˙ÙÒÂ˙"Â
לצדיק טוב – לשכינו אוי לרשע "אוי אלו, ענינים בשני

הכלליים הענינים שני של המשמעות נרמזת לשכינו", טוב

שבת ו"תוספת מצרא" "בר כדלעיל: השכינות בענין אשר

ויוםֿטוב":

האדם בעבודת לשכינו" אוי לרשע "אוי של המשמעות

"אוי הביטוי בטבעם66היא: שנראה כפי צער, על מורה

בזעקה מתבטא עמוק בצער השרוי שאדם בניֿאדם, של

הגורמת התשובה עבודת היא החטאים על והצער "אוי",

הרע וביטול .67להכנעת

שבירת היא לרשע..." "אוי הענינים: שני הם ואלה

– האדם ובנפש מרע", "סור של עבודה כלומר, הרע.

של עבודה היא לצדיק..." "טוב ואילו ראש. וכובד מרירות

שמחה. – האדם ובנפש טוב", "עשה

אלו כיוונים לשני ומגיע עצמו על עובד יהודי כאשר

מרע, סור הרע, וביטול שבירת – לשכינו" "אוי גם נגרם

" וכן "שכינו", אצל אצלaehגם טוב" "ועשה – לשכינו"

"שכינו".

"בר של הענינים שני הם אלה כללי, באופן ובעולם,

טוב": ויום שבת ו"תוספת מצרא"

לנהוג האדם את מחייב כפשוטו מצרא" "בר של הדין

השדה את למסור – מטבעו לגרוםdiepwdלהיפך לא כדי

סור של העבודה וזוהי לזולתו, טרחה רק אפילו או נזק

מרע.

שאין כללי, באופן מצרא" "בר של בענין גם וכך

וכדומה, לשדה בקשר אלא ומצוה, קדושה בעניני מדובר

מרע". ל"סור בעיקר לדאוג יש ששם הרשות, עניני

על מדובר טוב" ויום שבת ב"תוספת זאת, לעומת

טוב הוספת טוב, ויום שבת בעניני תוספת טוב": "עשה

לעולם. וקדושה

.„È
"Â�ÈÎ˘Ï ÈÂ‡Â Ú˘¯Ï ÈÂ‡" Y ÏÂÏ‡

אוי לרשע "אוי של השני בפירוש לעיל, האמור לפי

עמוקות ב"מגלה הנאמר יובן ראשי68לשכינו" ש"אלול"

" ניתן69lאויeרשעlוי`תיבות לכאורה כי, שכינו":

חודש הוא אלול חודש zegilqdeלשאול: mingxdומהו ,

ענין לבין בינו ואויzeprxetdהקשר לרשע "אוי של

לשכינו?

לרשע" ש"אוי היא, המשמעות לעיל האמור לפי אלא

ו"אוי אלול, בחודש תשובה ידי על הרע שבירת היא

על אלול בחודש הרע שבירת של ההשפעה היא לשכינו"

אב. חודש לו, הסמוך שכינו

בזהר נאמר הוא: לכך הקשורים70ההסבר שהחדשים ,

קדושה. של חדשים וסיון, אייר ניסן, הם אבינו ליעקב

הוא אך חדשים, שלושה לקבל עשיו גם היה צריך זה ולפי

ואיהו אב, תמוז חדשים) שני =) ירחין" "תרין רק קיבל

אלול דהא ממנו) ונאבד מצא, לא =) ואתאביד אשתכח לא

ימים תשעה רק יש עצמו אב בחודש ." הוא דיליה לאו

מכך. יותר ולא "דיליה"

מובן תשעה71מכך לאחר – אב חודש בין הבדל שיש

אלול. לבין – באב

שוברים אז עצמו: לאלול לרשע" "אוי רומז ולכן

להיאחז לו נותנים אין לגמרי, והרשע הרע את ומכניעים

"אוי לו, שייך להיות צריך היה זה שזמן למרות בזמן,

חודש שמשפיע הרע שבירת של ההשפעה – לשכינו"

– אב בחודש שגם "שכינו", לו, הסמוך הזמן על אלול

אשתכח", ולא "אתאביד ואילך באב מתשעה

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

(65" הר"ח מ"ש יומתק (שמשנה`ixyלצדיק`ixyועפ"ז לשכינו"

" הגמרא והואaehמלשון ושבח הילול לשון הוא "אשרי" כי כו'"), לצדיק

ועוד) ב. יח, במדבר ד. א, בשלח (לקו"ת שבמצוות התענוג ריבוי עוצם על

ונצחי. פנימי טוב שהוא

נדפס – תשמ"ח קה"ת (בהוצאת בתחילתה לתהלים הוספה צ"צ וראה –

"אוי". ד היפך שזהו ואיך אשרי בפי' ט) ע' תהלים בריש במקומו

ע'66) ח"ב לנ"ך אוה"ת ואילך. 11 (ע' לאיכה צ"צ ראה חסידות ע"פ

ט). ע' – תשמ"ח ובהוצאת בתחלתה. (הוספה לתהלים א'מ),

לנגעים67) שלמה מלאכת וראה "איי". בצעקת חצר"ת תקעו ד"ה ראה

עה"פ לאיכה צ"צ ראה החסידות ע"ד "אי" – לרשע". אי מוגה "מצאתי שם:

א'מא). ע' נ"ך אוה"ת ואילך. 12 (ע' איכה

א).68) (נה, עקב פ' עה"ת

אבל69) וא"ו). (בלא לשכינו אוי שם: ובנגעים (ובתו"כ שלפנינו בגמ'

(ובה כאן ג,d"cבע"י במדבר פרש"י כאן, הר"ח פי' ובע"י, בגמ', שברש"י

כבפנים. הוא כט)

ושם70) שם. עמוקות מגלה וראה א. יב, שם מזהר ולהעיר ב. עח, ח"ב

עשולפנ של לחולקי' יהי' ולא לטב אלול חודש שנסתלק גרם משה ג): (נד, "ז

ד'. ולא טבת) אב (תמוז חדשים ג' רק

(ע'71) אגרותֿקודש לקולוי"צ וראה קז. אופן עמוקות במגלה משמע וכן

ואלול. דאב בהחילוק תי) תו,
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נתנאל" ב"קרבן נאמר אב:72ולכן חודש על שהנאמר ,

עכו"ם בהדי משפט) לו שיש מי =) דינא ליה דאית "מאן

רק מכוון ממנו)" יתחמק =) מיניה לישתמיט גוי) עם =)

באב. תשעה שלאחר הזמן עד

.ÂË
‰˘Â„˜ ˙ÙÒÂ˙ :‰¯ËÓ‰

להוספה כך ידי על להגיע היא הרע שבירת מטרת אך

אור. בגילוי טוב", ב"עשה

שבאמצעותו אב, בחודש הרע שבירת תכלית גם וזוהי

" – אור לתוספת הרעmgpnמביאים שבירת שלאחר אב",

"אב" נעשה הימים, מתשעת אחד בכל – לרשע אוי –

בכפליים נחמה כדי ועד "מנחם", נחמו73עצמו "נחמו ,

מנחמכם"74עמי" הוא אנכי "אנכי עד ,75.

חודש אלול, לחודש מגיעים מכן ,mingxd76לאחר

שלמעלה הרחמים מדות מי"ג לעולם השפע המשכת

בראש טובה וחתימה לכתיבה הכנה שזוהי מהשתלשלות,

בספרן לאלתר ונחתמים נכתבים ואחת אחד שכל השנה,

גמורים צדיקים .77של

(g"kyz ixyz 'e ,c"iyz `"pn 'k zgiyn)

•
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9

10

11

12

13

14

15

16

סק"ה.72) פ"ד תענית הרא"ש על

ספ"א.73) רבתי איכה

א.74) מ, ישעי'

יב.75) נא, שם

ואילך.76) א לב, ראה לקו"ת תקפא. ר"ס או"ח ראה
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מער"ח מנ"א והקודמו, בו שואל שעומד הוא להזמין פרשיות לתפילין לבני משפחתו שהם ממוצא חסידי 

חב"ד ומסתפק באיזה אופן יכתבו.

ולפלא הספק בזה, כי הרי כלל ופס"ד הוא, דבאתרי' )השייכים( דרב נהוג רכב, והקושיא ששואל כי לדעתו, הנהגה הנרצה 

בעיני הקב"ה היא שנוהגים בה רוב כלל ישראל. לפלא על קושיא זו, שהרי פשוט שגם רבנו הזקן רצה לתקן תפילין באופן שיהי' 

רצוי בעיני הקב"ה, ופשוט שבזמן רבנו הזקן היו הנוהגים באופנים שהורה פחות מאשר עתה שנתפשטה תורת החסידות בכו"כ 

חוגים ובכל זה ציוה לתקן דוקא באופן שהורה, והלואי כבה הי' עוזב דרכו לחפש קושיות וסתירות ויתחיל ללכת בדרך הישרה 

בהקדמת נעשה לנשמע, הוא הדרך שהורו רבותינו נשיאינו הק' שהוא גם דרך כללי לכלל ישראל, ע"ד המבואר מהרב המגיד ]שהוא 

רבו גם של בעל ההפלאה, רבו של הר"ן אדלער רבו של החתם סופר[, במעלת שער הי"ג הכולל כל הי"ב שערים עיין בהקדמת שער 

הכולל להסידור.

ומ"ש שעדיין אינו מרגיש יכולת ללמוד ולהרגיש את תורת החסידות, גם נוסף על זה יש לו עכובים בזמן.

הנה פשוט שאין הקב"ה עושה ח"ו תורתו פלסתר, ובתורתו כתוב שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, וכיון שמכבר 

הגיעה אליו הידיעה על דבר תורת החסידות, ולא עוד אלא שגם התחיל ללמדה, חל עליו בכל תוקף ציווי רז"ל, )עירובין סד, א( 

כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה ]ז.א. שגם הוא מודה שגם היא שמועה היא כמו השמועה הנאה, אלא שבשבילו אינו נאה[ 

העונש ר"ל מבהיל הוא, עיי"ש, שמהנ"ל פשוט שיכול הוא, והעכובים אפשר להתגבר עליהם, וכל יום שעובר מבלי לימודו תורת 

החסידות היא אבדה שאינה חוזרת לא רק בלימוד החסידות אלא גם בנוגע ללימוד תורת הנגלה, כיון שבזהר הק' קורא לפנימיות 

התורה נשמתא דאורייתא, משא"כ לנגלה - בשם גופא דאורייתא, והתוארים שבתורה מדוייקים הם, ורואים במוחש שחסרון קטן 

בנשמה נרגש בכל הגוף, וק"ל.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר
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נוסח התפלה
שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה1

טובה — מצד חסד.
מתוקה — מצד גבורות שנמתקו.

)ליקוטים ואגרות עמ' שיא(

וה' פקד את שרה2

הוא  הכל  השנה,  בראש  בתורה  הקריאות  תוכן 
כי  וביום השני עקידתו.  לידתו  ביום הראשון  ביצחק, 

ראש השנה הוא גבורה, מדתו של יצחק.
ועם כל זה נולד יצחק בפסח3, לא בראש השנה, כי 
גם  שהוא  השנה,  בראש  נולד  היה  ואם  גבורה,  מדתו 
בפסח,  נולד  לכן  ביותר.  הגבורות  תוקף  היה  גבורה, 

כדי להמתיקו4.
חמרא,  לגו  חסד,  מיא,  ארמי  שיעקב  דרך  ועל 
דחכמה  במים  שהמתיק  היינו  ליצחק5,  שנתן  גבורה, 

את הגבורות דבינה.
)ליקוטים ואגרות עמ' רלד, הערות לזהר ב עמ' רעז(

אם ראה תראה בעני אמתך6

כתיב עבים סתר לו ולא יראה7, והוא מה שמסתלקת 

1( ברכת ליל ראשון של ראש השנה.
2( וירא כא, א. — קריאת התורה של יום ראשון של ראש השנה.

3( ראש השנה יא, א. בחדא"ג מהרש"א שם )י, ב(, שיצחק, ששהוא 
מדת הדין, נולד בפסח, שבו שלט מדת הדין על המצריים. אבל בזח"ג 

רנז, ב )ועוד(, שפסח כנגד אברהם, והוא מסטרא דימין. וכן הוא 
לכאורה פשטות הענין, שעיקר ענינו של פסח הוא גאולת ישראל, ענין 

של חסד, לא עונש המצריים )לקוטי שיחות ח"ל עמ' 104(.
4( בלקוטי שיחות שם, יצחק מדתו יראה ופחד, אבל כמה ענינים בו 

מורים על אהבה וחסד: הוא נולד בפסח, רגל דאברהם; שמו מורה על 
צחוק ושמחה; נאמר בו )תולדות כו, יג( ויגדל האיש גו' עד כי גדל 
מאד, תכלית החסד והגדולה; כתיב )יהושע כד, ג( וארבה את זרעו 

ואתן לו את יצחק; ועוד. והענין הוא, כי יראתו של יצחק היתה הכנה 
והכשרה לשמחה ופתיחת הלב בעבודת ה' הבאה על ידי הקדמת 

הביטול, וביראה וביטול של צחק מתגלה תגבורת החיות, הרחבות 
האמיתית דקדושה. עיי"ש בארוכה.

5( זח"ג קפט, א. לקוטי תורה להאריז"ל פרשת תולדות.
6( שמואל א א, יא. — הפטרת יום ראשון של ראש השנה.

7( איוב כב, יד.

ההשגחה העליונה מבני אדם ונעזבים תחת יד המקרה 
ח"ו8, היפך עיני ה' אל צדיקים9, הנה עין ה' אל יראיו10. 
והוא מצד הפשעים והעוונות, שנמשלים לעב המאפיל 
והם  פשעיך,  כעב  מחיתי  שכתוב11  כמו  ומסתיר, 
כדכתיב12  המפסיק,  כעב  ההשגחה,  סילוק  הגורמים 

עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין ה' אלקיכם.
והיינו מה שראש השנה נקרא בכסה13, לשון כיסוי.

זהו ראה תראה דוקא — ההיפך של ולא יראה.
והדינים14,  הגבורות  שנכבשו  יצחק,  בעקדת  וכן 
אמר אברהם ה' יראה . . בהר ה' יראה15 — ההיפך של 

ולא יראה.
)הערות לזהר ב עמ' תי(

ותעלהו עמה כאשר גמלתהו בפרים שלשה16

פ"ר — גימטריא מנצפ"ך, בחינת גבורות.
שמואל היה משבט לוי17, סטרא דגבורה18, וכשנגמל 

הביאה חנה שלשה פרים, בחינת גבורות.
והביאה שלשה פרים, כי יש שלש בחינות גבורות, 

על דרך שלש חלוקות הלוים, גרשון קהת ומררי.
לכן מפטירין זה ביום ראשון של ראש השנה לפני 

תקיעת שופר, שאז הוא זמן בנין המלכות מהגבורות.
)אותיות  שמאלו  בחינת  בינה,  ידי  על  הוא  והבנין 

שמואל( תחת ראשי19.
חנ"ה — גימטריא ס"ג, בינה20.

)תורת לוי יצחק עמ' שצא, ליקוטים ואגרות עמ' שפט(

8( מורה נבוכים ח"א פכ"ג. 
9( תהלים לד, טז.

10( שם לג, יח.
11( ישעיה מד, כב.

12( שם יט, ב.
13( תהלים פא, ד.

14( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת וירא.
15( וירא כב, יד.

16( שמואל א א, כד. — הפטרת יום ראשון של ראש השנה.
17( כי אביו אלקנה היה מבני אביאסף בן קרח )דברי הימים א ו, יב(.

18( לקוטי תורה להאריז"ל שמואל א.
19( שיר השירים ח, ג. וראה לקוטי תורה דרושים לסוכות פא, ב.

20( לקוטי תורה להאריז"ל שם.

לקוטים מתורת לוי יצחק
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יא חוברת

ביחידות שמחתֿתורה

הסוכות חג הגיע חדרנו,108לאחרֿמכן אל כחדרֿמבוא כביכול לבית, כתוספת חשבוננו על בנינו ― סוכה .

החדר, עלֿגבי גג גם שנבנה דרשה בעלתֿהבית הדלת. פתיחת עם החדר אל ישירות יחדור לא שהקור כדי

זאת. נעשה ― הכפור ימי כשיגיעו ― ובחורף לכך, כסף לנו אין שבינתיים לה ואמרנו

בימים אצלנו אוכל שהיה האורח ברשותנו. אז היה לא עדיין ספרֿתורה שמחתֿתורה. יום הגיע לאחרֿמכן

שהתבואה ולשמור בשדה לשהות עליו היה שמחתֿתורה ובליל כשומר, עבודה קיבל ― תקופה באותה

בחדר. לבדנו ובעלי אני איפוא היינו תיגנב. לא שם הצומחת

כשהחל בעלי, פני על שניכרה הרוחנית החווייה את לתאר כמוני קטןֿערך לאדם קשה ההקפות. זמן הגיע

באותו הפסוק מלות את אמר הוא מלבדו!" עוד אין האלוקים הוא ה' כי לדעת הראת "אתה רם: בקול להכריז

ולמחרת יהודים, של רבות מאות בנוכחות בביתֿהכנסת, הראשון בלילה ― בעירנו זאת לעשות נהג שבו ניגון

אחדים מניינים שמנו בלבד, המקורבים בנוכחות בביתנו, ― השני בלילה ―109― בביתֿהכנסת כמו בבית .

השמחה... מגודל רקדו האבנים שגם היה שנראה אלא ריקודים, שהיו בלבד זו לא

עצמו, לבין בינו ― ורקד שר הקפה כל ולאחר פסוק, כל אמר הוא כאן. גם בעלי התאזר כזו בשמחה

הרב" של "ניגונו בעירנו שכונה הניגון כשבפיו ― ושם110כמובן קטן, פנוי שטח היה למיטה השולחן בין .

היה ניתן ― קראנו" ביום עננו ומטיב טוב נא... הושיעה וישר "זך ההקפות: בעריכת סביב סביב בעלי הלך

הושיעה מחשבות "יודע וטהורה. זכה שמחה תהיה שהשמחה שאיפתו את לבבו, רגשי את אלה במלים לחוש

קראנו"... ביום עננו צדקות לובש נא...

של ובעוצמתה בגודלה והתבוננתי העץ, שרפרף על בפינה, לי ישבתי ביותר. קשה חווייה עבורי זו היתה

ההקפות. שבע כל את כך שרקד זה, אדם של התורה אהבת

בע אמר בבוקר בשמחתֿתורה".למחרת ושמחו "שישו הפיוט את חיות אותה מתוך לי

שליש בדמעות נוראים ימים

זו בשנה לעיל, קיבוץ111כאמור התכנס ― מפונים יהודים של ניכרת כמות בעיירתנו היתה כבר שבה ―

הנוראים. הימים לתפילות יהודים של

למצבֿרוח ― ברובם ― תשרי בחודש נוטים תורה, שומרי אינם כתיקונם שבימים אלו שגם מקובל, ברוסיה

ובבקשותיו. בשאלותיו איש איש זה, לעניין מרכזי גוף כאל לבעלי לפנות איפוא החלו רבים יהודים יותר. דתי

היו המפונים שכן נשים, אלה היו המקרים ברוב נוספים. רבים וממקומות מפולין מבסרביה, אנשים ביניהם היו

המשפחה, בני משאר הגברים את בדרך מפרידים כשהם שלמות משפחות השלטונות עצרו שם מבסרביה, ברובם

היו כמעט, כולם, של לבבותיהם בעליהן. של הימצאם מקום את לברר כדי למקום ממקום התרוצצו הנשים וכל

מאוד. עליהם מרים

סכנת מאזור יציאתם על שמחו ― נוספות דומות ומערים ממוסקבה שהגיעו אלו ― מהמפונים חלק רק

אנשים גם אבל בשוק. בו לסחור מיד החלו ― מרכושם מעט עמהם להביא בידם שעלה ומאחר המלחמה,

כבר108) שבה תש"ד לשנת בניגוד ביחידות, החגים את חגגו בה הקודמת, מהשנה זכרונותיה בתיאור ממשיכה (הרבנית תש"ג

כאמור). מניין, התכנס

(109.000 ע' לעיל ראה

שהניגון110) בידו שמקובל אמר הרלוי"צ ושם: קפה. ניגון ח"ב הניגונים ספר ― יצחק" לוי לר' הקפות ל"ניגון הכוונה אולי

הזקן. אדמו"ר כ"ק אצל הקפות בעת שרו הזה

תש"ד.111)

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

המשך בעמוד לל
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ביחידות שמחתֿתורה
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הרב" של "ניגונו בעירנו שכונה הניגון כשבפיו ― ושם110כמובן קטן, פנוי שטח היה למיטה השולחן בין .

היה ניתן ― קראנו" ביום עננו ומטיב טוב נא... הושיעה וישר "זך ההקפות: בעריכת סביב סביב בעלי הלך

הושיעה מחשבות "יודע וטהורה. זכה שמחה תהיה שהשמחה שאיפתו את לבבו, רגשי את אלה במלים לחוש
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של ובעוצמתה בגודלה והתבוננתי העץ, שרפרף על בפינה, לי ישבתי ביותר. קשה חווייה עבורי זו היתה

ההקפות. שבע כל את כך שרקד זה, אדם של התורה אהבת

בע אמר בבוקר בשמחתֿתורה".למחרת ושמחו "שישו הפיוט את חיות אותה מתוך לי

שליש בדמעות נוראים ימים

זו בשנה לעיל, קיבוץ111כאמור התכנס ― מפונים יהודים של ניכרת כמות בעיירתנו היתה כבר שבה ―

הנוראים. הימים לתפילות יהודים של

למצבֿרוח ― ברובם ― תשרי בחודש נוטים תורה, שומרי אינם כתיקונם שבימים אלו שגם מקובל, ברוסיה

ובבקשותיו. בשאלותיו איש איש זה, לעניין מרכזי גוף כאל לבעלי לפנות איפוא החלו רבים יהודים יותר. דתי

היו המפונים שכן נשים, אלה היו המקרים ברוב נוספים. רבים וממקומות מפולין מבסרביה, אנשים ביניהם היו

המשפחה, בני משאר הגברים את בדרך מפרידים כשהם שלמות משפחות השלטונות עצרו שם מבסרביה, ברובם

היו כמעט, כולם, של לבבותיהם בעליהן. של הימצאם מקום את לברר כדי למקום ממקום התרוצצו הנשים וכל

מאוד. עליהם מרים

סכנת מאזור יציאתם על שמחו ― נוספות דומות ומערים ממוסקבה שהגיעו אלו ― מהמפונים חלק רק

אנשים גם אבל בשוק. בו לסחור מיד החלו ― מרכושם מעט עמהם להביא בידם שעלה ומאחר המלחמה,

כבר108) שבה תש"ד לשנת בניגוד ביחידות, החגים את חגגו בה הקודמת, מהשנה זכרונותיה בתיאור ממשיכה (הרבנית תש"ג

כאמור). מניין, התכנס

(109.000 ע' לעיל ראה

שהניגון110) בידו שמקובל אמר הרלוי"צ ושם: קפה. ניגון ח"ב הניגונים ספר ― יצחק" לוי לר' הקפות ל"ניגון הכוונה אולי

הזקן. אדמו"ר כ"ק אצל הקפות בעת שרו הזה

תש"ד.111)

ימה  עיניך  ושא  הפסגה  ראש  עלה   – כז  ג, 
לא  כי  בעיניך  וראה  ומזרחה  ותימנה  וצפונה 

תעבור את הירדן הזה

א. במסורה ]ושא ג[, ושא את מספר שמותם )במדבר ג, 
)תהלים  ומזרחה.  ותימנה  וצפונה  ימה  עיניך  ואידך ושא  מ(. 

כה, יח( ושא לכל חטאתי:
וצפונה.  ימה.  הסדר,  זה  על  טעם  ולתת  לבאר  ונראה 
והוא  החמה  שקיעת  מקום  דמערב  והוא  ומזרחה.  ותימנה. 
וכן  המטה.  אל  רגליו  ויאסף  לג(  מט,  )בראשית  מיתה  בחי' 
חיים  בחי'  הוא  ומזרחה  ותימנה  וצלמות.  חושך  בחי'  צפון 

]דרום גי' נר מזרח גי' הנר[:
והנה כאשר נאמר למשה שהוא מוכרח למות כעת. בישר 
לו השי"ת כי לעתיד יעמוד ובזכותו יעמדו כל ישראל לתחיית 
בחי'  הוא  וצפונה  ימה  עיניך  שא  לו  שנאמר  וזהו  המתים. 

מיתה. ותימנה ומזרחה הוא בחי' תחיי' כנ"ל:
ביד  הוא  תחיי'  של  המפתח  כי  ב.(  )תענית  איתא  והנה 
הקב"ה. וקשה הלא אלקנו כהן הוא )סנהדרין לט.(. והתירוץ 
הוא כי ישראל נקראים בנים למקום כמו שהקשו המפורשים1 
למה יועיל תשובה הלא מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול. 

ותירצו כי ישראל נקראים בנים למקום ואב שמחל וכו':
וזהו כוונת המסורה ושא לכל חטאתי. פי' כי מכאן מוכח 
שמועיל תשובה כי ישראל נקראים בנים למקום. ועי"כ יזכו 
והנה איתא  ותכפר לכל חטאתי.  ישראל לתחיי'. ע"כ תשא 
לו ושא את מספר  וזהו שנאמר  יהי' בזכות משה  כי התחיי' 
או"א  לכל  שתקרא  ע"י  לעמוד  שיתעוררו  היינו  שמותם 

1( כמו שהקשו המפורשים: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

בשמו. וכמו שמצינו סגולה לעורר אדם משנתו ע"י קריאת 
שמו מטעם כי נפש חי' הוא שמו.

צמח דוד פ' במדבר

וגו'.  בעיניך  וראה  וגו'  עיניך  ושא  הפסגה  ראש  עלה  ב. 
עמ"ש לקמן סוף פ' ברכה בזה, ולעיל בפ' פינחס2 לא כתיב 
וגדר  שתראה,  עשה  מצוה  לשון  "וראית"  וכתיב  "בעיניך", 
ארץ  של  האויר  נתקדש  זה  ע"י  כי  במציאות  וכוונה  הבטה 
ישראל, משא"כ כאן רק לשון "ראה" לא ]חיוב[, ולא נתקדש, 
כי כאן ראה גם הג' אומות, עי' ב"ב דף נו ע"א3 בזה, ולכך כאן 
גם ]ארבע[ רוחות4, ובפ' פינחס לא נקט וכן בפ' ברכה, ושם 
הוה ב' ראיות, ראי' א' "ויראהו ה'", ור"ל זה מ"ע, וזה הוה ז' 

אומות, וראיה של הראיתיך נקט "בעיניך"5.
צפנת פענח – הרגצ'בי גאון

 2( שם: עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ וגו' וראית אותה וגו' )במדבר כז, יב-

יג(, ור"ל דלכך שנה עליו הכתוב: וראה, וראית.

 3( שם: כל שהראהו הקב"ה למשה )בשעת מיתתו, כדכתיב – דברים לד – ויראהו ה' 

את הארץ, רשב"ם( חייב במעשר לאפוקי מאי לאפוקי קיני קניזי וקדמוני.

 4( ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וגו' )ר"ל משום דכאן ראה כל י' אומות(.

 5( ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ראש הפסגה וגו' ויראהו ה' את כל הארץ וגו' 

ויאמר ה' אליו וגו' הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור )דברים לד(. כוונת הגאון הרגצ'בי, 

כנראה, לרמז על ההבדלים בין הכתוב כאן, ובין לשון הכתוב בפ' פנחס, ובין שניהם למה 

שכתב בפ' וזאת הברכה, כאן כתוב “עלה ראש הפסגה", ובפ' פנחס “עלה הר העברים", 

ובפ' ברכה “אל הר נבו )שהוא הר העברים( ראש הפסגה", כאן כתוב “בעיניך" וגם בפ' 

ברכה בסוף, אבל בפ' פנחס לא כתוב בעיניך, ולכן מחדש רבנו שהיו שם שתי ראיות 

נפרדות )ואולי גם משני מקומות נפרדים( אחת כדי לקדש האויר של ארץ ישראל ועוד 

כמה דברים )ראה לקמן פ"ד, מ"א(, וזה חל רק על של ז' אומות ולזה צריך כוונה ורצון, 

ולא די “בראיית עינים" לבד, ואחת ראי' של רשות בלי שום כוונות, זה הי' על הארץ של 

כל עשר אומות, וע"ז נאמר “וראה בעיניך", ובפ' ברכה כולל שתיהן.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ואתחנן 

השתלבו מהצעירים רבים מזגֿהאוויר. ואת בדירות הקשים והתנאים הצפיפות את לסבול מאוד התקשו אלה

חוסרֿמנוחה. של חיים חיו והם רעה, בעין מיד עליהם הביט בכללותו הציבור אבל אלה, בבתיֿמסחר

כבעלֿקריאה כשליחֿציבור, למנותם יהיה שניתן בעליֿצורה, יהודים לתפילות. ניכר ציבור התקבץ אלו מכל

כבר שספרֿתורה ומאחר תורה. משמירת ורחוקים פשוטים יהודים אלה היו ביניהם; היו לא ― וכבעלֿתקיעה

רב כה רגש מתוך הכל בעצמו, זאת כל את לעשות בעלי נאלץ ― מביתי הבאתי שופר וגם בעלי, ברשות היה

שכזו! תפילה ראה שלא שנים חמש זה הן תאמרנה". עצמותיו "כל ―

מלאתֿחרדה. היתה ― הבכיות ההזדככות, ― כולו הציבור בקרב ששררה האווירה

במעלה ולעלות לרדת עמקים, שני דרך לעבור צורך היה ביתנו, אל המניין התפלל שבו מהמקום ללכת כדי

לא פשוט קידושֿלבנה, לאחר החדר אל בעלי כשנכנס יוםֿהכיפורים, במוצאי למדי. גדול היה המרחק הר.

מאוד שמח ― זאת לעומת ― הוא פניו! במראה התחולל רב כה שינוי להכירו. בידויכולתי שעלה כך על

נאה. כה בצורה הנוראים הימים את לחגוג

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
המשך מעמוד לב
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i"yx£ÔpÁ˙‡Â∑,מקֹום ּבכל חּנּון ּבמעׂשיהםאין לתלֹות לּצּדיקים להם ׁשּיׁש ּפי על אף חּנם, מּתנת לׁשֹון אּלא »∆¿««ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
לֹו ׁשאמר לפי חּנם, מּתנת אּלא הּמקֹום מאת מבּקׁשים אין לג)הּטֹובים, לֹו(שמות אמר אחן", אתֿאׁשר "וחּנתי : ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּתפּלה, ׁשּנקראת לׁשֹונֹות מעׂשרה אחד זה אחר: ּדבר "ואתחּנן". ּבּספריּבלׁשֹון ‰‰Â‡.ּכדאיתא ˙Úa∑לאחר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ»≈«ƒְַַ
הּתר ׁשּמא ּדּמיתי ועֹוג, סיחֹון ארץ מקֹומֹות∑Ó‡Ï¯.(ספרי)הּנדרׁשּכבׁשּתי מּׁשלׁשה אחד לפניזה מׁשה ׁשאמר ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ≈…ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

לאו' אם ׁשאלתי, ּתעׂשה אם ׁשּתֹודיעני עד מּניח 'איני .הּמקֹום: ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 28 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxfBd lEHaA dWn zNrR§ª©Ÿ¤§¦©§¥¨

אל־יהֹוה ָ�ְֶַ�ְֶַָֽואתחּנן
ּתפּלה. ׁשּנקראת לׁשֹונֹות מעׂשרה אחד זה אחר ּדבר . . חּנם מּתנת לׁשֹון אּלא . . חּנּון רש"י)אין ובפירוש כג. (ג, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

הּנדר" הּתר "ׁשּמא חׁשב ּכי לארץ לּכנס התּפּלל ׁשּמׁשה אף ּדהּנה אּלּו, ּפרּוׁשים ב' ּבין החּלּוק טעם לבאר המתחיל'ויׁש 'דבור (רש"י ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּגזרה"שלאחרי־זה) "נגזרה ׁשּכבר ידע הּוא אף כד)הרי פסוק לקמן רש"י לארץ.(לשון יּכנס ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הּׁשנה' ּב'ראׁש ואילך)והּנה ב לא(יז, הּיחיד על ּדין ּדבגזר ׁשם הּגמרא ּומסקנת ּדין. ּגזר לאחר מֹועילה ּתפּלה אם מחלֹוקת יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

מהּני. הּצּבּור ועל ְְְִֵֵַַַַמהּני,

הּוא "מׁשה ּדהרי הוי, הּצּבּור ּכגזרת מׁשה על ּדהּגזירה אֹומרים ּדיׁש הּנ"ל, ּברׁש"י הּפרּוׁשים ׁשני נחלקּו ּדבזה לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹועל־ּפי־זה

מׁשה" הם ויׂשראל ישראל)יׂשראל וישלח המתחיל' 'דבור כא) כא, (חוקת ּדין(רש"י ּבגזר ּכי ּתפּלה, לׁשֹון ואתחּנן הוי ׁשפיר ולכן ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לֹומר אי־אפׁשר ולכן ּגרידא. יחיד על ּכגזרה היא מׁשה על ּדהּגזירה אֹומרים יׁש אבל ּדין, ּגזר אחר ּגם ּתפּלה מהּני הּצּבּור ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹעל

חּנם". "מּתנת מׁשה ּדבּקׁש לֹומר וצריְך הּוא, ּתפּלה לׁשֹון רמב"ןּדואתחּנן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

(ãë)é éðãàýåý-úà Ecáò-úà úBàøäì úBlçä äzà £Ÿ¨´¡Ÿ¦À©¨³©«¦¸¨Æ§©§´¤©§§½¤̧
õøàáe íéîMa ìà-éî øLà ä÷æçä Eãé-úàå Eìãb̈§§½§¤¨«§−©«£¨®̈£¤³¦¥Æ©¨©´¦¨½̈¤

éNòîë äNòé-øLà:Eúøeáâëå E £¤©«£¤¬§©«£¤−§¦§«Ÿ¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‡˙Ec·ÚŒ.ּבּדיןרחּום∑‰' ˙B‡¯‰Ï ˙BlÁ‰ ‰z‡∑(שם)עֹומד להיֹות ּפיּפתח, על אף ּומתּפּלל, ¡…ƒִַַ«»«ƒ»¿«¿∆«¿¿ְְִִִֵֵַַַַָ

לי ׁשאמרּת למדּתי, מּמ לֹו: אמר ּגזרה, לב)ׁשּנגזרה לפּתח(שמות אּלא ?ּב הייתי ּתֹופס וכי ּלי", הּניחה "ועּתה, : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
להתּפּל ּתלּוי היה ׁשּבי עכׁשוּפתח, לעׂשֹות סבּור הייתי כן ּכמֹו עליהם, הּוא∑‡˙EÏ„bŒ.ל וכן ,טּוב מּדת זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ∆»¿¿ְְִֵַ

יד)אֹומר נא(במדבר יגּדל "ועּתה ה'": ּבאי∑E„ÈŒ˙‡Â.ּכח לכל ּפׁשּוטה ׁשהיא ימינ ׁשאּתה∑‰ÊÁ˜‰.עֹולםזֹו ְְִֵַַַָָֹ¿∆»¿ְְְְִִֵֶָָָָ«¬»»ֶַָ
החזקה הּדין מּדת את ּברחמים B‚Â'.ּכֹובׁש Ï‡ŒÈÓ ¯L‡∑וסנקּתדרין יֹועצים לֹו ׁשּיׁש ודם, ּבׂשר למל ּדֹומה אינ ְֲֲִִִֵֶַַַַָָ¬∆ƒ≈¿ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

.ּגזרת ּותבּטל לי ּתמחל אם ּביד ימחה מי אין אּתה, מּדֹותיו. על ולעבר חסד לעׂשֹות ּכׁשרֹוצה ּבידֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּממחין
ּכדכתיב ועֹוג, סיחֹון מלחמת ,"עבּד את להראֹות החּלֹות "אּתה ּפׁשּוטֹו: ב)ּולפי לפני",(דברים ּתת החּלתי "ראה : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

מלכים ל"א מלחמת רמב"ן.הראני ְְְִִִֵֶֶַָ

ÓÈÓÏ¯:כג ‡È‰‰ ‡�cÚa ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»¿ƒ»»«ƒ¿≈»

Cc·Úכד ˙È ‰‡ÊÁ‡Ï ‡˙È¯L z‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…ƒ«¿»≈»¿«¬»»»«¿»
‡e‰ z‡ Èc ‡zÙwz C„È ˙ÈÂ C˙e·¯ ˙È»¿»¿»¿»«∆¿»ƒ«¿
ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa Cz�ÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ
:Cz¯a‚Îe CÈ„·BÚk „aÚÈc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿≈¿«¿≈¿»»¿ƒ»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכאׁשר לאמר. ההיא ּבעת ה' אל ואתחּנן ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ(כג)

ואמר ועֹוג סיחֹון ארץ ּכּבּוׁש ְְְִִִִֶֶַָהזּכיר

ּבעת צּויתי יהֹוׁשּוע ואת כא) פסוק ְְִִֵֵֶַָ(לעיל

ּכי ׁשם, אעבר לא אני ּכי הזּכיר ְֱֲִִִִִִֶַָֹֹההיא,

אלי, ׁשמע ולא הּנכּבד הּׁשם אל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהתחננּתי

יעבר: הּוא ּכי יהֹוׁשע את לחּזק אֹותי ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֻוצּוה

.‡È‰‰ ˙Úa ÌÚËÂׁשהזּכיר הּגזרה לעת רמז ¿««»≈«ƒְְְִִֵֵֶֶֶַָ

ולא ה', התאּנף ּבי ּגם לז) א ְְִִַַַֹ(לעיל

ּכי והּנכֹון הּמעׂשה. ּביֹום הּתחּנה ׁשם ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָנזּכרה

,"‡È‰‰ ˙Úa"סיחֹון ׁשּכבׁשּתי הּנזּכרת ּבעת »≈«ƒְְִִִֵֶֶֶַַָָ

ליׂשראל ׁשּנּתנּו ּבעממין להּלחם והתחלּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָועֹוג

ּכאׁשר זה והיה הּׁשבטים, לׁשני הארץ ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוחּלקּתי

העברים הר אל עלה יב) כז (במדבר לֹו ֱֲֲִֵֶֶַַָָנאמר

והתחּנן הּדבר על רחמים ּבּקׁש אז ּכי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּזה,

ּבקֹולֹו, הּׁשם ׁשמע לא וכאׁשר הּזאת. ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹֹהּתחּנה

לכל הרּוחֹות אלהי ה' יפקד והתּפּלל ְְְְֱִִֵֵַַָָָֹֹחזר

(פסוק ׁשם ׁשּנזּכר ּכמֹו העדה, על איׁש ְְִִֵֶַַָָָָָּבׂשר

כח). פסוק (להלן יהֹוׁשע את וצו וזהּו ְְְֶֶַַֻטז).

עליה, נענה אׁשר הּתפּלה ׁשם הזּכיר ְְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָאבל

חביבה היתה הארץ ּכי להֹודיע זה הזּכיר ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָוכאן

זה וכל ּבעבּורם, אליה זכה ולא מאד ְְְֲֵֶֶַָָָָָָָֹֹעליו

ְִָמּתֹוכחֹותיו:

ולא רׁש"י. לׁשֹון ּבּדין, רחּום אלהים. ה' ְֱִִִַַַָֹֹ(כד)

ּכתּוב הּוא הראׁשֹון הּׁשם ּכי הרב ְִִִִֵַַַָָָהׁשּגיח

ה"א, ּביּו"ד ּכתּוב הּוא והּׁשני ּדל"ת ְְְִֵֶֶַָָָּבאל"ף

מּדת זֹו ה' ׁשּנאמר מקֹום ּכל אמרּו ְֱִֶֶֶַַָָָׁשּבֹו

הּׁשמֹות אבל הּדין. מּדת זֹו אלהים ֱֲֲִִִִֵַַַַָֹרחמים,

אמרּו וכ רחמים. ּבמּדת אדֹון ּכאן, ְְְְֲִִִִַַַָָָָָהּנזּכרים

מתּבעי אי העֹולמים רּבֹון לֹו אמר ְְִִִִִֵֵַַָָָָּבילמדנּו,

רחם ּבּדין לי מתּבעי לא ואי לי הב ּבּדין ְְִִִִִִִֵֵַַַַָֹלי

ּתּתן מה אלהים ה' אברהם ׁשאמר ּכׁשם ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹעלי,

הראׁשֹון ּכתּובים הם ּכ ּבאברהם וגם וגו', ְְְְִִִֵַַָָָָלי

ה"א: יּו"ד והּׁשני ּדל"ת ְִֵֵֶֶַָָאל"ף

opgz`e zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i oey`x meil inei xeriy

(äë)øáòa øLà äáBhä õøàä-úà äàøàå àp-äøaòà¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤¨¨´¤©½̈£¤−§¥´¤
:ïðáläå äfä áBhä øää ïcøiä©©§¥®¨¨¬©²©¤−§©§¨«Ÿ

i"yx£‡pŒ‰¯aÚ‡∑ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא' ‰f‰.אין ·Bh‰ לט)∑Ô�·l‰Â.ירּוׁשליםזֹו∑‰‰¯ ּבית(יומא .הּמקּדׁשזה ∆¿¿»»ְֵֶַָָָָ»»««∆ְִַָ¿«¿»…ְִֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - e"nyz zekeq crendÎlegc 'c lil zgiy itÎlr)

ux`l qpMdl dWn oFvx§Ÿ¤§¦¨¥¨¨¤

הּטֹובה את־הארץ ואראה כה)אעּברה־ּנא (ג, ְְֶָ�ְְֶֶָ�ֶָָ�ֶַ�ָ
א)ּבּגמרא יד, הּוא(סוטה מּטּובּה לׂשּבע אֹו צריְך הּוא מּפריּה לאכֹול וכי יׂשראל? לארץ לּכנס רּבנּו מׁשה נתאּוה מה "מּפני אמרּו: ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

[ּכל ּכּלן ׁשּיתקּימּו ּכדי לארץ אני אּכנס יׂשראל. ּבארץ אּלא מתקּימין ואין יׂשראל, נצטּוּו מצֹות הרּבה מׁשה: אמר ּכְך אּלא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻצריְך?

ידי". על ְִִַַָהּמצֹות]

ּכּלם". את "ׁשאקּים למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה ּתמּוּה, ידי" על ּכּלן "ׁשּיתקּימּו הּלׁשֹון ּדּיּוק ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻוהּנה,

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבּמדרׁש ּכדאיתא האמת, מּדת היא רּבנּו מׁשה ׁשל ׁשּמּדתֹו י)ידּוע ה, רבה נצחּיּות(שמות על מֹורה זֹו ׁשּמּדה מׁשה", זה "אמת ְְְֱֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּבּגמרא וכּנאמר ׁשּנּוי. ּכל ללא הּמה, נצחּיים' מׁשה ידי 'מעׂשה ולכן א)ּוקביעּות. ט, ׂשֹונאיהם(סוטה ׁשלטּו לא ודוד "מׁשה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

4)ּבמעׂשיהם" עמוד כ"ו חלק לקוטי־שיחות גם .(ראה ְֲֵֶַ

ּבספרים איתא זה, ועוד)ּומּטעם קפה, אופן עמוקות ּגלּות(מגלה ׁשל ענין ׁשּיְך היה לא לארץ, יׂשראל ּבני את מכניס היה מׁשה ׁשאם ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

נצחּיים. ידיו ׁשּמעׂשה ּכיון לעֹולם, נצחית יׁשיבה זֹו והיתה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָוכּו',

אקּים ׁשאני ּכדי לארץ "אּכנס אּנפׁשיּה ּבּקׁש לא זֹו ּדבבּקׁשתֹו ידי", על הּמצֹות) (ּכל ּכּלן "ׁשּיתקּימּו מׁשה ׁשל ּבּקׁשתֹו ּתכן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻוזהּו

היינּו ידֹו", על יתקּימּו "ׁש[הּמצֹות] ּבכדי הּוא הארץ, אל לּכנס רצֹונֹו טעם אּלא מּבעי?. קא עצמֹו ּדלטֹובת הּמצֹות", ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאת

ּגלּות. ׁשל הפסק ּכל ללא לעֹולם, קּימים יהיּו וכְך ׁשּלֹו, מּכחֹו יׂשראל ּבארץ יתקּימּו ׁשהּמצֹות היה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשחפצֹו

(åë)øîàiå éìà òîL àìå íëðòîì éa ýåýé øaòúiå©¦§©¥̧§Ÿ̈¬¦Æ§©´©§¤½§¬Ÿ¨©−¥¨®©¸Ÿ¤
:äfä øáca ãBò éìà øac óñBz-ìà Cì-áø éìà ýåýé§Ÿ̈³¥©Æ©½̈©À¤©¥¬¥©²−©¨¨¬©¤«

i"yx£'‰ ¯aÚ˙iÂ∑(ספרי)חמה אֹומר∑ÌÎ�ÚÓÏ.נתמּלא הּוא וכן לי. ּגרמּתם אּתם "וּיקציפּוקו)(תהליםּבׁשבילכם, : «ƒ¿«≈ְִֵֵַָ¿««¿∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ל וּירע מריבה ּבעבּורם"עלֿמי קׁשה,(ספרי)∑¯·CÏŒ.מׁשה ּכּמה הרב, יאמרּו: ּומפציר.ׁשּלא סרבן ּכּמה והּתלמיד, ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ«»ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

מּזה הרּבה ,"רבֿל" אחר: לּדבר הּצפּון רבֿטּוב ,ל .ׁשמּור ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ

(æë)äìò|éðéò àNå äbñtä Làøäðîéúå äðôöå äné E £¥´´Ÿ©¦§À̈§¨¬¥¤²¨¯¨§¨²Ÿ¨§¥¨¬¨
éðéòá äàøe äçøæîe:äfä ïcøiä-úà øáòú àì-ék E ¦§¨−¨§¥´§¥¤®¦¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«

i"yx£EÈ�ÈÚ· ‰‡¯e∑ל מראה אני הּטֹובה". הארץ את "ואראה מּמּני: ׁשּנאמרּבּקׁשּת ּכּלּה, לד)את "וּיראהּו:(דברים ¿≈¿≈∆ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
הארץ ּכל את ."ה' ֶֶָָָ

(çë)éðôì øáòé àeä-ék eäönàå eä÷fçå òLBäé-úà åöå§©¬¤§ª−©§©§¥´§©§¥®¦´©«£ÀŸ¦§¥Æ
:äàøz øLà õøàä-úà íúBà ìéçðé àeäå äfä íòä̈¨´©¤½§Æ©§¦´½̈¤¨−̈¤£¤¬¦§¤«

i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÂ∑הּמריבֹות ועל הּמּׂשאֹות ועל הּטרחֹות e‰ˆn‡Â.על e‰˜fÁÂ∑,לּבֹוּבדבר יר ׁשּלא ¿«∆¿À«ְְְְִַַַַַַַָָ¿«¿≈¿«¿≈ְְִִֵֶַָֹ
ינחיל והּוא יעבר הּוא ּכי אני, מבטיחֹו עליהם'! ליענׁש סֹופי ּכ עליהם, רּבי ׁשּנענׁש 'ּכׁשם ÚÈ·¯.לֹומר: ‡e‰ŒÈk∑ ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹƒ«¬…

Ècכה ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚk ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿∆¡≈»«¿»«¿»ƒ
˙È·e ÔÈ„‰ ‡·Ë ‡¯eË ‡�c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»»»»»≈≈

:‡Lc˜Ó«¿»»

ÏÂ‡כו ÔBÎÏÈ„a ÈÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ√»¿»¬«¿ƒ¿¿»
ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ÈbÒ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ÈpÓ ÏÈa«̃ƒƒƒ«¬«¿»ƒ«ƒ»»≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùa „BÚ ÈÓ„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»«¿ƒ¿»»»≈

ÚÓÏ¯·‡כז CÈ�ÈÚ ÛB˜Êe ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ˜Ò«¿≈»»»¿≈»¿«¬»»
CÈ�ÈÚ· ÈÊÁÂ ‡Á�È„ÓÏe ‡ÓB¯„ÏÂ ‡�etˆÏe¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¬≈¿≈»

:ÔÈ„‰ ‡�c¯È ˙È ¯·Ú˙ ‡Ï È¯‡¬≈»¿ƒ«»«¿¿»»≈

‡¯Èכח È‰Ól‡Â È‰Ùw˙Â ÚLB‰È ˙È „wÙe«≈»¿À«¿«∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¬≈
ÔÒÁÈ ‡e‰Â ÔÈ„‰ ‡nÚ Ì„˜ ¯·ÚÈ ‡e‰≈ƒ«√»«»»≈¿«¿≈

:ÈÊÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔB‰˙È»¿»«¿»ƒ∆¡≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÈ�ÚÂאמר ּכי ּבזה, יּובן "ÔpÁ˙‡Â"הּפרׁשה ¿ƒ¿«ִֶַַָָָָָָ»∆¿««

ּבּתחּנה, ידּבר ּכי "ואתּפּלל", אמר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹולא

הרחמים ּב אׁשר אדֹון ‰BlÁ˙ואמר ‰z‡ ְְֲֲִֶַַָָָ«»«ƒ»

,Ec·Ú ˙‡ ˙B‡¯‰Ïנבּואתי ּתחּלת היא ּכ ¿«¿∆«¿¿ְְִִִַָָ

ּפניו מׁשה וּיסּתר ּדכתיב ,ּכבֹוד לי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהראית

עם ו) ג (שמות האלהים אל מהּביט ירא ֱִִִִֵֵֶַָָֹּכי

אל מי לדעת והראיתי והגבּורה, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻהּגדּלה

הּגדֹולים ּכמעׂשי יהיּו ׁשּמּמּנּו ּובארץ ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבּׁשמים

ּבּמה עֹוד ּתבין ּומּכאן החזקֹות. ְְֲִִִֶַַָָָָוכגבּורֹותי

הּנכּבד: הּׁשם ּבֹו ְְִִֵַַַַָהתאּנף

Ï·‡מקֹום ּכל כד) (ואתחנן ספרי לׁשֹון ¬»ְִִָָָ

ה' ׁשּנאמר רחמים, מּדת זֹו ה' ֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר

הּדין, מּדת היא זֹו אלהים וחּנּון, רחּום ְֱִִִִֵַַַַֹאל

האלהים עד והּכּונהׁשּנאמר ׁשניהם. ּדבר יבֹוא ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הרחמים מּדת הּוא ּבכאן הּׁשני הּׁשם ּכי ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָלפרׁש

מּדת ּכּלן הּׁשמֹות ּוׁשאר המיחד, הּׁשם ְְְִֵֵַַַַָָָֻֻוהּוא

וכל לּדּינים, ּגם ׁשם ׁשהּוא אלהים ּכמֹו ְְֱִִִֵֶַַַַָָֹהּדין

אדֹונים: לׁשֹון ׁשהּוא ּדל"ת אל"ף ֲִֵֶֶֶֶָָָׁשּכן



לה opgz`e zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i oey`x meil inei xeriy

(äë)øáòa øLà äáBhä õøàä-úà äàøàå àp-äøaòà¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤¨¨´¤©½̈£¤−§¥´¤
:ïðáläå äfä áBhä øää ïcøiä©©§¥®¨¨¬©²©¤−§©§¨«Ÿ

i"yx£‡pŒ‰¯aÚ‡∑ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא' ‰f‰.אין ·Bh‰ לט)∑Ô�·l‰Â.ירּוׁשליםזֹו∑‰‰¯ ּבית(יומא .הּמקּדׁשזה ∆¿¿»»ְֵֶַָָָָ»»««∆ְִַָ¿«¿»…ְִֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - e"nyz zekeq crendÎlegc 'c lil zgiy itÎlr)

ux`l qpMdl dWn oFvx§Ÿ¤§¦¨¥¨¨¤

הּטֹובה את־הארץ ואראה כה)אעּברה־ּנא (ג, ְְֶָ�ְְֶֶָ�ֶָָ�ֶַ�ָ
א)ּבּגמרא יד, הּוא(סוטה מּטּובּה לׂשּבע אֹו צריְך הּוא מּפריּה לאכֹול וכי יׂשראל? לארץ לּכנס רּבנּו מׁשה נתאּוה מה "מּפני אמרּו: ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

[ּכל ּכּלן ׁשּיתקּימּו ּכדי לארץ אני אּכנס יׂשראל. ּבארץ אּלא מתקּימין ואין יׂשראל, נצטּוּו מצֹות הרּבה מׁשה: אמר ּכְך אּלא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻצריְך?

ידי". על ְִִַַָהּמצֹות]

ּכּלם". את "ׁשאקּים למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה ּתמּוּה, ידי" על ּכּלן "ׁשּיתקּימּו הּלׁשֹון ּדּיּוק ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻוהּנה,

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבּמדרׁש ּכדאיתא האמת, מּדת היא רּבנּו מׁשה ׁשל ׁשּמּדתֹו י)ידּוע ה, רבה נצחּיּות(שמות על מֹורה זֹו ׁשּמּדה מׁשה", זה "אמת ְְְֱֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּבּגמרא וכּנאמר ׁשּנּוי. ּכל ללא הּמה, נצחּיים' מׁשה ידי 'מעׂשה ולכן א)ּוקביעּות. ט, ׂשֹונאיהם(סוטה ׁשלטּו לא ודוד "מׁשה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

4)ּבמעׂשיהם" עמוד כ"ו חלק לקוטי־שיחות גם .(ראה ְֲֵֶַ

ּבספרים איתא זה, ועוד)ּומּטעם קפה, אופן עמוקות ּגלּות(מגלה ׁשל ענין ׁשּיְך היה לא לארץ, יׂשראל ּבני את מכניס היה מׁשה ׁשאם ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

נצחּיים. ידיו ׁשּמעׂשה ּכיון לעֹולם, נצחית יׁשיבה זֹו והיתה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָוכּו',

אקּים ׁשאני ּכדי לארץ "אּכנס אּנפׁשיּה ּבּקׁש לא זֹו ּדבבּקׁשתֹו ידי", על הּמצֹות) (ּכל ּכּלן "ׁשּיתקּימּו מׁשה ׁשל ּבּקׁשתֹו ּתכן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻוזהּו

היינּו ידֹו", על יתקּימּו "ׁש[הּמצֹות] ּבכדי הּוא הארץ, אל לּכנס רצֹונֹו טעם אּלא מּבעי?. קא עצמֹו ּדלטֹובת הּמצֹות", ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאת

ּגלּות. ׁשל הפסק ּכל ללא לעֹולם, קּימים יהיּו וכְך ׁשּלֹו, מּכחֹו יׂשראל ּבארץ יתקּימּו ׁשהּמצֹות היה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשחפצֹו

(åë)øîàiå éìà òîL àìå íëðòîì éa ýåýé øaòúiå©¦§©¥̧§Ÿ̈¬¦Æ§©´©§¤½§¬Ÿ¨©−¥¨®©¸Ÿ¤
:äfä øáca ãBò éìà øac óñBz-ìà Cì-áø éìà ýåýé§Ÿ̈³¥©Æ©½̈©À¤©¥¬¥©²−©¨¨¬©¤«

i"yx£'‰ ¯aÚ˙iÂ∑(ספרי)חמה אֹומר∑ÌÎ�ÚÓÏ.נתמּלא הּוא וכן לי. ּגרמּתם אּתם "וּיקציפּוקו)(תהליםּבׁשבילכם, : «ƒ¿«≈ְִֵֵַָ¿««¿∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ל וּירע מריבה ּבעבּורם"עלֿמי קׁשה,(ספרי)∑¯·CÏŒ.מׁשה ּכּמה הרב, יאמרּו: ּומפציר.ׁשּלא סרבן ּכּמה והּתלמיד, ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ«»ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

מּזה הרּבה ,"רבֿל" אחר: לּדבר הּצפּון רבֿטּוב ,ל .ׁשמּור ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ

(æë)äìò|éðéò àNå äbñtä Làøäðîéúå äðôöå äné E £¥´´Ÿ©¦§À̈§¨¬¥¤²¨¯¨§¨²Ÿ¨§¥¨¬¨
éðéòá äàøe äçøæîe:äfä ïcøiä-úà øáòú àì-ék E ¦§¨−¨§¥´§¥¤®¦¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«

i"yx£EÈ�ÈÚ· ‰‡¯e∑ל מראה אני הּטֹובה". הארץ את "ואראה מּמּני: ׁשּנאמרּבּקׁשּת ּכּלּה, לד)את "וּיראהּו:(דברים ¿≈¿≈∆ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
הארץ ּכל את ."ה' ֶֶָָָ

(çë)éðôì øáòé àeä-ék eäönàå eä÷fçå òLBäé-úà åöå§©¬¤§ª−©§©§¥´§©§¥®¦´©«£ÀŸ¦§¥Æ
:äàøz øLà õøàä-úà íúBà ìéçðé àeäå äfä íòä̈¨´©¤½§Æ©§¦´½̈¤¨−̈¤£¤¬¦§¤«

i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÂ∑הּמריבֹות ועל הּמּׂשאֹות ועל הּטרחֹות e‰ˆn‡Â.על e‰˜fÁÂ∑,לּבֹוּבדבר יר ׁשּלא ¿«∆¿À«ְְְְִַַַַַַַָָ¿«¿≈¿«¿≈ְְִִֵֶַָֹ
ינחיל והּוא יעבר הּוא ּכי אני, מבטיחֹו עליהם'! ליענׁש סֹופי ּכ עליהם, רּבי ׁשּנענׁש 'ּכׁשם ÚÈ·¯.לֹומר: ‡e‰ŒÈk∑ ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹƒ«¬…

Ècכה ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚk ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿∆¡≈»«¿»«¿»ƒ
˙È·e ÔÈ„‰ ‡·Ë ‡¯eË ‡�c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»»»»»≈≈

:‡Lc˜Ó«¿»»

ÏÂ‡כו ÔBÎÏÈ„a ÈÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ√»¿»¬«¿ƒ¿¿»
ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ÈbÒ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ÈpÓ ÏÈa«̃ƒƒƒ«¬«¿»ƒ«ƒ»»≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùa „BÚ ÈÓ„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»«¿ƒ¿»»»≈

ÚÓÏ¯·‡כז CÈ�ÈÚ ÛB˜Êe ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ˜Ò«¿≈»»»¿≈»¿«¬»»
CÈ�ÈÚ· ÈÊÁÂ ‡Á�È„ÓÏe ‡ÓB¯„ÏÂ ‡�etˆÏe¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¬≈¿≈»

:ÔÈ„‰ ‡�c¯È ˙È ¯·Ú˙ ‡Ï È¯‡¬≈»¿ƒ«»«¿¿»»≈

‡¯Èכח È‰Ól‡Â È‰Ùw˙Â ÚLB‰È ˙È „wÙe«≈»¿À«¿«∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¬≈
ÔÒÁÈ ‡e‰Â ÔÈ„‰ ‡nÚ Ì„˜ ¯·ÚÈ ‡e‰≈ƒ«√»«»»≈¿«¿≈

:ÈÊÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔB‰˙È»¿»«¿»ƒ∆¡≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÈ�ÚÂאמר ּכי ּבזה, יּובן "ÔpÁ˙‡Â"הּפרׁשה ¿ƒ¿«ִֶַַָָָָָָ»∆¿««

ּבּתחּנה, ידּבר ּכי "ואתּפּלל", אמר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹולא

הרחמים ּב אׁשר אדֹון ‰BlÁ˙ואמר ‰z‡ ְְֲֲִֶַַָָָ«»«ƒ»

,Ec·Ú ˙‡ ˙B‡¯‰Ïנבּואתי ּתחּלת היא ּכ ¿«¿∆«¿¿ְְִִִַָָ

ּפניו מׁשה וּיסּתר ּדכתיב ,ּכבֹוד לי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהראית

עם ו) ג (שמות האלהים אל מהּביט ירא ֱִִִִֵֵֶַָָֹּכי

אל מי לדעת והראיתי והגבּורה, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻהּגדּלה

הּגדֹולים ּכמעׂשי יהיּו ׁשּמּמּנּו ּובארץ ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבּׁשמים

ּבּמה עֹוד ּתבין ּומּכאן החזקֹות. ְְֲִִִֶַַָָָָוכגבּורֹותי

הּנכּבד: הּׁשם ּבֹו ְְִִֵַַַַָהתאּנף

Ï·‡מקֹום ּכל כד) (ואתחנן ספרי לׁשֹון ¬»ְִִָָָ

ה' ׁשּנאמר רחמים, מּדת זֹו ה' ֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר

הּדין, מּדת היא זֹו אלהים וחּנּון, רחּום ְֱִִִִֵַַַַֹאל

האלהים עד והּכּונהׁשּנאמר ׁשניהם. ּדבר יבֹוא ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הרחמים מּדת הּוא ּבכאן הּׁשני הּׁשם ּכי ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָלפרׁש

מּדת ּכּלן הּׁשמֹות ּוׁשאר המיחד, הּׁשם ְְְִֵֵַַַַָָָֻֻוהּוא

וכל לּדּינים, ּגם ׁשם ׁשהּוא אלהים ּכמֹו ְְֱִִִֵֶַַַַָָֹהּדין

אדֹונים: לׁשֹון ׁשהּוא ּדל"ת אל"ף ֲִֵֶֶֶֶָָָׁשּכן
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לפניהם יעבר יׁשב:אם והּוא העי, אל העם מן ּכׁשּׁשלח מֹוצא אּתה וכן ינחלּו. לא לאו, ואם ז)ינחלּו, "וּיּכּו(יהושע ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אמר ּפניו, על ׁשּנפל וכיון וגֹו'", העי אנׁשי ּכתיב,מהם 'ל 'קם ,"ל "קם ּומׁשּלחלֹו: ּבמקֹומ העֹומד הּוא אּתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

לאו, ואם עֹוברין. עֹובר, הּוא אם :רּב למׁשה אמרּתי ּכ 'לא ,"ּפני על נֹופל אּתה זה "לּמה למלחמה, ּבני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאת
עֹוברין'?! .אין ְִֵ

(èë)ô :øBòt úéa ìeî àéba áLpå©¥´¤©½̈§−¥¬§«
i"yx£'B‚Â ‡Èba ·LpÂ∑(ספרי),אלילים לעבֹודת והּכלוונצמדּתם אלֿהחּקים", ׁשמע יׂשראל, "ועּתה כן: ּפי על אף «≈∆«»¿¿ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֻ

לי לּמחל זכיתי לא ואני ,ל .מחּול ְֲִִִִִֵַָָָֹ

ã(à)íéètLnä-ìàå íéwçä-ìà òîL ìàøNé äzòå§©¨´¦§¨¥À§©³¤©«ª¦Æ§¤©¦§¨¦½
íúàáe eéçz ïòîì úBNòì íëúà ãnìî éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²§©¥¬¤§¤−©«£®§©´©¦«§À¨¤Æ
ïúð íëéúáà éäìà ýåýé øLà õøàä-úà ízLøéå¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¯§Ÿ̈²¡Ÿ¥¬£«Ÿ¥¤−Ÿ¥¬

:íëì̈¤«

(á)àìå íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìò eôñú àì́ŸŸ¦À©©¨¨Æ£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½§¬Ÿ
ì epnî eòøâúøLà íëéäìà ýåýé úåöî-úà øîL ¦§§−¦¤®¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¬

:íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦−§©¤¬¤§¤«
i"yx£eÙÒ˙ ‡Ï∑(שם תגרעּו(ספרי "לא וכן ציצּיֹות, וחמׁש ּבלּולב מינין חמׁשת ּבתפּלין, ּפרׁשּיֹות חמׁש ."ּכגֹון: ……ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr i zeiecreezd mgpn zxez - c"iyz da`eyd zia zgny zgiy)

תגרעּו ולא תֹוסיפּו ב)לא (ד, ְְְִִֹֹ
ׁשּכתּוב וזהּו עׂשה, מצוֹות רמ"ח ׁשל הּקּיּום ׁשלמּות על רֹומזת סּכה ׁשּמצות ז"ל, מאאמו"ר ו)ׁשמעּתי ד, .(ישעיה . ּתהיה וסּכה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

לא זר"ם, מּפני הן ׁשֹומרת והּסּכה מרמ"ח, יֹותר אחד הּוא ּומט"ר מרמ"ח, ּפחֹות אחד הּוא זר"ם ּומּמטר: מּזרם ּולמסּתֹור ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻלמחסה

תֹוסיפּו. לא מט"ר, מּפני והן רמב"ןתגרעּו, ְְְְִִִֵֵֹ

(â)ék øBòt ìòáa ýåýé äNò-øLà úà úBàøä íëéðéò¥«¥¤Æ¨«Ÿ½¥²£¤¨¨¬§Ÿ̈−§©´©§®¦´
Lä øBòt-ìòá éøçà Cìä øLà Léàä-ìëýåýé Bãéî ¨¨¦À£¤³¨©Æ©«£¥´©«©§½¦§¦²§Ÿ̈¬

éäìà:Eaøwî Eרמב"ן ¡Ÿ¤−¦¦§¤«

BÚt¯:כט ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁ· ‡�·˙ÈÂƒ≈¿»¿≈»»»√≈≈¿

Ècא ‡i�È„Ïe ‡iÓÈ˜Ï ÚÓL Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈¿«ƒ¿»«»¿ƒ«»ƒ
ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È Ûl‡Ó ‡�‡¬»¿«≈»¿¿∆¿«¿ƒ¿≈
‡‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â Ôe˙È˙Â¿≈¿≈¿»«¿»ƒ¿»¡»»

:ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ˙‰·‡„«¬»«¿»≈¿

wÙÓ„ב ‡�‡ Èc ‡Ób˙t ÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿«ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈
‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ dpÓ ÔeÚ�Ó˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È»¿¿»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ«»ƒ«»

:ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿

‡¯Èג ¯BÚt ÏÚ·a ÈÈ „·Ú Èc ˙È ÔÊÁ ÔBÎÈ�ÈÚ≈≈»»»ƒ¬«¿»¿««¿¬≈
ÈÈ dÈˆL ¯BÚt ÏÚa ¯˙a ÏÊ‡ Èc ‡¯·b Ïk»«¿»ƒ¬«»«««¿≈¿≈¿»

:C�ÈaÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰p‰Âאֹותם ׁשהֹודיע ּבזה הּתֹוכחֹות הׁשלים ¿ƒ≈ְִִִֶֶַַָָָ

וגם עצמם על רעה אבֹותיהם ְְְֲֵֶֶַַַָָָָׁשּגרמּו

הם אבל לארץ, יעברּו ׁשּלא ענׁש ּגרמּו ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹעליו

ּכאבֹותם יהיּו לא אם אֹותּה ויירׁשּו יעברּו ְְְְֲִִִִַַַַָָָֹהּבנים

להזהירם עּתה יתחיל ּולכ ּומֹורה. סֹורר ְְְְִִֵֶַַַָָָּדֹור

יגרעּו ולא עליהם יֹוסיפּו ׁשּלא הּמצוֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹּבכללי

ֵֶמהם:

ּבתפּלין ּפרׁשּיֹות חמׁש ּכגֹון תֹוספּו. לא ְְִִִִִֵָָָֹ(ב)

וכן ציצּיֹות, חמׁש ּבלּולב מינין ְְֲִִִִִֵֵָָָחמּׁשה

ּבספרי אמרּו וכ רׁש"י. לׁשֹון תגרעּו, ְְְְְְִִִִַָָָֹלא

ועל הּלּולב על תֹוסיף ׁשּלא מּנין ְִִִֶַַַַָֹ(ראה)

לֹומר ּתלמּוד ˙eÙÈÒB,הּציצית, ‡Ïׁשאין ּומּנין ְִִַַַ…ƒִִֵֶַ

לֹומר ּתלמּוד מהן ˙‚¯eÚ.ּפֹוחתים ‡Ïמּנין ְֲִֵֶַַ…ƒ¿¿ִִַ

הֹואיל יאמר לא ּכהנים ּברּכת לבר ּפתח ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹֹׁשאם

יֹוסף אבֹותיכם אלהי ה' אֹומר לבר ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָֹּופתחּתי

לֹומר ּתלמּוד לא‰c·¯,עליכם, ּדבר אפּלּו ְֲֵֶַַ«»»ֲִָָֹ

אּלא אמרּו, ּבלבד ּבאּלה לא אבל עליו. ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹתֹוסף

ּכמֹו לֹוקה, ּבכּונה ּבׁשמיני ּבּסּכה הּיׁשן ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻאף

אם וכן (כח:), הּׁשנה ראׁש ּבמּסכת ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּמזּכר

הּזה: ּבּלאו עֹובר ׁשּׁשה החג ֲִֵֶֶַַַַַַָיעׂשה

ÈÙÏeּבפני מצוה לעׂשֹות ּבדא אפּלּו דעּתי ¿ƒְְְֲֲִִִִֵַַָָָ

ׁשּבדא ּבחדׁש חג ׁשעׂשה ּכגֹון ְְֶֶֶַַַָָָָָֹעצמּה,

וכ ּבלאו. עֹובר לג), יב (מ"א ּכירבעם ְְְְִִֵַָָָָמּלּבֹו

מאה מגּלה, מקרא לענין יד.) (מגילה ְְְְְִִִֵַָָָָאמרּו

ולא ליׂשראל להם עמדּו נביאים ְְְְְְִִִִֵֶָָָֹּוׁשמֹונים

ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על הֹוסיפּו ולא ְֲִִֶַַַָָֹּפחתּו

מאי מגּלה, מּמקרא חּוץ אחת אֹות ְְֲִִִִַַַָָאפּלּו

ה"ז) פ"א (מגילה ּובירּוׁשלמי וכו'. ְִִַָּדרּוׁש

נביאים ּכּמה ּומהם זקנים וחמּׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָׁשמֹונים

אּלה ּכתּוב אמרּו הּדבר, על מצטערים ְְֲִִֵֶַַַָָָָָהיּו

הּמצוֹות אּלּו מׁשה, את ה' צּוה אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹהּמצות

ואין מׁשה לנּו אמר ּכ מׁשה, מּפי ְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּנצטּוּו

ּומרּדכי לכם, ּדבר לחּדׁש עתיד אחר ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָנביא

מּׁשם זזּו לא ּדבר, לנּו לחּדׁש רֹוצים ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹואסּתר

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהאיר עד ּבדבר ונֹותנין ְְְִִִֵֶַַַָָָָנֹוׂשאין

וכו': עיניהם ֵֵֶהּוא

È¯‰ּכן אם להם, אסּורה הּזֹו הּמצוה ׁשהיתה ¬≈ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּלא אּלא עליו, תֹוסיף לא ּבכלל ְִִִֶֶַָָָֹֹהיא

הּכתּוב מן אּלא נביא ּפי על למֹוסיף ְְִִִִֶַַַָָָָלמדנּו

לחּדׁש רּׁשאי נביא אין הּמצות" "אּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשאמר

מּׁשּום חכמים ּׁשּתקנּו ּומה מעּתה. ּדבר ְֲִִִֵֶַַָָָָּבֹו

היא זֹו ּבהן, וכּיֹוצא לעריֹות ׁשנּיֹות ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּגדר,

מּׁשּום ׁשהם ׁשּידע ּובלבד הּתֹורה, מן ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמצוה

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ואינן הּזה, ְִִֵֶֶֶַַַָָָהּגדר

ַָּבּתֹורה:

ּבפרטי להזהיר ּבא עּתה הראֹות. עיניכם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ(ג)

ׁשרׁש ׁשהיא ּכֹוכבים ּבעבֹודת ויתחיל ְְְֲִִִִֶֶַַַַָֹהּמצוֹות,

ְָֻלכּלן:
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ׁשאני(ה) ראה אתכם. לּמדּתי ראה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַ

אׁשר ׁשאמר ּכמֹו הּיֹום, אתכם ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָמלּמד

ואׁשר יג) יא (להלן הּיֹום אתכם מצּוה ְְֲִֶֶֶֶַַַָֹאנכי

יאמר אֹו ח). (בפסוק הּיֹום לפניכם נֹותן ְִִֵֵֶַַָֹֹאנכי

,"Èz„nÏ"ׁשהזּכיר a˜¯·מּפני Ôk ˙BNÚÏ" ƒ«¿ƒְְִִִֵֶ«¬≈¿∆∆

,"ı¯‡‰לארץ ּבֹוא ּבעת ראה ּכלֹומר »»∆ְְְֲֵֵֶַָָ

צּוּני ּכאׁשר ּומׁשּפטים חּקים אתכם ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָֻׁשּלּמדּתי

אלהי: ֱָֹה'

‰p‰Âלכל ּכלל ׁשהּוא הּדבר על ּדּבר מּתחּלה ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ּבחּקים יזהיר ועּתה תעׂשה, ולא ְְְְֲֲִִֵֶַַַָֹֻעׂשה

ּכי הּדינים, ׁשהם ּובמׁשּפטים ּגזרֹותיו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשהם

טעם העלם מּפני יֹותר, חּזּוק צריכין הם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַאּלּו

ארץ: יעמידּו במׁשּפט ּכי ּומּפני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָֻהחּקים,

,ı¯‡‰ ·¯˜a Ôk ˙BNÚÏ ¯Ó‡Âעלל הזהיר ¿»««¬≈¿∆∆»»∆ְְִַַ

ּומׁשּפטים רּבים חּקים יׁש ּכי ְִִִִִֵַָָֻֻּכּלם,

ׁשעּקר ירמז אֹו לארץ. ּבחּוצה נֹוהגין ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשאינן

הארץ ּבסֹוד ׁשרמזּתי ּכמֹו ּבארץ, ּכּלן ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֻהּמצוֹות

כה): יח (ויקרא

ּתֹועלֹות ּובמׁשּפטים בחּקים ּכי ואמר ְְְְֲִִִִַָָֻ(וֿח)

מן לעֹוׂשיהם ּתפארת ׁשהם ְְְִִֵֵֶֶֶֶּגדֹולֹות,

ּבהם. אֹותם יׁשּבחּו ׂשֹונאיהם ואפּלּו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָהאדם,

ׁשהּׁשם ּכמֹותּה ׁשאין ּגדֹולה ּתֹועלת ׁשהם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָועֹוד

העּמים וכן אליו, קראם ּבכל להם קרֹוב ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָיהיה

ּבחכמה נעׂשים החּקים ּכי וידעּו ּבזה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֻיתּבֹוננּו

וזהּו מהם, וייראּו האלהים אל לקרבה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָֹּובינה

ׁשהחּקים ועֹוד ּגדֹול. גֹוי מי ּכי ְִִִֶֶַַָָֻׁשאמר

יׁשרים צּדיקים, הם ּבעצמם ְְְְְִִִִִֵַַַָָָוהּמׁשּפטים

והּמדינֹות: העם ּביּׁשּוב ְְְְִִִַָָוטֹובים

הּדברים. את ּתׁשּכח ּפן וגו' ל הּׁשמר רק ְְְִִִֶֶֶַַַָָ(ט)

אמּתתם, על ותעׂשּום ּתׁשּכחּום ּכׁשּלא ְְְְֲֲִִֶַַָָָֹאז

אֹותם ּתעּותּו ואם ּונבֹונים, חכמים ְְְְְֲִִִֵַָָָּתחׁשבּו

רׁש"י. לׁשֹון ׁשֹוטים, ּתחׁשבּו ׁשכחה, ְְִִִִֵַָָָמּתֹו

דעּתי לפי הּזה הּכתּוב אבל ּכלל. נכֹון ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָואינֹו

ּכאׁשר ּכי מאד, ּבּה הזהיר תעׂשה, לא ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָֹֹמצות

החקים ונׁשמר הּמצוֹות ּבכל ׁשּנזהר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻאמר

אני רק ואמר חזר לעׂשֹותם, ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָוהּמׁשּפטים

מאד מאד עצמ ולׁשמר להּׁשמר מאד ְְְְְְְְְְִִִֵַַָֹֹֹֹמזהיר

ּתׁשּכח ׁשּלא הּמצוֹות, אלי ּבאּו מאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹלזּכר

,עיני ראּו אׁשר הּדברים מּכל סיני הר ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָמעמד

ּודבריו ּגדלֹו ואת ּכבֹודֹו את והּלּפידים, ְְְְְִִֶֶַַַָָָהּקֹולֹות

ּכל ותֹודיע האׁש, מּתֹו ׁשם ׁשמעּת ְְֲִִֵֶַַָָָָָאׁשר

ההּוא הּנכּבד ּבּמעמד עיני ראּו אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהּדברים

הּטעם, ּופרׁש עֹולם. עד בני ולבני ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָלבני

ׁשּתלמדּו ּכדי ההּוא הּמעמד עׂשה הּׁשם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּכי

ּתלּמדּון ּבניכם ואת הּימים ּכל אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָליראה
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(ç)ìëk í÷écö íéètLîe íéwç Bì-øLà ìBãb éBb éîe¦Æ´¨½£¤²ª¦¬¦§¨¦−©¦¦®§ŸÆ
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà úàfä äøBzä©¨´©½Ÿ£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈËtLÓe ÌÈwÁ∑ּומקּבליםהגּונים. Àƒƒ¿»ƒ«ƒƒְֲִִָֻ

(è)-úà çkLz-ït ãàî ELôð øîLe Eì øîMä ÷ø©¿¦¨´¤§Á§¸Ÿ©§§¹§ÀŸ¤¦§©̧¤
éðéò eàø-øLà íéøácäéîé ìk Eáálî eøeñé-ïôe E ©§¨¦¹£¤¨´¥¤À¤¨¸Æ¦§¨´§½−Ÿ§¥´

éiçéðáì ízòãBäå Eéðá éðáìå E:E ©¤®§«©§¨¬§¨¤−§¦§¥¬¨¤«
i"yx£ÌÈ¯·c‰Œ˙‡ ÁkLzŒÔt 'B‚Â EÏ ¯ÓM‰ חכמים∑¯˜ ּתחׁשבּו אמּתתם, על ותעׂשּום אֹותם ּתׁשּכחּו ּכׁשּלא אז, «ƒ»∆¿¿∆ƒ¿«∆«¿»ƒְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ

ׁשֹוטים ּתחׁשבּו ׁשכחה, מּתֹו אֹותם ּתעּותּו ואם רמב"ן.ּונבֹונים, ְְְְְְִִִִִֵַָָָ

‡ÔBÎ‰Ïד ÈÈ„ ‡zÏÁ„a Ôez˜a„‡c Ôez‡Â¿«¿«¿∆¿¿««¿»«¿»¡»¬
:ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎÏk ÔÈÓi«̃»ƒ»¿»≈

„Èה ‡Ók ‡i�È„Â ‡iÓÈ˜ ÔBÎ˙È ˙ÈÙl‡c BÊÁ¬¿«≈ƒ»¿¿»«»¿ƒ«»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ B‚a Ôk „aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ È�„wÙ«¿«ƒ¿»¡»»¿∆¿«≈¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈlÚ Ôez‡««ƒ«»¿≈¿«

ÔBÎ˙ÓÎÁו ‡È‰ È¯‡ Ôe„aÚ˙Â Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿«¿¿¬≈ƒ»¿«¿
˙È ÔeÚÓLÈ Èc ‡iÓÓÚ È�ÈÚÏ ÔBÎ˙e�˙ÏÎeÒÂ¿¿¿»¿¿≈≈«¿«»ƒƒ¿¿»
ÌÈkÁ ÌÚ „BÁÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ Ïk»¿»«»»ƒ≈¿≈¿¿««ƒ

:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡nÚ Ô˙ÏÎeÒÂ¿¿»»«»«»»≈

dÏז ·È¯˜ ‡‰Ï‡ dÏ Èc ·¯ ÌÚ ÔÓ È¯‡¬≈»««ƒ≈¡»»»ƒ≈
‡�‰Ï‡ ÈÈk d˙˜Ú ÔcÚa d˙BÏˆ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿ƒ««¿≈«¿»¡»»»

:È‰BÓ„˜ ÔÈlˆÓ ‡�Á�‡c ÔcÚ ÏÎa¿»ƒ»«¬«¿»¿««ƒ√»ƒ

˜ÔÈËÈMח ÔÈ�È„Â ÔÈÓÈ˜ dÏ Èc ·¯ ÌÚ ÔÓe»««ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡�‡ Èc ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÏÎk¿…«¿»»»ƒ¬»»≈√»≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

ÁÏ„‡ט CLÙ� ¯ËÂ CÏ ¯nzÒ‡ „BÁÏ¿ƒ¿««»¿««¿»«¬»
CÈ�ÈÚ BÊÁ Èc ‡iÓb˙t ˙È ÈL�˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿»«»ƒ¬≈»ƒ
CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk CalÓ ÔecÚÈ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»¿ƒƒƒ»…≈«»

:CÈ�· È�·ÏÂ CÈ�·Ï ÔepÚ„B‰˙e¿¿ƒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ׁשאני(ה) ראה אתכם. לּמדּתי ראה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַ

אׁשר ׁשאמר ּכמֹו הּיֹום, אתכם ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָמלּמד

ואׁשר יג) יא (להלן הּיֹום אתכם מצּוה ְְֲִֶֶֶֶַַַָֹאנכי

יאמר אֹו ח). (בפסוק הּיֹום לפניכם נֹותן ְִִֵֵֶַַָֹֹאנכי

,"Èz„nÏ"ׁשהזּכיר a˜¯·מּפני Ôk ˙BNÚÏ" ƒ«¿ƒְְִִִֵֶ«¬≈¿∆∆

,"ı¯‡‰לארץ ּבֹוא ּבעת ראה ּכלֹומר »»∆ְְְֲֵֵֶַָָ

צּוּני ּכאׁשר ּומׁשּפטים חּקים אתכם ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָֻׁשּלּמדּתי

אלהי: ֱָֹה'

‰p‰Âלכל ּכלל ׁשהּוא הּדבר על ּדּבר מּתחּלה ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ּבחּקים יזהיר ועּתה תעׂשה, ולא ְְְְֲֲִִֵֶַַַָֹֻעׂשה

ּכי הּדינים, ׁשהם ּובמׁשּפטים ּגזרֹותיו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשהם

טעם העלם מּפני יֹותר, חּזּוק צריכין הם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַאּלּו

ארץ: יעמידּו במׁשּפט ּכי ּומּפני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָֻהחּקים,

,ı¯‡‰ ·¯˜a Ôk ˙BNÚÏ ¯Ó‡Âעלל הזהיר ¿»««¬≈¿∆∆»»∆ְְִַַ

ּומׁשּפטים רּבים חּקים יׁש ּכי ְִִִִִֵַָָֻֻּכּלם,

ׁשעּקר ירמז אֹו לארץ. ּבחּוצה נֹוהגין ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשאינן

הארץ ּבסֹוד ׁשרמזּתי ּכמֹו ּבארץ, ּכּלן ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֻהּמצוֹות

כה): יח (ויקרא

ּתֹועלֹות ּובמׁשּפטים בחּקים ּכי ואמר ְְְְֲִִִִַָָֻ(וֿח)

מן לעֹוׂשיהם ּתפארת ׁשהם ְְְִִֵֵֶֶֶֶּגדֹולֹות,

ּבהם. אֹותם יׁשּבחּו ׂשֹונאיהם ואפּלּו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָהאדם,

ׁשהּׁשם ּכמֹותּה ׁשאין ּגדֹולה ּתֹועלת ׁשהם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָועֹוד

העּמים וכן אליו, קראם ּבכל להם קרֹוב ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָיהיה

ּבחכמה נעׂשים החּקים ּכי וידעּו ּבזה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֻיתּבֹוננּו

וזהּו מהם, וייראּו האלהים אל לקרבה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָֹּובינה

ׁשהחּקים ועֹוד ּגדֹול. גֹוי מי ּכי ְִִִֶֶַַָָֻׁשאמר

יׁשרים צּדיקים, הם ּבעצמם ְְְְְִִִִִֵַַַָָָוהּמׁשּפטים

והּמדינֹות: העם ּביּׁשּוב ְְְְִִִַָָוטֹובים

הּדברים. את ּתׁשּכח ּפן וגו' ל הּׁשמר רק ְְְִִִֶֶֶַַַָָ(ט)

אמּתתם, על ותעׂשּום ּתׁשּכחּום ּכׁשּלא ְְְְֲֲִִֶַַָָָֹאז

אֹותם ּתעּותּו ואם ּונבֹונים, חכמים ְְְְְֲִִִֵַָָָּתחׁשבּו

רׁש"י. לׁשֹון ׁשֹוטים, ּתחׁשבּו ׁשכחה, ְְִִִִֵַָָָמּתֹו

דעּתי לפי הּזה הּכתּוב אבל ּכלל. נכֹון ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָואינֹו

ּכאׁשר ּכי מאד, ּבּה הזהיר תעׂשה, לא ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָֹֹמצות

החקים ונׁשמר הּמצוֹות ּבכל ׁשּנזהר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻאמר

אני רק ואמר חזר לעׂשֹותם, ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָוהּמׁשּפטים

מאד מאד עצמ ולׁשמר להּׁשמר מאד ְְְְְְְְְְִִִֵַַָֹֹֹֹמזהיר

ּתׁשּכח ׁשּלא הּמצוֹות, אלי ּבאּו מאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹלזּכר

,עיני ראּו אׁשר הּדברים מּכל סיני הר ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָמעמד

ּודבריו ּגדלֹו ואת ּכבֹודֹו את והּלּפידים, ְְְְְִִֶֶַַַָָָהּקֹולֹות

ּכל ותֹודיע האׁש, מּתֹו ׁשם ׁשמעּת ְְֲִִֵֶַַָָָָָאׁשר

ההּוא הּנכּבד ּבּמעמד עיני ראּו אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהּדברים

הּטעם, ּופרׁש עֹולם. עד בני ולבני ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָלבני

ׁשּתלמדּו ּכדי ההּוא הּמעמד עׂשה הּׁשם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּכי

ּתלּמדּון ּבניכם ואת הּימים ּכל אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָליראה
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(é)éäìà ýåýé éðôì zãîò øLà íBéøîàa áøça E À£¤̧¨©¹§¨¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»§Ÿ¥¼¤«¡¸Ÿ
øLà éøác-úà íòîLàå íòä-úà éì-ìä÷ä éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À©§¤¦Æ¤¨½̈§©§¦¥−¤§¨¨®£¤̧
-ìò íéiç íä øLà íéîiä-ìk éúà äàøéì ïeãîìé¦§§¹§¦§¨´Ÿ¦À¨©¨¦Æ£¤̧¥³©¦Æ©

:ïeãnìé íäéða-úàå äîãàä́̈£¨½̈§¤§¥¤−§©¥«
i"yx£z„ÓÚ ¯L‡ ÌBÈ∑,ּבחֹורב עמדּת אׁשר יֹום ,"עיני ראּו "אׁשר מּמּנּו: ׁשּלמעלה מקרא על ראיתמּוסב אׁשר ¬∆»«¿»ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

הּלּפידים ואת הּקֹולֹות לאחרים∑Ôe„nÏÈ.לעצמםילפּון∑Ôe„ÓÏÈ.את .יאּלפּון ְִִֶֶַַַƒ¿¿ְְְֵַָ¿«≈ְְֲִֵַַ

(àé)Làa øòa øääå øää úçz ïeãîòzå ïeáø÷zå©¦§§¬©©«©§−©´©¨¨®§¨À̈Ÿ¥³¨¥Æ
:ìôøòå ïðò CLç íéîMä áì-ãò©¥´©¨©½¦−¤¨¨¬©«£¨¤«

(áé)ízà íéøác ìB÷ Làä CBzî íëéìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²£¥¤−¦´¨¥®³§¨¦Æ©¤´
:ìB÷ éúìeæ íéàø íëðéà äðeîúe íéòîL«Ÿ§¦½§¨²¥«§¤¬Ÿ¦−«¨¦¬«

(âé)úBNòì íëúà äeö øLà Búéøa-úà íëì ãbiå©©¥̧¨¤¹¤§¦À£¤̧¦¨³¤§¤Æ©«£½
:íéðáà úBçì éðL-ìò íázëiå íéøácä úøNò£¤−¤©§¨¦®©¦§§¥½©§¥−ª¬£¨¦«

(ãé)íéwç íëúà ãnìì àåää úòa ýåýé äeö éúàå§Ÿ¦À¦¨³§Ÿ̈Æ¨¥´©¦½§©¥´¤§¤½ª¦−
íéøáò ízà øLà õøàa íúà íëúNòì íéètLîe¦§¨¦®©«£«§¤´Ÿ½̈¨¾̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬

:dzLøì änL̈−¨§¦§¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ „nÏÏ ‡Â‰‰ ˙Úa '‰ ‰eˆ È˙‡Â∑ּפהּתֹורה .ׁשּבעל ¿…ƒƒ»»≈«ƒ¿«≈∆¿∆ְֶֶַָ

(åè)-ìk íúéàø àì ék íëéúLôðì ãàî ízøîLðå§¦§©§¤¬§−Ÿ§©§«Ÿ¥¤®¦´³Ÿ§¦¤Æ¨
:Làä CBzî áøça íëéìà ýåýé øac íBéa äðeîzרמב"ן §½̈§À¦¤̧§Ÿ̈¯£¥¤²§Ÿ¥−¦¬¨¥«

(æè)ìîñ-ìk úðeîz ìñt íëì íúéNòå ïeúçLz-ït¤©̧§¦½©«£¦¤¬¨¤²¤−¤§©´¨¨®¤
:äá÷ð Bà øëæ úéðáz©§¦¬¨−̈¬§¥¨«

i"yx£ÏÓÒ∑צּורה. »∆ָ

„‡Ó¯י ·¯Áa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡zÓ˜ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«¿»√»¿»¡»»¿…≈¿¬«
‡nÚ ˙È ÈÓ„˜ (L�Î‡) LB�k ÈÏ ÈÈ¿»ƒ¿«¿≈√»«»«»
ÏÁ„ÓÏ ÔeÙÏÈ Èc ÈÓb˙t ˙È ÔepÚÓL‡Â¿«¿¿ƒ»ƒ¿»»ƒ≈¿¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôep‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk ÈÓ„√̃»«»«»ƒƒ«»ƒ««¿»

:ÔeÙlÈ ÔB‰È�a ˙ÈÂ¿»¿≈«¿

eËÂ¯‡יא ‡¯eË ÈÏBtL· ÔezÓ˜Â Ôez·¯˜e¿∆¿¿«¿¿ƒ≈»¿»
‡��Ú ‡ÎBLÁ ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ‡˙M‡a ¯Úa»≈¿∆»»«≈¿«»¬»¬»»

:‡˙ËÈÓ‡Â«¬ƒ¿»

ÔÈÓb˙tיב Ï˜ ‡˙M‡ BbÓ ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆»»«ƒ¿»ƒ
Ô‰l‡ ÔÊÁ ÔBÎÈ˙ÈÏ ˙eÓ„e ÔÈÚÓL Ôez‡«»¿ƒ¿≈≈»»∆»≈

:‡Ï»̃»

ÔBÎ˙Èיג „ÈwÙ Èc dÓÈ˜ ˙È ÔBÎÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿»¿»≈ƒ«ƒ»¿
ÔÈ¯z ÏÚ Ôe�·˙Îe ÔÈÓb˙t ˙¯NÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈

:‡i�·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»

ÔBÎ˙Èיד ‡Ùl‡Ï ‡È‰‰ ‡�cÚa ÈÈ „Èwt È˙ÈÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ¿«»»»¿
Èc ‡Ú¯‡a ÔB‰˙È ÔBÎ„aÚÓÏ ÔÈ�È„Â ÔÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«¿»¿¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ï‡טו È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙ�Ï ‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â¿ƒ¿«¿«¬»¿«¿»≈¬≈»
ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡ÓBÈa ˙eÓc Ïk Ôe˙ÈÊÁ¬≈»¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿

:‡˙M‡ BbÓ ·¯Áa¿…≈ƒ∆»»

ˆÌÏטז ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿¿«¿¿¿∆∆
:‡a˜� B‡ ¯Îc ˙eÓc ‡¯eˆ Ïk ˙eÓc¿»»¿¿«À¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואל ּככה אּתם עׂשּו ּכן אם עֹולם, ְְֲִֵֶַַָָָלדֹורֹות

אֹותֹו: ְְִּתׁשּכחּו

‰p‰Â,ׁשם ׁשּנאמרּו הּדּברֹות ׁשּיזּכיר קדם ¿ƒ≈ְְְִִֶֶֶֶֶַַָֹ

נׁשּכח ׁשּלא תעׂשה לא ּבמצות ְְְְֲִִִִֶֶַַַֹֹהזהיר

מּלּבנּו נסירהּו ולא ההּוא הּמעמד מן ְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹּדבר

לכל ּבֹו ׁשּנֹודיע עׂשה ּבמצות וצּוה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָלעֹולם,

ּבראּיה ׁשם ּׁשהיה מה ּכל לדֹור מּדֹור ְְְִִִֵֶַַָָָָָזרענּו

ְִִָּובׁשמיעה:

˙ÏÚBz‰Âהיּו ׁשאם מאד ּגדֹולה הּזאת ּבּמצוה ¿«∆∆ְְְִִֶַַָָָֹֹ

מׁשה מּפי אלינּו ּבאים הּתֹורה ְִִִִֵֵֵֶַָָּדברי

ּבאֹותֹות נתאמתה ׁשּנבּואתֹו ּפי על אף ְְְְְִִִֶַַַָָָּבלבד,

חֹולם אֹו נביא ּבקרּבנּו יקּום אם ְְְְִִִִֵֵָָּובמֹופתים

אֹות אלינּו ונתן הּתֹורה מן ּבהפ ויצּונּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָחלֹום

ּכׁשּתּגיע אבל האנׁשים, ּבלב ספק יּכנס מֹופת ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָאֹו

ועינינּו לאזנינּו הּגבּורה מּפי הּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָאלינּו

וכל חֹולק ּכל נּכחיׁש אמצעי, ׁשם אין ְְְִִֵֵֶַָָָָָהרֹואֹות,

ולא אֹות יֹועילהּו לא אֹותֹו, ּונׁשּקר ְְְִֵֵֵַַֹֹמסּפק,

אנחנּו ּכי ּבידינּו, הּמיתה מן מֹופת ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָיּצילהּו

יט (שמות ׁשם ׁשאמר זהּו ּבׁשקרּותֹו. ְְְִִֶֶַַָָהּיֹודעים

ּכן ּגם ּכׁשּנעּתיק ּכי לעֹולם, יאמינּו ּב וגם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָט)

ּבלא אמת הּדבר ׁשהיה ידעּו לבנינּו, ְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּדבר

נעיד לא ּכי הּדֹורֹות, ּכל ראּוהּו ּכאּלּו ְִִִֵַָָָָֹספק

אֹותם ננחיל ולא לבנינּו ואיןׁשקר הבל ּדבר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּבעדּותנּו ּכלל יסּתּפקּו לא והם מֹועיל. ְְְְְִִֵֵֵַַָֹּבם

ּכּלנּו ׁשראינּו ּבוּדאי יאמינּו אבל להם, ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּנעיד

הּזה והענין להם. ּׁשּסּפרנּו מה וכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעינינּו,

אֹו נביא ּבקרּב יקּום ּכי ּבפרׁשת עֹוד ְְְְִִִַָָָָָיבֹוא

הזּכרּתיו ּוכבר ב), יג (להלן וגו' חלֹום ְְְֲִִֵַָחֹולם

ט): יט (שמות הּׁשליׁשי ּבחדׁש ּבפרׁשת ְְִִֶַַַָָָֹׁשם

ּכבר האׁש. מּתֹו אליכם ה' וידּבר ְְֲִֵֵֵֶַַָָ(יבֿיד)

ׁשהם כ) יט (שמות ּבמקֹומֹו הּדבר ְְִִֵֵֶַַָָּפרׁשּתי

האׁש, מּתֹו יתּבר הּגדֹול הּׁשם ּדּבּור ְְִִִֵֵַַַָָָָׁשמעּו

ּבזה להם והּגד והּׂשיגּוה, הּגדֹולה אּׁשֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשראּו

הּקֹול ׁשמעּו ּבכּלן ּכי הּדברים, ּבעׂשרת ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻּבריתֹו

ּבעת אֹותי צּוה הּמצוֹות ּוׁשאר האׁש. ְְִִִִֵֵַָָָָמּתֹו

לנביא נאמן אני ּכבר ּכי אתכם, ללּמד ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָההיא

יאמינּו ּב וגם ׁשאמר ּכמֹו ׁשראיתם, ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָלה'

ט): (בפסוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְְִֵֶַָלעֹולם,

ּפן יזהירם לנפׁשֹותיכם. מאד ונׁשמרּתם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַֹ(טו)

ויעׂשּו ׁשמעּו אׁשר הּקֹול אחר ְְְֲֲִֶַַַַָיטעּו

ּתחּלה ואמר ּבּנטיעֹות. לקּצץ È�·z˙הׁשחתה ְְְְְִִֵַַַַָָָָ«¿ƒ

‰·˜� B‡ ¯ÎÊואחר קֹול, יהיה ׁשּמהם ּבאדם, »»¿≈»ְְִֵֶֶֶַַָָָ

ּובעֹוף ּבּבהמה ּבארץ אׁשר ּכל הזּכיר ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּכן

אל חזר ּכן ואחר הּים, ּובדגי האדמה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּוברמׂש

הּׁשמים: ְִַַָָצבא
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

כה) יח (ויקרא ּפרׁשּתי ּוכבר ‡L¯(יטֿכ) ְְִֵַָ¬∆

.ÌÈnÚ‰ ÏÎÏ Ì˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˜ÏÁּכי »«¡…∆…»¿…»«ƒִ

מלאכי עליהם ּוגבֹוהים ּומּזל ּכֹוכב ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֻלכּלם

ּפרס מלכּות ׂשר ּבדנּיאל, הּנאמר ּכגֹון ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָעליֹון,

אלהים להם יעׂשּו ּכן ּובעבּור יון, מלכּות ְְֱֲֲִֵֶַַַַָָָֹוׂשר

ויעבדּום: ְְֵֶַַמהם

,'‰ Á˜Ï ÌÎ˙‡Â ¯Ó‡Â,הּׁשם חלק אּתם ּכי ¿»«¿∆¿∆»«ִֵֵֶֶַַ

זּולתֹו. עֹוזר אֹו ׂשר עליכם תקימּו ֲִֵֵֶַָָֹלא

ׁשהייתם הּברזל, מּכּור אתכם הֹוציא הּוא ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָּכי

אתכם והֹוציא ועצים, אׁש ּבכּור מצרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַּבתֹו

ולּולי ׁשפטים, ּבהם ׁשעׂשה ׂשריהם ּכנגד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמּׁשם

הם היּו ּכי יֹוצאים, הייתם לא ְִִִִִֵֶֶָָָֹׁשהּפילם

ּכדי זה ּכל עׂשה והּנה תצאּו, ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבמעלתם

סגּלה הּגדֹול לׁשמֹו ותהיּו נחלה לֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָֻׁשּתהיּו

העּמים: ִִַָָמּכל

וטעם ּדבריכם.(כאֿכד) על ּבי התאּנף וה' ְְְִִִֵֶַַַַַַ

אֹותי ּכלֹומר הּזה, ּבּמקֹום ְֱִִֶֶֶַַַָׁשהחזיר

את ללּמד ההיא ּבעת ה' הּמצוֹותצּוה כם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

עֹוברים אּתם אׁשר ּבארץ אֹותם ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָלעׂשֹותכם

ּתֹורה מּפי קחּו ועּתה Ó˙ׁשּמה, ÈÎ�‡ Èk ְְִִַָָָָƒ»…ƒ≈

˙‡f‰ ı¯‡a,ּבארץ אתכם ללּמדם אּוכל ולא »»∆«…ְְְְֶֶֶַַָָָֹ

מה ולא אתכם ּׁשּלּמדּתי מה ׁשם ּתׁשּכחּו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹואל

ּבסיני: ְִִֶֶַָּׁשראיתם

ÏÚÂמאד הּׁשמרּו יאמר האמת ּדר ¿«ְְֱִֶֶֶַָָֹֹ

ּבי התאּנף הּׁשם ּכי ּתׁשחיתּון, ּפן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַלנפׁשֹותיכם

הּׁשם ּברית אּתם ּתׁשּכחּו ּפן זה מּדבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמדאגה

ותעׂשּו ההר ּבראׁש האֹוכלת ּבאׁש ְְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאלהיכם

טעם וזה ּכל. ‡EÈ‰Ï,ּתמּונת '‰ Eeˆ ¯L‡ ְְֶַַַֹ¬∆ƒ¿¡…∆

הּתֹורה: חּקת ּבסדר זה נרמז ְְְִֵֶֶַַַָָֻּוכבר

È"L¯Âּכתב,EÈ‰Ï‡ '‰ Eeˆ ¯L‡.תעׂשה ׁשּלא ¿«ƒַָ¬∆ƒ¿¡…∆ֲֶֶַֹ

יבין והּמׂשּכיל מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ְְְְְִִִֶַַָָוהּוא

וטעם אמּתתם. על האּלה ‡EÈ‰Ïהּפסּוקים '‰ Èk ְְֲִִֵֶַַַַָָָƒ¡…∆

.‡e‰ ‰ÏÎ‡ L‡.ההר ּבראׁש ראיתם ּכאׁשר ≈…¿»ְְֲִֶֶַָָֹ

זרה, ּבעבֹודה המקּנא הּדין מּדת ׁשהּוא ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָוהּכּונה

ּתֹורה ּבמׁשנה הּנזּכר ּבכל ּתבין הּזה הּכתּוב ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָּומן

:"אלהי "ה' ֱִֶָֹּתמיד
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(æé)ðk øBtö-ìk úéðáz õøàa øLà äîäa-ìk úéðázó ©§¦¾¨§¥−̈£¤´¨¨®¤©§¦Æ¨¦´¨½̈
:íéîMa óeòz øLà£¤¬¨−©¨¨«¦

(çé)-øLà äâc-ìk úéðáz äîãàa Nîø-ìk úéðáz©§¦¾¨Ÿ¥−©«£¨¨®©§¦²¨¨¨¬£¤
:õøàì úçzî íéna©©−¦¦©¬©¨¨«¤

(èé)éðéò àOz-ïôe-úàå LîMä-úà úéàøå äîéîMä E ¤¦¨̧¥¤¹©¨©À§¨Â§¨¦Â¨¤©¤̧¤§¤
zçcðå íéîMä àáö ìk íéáëBkä-úàå çøiä©¨¥¹©§¤©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦§¦©§¨²

éäìà ýåýé ÷ìç øLà ízãáòå íäì úéåçzLäåíúà E §¦§©«£¦¬¨¨¤−©«£©§¨®£¤̧¨©¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ½̈
:íéîMä-ìk úçz íénòä ìëì§ŸÆ¨´©¦½©−©¨©¨¨«¦

i"yx£EÈ�ÈÚ ‡OzŒÔÙe∑אחריהם לטעֹות לב ולתת ּבדבר ‰ÌÈÓÚ.להסּתּכל ÏÎÏ 'B‚Â '‰ ˜ÏÁ ¯L‡∑(ח (מגילה ∆ƒ»≈∆ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ¬∆»«¿¿…»«ƒ
לאלהּות, אחר: ּדבר להם. העֹולם,להאיר מן לטרדם הבליהם ּבדברי החליקם אּלא אחריהם, מּלטעֹות מנען לא ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
אֹומר הּוא לׂשנאלו)תהלים(וכן עונֹו למצא ּבעיניו אליו החליק "ּכי רמב"ן.": ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶָָֹֹֹ

(ë)ìæøaä øekî íëúà àöBiå ýåýé ç÷ì íëúàå§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²¦¬©©§¤−
:äfä íBik äìçð íòì Bì úBéäì íéøönî¦¦§¨®¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬©¤«

i"yx£¯ekÓ∑הּזהב את ּבֹו ׁשּמזּקקין ּכלי .הּוא ƒְְְִִֶֶַַָָ

(àë)pàúä ýåýéåéøáò ézìáì òáMiå íëéøác-ìò éa-ó ©«Ÿ̈¬¦§©©¦−©¦§¥¤®©¦¨©À§¦§¦³¨§¦Æ
ýåýé øLà äáBhä õøàä-ìà àá-ézìáìe ïcøiä-úà¤©©§¥½§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤©½̈£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:äìçð Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£Ûp‡˙‰∑רגז ÌÎÈ¯·c.נתמּלא ÏÚ∑עסקיכם על אֹודֹותיכם, רמב"ן.על ƒ¿««ְִֵֶַֹ«ƒ¿≈∆ְִֵֵֶֶַַ

(áë)ïcøiä-úà øáò épðéà úàfä õøàa úî éëðà ék¦´¨«Ÿ¦¬¥Æ¨¨´¤©½Ÿ¥¤¬¦Ÿ¥−¤©©§¥®
:úàfä äáBhä õøàä-úà ízLøéå íéøáò ízàå§©¤Æ´Ÿ§¦½¦«¦§¤¾¤¨¨¬¤©¨−©«Ÿ

i"yx£'B‚Â ˙Ó ÈÎ�‡ Èk∑.¯·BÚ Èp�È‡עֹוברים אינם עצמֹותי אף אּלא יעבר? מהיכן ׁשּמת, .מאחר ƒ»…ƒ≈¿≈∆ƒ≈ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

Ïkיז ˙eÓc ‡Ú¯‡· Èc ‡¯ÈÚa Ïk ˙eÓc¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
:‡iÓL ÚÈ˜¯ ¯Â‡a Á¯Ù Èc ‡Ù„b ¯tƒ̂««¿»ƒ»««¬≈¿ƒ«¿«»

�È�eיח Ïk ˙eÓc ‡Ú¯‡· È„ ‡LÁ¯ Ïk ˙eÓc¿»ƒ¬»ƒ¿«¿»¿»≈
:‡Ú¯‡Ï Ú¯lÓ ‡iÓ· È„ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿»

È˙יט ÈÊÁ˙Â ‡iÓLÏ CÈ�ÈÚ ÛB˜Ê˙ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿«»¿∆¡≈»
ÈÏÈÁ Ïk ‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡¯‰ÈÒ ˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»¿»ƒ¬»¿»¿«»…≈≈
Èc ÔepÁÏÙ˙Â ÔB‰Ï „ebÒ˙Â ÈÚË˙Â ‡iÓL¿«»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒƒ
Ïk ˙BÁz ‡iÓÓÚ ÏÎÏ ÔB‰˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ«ƒ¿»¡»»»¿¿…«¿«»¿»

:‡iÓL¿«»

ÔBÎ˙Èכ ˜t‡Â dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿»ƒ¿»¿««¿≈¿«≈»¿
‡nÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ‡¯ekÓƒ»¿«¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈¡≈≈¿«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡�ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

ÔBÎÈÓb˙tכא ÏÚ ÈÏÚ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓeƒ√»¿»¬»¿«¬««ƒ¿»≈
ÏÈ„·e ‡�c¯È ˙È ¯·ÚÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÌÈi˜Â¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈¬«»«¿¿»¿ƒ
·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ÏÚÈÓÏ ‡Ïc¿»¿≈«¿«¿»»»ƒ¿»¡»»»≈

:‡�ÒÁ‡ CÏ»«¬»»

‡�‡כב ˙ÈÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ˙È‡Ó ‡�‡ È¯‡¬≈¬»»ƒ¿«¿»»»≈¬»
˙È Ôe˙¯È˙Â ÔÈ¯·Ú Ôez‡Â ‡�c¯È ˙È ¯·Ú»«»«¿¿»¿«»¿ƒ¿≈¿»

:‡„‰ ‡·Ë ‡Ú¯‡«¿»»»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

כה) יח (ויקרא ּפרׁשּתי ּוכבר ‡L¯(יטֿכ) ְְִֵַָ¬∆

.ÌÈnÚ‰ ÏÎÏ Ì˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˜ÏÁּכי »«¡…∆…»¿…»«ƒִ

מלאכי עליהם ּוגבֹוהים ּומּזל ּכֹוכב ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֻלכּלם

ּפרס מלכּות ׂשר ּבדנּיאל, הּנאמר ּכגֹון ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָעליֹון,

אלהים להם יעׂשּו ּכן ּובעבּור יון, מלכּות ְְֱֲֲִֵֶַַַַָָָֹוׂשר

ויעבדּום: ְְֵֶַַמהם

,'‰ Á˜Ï ÌÎ˙‡Â ¯Ó‡Â,הּׁשם חלק אּתם ּכי ¿»«¿∆¿∆»«ִֵֵֶֶַַ

זּולתֹו. עֹוזר אֹו ׂשר עליכם תקימּו ֲִֵֵֶַָָֹלא

ׁשהייתם הּברזל, מּכּור אתכם הֹוציא הּוא ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָּכי

אתכם והֹוציא ועצים, אׁש ּבכּור מצרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַּבתֹו

ולּולי ׁשפטים, ּבהם ׁשעׂשה ׂשריהם ּכנגד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמּׁשם

הם היּו ּכי יֹוצאים, הייתם לא ְִִִִִֵֶֶָָָֹׁשהּפילם

ּכדי זה ּכל עׂשה והּנה תצאּו, ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבמעלתם

סגּלה הּגדֹול לׁשמֹו ותהיּו נחלה לֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָֻׁשּתהיּו

העּמים: ִִַָָמּכל

וטעם ּדבריכם.(כאֿכד) על ּבי התאּנף וה' ְְְִִִֵֶַַַַַַ

אֹותי ּכלֹומר הּזה, ּבּמקֹום ְֱִִֶֶֶַַַָׁשהחזיר

את ללּמד ההיא ּבעת ה' הּמצוֹותצּוה כם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

עֹוברים אּתם אׁשר ּבארץ אֹותם ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָלעׂשֹותכם

ּתֹורה מּפי קחּו ועּתה Ó˙ׁשּמה, ÈÎ�‡ Èk ְְִִַָָָָƒ»…ƒ≈

˙‡f‰ ı¯‡a,ּבארץ אתכם ללּמדם אּוכל ולא »»∆«…ְְְְֶֶֶַַָָָֹ

מה ולא אתכם ּׁשּלּמדּתי מה ׁשם ּתׁשּכחּו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹואל

ּבסיני: ְִִֶֶַָּׁשראיתם

ÏÚÂמאד הּׁשמרּו יאמר האמת ּדר ¿«ְְֱִֶֶֶַָָֹֹ

ּבי התאּנף הּׁשם ּכי ּתׁשחיתּון, ּפן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַלנפׁשֹותיכם

הּׁשם ּברית אּתם ּתׁשּכחּו ּפן זה מּדבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמדאגה

ותעׂשּו ההר ּבראׁש האֹוכלת ּבאׁש ְְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאלהיכם

טעם וזה ּכל. ‡EÈ‰Ï,ּתמּונת '‰ Eeˆ ¯L‡ ְְֶַַַֹ¬∆ƒ¿¡…∆

הּתֹורה: חּקת ּבסדר זה נרמז ְְְִֵֶֶַַַָָֻּוכבר

È"L¯Âּכתב,EÈ‰Ï‡ '‰ Eeˆ ¯L‡.תעׂשה ׁשּלא ¿«ƒַָ¬∆ƒ¿¡…∆ֲֶֶַֹ

יבין והּמׂשּכיל מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ְְְְְִִִֶַַָָוהּוא

וטעם אמּתתם. על האּלה ‡EÈ‰Ïהּפסּוקים '‰ Èk ְְֲִִֵֶַַַַָָָƒ¡…∆

.‡e‰ ‰ÏÎ‡ L‡.ההר ּבראׁש ראיתם ּכאׁשר ≈…¿»ְְֲִֶֶַָָֹ

זרה, ּבעבֹודה המקּנא הּדין מּדת ׁשהּוא ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָוהּכּונה

ּתֹורה ּבמׁשנה הּנזּכר ּבכל ּתבין הּזה הּכתּוב ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָּומן

:"אלהי "ה' ֱִֶָֹּתמיד
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(âë)íëéäìà ýåýé úéøa-úà eçkLz-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤À¤¦§§Æ¤§¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½
øLà ìk úðeîz ìñt íëì íúéNòå íënò úøk øLà£¤¬¨©−¦¨¤®©«£¦¤̧¨¤¬¤̧¤Æ§´©½Ÿ£¤¬

éäìà ýåýé Eeö:E ¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£Ïk ˙�eÓz∑ּדבר ּכל ‰'.ּתמּונת Eeˆ ¯L‡∑לעׂשֹות ׁשּלא צּו .אׁשר ¿«…ְַָָָ¬∆ƒ¿ְֲֲִֶֶַֹ

(ãë)éäìà ýåýé ékô :àp÷ ìà àeä äìëà Là E ¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬«Ÿ§¨−®¥−©¨«
i"yx£‡p˜ Ï‡∑,לנקם ּבלע"זמקּנא מע(אייפער)אנפרדמנ"ט להּפרע רגזֹו, על מתחרה ּכֹוכבים, עבֹודת .ֹובדי ≈«»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

(äë)ízçLäå õøàa ízðLBðå íéðá éðáe íéða ãéìBú-ék¦«¦³¨¦Æ§¥´¨¦½§«©§¤−¨¨®¤§¦§©¤À
-ýåýé éðéòa òøä íúéNòå ìk úðeîz ìñt íúéNòå©«£¦³¤¤̧¤Æ§´©½Ÿ©«£¦¤¬¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«

éäìà:Bñéòëäì E ¡Ÿ¤−§©§¦«
i"yx£Ìz�LB�Â∑(לח ׁשנה,(סנהדרין ונ"ב מאֹות ח' לסֹוף מּמּנה ׁשּיגלּו להם והגלםרמז הקּדים והּוא "ונֹוׁשנּתם", ּכמנין ¿«¿∆ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

וזהּו ּתאבדּון", אבד "ּכי ּבהם: יתקּים ׁשּלא ּכדי ל"ונֹוׁשנּתם" ׁשנים ב' והקּדים וחמּׁשים, מאֹות ׁשמֹונה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלסֹוף
ט)ׁשּנאמר אלהינּו",(דניאל ה' ּכיֿצּדיק עלינּו, ויביאה עלֿהרעה ה' "וּיׁשקד ב': להביאּה ׁשּמהר עּמנּו עׂשה צדקה ְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

זמּנּה לפני רמב"ן.ׁשנים ְְִִֵַָָ

(åë)ãáà-ék õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãéòä©«¦ŸÁ¦Á¨¤̧©¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤¦«¨´Ÿ
ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà õøàä ìòî øäî ïeãáàzŸ¥»©¥¼¥©´¨½̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²
ãîMä ék äéìò íéîé ïëéøàú-àì dzLøì änL̈−¨§¦§¨®Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ¨¤½¨¦¬¦¨¥−

:ïeãîMz¦¨«¥«
i"yx£ÌÎ· È˙„ÈÚ‰∑ּבכם ׁשהתריתי עדים להיֹות מזמינם .הנני «ƒ…ƒ»∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָ

(æë)øtñî éúî ízøàLðå íénòa íëúà ýåýé õéôäå§¥¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«©¦®§¦§©§¤Æ§¥´¦§½̈
:änL íëúà ýåýé âäðé øLà íéBbaרמב"ן ©¦¾£¤̧§©¥¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«¨

(çë)ïáàå õò íãà éãé äNòî íéäìà íL-ízãáòå©«£©§¤¨´¡Ÿ¦½©«£¥−§¥´¨¨®¥´¨¤½¤
:ïçéøé àìå ïeìëàé àìå ïeòîLé àìå ïeàøé-àì øLà£¤³«Ÿ¦§Æ§´Ÿ¦§§½§¬Ÿ«Ÿ§−§¬Ÿ§¦ª«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÌLŒÌz„·ÚÂ∑להם עֹובדים אּתם ּכאּלּו לעֹובדיהם, עֹובדים מּׁשאּתם רמב"ן.ּכתרּגּומֹו, «¬«¿∆»¡…ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

˜ÓÈ‡כג ˙È ÔeL�z˙ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿»»
ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔBÎnÚ ¯Ê‚ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»¬ƒ¿«ƒ¿¿«¿¿¿

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ È„ ‡lk ˙eÓc ÌÏ∆̂∆¿…»ƒ«¿»¿»¡»»

‰e‡כד ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»≈¿≈∆»»¿»
:‡p˜ Ï‡≈«»

Ôe˜zÚ˙˙Âכה ÔÈ�· È�·e ÔÈ�a Ôe„ÏB˙ È¯‡¬≈¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿
‡Ïk ˙eÓc ÌÏˆ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙e ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿∆∆¿…»
‡Êb¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿ƒ√»¿»¡»»¿«¿»»

:È‰BÓ„√̃»ƒ

ÈÂ˙כו ‡iÓL ˙È ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·Èz „·ÈÓ È¯‡ ‡Ú¯‡«¿»¬≈≈«≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»
‡Ï d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ‡�c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ècƒ«»¿ƒ»«¿¿»¿«»¿≈¿«»
:ÔeˆzLz ‰‡ˆzL‡ È¯‡ dÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙¿ƒ¬«¬≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈

ÌÚכז Ôe¯‡zL˙Â ‡iÓÓÚa ÔBÎ˙È ÈÈ ¯c·ÈÂƒ««¿»»¿¿«¿«»¿ƒ¿»¬«
:Ôn˙Ï ÔBÎ˙È ÈÈ ¯a„È Èc ‡iÓÓÚa ÔÈ�Óc¿ƒ¿»¿«¿«»ƒ¿««¿»»¿¿«»

ÂÚË˙‡כח ÈÁÏÙ ‡iÓÓÚÏ Ônz ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿«»¿«¿«»»¿≈«¬»»
ÔeÊÁÈ ‡Ï Èc ‡�·‡Â ‡Ú‡ ‡L�‡ È„È „·Ú…«¿≈¬»»»»¿«¿»ƒ»∆¡
:ÔÈÁÈ¯Ó ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡ ‡ÏÂ ÔÈÚÓL ‡ÏÂ¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ענין ונֹוׁשנּתם. בנים ּובני ּבנים תֹוליד ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַָָ(כה)

תֹוליד ּכי ויאמר ׁשּיזּכיר הּזה, ְְִִִֶֶַַַַָֹהּכתּוב

ּבארץ יׁשנים היֹותכם ּובעבּור בנים ּובני ְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָּבנים

העידֹותי הּׁשם, את ּתׁשּכחּו אּולי לבטח ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָותׁשבּו

לכם יארי לא ּכי מהר ׁשּתאבדּו הּיֹום ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹבכם

זרה: עבֹודה ׁשּתעבדּו ְֲֵֶַַַַָָָמאחר

‰L¯t‰Âלא אזהרה ׁשהיא ּפי על אף הּזֹו ¿«»»»ְִִֶַַַַָָֹ

ּכי והּטעם "אם", ּבלׁשֹון ְְְִִִֶֶַַַָנאמרה

יׁשּמׁש ּבלׁשֹון וידּבר ענינם, על ּכמתנּבא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָהּוא

לבא, עתיד ּובלׁשֹון אזהרה ּבלׁשֹון פנים, ְְְְִִִִִֵַָָָָָֹּבׁשני

יגזר ולא ּככה, להם ויהיה ׁשּיעׂשּו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹֹיאמר

פח.)ע (גיטין רּבֹותינּו אמרּו זה ּומּפני ְְֲִֵֵֵֶֶַָליהם.

ּבמּלת ראׁשֹון ּבית לגלּות Ìz�LB�Âׁשרמז ְְִִִֶַַַָָ¿«¿∆

ּבּפרׁשה יׁש ּכי ּבידם קּבלה והיתה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָָּבגימטרּיא,

עליהם ּבא וכאׁשר הּגלּות, לּזמן רמז ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּזאת

ּבינה: ּבּה ְְִִָָהתּבֹוננּו

.Ïk ˙�eÓz ÏÒt Ì˙ÈNÚÂ ¯Ó‡Âאמר ולא ¿»««¬ƒ∆∆∆¿«…ְַָֹ

"והׁשּתחויתם אֹו אֹותֹו" ְְְֲֲִִֶֶַַַ"ועבדּתם

אמר אבל ּבכאן"ÌzÁL‰Â",לֹו" הּפסל ּכי ֲַָָ¿ƒ¿«∆ְִֶֶַָ

אֹותֹו, יאסר הׁשחתה ּומּפני ּכל, ְְְֱִֵֶַַָָֹֹּתמּונת

טו): (בפסוק למעלה ּפרׁשּתי ְְְֲִֵֶַַַָּכאׁשר

ונׁשארּתם יאמר(כז) ּבּגֹוים. מסּפר מתי ְְְְְִִִֵֶַַַָֹ

אׁשר הּגֹוים מּכל וגֹוי ּגֹוי ּבכל מעטים ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻׁשּנּׁשאר

הּׁשמים רּוחֹות ּבארּבע ּכי ׁשם, אֹותנּו ְְְִִֵַַַַַָָָינהג

ׁשבח אנחנּו רּבים ּבכללנּו אבל אֹותנּו, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָיפּזר

ֵָלאל:

עֹובדים מּׁשאּתם אלהים. ׁשם ועבדּתם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָֹ(כח)

לׁשֹון להם, עֹובדים אּתם ְְְִֵֶֶֶַָָלעֹובדיהם

ּבחּוצה הּיֹוׁשב ּכי סֹודֹו ּפרׁשּתי ּוכבר ְְְִִִֵֵַַַָָרׁש"י.

ידי ּומעׂשה זרה, עבֹודה עֹובד ּכאּלּו ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָלארץ

ּבסדר ׁשהזּכרּתי ּכמֹו למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָאדם

כה): יח (ויקרא מֹות ֲֵַאחרי

.ÔÁÈ¯È ‡ÏÂ ÔeÏÎ‡È ‡ÏÂ ÌÚËÂׁשהם לֹומר ¿««¿……¿¿…¿ƒÀֵֶַ

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i ipy meil inei xeriy

(èë)éäìà ýåýé-úà íMî ízLwáeék úàöîe E ¦©§¤¬¦¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¨®¨¦´
:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa epLøãú¦§§¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

(ì)íéîiä úéøçàa älàä íéøácä ìk Eeàöîe Eì øva©©´§½§¨¾−Ÿ©§¨¦´¨¥®¤§©«£¦Æ©¨¦½
éäìà ýåýé-ãò záLå:Bì÷a zòîLå Eרמב"ן §©§¨Æ©§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§¨−§Ÿ«

(àì)éäìà ýåýé íeçø ìà ékEúéçLé àìå Etøé àì E ¦´¥³©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ©§¦¤®
éúáà úéøa-úà çkLé àìå:íäì òaLð øLà E §³Ÿ¦§©Æ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬¦§©−¨¤«

i"yx£Et¯È ‡Ï∑ּב רפיֹון,מּלהחזיק ל יּתן לא הּוא, יפעיל לא לׁשֹון ,"ירּפ "לא ּולׁשֹון אֹותּבידיו. יפריׁש לא …«¿¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹֹֹֹ
וכן ג)מאצלֹו, ארּפּנּו.(שיר ננקד ׁשּלא ארּפּנּו", ולא "אחזּתיו ּכמֹו: ּומתּפעל, מפעיל לׁשֹון על מּוסב רפיֹון לׁשֹון ּכל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ד) ב רפיֹון."הרּפהֿלּה",(מלכים לּה ט)ּתן מּמּני",(דברים מּמּני"הרף .התרּפה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(áì)éðôì eéä-øLà íéðLàø íéîéì àð-ìàL ékE-ïîì ¦´§©¨Á§¨¦̧¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À§¦
íéäìà àøa øLà íBiä|äö÷îìe õøàä-ìò íãà ©Æ£¤Á¨¨¸¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤§¦§¥¬

Bà äfä ìBãbä øáck äéäðä íéîMä äö÷-ãòå íéîMä©¨©−¦§©§¥´©¨¨®¦£¦«§À̈©¨¨³©¨Æ©¤½−
:eäîk òîLðä£¦§©¬¨«Ÿ

i"yx£ÌÈ�BL‡¯ ÌÈÓÈÏ∑ימים ‰ÌÈÓM.ראׁשֹוניםעל ‰ˆ˜ÓÏe∑,קצה אל מּקצה אׁשר הּברּואים לכל ׁשאל וגם ¿»ƒƒƒִִִַָ¿ƒ¿≈«»«ƒְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּפׁשּוטֹו. יב)זהּו אדם,(חגיגה ׁשל קֹומתֹו על מלּמד אׁשרּומדרׁשֹו: עצמֹו הּׁשעּור והּוא הּׁשמים, עד הארץ מן ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

קצה אל ‰f‰.מּקצה ÏB„b‰ ¯·ck ‰È‰�‰∑וגֹו'ּו עם "הׁשמע הּגדֹול? הּדבר רמב"ן."מהּו ִֶֶֶָָ¬ƒ¿»«»»«»«∆ְֲַַַַָָָָָ

(âì)-øLàk Làä-CBzî øaãî íéäìà ìB÷ íò òîLä£¨´©¬¨Á¸¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«¨¥²©«£¤
:éçiå äzà zòîL̈©¬§¨©¨−©¤«¦

(ãì)Bà|éBb áøwî éBâ Bì úç÷ì àBáì íéäìà äqðä ´£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â¨©̧©´»¦¤´¤¼
òBøæáe ä÷æç ãéáe äîçìîáe íéúôBîáe úúàa úqîa§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³£¨¨Æ¦§´©
ýåýé íëì äNò-øLà ìëk íéìãb íéàøBîáe äéeèð§½̈§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ£¤¨¨̧¨¤¹§Ÿ̈¯

éðéòì íéøöîa íëéäìà:E ¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‰q�‰ B‡∑לכ הן, ּתמיהֹות הּללּו ההי"ן ּכל וגֹו'? ּגֹוי לֹו לקחת לבא אלּה, ׁשּום נּסים עׂשה הכי ¬ƒ»¡…ƒְְְֱֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ

‡C‰Ïכט ÈÈ„ ‡zÏÁc ÔnzÓ ÔeÚa˙˙Â¿ƒ¿¿ƒ«»««¿»«¿»¡»»
CaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÔÓ ÈÚ·˙ È¯‡ ÁkL˙Â¿ƒ¿»¬≈ƒ¿≈ƒ√»ƒ¿»ƒ»

:CLÙ� ÏÎ·e¿»«¿»

‰‡ÔÈlל ‡iÓb˙t Ïk CpÁkLÈÂ CÏ ˜BÚÈ „k«≈»¿«¿¿À»…ƒ¿»«»»ƒ≈
C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e ‡iÓBÈ ÛBÒa¿«»¿¿««¿»«¿»¡»»

:d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿≈

Cp˜aLÈלא ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ‡�ÓÁ¯ ‡‰Ï‡ È¯‡¬≈¡»»«¬»»¿»¡»»»ƒ¿¿ƒ»
C˙‰·‡„ ‡ÓÈ˜ ˙È ÈL�zÈ ‡ÏÂ CpÏaÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈»¿»»«¬»»»

:ÔB‰Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ¿

BÂ‰cלב È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÏ ÔÚk Ï‡L È¯‡¬≈¿≈¿«¿«»«¿»≈«¬
‡Ú¯‡ ÏÚ Ì„‡ ÈÈ ‡¯· Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ CÓ„√̃»»¿ƒ»ƒ¿»¿»»»««¿»
‰Â‰‰ ‡iÓL ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡iÓL ÈÙÈqÓÏe¿ƒ¿»≈¿«»¿«¿»≈¿«»«¬»
:d˙Âk ÚÓzL‡‰ B‡ ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»«»»≈«ƒ¿¿«¿»≈

BbÓלג ÏlÓÓ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ‡nÚ ÚÓL‰«¿««»«≈¿»«¿»¿«≈ƒ
:Ìi˜˙ÈÂ z‡ zÚÓL È„ ‡Ók ‡˙M‡∆»»¿»ƒ¿««¿«¿¿ƒ¿«»

dÏלד ˜¯ÙÓÏ ‰‡lb˙‡Ï ÈÈ „·Ú Èc ÔÈq� B‡ƒƒƒ¬«¿»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«≈
‡·¯˜·e ÔÈ˙ÙBÓ·e ÔÈ˙‡a ÔÈq�a ÌÚ BbÓ ÌÚ«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»»
ÔÈ�ÂÊÁ·e ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw˙ ‡„È·eƒ»«ƒ»ƒ¿»»¿»»¿∆¿»ƒ
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔBÎÏ „·Ú Èc ÏÎk ÔÈ·¯·«̄¿¿ƒ¿…ƒ¬«¿¿»¡»¬

:CÈ�ÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

רּוח ּבהם אין מּתחּלה, היּו ּכאׁשר ּדֹומם ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאבן

אמר מּתחּלה ּכי האדם. ּכחּיי אפּלּו ּכלל ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָחּיים

,ÔeÚÓLÈ ‡ÏÂ Ôe‡¯È ‡Ïאלּה ׁשאינּנּו לֹומר …ƒ¿¿…ƒ¿¿ֱֵֶֶַַֹ

ּתפּלתם יׁשמע ולא עֹובדיו ּבעני יראה ְְְְְְֳִִִִֶַָָָָֹֹולא

חּיים ׁשאפּלּו ואמר וחזר יֹוׁשיעם, לא ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּומּצרתם

העֹוׂשה והּנה ּבהם, אין האדם ּכחּיי ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּגרּועים

מהם: נכּבד ְִֵֶַָאֹותם

B‡,עליֹון ּכבֹוד ּכנגד הּכתּוב טעם ְְְְִֶֶֶֶַַַָיהיה

e‡¯Èלֹומר ‡Ï ¯L‡,עֹובדיהם בצרת ַ¬∆…ƒ¿ְְֵֶַָ

ÔeÚÓLÈ ‡ÏÂ,ּתפּלתםÔeÏÎ‡È ‡ÏÂתצא ׁשּלא ¿…ƒ¿¿ְִָָ¿……¿ֵֵֶֹ

קרּבנֹותם, את ותאכל מּלפניהם ÏÂ‡אׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ¿…

ÔeÁÈ¯Èלׁשֹון הּכתּוב ותפׂש ניחֹוחיהם, ּבריח ¿ƒְְִֵֵֶַַַָָָ

ּכלל: האּלּו החּוׁשים ּבהם ׁשאין ְְִֵֵֶֶַָָָָסתם

ּגם בקלֹו. וׁשמעּת אלהי ה' עד וׁשבּת ְְְְְֱֶַַַַָָָֹֹ(ל)

הּׁשם אל ׁשּׁשבּו ּבבל, לגאּלת רמז ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻזה

אׁשר הּנביאים לקֹול וׁשמעּו לפניו ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָוהתוּדּו

יׁשחיתם ׁשּלא הבטיחם ּולפיכ להם, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹהקים

(ויקרא אמר ּכאׁשר אבֹותם ּברית יׁשּכח ְְְֲֲִִֶַַַָָֹולא

ּובסֹוף וגו'. יעקֹוב ּבריתי את וזכרּתי מב) ְְְְֲִִִֶַַָכו

ּפרׁשּתי ּכאׁשר העתידה לּגאּלה ירמז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּספר

הּׁשם ּבעזרת עֹוד ואזּכרּנּו טז), בפסוק ְְְְְֵֶֶֶַַ(שם

מב): כח (להלן

לא יאמר ראׁשֹונים. לימים נא ׁשאל ּכי ְְִִִִַַָָֹֹ(לב)

עבֹודה על לכם הּׁשם יארי ולא ְְֲֲִִֵֶַַַָָֹֹימחל

ּכי ּתמּונה, וכל ּבפסל ההׁשחתה ועל ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָזרה

מעֹולם, ּגֹוי לכל כן עׂשה ּׁשּלא מה עּמכם ְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹעׂשה

האׁש, מּתֹו מדּבר אלהים קֹול ְְֱֲִִִִֵֵֶַָֹׁשהׁשמיע

אֹותֹו ּותיחדּו ּפניכם על יראתֹו ּתהיה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָלמען

ּגֹוי מּקרב ּגֹוי לֹו אתכם ולקח תׁשחיתּו, ְְְְִִֶֶֶֶַַָֹולא

תעבדּו ׁשּלא ּובמֹופתים ּבאֹותֹות ְְְְְִֶַַַֹּבמּסֹות

לדעת זה, ּכל בעיני הראית והּנה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָלזּולתֹו.

אחד ּוׁשמֹו אחד הּוא האלהים הּוא ה' ְֱִִֶֶָָָֹּכי

מּלבּדֹו. עֹוד ‡˙ואין EÚÈÓL‰ ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk ְְִֵַƒƒ«»«ƒƒ¿ƒ¬∆

BÏB˜,הׂשּכל מּוסר ּבזה ללּמדı¯‡‰ ÏÚÂ ְְְֵֶֶַַַָ¿«»»∆

‰ÏB„b‰ BM‡ ˙‡ E‡¯‰,הּׁשמים לב עד ּבֹוערת ∆¿¬∆ƒ«¿»ִֵֶֶַַַָ

ÂÈ¯·„eּכּלם:L‡‰ CBzÓ zÚÓL ¿»»ָֻ»«¿»ƒ»≈
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(èë)éäìà ýåýé-úà íMî ízLwáeék úàöîe E ¦©§¤¬¦¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¨®¨¦´
:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa epLøãú¦§§¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

(ì)íéîiä úéøçàa älàä íéøácä ìk Eeàöîe Eì øva©©´§½§¨¾−Ÿ©§¨¦´¨¥®¤§©«£¦Æ©¨¦½
éäìà ýåýé-ãò záLå:Bì÷a zòîLå Eרמב"ן §©§¨Æ©§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§¨−§Ÿ«

(àì)éäìà ýåýé íeçø ìà ékEúéçLé àìå Etøé àì E ¦´¥³©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ©§¦¤®
éúáà úéøa-úà çkLé àìå:íäì òaLð øLà E §³Ÿ¦§©Æ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬¦§©−¨¤«

i"yx£Et¯È ‡Ï∑ּב רפיֹון,מּלהחזיק ל יּתן לא הּוא, יפעיל לא לׁשֹון ,"ירּפ "לא ּולׁשֹון אֹותּבידיו. יפריׁש לא …«¿¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹֹֹֹ
וכן ג)מאצלֹו, ארּפּנּו.(שיר ננקד ׁשּלא ארּפּנּו", ולא "אחזּתיו ּכמֹו: ּומתּפעל, מפעיל לׁשֹון על מּוסב רפיֹון לׁשֹון ּכל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ד) ב רפיֹון."הרּפהֿלּה",(מלכים לּה ט)ּתן מּמּני",(דברים מּמּני"הרף .התרּפה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(áì)éðôì eéä-øLà íéðLàø íéîéì àð-ìàL ékE-ïîì ¦´§©¨Á§¨¦̧¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À§¦
íéäìà àøa øLà íBiä|äö÷îìe õøàä-ìò íãà ©Æ£¤Á¨¨¸¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤§¦§¥¬

Bà äfä ìBãbä øáck äéäðä íéîMä äö÷-ãòå íéîMä©¨©−¦§©§¥´©¨¨®¦£¦«§À̈©¨¨³©¨Æ©¤½−
:eäîk òîLðä£¦§©¬¨«Ÿ

i"yx£ÌÈ�BL‡¯ ÌÈÓÈÏ∑ימים ‰ÌÈÓM.ראׁשֹוניםעל ‰ˆ˜ÓÏe∑,קצה אל מּקצה אׁשר הּברּואים לכל ׁשאל וגם ¿»ƒƒƒִִִַָ¿ƒ¿≈«»«ƒְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּפׁשּוטֹו. יב)זהּו אדם,(חגיגה ׁשל קֹומתֹו על מלּמד אׁשרּומדרׁשֹו: עצמֹו הּׁשעּור והּוא הּׁשמים, עד הארץ מן ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

קצה אל ‰f‰.מּקצה ÏB„b‰ ¯·ck ‰È‰�‰∑וגֹו'ּו עם "הׁשמע הּגדֹול? הּדבר רמב"ן."מהּו ִֶֶֶָָ¬ƒ¿»«»»«»«∆ְֲַַַַָָָָָ

(âì)-øLàk Làä-CBzî øaãî íéäìà ìB÷ íò òîLä£¨´©¬¨Á¸¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«¨¥²©«£¤
:éçiå äzà zòîL̈©¬§¨©¨−©¤«¦

(ãì)Bà|éBb áøwî éBâ Bì úç÷ì àBáì íéäìà äqðä ´£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â¨©̧©´»¦¤´¤¼
òBøæáe ä÷æç ãéáe äîçìîáe íéúôBîáe úúàa úqîa§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³£¨¨Æ¦§´©
ýåýé íëì äNò-øLà ìëk íéìãb íéàøBîáe äéeèð§½̈§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ£¤¨¨̧¨¤¹§Ÿ̈¯

éðéòì íéøöîa íëéäìà:E ¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‰q�‰ B‡∑לכ הן, ּתמיהֹות הּללּו ההי"ן ּכל וגֹו'? ּגֹוי לֹו לקחת לבא אלּה, ׁשּום נּסים עׂשה הכי ¬ƒ»¡…ƒְְְֱֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ

‡C‰Ïכט ÈÈ„ ‡zÏÁc ÔnzÓ ÔeÚa˙˙Â¿ƒ¿¿ƒ«»««¿»«¿»¡»»
CaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÔÓ ÈÚ·˙ È¯‡ ÁkL˙Â¿ƒ¿»¬≈ƒ¿≈ƒ√»ƒ¿»ƒ»

:CLÙ� ÏÎ·e¿»«¿»

‰‡ÔÈlל ‡iÓb˙t Ïk CpÁkLÈÂ CÏ ˜BÚÈ „k«≈»¿«¿¿À»…ƒ¿»«»»ƒ≈
C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e ‡iÓBÈ ÛBÒa¿«»¿¿««¿»«¿»¡»»

:d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿≈

Cp˜aLÈלא ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ‡�ÓÁ¯ ‡‰Ï‡ È¯‡¬≈¡»»«¬»»¿»¡»»»ƒ¿¿ƒ»
C˙‰·‡„ ‡ÓÈ˜ ˙È ÈL�zÈ ‡ÏÂ CpÏaÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈»¿»»«¬»»»

:ÔB‰Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ¿

BÂ‰cלב È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÏ ÔÚk Ï‡L È¯‡¬≈¿≈¿«¿«»«¿»≈«¬
‡Ú¯‡ ÏÚ Ì„‡ ÈÈ ‡¯· Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ CÓ„√̃»»¿ƒ»ƒ¿»¿»»»««¿»
‰Â‰‰ ‡iÓL ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡iÓL ÈÙÈqÓÏe¿ƒ¿»≈¿«»¿«¿»≈¿«»«¬»
:d˙Âk ÚÓzL‡‰ B‡ ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»«»»≈«ƒ¿¿«¿»≈

BbÓלג ÏlÓÓ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ‡nÚ ÚÓL‰«¿««»«≈¿»«¿»¿«≈ƒ
:Ìi˜˙ÈÂ z‡ zÚÓL È„ ‡Ók ‡˙M‡∆»»¿»ƒ¿««¿«¿¿ƒ¿«»

dÏלד ˜¯ÙÓÏ ‰‡lb˙‡Ï ÈÈ „·Ú Èc ÔÈq� B‡ƒƒƒ¬«¿»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«≈
‡·¯˜·e ÔÈ˙ÙBÓ·e ÔÈ˙‡a ÔÈq�a ÌÚ BbÓ ÌÚ«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»»
ÔÈ�ÂÊÁ·e ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw˙ ‡„È·eƒ»«ƒ»ƒ¿»»¿»»¿∆¿»ƒ
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔBÎÏ „·Ú Èc ÏÎk ÔÈ·¯·«̄¿¿ƒ¿…ƒ¬«¿¿»¡»¬

:CÈ�ÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

רּוח ּבהם אין מּתחּלה, היּו ּכאׁשר ּדֹומם ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאבן

אמר מּתחּלה ּכי האדם. ּכחּיי אפּלּו ּכלל ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָחּיים

,ÔeÚÓLÈ ‡ÏÂ Ôe‡¯È ‡Ïאלּה ׁשאינּנּו לֹומר …ƒ¿¿…ƒ¿¿ֱֵֶֶַַֹ

ּתפּלתם יׁשמע ולא עֹובדיו ּבעני יראה ְְְְְְֳִִִִֶַָָָָֹֹולא

חּיים ׁשאפּלּו ואמר וחזר יֹוׁשיעם, לא ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּומּצרתם

העֹוׂשה והּנה ּבהם, אין האדם ּכחּיי ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּגרּועים

מהם: נכּבד ְִֵֶַָאֹותם

B‡,עליֹון ּכבֹוד ּכנגד הּכתּוב טעם ְְְְִֶֶֶֶַַַָיהיה

e‡¯Èלֹומר ‡Ï ¯L‡,עֹובדיהם בצרת ַ¬∆…ƒ¿ְְֵֶַָ

ÔeÚÓLÈ ‡ÏÂ,ּתפּלתםÔeÏÎ‡È ‡ÏÂתצא ׁשּלא ¿…ƒ¿¿ְִָָ¿……¿ֵֵֶֹ

קרּבנֹותם, את ותאכל מּלפניהם ÏÂ‡אׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ¿…

ÔeÁÈ¯Èלׁשֹון הּכתּוב ותפׂש ניחֹוחיהם, ּבריח ¿ƒְְִֵֵֶַַַָָָ

ּכלל: האּלּו החּוׁשים ּבהם ׁשאין ְְִֵֵֶֶַָָָָסתם

ּגם בקלֹו. וׁשמעּת אלהי ה' עד וׁשבּת ְְְְְֱֶַַַַָָָֹֹ(ל)

הּׁשם אל ׁשּׁשבּו ּבבל, לגאּלת רמז ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻזה

אׁשר הּנביאים לקֹול וׁשמעּו לפניו ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָוהתוּדּו

יׁשחיתם ׁשּלא הבטיחם ּולפיכ להם, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹהקים

(ויקרא אמר ּכאׁשר אבֹותם ּברית יׁשּכח ְְְֲֲִִֶַַַָָֹולא

ּובסֹוף וגו'. יעקֹוב ּבריתי את וזכרּתי מב) ְְְְֲִִִֶַַָכו

ּפרׁשּתי ּכאׁשר העתידה לּגאּלה ירמז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּספר

הּׁשם ּבעזרת עֹוד ואזּכרּנּו טז), בפסוק ְְְְְֵֶֶֶַַ(שם

מב): כח (להלן

לא יאמר ראׁשֹונים. לימים נא ׁשאל ּכי ְְִִִִַַָָֹֹ(לב)

עבֹודה על לכם הּׁשם יארי ולא ְְֲֲִִֵֶַַַָָֹֹימחל

ּכי ּתמּונה, וכל ּבפסל ההׁשחתה ועל ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָזרה

מעֹולם, ּגֹוי לכל כן עׂשה ּׁשּלא מה עּמכם ְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹעׂשה

האׁש, מּתֹו מדּבר אלהים קֹול ְְֱֲִִִִֵֵֶַָֹׁשהׁשמיע

אֹותֹו ּותיחדּו ּפניכם על יראתֹו ּתהיה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָלמען

ּגֹוי מּקרב ּגֹוי לֹו אתכם ולקח תׁשחיתּו, ְְְְִִֶֶֶֶַַָֹולא

תעבדּו ׁשּלא ּובמֹופתים ּבאֹותֹות ְְְְְִֶַַַֹּבמּסֹות

לדעת זה, ּכל בעיני הראית והּנה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָלזּולתֹו.

אחד ּוׁשמֹו אחד הּוא האלהים הּוא ה' ְֱִִֶֶָָָֹּכי

מּלבּדֹו. עֹוד ‡˙ואין EÚÈÓL‰ ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk ְְִֵַƒƒ«»«ƒƒ¿ƒ¬∆

BÏB˜,הׂשּכל מּוסר ּבזה ללּמדı¯‡‰ ÏÚÂ ְְְֵֶֶַַַָ¿«»»∆

‰ÏB„b‰ BM‡ ˙‡ E‡¯‰,הּׁשמים לב עד ּבֹוערת ∆¿¬∆ƒ«¿»ִֵֶֶַַַָ

ÂÈ¯·„eּכּלם:L‡‰ CBzÓ zÚÓL ¿»»ָֻ»«¿»ƒ»≈
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ּפּתח: ּבחטף הן הנּסהנקּודֹות הׁשמע, הנׁשמע, ּכגֹון:∑qÓa˙.הנהיה, ּגבּורֹותיו, הֹודיעם נסיֹונֹות ידי (שמותעל ְְְֲֲֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָ¿«…ְְְְִִֵַָָ
עלי",ח) נּסיֹון"התּפאר זה הרי ּכן, לעׂשֹות אּוכל ּכגֹון∑a‡˙˙.אם מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ׁשהּוא להאמין (שםּבסימנים, ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ¿……ְְְְֲִִִֶֶַָָ
ּביד"?:ד) ּזה מפלאֹות∑ÌÈ˙ÙBÓ·e."מה מּכֹות עליהם ׁשהביא נפלאֹות, ׁשּנאמר∑ÓÁÏÓ·e‰.הם יד)ּבּים, :(שם ְֶֶַָ¿¿ƒְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֻ¿ƒ¿»»ֱֶֶַַָ

להם נלחם ה' .""ּכי ְִִֶָָ

(äì)ãBò ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék úòãì úàøä äzà©¨Æ¨§¥´¨¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬−
:Bcálî¦§©«

i"yx£˙‡¯‰∑ׁשּקרע ּוכׁשם רקיעים, ׁשבעה להם ּפתח הּתֹורה, את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשּנתן 'אתחזיתא', ּכתרּגּומֹו: »¿≈»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
לדעת הראת "אּתה נאמר: לכ יחידי, ׁשהּוא וראּו הּתחּתֹונים, את קרע ּכ העליֹונים, ."את ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1170 'nr c zegiy ihewl)

מּלבּדֹו עֹוד אין . . לדעת הראית לה)אּתה (ד, ְְִֵֵַַַַָָָָ
ּגםהראית להיֹות צריְך אְך זּולתֹו. ואפס הּוא לבּדֹו הּוא הּבֹורא: ׁשל ּבאחדּותֹו נׁשמתֹו, מּצד ּומאמין, 'רֹואה' יהּודי ּכל –לדעת- ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבׂשכלֹו. ׁשמבינֹו ּדבר ּכן ּׁשאין מה ּבֹו, ׁשּמאמין ּדבר עם מתאחד אינֹו אדם ׁשּכן, ׂשכלית. והבנה ּבידיעה ּגם זֹו אמּונה להביא ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָיׁש

זה הרי הּיחּוד, לתֹוכֹו חדר ׁשּלא מסּים וענין ּכח נׁשאר ּכאׁשר ּכי הּיחּוד, ּבאמּונת ּבמיחד חׁשּוב ּומנּגדוהּדבר לּיחּוד.הפְך ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻ

(åì)õøàä-ìòå jøqéì Bì÷-úà EòéîLä íéîMä-ïî¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©¨À̈¤
:Làä CBzî zòîL åéøáãe äìBãbä BMà-úà Eàøä¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨¦¬¨¥«

(æì)éúáà-úà áäà ék úçúååéøçà Bòøæa øçáiå E §©À©¦³¨©Æ¤£Ÿ¤½©¦§©¬§©§−©«£¨®
:íéøönî ìãbä Bçëa åéðôa EàöBiå©¦«£¯§¨¨²§Ÿ¬©¨−Ÿ¦¦§¨«¦

i"yx£·‰‡ Èk ˙Á˙Â∑"אהב אׁשר "ּתחת זה ÂÈ�Ùa.וכל E‡ˆBiÂ∑,לפניו ּבנֹו הּמנהיג יד)ׁשּנאמרּכאדם "וּיּסע(שם : ¿««ƒ»«ְֲֶֶַַַָָ«ƒ¬¿»»ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּנאמר ּכמֹו אבֹותיו, ּבפני ּבפניו", וּיֹוצא" אחר: ּדבר מאחריהם". וּיל וגֹו' ההל האלהים נגדעח)תהלים(מלא" : ְְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשהרי יחיד, ּבלׁשֹון ׁשהזּכירם על ּתתמּה ואל פלא". עׂשה יחידאבֹותם ּבלׁשֹון אחריו(שם)ּכתבם ּבזרעֹו "וּיבחר :". ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(çì)éðtî Enî íéîöòå íéìãb íéBb LéøBäìEàéáäì E §¦À¦²§Ÿ¦¯©«£ª¦²¦§−¦¨¤®©«£¦«£À
:äfä íBik äìçð íöøà-úà Eì-úúì̈«¤§¯¤©§¨²©«£−̈©¬©¤«

i"yx£EÈ�tÓ EnÓ∑מּמ ועצּומים ּגדֹולים ּגֹוים מּפני להֹוריׁש ודרׁשהּו: ‰f‰.סרסהּו ÌBik∑רֹואה אּתה ּכאׁשר ƒ¿ƒ»∆ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ««∆ֲֶֶַַָ
.הּיֹום ַ

(èì)íéäìàä àeä ýåýé ék Eááì-ìà úáLäå íBiä zòãéå§¨«©§¨´©À©«£¥«Ÿ¨»¤§¨¤¼¼¦³§Ÿ̈Æ´¨«¡Ÿ¦½
:ãBò ïéà úçzî õøàä-ìòå ìònî íéîMa©¨©´¦¦©½©§©¨−̈¤¦¨®©¥−«

(î)íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-úàå åéwç-úà zøîLå§¨«©§º̈¤ª¨´§¤¦§ŸÀ̈£¤̧¨«Ÿ¦³§©§Æ©½
éðáìe Eì áèéé øLàéøçà Eéøàz ïòîìe Eíéîé C £¤Æ¦©´§½§¨¤−©«£¤®§©̧©©«£¦³¨¦Æ

éäìà ýåýé øLà äîãàä-ìòô :íéîiä-ìk Eì ïúð E ©¨´£¨½̈£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−¨©¨¦«

‡ÌÈ‰Ïלה ‡e‰ ÈÈ È¯‡ ÚcÓÏ ‡˙ÈÊÁ˙‡ z‡«¿ƒ¿¬≈»¿ƒ«¬≈¿»¡»ƒ
:dpÓ ¯a „BÚ ˙ÈÏ≈«ƒ≈

d¯ÓÈÓלו Ï˜ ˙È CÚÓL‡ ‡iÓL ÔÓƒ¿«»«¿¿»»«≈¿≈
d˙M‡ ˙È CÈÊÁ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÂ C˙eÙl‡Ï¿«»»¿««¿»«¿¿»»∆»≈
:‡˙M‡ BbÓ zÚÓL È‰BÓb˙Ùe ‡˙a«̄¿»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ∆»»

ÈÚ¯z‡Âלז C˙‰·‡ ˙È ÌÈÁ¯ È¯‡ ÛÏÁÂ»√«¬≈¿ƒ»¬»»»¿ƒƒ¿≈
dÏÈÁa d¯ÓÈÓa C˜t‡Â È‰B¯˙a È‰B�··ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»¿≈¿≈¿≈≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡a«̄»ƒƒ¿»ƒ

ÔÓלח CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ‡Î¯˙Ï¿»»»«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»ƒ
ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ÔzÓÏ C˙eÏÚ‡Ï CÓ„√̃»»¿»»»¿ƒ«»»«¿¬

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡�ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

‰e‡לט ÈÈ È¯‡ CaÏÏ ·e˙˙e ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¿¿ƒ»¬≈¿»
ÏÚ ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa dz�ÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ«

:„BÚ ˙ÈÏ Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»≈

‡�‡מ Èc È‰B„Bwt ˙ÈÂ È‰BÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»ƒ¿»ƒƒƒ¬»
C¯˙a CÈ�·ÏÂ CÏ ·ËÈÈ Èc ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ≈«»¿ƒ¿»«¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿ƒƒ««¿»ƒ¿»¡»»

:‡iÓBÈ Ïk CÏ ·‰È»≈»»«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,ÂÈ�Ùa E‡ÈˆBiÂלב (בראשית ּפניו על ּכמֹו «ƒ¬¿»»ְַָָ

ואחרי ּבפניו. אׁשר הּגדֹול ּבכחֹו ְְְֲֲֵֶַַָָָֹכב),

מּמעל ּבּׁשמים האלהים הּוא הּגדֹול ֱִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשהּׁשם

מצוֹותיו ּתׁשמר עֹוד, ואין מּתחת הארץ ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹועל

ּולמען מּמעל, ּבּׁשמים ל ייטב למען ְְְְִִִַַַַַַַַַָָֻוחּקֹותיו

מּתחת: הארץ על ימים ֲִִִֶַַַָָָָּתארי

opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyily meil inei xeriy

ß a`Îmgpn a"i iyily mei ß

(àî)ìL äLî ìécáé æàäçøæî ïcøiä øáòa íéøò L ¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½§¥−¤©©§¥®¦§§−̈
:LîL̈«¤

i"yx£ÏÈc·È Ê‡∑לּדבר חרד להיֹות לב י)ׁשּיבּדילם.נתן ׁשּבארץ(מכות אֹותן ׁשיּבדלּו עד קֹולטֹות ׁשאינן ּפי על ואף »«¿ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אקּימּנה' לקּימּה, ׁשאפׁשר 'מצוה מׁשה: אמר LÓL.ּכנען, ‰Á¯ÊÓ Ôc¯i‰ ¯·Úa∑עבר ׁשלּבאֹותֹו ׁשּבמזרחֹו ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ¿≈∆««¿≈ƒ¿¿»»∆ְְְִֵֶֶֶָ

LÓL.ירּדן ‰Á¯ÊÓ∑,ּבחטף ריׁש נקּודה ּדבּוק, ׁשהּוא הּׁשמׁשלפי זריחת מקֹום ׁשמׁש, ׁשל .מזרח ְֵַƒ¿¿»»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr hl zegiy ihewl)

ערים ׁשלׁש מׁשה יבּדיל מא)אז (ד, ְִִֶַָָָֹֹ
ּכנען ׁשּבארץ אֹותן ׁשּיּבדלּו עד קֹולטֹות ׁשאינן ּפי על ואף ׁשּיבּדילם, לּדבר חרד להיֹות לב (רש"י)נתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

מנּׁשה ׁשבט וחצי ראּובן ּובני ּגד ּבני והרי ּכנען? ׁשּבארץ אֹותן ׁשהבּדלּו עד הּירּדן ּבעבר הערים ׁשלׁש קלטּו לא מּדּוע להבין, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻיׁש

מקלט, לערי צריכים היּו ׁשּלא לֹומר, יׁש ואּולי מקלט. ערי ׁשל ההגנה את לאלּתר יקּבלּו לא ּומּדּוע הּירּדן, ּבעבר התיּׁשבּו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכבר

ּכּכתּוב ּבּמקֹום, ּדבּוקים היּו יׂשראל ּבני ד)ּכי פסוק לענין(לעיל ּכלל ׁשּיכים היּו ולא הּיֹום, ּכּלכם חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים ואּתם ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

מּדרּגתם ירדּו הסּתּלקּותֹו ּולאחרי זֹו, לדבקּות יׂשראל את ׁשהעלה רּבנּו, מׁשה ידי על נפעל זה נעלה ּומּצב החּיים. הפְך ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשל

מקלט. לערי רמב"ןוהצרכּו ְְְְְִֵָָֻ

(áî)úòã-éìáa eäòø-úà çöøé øLà çöBø änL ñðì̈ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³¤¥¥̧Æ¦§¦©½©
ìL ìîzî Bì àðN-àì àeäå-ïî úçà-ìà ñðå íL §²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ¦§®Ÿ§À̈¤©©²¦

:éçå ìàä íéøòä¤«¨¦¬¨¥−¨¨«

(âî)úîàø-úàå éðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa-úà¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®§¤¨³Ÿ
:éMðîì ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãòìba©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈©«§©¦«

(ãî):ìàøNé éða éðôì äLî íN-øLà äøBzä úàæå§−Ÿ©¨®£¤¨´¤½¦§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰¯Bz‰ ˙‡ÊÂ∑זֹו ּפרׁשה אחר לסּדר עתיד ׁשהּוא .זֹו ¿…«»ְִֵֶַַַָָָָ

(äî)äLî øac øLà íéètLnäå íéwçäå úãòä älà¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®£¤̧¦¤³¤Æ
:íéøönî íúàöa ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

i"yx£ac ¯L‡ 'B‚Â ˙„Ú‰ ‰l‡¯∑מֹואב ּבערבֹות להם ּוׁשנאּה חזר מּמצרים, ּבצאתם ּדּבר אׁשר הם .הם ≈∆»≈…¿¬∆ƒ∆ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(åî)úéa ìeî àéba ïcøiä øáòaCìî ïçéñ õøàa øBòt §¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½§¤À¤¦ŸÆ¤´¤
ìàøNé éðáe äLî äkä øLà ïBaLça áLBé øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®£¤̧¦¨³¤Æ§¥´¦§¨¥½

:íéøönî íúàöa§¥−̈¦¦§¨«¦

Úa·¯‡מא ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ‰LÓ L¯ÙÈ ÔÎa¿≈«¿≈…∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
:‡LÓL Á�„Ó ‡�c¯Èc¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

È˙מב ÏBË˜È Èc ‡ÏBË˜ Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ¿≈ƒ«»»»ƒƒ¿»
dÏ È�Ò ‡Ï ‡e‰Â ÈÚc�Ó ‡Ïa d¯·Á«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈≈
‡iÂ¯˜ ÔÓ „ÁÏ ˜B¯ÚÈÂ È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«»

:Ìi˜˙ÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿«»

LÈÓ¯‡מג ‡Ú¯‡a ‡¯a„Óa ¯ˆa ˙È»∆∆¿«¿¿»¿«¿»≈¿»
„ÚÏba ˙BÓ‡¯ ˙ÈÂ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«ƒ¿»
‡Ë·LÏ Ô�˙Óa ÔÏBb ˙ÈÂ „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿»»¿«¿»¿ƒ¿»

:‰M�Ó„ƒ¿«∆
È�aמד Ì„˜ ‰LÓ ¯cÒ Èc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ««…∆√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÏÈlÓמה Èc ‡i�È„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò ÔÈl‡ƒ≈»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ‰LÓ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

BÚt¯מו ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁa ‡�c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿≈»»»√≈≈¿
·˙È Èc ‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒc ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»ƒ»≈
Ï‡¯NÈ È�·e ‰LÓ ‡ÁÓ Èc ÔBaLÁa¿∆¿ƒ¿»…∆¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

רּבי ּפרׁש ערים. ׁשלׁש מׁשה יבּדיל אז ְִִִֵֵֶַַָָָ(מא)

ערים ׁשלׁש מׁשה ׁשהבּדיל ּבּיֹום ְְִִִֶֶַַָָָָאברהם

הּוא אבל נכֹון, ואינֹו הּברית. ּדברי אמר ְְְֲִִֵֵַַָָָָאז

לבאר יׂשראל ּכל אסף מׁשה ּכי ְְְִִִֵֵֶַָָָָּכפׁשּוטֹו

הּתֹוכחֹות, ּבדברי להם ּופתח הּתֹורה, ְְִֵֶֶַַַָָָָָלהם

ׁשעׂשּו ּבּמה ּתֹוכחֹותיו ּבפניהם אמר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָוכאׁשר

הּׁשם, יחּוד ועל זרה עבֹודה על ְְְֲִֵַַַַָָָָָוהאזהרֹות

למען ּומצוֹותיו חּקיו ׁשּיׁשמרּו להם ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֻוהּׁשלים

עּתה לפניהם ּבמעמדם אמר אז להם, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָייטב

ּבצר ותהיינה הּׁשם, צּונּו אׁשר הּמצוה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנקּים

מקלט ערי ּבּבׁשן, וּגֹולן ּבּגלעד ורמֹות ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָּבּמדּבר

ּפי על ואף ּבׁשגגה. רֹוצח ּכל ׁשּמה ְְִִֵַַַָָָָָָלנּוס

ׁשּבארץ אֹותם ׁשּיּבדלּו עד קֹולטֹות ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאינן

אֹותּה נקּים לידינּו ׁשּבאה מצוה אמר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּכנען,

ּגדֹול ּבקֹול קרא כן ואחרי לנּו. ייטב ְְְֲִֵֵַַַַָָָָלמען

אליהם ואמר ׁשם, ׁשהיּו יׂשראל ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָאל

ואת החּקים את יׂשראל ׁשמע א) ה ְְְִִֵֶֶַַָֻ(להלן

ּבמצוֹות יפּתח עּתה ּכי וגו', ְְְְִִִִִַַַָָהּמׁשּפטים



מג opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyily meil inei xeriy

ß a`Îmgpn a"i iyily mei ß

(àî)ìL äLî ìécáé æàäçøæî ïcøiä øáòa íéøò L ¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½§¥−¤©©§¥®¦§§−̈
:LîL̈«¤

i"yx£ÏÈc·È Ê‡∑לּדבר חרד להיֹות לב י)ׁשּיבּדילם.נתן ׁשּבארץ(מכות אֹותן ׁשיּבדלּו עד קֹולטֹות ׁשאינן ּפי על ואף »«¿ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אקּימּנה' לקּימּה, ׁשאפׁשר 'מצוה מׁשה: אמר LÓL.ּכנען, ‰Á¯ÊÓ Ôc¯i‰ ¯·Úa∑עבר ׁשלּבאֹותֹו ׁשּבמזרחֹו ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ¿≈∆««¿≈ƒ¿¿»»∆ְְְִֵֶֶֶָ

LÓL.ירּדן ‰Á¯ÊÓ∑,ּבחטף ריׁש נקּודה ּדבּוק, ׁשהּוא הּׁשמׁשלפי זריחת מקֹום ׁשמׁש, ׁשל .מזרח ְֵַƒ¿¿»»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr hl zegiy ihewl)

ערים ׁשלׁש מׁשה יבּדיל מא)אז (ד, ְִִֶַָָָֹֹ
ּכנען ׁשּבארץ אֹותן ׁשּיּבדלּו עד קֹולטֹות ׁשאינן ּפי על ואף ׁשּיבּדילם, לּדבר חרד להיֹות לב (רש"י)נתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

מנּׁשה ׁשבט וחצי ראּובן ּובני ּגד ּבני והרי ּכנען? ׁשּבארץ אֹותן ׁשהבּדלּו עד הּירּדן ּבעבר הערים ׁשלׁש קלטּו לא מּדּוע להבין, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻיׁש

מקלט, לערי צריכים היּו ׁשּלא לֹומר, יׁש ואּולי מקלט. ערי ׁשל ההגנה את לאלּתר יקּבלּו לא ּומּדּוע הּירּדן, ּבעבר התיּׁשבּו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכבר

ּכּכתּוב ּבּמקֹום, ּדבּוקים היּו יׂשראל ּבני ד)ּכי פסוק לענין(לעיל ּכלל ׁשּיכים היּו ולא הּיֹום, ּכּלכם חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים ואּתם ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

מּדרּגתם ירדּו הסּתּלקּותֹו ּולאחרי זֹו, לדבקּות יׂשראל את ׁשהעלה רּבנּו, מׁשה ידי על נפעל זה נעלה ּומּצב החּיים. הפְך ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשל

מקלט. לערי רמב"ןוהצרכּו ְְְְְִֵָָֻ

(áî)úòã-éìáa eäòø-úà çöøé øLà çöBø änL ñðì̈ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³¤¥¥̧Æ¦§¦©½©
ìL ìîzî Bì àðN-àì àeäå-ïî úçà-ìà ñðå íL §²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ¦§®Ÿ§À̈¤©©²¦

:éçå ìàä íéøòä¤«¨¦¬¨¥−¨¨«

(âî)úîàø-úàå éðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa-úà¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®§¤¨³Ÿ
:éMðîì ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãòìba©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈©«§©¦«

(ãî):ìàøNé éða éðôì äLî íN-øLà äøBzä úàæå§−Ÿ©¨®£¤¨´¤½¦§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰¯Bz‰ ˙‡ÊÂ∑זֹו ּפרׁשה אחר לסּדר עתיד ׁשהּוא .זֹו ¿…«»ְִֵֶַַַָָָָ

(äî)äLî øac øLà íéètLnäå íéwçäå úãòä älà¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®£¤̧¦¤³¤Æ
:íéøönî íúàöa ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

i"yx£ac ¯L‡ 'B‚Â ˙„Ú‰ ‰l‡¯∑מֹואב ּבערבֹות להם ּוׁשנאּה חזר מּמצרים, ּבצאתם ּדּבר אׁשר הם .הם ≈∆»≈…¿¬∆ƒ∆ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(åî)úéa ìeî àéba ïcøiä øáòaCìî ïçéñ õøàa øBòt §¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½§¤À¤¦ŸÆ¤´¤
ìàøNé éðáe äLî äkä øLà ïBaLça áLBé øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®£¤̧¦¨³¤Æ§¥´¦§¨¥½

:íéøönî íúàöa§¥−̈¦¦§¨«¦

Úa·¯‡מא ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ‰LÓ L¯ÙÈ ÔÎa¿≈«¿≈…∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
:‡LÓL Á�„Ó ‡�c¯Èc¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

È˙מב ÏBË˜È Èc ‡ÏBË˜ Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ¿≈ƒ«»»»ƒƒ¿»
dÏ È�Ò ‡Ï ‡e‰Â ÈÚc�Ó ‡Ïa d¯·Á«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈≈
‡iÂ¯˜ ÔÓ „ÁÏ ˜B¯ÚÈÂ È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«»

:Ìi˜˙ÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿«»

LÈÓ¯‡מג ‡Ú¯‡a ‡¯a„Óa ¯ˆa ˙È»∆∆¿«¿¿»¿«¿»≈¿»
„ÚÏba ˙BÓ‡¯ ˙ÈÂ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«ƒ¿»
‡Ë·LÏ Ô�˙Óa ÔÏBb ˙ÈÂ „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿»»¿«¿»¿ƒ¿»

:‰M�Ó„ƒ¿«∆
È�aמד Ì„˜ ‰LÓ ¯cÒ Èc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ««…∆√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÏÈlÓמה Èc ‡i�È„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò ÔÈl‡ƒ≈»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ‰LÓ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

BÚt¯מו ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁa ‡�c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿≈»»»√≈≈¿
·˙È Èc ‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒc ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»ƒ»≈
Ï‡¯NÈ È�·e ‰LÓ ‡ÁÓ Èc ÔBaLÁa¿∆¿ƒ¿»…∆¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

רּבי ּפרׁש ערים. ׁשלׁש מׁשה יבּדיל אז ְִִִֵֵֶַַָָָ(מא)

ערים ׁשלׁש מׁשה ׁשהבּדיל ּבּיֹום ְְִִִֶֶַַָָָָאברהם

הּוא אבל נכֹון, ואינֹו הּברית. ּדברי אמר ְְְֲִִֵֵַַָָָָאז

לבאר יׂשראל ּכל אסף מׁשה ּכי ְְְִִִֵֵֶַָָָָּכפׁשּוטֹו

הּתֹוכחֹות, ּבדברי להם ּופתח הּתֹורה, ְְִֵֶֶַַַָָָָָלהם

ׁשעׂשּו ּבּמה ּתֹוכחֹותיו ּבפניהם אמר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָוכאׁשר

הּׁשם, יחּוד ועל זרה עבֹודה על ְְְֲִֵַַַַָָָָָוהאזהרֹות

למען ּומצוֹותיו חּקיו ׁשּיׁשמרּו להם ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֻוהּׁשלים

עּתה לפניהם ּבמעמדם אמר אז להם, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָייטב

ּבצר ותהיינה הּׁשם, צּונּו אׁשר הּמצוה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנקּים

מקלט ערי ּבּבׁשן, וּגֹולן ּבּגלעד ורמֹות ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָּבּמדּבר

ּפי על ואף ּבׁשגגה. רֹוצח ּכל ׁשּמה ְְִִֵַַַָָָָָָלנּוס

ׁשּבארץ אֹותם ׁשּיּבדלּו עד קֹולטֹות ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאינן

אֹותּה נקּים לידינּו ׁשּבאה מצוה אמר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּכנען,

ּגדֹול ּבקֹול קרא כן ואחרי לנּו. ייטב ְְְֲִֵֵַַַַָָָָלמען

אליהם ואמר ׁשם, ׁשהיּו יׂשראל ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָאל

ואת החּקים את יׂשראל ׁשמע א) ה ְְְִִֵֶֶַַָֻ(להלן

ּבמצוֹות יפּתח עּתה ּכי וגו', ְְְְִִִִִַַַָָהּמׁשּפטים



opgz`eמד zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i iriax meil inei xeriy

(æî)õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå|éðL ïLaä-Cìî âBò ©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤©¨À̈§¥Æ
:LîL çøæî ïcøiä øáòa øLà éøîàä éëìî©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−¨«¤

i"yx£Ôc¯i‰ ¯·Úa ¯L‡∑ּבּמערב היה הּׁשני ׁשהעבר ּבּמזרח, רמב"ן.ׁשהּוא ¬∆¿≈∆««¿≈ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(çî)àeä ïàéN øä-ãòå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòî¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©©§²Ÿ§©©¬¦−Ÿ¬
:ïBîøç¤§«

(èî)äáøòä íé ãòå äçøæî ïcøiä øáò äáøòä-ìëå§¨¨̧£¨¹̈¥³¤©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´¨«£¨¨®
ô :äbñtä úcLà úçz©−©©§¬Ÿ©¦§¨«

ß a`Îmgpn b"i iriax mei ß

ä(à)òîL íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©´Ÿ¤£¥¤À§©³
øác éëðà øLà íéètLnä-úàå íéwçä-úà ìàøNé¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬
:íúNòì ízøîLe íúà ízãîìe íBiä íëéðæàa§¨§¥¤−©®§©§¤´Ÿ½̈§©§¤−©«£Ÿ¨«

(á):áøça úéøa eðnò úøk eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«

(â)eðzà ék úàfä úéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà-úà àì́Ÿ¤£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´¦½̈
:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðà£©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«

i"yx£e�È˙·‡Œ˙‡ ‡Ï∑'וגֹו אּתנּו ּכי וגֹו', ה' ּכרת .ּבלבד …∆¬…≈ְְְִִִַָָָ

(ã)íéðt|íënò ýåýé øac íéðôa:Làä CBzî øäa ¨¦´§¨¦À¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨¨−¦¬¨¥«
i"yx£ÌÈ�Ùa ÌÈ�t∑ׁשהּסרסּור ּכדר דבר, לא על אתכם מטעה אני ּתאמרּו, אל מׁשה: אמר ּכ' ּברכיה: רּבי אמר »ƒ¿»ƒְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

עּמכם' מדּבר עצמֹו הּמֹוכר הרי לּלֹוקח, הּמֹוכר ּבין .עֹוׂשה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

(ä)íëì ãébäì àåää úòa íëéðéáe ýåýé-ïéa ãîò éëðàÂ¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬¨¤−
øäa íúéìò-àìå Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác-úà¤§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ£¦¤¬¨−̈

ñ :øîàì¥«Ÿ
i"yx£¯Ó‡Ï∑ּוביניכם ה' ּבין עֹומד ואנכי וגֹו', ה' "אנכי לאמר: האׁש", מּתֹו ּבהר עּמכם ה' "ּדּבר על: רמב"ן."מּוסב ≈…ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

kÏÓ‡מז ‚BÚc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂƒƒ»«¿≈¿»«¿»¿«¿»
‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z Ô�˙Óc¿«¿»¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»

:‡LÓL Á�„Ó ‡�c¯È„¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

ÚÂ„מח Ô�¯‡„ ‡ÏÁ� ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«
:ÔBÓ¯Á ‡e‰ Ô‡ÈN„ ‡¯eË»¿ƒ…∆¿

Á�È„ÓÏ‡מט ‡�c¯È„ ‡¯·Ú ‡¯LÈÓ ÏÎÂ¿»≈¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿»ƒ¿»
:‡˙Ó¯Ó CtLÓ ˙BÁz ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ „ÚÂ¿««»¿≈¿»¿«¿«¿»»»

ÚÓLא ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«¿¿«
ÏlÓÓ ‡�‡ Èc ‡i�Èc ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿»«»¿»ƒ«»ƒ¬»¿«≈
Ôe¯h˙Â ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„√̃»≈»≈¿«¿»¿¿ƒ¿

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

Áa¯·:ב ÌÈ˜ ‡�nÚ ¯Êb ‡�‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿«ƒ»»¿»¿…≈

‰„‡ג ‡ÓÈ˜ ˙È ÈÈ ¯Êb ‡�˙‰·‡ ÌÚ ‡Ï»ƒ¬»»»»¿«¿»»¿»»»»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡Î‰ ÔÈl‡ ‡�Á�‡ ‡�nÚ Ô‰l‡∆»≈ƒ»»¬«¿»ƒ≈»»»≈

:ÔÈÓi˜ ‡�lkÀ»»«»ƒ

eËa¯‡ד ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿»ƒ«¿»«ƒ¿»ƒ¿¿»
:‡˙M‡ BbÓƒ∆»»

ÔBÎÈ�È·eה ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡�‡¬»¬≈ƒ»≈≈≈¿»«¿»≈≈
ÈÈ„ ‡Ób˙t ˙È ÔBÎÏ ‰‡eÁÏ ‡È‰‰ ‡�cÚa¿ƒ»»«ƒ¿«»»¿»ƒ¿»»«¿»
Ôez˜ÏÒ ‡ÏÂ ‡˙M‡ Ì„wÓ ÔezÏÁ„ È¯‡¬≈¿∆¿ƒ√»∆»»¿»¿∆¿

:¯ÓÈÓÏ ‡¯eËa¿»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

סדר ּבתחּלת ּפרׁשּתי ּכאׁשר הּתֹורה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָּובבאּור

הּדברים: ְִֵֶַָאּלה

ּבכאן והזּכיר Â‡˙(מזֿמח) Bˆ¯‡ ˙‡ eL¯ÈiÂ ְְְִִָ«ƒ¿∆«¿¿∆

.'Â‚Â ¯Ú¯ÚÓ ,ÔLa‰ CÏÓ ‚BÚ ı¯‡∆∆∆∆«»»≈¬…≈

הּספר ּבתחּלת ּׁשאמר מה להזּכיר ׁשב ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָוהּטעם

אחרי הּזה הּתֹורה ּבאּור ּכי ד) א (לעיל ֲִֵֵֶֶַַַַָהּזה

ּבחׁשּבֹון יֹוׁשב אׁשר האמרי מל סיחן את ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹהּכתֹו

ּבעׁשּתרֹות יֹוׁשב אׁשר הּבׁשן מל עֹוג ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָואת

היה ּכי לפרׁש ּבכאן והֹוסיף היה, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּבאדרעי

ּכלֹומר ארצם, ּכל את ׁשּירׁשּו אחרי ּגם ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָהּבאּור

הּמּטה: וחצי הּמּטֹות לׁשני להם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשחּלקּה

ההוא(ה) ּבעת ּוביניכם ה' ּבין עמד ִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹאנכי

היה הּוא ּכי ה'. ּדבר את לכם ְְִִֶֶַַָָָלהּגיד

ואֹומר ויֹורד הּׁשם ּדברי וׁשֹומע להר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָעֹולה

וזה ּבפנים, ּפנים עּמהם הּׁשם ׁשּדּבר עד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָלהם

הּׁשליׁשי, ּבחדׁש ּבפרׁשת ּׁשּנזּכר מה ּכל אל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹרמז

וּיאמר עד יעקב לבית תאמר ּכה ְְֲִִֵֶַַַַַֹֹֹֹמּתחּלת

גֿכד): יט (שמות רד ל אליו ֵֵֵֶַָהּׁשם

Èa¯Âהר מעמד אחר זה ּכי אמר אברהם ¿«ƒְֲִֶַַַַַַַָָָ

ּפנים עּמכם ּדּבר הּוא והּטעם ְִִִִֶֶַַַַָָסיני,

ּבין עֹומד אני הייתי הּיֹום ּומאֹותֹו ְֲִִִִֵֵֵַָָּבפנים,

ּכי ּבעיני, והּנכֹון נכֹון. ואינֹו ּוביניכם. ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּׁשם

לא יׂשראל ּכי ז) (כ ׁשם ּׁשּפרׁשנּו למה ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹירמז

ל יהיה ולא אנכי אּלא הּגבּורה מּפי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹהבינּו

מה להם הּמּגיד הּוא מׁשה הּדּברֹות ְְִִֶֶַַַַָָּוׁשאר

ה', ּדבר את לכם להּגיד וזהּו הּׁשם, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹּׁשּיאמר

ודּבּור: ּדּבּור ּכל להם ְְִִֵֶָָָלפרׁש

.ÌÎÈ�È·e '‰ ÔÈa ÌÚËÂהּדּברֹות ּבעת ּכי ¿««≈≈≈∆ְְִִֵַ

הּׁשכינה מקֹום אל קרֹוב הּוא ְְִֶַָָָָהיה

ּכאׁשר לעצמם הרחיקּו הם ּכי מהם, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָיֹותר

וזהּו טו), (כ ׁשם ÏÂ‡ּפרׁשּתי ,Ì˙‡¯È Èk ְְִֵֶַָƒ¿≈∆¿…

,¯‰a Ì˙ÈÏÚהיה ּכאׁשר אליו קרבּתם ׁשּלא ¬ƒ∆»»ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּביניכםלכם עֹומד אני הייתי ּכן על רׁשּות, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i iriax meil inei xeriy

(å)éäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà Eúéaî íéøöî õøàî E ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬
:íéãáòרמב"ן £¨¦«

(æ):éðt-ìò íéøçà íéäìà Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
i"yx£È�tŒÏÚ∑ּכבר הּדּברֹות עׂשרת קּים. ׁשאני זמן ּכל אחר: ּדבר העֹולם. ּכל וזהּו ׁשם, אני אׁשר מקֹום ּבכל «»»ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

.ּפרׁשּתים ְִֵַ

(ç)ìònî íéîMa øLà äðeîz-ìk ìñô Eì äNòú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ¦©½©
:õøàì úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©¨¨«¤

(è)éäìà ýåýé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú-àìE «Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§¬Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
lL-ìòå íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t àp÷ ìà-ìòå íéL ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯©¨¦²§©¦¥¦¬§©

:éàðNì íéòaø¦¥¦−§«§¨«

(é)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåéúåöî éøîLñ : §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«

(àé)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìäwðé àì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ
ñ :àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

(áé)ýåýé Eeö øLàk BLc÷ì úaMä íBé-úà øBîL̈²¤¬©©¨−§©§®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

i"yx£¯BÓL∑נׁשמעּו אחת ּובׁשמיעה נאמרּו, אחת ּובתיבה אחד ּבדּבּור ׁשניהם "זכֹור"! אֹומר: הּוא ּובראׁשֹונֹות »ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ˆEe.(מכילתא) ¯L‡k∑(פז ּבמרה(שבת ּתֹורה מּתן .קדם «¬∆ƒ¿ְֶַַָָָֹ

(âé):Ezëàìî-ìk úéNòå ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«

„ÌÈ¯ˆÓו ‡Ú¯‡Ó Cz˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»»ƒ«≈¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓƒ≈«¿»

ÈpÓ:ז ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

·iÓL‡ח Èc ˙eÓc Ïk ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯lÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

ÈÈט ‡�‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈ�a ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡�NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó¿»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿«¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡i�a ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»«¿

È¯Ë�Ïeי ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯c ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èיא ‡�bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈ Èc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

„Èיב ‡Ók d˙eLc˜Ï ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯Ë«»»¿«¿»¿«»≈¿»ƒ
:C‰Ï‡ ÈÈ Cc˜Ù«¿»¿»¡»»

Cz„·Ú:יג Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

היה רחֹוק ּכי ּבאמצע, הּכבֹוד מקֹום ְְִֵֶַַָָָָָּובין

הּדּברֹות: מּגיד אני הייתי ּומּׁשם ּוביניו, ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּביניכם

.¯Ó‡Ïמּתֹו ּבהר עּמכם ה' ּדּבר על מֹוסב ≈…ִִִֶֶַַָָָ

רּבי ואמר רׁש"י. לׁשֹון לאמר, ְִִֵֵַַַָָָֹהאׁש

מּלת היֹות ּבעבּור לּב ּתׁשית אל ְְֱֲִִִַַַַָָָאברהם

הפסיק לא והמדּבר רּבים, כן ּכי רחֹוקה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָֹֹלאמר

ׁשּנדּביק, יֹותר ונכֹון ּפרׁשּיֹות. ולא ְְְְִִִֵֶַָָָֹּפסּוקים

והּגדּת ּכלׁשֹון לאמר ה' ּדבר את לכם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹלהּגיד

ּולדעּתי ח). יג (שם לאמר ההּוא ּבּיֹום ְְְְִִֵַַַֹלבנ

טעמֹו אבל ּכלל, צר È�tÓאין Ì˙‡¯È Èk ְֲֲֵֶַַָֹƒ¿≈∆ƒ¿≈

¯Ó‡Ï ¯‰a Ì˙ÈÏÚ ‡ÏÂ L‡‰ּכי נעלה לא »≈¿…¬ƒ∆»»≈…ֲִֶַֹ

כן לֹו הּגידּו הם ּכי יזּכיר האׁש, מּפני ְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָיראנּו

ּכן: יאמר מּמחׁשבּתֹו ולא ְְְֲִֵֵַַַֹֹּבפרּוׁש

להם יאמר ּתֹורה, ּבמׁשנה יתחיל ועּתה ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ(ו)

ּכלּום ּבאר ולא ׁשנה ולא הּדּברֹות. ְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹֹעׂשרת

הּגבּורה מּפי ּכי ,ל יהיה ולא ה' ְְְְְִִִִִֶַָָֹֹּבאנכי

ׁשּכבר מּפני הּׁשליׁשי, ּבּדּבּור וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָׁשמעּום.

ּכמֹו ,אלהי ה' ׁשם את ז) כ (שם ְֱֵֶֶַָֹאמר

יב). יט (ויקרא ּתהיּו קדׁשים ּבסדר ְְְְִִִֵֵֶֶַׁשּפרׁשּתי

ּבמקֹום ׁשמֹור יב) (בפסוק להם לבאר ְְְְִִִֵֶַָָוהתחיל

רּבֹותינּו ּדעת ועל הּפׁשט. ּדר על ְְֵֶֶַַַַַַָָזכֹור,

להם ּובאר נאמרּו, אחד ּבדּבּור כ:) ְְִֵֵֶֶֶֶָָ(שבועות

יֹודיעם והּוא זכֹור יֹודעים ּכּלם הם ּכי ְְִִִֵֵֶָָֻזה,

האמת ּדר על וכן עּמֹו. נאמר ׁשמֹור ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָּכי

ּבזכֹור הּקֹול היה ּכי נאמרּו, אחד ְְְִִֶֶֶַָָָָּבדּבּור

ּבּכל ערּוכה עֹולם ּברית הּתֹורה ּכי ְְֲִִַַָָָָֹוׁשמֹור,

ׁשמֹור, והם זכֹור הּׁשֹומע והּוא ְְְֵֵַַָָָּוׁשמּורה,

(שמות ׁשם ּׁשרמזנּו מּמה זה ידע ְְְִִֵֶֶַַַַַָָוהּמׂשּכיל

ח): כ

.EÈ‰Ï‡ '‰ Eeˆ ¯L‡k ¯‡·eמּתן קדם ≈≈«¬∆ƒ¿¡…∆ֶַַֹ

ּומׁשּפט, חק לֹו ׂשם ׁשם ּבמרה ְְִָָָָָָֹּתֹורה

ואם אב ּכּבּוד מצות ּגם ּכן ואם רׁש"י. ְְִִִִֵֵַַַָָָלׁשֹון

ׁשּבת אּלא ׁשם הזּכיר לא והרב ּבמרה, ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹיהיה

ודינין: אדּמה ְֲִִָָָֻּפרה

‰‡¯p‰Âּבכל ּגם ּבזה האמת ּדר על ּבעיני ¿«ƒ¿∆ְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּכמּפי ידּבר מׁשה ּכי ּתֹורה, ְְְִִִִֵֵֶַָמׁשנה

והיה יד) יג יא (להלן ׁשאמר ּכמֹו ְְְֶַַָָָָהּגבּורה,

מצּוה אנכי אׁשר מצותי אל ּתׁשמעּו ׁשמע ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹאם

ּולעבדֹו אלהיכם ה' את לאהבה הּיֹום ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָֹאתכם

ארצכם מטר ונתּתי נפׁשכם ּובכל לבבכם ְְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָּבכל

הארץ, ּפני על מטר הּנֹותן מׁשה ואין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּבעּתֹו.

ּבּתֹורה הּדּבּור אבל ּבּׂשדה, עׂשב הּנֹותן ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹולא

יאמר ולכן ּבׁשמֹור, ּתֹורה ּובמׁשנה ְְְְְִֵֵַָָָָֹּבזכֹור,

,"אלהי "ה' ּתֹורה ּבמׁשנה מקֹום ּבכל ְְְֱִֵֶֶָָָֹמׁשה

ּבעׂשרת זּולתי ּבלבד, הּמיחד ׁשם יזּכיר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּובּתֹורה

אלהים וידּבר א) כ (שמות ׁשאמר ּכמֹו ְְְֱִִֵֶַַַַָֹהּדּברֹות

זה: והבן ְֵֶָוגו',
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Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯lÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

ÈÈט ‡�‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
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È¯Ë�Ïeי ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯c ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èיא ‡�bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈ Èc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

„Èיב ‡Ók d˙eLc˜Ï ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯Ë«»»¿«¿»¿«»≈¿»ƒ
:C‰Ï‡ ÈÈ Cc˜Ù«¿»¿»¡»»

Cz„·Ú:יג Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

היה רחֹוק ּכי ּבאמצע, הּכבֹוד מקֹום ְְִֵֶַַָָָָָּובין

הּדּברֹות: מּגיד אני הייתי ּומּׁשם ּוביניו, ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּביניכם

.¯Ó‡Ïמּתֹו ּבהר עּמכם ה' ּדּבר על מֹוסב ≈…ִִִֶֶַַָָָ

רּבי ואמר רׁש"י. לׁשֹון לאמר, ְִִֵֵַַַָָָֹהאׁש

מּלת היֹות ּבעבּור לּב ּתׁשית אל ְְֱֲִִִַַַַָָָאברהם

הפסיק לא והמדּבר רּבים, כן ּכי רחֹוקה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָֹֹלאמר

ׁשּנדּביק, יֹותר ונכֹון ּפרׁשּיֹות. ולא ְְְְִִִֵֶַָָָֹּפסּוקים

והּגדּת ּכלׁשֹון לאמר ה' ּדבר את לכם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹלהּגיד

ּולדעּתי ח). יג (שם לאמר ההּוא ּבּיֹום ְְְְִִֵַַַֹלבנ

טעמֹו אבל ּכלל, צר È�tÓאין Ì˙‡¯È Èk ְֲֲֵֶַַָֹƒ¿≈∆ƒ¿≈

¯Ó‡Ï ¯‰a Ì˙ÈÏÚ ‡ÏÂ L‡‰ּכי נעלה לא »≈¿…¬ƒ∆»»≈…ֲִֶַֹ

כן לֹו הּגידּו הם ּכי יזּכיר האׁש, מּפני ְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָיראנּו

ּכן: יאמר מּמחׁשבּתֹו ולא ְְְֲִֵֵַַַֹֹּבפרּוׁש

להם יאמר ּתֹורה, ּבמׁשנה יתחיל ועּתה ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ(ו)

ּכלּום ּבאר ולא ׁשנה ולא הּדּברֹות. ְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹֹעׂשרת

הּגבּורה מּפי ּכי ,ל יהיה ולא ה' ְְְְְִִִִִֶַָָֹֹּבאנכי

ׁשּכבר מּפני הּׁשליׁשי, ּבּדּבּור וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָׁשמעּום.

ּכמֹו ,אלהי ה' ׁשם את ז) כ (שם ְֱֵֶֶַָֹאמר

יב). יט (ויקרא ּתהיּו קדׁשים ּבסדר ְְְְִִִֵֵֶֶַׁשּפרׁשּתי

ּבמקֹום ׁשמֹור יב) (בפסוק להם לבאר ְְְְִִִֵֶַָָוהתחיל

רּבֹותינּו ּדעת ועל הּפׁשט. ּדר על ְְֵֶֶַַַַַַָָזכֹור,

להם ּובאר נאמרּו, אחד ּבדּבּור כ:) ְְִֵֵֶֶֶֶָָ(שבועות

יֹודיעם והּוא זכֹור יֹודעים ּכּלם הם ּכי ְְִִִֵֵֶָָֻזה,

האמת ּדר על וכן עּמֹו. נאמר ׁשמֹור ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָּכי

ּבזכֹור הּקֹול היה ּכי נאמרּו, אחד ְְְִִֶֶֶַָָָָּבדּבּור

ּבּכל ערּוכה עֹולם ּברית הּתֹורה ּכי ְְֲִִַַָָָָֹוׁשמֹור,

ׁשמֹור, והם זכֹור הּׁשֹומע והּוא ְְְֵֵַַָָָּוׁשמּורה,

(שמות ׁשם ּׁשרמזנּו מּמה זה ידע ְְְִִֵֶֶַַַַַָָוהּמׂשּכיל

ח): כ

.EÈ‰Ï‡ '‰ Eeˆ ¯L‡k ¯‡·eמּתן קדם ≈≈«¬∆ƒ¿¡…∆ֶַַֹ

ּומׁשּפט, חק לֹו ׂשם ׁשם ּבמרה ְְִָָָָָָֹּתֹורה

ואם אב ּכּבּוד מצות ּגם ּכן ואם רׁש"י. ְְִִִִֵֵַַַָָָלׁשֹון

ׁשּבת אּלא ׁשם הזּכיר לא והרב ּבמרה, ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹיהיה

ודינין: אדּמה ְֲִִָָָֻּפרה

‰‡¯p‰Âּבכל ּגם ּבזה האמת ּדר על ּבעיני ¿«ƒ¿∆ְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּכמּפי ידּבר מׁשה ּכי ּתֹורה, ְְְִִִִֵֵֶַָמׁשנה

והיה יד) יג יא (להלן ׁשאמר ּכמֹו ְְְֶַַָָָָהּגבּורה,

מצּוה אנכי אׁשר מצותי אל ּתׁשמעּו ׁשמע ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹאם

ּולעבדֹו אלהיכם ה' את לאהבה הּיֹום ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָֹאתכם

ארצכם מטר ונתּתי נפׁשכם ּובכל לבבכם ְְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָּבכל

הארץ, ּפני על מטר הּנֹותן מׁשה ואין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּבעּתֹו.

ּבּתֹורה הּדּבּור אבל ּבּׂשדה, עׂשב הּנֹותן ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹולא

יאמר ולכן ּבׁשמֹור, ּתֹורה ּובמׁשנה ְְְְְִֵֵַָָָָֹּבזכֹור,

,"אלהי "ה' ּתֹורה ּבמׁשנה מקֹום ּבכל ְְְֱִֵֶֶָָָֹמׁשה

ּבעׂשרת זּולתי ּבלבד, הּמיחד ׁשם יזּכיר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּובּתֹורה

אלהים וידּבר א) כ (שמות ׁשאמר ּכמֹו ְְְֱִִֵֶַַַַָֹהּדּברֹות

זה: והבן ְֵֶָוגו',
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(åè)ýåýé Eàöiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©Ÿ¦̧£¹§Ÿ̈³
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ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr ai .203 'nr k zegiy ihewl)

הּׁשּבת יֹום את . . מצרים ּבארץ היית עבד ּכי טו)וזכרּת (ה, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הרמב"ם יב)ּכתב פסוק ברמב"ן הובא לא. ב, נבוכים הּוא(מורה ּבראׁשית, למעׂשה זכר יתרֹו, ּבפרׁשת ׁשּנאמר ׁשּבת ׁשמירת על ׁשהּטעם , ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ּתיּתֹו אמנם . . והגדילֹו הּיֹום וצוֹותֹולנּוּכבֹוד הּׁשּבת ּבראׁשית)אֹותנּוּתֹורת ימי ּבׁשׁשת נבראּו הם ׁשּגם העּמים, ׁשאר (ולא לׁשֹומרֹו ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

הּכֹולל ּבּׁשער ּוראה לׁשּבת. יכֹולים היינּו ולא . . ּברצֹוננּו עֹובדים היינּו לא אׁשר ּבמצרים, עבדים היֹותנּו לסּבת . . סכ"ט)הּוא ,(פי"ז ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹ

ׁשחרית. לתפּלת ּכן ׁשאין מה ּבראׁשית, למעׂשה זכר אֹומרים ׁשּבהן ׁשּבת, ׁשל ּומּוסף ערבית ּתפּלת ּבין ההבּדל רמב"ןׁשּזהּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

(æè)éáà-úà ãakéäìà ýåýé Eeö øLàk Enà-úàå EE ©¥³¤¨¦̧Æ§¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ïòîì|éîé ïëéøàé-øLà äîãàä ìò Cì áèéé ïòîìe E §©´©©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ¨«£¨½̈£¤

éäìà ýåýéñ :Cì ïúð E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑(נו ׁשּנאמר(סנהדרין ּבמרה, נצטּוּו ואם אב ּכּבּוד על טו)אף ּומׁשּפט(שמות חק לֹו ׂשם "ׁשם רמב"ן.": «¬∆ƒ¿ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

Ï‡יד C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ ‡„È·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc C¯BibÂ C¯ÈÚa ÏÎÂ C¯ÓÁÂ C¯B˙Â C˙Ó‡Â¿«¿»¿»«¬»»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ
:C˙Âk C˙Ó‡Â Cc·Ú Áe�È Èc ÏÈ„a CÂ¯˜·¿ƒ¿»¿ƒƒ¿««¿»¿«¿»¿»»

Ú¯‡a‡טו ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»«≈»¿«¿»
‡„Èa ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¿»¡»»ƒ«»ƒ»
ÈÈ C„wt Ôk ÏÚ ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw«̇ƒ»ƒ¿»»¿»»«≈«¿»¿»

:‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È „aÚÓÏ C‰Ï‡¡»»¿∆¿«»»¿«¿»

ÈÈטז C„wÙ È„ ‡Ók Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»¬¿»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
CÏ ·ËBÈc ÏÈ„·e CÈÓBÈ ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆»

:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¿»¡»»»≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכאן(יד) לאמר E¯ÓÁÂ.והֹוסיף E¯BLÂלבאר ְִֵָֹ¿¿«¬…¿ְֵָ

חּיי ׁשהם האדמה ּבעבֹודת ּגם ֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיאסר

ּבחריׁש כא) לד (שם ׁשאמר ּוכענין ְְִִֶֶַַָָָָָהאדם,

ּכאן אמר ּתׁשּבת. Ec·Úּובּקציר Áe�È ÔÚÓÏ ְִִַַָָָֹ¿««»««¿¿

.'Â‚Â ˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ EBÓk E˙Ó‡Âלבאר «¬»¿»¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ְֵָ

ּבעבּור ּכמֹו העבד ּבמנחת יצּוה בֹו ְְֲִִֶֶֶַַַָָֻּכי

ּתניח אּתה וגם הּׁשם, ל והניח עבד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיית

ואמת עבּד ּכׁשּינּוח טעמֹו והּנה ,ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלעבּד

וגו': היית עבד ּכי ּתזּכר ְִִִֶֶָָָֹּכמֹו

וטעם יֹום(טו) את לעׂשֹות צּו ּכן ועל ְְְֲִֵֶַַַַ

הּׁשּבת, ּביֹום כן ׁשּתעׂשה צּוה ְֲִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשּבת.

ואנּו נכֹון. ואינֹו אברהם. רּבי ּפרׁש ְְְִֵֵֵַַָָָָָּכ

ּתחּלה זה יֹום "ּכי הּיֹום ּבקּדּוׁש ְְְִִִִֶַָאֹומרים

ּכאׁשר מצרים" ליציאת זכר קדׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלמקראי

והרב בראׁשית". למעׂשה "זכר ּבֹו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָנאמר

הראׁשֹון הּמאמר ּכי לא) (ב במו"נ ֲִִַַַַָָאמר

(שמות אמר וכאׁשר והּדּורֹו, הּיֹום ּכּבּוד ְְֲִִֶַַַָהּוא

הּׁשּבת יֹום את ה' ּבר ּכן על יא) ֵֵֶַַַַָכ

ׁשׁשת "ּכי טעם הזּכיר ּכן ועל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַויקּדׁשהּו,

אֹותנּו יזהיר ּבכאן אבל ה'", עׂשה ְְֲִִַָָָָָָימים

ּבמצרים עבדים היֹותנּו ּבעבּור הּׁשּבת, ְְְֱֲֲִִִִֵַַַַָָֹלׁשמר

לנּו היתה ולא ּכרחנּו על הּיֹום ּכל ְְְְִֵַַָָָָָֹעֹובדים

ּכדי ולנּוח, לׁשּבת עּתה יצּונּו והּוא ְְְְְְִֵֵַַַָָָֹמנּוחה,

אֹותנּו ּבהֹוציאֹו עלינּו הּׁשם חסּדי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָׁשּנזּכיר

למנּוחה: ְְִֵַָמעבּדּות

‰p‰Âלהאמין טעמים, ׁשני ּבכללּה ּבׁשּבת ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִֵַַָָָָ

ולזּכר ּבֹורא, אלּה יׁש ּכי העֹולם ְְְֱִִִֵֵַָָֹֹּבחּדּוׁש

עבדיו ׁשאנחנּו עּמנּו ׁשעׂשה הּגדֹול החסד ְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָעֹוד

לעבדים: לֹו אֹותנּו קנה ֲֲִֶַָָָָאׁשר

Ìbׁשֹובתים ּבהיֹותנּו ּכי אצלי, מחּור אינֹו זה «ְְְְִִִִֵֵֶֶָֻ

לנּו אין הּׁשביעי ּבּיֹום מלאכה נעׂשה ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹולא

אֹותנּו לרֹואה ואין מצרים, ליציאת זּכרֹון ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּבזה

ּכּׁשאר היא רק ּבזה, ידיעה מּמלאכה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּבטלים

למעׂשה זכר בֹו יהיה אבל הּמצוֹות. ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָּכל

וּיּנפׁש: הּׁשם ׁשּׁשבת ּבּיֹום ׁשּנׁשּבת ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹבראׁשית

Èe‡¯‰Âיציאת היֹות ּבעבּור ּכי לֹומר יֹותר ¿»»ְֱֲִִֵַַַ

מחּדׁש קדמֹון אלּה על מֹורה ְְְֱִִֵֶַַַַַֹמצרים

הראׁשֹון ּבּדּבּור ּפרׁשּתי ּכאׁשר ויכֹול, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָחפץ

יעלה אם ּבכאן אמר ּכן על ב), שם ְֲִֵֶַַַָָ(שם

החּדּוׁש על הּמֹורה הּׁשּבת על ספק ְְִִֵֶַַַַַַָָּבלּב

ּביציאת עיני ּׁשראּו מה ּתזּכר והיכלת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹוהחפץ

הּׁשּבת הּנה ּולזכר. לראיה ל ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמצרים

זכר מצרים ויציאת מצרים, ליציאת ְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָזכר

מחּדׁש הּוא הּׁשם ויאמרּו ּבֹו יזּכרּו ּכי ְְְְְִִֵֵַַַַָֹלּׁשּבת,

ּכי ּכרצֹונֹו, ּבּכל ועֹוׂשה ּומֹופתים אֹותֹות ְְְִִִֶַַֹֹּבּכל

וזה בראׁשית. ּבמעׂשה הּכל ּברא אׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹהּוא

ÌBÈטעם ˙‡ ˙BNÚÏ EÈ‰Ï‡ '‰ Eeˆ Ôk ÏÚ ַַ«≈ƒ¿¡…∆«¬∆

:˙aM‰««»

‰p‰Âׁשׁשת ּכי הּׁשביתה, טעם ּכאן ּפרׁש לא ¿ƒ≈ְִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשּכ וגו', ה' עׂשה זהימים הזּכר בר ְְִֶֶַָָָָֻ

"ויֹום ּבקצרה אמר אבל ּבּתֹורה, רּבֹות ְְְֲִִַַַָָָָָָּפעמים

ׁשבת יתּבר ׁשהּוא "אלהי לה' ׁשּבת ְְֱִִִֶֶַַַַַָָָֹהּׁשביעי

ידעּו מצרים מיציאת ּכי להם ּובאר וּיּנפׁש, ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבֹו

מּמּנּו: וׁשבת העֹולם והיה אמר ְְִֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

ÏÚÂּכי ּבזה, להֹוסיף עֹוד נּוכל האמת ּדר ¿«ְֱִִֶֶֶֶַָָ

הּׁשם את ליראה ּבׁשמֹור הּזה ְְְִִֵֶֶַַַָָהּדּבּור

הּיד את ׁשּנזּכר יצּונּו ּכן ועל והּנֹורא, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּנכּבד

הּנטּויה והּזרע מצרים,החזקה ּביציאת ׁשראינּו ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹ

לא) יד (שם ׁשאמר ּכמֹו הּיראה, לנּו ְְִִֶֶַַָָָּומּמּנּו

ה' עׂשה אׁשר הּגדֹולה הּיד את יׂשראל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָוּירא

ה', את העם וּייראּו ‰'ּבמצרים Eeˆ Ôk ÏÚÂ ְְְִִִֶַַָָ¿«≈ƒ¿

,˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ˙BNÚÏ EÈ‰Ï‡ּכנסת ׁשּתהא ¡…∆«¬∆««»ְְֵֶֶֶ

רּבֹותינּו ּבדברי ּכּנרמז לּׁשּבת, זּוגֹו ּבת ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָיׂשראל

יבין: והּמׂשּכיל ט), יא ְְִִַַָ(ב"ר

ּכּבד ּבדּבּור ּבאּור והֹוסיף ˆEe(טז) ¯L‡k" ְְִִֵֵַ«¬∆ƒ¿

"EÈ‰Ï‡ ּפרׁשּתי‰' ּכאׁשר הּגבּורה מּפי ¡…∆ְְֲִִִֵֶַַַָ

הֹוסיף ּולפיכ יב), פסוק ËÈÈ·(לעיל ÔÚÓÏe ְִִָ¿««ƒ«

,EÏיּתן ה' ּגם יג) פה (תהלים ׁשּנאמר ּכמֹו ¿ְֱִֵֶֶַַ

יבּולּה: ּתּתן וארצנּו ְְְִֵֵַַָהּטֹוב

opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i iying meil inei xeriy

(æé)ñ çöøú àìäðòú-àìå ñ áðâú àìå ñ óàðú àìå ¬Ÿ¦§©−§´Ÿ¦§¨®§´Ÿ¦§½Ÿ§Ÿ©«£¤¬
ñ :àåL ãò Eòøá§¥«£−¥¬¨«§

i"yx£Û‡�˙ ‡ÏÂ∑איׁש ּבאׁשת אּלא נאּוף לׁשֹון רמב"ן.אין ¿…ƒ¿»ְְִִֵֵֶֶָ

(çé)ñ Eòø úLà ãîçú àìåEòø úéa äeàúú àìå §¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹¥´¥¤À
ñ :Eòøì øLà ìëå Bøîçå BøBL Búîàå Bcáòå eäãN̈¥¹§©§³©«£¨Æ´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

i"yx£‰e‡˙˙ ‡ÏÂ∑,חמּדה לׁשֹון הּוא אף ּתרֹוג, ב)ּכמֹולא למחזי'(בראשית 'ּדמרּגג ּדמתרּגמינן: למראה" "נחמד רמב"ן.: ¿…ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ß a`Îmgpn c"i iying mei ß

(èé)øäa íëìä÷-ìk-ìà ýåýé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨§©§¤¹¨À̈
íázëiå óñé àìå ìBãb ìB÷ ìôøòäå ïðòä Làä CBzî¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬¨−§´Ÿ¨¨®©¦§§¥À

:éìà íðziå íéðáà úçì éðL-ìò©§¥Æª´Ÿ£¨¦½©¦§¥−¥¨«
i"yx£ÛÒÈ ‡ÏÂ∑פסק',מ 'ולא ּפֹוסק,תרּגמינן: היה לא ּכן, אינֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּומּדת להפסיק, וצרי אחת, ּבנׁשימה ּדבריו ּכל לדּבר יכל אינֹו ודם ּבׂשר ׁשּמּדת (לפי ¿…»»ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

מֹוסיף) היה לא ּפֹוסק, היה וקּים,ּומּׁשּלא חזק קֹולֹו ּפמּביּכי ּבאֹותֹו להראֹות הֹוסיף לא יסף", "ולא אחר: ּדבר .לעֹולם. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1093 'nr c zegiy ihewl)

יסף ולא ּגדֹול יט)קֹול ׁשעמדּו(ה, הּנביאים ּכל נתנּבאּו ו)ׁשּמּמּנּו כח, רבה ּכל(שמות נּתנּו ּתֹורה ׁשּבמּתן מלּמדנּו, הּמדרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבתֹור רק לא יחיד, ּבתֹור יהּודי לכל ונאמרּו ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו הקב"ה מּפי נאמרּו הּדּברֹות עׂשרת הּדֹורֹות. ּכל ׁשל הּתֹורה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹחּדּוׁשי

ׁשּבא עד נתּגּלּו ׁשּלא אּלא יהּודי, לכל אֹותם אֹומר יתּברְך ועצמּותֹו מהּותֹו והחכמים: הּנביאים לדברי הּדין והּוא מהּכלל. ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹחלק

ּפלֹוני. חכם אֹו ְִִָָָנביא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1092 cenr c wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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יסף ולא ּגדֹול יח)קֹול (ה, �ָ�ְ�ָֹ�ָ
קֹול ּבת לֹו היתה יתרו)ׁשּלא פרשת רבה (שמות ְֶַָָֹ

עביד לא ּדקּודׁשא־ּבריְך־הּוא הּידּוע לפי ּובפרט קֹול? ּבת לֹו היתה לא ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּקֹול ּבכְך הּגדֹולה הּמעלה מהי ּבאּור, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹצריְך

זה? לנס הצרכּו לּמה צריְך־עּיּון למגנא, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻניסא

הּקדֹוׁשים ּבּספרים הּמבאר על־ּפי זה לבאר ל"ו)ויׁש פרק תניא הּגּלּוי(ראה מעין הּוא ּתֹורה, מּתן ּבׁשעת ׁשהיה האלקי ּדהּגּלּוי , ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּוכמאמר עצמֹו, הּגׁשמי ּבּדבר הּקדּׁשה ׁשּתחּדר עד וצמצּום, הסּתר ּכל ללא הּגּלּוי ּבתכלית ה' אֹור ּיתּגּלה ׁשאז לעתיד־לבא, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻׁשּיהיה

ּדּבר" ה' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר ּכל "וראּו ה)הּכתּוב מ, .(ישעי' ְְִִִֵַַָָָָָָ

הּנה הּגׁשמי, ּבּדבר הּקֹול נסּפג אם אְך הד, מּמּנּו וחֹוזר נעצר הּוא ּגׁשמי, ּדבר ּבאיזה ּומּכה מּגיע ׁשּכׁשהּוא הּוא, הּקֹול טבע ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוהּנה

קֹול. ּבת ּתהיה לא ְִֶַָֹאז

ּבגׁשמּיּות ונסּפג חדר ׁשהּקֹול ּכזה ּבאפן היה ׁשהּגּלּוי מּׁשּום ׁשּזהּו קֹול, ּבת לֹו היתה לא ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּקֹול מה יּובן ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה

קֹול. ּבת לֹו היתה לא ולכן עצמֹו, רמב"ןהעֹולם ְְְֵַַָָָָָֹ

˙‚�B·יז ‡ÏÂ .Ûeb˙ ‡ÏÂ .LÙ� ÏBË˜˙ ‡Ï»ƒ¿¿»¿»¿¿»ƒ¿
‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡ÏÂ .(‡LÙ�)«¿»¿»«¿≈¿«¿»«¬»

:‡¯˜L„¿ƒ¿»

Èa˙יח ‚B¯˙ ‡ÏÂ C¯·Á ˙z‡ „ÓÁ˙ ‡ÏÂ¿»«¿≈ƒ««¿»¿»≈≈
d¯ÓÁÂ d¯Bz d˙Ó‡Â d„·ÚÂ dÏ˜Á C¯·Á«¿»«¿≈¿«¿≈¿«¿≈≈«¬»≈

:C¯·ÁÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ¿«¿»

Ïkיט ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È»ƒ¿»«»»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»
‡˙ËÈÓ‡Â ‡��Ú ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎÏ‰¿̃»¿¿»ƒ∆»»¬»»«¬ƒ¿»
ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÚ Ôep·˙Îe ˜ÒÙ ‡ÏÂ ·¯ Ï»̃«¿»¿«¿»ƒ«¿≈≈

:ÈÏ Ôep·‰ÈÂ ‡i�·‡«¿«»ƒ»ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובאּור לאסר(יז) ׁשוא. עד ברע תענה ולא ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶַָֹֹ

ּכלּום ׁשאינֹו ּדבר אפּלּו חברֹו על ְְֲֲִִֵֵֶַָָָלהעיד

ׁשּיעיד ּכגֹון ּדין, ּבבית ּכלּום ּבֹו יתחּיב ְְְְְִִִֵֵֶַָֹולא

ּכי מּידֹו, קנה ולא מנה לזה לּתן ּפלֹוני ְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹאמר

ּבטל: ּדבר ְֵָָָָ"ׁשוא"

ׁשהקּדים תחמד לא ּבדּבּור והֹוסיףּבאּור ְְְְִִִִֵֶַֹֹ(יח)

רע האדם לב יצר ּכי ּבעבּור ֲִִֵֵֶַַָָָָָהאּׁשה,

יּכנס ּכי ּובאר הּכל. מן יֹותר ּבאּׁשה ְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֹמנעּוריו

לגזל יתאּוה אם ּכי הּתאוה, אפּלּו חמדה ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹּבכלל

לעׂשֹות יּוכל ולא לֹו, אׁשר מּכל ּדבר ְֲֲֲִֵֵֶַַָָֹֹמחברֹו

ּבמקֹומֹו ׁשּיׁש אֹו מּמּנּו, ּתּקיף חברֹו ּכי ְֲִִִִֵֵֵֶֶַּכן

הּזה: ּבּלאו עֹובר מלכּות, ְֵֵֶַַַַַאימת

ÛÈÒB‰Âּבכאן,"e‰„N"ּׁשאמרּו מה לדרׁש ¿ƒְָ»≈ְְִֶַָ

הּפרט מה אי ח) (יתרו ְְְִִִַַַָּבמכילּתא

אחרּיּות להן ׁשאין הּמּטלטלים ּבנכסים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמפרׁש

להן ׁשאין הּמּטלטלים נכסים אּלא לי אין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאף

תֹורה ּבמׁשנה אֹומר ּוכׁשהּוא e‰„N,אחריּות, ְְְֲִֵֵֶַַָ»≈

קֹונה ׁשהּוא ּבדבר מפרׁש הּפרט מה ּכרח ְְְְֲֶֶַַַַָָָָֹעל

ּומקנה: קֹונה ׁשהּוא ּדבר ּכל אף ְְֶֶֶֶַַַָָָּומקנה

ל"מּתֹו ּבאּור והערפל. הענן האׁש מּתֹו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ(יט)

סביביו. וערפל ענן ּכי ÏB„bהאׁש", ÏB˜ ְֲִִֵֶַָָָָָ»

.ÛÒÈ ‡ÏÂׁשּמּדת לפי פסק, ולא מתרּגמינן ¿…»»ְְְְְְִִִֶַַַָָ

ּבנׁשימה ּדבריהם לדּבר יכֹולין אינן ודם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבׂשר

לא כן, אינֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּומּדת ִֵֵַַַַָָֹאחת,



מז opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i iying meil inei xeriy

(æé)ñ çöøú àìäðòú-àìå ñ áðâú àìå ñ óàðú àìå ¬Ÿ¦§©−§´Ÿ¦§¨®§´Ÿ¦§½Ÿ§Ÿ©«£¤¬
ñ :àåL ãò Eòøá§¥«£−¥¬¨«§

i"yx£Û‡�˙ ‡ÏÂ∑איׁש ּבאׁשת אּלא נאּוף לׁשֹון רמב"ן.אין ¿…ƒ¿»ְְִִֵֵֶֶָ

(çé)ñ Eòø úLà ãîçú àìåEòø úéa äeàúú àìå §¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹¥´¥¤À
ñ :Eòøì øLà ìëå Bøîçå BøBL Búîàå Bcáòå eäãN̈¥¹§©§³©«£¨Æ´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

i"yx£‰e‡˙˙ ‡ÏÂ∑,חמּדה לׁשֹון הּוא אף ּתרֹוג, ב)ּכמֹולא למחזי'(בראשית 'ּדמרּגג ּדמתרּגמינן: למראה" "נחמד רמב"ן.: ¿…ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ß a`Îmgpn c"i iying mei ß

(èé)øäa íëìä÷-ìk-ìà ýåýé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨§©§¤¹¨À̈
íázëiå óñé àìå ìBãb ìB÷ ìôøòäå ïðòä Làä CBzî¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬¨−§´Ÿ¨¨®©¦§§¥À

:éìà íðziå íéðáà úçì éðL-ìò©§¥Æª´Ÿ£¨¦½©¦§¥−¥¨«
i"yx£ÛÒÈ ‡ÏÂ∑פסק',מ 'ולא ּפֹוסק,תרּגמינן: היה לא ּכן, אינֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּומּדת להפסיק, וצרי אחת, ּבנׁשימה ּדבריו ּכל לדּבר יכל אינֹו ודם ּבׂשר ׁשּמּדת (לפי ¿…»»ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

מֹוסיף) היה לא ּפֹוסק, היה וקּים,ּומּׁשּלא חזק קֹולֹו ּפמּביּכי ּבאֹותֹו להראֹות הֹוסיף לא יסף", "ולא אחר: ּדבר .לעֹולם. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1093 'nr c zegiy ihewl)

יסף ולא ּגדֹול יט)קֹול ׁשעמדּו(ה, הּנביאים ּכל נתנּבאּו ו)ׁשּמּמּנּו כח, רבה ּכל(שמות נּתנּו ּתֹורה ׁשּבמּתן מלּמדנּו, הּמדרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבתֹור רק לא יחיד, ּבתֹור יהּודי לכל ונאמרּו ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו הקב"ה מּפי נאמרּו הּדּברֹות עׂשרת הּדֹורֹות. ּכל ׁשל הּתֹורה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹחּדּוׁשי

ׁשּבא עד נתּגּלּו ׁשּלא אּלא יהּודי, לכל אֹותם אֹומר יתּברְך ועצמּותֹו מהּותֹו והחכמים: הּנביאים לדברי הּדין והּוא מהּכלל. ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹחלק

ּפלֹוני. חכם אֹו ְִִָָָנביא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1092 cenr c wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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יסף ולא ּגדֹול יח)קֹול (ה, �ָ�ְ�ָֹ�ָ
קֹול ּבת לֹו היתה יתרו)ׁשּלא פרשת רבה (שמות ְֶַָָֹ

עביד לא ּדקּודׁשא־ּבריְך־הּוא הּידּוע לפי ּובפרט קֹול? ּבת לֹו היתה לא ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּקֹול ּבכְך הּגדֹולה הּמעלה מהי ּבאּור, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹצריְך

זה? לנס הצרכּו לּמה צריְך־עּיּון למגנא, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻניסא

הּקדֹוׁשים ּבּספרים הּמבאר על־ּפי זה לבאר ל"ו)ויׁש פרק תניא הּגּלּוי(ראה מעין הּוא ּתֹורה, מּתן ּבׁשעת ׁשהיה האלקי ּדהּגּלּוי , ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּוכמאמר עצמֹו, הּגׁשמי ּבּדבר הּקדּׁשה ׁשּתחּדר עד וצמצּום, הסּתר ּכל ללא הּגּלּוי ּבתכלית ה' אֹור ּיתּגּלה ׁשאז לעתיד־לבא, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻׁשּיהיה

ּדּבר" ה' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר ּכל "וראּו ה)הּכתּוב מ, .(ישעי' ְְִִִֵַַָָָָָָ

הּנה הּגׁשמי, ּבּדבר הּקֹול נסּפג אם אְך הד, מּמּנּו וחֹוזר נעצר הּוא ּגׁשמי, ּדבר ּבאיזה ּומּכה מּגיע ׁשּכׁשהּוא הּוא, הּקֹול טבע ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוהּנה

קֹול. ּבת ּתהיה לא ְִֶַָֹאז

ּבגׁשמּיּות ונסּפג חדר ׁשהּקֹול ּכזה ּבאפן היה ׁשהּגּלּוי מּׁשּום ׁשּזהּו קֹול, ּבת לֹו היתה לא ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּקֹול מה יּובן ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה

קֹול. ּבת לֹו היתה לא ולכן עצמֹו, רמב"ןהעֹולם ְְְֵַַָָָָָֹ

˙‚�B·יז ‡ÏÂ .Ûeb˙ ‡ÏÂ .LÙ� ÏBË˜˙ ‡Ï»ƒ¿¿»¿»¿¿»ƒ¿
‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡ÏÂ .(‡LÙ�)«¿»¿»«¿≈¿«¿»«¬»

:‡¯˜L„¿ƒ¿»

Èa˙יח ‚B¯˙ ‡ÏÂ C¯·Á ˙z‡ „ÓÁ˙ ‡ÏÂ¿»«¿≈ƒ««¿»¿»≈≈
d¯ÓÁÂ d¯Bz d˙Ó‡Â d„·ÚÂ dÏ˜Á C¯·Á«¿»«¿≈¿«¿≈¿«¿≈≈«¬»≈

:C¯·ÁÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ¿«¿»

Ïkיט ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È»ƒ¿»«»»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»
‡˙ËÈÓ‡Â ‡��Ú ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎÏ‰¿̃»¿¿»ƒ∆»»¬»»«¬ƒ¿»
ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÚ Ôep·˙Îe ˜ÒÙ ‡ÏÂ ·¯ Ï»̃«¿»¿«¿»ƒ«¿≈≈

:ÈÏ Ôep·‰ÈÂ ‡i�·‡«¿«»ƒ»ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובאּור לאסר(יז) ׁשוא. עד ברע תענה ולא ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶַָֹֹ

ּכלּום ׁשאינֹו ּדבר אפּלּו חברֹו על ְְֲֲִִֵֵֶַָָָלהעיד

ׁשּיעיד ּכגֹון ּדין, ּבבית ּכלּום ּבֹו יתחּיב ְְְְְִִִֵֵֶַָֹולא

ּכי מּידֹו, קנה ולא מנה לזה לּתן ּפלֹוני ְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹאמר

ּבטל: ּדבר ְֵָָָָ"ׁשוא"

ׁשהקּדים תחמד לא ּבדּבּור והֹוסיףּבאּור ְְְְִִִִֵֶַֹֹ(יח)

רע האדם לב יצר ּכי ּבעבּור ֲִִֵֵֶַַָָָָָהאּׁשה,

יּכנס ּכי ּובאר הּכל. מן יֹותר ּבאּׁשה ְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֹמנעּוריו

לגזל יתאּוה אם ּכי הּתאוה, אפּלּו חמדה ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹּבכלל

לעׂשֹות יּוכל ולא לֹו, אׁשר מּכל ּדבר ְֲֲֲִֵֵֶַַָָֹֹמחברֹו

ּבמקֹומֹו ׁשּיׁש אֹו מּמּנּו, ּתּקיף חברֹו ּכי ְֲִִִִֵֵֵֶֶַּכן

הּזה: ּבּלאו עֹובר מלכּות, ְֵֵֶַַַַַאימת

ÛÈÒB‰Âּבכאן,"e‰„N"ּׁשאמרּו מה לדרׁש ¿ƒְָ»≈ְְִֶַָ

הּפרט מה אי ח) (יתרו ְְְִִִַַַָּבמכילּתא

אחרּיּות להן ׁשאין הּמּטלטלים ּבנכסים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמפרׁש

להן ׁשאין הּמּטלטלים נכסים אּלא לי אין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאף

תֹורה ּבמׁשנה אֹומר ּוכׁשהּוא e‰„N,אחריּות, ְְְֲִֵֵֶַַָ»≈

קֹונה ׁשהּוא ּבדבר מפרׁש הּפרט מה ּכרח ְְְְֲֶֶַַַַָָָָֹעל

ּומקנה: קֹונה ׁשהּוא ּדבר ּכל אף ְְֶֶֶֶַַַָָָּומקנה

ל"מּתֹו ּבאּור והערפל. הענן האׁש מּתֹו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ(יט)

סביביו. וערפל ענן ּכי ÏB„bהאׁש", ÏB˜ ְֲִִֵֶַָָָָָ»

.ÛÒÈ ‡ÏÂׁשּמּדת לפי פסק, ולא מתרּגמינן ¿…»»ְְְְְְִִִֶַַַָָ

ּבנׁשימה ּדבריהם לדּבר יכֹולין אינן ודם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבׂשר

לא כן, אינֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּומּדת ִֵֵַַַַָָֹאחת,
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(ë)øòa øääå CLçä CBzî ìBwä-úà íëòîLk éäéå©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´©½¤§¨−̈Ÿ¥´
:íëéð÷æå íëéèáL éLàø-ìk éìà ïeáø÷zå Làä¥®©¦§§´¥©½¨¨¥¬¦§¥¤−§¦§¥¤«

(àë)Bìãb-úàå Bãák-úà eðéäìà ýåýé eðàøä ïä eøîàzå©«Ÿ§À¥´¤§¹̈§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ´§¤¨§½
øaãé-ék eðéàø äfä íBiä Làä CBzî eðòîL Bì÷-úàå§¤Ÿ¬¨©−§¦´¨¥®©³©¤Æ¨¦½¦«§©¥¯

:éçå íãàä-úà íéäìà¡Ÿ¦²¤¨«¨¨−¨¨«

(áë)úàfä äìãbä Làä eðìëàú ék úeîð änì äzòå§©¨Æ¨´¨¨½¦´«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ¨−©®Ÿ
íéôñé-íà|ì eðçðàãBò eðéäìà ýåýé ìB÷-úà òîL ¦«Ÿ§¦´£©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²−

eðúîå: ¨¨«§

(âë)øaãî íéiç íéäìà ìB÷ òîL øLà øNa-ìë éî ék¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬Á¡Ÿ¦̧©¦¹§©¥¯
:éçiå eðîk Làä-CBzîרמב"ן ¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦

(ãë)eðéäìà ýåýé øîàé øLà-ìk úà òîLe äzà áø÷§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®
zàå|éìà eðéäìà ýåýé øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãzE §©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¥¤−

:eðéNòå eðòîLå§¨©¬§§¨¦«
i"yx£e�ÈÏ‡ ¯a„z z‡Â∑חרדים ׁשאינכם ראיתי ּכי ידי, את ּורפיתם עליכם ׁשּנצטערּתי ּכנקבה, ּכחי את הּתׁשּתם ¿«¿¿«≈≈≈ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מּמּני? ללמד ולא הּגבּורה מּפי ללמד לכם יפה היה לא וכי מאהבה. אליו רמב"ן.להתקרב ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

(äë)øîàiå éìà íëøaãa íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©³§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥¨®©¸Ÿ¤
eøac øLà äfä íòä éøác ìB÷-úà ézòîL éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ£¤´¦§´

éìà:eøac øLà-ìk eáéèéä E ¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«

ÎBLÁ‡כ BbÓ ‡Ï˜ ˙È ÔBÎÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿«¬»»»ƒ¬»
ÈLÈ¯ Ïk È˙ÂÏ Ôez·¯˜Â ‡˙M‡a ¯Úa ‡¯eËÂ¿»»≈¿∆»»¿»∆¿¿»ƒ»≈≈

:ÔBÎÈ·ÒÂ ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿»≈

d¯˜Èכא ˙È ‡�‰Ï‡ ÈÈ ‡�ÈÊÁ‡ ‡‰ Ôez¯Ó‡Â«¬«¿»«¿¿»»¿»¡»»»»¿»≈
BbÓ ‡�ÚÓL d¯ÓÈÓ Ï˜ ˙ÈÂ d˙e·¯ ˙ÈÂ¿»¿≈¿»«≈¿≈¿«¿»ƒ
ÌÚ ÈÈ ÏlÓÈ È¯‡ ‡�ÈÊÁ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ‡˙M‡∆»»»»≈¬≈»¬≈¿«≈¿»ƒ

:Ìi˜˙ÈÂ ‡L�‡¬»»¿ƒ¿«»

‡M˙‡כב ‡�pÏÎÈ˙ È¯‡ ˙eÓ� ‡ÓÏ ÔÚÎe¿«¿»¿¬≈≈¿ƒ»»∆»»
˙È ÚÓLÓÏ ‡�Á�‡ ÔÈÙÒBÓ Ì‡ ‡„‰ ‡˙a«̄¿»»»ƒ¿ƒ¬«¿»¿ƒ¿«»
:‡�Á�‡ ÔÈ˙ÈÓe „BÚ ‡�‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï»̃≈¿»«¿»¡»»»»¿ƒ¬«¿»

ÓÈÓ¯‡כג Ï˜ ÚÓL È„ ‡¯Na Ïk ÔÓ È¯‡¬≈»»ƒ¿»ƒ¿«»≈¿»
‡�˙Âk ‡˙M‡ BbÓ ÏlÓÓ ‡Ói˜ ÈÈ„«¿»«»»¿«≈ƒ∆»»¿»»»

:Ìi˜˙‡Â¿ƒ¿«»

‡Ï‰�‡כד ÈÈ ¯ÓÈÈ Èc Ïk ˙È ÚÓLe z‡ ·¯¿̃≈«¿¿«»»ƒ≈«¿»¡»»»
‡�‰Ï‡ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È ‡�nÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»»»»ƒ«≈¿»¡»»»

:„aÚ�Â Ïa˜�e CnÚƒ»¿«≈¿«¿≈

ÔBÎÈÓb˙tכה Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»ƒ¿»≈
˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ÈnÚ ÔBÎ˙eÏlÓa¿«»¿ƒƒ«¬«¿»ƒ¿ƒ«√»«»
CnÚ eÏÈlÓ Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓb˙t Ï»̃ƒ¿»≈«»»≈ƒ«ƒƒ»

:eÏÈlÓ Èc ÏÎ e�È˜˙‡«¿ƒ»ƒ«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מֹוסיף, היה לא ּפֹוסק היה ּומּׁשּלא ּפֹוסק ִִֵֵֶָָָָָָֹֹהיה

אחר ּדבר לעֹולם. וקּים חזק ׁשּקֹולֹו Ï‡לפי ְְְִֵֶַַָָָָָָ…

,ÛÒÈלׁשֹון ּפּומּבי, ּבאֹותֹו להראֹות הֹוסיף לא »»ְְְִִֵָָֹ

ִַרׁש"י:

·e˙k‰Âהּׁשֹופר קֹול ויהי יט) יט (שמות אמר ¿«»ְִַַַָָ

(מכילתא ואמרּו מאד, וחזק ְְְְֵֵָָֹהֹול

ּבּמה האזן את לׁשּכ ּבּתחּלה ר לּמה ד) ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹיתרו

כן, היה הּׁשֹופר ּבקֹול ואּולי לׁשמע. ְְְְִֵֶַַַָָָָֹׁשיכֹולה

ׁשוה. היה הּדּברֹות ּבעׂשרת הּׁשם קֹול ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָאבל

ונאספה מן יסף עׂשה ּפסק, לא ּכהאֹומר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוהּנכֹון

יגועּון רּוחם ּתֹוסף לג), מח (ירמיה וגיל ְְִִִֵָָָָׂשמחה

הּדבר, הּמנע לדעּתֹו ׁשענינם כט), קד ְְְִִֶַַַָָָָָ(תהלים

ּכי ּכליאמר ׁשהׁשלים עד ותקפֹו ּגדלֹו נמנע לא ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹ

(במדבר יספּו ולא וּיתנּבאּו אמר וכן ְְְְְִִֵַַַַָָָֹהּדּברֹות,

כה): יא

ÏÚÂהּפׁשט ּדר,ÛÒÈ ‡ÏÂלהיֹות יסף ׁשּלא ¿«ְֶֶַָ¿…»»ְִֶַָֹ

יאמר האמת ּדר ועל ּכמֹוהּו. ּגדֹול ְֱֶֶֶַַָָָֹעֹוד

ּגדֹול, קֹול ׁשמעּו האּלה הּדברים כל ÏÂ‡ּכי ְְִִֵֶַָָָָָ¿…

ÛÒÈ,אחד קֹול אּלא קהלכם ּכל אל להׁשמיע »»ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָ

ּפרׁשּתי ּוכבר הם. הּׂשיגּו ּבלבד קֹול אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵַַָּכי

הּפרׁשה: וכל כ) יט (שמות ׁשם זה ְְִֶַַָָָָָענין

מּתֹו מדּבר חּיים אלהים קֹול ׁשמע אׁשר ְֱֲִִִֵֶַַַָֹ(כג)

טעם ּכי אברהם רּבי אמר "ÌÈiÁ"האׁש. ְִִֵַַַַַָָָָ«ƒ

יתנֹועע לא כי הּצבא, ּובין אלהים ּבין ְְְֱִִִִֵֵֵַַַָָֹֹלהבּדיל

לֹומר ּכן ׁשהזּכיר לפרׁש ויּתכן מעצמֹו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָהּוא

החּיים מקֹור ׁשעּמֹו אלהים קֹול ְֱִִִֵֶֶַַַַֹׁשהּׁשֹומע

חּיי עֹוד תחיה ולא ּביסֹודּה נפׁשֹו ְְְְִִִֵֶַַַָֹּתדּבק

ּבזאת יא) י ג (יהושע אמר ויהֹוׁשע ְְִִַַָָֹֻּבׂשרים.

הּברית ארֹון הּנה ּבקרּבכם חי אל ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַּתדעּון

העֹולם ּבחי וּיּׁשבע ּכן, אם הארץ. ּכל ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָאדֹון

הּגדֹול: ּבׁשמֹו ׁשבּועה יז), יב ְְִַָָ(דניאל

ּכנקבה, ּכחי הּתׁשּתם אלינּו. ּתדּבר ואּת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ(כד)

ּכאׁשר ידי את ורפיתם עליכם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנצטערּתי

מאהבה, אליו להתקרב חרדים ׁשאינכם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָראיתי

ולא הּגבּורה מּפי ללמד יפה היה לא ְְְְִִִִֶַָָָָֹֹֹוכי

יאמר ּכן ואם אּגדה. מּדברי רׁש"י לׁשֹון ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּמּני,

מּיראתֹו ּכי הֹודיעֹו הּׁשם אבל להם, ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּדאג

ׁשם ּפרׁשּתי ּכאׁשר והענין להם. וטֹוב ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָעׂשּו

ׁשּירצה חֹוׁשבים היּו ּכי טו), כ ְְִִִֶֶָ(שמות

לפניולה היה והרצֹון הּתֹורה, ּכל ּׁשמיעם ְְְְִַַָָָָָָָָָ

ּכאׁשר ּבלבד, הּדּברֹות עׂשרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָלהּׁשמיעם

ְִּבּקׁשּו:

,Ú„Âיׁשמעּו ׁשּלא מּמׁשה ּבּקׁשּו עּתה ּכי ¿«ְְְִִִִֶֶַָֹ

ולא הּזה ּבּיֹום לא הּנכּבד הּׁשם ְְִֵֶַַַַָֹֹקֹול

ׁשעּתא ּכל ּדלאו לעֹולם, הּדֹורֹות מן ְְְְִַַַָָָּבדֹור

ּבמעמד חפצים ואינם נּסא, מתרחיׁש ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָוׁשעּתא

רצֹון ּכל ויעׂשּו ּבּנביאים יאמינּו אבל ְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָּכזה,

(להלן מׁשה להם יאמר וכן ּפיהם. על ְִֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשם

יקים ּכמֹוני מאחי מּקרּב נביא טז) טו ְְִִִִִֵֶַָָָיח

אׁשר ּככל ּתׁשמעּון אליו אלהי ה' ְְְֱֲִֵֶֶָָֹֹל

וכל וגו' ּבחֹורב אלהי ה' מעם ְְְֱִֵֵֶַָָָֹׁשאלּת

לדֹורֹות הּזאת הּׁשאלה ּכן אם ההיא, ְְִִֵֵַַַַָָָָֹהּפרׁשה

ְָָהיתה:
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אֹותי. ליראה להם זה לבבם והיה יּתן מי ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ(כו)

להצּדיק ּבידֹו האדם רׁשּות היֹות ְְְְֱֲִַַָָָָּבעבּור

מּיראת חּוץ ׁשמים ּבידי והּכל ְְְְִִִִִֵַַַַַָֹּולהרׁשיע,

ּבני ּכּלׁשֹון והּוא ּכן, הּכתּוב יאמר ְְְִִֵֵַַַָָֹׁשמים,

ָָאדם:

ÏÚÂיראת הן לאדם וּיאמר ּכמֹו הּוא האמת ּדר ¿«ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

כח (איוב ּבינה מרע וסּור חכמה היא ְְֲִִֵַָָָָֹאדני

(מנחות מצוֹות ׁשל ּבּׂשכרן אמרּו וכ ְְְְִִֶָָָָכח).

עקיבא רּבי ׁשל ּבׂשרֹו ׁשחֹותכין ראה ְְֲִִִֶֶַָָָָכט:),

וזה ּתֹורה זֹו עֹולם ׁשל רּבֹונֹו לֹו אמר ְְִִֶֶַַָָָּבמּקֹולין,

ּכ ׁשתֹוק הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו הׁשיב ְְִֵַָָָָָׂשכרּה,

ּׁשאמר מּמה זה ותבין לפני. ּבמחׁשבה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָעלה

עּמדי: עמד ּפה ואּתה כח) ְֲִִַָָֹֹ(פסוק

כה): יח (ויקרא ּפרׁשּתיו בארץ. ועׂשּו ְְִֵֶַָָָ(כח)

ה' צּוה ּכאׁשר לעׂשֹות ּוׁשמרּתם ְְֲֲִֶֶַַַָ(כטֿל)

הּדּברֹות עׂשרת על אזהרה זֹו אתכם. ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאלהיכם

יזהיר כן ואחרי מּפיו. הּׁשם אֹותם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּצּוה

ׁשא הּמצוֹות ממׁשהּבׁשאר לׁשמע הם מרּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹ

הּמצוה וזאת א) ו (להלן אמר ּולכ ְְְְֲִַַַָָָֹולעׂשֹות,

אלהיכם ה' צּוה אׁשר והּמׁשּפטים ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָֹֻהחּקים

וצּוה לדבריכם הֹודה הּׁשם ּכי אתכם, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָללּמד

הּתֹורה, ּכל ׁשאר אתכם ללּמד ÔÚÓÏאֹותי ְְְִֵֶֶַַָָָ¿««

,ÔeÈÁz,ימיכם מסּפר ÌÎÏ,ׁשּימּלא ·BËÂּבכל ƒ¿ְְְִֵֵֶֶַַ¿»∆ְָ

ּבחּקתי אם ּבפרׁשת לכם יעד אׁשר ְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּטֹובה

ı¯‡a,וזּולתּה, ÌÈÓÈ zÎ¯‡‰Âאֹותּה ׁשּתנחילּו ְָָ¿«¬«¿»»ƒ»»∆ְִֶַָ

לעֹולם: ְְְֲֶַָלזרעכם

ׁשּצּוה יאמר .אלהי ה' את ּתירא למען ְֱִִֶֶֶַַַָָֹֹ(ב)

והּמצוה הּתֹורה אתכם ללּמד ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָהּׁשם

ּובעבּור ּבארץ לעׂשֹותם והּמׁשּפטים ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֻוהחּקים

הּמצוה ּכל עּקר ּכי ,אלהי ה' את ְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּתירא

נכֹון ואינּנּו אברהם. רּבי ּדעת זה ה', ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָיראת

יאריכּון ּו"למען ּתירא" "למען ׁשּיהיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָּבעיני

ׁשּתירא, ּבעבּור הּמצוֹות, טעם האחד "ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָימי

:ימי ׁשּיאריכּון למען ּבהם ׁשּנזּכר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהּׁשני

Ï·‡ׁשּתלמדּו אֹותי הּׁשם ׁשּצּוה יאמר, ¬»ְְִִִֵֶֶַַָֹ

ׁשּתזּכה למען אֹותם ותעׂשּו ְְְְֲִִֶֶַַַַָהּמצוֹות

אּתה מצוֹותיו לׁשמר אלהי ה' את ְְְֱִִִֶֶַָָָֹֹותירא

ּפני על האדם היֹות ימי ּכל ּבנ ּובן ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָּובנ

הּמצוֹות עׂשֹות ּבעבּור ּכי לעֹולם. ְְֲֲֲִִַַָָָָהאדמה

על ויעמדּו הּׁשם, יראי ּבנים ל ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּתזּכה

וׁשמכם זרעכם ויעמד לעֹולם, האדמה ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָֹּפני

הּימים, ּכל EÈÓÈלפניו ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏeּבארץ ְִַָָָָ¿«««¬ƒ»∆ֶָָ

חפץ ּכי ,לטֹובת הּכל והּנה ה'. נחלת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹׁשהיא

:אֹות ּולזּכֹות להצדיק ְְְְִַַה'

מצּו הּנה ייטב. אׁשר לעׂשֹות וׁשמרּת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָ(ג)
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:ïeLøéz¦«¨«

å(à)ýåýé äeö øLà íéètLnäå íéwçä äåönä úàæå§´Ÿ©¦§À̈©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬
íéøáò ízà øLà õøàa úBNòì íëúà ãnìì íëéäìà¡«Ÿ¥¤−§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬

:dzLøì änL̈−¨§¦§¨«

(á)éäìà ýåýé-úà àøéz ïòîìì Eåéúwç-ìk-úà øîL §©̧©¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨ªŸ¨´
ðáe äzà Eeöî éëðà øLà åéúåöîeða-ïáe Eéîé ìk E ¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤¦§½−Ÿ§¥´

éiçéîé ïëøàé ïòîìe E:Eרמב"ן ©¤®§©−©©«£¦ª¬¨¤«

(â)øLàå Eì áèéé øLà úBNòì zøîLå ìàøNé zòîLå§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ¦©´§½©«£¤¬
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk ãàî ïeaøzúáæ õøà Cì E ¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈¤²¤¨©¬

ô :Láãe áìçרמב"ן ¨−̈§¨«

˜„ÈÓכו ÏÁ„ÓÏ ÔB‰Ï ÔÈ„‰ ‡aÏ È‰È Èc ÈÂÏ¿«ƒ¿≈ƒ»»≈¿¿ƒ¿«√»«
·ËÈÈc ÏÈ„a ‡iÓBÈ Ïk È„Bwt Ïk ˙È ¯hÓÏe¿ƒ«»»ƒ«»«»¿ƒ¿≈«

:ÌÏÚÏ ÔB‰È�·ÏÂ ÔB‰Ï¿¿ƒ¿≈¿»»

ÔBÎÈ�kLÓÏ:כז ÔBÎÏ e·ez ÔB‰Ï ¯Ó‡ Ïf‡ƒ≈¡«¿¿¿«¿¿≈

Ïkכח ˙È CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÓ„˜ ÌÈ˜ ‡Î‰ z‡Â¿«¿»»ƒ√»«∆¡«≈ƒ»»»
Ôe„aÚÈÂ ÔeÙl˙ È„ ‡i�È„Â ‡iÓÈ˜e ‡z„˜Ùz«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«¿¿«¿¿

:d˙¯ÈÓÏ ÔB‰Ï ·‰È ‡�‡ Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿≈¿«

‡ÔBÎ‰Ïכט ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók „aÚÓÏ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿∆¿«¿»ƒ«ƒ¿»¡»¬
:‡Ï‡ÓNe ‡�ÈnÈ ÔeËÒ˙ ‡Ï ÔBÎ˙È»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»

ÔBÎ˙Èל ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡ ÏÎa¿»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»¬»¿
ÔeÎ¯B˙Â ÔBÎÏ ·ËÈÈÂ ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a ÔeÎ‰z¿»¿ƒ¿≈¿≈«¿¿¿

:Ôe˙¯È˙ Èc ‡Ú¯‡a ÔÈÓBÈƒ¿«¿»ƒ≈¿

ÈÈא „ÈwÙ Èc ‡i�È„Â ‡iÓÈ˜ ‡z„˜Ù˙ ‡„Â¿»«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»
Èc ‡Ú¯‡a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ‡Ùl‡Ï ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«»»»¿¿∆¿«¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ïkב ˙È ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿ƒ«»»
C¯·e z‡ C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒƒ¬»¿«¿»«¿¿»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„·e CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk C¯a ¯·e«¿»»≈«»¿ƒ¿¿

:CÈÓBÈ»

CÏג ·ËÈÈ Èc „aÚÓÏ ¯h˙Â Ï‡¯NÈ Ïa˜˙e¿«≈ƒ¿»≈¿ƒ«¿∆¿«ƒ≈«»
‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡„ÁÏ ÔebÒ˙ È„Â¿ƒƒ¿«¬»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ C˙‰·‡„«¬»»»»«¿»»¿»¬«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹותי. ליראה להם זה לבבם והיה יּתן מי ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ(כו)

להצּדיק ּבידֹו האדם רׁשּות היֹות ְְְְֱֲִַַָָָָּבעבּור

מּיראת חּוץ ׁשמים ּבידי והּכל ְְְְִִִִִֵַַַַַָֹּולהרׁשיע,

ּבני ּכּלׁשֹון והּוא ּכן, הּכתּוב יאמר ְְְִִֵֵַַַָָֹׁשמים,

ָָאדם:

ÏÚÂיראת הן לאדם וּיאמר ּכמֹו הּוא האמת ּדר ¿«ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

כח (איוב ּבינה מרע וסּור חכמה היא ְְֲִִֵַָָָָֹאדני

(מנחות מצוֹות ׁשל ּבּׂשכרן אמרּו וכ ְְְְִִֶָָָָכח).

עקיבא רּבי ׁשל ּבׂשרֹו ׁשחֹותכין ראה ְְֲִִִֶֶַָָָָכט:),

וזה ּתֹורה זֹו עֹולם ׁשל רּבֹונֹו לֹו אמר ְְִִֶֶַַָָָּבמּקֹולין,

ּכ ׁשתֹוק הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו הׁשיב ְְִֵַָָָָָׂשכרּה,

ּׁשאמר מּמה זה ותבין לפני. ּבמחׁשבה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָעלה

עּמדי: עמד ּפה ואּתה כח) ְֲִִַָָֹֹ(פסוק

כה): יח (ויקרא ּפרׁשּתיו בארץ. ועׂשּו ְְִֵֶַָָָ(כח)

ה' צּוה ּכאׁשר לעׂשֹות ּוׁשמרּתם ְְֲֲִֶֶַַַָ(כטֿל)

הּדּברֹות עׂשרת על אזהרה זֹו אתכם. ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאלהיכם

יזהיר כן ואחרי מּפיו. הּׁשם אֹותם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּצּוה

ׁשא הּמצוֹות ממׁשהּבׁשאר לׁשמע הם מרּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹ

הּמצוה וזאת א) ו (להלן אמר ּולכ ְְְְֲִַַַָָָֹולעׂשֹות,

אלהיכם ה' צּוה אׁשר והּמׁשּפטים ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָֹֻהחּקים

וצּוה לדבריכם הֹודה הּׁשם ּכי אתכם, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָללּמד

הּתֹורה, ּכל ׁשאר אתכם ללּמד ÔÚÓÏאֹותי ְְְִֵֶֶַַָָָ¿««

,ÔeÈÁz,ימיכם מסּפר ÌÎÏ,ׁשּימּלא ·BËÂּבכל ƒ¿ְְְִֵֵֶֶַַ¿»∆ְָ

ּבחּקתי אם ּבפרׁשת לכם יעד אׁשר ְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּטֹובה

ı¯‡a,וזּולתּה, ÌÈÓÈ zÎ¯‡‰Âאֹותּה ׁשּתנחילּו ְָָ¿«¬«¿»»ƒ»»∆ְִֶַָ

לעֹולם: ְְְֲֶַָלזרעכם

ׁשּצּוה יאמר .אלהי ה' את ּתירא למען ְֱִִֶֶֶַַַָָֹֹ(ב)

והּמצוה הּתֹורה אתכם ללּמד ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָהּׁשם

ּובעבּור ּבארץ לעׂשֹותם והּמׁשּפטים ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֻוהחּקים

הּמצוה ּכל עּקר ּכי ,אלהי ה' את ְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּתירא

נכֹון ואינּנּו אברהם. רּבי ּדעת זה ה', ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָיראת

יאריכּון ּו"למען ּתירא" "למען ׁשּיהיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָּבעיני

ׁשּתירא, ּבעבּור הּמצוֹות, טעם האחד "ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָימי

:ימי ׁשּיאריכּון למען ּבהם ׁשּנזּכר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהּׁשני

Ï·‡ׁשּתלמדּו אֹותי הּׁשם ׁשּצּוה יאמר, ¬»ְְִִִֵֶֶַַָֹ

ׁשּתזּכה למען אֹותם ותעׂשּו ְְְְֲִִֶֶַַַַָהּמצוֹות

אּתה מצוֹותיו לׁשמר אלהי ה' את ְְְֱִִִֶֶַָָָֹֹותירא

ּפני על האדם היֹות ימי ּכל ּבנ ּובן ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָּובנ

הּמצוֹות עׂשֹות ּבעבּור ּכי לעֹולם. ְְֲֲֲִִַַָָָָהאדמה

על ויעמדּו הּׁשם, יראי ּבנים ל ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּתזּכה

וׁשמכם זרעכם ויעמד לעֹולם, האדמה ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָֹּפני

הּימים, ּכל EÈÓÈלפניו ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏeּבארץ ְִַָָָָ¿«««¬ƒ»∆ֶָָ

חפץ ּכי ,לטֹובת הּכל והּנה ה'. נחלת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹׁשהיא

:אֹות ּולזּכֹות להצדיק ְְְְִַַה'

מצּו הּנה ייטב. אׁשר לעׂשֹות וׁשמרּת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָ(ג)
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ß a`Îmgpn e"h iyiy mei ß

(ã)îLòýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNé|çàã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
i"yx£„Á‡ '‰ e�È‰Ï‡ אלהינּו∑‰' ׁשהּוא ׁשּנאמרה' אחד, ה' להיֹות עתיד הּוא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ולא עּתה ¡…≈∆»ְְְֱֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ

ג) ונאמר(צפניה ה'", ּבׁשם כּלם לקרא ברּורה ׂשפה אלֿעּמים אהּפ אז "ּכי יד): ּוׁשמֹו(זכריה אחד ה' יהיה ההּוא "ּבּיֹום : ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
רמב"ן."אחד ֶָ

(ä)éäìà ýåýé úà záäàåELôð-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨©§§−
:Eãàî-ìëáe§¨§Ÿ¤«

i"yx£z·‰‡Â∑(ספרי)ּכׁשהּוא מיראה, רּבֹו אצל העֹוׂשה מּיראה: לעֹוׂשה מאהבה עֹוׂשה ּדֹומה אינֹו מאהבה, ּדבריו עׂשה ¿»«¿»ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
לֹו והֹול מּניחֹו עליו, נד)∑E··ÏŒÏÎa.מטריח יצרי.(ברכות חלּוקּבׁשני לּב יהיה ׁשּלא ,"לבב "ּבכל אחר: ּדבר ְְִִֵַַַָָ¿»¿»¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ה נפׁשELÙ�ŒÏÎ·e∑.ּמקֹוםעל את נֹוטל הּוא ב)∑E„‡ÓŒÏÎ·e.אפּלּו סא ׁשּממֹונֹו(שם אדם ל יׁש :ממֹונ ּבכל ַַָ¿»«¿¿ְְֲִֵֶַ¿»¿…∆ְְְֵֶָָָָָ
ּבמּדה ּבין ,ל ׁשּמֹודד ּומּדה מּדה ּבכל ,"מאד "ּבכל אחר: ּדבר ."ּובכלֿמאד" נאמר: לכ מּגּופֹו, עליו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹחביב

אֹומר הּוא ּבדוד וכן ּפרענּות, ּבמּדת ּבין וגֹו'קטז)תהלים(טֹובה, אמצא ויגֹון צרה וגֹו', אּׂשא יׁשּועֹות "ּכֹוס רמב"ן.": ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ

Á„:ד ÈÈ ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¿»¡»»»¿»»

�CLÙה ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿»ƒ»¿»«¿»
:CÒÎ� ÏÎ·e¿»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ל ל.ׁשּתׁשמר ייטב אׁשר Ê·˙עׂשֹות ı¯‡ ְְֲֲִִֶֶַַֹ∆∆»«

.L·„e ·ÏÁ,(א (בפסוק "לרׁשּתּה" עם ּדבק »»¿»ְְִִֵָָ

ּכמֹו ּבי"ת, חסר יהיה אֹו רחֹוק. הּוא ְְְִִֵֵֶָָואם

רּבי לׁשֹון יא), יב (מ"ב ה' ּבית ְִִֵַַָָהּנמצא

ּתרּבּון מ"אׁשר עֹוד יחסר ּכן ואם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָאברהם.

ּכי ,צר ואין "ּבעבּורֹו". אֹו "ּבֹו" ְְֲִֵֶַֹֹמאד"

וטעמֹו לכאן, נמׁש "ימי יאריכּון ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָ"למען

"אׁשר" מּלת אֹו ."ל ייטב אׁשר ְְֲֲִִֶֶַַַַ"למען

אׁשר מּגבירה ויסרה ּכמֹו ּכן, ּתׁשּמׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבעצמּה

ׁשעׂשתה, ּבעבּור יג), טו (מ"א מפלצת ְְְֲִֶֶֶַָָָָעׂשתה

ּבעבּור ט), לט (בראשית אׁשּתֹו אּת ּבאׁשר ְְְֲֲִֵֶַַַוכן

מצּו אנכי אׁשר הּכתּוב וכן אׁשּתֹו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹׁשאּת

ימים ּתארי ּולמען וגו', ל ייטב אׁשר ְְֲֲִִִֶַַַַַָהּיֹום

מ): ד (לעיל האדמה ֲַָָָעל

¯eÚLÂלעׂשֹות וׁשמרּת יׂשראל וׁשמעּת הּכתּוב ¿ƒְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָ

מאד ּתרּבּון ואׁשר ל ייטב אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַַַֹלמען

ארץ ל לתת אבֹותי אלהי ה' ּדּבר ֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּכאׁשר

ל ׁשּייטב למען ּכלֹומר וגו', ּודבׁש חלב ְְְְִֶַַַַַָָָָזבת

ׁשאמר ּכמֹו ּורחבה, טֹובה ארץ ל ְְְְִֶֶֶַָָָָּבתּתֹו

ּובאת ל ייטב אׁשר למען יח) (פסוק ְְֲִֶַַַַָָָָלמּטה

ולחם בית לֹו וּיּתן וכמֹוהּו הארץ. את ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָוירׁשּת

יח): יא (מ"א לֹו ַָאמר

מצוה ּבזה ּגם אלהינּו. ה' יׂשראל ׁשמע ְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹ(ד)

יהיה אלהי ה' אנכי ּבדּבּור ּכי ְְְֱִִִִֵֶֶֶָָֹֹׁשיבאר.

רּבי ה) בחדש (מכילתא ׁשאמרּו ּוכמֹו ְְִִֶַַָהּיחּוד,

אֹומרים ׁשהם לּמינים ּתׁשּובה מּכאן אֹומר ְְִִִִֵֵֶַָָָָנתן

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּכׁשעמד הן, רׁשּויֹות ְְְֵֵֶֶַַָָָׁשּתי

מיחה מי אלהי ה' אנכי ואמר סיני הר ְֱִִִִֶַַַַָָָֹֹעל

והזּכיר הּזֹו. הּמצוה לבאר ּבא אבל ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּכנגּדֹו,

ׁשרׁש ׁשהּוא לפי הּדּברֹות, עׂשרת אחר ְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹאֹותּה

ּבעּקר ּכֹופר ּבּה מֹודה ׁשאינֹו מי וכל ְֱִִֵֵֶֶָָָָָָּבאמּונה,

זרה. עבֹודה ‡Áּכעֹובד '‰ e�È‰Ï‡ ה'„.‰' ְֲֵָָָ¡…≈∆»

להיֹות עתיד האּמֹות, אלהי ולא אלהינּו ְְֱֱִִֵֵֶָָֹֹֹֻׁשהּוא

ּבּיֹום ט) יד (זכריה ׁשּנאמר ּכמֹו אחד, ְֱֶֶֶַַָה'

רׁש"י: לׁשֹון אחד, ּוׁשמֹו אחד ה' יהיה ְְִִֶֶֶַַָָָההּוא

‰z‡Âהּכתּוב ׁשּנה ּכי ּבזה, להתּבֹונן צרי ¿«»ְְִִִִֵֶַָָָָ

לֹומר ‡e�È‰Ï",ּכאן אמר"‰' ולא ַָ¡…≈ְַָֹ

יׂשראל ׁשמע מקֹום, ּבכל ׁשאֹומר ּכמֹו "אלהי"ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָֹ

א ט (להלן אלהי ה' ּכי הּיֹום עֹובר ֱִֵֶַַָֹאּתה

ה' ּכי הּיֹום קרבים אּתם יׂשראל ׁשמע ְְְִִִֵֵֶַַַָג),

הּפרׁשּיֹות ּבכל וכן ד), ג כ (להלן ְְֱִֵֵֶַָָָֹאלהיכם

ה' אֹו אלהיכם ה' יזּכיר יׂשראל עם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשידּבר

אמר ּבכאן וגם ,אלהי:EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â ְְֱֶַַָָֹ¿»«¿»≈¡…∆

Ï·‡ּביחּוד ‡e�È‰Ï",הזּכיר עׂשה"‰' ּכי ¬»ְְִִִ¡…≈ִָָ

הּנֹוראֹות ואת הּגדֹולֹות את מׁשה ְְִֶֶֶַַָעם

אחד ּדל"ת והּנה ּתפארת. ׁשם לֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָלעׂשֹות

יב) סג (ישעיה ּׁשּכתּוב מה על לרמז ְְִֶַַָָֹּגדֹולה,

עֹולם, ׁשם לֹו לעׂשֹות מּפניהם מים ְֲִִֵֵֵֶַַַָּבֹוקע

ּכבֹוד ׁשם ּברּו ׁשמע ּבקריאת ּתקנּו ְְְְְִִִֵַַָָּולכ

מל לבת מׁשל ואמרּו ועד, לעֹולם ְְְְְֶֶֶַַָָָָָמלכּותֹו

ּכי נו.), (פסחים וכו' קדרה ציקי ְִִִֵֵֵֶָָׁשהריחה

ואמר וחזר ּברמז, ּבּתֹורה אמר z·‰‡Âמׁשה ְְְֶֶֶַַַַָָָָ¿»«¿»

EÈ‰Ï‡ '‰ תֹורה:‡˙ ּבמׁשנה הּפרׁשּיֹות ּכלׁשֹון ∆¡…∆ְְְִִִֵַָָָ

(ספרי הּמדרׁש ּדעת על .לבב ּבכל ְְְְִַַַַָָָ(ה)

הּכח הּוא ּכאן הּנזּכר הּלב ו) ְִֵַַַַָָֹואתחנן

(תהלים ּלֹו נתּת לּבֹו ּתאות ּכענין ְְְֲִִִֶַַַַַַָָהּמתאּוה,

יפיּה ּתחמד אל ג), כה),כא ו (משלי ּבלבב ְְְִֶַַָָָֹ

ּכן �ELÙאם ÏÎaוהיתה וכן הּמׂשּכלת, הּנפׁש ִֵ¿»«¿¿ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָ

כה (ש"א החּיים ּבצרֹור צרּורה אדֹוני ְְֲִִִֶֶַַָנפׁש

(ברכות ּבּגמרא ׁשּדֹורׁשין רּבֹותינּו ּוכדברי ְְְְִִֵֵֶַַָָכט),

יהיה יעבר, ואל יהרג מּכאן �ELÙ"נד.) ÏÎa" ְְֲִִֵֵֶַַָָֹ¿»«¿¿

ׁשאמר מּפני E„‡Óּתֹוספת, ÏÎ·e E··Ï ÏÎa ְִֵֶֶֶַָ¿»¿»¿¿»¿…∆

ּכן ּגם �ELÙ.אמר ÏÎaׁשּתאהבּנּו וטעם ֵַַָ¿»«¿¿ְֲֶֶַַֹ

ׁשּנקראּו אֹו ּבאהבה. אֹותּה ׁשּתּתן ,ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָּכנפׁש

ּובהריגה הּנפׁש, חצי האברים אֹו ֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָהּיּסּורין

�ELÙ:יאמר ÏÎa ַֹ¿»«¿¿

Èa¯Âּכמֹו הּמתאּוה, "נפׁש" ּכי אמר, אברהם ¿«ƒְְְְְִִַַַַַָָָָ

ׂשבעה נפׁש כה), כג (להלן ׂשבע ְְְְְֵֶֶֶַָָּכנפׁש

צרי ּבנפׁש ּתּתנני אל ז), כז (משלי נפת ְְִִֵֶֶֶַָָָֹּתבּוס

יב). כז E··Ï"(תהלים ÏÎ·e",הּדעת הּוא ¿»¿»¿ַַַ

הּמרּכבה היא ּכי הּמׂשּכלת, לרּוח ּכּנּוי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָוהּוא

מצות יּקח לב חכם וכמֹוהּו לֹו, ְְֲִִִֵַַָָָֹהראׁשֹונה

ּבפרּוׁש קרֹוב ּודברֹו ח). י E··Ï",(משלי ÏÎa" ְְֵָָ¿»¿»¿

ּׁשאמר ÏÚמּמה 'Â‚Â ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â ִֶַַָ¿»«¿»ƒ»≈∆«

:E··Ï¿»∆

.E„‡Ó ÏÎ·e ÌÚËÂוהּטעם מאד, מאד ּכלֹומר ¿««¿»¿…∆ְְְְַַַַֹֹ

רּבֹותינּו ּדעת ועל אֹותֹו. אהֹוב רב ְֱֵַַַַַַרב

"מאד" הּממֹון ויּקרא .ממֹונ ּבכל נד.) ְְְְִֵַָָָָֹ(ברכות

"המֹון", לֹו ׁשּקֹורא ּכמֹו ּברּבּוי, אֹותֹו יכּנה ְְְִִֵֶֶַָּכי

(תהלים רּבים רׁשעים מהמֹון לּצּדיק מעט ְְֲִִִֵַַַַָטֹוב

יג). ז (מ"ב יׂשראל המֹון ּככל והּנם טז), ְְְֲִִֵָָָלז

חיליהם עירים ּכתף על יׂשאּו "חּיל", ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָויּקרא

יז (ירמיה אֹוצרֹותי ּכל חיל ו), ל ְְֵֶָ(ישעיה

ּבכל יאמר יז), ח (להלן הּזה החיל את ְִֶֶַַַַָֹג),

ּבכל ה' אל ׁשב אׁשר וכמֹוהּו ,ממֹונ ְְְֲִֶֶָָָָרּבּוי

כה), כג (מ"ב מאדֹו ּובכל נפׁשֹו ּובכל ְְְְְַָָָֹלבבֹו

ועׂשּית זרה עבֹודה ּבעּור ּבענין התנּדבֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָמּפני

ֶַַהּפסח:

ÔÈ�ÚÂוהּמפֹורׁש רּבֹותינּו. אֹותֹו ּבארּו האהבה ¿ƒ¿«ְְֲֲֵֵַַַָָָ

(עקב) ּבספרי ּׁשאמרּו מה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָׁשּבדבריהם

ׁשאּקרא ּבׁשביל ּתֹורה לֹומד הריני ּתאמר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּמא

ׁשאארי ּבׁשביל ּביׁשיבה, ׁשאׁשב ּבׁשביל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָחכם,

ּתלמּוד הּבא, לעֹולם ׁשאזּכה ּבׁשביל ְְְִִִֶֶֶַַָָָָימים,

וגו':Ï‡‰·‰לֹומר ַ¿«¬»

¯L‡Âל ייטב למען ּתמיד, מׁשה להם ,אמר «¬∆ְְִִֶֶַַַַָָָ

ּולמען מ) ד (לעיל ימים ּתארי ְְֲִִַַַַַָּולמען

א), ד (לעיל הארץ את וירׁשּתם ּובאתם ְְִִִֶֶֶֶָָָּתחיּו

ׁשאם לֹומר הּתֹוכחֹות, ּדר על ּביראה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָיזהירם

יאריכּו לא אֹו הארץ את יירׁשּו לא ְְְֲִִֶֶַַָָֹֹיחטאּו

opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h iyiy meil inei xeriy

(å):Eááì-ìò íBiä Eeöî éëðà øLà älàä íéøácä eéäå§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©§¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â∑ּומּדּבקּו הּוא, ּברּו ּבהּקדֹוׁש מּכיר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו האּלה", הּדברים "והיּו אהבה? מהּו ¿»«¿»ƒ¿ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
‰ÌBi.(ספרי)ּבדרכיו EeˆÓ∑(שם),סֹופנּה אדם ׁשאין יׁשנה, ּכדיֹוטגמא ּבעיני יהיּו ּכחדׁשהלא רציןאּלא ׁשהּכל ְִָָ¿«¿«ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּבמכּתב הּבאה הּמל מצות ּדיֹוטגמא, .לקראתּה. ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

(æ)éðáì ízðpLåEzëìáe Eúéáa EzáLa ía zøaãå E §¦©§¨´§¨¤½§¦©§−̈¨®§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£Ìz�pLÂ∑(שם):הּוא חּדּוד אּלאלׁשֹון ּבֹו, לגמּגם צרי ּתהא לא ּדבר, אדם יׁשאל ׁשאם ,ּבפי מחּדדים ׁשּיהיּו ¿ƒ«¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
מּיד לֹו הּתלמידים.∑EÈ�·Ï.אמר ׁשּנאמראּלּו ּבנים, קרּויים ׁשהּתלמידים מקֹום ּבכל יד)מצינּו אּתם(דברים "ּבנים : ֱִָֹ¿»∆ְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ואֹומר אלהיכם", ב)לה' ב ּבחזקּיהּו(מלכים וכן אל". ּבית אׁשר הּנביאים "ּבני ּבנים,: קראם יׂשראל, לכל ּתֹורה ׁשּלּמד ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
כט)ׁשּנאמר ב ּכ(ד"ה אלהיכם", לה' אּתם "ּבנים ׁשּנאמר: ּבנים, קרּויים ׁשהּתלמידים ּוכׁשם אלּֿתּׁשלּו". עּתה "ּבני : ְְְֱֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ק ׁשּנאמרהרב אב, ב)רּוי ב וגֹו'"(מלכים יׂשראל רכב אבי "אבי :.Ìa z¯a„Â∑(ספרי),ּבם אּלא ּדּבּור עּקר יהא ׁשּלא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ¿ƒ«¿»»ְְִִֵֶֶַָָֹ

טפל ּתעׂשם ואל עּקר אפּלּו(שם)∑EaÎL·e.עׂשם יכל ,"ּובקּומ" לֹומר: ּתלמּוד הּיֹום? ּבחצי ׁשכב אפּלּו יכל ְֲֲִֵֵֵַַָָ¿»¿¿ְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָֹֹ
ּבבית ּבׁשבּת" לֹומר: ּתלמּוד הּלילה? ּבחצי ּוזמןעמד ׁשכיבה זמן ּתֹורה: ּדּברה ארץ ּדר ,"בּדר ּובלכּת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

.קימה ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 33 cenr h wlg zegiyÎihewl oieri)¨
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לבניָך ֶ�ְָ�ְְִַָוׁשּננּתם
ּבנים. קרּוים ׁשהּתלמידים מקֹום ּבכל מצינּו הּתלמידים. אּלּו – רש"י)לבניָך ובפירוש ז. .(ו, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

רׁש"י ּפרּוׁש ׁשל ׁשענינֹו ּובפרט, הּתלמידים". "אּלּו – ׁשּבניָך ּולפרׁש מּפׁשּוטֹו, הּכתּוב את להֹוציא רׁש"י ראה מה להבין: ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָצריְך

מקרא"? ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי לא "אני ּבעצמֹו) (ּכלׁשֹונֹו ח)הּוא ג, .(בראשית ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹ

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

לׁשמעֹון יעקב ׁשאמר הּפסּוק ז)על מט, ּומלּמדי(בראשית וסֹופרים ענּיים לָך "אין רׁש"י מפרׁש ּביׂשראל", ואפיצם ּביעקב "אחּלקם ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּכמעט עד יׂשראל, עם ּבקרב מאד מבּקׁשים היּו ּתינֹוקֹות מלּמדי ּכי מׁשמע, מּכְך נפֹוצים". ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, אּלא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּתינֹוקֹות

זה. מעּסּוק התּפרנס ׁשלם ְְִִֵֵֵֵֶֶַָׁשבט

ללּמד חּיב ּבעצמֹו האב אם ּכי הּבנים, על ׁשּקאי לֹומר נּוכל לא לבניָך" "וׁשּננּתם ּכאן הּכתּוב ּפׁשטּות את לפרׁש ּכׁשּנבֹוא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועל־ּכן,

צ יׁש לּמה ּתֹורה, ּבנֹו מּועטים,את מקרים אּלּו הרי עם־הארץ, ּבני עבּור אֹו יתֹומים עבּור הם ׁשּנדרׁשים ּדאף ּתינֹוקֹות. ּבמלּמדי רְך ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

רחֹוקֹות!? לעּתים הּוא ּבזה ׁשהּצרְך ּבעֹוד סֹופרים) (ולהיֹות ּתינֹוקֹות ּבלּמּוד יתעּסק ׁשלם ׁשבט ׁשּכמעט אֹומרת הּתֹורה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹואיְך

ׁשּלֹומד למקרא") ׁשנים חמׁש "ּבן ּבאבֹות הּמׁשנה הֹוראת לפי רׁש"י, ּפרּוׁש נֹועד (ׁשּבׁשבילֹו למקרא' חמׁש 'ּבן ילד זאת: ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּומּלבד

מלּמדים. אצל לֹומדים וחבריו ׁשהּוא ּבׁשעה ּבעצמֹו, ּתֹורה ללּמדֹו אביו על חּיּוב ׁשּיׁש להבין יכֹול אינֹו הּפסּוק, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאת

הּבנים. על ּדקאי הּכתּוב ּפׁשט את לפרׁש נּתן ּדלא הּתלמידים", אּלּו – "לבניָך ּכי לפרׁש הכרח ּׁשרׁש"י מה רמב"ןּומּובן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

(ç)éðéò ïéa úôèèì eéäå Eãé-ìò úBàì ízøL÷e:E §©§¨¬§−©¨¤®§¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx£E„ÈŒÏÚ ˙B‡Ï Ìz¯L˜e∑ׁשּבּזרֹוע ּתפּלין EÈ�ÈÚ.אּלּו ÔÈa ˙ÙËËÏ eÈ‰Â∑,ׁשּבראׁש ּתפּלין ד)אּלּו (סנהדרין ¿«¿»¿«»∆ְְִִֵֶַַ¿»¿…»…≈≈∆ְִִֵֶָֹ
נקראּו ּפרׁשּיֹותיהם מנין ׁשם ׁשּתיםועל ּבאפריקי ּפת ׁשּתים, ּבכתפי טט .טטפת, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

C„wÙÓו ‡�‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ÔB‰ÈÂƒƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»¿«¿»
:CaÏ ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«ƒ»

C·zÓaז ÔB‰a ÏlÓ˙e CÈ�·Ï Ôep�˙˙e¿»ƒƒ¿»¿«≈¿¿ƒ¿»
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»

ÔÈaח ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï Ôep¯Ë˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»ƒƒ¿ƒƒ≈
:CÈ�ÈÚ≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹוהב להיֹות צרי ׁשהחסיד אֹו עליה. ְִִִִֵֶֶֶָָָָָימים

ה"ה) פ"ט ברכות (ירושלמי ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְֵֶָָוירא,

ׁשאין מאהבה עׂשה מּיראה, ועׂשה מאהבה ְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָעׂשה

לבעט ּבאת ׁשאם מּיראה ועׂשה ׂשֹונא, ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹאֹוהב

החכמים: ּבדברי זה נתּבאר ּוכבר ּתבעט, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹאל

מבארֹות מצוֹות אּלה ּגם .לבני וׁשּננּתם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ(זֿט)

ּבמצוֹות, ׁשּצּוה מאחר ּכי ּכבר, ְְְְְִִִִֵֶַַָָנרמזּו

יׂשראל ּבני ּובין ּביני לדֹורֹותיכם, עֹולם ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֻחּקת

ּבריתי זאת יז), לא (שמות לעֹולם היא ְְִִִָֹאֹות

אחרי זרע ּובין ּוביניכם ּביני ּתׁשמרּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַאׁשר

ּבנינּו ׁשּידעּו מצּוים אנחנּו הּנה י), יז ְְְֲִִֵֵֵֶַָֻ(בראשית

וכן נלּמדם. לא אם אֹותם ידעּו ואי ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָֹהּמצוֹות,

.EÈ�ÈÚ ÔÈa ˙ÙËËÏ eÈ‰Â E„È ÏÚ ˙B‡Ï Ìz¯L˜e¿«¿»¿«»∆¿»¿…»…≈≈∆

ּבכאן ּובאר ט), יג (שמות נאמר ְְֱֵֵֶַָָּכבר

"Ìz¯L˜e"גם וירמז ּבקׁשירה. מּנחים ׁשּיהיּו ¿«¿»ְְְְִִִִִֶַָָֹֻ

הלכה רּבֹותינּו ׁשּקּבלּו ּתפּלין ׁשל לקׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכן

לה:): (מנחות מּסיני ְִִֶַלמׁשה

ÛÈÒB‰Â,הּמזּוזה מצות ÏÚּבכאן Ìz·˙Îe ¿ƒְְְִַַָָ¿«¿»«

,EÈ¯ÚL·e E˙Èa ˙BfÊÓ.נזּכרה ׁשּלא ¿À≈∆ƒ¿»∆ְְִֶָֹ

ּבמצות ׁשם נרמזה מבארת, זֹו ּגם ְְְְְְִִֶֶַַַָָֹואּולי

.ּבפי ה' ּתֹורת ּתהיה למען עיני ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּולזּכרֹון

ׁשעריEÈ¯ÚL·e",",וטעם ׁשאר ּובמזּוזֹות ְַַƒ¿»∆ְְְִֶָָ

ּבאחד ּכמֹו והמדינֹות, הערים ׁשערי ְְְְְֲִִֵֶַַַַָּכגֹון

ז): טו (להלן ְֶָׁשערי
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i"yx£'B‚Â ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â∑ּומּדּבקּו הּוא, ּברּו ּבהּקדֹוׁש מּכיר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו האּלה", הּדברים "והיּו אהבה? מהּו ¿»«¿»ƒ¿ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
‰ÌBi.(ספרי)ּבדרכיו EeˆÓ∑(שם),סֹופנּה אדם ׁשאין יׁשנה, ּכדיֹוטגמא ּבעיני יהיּו ּכחדׁשהלא רציןאּלא ׁשהּכל ְִָָ¿«¿«ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּבמכּתב הּבאה הּמל מצות ּדיֹוטגמא, .לקראתּה. ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

(æ)éðáì ízðpLåEzëìáe Eúéáa EzáLa ía zøaãå E §¦©§¨´§¨¤½§¦©§−̈¨®§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£Ìz�pLÂ∑(שם):הּוא חּדּוד אּלאלׁשֹון ּבֹו, לגמּגם צרי ּתהא לא ּדבר, אדם יׁשאל ׁשאם ,ּבפי מחּדדים ׁשּיהיּו ¿ƒ«¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
מּיד לֹו הּתלמידים.∑EÈ�·Ï.אמר ׁשּנאמראּלּו ּבנים, קרּויים ׁשהּתלמידים מקֹום ּבכל יד)מצינּו אּתם(דברים "ּבנים : ֱִָֹ¿»∆ְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ואֹומר אלהיכם", ב)לה' ב ּבחזקּיהּו(מלכים וכן אל". ּבית אׁשר הּנביאים "ּבני ּבנים,: קראם יׂשראל, לכל ּתֹורה ׁשּלּמד ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
כט)ׁשּנאמר ב ּכ(ד"ה אלהיכם", לה' אּתם "ּבנים ׁשּנאמר: ּבנים, קרּויים ׁשהּתלמידים ּוכׁשם אלּֿתּׁשלּו". עּתה "ּבני : ְְְֱֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ק ׁשּנאמרהרב אב, ב)רּוי ב וגֹו'"(מלכים יׂשראל רכב אבי "אבי :.Ìa z¯a„Â∑(ספרי),ּבם אּלא ּדּבּור עּקר יהא ׁשּלא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ¿ƒ«¿»»ְְִִֵֶֶַָָֹ

טפל ּתעׂשם ואל עּקר אפּלּו(שם)∑EaÎL·e.עׂשם יכל ,"ּובקּומ" לֹומר: ּתלמּוד הּיֹום? ּבחצי ׁשכב אפּלּו יכל ְֲֲִֵֵֵַַָָ¿»¿¿ְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָֹֹ
ּבבית ּבׁשבּת" לֹומר: ּתלמּוד הּלילה? ּבחצי ּוזמןעמד ׁשכיבה זמן ּתֹורה: ּדּברה ארץ ּדר ,"בּדר ּובלכּת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

.קימה ִָ
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לבניָך ֶ�ְָ�ְְִַָוׁשּננּתם
ּבנים. קרּוים ׁשהּתלמידים מקֹום ּבכל מצינּו הּתלמידים. אּלּו – רש"י)לבניָך ובפירוש ז. .(ו, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

רׁש"י ּפרּוׁש ׁשל ׁשענינֹו ּובפרט, הּתלמידים". "אּלּו – ׁשּבניָך ּולפרׁש מּפׁשּוטֹו, הּכתּוב את להֹוציא רׁש"י ראה מה להבין: ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָצריְך

מקרא"? ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי לא "אני ּבעצמֹו) (ּכלׁשֹונֹו ח)הּוא ג, .(בראשית ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹ

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

לׁשמעֹון יעקב ׁשאמר הּפסּוק ז)על מט, ּומלּמדי(בראשית וסֹופרים ענּיים לָך "אין רׁש"י מפרׁש ּביׂשראל", ואפיצם ּביעקב "אחּלקם ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּכמעט עד יׂשראל, עם ּבקרב מאד מבּקׁשים היּו ּתינֹוקֹות מלּמדי ּכי מׁשמע, מּכְך נפֹוצים". ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, אּלא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּתינֹוקֹות

זה. מעּסּוק התּפרנס ׁשלם ְְִִֵֵֵֵֶֶַָׁשבט

ללּמד חּיב ּבעצמֹו האב אם ּכי הּבנים, על ׁשּקאי לֹומר נּוכל לא לבניָך" "וׁשּננּתם ּכאן הּכתּוב ּפׁשטּות את לפרׁש ּכׁשּנבֹוא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועל־ּכן,

צ יׁש לּמה ּתֹורה, ּבנֹו מּועטים,את מקרים אּלּו הרי עם־הארץ, ּבני עבּור אֹו יתֹומים עבּור הם ׁשּנדרׁשים ּדאף ּתינֹוקֹות. ּבמלּמדי רְך ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

רחֹוקֹות!? לעּתים הּוא ּבזה ׁשהּצרְך ּבעֹוד סֹופרים) (ולהיֹות ּתינֹוקֹות ּבלּמּוד יתעּסק ׁשלם ׁשבט ׁשּכמעט אֹומרת הּתֹורה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹואיְך

ׁשּלֹומד למקרא") ׁשנים חמׁש "ּבן ּבאבֹות הּמׁשנה הֹוראת לפי רׁש"י, ּפרּוׁש נֹועד (ׁשּבׁשבילֹו למקרא' חמׁש 'ּבן ילד זאת: ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּומּלבד

מלּמדים. אצל לֹומדים וחבריו ׁשהּוא ּבׁשעה ּבעצמֹו, ּתֹורה ללּמדֹו אביו על חּיּוב ׁשּיׁש להבין יכֹול אינֹו הּפסּוק, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאת

הּבנים. על ּדקאי הּכתּוב ּפׁשט את לפרׁש נּתן ּדלא הּתלמידים", אּלּו – "לבניָך ּכי לפרׁש הכרח ּׁשרׁש"י מה רמב"ןּומּובן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

(ç)éðéò ïéa úôèèì eéäå Eãé-ìò úBàì ízøL÷e:E §©§¨¬§−©¨¤®§¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx£E„ÈŒÏÚ ˙B‡Ï Ìz¯L˜e∑ׁשּבּזרֹוע ּתפּלין EÈ�ÈÚ.אּלּו ÔÈa ˙ÙËËÏ eÈ‰Â∑,ׁשּבראׁש ּתפּלין ד)אּלּו (סנהדרין ¿«¿»¿«»∆ְְִִֵֶַַ¿»¿…»…≈≈∆ְִִֵֶָֹ
נקראּו ּפרׁשּיֹותיהם מנין ׁשם ׁשּתיםועל ּבאפריקי ּפת ׁשּתים, ּבכתפי טט .טטפת, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

C„wÙÓו ‡�‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ÔB‰ÈÂƒƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»¿«¿»
:CaÏ ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«ƒ»

C·zÓaז ÔB‰a ÏlÓ˙e CÈ�·Ï Ôep�˙˙e¿»ƒƒ¿»¿«≈¿¿ƒ¿»
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»

ÔÈaח ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï Ôep¯Ë˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»ƒƒ¿ƒƒ≈
:CÈ�ÈÚ≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹוהב להיֹות צרי ׁשהחסיד אֹו עליה. ְִִִִֵֶֶֶָָָָָימים

ה"ה) פ"ט ברכות (ירושלמי ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְֵֶָָוירא,

ׁשאין מאהבה עׂשה מּיראה, ועׂשה מאהבה ְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָעׂשה

לבעט ּבאת ׁשאם מּיראה ועׂשה ׂשֹונא, ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹאֹוהב

החכמים: ּבדברי זה נתּבאר ּוכבר ּתבעט, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹאל

מבארֹות מצוֹות אּלה ּגם .לבני וׁשּננּתם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ(זֿט)

ּבמצוֹות, ׁשּצּוה מאחר ּכי ּכבר, ְְְְְִִִִֵֶַַָָנרמזּו

יׂשראל ּבני ּובין ּביני לדֹורֹותיכם, עֹולם ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֻחּקת

ּבריתי זאת יז), לא (שמות לעֹולם היא ְְִִִָֹאֹות

אחרי זרע ּובין ּוביניכם ּביני ּתׁשמרּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַאׁשר

ּבנינּו ׁשּידעּו מצּוים אנחנּו הּנה י), יז ְְְֲִִֵֵֵֶַָֻ(בראשית

וכן נלּמדם. לא אם אֹותם ידעּו ואי ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָֹהּמצוֹות,

.EÈ�ÈÚ ÔÈa ˙ÙËËÏ eÈ‰Â E„È ÏÚ ˙B‡Ï Ìz¯L˜e¿«¿»¿«»∆¿»¿…»…≈≈∆

ּבכאן ּובאר ט), יג (שמות נאמר ְְֱֵֵֶַָָּכבר

"Ìz¯L˜e"גם וירמז ּבקׁשירה. מּנחים ׁשּיהיּו ¿«¿»ְְְְִִִִִֶַָָֹֻ

הלכה רּבֹותינּו ׁשּקּבלּו ּתפּלין ׁשל לקׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכן

לה:): (מנחות מּסיני ְִִֶַלמׁשה

ÛÈÒB‰Â,הּמזּוזה מצות ÏÚּבכאן Ìz·˙Îe ¿ƒְְְִַַָָ¿«¿»«

,EÈ¯ÚL·e E˙Èa ˙BfÊÓ.נזּכרה ׁשּלא ¿À≈∆ƒ¿»∆ְְִֶָֹ

ּבמצות ׁשם נרמזה מבארת, זֹו ּגם ְְְְְְִִֶֶַַַָָֹואּולי

.ּבפי ה' ּתֹורת ּתהיה למען עיני ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּולזּכרֹון

ׁשעריEÈ¯ÚL·e",",וטעם ׁשאר ּובמזּוזֹות ְַַƒ¿»∆ְְְִֶָָ

ּבאחד ּכמֹו והמדינֹות, הערים ׁשערי ְְְְְֲִִֵֶַַַַָּכגֹון

ז): טו (להלן ְֶָׁשערי
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עיניָך: ּבין לטטפת והיּו על־ידָך לאֹות ח)ּוקׁשרּתם (ו, ְְַָ�ְ�ַָ�ְֶָ�ְָֹֽ�ֵֹ�ֵֶֽ
הּמצוה ׁשל־יד ּדבתפּלין מּוכח ּומּזה "והיּו", ּכתב ׁשל־ראׁש ּבתפּלין ואּלּו "ּוקׁשרּתם", הּלׁשֹון הּכתּוב נקט ׁשל־יד לתפּלין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבנֹוגע

רגע ׁשּכל ונמצא הראׁש, על מּנחים ׁשּיהיּו מצותן – ׁשל־ראׁש ּתפּלין מה־ּׁשאין־ּכן הּקׁשירה, מעׂשה רק מקּיםהיא הראׁש על ׁשהן ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

ּתפּלין הרמב"ם)מצות לשון זה חילוק על־פי שביאר א) פט, ד. ע, תנינא מהדורא ד. הלכה ד פרק תפילין (הלכות הרמב"ם על פענח בצפנת .(וראה ְְִִִַ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

ערּוְך' ּב'ׁשלחן ּכּמבאר הּוא ׁשל־ראׁש ּותפּלין ׁשל־יד ּתפּלין ּבין הּפנימי ה)החּלּוק סעיף כה סימן חיים ׁשּמּניחים(אורח ׁשל־יד ּדתפּלין ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ

"על ׁשל־ראׁש ּותפּלין והּמחׁשבֹות", הּתאוֹות עּקר ׁשהּוא "הּלב להּקּב"ה לׁשעּבד הּמּדֹות, עבֹודת על מֹורה - הּלב ּכנגד הּזרֹוע ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָֹעל

להּקּב"ה. ּבּמח" ׁשהיא "הּנׁשמה לׁשעּבד – הּמח" ּכנגד ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹהראׁש

ׁשל־ראׁש: ּותפּלין ׁשל־יד ּתפּלין ּבין הּנ"ל החּלּוק לבאר יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹועל־ּפי־זה

ּבאמת" ה' לאהבת הּזה עֹולם מּתאוֹות לּבֹו "להפְך ּברׁשּותֹו אדם ּכל ׁשל לּבֹו אין הרי ׁשּבּלב, לּמּדֹות יז)ּבנֹוגע פרק ריש ּכי(תניא , ְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ּברׁשּותם" "לּבם צּדיקים שם)רק מעׂשה(תניא על רק אּלא מּנח", "ׁשּיהיה – הּלב ּתאוֹות ׁשעּבּוד – ׁשל־יד ּתפּלין מצות אין ולכן , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּבתמידּיּות מׁשעּבד ׁשּיהיה ּבאמת, ה' לאהבת לּבֹו מּתאוֹות לּבֹו את להפְך יכֹול האדם ׁשאין ּדאף־על־ּפי אֹומרת, זאת ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻהּקׁשירה,

הּפעל. אל הּכח מן ּתאותֹו להֹוציא ׁשּלא עצמֹו על לׁשלֹוט ּכפּיה, ּבדרְך לּבֹו, את לקׁשר עליו מּכל־מקֹום ה', ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹלאהבת

יחּפץ" אׁשר ּבכל ּבֹו להתּבֹונן ׁש"יכֹול מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל ּברׁשּותֹו" "מחֹו הרי למחֹו, ּבנֹוגע שם)מה־ּׁשאין־ּכן ולכן(תניא , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

יתּברְך. לעבֹודתֹו ּתמידי ּבאפן מׁשעּבד ׁשּיהיה היינּו מּנח", "ׁשּיהיה ּתמידית, מצוה היא ׁשל־ראׁש ּתפּלין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻמצות

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr hi zegiy ihewl)

עיניָך ּבין לטֹוטפֹות והיּו ידָך על לאֹות ח)ּוקׁשרּתם אחד(ו, ּגֹוי יׂשראל ּכעּמָך ּומי ּבהּו, ּכתיב מה עלמא ּדמארי ּתפּלין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
א)ּבארץ ו, ּבעלי(ברכות הם ראש' ׁשל וה'ּתפּלין הּפׁשּוטים, הּיהּודים הם הקב"ה ׁשל יד' ׁשל ׁשה'ּתפּלין אֹומר, טֹוב ׁשם הּבעל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

על, ּבקּבלת ה' את העֹובד ּפׁשּוט, יהּודי ׁשל עבֹודתֹו ּגם ּכְך ראׁש, ׁשל ּתפּלין להּנחת קֹודמת יד ׁשל ּתפּלין ׁשהּנחת ּכׁשם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּתֹורה.

מֹוחין ּבעל לעבֹודת 133)קֹודמת עמ' ת"ש השיחות על,(ספר וקּבלת יראה ׁשל ׁשהּבּטּול החסידּות, ּבתֹורת הּידּוע ּפי על לבאר ויׁש . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹ

ראׁש. ׁשל ּתפּלין מעבֹודת ׁשּלמעלה ׁשּבּנפׁש, יחידה הּנפׁש, עצם ׁשל העצמי לּבּטּול קׁשּור ּתּתאה, יראה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאפּלּו

(è)éøòLáe Eúéa úBææî-ìò ízáúëeñ :E §©§¨²©§ª¬¥¤−¦§¨¤«
i"yx£E˙Èa ˙BÊÊÓ∑צרי ׁשאין ּכתיב, אחתמזזֹות וׁשערי∑EÈ¯ÚL·e.אּלא מדינֹות וׁשערי חצרֹות ׁשערי לרּבֹות ¿À≈∆ְְִִֵֶֶַַָָֻƒ¿»∆ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵַַַַ

יא)עירֹות .(יומא ֲָ

(é)Eàéáé-ék äéäå|éäìà ýåýéòaLð øLà õøàä-ìà E §¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧¦§©¯
éúáàìúìãb íéøò Cì úúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®¨¦²§Ÿ¬Ÿ

:úéðá-àì øLà úáèåרמב"ן §Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨

·C˙Èט ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÈÚ¯˙·e¿«¿»

˜ÌÈiי Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«ƒ
ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«
:‡˙È�· ‡Ï Èc Ô·ËÂ Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ CÏ»ƒ¿ƒ«¿¿»¿»»ƒ»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבכאן יזּכיר וגו'. אלהי ה' יביא ּכי והיה ְְְְֱֲִִִֶַָָָֹ(י)

ּומרּודֹו עניֹו ימי יזּכר הּטֹובה ּברבֹות ְְְְְִִִֵַָָֹּכי

הּׁשם את יׁשּכח ולא ּבמצרים, עבד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשהיה

הּזאת, לּטֹובה ההּוא העבדּות מן ְִִֶַַַַָָֹׁשהֹוציאֹו

ויעבד אֹותֹו ויירא ּתמיד חסדיו יזּכר ְְְֲֲֲִִִַָָָָָֹֹאבל

לאדֹוניו: ּכעבד ְְֲֶֶַָָָלפניו

ÏÚÂּכי עֹוד, ירמז יז.) (חולין רּבֹותינּו ּדעת ¿«ְִִֵַַַֹ

הּמלאים, ּבּבּתים יּמצא אׁשר ההּוא ְֲִִִֵֵֶַַַַָָהּטֹוב

ּבּתֹורה, הּנאסרים ּדברים ׁשם היּו אפּלּו ְֱֲִִִֶַַָָָָָָֻמּתר

ּכלאים נטּועים ּכרמים אֹו דחזירי קדלי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָּכגֹון

ּבחציבתן ׁשהיה יּתכן ּבּבֹורֹות ואפּלּו ערלה. ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָאֹו

הּבֹורֹות הזּכיר אֹו ּבהן, אׁשר ּבּטיח אסּור ְֲִִִֵֶַַַָָָָּדבר

והׁשליט הּטֹובה, רּבּוי להזּכיר מליצה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָּדר

ּובאסּור: ּבּמּתר ּבארץ הּנמצא ּבכל ְְִֶַַָָָָָָָָֻאֹותם

‰p‰Âזּו האּסּורין ּכל להן אּסּורהּתרּו לתי ¿ƒ≈ְִִִִֶָָָָֻ

כה) ז (להלן עֹוד ׁשיבאר ּכמֹו זרה, ְְֲֵֶָָָָעבֹודה

וגו', ל ולקחּת עליהם וזהב ּכסף תחמד ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא

ז (להלן כן ׁשאחרי ּבּפרׁשה ּכאן יזּכיר ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּולכ

זרה עבֹודה לאּבד ּתּתצּו, מזּבחֹותיהם ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹה)

מּתר: ּבארץ הּנמצא ּכל ּוׁשאר ְְְְִֶֶַַָָָָָָָֻּומׁשמׁשיה,

‰È‰Â.אֹויביהם ׁשלל ׁשאכלּו עד הּזה ההּתר ¿»»ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָ

נראה וכן ׁשּכבׁשּו, ּבׁשבע אֹומרים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָויׁש

והרב (שם). חּלין מּמּסכת ראׁשֹון ּבפרק ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻּבּגמרא

(רמב"ם ּומלחמֹותיהם מלכים ּבהלכֹות ְְְְֲִִִֵֶַָָּכתב

הּגֹוים ּבגבּול מּׁשּיּכנסּו צבא חלּוצי ה"א) ְְֲִִִִֵֶַָָָפ"ח

ּוטרפֹות נבלֹות לאכל להם מּתר מהם, ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶָָֹֻויׁשּבּו

מה מצא ולא רעב אם ּבֹו, וכּיֹוצא חזיר ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹּובׂשר

ׁשֹותה וכן האסּורים, אּלּו מאכלים אּלא ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹּיאכל

למדּו הּׁשמּועה ּומּפי ,נס ÌÈ‡ÏÓיין ÌÈz·e ְְִִִֶֶַַָָ»ƒ¿≈ƒ

·eË Ïk:ּבהן וכּיֹוצא חזירים ערּפי »ְְֲִִֵֵֶַָָ

ÔÈ‡Âאֹו נפׁש ּפּקּוח ּבׁשביל ׁשּלא נכֹון, זה ¿≈ְִִִֶֶֶֶַָֹ

מלחמה, ּבׁשעת הּתר ּבלבד ְְְְִִִַַָָָָֻרעבֹון

והּטֹובֹות הּגדֹולֹות הערים ׁשּכבׁשּו לאחר ְְְְִֶֶֶַַַַָָָאּלא

ולא אֹויביהם. ׁשלל להם הּתיר ּבהן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹויׁשבּו

נׁשּבע אׁשר ּבארץ אּלא צבא, חלּוצי ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָּבכל

וכן ּבענין. ׁשּמפרׁש ּכמֹו לנּו לתת ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹלאבֹותינּו

אּסּורי ׁשּבכל אמת, אינֹו ׁשהזּכיר נס ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָיין

ותקרֹובת ּומׁשּמׁשיה עצמה היא זרה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָעבֹודה

ׁשּקץ כו) ז (להלן ׁשּנאמר אסּור, הּכל ֱֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלּה

ואם הּוא. חרם ּכי ּתתעבּנּו ותעב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַּתׁשּקצּנּו

יינן סתם להּתיר אּלא הרב נתּכּון ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹלא

זה, לדבר הּוצרכנּו למה וכי ְְְְְִִֶַַָָָָָָּבּמלחמה,

יהיּו ּדבריהם ׁשל ּגזרֹות הּתרּו ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָֻאּסּורי

ֲאסּורֹות:

opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h iyiy meil inei xeriy

(àé)úøáe úàlî-àì øLà áeè-ìk íéàìî íézáe¨̧¦¹§¥¦´¨»£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ
zòèð-àì øLà íéúéæå íéîøk záöç-àì øLà íéáeöç£¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¨¦¬§¥¦−£¤´«Ÿ¨¨®§¨

:zòáNå zìëàå§¨«©§−̈§¨¨«§¨
i"yx£ÌÈ·eˆÁ∑חציבה לׁשֹון ּבֹו נֹופל ּוסלעים, טרׁשין מקֹום ׁשהּוא .לפי ¬ƒְְְְְֲִִִִֵֶָָָ

(áé)õøàî EàéöBä øLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯¦«£²¥¤¬¤
:íéãáò úéaî íéøöî¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

i"yx£ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ∑עבדים ׁשם ׁשהייתם מּמקֹום עבדּותא', 'מּבית .ּכתרּגּומֹו: ƒ≈¬»ƒְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

(âé)éäìà ýåýé-úà:òáMz BîLáe ãáòú Búàå àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¨−§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−¦¨¥«©
i"yx£Ú·Mz BÓL·e∑ׁשּמּתֹו ּתּׁשבע, ּבׁשמֹו אז אֹותֹו, ועֹובד ׁשמֹו את ירא ׁשאּתה הּללּו, הּמּדֹות ּכל ּב יׁש אם ƒ¿ƒ»≈«ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּתּׁשבע לא לאו, ואם ,ּבׁשבּועת זהיר ּתהא ׁשמֹו, את ירא רמב"ן.ׁשאּתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

(ãé)øLà íénòä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà ïeëìú àì́Ÿ¥«§½©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½£¤−
:íëéúBáéáñ§¦«¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙B·È·Ò ¯L‡ ÌÈnÚ‰ È‰Ï‡Ó∑ּתֹועים סביבֹותי את רֹואה ׁשאּתה לפי אּלא לרחֹוקים, הּדין והּוא ≈¡…≈»«ƒ¬∆¿ƒ≈∆ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּביֹותר עליהם להזהיר הצר .אחריהם, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֻ

ÔÈa‚Âיא ‡˙ÈlÓ ‡Ï Èc ·eË Ïk ÔÏÓ ÔÈz·e»ƒ¿»»ƒ»«≈»¿Àƒ
‡Ï Èc ÔÈ˙ÈÊÂ ÔÈÓ¯k ‡zÏÒÙ ‡Ï Èc ÔÏÈÒt¿ƒ»ƒ»¿«¿»«¿ƒ¿≈ƒƒ»

:ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â ‡z·ˆ�¿∆¿»¿≈¿ƒ¿»

„ÈÈיב ‡zÏÁ„ ˙È ÈL�˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿≈»««¿»«¿»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÁÏÙzיג È‰BÓ„˜Â ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«¿»»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·eƒ¿≈¿««

ÂÚhÓ˙יד ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÔeÎ‰˙ ‡Ï»¿»»««¬««¿«»ƒ«¬«
:ÔBÎÈ�¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿«¬»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּצּוהוטעם(יג) אחר ּכי ּתירא. אלהי ה' את ְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹ

יחטא ׁשּלא אֹותֹו, ליראה יזּכיר ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָֹּבאהבה

˙Ú·„.ויענׁש. B˙‡Âצּו אׁשר ּכל לעׂשֹות ְֵֵָ¿…«¬…ְֲֲִֶַָ

אדֹוניו: מצות ׁשֹומר ְְֲִֵֶֶַָּכעבד

ÔÎzÈÂ.לׁשמֹו הּקרּבנֹות לעבֹודת רמז זה ׁשיהיה ¿ƒ»≈ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ

אחרי ּבּפסּוק ס) (ראה ּבספרי אמרּו ְְְְֲִִֵַַָָָוכ

מצותיו ואת תיראּו ואתֹו ּתלכּו אלהיכם ְְְֱִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹה'

יג (להלן תעבדּו ואתֹו תׁשמעּו ּובקלֹו ְְְְֲִִַָֹֹֹֹּתׁשמרּו

ירצה ּבמקּדׁשֹו. עבֹודּו ּבתֹורתֹו עבֹודּו ְְְְֲֲִִֶָָה),

הּמצוֹות ּכל ּבׁשמירת ׁשהזהיר אחרי ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלפרׁש

תעבדּו" "ואתֹו יהיה ּבקֹולֹו, ולׁשמע ְְְְְֲִִֶַַָֹֹֹֻּכּלן

ּובהׁשּתחואֹות ּובׁשיר ּבקרּבנֹות ּבּמקּדׁש ְְְְְְְְֲִִִַַָָָָָלעבּדֹו

(במדבר ׁשאמר ּכמֹו עבֹודה, יּקרא זה ּכי ְֲִִֵֶֶַָָָָׁשם,

ואמר ּכהּנתכם, את אּתן מּתנה עבֹודת ז) ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֻיח

"עבֹודּו עֹוד ודרׁשּו הּלוי. ועבד כג) פסוק ְְְֲִֵַַָָ(שם

היא וגם ּבּה, ולהגֹות הּתֹורה ללמד ְְְְֲִִַַַָָָֹּבתֹורתֹו",

ּכן ּגם תעבד" "ואֹותֹו זה ּולפי לפניו. ְְְֲֲִֵֶַַָָָֹעבֹודה

ְְָָּבקרּבנֹות:

Èa¯Âאמר Èz¯‡,אברהם EÈ‰Ï‡ '‰ ׁשּלא‡˙ ¿«ƒְַַָָָ∆¡…∆ƒ»ֶֹ

תעׂשה, לא מצות על ˙Ú·„,תעבר B˙B‡Â ְֲֲִֶַַַַֹֹ¿«¬…

ּבּכתּוב ׁשאמר מּפני נכֹון, ואינּנּו עׂשה. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמצות

ואֹותֹו ּתׁשמרּו מצותיו ואת תיראּו ואֹותֹו ְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹהאחר

ֲַֹתעבדּו:

.Ú·Mz BÓL·eאבל ׁשּיּׁשבע, מצוה אינֹו ƒ¿ƒ»≈«ְֲִִֵֶַָָָ

ּתּׁשבע ּבלבד בׁשמֹו ּכי אזהרה ְְְִִִִֵַַַָָָהּוא

לא אחריו, ּכתּוב ּכן על אחר. אל ּבׁשם ְֲֵֵֵֵַַַָָֹֹלא

תלכּו ׁשּלא אחרים, אלהים אחרי ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַֹֹתלכּון

מהם תיראּו ׁשּלא אּלּו, מּכל ּבדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹאחריהם

ּבׁשמם: תׁשבעּו ולא אֹותם תעבדּו ְְְְְִִַַָָָֹֹולא

Ï·‡אֹותֹו ּדרׁשּו ּתמּורה מּסכת ׁשל ּבגמרא ¬»ְְְִֶֶֶַָָָָ

אמרּו ּדׁשריא, אמת BÓLaּבׁשבּועת ְְְְֱִֶַַָָƒ¿

Ú·Mzענין אינֹו אם לי, למה רחמנא ּדאמר ƒ»≈«ְְֲִִִֵַַַָָָָָ

ּתהיה ה' מׁשבּועת ליּה ּדנפקא הּדּינין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָלׁשבּועת

ּדעלמא לׁשבּועֹות ענין ּתנהּו ׁשניהם, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָּבין

ּדנפקא ּדמצוה לׁשבּועה ענין אינֹו ואם ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָּדׁשרין,

ענין ּתנהּו ה), יג (להלן תדּבקּון ּובֹו מן ְְְִִִֵֵַָליּה

ּדחל: ְְִָֹלׁשבּועה

È˙È‡¯Âּברּו הּקדֹוׁש להן אמר ּבתנחּומא עֹוד ¿»ƒƒְְֶַַַָָָָָ

ׁשהּתר סבּורין ּתהיּו לא ליׂשראל ְְְְִִִֵֶַָֹֻהּוא

אּתם אין ּבאמת אפּלּו ּבׁשמי, להּׁשבע ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָלכם

ּכל ּב יהיּו אם אּלא ּבׁשמי להּׁשבע ְְְְִִִִִִֶַַָָָָרּׁשאין

הּללּו, Èz¯‡,הּמּדֹות EÈ‰Ï‡ '‰ ׁשּתהיה‡˙ ִַַָ∆¡…∆ƒ»ְִֶֶ

אּיֹוב אברהם אלהים יראי ׁשּנקראּו ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָֹּכאֹותן

˙Ú·„,יֹוסף, B˙B‡Âלתֹורה עצמ מפנה ׁשּתהא ֵ¿«¬…ְְְְְֵֶֶַַָ

לכ אחרת, עבֹודה ל יהיה ולא ְְְְְְֲִִֶֶֶַָָֹּולמצוֹות

אפׁשר וכי תדּבק, ּובֹו תעבד, ואֹותֹו ְְְְֱֲִִֶֶַַָָֹנאמר

נאמר ּכבר והלא ּבּׁשכינה להּדבק לאדם ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָֹלֹו

הּוא, אֹוכלה אׁש אלהי ה' ּכי כד) ד ְֱִֵֶָֹ(לעיל

לתלמיד ּבּתֹו הּמּׂשיא ּכל ל לֹומר ְְִִִֶַַַַָָָאּלא

והמהּנהּו ּפרקמטיא לֹו והעֹוׂשה וׁשֹונה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּקֹורא

ל יׁש אם תדּבק, ּובֹו ׁשאמר זהּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָמּנכסיו

לאו ואם להּׁשבע רּׁשאי אּתה אּלּו מּדֹות ְְִִִֵַַַַַָָָּכל

אּגדה לׁשֹון ּכאן עד להּׁשבע, רּׁשאי אּתה ְִִַַַַַַָָָָָָאי

זֹו:

‰p‰Â,לדעּתם הּכתּוב Ú·Mz"ּפרּוׁש BÓL·e" ¿ƒ≈ְְֵַַָָƒ¿ƒ»≈

על ּבׁשמֹו להּׁשבע לנּו ׁשּיּתיר ְְְִִִֶַַַָָרׁשּות

ּתירא אלהי ה' את אמר ּכאּלּו הּכבֹוד, ְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹּדר

ּומּפני מּזה, תירא ולא ּתּׁשבע ּבׁשמֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹאבל

דרׁשּו והעבֹודה הּיראה אחר הּזה ההּתר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּׂשם

הּמּדֹות ּכל לאחר אּלא לּׁשבּועה הּתר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאין

ּו:הּלל ַָ

B‡יראתֹו ותהיה ּתירא, אלהי ה' את ְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹיאמר

ל ׁשמֹו ׁשּתהיה עד ּפני על ְְְְִֶֶֶַַָָּגדֹולה

ּתּׁשבע ּדבר ּכל לקּים ּברצֹות ּגם ּכי ְְְְִִִִֵַַַָָָָָלׁשבּועה,

תמיר: ולא להרע ְְְִִַָָֹּבׁשמֹו

‰È‰ÈÂּפרּוׁש"„·Ú˙ B˙B‡Â"ׁשּתהיה לדעּתם, ¿ƒ¿∆ֵ¿«¬…ְְְִֶֶַָ

לפני המׁשרת הּקנּוי ּכעבד עת ּבכל ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָלֹו

וצרכי עּקר רּבֹו מלאכת ׁשעֹוׂשה ּתמיד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָאדֹוניו

(אבות ּׁשאמרּו מה מּזה ׁשּיבא עד עראי, ְְֲִֶֶֶַַַַָָֹעצמֹו

ׁשאפּלּו ׁשמים, לׁשם יהיּו מעשי וכל יב) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָב

וייׁשן יאכל יהיּו, האל עבֹודת לׁשם ּגּופֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹצרכי

ּכענין ה'. לעבד הּגּוף קּיּום ּכדי צרכיו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹויעׂשה

מאד טֹוב והּנה ו), ט רבה (בראשית ְְְִֵֶָֹׁשאמרּו

יׁשן ׁשהּוא מּתֹו היא, טֹובה ׁשנה וכי ׁשנה, ְִִִֵֵֵֶָָָָזֹו

ּבכל ויתּכּון ּבּתֹורה. ועֹוסק עֹומד הּוא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָקמעא

ב) קמו (תהלים ׁשּכתּוב למקרא הּגּוף ְְְִֵֶַָָָצרכי

ּפרּוׁש וזה וגו', לאלהי אזּמרה ּבחּיי ה' ְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָֹאהללה

ָנכֹון:
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ּתּׁשבע לא לאו, ואם ,ּבׁשבּועת זהיר ּתהא ׁשמֹו, את ירא רמב"ן.ׁשאּתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּצּוהוטעם(יג) אחר ּכי ּתירא. אלהי ה' את ְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹ

יחטא ׁשּלא אֹותֹו, ליראה יזּכיר ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָֹּבאהבה

˙Ú·„.ויענׁש. B˙‡Âצּו אׁשר ּכל לעׂשֹות ְֵֵָ¿…«¬…ְֲֲִֶַָ

אדֹוניו: מצות ׁשֹומר ְְֲִֵֶֶַָּכעבד

ÔÎzÈÂ.לׁשמֹו הּקרּבנֹות לעבֹודת רמז זה ׁשיהיה ¿ƒ»≈ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ

אחרי ּבּפסּוק ס) (ראה ּבספרי אמרּו ְְְְֲִִֵַַָָָוכ

מצותיו ואת תיראּו ואתֹו ּתלכּו אלהיכם ְְְֱִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹה'

יג (להלן תעבדּו ואתֹו תׁשמעּו ּובקלֹו ְְְְֲִִַָֹֹֹֹּתׁשמרּו

ירצה ּבמקּדׁשֹו. עבֹודּו ּבתֹורתֹו עבֹודּו ְְְְֲֲִִֶָָה),

הּמצוֹות ּכל ּבׁשמירת ׁשהזהיר אחרי ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלפרׁש

תעבדּו" "ואתֹו יהיה ּבקֹולֹו, ולׁשמע ְְְְְֲִִֶַַָֹֹֹֻּכּלן

ּובהׁשּתחואֹות ּובׁשיר ּבקרּבנֹות ּבּמקּדׁש ְְְְְְְְֲִִִַַָָָָָלעבּדֹו

(במדבר ׁשאמר ּכמֹו עבֹודה, יּקרא זה ּכי ְֲִִֵֶֶַָָָָׁשם,

ואמר ּכהּנתכם, את אּתן מּתנה עבֹודת ז) ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֻיח

"עבֹודּו עֹוד ודרׁשּו הּלוי. ועבד כג) פסוק ְְְֲִֵַַָָ(שם

היא וגם ּבּה, ולהגֹות הּתֹורה ללמד ְְְְֲִִַַַָָָֹּבתֹורתֹו",

ּכן ּגם תעבד" "ואֹותֹו זה ּולפי לפניו. ְְְֲֲִֵֶַַָָָֹעבֹודה

ְְָָּבקרּבנֹות:

Èa¯Âאמר Èz¯‡,אברהם EÈ‰Ï‡ '‰ ׁשּלא‡˙ ¿«ƒְַַָָָ∆¡…∆ƒ»ֶֹ

תעׂשה, לא מצות על ˙Ú·„,תעבר B˙B‡Â ְֲֲִֶַַַַֹֹ¿«¬…

ּבּכתּוב ׁשאמר מּפני נכֹון, ואינּנּו עׂשה. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמצות

ואֹותֹו ּתׁשמרּו מצותיו ואת תיראּו ואֹותֹו ְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹהאחר

ֲַֹתעבדּו:

.Ú·Mz BÓL·eאבל ׁשּיּׁשבע, מצוה אינֹו ƒ¿ƒ»≈«ְֲִִֵֶַָָָ

ּתּׁשבע ּבלבד בׁשמֹו ּכי אזהרה ְְְִִִִֵַַַָָָהּוא

לא אחריו, ּכתּוב ּכן על אחר. אל ּבׁשם ְֲֵֵֵֵַַַָָֹֹלא

תלכּו ׁשּלא אחרים, אלהים אחרי ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַֹֹתלכּון

מהם תיראּו ׁשּלא אּלּו, מּכל ּבדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹאחריהם

ּבׁשמם: תׁשבעּו ולא אֹותם תעבדּו ְְְְְִִַַָָָֹֹולא

Ï·‡אֹותֹו ּדרׁשּו ּתמּורה מּסכת ׁשל ּבגמרא ¬»ְְְִֶֶֶַָָָָ

אמרּו ּדׁשריא, אמת BÓLaּבׁשבּועת ְְְְֱִֶַַָָƒ¿

Ú·Mzענין אינֹו אם לי, למה רחמנא ּדאמר ƒ»≈«ְְֲִִִֵַַַָָָָָ

ּתהיה ה' מׁשבּועת ליּה ּדנפקא הּדּינין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָלׁשבּועת

ּדעלמא לׁשבּועֹות ענין ּתנהּו ׁשניהם, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָּבין

ּדנפקא ּדמצוה לׁשבּועה ענין אינֹו ואם ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָּדׁשרין,

ענין ּתנהּו ה), יג (להלן תדּבקּון ּובֹו מן ְְְִִִֵֵַָליּה

ּדחל: ְְִָֹלׁשבּועה

È˙È‡¯Âּברּו הּקדֹוׁש להן אמר ּבתנחּומא עֹוד ¿»ƒƒְְֶַַַָָָָָ

ׁשהּתר סבּורין ּתהיּו לא ליׂשראל ְְְְִִִֵֶַָֹֻהּוא

אּתם אין ּבאמת אפּלּו ּבׁשמי, להּׁשבע ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָלכם

ּכל ּב יהיּו אם אּלא ּבׁשמי להּׁשבע ְְְְִִִִִִֶַַָָָָרּׁשאין

הּללּו, Èz¯‡,הּמּדֹות EÈ‰Ï‡ '‰ ׁשּתהיה‡˙ ִַַָ∆¡…∆ƒ»ְִֶֶ

אּיֹוב אברהם אלהים יראי ׁשּנקראּו ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָֹּכאֹותן

˙Ú·„,יֹוסף, B˙B‡Âלתֹורה עצמ מפנה ׁשּתהא ֵ¿«¬…ְְְְְֵֶֶַַָ

לכ אחרת, עבֹודה ל יהיה ולא ְְְְְְֲִִֶֶֶַָָֹּולמצוֹות

אפׁשר וכי תדּבק, ּובֹו תעבד, ואֹותֹו ְְְְֱֲִִֶֶַַָָֹנאמר

נאמר ּכבר והלא ּבּׁשכינה להּדבק לאדם ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָֹלֹו

הּוא, אֹוכלה אׁש אלהי ה' ּכי כד) ד ְֱִֵֶָֹ(לעיל

לתלמיד ּבּתֹו הּמּׂשיא ּכל ל לֹומר ְְִִִֶַַַַָָָאּלא

והמהּנהּו ּפרקמטיא לֹו והעֹוׂשה וׁשֹונה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּקֹורא

ל יׁש אם תדּבק, ּובֹו ׁשאמר זהּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָמּנכסיו

לאו ואם להּׁשבע רּׁשאי אּתה אּלּו מּדֹות ְְִִִֵַַַַַָָָּכל

אּגדה לׁשֹון ּכאן עד להּׁשבע, רּׁשאי אּתה ְִִַַַַַַָָָָָָאי

זֹו:

‰p‰Â,לדעּתם הּכתּוב Ú·Mz"ּפרּוׁש BÓL·e" ¿ƒ≈ְְֵַַָָƒ¿ƒ»≈

על ּבׁשמֹו להּׁשבע לנּו ׁשּיּתיר ְְְִִִֶַַַָָרׁשּות

ּתירא אלהי ה' את אמר ּכאּלּו הּכבֹוד, ְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹּדר

ּומּפני מּזה, תירא ולא ּתּׁשבע ּבׁשמֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹאבל

דרׁשּו והעבֹודה הּיראה אחר הּזה ההּתר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּׂשם

הּמּדֹות ּכל לאחר אּלא לּׁשבּועה הּתר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאין

ּו:הּלל ַָ

B‡יראתֹו ותהיה ּתירא, אלהי ה' את ְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹיאמר

ל ׁשמֹו ׁשּתהיה עד ּפני על ְְְְִֶֶֶַַָָּגדֹולה

ּתּׁשבע ּדבר ּכל לקּים ּברצֹות ּגם ּכי ְְְְִִִִֵַַַָָָָָלׁשבּועה,

תמיר: ולא להרע ְְְִִַָָֹּבׁשמֹו

‰È‰ÈÂּפרּוׁש"„·Ú˙ B˙B‡Â"ׁשּתהיה לדעּתם, ¿ƒ¿∆ֵ¿«¬…ְְְִֶֶַָ

לפני המׁשרת הּקנּוי ּכעבד עת ּבכל ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָלֹו

וצרכי עּקר רּבֹו מלאכת ׁשעֹוׂשה ּתמיד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָאדֹוניו

(אבות ּׁשאמרּו מה מּזה ׁשּיבא עד עראי, ְְֲִֶֶֶַַַַָָֹעצמֹו

ׁשאפּלּו ׁשמים, לׁשם יהיּו מעשי וכל יב) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָב

וייׁשן יאכל יהיּו, האל עבֹודת לׁשם ּגּופֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹצרכי

ּכענין ה'. לעבד הּגּוף קּיּום ּכדי צרכיו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹויעׂשה

מאד טֹוב והּנה ו), ט רבה (בראשית ְְְִֵֶָֹׁשאמרּו

יׁשן ׁשהּוא מּתֹו היא, טֹובה ׁשנה וכי ׁשנה, ְִִִֵֵֵֶָָָָזֹו

ּבכל ויתּכּון ּבּתֹורה. ועֹוסק עֹומד הּוא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָקמעא

ב) קמו (תהלים ׁשּכתּוב למקרא הּגּוף ְְְִֵֶַָָָצרכי

ּפרּוׁש וזה וגו', לאלהי אזּמרה ּבחּיי ה' ְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָֹאהללה

ָנכֹון:
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ּפרּוׁש אלהיכם. ה' את תנּסּו לא L‡k¯(טז) ְֱֵֵֶֶַֹֹ«¬∆

.‰qna Ì˙Èq�'ה יׁש אם תאמר, ׁשּלא ƒƒ∆««»ִֵֶַֹֹ

ּבהיֹותנּו ׁשּנצליח אֹו נּסים, לנּו לעׂשֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּבקרּבנּו

נׁשמר טֹובים, ונהיה לחם ונׂשּבע לפניו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹעֹובדים

יראּו ׁשאם היתה, ּכ ׁשם הּכּונה ּכי ְְִִִֶַַָָָָָָָּתֹורתֹו.

אחריו ילכּו מאּתֹו ּבנס מים להם יּתן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהּׁשם

לעון להם ונחׁשב יעזבּוהּו. לא, ואם ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹּבּמדּבר,

ּבאֹותֹות אצלם ׁשּנתאּמת אחרי ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּגדֹול,

ּבפיהּו ה' ּודבר הּׁשם נביא מׁשה ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַּובמֹופתים

לנּסיֹון, ּדבר ׁשּום עֹוד לעׂשֹות ראּוי אין ְֱֲִֵֶַָָָָאמת,

יתּבר הּׁשם רק הּנביא מנּסה אינּנּו כן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהעֹוׂשה

ּתקצר: ה' היד לדעת מנּסה ְְֲִֶַַַַָָהּוא

CÎÏe,הּנביאים אֹו הּתֹורה לנּסֹות לדֹורֹות אסר ¿»ְְְִִַַַַָָ

ל ראּוי אין הסּתּפקּכי ּדר על הּׁשם עבד ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

הּׁשם רצֹון אין ּכי ונּסיֹון, מֹופת ׁשאלת ְְְִִֵֵֵֵַַָאֹו

ראּוי ואין עת, ּובכל אדם לכל נּסים ְְְֲִִֵֵַָָָָָלעׂשֹות

ימצא אּולי אּלא ּפרס, לקּבל מנת על ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָלעבדֹו

ואסֹון צער הּתֹורה ּבדרכי ולכּתֹו ְְְְְֲֵֶַַַַַָָָּבעבֹודתֹו

ּכאׁשר ולא צדק, ּבמׁשּפט הּכל ׁשיקּבל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹוראּוי

הלכנּו וכי יד) ג (מלאכי עּמנּו אוילי ְְְֱִִֵֵַַָָאמרּו

ה': מּפני ְְִִֵַקדֹורּנית

CÎÏe,ּבכאן הּכתּוב Ôe¯ÓLzאמר ¯BÓL ¿»ְַַָָָ»ƒ¿¿

,ÂÈ˙B„ÚÂ ÂÈ˙ÂˆÓׁשעׂשה הּנּסים ׁשהם ƒ¿…»¿≈»ִִֵֶֶַָָ

הּפסח ּכגֹון לעדּות, לכם להיֹות מּכבר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָלכם

ׁשּלא ּפי על אף חּקיו ותׁשמרּו והּסּכה, ְְְְְִִֶַַַַַָָָֹֻֻוהּמּצה

אין ּבּסֹוף, לכם ייטב ּבאמת ּכי טעמם, ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָתדעּו

ׁשּכבר אחרי ּובמצוֹות ּבּתֹורה לנּסיֹון ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹצר

ּבכל וכן .יתּבר מאּתֹו ׁשהּוא אצלכם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנתאּמת

אמת ּבנביא והּמחזק הּמנּסה נביא ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָֻֻּדבר

את תנּסּו לא הּתֹורה, ּכדין ּובמֹופתים ְְְְְִִֶַַָֹּבאֹותֹות

לכם, ׁשּיאמר ענׁש ּובכל ּגמּול ּבכל ְְְְֶֶֶַָָָָָֹֹּדבריו

האמינּו אבל יתעּלה, ּביכלּתֹו תסּתּפקּו ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹולא

והצליחּו: ּבנביאיו ותאמינּו ְְְְְֲִִִִַַָָּבתֹורתֹו

‰p‰Âּבירּוׁשת לבֹוא הּכבֹוד סֹוף ּכי הבטיח ¿ƒ≈ְִִִִַַַָָ

הּטֹובה היא ּכי האֹויבים, ונּצּוח ְְִִִִֶַַָָָָהארץ

כן ואחרי הּדֹור. לאֹותֹו והצריכה ְְְְְֲִֵֵַַַַָָהּגדֹולה,

לנּסיֹון צר אין הּבאים לּדֹורֹות ּגם ּכי ְִִִֵֶַַַַָָָֹאמר,

מאבֹותיהם ׁשּיׁשאלּו אּלא הּמצוֹות, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּבעׂשּית

והּמצוֹות, הּתֹורה אמּתת להם ויּגידּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּוזקניהם

ּוגמר בנ יׁשאל ּכי כ) (פסוק יפרׁש ְְְְְֲִִִֵֶַַָָּכאׁשר

ַָָָהּפרׁשה:

ּדר על ה'. ּבעיני והּטֹוב הּיׁשר ועׂשית ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ(יח)

הּׁשם מצוֹות ּתׁשמרּו יאמר ְְְְִִֵַַַָֹהּפׁשט

הּטֹוב לעׂשֹות ּבעׂשּיתן ּותכּון וחּקתיו ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֻועדֹותיו

ייט ּולמען ּבלבד. ּבעיניו הבטחה,והּיׁשר ,ל ב ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָ

ּכי ,ל ייטב ּבעיניו הּטֹוב ּבעׂשֹות ּכי ְְֲִִִֵַַַַָָֹיאמר

ּבלּבֹותם: וליׁשרים לּטֹובים מטיב ְְְִִִִֵֵַַַָָהּׁשם

e�È˙Ba¯Ïeּפׁשרה זֹו אמרּו יפה, מדרׁש ּבזה ¿«≈ְְְִֶֶַָָָָָ

ּבזה, והּכּונה הּדין. מּׁשּורת ְְְִִִִֶַַַַָָָולפנים

אׁשר ועדֹותיו חּקתיו ׁשּתׁשמר אמר מּתחּלה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּכי

ּדעּת ּתן צּו לא ּבאׁשר ּגם יאמר ועּתה ,ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹֹצּו

אֹוהב הּוא ּכי ּבעיניו, והּיׁשר הּטֹוב ְְֲִֵֵַַַָָָלעׂשֹות

והּיׁשר: ְַַָָהּטֹוב

‰ÊÂלהזּכיר אפׁשר ׁשאי לפי ּגדֹול, ענין ¿∆ְְְְְִִִִֶֶַַָָ

ׁשכניו עם האדם הנהגֹות ּכל ְְִֵַַָָָָָָָּבּתֹורה

הּיׁשּוב ותּקּוני ּומּתנֹו מּׂשאֹו וכל ְְְִִֵֵַַַָָָָורעיו,

מהם ׁשהזּכיר אחרי אבל ּכּלם, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֻוהמדינֹות

טז), יט (ויקרא רכיל תל לא ּכגֹון ְְִֵֵֵַָֹהרּבה,

ולא יח), פסוק (שם תּטר ולא תּקם ְְִִֹֹֹֹֹלא

תקּלל לא טז), פסוק (שם רע ּדם על ְֲֵֵֶַַַַֹֹתעמד

(שם ּתקּום ׂשיבה מּפני יד), פסוק (שם ְִֵֵֵֵָָחרׁש

ּבדר לֹומר חזר ּבהן, וכּיֹוצא לב), ְְֵֵֶֶַַַָָפסוק

עד ּדבר, ּבכל והּיׁשר הּטֹוב ׁשּיעׂשה ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָּכלל

הּדין, מּׁשּורת ולפנים הּפׁשרה ּבזה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּיּכנס

(ב"מ מצרא דבר ּבדינא ּׁשהזּכירּו מה ְְְְְִִִֵֶַַָָּוכגֹון

ּפרקֹו פו.) (יומא ּׁשאמרּו מה ואפּלּו ְְֲִִֶַַָקח.),

ׁשּיּקרא עד הּברּיֹות, עם ּבנחת ודּבּורֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָנאה

ויׁשר: ּתם ענין ְְְִָָָָָּבכל

וטעם מה(כ) לאמר מחר בנ יׁשאל ּכי ְְְְִִִֵַַָָָָֹ

אּלה ּיעידּו מה על ּתחּלה, ׁשּיׁשאל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהעדת.

זכר ׁשהם ּבעבּור "עדּות" הּנקראים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמצוֹות

והּסּכה הּמּצה ּכגֹון ּבהם, ועדּות ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֻלנפלאֹותיו

והּמזּוזה. והּתפּלין והּׁשּבת Óe‰והּפסח ְְְְְְִִֶַַַַַַָָ»

,ÌÈwÁ‰.ּבּתֹורה טעמם נעלם ÌÈËtLn‰Â,ּכי «Àƒְֲִֶַַָָָ¿«ƒ¿»ƒ

האּלה, ּבּמצוֹות ׁשּנעׂשה הּמׁשּפטים מה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָיׁשאל
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּבא ונׂשרף ּבׁשּבת, מלאכה העֹוׂשה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנסקל

לזֹורע הארּבעים את ונּכה ואּמּה, אּׁשה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָעל

ּבדיני המדינֹות, יּׁשּוב מׁשּפטי ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֵַָּכלאים.

ׁשּבּתֹורה הּדינין ּוׁשאר והּׁשֹומרים והּבֹור ְְְְִִִֶַַַַַָָהּׁשֹור

יּכירּון: רֹואיהם ּכל הן, וטֹובים ְִִִִֵֵֶַַָצּדיקים

‰eˆÂלּׁשֹואל ׁשּנּגיד הזאת, הּׁשאלה ּבתׁשּובת ¿ƒ»ְְִִֵֵֶַַַַַָֹ

ּבזה, והּכּונה מצרים. יציאת ענין ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָּכל

הּדּברֹות ּבעׂשרת ׁשאמר ּבּמה הּטעם ְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָהּוא

ּכי מצרים, מארץ הֹוצאתי אׁשר ו) ה ְֲִִִִֵֵֶֶֶַ(לעיל

הּבֹורא הּוא ה' ּכי הּׁשֹואל לּבן ׁשּנֹודיע ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַיתּכּון

ּביציאת לנּו נתּבאר ּכאׁשר והּיכֹול, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָוהחפץ

הּיֹודעים אנחנּו ּכי "לעינינּו", טעם וזה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַמצרים.

ׁשם, ׁשראינּו והּמֹופתים האֹותֹות מן ְְְִִִִֵֶַָָָועדים

ּובארץ ּבּׁשמים האלהים הּוא אלהינּו הּׁשם ֱֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּכי

ּביציאת יּודע זה ּכל ּכי מּלבדֹו, עֹוד ְְִִִִִֵֶַַַָָואין

(שמות הראׁשֹון ּבּדּבּור ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְְֲִִִִִֵֶַַַַָמצרים

ב): כ

‰p‰Âהּוא ּכי לׁשמֹו, ּכבֹוד לתת לנּו ראּוי ¿ƒ≈ְִִֵָָָָ

ויצּונּו עּמנּו, חסּדֹו הגּדיל ואׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָּבֹוראנּו

ּבעדּות הּנזּכרים האּלה החּקים את ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻלעׂשֹות

העדּות ּבעׂשֹותנּו אֹותֹו ליראה ּומׁשּפטים, ְְְֲִִִִֵֵַָָָֻחּקים

ּכי החּקים ּבעׂשּית לנּו לטֹוב לנפלאֹותיו, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻזכר

רעה ּבֹו ׁשּתהיה חק ּבהם אין הם, ְִִֵֵֶֶֶָָָֹטֹובים

לּכל: טעמם נתּברר ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹּכלל,

ּכי ּבּמׁשּפטים, הּזה ּכהּיֹום לחּיֹותנּו ְְְִִִֵֶַַַַָ(כד)

ּבהם אין טֹובים וכּלם נחיה, ְְְִִִֵֶֶָָָָֻּבכללם

אבל ּכלל, טֹוביםרעה חּיים ּגֹורמים ּכּלם ְְֲִִִַָָָָָֻ

הּבֹורא, רצֹון לעׂשֹות חּיבים אנחנּו והּנה ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָּבּסֹוף.

ואין ידיו, וצאן עּמֹו ואנחנּו אלהינּו ְְְֱֲֵֵֶַַַָָֹֹׁשהּוא

לנּו ׁשּתהיה ועֹוד טֹוב. רק מצוֹותיו ְְְְִִֶֶַָָָּבכל

טֹוב ׂשכר לנּו ויּתן אלהינּו, ה' לפני ְְְֱִִֵֵֶָָָָָֹצדקה

הּמצוֹותּבעׂשּית ּגמּול קרא האּלּו. הּמצוֹות ּכל ְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

חּיב ׁשהּוא לרּבֹו הּקנּוי העבד ּכי ְְִֶֶֶַַַָָָָָ"צדקה",

ּבעבֹודתֹו ׂשכר עֹוד יּתן אם אֹותֹו, ֲֲִִֶַַָָָֹלעבד

עּמֹו: יעׂשה ְֲִֶַָָצדקה



נה opgz`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h ycew zayl inei xeriy

(àë)ðáì zøîàåeðàéöiå íéøöîa äòøôì eðééä íéãáò E §¨«©§¨´§¦§½£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦©«Ÿ¦¥¯
:ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé§Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(áë)íéòøå íéìãb íéúôîe úúBà ýåýé ïziå|íéøöîa ©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯§¦§©²¦
eðéðéòì Búéa-ìëáe äòøôa: §©§¬Ÿ§¨¥−§¥¥«

(âë)eðì úúì eðúà àéáä ïòîì íMî àéöBä eðúBàå§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ
:eðéúáàì òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¥«

(ãë)äàøéì älàä íéwçä-ìk-úà úBNòì ýåýé eðeöéå©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´¨¥½¤§¦§−̈
íBiäk eðúiçì íéîiä-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨©¨¦½§©Ÿ¥−§©¬

:äfäרמב"ן ©¤«

(äë)äåönä-ìk-úà úBNòì øîLð-ék eðl-äéäz ä÷ãöe§¨−̈¦«§¤¨®¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨©¦§¨´
ñ :eðeö øLàk eðéäìà ýåýé éðôì úàfä©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«

ß a`Îmgpn f"h ycew zay ß

æ(à)éäìà ýåýé Eàéáé ék-àá äzà-øLà õøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤©¨¬¨
íéaø-íéBb ìLðå dzLøì änL|éðtîéLbøbäå ézçä E −̈¨§¦§¨®§¨©´¦«©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á§©¦§¨¦̧

íéBâ äòáL éñeáéäå éeçäå éføtäå éðòðkäå éøîàäå§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½¦§¨´¦½
:jnî íéîeöòå íéaø©¦¬©«£¦−¦¤«¨

i"yx£ÏL�Â∑וכן והּתזה, הׁשלכה יט)לׁשֹון הּברזל(דברים "ונׁשל :". ¿»«ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָ

(á)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eíéøçz íøçä íúékäå E §¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−§¦¦¨®©«£¥³©«£¦Æ
:ípçú àìå úéøa íäì úøëú-àì íúàŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«

i"yx£ÌpÁ˙ ‡ÏÂ∑(כ א(ע"ז ּדבר הּזה'! ּכנעני נאה 'ּכּמה לֹומר: לאדם לֹו אסּור חן, להם ּתּתן להםלא ּתּתן לא חר: ¿…¿»≈ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ּבארץ .חנּיה ֲִֶָָָ

Ú¯ÙÏ‰כא ‡�ÈÂ‰ ÔÈ„·Ú C�·Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ¿»«¿ƒ¬≈»¿«¿…
:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡�˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÔÈLÈ·eכב ÔÈ·¯·¯ ÔÈ˙ÙBÓe ÔÈ˙‡ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»ƒ¿ƒ«¿¿ƒƒƒ
:‡��ÈÚÏ d˙Èa L�‡ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»¡«≈≈¿≈»»

È˙�‡כג ‡ÏÚ‡Ï ÏÈ„a ÔnzÓ ˜t‡ ‡�˙ÈÂ¿»»»«≈ƒ«»¿ƒ¿«¬»»»»
:‡�˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ‡�Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»»«¿»ƒ«ƒ«¬»»»»

‰‡ÔÈlכד ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ ÈÈ ‡�„wÙe«¿»»¿»¿∆¿«»»¿»«»»ƒ≈
‡iÓBÈ Ïk ‡�Ï ·ËÏ ‡�‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»»¿«»»»«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡�˙eÓi˜Ï¿«»»»¿»»≈

Ïkכה ˙È „aÚÓÏ ¯h� È¯‡ ‡�Ï È‰z ‡˙eÎÊÂ¿»»¿≈»»¬≈ƒ«¿∆¿«»»
È„ ‡Ók ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡z„˜Ùz«¿∆¿»»»√»¿»¡»»»¿»ƒ

:‡�„wÙ«¿»»

ÏÏÚא z‡ Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈
ÔÓ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚ C¯˙ÈÂ d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï¿«»¿≈¿«ƒ»≈«¿ƒ«ƒƒƒ
È‡�Ú�Îe È‡¯Ó‡Â È‡Lb¯‚Â È‡zÁ CÓ„√̃»»ƒ»≈¿ƒ¿»»≈∆¡…»≈¿«¬»≈
ÔÈÓÓÚ ‡Ú·L È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈«¿»«¿ƒ

:CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ¿«ƒƒƒ»

nb¯‡ב ÔepÁÓ˙Â CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»¿ƒ¿ƒ«»»
ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï ÔB‰˙È ¯n‚¿̇««»¿»ƒ¿«¿¿»¿»¿««

:ÔB‰ÈÏÚ¬≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּבא ונׂשרף ּבׁשּבת, מלאכה העֹוׂשה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנסקל

לזֹורע הארּבעים את ונּכה ואּמּה, אּׁשה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָעל

ּבדיני המדינֹות, יּׁשּוב מׁשּפטי ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֵַָּכלאים.

ׁשּבּתֹורה הּדינין ּוׁשאר והּׁשֹומרים והּבֹור ְְְְִִִֶַַַַַָָהּׁשֹור

יּכירּון: רֹואיהם ּכל הן, וטֹובים ְִִִִֵֵֶַַָצּדיקים

‰eˆÂלּׁשֹואל ׁשּנּגיד הזאת, הּׁשאלה ּבתׁשּובת ¿ƒ»ְְִִֵֵֶַַַַַָֹ

ּבזה, והּכּונה מצרים. יציאת ענין ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָּכל

הּדּברֹות ּבעׂשרת ׁשאמר ּבּמה הּטעם ְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָהּוא

ּכי מצרים, מארץ הֹוצאתי אׁשר ו) ה ְֲִִִִֵֵֶֶֶַ(לעיל

הּבֹורא הּוא ה' ּכי הּׁשֹואל לּבן ׁשּנֹודיע ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַיתּכּון

ּביציאת לנּו נתּבאר ּכאׁשר והּיכֹול, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָוהחפץ

הּיֹודעים אנחנּו ּכי "לעינינּו", טעם וזה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַמצרים.

ׁשם, ׁשראינּו והּמֹופתים האֹותֹות מן ְְְִִִִֵֶַָָָועדים

ּובארץ ּבּׁשמים האלהים הּוא אלהינּו הּׁשם ֱֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּכי

ּביציאת יּודע זה ּכל ּכי מּלבדֹו, עֹוד ְְִִִִִֵֶַַַָָואין

(שמות הראׁשֹון ּבּדּבּור ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְְֲִִִִִֵֶַַַַָמצרים

ב): כ

‰p‰Âהּוא ּכי לׁשמֹו, ּכבֹוד לתת לנּו ראּוי ¿ƒ≈ְִִֵָָָָ

ויצּונּו עּמנּו, חסּדֹו הגּדיל ואׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָּבֹוראנּו

ּבעדּות הּנזּכרים האּלה החּקים את ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻלעׂשֹות

העדּות ּבעׂשֹותנּו אֹותֹו ליראה ּומׁשּפטים, ְְְֲִִִִֵֵַָָָֻחּקים

ּכי החּקים ּבעׂשּית לנּו לטֹוב לנפלאֹותיו, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻזכר

רעה ּבֹו ׁשּתהיה חק ּבהם אין הם, ְִִֵֵֶֶֶָָָֹטֹובים

לּכל: טעמם נתּברר ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹּכלל,

ּכי ּבּמׁשּפטים, הּזה ּכהּיֹום לחּיֹותנּו ְְְִִִֵֶַַַַָ(כד)

ּבהם אין טֹובים וכּלם נחיה, ְְְִִִֵֶֶָָָָֻּבכללם

אבל ּכלל, טֹוביםרעה חּיים ּגֹורמים ּכּלם ְְֲִִִַָָָָָֻ

הּבֹורא, רצֹון לעׂשֹות חּיבים אנחנּו והּנה ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָּבּסֹוף.

ואין ידיו, וצאן עּמֹו ואנחנּו אלהינּו ְְְֱֲֵֵֶַַַָָֹֹׁשהּוא

לנּו ׁשּתהיה ועֹוד טֹוב. רק מצוֹותיו ְְְְִִֶֶַָָָּבכל

טֹוב ׂשכר לנּו ויּתן אלהינּו, ה' לפני ְְְֱִִֵֵֶָָָָָֹצדקה

הּמצוֹותּבעׂשּית ּגמּול קרא האּלּו. הּמצוֹות ּכל ְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

חּיב ׁשהּוא לרּבֹו הּקנּוי העבד ּכי ְְִֶֶֶַַַָָָָָ"צדקה",

ּבעבֹודתֹו ׂשכר עֹוד יּתן אם אֹותֹו, ֲֲִִֶַַָָָֹלעבד

עּמֹו: יעׂשה ְֲִֶַָָצדקה
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(â)çwú-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì Eza ía ïzçúú àìå§¬Ÿ¦§©¥−¨®¦§Æ«Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ¦©¬
ðáì:E ¦§¤«

(ã)ða-úà øéñé-ékäøçå íéøçà íéäìà eãáòå éøçàî E ¦«¨¦³¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®§¨¨³
:øäî EãéîLäå íëa ýåýé-óà©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«

i"yx£È¯Á‡Ó E�aŒ˙‡ ¯ÈÒÈŒÈk∑(סח מאחרי,(קידושין ּבּת לֹו ּתלד אׁשר ּבנ את יסיר ּבּת את ּכׁשּיּׂשא ּכנעני, ׁשל ּבנֹו ƒ»ƒ∆ƒ¿≈«¬«ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
נאמר לא ׁשהרי ּבנּה, אּלא ּבנ קרּוי אינֹו הּכנענית מן הּבא ּבנ ּבן אבל ,ּבנ קרּוי הּכנעני מן הּבא ּבּת ׁשּבן ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלמדנּו

וגֹו' ּבנ את יסיר "ּכי אּלא מאחרי', ּבנ את תסיר ּכי תּקח 'לא ּבּתֹו: ."על ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

(ä)íúávîe eözz íäéúçaæî íäì eNòú äk-íà ék¦´¦³Ÿ©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ©¥«Ÿ−̈
:Làa ïeôøNz íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàå eøaLz§©¥®©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−¦§§¬¨¥«

i"yx£Ì‰È˙ÁaÊÓ∑ּבנין אֹותם∑Ì‰¯ÈL‡Â.אחתאבן∑Ì˙·vÓ.ׁשל ׁשעֹובדין .אילנֹות ƒ¿¿…≈∆ְִֶָ«≈…»ֶֶַַ«¬≈≈∆ְִִֶָָ

(å)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékøça Ea E|ýåýé ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´
éäìàéðt-ìò øLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì E ¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

:äîãàäרמב"ן ¨«£¨¨«

(æ)íëa ýåýé ÷Lç íénòä-ìkî íëaøî àìíëa øçáiå ´Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À¨©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´¨¤®
:íénòä-ìkî èòîä ízà-ék¦«©¤¬©§©−¦¨¨«©¦«

i"yx£ÌÎa¯Ó ‡Ï∑חׁשק" לפיכ טֹובה, לכם מׁשּפיע ּכׁשאני עצמכם מגּדילים אּתם ׁשאין לפי ּומדרׁשֹו: ּכפׁשּוטֹו. …≈À¿∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבכם" ‰ËÚÓ.ה' Ìz‡ŒÈk∑ׁשאמר אברהם ּכגֹון עצמכם, יח)הּממעטין מׁשה(בראשית ּוכגֹון ואפר", עפר "ואנכי : ֶָƒ«∆«¿«ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשאמרּו טז)ואהרן ׁשאמר(שמות ּכנבּוכדנאּצר לא מה", "ונחנּו יד): ׁשאמר(ישעיה וסנחריב לעליֹון", "אּדּמה לו): "מי(שם : ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשאמר וחירם הארצֹות", אלהי כח)ּבכל יׁשבּתי"(יחזקאל אלהים מֹוׁשב אני "אל :.ËÚÓ‰ Ìz‡ Èk∑מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹƒ«∆«¿«ְֲִֵֵַ

'ּדהא' .ּבלׁשֹון ְְִָ

(ç)øLà äòáMä-úà BøîMîe íëúà ýåýé úáäàî ék¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤©§ª¨Æ£¤³
Ecôiå ä÷æç ãéa íëúà ýåýé àéöBä íëéúáàì òaLð¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´£¨®̈©¦§§Æ

:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãáò úéaî¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦
i"yx£'‰ ˙·‰‡Ó Èk∑אתכם ה' מאהבת אּלא ּבכם ה' חׁשק מרּבכם לא 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' B¯ÓMÓe.הרי ƒ≈«¬«ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻƒ»¿

‰Ú·M‰ ׁשמרֹו∑‡˙ הּׁשבּועהמחמת .את ∆«¿À»ְְֲֵֶַַָָ

d¯·Ïג Ôz˙ ‡Ï Cz¯a ÔB‰a ÔzÁ˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿««¿¿«»»ƒ≈ƒ¿≈
:C¯·Ï ·q˙ ‡Ï dz¯·e¿«≈»ƒ«ƒ¿»

ÔeÁÏÙÈÂד È�ÁÏt ¯˙aÓ C¯a ˙È ÔÈÚËÈ È¯‡¬≈«¿¬«»¿»ƒ»«»¿»ƒ¿ƒ¿¿
ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿≈»¿»«¿»¿

:ÚÈ¯Ùa CˆLÈÂƒ≈»ƒ¿ƒ«

‡‚ÔB‰È¯Bה ÔB‰Ï Ôe„aÚz ÔÈ„k Ì‡ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿¿¿¡≈
ÔB‰È¯L‡Â Ôe¯a˙z ÔB‰˙Ó˜Â ÔeÚ¯˙z¿»¿¿»»¿¿«¿«¬≈≈
:‡¯e�a Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏˆÂ ÔeˆˆB˜z¿¿¿«¿≈«¬»¿¿¿»

Caו C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¡»»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

ÈÈז È·ˆ ‡iÓÓÚ ÏkÓ Ôez‡ ÔÈ‡ÈbÒcÓ ‡Ï»ƒ¿«ƒƒ«ƒ»«¿«»»≈¿»
ÏkÓ ÔÈ¯ÚÊ Ôez‡ È¯‡ ÔBÎ· ÈÚ¯z‡Â ÔBÎa¿¿ƒƒ¿≈¿¬≈«¿≈ƒƒ»

:‡iÓÓÚ«¿«»

Ècח ‡ÓÈ˜ ˙È ¯Ë�cÓe ÔBÎ˙È ÈÈ ÌÁ¯cÓ È¯‡¬≈ƒ¿««¿»»¿ƒƒ¿«»¿»»ƒ
‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ ˜t‡ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»¿«≈¿»»¿ƒ»«ƒ»
‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓ ‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ C˜¯Ùe»¿»ƒ≈«¿»ƒ»¿«¿…«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לעם לֹו להיֹות אלהי ה' ּבחר ּב ְְְֱִֶַַָֹ(וֿח)

ּומֹוׁשל ׁשֹוטר קצין ל ׁשאין ְְִֵֵֵֶָָֻסגּלה.

ּתחת ה' סגּלת אּתה אבל מעלה, מלאכי ְְְְֲֲֵַַַַַַָָָָֻּבכל

מאלהי זרה עבֹודה לעבד תטעה לא ּולכ ְְֱֲֲִֵֵֶַָָָָָֹֹֹידֹו,

רּבֹות: ּפעמים זה הזּכרּתי ּוכבר ְְְְִִִִֶַַַָָָהעּמים,

‰ÊÂטעם,ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ÌÎa¯Ó ‡Ïהיה ּכי ¿∆ַַ…¿À¿∆ƒ»»«ƒִָָ

ׁשּכתּוב ּכענין ,לּמל הרּבים ׁשּיהיּו ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָראּוי

ויפקיד ,מל הדרת עם ּברב כח) יד ְְְְִֶֶַַַָָ(משלי

המעט ואּתם הּנׁשארים, ּבראׁש צבאֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹׂשרי

ּבכם: וּיבחר ּבכם חׁשק כן ּפי על ְְִִֵֶֶַַַַַָָָואף

.˜LÁ ÌÚËÂאּמיץ ּבקׁשר עּמכם ׁשּנקׁשר ¿««»«ְְִִִֶֶֶֶַַָ

מּלׁשֹון לעֹולם, מּכם יּפרד ְְִִִֵֶֶָָֹׁשּלא

י). כז (שמות ּכסף ÌÎaוחׁשקיהם ¯Á·iÂמּכל ֲֵֶֶַָֻ«ƒ¿«»∆ִָ

ּכי לֹו, ונחלה סגּלה אּתם ׁשּתהיּו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻהעּמים,

האחרים: מן ּברירה מקֹום ּבכל ְְְֲִִִֵֵַָָָָָהּבחירה

¯Ó‡Â,הּטעםÌÎ˙‡ '‰ ˙·‰‡Ó Èk,ּבכם ּבחר ¿»«ַַַƒ≈«¬«∆¿∆ֶַָָ

לפניו להתאהב ראּויים אתכם ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָׁשראה

הזּכיר ולא העּמים. מּכל יֹותר לאהבה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָֹונבחרים

לאֹוהב הּנבחר ּכי הּבחירה, מן טעם ְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבזה

מּמּנּו, עליו הּבא ּבכל אֹוהבֹו את לסּבל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהּיֹודע

ׁשאמרּו ּכמֹו עם, מּכל לכ ראּויים ְְְְְְִִִֵֶָָָָָויׂשראל

ּבאּמֹות, יׂשראל הם, עּזים ׁשלׁשה כה:) ְְִִֵֵַָָָֻ(ביצה

צלּוב אֹו יהּודי אֹו ּבנסיֹונֹות, לֹו יעמדּו ְְְְִִִַַָּכי

ט): מב (שמו"ר

ÌÚËÂ,ÌÎaענינם ׁשהּגיע אבֹותיכם ּבעבּור ¿««»∆ְֲֲִִִֵֶֶַַָָ

החטא יגרם ׁשּלא ּכדי להם ׁשּנׁשּבע ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹעד

מארץ אתכם הֹוציא ּכן ועל הבטחתם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָותּבטל

חזקה. ּביד אֹותםEcÙiÂ,מצרים ׁשהּכה רמז ְְֲִִַָָָ«ƒ¿¿ִֶֶֶָָ

נתּתי ג) מג (ישעיה ׁשּנאמר ּכענין ,ְְְֱִִֶֶֶַַַַָּתחּתי

:ּתחּתי ּוסבא ּכּוׁש מצרים ְְְְְִִֶַַָָכפר

opgz`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h ycew zayl inei xeriy

(è)éäìà ýåýé-ék zòãéåïîàpä ìàä íéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ©¤«¡½̈
ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîLóìàì åéúåöî éøîL Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ−̈§¤¬¤

:øBc«
i"yx£¯Bc ÛÏ‡Ï∑אֹומר הּוא ה)ּולהּלן מּיראה,(דברים העֹוׂשין מצותיו", "לׁשֹומרי אצל סמּו ׁשהּוא ּכאן "לאלפים". : ¿∆∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

לאלף. אֹומר לאלפיםהּוא אֹומר הּוא ּגדֹול, יֹותר ׁשּׂשכרם מאהבה, העֹוׂשין "לאֹוהביו", אצל סמּו ׁשהּוא .ּולהּלן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ÂÈ·‰B‡Ï∑מאהבה העֹוׂשין ÂÈ˙ÂˆÓ.אּלּו È¯ÓLÏe∑מּיראה העֹוׂשין רמב"ן.אּלּו ¿¬»ֲִֵֵַָָ¿…¿≈ƒ¿…»ְִִִֵָָ

(é)BàðNì øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì ílLîe§©¥¯§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ§´§½
ìà:Bì-ílLé åéðt- ¤¨−̈§©¤«

i"yx£ÂÈ�tŒÏ‡ ÂÈ‡�NÏ ÌlLÓe∑,הּטֹוב ּגמּולֹו לֹו מׁשּלם הּבאּבחּייו, העֹולם מן להאבידֹו .ּכדי ¿«≈¿¿»∆»»ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

(àé)íéètLnä-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦À
:íúNòì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«

i"yx£Ì˙BNÚÏ ÌBi‰∑(כב לעֹולם(עירובין ׂשכרם:ּולמחר, לּטל הּבא, ««¬»ְְִַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr eq qxhpew zeniyx)

לעׂשֹותם יא)הּיֹום ׂשכרם(ז, לּטֹול הּבא לעֹולם אֹורלעׂשֹותם(רש"י)ּולמחר נמׁשְך ׁשעל־ידּה הּזה, ּבּזמן העבֹודה הינּו – ְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבהעלם. רק אבל העֹולם, ׂשכרםּבגׁשמיּות ּבחינֹותלקּבל ׁשּתי ּומצינּו העבֹודה. ּבגמר לבֹוא, לעתיד העליֹון הּתענּוג ּגּלּוי הינּו – ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּבעבֹודת עצמֹו: הּזה ּבּזמן ּגם החֹולאּלה ימי ּבדבריםׁשׁשת ּוקדּׁשה אֹור להמׁשיְך היא הּמּטרה מלאכּתָך, ּתעׂשה ימים ׁשׁשת , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֻ

אְך ׁשּבתׁשּבתּגׁשמּיים. ּבערב ּׁשּטרח מי ּכמאמר הּמעׂשה, ימי ׁשׁשת הקּדמת ידי על ׁשּבא ענג, לּׁשּבת וקראת הּתענּוג, ּגּלּוי הּוא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבׁשּבת. ְַַָֹיאכל

סימן. עזיא"ל פסוקים, ואתחנןקי"ח פרשת חסלת

‡Ï‰‡ט ÌÈ‰Ï‡ ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈¿»¡»»¡»ƒ¡»»
È‰BÓÁ¯Ï ‡cÒÁÂ ‡ÓÈ˜ ¯Ë� ‡�ÓÈ‰Ó¿≈¿»»≈¿»»¿ƒ¿»¿«¬ƒ

:ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï È‰B„Bwt È¯Ë�Ïe¿»¿≈ƒƒ¿«¿≈»ƒ

ÔÈ„·Úי Ôep‡ Èc Ô·Ë È‰B‡�ÒÏ ÌlLÓe¿«≈¿»¿ƒ»»ƒƒ»¿ƒ
¯Á‡Ó ‡Ï ÔB‰È„·B‡Ï ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿»≈»¿««
ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔÂ·Ë È‰B‡�ÒÏ ·Ë „·Ú…«»¿»¿ƒ«¿»ƒƒ»¿ƒ

:ÔB‰Ï ÌlLÓ ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿««¿

i�Èc‡יא ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡z„˜Ùz ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»«¿∆¿»¿»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔB‰„aÚÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿∆¿»¿

Ù Ù Ù

ïðçúàå úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìáò÷ 'îò ïî÷ì äñôãð

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מצרים, מיציאת וידעּת. ‡EÈ‰Ï(טֿי) '‰ Èk ְְְִִִִַַַָָƒ¡…∆

,ÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ּכאׁשר וארץ ׁשמים ׁשּברא »¡…ƒֲִֶֶֶַַָָָָָ

ׁשהּוא מּזה ּתדע ועֹוד כ). ו (לעיל ְְִִֵֵֶֶַַּפרׁשּתי

,ÔÓ‡p‰ Ï‡‰והּוא ריקם, ּדברֹו יׁשּוב ׁשּלא »≈«∆¡»ְְֵֶָָָֹ

È¯ÓBLÏe ÂÈ·‰B‡Ï „ÒÁ‰Â ˙È¯a‰ ¯ÓBL≈«¿ƒ¿«∆∆¿¬»¿¿≈

,ÂÈ˙ÂˆÓּכאׁשר ּבזרעם, ּדֹור, לאלף ׁשמֹו, יראי ƒ¿…»ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָ

הּוא ּכי ותדע .אבֹותי ּברית ל ÌlLÓׁשמר ְְְֲִִֵֶַַָ¿«≈

ÂÈ‡�BNÏ,מהם אחד ּכל ּפני אל רׁשעם, ¿¿»ְְִֵֵֶֶֶָָָ

ולא הּמצרים את האביד ּכאׁשר ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַֹלהאבידֹו,

להם: ֵֶַָאחר

‰cn‰Âאף לעֹולם, אמת הזּכיר אׁשר הּזאת ¿«ƒ»ְְֱֲִִֶֶַַָֹ

לא ּברעתֹו, מארי רׁשע ׁשּיׁש ּפי ְֲִִֵֶַַָָָָֹעל

הּנזּכרת הּזאת הּמּדה מּפני רק כן לֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹיהיה

טֹובה ׁשּום עׂשה והּנה החסד, ׁשֹומר ְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא

ׁשל ּבמּדֹותיו אין ּכן, אם לֹו. לׁשּלם ְְִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּצרי

הּללּו, מּדֹות ׁשּתי אּלא הּוא ּברּו ְִֵֶַַָָָָהּקדֹוׁש

ּתחת רעה ּומׁשּלם טֹובה ּתחת טֹובה ְְֵֵַַַַַַָָָָמׁשּלם

ָָרעה:

ÔÎzÈÂמּכחיׁשים הּמּוחלטים ׂשֹונאיו ּכי ¿ƒ»≈ְְְִִִִַַָָ

ּכלל.ּבאלהּותֹו זכּות להם (ו)אין ְְְֵֵֶָָֹ

רּבי אמר לב) ז רבה (קהלת ׁשאמרּו ְְִֶַַָָּוכמֹו

ּברּו הּקדֹוׁש דברים ׁשלׁשה מּפני ְְְְִִֵַַָָָָָיאׁשיה

מא ׁשּמאהּוא הּזה, ּבעֹולם לרׁשעים אּפים רי ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ

ּברּו ׁשהּקדֹוׁש מצוֹות עׂשּו אֹו ּתׁשּובה, ְְֲִֶַַָָָָיעׂשּו

יצאּו ׁשּמא אֹו הּזה, ּבעֹולם ׂשכרן יׁשּלם ְְְֵֵֶֶַַָָָָָהּוא

אּפים ׁשהארי מצינּו ׁשּכ צּדיקים, ֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמהן

ויצא לאמֹון וגם חזקּיהּו, מּמּנּו ויצא ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָלאחז

מרּדכי. מּמּנּו ויצא לׁשמעי וגם יאׁשּיהּו, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹמּמּנּו

ּבמּלת ויׁש ׂשֹונאיו. ּבכלל אינם אּלּו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָוכל

"ÂÈ�t Ï‡":לֹו וטֹוב ּברׁשע סֹוד ∆»»ְְָָ

.'Â‚Â ‰Âˆn‰ ˙‡ z¯ÓLÂ ¯ÈÊÁ‰Âלכן לֹומר ¿∆¡ƒ¿»«¿»∆«ƒ¿»ֵַָ

ואת החּקים ואת הּמצוה את ְְְְִִִֶֶֶַַָֹֻּתׁשמר

האֹובדים, מּׂשֹונאיו ּתהיה ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַָָָֹהּמׁשּפטים,

הּנזּכרים מצוֹותיו וׁשֹומרי מאֹוהביו ּתהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָאבל

ּולחּיים: ְְִַָלטֹובה



נז opgz`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h ycew zayl inei xeriy

(è)éäìà ýåýé-ék zòãéåïîàpä ìàä íéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ©¤«¡½̈
ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîLóìàì åéúåöî éøîL Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ−̈§¤¬¤

:øBc«
i"yx£¯Bc ÛÏ‡Ï∑אֹומר הּוא ה)ּולהּלן מּיראה,(דברים העֹוׂשין מצותיו", "לׁשֹומרי אצל סמּו ׁשהּוא ּכאן "לאלפים". : ¿∆∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

לאלף. אֹומר לאלפיםהּוא אֹומר הּוא ּגדֹול, יֹותר ׁשּׂשכרם מאהבה, העֹוׂשין "לאֹוהביו", אצל סמּו ׁשהּוא .ּולהּלן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ÂÈ·‰B‡Ï∑מאהבה העֹוׂשין ÂÈ˙ÂˆÓ.אּלּו È¯ÓLÏe∑מּיראה העֹוׂשין רמב"ן.אּלּו ¿¬»ֲִֵֵַָָ¿…¿≈ƒ¿…»ְִִִֵָָ

(é)BàðNì øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì ílLîe§©¥¯§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ§´§½
ìà:Bì-ílLé åéðt- ¤¨−̈§©¤«

i"yx£ÂÈ�tŒÏ‡ ÂÈ‡�NÏ ÌlLÓe∑,הּטֹוב ּגמּולֹו לֹו מׁשּלם הּבאּבחּייו, העֹולם מן להאבידֹו .ּכדי ¿«≈¿¿»∆»»ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

(àé)íéètLnä-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦À
:íúNòì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«

i"yx£Ì˙BNÚÏ ÌBi‰∑(כב לעֹולם(עירובין ׂשכרם:ּולמחר, לּטל הּבא, ««¬»ְְִַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr eq qxhpew zeniyx)

לעׂשֹותם יא)הּיֹום ׂשכרם(ז, לּטֹול הּבא לעֹולם אֹורלעׂשֹותם(רש"י)ּולמחר נמׁשְך ׁשעל־ידּה הּזה, ּבּזמן העבֹודה הינּו – ְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבהעלם. רק אבל העֹולם, ׂשכרםּבגׁשמיּות ּבחינֹותלקּבל ׁשּתי ּומצינּו העבֹודה. ּבגמר לבֹוא, לעתיד העליֹון הּתענּוג ּגּלּוי הינּו – ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּבעבֹודת עצמֹו: הּזה ּבּזמן ּגם החֹולאּלה ימי ּבדבריםׁשׁשת ּוקדּׁשה אֹור להמׁשיְך היא הּמּטרה מלאכּתָך, ּתעׂשה ימים ׁשׁשת , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֻ

אְך ׁשּבתׁשּבתּגׁשמּיים. ּבערב ּׁשּטרח מי ּכמאמר הּמעׂשה, ימי ׁשׁשת הקּדמת ידי על ׁשּבא ענג, לּׁשּבת וקראת הּתענּוג, ּגּלּוי הּוא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבׁשּבת. ְַַָֹיאכל

סימן. עזיא"ל פסוקים, ואתחנןקי"ח פרשת חסלת

‡Ï‰‡ט ÌÈ‰Ï‡ ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈¿»¡»»¡»ƒ¡»»
È‰BÓÁ¯Ï ‡cÒÁÂ ‡ÓÈ˜ ¯Ë� ‡�ÓÈ‰Ó¿≈¿»»≈¿»»¿ƒ¿»¿«¬ƒ

:ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï È‰B„Bwt È¯Ë�Ïe¿»¿≈ƒƒ¿«¿≈»ƒ

ÔÈ„·Úי Ôep‡ Èc Ô·Ë È‰B‡�ÒÏ ÌlLÓe¿«≈¿»¿ƒ»»ƒƒ»¿ƒ
¯Á‡Ó ‡Ï ÔB‰È„·B‡Ï ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿»≈»¿««
ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔÂ·Ë È‰B‡�ÒÏ ·Ë „·Ú…«»¿»¿ƒ«¿»ƒƒ»¿ƒ

:ÔB‰Ï ÌlLÓ ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿««¿

i�Èc‡יא ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡z„˜Ùz ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»«¿∆¿»¿»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔB‰„aÚÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿∆¿»¿

Ù Ù Ù

ïðçúàå úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìáò÷ 'îò ïî÷ì äñôãð

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מצרים, מיציאת וידעּת. ‡EÈ‰Ï(טֿי) '‰ Èk ְְְִִִִַַַָָƒ¡…∆

,ÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ּכאׁשר וארץ ׁשמים ׁשּברא »¡…ƒֲִֶֶֶַַָָָָָ

ׁשהּוא מּזה ּתדע ועֹוד כ). ו (לעיל ְְִִֵֵֶֶַַּפרׁשּתי

,ÔÓ‡p‰ Ï‡‰והּוא ריקם, ּדברֹו יׁשּוב ׁשּלא »≈«∆¡»ְְֵֶָָָֹ

È¯ÓBLÏe ÂÈ·‰B‡Ï „ÒÁ‰Â ˙È¯a‰ ¯ÓBL≈«¿ƒ¿«∆∆¿¬»¿¿≈

,ÂÈ˙ÂˆÓּכאׁשר ּבזרעם, ּדֹור, לאלף ׁשמֹו, יראי ƒ¿…»ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָ

הּוא ּכי ותדע .אבֹותי ּברית ל ÌlLÓׁשמר ְְְֲִִֵֶַַָ¿«≈

ÂÈ‡�BNÏ,מהם אחד ּכל ּפני אל רׁשעם, ¿¿»ְְִֵֵֶֶֶָָָ

ולא הּמצרים את האביד ּכאׁשר ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַֹלהאבידֹו,

להם: ֵֶַָאחר

‰cn‰Âאף לעֹולם, אמת הזּכיר אׁשר הּזאת ¿«ƒ»ְְֱֲִִֶֶַַָֹ

לא ּברעתֹו, מארי רׁשע ׁשּיׁש ּפי ְֲִִֵֶַַָָָָֹעל

הּנזּכרת הּזאת הּמּדה מּפני רק כן לֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹיהיה

טֹובה ׁשּום עׂשה והּנה החסד, ׁשֹומר ְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא

ׁשל ּבמּדֹותיו אין ּכן, אם לֹו. לׁשּלם ְְִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּצרי

הּללּו, מּדֹות ׁשּתי אּלא הּוא ּברּו ְִֵֶַַָָָָהּקדֹוׁש

ּתחת רעה ּומׁשּלם טֹובה ּתחת טֹובה ְְֵֵַַַַַַָָָָמׁשּלם

ָָרעה:

ÔÎzÈÂמּכחיׁשים הּמּוחלטים ׂשֹונאיו ּכי ¿ƒ»≈ְְְִִִִַַָָ

ּכלל.ּבאלהּותֹו זכּות להם (ו)אין ְְְֵֵֶָָֹ

רּבי אמר לב) ז רבה (קהלת ׁשאמרּו ְְִֶַַָָּוכמֹו

ּברּו הּקדֹוׁש דברים ׁשלׁשה מּפני ְְְְִִֵַַָָָָָיאׁשיה

מא ׁשּמאהּוא הּזה, ּבעֹולם לרׁשעים אּפים רי ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ

ּברּו ׁשהּקדֹוׁש מצוֹות עׂשּו אֹו ּתׁשּובה, ְְֲִֶַַָָָָיעׂשּו

יצאּו ׁשּמא אֹו הּזה, ּבעֹולם ׂשכרן יׁשּלם ְְְֵֵֶֶַַָָָָָהּוא

אּפים ׁשהארי מצינּו ׁשּכ צּדיקים, ֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמהן

ויצא לאמֹון וגם חזקּיהּו, מּמּנּו ויצא ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָלאחז

מרּדכי. מּמּנּו ויצא לׁשמעי וגם יאׁשּיהּו, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹמּמּנּו

ּבמּלת ויׁש ׂשֹונאיו. ּבכלל אינם אּלּו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָוכל

"ÂÈ�t Ï‡":לֹו וטֹוב ּברׁשע סֹוד ∆»»ְְָָ

.'Â‚Â ‰Âˆn‰ ˙‡ z¯ÓLÂ ¯ÈÊÁ‰Âלכן לֹומר ¿∆¡ƒ¿»«¿»∆«ƒ¿»ֵַָ

ואת החּקים ואת הּמצוה את ְְְְִִִֶֶֶַַָֹֻּתׁשמר

האֹובדים, מּׂשֹונאיו ּתהיה ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַָָָֹהּמׁשּפטים,

הּנזּכרים מצוֹותיו וׁשֹומרי מאֹוהביו ּתהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָאבל

ּולחּיים: ְְִַָלטֹובה



נח

לשבוע פרשת ואתחנן תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י' מנחם אב
פרק כ', מפרק נה
עד סוף פרק נט 

יום רביעי - י"ג מנחם אב
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שני - י"א מנחם אב
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום חמישי - י"ד מנחם אב
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"ב מנחם אב
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו מנחם אב
פרק כ', מפרק עז
עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז מנחם אב
פרק כ 

מפרק עט עד סוף פרק פב

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 

a`Îmgpn 'i oey`x mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י' ראשון יום

אגרת ד  ,dw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íãà ìë ïéàù äîå,ew 'nr cr.'åë êé÷ìà

à÷îòî álaL äãBáòì ,Bæ äâøãîì äëBæ íãà ìk ïéàM äîe©¤¥¨¨¨¤§©§¥¨©£¨¤©¥¥¨§¨
àaìc,ald wnern ±,úeiîéðt úðéçáadceare dad`y oeeik - §¦¨¦§¦©§¦¦

miiw ixd df iwl` uevipe ± dnypay iwl`d uevipd cvn ze`a ef

dbixcnl ribdl cg` lk ,`eti` ,jixv did ± l`xyin cg` lkaef

dcearleef-éôì eðéä©§§¦
Bìöà àéä Bæ äðéçaL¤§¦¨¦¤§
,äéáLå úeìb úðéçáa¦§¦©¨§¦§¨
äðéëMä úeìb úðéça àéäå§¦§¦©¨©§¦¨

,Lnî,icedi ly eytpa - ©¨
àéä ék,dpikyd ±àéä ¦¦¦

úeäìà õBöéð úðéça§¦©¦¡Ÿ
.úéäìàä BLôðaL± ¤§©§¨¡Ÿ¦

uevipd ly ef dpiga xy`ke

z`vnp dnypd ly iwl`d

zelb df ixd ± zelba

zpigay oeeike ,"dpiky"d

z`vnp iwl`d uevipd

zlret `id oi` ,zelba

ly dceard didzy ytpa

`d.ald zeiniptn dad

,úeìbä úañåuevipd ly - §¦©©¨
,dnypay iwl`dàeä

øîàî8íðBøëæ eðéúBaø ©£©©¥¦§¨
äëøáì9:¯ ìááì eìb" ¦§¨¨¨§¨¤

,"íänò äðéëLiabl - §¦¨¦¨¤
ihxtd uevipd ly zelbd

,l`xyin cg` lkay

`edy dryay ,`id dpeekd

ez` cgi dpikyd z`vnp ± "laa" iyrn dyer `ed ,"laa"a `vnp

.zelbaäæ"a Bááì úc÷ð úéîéðt úðéça LéaìäL éðtî eðéäc§©§¦§¥¤¦§¦§¦©§¦¦§ª©§¨§¤
,"äæ únòì,dyecwl ,cebipd ,"df znerl" mdy mipipra -eðéäc §ª©¤§©§

envr yialdy ±àîìòc élîc íéàBö íéLeáìaly oileg ixac ± ¦§¦¦§¦¥§©§¨
,mler,"ìáa" íLa àø÷pä ,äfä íìBò úåàúådpyi ,jk llbae - §©£©¨©¤©¦§¨§¥¨¤

mler ipipra ,"laa"a ± ely iwl`d uevipd ly ± dpikyd zelb

.zee`zeàéäå,`ed ytpa df oipre ±ìò äqëîä äìøò úðéça §¦§¦©¨§¨©§©¨©
-å úéøaäÎd lrøîàð äæ ìòå .álaL úéîéðtä äc÷ð10:ízìîe" ©§¦§§ª¨©§¦¦¤©¥§©¤¤¡©©§¤

."íëááì úìøò úàz` mzlne" ly dceard zeidl dkixvy ± ¥¨§©§©§¤
ziniptd dcewpd lr xizqnd dqknd z` xiqdl ,"mkaal zlxr

`aeny itk .alay11dlin oipraefzelbay myky ,daeyzd oipr ±

k ly zillkd dpikyddaeyz oiyer l`xyi m`" ixd ,l`xyi ipa l

"oil`bp od cin ±12zelba mb jk ,dpikyd zle`bl d`ian daeyzy ,

d`a daeyz ici lry ,l`xyin cg` lkay iwl`d uevipd ly

ieqikdy ,ely iwl`d uevipl ± ely zihxtd dpikyl dle`bd

.ziniptd dcewpd zilbzpe mixqen mlrddeéðL Lé äìéna ,äpäå§¦¥©¦¨¥§¥
izy ±.äwc ätì÷e äqb äìøò ïäL ,äòéøôe äìéî :úBðéça± §¦¦¨§¦¨¤¥¨§¨©¨§¦¨©¨

dtilwd z` dxiqn "drixt"e ,dqbd dlxrd z` dxiqn "dlin"

,zixad lr dqknd dwcdïëåxacd jke ±álä úìøòadiabl ± §¥§¨§©©¥
zlxr z` mzlne" aezk

,"mkaalúBàz ïk íb Lé¥©¥©£
úBqbenk lynl ody ± ©

,dqbd dlxrdúBwãå± §©
lynl ody zewc zee`ze

zxqde .dwcd dtilwd enk

dtilwde dqbd dlxrd

zeqbd zee`zd ,dwcd

lr `id ,zewcd zee`zde

ici;äòéøôe äìéî- ¦¨§¦¨
,ytpd ly zipgexd dceara

àì elàk ¯ òøt àìå ìî"e¨§Ÿ¨©§¦Ÿ
"ìî13,iabl oicd `ed jk - ¨

,zinybd dlxrd zlin

dlina mb jke ,sebd zlxr

zlxr z` mzlne") zipgexd

`ed oi` m`y ,("mkaal

ly dqknd z` xiqn

oipr ,zewcd zee`zd

oipr lk f` xqg ,drixtd

,dlindóBñ óBqL éðtî¦§¥¤
álä úéîéðt úc÷ð ïéãò£©¦§ª©§¦¦©¥
÷N Leáìa äqëî àéä¦§ª¨¦§©

,÷c,dtilw ly -úðéçáa ©¦§¦©
.äéáLå úeìbzelba oiicr z`vnp ealay ziniptd dcewpd ± ¨§¦§¨

± zewcd zee`zd ly ,drixt ly oiprd mb epyiyk `wece ,diaye

.ziniptd dcewpd zl`bp f`Lnî äìøòä úìéî ìò ,äpäå± §¦¥©¦©¨¨§¨©¨
,zeqbd zee`zd zxqdáéúk:aezk -úìøò úà ízìîe" §¦©§¤¥¨§©

à ¯ "íëááì.íëîöòa ízz`f z` ,elenz mz`y ,"mzlne" ± §©§¤©¤§©§§¤
lhan `ed daeyz ici lr ,oky ,envra zeyrl icedi lk ly egeka

lr zexizqne zeqkn zee`zdy xzqdde dqknd z` xiqne

.alay ziniptd dcewpd,äwcä ätìwä øéñäì Càzxvepd - ©§¨¦©§¦¨©©¨
,zewcd zee`zdnøîàð äæ ìòå ,íãàä ìò äLwä øác eäæ14 ¤¨¨©¨¤©¨¨¨§©¤¤¡©

éäìà 'ä ìîe" :çéLnä úàéáaúà äáäàì ,'eë Eááì úà E §¦©©¨¦©¨¡Ÿ¤¤§¨§§©£¨¤
éäìà 'äéiç ïòîì ELôð ìëáe Eááì ìëa Eïòîì øîBìk ,"E ¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§©©©¤§©§©©

éiç ìk àeä Bcáì 'ä ék,Lnî Egek `idy dad` didz `ly - ¦§©¨©¤©¨
myke .ynn jiig `idy ote`a dad` `l` ,ytpdn cala ielibe

,envr `ed df `l` ,epnn cxtp xack eiig z` yibxn epi` mc`y

zinvr dad`k `l` ,cxtp xack dad`d z` eyibxi `ly jk
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נט a`Îmgpn 'i oey`x mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י' ראשון יום

אגרת ד  ,dw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íãà ìë ïéàù äîå,ew 'nr cr.'åë êé÷ìà

à÷îòî álaL äãBáòì ,Bæ äâøãîì äëBæ íãà ìk ïéàM äîe©¤¥¨¨¨¤§©§¥¨©£¨¤©¥¥¨§¨
àaìc,ald wnern ±,úeiîéðt úðéçáadceare dad`y oeeik - §¦¨¦§¦©§¦¦

miiw ixd df iwl` uevipe ± dnypay iwl`d uevipd cvn ze`a ef

dbixcnl ribdl cg` lk ,`eti` ,jixv did ± l`xyin cg` lkaef

dcearleef-éôì eðéä©§§¦
Bìöà àéä Bæ äðéçaL¤§¦¨¦¤§
,äéáLå úeìb úðéçáa¦§¦©¨§¦§¨
äðéëMä úeìb úðéça àéäå§¦§¦©¨©§¦¨

,Lnî,icedi ly eytpa - ©¨
àéä ék,dpikyd ±àéä ¦¦¦

úeäìà õBöéð úðéça§¦©¦¡Ÿ
.úéäìàä BLôðaL± ¤§©§¨¡Ÿ¦

uevipd ly ef dpiga xy`ke

z`vnp dnypd ly iwl`d

zelb df ixd ± zelba

zpigay oeeike ,"dpiky"d

z`vnp iwl`d uevipd

zlret `id oi` ,zelba

ly dceard didzy ytpa

`d.ald zeiniptn dad

,úeìbä úañåuevipd ly - §¦©©¨
,dnypay iwl`dàeä

øîàî8íðBøëæ eðéúBaø ©£©©¥¦§¨
äëøáì9:¯ ìááì eìb" ¦§¨¨¨§¨¤

,"íänò äðéëLiabl - §¦¨¦¨¤
ihxtd uevipd ly zelbd

,l`xyin cg` lkay

`edy dryay ,`id dpeekd

ez` cgi dpikyd z`vnp ± "laa" iyrn dyer `ed ,"laa"a `vnp

.zelbaäæ"a Bááì úc÷ð úéîéðt úðéça LéaìäL éðtî eðéäc§©§¦§¥¤¦§¦§¦©§¦¦§ª©§¨§¤
,"äæ únòì,dyecwl ,cebipd ,"df znerl" mdy mipipra -eðéäc §ª©¤§©§

envr yialdy ±àîìòc élîc íéàBö íéLeáìaly oileg ixac ± ¦§¦¦§¦¥§©§¨
,mler,"ìáa" íLa àø÷pä ,äfä íìBò úåàúådpyi ,jk llbae - §©£©¨©¤©¦§¨§¥¨¤

mler ipipra ,"laa"a ± ely iwl`d uevipd ly ± dpikyd zelb

.zee`zeàéäå,`ed ytpa df oipre ±ìò äqëîä äìøò úðéça §¦§¦©¨§¨©§©¨©
-å úéøaäÎd lrøîàð äæ ìòå .álaL úéîéðtä äc÷ð10:ízìîe" ©§¦§§ª¨©§¦¦¤©¥§©¤¤¡©©§¤

."íëááì úìøò úàz` mzlne" ly dceard zeidl dkixvy ± ¥¨§©§©§¤
ziniptd dcewpd lr xizqnd dqknd z` xiqdl ,"mkaal zlxr

`aeny itk .alay11dlin oipraefzelbay myky ,daeyzd oipr ±

k ly zillkd dpikyddaeyz oiyer l`xyi m`" ixd ,l`xyi ipa l

"oil`bp od cin ±12zelba mb jk ,dpikyd zle`bl d`ian daeyzy ,

d`a daeyz ici lry ,l`xyin cg` lkay iwl`d uevipd ly

ieqikdy ,ely iwl`d uevipl ± ely zihxtd dpikyl dle`bd

.ziniptd dcewpd zilbzpe mixqen mlrddeéðL Lé äìéna ,äpäå§¦¥©¦¨¥§¥
izy ±.äwc ätì÷e äqb äìøò ïäL ,äòéøôe äìéî :úBðéça± §¦¦¨§¦¨¤¥¨§¨©¨§¦¨©¨

dtilwd z` dxiqn "drixt"e ,dqbd dlxrd z` dxiqn "dlin"

,zixad lr dqknd dwcdïëåxacd jke ±álä úìøòadiabl ± §¥§¨§©©¥
zlxr z` mzlne" aezk

,"mkaalúBàz ïk íb Lé¥©¥©£
úBqbenk lynl ody ± ©

,dqbd dlxrdúBwãå± §©
lynl ody zewc zee`ze

zxqde .dwcd dtilwd enk

dtilwde dqbd dlxrd

zeqbd zee`zd ,dwcd

lr `id ,zewcd zee`zde

ici;äòéøôe äìéî- ¦¨§¦¨
,ytpd ly zipgexd dceara

àì elàk ¯ òøt àìå ìî"e¨§Ÿ¨©§¦Ÿ
"ìî13,iabl oicd `ed jk - ¨

,zinybd dlxrd zlin

dlina mb jke ,sebd zlxr

zlxr z` mzlne") zipgexd

`ed oi` m`y ,("mkaal

ly dqknd z` xiqn

oipr ,zewcd zee`zd

oipr lk f` xqg ,drixtd

,dlindóBñ óBqL éðtî¦§¥¤
álä úéîéðt úc÷ð ïéãò£©¦§ª©§¦¦©¥
÷N Leáìa äqëî àéä¦§ª¨¦§©

,÷c,dtilw ly -úðéçáa ©¦§¦©
.äéáLå úeìbzelba oiicr z`vnp ealay ziniptd dcewpd ± ¨§¦§¨

± zewcd zee`zd ly ,drixt ly oiprd mb epyiyk `wece ,diaye

.ziniptd dcewpd zl`bp f`Lnî äìøòä úìéî ìò ,äpäå± §¦¥©¦©¨¨§¨©¨
,zeqbd zee`zd zxqdáéúk:aezk -úìøò úà ízìîe" §¦©§¤¥¨§©

à ¯ "íëááì.íëîöòa ízz`f z` ,elenz mz`y ,"mzlne" ± §©§¤©¤§©§§¤
lhan `ed daeyz ici lr ,oky ,envra zeyrl icedi lk ly egeka

lr zexizqne zeqkn zee`zdy xzqdde dqknd z` xiqne

.alay ziniptd dcewpd,äwcä ätìwä øéñäì Càzxvepd - ©§¨¦©§¦¨©©¨
,zewcd zee`zdnøîàð äæ ìòå ,íãàä ìò äLwä øác eäæ14 ¤¨¨©¨¤©¨¨¨§©¤¤¡©

éäìà 'ä ìîe" :çéLnä úàéáaúà äáäàì ,'eë Eááì úà E §¦©©¨¦©¨¡Ÿ¤¤§¨§§©£¨¤
éäìà 'äéiç ïòîì ELôð ìëáe Eááì ìëa Eïòîì øîBìk ,"E ¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§©©©¤§©§©©

éiç ìk àeä Bcáì 'ä ék,Lnî Egek `idy dad` didz `ly - ¦§©¨©¤©¨
myke .ynn jiig `idy ote`a dad` `l` ,ytpdn cala ielibe

,envr `ed df `l` ,epnn cxtp xack eiig z` yibxn epi` mc`y

zinvr dad`k `l` ,cxtp xack dad`d z` eyibxi `ly jk
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a`Îmgpnס `"i ipy mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

 ֿ מנחם י"א שני אב יום

,ew 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî êà,ew 'nr cr.ä÷ãöá 'éáùå

.llk zybxp dpi`yàaìc à÷îòî àéä Bæ äáäà ïëlLd`a ± ¤¨¥©£¨¦¥¨§¨§¦¨
,ald wnern,ìéòì økæpk Lnî úéîéðt äc÷pî`ide -äìòîìe ¦§ª¨§¦¦©¨©¦§¨§¥§©§¨

.úòcä úðéçaî.dybxde dpadn dlrnl ±àa çéLî ïëìå ¦§¦©©©©§¨¥¨¦©¨
,ìàøNé úeììëì úòcä çqäagqida df didi l`xyi llka - §¤©©©©¦§¨¦§¨¥

,zrcdàéäåz`ia ± §¦
,giyndäc÷ð úðéça éelb¦§¦©§ª¨

,úéììkä úéîéðtlk ly - §¦¦©§¨¦
,l`xyi ipaúàéöéå¦¦©

úéììkä äðéëMäly ± ©§¦¨©§¨¦
,l`xyi llkúeìbäî¥©¨

éîìBòìe ãòì ,äéáMäå§©¦§¨¨©§§¥
.íéîìBòxacdy itk ± ¨¦

z`ivie zle`b iabl xaqen

uevipd ± zihxtd dpikyd

gqida `idy ± iwl`d

zrcn dlrnl ,zrcd

iabl mb jk ± dbyde

dpikyd ly d`ivid

,l`xyi llk ly zillkd

zelbdn dz`ivi didz

le`belr l`xyi llk ly ez

.zrcd gqida giynd ici

jiwl` 'd z` dad`l"e "jaal z` jiwl` 'd lne" ly oiprd zzin`

± zrk mb ,j` ,giynd z`iaa ,xen`k ,mpn` didz "jiig `ed ik

ly) zihxtd dpikyd ly zelbdn d`ivi dpyi ± oldl xiaqi

.dltzd zceara ± dry itl d`ivi mipt lk lr ± (iwl`d uevipd

:owfd epax oeylaeìk LôðaL äðéëMäî éèøt õBöéð ìk ,ïëå§¥¨¦§¨¦¥©§¦¨¤§¤¤¨
"äòL éiç"a ,äòL éôì äéáMäå úeìbäî úàöBé ìàøNiî ãçà¤¨¦¦§¨¥¥¥©¨§©¦§¨§¦¨¨§©¥¨¨

,älôz Bæ`xnbdy itk -15,"dry iig" dlitzl z`xew-åÎa §¦¨§
à÷îòî álaL äãBáò£¨¤©¥¥¨§¨

,àaìc,ald wnern - §¦¨
úéîéðtä äc÷ð úðéçaî¦§¦©§ª¨©§¦¦

,äìøòäî úéìâpä- ©¦§¥¥¨¨§¨
,dilr dqkndäìBòå§¨

Ba ä÷áãì ,äìòîì§©§¨§¨§¨
úðéçáa äfò ä÷eLúa¦§¨©¨¦§¦©

éiç ïòîì"."Ezewl`dy ± §©©©¤
,eiig lk `idàeäå± §

ly dry itl d`ivid

zceara ziniptd dcewpd

`id ,dlitzdïk íbenk ± ©¥
,zillkd dle`bdúðéçáa¦§¦©

ék ,íãàä úòc çqä¤©©©¨¨¨¦
äìòîì àéä Bæ äðéça§¦¨¦§©§¨
BúeððBaúäå íãàä úòcî¦©©¨¨¨§¦§§
úðéça àéä ÷ø ,'ä úlãâa¦§ª©©¦§¦©
ïî 'ä úàî äðeúð äðzî©¨¨§¨¥¥¦

,íéðBéìòä íéðt úðéça úøàäî ,íéîMä,dlrnly zeiniptdn - ©¨©¦¥¤¨©§¦©¨¦¨¤§¦
áeúkL Bîk16:åéðt 'ä øàé",ely zeiniptd ±éìàBîëe ,"E §¤¨¨¥¨¨¥¤§

é÷ìà 'ä ìîe" :áeúkL."'eë E.dzr mb xacd miiw dry itly ± ¤¨¨¡Ÿ¤

àúeøòúà"a àéä "àìéòìc àúeøòúà" ék ,úàæ úòãeî Cà©©©Ÿ¦¦§¨¨¦§¥¨¦§¦§¨¨
c "àzúìc,à÷åd`a ,mc`l zkynpd dlrnln zexxerzd lk - ¦§©¨©§¨

,dhnl ezcear ici lr xxern mc`dy zexxerzdd ici lr `wec

`ad oipr elit` ixd

dlrnlngeka oi`e ,`wec

lertl mc`d zcear

z`f lka ± df oipr jiyndle

dhnln zexxerzdl miwewf

,df beqn dkyndl mb

ïééî" úàìòä úðéçáa¦§¦©©£¨©©¦
,"ïéá÷eðzexxerzdd - §¦

,lawnd cvn dweyzde

oiin" zkyndl ilk zeednd

on rtyd ± "oixkec

,rityndeøîàL Bîk§¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø17:."'eë äìòîlî úãøBé ätè ïéà"± ©¥¦§¨¦§¨¨¥¦¨¤¤¦§©§¨

."miith dcbpk miler oi`yéøö ïëìåBîöòa úBNòì íãàä C §¨¥¨¦¨¨¨©£§©§

,äwãå äqbä ätì÷e álä úìøò øéñäì ,Bæ äìéî úlçz§¦©¦¨§¨¦¨§©©¥§¦¨©©¨§©¨
àéäL ,álä úéîéðt úc÷ð úðéça ìò úBqëîe úBLéaìnä± ©©§¦§©©§¦©§ª©§¦¦©¥¤¦

`id ,ald zcewp zeiniptéiç ïòîì" úðéça ,'ä úáäà úðéça,"E §¦©©£©§¦©§©©©¤
,eiig lk `id zewl`dy -

úBåàúa úeìba àéäL¤¦©¨§©£
íäL ,äfä íìBòzee`zd ± ¨©¤¤¥

odúðéçáa ïk íbote`ae ± ©¥¦§¦©
- lyéiç ïòîì"äæ"a "E §©©©¤§¤

,"äæ únòìcbepnd cva - §ª©¤
rwyen `edy ,dyecwl

,eiig lk ody cr zee`za

.ìéòì økæpkmpyiy ± ©¦§¨§¥
mc`d iig lky mixac

rewy `ede ,mda miielz

,eal zeinipt lka mda

,eðéäå`id ,dxen`d dlxrd zxqd -'äì ä÷ãvä úðéúð éãé ìò §©§©§¥§¦©©§¨¨©
àeäL ,BðBînî`ed oennd ±.Búeiçwxta xiaqn owfd epaxy itk ± ¦¨¤©

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úéîéðô äãå÷ðî àáìã à÷îåòî àéä åæ äáäà ïëìù
àá çéùî ïëìå úòãä úðéçáî äìòîìå ì"ðë ùîî
äãå÷ð úðéçá éåìéâ àéäå ìàøùé úåììëì úòãä çñéäá
úåìâäî úéììëä äðéëùä úàéöéå úéììëä úéîéðô
éèøô õåöéð ìë ïëå íéîìåò éîìåòìå ãòì äéáùäå
úåìâäî úàöåé ìàøùéî ãçà ìë ùôðáù äðéëùäî
áìáù äãåáòå äìôú åæ äòù ééçá äòù éôì äéáùäå
úéìâðä úéîéðôä äãå÷ð úðéçáî àáìã à÷îåòî
äæò ä÷åùúá åá ä÷áãì äìòîì äìåòå äìøòäî
úòã çñéä 'éçáá ïë íâ àåäå êééç ïòîì úðéçáá
åúåððåáúäå íãàä úòãî äìòîì àéä åæ äðéçá éë íãàä
ïî 'ä úàî äðåúð äðúî úðéçá àéä ÷ø 'ä úìåãâá
åéðô 'ä øàé ù"îë íéðåéìòä íéðô 'éçá úøàäî íéîùä

.'åë êé÷ìà 'ä ìîå ù"îëå êéìà

éë úàæ úòãåî êà
à÷åã àúúìã àúåøòúàá àéä àìéòìã àúåøòúà
úãøåé äôè ïéà ì"æøàùîë ð"î úàìòä úðéçáá
úìçú åîöòá úåùòì íãàä êéøö ïëìå .'åë äìòîìî
ä÷ãå äñâä äôéì÷å áìä úìøò øéñäì åæ äìéî
áìä úéîéðô úãå÷ð úðéçá ìò úåñëîå úåùéáìîä
àéäù êééç ïòîì úðéçá 'ä úáäà úðéçá àéäù
êééç ïòîì 'éçáá ë"â íäù æ"äåò úååàúá úåìâá
åðåîîî 'äì ä÷ãöä úðéúð é"ò åðééäå ì"ðë æ"òìæá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

א.15. י, כה.16.שבת ו, ב.17.נשא כה, תענית ב. רמז, זח"ג

a`Îmgpn a"i iyily mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ב שלישי יום

אגרת ד  ,ew 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åéðôì ÷ãö åäæå,212 'nr cr:ø"éëà
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,"Cläé åéðôì ÷ãö" eäæå"jli" xnel jixv didy ,lirl el`yy - §¤¤¤§¨¨§©¥
- zkll xg` edyinl mxeb `edy ernyn "jldi" oky ,"jldi" `le

lî àeä ¯ "åéðôì"ïBL §¨¨¦§
,úeiîéðt,ely zeiniptl - §¦¦

lî àeä ¯ "Cläé"åïBL ¦§©¥¦§
éìBnL ,äëìBäC± wcvd ± ¨¨¤¦

jilen ± dwcvdúà¤
øçàå ,'äì álä úéîéðt§¦¦©¥©§©©

Ck:weqtd itl ±íéNé ¨¨¦
åéîòt 'ä Cøãì20,`edy - §¤¤§¨¨

,'d jxca bdpziBîk§
áeúkL21zëìäå" : ¤¨§¨©§¨

'ä éøçà" ,"åéëøãa¦§¨¨©£¥
"eëìz íëéäìà22ìëa , ¡Ÿ¥¤¥¥§¨

ãeîìúå ,úBönä äNòî©£¥©¦§§©§
äøBz`edy ±ïlk ãâðk23,zeevn ly dl`d mipiprd lkae - ¨§¤¤ª¨

,dkild ly ote`a 'd jxca jli ,dxezeïlkLzeevnde dxezd ± ¤ª¨

ely,álä úéîéðt éãé ìò 'äì ïéìBòzcear ici lr dlib `edy - ¦©©§¥§¦¦©¥
,dwcvdäìòî äìòîe úàN øúéaald zeinipt ici lr dilrd ± §¤¤§¥©§¨©§¨

xzei daxd zilrp `id

éãé ìò 'äì ïúiìòî¥£¦¨¨©©§¥
ãìBpä ,álä úéðBöéç¦¦©¥©¨

úòcäå äðeázäî± ¥©§¨§©©©
'd zelcbaéìa ,ïcáì§©¨§¦

lî íéðt úøàääìòî ¤¨©¨¦¦§©§¨
,íéðt øzñä úðéçáa àlà¤¨¦§¦©¤§¥¨¦
íéðBéìòä íéðtä ïéà ék¦¥©¨¦¨¤§¦
àlà ähîì íéøéàî§¦¦§©¨¤¨

,àzúìc àúeøòúàa- §¦§¨¨¦§©¨
,dhnln zexxerzda

àø÷pä ä÷ãvä äNòîa§©£¥©§¨¨©¦§¨
."íBìL"dwcvd dyrn ± ¨

zeiniptdy dcigid jxcd efe ,dhnl dlrn oia mely dyer

.dhnl dlbzze xi`z dlrnlyáeúkL eäæå24íBìLá äãt" : §¤¤¨¨¨§¨

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

à÷éçãå íéîöîåöî åéúåðåæîù éî èøôáå åúåéç àåäù
íà úåèøôáå ùîî åééçî ïúåðù àáåè àúòù äéì
úåáø íéîòô íäá ÷ñò àìù à"àù åéôë òéâéî äðäð
âäðîë àáìã à÷îåòî áìä úéîéðô úãå÷ð 'éçáá
íòôä äúò éøäå â"äëå î"åîá íäé÷ñòá íìåòä
äðä ááì áåèáå äçîùá 'äì ïúåðå åòéâéî øæôîùë
úéîéðô úãå÷ð úðéçá åðééäã úçùî åùôð äãåô äæá
äñâ äôéì÷ä êåúá äéáùå úåìâ 'éçáá äúéäù åááì
úéá 'éô øîùî êáì øåöð øîùî ìëî ù"îë ä÷ã åà
ïë íâ äæå åæ ä÷ãöá íéðåöéçäî äãôð äúòå íéøåñàä
ãáòúùðå áééçúðù áåç úòéøô ïéðò äòéøô ïåùì
åäæå åááì úåéîéðô úãå÷ð ìò åá åìùîù íéðåöéçì

.ä÷ãöá äéáùå

ïåùìî àåä åéðôì êìäé åéðôì ÷ãö åäæå
úéîéðô úà êéìåîù äëìåä ïåùìî àåä êìäéå úåéîéðô
úëìäå ù"îë åéîòô 'ä êøãì íéùé êë øçàå 'äì áìä
úåöîä äùòî ìëá åëìú íëéäìà 'ä éøçà åéëøãá
áìä úéîéðô éãé ìò 'äì ïéìåò ïìåëù ïìåë ãâðë ú"úå
úéðåöéç é"ò 'äì ïúééìòî äìòî äìòîå úàù øúéá
íéðô úøàä éìá ïãáì úòãäå äðåáúäî ãìåðä áìä
íéðôä ïéà éë íéðô øúñä úðéçáá àìà äìòîìî
àúúìã àúåøòúàá àìà äèîì íéøéàî íéðåéìòä
éùôð íåìùá äãô ù"æå .íåìù àø÷ðä ä÷ãöä äùòîá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

כג.18. ד, ˘ËÈÏ"‡:19.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ועיין בסופו. תכ"ד ועד"ז כו'. מזונא למיהב מפריעה דמטיפין ודמא תל"ז: תקו"ז "עיין

ס"י". סרס"ה ליו"ד לבוש ערופה. עגלה מצות להצ"צ ˘ËÈÏ"‡:20.סהמ"צ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– פעמינו) לקמן לזה (ובהמשך פעמיו "הל'

תצוה)". באוה"ת (נדפס ורמון פעמון לד"ה עה"פ) (לתהלים הצ"צ ט.21.מציין כח, ה.22.תבוא יג, פאה.23.ראה ריש תהלים 24.משנה

י. נה,
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

à÷éçãå íéîöîåöî åéúåðåæîù éî èøôáå åúåéç àåäù
íà úåèøôáå ùîî åééçî ïúåðù àáåè àúòù äéì
úåáø íéîòô íäá ÷ñò àìù à"àù åéôë òéâéî äðäð
âäðîë àáìã à÷îåòî áìä úéîéðô úãå÷ð 'éçáá
íòôä äúò éøäå â"äëå î"åîá íäé÷ñòá íìåòä
äðä ááì áåèáå äçîùá 'äì ïúåðå åòéâéî øæôîùë
úéîéðô úãå÷ð úðéçá åðééäã úçùî åùôð äãåô äæá
äñâ äôéì÷ä êåúá äéáùå úåìâ 'éçáá äúéäù åááì
úéá 'éô øîùî êáì øåöð øîùî ìëî ù"îë ä÷ã åà
ïë íâ äæå åæ ä÷ãöá íéðåöéçäî äãôð äúòå íéøåñàä
ãáòúùðå áééçúðù áåç úòéøô ïéðò äòéøô ïåùì
åäæå åááì úåéîéðô úãå÷ð ìò åá åìùîù íéðåöéçì

.ä÷ãöá äéáùå

ïåùìî àåä åéðôì êìäé åéðôì ÷ãö åäæå
úéîéðô úà êéìåîù äëìåä ïåùìî àåä êìäéå úåéîéðô
úëìäå ù"îë åéîòô 'ä êøãì íéùé êë øçàå 'äì áìä
úåöîä äùòî ìëá åëìú íëéäìà 'ä éøçà åéëøãá
áìä úéîéðô éãé ìò 'äì ïéìåò ïìåëù ïìåë ãâðë ú"úå
úéðåöéç é"ò 'äì ïúééìòî äìòî äìòîå úàù øúéá
íéðô úøàä éìá ïãáì úòãäå äðåáúäî ãìåðä áìä
íéðôä ïéà éë íéðô øúñä úðéçáá àìà äìòîìî
àúúìã àúåøòúàá àìà äèîì íéøéàî íéðåéìòä
éùôð íåìùá äãô ù"æå .íåìù àø÷ðä ä÷ãöä äùòîá
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כג.18. ד, ˘ËÈÏ"‡:19.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ועיין בסופו. תכ"ד ועד"ז כו'. מזונא למיהב מפריעה דמטיפין ודמא תל"ז: תקו"ז "עיין

ס"י". סרס"ה ליו"ד לבוש ערופה. עגלה מצות להצ"צ ˘ËÈÏ"‡:20.סהמ"צ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– פעמינו) לקמן לזה (ובהמשך פעמיו "הל'

תצוה)". באוה"ת (נדפס ורמון פעמון לד"ה עה"פ) (לתהלים הצ"צ ט.21.מציין כח, ה.22.תבוא יג, פאה.23.ראה ריש תהלים 24.משנה

י. נה,



a`Îmgpnסב b"i iriax mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ג רביעי יום

אגרת ה  ,212 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù ãåã ùòéå ä,214 'nr cr:ìëä ïéáîù

,"éLôðl"f epinkg zxn` itly -25zelinbe dwcv lr aqen df ©§¦
,"mely" mi`xwpd micqgà÷éc "éLôð"26.`id "iytp" dlnd ± ©§¦©§¨

lka jke ;icedi ly ytpd `idy dpikyd lr aqen df ,oky ,weica

mictpd ,eytp z` dignd ely iwl`d uevipd lr ± l`xyin cg`

ici lr ,"mely" ici lr

.dwcvd dyrnïk íb eäæå§¤©¥
ä÷ãvä àø÷pL íòhä©©©¤¦§¨©§¨¨

äNòpL éôì ,"íBìL"lr ± ¨§¦¤©£¤
,dwcvd iciïéa íBìL̈¥

íéîMaL íäéáàì ìàøNé¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦
íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨

äëøáì27éãé ìò eðéäc , ¦§¨¨§©§©§¥
÷ìç íä ,ïäéúBLôð ïBéãt¦§©§¥¤¥¥¤

,Lnî 'äody mdizeytp - ©¨
zectip ode ,ynn 'dn wlg

,íéðBöéçä éãéîicin - ¦¥©¦¦
,zetilwdú÷ãö èøôáe¦§¨¦§©

,ìàøNé õøàwlgay zeax zexb` jke ± ef zxb` azk owfd epax - ¤¤¦§¨¥
llek" xear dwcv zpizpl xywda ± "`ipz"ay "ycewd zxb`"

mgpn iax ly `ixagd icinlz zwfgdl ,l`xyi ux`a "c"ag

,l`xyi ux`a eayiizdy eixage wecexedn lcprnú÷ãö àéäL¤¦¦§©
,Lnî 'ä,zelbzda 'ied my eay mewnl dwcv -áeúkL Bîk28: ©¨§¤¨

"éðéò ãéîzly zinipt dkynde ±éäìà 'ä,"da Eux`a - ¨¦¥¥¡Ÿ¤¨
,l`xyiéaìå éðéò eéäå"§¨¥©§¦¦

"íéîiä ìk íL29.ixd ± ¨¨©¨¦
dxi`n l`xyi ux`ay

,'iedn zinipt dkynd

mr miyery dwcvde

ux`ay minkg icinlz

,ynn 'd zwcv `id ,l`xyi

àéäå,l`xyi ux` zwcv ± §¦
éiç úBãôì eðì äãîòL¤¨§¨¨¦§©¥
íéáLBçä úöòî eðLôð©§¥¥£©©§¦

,eðéîòt úBçãìzvrn - ¦§§¨¥
,epl wifdl mivexdãîòúå§©£Ÿ
íeNì ,ãòì eðì,cinrdl ± ¨¨©¨

øBàì ,íéiçä éiçî ,íéizîà íéiça eðLôð,xi`dl ±øBàa ©§¥§©¦£¦¦¦¥©¥©©¦¥§
:ïBöø éäé ïk ïîà ,"äìñ eðzà åéðt 'ä øàé" øLà ,íéiçä©©¦£¤¨¥¨¨¦¨¤¨¨¥¥§¦¨

.d"íL ãåc Nòiå"1.dyr cec :`ed ,df weqt ly heytd eyexit ± ©©©¨¦¥
ly eyexitk ,mi`peyd ly mdizn exawa ± l`xyi ipal aeh my

x`y yexit itk ± ezxeab ici lr ,my envrl dpw cec :e` ,i"yx

,miyxtndLBãwä øäfa Løôe2øîàpL íeMî ,3ãåc éäéå" : ¥©©Ÿ©©¨¦¤¤¡©©§¦¨¦
ìëì ä÷ãöe ètLî äNòŸ¤¦§¨§¨¨§¨

,"'eë Bnòyecwd xdefd - ©
"my cec yrie"ly yxtn

cecy oldl xen`l xyw yi

dwcve htyn dyer did

htyn eziiyrae ,enr lkl

"my"d z` dyr ,dwcve

ly yecwd eny epiid

.d"awdïBòîL éaø äëa"¨¨©¦¦§
àîL ãéáò ïàî :øîàå§¨©©¨¦§¨
ïàî ¯ àîBé ìëa àLéc÷©¦¨§¨¨©
."'eë éðkñîì ä÷ãö áéäéc§¨¦§¨¨§¦§§¥
myd z` "dyer" in ±

mixacd .iprl dwcv ozepy df ± ?mei lka (d"awd ly) yecwd

d"awd ly yecwd eny lr xnel mi`zn cvik (` :xaqd miperh

yecwd xdefd oeylke ,"yrie" weqtd oeylk) my zeyrl iehiad

?dwcvd oipr ici lr df xac miyer cvik (a ?("ciar"íéc÷äa ïáeéå§¨§©§¦

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàî4÷eñt ìò5øeö 'ä déa ék" : ©£©©¥¦§¨¦§¨¨©¨¦§¨
'äa ¯ "íéîìBò,'ied my ly 'd ze`a ±ã"eéa ,äfä íìBò àøáð ¨¦§¦§¨¨©¤§

,'ied my ly c"ei ze`ae ±.àaä íìBò àøáðzekiiyd `id dn ± ¦§¨¨©¨
`ad mlerd oiae ,'ied my ly 'd ze`l dfd mlerd oia `wec yiy

?'ied my ly `wec 'i ze`l

owfd epax xiaqn jk myl

obe `ad mler ly epipr edn

ly zekiiyd oaez jkae ,ocr

my ly 'i ze`l `ad mler

:'iedâeðòzäL ,Leøt¥¤©©£
úBîLð íéâpòúnL¤¦§©§¦¦§
åéfî ïéðäðå íé÷écvä©©¦¦§¤¡¦¦¦
ïãò ïâa øéànä äðéëMä©§¦¨©¥¦§©¥¤
,àeä ,ïBzçúå ïBéìò¤§§©§
íúâOäa íéâpòúnL¤¦§©§¦§©¨¨¨

,íúìkNäåly beprz - §©§¨¨¨
,dpad lye lky

íéìékNnL,"dnkg"d geka ±íéòãBéå,"zrc"d geka ±íéâéOîe ¤©§¦¦§§¦©¦¦
dl` zegek dylya ,dbyde dpadl gekd `edy ,"dpia"d geka ±

mipian md zrcÎdpiaÎdnkg lyòôBMä úeiçå øBàa äâOä äæéà¥¤©¨¨§§©©¥©
éelb úðéçáa ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàî íLzeigdy ,ote`a ± ¨¥¥¨¦§¦©¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íåìù ä÷ãöä àø÷ðù íòèä ë"â åäæå .à÷ééã éùôð
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá íåìù äùòðù éôì
'ä ÷ìç íä ïäéúåùôð ïåéãô éãé ìò åðééäã ì"æøàîë
ú÷ãö àéäù é"à ú÷ãö èøôáå íéðåöéçä éãéî ùîî
éðéò åéäå äá êéäìà 'ä éðéò ãéîú ù"îë ùîî 'ä
åðùôð ééç úåãôì åðì äãîòù àéäå íéîéä ìë íù éáìå
íåùì ãòì åðì ãåîòúå åðéîòô úåçãì íéáùåçä úöòî
íééçä øåàá øåàì íééçä ééçî íéúéîà íééçá åðùôð

:ø"éëà äìñ åðúà åéðô 'ä øàé øùà

ùòéå äøîàðù íåùî ÷"äåæá 'éôå íù ãåã
ìëì ä÷ãöå èôùî äùåò ãåã éäéå
ìëá àùéã÷ àîù ãéáò ïàî øîàå ù"ø äëá 'åë åîò
íéã÷äá ïáåéå .'åë éðëñîì ä÷ãö áéäéã ïàî àîåé
àøáð 'äá íéîìåò øåö 'ä äéá éë ô"ò ì"æø øîàî
íéâðòúîù âåðòúäù 'éô .á"äåò àøáð ã"åéá æ"äåò
ò"âá øéàîä äðéëùä åéæî ïéðäðå íé÷éãöä úåîùð
íúìëùäå íúâùäá íéâðòúîù àåä ïåúçúå ïåéìò
úåéçå øåàá äâùä äæéà íéâéùîå íéòãåéå íéìéëùîù
çåøå íúîùðì éåìéâ úðéçáá ä"á ñ"àî íù òôåùä
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ובפרש"י.25. א ח, ˘ËÈÏ"‡:26.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ו לא, (תהלים אותי" "פדית וכמו אותי א'.27."דהול"ל פרק פאה תוספתא

יב.28. יא, ג.29.עקב ט, א יג.1.מלכים ח, ב ב.2.שמואל קיג, טו.3.זח"ג ה"א.4.פסוק פ"ב חגיגה ירושלמי ב. כט, ישעי'5.מנחות

ד. כו,

a`Îmgpn b"i iriax mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zeig ly dzedn mibiyn mde ,ieliba `id "seq oi`"n my dxi`nd

,mlrd ly ote`a my d`a zeigdy ,dfd mlera enk `ly ,ef

ze`ivnd zrici `id ,zeig dze`a my biydl milekiy dbydde

,ielib zpigaa `id zeigd ocr oba eli`e ,zednd zbyd `le cala

z` mibiynyly zednd

ielib zpigaa `idy ,zeigd

,íúðéa çeøå íúîLðì§¦§¨¨§©¦¨¨
äâOä äæéà âéOäìe ïéáäì§¨¦§©¦¥¤©¨¨
éôì ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨§¦
,åéNòî éôìe Búâøãî- ©§¥¨§¦©£¨

eia`l "wgvi iel ihewl"a

oe`bd ,`"hily iaxd ly

eznyp wgvi iel iax wicvd

"ezbixcn itl" ,yxtn ,ocr

ocr obay zenypl dpeekd

`id ozbydy - oeilrd

dpeekd zbixcnl m`zda

`idy ,odly `alc `zerxe

oigene ,oigen ly dcear

,"dbixcn" dlna mix`ezn

xry"n my oiivn `edy itk

dlnd owfd epax siqen c"ag oigen iably 'h wxt "dpen`de cegid

zekefd ,oezgzd ocr obay zenypl dpeekd "eiyrn itl"e ;"zbxcne"

"eiyrn itl" `xwp df okly ,`wec zeiyrn zeevn ici lr jkl6.

dpad lye lky ly beprz `ed ocr obay beprzdy oaen ote` lka

,zewl`a.LBãwä øäfa "äðéa" íLa àaä íìBò àø÷ð ïëìå± §¨¥¦§¨¨©¨§¥¦¨©Ÿ©©¨
"dpia"d zxitq dxi`n my ,oky7dpade dbyd zenypl didzy ,

;zewl`a,äàlò äîëç úðéçaî úëLîð Bæ äòtLäådnkg - §©§¨¨¦§¤¤¦§¦©¨§¨¦¨¨
,dpeilràeäL,dpeilrd dnkgd ±äâOääå äìkNää øB÷î ¤§©©§¨¨§©©¨¨

,äðéa íLa àø÷pä,"dpia" ly dbydd xewn `id "dnkg" -àeäå ©¦§¨§¥¦¨§
,edfe ±÷ø ,äðáäå äâOä éelb ììëì àaL íã÷ ìëOä úeîã÷©§©¥¤Ÿ¤¤¨¦§©¦©¨¨©£¨¨©

,øzñäå íìòä úðéçáa àeä ïéãò"dnkg"a dpigad idef - £©¦¦§¦©¤§¥§¤§¥
`idy "dnkg" ly zeipevigd enk `ly ,dpade lkyn dlrnly

zpigaa df my `l` ,lkyd xe` xi`n xak da dlkydd zcewp

;"dpia" ly mihxta mixacd mi`a okn xg`l wxe - "llk"e "dcewp"

ixnbl dlrnly "dnkg" ly ef dbixcn zece` xaecn o`k eli`e

,lkyníL øéòæ íL øéòfî èònL ÷ø,hrnd on hrn ±òôBL ©¤§©¦§¥¨§¥¨¥©
,äðéa úðéçáì íMî CLîðåixg`e dhren zeidl ef drtyd lr - §¦§¨¦¨¦§¦©¦¨

ici lr ,"my xirf my xirf" oeyld ltk edf ,mevnv cere mevnv

aey zeidl jixv df hrnae ,dhren drtydd ziyrp cg` mevnv

,oky ."dpia"d zpigaa ("my xirf") edyn f` ribiy ick mevnv

zpada zcxl oiicr dleki drtydd oi` oey`xd mevnvd ixg`

,"dpia"a zrtype d`a `id ipyd mevnvd ixg` wx ,"dpia"dïéáäì§¨¦
íìòpä ìëN âéOäìedlrnl ,mlrp `ed mvray dfk lky - §©¦¥¤©¤§¨

dx`d ,"dpikyd eif" ixd edf ,dbydÎxa didie jynei - dbydn

ezpadn ixnbl dlrnl `id mvray ,ocr oba dxi`nd "seq oi`"n

ocr oba `idy itk dnyp enk `xap df m` dpyn `l - `xap ly

zbydl ribze cxz ef dx`dy icke - oezgzd ocr oba e` oeilrd

dilr ,`xapd ly lkyd

,mevnv xg` mevnv xearl

zpade zbyda dzcixil cr

lk ixg` ,mxa .dnypd

zednd ef ixd minevnvd

ixd `idy ,zewl` ly

- ocr oba dnypd zbyd

.zewl`d zedna dbyd

ïëìådf ±íLa àø÷ð §¨¥¦§¨§¥
øäfa "àìëéäa äc÷ð"§ª¨§¥¨¨©Ÿ©

LBãwä8,dcewp idefy - ©¨
`idy itk "dnkg" ly

,"dpia"d lkida dxi`n

,"dpia"a dzeida mby

oiicr `id ,dbydae dpada

mihxtdn dlrnly "dcewp"

"dpia"y dbyde dpad ly

.oda dnvr zbviinä"éåä íL ìL ã"eé úðeîz àéä Bæå§¦§©¤¥£¨¨
.àeä-Ceøafnxnd ,"dcewp" ixd `ed c"ei ze`d xeive zpenz ±9 ¨

,"dnkg"d zxitq ly dcewpd lråéìò øLà ,"ïãò" àø÷ðå§¦§¨¥¤£¤¨¨
øîàð10."'eë äúàø àì ïéò" :,oky .llk dbyd mey dfa oi`y ± ¤¡©©¦Ÿ¨£¨

,dbydne lkyn dlrnly xe` mvra `edàø÷ðå11ãñé àaà" §¦§¨©¨¨©
."àzøaze`xwpd zeize`l ceqid `ide "`a`" `id dnkg ± §©¨

yi zekiiy efi` .oldl xiaqiy itk ,"zekln"e "za" zpiga ,"`zxa"

yi dxe`kl ?"dnkg"l (xeaicd zeize` ± "zekln") "`zxa"l

mc`a lynl enk ,"dpia"le zecnl zekiiy xeaicd zeize`l

zbyd ly oipr e` zecn ly oipr e` (xeaicd zeize`a) xacnd

`idy "dnkg"l xeaicd zeize` oia yi zekiiy efi` ,j` .lkyd

,oldl xiaqi owfd epax ?lkyd zbyd oiprn dlrnl (lirl xaqenk)

:epeylae ± `wec "dnkg"n zexvep xeaicd zeize`yäpä ék ,Leøt¥¦¦¥
øeacä úBiúBà úeeäúä,ytpd ly ±úBàöBî 'äî úBàöBiä ¦§©¦©¦©§¥§
ìkNî øác ïðéà ¯ ätäly oz`ivi aiign lkydy xn`py ± ©¤¥¨¨¨ª§¨

,"ze`ven"dn zeize`dàìå`l mb oke ±úBàöBî òáèa òaèî §Ÿª§¨§¤©¨
,eìläcvn xacd jk j` ,lky it lr eppi`y oipr minrtl yi - ©¨

,"ze`ven"d rahn `l mb df o`k eli`e ,erahàèáî àéöBäì§¦¦§¨
ïäa äknä ìBwäå ìáää éãé ìò úBiúBàäd`kdd ,"ze`ven"a ± ¨¦©§¥©¤¤§©©©¤¨¤

zeize` ly oz`ivi zaiign dpi` ,"ze`ven"a lewde ladd ly

,xeaicdCøc ét ìòxcqe ±ìëOä Cøc ét ìò àìå òáhä± ©¦¤¤©¤©§Ÿ©¦¤¤©¥¤
dp`vz ,"ze`ven"a lewde ladd z`kdny aiign epi` lkyd

,el`e el` zeize`úBiúBàL ,ìLî Cøc ìò ,íéúôOä ïBâk§©§¨©¦©¤¤¨¨¤¦
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ùã÷ä úøâà
åúâøãî éôì à"åàë äâùä äæéà âéùäìå ïéáäì íúðéá
÷"äåæá äðéá íùá àáä íìåò àø÷ð ïëìå åéùòî éôìå
äìëùää øå÷î àåäù ò"ç 'éçáî úëùîð åæ äòôùäå
íãå÷ ìëùä úåîã÷ àåäå äðéá íùá àø÷ðä äâùääå
'éçáá àåä ïééãò ÷ø äðáäå äâùä éåìéâ ììëì àáù
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zeig ly dzedn mibiyn mde ,ieliba `id "seq oi`"n my dxi`nd

,mlrd ly ote`a my d`a zeigdy ,dfd mlera enk `ly ,ef

ze`ivnd zrici `id ,zeig dze`a my biydl milekiy dbydde

,ielib zpigaa `id zeigd ocr oba eli`e ,zednd zbyd `le cala

z` mibiynyly zednd

ielib zpigaa `idy ,zeigd

,íúðéa çeøå íúîLðì§¦§¨¨§©¦¨¨
äâOä äæéà âéOäìe ïéáäì§¨¦§©¦¥¤©¨¨
éôì ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨§¦
,åéNòî éôìe Búâøãî- ©§¥¨§¦©£¨

eia`l "wgvi iel ihewl"a

oe`bd ,`"hily iaxd ly

eznyp wgvi iel iax wicvd

"ezbixcn itl" ,yxtn ,ocr

ocr obay zenypl dpeekd

`id ozbydy - oeilrd

dpeekd zbixcnl m`zda

`idy ,odly `alc `zerxe

oigene ,oigen ly dcear

,"dbixcn" dlna mix`ezn

xry"n my oiivn `edy itk

dlnd owfd epax siqen c"ag oigen iably 'h wxt "dpen`de cegid

zekefd ,oezgzd ocr obay zenypl dpeekd "eiyrn itl"e ;"zbxcne"

"eiyrn itl" `xwp df okly ,`wec zeiyrn zeevn ici lr jkl6.

dpad lye lky ly beprz `ed ocr obay beprzdy oaen ote` lka

,zewl`a.LBãwä øäfa "äðéa" íLa àaä íìBò àø÷ð ïëìå± §¨¥¦§¨¨©¨§¥¦¨©Ÿ©©¨
"dpia"d zxitq dxi`n my ,oky7dpade dbyd zenypl didzy ,

;zewl`a,äàlò äîëç úðéçaî úëLîð Bæ äòtLäådnkg - §©§¨¨¦§¤¤¦§¦©¨§¨¦¨¨
,dpeilràeäL,dpeilrd dnkgd ±äâOääå äìkNää øB÷î ¤§©©§¨¨§©©¨¨

,äðéa íLa àø÷pä,"dpia" ly dbydd xewn `id "dnkg" -àeäå ©¦§¨§¥¦¨§
,edfe ±÷ø ,äðáäå äâOä éelb ììëì àaL íã÷ ìëOä úeîã÷©§©¥¤Ÿ¤¤¨¦§©¦©¨¨©£¨¨©

,øzñäå íìòä úðéçáa àeä ïéãò"dnkg"a dpigad idef - £©¦¦§¦©¤§¥§¤§¥
`idy "dnkg" ly zeipevigd enk `ly ,dpade lkyn dlrnly

zpigaa df my `l` ,lkyd xe` xi`n xak da dlkydd zcewp

;"dpia" ly mihxta mixacd mi`a okn xg`l wxe - "llk"e "dcewp"

ixnbl dlrnly "dnkg" ly ef dbixcn zece` xaecn o`k eli`e

,lkyníL øéòæ íL øéòfî èònL ÷ø,hrnd on hrn ±òôBL ©¤§©¦§¥¨§¥¨¥©
,äðéa úðéçáì íMî CLîðåixg`e dhren zeidl ef drtyd lr - §¦§¨¦¨¦§¦©¦¨

ici lr ,"my xirf my xirf" oeyld ltk edf ,mevnv cere mevnv

aey zeidl jixv df hrnae ,dhren drtydd ziyrp cg` mevnv

,oky ."dpia"d zpigaa ("my xirf") edyn f` ribiy ick mevnv

zpada zcxl oiicr dleki drtydd oi` oey`xd mevnvd ixg`

,"dpia"a zrtype d`a `id ipyd mevnvd ixg` wx ,"dpia"dïéáäì§¨¦
íìòpä ìëN âéOäìedlrnl ,mlrp `ed mvray dfk lky - §©¦¥¤©¤§¨

dx`d ,"dpikyd eif" ixd edf ,dbydÎxa didie jynei - dbydn

ezpadn ixnbl dlrnl `id mvray ,ocr oba dxi`nd "seq oi`"n

ocr oba `idy itk dnyp enk `xap df m` dpyn `l - `xap ly

zbydl ribze cxz ef dx`dy icke - oezgzd ocr oba e` oeilrd

dilr ,`xapd ly lkyd

,mevnv xg` mevnv xearl

zpade zbyda dzcixil cr

lk ixg` ,mxa .dnypd

zednd ef ixd minevnvd

ixd `idy ,zewl` ly

- ocr oba dnypd zbyd

.zewl`d zedna dbyd

ïëìådf ±íLa àø÷ð §¨¥¦§¨§¥
øäfa "àìëéäa äc÷ð"§ª¨§¥¨¨©Ÿ©

LBãwä8,dcewp idefy - ©¨
`idy itk "dnkg" ly

,"dpia"d lkida dxi`n

,"dpia"a dzeida mby

oiicr `id ,dbydae dpada

mihxtdn dlrnly "dcewp"

"dpia"y dbyde dpad ly

.oda dnvr zbviinä"éåä íL ìL ã"eé úðeîz àéä Bæå§¦§©¤¥£¨¨
.àeä-Ceøafnxnd ,"dcewp" ixd `ed c"ei ze`d xeive zpenz ±9 ¨

,"dnkg"d zxitq ly dcewpd lråéìò øLà ,"ïãò" àø÷ðå§¦§¨¥¤£¤¨¨
øîàð10."'eë äúàø àì ïéò" :,oky .llk dbyd mey dfa oi`y ± ¤¡©©¦Ÿ¨£¨

,dbydne lkyn dlrnly xe` mvra `edàø÷ðå11ãñé àaà" §¦§¨©¨¨©
."àzøaze`xwpd zeize`l ceqid `ide "`a`" `id dnkg ± §©¨

yi zekiiy efi` .oldl xiaqiy itk ,"zekln"e "za" zpiga ,"`zxa"

yi dxe`kl ?"dnkg"l (xeaicd zeize` ± "zekln") "`zxa"l

mc`a lynl enk ,"dpia"le zecnl zekiiy xeaicd zeize`l

zbyd ly oipr e` zecn ly oipr e` (xeaicd zeize`a) xacnd

`idy "dnkg"l xeaicd zeize` oia yi zekiiy efi` ,j` .lkyd

,oldl xiaqi owfd epax ?lkyd zbyd oiprn dlrnl (lirl xaqenk)

:epeylae ± `wec "dnkg"n zexvep xeaicd zeize`yäpä ék ,Leøt¥¦¦¥
øeacä úBiúBà úeeäúä,ytpd ly ±úBàöBî 'äî úBàöBiä ¦§©¦©¦©§¥§
ìkNî øác ïðéà ¯ ätäly oz`ivi aiign lkydy xn`py ± ©¤¥¨¨¨ª§¨

,"ze`ven"dn zeize`dàìå`l mb oke ±úBàöBî òáèa òaèî §Ÿª§¨§¤©¨
,eìläcvn xacd jk j` ,lky it lr eppi`y oipr minrtl yi - ©¨

,"ze`ven"d rahn `l mb df o`k eli`e ,erahàèáî àéöBäì§¦¦§¨
ïäa äknä ìBwäå ìáää éãé ìò úBiúBàäd`kdd ,"ze`ven"a ± ¨¦©§¥©¤¤§©©©¤¨¤

zeize` ly oz`ivi zaiign dpi` ,"ze`ven"a lewde ladd ly

,xeaicdCøc ét ìòxcqe ±ìëOä Cøc ét ìò àìå òáhä± ©¦¤¤©¤©§Ÿ©¦¤¤©¥¤
dp`vz ,"ze`ven"a lewde ladd z`kdny aiign epi` lkyd

,el`e el` zeize`úBiúBàL ,ìLî Cøc ìò ,íéúôOä ïBâk§©§¨©¦©¤¤¨¨¤¦
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מנחםֿאב  י"ד חמישי יום

,214 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïä úåéúåàä êà,214 'nr cr:'äá àøáð

ô"îea,`"t ,m"n ,e"ie ,z"ia ±ïäî úBàöBéxzei ody miiztya ± ©§¥¤
ze`xpe zeielbji` yibxdle ze`xl xzei lw ± ziyep`d oirl

lr e` lky it lr opi` ,miiztyd zrepz ici lr ze`ad zeize`dy

- oky ,rah itòaøà àèáî úàéöéì ïúBð ìëOä àìå òáhä ïéà¥©¤©§Ÿ©¥¤¥¦¦©¦§¨©§©
úBiúBà éeha ééepL é÷ìç¤§¥¦¥¦¦

,elà`le lkyd `l - ¥
zrepzny miaiign rahd

ibeq drax` e`vi miiztyd

mi`haznd mipey miiehia

,z"ia zeize`d zrax`a

,`"te m"n ,e"ieééepL ét ìò©¦¦¥
,íéúôOä úòeðz- §©©§¨©¦

,lynl ,z"ia ze`d iehiaay

ote`a `id miiztyd zrepz

ipy ote`a e"ie ze`ae ,cg`

,'ekeúBòðòBðúnL± ¤¦§©§
,miiztydìB÷å ãçà ìáäa§¤¤¤¨§

äåLa ïäa òâBtä ãçà- ¤¨©¥©¨¤§¨¤
lewde ladd zribp

`edy drya miiztya

ze`d e` ,z"ia ze`d `han

- `"te m"n ze`d e` ,e"ie

,lew eze`e lad eze` `ed

`l lewde ladd cvny ixd

ze` iehiaa iepiyd oiicr `a

one ,zxg` ze` e` ef

iehia zryay ,miiztyd zrepz zeawra `a iepiydy xnel gxkdd

'e ze`d iehia zrya xy`n dpey miiztyd zrepz z"ia ze`d

oeeki elkya mc`dy zeidl ,ixd ,jixv did ,jkl m`zda .lynl

ezevxa zxg`e ,z"ia ze`d `hal ezevxa miiztyd reprp zxg`

e"ie ze`d `hal12rahd jxcay ,raha jk zeidl jixv didy e` ,

ze` lk ly ipeyd z` `hal ick zxg` miiztyd z` rprpl dvxi

,jk xacd oi` dyrnle -íéúôOaL úBòeðzä éepL ,äaøcàå§©§©¨¦©§¤©§¨©¦
,Lôpä ïBöøaL úBiúBàä éeha éepL éôì àeämiiepiyd itl - §¦¦¦¨¦¤¦§©¤¤

,oevxay,dðBöøk íéúôOa àháì,ytpd ly -'á úBà :øîBì §©¥©§¨©¦¦§¨©
.'ô Bà 'î Bà 'å Bà,lynl ,z"ia ze`d z` `hal ezevxayk -

dvex `edyk xy`n dpey ote`a `linn jxca miiztyd zerprpzn

z` d`iany `id `id ze`d ly diehia - dnecke e"ie ze`d `hal

,miiztyd zrepza iepiyddúðeëå Lôpä ïBöø äéäiL ,Côäì àìå§Ÿ§¥¤¤¦§¤§©¤¤§©¨¨¨
äzò úBòðòðúî ïäL Bîk íéúôOä úBòeðz éepL úBNòì©£¦§©§¨©¦§¤¥¦§©§§©¨

,Leça äàøpëå ,elà úBiúBà 'ã éeháami`ex ep`y enke - §¦¦¥§©¦§¤§
daa,ygenae zexiïéàL¤¥

úòãBéå úðekúî Lôpä± ©¤¤¦§©¤¤§©©
ji`éepL ììk ïeëì§©¥§¨¦

íééepLa íéúôOä úBòeðz§©§¨©¦§¦¦
.elà,cegl ze` lk iabl ± ¥

zpeekzn ytpd oi`y oeeike

ji` llk zrcei dppi`e

iepiyd z` zeyrle oeekl

m`zda miiztyd zerepza

- `hal epevxay ze`l

zrepza ipeydy ,ixd

,ef dpeeka `a epi` miiztyd

,zniieqn ze` `hal ick

mc`dy oeeik ,jtidl `l`

zeize` xnel dvex

zerprepzn ,zeniieqn

.`linn jxca jk miiztyd

éeháa ïk äàøð øúBéå§¥¦§¤¥§¦
,úBc÷pägzt e` ,unw - ©§ª
,dneckedðBöø LôpäLkL¤§¤©¤¤§¨

õî÷ úc÷ð äétî àéöBäì§¦¦¦¨§ª©¨©
íéöî÷ð àìénî éæà ¯£©¦¥¨¦§¨¦
Lôpä ïBöøL àìå ,íéúôOä íéçzôð ¯ çzôáe ,íéúôOä©§¨©¦©©¨¦§¨¦©§¨©¦§Ÿ¤§©¤¤

çzôì àìå õî÷ì,miiztyd z` ±éøàäì ïéàå .ììëe ììkC ¦§Ÿ§Ÿ¦§Ÿ©§¨§¨§¥§©£¦
úBiúBàä àèánL ,ìékNî ìëì ìkNîe ïáeîe èeLtä øáãa§¨¨©¨¨ª§¨§¨©§¦¤¦§¨¨¦

àlà ,ïáeîe âOnä ìëOäî äìòîì àeä úBc÷päåzeize`d ± §©§ª§©§¨¥©¥¤©ª¨¨¤¨
ze`aìëOä úeîã÷å íìòpä ìëOîdlrnle iptly df ± ¦¥¤©¤§¨§©§©¥¤

,"dnkg" edfy ,lkydnìBëé ÷Bðézä ïéà ïëìå ,úøaãîä LôpaL¤©¤¤©§©¤¤§¨¥¥©¦¨
:ìkä ïéánL óà ,øaãìielbd lkydn `a epi` xeaicd ,oky - §©¥©¤¥¦©Ÿ

epi` oiicr df geke - jkn dlrnly "dnkg"n m` ik ,oian `edy

ze`a xeaicd zeize`y ixd ,mipt lk lr .elv` ielbe gzetn

- "`zxa"l ceqidy ,"`zxa cqi `a`" ly oiprd edfy ,"dnkg"n

."dnkg" ,"`a`" `ed - xeaicd zeize`e "zekln"

.'ied myay c"ei ze`dn `xap `ad mlerdy ,l"f epinkg xn`n xaqed o`k cr

ocr ob ly dkyndd zkynp epnn xewnd `id ,"dnkg" ,c"ei ze`d ,oky

zeize`y ,"`zxa cqi `a`" oipra xn`y dnl m`zda ,mxa .`ad mleray

xeaicd zeize` ici lr `xapy ,dfd mlerd mby ixd ,"dnkg"n ze`a xeaicd

wxy ,l"f epinkg mixne` ,`eti` ,recn ,"dnkg" ly c"eidn jynp ,dlrnly

epax xiaqi ?'ied myay 'da `xap dfd mlerd eli`e c"eia `xap `ad mlerd

d`xp da ,zeize`d (xeiv) zxev :xeaicd zeize`a mipipr ipyy ,oldl owfd

`edy ,zeize`d (xnege) seb eli`e ;"dnkg"n ok` d`a ,ze`l ze` oia ipeyd

zeize`d ly zeiniptd dpyiy ,jk xacd dyrnl mbe .ald on `a - "lad"d

dnkgd oipr mda yiy) miipgexd mi`xapd zeedzd dpnne ,"dnkg"n d`ad

`ede ,"lad"n `a dlrnly xeaicd zeize` zeipevige sebde ,(zewl`a dpadde

:owfd epax oeylae .dfd mlerd ly zeedzdd dzid dfne ,'ied my ly 'd ze`d
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ùã÷ä úøâà
àìå òáèä ïéà ïäî úåàöåé ô"îåá úåéúåàù î"ãò
éåèéá ééåðéù é÷ìç òáøà àèáî úàéöéì ïúåð ìëùä
úåòðòåðúîù íéúôùä úòåðú ééåðéù éô ìò åìà úåéúåà
äáøãàå äåùá ïäá òâåôä ãçà ìå÷å ãçà ìáäá
éåèéá éåðéù éôì àåä íéúôùáù úåòåðúä éåðéù
øîåì äðåöøë íéúôùá àèáì ùôðä ïåöøáù úåéúåàä
ïåöø äéäéù êôéäì àìå 'ô åà 'î åà 'å åà 'á úåà
ïäù åîë íéúôùä úåòåðú éåðéù úåùòì äúðåëå ùôðä
ùåçá äàøðëå .åìà úåéúåà 'ã ééåèéáá äúò úåòðòðúî
úåòåðú éåðéù ììë ïéåëì úòãåéå úðååëúî ùôðä ïéàù
úåãå÷ðä éåèéáá ïë äàøð øúåéå åìà íééåðéùá íéúôùä
àìéîî éæà õî÷ úãå÷ð äéôî àéöåäì äðåöø ùôðäùëù
ïåöøù àìå íéúôùä íéçúôð çúôáå íéúôùä íéöî÷ð
êéøàäì ïéàå ììëå ììë çåúôì àìå õåî÷ì ùôðä
àèáîù ìéëùî ìëì ìëùåîå ïáåîå èåùôä øáãá
ïáåîå âùåîä ìëùäî äìòîì àåä úåãå÷ðäå úåéúåàä
úøáãîä ùôðáù ìëùä úåîã÷å íìòðä ìëùî àìà

:ìëä ïéáîù óà øáãì ìåëé ÷åðéúä ïéà ïëìå
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.12:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(תמז עמוד תרס"ו (המשך כו' הנימין על באצבע הכאה ע"י מהכינור הקולות "ע"ד

a`Îmgpn e"h iyiy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ט"ו שישי יום

,214 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéäù íâä äðäå,gw 'nr cr:[(ù"ò

úBiúBàä Cà,"dnkg"n ze`a xen`ky ±øîç úðéçáa ïä ©¨¦¥¦§¦©Ÿ¤
,äøeöå,zeize`d ly "dxev"de zeize`d ly "xneg"d mpyiy - §¨

,úéðBöéçå úéîéðt àø÷pä`ed zeize`d ly "xneg"d - ©¦§¨§¦¦§¦¦
ly "dxev"de ,(zeize`d ly sebd) zeize`d ly zeipevigd

zeiniptd `id zeize`d

,zeize`d ly zeipgexdeék¦
ïøB÷nL íâäly ± £©¤§¨

,zeize`dúeîãwî àeä¦©§
ìëOä"dnkg"d zpigan ± ©¥¤

zncewe dlrnl `idy

lkyl,Lôpä ïBöøe- §©¤¤
ytpd oevxn ,xen`ky

`a ,zxg` e` ef ze` `hal

,ze`d ly dxeivàéä Bæ¦
éepL úøeö úðéça§¦©©¦
,úBiúBà á"ëaL àèánä©¦§¨¤§¦
ze`l ze` oiay iepiya -

.oiiehia zryaúðéça àeäå ,ïúeeäúä óeâå øîçä úðéça ìáà£¨§¦©©Ÿ¤§¦§©¨§§¦©
ìB÷ äeäúî epnnL ,áläî àöBiä ìáää àeä ,ïúeiðBöéç¦¦¨©¤¤©¥¥©¥¤¦¤¦§©¤
éeháe ,úBøáä á"ëì ÷ìçð Ck øçàå ,ïBøbäî àöBiä èeLẗ©¥¥©¨§©©¨¤¡¨§£¨¦

úBiúBà á"ëmiyrp ipeyde dwelgd ±:úBòeãéä úBàöBî 'äa ¦§¨©§
ò"äçà23ze`a 'r ,'d ,'g ,'` zeize`d -,ïBøbäî÷"ëéâ± ¥©¨

ze`a w ,'k ,i ,'b zeize`d.'eë Cçäî± 't ,'n ,e ,'a zeize`d ± ¥©¥
.'eke miiztydn ze`a ± s"neaàèáîelilve ±ìáääladd ± ¦§¨©¤¤

ok mb el yi envrlyk

mb ,lilve iehia ly dxev

,ze`a `hazn `ed oi`yk

'ä úBà àeäz`va ±

lilvd rnyp dtdn ladd

`idy ,'d ze` lyàúà"¨¨
,"'eë àìél÷,dlw ze` - ©¦¨

ly zeynne ynn da oi`y

,znlyen ze`øB÷î àeäå§§
úBiúBàä óeâå øîçä©Ÿ¤§¨¦
á"ëì ïúe÷lçúä íøè± ¤¤¦§©§¨§

'd ze`dy ,ixd .zeize`

"seb"d xewn z` "zbviin"

.zeize`d lyäfä íìBòL ,äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥¦§¨¦§¨¨¤¨©¤
:'äa àøáðzeipevign `xap dfd mlerdy xnelk ,'ied my ly - ¦§¨§

.'ied my ly 'd ze`a oxewny ,dlrnly zeize`d sebe

íâä ,äpäå,zexnl -íLaL äðBøçà 'ä ,äàzz 'ä àéäL §¦¥£©¤¦©¨¨©£¨¤§¥
,ä"éåäxac" ,"zekln" ly dpigad ixd `ed dlrnly xeaicd - £¨¨

"oehly jln24dpexg`d 'dd `id ,xeaicd xewn `idy 'd ze`de ,

,"zekln"d zpiga `idy ,'ied my ly (d`zz)íðBøëæ eðéúBaøå§©¥¦§¨
äæ eLøc äëøáìc"eiay - ¦§¨¨¨§¤

`xap 'dae `ad mler `xap

,dfd mlerék" :÷eñt ìò©¨¦
,"déa,"minler xev 'd - §¨

mixiaqn ep` ,`eti` ,cvik

xn`na dpeekdy ,o`k

mlerd `xap 'da l"f epinkg

d`zz 'dd `id ,dfd

ly ladd xewn ,(dpexg`d)

?xeaicd zeize`eðéäixd ± ©§
,dfdøB÷nL éôì§¦¤§¨

úðéçáì àáì dúéLàøå§¥¦¨¨Ÿ¦§¦©
ã"eiä íìòäî éelb- ¦¥¤§¥©

ly beq lkl yxeyde xewnd ixd `ed "dnkg" ly c"eid "mlrd"y

enk ,dfd mler ly ielibd mbe `ad mler ly ielibd mb ,ielib

`l` ,zeize`d ly xnegd mbe zeize`d ly xeivd mb zeize`a

xeiv ixd ,xzei xge`na mi`a mdy itk ,zelbzda m`eaay

"dnkg"n ,dnvr c"eidn mi`a ,`ad mler ly ielibde zeize`d

ladn mi`a ,zeize`d zeipevige xnegd ly ielibd eli`e ,dnvr

,xewnde ziy`xd ixd ,'ied my ly (dpexg`) d`zz 'd ,ald

- dfd mler ly ielibd ligznyk'ä úðéçaî CLîðå òtLî àeäª§¨§¦§¨¦§¦©
,äàlò,'ied myay dpey`xd 'd ze`d -dì LiLzpenze xeivl ± ¦¨¨¤¥¨

,'d ze`dCøà úeèMtúä¦§©§Ÿ¤
,áçøåick z`fe -úBøBäì §Ÿ©§

,ze`xdl ±úðéça ìò©§¦©
,äðéamy ly d`lir 'd - ¦¨

,"dpia" zpiga `id ,'ied

ìëOä úeèMtúä àéäL¤¦¦§©§©¥¤
éelb úðéçáa íìòpä©¤§¨¦§¦©¦
,úòcä úáçøäa äâOäå§©¨¨§©§¨©©©©

dúòtLäå,d`lir 'd ly ± §©§¨¨¨
,dpiaBîëe ,ála úîizñî¦§©¤¤©¥§

íéðewza áeúkL25, ¤¨©¦¦
álä dáe ,àaì ¯ äðéa"c§¦¨¦¨¨©¥

,"ïéáî`id "dpia"y - ¥¦
,ala `id "dpia"d zrtydy ixd ,oian ald dae ,ald zpigaíMîe¦¨

ìáää àöBé,`edy ±úBlbúnä ,øeacä úBiúBàä óeb éelb øB÷î ¥©¤¤§¦¨¦©¦©¦§©
íìòäî úBàöBî 'äa,mlrda f` cr eidy ±ã"eiä,c"eia ± §¨¥¤§¥©

äàzz 'ä úðeîúe,'ied myay dpexg`d 'd ze`d ±dúáéúëa± §©©¨¨¦§¦¨¨
ixd `id dze` miazekykäa ïk íb,áçøå Cøà úeèMtúitk - ©¥§¦§©§Ÿ¤§Ÿ©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êàúéîéðô àø÷ðä äøåöå øîåç úðéçáá ïä úåéúåàä
ìëùä úåîã÷î àåä ïøå÷îù íâä éë úéðåöéçå
á"ëáù àèáîä éåðéù úøåö úðéçá àéä åæ ùôðä ïåöøå
'éçá àåäå ïúååäúä óåâå øîåçä úðéçá ìáà úåéúåà
äåäúî åðîîù áìäî àöåéä ìáää àåä ïúåéðåöéç
úåøáä á"ëì ÷ìçð ë"çàå ïåøâäî àöåéä èåùô ìå÷
ò"äçà úåòåãéä úåàöåî 'äá úåéúåà á"ë éåèéáå
'ä úåà àåä ìáää àèáîå 'åë êéçäî ÷"ëéâ ïåøâäî
íøè úåéúåàä óåâå øîåçä øå÷î àåäå 'åë àìéì÷ àúà

:'äá àøáð æ"äåòù ì"æøà ïëìå á"ëì ïúå÷ìçúä

äðäå'éåä íùáù äðåøçà 'ä äàúú 'ä àéäù íâä
éôì åðééä äéá éë ÷åñô ìò äæ åùøã ì"æøå
àåä ã"åéä íìòäî éåìéâ 'éçáì àáì äúéùàøå äøå÷îù
úåèùôúä äì ùéù äàìéò 'ä úðéçáî êùîðå òôùåî
úåèùôúä àéäù äðéá úðéçá ìò úåøåäì áçåøå êøåà
úòãä úáçøäá äâùäå éåìéâ 'éçáá íìòðä ìëùä
àáì äðéáã íéðå÷éúá ù"îëå áìá úîééúñî äúòôùäå
óåâ éåìéâ øå÷î ìáää àöåé íùîå ïéáî áìä äáå
ã"åéä íìòäî úåàöåî 'äá úåìâúîä øåáãä úåéúåàä
êøåà úåèùôúäá ïë íâ äúáéúëá äàúú 'ä úðåîúå
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סה a`Îmgpn e"h iyiy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ט"ו שישי יום

,214 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéäù íâä äðäå,gw 'nr cr:[(ù"ò

úBiúBàä Cà,"dnkg"n ze`a xen`ky ±øîç úðéçáa ïä ©¨¦¥¦§¦©Ÿ¤
,äøeöå,zeize`d ly "dxev"de zeize`d ly "xneg"d mpyiy - §¨

,úéðBöéçå úéîéðt àø÷pä`ed zeize`d ly "xneg"d - ©¦§¨§¦¦§¦¦
ly "dxev"de ,(zeize`d ly sebd) zeize`d ly zeipevigd

zeiniptd `id zeize`d

,zeize`d ly zeipgexdeék¦
ïøB÷nL íâäly ± £©¤§¨

,zeize`dúeîãwî àeä¦©§
ìëOä"dnkg"d zpigan ± ©¥¤

zncewe dlrnl `idy

lkyl,Lôpä ïBöøe- §©¤¤
ytpd oevxn ,xen`ky

`a ,zxg` e` ef ze` `hal

,ze`d ly dxeivàéä Bæ¦
éepL úøeö úðéça§¦©©¦
,úBiúBà á"ëaL àèánä©¦§¨¤§¦
ze`l ze` oiay iepiya -

.oiiehia zryaúðéça àeäå ,ïúeeäúä óeâå øîçä úðéça ìáà£¨§¦©©Ÿ¤§¦§©¨§§¦©
ìB÷ äeäúî epnnL ,áläî àöBiä ìáää àeä ,ïúeiðBöéç¦¦¨©¤¤©¥¥©¥¤¦¤¦§©¤
éeháe ,úBøáä á"ëì ÷ìçð Ck øçàå ,ïBøbäî àöBiä èeLẗ©¥¥©¨§©©¨¤¡¨§£¨¦

úBiúBà á"ëmiyrp ipeyde dwelgd ±:úBòeãéä úBàöBî 'äa ¦§¨©§
ò"äçà23ze`a 'r ,'d ,'g ,'` zeize`d -,ïBøbäî÷"ëéâ± ¥©¨

ze`a w ,'k ,i ,'b zeize`d.'eë Cçäî± 't ,'n ,e ,'a zeize`d ± ¥©¥
.'eke miiztydn ze`a ± s"neaàèáîelilve ±ìáääladd ± ¦§¨©¤¤

ok mb el yi envrlyk

mb ,lilve iehia ly dxev

,ze`a `hazn `ed oi`yk

'ä úBà àeäz`va ±

lilvd rnyp dtdn ladd

`idy ,'d ze` lyàúà"¨¨
,"'eë àìél÷,dlw ze` - ©¦¨

ly zeynne ynn da oi`y

,znlyen ze`øB÷î àeäå§§
úBiúBàä óeâå øîçä©Ÿ¤§¨¦
á"ëì ïúe÷lçúä íøè± ¤¤¦§©§¨§

'd ze`dy ,ixd .zeize`

"seb"d xewn z` "zbviin"

.zeize`d lyäfä íìBòL ,äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥¦§¨¦§¨¨¤¨©¤
:'äa àøáðzeipevign `xap dfd mlerdy xnelk ,'ied my ly - ¦§¨§

.'ied my ly 'd ze`a oxewny ,dlrnly zeize`d sebe

íâä ,äpäå,zexnl -íLaL äðBøçà 'ä ,äàzz 'ä àéäL §¦¥£©¤¦©¨¨©£¨¤§¥
,ä"éåäxac" ,"zekln" ly dpigad ixd `ed dlrnly xeaicd - £¨¨

"oehly jln24dpexg`d 'dd `id ,xeaicd xewn `idy 'd ze`de ,

,"zekln"d zpiga `idy ,'ied my ly (d`zz)íðBøëæ eðéúBaøå§©¥¦§¨
äæ eLøc äëøáìc"eiay - ¦§¨¨¨§¤

`xap 'dae `ad mler `xap

,dfd mlerék" :÷eñt ìò©¨¦
,"déa,"minler xev 'd - §¨

mixiaqn ep` ,`eti` ,cvik

xn`na dpeekdy ,o`k

mlerd `xap 'da l"f epinkg

d`zz 'dd `id ,dfd

ly ladd xewn ,(dpexg`d)

?xeaicd zeize`eðéäixd ± ©§
,dfdøB÷nL éôì§¦¤§¨

úðéçáì àáì dúéLàøå§¥¦¨¨Ÿ¦§¦©
ã"eiä íìòäî éelb- ¦¥¤§¥©

ly beq lkl yxeyde xewnd ixd `ed "dnkg" ly c"eid "mlrd"y

enk ,dfd mler ly ielibd mbe `ad mler ly ielibd mb ,ielib

`l` ,zeize`d ly xnegd mbe zeize`d ly xeivd mb zeize`a

xeiv ixd ,xzei xge`na mi`a mdy itk ,zelbzda m`eaay

"dnkg"n ,dnvr c"eidn mi`a ,`ad mler ly ielibde zeize`d

ladn mi`a ,zeize`d zeipevige xnegd ly ielibd eli`e ,dnvr

,xewnde ziy`xd ixd ,'ied my ly (dpexg`) d`zz 'd ,ald

- dfd mler ly ielibd ligznyk'ä úðéçaî CLîðå òtLî àeäª§¨§¦§¨¦§¦©
,äàlò,'ied myay dpey`xd 'd ze`d -dì LiLzpenze xeivl ± ¦¨¨¤¥¨

,'d ze`dCøà úeèMtúä¦§©§Ÿ¤
,áçøåick z`fe -úBøBäì §Ÿ©§

,ze`xdl ±úðéça ìò©§¦©
,äðéamy ly d`lir 'd - ¦¨

,"dpia" zpiga `id ,'ied

ìëOä úeèMtúä àéäL¤¦¦§©§©¥¤
éelb úðéçáa íìòpä©¤§¨¦§¦©¦
,úòcä úáçøäa äâOäå§©¨¨§©§¨©©©©

dúòtLäå,d`lir 'd ly ± §©§¨¨¨
,dpiaBîëe ,ála úîizñî¦§©¤¤©¥§

íéðewza áeúkL25, ¤¨©¦¦
álä dáe ,àaì ¯ äðéa"c§¦¨¦¨¨©¥

,"ïéáî`id "dpia"y - ¥¦
,ala `id "dpia"d zrtydy ixd ,oian ald dae ,ald zpigaíMîe¦¨

ìáää àöBé,`edy ±úBlbúnä ,øeacä úBiúBàä óeb éelb øB÷î ¥©¤¤§¦¨¦©¦©¦§©
íìòäî úBàöBî 'äa,mlrda f` cr eidy ±ã"eiä,c"eia ± §¨¥¤§¥©

äàzz 'ä úðeîúe,'ied myay dpexg`d 'd ze`d ±dúáéúëa± §©©¨¨¦§¦¨¨
ixd `id dze` miazekykäa ïk íb,áçøå Cøà úeèMtúitk - ©¥§¦§©§Ÿ¤§Ÿ©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êàúéîéðô àø÷ðä äøåöå øîåç úðéçáá ïä úåéúåàä
ìëùä úåîã÷î àåä ïøå÷îù íâä éë úéðåöéçå
á"ëáù àèáîä éåðéù úøåö úðéçá àéä åæ ùôðä ïåöøå
'éçá àåäå ïúååäúä óåâå øîåçä úðéçá ìáà úåéúåà
äåäúî åðîîù áìäî àöåéä ìáää àåä ïúåéðåöéç
úåøáä á"ëì ÷ìçð ë"çàå ïåøâäî àöåéä èåùô ìå÷
ò"äçà úåòåãéä úåàöåî 'äá úåéúåà á"ë éåèéáå
'ä úåà àåä ìáää àèáîå 'åë êéçäî ÷"ëéâ ïåøâäî
íøè úåéúåàä óåâå øîåçä øå÷î àåäå 'åë àìéì÷ àúà

:'äá àøáð æ"äåòù ì"æøà ïëìå á"ëì ïúå÷ìçúä

äðäå'éåä íùáù äðåøçà 'ä äàúú 'ä àéäù íâä
éôì åðééä äéá éë ÷åñô ìò äæ åùøã ì"æøå
àåä ã"åéä íìòäî éåìéâ 'éçáì àáì äúéùàøå äøå÷îù
úåèùôúä äì ùéù äàìéò 'ä úðéçáî êùîðå òôùåî
úåèùôúä àéäù äðéá úðéçá ìò úåøåäì áçåøå êøåà
úòãä úáçøäá äâùäå éåìéâ 'éçáá íìòðä ìëùä
àáì äðéáã íéðå÷éúá ù"îëå áìá úîééúñî äúòôùäå
óåâ éåìéâ øå÷î ìáää àöåé íùîå ïéáî áìä äáå
ã"åéä íìòäî úåàöåî 'äá úåìâúîä øåáãä úåéúåàä
êøåà úåèùôúäá ïë íâ äúáéúëá äàúú 'ä úðåîúå
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a`Îmgpnסו f"h ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ט"ז קודש שבת יום

,gw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéá êà,216 'nr cr:äéùòá

zehytzd lr d`xn df "d`lir 'd"ay `l` ,"d`lir 'd"a xacdy
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עה"פ". באוה"ת א.35."עייג"כ ב.36.א, קמו, ח"א
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mb `l` ,zenype mik`ln daxdúBìòî éðéî änëå änk©¨§©¨¦¥©£

dBáb ìò dBáb ,õ÷ ïéàì úB÷eìç úBâøãîe- zg` dbixcn - ©§¥£§¥¥¨©©¨©
zilrp dpey`xd dbixcnd mby zexnl ,dipyd dbixcndn dlrnl

- dlrnly xeaicd zeize`n mi`a mi`xapd ieaix lk m`e .xzeia

jixv ,ixd ,did `l - zeize`d xcqe zbvda wx `ed lcadd

,- deab lr deab zpigaa ,dipyl zg` dbixcn oia lcadd ,zeidl

ìkä äpä,deab lr deab mb ,zebixcnd zewlgzd ±éôì CLîð ¦¥©Ÿ¦§¨§¦
íéôeøvä éôelçmitexivd seliga ok mb mi`ay zeize` a"kc - ¦¥©¥¦

,`"hily x"enc` w"k ztqed - y"a z"`c zexenzdeúBøeîzäå§©§
'eë L"a ú"àaz"`" ly xcqd ,"z"iaÎs"l`"d ly xg`d xcqa - §©©

ze`d) e"iz ze`a ztlgen (dpey`xd ze`d) s"l` ze`dy ,"y"a

ze`d) o"iy ze`a ztlgen (dipyd ze`d) z"ia ze`de ,(dpexg`d

.'eke (dpexg`d iptly dipyd.(áé ÷øôa øàaúpL Bîëe)± §¤¦§¨¥§¤¤
"dpen`de cegid xry"a32,ixd ."`ipz"d xtq ly ipyd wlgd

,uw oi` cr zebixcn iwelige dfk zebixcn ieaix epyiy zexnlCà©
,úòãå äîëç éìòa ílk äpä ,ììk Cøcoipr `ed mpipr - ¤¤§¨¦¥ª¨©£¥¨§¨¨©©

,zewl`a zrce dnkgdíúeiç úBéä éðtî ,íàøBa úà íéòãBéå§§¦¤§¨¦§¥¡©¨
úBëLîpä úBiúBàä úeiîéðtîzekynp zeize`d zeinipt ± ¦§¦¦¨¦©¦§¨

,äàlò äîëç úðéçaî- ¦§¦©¨§¨¦¨¨
dpeilr dnkg","økæpëå§©¦§¨

.ìéòìlk lr mixne` okl ± §¥
mya millkpd mi`xapd

mdy ,"`ad mler" illkd

mzeig oky ,c"eia e`xap

xe`ne zeiniptn d`a

,dlrnly xeaicd zeize`

.'ied my ly c"eidn `ad

,ìôMä äfä íìBòä Cà©¨¨©¤©¨¨
ïè÷ ,BëBúaL úeiçä íò¦©©¤§¨¨
úeiçå øBà ìañìå ìéëäî¥¨¦§¦§Ÿ§©
úBiúBàä úøeö úðéçaî¦§¦©©¨¦

øéàäì ,ïúeiîéðôe± §¦¦¨§¨¦
zeinipt ly zeigde xe`dy

,ea xi`i ,zeize`d

Leáì éìa Ba òétLäìe§©§¦©§¦§
L Bîk øzñäåzeinipt ± §¤§¥§¤

,zeize`dúBøéàî§¦
úBîLðì úBòétLîe©§¦¦§¨

,íéëàìîezenypl - ©§¨¦
rityne xi`n df mik`lne

ly xzqdde yeald ila
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úBiúBàä óeâå øîç úðéçaî äfä íìBòì úòtLðå äàä¨§¦§©©¨¨©¤¦§¦©Ÿ¤§¨¦

àeäL ,íúeéðBöéçå`id ,zeize`d zeipevig ±,ìáää úðéça- §¦¦¨¤§¦©©¤¤
mieedznd mc`a xeaicd zeize` sebe zeipevig lyn jxc lr enk
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úìä÷aL34weqta -"zldw"a35:lad ly mipipr dray mixkfen ¤§Ÿ¤¤

,zg` mrt "lad" ,"lad lkd milad lad zldw xn` milad lad"

lad" mrtd cer ,dyly cgia ,miinrt ,miax oeyl "milad"

ray cgiae ,zg` mrt cer "lad lkd" ,dyly aey ,"milad

."lad" minrtíäéìòL,miladd dray lr ±ìBòäBîk ,ãîBò í ¤£¥¤¨¨¥§
LBãwä øäfa áeúkL36.milad lr `l` miiwz` `l `nlr" ± ¤¨©Ÿ©©¨
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,mixen`d miladd zray mdy ,jlnd dnly xn`yàöBî" àeäå§¨
åéàáö ìëå äfä íìBòa Laìúnä "'ä étmi`xapd lk ± ¦©¦§©¥¨¨©¤§¨§¨¨

,dfd mleray,íúBéçäì,'d it `ven ,'d itn `ad ladd dfy - §©£¨
BëBúáe,'d it `venae lada ±úBiúBà úøeö úðéça úLaìî §§ª¤¤§¦©©¦

,äáLçnäå øeacä- d`ad ,dlrnly -úBLBãwä åéúBcnî ©¦§©©£¨¨¦¦¨©§
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ùã÷ä úøâà
úéìëúå õ÷ ïéà ãò íéáø íéôåøéöì ë"â úå÷ìçúîä 'ä
úùîç úåðåá íéðáà äòáù äøéöé øôñá ù"îë ùîî
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úåâéøãîå úåìòî éðéî äîëå äîë úåîùðå íéëàìîä
éôì êùîð ìëä äðä äåáâ ìò äåáâ õ÷ ïéàì úå÷åìç
ù"îëå) 'åë ù"á ú"àá úåøåîúäå íéôåøéöä éôåìéç
úòãå äîëç éìòá íìåë äðä ììë êøã êà (á"éôá
úåéúåàä úåéîéðôî íúåéç úåéä éðôî íàøåá úà íéòãåéå
ìôùä äæä íìåòä êà .ì"ðëå ò"ç 'éçáî úåëùîðä
úåéçå øåà ìåáñìå ìéëäî ïè÷ åëåúáù úåéçä íò
åá òéôùäìå øéàäì ïúåéîéðôå úåéúåàä úøåö úðéçáî
úåîùðì úåòéôùîå úåøéàîù åîë øúñäå ùåáì éìá
æ"äåòì òôùðå äàá äòôùääå äøàää ÷ø íéëàìîå
úðéçá àåäù íúåéðåöéçå úåéúåàä óåâå øîåç úðéçáî
íìåòä íäéìòù úìä÷áù íéìáä 'æì ÷ìçúîä ìáää
íìåòá ùáìúîä 'ä éô àöåî àåäå ÷"äåæá ù"îë ãîåò
úðéçá úùáåìî åëåúáå íúåéçäì åéàáö ìëå äæä
úåùåã÷ä åéúåãîî äáùçîäå øåáãä úåéúåà úøåö
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מי"ב.30. "בונות",31.פ"ד להלן שאומר כמו נקבה, לשון "שבע", לומר צריכים שאולי אפשר", בדרך ותיקונים ב"הערות מציין  שליט"א הרבי

נקבה. ˘ËÈÏ"‡:32.לשון ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שעי"ז"„¯ÂÈמשא"כ – כו' דהארה הארה כו', שתחתיו לגבוה ביותר הצירוף ·˘ÈÂ�Èמגבוה

במעלה". פחות דאינו ˘ËÈÏ"‡:33.בלבד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מסתיר ואינו בו להמלובש בטל ˘ËÈÏ"‡:34."שהוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

עה"פ". באוה"ת א.35."עייג"כ ב.36.א, קמו, ח"א
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ze`a dlrnl mb jk ,'eke eznkge epevxn ze`a zecnde ,xac

daygnde xeaicd zeize`

,zelbzda dlrnly

epevxne zeyecwd zecndn

,'eke eznkgeúBãçéîä± ©§ª¨
epevxe ,zeyecwd ± eizecn
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ובכ"מ.37. פ"ב. שמ"ז ע"ח ספ"ד.38.ראה שמ"ב ע"ח א). (כג, ו תיקון ˘ËÈÏ"‡:39.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פל"ט בח"א "עפמשנת"ל

ה'תש"גי מנחם אביום רביעי

חומש: ואתחנן, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: ב. קטנתי . . . הפנים וגו'.

ואחרי  כו'",  נכאה  "ורוח  הי' אגה"ק קטנתי מסיימת  מסיפורי אאזמו"ר: א( מתחלה 
אשר אמר רבינו הגדול שלש פעמים - בליאזנא - המאמר כמים הפנים גו' כפירש"י ולא 
כתרגומו, אז הוסיף התיבות "וכולי האי - הפנים וגו'", ובזה נטע בהחסידים מידות טובות.
ב( ווען דער רבי ווָאלט ניט געשטעלט די דריי ווערטער "במדת אמת ליעקב" - 
באגה"ק קטנתי - ווָאלט ער געהַאט נָאך פופציג טויזענט חסידים, אבער דער רבי מָאנט 

מדת אמת.

ֶמת  י" ְמַסּיֶ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקֹטְנּתִ ה ָהְיָתה ִאּגֶ ִחּלָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: א( ִמּתְ ּפּוֵרי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּסִ
ִים  ּמַ ֲאָמר "ּכַ ַהּמַ ִליָאְזָנא –  ּבְ ָעִמים –  ּפְ ֹלׁש  ׁשָ דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ר ָאַמר  ְוַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ְנֵכָאה כּו'",  "ְורּוַח 
ִנים ְוגֹו'", ּוָבֶזה ָנַטע  י ַהאי – ַהּפָ בֹות "ְוֻכּלֵ ַתְרּגּומֹו, ָאז הֹוִסיף ַהּתֵ "י ְוֹלא ּכְ ֵפרּוׁש ַרׁשִ ִנים" ּגֹו' ּכְ ַהּפָ

ַהֲחִסיִדים ִמּדֹות טֹובֹות. ּבְ
י"  ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקֹטְנּתִ ִאּגֶ ת ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב" – ּבְ ִמּדַ ים "ּבְ ּלִ ֹלׁש ַהּמִ י ַמְכִניס ֶאת ׁשְ ב( ִאּלּוֵלי ָהָיה ָהַרּבִ

ת ֱאֶמת. י ּתֹוֵבַע ִמּדַ ים ֶאֶלף ֲחִסיִדים, ַאְך ָהַרּבִ – ָהיּו לֹו עֹוד ֲחִמּשִׁ

יום 
ראשון

היום יום . . . 



סט היום יום . . . 

ה'תש"גיא מנחם אביום חמישי

חומש: ואתחנן, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: ג. וילבש . . . 208 )ח"ו(.

ִלי ְרׁשּות  ַנת תקכ"ד. ַמֲהִרי"ל ָהַלְך ּבְ ׁשְ ַיַחד ִעם ָאִחיו ַמֲהִרי"ל ּבִ ֵקן ָהַלְך ְלמֶעְזִריְטׁש, ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ַעד ַאֲחֵרי  ּפַ ם, ּבַ ָהה ׁשָ א ְלמֶעְזִריְטׁש – ְוׁשָ נּו ּבָ ְרּכֹו, ְוַרּבֵ ּתֹו[, ְוָלֵכן ָחַזר ִמּדַ יתֹו ]=ִאׁשְ ּבֵ
ַמע ָהָיה "ַנֲחמּו  ּשָׁ ׁשֶ ֲאָמר ָהִראׁשֹון  ְוַהּמַ ם,  ֵאר ׁשָ ְלִהּשָׁ ק ִאם  בּוַעִים ָהָיה ְמֻסּפָ ַסח תקכ"ה. ׁשְ ַהּפֶ ַחג 
ֶהְחִליט  בּוַעִים ׁשֶ ֲאָמר ָהִראׁשֹון ְלבֹואֹו, אֹו ָהִראׁשֹון ְלַאַחר ַהּשְׁ ֶזה ָסֵפק ִאם הּוא ַהּמַ ַנֲחמּו". ְוֵיׁש ּבָ

ר. ֵאר ְוִנְתַקּשֵׁ ְלִהּשָׁ

ה'תש"גיב מנחם אביום שישי

חומש: ואתחנן, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סוסח.

תניא: אך מי . . . תדרשנו.

דער רבי - אדמו"ר הזקן - הָאט געזָאגט פון מעזריטשער מגיד פון בעש"ט'ס וועגען: 
ואהבת לרעך כמוך איז א פירוש וביאור אויף ואהבת את ה' אלקיך. אז מ'הָאט הָאלט א 
אידען, הָאט מען הָאלט דעם אויבערשטען, ווייל א איד הָאט דָאך אין זיך א חלק אלקה 
ממעל, איז אז מ'הָאט הָאלט דעם אידען, דעם אינוועניג פון איהם, ממילא הָאט מען 

הָאלט דעם אויבערשטען.

ם טֹוב: "ְוָאַהְבּתָ  ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ מֹו ׁשֶ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש, ִמּשְׁ ּגִ ם ַהּמַ ׁשֵ ֵקן – ָאַמר ּבְ י – ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָהַרּבִ
ר אֹוֲהִבים ְיהּוִדי, אֹוֲהִבים ֶאת  ֲאׁשֶ רּוׁש ּוֵבאּור ַעל "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאֹלֶקיָך": ּכַ מֹוָך" הּוא ּפֵ ְלֵרֲעָך ּכָ
ר אֹוֲהִבים ֶאת  ֲאׁשֶ ּכַ ַעל, ֲהֵרי ׁשֶ תֹוכֹו ֵחֶלק ֱאֹלַקּה ִמּמַ ן ְיהּוִדי ֵיׁש לֹו ֲהֵרי ּבְ ּכֵ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ יָלא אֹוֲהִבים ֶאת ַהּקָ ּבֹו, ִמּמֵ ִניִמּיּות ׁשֶ ַהְיהּוִדי, ֶאת ַהּפְ

ה'תש"גיג מנחם אבשבת
בשעת קריאת עשה"ד עומדים ופניהם אל הס"ת.

חומש: ואתחנן, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ד. אין . . . קו בצדקה.

ֶפר ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

תֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ  – ם  ּבָ ְרּתָ  "ְוִדּבַ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ּגֹו'",  ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם  ּבָ ְרּתָ  "ְוִדּבַ
ְדֵרגֹות:  ל ַהּמַ אן ּכָ ה ִחּלּוֵקי ַמְדֵרגֹות, ּוְמָבֵאר ּכָ ּמָ ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּגּוָפא ֵיׁש ּכַ ר". ָאְמָנם ּבְ תּוב ְמַדּבֵ ַהּכָ
ם  ה, ְועֹוֶסֶקת ׁשָ מֹות, ֹקֶדם ְיִריָדָתּה ְלַמּטָ ׁשָ אֹוַצר ַהּנְ ָמה ְלַמְעָלה ּבְ ׁשָ ֵביֶתָך – הּוא ַמֲעַמד ַהּנְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ּבְ
ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ַעד  ָמה יֹוֶרֶדת ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ּוִמּמַ ׁשָ ַהּנְ ַמן ׁשֶ ֶרְך – ָקִאי ַעל ַהּזְ ָך ַבּדֶ ּתֹוָרה. ְבֶלְכּתְ ּבַ
ֶדֶרְך עֹוָלם ֶזה ַעד ְיֵמי ִזְקָנה  ִמי, ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת ּבְ ׁשְ גּוף ּגַ ׁש ּבְ ְחּתֹון ְלִהְתַלּבֵ ה ָלעֹוָלם ַהּתַ ּבֹוָאּה ְלַמּטָ
ָאבֹות,  י ּדְ ּשִׁ ׁשִ ְמֹבָאר ּבְ ֹמר ָעָליו ּכַ ׁשְ ה ַהּתֹוָרה ּתִ תֹו, ְוַגם ָאז ִהּנֵ ֻקּדָ בֹוא ְיֵמי ּפְ ָך ּבְ ְכּבְ יָבה, ַעד ּוְבׁשָ ְוׂשֵ

ָאמּור "ַוֲהִקיצֹוָת ּגֹו'". ַעד ּוְבקּוֶמָך ּכָ
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היום יום . . . ע

ה'תש"גיד מנחם אביום ראשון

חומש: עקב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וזהו צדק . . . סלה אכי"ר.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

"ּב[  י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ִלי ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָנה ִמּיֹום ׁשֶ ים ׁשָ י"ד ְמַנֵחם ָאב תש"א – ִנְמְלאּו ֲחִמּשִׁ
ִעְנְיֵני ִנְגֶלה ַוֲחִסידּות,  ַמח ֶצֶדק" ִלְכּתֹב ּבְ ר ִהְתִחיל ַה"ּצֶ ֲאׁשֶ ר ִלי. ּכַ ַסּפֵ ּמְ ּפּוִרים ׁשֶ ַאְתִחיל ִלְרׁשֹם ַהּסִ ׁשֶ
ֶסגֹול( – ְלׁשֹון קּוְלמּוס – ְלָך  ָקַמץ, נּון ּבְ ֵקן: "ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר", ְוָקֶנה )קּוף ּבְ ָאַמר לֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ֵקן: ְוָקֶנה – ְלׁשֹון קּוְלמּוס – ְלָך  ם ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ׁשֵ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ַעם ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָחֵבר. ּפַ
ּלֹוְמִדים ָצִריְך "ִלְחיֹות"  ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ ב; ׁשֶ "ּב[: קּוְלמּוס ַהּלֵ י ]ָהַרׁשַ ָחֵבר, ּוֵפֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

אֹותֹו.

ה'תש"גטו מנחם אביום שני
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: עקב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: ה. ויעש . . . 214 שמבין הכל.

ֵלמּות  הּו ַרק ַהּשְׁ ּזֶ ֹחֶדׁש, ׁשֶ ל טו ּבַ ָאב ַעל ּכָ "ּב[: ַמֲעַלת טו ּבְ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ רֹוׁשֵ
ה  ָהֲעִלּיָ ְקִביעּות, ְלִפי ׁשֶ ּה ּבִ ָאב ָהאֹור ּבָ טו ּבְ ל, ֲאָבל ּבְ ִחיַנת ְמַקּבֵ ל ָמקֹום ִהיא ַרק ּבְ ּלּוי, ֲאָבל ִמּכָ ַהּגִ ּבְ
ה", ַעּכּו"ם ]=עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ל ַחּמָ ׁש ּכָֹחּה ׁשֶ ׁשַ ָאב,.. ְוֶזהּו "ּתָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ִהיא ְלִפי ֶעֶרְך ֹעֶצם ַהְיִריָדה ּדְ
ל  ֹלֹמה, ּכָ ָהיּו ִנְכָנִעים ִלׁשְ ִית ׁשֶ ַמן ַהּבַ ן ִמּזְ ּכֵ ל ׁשֶ ִמּכָ ׁש כּו' ּבְ ׁשַ א, ּוְבט"ו ּתָ יׁשָ ה ּבִ לֹות[ מֹוִנים ְלַחּמָ ּוַמּזָ
טו  ְמָאה ַאֲעִביר כּו', ּוֵמֵעין ֶזה ּבְ ּטּול ְלַגְמֵרי, ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ ְבִחיַנת ּבִ ן ֶלָעִתיד, "ְוָנֲהרּו ֵאָליו", ּבִ ּכֵ ׁשֶ

ׁש כּו'. ׁשַ ָאב ּתָ ּבְ

ה'תש"גטז מנחם אביום שלישי

חומש: עקב, שלישי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך . . . קח וי"ב ע"ש.

נסיעות הבעש"ט בתחילת ההתגלות שלו היו ע"ד שלשה ענינים: פדיון שבוים, חיזוק 
התורה ויראת שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו"ר האמצעי הי' מבאר בזה: גליא 
שבתורה נקרא מים און צו וואסער גייט מען. פנימיות התורה נקרא אש און פאר פייער 
הָאט מען מורא. דערפאר דארף דער משפיע גיין צום מקבל און זָאגען איהם: הָאב קיין 

מורא ניט ווייל ה' אלקיך אש אוכלה הוא.

בּוִיים,  ְדיֹון ׁשְ ה ִעְנָיִנים: ּפִ ֹלׁשָ ַבר ׁשְ ּלֹו ָהיּו ַעל ּדְ ּלּות ׁשֶ ת ַהִהְתּגַ ְתִחּלַ ם טֹוב ּבִ ַעל ׁשֵ ְנִסיעֹות ַהּבַ
ְלָיא  ֶזה: ּגַ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה. ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה ְמָבֵאר ּבָ ּלּות ּפְ ַמִים, ִהְתּגַ ִחּזּוק ַהּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ
ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִנְקָרא "ֵאׁש", ּוֵמֵאׁש – ְמַפֲחִדים.  ּתֹוָרה ִנְקָרא "ַמִים", ְוֶאל ַמִים – הֹוְלִכים. ּפְ ּבַ ׁשֶ
י "ה' ֱאֹלֶקיָך ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא". יָרא, ּכִ ל ְולֹוַמר לֹו: ַאל ּתִ יַע ָלֶלֶכת ֶאל ַהְמַקּבֵ ּפִ ׁשְ ָלֵכן ָצִריְך ַהּמַ
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עי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc - zekxa(iyiy meil)

z`v cr xgyd zelrn `edy ,oey`xd weqta xkfend dk`lnd
miakekd z`vy ,'xacl xkf' jkn yiy ixde ,'mei' `xwp ,miakekd

.dlild zligze meid meiq `ed
icka ,`ziixaa mixen`d d`ixwd ipnfa oecl `xnbd day dzr

:`xnbd zxne` .lirl ex`azpy mipnfd zece` mdn oeclà÷ìñ à÷̈©§¨
Czòc,[`id zehytd ,xnelk] xnel jzrca dler did -cea onfd ©§¨§
éðò,dpey`xd `ziixaa xkfedy ,legd zeni lka ezit lek`l qpkp ¨¦
åea onfdíãà éðaxkfedy zay zelila mzcerq lek`l miqpkp §§¥¨¨

,dipyd `ziixaaàeä àøeòL ãçmdy ,md cg` onf xeriy mdipy ± ©¦¨
:`xnbd dywn .dlild zligz mr cin lek`l miqpkpúøîà éàå- §¦¨§©

ea onfd s`y ,okl mcew epx`iay enk xn`z m`eéðòlek`l qpkp ¨¦
,dlil lkaåea onfdïäk,dnexza lek`l qpkp,àeä àøeòL ãç §Ÿ¥©¦¨

exkfedy mipnfd lky `vnp ,cg` onfa lek`l miqpkp mdipyy
iaxra mc` ipa lye odk ly ,ipr ly] dlik` onfk zeziixaa
dipyd `ziixad dxn`y dn dyw ok m`e ,cg` onf md [zezay
`ed rny z`ixw onf xi`n iax itly ,minkge xi`n iax ewlgpy

iqpkp mc` ipay drynminkg itle ,zezay iaxra ozit lek`l m
itl ixdy ,oznexza lek`l oi`kf mipdkdy dryn `ed dpnf

exn`y onfdy `vnp x`azndeðééä ,íéîëçonfd `ed `ed - £¨¦©§
xn`y,øéàî éaø:`xnbd dgiken .llk mdipia ewlgp `leàlà ©¦¥¦¤¨
gxkdadpéî òîLy ,dipyd `ziixad on gikedl yi -àøeòL éðò §©¦¨¨¦¦¨

ãeçì àøeòL ïäëå ãeçì'odk' ly xeriyde ecal 'ipr' ly xeriyd ± §§Ÿ¥¦¨§
odkd ea onfd epi` ,glna ezit lek`l qpkp iprd ea onfdy ,ecal
,dipyd `ziixaa zwelgnd zx`ean dzrne .dnexza lek`l qpkp
onfk `edy ,zezay iaxra lek`l miqpkp mc` ipay onfdy iptn
ok m`e .lek`l qpkp odkd ea onfd epi` ,legd zenia iprd zlik`
onfa lek`l miqpkp odkde iprdy ,lirl x`azdy dn lr dyw

.cg`
:`xnbd dgec,àìlek`l miqpkp odkde iprdy xnel gxkd oi` Ÿ

ik dligzn epxn`y itk xnel ozip oiicry ,mipey mipnfaïäëå éðò̈¦§Ÿ¥
,àeä àøeòL ãçiprdy dryn' dpey`xd `ziixaa epipyy onfde ©¦¨

dryn' epzpyna epipyy onfd `ed ,'glna ezit lek`l qpkp
dn z` zegcl yiy `l` .'oznexza lek`l miqpkp mipdkdy
mc` ipa ea onf eze`a legd zenia ezcerql qpkp ipry epxaqy

,zay zelila lek`l miqpkpe`l` jk df oi` zn`a'éðò'xkfedy ¨¦
dpey`xd `ziixaa'íãà éðá'edipyd `ziixaa exkfedyãç åàì §¥¨¨¨©

àeä àøeòLminkg zrcly `vnpe ,cg` onfa milke` mpi` - ¦¨
milke`y onfa `ed rny z`ixw onf [dipyd `ziixaa oke dpyna]
`ziixaa xkfend] iprd lke` ea onfd `ede ,dnexza mipdkd
`ed rny z`ixw onf [dipyd `ziixaa] xi`n iax zrcle ,[dpey`xd

.zay zelila milke` mc` ipa day dryn
mpi` 'odk'e 'ipr' ly mipnfdy dpnn gkeny `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbd dywn .mieyåik,àeä àøeòL ãç ïäëå éðòmd miqpkpy §¨¦§Ÿ¥©¦¨
,cg` onfa lek`leäðéîøe`ziixan jk lr zeywdl yi ixd - §¦§

,`ziixaa epipyy ,zxg`úBø÷ì ïéìéçúî éúîéàîz`ixwòîL ¥¥¨©©§¦¦¦§§©
,ïéáøòa.` :zerc yng jka exn`péáøòa íBiä LãwL äòMî ¨£¨¦¦¨¨¤¨©©§©§¥
,úBúaL,zeynyd oia zligzn epiidc ,zay zqipk zrn xnelk ©¨
md el`.øæòéìà éaø éøác.aíéðäkäL äòMî ,øîBà òLBäé éaø ¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥¦¨¨¤©Ÿ£¦

elahe e`nhpyíéøäBèîmilekie,ïúîeøúa ìBëàìzryn epiidc §¨¦¤¡¦§¨¨
.b .miakekd z`vïéìáBè íéðäkäL äòMî ,øîBà øéàî éaøick ©¦¥¦¥¦¨¨¤©Ÿ£¦§¦

elkeiy,ïúîeøúa ìBëàìoia mcew hren onf milaeh mdy ¤¡¦§¨¨

.zeynydäãeäé éaø Bì øîàonfy xne` dz` cvik ,xi`n iaxl ¨©©¦§¨
,milaeh mipdkdy dryn `ed ziaxr ly rny z`ixwàìäå©£Ÿ

d,íéìáBè íä íBé ãBòaî íéðäkji`e ,xen`ke ,zeynyd oia mcew Ÿ£¦¦§¥§¦
.c .'daiky onf' df oi` `lde ,rny z`ixw onf f` ligziy okziéaø©¦

.çìna Bzt ìBëàì ñðëð éðòL äòMî ,øîBà àðéðç.d,éàçà éaø £¦¨¥¦¨¨¤¨¦¦§¨¤¡¦©¤©©¦©©
dì éøîàå[mya z`f mixne` yie-]áBøL äòMî ,øîBà ,àçà éaø §¨§¦¨©¦©¨¥¦¨¨¤

áñäì ïéñðëð íãà éða.dlild zcerq z` lek`l - §¥¨¨¦§¨¦§¨¥
:`xnbd dywnúøîà éàåy,àeä àøeòL ãç ïäëå éðòmdipye §¦¨§©¨¦§Ÿ¥©¦¨

xn`y onfdy `vnp ,cg` onfa lek`l miqpkp,àðéðç éaøonf ©¦£¦¨
,iprd zlik`eðééäxn`y mipdkd zlik` onf `ed `ed -éaø ©§©¦

,òLBäé.mdipia zwelgn yiy x`ean `ziixaa ixdeòîL åàì àlà §ª©¤¨¨§©
dpéîy ,ef `ziixan gken oi` m`d ±àøeòLå ãeçì éðòc àøeòL ¦¨¦¨§¨¦§§¦¨

ãeçì ïäëcly onfde envr ipta onf `ed iprd zlik` ly onfdy - §Ÿ¥§
dwiqn .miey mipnfd oi`e ,envr ipta onf `ed mipdkd zlik`

:`xnbddpéî òîL.`ziixad ixacn ok gikedl yi ok` - §©¦¨
zxxan .'odk'e 'ipr' ipnf oian xge`nd onfd edfi` zx`an `xnbd
zligze iprd ly dlik`d zligz ipnfy x`azdy xg`l :`xnbd

,miey mpi` odkd ly dlik`deäéépî éäelld mipnfd ipyn dfi` - ¥¦©§
d `edøçeàî:`xnbd daiyn .mdipiayàøazñîonfdy xazqn - §¨¦§©§¨
éðòcezcerq lek`l qpkpøçeàîlek`l qpkp odkd ea onfdn §¨¦§¨

,dnexzac úøîà éàcd ly onfdíc÷eî éðòm` ,odkd ly epnfn §¦¨§©§¨¦§¨
xn`y onfdy ,dywi ok,àðéðç éaøqpkp iprdy dryn `edy ©¦£¦¨

,ezcerq lek`leðééäzezay iaxra meid ycwy onfd `ed `ed - ©§
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ה'תשע"ב  אב מנחם י' ראשון יום הכנסת  ובבית המקדש בבית נשים עזרת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰äúéä íéLð úøæò¤§©¨¦¨§¨

íéLðàäå ïìòîlî úBàBø íéLpä eéäiL éãk ,äøèöBök úôwîª¤¤§§§¨§¥¤¦§©¨¦¦§©§¨§¨£¨¦

.ïéáaøòî eéäé àlL éãk ¯ ïhîlî¦§©¨§¥¤Ÿ¦§§ª§¨¦

היו  השואבה בית שבשמחת נהגו שמתחילה נאמר בגמרא

הבית. הר של ברחבה והגברים נשים, בעזרת יושבות הנשים

יושבות  נשים שיהיו התקינו ראש, קלות לידי שבא ומשראו

מלמטה ואנשים ב)מלמעלה נא, שמתחילה (סוכה שאף ומכך .

לא  הכנסת בבית שגם להוכיח יש גזוזטרא עשו הפרדה היתה

מחיצה. לעשות חובה אלא בהפרדה ישיבה או בעמידה די

פיינשטיין הגר"מ לט)וכתב סי' א או"ח את (אג"מ לעשות שראוי

קומה, באותה ולא כנהוג הגברים מעזרת למעלה הנשים עזרת

את  שהתקינו קודם המקדש בבית גם שהרי מחיצה, שיש אף

מפרידה  הנשים ועזרת הבית הר שבין המחיצה היתה הגזוזטרא

ניתן  לא ואם בכך. הסתפקו לא זאת ובכל לנשים, האנשים בין

עם  קומה באותה הנשים עזרת את לעשות אפשר כן, לעשות

גמורה. מחיצה

צורך  אין מלמעלה בנויה הנשים עזרת שכאשר חידש, ועוד

את  האנשים שיראו אפשרות לשלול כדי מחיצה לה לעשות

סגורה  שהיתה נזכר לא המקדש שבבית בגזזוטרא שהרי הנשים

ראייה  למנוע היא שהמחיצה כותב לא הרמב"ם וכן במחיצה

יהיו 'שלא כדי האנשים oiaaxernאלא היו מתחילה שגם ואף .'

כ'ערבוב' זה הרי ראש קלות לידי שבאו מאחר בנפרד, והנשים

הבאה  ראש' ה'קלות אלא הראיה עצם אינו החיסרון כן ואם

חשש  ואין בגזוזטרא עומדות הנשים כאשר ואילו בעקבותיה.

הראייה. עצם מצד לאסור אין ראש, לקלות

הלכות' ה'משנה יב)אך סי' הוא (ח"ז שהאיסור וכתב חולק

המשנה בפירוש הרמב"ם בדברי כמבואר הראיה, שם)בעצם (סוכה

וממה  בנשים'. האנשים יסתכלו שלא 'כדי נעשתה שהמחיצה

שאין  יתכן כי ראיה אין לגזוזטרא מחיצה שהיתה מצינו שלא

מחיצה  היתה לא המקדש שבבית יתכן ועוד זאת. להזכיר צורך

לעזרת  להסתכל יבואו ולא השואבה בית בשמחת טרודים היו כי

הסתכלות  לידי יבואו מעורבים יהיו שאם שחששו אלא הנשים,

לחשוש  יש כלל בדרך אך בגזוזטרא. הנשים שיהיו תיקנו ולכן

המונעת  מחיצה להתקין וחובה למעלה כשהנשים גם להסתכלות

ראיה.

ה'תשע"ב  אב מנחם י"א שני יום עשירות' במקום עניות 'אין

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïî èîLpL ïékñ©¦¤¦§©¦

ïéæðBb àlà ,BúBà ïéæéçLî ïéàå BúBà ïéøéæçî ïéà ¯ íbôpL Bà ,ávpä©¦¨¤¦§©¥©£¦¦§¥©§¦¦¤¨§¦

.úeøéLò íB÷îa úeiðò ïéàL ...ïúBà¨¤¥£¦¦§£¦

הבאה להלכה הטעם גם ה"ה)וזה כהונה...(פ"ח מבגדי "בגד :

ולובש  לפתילות מניחו אלא אותו, מכבסין ולא אותו מלבנין אין

רש"י שפירש כפי א)חדשים", כט, בעושר (תמיד מעשיהם "כל

ובשררה".

האחרונים ועוד)והקשו א לג, תמיד שבע באר ד, סי' ח"א מאהבה :(תשובה

'התורה  לכלל סותר עשירות', במקום עניות 'אין הכלל לכאורה,

לדוגמה: הלכות, בכמה שנאמר ישראל' של ממונן על חסה

שפיהם  ובשופרות בחצוצרות במקדש תוקעים היו בתעניות

כסף ה"ד)מצופה פ"א תענית בגמרא(הל' ואמרו א), כז, השנה שלא (ראש

משום  שבמקדש, השנה ראש של שופר כמו זהב מצופים היו

ישראל". של ממונם על חסה ש"התורה

ב  שנעשו הקלפי שני ועוד: של הגורלות הכיפורים ביום ו

מעץ היתה ה"א)השעירים פ"ג יוכ"פ עבודת זהב (הל' או מכסף ולא .

ישראל של ממונם על חסה שהתורה א)כיון לט, .(יומא

וביארו:

לדבר, דבר בין להבדיל המכריע הוא החכמים דעת שיקול

והצורך העבודה כבוד ההפסד, גודל תפארת לפי שם. ר"ה תרועה (יום

כז) ס"ק פ"ה תמיד .ישראל,

ביהודה' ז)וה'נודע סי' ח"א מאהבה מחלק:(תשובה

או  שרת בכלי רק נאמר עשירות' במקום עניות 'אין הכלל

על  ישראל' 'עבודת בס' כתב (וכן הגוף בקדושת הקדוש בדבר

יוהכ"פ א)עבודת קטו, לשמש (דף ארעא אורח "לאו - ונימוקו

על  חסה 'התורה והכלל עניות"], במדת עולם של מלכו בפני

ובגדי  בסכין ולכן חולין, ממון לגבי אמור ישראל' של ממונם

בעץ. הסתפקו חול של שהיא ובקלפי בעשירות, נהגו כהונה

כי: כסף של היו בתעניות, בהן שתקעו והשופר והחצוצרות

'עניות' בגדר אינם כסף כלי ב. שרת. כלי אינם אלו כלים א.

ציפו  השופר ואת ישראל, של ממונם על לחוס יש כי בזה ודי

טוב. יום כבוד משום זהב

ה'תשע"ב  אב מנחם י"ב שלישי יום הלויים  כעבודת ציבור שליח

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ñðëð éåì ïa ïéà¥¤¥¦¦§¨

úàæ" :øîàpL ,älçz íéðL Lîç eäeãnìiL ãò ,BúãBáòì äøæòì̈£¨¨©£¨©¤§©§¨¥¨¦§¦¨¤¤¡©Ÿ

ïaî" :øîBà ãçà áeúëå ,"äðL íéøNòå Lîç ïaî :íiålì øLà£¤©§¦¦¦¤¨¥§¤§¦¨¨§¨¤¨¥¦¤

ìLãò äãBáòì ñðëð Bðéàå .ãeîìúì Lîç ?ãöék àä ¯ "äðL íéL §Ÿ¦¨¨¨¥©¨¥§©§§¥¦§¨¨£¨©

."Búãáò ìò Léà Léà" :øîàpL ¯ Léà äéäéå ìécâiL¤©§¦§¦§¤¦¤¤¡©¦¦©£Ÿ̈

שאין  שנה' שלושים 'מבן מהכתוב הרמב"ם הביא תחילה

לעבוד  שמתחיל כתב ושוב שלושים גיל קודם לעבוד נכנס הלוי

קרוי  כבר עשרה שלוש מגיל הרי לתמוה: ויש 'איש'. כשנעשה

שצריכה  השירה עבודת לגבי משנה': ה'כסף ומבאר איש?

יכול  עבודות בשאר אך שלושים, בגיל היא ההתחלה רב, לימוד

עשרה. שלוש מגיל לעבוד

כוח, הדורשת בכתף המשכן בנשיאת מדובר לעיל ועוד:

כשר  עבודות בשאר אך לכוח', שלושים 'בן להיות צריך והעובד

עשרה. שלוש מגיל
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ברמ"א המובא הדין לגבי מינה' תקפא)ו'נפקא סי' שיש (או"ח

ומעלה, שלושים בן ש"ץ הנוראים הימים לתפילות להעדיף

לגבי  נאמר שלושים שגיל הראשון הביאור לפי הלויים. כעבודת

השני, הביאור לפי אך זה. בכלל ציבור שליח השירה, עבודת

ציבור. לשליח שייך ואינו משא לעבודת נוגע שלושים גיל

בו' ציבור)וה'כל שליח לענין הרמ"א של מקורו שבגיל (שהוא כתב

ציבור. כשליח לשמש ראוי ולכן נשבר האדם לב שלושים,

לכוח' שלושים 'בן המשנה דברי בביאור תלוי שהדבר ונראה,

הלויים  מעבודת שנלמד וכתבו כפשוטו, לכוח מפרשים שיש

המהר"ל  אך שלושים, מגיל המשכן את ונושאים מקימים שהיו

לפרש  ויש בשלמות, הם הנפשיים כוחות שלושים שבגיל מפרש

ידע  הנפש כוחות לשלמות שבא שכיון בו', ה'כל כוונת גם שזו

ונשבר. נכנע להיות בנפשו

גיל  לגבי היא הלויים לעבודת ש"ץ בין ההשוואה ולכן

אין  (חמישים) המקסימום גיל לגבי אך (שלושים) המינימום

נחשבת  הזקנה ואדרבה, הלויים. לעבודת ש"ץ דין משווים

נשלמים  שאז משום הוא שלושים בגיל הצורך כי כמעלה,

אך  ציבור, בשליח גם כך על להקפיד יש ולכן הנפש כוחות

וזה  הגוף כוחות חלישות משום רק הוא חמישים גיל של הפסול

לתפילה. ולא ולמשא לעבודה שייך

(px 'q a g"e` aivi ixac)

ה'תשע"ב  אב מנחם י"ג רביעי יום הארגמן  צבע

:‚È ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰,ïîbøàäøîvä àeä ¨©§¨¨©¤¤

.íãà òeávä©¨©¨Ÿ

משני  ארוג ש"ארגמן ופירש הרמב"ם, על נחלק הראב"ד

וב'כסףֿמשנה' ארגמן". נקרא כן על צבעין, משלשה או מינין

הוסיף  ואולם מין". ארוג מורכבת: מלה "ארגמן כי טעמו ביאר

עזרא' ה'אבן בפירוש ואכן רבינו". כדברי פירשו "המפרשים כי

ד) כה, אדום".(תרומה "כדמות הוא שארגמן כתב

המשכן  לתרומת בקשר כתב התורה על רש"י בפירוש והנה,

שם) ארגמן".(תרומה ששמו צבע ממין צבוע צמר – "ארגמן :

הרבי 144)ומבאר עמ' ל"א שיחות שיטה (לקוטי היא רש"י שיטת כי

הראב"ד: כדברי ולא הרמב"ם כדברי לא – שלישית

צבעים  כמה הוא ש'ארגמן' כהראב"ד סבור אינו רש"י

דהיינו  ארגמן", ששמו צבע "מין מפרש רש"י כי – יחד ארוגים

צבע של שם הוא פירש `cgשארגמן לא שרש"י לומר ויש .

ה"עורות  הם הגוונים בריבוי שהיה מה רש"י לדעת כי כהראב"ד

לה" היו גוונים ש"הרבה ה)תחשים" פסוק שם כן (רש"י ואם ,

אחד צבע והוא עצמו בפני ענין הוא שהארגמן (לקוטי מסתבר

(23 הע' שם .שיחות

פירש  ולא ארגמן" ששמו צבע "מין שכתב רש"י דעת וכן

– ירוק") ש"צבעו פירש שבו מ'תכלת' (בשונה הצבע סוג את

הוא  הארגמן לדעתו אלא אדום, הוא שה'ארגמן' כהרמב"ם אינה

לדעתו  כי הוא כהרמב"ם פירש שלא והטעם עצמו. בפני צבע

אחר במקום שכתב כמו אדום, צבע היא שני' א,'תולעת (ישעי'

אדום"יח) בו שצובעים צבע – "תולע :(24 הע' כן (שם ואם

אדום. ולא אחר צבע הוא הארגמן

ה'תשע"ב  אב מנחם י"ד חמישי יום הכהונה? מבגדי הם ותומים' 'אורים האם

:È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰íéøeà éðL úéáa eNò̈§©¦¥¦¦

ïéìàLð eéä àlL ét ìò óàå ,íéãâa äðBîL íéìLäì éãk íénúå§ª¦§¥§©§¦§¨§¨¦§©©¦¤Ÿ¨¦§¨¦

çeø íL äúéä àlL éðtî ?ïäa ïéìàBL eéä àì äî éðtîe .ïää¤¦§¥¨Ÿ¨£¦¨¤¦§¥¤Ÿ¨§¨¨©

åéìò äøBL äðéëL ïéàå Lãwä çeøa øaãî BðéàL ïäk ìëå ;Lãwä©Ÿ¤§¨Ÿ¥¤¥§©¥§©©Ÿ¤§¥§¦¨¨¨¨

.Ba ïéìàLð ïéà ¯¥¦§¨¦

רש"י  ל)לשיטת כח, שם (שמות "כתב הוא ותומים' ה'אורים

מאיר  הוא ידו שעל החושן, כפלי בתוך נותנו שהיה המפורש

לכהן  אפשר שאי החושן, היה שני ובמקדש דבריו. את ומתמם

ולפי  בתוכו". היה לא השם אותו אבל בגדים, מחוסר להיות גדול

עליהם  נוסף אלא הכהונה מבגדי חלק אינו ותומים' ה'אורים זה

חושן, שהיה כיון ותומים', 'אורים שני בבית היה שלא אף ולכן

נחסרו. לא הכהונה בגדי

ותומים' 'אורים היה שני בבית שגם הרמב"ם מדברי אולם

מבגדי  חלק והם הך, היינו וחושן ותומים' 'אורים שלדעתו עולה

אבני  הם ותומים' שה'אורים הגאונים כשיטת והיינו הכהונה

א)החושן מח, סוטה שבע, בבאר הרמב"ם בדעת מדבריו (וכ"כ משמע וכן .

המשניות מי"ב)בפירוש פ"ט ובו (סוטה אבנים חופר  נחש  "ושמיר

ותומים". אורים פתחו

המילה  בפירוש לשיטתם הולכים והרמב"ם שרש"י לומר ויש

'חושן'.

רש"י ד)לפי כח, בפירוש (שמות אבל הלב" כנגד "תכשיט הוא

'חש' מן שגזרתו אבא אבי "ואמר כתוב: הרמב"ם בן אברהם ר'

ותומים". באורים השאלה אצל התשובה מהירות שטעמו

ותומים' ה'אורים ולכן תכשיט, הוא חושן רש"י שלפי הרי

בגדר  אינו המפורש השם כתב שכן, החושן. מן חלק אינם

כהונה. בגדי בגדר חסר אין ובהעדרו תכשיט,

היא  עצמה חושן תיבת בנו, שמסר כפי הרמב"ם, לפי אבל

my lr.החושן מן נפרד בלתי חלק הם כן ואם ותומים, האורים

(jli`e 133 'nr `i zegiy ihewl)

ה'תשע"ב  אב מנחם ט"ו שישי יום במקצת' ב'ביאה הרמב"ם שיטת

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰Bãé ñéðëäL àîè̈¥¤¦§¦¨

.úecøî úkî BúBà ïékî ,Lc÷nì©¦§¨©¦©©©§

הסוברת  כדעה פוסק ב)הרמב"ם לג, במקדש'(זבחים ש'ביאה

ידיו  שהכניס "טמא ולכן מדרבנן, רק ואסורה ביאה שמה אין
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ברמ"א המובא הדין לגבי מינה' תקפא)ו'נפקא סי' שיש (או"ח

ומעלה, שלושים בן ש"ץ הנוראים הימים לתפילות להעדיף

לגבי  נאמר שלושים שגיל הראשון הביאור לפי הלויים. כעבודת

השני, הביאור לפי אך זה. בכלל ציבור שליח השירה, עבודת

ציבור. לשליח שייך ואינו משא לעבודת נוגע שלושים גיל

בו' ציבור)וה'כל שליח לענין הרמ"א של מקורו שבגיל (שהוא כתב

ציבור. כשליח לשמש ראוי ולכן נשבר האדם לב שלושים,

לכוח' שלושים 'בן המשנה דברי בביאור תלוי שהדבר ונראה,

הלויים  מעבודת שנלמד וכתבו כפשוטו, לכוח מפרשים שיש

המהר"ל  אך שלושים, מגיל המשכן את ונושאים מקימים שהיו

לפרש  ויש בשלמות, הם הנפשיים כוחות שלושים שבגיל מפרש

ידע  הנפש כוחות לשלמות שבא שכיון בו', ה'כל כוונת גם שזו

ונשבר. נכנע להיות בנפשו

גיל  לגבי היא הלויים לעבודת ש"ץ בין ההשוואה ולכן

אין  (חמישים) המקסימום גיל לגבי אך (שלושים) המינימום

נחשבת  הזקנה ואדרבה, הלויים. לעבודת ש"ץ דין משווים

נשלמים  שאז משום הוא שלושים בגיל הצורך כי כמעלה,

אך  ציבור, בשליח גם כך על להקפיד יש ולכן הנפש כוחות

וזה  הגוף כוחות חלישות משום רק הוא חמישים גיל של הפסול

לתפילה. ולא ולמשא לעבודה שייך

(px 'q a g"e` aivi ixac)

ה'תשע"ב  אב מנחם י"ג רביעי יום הארגמן  צבע

:‚È ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰,ïîbøàäøîvä àeä ¨©§¨¨©¤¤

.íãà òeávä©¨©¨Ÿ

משני  ארוג ש"ארגמן ופירש הרמב"ם, על נחלק הראב"ד

וב'כסףֿמשנה' ארגמן". נקרא כן על צבעין, משלשה או מינין

הוסיף  ואולם מין". ארוג מורכבת: מלה "ארגמן כי טעמו ביאר

עזרא' ה'אבן בפירוש ואכן רבינו". כדברי פירשו "המפרשים כי

ד) כה, אדום".(תרומה "כדמות הוא שארגמן כתב

המשכן  לתרומת בקשר כתב התורה על רש"י בפירוש והנה,

שם) ארגמן".(תרומה ששמו צבע ממין צבוע צמר – "ארגמן :

הרבי 144)ומבאר עמ' ל"א שיחות שיטה (לקוטי היא רש"י שיטת כי

הראב"ד: כדברי ולא הרמב"ם כדברי לא – שלישית

צבעים  כמה הוא ש'ארגמן' כהראב"ד סבור אינו רש"י

דהיינו  ארגמן", ששמו צבע "מין מפרש רש"י כי – יחד ארוגים

צבע של שם הוא פירש `cgשארגמן לא שרש"י לומר ויש .

ה"עורות  הם הגוונים בריבוי שהיה מה רש"י לדעת כי כהראב"ד

לה" היו גוונים ש"הרבה ה)תחשים" פסוק שם כן (רש"י ואם ,

אחד צבע והוא עצמו בפני ענין הוא שהארגמן (לקוטי מסתבר

(23 הע' שם .שיחות

פירש  ולא ארגמן" ששמו צבע "מין שכתב רש"י דעת וכן

– ירוק") ש"צבעו פירש שבו מ'תכלת' (בשונה הצבע סוג את

הוא  הארגמן לדעתו אלא אדום, הוא שה'ארגמן' כהרמב"ם אינה

לדעתו  כי הוא כהרמב"ם פירש שלא והטעם עצמו. בפני צבע

אחר במקום שכתב כמו אדום, צבע היא שני' א,'תולעת (ישעי'

אדום"יח) בו שצובעים צבע – "תולע :(24 הע' כן (שם ואם

אדום. ולא אחר צבע הוא הארגמן

ה'תשע"ב  אב מנחם י"ד חמישי יום הכהונה? מבגדי הם ותומים' 'אורים האם

:È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰íéøeà éðL úéáa eNò̈§©¦¥¦¦

ïéìàLð eéä àlL ét ìò óàå ,íéãâa äðBîL íéìLäì éãk íénúå§ª¦§¥§©§¦§¨§¨¦§©©¦¤Ÿ¨¦§¨¦

çeø íL äúéä àlL éðtî ?ïäa ïéìàBL eéä àì äî éðtîe .ïää¤¦§¥¨Ÿ¨£¦¨¤¦§¥¤Ÿ¨§¨¨©

åéìò äøBL äðéëL ïéàå Lãwä çeøa øaãî BðéàL ïäk ìëå ;Lãwä©Ÿ¤§¨Ÿ¥¤¥§©¥§©©Ÿ¤§¥§¦¨¨¨¨

.Ba ïéìàLð ïéà ¯¥¦§¨¦

רש"י  ל)לשיטת כח, שם (שמות "כתב הוא ותומים' ה'אורים

מאיר  הוא ידו שעל החושן, כפלי בתוך נותנו שהיה המפורש

לכהן  אפשר שאי החושן, היה שני ובמקדש דבריו. את ומתמם

ולפי  בתוכו". היה לא השם אותו אבל בגדים, מחוסר להיות גדול

עליהם  נוסף אלא הכהונה מבגדי חלק אינו ותומים' ה'אורים זה

חושן, שהיה כיון ותומים', 'אורים שני בבית היה שלא אף ולכן

נחסרו. לא הכהונה בגדי

ותומים' 'אורים היה שני בבית שגם הרמב"ם מדברי אולם

מבגדי  חלק והם הך, היינו וחושן ותומים' 'אורים שלדעתו עולה

אבני  הם ותומים' שה'אורים הגאונים כשיטת והיינו הכהונה

א)החושן מח, סוטה שבע, בבאר הרמב"ם בדעת מדבריו (וכ"כ משמע וכן .

המשניות מי"ב)בפירוש פ"ט ובו (סוטה אבנים חופר  נחש  "ושמיר

ותומים". אורים פתחו

המילה  בפירוש לשיטתם הולכים והרמב"ם שרש"י לומר ויש

'חושן'.

רש"י ד)לפי כח, בפירוש (שמות אבל הלב" כנגד "תכשיט הוא

'חש' מן שגזרתו אבא אבי "ואמר כתוב: הרמב"ם בן אברהם ר'

ותומים". באורים השאלה אצל התשובה מהירות שטעמו

ותומים' ה'אורים ולכן תכשיט, הוא חושן רש"י שלפי הרי

בגדר  אינו המפורש השם כתב שכן, החושן. מן חלק אינם

כהונה. בגדי בגדר חסר אין ובהעדרו תכשיט,

היא  עצמה חושן תיבת בנו, שמסר כפי הרמב"ם, לפי אבל

my lr.החושן מן נפרד בלתי חלק הם כן ואם ותומים, האורים

(jli`e 133 'nr `i zegiy ihewl)

ה'תשע"ב  אב מנחם ט"ו שישי יום במקצת' ב'ביאה הרמב"ם שיטת

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰Bãé ñéðëäL àîè̈¥¤¦§¦¨

.úecøî úkî BúBà ïékî ,Lc÷nì©¦§¨©¦©©©§

הסוברת  כדעה פוסק ב)הרמב"ם לג, במקדש'(זבחים ש'ביאה

ידיו  שהכניס "טמא ולכן מדרבנן, רק ואסורה ביאה שמה אין
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מרדות  מכת אלא כרת חייב אינו גופו, כל את ולא (כסף למקדש"

.משנה)

ה'מרחשת': בעל אייגש הגרח"ה והקשה

קודם  ואם בעזרה. כיבוס טעון חטאת, דם עליו שניתז בגד

אפשר  אי לעזרה להחזירו - ונטמא לעזרה מחוץ יצא שכיבסוהו

הכיבוס  כי אפשר אי בחוץ ולכבסו טומאה, בה להכניס אסור כי

מטומאתו  נטהר שבכך הבגד את קורע ולכן בפנים, להיות צריך

שם ולכבסו לעזרה להכניסו ב)ומותר צד, .(זבחים

הגמרא והתורה (שם)ושואלת בגד, אינו קרוע בגד והרי :

בה  "משייר ומתרצת: ב'בגד'? להיעשות צריך שהכיבוס אמרה

ואף  עליו. 'בגד' תורת ועדיין סודר, רוחב כדי - מעפורת" כדי

opaxcnyכי לעזרה להכניסו מותר בטומאתו, dxezנשאר oicn

כיבוסו. לצורך להכניסו חכמים התירו ומעתה נטהר,

השאלה: ונשאלת

מדוע  מדרבנן, רק אסורה במקצת' ש'ביאה הרמב"ם לשיטת

אפשר  הרי לעזרה, הכנסתו לצורך הבגד את לקרוע צריכים

משלוש  פחות פחות היינו במקצת', 'ביאה הבגד את להכניס

משום  ואם א). ז, ב"מ (רש"י 'בגד' בכלל אינו שאז אצבעות

קריעתו  לאחר גם מדרבנן הרי מדרבנן, אסורה במקצת' ש'ביאה

לקרוע  לא כן אם עדיף כן ואם להכניסו, ואסור בטומאתו נשאר

ולהפסידו? הבגד את

ביאה  שמה אין במקצת' 'ביאה הרמב"ם שלשיטת מכאן אלא

dxezdאבל on dxeq` תורה איסורי וככל שיעור', 'חצי מדין

מכת  מכין אלא התורה מן עליו עונשים אין שיעור' שב'חצי

ה"ב)מרדות פי"ד מאכ"א אין (הל' למקדש טומאה בהכנסת ואף ,

כשמכניס אלא התורה מן כל xeriyעונשין – (באדם טומאה

הבגד). כל – ובבגד גופו,

להכניסו  ולא לעזרה להכניסו כדי הבגד את לקרוע יש ולכן

טמא בגד הכנסת כי משלוש, פחות רק rexwפחות אסורה

'ביאה  שהיא משלוש, פחות פחות הבגד הכנסת ואילו מדרבנן,

התורה. מן אסורה במקצת',

(a ze` a 'iq `"g zygxn)

ה'תשע"ב  אב מנחם ט"ז קודש שבת דווקא? הכיור מן ורגלים ידים קידוש

:È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰énî Lc÷ì äåöî¦§¨§©¥¦¥

.øLk äæ éøä ,úøMä éìkî ãçàî Lc÷ íàå .øBikä©¦§¦¦¥¥¤¨¦§¥©¨¥£¥¤¨¥

במשנה ב)שנינו מג, ידיו (יומא מקדש גדול כהן יום "בכל :

זהב", של הקיתון מן הכיפורים] [יום והיום הכיור, מן ורגליו

הרמב"ם פסק ה"ה)וכן פ"ב הכפורים יום עבודת כהן (הל' יום "דבכל :

הכהנים כשאר הכיור מן ורגליו ידיו מקדש ycwnגדול meide

adf ly oeziwn,גדול כהן של כבודו היינו כבודו", משום

בגמרא א)כמבואר מה, החיוב (שם את דוחים האיך לתמוה: ויש .

גדול? כהן כבוד מחמת הכיור מן לקדש

הרמב"ן כתב יט)והנה, ל, אבל (שמות המצוה היא "הרחיצה :

ביום  כי מצוה, ולא מעכב ואיננו להזמנה בו צוה הכיור

שהיו  זהב של מקיתון ורגליו ידיו מקדש גדול כהן הכיפורים

דבריו  ולפי כלי", צריכה כי הכיור מן למדנו אבל לכבודו, עושין

כבודו  מחמת נדחה הכיור מן לקדש שהחיוב הגמרא כוונת אין

להזמנה  רק היא והרחיצה מצוה זו אין בעצם אלא הכהן של

הגדול. הכהן כבוד מפני נדחית אינה עצמה המצווה ואכן

ואם  הכיור ממי לקדש "מצוה כתב: כאן הרמב"ם אמנם

דבריו  משמעות ולכאורה כשר". שרת כלי משאר מאחד קידש

של  כבודו משום וכי השאלה: וחוזרת מהתורה, מצוה שזו היא

ומקדשין  הכיור, ממי דקידוש המצוה על מוותרים גדול כהן

זהב? של מקיתון

ביאר: סולוביצ'יק הגרי"ד וב'שיעורי

לקדש 'מצוה שכתב הרמב"ם xeikdמלשון inn' ולא 'on

xeikd משאר גם לכתחילה לקדש מותר שלשיטתו לדייק יש '

ואחר  בכיור המים קידש ואם כיור, מי הם שהמים בתנאי כלים

ידיים  לקידוש לכתחילה כשרים המים – אחר בכלי נתנם כך

ורגליו  ידיו קידש שהכהן שקודם לומר יש כן ואם ורגלים.

בכיור. התקדשו המים הכיפורים, ביום זהב של מקיתון

(62 'nr ekwzz 'lb ,mixe`ae zexrd)

dxigad zia zekld - a`Îmgpn 'i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd a`Îmgpn f"hÎ'i -

ה'תשע"ב מנחםֿאב י' ראשון יום

dxigAd ziA zFkld¦§¥©§¦¨
ה ¤¤ּפרק

הּמֹורּיה‡. הר והּוא הּבית, אּמההר מאֹות חמׁש היה - ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָ
וכּפין חֹומה; מּקף והיה אּמה, מאֹות חמׁש על[כיפות]על ְְֲִִֵֵַַַָָָָָֻ

הּטמאה אהל מּפני מּתחּתיו, ּבנּויֹות היּו כּפין שלאּגּבי -] ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
סטותעלה] מקרה היה וכּלֹו עמודים]. גבי על מּסטו[- לפנים ְְְְְִִִֶָָָָֹֻ

מבפנים] ההר את הקיפה התקרה -].

מן·. ואחד הּמערב, מן אחד - לֹו היּו ׁשערים ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָוחמּׁשה
הּדרֹום מן ּוׁשנים הּצפֹון, מן ואחד ׁשערהּמזרח, ּכל רחב . ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּדלתֹות. להן ויׁש עׂשרים; וגבהֹו אּמֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָעׂשר
סֹורג‚. מּמּנּו עׂשרה[גדר]לפנים ּגבהֹו סביב, מּקיף ְְֲִִִִִֵֶַָָָָ

החיל - הּסֹורג מן ולפנים עׂשר[חומה]טפחים. ּגבהֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
וחֹומה, חל "וּיאבל ּבּקינֹות: אֹומר הּוא ועליו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָאּמֹות;

העזרה. חֹומת זֹו - "וחֹומה" ְְֲַַָָָָָיחּדו";
מאה„. אר היתה העזרה וכל העזרה; - החיל מן ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹלפנים

וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה רחב על וׁשבע, וׁשבעהּוׁשמֹונים . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
ּוׁשלׁשה לּמערב, סמּוכין הּצפֹון מן ׁשלׁשה - לּה היּו ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹֹׁשערים
ּבית ּכנגד מכּון ּבּמזרח ואחד לּמערב, סמּוכין הּדרֹום ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמן

ּבאמצע. הּקדׁשים ְֳִֶֶַַָָֹקדׁש
עׂשרים‰. וגבהֹו אּמֹות, עׂשר רחּבֹו היה מהן ׁשער ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּדלתֹות לֹו והיּו מּׁשער[מצופות]מחּפֹותאּמה; חּוץ - זהב ְְְִַַַָָָָָֻ
הּנקרא הּוא זה וׁשער לזהב, ּדֹומה נחׁשת ׁשהיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹמזרחי

ניקנֹור. ׁשער והּוא עליֹון', ְְִֶַַַַָ'ׁשער
.Âרחֹוקה אּלא הּבית, הר ּבאמצע מכּונת היתה לא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהעזרה

הרּוחֹות מּכל יתר הּבית הר ּוקרֹובה[הצדדים]מּדרֹום , ְְִִִֵַַַָָָָ
הּצפֹון ּובין ּובינּה הרּוחֹות; מּכל יתר יתר[המרחק]למערבֹו ְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

מּמה יתר הּמזרח ּובין ּובינּה הּמערב, ּובין ּׁשּבינּה ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּמה
הּצפֹון. ּובין ֵֵֶַָָּׁשּבינּה

.Êאר היתה והיא נׁשים, עזרת היתה ּבּמזרח העזרה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹולפני
וארּבע וחמׁש. ּוׁשלׁשים מאה רחב על וחמׁש ּוׁשלׁשים ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹמאה

ּבמקצעֹותיה[חדרים]לׁשכֹות ארּבעים[בפינותה]היּו ׁשל , ְְְְִִֶֶַָָָָֹ
להיֹות עתידין וכן מקרֹות; היּו ולא אּמה, [במקדשארּבעים ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹ

.השלישי]

.Á,הּנזירים לׁשּכת - מזרחית ּדרֹומית מׁשּמׁשֹות? הן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָּומה
ּומזרחית ׂשערן; את ּומגּלחין ׁשלמיהן את מבּׁשלין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשם
מּומין ּבעלי ּכהנים ׁשּׁשם העצים, ּדיר לׁשּכת - ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹצפֹונית
צפֹונית ּפסּול; ּתֹולעת, ּבֹו ׁשּנמצא עץ ׁשּכל ּבעצים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתּלעין

ּדרֹומ מערבית המצרעים; לׁשּכת - היּומערבית ּבּה - ית ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹ
ׁשמנּיה' ּבית 'לׁשּכת נקראת היתה והיא וׁשמן, יין .נֹותנין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.Ëּכצֹוצטרה מּקפת היתה נׁשים ׁשּיהיּו[מרפסת]עזרת ּכדי , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ

מּלמּטן והאנׁשים מּלמעלן רֹואֹות ביתהּנׁשים [בשמחת ְְְְֲִִִִַַַָָָָָ
ּבצדהשואבה] היה ּגדֹול ּובית מערּבבין. יהיּו ׁשּלא ּכדי -ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻ

ּבנּוי והיה והחיל, העזרה ּבין מּבחּוץ ּבצפֹונּה ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָָָהעזרה,
רבדין[בצורת] ּומּקף היה[מדפים]ּכּפה, והּוא אבן; ׁשל ְְִִֶֶֶָָָָָֻ

ּפתּוח אחד - לֹו היּו ּפתחים ּוׁשני הּמֹוקד'. 'ּבית ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָנקרא
לחיל. ּפתּוח ואחד ְֲֵֶַַָָָָָלעזרה,

.Èׁשּתים ּבֹו, היּו לׁשכֹות שהיא:]וארּבע קדׁש[בעזרה ְְְְִֶַַַָָֹ
והן:]ּוׁשּתים לעזרה ּפסּפסין[מחוץ וראׁשי [קורותחל; ְְְִִִֵַָָֹ
מׁשּמׁשֹות?קטנות] הן ּומה והחל. הּקדׁש ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹמבּדילין

הּטלאים לׁשּכת - ּדרֹומית להקרבה]מערבית שמוכנין -]; ְְְֲִִִִַַַָָ
מזרחית הּפנים; לחם עֹוׂשי לׁשּכת - מזרחית ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָּדרֹומית
ׁשּׁשּקצּום הּמזּבח אבני חׁשמֹונאי ּבית ּגנזּו ּבּה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָצפֹונית

לבית[שטימאו] יֹורדין ּבּה - מערבית צפֹונית יון; ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָמלכי
ְִַָהּטבילה.

.‡Èּבּמסּבה הֹול היה זֹו, מּלׁשּכה הּטבילה לבית ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּיֹורד
מּכאן[מחילה] ּדֹולקֹות והּנרֹות ּכּלֹו, הּמקּדׁש ּתחת ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻההֹולכת

ּובית ׁשם, היתה ּומדּורה הּטבילה. לבית ׁשּמּגיע עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּומּכאן,
- כבֹודֹו הּוא וזה ּכבֹוד; ׁשל נעּול,[שאם]הּכּסא מצאֹו ְְְִֵֶֶַָָָ

אדם. ׁשם ׁשּיׁש ְֵֶַָָָָּבידּוע
.·È;וׁשבע ּוׁשמֹונים מאה לּמזרח, הּמערב מן העזרה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאר

ההיכל ּכתל עד עזרה ׁשל מערבי מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזה
ּבין אּמה; מאה - ּכּלֹו ההיכל ואר אּמה; עׂשרה אחת -ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ׁשּתים - הּמזּבח ועׂשרים; ׁשּתים - ולּמזּבח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהאּולם

ּדריסת מקֹום הּנקרא[הליכת]ּוׁשלׁשים; והּוא הּכהנים, רגלי ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָֹֹ
רגלי ּדריסת מקֹום אּמה; עׂשרה אחת - ּכהנים' ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ'עזרת
אּמה. עׂשרה אחת - יׂשראל' 'עזרת הּנקרא והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיׂשראל,

.‚È;וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה לּדרֹום, הּצפֹון מן העזרה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹורחב
צפֹוני מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא ׁשמֹונהוזה - הּמטּבחים ּבית עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

וׁשם ּומחצה, אּמה עׂשרה ׁשּתים - הּמטּבחים ּבית ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּמֹות;
ּובצּדן. הּקדׁשים. את ּומפׁשיטין ְְֳִִִִִֶַַָָּתֹולין

.„Èׁשיׁש ׁשל ׁשלחנֹות ּובֹו אּמֹות, ׁשמֹונה - הּׁשלחנֹות ְְְְִֶֶַַַָָֻֻמקֹום
לבּׁשלֹו; הּבׂשר את ּומדיחין הּנתחים, עליהן ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמּניחין
מקֹום הּׁשלחנֹות, מקֹום ּובצד היּו. ׁשלחנֹות ְְְְְְַַָָָָֻֻּוׁשמֹונה

בשחיטה]הּטּבעֹות הבהמות אּמה;[לאחיזת וארּבע עׂשרים - ְְְִֶַַַַַָָ
הּקדׁשים. את ׁשֹוחטין ְֲֳִִֶַָָוׁשם

.ÂËוהּמזּבח אּמֹות, ׁשמֹונה - והּמזּבח הּטּבעֹות מקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָּובין
ּולכתל הּכבׁש ּובין ׁשלׁשים, - והּכבׁש ּוׁשּתים, ׁשלׁשים -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ

ּומחצה אּמה עׂשרה ׁשּתים - .ּדרֹומי ְְְֱִֵֵֶֶַָָ
.ÊËרחב ׁשהּוא הּמזּבח, ּכתל עד עזרה ׁשל צפֹוני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּכתל

ּכתל[העזרה] עד האּולם מּכתל ּוכנגדֹו ּומחצה, ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּׁשים
אר ׁשהּוא עזרה, ׁשל וׁשבעים.[העזרה]מזרחי ׁשּׁשה ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָֹ

(.ÊË)הּמקֹום והּוא 'צפֹון', הּנקרא הּוא הּזה הּמרּבע ְְְִֶַַַַָָָָָֻּכל
קדׁשים קדׁשי ּבֹו .ׁשּׁשֹוחטין ְֲִִֵֶָָָ

.ÊÈ,ּבּצפֹון ׁשלׁש - יׂשראל ּבעזרת היּו לׁשכֹות ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מנחם אב, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ צנמ"ס הרא"י שי'    

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א מנ"א, ואמת נכון הדבר שבעתו נתקבלו ספריו. ואת כת"ר רוב 

הסליחה, שעוד לא נשלח האישור, כי כדרכי במילי דחביבותא - ספרים וחדו"ת, קורא הנני בהם עכ"פ 

בחפזה, וכרגיל בכגון דא ברצוני לצרף להאישור איזו הערות, וע"פ מאמר חז"ל בזה, מעכב הנני שילוחם 

עד שתהי' הזדמנות שני' לעבור עליהם עכ"פ פעם שני'. ולפעמים מתעכב הדבר ומתקיים דבר המשנה, אל 

תאמר לכשאפנה אשנה וכו'. וככל הדברים האלה קרה בנוגע להנ"ל, וכנ"ל אתו רוב הסליחה...



עה dxigad zia zekld - a`Îmgpn 'i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd a`Îmgpn f"hÎ'i -
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הּמֹורּיה‡. הר והּוא הּבית, אּמההר מאֹות חמׁש היה - ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָ
וכּפין חֹומה; מּקף והיה אּמה, מאֹות חמׁש על[כיפות]על ְְֲִִֵֵַַַָָָָָֻ

הּטמאה אהל מּפני מּתחּתיו, ּבנּויֹות היּו כּפין שלאּגּבי -] ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
סטותעלה] מקרה היה וכּלֹו עמודים]. גבי על מּסטו[- לפנים ְְְְְִִִֶָָָָֹֻ

מבפנים] ההר את הקיפה התקרה -].

מן·. ואחד הּמערב, מן אחד - לֹו היּו ׁשערים ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָוחמּׁשה
הּדרֹום מן ּוׁשנים הּצפֹון, מן ואחד ׁשערהּמזרח, ּכל רחב . ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּדלתֹות. להן ויׁש עׂשרים; וגבהֹו אּמֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָעׂשר
סֹורג‚. מּמּנּו עׂשרה[גדר]לפנים ּגבהֹו סביב, מּקיף ְְֲִִִִִֵֶַָָָָ

החיל - הּסֹורג מן ולפנים עׂשר[חומה]טפחים. ּגבהֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
וחֹומה, חל "וּיאבל ּבּקינֹות: אֹומר הּוא ועליו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָאּמֹות;

העזרה. חֹומת זֹו - "וחֹומה" ְְֲַַָָָָָיחּדו";
מאה„. אר היתה העזרה וכל העזרה; - החיל מן ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹלפנים

וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה רחב על וׁשבע, וׁשבעהּוׁשמֹונים . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
ּוׁשלׁשה לּמערב, סמּוכין הּצפֹון מן ׁשלׁשה - לּה היּו ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹֹׁשערים
ּבית ּכנגד מכּון ּבּמזרח ואחד לּמערב, סמּוכין הּדרֹום ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמן

ּבאמצע. הּקדׁשים ְֳִֶֶַַָָֹקדׁש
עׂשרים‰. וגבהֹו אּמֹות, עׂשר רחּבֹו היה מהן ׁשער ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּדלתֹות לֹו והיּו מּׁשער[מצופות]מחּפֹותאּמה; חּוץ - זהב ְְְִַַַָָָָָֻ
הּנקרא הּוא זה וׁשער לזהב, ּדֹומה נחׁשת ׁשהיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹמזרחי

ניקנֹור. ׁשער והּוא עליֹון', ְְִֶַַַַָ'ׁשער
.Âרחֹוקה אּלא הּבית, הר ּבאמצע מכּונת היתה לא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהעזרה

הרּוחֹות מּכל יתר הּבית הר ּוקרֹובה[הצדדים]מּדרֹום , ְְִִִֵַַַָָָָ
הּצפֹון ּובין ּובינּה הרּוחֹות; מּכל יתר יתר[המרחק]למערבֹו ְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

מּמה יתר הּמזרח ּובין ּובינּה הּמערב, ּובין ּׁשּבינּה ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּמה
הּצפֹון. ּובין ֵֵֶַָָּׁשּבינּה

.Êאר היתה והיא נׁשים, עזרת היתה ּבּמזרח העזרה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹולפני
וארּבע וחמׁש. ּוׁשלׁשים מאה רחב על וחמׁש ּוׁשלׁשים ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹמאה

ּבמקצעֹותיה[חדרים]לׁשכֹות ארּבעים[בפינותה]היּו ׁשל , ְְְְִִֶֶַָָָָֹ
להיֹות עתידין וכן מקרֹות; היּו ולא אּמה, [במקדשארּבעים ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹ

.השלישי]

.Á,הּנזירים לׁשּכת - מזרחית ּדרֹומית מׁשּמׁשֹות? הן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָּומה
ּומזרחית ׂשערן; את ּומגּלחין ׁשלמיהן את מבּׁשלין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשם
מּומין ּבעלי ּכהנים ׁשּׁשם העצים, ּדיר לׁשּכת - ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹצפֹונית
צפֹונית ּפסּול; ּתֹולעת, ּבֹו ׁשּנמצא עץ ׁשּכל ּבעצים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתּלעין

ּדרֹומ מערבית המצרעים; לׁשּכת - היּומערבית ּבּה - ית ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹ
ׁשמנּיה' ּבית 'לׁשּכת נקראת היתה והיא וׁשמן, יין .נֹותנין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.Ëּכצֹוצטרה מּקפת היתה נׁשים ׁשּיהיּו[מרפסת]עזרת ּכדי , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ

מּלמּטן והאנׁשים מּלמעלן רֹואֹות ביתהּנׁשים [בשמחת ְְְְֲִִִִַַַָָָָָ
ּבצדהשואבה] היה ּגדֹול ּובית מערּבבין. יהיּו ׁשּלא ּכדי -ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻ

ּבנּוי והיה והחיל, העזרה ּבין מּבחּוץ ּבצפֹונּה ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָָָהעזרה,
רבדין[בצורת] ּומּקף היה[מדפים]ּכּפה, והּוא אבן; ׁשל ְְִִֶֶֶָָָָָֻ

ּפתּוח אחד - לֹו היּו ּפתחים ּוׁשני הּמֹוקד'. 'ּבית ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָנקרא
לחיל. ּפתּוח ואחד ְֲֵֶַַָָָָָלעזרה,

.Èׁשּתים ּבֹו, היּו לׁשכֹות שהיא:]וארּבע קדׁש[בעזרה ְְְְִֶַַַָָֹ
והן:]ּוׁשּתים לעזרה ּפסּפסין[מחוץ וראׁשי [קורותחל; ְְְִִִֵַָָֹ
מׁשּמׁשֹות?קטנות] הן ּומה והחל. הּקדׁש ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹמבּדילין

הּטלאים לׁשּכת - ּדרֹומית להקרבה]מערבית שמוכנין -]; ְְְֲִִִִַַַָָ
מזרחית הּפנים; לחם עֹוׂשי לׁשּכת - מזרחית ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָּדרֹומית
ׁשּׁשּקצּום הּמזּבח אבני חׁשמֹונאי ּבית ּגנזּו ּבּה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָצפֹונית

לבית[שטימאו] יֹורדין ּבּה - מערבית צפֹונית יון; ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָמלכי
ְִַָהּטבילה.

.‡Èּבּמסּבה הֹול היה זֹו, מּלׁשּכה הּטבילה לבית ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּיֹורד
מּכאן[מחילה] ּדֹולקֹות והּנרֹות ּכּלֹו, הּמקּדׁש ּתחת ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻההֹולכת

ּובית ׁשם, היתה ּומדּורה הּטבילה. לבית ׁשּמּגיע עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּומּכאן,
- כבֹודֹו הּוא וזה ּכבֹוד; ׁשל נעּול,[שאם]הּכּסא מצאֹו ְְְִֵֶֶַָָָ

אדם. ׁשם ׁשּיׁש ְֵֶַָָָָּבידּוע
.·È;וׁשבע ּוׁשמֹונים מאה לּמזרח, הּמערב מן העזרה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאר

ההיכל ּכתל עד עזרה ׁשל מערבי מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזה
ּבין אּמה; מאה - ּכּלֹו ההיכל ואר אּמה; עׂשרה אחת -ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ׁשּתים - הּמזּבח ועׂשרים; ׁשּתים - ולּמזּבח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהאּולם

ּדריסת מקֹום הּנקרא[הליכת]ּוׁשלׁשים; והּוא הּכהנים, רגלי ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָֹֹ
רגלי ּדריסת מקֹום אּמה; עׂשרה אחת - ּכהנים' ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ'עזרת
אּמה. עׂשרה אחת - יׂשראל' 'עזרת הּנקרא והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיׂשראל,

.‚È;וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה לּדרֹום, הּצפֹון מן העזרה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹורחב
צפֹוני מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא ׁשמֹונהוזה - הּמטּבחים ּבית עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

וׁשם ּומחצה, אּמה עׂשרה ׁשּתים - הּמטּבחים ּבית ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּמֹות;
ּובצּדן. הּקדׁשים. את ּומפׁשיטין ְְֳִִִִִֶַַָָּתֹולין

.„Èׁשיׁש ׁשל ׁשלחנֹות ּובֹו אּמֹות, ׁשמֹונה - הּׁשלחנֹות ְְְְִֶֶַַַָָֻֻמקֹום
לבּׁשלֹו; הּבׂשר את ּומדיחין הּנתחים, עליהן ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמּניחין
מקֹום הּׁשלחנֹות, מקֹום ּובצד היּו. ׁשלחנֹות ְְְְְְַַָָָָֻֻּוׁשמֹונה

בשחיטה]הּטּבעֹות הבהמות אּמה;[לאחיזת וארּבע עׂשרים - ְְְִֶַַַַַָָ
הּקדׁשים. את ׁשֹוחטין ְֲֳִִֶַָָוׁשם

.ÂËוהּמזּבח אּמֹות, ׁשמֹונה - והּמזּבח הּטּבעֹות מקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָּובין
ּולכתל הּכבׁש ּובין ׁשלׁשים, - והּכבׁש ּוׁשּתים, ׁשלׁשים -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ

ּומחצה אּמה עׂשרה ׁשּתים - .ּדרֹומי ְְְֱִֵֵֶֶַָָ
.ÊËרחב ׁשהּוא הּמזּבח, ּכתל עד עזרה ׁשל צפֹוני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּכתל

ּכתל[העזרה] עד האּולם מּכתל ּוכנגדֹו ּומחצה, ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּׁשים
אר ׁשהּוא עזרה, ׁשל וׁשבעים.[העזרה]מזרחי ׁשּׁשה ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָֹ

(.ÊË)הּמקֹום והּוא 'צפֹון', הּנקרא הּוא הּזה הּמרּבע ְְְִֶַַַַָָָָָֻּכל
קדׁשים קדׁשי ּבֹו .ׁשּׁשֹוחטין ְֲִִֵֶָָָ

.ÊÈ,ּבּצפֹון ׁשלׁש - יׂשראל ּבעזרת היּו לׁשכֹות ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
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הּפרוה, לׁשּכת הּמלח, לׁשּכת - ׁשּבּדרֹום ּבּדרֹום. ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹוׁשלׁש
לּקרּבן; מלח נֹותנין ׁשם - הּמלח לׁשּכת הּמדיחין: ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָלׁשּכת
היה ּגּגּה ועל הּקדׁשים, עֹורֹות מֹולחין ׁשם - הּפרוה ְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָלׁשּכת
- הּמדיחין לׁשּכת הּכּפּורים; ּביֹום ּגדֹול לכהן טבילה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹּבית

קרבי מדיחין היּו עֹולה[כרס]ׁשם מסּבה ּומּׁשם הּקדׁשים, ְְְֳִִִִִִֵַָָָָָָ
הּפרוה. ּבית ׁשּבּצפֹוןלגג לׁשּכתוהּׁשלׁש הּגזית, לׁשּכת - ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

ּגדֹולה סנהדרי ׁשּבּה - הּגזית לׁשּכת העץ: לׁשּכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹולה,
היה וחציּה ׁשני[ב:]יֹוׁשבת, ולּה חל; היה וחציּה קדׁש ְְְְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

היּו חל, ׁשל ּובחצי לחל. ואחד לּקדׁש אחד ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּפתחים,
ׁשּממּלאין ּבֹור היה ׁשם - הּגֹולה לׁשּכת יֹוׁשבין. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּסנהדרין

ּבגּלה ולׁשּכת[ספל]מּמּנּו העזרה. לכל מים מסּפקין ּומּׁשם , ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֻ
ּגדֹול; ּכהן לׁשּכת היתה והיא ׁשּתיהן, אחֹורי היתה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹהעץ

ׁשוה ׁשלׁשּתן וגג ּפלהדרין'. 'לׁשּכת הּנקראת .[בגובהו]והיא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מימין אחת יׂשראל, ּבעזרת ׁשם היּו אחרֹות לׁשכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּוׁשּתי

הּמלּביׁש ּפינחס לׁשּכת והיא מזרחי, בגדיׁשער את [המכין ְְְְְִִִִִִַַַַַָָ
חבּתיןהכוהנים] עֹוׂשי לׁשּכת והיא מּׂשמאלֹו, ואחת ,ְְְְֲִִִִִֵַַַֹ

במחבת] גדול כהן מנחת את ּכל[המכינים צּורת היא וזֹו .ְִַָ
מּדֹותיה. לפי ּכּלּה והעזרה ְְְֲִִֶַָָָָָָֻהּלׁשכֹות

ו ¤¤ּפרק

ההר:‡. ּבמעלה אּלא ּבמיׁשֹור, היה לא ּכּלֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻהּמקּדׁש
סֹוף עד מהּל הּבית, להר מזרחי מּׁשער נכנס ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּכׁשאדם

ּבׁשוה הּנׁשים[במישור]החיל לעזרת החיל מן ועֹולה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
עׂשר מעלֹותּבׁשּתים רּום[מדרגות]ה חצי[גובה], מעלה ּכל ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָ

וׁשּלחּה אּמה.[רוחבה]אּמה חצי ְְֲִִַַָָָ
לעזרת·. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, נׁשים עזרת ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל

רּום מעלֹות, עׂשרה ּבחמׁש העזרה, ּתחּלת ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל,
אּמה חצי וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה .ּכל ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָ

לעזרת‚. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, יׂשראל עזרת ּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל
ּדּוכן ועליה אּמה, ּגבֹוהה ּבמעלה ּבֹו[במה]הּכהנים [-יׁש ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ

חציבדוכן] וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה ּכל רּום מעלֹות, ְְֲֲֲֲִִִַַַָָָָָֹׁשלׁש
ׁשּתי יׂשראל ׁשל על ּגבֹוהה ּכהנים עזרת נמצאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאּמה.

ּומחצה. ֱֶַָאּמֹות
ולּמזּבח„. האּולם ּובין והּמזּבח ּכהנים עזרת ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּומהּל

ּכל רּום מעלֹות, עׂשרה ּבׁשּתים לאּולם מּׁשם ועֹולה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבׁשוה;
ּכּלֹו וההיכל והאּולם אּמה. חצי וׁשּלחּה אּמה חצי ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻמעלה

.ּבׁשוה ְֶָ
ההיכל‰. קרקע ּגבּה הּמזרח[מ]נמצא ׁשער קרקע על ְְְְִִֵַַַַַַַַַַָָָֹ

הּבית הר ׁשער וגבּה אּמֹות. ּוׁשּתי עׂשרים הּבית הר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹׁשל
רֹואה אינֹו הּמזרח, ׁשער ּכנגד העֹומד לפיכ אּמה; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעׂשרים
,נמּו זה ׁשער ּגּבי ׁשעל ּכתל עׂשּו זה ּומּפני ההיכל; ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּפתח

הּמׁשחה ּבהר העֹומד ּכהן ׁשּיהיה הנמצאּכדי הזיתים, הר -] ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
המקדש] הּפרהלמזרח מּדם ׁשּמּזה ּבׁשעה ההיכל ּפתח ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָרֹואה

ההיכל. ֵַַָֹנכח
.Âלעזרת ּפתּוחֹות יׂשראל עזרת ּתחת ׁשם היּו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּולׁשכֹות

והּמצלּתים והּנבלים הּכּנֹורֹות נֹותנין הּלוּיים ׁשּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּנׁשים,
הּׁשיר ּכלי לעזרתוכל יׂשראל מעזרת העֹולה הּדּוכן ועל ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

על ׁשירה ׁשאֹומרין ּבׁשעה עֹומדים הּלוּיים היּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹהּכהנים,
ההקרבה]הּקרּבן .[בשעת ְַָָ

.Êהיּו אם - לחל ּופתּוחֹות ּבּקדׁש הּבנּויֹות ְְְִֶַַַַָָֹֹהּלׁשכֹות
ׁשוין חל,[מחוברין]ּגּגֹותיהן ּתֹוכן - העזרה קרקע עם ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשהּגּגֹות חל; ּגּגֹותיהן אף - ׁשוין אינן ואם קדׁש; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹוגּגֹותיהן
ׁשם אֹוכלין אין - אּלּו ּגּגים לפיכ נתקּדׁשּו. לא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹוהעלּיֹות

קּלים. קדׁשים ׁשֹוחטין ולא קדׁשים, ְְֲִִִִֵַָָָָָֹקדׁשי
.Áלאכילת קדׁש ּתֹוכן - לּקדׁש ּופתּוחֹות ּבחל ּבנּויֹות ְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹהיּו

והּנכנס קּלים; קדׁשים ׁשם ׁשֹוחטין אין אבל קדׁשים, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָקדׁשי
ּפטּור ּבטמאה, ּדבר.לׁשם לכל חל וגּגֹותיהן ; ְְְְְֵֶַָָָָָָֹֻ

.Ëלהרהּמ והּפתּוחֹות קדׁש; לעזרה, הּפתּוחֹות חּלֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹ
חל החֹומההּבית, ועבי החּלֹונֹות ּבין[קדושתם]. - ּכלפנים ְְֳִִִִֵַַַַַָָֹ

לטמאה. ּבין קדׁשים, קדׁשי ְְְֲִִֵֵַַָָָָֻלאכילת
.Èעל להֹוסיף ׁשרצּו ּדין של]ּבית אֹו[שטחה ירּוׁשלים, ְְִִִֵֶַַָָ

להן ויׁש מֹוסיפין; - העזרה על למׁש[ורשאין]להֹוסיף ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
ולמׁש[להרחיב] הּבית, מהר ׁשּירצּו מקֹום עד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהעזרה

ׁשּירצּו. מקֹום עד ירּוׁשלים ְְִִֶַַַָָחֹומת
.‡Èהעיר על מֹוסיפין ירושלים]אין -]- העזרֹות על אֹו ֲִִִֵַַָָָ

ּפי ועל ותּמים, ּובאּורים נביא, ּפי ועל ,מל ּפי על ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֻאּלא
אני אׁשר "ּככל ׁשּנאמר: זקנים, ואחד ׁשבעים ׁשל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹסנהדרין
היה. מל רּבנּו ּומׁשה לדֹורֹות; ּתעׂשּו", וכן . . אֹות ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמראה

.·Èׁשּתי ּדין ּבית עֹוׂשין העיר? על מֹוסיפין [קרבני]וכיצד ְְִִִִִֵֵֵַַָ
ׁשּבהןתֹודֹות חמץ לחם ולֹוקחין עמהם], הבאים והֹולכים[- , ְְְְִִֵֶֶֶֶָָ

ׁשּתי אחר ּדין הּתֹודֹות[לחמי]ּבית ּוׁשּתי [נישאותהּתֹודֹות, ְְִֵֵֵַַַַ
כוהנים] ב' ּובנבליםע"י ּבכּנֹורֹות ועֹומדין זֹו; אחר ְְְְִִִִַַָזֹו

ׁשּבירּוׁשלים, ואבן אבן ּכל ועל ּופּנה ּפּנה ּכל על ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּובצלצל,
לסֹוף ׁשּמּגיעין עד ּדּליתני", ּכי ה', ,ארֹוממ" ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָואֹומרין:

לעיר]הּמקֹום ׁשם.[שהוסיפו ועֹומדין אֹותֹו, ׁשּמקּדׁשין ְְְְִִֶַַָָ
והּׁשנּיה הּתֹודֹות, מׁשּתי אחת ּתֹודה לחם ׁשם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָואֹוכלין

ׂשֹורפין הּנביא ּפי ועל זֹו.נׂשרפת. את ואֹוכלין זֹו את ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָ
.‚Èּבׁשירי אֹותּה מקּדׁשין העזרה, על הֹוסיפּו אם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוכן

ּבּה ׁשּנאכלת הּתֹודה ּירּוׁשלים, מה העיר]הּמנחה: [בכל ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
אּלא נאכלין ׁשאין הּמנחֹות ׁשירי העזרה, אף - ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמקּדׁשּתּה
הּמקֹום ּבסֹוף אֹותן ואֹוכלין ּבהן; אֹותּה ׁשּמקּדׁשין הן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבּה

ְִֶׁשּקּדׁשּו.
.„Èנתקּדׁש לא - הּזה וכּסדר אּלּו ּבכל נעׂשה ׁשּלא מקֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

ּגמּור עזראקּדּוׁש ׁשעׂשה וזה מבבל]. תֹודֹות,[כשעלו ׁשּתי ְְְִֵֶֶֶָָָָ
היה ׁשּלא הּמקֹום, נתקּדׁש ּבמעׂשיו ולא ׁשעׂשה; הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹזכר

נתקּדׁשה ּובּמה ותּמים. אּורים ולא מל לא ּבקדּׁשהׁשם ? ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻֻ
וירּוׁשליםראׁשֹונה העזרה קּדׁש ׁשהּוא - ׁשלמה ׁשּקּדׁשּה ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

לבֹוא[בזמנו]לׁשעתּה לעתיד וקּדׁשה .[לנצח], ְְְִִִֶָָָָָ
.ÂËׁשם ׁשאין ּפי על אף ּכּלן הּקרּבנֹות מקריבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻלפיכ

על אף העזרה ּבכל קדׁשים קדׁשי ואֹוכלין מצּוי, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָּבית
קדׁשים ואֹוכלין ּבמחּצה, מּקפת ואינּה חרבה ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻּפי
ׁשם ׁשאין ּפי על אף ירּוׁשלים ּבכל ׁשני ּומעׂשר ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָקּלים
לעתיד וקּדׁשה לׁשעתּה, קּדׁשה הראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָֻחֹומה;
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.ÊËראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה וירּוׁשלים, ּבּמקּדׁש אֹומר אני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻולּמה
לענין יׂשראל ארץ ׁשאר ּובקדּׁשת לבֹוא, לעתיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקּדׁשּתן
לבֹוא? לעתיד קּדׁשה לא ּבהן, וכּיֹוצא ּומעׂשרֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשביעית
ּוׁשכינה הּׁשכינה, מּפני - וירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּקדּׁשת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפי
מקּדׁשיכם"; את "והׁשּמֹותי אֹומר: הּוא והרי ּבטלה. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאינּה
עֹומדין'. הן ּבקדּׁשתן ׁשּׁשֹוממין, ּפי על 'אף חכמים: ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻואמרּו
מּפני אּלא אינֹו ּובמעׂשרֹות, ּבׁשביעית הארץ חּיּוב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל

רּבים ּכּבּוׁש רובׁשהּוא מדעת שופט או נביא או מלך ע"י -] ִִֶַ
מידיישראל] הארץ ׁשּנלקחה וכיון הּכּבּוׁש,; ּבטל - הם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אינּה ׁשהרי הּׁשביעית, ּומן הּמעׂשרֹות מן הּתֹורה מן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָונפטרה
ּבכּבּוׁש קּדׁשּה לא וקּדׁשּה, עזרא ׁשעלה וכיון יׂשראל. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹארץ

ּבחזקה ּבּה[בקנין]אּלא במקומו]ׁשהחזיקּו אחד ;[כל ְֲִֶֶֶַָָָָ
ּבקדּׁשת ונתקּדׁש ּבבל עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו מקֹום ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּולפיכ
ׁשּנלקחה ּפי על ואף הּיֹום, מקּדׁש הּוא הרי - הּׁשנּיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻעזרא

מּמּנּו[נקנתה] נכרי]הארץ ע"י ּבׁשביעית[אח"כ וחּיב , ְְִִִִֶֶַָָָ
ּתרּומה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו הּדר על ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָּובמעׂשרֹות,

ז ¤¤ּפרק

"ּומקּדׁשימצות‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, מן ליראה עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
על ׁשּצּוה מּמי אּלא ירא, אּתה הּמקּדׁש מן ולא ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּתיראּו";

ְִָיראתֹו.
אֹו·. ּבמקלֹו, הּבית להר יּכנס ׁשּלא יראתֹו? היא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹואיזֹו

באפנּדתֹו אֹו ׁשּברגליו, זיעה]ּבמנעלֹו לספיגת אֹו[חלוק , ְְְְְֲִֶַַָָָֻ
ּבסדינֹו לֹו הּצרּורין במעֹות אֹו רגליו, ׁשעל .[בבגדו]באבק ְְְְְִִִֶַַַָָָָ

אם אּלא הּבית; הר ּבכל לרק לֹו ׁשאסּור לֹומר צרי ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואין
,ּדר הּבית הר יעׂשה ולא ּבכסּותֹו. מבליעֹו רק, לֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹנזּדּמן

ויצ זֹו מּפתח הּדר,ׁשּיּכנס לקּצר ּכדי ׁשּכנגדּה ּבפתח א ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
מצוה. לדבר אּלא לֹו יּכנס ולא מּבחּוץ. יּקיפֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ּומּקיפין‚. ימין ּדר נכנסין הּבית, להר הּנכנסין ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוכל
דבר ׁשארעֹו מּמי חּוץ - ׂשמאל ּדר אוויֹוצאין [אבל ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹ

היּומנודה] לפיכ הּׂשמאל. על מּקיף ׁשהּוא [העוברין, ְְִִֶַַַָָֹ
-ושבין] הּׂשמאל'? על מּקיף ּל 'מה אֹותֹו: ְְֲִִַַַַֹׁשֹואלין

'ׁשאני[ומשיב] .'ינחמ הּזה ּבּבית 'הּׁשֹוכן - אבל'. ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ'ׁשאני
חברי לדברי ותׁשמע ּבלּב יּתן הּזה ּבּבית 'הּׁשֹוכן - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֻמנּדה'

.'ְִָויקרבּו
יֹוצא[כהן]ּכל„. אינֹו לֹו, ונסּתּלק עבֹודה ׁשהׁשלים ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

על ּומהּל מעט, מעט אחֹורּנית מהּל אּלא להיכל, ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָואחֹוריו
לעזרה]צּדֹו מׁשמר[כשפניו אנׁשי וכן העזרה. מן ׁשּיצא עד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

מעמד[הכהונה] ההקרבה]ואנׁשי למעמד ישראל [שלוחי ְְֲֵַַָ
מּדּוכנן ּכמֹו[מזימרתם]ּולוּיים הּמקּדׁש, מן יֹוצאין הן ּכ - ְְְְִִִִִִֵַָָָָ

ּתפּלה אחר עשרה]ׁשּפֹוסע ליראה[שמונה זה ּכל לאחֹוריו. ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
הּמקּדׁש. ְִִַָמן

ראׁשֹו‰. את אדם יקל ׁשל[בשחוק]לא מזרחי ׁשער ּכנגד ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
קדׁש ּכנגד מכּון ׁשהּוא מּפני ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻעזרה
ׁשּמּתר ּבּמקֹום ּבנחת יהּל - לעזרה הּנכנס וכל ְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּקדׁשים.
ה' האדֹון לפני עֹומד ׁשהּוא עצמֹו ויראה לׁשם, להּכנס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָלֹו

ּבאימה ּומהּל הּימים"; ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאמר:
ּברגׁש". נהּל אלהים "ּבבית ׁשּנאמר: ּורעדה, ּופחד ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹויראה

.Âּבעזרה יׁשיבה ואין העזרה; ּבכל ליׁשב אדם לכל ְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָָָָָָואסּור
וּיׁשב ּדוד, הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּדוד, ּבית למלכי ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא

הּגזית ּבלׁשּכת יֹוׁשבין ׁשהיּו והּסנהדרין ה'". [שחציהלפני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
חול] וחציה חל.קודש ׁשל ּבחציּה אּלא יֹוׁשבין היּו לא ,ְְְִֶֶֶָָָֹֹ

.Êאדם חּיב ּבעוֹונֹותינּו, חרב הּיֹום ׁשהּמקּדׁש ּפי על ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאף
לּמקֹום אּלא יּכנס לא ּבבנינֹו: ּבֹו נֹוהג ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבמֹוראֹו
ּכנגד ראׁשֹו יקל ולא ּבעזרה, יׁשב ולא לׁשם, להּכנס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻׁשּמּתר

הּמזרח ּומקּדׁשיׁשער ּתׁשמרּו, ׁשּבתֹותי "את ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ּׁשמירת מה - ְְְִִִַַַַָָָָָּתיראּו"

ׁשחרב, ּפי על ואף עֹומד.לעֹולם; ּבקדּׁשתֹו ְְְִִֵֶַַַָָָֻ
.Áאת להקל לאדם לֹו אסּור - ּבנּוי הּמקּדׁש ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבזמן

מן והּוא[הר]ראׁשֹו ולפנים; לירּוׁשלים חּוץ ׁשהּוא הּצֹופים, ְְְִִִִִִֶַַָֹ
ּובין ּבינֹו מפסיק ּגדר יהיה ולא הּמקּדׁש, את רֹואה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה

ְִַָהּמקּדׁש.
.Ëׁשּיּפנה לעֹולם לאדם לֹו מזרח[צרכיו]אסּור ּבין ייׁשן אֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ

מזרח ּבין הּכּסא ּבית קֹובעין ׁשאין לֹומר צרי ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָלמערב;
יּפנה לא לפיכ ּבּמערב. ׁשההיכל מּפני מקֹום, ּבכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלמערב
צפֹון ּבין אּלא הּמערב, ּכנגד ׁשהּוא לּמזרח ולא לּמערב, ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלא

מים הּמטיל וכל ויׁשנים. נפנים קטנים]לדרֹום צרכים מן[- ְְְִִִִִִִֵֵַַָָ
הּקדׁש[הר] ּכלּפי ּופניו יׁשב לא - ולפנים ,[המקדש]הּצֹופים ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

לּצדדין הּמקּדׁש יסּלק המקדש]אלא מול .[ולא ְְְִִֵֶַַַָָָ
.Èּתבנית ּבית ׁשּיעׂשה לאדם ומידות]ואסּור היכל,[בדוגמת ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכצּורת ׁשלחן העזרה, ּכנגד חצר אּולם, ּתבנית ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻאכסדרה
ׁשל מנֹורה עֹוׂשה אבל הּמנֹורה; ּכצּורת ּומנֹורה ְְְְְֲֶֶַַַָָָָָֻהּׁשלחן,
ׁשל ׁשאינּה מנֹורה אֹו קנים, ׁשמֹונה ׁשל אֹו קנים, ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָחמּׁשה

ׁשּיׁש ּפי על אף קנים.מּתכת, ׁשבעה לּה ְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
.‡Èוהיא יׂשראל, מחנה - ּבּמדּבר יׂשראל היּו מחנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹׁשלׁש

מחנֹות "וסביב[השבטים]ארּבע ּבּה: ׁשּנאמר לוּיה, ּומחנה ; ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
מֹועד אהל חצר מּפתח והיא ׁשכינה, ּומחנה יחנּו"; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלּמׁשּכן
הּבית, הר עד ירּוׁשלים מּפתח - לדֹורֹות ּוכנגּדן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָולפנים.
ׁשהּוא העזרה ּפתח עד הּבית הר ּומּפתח יׂשראל; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּכמחנה
מחנה ולפנים, העזרה ּומּפתח לוּיה; ּכמחנה ניקנֹור, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשער
העֹולמים ּבבית יתרה מעלה הּנׁשים, ועזרת והחיל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשכינה.

.[ביהמ"ק]

.·Èהיא ּומה הארצֹות. מּכל מקּדׁשת יׂשראל ארץ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל
ׁשּמביאין הּלחם[קורבן]מּמּנה[רק]קדּׁשתּה? ּוׁשּתי העמר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ

מּׁשאר[בשבועות] ּכן מביאין ּׁשאין מה - ְְְִִִִִֵֵֶַַָוהּבּכּורים
ֲָָהארצֹות.

.‚Èעירֹות מּזֹו: למעלה זֹו יׂשראל, ּבארץ הן קדּׁשֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעׂשר
חֹומה נון]הּמּקפֹות בן יהושע הארץ[מימי מּׁשאר מקּדׁשֹות ְְִֶַָָָָָָֻֻ

ּבתֹוכן מת קֹוברין ואין המצרעין, את מּתֹוכן ׁשּמׁשּלחין -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
טֹובי ׁשבעה ׁשּירצּו העיר;[ממוני]עד אנׁשי ּכל אֹו העיר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

אֹותֹו מחזירין אין לעיר, חּוץ הּמת יצא עלואם אף לתֹוכּה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
להחזירֹו. ּכּלן ׁשרצּו ְְִִֶַָָֻּפי
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.ÊËראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה וירּוׁשלים, ּבּמקּדׁש אֹומר אני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻולּמה
לענין יׂשראל ארץ ׁשאר ּובקדּׁשת לבֹוא, לעתיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקּדׁשּתן
לבֹוא? לעתיד קּדׁשה לא ּבהן, וכּיֹוצא ּומעׂשרֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשביעית
ּוׁשכינה הּׁשכינה, מּפני - וירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּקדּׁשת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפי
מקּדׁשיכם"; את "והׁשּמֹותי אֹומר: הּוא והרי ּבטלה. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאינּה
עֹומדין'. הן ּבקדּׁשתן ׁשּׁשֹוממין, ּפי על 'אף חכמים: ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻואמרּו
מּפני אּלא אינֹו ּובמעׂשרֹות, ּבׁשביעית הארץ חּיּוב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל

רּבים ּכּבּוׁש רובׁשהּוא מדעת שופט או נביא או מלך ע"י -] ִִֶַ
מידיישראל] הארץ ׁשּנלקחה וכיון הּכּבּוׁש,; ּבטל - הם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אינּה ׁשהרי הּׁשביעית, ּומן הּמעׂשרֹות מן הּתֹורה מן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָונפטרה
ּבכּבּוׁש קּדׁשּה לא וקּדׁשּה, עזרא ׁשעלה וכיון יׂשראל. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹארץ

ּבחזקה ּבּה[בקנין]אּלא במקומו]ׁשהחזיקּו אחד ;[כל ְֲִֶֶֶַָָָָ
ּבקדּׁשת ונתקּדׁש ּבבל עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו מקֹום ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּולפיכ
ׁשּנלקחה ּפי על ואף הּיֹום, מקּדׁש הּוא הרי - הּׁשנּיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻעזרא

מּמּנּו[נקנתה] נכרי]הארץ ע"י ּבׁשביעית[אח"כ וחּיב , ְְִִִִֶֶַָָָ
ּתרּומה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו הּדר על ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָּובמעׂשרֹות,

ז ¤¤ּפרק

"ּומקּדׁשימצות‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, מן ליראה עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
על ׁשּצּוה מּמי אּלא ירא, אּתה הּמקּדׁש מן ולא ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּתיראּו";

ְִָיראתֹו.
אֹו·. ּבמקלֹו, הּבית להר יּכנס ׁשּלא יראתֹו? היא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹואיזֹו

באפנּדתֹו אֹו ׁשּברגליו, זיעה]ּבמנעלֹו לספיגת אֹו[חלוק , ְְְְְֲִֶַַָָָֻ
ּבסדינֹו לֹו הּצרּורין במעֹות אֹו רגליו, ׁשעל .[בבגדו]באבק ְְְְְִִִֶַַַָָָָ

אם אּלא הּבית; הר ּבכל לרק לֹו ׁשאסּור לֹומר צרי ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואין
,ּדר הּבית הר יעׂשה ולא ּבכסּותֹו. מבליעֹו רק, לֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹנזּדּמן

ויצ זֹו מּפתח הּדר,ׁשּיּכנס לקּצר ּכדי ׁשּכנגדּה ּבפתח א ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
מצוה. לדבר אּלא לֹו יּכנס ולא מּבחּוץ. יּקיפֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ּומּקיפין‚. ימין ּדר נכנסין הּבית, להר הּנכנסין ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוכל
דבר ׁשארעֹו מּמי חּוץ - ׂשמאל ּדר אוויֹוצאין [אבל ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹ

היּומנודה] לפיכ הּׂשמאל. על מּקיף ׁשהּוא [העוברין, ְְִִֶַַַָָֹ
-ושבין] הּׂשמאל'? על מּקיף ּל 'מה אֹותֹו: ְְֲִִַַַַֹׁשֹואלין

'ׁשאני[ומשיב] .'ינחמ הּזה ּבּבית 'הּׁשֹוכן - אבל'. ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ'ׁשאני
חברי לדברי ותׁשמע ּבלּב יּתן הּזה ּבּבית 'הּׁשֹוכן - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֻמנּדה'

.'ְִָויקרבּו
יֹוצא[כהן]ּכל„. אינֹו לֹו, ונסּתּלק עבֹודה ׁשהׁשלים ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

על ּומהּל מעט, מעט אחֹורּנית מהּל אּלא להיכל, ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָואחֹוריו
לעזרה]צּדֹו מׁשמר[כשפניו אנׁשי וכן העזרה. מן ׁשּיצא עד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

מעמד[הכהונה] ההקרבה]ואנׁשי למעמד ישראל [שלוחי ְְֲֵַַָ
מּדּוכנן ּכמֹו[מזימרתם]ּולוּיים הּמקּדׁש, מן יֹוצאין הן ּכ - ְְְְִִִִִִֵַָָָָ

ּתפּלה אחר עשרה]ׁשּפֹוסע ליראה[שמונה זה ּכל לאחֹוריו. ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
הּמקּדׁש. ְִִַָמן

ראׁשֹו‰. את אדם יקל ׁשל[בשחוק]לא מזרחי ׁשער ּכנגד ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
קדׁש ּכנגד מכּון ׁשהּוא מּפני ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻעזרה
ׁשּמּתר ּבּמקֹום ּבנחת יהּל - לעזרה הּנכנס וכל ְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּקדׁשים.
ה' האדֹון לפני עֹומד ׁשהּוא עצמֹו ויראה לׁשם, להּכנס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָלֹו

ּבאימה ּומהּל הּימים"; ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאמר:
ּברגׁש". נהּל אלהים "ּבבית ׁשּנאמר: ּורעדה, ּופחד ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹויראה

.Âּבעזרה יׁשיבה ואין העזרה; ּבכל ליׁשב אדם לכל ְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָָָָָָואסּור
וּיׁשב ּדוד, הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּדוד, ּבית למלכי ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא

הּגזית ּבלׁשּכת יֹוׁשבין ׁשהיּו והּסנהדרין ה'". [שחציהלפני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
חול] וחציה חל.קודש ׁשל ּבחציּה אּלא יֹוׁשבין היּו לא ,ְְְִֶֶֶָָָֹֹ

.Êאדם חּיב ּבעוֹונֹותינּו, חרב הּיֹום ׁשהּמקּדׁש ּפי על ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאף
לּמקֹום אּלא יּכנס לא ּבבנינֹו: ּבֹו נֹוהג ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבמֹוראֹו
ּכנגד ראׁשֹו יקל ולא ּבעזרה, יׁשב ולא לׁשם, להּכנס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻׁשּמּתר

הּמזרח ּומקּדׁשיׁשער ּתׁשמרּו, ׁשּבתֹותי "את ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ּׁשמירת מה - ְְְִִִַַַַָָָָָּתיראּו"

ׁשחרב, ּפי על ואף עֹומד.לעֹולם; ּבקדּׁשתֹו ְְְִִֵֶַַַָָָֻ
.Áאת להקל לאדם לֹו אסּור - ּבנּוי הּמקּדׁש ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבזמן

מן והּוא[הר]ראׁשֹו ולפנים; לירּוׁשלים חּוץ ׁשהּוא הּצֹופים, ְְְִִִִִִֶַַָֹ
ּובין ּבינֹו מפסיק ּגדר יהיה ולא הּמקּדׁש, את רֹואה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה

ְִַָהּמקּדׁש.
.Ëׁשּיּפנה לעֹולם לאדם לֹו מזרח[צרכיו]אסּור ּבין ייׁשן אֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ

מזרח ּבין הּכּסא ּבית קֹובעין ׁשאין לֹומר צרי ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָלמערב;
יּפנה לא לפיכ ּבּמערב. ׁשההיכל מּפני מקֹום, ּבכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלמערב
צפֹון ּבין אּלא הּמערב, ּכנגד ׁשהּוא לּמזרח ולא לּמערב, ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלא

מים הּמטיל וכל ויׁשנים. נפנים קטנים]לדרֹום צרכים מן[- ְְְִִִִִִִֵֵַַָָ
הּקדׁש[הר] ּכלּפי ּופניו יׁשב לא - ולפנים ,[המקדש]הּצֹופים ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

לּצדדין הּמקּדׁש יסּלק המקדש]אלא מול .[ולא ְְְִִֵֶַַַָָָ
.Èּתבנית ּבית ׁשּיעׂשה לאדם ומידות]ואסּור היכל,[בדוגמת ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכצּורת ׁשלחן העזרה, ּכנגד חצר אּולם, ּתבנית ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻאכסדרה
ׁשל מנֹורה עֹוׂשה אבל הּמנֹורה; ּכצּורת ּומנֹורה ְְְְְֲֶֶַַַָָָָָֻהּׁשלחן,
ׁשל ׁשאינּה מנֹורה אֹו קנים, ׁשמֹונה ׁשל אֹו קנים, ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָחמּׁשה

ׁשּיׁש ּפי על אף קנים.מּתכת, ׁשבעה לּה ְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
.‡Èוהיא יׂשראל, מחנה - ּבּמדּבר יׂשראל היּו מחנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹׁשלׁש

מחנֹות "וסביב[השבטים]ארּבע ּבּה: ׁשּנאמר לוּיה, ּומחנה ; ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
מֹועד אהל חצר מּפתח והיא ׁשכינה, ּומחנה יחנּו"; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלּמׁשּכן
הּבית, הר עד ירּוׁשלים מּפתח - לדֹורֹות ּוכנגּדן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָולפנים.
ׁשהּוא העזרה ּפתח עד הּבית הר ּומּפתח יׂשראל; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּכמחנה
מחנה ולפנים, העזרה ּומּפתח לוּיה; ּכמחנה ניקנֹור, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשער
העֹולמים ּבבית יתרה מעלה הּנׁשים, ועזרת והחיל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשכינה.

.[ביהמ"ק]

.·Èהיא ּומה הארצֹות. מּכל מקּדׁשת יׂשראל ארץ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל
ׁשּמביאין הּלחם[קורבן]מּמּנה[רק]קדּׁשתּה? ּוׁשּתי העמר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ

מּׁשאר[בשבועות] ּכן מביאין ּׁשאין מה - ְְְִִִִִֵֵֶַַָוהּבּכּורים
ֲָָהארצֹות.

.‚Èעירֹות מּזֹו: למעלה זֹו יׂשראל, ּבארץ הן קדּׁשֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעׂשר
חֹומה נון]הּמּקפֹות בן יהושע הארץ[מימי מּׁשאר מקּדׁשֹות ְְִֶַָָָָָָֻֻ

ּבתֹוכן מת קֹוברין ואין המצרעין, את מּתֹוכן ׁשּמׁשּלחין -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
טֹובי ׁשבעה ׁשּירצּו העיר;[ממוני]עד אנׁשי ּכל אֹו העיר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

אֹותֹו מחזירין אין לעיר, חּוץ הּמת יצא עלואם אף לתֹוכּה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
להחזירֹו. ּכּלן ׁשרצּו ְְִִֶַָָֻּפי
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.„Èהּמדינה מן הּקבר להֹוציא העיר ּבני העיר]רצּו -], ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
.מל אֹו נביא מּקבר חּוץ מפּנין, הּקברֹות וכל אֹותֹו; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמפּנין

העיר ׁשהּקיפּתּו לעיר]קבר קדם רּוחֹותיו[והוא מארּבע ּבין , ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
יתר העיר ּובין ּבינֹו היה אם - זֹו ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּבין
עד אֹותֹו מפּנין אין לכאן, וחמּׁשים לכאן אּמה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָמחמּׁשים
מקּדׁשת ירּוׁשלים אֹותֹו. מפּנין מּכאן, ּפחֹות ּכּלן; ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻֻׁשּירצּו
קּלים קדׁשים ׁשם ׁשאֹוכלין - הּמּקפֹות העירֹות ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֻמּׁשאר

דברים[קורבנות] ואּלּו מחֹומתּה. לפנים ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָּומעׂשר
מעבירין ואין הּמת, ּבּה מלינין אין ּבירּוׁשלים: ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמרּו
ואין ּבּתים, ּבתֹוכּה מׂשּכירין ואין אדם, עצמֹות ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּבתֹוכּה

ּתֹוׁשב לגר מקֹום ּבּה נח]נֹותנין בני מצוות ז' ששומר ,[נכרי ְְִֵָָָ
חלּדה וקבר ּדוד ּבית מּקברי חּוץ קברֹות ּבּה מקּימין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻואין

נֹוטעין[הנביאה] ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ּבּה ְְְִִִִִִֵֶָָָׁשהיּו
ּתסרח ׁשּמא נחרׁשת ולא נזרעת ואינּה ּופרּדסים, ּגּנֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּה

ורדים[מהזיבול] מּגּנת חּוץ אילנֹות ּבּה מקּימין ואין ,ְְְְִִִִִֵַַָָָ
ּבּה מקּימין ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ׁשם ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָׁשהיתה

זיזין מּמּנה מֹוציאין ואין הּׁשרצים, מּפני [קורות]אׁשּפֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָ
ה[מרפסות]ּוגזּוזטראֹות מּפנילרׁשּות שיהיו]רּבים [החשש ְְְְְִִִֵַָָ

ּכבׁשֹונֹות ּבּה עֹוׂשין ואין הּטמאה, מּפני[משרפות]אהל ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻ
ּתרנגֹולין ּבּה מגּדלין ואין שרצים]העׁשן, ללקט מּפני[שדרכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

יׂשראל, ארץ ּבכל ּתרנגֹולין הּכהנים יגּדלּו לא וכן ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּקדׁשים;
ּבּה נחלט הּבית ואין הּטהרֹות. לצמיתות]מּפני ואינֹו[נמכר , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבנגעים צרעת]מּטּמא ואינּה[של הּנּדחת, עיר נעׂשית ואינּה , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
לּׁשבטים. נתחּלקה ׁשּלא לפי ערּופה עגלה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹמביאה

.ÂËנּדֹות וזבֹות זבין ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהר
טמאות]ויֹולדֹות שהן הּמת[- להכניס ּומּתר לׁשם; נכנסין ְְְְְְִִִֵַַָָָֻ

נכנס ׁשהּוא מת טמא לֹומר צרי ואין הּבית, להר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָעצמֹו
ְָלׁשם.

.ÊËנּדה ּובֹועל מת ּוטמא ּגֹויים ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻהחיל
לׁשם. ְְִִָָנכנסים

.ÊÈיֹום טבּול ׁשאין - החיל מן מקּדׁשת נׁשים [טמאעזרת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
בלילה] ויטהר מּדבריהםשטבל זה ואּסּור לׁשם; [שלנכנס ְְְְִִִִֵֶֶָָ

למחנהחכמים] להּכנס יֹום טבּול מּתר הּתֹורה מן אבל ,ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
חּטאת. חּיב אינֹו הּנׁשים לעזרת ׁשּנכנס וטמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלוּיה.

.ÁÈיׂשראל מחּסרעזרת ׁשאין - נׁשים מעזרת מקּדׁשת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ
קרבנו]ּכּפּורים הביא שטרם לּה[- ׁשּנכנס וטמא לׁשם, נכנס ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

ּכרת 50]חּיב גיל עד משמים מיתה -]. ֵַָָ
.ËÈנכנסין יׂשראל ׁשאין - מּמּנה מקּדׁשת ּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻעזרת

לסמיכה צרכיהם, ּבׁשעת אּלא עללׁשם ידים סמיכת -] ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ולתנּופההקורבן] הקורבן]ולׁשחיטה .[הגבהת ְְְְִִִָָ

.Îמּומין ּבעלי ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
ראׁש שער]ּופרּועי לׁשם.[מגודלי נכנסין ּבגדים ּוקרּועי ְְְְְִִִֵֵָָָֹ

.‡Îלׁשם נכנס ׁשאין - ולּמזּבח האּולם מּבין מקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻההיכל
רחּוץ ה]אּלא בכיור 'מקודש' ורגלים.[- ידים ְְְִִֶַַַָָ

.·Îלׁשם נכנס ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש הּקדׁשים קדׁש ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבית
העבֹודה ּבׁשעת הּכּפּורים ּביֹום ּגדֹול ּכהן .אּלא ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

.‚Îּבעלּיה ׁשהיה מ]מקֹום אין[בקומה - הּקדׁשים קדׁש על ֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבׁשבּוע אחת ּפעם אּלא לֹו שנים]נכנסין מה[בשבע לידע , ְְִִֵֶַַַַַַַָָָ

ּבדקֹו לחּזק צרי לתקנו]הּוא הּבּנאין[- ׁשּנכנסין ּבׁשעה . ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
מצוה - הּטמאה את מּׁשם להֹוציא אֹו ּבהיכל ּולתּקן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻלבנֹות
יּכנסּו ּתמימים, מצאּו לא ּתמימים; ּכהנים נכנסין ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶָָָֹֹׁשּיהיּו
מצאּו לא לוּים; יּכנסּו ּכהנים, ׁשם אין ואם מּומין; ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹֹּבעלי
טהֹורים, מצאּו לא ּבטהֹורים; מצוה יׂשראל. יּכנסּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵָָָָֹלוּים,
ּבעל יּכנס ואל טמא יּכנס - מּום ּובעל טמא טמאים. ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָיּכנסּו

ּבצּבּור ּדחּויה ׁשהּטמאה טמאים]מּום, הּנכנסין[שרובם וכל . ְְְְְִִִֶַַָָָָֻ
ּבתבֹות יּכנסּו לתּקן, בקודש]להיכל יביטו אין[שלא אם ; ְְְִִֵֵֵֵַַָָ

ּדר יּכנסּו - ּבתבֹות ׁשּיעׂשּו להם אפׁשר ׁשאי אֹו ּתבֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשם
ְִָּפתחים.

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"א שני יום

ח ¤¤ּפרק

ּפחד‡. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף עׂשה, מצות הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָׁשמירת
אינֹו לֹו; ּכבֹוד אּלא ׁשמירתֹו ׁשאין מּלסטים; ולא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹמאֹויב

ּפלטֹורין ׁשאין[ארמון]ּדֹומה לפלטֹורין ׁשֹומרין, עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשֹומרין. ְִָָעליו

הּלילה·. ּכל מצותּה זֹו הּכהניםּוׁשמירה הם והּׁשֹומרים ; ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ
העדת", אהל לפני ,אּת ּובני "אּתה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוהּלוּים,
את "וׁשמרּו נאמר: והרי לֹו. ׁשֹומרים ּתהיּו אּתם ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָּכלֹומר:
אהל לפני קדמה . . "והחנים ונאמר: מֹועד", אהל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמׁשמרת
מׁשמרת ׁשֹומרים ּובניו, ואהרן מׁשה מזרחה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹמֹועד

ְִַָהּמקּדׁש".
ׁשּנאמר:‚. תעׂשה, ּבלא עברּו זֹו ׁשמירה ּבּטלּו ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹואם

אזהרה - ׁשמירה ּולׁשֹון הּקדׁש", מׁשמרת את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּוׁשמרּתם
הא ּובּטּול[מכך]היא; עׂשה, מצות ׁשּׁשמירתֹו למדּת, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

תעׂשה. ּבלא ְְֲִֶַָֹׁשמירתֹו
מּבפניםתמצו„. ׁשֹומרים הּכהנים ׁשּיהיּו ׁשמירתֹו, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָֹ

ועׂשרים[למקדש] וארּבע מּבחּוץ; של]והּלוּים [משמרות ְְְְְְִִִִֶַַַַ
עשרה]עדה ּבארּבעה[- ּתמיד לילה ּבכל אֹותֹו ׁשֹומרין ְְְְְִִֵַַָָָָָָ

ּבאחד והּלוּים מקֹומֹות, ּבׁשלׁשה הּכהנים - מקֹום ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹֹועׂשרים
מקֹום. ְְִֶָועׂשרים

ּבבית‰. ׁשֹומרים היּו ּכהנים ׁשֹומרים? היּו ְְְְֲִִִֵֵָָָֹוהיכן
ּובית אבטינס ּבית הּמֹוקד. ּובבית הּניצֹוץ, ּובבית ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָאבטינס,
והרֹובין העזרה; ׁשערי ּבצד ּבנּויֹות עלּיֹות היּו ְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָהּניצֹוץ,

כהונה] ּבארץ;[פרחי - הּמֹוקד ּבית ׁשם. ׁשֹומרים ְִֵֵֶַָָָָהיּו
ּומפּתחֹות ׁשם, יׁשנים היּו הּיֹום אֹותֹו ׁשל אב ּבית ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָוזקני

ּבידם. ְֲָָָָָהעזרה
.Âאּלא כהּנה, ּבבגדי יׁשנים הּׁשֹומרים הּכהנים היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

אֹותם ולֹובׁשיןמקּפלין ראׁשיהן; ּכנגד אֹותם ּומּניחין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
חצרֹות ׁשֹומרי ּכל ּכדר הארץ, על ויׁשנים עצמם, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבגדי

הּמּטֹות. על ׁשּייׁשנּו לא ְְִִִֶַַַָֹהּמלכים,
.Êּבּמסּבה[טומאת]ארע הֹול מהם, לאחד [מחילה]קרי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
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לא הּבית להר הּפתּוחֹות ׁשהּמחּלֹות - הּקרקע ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַֹׁשּתחת
עד הּכהנים אחיו אצל ויֹוׁשב וחֹוזר וטֹובל, - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹנתקּדׁשּו

לֹו. והֹול יֹוצא ּבּבקר, הּׁשערים ְְְִִֵֵֶֶַַָֹׁשּפֹותחין
.Áהר ׁשערי חמּׁשה על ׁשֹומרים? הּלוּיים היּו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָוהיכן

העזרה ּפּנֹות ארּבע ועל מּתֹוכֹו, ּפּנֹותיו ארּבע ועל ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָהּבית,
העזרה ׁשערי חמּׁשה ועל ּבעזרה; ליׁשב ׁשאסּור ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמּבחּוץ,
ועל הּמֹוקד ׁשער על ׁשֹומרים הּכהנים ׁשהרי לעזרה, ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹחּוץ

מקֹום עׂשר ׁשמֹונה הרי הּניצֹוץ. .ׁשער ְֲִֵַַַָָָָ
.Ë,הּפרכת ּובלׁשּכת הּקרּבן, ּבלׁשּכת ׁשֹומרים ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹועֹוד

הּכּפרת ּבית הקודשים]ואחֹורי .[קודש ֲֵֵֶַַַֹ
.È,הּׁשֹומרים הּמׁשמרֹות ּכל על אחד ממּנה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֻּומעמידין

מׁשמר ּכל על מחּזר והיה נקרא; היה הּבית' הר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָו'איׁש
מׁשמר וכל לפניו. ּדֹולקֹות ואבּוקֹות הּלילה, ּכל ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָּומׁשמר
נּכר - 'עלי ׁשלֹום הּבית, הר 'איׁש ואֹומר: עֹומד ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאינֹו
את לׂשרף לֹו היה ּורׁשּות ּבמקלֹו; חֹובטֹו יׁשן, ְְְְְִֵֶֶַָָָֹׁשהּוא

ּקֹול[בגדו]ּכסּותֹו 'מה ּבירּוׁשלים: אֹומרין ׁשהיּו עד , ְְִִִֶַַַָָ
לֹו ׁשּיׁשן נׂשרפין, ּובגדיו נלקה לוי ּבן קֹול - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבעזרה?

מׁשמרֹו'. ְִַָעל
.‡Èיבֹוא - לֹו סמּו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה קדם ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבּׁשחר,

הּכהנים על וידּפק מקּדׁש, ׁשל ׁשּבבית[הישנים]הממּנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ
את ּופתח הּמפּתח, את נטל לֹו. ּפֹותחין והן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוקד,
מּבית ונכנס העזרה, ּובין הּמֹוקד ּבית ׁשּבין הּקטן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשער
ׁשל אבּוקֹות ּוׁשּתי הּכהנים אחריו ונכנסּו לעזרה, ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּמֹוקד
וכת לּמזרח, הֹולכת ּכת - ּכּתֹות לׁשּתי ונחלקּו ּבידם, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאֹור
עד העזרה, ּכל את והֹולכין ּבֹודקין והיּו לּמערב; ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָהֹולכת

עֹוׂשי ּבית למקֹום הּכּתֹות ׁשּתי חבּתין.[מנחת]ׁשּיּגיעּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַ
והעמידּו ׁשלֹום', הּכל 'ׁשלֹום, אֹומרין: ואּלּו אּלּו - ְְֱִִִִֵֵֶַָָָֹהּגיעּו

חבּתין. לעׂשֹות חבּתין ֲֲֲִִִִֵַעֹוׂשי
.·Èׁשּבת מּלילי חּוץ לילה, ּבכל עֹוׂשין הּזה -ּכּסדר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

מערב ׁשם הּדלּוקין ּבנרֹות בֹודקין אּלא אֹור, ּבידם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין
ַָׁשּבת.

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

WCwOd ilM zFkld¦§§¥©¦§¨
FA micaFrde§¨§¦

ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ׁשמןמצוֹות לעׂשֹות ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָֹ

מּמּנּו; לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹהּמׁשחה;
(ה) הּקטרת; ּכמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא על(ד) להקטיר ׁשּלא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹ

הּכתף; על הארֹון לׂשאת (ו) הּקטרת; מן חּוץ הּזהב ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמזּבח
ּבּמקּדׁש; הּלוי ׁשּיעבד (ח) מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ׁשּלא ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ(ז)
לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; חברֹו ּבמלאכת אחד יעׂשה ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ(ט)
ּברגלים; ׁשוֹות הּמׁשמרֹות ּכל ׁשּיהיּו (יא) לעבֹודה; ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹהּכהן
הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) לעבֹודה; כהּנה ּבגדי ללּבׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ(יב)
אּלּו מצוֹות ּובאּור האפֹוד. מעל החׁשן יּזח ׁשּלא ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹ(יד)

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ¤¤ּפרק

לּדברים‡. מּוכן ׁשּיהיה הּמׁשחה, ׁשמן לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמצות
מׁשחת ׁשמן אֹותֹו "ועׂשית ׁשּנאמר: - ּבֹו מׁשיחה ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשּצריכין

ֶֹקדׁש".
והּקּנמֹון·. הּמר מן לקח ּבּמדּבר: רּבנּו מׁשה עׂשהּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹוככה

מּׁשלׁשּתן אחד מּכל ׁשקל[במשקל]והּקּדה, מאֹות חמׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּבׂשם ּומּקנה הּקדׁש, וזה[במשקל]ּבׁשקל ּומאתים; חמּׁשים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

מחציתֹו ּבׂשם "וקּנמן ּבּתֹורה: חמּׁשים[במשקל]ׁשּנאמר ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּומאתים חמּׁשים ּפעמים, ּבׁשני אֹותֹו ׁשּׁשֹוקלין - ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָּומאתים"

ּפעם. וׁשרהּבכל הּכל, וערב לבּדֹו, ואחד אחד ּכל וׁשֹוחק ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ונתן ּבּמים; ּכחן ּכל ׁשּיצא עד ּומתּוקין, זּכין ּבמים ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹאֹותם

לג ּכל לג, עׂשר ׁשנים והּוא - הין זית ׁשמן הּמים [מכיל]על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשאבדּו עד האׁש, על הּכל ּובּׁשל רביעּיֹות; [התאדו]ארּבע ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
לדֹורֹות. ּבכלי והּניחֹו הּׁשמן. ונׁשאר ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַהּמים

לּכל‚. הּידּוע ׁשּבהדּו, ּבחּיה הּצרּור הּדם הּוא - ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹֹהּמר
מקֹום ּבכל אדם ּבני ּבֹו העץׁשּמתּבּׂשמין הּוא - והּקּנמֹון . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּומתּגמרים טֹוב ׁשריחֹו הדּו, מאּיי ּבני[מתבשמים]הּבא ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
הּדּקין הּקנים הן - ּבׂשם ּוקנה הּקׁשט. הּוא - והּקּדה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאדם.
מּמיני והן טֹוב, וריחן הדּו, מאּיי הּבאים האדּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכּתבן

ּבּצרי הרֹופאים אֹותֹו ׁשּנֹותנין .[בתרופות]ּבׂשמים ְְְֳִִִִֶַָָ
ולא„. הּזה, וכּמׁשקל הּזה ּכּמעׂשה הּמׁשחה ׁשמן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעֹוׂשה

חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, - ּגרע ולא ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהֹוסיף
ׁשּיעׂשה[רגילה]קבּועה והּוא ּכמהּו". ירקח "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

לאחרים לּתנֹו אֹו להתלּמד עׂשה אם אבל ּבֹו; להּמׁשח ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָאֹותֹו
ּפטּור. -ָ

.‰הּמׁשחה[המורח]הּס של]מּׁשמן ּבמזיד,[בכמות - ּכּזית ְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
"ואׁשר ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָחּיב
ׁשמן על אּלא חּיבין ואין ונכרת". - זר על מּמּנּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיּתן
ּבֹו: ׁשּנאמר מּזה "מּמּנּו", ׁשּנאמר: - מׁשה ׁשעׂשה ְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמׁשחה
ׁשמן נעׂשה לא ּומעֹולם לי"; זה יהיה קדׁש מׁשחת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ"ׁשמן

מׁשה. ּׁשעׂשה מּמה חּוץ אחר, אתÂ.הּמׁשחה הּס אחד ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מּמּנּו יּתן "ואׁשר ׁשּנאמר: - אחרים את הּס ואחד ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָעצמֹו,
ׁשּס אֹו ּכבהמה, ׁשהן וגֹויים ּובהמה, ּכלים, הּס זר". ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעל
."ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: ּפטּור, - מתים ְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹּבֹו

.Êּומׁשּוח ּגדֹולים, ּכהנים אּלא לדֹורֹות מּמּנּו מֹוׁשחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹאין
ּכהןמלחמה ּבן ּכהן אפּלּו ּבלבד; ּדוד ּבית ּומלכי [גדול], ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ

מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח "והּכהן ׁשּנאמר: אֹותֹו, מֹוׁשחין -ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ְוגֹו'".

.Áהּמׁשחה ׁשמן ׁשם היה ׁשּלא ׁשני, הּכהןּבית היה - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
מתרּבה ׁשהיה[מתמנה]ּגדֹול ּבלבד, הּבגדים ּבלביׁשת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּגדֹולה. כהּנה ּבגדי ְְְִֵֵָָֻלֹובׁש
.Ëוס ראׁשֹו, על הּׁשמן את צק הּכהן? את מֹוׁשחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּכיצד

ּכמין עיניו ּגּבי על -]מּמּנּו אות ([צורת ּכזה יוני -ëּכף ( ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבית ּומלכי אהרן". ראׁש על הּמׁשחה מּׁשמן "וּיּצק ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹׁשּנאמר:

נזר ּכמין אֹותן מֹוׁשחין סביב]על[כתר]ּדוד, ולא[- ראׁשן. ְְְִִִֵֶַָָָֹֹ
אחרֹות ּבמקֹומֹות ּבּׁשמן.[בגוף]ימׁשח ירּבה ולא , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַֹ
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לא הּבית להר הּפתּוחֹות ׁשהּמחּלֹות - הּקרקע ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַֹׁשּתחת
עד הּכהנים אחיו אצל ויֹוׁשב וחֹוזר וטֹובל, - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹנתקּדׁשּו

לֹו. והֹול יֹוצא ּבּבקר, הּׁשערים ְְְִִֵֵֶֶַַָֹׁשּפֹותחין
.Áהר ׁשערי חמּׁשה על ׁשֹומרים? הּלוּיים היּו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָוהיכן

העזרה ּפּנֹות ארּבע ועל מּתֹוכֹו, ּפּנֹותיו ארּבע ועל ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָהּבית,
העזרה ׁשערי חמּׁשה ועל ּבעזרה; ליׁשב ׁשאסּור ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמּבחּוץ,
ועל הּמֹוקד ׁשער על ׁשֹומרים הּכהנים ׁשהרי לעזרה, ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹחּוץ

מקֹום עׂשר ׁשמֹונה הרי הּניצֹוץ. .ׁשער ְֲִֵַַַָָָָ
.Ë,הּפרכת ּובלׁשּכת הּקרּבן, ּבלׁשּכת ׁשֹומרים ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹועֹוד

הּכּפרת ּבית הקודשים]ואחֹורי .[קודש ֲֵֵֶַַַֹ
.È,הּׁשֹומרים הּמׁשמרֹות ּכל על אחד ממּנה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֻּומעמידין

מׁשמר ּכל על מחּזר והיה נקרא; היה הּבית' הר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָו'איׁש
מׁשמר וכל לפניו. ּדֹולקֹות ואבּוקֹות הּלילה, ּכל ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָּומׁשמר
נּכר - 'עלי ׁשלֹום הּבית, הר 'איׁש ואֹומר: עֹומד ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאינֹו
את לׂשרף לֹו היה ּורׁשּות ּבמקלֹו; חֹובטֹו יׁשן, ְְְְְִֵֶֶַָָָֹׁשהּוא

ּקֹול[בגדו]ּכסּותֹו 'מה ּבירּוׁשלים: אֹומרין ׁשהיּו עד , ְְִִִֶַַַָָ
לֹו ׁשּיׁשן נׂשרפין, ּובגדיו נלקה לוי ּבן קֹול - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבעזרה?

מׁשמרֹו'. ְִַָעל
.‡Èיבֹוא - לֹו סמּו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה קדם ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבּׁשחר,

הּכהנים על וידּפק מקּדׁש, ׁשל ׁשּבבית[הישנים]הממּנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ
את ּופתח הּמפּתח, את נטל לֹו. ּפֹותחין והן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוקד,
מּבית ונכנס העזרה, ּובין הּמֹוקד ּבית ׁשּבין הּקטן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשער
ׁשל אבּוקֹות ּוׁשּתי הּכהנים אחריו ונכנסּו לעזרה, ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּמֹוקד
וכת לּמזרח, הֹולכת ּכת - ּכּתֹות לׁשּתי ונחלקּו ּבידם, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאֹור
עד העזרה, ּכל את והֹולכין ּבֹודקין והיּו לּמערב; ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָהֹולכת

עֹוׂשי ּבית למקֹום הּכּתֹות ׁשּתי חבּתין.[מנחת]ׁשּיּגיעּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַ
והעמידּו ׁשלֹום', הּכל 'ׁשלֹום, אֹומרין: ואּלּו אּלּו - ְְֱִִִִֵֵֶַָָָֹהּגיעּו

חבּתין. לעׂשֹות חבּתין ֲֲֲִִִִֵַעֹוׂשי
.·Èׁשּבת מּלילי חּוץ לילה, ּבכל עֹוׂשין הּזה -ּכּסדר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

מערב ׁשם הּדלּוקין ּבנרֹות בֹודקין אּלא אֹור, ּבידם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין
ַָׁשּבת.

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ׁשמןמצוֹות לעׂשֹות ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָֹ

מּמּנּו; לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹהּמׁשחה;
(ה) הּקטרת; ּכמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא על(ד) להקטיר ׁשּלא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹ

הּכתף; על הארֹון לׂשאת (ו) הּקטרת; מן חּוץ הּזהב ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמזּבח
ּבּמקּדׁש; הּלוי ׁשּיעבד (ח) מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ׁשּלא ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ(ז)
לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; חברֹו ּבמלאכת אחד יעׂשה ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ(ט)
ּברגלים; ׁשוֹות הּמׁשמרֹות ּכל ׁשּיהיּו (יא) לעבֹודה; ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹהּכהן
הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) לעבֹודה; כהּנה ּבגדי ללּבׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ(יב)
אּלּו מצוֹות ּובאּור האפֹוד. מעל החׁשן יּזח ׁשּלא ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹ(יד)

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ¤¤ּפרק

לּדברים‡. מּוכן ׁשּיהיה הּמׁשחה, ׁשמן לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמצות
מׁשחת ׁשמן אֹותֹו "ועׂשית ׁשּנאמר: - ּבֹו מׁשיחה ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשּצריכין

ֶֹקדׁש".
והּקּנמֹון·. הּמר מן לקח ּבּמדּבר: רּבנּו מׁשה עׂשהּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹוככה

מּׁשלׁשּתן אחד מּכל ׁשקל[במשקל]והּקּדה, מאֹות חמׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּבׂשם ּומּקנה הּקדׁש, וזה[במשקל]ּבׁשקל ּומאתים; חמּׁשים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

מחציתֹו ּבׂשם "וקּנמן ּבּתֹורה: חמּׁשים[במשקל]ׁשּנאמר ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּומאתים חמּׁשים ּפעמים, ּבׁשני אֹותֹו ׁשּׁשֹוקלין - ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָּומאתים"

ּפעם. וׁשרהּבכל הּכל, וערב לבּדֹו, ואחד אחד ּכל וׁשֹוחק ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ונתן ּבּמים; ּכחן ּכל ׁשּיצא עד ּומתּוקין, זּכין ּבמים ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹאֹותם

לג ּכל לג, עׂשר ׁשנים והּוא - הין זית ׁשמן הּמים [מכיל]על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשאבדּו עד האׁש, על הּכל ּובּׁשל רביעּיֹות; [התאדו]ארּבע ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
לדֹורֹות. ּבכלי והּניחֹו הּׁשמן. ונׁשאר ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַהּמים

לּכל‚. הּידּוע ׁשּבהדּו, ּבחּיה הּצרּור הּדם הּוא - ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹֹהּמר
מקֹום ּבכל אדם ּבני ּבֹו העץׁשּמתּבּׂשמין הּוא - והּקּנמֹון . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּומתּגמרים טֹוב ׁשריחֹו הדּו, מאּיי ּבני[מתבשמים]הּבא ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
הּדּקין הּקנים הן - ּבׂשם ּוקנה הּקׁשט. הּוא - והּקּדה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאדם.
מּמיני והן טֹוב, וריחן הדּו, מאּיי הּבאים האדּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכּתבן

ּבּצרי הרֹופאים אֹותֹו ׁשּנֹותנין .[בתרופות]ּבׂשמים ְְְֳִִִִֶַָָ
ולא„. הּזה, וכּמׁשקל הּזה ּכּמעׂשה הּמׁשחה ׁשמן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעֹוׂשה

חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, - ּגרע ולא ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהֹוסיף
ׁשּיעׂשה[רגילה]קבּועה והּוא ּכמהּו". ירקח "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

לאחרים לּתנֹו אֹו להתלּמד עׂשה אם אבל ּבֹו; להּמׁשח ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָאֹותֹו
ּפטּור. -ָ

.‰הּמׁשחה[המורח]הּס של]מּׁשמן ּבמזיד,[בכמות - ּכּזית ְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
"ואׁשר ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָחּיב
ׁשמן על אּלא חּיבין ואין ונכרת". - זר על מּמּנּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיּתן
ּבֹו: ׁשּנאמר מּזה "מּמּנּו", ׁשּנאמר: - מׁשה ׁשעׂשה ְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמׁשחה
ׁשמן נעׂשה לא ּומעֹולם לי"; זה יהיה קדׁש מׁשחת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ"ׁשמן

מׁשה. ּׁשעׂשה מּמה חּוץ אחר, אתÂ.הּמׁשחה הּס אחד ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מּמּנּו יּתן "ואׁשר ׁשּנאמר: - אחרים את הּס ואחד ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָעצמֹו,
ׁשּס אֹו ּכבהמה, ׁשהן וגֹויים ּובהמה, ּכלים, הּס זר". ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעל
."ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: ּפטּור, - מתים ְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹּבֹו

.Êּומׁשּוח ּגדֹולים, ּכהנים אּלא לדֹורֹות מּמּנּו מֹוׁשחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹאין
ּכהןמלחמה ּבן ּכהן אפּלּו ּבלבד; ּדוד ּבית ּומלכי [גדול], ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ

מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח "והּכהן ׁשּנאמר: אֹותֹו, מֹוׁשחין -ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ְוגֹו'".

.Áהּמׁשחה ׁשמן ׁשם היה ׁשּלא ׁשני, הּכהןּבית היה - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
מתרּבה ׁשהיה[מתמנה]ּגדֹול ּבלבד, הּבגדים ּבלביׁשת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּגדֹולה. כהּנה ּבגדי ְְְִֵֵָָֻלֹובׁש
.Ëוס ראׁשֹו, על הּׁשמן את צק הּכהן? את מֹוׁשחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּכיצד

ּכמין עיניו ּגּבי על -]מּמּנּו אות ([צורת ּכזה יוני -ëּכף ( ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבית ּומלכי אהרן". ראׁש על הּמׁשחה מּׁשמן "וּיּצק ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹׁשּנאמר:

נזר ּכמין אֹותן מֹוׁשחין סביב]על[כתר]ּדוד, ולא[- ראׁשן. ְְְִִִֵֶַָָָֹֹ
אחרֹות ּבמקֹומֹות ּבּׁשמן.[בגוף]ימׁשח ירּבה ולא , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַֹ
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.Èׁשּכבר ּגדֹול ּכהן אֹו מל ּגּבי על הּמׁשחה מּׁשמן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנֹותן
זר" על מּמּנּו יּתן "ואׁשר ׁשּנאמר: - ּפטּור ואיןנמׁשחּו, , ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

למל[נחשבים]אּלּו אפּלּו מּמּנּו הּס אבל אצלֹו; זרים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ
"ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: - חּיב ּגדֹול, ּכלוכהן , ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

וס מראׁשֹו הּמׁשחה ׁשמן ׁשּנטל ּגדֹול וכהן ּבמׁשמע. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאדם
בטנו]ּבמעיו על ּבכּזית.[- מּמּנּו ׁשּיּס והּוא ּכרת; חּיב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
.‡Èּגּבי על אּלא הּמל את מֹוׁשחין ל:]אין מעין;[סמוך ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

לּמל ירּׁשה ׁשהּמלכּות - מל ּבן מל מֹוׁשחין ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻואין
ׁשם היתה ואם יׂשראל". ּבקרב ּובניו "הּוא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעֹולם,
לּכל ּולהֹודיע הּמחלקת לסּלק ּכדי אֹותֹו מֹוׁשחין - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹמחלקת
מחלקת מּפני ׁשלמה ׁשּמׁשחּו ּכמֹו לבּדֹו; הּמל הּוא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּזה
אחיו. יהֹויקים מּפני ויהֹואחז עתליה, מּפני ויֹואׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָאדֹונּיהּו,
מׁשחֹו, הּמׁשחה ּבׁשמן לא - ליהּוא אליׁשע ׁשּמׁשח ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוזה
החכמים. ּביד מסרת זה ודבר אפרסמֹון; ּבׁשמן ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא

.·Èנתקּדׁשּו לא - ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכל
"וּימׁשחם, ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ּבׁשמן ּבלבד ּבמׁשיחתן ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

אתם" ּכּלןויקּדׁש הּכלים אּלא לדֹורֹות; נֹוהג אינֹו זה ודבר . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
נתקּדׁשּו, ּבמלאכּתן, ּבּמקּדׁש ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכיון -ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
מתקּדׁשין. הם ּבׁשרּות ּבּקדׁש", בם יׁשרתּו "אׁשר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

.‚Èהּמזרקֹות וכן הּמנחֹות, ּבהן ׁשּמקּבלין והּקערֹות ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּכּפֹות
זהב וׁשל ּכסף ׁשל - הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּדם, ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמקּבלין
וכּלן ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתכֹות, ׁשאר ׁשל לעׂשֹותם ּומּתר ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהיּו;
ועֹוׂשה אֹותן מּתי - נׁשּברּו ואם ּבמלאכּתן; ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָמתקּדׁשין

לעֹולם. מהן מסּתּלקת קדּׁשתן ואין אחר, ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹותן
.„È,אֹותן סֹותמין אין - ׁשּנסּדקּו אֹו ׁשּנּקבּו הּקדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹּכלי

חדׁשים אֹותן ועֹוׂשין אֹותן מּתיכין .אּלא ְֲִִִִֶַָָָָ
.ÂËהּנּצב מן ׁשּנׁשמט אין[ידית]סּכין - ׁשּנפּגם אֹו , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

אֹותֹו אֹותן[לידית]מחזירין ּגֹונזין אּלא אֹותֹו, מׁשחיזין ואין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ
ׁשאין אחרים; ועֹוׂשין לדרֹום, והאּולם הּקדׁש [ראויּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ּבמקֹוםשתהיה] שכולו]ענּיּות עׁשירּות.[המקדש ְֲֲִִִ
.ÊËעּׂשרֹון,[סוגי]ׁשּתי חצי - ּבּמקּדׁש היּו יבׁש ׁשל מּדֹות ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ

מנחת ּבֹו לחלק העּׂשרֹון וחצי למנחֹות, העּׂשרֹון ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָֹועּׂשרֹון:
יֹום. ׁשּבכל ּגדֹול ְֵֶָָֹּכהן

.ÊÈההין,[סוגי]וׁשבע וחצי הין, ׁשם: היּו לח ׁשל מּדֹות ְֲִִִִֶֶַַַַָָ
ּורביעית. לג, וחצי ולג, ההין, ּורביעית ההין, ְְְְֲִִִִִִִִִַַַֹֹּוׁשליׁשית
- ההין ּוׁשליׁשית ההין ּורביעית ההין חצי היּו? ְְְֲִִִִִִִִַַַָָָולּמה
הּמנחֹות; ׁשמן למדידת - ולג זבחים; ׁשל הּנסכים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹלמדידת
ּורביעית הּמנֹורה; מּנרֹות נר לכל ׁשמן למדידת - לג ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוחצי

לחבּתין. הּׁשמן ּבּה לחּלק -ְֲִִֵֶֶַַַָ
.ÁÈלנּו ּבֹו[שנצרך]ּדבר[במקדש]ואין של]למּדד [בכלי ְְִֵָָָֹ

מׁשה, ּבימי ּבּמקּדׁש והיה הֹואיל ׁשם? היה ולּמה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהין;
ּבּמקּדׁש, ׁשהיה לג ּובחצי הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן ּבֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמדד

לתֹודה וׁשמן ׂשֹוטה למי מים מֹודדין תודה]היּו קורבן -]; ְְְְִִֵֶֶַָָָ
ּומים נזיר לחם ׁשמן מֹודדין היּו ׁשם, ׁשהיתה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּוברביעית

נתקּדׁשּו אּלּו מעׂשים מּפני ולא מצרע. ,[הכלים]לטהרת ְְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָֹֹ
ה מּפני ׁשאמרנּו.אּלא מקּדׁש ׁשל ּמלאכֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

.ËÈאּלא[כלי]ּכל הּׁשרת; ּומּכלי קדׁש, - האּלּו הּמּדֹות ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

נמׁשחּו הּלח המשחה]ׁשּמּדֹות ּוכלי[בשמן ּומּבחּוץ, מּבפנים ְְְְִִִִִִֵֶַַַ
ּברּוצי לפיכ מּבפנים. אּלא נמׁשחּו לא העודףהּיבׁש -] ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

מכלי] חל.הנשפך הּיבׁש, מּדֹות ּוברּוצי קדׁש; הּלח, ִִֵֵֵֶַַַָֹֹמּדֹות
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נעׂשית‡. מצות[מחדש]הּקטרת ועׂשּיתּה וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ארּבעה ּבּתֹורה ונתּפרׁשּו סּמים". ל "קח ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעׂשה,
סּמניה ּוׁשאר ּולבֹונה"; וחלּבנה ּוׁשחלת "נטף והן: ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמּסּמניה,

מּסיני. למׁשה הלכה -ְֲִִֶַָָֹ
ׁשעֹוׂשין·. והן ּבסיני, למׁשה לֹו נאמרּו סּמנין עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואחד

מכּון ּבמׁשקל מׁשקל[מדויק]אֹותן ּבלא עּמהן ּומֹוסיפין ; ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֻ
ׁשּמעלה[מדויק] אחד ועׂשב הּירּדן, וכּפת סדֹומית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמלח

יֹודעין היּו ולא ידּועים[מכירין]העׁשן; אנׁשים אּלא אֹותֹו ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ
הלכה[מסוימים] היה והּוא איׁש.[מסורת], מּפי איׁש ּבידם ְְֲִִִִָָָָָָ

וחלּבנה‚. ּוׁשחלת נטף סּמניה: עׂשר אחד מׁשקל הּוא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה
והּמנה מנה; ׁשבעים מׁשקל אחד מּכל ,[משקלו:]ּולבֹונה, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

אחד מּכל וכרּכם, נרּד וׁשּבלת ּוקציעה ּומר ּדינרין. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹמאה
ּתׁשע קּנמֹון, מנה; עׂשר ׁשנים קׁשט, מנה; עׂשר ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּׁשה
מאֹות ׁשלׁש הּכל, מׁשקל מנים. ׁשלׁש קּלּופה, ְְִִִִֵַַָָָָֹֹֹמנים;

מנה. וׁשּׁשים רבעּוׁשמֹונה לּה ּומֹוסיפין הדק; הּכל ׁשֹוחקין ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ
ׁשהּוא ּכל עׁשן ּומעלה הּירּדן, וכּפת סדֹומית, מלח [-הּקב ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשלׁשמעט] - מנה הּזהב מזּבח על יֹום ּבכל מּמּנה ּומקטיר .ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכנגד יֹום, וׁשּׁשים חמּׁשה החּמה.[מספר]מאֹות ימֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

הּכּפּורים יֹום ערב אֹותן ׁשֹוחק - הּנׁשארֹות מנים ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהּׁשלׁש
להקטיר חפניו, מלא מּמּנה ׁשּמֹוציא עד הּדּקה, מן ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּדּקה
ׁשאמרנּו הּקטרת מֹותר הּוא - והּנׁשאר הּכּפּורים. ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹּביֹום

שקלים]ּבׁשקלים בהלכות -]. ְִִָ
הּצרי„. מהן ׁשּיֹוצא הּקטף עצי הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ"נטף"

ּבּמגמרֹות[שרף] אדם ּבני ׁשּנֹותנין הּצּפרן היא והּׁשחלת, ;ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
קׁשה[בשמים] וריחֹו ׁשחר, ּדבׁש ּכמֹו והחלּבנה, ,[חזק]; ְְְְְְֵֶֶַַָָָֹ

ערבי: ּבלׁשֹון ׁשמתן הּוא וזה יון. ּבערי אילנֹות ׂשרף ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹוהּוא
וקציעה, ּומסּך, ולּבן, ּומיעה, טיּב, ואצ'פאר ּבלסאן, ְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָֻעּוד
סליּכ'ה, וקׁשר ועּוד, וקסט, וזעפראן, אלּנארדין, ְְְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻֻֻוסנּבל

ְְַַוענּבר.
מפּטמין‰. קּבין[וכותשין]ּכיצד ּתׁשעת מביא הּקטרת? את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ

ּכרׁשינה סבון]ּבֹורית וׁשף[מין הּצּפרן;[משפשף], את ּבּה ְְִִִֶֶַַָָָֹ
חזק יין ׁשל קב ועׂשרים ּבאחד הּצּפרן את ׁשֹורה ּכ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
עצמֹו ּבפני הּסּמנין מן ואחד אחד ּכל ׁשֹוחק ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּביֹותר;
זמן ּכל היטב', הדק הדק, 'היטב אֹומר: ׁשֹוחק ּוכׁשהּוא ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָהדק,

הּכל. ּומערב ְֵֵֶַָֹׁשּׁשֹוחק;
.Âהעזרה ּבתֹו ּבּקדׁש מעׂשיה הּקדׁשוכל ּומּׁשל בכלי, -] ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּפסּולה.שרת] החּלין, מן הּקטרת את והמפּטם ;ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֻ
.Êלּמכּתׁשת אֹותּה מחזירין היּו ּבּׁשנה הכתישה]ּפעמים .[כלי ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ

ּובימֹות ּתתעּפׁש, ׁשּלא ּכדי אֹותּה מפּזרין היּו החּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבימֹות
צֹוברין ריחּה.פים][אוסהּגׁשמים יפּוג ׁשּלא ּכדי אֹותּה ְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

.Áּפסלּה ׁשהּוא, ּכל ּדבׁש לתֹוכּה -נתן מּסּמניה אחד חּסר ; ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מעט מעט ּפּטמּה זרה. קטרת נעׂשית ׁשהרי מיתה, [מכלחּיב ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
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הכללי]ּבמתּכנּתּהמין] המשקל יחס ּפּטם[לפי אפּלּו - ּכׁשרה , ְְְְֲִִֵֵַָָֻ
מנה]ּפרס הערּבים.[חצי ּבין ּופרס ּבׁשחרית ְְְְֲִִֵַַַָָָ

.Ëמׁשקלֹות לפי אּלּו, סּמנין עׂשר אחד מן קטרת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹוׂשה
על ּכרת חּיב - הריח ׁשּלא ּפי על ואף ּבּה, להריח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאּלּו,
קבּועה חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּבמזיד; עׂשה אם ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָעׂשּיתּה,

אֹו[רגילה] חציֹו אּלא ּכּלֹו, הּמׁשקל עׂשה ׁשּלא ּפי על אף .ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּנאמר: - חּיב אּלּו, מׁשקלֹות לפי ועׂשה הֹואיל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָׁשליׁשֹו,
- ּבּה להריח כמֹוה יעׂשה אׁשר איׁש תעׂשּו: לא ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ"ּבמתּכנּתּה

מעּמיו". ְְִֵַַָונכרת
.Èלהתלּמד ּפטּור;[להתאמן]עׂשה - לּצּבּור למסרּה אֹו ּבּה ְְְְִִֵַַָָָָָָ

הּנהנה ּכדין ּדינֹו אּלא ּכרת, חּיב אינֹו - עׂשה ולא ּבּה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהריח
ּבמתּכנּתּה לעֹוׂשה אּלא ּכרת, ּתֹורה חּיבה לא הּקדׁש; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻמן

ּבּה. ְִַָָלהריח
.‡È.יֹום ּבכל הּקטרת מקטירין עליו - ׁשּבהיכל הּזהב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמזּבח

אחרת קטרת עליו הקטיר ואם אחר. ּדבר עליו מקריבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹואין
יחיד אֹותּה ׁשהתנּדב ּכזֹו קטרת עליו ׁשהקטיר אֹו ּכזֹו, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאינּה

נס הּסי אֹו קרּבן עליו הקריב אֹו רּבים, משקה]אֹו -[ניסך ְְִִִִִֶֶַָָָָ
ּומנחה ועֹולה זרה קטרת עליו תעלּו "לא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלֹוקה,

ְוגֹו'".
.·Èאת ׁשּמֹוליכין מֹוליכיןּבעת אין למקֹום, מּמקֹום הארֹון ְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ

ּדוד ׁשּׁשכח ּולפי העגלֹות; על ולא הּבהמה על לא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹאֹותֹו
ּבעּזא ּפרץ נפרץ העגלֹות, על לנטלֹו[ומת]ּונׂשאֹו מצוה אּלא . ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻ

יּׂשאּו". ּבּכתף עליהם, הּקדׁש עבֹודת "ּכי ׁשּנאמר: הּכתף, ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
.‚È,ּפנים ּכנגד ּפנים נֹוׂשאין הּכתף, על אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּנֹוׂשאין

לפנים ּופניהם לחּוץ, הארון]ואחֹוריהם ונזהרים[לכיוון . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ
הּבּדים יּׁשמטּו אחד[המוטות]ׁשּלא ׁשהּמסיר הּטּבעֹות; מן ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

יהיּו הארן "ּבטּבעת ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּטּבעֹות מן הּבּדים ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמן
מּמּנּו". יסרּו לא ִִֶַַָֹֻהּבּדים,

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ב שלישי יום
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הּמקּדׁש‡. לעבֹודת מבּדל - ּכּלֹו לוי "ּבעתזרע ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ
להיֹות עׂשה ּומצות הּלוי"; ׁשבט את ה' הבּדיל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַההיא
לא ּבין רצּו ּבין הּמקּדׁש, לעבֹודת ּומּוכנין ּפנּויין ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּלוּיים
ּכל עליו ׁשּקּבל לוי ּובן הּוא". הּלוי "ועבד ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָרצּו
ׁשּיקּבל עד אֹותֹו, מקּבלין אין - מאחת חּוץ לוּיה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָמצוֹות

ּכּלן. ֶָֻאת
הּמקּדׁש·. את ׁשֹומרין ׁשּיהיּו היא ׁשּלהן ויהיהעבֹודה , ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָ

ׁשע לפּתח ׁשֹוערין ּולהגיףמהן הּמקּדׁש ּדלתֹותיו;[לסגור]רי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל הּקרּבן על לׁשֹורר מׁשֹוררין מהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָויהיה
ה'? ּבׁשם ׁשהּוא ׁשרּות הּוא איזה - אלהיו" ה' ּבׁשם ְְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶָֹ"וׁשרת

ׁשירה. זֹו אֹומר: עֹולֹותהוי ּכל על הּׁשירה? אֹומרין ּומתי ְֱִִִֵֵַַַָָָָ
החֹובה להקריבן]הּצּבּור עצרת[שחובה ׁשלמי [קרבןועל ְְֲִֵֶֶַַַַָ

הּייןשבועות] נּסּו ּבעת המזבח]- נדבה[על עֹולֹות אבל ; ְְֲִִֵַַָָָ
הּצּבּור -]ׁשּמקריבין קרבנות שנדבו יחידים כשאין לקיץ[- ְְִִִֵֶַַ

שומם]הּמזּבח המזבח יהיה ּבפני[שלא הּבאין הּנסכים וכן , ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ
קרבן]עצמן ׁשירה.[בלי עליהן אֹומרין אין - ְְֲִִֵֵֶַָָ

האֹונן‚. וטרםלוי עליו, להתאבל שחייב קרובו שמת -] ִֵֵָ
לוּיםנקבר] עׂשר מּׁשנים ּפֹוחתין ואין ּולׁשֹורר. לעבד מּתר ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹֻ

הּדּוכן על השירה]עֹומדים ׁשירה[בימת אֹומרין יֹום, ּבכל ְְְִִִַַָָָ
אּלא ׁשירה אֹומרין ואין לעֹולם. עד ּומֹוסיפין הּקרּבן; ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָעל
ּבּפה. - עבֹודתם ׁשהיא הּׁשירה ׁשעּקר כלי; ּבלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּפה,
לוּים מהם - ׁשיר ּבכלי מנּגנין ׁשם, עֹומדים היּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָואחרים

הּמּׂשיאין מיחסין יׂשראלים לּכהּנה[בנותיהן]ּומהם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
מפנ יחוסן][לכוהנים, מיחס.י אּלא הּדּוכן על עֹולה ׁשאין ;ְֵֶֶֶַַָָָֻ

עֹולין הּכלים ּפי על המׁשֹוררים אּלּו למנין[נחשבים]ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַ
עׂשר. ְֵַָָהּׁשנים

וחצֹוצרֹות„. וכּנֹורֹות וחלילים ּבנבלים מנּגנין? הם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָּובּמה
מֹוסיפין[מצלתיים]והּצלצל ולא נבלים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָֹ

על מֹוסיפין ולא חלילים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין ׁשּׁשה; ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָֹעל
על מֹוסיפין ולא חצֹוצרֹות, מּׁשּתי ּפֹוחתין ואין עׂשר; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָֹׁשנים
עד ּומֹוסיפין ּכּנֹורֹות, מּתׁשעה ּפֹוחתין ואין ועׂשרים; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָמאה

ּבלבד. אחד - והּצלצל ְְְְִִֶַַָָָלעֹולם;
הּכהנים‰. היּו חדׁשים, ּובראׁשי ּכּלן הּמֹועדֹות ְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָֹֻּבימי

ּבחצֹוצרֹות -ּתֹוקעים ׁשירה אֹומרין והּלוּים הּקרּבן, ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ
- חדׁשכם ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
העׁשת מן נעׂשית היתה החצֹוצרת ּבחצצרת". ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּותקעּתם

הּגרּוטאֹות[גוש] מן אֹותּה עׂשה ּכסף. ׁשל[שברים]ׁשל ְִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשהיּו והחלילים ּפסּולה. מּתכֹות, מיני מּׁשאר ּכׁשרה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכסף,

אּבּוב היה - ּבהן החליל]מנּגנין ׁשל[קנה קנה,[מ:]ׁשּלהן ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מחּלק היה ולא ערב; ׁשּקֹולֹו ּבאּבּוב[מסיים]מּפני אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יפה מחּלק ׁשהּוא מּפני באחד]יחידי, .[כשהסיום ְְְִִִֵֵֶֶַָ

.Âמּכה החליל ּבּׁשנה יֹום עׂשר עלּבׁשנים באצבעו מכה -] ְִִֵֶֶַַָָָָָ
קולו] להנעים ראׁשֹון,החליל ּפסח ּבׁשחיטת - הּמזּבח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַלפני

ּוביֹום ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּוביֹום ׁשני, ּפסח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּובׁשחיטת
ּדֹוחה זה וחליל החג. ימי ּובׁשמֹונת עצרת, ׁשל הראׁשֹון ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָטֹוב
קרּבן ׁשל וחליל קרּבן, ׁשל חליל ׁשהּוא מּפני הּׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאת

הּׁשּבת. את ודֹוחה הּוא, ְֲֶֶַַָָעבֹודה
.Êחמׁש ׁשּילּמדּוהּו עד לעבֹודתֹו, לעזרה נכנס לוי ּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאין

ּתחּלה חמׁשׁשנים מּבן לּלוּים: אׁשר "זאת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וכתּוב ׁשנה", -ועׂשרים ׁשנה" ׁשלׁשים "מּבן אֹומר: אחד ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ

ׁשּיגּדיל עד לעבֹודה נכנס ואינֹו לתלמּוד. חמׁש ּכיצד? ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהא
עבדתֹו". על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - איׁש ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָֹויהיה

.Áמּצבא יׁשּוב ׁשנה חמּׁשים "ּומּבן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
מּמקֹוםהעבֹודה" הּמקּדׁש נֹוׂשאין ׁשהיּו ּבּזמן אּלא אינֹו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

איןלמק - לדֹורֹות אבל לדֹורֹות. הּנֹוהגת מצוה ואינּה ֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ
ּכׁשּיתקלקל - ּבקֹול אּלא ּבמּומין ולא ּבׁשנים נפסל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּלוי
ׁשאינֹו לי, ויראה ּבּמקּדׁש. לעבֹודתֹו יּפסל הּזקנה, מרב ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹקֹולֹו

הּׁשֹוערים. מן יהיה אבל ׁשירה, לֹומר אּלא ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָנפסל
.Ëהרֹואה הּלוּים[הנביא]ׁשמּואל חּלקּו הּמל ודוד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשּבת ּבכל מׁשמר ועֹובד מׁשמרֹות; וארּבעה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשרים
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הכללי]ּבמתּכנּתּהמין] המשקל יחס ּפּטם[לפי אפּלּו - ּכׁשרה , ְְְְֲִִֵֵַָָֻ
מנה]ּפרס הערּבים.[חצי ּבין ּופרס ּבׁשחרית ְְְְֲִִֵַַַָָָ

.Ëמׁשקלֹות לפי אּלּו, סּמנין עׂשר אחד מן קטרת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹוׂשה
על ּכרת חּיב - הריח ׁשּלא ּפי על ואף ּבּה, להריח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאּלּו,
קבּועה חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּבמזיד; עׂשה אם ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָעׂשּיתּה,

אֹו[רגילה] חציֹו אּלא ּכּלֹו, הּמׁשקל עׂשה ׁשּלא ּפי על אף .ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּנאמר: - חּיב אּלּו, מׁשקלֹות לפי ועׂשה הֹואיל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָׁשליׁשֹו,
- ּבּה להריח כמֹוה יעׂשה אׁשר איׁש תעׂשּו: לא ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ"ּבמתּכנּתּה

מעּמיו". ְְִֵַַָונכרת
.Èלהתלּמד ּפטּור;[להתאמן]עׂשה - לּצּבּור למסרּה אֹו ּבּה ְְְְִִֵַַָָָָָָ

הּנהנה ּכדין ּדינֹו אּלא ּכרת, חּיב אינֹו - עׂשה ולא ּבּה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהריח
ּבמתּכנּתּה לעֹוׂשה אּלא ּכרת, ּתֹורה חּיבה לא הּקדׁש; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻמן

ּבּה. ְִַָָלהריח
.‡È.יֹום ּבכל הּקטרת מקטירין עליו - ׁשּבהיכל הּזהב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמזּבח

אחרת קטרת עליו הקטיר ואם אחר. ּדבר עליו מקריבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹואין
יחיד אֹותּה ׁשהתנּדב ּכזֹו קטרת עליו ׁשהקטיר אֹו ּכזֹו, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאינּה

נס הּסי אֹו קרּבן עליו הקריב אֹו רּבים, משקה]אֹו -[ניסך ְְִִִִִֶֶַָָָָ
ּומנחה ועֹולה זרה קטרת עליו תעלּו "לא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלֹוקה,

ְוגֹו'".
.·Èאת ׁשּמֹוליכין מֹוליכיןּבעת אין למקֹום, מּמקֹום הארֹון ְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ

ּדוד ׁשּׁשכח ּולפי העגלֹות; על ולא הּבהמה על לא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹאֹותֹו
ּבעּזא ּפרץ נפרץ העגלֹות, על לנטלֹו[ומת]ּונׂשאֹו מצוה אּלא . ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻ

יּׂשאּו". ּבּכתף עליהם, הּקדׁש עבֹודת "ּכי ׁשּנאמר: הּכתף, ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
.‚È,ּפנים ּכנגד ּפנים נֹוׂשאין הּכתף, על אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּנֹוׂשאין

לפנים ּופניהם לחּוץ, הארון]ואחֹוריהם ונזהרים[לכיוון . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ
הּבּדים יּׁשמטּו אחד[המוטות]ׁשּלא ׁשהּמסיר הּטּבעֹות; מן ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

יהיּו הארן "ּבטּבעת ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּטּבעֹות מן הּבּדים ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמן
מּמּנּו". יסרּו לא ִִֶַַָֹֻהּבּדים,

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ב שלישי יום

ג ¤¤ּפרק

הּמקּדׁש‡. לעבֹודת מבּדל - ּכּלֹו לוי "ּבעתזרע ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ
להיֹות עׂשה ּומצות הּלוי"; ׁשבט את ה' הבּדיל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַההיא
לא ּבין רצּו ּבין הּמקּדׁש, לעבֹודת ּומּוכנין ּפנּויין ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּלוּיים
ּכל עליו ׁשּקּבל לוי ּובן הּוא". הּלוי "ועבד ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָרצּו
ׁשּיקּבל עד אֹותֹו, מקּבלין אין - מאחת חּוץ לוּיה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָמצוֹות

ּכּלן. ֶָֻאת
הּמקּדׁש·. את ׁשֹומרין ׁשּיהיּו היא ׁשּלהן ויהיהעבֹודה , ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָ

ׁשע לפּתח ׁשֹוערין ּולהגיףמהן הּמקּדׁש ּדלתֹותיו;[לסגור]רי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל הּקרּבן על לׁשֹורר מׁשֹוררין מהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָויהיה
ה'? ּבׁשם ׁשהּוא ׁשרּות הּוא איזה - אלהיו" ה' ּבׁשם ְְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶָֹ"וׁשרת

ׁשירה. זֹו אֹומר: עֹולֹותהוי ּכל על הּׁשירה? אֹומרין ּומתי ְֱִִִֵֵַַַָָָָ
החֹובה להקריבן]הּצּבּור עצרת[שחובה ׁשלמי [קרבןועל ְְֲִֵֶֶַַַַָ

הּייןשבועות] נּסּו ּבעת המזבח]- נדבה[על עֹולֹות אבל ; ְְֲִִֵַַָָָ
הּצּבּור -]ׁשּמקריבין קרבנות שנדבו יחידים כשאין לקיץ[- ְְִִִֵֶַַ

שומם]הּמזּבח המזבח יהיה ּבפני[שלא הּבאין הּנסכים וכן , ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ
קרבן]עצמן ׁשירה.[בלי עליהן אֹומרין אין - ְְֲִִֵֵֶַָָ

האֹונן‚. וטרםלוי עליו, להתאבל שחייב קרובו שמת -] ִֵֵָ
לוּיםנקבר] עׂשר מּׁשנים ּפֹוחתין ואין ּולׁשֹורר. לעבד מּתר ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹֻ

הּדּוכן על השירה]עֹומדים ׁשירה[בימת אֹומרין יֹום, ּבכל ְְְִִִַַָָָ
אּלא ׁשירה אֹומרין ואין לעֹולם. עד ּומֹוסיפין הּקרּבן; ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָעל
ּבּפה. - עבֹודתם ׁשהיא הּׁשירה ׁשעּקר כלי; ּבלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּפה,
לוּים מהם - ׁשיר ּבכלי מנּגנין ׁשם, עֹומדים היּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָואחרים

הּמּׂשיאין מיחסין יׂשראלים לּכהּנה[בנותיהן]ּומהם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
מפנ יחוסן][לכוהנים, מיחס.י אּלא הּדּוכן על עֹולה ׁשאין ;ְֵֶֶֶַַָָָֻ

עֹולין הּכלים ּפי על המׁשֹוררים אּלּו למנין[נחשבים]ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַ
עׂשר. ְֵַָָהּׁשנים

וחצֹוצרֹות„. וכּנֹורֹות וחלילים ּבנבלים מנּגנין? הם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָּובּמה
מֹוסיפין[מצלתיים]והּצלצל ולא נבלים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָֹ

על מֹוסיפין ולא חלילים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין ׁשּׁשה; ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָֹעל
על מֹוסיפין ולא חצֹוצרֹות, מּׁשּתי ּפֹוחתין ואין עׂשר; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָֹׁשנים
עד ּומֹוסיפין ּכּנֹורֹות, מּתׁשעה ּפֹוחתין ואין ועׂשרים; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָמאה

ּבלבד. אחד - והּצלצל ְְְְִִֶַַָָָלעֹולם;
הּכהנים‰. היּו חדׁשים, ּובראׁשי ּכּלן הּמֹועדֹות ְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָֹֻּבימי

ּבחצֹוצרֹות -ּתֹוקעים ׁשירה אֹומרין והּלוּים הּקרּבן, ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ
- חדׁשכם ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
העׁשת מן נעׂשית היתה החצֹוצרת ּבחצצרת". ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּותקעּתם

הּגרּוטאֹות[גוש] מן אֹותּה עׂשה ּכסף. ׁשל[שברים]ׁשל ְִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשהיּו והחלילים ּפסּולה. מּתכֹות, מיני מּׁשאר ּכׁשרה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכסף,

אּבּוב היה - ּבהן החליל]מנּגנין ׁשל[קנה קנה,[מ:]ׁשּלהן ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מחּלק היה ולא ערב; ׁשּקֹולֹו ּבאּבּוב[מסיים]מּפני אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יפה מחּלק ׁשהּוא מּפני באחד]יחידי, .[כשהסיום ְְְִִִֵֵֶֶַָ

.Âמּכה החליל ּבּׁשנה יֹום עׂשר עלּבׁשנים באצבעו מכה -] ְִִֵֶֶַַָָָָָ
קולו] להנעים ראׁשֹון,החליל ּפסח ּבׁשחיטת - הּמזּבח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַלפני

ּוביֹום ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּוביֹום ׁשני, ּפסח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּובׁשחיטת
ּדֹוחה זה וחליל החג. ימי ּובׁשמֹונת עצרת, ׁשל הראׁשֹון ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָטֹוב
קרּבן ׁשל וחליל קרּבן, ׁשל חליל ׁשהּוא מּפני הּׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאת

הּׁשּבת. את ודֹוחה הּוא, ְֲֶֶַַָָעבֹודה
.Êחמׁש ׁשּילּמדּוהּו עד לעבֹודתֹו, לעזרה נכנס לוי ּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאין

ּתחּלה חמׁשׁשנים מּבן לּלוּים: אׁשר "זאת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וכתּוב ׁשנה", -ועׂשרים ׁשנה" ׁשלׁשים "מּבן אֹומר: אחד ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ

ׁשּיגּדיל עד לעבֹודה נכנס ואינֹו לתלמּוד. חמׁש ּכיצד? ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהא
עבדתֹו". על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - איׁש ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָֹויהיה

.Áמּצבא יׁשּוב ׁשנה חמּׁשים "ּומּבן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
מּמקֹוםהעבֹודה" הּמקּדׁש נֹוׂשאין ׁשהיּו ּבּזמן אּלא אינֹו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

איןלמק - לדֹורֹות אבל לדֹורֹות. הּנֹוהגת מצוה ואינּה ֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ
ּכׁשּיתקלקל - ּבקֹול אּלא ּבמּומין ולא ּבׁשנים נפסל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּלוי
ׁשאינֹו לי, ויראה ּבּמקּדׁש. לעבֹודתֹו יּפסל הּזקנה, מרב ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹקֹולֹו

הּׁשֹוערים. מן יהיה אבל ׁשירה, לֹומר אּלא ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָנפסל
.Ëהרֹואה הּלוּים[הנביא]ׁשמּואל חּלקּו הּמל ודוד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשּבת ּבכל מׁשמר ועֹובד מׁשמרֹות; וארּבעה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשרים
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לבּתי[שבוע] הּמׁשמר ראׁש אֹותם מחּלק הּמׁשמר, אנׁשי וכל .ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
ידּועים אנׁשים ּבֹו עֹובדים הּׁשּבת, מימי ויֹום יֹום וכל ְְְְֲִִִִֵַַָָָָאבֹות;

יום] לאותו העֹובדים[מסומנים אּלּו מחּלקין האבֹות וראׁשי .ְְְְִִֵֵַָָָָ
מזהרין הּלוּים וכל עבֹודתֹו. על איׁש איׁש ׁשּלהם, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻּבּיֹום

הּקדׁש[אסורין] ּכלי אל א" ׁשּנאמר: הּמזּבח, עבֹודת ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹעל
לעבֹודה, יקרבּו לא - ימתּו" ולא יקרבּו, לא הּמזּבח ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹֻואל

מּתרין. לּגע ֲִִַָָֻאבל
.Èּכ - הּכהנים עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ׁשהּלוּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻּוכׁשם

הם "ּגם ׁשּנאמר: הּלוּים, עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻהּכהנים
מז עצמם הּלוּים וכן אּתם". אחדּגם יעׂשה ׁשּלא הרין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

הּׁשֹוער ולא לּׁשֹוער, המׁשֹורר יסּיע ׁשּלא חברֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמלאכת
מּׂשאֹו". ועל עבדתֹו על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלמׁשֹורר

.‡Èּבמלאכה לוי ׁשּסּיע אֹו הּכהנים, עבֹודת ׁשעבדּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלוּים
ׁשמים ּבידי מיתה חּיבין - מלאכּתֹו "ולאׁשאינּה ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אּלא ּבמיתה, אינֹו - לוי עבֹודת ׁשעבד ּכהן אבל ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻימתּו";
תעׂשה. ְֲֶַֹּבלא

ד ¤¤ּפרק

הּקרּבנֹות,‡. לעבֹודת הּלוּים מּכלל הבּדלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָֹֻהּכהנים
ּומצות קדׁשים"; קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
- לקרּבן ולהכינם ּולקּדׁשם הּכהנים להבּדיל היא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹעׂשה
מקריב". הּוא אלהי לחם את ּכי "וקּדׁשּתֹו, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:

ּולהקּדים·. הרּבה, ּכבֹוד ּבֹו לנהג מּיׂשראל אדם ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹוצרי
לפּתח ׁשּבקדּׁשה, ּדבר לכל בתורה]אֹותן ראׁשֹון,[לקרוא ְְְִִִֶַָָָָָֹֻ

המזּולבר ואחרי מנהון][לפני ולּטל יפה[בסעודה]ראׁשֹון, ְְִִֵָָָָָֹ
ִראׁשֹון.

ארּבעה‚. מׁשמרֹות, לׁשמֹונה הּכהנים חּלק רּבנּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹמׁשה
הּנביא. ׁשמּואל עד היּו וכן מאיתמר; וארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמאלעזר
ועׂשרים לארּבעה הּמל ודוד הּוא חּלקם ׁשמּואל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובימי

ועֹוליןמׁשמר ממּנה. אחד ראׁש ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל ; ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשּבת ּבכל מׁשמר לעבֹודה, שבוע]לירּוׁשלים ּומּיֹום[- . ְְֲִִִִַַָָָָָָ

ּומׁשמר יֹוצא, מׁשמר - מתחּלפין הן הּׁשּבת ליֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּׁשּבת
חלילה. וחֹוזרין ׁשּיּגמרּו; עד נכנס, אחריו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ּברגלים„. ׁשוים הּמׁשמרֹות ּכל להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּומצות
עֹובד[בחגים] - לעבד ורצה ּברגל הּכהנים מן ׁשּיבֹוא וכל ;ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

,'מׁשמר ׁשּיּגיע עד ל' לֹו: אֹומרין ואין עּמהם, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוחֹולק
וׁשרת". ,ׁשערי מאחד הּלוי יבֹוא "וכי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:

לחם‰. ּובחּלּוק הרגלים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָּבּמה
עצרת ׁשל הּלחם ׁשּתי ּובחּלּוק אבל[שבועות]הּפנים, . ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

אּלא ּברגל ואפּלּו אֹותן מקריב אין - ּותמידין ּונדבֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנדרים
קבּוע ׁשּזמּנֹו השבוע]מׁשמר ּכחלק[שתורו "חלק ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

יאכלּו ּכחלק חלק - האבֹות" על ממּכריו לבד ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹיאכלּו,
ׁשּכבר הּדברים, ּבׁשאר ּכחלק חלק ואינם הּצּבּור, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבקרּבנֹות
ּומׁשמר מׁשמר ּכל אֹותן וקבעּו האבֹות, אֹותם ְְְְְִִִָָָָָָָָחּלקּו

ְַַּבׁשּבּתֹו.
.Âקבּוע ׁשּזמּנֹו ּבּמׁשמר - הּפנים לחם עבֹודת אבלוכן ; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּלחם ׁשּתי ּומּנין[בשבועות]עבֹודת הּמׁשמרֹות. ּבכל - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מּכל ,ׁשערי "מאחד ׁשּנאמר: ּברגלים? אּלא מדּבר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ּומּנין אחד. ּבׁשער ּבאין יׂשראל ׁשּכל ּבׁשעה - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל"
יאכלּו", ּכחלק "חלק ׁשּנאמר: ּבּכהנים? אּלא מדּבר ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאינֹו

ּבלבד. לּכהנים אּלא להאכל מּתנֹות ׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹואין
.Êּומקריבֹו לּמקּדׁש ּבא זה הרי - קרּבן לֹו ׁשהיה ּכהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן

ׁשּירצה יֹום וׁשרת";ּבכל נפׁשֹו אּות ּבכל "ּובא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עצמֹו; ידי על ּומכּפר מקריב הּוא ואׁשמֹו, חּטאתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָואפּלּו
ּכהן לכל קרּבנֹו את לּתן רצה ואם ׁשּלֹו. קרּבנֹו, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹוהעֹור
הּכהן לאֹותֹו ועבֹודתֹו, הּקרּבן ועֹור נֹותן; להקריבֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּירצה

לֹו. ׁשּנתן ְִֶַַָּבלבד
.Áלאנׁשי קרּבנֹו נֹותן - מּום ּבעל הּקרּבן ּבעל הּכהן ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה

עלמׁשמר לעבד ׁשּיכֹול חֹולה אֹו זקן היה ׁשּלהן. והעֹור , ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
הּדחק מיוחד]ידי ׁשּירצה,[במאמץ ּכהן לכל קרּבנֹו נֹותן - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּכלל, לעבד יכֹול אינֹו ואם מׁשמר; לאנׁשי והעבֹודה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָֹוהעֹור
מׁשמר. לאנׁשי נאכל הּקרּבן ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָהרי

.Ëטמאים הּכהנים וכל הּצּבּור, ּבקרּבנֹות טמא [-היה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
בטומאה] מקריבים טמאים, הציבור לבעליכשרוב נֹותנֹו -ְְֲֵַ

לאנׁשי ועבֹודתֹו, ועֹורֹו מׁשמר; ׁשּבאֹותֹו טהֹורים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמּומין
הּטמאים. ְְִִֵַָמׁשמר

.Èאֹונן והיה ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּקרּבן קרובוהיה שמת -] ְְֵֵֶַָָָָָָָֹ
נקבר] וטרם עליו, להתאבל ׁשּירצה,שחייב ּכהן לכל נֹותנֹו -ְְְִֵֶֶָֹ

ראּוי האֹונן ּגדֹול ׁשּכהן ּכיון מׁשמר; לאנׁשי ועבֹודתֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹועֹורֹו
לקרּבנֹו. ׁשליח עֹוׂשה זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעבֹודה,

.‡Èאבֹות לבּתי מׁשמרֹו מחּלק ּומׁשמר, מׁשמר ראׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹּכל
אחד[משמרות] ּביֹום עֹובד ואנׁשיו אב ּבית ּכל ׁשּיהיה עד ,ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשּבת אחריו[השבוע]מּיֹום ׁשל ּבּיֹום והאחר עד, וכן , ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
עליו. ממּנה אחד ראׁש ואב, אב ּבית וכל ְְֲֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאחרֹון.

.·Èּגדֹול ּכהן ּומֹוׁשחיןּוממּנין הּכהנים; לכל ראׁש הּוא , ְְְֲִִִֵַַָָֹֹֹ
ּגדֹולה, כהּנה ּבגדי אֹותֹו ּומלּביׁשין הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו
אין ואם וגֹו'". יּוצק אׁשר מאחיו הּגדֹול "והּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

מרּבין - הּמׁשחה ׁשמן כהּנה[ממנים]ׁשם ּבבגדי אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
הּמׁשחה, ׁשמן ראׁשֹו על יּוצק "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּגדֹולה
ׁשּמתרּבה ּכׁשם - הּבגדים" את ללּבׁש ידֹו את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּומּלא

ּבּבגדים.[מתמנה] מתרּבה ּכ הּמׁשחה, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָּבׁשמן
.‚Èּבגדים ׁשמֹונה לֹובׁש ּבּבגדים? אֹותֹו מרּבין ְְְְִִִֵֵַַַָָָּכיצד

יֹום אחר יֹום ימים ׁשבעת למחר, ולֹובׁשן וחֹוזר -ּופֹוׁשטן, ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ
ׁשרּבּוי ּוכׁשם ּתחּתיו"; הּכהן ילּבׁשם ימים "ׁשבעת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
יֹום. אחר יֹום ׁשבעה, ּבּׁשמן מׁשיחה ּכ - ׁשבעה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָּבגדים
קדם אֹו ׁשבעה, ּכל ּבּבגדים ׁשּיתרּבה קדם עבד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹואם
אֹו ונתרּבה הֹואיל ּכׁשרה; עבֹודתֹו - ׁשבעה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיּמׁשח

ּדבר. לכל ּגדֹול ּכהן נעׂשה אחת, ּפעם ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹנמׁשח
„È.למרּבה[הבדל]אין הּמׁשחה ּבׁשמן מׁשּוח ּכהן ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּפר אּלא ׁשגג[לקרבן]ּבגדים, אם הּמׁשיח ּכהן ׁשּמביא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּכהן "אם ׁשּנאמר: חּטאת, עליהן ׁשחּיב הּמצוֹות מן ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבאחת
הן. ׁשוין - הּדברים לׁשאר אבל וגֹו'"; יחטא ְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהּמׁשיח

.ÂËמעמידין ׁשל[ממנין]אין ּדין ּבית אּלא ּגדֹול, ּכהן ֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא אֹותֹו מֹוׁשחין ואין ואחד. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשבעים
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אין ּבלבד, ּבּבגדים נתרּבה אם וכן אֹותֹו"; הּמׁשח ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ"ּביֹום
ּגדֹולים כהנים ׁשני ממּנין ואין ּבּיֹום. אּלא אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹמרּבין

ְַַּכאחת.
.ÊË,אחר ּכהן הּמׁשנה[ש:]ּוממּנין ּכמֹו ּגדֹול לכהן יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ויהיה 'ממּנה'. הּנקרא והּוא 'סגן', הּנקרא והּוא ,ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻלּמל
לֹו הּוא ּכבֹוד וזה ּתמיד, ּגדֹול ּכהן לימין לכהןעֹומד -] ְִִִֵֵֶָָָֹ

הּסגן.הגדול] יד מּתחת הּכהנים וכל .ְְֲִִַַַַַָָֹ
.ÊÈקתיקֹולין ממּנין כללי]ועֹוד ּכמֹו[מנהל לּסגן להיֹותן , ְְְְְִִִֵַַָָָ

אמרּכֹולין ּוממּנין מּׁשנים. ּפחֹות ואין ּגדֹול; לכהן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹהּסגן
-[אחראים] ּבידם העזרה ּומפּתחֹות מּׁשבעה; ּפחֹות אין ,ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

האמרּכֹולין ּכל ׁשּיתּכּנסּו עד יכֹול אינֹו לפּתח, האחד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרצה
ְְְִויפּתחּו.

.ÁÈּפֹוחתין ואין האמרּכֹולין, יד מּתחת ּגזּברין ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָּוממּנין
גזּברין ההקּדׁשֹותמּׁשלׁשה ׁשּגֹובין הן - והּגזּברין ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּופֹודין[תרומות] הּנפּדה[מוכרין], למכירה]את מהן,[הראוי ְִִֵֶֶֶַ
אֹותן בהן]ּומֹוציאין להֹוצאה[משתמשים הראּויין לּדברים ְְְִִִִַָָָָָ

.[לשימוש]

.ËÈהּמׁשּוח ּגדֹול בשמן]ּכהן [להצילו]קֹודם[שנמשח ֵֵַַָָֹ
למׁשּוח קֹודם לׁשרת העֹומד ּבגדים ּומרּבה ּבגדים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻֻלמרּבה

קרי[טומאת]מחמת[ממשרתו]ׁשעבר מחמת והעֹובר קרי, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מחמת לעֹובר לו]קֹודם מּום[שנהיה מחמת ועֹובר מּום, ְְֲֲֵֵֵֵֵַַ
מׁשּוח לכהן ל:]קֹודם קדם[ממונה מלחמה ּומׁשּוח מלחמה, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

לקּתיקֹול קֹודם ּוסגן כללי]לסגן, קֹודם[מנהל וקּתיקֹול , ְְְְִִִֵֵַַָָ
לראׁש[אחראי]לאמרּכל קֹודם וגזּבר לגזּבר, קֹודם ואמרּכל , ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָֹ
אב[שבועי]הּמׁשמר ּבית לראׁש קֹודם הּמׁשמר וראׁש , ְְְְִִֵֵַַָָָֹֹ

יום] מּׁשאר[משמרת הדיֹוט לכהן קֹודם אב ּבית וראׁש ,ְְְְִֵֵֵֶָָֹֹ
למעלה זֹו מעלֹות, ׁשמֹונה ּתמיד הּכהנים נמצאּו ְְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָֹֹהּכהנים.

ִמּזֹו.
.Îהממּנים מּׁשאר אחד אֹו ּגדֹול, ּכהן אֹו ,הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכׁשּימּות

לירׁשֹו הראּוי אֹו ּבנֹו ּתחּתיו מעמידין ּבּנחלה- הּקֹודם וכל , ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָ
ירושה] לׂשררּות[- לתפקיד]קֹודם ׁשּיהיה[- והּוא הּמת, ְְְִִֵֵֶֶַָ

ּביראה אֹו ּבחכמה, מקֹומֹו שמים]ממּלא יראת ּפי[- על אף ְְְְְְִִֵַַַָָָ
ּבקרב ּובניו "הּוא :ּבּמל ׁשּנאמר ּבחכמה, ּכמֹותֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו
ׂשררה לכל הּדין והּוא ירּׁשה; ׁשהּמלכּות מלּמד ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻיׂשראל",

ּולזרעֹו. לעצמֹו זֹוכה לּה, ׁשהּזֹוכה - יׂשראל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבקרב
.‡Îאּלא לעֹולם, ּתחּתיו מתמּנה ּבנֹו אין - מלחמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמׁשּוח

ואם נמׁשח; למלחמה, נמׁשח אם הּכהנים; ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָֹהרי
מׁשּמׁש מלחמה מׁשּוח ּוכׁשהּכהן נמׁשח. לא נמׁשח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹלא

כלים ּבארּבעה מׁשּמׁש הּכהנים.[בגדים]ּבּמקּדׁש, ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
מֹורידין ואין מּמּנה, ּגדֹולה ׁשהיא לׂשררה מּׂשררה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָמעלין
ולא ּבּקדׁש, ׁשּמעלין - מּמּנה למּטה ׁשהיא לׂשררה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹותֹו
ּכן אם אּלא יׂשראל ּבקרב ׁשהיא מּׂשררה לעֹולם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָמֹורידין

.[חטא]סרח ַָ
.·Îמלקין - מלקּות עליה ׁשחּיב עברה ׁשעבר ּגדֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכהן

וחֹוזר מלקּות, מחּיבי ּכׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֻאֹותֹו
.לגדּלתֹו ְִָֻ

ה ¤¤ּפרק

ּבנֹואי,‡. הּכהנים אחיו מּכל ּגדֹול ׁשּיהיה צרי - ּגדֹול ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן
ּובמראה ּבחכמה, ּבעׁשר, והוד]ּבכח, ממֹון[חן לֹו אין אם . ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹ

עׁשרֹו, לפי ואחד אחד ּכל מּׁשּלהן לֹו נֹותנין הּכהנים ּכל -ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּבכּלם. מעׁשיר יֹותר ׁשּיעׁשיר ְֲִִֵֵֶֶַַָָֻעד

מעּכב·. אּלּו מּכל אחד מכהונתו]ואין זה[מונע ּכל אּלא , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
נתרּבה אם אבל -]למצוה; הנ"ל בלי מקֹום,[נתמנה מּכל ְְְֲִִִִַָָָָָ

ְִַָנתרּבה.
יקל‚. ולא ּבעצמֹו, ּכבֹוד לנהג ּגדֹול ּכהן עצמֹווחּיב ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹ

ראש] ולא[בקלות ערם, אֹותֹו יראּו ולא העם; ׁשאר ְְְְִִָָָָֹֹֹעם
ׁשּנאמר: - מסּתּפר ּכׁשהּוא ולא ּבּמרחץ, ולא הּכּסא, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבבית
הּוא רצה יתרה. ּגדּלה ּבֹו ׁשּנֹוהגין מלּמד מאחיו", ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"הּגדֹול

ּבידֹו. הרׁשּות עּמֹו, אחרים ְְְֲֲִִִֵֶָָׁשּירחצּו
אפּלּו„. רּבים, ׁשל לסעּודֹות ולא הּמׁשּתה, לבית יּכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹלא

האבל. לבית רצה, אם הּוא, הֹול אבל מצוה. ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָהם
הּכהנים, ׁשאר עם ּבערּבּוביא הֹול אינֹו ,הֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּוכׁשהּוא

מסּבבין הּכהנים ּכבֹוד;[מקיפין]אּלא לֹו וחֹולקין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֶַַָָֹ
ממּצעֹו ׁשעבר[עומד]והּסגן ּומׁשיח והּסגן העם, לבין ּבינֹו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

גדול] הכהן במקום תקופה שעבד אב[- ּבית וראׁש ְִִֵָֹמימינֹו,
'ּתנחמּו'; לאבלים: ואֹומר מּׂשמאלֹו. העם וכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹֻוהאבלים

ּכחן. ּכפי אֹותֹו מכּבדין ְְְְִִֵַָֹוהן
ּביתֹו‰. מּפתח יֹוצא ואינֹו אחריו, יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָמת

עֹומד והּוא לביתֹו. לנחמֹו ּבאים העם וכל הּמקּדׁש; מן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאֹו
מּׂשמאלֹו;[להתנחם]ּבׁשּורה אב ּבית וראׁש מימינֹו ּוסגן , ְְְְִִִֵָָָֹֹ

מן 'ּתתּברכּו להן: אֹומר והּוא ,'ּכּפרת 'אנּו לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָואֹומרין
ִַַָהּׁשמים'.

.Âאחרים]אֹותֹו[מאכילין]ּכׁשּמברין מסּבין[משל העם ּכל - ְְְִִֶַָָָֻ
והּוא הארץ, מתֹועל על קֹורע ואינֹו הּספסל. על מסב ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

קרע, ואם יפרם"; לא "ּובגדיו ׁשּנאמר: הּכהנים, ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹּכׁשאר
ּפרע מרּבה ואינֹו רגליו. ּכנגד מּלמּטה הּוא קֹורע אבל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלֹוקה.

מגודל] שער -]- יפרע" לא ראׁשֹו "את ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶַָָֹֹלעֹולם,
ׁשּבת מערב מסּפר אּלא לּמקּדׁש; יּכנס ׁשּלא ּבעת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואפּלּו

ּבתער מסּפר ואינֹו ׁשּבת. ּבזּוג[סכין]לערב ,[מספרים]אּלא ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּבעּקר זֹו ׂשערה הּוא[בתחילת]ראׁש ּכאּלּו ׁשּיראה עד זֹו, ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ

יׁשּלחּו; לא ּופרע יגּלחּו, לא "ראׁשם ׁשּנאמר: - ּכאחד ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹצמח
ראׁשיהם". את יכסמּו ְְִֵֶֶָָּכסֹום

.Êּכהן 'לׁשּכת הּנקראת והיא ּבּמקּדׁש, מּוכן לֹו יהיה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּובית
ולאּגדֹול' הּיֹום, ּכל ּבּמקּדׁש יֹוׁשב ׁשּיהיה ותפארּתֹו ּוכבֹודֹו . ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּתים אֹו אחת ׁשעה אֹו ּבּלילה, ּבלבד לביתֹו אּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָיצא
מּׁשם. זז ואינֹו ּבירּוׁשלים, ּביתֹו ויהיה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּבּיֹום.

.Áּדנין ואין עליו; ּומעידין אֹותֹו, ודנין ּדן, ּגדֹול ְְְְִִִִֵֵָָָָָָֹוכהן
ּבל הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ּדיני ׁשּנאמר:בדאֹותֹו , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
."אלי יביאּו הּגדל הּדבר ִֵֶַַָָָָָֹ"ּכל

.Ëּדין ּבבית ואפּלּו להעידּה, חּיב אינֹו - עדּות יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהיה
ויעיד ׁשּיל לֹו ּכבֹוד אינֹו ׁשּזה עדּותהּגדֹול; היתה ואם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לֹו. ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול זה הרי - יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלמל
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אין ּבלבד, ּבּבגדים נתרּבה אם וכן אֹותֹו"; הּמׁשח ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ"ּביֹום
ּגדֹולים כהנים ׁשני ממּנין ואין ּבּיֹום. אּלא אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹמרּבין

ְַַּכאחת.
.ÊË,אחר ּכהן הּמׁשנה[ש:]ּוממּנין ּכמֹו ּגדֹול לכהן יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ויהיה 'ממּנה'. הּנקרא והּוא 'סגן', הּנקרא והּוא ,ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻלּמל
לֹו הּוא ּכבֹוד וזה ּתמיד, ּגדֹול ּכהן לימין לכהןעֹומד -] ְִִִֵֵֶָָָֹ

הּסגן.הגדול] יד מּתחת הּכהנים וכל .ְְֲִִַַַַַָָֹ
.ÊÈקתיקֹולין ממּנין כללי]ועֹוד ּכמֹו[מנהל לּסגן להיֹותן , ְְְְְִִִֵַַָָָ

אמרּכֹולין ּוממּנין מּׁשנים. ּפחֹות ואין ּגדֹול; לכהן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹהּסגן
-[אחראים] ּבידם העזרה ּומפּתחֹות מּׁשבעה; ּפחֹות אין ,ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

האמרּכֹולין ּכל ׁשּיתּכּנסּו עד יכֹול אינֹו לפּתח, האחד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרצה
ְְְִויפּתחּו.

.ÁÈּפֹוחתין ואין האמרּכֹולין, יד מּתחת ּגזּברין ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָּוממּנין
גזּברין ההקּדׁשֹותמּׁשלׁשה ׁשּגֹובין הן - והּגזּברין ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּופֹודין[תרומות] הּנפּדה[מוכרין], למכירה]את מהן,[הראוי ְִִֵֶֶֶַ
אֹותן בהן]ּומֹוציאין להֹוצאה[משתמשים הראּויין לּדברים ְְְִִִִַָָָָָ

.[לשימוש]

.ËÈהּמׁשּוח ּגדֹול בשמן]ּכהן [להצילו]קֹודם[שנמשח ֵֵַַָָֹ
למׁשּוח קֹודם לׁשרת העֹומד ּבגדים ּומרּבה ּבגדים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻֻלמרּבה

קרי[טומאת]מחמת[ממשרתו]ׁשעבר מחמת והעֹובר קרי, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מחמת לעֹובר לו]קֹודם מּום[שנהיה מחמת ועֹובר מּום, ְְֲֲֵֵֵֵֵַַ
מׁשּוח לכהן ל:]קֹודם קדם[ממונה מלחמה ּומׁשּוח מלחמה, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

לקּתיקֹול קֹודם ּוסגן כללי]לסגן, קֹודם[מנהל וקּתיקֹול , ְְְְִִִֵֵַַָָ
לראׁש[אחראי]לאמרּכל קֹודם וגזּבר לגזּבר, קֹודם ואמרּכל , ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָֹ
אב[שבועי]הּמׁשמר ּבית לראׁש קֹודם הּמׁשמר וראׁש , ְְְְִִֵֵַַָָָֹֹ

יום] מּׁשאר[משמרת הדיֹוט לכהן קֹודם אב ּבית וראׁש ,ְְְְִֵֵֵֶָָֹֹ
למעלה זֹו מעלֹות, ׁשמֹונה ּתמיד הּכהנים נמצאּו ְְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָֹֹהּכהנים.

ִמּזֹו.
.Îהממּנים מּׁשאר אחד אֹו ּגדֹול, ּכהן אֹו ,הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכׁשּימּות

לירׁשֹו הראּוי אֹו ּבנֹו ּתחּתיו מעמידין ּבּנחלה- הּקֹודם וכל , ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָ
ירושה] לׂשררּות[- לתפקיד]קֹודם ׁשּיהיה[- והּוא הּמת, ְְְִִֵֵֶֶַָ

ּביראה אֹו ּבחכמה, מקֹומֹו שמים]ממּלא יראת ּפי[- על אף ְְְְְְִִֵַַַָָָ
ּבקרב ּובניו "הּוא :ּבּמל ׁשּנאמר ּבחכמה, ּכמֹותֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו
ׂשררה לכל הּדין והּוא ירּׁשה; ׁשהּמלכּות מלּמד ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻיׂשראל",

ּולזרעֹו. לעצמֹו זֹוכה לּה, ׁשהּזֹוכה - יׂשראל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבקרב
.‡Îאּלא לעֹולם, ּתחּתיו מתמּנה ּבנֹו אין - מלחמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמׁשּוח

ואם נמׁשח; למלחמה, נמׁשח אם הּכהנים; ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָֹהרי
מׁשּמׁש מלחמה מׁשּוח ּוכׁשהּכהן נמׁשח. לא נמׁשח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹלא

כלים ּבארּבעה מׁשּמׁש הּכהנים.[בגדים]ּבּמקּדׁש, ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
מֹורידין ואין מּמּנה, ּגדֹולה ׁשהיא לׂשררה מּׂשררה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָמעלין
ולא ּבּקדׁש, ׁשּמעלין - מּמּנה למּטה ׁשהיא לׂשררה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹותֹו
ּכן אם אּלא יׂשראל ּבקרב ׁשהיא מּׂשררה לעֹולם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָמֹורידין

.[חטא]סרח ַָ
.·Îמלקין - מלקּות עליה ׁשחּיב עברה ׁשעבר ּגדֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכהן

וחֹוזר מלקּות, מחּיבי ּכׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֻאֹותֹו
.לגדּלתֹו ְִָֻ

ה ¤¤ּפרק

ּבנֹואי,‡. הּכהנים אחיו מּכל ּגדֹול ׁשּיהיה צרי - ּגדֹול ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן
ּובמראה ּבחכמה, ּבעׁשר, והוד]ּבכח, ממֹון[חן לֹו אין אם . ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹ

עׁשרֹו, לפי ואחד אחד ּכל מּׁשּלהן לֹו נֹותנין הּכהנים ּכל -ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּבכּלם. מעׁשיר יֹותר ׁשּיעׁשיר ְֲִִֵֵֶֶַַָָֻעד

מעּכב·. אּלּו מּכל אחד מכהונתו]ואין זה[מונע ּכל אּלא , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
נתרּבה אם אבל -]למצוה; הנ"ל בלי מקֹום,[נתמנה מּכל ְְְֲִִִִַָָָָָ

ְִַָנתרּבה.
יקל‚. ולא ּבעצמֹו, ּכבֹוד לנהג ּגדֹול ּכהן עצמֹווחּיב ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹ

ראש] ולא[בקלות ערם, אֹותֹו יראּו ולא העם; ׁשאר ְְְְִִָָָָֹֹֹעם
ׁשּנאמר: - מסּתּפר ּכׁשהּוא ולא ּבּמרחץ, ולא הּכּסא, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבבית
הּוא רצה יתרה. ּגדּלה ּבֹו ׁשּנֹוהגין מלּמד מאחיו", ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"הּגדֹול

ּבידֹו. הרׁשּות עּמֹו, אחרים ְְְֲֲִִִֵֶָָׁשּירחצּו
אפּלּו„. רּבים, ׁשל לסעּודֹות ולא הּמׁשּתה, לבית יּכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹלא

האבל. לבית רצה, אם הּוא, הֹול אבל מצוה. ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָהם
הּכהנים, ׁשאר עם ּבערּבּוביא הֹול אינֹו ,הֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּוכׁשהּוא

מסּבבין הּכהנים ּכבֹוד;[מקיפין]אּלא לֹו וחֹולקין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֶַַָָֹ
ממּצעֹו ׁשעבר[עומד]והּסגן ּומׁשיח והּסגן העם, לבין ּבינֹו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

גדול] הכהן במקום תקופה שעבד אב[- ּבית וראׁש ְִִֵָֹמימינֹו,
'ּתנחמּו'; לאבלים: ואֹומר מּׂשמאלֹו. העם וכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹֻוהאבלים

ּכחן. ּכפי אֹותֹו מכּבדין ְְְְִִֵַָֹוהן
ּביתֹו‰. מּפתח יֹוצא ואינֹו אחריו, יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָמת

עֹומד והּוא לביתֹו. לנחמֹו ּבאים העם וכל הּמקּדׁש; מן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאֹו
מּׂשמאלֹו;[להתנחם]ּבׁשּורה אב ּבית וראׁש מימינֹו ּוסגן , ְְְְִִִֵָָָֹֹ

מן 'ּתתּברכּו להן: אֹומר והּוא ,'ּכּפרת 'אנּו לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָואֹומרין
ִַַָהּׁשמים'.

.Âאחרים]אֹותֹו[מאכילין]ּכׁשּמברין מסּבין[משל העם ּכל - ְְְִִֶַָָָֻ
והּוא הארץ, מתֹועל על קֹורע ואינֹו הּספסל. על מסב ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

קרע, ואם יפרם"; לא "ּובגדיו ׁשּנאמר: הּכהנים, ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹּכׁשאר
ּפרע מרּבה ואינֹו רגליו. ּכנגד מּלמּטה הּוא קֹורע אבל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלֹוקה.

מגודל] שער -]- יפרע" לא ראׁשֹו "את ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶַָָֹֹלעֹולם,
ׁשּבת מערב מסּפר אּלא לּמקּדׁש; יּכנס ׁשּלא ּבעת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואפּלּו

ּבתער מסּפר ואינֹו ׁשּבת. ּבזּוג[סכין]לערב ,[מספרים]אּלא ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּבעּקר זֹו ׂשערה הּוא[בתחילת]ראׁש ּכאּלּו ׁשּיראה עד זֹו, ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ

יׁשּלחּו; לא ּופרע יגּלחּו, לא "ראׁשם ׁשּנאמר: - ּכאחד ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹצמח
ראׁשיהם". את יכסמּו ְְִֵֶֶָָּכסֹום

.Êּכהן 'לׁשּכת הּנקראת והיא ּבּמקּדׁש, מּוכן לֹו יהיה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּובית
ולאּגדֹול' הּיֹום, ּכל ּבּמקּדׁש יֹוׁשב ׁשּיהיה ותפארּתֹו ּוכבֹודֹו . ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּתים אֹו אחת ׁשעה אֹו ּבּלילה, ּבלבד לביתֹו אּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָיצא
מּׁשם. זז ואינֹו ּבירּוׁשלים, ּביתֹו ויהיה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּבּיֹום.

.Áּדנין ואין עליו; ּומעידין אֹותֹו, ודנין ּדן, ּגדֹול ְְְְִִִִֵֵָָָָָָֹוכהן
ּבל הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ּדיני ׁשּנאמר:בדאֹותֹו , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
."אלי יביאּו הּגדל הּדבר ִֵֶַַָָָָָֹ"ּכל

.Ëּדין ּבבית ואפּלּו להעידּה, חּיב אינֹו - עדּות יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהיה
ויעיד ׁשּיל לֹו ּכבֹוד אינֹו ׁשּזה עדּותהּגדֹול; היתה ואם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לֹו. ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול זה הרי - יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלמל
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.Èאסּור ׁשהּוא חמיׁשי, ּבספר ּבארנּו [להתחתן]ּוכבר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
ואם נׁשים, ׁשּתי נֹוׂשא ואינֹו הּבתּולה. על ּומצּוה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבאלמנה,

הּצֹום ּביֹום לעבד יכֹול אינֹו - ׁשּתים עד[כיפור]נׂשא ְְֲִֵַַַַָָָֹ
וחֹולץ בנים]ׁשּיגרׁש. בלא שמת אחיו וחֹולצים[לאשת , ְְְְִֵֵֶָ
ּומיּבמין נושא]לאׁשּתֹו, אחיו בנים, בלא מת אׁשּתֹו.[- את ְְְְְִִִֶַ

העם. לׁשאר להּנׂשא מּתרת אּׁשה, ּגרׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻואם
.‡Èׁשלׁשה להׁשּתחוֹות, להיכל נכנס ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבזמן

ּבאבנים ואחד ּבׂשמאלֹו, ואחד ּבימינֹו, אחד ּבֹו: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹוחזין
וכיון ויׁשּתחוה. להיכל ויּכנס מאחֹוריו; אפֹוד ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹובֹות
מגּביּה יֹוצא, ׁשהּוא ּגדֹול ּכהן ׁשל רגליו קֹול הּסגן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשמע

הּפרכת את ההיכל]לֹו אחיו[בפתח יּכנסּו ׁשּיצא, ואחר ; ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ויצאּו. וּיׁשּתחוּו ְְְְֲֲִִֵַַֹהּכהנים

.·Èחלק ונֹוטל מקטיר. הּקטרת, להקטיר ׁשּירצה יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבכל
'זֹו אֹומר: ּכׁשּירצה, ּכיצד? ּכּלם. הּמקּדׁש ּבקדׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבראׁש

ּבפיס עֹובד ואינֹו ׁשּלי'; האׁשם וזה ׁשּלי, פיהחּטאת [על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּׁשּירצה.גורל] מה ּכל מקריב להקריב, ׁשּירצה עת ּכל אּלא ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּגבּול ּבקדׁשי הּוא ומעשרות]והרי הּכהנים.[תרומות ּכׁשאר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָֹ
.‚Èּבּכבׁש עֹולה היה להקריב, ּגדֹול ּכהן ׁשרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבזמן

ּבימינֹו הּסגן ּתפסֹו הּכבׁש, למחצית עלה מימינֹו; ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהּסגן
העֹולה ראׁש את מֹולי ׁשהּוא הּכהן לֹו והֹוׁשיט ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהעלהּו,

וסֹומ ׁשּבידֹו, לאׁש.[ידיו]האברים וזֹורקן עליהן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָ
.„Èואחד אחד ּכל האברים: ׁשאר לֹו מֹוׁשיטין היּו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָוכ

ּגדֹול, לכהן נֹותן והראׁשֹון לראׁשֹון, ׁשּבידֹו אברים ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹנֹותן
סֹומ ויהיה[ידיו]והּוא ּבלבד, לסמ רצה ואם לאׁש. וזֹורק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

אּלא האברים על סמיכה ׁשם ואין עֹוׂשה. - לאׁש זֹורק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאחד
על - הּסמיכֹות ּכל אּלא כבֹודֹו; מּפני ּבלבד, ּגדֹול ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹלכהן

הן. חּיים ֲִֵֵַַּבעלי
.ÂËאיׁש ויעׂשה הּכהן י"ג]ּכׁשּיגּדיל ּכׁשר[בן הּוא הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ל הּכהנים אחיו אבל לעבדלעבֹודה; אֹותֹו מּניחין היּו א ֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ
לעזרה נכנס ואינֹו ׁשנה. עׂשרים ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
ׁשירה. אֹומרים ׁשהּלוּים ּבׁשעה אּלא ּתחּלה, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָלעבֹודה

.ÊËעֹובד אינֹו ּגדֹול ּכהן וכן ּתחּלה, עֹובד הּכהן ְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאין
ׁשּיביאּתחּלה עד ועֹובדּה[מנחה], מּׁשּלֹו האיפה עׂשירית ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּביֹום לה' יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן "זה ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבידֹו,
וכן האיפה, עׂשירית ׁשּיביא קדם עבד ואם אֹותֹו". ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּמׁשח
האיפה עׂשירית ׁשּיביא קדם ּגדֹולה ּבכהּנה ׁשעבד ּגדֹול ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻּכהן

ּכׁשרה. עבֹודתֹו -ְֲֵָָ
.ÊÈהרי - ּגדֹול ּכהן אֹותֹו ׁשּמּנּו מּימיו עדין עבד ׁשּלא ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּכהן

חּנּו ּכׁשאר ּתחּלה ּבידֹו ועֹובדּה האיפה עׂשירית מביא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָזה
הדיֹוט ּכהן לראשונה]ּכל עׂשירית[העובד מקריב ּכ ואחר , ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

מקריב ּכ ואחר ּגדֹול, ּכהן חּנּו ׁשהיא ׁשנּיה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהאיפה
ׁשּמקריב ּגדֹול ּכהן חבּתי ׁשהיא ׁשליׁשית, האיפה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעׂשירית

הּוא. ׁשוה ׁשלׁשּתן ּומעׂשה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו יֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָּבכל

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ג רביעי יום

ו ¤¤ּפרק

עֹומד‡. אינֹו והּוא קרב, אדם ׁשל קרּבנֹו ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי

ּגּביו יׂשראל,[לידו]על ּכל ׁשל קרּבן הן הּצּבּור, וקרּבנֹות ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
קרּבן. ּבׁשעת ּבעזרה עֹומדין יׂשראל ּכל ׁשּיהיּו אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָואי
ּכׁשרים מּיׂשראל ׁשּיבררּו הראׁשֹונים, נביאים ּתּקנּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶָָָלפיכ
והן הּקרּבנֹות; על לעמד יׂשראל ּכל ׁשלּוחי יהיּו חטא, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹויראי
וארּבעה עׂשרים אֹותם וחּלקּו מעמד'. 'אנׁשי ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהּנקראין
מעמד ּכל ועל ּולוּיה. ּכהּנה מׁשמרֹות ּכמנין ְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֻמעמדֹות,
'ראׁש הּנקרא והּוא ּכּלם; על ממּנה מהם אחד ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻּומעמד,

ֲַַָהּמעמד'.
וׁשּבת·. ׁשּבת שבוע]ּבכל ׁשל[- מעמד אנׁשי מתקּבצין , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

נכנסין לּה, קרֹוב אֹו ּבירּוׁשלים מהן ׁשהיה מי ׁשּבת; ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹותּה
והרחֹוקים ׁשּבת; אֹותּה ׁשל ּולוּיה ּכהּנה מׁשמר עם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻלּמקּדׁש
מתקּבצין היּו ׁשּלהן, מעמד ׁשהּגיע ּכיון מעמד, אֹותֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל

ׁשּבמקֹומן. הּכנסת ְְְִֵֶֶֶַָלבית
ּבבּתי‚. ּבין ּבירּוׁשלים ּבין ּׁשּמתקּבצין, אּלּו עֹוׂשין הן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּומה

ּבּׁשּבת ּבּׁשני מתעּנין ב']כנסּיֹות? ּובּׁשליׁשי[יום ׁשּלהן, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
מּפני מתעּנין, היּו לא ׁשּבת ּבערב אבל ּובחמיׁשי. ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּוברביעי
יצאּו ׁשּלא ּכדי מתעּנין, אינן ּבּׁשּבת ּובאחד הּׁשּבת; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכבֹוד

לצֹום. ׁשּבת ְֵֶַָֹמענג
מּׁש„. ויֹום יֹום ארּבעּובכל מתּפללין מעמדן, ׁשהיא ּבת ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּונעילה ּומנחה ׁשחרית אחרתּתפּלֹות: ּתפּלה מֹוסיפין ועֹוד , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָ
יתרה והיא ּומנחה, ׁשחרית ונֹוׂשאין[נוספת]ּבין להן. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ

ּבׁשחרית, - יֹום ּבכל פעמים ׁשלׁשה ּבּמעמד ּכּפיהן ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהּכהנים
ׁשלׁשה ּתֹורה ּבספר וקֹוראין ּובנעילה. הּיתרה, זֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּובתפּלה
הּיתרה זֹו ּובתפּלה ּבׁשחרית, יֹום: ּבכל ּפעמים ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָאנׁשים,
ּפה, על אּלא ּבּספר, קֹוראין היּו לא ּבמנחה אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּמֹוסיפין;

ׁשמע את ישראל']ּכקֹוראין 'שמע פרשת היּו[- ולא . ְְְְִֶַָֹ
טרּודין ׁשהן מּפני ׁשּבת, ּבערב מנחה לתפּלת ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמתקּבצין

ְַָלׁשּבת.
ׁשם‰. ועמידתן אּלּו, ּתפּלֹות מארּבע ּתפּלה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקּבּוצן

'מעמד' נקרא - ּבּתֹורה ולקרֹות ּולבּקׁשה ולתחּנה .לתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָ
.Âהיּו בראׁשיתּובּמה ּבמעׂשה הראׁשֹוןקֹוראין? ּבּיֹום . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

ו"יּקוּו רקיע" "יהי ּבּׁשני, רקיע"; ו"יהי "ּבראׁשית" ְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָקֹוראין
ּברביעי, מאֹורֹות"; ו"יהי הּמים" "יּקוּו ּבּׁשליׁשי, ְְְִִִִִִִִִַַַַַָָהּמים";
ו"תֹוצא "יׁשרצּו" ּבחמיׁשי, ו"יׁשרצּו"; מאֹורֹות" ְְְְְְְְֲִִִִִֵַ"יהי

ו"ויכּלּו".הארץ" הארץ" "ּתֹוצא ּבּׁשּׁשי, ; ְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
.Êּבׁשנים אֹותּה קֹוראין גדֹולה לתורה]ּפרׁשה ,[העולים ְְְִִִַָָָָָ

- ׁשחרית ׁשּקֹוראין ּפרׁשּיֹות ּוׁשּתי אחד; אֹותּה קֹורא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוקטּנה
ּבּספר הּׁשנּיה ּבּתפּלה אֹותן וקֹוראין ׁשחֹוזרין ,[תורה]הם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבמנחה. ּפה על אֹותן וקֹוראין ְְְְְְִִִֶַָָוחֹוזרין

.Áמעמד עֹוׂשין מעמד אנׁשי היּו לא - חנּכה ימי ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֻׁשמֹונת
מעמד ּבֹו היה לא - מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּובכל ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשחרית.
ּבׁשחרית אּלא ּבמנחה, ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹלא

העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. [-יבוארּובנעילה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
בׁשחריתבהמשך] אּלא ּבנעילה, מעמד ּבֹו היה לא -ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ

ּובמנחה. ׁשנּיה ְְְְִִִִָָָּובתפּלה
.Ëלמׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן הּוא ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומה

לּמערכה עצים להביא לּיערים ׁשּיּגיע[למזבח]לצאת ויֹום , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
וזה נדבה; עֹולֹות מקריבין העצים, להביא זֹו מׁשּפחה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָלבני
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ּבֹו ואסּורין טֹוב, יֹום ּכמֹו להן והיה העצים. קרּבן ְְְֲִִֵֶַַָָָָָהּוא
ּבמלאכה. ואסּורין ותענית, ְְְֲֲִִִֶֶַַָָּבספד

.Èע ׁשהתנּדב יחיד אסּוראפּלּו - לּמערכה גזרים אֹו צים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
זה ודבר מלאכה; ּובעׂשּית ּובתענית ּבספד הּיֹום ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָּבאֹותֹו

.מנהג ְִָ
.‡È;ׁשּלהן הּׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאנׁשי

הּׁשּבת כבֹוד מּפני מּתרין עליהןּובחמיׁשי אסרּו מה ּומּפני . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
אּלא מנּולין, ּכׁשהן למעמדן יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלסּפר

מּקדם. ויכּבסּו ְְְִִֶַַֹיסּפרּו

ז ¤¤ּפרק

על‡. לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה
ואּלּו אחד; ממּנה אּלּו ּדבר עׂשר מחמּׁשה ודבר ּדבר ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֻּכל
על ׁשליׁשי ׁשערים, נעילת על ׁשני הּזמּנים, על אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהן:
עם הּצלצל על חמיׁשי המׁשֹוררים, על רביעי ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָהּׁשֹומרים,
ׁשמיני הּקּנים, על ׁשביעי הּפיסֹות, על ׁשּׁשי ׁשיר, ּכלי ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשאר
אחד החֹולים, על עׂשירי הּנסכים, על ּתׁשיעי החֹותמֹות, ְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָעל
ׁשלׁשה הּפנים, לחם מעׂשה על עׂשר ׁשנים הּמים, על ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹעׂשר
הּפרֹוכֹות, מעׂשה על עׂשר ארּבעה הּקטרת, מעׂשה על ְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹעׂשר

ּגדֹולה כהּנה ּבגדי מעׂשה על עׂשר .חמּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָֻ
הרּבה,·. אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

הּמלאכה את להכין ׁשעלּכדי זה עליה. ממּנה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשּיּגיע ּכיון ואנׁשיו: הּוא הּזמּנים, את מׁשּמר הּוא - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּזמּנים
'עמדּו ואֹומר: מאנׁשיו אחד אֹו הּוא מכריז הּקרּבן, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָעת
וכיון לּמעמד'! ויׂשראל לּדּוכן, ּולוּים לעבֹודה, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכהנים

למלאכּתֹו אחד ּכל יבֹוא קֹולֹו, .ׁשּיּׁשמע ְְִִֶֶַַָָָָ
ּפיו‚. ועל נֹועלין, ּפיו על - הּׁשערים נעילת ׁשעל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָזה

הּתֹוקעין ואין יֹום[בחצוצרות]ּפֹותחין. ּבכל ּתֹוקעין ְְְְְִִִֵַָ
ּבּמקּדׁש ּתֹוקעין יֹום ּובכל ּברׁשּותֹו; אּלא הּׁשערים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָלפתיחת
ּתקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ׁשערים, לפתיחת ּתקיעֹות ְְְְְְִִִִִִַָָָָָֹׁשלׁש

ׁשּמסּבב„. הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַזה
מׁשמרּתֹו[ומפקח] על ׁשּיׁשן מי וכל לילה; ּבכל הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָעל

ּכסּותֹו. את וׂשֹורפין ּבמקלֹות, אֹותֹו מלקין -ְְְְְְִִֶַַ
יֹום‰. ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל המׁשֹורריםזה ְְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּתֹוקעין ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַָָׁשעֹומדים
מאחת[בחצוצרות] ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין הּקרּבנֹות. ְְֲִִֵֵַַַַַָָָעל

ותׁשע ׁשערים, לפתיחת ׁשלׁש - יֹום ּבכל ּתקיעה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹועׂשרים
ׁשחר ׁשל הראשון]לתמיד ּבין[הקרבן ׁשל לתמיד ותׁשע , ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

האחרון]הערּבים מֹוסיפין[הקרבן מּוסף, קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש ויֹום . ְְְִִִֵֶַַַָָָ
טֹוב יֹום אֹו חדׁש ראׁש חל ואם מּוסף; קרּבן על ְְִֵֶַַַָָָֹֹּתׁשע

ראׁש ׁשחל אֹו ּבׁשּבת, ׁשםלהיֹות ׁשּיׁש ּבׁשּבת להיֹות הּׁשנה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּומּוסף[קרבנות]ׁשלׁשה מּוסף לכל ּתֹוקעין אין - מּוספין ְְְִִֵָָָָָֹ

הּמּוספין. לכל ּבלבד ּתׁשע ּתֹוקעין אּלא עצמֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבפני
.Âמן העם את להבטיל ׁשלׁש - ׁשׁש מֹוסיפין ׁשּבת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבערב

ּוברגל לחל. קדׁש ּבין להבּדיל וׁשלׁש [בחג]הּמלאכה, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
עזרת ׁשער והּוא הּתחּתֹון, ׁשער לפתיחת ׁשלׁש ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָֹמֹוסיפין

ניקנֹור. ׁשער ׁשהּוא העליֹון, ׁשער לפתיחת וׁשלׁש ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹנׁשים,
מעזרת למעלה ׁשהּוא לפי העליֹון'? 'ׁשער ׁשמֹו נקרא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָולּמה

ׁשּמנּסכין הּמים למּלּוי ׁשלׁש ּתֹוקעין וכן המזבח]נׁשים. [על ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ
ּבׁשּבת הּמים למּלּוי ּתֹוקעין ואין סוכות]ּבחג, ותֹוקעין[של ; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

הּתֹוקעין וכל הּמים. ׁשּמנּסכין ּבׁשעה הּמזּבח ּגּבי על ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשלׁש
המׁשֹוררים ׁשעל זה יד מּתחת הּקרּבנֹות, על ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָׁשּתֹוקעין

הן. ּבחצֹוצרֹות הּתקיעֹות, אּלּו וכל ְְְְֲִִֵֵַַָּוברׁשּותֹו;
.Êהּצלצל ׁשעל ּכל[מצלתיים]זה הּמעמיד הּוא - ְֲִִֶֶַַַַָָ

את ׁשּסֹועדין הּׁשיר ּכלי ּפי על אתהמׁשֹוררים מלווים -] ְְְֲִִִִֵֶֶַַַ
ׁשּבארנּו.שירת] ּכמֹו ְְְִִֵֶַַהּלוּים,

.Áהּפיסֹות ׁשעל ּבכל[גורלות]זה הּכהנים ּבין מפיס הּוא - ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבּה ׁשּזכה מלאכּתֹו עֹוׂשה ואיׁש איׁש ּכל ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָיֹום,
ּובהלכֹות יֹום. ּבכל מפיסין היּו פעמים וארּבעה ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָּבּפיס;

מפיסין. ּכיצד אבאר ְְֲִִִִֵֵַָּתמידין
.Ëהּקּנים ׁשעל עופות]הממּנה ׁשּפֹוסקין[קיני הּוא - ְְִִִֶֶֶַַַֻ

וכל[מסכמים] ּבסלע. וכ ּכ לּקרּבנֹות, הּקּנים ׁשּימּכר ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹעּמֹו
וזה לּמקּדׁש, ּדמיהן יביא יֹונה, ּבני אֹו ּתֹורים חּיב ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמי
עם חׁשּבֹון ועֹוׂשה הּקרּבן, לבעלי הּקּנים נֹותן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהממּנה
עּמֹו ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים לֹו. ונֹותנין ְְְְְְִִִִִִִִִַָֹֹהּגזּברין

המחיר]הּׁשער את מסכמים מסּפק[- הּקּנים, הּוזלּו ואם . ְְְִִִֵַַַַַ
עּמֹו;[מוכר] ׁשּפסקּו ּכמֹו מסּפק הּוקרּו, ואם הּזֹול; ְְְְְְִִֵֶַַַַָּכׁשער

ׁשּנפסל אֹו ּפסּול ׁשּנמצא קן וכל העליֹונה. על הקּדׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיד
ּתחּתיו. אחר נֹותן - ׁשּיקרב ְְִֵֵֶֶַַַָֹקדם

.Èהחֹותמֹות ׁשעל נסכים[פתקאות]זה ּדמי ׁשּמקּבל הּוא - ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
- הּנסכים ׁשעל וזה חֹותמֹות; להם ונֹותן נסכים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמּמחּיבי

הּנסכים. ׁשּמֹוכר ְִֵֶַָהּוא
.‡Èעליו ּכתּוב האחד ּבּמקּדׁש: היּו חֹותמֹות ארּבעה ְְִֵֶַַַָָָָָָָָָָּכיצד?

'ּגדי', עליו ּכתּוב והּׁשליׁשי 'זכר', עליו ּכתּוב והּׁשני ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ'עגל',
'חֹוטא' עליו ּכתּוב .והרביעי ְְִִֵָָָָ

.·Èהּנסכים ּדמי נֹותן - לּמקּדׁש קרּבנֹותיו ׁשּיביא מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
ּכמנין חֹותמֹות לֹו ונֹותן החֹותמֹות, על הממּנה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻלזה
אחד חֹותם לֹו נֹותן עׁשיר, מצרע היה ואם ׁשּלֹו. ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהּקרּבנֹות
לזה ׁשּבידֹו ּבחֹותמֹות הֹול והּלה 'חֹוטא'; עליו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכתּוב
ּוכמֹו החֹותמֹות ּכמנין נסכים לֹו ונֹותן הּנסכים, על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻהממּנה

ּבהן אתׁשּכתּוב מֹוציא זה זה; אצל זה ּבאים ולערב . ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
הֹותירּו אם מעֹות. ּכנגדן ּומקּבל הּמעֹות[נותרו]החֹותמֹות, ְְְִִֵֶַַַָָָָ

מהמכירות] זה[יותר יׁשּלם ּפחתּו, ואם להקּדׁש; הֹותירּו ,ְְְֲִִֵֵֶֶַַָ
עד לֹו ממּתינין חֹותמֹו, ׁשאבד מי מּביתֹו. החֹותמֹות ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשעל
לֹו; נֹותנין ׁשּטֹוען, חֹותם ּכדי יתר ּבּמעֹות מצאּו אם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהערב;

הּיֹום ּכל וׁשם לֹו. נֹותנין אין לאו, תאריך]ואם על[- ּכתּוב ְְְִִֵֵַַָָָ
עד אצלֹו החֹותם יׁשהא ׁשּלא - הרּמאין מּפני ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהחֹותם,

הּנסכים.[יתייקרו]ׁשּיּוקרּו ְְִֶַָ
.‚Èׁשער ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום אתמּׁשלׁשים קובעין -] ְְְִִִִִַַֹֹ

הּוקרּומחיר] אם הּנסכים. על הממּנה עם והּסלת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹֻהּיין
מ להןנסכים, מסּפק הּוזלּו, ואם עּמֹו; ׁשּפסקּו ּכמֹו להן סּפק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּוא - אּלּו ּבׁשערים ההקּדׁש ׁשּמׂשּתּכר והּׂשכר הּזֹול. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכּׁשער
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ּבֹו ואסּורין טֹוב, יֹום ּכמֹו להן והיה העצים. קרּבן ְְְֲִִֵֶַַָָָָָהּוא
ּבמלאכה. ואסּורין ותענית, ְְְֲֲִִִֶֶַַָָּבספד

.Èע ׁשהתנּדב יחיד אסּוראפּלּו - לּמערכה גזרים אֹו צים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
זה ודבר מלאכה; ּובעׂשּית ּובתענית ּבספד הּיֹום ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָּבאֹותֹו

.מנהג ְִָ
.‡È;ׁשּלהן הּׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאנׁשי

הּׁשּבת כבֹוד מּפני מּתרין עליהןּובחמיׁשי אסרּו מה ּומּפני . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
אּלא מנּולין, ּכׁשהן למעמדן יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלסּפר

מּקדם. ויכּבסּו ְְְִִֶַַֹיסּפרּו

ז ¤¤ּפרק

על‡. לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה
ואּלּו אחד; ממּנה אּלּו ּדבר עׂשר מחמּׁשה ודבר ּדבר ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֻּכל
על ׁשליׁשי ׁשערים, נעילת על ׁשני הּזמּנים, על אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהן:
עם הּצלצל על חמיׁשי המׁשֹוררים, על רביעי ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָהּׁשֹומרים,
ׁשמיני הּקּנים, על ׁשביעי הּפיסֹות, על ׁשּׁשי ׁשיר, ּכלי ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשאר
אחד החֹולים, על עׂשירי הּנסכים, על ּתׁשיעי החֹותמֹות, ְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָעל
ׁשלׁשה הּפנים, לחם מעׂשה על עׂשר ׁשנים הּמים, על ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹעׂשר
הּפרֹוכֹות, מעׂשה על עׂשר ארּבעה הּקטרת, מעׂשה על ְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹעׂשר

ּגדֹולה כהּנה ּבגדי מעׂשה על עׂשר .חמּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָֻ
הרּבה,·. אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

הּמלאכה את להכין ׁשעלּכדי זה עליה. ממּנה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשּיּגיע ּכיון ואנׁשיו: הּוא הּזמּנים, את מׁשּמר הּוא - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּזמּנים
'עמדּו ואֹומר: מאנׁשיו אחד אֹו הּוא מכריז הּקרּבן, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָעת
וכיון לּמעמד'! ויׂשראל לּדּוכן, ּולוּים לעבֹודה, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכהנים

למלאכּתֹו אחד ּכל יבֹוא קֹולֹו, .ׁשּיּׁשמע ְְִִֶֶַַָָָָ
ּפיו‚. ועל נֹועלין, ּפיו על - הּׁשערים נעילת ׁשעל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָזה

הּתֹוקעין ואין יֹום[בחצוצרות]ּפֹותחין. ּבכל ּתֹוקעין ְְְְְִִִֵַָ
ּבּמקּדׁש ּתֹוקעין יֹום ּובכל ּברׁשּותֹו; אּלא הּׁשערים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָלפתיחת
ּתקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ׁשערים, לפתיחת ּתקיעֹות ְְְְְְִִִִִִַָָָָָֹׁשלׁש

ׁשּמסּבב„. הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַזה
מׁשמרּתֹו[ומפקח] על ׁשּיׁשן מי וכל לילה; ּבכל הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָעל

ּכסּותֹו. את וׂשֹורפין ּבמקלֹות, אֹותֹו מלקין -ְְְְְְִִֶַַ
יֹום‰. ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל המׁשֹורריםזה ְְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּתֹוקעין ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַָָׁשעֹומדים
מאחת[בחצוצרות] ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין הּקרּבנֹות. ְְֲִִֵֵַַַַַָָָעל

ותׁשע ׁשערים, לפתיחת ׁשלׁש - יֹום ּבכל ּתקיעה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹועׂשרים
ׁשחר ׁשל הראשון]לתמיד ּבין[הקרבן ׁשל לתמיד ותׁשע , ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

האחרון]הערּבים מֹוסיפין[הקרבן מּוסף, קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש ויֹום . ְְְִִִֵֶַַַָָָ
טֹוב יֹום אֹו חדׁש ראׁש חל ואם מּוסף; קרּבן על ְְִֵֶַַַָָָֹֹּתׁשע

ראׁש ׁשחל אֹו ּבׁשּבת, ׁשםלהיֹות ׁשּיׁש ּבׁשּבת להיֹות הּׁשנה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּומּוסף[קרבנות]ׁשלׁשה מּוסף לכל ּתֹוקעין אין - מּוספין ְְְִִֵָָָָָֹ

הּמּוספין. לכל ּבלבד ּתׁשע ּתֹוקעין אּלא עצמֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבפני
.Âמן העם את להבטיל ׁשלׁש - ׁשׁש מֹוסיפין ׁשּבת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבערב

ּוברגל לחל. קדׁש ּבין להבּדיל וׁשלׁש [בחג]הּמלאכה, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
עזרת ׁשער והּוא הּתחּתֹון, ׁשער לפתיחת ׁשלׁש ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָֹמֹוסיפין

ניקנֹור. ׁשער ׁשהּוא העליֹון, ׁשער לפתיחת וׁשלׁש ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹנׁשים,
מעזרת למעלה ׁשהּוא לפי העליֹון'? 'ׁשער ׁשמֹו נקרא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָולּמה

ׁשּמנּסכין הּמים למּלּוי ׁשלׁש ּתֹוקעין וכן המזבח]נׁשים. [על ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ
ּבׁשּבת הּמים למּלּוי ּתֹוקעין ואין סוכות]ּבחג, ותֹוקעין[של ; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

הּתֹוקעין וכל הּמים. ׁשּמנּסכין ּבׁשעה הּמזּבח ּגּבי על ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשלׁש
המׁשֹוררים ׁשעל זה יד מּתחת הּקרּבנֹות, על ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָׁשּתֹוקעין

הן. ּבחצֹוצרֹות הּתקיעֹות, אּלּו וכל ְְְְֲִִֵֵַַָּוברׁשּותֹו;
.Êהּצלצל ׁשעל ּכל[מצלתיים]זה הּמעמיד הּוא - ְֲִִֶֶַַַַָָ

את ׁשּסֹועדין הּׁשיר ּכלי ּפי על אתהמׁשֹוררים מלווים -] ְְְֲִִִִֵֶֶַַַ
ׁשּבארנּו.שירת] ּכמֹו ְְְִִֵֶַַהּלוּים,

.Áהּפיסֹות ׁשעל ּבכל[גורלות]זה הּכהנים ּבין מפיס הּוא - ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבּה ׁשּזכה מלאכּתֹו עֹוׂשה ואיׁש איׁש ּכל ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָיֹום,
ּובהלכֹות יֹום. ּבכל מפיסין היּו פעמים וארּבעה ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָּבּפיס;

מפיסין. ּכיצד אבאר ְְֲִִִִֵֵַָּתמידין
.Ëהּקּנים ׁשעל עופות]הממּנה ׁשּפֹוסקין[קיני הּוא - ְְִִִֶֶֶַַַֻ

וכל[מסכמים] ּבסלע. וכ ּכ לּקרּבנֹות, הּקּנים ׁשּימּכר ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹעּמֹו
וזה לּמקּדׁש, ּדמיהן יביא יֹונה, ּבני אֹו ּתֹורים חּיב ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמי
עם חׁשּבֹון ועֹוׂשה הּקרּבן, לבעלי הּקּנים נֹותן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהממּנה
עּמֹו ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים לֹו. ונֹותנין ְְְְְְִִִִִִִִִַָֹֹהּגזּברין

המחיר]הּׁשער את מסכמים מסּפק[- הּקּנים, הּוזלּו ואם . ְְְִִִֵַַַַַ
עּמֹו;[מוכר] ׁשּפסקּו ּכמֹו מסּפק הּוקרּו, ואם הּזֹול; ְְְְְְִִֵֶַַַַָּכׁשער

ׁשּנפסל אֹו ּפסּול ׁשּנמצא קן וכל העליֹונה. על הקּדׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיד
ּתחּתיו. אחר נֹותן - ׁשּיקרב ְְִֵֵֶֶַַַָֹקדם

.Èהחֹותמֹות ׁשעל נסכים[פתקאות]זה ּדמי ׁשּמקּבל הּוא - ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
- הּנסכים ׁשעל וזה חֹותמֹות; להם ונֹותן נסכים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמּמחּיבי

הּנסכים. ׁשּמֹוכר ְִֵֶַָהּוא
.‡Èעליו ּכתּוב האחד ּבּמקּדׁש: היּו חֹותמֹות ארּבעה ְְִֵֶַַַָָָָָָָָָָּכיצד?

'ּגדי', עליו ּכתּוב והּׁשליׁשי 'זכר', עליו ּכתּוב והּׁשני ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ'עגל',
'חֹוטא' עליו ּכתּוב .והרביעי ְְִִֵָָָָ

.·Èהּנסכים ּדמי נֹותן - לּמקּדׁש קרּבנֹותיו ׁשּיביא מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
ּכמנין חֹותמֹות לֹו ונֹותן החֹותמֹות, על הממּנה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻלזה
אחד חֹותם לֹו נֹותן עׁשיר, מצרע היה ואם ׁשּלֹו. ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהּקרּבנֹות
לזה ׁשּבידֹו ּבחֹותמֹות הֹול והּלה 'חֹוטא'; עליו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכתּוב
ּוכמֹו החֹותמֹות ּכמנין נסכים לֹו ונֹותן הּנסכים, על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻהממּנה

ּבהן אתׁשּכתּוב מֹוציא זה זה; אצל זה ּבאים ולערב . ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
הֹותירּו אם מעֹות. ּכנגדן ּומקּבל הּמעֹות[נותרו]החֹותמֹות, ְְְִִֵֶַַַָָָָ

מהמכירות] זה[יותר יׁשּלם ּפחתּו, ואם להקּדׁש; הֹותירּו ,ְְְֲִִֵֵֶֶַַָ
עד לֹו ממּתינין חֹותמֹו, ׁשאבד מי מּביתֹו. החֹותמֹות ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשעל
לֹו; נֹותנין ׁשּטֹוען, חֹותם ּכדי יתר ּבּמעֹות מצאּו אם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהערב;

הּיֹום ּכל וׁשם לֹו. נֹותנין אין לאו, תאריך]ואם על[- ּכתּוב ְְְִִֵֵַַָָָ
עד אצלֹו החֹותם יׁשהא ׁשּלא - הרּמאין מּפני ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהחֹותם,

הּנסכים.[יתייקרו]ׁשּיּוקרּו ְְִֶַָ
.‚Èׁשער ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום אתמּׁשלׁשים קובעין -] ְְְִִִִִַַֹֹ

הּוקרּומחיר] אם הּנסכים. על הממּנה עם והּסלת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹֻהּיין
מ להןנסכים, מסּפק הּוזלּו, ואם עּמֹו; ׁשּפסקּו ּכמֹו להן סּפק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּוא - אּלּו ּבׁשערים ההקּדׁש ׁשּמׂשּתּכר והּׂשכר הּזֹול. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכּׁשער
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ולֹוקחין נסכים', 'מֹותר לקיץ[קונים]הּנקרא עֹולֹות ּבֹו ְְְְְִִִֵַַָָ
ׁשאין העֹוף, ּבעֹולֹות הּמזּבח את מקּיצין ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמזּבח.

עֹוף. הּצּבּור ְְְִַָּבקרּבנֹות
.„Èואֹוכלין ּתמיד, הרצּפה על עֹומדין ׁשהן מּפני - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּכהנים

חלּוק אּלא העבֹודה ּבׁשעת ּבגדים עליהן ואין הרּבה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבׂשר
אחד ממּנה מעמידין לפיכ ּבמעיהן; חֹולין הן - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻאחד
ּבהם ועֹוסק ּתחלּואיהם, ּכל ּומרּפא אֹותם, מבּקר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה

ידֹו ׁשּתחת ואנׁשיו הּוא .ּתמיד, ֲִֶַַַָָָָ
.ÂËוׁשיחין ּבֹורֹות חֹופר להיֹות אחר ממּנין ,[תעלות]וכן ְְְְִִִִֵֵֵַַ

מצּויין הּמים ׁשּיהיּו ּכדי - רּבים ׁשל הּבֹורֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַּומתּקן
ואחד רגלים. עֹולי ּולכל מּיֹוׁשביה אדם לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבירּוׁשלים
מלאכּתֹו. ּכל מתּקן והּוא הּפנים, לחם אּמני ּכל על ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻממּנה
מלאכּתּה. מתּקן והּוא הּקטרת, אּמני ּכל על ממּנה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻואחד

.ÊËהּפרֹוכֹות אֹורגי ּכל על ממּנה - הּפרֹוכֹות ׁשעל ְְֵֶֶֶַַַַָָָֻזה
ולּׁשערים להיכל מּוכנֹות ׁשּיהיּו ּבהן, ּוׁשּתיוהרֹוקמין . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

וׁשנה, ׁשנה ּבכל עֹוׂשין היּו ּבין[בשביל]ּפרֹוכֹות להבּדיל ְְְְִִֵַָָָָָָָ
הּקדׁשים וקדׁש ּכפּוליןהּקדׁש הּפרֹוכֹות וחּוטי [שזורים]. ְְְֳִִֵֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּׁשה חוטים]ׁשּׁשה מששה חוט ּבּה:[כל היּו מינין וארּבעה . ְְִִִִַָָָָָָ
ּכפּול מהם אחד וכל ׁשני; ותֹולעת וארּגמן, ּותכלת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשׁש,

מ:] היה[שזור וטפח חּוטין. וארּבעה עׂשרים הרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּׁשה,
נירין ּוׁשנים ׁשבעים ועל ארּכּה[חוטים]עביּה, נארגת; היתה ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

עׂשרים. ורחּבּה ְְְְִִֶַָָָארּבעים,
.ÊÈעל ׁשבע - ׁשני ּבמקּדׁש היּו ּפרֹוכֹות עׂשרה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשלׁש

על ואחת אּולם, ׁשל ּפתחֹו על ואחת העזרה, ׁשערי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָׁשבעה
לּדביר ּוׁשּתים היכל, ׁשל הקודשים]ּפתחֹו ּובין[קודש ּבינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָ

ּבעלּיה ּכנגדן ּוׁשּתים הגג]הּקדׁש, .[בעלית ְְְֲִִֶֶַַָָָֹ
.ÁÈהּטמאה ּבולד ׁשּנטמאת חכמים]ּפרכת מגזרת טומאה -] ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻ

ּבפנים אֹותּה מטּבילין לפי[בעזרה]- מּיד, אֹותּה ּומכניסין ְְְְִִִִִִִִַַָָָ
ׁשמׁש הערב צריכה להטהר]ׁשאינּה לערב .[להמתין ְֲִֵֵֶֶֶַָָ

מּבחּוץ אֹותּה מטּבילין - הּטמאה ּבאב [לעזרה]וׁשּנטמאת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻ
ּבחיל אֹותּה לעזרה]וׁשֹוטחין צריכה[חוץ ׁשהיא מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶַָָ

ּגב על אֹותּה ׁשֹוטחין - חדׁשה היתה ואם ׁשמׁש. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהערב
הבית]האצטּוה בהר אבן את[קורות העם ׁשּיראּו ּכדי , ְְְִִֵֶֶַָָָָ

נאה ׁשהיא .מלאכּתּה ְְִֶַָָָ
.ËÈּוׁשליׁשּיים ׁשנּיים להם היּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו הּכלים ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכל

ּתחּתיהם הּׁשנּיים יביאּו הראׁשֹונים, יּטמאּו ׁשאם -. ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָ
.Îּבגדי ּבהכנת עֹוסק - כהּנה ּבגדי מעׂשה על הממּנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻזה

ידֹו ּומּתחת ּובאריגתן; ּגדֹול, כהן ּובגדי הדיֹוטֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹכהנים
הּכל ּבּמקּדׁש.נעׂשה לֹו היתה ולׁשּכה . ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

ח ¤¤ּפרק

זהב,‡. ּובגדי הדיֹוט, כהן ּבגדי מינים: ׁשלׁשה כהּנה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹֻּבגדי
כלים ארּבעה הם - הדיֹוט כהן ּבגדי לבן. :[בגדים]ּובגדי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ

ּפׁשּתן, ׁשל וארּבעּתם ּומגּבעת; ואבנט, ּומכנסים, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻּכּתנת,
ּכפּול וחּוטן מ:]לבנים, לבּדֹו[חוטים]ׁשּׁשה[ארוג והאבנט ; ְְְְְִִֵַַָָָָָ

ּבצמר. ְֶֶָרקּום
ּגדֹול·. כהן ּבגדי הן - זהב כלים:ּבגדי ׁשמֹונה והם , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹ

וציץ וחׁשן ואפֹוד, ּומעיל, ּכהן, ּכל ׁשל ואבנטהארּבעה . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
רֹוקם מעׂשה - ּגדֹול ּכהן ּדֹומה[ריקמה]ׁשל ואינֹו הּוא, ְֲֵֵֵֵֶֶַָֹ

היא ּבאהרן, האמּורה ּומצנפת הדיֹוט. ּכהן לאבנט ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמעׂשיו
ּכמֹו ּבּה צֹונף ּגדֹול ׁשּכהן אּלא ּבבניו, האמּורה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּמגּבעת

הּׁשבר על תחבושת]ׁשּלֹופף ּבּה[ככריכת צֹונפין ּובניו , ְִֵֶֶֶַַָָָ
'מגּבעת'. נקראת ּולפיכ ְְְְִִִֵַַַָּככֹובע;

ּגדֹול‚. ּכהן ּבהן ׁשּמׁשּמׁש כלים ארּבעה הן - לבן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבגדי
ּומצנפת ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, הּכּפּורים: וארּבעּתםּביֹום . ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ּוׁשּתי הם. לבּדֹו הּפׁשּתן ּומן ׁשּׁשה, ּכפּול וחּוטן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָלבנים,
אחת - הּכּפּורים ּביֹום ּגדֹול לכהן יהיּו אחרֹות ְְְֲֳִִִֵֵַַַָֹֻכּתנֹות

ּוׁשּתיהן הערּבים. ּבין ואחת ּבּׁשחר, ּבׁשלׁשים[נקנין]לֹובׁשּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ
להֹוסיף רצה ואם הקּדׁש. מּׁשל הגדול]מנה מֹוסיף[הכהן - ְְְִִִִֵֶֶֶָָָ

הּכּתנת. ּבּה עֹוׂשה ּכ ואחר הּתֹוספת, ּומקּדיׁש ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמּׁשּלֹו;
ּומׁשלׁשלים„. נאים חדׁשים ׁשּיהיּו מצותם - כהּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָֻֻּבגדי

"לכבֹוד[ארוכים] ׁשּנאמר: הּגדֹולים, ּבגדי ּכדר ,ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ
מטׁשטׁשין היּו ארּכין[בטיט]ּולתפארת". אֹו מקרעין, אֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶָָָֹֻֻ

ׁשּסּלקן אֹו מּמּדתֹו, ּפחֹות קצרים אֹו מּדתֹו, על [כיווצם]יתר ְְִִִִִֵֶַָָָָָָ
מׁשחקין היּו ּפסּולה; עבֹודתֹו - ועבד אֹו[ישנים]ּבאבנט, , ְְְְֲִֵַַָָָָָָֻ

- ועבד ּכמּדתֹו, ׁשּנעׂשּו עד ּבאבנט וסּלקן ארּכים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהיּו
ּכׁשרה. ְֲֵָָעבֹודתֹו

צֹואי‰. ׁשּנעׂשה כהּנה מּבגדי ּבגד אין[מלוכלך]ּכל - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
אֹותֹו מּניחין אּלא אֹותֹו, מכּבסין ואין אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַָמלּבנין
ּגֹונזין ׁשּבלּו, ּגדֹול כהן ּובגדי חדׁשים. ולֹובׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹלּפתילֹות,
ּבהן עֹובד אינֹו הּצֹום, ּביֹום ּבהן ׁשעֹובד לבן ּובגדי ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹותן.
ׁשם, אֹותם ׁשּיפׁשט ּבּמקֹום נגנזין אּלא לעֹולם, ׁשנּיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּפעם

ּבהניה. אסּורין והם ׁשם"; "והּניחם ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
.Âעֹוׂשין היּו - ואבנטיהם ׁשּבלּו הדיֹוטים כהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי

ּבית ּבׂשמחת ּבּמקּדׁש ּבהן ּומדליקין ּפתילֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמהן
מהןהּׁשֹואבה עֹוׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים וכתנֹות ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּתמיד לּמנֹורה המקדש]ּפתילֹות מנורת -]. ְְִִַָָ
.Êויחיד צּבּור; מּׁשל אּלא ּבאין אינן כהנים, ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכל

ּומּתר לּצּבּור, מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ּכליׁשהתנּדב וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻ
הּמערכה ועצי ּכׁשרין.הּׁשרת הן הרי לּצּבּור, יחיד ׁשּמסרן ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ּכׁשרים; מּׁשּלֹו, יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף
לּצּבּור. ׁשּימסרם ְְְִִִֵֶַַּובלבד

.Áמחלצֹות מהן עֹוׂשין היּו הדיֹוטֹות, כהנים ד'ּבגדי -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
כהונה] הצורך]רּבֹותבגדי היּו[לעת חּלֹון ותׁשעים וׁשּׁשה . ְְְִִִַַָָ

מׁשמר; לכל חּלֹונֹות ארּבעה הּבגדים, ּבהן להּניח ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
ּוכׁשּיּכנסּו סתּומֹות. וכּלן חּלֹונֹותיו, על ּכתּוב מׁשמר ּכל ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻוׁשם
ּכל חּלֹונֹותיהן ּפֹותחין ׁשּלהן, ּבּׁשּבת לעבֹודה מׁשמר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאנׁשי
הּבגדים מחזירין ּוכׁשּיצאּו, הּכלים; ונֹוטלין ׁשּבתן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָימי

וסֹותמין. ְְִַַָלחּלֹונֹותם
.Ëיהיּו ׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עׂשּו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹולּמה

וכתּוב אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערּבבין, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּכלים
עליו וכתּוב אחד, ּבחּלֹון האבנטים ּכל 'מכנסים'; ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָעליו
ּכּלן והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן הּמצנפֹות וכן ְְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָֻֻֻ'אבנט';

אחד. ְֶַָּבחּלֹון
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.Èּבעת אֹו ּבּלילה, ׁשּלֹו ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן
הּמקּדׁש. מן ְִִֵֵֶַָׁשּיצא

.‡Èּביֹום אֹותן לֹובׁש לפיכ ּבהן; להנֹות מּתר כהּנה, ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו מּפניעבֹודתֹו, - האבנט מן חּוץ ; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ׁשעטנז ּבׁשעתׁשהּוא אּלא ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן אסּור , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ֲָָהעבֹודה.

.·Èאּלא לעבֹודה לֹובׁשין הּכהנים מ:]אין צמר[בגדים ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּבלבד. ְְִִִַּופׁשּתים

.‚Èהּוא "ּבד", אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֶֶַַַָָָוכל
הּבּוץ והּוא הּואהּפׁשּתים מקֹום, ּבכל האמּורה ּותכלת . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּפתּו ׁשהּוא הּׁשמים, ּכעצם הּצבּוע מן[מעורב]הּצמר ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הכחול]הּכחל אדם;[גווני הּצבּוע הּצמר הּוא והארּגמן, ; ְְֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ּבתֹולעת הּצבּוע הּצמר הּוא ׁשני, אדומיםותֹולעת [גרגירים ְְִֶֶַַַַַַַָָ
.מאוד]

.„Èצרי מׁשזר", "ׁשׁש אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
היה אם - "ּבד" ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
ּכפּול ׁשּיהיה הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; לבּדֹו, אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻחּוט
ׁשּיהיה צרי - ּבלבד "מׁשזר" ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשה.

ׁשמֹונה ּכפּול .חּוטן ְָָָ
.ÂËהּוא - רקם" "מעׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹּכל

ּבפני אחד מּצד נראין ּבאריג הּנעׂשֹות הּצּורֹות ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהיינה
נראית הּצּורה ׁשּתהיה הּוא - חׁשב" ּו"מעׂשה ּבלבד; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהאריג

צדדי ואחֹורמּׁשני ּפנים .ן, ְְְִִִֵָָָ
.ÊËּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעׂשה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד

ּבּתים ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻׁשל
הּכֹוסֹות ּבית ּכמֹו גדולות]ּבאריגתּה, ׁשעֹוׂשין[כגומות ּכמֹו , ְְֲִִֵֶַַָָ

יד ּובית הּקׁשים. ּבּבגדים ּבפני[שרוול]האֹורגין נארג ׁשּלּה ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם אֹותֹו ּומחּברין ְְְְִִִִֶַַַָֹֻעצמֹו,

.ÊÈהעקב מן למעלה עד - הּכּתנת ׁשּלּהאר יד ּבית ואר . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ
ּפס עד הּיד.[כף]- ּברחב - ורחּבֹו ידֹו; ְְְַַַַָָָֹ

.ÁÈהם - הדיֹוט ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,
ירכים ועד מןמּמתנים קרֹוב הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

הארּכּבה ׁשהיא הּיר סֹוף עד ּוׁשנצים[ברך]הּלב, [רצועות]. ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
הּנקב ּבית לא להן ואין להן; קדמי]יׁש ּבית[חור ולא ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ּכיס.[נרתיק] ּכמין מּקפין אּלא ְְִִִֶֶָָָָֻהערוה,
.ËÈעׂשרה ׁשׁש ארּכּה - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּמצנפת

אצּבעֹות ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ׁשּתיםאּמה. וארּכֹו , ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּובגדי .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו, מּקיפֹו אּמה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּוׁשלׁשים

מחט מעׂשה אֹותן עֹוׂשין אין - ּכּלן אּלא[בתפירה]כהּנה , ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
אֹורג ארג".[באריגה]מעׂשה "מעׂשה ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַֹ

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ד חמישי יום

ט ¤¤ּפרק

ׁשּתי‡. רחב זהב ׁשל טס עֹוׂשה הּציץ? מעׂשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
ּומּקיף אורכו]אצּבעֹות, ׁשני[- עליו וכֹותב לאזן. מאזן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

'לה''[שורות]ׁשיטין מּלמּטה, 'קדׁש' לה''; 'קדׁש : ְִִִֶֶַַַָֹֹ
ּכתבּוהּו ּופעמים ּכׁשר; אחת, ּבׁשיטה ּכתבֹו ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָמּלמעלה.

אחת. ִַַָׁשיטה
מאחריו,·. האֹותּיֹות את חֹופר - לפניו ּבֹולטֹות ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוהאֹותּיֹות

נקּוב[הטס]והּוא והּוא ׁשּבֹולט. עד הּׁשעוה, על מדּבק ְְְֲֵֶַַַַָָָֻ
ּופ קצֹותיו; ּכדיּבׁשּתי לנקב, מּנקב נכנס למּטה ּתכלת תיל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

הערף. ּכנגד ּבּפתיל נקׁשר ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹׁשּיהיה
ּתכלת‚. ּכּלֹו ּכפּוליןהּמעיל וחּוטיו מ:], עׂשר[שזורים ׁשנים ְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ

ּופיו[חוטין] הצוואר]; אריגתֹו[מקום ּבתחּלת [שלאארּוג ְֲִִִִַָָ
ידיפרם] ּבית לֹו ואין ּכנפים[שרוול]. נחלק אּלא לשני, -] ְְְִֵֵֶֶַָָָָ

ואינֹוחלקים] הּמעילים. ּכל ּכדר למּטה עד הּגרֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָמּסֹוף
- הּמעיל ּפי והּקֹורע ּבלבד. הּגרֹון ּכל ּכנגד אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמחּבר
כהּנה, ּבגדי לכל הּדין והּוא יּקרע"; "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻלֹוקה,

ּדר אֹותם לֹוקה.[בשביל]ׁשהּקֹורע הׁשחתה ְֵֶֶֶֶַַַָָָ
מּׁשלׁשּתן„. מין ּכל ׁשני, ותֹולעת וארּגמן ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומביא

"מׁשזר" ּבׁשּוליו ׁשּנאמר לפי ׁשמֹונה, חּוטיׁשזּור נמצאּו ; ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלא רּמֹונים ּכמין אֹותן ועֹוׂשה ועׂשרים. ארּבעה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּׁשּולים

ּפיהם סגורים]ּפתחּו ׁשבעים[- ּומביא ּבּמעיל. אֹותן ותֹולה , ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
זהב; הּכל - ענּבֹולים ּוׁשנים ׁשבעים ּובהם זּוגין, ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָֹּוׁשנים

זה ּכנף ּבׁשּולי וׁשּׁשה ׁשלׁשים ּבֹו וׁשּׁשהותֹולה ּוׁשלׁשים , ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹֹ
ּכאחד, ׁשניהם ּבין הּתלּוי הענּבֹול עם והּזּוג זה; ּכנף ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשּולי

עד 'ּפעמֹון'. "ּפעמֹוןנקרא צדדיו, מּׁשני ׁשּוליו ׁשּיהיּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָ
ורּמֹון". ּפעמֹון ְְֲִִַורּמֹון

ּככה‰. ּבּתֹורה, האמּור והחׁשן האפֹוד ׁשּבאריגת ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּזהב
ׁשּׁשה עם ונֹותנֹו טהֹור, זהב אחד חּוט לֹוקח מעׂשהּו: ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָהּוא
הּוא וכן ּכאחד; חּוטין הּׁשבעה וכֹופל ּתכלת, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָחּוטין
ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ארּגמן, ׁשל ׁשּׁשה עם זהב חּוט ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָעֹוׂשה
ארּבעה נמצאּו ּפׁשּתן; ׁשל ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ׁשני, ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשל

ועׂשרים ׁשמֹונה החּוטים ּכל ונמצאּו זהב, ׁשּנאמר:חּוטי , ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּובתֹו הּתכלת ּבתֹו לעׂשֹות וגֹו' הּזהב ּפחי את ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָ"וירּקעּו
ׁשחּוט מלּמד - הּׁשׁש" ּובתֹו הּׁשני ּתֹולעת ּובתֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָהארּגמן,

ּבתֹוכן. ּכפּול ְַָָָָהּזהב
.Âהּזהב מן חֹוׁשב מעׂשה ּבגד אֹורג החׁשן? מעׂשה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד

עׂשרים על והּׁשׁש, הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוהּתכלת
זרת, ורחּבֹו אּמה ארּכֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו חּוטין ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונה
ּבֹו וקֹובע מרּבע. זרת על זרת נמצא לׁשנים; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻוכֹופלֹו
מהן אבן ּכל - ּבּתֹורה המפרׁשים אבן ׁשל טּורים ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹארּבעה
ּומארּבע מּלמּטה ׁשּמּקיפֹו זהב ׁשל ּבבית ּומׁשּקע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻמרּבע,

.רּוחֹותיו ָ
.Êהאבנים[חורט]ּומפּתח ּכתֹולדֹותםעל הּׁשבטים ׁשמֹות ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

לידתם] 'ר[כסדר האדם על ּכֹותב ונמצא יׁשפה, ועל אּובן', ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
יצחק 'אברהם - מ'ראּובן' למעלה ּבּתחּלה וכֹותב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ'ּבנימין'.
ׁשּיהיּו ּכדי יּה', 'ׁשבטי - מ'ּבנימין' למּטה וכֹותב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹויעקב',

ׁשם. מצּויֹות האֹותּיֹות ְִָָָּכל
.Áזהב טּבעֹות ארּבע חׁשן, ׁשל זוּיֹות ארּבע על .ועֹוׂשה ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּתי ּבהן נתלה ׁשהחׁשן מעלה ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹונֹותן
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.Èּבעת אֹו ּבּלילה, ׁשּלֹו ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן
הּמקּדׁש. מן ְִִֵֵֶַָׁשּיצא

.‡Èּביֹום אֹותן לֹובׁש לפיכ ּבהן; להנֹות מּתר כהּנה, ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו מּפניעבֹודתֹו, - האבנט מן חּוץ ; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ׁשעטנז ּבׁשעתׁשהּוא אּלא ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן אסּור , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ֲָָהעבֹודה.

.·Èאּלא לעבֹודה לֹובׁשין הּכהנים מ:]אין צמר[בגדים ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּבלבד. ְְִִִַּופׁשּתים

.‚Èהּוא "ּבד", אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֶֶַַַָָָוכל
הּבּוץ והּוא הּואהּפׁשּתים מקֹום, ּבכל האמּורה ּותכלת . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּפתּו ׁשהּוא הּׁשמים, ּכעצם הּצבּוע מן[מעורב]הּצמר ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הכחול]הּכחל אדם;[גווני הּצבּוע הּצמר הּוא והארּגמן, ; ְְֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ּבתֹולעת הּצבּוע הּצמר הּוא ׁשני, אדומיםותֹולעת [גרגירים ְְִֶֶַַַַַַַָָ
.מאוד]

.„Èצרי מׁשזר", "ׁשׁש אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
היה אם - "ּבד" ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
ּכפּול ׁשּיהיה הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; לבּדֹו, אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻחּוט
ׁשּיהיה צרי - ּבלבד "מׁשזר" ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשה.

ׁשמֹונה ּכפּול .חּוטן ְָָָ
.ÂËהּוא - רקם" "מעׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹּכל

ּבפני אחד מּצד נראין ּבאריג הּנעׂשֹות הּצּורֹות ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהיינה
נראית הּצּורה ׁשּתהיה הּוא - חׁשב" ּו"מעׂשה ּבלבד; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהאריג

צדדי ואחֹורמּׁשני ּפנים .ן, ְְְִִִֵָָָ
.ÊËּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעׂשה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד

ּבּתים ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻׁשל
הּכֹוסֹות ּבית ּכמֹו גדולות]ּבאריגתּה, ׁשעֹוׂשין[כגומות ּכמֹו , ְְֲִִֵֶַַָָ

יד ּובית הּקׁשים. ּבּבגדים ּבפני[שרוול]האֹורגין נארג ׁשּלּה ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם אֹותֹו ּומחּברין ְְְְִִִִֶַַַָֹֻעצמֹו,

.ÊÈהעקב מן למעלה עד - הּכּתנת ׁשּלּהאר יד ּבית ואר . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ
ּפס עד הּיד.[כף]- ּברחב - ורחּבֹו ידֹו; ְְְַַַַָָָֹ

.ÁÈהם - הדיֹוט ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,
ירכים ועד מןמּמתנים קרֹוב הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

הארּכּבה ׁשהיא הּיר סֹוף עד ּוׁשנצים[ברך]הּלב, [רצועות]. ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
הּנקב ּבית לא להן ואין להן; קדמי]יׁש ּבית[חור ולא ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ּכיס.[נרתיק] ּכמין מּקפין אּלא ְְִִִֶֶָָָָֻהערוה,
.ËÈעׂשרה ׁשׁש ארּכּה - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּמצנפת

אצּבעֹות ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ׁשּתיםאּמה. וארּכֹו , ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּובגדי .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו, מּקיפֹו אּמה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּוׁשלׁשים

מחט מעׂשה אֹותן עֹוׂשין אין - ּכּלן אּלא[בתפירה]כהּנה , ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
אֹורג ארג".[באריגה]מעׂשה "מעׂשה ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַֹ

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ד חמישי יום

ט ¤¤ּפרק

ׁשּתי‡. רחב זהב ׁשל טס עֹוׂשה הּציץ? מעׂשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
ּומּקיף אורכו]אצּבעֹות, ׁשני[- עליו וכֹותב לאזן. מאזן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

'לה''[שורות]ׁשיטין מּלמּטה, 'קדׁש' לה''; 'קדׁש : ְִִִֶֶַַַָֹֹ
ּכתבּוהּו ּופעמים ּכׁשר; אחת, ּבׁשיטה ּכתבֹו ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָמּלמעלה.

אחת. ִַַָׁשיטה
מאחריו,·. האֹותּיֹות את חֹופר - לפניו ּבֹולטֹות ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוהאֹותּיֹות

נקּוב[הטס]והּוא והּוא ׁשּבֹולט. עד הּׁשעוה, על מדּבק ְְְֲֵֶַַַַָָָֻ
ּופ קצֹותיו; ּכדיּבׁשּתי לנקב, מּנקב נכנס למּטה ּתכלת תיל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

הערף. ּכנגד ּבּפתיל נקׁשר ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹׁשּיהיה
ּתכלת‚. ּכּלֹו ּכפּוליןהּמעיל וחּוטיו מ:], עׂשר[שזורים ׁשנים ְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ

ּופיו[חוטין] הצוואר]; אריגתֹו[מקום ּבתחּלת [שלאארּוג ְֲִִִִַָָ
ידיפרם] ּבית לֹו ואין ּכנפים[שרוול]. נחלק אּלא לשני, -] ְְְִֵֵֶֶַָָָָ

ואינֹוחלקים] הּמעילים. ּכל ּכדר למּטה עד הּגרֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָמּסֹוף
- הּמעיל ּפי והּקֹורע ּבלבד. הּגרֹון ּכל ּכנגד אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמחּבר
כהּנה, ּבגדי לכל הּדין והּוא יּקרע"; "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻלֹוקה,

ּדר אֹותם לֹוקה.[בשביל]ׁשהּקֹורע הׁשחתה ְֵֶֶֶֶַַַָָָ
מּׁשלׁשּתן„. מין ּכל ׁשני, ותֹולעת וארּגמן ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומביא

"מׁשזר" ּבׁשּוליו ׁשּנאמר לפי ׁשמֹונה, חּוטיׁשזּור נמצאּו ; ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלא רּמֹונים ּכמין אֹותן ועֹוׂשה ועׂשרים. ארּבעה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּׁשּולים

ּפיהם סגורים]ּפתחּו ׁשבעים[- ּומביא ּבּמעיל. אֹותן ותֹולה , ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
זהב; הּכל - ענּבֹולים ּוׁשנים ׁשבעים ּובהם זּוגין, ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָֹּוׁשנים

זה ּכנף ּבׁשּולי וׁשּׁשה ׁשלׁשים ּבֹו וׁשּׁשהותֹולה ּוׁשלׁשים , ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹֹ
ּכאחד, ׁשניהם ּבין הּתלּוי הענּבֹול עם והּזּוג זה; ּכנף ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשּולי

עד 'ּפעמֹון'. "ּפעמֹוןנקרא צדדיו, מּׁשני ׁשּוליו ׁשּיהיּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָ
ורּמֹון". ּפעמֹון ְְֲִִַורּמֹון

ּככה‰. ּבּתֹורה, האמּור והחׁשן האפֹוד ׁשּבאריגת ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּזהב
ׁשּׁשה עם ונֹותנֹו טהֹור, זהב אחד חּוט לֹוקח מעׂשהּו: ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָהּוא
הּוא וכן ּכאחד; חּוטין הּׁשבעה וכֹופל ּתכלת, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָחּוטין
ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ארּגמן, ׁשל ׁשּׁשה עם זהב חּוט ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָעֹוׂשה
ארּבעה נמצאּו ּפׁשּתן; ׁשל ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ׁשני, ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשל

ועׂשרים ׁשמֹונה החּוטים ּכל ונמצאּו זהב, ׁשּנאמר:חּוטי , ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּובתֹו הּתכלת ּבתֹו לעׂשֹות וגֹו' הּזהב ּפחי את ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָ"וירּקעּו
ׁשחּוט מלּמד - הּׁשׁש" ּובתֹו הּׁשני ּתֹולעת ּובתֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָהארּגמן,

ּבתֹוכן. ּכפּול ְַָָָָהּזהב
.Âהּזהב מן חֹוׁשב מעׂשה ּבגד אֹורג החׁשן? מעׂשה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד

עׂשרים על והּׁשׁש, הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוהּתכלת
זרת, ורחּבֹו אּמה ארּכֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו חּוטין ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונה
ּבֹו וקֹובע מרּבע. זרת על זרת נמצא לׁשנים; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻוכֹופלֹו
מהן אבן ּכל - ּבּתֹורה המפרׁשים אבן ׁשל טּורים ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹארּבעה
ּומארּבע מּלמּטה ׁשּמּקיפֹו זהב ׁשל ּבבית ּומׁשּקע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻמרּבע,

.רּוחֹותיו ָ
.Êהאבנים[חורט]ּומפּתח ּכתֹולדֹותםעל הּׁשבטים ׁשמֹות ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

לידתם] 'ר[כסדר האדם על ּכֹותב ונמצא יׁשפה, ועל אּובן', ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
יצחק 'אברהם - מ'ראּובן' למעלה ּבּתחּלה וכֹותב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ'ּבנימין'.
ׁשּיהיּו ּכדי יּה', 'ׁשבטי - מ'ּבנימין' למּטה וכֹותב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹויעקב',

ׁשם. מצּויֹות האֹותּיֹות ְִָָָּכל
.Áזהב טּבעֹות ארּבע חׁשן, ׁשל זוּיֹות ארּבע על .ועֹוׂשה ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּתי ּבהן נתלה ׁשהחׁשן מעלה ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹונֹותן
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ּבׁשּתי ונֹותן 'ׁשרׁשרֹות'; הּנקראים והן זהב, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָעבֹותֹות
הּדּדים ּכנגד ׁשהן מּטה ׁשל הלב]הטּבעֹות כנגד ׁשני[- , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתכלת. ְְִֵֵֶּפתילי

.Ë,לכתף מּכתף אדם ׁשל ּגּבֹו ּכרחב רחּבֹו - ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהאפֹוד
הּידים אּצילי מּכנגד מהמרפק]וארּכֹו עד[- מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ידֹות ׁשּתי ּכמֹו לֹו ויׁש מּמּנּו[רצועות]הרגלים. יֹוצאֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָ
הּנקראין והן ּבהן; אֹותֹו ׁשחֹוגרין ּולכאן, לכאן ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאריג
ׁשני ותֹולעת וארּגמן ּתכלת זהב ארּוג והּכל האפֹוד'. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ'חׁשב

החׁשן. ּכמעׂשה - חּוטין ּוׁשמֹונה עׂשרים על ותֹופרוׁשׁש, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
כתפֹות ׁשּתי עלעליו וקֹובע הּכהן. ּכתפֹות על ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

זהב; ׁשל ּבבית מׁשּקע מרּבע, ׁשהם אבן וכתף ּכתף ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻּכל
ׁשּׁשה[חורט]ּומפּתח הּׁשבטים, ׁשמֹות האבנים ׁשּתי על ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ

וכֹותבי ּכתֹולדֹותם, זֹו אבן על וׁשּׁשה זֹו אבן יֹוסףעל ׁשם ן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
וחמׁש זֹו, ּבאבן אֹות ועׂשרים חמׁש ונמצאּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָ'יהֹוסף';
ּבּה ׁשּכתּוב והאבן ּכֹותבין: היּו וכ זֹו. ּבאבן אֹות ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָועׂשרים
על 'ׁשמעֹון' ּבּה ׁשּכתּוב והאבן הימנית, ּכתפֹו על ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ'ראּובן'

הּׂשמאלית אחתּכתפֹו - טּבעֹות ׁשּתי ּכתף ּבכל ועֹוׂשה . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ
מן למעלה לּכתף מּלמּטה ואחת הּכתף, ּבראׁש ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹמּלמעלה
ׁשּלמעלה, טּבעֹות ּבׁשּתי זהב עבֹותֹות ׁשּתי ונֹותן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהחׁשב;

האפֹוד:והם צּורת היא וזֹו 'ׁשרׁשרֹות'. הּנקראין ְְְְְִִִֵֵַַַָָ
.Èּבּטּבעֹות חׁשן ׁשל העבֹותֹות קצֹות מכניס ּכ ְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹואחר

הּתכלת ּפתילי ׁשני ּומכניס האפֹוד, ּבכתפֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה
האפֹוד מחׁשב ׁשּלמעלה הּטּבעֹות ּבׁשּתי החׁשן .ׁשּבׁשּולי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
עד האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּבטּבעֹות הּׁשרׁשרֹות את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָּומֹורידין
יּזח "ולא ּבזה, זה ׁשּידּבקּו ּכדי - העליֹונֹות החׁשן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹטּבעֹות

האפֹוד,[יתנתק] מעל חׁשן הּמּזיח וכל האפֹוד". מעל ְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהחׁשן
לֹוקה. - קלקּול ּדר חּבּורן ְְִִֵֶֶֶָָּומפרק

‡È.על החׁשן יהיה - החׁשן עם האפֹוד ּכׁשּלֹובׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנמצא
לּבֹו על קׁשּור האפֹוד וחׁשב מאחריו, והאפֹוד ּבׁשוה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלּבֹו
ּוׁשּתי כתפיו; ׁשּתי על האפֹוד כתפֹות ּוׁשּתי החׁשן, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּתחת
זהב עבֹותֹות ּוׁשּתי מּכאן, ּכתפֹו מעל יֹורדֹות זהב ְְְֲֲִֵֵֵַָָָָָעבֹותֹות
תכלת חּוטי ּוׁשני החׁשן; טּבעֹות עד האפֹוד מּכתפֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמּכאן,

החׁשן[קשורים]מרּכסין טּבעֹות מׁשּתי ידיו, אּצילי מּתחת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻ
ׁשהם הּתחּתֹונֹות, האפֹוד ּכתפֹות טּבעֹות ׁשּתי עד ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָהּתחּתֹונֹות

החׁשב. מן ְְִֵֶַַָלמעלה

י ¤¤ּפרק

הּבגדים?‡. לביׁשת סדר ּתחּלה,ּכיצד הּמכנסים לֹובׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּכ ואחר מתניו, מעל מּטּבּורֹו למעלה הּמכנסים את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוחֹוגר
ידיו אּצילי ּכנגד האבנט את חֹוגר ּכ ואחר הּכּתנת, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלֹובׁש

וקֹוׁשר.[המרפק] ׁשּגֹומר, עד ּכר ּגּבי על ּכר ּומּקיפֹו ,ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
ּבּיזע"·. יחּגרּו "ולא ּבּקּבלה: מפרׁש האבנט ּבמקֹוםועל - ְְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ומתחמם]ׁשּמּזיעין מתקפל ּבן[שהבשר יֹונתן קּבל וכ ; ְִִִֵֶֶַָָָ
הּנביא מּפי יסרּון'עּזיאל לּבהֹון 'על ותרּגם: סמוךים, -] ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַֻ

ּכֹובע.ללב] ּכמין ּבּמצנפת צֹונף ּכ ואחר .ְְְִִֵֶֶַַַַָ
ועל‚. הּמעיל, לֹובׁש ּבאבנט, ׁשחֹוגר אחר - ּגדֹול ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּכהן

הּמעיל על האפֹוד ּבחׁשב וחֹוגר והחׁשן; האפֹוד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמעיל

מעיל - האפֹוד" "מעיל נקרא ּולפיכ החׁשן, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמּתחת
הּציץ וקֹוׁשר הּמצנפת, צֹונף ּכ ואחר האפֹוד. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשחֹוגרֹו

הּמצנפת[בעורף] מן ציץלמעלה ּבין נראה היה ּוׂשערֹו ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
לּמצנפת. ציץ ּבין ּתפּלין מניח היה וׁשם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמצנפת,

ּבהן„. עֹובד הּכהן ולהיֹות אּלּו, ּבגדים לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמצות
ּתקריב, ּבניו "ואת קדׁש", בגדי "ועׂשית ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
מּׁשמֹונה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש ּגדֹול וכהן ּכּתנת". ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָֹֹֻוהלּבׁשּתם
ּבגדים מארּבעה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש הדיֹוט ּכהן אֹו אּלּו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבגדים
וחּיב ּפסּולה; ועבֹודתֹו ּבגדים', 'מחּסר הּנקרא הּוא - ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֻאּלּו
אֹותם "וחגרּת ׁשּנאמר: ׁשּׁשּמׁש, ּכזר ׁשמים ּבידי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמיתה

ׁשּב ּבזמן - ּכהּנה" להם והיתה . . עליהם,אבנט גדיהם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
עליהם, ּכהּנתם אין עליהם, ּבגדיהם אין עליהם; ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻֻּכהּנתם

יּומת". הּקרב "והּזר ונאמר: ּכזרים, הן הרי ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
.‰ּכ העבֹודה, ּופֹוסל מיתה חּיב ּבגדים ׁשּמחּסר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכׁשם

כּתנֹות ׁשּתי ׁשּלבׁש ּכגֹון ּבגדים; אֹוהּיתר אבנטים, ׁשני אֹו ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
מחּלל זה הרי - ועבד ּגדֹול כהן ּבגדי ׁשּלבׁש הדיֹוט ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכהן

ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב ְֲִִִֵַַָָָָָהעבֹודה,
.Â"ּולבׁשם ּבׂשרֹו "על כהּנה: ּבבגדי ׁשּלאנאמר מלּמד , ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

נימה אפּלּו לּבגדים; ּבׂשרֹו ּבין חֹוצץ ּדבר אחת,[חוט]יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הרי - לּבגד ּבׂשרֹו ּבין היתה אם - מתה ּכּנה אֹו עפר, ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָאֹו
לעבד יכֹול הּכהן אין לפיכ ּפסּולה. ועבֹודתֹו חציצה, ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹזֹו
חֹוצצת, אינּה ראׁש, ׁשל אבל חֹוצצת; ׁשהרי יד, ׁשל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹּבתפּלין

מניח. העבֹודה, ּבׁשעת להניחם רצה ְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאם
.Êּבׂשרֹו ּבין אבק יהיה ׁשּלא ׁשּלֹובׁש, ּבׁשעה להּזהר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹוצרי

ּתּכנס וׁשּלא - ּבחּיים ׁשהיא ּפי על ואף - ּכּנה ולא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלּבגד,
הּבגד ׁשּיתרחק עד לבׂשרֹו ּבגּדֹו ּבין העבֹודה ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרּוח

לחּו חלּוקֹו ּתחת ידֹו יכניס ולא יצא[לגרד]מעליו; ולא , ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֹ
מדלּדלת נימא ּבּבגד יהיה ולא הּבגד, מן תלושׂשערֹו [חוט ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

עבֹודתֹומעט] העבֹודה, ּבׁשעת אּלּו מּכל אחד ׁשם היה ואם .ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָ
ְֵָּכׁשרה.

.Áׁשּכרכֹו ּכגֹון ּבגדים, ּבמקֹום ׁשּלא ּבגד ּבׂשרֹו על ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכר
ּבֹו היה אם - עקבֹו על אֹו אצּבעֹו ׁשלׁש[כגודל]על ְֲִֵֶַַָָָָֹ

ּפחֹות ּופֹוסל; חֹוצץ זה הרי אצּבעֹות, ׁשלׁש על ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאצּבעֹות
צלצּול היה ואם חֹוצץ. אינֹו הֹואיל[חגורה]מּכן, - קטן ְְִִִִֵֵֵָָָָ

ּפי על ואף ּפֹוסל, זה הרי - עצמֹו ּבפני ּבגד חׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהּוא
ׁשלׁש. על ׁשלׁש ּבֹו ֵֶַָָֹֹׁשאין

.Ëּגמי עליה לכר מּתר - ּבאצּבעֹו ׁשּלקה [רטיה]ּכהן ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻ
נתּכּון ואם ועֹובד; ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ּבגד אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבׁשּבת,
ּבין הּבגד אֹו הּגמי יחּוץ ׁשּלא והּוא אסּור. ּדם, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹלהֹוציא

העבֹודה. ּבׁשעת לּבגד ְְֲִֶֶַַָָָּבׂשרֹו
.Èותּמים אּורים ׁשני ּבבית חושן]עׂשּו להׁשלים[- ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵַַָֻ

ּומּפני ּבהן. נׁשאלין היּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבגדים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
הּקדׁש; רּוח ׁשם היתה ׁשּלא מּפני ּבהן? ׁשֹואלין היּו לא ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹמה
עליו ׁשֹורה ׁשכינה ואין הּקדׁש ּברּוח מדּבר ׁשאינֹו ּכהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוכל

ּבֹו. נׁשאלין אין -ְִִֵָ
.‡Èהא לפני ּופניו הּכהן עֹומד ׁשֹואלין? והּׁשֹואלרֹוןוכיצד , ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ

לא אֹו 'אעלה הּׁשֹואל: ואֹומר הּכהן. לאחֹורי ּפניו ְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמאחריו,
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אּלא ּבלּבֹו, מהרהר ולא רם, ּבקֹול ׁשֹואל ואינֹו ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָֹאעלה'?
רּוח ּומּיד עצמֹו. לבין ּבינֹו ׁשּמתּפּלל ּכמי ,נמּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּבקֹול
ּבמראה ורֹואה ּבחׁשן, ּומּביט הּכהן, את לֹובׁשת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹהּקדׁש
החׁשן מן ׁשּבֹולטֹות ּבאֹותּיֹות תעלה' 'לא אֹו 'עלה' ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּנבּואה

תעלה'. 'לא אֹו 'עלה', לֹו: ואֹומר ּפניו, ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָֹּכנגד
.·Èּכאחד דברים ׁשני על ׁשֹואלין מׁשיביןואין ׁשאל, ואם ; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

,למל אּלא להדיֹוט, ּבהן נׁשאלין ואין ּבלבד. הראׁשֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעל
"ולפני ׁשּנאמר: ּבֹו, הּצּבּור ׁשּצר למי אֹו ּדין, ּבית לאב ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹאֹו

וגֹו'", יעמד הּכהן -]אלעזר יהושע "וכל[- ;הּמל הּוא זה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
מׁשּוח זה יׂשראל", ל:]ּבני ממונה ׁשּצר[כהן מי אֹו מלחמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

הּגדֹול. ּדין ּבית אּלּו העדה", "וכל ּבׁשאלתֹו; ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּצּבּור
.‚Èנביאים ּבדברי מֹוצא ׁשאּתה היּוזה רּבים ׁשּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשל האפֹוד ׁשאין ּגדֹולים, ּכהנים היּו לא - ּבד אפֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹחֹוגרין
הּנביא ׁשמּואל ׁשהרי - אֹותֹו חֹוגרין היּו הּלוּים אף ּבד. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּכהן
זה אפֹוד אּלא ּבד". אפֹוד חגּור "נער ּבֹו: ונאמר היה, ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלוי

הּנביאים ּבני אֹותֹו חֹוגרין היּו להתנבא]- הרוצים ּומי[- ְְְִִִִֵַָ
זה הּגיע ּכי להֹודיע הּקדׁש, רּוח עליו ׁשּתׁשרה ראּוי ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
ּברּוח והחׁשן האפֹוד ּפי על ׁשּמדּבר ּגדֹול ּכהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹלמעלת

ֶַֹהּקדׁש.
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

WCwOd z`iA zFkld¦§¦©©¦§¨
ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשרה חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות יּכנסעׂשרה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
ראׁש; ּפרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹּכהן
ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא (ד) ּבגדים; קרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹ(ג)
לׁשּלח (ו) הּמקּדׁש; מן ּכהן יצא ׁשּלא (ה) ההיכל; אל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹעת
ׁשּלא (ח) לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא (ז) הּמקּדׁש; מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹטמאים
ׁשּלא (י) טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט) הּבית; להר טמא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיּכנס

(יא) יֹום; טבּול ׁשּלאיׁשּמׁש (יב) ורגליו; ידיו העֹובד לקּדׁש ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מּום; ּבעל יעבד ׁשּלא (יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ּבעל ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹיּכנס
ּובאּור זר. יעבד ׁשּלא (טו) עֹובר; מּום ּבעל יעבד ׁשּלא ֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ(יד)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א ¤¤ּפרק

להּכנס‡. לֹו אסּור יין, ׁשתה אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹּכל
וחּיב ּפסּולה, עבֹודתֹו - ועבד נכנס ואם ולפנים; הּמזּבח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָמן
ׁשּׁשתה והּוא תמתּו"; "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמיתה

חי יין מים]רביעית תערובת ׁשעברּו[בלי מּיין אחת ּבבת ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
אֹו יין, מרביעית ּפחֹות ׁשתה אם אבל יֹום; ארּבעים ְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָעליו
יין ׁשּׁשתה אֹו ּבמים, מזגּה אֹו ּבּה, והפסיק רביעית ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָׁשתה

יֹום ארּבעים ּבתֹו -[לסחיטתו]מּגּתֹו מרביעית יתר אפּלּו , ְְְֲִִִִִִֵֵַָָ
מחּלל ואינֹו מןעבֹודה.[פוסל]ּפטּור, מרביעית יתר ׁשתה ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ

מזּוג ׁשהיה ּפי על אף - במים]הּיין ּפי[מעורב על ואף , ְִִִֶַַַַַַָָָ
חּי - מעט מעט וׁשתה העבֹודה.ׁשהפסיק ּופֹוסל מיתה, ב ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

ואם·. לּמקּדׁש; להּכנס אסּור המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָהיה
החלב מן אפּלּו - המׁשּכרין מּׁשאר ׁשּכֹור והּוא ועבד, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָנכנס

הּדבלה מן ּכׁשרה;[תאנים]אֹו ועבֹודתֹו לֹוקה, זה הרי - ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָ
ואין העבֹודה; ּבׁשעת הּיין על אּלא מיתה, חּיבין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאין

הּיין. מן ׁשּכֹור אּלא עבֹודה, ְֲִִִֵֶַַַָָמחּלל
.‚ּכ הּׁשכרּות, מּפני לּמקּדׁש להּכנס לכהן ׁשאסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּוכׁשם

להֹורֹות יׂשראל ּבין ּכהן ּבין אדם לכל ּכׁשהּוא[הלכה]אסּור ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָֹ
ּדעּתֹו ונׁשּתּבׁשה חלב ׁשתה אֹו ּתמרים אכל אפּלּו ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָׁשתּוי;
ואם יׂשראל". ּבני את "ּולהֹורת ׁשּנאמר: יֹורה, אל - ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמעט

ׁשּידעּוהּו עד ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהּוא ּבדבר בו]הֹורה [שמודים ְְְֵֶֶַַָָָָָֹ
והּצפרּדע טמא, ׁשהּׁשרץ ׁשהֹורה ּכגֹון מּתר; - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּצדֹוקים

ּבזה. וכּיֹוצא אסּור, והּדם ְְֵֶַַָָָָטהֹור,
.„- ּומדרׁשֹות הלכֹות ואפּלּו ּתֹורה, ללּמד לּׁשּכֹור ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֻּומּתר

ילּמד, לא - להֹוראה קבּוע חכם היה ואם יֹורה. ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוהּוא
היא הֹוראה .ׁשּלּמּודֹו ִִֶָָ

ׁשהּוא‰. ּכל מים ּבּה והיה ּבלבד, רביעית ּכדי [-ׁשתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
הּיין,מעט] עבר ּכבר - מיל ּכדי הל אֹו מעט, יׁשן אֹו ,ְְְִִֵַַַַַַָָָָ

- מזּוג אפּלּו מרביעית, יֹותר ׁשתה אם אבל לעבד. ְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֻּומּתר
לפי יׁשהה אּלא ּבׁשכרּותֹו; מֹוסיפין הּדר אֹו מעט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשנת
ּבעֹולם. ּדבר ׁשּום מּׁשכרּותֹו יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהּׁשכרּות,

.Âמׁשמר השבועית]אנׁשי המשמרת יין[- לׁשּתֹות מּתרין ְְְִִִִֵַַָָֻ
ׁשּבּתן ּבימי לא אבל ּבּתי[השבוע]ּבּלילֹות, ׁשאר ואפּלּו , ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

המשמרת]אבֹות אנשי -]- הּיֹום עבֹודתן ׁשאין מׁשמר ׁשל ְֲִֵֶֶַָָָָ
ויצרכּו יֹום, ׁשל אב בית אנׁשי על העבֹודה ּתכּבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמא
אֹותֹו ׁשל אב בית ואנׁשי לסּיעם. מׁשמרן מאנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלאחרים
יׁשּתה ׁשּמא - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין לׁשּתֹות אסּורים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיֹום

מעליו. יינֹו סר לא ועדין לעבֹודתֹו, ויׁשּכים ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹּבּלילה
.Êאב ּבית ּומאיזה הּוא מׁשמר מאיזה ׁשּיֹודע ּכהן ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל

יומית] הם[משמרת קבּועים אבֹותיו ׁשּבּתי ויֹודע ְְֲִֵֵֵֶַָָהּוא,
הּי אֹותֹו ּכל לׁשּתֹות לֹו אסּור - הּיֹום יֹודעּבעבֹודה היה ֹום; ְֲִֵַַַָָָָָָ

לׁשּתֹות אסּור - ׁשּלֹו אב ּבית מּכיר ואינֹו הּוא מׁשמר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאיזה
ׁשּבת אֹותּה היה[שבוע]ּכל לא ּבּה. עֹובדין ׁשּמׁשמרּתֹו ְְְִִֶַַָָָָָָֹ

לׁשּתֹות ׁשאסּור נֹותן הּדין - אבֹותיו ּבּתי ולא מׁשמרּתֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּכיר
ּתּקנתֹו אבל לעֹולם; מ:]יין שהתבלבלוקלקלתֹו[נובעת -] ְְֲִַַַָָָָָָ

יכֹולהמשמרות] ׁשאינֹו - ּתמיד לׁשּתֹות מּתר הּוא והרי ,ְֲִִֵֵֶַָָָֻ
ּובמׁשמרּתֹו. ׁשּלֹו אב ּבבית ׁשּיּקבע עד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹלעבד

.Á.ולפנים הּמזּבח מן להּכנס לֹו אסּור - ׂשערֹו ׁשּגדל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכהן
ׁשעבד, ּכׁשּכֹור ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - ועבד נכנס ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָואם
ּופרע יגּלחּו, לא וראׁשם ּכהן, ּכל יׁשּתּו לא "ויין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

מגודל] מגּדלי[שער אף ּבמיתה, יין ּׁשתּויי מה - יׁשּלחּו" ְְְְְִִֵֵֵַַַַָֹֻלא
ּבמיתה. ְִֶַָפרע

.Ëמחּללין הראׁש ּפרּועי ּפי[פוסלין]ואין על אף עבֹודה; ְְְְֲִִֵֵַַַָָֹ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו ּבמיתה, ְְֲִֵֶָָָׁשהּוא

.Èּביאה ּבׁשעת אּלא הּיין על מזהרין הּכהנים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכׁשם
ּביאה ּבׁשעת אּלא ּפרע לגּדל אסּורין אין ּכ - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמקּדׁש

הדיֹוט ּבכהן אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכהןלּמקּדׁש. אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּתמיד ׁשהרי לעֹולם, ּבגדיו ולקרע ּפרע לגּדל אסּור - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹול

ּבֹו: נאמר ּולפיכ ּבּמקּדׁש, יפרע,הּוא לא ראׁשֹו "את ְְְֱִִִֶֶַַָָָֹֹ
יפרם". לא ְְִָָֹֹּובגדיו
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אּלא ּבלּבֹו, מהרהר ולא רם, ּבקֹול ׁשֹואל ואינֹו ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָֹאעלה'?
רּוח ּומּיד עצמֹו. לבין ּבינֹו ׁשּמתּפּלל ּכמי ,נמּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּבקֹול
ּבמראה ורֹואה ּבחׁשן, ּומּביט הּכהן, את לֹובׁשת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹהּקדׁש
החׁשן מן ׁשּבֹולטֹות ּבאֹותּיֹות תעלה' 'לא אֹו 'עלה' ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּנבּואה

תעלה'. 'לא אֹו 'עלה', לֹו: ואֹומר ּפניו, ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָֹּכנגד
.·Èּכאחד דברים ׁשני על ׁשֹואלין מׁשיביןואין ׁשאל, ואם ; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

,למל אּלא להדיֹוט, ּבהן נׁשאלין ואין ּבלבד. הראׁשֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעל
"ולפני ׁשּנאמר: ּבֹו, הּצּבּור ׁשּצר למי אֹו ּדין, ּבית לאב ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹאֹו

וגֹו'", יעמד הּכהן -]אלעזר יהושע "וכל[- ;הּמל הּוא זה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
מׁשּוח זה יׂשראל", ל:]ּבני ממונה ׁשּצר[כהן מי אֹו מלחמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

הּגדֹול. ּדין ּבית אּלּו העדה", "וכל ּבׁשאלתֹו; ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּצּבּור
.‚Èנביאים ּבדברי מֹוצא ׁשאּתה היּוזה רּבים ׁשּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשל האפֹוד ׁשאין ּגדֹולים, ּכהנים היּו לא - ּבד אפֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹחֹוגרין
הּנביא ׁשמּואל ׁשהרי - אֹותֹו חֹוגרין היּו הּלוּים אף ּבד. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּכהן
זה אפֹוד אּלא ּבד". אפֹוד חגּור "נער ּבֹו: ונאמר היה, ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלוי

הּנביאים ּבני אֹותֹו חֹוגרין היּו להתנבא]- הרוצים ּומי[- ְְְִִִִֵַָ
זה הּגיע ּכי להֹודיע הּקדׁש, רּוח עליו ׁשּתׁשרה ראּוי ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
ּברּוח והחׁשן האפֹוד ּפי על ׁשּמדּבר ּגדֹול ּכהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹלמעלת

ֶַֹהּקדׁש.
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

WCwOd z`iA zFkld¦§¦©©¦§¨
ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשרה חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות יּכנסעׂשרה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
ראׁש; ּפרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹּכהן
ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא (ד) ּבגדים; קרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹ(ג)
לׁשּלח (ו) הּמקּדׁש; מן ּכהן יצא ׁשּלא (ה) ההיכל; אל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹעת
ׁשּלא (ח) לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא (ז) הּמקּדׁש; מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹטמאים
ׁשּלא (י) טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט) הּבית; להר טמא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיּכנס

(יא) יֹום; טבּול ׁשּלאיׁשּמׁש (יב) ורגליו; ידיו העֹובד לקּדׁש ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מּום; ּבעל יעבד ׁשּלא (יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ּבעל ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹיּכנס
ּובאּור זר. יעבד ׁשּלא (טו) עֹובר; מּום ּבעל יעבד ׁשּלא ֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ(יד)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א ¤¤ּפרק

להּכנס‡. לֹו אסּור יין, ׁשתה אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹּכל
וחּיב ּפסּולה, עבֹודתֹו - ועבד נכנס ואם ולפנים; הּמזּבח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָמן
ׁשּׁשתה והּוא תמתּו"; "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמיתה

חי יין מים]רביעית תערובת ׁשעברּו[בלי מּיין אחת ּבבת ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
אֹו יין, מרביעית ּפחֹות ׁשתה אם אבל יֹום; ארּבעים ְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָעליו
יין ׁשּׁשתה אֹו ּבמים, מזגּה אֹו ּבּה, והפסיק רביעית ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָׁשתה

יֹום ארּבעים ּבתֹו -[לסחיטתו]מּגּתֹו מרביעית יתר אפּלּו , ְְְֲִִִִִִֵֵַָָ
מחּלל ואינֹו מןעבֹודה.[פוסל]ּפטּור, מרביעית יתר ׁשתה ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ

מזּוג ׁשהיה ּפי על אף - במים]הּיין ּפי[מעורב על ואף , ְִִִֶַַַַַַָָָ
חּי - מעט מעט וׁשתה העבֹודה.ׁשהפסיק ּופֹוסל מיתה, ב ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

ואם·. לּמקּדׁש; להּכנס אסּור המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָהיה
החלב מן אפּלּו - המׁשּכרין מּׁשאר ׁשּכֹור והּוא ועבד, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָנכנס

הּדבלה מן ּכׁשרה;[תאנים]אֹו ועבֹודתֹו לֹוקה, זה הרי - ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָ
ואין העבֹודה; ּבׁשעת הּיין על אּלא מיתה, חּיבין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאין

הּיין. מן ׁשּכֹור אּלא עבֹודה, ְֲִִִֵֶַַַָָמחּלל
.‚ּכ הּׁשכרּות, מּפני לּמקּדׁש להּכנס לכהן ׁשאסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּוכׁשם

להֹורֹות יׂשראל ּבין ּכהן ּבין אדם לכל ּכׁשהּוא[הלכה]אסּור ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָֹ
ּדעּתֹו ונׁשּתּבׁשה חלב ׁשתה אֹו ּתמרים אכל אפּלּו ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָׁשתּוי;
ואם יׂשראל". ּבני את "ּולהֹורת ׁשּנאמר: יֹורה, אל - ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמעט

ׁשּידעּוהּו עד ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהּוא ּבדבר בו]הֹורה [שמודים ְְְֵֶֶַַָָָָָֹ
והּצפרּדע טמא, ׁשהּׁשרץ ׁשהֹורה ּכגֹון מּתר; - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּצדֹוקים

ּבזה. וכּיֹוצא אסּור, והּדם ְְֵֶַַָָָָטהֹור,
.„- ּומדרׁשֹות הלכֹות ואפּלּו ּתֹורה, ללּמד לּׁשּכֹור ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֻּומּתר

ילּמד, לא - להֹוראה קבּוע חכם היה ואם יֹורה. ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוהּוא
היא הֹוראה .ׁשּלּמּודֹו ִִֶָָ

ׁשהּוא‰. ּכל מים ּבּה והיה ּבלבד, רביעית ּכדי [-ׁשתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
הּיין,מעט] עבר ּכבר - מיל ּכדי הל אֹו מעט, יׁשן אֹו ,ְְְִִֵַַַַַַָָָָ

- מזּוג אפּלּו מרביעית, יֹותר ׁשתה אם אבל לעבד. ְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֻּומּתר
לפי יׁשהה אּלא ּבׁשכרּותֹו; מֹוסיפין הּדר אֹו מעט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשנת
ּבעֹולם. ּדבר ׁשּום מּׁשכרּותֹו יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהּׁשכרּות,

.Âמׁשמר השבועית]אנׁשי המשמרת יין[- לׁשּתֹות מּתרין ְְְִִִִֵַַָָֻ
ׁשּבּתן ּבימי לא אבל ּבּתי[השבוע]ּבּלילֹות, ׁשאר ואפּלּו , ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

המשמרת]אבֹות אנשי -]- הּיֹום עבֹודתן ׁשאין מׁשמר ׁשל ְֲִֵֶֶַָָָָ
ויצרכּו יֹום, ׁשל אב בית אנׁשי על העבֹודה ּתכּבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמא
אֹותֹו ׁשל אב בית ואנׁשי לסּיעם. מׁשמרן מאנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלאחרים
יׁשּתה ׁשּמא - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין לׁשּתֹות אסּורים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיֹום

מעליו. יינֹו סר לא ועדין לעבֹודתֹו, ויׁשּכים ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹּבּלילה
.Êאב ּבית ּומאיזה הּוא מׁשמר מאיזה ׁשּיֹודע ּכהן ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל

יומית] הם[משמרת קבּועים אבֹותיו ׁשּבּתי ויֹודע ְְֲִֵֵֵֶַָָהּוא,
הּי אֹותֹו ּכל לׁשּתֹות לֹו אסּור - הּיֹום יֹודעּבעבֹודה היה ֹום; ְֲִֵַַַָָָָָָ

לׁשּתֹות אסּור - ׁשּלֹו אב ּבית מּכיר ואינֹו הּוא מׁשמר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאיזה
ׁשּבת אֹותּה היה[שבוע]ּכל לא ּבּה. עֹובדין ׁשּמׁשמרּתֹו ְְְִִֶַַָָָָָָֹ

לׁשּתֹות ׁשאסּור נֹותן הּדין - אבֹותיו ּבּתי ולא מׁשמרּתֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּכיר
ּתּקנתֹו אבל לעֹולם; מ:]יין שהתבלבלוקלקלתֹו[נובעת -] ְְֲִַַַָָָָָָ

יכֹולהמשמרות] ׁשאינֹו - ּתמיד לׁשּתֹות מּתר הּוא והרי ,ְֲִִֵֵֶַָָָֻ
ּובמׁשמרּתֹו. ׁשּלֹו אב ּבבית ׁשּיּקבע עד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹלעבד

.Á.ולפנים הּמזּבח מן להּכנס לֹו אסּור - ׂשערֹו ׁשּגדל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכהן
ׁשעבד, ּכׁשּכֹור ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - ועבד נכנס ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָואם
ּופרע יגּלחּו, לא וראׁשם ּכהן, ּכל יׁשּתּו לא "ויין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

מגודל] מגּדלי[שער אף ּבמיתה, יין ּׁשתּויי מה - יׁשּלחּו" ְְְְְִִֵֵֵַַַַָֹֻלא
ּבמיתה. ְִֶַָפרע

.Ëמחּללין הראׁש ּפרּועי ּפי[פוסלין]ואין על אף עבֹודה; ְְְְֲִִֵֵַַַָָֹ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו ּבמיתה, ְְֲִֵֶָָָׁשהּוא

.Èּביאה ּבׁשעת אּלא הּיין על מזהרין הּכהנים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכׁשם
ּביאה ּבׁשעת אּלא ּפרע לגּדל אסּורין אין ּכ - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמקּדׁש

הדיֹוט ּבכהן אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכהןלּמקּדׁש. אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּתמיד ׁשהרי לעֹולם, ּבגדיו ולקרע ּפרע לגּדל אסּור - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹול

ּבֹו: נאמר ּולפיכ ּבּמקּדׁש, יפרע,הּוא לא ראׁשֹו "את ְְְֱִִִֶֶַַָָָֹֹ
יפרם". לא ְְִָָֹֹּובגדיו
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.‡Èּכנזיר יֹום; ׁשלׁשים הּפרע? ּגּדּול הּוא ּבֹו:ּכּמה ׁשּנאמר ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ּכהן ,לפיכ יֹום; מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ואין ּפרע", ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ"ּגּדל
יֹום. לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים מגּלח העֹובד, ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֹהדיֹוט

.·Èּבׁשּבּתן ּולכּבס לסּפר אסּורין מׁשמר [בשבועואנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ
אּלאמשמרתם] מנּולין, ּכׁשהן למׁשמרן יעלּו ׁשּלא ּכדי ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּיעלּו. קדם ּומכּבסין ורֹוחצין ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַֹמגּלחין
.‚Èׁשּׁשלמה הרגל[הסתיימה]מי ּבתֹו חולמׁשמרּתֹו -] ְְְְִִֶֶֶַָָָ

הרגל,המועד] ּבערב ׁשלמה אם אבל ּברגל; לגּלח מּתר ,ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
הרגל. ּבערב אּלא מגּלח ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינֹו

.„È:ׁשּנאמר הּוא, אחד ראׁש ּפרּועי ודין בגדים קרּועי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין
- תמתּו" ולא תפרמּו, לא ּובגדיכם תפרעּו לא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹֻ"ראׁשיכם
אף ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ּבגדים, קרּוע והּוא עבד אם ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָהא

חּללּה. ולא ּכׁשרה ׁשעבֹודתֹו ּפי ְְְֲִִֵֶַָָָֹעל
.ÂËמן נכנס אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ׁשּכל לי, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיראה

המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור אֹו יין, ׁשתּוי והּוא ולפנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהּמזּבח
הּמתים על ׁשּקֹורעין ּכדר ּבגדים קרּוע אֹו ראׁש, ּפרּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
ראּוי והּוא הֹואיל לֹוקה; זה הרי עבד, ׁשּלא ּפי על אף -ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מזהר הּוא והרי ּככה, מנּול העבֹודה ּבׁשעת ונכנס ְְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻֻלעבֹודה,

לֹוקה נכנס ואם יּכנס, .ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַָֹ
.ÊËמּׁשם הּיֹוצא ודין ולפנים, הּמזּבח מן ּככה הּנכנס ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָודין

האּולם ּבין יין רביעית ׁשּׁשתה ּכגֹון ּכיצד? הּוא. אחד -ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
עבד אם וכן לֹוקה; - ויצא ׁשם, ּבגדיו קרע אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָולּמזּבח,

מיתה חּיב .ּביציאתֹו, ִִִַָָָ
.ÊÈלהּכנס יׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל אסּור ְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹוכן

ׁשתּוי ּכׁשהּוא ולפנים, יׂשראל עזרת מּתחּלת ּכּלֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻלּמקּדׁש
ּבגדים קרּוע אֹו נּוּול, ּדר ראׁש ּפרּוע אֹו ׁשּכֹור, אֹו -יין, ְְְִִִִֶֶַַַָֹ

לּבית ּומֹורא ּכבֹוד זה ׁשאין ּבאזהרה; ׁשאינֹו ּפי על ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף
ׂשערֹו ׁשּגדל יׂשראל אבל מנּול. ּבֹו ׁשּיּכנס והּקדֹוׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהּגדֹול

מחלפת ׁשּנעׂשה ונאה]עד הרי[ארוך - נּוּול ּדר היה ולא , ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
יׂשראל. לעזרת להּכנס מּתר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻזה

ה'תשע"ב מנחםֿאב ט"ו שישי יום

ב ¤¤ּפרק

אּלא‡. הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּגדֹול ּכהן אחדאין [יום ְְֳִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
נכנסבשנה-] הדיֹוט וכהן הּכּפּורים; ליֹום הּכּפּורים ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹמּיֹום

לעבֹודה. לּקדׁש יֹום ְֲֶַָָָֹּבכל
והּוא·. הּכהנים ּכל לּקדׁש[הכה"ג]והזהרּו יּכנסּו ׁשּלא , ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹֹֻ

יבֹוא "ואל ׁשּנאמר: עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא הּקדׁשים לקדׁש ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאֹו
לּפרכת" "מּבית הּקדׁשים; קדׁש זה - הּקדׁש" אל עת ְֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבכל

הּבית. ּכל על להזהיר -ְְִִַַַַָ
ּכהן‚. ּבין הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר הּקדׁשים לקדׁש ׁשּנכנס ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּכהן

הּכּפּורים ּביֹום לֹו ׁשּנכנס ּגדֹול ּכהן אֹו ּגדֹול, ּכהן ּבין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹהדיֹוט
ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - העבֹודה ּבׁשעת ׁשּנאמר:ׁשּלא , ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּכּפּורים? ּביֹום לׁשם נכנס הּוא ּפעמים וכּמה ימּות". ְְְְְְִִִִַַַָָָָֹ"ולא
חּיב חמיׁשית, נכנס ואם ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָארּבע,

ׁשמים. ּבידי ִִִֵַָָמיתה

לּקדׁש,„. ]והּנכנס לעבֹודה[מ ׁשּלא הּקדׁשים, לקדׁש חּוץ ְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
חּיב ואינֹו לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין להׁשּתחויה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
קדׁש על - ימּות" ולא . . הּכּפרת ּפני "אל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמיתה,

ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, ְְְְְֳִִִֶַַַַָָָָהּקדׁשים
חּיב‰. - ּבלבד העבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכהן

אהל "ּומּפתח ׁשּנאמר: הדיֹוט, ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹמיתה,
עבֹודה ּתּניחּו לא ּכלֹומר - ּתמתּו" ּפן תצאּו, לא ְְֲִֵֵֶַַָָֹֹֻמֹועד
ּגדֹול: ּבכהן ׁשּנאמר זה וכן זֹו. גזרה מּפני מבהלים, ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹותצאּו
ּבלבד, העבֹודה ּבׁשעת אּלא אינֹו - יצא" לא הּמקּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"ּומן

ויצא. עבֹודה יּניח ְֲִֵֵֶַַָֹׁשּלא
.Âׁשּכהן ּגדֹול? ּבכהן זֹו אזהרה נׁשנית מה מּפני ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹאם

ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת וׁשמע ּבעבֹודתֹו, ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהדיֹוט
הּמקּדׁש מן יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף - עליו להתאּבל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

עבודתו] עֹובד[באמצע אינֹו עבודתו], מסיים אחר ,[וכהן ֵֵ
אֹונן והּוא עבד ואם אֹונן; ׁשהּוא -[מדין]מּפני ּתֹורה ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּכהן אבל צּבּור. ּבקרּבן ּבין יחיד ּבקרּבן ּבין עבֹודתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹחּלל
יצ לא הּמקּדׁש "ּומן ׁשּנאמר: אֹונן, ּכׁשהּוא עֹובד א,ּגדֹול ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבּה, עֹוסק ׁשהיה עבֹודה ויעבד יׁשב ּכלֹומר - יחּלל" ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹולא
מתחּללת. ְְִֵֶֶַָואינּה

.Êמּום ּבעל אם וחמר: מּקל ּפסּולה? האֹונן ׁשעבֹודת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּומּנין
לאכל אסּור ׁשהּוא אֹונן חּלל, - עבד אם ּבּקדׁשים, ֱֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשאֹוכל

מּמּנּו" באני אכלּתי "לא ׁשּנאמר: הּואּבּקדׁשים, ּדין , ְְֱֳִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
ְֵֶַׁשּיחּלל.

.Áּבּקדׁשים לאכל אסּור אֹונן, עֹובד ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על ְֱֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹואף
וכן ה'"?! ּבעיני הּייטב הּיֹום, חּטאת "ואכלּתי ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

חֹולק בקודשים]אינֹו חלק נוטל ׁשעבד[- אֹונן לערב. לאכל ֱֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ׁשּלא טבל; ׁשּלא ּפי על אף ּבּקדׁשים לּגע ּומּתר לֹוקה. ֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻאינֹו
טהֹור, הּוא הרי - ּבנגיעה אבל ּבאכילה, אּלא מעלה ְֲֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשּו

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו
.Ëׁשהּוא הּקרֹובים מן מת לֹו ׁשּמת זה אֹונן? הּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאיזה

ׁשּנקרא הּוא ּבלבד הּמיתה ּביֹום עליהם. להתאּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחּיב
סֹופרים מּדברי הּוא - ולילה ּתֹורה, ּדין .[חכמים]'אֹונן' ְְְְִִִִֵֵַָָ

.Èהּימים אֹותם ּכל - נקּבר ּכ ואחר ימים ׁשּׁשהה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומת
מּדבריהם אֹונן הּוא הּמיתה יֹום חכמים]ׁשאחר יֹום[של וכן , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּתֹופׂש ואינֹו הקבורה]לילֹו[כולל]הּקבּורה. לפיכ[שאחר . ְְְִֵֵֵַָָ
הּקבּורה יֹום ּכל - הּמיתה יֹום לאחר ּוקברֹו מת לֹו ׁשּמת ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמי
ואֹוכל וטֹובל, מּדבריהם; ּבּקדׁשים אֹוכל ואינֹו מקריב ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָאינֹו

קרֹובה ׁשמּועה ויֹום חודשלערב. בתוך מתו על שמע -] ְְְֶֶָָָ
עצמֹותמהמיתה] לּקּוט לקבר]ויֹום ּכיֹום[מקבר הּוא הרי - ְְֲֲִֵָ

טֹובל, לפיכ מּדבריהם; ואפּלּו לילֹו ּתֹופׂש ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּקבּורה,
ׁשאסּור ּכׁשם - הּמיתה יֹום אבל לערב. ּבּקדׁשים ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואֹוכל
ּבלילֹו לאכל אסּור ּכ הּתֹורה, מן קדׁשים ּבֹו ְֱֱִִֵֶֶַָָָָָֹֹלאכל

מן חּוץ לערב,[קרבן]מּדבריהם; אֹוכל ׁשהּוא ּבלבד, הּפסח ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו

.‡Èמׁשּלח אינֹו את]האבל ׁשבעה,[להקריב ּכל קרּבנֹותיו ְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ
מׁשּלח אינֹו המצרע וכן לבֹונה. אֹו עצים אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹאפּלּו

לביאה ראּוי ׁשאינֹו זמן ּכל הּמחנה,[להכנס]קרּבנֹותיו; אל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ
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אֹו מׁשּלח אם ספק ּבֹו יׁש המנּדה אבל להקרבה. ראּוי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאינֹו
נרצה עליו, הקריבּו אם לפיכ מׁשּלח; .[התקבל]אינֹו ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ

.·Èאת[מ]טמא מׁשּלחין - והערל ּבֹו, וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ׁשֹוחטין ׁשאין מּפסח, חּוץ עליהם; ּומקריבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָקרּבנֹותיהם,
ּכמֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין ׁשרץ, טמא על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו
עד ּכלל קרּבן עליו מקריבין אין - מת טמא אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ְִֶָׁשּיטהר.
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ׁשּנאמר:‡. הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות
לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"ויׁשּלחּו

ׁשכינה·. מחנה הּוא - ּכאן האמּור הּמחנה ׁשהּואזה , ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
אני ׁשֹומע ולפנים. יׂשראל עזרת למדמּפתח הייתי -] ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

אחד?מהפסוק] ּבמקֹום ׁשלׁשּתם מת, ּוטמא והּזב ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהמצרע
יׁשב,[שכתוב]לֹומר[נלמד]ּתלמּוד[אלא] "ּבדד ּבמצרע: ְְִֵֵַַָָָֹ

ירּוׁשלים מּפתח ׁשהּוא יׂשראל, מחנה זה - לּמחנה" ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחּוץ
מּׁשּלּוח ׁשּלּוחֹו חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע מה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֻולפנים;

אחרים]חברֹו טמאים חמּור[- חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּכל אף - ְֲֲֵֶַָָָָֻ
חּוץ המצרע את מׁשּלחין לפיכ חברֹו. מּׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹׁשּלּוחֹו
מטּמא ׁשהּוא מּפני לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא מחנֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹלׁשלׁש

כולו]ּבביאה את מטמא לבית בכניסה הּזב[- ּׁשאין מה , ְִֵֶַַָָ
ְֵַמטּמא.

מחנֹות‚. לׁשני חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ,ּומׁשּלחין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָ
והּמֹוׁשב הּמׁשּכב מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהּוא

עליהן] ושכיבה והמשכב]אפּלּו[בישיבה המושב מּתחת[היו ֲִִַַ
מטּמא. הּמת ּׁשאין מה ְֵֵֵֶֶֶַַַָהאבן,

הּבית„. להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ,טמא ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻ
ּבמחנה עּמֹו - עּמֹו" יֹוסף עצמֹות את מׁשה "וּיּקח ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:

ְִָלוּיה.
המקדש]החיל‰. סביב ּוטמאי[גדר ּגֹויים מּמּנּו מׁשּלחין - ְְְִִִֵֵֵֶַַ

יֹום טבּול אבל נּדֹות; ּובֹועלי בערב]מת לׁשם,[שיטהר נכנס ְְְֲֲִִֵֵָָָ
טבל. ְֶַָָׁשּכבר

.Âמחּסר לא אבל יֹום; טבּול מּמּנה מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֻעזרת
קרבנו]ּכּפּורים הביא שטרם טהור העריב[- ּכּפּורים ׁשּמחּסר , ְֱִִִִִֶֶַֻ
הוא]ׁשמׁשֹו ואּסּור[טהור לוּיה[כניסת]. ּבמחנה יֹום טבּול ְְְְְֲִִִֵַָ

נשים] סֹופרים[עזרת .[חכמים]מּדברי ְְִִִֵ
.Êיּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת

עליהלׁשם "וכּפר ׁשּנאמר: ּגמּורה, טהרה טהר לא ׁשעדין , ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
טהרתּה. ּגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה", ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹהּכהן,

.Áּבלא עֹובר נכנס, אם - הּבית מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא
מחנה זה לּמחנה", מחּוץ אל "ויצא ׁשּנאמר: ולֹוקה, ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָתעׂשה
וכן לוּיה. מחנה זה הּמחנה", ּתֹו אל יבֹוא "לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשכינה;
לׁש נכנס אם אבל לֹוקה; לירּוׁשלים, ׁשּנכנס ארמצרע ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

לפי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - חֹומה הּמּקפֹות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהערים
לֹוקה. אינֹו יׁשב", "ּבדד ֱֵֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר:

.Ëׁשמֹונים לֹוקה הּבית, להר המצרע מתנכנס טמא אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

ׁשּנכנס ּכּפּורים מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֻאֹו
מּכת אֹותֹו מּכין לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על אף - יׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלעזרת

ְַמרּדּות.
.Èּבעׂשה הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח עשה]ּוכׁשם מצות -] ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ

יטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹוברין נכנסּו, אם ּכ -ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשכינה. מחנה זה מחניהם", ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָאת

.‡Èּבעזרה נגע אם אבל נכנס, אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומּנין
לא הּמקּדׁש "ואל ּביֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ּפטּור? ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמאחֹוריה

ָֹתבא".
.·Èּכרת ענּוׁש ּבמזיד - לּמקּדׁש ׁשּנכנס גילטמא עד [מת ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ונׂשאחמישים] - ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס, לא "ואם ׁשּנאמר: ,ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
ויֹורד עֹולה קרּבן מביא ּבׁשֹוגג -עֹונֹו"; עשיר -]- עני כבש, ְְְֲִֵֵֵֶָָ

מנחה] או ּדברעוף ּבכל ּתּגע אׁשר נפׁש "אֹו ׁשּנאמר: ,ְֱֲִֶֶֶֶֶַַָָָ
יׂשראל מעזרת אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין ואין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָטמא".
ּכמֹו ּגמּור קּדּוׁש ׁשּנתקּדׁשה העזרה ּתֹוספת על אֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָולפנים,

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‚Èׁשּנטמא ּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואיזה

ׁשהּנזיר הּמת מן ׁשּכבר[שנטמא]ּבטמאֹות עליהן, מגּלח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּבאֹותן ׁשּנטמאּו ּבכלים אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ּבנזירּות, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָנתּפרׁש
לראׁשֹון ׁשני הּוא ׁשהרי עליהן, מגּלח ׁשהּנזיר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּטמאֹות
ּתֹורה ׁשל הּטמאֹות אבֹות ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנגע

ּבמקֹומן. ְְְִִֶָָׁשּיתּפרׁשּו
.„Èמים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל מן[טבילה]ּכללֹו ְִִִֶַַַָָָָָ

הּמקּדׁש ּביאת על ּכרת חּיב - אחר[בטומאה]הּתֹורה ואפּלּו , ְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָ
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד השמש]ׁשּטבל, הּמּטּמא[שתשקע אבל ; ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָ

ּפי על ׁשאף - עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻּבטמאֹות
הּמקּדׁש. ּביאת על ּפטּור זה הרי ׁשבעה, טמאת טמא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהּוא

.ÂËהּנֹוג ׁשּנגעוכן אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים ע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
טמא ׁשהּוא ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעים ּבכלים ׁשּנגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאדם
ּפטּור זה הרי - הּקדׁשים ּבׂשר ּולטּמא ּתרּומה לענין ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָראׁשֹון

הּקּבלה מּפי הלכה אּלּו ּודברים הּמקּדׁש; ּביאת [מסורתעל ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָ
רבינו] מּכתממשה אֹותֹו מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על ואף .ְִִֶַַַַַָ

ְַמרּדּות.
.ÊËאדם ׁשהכניס אֹו לּמקּדׁש, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמכניס

ה' מקּדׁש טּמא ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - לּמקּדׁש .טמא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנגעּו ּכלים היּו אפּלּו לּמקּדׁש, טמאים ּכלים הּזֹורק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
"ואם ׁשּנאמר: מלקּות, חּיב אבל הּכרת, מן ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמת

הּׁשמּועה מּפי - וגֹו'" יכּבס רבינו]לא ממשה למדּו:[מסורת ְְְְִִֵַַָָֹ
ארּבעים. לֹוקה ּבגדיו ּכּבּוס על ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָעל

.ÊÈ,טמאה אב ׁשהן ּבגדים על אּלא לֹוקה ׁשאינֹו לי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיראה
ׁשהן למת, הּנטמא זה ּבֹו ׁשּנגע ּבגד הבגדים]ּכגֹון אב[- ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ראׁשֹון ׁשהּוא ּבגד אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו -[לטומאה]טמאה ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֻ
מּכת אֹותֹו מּכין אבל עליו; לֹוקה אינֹו לּמקּדׁש, הכניסֹו ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאם

ְַמרּדּות.
.ÁÈמּכת אֹותֹו מּכין לּמקּדׁש, ידֹו ׁשהכניס טמא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

ׁשלמרּדּות הּטמאֹות מאבֹות ּבאב הּטמא ּכל וכן ּדבריהם; ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
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אֹו מׁשּלח אם ספק ּבֹו יׁש המנּדה אבל להקרבה. ראּוי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאינֹו
נרצה עליו, הקריבּו אם לפיכ מׁשּלח; .[התקבל]אינֹו ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ

.·Èאת[מ]טמא מׁשּלחין - והערל ּבֹו, וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ׁשֹוחטין ׁשאין מּפסח, חּוץ עליהם; ּומקריבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָקרּבנֹותיהם,
ּכמֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין ׁשרץ, טמא על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו
עד ּכלל קרּבן עליו מקריבין אין - מת טמא אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ְִֶָׁשּיטהר.

ג ¤¤ּפרק

ׁשּנאמר:‡. הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות
לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"ויׁשּלחּו

ׁשכינה·. מחנה הּוא - ּכאן האמּור הּמחנה ׁשהּואזה , ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
אני ׁשֹומע ולפנים. יׂשראל עזרת למדמּפתח הייתי -] ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

אחד?מהפסוק] ּבמקֹום ׁשלׁשּתם מת, ּוטמא והּזב ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהמצרע
יׁשב,[שכתוב]לֹומר[נלמד]ּתלמּוד[אלא] "ּבדד ּבמצרע: ְְִֵֵַַָָָֹ

ירּוׁשלים מּפתח ׁשהּוא יׂשראל, מחנה זה - לּמחנה" ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחּוץ
מּׁשּלּוח ׁשּלּוחֹו חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע מה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֻולפנים;

אחרים]חברֹו טמאים חמּור[- חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּכל אף - ְֲֲֵֶַָָָָֻ
חּוץ המצרע את מׁשּלחין לפיכ חברֹו. מּׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹׁשּלּוחֹו
מטּמא ׁשהּוא מּפני לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא מחנֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹלׁשלׁש

כולו]ּבביאה את מטמא לבית בכניסה הּזב[- ּׁשאין מה , ְִֵֶַַָָ
ְֵַמטּמא.

מחנֹות‚. לׁשני חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ,ּומׁשּלחין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָ
והּמֹוׁשב הּמׁשּכב מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהּוא

עליהן] ושכיבה והמשכב]אפּלּו[בישיבה המושב מּתחת[היו ֲִִַַ
מטּמא. הּמת ּׁשאין מה ְֵֵֵֶֶֶַַַָהאבן,

הּבית„. להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ,טמא ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻ
ּבמחנה עּמֹו - עּמֹו" יֹוסף עצמֹות את מׁשה "וּיּקח ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:

ְִָלוּיה.
המקדש]החיל‰. סביב ּוטמאי[גדר ּגֹויים מּמּנּו מׁשּלחין - ְְְִִִֵֵֵֶַַ

יֹום טבּול אבל נּדֹות; ּובֹועלי בערב]מת לׁשם,[שיטהר נכנס ְְְֲֲִִֵֵָָָ
טבל. ְֶַָָׁשּכבר

.Âמחּסר לא אבל יֹום; טבּול מּמּנה מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֻעזרת
קרבנו]ּכּפּורים הביא שטרם טהור העריב[- ּכּפּורים ׁשּמחּסר , ְֱִִִִִֶֶַֻ
הוא]ׁשמׁשֹו ואּסּור[טהור לוּיה[כניסת]. ּבמחנה יֹום טבּול ְְְְְֲִִִֵַָ

נשים] סֹופרים[עזרת .[חכמים]מּדברי ְְִִִֵ
.Êיּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת

עליהלׁשם "וכּפר ׁשּנאמר: ּגמּורה, טהרה טהר לא ׁשעדין , ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
טהרתּה. ּגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה", ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹהּכהן,

.Áּבלא עֹובר נכנס, אם - הּבית מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא
מחנה זה לּמחנה", מחּוץ אל "ויצא ׁשּנאמר: ולֹוקה, ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָתעׂשה
וכן לוּיה. מחנה זה הּמחנה", ּתֹו אל יבֹוא "לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשכינה;
לׁש נכנס אם אבל לֹוקה; לירּוׁשלים, ׁשּנכנס ארמצרע ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

לפי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - חֹומה הּמּקפֹות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהערים
לֹוקה. אינֹו יׁשב", "ּבדד ֱֵֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר:

.Ëׁשמֹונים לֹוקה הּבית, להר המצרע מתנכנס טמא אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

ׁשּנכנס ּכּפּורים מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֻאֹו
מּכת אֹותֹו מּכין לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על אף - יׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלעזרת

ְַמרּדּות.
.Èּבעׂשה הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח עשה]ּוכׁשם מצות -] ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ

יטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹוברין נכנסּו, אם ּכ -ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשכינה. מחנה זה מחניהם", ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָאת

.‡Èּבעזרה נגע אם אבל נכנס, אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומּנין
לא הּמקּדׁש "ואל ּביֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ּפטּור? ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמאחֹוריה

ָֹתבא".
.·Èּכרת ענּוׁש ּבמזיד - לּמקּדׁש ׁשּנכנס גילטמא עד [מת ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ונׂשאחמישים] - ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס, לא "ואם ׁשּנאמר: ,ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
ויֹורד עֹולה קרּבן מביא ּבׁשֹוגג -עֹונֹו"; עשיר -]- עני כבש, ְְְֲִֵֵֵֶָָ

מנחה] או ּדברעוף ּבכל ּתּגע אׁשר נפׁש "אֹו ׁשּנאמר: ,ְֱֲִֶֶֶֶֶַַָָָ
יׂשראל מעזרת אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין ואין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָטמא".
ּכמֹו ּגמּור קּדּוׁש ׁשּנתקּדׁשה העזרה ּתֹוספת על אֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָולפנים,

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‚Èׁשּנטמא ּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואיזה

ׁשהּנזיר הּמת מן ׁשּכבר[שנטמא]ּבטמאֹות עליהן, מגּלח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּבאֹותן ׁשּנטמאּו ּבכלים אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ּבנזירּות, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָנתּפרׁש
לראׁשֹון ׁשני הּוא ׁשהרי עליהן, מגּלח ׁשהּנזיר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּטמאֹות
ּתֹורה ׁשל הּטמאֹות אבֹות ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנגע

ּבמקֹומן. ְְְִִֶָָׁשּיתּפרׁשּו
.„Èמים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל מן[טבילה]ּכללֹו ְִִִֶַַַָָָָָ

הּמקּדׁש ּביאת על ּכרת חּיב - אחר[בטומאה]הּתֹורה ואפּלּו , ְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָ
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד השמש]ׁשּטבל, הּמּטּמא[שתשקע אבל ; ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָ

ּפי על ׁשאף - עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻּבטמאֹות
הּמקּדׁש. ּביאת על ּפטּור זה הרי ׁשבעה, טמאת טמא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהּוא

.ÂËהּנֹוג ׁשּנגעוכן אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים ע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
טמא ׁשהּוא ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעים ּבכלים ׁשּנגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאדם
ּפטּור זה הרי - הּקדׁשים ּבׂשר ּולטּמא ּתרּומה לענין ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָראׁשֹון

הּקּבלה מּפי הלכה אּלּו ּודברים הּמקּדׁש; ּביאת [מסורתעל ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָ
רבינו] מּכתממשה אֹותֹו מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על ואף .ְִִֶַַַַַָ

ְַמרּדּות.
.ÊËאדם ׁשהכניס אֹו לּמקּדׁש, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמכניס

ה' מקּדׁש טּמא ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - לּמקּדׁש .טמא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנגעּו ּכלים היּו אפּלּו לּמקּדׁש, טמאים ּכלים הּזֹורק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
"ואם ׁשּנאמר: מלקּות, חּיב אבל הּכרת, מן ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמת

הּׁשמּועה מּפי - וגֹו'" יכּבס רבינו]לא ממשה למדּו:[מסורת ְְְְִִֵַַָָֹ
ארּבעים. לֹוקה ּבגדיו ּכּבּוס על ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָעל

.ÊÈ,טמאה אב ׁשהן ּבגדים על אּלא לֹוקה ׁשאינֹו לי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיראה
ׁשהן למת, הּנטמא זה ּבֹו ׁשּנגע ּבגד הבגדים]ּכגֹון אב[- ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ראׁשֹון ׁשהּוא ּבגד אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו -[לטומאה]טמאה ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֻ
מּכת אֹותֹו מּכין אבל עליו; לֹוקה אינֹו לּמקּדׁש, הכניסֹו ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאם

ְַמרּדּות.
.ÁÈמּכת אֹותֹו מּכין לּמקּדׁש, ידֹו ׁשהכניס טמא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

ׁשלמרּדּות הּטמאֹות מאבֹות ּבאב הּטמא ּכל וכן ּדבריהם; ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
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חכמים] מׁשקין[מגזירת וׁשתה טמאין, אכלין ׁשאכל אֹו ,ְְְֳִִִֵֶַַָָָָ
אֹותֹו מּכין - ׁשּיטּבל קדם ּבמזיד לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹטמאין,

מרּדּות. ְַַַמּכת
.ËÈואל" ׁשּנאמר: ּפטּור, - ּגּגֹות ּדר לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָטמא

תבא" לא ּפיהּמקּדׁש על ואף ּתֹורה. חּיבה ּביאה ּדר - ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבמגּדל נכנס אפּלּו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּפטּור, ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָׁשהּוא
ּבּמגּדל ׁשּנכנס ּבין מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין - ּבאויר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּפֹורח

ּפתחים. ּדר ּבֹו ׁשּנכנס ּבין ּגּגֹות, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָּדר
.Îמקֹום טמא]ׁשחּיבין[בעזרה]ּכל נכנס ּכרת[אם זדֹונֹו על ְִֵֶַַָָָָ

מֹוציאין ּבׁשּבת, טמאה ׁשם נמצאת אם - קרּבן ׁשגגתֹו ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻועל
הּׁשּבת. אחר עד ּכלי עליו ּכֹופין - הּמקֹומֹות ּוׁשאר ְְְִִַַַַַַָָָָָאֹותּה;
עץ כלי ּבפׁשּוטי אּלא אֹותן מֹוציאין אין מֹוציאין, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּוכׁשהן

עץ] הּטמאה[חתיכות את לרּבֹות ׁשּלא טמאה, מקּבלין ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֻֻׁשאין
טמא] הכלי גם בכלי יוציאה אם -].

.‡Îׁשּנכנס טהֹור אֹו טהֹור, למקּדׁש ׁשּנכנס טמא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד
ּבּמקּדׁש, אהל ּתחת מת ׁשהיה ּכגֹון טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלמקּדׁש
ּביאתֹו ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - האהל ּתחת הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹונכנס

ּכאחת ּבאין ׁשּנכנס,וטמאתֹו אחר ׁשם ונטמא לּמקּדׁש נכנס . ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֻ
ע ׁשם טּמא ּבדראפּלּו ויצא ויּבהל ימהר - ּבמזיד צמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ְָָקצרה.
.·Îּבדר לצאת אֹו להׁשּתחוֹות אֹו לׁשהֹות לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָואסּור

ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף בארּכה ׁשּיצא אֹו ׁשהה, ואם ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻארּכה.
- ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף והׁשּתחוה להיכל ּפניו ׁשהחזיר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו

קרּבן מביא ׁשֹוגג, היה ואם ּכרת; .חּיב ְְִִֵֵֵַָָָָָָ
.‚Îהׁשּתחוה אּלא ּפניו החזיר ּכלּפי[ב:]לא יציאתֹו ּדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשעּור וכּמה ּכּׁשעּור. ׁשהה ּכן אם אּלא ּפטּור, - ְִִִֵֶַַָָָָָחּוץ
הרצפה על ארצה אּפים "וּיכרעּו לקרֹות: ּכדי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָׁשהּיתֹו?
הּוא וזה חסּדֹו"; לעֹולם ּכי טֹוב, ּכי לה' והֹודֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַָוּיׁשּתחוּו,

הׁשּתחויה. ְֲִִַָָׁשעּור
.„Îמן לצאת לֹו ׁשאפׁשר ּכל ארּכה? ּדר היא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻואיזֹו

מּמּנה קצרה ּבדר ׁשּלאהּמקּדׁש ּפי על אף - ּבּקצרה יצא . ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּפטּור; - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּגּודל, ּבצד עקב הל אּלא ְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻרץ
ונמצא ּכחֹו, ּבכל עצמֹו ודחק ׁשרץ ּפי על אף - ּבארּכה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻיצא

ּזמן מּׁשעּור ּפחֹות הארּכה ּבֹו ׁשהל זמן ּכלׁשעּור ׁשּמהּל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבּקצרה, יצא חּיב. ּבארּכה, ויצא הֹואיל - ּבּקצרה ְְְֲִַַַָָָָָָָָָָָָָֻאדם
עד מעט, וׁשהה והל וחזר מעט, וׁשהה ועמד מעט, ְְְְְְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָוהל

אינֹו ּבמזיד - הׁשּתחויה ּכדי הּׁשהּיֹות מּכל לֹוקה,ׁשּנצטרף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
מּכין אבל ספק. ׁשהּדבר מּפני קרּבן; מביא אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבׁשֹוגג

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

ד ¤¤ּפרק

חּלל‡. - ּבּמקּדׁש ׁשעבד מיתה[פסל]טמא וחּיב עבֹודתֹו, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף עבֹודתֹו, על ׁשמים ֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבידי
הרי קדׁשי", ׁשם את יחּללּו ולא יׂשראל, בני מּקדׁשי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ"ויּנזרּו
ּכי בֹו "ּומתּו אֹומר: הּוא ּולהּלן ּבטמאה; לעֹובד אזהרה ְְְְִֵֵֵַַָָָָָֻזֹו
אף ׁשמים, ּבידי מיתה ּכאן האמּור חּלּול מה - ְְִִִִֵַַַַָָָָָֻיחּללהּו"
ּבידי מיתה עליו ׁשחּיבין לאו וכל ׁשמים. ּבידי מיתה ְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּכאן

עליו. לֹוקין ִִַָָָׁשמים,
אּלא·. ּדין ּבבית חּיב אינֹו ּבטמאה עבד ׁשאם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאף

אּלא ּדין, לבית אֹותֹו מביאין היּו לא הּכהנים אחיו - ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹמלקּות
ממחין ואין ּבידן; מֹוחֹו את ּופֹוצעין לחּוץ אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָמֹוציאין

ּבכ[מוחין] שמים]עליהן בידי מיתה שחייב -]. ְֲֵֶָ
.‚אּלאוהיא ּכרת ׁשּיתחּיב עד יׁשהה ולא לעבד לֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ויצא ּבעזרה, ׁשּנטמא ּכגֹון ּבלבד? ׁשמים ּבידי ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָמיתה
ּגּבי על אבר ּבֹו והפ ּבידֹו, צּנֹור היה ּוביציאתֹו ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבּקצרה,
הּוא הרי עבֹודה, קרּוב ׁשּכל ׂשרפתֹו; וקרב ּבּמזּבח ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאׁש

.ּכעבֹודה ֲַָ
עבֹודתֹו„. - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב קדם ועבד ׁשּטבל טמא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ׁשם יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּפסּולה,
הּׁשמּועה מּפי - רבינו]אלהיהם" ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְֱִִֵֶֶַָָֹ

"ּובא ׁשּנאמר: הּוא, טמא ׁשעדין ׁשעבד, יֹום לטבּול ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאזהרה
ּכּפּורים מחּסר אבל טהר. לא ׁשעדין מּכלל וטהר", ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהּׁשמׁש,
ּפטּור. זה הרי וחּלל, ּפסּולה ׁשעבֹודתֹו ּפי על אף - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעבד

ׁשּנאמר:‰. ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו שטבלה]ּומּנין יולדת [על ְֱֲִִֶֶֶַַָָ
נגמרה לא ׁשעדין מּכלל - וטהרה" הּכהן, עליה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"וכּפר

ּכּפּורים. מחּסרי לכל הּדין והּוא ְְְְֳִִִֵַָָָָֻטהרתּה;
.Âטמאה היא אם - טמא ׁשהיה נֹודע ּכ ואחר ׁשעבד, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכהן

אחד]ידּועה לאיש ּפסּולין,[אפילו ׁשהקריב הּקרּבנֹות ּכל , ְְְְִִִֶַָָָָ
הּתהֹום טמאת היא ואם חּלין; עבֹודתֹו כללׁשהרי ידעו [שלא ְְְֲֲִִִֵֶַַָֻֻ

קיומה] הּציץעל גדול]- כהן וכל[מכפר]מרּצה[של , ְְִֶַַָ
קדם טמא ׁשהּוא לֹו נֹודע ואפּלּו נרצּו. ׁשהקריב ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּקרּבנֹות
הּתהֹום טמאת על מרּצה ׁשהּציץ הּורצה; - וזרק הּדם, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻׁשּיזרק
ּבנזירּות. הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר מזיד. ׁשהּוא ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֻאף

.Êהּקרבין ּדברים טמאת על מרּצה הּציץ קורבנותוכן -] ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֻ
עֹוןטמאים] את אהרן ונׂשא אהרן, מצח על "והיה ׁשּנאמר: ,ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

הּנאכלין טמאת על מרּצה אינֹו אבל לאכולהּקדׁשים". -] ְְֱֲֳִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
בטומאה] קרבן ּבטמאהבשר ׁשּנטמא האדם טמאת על ולא ,ְְְְְִֶַַָָָָָֹֻֻ

ּבצּבּור הּדחּויה הּטמאה היתה ּכן אם אּלא כגון:ידּועה, -] ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻ
טמא] הציבור עליה.שרוב מרּצה ׁשהּציץ ,ְִֶֶֶַַָָ

.Áמצחֹו על ׁשהּוא ּבזמן אּלא מרּצה הּציץ ׁשּנאמר:ואין , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
ה'". לפני להם לרצֹון ּתמיד, מצחֹו על ְְְְִִִֵֶַָָָָָ"והיה

.Ëהּׁשּבת את לא ּדֹוחה אינֹו - זמן לֹו קבּוע ׁשאין קרּבן ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל
ולמחר למחר יקרב הּיֹום, יקרב לא ׁשאם הּטמאה: את ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֻולא
קרּבן ּבין יחיד קרּבן ּבין זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָמחר.

הּטמאה ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה - הּטמאֹותצּבּור ּכל ולא ; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָֹֻֻ
לבּדּה. הּמת טמאת אּלא ּדֹוחה, ְְֵֶֶַַַָָֻהּוא

.Èאת ּכּלן ּדֹוחין לפיכ זמּנן; קבּוע הּצּבּור, קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל
הּמת טמאת ואת .הּׁשּבת ְְֵֶַַַַָֻ

.‡Èאּלא נאכל; אינֹו ּבטמאה, ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל
הראּוי והּׁשאר להקטרה, הראּויין ּדברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין

ׁשּנטמאּו קדׁשים ּכׁשאר נׂשרף, .לאכילה ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָ
.·È,קרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכיצד

ׁשהיּו אֹו למת, טמאים אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
למת, טמאים אֹותֹו הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
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- ּבמת טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאֹו
והּטהֹורים הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה; יעׂשה זה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהרי

לעזרה ּכּלן ויּכנסּו אחרת,ּכאחד, ּבטמאה הּטמאים אבל . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
ׁשרץ ּוטמאי ונּדֹות וזבֹות זבין -ּכגֹון ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּנעׂשה ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא ּבֹו יתעּסקּו ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלא
עברּו ואם הטמאים]ּבטמאה; לעזרה[שאר נכנסּו אֹו ועׂשּו ְְְְְְְֲִִָָָָָָֻ

נדחית ׁשּלא העבֹודה; על ּומיתה הּביאה על ּכרת חּיבין -ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבלבד. הּמת טמאת ְְִֵֶַַַָֻאּלא

.‚È- להיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח
ואין הֹואיל - לעזרה אּלא הּתרּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּפטּורין;

ּתׁשּלחּום" לּמחנה מחּוץ "אל ּבהם קֹורא אּלּואני הרי , ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ְִּפטּורין.

.„Èאב ּבית מקצת יומית]היה ּומקצתם[משמרת טמאים ְְְִִִֵֵָָָָָָ
אּלא יקריבּו לא מת, טמאי ׁשרּבן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻטהֹורים
אחר. ּבית יביאּו מת, טמאי האב ּבית ּכל היה ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהּטהֹורים.

הּמׁשמרה ּכל על[השבועית]היתה מחּזרין מת, טמאי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשם הּנמצאים הּכהנים רב היּו אם אחרת. ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשמרה

ּבטמאה. יעׂשּו טמאים, הּקבּוע ּבּזמן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֻּבירּוׁשלים
.ÂËמּפני אחר? אב מּבית הּטהֹורים על מחּזרין מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּומּפני

עֹומדת ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ּודחּויהׁשהּטמאה , ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻ
אּלא הּנדחה, ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק; מּפני עּתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיא

ּומּפ אפׁשר. ׁשאי עליה.ּבמקֹום לרּצֹות ציץ צריכה זה ני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
.ÊË?ּבצּבּור ּדחּויה מת ׁשּטמאת "ויהיּומּנין ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻ

מּפי למדּו ּכ - אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה:
אּלא נדחין, אינם מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָטמאים,
הּדין והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעׂשּו מּפניהם, ּתּדחה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּטמאה
הּטמאה. את ּדֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלכל

.ÊÈרּבת "ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים, מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי
לכל הּפסחים ׁשחיטת על והּלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹּבּקהל

טהֹור יׂששכרלא ּומנּׁשה מאפרים רּבת העם מרּבית ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
הּטהרּו" לא אתּוזבלּון אכלּו "ּכי ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה . ְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

את ׁשעּבר מּפני כּכתּוב"? ּבלא ל:]הּפסח חודש הוסיף -] ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
וׂשריו הּמל "וּיּועץ ׁשּנאמר: הּטמאה, מּפני הּׁשנה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאֹותּה
לא ּכי הּׁשני, ּבחדׁש הּפסח לעׂשֹות ּבירּוׁשלים, הּקהל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוכל
למּדי". התקּדׁשּו לא הּכהנים ּכי ההיא, ּבעת לעׂשתֹו ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָֹֹֹיכלּו
הּׁשנה את מעּברין ׁשאין החדׁש, ּבקּדּוׁש ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּוכבר

הּטמאה. מּפני ְְְְִִֵַַָָֻלכּתחּלה
.ÁÈחזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה, ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד

ראׁש להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּמל
חכמים לֹו הֹודּו ולא ׁשני; אדר החדׁש אֹותֹו ועׂשה ניסן, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹחדׁש

החדׁש ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין ּומּפני- . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ
הּפסח את אכלּו "ּכי נאמר: ּכהלכה, ׁשּלא ׁשעׂשה אּלּו ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹדברים
החכמים ועל עצמֹו על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב". ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָֹּבלא
עליהם יחזקּיהּו התּפּלל "ּכי ׁשּנאמר: מעׂשיו, על ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהסּכימּו
אל ה' "וּיׁשמע ונאמר: ּבעד"; יכּפר הּטֹוב ה' ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַֹלאמר,

קרּבנם. ׁשּנרצה זה העם", את וּירּפא ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָיחזקּיהּו,

ה'תשע"ב מנחםֿאב ט"ז קודש שבת יום
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לקּדׁש‡. עׂשה, ורגליו,[לרחוץ]מצות ידיו העֹובד ּכהן ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
ואת ידיהם את מּמּנּו . . "ורחצּו ׁשּנאמר: - יעבד ּכ ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹואחר
חּיב - ׁשחרית ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹרגליהם".
ימתּו" ולא - מים "ירחצּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ;מיתה ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

ּגדֹול. ּכהן ּבין הדיֹוט ּכהן ּבין ּפסּולה, ְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹועבֹודתֹו
ּפסּולה?·. ׁשעבֹודתֹו לֹוּומּנין עֹולם "חּקת ׁשּנאמר: ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֻ

מה - עֹולם" "חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ּובבגדי ְְְְְִֵֵַַַָָֻֻּולזרעֹו",
רחץ ׁשּלא מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה מחּלל ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּמחּסר

עבֹודה. מחּלל ורגליו ְְְֲֵַַָָָָידיו
ּפעם‚. אּלא ועבֹודה; עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹאין

הּלילה וכל ּכּלֹו הּיֹום ּכל ועֹובד והֹול ּבּבקר, מקּדׁש ;אחת ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻ
יטיל[בתנאי:]והּוא ולא ייׁשן, ולא הּמקּדׁש, מן יצא ׁשּלא - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹ
קטנים]מים אחד[צרכים עׂשה ואם ּדעּתֹו; יּסיח ולא , ְְְִִִֶַַַַָָָֹ

ּולקּדׁש. לחזר צרי ְְְֲִֵֵַַַַָָֹמארּבעּתן,
הּסיח„. לא אם - קּדׁש ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹיצא

ּכׁשרה עבֹודתֹו אדםּדעּתֹו, אין ּבּמקּדׁש: היה הּכלל וזה . ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשהּוא עד טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף לעבֹודה לעזרה ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָנכנס

ֵטֹובל.
רגליו‰. את הּמס גדולים]וכן צרכים טבילה;[- טעּון , ְְְִֵֵֵֶַַָָָ

לחֹומת חּוץ יצא ורגלים. ידים קּדּוׁש טעּון מים, הּמטיל ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָוכל
טבילה; טעּון ּכׁשחֹוזר, - יצא ּבחּוץ לׁשהֹות אם - ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָהעזרה
ורגלים ידים קּדּוׁש טעּון ּכׁשחֹוזר, - יצא מּיד לחזר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹואם

קּדׁש ולא טבל לא ואם ונכנס]ּבלבד. שיצא -[אחר ועבד , ְְְְִִִֵַַַָָֹֹ
מים הטיל ולא רגליו, הסי ולא ּדעּתֹו, הּסיח ולא ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָֹֹֹהֹואיל
אינֹו העזרה, לחֹומת חּוץ ידיו הֹוציא ּכׁשרה. עבֹודתֹו -ְְֲֲִֵֵַָָָָָָָ

ּולקּדׁש. לחזר ְֲִֵַַָֹצרי
.Âלחזר צרי ואינֹו טהֹורין; והן מטּבילן, - ידיו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹנטמאּו

ׁשתּית אֹו טמאין, אכלין ּבאכילת ּגּופֹו נטמא ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָּולקּדׁש.
ׁשמׁש הערב צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - וטבל טמאין, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשקין

שיטהר] לשקיעה ׁשּכל[להמתין טבילה; אחר ּומקּדׁש חֹוזר ,ְְִֵֵֶַַַָָ
קּדׁש לא ואם עֹובד. ּכ ואחר ורגליו, ידיו מקּדׁש - ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹטֹובל

חּלל. לא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל -ְְִִִִֵַַֹֹ
.Êּבגדים ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּכהן

- ועבד הּכּפּורים, ּביֹום לעבֹודה עבֹודה ּובין ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָלבגדים
ׁשוים אינן והּקּדּוׁשין הּטבילֹות ואֹותן הֹואיל ּכׁשרה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָעבֹודתֹו

ּובניו" אהרן "ורחצּו ונאמר: ּובניו, הּׁשוהּבאהרן ּדבר - ְְְֱֲֲֲֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ראׁשֹון. קּדּוׁש ׁשהּוא מעּכב, הּכהנים ְְֲִִִֵֶַַָֹּבכל

.Áּפי על אף למחר ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש
ּבּלילה, קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה, ּכל יׁשן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּבּיֹום ּולקּדׁש לחזר צרי - הּלילה ּכל החלבים ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָֹוהקטיר

הּיֹום .לעבֹודת ֲַַַ
.Ëהּדׁשן לתרּומת ורגליו ידיו מעלקּדׁש האפר השלכת -] ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

הּׁשמׁש,המזבח] ׁשּתעלה קדם מקּדׁש ׁשהּוא ּפי על אף -ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ
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- ּבמת טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאֹו
והּטהֹורים הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה; יעׂשה זה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהרי

לעזרה ּכּלן ויּכנסּו אחרת,ּכאחד, ּבטמאה הּטמאים אבל . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
ׁשרץ ּוטמאי ונּדֹות וזבֹות זבין -ּכגֹון ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּנעׂשה ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא ּבֹו יתעּסקּו ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלא
עברּו ואם הטמאים]ּבטמאה; לעזרה[שאר נכנסּו אֹו ועׂשּו ְְְְְְְֲִִָָָָָָֻ

נדחית ׁשּלא העבֹודה; על ּומיתה הּביאה על ּכרת חּיבין -ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבלבד. הּמת טמאת ְְִֵֶַַַָֻאּלא

.‚È- להיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח
ואין הֹואיל - לעזרה אּלא הּתרּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּפטּורין;

ּתׁשּלחּום" לּמחנה מחּוץ "אל ּבהם קֹורא אּלּואני הרי , ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ְִּפטּורין.

.„Èאב ּבית מקצת יומית]היה ּומקצתם[משמרת טמאים ְְְִִִֵֵָָָָָָ
אּלא יקריבּו לא מת, טמאי ׁשרּבן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻטהֹורים
אחר. ּבית יביאּו מת, טמאי האב ּבית ּכל היה ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהּטהֹורים.

הּמׁשמרה ּכל על[השבועית]היתה מחּזרין מת, טמאי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשם הּנמצאים הּכהנים רב היּו אם אחרת. ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשמרה

ּבטמאה. יעׂשּו טמאים, הּקבּוע ּבּזמן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֻּבירּוׁשלים
.ÂËמּפני אחר? אב מּבית הּטהֹורים על מחּזרין מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּומּפני

עֹומדת ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ּודחּויהׁשהּטמאה , ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻ
אּלא הּנדחה, ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק; מּפני עּתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיא

ּומּפ אפׁשר. ׁשאי עליה.ּבמקֹום לרּצֹות ציץ צריכה זה ני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
.ÊË?ּבצּבּור ּדחּויה מת ׁשּטמאת "ויהיּומּנין ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻ

מּפי למדּו ּכ - אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה:
אּלא נדחין, אינם מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָטמאים,
הּדין והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעׂשּו מּפניהם, ּתּדחה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּטמאה
הּטמאה. את ּדֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלכל

.ÊÈרּבת "ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים, מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי
לכל הּפסחים ׁשחיטת על והּלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹּבּקהל

טהֹור יׂששכרלא ּומנּׁשה מאפרים רּבת העם מרּבית ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
הּטהרּו" לא אתּוזבלּון אכלּו "ּכי ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה . ְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

את ׁשעּבר מּפני כּכתּוב"? ּבלא ל:]הּפסח חודש הוסיף -] ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
וׂשריו הּמל "וּיּועץ ׁשּנאמר: הּטמאה, מּפני הּׁשנה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאֹותּה
לא ּכי הּׁשני, ּבחדׁש הּפסח לעׂשֹות ּבירּוׁשלים, הּקהל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוכל
למּדי". התקּדׁשּו לא הּכהנים ּכי ההיא, ּבעת לעׂשתֹו ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָֹֹֹיכלּו
הּׁשנה את מעּברין ׁשאין החדׁש, ּבקּדּוׁש ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּוכבר

הּטמאה. מּפני ְְְְִִֵַַָָֻלכּתחּלה
.ÁÈחזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה, ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד

ראׁש להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּמל
חכמים לֹו הֹודּו ולא ׁשני; אדר החדׁש אֹותֹו ועׂשה ניסן, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹחדׁש

החדׁש ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין ּומּפני- . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ
הּפסח את אכלּו "ּכי נאמר: ּכהלכה, ׁשּלא ׁשעׂשה אּלּו ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹדברים
החכמים ועל עצמֹו על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב". ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָֹּבלא
עליהם יחזקּיהּו התּפּלל "ּכי ׁשּנאמר: מעׂשיו, על ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהסּכימּו
אל ה' "וּיׁשמע ונאמר: ּבעד"; יכּפר הּטֹוב ה' ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַֹלאמר,

קרּבנם. ׁשּנרצה זה העם", את וּירּפא ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָיחזקּיהּו,

ה'תשע"ב מנחםֿאב ט"ז קודש שבת יום
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לקּדׁש‡. עׂשה, ורגליו,[לרחוץ]מצות ידיו העֹובד ּכהן ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
ואת ידיהם את מּמּנּו . . "ורחצּו ׁשּנאמר: - יעבד ּכ ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹואחר
חּיב - ׁשחרית ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹרגליהם".
ימתּו" ולא - מים "ירחצּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ;מיתה ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

ּגדֹול. ּכהן ּבין הדיֹוט ּכהן ּבין ּפסּולה, ְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹועבֹודתֹו
ּפסּולה?·. ׁשעבֹודתֹו לֹוּומּנין עֹולם "חּקת ׁשּנאמר: ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֻ

מה - עֹולם" "חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ּובבגדי ְְְְְִֵֵַַַָָֻֻּולזרעֹו",
רחץ ׁשּלא מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה מחּלל ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּמחּסר

עבֹודה. מחּלל ורגליו ְְְֲֵַַָָָָידיו
ּפעם‚. אּלא ועבֹודה; עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹאין

הּלילה וכל ּכּלֹו הּיֹום ּכל ועֹובד והֹול ּבּבקר, מקּדׁש ;אחת ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻ
יטיל[בתנאי:]והּוא ולא ייׁשן, ולא הּמקּדׁש, מן יצא ׁשּלא - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹ
קטנים]מים אחד[צרכים עׂשה ואם ּדעּתֹו; יּסיח ולא , ְְְִִִֶַַַַָָָֹ

ּולקּדׁש. לחזר צרי ְְְֲִֵֵַַַַָָֹמארּבעּתן,
הּסיח„. לא אם - קּדׁש ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹיצא

ּכׁשרה עבֹודתֹו אדםּדעּתֹו, אין ּבּמקּדׁש: היה הּכלל וזה . ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשהּוא עד טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף לעבֹודה לעזרה ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָנכנס

ֵטֹובל.
רגליו‰. את הּמס גדולים]וכן צרכים טבילה;[- טעּון , ְְְִֵֵֵֶַַָָָ

לחֹומת חּוץ יצא ורגלים. ידים קּדּוׁש טעּון מים, הּמטיל ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָוכל
טבילה; טעּון ּכׁשחֹוזר, - יצא ּבחּוץ לׁשהֹות אם - ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָהעזרה
ורגלים ידים קּדּוׁש טעּון ּכׁשחֹוזר, - יצא מּיד לחזר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹואם

קּדׁש ולא טבל לא ואם ונכנס]ּבלבד. שיצא -[אחר ועבד , ְְְְִִִֵַַַָָֹֹ
מים הטיל ולא רגליו, הסי ולא ּדעּתֹו, הּסיח ולא ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָֹֹֹהֹואיל
אינֹו העזרה, לחֹומת חּוץ ידיו הֹוציא ּכׁשרה. עבֹודתֹו -ְְֲֲִֵֵַָָָָָָָ

ּולקּדׁש. לחזר ְֲִֵַַָֹצרי
.Âלחזר צרי ואינֹו טהֹורין; והן מטּבילן, - ידיו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹנטמאּו

ׁשתּית אֹו טמאין, אכלין ּבאכילת ּגּופֹו נטמא ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָּולקּדׁש.
ׁשמׁש הערב צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - וטבל טמאין, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשקין

שיטהר] לשקיעה ׁשּכל[להמתין טבילה; אחר ּומקּדׁש חֹוזר ,ְְִֵֵֶַַַָָ
קּדׁש לא ואם עֹובד. ּכ ואחר ורגליו, ידיו מקּדׁש - ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹטֹובל

חּלל. לא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל -ְְִִִִֵַַֹֹ
.Êּבגדים ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּכהן

- ועבד הּכּפּורים, ּביֹום לעבֹודה עבֹודה ּובין ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָלבגדים
ׁשוים אינן והּקּדּוׁשין הּטבילֹות ואֹותן הֹואיל ּכׁשרה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָעבֹודתֹו

ּובניו" אהרן "ורחצּו ונאמר: ּובניו, הּׁשוהּבאהרן ּדבר - ְְְֱֲֲֲֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ראׁשֹון. קּדּוׁש ׁשהּוא מעּכב, הּכהנים ְְֲִִִֵֶַַָֹּבכל

.Áּפי על אף למחר ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש
ּבּלילה, קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה, ּכל יׁשן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּבּיֹום ּולקּדׁש לחזר צרי - הּלילה ּכל החלבים ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָֹוהקטיר

הּיֹום .לעבֹודת ֲַַַ
.Ëהּדׁשן לתרּומת ורגליו ידיו מעלקּדׁש האפר השלכת -] ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

הּׁשמׁש,המזבח] ׁשּתעלה קדם מקּדׁש ׁשהּוא ּפי על אף -ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ
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ּבתחּלת ׁשהרי הּיֹום, ׁשהאיר אחר ּולקּדׁש לחזר צרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאינֹו
קּדׁש. הּיֹום ֲִֵַַעבֹודת

.È,הּׁשרת מּכלי מאחד קּדׁש ואם הּכּיֹור. מּמי לקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמצוה
מקּדׁשין אינן החל ּכלי אבל ּכׁשר; זה ׁשרתהרי ּבכלי קּדׁש . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

לעזרה]ּבחּוץ מחוץ עבֹודתֹו[- - ועבד ּבפנים, חל ּבכלי אֹו , ְְְֲִִִִַַָָֹ
הּׁשרת, ּכלי ּבתֹו אֹו הּכּיֹור ּבתֹו מקּדׁשין ואין ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָּפסּולה.
ּבתֹוכֹו; לא מּמּנּו", ּובניו אהרן "ורחצּו ׁשּנאמר: מהן, ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאּלא

חּלל. לא - ועבד ּבתֹוכֹו קּדׁש ְְְִִִֵֵַָֹואם
.‡Èזה אין - ּבמעין אפּלּו מקוה, ּבמי ורגליו ידיו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהטּביל

ּבכלי ׁשּירחץ עד ּכלל, מקּדׁשין,קּדּוׁש הּקדׁש ּכלי ּובכל ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ּבהן ׁשּיׁש של]ּבין ּכדי[כמות ּבהן ׁשאין ּבין רביעית ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

ְִִרביעית.
.·Èחּיים מים ּבין לקּדּוׁש, ּכׁשרים הּמימֹות מעיין]ּכל [מי ְְִִִִֵֵֵַַַָ

יהיּו אּלא מראיהם, יׁשּתּנה ׁשּלא ּובלבד מקוה; מי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבין
הּנרֹוק טיט לטבילה. הּכׁשרים דליל]ּכּמים ׁשֹוחה[- ׁשהּפרה ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

הּמׁשלים ּכל הּכלל: זה כּיֹור. למי מׁשלים מּמּנּו, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוׁשֹותה
כּיֹור. למי מׁשלים מקוה, ְְְְִִִֵֵֶַלמי

.‚Èלקּדׁש מּכדי ּפחֹות אין ּבּכּיֹור? להיֹות צריכין מים ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָּכּמה
ּובניו" "אהרן ׁשּנאמר: ּכהנים, ארּבעה אלעזרמּמּנּו והיּו , ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ארּבעה. הרי עּמהן, ּופינחס ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָואיתמר
.„Èׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלינה, נפסלין כּיֹור היּומי וכיצד . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

מעלין ּולמחר ּבמעין, אֹו מקוה ּבמי אֹותֹו מׁשּקעין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעֹוׂשין?
ּבּבקר. יֹום ּבכל אֹותֹו ממּלאין אֹו ְְְִֶַַָֹאֹותֹו;

.ÂËגדול]הּים ׁשאּמה[דוד מּפני היה, מקוה ׁשלמה ׁשעׂשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לפיכ[תעלה] עיטם; מּמעין ּבתֹוכֹו עֹוברת היתה מים ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשל

נפסל מימיו היּו ממּלאיןלא היּו ּומּמּנּו הּכּיֹור, ּכמי ּבלינה ין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ִַהּכּיֹור.

.ÊËרגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח קּדּוׁש? מצות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָּכיצד
וׁשֹוחה הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהימנית,

ורגלים.ּומקּדׁש ידים ּבקּדּוׁש חֹוצץ ּבטבילה, החֹוצץ וכל ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ואין ּכעבֹודה, ׁשהּוא מּפני יֹוׁשב, ּכׁשהּוא מקּדׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָואינֹו

לׁשרת". "לעמד ׁשּנאמר: מעּמד, אּלא ְְֱֲֲֵֶֶֶַַָָָָֹֻעבֹודה
.ÊÈואינֹו ּפסּולה; ועבֹודתֹו חּלל, - יֹוׁשב והּוא העֹובד ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָוכל

היא עׂשה מּכלל ׁשּלֹו ׁשאזהרה מּפני העֹוסקלֹוקה, ּכל וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הרצּפה; על עֹומד ׁשּיהיה צרי הּמקּדׁש, מעבֹודֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבעבֹודה
ּגּבי על ׁשעמד ּכגֹון - הּקרקע ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר היה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואם
ּדבר אם וכן ּפסל. - חברֹו רגלי על אֹו ּבהמה, אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָכלים,

ּפסל. ּבֹו, ׁשעֹובד הּכלי ּובין ידֹו ּבין ְִֵֵֵֵֶַַָָחֹוצץ
.ÁÈ,ּפסל - ּבׂשמאל עבד ואם ּבימין; אּלא עבֹודה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹואין

לֹוקה הרצּפה,ואינֹו על אחת ורגלֹו הּכלי על אחת רגלֹו . ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָ
ּכל רֹואין: - הרצּפה על אחת ורגלֹו האבן על אחת ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹרגלֹו
- אחת רגלֹו על לעמד יכֹול האבן אֹו הּכלי יּנטל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאּלּו

ּפסּולה עבֹודתֹו - לאו ואם ּכׁשרה; ּבימין,עבֹודתֹו קּבל . ְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָ
מׁשּגיחין אין ׁשהמסּיע, ּכׁשרה; עבֹודתֹו - מסּיעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּוׂשמאל

ָָעליו.[מקפידין]
.ËÈּבׁשעת עליה יעמד לא - העזרה מאבני אבן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנתנדנדה

ּכׁשרה, עבֹודתֹו - עבד ואם ּבארץ; ׁשּתחּבר עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהעבֹודה,
עֹומדת ּובמקֹומּה .הֹואיל ְִִֶֶָ

ו ¤¤ּפרק

.‡- עֹובר מּום ּבין קבּוע מּום ּבין מּום, ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ֵֵֵֵֵֶַָָֹּכל
הּפרכת "אל ׁשּנאמר: ולפנים, הּמזּבח מן לּמקּדׁש יּכנס ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא
לֹוקה, - ונכנס עבר ואם יּגׁש"; לא הּמזּבח ואל יבא, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹלא
וחּלל ּפסל - ּבּמקּדׁש עבד ואם עבד. ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹאף
בֹו יהיה "אׁשר ׁשּנאמר: העבֹודה, על אף ולֹוקה ְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָעבֹודתֹו,

הּׁשמּועה מּפי - יקרב" לא רבינו]מּום ממשה למדּו,[מסורת ְְְִִִַַָָֹ
לעבֹודה. יקרב ׁשּלא זֹו, ְְֲִֶֶַַָָָָֹׁשאזהרה

איׁש·. "ּכל ׁשּנאמר: ולֹוקה, ּפסל - עֹובר מּום ּבעל ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - יקרב" לא מּום ּבֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹאׁשר
אּלא ּבמיתה, ׁשעבדּו מּומין ּבעלי ואין עֹובר. מּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבעל

ּבלבד. ְְְִַַּבמלקּות
אחד‚. - ּכּלן הּמּומין ּברּיתֹו[בין]ּכל מּתחּלת ּבֹו ׁשהיּו ְְִִִִֶֶַַָָָָָֻ

- עֹוברין ׁשאינן ּבין עֹוברין ּבין ּכן, אחר ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואחד
ׁשּיעברּו. עד ּפסּול זה ֲֲֵֶֶַַָֹהרי

יד„. ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ּכגֹון - קבּוע -מּום עֹובר ּומּום ; ְֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּגרב לח]ּכגֹון החזזית[שחין והיא יּלפת, אֹו מצוי], .[שחין ְְֲִִֶֶַַָָָ

ּבּכהנים, ׁשּפֹוסלין הן ּבלבד ּבּתֹורה הּכתּובין הּמּומין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֹולא
אׁשר [איׁש] "ּכל ׁשּנאמר: - ּבּגּוף הּנראין הּמּומין ּכל ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָאּלא
הם. ּדגמא ּבּתֹורה, הּכתּובים ואּלּו מקֹום. מּכל מּום", ְְְִִֵֵַַָָָָֻּבֹו

הּכהן‰. ּפֹוסלין ׁשהן מּומין יׁש הן: מּומין מיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹׁשלׁשה
ּבלבד האדם ׁשּפֹוסלין מּומין ויׁש מּלקרב, והּבהמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּלעבד
העין מראית מּפני אבל ּפֹוסלין, ׁשאינן מּומין ויׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמּלעבד,

עֹובד אינֹו מהן אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ׁשּכל .אמרּו, ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
.Âּבין ועבד ּובּבהמה, ּבאדם ׁשּפֹוסל מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

ּבמזיד ּבין לֹוקה.ּבׁשֹוגג מזיד, היה ואם ּפסּולה; עבֹודתֹו - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָ
- ועבד לאדם, המיחדין הּמּומין מן מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוכל
ּדבר ּבֹו היה ואם עבֹודתֹו. חּלל לא לֹוקה, ׁשהּוא ּפי על ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאף
ועבֹודתֹו לֹוקה, אינֹו - העין מראית מּפני ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּדברים

ְֵָּכׁשרה.
.Êׁשּבחלל מּומין אבל ׁשּבּגלּוי, מּומין אּלא ּבאדם ּפֹוסל ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאין

אֹו ׁשּלֹו, טחֹול אֹו אדם, ׁשל ּכליתֹו ׁשּנּטל ּכגֹון - ְְְִִֶֶֶַַָָָהּגּוף
טרפה ׁשּנעׂשה ּפי על אף - מעיו בכוחוׁשּנּקבּו שאין -] ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

משנה] יותר אֹולחיות רגל "ׁשבר ׁשּנאמר: ּכׁשרה, עבֹודתֹו ,ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ׁשּבּגלּוי. ּכל אף ּבגלּוי, אּלּו מה - יד" ְֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבר

.Áנכר ּכבן הּוא הרי - ערלהערל נכר ּבן "ּכל ׁשּנאמר: , ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ולֹוקה, עבֹודתֹו חּלל - ׁשעבד ערל לפיכ ּבׂשר". וערל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלב

מיתה. חּיב אינֹו אבל ׁשעבר; ְֲִֵֶַַָָָָָּכזר
.Ëנׁשים נֹוׂשא ׁשהיה -]ּכהן לו להנשא ּבעברה[האסורות ֲִֵֵֵֶַָָָָֹ

רּבים ּדעת על ּדין ּבית ׁשּיּדירּוהּו עד עֹובד, אינֹו שאין- -] ִִִֵֵֵֶַַַַַַ
[- התרה זה יֹוסיףלנדר ׁשּלא הפרה, לֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי ,ְְֲִִֵֶֶֶָָֹֹ

- למתים מּטּמא היה אם וכן ּומגרׁש. ויֹורד ועֹובד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹלחטא;
עבר ואם יּטּמא. ׁשּלא ּדין ּבבית עליו ׁשּיקּבל עד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּפסּול,
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נׂשּוי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּיקּבל אֹו ׁשּיּדיר קדם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹועבד
עבֹודה. חּלל לא ֲֲִֵֵַָָֹּבעברה,

.È,לׁשעבר ּכׁשרה עבֹודתֹו - חלל ונמצא ונבּדק ׁשעבד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכהן
להּבא עֹובד אינֹו "ּבראבל ׁשּנאמר: - חּלל לא עבד, ואם . ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּתרצה. ׁשּבֹו חּלין אף ּתרצה", ידיו ּופעל חילֹו, ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻה'
.‡Èועּקר הּגזית; ּבלׁשּכת יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבית

את ּובֹודקין הּכהּנה, את ודנין יֹוׁשבין ׁשהן הּתדיר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמעׂשיהן
- ּביחּוסֹו ּפסּול ׁשּנמצא ּכהן ּכל ּובמּומין. ּביחּוסין ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹֹהּכהנים
מי וכל העזרה; מן ויֹוצא ׁשחֹורים, ּומתעּטף ׁשחֹורים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָלֹובׁש
אחיו עם ּומׁשּמׁש ונכנס לבנים, לֹובׁש - וכׁשר ׁשלם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּנמצא

ֲִַֹהּכהנים.
.·Èיֹוׁשב - מּום ּבֹו ונמצא ּביחּוסֹו, ּכׁשר ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶָָָמי

עצים מתּלע העצים, מתולעים]ּבלׁשּכת בודקם ;לּמערכה[- ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: - ואֹוכל ׁשּלֹו, אב בית אנׁשי עם ּבּקדׁשים ְְְֱֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוחֹולק

יאכל". הּקדׁשים ּומן הּקדׁשים מּקדׁשי אלהיו ְֱֳֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ"לחם

ז ¤¤ּפרק

חמּׁשים‡. - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלים הּמּומין וזהּכל ; ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
פרטן. ְָָהּוא

ּכדי·. אזנֹו סחּוס ׁשּנפּגם מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחמּׁשה
לסחּוס[תחדור]ׁשּתחּגר הּמּקף העֹור אבל ּבּפגם; הּצּפרן ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

נסּדק. ּבין נפּגם ּבין ׁשּנּקב ּבין מּום, ּבֹו אין - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהאזן
ׁשהּוא‚. ּבכל אזנֹו סחּוס ׁשּנסּדק מי על[פסול](ב) אף , ְְְְִִֶֶַַַָָ

חסר ׁשּלא נקב[מהסחוס]ּפי אזנֹו סחּוס ׁשּנּקב מי (ג) . ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ
קטניות]ּככרׁשינה מין של נקב[כגרגיר ּבין עגל נקב ּבין , ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

מצטרף אם - של-]אר מּום.[לגודל זה הרי לכרׁשינה, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
אזנֹו, ׁשּיבׁשה מי דם.[עד](ד) ּתֹוציא ולא ׁשּתּנקב ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ

לׁשּתים ּכפּולה אזנֹו ׁשהיתה מי או(ה) בתוך אפּלּוזן][אוזן , ְְְְֲִִִִֶַָָָָ
ׁשּיהיּו ּובלבד - ּוכפּולֹות נֹוטֹות להיֹותן אזניו ׁשּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָהּגדי

סחּוסין ׁשני סחּוס[פסול]לּה אּלא לּה היה לא אם אבל ; ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ
ּכׁשר. - ׁשּנכּפל אחד ּכגּוף הּוא והרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאחד,

ּבריס„. ׁשּנּקב[עפעף]ׁשלׁשה מי (א) הן: ואּלּו עין, ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשהּוא ּבכל עיניו מריסי מעט]ריס ריס[- ׁשּנסּדק מי (ב) . ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

עיניו מריסי ריס ׁשּנפּגם מי (ג) ׁשהּוא. ּבכל עיניו ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמריסי
האמּור "חרּוץ" ּבכלל אּלּו, מּומין ּוׁשלׁשה ׁשהּוא. ְְְִִֵֶַָָָָָֹּבכל

ַָּבּתֹורה.
ּבין‰. מעיניו ּבאחת ּבין העּור, (א) הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה

מהן,ּבׁשּתיהן ּבאחת אֹו עיניו, ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי (ב) . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
מים ׁשּירדּו מחמת - ּכלל ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאף

בקביעות]קבּועין ראֹותיו[- וגורםּכנגד - ראייתו [=מקור ְְְִֶֶָ
ראּיהלעיוורון] מהן ּבאחת אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי (ג) .ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

קבּועים סנורים ּבּה ׁשהיה מחמת ראהּברּורה, שלא -] ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
יום] ׁשהּואשמונים ּפי על אף ענב, ּכמֹו ׁשּבעינֹו מי (ד) .ְְִִֵֵֶֶַַָ

מן מעט ׁשחּפה עד ּבעינֹו, יתר ּבׂשר ׁשּיצא מי (ה) ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָרֹואה.
מּמּנּו ונכנס עין ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי (ו) עין. ׁשל ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּׁשחֹור

ּבּל מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ּבּׁשחֹור, הּואמעט וזה - בן ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָֹֹ
לתֹו הּׁשחֹור מן יצא אם אבל ּבּתֹורה; האמּור ְְְֲִִַַַָָָָָָ"ּתבּלּול"

נקּדה ׁשהיתה מי (ז) ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום, אינֹו - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻהּלבן
והּוא - ּבּתֹורה האמּור "ּדק" הּוא וזה הּׁשחֹור, ּבתֹו ְְְְְֶַַַָָָָָלבנה
אֹו צפה, היתה לא אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על צפה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּתהיה
נקּדה היתה אם וכן מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻׁשהיתה
מּומין ׁשאין מּום, אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹׁשחרה
אף הּׁשחֹור, ּבתֹו ׁשֹוקעת ׁשחֹורה נקּדה ׁשּתהיה (ח) ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָֹֻּבּלבן.
ׁשחֹורה והיא הֹואיל - צפה היתה אם אבל "ּדק"; נקרא ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָזה

מּום. אינֹו ְֵַּבּׁשחֹור,
.Âמּצד אפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשלׁשה

חטמֹו ׁשּנפּגם מי (ג) חטמֹו. ׁשּנסּדק מי (ב) .אחד. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָ
.Êאחת אפּלּו ׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי (א) הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה

והּוא - ׂשפתֹו ׁשּנסּדקה מי (ג) ׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה מי (ב) ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָמהן.
מּזר שלה]ׁשּתּסדק מה'זר' ׁשּתחלק[מתחילתה; עד ׁשּלּה ִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

עֹודף הּתחּתֹון לחיֹו ׁשעצם מי (ד) ראׁשים. על[בולט]לׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
ּבלּום ׁשּפיו מי (ה) ׁשהּוא. ּכל ּגּופֹו[נפוח]העליֹון מחמת ְֲִִֵֶֶֶַָָָ

מלידה]ּוברּיתֹו מּום.[- אינֹו הרּוח, מחמת נבלם אם אבל ; ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ
לׁשֹונֹו ׁשל המדּבר רב ׁשּנּטל מי שמתנועע](ו) הלשון .[חלק ְְִִֵֶֶַַַֹ

.Áהּזרע ּבאברי עׂשר הּגידׁשנים ׁשּנמע מי (א) הן: ואּלּו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
נכּתת[המילה] אֹו (ב) אֹו[נכתש]ׁשּלֹו. (ד) נּתק. אֹו (ג) . ְִִֶַַ

אֹו (ו) מהן. אחת אֹו ׁשּלֹו, הּביצים ׁשּנמעכּו מי (ה) ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַנכרת.
אֹו (ח) מהן. אחת אֹו נּתקּו, אֹו (ז) מהן. אחת אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַנכּתתּו,
אף אחת, ּביצה אּלא לֹו ׁשאין מי (ט) מהן. אחת אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָנכרתּו,
אחד. ּבכיס ביציו ׁשּׁשּתי מי (י) כיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָעל

הּטמטּום ונקבה](יא) זכר סימן בו ניכר .[שאין ְַֻ
האנּדרֹוגינֹוס יחד](יב) ונקבה זכר סימני בו .[יש ְְִַָ

.Ëּוברגלים ּבּידים הּפּסחׁשּׁשה (א) הן: ואּלּו .[צולע], ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ירכֹו ׁשּנׁשמטה מי מחברתה](ב) "ׂשרּוע"[וגדולה והּוא , ְְְְִִֵֶַָָ

ּגבֹוהה מּירכֹותיו ׁשאחת מי (ג) ּבּתֹורה. [במקוםהאמּור ְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשּיהיהחיבורה] והּוא - ידֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ד) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמחברּתּה.

על אף נּכר; ׁשּיהיה והּוא - רגלֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ה) ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָנּכר.
מּום. זה הרי - ּכׁשּיהּל נּכר אם ּכׁשּיעמד, נּכר ׁשאינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּפי

מבּלמֹות ׁשרגליו מי ּוברּיתן[נפוחות](ו) עצמן [-מחמת ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
מּום.מלידה] אינֹו הרּוח, מחמת מבּלמֹות היּו אם אבל ;ְֲֲִֵֵַַָָָָֻ

.Èׁשּיׁש מי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל להיֹות ראּויין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעה
ּגרב שחין]ּבֹו ׁשהּוא[מין ּכל ה"ּגרב"[מעט]יבׁש הּוא וזה - ְֵֶֶַָָָָָָ

וזֹו - עצם ּבּה ׁשּיׁש יּבלת ּבֹו ׁשּיׁש מי (ב) ּבּתֹורה. ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאמּור
חזזית ּבֹו ׁשּיׁש מי (ג) ּבּתֹורה. האמּורה "יּבלת" ֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהיא

במצרים]הּמצרית שהיה קׁשה[שחין חזזית והיא ׁשהיא, ּכל ְְֲִִִִִֶַָָָָ
ּבּתֹורה. האמּורה "יּלפת" היא וזֹו - ּכלÈ‡.ּוכעּורה (ד) ְְֲִֶֶַַָָָָָ
מּום זה הרי חרץ, ּבֹו ׁשּנחרץ ׁשּבּגלּוי ּבכללעצם והּוא - ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

עצמֹות ּבכלל הּצלעים ואין ּבּתֹורה. האמּור ְְְֲִִֵַַַָָָָָָ"חרּוץ"
ֶַָׁשּבּגלּוי.

.·Èׁשהּגיע הּזקן (א) הן: ואּלּו מּומין, ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹועֹוד
רֹועד ׁשהּוא חֹולה (ב) עֹומד. ּכׁשהּוא ורֹועד רֹותת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶלהיֹות

ּכחֹו וכׁשלֹון חליֹו הּטרפהמּפני אבל בכוחו. אין מום [שבגלל ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹ
משנה] יותר יֹוצאלחיות וכן ּבּבהמה; ּופסּול ּבאדם ּכׁשר -ְְֵֵֵֵַָָָָָָ

ניתוחּדפן[מ] - ּבּבהמה.קיסרי][הרחם, ּופסּול ּבאדם ּכׁשר ְֵֵֶַָָָָָָֹ
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נׂשּוי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּיקּבל אֹו ׁשּיּדיר קדם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹועבד
עבֹודה. חּלל לא ֲֲִֵֵַָָֹּבעברה,

.È,לׁשעבר ּכׁשרה עבֹודתֹו - חלל ונמצא ונבּדק ׁשעבד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכהן
להּבא עֹובד אינֹו "ּבראבל ׁשּנאמר: - חּלל לא עבד, ואם . ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּתרצה. ׁשּבֹו חּלין אף ּתרצה", ידיו ּופעל חילֹו, ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻה'
.‡Èועּקר הּגזית; ּבלׁשּכת יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבית

את ּובֹודקין הּכהּנה, את ודנין יֹוׁשבין ׁשהן הּתדיר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמעׂשיהן
- ּביחּוסֹו ּפסּול ׁשּנמצא ּכהן ּכל ּובמּומין. ּביחּוסין ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹֹהּכהנים
מי וכל העזרה; מן ויֹוצא ׁשחֹורים, ּומתעּטף ׁשחֹורים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָלֹובׁש
אחיו עם ּומׁשּמׁש ונכנס לבנים, לֹובׁש - וכׁשר ׁשלם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּנמצא

ֲִַֹהּכהנים.
.·Èיֹוׁשב - מּום ּבֹו ונמצא ּביחּוסֹו, ּכׁשר ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶָָָמי

עצים מתּלע העצים, מתולעים]ּבלׁשּכת בודקם ;לּמערכה[- ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: - ואֹוכל ׁשּלֹו, אב בית אנׁשי עם ּבּקדׁשים ְְְֱֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוחֹולק

יאכל". הּקדׁשים ּומן הּקדׁשים מּקדׁשי אלהיו ְֱֳֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ"לחם

ז ¤¤ּפרק

חמּׁשים‡. - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלים הּמּומין וזהּכל ; ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
פרטן. ְָָהּוא

ּכדי·. אזנֹו סחּוס ׁשּנפּגם מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחמּׁשה
לסחּוס[תחדור]ׁשּתחּגר הּמּקף העֹור אבל ּבּפגם; הּצּפרן ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

נסּדק. ּבין נפּגם ּבין ׁשּנּקב ּבין מּום, ּבֹו אין - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהאזן
ׁשהּוא‚. ּבכל אזנֹו סחּוס ׁשּנסּדק מי על[פסול](ב) אף , ְְְְִִֶֶַַַָָ

חסר ׁשּלא נקב[מהסחוס]ּפי אזנֹו סחּוס ׁשּנּקב מי (ג) . ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ
קטניות]ּככרׁשינה מין של נקב[כגרגיר ּבין עגל נקב ּבין , ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

מצטרף אם - של-]אר מּום.[לגודל זה הרי לכרׁשינה, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
אזנֹו, ׁשּיבׁשה מי דם.[עד](ד) ּתֹוציא ולא ׁשּתּנקב ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ

לׁשּתים ּכפּולה אזנֹו ׁשהיתה מי או(ה) בתוך אפּלּוזן][אוזן , ְְְְֲִִִִֶַָָָָ
ׁשּיהיּו ּובלבד - ּוכפּולֹות נֹוטֹות להיֹותן אזניו ׁשּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָהּגדי

סחּוסין ׁשני סחּוס[פסול]לּה אּלא לּה היה לא אם אבל ; ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ
ּכׁשר. - ׁשּנכּפל אחד ּכגּוף הּוא והרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאחד,

ּבריס„. ׁשּנּקב[עפעף]ׁשלׁשה מי (א) הן: ואּלּו עין, ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשהּוא ּבכל עיניו מריסי מעט]ריס ריס[- ׁשּנסּדק מי (ב) . ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

עיניו מריסי ריס ׁשּנפּגם מי (ג) ׁשהּוא. ּבכל עיניו ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמריסי
האמּור "חרּוץ" ּבכלל אּלּו, מּומין ּוׁשלׁשה ׁשהּוא. ְְְִִֵֶַָָָָָֹּבכל

ַָּבּתֹורה.
ּבין‰. מעיניו ּבאחת ּבין העּור, (א) הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה

מהן,ּבׁשּתיהן ּבאחת אֹו עיניו, ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי (ב) . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
מים ׁשּירדּו מחמת - ּכלל ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאף

בקביעות]קבּועין ראֹותיו[- וגורםּכנגד - ראייתו [=מקור ְְְִֶֶָ
ראּיהלעיוורון] מהן ּבאחת אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי (ג) .ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

קבּועים סנורים ּבּה ׁשהיה מחמת ראהּברּורה, שלא -] ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
יום] ׁשהּואשמונים ּפי על אף ענב, ּכמֹו ׁשּבעינֹו מי (ד) .ְְִִֵֵֶֶַַָ

מן מעט ׁשחּפה עד ּבעינֹו, יתר ּבׂשר ׁשּיצא מי (ה) ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָרֹואה.
מּמּנּו ונכנס עין ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי (ו) עין. ׁשל ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּׁשחֹור

ּבּל מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ּבּׁשחֹור, הּואמעט וזה - בן ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָֹֹ
לתֹו הּׁשחֹור מן יצא אם אבל ּבּתֹורה; האמּור ְְְֲִִַַַָָָָָָ"ּתבּלּול"

נקּדה ׁשהיתה מי (ז) ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום, אינֹו - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻהּלבן
והּוא - ּבּתֹורה האמּור "ּדק" הּוא וזה הּׁשחֹור, ּבתֹו ְְְְְֶַַַָָָָָלבנה
אֹו צפה, היתה לא אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על צפה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּתהיה
נקּדה היתה אם וכן מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻׁשהיתה
מּומין ׁשאין מּום, אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹׁשחרה
אף הּׁשחֹור, ּבתֹו ׁשֹוקעת ׁשחֹורה נקּדה ׁשּתהיה (ח) ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָֹֻּבּלבן.
ׁשחֹורה והיא הֹואיל - צפה היתה אם אבל "ּדק"; נקרא ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָזה

מּום. אינֹו ְֵַּבּׁשחֹור,
.Âמּצד אפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשלׁשה

חטמֹו ׁשּנפּגם מי (ג) חטמֹו. ׁשּנסּדק מי (ב) .אחד. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָ
.Êאחת אפּלּו ׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי (א) הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה

והּוא - ׂשפתֹו ׁשּנסּדקה מי (ג) ׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה מי (ב) ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָמהן.
מּזר שלה]ׁשּתּסדק מה'זר' ׁשּתחלק[מתחילתה; עד ׁשּלּה ִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

עֹודף הּתחּתֹון לחיֹו ׁשעצם מי (ד) ראׁשים. על[בולט]לׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
ּבלּום ׁשּפיו מי (ה) ׁשהּוא. ּכל ּגּופֹו[נפוח]העליֹון מחמת ְֲִִֵֶֶֶַָָָ

מלידה]ּוברּיתֹו מּום.[- אינֹו הרּוח, מחמת נבלם אם אבל ; ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ
לׁשֹונֹו ׁשל המדּבר רב ׁשּנּטל מי שמתנועע](ו) הלשון .[חלק ְְִִֵֶֶַַַֹ

.Áהּזרע ּבאברי עׂשר הּגידׁשנים ׁשּנמע מי (א) הן: ואּלּו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
נכּתת[המילה] אֹו (ב) אֹו[נכתש]ׁשּלֹו. (ד) נּתק. אֹו (ג) . ְִִֶַַ

אֹו (ו) מהן. אחת אֹו ׁשּלֹו, הּביצים ׁשּנמעכּו מי (ה) ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַנכרת.
אֹו (ח) מהן. אחת אֹו נּתקּו, אֹו (ז) מהן. אחת אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַנכּתתּו,
אף אחת, ּביצה אּלא לֹו ׁשאין מי (ט) מהן. אחת אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָנכרתּו,
אחד. ּבכיס ביציו ׁשּׁשּתי מי (י) כיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָעל

הּטמטּום ונקבה](יא) זכר סימן בו ניכר .[שאין ְַֻ
האנּדרֹוגינֹוס יחד](יב) ונקבה זכר סימני בו .[יש ְְִַָ

.Ëּוברגלים ּבּידים הּפּסחׁשּׁשה (א) הן: ואּלּו .[צולע], ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ירכֹו ׁשּנׁשמטה מי מחברתה](ב) "ׂשרּוע"[וגדולה והּוא , ְְְְִִֵֶַָָ

ּגבֹוהה מּירכֹותיו ׁשאחת מי (ג) ּבּתֹורה. [במקוםהאמּור ְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשּיהיהחיבורה] והּוא - ידֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ד) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמחברּתּה.

על אף נּכר; ׁשּיהיה והּוא - רגלֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ה) ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָנּכר.
מּום. זה הרי - ּכׁשּיהּל נּכר אם ּכׁשּיעמד, נּכר ׁשאינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּפי

מבּלמֹות ׁשרגליו מי ּוברּיתן[נפוחות](ו) עצמן [-מחמת ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
מּום.מלידה] אינֹו הרּוח, מחמת מבּלמֹות היּו אם אבל ;ְֲֲִֵֵַַָָָָֻ

.Èׁשּיׁש מי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל להיֹות ראּויין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעה
ּגרב שחין]ּבֹו ׁשהּוא[מין ּכל ה"ּגרב"[מעט]יבׁש הּוא וזה - ְֵֶֶַָָָָָָ

וזֹו - עצם ּבּה ׁשּיׁש יּבלת ּבֹו ׁשּיׁש מי (ב) ּבּתֹורה. ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאמּור
חזזית ּבֹו ׁשּיׁש מי (ג) ּבּתֹורה. האמּורה "יּבלת" ֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהיא

במצרים]הּמצרית שהיה קׁשה[שחין חזזית והיא ׁשהיא, ּכל ְְֲִִִִִֶַָָָָ
ּבּתֹורה. האמּורה "יּלפת" היא וזֹו - ּכלÈ‡.ּוכעּורה (ד) ְְֲִֶֶַַָָָָָ
מּום זה הרי חרץ, ּבֹו ׁשּנחרץ ׁשּבּגלּוי ּבכללעצם והּוא - ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

עצמֹות ּבכלל הּצלעים ואין ּבּתֹורה. האמּור ְְְֲִִֵַַַָָָָָָ"חרּוץ"
ֶַָׁשּבּגלּוי.

.·Èׁשהּגיע הּזקן (א) הן: ואּלּו מּומין, ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹועֹוד
רֹועד ׁשהּוא חֹולה (ב) עֹומד. ּכׁשהּוא ורֹועד רֹותת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶלהיֹות

ּכחֹו וכׁשלֹון חליֹו הּטרפהמּפני אבל בכוחו. אין מום [שבגלל ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹ
משנה] יותר יֹוצאלחיות וכן ּבּבהמה; ּופסּול ּבאדם ּכׁשר -ְְֵֵֵֵַָָָָָָ

ניתוחּדפן[מ] - ּבּבהמה.קיסרי][הרחם, ּופסּול ּבאדם ּכׁשר ְֵֵֶַָָָָָָֹ
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.‚Èּכל וׁשף רֹוחץ - ּבזעתֹו מזהם ׁשהּוא וכהן המזהם. ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹ(ג)
אֹו ּפלּפל ּבפיו נֹותן - רע ּפיו ריח היה ועֹובד. ּבבׂשם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבׂשרֹו

ּבזהּום אֹו זעתֹו, ּבזהּום עבד ואם ועֹובד. ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָזנּגביל
ּכּלם הּמּומין ּבעלי אּלּו ּכׁשאר עבֹודתֹו, חּלל זה הרי - .ּפיו ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ

�
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ה'תשע"ב מנחםֿאב י' ראשון יום
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ּבין‡. ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין - הּכּפּורים ּביֹום לרחץ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹאסּור
אחד אבר ּבין ּגּופֹו להֹוׁשיטּהּכל אסּור קטּנה, אצּבע אפּלּו ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּלא ּכדי ּכּלה, - ּפניהן את רֹוחצין והּכּלה והּמל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמים.
ׁשּנאמר: ּביפיֹו, ׁשּיראה ּכדי ,והּמל ּבעלּה; על ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּתתּגּנה
עד 'ּכּלה'? נקראת ּכּמה ועד ."עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל"ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

יֹום. ְִֹׁשלׁשים
הּטּנֹופת·. מקֹום רֹוחץ - טיט אֹו ּבצֹואה מלכל ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻמי

חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹותנתּכדרּכֹו, ּבמים, אחת ידּה אּׁשה ּומדיחה . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מסּכן. ׁשאינֹו ּפי על אף ּכדרּכֹו, רֹוחץ והחֹולה לבנּה. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּפת
ּבין ּבאב ּבתׁשעה ּבין ּכדרּכן, טֹובלין טבילֹות חּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָוכל

הּכּפּורים. ְִִַּביֹום
לח‚. אם - הּכּפּורים יֹום ּבלילי הּזה ּבּזמן קרי ׁשראה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמי

רֹוחץ - ׁשּנתלכל אֹו הּוא יבׁש ואם ודּיֹו; ּבמּפה מקּנח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּוא,
ּכל לרחץ לֹו ואסּור ּומתּפּלל. ּבלבד, המלכלכין ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֻמקֹומֹות

לטּבל אֹו טמאתּגּופֹו מּפני טהֹור, הּזה ּבּזמן הּטֹובל ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻ
ואין מנהג, אּלא הּזה ּבּזמן לתפּלה מּקרי הרחיצה ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמת;
אמרּו ולא הּמּתר. את לאסר אּלא האסּור ּדבר לבּטל ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻמנהג
ּכׁשּתּקנּו אּלא טֹובל, הּכּפּורים יֹום ּבלילי קרי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשהרֹואה
זֹו. ּתּקנה ׁשּבטלה ּבארנּו, ּוכבר קרּיין; לבעלי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָטבילה

ותעלה„. עליו ידֹו אדם ׁשּיּניח ּכדי ּביֹותר, לח ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטיט
ּבּה ּתּדבק האחרת לידֹו אֹותּה הדּביק ׁשאם לחלּוחית ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּה

ימ לא עליו. ליׁשב אסּור - מיםלחלּוחית חרׂש ּכלי אדם ּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבֹו גופו]ויצטּנן ּכלי[יקרר אפּלּו מּדפנֹו; נֹוזלים ׁשהּמים , ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָ

להצטּנן ּומּתר ּבׂשרֹו. על מים יּנתזּו ׁשּמא אסּור, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻמּתכֹות
ְֵּבפרֹות.

אֹותּה‰. וׁשֹורה הּכּפּורים, יֹום מערב מטּפחת אדם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקח
ּומנּגבּה הּבגדים;[מייבשה]ּבמים, ּתחת ּומּניחּה מעט, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָ

ּבּה ׁשּיׁש ּפי על ואף חֹוׁשׁש, ואינֹו ּפניו, על מעבירּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּולמחר
הרּבה. ְֵַֹקר

.Âׁשהּוא מי ּפני אֹו אביו ּפני אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָההֹול
ּבחכמה מּמּנּו ּבּמיםּגדֹול עֹובר - הּמדרׁש ּבבית לקרֹות אֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

לעׂשֹותּה, ׁשהל מצוה ועֹוׂשה חֹוׁשׁש. ואינֹו צּוארֹו, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָעד
,הֹול אינֹו - לחזר לֹו ּתּתיר לא ׁשאם למקֹומֹו; ּבּמים ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹֹוחֹוזר

נכׁשל ּפרֹותיו[נמנע]ונמצא לׁשמר ההֹול וכן הּמצוה. מן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹ

יֹוציאּו ׁשּלא ּובלבד חֹוׁשׁש; ואינֹו צּוארֹו, עד ּבּמים עֹובר -ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
ּבחל. ׁשעֹוׂשין ּכדר בגדיהם, ׁשּולי מּתחת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹידיהם

.Êאחת ּברגלֹו אפּלּו וסנּדל, מנעל לנעל לצאתאסּור ּומּתר ; ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֻ
ׁשעם ׁשל אלון]ּבסנּדל ּגמא[מעץ ּבהן.[גומי]וׁשל וכּיֹוצא ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

הארץ קׁשי ׁשהרי - ּבֹו ויֹוצא רגליו על ּבגד אדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכֹור
יחף ׁשהּוא ּומרּגיׁש לרגלֹו, ּפימּגיע על אף - הּתינֹוקֹות . ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָ

אֹותן מֹונעין וסיכה, ּורחיצה ּוׁשתּיה ּבאכילה מּתרין ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֻׁשהן
וסנּדל. ְְְִִַָָמּמנעל

.Áוכּיֹוצא עקרב מחמת הּסנּדל את לנעל אדם לכל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻמּתר
ּתּׁשכּנּו ׁשּלא ּכדי והחּיהּבּה, את[יולדת]. לנעל מּתרת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ

אף ּבּה, ּכּיֹוצא והחֹולה יֹום; ׁשלׁשים ּכל צּנה, מּׁשּום ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּסנּדל
סּכנה. ׁשם ׁשאין ּפי ִֵֶַַָָָעל

.Ëּגּופֹו ּככל ּגּופֹו מקצת לסּו ּתענּוגאסּור ׁשל סיכה ּבין , ְְֲִִֵֶַָָָָָ
ּפי על אף חֹולה, היה ואם ּתענּוג. ׁשל ׁשאינּה סיכה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבין

חטטין לֹו ׁשּיׁש אֹו סּכנה, ּבֹו -[אבעבועות]ׁשאין ּבראׁשֹו ְֲִֵֵֶֶַָָָֹ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכֹו, ְְְֵֵַָס

.È,הּכּפּורים יֹום ּבלילי הּנר את להדליק ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָיׁש
תׁשמיׁש לידי יבֹוא ולא מאׁשּתֹו ּפנים ּבׁשת לֹו ׁשּתהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּכדי
יראה ׁשּמא להדליק, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמּטה;

תׁשמיׁש לידי ויבֹוא ּבעיניו חן ותּׂשא יֹוםאׁשּתֹו חל ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ
- מקֹום ּבכל להדליק הּכל חּיבין ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹהּכּפּורים

חֹובה. ּבׁשּבת נר ְְֵֶַַַָָָׁשהדלקת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"א שני יום

aFh mFi zziaW zFkld¦§§¦©
וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָיׁש
ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹֹמצוֹות
ׁשל ּבּׁשביעי לׁשּבת (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹּפסח;
חג ּביֹום לׁשּבת (ה) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ְְְֲִֶֶַַַָָֹֹּפסח;
ּבראׁש לׁשּבת (ז) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ו) ְְְֲִֶַַָָָֹֹֹהּׁשבּועֹות;
ּבראׁשֹון לׁשּבת (ט) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ח) ְְֲִִֶַַָָָָָֹֹהּׁשנה;
לׁשּבת (יא) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (י) הּסּכֹות; חג ְְֲִֶֶַַַָָֹֹֻׁשל
מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (יב) הּסּכֹות; חג ׁשל ְְֲִִֶֶַַַַָָֹֻּבּׁשמיני

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ימים ׁשביתת ְְִִִִֵֵֵַָָּובאּור

א ¤¤ּפרק

הּכתּוב‡. ׁשאסרן האּלּו הּימים -ׁשׁשת מלאכה ּבעׂשּית ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
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חג ׁשל ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח, ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַׁשהן
הן - הּׁשביעי לחדׁש ּובאחד הּׁשבּועֹות, חג ּוביֹום ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּסּכֹות,
ּבכל אסּורין ׁשהן ׁשוה, ּכּלן ּוׁשביתת טֹובים'. 'ימים ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻהּנקראין
ׁשּנאמר: אכילה, לצר ׁשהיא מּמלאכה חּוץ עבֹודה, ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמלאכת

". . נפׁש לכל יאכל אׁשר א"ְֲֵֵֶֶֶַָָ
מצות·. קּים הרי מהן, ּבאחד עבֹודה מּמלאכת הּׁשֹובת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

וכל ׁשבֹות. ּכלֹומר: "ׁשּבתֹון", ּבהם נאמר ׁשהרי ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָעׂשה,
ׁשּבנה ּכגֹון אכילה, לצר ׁשאינּה מלאכה מהן ּבאחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹהעֹוׂשה
ועבר עׂשה; מצות ּבּטל הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ארג אֹו הרס ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָאֹו
"ּכל תעׂשּו", לא עבדה מלאכת "ּכל ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ְֱֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעל
לֹוקה והתראה, ּבעדים עׂשה ואם בהם". יעׂשה לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמלאכה,

הּתֹורה. ִַָמן
אחת,‚. ּבהתראה טֹוב ּביֹום הרּבה מלאכֹות אבֹות ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָהעֹוׂשה

לֹוקה אינֹו - אחת ּבהתראה וארג וסתר ּובנה ׁשּזרע ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכגֹון
אחת ש];אּלא מלאכֹו[משום לׁשּבתחּלּוק כלת על [לחייב ְְִֶַַַָָָ

ומלאכה] טֹוב.מלאכה ליֹום מלאכֹות חּלּוק ואין ,ְְְִֵָ
ּביֹום„. אֹותּה עׂשה אם - ּבׁשּבת עליה ׁשחּיבין מלאכה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָּכל

לֹוקה - אכילה לצר ׁשּלא מרׁשּותטֹוב מההֹוצאה חּוץ , ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
לצר טֹוב ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ׁשּמּתֹו וההבערה; ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֻלרׁשּות
טֹוב ּביֹום מּתר ,לפיכ אכילה; לצר ׁשּלא הּתרה ְְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֻֻאכילה,
מרׁשּות ּבאּלּו, וכּיֹוצא מפּתח אֹו ּתֹורה ספר אֹו קטן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלהֹוציא
אכילה. לצר ׁשאינֹו ּפי על אף להבעיר, מּתר וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻלרׁשּות.
ּכגֹון מּתר, - אכילה צר ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - מלאכֹות ְְְֲִֵֶֶָָָָָֹֻּוׁשאר
צר ּבהן ׁשאין וכל ּבהן; וכּיֹוצא וליׁשה ואפּיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשחיטה
ּבהן. וכּיֹוצא ּובנין ּוכתיבה אריגה ּכגֹון אסּור, - ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָאכילה

ולא‰. טֹוב, יֹום מערב לעׂשֹות לּה ׁשאפׁשר מלאכה ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּכל
חכמים אסרּו - מּבערב נעׂשת אם חּסרֹון ולא הפסד בּה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹיהיה
אכילה. לצר ׁשהיא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום אֹותּה ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹלעׂשֹות
ׁשאפׁשר מלאכֹות אדם יּניח ׁשּמא ּגזרה זה? ּדבר אסרּו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָולּמה
הֹול ּכּלֹו טֹוב יֹום ונמצא טֹוב, ליֹום מּבערב ְְְֲִִֵֶֶַָָָֻלעׂשֹותן
יהיה ולא טֹוב, יֹום מּׂשמחת ויּמנע מלאכֹות, אֹותן ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹּבעׂשּית

ולׁשּתֹות. לאכל ּפנאי ְְְֱִֶַֹלֹו
.Âטֹוב ּביֹום ההֹוצאה אסרּו לא עצמֹו, הּטעם עלּומּזה ואף , ְְְְִֶַַַַַַַָָָֹ

יֹום מערב לעׂשֹותּה ׁשאפׁשר מלאכה היא הֹוצאה ׁשּכל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּפי
טֹוב, יֹום ּבׂשמחת להרּבֹות ּכדי אסרּוה? לא ולּמה ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹטֹוב.
ּכמי יהא ולא חפציו, ויׁשלים ּׁשּירצה, מה ּכל ויביא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹויֹולי
מּבערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מלאכֹות ׁשאר אבל אסּורֹות. ְְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּידיו

עסק ּבהן ויׁש הֹואיל ּביֹום[התעסקות]- אֹותן עֹוׂשין אין , ְְִִֵֵֵֶֶָָ
טֹוב.

.Êולאּכיצד ּבֹוררין, ולא זֹורין, ולא ּדׁשין, ולא קֹוצרין, אין ? ְְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹֹ
מרּקדין ולא החּטים, את ׁשּכל[בנפה]טֹוחנין - טֹוב ּביֹום ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ

הפסד ּבכ ואין מּבערב, לעׂשֹותן אפׁשר ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו
חּסרֹון. ְִָֹולא

.Áלׁשין ׁשאםאבל - טֹוב ּביֹום ּומבּׁשלין וׁשֹוחטין, ואֹופין, , ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָ
חם לחם ׁשאין חּסרֹון; אֹו הפסד ּבכ יׁש מּבערב, אּלּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָעׂשה

מאמׁש ׁשּנאפה ּכלחם הּיֹום, ׁשּבּׁשל ּתבׁשיל יו"ט]אֹו [מערב ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ּכבׂשר הּיֹום, ׁשּנׁשחט ּבׂשר ולא מאמׁש; ׁשּנתּבּׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּוכתבׁשיל

מאמׁש נפׁשׁשּנׁשחט אכל מכׁשירי וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ
טֹוב, ּביֹום אֹותן עֹוׂשין - מּבערב נעׂשּו אם חּסרֹון ּבהן ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש

ׁשחיקת ּבהן.[כתישת]ּכגֹון וכּיֹוצא ּתבלין ְְְְִִֵֶַַָָ
.Ëולא ּבחל; ּׁשּיאכל מה טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹאין

ּבּה להנֹות ּכדי אּלא אכילה, לצר ׁשהיא מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻהּתרה
טֹוב לאכלּביֹום מּתר - והֹותיר טֹוב, ּביֹום לאכל ּכדי עׂשה . ְְְְֱֱִֵֶֶָָָֹֹֻ

ּבחל. ְַָֹהּמֹותר
.Èאּלא צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבׂשר, קדרה אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָממּלאה

ּפי על אף מים, ׁשל חבית נחּתֹום ּוממּלא אחת. ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָלחתיכה
אף ּפת, ּתּנּור אּׁשה ּוממּלאה אחד. לקיתֹון אּלא צרי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשהּפת ׁשּבזמן - אחד לכּכר אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

יפה נאפית היא ּבבתמרּבה, חתיכֹות ּכּמה אדם ּומֹולח . ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּכל וכן אחת. לחתיכה אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחת,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡Èאֹו ּבּיֹום, ּבֹו לאכל ּכדי טֹוב ּביֹום האֹופה אֹו ְְְֱֵֵֶֶַַַָֹהמבּׁשל

זה הרי - והּפת הּתבׁשיל ונׁשאר ּבאּו, ולא אֹורחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּזּמן
יערים ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין למחר לאכלֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר

לשייר] כוונה מתוך אסּור,[וירבה זה הרי - הערים ואם .ְֱֲִִֵֶֶָ
יֹותר ּבּמערים ׁשהחמירּו מּפני טֹוב; יֹום ׁשאחר ּבׁשּבת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָואפּלּו

הּמזיד. ִִֵַמן
.·Èמסּכנתמי ּבהמה לֹו למות]ׁשהיתה יׁשחט[נוטה לא - ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹֻ

אם אּלא טֹוב, ּביֹום ּכּזיתאֹותּה מּמּנה לאכל ׁשּיכֹול יֹודע ּכן ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּׁשּיאכל מה טֹוב ּביֹום יׁשחט ׁשּלא ּכדי יֹום; מּבעֹוד ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹֹצלי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָֹֹּבחל.
.‚Èאֹו ּגֹוים להאכיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְֲִִִִֵֵַַאין

ולאּכלבים "לכם", - לכם" יעׂשה לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מזּמנין ,לפיכ לבהמה. ולא "לכם", את[לסעודה]לגֹוים; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

ׁשּמא ּגזרה, - טֹוב ּביֹום אֹותֹו מזּמנין ואין ּבׁשּבת, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָהּגֹוי
מה עּמהם אֹוכל - מאליו הּגֹוי ּבא אם אבל ּבׁשבילֹו. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָירּבה

הכינּוהּו. ׁשּכבר אֹוכלין, ְְֱִִֵֶֶָּׁשהם
.„Èמּתר - יׂשראל ׁשל וחציּה ּגֹוי ׁשל ׁשחציּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּבׂשר ּכּזית מּמּנה לאכל אפׁשר ׁשאי טֹוב; ּביֹום ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשחטּה
- ליׂשראל וחציּה לגֹוי ׁשחציּה עּסה אבל ׁשחיטה. ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבלא

הּבצק לחלק ׁשּיכֹול מּפני אֹותּה, לאפֹות החילאסּור ּבני . ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
טֹוב[-חיילים] ּביֹום ּפת להן לעׂשֹות ליׂשראל קמח ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּו

מּתר מקּפידין, אין לתינֹוק ּפת מּמּנה ּכׁשּנֹותנין אם -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻ
עּסת לתינֹוק. ראּויה ּופת ּפת ׁשּכל טֹוב; ּביֹום להם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָלאפֹותֹו
טֹוב ּביֹום נאפית מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן - .הּכלבים ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

.ÂË- לחל להּניח אֹו לבהמה אֹו לגֹוים טֹוב ּביֹום ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹהמבּׁשל
ראּוי ּתבׁשיל אֹותֹו היה אֹורחים, לֹו ּבאּו ׁשאּלּו לֹוקה; ְְִִִֵֶֶַָָָָאינֹו

לגֹויםלהם מּמּנּו להאכיל מּתר והֹותיר, לנפׁשֹו עׂשה . ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֻ
ְְִֵָולבהמה.

.ÊËועֹוׂשין ּוׁשתּיה, אכילה ּבכלל הן הרי - וסיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָרחיצה
נפׁש" לכל יאכל "אׁשר ׁשּנאמר: טֹוב, ּביֹום לכלאֹותן , ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבהם ורֹוחץ טֹוב, ּביֹום חּמין מחּמין ,לפיכ הּגּוף. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּבצר
מרחץ ּגזרת מּׁשּום אסּור ּגּופֹו, ּכל אבל ורגליו; ידיו ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָּפניו

לצורך] שלא יחם טֹוב,[שמא יֹום מערב ׁשהּוחּמּו וחּמין .ְִֵֶֶֶַַ

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



צז aeh mei zziay zekld - a`Îmgpn `"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חג ׁשל ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח, ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַׁשהן
הן - הּׁשביעי לחדׁש ּובאחד הּׁשבּועֹות, חג ּוביֹום ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּסּכֹות,
ּבכל אסּורין ׁשהן ׁשוה, ּכּלן ּוׁשביתת טֹובים'. 'ימים ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻהּנקראין
ׁשּנאמר: אכילה, לצר ׁשהיא מּמלאכה חּוץ עבֹודה, ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמלאכת

". . נפׁש לכל יאכל אׁשר א"ְֲֵֵֶֶֶַָָ
מצות·. קּים הרי מהן, ּבאחד עבֹודה מּמלאכת הּׁשֹובת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

וכל ׁשבֹות. ּכלֹומר: "ׁשּבתֹון", ּבהם נאמר ׁשהרי ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָעׂשה,
ׁשּבנה ּכגֹון אכילה, לצר ׁשאינּה מלאכה מהן ּבאחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹהעֹוׂשה
ועבר עׂשה; מצות ּבּטל הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ארג אֹו הרס ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָאֹו
"ּכל תעׂשּו", לא עבדה מלאכת "ּכל ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ְֱֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעל
לֹוקה והתראה, ּבעדים עׂשה ואם בהם". יעׂשה לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמלאכה,

הּתֹורה. ִַָמן
אחת,‚. ּבהתראה טֹוב ּביֹום הרּבה מלאכֹות אבֹות ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָהעֹוׂשה

לֹוקה אינֹו - אחת ּבהתראה וארג וסתר ּובנה ׁשּזרע ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכגֹון
אחת ש];אּלא מלאכֹו[משום לׁשּבתחּלּוק כלת על [לחייב ְְִֶַַַָָָ

ומלאכה] טֹוב.מלאכה ליֹום מלאכֹות חּלּוק ואין ,ְְְִֵָ
ּביֹום„. אֹותּה עׂשה אם - ּבׁשּבת עליה ׁשחּיבין מלאכה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָּכל

לֹוקה - אכילה לצר ׁשּלא מרׁשּותטֹוב מההֹוצאה חּוץ , ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
לצר טֹוב ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ׁשּמּתֹו וההבערה; ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֻלרׁשּות
טֹוב ּביֹום מּתר ,לפיכ אכילה; לצר ׁשּלא הּתרה ְְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֻֻאכילה,
מרׁשּות ּבאּלּו, וכּיֹוצא מפּתח אֹו ּתֹורה ספר אֹו קטן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלהֹוציא
אכילה. לצר ׁשאינֹו ּפי על אף להבעיר, מּתר וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻלרׁשּות.
ּכגֹון מּתר, - אכילה צר ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - מלאכֹות ְְְֲִֵֶֶָָָָָֹֻּוׁשאר
צר ּבהן ׁשאין וכל ּבהן; וכּיֹוצא וליׁשה ואפּיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשחיטה
ּבהן. וכּיֹוצא ּובנין ּוכתיבה אריגה ּכגֹון אסּור, - ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָאכילה

ולא‰. טֹוב, יֹום מערב לעׂשֹות לּה ׁשאפׁשר מלאכה ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּכל
חכמים אסרּו - מּבערב נעׂשת אם חּסרֹון ולא הפסד בּה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹיהיה
אכילה. לצר ׁשהיא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום אֹותּה ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹלעׂשֹות
ׁשאפׁשר מלאכֹות אדם יּניח ׁשּמא ּגזרה זה? ּדבר אסרּו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָולּמה
הֹול ּכּלֹו טֹוב יֹום ונמצא טֹוב, ליֹום מּבערב ְְְֲִִֵֶֶַָָָֻלעׂשֹותן
יהיה ולא טֹוב, יֹום מּׂשמחת ויּמנע מלאכֹות, אֹותן ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹּבעׂשּית

ולׁשּתֹות. לאכל ּפנאי ְְְֱִֶַֹלֹו
.Âטֹוב ּביֹום ההֹוצאה אסרּו לא עצמֹו, הּטעם עלּומּזה ואף , ְְְְִֶַַַַַַַָָָֹ

יֹום מערב לעׂשֹותּה ׁשאפׁשר מלאכה היא הֹוצאה ׁשּכל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּפי
טֹוב, יֹום ּבׂשמחת להרּבֹות ּכדי אסרּוה? לא ולּמה ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹטֹוב.
ּכמי יהא ולא חפציו, ויׁשלים ּׁשּירצה, מה ּכל ויביא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹויֹולי
מּבערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מלאכֹות ׁשאר אבל אסּורֹות. ְְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּידיו

עסק ּבהן ויׁש הֹואיל ּביֹום[התעסקות]- אֹותן עֹוׂשין אין , ְְִִֵֵֵֶֶָָ
טֹוב.

.Êולאּכיצד ּבֹוררין, ולא זֹורין, ולא ּדׁשין, ולא קֹוצרין, אין ? ְְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹֹ
מרּקדין ולא החּטים, את ׁשּכל[בנפה]טֹוחנין - טֹוב ּביֹום ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ

הפסד ּבכ ואין מּבערב, לעׂשֹותן אפׁשר ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו
חּסרֹון. ְִָֹולא

.Áלׁשין ׁשאםאבל - טֹוב ּביֹום ּומבּׁשלין וׁשֹוחטין, ואֹופין, , ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָ
חם לחם ׁשאין חּסרֹון; אֹו הפסד ּבכ יׁש מּבערב, אּלּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָעׂשה

מאמׁש ׁשּנאפה ּכלחם הּיֹום, ׁשּבּׁשל ּתבׁשיל יו"ט]אֹו [מערב ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ּכבׂשר הּיֹום, ׁשּנׁשחט ּבׂשר ולא מאמׁש; ׁשּנתּבּׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּוכתבׁשיל

מאמׁש נפׁשׁשּנׁשחט אכל מכׁשירי וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ
טֹוב, ּביֹום אֹותן עֹוׂשין - מּבערב נעׂשּו אם חּסרֹון ּבהן ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש

ׁשחיקת ּבהן.[כתישת]ּכגֹון וכּיֹוצא ּתבלין ְְְְִִֵֶַַָָ
.Ëולא ּבחל; ּׁשּיאכל מה טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹאין

ּבּה להנֹות ּכדי אּלא אכילה, לצר ׁשהיא מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻהּתרה
טֹוב לאכלּביֹום מּתר - והֹותיר טֹוב, ּביֹום לאכל ּכדי עׂשה . ְְְְֱֱִֵֶֶָָָֹֹֻ

ּבחל. ְַָֹהּמֹותר
.Èאּלא צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבׂשר, קדרה אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָממּלאה

ּפי על אף מים, ׁשל חבית נחּתֹום ּוממּלא אחת. ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָלחתיכה
אף ּפת, ּתּנּור אּׁשה ּוממּלאה אחד. לקיתֹון אּלא צרי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשהּפת ׁשּבזמן - אחד לכּכר אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

יפה נאפית היא ּבבתמרּבה, חתיכֹות ּכּמה אדם ּומֹולח . ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּכל וכן אחת. לחתיכה אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחת,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡Èאֹו ּבּיֹום, ּבֹו לאכל ּכדי טֹוב ּביֹום האֹופה אֹו ְְְֱֵֵֶֶַַַָֹהמבּׁשל

זה הרי - והּפת הּתבׁשיל ונׁשאר ּבאּו, ולא אֹורחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּזּמן
יערים ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין למחר לאכלֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר

לשייר] כוונה מתוך אסּור,[וירבה זה הרי - הערים ואם .ְֱֲִִֵֶֶָ
יֹותר ּבּמערים ׁשהחמירּו מּפני טֹוב; יֹום ׁשאחר ּבׁשּבת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָואפּלּו

הּמזיד. ִִֵַמן
.·Èמסּכנתמי ּבהמה לֹו למות]ׁשהיתה יׁשחט[נוטה לא - ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹֻ

אם אּלא טֹוב, ּביֹום ּכּזיתאֹותּה מּמּנה לאכל ׁשּיכֹול יֹודע ּכן ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּׁשּיאכל מה טֹוב ּביֹום יׁשחט ׁשּלא ּכדי יֹום; מּבעֹוד ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹֹצלי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָֹֹּבחל.
.‚Èאֹו ּגֹוים להאכיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְֲִִִִֵֵַַאין

ולאּכלבים "לכם", - לכם" יעׂשה לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מזּמנין ,לפיכ לבהמה. ולא "לכם", את[לסעודה]לגֹוים; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

ׁשּמא ּגזרה, - טֹוב ּביֹום אֹותֹו מזּמנין ואין ּבׁשּבת, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָהּגֹוי
מה עּמהם אֹוכל - מאליו הּגֹוי ּבא אם אבל ּבׁשבילֹו. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָירּבה

הכינּוהּו. ׁשּכבר אֹוכלין, ְְֱִִֵֶֶָּׁשהם
.„Èמּתר - יׂשראל ׁשל וחציּה ּגֹוי ׁשל ׁשחציּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּבׂשר ּכּזית מּמּנה לאכל אפׁשר ׁשאי טֹוב; ּביֹום ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשחטּה
- ליׂשראל וחציּה לגֹוי ׁשחציּה עּסה אבל ׁשחיטה. ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבלא

הּבצק לחלק ׁשּיכֹול מּפני אֹותּה, לאפֹות החילאסּור ּבני . ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
טֹוב[-חיילים] ּביֹום ּפת להן לעׂשֹות ליׂשראל קמח ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּו

מּתר מקּפידין, אין לתינֹוק ּפת מּמּנה ּכׁשּנֹותנין אם -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻ
עּסת לתינֹוק. ראּויה ּופת ּפת ׁשּכל טֹוב; ּביֹום להם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָלאפֹותֹו
טֹוב ּביֹום נאפית מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן - .הּכלבים ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

.ÂË- לחל להּניח אֹו לבהמה אֹו לגֹוים טֹוב ּביֹום ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹהמבּׁשל
ראּוי ּתבׁשיל אֹותֹו היה אֹורחים, לֹו ּבאּו ׁשאּלּו לֹוקה; ְְִִִֵֶֶַָָָָאינֹו

לגֹויםלהם מּמּנּו להאכיל מּתר והֹותיר, לנפׁשֹו עׂשה . ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֻ
ְְִֵָולבהמה.

.ÊËועֹוׂשין ּוׁשתּיה, אכילה ּבכלל הן הרי - וסיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָרחיצה
נפׁש" לכל יאכל "אׁשר ׁשּנאמר: טֹוב, ּביֹום לכלאֹותן , ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבהם ורֹוחץ טֹוב, ּביֹום חּמין מחּמין ,לפיכ הּגּוף. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּבצר
מרחץ ּגזרת מּׁשּום אסּור ּגּופֹו, ּכל אבל ורגליו; ידיו ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָּפניו

לצורך] שלא יחם טֹוב,[שמא יֹום מערב ׁשהּוחּמּו וחּמין .ְִֵֶֶֶַַ
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אּלא זה, ּדבר על ּגזרּו ׁשּלא - טֹוב ּביֹום ּגּופֹו ּכל ּבהן ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָֹרֹוחץ
ּבלבד. ְְִַַָּבׁשּבת

.ÊÈלמלאכה ּדֹומה ׁשהּוא מּׁשּום ּבין - ּבׁשּבת ׁשאסּור ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכל
ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבין מלאכה, לידי מביא [שחכמיםאֹו ְְִִִֵֵֵֶָָ

והשבתה] חומרה אםהוסיפו אּלא טֹוב, ּביֹום אסּור זה הרי -ְֲִֵֶֶָָ
מּתרין ׁשהן ּדברים אֹו ּבּה, וכּיֹוצא אכילה צר ּבֹו היה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּכן
לטלטלֹו ׁשאסּור וכל אּלּו. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו טֹוב, ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּביֹום
אכילה, לצר אּלא טֹוב, ּביֹום לטלטלֹו אסּור ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹּבׁשּבת,
ּביֹום ויׁש טֹוב. ּביֹום מּתר ּבׁשּבת, ׁשּמּתר וכל ּבּה. ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֻֻוכּיֹוצא

מקצה אּסּור ּבׁשּבת, ּׁשאין מה ׁשהּמקצה[כדלקמן]טֹוב - ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֻֻ
ׁשּיֹום מּפני ּבׁשּבת; ּומּתר טֹוב, ּביֹום מּׁשּבת,אסּור קל טֹוב ְְְִִֵֶַַַָָָָֻ

ּבֹו. לזלזל יבֹואּו ׁשּמא - הּמקצה ּבֹו ְְְְֵֶֶַַָָָֻאסרּו
.ÁÈהעֹומדת ּתרנגלת וׁשֹור[-המיועדת]ּכיצד? ּביצים, לגּדל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּכל - לסחֹורה העֹומדין ּופרֹות ,ׁשֹוב ויֹוני לחריׁשה, ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָהעֹומד
טֹוב, ּביֹום מהן לאכל ואסּור הן, מקצה ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻאּלּו

מּבערב אֹותן ׁשּיכין אבל[החג]עד לאכילה. עליהן ויחׁשב , ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּוכׁשם הכנה. צרי ואינֹו ׁשּבת, אצל מּוכן הּכל - ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשּבת

הּנֹולד ּכ טֹוב, ּביֹום אסּור חדשׁשהּמקצה מצב [שנוצר ְְֶֶַַָָָֻ
שנשבר-] כלי כגון ָאסּור.ביו"ט,

.ËÈיֹום אין אבל טֹוב; ליֹום מכין וחל לׁשּבת, מכין ְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹחל
טֹוב ליֹום מכינה ׁשּבת ולא לׁשּבת, מכין ּביצהטֹוב ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

טֹוב ּביֹום -]ׁשּנֹולדה על[שחל אף אסּורה, - הּׁשּבת אחר ְְֲֶַַַַַַָָָ
ּומאמׁש הֹואיל לאכילה; עֹומדת ׁשהּתרנגלת [אתמול]ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ואסרּוה טֹוב. ליֹום אֹותּה מכין ׁשּבת נמצא הּביצה, ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָנגמרה
ּביצה וכן ׁשּבת. ׁשאחר טֹוב יֹום מּׁשּום ּגזרה - טֹוב יֹום ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּבכל
יֹום ׁשאחר ׁשּבת מּׁשּום ּגזרה - אסרּוה ׁשּבת, ּבכל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנֹולדה

.טֹוב

.Îלטלטלּה אסּור ּכ לאכלּה, ׁשאסּור ואפּלּוּוכׁשם . ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
וכל הּכל, יּתרּו למחר ׁשהרי אסּורֹות; ּכּלן - ּבאלף ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻנתערבה

מּתירין לֹו ׁשּיׁש להתירו]ּדבר אפשרות ּבאלף[שיש אפּלּו , ְֲִִִֵֶֶֶַָָ
בּה ּומצא טֹוב, ּביֹום ּתרנגלת הּׁשֹוחט ּבטל. אינֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹאלפים

ּגמּורֹות ּדבר[מוכנות]ּביצים זה ׁשאין מּתרֹות; אּלּו הרי - ְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֻ
קרי אּלא מצּוי ׁשאינֹו ודבר ּתמיד; קרה]מצּוי לא[מקרה , ְְִִֵֶֶָָָָָָֹ

ּבֹו. ְָגזרּו
.‡Îׁשני מאּלּו, טֹוב יֹום ּכל לארץ, ּבחּוצה עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָזה

הּוא מנהג - הּוא,ימים סֹופרים מּדברי ׁשני טֹוב ויֹום ; ְְְְִִִִִִֵֵָָ
יׂשראל ארץ ּבני עֹוׂשין ואין ּבּגלּות. ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברים
החדׁש קּדּוׁש ּובהלכֹות ּבלבד. הּׁשנה ּבראׁש אּלא ימים, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשני
ראׁש עֹוׂשין טעם זה ּומאי זה, מנהג עּקר נבאר זה, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמּספר

מקֹום. ּבכל ימים ׁשני ְְִֵַָָָָָהּׁשנה
.·Îּכל - סֹופרים מּדברי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשני טֹוב ְְִִִִִֵֵֶַַֹיֹום

ׁשני, טֹוב יֹום המחּלל וכל ּבּׁשני. אסּור ּבראׁשֹון, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאסּור
הּׁשנה ראׁש ׁשל ּביןואפּלּו ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר ּבין - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ּבין ְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבמלאכה,
מדרבנן] הּתלמידים[מלקות מן היה לא אם אֹותֹו, מנּדין אֹו ,ְְִִִִִַַַָָֹ
החכמים] וחּיב[של ותענית ּבספד אסּור ׁשהראׁשֹון ּוכׁשם .ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הּמת לענין אּלא הפרׁש, ּביניהן ואין הּׁשני; ּכ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבׂשמחה,
ְִַּבלבד.

.‚Î;ּגֹוים ּבקבּורתֹו יתעּסקּו ראׁשֹון, טֹוב ּביֹום הּמת ְְְְִִִִֵֵַַַָּכיצד?
צרכיו, ּכל לֹו ועֹוׂשין יׂשראל; ּבֹו יתעּסקּו ׁשני, טֹוב ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָּוביֹום
וכן הּבׂשמים ּוקציצת ּתכריכין ּותפירת הּמּטה עׂשּית ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָּכגֹון
חׁשּוב, הּוא ּכחל הּמת לגּבי ׁשני טֹוב ׁשּיֹום - ּבזה ּכּיֹוצא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּכל

הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני .ואפּלּו ְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
.„Î,הן קדּׁשֹות ׁשּתי - ּגלּיֹות ׁשל אּלּו טֹובים ימים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֻֻׁשני

טֹוב ּביֹום מקצה ׁשהיה ּדבר ,לפיכ אחד; ּכיֹום ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֻואינן
זה הרי לּׁשני, אֹותֹו הכין אם - ּבראׁשֹון ׁשּנֹולד אֹו ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָראׁשֹון,

חּיהמּתר ּבּׁשני; ּתאכל ּבראׁשֹון, ׁשּנֹולדה ּביצה ּכיצד? . ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
לּקרקע המחּבר ּדבר ּבּׁשני; יאכלּו ּבראׁשֹון, ׁשּנּצֹודּו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻועֹוף
ּביֹום העין את לכחל מּתר וכן ּבּׁשני. יאכל ּבראׁשֹון, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנעקר
אמּורים? ּדברים ּבּמה חלי. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ׁשני, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹטֹוב
ׁשל טֹובים ימים ׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻּבׁשני
לכל חׁשּובים הן אחד ּוכיֹום הן, אחת קדּׁשה - הּׁשנה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻראׁש
ׁשּנֹולדה ּביצה אבל ּבלבד. הּמת לענין אּלא הּדברים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׁשני; אסּורה הּׁשנה, ראׁש ׁשל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבראׁשֹון
אסּורה - מהן ּבאחד ּביצה ונֹולדה טֹוב, ליֹום הּסמּוכה ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבת

ו ׁשני,ּבּׁשני; טֹוב ּביֹום נֹולדה ואפּלּו ּבביצה. ּכּיֹוצא ּכל כן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
לֹו. הּסמּוכה ּבּׁשּבת ּתאכל ְֵֵַַַָָָֹלא
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מקצה‡. ׁשהּוא מּפני אסּור, - טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולד [-אפרֹוח ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻ
לאוכלו] תכנן לא כי מדעתו, טֹובמופרש ּביֹום ׁשּנֹולד ועגל .ְְֵֶֶַ

מּוכן ׁשהּוא מּפני מּתר; לאכילה, עֹומדת אּמֹו היתה אם -ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּגב אגב]על ׁשּבמעיה[- זה היה - אּמֹו ׁשחט ואּלּו אּמֹו; ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

נֹולד. ׁשּלא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום ְִֶַַָָֹֻמּתר
ולנֹות·. ּובאֹות לּתחּום, חּוץ ורֹועֹות ׁשּיֹוצאֹות ְְְְְֵֶַָָּבהמֹות

וׁשֹוחטין מהן ולֹוקחין מּוכנין, אּלּו הרי - הּתחּום ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָּבתֹו
ּבאּו אם - לּתחּום חּוץ ולנֹות ׁשרֹועֹות אבל טֹוב. ּביֹום ְְְֲִֶַָָָָאֹותן
ּדעת ואין מקצה, ׁשהן מּפני אֹותן; ׁשֹוחטין אין טֹוב, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֻּביֹום

עליהן העיר .אנׁשי ְֲִֵֵֶַָ
טֹוב‚. ּביֹום מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת [ומותרתוכן ְְֱִֵֶֶַַָָָ

טֹוב,באכילה] יֹום מערב עליה ּדעּתֹו היתה ולא הֹואיל -ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
אסּור ,לפיכ טֹוב. ּביֹום לׁשחטּה מּומי[לרב]אסּור לראֹות ְְְְֲִִֵָָָָָ

טֹוב ּביֹום דעתו]קדׁשים לחוות יּתירן[במטרה ׁשּמא ּגזרה - ְְִִֵֵֶַָָָָ
ּבּיֹום ּבֹו לׁשחט זה ויבֹוא ּבמּומן, הּואהחכם רֹואה אבל . ְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹ

אֹוסר. אֹו מּתיר ּולמחר טֹוב, יֹום מערב ְִֵֵֶֶַַָָהּמּום
מבּקרין„. ואין מּוכן, זה הרי - עּמֹו ּומּומֹו ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּבכֹור

קבוע]אֹותֹו[בודקין] המום וראה[אם עבר ואם טֹוב; ְְְִַָָָּביֹום
ׁשּנפל ּבכֹור ואֹוכל. ׁשֹוחט זה הרי והּתירֹו, ּובּקרֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָמּומֹו

ּפרנסה לֹו עֹוׂשה יכֹול[מאכילו]לבֹור, אינֹו ׁשהרי - ּבמקֹומֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ
ואת "אֹותֹו טֹוב. ּביֹום לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָלהעלֹותֹו,
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וולדה]ּבנֹו" לבֹור[-בהמה אחד]ׁשּנפלּו ביום לשחטם [שאסור ְְְֶָ
ּומערים ׁשֹוחטֹו, ואינֹו לׁשחטֹו מנת על הראׁשֹון את מעלה -ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָ

אי[מתחכם] את וׁשֹוחט לׁשחטֹו, מנת על הּׁשני את ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומעלה
להערים. הּתירּו חּיים, ּבעלי צער מּׁשּום ׁשּירצה; מהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַזה

ּבדיקה צריכה היא והרי הּגג, מן ׁשּנפלה חּלין [אםּבהמת ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
היא] אפׁשרכשרה ותּבדק; טֹוב, ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין -ְְְֲִִֵֶָָָ

ותאכל. ּכׁשרה, ְְִֵֵֵֵֶָָָׁשּתּמצא
מּוכנין‰. אּלּו הרי - ׁשּבּבית ויֹונים ותרנגֹולין ואיןאּוזין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

זּמּון יוצריכין וצּפרים"ט][מערב עלּיה ויֹוני ׁשֹוב יֹוני אבל . ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵָָָ
ּבטפיחין בכתלים]ׁשּקּננּו הבנויים חרס ּבבירה[כלי אֹו ְְְִִִִִֶָ

'אּלּו[בבנין] ולֹומר: מּבערב לזּמן וצרי מקצה, אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
לנענע צרי ואינֹו נֹוטל'; אני קיניהם]ואּלּו .[את ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָ

.Âלאכול]זּמן ּבמקֹום[חישב ׁשחרים ּומצא ּולבנים, ׁשחרים ְְְְִִִִִֵָָָֹֹ
אֹומר: ׁשאני אסּורים; - ׁשחרים ּבמקֹום ּולבנים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָֹלבנים
ספק וכל הן', אחרים ואּלּו להן, ּפרחּו ׁשּזּמן אֹותן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ'ׁשּמא
ׁשלׁשה אסּור; הּכל ׁשלׁשה, ּומצא ׁשנים זּמן אסּור. ְְְִִֵַַָָָָָָָֹֹֹמּוכן,
אם - הּקן לפני ּומצא הּקן, ּבתֹו זּמן מּתרין. ׁשנים, ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּומצא
ׁשּיׁש ּפי על ואף לפרח, יכֹולין ואינן הן אּלא קן ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאין
אּלּו הרי - אּמה חמּׁשים ּבתֹו זוית ּבקרן אחר קן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשם

המדּדה ׁשאין ּבׁשוה.[מקפץ]מּתרין; קּנֹו ּכנגד אּלא מדּדה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
.Êׁשּבביברין ועֹוף[בריכות]ּדגים חּיה וכן ּגדֹולים, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

מגודרים]ׁשּבביברין מחּסר[מקומות ׁשהּוא ּכל - ּגדֹולים ְְְִִֵֶֶַָָֻ
ׁשאֹומרין עד לצודו:]צידה, ּונצּודּנּו'[החפצים מצּודה 'הבא ְְְִִֵֶֶַָָָ

לא צד, ואם טֹוב; ּביֹום אֹותם צדין ואין מקצה, זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָֹֻ
אֹותֹו וצדין מּוכן, זה הרי - מצּודה צרי ׁשאינֹו וכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹיאכלּו.

אֹותֹו ואֹוכלין טֹוב ׁשּקּננהּביֹום חּיה וכן לבניה]. קן [בנתה ְְְְְִִֵֶַָָ
צריכין ׁשאינן קטּנים ּכׁשהן ילדיה - לעיר הּסמּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבפרּדס

עליהן. ׁשּדעּתֹו מּפני זּמּון, צריכים אינן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָצידה,
.Áלא - טֹוב יֹום מערב ׁשּפרסן ודגים ועֹופֹות חּיה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹמצּודֹות

יֹום מערב ׁשּנּצֹודּו יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום מהן ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹיּטל
הׁשּכיםטֹוב ּולמחר טֹוב, יֹום מערב הּמים אּמת הּסֹוכר .ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

יֹום מערב נּצֹודּו ׁשּכבר מּתרין; אּלּו הרי - ּדגים בּה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻּומצא
מּוכנין. הן והרי ֲִֵֵַָטֹוב,

.Ëמּוכנין[אטום]ּבית ּפרֹות מלא ונפחת[לאכילה]ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶַַָָ
הכותל] הּמקצה[נשבר על העֹומד הּפחת. מּמקֹום נֹוטל ,ְְְִֵֵֶַַַָָֻ

צרי - הפקר הּפרֹות ׁשּכל ׁשביעית, ּבׁשנה טֹוב יֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמערב
לא[יסמן]ׁשּירׁשם ואם נֹוטל'; אני ּכאן ועד 'מּכאן ויאמר: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹ

יּטל. לא ִַָֹֹרׁשם,
.Èמאֹותֹו יׁש אם - טֹוב ּביֹום ליׂשראל ּתׁשּורה ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָּגֹוי

ּדגים אֹו עֹופֹות אֹו חּיה ׁשהביא אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּמין
ּבּיֹום ּבֹו לצּודן וימּתיןׁשאפׁשר לערב, עד אסּורין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיעׂשּו המלאכה]ּבכדי לביצוע שמספיק זמן אפּלּו[שיעור ; ְֲֲִִֵֶַ
ּבכדי ׁשּימּתין עד לערב, ּבֹו מריח אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהדס
ׁשהיתה אֹו לּקרקע, ּבמחּבר הּמין מאֹותֹו אין ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּיעׂשּו.
הביאֹו אם - נּצֹוד אֹו נעקר ׁשּמאתמֹול עליו מֹוכחת ְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָצּורתֹו
זה הרי לּתחּום, מחּוץ הביאֹו ואם מּתר; הּתחּום, ְְְֱֲִִִִֵֶַַָֻמּתֹו

מּתר לּתחּום, מחּוץ זה יׂשראל ּבׁשביל והּבא לֹו. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻאסּור
אחר. ְְִֵֵַָליׂשראל

.‡Èמּפני להּסיקן, אסּור - טֹוב ּביֹום הּדקל מן ׁשּנׁשרּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָעצים
נֹולד לעולם]ׁשהן באו כעת הּתּנּור,[- לתֹו נׁשרּו ואם ; ְְְִֵֶַַָָ

ואֹוצר הּתבן ערמת ּומּסיקן. מּוכנים עצים עליהן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמרּבה
אם[מחסן] אּלא טֹוב ּביֹום ּבהן מתחילין אין - עצים ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשל

מערב הּתבן היה ואם מקצה; ׁשהן מּפני מּבערב, הכין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּכן
מּוכן. זה הרי - לאׁש אּלא ראּוי אינֹו ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבקֹוצים,

.·Èמּצואר עצים מבּקעין קֹורֹות[שורה]אין [העומדותׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ
ּביֹוםלבניה] ׁשּנׁשּברה הּקֹורה מן ולא מקצה. ׁשהן מּפני ,ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ

אין - טֹוב ּביֹום ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן נֹולד. ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָטֹוב,
ׁשלמים ּבכלים מּסיקין אבל נֹולד; ׁשהן מּפני ּבהן, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּסיקין

ּבכלים למלאכהאֹו הּוכנּו ׁשהרי טֹוב, יֹום מערב ׁשּנׁשּברּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
יֹום מערב ׁשאכלן ּוׁשקדין אגֹוזין ּבֹו, ּכּיֹוצא מּבערב. ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאחרת
אין טֹוב, ּביֹום אכלן ואם טֹוב; ּביֹום ּבקלּפיהן מּסיקין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָטֹוב,
אכלן ׁשאם ּבהן, ׁשּיׁש נסחאֹות ויׁש ּבקלּפיהן. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמּסיקין
ּביֹום אכלן ואם הקצּו; ׁשהרי ּבקלּפיהן, מּסיקין אין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻמּבערב,

האכל. ּגב על מּוכנין ׁשהן מּפני מּסיקין, - ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹטֹוב
.‚È;להּסקה ראּוי ׁשאינֹו מּפני מקצה, הּוא הרי - רטב ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻקֹוץ

ּכל וכן ּבׂשר. ּבֹו לצלֹות ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו לֹו אסּור ְְְְֲִִֵַַָָָָֹלפיכ
ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ

.„Èּבהן ּומּסיקין סּכה, לדפני הּסמּוכין עצים אבלנֹוטלין . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
מּבערב; ׁשם מכּנסין היּו אפּלּו הּׂשדה, מן עצים מביאין ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻאין

ּבּׂשדה הּוא מגּבב עצים]אבל ׁשם.[מלקט ּומדליק מּלפניו, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
היתה ואפּלּו הּיחיד, ׁשּברׁשּות המכּנסין מן ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָֻּומביאין

ּפֹותחת[הרשות] לּה ׁשּיהיה ּובלבד ּדירה; לׁשם ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמּקפת
סגירה] מּכל,[- אחד חסר ואם הּׁשּבת; ּתחּום ּבתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָותהיה

מקצה. הן הרי ְֲֵֵֵֶֻאּלּו,
ÂË.ּבקרּפף מכּנסין ׁשהן ּפי על אף - גפנים ועלי קנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻעלי

גדר] המוקף לעיר מחוץ אֹותן,[מקום מפּזרת ׁשהרּוח ּכיון -ְֵֶֶֶַַָָָ
מערב ּכבד ּכלי עליהן הּניח ואם ואסּורין; ּכמפּזרין הן ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהרי

מּוכנין. אּלּו הרי טֹוב, ֲִֵֵָיֹום
.ÊËמסּכנת היתה אם - טֹוב ּביֹום ׁשּמתה [נוטהּבהמה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ

לאו,למות] ואם לּכלבים; מחּתכּה זה הרי טֹוב, יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמערב
יזיזּנה ולא מקצה, זה הרי עליה, ּדעּתֹו היתה ולא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻהֹואיל
לא - ׁשּנטמאת ּותרּומה ׁשּמתה, קדׁשים ּבהמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּמקֹומּה.

מּמקֹומּה. ְְִִֶָָיזיזּנה
.ÊÈּביֹום אֹותן מׁשקין אין - מקצה ׁשהן וחּיה ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּדגים

מהן לּקח יבֹוא ׁשּמא מזֹונֹות, לפניהן נֹותנין ואין וכלטֹוב, . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשהּוא מּפני טֹוב ּביֹום ּבֹו להׁשּתּמׁש אֹו לאכלֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאסּור

לטלטלֹו. אסּור ְְְְֶַָֻמקצה,
.ÁÈקרן ּבחצרֹו לֹו יחד אם - טֹוב יֹום מערב עפר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמכניס

צרכיו ּכל ּבֹו ולעׂשֹות לטלטלֹו ּומּתר מּוכן, זה הרי - .זוית ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֻ
ּביֹום וׁשהּסק מּוכן. זה הרי טֹוב, יֹום מערב ׁשהּסק אפר ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻֻוכן
מּתר - ּביצה ּבֹו לצלֹות ּכדי חם ׁשהּוא זמן ּכל - ְְְִֵֵֶַַָָָֻטֹוב
מּפני לטלטלֹו, אסּור - לאו ואם הּוא; אׁש ׁשעדין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלטלטלֹו,
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וולדה]ּבנֹו" לבֹור[-בהמה אחד]ׁשּנפלּו ביום לשחטם [שאסור ְְְֶָ
ּומערים ׁשֹוחטֹו, ואינֹו לׁשחטֹו מנת על הראׁשֹון את מעלה -ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָ

אי[מתחכם] את וׁשֹוחט לׁשחטֹו, מנת על הּׁשני את ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומעלה
להערים. הּתירּו חּיים, ּבעלי צער מּׁשּום ׁשּירצה; מהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַזה

ּבדיקה צריכה היא והרי הּגג, מן ׁשּנפלה חּלין [אםּבהמת ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
היא] אפׁשרכשרה ותּבדק; טֹוב, ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין -ְְְֲִִֵֶָָָ

ותאכל. ּכׁשרה, ְְִֵֵֵֵֶָָָׁשּתּמצא
מּוכנין‰. אּלּו הרי - ׁשּבּבית ויֹונים ותרנגֹולין ואיןאּוזין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

זּמּון יוצריכין וצּפרים"ט][מערב עלּיה ויֹוני ׁשֹוב יֹוני אבל . ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵָָָ
ּבטפיחין בכתלים]ׁשּקּננּו הבנויים חרס ּבבירה[כלי אֹו ְְְִִִִִֶָ

'אּלּו[בבנין] ולֹומר: מּבערב לזּמן וצרי מקצה, אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
לנענע צרי ואינֹו נֹוטל'; אני קיניהם]ואּלּו .[את ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָ

.Âלאכול]זּמן ּבמקֹום[חישב ׁשחרים ּומצא ּולבנים, ׁשחרים ְְְְִִִִִֵָָָֹֹ
אֹומר: ׁשאני אסּורים; - ׁשחרים ּבמקֹום ּולבנים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָֹלבנים
ספק וכל הן', אחרים ואּלּו להן, ּפרחּו ׁשּזּמן אֹותן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ'ׁשּמא
ׁשלׁשה אסּור; הּכל ׁשלׁשה, ּומצא ׁשנים זּמן אסּור. ְְְִִֵַַָָָָָָָֹֹֹמּוכן,
אם - הּקן לפני ּומצא הּקן, ּבתֹו זּמן מּתרין. ׁשנים, ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּומצא
ׁשּיׁש ּפי על ואף לפרח, יכֹולין ואינן הן אּלא קן ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאין
אּלּו הרי - אּמה חמּׁשים ּבתֹו זוית ּבקרן אחר קן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשם

המדּדה ׁשאין ּבׁשוה.[מקפץ]מּתרין; קּנֹו ּכנגד אּלא מדּדה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
.Êׁשּבביברין ועֹוף[בריכות]ּדגים חּיה וכן ּגדֹולים, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

מגודרים]ׁשּבביברין מחּסר[מקומות ׁשהּוא ּכל - ּגדֹולים ְְְִִֵֶֶַָָֻ
ׁשאֹומרין עד לצודו:]צידה, ּונצּודּנּו'[החפצים מצּודה 'הבא ְְְִִֵֶֶַָָָ

לא צד, ואם טֹוב; ּביֹום אֹותם צדין ואין מקצה, זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָֹֻ
אֹותֹו וצדין מּוכן, זה הרי - מצּודה צרי ׁשאינֹו וכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹיאכלּו.

אֹותֹו ואֹוכלין טֹוב ׁשּקּננהּביֹום חּיה וכן לבניה]. קן [בנתה ְְְְְִִֵֶַָָ
צריכין ׁשאינן קטּנים ּכׁשהן ילדיה - לעיר הּסמּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבפרּדס

עליהן. ׁשּדעּתֹו מּפני זּמּון, צריכים אינן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָצידה,
.Áלא - טֹוב יֹום מערב ׁשּפרסן ודגים ועֹופֹות חּיה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹמצּודֹות

יֹום מערב ׁשּנּצֹודּו יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום מהן ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹיּטל
הׁשּכיםטֹוב ּולמחר טֹוב, יֹום מערב הּמים אּמת הּסֹוכר .ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

יֹום מערב נּצֹודּו ׁשּכבר מּתרין; אּלּו הרי - ּדגים בּה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻּומצא
מּוכנין. הן והרי ֲִֵֵַָטֹוב,

.Ëמּוכנין[אטום]ּבית ּפרֹות מלא ונפחת[לאכילה]ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶַַָָ
הכותל] הּמקצה[נשבר על העֹומד הּפחת. מּמקֹום נֹוטל ,ְְְִֵֵֶַַַָָֻ

צרי - הפקר הּפרֹות ׁשּכל ׁשביעית, ּבׁשנה טֹוב יֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמערב
לא[יסמן]ׁשּירׁשם ואם נֹוטל'; אני ּכאן ועד 'מּכאן ויאמר: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹ

יּטל. לא ִַָֹֹרׁשם,
.Èמאֹותֹו יׁש אם - טֹוב ּביֹום ליׂשראל ּתׁשּורה ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָּגֹוי

ּדגים אֹו עֹופֹות אֹו חּיה ׁשהביא אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּמין
ּבּיֹום ּבֹו לצּודן וימּתיןׁשאפׁשר לערב, עד אסּורין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיעׂשּו המלאכה]ּבכדי לביצוע שמספיק זמן אפּלּו[שיעור ; ְֲֲִִֵֶַ
ּבכדי ׁשּימּתין עד לערב, ּבֹו מריח אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהדס
ׁשהיתה אֹו לּקרקע, ּבמחּבר הּמין מאֹותֹו אין ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּיעׂשּו.
הביאֹו אם - נּצֹוד אֹו נעקר ׁשּמאתמֹול עליו מֹוכחת ְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָצּורתֹו
זה הרי לּתחּום, מחּוץ הביאֹו ואם מּתר; הּתחּום, ְְְֱֲִִִִֵֶַַָֻמּתֹו

מּתר לּתחּום, מחּוץ זה יׂשראל ּבׁשביל והּבא לֹו. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻאסּור
אחר. ְְִֵֵַָליׂשראל

.‡Èמּפני להּסיקן, אסּור - טֹוב ּביֹום הּדקל מן ׁשּנׁשרּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָעצים
נֹולד לעולם]ׁשהן באו כעת הּתּנּור,[- לתֹו נׁשרּו ואם ; ְְְִֵֶַַָָ

ואֹוצר הּתבן ערמת ּומּסיקן. מּוכנים עצים עליהן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמרּבה
אם[מחסן] אּלא טֹוב ּביֹום ּבהן מתחילין אין - עצים ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשל

מערב הּתבן היה ואם מקצה; ׁשהן מּפני מּבערב, הכין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּכן
מּוכן. זה הרי - לאׁש אּלא ראּוי אינֹו ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבקֹוצים,

.·Èמּצואר עצים מבּקעין קֹורֹות[שורה]אין [העומדותׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ
ּביֹוםלבניה] ׁשּנׁשּברה הּקֹורה מן ולא מקצה. ׁשהן מּפני ,ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ

אין - טֹוב ּביֹום ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן נֹולד. ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָטֹוב,
ׁשלמים ּבכלים מּסיקין אבל נֹולד; ׁשהן מּפני ּבהן, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּסיקין

ּבכלים למלאכהאֹו הּוכנּו ׁשהרי טֹוב, יֹום מערב ׁשּנׁשּברּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
יֹום מערב ׁשאכלן ּוׁשקדין אגֹוזין ּבֹו, ּכּיֹוצא מּבערב. ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאחרת
אין טֹוב, ּביֹום אכלן ואם טֹוב; ּביֹום ּבקלּפיהן מּסיקין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָטֹוב,
אכלן ׁשאם ּבהן, ׁשּיׁש נסחאֹות ויׁש ּבקלּפיהן. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמּסיקין
ּביֹום אכלן ואם הקצּו; ׁשהרי ּבקלּפיהן, מּסיקין אין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻמּבערב,

האכל. ּגב על מּוכנין ׁשהן מּפני מּסיקין, - ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹטֹוב
.‚È;להּסקה ראּוי ׁשאינֹו מּפני מקצה, הּוא הרי - רטב ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻקֹוץ

ּכל וכן ּבׂשר. ּבֹו לצלֹות ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו לֹו אסּור ְְְְֲִִֵַַָָָָֹלפיכ
ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ

.„Èּבהן ּומּסיקין סּכה, לדפני הּסמּוכין עצים אבלנֹוטלין . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
מּבערב; ׁשם מכּנסין היּו אפּלּו הּׂשדה, מן עצים מביאין ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻאין

ּבּׂשדה הּוא מגּבב עצים]אבל ׁשם.[מלקט ּומדליק מּלפניו, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
היתה ואפּלּו הּיחיד, ׁשּברׁשּות המכּנסין מן ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָֻּומביאין

ּפֹותחת[הרשות] לּה ׁשּיהיה ּובלבד ּדירה; לׁשם ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמּקפת
סגירה] מּכל,[- אחד חסר ואם הּׁשּבת; ּתחּום ּבתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָותהיה

מקצה. הן הרי ְֲֵֵֵֶֻאּלּו,
ÂË.ּבקרּפף מכּנסין ׁשהן ּפי על אף - גפנים ועלי קנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻעלי

גדר] המוקף לעיר מחוץ אֹותן,[מקום מפּזרת ׁשהרּוח ּכיון -ְֵֶֶֶַַָָָ
מערב ּכבד ּכלי עליהן הּניח ואם ואסּורין; ּכמפּזרין הן ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהרי

מּוכנין. אּלּו הרי טֹוב, ֲִֵֵָיֹום
.ÊËמסּכנת היתה אם - טֹוב ּביֹום ׁשּמתה [נוטהּבהמה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ

לאו,למות] ואם לּכלבים; מחּתכּה זה הרי טֹוב, יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמערב
יזיזּנה ולא מקצה, זה הרי עליה, ּדעּתֹו היתה ולא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻהֹואיל
לא - ׁשּנטמאת ּותרּומה ׁשּמתה, קדׁשים ּבהמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּמקֹומּה.

מּמקֹומּה. ְְִִֶָָיזיזּנה
.ÊÈּביֹום אֹותן מׁשקין אין - מקצה ׁשהן וחּיה ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּדגים

מהן לּקח יבֹוא ׁשּמא מזֹונֹות, לפניהן נֹותנין ואין וכלטֹוב, . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשהּוא מּפני טֹוב ּביֹום ּבֹו להׁשּתּמׁש אֹו לאכלֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאסּור

לטלטלֹו. אסּור ְְְְֶַָֻמקצה,
.ÁÈקרן ּבחצרֹו לֹו יחד אם - טֹוב יֹום מערב עפר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמכניס

צרכיו ּכל ּבֹו ולעׂשֹות לטלטלֹו ּומּתר מּוכן, זה הרי - .זוית ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֻ
ּביֹום וׁשהּסק מּוכן. זה הרי טֹוב, יֹום מערב ׁשהּסק אפר ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻֻוכן
מּתר - ּביצה ּבֹו לצלֹות ּכדי חם ׁשהּוא זמן ּכל - ְְְִֵֵֶַַָָָֻטֹוב
מּפני לטלטלֹו, אסּור - לאו ואם הּוא; אׁש ׁשעדין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלטלטלֹו,
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ּדקר לֹו ׁשהיה מי נֹולד. מערב[בקרקע]נעּוץ[יתד]ׁשהּוא ִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
ונּתקֹו טֹוב, והעל[עקרו]יֹום טֹוב היהּביֹום אם - עפר ה ְְְְֱִִֶָָָָָ
ּתחח עפר אם[רך]אֹותֹו אבל ּומטלטלֹו; ּבֹו מכּסה זה הרי , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

טֹוב. ּביֹום אֹותֹו יכּתׁש לא זה הרי עפר, ּגּוׁש ְְֱֲִֵֶֶָָָֹֹהעלה

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ג רביעי יום

ג ¤¤ּפרק

הרי‡. - לטלטלֹו ׁשּמּתר אפר אֹו מּוכן, עפר לֹו ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמי
מּוכן עפר לֹו אין ואם ּדמם. ּומכּסה ועֹוף, חּיה ׁשֹוחט ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
לא וׁשחט, עבר ואם יׁשחט; לא זה הרי - הראּוי אפר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹאֹו

הערב עד ּדמם היאיכּסה חּיה אם ספק ׁשהיא ּברּיה וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לא - ׁשחט ואם טֹוב; ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין אין ּבהמה, ְְְֲִִִֵֵַָָָֹאם
ׁשּמא אפר, אֹו מּוכן עפר לֹו היה אפּלּו לערב, עד ּדמֹו ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיכּסה
ּביֹום ּדמֹו ּכּסה ּולפיכ היא, וּדאית 'חּיה הרֹואה: ְְִִִִֶַַַָָָָָָֹיאמר

חלּבֹו. להּתיר הרֹואה ויבֹוא ְְְִֶֶַָָטֹוב',
ּדמם·. יכּסה לא טֹוב, יֹום מערב ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ּדמם ונתערב טֹוב ּביֹום ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשחט טֹוב. ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָּביֹום
בזה] מּוכן[זה עפר לֹו היה ואם לערב; עד אֹותן יכּסה לא ,ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבדקירה הּכל לכּסֹות ויכֹול אפר, -]אֹו זה[בבת הרי - אחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ְֵַיכּסהּו.

מּתר‚. טֹוב, ּביֹום ּבהמה למקֹוםהּׁשֹוחט צמר לתלׁש לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֻ
ּבידֹו הרגילה]הּסּכין הגזיזה מצורת שינוי ּובלבד[שהוא - ְְִִַַַָ
יזיזּנּו שתלש]מּמקֹומֹו[ישלפנו]ׁשּלא הצמר את - אּלא[ , ְְִִֶֶֶָֹ

לא - ּבעֹוף אבל הּצּואר; צמר ּבׁשאר מסּב ׁשם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻיּׁשאר
ּדרּכֹו ׁשהּוא מּפני ביד]ימרט, ּביֹום[למרוט ּתֹולׁש ונמצא , ְְְְְְִִִֵֵֶַָֹ

טֹוב.
ׁשּזה„. - ימלחּנּו לא טֹוב, ּביֹום הּבהמה עֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמפׁשיט

אבל אכילה. לצר ׁשּלא מלאכה עֹוׂשה ונמצא הּוא, ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹעּבּוד
יּפסד ולא עליו ׁשּידרסּו ּכדי הּדריסה, ּבית לפני ולאנֹותנֹו ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ

יּמנע ׁשּלא ּכדי טֹוב, יֹום ׂשמחת מּפני אּלא זה ּדבר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּתירּו
ּומערימין העֹור, ּגּבי על לצלי ּבׂשר למלח ּומּתר ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֻמּלׁשחט.

ּומעט[מתחכמים] מּכאן ּבׂשר מעט מֹולח ּכיצד? זה; ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבדבר
ּכּלֹו. העֹור ׁשּימלח עד ְִִֶַַָָֻמּכאן,

מלח‰. צרי ׁשאינֹו לצלי ּבמֹולח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
העֹור על למלח אסּור לקדרה, אבל מֹולחיןהרּבה; אין וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ּברּוח אֹותן ׁשֹוטחין ואין ּבהן, מהּפכין ואין החלבים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָאת
לאכילה. ראּויין ׁשאינן מּפני - יתדֹות ּגּבי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָעל

.Âהּוא ּכיצד טֹוב. ּביֹום ירּגיל לא הּבהמה, את ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹהּמפׁשיט
ּכל ׁשּיֹוציא ּכדי אחת, מרגל הּבׂשר ּכל ׁשּיֹוציא זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמרּגיל?
ּגדֹול, טרח זה ּבהפׁשט ׁשּטֹורח מּפני יּקרע; ולא ׁשלם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהעֹור

לּמֹועדוא צר ּבֹו ידין ּבית לעׂשֹות אסּור וכן ידית]. [כעין ְְֲֵֵֵֵֶַַָָֹ
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ּבּסּכין ׁשּיעׂשה והּוא, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּבׂשר;

ּבּבׂשר. סימן לעׂשֹות ּומּתר ּבחל. ְֲִֶַַָָָָֹֻעֹוׂשה
.Êבחמים]מֹולגין ּומהבהבין[שורין הרגלים, ואת הראׁש את ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹ

מעט] טֹופלין[חורכים אין אבל ּבאּור; אֹותן[מורחים]אֹותן ְֲִֵָָָָ

ּבאדמה ולא שער]ּבחרׂשית מסירי חומרים ּגֹוזזין[שהם ואין , ְְְְְֲִִֵַַָָֹ
ּבתסּפרת הּירק, את ּגֹוזזין אין וכן ּבמסּפרים. [כלי]אֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

קנרס ּכגֹון קֹוצים, ּבֹו ׁשּיׁש האכל את מתּקנין אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּלֹו;
עוקצני]ועּכבּיֹות ּבתסּפרת.[צמח , ְְְִִֶַָֹ

.Áטֹוב ּביֹום ּגדֹולה עּסה ללּוׁש יֹוםמּתר מערב עּסה והּלׁש . ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֻ
טֹוב, ּביֹום לׁשּה ואם טֹוב; ּביֹום חּלה מּמּנה מפריׁש אין ְְְְִִִֵֶַַָָָָטֹוב,
אֹו טמאה, עּסה היתה ואם לּכהן. ונֹותנּה חּלה מּמּנה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמפריׁש
ּביֹום מבּׁשלין ׁשאין החּלה; את יבּׁשל לא - החּלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנטמאת

עֹומדת לׂשרפה וזֹו לאכל, אּלא אֹותּהטֹוב ׂשֹורפין אין וכן . ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
- טֹוב ּביֹום ׁשּנטמאּו קדׁשים ׂשֹורפין ׁשאין טֹוב, ְְְְְִִִֵֶֶָָּביֹום
"ּבאׁש ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ׁשּנטמאּו קדׁשים ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּׂשרפת
ּבּה, וכּיֹוצא אכילה לצר ׁשאינּה מלאכה ועׂשּית ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיּׂשרף",
ועׂשה. תעׂשה לא את ּדֹוחה עׂשה ואין תעׂשה, ולא ְְֲֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹעׂשה

.Ëהיה אֹותּה. ויׂשרף הערב, עד יּניחּנה בּה? יעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכיצד
את יפריׁש לא - ּתחמיץ יּניחּנה ׁשאם ּפסח, ׁשל טֹוב ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹיֹום
ּכ ואחר הּטמאה, העּסה ּכל את יאפה אּלא ּבצק, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהחּלה

לחם החּלה .יפריׁש ְִֶֶַַַָ
.Èּבפּורני אֹופין חרס]אין ּתפחת[תנור ׁשּמא ּגזרה - חדׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

גגו] טֹוב.[תקלקל]ותפסיד[יפול יֹום מּׂשמחת ויּמנע הּלחם, ְְְְִִִִֶֶַַַַָ
ּגֹורפין ב-]אין שנפל מכּבׁשין[טיט אבל וכירים, ּתּנּור ְְְְֲִִִִֵַַַָ
אֹו[ממרחים] ּבֹו לאפֹות אפׁשר אי ואם ׁשּבהן; האפר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָאת

ּבטיט הּתּנּור ּפי וסֹותמין מּתר. ּגרף, ּכן אם אּלא ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻלצלֹות
לגּבל אבל מאמׁש. ׁשרּככֹו והּוא, - הּנהר ׁשּבסביבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָורפׁש

האפר,[לערבב] את לגּבל ּומּתר אסּור; טֹוב, ּביֹום ְְִֵֵֶֶַָָָֻטיט
הּתּנּור. ּפי ּבֹו ְִִַַֹלסּתם

.‡È,טֹוב ּביֹום ּבׁשמן אֹותן סכין אין - חדׁשים וכירים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּתּנּור
מפיגיןואין ואין ּבמטלית. אֹותן ּבצֹונן[מקררים]ׁשטין אֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ

לחּסמן אין[לחזקם]ּכדי מּתר. ּבהן, לאפֹות ּבׁשביל ואם ; ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֻ
האבנים את מּפני[באש]מלּבנין עליהן, לאפֹות אֹו לצלֹות ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּבפּורני ואֹופין ּומּסיקין חרס]ׁשּמחּסמן. חּמין[תנור ּומחּמין , ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָ
גדולה]ּבאנטיכי .[יורה ְְִִַ

.·È,טֹוב יֹום מערב ּגּבן ׁשאם - טֹוב ּביֹום ּגבינה עֹוׂשין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָאין
טעם חסרֹון ּבזה ּדכיןאין אבל הּתבליןאת[כותתים]. ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מלח אבל טעמן. יפּוג מּבערב, אֹותם ידּו ׁשאם - ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכדרּכן
ׁשּידֹוק אֹו הּמכּתׁש הּטה ּכן אם אּלא טֹוב ּביֹום נּדֹו אינֹו -ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מערב הּמלח ׁשחק ׁשאם ׁשּיׁשּנה; ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבקערה
ּברחים הּפלּפלין את ׁשֹוחקין ואין טעמֹו. יפּוג לא טֹוב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹיֹום

הּתבלין. ּככל ּבמדֹוכה אֹותן ּד אּלא ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּלהן,
.‚Èהריפֹות את ּכֹותׁשין תבואה]אין ּבמכּתׁשת[גרגרי ְְְִִֵֶֶֶַָ

ה הּוא ׁשּזה קטּנה, ּבמכּתׁשת ּכֹותׁשין אבל ּׁשּנּויּגדֹולה; ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשהּתבּואה אסּור; ּבקטּנה אפּלּו יׂשראל, ּובארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה.
אין טֹוב, יֹום מערב אֹותּה ּכֹותׁשין ואם היא; טֹובה ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשּלהן,

הפסד. ְְֵֶָּבכ
.„Èׁשרּקדֹו ּפי על אף - טֹוב[בנפה]הּקמח יֹום מערב ְִִֵֶֶֶֶַַַַ

ּביֹום ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו מרּקדין אין - הּסּבין מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֻוהסיר
צרֹור ּבתֹוכֹו נפל ּכן אם אּלא אדמה]טֹוב, קיסם[רגב אֹו ְְִֵֵֶַָָָ
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עץ] ׁשרּקד[נסורת ּכגֹון מּתר, ׁשּנה, ואם ּבהן. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻוכּיֹוצא
ּבׁשּנּוי וכּיֹוצא הּׁשלחן, ּגּבי על ׁשרּקד אֹו הּנפה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמאחֹורי

ֶזה.
.ÂËמלילֹות שפשופםמֹוללין באמצעות שבלים [מקלפים ְְִִ

ּומנּפח[מקלפים]ּומפרכיןבאצבעות] טֹוב, ּביֹום קטנּיֹות ְְְְְִִִֵַַָ
מפיו] אויר בכח יד[מוציא על יד מעט]על ּכחֹו[מעט ּבכל ְַַָָָֹ
ּבקנֹון ואפּלּו - נפה]ואֹוכל כעין ּבתמחּוי[כלי [קערהאֹו ְְְְֲִֵַַָ

קטנּיֹותגדולה] הּבֹורר וכן ּבכברה. ולא ּבנפה לא אבל ,ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹ
ּבנפה לא אבל ּובתמחּוי, ּבחיקֹו ּכדרּכֹו ּבֹורר - טֹוב ְְְְְְְֲֵֵַַָָָֹּביֹום

ּבכברה. ולא ּבטבלא ְְְְְִַָָָֹֹולא
.ÊË;הּפסלת על מרּבה ּכׁשהאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבּמה

האכל את ּבֹורר האכל, על מרּבה הּפסלת היתה אם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻאבל
מן הּפסלת ּבברירת טרח היה ואם הּפסלת. את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּומּניח
ּפי על אף - הּפסלת מן האכל ּברירת מּטרח יתר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהאכל

הּפסלת את ּומּניח האכל את ּבֹורר מרּבה, .ׁשהאכל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֻ
.ÊÈׁשּנראה מּפני ׁשּלֹו, ּבמסּננת החרּדל את מסּננין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאין

מסּתּנןּכבֹורר והּוא חרּדל, ׁשל ּבמסּננת ּביצה נֹותנין אבל ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
המׁשּמרת היתה ואם לשמרים]מאליו. מּתר[מסננת ּתלּויה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּכּתחּלה יתלה לא אבל טֹוב; ּביֹום יין לּה ,[ביו"ט]לּתן ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
את ותֹולה ּומערים ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשּלא
ואחר רּמֹונים; ּבּה ותֹולה רּמֹונים, ּבּה לתלֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָהמׁשּמרת

ׁשמרים. לתֹוכּה נֹותן ְְִֵָָָּכ

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ד חמישי יום

ד ¤¤ּפרק

האׁש‡. את מֹוציאין האבנים,אין מן ולא העצים, מן לא ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
זֹו מּכין אֹו ּבזֹו זֹו אֹותן ׁשחֹוככין ּכגֹון - הּמּתכֹות מן ְְְִִִֶַַַָָָֹולא
ּכּמים, ׁשהּוא ּביֹותר החד הּנפט וכן האׁש; ׁשּתצא עד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבזֹו,
מלאה זכּוכית אֹו קׁשה ז ּכלי אֹו ׁשּיּדלק, עד אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמנידין
נגהּה ׁשּיחזר עד הּׁשמׁש עין ּכנגד אֹותּה ׁשּמּניחין ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמים,

ויּדלק[קרנה] ּבֹו וכּיֹוצא אסּורלּפׁשּתן ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מצּויה, מאׁש להבעיר אּלא טֹוב ּביֹום הּתר ׁשּלא טֹוב; ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻּביֹום
מערב אֹותֹו להמציא אפׁשר ׁשהרי אסּור, אׁש להמציא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאבל

טֹוב. יֹום
.·לצר ׁשּלא טֹוב ּביֹום הבערה ׁשהּתרה ּפי על אסּוראף , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

ׁשהּכּבּוי - אכילה לצר הבערה אפּלּו האׁש את ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלכּבֹות
את מכּבין ׁשאין ּוכׁשם ּכלל; אכילה צר ּבֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמלאכה,
ׁשארג ּכמי לֹוקה, - ּכּבה ואם הּנר. את מכּבין אין ּכ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאׁש,

ּבנה. ָָאֹו
מסּלקין‚. הּנר[נוטלים]אין ּפי הפתילה]את ּכדי[- למעלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

את חֹות ואינֹו מּמּנה. הּׁשמן את מסירין ואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָׁשּתכּבה,
נֹופץ אבל ּבכלי, הּפתילה ּבידֹו.[מועך]ראׁש ראׁשּה את ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹ

בֹו אחזה ׁשּלא עץ ּכל - ּבמדּורה ׁשהדלקה עצים ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻֻאגּדה
הּנר. מן ׁשמן למסיר דֹומה ואינֹו לׁשמטֹו, מּתר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהאׁש

.„ּכדר טֹוב, ּביֹום ממֹון להּציל ּכדי הּדלקה את מכּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאין
ויֹוצא מּניחּה, אּלא ּבׁשּבת; מכּבין אתׁשאין מכּבין ואין . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

עֹוׂשה אֹו ּכלי, עליו ּכֹופה אּלא הּמּטה, תׁשמיׁש מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנר
אינֹו ואם אחר. לבית מֹוציאֹו אֹו הּנר, לבין ּבינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָמחיצה

לכּבֹות אסּור זה הרי אּלּו, מּכל אחת לעׂשֹות ואסּוריכֹול ; ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ
מאליה. ׁשּתכּבה עד ְְִֵֵֵֶֶֶַַָלׁשּמׁש,

ׁשּמא‰. ּגֹוזרין ואין דֹולק, והּוא הּנר את לטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻמּתר
ּביֹוםיכּבה ּבֹו וכּיֹוצא הּדקל ּגּבי על הּנר את להּניח ואסּור . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

טֹוב. ּביֹום ּבמחּבר להׁשּתּמׁש יבֹוא ׁשּמא ְְְְִִֵֶַָָָֻטֹוב,
.Âּבקטרת מעּׁשנין גחלים]אין על בשמים פיזור ּביֹום[ע"י ְְְְִִֵֶַֹ

צרי ואין ּבּה; להריח ואפּלּו - מכּבה ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָטֹוב,
לגּמר הּכלים[לבשם]לֹומר ואת הּבית העשן]את ,[ע"י ְְִִֵֵֶֶַַַַַ

ׁשּיכׁשרּו ּכדי הּפרֹות ּתחת לעּׁשן ּומּתר אסּור. ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשהּוא
את ּוממּתקין האׁש. על ּבׂשר לצלֹות ׁשּמּתר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלאכילה,
מּפני עץ, ׁשל ּבגחלת לא אבל - מּתכת ׁשל ּבגחלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחרּדל
ּתתעּׁשן ׁשּלא ּכדי העץ את מכּבין ואין מכּבה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

הּבית. אֹו ְִֵַַַָהּקדרה
.Êּבמּפּוח נֹופחין האש]אין ׁשּלא[להגדיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ְְְְִֵֵֶַַֹ

ּבׁשפֹופרת נֹופחין אבל עֹוׂשין; ׁשהאּמנין ּכדר .[קנה]יעׂשה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻ
ּגֹודלי ואין ּפחמין, עֹוׂשין ולא[שוזרים]ןאין הּפתילה, את ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

מעט]מהבהבין לׁשנים[חורכים אֹותּה חֹותכין ולא אֹותּה, ְְְְְֲִִִִַַָָֹ
אֹותּה ּומּניחין ּבׁשמן אֹותּה וׁשֹורה ּבּיד ממעכּה אבל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבכלי;
ּבפי נחלקת הּפתילה ונמצאת ּבאמצע, ּומדליק נרֹות ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבין

נרֹות. ְֵֵׁשני
.Áלצלֹות הּניר את חֹותכין ואין החרׂש את ׁשֹוברין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

לצלֹותעליהן ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו הּקנה את ּפֹוצעין ואין , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּנרצף[בשר]ּבֹו ׁשּפּוד ׁשהּוא[התעקם]מליח. ּפי על אף - ְִִִֶֶַַַַַָ

ׁשהן ּכלים ׁשני אֹותֹו. מתּקנין אין ּבידֹו, לפׁשטֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָיכֹול
אין - ּכֹוסֹות ׁשני אֹו נרֹות ׁשני ּכגֹון עׂשּיתן, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֻמחּברין

ּכלי. מתּקן ׁשהּוא מּפני לׁשנים, אֹותן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּפֹוחתין
.Ëמחּדדּה אבל ׁשּלּה, ּבּמׁשחזת הּסּכין את מׁשחיזין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאין

זה ּדבר מֹורין ואין אבן; אֹו חרׂש ּגּבי על אֹו העץ ּגּבי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
ּדברים ּבּמה ּבמׁשחזת. לחּדדּה יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלרּבים,
אם אבל ׁשּנפּגמה; אֹו ּבדחק לחּת ּבׁשּיכֹולה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹאמּורים?

אֹותּה מׁשחיזין אין - ּכלל לחּת יכֹולה עלאינּה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
אסרּו זה ּומּפני ּבמׁשחזת. להׁשחיזּה יבֹוא ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעץ,

ּתהיה[לבדוק]לראֹות ׁשּמא טֹוב, ּביֹום הארץ לעם סּכין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
'ז לֹו: ויאמר ּפגימתּה',ּפגּומה, מּׁשּום ּבּה, לׁשחט אסּור ֹו ְְְְִִִַָָָָָֹֹ

הרי לעצמֹו, הּסּכין ׁשראה וחכם ּבמׁשחזת. ויחּדדּנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויל
הארץ. לעם מׁשאילּה ְְִֶֶַַָָָזה

.Èּבקרּדם לא טֹוב, ּביֹום עצים מבּקעין ולא[גרזן]אין ְְְְְְִִֵֵַֹֹֹֻ
ּבמגרה ולא ּבקפיס[משור]ּבמּגל אּלא קצבים], ּובּצד[סכין ; ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ולּמה ּכקרּדם. ׁשהּוא מּפני הרחב ּבּצד לא אבל ׁשּלֹו, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהחד
עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבֹו? וכּיֹוצא ּבקרּדם ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֻאסרּו
לא ולּמה טֹוב. יֹום מערב לבּקע לֹו היה אפׁשר ׁשהרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבחל,
ולא עבה ּבעץ ׁשּיפּגע ׁשאפׁשר מּפני ּכלל? הּבּקּוע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹנאסר
ּבׁשּנּוי. לבּקע הּתירּו לפיכ מּלבּׁשל; ויּמנע להבעירֹו, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָיכֹול
מה ּבהן הּתירּו הּטעם מּזה - לזה הּדֹומין הּדברים ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוכל

ּׁשאסרּו. מה ואסרּו ְְְִִֶֶַָָּׁשהּתירּו,

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



קי aeh mei zziay zekld - a`Îmgpn c"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עץ] ׁשרּקד[נסורת ּכגֹון מּתר, ׁשּנה, ואם ּבהן. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻוכּיֹוצא
ּבׁשּנּוי וכּיֹוצא הּׁשלחן, ּגּבי על ׁשרּקד אֹו הּנפה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמאחֹורי

ֶזה.
.ÂËמלילֹות שפשופםמֹוללין באמצעות שבלים [מקלפים ְְִִ

ּומנּפח[מקלפים]ּומפרכיןבאצבעות] טֹוב, ּביֹום קטנּיֹות ְְְְְִִִֵַַָ
מפיו] אויר בכח יד[מוציא על יד מעט]על ּכחֹו[מעט ּבכל ְַַָָָֹ
ּבקנֹון ואפּלּו - נפה]ואֹוכל כעין ּבתמחּוי[כלי [קערהאֹו ְְְְֲִֵַַָ

קטנּיֹותגדולה] הּבֹורר וכן ּבכברה. ולא ּבנפה לא אבל ,ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹ
ּבנפה לא אבל ּובתמחּוי, ּבחיקֹו ּכדרּכֹו ּבֹורר - טֹוב ְְְְְְְֲֵֵַַָָָֹּביֹום

ּבכברה. ולא ּבטבלא ְְְְְִַָָָֹֹולא
.ÊË;הּפסלת על מרּבה ּכׁשהאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבּמה

האכל את ּבֹורר האכל, על מרּבה הּפסלת היתה אם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻאבל
מן הּפסלת ּבברירת טרח היה ואם הּפסלת. את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּומּניח
ּפי על אף - הּפסלת מן האכל ּברירת מּטרח יתר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהאכל

הּפסלת את ּומּניח האכל את ּבֹורר מרּבה, .ׁשהאכל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֻ
.ÊÈׁשּנראה מּפני ׁשּלֹו, ּבמסּננת החרּדל את מסּננין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאין

מסּתּנןּכבֹורר והּוא חרּדל, ׁשל ּבמסּננת ּביצה נֹותנין אבל ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
המׁשּמרת היתה ואם לשמרים]מאליו. מּתר[מסננת ּתלּויה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּכּתחּלה יתלה לא אבל טֹוב; ּביֹום יין לּה ,[ביו"ט]לּתן ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
את ותֹולה ּומערים ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשּלא
ואחר רּמֹונים; ּבּה ותֹולה רּמֹונים, ּבּה לתלֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָהמׁשּמרת

ׁשמרים. לתֹוכּה נֹותן ְְִֵָָָּכ

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ד חמישי יום

ד ¤¤ּפרק

האׁש‡. את מֹוציאין האבנים,אין מן ולא העצים, מן לא ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
זֹו מּכין אֹו ּבזֹו זֹו אֹותן ׁשחֹוככין ּכגֹון - הּמּתכֹות מן ְְְִִִֶַַַָָָֹולא
ּכּמים, ׁשהּוא ּביֹותר החד הּנפט וכן האׁש; ׁשּתצא עד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבזֹו,
מלאה זכּוכית אֹו קׁשה ז ּכלי אֹו ׁשּיּדלק, עד אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמנידין
נגהּה ׁשּיחזר עד הּׁשמׁש עין ּכנגד אֹותּה ׁשּמּניחין ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמים,

ויּדלק[קרנה] ּבֹו וכּיֹוצא אסּורלּפׁשּתן ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מצּויה, מאׁש להבעיר אּלא טֹוב ּביֹום הּתר ׁשּלא טֹוב; ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻּביֹום
מערב אֹותֹו להמציא אפׁשר ׁשהרי אסּור, אׁש להמציא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאבל

טֹוב. יֹום
.·לצר ׁשּלא טֹוב ּביֹום הבערה ׁשהּתרה ּפי על אסּוראף , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

ׁשהּכּבּוי - אכילה לצר הבערה אפּלּו האׁש את ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלכּבֹות
את מכּבין ׁשאין ּוכׁשם ּכלל; אכילה צר ּבֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמלאכה,
ׁשארג ּכמי לֹוקה, - ּכּבה ואם הּנר. את מכּבין אין ּכ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאׁש,

ּבנה. ָָאֹו
מסּלקין‚. הּנר[נוטלים]אין ּפי הפתילה]את ּכדי[- למעלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

את חֹות ואינֹו מּמּנה. הּׁשמן את מסירין ואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָׁשּתכּבה,
נֹופץ אבל ּבכלי, הּפתילה ּבידֹו.[מועך]ראׁש ראׁשּה את ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹ

בֹו אחזה ׁשּלא עץ ּכל - ּבמדּורה ׁשהדלקה עצים ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻֻאגּדה
הּנר. מן ׁשמן למסיר דֹומה ואינֹו לׁשמטֹו, מּתר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהאׁש

.„ּכדר טֹוב, ּביֹום ממֹון להּציל ּכדי הּדלקה את מכּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאין
ויֹוצא מּניחּה, אּלא ּבׁשּבת; מכּבין אתׁשאין מכּבין ואין . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

עֹוׂשה אֹו ּכלי, עליו ּכֹופה אּלא הּמּטה, תׁשמיׁש מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנר
אינֹו ואם אחר. לבית מֹוציאֹו אֹו הּנר, לבין ּבינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָמחיצה

לכּבֹות אסּור זה הרי אּלּו, מּכל אחת לעׂשֹות ואסּוריכֹול ; ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ
מאליה. ׁשּתכּבה עד ְְִֵֵֵֶֶֶַַָלׁשּמׁש,

ׁשּמא‰. ּגֹוזרין ואין דֹולק, והּוא הּנר את לטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻמּתר
ּביֹוםיכּבה ּבֹו וכּיֹוצא הּדקל ּגּבי על הּנר את להּניח ואסּור . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

טֹוב. ּביֹום ּבמחּבר להׁשּתּמׁש יבֹוא ׁשּמא ְְְְִִֵֶַָָָֻטֹוב,
.Âּבקטרת מעּׁשנין גחלים]אין על בשמים פיזור ּביֹום[ע"י ְְְְִִֵֶַֹ

צרי ואין ּבּה; להריח ואפּלּו - מכּבה ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָטֹוב,
לגּמר הּכלים[לבשם]לֹומר ואת הּבית העשן]את ,[ע"י ְְִִֵֵֶֶַַַַַ

ׁשּיכׁשרּו ּכדי הּפרֹות ּתחת לעּׁשן ּומּתר אסּור. ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשהּוא
את ּוממּתקין האׁש. על ּבׂשר לצלֹות ׁשּמּתר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלאכילה,
מּפני עץ, ׁשל ּבגחלת לא אבל - מּתכת ׁשל ּבגחלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחרּדל
ּתתעּׁשן ׁשּלא ּכדי העץ את מכּבין ואין מכּבה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

הּבית. אֹו ְִֵַַַָהּקדרה
.Êּבמּפּוח נֹופחין האש]אין ׁשּלא[להגדיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ְְְְִֵֵֶַַֹ

ּבׁשפֹופרת נֹופחין אבל עֹוׂשין; ׁשהאּמנין ּכדר .[קנה]יעׂשה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻ
ּגֹודלי ואין ּפחמין, עֹוׂשין ולא[שוזרים]ןאין הּפתילה, את ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

מעט]מהבהבין לׁשנים[חורכים אֹותּה חֹותכין ולא אֹותּה, ְְְְְֲִִִִַַָָֹ
אֹותּה ּומּניחין ּבׁשמן אֹותּה וׁשֹורה ּבּיד ממעכּה אבל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבכלי;
ּבפי נחלקת הּפתילה ונמצאת ּבאמצע, ּומדליק נרֹות ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבין

נרֹות. ְֵֵׁשני
.Áלצלֹות הּניר את חֹותכין ואין החרׂש את ׁשֹוברין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

לצלֹותעליהן ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו הּקנה את ּפֹוצעין ואין , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּנרצף[בשר]ּבֹו ׁשּפּוד ׁשהּוא[התעקם]מליח. ּפי על אף - ְִִִֶֶַַַַַָ

ׁשהן ּכלים ׁשני אֹותֹו. מתּקנין אין ּבידֹו, לפׁשטֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָיכֹול
אין - ּכֹוסֹות ׁשני אֹו נרֹות ׁשני ּכגֹון עׂשּיתן, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֻמחּברין

ּכלי. מתּקן ׁשהּוא מּפני לׁשנים, אֹותן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּפֹוחתין
.Ëמחּדדּה אבל ׁשּלּה, ּבּמׁשחזת הּסּכין את מׁשחיזין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאין

זה ּדבר מֹורין ואין אבן; אֹו חרׂש ּגּבי על אֹו העץ ּגּבי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
ּדברים ּבּמה ּבמׁשחזת. לחּדדּה יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלרּבים,
אם אבל ׁשּנפּגמה; אֹו ּבדחק לחּת ּבׁשּיכֹולה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹאמּורים?

אֹותּה מׁשחיזין אין - ּכלל לחּת יכֹולה עלאינּה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
אסרּו זה ּומּפני ּבמׁשחזת. להׁשחיזּה יבֹוא ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעץ,

ּתהיה[לבדוק]לראֹות ׁשּמא טֹוב, ּביֹום הארץ לעם סּכין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
'ז לֹו: ויאמר ּפגימתּה',ּפגּומה, מּׁשּום ּבּה, לׁשחט אסּור ֹו ְְְְִִִַָָָָָֹֹ

הרי לעצמֹו, הּסּכין ׁשראה וחכם ּבמׁשחזת. ויחּדדּנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויל
הארץ. לעם מׁשאילּה ְְִֶֶַַָָָזה

.Èּבקרּדם לא טֹוב, ּביֹום עצים מבּקעין ולא[גרזן]אין ְְְְְְִִֵֵַֹֹֹֻ
ּבמגרה ולא ּבקפיס[משור]ּבמּגל אּלא קצבים], ּובּצד[סכין ; ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ולּמה ּכקרּדם. ׁשהּוא מּפני הרחב ּבּצד לא אבל ׁשּלֹו, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהחד
עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבֹו? וכּיֹוצא ּבקרּדם ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֻאסרּו
לא ולּמה טֹוב. יֹום מערב לבּקע לֹו היה אפׁשר ׁשהרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבחל,
ולא עבה ּבעץ ׁשּיפּגע ׁשאפׁשר מּפני ּכלל? הּבּקּוע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹנאסר
ּבׁשּנּוי. לבּקע הּתירּו לפיכ מּלבּׁשל; ויּמנע להבעירֹו, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָיכֹול
מה ּבהן הּתירּו הּטעם מּזה - לזה הּדֹומין הּדברים ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוכל

ּׁשאסרּו. מה ואסרּו ְְְִִֶֶַָָּׁשהּתירּו,
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.‡Èאּוד מהן לּטל העצים ּבין אּׁשה תּכנס לגריפתלא [קרש ִִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹ
הּדלתהתנור] ולא הּקדרה את סֹומכין ואין ּבֹו. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹלצלֹות
ּביֹום[חתיכה]ּבבקעת עצים לטלטל הּתירּו ׁשּלא קֹורה; ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּבלבד. להּסקה אּלא ְְִֶַַָָָטֹוב,
.·Èטֹוב,[פותחין]מסּלקין ּביֹום אֹותן ּומחזירין חנּיֹות ּתריסי ְְְְְֲִִִִֵַַָֻ

ּתבלין ׁשּיֹוציא יּמנעּכדי ולא החנּות, מן להן צרי ׁשהּוא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ציר להן ּבׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה טֹוב. יֹום ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָמּׂשמחת
יתקע ׁשּמא ּגזרה אסּור, - הּצד מן ציר להן יׁש אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבאמצע;

להחזיר.[בחוזק] מּתר ּבּבית אפּלּו עּקר, ּכל ציר להן וׁשאין .ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
.‚Èמפּצלין ׁשהן חלקים]ּכלים מכמה מנֹורה[מורכבים ּכגֹון , ְְְִִֵֵֶָָֻ

מעמידין - חתיכֹות חתיכֹות ׁשהם וׁשלחן וכּסא חליֹות ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻֻׁשל
יתקע[מרכיבים] ׁשּלא והּוא טֹוב, ּביֹום לפי[בחוזק]אֹותן ; ְְְְִִֶַָֹ

לצּדדן מּתר הּכּסא, ּבית ׁשל אבנים ּבכלים. ּבנין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשאין
ּגזרּו.[לסדרם] לא ּכבֹודֹו ּומּׁשּום הּוא, עראי ּבנין טֹוב; ְְְְֲִִַַָֹּביֹום

.„Èאינֹו העצים, עֹור ּכׁשהּוא - טֹוב ּביֹום מדּורה ְְְִֵֵֵֶֶָָָהעֹוׂשה
ׁשּנראה מּפני הּמערכה, ׁשּיסּדר עד זה ּגּבי על זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמּניח
ׁשֹופ אֹו אּלא אסּור; עראי, ּבנין ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּכבֹונה;
למעלה, עץ מּניח ּכיצד? ּבׁשּנּוי. עֹור אֹו ּבערּבּוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָהעצים
לארץ מּגיע ׁשהּוא עד ּתחּתיו, ואחר ּתחּתיו אחר .ּומּניח ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

.ÂË;ּתחּתיה האבנים ּומכניס אֹותּה, אֹוחז - הּקדרה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
אֹוחז - הּמּטה וכן האבנים. ּגּבי על יּניחּנה לא ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאבל
- ּביצים אפּלּו ּתחּתיהם. הרגלים ּומכניס למעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרׁשים
ּכמֹו ׁשּיעמדּו עד ׁשּורה ּגּבי על ׁשּורה אֹותן יעמיד ְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹלא
ּכּיֹוצא ּכל וכן למּטה. מּמעלה ויתחיל יׁשּנה אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמגּדל,

ׁשּנּוי צרי .ּבזה, ִִֶָָ
.ÊËעֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף ּבּבהמה, הּנתלין זבּובין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָמסירין

בהסרתם]חּבּורה ּביֹום[בבהמה הּבהמה את מיּלדין ואין . ְְְְְִֵֵֶַַַָָ
מסעדין אבל אותה]טֹוב, ׁשּלא[מסייעים ּבּולד אֹוחז ּכיצד? . ְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹ

ּבחטמֹו לֹו ונֹופח לארץ, מסתימתו]יּפל ּדד[לפותחו ונֹותן , ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ
לזּלף מּתר - הּולד את ורחקה טהֹורה, ּבהמה היתה ּפיו. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻלתֹו

ּבּול[לשפוך] ולּתן עליו, אגרוף]מּׁשליתּה ּברחמּה,[מלא מלח ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
לפי ּכן, לּה לעׂשֹות אסּור - הּטמאה אבל עליו; ׁשּתרחם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּכדי

צריכה הוולד]ׁשאינּה שריחקה אחר עוד מקרבתו .[אינה ְִֵֶָָ
.ÊÈּביֹום אֹותֹו מטּבילין אין טֹוב, יֹום מערב ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכלי
ּבטמאתֹוטֹוב אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא ּגזרה, ביו"ט]- ;[להטבילו ְְְְֵֶֶַָָָֻ

הּכלי את מטּביל - ׁשּבֹו מים להטּביל צרי היה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָואם
ורצה לתרּומה טהֹור ׁשהיה ּכלי חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָּבמימיו,
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן להטּבילֹו; מּתר לקדׁש, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻלהטּבילֹו

הּמעלֹות ׁשאר .[חומרות]מּטבילֹות ְְֲִִַַָ
.ÁÈ.טֹוב ּביֹום אֹותֹו מטּבילין טֹוב, ּביֹום ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֶַָּכלי

יֹום מערב הּטמאה ולד ׁשהן טמאין ּבמׁשקין הּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנטמא
טֹוב ּביֹום אֹותֹו מטּבילין - מןטֹוב טהֹור ׁשהּוא לפי , ְְְִִִִֶַָ

ּומדלין ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו מים]הּתֹורה, ּבדלי[שואבין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ
להחליף, ּבגדים לּה ׁשאין נּדה מאליו. טהֹור והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,

ּבבגדיה. וטֹובלת ְְֲִֶֶֶֶֶַָָמערמת
.ËÈמּקח ּגזרת מּׁשּום טֹוב, ּביֹום אסרּו רּבים ְְְְִִִִֵַַָָָּדברים

ּדמים ּפֹוסקים אין ּכיצד? מחיר]ּוממּכר. ּכּתחּלה[מסכמים ְְְִִִִֵֵַַָָָ

זֹו ׁשוֹות ּבהמֹות ׁשּתי מביא אּלא טֹוב, ּביֹום הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָעל
ּולמחר ּביניהן; ּומחּלקין מהן אחת את וׁשֹוחטין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלזֹו,
חלקֹו. ּדמי נֹותן ואחד אחד וכל ׁשנּיה, ּדמי ּכּמה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיֹודעין
ואּתה ּבסלע 'אני זה: יאמר לא ּביניהן, מחּלקין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּוכׁשהן
ׁשליׁש, נֹוטל זה אּלא ּדמים; ׁשם מזּכירין ׁשאין - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבׁשּתים'

רביע. ְְִֶַוזה
.Îמׁשּגיחין ׁשאין ּבמאזנים, יׁשקלּו לא מחּלקין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹּכׁשהן

ּבׂשר[משתמשים] ּבֹו לּתן אפּלּו עּקר; ּכל מאזנים ְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבכף
מּפני ּתלּויין, הּמאזנים היּו אם אסּור, העכּברים מן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹלׁשמרֹו

אּמן וטּבח מאזנים. ּבכף ּכׁשֹוקל אסּור[מומחה]ׁשּנראה , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
מטילין ואין מים. מלא ּבכלי לׁשקל ואסּור ּבידֹו. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹלׁשקל

ּבׂשר[גורלות]חלׁשים על חלׁשים מטילין אבל הּמנֹות; על ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ
ל ּכדי טֹוב, ּביֹום הּמצוה.הּקדׁשים חּבב ְְְְֳִִֵֵַַַָָ

.‡Îּתן' אּלא: ּבׂשר', ּבדינר לי 'ּתן לטּבח: אדם יאמר ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹלא
וכן ׁשויֹו. על חׁשּבֹון עֹוׂשין ּולמחר חלק'; 'חצי אֹו חלק' ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָלי
הּוא ּכיצד אּלא ּבמׁשקל; אֹו ּבמּדה, החנּות מּבעל יּקח ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹלא
לֹו נֹותן ּולמחר זה', ּכלי לי 'מּלא לחנוני: אֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשה?
ׁשּלא והּוא, - ימּלאּנּו למידה, המיחד ּכלי היה ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻׁשויֹו.

מּדה ׁשם לֹו .יזּכר ְִִֵָֹ
.·Îׁשּלא ּבׁשביל לקדרה, ונֹותן ּתבלין מֹודד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּנחּתֹום

ּתבׁשילֹו לאיפסיד וכן לעּסה. קמח ּתמד לא האּׁשה, אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
לּה. ונֹותן מׁשער אּלא ּבהמּתֹו, לפני ׂשעֹורים אדם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹימד

.‚Îּכל וכן ּבמנין, ואגֹוזים ּביצים החנוני מן לּקח ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻּומּתר
ּבהן סכּוםּכּיֹוצא ולא ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ּבֹו נֹוׁשה ׁשהיה הרי הּמנין? סכּום ּכיצד [החנווני]מנין. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
טֹוב: ּביֹום לֹו יאמר לא - אגֹוזים עׂשרה אֹו רּמֹונים ְֱֲֲִִִַָָָָֹֹעׂשרה
לֹוקח אּלא עׂשרים'; אצלי ל ׁשּיהיה ּכדי עׂשרה לי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּתן

חׁשּבֹון. עֹוׂשה ּולמחר ְְְֶֶָָָסתם,
.„Îהּפּטם אצל אֹו אצלֹו, הרגיל רֹועה אצל אדם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹול

חיים] בעלי ּבהמה[מפטם מּמּנּו ולֹוקח אצלֹו, ועֹופֹות,הרגיל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ
סכּום ולא ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא והּוא - ּׁשּירצה מה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹוכל

ְִָמנין.
.‰Îלא ּתאמר ׁשאם ּבּדין; אֹותּה ּתֹובעין טֹוב, יֹום ְְִִִֶַַַַָָֹֹהלואת

מּׂשמחת נמנע ונמצא ּכלּום, לֹו נֹותן אינֹו - להּתבע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָנּתנה
טֹוב .יֹום

.ÂÎטֹוב ּביֹום ּומעׂשרֹות ּתרּומה מגּביהין ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַַָאף
הריּכׁשּבת מאמׁש, ׁשהגּביהן ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לֹו היּו אם , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּוזרֹוע חּלה לֹומר צרי ואין טֹוב; ּביֹום לּכהן מֹוליכן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹזה
צדקה וגּבאי טֹוב. ּביֹום לּכהן ׁשּמֹוליכין וקבה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּולחיים
ּכדר מכריזין יהיּו ולא טֹוב; ּביֹום החצרֹות מן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹּגֹובין
חיקן, לתֹו ונֹותנין ּבצנעה, ּגֹובין אּלא ּבחל, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּמכריזין

עצמּה. ּבפני ּוׁשכּונה ׁשכּונה לכל ְְְְְְְִִֵַַָָָָּומחּלקין

ה'תשע"ב מנחםֿאב ט"ו שישי יום

ה ¤¤ּפרק

.‡לצר ׁשּלא אפּלּו טֹוב, ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ּפי על ,אף ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹֻ
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אּלא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ּגדֹולֹות מּׂשאֹות יּׂשא ְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא
הּמביא ּכיצד? מּתר. לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם לׁשּנֹות; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻצרי

ּב יביאם לא - למקֹום מּמקֹום יין ּובקּפהּכּדי אבל[שק]סל , ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹֻ
לפניו אֹו ּכתפֹו על הּוא -[בידיו]מביא הּתבן את הּמֹולי . ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבידֹו. מֹוליכּה אבל לאחֹוריו, הּקּפה את יפׁשיל ְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹֻלא
ּגּבֹו·. על אֹותן יּׂשא ּבמֹוט, אֹותן לּׂשא ׁשּדרּכן מּׂשאֹות ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָוכן

על אֹותן יּׂשא מאחֹוריו, אֹותן לּׂשא וׁשּדרּכן ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמאחֹוריו;
לפניו, ּבידיו אֹותן יּׂשא הּכתף, על להּנׂשא וׁשּדרּכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכתפֹו;
ואם הּמּׂשא. מּׁשּנּוי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבגד. עליהן יפרׂש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו

ּכדרּכֹו ּומביא נֹוׂשא לׁשּנֹות, אפׁשר ּדבריםאי ּבּמה . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
יביא לא - ּבהמה ּגּבי על אבל האדם; על ּבנֹוׂשא ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹאמּורים?

ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ְְְֲֶֶֶֶֶֶַָֹֹּכלל,
ּבמּקל‚. הּבהמה את מנהיגין יֹוצאאין הּסּומא ואין , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּבתּורמלֹו הרֹועה ולא ּבכּסא[ילקוטו]ּבמקלֹו, יֹוצאין ואין . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹ
האּׁשה ואחר האיׁש הכסא]אחר עם אותם נושאים ׁשּלא[לא , ְִִֶַַַַָָָֹ

צריכין רּבים ׁשהיּו ואיׁש ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹיעׂשה
המדרש]לֹו בבית דרשתו אחריו,[לשמוע ּבכּסא יֹוצאין ,ְְֲִִֵַָ

ּבאּפריֹון אפּלּו הּכתף, על אֹותֹו מכוסהּומֹוציאין [כסא ְְֲִִִִֵַַַָ
.ביריעות]

.„ׁשֹוב ׁשל הּסּלם את מֹוליכין לׁשֹוב,אין מּׁשֹוב ְִִִֵֶֶַָָָָֻ
מֹוליכֹו'; הּוא ּגּגֹו 'לתּקן יאמרּו: ׁשּמא - הרּבים ְְְִִִֵֶַַַָָֹּברׁשּות
ׁשאסרּו מקֹום ׁשּכל ּפי על אף מֹוליכֹו. הּיחיד, ּברׁשּות ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָאבל
ּכאן אסּור, חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, מראית מּפני ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָחכמים

טֹוב. יֹום ׂשמחת מּפני ְְִִִִֵַהּתירּו,
.‰- אחר למקֹום לפּנֹותם וצר ּגּגֹו, על ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי

יׁשלׁשלם ולא הּׁשוין, ּבגּגין ואפּלּו לגג, מּגג יֹוׁשיטם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹלא
ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבסּלמֹות; יֹורידם ולא החּלֹונֹות, מן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻּבחבל
מּמקֹום ארּבה, ּדר אפּלּו מּׁשילן אבל ּבחל. עֹוׂשה ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהּוא

הּגג ּבאֹותֹו לעירלמקֹום יביאּנה לא - ּבּׂשדה ּבהמה ׁשחט . ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
אברים. אברים מביאּה אבל ּבמּטה, אֹו ְְְֲִִִִֵֵָָָָָּבמֹוט

.Âׁשּנאֹותין ׁשאין[נהנים]ּכל ּפי על אף - ּבחל אפּלּו ּבֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ
לחברֹו לׁשּלחן מּתר - ּתפּלין ּכגֹון טֹוב, ּביֹום ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָֻנאֹותין
טֹוב, ּביֹום ּבֹו ׁשּנאֹותין ּדבר לֹומר צרי ואין טֹוב; ְְְְִִֵֶַָָָּביֹום
טֹוב. ּביֹום לחברֹו לׁשּלחן ׁשּמּתר ּוסלתֹות, ׁשמנים יינֹות ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון
מעׂשה ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ּבחל ּבֹו נאֹותין ׁשאין ּדבר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוכל
טֹוב. ּביֹום אֹותֹו מׁשּלחין אין טֹוב, ּביֹום לעׂשֹותֹו ְְְְֲִֵֶַַָׁשאסּור

.Êנאֹותין ׁשאין לפי ּתבּואה, טֹוב ּביֹום מׁשּלחין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָּכיצד?
טֹוב ּביֹום לטחן ואסּור טחן, ּכן אם אּלא ּבחל אבלּבּה ; ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ

קטנ אֹותןמׁשּלחין קֹולה אֹו טֹוב ּביֹום ׁשּמבּׁשלן מּפני ּיֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
מּפני חּיים, אפּלּו ועֹופֹות חּיה ּבהמה ּומׁשּלחין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָואֹוכלן.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹוב. ּביֹום לׁשחט ְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֻׁשּמּתר
.Áלחברֹו ּכׁשּיׁשלחּנּו - טֹוב ּביֹום לׁשּלחֹו ׁשּמּתר ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכל

מּׁשלׁשה ּפחּותה ׁשּורה ואין ּבׁשּורה; יׁשלחּנּו לא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹּתׁשּורה,
ּביד יינֹות אֹו ּבהמֹות לחברֹו ׁשּׁשלח הרי ּכיצד? אדם. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבני
הֹולכין וכּלן זה, אחר זה ּכאחד אדם ּבני ארּבעה אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁשה
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא אסּור, זה הרי - אחת ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשּורה

ּכאחד, אדם ּבני ׁשלׁשה ּביד מינין ׁשלׁשה ׁשלח ּבחל; ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעֹוׂשה
מּתר זה .הרי ֲֵֶָֻ

.Ëוכליו ּבהמּתֹו הרי - טֹוב ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב
אּמה אלּפים ּבתֹו אּלא אֹותן מֹוליכין ואין ּכמֹוהּו, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּופרֹותיו

ערּובֹו מּמקֹום רּוח .לכל ְְִֵַָ
.Èּבהן ׁשּזכה מי ּכרגלי הן הרי הפקר, היכןחפצי עד -] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ההפקר] להוליך מותר לילך לזוכה קֹוניןשמותר הּגֹוי וחפצי .ְְִֵֶַ
מּמקֹומן רּוח לכל אּמה אלּפים להן ויׁש ּבמקֹומן, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשביתה
חּוץ ׁשּיצאּו ּפרֹות יׂשראל. ּבעלים מּׁשּום ּגֹוי ּבעלים ּגזרה, -ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ
מּפני מקֹומן, את הפסידּו לא - ּבמזיד אפּלּו וחזרּו, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹלתחּומן

ּבאנס וחזר ּבאנס ׁשּיצא ּכאדם .ׁשהן ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.‡Èמסרּה האב. ּכרגלי היא הרי לבנֹו, ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמֹוסר

הרֹועה ּכרגלי היא הרי - טֹוב ּביֹום לֹו נתנּה ואפּלּו .לרֹועה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּלא מּפני ּבעליה, ּכרגלי היא הרי - רֹועים לׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמסרּה

מהן. אחד ֵֶֶָָָקנה
.·Èּבידם יֹוליכּו לא טֹוב, ּביֹום אֹורחים אצלֹו ׁשּזּמן ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי

ׁשּכל ּבֹו, ליל יכֹול הּסעּודה ּבעל ׁשאין למקֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנֹות
אּלא - האֹורחין ּכרגלי לא הּסעּודה, ּבעל ּכרגלי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּסעּודה

להן זכה ּכן טֹוב.[ע"י]אם יֹום מערב אּלּו ּבמנֹות אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.‚Èּבני וערבּו אחרת, ּבעיר מפקדין ּפרֹותיו ׁשהיּו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוכן

העיר בשביל]אֹותּה תחומין יביאּו[ערוב לא - אצלֹו לבֹוא ְִִֶָָָָֹ
ּכמֹוהּו ׁשּפרֹותיו מּפרֹותיו, כיוןלֹו שלו, לתחום מחוץ [והם ִֵֵֶָָָ

עירב] ּדבריםשלא ּבּמה ׁשערבּו. אּלּו ּביד ׁשהן ּפי על אף ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
להם ּבׁשּיחד זוית[לפירות]אמּורים? אותהקרן לו [והקנה ְֲִִִֵֶֶֶֶָָ

ׁשהןזווית] זה ּכרגלי הן הרי להן, יחד לא אם אבל ;ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
אצלֹו. ְְִֶָֻמפקדין

.„Èּכרגלי העיר, אֹותּה וׁשל ּבעליו; ּכרגלי יחיד, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבֹור
וׁשל העיר; אֹותּה ּכרגליאנׁשי לּכל, מסּורין ׁשהן ּבבל עֹולי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

מהּל ׁשהּוא למקֹום מֹוליכן מהן, ׁשּמּלא מי ׁשּכל - .הממּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּמֹוׁשכין ּכלם][זורמינהרֹות ּכרגלי הּנֹובעין, אדם;ּומעינֹות ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ

מהן ממּלאין הּתחּום, לתֹו לּתחּום מחּוץ ּבאין היּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָואם
טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין ְְְִֵַַָָּבׁשּבת,

.ÂËרעי[מצוי]ׁשֹור כרגיל]ׁשל ממרעה, ּכרגלי[שניזון , ְְְִֵֶַ
העיר אֹותּה בלבד]אנׁשי העיר לאנשי נמכר כלל בדרך .[כי ְִֵַָָ

ּביֹום[מפוטם]וׁשֹור לׁשחטֹו ׁשּלקחֹו מי ּכרגלי ּפּטם, ׁשל ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָ
למכרֹו ּבעליו ׁשּדעת מּפני - חּוץ[גם]טֹוב אחרים לאנׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשֹומעין והּכל מפּטם, ׁשהּוא מּפני העיר; אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמאנׁשי
ּומכר טֹוב ּביֹום ּבעליו ׁשחטֹו אם וכן לקחּתֹו. ּובאין ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָׁשמעֹו
לּמקֹום מנתֹו מֹולי הּלֹוקחים מן ואחד אחד ּכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֹו,
הּוא, ּכ טֹוב יֹום מערב ּבעליו ׁשּדעת מּפני ;הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ׁשל ּכּבֹור זה ׁשֹור ונמצא אחרֹות, עירֹות אנׁשי מּמּנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיקחּו

לּכל. מסּור ׁשהּוא ּבבל, ֵֶֶַָָֹעֹולי
.ÊËׁשֹואלּה ּכרגלי לא ּבעליה, ּכרגלי - ששאלהּגחלת [זה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ביו"ט] והּׁשלהבתאותה ממשות]; בה ׁשהיא[שאין מי ּכרגלי , ְְְְִִֵֶֶֶַַַ
מקֹום לכל מֹוליכֹו מחברֹו, עץ אֹו נר הּמדליק ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּבידֹו.
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קג aeh mei zziay zekld - a`Îmgpn e"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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אּלא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ּגדֹולֹות מּׂשאֹות יּׂשא ְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא
הּמביא ּכיצד? מּתר. לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם לׁשּנֹות; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻצרי

ּב יביאם לא - למקֹום מּמקֹום יין ּובקּפהּכּדי אבל[שק]סל , ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹֻ
לפניו אֹו ּכתפֹו על הּוא -[בידיו]מביא הּתבן את הּמֹולי . ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבידֹו. מֹוליכּה אבל לאחֹוריו, הּקּפה את יפׁשיל ְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹֻלא
ּגּבֹו·. על אֹותן יּׂשא ּבמֹוט, אֹותן לּׂשא ׁשּדרּכן מּׂשאֹות ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָוכן

על אֹותן יּׂשא מאחֹוריו, אֹותן לּׂשא וׁשּדרּכן ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמאחֹוריו;
לפניו, ּבידיו אֹותן יּׂשא הּכתף, על להּנׂשא וׁשּדרּכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכתפֹו;
ואם הּמּׂשא. מּׁשּנּוי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבגד. עליהן יפרׂש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו

ּכדרּכֹו ּומביא נֹוׂשא לׁשּנֹות, אפׁשר ּדבריםאי ּבּמה . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
יביא לא - ּבהמה ּגּבי על אבל האדם; על ּבנֹוׂשא ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹאמּורים?

ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ְְְֲֶֶֶֶֶֶַָֹֹּכלל,
ּבמּקל‚. הּבהמה את מנהיגין יֹוצאאין הּסּומא ואין , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּבתּורמלֹו הרֹועה ולא ּבכּסא[ילקוטו]ּבמקלֹו, יֹוצאין ואין . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹ
האּׁשה ואחר האיׁש הכסא]אחר עם אותם נושאים ׁשּלא[לא , ְִִֶַַַַָָָֹ

צריכין רּבים ׁשהיּו ואיׁש ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹיעׂשה
המדרש]לֹו בבית דרשתו אחריו,[לשמוע ּבכּסא יֹוצאין ,ְְֲִִֵַָ

ּבאּפריֹון אפּלּו הּכתף, על אֹותֹו מכוסהּומֹוציאין [כסא ְְֲִִִִֵַַַָ
.ביריעות]

.„ׁשֹוב ׁשל הּסּלם את מֹוליכין לׁשֹוב,אין מּׁשֹוב ְִִִֵֶֶַָָָָֻ
מֹוליכֹו'; הּוא ּגּגֹו 'לתּקן יאמרּו: ׁשּמא - הרּבים ְְְִִִֵֶַַַָָֹּברׁשּות
ׁשאסרּו מקֹום ׁשּכל ּפי על אף מֹוליכֹו. הּיחיד, ּברׁשּות ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָאבל
ּכאן אסּור, חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, מראית מּפני ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָחכמים

טֹוב. יֹום ׂשמחת מּפני ְְִִִִֵַהּתירּו,
.‰- אחר למקֹום לפּנֹותם וצר ּגּגֹו, על ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי

יׁשלׁשלם ולא הּׁשוין, ּבגּגין ואפּלּו לגג, מּגג יֹוׁשיטם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹלא
ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבסּלמֹות; יֹורידם ולא החּלֹונֹות, מן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻּבחבל
מּמקֹום ארּבה, ּדר אפּלּו מּׁשילן אבל ּבחל. עֹוׂשה ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהּוא

הּגג ּבאֹותֹו לעירלמקֹום יביאּנה לא - ּבּׂשדה ּבהמה ׁשחט . ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
אברים. אברים מביאּה אבל ּבמּטה, אֹו ְְְֲִִִִֵֵָָָָָּבמֹוט

.Âׁשּנאֹותין ׁשאין[נהנים]ּכל ּפי על אף - ּבחל אפּלּו ּבֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ
לחברֹו לׁשּלחן מּתר - ּתפּלין ּכגֹון טֹוב, ּביֹום ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָֻנאֹותין
טֹוב, ּביֹום ּבֹו ׁשּנאֹותין ּדבר לֹומר צרי ואין טֹוב; ְְְְִִֵֶַָָָּביֹום
טֹוב. ּביֹום לחברֹו לׁשּלחן ׁשּמּתר ּוסלתֹות, ׁשמנים יינֹות ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון
מעׂשה ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ּבחל ּבֹו נאֹותין ׁשאין ּדבר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוכל
טֹוב. ּביֹום אֹותֹו מׁשּלחין אין טֹוב, ּביֹום לעׂשֹותֹו ְְְְֲִֵֶַַָׁשאסּור

.Êנאֹותין ׁשאין לפי ּתבּואה, טֹוב ּביֹום מׁשּלחין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָּכיצד?
טֹוב ּביֹום לטחן ואסּור טחן, ּכן אם אּלא ּבחל אבלּבּה ; ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ

קטנ אֹותןמׁשּלחין קֹולה אֹו טֹוב ּביֹום ׁשּמבּׁשלן מּפני ּיֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
מּפני חּיים, אפּלּו ועֹופֹות חּיה ּבהמה ּומׁשּלחין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָואֹוכלן.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹוב. ּביֹום לׁשחט ְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֻׁשּמּתר
.Áלחברֹו ּכׁשּיׁשלחּנּו - טֹוב ּביֹום לׁשּלחֹו ׁשּמּתר ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכל

מּׁשלׁשה ּפחּותה ׁשּורה ואין ּבׁשּורה; יׁשלחּנּו לא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹּתׁשּורה,
ּביד יינֹות אֹו ּבהמֹות לחברֹו ׁשּׁשלח הרי ּכיצד? אדם. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבני
הֹולכין וכּלן זה, אחר זה ּכאחד אדם ּבני ארּבעה אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁשה
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא אסּור, זה הרי - אחת ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשּורה

ּכאחד, אדם ּבני ׁשלׁשה ּביד מינין ׁשלׁשה ׁשלח ּבחל; ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעֹוׂשה
מּתר זה .הרי ֲֵֶָֻ

.Ëוכליו ּבהמּתֹו הרי - טֹוב ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב
אּמה אלּפים ּבתֹו אּלא אֹותן מֹוליכין ואין ּכמֹוהּו, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּופרֹותיו

ערּובֹו מּמקֹום רּוח .לכל ְְִֵַָ
.Èּבהן ׁשּזכה מי ּכרגלי הן הרי הפקר, היכןחפצי עד -] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ההפקר] להוליך מותר לילך לזוכה קֹוניןשמותר הּגֹוי וחפצי .ְְִֵֶַ
מּמקֹומן רּוח לכל אּמה אלּפים להן ויׁש ּבמקֹומן, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשביתה
חּוץ ׁשּיצאּו ּפרֹות יׂשראל. ּבעלים מּׁשּום ּגֹוי ּבעלים ּגזרה, -ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ
מּפני מקֹומן, את הפסידּו לא - ּבמזיד אפּלּו וחזרּו, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹלתחּומן

ּבאנס וחזר ּבאנס ׁשּיצא ּכאדם .ׁשהן ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.‡Èמסרּה האב. ּכרגלי היא הרי לבנֹו, ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמֹוסר

הרֹועה ּכרגלי היא הרי - טֹוב ּביֹום לֹו נתנּה ואפּלּו .לרֹועה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּלא מּפני ּבעליה, ּכרגלי היא הרי - רֹועים לׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמסרּה

מהן. אחד ֵֶֶָָָקנה
.·Èּבידם יֹוליכּו לא טֹוב, ּביֹום אֹורחים אצלֹו ׁשּזּמן ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי

ׁשּכל ּבֹו, ליל יכֹול הּסעּודה ּבעל ׁשאין למקֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנֹות
אּלא - האֹורחין ּכרגלי לא הּסעּודה, ּבעל ּכרגלי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּסעּודה

להן זכה ּכן טֹוב.[ע"י]אם יֹום מערב אּלּו ּבמנֹות אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.‚Èּבני וערבּו אחרת, ּבעיר מפקדין ּפרֹותיו ׁשהיּו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוכן

העיר בשביל]אֹותּה תחומין יביאּו[ערוב לא - אצלֹו לבֹוא ְִִֶָָָָֹ
ּכמֹוהּו ׁשּפרֹותיו מּפרֹותיו, כיוןלֹו שלו, לתחום מחוץ [והם ִֵֵֶָָָ

עירב] ּדבריםשלא ּבּמה ׁשערבּו. אּלּו ּביד ׁשהן ּפי על אף ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
להם ּבׁשּיחד זוית[לפירות]אמּורים? אותהקרן לו [והקנה ְֲִִִֵֶֶֶֶָָ

ׁשהןזווית] זה ּכרגלי הן הרי להן, יחד לא אם אבל ;ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
אצלֹו. ְְִֶָֻמפקדין

.„Èּכרגלי העיר, אֹותּה וׁשל ּבעליו; ּכרגלי יחיד, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבֹור
וׁשל העיר; אֹותּה ּכרגליאנׁשי לּכל, מסּורין ׁשהן ּבבל עֹולי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

מהּל ׁשהּוא למקֹום מֹוליכן מהן, ׁשּמּלא מי ׁשּכל - .הממּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּמֹוׁשכין ּכלם][זורמינהרֹות ּכרגלי הּנֹובעין, אדם;ּומעינֹות ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ

מהן ממּלאין הּתחּום, לתֹו לּתחּום מחּוץ ּבאין היּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָואם
טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין ְְְִֵַַָָּבׁשּבת,

.ÂËרעי[מצוי]ׁשֹור כרגיל]ׁשל ממרעה, ּכרגלי[שניזון , ְְְִֵֶַ
העיר אֹותּה בלבד]אנׁשי העיר לאנשי נמכר כלל בדרך .[כי ְִֵַָָ

ּביֹום[מפוטם]וׁשֹור לׁשחטֹו ׁשּלקחֹו מי ּכרגלי ּפּטם, ׁשל ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָ
למכרֹו ּבעליו ׁשּדעת מּפני - חּוץ[גם]טֹוב אחרים לאנׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשֹומעין והּכל מפּטם, ׁשהּוא מּפני העיר; אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמאנׁשי
ּומכר טֹוב ּביֹום ּבעליו ׁשחטֹו אם וכן לקחּתֹו. ּובאין ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָׁשמעֹו
לּמקֹום מנתֹו מֹולי הּלֹוקחים מן ואחד אחד ּכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֹו,
הּוא, ּכ טֹוב יֹום מערב ּבעליו ׁשּדעת מּפני ;הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ׁשל ּכּבֹור זה ׁשֹור ונמצא אחרֹות, עירֹות אנׁשי מּמּנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיקחּו

לּכל. מסּור ׁשהּוא ּבבל, ֵֶֶַָָֹעֹולי
.ÊËׁשֹואלּה ּכרגלי לא ּבעליה, ּכרגלי - ששאלהּגחלת [זה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ביו"ט] והּׁשלהבתאותה ממשות]; בה ׁשהיא[שאין מי ּכרגלי , ְְְְִִֵֶֶֶַַַ
מקֹום לכל מֹוליכֹו מחברֹו, עץ אֹו נר הּמדליק ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּבידֹו.
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.ÊÈׁשּלא ּפי על אף - טֹוב יֹום מערב מחברֹו ּכלי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהּׁשֹואל
ׁשאלֹו הּׁשֹואל. ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, ּביֹום אּלא לֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָנתנֹו
ּכלי מּמּנּו לׁשאל ּתמיד ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - טֹוב ּביֹום ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָֹמּמּנּו

הּמׁשאיל ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, יֹום .ּבכל ְְְְֲִֵֵַַַָ
.ÁÈלֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו האחד אחד, חלּוק ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים

זה ּכלי הרי - ערבית לֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו והּׁשני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשחרית,
לּמקֹום אּלא אֹותֹו מֹוליכין ואינן הּׁשֹואלין, ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּכרגלי

ּבֹו להּל יכֹולין .ׁשּׁשניהן ְְְִֵֵֶֶַ
.ËÈמּמקֹום אּמה אלף ּברחּוק הראׁשֹון ׁשערב הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

מּמקֹום אּמה מאֹות חמׁש ּברחּוק הּׁשני וערב למזרח, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהחלּוק
מֹוליכֹו אינֹו החלּוק, הראׁשֹון ּכׁשּלֹוקח - למערב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָהחלּוק
החלּוק, מּמקֹום אּמה מאֹות וחמׁש אלף עד אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמזרח
ּבֹו; להּל ּבמערב ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
אלף עד אּלא ּבּמערב מֹוליכֹו אינֹו זה, ּכלי הּׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּוכׁשּיּקח
ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא הּכלי, מּמקֹום ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָאּמה
אּמה אלּפים ּברחּוק זה ערב אם ,לפיכ ּבֹו. להּל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבמזרח
אּלּו הרי - למערב אלּפים ּברחּוק וזה למזרח, החלּוק ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמן

מּמקֹומֹו יזיזּוהּו .לא ְְִִֹ
.Îּבהן ולׁשה מלח, אֹו מים מחברּתּה ׁשּׁשאלה האּׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוכן

הּתבׁשיל אֹו העּסה הרי - ּתבׁשיל ּבהן ּבּׁשלה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָעּסתּה
ׁשּתיהן ּוׁשחטּוהּכרגלי ּבׁשּתפּות, ּבהמה ׁשּלקחּו ׁשנים וכן . ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

הּבׂשר ּכל הרי מנתֹו, אחד ּכל ׁשּלקח ּפי על אף - טֹוב ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָּביֹום
ׁשניהן .ּכרגלי ְְְֵֵֶַ

.‡Îטֹוב ּביֹום אֹותּה וחלקּו ּבׁשּתפּות, חבית לקחּו אם ְְְְְֲִִָָָָָָֻאבל
מּדברי ּותחּומין הֹואיל ּכרגליו; אחד ּכל ׁשל חלקֹו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
היה לזה ׁשהּגיע חלק ּכאּלּו ונחׁשב ּבהן, ּבררה יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹסֹופרים,
היה לא ּוכאּלּו טֹוב, יֹום מערב ּבחבית ּומבּדל לֹו ְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻּברּור
ׁשהּגיעֹו, זה ׁשחלק ּבבהמה, ּכן לֹומר יכֹול אּתה ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמערב.
היה ּוכאּלּו מּבערב, ּבּבהמה מבּדל ׁשהיה אֹותֹו נחׁשב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻאפּלּו
קּימת, הּבהמה ּכׁשהיתה חברֹו ׁשל מחלקֹו ינק הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּברּור
מערב ואבר אבר ּכל ונמצא מּזה, זה יֹונקין אבריה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּכל

ׁשניהן. ּכרגלי הן לפיכ חברֹו; וחלק ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָמחלקֹו

ה'תשע"ב מנחםֿאב ט"ז קודש שבת יום
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ּומבּׁשלין‡. אֹופין אין ׁשּבת, ערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִִֵֶֶֶַַָָיֹום
מּדברי זה ואּסּור ּבׁשּבת; למחר אֹוכל ּׁשהּוא מה טֹוב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּביֹום
וחמר ׁשּקל לחל; טֹוב ּביֹום לבּׁשל יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹסֹופרים,
עׂשה אם ,לפיכ לחל. ׁשּכן ּכל מבּׁשל, אינֹו לׁשּבת - ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
ואֹופה ּומבּׁשל עליו סֹומ ׁשּיהיה טֹוב יֹום מערב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתבׁשיל

מּתר זה הרי לׁשּבת, טֹוב היכר]ּביֹום עשה זה[כי ותבׁשיל ; ְְְְֲִֵֶֶַַָָֻ
תבׁשילין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא עליו, ְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּסֹומ

ׁשעֹוׂשין·. ׁשהערּוב ׁשּכׁשם 'ערּוב'? ׁשמֹו נקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָולּמה
יעלה ׁשּלא ּכדי הּכר, מּׁשּום ׁשּבת מערב ּובּמבֹואֹות ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבחצרֹות

ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר ּדעּתן זהעל ּכ - ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּמּתר ויחׁשבּו ידּמּו ׁשּלא ּכדי וזּכרֹון, הּכר מּׁשּום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּתבׁשיל

ּתבׁשיל נקרא ּולפיכ ּבֹו; נאכל ּׁשאינֹו מה טֹוב ּביֹום ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַָָָלאפֹות
תבׁשילין'. 'ערּובי ְִִֵֵֶַזה

לאחד‚. ּבין מּכּזית, ּפחֹות אין ׁשעּורֹו - תבׁשילין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָערּובי
לאלפים ּבריפֹותּבין ולא ּבפת לא זה ערּוב עֹוׂשין ואין . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹ

כתושים] ּפרּפרת[גרגרים ׁשהּוא ּבתבׁשיל אּלא ּבהן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא
לחם] איתו ּבהן.[שאוכלים וכּיֹוצא ּוביצים ודגים ּבׂשר ּכגֹון ,ְְְִִֵֵֶַָָָָ

ּגּבי ׁשעל ׁשמנּונית ואפּלּו קדרה, ׁשּבׁשּולי עדׁשים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָואפּלּו
סֹומ ּכּזית, ּבֹו יׁש אם ּגֹורדֹו; - הּצלי ּבּה ׁשחֹותכין ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּסּכין

תבׁשילין. ערּובי מּׁשּום ְִִִֵֵַָָעליו
זה„. ערּוב לענין ׁשאמרּו ׁשלּוקּתבׁשיל אֹו צלי אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

הרבה] קטּנים[מבושל ּדגים אפּלּו מעּׁשן; אֹו ּכבּוׁש אפּלּו ,ְְֲֲִִִִַָָָֻ
הּוא הרי - לאכילה ּבּׁשּולן היא והדחתן ּבחּמין, ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהדיחן

עליהן. ֲֵֵֶסֹומ
מצּוי‰. זה ערּוב ׁשּיהיה ּכל[קיים]וצרי ׁשּיאפה עד , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

חּמין ויחם לבּׁשל צרי ׁשהּוא ּכל ויבּׁשל לאפֹות צרי ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
קדם נׂשרף אֹו אבד אֹו הערּוב נאכל ואם .צרי ׁשהּוא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
להחם אֹו ּולבּׁשל לאפֹות אסּור זה הרי - יאפה אֹו ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיבּׁשל

ּבלבד טֹוב ּביֹום אֹוכל ּׁשהּוא מה התחילאּלא אֹו. ּבעּסתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
ּגֹומר. זה הרי - אבד אֹו הערּוב ונאכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָּבתבׁשילֹו,

.Â,ואחרים הּוא עליהם ׁשּיסמ ּכדי תבׁשילין ערּובי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹהּמּניח
ׁשּבת ּבערּובי ׁשּמזּכה ּכדר להן לזּכֹות ׁשּזֹוכהצרי וכל . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

זֹוכה ׁשאינֹו וכל תבׁשילין; ּבערּובי זֹוכה ׁשּבת, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבערּובי
ּבזה. זֹוכה אינֹו ערּוב, ְֵֵֶֶָּבאֹותֹו

.Êטֹוב יֹום מערב להן, ׁשּזּכה לאּלּו להֹודיע צרי ;ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ואחר להן, וערב אחר להן זּכה ׁשּכבר לידע צריכין הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאבל
אּלא ידעּו ׁשּלא ּפי על אף ויאפּו; ויבּׁשלּו עליו יסמכּו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹּכ
העיר ּכל על לערב לאדם לֹו ויׁש מּתרין. אּלּו הרי טֹוב, ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֻּביֹום
ואֹומר: מכריז ּולמחר הּתחּום, ּבתֹו אליה הּקרֹוב ּכל ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָועל
ערּובי'. על יסמ תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא מי ְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ'ּכל

.Á'ה אּתה ּברּו' :לבר חּיב תבׁשילין, ערּובי ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּמּניח
מצות על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו

יּתרערּוב' זה 'ּבערּוב ואֹומר: טֹוב. מּיֹום ּולבּׁשל לאפֹות לי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַֻ
לי 'יּתר אֹומר: לאחרים, ּבֹו זּכה ואם לׁשּבת'; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשּלמחר

אֹו ולפלֹוני' מּיֹוםולפלֹוני ּולבּׁשל לאפֹות ּכּלן העיר 'לאנׁשי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָֻ
לׁשּבת'. ְַָטֹוב

.Ë- אחרים לֹו הּניחּו ולא תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹמי
אסּור ּומאכלֹו קמחֹו ּכ ולאפֹות, לבּׁשל לֹו ׁשאסּור ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָּכׁשם

שערב] לזה לבּׁשל[אפילו לעצמֹו ׁשהּניח לאחר ואסּור .ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
מבּׁשל זה ׁשּנמצא לֹו, ׁשּיקנה עד הּניח, ׁשּלא לזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹולאפֹות
ׁשּלא לזה ּכ אחר יּתן רצה, ואם קנהּו; ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹואֹופה

ּבמּתנה. ְִִַַָָהּניח,
.Èּבֹו לאכל ואפה ּובּׁשל תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמי

אֹוכל זה הרי - ּבאּו ולא אֹורחים ׁשּזּמן אֹו והֹותיר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹּבּיֹום
למחר הערים[בשבת]הּמֹותר ואם בכוונה]. הרי[התחכם , ְְֱֲִִֵֶַָָָ

עליו. אֹוסרין אין לׁשּבת, ּובּׁשל ואפה עבר לאכלֹו; אסּור ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָזה
הּמזיד? על אסרּו ולא הּמערים, על ואסרּו החמירּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹולּמה
ׁשם ויׁשּתּקע מערימין, הּכל נמצאּו לּמערים, ּתּתיר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַֹׁשאם
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לא הּיֹום, עבר ואם מצּוי; אינֹו הּמזיד אבל תבׁשילין. ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹערּובי
אחרת. ּפעם ֲֶֶַַַַֹיעבר

.‡È,ׁשּבת וערב ּבחמיׁשי ׁשחלּו ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשני
טֹוב; יֹום ערב ׁשהּוא רביעי מּיֹום תבׁשילין ערּובי ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַעֹוׂשה
ערּובי מּניח ּכיצד? ּומתנה. ּבראׁשֹון מּניחֹו הּניח, ולא ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹׁשכח
ּולמחר טֹוב יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: חמיׁשי, ּביֹום ְְְְֲִִִִִֵַַָָתבׁשילין
ואם ּכלּום; צרי ואיני לׁשּבת ואֹופה אבּׁשל למחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹחל,

לאפֹות לי יּתר זה ּבערּוב טֹוב, יֹום ּולמחר חל ּולבּׁשלהּיֹום ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
לׁשּבת' טֹוב מּיֹום .למחר ְְִַָָָ

.·Èּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו היּו ּבֹו, טבל[סלים]ּכּיֹוצא ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
הופרשו] שלא הּיֹום[פירות 'אם אֹומר: ראׁשֹון טֹוב ּביֹום -ְִִֵַ

ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום ואם זֹו, על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹחל,
ׁשם עליה וקֹורא ּבּׁשני,[תרומה]ּכלּום'; ּולמחר ּומּניחּה. , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

הּיֹום ואם ּכלּום, ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹחֹוזר
ּומּניחּה, ׁשם עליה וקֹורא זֹו'; על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחל,
ׁשם עליה ׁשּקרא זֹו את ּומּניח ּבראׁשֹון, עליה ׁשּקרא ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכדר

הּׁשנּיה. את ואֹוכל ְְְִֵֶַָָּתרּומה,
.‚È.ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻּבּמה

ולא ׁשכח אם - הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
אחרים, על סֹומ אּלא מּניח; אינֹו ׁשּוב רביעי, ּביֹום ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּניח

מקנה אֹו עליו, ערבּו יהיה[מאכליו]אם אֹו ׁשערב, למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הפריׁש ולא ׁשכח אם וכן לׁשּבת. ּולבּׁשל לאפֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאסּור
ׁשּבת. מֹוצאי עד מפריׁש אינֹו ׁשּוב רביעי, מּיֹום ְְְִִִִֵֵַַַָָָּתרּומה

.„Èּדין ּבית ׁשהיּו ּבזמן היּו ׁשאמרנּו, האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
הּגלּיֹות ּבני והיּו הראּיה, על מקּדׁשין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
היּו ׁשּלא לפי הּספק, מן להסּתּלק ּכדי ימים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹעֹוׂשין

ּבנ ּבֹו ׁשּקּדׁשּו יֹום יׂשראליֹודעין ארץ ׁשּבניי הּיֹום, אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
יֹום אין עליו, ּומקּדׁשין החׁשּבֹון על סֹומכין יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָארץ

ּבלבד. מנהג אּלא הּספק, מן להסּתּלק ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָטֹוב
.ÂË,הּזה ּבּזמן ּומתנה אדם מערב ׁשאין אֹומר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולפיכ

מבֹואֹות, ׁשּתּופי ולא חצרֹות ערּובי ולא תבׁשילין ערּובי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַֹֹֹלא
טֹוב יֹום מערב הּכל אּלא ּתנאי, על הּטבל מעּׂשר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹואינֹו

.ּבלבד ְִַ
.ÊËּולעּנגּה ׁשּבת לכּבד ׁשּמצוה טֹוביםּכׁשם ימים ּכל ּכ , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבהן נאמר טֹובים ימים וכל מכּבד", ה' "לקדֹוׁש ׁשּנאמר: -ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבת. ּבהלכֹות והעּנּוג הּכּבּוד ּבארנּו ּוכבר קדׁש"; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ"מקרא
הּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי יסעד ׁשּלא לאדם ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוכן
המבּזה וכל הּכּבּוד. ּבכלל זה ׁשּדבר ׁשּבת, ּכערב ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָומעלה

נטּפל ּכאּלּו הּמֹועדֹות, זרה.[נתחבר]את לעבֹודה ְְֲֲִִֶַַַָָָ
.ÊÈהּפסח ימי ימיםׁשבעת ׁשאר עם החג ימי ּוׁשמֹונת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבהן להיֹות אדם וחּיב ותענית. ּבספד אסּורים ּכּלן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻטֹובים,
הּנ וכל ביתֹו ּובני ואׁשּתֹו ּובניו הּוא לב, וטֹוב לויםׂשמח ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ועבּד ּובּת ּובנ אּתה ,ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו,
קרּבן היא ּכאן האמּורה ׁשהּׂשמחה ּפי על אף ."ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָואמת
ּבכלל יׁש חגיגה, ּבהלכֹות מבארין ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָׁשלמים,
ּבראּוי אחד ּכל ביתֹו, ּובני ּובניו הּוא לׂשמח ׂשמחה, ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹאֹותּה

לֹו.

.ÁÈ;ּומגּדנֹות ואגֹוזים קליֹות להם נֹותן הּקטּנים, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?
ממֹונֹו ּכפי ותכׁשיט ּבגדים להן קֹונה והאנׁשים,והּנׁשים, ; ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ

ואין ּבבׂשר, אּלא ׂשמחה ׁשאין יין, וׁשֹותין ּבׂשר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹוכלין
לּגר להאכיל חּיב וׁשֹותה, אֹוכל ּוכׁשהּוא ּביין. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׂשמחה
מי אבל האמללים. הענּיים ׁשאר עם ולאלמנה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָָֻלּיתֹום
ואינֹו ואׁשּתֹו, ּובניו הּוא וׁשֹותה ואֹוכל חצרֹו ּדלתֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּנֹועל
מצוה, ׂשמחת זֹו אין - נפׁש ּולמרי לענּיים ּומׁשקה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמאכיל

ּכרׂשֹו ׂשמחת כריסו]אּלא "זבחיהם[- נאמר: אּלּו ועל . ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
לנפׁשם"; לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, אֹונים ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכלחם
על פרׁש "וזריתי ׁשּנאמר: להם, היא קלֹון ּכזֹו ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוׂשמחה

חּגיכם". ּפרׁש ְֵֵֶֶֶֶַּפניכם,
.ËÈ,עׂשה מצות ּבכלל ּבּמֹועדֹות ּוׁשתּיה ׁשאכילה ּפי על ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָאף

הּדת היא ּכ אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל וׁשֹותה אֹוכל יהיה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלא
העם[הדין] ּכל מׁשּכימין ּבּבקר ּולבּתי: כנסּיֹות לבּתי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

וחֹוזרין הּיֹום, ּבענין ּבּתֹורה וקֹוראין ּומתּפללין ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדרׁשֹות,
עד וׁשֹונין קֹורין מדרׁשֹות, לבּתי והֹולכין ואֹוכלין. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָלבּתיהם
וחֹוזרין הּמנחה, ּתפּלת מתּפללין הּיֹום חצי ואחר הּיֹום, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַַַָחצי

הּלילה. עם הּיֹום ׁשאר ולׁשּתֹות לאכל ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹלבּתיהן
.Îּביין ימׁש לא ּברגל, וׂשמח וׁשֹותה אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכׁשאדם

ירּבה ּבזה ׁשּיֹוסיף ׁשּכל ויאמר ראׁש, ּובקּלּות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּובׂשחֹוק
אינּה הראׁש, וקּלּות הרּבה והּׂשחֹוק ׁשהּׁשכרּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבּמצוה;
ההֹוללּות על נצטּוינּו ולא וסכלּות. הֹוללּות אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׂשמחה
הּכל, יֹוצר עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש הּׂשמחה על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּסכלּות,
ּבׂשמחה אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
אפׁשר ואי ּבׂשמחה. ׁשהעבֹודה למדּת, הא לבב"; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּובטּוב
ולא ראׁש, קּלּות מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא ה' את ְְְֲִִֶַַֹֹֹֹֹלעבד

ׁשכרּות. ְִִמּתֹו
.‡Îׁשּיהיּו ּברגלים, ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחּיבין

ׁשּלא ּכדי הּנהרֹות, ועל ּובּפרּדסים ּבּגּנֹות ּומחּפׂשין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹמסּבבין
לידי ויבֹואּו ונׁשים, אנׁשים ׁשם ולׁשּתֹות לאכל ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָָָֹיתקּבצּו
יתערבּו ׁשּלא ּכדי העם, לכל זה ּדבר על יזהירּו וכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעברה.
ׁשּמא ּביין, ימׁשכּו ולא לׂשמחה, ּבּבּתים ונׁשים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹאנׁשים

עברה לידי .יבֹואּו ֲִֵֵָָ
.·Îּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ׁשּבין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימים

וחמּׁשה הּפסח ּבתֹו ארּבעה ּבּגֹולה והם הּסּכֹות, חג ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשל
החג סוכות]ּבתֹו ונקראין[- מֹועד', ׁשל 'חּלֹו הּנקראין הן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ

ּבספד ואסּורין ּבׂשמחה חּיבין ׁשהן ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ'מֹועד'.
אחר אבל ּבפניו; חכמים ּתלמיד ּבהן לסּפד מּתר ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻותענית,
חדׁשים ּבראׁשי לֹומר צרי ואין ּבהן. לספדֹו אסּור ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּיּקבר,
על אף ּבפניו, חכמים ּתלמיד ּבהם ׁשּסֹופדין ּופּורים, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻוחנּכה
קבּורה, לאחר אבל ותענית; ּבספד אסּורין אּלּו ׁשּימים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּפי

ּבהן. לסּפד ְִֶָָֹאסּור
.‚Îּבּמֹועד ּברחֹוב הּמת מּטת מּניחין להרּגילאין ׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

וכן ּבּמֹועד; מתאּבלין ואין לקברֹו. מּביתֹו אּלא הּספד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת
מברין ולא קֹורעין משלהם]אין הראשון ביום האבל [מאכילין ְְְִִֵַֹ
הּכתף חֹולצין -]ולא אבלות לאות קרע, דרך היד [החדרת ְְִֵַָֹ

עליו. להתאּבל חּיבין ׁשהן קרֹוביו אּלא הּמת, על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמֹועד
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לא הּיֹום, עבר ואם מצּוי; אינֹו הּמזיד אבל תבׁשילין. ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹערּובי
אחרת. ּפעם ֲֶֶַַַַֹיעבר

.‡È,ׁשּבת וערב ּבחמיׁשי ׁשחלּו ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשני
טֹוב; יֹום ערב ׁשהּוא רביעי מּיֹום תבׁשילין ערּובי ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַעֹוׂשה
ערּובי מּניח ּכיצד? ּומתנה. ּבראׁשֹון מּניחֹו הּניח, ולא ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹׁשכח
ּולמחר טֹוב יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: חמיׁשי, ּביֹום ְְְְֲִִִִִֵַַָָתבׁשילין
ואם ּכלּום; צרי ואיני לׁשּבת ואֹופה אבּׁשל למחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹחל,

לאפֹות לי יּתר זה ּבערּוב טֹוב, יֹום ּולמחר חל ּולבּׁשלהּיֹום ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
לׁשּבת' טֹוב מּיֹום .למחר ְְִַָָָ

.·Èּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו היּו ּבֹו, טבל[סלים]ּכּיֹוצא ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
הופרשו] שלא הּיֹום[פירות 'אם אֹומר: ראׁשֹון טֹוב ּביֹום -ְִִֵַ

ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום ואם זֹו, על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹחל,
ׁשם עליה וקֹורא ּבּׁשני,[תרומה]ּכלּום'; ּולמחר ּומּניחּה. , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

הּיֹום ואם ּכלּום, ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹחֹוזר
ּומּניחּה, ׁשם עליה וקֹורא זֹו'; על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחל,
ׁשם עליה ׁשּקרא זֹו את ּומּניח ּבראׁשֹון, עליה ׁשּקרא ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכדר

הּׁשנּיה. את ואֹוכל ְְְִֵֶַָָּתרּומה,
.‚È.ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻּבּמה

ולא ׁשכח אם - הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
אחרים, על סֹומ אּלא מּניח; אינֹו ׁשּוב רביעי, ּביֹום ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּניח

מקנה אֹו עליו, ערבּו יהיה[מאכליו]אם אֹו ׁשערב, למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הפריׁש ולא ׁשכח אם וכן לׁשּבת. ּולבּׁשל לאפֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאסּור
ׁשּבת. מֹוצאי עד מפריׁש אינֹו ׁשּוב רביעי, מּיֹום ְְְִִִִֵֵַַַָָָּתרּומה

.„Èּדין ּבית ׁשהיּו ּבזמן היּו ׁשאמרנּו, האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
הּגלּיֹות ּבני והיּו הראּיה, על מקּדׁשין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
היּו ׁשּלא לפי הּספק, מן להסּתּלק ּכדי ימים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹעֹוׂשין

ּבנ ּבֹו ׁשּקּדׁשּו יֹום יׂשראליֹודעין ארץ ׁשּבניי הּיֹום, אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
יֹום אין עליו, ּומקּדׁשין החׁשּבֹון על סֹומכין יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָארץ

ּבלבד. מנהג אּלא הּספק, מן להסּתּלק ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָטֹוב
.ÂË,הּזה ּבּזמן ּומתנה אדם מערב ׁשאין אֹומר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולפיכ

מבֹואֹות, ׁשּתּופי ולא חצרֹות ערּובי ולא תבׁשילין ערּובי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַֹֹֹלא
טֹוב יֹום מערב הּכל אּלא ּתנאי, על הּטבל מעּׂשר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹואינֹו

.ּבלבד ְִַ
.ÊËּולעּנגּה ׁשּבת לכּבד ׁשּמצוה טֹוביםּכׁשם ימים ּכל ּכ , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבהן נאמר טֹובים ימים וכל מכּבד", ה' "לקדֹוׁש ׁשּנאמר: -ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבת. ּבהלכֹות והעּנּוג הּכּבּוד ּבארנּו ּוכבר קדׁש"; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ"מקרא
הּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי יסעד ׁשּלא לאדם ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוכן
המבּזה וכל הּכּבּוד. ּבכלל זה ׁשּדבר ׁשּבת, ּכערב ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָומעלה

נטּפל ּכאּלּו הּמֹועדֹות, זרה.[נתחבר]את לעבֹודה ְְֲֲִִֶַַַָָָ
.ÊÈהּפסח ימי ימיםׁשבעת ׁשאר עם החג ימי ּוׁשמֹונת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבהן להיֹות אדם וחּיב ותענית. ּבספד אסּורים ּכּלן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻטֹובים,
הּנ וכל ביתֹו ּובני ואׁשּתֹו ּובניו הּוא לב, וטֹוב לויםׂשמח ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ועבּד ּובּת ּובנ אּתה ,ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו,
קרּבן היא ּכאן האמּורה ׁשהּׂשמחה ּפי על אף ."ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָואמת
ּבכלל יׁש חגיגה, ּבהלכֹות מבארין ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָׁשלמים,
ּבראּוי אחד ּכל ביתֹו, ּובני ּובניו הּוא לׂשמח ׂשמחה, ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹאֹותּה

לֹו.

.ÁÈ;ּומגּדנֹות ואגֹוזים קליֹות להם נֹותן הּקטּנים, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?
ממֹונֹו ּכפי ותכׁשיט ּבגדים להן קֹונה והאנׁשים,והּנׁשים, ; ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ

ואין ּבבׂשר, אּלא ׂשמחה ׁשאין יין, וׁשֹותין ּבׂשר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹוכלין
לּגר להאכיל חּיב וׁשֹותה, אֹוכל ּוכׁשהּוא ּביין. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׂשמחה
מי אבל האמללים. הענּיים ׁשאר עם ולאלמנה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָָֻלּיתֹום
ואינֹו ואׁשּתֹו, ּובניו הּוא וׁשֹותה ואֹוכל חצרֹו ּדלתֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּנֹועל
מצוה, ׂשמחת זֹו אין - נפׁש ּולמרי לענּיים ּומׁשקה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמאכיל

ּכרׂשֹו ׂשמחת כריסו]אּלא "זבחיהם[- נאמר: אּלּו ועל . ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
לנפׁשם"; לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, אֹונים ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכלחם
על פרׁש "וזריתי ׁשּנאמר: להם, היא קלֹון ּכזֹו ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוׂשמחה

חּגיכם". ּפרׁש ְֵֵֶֶֶֶַּפניכם,
.ËÈ,עׂשה מצות ּבכלל ּבּמֹועדֹות ּוׁשתּיה ׁשאכילה ּפי על ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָאף

הּדת היא ּכ אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל וׁשֹותה אֹוכל יהיה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלא
העם[הדין] ּכל מׁשּכימין ּבּבקר ּולבּתי: כנסּיֹות לבּתי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

וחֹוזרין הּיֹום, ּבענין ּבּתֹורה וקֹוראין ּומתּפללין ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדרׁשֹות,
עד וׁשֹונין קֹורין מדרׁשֹות, לבּתי והֹולכין ואֹוכלין. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָלבּתיהם
וחֹוזרין הּמנחה, ּתפּלת מתּפללין הּיֹום חצי ואחר הּיֹום, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַַַָחצי

הּלילה. עם הּיֹום ׁשאר ולׁשּתֹות לאכל ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹלבּתיהן
.Îּביין ימׁש לא ּברגל, וׂשמח וׁשֹותה אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכׁשאדם

ירּבה ּבזה ׁשּיֹוסיף ׁשּכל ויאמר ראׁש, ּובקּלּות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּובׂשחֹוק
אינּה הראׁש, וקּלּות הרּבה והּׂשחֹוק ׁשהּׁשכרּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבּמצוה;
ההֹוללּות על נצטּוינּו ולא וסכלּות. הֹוללּות אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׂשמחה
הּכל, יֹוצר עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש הּׂשמחה על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּסכלּות,
ּבׂשמחה אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
אפׁשר ואי ּבׂשמחה. ׁשהעבֹודה למדּת, הא לבב"; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּובטּוב
ולא ראׁש, קּלּות מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא ה' את ְְְֲִִֶַַֹֹֹֹֹלעבד

ׁשכרּות. ְִִמּתֹו
.‡Îׁשּיהיּו ּברגלים, ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחּיבין

ׁשּלא ּכדי הּנהרֹות, ועל ּובּפרּדסים ּבּגּנֹות ּומחּפׂשין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹמסּבבין
לידי ויבֹואּו ונׁשים, אנׁשים ׁשם ולׁשּתֹות לאכל ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָָָֹיתקּבצּו
יתערבּו ׁשּלא ּכדי העם, לכל זה ּדבר על יזהירּו וכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעברה.
ׁשּמא ּביין, ימׁשכּו ולא לׂשמחה, ּבּבּתים ונׁשים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹאנׁשים

עברה לידי .יבֹואּו ֲִֵֵָָ
.·Îּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ׁשּבין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימים

וחמּׁשה הּפסח ּבתֹו ארּבעה ּבּגֹולה והם הּסּכֹות, חג ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשל
החג סוכות]ּבתֹו ונקראין[- מֹועד', ׁשל 'חּלֹו הּנקראין הן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ

ּבספד ואסּורין ּבׂשמחה חּיבין ׁשהן ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ'מֹועד'.
אחר אבל ּבפניו; חכמים ּתלמיד ּבהן לסּפד מּתר ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻותענית,
חדׁשים ּבראׁשי לֹומר צרי ואין ּבהן. לספדֹו אסּור ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּיּקבר,
על אף ּבפניו, חכמים ּתלמיד ּבהם ׁשּסֹופדין ּופּורים, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻוחנּכה
קבּורה, לאחר אבל ותענית; ּבספד אסּורין אּלּו ׁשּימים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּפי

ּבהן. לסּפד ְִֶָָֹאסּור
.‚Îּבּמֹועד ּברחֹוב הּמת מּטת מּניחין להרּגילאין ׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

וכן ּבּמֹועד; מתאּבלין ואין לקברֹו. מּביתֹו אּלא הּספד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת
מברין ולא קֹורעין משלהם]אין הראשון ביום האבל [מאכילין ְְְִִֵַֹ
הּכתף חֹולצין -]ולא אבלות לאות קרע, דרך היד [החדרת ְְִֵַָֹ

עליו. להתאּבל חּיבין ׁשהן קרֹוביו אּלא הּמת, על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמֹועד
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היה עֹומד[תלמיד]ואם ׁשהיה אֹו ּכׁשר, אדם אֹו חכם ְִֵֵֶָָָָָָָָָ
על אף ּבּמֹועד, עליו קֹורע זה הרי - נׁשמה נטילת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשעת
ואפּלּו ּכלל, ׁשני טֹוב ּביֹום קֹורעין ואין קרֹובֹו. ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָּפי

מת. ׁשל ְֵֶָקרֹוביו
.„Îמטּפחֹות לא אבל מעּנֹות; הּמת, לפני - ּבּמֹועד ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹנׁשים

כף] אל ּבראׁשי[כף מעּנֹות. אינן הּמת, נקּבר מקֹוננֹות. ְְְְְְִֵֵֵַַַָָֹולא

אבל ּומטּפחֹות, מעּנֹות הּמת ּבפני - ּופּורים וחנּכה ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָֻחדׁשים
קינה, ּכאחת; עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? הּוא זה אי מקֹוננֹות. ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻלא

עֹונֹות וכּלן אֹומרת ׁשּיעֹורר[בוכות]אחת לאדם ואסּור . ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻ
מתֹו[אבלו] ספדן]על ׁשּלא[ע"י ּכדי יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ

יסיר אּלא הּצער; מּזכרֹון ּדֹואג ולּבֹו נעצב והּוא הרגל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָיבֹוא
לׂשמחה. ּדעּתֹו ויכּון מּלּבֹו, ְְְְִִִִֵַַַָָָהּדאגה

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd a`Îmgpn f"hÎ'i -

ה'תשע"ב מנחםֿאב י' ראשון יום
יוםראשוןֿשניי'-י"אמנחםאב

.‡Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הכ"א הּמקּדׁשהּמצוה מן ליראה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ

הּיראה מקֹום ּבלּבנּו לֹו ׁשּנקּבע עד מאד, מאד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מקּדׁש, מֹוראת היא וזֹו ― ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָוהּפחד

ּתיראּו" l)"ּומקּדׁשי ,hi `xwie)ּכמֹו זֹו יראה והגּדרת . ְְְְְִִִִַַָָָָ
ּבּספרא יּכנס(miyecw)ׁשהזּכירּו לא מֹורא? הּוא "איזה : ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּובאפנּדתֹו ּובמנעלֹו ּבמקלֹו הּבית lrלהר mc` yaely cba) ְְְְְְֲִִַַַַַָָֻ
(oeilr yealn ila eyaell jxc oi`e ,drifd betqiy ick eteb

קּפנּדריא יעׂשּנּו ולא רגליו ׁשעל xvwlּובאבק ,xarn) ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
(jxcd"מּקלֿוחמר ּורקיקה ,(xeq`y i`ce Ð)נתּבאר ּוכבר . ְְְִִִֵֶַָָָָֹ

ּבעזרה לׁשבת ּבהחלט ׁשאסּור ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבכּמה
יתעּלה: ׁשאמר לפי וכלֿזה ּבלבד; ּדוד ּבית למלכי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
הּזה ּבזמן אפּלּו לעֹולם, חֹובה וזֹו ּתיראּו" ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ"ּומקּדׁשי

ספרא ּולׁשֹון ׁשרּבּו. ּבעונֹותינּו חרב לי(my)ׁשהּוא "אין : ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ּבזמן קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
ּתיראּו ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו אתֿׁשּבתתי לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹֹמּנין?
לעֹולם". מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת מהּֿׁשמירת ―ְְְְִִַַַַָָָָָ
מּמי אּלא ירא, אּתה מןֿהּמקּדׁש "לא עֹוד: אמרּו ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹוׁשם

הּמקּדׁש". על ְִֶַַַָָׁשּפקד

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"א שני יום

.ÊÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוןֿשניג'ֿד'מנחםֿאב

.„Ù .‚Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הכ"ב אתֿהּמקּדׁשהּמצוה לׁשמר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ
ּכדי ּכלֿהּלילה ּבמׁש ּבכלֿלילה ּתמיד סביבֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָללכת
לאהרן: יתעּלה אמרֹו והּוא ּולגּדלֹו, ּולרֹוממֹו ְְְְְְְְְְֲִֶַַַַָֹלכּבדֹו,

העדת" אהל לפני אּת ּובני a)"ואּתה ,gi xacna), ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּתמיד. לפניו ּתהיּו אּתם ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָּכלֹומר:

מֹועד" אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו אמרֹו: והּוא (my,אחר, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
(cספרי ּולׁשֹון .(my gxw zyxt)לפני אּת ּובני "אּתה : ְְְִִִֵֵֶַָָָ

ּכלֹומר: מּבחּוץ", והלוּים מּבפנים הּכהנים ― העדת ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָֹֹֻאהל

הּזה: ּכּלׁשֹון אמרּו ּובּמכלּתא סביבֹו. ולהליכה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָלׁשמירה
ּבעׂשה, אּלא לי אין ― מֹועד אהל אתֿמׁשמרת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ"וׁשמרּו
מׁשמרת את ּוׁשמרּתם לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹמּנין

d)הּקדׁש" ,my).עׂשה מצות ― ׁשּׁשמירתֹו ל נתּברר הּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּדֹומה לא ׁשֹומרים. עליה ׁשּיׁש לּמקּדׁש "ּגדּלה אמרּו: ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻוׁשם

jlnd)ּפלטֹורין lkid)ׁשאין לפלטֹורין ׁשֹומרין עליה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
רצֹונֹו ההיכל ׁשם ― ׁשּפלטֹורין וידּוע ׁשֹומרין". ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָעליה
קבּועים ׁשֹומרים ׁשּיהיּו ורֹוממּותֹו, ההיכל ׁשּמגדּלת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻלֹומר:
מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעליו.

מּדֹות. ּובמּסכת ְִִֶֶַָּתמיד

― הס"ז ׁשמירתֿהּמצוה מּלהׁשּבית ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
"ּוׁשמרּתם אמרֹו: והּוא ּכלֿלילה, ּתמיד ּבֹו ולסב ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹהּמקּדׁש

הּקדׁש" מׁשמרת מּמצות(my)את כ"ב ּבמצוה ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
נבאר וכ עׂשה; מצות ּבֹו והּסּבּוב הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָעׂשה,
ּולׁשֹון לאֿתעׂשה, מצות ― זה ּדבר ׁשּבּטּול ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹּכאן,

מֹועד" אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו c)הּמכלּתא: ,my)לי אין , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ― ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין ּבעׂשה, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹאּלא

הּקדׁש" מׁשמרת את d)"ּוׁשמרּתם ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּומּדֹות. ּתמיד ּבריׁש זֹו ְְִִִֵָָמצוה

― הל"ה עׂשּויהּמצוה ׁשמן לנּו ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
המיחד הּתאּור dkÎak)ּכפי ,l zeny)ּכלּֿכהן ּבֹו למׁשח מּוכן ְְְִִֵֵַַַָָָֹֹֻ

אׁשרֿ מאחיו הּגדֹול "והּכהן ׁשאמר: ּכמֹו ׁשּיתמּנה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּגדֹול
הּמׁשחה" ׁשמן עלֿראׁשֹו i)יּוצק ,`k `xwie)מֹוׁשחים וכן , ְְְִִֵֶֶַַַָֹ

הּמלכים מקצת cec)ּבֹו zia ikln wx ,xnelk)ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְִִִֵֶַַָָ
אבל וכלּֿכליו; הּמׁשּכן ּבֹו נמׁשח ּוכבר זֹו. מצוה ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָּבהלכֹות
אמרּו ׁשּבפרּוׁש לפי לדֹורֹות, אתֿהּכלים ּבֹו מֹוׁשחים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָאין

`)ּבספרי ,f xacna)ּכלי ּכלֹומר ― אּלּו ׁשל ׁשּבמׁשיחתם , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
יתעּלה: אמר לבֹוא, לעתיד ּכלֿהּכלים הקּדׁשּו ― ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמׁשּכן

לדרתיכם" לי זה יהיה מׁשחתֿקדׁש l`)"ׁשמן ,l zeny). ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ
ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(d.)ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָ

― הפ"ג ּכׁשמןהּמצוה ׁשמן מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
תעׂשּו לא "ּובמתּכנּתֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָֹֻהּמׁשחה,

al)ּכמהּו" ,my)― מזיד הּוא אם זה, לאו על והעֹובר ְִִֵֵֶַָָָֹ
וכּו'" ּכמהּו אׁשרֿירקח "איׁש ּבּכתּוב: ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹחּיב
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(bl ,my)ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם .ְְְִֵַַָָָָ
מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(d.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

― הפ"ד ּבׁשמןהּמצוה מּלמׁשח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבלבד, ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּמׁשחה

"ייס לא אדם "עלּֿבׂשר יתעּלה: אמרֹו al)והּוא ,my). ְְְְִִֶַַַָָָָֹ
"ואׁשר אמר: ּכרת, חּיב ― ּבמזיד ּבֹו ׁשהּנמׁשח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוברּור,

ונכרת" עלֿזר מּמּנּו חּיב(my)יּתן ― ׁשֹוגג הּוא ואם ; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָחּטאת

.(d.)ּכרתֹות ְֵ

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ב שלישי יום
יוםשלישיֿרביעיי"ב-י"גמנחםאב

.·Ù .‰Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הפ"ה מגמרהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻֻ
(oyr ly minya)ּבמתּכנת(znbeck)ׁשּיהיּו ּכלֹומר: הּקטרת, ְְְְְִֶֶֶַַַֹֹ

להתגּמר ויתּכּון הּמּדֹות אֹותן ּוביחס ּתערבּתֹו סּממני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻאֹותן
(myazdl)תעׂשּו לא "ּובמתּכנּתּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִֶַַַָָֹֻּבֹו,

fl)לכם" ,l zeny)וכּונתֹו ּכמֹוה ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ּובאר ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
אׁשרֿיעׂשה "איׁש אמר: ּכרת, חּיב ― ּתּמרּתּה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלהריח

מעּמיו" ונכרת ּבּה להריח gl)כמֹוה ,my);מזיד הּוא אם ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ
נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ְְְְְֲִִִֵַַָָָָואם

ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני .(d.)ּגם ְְְִִֵֵֵַָ

― הפ"ב קרּבןהּמצוה ׁשּום מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
"לאֿתעלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבמזּבח

עליו" תּסכּו לא ונס ּומנחה ועלה זרה קטרת (myעליו ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹ
(hלֹו ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו הּזֹורק אֹו ּבֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָוכלֿהּמקריב

לֹוקה. ―ֶ

― הל"ד אתֿהארֹוןהּמצוה הּכהנים ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
אמרֹו והּוא למקֹום, מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָעל

יּׂשאּו" ּבּכתף עלהם הּקדׁש "ּכיֿעבדת f,יתעּלה: xacna) ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
(hאּלא זה היה לא ללוּים, אז נאמר זה ׁשּצּוּוי ואףֿעלּֿפי .ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּוא אהרן ּכי הּזמן, ּבאֹותֹו הּכהנים מסּפר מעּוט ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַֹֹמחמת
hrnהּמתחיל mipdkd eid okle ,cala ea dlgd dpedkd) ְִַַ

(mziy`xa,הּכהנים על חֹובה הּמצוה הרי לדֹורֹות אבל ;ְְֲֲֲִִֵַַַָָָֹ
יהֹוׁשע ּבספר ׁשּנתּבאר ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים e)והם ,b) ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֻ

ׁשמּואל hk)ּובספר ,eh aÎl`eny)להעביר ּדוד צּוה וכאׁשר . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָ
הּימים ּבדברי אמר הּׁשנּיה ּבּפעם Îminid`אתֿהארֹון ixac) ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(eh ,ehבניֿהלוּים "וּיׂשאּו :(mipdkl dpeekde)ארֹון את ְְְֲִִִֵֵַַ
ּבּמטֹות ּבכתפם ה' ּכדבר מׁשה צּוה ּכאׁשר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹהאלהים

ef)עליהם" dxeva z`yl jixv zexecl mby ixd)ּכאׁשר וכן . ְֲֲֵֵֶֶַ
הּימים ּבדברי hi)הזּכיר ,ck my)לעׂשרים הּכהנים חלּקת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹֻ

לעבדת פקּדתם "אּלה :אחרּֿכ ואמר מׁשמרֹות םוארּבע ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
צּוהּו ּכאׁשר אביהם אהרן ּביד ּכמׁשּפטם לביתֿה' ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלבֹוא
ׁשעבֹודת על רֹומז ׁשהּוא חכמים, ּפרׁשּו יׂשראל", אלהי ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹה'
אלהי ה' ׁשּצּוה וזהּו הּכתף, על הארֹון נׂשיאת היא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּכהנים

ספרי ּולׁשֹון h)יׂשראל. ,f xacna)ּכאׁשר וגֹו' "ּכמׁשּפטם : ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
נתן לא קהת ולבני צּוהּו? היכן ― יׂשראל אלהי ה' ְְְְֱִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹֹצּוהּו

הּמצות. מּכלל ׁשּזה נתּברר הּנה יּׂשאּו". ּבּכתף ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוגֹו'

― הפ"ו הארֹוןהּמצוה ּבּדי מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
(eze` oi`yep eid mday zehen)אמרֹו והּוא הּטּבעת, ְְִַַַַָמּתֹו

מּמּנּו" יּסרּו לא הּבּדים יהיּו הארן "ּבטּבעת (zenyיתעּלה: ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ
(eh ,dkמּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― זה לאו על (ak.)והעֹובר ְְֵֶֶַַָָ

הּמסיר איּכא "והא מלקּות: מחּיבי הזּכירּו ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻאמרּו,
מהכא, ואזהרּתיּה לֹוקה. הּוא ׁשּגם ּכלֹומר: הארֹון?" ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּדי
לאֿתעׂשה מצות ׁשהיא ל נתּבאר הּנה יּסרּו". ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻמ"ּלא

עליה. ְִֶָָולֹוקין

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ג רביעי יום

.‚Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÏ .·Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .·Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הכ"ג לעבדהּמצוה ּבלבד, הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָֹ
ׁשערים נעילת ּכגֹון: ידּועֹות, ּבעבֹודֹות ,(ozgizte)ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִַַַָָ

הּקרּבן ּבעת הּׁשיר miniieqn)ואמירת zepaxw):אמרֹו והּוא , ְְְְֲִִֵַַַַָָָ
מֹועד" אהל אתֿעבדת הּוא הּלוי bk)"ועבד ,gi xacna). ְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹ

ספרי יעבד(my)ּולׁשֹון ― רצה אם אני "ׁשֹומע לא: ואם ; ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָֹֹ
― הּוא הּלוי ועבד לֹומר: ּתלמּוד יעבד, לא ― ְְֲִֵַַַַַָָָֹֹרצה
עליו מּטלת ּומצוה עליו חֹובה ׁשּזה ּכלֹומר: ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻעלּֿכרחֹו",
ּבכּמה הּזאת הלוּים עבֹודת מהֿהיא נתּבאר ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּבהכרח.

ּבתמיד f)מקֹומֹות dpyn e wxt .e dpyn d wxt)ּומּדֹות` wxt) ְְִִָ
(` dpynמערכים ב' ּבפרק ּגםּֿכן ונתּבאר .(.`i)ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר הלוּים אּלא ׁשיר ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָאֹומרים
הלוּים" ּככלֿאחיו אלהיו ה' ּבׁשם "וׁשרת אחר: ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבלׁשֹון

(f ,gi mixac)מערכים ב' ּבפרק ואמרּו ,(my)ׁשרּות "איזהּו : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ
ׁשירה". זֹו אֹומר: הוי ה'? ְֱִֵֵֵָּבׁשם

― הע"ב מּלהתעּסקהּמצוה הּלוּים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
והּכהנים לּכהנים, המיחדֹות מןֿהעבֹודֹות עבֹודה ְְְֲֲֲֲִִִַַַָָָֹֹֻּבׁשּום
המיחדֹות מןֿהעבֹודֹות עבֹודה ּבׁשּום מּלהתעּסק ―ְְְְֲֲִִִֵַַָָָֻ
הּכהנים ּכלֹומר: האּלה, הּמׁשּפחֹות ׁשּׁשּתי לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹללוּים,
לפיכ ּבּמקּדׁש. מיחדת עבֹודה מהן לכלֿמׁשּפחה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻוהלוּים,
ּתעבֹוד ׁשּלא יחד, לׁשּתיהן יתעּלה מאּתֹו האזהרה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבאה
ּבמה ּכלֿקבּוצה אּלא ― האחרת ּבעבֹודת ְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָאחת
ואלֿ עלֿעבדתֹו איׁש "איׁש ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹּׁשּנצטותּה,

hi)מּׂשאֹו" ,c xacna)אמרֹו הּוא ּבהן ׁשּבא הּלאו ּולׁשֹון ְְֶֶַַָָָָָ
לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש אלּֿכלי א" הלוּים: על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹיתעּלה

ולאֿימתּו" b)יקרבּו ,gi my)אל לדּבר חזר אחרּֿכ ְְְִֵֶַַַַָָָָֹֻ
ּגםֿאּתם" ּגםֿהם ימתּו "ולא ואמר: ּכלֹומר:(my)הּכהנים , ְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹֹֻ

ׁשהזהרּתים ׁשּכמֹו הּזה. הּלאו אתכם ּכֹולל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּגםֿאּתם,
ּכ והּמזּבח, הּמקּדׁש ּכלי והיא: ּבעבֹודתכם. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמּלהתעּסק

ספרי ּולׁשֹון ּבעבֹודתם. מּלהתעּסק מזהרים (zyxtאּתם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
(my gxw― יקרבּו" לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש "אלּֿכלי :ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
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(bl ,my)ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם .ְְְִֵַַָָָָ
מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(d.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

― הפ"ד ּבׁשמןהּמצוה מּלמׁשח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבלבד, ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּמׁשחה

"ייס לא אדם "עלּֿבׂשר יתעּלה: אמרֹו al)והּוא ,my). ְְְְִִֶַַַָָָָֹ
"ואׁשר אמר: ּכרת, חּיב ― ּבמזיד ּבֹו ׁשהּנמׁשח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוברּור,

ונכרת" עלֿזר מּמּנּו חּיב(my)יּתן ― ׁשֹוגג הּוא ואם ; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָחּטאת

.(d.)ּכרתֹות ְֵ

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ב שלישי יום
יוםשלישיֿרביעיי"ב-י"גמנחםאב
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― הפ"ה מגמרהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻֻ
(oyr ly minya)ּבמתּכנת(znbeck)ׁשּיהיּו ּכלֹומר: הּקטרת, ְְְְְִֶֶֶַַַֹֹ

להתגּמר ויתּכּון הּמּדֹות אֹותן ּוביחס ּתערבּתֹו סּממני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻאֹותן
(myazdl)תעׂשּו לא "ּובמתּכנּתּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִֶַַַָָֹֻּבֹו,

fl)לכם" ,l zeny)וכּונתֹו ּכמֹוה ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ּובאר ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
אׁשרֿיעׂשה "איׁש אמר: ּכרת, חּיב ― ּתּמרּתּה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלהריח

מעּמיו" ונכרת ּבּה להריח gl)כמֹוה ,my);מזיד הּוא אם ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ
נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ְְְְְֲִִִֵַַָָָָואם

ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני .(d.)ּגם ְְְִִֵֵֵַָ

― הפ"ב קרּבןהּמצוה ׁשּום מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
"לאֿתעלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבמזּבח

עליו" תּסכּו לא ונס ּומנחה ועלה זרה קטרת (myעליו ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹ
(hלֹו ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו הּזֹורק אֹו ּבֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָוכלֿהּמקריב

לֹוקה. ―ֶ

― הל"ד אתֿהארֹוןהּמצוה הּכהנים ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
אמרֹו והּוא למקֹום, מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָעל

יּׂשאּו" ּבּכתף עלהם הּקדׁש "ּכיֿעבדת f,יתעּלה: xacna) ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
(hאּלא זה היה לא ללוּים, אז נאמר זה ׁשּצּוּוי ואףֿעלּֿפי .ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּוא אהרן ּכי הּזמן, ּבאֹותֹו הּכהנים מסּפר מעּוט ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַֹֹמחמת
hrnהּמתחיל mipdkd eid okle ,cala ea dlgd dpedkd) ְִַַ

(mziy`xa,הּכהנים על חֹובה הּמצוה הרי לדֹורֹות אבל ;ְְֲֲֲִִֵַַַָָָֹ
יהֹוׁשע ּבספר ׁשּנתּבאר ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים e)והם ,b) ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֻ

ׁשמּואל hk)ּובספר ,eh aÎl`eny)להעביר ּדוד צּוה וכאׁשר . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָ
הּימים ּבדברי אמר הּׁשנּיה ּבּפעם Îminid`אתֿהארֹון ixac) ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(eh ,ehבניֿהלוּים "וּיׂשאּו :(mipdkl dpeekde)ארֹון את ְְְֲִִִֵֵַַ
ּבּמטֹות ּבכתפם ה' ּכדבר מׁשה צּוה ּכאׁשר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹהאלהים

ef)עליהם" dxeva z`yl jixv zexecl mby ixd)ּכאׁשר וכן . ְֲֲֵֵֶֶַ
הּימים ּבדברי hi)הזּכיר ,ck my)לעׂשרים הּכהנים חלּקת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹֻ

לעבדת פקּדתם "אּלה :אחרּֿכ ואמר מׁשמרֹות םוארּבע ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
צּוהּו ּכאׁשר אביהם אהרן ּביד ּכמׁשּפטם לביתֿה' ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלבֹוא
ׁשעבֹודת על רֹומז ׁשהּוא חכמים, ּפרׁשּו יׂשראל", אלהי ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹה'
אלהי ה' ׁשּצּוה וזהּו הּכתף, על הארֹון נׂשיאת היא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּכהנים

ספרי ּולׁשֹון h)יׂשראל. ,f xacna)ּכאׁשר וגֹו' "ּכמׁשּפטם : ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
נתן לא קהת ולבני צּוהּו? היכן ― יׂשראל אלהי ה' ְְְְֱִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹֹצּוהּו

הּמצות. מּכלל ׁשּזה נתּברר הּנה יּׂשאּו". ּבּכתף ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוגֹו'

― הפ"ו הארֹוןהּמצוה ּבּדי מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
(eze` oi`yep eid mday zehen)אמרֹו והּוא הּטּבעת, ְְִַַַַָמּתֹו

מּמּנּו" יּסרּו לא הּבּדים יהיּו הארן "ּבטּבעת (zenyיתעּלה: ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ
(eh ,dkמּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― זה לאו על (ak.)והעֹובר ְְֵֶֶַַָָ

הּמסיר איּכא "והא מלקּות: מחּיבי הזּכירּו ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻאמרּו,
מהכא, ואזהרּתיּה לֹוקה. הּוא ׁשּגם ּכלֹומר: הארֹון?" ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּדי
לאֿתעׂשה מצות ׁשהיא ל נתּבאר הּנה יּסרּו". ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻמ"ּלא

עליה. ְִֶָָולֹוקין

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ג רביעי יום

.‚Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÏ .·Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .·Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הכ"ג לעבדהּמצוה ּבלבד, הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָֹ
ׁשערים נעילת ּכגֹון: ידּועֹות, ּבעבֹודֹות ,(ozgizte)ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִַַַָָ

הּקרּבן ּבעת הּׁשיר miniieqn)ואמירת zepaxw):אמרֹו והּוא , ְְְְֲִִֵַַַַָָָ
מֹועד" אהל אתֿעבדת הּוא הּלוי bk)"ועבד ,gi xacna). ְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹ

ספרי יעבד(my)ּולׁשֹון ― רצה אם אני "ׁשֹומע לא: ואם ; ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָֹֹ
― הּוא הּלוי ועבד לֹומר: ּתלמּוד יעבד, לא ― ְְֲִֵַַַַַָָָֹֹרצה
עליו מּטלת ּומצוה עליו חֹובה ׁשּזה ּכלֹומר: ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻעלּֿכרחֹו",
ּבכּמה הּזאת הלוּים עבֹודת מהֿהיא נתּבאר ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּבהכרח.

ּבתמיד f)מקֹומֹות dpyn e wxt .e dpyn d wxt)ּומּדֹות` wxt) ְְִִָ
(` dpynמערכים ב' ּבפרק ּגםּֿכן ונתּבאר .(.`i)ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר הלוּים אּלא ׁשיר ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָאֹומרים
הלוּים" ּככלֿאחיו אלהיו ה' ּבׁשם "וׁשרת אחר: ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבלׁשֹון

(f ,gi mixac)מערכים ב' ּבפרק ואמרּו ,(my)ׁשרּות "איזהּו : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ
ׁשירה". זֹו אֹומר: הוי ה'? ְֱִֵֵֵָּבׁשם

― הע"ב מּלהתעּסקהּמצוה הּלוּים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
והּכהנים לּכהנים, המיחדֹות מןֿהעבֹודֹות עבֹודה ְְְֲֲֲֲִִִַַַָָָֹֹֻּבׁשּום
המיחדֹות מןֿהעבֹודֹות עבֹודה ּבׁשּום מּלהתעּסק ―ְְְְֲֲִִִֵַַָָָֻ
הּכהנים ּכלֹומר: האּלה, הּמׁשּפחֹות ׁשּׁשּתי לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹללוּים,
לפיכ ּבּמקּדׁש. מיחדת עבֹודה מהן לכלֿמׁשּפחה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻוהלוּים,
ּתעבֹוד ׁשּלא יחד, לׁשּתיהן יתעּלה מאּתֹו האזהרה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבאה
ּבמה ּכלֿקבּוצה אּלא ― האחרת ּבעבֹודת ְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָאחת
ואלֿ עלֿעבדתֹו איׁש "איׁש ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹּׁשּנצטותּה,

hi)מּׂשאֹו" ,c xacna)אמרֹו הּוא ּבהן ׁשּבא הּלאו ּולׁשֹון ְְֶֶַַָָָָָ
לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש אלּֿכלי א" הלוּים: על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹיתעּלה

ולאֿימתּו" b)יקרבּו ,gi my)אל לדּבר חזר אחרּֿכ ְְְִֵֶַַַַָָָָֹֻ
ּגםֿאּתם" ּגםֿהם ימתּו "ולא ואמר: ּכלֹומר:(my)הּכהנים , ְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹֹֻ

ׁשהזהרּתים ׁשּכמֹו הּזה. הּלאו אתכם ּכֹולל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּגםֿאּתם,
ּכ והּמזּבח, הּמקּדׁש ּכלי והיא: ּבעבֹודתכם. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמּלהתעּסק

ספרי ּולׁשֹון ּבעבֹודתם. מּלהתעּסק מזהרים (zyxtאּתם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
(my gxw― יקרבּו" לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש "אלּֿכלי :ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
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ׁשענּוׁשין לוּים אּלא לי אין ענׁש. ― ימתּו" "ולא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻאזהרה:
ה עבֹודת על ּכהנים הּכהנים; עבֹודת על לוּיםּומזהרין ְְֲֲֲֲִִִִִַַַַַַָֹֹֻ

לחברּתּה מעבֹודה ּגםֿהם לֹומר: ּתלמּוד ― ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָמּנין?
`id mby Ð zxg`l ezcear dpyne ,zniieqn dcear lr cwtend)

(hay eze` ipa lr zcwten.ּגםֿאּתם לֹומר: ּתלמּוד ― ְִִֶַַַַַמּנין?
יֹוחנן רּבי את לסּיע חנניה ּבן יהֹוׁשע רּבי ּבּקׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּוכבר
מתחּיב אּתה ׁשּכבר !לאחֹורי חזֹור לֹו: אמר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבןֿגדּגדה,
הּנה מןֿהמׁשֹוררים. ואּתה מןֿהּׁשֹוערים ׁשאני ,ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָּבנפׁש
עבֹודתֹו ׁשאינּה ּבעבֹודה הּמתעּסק ׁשּכלֿלוי ל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנתּבאר
לא הּכהנים וכן ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ― לֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהמיחדת
אם ּכי ּבמיתה אינם עברּו אם אּלא הלוּים, לעבֹודת ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָיּגׁשּו
לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש אלּֿכלי א" ּובּמכלּתא: ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹּבמלקּות.
"א" לֹומר: ּתלמּוד חּיבין? יהיּו נגעּו אם יכֹול ְְְְִִִִַַַַָָָָיקרבּו"
ידי על הלוּים אּלא לי אין חּיבין. הם עבֹודה מּׁשּום ―ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? הלוּים עלֿידי הּכהנים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַֹֹהּכהנים,
ּכהנים ׁשל על "הלוּים נאמר: וׁשם ּגםֿאּתם", ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ"ּגםֿהם
ּבלאֿתעׂשה". אּלא לוּים ׁשל על הּכהנים ואין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבמיתה,

― הל"ב אהרןהּמצוה זרע לגּדל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
ו]כבֹוד [קדּׁשה מעלת להם ּוליחס ּולרֹוממם, ְְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָֻּולכּבדם

וראׁשֹונה dnicwÎoic)קֹודמת mdl zzl)לכ יסרבּו ואפּלּו ְְְְֲִִֶֶַָָָ
ּכיון יתעּלה, לה' ּכבֹוד לׁשם ּכלֿזה להם. נׁשמע לא ―ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אמרֹו: והּוא קרּבנֹותיו, והקרבת לעבֹודתֹו ְְְְְְְֲֶַַַָָָָָָָׁשּלקחם
"יהיהֿל קדׁש מקריב הּוא אלהי אתֿלחם ּכי ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ"וקּדׁשּתֹו

(g ,`k `xwie)הּפרּוׁש ּובא .(:hp oihib)לכלּֿדבר" "וקּדׁשּתֹו" : ְְְִֵַַָָָָ
ראׁשֹון לפּתח ולּטֹול(dxeza)ׁשּבקדּׁשה: ראׁשֹון, ּולבר , ְְְְִִִִִֵֶַָָֹֻ

ספרא לׁשֹון וגם ראׁשֹון". יפה my)מנה xen`)וקּדׁש" ּתֹו": ְְְְְִִִֶֶַַָָָ
אנחנּו ּבּה נצטּוינּו זֹו ׁשּמצוה ּכלֹומר, ּכרחֹו"; "על ―ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָ
יהיּו "קדׁשים אמרּו: וכ הּכהן, ּברצֹון ּתלּויה ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹואינה

e)לאלהיהם" ,my)― קדׁש" "והיּו ּכרחם"; "על ― ְְֵֵֶֶַָָָֹֹ
ראּוי אינֹו ׁשּזה ּכיון נאמר, ׁשּלא מּומין"; ּבעלי ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלרּבֹות
ּכבֹוד לֹו ּונחּלק נעּדיפּנּו מּדּוע אלהיו, לחם ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלהקריב
ּכּלֹו המכּבד הּזרע ― קדׁש" "והיּו אמר: לפיכ ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻֻֻּוגדּלה?
הראּויים הּתנאים נתּבארּו ּוכבר מּום. ּובעל ּתמים ―ְְְְֲִִִִַַַָָָָָ
מפּזרים ּבמקֹומֹות זה, מנהג עּמהם לנהג צרי ואי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻלהם,

וחּלין מּכֹות (dp:)וׁשּבת(dn:)ּובכֹורֹות(alw:)ּבגמרא ְְְְִִַַָָָֻ
ְָָוזּולתן.

― הל"ו עֹובדיםהּמצוה הּכהנים ׁשּיהיּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָֹ
zeveawl)ּבמׁשמרֹות wlgzz dpyd inia ycwnd zcear)ּתעבד : ְְֲִַָֹ

אּלא מערבת, הּכל יד ּתהיה ולא ּבכלֿׁשבּוע, ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹמׁשמרת
וכלֿמי ּבׁשוה עֹובדֹות ּכלֿהּמׁשמרֹות ׁשאז ּבלבד, ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָּברגלים

ּבדבריֿהּימים נתּבאר ּוכבר מקריב. ak)ׁשּבא ,h ׁשּדוד(` . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבסּכה ונתּבאר מׁשמרֹות. כ"ד ועׂשאּום חּלקּום ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֻּוׁשמּואל

(.dp)הּוא זֹו ּבמצוה ׁשּנאמר והּכתּוב ׁשוה. ּכּלן יד ׁשּברגלים ,ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
הּלוי "וכיֿיבא וגֹו'(odkd)אמרֹו: נפׁשֹו ּבכלֿאּות ּובא וגֹו' ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹ

לפני ׁשם העמדים הלוּים ּככלֿאחיו אלהיו ה' ּבׁשם ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹוׁשרת
יאכלּו" ּכחלק חלק gÎe)ה' ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִֵֵֵֵֶֶֹ

(my mihteyּתלמּוד לעֹולם? ―יכֹול נפׁשֹו ּבכלֿאּות "ּובא :ְְְְַַַַָָָָ
ּבׁשער מכּנסין ׁשּיׂשראל ּבׁשעה ― ׁשערי מאחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלֹומר:

(xir)אחד(milyexia edfe)ּֿכל יכֹול רגלים. ּבׁשלׁשה ְְִִֶָָָָָֹ
הרגל מחמת ׁשּלא הּבאים הרגל ּבקרּבנֹות ׁשוֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמׁשמרֹות

nk)(lbxd jezay zayd zepaxw eלבד לֹומר: ּתלמּוד ?(ueg) ְְַַַ
ּבׁשּבּת אּתה לזה? זה אבֹות מהּֿמכרּו האבֹות. על ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָממּכריו
מׁשמרֹות סּדּור על הסּכמתם ּכלֹומר: ּבׁשּבּתי"; ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָואני
הּתרגּום ּפרׁשֹו וכ מׁשמרה. ― ּכלֿׁשבּוע ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָהעבֹודה:

(qelwpe`)אבהתא אתקינּו ּדכן ּבׁשּבתא, ּדייתי מּמּטרּתא ּבר :ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
(reay eze` ly zxnynn ueg)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

סּכה ּגמרא .(dp.)ּבסֹוף ְְָָָֻ

ה'תשע"ב מנחםֿאב י"ד חמישי יום

.ÁÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ò˜ .‚Ò˜ .‚Ú .ÊÙ

― הל"ג ּבגדיםהּמצוה ללּבׁש הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹ
והּוא ּבּמקּדׁש, יעבדּו ואחרּֿכ ּולתפארת, לכבֹוד ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻמיחדים
לכבֹוד אחי לאהרן בגדיֿקדׁש "ועׂשית יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹאמרֹו

a)ּולתפארת" ,gk zeny)והלּבׁשּתם ּתקריב "ואתּֿבניו ; ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָ
g)ּכּתנת" ,hk my),ּבגדים ׁשמנה ּכהּנה: ּבגדי הם ואּלּו ְְְְְֳִִֵֵֵָָָֹֹֻֻ

(uive lirn ,cet` ,oyg ,hpa` ,ztpvn ,miqpkn ,zpzk)ּגדֹול ְֵָֹלכהן
הדיֹוט לכהן `hpa)וארּבעה ,zrabn ,miqpkn ,zpzk)ֿוכל . ְְְְְֵֶַָָָֹ

לאֹותּה המיחדים מןֿהּבגדים ּבפחֹות ּכהן ׁשעֹובד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻּפעם
על חּיב לכ ונֹוסף ּפסּולה; עבֹודתֹו ― ּביֹותר אֹו ְְְְֲֲֵַַָָָָָָָהעבֹודה
וכ ׁשעבד. ּבגדים מחּסר לֹומר רצֹוני ׁשמים, ּבידי מיתה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּכ

סנהדרין ּבגמרא אֹותֹו ּבידי(bt.)מנּו מיתה מחּיבי מּכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
"וחגרּת ּבּכתּוב: נאמר אּלא ּפסּוק, ּבא לא זה ועל ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשמים.

אבנ ּכהּנה"אתם להם והיתה וגֹו' h)ט ,my)ּבפרּוׁשֹו ּובא , ְְְְְְֵֵֶַָָָָָָֹֻ
(:bt oixcdpq);עליהם ּכהּנתם ― עליהם ׁשּבגדיהם "ּבזמן :ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

זרים". להֹו והוֹו עליהם ּכהּנתם ―אין עליהם ּבגדיהם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻאין
לקּמן cr)ויתּבאר dyrz `l).ּבמיתה ― ׁשּׁשּמׁש ׁשּזר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבספרא g)ואמרּו ,g `xwie)― אתֿהחׁשן" עליו "וּיׂשם : ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹ

לׁשרּות לּמדּה לדֹורֹות; ולּמדּה לׁשעּתּה לּמדּה זֹו ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָ"ּפרׁשה
זהב ּבבגדי מׁשּמׁש ּבכלֿיֹום הּכּפּורים. יֹום ּולׁשרּות יֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָיֹום

(adfn odipia yiy meiÎmei ly micba dpeny)הּכּפּורים ּוביֹום ,ְִִַ
לבן" ּבבגדי hpa`e)מׁשּמׁש ztpvn ,miqpkn ,zpzk :drax`). ְְְִֵֵַָָ

מצות אּלּו ּבגדים ׁשּלביׁשת ספרא, ּבלׁשֹון נתּבאר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּוכבר
אמרם והּוא `zenÎixg)עׂשה, `xtq)אהרן ׁשאין "ּומּנין : ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּתלמּוד ?הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו ּבגדים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלֹובׁש
אתֿמׁשה" ה' צּוה ּכאׁשר וּיעׂש cl)לֹומר: ,fh `xwie). ֲִֶֶֶַַַַַָֹ

― הּיפי ּבתכלית ׁשהם אףֿעלּֿפי אּלּו, ׁשּבגדים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכלֹומר,
היקרֹות מןֿהאבנים וזּולתן ויׁשפה ׁשהם ואבני זהב ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹׁשהם
ה' ׁשּצּוה הּמצוה, לקּיּום אּלא ּבהם, להתנאֹות יתּכּון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ―לא
ּבּמקּדׁש. ּתמיד אּלּו ּבגדים ׁשּילּבׁש והיא, ּבלבד; ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאתֿמׁשה,

מּזבחים ב' ּבפרק ּכּלם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו (gi.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָֻ
ּכּפּורים ּבמּסכת ar.)ּובמקֹומֹות :`r)וסּכה(.d). ְְְִִִֶֶַָֻ
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― הפ"ח ּפיהּמצוה מּלקרֹוע ׁשהזהרנּו (zty)האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּוגבּול סֹוף ּכמֹו ארּוג יהיה אּלא ּגדֹול, ּכהן (ztykמעיל ְְְְִִֵֶֶָָָֹ

(eiccv ipyn ,bx`dתחרא "ּכפי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִִֶַַָָ
יּקרע" לא al)יהיהּֿלֹו ,gk zeny)ּבּמסּפרים והּקֹורעֹו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

מלקּות. חּיב ― ּבהן ְְֵֵַַַָָוכּיֹוצא

― הפ"ז מהסירהּמצוה ׁשהזהרנּו (cixtdl)האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
החׁשן "ולאֿיּזח יתעּלה: אמרֹו והּוא האפֹוד, מעל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחׁשן

האפֹוד" gk)מעל ,my)מּכֹות ּובסֹוף לֹו. מחּבר יהיה אּלא , ְְְִֵֵֶֶַַָָָֻ
(.`k)איּכא והא מלקּות: מחּיבי ּכׁשהזּכירּו ּגםּֿכן, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻאמרּו

הּנה החׁשן" מ"ּלאֿיּזח מהכא ואזהרּתיּה אתֿהחׁשן? ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹמזח
לֹוקה. ― ׁשהּמזח ל ְְִֵֵֵֶֶַַָנתּבאר

― הע"ג אֹוהּמצוה לּמקּדׁש מּלהּכנס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ׁשל ּבמּצב ּכׁשאנחנּו הּתֹורה מּדיני ּדבר ּבׁשּום ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָלהֹורֹות
וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר "יין יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשכרּות,
וגֹו'" יׂשראל אתּֿבני ּולהֹורת וגֹו' מֹועד אלֿאהל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹּבבאכם

(`iÎh ,i `xwie)הּתלמּוד ּולׁשֹון .(.gl xifp)רביעית "ׁשתה : ְְְִִַַָָ
(oii)ׁשּׁשתּויי והּוא: חּלּוק, הּזה הּלאו ּבענׁש ויׁש יֹורה". ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאל

ּכלֿההיכל, עם ולּמזּבח האּולם מּבין להּכנס להם אסּור ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיין
― ׁשתּוי ּכׁשהּוא עבד ואם מלקּות; חּיב ― נכנס ְְְְְִִִֶַַַַָָָואם

מן ּדבר ׁשתה ואם ׁשמים; ּבידי מיתה (x`W)חּיב ְִִִִִֵַָָָָָָָָ§¨

לא ּבלבד, מלקּות חּיב ― ועבד לּיין ּפרט ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָֹהמׁשּכרים
אֹו ּכהן ׁשהּוא ּבין ׁשתּוי, ּכׁשהּוא ׁשּמֹורה וכלֿמי ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹמיתה;
יין ׁשתּוי ׁשהּוא ּבין לאו, על עֹובר הּוא הרי ― ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָיׂשראל

ספרא ּולׁשֹון המׁשּכרין. ׁשאר ipiny)אֹו zyxt)יין" : ְְְְְִִִַַַָָ
מׁשּכרין? ׁשאר לרּבֹות מּנין יין. אּלא לי אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָאלּֿתׁשּת",
הּיין על יין? נאמר לּמה ּכן אם "וׁשכר". לֹומר: ְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּתלמּוד

ּבאזהרה" ּכלֿהמׁשּכרין ׁשאר ועל וׁשם(zewlna)ּבמיתה . ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָ
ּתלמּוד עבֹודה? ּבׁשעת אּלא חּיב ׁשאינֹו "מּנין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאמרּו:
וׁשם מֹועד". אלֿאהל ּבבאכם אּת ּובני אּתה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלֹומר:
ּתלמּוד ההֹוריה על מיתה חּיבין יׂשראל יהיּו "יכֹול ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָאמרּו:
ּובני אּתה תמתּו", ולא וגֹו' אּת ּובני "אּתה ְְִֶֶַַַָָָָָָֹֻלֹומר:
ּוכבר ההֹוריה". על מיתה חּיבין יׂשראל ואין ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָּבמיתה,

מּכרתֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(bi:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

― הקס"ג מּלהּכנסהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
ּבׂשערם מנּולים ּכׁשהם xry)לּמקּדׁש ilcebn)ּכדר , ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

אתֿׂשערם, ּומסּדרים מקּבצים ׁשאינם האבלים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעֹוׂשים
אלּֿתפרעּו" "ראׁשיכם יתעּלה: אמרֹו e)והּוא ,my)אמר , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוביחזקאל ּפרּוע. תרּבּון לא k)הּתרגּום: ,cn):ואמר ּבאר ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
"וראׁשֹו ּבּמצרע: יתעּלה אמרֹו וכן יׁשּלחּו". לא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ"ּופרע

פרּוע" dn)יהיה ,bi `xwie)."ּפרע "יגּדל ּבספרא: אמרּו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּתגּדלּו. אל ― אלּֿתפרעּו" "ראׁשיכם ספרא: לׁשֹון ְְְְְְִִֵֶַַַָָָועֹוד
לא "אתֿראׁשֹו ואמר: ּגדֹול ּבכהן זה לאו נכּפל ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹֹֹּוכבר

i)יפרע" ,`k my)ׁשאמר ׁשּזה ּתחׁשֹוב ׁשּלא אֹותֹו, וכפל . ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ
מחמת ׁשהּוא אלּֿתפרעּו", "ראׁשיכם ּולאיתמר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלאלעזר
יהיה אבלּות ּדר ׁשּלא ּכן עׂשה אם אבל ּבלבד, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמת

ּכדי העבֹודה מחמת ׁשהּוא ּגדֹול ּבכהן ּבאר לפיכ ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמּתר;
ׁשּמׁש אם ּכלֹומר: ּבמיתה, זה לאו על והעֹובר נאה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיהא

ׁשּבמיתה אּלּו ּובכלל ראׁש. ּפרּוע oixcdpqּכׁשהּוא ,`ztqez) ְְְְִִֵֶֶַַָֹ
(.bt"תמתּו "ולא ׁשּנאמר: ראׁש, e)ּפרּועי ,i my)אם אבל ; ְְֱֲִֵֶֶַָָֹֹֻ

זה הרי ― עבד ּדלא ראׁש ּפרּוע והּוא לּמקּדׁש ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹנכנס
ּבמיתה. לא ְְְִַָָָֹּבאזהרה,

― הקס"ד מּלהּכנסהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
לאֿתפרמּו "ּובגדיכם אמרֹו: והּוא ּבגדים, קרּועי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹלּמקּדׁש

תמתּו"ו ―(my)לא לאֿתפרמּו "ּבגדיכם ספרא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִִֵֶָָֹֹֹֻ
ּגדֹול: ּבכהן נכּפל זה לאו וגם ּבגדיכם". ּתקרעּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹאל

יפרם" לא i)"ּובגדיו ,`k my)ׁשּלא אפּלּו ּגדֹול ׁשּכהן ודע . ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ
לֹו, ׁשּמת מת על ּבגדיו לקרֹוע לֹו אסּור העבֹודה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּבׁשעת

ּובספרא הּזה. אתֿהּלאו ּכפל זֹו ּתֹוספת (zyxtּובגלל ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
(xen`,מתֹו על ― יפרם לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו :ְְְִִֵַָָָֹֹֹֹ

ּכהן ּכיצד? מתיהן. על ּופֹורמין ּפֹורעין אדם ׁשּבני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכדר
מּלמּטן ּפֹורם jkÎlk)ּגדֹול d`xp epi`y mewna)וההדיֹוט ְְְִֵֶַַָָ

חּיב הּוא ּגם ― קרּועים ּובגדיו ׁשעבד וכלֿמי ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָמלמעלן".
אבל אחד. ּבגדים ּוקרּועי ראׁש ּפרּועי ׁשּדין לפי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹמיתה,
ּגדֹול וכהן ּבלאו. היא הרי זה ּבמּצב לּמקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּכניסה
נכנס לא אפּלּו ולפרֹום לפרֹוע לעֹולם לֹו אסּור ְְְְְְֲִִִִִַָָָָֹּבלבד

ּבזה. הדיֹוט ּכהן ּובין ׁשּבינֹו החּלּוק וזהּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלּמקּדׁש,

ה'תשע"ב מנחםֿאב ט"ו שישי יום
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― הס"ח מּלהּכנסהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
לפני ויראה הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ּבכלֿעת, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָלּמקּדׁש
אלֿ ּבכלֿעת "ואלֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשכינה.

a)הּקדׁש" ,fh `xwie):והּוא ּגבּולֹות, חּלּוק זה ּבלאו ויׁש . ְְְְִֵֶֶַָֹ
ּביֹום אפּלּו הּקדׁשים לקדׁש מּלהּכנס הזהר ּגדֹול ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻׁשּכהן
מזהר ּכלּֿכהן וכן לעבֹודה. הּידּוע ּבּזמן אּלא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּכּפּורים

ּבכלֿימ להיכל העבֹודה.מּלהּכנס ּבזמן זּולתי הּׁשנה ֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
ׁשרּׁשאי לּמקֹום יּכנס לא ׁשּכלּֿכהן הּוא: הּלאו ענין ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוקּצּור
ּבין ּבפנים ּגדֹול ּכהן ּבין עבֹודה ּבׁשעת אּלא לׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹלהּכנס
ּבׁשעת ׁשּלא ונכנס זה לאו על עבר ואם ּבחּוץ. הדיֹוט ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכהן
מיתה; חּיב זה הרי ― הּקדׁשים לקדׁש נכנס אם ְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהעבֹודה,
ספרא ּולׁשֹון מלקּות. חּיב זה הרי ― להיכל נכנס ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָואם

(ixg` zyxt);הּכּפּורים יֹום זה ― ּבכלֿעת" "ואלֿיבא :ְְִִֵֶַַָָֹ
"מּבית הּׁשנה; ּכלֿימֹות ׁשאר לרּבֹות ― ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ"אלֿהּקדׁש"
ּכלֿהּבית על יכֹול ּכלֿהּבית. על להזהיר ― ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָֹלּפרכת"
עלֿהארן אׁשר הּכּפרת "אלּֿפני לֹומר: ּתלמּוד ― ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבמיתה
ׁשאר ועל ּבמיתה, הּכּפרת אלּֿפני ּכיצד? הא ימּות". ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹולא

מנחֹות ּובגמרא ּבאזהרה". ּבפרּוׁש:(fk:)ּכלֿהּבית אמרּו ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ
ּבארּבעים". ההיכל ְְִֵַַַָָ"על

― הקס"ה מּלצאתהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
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― הפ"ח ּפיהּמצוה מּלקרֹוע ׁשהזהרנּו (zty)האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּוגבּול סֹוף ּכמֹו ארּוג יהיה אּלא ּגדֹול, ּכהן (ztykמעיל ְְְְִִֵֶֶָָָֹ

(eiccv ipyn ,bx`dתחרא "ּכפי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִִֶַַָָ
יּקרע" לא al)יהיהּֿלֹו ,gk zeny)ּבּמסּפרים והּקֹורעֹו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

מלקּות. חּיב ― ּבהן ְְֵֵַַַָָוכּיֹוצא

― הפ"ז מהסירהּמצוה ׁשהזהרנּו (cixtdl)האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
החׁשן "ולאֿיּזח יתעּלה: אמרֹו והּוא האפֹוד, מעל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחׁשן

האפֹוד" gk)מעל ,my)מּכֹות ּובסֹוף לֹו. מחּבר יהיה אּלא , ְְְִֵֵֶֶַַָָָֻ
(.`k)איּכא והא מלקּות: מחּיבי ּכׁשהזּכירּו ּגםּֿכן, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻאמרּו

הּנה החׁשן" מ"ּלאֿיּזח מהכא ואזהרּתיּה אתֿהחׁשן? ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹמזח
לֹוקה. ― ׁשהּמזח ל ְְִֵֵֵֶֶַַָנתּבאר

― הע"ג אֹוהּמצוה לּמקּדׁש מּלהּכנס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ׁשל ּבמּצב ּכׁשאנחנּו הּתֹורה מּדיני ּדבר ּבׁשּום ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָלהֹורֹות
וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר "יין יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשכרּות,
וגֹו'" יׂשראל אתּֿבני ּולהֹורת וגֹו' מֹועד אלֿאהל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹּבבאכם

(`iÎh ,i `xwie)הּתלמּוד ּולׁשֹון .(.gl xifp)רביעית "ׁשתה : ְְְִִַַָָ
(oii)ׁשּׁשתּויי והּוא: חּלּוק, הּזה הּלאו ּבענׁש ויׁש יֹורה". ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאל

ּכלֿההיכל, עם ולּמזּבח האּולם מּבין להּכנס להם אסּור ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיין
― ׁשתּוי ּכׁשהּוא עבד ואם מלקּות; חּיב ― נכנס ְְְְְִִִֶַַַַָָָואם

מן ּדבר ׁשתה ואם ׁשמים; ּבידי מיתה (x`W)חּיב ְִִִִִֵַָָָָָָָָ§¨

לא ּבלבד, מלקּות חּיב ― ועבד לּיין ּפרט ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָֹהמׁשּכרים
אֹו ּכהן ׁשהּוא ּבין ׁשתּוי, ּכׁשהּוא ׁשּמֹורה וכלֿמי ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹמיתה;
יין ׁשתּוי ׁשהּוא ּבין לאו, על עֹובר הּוא הרי ― ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָיׂשראל

ספרא ּולׁשֹון המׁשּכרין. ׁשאר ipiny)אֹו zyxt)יין" : ְְְְְִִִַַַָָ
מׁשּכרין? ׁשאר לרּבֹות מּנין יין. אּלא לי אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָאלּֿתׁשּת",
הּיין על יין? נאמר לּמה ּכן אם "וׁשכר". לֹומר: ְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּתלמּוד

ּבאזהרה" ּכלֿהמׁשּכרין ׁשאר ועל וׁשם(zewlna)ּבמיתה . ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָ
ּתלמּוד עבֹודה? ּבׁשעת אּלא חּיב ׁשאינֹו "מּנין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאמרּו:
וׁשם מֹועד". אלֿאהל ּבבאכם אּת ּובני אּתה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלֹומר:
ּתלמּוד ההֹוריה על מיתה חּיבין יׂשראל יהיּו "יכֹול ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָאמרּו:
ּובני אּתה תמתּו", ולא וגֹו' אּת ּובני "אּתה ְְִֶֶַַַָָָָָָֹֻלֹומר:
ּוכבר ההֹוריה". על מיתה חּיבין יׂשראל ואין ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָּבמיתה,

מּכרתֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(bi:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

― הקס"ג מּלהּכנסהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
ּבׂשערם מנּולים ּכׁשהם xry)לּמקּדׁש ilcebn)ּכדר , ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

אתֿׂשערם, ּומסּדרים מקּבצים ׁשאינם האבלים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעֹוׂשים
אלּֿתפרעּו" "ראׁשיכם יתעּלה: אמרֹו e)והּוא ,my)אמר , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוביחזקאל ּפרּוע. תרּבּון לא k)הּתרגּום: ,cn):ואמר ּבאר ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
"וראׁשֹו ּבּמצרע: יתעּלה אמרֹו וכן יׁשּלחּו". לא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ"ּופרע

פרּוע" dn)יהיה ,bi `xwie)."ּפרע "יגּדל ּבספרא: אמרּו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּתגּדלּו. אל ― אלּֿתפרעּו" "ראׁשיכם ספרא: לׁשֹון ְְְְְְִִֵֶַַַָָָועֹוד
לא "אתֿראׁשֹו ואמר: ּגדֹול ּבכהן זה לאו נכּפל ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹֹֹּוכבר

i)יפרע" ,`k my)ׁשאמר ׁשּזה ּתחׁשֹוב ׁשּלא אֹותֹו, וכפל . ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ
מחמת ׁשהּוא אלּֿתפרעּו", "ראׁשיכם ּולאיתמר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלאלעזר
יהיה אבלּות ּדר ׁשּלא ּכן עׂשה אם אבל ּבלבד, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמת

ּכדי העבֹודה מחמת ׁשהּוא ּגדֹול ּבכהן ּבאר לפיכ ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמּתר;
ׁשּמׁש אם ּכלֹומר: ּבמיתה, זה לאו על והעֹובר נאה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיהא

ׁשּבמיתה אּלּו ּובכלל ראׁש. ּפרּוע oixcdpqּכׁשהּוא ,`ztqez) ְְְְִִֵֶֶַַָֹ
(.bt"תמתּו "ולא ׁשּנאמר: ראׁש, e)ּפרּועי ,i my)אם אבל ; ְְֱֲִֵֶֶַָָֹֹֻ

זה הרי ― עבד ּדלא ראׁש ּפרּוע והּוא לּמקּדׁש ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹנכנס
ּבמיתה. לא ְְְִַָָָֹּבאזהרה,

― הקס"ד מּלהּכנסהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
לאֿתפרמּו "ּובגדיכם אמרֹו: והּוא ּבגדים, קרּועי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹלּמקּדׁש

תמתּו"ו ―(my)לא לאֿתפרמּו "ּבגדיכם ספרא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִִֵֶָָֹֹֹֻ
ּגדֹול: ּבכהן נכּפל זה לאו וגם ּבגדיכם". ּתקרעּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹאל

יפרם" לא i)"ּובגדיו ,`k my)ׁשּלא אפּלּו ּגדֹול ׁשּכהן ודע . ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ
לֹו, ׁשּמת מת על ּבגדיו לקרֹוע לֹו אסּור העבֹודה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּבׁשעת

ּובספרא הּזה. אתֿהּלאו ּכפל זֹו ּתֹוספת (zyxtּובגלל ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
(xen`,מתֹו על ― יפרם לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו :ְְְִִֵַָָָֹֹֹֹ

ּכהן ּכיצד? מתיהן. על ּופֹורמין ּפֹורעין אדם ׁשּבני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכדר
מּלמּטן ּפֹורם jkÎlk)ּגדֹול d`xp epi`y mewna)וההדיֹוט ְְְִֵֶַַָָ

חּיב הּוא ּגם ― קרּועים ּובגדיו ׁשעבד וכלֿמי ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָמלמעלן".
אבל אחד. ּבגדים ּוקרּועי ראׁש ּפרּועי ׁשּדין לפי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹמיתה,
ּגדֹול וכהן ּבלאו. היא הרי זה ּבמּצב לּמקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּכניסה
נכנס לא אפּלּו ולפרֹום לפרֹוע לעֹולם לֹו אסּור ְְְְְְֲִִִִִַָָָָֹּבלבד

ּבזה. הדיֹוט ּכהן ּובין ׁשּבינֹו החּלּוק וזהּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלּמקּדׁש,

ה'תשע"ב מנחםֿאב ט"ו שישי יום
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― הס"ח מּלהּכנסהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
לפני ויראה הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ּבכלֿעת, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָלּמקּדׁש
אלֿ ּבכלֿעת "ואלֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשכינה.

a)הּקדׁש" ,fh `xwie):והּוא ּגבּולֹות, חּלּוק זה ּבלאו ויׁש . ְְְְִֵֶֶַָֹ
ּביֹום אפּלּו הּקדׁשים לקדׁש מּלהּכנס הזהר ּגדֹול ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻׁשּכהן
מזהר ּכלּֿכהן וכן לעבֹודה. הּידּוע ּבּזמן אּלא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּכּפּורים

ּבכלֿימ להיכל העבֹודה.מּלהּכנס ּבזמן זּולתי הּׁשנה ֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
ׁשרּׁשאי לּמקֹום יּכנס לא ׁשּכלּֿכהן הּוא: הּלאו ענין ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוקּצּור
ּבין ּבפנים ּגדֹול ּכהן ּבין עבֹודה ּבׁשעת אּלא לׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹלהּכנס
ּבׁשעת ׁשּלא ונכנס זה לאו על עבר ואם ּבחּוץ. הדיֹוט ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכהן
מיתה; חּיב זה הרי ― הּקדׁשים לקדׁש נכנס אם ְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהעבֹודה,
ספרא ּולׁשֹון מלקּות. חּיב זה הרי ― להיכל נכנס ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָואם

(ixg` zyxt);הּכּפּורים יֹום זה ― ּבכלֿעת" "ואלֿיבא :ְְִִֵֶַַָָֹ
"מּבית הּׁשנה; ּכלֿימֹות ׁשאר לרּבֹות ― ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ"אלֿהּקדׁש"
ּכלֿהּבית על יכֹול ּכלֿהּבית. על להזהיר ― ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָֹלּפרכת"
עלֿהארן אׁשר הּכּפרת "אלּֿפני לֹומר: ּתלמּוד ― ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבמיתה
ׁשאר ועל ּבמיתה, הּכּפרת אלּֿפני ּכיצד? הא ימּות". ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹולא

מנחֹות ּובגמרא ּבאזהרה". ּבפרּוׁש:(fk:)ּכלֿהּבית אמרּו ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ
ּבארּבעים". ההיכל ְְִֵַַַָָ"על

― הקס"ה מּלצאתהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
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אהל "ּומּפתח אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹמןֿהּמקּדׁש
תצאּו" לא f)מֹועד ,i my)ּגדֹול ּבכהן זה לאו ּגם ונכּפל . ְְְְִֵֵֵֶַַָָֹֹ

יצא" לא "ּומןֿהּמקּדׁש ai)ואמר: ,`k my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְִִִֵֵַַָָָֹ
(my ipiny zyxt)ּבׁשעת יכֹול מֹועד" אהל "ּומּפתח :ְִִֵֶֶַַָֹ

"ּומןֿ לֹומר: ּתלמּוד העבֹודה, ּבׁשעת וׁשּלא ְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹהעבֹודה
ּבׁשעת אֹומר הוי ― יחּלל", ולא יצא לא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹהּמקּדׁש

עליכם" ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן f)העבֹודה. ,i my)אּלא לי אין ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבׁשעת יצאּו ׁשאם הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹאהרן
ׁשּבכלֿהּדֹורֹות? לכלֿהּכהנים מּנין מיתה, חּיבין ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹעבֹודה
ׁשּיׁש ודע עליכם". ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן לֹומר: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַּתלמּוד

אתֿהּמּטה ילּוה ׁשּלא ּתֹוספת ּגדֹול znd)ּבכהן z`)וזהּו . ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
נתּבאר וכ יצא", לא "ּומןֿהּמקּדׁש ּבאמרֹו: הּכתּוב ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּפׁשט

מּסנהדרין ב' יֹוצא(gi.)ּבפרק אינֹו ― מת לֹו מת ׁשאם , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַ
לא "ּומןֿהּמקּדׁש ּׁשּנאמר: מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹאחר
מת. לֹו ׁשּמת ּביֹום לעבֹוד לֹו ׁשּמּתר מּזה, ונלמד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻיצא".

ּבסנהד לׁשֹונם הּוא ריןוכ(.ct)לא "ּומןֿהּמקּדׁש אמרֹו: , ְְְְְְְִִִֶַַָָָָֹ
אחר הא יחּלל", ולא heicd)יצא odk)יצא (eznykׁשּלא ְְֵֵֵֵֵֵֶַַָֹֹ

(en` e` eia`לֹו ׁשאסּור הדיֹוט, ּכהן ּכלֹומר: חּלל"; ―ְְִֵֵֶֶַָֹ
ׁשּלא ּכלֹומר ,ּכ על מזהר הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָֹֻלעבֹוד
ּבסֹוף הּזה הּכלל נתּבאר ּוכבר הּזה. מןֿהּלּמּוד אֹונן, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיעבֹוד

עֹובד(ai:)הֹוריֹות ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא אֹונן הדיֹוט ׁשּכהן ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹ
יחּלל", "ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל נתּבאר הּנה אֹונן. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּכׁשהּוא
חּלין נעׂשית עבֹודתֹו ׁשאין ― אזהרה לא ׁשלילה, ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻעׂשאהּו
יחּלל" "ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ּופׁשט אֹונן. ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹאףֿעלּֿפי

ׁשהּוא הּקֹודם לּלאו lecbd)טעם odkd)ּכדי יצא", "לא ְֵֵֵֵֶַַַַָֹ
הענינים ּבׁשּתי א יחּלל. (`)ׁשּלא :weqtdn miyxcpd)ש"לא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

העבודה מחלל ואינו אביו מטת אחר הגדול הכהן יצא"
אונן. אונן)(a)שהוא מקריב ולא יחלל" "לא הדיוט שכהן

הּזה אתֿהּלאו למנֹות ראּוי `dxdfאין cgiil oi` ,xnelk) ְִֵֶֶַַָָ
(epnn micnlpd el` mipiprl "llgi `le" oeyld gkn `idylk

אתֿהּכללים ׁשהבין למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, (llkּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
(gאּלּו לאוין ׁשּׁשלׁשה נתּבאר ּוכבר זה. למאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּקדמּו

לא ּומןֿהּמקּדׁש יפרם, לא ּובגדיו יפרע, לא ראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹֹׁשהם:
ׁשּנכּפלה ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ּגדֹול ּבכהן נכּפלּו ― ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֻיצא
מסּים, ענין לבאר וזֹונה וחללה ּגרּוׁשה על ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָֻאזהרתֹו
הם אּלּו לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר הענינים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹוׁשּׁשלׁשת
ּתפרעּו, אל ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבעצמם
תצא לא מֹועד אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּו;ּובגדיכם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹֹֹ

לאלעזר ּכלֹומר הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוׁשּמׁשה
לכם הּתרּו לא זֹו ּגדֹולה לצרה ׁשּבחרּדתכם ְְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֻואיתמר:
ּכמֹו מזהרים נׁשארים אּתם אּלא עליכם, האסּורים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻּדברים
מןֿ ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ּפריעת על ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַָָֹׁשהייתם,
לבאר ּגדֹול ּבכהן הּלאו ונכּפל העבֹודה. ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹהּמקּדׁש
ּבלבד העבֹודה ׁשעת ועל העבֹודה, ּבׁשעת זה ׁשּלאו ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָלנּו
אמרּו ענין לבאּור ׁשּלמדּו רֹואה ׁשאּתה ּכמֹו מיתה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחּיבין
"ּומןֿ ּׁשּנאמר: מּמה תצאּו" לא מֹועד אהל ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ"ּומּפתח
מן ּבכלֿלאו ׁשחּיבּו ואףֿעלּֿפי יצא"; לא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּמקּדׁש

ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוסף, ענין ּגדֹול ּבכהן ׁשּנכּפלּו האּלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּלאוין
ׁשהבין למי הּמצות מסּפר ּבכ יתרּבה לא הרי ―ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

h)מהּֿׁשהקּדמנּו llk)יעׂשה ׁשּלא הּוא ּדקרא ׁשּגּופיּה לפי , ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
זאת. והבן העבֹודה. ּבׁשעת מּכלֿאּלּו ְְֲִִֵֵַָָָָָָֹּדבר

― הל"א הּטמאיםהּמצוה להֹוציא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
מןֿהּמחנה "ויׁשּלחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמןֿהּמקּדׁש,

לנפׁש" טמא וכל וכלֿזב a)ּכלֿצרּוע ,d xacna)זה ּומחנה . ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
העזרה, לדֹורֹות ׁשּכמֹוהּו ׁשכינה מחנה הּוא ּכאן ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָהאמּור

טהרֹות סדר ּבריׁש ׁשּבארנּו g)ּכמֹו dpyn ` wxt milk) ְְְְֵֵֵֶֶַָ
ספרי ּולׁשֹון הּמׁשנה. my)ּבפרּוׁש `yp zyxt)ויׁשּלחּו" : ְְְְְִִִֵֵַַָ

לּמקּדׁש יּכנסּו ׁשּלא לּטמאים אזהרה ― ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמןֿהּמחנה
אמרֹו והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֻּבטמאה".
מּקרהֿ טהֹור לאֿיהיה אׁשר איׁש ב "ּכיֿיהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָֹיתעּלה:

לּמחנה" אלֿמחּוץ ויצא i`)לילה ,bk mixac)ּכאן רצה . ְְֲִֶֶַַָָָָָָָ
ּבמצוה ׁשאמר ּכמֹו ׁשכינה, מחנה לּמחנה": "מחּוץ ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאמרֹו

ּתׁשּלחּום" לּמחנה "אלֿמחּוץ עצמּה: b)זֹו ,d xacna) ְְְֲִֶֶַַַַָ
ּפסחים זה(gq.)ּובגמרא ― לּמחנה" אלֿמחּוץ "ויצא : ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

יׂשראל אתּֿבני "צו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ׁשכינה. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמחנה
ּב ּומּנין ּבעׂשה"; ― מןֿהּמחנה לאֿתעׂשה?ויׁשּלחּו ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַֹ

ּובספרי אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא לֹומר: (zyxtּתלמּוד ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַֹ
(my `vz.עׂשה מצות ― לּמחנה אלֿמחּוץ ויצא :ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָ

― הע"ז מּלהּכנסהּמצוה ּכלֿטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
לּדֹורֹות(okynd)לכלֿהּמקּדׁש ּכמֹוהּו אׁשר ,(ycwnd ziaa): ְְֲִֶַַָָָ

עזרת ּתחּלת ׁשהּוא ולפנים, ניקנֹור מּׁשער ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָּכלֿהעזרה
אתֿמחניהם" יטּמאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיׂשראל,

(my)מּכֹות ּובגמרא ׁשכינה. מחנה אמרּו:(ci:)ּכלֹומר: ְְְְֲִִֶַַַָָָָ
ענׁש אזהרה: ּוכתיב ענׁש ּכתיב טמא הּמקּדׁש אל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"הּבא

ונכרתה" טּמא ה' "אתֿמקּדׁש ―(kÎbi ,hi my)אזהרה ; ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
אתּֿבני "צו ּובּמכלּתא: אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא ―ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

מןֿהּמחנה" ויׁשּלחּו a)יׂשראל ,d my)ּומּנין ּבעׂשה. ― ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָ
ּוכבר אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא אמר: ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבלאֿתעׂשה?
ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָנכּפל

תבא" לא c)"ואלֿהּמקּדׁש ,ai `xwie)לפי" אמרּו: ּובספרא ְְְְְְִִִֶַָָָָֹֹ
ימתּו" ולא מּטמאתם אתּֿבניֿיׂשראל "והּזרּתם ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻׁשּנאמר:

(`l ,eh my)― מאחֹוריו" ּבין מּתֹוכֹו ּבין אני ֲֲִִֵֵֵֵַָׁשֹומע
מתחּיב טמא ּכׁשהּוא מאחֹוריו ּבּמקּדׁש הּנֹוגע ּגם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
תבא". לא "ואלֿהּמקּדׁש ּבּיֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ― ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּכרת
ּבזה. ׁשוה טמאים ׁשאר ודין הּיֹולדת ׁשּדין נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוׁשם

ּבספרא אמרּו `zenÎixg)ועֹוד zyxt):יתעּלה אמרֹו על , ְְְְְְִִֶַַָָָ
עונֹו" ונׂשא ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס לא fi,"ואם my)(fh: ְְְְְֲִִֵַָָָָֹֹֹ

ּגּופֹו רחיצת על ּכיצד? ugx)"הא `l m`),ּכרת ענּוׁש ― ְִֵֵַַַָָָ
אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין ּבארּבעים. ― ּבגדיו ּכּבּוס ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל
נתּבאר ּוכבר וכּו'". וענׁש הזהיר וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻּבטמאת
ואם ּכרת: חּיב ― מזיד הּוא אם זה, לאו על ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהעֹובר
ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן חּיב ― ׁשֹוגג ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָהּוא
ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מּמצות ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵָָָֹע"ב
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ּובהֹוריֹות מקֹומֹות(a.)ּוכרתֹות(h.)ׁשבּועֹות ּובכּמה ְְְְְֵַָָ
ְִִָּבזבחים.

― הע"ח ּכלֿטמאהּמצוה ׁשהזהר (aexהאזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
(mi`nhdהר לּדֹורֹות: ּכמֹוהּו אׁשר לוּיה למחנה מּלהּכנס ,ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלים מּסכת ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו g)הּבית, dpyn ` wxt), ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
והּכתּוב הּבית להר הּטמאים ּכניסת אּסּור נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָוׁשם
יבא "לא מקרהֿלילה: טמא על אמרֹו הּוא זה ּבלאו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּבא

הּמחנה" אלּֿתֹו(`i ,bk mixac)ּפסחים ,(gq.)ּובגמרא ְְֲִִֶֶַַָָָ
לּמחנה" אלֿמחּוץ "ויצא ּגםּֿכן: מחנה(my)אמרּו זה ― ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

יבא "ולא עׂשה; מּמצות ל"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹׁשכינה,
מתקיף לוּיה, מחנה זה ― הּמחנה" אלּֿתֹו(dywn)ליּה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ואידי אידי ואימא (weqt)רבינא: od ik ,ile` ,xen`)והן זה ְְִִִֵֵֵָָָ
אם ולאֿתעׂשה? ּבעׂשה עליו ולעבֹור ׁשכינה, ּבמחנה ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹזה)
לֹומר: לֹו היה ּכלֹומר: ,אלּֿתֹו יבֹוא ולא קרא נכּתב ְְְְִֵֶַַָָָָֹֹּכן
מחנה לֹו לּתן לי? לּמה "הּמחנה" ― ּתֹוכֹו אל יבֹוא ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹולא
אל יבֹוא לא ּבּה ׁשּגם ּכלֹומר לוּיה. מחנה והיא ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחרת,

ספרי ּולׁשֹון הּמחנה. ּתֹו(my)"הּמחנה אלּֿתֹו יבא "לא : ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה. מצות זֹו ―ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

ּבפרּוׁשנּו. ּכלים מּסכת ְְִֵֵֵֵֶֶַּבריׁש

ה'תשע"ב מנחםֿאב ט"ז קודש שבת יום

.ÂÚ .‰Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ú .Ú .ËÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הע"ה מּלעבֹוד,הּמצוה טמא ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
מּקדׁשי "ויּנזרּו לּכהנים: יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשהּוא

קדׁשי" אתֿׁשם יחּללּו ולא a)בניֿיׂשראל ,ak `xwie)ּובפרק ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
מּסנהדרין ׁשהּוא(bt:)ט' ׁשּׁשּמׁש לטמא "מּנין אמרּו: ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ולא וגֹו' ויּנזרּו ואלּֿבניו אלֿאהרן ּדּבר ּדכתיב: ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמיתה?
יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר h)יחּללּו". ,my) ְְְְְְִֵֵַַַַָָֻ

"ולא אמרֹו: ּכאן ּכ ׁשמים, ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכׁשם
חּיבין ― ּבטמאה ועבדּו חּללּו אם קדׁשי" אתֿׁשם ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻיחּללּו

ׁשמים. ּבידי ִִִֵָָָמיתה

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר (lahהאזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
(ynyd drwy `l oiicr j` ez`nehnאףֿעלּֿפי ֲִִַַַמּלעבֹוד,

על יתעּלה אמרֹו והּוא ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד טהר, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּכבר
אלהיהם" ׁשם יחּללּו "ולא e)הּכהנים: ,`k my)על והעֹובר ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ

יֹום טבּול ּכלֹומר: ― ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה ְְִִִֵֶַַַָָָָלאו
הּוא אּלא ּבּתֹורה, מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּׁשּמׁש:

מּסנהדרין ט' ּובפרק מקּבל. אמרֹו(bt:)ּפרּוׁש ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
אלהיהם" ׁשם יחּללּו ולא לאלהיהם יהיּו "קדׁשים ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹֹֹיתעּלה:

(my)נתּבאר ׁשּכבר לפי ― לטמא ענין אינֹו "אם אמרּו: ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ
ויליף ׁשּׁשּמׁש. יֹום לטבּול ענין ּתנהּו ―dxfb"a cnlp) ְְְְִִִִֵֵֶָָ

("deeyחּלּול o`k)חּלּול s` dzina my dn :dnexzn)ּומנּוהּו ." ִִָ
מיתה. מחּיבי מכלל ְְְִִֵַָָֻׁשם

― הכ"ד לרחץהּמצוה ּבלבד הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹֹ
לקרב אֹו להיכל להּכנס ׁשּיצטרכּו ּכלּֿפעם ורגליהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹידיהם
אמרֹו והּוא ורגלים, ידים קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָלעבֹודה
ואתֿרגליהם אתֿידיהם מּמּנּו ּובניו אהרן "ורחצּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹיתעּלה:

מֹועד" אלֿאהל kÎhi)ּבבאם ,l zeny)זֹו עׂשה ּומצות . ְְֲִֵֵֶֶַָֹֹ
ׁשּכהן ּכלֹומר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב עליה ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהעֹובר
מיתה חּיב ― ורגלים ידים רחץ לא אם ּבּמקּדׁש ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשּׁשּמׁש
ימתּו" ולא מים "ירחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשמים; ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֻּבידי

(my)'ב ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָּוכבר
jli`e)מּזבחים :hi). ְִִָ

― הס"ט מּוםהּמצוה ּבעל ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
האּולם ּובין הּמזּבח, ּכלֹומר: ּבכללּותֹו, להיכל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמּלהּכנס
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולּמזּבח,

וגֹו'" יּגׁש לא ואלֿהּמזּבח יבא לא k`,אלֿהּפרכת `xwie) ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
(bkטהרֹות ּבריׁש נתּבאר ּוכבר ,(h dpyn ` wxt milk)ׁשּמּבין ְְְְִִֵֵֵֶָָָ

ּופרּועי מּומין לבעלי אסּור ּכלֿההיכל עם ולּמזּבח ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאּולם
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס my)ראׁש xen` zyxt) ְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹ

ואלֿהּמזּבח יבא לא "אלֿהּפרכת והם: אּלּו, לאוין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּׁשני
ּוׁשניהם האחר מּבלעדי מהן אחד יסּפיק לא יּגׁש", ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלא
הּמקֹום הגּבלת והּוא אחד, ּבענין הּדין להׁשלמת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָצריכים
מןֿהּמזּבח ונכנס ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס להם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאסּור

לֹוקה. ― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶָֹולפנים,

― ׁשבעים הּמׁשלימה מּוםהּמצוה ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֻ
(reaw)לא מּום בֹו יהיה "אׁשר אמרֹו: והּוא ְְְֲֲִִֶֶַָֹמּלעבֹוד,
fi)יקרב" ,my)ּוכׁשעֹובד לעבֹודה; יקרב לא ּבזה: הּכּונה , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבספרא אמרּו וכ לֹוקה. ― מּום `xen)ּבעל zyxt)אין" : ְְְְִֵֶַַָָָ
ּבאזהרה". אּלא ּבמיתה מּום ְְְִֶַַַָָָָּבעל

― הע"א עֹוברהּמצוה מּום ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ּכלֿזמן ztlideמּלעבֹוד axbd enk) ְֲִֵֶַַַָ

(mixaerd minendn mdl dnecdeּֿכל" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָָ
יקרב" לא מּום אׁשרּֿבֹו gi)איׁש ,my)ספרא ּולׁשֹון ,(my): ְְְֲִִִֶָָֹ

עֹובר מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין מּום", בֹו יהיה ְֲִִֵֵֶֶֶַָָ"אׁשר
לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש לֹומר: ּתלמּוד ― ְֲִִִֶַַַָֹמּנין?
לֹוקה. ― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם ְְְְִִֵֶַַַָָָיקרב".
ּומּומין אדם ׁשל עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָּוכבר

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק .(bn.)קבּועין, ְְְִִֶֶ

�

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



קיי a`Îmgpn f"h ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּובהֹוריֹות מקֹומֹות(a.)ּוכרתֹות(h.)ׁשבּועֹות ּובכּמה ְְְְְֵַָָ
ְִִָּבזבחים.

― הע"ח ּכלֿטמאהּמצוה ׁשהזהר (aexהאזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
(mi`nhdהר לּדֹורֹות: ּכמֹוהּו אׁשר לוּיה למחנה מּלהּכנס ,ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלים מּסכת ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו g)הּבית, dpyn ` wxt), ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
והּכתּוב הּבית להר הּטמאים ּכניסת אּסּור נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָוׁשם
יבא "לא מקרהֿלילה: טמא על אמרֹו הּוא זה ּבלאו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּבא

הּמחנה" אלּֿתֹו(`i ,bk mixac)ּפסחים ,(gq.)ּובגמרא ְְֲִִֶֶַַָָָ
לּמחנה" אלֿמחּוץ "ויצא ּגםּֿכן: מחנה(my)אמרּו זה ― ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

יבא "ולא עׂשה; מּמצות ל"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹׁשכינה,
מתקיף לוּיה, מחנה זה ― הּמחנה" אלּֿתֹו(dywn)ליּה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ואידי אידי ואימא (weqt)רבינא: od ik ,ile` ,xen`)והן זה ְְִִִֵֵֵָָָ
אם ולאֿתעׂשה? ּבעׂשה עליו ולעבֹור ׁשכינה, ּבמחנה ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹזה)
לֹומר: לֹו היה ּכלֹומר: ,אלּֿתֹו יבֹוא ולא קרא נכּתב ְְְְִֵֶַַָָָָֹֹּכן
מחנה לֹו לּתן לי? לּמה "הּמחנה" ― ּתֹוכֹו אל יבֹוא ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹולא
אל יבֹוא לא ּבּה ׁשּגם ּכלֹומר לוּיה. מחנה והיא ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחרת,

ספרי ּולׁשֹון הּמחנה. ּתֹו(my)"הּמחנה אלּֿתֹו יבא "לא : ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה. מצות זֹו ―ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

ּבפרּוׁשנּו. ּכלים מּסכת ְְִֵֵֵֵֶֶַּבריׁש

ה'תשע"ב מנחםֿאב ט"ז קודש שבת יום

.ÂÚ .‰Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ú .Ú .ËÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הע"ה מּלעבֹוד,הּמצוה טמא ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
מּקדׁשי "ויּנזרּו לּכהנים: יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשהּוא

קדׁשי" אתֿׁשם יחּללּו ולא a)בניֿיׂשראל ,ak `xwie)ּובפרק ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
מּסנהדרין ׁשהּוא(bt:)ט' ׁשּׁשּמׁש לטמא "מּנין אמרּו: ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ולא וגֹו' ויּנזרּו ואלּֿבניו אלֿאהרן ּדּבר ּדכתיב: ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמיתה?
יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר h)יחּללּו". ,my) ְְְְְְִֵֵַַַַָָֻ

"ולא אמרֹו: ּכאן ּכ ׁשמים, ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכׁשם
חּיבין ― ּבטמאה ועבדּו חּללּו אם קדׁשי" אתֿׁשם ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻיחּללּו

ׁשמים. ּבידי ִִִֵָָָמיתה

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר (lahהאזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
(ynyd drwy `l oiicr j` ez`nehnאףֿעלּֿפי ֲִִַַַמּלעבֹוד,

על יתעּלה אמרֹו והּוא ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד טהר, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּכבר
אלהיהם" ׁשם יחּללּו "ולא e)הּכהנים: ,`k my)על והעֹובר ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ

יֹום טבּול ּכלֹומר: ― ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה ְְִִִֵֶַַַָָָָלאו
הּוא אּלא ּבּתֹורה, מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּׁשּמׁש:

מּסנהדרין ט' ּובפרק מקּבל. אמרֹו(bt:)ּפרּוׁש ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
אלהיהם" ׁשם יחּללּו ולא לאלהיהם יהיּו "קדׁשים ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹֹֹיתעּלה:

(my)נתּבאר ׁשּכבר לפי ― לטמא ענין אינֹו "אם אמרּו: ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ
ויליף ׁשּׁשּמׁש. יֹום לטבּול ענין ּתנהּו ―dxfb"a cnlp) ְְְְִִִִֵֵֶָָ

("deeyחּלּול o`k)חּלּול s` dzina my dn :dnexzn)ּומנּוהּו ." ִִָ
מיתה. מחּיבי מכלל ְְְִִֵַָָֻׁשם

― הכ"ד לרחץהּמצוה ּבלבד הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹֹ
לקרב אֹו להיכל להּכנס ׁשּיצטרכּו ּכלּֿפעם ורגליהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹידיהם
אמרֹו והּוא ורגלים, ידים קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָלעבֹודה
ואתֿרגליהם אתֿידיהם מּמּנּו ּובניו אהרן "ורחצּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹיתעּלה:

מֹועד" אלֿאהל kÎhi)ּבבאם ,l zeny)זֹו עׂשה ּומצות . ְְֲִֵֵֶֶַָֹֹ
ׁשּכהן ּכלֹומר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב עליה ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהעֹובר
מיתה חּיב ― ורגלים ידים רחץ לא אם ּבּמקּדׁש ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשּׁשּמׁש
ימתּו" ולא מים "ירחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשמים; ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֻּבידי

(my)'ב ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָּוכבר
jli`e)מּזבחים :hi). ְִִָ

― הס"ט מּוםהּמצוה ּבעל ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
האּולם ּובין הּמזּבח, ּכלֹומר: ּבכללּותֹו, להיכל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמּלהּכנס
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולּמזּבח,

וגֹו'" יּגׁש לא ואלֿהּמזּבח יבא לא k`,אלֿהּפרכת `xwie) ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
(bkטהרֹות ּבריׁש נתּבאר ּוכבר ,(h dpyn ` wxt milk)ׁשּמּבין ְְְְִִֵֵֵֶָָָ

ּופרּועי מּומין לבעלי אסּור ּכלֿההיכל עם ולּמזּבח ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאּולם
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס my)ראׁש xen` zyxt) ְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹ

ואלֿהּמזּבח יבא לא "אלֿהּפרכת והם: אּלּו, לאוין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּׁשני
ּוׁשניהם האחר מּבלעדי מהן אחד יסּפיק לא יּגׁש", ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלא
הּמקֹום הגּבלת והּוא אחד, ּבענין הּדין להׁשלמת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָצריכים
מןֿהּמזּבח ונכנס ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס להם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאסּור

לֹוקה. ― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶָֹולפנים,

― ׁשבעים הּמׁשלימה מּוםהּמצוה ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֻ
(reaw)לא מּום בֹו יהיה "אׁשר אמרֹו: והּוא ְְְֲֲִִֶֶַָֹמּלעבֹוד,
fi)יקרב" ,my)ּוכׁשעֹובד לעבֹודה; יקרב לא ּבזה: הּכּונה , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבספרא אמרּו וכ לֹוקה. ― מּום `xen)ּבעל zyxt)אין" : ְְְְִֵֶַַָָָ
ּבאזהרה". אּלא ּבמיתה מּום ְְְִֶַַַָָָָּבעל

― הע"א עֹוברהּמצוה מּום ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ּכלֿזמן ztlideמּלעבֹוד axbd enk) ְֲִֵֶַַַָ

(mixaerd minendn mdl dnecdeּֿכל" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָָ
יקרב" לא מּום אׁשרּֿבֹו gi)איׁש ,my)ספרא ּולׁשֹון ,(my): ְְְֲִִִֶָָֹ

עֹובר מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין מּום", בֹו יהיה ְֲִִֵֵֶֶֶַָָ"אׁשר
לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש לֹומר: ּתלמּוד ― ְֲִִִֶַַַָֹמּנין?
לֹוקה. ― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם ְְְְִִֵֶַַַָָָיקרב".
ּומּומין אדם ׁשל עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָּוכבר

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק .(bn.)קבּועין, ְְְִִֶֶ
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(ÂÎ).ÍÏ ˙Â˙�Ú:היה ‡˙‰.משם ˙ÂÓ ˘È‡ ÈÎ
להמליכו  אדוניהו, עם בהיותך אבי במלכות שמרדת

מדעתו: ‡¯ÔÂ.שלא ˙‡ ˙‡˘� ÈÎ מפני אבי בברוח

‰˙È�Ú˙.אבשלום: ÈÎÂ שנאמר הצרה, באותה עמו

כט) יז ב וצמא (שמואל ועיף רעב העם אמרו כי :

ÈÏÚ.(ÊÎ)במדבר: ˙È· ÏÚ ¯·„ ¯˘‡ ב ‡˙ א (שמואל

Â‚Â'.:לה) ÔÓ‡� Ô‰Î ÈÏ È˙ÂÓÈ˜‰Â(לב פסוק והבטת (שם :

חשוב  בית היה לא שילה, ומשחרבה וגו', מעון צר

מלא  הבחירה, בית כשיבנה ועתה להקב''ה, לעבודה

עלי: בני את לגרש דברו את ÚÂÓ˘‰Â‰(ÁÎ)הקב''ה

.·‡ÂÈ „Ú וידע ·‡‰ להורגו, שצוה דוד מצות שמועת

שונאו: È¯Á‡Âששלמה ‰È�Â„‡ È¯Á‡ ‰Ë� ·‡ÂÈ ÈÎ
.‰Ë� ‡Ï ÌÂÏ˘·‡ אלא לנטות, בקש אבל דבר, סוף

קיימת: דוד של לחלוחית שעדיין Ó‡ÈÂ¯(Ï)נתיירא
.‡Ï אביך דוד שקללני קללות עלי, אקבל לא שתים

אבנר כט)במיתת ג ב יקבלם (שמואל יואב ראש על יחולו :

אצא: כך ואחר עליו, „·¯.(Ï‡)שלמה ¯˘‡Î ‰˘Ú
עוזיה  דוד, בזרע אלה כל נדבקו לכך עלי, מקבלם אני

בחרב, נפל יהויקים בפלך, מחזיק אסא מצורע, היה

צדקיהו: לחם וחסר

cec zcevn
(ÂÎ).¯Ó‡ Ô‰Î‰ ¯˙È·‡ÏÂלתת במרדו, עומד  שעדיין  בראותו 

אבישג : את לקחת לאדוניה  ÍÏ.עצה ˙Â˙�Ú לך לומר: רצה

הכהנים : עיר  היתה היא  כי ענתות, מקומך  ÂÓ˙אל  ˘È‡ ÈÎ
פני:‡˙‰. לראות פה עוד  תשב  לא ולכך אבי, המלך  דעת מבלי אדניה את להמליך המרד , בקשר שהיית ‰Ê‰.על ÌÂÈ·Âרצה

עם המלוכה, בדבר  תואנה למצוא אבישג, את  לשאול לאדוניה, עצה בתת  במרד , מחזיק עודך  הנראה  שמן  היום, ואף לומר:

אמיתך: לא זאת ‡·È.כל „Â„ È�ÙÏ: אבשלום מפני בורח  ‰˙È�Ú˙.בהיותו ÈÎÂ,אבי בצרת  ומיצר מעונה  היית  אשר ובעבור

שאול: מפני  נרדף  Ô‰Î.(ÊÎ)כשהיה  ˙ÂÈ‰Ó: גדולה בכהונה עוד  מלשמש לומר: ‰'.רוצה ¯·„ ˙‡ ‡ÏÓÏהיתה הזו  הסיבה

וגו': ה ' דבר  מבני·˘Ï‰.למלאות היה  ואביתר הגדולה, כהונה  מהם שיוקח עלי, בית על  ה' דבר בשלה, המשכן היה  בעוד 

על ÚÂÓ˘‰Â‰.(ÁÎ)עלי : לנפשו, פחד ההיא מהשמועה לומר: רוצה יואב, עד  באה אביתר, את  וגרש אדוניה את שהרג  מה

המרד : בקשר  עמהם היה הוא גם �Ë‰.כי ‡Ï ÌÂÏ˘·‡ È¯Á‡Âמיתר וגרוע נופל כן אם  היה  לא  אבשלום , אחר גם נטה אלו כי

נטו ישראל  שרוב עם אבשלום , אחר  נטה ולא  הואיל  אבל  דבר. להם  נעשה לא זאת כל  ועם אדוניה , עם היו אשר  המלך, עבדי

על  זה  היה בוודאי מהנראה, כן אם נטה, אדוניה ואחר נטהאחריו , שנאתו, ובעבור למלוכה, וראוי שלמה  גדל  כי ראותו כי

להרגו: שלמה לבב  יחם זה שבעבור  וחשב אדוניה. ‰'.אחר  Ï‰‡:לפניו והמזבח הארון ‰Á·ÊÓ.אשר  ˙Â�¯˜·שלא בחשבו

שמה: להרגו  המקום , את ˆ‡.(Ï)יטמא ÍÏÓ‰ ¯Ó‡ ‰Îלטמא שלא  ולהמיתו, בערמה להוציאו המלך, דעת כן כי חשב  היות

הארון : שלמה,Ï‡.מקום  את להחטיא  היה ודעתו אמות, פה כי אצא  לא ואמר  ימיתנו , פנים כל שעל  בדבר  הבין  יואב  כי

שמה: יהרגו כאשר  הארון אוהל שיטמא È��Ú.במה ‰ÎÂ:שונות במילות  הדבר „·¯.(Ï‡)כפל  ¯˘‡Î:שמה Ú‚ÙÂלהמיתו
.Â·בנוסו מרד , לקצת תחשב  זה גם  כי שמצא , העילה זה  הנה להרגו, עילה  לו  להמציא צוה אביו כי [ואף לזרזו דבריו כפל 

המלך]: היה :Â˙¯·˜Â.מפני וגדול  שר  כי לו, הראוי בקבר לקברו  לצוות  כוונתו  אבל היה כהן  כי בעצמו, שיקברו Â¯ÈÒ‰Â˙.לא 
מה, עונש  עלינו  יהיה הוא יהרג  לא  אם כי אבי, בית ומעל  מעלי חנם דם עונש תסיר כי זכות , עוד יגולגל  אותו שתמית במה 

הרע : בערנו שלא  מה  ‰'.(Ï·)על  ·È˘‰Â,הדם מהו  ומפרש  ראשו. על  חנם  דמי עונש השיב ה' הנה הוא, כשיומת  עתה 

וגו': פגע אשר Ú„È.ואמר : ‡Ï „Â„ È·‡Â:העון ועליו בזה, אשמה לאבי  ואין הכם , לא  Â‰È„‰.עד  ‡·ˆ יהודה˘¯ על  רק אולי

צבא: לשר אבשלום שמהו  לבד 

oeiv zcevn
(ÂÎ).˙È�Ú˙‰: וצער עינוי  השלמה:ÏÓÏ‡.(ÊÎ)מלשון ענין 

(Ï).È��Ú:ותשובה עניה מלשון
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(‡).Ì˙ÎÓ:שיר נעימות לשון ‰‡Ì�Ó.(·)שם

זה  מזמור וגו', תדברון צדק אלם האמנם הוא אמונה

ולקח  שם שוכב שאול אשר המעגל אל שבא על אמר

אבנר  תענה הלא וקרא לו והלך הצפחת ואת החנית את

כ"ז) לשאול (ש"א להוכיח עתה לך יש הלא כלומר

הרגתיו  רציתי שאילו רודפני הוא חנם שעל ולהראותו

לכם  שהיה הצדק מפיכם נאלם האמנם בשירו אמר וכך

אשר  הצדק לשפוט לכם שהיה והמישרי' לדבר

˙ÔÂÏÚÙ.(‚)תדברון: ˙ÂÏÂÚ ·Ï· Û‡ אלא עוד ולא

עול: לפעול רעה חורשים אתם כמו ÂÏÂÚ˙.שבלבבכם

עיירים, ומעיר שוורים, שור מן יאמר כאשר עוולות

להם עיירים י')ושלשים וקריה:(שופטים עיר לשון שהם

.ÔÂÒÏÙ˙ ÌÎÈ„È ÒÓÁ ı¯‡· אתם הארץ בתוך

רב, משקל שוקל שהוא עד ידיכם חמס מכריעים

בלע"ז: קונטערפיי"שץ ¯˘ÌÈÚ(„)תפלסון Â¯ÂÊ
.ÌÁ¯Ó כדרך להקב"ה זרים נעשים הם אמם ממעי

בקרבה הבנים ויתרוצצו עשו כ"ה)שעשה Â¯ÂÊ.:(בראשית
שמים שומו כמו ב')נזורו ורבו(ירמיה וימררוהו (בראשית ,

מעטמ"ט) רומו כ"ד), נפעלו:(איוב לשון כולן ,(‰)˙ÓÁ
.ÂÓÏ:הנחש כדמות הבריות את להרוג להם יש ארס

.Â�Ê‡ ÌË‡È ˘¯Á Ô˙Ù ÂÓÎ נעשה מזקין כשהוא הנחש

את  ישמע שלא בעפר השנית ואוטם אחת באזנו חרש

יזיק: שלא משביעו כשחבר Ï‡(Â)הלחש ¯˘‡
.'Â‚Â ÚÓ˘È בשביל אזנו ואוטם שלפניו למקרא מחובר

מלחשים: לקול ישמע ÌÈ¯·Á.שלא ¯·ÂÁ שיודע

הנחשים: את הפנימיות ÂÚ˙ÏÓ˙.(Ê)ללחוש שנים

בלע"ז: מייש"ליש שיהיו ÂÒ‡ÓÈ.(Á)שקורין לעצמם

דוגמתו  יתהלכו במים וכמו מדאגה בעיניהם נמאסים

כ"א) מדמעות(יחזקאל מים תלכנה ברכים :(סא"א)כל

.ÂÈˆÁ ÍÂ¯„È יתמוללו שיתמוללו, כדי לנגדם הקב"ה

בלע"ז: פרוייאיי"ץ פותרין ˘·ÏÂÏ.(Ë)שיאנ"ט יש

מים שבולת כמו פותרין ויש בלע"ז. ס"ט)לימצ"א (לקמן

קצירו ימל מן כמו הלמ"ד י"ח)וכפל ימולל(איוב (לקמן ,

יסוד ˙ÒÓ.:צ') המ"ם הוא, דבר שם תמס והולך נמס

תבל  של תי"ו כמו נופל יסוד בו והתי"ו הוא ועיקר

כ')עשו ‡˘˙.:(ויקרא ÏÙ� לה שאין בלע"ז, טלפ"א

פירשוהו  כך אשותא דמתרגמינן תנשמת והיא עינים

הזמה  אשת כמו אשה של נפל פותרין ויש רבותינו,

כ"ג) כמו(יחזקאל דבקות בלא תי"ו ויש ד'), עטרת (משלי

הנפלים  חזו שלא אשה של נפל כמו תמגנך תפארת

ככבש  ואני כמו ואשת נפל הוי ראשון וללשון שמש,

י"א)אלוף מנחם (ירמיה ופי' ואלוף, כבש כמו שהוא

ואשת נפל כאן אף שור הוא ואלוף להגיה ככבש (צוה

:סא"א)

cec zcevn
(·).Ì�Ó‡‰שוכב שאול  שהיה במקום המעגל  אל דוד  כשבא 

ומרחוק לו והלך המים וצפחת  המלך חנית משם  ולקח  שם

אמר ולזה  א' בשמואל  כמ"ש וכו' אבנר תענה הלא ואמר קרא

שיש והמישרים  לדבר  לכם  שיש צדק מלדבר  נאלמתם  האמנם 

לשאול  להראות תוכלו עתה הלא כי אדם בני  לשפוט  לכם

הרגתיו: ולא  בידי מסור היה  שהרי אויבו  ·Ï·.(‚)שאינני Û‡
תפעלו הלב בכוונת אף אלא  זכות  למדתם  שלא הדבר סוף  לא 

בארץ : לומר˙ÔÂÒÏÙ.העול בידכם  אשר  החמס את תיישרו 

הוא: שישר  החמס זריםÂ¯ÂÊ.(„)על  נעשו  הללו  הרשעים 

הרחם: מן צאתם מעת  מדרך ˙ÂÚ.לה' תעו כזב עלי המדברים

מבטן: צאתם מעת ÂÓÏ.(‰)הטובה ˙ÓÁ: מליצה ענין  והוא כנחש ארס  מטילים Á¯˘.בכעסם  Ô˙Ù ÂÓÎאשרהמה פתן כמו

היו כאילו  המוסר בם יועיל לא הללו הרשעים כן כי ישמע  לבל  אזנו ואוטם חרש  היה כאלו הלחש  לו יועיל לא רעתו  לעוצם

וכו ': Â‚Â'.(Â)חרשים הלחש‡˘¯ בדבר  מאד מחוכם הוא חברים  החובר  אם  ואף מלחשים לקול  ישמע  לא טבעו רוע בעבור

לחשו: לקול ישמע לא  הללו:˘�ÂÓÈ.(Ê)עכ "ז הרשעים  ככפירים:ÌÈ¯ÈÙÎ.של וילכוÂÒ‡ÓÈ.(Á)הטורפים כמים נמסים  יהיו

מהר:ÍÂ¯„È.לאבדון: חיש הנכרתים  כדברים  ויהיו  חציו עליהם ידרוך  ˘·ÏÂÏ.(Ë)המקום  ÂÓÎלהיות דרכו אשר  הזה כשבלול 

הישועה: אור ר"ל השמש  יראו  לא הללו הרשעים  כן השמש רואה אינו אשר  אשה של הנפל  וכמו השמש עליו בזרוח  והולך  נמס 

oeiv zcevn
(·).Ì�Ó‡‰:האמת(‚).˙ÏÂÚ:עולה ענין˙ÔÂÒÏÙ.מלשון

המשקל  מיישר כי פלס בשם  המשקל  מטה  יקרא ועש "ז יושר

רגליך  מעגל פלס  ה')וכן חמתÓÁ˙.(‰):(משלי כמו  ארס

יינם ל"ב)תנינים רע :Ô˙Ù.:(דברים נחש כמוÌË‡È.מין יסתום

אזנו כ"א)אוטם ÌÈ¯·Á.(Â):(משלי  ¯·ÂÁוכן לחש  היודע

חבר י"ח)וחובר והואÂÚ˙ÏÓ˙.(Ê):(דברים הגדולים השנים הם

מתלעותיו  ומאכלות כמו ל')מתהפך  ימססוÂÒ‡ÓÈ.(Á):(משלי

בזאו אשר וכן  הכפל אות במקום  האל "ף י"ח)ובאה (ישעיה

בזזו: ויבשÂÏÏÂÓ˙È.ומשפטו ימולל  כמו  צ')יכרתו  :(לקמן



קיג
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(‡).Ì˙ÎÓ:שיר נעימות לשון ‰‡Ì�Ó.(·)שם

זה  מזמור וגו', תדברון צדק אלם האמנם הוא אמונה

ולקח  שם שוכב שאול אשר המעגל אל שבא על אמר

אבנר  תענה הלא וקרא לו והלך הצפחת ואת החנית את

כ"ז) לשאול (ש"א להוכיח עתה לך יש הלא כלומר

הרגתיו  רציתי שאילו רודפני הוא חנם שעל ולהראותו

לכם  שהיה הצדק מפיכם נאלם האמנם בשירו אמר וכך

אשר  הצדק לשפוט לכם שהיה והמישרי' לדבר

˙ÔÂÏÚÙ.(‚)תדברון: ˙ÂÏÂÚ ·Ï· Û‡ אלא עוד ולא

עול: לפעול רעה חורשים אתם כמו ÂÏÂÚ˙.שבלבבכם

עיירים, ומעיר שוורים, שור מן יאמר כאשר עוולות

להם עיירים י')ושלשים וקריה:(שופטים עיר לשון שהם

.ÔÂÒÏÙ˙ ÌÎÈ„È ÒÓÁ ı¯‡· אתם הארץ בתוך

רב, משקל שוקל שהוא עד ידיכם חמס מכריעים

בלע"ז: קונטערפיי"שץ ¯˘ÌÈÚ(„)תפלסון Â¯ÂÊ
.ÌÁ¯Ó כדרך להקב"ה זרים נעשים הם אמם ממעי

בקרבה הבנים ויתרוצצו עשו כ"ה)שעשה Â¯ÂÊ.:(בראשית
שמים שומו כמו ב')נזורו ורבו(ירמיה וימררוהו (בראשית ,

מעטמ"ט) רומו כ"ד), נפעלו:(איוב לשון כולן ,(‰)˙ÓÁ
.ÂÓÏ:הנחש כדמות הבריות את להרוג להם יש ארס

.Â�Ê‡ ÌË‡È ˘¯Á Ô˙Ù ÂÓÎ נעשה מזקין כשהוא הנחש

את  ישמע שלא בעפר השנית ואוטם אחת באזנו חרש

יזיק: שלא משביעו כשחבר Ï‡(Â)הלחש ¯˘‡
.'Â‚Â ÚÓ˘È בשביל אזנו ואוטם שלפניו למקרא מחובר

מלחשים: לקול ישמע ÌÈ¯·Á.שלא ¯·ÂÁ שיודע

הנחשים: את הפנימיות ÂÚ˙ÏÓ˙.(Ê)ללחוש שנים

בלע"ז: מייש"ליש שיהיו ÂÒ‡ÓÈ.(Á)שקורין לעצמם

דוגמתו  יתהלכו במים וכמו מדאגה בעיניהם נמאסים

כ"א) מדמעות(יחזקאל מים תלכנה ברכים :(סא"א)כל

.ÂÈˆÁ ÍÂ¯„È יתמוללו שיתמוללו, כדי לנגדם הקב"ה

בלע"ז: פרוייאיי"ץ פותרין ˘·ÏÂÏ.(Ë)שיאנ"ט יש

מים שבולת כמו פותרין ויש בלע"ז. ס"ט)לימצ"א (לקמן

קצירו ימל מן כמו הלמ"ד י"ח)וכפל ימולל(איוב (לקמן ,

יסוד ˙ÒÓ.:צ') המ"ם הוא, דבר שם תמס והולך נמס

תבל  של תי"ו כמו נופל יסוד בו והתי"ו הוא ועיקר

כ')עשו ‡˘˙.:(ויקרא ÏÙ� לה שאין בלע"ז, טלפ"א

פירשוהו  כך אשותא דמתרגמינן תנשמת והיא עינים

הזמה  אשת כמו אשה של נפל פותרין ויש רבותינו,

כ"ג) כמו(יחזקאל דבקות בלא תי"ו ויש ד'), עטרת (משלי

הנפלים  חזו שלא אשה של נפל כמו תמגנך תפארת

ככבש  ואני כמו ואשת נפל הוי ראשון וללשון שמש,

י"א)אלוף מנחם (ירמיה ופי' ואלוף, כבש כמו שהוא

ואשת נפל כאן אף שור הוא ואלוף להגיה ככבש (צוה

:סא"א)

cec zcevn
(·).Ì�Ó‡‰שוכב שאול  שהיה במקום המעגל  אל דוד  כשבא 

ומרחוק לו והלך המים וצפחת  המלך חנית משם  ולקח  שם

אמר ולזה  א' בשמואל  כמ"ש וכו' אבנר תענה הלא ואמר קרא

שיש והמישרים  לדבר  לכם  שיש צדק מלדבר  נאלמתם  האמנם 

לשאול  להראות תוכלו עתה הלא כי אדם בני  לשפוט  לכם

הרגתיו: ולא  בידי מסור היה  שהרי אויבו  ·Ï·.(‚)שאינני Û‡
תפעלו הלב בכוונת אף אלא  זכות  למדתם  שלא הדבר סוף  לא 

בארץ : לומר˙ÔÂÒÏÙ.העול בידכם  אשר  החמס את תיישרו 

הוא: שישר  החמס זריםÂ¯ÂÊ.(„)על  נעשו  הללו  הרשעים 

הרחם: מן צאתם מעת  מדרך ˙ÂÚ.לה' תעו כזב עלי המדברים

מבטן: צאתם מעת ÂÓÏ.(‰)הטובה ˙ÓÁ: מליצה ענין  והוא כנחש ארס  מטילים Á¯˘.בכעסם  Ô˙Ù ÂÓÎאשרהמה פתן כמו

היו כאילו  המוסר בם יועיל לא הללו הרשעים כן כי ישמע  לבל  אזנו ואוטם חרש  היה כאלו הלחש  לו יועיל לא רעתו  לעוצם

וכו ': Â‚Â'.(Â)חרשים הלחש‡˘¯ בדבר  מאד מחוכם הוא חברים  החובר  אם  ואף מלחשים לקול  ישמע  לא טבעו רוע בעבור

לחשו: לקול ישמע לא  הללו:˘�ÂÓÈ.(Ê)עכ "ז הרשעים  ככפירים:ÌÈ¯ÈÙÎ.של וילכוÂÒ‡ÓÈ.(Á)הטורפים כמים נמסים  יהיו

מהר:ÍÂ¯„È.לאבדון: חיש הנכרתים  כדברים  ויהיו  חציו עליהם ידרוך  ˘·ÏÂÏ.(Ë)המקום  ÂÓÎלהיות דרכו אשר  הזה כשבלול 

הישועה: אור ר"ל השמש  יראו  לא הללו הרשעים  כן השמש רואה אינו אשר  אשה של הנפל  וכמו השמש עליו בזרוח  והולך  נמס 

oeiv zcevn
(·).Ì�Ó‡‰:האמת(‚).˙ÏÂÚ:עולה ענין˙ÔÂÒÏÙ.מלשון

המשקל  מיישר כי פלס בשם  המשקל  מטה  יקרא ועש "ז יושר

רגליך  מעגל פלס  ה')וכן חמתÓÁ˙.(‰):(משלי כמו  ארס

יינם ל"ב)תנינים רע :Ô˙Ù.:(דברים נחש כמוÌË‡È.מין יסתום

אזנו כ"א)אוטם ÌÈ¯·Á.(Â):(משלי  ¯·ÂÁוכן לחש  היודע

חבר י"ח)וחובר והואÂÚ˙ÏÓ˙.(Ê):(דברים הגדולים השנים הם

מתלעותיו  ומאכלות כמו ל')מתהפך  ימססוÂÒ‡ÓÈ.(Á):(משלי

בזאו אשר וכן  הכפל אות במקום  האל "ף י"ח)ובאה (ישעיה

בזזו: ויבשÂÏÏÂÓ˙È.ומשפטו ימולל  כמו  צ')יכרתו  :(לקמן
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‰Ln‰– המפרנס כלומר המאכיל, –LÈÏL È„È ÏÚ BzL‡ ˙‡ ««¿∆∆ƒ¿«¿≈»ƒ
על  כסותה וצרכי מזונותיה לה נותן אלא עמה, אוכל הבעל שאין –

לכך הסכימה שהיא וכגון אחר, dÏ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),ידי ˙ÁÙÈ ‡G לכל – ƒ¿…»
ÔÈhÁשבוע, ÔÈa˜ ÈMÓ ביצים ושמונה ארבעים של נפח כמידת – ƒ¿≈«ƒƒƒ

     ,לשבוע סעודות עשרה שש כדי שהם
ועניים, אורחים לצורך והשאר לצרכה, יום לכל סעודות ‡Bשתי

ÌÈBÚN ÔÈa˜ ‰Úa‡Ó.החיטים כמידת כפליים –Èa Ó‡ ≈«¿»»«ƒ¿ƒ»««ƒ
ÌÈBÚN dÏ ˜Òt ‡G :ÈÒBÈמחיטים כפולה במידה ‡l‡((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),– ≈»«»¿ƒ∆»

ÌB„‡Ï CeÓÒ ‰È‰L ,Ï‡ÚÓLÈ Èa השעורים ששם אדום , לארץ – «ƒƒ¿»≈∆»»»∆¡
אינו  כך, כל רעות השעורים שאין מקומות בשאר אבל ביותר; רעות

הדין. בית ראות כפי אלא כפליים לה ˜ÈË˙נותן ˜ ÈˆÁ dÏ Ô˙BÂ¿≈»¬ƒ«ƒ¿ƒ
ואפונים, פולים כגון –ÔÓL ‚G ÈˆÁÂ,ולהדלקה לאכילה –˜Â «¬ƒ∆∆¿«

˙B‚Bb,יבשות תאנים –‰Ó B‡ גרם (כ-400 דינר מאה משקל – ¿¿»∆
– במשקל;Ïc‰בערך) הנמכרות דרוסות, תאנים –BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ¿≈»¿ƒ≈

דבלה, או גרוגרות –Á‡ ÌB˜nÓ ˙Bt Ô˙nÚÏ ˜ÒBt קוצץ – ≈¿À»»≈ƒ»«≈
אחר. ממין  פירות כנגדן ıtÓלה ,‰hÓ dÏ Ô˙BÂ,גומא של מצע – ¿≈»ƒ»«≈

˙ÏˆÁÓe.ומושב משכב לצרכי אלו כל קנים; של –‰tk dÏ Ô˙BÂ «¬∆∆¿≈»ƒ»
dL‡Ï,צעיף –‰È˙ÓÏ B‚ÁÂ,מלאכתה בשעת בו לחגור – ¿…»«¬¿»¿∆»

„ÚBÓÏ „ÚBnÓ ÌÈÏÚÓe משלשת רגל בכל חדשים ומנעלים – ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
חדשים,ÌÈÏÎÂהרגלים, בגדים –‰MÓ ÊeÊ ÌÈMÓÁ ÏL ¿≈ƒ∆¬ƒƒƒ»»
‰LÏ.שנה כל –‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈL„Á ‡G ,dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ¿»»¿≈¿ƒ»¬»ƒƒ««»

הרבה, שמחממים לפי הקיץ, בימות חדשים בגדים לא –ÌÈ˜ÁL ‡GÂ¿¿»ƒ
שנשתחקו, בגדים –ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa,למדי מחממים שאינם –‡l‡ ƒ«¿»ƒ∆»

ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÊeÊ ÌÈMÓÁ ÏL ÌÈÏk dÏ Ô˙B חדשים בגדים – ≈»≈ƒ∆¬ƒƒƒ«¿»ƒ
הגשמים, בימות זוז חמישים Ô‰È˙B‡Ïaבמחיר ‰qk˙Ó ‡È‰Â– ¿ƒƒ¿«»ƒ¿»≈∆

– שבלו dlLבבגדיה ÌÈ˜ÁM‰Â ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa כשנותן אף – ƒ««»¿«¿»ƒ∆»
השחקים, את לו מחזירה היא אין הגשמים, בימות חדשים בגדים לה
טומאתה. בימי בהם מתכסה שהיא מפני שנשתחקו, הישנים בגדיה היינו

ט ה נ ש מ ר ו א ב

הבעל. ידי על האשה צרכי בסיפוק ללמד מוסיפה משנתנו

dÏ Ô˙B,שבוע בכל לאשתו, הבעל –ÛÒk ‰ÚÓ,הדינר שישית – ≈»»»∆∆
dkˆÏ;קטנות להוצאות –ÈÏÈÏÏ ˙aL ÈÏÈlÓ BnÚ ˙ÏÎB‡Â ¿»¿»¿∆∆ƒƒ≈≈«»¿≈≈
˙aL במשנה ששנינו כפי שליש, ידי על אשתו את המשרה אף – «»

ברייתא: מובאת בגמרא שבת. ליל בכל עמה לאכול חייב הקודמת,
ושבת". שבת בלילי עמו אוכלת אומר: גמליאל בן שמעון Ì‡Â¿ƒ"רבן

dkˆÏ ÛÒk ‰ÚÓ dÏ Ô˙B ÔÈ‡ תבעה ולא אשתו ששתקה כגון – ≈≈»»»∆∆¿»¿»
לה לתת שלא בידו הרשות אין כן לא שאם המעה, את ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספותממנו

טובטובטובטוב"),"),"),"), dlLיוםיוםיוםיום ‰È„È ‰NÚÓ שלה הוא ידיה מעשה מותר כלומר – «¬≈»∆»∆»
בפרקנובפרקנובפרקנובפרקנו),),),), ד ד ד ד  במשנה במשנה במשנה במשנה  שבארנושבארנושבארנושבארנו ידיה ((((כמוכמוכמוכמו מעשה מֹותר תיקנו חכמים שכן

לה. נותן שהוא כסף מעה תמורת BÏלבעלה ‰NBÚ ‡È‰ ‰Óe– »ƒ»
ידיה? מעשה מותר מהו שנדע כדי ידיה, מעשה של השיעור מהו

‰„e‰Èa È˙L ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ï˜LÓ את בצמר טווה כשהיא – ƒ¿«»≈¿»ƒ¿ƒƒ»
הוא  ידיה מעשה שיעור "שתי", הנקראים האורך, של הדקים החוטים

ביהודה, סלעים חמש ÏÈÏbaמשקל ÌÈÚÏÒ NÚ Ô‰L שהמשקלות – ∆≈∆∆¿»ƒ«»ƒ
גליל; כשל כפליים היו Úביהודה ÌÈÚÏÒ NÚ Ï˜LÓ B‡ƒ¿«∆∆¿»ƒ≈∆

ÏÈÏba ÌÈÚÏÒ ÌÈNÚ Ô‰L ,‰„e‰Èa חוטי את טווה כשהיא או – ƒ»∆≈∆¿ƒ¿»ƒ«»ƒ
משל  מחצית טווייתם וטורח עבים, שהם "ערב", הנקראים הרוחב,
עשרים  שהן ביהודה סלעים עשר משקל הוא ידיה מעשה שיעור שתי,

שבוע לכל הוא זה שיעור בגליל. ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").סלעים ‰È˙‰("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  Ì‡Â¿ƒ»¿»
‰˜ÈÈÓ,מניקה שהאשה בזמן –‰È„È ‰NÚnÓ dÏ ÌÈ˙ÁBt– ≈ƒ»¬ƒ»ƒ«¬≈»∆»

למעלה, האמור כשיעור לעשות חייבת היא ÏÚשאין dÏ ÔÈÙÈÒBÓeƒƒ»«
‰È˙BBÊÓ הקצוב השיעור על מזונות לה להוסיף חייב ובעלה – ¿∆»

הקודמת. ‡ÌÈeÓבמשנה ÌÈc ‰na אלא לאשה נותנים שאין – «∆¿»ƒ¬ƒ
לעיל? הקצובים Ï‡NÈaLהשיעורים ÈÚa,עני הוא כשהבעל – ∆»ƒ∆¿ƒ¿»≈

„aÎÓa Ï‡,ובכבוד בעושר שפרנסתו בעל –B„BÎ ÈÙÏ Ïk‰ ¬»«¿À»«…¿ƒ¿
שכן  וכבודו, עשרו לפי הם צרכיה שאר וכל אשתו מזונות שיעורי –

ד). ד, (לעיל שבארנו כמו בעלה, עם עולה האשה
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ובושת שבת ריפוי, צער, נזק, דברים: חמישה לו לשלם חייב בחברו, החובל 
   על הללו? בתשלומים בעלה של זכותו מהי – איש באשת אדם חבל ואם

זכויות  על ד), (ד, לעיל נשנתה שכבר בהלכה, פותחת שהיא לאחר משנתנו, דנה כך
נכסיה בפירות וכן אשתו, של ידיה ובמעשה במציאתה הבעל  פשוט ודבר

לבעל: הם ושבת ריפוי שתשלומי לרפאותה;הוא, חייב שהוא משום ––
הם  הצער שדמי הוא, ברור כן שלו. ידיה ומעשה ידיה, ממעשה היא מתבטלת שכן

הצער את סבלה בגופה והיא הואיל לאשה,     
בתשלומים  הבעל של זכותו ודין ונזק; בושת בתשלומי אלא עוסקת משנתנו אין לפיכך

תנאים. של במחלוקת שנוי אלו

dÏÚÏ ,‰È„È ‰NÚÓe ,‰M‡‰ ˙‡ÈˆÓ,ד (לעיל ששנינו כמו – ¿ƒ«»ƒ»«¬≈»∆»¿«¬»
שנכסים d˙MÈÂד). שנישאה, לאחר בירושה נכסים לה נפלו אם – ƒÀ»»

הם, שלה הבעל,‰e‡אלו –‰ÈiÁa ˙Bt ÏÎB‡,הללו מהנכסים – ≈≈¿«∆»
(שם): ששנינו כמו (האב (על   

dÓ‚Ùeאבל dzLa מי לה לשלם שחייב פגם, ודמי בושת דמי – »¿»¿»»
בה, בהם;dlLשחבל זוכה הבעל ואין הם, – הנזק היינו ∆»

ושמין היתה שבחבלה, כמה בשוק, נמכרת שפחה היא כאילו אותה
שווה היא וכמה א א א א ).).).).שווה חחחח,,,, קמאקמאקמאקמא בבא בבא בבא בבא  È˙a‰((((משנה משנה משנה משנה  Ôa ‰„e‰È Èa«ƒ¿»∆¿≈»

˙qaL ÔÓÊa :ÓB‡,שבגופה מוצנע במקום אדם בה שחבל – ≈ƒ¿«∆«≈∆
אדם, בני בפני ביישה ÌÈ˜ÏÁולא ÈL dÏ מתשלומי שלישים שני – »¿≈¬»ƒ

לאשה, הם ופגם ‡Á„בושת BÏÂ מתשלומים אחד שליש ולבעל – ¿∆»
עצמה; לאשה הוא והסבל הבושת שרוב ÈeÏbaLאלו, ÔÓÊa שחבל – ƒ¿«∆«»

אדם, כל בפני וביישה שבגופה, מגולה במקום לבעל,BÏבה –ÈL¿≈
ÌÈ˜ÏÁ,ופגם בושת מתשלומי שלישים שני –„Á‡ dÏÂ ולאשה – ¬»ƒ¿»∆»

באשתו  החבלה מחמת וסבלו הבעל של בושתו זה שבכגון אחד, שליש
הם. iÓ„מרובים Ô˙pÈ ,BlL מקבל ופגם בושת בתשלומי חלקו – ∆ƒ»≈ƒ»

כרצונו; בו ועושה מיד, אלו,dlLÂהבעל בתשלומים חלקה –Á˜lÈ ¿∆»ƒ»«
˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a,זה מקרקע פירות אוכל והבעל – »∆«¿«¿≈≈

ג). ח, להלן (כמבואר בירושה לה שנפלו נכסים כדין שלה, שהוא
– זה דין קמא תנא ולדעת      נוהג –

ופגמה. בושתה דמי כל לגבי  ומזיקומזיקומזיקומזיק חובל חובל חובל חובל  הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם 

טו טו טו טו ).).).). ד ד ד ד ,,,,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ומצאו  קופצים; עליה שיהיו  כדי לבתו, יפה נדוניה פוסק אדם שיהא חכמים, אמרו
לבניכם  וקחו ובנות, בנים והולידו נשים "קחו ו): כט, (ירמיהו בפסוק אסמכתא לכך

נשים,                   אשה דרך וכי לאיש? ליתנה היא בידו בתו וכי – "
נדוניה  לה ולפסוק הלבשה צרכי לבתו ליתן צריך שהאב מכאן, אלא איש? על לחזר

פסק ואם – ב). נב, כתובות (גמרא עליה קופצים שיימצאו כדי בנדוניה יפה, מעות האב
או  שפסקת, מה תן או לו: לומר החתן שיכול סובר, יש בדיבורו, עומד ואינו לחתנו
לומר  רשאי החתן שאין סובר, ויש ה). יג, (כלהלן ראשה שילבין עד אביה בבית תשב

הם, באמירה הנקנים שדברים בדיינים, הנדוניה את מאביה ומוציא כונסה, אלא כך,
 ונפלה הארוס מת שאם ללמד, באה משנתנו – ב). קב, כתובות גמרא (עיין

לפני לאחיו.הארוסה שפסק הנדוניה את מאביה לתבוע יכול היבם אין לייבום, אחיו

B˙ÁÏ ˙BÚÓ ˜ÒBt‰,בנדוניה –B˙Á ˙Óe,הנישואין לפני – «≈»«¬»≈¬»
יבם; לפני הארוסה ונפלה המעות, את לו שנתן ÌÈÓÎÁ:קודם eÓ‡»¿¬»ƒ

Ó‡iL ‡e‰ ÏBÎÈ:ליבם לומר האב יכול –‰ˆB È˙ÈÈ‰ EÈÁ‡Ï »∆…«¿»ƒ»ƒƒ∆
ÔzÏ,בנדוניה מעות –ÔzÏ ÈLÙ‡ È‡ CÏÂ,ליתן רוצה אני אין – ƒ≈¿»ƒ∆¿ƒƒ≈

הראשון  היה שאפילו ברייתא, מובאת בגמרא ייבם! או חלוץ או אלא:
כך; לומר האב יכול מקום מכל חכם, תלמיד והשני הארץ והרמב והרמב והרמב והרמב """"ם ם ם ם עם

בו" רוצה שהבת פי על "ואף טו טו טו טו ).).).).מוסיף: כגכגכגכג,,,, אישות אישות אישות אישות  ((((הלהלהלהל''''

שקנה  מאחר כלומר: הם, באמירה הנקנים דברים והרי מקשים: בירושלמי
הנ  מעות את ומשיבים:הארוס יורשו. היבם שיהא הדין מן הרי דוניה,

    שיכנוס מנת על אלא לחתנו נדוניה פוסק האב שאין כלומר
שכנסה קודם מת והרי בתו, ....את

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שאם  ללמדנו, זו משנה באה לחתנו", מעות "הפוסק דין הקודמת במשנה שנשנה כיון
סכום  את בכתובה ורושם מחצה, מוסיף הוא בנדוניה, מעות לבעלה מכניסה האשה
הוא  ותכשיטים, בגדים כגון מיטלטלים, לו מכניסה כשהיא אבל וחצי; אחד פי הנדוניה

להלן. הטעם כמבואר חומש, פחות שוויים את רושם

‰˜Òt,האשה –BÏ ÒÈÎ‰Ï,בנדוניה לבעלה –Èc ÛÏ‡– »¿»¿«¿ƒ∆∆ƒ»
Ôc‚kבמזומנים, ˜ÒBt ‡e‰ ממנה שקיבל בכתובה רושם בעלה – ≈¿∆¿»

Ó‰בנדוניה, NÚ ‰MÓÁ שהבעל כלומר, דינר, מאות וחמש אלף – ¬ƒ»»»»∆
לפי  במזומנים, לו מכניסה שאשתו הנדוניה סכום על מחצה מוסיף

לה שמוסיף מבואר, במפרשים במעות. משתכר שהוא    לפי ,
מכאן  בכתובה. כותב שהוא הנדוניה סכום מכל שליש היא שהתוספת

"מלבר "שליש נקרא: מלגיו כזה מחצה אמנם שהוא ,
.מחצה לה שמוסיף שבארנו, ‰ÌeMוזהו „‚Îe ואם – ¿∆∆«

כגו  שומה, הצריכים מיטלטלים, בנדוניה לו בית הכניסה כלי בגדים, ן
שמים והקרובים שוויים,ותכשיטים, BÁt˙את ˜ÒBt ‡e‰≈»

LÓÁ כגון חומש, פחות השומה סכום את בכתובה רושם הבעל – …∆
אלא  בכתובה כותב אינו דינר, אלף שלה שהשום נדוניה הכניסה אם
בבית  היו שנוהגים לפי הוא, הטעם דינר. מאות שמונה ממנה שקיבל

הכלה. לכבוד משוויים יותר בחומש הנדוניה את לשום ÌeLהחתונה
‰Ó ‰ÂLÂ ,‰Óa שיכתוב כלומר במנה, שום לו להכניס פסקה – ¿»∆¿»∆»∆
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א ה נ ש מ ר ו א ב

ובושת שבת ריפוי, צער, נזק, דברים: חמישה לו לשלם חייב בחברו, החובל 
   על הללו? בתשלומים בעלה של זכותו מהי – איש באשת אדם חבל ואם

זכויות  על ד), (ד, לעיל נשנתה שכבר בהלכה, פותחת שהיא לאחר משנתנו, דנה כך
נכסיה בפירות וכן אשתו, של ידיה ובמעשה במציאתה הבעל  פשוט ודבר

לבעל: הם ושבת ריפוי שתשלומי לרפאותה;הוא, חייב שהוא משום ––
הם  הצער שדמי הוא, ברור כן שלו. ידיה ומעשה ידיה, ממעשה היא מתבטלת שכן

הצער את סבלה בגופה והיא הואיל לאשה,     
בתשלומים  הבעל של זכותו ודין ונזק; בושת בתשלומי אלא עוסקת משנתנו אין לפיכך

תנאים. של במחלוקת שנוי אלו

dÏÚÏ ,‰È„È ‰NÚÓe ,‰M‡‰ ˙‡ÈˆÓ,ד (לעיל ששנינו כמו – ¿ƒ«»ƒ»«¬≈»∆»¿«¬»
שנכסים d˙MÈÂד). שנישאה, לאחר בירושה נכסים לה נפלו אם – ƒÀ»»

הם, שלה הבעל,‰e‡אלו –‰ÈiÁa ˙Bt ÏÎB‡,הללו מהנכסים – ≈≈¿«∆»
(שם): ששנינו כמו (האב (על   

dÓ‚Ùeאבל dzLa מי לה לשלם שחייב פגם, ודמי בושת דמי – »¿»¿»»
בה, בהם;dlLשחבל זוכה הבעל ואין הם, – הנזק היינו ∆»

ושמין היתה שבחבלה, כמה בשוק, נמכרת שפחה היא כאילו אותה
שווה היא וכמה א א א א ).).).).שווה חחחח,,,, קמאקמאקמאקמא בבא בבא בבא בבא  È˙a‰((((משנה משנה משנה משנה  Ôa ‰„e‰È Èa«ƒ¿»∆¿≈»

˙qaL ÔÓÊa :ÓB‡,שבגופה מוצנע במקום אדם בה שחבל – ≈ƒ¿«∆«≈∆
אדם, בני בפני ביישה ÌÈ˜ÏÁולא ÈL dÏ מתשלומי שלישים שני – »¿≈¬»ƒ

לאשה, הם ופגם ‡Á„בושת BÏÂ מתשלומים אחד שליש ולבעל – ¿∆»
עצמה; לאשה הוא והסבל הבושת שרוב ÈeÏbaLאלו, ÔÓÊa שחבל – ƒ¿«∆«»

אדם, כל בפני וביישה שבגופה, מגולה במקום לבעל,BÏבה –ÈL¿≈
ÌÈ˜ÏÁ,ופגם בושת מתשלומי שלישים שני –„Á‡ dÏÂ ולאשה – ¬»ƒ¿»∆»

באשתו  החבלה מחמת וסבלו הבעל של בושתו זה שבכגון אחד, שליש
הם. iÓ„מרובים Ô˙pÈ ,BlL מקבל ופגם בושת בתשלומי חלקו – ∆ƒ»≈ƒ»

כרצונו; בו ועושה מיד, אלו,dlLÂהבעל בתשלומים חלקה –Á˜lÈ ¿∆»ƒ»«
˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a,זה מקרקע פירות אוכל והבעל – »∆«¿«¿≈≈

ג). ח, להלן (כמבואר בירושה לה שנפלו נכסים כדין שלה, שהוא
– זה דין קמא תנא ולדעת      נוהג –

ופגמה. בושתה דמי כל לגבי  ומזיקומזיקומזיקומזיק חובל חובל חובל חובל  הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם 

טו טו טו טו ).).).). ד ד ד ד ,,,,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ומצאו  קופצים; עליה שיהיו  כדי לבתו, יפה נדוניה פוסק אדם שיהא חכמים, אמרו
לבניכם  וקחו ובנות, בנים והולידו נשים "קחו ו): כט, (ירמיהו בפסוק אסמכתא לכך

נשים,                   אשה דרך וכי לאיש? ליתנה היא בידו בתו וכי – "
נדוניה  לה ולפסוק הלבשה צרכי לבתו ליתן צריך שהאב מכאן, אלא איש? על לחזר

פסק ואם – ב). נב, כתובות (גמרא עליה קופצים שיימצאו כדי בנדוניה יפה, מעות האב
או  שפסקת, מה תן או לו: לומר החתן שיכול סובר, יש בדיבורו, עומד ואינו לחתנו
לומר  רשאי החתן שאין סובר, ויש ה). יג, (כלהלן ראשה שילבין עד אביה בבית תשב

הם, באמירה הנקנים שדברים בדיינים, הנדוניה את מאביה ומוציא כונסה, אלא כך,
 ונפלה הארוס מת שאם ללמד, באה משנתנו – ב). קב, כתובות גמרא (עיין

לפני לאחיו.הארוסה שפסק הנדוניה את מאביה לתבוע יכול היבם אין לייבום, אחיו

B˙ÁÏ ˙BÚÓ ˜ÒBt‰,בנדוניה –B˙Á ˙Óe,הנישואין לפני – «≈»«¬»≈¬»
יבם; לפני הארוסה ונפלה המעות, את לו שנתן ÌÈÓÎÁ:קודם eÓ‡»¿¬»ƒ

Ó‡iL ‡e‰ ÏBÎÈ:ליבם לומר האב יכול –‰ˆB È˙ÈÈ‰ EÈÁ‡Ï »∆…«¿»ƒ»ƒƒ∆
ÔzÏ,בנדוניה מעות –ÔzÏ ÈLÙ‡ È‡ CÏÂ,ליתן רוצה אני אין – ƒ≈¿»ƒ∆¿ƒƒ≈

הראשון  היה שאפילו ברייתא, מובאת בגמרא ייבם! או חלוץ או אלא:
כך; לומר האב יכול מקום מכל חכם, תלמיד והשני הארץ והרמב והרמב והרמב והרמב """"ם ם ם ם עם

בו" רוצה שהבת פי על "ואף טו טו טו טו ).).).).מוסיף: כגכגכגכג,,,, אישות אישות אישות אישות  ((((הלהלהלהל''''

שקנה  מאחר כלומר: הם, באמירה הנקנים דברים והרי מקשים: בירושלמי
הנ  מעות את ומשיבים:הארוס יורשו. היבם שיהא הדין מן הרי דוניה,

    שיכנוס מנת על אלא לחתנו נדוניה פוסק האב שאין כלומר
שכנסה קודם מת והרי בתו, ....את

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שאם  ללמדנו, זו משנה באה לחתנו", מעות "הפוסק דין הקודמת במשנה שנשנה כיון
סכום  את בכתובה ורושם מחצה, מוסיף הוא בנדוניה, מעות לבעלה מכניסה האשה
הוא  ותכשיטים, בגדים כגון מיטלטלים, לו מכניסה כשהיא אבל וחצי; אחד פי הנדוניה

להלן. הטעם כמבואר חומש, פחות שוויים את רושם

‰˜Òt,האשה –BÏ ÒÈÎ‰Ï,בנדוניה לבעלה –Èc ÛÏ‡– »¿»¿«¿ƒ∆∆ƒ»
Ôc‚kבמזומנים, ˜ÒBt ‡e‰ ממנה שקיבל בכתובה רושם בעלה – ≈¿∆¿»

Ó‰בנדוניה, NÚ ‰MÓÁ שהבעל כלומר, דינר, מאות וחמש אלף – ¬ƒ»»»»∆
לפי  במזומנים, לו מכניסה שאשתו הנדוניה סכום על מחצה מוסיף

לה שמוסיף מבואר, במפרשים במעות. משתכר שהוא    לפי ,
מכאן  בכתובה. כותב שהוא הנדוניה סכום מכל שליש היא שהתוספת

"מלבר "שליש נקרא: מלגיו כזה מחצה אמנם שהוא ,
.מחצה לה שמוסיף שבארנו, ‰ÌeMוזהו „‚Îe ואם – ¿∆∆«

כגו  שומה, הצריכים מיטלטלים, בנדוניה לו בית הכניסה כלי בגדים, ן
שמים והקרובים שוויים,ותכשיטים, BÁt˙את ˜ÒBt ‡e‰≈»

LÓÁ כגון חומש, פחות השומה סכום את בכתובה רושם הבעל – …∆
אלא  בכתובה כותב אינו דינר, אלף שלה שהשום נדוניה הכניסה אם
בבית  היו שנוהגים לפי הוא, הטעם דינר. מאות שמונה ממנה שקיבל

הכלה. לכבוד משוויים יותר בחומש הנדוניה את לשום ÌeLהחתונה
‰Ó ‰ÂLÂ ,‰Óa שיכתוב כלומר במנה, שום לו להכניס פסקה – ¿»∆¿»∆»∆

   



קטז     
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בנדוניה, לו שתכניס השונים החפצים כנגד דינר) (מאה מנה בכתובה לה
כמו  אלא שהיא כל בתוספת אותם שמו שלא מנה, שווים הם ובאמת

בשוק, שווים Ó‰שהם ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ הואיל לומר, יכול ואינו – ≈∆»»∆
מאה  (היינו וחומש מנה לו להכניס עליה מנה, בכתובה כותב והוא
בשום  אלא בכתובה חומש לפחות אמרו שלא דינר), וחמישה ועשרים
שבארנו  כמו חומש, עליו להוסיף שם שנוהגים החתונה, בבית ששמוהו

Óa‰לעיל. ÌeL,בכתובה לה יכתוב שבעלה האשה רוצה אם – ¿»∆
דינר, במאה שונים חפצים היינו במנה, שום לו ˙B˙שהכניסה ‡È‰ƒ∆∆

GLÈ„Â ÚÏÒ ˙Á‡Â ÌÈL דינר וחמישה ועשרים מאה שהם – ¿ƒ¿««∆«¿ƒ»
אותה  שישומו נדוניה, לו להכניס צריכה היא כלומר דינרים), 4 (הסלע
השום  כנגד פוסק ונמצא דינר, וחמישה ועשרים מאה החתונה בבית

למעלה. ששנינו כמו חומש, B‡Ó˙פחות Úa‡e רוצה היא ואם – ¿«¿«≈
דינר, מאות בארבע שום ממנה שקיבל בכתובה לה È‰ƒ‡שיכתוב

˙B‡Ó LÓÁ ˙˙B.דינר מאות בחמש אותה שישומו נדוניה – ∆∆¬≈≈
מועטת  בנדוניה וגם מרובה בנדוניה שגם להשמיע, באה משנתנו
בתוספת  הנדוניה שומת שתהיה צריך במיטלטלים, לו מכניסה שהאשה
שיכתוב  רוצה שהיא הסכום כנגד מלבר) חומש שהוא רבע, (היינו חומש

בכתובה.לה ÒBt˜בעלה Ô˙Á‰M ‰Ó לכתוב החתן וכשבא – «∆∆»»≈
שמוה  שכבר לאחר במיטלטלין, שהכניסה הנדוניה סכום את בכתובה

מועטת, שהיא בין מרובה נדוניה שהיא בין החתונה, ÒBt˜בבית ‡e‰≈
LÓÁ ˙BÁt פחות הנדוניה שומת סכום את בכתובה כותב הריהו – »…∆

ברישא. ששנינו כמו חומש,

התוספות  בעלי אבל מברטנורא. הרב מפרש וכן רש"י. לפי משנתנו בארנו
חננאל: רבנו כפירוש להם ונראה מגומגם; שפירושו כותבים  

 אלא שווה יהא שלא במנה שום לו שתכניס בעלה עם האשה פסקה אם –
מנה", ושווה  במנה "שום הלשון : בזה  לו שאמרה היינו  מנה,   

חומש. להוסיף חייבת היא ואין בלבד, –  שתכניס פסקה  אם אבל –
מנה, שווה שיהא אמרה ולא סתם, במנה" "שום    

 וחמישה ועשרים מאה שלה שהשום נדוניה לו להכניס היא צריכה –
פחות  יהא בכתובה הרשום שהסכום כדי במשנה, למעלה שבארנו כמו דינר,

הנדוניה. משום חומש  מאות בארבע שום לו להכניס פסקה ואם –
דינר,    מהטעם דינר, מאות חמש שלה שהשום נדוניה –

לעיל. שבארנו   לאשתו להכניס פוסק שהחתן מה ואף –
במיטלטלים,   ,חומש פחות בכתובה שוויים את כותב הוא –

משוויים. יותר לשומם רגילים החתן שמכניס החפצים שגם
הירושלמי): פי (על משנתנו מפרשים ויש      

    הי שכך באותם – נהנית אינה שהאשה מפני מנהגם, ה
העומדים  בדברים הדין והוא בהם. ומשתכר ונותן נושא הבעל ורק הכספים,

האמור. מהטעם שוויים, על מחצה מוסיף שהוא לסחורה,  אבל –
נכסי  בתור עליו אותם ששמים שונים, וחפצים וכלים בגדים לו הכניסה אם

אלו כנגד ברזל, צאן    ומכלה בהם משתמשת שהיא לפי –
חומש. בפחות אחריותם עליו שיקבל דיה ולכן אותם,   –

דברים  היינו מנה, שווה שהוא במנה שום בנדוניה לו להכניס הבטיחה אם
שווים  הם קיימים שהם זמן כל אלא בהם, כשמשתמשים לבלות דרכם שאין

מנה, שווה קרקע כגון מנה,    קרקע אלא לו לתת צריכה אינה –
חומש להוסיף צריכה ואינה מנה, שווה      
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רישום  לגבי הבדל שאין ללמדנו מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
חומש  פחות פוסק שהבעל וכשם מועטת; לנדוניה מרובה נדוניה בין בכתובה הנדוניה
שהם  בין מרובים, שהם בין ותכשיטים, וכלים בגדים כגון שומא, שצריכים דברים כנגד

) מחצה בתוספת פוסק הוא כך הקודמת, במשנה ששנינו כמו מועטים, 
אלף  כגון מרובים, בין בנדוניה, לו מכניסה שהיא במזומנים כספים כנגד המפרשים) לפי

מועטים. ובין הקודמת), המשנה בתחילת ששנינו (כמו דינר

‰˜Òt,האשה –BÏ ÒÈÎ‰Ï,בנדוניה לבעלה  –ÌÈÙÒk כסף – »¿»¿«¿ƒ¿»ƒ
ÛÒkבעין, ÚÏÒ,דינרים ארבע שהוא –ÌÈÈc ‰ML ‰NÚ– ∆«∆∆«¬»ƒ»ƒ»ƒ

דינרים  ששה בכתובה הבעל פוסק הנדוניה, מסכום סלע כל כנגד כלומר
מועטת, נדוניה לבין מרובה נדוניה בין הבדל ואין ומחצה); (סלע
לו  מכניסה שהיא במזומנים סכום כל כנגד מחצה מוסיף הוא לעולם
(לפי  וחצי אחד פי בכתובה הנדוניה סכום את שרושם היינו בנדוניה,

המפרשים:  במשנה שבארנו כמו מלבר, שליש כלומר
ÂÈÏÚהקודמת). Ïa˜Ó Ô˙Á‰,לאשתו ליתן –‰twÏ ÔÈÈc ‰NÚ ∆»»¿«≈»»¬»»ƒ»ƒ«À»

נשים, ותמרוקי בשמים של קופה לצורך –‰Óe ‰Ó ÏÎÏ על – ¿»»∆»∆
במיטלטלין. ובין בכספים בין בנדוניה, לו שהכניסה דינר מאה כל

‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ :ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa כל – «»ƒ¿∆«¿ƒ≈≈«…¿ƒ¿««¿ƒ»
מיטלטלים  נדוניית כנגד ופוחת מזומנים נדוניית כנגד מוסיף שהבעל מה

המקום. מנהג כפי אלא פוחתים ואין מוסיפים אין ....הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם

ה ה נ ש מ ר ו א ב
צרכי  לבתו נותן אדם שיהא אמרו, שחכמים בפרקנו), ב משנה (בבאור הזכרנו כבר
להשמיע, באה משנתנו עליה. קופצים שיימצאו כדי יפה, נדוניה לה פוסק ויהא הלבשה

נישואיה. לצרכי לבתו לתת אדם שחייב ביותר הקטן הסכום מה

Ì˙Ò Bza ˙‡ ‡ÈOn‰,נישואיה לצרכי לה יתן כמה פירש, שלא – ««ƒ∆ƒ¿»
ÊeÊ ÌÈMÓÁÓ dÏ ˙ÁÙÈ ‡G הפחות לכל לה לתת הוא צריך – ƒ¿…»≈¬ƒƒ

זוז. nÚ‰חמישים dÒÈÎ‰Ï ˜Òt שהת כלומר הבעל – עם האב נה »«¿«¿ƒ»¬À»
שהיא, כמות לכנסה הסכים והבעל לנישואיה, הלבשה לבתו יתן שלא

ÏÚa‰ Ó‡È ‡G:לומר רשאי הבעל אין –È˙ÈÏ dÒÈÎ‡Lk– …««««¿∆«¿ƒ»¿≈ƒ
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הנישואין, È˙eÒÎaלאחר ‰pqÎ‡ הראויים כסותה צרכי כל לה אתן – ¬«∆»ƒ¿ƒ
לאשתו, הבעל כחובת ‡È‰לה, ˙Èa d„BÚÂ dqÎÓ ‡l‡ חייב – ∆»¿«»¿»¿≈»ƒ»

משום  אביה, בבית עדיין כשהיא הנישואין, לפני להלבישה הבעל
‰ÓB˙È‰כבודה. ˙‡ ‡ÈOn‰ ÔÎÂ היתומה את המשיא צדקה גבאי – ¿≈««ƒ∆«¿»

הצדקה, ÊeÊמקופת ÌÈMÓÁÓ dÏ ˙ÁÙÈ ‡G היינו לפרנסתה, – ƒ¿…»≈¬ƒƒ
נישואיה. ÒÈkaלצרכי LÈ Ì‡,הצדקה בקופת מעות יש אם – ƒ≈«ƒ

d„BÎ ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈÒÙÓ נישואיה ולצרכי להלבשתה לה נותנים – ¿«¿¿ƒ»¿ƒ¿»
שנותנים  ממשנתנו, למדים יש לכבודה. כראוי זוז, מחמישים יותר
שמחייבים  היינו בכיס, מעות אין אפילו היתומה לפרנסת זוז חמישים

ללוותם הצדקה גבאי """"תוספותתוספותתוספותתוספותאת ועייןועייןועייןועיין בירושלמיבירושלמיבירושלמיבירושלמי;;;; אחת אחת אחת אחת  דעה דעה דעה דעה  עפ עפ עפ עפ """"י י י י  ((((הר הר הר הר """"ןןןן

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יוםיוםיוםיום

ו ה נ ש מ ר ו א ב

להשיאה  היורשים חייבים נשואה, לא בת אחריו והשאיר האב מת שאם היא חכמים תקנת
לצאת  יכולים היורשים שאין ללמד, באה משנתנו – הירושה. מנכסי נדוניה לה וליתן
חייבים  אלא זה, סכום על מוסיפים כשהם ואפילו זוז, חמישים של בנדוניה חובתם ידי

לה. הראוייה נדוניה לה לפסוק הם

‰ÓB˙È,קטנה –dzÚcÓ ‰ÈÁ‡ B‡ dn‡ ‰z‡ÈO‰L אפילו – ¿»∆ƒƒ«»ƒ»«∆»ƒ«¿»
לכך, שנתרצתה ÊeÊמדעתה, ÌÈMÓÁa B‡ ,‰‡Óa dÏ e˙ÎÂ– ¿»¿»¿≈»«¬ƒƒ

הנדוניה  זו ואין , זוז חמישים של  או מאה, של נדוניה לה ופסקו
חכמים, תקנת לפי לה ÏÈc‚zMÓהראויה ‡È‰ ‰ÏBÎÈ לאחר – ¿»ƒƒ∆«¿ƒ

Ô„iÓשגדלה, ‡ÈˆB‰Ï,היורשים של –dÏ Ô˙p‰Ï Èe‡M ‰Ó– ¿ƒƒ»»«∆»¿ƒ»≈»
ברייתא: מובאת בגמרא       

,(,(,(,( א א א א סחסחסחסח,,,, עשירית ((((כתובות כתובות כתובות כתובות  הבת לנדוניית לתת היורשים שעל כלומר
לעיל, בארנו וכבר נישואיה. בשעת בידיהם הנמצאים הירושה מנכסי
ונתרצתה  מדעתה נישאה שאפילו לרבותא, "מדעתה" נקטה שמשנתנו
הואיל  מחילה מחילתה אין מקום מכל לה, שפסקו נדוניה לאותה
שלא  השיאוה אם לומר צריך ואין הנישואין, בשעת קטנה והיתה
אין  שהרי הראויה, נדונייתה את היורשים מיד להוציא שיכולה מדעתה

כלל נישואין אחריםאחריםאחריםאחרים).).).).כאן ומפרשים ומפרשים ומפרשים ומפרשים  ‡Ì((((רשרשרשרש""""יייי :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈ƒ
‡ÈO‰,בחייו האב –‰BL‡‰ ˙a‰ נדוניה,‡˙ לה ונתן –Ô˙pÈ ƒƒ∆««»ƒ»ƒ»≈
‰iMÏ,היורשים ידי על היתומה, לבת –Ô˙pL C„k,האב – «¿ƒ»¿∆∆∆»«

‰BL‡Ï לפי ליתומה  נדוניה פוסקים שהיורשים סובר יהודה רבי – »ƒ»
לבתו  נותן היה כמה דעתו את שאומדים היינו האב, של דעתו אומדן
אומדן  על לעמוד אפשר אי אם ברם, עכשיו. משיאה היה הוא אילו
נכסים. עישור לה שנותנים סובר, יהודה  רבי  אף האב, של דעתו
ÈÚ‰Â ÈLÚ B‡ ÈLÚ‰Â ÈÚ Ì„‡L ÌÈÓÚt :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»»»ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¿∆¡ƒ
זה  שבכגון בנכסים, ועשיר לעני כאן הכוונה שאין מבואר, בגמרא –

היורשים  את כופים שאין והעני עשיר היה שאם מודה יהודה רבי אף
ועני  לעשיר משנתנו כוונת אלא לראשונה, האב שנתן כדרך לה לתת
האב  שנתן הנדוניה מן ראיה שאין אומרים, שחכמים כלומר בדעת,
כלומר  בדעת, עני שאדם פעמים שכן לשניה, נותן היה שכך לראשונה
זמן  ולאחר עני נדוניית אלא הראשונה לבתו נותן ואינו קצרה, שדעתו
חילוף  או  עשיר, נדוניית השניה לבתו ונותן עליו מתרחבת דעתו

האב, דעת אומדן לפי לה נותנים אין לפיכך ÔÈÓLהדברים, ‡l‡∆»»ƒ
dÏ ÔÈ˙BÂ ÌÈÒÎp‰ ונותנים ‡˙ הירושה, נכסי כל את שמים – ∆«¿»ƒ¿¿ƒ»

נכסים  בעל של לבת להינתן שראוי מה כפי ליתומה נדוניה היורשים
כזה.

מחלוקות: שלש כאן יש שבארנו לה כפי שנותנים כרבי, סובר קמא תנא
נכסים; האב;עישור של דעתו אומדן לפי לה שנותנים סובר יהודה רבי

מפרשי  ורוב רש"י מפרש כך הנכסים. שומת לפי לה שנותנים סוברים, חכמים
אביהן? מנכסי  ומתפרנסות ניזונות הבנות "כיצד בתוספתא: מובא וכן המשנה.
שכנגדן  רואין אלא להן, נותן היה וכך כך קיים אביהן היה אילו אומרים אין

   אחת כל אומר: רבי להן. ונותנין ומתפרנסות, ניזונות היאך
בת  האב השיא אם אומר: יהודה רבי נכסים. עישור נוטלת הבנות מן ואחת
בברייתא  שאמנם מפרשים , ויש לראשונה". שנתן כדרך לשניה יינתן ראשונה
מה  שעל כלומר בלבד, מחלוקות שתי יש במשנתנו אבל מחלוקות, שלש יש

ששנינו:         יהודה רבי נחלקו
של  דעתו אומדן לפי יהודה רבי שלדעת לה, להינתן הראוי הוא מה וחכמים

נכסים עישור חכמים ולדעת האב  

ז ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו  דנה היורשים, אותה שמשיאים יתומה דין הקודמת במשנה ששנינו לאחר
נדוניה  צרכי או נכסים לה לקנות מנת על חברו, ביד מעות בחייו השליש שאביה ביתומה
לידי  המעות את למסור הבת, רצון לפי השליש, רשאי אם תנאים, ונחלקו לנישואיה.

המת. אביה דברי לקיים חייב שהוא או בעלה,

BzÏ ˙BÚÓ LÈÏLn‰ לקנות בתו, לצורך שליש ביד מעות המוסר – ««¿ƒ»¿ƒ
האב, ומת לנישואיה, נדוניה או שדה ‡ÓB˙לה ‡È‰Â,לשליש – ¿ƒ∆∆

שנתארסה ÈÏÚ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),לאחר ÈÏÚa ÔÓ‡ שיעשה עלי נאמן ארוסי – ∆¡»«¬ƒ»«
מפרשים: ויש המעות; את לו ותן אבא, שציוה מה  –
בהן יעשה שירצה מה כל לבעלי, המעות את ∆¬»NÚÈ‰((((רמברמברמברמב""""םםםם),),),),תן

B„Èa LÏL‰M ‰Ó LÈÏM‰,אביה ידי על שנצטווה מה יעשה – «»ƒ«∆À¿«¿»
לבעלה, המעות את למסור רשאי È‡Óואינו Èa Èc טעמו – ƒ¿≈«ƒ≈ƒ

בריא  כשהיה ציוה ואפילו המת, דברי לקיים שמצוה בגמרא, מבואר
         ÈÒBÈ Èa«ƒ≈

‰„N ‡l‡ dÈ‡ ÈÎÂ :ÓB‡ אלא המעות, לפנינו  עוד אין אילו – ≈¿ƒ≈»∆»»∆
השליש, ידי על בהן נקנתה שכבר dÎÓÏהשדה ‰ˆB ‡È‰Â– ¿ƒ»¿»¿»
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הנישואין, È˙eÒÎaלאחר ‰pqÎ‡ הראויים כסותה צרכי כל לה אתן – ¬«∆»ƒ¿ƒ
לאשתו, הבעל כחובת ‡È‰לה, ˙Èa d„BÚÂ dqÎÓ ‡l‡ חייב – ∆»¿«»¿»¿≈»ƒ»

משום  אביה, בבית עדיין כשהיא הנישואין, לפני להלבישה הבעל
‰ÓB˙È‰כבודה. ˙‡ ‡ÈOn‰ ÔÎÂ היתומה את המשיא צדקה גבאי – ¿≈««ƒ∆«¿»

הצדקה, ÊeÊמקופת ÌÈMÓÁÓ dÏ ˙ÁÙÈ ‡G היינו לפרנסתה, – ƒ¿…»≈¬ƒƒ
נישואיה. ÒÈkaלצרכי LÈ Ì‡,הצדקה בקופת מעות יש אם – ƒ≈«ƒ

d„BÎ ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈÒÙÓ נישואיה ולצרכי להלבשתה לה נותנים – ¿«¿¿ƒ»¿ƒ¿»
שנותנים  ממשנתנו, למדים יש לכבודה. כראוי זוז, מחמישים יותר
שמחייבים  היינו בכיס, מעות אין אפילו היתומה לפרנסת זוז חמישים

ללוותם הצדקה גבאי """"תוספותתוספותתוספותתוספותאת ועייןועייןועייןועיין בירושלמיבירושלמיבירושלמיבירושלמי;;;; אחת אחת אחת אחת  דעה דעה דעה דעה  עפ עפ עפ עפ """"י י י י  ((((הר הר הר הר """"ןןןן

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יוםיוםיוםיום

ו ה נ ש מ ר ו א ב

להשיאה  היורשים חייבים נשואה, לא בת אחריו והשאיר האב מת שאם היא חכמים תקנת
לצאת  יכולים היורשים שאין ללמד, באה משנתנו – הירושה. מנכסי נדוניה לה וליתן
חייבים  אלא זה, סכום על מוסיפים כשהם ואפילו זוז, חמישים של בנדוניה חובתם ידי

לה. הראוייה נדוניה לה לפסוק הם

‰ÓB˙È,קטנה –dzÚcÓ ‰ÈÁ‡ B‡ dn‡ ‰z‡ÈO‰L אפילו – ¿»∆ƒƒ«»ƒ»«∆»ƒ«¿»
לכך, שנתרצתה ÊeÊמדעתה, ÌÈMÓÁa B‡ ,‰‡Óa dÏ e˙ÎÂ– ¿»¿»¿≈»«¬ƒƒ

הנדוניה  זו ואין , זוז חמישים של  או מאה, של נדוניה לה ופסקו
חכמים, תקנת לפי לה ÏÈc‚zMÓהראויה ‡È‰ ‰ÏBÎÈ לאחר – ¿»ƒƒ∆«¿ƒ

Ô„iÓשגדלה, ‡ÈˆB‰Ï,היורשים של –dÏ Ô˙p‰Ï Èe‡M ‰Ó– ¿ƒƒ»»«∆»¿ƒ»≈»
ברייתא: מובאת בגמרא       

,(,(,(,( א א א א סחסחסחסח,,,, עשירית ((((כתובות כתובות כתובות כתובות  הבת לנדוניית לתת היורשים שעל כלומר
לעיל, בארנו וכבר נישואיה. בשעת בידיהם הנמצאים הירושה מנכסי
ונתרצתה  מדעתה נישאה שאפילו לרבותא, "מדעתה" נקטה שמשנתנו
הואיל  מחילה מחילתה אין מקום מכל לה, שפסקו נדוניה לאותה
שלא  השיאוה אם לומר צריך ואין הנישואין, בשעת קטנה והיתה
אין  שהרי הראויה, נדונייתה את היורשים מיד להוציא שיכולה מדעתה

כלל נישואין אחריםאחריםאחריםאחרים).).).).כאן ומפרשים ומפרשים ומפרשים ומפרשים  ‡Ì((((רשרשרשרש""""יייי :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈ƒ
‡ÈO‰,בחייו האב –‰BL‡‰ ˙a‰ נדוניה,‡˙ לה ונתן –Ô˙pÈ ƒƒ∆««»ƒ»ƒ»≈
‰iMÏ,היורשים ידי על היתומה, לבת –Ô˙pL C„k,האב – «¿ƒ»¿∆∆∆»«

‰BL‡Ï לפי ליתומה  נדוניה פוסקים שהיורשים סובר יהודה רבי – »ƒ»
לבתו  נותן היה כמה דעתו את שאומדים היינו האב, של דעתו אומדן
אומדן  על לעמוד אפשר אי אם ברם, עכשיו. משיאה היה הוא אילו
נכסים. עישור לה שנותנים סובר, יהודה  רבי  אף האב, של דעתו
ÈÚ‰Â ÈLÚ B‡ ÈLÚ‰Â ÈÚ Ì„‡L ÌÈÓÚt :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»»»ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¿∆¡ƒ
זה  שבכגון בנכסים, ועשיר לעני כאן הכוונה שאין מבואר, בגמרא –

היורשים  את כופים שאין והעני עשיר היה שאם מודה יהודה רבי אף
ועני  לעשיר משנתנו כוונת אלא לראשונה, האב שנתן כדרך לה לתת
האב  שנתן הנדוניה מן ראיה שאין אומרים, שחכמים כלומר בדעת,
כלומר  בדעת, עני שאדם פעמים שכן לשניה, נותן היה שכך לראשונה
זמן  ולאחר עני נדוניית אלא הראשונה לבתו נותן ואינו קצרה, שדעתו
חילוף  או  עשיר, נדוניית השניה לבתו ונותן עליו מתרחבת דעתו

האב, דעת אומדן לפי לה נותנים אין לפיכך ÔÈÓLהדברים, ‡l‡∆»»ƒ
dÏ ÔÈ˙BÂ ÌÈÒÎp‰ ונותנים ‡˙ הירושה, נכסי כל את שמים – ∆«¿»ƒ¿¿ƒ»

נכסים  בעל של לבת להינתן שראוי מה כפי ליתומה נדוניה היורשים
כזה.

מחלוקות: שלש כאן יש שבארנו לה כפי שנותנים כרבי, סובר קמא תנא
נכסים; האב;עישור של דעתו אומדן לפי לה שנותנים סובר יהודה רבי

מפרשי  ורוב רש"י מפרש כך הנכסים. שומת לפי לה שנותנים סוברים, חכמים
אביהן? מנכסי  ומתפרנסות ניזונות הבנות "כיצד בתוספתא: מובא וכן המשנה.
שכנגדן  רואין אלא להן, נותן היה וכך כך קיים אביהן היה אילו אומרים אין

   אחת כל אומר: רבי להן. ונותנין ומתפרנסות, ניזונות היאך
בת  האב השיא אם אומר: יהודה רבי נכסים. עישור נוטלת הבנות מן ואחת
בברייתא  שאמנם מפרשים , ויש לראשונה". שנתן כדרך לשניה יינתן ראשונה
מה  שעל כלומר בלבד, מחלוקות שתי יש במשנתנו אבל מחלוקות, שלש יש

ששנינו:         יהודה רבי נחלקו
של  דעתו אומדן לפי יהודה רבי שלדעת לה, להינתן הראוי הוא מה וחכמים

נכסים עישור חכמים ולדעת האב  

ז ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו  דנה היורשים, אותה שמשיאים יתומה דין הקודמת במשנה ששנינו לאחר
נדוניה  צרכי או נכסים לה לקנות מנת על חברו, ביד מעות בחייו השליש שאביה ביתומה
לידי  המעות את למסור הבת, רצון לפי השליש, רשאי אם תנאים, ונחלקו לנישואיה.

המת. אביה דברי לקיים חייב שהוא או בעלה,

BzÏ ˙BÚÓ LÈÏLn‰ לקנות בתו, לצורך שליש ביד מעות המוסר – ««¿ƒ»¿ƒ
האב, ומת לנישואיה, נדוניה או שדה ‡ÓB˙לה ‡È‰Â,לשליש – ¿ƒ∆∆

שנתארסה ÈÏÚ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),לאחר ÈÏÚa ÔÓ‡ שיעשה עלי נאמן ארוסי – ∆¡»«¬ƒ»«
מפרשים: ויש המעות; את לו ותן אבא, שציוה מה  –
בהן יעשה שירצה מה כל לבעלי, המעות את ∆¬»NÚÈ‰((((רמברמברמברמב""""םםםם),),),),תן

B„Èa LÏL‰M ‰Ó LÈÏM‰,אביה ידי על שנצטווה מה יעשה – «»ƒ«∆À¿«¿»
לבעלה, המעות את למסור רשאי È‡Óואינו Èa Èc טעמו – ƒ¿≈«ƒ≈ƒ

בריא  כשהיה ציוה ואפילו המת, דברי לקיים שמצוה בגמרא, מבואר
         ÈÒBÈ Èa«ƒ≈

‰„N ‡l‡ dÈ‡ ÈÎÂ :ÓB‡ אלא המעות, לפנינו  עוד אין אילו – ≈¿ƒ≈»∆»»∆
השליש, ידי על בהן נקנתה שכבר dÎÓÏהשדה ‰ˆB ‡È‰Â– ¿ƒ»¿»¿»
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לבעלה, המעות את וליתן השדה את eÎÓ‰למכור ‡È‰ È‰¬≈ƒ¿»
!ÂÈLÎÚÓ תועלת שאין ונמצא למכור, היא יכולה מיד הרי כלומר – ≈«¿»

את  השליש ויתן לה, שומעים הלכך השליש, ידי על השדה בקניית
לבעלה טוב טוב טוב טוב ").").").").המעות יוםיוםיוםיום מפרשים:("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ויש   

   והיא במעות השליש קנה שכבר השדה לפנינו אילו –
כן? לעשות יכולה היא אין כלום אותה, למכור רוצה  

 והמעות השדה, מכורה כבר כאילו רואים אנו מעכשיו גם הרי –
לבעלה המעות את השליש ונותן לה, שומעים הלכך ("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכתבידה,

‡ÌÈeÓשלמה שלמה שלמה שלמה ").").")."). ÌÈc ‰na?מאיר ורבי יוסי רבי שנחלקו – «∆¿»ƒ¬ƒ
‰ÏB„‚a סובר מאיר רבי אף משנישאה שאילו ארוסה, ובעודה – ƒ¿»

שליש  בידי המעות את למסור התכוון לא האב שגם לפי לה, ששומעים
פירות לאכול הבעל זכאי שמשנישאה שתינשא, עד ורשורשורשורש""""ייייאלא ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

א א א א );););); pË˜a‰סטסטסטסט,,,, Ï‡,משנישאה אפילו –ÌeÏk ‰pË˜ ‰NÚÓ ÔÈ‡ ¬»ƒ¿«»≈«¬≈¿«»¿
הלכך  למכרה, יכולה היא אין שדה השליש קנה כבר שאפילו כלומר –
שציוה  כמו השליש יעשה אלא לה, שומעים אין יוסי רבי לדעת אף

האב.  .(.(.(.( יד יד יד יד ככככ,,,, אישות אישות אישות אישות  הל הל הל הל '''' רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

שלדברי  מבואר, בגמרא אבל מברטנורא; הרב של כפירושו משנתנו בארנו
אבל  לה , שומעים בגדולה שדווקא להשמיענו, צריכה המשנה אין יוסי רבי
רוצה  והיא שדה אלא אינה "וכי ברישא: אומר יוסי רבי שהרי בקטנה, לא
שיכולה  בגדולה הוא שמדבר ברור, ומכאן מעכשיו", מכורה היא הרי למכרה,

הסיפא נשנתה ולא בקטנה. לא אבל למכור,    לא א
פיסקה: עוד במשנתנו וחסרה מאיר, רבי לדעת   שיעשה)

מאיר)? רבי לדעת בידו, שהושלש מה שליש     
   ?(בידה הרשות הנישואין (שמן   

   לדברי – הנישואין מן בין האירוסין מן בין בקטנה, נמצא –
לא  לה; שומעים הכל לדברי – הנישואין מן ובגדולה לה; שומעים אין הכל
אין  מאיר רבי שלדעת האירוסין, מן בגדולה אלא יוסי ורבי מאיר רבי נחלקו
כרבי  שהלכה לעיל הזכרנו וכבר לה. שומעים יוסי רבי ולדעת לה, שומעים

מאיר.

א ה נ ש מ ר ו א ב

נדר  שאין היא, והלכה המטה"; מתשמיש אשתו את "המדיר דין ו) ה, (לעיל שנינו כבר

עצמו  על שאוסר עלי", תשמישך הנאת "תיאסר לאשתו: הבעל שאמר בכגון אלא חל זה

שאין  חל, הנדר אין עליך", תשמישי הנאת "תיאסר לה; אמר אם אבל מתשמישה, הנאה

עונה. מצוות משום לה משועבד שהוא לפי תשמישו, את אשתו על לאסור יכול הבעל

להפקיע  יכול הוא שאין לפי ממזונות, אשתו את להדיר יכול הבעל שאין הדין הוא
אמר  הבעל שאם אמרו, בגמרא ברם, מזונות. לה לתת משיעבודו נדרים, ידי על עצמו,

שתקה  והיא ידיך, ממעשה והתפרנסי לכי כלומר למזונותיך", ידיך מעשה "צאי לאשתו:

שהיתה  קטנים לדברים מספיק שאינו פי על אף למזונותיה, מספיק ידיה מעשה אם –
הנדר חל מנכסיו, מהנאה הבעל כשהדירה מקום מכל אביה, בבית בהם רגילה

 

BÏ ˙B‰lÓ BzL‡ ˙‡ Ècn‰ הנאה בנדר אשתו על האוסר – ««ƒ∆ƒ¿ƒ≈»
למזונותיך", ידיך מעשה "צאי לה: שאמר כגון בגמרא, ומבואר מנכסיו,
שהיתה  קטנים לדברים מספיק אינו אבל למזונותיה מספיק ידיה ומעשה
בהקדמה  שבארנו כמו הנדר, חל זה שבכגון אביה, בבית בהם רגילה

GLלמשנתנו, „ÚÈ ,ÌBÈ ÌÈLÒt „ÈÓÚ כלומר שיפרנסנה, אדם – «¿ƒ«¬ƒ«¿»
מבואר, בגמרא להם. מספיק ידיה מעשה שאין הדברים את לה שיספק
אלא  כמותו, אדם של שלוחו שהרי לפרנסה, שליח יעשה שהבעל לא

מפסיד". אינו המפרנס "כל ÔkÓשיאמר: ˙È,יום שלושים לאחר – »≈ƒ≈
לפרנסה, אחר שיוסיף מסכימה אינה ואשתו קיים, נדרו ÈˆBÈƒ‡אם

‰a˙k ÔzÈÂ שלאחר כתובתה, כסף לה וליתן לגרשה הבעל חייב – ¿ƒ≈¿À»
אמוראים. נחלקו בגמרא בזיון. לה ויש הדבר מתפרסם יום שלושים

   ,(פרנס יעמיד יום שלושים (שעד  שפירש)
לנדרו), יום שלושים של זמן ,(זמן פירש ולא סתם (שנדר

          עד)
יום), שלושים      זמן שפירש שבין

או  הנדר ימי נשלמו אם יום, שלושים תמתין סתם, שנדר בין לנדרו
כתובה. ויתן יוציא לאו ואם מוטב; נדרו, את התיר אם  

  Ï‡NÈa :ÓB‡ ‰„e‰È Èa הבעל אם – «ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈
יוכל  אשתו את שיגרש לאחר נדרו יתיר שאם ישראל, אלא כהן אינו

Ìi˜Èלהחזירה, ,„Á‡ L„Á אם פרנס, לה ויעמיד אשתו, את – …∆∆»¿«≈
לו, מליהנות השני ÌÈLeהדירה בחודש אחד יום משנכנס כלומר – ¿«ƒ

ישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"), """"תפארת תפארת תפארת תפארת  a˙k‰((((המאירי המאירי המאירי המאירי ;;;; ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ,בגמרא מפרשים יש – ƒ¿ƒ≈¿À»
יהודה רבי שלדעת   שהוא בין מלא חודש שהוא בין

יום שלושים עד קמא לתנא ואילו באשת ‰ke˙דווקא;חסר, – «…∆∆
לו, מליהנות  הדירה בעלה אם Ìi˜Èכהן, ,ÌÈL ש יקיים – חדשים ני ¿«ƒ¿«≈

השלישי,GLe‰Lאותה, בחודש כלומר חדשים, –ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ ¿»ƒ¿ƒ≈
‰a˙kגרושתו את להחזיר לכהן ואסור שהואיל זזזז))))– כא כא כא כא ,,,, לפיכך ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ¿À»

יגרשנה. ולא לנדרו היתר בינתיים ימצא שמא יותר, שהות לו נתנו

ב ה נ ש מ ר ו א ב
שבינו  בדברים או נפש עינוי משום בהם שיש נדרים נדרה האשה שאם הוא, תורה דין
ביום  לה החריש ואם אותם; לקיים או שמעו, ביום נדריה את להפר בעלה יכול לבינה,

הגמרא מסקנת לפי – יא-טו). ל, (במדבר קיימים נדריה שמעו  
    ובעלה שנדרה, באשה שלאחריה המשנה וכן משנתנו עוסקת

   

     

–  ––   
       –   –  

–  
          ––   

    ––   

                    
                      
            

                      
               

 

בדין  שכן הקודמת, המשנה מדין אלו במשניות הדין שונה ומכאן הנדר. את לה קיים
ואילו  יום, שלושים של שהות לו נותנים אשתו, את הדיר שהבעל הקודמת, המשנה
שנבאר  מהטעם שהות, חכמים לו נתנו לא הנדר, את לה קיים ובעלה נדרה כשהאשה

כתובתה לה וליתן לגרשה חייב הריהו גט תובעת וכשהאשה ברם,במשנה, –
  לי איכפת "לא לומר: הוא יכול נדרה, והיא שהואיל לגרשה, חייב אינו

יוציא  נדרנית, באשה רוצה איני אומר: הוא שאם אלא להוציאה", אותי יכוף ומי בנדרה
חייב  מוציאה, הוא שאם להשמיענו, המשנה באה הרמב"ם שלפי כלומר כתובתה, ויתן

בי  שהיה מאחר כתובתה, את לה ליתן הנדר הוא את לה קיים והוא נדרה, את להפר דו
כד). יב, אישות (הל' ברצונו

˙Bt‰ ÏkÓ „Á‡ ÌÚËz ‡HL BzL‡ ˙‡ Ècn‰ כלומר – ««ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿…∆»ƒ»«≈
את  בעלה לה וקיים הפירות, ממיני מאחד תטעם שלא האשה שנדרה

ÈˆBÈ‰a˙k‡נדרה, ÔzÈÂ נתנו ולא כתובתה; כסף לה ויתן יגרשנה – ƒ¿ƒ≈¿À»
לה  קיים בעלה שאם סבורה, שהאשה מפני שהות, כל חכמים כאן לו

הוא הרי נדרה כלל.את אצלו לגור יכולה ואינה אותה, שונא ודאי
הרי  הקודמת, במשנה ששנינו כמו אשתו, את מדיר כשהבעל ברם,
עליו  תתיישב מה זמן וכעבור כעסו, ריתחת מתוך שנדר סבורה, היא

יום שלושים לו ממתינים הלכך הר הר הר הר """"ןןןן).).).).דעתו; ב ב ב ב ;;;; עא עא עא עא ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  Èa«ƒ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 
Ï‡NÈa :ÓB‡ ‰„e‰È,ישראל בעלה אם –Ìi˜È ,„Á‡ ÌBÈ– ¿»≈¿ƒ¿»≈∆»¿«≈

יום,ÌÈLאותה, לאחר כלומר –‡ÈˆBÈ‰a˙k ÔzÈÂ ויתן יגרשנה – ¿«ƒƒ¿ƒ≈¿À»
כתובתה. כהן,‰ke˙לה באשת –ÌÈL ש ימים,– –Ìi˜Èני «…∆∆¿«ƒ¿«≈

השלישי,GL‰Lאותה, ביום –‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ שנותנים – ¿»ƒ¿ƒ≈¿À»
במשנה  שבארנו כמו גרושתו, להחזיר לו ואסור הואיל לכהן, שהות

הקודמת.   

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈÈn‰ ÏkÓ „Á‡a ËM˜˙z ‡HL BzL‡ ˙‡ Ècn‰ כלומר – ««ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿«≈¿∆»ƒ»«ƒƒ
היינו, הקישוטים, ממיני באחד תתקשט שלא אשתו שלא שנדרה

הבשמים ממיני באחד נדרה;((((רשרשרשרש""""יייי););););תתבשם את לה קיים ובעלה
לפי  להפר, יכול שהבעל הנדרים בכלל הוא זה שנדר מבואר בגמרא
שאמרה: בכגון כאן שמדובר או בשבילה; נפש עינוי משום בו שיש
שבינו  בדברים הנדר שנמצא אתקשט", אם עלי תשמישך הנאת "תיאסר

a˙k‰לבינה; ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ הטעם שבארנו כמו שהות, כל ללא – ƒ¿ƒ≈¿À»
הקודמת. BiÚa˙במשנה :ÓB‡ ÈÒBÈ Èa שאינן עניות, בנשים – «ƒ≈≈»¬ƒ

בקישוטיהן, כך כל ˜ˆ‰מרבות Ô˙ ‡HL זמן קצב לא אם – ∆»«ƒ¿»
אותו  עד תמתין זמן, קצב אם אבל כתובתה. ויתן יוציא נדרה, לקיום

חודש; עשר שנים עד היא שהקיצבה בגמרא, ואמרו BÈLÚe»¬ƒ˙זמן;
עשירות, בנשים –GLÌBÈ ÌÈL ומבואר תמתין; יום שלושים עד – ¿ƒ

שלושים  קישוטיה מריח נהנית חשובה אשה "שכן בגמרא: הטעם
הנדר. לפני בהם שנתקשטה הקישוטים מריח תיהנה זאת והרי יום",

כתובה. ויתן יוציא יום, שלושים על יתיר  '''' הל הל הל הל ((((רמברמברמברמב""""םםםם

חחחח).).).). יג יג יג יג ,,,, אישות אישות אישות אישות 

לנדרו, זמן כשפירש שבין כשמואל, הלכה אשתו את שבמדיר הזכרנו, כבר
א). (משנה לעיל ששנינו כמו יום, שלושים שהות לו נותנים סתם, כשנדר בין

בארנו מכאן  הדיר שהבעל כפשוטן לא האחרונות המשניות שתי
רב, לדעת ברם, הנדר. את לה קיים ובעלה נדרה שהאשה אלא אשתו, את
ויתן  לאלתר יוציא בסתם, אבל לו, ממתינים נדרו את במפרש שדווקא הסובר
אחד  תטעם שלא אשתו את הדיר שהבעל כפשוטה, משנתנו מתפרשת כתובה,
"תיאסר  לה: שאמר וכגון המינים, מכל באחד תתקשט שלא או הפירות  מכל
במין  תתקשטי אם או הפירות של זה ממין תטעמי אם עלי תשמישך הנאת
כשנדר  אלו במשניות שמדובר אלא הנדר, חל זה שבכגון הקישוטים", של זה

כתובה. ויתן לאלתר יוציא הלכך לנדרו, זמן פירש ולא סתם,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ממשיכה זו משנה   כדרך הנדר, את לה קיים ובעלה שנדרה באשה
לנדרה. זמן שפירשה בכגון כאן שמדובר אלא הקודמות, המשניות בשתי שבארנו

‰È‡ ˙ÈÏ CÏz ‡HL BzL‡ ˙‡ Ècn‰ שלא שנדרה אשה – ««ƒ∆ƒ¿∆≈≈¿≈»ƒ»
עלי  תשמישך הנאת "תיאסר לבעלה: שאמרה כגון אביה, לבית תלך
לא  והוא נדרה, את להפר הבעל יכול זה שבכגון אבי", לבית אלך אם

הנדר; את לה ÈÚaהפר dnÚ ‡e‰L ÔÓÊa באותה דר אביה אם – ƒ¿«∆ƒ»»ƒ
תכופות, בביתו לבקר היא שרגילה ‡Á„העיר, L„Á נדרה אם – …∆∆»

חודש, עד תלך יגרשנה,Ìi˜Èשלא ולא אותה –ÌÈL,חדשים שני – ¿«≈¿«ƒ
אחד, חודש על יתיר שנדרה a˙k‰כלומר ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ כל ללא – ƒ¿ƒ≈¿À»

לנדרה קיצבה נתנה שלא סתם, נדרה אם הדין והוא ((((כדעתכדעתכדעתכדעתשהות.

בפרקנו בפרקנו בפרקנו בפרקנו );););); א א א א  במשנה במשנה במשנה במשנה  לעיל לעיל לעיל לעיל  שהבאנושהבאנושהבאנושהבאנו בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ,,,, ÈÚaשמואלשמואלשמואלשמואל ‡e‰L ÔÓÊeƒ¿«∆¿ƒ
˙Á‡ אביה בבית לבקר הבת שדרך אחרת, בעיר דר אביה ואם – «∆∆

החגים, ‡Á„בימי Ï‚,אחד רגל אביה לבית תלך שלא נדרה אם – ∆∆∆»
Ìi˜È,יגרשנה ולא בעלה אותה –GL‰Lואם תלך – שלא נדרה ¿«≈¿»

רגלים, a˙k‰שלושה ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ מדברת שהסיפא מבואר, בגמרא – ƒ¿ƒ≈¿À»
(כמבואר  לכהנת ישראל בין שמחלק יהודה רבי וכדעת כהן, באשת

משנתנו: נישנית וכך א), משנה לעיל      
          

אביה, לבית תלך שלא אשתו את הדיר שהבעל כמשמעה, משנתנו מפרשים יש
אביך", לבית תלכי אם עלי תשמישך הנאת "תיאסר לאשתו: שאמר וכגון
וגם  רב לדעת גם כפשוטה מתפרשת משנתנו ואמנם הנדר. חל זה שבכגון
דווקא  לבארה יש רב, שלדעת אלא א), במשנה לעיל (שהבאנו שמואל לדעת
רב  לדעת הוא הדין סתם, הדירה אם שהרי מדירה, הוא זמן לכמה במפרש

ששנינו: וזהו כתובה. ויתן מיד שיוציא      אם –

אחד, לחודש אחד,אותה,הדירה חודש על יתיר שהדירה כלומר –
 .לאלתר     ,אחד לרגל הדירה אם –

הדירה ואם אותה,      אף המשנה מתפרשת שמואל ולדעת
המשנה: באור וכך זמן, לכמה פירש ולא סתם הדירה אפילו היינו בסתם, 

      ,אותה ועדיין השני, החודש משנכנס כלומר –

קיים, נדרו  בסיפא וכן   

   



קיט      

–  ––   
       –   –  

–  
          ––   

    ––   

                    
                      
            

                      
               

 

בדין  שכן הקודמת, המשנה מדין אלו במשניות הדין שונה ומכאן הנדר. את לה קיים
ואילו  יום, שלושים של שהות לו נותנים אשתו, את הדיר שהבעל הקודמת, המשנה
שנבאר  מהטעם שהות, חכמים לו נתנו לא הנדר, את לה קיים ובעלה נדרה כשהאשה

כתובתה לה וליתן לגרשה חייב הריהו גט תובעת וכשהאשה ברם,במשנה, –
  לי איכפת "לא לומר: הוא יכול נדרה, והיא שהואיל לגרשה, חייב אינו

יוציא  נדרנית, באשה רוצה איני אומר: הוא שאם אלא להוציאה", אותי יכוף ומי בנדרה
חייב  מוציאה, הוא שאם להשמיענו, המשנה באה הרמב"ם שלפי כלומר כתובתה, ויתן

בי  שהיה מאחר כתובתה, את לה ליתן הנדר הוא את לה קיים והוא נדרה, את להפר דו
כד). יב, אישות (הל' ברצונו

˙Bt‰ ÏkÓ „Á‡ ÌÚËz ‡HL BzL‡ ˙‡ Ècn‰ כלומר – ««ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿…∆»ƒ»«≈
את  בעלה לה וקיים הפירות, ממיני מאחד תטעם שלא האשה שנדרה

ÈˆBÈ‰a˙k‡נדרה, ÔzÈÂ נתנו ולא כתובתה; כסף לה ויתן יגרשנה – ƒ¿ƒ≈¿À»
לה  קיים בעלה שאם סבורה, שהאשה מפני שהות, כל חכמים כאן לו

הוא הרי נדרה כלל.את אצלו לגור יכולה ואינה אותה, שונא ודאי
הרי  הקודמת, במשנה ששנינו כמו אשתו, את מדיר כשהבעל ברם,
עליו  תתיישב מה זמן וכעבור כעסו, ריתחת מתוך שנדר סבורה, היא

יום שלושים לו ממתינים הלכך הר הר הר הר """"ןןןן).).).).דעתו; ב ב ב ב ;;;; עא עא עא עא ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  Èa«ƒ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 
Ï‡NÈa :ÓB‡ ‰„e‰È,ישראל בעלה אם –Ìi˜È ,„Á‡ ÌBÈ– ¿»≈¿ƒ¿»≈∆»¿«≈

יום,ÌÈLאותה, לאחר כלומר –‡ÈˆBÈ‰a˙k ÔzÈÂ ויתן יגרשנה – ¿«ƒƒ¿ƒ≈¿À»
כתובתה. כהן,‰ke˙לה באשת –ÌÈL ש ימים,– –Ìi˜Èני «…∆∆¿«ƒ¿«≈

השלישי,GL‰Lאותה, ביום –‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ שנותנים – ¿»ƒ¿ƒ≈¿À»
במשנה  שבארנו כמו גרושתו, להחזיר לו ואסור הואיל לכהן, שהות

הקודמת.   

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈÈn‰ ÏkÓ „Á‡a ËM˜˙z ‡HL BzL‡ ˙‡ Ècn‰ כלומר – ««ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿«≈¿∆»ƒ»«ƒƒ
היינו, הקישוטים, ממיני באחד תתקשט שלא אשתו שלא שנדרה

הבשמים ממיני באחד נדרה;((((רשרשרשרש""""יייי););););תתבשם את לה קיים ובעלה
לפי  להפר, יכול שהבעל הנדרים בכלל הוא זה שנדר מבואר בגמרא
שאמרה: בכגון כאן שמדובר או בשבילה; נפש עינוי משום בו שיש
שבינו  בדברים הנדר שנמצא אתקשט", אם עלי תשמישך הנאת "תיאסר

a˙k‰לבינה; ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ הטעם שבארנו כמו שהות, כל ללא – ƒ¿ƒ≈¿À»
הקודמת. BiÚa˙במשנה :ÓB‡ ÈÒBÈ Èa שאינן עניות, בנשים – «ƒ≈≈»¬ƒ

בקישוטיהן, כך כל ˜ˆ‰מרבות Ô˙ ‡HL זמן קצב לא אם – ∆»«ƒ¿»
אותו  עד תמתין זמן, קצב אם אבל כתובתה. ויתן יוציא נדרה, לקיום

חודש; עשר שנים עד היא שהקיצבה בגמרא, ואמרו BÈLÚe»¬ƒ˙זמן;
עשירות, בנשים –GLÌBÈ ÌÈL ומבואר תמתין; יום שלושים עד – ¿ƒ

שלושים  קישוטיה מריח נהנית חשובה אשה "שכן בגמרא: הטעם
הנדר. לפני בהם שנתקשטה הקישוטים מריח תיהנה זאת והרי יום",

כתובה. ויתן יוציא יום, שלושים על יתיר  '''' הל הל הל הל ((((רמברמברמברמב""""םםםם

חחחח).).).). יג יג יג יג ,,,, אישות אישות אישות אישות 

לנדרו, זמן כשפירש שבין כשמואל, הלכה אשתו את שבמדיר הזכרנו, כבר
א). (משנה לעיל ששנינו כמו יום, שלושים שהות לו נותנים סתם, כשנדר בין

בארנו מכאן  הדיר שהבעל כפשוטן לא האחרונות המשניות שתי
רב, לדעת ברם, הנדר. את לה קיים ובעלה נדרה שהאשה אלא אשתו, את
ויתן  לאלתר יוציא בסתם, אבל לו, ממתינים נדרו את במפרש שדווקא הסובר
אחד  תטעם שלא אשתו את הדיר שהבעל כפשוטה, משנתנו מתפרשת כתובה,
"תיאסר  לה: שאמר וכגון המינים, מכל באחד תתקשט שלא או הפירות  מכל
במין  תתקשטי אם או הפירות של זה ממין תטעמי אם עלי תשמישך הנאת
כשנדר  אלו במשניות שמדובר אלא הנדר, חל זה שבכגון הקישוטים", של זה

כתובה. ויתן לאלתר יוציא הלכך לנדרו, זמן פירש ולא סתם,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ממשיכה זו משנה   כדרך הנדר, את לה קיים ובעלה שנדרה באשה
לנדרה. זמן שפירשה בכגון כאן שמדובר אלא הקודמות, המשניות בשתי שבארנו

‰È‡ ˙ÈÏ CÏz ‡HL BzL‡ ˙‡ Ècn‰ שלא שנדרה אשה – ««ƒ∆ƒ¿∆≈≈¿≈»ƒ»
עלי  תשמישך הנאת "תיאסר לבעלה: שאמרה כגון אביה, לבית תלך
לא  והוא נדרה, את להפר הבעל יכול זה שבכגון אבי", לבית אלך אם

הנדר; את לה ÈÚaהפר dnÚ ‡e‰L ÔÓÊa באותה דר אביה אם – ƒ¿«∆ƒ»»ƒ
תכופות, בביתו לבקר היא שרגילה ‡Á„העיר, L„Á נדרה אם – …∆∆»

חודש, עד תלך יגרשנה,Ìi˜Èשלא ולא אותה –ÌÈL,חדשים שני – ¿«≈¿«ƒ
אחד, חודש על יתיר שנדרה a˙k‰כלומר ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ כל ללא – ƒ¿ƒ≈¿À»

לנדרה קיצבה נתנה שלא סתם, נדרה אם הדין והוא ((((כדעתכדעתכדעתכדעתשהות.

בפרקנו בפרקנו בפרקנו בפרקנו );););); א א א א  במשנה במשנה במשנה במשנה  לעיל לעיל לעיל לעיל  שהבאנושהבאנושהבאנושהבאנו בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ,,,, ÈÚaשמואלשמואלשמואלשמואל ‡e‰L ÔÓÊeƒ¿«∆¿ƒ
˙Á‡ אביה בבית לבקר הבת שדרך אחרת, בעיר דר אביה ואם – «∆∆

החגים, ‡Á„בימי Ï‚,אחד רגל אביה לבית תלך שלא נדרה אם – ∆∆∆»
Ìi˜È,יגרשנה ולא בעלה אותה –GL‰Lואם תלך – שלא נדרה ¿«≈¿»

רגלים, a˙k‰שלושה ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ מדברת שהסיפא מבואר, בגמרא – ƒ¿ƒ≈¿À»
(כמבואר  לכהנת ישראל בין שמחלק יהודה רבי וכדעת כהן, באשת

משנתנו: נישנית וכך א), משנה לעיל      
          

אביה, לבית תלך שלא אשתו את הדיר שהבעל כמשמעה, משנתנו מפרשים יש
אביך", לבית תלכי אם עלי תשמישך הנאת "תיאסר לאשתו: שאמר וכגון
וגם  רב לדעת גם כפשוטה מתפרשת משנתנו ואמנם הנדר. חל זה שבכגון
דווקא  לבארה יש רב, שלדעת אלא א), במשנה לעיל (שהבאנו שמואל לדעת
רב  לדעת הוא הדין סתם, הדירה אם שהרי מדירה, הוא זמן לכמה במפרש

ששנינו: וזהו כתובה. ויתן מיד שיוציא      אם –

אחד, לחודש אחד,אותה,הדירה חודש על יתיר שהדירה כלומר –
 .לאלתר     ,אחד לרגל הדירה אם –

הדירה ואם אותה,      אף המשנה מתפרשת שמואל ולדעת
המשנה: באור וכך זמן, לכמה פירש ולא סתם הדירה אפילו היינו בסתם, 

      ,אותה ועדיין השני, החודש משנכנס כלומר –

קיים, נדרו  בסיפא וכן   

   



קכ     

        –      
  –         

   –   

                    
                 

               

 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ועוסקת  הנדר; את  לה קיים ובעלה שנדרה באשה שמואל) (לדעת ללמד מוסיפה משנתנו
כשוטה. להיראות או מאנשים מבודדת להיות לאשה הגורמים בנדרים המשנה

‰zLn‰ ˙ÈÏ B‡ ,Ï‡‰ ˙ÈÏ CÏz ‡HL BzL‡ ˙‡ Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆≈≈¿≈»≈∆¿≈«ƒ¿∆
לבית  או האבלים, את לנחם האבל, לבית תלך שלא האשה שנדרה –

הנדר, את לה קיים ובעלה נישואין, למשתה כגון ÔzÈÂהמשתה, ‡ÈˆBÈƒ¿ƒ≈
‰a˙k,לאלתר –‰ÈÙa ÏÚBpL ÈtÓ של ודלת נחמה של דלת – ¿À»ƒ¿≈∆≈¿»∆»

לא  הם אף אחרים, של ובשמחתם באבלם תשתתף לא שאם שמחה,
בשמחתה. ישמחו ולא בצערה ÔÚBËישתתפו ‰È‰ Ì‡Â בעלה אם – ¿ƒ»»≈

נדרה, שקיים טוען, ‡Áהיה c ÌeMÓ,שידוע משום כגון – ƒ»»«≈
שם, מצויים פרוצים אדם להדירה,È‡Mשבני בין נדרה לקיים בין – ««

לגרשה. חייב dÏואינו Ó‡:לאשתו הבעל –     »«»
ÈzÓ‡M ‰Ó :B‡ ,ÈÏ zÓ‡M ‰Ó ,ÈBÏÙÏ ÈÓ‡zL ˙Ó ÏÚ«¿»∆…¿ƒƒ¿ƒ«∆»«¿¿ƒ«∆»«¿ƒ

CÏקלון של דברים והם ÚÓe‰((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););– ‡lÓÓ ‡‰zL :B‡ »∆¿≈¿«»¿»»
‰tL‡Ï ושופכתם מים כדי ממלאה שתהא מנת על לה: שאמר או – »«¿»

בגמרא: מפרשים ויש כשוטה; נראית שתהא לאשפה, 
  ייקלט שלא הזרע, את תשחית שתשמש שלאחר כלומר –

a˙k‰ותתעבר, ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ.כתובתה כסף את לה ויתן יגרשנה – ƒ¿ƒ≈¿À»
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המשך ביאור למס' נדה ליום שלישי עמ' ב

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' לט ברייתאדף הגמרא מביאה הצדיק, שמעון בזמן שהיו המעלות הזכרת אגב

לחורבן: סמוך ישראל בני של השפל מצבם את ׁשנההמפרטת ארּבעים רּבנן, ְִַַָָָָָָּתנּו
היה לא הּבית, חּורּבן ּבימיןלה'ּגֹורלהקֹודם ׁשלכלל.עֹולה לׁשֹון היה ולא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מלּבין ּדֹולקכלל,זהֹורית מערבי נר היה הנרות,ולא משאר ּדלתֹותיותר והיּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
מאליהן נפּתחֹות להיכנס,ההיכל לאויבים ּבןכסימן יֹוחנן רּבן ּבהן ׁשּגער עד ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לֹווזּכאי, עצמָך,להיכל,אמר מבעית אּתה מה מּפני היכל, ומחמתהיכל ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
עליך, לבוא שעתיד את לפרסם מקדים אתה עתידהפחד ׁשּסֹופָך ּבָך אני ְְֲִִֵֶַָיֹודע
עּדֹוא ּבן זכריה עליָך נתנּבא ּוכבר שנאמרליחרב, לחורבן, סימן היא זו שפתיחה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

א) יא ּבארזיָך',(זכריה אׁש ותאכל ּדלתיָך לבנֹון שבית'ּפתח ידי על כלומר, ְְְְֲֵֶֶַַַָָָֹ
האש. ידי על ישרף דלתותיו, את יפתח לּמההמקדש טבלאי, ּבן יצחק רּבי ְְִִֶַַַַָָָָאמר

ׁשמֹו המקדשנקרא בית יׂשראלמפנילבנֹון,של ׁשל עֹונֹותיהן ידיׁשּמלּבין על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
הקרבנות.

יער: נקרא מדוע הגמרא מבארת לבנון, נקרא המקדש בית מדוע הביאור רבאגב ַַָאמר
ׁשמֹו נקרא לּמה טֹובּיה, ּבר המקדשזּוטרא בית ּדכתיבשל ביתיער, בבנין ְְְְִִִִַַַָָָָָ

יז)המקדש י א' מלבלב(מלכים ּיער מה לָך, לֹומר הּלבנֹון'. יער מוציא'ּבית - ְְְְֵֵַַַַַַַַָ
מלבלב.פרחים, הּמקּדׁש ּבית ׁשּבנהוהיינואף ּבׁשעה הֹוׁשעיא, רב ּדאמר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
מֹוציאיןאתׁשלמה והיּו זהב, ׁשל מגדים מיני ּכל ּבֹו נטע הּמקּדׁש, ּבית ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ
זהבּפרֹות פירות,ּבזמּניהןשל להוציא האילנות שדרך בזמן מנּׁשבת- ׁשהרּוח וכיון ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּנאמר ּפירֹותיהן, נֹוׁשרין היּו טז)ּבהן, עב ּפריֹו'(תהלים ּכּלבנֹון -'ירעׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הפיר ונשרו הרעישו לבנון, הנקרא המקדש המנשבת.בבית הרוח מחמת היתהות ְֵֶָָּומהן

לּכהּוּנה אותן.ּפרנסה שמכרו ידי על לכהנים, ּכֹוכבים- עֹובדי ׁשּנכנסּו וכיון ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּנאמר יבׁשּו, ישראללהיכל, פורענות על נחום ד)בנבואת א לבנֹון(נחום 'ּופרח ְְֱֵֶֶֶַַַָָָ

ותתייבש.אמלל' תכרת המקדש בבית הפריחה הּוא- ּברּוְך הּקדֹוׁש ועתיד ְְִַָָָָֻ
לנּו לבוא,להחזירּה ישראלׁשּנאמרלעתיד גאולת על ישעיה ב)בנבואת לה (ישעיה ְֱֲִֶֶַַָָ

ורּנן, ּגילת אף ותגל, ּתפרח לּה''ּפרח נּתן הּלבנֹון החרבהּכבֹוד הארץ - ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ
המקדש בית וכבוד הפסק, בלי גילה אחר גילה ותרנן תגיל ואף ותגל, תפרח והשוממה

כבתחילה. להיות יחזור לבנון הנקרא

במשנה הׂשעירים.שנינו ׁשני על רּבנןנתנן ּפעמיםבברייתא,ּתנּו הּׁשםהּכהןהמזּכירהיהעׂשר את ּבֹוהמפורשּגדֹול ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
הכיפורים.ּבּיֹום ביום ראׁשֹוןפעמיםׁשלׁשה- ביתו,ּבויּדּוי בעד הפר על ׁשניפעמיםּוׁשלׁשהשמתודה ומתודהּבויּדּוי שחוזר ְְְְִִִִֵַָָֹֹ

הכהנים, בעד הפר הּבפעמיםּוׁשלׁשהעל על ישראל כל בעד שמתודה הּמׁשּתּלחשעה ּבׂשעיר ואחד ה, השעיריםּגֹורלֹותהנחת על ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
חטאת'. 'לה' שאומר

שּוכבר מעשה, אתאמרהיה הגדול ליריחֹוהכהן מירּוׁשלים חּנה, ּבר ּבר רּבה אמר ּביריחֹו. קֹולֹו ונׁשמע מרחקהּׁשם, ְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָ
ּפרסאֹות, השם.עׂשרה הזכרת שם נשמעה הרב, המרחק אף ועל ְֲַָָָ

הברייתא: אומרת תלוייםוצירעוד ההיכל,שעליו שהיהּדלתֹות עד בפתיחה, מרעיש ׁשּבתהקולנׁשמעהיה ּתחּומי .ּבׁשמֹונה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ
הּקטֹורתו מריח מתעּטׁשֹות היּו ׁשּביריחֹו ועּזים ליריחו, עד מגיע להתּבשם,שהיה צריכֹות אינן ׁשּביריחֹו מפנינׁשים ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מבושמות קטֹורת,שהיו ומריח ליריחו, עד משהגיע להתקּׁשט צריכה אינּה ׁשּבירּוׁשלים שהיהקטֹורתהריחחמתּכּלה - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
מהקטורת ביותר חזק ריח (מכמר).בירושלים ּבהרי לאּבא היּו עּזים ּדגלאי] ּבן [אלעזר דולגאי) בן (יוסי רּבי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאמר

המחוז,[מכוור] שם הּקטֹורת.העיזיםוהיּו- מריח מתעּטׁשֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
סח קרחה, ּבן יהֹוׁשע רּבי אמר אבין ּבר חּייא רּבי והרחּתי[-סיפר]אמר לׁשילה הלכּתי אחת ּפעם אחד, זקן לי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ּכֹותליה, מּבין קטֹורת הריח.ריח רושם בהם נותר עדיין שילה, מחורבן רב זמן שעבר ואף ְִֵֵֶֶַָָ
מעכבת: ההגרלה האם דנה עלּייתהגמרא יּנאי, רּבי מּתֹוְךהאמר מעּכבת,הּגֹורל לאקלּפי גורל, ללא שם לשעירים קרא ואם ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָ

ה אבל כלום. השעירים,הּנחהעשה על הגורלות מעּכבת,של הגורלות.אינּה בעליית נקבעו שכבר אףמשום אמר, יֹוחנן ורּבי ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
מעּכבת. אינּה מצוה.עלּייה חיסר הגרלה, ללא שם קרא שאם אלא ְֲִֵֶֶַָָ
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א: עמ' לט ברייתאדף הגמרא מביאה הצדיק, שמעון בזמן שהיו המעלות הזכרת אגב

לחורבן: סמוך ישראל בני של השפל מצבם את ׁשנההמפרטת ארּבעים רּבנן, ְִַַָָָָָָּתנּו
היה לא הּבית, חּורּבן ּבימיןלה'ּגֹורלהקֹודם ׁשלכלל.עֹולה לׁשֹון היה ולא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מלּבין ּדֹולקכלל,זהֹורית מערבי נר היה הנרות,ולא משאר ּדלתֹותיותר והיּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
מאליהן נפּתחֹות להיכנס,ההיכל לאויבים ּבןכסימן יֹוחנן רּבן ּבהן ׁשּגער עד ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לֹווזּכאי, עצמָך,להיכל,אמר מבעית אּתה מה מּפני היכל, ומחמתהיכל ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
עליך, לבוא שעתיד את לפרסם מקדים אתה עתידהפחד ׁשּסֹופָך ּבָך אני ְְֲִִֵֶַָיֹודע
עּדֹוא ּבן זכריה עליָך נתנּבא ּוכבר שנאמרליחרב, לחורבן, סימן היא זו שפתיחה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

א) יא ּבארזיָך',(זכריה אׁש ותאכל ּדלתיָך לבנֹון שבית'ּפתח ידי על כלומר, ְְְְֲֵֶֶַַַָָָֹ
האש. ידי על ישרף דלתותיו, את יפתח לּמההמקדש טבלאי, ּבן יצחק רּבי ְְִִֶַַַַָָָָאמר

ׁשמֹו המקדשנקרא בית יׂשראלמפנילבנֹון,של ׁשל עֹונֹותיהן ידיׁשּמלּבין על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
הקרבנות.

יער: נקרא מדוע הגמרא מבארת לבנון, נקרא המקדש בית מדוע הביאור רבאגב ַַָאמר
ׁשמֹו נקרא לּמה טֹובּיה, ּבר המקדשזּוטרא בית ּדכתיבשל ביתיער, בבנין ְְְְִִִִַַַָָָָָ

יז)המקדש י א' מלבלב(מלכים ּיער מה לָך, לֹומר הּלבנֹון'. יער מוציא'ּבית - ְְְְֵֵַַַַַַַַָ
מלבלב.פרחים, הּמקּדׁש ּבית ׁשּבנהוהיינואף ּבׁשעה הֹוׁשעיא, רב ּדאמר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
מֹוציאיןאתׁשלמה והיּו זהב, ׁשל מגדים מיני ּכל ּבֹו נטע הּמקּדׁש, ּבית ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ
זהבּפרֹות פירות,ּבזמּניהןשל להוציא האילנות שדרך בזמן מנּׁשבת- ׁשהרּוח וכיון ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּנאמר ּפירֹותיהן, נֹוׁשרין היּו טז)ּבהן, עב ּפריֹו'(תהלים ּכּלבנֹון -'ירעׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הפיר ונשרו הרעישו לבנון, הנקרא המקדש המנשבת.בבית הרוח מחמת היתהות ְֵֶָָּומהן

לּכהּוּנה אותן.ּפרנסה שמכרו ידי על לכהנים, ּכֹוכבים- עֹובדי ׁשּנכנסּו וכיון ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּנאמר יבׁשּו, ישראללהיכל, פורענות על נחום ד)בנבואת א לבנֹון(נחום 'ּופרח ְְֱֵֶֶֶַַַָָָ

ותתייבש.אמלל' תכרת המקדש בבית הפריחה הּוא- ּברּוְך הּקדֹוׁש ועתיד ְְִַָָָָֻ
לנּו לבוא,להחזירּה ישראלׁשּנאמרלעתיד גאולת על ישעיה ב)בנבואת לה (ישעיה ְֱֲִֶֶַַָָ

ורּנן, ּגילת אף ותגל, ּתפרח לּה''ּפרח נּתן הּלבנֹון החרבהּכבֹוד הארץ - ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ
המקדש בית וכבוד הפסק, בלי גילה אחר גילה ותרנן תגיל ואף ותגל, תפרח והשוממה

כבתחילה. להיות יחזור לבנון הנקרא

במשנה הׂשעירים.שנינו ׁשני על רּבנןנתנן ּפעמיםבברייתא,ּתנּו הּׁשםהּכהןהמזּכירהיהעׂשר את ּבֹוהמפורשּגדֹול ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
הכיפורים.ּבּיֹום ביום ראׁשֹוןפעמיםׁשלׁשה- ביתו,ּבויּדּוי בעד הפר על ׁשניפעמיםּוׁשלׁשהשמתודה ומתודהּבויּדּוי שחוזר ְְְְִִִִֵַָָֹֹ

הכהנים, בעד הפר הּבפעמיםּוׁשלׁשהעל על ישראל כל בעד שמתודה הּמׁשּתּלחשעה ּבׂשעיר ואחד ה, השעיריםּגֹורלֹותהנחת על ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
חטאת'. 'לה' שאומר

שּוכבר מעשה, אתאמרהיה הגדול ליריחֹוהכהן מירּוׁשלים חּנה, ּבר ּבר רּבה אמר ּביריחֹו. קֹולֹו ונׁשמע מרחקהּׁשם, ְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָ
ּפרסאֹות, השם.עׂשרה הזכרת שם נשמעה הרב, המרחק אף ועל ְֲַָָָ

הברייתא: אומרת תלוייםוצירעוד ההיכל,שעליו שהיהּדלתֹות עד בפתיחה, מרעיש ׁשּבתהקולנׁשמעהיה ּתחּומי .ּבׁשמֹונה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ
הּקטֹורתו מריח מתעּטׁשֹות היּו ׁשּביריחֹו ועּזים ליריחו, עד מגיע להתּבשם,שהיה צריכֹות אינן ׁשּביריחֹו מפנינׁשים ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מבושמות קטֹורת,שהיו ומריח ליריחו, עד משהגיע להתקּׁשט צריכה אינּה ׁשּבירּוׁשלים שהיהקטֹורתהריחחמתּכּלה - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
מהקטורת ביותר חזק ריח (מכמר).בירושלים ּבהרי לאּבא היּו עּזים ּדגלאי] ּבן [אלעזר דולגאי) בן (יוסי רּבי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאמר

המחוז,[מכוור] שם הּקטֹורת.העיזיםוהיּו- מריח מתעּטׁשֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
סח קרחה, ּבן יהֹוׁשע רּבי אמר אבין ּבר חּייא רּבי והרחּתי[-סיפר]אמר לׁשילה הלכּתי אחת ּפעם אחד, זקן לי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ּכֹותליה, מּבין קטֹורת הריח.ריח רושם בהם נותר עדיין שילה, מחורבן רב זמן שעבר ואף ְִֵֵֶֶַָָ
מעכבת: ההגרלה האם דנה עלּייתהגמרא יּנאי, רּבי מּתֹוְךהאמר מעּכבת,הּגֹורל לאקלּפי גורל, ללא שם לשעירים קרא ואם ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָ

ה אבל כלום. השעירים,הּנחהעשה על הגורלות מעּכבת,של הגורלות.אינּה בעליית נקבעו שכבר אףמשום אמר, יֹוחנן ורּבי ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
מעּכבת. אינּה מצוה.עלּייה חיסר הגרלה, ללא שם קרא שאם אלא ְֲִֵֶֶַָָ
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המשך בעמוד וכו

oifge` mipy` cenr hq sc ± oey`x wxtzereay
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d`x `ny ,cala ipiny `l` el oi`

.dyy xetql jixv jli`e o`kne ,mizpia
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inxzn inp i`c :dl oiliahn `l ikd meyne

dliahc meyn Ð miiwp ly dray `pci`d
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`oifgeקכד mipya cenr hq sc ± oey`x wxtzereay

äáéæì éðîúåzenia dz`x mini dyly `ny ,dl oiliahn Ð i`z` dteb zaya Ð

dz`ay meia :xnel yi d`ad zay meia oke ,xgnl oke .oixetq oilk meide ,aef

.dly oixetq elk meide ,daifl iyily `ede ,dz`x epiptlàúåìéìáz`a m` Ð

ini elk dlild `ny ,cin zlaeh Ð zay ilila z`a .dcpl ipnz Ð dlila epiptl

zay mei ilile df reay zelil lk oke .dcp

epiptl z`ay lila `nyc meyn ,`ad

.dpeny ixd Ð dz`xäáéæì áùåe`l Ð

,oiied ipnz daf :opikxt `dc ,`id `zlin

inp `ad zay meie ,dlah zaya xgnl `dc

epiptl z`ayk zay ilila `ny ,dlah

ini oilk meide ,dzaifl iyily `ede dz`x

.dxitqdéãéàå éãéàmeia epiptl z`a oia Ð

dcp :jixt `we .dlila epiptl z`a oia

epiptl z`ayk ,xnelk Ð 'ek `zelila

cin zlaehy ,`zxizi dliah `ki` ,dlila

dil `wiqtc daif meyne :xcdne !dcp meyn

,edpip ipnzc dil `wiqtc daif wtq ,dliah

.ipnzk edl aiyg mlerléì äîìipd lk Ð

zeliah?,jixt `w daifc innic zeliah`

inwne !ziriaya dlahle ,onw dray xetql

e`l ,dlic miiwp inly elit`c ,`l Ð ikd

.dwca `le li`ed ,`id dliah zaåàì àìà
àéä ïðáø äðéî òîùiaxc dilr ibiltc Ð

"epiptl oixetq opira `l" xn`c iaxe ,`aiwr

.dil `xiaq opaxk Ðéúøôñzvw izwca" Ð

`ny e` .dnk zrcei ipi`e ,olek e` miiwp

,eid aefd ini xg` e`l Ð izi`xy miiwp

yng dze` oiliahn Ð "zecp ini xg`l `l`

,oilk eiykr `ny ,zeliah dxyr

.ziyixtckeàîåé ãçàìã øùôà éà àäéî
äøôñz`ay mei d`exa dwetql `kile Ð

.iriayc zeliah edl ixvae ,epiptlàîéà
éúøôñ àì íà éúøôñ íà úòãåé éðéàÐ

lk `nlc ,dlah `nw `nei elit` jkld

ray,dwcae dxtq [epiptl `ly] (epiptly) d

inp iriay meie ,"izxtq `ny" dxn`w `dc

.okl mcew dxtq `l `ny Ð dlahäðùî
àùîá ïéàîèîinp zn lk :jixt `xnba Ð

`yna `nhn?x`yc ,`nqn oa`a :opipyne

.opaxcn enhn Ð `kd ,enhn `l Ð mizn

`nqn oa`a enhn miigne li`ed

lk ayen oi`nhn ixdy ,`ziixe`cn

,dzin xg`l opax eda xefb ,mdizgzy

.dtlrzi `ny dxfb :`xnba `nrh yxtnck

øùáä ÷åîéù ãò.i`ce zn ied `zydnc Ð

úîù éåâafk `ed ixd miignc ab lr s` Ð

,znyn Ð `nqn oa`a `nhle ,eixac lkl

:`xnba yxtnck ,`nqn oa`a `nhln xedh

`l` dpi` miign eilry daif z`nehe li`ed

.mixteq ixacnåäì ïðé÷æçî íéùðä ìë
úåãðëjenq odilr eidy milk oiliahne Ð

.`xnba yxtn `nrhe ,dnyp z`ivil

àøîâúîåùå àãç ïáà úéúéäå áéúëãë
àáåâ íåô ìòdpi`e gepidl dieyrd dcak oa` epiidc ,yxtn `w "`nqn" oeyl Ð

dpi`e li`ed ,`yn df oi` Ð dilr oezp zne milk iab lr `idyk ,jkld .zlhlhn

.enr lhlhdl die`xàîòè éàîoa`a dzin xg`l s` `nhl dafe afa opax xefb Ð

`nqnäôìòúé àîù äøæâ ?`l zn af :zxn` i`e .znl dnece ,x"iiny`t Ð

.i`d ik ixedhl inp iz` ig afa ,`nhnäîëç éøáã.dkld =úåøåá éøáã.zehy =

úçìåùî úá.za cilede ,xg`l zqipyn ezyexb xifgdy l`xyi Ðäøåñà äðéà äðîìà.lecb odkl `l` Ðíåâô äðá."erxf llgi `l" (`k `xwie) aizkc ,llg Ðåæ
ìëá äåù äøåñéàù.zqipyn ezyexb xifgdl xeq` mipdkae l`xyia Ðäîöò àéädzid m`e ,heicdl `ypdl dxeq` Ð zn m`y ,zllgzn Ð lecb odkl zqipyn Ð

.ezy` ef Ð "einr"e ,"einra erxf llgi `l" aizkc ,ez`iaa dnexzd on zlqtp Ð zpdk
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äîdpi`y ezyexb xifgna xn`z zllgzn dnvr `id oky lecb odkl dpnl`l

dipinc ,"xf yi`l didz ik"c .i"yx yexitl ,dnexzd on :yexit Ð zllgzn

dpnl`a ixii` ,dpedkd on dlqt Ð dl leqtl dlrapy oeik :(`,gq zenai) opitli

:dyw edin .dlv` `ed `xwirn xf e`lc ,ezyexb xifgna ixiin `lc .lecb odkl

lkn ,`xw i`dn slinl opivn `lc idpc

oke !diteb xnege lw i`dn llgzz mewn

iaxl silic (`,cn my) "ulegd" wxta

lw i`dn mebt dpa zezixk iaiigc ryedi

:`kd ik jixte ,lecb odkl dpnl`c xnege

,xnege lwn zllgzn dnvr `id `nil

oi`c oeik :xnel yie !dnexzn s` xq`ze

slinl `kil ,dpedk xeqi`n `l` llg

.dpedk xeqi`n dnvr dy`d leqtl `nlra

oi`c xninl Ð "dllg" mzd xzii` ikdlc

leqt epiidc ,dpedk xeqi`n `l` dllg

ab lr s`e .dllgzpe dxyk dzidy dy`d

eed `lc ab lr s` ,oilqet ia`ene ipenr xbc

,dil opiyxc `xwn mzd Ð dpedk xeqi`

:dyw edine .slinl `kil xnege lwn la`

inp i` ,care iebne lecb odkl dpnl`n slip

,inec`e ixvne ipenr xb e` ,care iebe llgn

:opikxt ikc !zllgzn dnvr `idc cvd dna

oky ,llgl e` lecb odkl dpnl`l dn

care ieb :xninl `ki` Ð dpedk xeqi`

.mz`iaa oilqete ,dpedk xeqi` e`lc ,egikei

e` ,ldwa `al oixeq` oky ,care iebl dn

lecb odkl dpnl` Ð oiyecw eda iqtz `lc

mpi`y :oday deyd cvd .egikei llg e`

xifgn s` Ð oz`iaa oilqete ,ldwd aexa

iax iziin ikde .ez`iaa dplqti ezyexb

`xza wxta ez`iaa lqet xbc dcedi

dpedk xeqi`c cvd dna (`,gr) oiyecwc

ixvne llgn epiidc ,dcda izixg` `zline

wxta jixvn i`n` :dywz inp oke .oey`x

`xw (`,gq zenai) "lecb odkl dpnl`"

ia`ene ipenr xbl "xf yi`l didz ike"c

iebe llgn cvd dna slip ?mz`iaa oilqetc

care iebac oeik :xnel yie !izyxitck ,care

leqt ediipin ez slinl `kil Ð xfnn cled

.xfnn ocleec i`d ilek ixingc oeik ,d`ia

xbc (my) oiyecwa sili dcedi iax `wecc

ezac ab lr s` ,oey`x ixvnn ez`iaa lqet

,dilr ibilt opax la` .ldwa `al dleqt

`iepiy i`d jezne .`xaq jd edl zilc

"lxrd" wxta izixg` `iyew inp `vxzn

za `ypy ipenr :xn`wc ,(`,fr zenai)

`nipe :jixte .dpedkl dxyk eza Ð l`xyi

dkl dpnl`c cvd dna leqtc?llge lecb o

deyd cvdl dn ,jxtnl `ki`c :ipyne

`l i`n`e .dxiar cv oda yi oky oday

sili ikdc ,gikei oey`x ixvn :xn`w

ezac oeik `l` ?dcedi iaxl (`,gr) oiyecwa

`l` ,d`ia leqt dipin opitli `l Ð dleqt

za lr `ad care ieb :(`,dn zenai) xn`c o`nl :xn`z m`e .dcedi 'xl `wec

:xnel yie .izyxitck ,zllgzn dnvr `idc slip ok m` ,xyk cled Ð l`xyi

,`wec dcedi iaxl `l` ,dcda izixg` `zline dpedk xeqi`n opitli `lc

.`xaq jd edl zil ,opaxl la` .oiyecwa ogky`ck
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ìL :àðpéç ïa òLBäé éaø úà àiøcðñkìàéøác äL £¤§©§§¦¨¤©¦§ª©¤¦¨¨§¨¦§¥
ìL ,äîëçìL ,äãbä éøác äLìL ,úeøeá éøác äLäL ¨§¨§¨¦§¥©¨¨§¨¦§¥§¨

ìL .õøà Cøã éøácäcpäå äáfäå áfä :äîëç éøác äL ¦§¥¤¤¤¤§¨¦§¥¨§¨©¨§©¨¨§©¦¨
?àOîa ïéànèî éúî ãò ,eúnL òøBöîäå úãìBiäå¯ §©¤¤§©§¨¤¥©¨©§©§¦§©¨

àéä äî ,úçleLî úa .øNaä ÷BniL ãò :ïäì øîà̈©¨¤©¤¦©¨¨©§©©©¦
,ìBãb ïäëì äðîìà äîe :øîBçå ì÷ ïðéøîà éî ?ïäëì§Ÿ¥¦¨§¦©©¨¤¨©§¨¨§Ÿ¥¨

ìka äåL døeqéà ïéàL¯äåL døeqéàL Bæ ,íeât dða ¤¥¦¨¨¤©Ÿ§¨¨¤¦¨¨¤
ìka¯äðîìàl äî :àîìéc Bà ?íeât dðaL ïéc Bðéà ©Ÿ¥¦¤§¨¨¦§¨©§©§¨¨

ìBãb ïäëì¯?úìlçúî dîöò àéäL¯:ïäì øîà §Ÿ¥¨¤¦©§¨¦§©¤¤¨©¨¤
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc - dcp(oey`x meil)

äáéæì éðîúådaif dz`x d`ea mcew `ny ,daif yygn dpenye - §©§¥§¦¨
a mei lka jkitl ,miiwp dray dkixve mini dylyoey`xd reay

meia s`e .ea leahl dkixve miiwp dray ea enz `ny yegl yi
,epiptl d`ay meia dzid ziyilyd dzii`x `ny ,leahz ipinyd

m`e .dzxitq dligzd ipyd meia wxe ,d`ea mcewïn÷ éàúà£©©¨
àúåìéìa,dlila -éðîz dì ïðéáäézeliahìyyg,äcðlka ik §¥§¨¨¨£¦©¨©§¥§¦¨

ini elk eiptly meia `ny yegl yi mi`ad zelild zrayn dlil
d`ea lila dz`x `ny yegl yi oke ,dzliah zr dribde dzecip
jk meyn leahl dkixve ,dzecip ini elki iriayd meia wxe ,epiptl

.ipinyd dlila mbäáéæì áLåreayd ini lka ,daif yygn raye - §©§¦¨
.miiwp dray ea enz `ny wtzqdl yi mei lkay ,oey`xd

cvn ixd :`xnbd dywnéðîz ,äáéæzeliah,àéòaepxn`y itk ¦¨©§¥¨£¨
dxizi zg` dliah o`k yiy `vnpe ,meia epiptl d`ay dy` iabl

:`xnbd zayiin .`ziixaay zeliahd dxyr yng lréãéà àlà¤¨¦¦
éãéàådl mipzep ,dlila d`ay oia meia d`ay oia -äcðì áL §¦¦©§¦¨

.äáéæì éðîúå§©§¥§¦¨
d`ayk ixd :`xnbd dywnéðîz ,àúåìéìazeliah,éòa äcðìitk §¥§¨¨©§¥§¦¨¨¥

zvxzn .cala ray ody zrk zxn` recne ,dligz epxn`y
yyg iabl :`xnbddéì à÷éñôc ,äáéæa dzliah xacy -mei ¦¨¦§¦¨¥

,hlgene reaw ipinydàðL àì àîîéa ïn÷ àéúà ék àðL àìc§Ÿ§¨¦¨§¨©¨¦¨¨Ÿ§¨
àéìéìa ïn÷ àéúà ékdlila e` meia epiptl d`a m` lcad oi`y - ¦¨§¨©¨§¥§¨

,dzaifl zeliah dpeny dkixv ote` lkaydì áéMç`pzd dpn - ©¦¨
yyg iabl la` .x`yd mr zipinyd dliahd z`à÷éñt àìc ,äcð¦¨§Ÿ§¦¨

déì,hlgene reaw ipinyd dlila dzliah xac oi`y -àéúà éëc ¥§¦¨§¨
éðîz éòa àúåìéìa ïn÷d`a m` la`éðîz éòa÷ àì àîîéa`l` ©¨§¥§¨¨¨¥©§¥¦¨¨Ÿ¨¨¥©§¥

,cala raydì áéMç÷ àì.x`yd mr d`pn `l - Ÿ¨©¦¨
eidiy jxev oi` minkgly ,`ziixadn dgkedd z` zniiqn `xnbd

:epiptl mixetq minid lkïðéòa eðéðôì ïéøeôñ Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨§¦§¨¥¨¦©
,cala dxdh zwfg lr jenql oi`eúBìéáè éðä ìkmeia zlaehy ¨¨¥§¦

,éì änì,miiwp dray oiicr dxtq `l ixdøãäå äòáL øBtñz ¨¨¦¦§¦§¨©£©
[jk xg`e-]ìBaèz.cala cg` meidpéî òîL ,åàì àlà`ziixay ¦§¤¨¨§©¦¨
zhiyl efàéä ïðaø,`aiwr iax lr miwlegdïðéòa àì éøîàc ©¨¨¦§¨§¦Ÿ¨¦©

eðéðôì ïéøeôñ.mzenk xaq axe .dxdh zwfg lr jenql xyt` `l` §¦§¨¥
:di`xd z` dgec `xnbdáøì óñBé áøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§©¥§©

dì ïðéöøúî÷ éöeøz åàì ,éMà`ziixad oeyl z` epvxiz `l ike - ©¦¨¨¥¨§¨§¦©¨
,ok m` .izi`x dnk zrcei ipi`e izi`x dxn`y ,'xwir lk izi`x `l'
oeyl z` uxzl xyt` ixd ,minkg zhiy idn dpnn gikep cvik

dz `ly xg` ote`a `ziixade ,di`x epnn di,éëä àîéàå õéøú̈¥§¥¨¨¦
jk xg`e mc izi`x dxn`yézøôñiz`ial jenq miiwp mini ¨©§¦

,mkiptlänk úòãBé éðéàåmini,ézøôñokeézøôñ äcð éîéa íà §¥¦©©©¨¨©§¦¦¦¥¦¨¨©§¦
,llk xetql dkixv iziid `le dcp zii`x ef dzid m`d -éîéa íàå§¦¦¥

ézøôñ äáéæoipnl il jxvp izxtqy dne daif zii`x ef dzid e` - ¦¨¨©§¦
jkitl .miiwp dray,úBìéáè äøNò Lîç dúBà ïéìéaèîody ©§¦¦¨£¥¤§¥§¦

zeliah dpeny cere ,x`azpy itk ,dcp yygn dlila zeliah ray
miiwp dray dnilyd `ny wtzqdl yi ik ,daif yygn meia
wx dxtq `ny e` ,dzliah zr meide epiptl d`ay mcew mzkldk
dkixv jkitl ,dzxitq ini ea enlyy yegl yi mei lkae mzvwn
m` la` .mi`ad minid zray lka oke epiptl d`ea meia leahl
cr dzaifl zlaeh dpi`y minkg micen ,llk dxtq `ly xexa

.epiptl xetqzy
dxn` m` ixd :`xnbd dywn,ézøôñ änk úòãBé éðéàå ézøôñ̈©§¦§¥¦©©©¨¨©§¦

äøôñ àìc øLôà éà àäéî àîBé ãçxak dxtq `ly okzi `l - ©¨¦¨¦¤§¨§Ÿ¨§¨
ok m`e ,zegtl cg` meiäìéáè dì äøñçzeliahd xtqnn xqgp - ¨§¨¨§¦¨

ik ,d`ea meia dz`x `ny yegl oi` ixdy .`ziixad dze` daiigy
`l i`ce mei eze`ay oeike .dzxitq zxzeq dzid ea dz`x m`
`le ,daif yygn ipinyd meia leahl dkixv dpi` aey ,dz`x

.dcp yygn iriayd dlila
:xg` ote`a `ziixad z` uxzn sqei axc dixa `g` axàîéà àlà¤¨¥¨

e mc izi`x dxn`y,ézøôñ àì íà ézøôñ íà úòãBé éðéàjkitl ¥¦©©¦¨©§¦¦Ÿ¨©§¦
dkixv oke ,dzxitq ini zray elk meid `ny d`ea meia zlaeh
`l `ny leahl dkixv iriayd meia s`e ,mi`ad minid lka leahl
oi` mipt lk lre .dzaifl zeliah dpeny lkd jq ixd ,llk dxtq
jixv m`d ,miiwp draya minkg zhiy idn dgked ef `ziixan

.`l e` epiptl mixetq

äðùî
:ezny s` e`nhiy mi`nh x`ye dcp lr exfby zx`an epzpyn

,eúnL òøBönäå úãìBiäå äcpäå äáfäå áfäoz`neh dlhae ©¨§©¨¨§©¦¨§©¤¤§©§¨¤¥
oiicr ,dxezdnïéànèîopaxcn,àOîamb xdhl erhi `ny exfby §©§¦§©¨

dfe ,znk d`xpe slrzdy iga÷BniL ãò[qni-],øNaä`ed f`y ©¤¦©¨¨
.erhi `le zn i`ce xak

la`,íéáëBk ãáBòcin ,afk `nhny exfby s`øBäè únL ¥¨¦¤¥¨
ànèlî.ezena `nhiy eilr exfb `le ,eiigay d`nehd ¦§©¥

:ozzinl jenq miypl dcp oica zwelgn dpynd d`ianéànL úéa¥©©
íéLpä ìk ,íéøîBàdúBúîjenq opic ,zexedh zwfgay s` §¦¨©¨¦¥

k ozzinl,úBcðmiliahne.odilr f` eidy micbadìlä úéáe ¦¥¦¥
ïéà ,íéøîBàdy`zaygpäcðdicba liahdl jixvdlàlà §¦¥¦¨¤¨

käúnLdzidyk.äcð ¤¥¨¦¨

àøîâ
.mzzina s` `yna mi`nhn ,`yna mi`nhndy dpyna epipy

:xaecn `yn z`neh efi`a `xnbd zxxanàOîa éàîdfi`a - ©§©¨
,`pzd xaic `ynLnî àOîa àîéìéà-,m`yepd mi`nhnyeèà ¦¥¨§©¨©¨¨

[ike-]úî ìk,eiiga xedhd,àOîa ànèî àì éîzipypy jkne ¨¥¦Ÿ§©¥§©¨
lka bdep epi`y `ynl dpeekdy gken ,mdiiga mi`nhd lr

:`xnbd zx`an .xaecn `yn dfi`a xxal yie ,mizndéàî àlà¤¨©
a ,'àOîa'z`nehànñî ïáàdpi` dcaek iptny dlecb oa` - §©¨§¤¤§©¨

my lr ,jk z`xwpe ,lhlhidl zcrein(çé å ìàéðã) áéúëc¦§¦
'àab ít ìò úîNå àãç ïáà úéúéäå'zg` oa` d`aede -dnyede §¥¨¦¤¤£¨§ª©©ªª¨

zeix`d aeb it lroa`a xn`p 'dniy' oeyly ,dpi`y dlecb
zgpen `idyk ef oa`e .dniye d`ad dkixv `l` ,lwa zlhlhin
milkd oi`y oeiky ,milkd e`nhp `l ,dilr gpen zne milkd lr
j` ,znd mi`yepk miaygp mpi` ,znd mr lhlhidl miie`x oa`de
akyn meyn mdizgzy milkd mi`nhn dilr miayeid dnecke af
s` ,`nqn oa`a mi`nhn mdiigay el`y ,`pzd eprinyde .ayene

.opaxcn da mi`nhn mzzin xg`l
:`xnbd zxxanàîòè éàîzx`an .dzin xg`l d`neh mda exfb ©©£¨

:`xnbdäôlòúé ànL äøæb ,áø øîà-cin mexdhi m`y eyygy ¨©©§¥¨¤¨¦§©§¨
minecy ,etlrziyk mdiiga s` mze` xdhl erhi ,dzin xg`l
igl oeinc xak oi` f`y ,xyad weniy cr e`nhiy exfb okle ,znl

.erhi `le
:epzpyn lr wlegd `pz `xnbd d`ianøæòéìà éaø íeMî ,àðz̈¨¦©¦¡¦¤¤

,eøîàzkynp dzin xg`ly d`nehy,Bñéøk ò÷aiL ãò`le ¨§©¤¦¨©§¥
.qxkd zriwal mcew `edy xyad weniy cr wx d`nihy epzpynk

:dpyna epipy['åë] únL íéáëBk ãáBòzx`an .`nhln xedh ¥¨¦¤¥
:mrhd `ziixadíéáëBk ãáBò eøîà äî éðtî ,éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¦§¥¨¨§¥¨¦

àOîa ànèlî øBäè ,únLexfby eixage afk epi`e ,`nqn oa`a - ¤¥¨¦§©¥§©¨
.eznyk e`nhiyàlà äøBú éøácî íéiçî Búàîeè ïéàL éôì§¦¤¥§¨¥©¦¦¦§¥¨¤¨
,íéøôBñ éøácî.znyk ea exfb `l okl ¦¦§¥§¦

éaø úà àiøcðñkìà éLðà eìàL íéøác øNò íéðL ,ïðaø eðz̈©¨¨§¥¨¨§¨¦¨£©§¥£¤§¨§§¦¨¤©¦
ìL ,àððéç ïa òLBäéäîëç éøác äL,dkld -ìL,äãbä éøác äL §ª©¤¦§¨§Ÿ¨¦§¥¨§¨§Ÿ¨¦§¥©¨¨

ìLúeøea éøác äL,zehy -ìLõøà Cøc éøác äLzbdpda §Ÿ¨¦§¥§Ÿ¨¦§¥¤¤¤¤
.mc`d

ìLeúnL òøBönäå úãìBiäå äcpäå äáfäå áfä ,äîëç éøác äL §Ÿ¨¦§¥¨§¨©¨§©¨¨§©¦¨§©¤¤§©§¨¤¥
ïäì øîà .àOîa ïéànèî éúî ãò,ryedi iaxøNaä ÷BniL ãò ©¨©§©§¦§©¨¨©¨¤©¤¦©¨¨

.epzpyna x`eank
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc - dcp(ipy meil)

(c ck mixac) da xn`py ,dpedkl `id zxzeniptl `ed darFz iM'¦¥¨¦¦§¥
,''dwxy cnllïéáòBz äéða ïéàå äáòBz àéä.[mixeq`-] ¦¥¨§¥¨¤¨¥¦

:el`y cerL ïéòøBöî éðLmzxdh zepaxw eaixwdy iptle ,exdhp §¥§¨¦¤
ïäî ãçà ìL Bðaø÷ áø÷å ,äæa äæ ïäéúBðaø÷ eáøòúðreci oi`e ¦§¨§¨§§¥¤¤¨¤§¨©¨§¨¤¤¨¥¤

,xzep in lye axw in lyïäî ãçà úîe,[mirxevndn-]äî éðMä ¥¤¨¥¤©¥¦©
åéìò àäz,xzepd aixwdl leki epi`y .eizepaxw aixwdl lkeiy §¥¨¨

ezny z`hge ,znd ly xzepd ixd igd ly did ,xak axwd m`y
ezaeg eaixwd xak `ny ,`iadl leki epi` xg` oaxwe .dzn dilra

dxfra oileg `idy da aiig epi`y z`hg `iany `vnpe.ïäì øîà̈©¨¤
,ryedi iaxezpwzy ,`idáúBklk lr dpzn xhy,íéøçàì åéñëð ¥§¨¨©£¥¦

ådzrnéðò éåä,miqkp mey el oi` ixdyóBòä úàhç àéáîeoick §¨¥¨¦¥¦©©¨
ef z`hge ,ipr rxevn,÷ôqä ìò àaä.dxfra oileg xeqi` dfa oi`e ©¨©©¨¥

:ef dvr lr `xnbd dywníLà àkéàäåaeig mb el yi ixde - §¨¦¨¨¨
leki epi` serd on `a my`d oi`y oeike ,axrzd `ed mby ,my`
zvxzn .eilr `dz dne ,miycwl xdhp epi` eicrlae ,wtqa e`iadl

:`xnbd,ìàeîL øîà`l` dxen` ryedi iax ly ezvr oi` ¨©§¥
LkxakBîLà áø÷.ez`hgl `l` dpwz jixv epi`e ,z`hgl mcew §¤¨©£¨

:`xnbd dywn,úLL áø øîàikeäaø àøáb[lecb mc`-] ¨©©¥¤©§¨©¨
éì ìàeîLkàúléî éàä ék àîixdy ,el` mixack xn`i -dyw ¦§¥¥¨¦©¦§¨

ïàîk,jk uxiz mi`pzdnäãeäé éaøk éàmi`ian oi`y xaeqd §©¦§©¦§¨
jxved okle ,minly didiy aiig epi` m`y i`pza wtqn my`

,eny` axw xaky uxzl l`enyiax ly ezvr dliren oi` ok m`
ixdy ,mixg`l eiqkp oziy ryedi[øîàä] (øîàã),dcedi iax ¨¨©

d zaxwd onfyäòá÷ íLàaiig xiyr f` did m`y ,epic z` ¨¨¨§¨
ipr f` did m`e ,iprd jk xg`y s` xiyrk dnda zlere z`hga

.xiyrd jk xg`y s` iprk serd zlere z`hga aiigi` ok m`e
,xiyr f` did ixdy ,eny` axw xaky `ziixad cinrdl xyt`

íLà dì äòá÷c ïåéëåepicúàhç éúééî éöî àì ,úeøéLòa §¥¨§¨§¨¨¨¨©£¦Ÿ¨¥©§¥©¨
úelãaserd z`hg `iadl leki epi` aey eiqkp xiwtiyk s` ixd - §©

.ryedi iax ly ezvrk zeyrl lkei `le ,iprk
,jtidl e` xiyrdy ipr rxevna ewlgp okideã"éô íéòâð) ïðúc¦§©

(â"éîàéáäL òøBöî ,eizepaxwn cg`å ,éðò ïaø÷jk xg`,øéLòä §¨¤¥¦¨§©¨¦§¤¡¦
Bàecera eizepaxwn cg` `iadyøçà CìBä ìkä ,éðòäå øéLò̈¦§¤¡¦©Ÿ¥©©

úàhçaixwdyk eavn itl jled mixzepd eizepaxw aeig lk - ©¨
f` did m`y ,z`hgd,iprdy s` ,xiyrk dnda zler aiig ,xiyr

l` aiig epi` ipr f` did m`e,xiyrdyk s` serd zler `éaø éøác¦§¥©¦
øçà CìBä ìkä ,øîBà äãeäé éaøå .ïBòîLzaxwd onfa eavn ¦§§©¦§¨¥©Ÿ¥©©

døçà CìBä ìkä ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .íLà`iadyk eavn ¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©Ÿ¥©©
díéøBtö`edymini dray.mcewryedi iax ly ezvr oi` ok m`e ¦¦

.dcedi iax zhiyk
éàåryedi iax ly ezvr,äòá÷ úàhç øîàc ïBòîL éaøkokle §¦§©¦¦§§¨©©¨¨§¨

`idy ez`hg daxw `l oiicry oeik ,eny` axw xakyk s`
dywi oiicr ,l`eny uxiz dtie ,ipr oaxw `iadl leki ,zraewd
,eny` axw xaky cinrdl l`eny jixv did `l oerny iaxly

`l`øçà éúéð ,íLà áø÷ àìc áb ìò óà,wtqn xg` my` `iai - ©©©§Ÿ¨©¨¨¥¥©¥
dacpa mi`ay ,minly df `di df my`a aiig epi` m`y dpzie

,my`k mda mcd zepzneøîàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîL àäc§¨©§¦©¥§©¦¦§§¨©
éðúìå éúééì.dpzie wtqn ep`iai o`k mbe ,dpzne my` `iany - ©§¥§©§¥

,wtqn my` `ian oerny iaxly epivn okide,àéðúcrxevn §©§¨
oaxw ipinyd meia aiigd hlgen rxevn did m` el wtqe ,`txzpy

,`l e` ,ezxdhlúøçnì ,ïBòîL éaø øîàf`y ezliahe ezglbz ¨©©¦¦§©¨¢¨
,eizepaxw `iadl ie`xàéáîl yakBbeìå BîLà[ony bele-],Bnò ¥¦£¨§¦

,àeä òøBöî íà ,øîBàå åéìò äðúîe øBðwð øòLa Bãéîòîexnelk ©£¦§©©¦¨©§¤¨¨§¥¦§¨
,zepaxwa aiige `txzpy hlgen rxevn ip` m`éøäl yakdBîLà £¥£¨

Bnò Bbeìå,ezaeglåàì íàå,rxevn ipi`yéîìL àäé äæ íLà §¦§¦¨¨¨¤§¥©§¥
.äáãðea bedpl yi ,minly wtq my` wtq `ed df oaxwy xg`ne §¨¨

,mdipyay zexnegkåoklïeòè íLà BúBàdidzy §¨¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc - dcp(oey`x meil)

,dxn` m`e :`ziixad jyndéúéàø àìmc,øwéò ìk`le meid `l Ÿ¨¦¦¨¦¨
,mincewd minia.úBìéáè äøNò Lîç dúBà ïéìéaèî©§¦¦¨£¥¤§¥§¦

:didy dyrnl eze` dncne ,df oic lr dnz `axéàä ,àáø øîà̈©¨¨©
éçlâa éðééc àðéc àìc àðéciyp`l did oebd weg epi`y df weg - ¦¨§Ÿ¦¨¨§¦§©¨¥

,iglbàøBz déì úéàc,xey el yiy in -àîBé ãç éòøéìjixv - §¦¥¨¦§¥©¨
e ,cg` mei xird zenda lk z` zerxléøz éòøéì ,àøBz déì úéìc§¥¥¨¦§¥§¥
àzìîøà øa àîúé eäì éîøúà .éîBé,dpnl` oa mezi mdl oncfp - ¥¦§§¥§©§¨©©§©§¨

,mixeey el eid `lyéøBz déì éáäéedetke mixeeyd z` el epzp - ¨£¦¥¥
,mini ipy mzerxleäðéñëð ìæàe ,mhgye jld -úéàc ,eäì øîà £©©§¦§¨©§§¦

ì àøBz déìàkLî ãç ìB÷Lgwi elld mixeeydn xey el yiy in - ¥¨¦§©©§¨
,cg` xerì àøBz déì úéìcékLî éøz ìB÷Ls` el oi`y ine - §¥¥¨¦§§¥©§¥

.zexer ipy gwi ,mdn xeyúøîà÷c éàä éàî ,déì éøîàedn - ¨§¦¥©©§¨¨§©
.zxn`y df xacàðéc úlçúk àðéc óBñ ,eäì øîàly oicd - ¨©§¦¨¦§¦©¦¨

oey`xd wqrd oick `ed ixd ,mixeeya dyrpy oexg`d wqrd

,ma dyrpyéãò déì úéìc ïàî åàì ,àðéc úlçzó`l ike - §¦©¦¨¨©§¥¥¨¦
,mziirxa xzei lecb wlg lehi mixeey el oi`y iny mzxn`óBñ

éãò déì úéìc ïàî ,énð àðéc.ói`ce mezi eze` ly ezxaqy itke ¦¨©¦©§¥¥¨¦
,ddenzénð àëä,denzl yi `ziixaa,éúéàø äøîàc àëéä äîe ¨¨©¦©¥¨§¨§¨¨¦¦

ébñ[witqn-]úBìéáè òLúa éà dì,meia dz`xy dxn` m`éà ©¦¨¦§¥©§¦¦
úBìéáè äøNò úçàa,zeynyd oia dz`xy dxn` m`àëéä §©©¤§¥§¦¥¨

éúéàø àì éäéà äøîà÷cc jzrc lr dlrz ike ,llkLîç àéòá §¨¨§¨¦¦Ÿ¨¦¦¨£¨£¥
éëä àîéà àlà .úBìéáè äøNòm`y ,`ziixad zpeek `id jk - ¤§¥§¦¤¨¥¨¨¦

dxn`änk òãBé éðéàå éúéàøminrt,éúéàøeéúéàø äcð éîéa éà ¨¦¦§¥¦¥©©¨¨¦¦¦¦¥¦¨¨¦¦
.úBìéáè äøNò Lîç dúBà ïéìéaèî ,éúéàø äáéæ éîéa Bà¦¥¦¨¨¦¦©§¦¦¨£¥¤§¥§¦

:el` zeliah od dn zx`an `xnbddì ïðéáäé ,àîîéa ïn÷ éàúà£©©¨¦¨¨¨£¦©¨
äcðì áLzraya leahzy ,dcp yygn zeliah ray dl mipzep - ©§¦¨

zray elk meid `ny mei lka wtzqdl yi ik mipey`xd zelild
.eixg`ly dlila leahl dkixve dzecip ini
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המשך ביאור למס' נדה ליום ראשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc - dcp(oey`x meil)

:el`y cereúçleLî úaxeqi`a dlra dxifgdy dyexb ly za - ©§©©
xg`l d`yipy xg`,ïäëì àéä äîdxeq`e dllg ziyrp m`d ©¦§Ÿ¥

,odklïðéøîà éîa dxqe`lìBãb ïäëì äðîìà äîe ,øîBçå ì÷ ¦¨§¦©©¨¤¨©§¨¨§Ÿ¥¨
lw dxeqi`y s`yìka äåL døeqéà ïéàL`l` dxeq` dpi`y - ¤¥¦¨¨¤©Ÿ

y dxez dxingd ,lecb odklíeât dða,llg -Bæzgleyn - §¨¨
ïéc Bðéà ,ìka äåL døeqéàLda xingdlàîìéc Bà .íeât dðaL ¤¦¨¨¤©Ÿ¥¦¤§¨¨¦§¨

,xnege lwd jextl yiäëì äðîìàl äîìBãb ï,xeng dxeqi`y ©§©§¨¨§Ÿ¥¨
Lel z`yipykúìlçúî dîöò àéädxeq` zeniyky ,dpedkn ¤¦©§¨¦§©¤¤

odk za lkk dnexz zlik`l day dpi` oke ,heicd odkl
,dpedkn zllgzn dza mb okle ,rxf `la l`xyin dpnl`zdy
dza s`y xnel yi ,dxifgdyk zllgzn dpi`y zgleyn la`

.zllgzn dpi`ïäì øîà,ryedi iax ¨©¨¤
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קכז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc - dcp(oey`x meil)

,dxn` m`e :`ziixad jyndéúéàø àìmc,øwéò ìk`le meid `l Ÿ¨¦¦¨¦¨
,mincewd minia.úBìéáè äøNò Lîç dúBà ïéìéaèî©§¦¦¨£¥¤§¥§¦

:didy dyrnl eze` dncne ,df oic lr dnz `axéàä ,àáø øîà̈©¨¨©
éçlâa éðééc àðéc àìc àðéciyp`l did oebd weg epi`y df weg - ¦¨§Ÿ¦¨¨§¦§©¨¥

,iglbàøBz déì úéàc,xey el yiy in -àîBé ãç éòøéìjixv - §¦¥¨¦§¥©¨
e ,cg` mei xird zenda lk z` zerxléøz éòøéì ,àøBz déì úéìc§¥¥¨¦§¥§¥
àzìîøà øa àîúé eäì éîøúà .éîBé,dpnl` oa mezi mdl oncfp - ¥¦§§¥§©§¨©©§©§¨

,mixeey el eid `lyéøBz déì éáäéedetke mixeeyd z` el epzp - ¨£¦¥¥
,mini ipy mzerxleäðéñëð ìæàe ,mhgye jld -úéàc ,eäì øîà £©©§¦§¨©§§¦

ì àøBz déìàkLî ãç ìB÷Lgwi elld mixeeydn xey el yiy in - ¥¨¦§©©§¨
,cg` xerì àøBz déì úéìcékLî éøz ìB÷Ls` el oi`y ine - §¥¥¨¦§§¥©§¥

.zexer ipy gwi ,mdn xeyúøîà÷c éàä éàî ,déì éøîàedn - ¨§¦¥©©§¨¨§©
.zxn`y df xacàðéc úlçúk àðéc óBñ ,eäì øîàly oicd - ¨©§¦¨¦§¦©¦¨

oey`xd wqrd oick `ed ixd ,mixeeya dyrpy oexg`d wqrd

,ma dyrpyéãò déì úéìc ïàî åàì ,àðéc úlçzó`l ike - §¦©¦¨¨©§¥¥¨¦
,mziirxa xzei lecb wlg lehi mixeey el oi`y iny mzxn`óBñ

éãò déì úéìc ïàî ,énð àðéc.ói`ce mezi eze` ly ezxaqy itke ¦¨©¦©§¥¥¨¦
,ddenzénð àëä,denzl yi `ziixaa,éúéàø äøîàc àëéä äîe ¨¨©¦©¥¨§¨§¨¨¦¦

ébñ[witqn-]úBìéáè òLúa éà dì,meia dz`xy dxn` m`éà ©¦¨¦§¥©§¦¦
úBìéáè äøNò úçàa,zeynyd oia dz`xy dxn` m`àëéä §©©¤§¥§¦¥¨

éúéàø àì éäéà äøîà÷cc jzrc lr dlrz ike ,llkLîç àéòá §¨¨§¨¦¦Ÿ¨¦¦¨£¨£¥
éëä àîéà àlà .úBìéáè äøNòm`y ,`ziixad zpeek `id jk - ¤§¥§¦¤¨¥¨¨¦

dxn`änk òãBé éðéàå éúéàøminrt,éúéàøeéúéàø äcð éîéa éà ¨¦¦§¥¦¥©©¨¨¦¦¦¦¥¦¨¨¦¦
.úBìéáè äøNò Lîç dúBà ïéìéaèî ,éúéàø äáéæ éîéa Bà¦¥¦¨¨¦¦©§¦¦¨£¥¤§¥§¦

:el` zeliah od dn zx`an `xnbddì ïðéáäé ,àîîéa ïn÷ éàúà£©©¨¦¨¨¨£¦©¨
äcðì áLzraya leahzy ,dcp yygn zeliah ray dl mipzep - ©§¦¨

zray elk meid `ny mei lka wtzqdl yi ik mipey`xd zelild
.eixg`ly dlila leahl dkixve dzecip ini
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oifge` mipy` cenr r sc ± oey`x wxtzereay

äáòåú àéä."`id darez ik" (ck mixac) aizk ezyexb xifgna Ðàäú äî éðùä
åéìòmiycwl xdhi j`id Ð?eaxrzpy it lr s` ,ig exiag rxevn did eli`y

,cg`d zn m` e` .`edy in myl axwi dfe ,`ed in myl axwi df Ð mdizepaxw

eiykr la` .xg` oaxw aixwn dfe ,mizn zepaxwd eid Ð epipta zepaxwd ipy eide

zn ly `ny Ð df z` aixwdl leki epi`

xg` oaxwe .dilra ezny z`hg iede ,`ed

axwy eze` `ny Ð `iadl leki epi` inp

.dxfrl oileg `ian `vnpe ,xhtpe ,ely did

z`hg oi`y Ð dacpa zepzdl leki epi`e

:onwl xn`c oerny iaxl elit`e .dacp d`a

aiig `ed m`" i`pz lr wtqn axw my`

inly df ixd ,e`l m`e .my`l df ixd ,my`

dnec enc ozny ,my` ilin ipd Ð "dacp

dnec dnc ozn oi`y ,z`hg la` .minlyl

m`" xnele zepzdl leki epi` ,minlyl

,"dacp inly ef z`hg ixd ,iz`hg daxw

ciaril ikid dnc oznc?drax` ciaril

`ny Ð `xwiqd hegn dlrnle zepzn

dhnle zepzn izy m`e ,edpip dacp inly

.`ed z`hg `ny Ð `xwiqd hegnäéì éåäå
éðòserd z`hge .zelca `iadl ie`xe Ð

oileg `ian meyn my oi`e ,wtqa d`a

.dxfraíùà àëéà àäåxiyra deyy Ð

`nlc wtqn my` `ian `ed j`ide ,iprae

dxfra oileg iziinìàåîù øîà ?jd Ð

eny` z` `iadyk ,ryedi iaxc `zpwz

oi` Ð axw `l m` la` .exiag zzin mcew

.dpwz eläãåäé éáøë éàmy` oi` :xn`c Ð

`zpwz `kil ikd meyne ,i`pz lr `a

.my`aòá÷ íùà øîà àäz` axw m`e Ð

eizepaxw x`y z` raw zexiyra `iady my`c .z`hga `zpwz dil zil ,eny`

.ipr ez`hg z` `iadl leki oi`e ,zexiyraàéáäù òøåöî.eizepaxwn cg` Ð

øéùòäå.iprde xiyr e` ,elek z` `iadl witqd `ly cr Ðúàèç øçà êìåä ìëä
inp aixwn Ð zexiyra m`e ,zelca ezler inp aixwn Ð zelca z`hg `iad m` Ð

.zexiyra dleríùà øçàmixg`d z` aixwi Ð xiyr did eny` aixwdyk m` Ð

.zexiyraíéøåôö øçàz` mda xdhn odk didy ,zexedh zeig mixtv izy Ð

dze`a m`e .iprae xiyra zeeye ,od oaxw e`le ,ezglbz mcew mini dray rxevnd

:zezixka yxtn edlekc `nrhe .zexiyra eizepaxw lk `ian Ð xiyr did dry

iaxe .extknd xac Ð "ezxdh" :xaq oerny iax Ð "ezxdha eci biyz `l xy`"

:xaq xfril` iaxe .zepedad lr ozep epnny my` epiide ,exiyknd xac :xaq dcedi

edpip i`ne ,dxdh el mxebd xac?.oixetvïåòîù éáøë éàå`l my` :xn`c Ð

dnl Ð ipr z`hg `iadl leki ,xiyr `edyk eny` z` aixwd elit` jklde ,raw

elit` .ipr z`hg `iadl leki ,xiyr `edyk eny` axwyk inwe`l l`enyl dil

ly axwy oaxw m` :xnele ezian my` iiez`l ,my`a `zpwz `ki` inp axw `l

.minlyl df ixd Ð did ily m`e ,ily df ixd Ð ixiagúøçîìrxevn wtqa Ð

.'ek eny` z` `ian ,eizepaxw z`ad mei `edy ,ezliah ly xgnl :xn`we ,i`w
åúèéçù

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

àéäxnege lw` opikxt `de ,jixv dn :xn`z m`e Ð oiarez dipa oi`e darez

?"zllgzn dnvr `id oky ,lecb odkl dpnl`l dn" lecb odkl dpnl`c

wxta dia xcd `kxit jd ici lr `dc Ð `id dxenb `kxit e`lc ,xninl `kile

,mebt cledy ezyexb xifgna micen lkd" xn`wc `dn (`,cn zenai) "ulegd"

xne`e ,"lecb odkl dpnl`c xnege lwn

:dyw cere !"xnzi` ikd xnzi` i` `l`"

opgei iax xn`w (a,ci) zenaic `nw wxtac

lld zia ixack dyrp cvik :ixep oa

dvilg `la weyl zexvd z` oixizny

olpne .i`ny zia ixacl mebt cled ,meaie

odkl dpnl`c xnege lwn i` ?mebt iedc

xnel yie !`kd ik jxtinl `ki` Ð lecb

mebt cled ol `wtpc :`ziixza `iyew jd`

dipa oi`e darez `id"n weyl zexva

dipa elit` ,`nlrac llkn Ð "oiarez

meync xninl `kil `zrnya edin .oiarez

,jixv `lc ab lr s` `xw i`d hwp ikd

ryedi iax dil jixhvi`c opireny`c meyn

dipac weyl dnaia oebk ,`nlra yxcnl

iaxl dil zi` zenaic oizrnyac .oiarez

:xn`wc ,weyl xyk zexv ly cledc ryedi

e`l i` :xnel yie mkl cirn ip` zexv ipa

meyn mebt clec opiwtn ded ,"`id"c herin

o`nl elit`e .zeixrk da aizk d`nehc

oeikc ,dheq` `l` d`neh i`w `lc xn`c

"darez" oeyl mewn lkn Ð xwri` xwri`c

."`id" e`l i` ,mipa` inp i`wc `pin` ded

"darez `id"c `xw `kd iziinc `d :inp i`

lecb odkl dpnl`n slip `lc meyn epiid Ð

wxtac dcedi iaxk llgzzc ixkpe carne

.(`,gt) oiyecwc `xzaúîåÐ odn cg`axw `lc ,dizrc `wlqc i`nl :dniz

axwi j`id le`yl oileki epiid inp zn `la ,inewe`l zyy ax iracke ,eny`

my`d mcn zepeda ozn eyri inle oaxwn xak xhtp in oircei mpi` `ld ,ipyd

Ð dkinq meyn i`e ,mdipyl zeyrl oileki :xnel yie ?axw `ly`la eaixwi

.`xab ipewz meyn ,dkinqàéáîåoihibac :dywe Ð wtqd lr `ad serd z`hg

z`hga `tt ax dinwe`e ,"mid zpicnn ez`hg gleyd" iab (a,gk) "hbd lk" wxt

oileg iziil `l `wtqn ,serd z`hg la` 'ek ikixve" ikd xza xn`w ikid ,serd

epiptl rxevndyk `kdc :xnel yie !wtqd lr `ac oizrnya opixn` `de ,"dxfrl

Ð.xg` oipra owzl leki epi`e li`ed ,`wtq` eze` oiaixwn `xab ipewz meyn

Ð zn did m` ,mid zpicna milrady mzd la`f`e ,axw zeidl z`hg oic el oi`

.wtqn edeaixwi `lïðúãlr s`e ,opiqxb "opzc" Ð 'eke ipr oaxw `iady rxevn

lr "`ipz" xnele jix`dl yg `l Ð dpyna oiiepy opi` xfril` iax ixacc ab

.dcedi iaxe oerny iax ixacl `l` ,jk lk eixacl jixv did `le li`ed ,eixac

,'ek xne` awri oa xfril` iax `ipz :xn`w (a,fi) "ci byd" wxt oikxra la`

.eyxc cg` `xwn ozylye

úøçîìzxgnl .ixii` rxevn wtqa :i"yx yxit Ð enr ebele eny` `ian

wxt migafa dl iziin `ziixa jde .eizepaxw z`ad mei `edy ,ezliah

Ð "zxgnl" i"yx yxit mye ,(`,er) "zaexrzd"Ð "zxgnl" :my i"yx yxite ,(`,dw sc) `xza wxt zegpna dl iziin inp ikde ,ezrxvl ipiny meia.cg`e miyy meia

y xg`zdl jxvedy `l` ,ezrxvl ipiny mewna cg`e miyy meiy ,`ed cg` lkde`ztqeza `ipzn ikde .ely dipy zglbz f`e ,`ed `nh xifp `nyc meyn mei miy

Ð "did rxevn i`ce la` ,xedh rxevn wtq `nh rxevn wtq .did xifp i`ce la` ,xedh xifp wtq `nh xifp wtq" :xifpcm` rcei epi` la` ,xifp didy rcei `ed :yexit

d`n xg`l miznl `nhne oii dzeye ,mei cg`e miyy xg`l miycwa lke`" .e`l i` ezrxva `nhp m` rcei epi` la` ,did rxevny `ed rcei oke .e`l e` znl `nhp

dpye dfde dray dpn .oaxw `iade ,gNbe dpWE dGd .dxdh zexifp ligzz xg`e ,`nh xifp oic lk zeyrl dz` jixve ,dz` `nh xifp :el mixne` ?cvik .mei mixyre©¥§¥§©©§¨¥

Ð "mei miylyn zegt glbn xedh oi`e ,dz` xedh :el xne` ,glbl ywaneÐ "dylye mixyr dpne `v" .dz` xedh xifp `ny :yexit."miyly milydl" ick :yexit

Ð "mincd lr `l` glbn dz` i`e ,dz` xedh xifp :el mixne` ,glbl ywae miyly dpn"z`hg ,zenda yly `ian `edy ,eizepaxwn cg`n eilr mcd wxfiy cr :yexit

Ð `ed xedh m` :dpzne dnda zler `ian ?dyer `ed cvik" .odn cg` `l` glbln eze` akrn oi`e ,minlye dlerÐ e`l m`e ,daeg efleki dnc wexfiyke .dacp

Ð "glblÐ z`hgd on `le dlerd on dpzi jkl :yexitÐ minlyd lr `l oke .wtqd lr d`a dnda z`hg oi`yepi`e ,rxevn wtq edfe ,dtepz miperh xifp inlyy

xingdl dyri cvik" .dlerd inc zwixfa `l` glbl xyken didiy zepzdl leki oi` ,jklid .dacp oi`a el`k minly oi`e ,dlya rexfe mgl oiperh ody :cere .sipdl leki

Ð "xexc xetv `iane ,miig min ziriax dkezl ozepe ,dycg qxg iliit `ian ?eilrÐ `nh oick serd z`hge ,dpey`xd zglbza mirxevnd lk jxck :yexit:yexit

Ð d`neh z`hg `iaiy cr dxdh zexifp ligzn oi`e .`id d`neh ly ef zglbze ,`ed `nh xifp `nyceze` `dyie .eakrn epi` eny` la` ,ezakrn ez`hgy
cr
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äéða ïéàå ,äáòBz àéäïéáòBzïéòøBöî éðL . ¦¥¨§¥¨¤¨¥¦§¥§¨¦
áø÷å ,äæa äæ ïäéúBðaø÷ eáøòúpLãçà ìL Bðaø÷ ¤¦§¨§¨§§¥¤¤¨¤§¨©¨§¨¤¤¨

øîà ?åéìò àäz äî éðMä ,ïäî ãçà úîe ,ïäî¥¤¥¤¨¥¤©¥¦©§¥¨¨¨©
íéøçàì åéñëð áúBk :ïäì¯úàhç àéáîe ,éðò éåäå ¨¤¥§¨¨©£¥¦§¨¥¨¦¥¦©©

:ìàeîL øîà !íLà àkéàäå .÷ôqä ìò àaä óBòä̈©¨©©¨¥§¨¦¨¨¨¨©§¥
áøwLk.BîLàìàeîLk äaø àøáb :úLL áø øîà §¤¨©£¨£©©¥¤©§¨©¨¦§¥

øîàc äãeäé éaøk éà ,ïàîk .àúléî éàä ék àîéì¥¨¦©¦§¨§©¦§©¦§¨©£©
äòá÷ íLà¯,úeøéLòa íLà dì äòá÷c ïåéëå ¨¨¨§¨§¥¨§¨§¨¨¨¨©£¦

àéáäL òøBöî :ïðúc .úelãa úàhç éúééî éöî àì̈¨¥©§¥©¨§©¦§©§¨¤¥¦
éðòäå øéLò Bà ,øéLòäå éðò ïaø÷¯CìBä ìkä ¨§©¨¦§¤¡¦¨¦§¤¡¦©Ÿ¥

:øîBà äãeäé éaøå .ïBòîL éaø éøác ,úàhç øçà©©©¨¦§¥©¦¦§§©¦§¨¥
:øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .íLà øçà CìBä ìkä©Ÿ¥©©¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

øçà CìBä ìkäíéøBtöøîàc ïBòîL éaøk éàå . ©Ÿ¥©©¦¦§¦§©¦¦§©£©
äòá÷ úàhç¯éúéð ,íLà áø÷ àìc áb ìò óà ©¨¨§¨©©©§¨¨©¨¨¥¥

éúééì øîàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîL àäc .øçà©¥§¨¨§¦©¥§©¦¦§©£©¥¥
BîLà àéáî úøçnì :ïBòîL éaø øîà ,àéðúc .éðúìå§¦§¥§©§¨¨©©¦¦§©¨¢¨¥¦£¨

,Bnò BbeìåBãéîòîeøîBàå åéìò äðúîe ,øBðwð øòLa §¦©£¦§©©¦¨©§¤¨¨§¥
àeä òøBöî íà"¯åàì íàå .Bnò Bbeìå BîLà éøä ¦§¨£¥£¨§¦§¦¨

¯ïeòè íLà BúBàå ."äáãð éîìL àäé äæ íLà̈¨¤§¥©§¥§¨¨§¨¨¨
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`oifgeקכח mipya cenr r sc ± oey`x wxtzereay

äìéìå íåéìå úåðåäá ïúîå ïåôöá åúèéçù
weye dfge dkinqe dtepze ,my` xnegk Ð

,dkinq `kil my`ac ,minly xnegk Ð

."zecn izy" wxta zegpna opixn`ckúéáì
ìåñôäiede ,`ed rxevn `l `nlc Ð

z` sxeyy Ð ozlik` onf hrnne ,minly

ipya elke`l el dide ,dlile meil xzepd

.miniäéúååëàãçá.raw `l my`c Ð

àãçá äéìò âéìôålr `a my` oi`y Ð

.i`pzúéîðåùä ïáedn ,ryil` digdy Ð

znk aeyg in ,edigdy xg`l `nhiy?
ïäì íëçð.xaca ayiizp Ðøâùî åéáäåàì

åéðôìù äîîeiade`l `idy ,dnkg jk Ð

.xg` xve`n `le ,eitn mdl dpzp ,mewn ly

ïì òîùî÷ éàîedl xninl dil dnl Ð

xacd mingxae li`ed ,"daiyia daxi"

ielz?
ùã÷éå

1
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ez`hg `iany dne ,xac mey exiykdl `iadl el jixv oi`e ,`nh wtq `l` epi`y oeik ,llk eny` `iai `l `ny e` .zrxvd on i`cea xdhiyk ,dyriy dipy zglbz cr

Ð ezglbz meiaÐ ipinya glb m`y xifp zkqna xn`c ,`aiwr iaxk epiiddpzne" .dxdh zexifp iptn eze` `dyy ,ipinya gelib enk edf `kde .meia ea eizepaxw `ian

Ð ip` `nh m` :ez`hg lrÐ "dacp dlere ,d`neh zexifpl izaeg ef iz`hgÐ ip` xedh m`e" .d`neh zexifp meyn wtq `idy dnda zler :yexit,izaeg ef dler

xteqe" o`k xqgy d`xpe .'ek dnda zler `ian :(iyy wxt) `ztqeza aezk df gelib xg`e ."miglbn mirxevndy jxck ,eipir zeabe epwfe ey`x glbne .wtqn z`hge

Ð "mei miyly,dxdh zexifp inil :yexit

leki epi`e .dpen `ed dxdh zexifp wtqe

zeidl die`xd ,dipy zglbz ezrxvl glbl

wexfiy cr ,dpey`x ly mini dpeny seql

aehe ,`ed xedh xifp `nye ,mincd on eilr

,minlye z`hgn wtqn dler `iadl el

z`hgd `dyi jkitl .lirl izyxitck

xg` `diy ,dxdh zexifp seq cr minlyde

dlerd lr dpzne" .i`cea ezrxv zxdh

Ð "ip` `nh m` :xne`e ,eiykr `ian `edy

,dpey`x zglbza iziid `nh m` :yexit

serd z`hge ,dacp `id dpey`x dlerd"

Ð ip` xedh m`e .daeg `dz efe ,daegdler

Ð "dacp efe ,daeg `id dpey`xzglbz ik

`l dkixv dpi`y ,melk dpi` eiykr ly ef

dzid dpey`xd m` ik .zrxvl `le zexifpl

,rxevn did `l ok m` ,dxdh zexifp ly

,zexifp inil oiler opi` ezrxv iniy

"glbn xifp ipixd xn`y in" wxta opixn`ck

.(a,q my) "mixifp ipy" wxta oke ,(a,fi xifp)

glbne .wtq ,f` iz`ady serd z`hge"

mirxevndy jxck ,eipir zeabe epwfe ey`x

Ð "miglbnly dipy zglbz `id efe

ini zray seqa zeidl die`xd ,rxevn

leki epi`y `l` ,dpey`x zglbzn zexitq

,eilry zexifp wtq iptn eiykr cr zeyrl

gelib xeqi` dgec epi` rxevn wtq geliby

xgnl :xne` oerny iax" .epyxitck ,xifp

,ely ipinya rxevn oick ,'ek "eny` `ian

,'ek eilr dpzne" .cg`e miyy mei `ede

Ð "cin miycwa lke`emiycwa lke` ,epiid

`icda gkene ,lirl ipzwc mei miyy xg`

inp gkene ,ely ipinya cg`e miyyd meiy

,cg`e miyy ly zxgnl edf "zxgnl"c

,ezglbzl ipiny mei mewna `ede.ziyixtckäëéîñå:opzc ,da oiir `le .(`,av) "zecn izy" wxt zegpna opixn`ck ,dkinq `kil my`ac :qxhpewa yxit Ð oikqpe

edine ,`l e` `ziixe`c rxevn my` zkinq i` ibilt (`,bl migaf) "oileqtd lk" wxtae .witn `l ,my` eli`e .gqte xyrne xekan ueg ,dkinq oiperh cigid zepaxw lk

Ð "dkinq oerh my` eze`e" `kd xn`wc `de .eilr eici izy jneq ,my` [lv`] el `a :opz (g dpyn) mirbpc `xza wxtae .ira dkinq `nlr ilekl,`ci itew`a ,epiid

(a,v zegpn) opz `dc ,minlyc `wtq meyn ipzw `l inp mikqp oke .ikd xn`w ,zeny` x`yn dwelg ezkinqc meyne .`ziixe`c e`l rxevn my` zkinq xn`c o`nl

.ediipin welgc ilin edpd lkl aiyg `w zeny` x`yn dwelgc meyn `l` ,mikqp miperh rxevn ly eny`e ez`hgy `l` ,mikqp oiperh oi` my`e z`hg lkcáåúë
inp ixtqae .mely jl milydl jil` dptiy rnyne ,"jipt 'd `yi" aizk `lc ,mdipt z` `yep `ed jexa yecwdy rnyn `l hytd itl Ð jil` eipt 'd `yi xne` cg`

helc "dfd xacl mb jipt iz`yp dpd"n iieyw`l cenlzdl dil ded ithe ."jipt" aizk eli`k dil aiyg cenlzd edin .mrf ly mipt `ed jexa yecwd xiqiy :yixc

.(an aei`) "aei` ipt 'd `yie" one (hi ziy`xa)

ïàë,"mipt `yi `l xy`" jzxeza aezk ,mler ly epeax ,`ed jexa yecwd iptl zxyd ik`ln exn` :xn`w (a,k zekxa) "ezny in" wxtac :dniz Ð 'eke oic xfb mcew

,l`xyil mieb oia wlgny rnyn .dviak cr miwcwcn mde ,"zraye zlk`e" izxn` ip` !?l`xyil mipt `y` `l :mdl xn` ?l`xyil mipt `yep dz` dn iptn

Ð mieba .mieba oia l`xyia oia ixiin "mipt `yi `l" xn`c `xwe ,xwir `kdc `iepiy mlerlc :xnel yie ?mzdk `kd e` ,`kd ik ipyn `l i`n`e,oic xfb mcew elit`

Ð l`xyile ,htynd ew edfy."jil` eipt 'd `yi"c `xwn `kd rnynck oic xfb mcew mipt mdl `yepe ,oicd zxeyn miptl l`xyil mdl qpkp `ed la` .oic xfb xg`l

.'eke !?mipt mdl `y` `l :aiyde ?oic xfb mcew mipt mdl `yil ,miebln xzei oicd zxeyn miptl l`xyil zqpkp dnl :`ed jexa yecwd iptl exn` zxyd ik`lneïàë
` ipyn ixtqa Ð 'eke daeyz dyeraxn`py ,mc` ly epic xfb zrxwny daeyz dlecb :xn` (a,fi) `nw wxt dpyd y`xac :dnize .'ek ,oic xfb mcew o`k :`iyew jd

Ð miizpia ayd :iaizin ."el `txe aye"Ð "miizpia ay `l ,el oilgenÐ zeiap ili` lk `iad elit`" ,oic xfb mcew :yexitÐ `d ,`iyw `l" :ipyne !"el oilgen oi`

Ð `d ,cigiaeli`c .oic xfb xg`l elit`e ,ilr ipac `inec ,cigia elit` daeyz zlrenc rnyn oizrnyae ,mc` ly oic xfb zrxwn daeyz oi` cigia ,`nl` ."xeava

xfb mcew oia ,dwrv dti :xn`c ,wgvi iaxk ,oizrnyc `ibeqc :xnel yie !oic xfb xg`l rnyn "mzindl"c :cere .daeyz lawn `ed jexa yecwdc `hiyt ,oic xfb mcew

.oic xfb xg`l oia oicïéàåÐ gln aivp ded `l i` la` :rnyn Ð `nhn gln aivpoeiv inp oke .ld`a elit` `nhnc xninl `ki` inp oerny iaxl elit` ,`nhn

.welig oi` ,dxez ozn mcew la` .ibeltl `ki` ,"mc`" l`xyi exwi`c dxez ozn xg`c ,oerny iaxk inp iz` (`,gp `xza `aa) "mizad zwfg" wxta ,d`pa iaxc `zxrn

!"mc`" exwi` `lc ab lr s` ,`nhn dxez ozn mcew ,`nl` .xeacd iptly mizn ixaw "xawa e`"n iaxn (`,cp) "lecb odk" wxt xifpac :yxit `"fihpetn dyn iax axde

,rbna mieb ixaw oi`nhn dxez ozn xg`e ,aizk rbn iab "xawa e`" :cere ."mc`"n edl hrnnc ,oerny iaxk `l` `iz` `l "lecb odk"c `ibeq jdc ,jk xnel xyt` i`e

Ð "xeacd iptl"c :yxtl d`xpe !(`,`q zenai) "eznai lr `ad" wxta wiqn ikde .ld`n `l` oerny iaxl herni` `lemcew ,epiidc .ld` zyxt xn`py mcew ,epiid

o`kn "ld`a zeni ik" jzrc `wlqc .oi`nh zyxte dxt zyxt aiyge ,okynd znwd meia exn`p zeiyxt dpeny :(`,q) "oiwfipd" wxt oihiba `zi`ck .okynd mwedy

Ð "didi ik" :(`,i) zeixedc `xza wxta `ki` `peeb i`d ike ."mc`"` `le ,"zeni ik"` `ieaix i`we ,"xawa e`" jixhvi` ikdle ,aizk `adleiabc ,xeacd iptly hxt

.daifíéúî(el l`wfgi) `al cizrl `xw aizkc meyn `ny :xnel yie ?dia ixii`c ,zinpeyd oa lr `ira jd ira `l i`n` :xn`z m`e Ð d`fd mikixv `al cizrl

.d`fd ira `lc dil `hiyt ,zinpeyd oa la` .`l i` ,iriaye iyily `ied dwixf jd i` dil `wtqne ,"mixedh min mkilr izwxfe"
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úðzî ïeòèå ,ïBôva BúèéçLúBðBäa,äëéîñe , §¦¨©¨§¨©§©§§¦¨
,äôeðúe ,íéëñðeäæçåíBéì äpeäë éøëæì ìëàðå ,÷BLå §¨¦§¨§¨¤§§¤¡¨§¦§¥§¨§

éðtî ,ïBòîL éaøì íéîëç Bì eãBä àìå .äìéìå§©§¨§Ÿ£¨¦§©¦¦§¦§¥
!ìeñtä úéáì íéLã÷ àéánL¯dì øáñ ìàeîL ¤¥¦¢¨¦§¥©§§¥§©¨

.àãça déìò âéìôe ,àãça ïBòîL éaøkìLéøác äL §©¦¦§©£¨¨¥£¥©£¨§¨¦§¥
àì ék" øîBà ãçà áeúk :äãâàõtçàúBîa £¨¨¨¤¨¥¦Ÿ¤§Ÿ§

'ä õôç ék" øîBà ãçà áeúëå ,"únäíúéîäì!" ©¥§¨¤¨¥¦¨¥©£¦¨
¯ïàk¯ïàk ,äáeLz ïéNBòa¯ïéNBò ïéàLa ¨§¦§¨¨§¤¥¦

áeúk .äáeLzíéðô àOé àì ...ék" øîBà ãçà §¨¨¤¨¥¦Ÿ¦¨¨¦
,"ãçL çwé àìåøîBà ãçà áeúëåàOé"åéðt 'ä §Ÿ¦©Ÿ©§¨¤¨¥¦¨¨¨

éìà!"E¯ïàk¯ïàk ,ïéc øæb íãB÷¯.ïéc øæb øçàì ¥¤¨¤§©¦¨§©©§©¦
øîBà ãçà áeúëå ,"ïBiöa 'ä øçá ék" øîBà ãçà áeúk̈¤¨¥¦¨©§¦§¨¤¨¥
íBiä ïîì úàfä øéòä äúéä éúîç ìòå étà ìò ék"¦©©¦§©£¨¦¨§¨¨¦©Ÿ§¦©

!"äfä íBiä ãò dúBà eða øLà¯ïàk¯íãB÷àNpL £¤¨¨©©©¤¨¤¤¨¨
ïàk ,äòøt úa úà äîìL¯.äòøt úa úà äîìL àNpL øçàììLBzLà :úBøeá éøác äL §ŸŸ¤©©§Ÿ¨§©©¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ§¨¦§¥¦§

eäî èBì ìLànèzLeäî úénðeL ïa .ànèî çìî áéöð ïéàå ,ànèî úî :íäì øîà ?ànèiL? ¤©¤§©¥¨©¨¤¥§©¥§¥§¦¤©§©¥¤©¦©¤§©¥
ïéà Bà ,éòéáLe éLéìL äàfä ïéëéøö ,àáì ãéúòì íéúî .ànèî éç ïéàå ,ànèî úî :ïäì øîà̈©¨¤¥§©¥§¥©§©¥¥¦¤¨¦¨Ÿ§¦¦©¨¨§¦¦§¦¦¥

:ïäì øîà ?ïéëéøöíkçð ,eéçiLëì.íänò eðéaø äLî àáiLëì :éøîàc àkéà .ïäììLéøác äL §¦¦¨©¨¤¦§¤¦§¤§©¨¤¦¨§¨§¦¦§¤¨Ÿ¤©¥¦¨¤§¨¦§¥
íãà äNòi äî :õøà Cøãíkçéå,äáéLéa äaøé :ïäì øîà ?èòîéåäøBçñaäaøä :eøîà . ¤¤¤¤©©£¤¨¨§¤§©¨©¨¤©§¤¦¦¨¦©¥¦§¨¨§©§¥

íéîçø eLwáé :àlà !íäì ìéòBä àìå ,ïk eNòénîäîëçäLäîëç ïzé 'ä ék" øîàpL ,BlL ¨¥§Ÿ¦¨¤¤¨§©§©£¦¦¦¤©¨§¨¤¤¤¡©¦¦¥¨§¨
úòc åétîäðeáúe,åéãáòì äãeòñ äNòL íãå øNa Cìîì ìLî :àéiç éaø éðz ."øbLîe ¦¦©©§¨¨¥©¦¦¨¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨¨§¨©£¨¨§©¥

.àéâñ àì ,àä àìa àäc ?ïì òîLî à÷ éàî .åéðôlM änî åéáäBàìíãà äNòi äîøMòúéå? §£¨¦©¤§¨¨©¨©§©¨§¨§¨¨¨©§¨©©£¤¨¨§¦§©¥
:àlà !eìéòBä àìå ïk eNò äaøä :Bì eøîà .äðeîàa ïzéå àOéå ,äøBçña äaøé :ïäì øîà̈©¨¤©§¤¦§¨§¦¨§¦¥¤¡¨¨§©§¥¨¥§Ÿ¦¤¨
àäc ?ïì òîLî à÷ éàî ."áäfä éìå óñkä éì" øîàpL .BlL øLBòäL énî íéîçø Lwáé§©¥©£¦¦¦¤¨¤¤¤¤¡©¦©¤¤§¦©¨¨©¨©§©¨§¨

íéða Bì eéäéå íãà äNòi äî ,ébñ àì àä àìa,Bì úðâBää äMà àOé :íäì øîà ?íéøëæ §¨¨¨©¦©©£¤¨¨§¦§¨¦§¨¦¨©¨¤¦¨¦¨©¤¤
ùã÷éå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc - dcp(ipy meil)

ïBôva BúèéçL,my`k dxfrd oetva -úðzî ïeòèålr mc §¦¨©¨§¨©§©
dúBðBäa,rxevn my`kåoerhäæçå äôeðúe ,íéëñðe ,[äëéîñ §§§¦¨§¨¦§¨§¨¤

÷BLå,minlykäìéìå íBéì äpeäë éøëæì ìëàðåmy`k ,cala ¨§¤¡¨§¦§¥§¨§¨©§¨
cala dlile meile dpedk ixkfl wx milk`pd miycw iycwn `edy.
úéáì íéLã÷ àéánL éðtî ,ïBòîL éaøì íéîëç Bì eãBä àìå§Ÿ£¨¦§©¦¦§¦§¥¤¥¦¨¨¦§¥

ìeñtäixd my`a aiig epi` m`y ,leqt icil ribdl miycwl mxeb - ©§
ea bdepy oeike ,dlile mini ipyl milk`py minly `ed df oaxw
ciqtny `vnpe ,[dlile mei xg` xzepd sxey ,my` zxnegk

.mpick `ly minlyd
z`hgdy ryedi iax zaeyzy l`eny uxiz recn ,dyw dzrne
xaeqy dcedi iaxk `l df oi` ixd ,eny` axwy xaecn ,iprk `ian
,ipr didiy liren oi` aeye ,xiyrk epic rawp my`d zaxwday
,eny` axw xaky cinrdl jxev oi` ezhiyly oerny iaxk `le

.i`pza my`d `iadl leki ixdy
:`xnbd zvxznàãça ïBòîL éaøk dì øáñ ìàeîL,cg` xaca - §¥¨©¨§©¦¦§©£¨

eny` axwy s` okle ,iprk e` xiyrk eaeig zraew z`hgdy
.ipriyk serd z`hg `iadl leki zexiyraàãça déìò âéìôe- ¨¦£¥©£¨

,cg` xaca eilr wlegedfay ,i`pza my` `iadl xizdy dna
uxzl wwfed okle ,wtqa my` `ian oi`y minkgk l`eny xaeq

.[eny` axwy
md el`e :`ixcpqkl` iyp` zel`y jynd z` d`ian `xnbd

ìLäãbà éøác äL:dpey`xd dl`yd .el`yyøîBà ãçà áeúk §Ÿ¨¦§¥©¨¨¨¤¨¥
(al gi l`wfgi)únä úBîa õtçà àì ék'm`pEaiWde midl` 'd ¦Ÿ¤§Ÿ§©¥§ª¤Ÿ¦§¨¦

,digie daeyza ryxd aeyiy 'd utgy xnelk ,'Eigeãçà áeúëå ¦§§¨¤¨
,mdia` mgikede dpedkd zceara e`hgy ilr ipaa xn`pdøîBà¥

(äë á 'à ìàåîù)mdia` lFwl ErnWi `le' ,.'íúéîäì 'ä õôç ék §Ÿ¦§§§£¦¤¦¨¥©£¦¨
:ryedi iax mdl uxznïàkzena utg 'd oi`y xne`y aezkd - ¨

`ed ,miryxdïàk ,[äáeLz ïéNBòa-'d utgy xne`y aezkde §¦§¨¨
`ed ,mzzina.äáeLz ïéNBò ïéàLa§¤¥¦§¨

:el`y cer(æé é íéøáã) øîBà ãçà áeúk,ék'xW` 'ebe mkidl` 'd ¨¤¨¥¦¡Ÿ¥¤£¤
(åë å øáãîá) øîBà ãçà áeúëå ,'ãçBL çwé àìå íéðô àOé àìŸ¦¨¨¦§Ÿ¦©©§¨¤¨¥

åéðt 'ä àOé'éìàE.mipt `yep ok 'dy ,'mFlW Ll mUie ¦¨¨¨¥¤§¨¥§¨
:ryedi iax mdl uxznïàk-`ed ,mipt `yep 'dy xne`y aezkd ¨

ïàk ,ïéc øæb íãB÷-`ed ,mipt `yep epi`y xne`y aezkdeøçàì ¤§©¦¨§©©
.ïéc øæb§©¦

:el`y cerøîBà ãçà áeúk(bi alw milidz)ïBiöa 'ä øçá ék' ¨¤¨¥¦¨©§¦
.'Fl aWFnl DE`étà ìò ék' (àì áì äéîøé) øîBà ãçà áeúëå ¦¨§¨§¨¤¨¥¦©©¦
äúéä éúîç ìòåildúBà eða øLà íBiä ïîì úàfä øéòäeãò §©£¨¦¨§¨¦¨¦©Ÿ§¦©£¤¨¨§©

,'äfä íBiälr lekiak zniiwzn `l` oeiva dvex epi`y 'd xne`y ©©¤
:ryedi iax mdl uxzn .ezng lre et`ïàk-'dy xne`y aezkd ¨

`ed ,oeiva xgeaïàk ,äòøt úa úà äîìL àNpL íãB÷-aezkde ¤¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ¨
`ed ,da dvex epi`y xne`y,äòøt úa úà äîìL àNpL øçàì§©©¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ

.ycwnd zia mwedy meia didy
md el`eìLúeøea éøác äL:dpey`xd dl`yd .el`yy [[zehy-] §Ÿ¨¦§¥

èBì ìL BzLà,gln aivpl dzyrpyànèzL eäîxn` .[znk ¦§¤©¤§©¥¨©
,ryedi iax mdl.ànèî çìî áéöð ïéàå ànèî úî ¨¤¥§©¥§¥§¦¤©§©¥

:el`y cerúénðeL ïa,[ryil` ediigde znyànèiL eäîxg`l ¤©¦©¤§©¥
.ediigdyïäì øîà,ryedi iax.ànèî éç ïéàå ànèî úî ¨©¨¤¥§©¥§¥©§©¥
:el`y ceríéúîenewiyàáì ãéúòìi`ce mday ,miznd ziigza ¥¦¤¨¦¨Ÿ

mteb lkrzp xak ixdy ,miznk mixg` e`nhiy wtzqdl oi`
m`d wtzqdl yi oiicr `l` .zny oey`xdäàfä ïéëéøöxt`a §¦¦©¨¨

meia dnec` dxtéòéáLe éLéìL,zn `nhkmzen iptl eid m`y §¦¦§¦¦
.dkld okidl mday d`neh ixd ,[d`fd f` elaw `le mizn i`nh

,ïéëéøö ïéà Bà.[dycg dixa eiykr mdyïäì øîà,ryedi iax ¥§¦¦¨©¨¤
eéçiLëìf`ïäì íkçðheytl jxev oi` eiykry ,xaca ayiizp - ¦§¤¦§¤§©¨¤
.df wtqéøîàc àkéà,ryedi iax mdl xn` jkyàáiLëìwtqd ¦¨§¨§¦¦§¤¨Ÿ

f` ixd ,miznd ziigza ,epzrxkdlíänò eðéaø äLîheyti `ede Ÿ¤©¥¦¨¤
.wtqd

md el`eìLõøà Cøc éøác äL:dpey`xd dl`yd .el`yyäî §Ÿ¨¦§¥¤¤¤¤©
íkçéå íãà äNòi.[dxezaïäì øîà,ryedi iaxäaøécenll ©£¤¨¨§¤§©¨©¨¤©§¤

,äáéLéa,micinlzd letlte weaic ici lr mkgieèòîéåweqrln ¦¦¨¦©¥
,äøBçña.dnkg zepwl miiept epnfe eal eidiyeøîàiyp` el ¦§¨¨§

,`ixcpqkl`.íäì ìéòBä àìå ïk eNò äaøäoi` ok`y ,mdl xn` ©§¥¨¥§Ÿ¦¨¤
,jka icàlàmbpL ,BlL äîëçäL énî íéîçø eL÷áéøîà ¤¨§©§©£¦¦¦¤©¨§¨¤¤¤¡©

,'äðeáúe úòc åétî äîëç ïzé 'ä ék' (å á éìùî)oi`y ,xnelk ¦¦¥¨§¨¦¦©©§¨
ok lre ,`id 'd zpzn `l` ,dnkgd zepwl cal zelczydd gka

.'dn mingx ywai
:df weqtn cnlpd oiprd zx`and `ziixa `xnbd d`ianéaø éðz̈¥©¦

,àéiç,eitn dnkg ozep 'dy weqtd zpeek idníãå øNa Cìîì ìLî ¦¨¨¨§¤¤¨¨¨¨
øbLîe ,åéãáòì äceòñ äNòL[gley-]åéáäBàìxzei maagny ¤¨¨§¨©£¨¨§©¥§£¨

,dcerqd ipa x`ynåéðôlM änî,elk`nlmilernd mixacd mdy ¦©¤§¨¨
,dcerqaymiywand eiade`l xg` xve`n `le eitn 'd ozep mb jk

.epnn
,mingx zywaa ielz xacdy ok m` :`xnbd zl`eyà÷ éàî©¨

ïì òîLîxn` dnl -:`xnbd daiyn .daiyia daxiyàìa àäc ©§©¨§¨§Ÿ
àéâñ àì àä,df `la dfy mdl rinyd -`la mingx zywa epiide ¨Ÿ©§¨

.dnkg ziipwl zwtqn dpi` daiyia daxiy
:el`y cerïäì øîà ,øMòúéå íãà äNòi äî,ryedi iaxäaøé ©©£¤¨¨§¦§©¥¨©¨¤©§¤

,eìéòBä àìå ïk eNò äaøä ,Bì eøîà .äðeîàa ïzéå àOéå äøBçña¦§¨§¦¨§¦¥¤¡¨¨§©§¥¨¥§Ÿ¦
,jka mc`l ic oi` ok`y ,mdl xn`àlàmbénî íéîçø Lwáé ¤¨§©¥©£¦¦¦
(ç á éâç) øîàpL ,BlL øLBòäL,áäfä éìå óñkä éì''d m`p ¤¨¤¤¤¤¡©¦©¤¤§¦©¨¨§ª

.'zF`av,mingx zywaa ielz xacdy ok m` :`xnbd zl`eyéàî §¨©
ïì òîLî à÷mdl xn` dnl -:`xnbd daiyn .dxegqa daxiy ¨©§©¨

ébñ àì àä àìa àäc,df `la dfy -`la mingx zywa epiide §¨§Ÿ¨Ÿ©¦
.xyrzdl zwtqn dpi` dxegqa daxiy

:el`y ceríéøëæ íéða Bì eéäéå íãà äNòi äîmipebd -.øîà ©©£¤¨¨§¦§¨¦§¨¦¨©
íäì,ryedi iaxBì úðâBää äMà àOédxezl eipa lcbl rczy ¨¤¦¨¦¨©¤¤

zeaehe zelern zecnle.
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc - dcp(ipy meil)

ïBôva BúèéçL,my`k dxfrd oetva -úðzî ïeòèålr mc §¦¨©¨§¨©§©
dúBðBäa,rxevn my`kåoerhäæçå äôeðúe ,íéëñðe ,[äëéîñ §§§¦¨§¨¦§¨§¨¤

÷BLå,minlykäìéìå íBéì äpeäë éøëæì ìëàðåmy`k ,cala ¨§¤¡¨§¦§¥§¨§¨©§¨
cala dlile meile dpedk ixkfl wx milk`pd miycw iycwn `edy.
úéáì íéLã÷ àéánL éðtî ,ïBòîL éaøì íéîëç Bì eãBä àìå§Ÿ£¨¦§©¦¦§¦§¥¤¥¦¨¨¦§¥

ìeñtäixd my`a aiig epi` m`y ,leqt icil ribdl miycwl mxeb - ©§
ea bdepy oeike ,dlile mini ipyl milk`py minly `ed df oaxw
ciqtny `vnpe ,[dlile mei xg` xzepd sxey ,my` zxnegk

.mpick `ly minlyd
z`hgdy ryedi iax zaeyzy l`eny uxiz recn ,dyw dzrne
xaeqy dcedi iaxk `l df oi` ixd ,eny` axwy xaecn ,iprk `ian
,ipr didiy liren oi` aeye ,xiyrk epic rawp my`d zaxwday
,eny` axw xaky cinrdl jxev oi` ezhiyly oerny iaxk `le

.i`pza my`d `iadl leki ixdy
:`xnbd zvxznàãça ïBòîL éaøk dì øáñ ìàeîL,cg` xaca - §¥¨©¨§©¦¦§©£¨

eny` axwy s` okle ,iprk e` xiyrk eaeig zraew z`hgdy
.ipriyk serd z`hg `iadl leki zexiyraàãça déìò âéìôe- ¨¦£¥©£¨

,cg` xaca eilr wlegedfay ,i`pza my` `iadl xizdy dna
uxzl wwfed okle ,wtqa my` `ian oi`y minkgk l`eny xaeq

.[eny` axwy
md el`e :`ixcpqkl` iyp` zel`y jynd z` d`ian `xnbd

ìLäãbà éøác äL:dpey`xd dl`yd .el`yyøîBà ãçà áeúk §Ÿ¨¦§¥©¨¨¨¤¨¥
(al gi l`wfgi)únä úBîa õtçà àì ék'm`pEaiWde midl` 'd ¦Ÿ¤§Ÿ§©¥§ª¤Ÿ¦§¨¦

,digie daeyza ryxd aeyiy 'd utgy xnelk ,'Eigeãçà áeúëå ¦§§¨¤¨
,mdia` mgikede dpedkd zceara e`hgy ilr ipaa xn`pdøîBà¥

(äë á 'à ìàåîù)mdia` lFwl ErnWi `le' ,.'íúéîäì 'ä õôç ék §Ÿ¦§§§£¦¤¦¨¥©£¦¨
:ryedi iax mdl uxznïàkzena utg 'd oi`y xne`y aezkd - ¨

`ed ,miryxdïàk ,[äáeLz ïéNBòa-'d utgy xne`y aezkde §¦§¨¨
`ed ,mzzina.äáeLz ïéNBò ïéàLa§¤¥¦§¨

:el`y cer(æé é íéøáã) øîBà ãçà áeúk,ék'xW` 'ebe mkidl` 'd ¨¤¨¥¦¡Ÿ¥¤£¤
(åë å øáãîá) øîBà ãçà áeúëå ,'ãçBL çwé àìå íéðô àOé àìŸ¦¨¨¦§Ÿ¦©©§¨¤¨¥

åéðt 'ä àOé'éìàE.mipt `yep ok 'dy ,'mFlW Ll mUie ¦¨¨¨¥¤§¨¥§¨
:ryedi iax mdl uxznïàk-`ed ,mipt `yep 'dy xne`y aezkd ¨

ïàk ,ïéc øæb íãB÷-`ed ,mipt `yep epi`y xne`y aezkdeøçàì ¤§©¦¨§©©
.ïéc øæb§©¦

:el`y cerøîBà ãçà áeúk(bi alw milidz)ïBiöa 'ä øçá ék' ¨¤¨¥¦¨©§¦
.'Fl aWFnl DE`étà ìò ék' (àì áì äéîøé) øîBà ãçà áeúëå ¦¨§¨§¨¤¨¥¦©©¦
äúéä éúîç ìòåildúBà eða øLà íBiä ïîì úàfä øéòäeãò §©£¨¦¨§¨¦¨¦©Ÿ§¦©£¤¨¨§©

,'äfä íBiälr lekiak zniiwzn `l` oeiva dvex epi`y 'd xne`y ©©¤
:ryedi iax mdl uxzn .ezng lre et`ïàk-'dy xne`y aezkd ¨

`ed ,oeiva xgeaïàk ,äòøt úa úà äîìL àNpL íãB÷-aezkde ¤¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ¨
`ed ,da dvex epi`y xne`y,äòøt úa úà äîìL àNpL øçàì§©©¤¨¨§ŸŸ¤©©§Ÿ

.ycwnd zia mwedy meia didy
md el`eìLúeøea éøác äL:dpey`xd dl`yd .el`yy [[zehy-] §Ÿ¨¦§¥

èBì ìL BzLà,gln aivpl dzyrpyànèzL eäîxn` .[znk ¦§¤©¤§©¥¨©
,ryedi iax mdl.ànèî çìî áéöð ïéàå ànèî úî ¨¤¥§©¥§¥§¦¤©§©¥

:el`y cerúénðeL ïa,[ryil` ediigde znyànèiL eäîxg`l ¤©¦©¤§©¥
.ediigdyïäì øîà,ryedi iax.ànèî éç ïéàå ànèî úî ¨©¨¤¥§©¥§¥©§©¥
:el`y ceríéúîenewiyàáì ãéúòìi`ce mday ,miznd ziigza ¥¦¤¨¦¨Ÿ

mteb lkrzp xak ixdy ,miznk mixg` e`nhiy wtzqdl oi`
m`d wtzqdl yi oiicr `l` .zny oey`xdäàfä ïéëéøöxt`a §¦¦©¨¨

meia dnec` dxtéòéáLe éLéìL,zn `nhkmzen iptl eid m`y §¦¦§¦¦
.dkld okidl mday d`neh ixd ,[d`fd f` elaw `le mizn i`nh

,ïéëéøö ïéà Bà.[dycg dixa eiykr mdyïäì øîà,ryedi iax ¥§¦¦¨©¨¤
eéçiLëìf`ïäì íkçðheytl jxev oi` eiykry ,xaca ayiizp - ¦§¤¦§¤§©¨¤
.df wtqéøîàc àkéà,ryedi iax mdl xn` jkyàáiLëìwtqd ¦¨§¨§¦¦§¤¨Ÿ

f` ixd ,miznd ziigza ,epzrxkdlíänò eðéaø äLîheyti `ede Ÿ¤©¥¦¨¤
.wtqd

md el`eìLõøà Cøc éøác äL:dpey`xd dl`yd .el`yyäî §Ÿ¨¦§¥¤¤¤¤©
íkçéå íãà äNòi.[dxezaïäì øîà,ryedi iaxäaøécenll ©£¤¨¨§¤§©¨©¨¤©§¤

,äáéLéa,micinlzd letlte weaic ici lr mkgieèòîéåweqrln ¦¦¨¦©¥
,äøBçña.dnkg zepwl miiept epnfe eal eidiyeøîàiyp` el ¦§¨¨§

,`ixcpqkl`.íäì ìéòBä àìå ïk eNò äaøäoi` ok`y ,mdl xn` ©§¥¨¥§Ÿ¦¨¤
,jka icàlàmbpL ,BlL äîëçäL énî íéîçø eL÷áéøîà ¤¨§©§©£¦¦¦¤©¨§¨¤¤¤¡©

,'äðeáúe úòc åétî äîëç ïzé 'ä ék' (å á éìùî)oi`y ,xnelk ¦¦¥¨§¨¦¦©©§¨
ok lre ,`id 'd zpzn `l` ,dnkgd zepwl cal zelczydd gka

.'dn mingx ywai
:df weqtn cnlpd oiprd zx`and `ziixa `xnbd d`ianéaø éðz̈¥©¦

,àéiç,eitn dnkg ozep 'dy weqtd zpeek idníãå øNa Cìîì ìLî ¦¨¨¨§¤¤¨¨¨¨
øbLîe ,åéãáòì äceòñ äNòL[gley-]åéáäBàìxzei maagny ¤¨¨§¨©£¨¨§©¥§£¨

,dcerqd ipa x`ynåéðôlM änî,elk`nlmilernd mixacd mdy ¦©¤§¨¨
,dcerqaymiywand eiade`l xg` xve`n `le eitn 'd ozep mb jk

.epnn
,mingx zywaa ielz xacdy ok m` :`xnbd zl`eyà÷ éàî©¨

ïì òîLîxn` dnl -:`xnbd daiyn .daiyia daxiyàìa àäc ©§©¨§¨§Ÿ
àéâñ àì àä,df `la dfy mdl rinyd -`la mingx zywa epiide ¨Ÿ©§¨

.dnkg ziipwl zwtqn dpi` daiyia daxiy
:el`y cerïäì øîà ,øMòúéå íãà äNòi äî,ryedi iaxäaøé ©©£¤¨¨§¦§©¥¨©¨¤©§¤

,eìéòBä àìå ïk eNò äaøä ,Bì eøîà .äðeîàa ïzéå àOéå äøBçña¦§¨§¦¨§¦¥¤¡¨¨§©§¥¨¥§Ÿ¦
,jka mc`l ic oi` ok`y ,mdl xn`àlàmbénî íéîçø Lwáé ¤¨§©¥©£¦¦¦
(ç á éâç) øîàpL ,BlL øLBòäL,áäfä éìå óñkä éì''d m`p ¤¨¤¤¤¤¡©¦©¤¤§¦©¨¨§ª

.'zF`av,mingx zywaa ielz xacdy ok m` :`xnbd zl`eyéàî §¨©
ïì òîLî à÷mdl xn` dnl -:`xnbd daiyn .dxegqa daxiy ¨©§©¨

ébñ àì àä àìa àäc,df `la dfy -`la mingx zywa epiide §¨§Ÿ¨Ÿ©¦
.xyrzdl zwtqn dpi` dxegqa daxiy

:el`y ceríéøëæ íéða Bì eéäéå íãà äNòi äîmipebd -.øîà ©©£¤¨¨§¦§¨¦§¨¦¨©
íäì,ryedi iaxBì úðâBää äMà àOédxezl eipa lcbl rczy ¨¤¦¨¦¨©¤¤

zeaehe zelern zecnle.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc - dcp(iyily meil)

BúBîa ïéa åéiça ïéa ,íc epnî àöiLig `ed m` reci oi`y onfa - ¤¨¨¦¤¨¥§©¨¥§
yi okle ,zn e`÷ôñm`àöé åéiça,elek÷ôñm`àöé BúBîa ¨¥§©¨¨¨¨¥§¨¨

cere ,elek÷ôñewlg m`å åéiçaewlgäñeáz íc eäæ ,BúBîa ¨¥§©¨§§¤©§¨
paxcn `nhny.o

,íéøîBà íéîëçåea yi ixdy ,opaxcn ez`nehy dqeaz mc df oi` ©£¨¦§¦
wtqd clep m`y ,d`neh wtq lkk epice ,dzin xg`l eleky cv

àîè B÷ôñ ãéçiä úeLøaclep m`e ,`ziixe`cníéaøä úeLøa ¦§©¨¦§¥¨¥¦§¨©¦
øBäè B÷ôñ.`ziixe`cnäñeáz íc eäæéà àlà,opaxcn ez`nehy §¥¨¤¨¥¤©§¨

íc úéòéáø epîéä àöiL âeøäi`cee`l` ,dzin xg`l dlek oi`y ¨¤¨¨¥¤§¦¦¨
d`vi dwlgå åéiçadwlgå ,BúBîay i`pza÷ñt àì ïééãògeliw §©¨§§§£©¦Ÿ¨©

mcd m`y ,dtih xg` dtih `le zg`k ziriaxd d`viy ,mcd
`viy mca dlha dzin xg`l d`viy dtih lky ,`nh epi` shthn

ea yiy `vnpe .oldl minkg ixacke ,miign÷ôñm`Baeømc ly ¨¥
`vi df,BúBîa Bèeòéîe åéiçaoke÷ôñm`Bèeòéî`vi df mc ly §©¨¦§¨¥¦

äñeáz íc eäæ ,BúBîa Baeøå åéiça,opaxcn wx `nhd §©¨§§¤©§¨
xg`l d`viy dnly ziriax ea didiy cr `nh epi` `ziixe`cny

.dzin
:dqeaz mca ztqep zwelgn `ziixad d`ian,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥

óèôèî Bîãå ähna ìheî äéäå íc úéòéáø epnî àöiL âeøä̈¤¨¨¦¤§¦¦¨§¨¨¨©¦¨§¨§©§¥
dhndnäúéî ìL äthäL éðtî ,àîè ,àîebìxg`l d`viy-] ©¨¨¥¦§¥¤©¦¨¤¦¨
[dzin,Ba úáøBòîmc aex yi zaxrznyk dtihe dtih lky s`e §¤¤

.x`aziy mrhn d`nhne aexa dlha dpi` ,dcbpk xedhíéîëçå©£¨¦
éðtî ,ïéøäèî§©£¦¦§¥
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc - dcp(iyily meil)

Bîöò Lc÷éåzeripva bdpzdleøîà .LéîLz úòLaiyp` el ¦©¥©§¦§©©§¦¨§
,`ixcpqkl`.eìéòBä àìå ïk eNò äaøä,jka ic oi` ok` ,mdl xn` ©§¥¨¥§Ÿ¦

àlàmbæë÷ íéìéäú) øîàpL ,BlL íéðaäL énî íéîçø Lwáé ¤¨§©¥©£¦¦¦¤©¨¦¤¤¤¡©
,'ïèaä éøt øëN íéða 'ä úìçð äpä' (â,`id 'd zpzny ,xnelk ¦¥©£©¨¦¨¨§¦©¨¤

zywaa ielzy ok m` :`xnbd zl`ey .'dn mingx ywai ok lre
,mingxïì òîLî à÷ éàîmdl xn` dnl -zpbed dy` `yil ©¨©§©¨

.envr ycwle:`xnbd daiynàä àìa àäc,df `la dfy -epiide §¨§Ÿ¨
,ef zelczyd `la mingx zywaébñ àì.jkl dliren dpi` - Ÿ©¦

:`xnbd zl`ey .weqtd zyxc `xnbd zx`anéøt øëN' éàî©¨¨§¦
.'ïèaä:`xnbd daiynøëNa ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà ©¨¤¨©©¦¨¨§©¦£¦¨¦§©

ïîöò ïéäLnL,rixfdlnïèaa,yinyz zryaBzLà òéøæzL éãk ¤§©¦©§¨©¤¤§¥¤©§¦©¦§
ïèaä éøt øëN àeä Ceøa LBãwä Bì ïúBð ,äléçzlr xky - §¦¨¥©¨¨¨¨§¦©¨¤

'd zlgp' xn`py enk ,mixkf mipa ,oxky edne ,ohaa mnvr oidyny
.'mipa

:dpyna epipy,['åëå] íéøîBà éànL úéaopic zeznd miypd lk ¥©©§¦
dznyk `l` dcp oic oi` ,mixne` lld ziae .zecpk ozzinl jenq

.dcp
:`xnbd zxxanéànL úéác eäééîòè éàîzexedhd s`yopic ©©§©§§¥©©

,zecpk ozzinl jenqàîéð éàmnrhy xn`p m` -eMîáéúëc í ¦¥¨¦¦§¦
(ã ã øúñà)eicba z` rxw ikcxny drnyyk dklnd xzq` iabl

dldade cgtd lcebny xt`e wy yaleäkìnä ìçìçúzå','c`n ©¦§©§©©©§¨§Ÿ
,áø øîàå'lglgzze' oeyldy.äcð äñøtL ãnìîeénð àëä- §¨©©§©¥¤¥§¨¦¨¨¨©¦
o`k s`edznyp z`ivil jenqàúBîc àëàìîc àúeúòéa ábà- ©©¦£¨§©§£¨§¨

zend j`lnn cgtde dldad zngnàéæçexn` okle ,mc dz`x - ©§¨
.zecpk opic zezndy i`ny zia

:df mrh lr `xnbd dywnïðz ïðàäås`y ,dpyna (.hl) lirl §¨£©§©
s` d`nh `id ixd ,dnvr dwca `le ze`xl dpnf ribdyky
dlibxy onfa dz`x i`ceay ,dxedh d`vnpe okn xg`l dwcay
e` mihqiln z`agzn dzid onf eze`a m` mewn lkn ,ea ze`xl
ixd mc d`vn `le okn xg`l dwca m` ,xevn zgzy xira dzidy

,dxedh `idäãøçLda dpezp `idy,íéîcä úà ú÷lñîmileze ¤£¨¨§©¤¤¤©¨¦
cgty xn`p ji`e ,mcd zrpen dcxgdy x`eane .dz`x `l ok`y

.dii`xl mxeb zend j`ln
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì àäok`y ,mixwnd oia wlgl yiy ¨Ÿ©§¨
,úéîö àãçtj`àétøî àúeúòéazkynznd db`c `edy cgt - ©§¨¨¦¦£¨©§§¨

kle ,mcd xvere xewnd z` ueekne znev ,me`zt d`a dpi`yj
df cgt ,zkynzn dzb`cy ,mihqildn z`agpd e` xevna zayeid
cgtk ,me`zt cgt epiid dcxg ok oi`y dn .dpnn mincd wlqn
dil` dribd ikcxn zrenyy xzq`a oke ,eppecipay zend j`ln
.mc d`xze dxewn gztie dtxziy znxeb ef dcxg ,me`zt rzta

:df mrh `xnbd dgecàlàn ,df mrh lr dyw,[àéðúã] (ïðúã) àä ¤¨¨§©§¨
ok enk ,zecp zeznd miypd lk i`ny zialy mykyéànL úéa¥©©

íéLðàä ìk ,íéøîBàdíéúîk opicïéà ,íéøîBà ìlä úéáe .ïéáæ §¦¨¨£¨¦¥¦¨¦¥¦¥§¦¥
únL éî àlà áæjenqy -did ezzinl.áæzia mrh ok` m`e ¨¤¨¦¤¥¨

m` s` miyp`a ixd ,dii`xl mxebd zend j`ln cgt meyn i`ny
ixdy ,daifa mi`nhp mpi` ,cgt ici lr aef mdn `viïàk éøwéà- ¦§¥¨

eh `xwie) aezkdn (.dl) lirl `ziixad dcnly dn o`k `exwl yi
af didi iM Wi` Wi`' (aBøNaîafyk `l` `nh oi`y ,'`nh FaFf ¦¦¦¦§¤¨¦§¨¨¥

,exa` gkn xnelk ,exyan,BñðBà úîçî àìå,xg` qpe` e` cgtk §Ÿ¥£©§
zngny dii`xy s` ,miznd miyp`a mb mi`nhn i`ny ziay jkne
cgtn d`ad dii`x zngn mnrh oi`y gken ,mz`nhn dpi` cgt

.zend j`ln
:i`ny zial xg` mrh zx`an `xnbdéànL úéác àîòè àlà¤¨©£¨§¥©©

on zecp ozeyrl mc zii`x meyn epi` ,zecp zeznd miypdy
liahdl ,zecpk zeznd lka bedpl `id minkg zpwz `l` ,dxezd

,dzind iptl oda erbpy odicbae odilkäðBLàøa ,àéðúãkmcew ¦§©§¨¨¦¨
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,dribpa milke mc` ze`nhn f`y ,ozcpa ezny miypa erbpyeéäå§¨
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jkl .zxkfp oz`nehe ,miypd x`ynïéìéaèî eäiL ,eðé÷úäz` ¦§¦¤§©§¦¦

micbade milkdéab ìò[erbpy-]aíéLpä ìës`e ,ozzinl jenq ©©¥¨©¨¦
,zecp opi`a.úBiç úBcð ìL ïãBák éðtîokeïéìéaèî eéä äðBLàøa ¦§¥§¨¤¦©¨¦¨¨©§¦¦

wx micbae milkd z`ïéúî ïéáæ éab ìòmilkde ,mzaifa ezny - ©©¥¨¦¥¦
,mzzinl jenq mda erbpïéLéiaúî ïéiç ïéáæ eéäåmzzina s`y §¨¨¦©¦¦§©§¦

jkl .miyp` x`yn md mipeyìk éab ìò ïéìéaèî eäiL eðé÷úä¦§¦¤§©§¦¦©©¥¨
íéLðàä,af epi`y s`e ,ezzinl jenq zn lka erbpy milky - ¨£¨¦

,dliah mikixv.íéiç ïéáæ ìL ïãBák éðtî¦§¥§¨¤¨¦©¦

äðùî
:dzin zrya xewnd on `veid mc z`neh ipic zx`an dpynd

úéòéáø äpnî äàöéå äúnL äMàäbeldícziriax ,xewnd on ¨¦¨¤¥¨§¨§¨¦¤¨§¦¦¨
efäànèîrbnaíúk íeMî`veid mck ,dpnn edyna s` dcp ly §©§¨¦¤¤

.diigaåmbìäàa äànèîxg`l `veid mck ,dnly ziriaxa §§©§¨§Ÿ¤
.dzinL éðtî ,íúk íeMî äànèî dðéà ,øîBà äãeäé éaømcd ©¦§¨¥¥¨§©§¨¦¤¤¦§¥¤
ø÷òpwx xewndnäúnMîdii`xa dcp dpi`e ,[dzny xg`l-] ¤¡©¦¤¥¨

.dzin xg`ly
:dpynd dtiqenøaLî ìò úáLBéa äãeäé éaø äãBîedrxky ¤©¦§¨§¤¤©©§¥

zcllíc úéòéáø äpnî äàöéå äúîe,xewnd onäànèî àéäL ¥¨§¨§¨¦¤¨§¦¦¨¤¦§©§¨
edyna s`,íúk íeMî.dcild zngn miign xwrp df mcy oilezy ¦¤¤

,éñBé éaø øîà,miign xwrpe li`edCëéôìznd mc ziriax df oi` ¨©©¦¥§¦¨
e.ìäàa äànèî dðéà¥¨§©§¨§Ÿ¤

àøîâ
,mzk meyn xdhne `nw `pz lr wleg dcedi iaxy ,dpyna epipy
dywn .dcp z`neha `nh epi` dzin xg`l xwrpd mcy iptn

:`xnbdììkîrnyn dcedi iax ixacn -øáñ àn÷ àpúcyóà ¦§¨§©¨©¨¨©©
íc ø÷òðc áb ìòwx,íúk íeMî äànèî ,äúnMîozip cvike ©©§¤¡©¨¦¤¥¨§©§¨¦¤¤

:`xnbd zvxzn .miign `l` dcp z`neh oi`y i`ce ixde ,jk xnel
,éøéòæ øîàxg`l dii`x oi`y ,df mc zngn dcp dpi` dy`d mpn` ¨©§¦¦

meyn ,dzin xg`l xwrpy s` envr mcd z`neha ewlgp j` ,dzin
oicae ,miign xewna ezribpeäééðéa àkéà àîè BîB÷î øB÷î- ¨§¨¥¦¨¥©§

,dy`a mincd xewn `edy mgxd oica dcedi iaxe `nw `pz ewlgp
`pzl .ea rbpy `nh ekxc `ad mc lke `nh mewn aygp `ed m`d
aygp oi` f`y dzin xg`l xwrpy s` okle ,`nh xewnd `nw
xewnd oi` dcedi iaxle ,xewna rbpy `nh mewn lkn ,dii`xl

.`nh epi` ,dii`x dpi`y dzin xg` mcd xwrpyk okle ,`nh
dzin xg`l xwrpd mc xdhnd dcedi iax zrca ,dpyna epipy

:dcp z`nehnäãeäé éaø äãBîed`vie dzne xayn lr zayeia ¤©¦§¨
jkitl ,iqei iax xn` .mzk meyn d`nhn `idy ,mc ziriax dpnn

.ld`a d`nhn dpi`e znd mc dpi`
:`xnbd dywnììkîiqei iax ixacn -zayein `veid mca wlegd ¦§¨

,miign xwrpy meyn ld` z`nehn exdhne ,dzne xaynd lr
rnynàn÷ àpúc[dcedi iax-],øáñyàaànèî énð ìämck §©¨©¨¨©§Ÿ¤©¦§©¥

z`neh oi`y i`ce ixde ,jk xnel ozip cvike ,zndxwrpa `l` zn
.dzin xg`l

:`xnbd zvxzn,äãeäé áø øîàxwrpy ea reciy mca micen lkd ¨©©§¨
`l` ,zn z`neh ea oi`y miign elekeäééðéa àkéà äñeáz íc- ©§¨¦¨¥©§

miign ewlg e` miign elek xwrp m` wtqe ,dzin zrya `viy mc
jka ,oldl `ziixaa x`eank opaxcn `nhny ,dzin xg`l ewlge
mca mb dcedi iaxly ,epzpyn oecipa s` zkiiy ef d`neh m` ewlgp
iaxle .`nhne dqeaz mck wtzqdl yi xaynd lr zayeidn `viy
xwrpy i`ce clil drxkyk `viy oeiky ,dqeaz mck epi` iqei

.`nhn epi`e miign
`le opaxcn `nhny ote`d zx`and `ziixa `xnbd d`ian

:`ziixe`cnäñeáz íc eäæéà ,àéðúcoia (a"n a"t zeld`) dpnpy §©§¨¥¤©§¨
.ld`a mi`nhnd mixacdâeøä ,äãeäé éaøa øæòìà éaø Løét¥©©¦¤§¨¨§©¦§¨¨
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המשך בעמוד וכק

oifge` mipy` cenr `r sc ± oey`x wxtzereay

åîöò ùã÷éå.zeripva ynyl Ðïéäùîù.rxfd z` `ivedl Ðúéîö àãçôÐ

,dxedh Ð dwca `le dzqe zry ribde ,mekxk cgt iptn ,`kd ik d`xi zb`c

.mincd zwlqn dcxgdyàúåúòéáÐ rney e` d`ex mc`y ,me`zt zEldAd Ð¦¨£

.`itxn ,ldapíéùðàä ìë ïðúã àä àìàjenq oiafk edl opiwfgn miznd Ð

meyn i`ny ziac ediinrh i`e ,ozzinl

ikid mixkf Ð zend j`lnc `zezria

e`nhn?opixwc ,qpe`a `nhn epi` xkf `d

.eqpe` zngn `le Ð "exyan" diaàìà
éàîù úéáã åäééîòèceak meyn ,opaxcn Ð

jenq ly milk oiliahn ediy epiwzd oiaf

xg`l mda erbp `ly it lr s` ,dzinl

.dzin[íéìë]mcew ly milkd s` Ð

.dzinlïéùééáúîmd ozzina elit`y Ð

.mc` lkn oipeynäðùîíåùî àîèî
íúëz`neh meyn i`c ,edyna dcp mcc Ð

.ziriaxa `l` `nhn `l Ð znàîèîå
ìäàá.cgi ziriaxd lk m` Ðäàîèîù

íúë íåùî.miign xwrpy Ðàøîâàðúì
àîè åîå÷î øå÷î àî÷lr s` ,jklid Ð

,zecpa `nhn Ð dzin xg`l xwrpy ab

xg`lc ab lr s`e ,miign xewna didy iptn

.`id d`ex e`l dzinàîèî éîð ìäàáÐ

miign `vei ixd .dinzaàëéà äñåáú íã ?
åäééðéá:`ed wtqe li`ed ,dcedi iaxl Ð

xwrp m` wtq ,miign elek xwrp m` wtq

,dqeaz mc ded Ð dzin xg`l ezvwn

cr Ð `ziixe`cnc .ld`a `nhn opaxcne

:xaq iqei iaxe .dzin xg`l ziriax `dzy

clil zrxekc oeikc ,`ed dqeaz mc e`l i`d

.miign xwrp elek Ð `edäñåáú íã åäæéà
ez`nehc (a,aq) lirlc oiwxita opixn`c Ð

.opaxcåúåîáå åééçáziriaxd dligzdy Ð

elek wtq ,miign elek wtq :miign z`vl

opaxcn `nhe ,dqeaz mc edf Ð ezena

dqeaz mc :lirlc oiwxita opixn`ck ,ld`a

.opaxc Ðíéøîåà íéîëçåli`ed ,epi` df Ð

dil ded Ð ezena elek `ny :iwetql `ki`e

ewtqe ,cigid zeyxa `ziixe`c d`neh wtq

.`nhäñåáú íã åäæéà àìàez`nehc Ð

.mixteq ixacn'åë àöéù âåøä`hiytc Ð

xg`l dnly ziriax dipin witp `lc ol

`zeax Ð 'ek miign eaex wtqe ,dzin

eaex i` ol `wtqnc ab lr s`c :opirny`

inp ded i` edine .d`neh dilr xfb ,miign

,dxezd on ez`neh oi` Ð dzin xg`l `aex

ded i` edine .opira znc dnly ziriaxc

.dilr exfb `l Ð miign `aexc ol `hiyt
ïåùàøù
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ïðàäå,axc` jxtnl ivn ded ,`kdc oizipzn e`la Ð mincd zwlqn dcxgy opz

.oizipzn` jixt oizipzn iyextl i`wc ab` `l`àìài`ny ziac `nrh

(a,fk) ohw cren seqac :dnize ,lld ziak iz` `l jdc rnyn Ð dpey`xa opzck

edlekac ,rnyn .`zwiqt `zklid iedc ,mzd ipzwc "dpey`xa" x`y iab dl ipz

`ztqezae ,seqal epiwzdy enk `zkld

xne`e !edlekl ipzw (iriyz wxt) oizliknc

eidy milka ixii` `kdc `ziixac :mz epiax

milka lld zia ecene ,dzinl jenq dilr

`zbelt la` .daf z`neh mdilr yiy

oa`a oi`nhn dafe afc ,`yix` oizipznc

.dtlrzi `ny 'ek xyad weniy cr `nqn

miypd lka i`ny zia iwen `xneg jde

,xyad weniy cr `nqn oa`a oi`nhny

:xnel yi cere .lld zia ibilt `wec `d`e

eid dligznc epiid ,`kdc "dpey`xa"c

ilekl epiwzd seqale ,lld ziak oibdep

.i`ny ziak oibdep eidiy `nlr

àîèîdcp mck :yexit Ð mzk meyn

ira Ð zn meyn i`c ,edyna

.ziriaxøå÷îÐ ediipia `ki` `nh enewn

`diy oiprl `le .`nh enewn :`nw `pzl

elit`c ,rbn z`neh `nh ea rbepd mcd

,ziriaxn zegt elit` `nhil xewn `la

dxenb dii`x mzk `l` .zna rbpc meyn

ab lr s` `ynae rbna mcd `nhiy ,xn`w

dide li`ed ,dzin xg`l `id d`ex e`lc

iienhl `kil qeak zryne .miign xewna

`z`c `ed `zyd i`ce `dc Ð mzk enk

zeidl `l` mzk z`neh ipdn `le ,mc

.[edyna] ziriaxn zegta d`neh

ïéáwtq :lif`e yxtn Ð ezena oia eiiga

eiiga wtq .elek ezena wtq ,elek eiiga

.ezena zvw eiiga zvw ,ezenaeéëäopiqxb

zeld`c `ztqezae l`ppg epiax yexita

mc ziriax epnn `viy bexd :(iriax wxt)

eaex wtq ,wqt `l oiicre ,ezenae eiiga

`lc azk l`eny epiaxe Ð 'ek miign

`l oiicre" :wgvi epiax yxtne .yxtzi`

cr daxe jled `nye ,znyn mcd Ð "wqt

`zydc ab lr s`e .dnly ziriax `diy

eh` exfbc Ð dzin xg`l eaex `l` `kil

wqtyk epi`xyk la` .dqeaz mc oicn elek

ik ,dqeaz mc oic eilr exfb `l Ð znyn

dna dzin xg`l ziriax `vi `l i`cea

Ð "`nebl shthn ence" .ok ixg` `viy

iax ira i` :wgvi epiaxl dil `wtqn (`ny)

ly dtih"e ,opaxk wqt `l oiicre dcedi

dne :xn`w ikd `l` .`wec e`l Ð "dzin

oey`x lhazn epi` Ð dzin xg`l shthiy

ea `diy cr olek oitxhvn `l` ,oey`x

oey`xc Ð mixdhn opaxe .`nhl xeriy

`l oiicr" ira `l :`nlic e` .lha oey`x

onwl xn`wcn ,`wec hwpc "dtih"e "wqt

lr dl zcner dzin ly dtih xne` ip`y"

`nhn ded Ð dhnl dcxi m` `d ,"urd

lr cenrl jxc oi`c ab lr s` ,dcedi iax

mei epiax axd oa dcedi epiax axde .lha oey`x oey`x ,shthn `l` epi`c oeik ,wqt `l elit` :xn`w `zeax Ð "wqtp oey`x oey`x" ixn`wc opaxe .hrn `l` urd

i`n` ediinrh iyxtnc ,`nw `pz epiid ikd xzac minkge .lha oey`x oey`xc ,xedh did Ð shthn did eli` ,zzey zeidln :yexit Ð "wqt `l oiicre" :yxtn aeh

epiaxe ."urd lr dcnr dzin ly dtih xne` ip`y" oerny iaxc` bilt i`n` `nrh yxtn ikd xza dcedi iax inp oke .wqtp oey`x oey`xy iptn :dcedi iaxc` ibilt

iwet`l `z`e .'ek "herin wtq ,miign `aex wtq" lif`e yxtnck ,dzin xg`l herin `ki` i`ceae .wqt `ly epi`x ,zny epl rcepy xg`y Ð "wqt `l oiicre" :yxtn mz

.`nh ,miign elek `vi `ny iwetql `ki`c `kid elit` xn`c `nw `pznåîãå.sxhvne cgi `diy sehth xikfdy meyn Ð "`neb" hwp dcedi iax Ð `nebl shthn

.dti axrzn ux`a elit` Ð "zzey" hwpc oerny iax la` .o`ke o`k shep `l` ,dti axrzn epi` `neb e`lac
iax
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åîöò ùã÷éå.zeripva ynyl Ðïéäùîù.rxfd z` `ivedl Ðúéîö àãçôÐ

,dxedh Ð dwca `le dzqe zry ribde ,mekxk cgt iptn ,`kd ik d`xi zb`c

.mincd zwlqn dcxgdyàúåúòéáÐ rney e` d`ex mc`y ,me`zt zEldAd Ð¦¨£

.`itxn ,ldapíéùðàä ìë ïðúã àä àìàjenq oiafk edl opiwfgn miznd Ð

meyn i`ny ziac ediinrh i`e ,ozzinl

ikid mixkf Ð zend j`lnc `zezria

e`nhn?opixwc ,qpe`a `nhn epi` xkf `d

.eqpe` zngn `le Ð "exyan" diaàìà
éàîù úéáã åäééîòèceak meyn ,opaxcn Ð

jenq ly milk oiliahn ediy epiwzd oiaf

xg`l mda erbp `ly it lr s` ,dzinl

.dzin[íéìë]mcew ly milkd s` Ð

.dzinlïéùééáúîmd ozzina elit`y Ð

.mc` lkn oipeynäðùîíåùî àîèî
íúëz`neh meyn i`c ,edyna dcp mcc Ð

.ziriaxa `l` `nhn `l Ð znàîèîå
ìäàá.cgi ziriaxd lk m` Ðäàîèîù

íúë íåùî.miign xwrpy Ðàøîâàðúì
àîè åîå÷î øå÷î àî÷lr s` ,jklid Ð

,zecpa `nhn Ð dzin xg`l xwrpy ab

xg`lc ab lr s`e ,miign xewna didy iptn

.`id d`ex e`l dzinàîèî éîð ìäàáÐ

miign `vei ixd .dinzaàëéà äñåáú íã ?
åäééðéá:`ed wtqe li`ed ,dcedi iaxl Ð

xwrp m` wtq ,miign elek xwrp m` wtq

,dqeaz mc ded Ð dzin xg`l ezvwn

cr Ð `ziixe`cnc .ld`a `nhn opaxcne

:xaq iqei iaxe .dzin xg`l ziriax `dzy

clil zrxekc oeikc ,`ed dqeaz mc e`l i`d

.miign xwrp elek Ð `edäñåáú íã åäæéà
ez`nehc (a,aq) lirlc oiwxita opixn`c Ð

.opaxcåúåîáå åééçáziriaxd dligzdy Ð

elek wtq ,miign elek wtq :miign z`vl

opaxcn `nhe ,dqeaz mc edf Ð ezena

dqeaz mc :lirlc oiwxita opixn`ck ,ld`a

.opaxc Ðíéøîåà íéîëçåli`ed ,epi` df Ð

dil ded Ð ezena elek `ny :iwetql `ki`e

ewtqe ,cigid zeyxa `ziixe`c d`neh wtq

.`nhäñåáú íã åäæéà àìàez`nehc Ð

.mixteq ixacn'åë àöéù âåøä`hiytc Ð

xg`l dnly ziriax dipin witp `lc ol

`zeax Ð 'ek miign eaex wtqe ,dzin

eaex i` ol `wtqnc ab lr s`c :opirny`

inp ded i` edine .d`neh dilr xfb ,miign

,dxezd on ez`neh oi` Ð dzin xg`l `aex

ded i` edine .opira znc dnly ziriaxc

.dilr exfb `l Ð miign `aexc ol `hiyt
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ïðàäå,axc` jxtnl ivn ded ,`kdc oizipzn e`la Ð mincd zwlqn dcxgy opz

.oizipzn` jixt oizipzn iyextl i`wc ab` `l`àìài`ny ziac `nrh

(a,fk) ohw cren seqac :dnize ,lld ziak iz` `l jdc rnyn Ð dpey`xa opzck

edlekac ,rnyn .`zwiqt `zklid iedc ,mzd ipzwc "dpey`xa" x`y iab dl ipz

`ztqezae ,seqal epiwzdy enk `zkld

xne`e !edlekl ipzw (iriyz wxt) oizliknc

eidy milka ixii` `kdc `ziixac :mz epiax

milka lld zia ecene ,dzinl jenq dilr

`zbelt la` .daf z`neh mdilr yiy

oa`a oi`nhn dafe afc ,`yix` oizipznc

.dtlrzi `ny 'ek xyad weniy cr `nqn

miypd lka i`ny zia iwen `xneg jde

,xyad weniy cr `nqn oa`a oi`nhny

:xnel yi cere .lld zia ibilt `wec `d`e

eid dligznc epiid ,`kdc "dpey`xa"c

ilekl epiwzd seqale ,lld ziak oibdep

.i`ny ziak oibdep eidiy `nlr

àîèîdcp mck :yexit Ð mzk meyn

ira Ð zn meyn i`c ,edyna

.ziriaxøå÷îÐ ediipia `ki` `nh enewn

`diy oiprl `le .`nh enewn :`nw `pzl

elit`c ,rbn z`neh `nh ea rbepd mcd

,ziriaxn zegt elit` `nhil xewn `la

dxenb dii`x mzk `l` .zna rbpc meyn

ab lr s` `ynae rbna mcd `nhiy ,xn`w

dide li`ed ,dzin xg`l `id d`ex e`lc

iienhl `kil qeak zryne .miign xewna

`z`c `ed `zyd i`ce `dc Ð mzk enk

zeidl `l` mzk z`neh ipdn `le ,mc

.[edyna] ziriaxn zegta d`neh

ïéáwtq :lif`e yxtn Ð ezena oia eiiga

eiiga wtq .elek ezena wtq ,elek eiiga

.ezena zvw eiiga zvw ,ezenaeéëäopiqxb

zeld`c `ztqezae l`ppg epiax yexita

mc ziriax epnn `viy bexd :(iriax wxt)

eaex wtq ,wqt `l oiicre ,ezenae eiiga

`lc azk l`eny epiaxe Ð 'ek miign

`l oiicre" :wgvi epiax yxtne .yxtzi`

cr daxe jled `nye ,znyn mcd Ð "wqt

`zydc ab lr s`e .dnly ziriax `diy

eh` exfbc Ð dzin xg`l eaex `l` `kil

wqtyk epi`xyk la` .dqeaz mc oicn elek

ik ,dqeaz mc oic eilr exfb `l Ð znyn

dna dzin xg`l ziriax `vi `l i`cea

Ð "`nebl shthn ence" .ok ixg` `viy

iax ira i` :wgvi epiaxl dil `wtqn (`ny)

ly dtih"e ,opaxk wqt `l oiicre dcedi

dne :xn`w ikd `l` .`wec e`l Ð "dzin

oey`x lhazn epi` Ð dzin xg`l shthiy

ea `diy cr olek oitxhvn `l` ,oey`x

oey`xc Ð mixdhn opaxe .`nhl xeriy

`l oiicr" ira `l :`nlic e` .lha oey`x

onwl xn`wcn ,`wec hwpc "dtih"e "wqt

lr dl zcner dzin ly dtih xne` ip`y"

`nhn ded Ð dhnl dcxi m` `d ,"urd

lr cenrl jxc oi`c ab lr s` ,dcedi iax

mei epiax axd oa dcedi epiax axde .lha oey`x oey`x ,shthn `l` epi`c oeik ,wqt `l elit` :xn`w `zeax Ð "wqtp oey`x oey`x" ixn`wc opaxe .hrn `l` urd

i`n` ediinrh iyxtnc ,`nw `pz epiid ikd xzac minkge .lha oey`x oey`xc ,xedh did Ð shthn did eli` ,zzey zeidln :yexit Ð "wqt `l oiicre" :yxtn aeh

epiaxe ."urd lr dcnr dzin ly dtih xne` ip`y" oerny iaxc` bilt i`n` `nrh yxtn ikd xza dcedi iax inp oke .wqtp oey`x oey`xy iptn :dcedi iaxc` ibilt

iwet`l `z`e .'ek "herin wtq ,miign `aex wtq" lif`e yxtnck ,dzin xg`l herin `ki` i`ceae .wqt `ly epi`x ,zny epl rcepy xg`y Ð "wqt `l oiicre" :yxtn mz

.`nh ,miign elek `vi `ny iwetql `ki`c `kid elit` xn`c `nw `pznåîãå.sxhvne cgi `diy sehth xikfdy meyn Ð "`neb" hwp dcedi iax Ð `nebl shthn

.dti axrzn ux`a elit` Ð "zzey" hwpc oerny iax la` .o`ke o`k shep `l` ,dti axrzn epi` `neb e`lac
iax
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`oifgeקלב mipya cenr `r sc ± oey`x wxtzereay

÷ñôð ïåùàø ïåùàøùxg`l aex did elit` ,jklde .shep `l` ,geliwa af oi`y Ð

dzin mc ltp jk xg`e ,`nebd jeza miign ltp mc dligzn ixdy ,xedh Ð dzin

.miign `neba didy oey`xd mca dlha ,dltpy dtihe dtih lk .oitih oitih eilr

dqeaz mc opixn` `kide?xg`l ied ik `edd ,wqtp epi`e af ence ux`d lr akeya

inp i`e .opaxcn dixza opilf` ,`aex dzin

.d`neh da xefb ,ol `wtqnìèáî íã ïéàã
íã."mcd ieqk" wxta Ðõøàì úúåùÐ

,jklid .wqtp epi`e zzey `l` ,shep epi`y

.daxd `edy dzin xg`lc `edd lhan `l

xg`ly dth elit`e ,lha oey`x shep la`

.cgia ltp `ly ,dlha Ð daexn dzin

äðùîçñôì íéî äøòîilk l` ilkn Ð

dpi` mina la` .gqtd xya z` ea uegxl

seql dlahy mei zleah `idy ,zrbep

mei cr yny axrd dl oi`e .miireay

aezkde .dzxtk z`adl skz `edy ,mipeny

lka" (ai `xwie) aizkc ,mei zleah d`yr

Ð "ycw lka" :ol `niiwe ,"rbz `l ycw

,mei leahe .dnexzd z` zeaxl.`ed ipy

`l` mina zrbep dpi` ,dxrn `idyke

.ilk `nhn epi` ipye ,milkaéøä øîåì åøæç
úî àîè òâîë àéäoey`x `edy Ð

elit` ,jklid .`l Ð oilegl la` ,miycwl

md oileg mindy dvxz m` mina zrbep

iyily dyer ipy oi`e `ed ipy mei leahe

lr miyrp elld mindy it lr s`e oilega

`l zeieyr gqt zvigxl ixdy ycwd zxdh

zxdh lr dyrpd oilegc ipy eda ipdn

.enc ycwk e`l ycwdàøîâúòâåðÐ

.`l Ð minaåîã ùã÷ë.ipy eda ipdne Ð

äðùîøùòîá úìëåàù íéãåîåoick Ð

.mei leahäìç äì äöå÷å`xwz `ly cr Ð

.ilka dzgpne ,my dilrúô÷îåzaxwne Ð

`le ,edpitw`" enk ,dqird lv` ilkd

oi`" enke ,(`,p) oileg zhigya ,"enc`

.(a,al) dvia zkqna ,"zeiag izy oitiwn

Ð swend on mexzl devnc :yxtn `xnbae

.eilr mxez `edy xacl aexwd onìôð íàå
ä÷åøî`veid miwyn edl eedc Ðon oi

.`xnba `ipzck ,mixedhe ,mei leahdäëéøö
äìéáèiptn ,dnexzl mipeny lil Ð

on dzrc dgiqde ,`id jex` mei zleahy

zlaeh Ð `id zil`xyi m`e .dnexzd

.ycwn z`ialäëéøö äðéàmiycwl la` Ð

:(`,`k dbibg) ol `niiwc ,lld zia ecen Ð

.ycwl dliah oikixv mixetk xqegne ope`d

zlaeh dzxtk d`iady xg`l ,jklid

.miycwlàøîâåîã äìçë åàì.ipy eda ipdn `le Ðäðùîãçà íåé äàåøä
øùò.daifl enr sxhvn eixg`ly mei oi`e ,aef ini seq `idy Ðáùåîå áëùîÐ

mei zxney lreak `edy ,oiwyne oilke` `nhl ayene akyn `nhn dlra elit`

.xeniy ira xyr cg` mei :xaqwc ,mei cbpk
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éáø`ail` ipync `axl :xn`z m`e Ð mc lhan mc oi` xn`c dinrhl dcedi

iaxl dil zi` mewn lkac (a,hr) "zaexrzd" wxta migafa dcedi iaxc

ly dkizg" iab (a,`t zenai) "lxrd" wxta inp oke ,liha `l epina oin dcedi

iwene ,dlrz `l :dcedi iax mzd xn`wc ,"miptd mgl ly dqext" iabe "z`hg

:jixte .dgenpyk :`ped ax xa dax mzd dl

:ipyne ?dcedi iaxc `nrh i`n ,ikd i`

`l epina oin xn`c ,dinrhl dcedi iax

epiid Ð liha mzd xn`wc `idde .liha

`edy lka Ð `ziixe`cnc ,opaxc d`neha

,opaxc dqeaz mc inp `kd ,ok m` .ibq

dia jiiyc oeik :xnel yie !`aexa lhaile

ie`x Ð ld`a `nhnc mc ziriax d`neh

m`e .epina eaexa lha `le ,xzei ea xingdl

xn`c ,`cqg axl `kdn jextle :xn`z

dlap :(`,bk zegpn) "dax unewd" wxta

i`e ,opilf` lhan xzac ,dhegya dlha

dil iede ,dlap dyrzy dhegyl xyt`

mcl xyt` i` ,inp `kde .epin epi`ya oin

ly mc dia lhaile `nh zeidl lhand

`pzc `ail` mzdc :xnel yie !dzin xg`

,`pipg iaxe `cqg ax ibilt `iig iax iac

dcedi iaxl la` .dcedi iaxk mzd xaqc

.liha `l mlerle ,welig oi` ditebäøòî
dpi`" ipzile :xn`z m`e Ð `l zrbep oi`

`hiytc ,jixhvi` `l diteblc ,"zrbep

yie !hqida d`nhn dpi` `dc ,dxrnc

opiyiig `lc opireny`l jixhvi`c :xnel

`d iyextl `ki` inp ikde .drbp `ny

z` `nhn epi`y lk" mici zkqna `ipzc

mivexy yie mici zlihpl xyk `yna mind

xyk Ð epi` `yna `nhn `d wcwcl

min lawl oixqe` jk jezne ."mici zlihpl

zelhep zcleie dcp `dc :`ed yeaiye .ieb on

lke .`yna ze`nhny it lr s` ,odici

.mi`nh inn eplek oilhep ep`y ,eiykr oky

oilegl e` dnexzl ixii` mzdc d`xpe

`weicl `z` `le ,dnexz zxdh lr eyrpy

lr s`e .micil zexrl xykc ditebl `l`

.rbi `ny opiyiig `l Ð rbna `nhnc ab

,mici lehil oixyk lkd :`ipz dipin lirle

epi`y dcp lrea elit`e ,zn `nh elit`e

,dcpn liwc ikid ik `nye .(hqida) `nhn

,oeilrk [`l`] oezgz akyn `nhn epi`y

epi`y dcpn liw inp ikd ,meia ezliahye

zkqna opzc `d :`iyw edine .hqida `nhn

odn dlrnl :(a dpyn oey`x wxt) milk

lrea odn dlrnl .`yna `nhnc ,dlap

:xninl opivn edin !`yna inp `nhn ,`nl` .oeilrk oezgz akyn `nhny ,dcp

`ki`c oeik Ð "dlapn dlrnl" xity xn`w ,`yna `nhn epi`c ab lr s`c

xza opze ,"`nqn oa`a `nhne" lirl opz inp ikdc .dlapa zilc ,`cg `xneg

xne`e .`nqn oa`a `nhn epi`c ab lr s` ,"ld`a `nhny zn odn dlrnl" ikd

z` `nhnc ,epiid Ð dlapk `yna `nhn i` elit` ,icin dyw `lc :wgvi epiax

el epivn `ly ,af ly ehiqd df :(a,bt) zaya "`aiwr iax" wxta xn`ck .`nhn `l Ð mind z` `yep `edy `kd oebk ,xedhd z` `yep `edyk la` .`yepd xedhd

.`nh `diy ,mipf`n ska dxdhd z` d`neh rixkz m`y ,dlek dxezd lka xagïéìåçwxta lirl opixn`ck ,mei leah oiprl `wec Ð enc dlgk e`l dlgl oileahd

.'ek oileg `nhn i`cey lk :(`,f) `nwíàådwynk ,epnn oi`veid oiwyn" mei leahc ipy wxt yixa opz ikde Ð xedh `edy dnexz ly xkk lr dxdh mcne dwexn ltp

dpi` elit` Ð dnexz la` .dil ilqt lqtn la` ,miycwd z` oi`nhn oi` el`e el` ,oda rbepd dnexz dwyna :mz epiax yxtn Ð "oi`nhn oi` el`e el` ,oda rbepd

i`ne Ð oileg dwyn `nhn epi` mei leah `dc ,oda rbepd oileg dwyna yxtl oi`e ."dxedhy ,dnexz ly xkk lr dxdh mce dwex ltp m`y" `kd ipzck ,zlqet

.enc ycwk e`lc oizrnya xnel exfg `dc Ð ycwd zxdh lr eyrpy oileg dwyna yxtl oi`e !ilqt `l inp lqtn elit` ?(miycw) "oi`nhn oi` el`e el`" xn`w

äàåøäyexitl dyw o`kn .dliah dpi`y dlil zliaha oieye :`xnba xn`wck ,`id dxitq e`l ,axr zxitqc Ð 'ek axrl dlahe xyr cg` mei

iriaya dz`xy dafe ,elekk meid zvwn :xn`wc iqei iaxl xn`wc (`,`t) "oilev cvik" wxt migqtae (`,bk) migafc ipy wxta yxity i"yx

:i"yx yxite .zeynyd oia ipya d`exa :inp i` .zrteya :ipyne ?dl zgkyn ikid ,dxenb daf `l` :mzd jixte .dliah xg`l zxzeq dpi` Ð dly

m`c :dyw `zyde .leahl xgyd cenr jixv `le ,dxitq `aiyg dlil ,elekk meid zvwn xn`c o`nlc meyn Ð "zelila d`exa" ipyn `lc `d

!dxitq ied `l dlilac rnyn .xyk xgyd cenr dlryn eyry olek :opzc (`,k) "`xewd" wxt dlibnc oizipzn oke !iqei iaxk `lc oizipzn ,ok
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc - dcp(iyily meil)

÷ñôð ïBLàø ïBLàøLs` jkitle ,dtihl dtih oia wqtd yiy - ¤¦¦¦§©
`neba miigny xedh mc ltp dligzny ,xedh ,dzin xg`l eaexy
oey`xd mca dlha dtihe dtih lke ,dzin mc eilr shtih jk xg`e

:`xnbd dywn .xedhdøétL[dti-]äãeäé éaøì ïðaø déì éøîà÷ ©¦¨¨§¦¥©¨¨§©¦§¨
mdixac laiw `l recne ,xedha lhay ,`nhn shepd mc oi`y

:`xnbd zvxzn .`nhneäãeäé éaødtihe dtih lk oi`y xaeqd ©¦§¨
,dlhadéîòèìaxrzdy ieqika aiigd mca ezhiya dfa jled - §©§¥

,xehtd mc aexaíc ìháî íc ïéà øîàclha epi` epina oiny §¨©¥¨§©¥¨
.xedha dlha dzin xg`ly mcd ztih oi` o`k s`e ,ieqika aiige

:dqeaz mca zwelgn cer `ziixad d`ianáeìö ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨
[ielz-]õøàì úúBL BîcL õòä ìò,wqtd `laåézçz àöîðå ©¨¥¤¨¥¨¨¤§¦§¨©§¨

àîè ,íc úéòéáø.mcd,øäèî äãeäé éaømeynLzzey mcdyk §¦¦¨¨¥©¦§¨§©¥¤
,urd lr `edyk epnnøîBà éðàyäúéî ìL ätèdx`ypúãîBò £¦¥¦¨¤¦¨¤¤

,õòä áb ìò Bì.xedhe miigny mc `ed eizgz sq`zdy dne ©©¨¥
:`xnbd dywnäãeäé éaøå,jk meyn xdhnddéLôðì eäéà àîéð §©¦§¨¥¨¦§©§¥

z` xdhi my s`y ,dhina lhena `yixa mb envrl jk xn`i -
meyn ,`nebay mcdáb ìò úãîBò äúéî ìL ätè øîBà éðàL¤£¦¥¦¨¤¦¨¤¤©©

,ähnä.aelvak exdhl yie ,miigny mc `ed eizgz sq`zdy dne ©¦¨
:`xnbd zvxznäìçìçîc ähîa éðàLdzin ly dtih oi`y - ¨¦§¦¨¦§©§£¨

lglgn mkxce miawpe millg da yiy meyn ,dhina cenrl zx`yp
dzin ly dtihdy xyt` aelva ok oi`y dn ,ux`l ltepe mcd

.urd lr zx`yp

äðùî
ipyk epice ,miakekd z`v cr mei leah iexw lahy `nhd .`
,'xdhe axrd cr `nhe `aEi miOA' (al `i `xwie) xn`py ,d`nehl©©¦¨§¨¥©¨¤¤§¨¥
`vnp ,ipyk `l` epi`y oeike .(:ci zay) `nh e`xw aezkdy ixd

oilega iyily dyer ipy oi`y ,oileg `nhn epi`yrbp m` la`
dyer miycwa rbp df iyily m`e ,iyily dze` dyer dnexza
d`nehd zea` x`y) m"anx ,(d"n `"t milk) dpyn .iriax mze`

.(b"d i"t
z`neh ini xg` dlahy epiidc ,xdeh mc lr zayeid zclei .a
mei zleah `id ixd ,xkfl reaye dawpl miireay mdy ,dzcil
miylye dawpl dyye miyy mdy ,dzxdh ini xg` cr jex`
ok lre ,d`nhn dpi` mc dz`x m` el` miniay ,xkfl dylye
zlke` dpi` oiicre ,mei leahk el` minia dpice .xdeh mc `xwp
`l Wcw lkA' (c ai `xwie) aizkck ,xdeh ini elkiy cr dnexz§¨Ÿ¤Ÿ

.dxeq` dnexza s`y (.dr zenai) df weqtn ecnle 'rBz¦¨
ly dpeilrd dbxcd `ed envr znd ,ze`nehd zebxc od el` .b
a` `ed epnn `nhpde ,d`nehd zea` ia` `idy ze`nehd
.d`nehd zea` md ixd zcleide dcpd dafde afd oke ,d`nehd
`nhpde ,d`nehl oey`x s` `xwpe d`nehd cle `ed a`n `nhpde
`l` oileg `nhn epi` d`nehl ipyde ,d`nehl ipy `ed oey`xn
epi` iyilyde ,d`nehl iyily miyrpe ,cala miycwe dnexz
epi` iriaxde ,d`nehl iriax miyrpe ,cala miycw `l` `nhn

.melk `nhn
oi` la` ,`nh envr `edy ,eyexit ,leqt oilke`a xn`py mewn lk
x`y ,h - g"d d"t zn z`neh) m"anx .mixg` oilke` `nhl egeka

.(c - `"d `"it d`nehd zea`
mxnyl eilr laiwy epiid ,ycewd zxdh lr eyrpy oileg .c
mda bdep m`d (:dl oileg) mi`pz mda ewlgp ,miycwk dxdha
aiige ['b - 'a lirl x`eand mpick] miycwk d`neh zlaw zxez

meyn miycwk mpi`y e` ,ezlaw itk dxdha mda bedplynn oi`y
.ezlawa

:xedh mc lr zayeid zclei z`neh ixcb z` zx`an dpynd
øBäè íc ìò úáLBiä ,íéøîBà eéä äðBLàøadlahy dryn - ¨¦¨¨§¦©¤¤©©¨

,xkfl mirax`e dawp zcill mipenyd mei xg` cr dcild z`nehn
,mei leahk f` dpicyäøòî äúéä[zexrl dl xzen-]ì íéîjxev ¨§¨§¨¨©¦§

oaxw zgcdd,çñt`ed ipy mei leahy meynoi`e.ilk `nhn ipy ¤©
rbiz `ly xdfidl dkixvy `l` .mina drbp `ny miyyeg oi`e
s`e .d`nehl iyily miyrpe miwyn `nhn mei leahy ,mina
md micreiny oeik mewn lkn ,oilega iyily oi`e md oileg mindy
dligza exaqe ,ycewd zxdh lr eyrpy oileg md ixd ,gqt oaxwl
iyily ea yiy ycewk md ixd ycewd zxdh lr eyrpy oilegy

.d`nehleøæç.` ,mixac ipya mda minkgdøîBìmei leah oi`y ¨§©
okle ,d`nehl oey`xk s` ezeyrl ea exingd `l` ,cala ipyk

mei leahk dpicy xdeh mc lr zayeidúî àîè òbîk àéä éøä- £¥¦§©©§¥¥
m`e ,d`nehd a`a rbp ixdy oey`x dyrpy zn `nha rbepy ink

.dpey`xan xzei da exingd dfae .ipy myrz miycwa rbiz.a
rpy oilegmina zrbep s` okle ,ycewk mpi` ycewd zxdh lr ey

`l` zn `nh rbnk dpi`y meyn ,mi`nhp mpi`e,íéLãwìla` ©¢¨¦
iyily dyer ipy oi`e ipy `l` epi`y mei leahk dpic oilegl

.dpey`xan xzei eliwd dfae ,oilega
`ed miycwl zn `nh rbnk mei leah zeyrl exingdy dfeéøáãk§¦§¥

,ìlä úéala`íéøîBà éànL úéaezeyrl exingdyóàa` ¥¦¥¥©©§¦©
d`nehd,úî àîèk.d`nehl oey`x myri miycwa rbi m`e ¦§¥¥

àøîâ
:mda exfgyk mzxaqe dpey`xa minkgd zxaq `xnbd zx`an
yi ,gqtl min dxrn xdeh mc lr zayeidy exn` dpey`xay dnn

y wiicläøòîmina zrbl `laïéàla` ,zxzen jk `weec [ok-] §¨¨¦
didzyúòâBðmina,àì,md oilegy s`àîìày exaqyïéleç ©©Ÿ©§¨¦

,eîc Lã÷k Lãwä úøäè ìò eNòpLeyrii mina rbiz m` okle ¤©£©¨¢©©Ÿ¤§Ÿ¤¨
rbizy s` oilegk md m`y .ycewa rbepd mei leahk iyily md
.oileg `nhn ipy `edy mei leah oi`y iptn ,melk jka oi` mina

:mda exfgyk mzxaq `xnbd zx`anàîéàd x`ae xen` -,àôéñ ¥¨¥¨
úî àîè òbîk àéä éøä øîBì eøæçmina rbiz m`y ,oey`x `edy ¨§©£¥¦§©©§¥¥

,ipy miyrp`ed df oiceíéLãwì.miycwa zrbepyk -wiicl yie ©¢¨¦
`weecyïéà íéLã÷ì,zn `nh rbnk `id ixd zcleiy [`ed ok-] §¨¨¦¦

la`,àì ïéleçì,mz`nhn dpi`yàîìàexaq exfgy xg`ly §¦Ÿ©§¨
y.eîc Lã÷k åàì Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleçzhiyy `vnp ¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤¨§Ÿ¤¨

oileg) mi`pzd zwelgna ielz ,mda exfgyke dpey`xa minkgd
mpi`y e` md ycewk m` ycewd zxdh lr eyrpy oilega (:dl

.ycewk
:oey`x `ed ixd mei leahy epipyy dn x`al `xnbd dtiqen
ìeáè ,øîBà ìeàL àaà ,àéðúc ,àéä ìeàL àaà ,épî ïéúéðúî©§¦¦©¦©¨¨¦§©§¨©¨¨¥§

íBé`ed ixdäléçzd`nehl oey`x -Lãwì,miycwa rbepyk - §¦¨©Ÿ¤
egeka okleíéðL ànèìdyer ipyde ,ipy ezribpa dyery - §©¥§©¦

,mixg` mi`nhny mi`nh mi`xwpe ,iyilyåegeka iyilydìBñôì §¦§
ãçàepi`y `nh `le leqt wx `xwp iriaxde ,iriax ezeyrl - ¤¨

.mixg` `nhn

äðùî
:xdeh mc lr zayei ipic x`al dpynd dkiynníéãBîei`ny zia ¦

lld ziaed`nhk daiygdl xdeh mc lr zayeia exingdy
,miycwlL,dlahy cinøNòna úìëBà àéämei leah lkk ipy ¤¦¤¤©©£¥

.xzei da exingd `le
åokäöB÷dyixtne zkzeg -älç dìdqird ondpi` oiicre §¨¨©¨

mei leah oi`y oilega `l` zrbep dpi`y `vnp ,dlg my dl z`xew
mei leah ixdy ,dzribpa d`nhz ixd my dl `xwz m`y ,m`nhn

ilka dzgipn `l` ,m`nhn dlge dnexza rbepdúôwîe- ©¤¤
eilry xacl aexwdn mexzl devny ,dqird x`yl ezaxwne

minxez,åf`íL dì àøB÷.dlg §¨¨¥
åokdøäè ícîe dweøî ìôð íà[xedh el` minia dncy]økk ìò §¦¨©¥¨¦©¨¢¨©¦¨

,äîeøz ìLmd micen,øBäè àeäLmei leahn mi`veid miwyndy ¤§¨¤¨
.mixedh
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc - dcp(iriax meil)

,ïaøwä ïî íéøeèt ,íéøîBà ìlä úéáexyr cg` mei dxezd ony ¥¦¥§¦§¦¦©¨§¨
.daif inin epi` xyr mipyd mei ixdy ,ezxgnl xeniy jixv epi`
iptn xyr cg` mei exfby ,dlrea z`nhne d`nh opaxcn la`

.mda lwdl e`eai `ly ,eiptly minid
:zxgnd mei zvwn dxnyyk dpic dpynd zx`anìL íBéa äìáè̈§¨§¤

åéøçà,ea dz`xy xyr cg`d mei xg`y ±dúéa úà äLnLå,ea [ ©£¨§¦§¨¤¥¨
,elekk meid zvwnl xeniyy,íéøîBà éànL úéa .äúàø Ck øçàå§©©¨¨£¨¥©©§¦

`id mewn lkn ,daif inia dpi` ixdy dzxdh zxzeq dpi`y s`
dlreaeáLBîe ákLî ïéànèîmei ly xeniy lr exfby ,opaxcn §©§¦¦§¨¨

zxzeq mda dz`x m`y ,dzaif ini ly xeniy meyn xyr cg`
.dzaifl df mei sxhvneïaøwä ïî ïéøeèôe,xzida dyniy ixdy §¦¦©¨§¨

.elekk meid zvwnl xeniyyäæ éøä ,íéøîBà ìlä úéáe`ly ¥¦¥§¦£¥¤
`xwp axrl oizndïøbøbwx xenyl lbxzi `ny ,[`ehgl xdnn ± ©§§¨

.ayene akyn oi`nhn mpi` la` ,xyr cg` jeza s` meid zvwn
:mei xyr cg` jeza dpic dpynd zx`aníéãBîelld zia ¦

,ecbpk mei zxney `id oi`y xyr cg`d meia d`exa mixaeqd
äLnLå áøòì äìáèå ,íBé øNò ãçà CBúa äàBøa,axrd eze`a §¨§©©¨¨§¨§¨¨¤¤§¦§¨

ïaø÷a ïéáéiçå áLBîe ákLî ïéànènL`ly s` ,ozlira lr ¤§©§¦¦§¨¨§©¨¦§¨§¨
m`e .dphw daf `id ixdy ,zxgnl dz`xåéøçà ìL íBéa äìáè̈§¨§¤©£¨

,dpickäLnLå,eaúeaøz äæ éøä[dbdpd-],äòøea d`xz `ny §¦§¨£¥¤©§¨¨
.dliah dzliah oi`y `vnpe ,daifl dii`xd sxhvzeïòbîednae ± ©¨¨

,dxdhe d`neh oiprl ,dlahy xg` df meia mirbep mdyåok §
,ïúìéòa,oaxw oiprlïééeìz`id ixd ea d`xz m`y ,wtqa micnere §¦¨¨§¦

miaiige ,dii`xd mcew s` erbpy dn mi`nhne daf lrea `ede daf
mda mirbepde ,dxedh `id ixd d`xz `l m`e .ozlira lr oaxw

.xzid ozlirae mixedh

àøîâ
ziae i`ny zia zwelgn zexaq zx`and `ziixa `xnbd d`ian

:lldïéåLå ,ïðaø eðzlld ziae i`ny ziaúìáBèaaäáæì äìéì ¨©¨¨§¨¦§¤¤©§¨§¨¨
,mei xyr cg`d jeza dz`xy dphwäìéáè äðéàLzxneyy `la ¤¥¨§¦¨

,leahz f`e zxgnly meia zvwåoklïéåLmdãçà CBúa äàBøa §¨¦§¨§©©
áøòì äìáèå ,íBé øNòdii`xd mei xg`yäànènL ,äLnLå ¨¨§¨§¨¨¤¤§¦§¨¤§©§¨

ïaø÷a ïéáéiçå áLBîe ákLî`ly dphw daf `id ixdy ,ozlira lr ¦§¨¨§©¨¦§¨§¨
.mei cbpk mei dxny

:ewlgpy dna `ziixad zx`anàlà e÷ìçð àìd`exaãçà íBéa Ÿ¤§§¤¨§©©
íBé øNòm`y ,dcp ini zligz `l` daif inin epi` ezxgnly ¨¨

,ewlgp dfa ,dyniye axra dlah,íéøîBà éànL úéaL`id ¤¥©©§¦
dlreae,ïaø÷a ïéáéiçå áLBîe ákLî ïéànèî.mei zxney oick §©§¦¦§¨¨§©¨¦§¨§¨

,ïaøwî ïéøèBt ìlä úéáemei cbpk mei zxneyk dpi`y ¥¦¥§¦¦¨§¨
`ed oi` ixdy ,xeniy jixv xyr cg` xg`y mei oi`y ,`ziixe`cn

.daif inin
:mzaeyze lld zial i`ny zia zeiyew `ziixad d`ianàïäì eøî ¨§¨¤

àðL éàî ,ìlä úéáì éànL úéazii`xî øNò ãçà íBézii`xíBi ¥©©§¥¦¥©§¨£©¨¨¦
íà ,øNò ãçà CBzy mz` micenäàîeèì Bì äeéLxg`y dlilay ©©¨¨¦¦¨§§¨

cg` jez zii`x xg`k ayene akyn oi`nhn xyr cg` mei zii`x
ike ,xyrBì äåLé àìxyr cg` jez zii`xl xyr cg` mei zii`x Ÿ¦§¤

mbìaeig,ïaø÷.eixg`ly dlila dyniy m`ìlä úéa ïäì eøîà §¨§¨¨§¨¤¥¦¥
,àì ,éànL úéáìs`y ,mdipia wlgl yi oaxw oiprlyzøîà íà §¥©©Ÿ¦¨©§¨

íBé øNò ãçà CBúa`l` df oi` ,oaxw miaiig dlila dyny m`y §©©¨¨
meynåéøçàlL íBé ïkLxg` ea d`xz m`y ,`ed daif inin ¤¥¤§©£¨

`ed ixd ,eiptly minid ipy dz`xyBnò óøèöîminid mr-] ¦§¨¥¦
[eiptlyäáéæìoaxwe miiwp dray dkixvy dlecb daf dzeyrl ± §¦¨

ike .xeniy jixv ok lre ,dzxdhleøîàzmb jk,øNò øçà íBéa Ÿ§§©©¨¨
,äáéæì Bnò (óøèöðù) [óøèöî] åéøçàlL íBé ïéàLm` s`y ¤¥¤§©£¨¦§¨¥¦§¦¨

inin `l` daif inin epi` df meiy ,dlecb daf ziyrp dpi` ea d`xz
.dcp

,éànL úéa íäì eøîàxyr cg` mei oia weligd mzx`ia mpn` ¨§¨¤¥©©

envr xyr cg` meia mewn lkn ,eiptly minilíëéúBcî eåLä©§¦¥¤
y ,mdipia ewlgz `le oaxwe d`neh oiprl ea [mkixac±]íàmei ¦

xyr cg`dBì äeéLxyr cg`d jezay meiläàîeèìmdipyay ¦¨§§¨
akyn oi`nhnok m` ,daf ziyrp ea dii`xay ,ayeneBì äåLémb ¦§¤

,ïaø÷ìjeza enk ,oaxw eaiigzi eixg`ly dlila dyny m`y §¨§¨
.xyr cg`dïaø÷ì Bì äeéL àì íàå,daf ziyrp dpi` ea dii`xay §¦Ÿ¦¨§¨§¨

mby xnel mkl yi ok m`äàîeèì Bì äåLé àìziyrp dpi` ixdy Ÿ¦§¤§§¨
.daf ea

,ìlä úéa íäì eøîày ,mixacd oia weligd mrheäeðàéáä íà ¨§¨¤¥¦¥¦£¦Ÿ
xyr cg`d mei z` [opaxcn siqedl ep`ad-]éãéì[oiprl-]äàîeè ¦¥§¨

`l` df oi` ,daifd inik eaiygdløéîçäìla` ,opaxcn dz`nehl §©§¦
eäàéáð àìdaifd inik eaiygdl xyr cg`d mei z`éãéì[oiprl-] Ÿ§¦¥¦¥

,ïaø÷`a df xacy,ì÷äìon ea miaiig mpi`yk oaxw mi`ianyky ¨§¨§¨¥
.dxfra oileg `ed ixd ,dxezdïéëLBð ízà íëéøácî ãBòå- §¦¦§¥¤©¤§¦

.oaxwl `le ,d`nehl exingdy minrt mkzhiyl mby ,miywen
,ïéøîBà ízàLe mei xyr cg`d jeza dz`xåéøçàlL íBé äìáè ¤©¤§¦¨§¨¤§©£¨

äúàø Ck øçàå ,äLnLå,meid seq iptláLBîe ákLî ànèî §¦§¨§©©¨¨£¨§©¥¦§¨¨
,rxtnlïaøwä ïî äøeèôe.dyniyy iptl xeniy dzyr ixdy §¨¦©¨§¨

deypy epilr mziywdy myk ,i`ny zial lld zia miywne
,xyr cg`d meia zecindíëéúBcî eåLä ízà óàzxneyy meia ©©¤©§¦¥¤

y ,xyr cg` jezaBì äeéL íàdii`xd xg`y dlill ±,äàîeèì ¦¦¨§§¨
Bì äåLémbBì äåLé àì ,ïaø÷ì Bì äeéL àì íàå .ïaø÷ìmb ¦§¤§¨§¨§¦Ÿ¦¨§¨§¨Ÿ¦§¤
.äàîeèì,mzaeyz lld zia miniiqn dfaeàlà`ly jgxk lr §§¨¤¨

`l` edeeydøéîçäìze`nhleì÷äì àìåmpi`y oaxw `iadl §©§¦§Ÿ§¨¥
.dxfra oileg meyn ea miaiigénð àëäcg` meia wlgp ep` mb jk ± ¨¨©¦

wx ,xyr cg` jezl ezeeydl xyrøéîçäìze`nhlì÷äì àìå §©§¦§Ÿ§¨¥
.oaxw aiigl

:i`ny zial ztqep `xneg `xnbd zx`andákLî ,àðeä áø øîà̈©©¨¦§¨¨
L dáLBîeeilr dayie dakyyad meiéðMcg` jeza dzii`xl ¨¨¤©¥¦

,xyrïéànèî éànL úéaopaxcnäìáhL ét ìò óàeét ìò óà ¥©©§©§¦©©¦¤¨§¨©©¦
äúàø àlLede meid seq crzxxan .`id dxedhy rxtnl xxa ¤Ÿ¨£¨

:`xnbdàîòè éàî:`xnbd zx`an .jka exingdyeléàc ïåék ©©£¨¥¨§¦
àéæçdzid df meia d`ex dzid eli`y ±äànèîrxtnl ¨§¨§©§¨

,daifl `ed sxhvn ixdy `ziixe`cnàénèî énð àzLämb ± ©§¨©¦§©§¨
zerhl e`ai `ly ,rxtnl d`nhny exfb ea dz`x `ly eiykr

.dz`xyk s` dxdhle
:`xnbd zl`eyY àðéðz ,ïì òîLî à÷ éàî ,óñBé áø øîàixd ¨©©¥©¨©§©¨§¦¨

,dpyna xak z`f epipyåéøçàlL íBé äìáèmeia dz`xy xg` ¨§¨§§©£¨
xyr cg`déànL úéa ,äúàø Ck øçàå dúéa úà äLnLå§¦§¨¤¥¨§©©¨¨£¨¥©©

.ïaøwä ïî äøeèôe úBáLBîe úBákLî äànèî ,íéøîBàdfne §¦§©§¨¦§¨¨§¨¦©¨§¨
rxtnl opaxcn d`nhny exingdy myky ,`ped ax ly epic rnyp
epi` xaky meia dz`x ixdy ,daif zii`x `la s` xyr mipyd meia
s` ze`nhl yi mei xyr cg`d jezay dxitq meia s` ,daif inin
,daif zii`x `la md dxitq iniy miey mipte`d ipyy ,dii`x `la

:`xnbd daiyn .`ped ax ycig dne,àðäk áø øîàdpynd oic ¨©©©£¨
yäúàøxyr mipyd meiaéðàLs` xingdy `ped ax ly epicn ¨£¨¨¦

mipy meia dz`xa i`ny zia zxnegn gikedl oi`e ,dz`x `lyk
ax jxved ok lre ,dz`x `la xyr cg`d jeza s` exingiy ,xyr

.z`f `xneg eprinydl `ped
:`xnbd dywnéåä éàî äúàø éëå ,óñBé áø øîàepzpynay s` ± ¨©©¥§¦¨£¨©¨¥

`l` daif zii`x ef oi` ixd ,jka dn ,dz`xyk xaecnäcðc äéiàø§¦¨§¦¨
,àéäxzei dfa exingi dnle ,`ed dcp zligz xyr mipyd meiay ¦

:`xnbd zvxzn .mei xyr cg`d jeza dz`x `lynééaà déì øîà̈©¥©©¥
àðäk áø ,óñBé áøìit lr s` ,xacd dpey dz`xyky xn`y §©¥©©£¨

,`id dcp zii`xydéì àéL÷ à÷ éëäjixac lr el dyw did jk ± ¨¦¨©§¨¥
,mdipia wlgl yi oiicry ,`ped ax oicl dpynd oic zincyàîìLa¦§¨¨

rxtnl ze`nhl exingdyäúàøc àëéäs` xyr mipyd meia ¥¨§¨£¨
c meyn ,daif zii`x dpi`yeèà äcðc äéiàø ïðéøæberhi `ly ¨§¦©§¦¨§¦¨¨
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המשך בעמוד ל

oifge` mipy` cenr ar sc ± oey`x wxtzereay

ïáø÷ä ïî ïéøèåô ììä úéáåopaxcn ecen Ð d`neh oiprl la` .xeniy ira `lc Ð

`ziixe`cn dlrea d`nhnc ,mei xyr cg` jez eh` xyr cg` mei dxfb ,xingdl

."dl didi"n onwl silick ,zxgnd mei zvw xetqzy cråéøçàìù íåé äìáèÐ

zeyrl xeq` Ð mei xyr cg` jezy `l` ,`ed `ilrn xeniye .zvw xeniy dcarc

xg`l d`xz `ny wtq icil `az `ly ,ok

oi`e ,daifl minid oitxhvne ,yinyz

.dliah dzliaháùåîå áëùî ïéàîèîÐ

cg` jez eh` exfb opaxcn ,dlrea elit`e

.mei xyrïáø÷ä ïî ïéøåèôåicar `dc Ð

oi` Ð dz`xe dxfgy it lr s`e ,xeniy

.`id dcp zligz ixdy ,daifl oitxhvn

ïøâøâjez jka libxi `ny ,`ehgl xdnn Ð

.xedh Ð d`neh oiprl la` .xyr cg`

ïáø÷á ïéáééçå,xgnl d`xz `l elit`e Ð

.dphw daf lra ixde ,xeniy ira `dcäìáè
åéøçàìù íåé,xeniy zvw dcarc Ð

.dynyeäòø úåáøú åæ éøäd`xz `ny Ð

dzliah oi`e ,eiptlyl sxhvze ,ok xg`

.dliahïòâîå.dxdhe d`neh oiprl Ð

ïúìéòáå.oaxw oiprl Ðïééåìúm`y Ð

m`e .oaxwa oiaiige ,daf rbn orbn Ð d`xz

.dxeht ozlirae xedh orbn Ð d`xz `l

àøîâäáæì äìéì úìáåèá ïéåùå ïðáø åðú
mei d`exa lld zia oiwelgy it lr s`e Ð

oaxwd on oixehty axrl dlahe xyr cg`

ira `l xyr cg` meic meyn ,mzd Ð

daf la` .i`ed daf e`l ,jklid .xeniy

,xeniy `ira mei xyr cg` jez ly dphw

mei xenyzy cr dler dlil zliah oi`c

.leahze zvw zxgndãçà êåú äàåøá ïéåùå
ì äìáèå íåé øùòïéáééçù äùîùå áøò

ïáø÷á`tiq jde ,meia dlrea eli`k Ð

.`ed `yixc yexitäàîåèì åì äåéù íàÐ

akyn dlrea d`nhny micen mz`y

.xyr cg` i`ven lil ayenecg` jeza

daifl enr sxhvn xyrdkixv ,jklid Ð

.dii`xd mei cbpk zxgnd mei xenyl

øéîçäì.opaxcn Ðì÷äìoileg `iadl Ð

.dxfraíéëùåð.oiWwEn Ðàðåä áø øîà §¦

éðùáù úåáùåîå úåáëùî.dzii`xl Ð

,eixg`ly mei dlahe ,xyr cg` jez d`exd

ayene akyn oi`nhne ixingnc i`ny zial

,dz`x `l elit`e ,dliah xg`l opaxcn

`nrh i`n?d`nhn Ð `ifg ikc oeikc

ik .daifl sxhvn ixdy ,`ziixe`cn rxtnl

.dz`x eh` opaxcn opixfb Ð inp `ifg `l

åéøçàìù íåé äìáè àðéðú,xyr mipy mei Ð

`wlqwe .dz`x ok xg`e ,sxhvn epi`y

`l eli`k Ð eixg`lc dz`x i`d :dizrc

`id eiykr `dc ,`inc xyr cg` jez dz`x

dliah zlqet dpi`e ,dcp zligzn d`nhn

,`id opaxcn ,d`neh jde .zixgy ly

inp ikd ,xyr cg` eh` xyr mipy opixfbc

.dz`x eh` dz`x `l opixfbàéä äãð úééàø
.d`nhn eiykrn `l` ,ztxhvn dpi`e Ð

,dilr `ki`c `ed zrl zrn z`nehe

dlrea z` d`nhn dpi` zrl zrn z`nehe

,inp ikd .`ziixe`c xyr cg` jez eh` xyr cg` xg`ly mei opixfbc meyn `l`

.dz`x eh` opixfb ,dzliah xg` ipya dz`x `l ik xyr cg` jezééáà äéì øîà
àðäë áø óñåé áøìjdc ab lr s` :dil `iyw `w ikd Ð ip`y dz`x ,xn`c Ð

cg` xg`lc dipy dii`x i`ny zia ixfbc ikid ikc xninl `kil ,opaxcn d`neh

dii`xc Ð dz`x eh` dz`x `l xefbp inp ikd ,xyr cg` jez dipy dii`x eh` xyr

.`tlgin `l dz`x `la dz`x ,`tlgin dii`xaïðú ãåòå.`ped axk `lc Ð
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ïáø÷ä ïî ïéøèåô ììä úéáåopaxcn ecen Ð d`neh oiprl la` .xeniy ira `lc Ð

`ziixe`cn dlrea d`nhnc ,mei xyr cg` jez eh` xyr cg` mei dxfb ,xingdl

."dl didi"n onwl silick ,zxgnd mei zvw xetqzy cråéøçàìù íåé äìáèÐ

zeyrl xeq` Ð mei xyr cg` jezy `l` ,`ed `ilrn xeniye .zvw xeniy dcarc

xg`l d`xz `ny wtq icil `az `ly ,ok

oi`e ,daifl minid oitxhvne ,yinyz

.dliah dzliaháùåîå áëùî ïéàîèîÐ

cg` jez eh` exfb opaxcn ,dlrea elit`e

.mei xyrïáø÷ä ïî ïéøåèôåicar `dc Ð

oi` Ð dz`xe dxfgy it lr s`e ,xeniy

.`id dcp zligz ixdy ,daifl oitxhvn

ïøâøâjez jka libxi `ny ,`ehgl xdnn Ð

.xedh Ð d`neh oiprl la` .xyr cg`

ïáø÷á ïéáééçå,xgnl d`xz `l elit`e Ð

.dphw daf lra ixde ,xeniy ira `dcäìáè
åéøçàìù íåé,xeniy zvw dcarc Ð

.dynyeäòø úåáøú åæ éøäd`xz `ny Ð

dzliah oi`e ,eiptlyl sxhvze ,ok xg`

.dliahïòâîå.dxdhe d`neh oiprl Ð

ïúìéòáå.oaxw oiprl Ðïééåìúm`y Ð

m`e .oaxwa oiaiige ,daf rbn orbn Ð d`xz

.dxeht ozlirae xedh orbn Ð d`xz `l

àøîâäáæì äìéì úìáåèá ïéåùå ïðáø åðú
mei d`exa lld zia oiwelgy it lr s`e Ð

oaxwd on oixehty axrl dlahe xyr cg`

ira `l xyr cg` meic meyn ,mzd Ð

daf la` .i`ed daf e`l ,jklid .xeniy

,xeniy `ira mei xyr cg` jez ly dphw

mei xenyzy cr dler dlil zliah oi`c

.leahze zvw zxgndãçà êåú äàåøá ïéåùå
ì äìáèå íåé øùòïéáééçù äùîùå áøò

ïáø÷á`tiq jde ,meia dlrea eli`k Ð

.`ed `yixc yexitäàîåèì åì äåéù íàÐ

akyn dlrea d`nhny micen mz`y

.xyr cg` i`ven lil ayenecg` jeza

daifl enr sxhvn xyrdkixv ,jklid Ð

.dii`xd mei cbpk zxgnd mei xenyl

øéîçäì.opaxcn Ðì÷äìoileg `iadl Ð

.dxfraíéëùåð.oiWwEn Ðàðåä áø øîà §¦

éðùáù úåáùåîå úåáëùî.dzii`xl Ð

,eixg`ly mei dlahe ,xyr cg` jez d`exd

ayene akyn oi`nhne ixingnc i`ny zial
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.dz`x eh` opixfb ,dzliah xg` ipya dz`x `l ik xyr cg` jezééáà äéì øîà
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øîà`la mei xyr cg` jeza `ped axl dilpn ,daxc`e Ð ip`y dz`x `pdk ax

.`ped axc` :yexit Ð "dil `iyw `w ikd `pdk ax" xn`wc epiide .dz`x

.`ped axk `lc `ipz :cere
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`oifgeקלו mipya cenr ar sc ± oey`x wxtzereay

àéðúå.dpey`x dii`xa afa Ðäééàøä úà èéñîädthd z` hiqdy xedh Ð

.dpey`xïéìåú íéøîåà éàîù úéáaf `vnp Ð mipy meid d`xie afd xefgi m` Ð

.`yna `nhn aefe ,rxtnl xenbïéøäèî ììä úéáå`nhn `lc ,ixwd z` hiqnk Ð

.`yna'åë úåáùåîå úåáëùîdpey`x dii`x i`ny zia iywncn `nl` Ð

oia ly ayene akyn ipzwe ,mei zxneyl

akyn `nl` ,oilez dipyl dpey`x dii`x

m`e ,oilez dly ipya mei zxneyc ayene

la` ,ipya `wece .dxedh Ð d`xz `l

cr ,dliah dl `wlq `l Ð oey`xa

Ð dlah `ly onf lke ,ipy zvw xenyzy

.`id dafíåé úøîåù ìòåáë àîéà àìàÐ

xg`l ipya dliraa `ped ax dcenc

,dz`x `ly onf lk dlez `idy ,dzliah

.opaxcn elit` eilr dz`neh oi`eàðù éàî
åäéà.lrea Ðáùåîå áëùî àîèî àìãÐ

d`nhnc idi` `py i`ne ,dilicàìã åäéà ?
ïðáø äéá åøæâ àì íéîã äéá çéëù`nhl Ð

xg`l dz`x `ly onf lk ,ayene akyn

.yinyzáùåîå áëùî àðù éàîåoeik Ð

da exfb ,minc da igikyc idi`" zxn`c

opax dia exfb `lc ,lrea `py i`n Ð "opax

ep`nhzyìëä éøáã ?,i`ny zia elit`e Ð

,ielz drbn xyr cg` jezay ipya ipzwe

!`ped axl `iyweéøéùòsexv el oi` Ð

xyr cg` `l` enr sxhvn oi`y ,daifl

.ixz edl iedcéòéùúëdia ol `hiytc Ð

ie`x `dc ,ea dz`x m` xeniy irac

.dxenb daf icil d`iadléøéùò óàm` Ð

.ea ze`xl dligzdøåîéù éòáxyr cg` Ð

daf icil `al die`x dpi`c ab lr s` ,ecbpk

.dxenbøùò ãçàë`l :ixn`c lld zial Ð

.xeniy iraïîùá ïîùály dkeax iab Ð

:(`,ht) "zecn izy" wxta zegpna dcez

aizke ,"dcezd gaf lr aixwde" aizkc

Ð "onya" xn`p eli` :`ipze ."onya" `zlz

xnel cenlz .bell zegpnd lk xne` iziid

ieaix ied Ð oiwiwxe zelgc "onya" "onya"

.bel ivgl hrnl ,ieaix xg`êì òîåù éðéà
dynl dkldy ,`xwnd on df xac cnll Ð

.`ed dt lr ipiqnäãðì äãð ïéáùseq oia Ð

dpi` dcp ini elkyn ,dcp zligzl dcp

dyy zg` dii`xl ayil dcp zeidl zxfeg

.mei xyr cg` elkiy cr ,`edeäëìä éàî
xfrl` iax xn`w xyr cg` mei` rnync Ð

irae ,ipiqn dynl dkld iedc dixfr oa

minid x`yn eizekld i`n :cenlzd

eiptlyøùò ãçà äëìä ?cg` xaca Ð

.eiptlyn welg `edøùò ãçà úåëìäÐ

.welg `ed mixac ipyaéðéøçàì øåîéùÐ

.ixiyrløåîéù éòá åäéà àì`ziixe`cn Ð

ied ipixg`l `le ,ecbpk xyr cg` xenyl

,`ziixe`cn xeniy ira `l ixiyrc .xeniy

opaxcne .daif icil oda `az `le li`ed

dxeq` Ð xyr cg` mei d`ex elit` `din

ixd" oizipzn ipzwck ,eixg`ly meia ynyl

.xeq` Ð opzc "oxbxb" :(`,cp dcp) "oniq `a" wxta opixn`e ,"oxbxb dfäàåøä ìåëé
äáæ àäú íéôåöø äãð úìçúá íéîé äùìùaizkc ,oaxwle miiwp dray zxitql Ð

oaxwe dxitq dl jixvnwe ,"miax mini" (eh `xwie)äéäú éë äùàå íéé÷î éðà äî ?
äáæ.oaxwe miiwp zxitq dkixvd `ly ,dpey`x dyxta xen`d Ðãçà íåé äàåøá

.daf `dz Ð yly dz`x la` Ðøîåì ãåîìú.dipy dyxta Ð
àìá
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àìàmei zxneyc opiwqn ,ok m`c :dywe Ð mei cbpk mei zxney lreak `ni`

meia dlah" :`ipz `de ,ayene akyn `nhn dlrea oi` dly ipya mei cbpk

"oi`nhn"e ,"ayene akyn oi`nhn Ð dz`x jk xg`e ,dzia z` dynye ,eixg`ly

,"ip`y dz`x" :xninl `kile !dlreae `id ,ediieexz` i`wc ,miax oeyl rnyn

ax igci`e ,sqei axc `zlin `vxzn `dc

iaeyiil ,`kdc `pwqn jdc :xnel yie .`pdk

dil iywz `lc ,`z` `ped axc `zlin

.igc` sqei axc `zlin edine ,`ziixan

i`n" iywz `lc `ped axl ith inp `gipe

uxznck ,ip`y dz`x i`cec ,"ol rnynw

`ped ax xaqe .`pdk axc dizlin iia`

xninl ol zi` ,giky `lc ,dlrea oiprlc

,minc da igikyc ,idi` la` ."ip`y dz`x"

ik .dz`x eh` opixfb Ð dz`x `l elit`

eh` ,xyr mipy meia dz`x opixfbc ikid

zii`xc ab lr s`e ,xyr cg` jez dz`x

epiax xne` cere .zxzeq dpi` xyr mipy

`gip ,sqei axc `zlin `niiw elit`c :wgvi

,eixg`ly meia i`cec .oizipznn dyw `lc

,dab lrea gikyc xyr mipy meia epiidc

lrea `nhn Ð `ziixe`c xeqi` `kilc

la` .dz`x `lc ab lr s` ,ayene akyn

ab lr s` ,dly ipya mei xyr cg` jez

dz`x `ll dz`x oia opibltn `l dcic iabc

akyn `nhn epi` lrea mewn lkn Ð

.dz`xa `l` ,ayeneéàîÐ edi` `py

`nhn `lc ,lrea `py i`n :qxhpewa yxit

xza jixtc i`d epiidc :dnize .ayene akyn

akyn `nhn `lc lrea `py i`n" ikd

meyn jixt `xwirnc :xnel yie ?"ayene

,minc dia giky `lc ipyn ike .dicic i`zl

wgvi epiaxe .dcic i`zl meyn `nhle :jixt

zg` dii`x d`ex edi`c `py i`n :yxtn

oiay zeayene zeakyn oilezc ,aef ly

ici lr `l` `nhn oi`e ,dipyl dpey`x

.oixedh Ð d`xi `l m`e ,d`xi m` diilz

xyr cg` jez d`ex ikc ,"idi` `py i`ne"

`lc ab lr s`e ,ayene akyn d`nhnc mei

.`ped axl dz`xÐ mzdc :inc `l edin

`la exingd jkle .dxzq ,dz`x ikc meyn

.xezqi `l ,d`xi elit` Ð af la` .dz`x

mei dlah ikc ,"idi` `py i`n" :d`xp jkl

Ð dz`xe dynye mei xyr cg` xg`ly

lr s` ,diilz `la ayene akyn `nhnc

yexit i`dle .dxizq oi` inp mzdc ab

la` .jixt ,`wec e`l dz`xc opiyxtc

la` ,ip`y dz`x opixn`c `yexit jci`l

.idi`e edi` oiey Ð oilez dz`x `làìà
Ð xifpl oii ziriaxe dcezl ony bel ivg

:inp i` .edpiqxbe ,diaxn rny ikdc d`xp

,dl` dyly lkn eilr wlg `aiwr iax

`zkld ,mei xyr cg` iab onwl xn`ck

.`aiwr iaxl i`xw ,dixfr oa xfrl` iaxl

ab lr s` ,bilt iyilyac inp oicd `ede

.ogky` `lc

éáø`d ?yiwl yixe opgei iax ibilt i`na :dniz Ð xyr cg` dkld xn` opgei

`kiiyc ,xyr cg` jezay minid oeayga `l` ixii` `l dixfr oa xfrl` iax

ipd" onwl jixtcn ,rnyn oke .llk ixii` `l Ð xyr cg` xeniya la` .daif eda

`idy minid oipnl ,`xw :ipyil Ð xyr cg` `zklda ixii` edi` i`e ,"edpip i`xw

oa xfrl` iax xn`wc "dkld" i`cec :xnel yie !xyr cg` xeniyl ,`zklde .daf

`xaqa yiwl yixe opgei iaxe .daif eda ikiiyc minid oipna `l` ixii` `l ,dixfr

ie`x epi`c oeik ,ixiyrl dyrp epi` xeniy elit`c :xaq yiwl yixe .dxitq jixv xyr cg` oi` Ð zecp `ed xyr cg` xg`y meic oeik :xn`w opgei iaxc ,ibilt `nlra

."edpip i`xw" xity jixt cenlzdc `gip `zyde .mini ipy `l` `kilc ,dlecb daifl sxhvdl
oi`
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éaø .øNò ãçà úBëìä :øîBà Lé÷ì Léø .øNò ãçà©©¨¨¥¨¦¥¦§©©¨¨©¦
àìc àeä øNò ãçà ,øNò ãçà äëìä :øîà ïðçBé¨¨¨©£¨¨©©¨¨©©¨¨§¨

øenéL éòa¯Lé÷ì Léøå .øenéL ãéáò éðéøçàì àä ¨¥¦¨§©£¦¥¨¥¦§¥¨¦
,øenéL éòa øNò ãçà àì ,øNò ãçà úBëìä :øîà̈©¦§©©¨¨¨©©¨¨¨¥¦

øenéL àìåéøéNòì.éåä¯éàø÷ éðä ?eäðéð úBëìä éðä §¨¦©£¦¦¨¥¨¥£¨¦§¨¥§¨¥
ìL äàBøä ìBëé :àéðúc !eäðéðäcð úléçúa íéîé äL ¦§§©§¨¨¨¨§¨¨¦¦§¦©¦¨

äéäú ék äMà" íéi÷î éðà äîe .äáæ àäz .íéôeöø§¦§¥¨¨¨£¦§©¥¦¨¦¦§¤
"dáæ äéäé íc äáæ¯äàBøä ìáà) ãçà íBé äàBøa ¨¨¨¦§¤Ÿ¨¨¨¤¨£¨¨¨

ìLíéîé äL:øîBì ãeîìz ?(äáæ äéäz äléçza §¨¨¦©§¦¨¦§¤¨¨©§©
àìá"
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נדה.  פרק עשירי - תינוקת דף עב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc - dcp(iriax meil)

lkep ok m` ,afk dpic mei zxney i`ny zialy epipyy dzrne
zeayene zeakyn z`neh iabl afa mzhiy epivny dnn cenll
mei zxneya zeayene zeakyn oicl ,dpey`x dii`x xg`l ely

.ipyd meia
åaf oipra ixdàéðzxedh ,i`ny zia zhiy `ziixaaèéñnä §©§¨©¥¦

[fifnd-]úàztihäéiàøä,afd ly dpey`xd,íéøîBà éànL úéa ¤¨§¦¨¥©©§¦
ïéìBzafy `vnp ztqep dii`x d`xie afd xefgi m`y ,wtqa ez`neh ¦

d`nhn ely dtihe dpey`xd ezii`x zrn rxtnl `ed xenb
d`nhn dpi`e aef ztih ef oi` zipy d`xi `l m` la` ,hqida

.hqidaïéøäèî ìlä úéáe`nhn epi`y ixw ztih hiqnk eze` ¥¦¥§©£¦
ii`x d`x `ly lky ,hqidaxdhp lah m`y ixw lrak epic ztqep d

jli`e o`kn wx `nhne af dyrp ,aey d`xie xefgiyke ,ez`nehn
af ly dipy dii`x oi` lld zialy (`"r) lirl epipyy enke .afk

.rxtnl zxzeq
zeakyna ewlgp ok enky zx`ane `ziixad dkiynn dzre

:dpey`x dii`x xg`y zeayeneL úBáLBîe úBákLîayie aky ¦§¨¨¤
mdilrïéìBz éànL úéa ,äéiðL äéiàøì äðBLàø äéiàø ïéa¥§¦¨¦¨¦§¦¨§¦¨¥©©¦

`nhne `ed xenb afy `vnp zipy d`xi m`y ,wtqa mz`neh
ixw lrak epic `l` af `ed oi` d`xi `l m`e ,rxtnl ayene akyn

.`nhn epi`eïéøäèî ìlä úéáem` s` el` zeayene zeakyn ¥¦¥§©£¦
d`xiyke ,ixw lrak `l` epi` dpey`x dii`xay iptn ,zipy d`xi

.jli`e o`kn `nhn `l` rxtnl af dyrp epi` dipy dii`x
xg`n :`ped axk `ly dpyndn dgikene `xnbd dwiqn dzr
dii`x xg`ly zeayene zeakyn i`ny zialy `ziixaa epipyy

,m`nhi `l zipy d`xi `l m`e ,oilez dpey`xàLéø éðz÷åepipye ± §¨¨¥¥¨
,epixac zligza d`aedy dpynaúéa ,áBæ ìL úçà äéiàø äàBøä̈¤§¦¨©©¤¥

,íBé ãâðk íBé úøîBLk ,íéøîBà éànLmei zxney i`ny zialy ©©§¦§¤¤§¤¤
,afl dpica deyàîìàyïéìBz éànL úéáì íBé ãâðk íBé úøîBL ©§¨¤¤§¤¤§¥©©¦

`l zipy d`xz `l m`y ,afa enk zeayene zeakyn z`neh iabl
dpyna i`ny zia zhiy z` x`iay `ped axl dyw o`kne ,m`nhz

.[dz`x `la s` zeayene zeakyn z`nhny
:`xnbd zvxznàîéz àìdii`x i`ny zialy xn`z l` - Ÿ¥¨

k `nhn af ly dpey`xíBé úøîBLàîéà àlà ,íBé ãâðk`l` ± ¤¤§¤¤¤¨¥¨
af ly dpey`xd dii`xd oicy dpynd zpeek yxtzkly epicìòBá §¥

,[íBé ãâðk íBé úøîBLrxtnl mi`nhn mpi`e ,oilez mdipyay ¤¤§¤¤
`la s` rxtnl d`nhn dnvr mei zxney la` .dz`x ok m` `l`

.`ped axk dz`x
:`xnbd zl`eyeäéà àðL éàî[lread dpey dna-]ànèî àìc ©§¨¦§Ÿ§©¥
áLBîe ákLî,dz`x `ly onf lk `nhiy i`ny zia exfb `ly - ¦§¨¨
éäéà àðL éàîe[mei zxneyd-]déì àénèîc`nhzy da exfby - ©§¨¦¦¦§©§¨¥

,mdipia wlgl yiy :`xnbd zvxzn .dz`x `lyk s`eäéà¦
[lread-]íéîc déa éçéëL àìc,mi`nhnd minc ea ievn oi`y - §Ÿ§¦¦¥¨¦

ïðaø déa øeæb àìla` .dz`xyk `l` rxtnl `nhiyéäéà Ÿ¨¥©¨¨¦¦
[mei zxneyd-]íéîc da éçéëLc,mi`nhnd minc da ievny - ¦§¦¦¨¨¦
ïðaø äa øeæb.dz`x `lyk s` `nhzy ¨¨©¨¨

:cer `xnbd zl`eyáLBîe ákLî àðL éàîedlydéì àénèîc ©§¨¦§¨¨¦§©§¨¥
,da miievn mincdy meyn ,dz`x `lyk s` ez`nhny ±éàîe©

àðLddéì àénèî àìc ìòBa`lyk drbna llk ez`nhn dpi`y ± §¨¥§Ÿ§©§¨¥
`nhn epi` lready epwligy s`e .da miievn mincdy s` ,dz`x
ez`nhl dl did mewn lkn ,minc ea ievn `ly meyn ayene akyn
zvxzn .[dly zeayene zeakyn d`nihy myk mini dray drbna

,wlgl yi :`xnbdáLBîe ákLîdlyçéëLc`ed ievny - ¦§¨¨¦§¦©
,mdilr zakeye zayeiy,déì àénèîla`çéëL àìc ìòBa- §©§¨¥¥§Ÿ§¦©
daf lraiy ievn oi`yàénèî àì,`nhiy minkg ea exfb `l ± Ÿ§©§¨

.minkg ea exfb `l ievn epi`y xacay
:`ped ax zhiy lr cer dywn `xnbd,ïðzxyr cg`d jeza dz`x §©

eäìáèaåéøçàlL íBémeid zvwn dxnyy xg`Bæ éøä ,äLnLå ¨§¨¤§©£¨§¦§¨£¥
úeaøz[dbdpd-]äòø.dliah dzliah oi`y `vnpe ,xezqz `ny ©§¨¨

eïúìéòáe ïòbîlread lye dlyïééeìzmeid d`xz m`y ,wtqa ©¨¨§¦¨¨§¦
.daf lrea `ede daf `id ixdåàì éàîdpynd zernyn oi` ike ± ©¨

,`nh epi`e ielz drbn f`y d`xz `l m`y,àéä ìkä éøács`y ¦§¥©Ÿ¦
nhn dpi` i`ny zialax lr dyw ok m`e ,dz`x ok m` `l` d`
,`xnbd zvxzn .`ped,àìzhiy epzpyn `l`,àéä ìlä úéala` Ÿ¥¦¥¦

.`ped axk ,dz`x `lyk s` d`nhn i`ny zial
:lld zia ixac `l` dpi` dpyndy `ziixan `xnbd dgikene

äãeäé éaø íäì øîà ,àéðúc[ìlä úéáìmeia dlah m`y exn`y §©§¨¨©¨¤©¦§¨§¥¦¥
,drx zeaxz ef ixd dynye eixg`lyúeaøz ïéøB÷ ízà Bæì éëå§¦¨©¤¦©§

äòø,xenb xeqi` `le ,calaäæ ïåekúð àì àìäålreadàlà ¨¨©£ŸŸ¦§©¥¤¤¨
.äcpä úà ìBòáì,md lld zia ixac dpynay el` mixacy gkene ¦§¤©¦¨

.lld zial dcedi iax dywid jkle
:dcedi iax ly eziiyew z` `xnbd zxxan eiykrCzòc à÷ìñ äcð¦¨¨§¨©§¨

inia ixd ,dcpd z` leral df oeekzpy xnel jzrc lr dlr ike ±
,dcpd z` leral xnel ezpeek oi`y :`xnbd daiyn .`id daifàlà¤¨

àîéàxnel ezpeeky ,[yxtz-].äáfä úà ìBòáì`xnbd zxfeg ¥¨¦§¤©¨¨
oiicre :zl`eyeCzòc à÷ìñ äáæxnel jzrc lr dlr ike ± ¨¨¨§¨©§¨

zvwn dxnyy xg` `l` lra `l ixd ,dafd z` leral oeekzpy
oeekzpy xnel ezpeek oi` :`xnbd daiyn .daf `id oi`e dlahe meid

,dafd z` leral,íBé ãâðk íBé úøîBL ìBòáì ,àîéà àlàm`y ¤¨¥¨¦§¤¤§¤¤
.dliah dzliah oi`e zxzeq ,meid d`xz

:daifd inin ixiyrd mei oica mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian
,øîzéàd meiéøéNò,epica ewlgp daifd inin,øîà ïðçBé éaømei ¦§©£¦¦©¦¨¨¨©

déøéNòepicøenéL éòa éòéLz äî ,éòéLzkmc d`exdy myk - £¦¦©§¦¦©§¦¦¨¥¦
zxzen jk xg` wxe dxdha ezxgnl xenyl dilr iriyzd meia

,dlraløenéL éòa éøéNò óàxenyl dilr ixiyra d`exd jk - ©£¦¦¨¥¦
e .zxzen `id jk xg` wxe xyr cg`d meiéøéNò ,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©£¦¦

øenéL éòa àì øNò ãçà äî ,øNò ãçàkmei zii`xly myk - §©©¨¨¨©©¨¨¨¨¥¦
zlaeh `l` xyr mipyd mei z` xenyl dkixv dpi` xyr cg`d

,dlila zxzene cinøenéL éòa àì éøéNò óàmei zii`xl mb jk - ©£¦¦¨¨¥¦
dlila `l` ,xyr cg`d mei z` xenyl dkixv dpi` ixiyrd

.dxezd on leahl xak zxzen eixg`y
:ef zwelgna zxg` oeyl `xnbd d`iandì éðúîc àkéàyi ± ¦¨§©§¦¨

ef zwelgn mipeydàäàyiwl yixe opgei iaxy ,ef `ziixa lr ± ©¨
.envr ipta zwelgnk `le ,dyexita ewlgp

oa xfrl` iaxe `aiwr iaxy ,dcez inglay onyd oipra epipyy
x`yay onyd xeriyn dpey exeriyy oicd xewna ewlgp dixfr
ivga exeriy dcez eli`e ,ony bela oxeriy zegpnd lky ,zegpn
(ai f `xwie) 'onXA' 'onXA' xezidn z`f cnel `aiwr iax .ony bel©¤¤©¤¤
exeriyy hrnl `l` ieaix xg` ieaix oi`y ,dcez ingla xn`pd

.cala bel ivgeléôà ,àáé÷ò éaøì äéøæò ïa øæòìà éaø Bì øîà̈©©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¦£¦¨£¦
äaøî äzàn jk yexcl zegkeda,Blek íBiä ìk ['ïîMa'] 'ïîMa' ©¨©§¤©¤¤©¤¤¨©

,Eì òîBL éðéà,jkl miwewf eppi` ikàlàxeriyïîL âBì éöç ¥¦¥©§¤¨£¦¤¤
å ,[äãBzìoic okúéòéáøbeldøéæðì ïéélr zewll exeriy dfy ± §¨§§¦¦©¦§¨¦
.oii ziizyåoicïéaù íBé øNò ãçàiniì äcðiniäcð,mdixg`ly §©©¨¨¤¥¦¨¦¦¨

,daif ini mdyéðéqî äLîì äëìä,ewlgp ef dkld xe`iaae .[md £¨¨§Ÿ¤¦¦©
epicy rnyn envr ipta ef dklda xkfed xyr cg`d meiy jkny

el`y jk lre ,eiptly minidn dpeyäëìä éàîdpeyy df mei lr ©£¨¨
.ewlgp ef dl`y zaeyzae .eiptly minidn `ed,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©

äëìäd meil ipiqa dynl dlawzd zg`,øNò ãçà`ed dpeyy £¨¨©©¨¨
.eiptly minin cg` xacaøNò ãçà úBëìä ,øîBà Lé÷ì Léø- ¥¨¦¥¦§©©¨¨

`xnbd zx`ane .eiptly minidn `ed dpey zekld izya
:mzwelgnäëìä ,øîà ïðçBé éaød meil dxn`p zg`,øNò ãçà ©¦¨¨¨©£¨¨©©¨¨
meiy ,`ide,øenéL éòa àìc àeä øNò ãçàdpi` ea dz`x m`y ©©¨¨§Ÿ¨¥¦

,ezxgnl xenyl dkixvøenéL ãéáò éðéøçàì àäminil la` ± ¨§©£¦¥¨¦¦
z` zxney eiptly ixiyra dz`x m`y ,xeniy `ed dyrp mixg`

.eiptly minidn dpey `ed oi` df oicle ,xyr cg`d meiLé÷ì Léøå§¥¨¦
øNò ãçà úBëìä ,øîà.` ,ea exn`p zekld izy ±øNò ãçà àì ¨©¦§©©¨¨Ÿ©©¨¨
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc - dcp(iriax meil)

lkep ok m` ,afk dpic mei zxney i`ny zialy epipyy dzrne
zeayene zeakyn z`neh iabl afa mzhiy epivny dnn cenll
mei zxneya zeayene zeakyn oicl ,dpey`x dii`x xg`l ely

.ipyd meia
åaf oipra ixdàéðzxedh ,i`ny zia zhiy `ziixaaèéñnä §©§¨©¥¦

[fifnd-]úàztihäéiàøä,afd ly dpey`xd,íéøîBà éànL úéa ¤¨§¦¨¥©©§¦
ïéìBzafy `vnp ztqep dii`x d`xie afd xefgi m`y ,wtqa ez`neh ¦

d`nhn ely dtihe dpey`xd ezii`x zrn rxtnl `ed xenb
d`nhn dpi`e aef ztih ef oi` zipy d`xi `l m` la` ,hqida

.hqidaïéøäèî ìlä úéáe`nhn epi`y ixw ztih hiqnk eze` ¥¦¥§©£¦
ii`x d`x `ly lky ,hqidaxdhp lah m`y ixw lrak epic ztqep d

jli`e o`kn wx `nhne af dyrp ,aey d`xie xefgiyke ,ez`nehn
af ly dipy dii`x oi` lld zialy (`"r) lirl epipyy enke .afk

.rxtnl zxzeq
zeakyna ewlgp ok enky zx`ane `ziixad dkiynn dzre

:dpey`x dii`x xg`y zeayeneL úBáLBîe úBákLîayie aky ¦§¨¨¤
mdilrïéìBz éànL úéa ,äéiðL äéiàøì äðBLàø äéiàø ïéa¥§¦¨¦¨¦§¦¨§¦¨¥©©¦

`nhne `ed xenb afy `vnp zipy d`xi m`y ,wtqa mz`neh
ixw lrak epic `l` af `ed oi` d`xi `l m`e ,rxtnl ayene akyn

.`nhn epi`eïéøäèî ìlä úéáem` s` el` zeayene zeakyn ¥¦¥§©£¦
d`xiyke ,ixw lrak `l` epi` dpey`x dii`xay iptn ,zipy d`xi

.jli`e o`kn `nhn `l` rxtnl af dyrp epi` dipy dii`x
xg`n :`ped axk `ly dpyndn dgikene `xnbd dwiqn dzr
dii`x xg`ly zeayene zeakyn i`ny zialy `ziixaa epipyy

,m`nhi `l zipy d`xi `l m`e ,oilez dpey`xàLéø éðz÷åepipye ± §¨¨¥¥¨
,epixac zligza d`aedy dpynaúéa ,áBæ ìL úçà äéiàø äàBøä̈¤§¦¨©©¤¥

,íBé ãâðk íBé úøîBLk ,íéøîBà éànLmei zxney i`ny zialy ©©§¦§¤¤§¤¤
,afl dpica deyàîìàyïéìBz éànL úéáì íBé ãâðk íBé úøîBL ©§¨¤¤§¤¤§¥©©¦

`l zipy d`xz `l m`y ,afa enk zeayene zeakyn z`neh iabl
dpyna i`ny zia zhiy z` x`iay `ped axl dyw o`kne ,m`nhz

.[dz`x `la s` zeayene zeakyn z`nhny
:`xnbd zvxznàîéz àìdii`x i`ny zialy xn`z l` - Ÿ¥¨

k `nhn af ly dpey`xíBé úøîBLàîéà àlà ,íBé ãâðk`l` ± ¤¤§¤¤¤¨¥¨
af ly dpey`xd dii`xd oicy dpynd zpeek yxtzkly epicìòBá §¥

,[íBé ãâðk íBé úøîBLrxtnl mi`nhn mpi`e ,oilez mdipyay ¤¤§¤¤
`la s` rxtnl d`nhn dnvr mei zxney la` .dz`x ok m` `l`

.`ped axk dz`x
:`xnbd zl`eyeäéà àðL éàî[lread dpey dna-]ànèî àìc ©§¨¦§Ÿ§©¥
áLBîe ákLî,dz`x `ly onf lk `nhiy i`ny zia exfb `ly - ¦§¨¨
éäéà àðL éàîe[mei zxneyd-]déì àénèîc`nhzy da exfby - ©§¨¦¦¦§©§¨¥

,mdipia wlgl yiy :`xnbd zvxzn .dz`x `lyk s`eäéà¦
[lread-]íéîc déa éçéëL àìc,mi`nhnd minc ea ievn oi`y - §Ÿ§¦¦¥¨¦

ïðaø déa øeæb àìla` .dz`xyk `l` rxtnl `nhiyéäéà Ÿ¨¥©¨¨¦¦
[mei zxneyd-]íéîc da éçéëLc,mi`nhnd minc da ievny - ¦§¦¦¨¨¦
ïðaø äa øeæb.dz`x `lyk s` `nhzy ¨¨©¨¨

:cer `xnbd zl`eyáLBîe ákLî àðL éàîedlydéì àénèîc ©§¨¦§¨¨¦§©§¨¥
,da miievn mincdy meyn ,dz`x `lyk s` ez`nhny ±éàîe©

àðLddéì àénèî àìc ìòBa`lyk drbna llk ez`nhn dpi`y ± §¨¥§Ÿ§©§¨¥
`nhn epi` lready epwligy s`e .da miievn mincdy s` ,dz`x
ez`nhl dl did mewn lkn ,minc ea ievn `ly meyn ayene akyn
zvxzn .[dly zeayene zeakyn d`nihy myk mini dray drbna

,wlgl yi :`xnbdáLBîe ákLîdlyçéëLc`ed ievny - ¦§¨¨¦§¦©
,mdilr zakeye zayeiy,déì àénèîla`çéëL àìc ìòBa- §©§¨¥¥§Ÿ§¦©
daf lraiy ievn oi`yàénèî àì,`nhiy minkg ea exfb `l ± Ÿ§©§¨

.minkg ea exfb `l ievn epi`y xacay
:`ped ax zhiy lr cer dywn `xnbd,ïðzxyr cg`d jeza dz`x §©

eäìáèaåéøçàlL íBémeid zvwn dxnyy xg`Bæ éøä ,äLnLå ¨§¨¤§©£¨§¦§¨£¥
úeaøz[dbdpd-]äòø.dliah dzliah oi`y `vnpe ,xezqz `ny ©§¨¨

eïúìéòáe ïòbîlread lye dlyïééeìzmeid d`xz m`y ,wtqa ©¨¨§¦¨¨§¦
.daf lrea `ede daf `id ixdåàì éàîdpynd zernyn oi` ike ± ©¨

,`nh epi`e ielz drbn f`y d`xz `l m`y,àéä ìkä éøács`y ¦§¥©Ÿ¦
nhn dpi` i`ny zialax lr dyw ok m`e ,dz`x ok m` `l` d`
,`xnbd zvxzn .`ped,àìzhiy epzpyn `l`,àéä ìlä úéala` Ÿ¥¦¥¦

.`ped axk ,dz`x `lyk s` d`nhn i`ny zial
:lld zia ixac `l` dpi` dpyndy `ziixan `xnbd dgikene

äãeäé éaø íäì øîà ,àéðúc[ìlä úéáìmeia dlah m`y exn`y §©§¨¨©¨¤©¦§¨§¥¦¥
,drx zeaxz ef ixd dynye eixg`lyúeaøz ïéøB÷ ízà Bæì éëå§¦¨©¤¦©§

äòø,xenb xeqi` `le ,calaäæ ïåekúð àì àìäålreadàlà ¨¨©£ŸŸ¦§©¥¤¤¨
.äcpä úà ìBòáì,md lld zia ixac dpynay el` mixacy gkene ¦§¤©¦¨

.lld zial dcedi iax dywid jkle
:dcedi iax ly eziiyew z` `xnbd zxxan eiykrCzòc à÷ìñ äcð¦¨¨§¨©§¨

inia ixd ,dcpd z` leral df oeekzpy xnel jzrc lr dlr ike ±
,dcpd z` leral xnel ezpeek oi`y :`xnbd daiyn .`id daifàlà¤¨

àîéàxnel ezpeeky ,[yxtz-].äáfä úà ìBòáì`xnbd zxfeg ¥¨¦§¤©¨¨
oiicre :zl`eyeCzòc à÷ìñ äáæxnel jzrc lr dlr ike ± ¨¨¨§¨©§¨

zvwn dxnyy xg` `l` lra `l ixd ,dafd z` leral oeekzpy
oeekzpy xnel ezpeek oi` :`xnbd daiyn .daf `id oi`e dlahe meid

,dafd z` leral,íBé ãâðk íBé úøîBL ìBòáì ,àîéà àlàm`y ¤¨¥¨¦§¤¤§¤¤
.dliah dzliah oi`e zxzeq ,meid d`xz

:daifd inin ixiyrd mei oica mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian
,øîzéàd meiéøéNò,epica ewlgp daifd inin,øîà ïðçBé éaømei ¦§©£¦¦©¦¨¨¨©

déøéNòepicøenéL éòa éòéLz äî ,éòéLzkmc d`exdy myk - £¦¦©§¦¦©§¦¦¨¥¦
zxzen jk xg` wxe dxdha ezxgnl xenyl dilr iriyzd meia

,dlraløenéL éòa éøéNò óàxenyl dilr ixiyra d`exd jk - ©£¦¦¨¥¦
e .zxzen `id jk xg` wxe xyr cg`d meiéøéNò ,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©£¦¦

øenéL éòa àì øNò ãçà äî ,øNò ãçàkmei zii`xly myk - §©©¨¨¨©©¨¨¨¨¥¦
zlaeh `l` xyr mipyd mei z` xenyl dkixv dpi` xyr cg`d

,dlila zxzene cinøenéL éòa àì éøéNò óàmei zii`xl mb jk - ©£¦¦¨¨¥¦
dlila `l` ,xyr cg`d mei z` xenyl dkixv dpi` ixiyrd

.dxezd on leahl xak zxzen eixg`y
:ef zwelgna zxg` oeyl `xnbd d`iandì éðúîc àkéàyi ± ¦¨§©§¦¨

ef zwelgn mipeydàäàyiwl yixe opgei iaxy ,ef `ziixa lr ± ©¨
.envr ipta zwelgnk `le ,dyexita ewlgp

oa xfrl` iaxe `aiwr iaxy ,dcez inglay onyd oipra epipyy
x`yay onyd xeriyn dpey exeriyy oicd xewna ewlgp dixfr
ivga exeriy dcez eli`e ,ony bela oxeriy zegpnd lky ,zegpn
(ai f `xwie) 'onXA' 'onXA' xezidn z`f cnel `aiwr iax .ony bel©¤¤©¤¤
exeriyy hrnl `l` ieaix xg` ieaix oi`y ,dcez ingla xn`pd

.cala bel ivgeléôà ,àáé÷ò éaøì äéøæò ïa øæòìà éaø Bì øîà̈©©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¦£¦¨£¦
äaøî äzàn jk yexcl zegkeda,Blek íBiä ìk ['ïîMa'] 'ïîMa' ©¨©§¤©¤¤©¤¤¨©

,Eì òîBL éðéà,jkl miwewf eppi` ikàlàxeriyïîL âBì éöç ¥¦¥©§¤¨£¦¤¤
å ,[äãBzìoic okúéòéáøbeldøéæðì ïéélr zewll exeriy dfy ± §¨§§¦¦©¦§¨¦
.oii ziizyåoicïéaù íBé øNò ãçàiniì äcðiniäcð,mdixg`ly §©©¨¨¤¥¦¨¦¦¨

,daif ini mdyéðéqî äLîì äëìä,ewlgp ef dkld xe`iaae .[md £¨¨§Ÿ¤¦¦©
epicy rnyn envr ipta ef dklda xkfed xyr cg`d meiy jkny

el`y jk lre ,eiptly minidn dpeyäëìä éàîdpeyy df mei lr ©£¨¨
.ewlgp ef dl`y zaeyzae .eiptly minidn `ed,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©

äëìäd meil ipiqa dynl dlawzd zg`,øNò ãçà`ed dpeyy £¨¨©©¨¨
.eiptly minin cg` xacaøNò ãçà úBëìä ,øîBà Lé÷ì Léø- ¥¨¦¥¦§©©¨¨

`xnbd zx`ane .eiptly minidn `ed dpey zekld izya
:mzwelgnäëìä ,øîà ïðçBé éaød meil dxn`p zg`,øNò ãçà ©¦¨¨¨©£¨¨©©¨¨
meiy ,`ide,øenéL éòa àìc àeä øNò ãçàdpi` ea dz`x m`y ©©¨¨§Ÿ¨¥¦

,ezxgnl xenyl dkixvøenéL ãéáò éðéøçàì àäminil la` ± ¨§©£¦¥¨¦¦
z` zxney eiptly ixiyra dz`x m`y ,xeniy `ed dyrp mixg`

.eiptly minidn dpey `ed oi` df oicle ,xyr cg`d meiLé÷ì Léøå§¥¨¦
øNò ãçà úBëìä ,øîà.` ,ea exn`p zekld izy ±øNò ãçà àì ¨©¦§©©¨¨Ÿ©©¨¨
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc - dcp(iying meil)

,(äúãð ìò) 'dúcð úò àìa'ini zylyyk `l` daf ziyrp dpi`y §Ÿ¤¦¨¨
d onfa ,xnelk ,dzcp ini xg` dzii`xdúcðì Ceîñxg`y meia ± ¨§¦¨¨

.dzcpl ixiyre iriyz ipinya dz`xy ,dzcp ini zray
:`ziixad zxxanéì ïéàådaf ziyrpyàlàini eligzdyk §¥¦¤¨

dzii`xì Ceîñini,dúcðd onfa eligzdyk la`dúcðì âìôeî ¨§¦¨¨§¨§¦¨¨
a [dzcp inin wgexnd-],ãçà íBé`l dzcpl jenqd ipinyd meiay ¤¨

,xyr cg`e ixiyr iriyza `l` ,dz`xïépî.daf ziyrp jka mby ¦©¦
:`ziixad daiynøîBì ãeîìzepeyl xeziia (my)'áeæú éë Bà' ©§©¦¨

.daf ziyrpy dzcp inil jenq ynn dz`x `lyk mb zeaxl
:`ziixad cer zxxanéì ïéàdaf ziyrpyàlàini eligzdyk ¥¦¤¨

wgexnd dzcpl iriyzd meia dzii`xãçà íBéla` ,dzcpn cala ¤¨
úBaøì ïépîd onfa dzii`x iniyk mbâìôeîmein xzei dzcpn ¦©¦§©§¨

d meia epiidc ,cg`ìL ,íéðL,äòáLå ,äML ,äMîç ,äòaøà ,äL §©¦§Ÿ¨©§¨¨£¦¨¦¨§¦§¨
ðBîLäøNò ,äòLz ,ä,dzcp xg`yïépîd`exyk daf ziyrpy §¨¦§¨£¨¨¦©¦

:`ziixad daiyn .mitevx mini dyly mdaY zøîàxnel epl yi ¨©§¨
,el` minia dii`x zeaxléòéáøa eðéön äîdzcp xg`yéeàøL ©¨¦¨§¦¦¤¨

oey`x zeidläøéôñì,iyilye ipy oey`xa dz`xyk ,miiwp 'f ly ¦§¦¨
åy daxzdéeàøsxhvdlìiniäáéæipya dz`xyk ixdy ,eiptly §¨¦¦¨

,daifl iyilyd mei `ed iriaxd ixd iyilyaeàéáà éðà óàzeaxl ©£¦¨¦
mei z` mbL éøéNòäixdéeàø`ed,äøéôñìoey`xa dz`xyky ¨£¦¦¤¨¦§¦¨

,dxtqy miiwp 'fdn oexg`d meid ixiyrd mei ixd iyilye ipyåokl §
didi mbì éeàøini zylyl sxhvdäáéæel` minia d`xzyk ¨§¦¨

zeidl miie`x md mby eiptly minid oke .mitevx mini dyly
.mipey`xd minid zylya dz`xyk miiwp 'f zxitqn

mda ziyrp s` dzxitql miie`xd minidy zeaxl epcnly xg`
:`ziixad cer zxxan ,dafúBaøì ïépîed meiøNò ãçàit lr s` ¦©¦§©©©¨¨

.mipey`xd mini dylya dz`xyk miiwp 'f zxitql ie`x epi`y
:`ziixad daiynøîBì ãeîìzepeyl xeziia (my)'dúcð úò àìa' ©§©§Ÿ¤¦¨¨

.daxd bltend s` zeaxl
bltend s` daxzdy ok m` :`ziixad cer zxxanìBëéxnel iziid ¨

óà äaøî éðàLd meiøNò íéðLdzeyrl eiptly minil sxhviy ¤£¦©§¤©§¥¨¨
:`ziixad daiyn .xyr cg`ae ixiyra dz`xyk dlecb dafzøîà̈©§¨

åàìsxhvn epi`e `ed dcp inin xyr mipyd mei `l` ,ok epi` ± ¨
.daifl

,daxd bltend s` daifl daxn aezkdy xg`n :`ziixad zl`ey
øNò íéðL àéöBäìe øNò ãçà úBaøì úéàø äîe.daif inin epi`y ¨¨¦¨§©©©¨¨§¦§¥¨¨

:`ziixad daiynúøéôñì éeàøL øNò ãçà éðà äaøîdii`x ©§¤£¦©©¨¨¤¨¦§¦©
n daxzdy meia dligzdy,'áeæú éë Bà'ipya dz`xyk epiidc ¦¨

cg`d meia dlk dly miiwpd 'f ly oexg`d meid f`y iriaxe iyily
mby edaxpe dxitql ie`xy iriaxl dnec xyr cg`d mei okle ,xyr

,daifl ie`x `diúøéôñì éeàø ïéàL øNò íéðL éðà àéöBîemei ¦£¦§¥¨¨¤¥¨¦§¦©
n daxzdy,'áeæú éë Bà'okle dxitql ie`xy iriaxl dnec epi`e ¦¨

d `l.daifl daxz
dligzn dzr ,daifl miie`xd minid `ziixad dcnl dzr cr
dz`neh ipice daf mda ziyrpy zei`xd oipn cenll `ziixad

:`ziixad zxxan .dzxitqeåmiAx mini' (my) aezkd xn`y xg`n' §¨¦©¦
éì ïéàdayene dakyn d`nhn oke drbna d`nhne daf ziyrpy ¥¦
àlàdz`xykìLíéîé äL,'miAx' oeyld zernynk ,mitevx ¤¨§Ÿ¨¨¦©¦

dz`xíéîé éðLmitevxïépî:`ziixad daiyn .d`nhnyãeîìz §¥¨¦¦©¦©§
øîBìepcnl ,'`ed d`nh didY DzCp iniM Dz`nh aFf ini lM' (my) ©¨§¥ª§¨¨¦¥¦¨¨¦§¤§¥¨¦

zaizn'éîé'oiprl daf ziyrp ,mini ipy d`exd s`y zxzeind §¥
dz`x :`ziixad zxxan .d`nehïépî ãçà íBédaiyn .d`nhny ¤¨¦©¦

:`ziixadøîBì ãeîìz(my)'éîé ìk',cnll 'lM' zaiz siqedy - ©§©¨§¥¨
.d`nhn cala cg` mei d`exd s`y

:aezkdn dz`neh ipic `ziixad zcnel dzr'äàîè',(my)ãnìî §¥¨§©¥
Ldafdäcpk dìòBa úà äànènakW m`e' (ck my) da yxetny ¤§©§¨¤£¨©¦¨§¦¨Ÿ

aMWOd lke mini zraW `nhe eilr DzCp idzE Dz` Wi` aMWi¦§©¦Ÿ¨§¦¦¨¨¨¨§¨¥¦§©¨¦§¨©¦§¨

.'`nhi eilr aMWi xW £̀¤¦§©¨¨¦§¨
:weqtd yexcl `ziixad dkiynn'àéä'weqta xn`pd (dk my) ¦

wxy cnlle ,`ed herinàéä[dafd-]áfä ïéàå äìòBa úà äànèî ¦§©§¨¤£¨§¥©¨
.ìòBa àeäM äî ànèî,dfl herin jixvy mrhd `ziixad zx`an §©¥©¤¥

àeä ïéc àìäåxnege lwn cenll ozip did aezkd hriny `lely ± ©£Ÿ¦
,el zlrapd z` `nhi afdyàéä äîeda dliwdy s`y dafd ± ©¦

dxezda äànhî dðéàLylyúBiàødaf didzy ,cg` meia ¤¥¨¦©§¨§§¦
dzxdhl oaxw dkixvdl dlecbíéîéákdz`xyk d`nhny myk ± ¦§¨¦

y dxezd da dxingd ok it lr s`e ,mitevx mini dylyaäànèî§©§¨
àeä ,dìòBa úàdxezd ea dxingdy afd -a ànhnLylyúBiàø ¤£¨¤¦©¥§§¦

cg` meiaíéîéákm`d ,mitevx mini dylya `nhny myk ±Bðéà ¦§¨¦¥
d onL ïécy xn`pe ea xingp.ìòBa àeäM äî ànèn`ly icke ¦¤§©¥©¤¥

,df xnege lw cnlp'àéä' øîBì ãeîìzy hrnlúà äànèî àéä ©§©¦¦§©§¨¤
.ìòBa àeäM äî ànèî áfä ïéàå dìòBa£¨§¥©¨§©¥©¤¥

:`ziixad zxxanäNBò [àéäL] (àåäù) ïépîe[d`nhn-]ákLî ¦©¦¤¦¨¦§¨
øîBì ãeîìz .áLBîeini lM eilr aMWY xW` aMWOd lM' (ek my) ¨©§©¨©¦§¨£¤¦§©¨¨¨§¥

DaFfdúcð ákLîkdidi `nh eilr aWY xW` ilMd lke DN didi ¨§¦§©¦¨¨¦§¤¨§¨©§¦£¤¥¥¨¨¨¥¦§¤
:`ziixad zxxan .'DzCp z`nhMéì ïéàåakyn d`nhny cenll §ª§©¦¨¨§¥¦

ayeneàlàdz`xykìLíéîé äLwx dz`xyk la` ,mitevxéðL ¤¨§Ÿ¨¨¦§¥
ïépî íéîé.ayene akyn d`nhnyøîBì ãeîìz(my)'éîé's`y ¨¦¦©¦©§©§¥

dz`x :`ziixad zxxan .d`nhn cala mini ipy d`exdãçà íBé¤¨
ïépî:`ziixad daiyn .ayene akyn d`nhnyøîBì ãeîìz(my) ¦©¦©§©

'éîé ìk'cg` mei d`exd s`y ,cnll 'lM' zaiz aezkd siqedy - ¨§¥¨
.ayene akyn d`nhn cala

:`ziixad zxxan :mei zxney oic `ziixad zcnel dzrïépîe¦©¦
ãçà úøôBqLiwp cg` mei xetql dkixvy ±ìmei zii`x,ãçà ¤¤¤¤¨§¤¨

.dyly zii`xl miiwp 'f zxitq `l` aezka yxetn oi` ixdy
:`ziixad daiynøîBì ãeîìz(ek my)'dl äéäé'ztqep died daix ©§©¦§¤¨

.mei cbpk mei zxitq lr epcnll ,xeniy ly
oiicr ,mei cbpk mei zxteqy epcnly s` :`ziixad zl`eyìBëé̈

y dkixvy xnel ziidì äòáL øBtñzzii`xàeä ïéãå ,íéðL± ¦§¦§¨¦§©¦§¦
,xnege lwn z`f cenll ozip ixdyàeä äîeea dliwdy afd ± ©

dxezdãçà øôBñ ïéàLiwp cg` mei ±ìzii`x,ãçàea dxingd ¤¥¥¤¨¦¤¨
y dxezdäòáL øôBñmiiwpìzii`xàéä ,íéðLdxingdy ,dafd ± ¥¦§¨¦§©¦¦
dxezd daúøôBqLmeiãçàiwp,ãçàìm`dBðéàd onL ïécxingp ¤¤¤¤¨§¤¨¥¦¤

y daäòáL øBtñzs` miiwpìzii`xäéäé' øîBì ãeîìz .íéðL ¦§¦§¨¦§©¦©§©¦§¤
,'dlmini ipy dz`xyk s`y xneldîBé àlà úøôBñ dðéàcg`d ¨¥¨¤¤¤¨¨

.dxezd dl drawy
mei xyr cg`y lirl xn`pd lr ef `ziixan `iyewd `xnbd dwiqn

:`id ipiqn dynl dkldeäðéð éàø÷ àîìàgkeny ixd ± ©§¨§¨¥¦§
dkldn `le ,miaezkdn micnlp mei xyr cg` ipic lky `ziixadn
o`k oi` :`xnbd zvxzn .lirl `ziixaa xn`pk ipiqn dynl

,`id mi`pz zwelgny ,dxizqàáé÷ò éaøìdkld eaxn laiw `ly §©¦£¦¨
,ef ipiqn dynléàø÷,miaezkdn micnlp mei xyr cg` ipic ± §¨¥

la` .ef `ziixa dzpyp ezhiyleàúëìä äéøæò ïa øæòìà éaøì- §©¦¤§¨¨¤£©§¨¦§§¨
ank md ipiqn dynl dkld mei xyr cg` ipic`ziixaa x`e

.[zncewd
:`xnbd zl`ey,àaà éaøì äéòîL áø déì øîàaezky xg`n ¨©¥©§©§¨§©¦©¨

zei`x azkpy ,'ebe 'miAx mini DnC aFf aEfi iM dX`e' (dk eh `xwie)§¦¨¦¨¨¨¨¦©¦
,'mini' oeyla dafdéåäz àîîéa àîéàdy` wxy xn`z m`d - ¨¦¥¨¦¨¨¤¡¥
didz meia d`exdéåäz àéìéìa ,äáæ`l dlila d`exd la` ± ¨¨§¥§¨¤¡¥

didz `l` daf didz.äcð:`xnbd daiyndéì øîà,`a` iaxCìò ¦¨¨©¥£¨
[ok xn`z `ly ick-]'dúcð ìò' àø÷ øîào`kn lirl epcnle ¨©§¨©¦¨¨

d onfa d`exldúcðì Ceîñixde .`id dafy ,ipinyd meid `edy ¨§¦¨¨
éåä úîéà 'dúcðì Ceîñ'`ld ,[`ed izni`-]àéìéìaixdy `ed ¨§¦¨¨¥©¨¥§¥§¨

,ipiny lil zqipka dzcp ini zray zelk xg` cin ligzn epnf
ådf onfa d`exldì éø÷ à÷[dxezd dl z`xew±],äáæs`y gkene §¨¨¥¨¨¨
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קלט oifge` mipy` cenr br sc ± oey`x wxtzereay

äúãð úò àìá:dzcpl jenq ,dzcp ini xg` dyly d`exa `l` jl xne` epi` Ð

.ixiyre ,iriyze ,ipiny dz`xe ,dzcp ini zray xg` oey`x mei dz`xyéë åà
áåæú.xyr cg`e ixiyre iriyz d`ex zeaxl Ð'åë äùìù íéðù úåáøì ïéðîÐ

cg` oic odl yi olekyéòéáøá åðéöî äî úøîà ?.dcpd xg`y minil Ðàåäù
éåàøipy oey`x dz`x m` miiwp zxitql Ð

.dwqte ,iyilyäáéæì éåàøåipy mr sxvl Ð

`dc .oey`xa dz`x `l m` ,iriax iyily

,"aefz ik e`"c `xwn cg` mei blten iaxz`

lk daxn ip` s` .iriax iyily ipy epiidc

oiie`x ody llka ixiyre ,ixiyr cr el`

Ð mipey`x dyly dz`x m` ,dxitql

daifl oi`xp inp ediy cr miiwp dray ikyn

.oitevx dyly d`xzy mdn dfi`aïéðî
øùò ãçà úåáøìmipey`xd mr sxhviy Ð

epi`y ab lr s`e ,oitevx dylyl daifl

dyly zaif ly miiwp zxitql ie`x

mipey`xäúãð úò àìá øîåì ãåîìú ?Ð

.daxd minil blten elit`eìåëéoeik Ð

s` daxn ip`y ,"dzcp zr `la" aizkc

xyr cg` ixiyr dz`x m`y .xyr mipy

`dz `le ,dxenb daf `dz Ð xyr mipy

sxhvn `l` ,xyr mipy zii`xa dcp zlgz

daifløùò ãçà íåé ?ie`x `edy Ð

iriax daifc Ð "aefz ik e`" ,daif zxitql

ikyn daif dze`le ,"aefz ik e`"n iaxzn

.xyr cg` cr dxitq iniéì ïéàå`xwzy Ð

.oitevx dyly d`ex `l` d`nehl daf

éîé øîåì ãåîìúdz`neh aef ini lk" Ð

."didz dzcp inikäàîècnln Ð

da yxetny ,dcpk dlrea z` d`nhny

.'ebe "yi` akyi xy`"äàîèî äðéàù àéä
xenb aef z`neh cg` meia zei`x ylya Ð

Ð af la` .mini dyly dz`x eli`k ,oaxwl
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íéðäk éãkî .ïúîeøúa ìBëàì íéñðëð íéðäkäL¤©Ÿ£¦¦§¨¦¤¡¦§¨¨¦§¦Ÿ£¦
éðúì .íéáëBkä úàö úòMî ?äîeøz éìëà à÷ úîéà¥©¨¨§¦§¨¦§©¥©¨¦¦§¥

éà íéðäk :ïì òîLî÷ déçøBà ábà àúlî !"íéáëBkä úàö úòMî"éìëà à÷ úî ¦§©¥©¨¦¦§¨©©§¥¨©§©¨Ÿ£¦¥©¨¨§¦
àáe" :àéðúãk ,àákòî àì äøtëc ,ïì òîLî÷ àäå .íéáëBkä úàö úòMî ?äîeøúa¦§¨¦§©¥©¨¦§¨¨©§©¨§©¨¨Ÿ§©§¨¦§©§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc - zekxa(iyiy meil)

izni`n - oey`x wxt
,zekxae zelitz ,rny z`ixw ipica dxwira zwqer zekxa zkqn
z`ixw ipic .` :miixwir mipiipr drax` zllek `ide ,mdn srzqnde
,ziaxre dgpn zixgy ,zelitzd yly ipic .a .dizekxae rny
.gayde d`cedd zekxa ipic .c .oipdpd zekxa ipic .b .sqen zlitze
mipiiprd ly mzeaiyg meyn ,zezkqnd y`xa drawp ef zkqn
'd cegi] dpen`d zeceqin da yiy rny z`ixwk ,zwqer `id mda

.meie mei lka mibdep dipiipry meyne ,[dnecke
zyely ea mix`azne ,dizekxae rny z`ixw ipica wqer df wxt
ote` .a .zixgyae ziaxra rny z`ixw ipnf .` :elld mipiiprd
ok enk .dixg`le rny z`ixw iptl jxal yiy zekxad .b .d`ixwd

.mei lka mixvn z`ivi zxikf zevn ly dipic wxta mix`azn

äðùî

LAkWaE 'ebe mA YxAce' (f e mixac) rny zyxta dxeza xn`p§¦©§¨¨§¨§§
rny z`ixw `exwl yiy (:i onwl) df weqtn ecnl minkg .'LnEwaE§¤
dniwd onfae ['ziaxr ly rny z`ixw'] daikyd onfa ,meia miinrt
onf md izni` xexa xacd oi`y oeikne .['zixgy ly rny z`ixw']
zwqer epzpyn .mx`al dpynd dkxved ,dniwd onfe daikyd

ziaxr ly rny z`ixw ipnfa.
:ziaxr ly rny z`ixw onf ligzn izni` zx`an dpyndéúîéàî¥¥¨©

ïéáøòa òîL úà ïéøB÷lka rny z`ixw `exwl xyt` iznn - ¦¤§©¨£¨¦
.axríéðäkäL äòMîelahe e`nhpyíéñðëðqpkdl mi`yx - ¦¨¨¤©Ÿ£¦¦§¨¦

,ïúîeøúa ìBëàìonf `ed f`ny ,miakekd z`v zryn epiidc ¤¡¦§¨¨
ipa ly mkxc oi`y iptn ,`vi `l okl mcew `xewd la` .daiky
.daiky onfk aygp df onf oi`e ,miakekd z`vl mcew akyl mc`

ewlgpy d`iane ,d`ixwd onf seq `ed izni` zx`an dpynd
jynp ziaxr ly rny z`ixw onf :xaca mi`pzäøeîLàä óBñ ãò©¨©§¨

[zxnynd-]äðBLàøäcr epiidc ,dlilay zexnynd ylyn ¨¦¨
md el` .daiky onf df oi` okn xg`l la` ,dlild yilyéaø éøác¦§¥©¦

íéîëçå .øæòéìàe miwlegíéøîBà`ed d`ixwd onfyúBöç ãò ¡¦¤¤©£¨¦§¦©£
.dlild,øîBà ìàéìîb ïaø`ed d`ixwd onfãenò äìòiL ãò ©¨©§¦¥¥©¤©£¤©
øçMämeyn ,dlild seq cr xnelk ,gxfna minyd exi`iy cr ± ©©©

dlild lky.daiky onf aygp
:minkg zrc zx`azn epnne ,df oipra dyrn d`ian dpyndäNòî©£¤

åéða eàáedlild zevg xg`l l`ilnb oax lyäzLnä úéaî- ¨¨¨¦¥©¦§¤
e ,dcerq ea dkxrpy mewnnBì eøîàoiicr ,mdia`lúà eðéø÷ àì ¨§Ÿ¨¦¤

z`ixw,òîLcr `ed d`ixwd onfy minkg zrcl m`d edel`ye §©
xaky s` eiykr dzexwl md miaiig ,[mzenk dklde] dlild zevg

.zevg onf xaríäì øîàonf xar xaky it lr s` ,l`ilnb oax ¨©¨¤
,dlild zevgäìò àì íàoiicrúBø÷ì ízà ïéáéiç ,øçMä ãenò ¦Ÿ¨¨©©©©©¨¦©¤¦§

z`ixw onfy micen md mby meyn ,minkg zhiyl s` rny z`ixw
.dlild lk `ed dxezd on rny
,eipal xn`e l`ilnb oax siqedàìådevn lrBærny z`ixw ly §Ÿ

eøîà ,ãáìadpnf dxezd ony it lr s` ,zevg cr dpnfy minkg ¦§©¨§
,xgyd cenr dlriy críéîëç eøîàM äî ìk àlàmzevn onfy ¤¨¨©¤¨§£¨¦

`ed,úBöç ãòdxezd onåöî,øçMä ãenò äìòiL ãò ïúminkge ©£¦§¨¨©¤©£¤©©©©
a oicd `ed jk .zevgl edenicwde onfd z` eliabdy mdøè÷ä¤§¥

íéáìçzepaxw lyåxhwdíéøáàwxfp xy`ky ,dler oaxw ly £¨¦§¥¨¦
,exhwed `l oiicre meia mncïúåöîdlild lk mxihwdläìòiL ãò ¦§¨¨©¤©£¤

øçMä ãenò,gafnd lr eid `l m` ,xgyd cenr dlry drya ,f`e] ©©©©
.[dpila elqtpåokìkmiycwd,ãçà íBéì íéìëàpäonfy xnelk §¨©¤¡¨¦§¤¨

,my` ,z`hg oebk] eixg`ly dlilae mzaxwd meia `ed mzlik`
onfy (.bp migaf) minkg exn`y ,[dceze zegpn ,zxvr iyak

dxezd on ,dlild zevga miizqn mzlik`ïúåöîmlk`lãò ¦§¨¨©
øçMä ãenò äìòiLmd xgyd zelra wxy ,[zevg cr wx `le] ¤©£¤©©©©

.cer mlk`l xeq`e 'xzep' miyrp
,xn`e eixac z` l`ilnb oax miiq,ïk íàony minkg miceny ¦¥

,xgyd zelr cr miycw lek`le rny z`ixw `exwl xyt` dxezd

íéîëç eøîà änìwx `ed el` zeevn onfy.úBöç ãòdaeyzd ¨¨¨§£¨¦©£
ok exn`y ,`id jkl÷éçøäì éãkd z`,äøéáòä ïî íãà`ly §¥§©§¦¨¨¦¨£¥¨

dryl dz`ixw z` dgciy ici lr ,rny z`ixw zevn lehiaa lyki
lyki `ly oke ,dpnf xearie dzexwl gkyi seqale zxge`n
ici lr ,[zxk eypery xeqi` `edy] mpnf xg` miycw zlik`a
zelr xg` mlk`i seqale zxge`n dryl mzlik` z` dgciy
oke zevg cr rny z`ixw `xwiy exn`e minkg edefxif jkl .xgyd
xg` mb mpnf jynp dxezd ony s` ,zevg cr miycwd z` lk`iy

.ef dry

àøîâ

zl`ey .'oiaxra rny z` oixew izni`n' `pzd zl`ya dpc `xnbd
:`xnbdéà÷ àëéä àpz,ecenila `pzd cnr okid -éðz÷c- ©¨¥¨¨¥§¨¨¥

xxale zepyl ligzd jk jeznyéúîéàî'.'oiaxra rny z` oixew ¥¥¨©
rnyn ,'oiaxra rny z` oixew izni`n' `pzd l`yy dnn ,xnelk
.ef daeg cnl okidne ,rny z`ixw `exwl miaiigy el did heyty

eúå,le`yl yi cere -àLéøa úéáøòa éðúc àðL éàîrecn - §©§¨§¨¥§©§¦§¥¨
okn xg`l wxe ,ziaxr ly rny z`ixw onf z` dligz `pzd x`ia

,zixgy ly rny z`ixw onf z` x`ia (:h oldl)úéøçLc éðúì¦§¥§©£¦
àLéøa.zixgy ly rny z`ixw onf xe`iaa dligz geztl el did - §¥¨

:`xnbd daiynéà÷ àøwà àpz,`xwnd cenila wqr `pzd - ©¨©§¨¨¥
áéúëcKxCa LYklaE LziaA LYaWA mA YxAce' (f e mixac) ¦§¦§¦©§¨¨§¦§§§¥¤§¤§§©¤¤

E,'Eîe÷áe EaëLáz`ixw `exwl mc` aiigy cnln df `xwne §¨§§§¤
ly epnf `ed izni` epzpyna xxal `pzd lgd jk jezne ,rny
mcew ziaxr ly rny z`ixw dxkfed weqtae xg`ne .df aeig
xg`l wxe 'LAkWaE' dligza xn`p ixdy ,zixgy ly rny z`ixw§¨§§
ly rny z`ixw onf xexiaa `pzd gzt ok lr ,'LnEwaE' xn`p okn§¤

.ziaxréðz÷ éëäå,zepyl `pzd zpeek jke -òîL úàéø÷ ïîæ §¨¦¨¨¥§©§¦©§©
äáéëLc,weqtd on epcnlyúîéà,ligzn `ed izni` -äòMî' ¦§¦¨¥©¦¨¨

.'ïúîeøúa ìBëàì ïéñðëð íéðäkäL¤©Ÿ£¦¦§¨¦¤¡¦§¨¨
`pzd micwd recn] dipyd `iyewd lr sqep uexiz d`ian `xnbd

:`xnbd zxne` .[ziaxr ly rny z`ixwa weqrlàîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨
onf z` x`al `pzd micwdy mrhdy ,ayiil lkez dvxz m`e -
ly rny z`ixw onf z` x`iay mcew ziaxr ly rny z`ixw

c meyn `ed ,zixgyéìéíìBò ìL Búéiøaî ódf xcq cnly - ¨¦¦§¦¨¤¨
,mlerd z`ixanáéúëc(d ` ziy`xa)éäéå'íBé ø÷á éäéå áøò ¦§¦©§¦¤¤©§¦Ÿ¤

,'ãçàmb micwd jkitle ,xweal axrd mcw mlerd z`ixaay ixd ¤¨
onf z` x`iay mcew ,ziaxr ly rny z`ixw onf z` x`al `pzd

.zixgy ly rny z`ixw
:`xnbd dywn .ipyd uexiza dpc `xnbdéëä éàmrhy ,jk m` - ¦¨¦

micwdl yi mewn lkay meyn `ed ziaxr ly rny z`ixw zncwd
,dyw dzrn ,mlerd z`ixaa epivny itke ,xweal axrd z`àôéñ¥¨

éðz÷c,da epipyy (.`i) oldl dpynd -øçMazra ,xweaa ± §¨¨¥©©©
,zixgy ly rny z`ixw mc`d `xewyíézL Cøáîzekxa izy - §¨¥§©¦

äéðôì,dz`ixw mcew -edkxaúçàjxanäéøçàìxg` - §¨¤¨©©§©£¤¨
,dz`ixw,áøòáe,ziaxr ly rny z`ixw e`xew zraíézL Cøáî ¨¤¤§¨¥§©¦

zekxa izy -,äéøçàì íézLe äéðôìdpynd dnicwdy ixd §¨¤¨§©¦§©£¤¨
zekxaa weqrzy mcew zixgy ly rny z`ixw zekxaa weqrl
lka micwdl yiy o`k x`eand itl eli`e ,ziaxr ly rny z`ixw

,xweal axrd z` mewnéðúìmipicd z` zepyl `pzl did - ¦§¥
cly rny z`ixwàLéøa úéáøò:`xnbd zvxzn .[dligza-] §©§¦§¥¨
dçút àpzepzpynaaly rny z`ixw onf xe`iaøãäå ,úéáøò ©¨¨©§©§¦§¨©

éðzz`ixw onf z` (:h onwl) dixg`y dpyna dpy okn xg`le - ¨¥
rny,úéøçLaaxrd ipic z` mewn lka micwdl yi ,xen`ky itl §©£¦

.xwead ipicléà÷c ãòrny z`ixw ipica wqre cnr xaky oeike - ©§¨¥
éléî Léøt ,úéøçLarny z`ixw ipic z` x`al miiq -,úéøçLc §©£¦¨¥¦¥§©£¦

,dizekxa xcq z` (.`i) dxen`d dpyna yxiteéléî Léøt øãäå- §¨©¨¥¦¥
rny z`ixw ipic z` yxtl xfg okn xg`le,úéáøòcz` yxite §©§¦

.dizekxa xcq
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éúîéàîìåëàì íéñðëð íéðäëäù äòùî .ïéáøòá òîù úà ïéøå÷
.ïúîåøúámzr ribde oyny aixrde elahe e`nhpy mipdk

:dnexza lek`l.äðåùàøä äøåîùàä óåñ ãòyxtnck dlild yily

dia opixw `le daiky onf ez ixwn `lc onf xar jli`e myne (.b sc) `xnba

daiky onf e`l inp ikd inwne jakya

ici `vi `l okl mcew `xewd jkitl

ziaa dze` oixew dnl ok m` .ezaeg

ixac jezn dltza cenrl ick zqpkd

.inlyexi zekxaa 'iixaa `ipz ikde dxez

.jygzyn dzexwl epilr daeg jkitle

lr `xew mc`y dpey`x dyxt z`ixwae

:`vi ezhn.øçùä ãåîò äìòéù ãò
:daiky onf iexw dlild lkyøè÷ä

.íéøáàå íéáìçonc wxfpy zepaxw ly

:meia.ïúåöîopi`e dlild lk zelrdl

ode xgyd cenr dlriy cr dpila milqtp

xwal oili `l 'izkc gafnd on dhnl

:(cl zeny).íéáìç:zepaxw lk ly

.íéøáà:dler lyíåéì íéìëàðä ìëå
.ãçàzxvr iyake my`e z`hg oebk

:dceze zegpne.ïúåöî:ozlik` onfãò
.øçùä ãåîò äìòéùzeidl o`ian `ede

xwa cr epnn gipi `l dceza aizkc xzep

:ecnli dcezn mlke (f `xwie)ïë íà
.úåöç ãò íéîëç åøîà äîìz`ixwa

:'iycw zlik`ae rny÷éçøäì éãë
.äøéáòä ïî íãàmcew dlik`a mexq`e

olk`l `ai `ly ick opnfcenr xg`l

rny z`ixwa oke zxk aiigzie xgyd

cer il yi xn`i `ly mc`d z` fxfl

xare xgyd cenr dlri jk jezae zedy

`l `kd ipzwc mialg xhwde .onfd el

hwp `le llk zevg cr minkg ea exn`

bdepd xac lky ricedl `l` `kd edl

opz inp ikde .dlild lk xyk dlila

xyk dlild lk (:k sc) dlibnc ipy wxta

:mixa`e mialg xhwdle xnerd zxivwl

.éà÷ àëéädia `pzc wilq `w `kidn

o`k le`yl ligzdy rny z`ixw zaeg

:d`ixwd onf.éà÷ àø÷àzaeg cnl mye

:d`ixwd.à"òáéàåoiaxr `pzc `d

:mler ly eziixan sili `yixaøãäå
.úéøçùá àðúrny z` oixew izni`n

:zixgya.íéáëåëä úàö úòùî`edy

onwl silick ynyd z`ia xnb
àîìéã

éúîéàîoipiznn ep` oi`e mei ceran opixw ikid op`e i"yx 'it .'eke oixew

rny z`ixwy i"yx yxit ok lr 'nba yxtnck miakekd z`vl

`xw m` inlyexia `zi` ikde .miakekd z`v xg`l `ede xwir dhnd lry

ick zqpkd ziaa rny z`ixw oilltzn ep` dnl ok m`e `vi `l okl mcew

`niz .dxez ixac jezn dltza cenrl

zexwl oilibx mlerd oi` `lde eyexitl

onwl) dpey`x dyxt `l` daikyl jenq

el did zeiyxt yly ok m`e (:q sc

z`ixwa jxal jixvc dyw cere .zexwl

dixg`l mizye diptl mizy rny

jenq rny z`ixw dze`c cere .ziaxra

xn`ck oiwifnd liaya `l` dpi` dhnl

epi` `ed mkg cinlz m`e (.d sc) jenqa

ryedi iaxk opiwqt k"`c dyw cere .jixv

'it mepwz rvn`a zeltz xn`c iel oa

z`ixw oia rny z`ixw ipy oia rvn`a

op`e .ziaxr ly y"w oiae zixgy ly rny

edfi` (:c sc) onwl xn`c opgei 'xk l"iiw

ly dle`b jneqd df `ad mlerd oa

daxc`c z"x 'it okl .dltzl ziaxr

m`e .xwir zqpkd zia ly rny z`ixw

.mei ceran jk lk oixew ep` j`id xn`z

xn`c dcedi iaxk ol `niiwc xnel yie

zltz onfc (.ek sc) xgyd zltz wxta

xyr cg` epiidc dgpnd blt cr dgpn

onf dlkiyk cine riax zegt zery

xn`z m`e .ziaxr onf ligzn dgpnd

jenq dgpn zltz oilltzn ep` j`id

yi .dgpnd blt xg`l elit`e dkygl

zltz onf ixn`c opaxk ol `niiwc xnel

(.fk sc) onwl opixn`e axrd cr dgpnd

`le xnk `l `zkld xnz` `lc `zyd

.car xnk carce car xnk carc xnk

oxzqc ilew ixzk iedc `iyw mewn lkn

oilltzn ep` mrh dfi`n ixdy iccd`

meyn dgpnd blt xg`l cin ziaxr

iax ixack dlk dgpnd zryc ol `niiwc

dltzd onfae ziaxr onf ied cine dcedi

`l` dcedi iaxk ol `niiw `l dnvr

rny z`ixw i`cec i"x xne` ok lr .opaxk

oilltzny ep`e xwir zqpkd zia ly

i`pz ipdk ol `xiaq mei ceran ziaxr

mbe meid ycwy dryn ixn`c `xnbc

epiidc aqdl miqpkp mc` ipay dryn

mei ceran dzid `ide y"r zcerq

di`x mbe .dltz onf ied dry dze`ne

axra zay ly ilvn ied axc (:fk onwl)

.rny z`ixw `xew did mb `nzqne zay

n zei`xd oze` lknrny z`ixwc rny

xn`wc `de .xwir `id zqpkd zia ly

'eke p"kdaa oixew eid dnl inlyexia

mcew y"w zexwl oilibx eidy z"x xne`

ixy` xnel oilibx ep`y enk mzltz

:dpey`x dyxt `l` zexwl jixv epi` mbe jxal oi`y ezhn lr rny z`ixw `xewy in d`xp o`kne .dxez ixac jezn dltza cenrl `l` dpi` y"w dze`e dlgz

éðúéì:dlgz xwea ly aizkc cinza ogky`ck .`yixa zixgycéàcitwn epi` k"` jakyac `xw` jinqc `nlya zxn` i` .`yixa zixgy ipzwc `tiq ikd

:'eke ipzwc `tiq k"` ilin lk` citw k"` mler ly eziixac `xw` jinqc `"` `l` .y"w` `l` `xwêøáîcbpk ied zekxa raye (inlyexi) .'eke diptl mizy

micner eidy mdly zqpkd ziaa `wece .zqpkd ziaa mdixagl oizndl ick opax epwz dkxa `iddc epipir e`xi aiyg `w `le (hiw mildz) jizlld meia ray

:dlila `l` mdixagl oizndl oikixv oi` eply zeiqpk izaa la` miwifnd on mipkeqn mde dcyaàäå`pnif `cg `pipz `d z"`e .`akrn `l dxtkc l"nw

:xak yxetny dnl s` xvewa opireny`l zeipyn ly zelibxc l"ie dnexza lke` eyny aixrd (:cr sc) lxrda dl iziine (c"it) mirbp 'qna
`nlic

éúîàî¥¥¨©

íéñðëð íéðäkäL äòMî ?ïéáøòa òîL úà ïéøB÷¦¤§©¨£¨¦¦¨¨¤©Ÿ£¦¦§¨¦
éøác ,äðBLàøä äøeîLàä óBñ ãò .ïúîeøúa ìBëàì¤¡¦§¨¨©¨©§¨¨¦¨¦§¥
ìàéìîb ïaø .úBöç ãò :íéøîBà íéîëçå .øæòéìà 'ø¡¦¤¤©£¨¦§¦©£©¨©§¦¥
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izni`naקמב cenr a sc ± oey`x wxtzekxa

.åøåà úàéá àîìéãz`ada envr yi`d xdhie ipinyd meia ynyd xe`iy

:lk`i xg`e eizepaxw.ïë íà`xw `nip `ed ieev oeyl xdhe `xw i`dc

:xdhe i`n xdhie.éëãà:ynyd mlerd on dptzp xar oeyl.àúééøáîipzwc

z`v xacl di`xe oznexza lek`l oiqpkp mipdkdy dryn oizrnya onwl

:ozakrn ozxtk oi` n"y miakekd

.éðòäùî:ezcerqa wilcdl xp el oi`y

.'éðúîà àâéìô éàãå àôéñ`kd ipzwc

dcerqd jezn xhtil cnery dry cr

`le opaxk `le xfril` 'xk `l epiide

onf zlgz jakyae yixcc .l`ilnb oaxk

dxeny`d seq cr opz 'ipznae daiky

:dpey`xd.ïäëå éðòodke eizelil lk ipr

:dnexza lek`l `nh.àåä àøåòù ãç
:miakekd z`v.úåúáù éáøòáoixdnn

dy dcerql:oken lk.øáãì äéàø ïéàù
xacl xkf miakekd z`va dlk meidy

:`ki`.éëùçîãdlila dk`ln oiyere

:miakekd z`v cr dngd zriwyn

.éîã÷îåmei `ni`c meid mcew oinikyne

oinicwn mde dngd upd cr ied `l

oilin 'd jldn enk iedc xgyd zelrn

:(:bv sc migqt)äìéìä åðì äéäå ù"ú
.øîùî`nl` dk`ln meide xn`wcn

z`v cr xgyd zelrn xarc i`d

`ki` xacl xkfe .`ed `nni miakekd

:mei aezkd `xew dk`ln zr lkc.ã"ñ÷
mc` ipa xnelk miipr epiid mc` ipa aex

cg legd zenia miipre zezay iaxra

:`ed `xeryíåéä ùã÷ù äòùî
.úåúáù éáøòáwtq zeynyd oia epiid

meid ycw `ed wtqc oeike dlil wtq mei

:wtqn.íéìáåè íéðäëäù äòùîepiid

mcew mdl `diy ick zeynyd oia mcew

opixn` ikde yny axrd zeynyd oia

dliahd onfc (.dl sc) oiwilcn dnaa

:hrn zeynyd oia mcewíéðäë àìäå
.íéìáåè íä íåé ãåòáîdcedi iax

oia oiwilcn dnaa xn`c dinrhl

z`v mcew lin ivg jldn ick zeynyd

wtq iede zeynyd oia iexw miakekd

`ed mei ceran ikd inwnc dliah jkld

i`n yxtn onwle `ed daiky onf e`le

:xi`n iax dil xcd`.áñäì ïéñðëðzi`

zezaya ixn`c zi`e legd zenia ixn`c

:(mlekl) `ed xge`n mewn lknéäå
.øçåàî åäééðéî:odkc e` iprc (mlekl)

â"ä'x epiid `pipg 'x mcew iprc c"q i`

jldn dcedi iaxc zeynyd oia :xfril`

iqei iaxce miakekd z`v iptl lin ivg

xi`n iaxe miakekd z`v iptl oir sxdk

d inwn liah ike l"q iqei iaxkjenq ik

:dia opixw daiky onfe `ed dkygl
àéù÷

àîìéãxdhe i`ne ipinyd mei ly exe` gxfiy cr i"yx 'it .`ed exe` z`ia

jextl eyexitl `nize .eizepaxw z`ada yi`d xdhiy `xab xdh

eyny z`iac olpn 'eke dnexza lke` eyny aixrdc (:cr sc) lxrdc `idd`

azknl ivn ded `ed dgixfa i`c dgixfa ixiinc xninl ivn ikid cere .`ed

gxfnn enk xdhe ynyd gxfe `xwa

enk d`ivi oeyl e` (`k xacna) ynyd

hwpe (hi ziy`xa) ux`d lr `vi ynyd

zriwy epiidc `nl` ynyd `ae `xwa

i`d dil `iran `w jenqac cere .dngd

hiyte `ed exe` z`ia i` ynyd `ae

oizipznn heytz 'eke xacl xkf `ziixan

dnexza lke` eyny aixrd (c"it mirbpc)

i`nn t"dc l"ie .yny z`ia epiidc `nl`

`ed yny z`ia xdhe ynyd `ae i`dc

z`v epiidc `nei xdh xdhe i`ne ynn

epiidc `ed exe` z`ia `nlic miakekd

zlgz `ede dngd zriwy ly dzlgz

yng meia zedy yi oiicre riwxa dzqpkd

xdh xdhe i`ne miakekd z`v cr oilin

dyw `l lxrdc oizipznl `zyde `xab

mzdc eyny aixrd xninl ivnc icin

heytz `l mzdn s`e exe` z`ia epiid

jixhvi` ikd meyn .miakekd z`v epiidc

:miakekd z`vc `ziixad `kd iiez`l

íàab lr s` .xdhie `xw `nil ok

mzd .xdhe aizk zenewn dnkac

irhinl `ki`c `kd la` irhinl `kil

:xdhie azknl dil dedäòùîiprdy

diteb ipr `niz .glna ezt lek`l qpkp

epiid ezlik` onf zxn` `dc lltzi izn

ligzdl xeq` y"w onf `ay oeike y"w onf

onwl `ipzck `yixa lltziy cr dcerqa

ezt lke`e lltzne y"w `xewe (:c sc)

aiig minkg ixac lr xaerd lke jxane

onfl mcew ied dltz onfc xnel yie dzin

lek`l qpkp ipryn `wec e`lc dcerq

epikiy cry xn`w `xwirn `zxet `l`

:lltzie `xwi ezcerq el

ô"òàdxenb di`x .xacl di`x oi`y

oiprl mzd ixiin `l `dc dpi`

:y"wéàåepiid `pipg iax micw iprc c"q

micw iprc xninl ivn `le .xfril` 'x

`xeryl micw meid yecw e` meid yecwl

ixerya jk lk wlgl `xazqn `lc .iprc

:dia zi` elld mipnf lkc daiky onf

øîàceran mipdk `lde dcedi 'x dil

diytpl dil iywiz `niz .milaeh md mei

`ede `id mei ceran dgpnd blt ixdy

blt xeariyk cin (.fk sc onwl) xne`

xnel yie .ziaxr zltz onf ied dgpnd

jakya yixc `lc `iyw `l diciclc

onf epi`c `iyw iyxcc opaxl la` jnewae

:daiky
`iyw
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ברכות.  פרק ראשון - מאמתי דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc - zekxa(iyiy meil)

àîìéc`aE' xn`py dny ,xg` ote`a weqtd z` yxtl yi `ny - ¦§¨¨
,'WnXdàeä BøBà úàéaexweaa ynyd gxfzy `id ea dpeekd - ©¤¤¦©

,ezxtk z`ad mei `edy ,ipinyd meid lyéàîely eyexit edne ± ©
xn`py dn,'øäèå'`id ea dpeekdàøáb øäèlr mc`d xdhiy ± §¨¥¨©©§¨

xy`ky ,ieeiv oeyla md weqtd ixacy epiide .eizepaxw z`ad ici
`iadl mc`d lr lhen ,'xdhe' ,gxfz xy`k xnelk ,ynyd `eaz
yxtp ok` m` .dnexza xzen `ed okn xg`l wxe ,eizepaxw z`
leki epi`y ,dnexzd zlik`a zakrn dxtkdy `vnp ,df yexitk
xg`d ote`a yxtl `ziixal oipne ,eizepaxw z`ad mcew dlke`l

.zakrn dpi` eit lry
:`xnbd zvxzn,àìéL áø øa äaø øîà,df yexitk xnel oi` ¨©©¨©©¦¨

`iaiy ieeiv `ed 'xdhe'e exe` [zgixf-] z`ia `ed 'ynyd `ae'y
y ,eizepaxwàø÷ àîéì ïk íà[xnel weqtl did-],'øäèéå'`edy ¦¥¥¨§¨§¦§©

.`linn xdhp `ed ynyd `eaay ernyny 'xdhe' `le ,ieeiv oeyl
,i`ce `l`éàîxn`py dn ly eyexit edn ±,'øäèå'`id ea dpeekd ©§¨¥
àîBé øäè`id weqtd oeyle ,epnn ynyd xe` dptzde meid xdhp ± ¨©¨

éLðéà éøîàãk[xnel miyp`d milibxy itk-]àLîL áøòéà ¦§¨§¦¦§¥¦£©¦§¨
àîBé ékcàåynyd dwlzqd ,xnelk ,meid xdhpe dngd drwy - §¦©¦¨

epiid 'ynyd `ae' okl mcew xn`py dn `linne] ixnbl mlerd on
xg`y ,`id jk weqtd zpeeky `vnpe .[dzgixf `le dngd zriwy
lek`l odkd i`yx ,miakekd z`va ixnbl ynyd daixrdy

.`ziixad ixacke ,dnexza
wqer 'xdhe ynyd `ae' weqtdy ,zxg` dgked d`ian `xnbd

:yny axrdaàáøòîa,l`xyi ux`a -àä[ef dgked-]øa äaøc §©£¨¨¨§©¨©
,àìéL áødid ok m`y meyn] `xab xdh `ed 'xdhe'y xnel oi`y ©¦¨

,['xdhie' xnel weqtleäì òéîL àì,derny `l -ejk meyneòa Ÿ§¦©§¨
àéòaéî dì,ewtzqd jke .weqtd yexita wtq ewtzqd -éàädf - ¨¦©§¨©

xn`py,'LîMä àáe'm`dàeä BLîL úàéazriwyl ea dpeekd - ¨©¤¤¦©¦§
,dngdedf itléàîxn`py dn ly eyexit edn ±,'øäèå'ea dpeekd ©§¨¥
y `idàîBé øäè,ixnbl epnn ynyd xe` dptzde meid xdhpy ± ¨©¨

.miakekd z`v epiideàîìéc Bà`ae'y ,xg` ote`a yxtp `ny ± ¦§¨
,'ynydàeä BøBà úàéameid xweaa dngd zgixfl ea dpeekd - ¦©
,ipinydéàîet edne ±xn`py dn ly eyexi,'øäèå'`id ea dpeekd ©§¨¥

àøáb øäèlkei f` wxe ,eizepaxw z`ad ici lr mc`d xdhiy ± ¨©©§¨
.dnexza lek`l
dì eèLt øãäåmwitq z` l`xyi ux` ipa ehyt jk xg`e - §¨©¨§¨

éðz÷cî ,àúééøaî[epipyy jkn-],àúééøáaoiligzn izni`n' ¦¨©§¨¦§¨¨¥§¨©§¨
lek`l oi`kf mipdkdy dryn ,'eke ziaxra rny z`ixw zexwl

,oznexza,'íéáëBkä úàö øácì ïîéñdnexz zlik` onfy ixd ¦¨©¨¨¥©¨¦
ok m` ,ezxtk z` `iad `l oiicry s`e ,miakekd z`va `edòîL§©

dpéî,weqta xen`d 'ynyd `ae'y ef `ziixan gken -úàéa ¦¨¦©
àeä BLîL,dngd zriwyl ea dpeekd -éàîely eyexit edne ± ¦§©
xn`py dn,'øäèå'`id ea dpeekdàîBé øäèmeid xdhpy ± §¨¥¨©¨

dne ,dnexza lek`l odkd xzen f`e ,epnn ynyd xe` dptzde
.jkn eakrn epi` ezxtk z` `iad `ly

?
øî øîà`"r lirl) epzpyna epipy -ly rny z`ixw onfy ,( ¨©©

`ed ziaxrïúîeøúa ìBëàì ïéñðëð íéðäkäL äòMîepiide] ¦¨¨¤©Ÿ£¦¦§¨¦¤¡¦§¨¨
.'eke dpey`xd dxeny`d seq cr [miakekd z`vn

mixzeq md m`d dpce ,dfa exn`py mixg` mipnf d`ian `xnbd
:`xnbd zl`ey .dpyna mixen`d mipnfleäðéîøelr le`yl yie - §¦§

,`ziixaa epipy jky ,mixg` mipnf da epipyy `ziixan jkéúîéàî¥¥¨©
ea onfd ligznî ,ïéáøòa òîL úà ïéøB÷dryñðëð éðòäLzenia ¦¤§©¨£¨¦¦¤¤¨¦¦§¨

legdìBëàìz`,çìna Bztel xi`iy xp el oi`y jezny ¤¡¦©¤©
oiicryk ,dlild zligza cin ezit z` lek`l qpkp `ed ,ezcerqa

,rny z`ixw `exwl ozip izn cre .meid xe`n hrn xzepäòL ãò©¨¨
ãîBòLiprdøètéì[z`vl-].Búãeòñ CBzî ¤¥¦¨¥¦§¨

:dl`yd z` `xnbd zx`anàôéñmeiqa `ziixad dzpyy dn - ¥¨
,ezcerq z` miiqn iprdy drya `ed rny z`ixw onf seqy ,dixac

ïéúéðúnà àâéìt éàcåixdy ,dpynd lr jka zwleg `id i`ce - ©©§¦¨©©§¦¦

eli`e ,dpey`xd dxeny`d seq `ed dpynay xzeia mcwend onfd
yiy `l` .daxd df onfl zncew ezcerq z` iprd miiqn da dryd

d lr le`ylàLéø,dixac ziy`xa `ziixad dzpyy dn - ¥¨
ezit lek`l qpkp iprdy drya `ed rny z`ixw onf zligzy

,glnaïéúéðúnà àâéìt àîéì éîzwleg jka mby xn`p m`d - ¦¥¨§¦¨©©§¦¦
miqpkp mipdkdy dryn `ed onfdy dxn`y epzpyn lr `ziixad

.oznexza lek`l
:`xnbd daiyn,àìzece` `ziixade dpynd oia zwelgn oi` Ÿ

d ea onfdy meyn ,rny z`ixw onf ly ezligzéðòz` lek`l qpkp ¨¦
,dlil lka ezitåea onfdïäk,dnexza lek`l qpkp lahy `nhãç §Ÿ¥©
àeä àøeòéLmzlik`l miqpkp mdipyy ,md cg` onf xeriy ± ¦¨

oiae dpynl oia rny z`ixw onf ly ezligz edfe ,miakekd z`va
.`ziixal

,miey 'odk'e 'ipr' ixeriyy xnel ozip ok` m`d zxxan `xnbd
yi dpnn `ziixa d`iane ,cg` onfa mzlik`l miqpkp mdipyy

,dey mxeriy odke ipr ike :`xnbd dywn .jka oecleäðéîøeixd - §¦§
,zxg` `ziixan jk lr zeywdl yiúBø÷ì ïéìéçúî éúîéàî¥¥¨©©§¦¦¦§

ïzt ìBëàì ïéñðëð íãà éðaL äòMî ,úéáøòa òîL úàéø÷§¦©§©§©§¦¦¨¨¤§¥¨¨¦§¨¦¤¡¦¨
úBúaL éáøòa`ed zezay iaxra dlik`d onfy ,[zay zelila-] §©§¥©¨

oken lkdy meyn ,legd zenia xy`n xzei zncwen drya
,mei ceran dcerql,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácly ezligz ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

`ed rny z`ixw onfíéðäkäL äòMîmeia elahe e`nhpyïéàkæ ¦¨¨¤©Ÿ£¦©¨¦
[mixzen-].ïúîeøúa ìBëàìeïîéñyi,øácìeay df onf `ed izni` ¤¡¦§¨¨¦¨©¨¨

,dnexza lek`l mi`kf mipdkd,íéáëBkä úàömeid meiq `edy ¥©¨¦
.dlild zligze

:`ziixad dtiqenäéàø ïéàL ét ìò óàådxenb,øácìz`vy §©©¦¤¥§¨¨©¨¨
yi mewn lkn ,dlild ligzne meid miizqn ea onfd `ed miakekd

øëæ[hren fnx-]øîàpL ,øácìzneg z` epay laa iler iabl ¥¤©¨¨¤¤¡©
,(eh c dingp) milyexiíé÷éæçî íéöçå äëàìna íéNò eðçðàå'©£©§Ÿ¦©§¨¨§¤§¨©£¦¦

,'íéáëBkä úàö ãò øçMä úBìòî ,íéçîøaipa jxc oi`y oeike ¨§¨¦¥£©©©©¥©¨¦
mzk`ln z` miwiqtn mpi` oke dlila mzk`lna weqrl mc`
cre xgyd zelrny onfd `ed meidy fnx df weqta yi ,mei ceran

.jli`e miakekd z`vn ligzn dlilde ,miakekd z`v
:`ziixad dtiqenøîBàådingpy ,(fh c my) eixg`ly weqtd cer §¥

mrl xn`,'äëàìî íBiäå øîLî äìélä eðì eéäå'dlila ,xnelk §¨¨©©§¨¦§¨§©§¨¨
wefig jkn yie .oipad zk`lna weqrp meiae ,miaie`d iptn xenyp
oeyla `xwp dk`lnd onf lky o`k x`ean ixdy ,x`azdy fnxl

`ne ,'mei' mya aezkddk`lna ewqry xn`p mcewd weqtae xg
z`vay o`kn cenll yi ,miakekd z`v cre xgyd zelrn

.dlild ligzne meid miizqn miakekd
zx`an `id ,`ziixaa mixen`d d`ixwd ipnfa dpc `xnbdy mcew

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac meiq z`'øîBàå' éàîdn myl - ©§¥
dlildy epnn cenll icka ipyd weqtd z` `ziixad dtiqed
ea xn`py oey`xd weqtdn xak ixd ,miakekd z`vn ligzn
jkl fnx yi ,miakekd z`v cr xgyd zelrn dk`lna ewqry
zepal mc` ipa jxc oi` ixdy ,meid miizqn miakekd z`vay

.xen`ke ,mei ceran mzk`ln z` miwiqtn mpi` oke ,dlila
,jk xnel `ziixad zpeek :`xnbd daiynàîéz éëådvxz m` - §¦¥¨

zn`ay xnele ,oey`xd weqtdn di`xd z` zegclàáøò ékî¦¦¨§¨
àLîLxak dngd zriwy onfn -,àeä àéìéìz`v onfn wx `le ¦§¨¥§¨

,miakekdeäðéàådnegd oipaa my micaerde -éëLçîceid - §¦§§©§§¦
zriwy xg`l dlila mzcear z` mikiynn ,xnelk ,mikiygn

,miakekd z`v cr ,dngdéîc÷îez` ligzdl minikyn eid oke - ©§§¦
zlgzd s`y xn`pe] meid ligziy mcew xgyd zelrn mzcear
z`fe ,[okn xg`ly dngd updn wx `l` xgyd zelra dpi` meid
miaie`dn lvpdl icka dnegd ziipa z` xenbl exdiny meyn
zligz `id izn weqtdn cenll xyt` i` ok m`e ,mdl ewivdy

,`ziixad daiyn jk lr .dlildàz[`ea-]òîLmy xn`py dn ¨§©
,jynda,'äëàìî íBiäå øîLî äìélä eðì eéäå'df weqta x`eane §¨¨©©§¨¦§¨§©§¨¨

onf lky `vnpe ,[llk ekiygde enicwd `le] meia `l` ecar `ly
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc - zekxa(iyiy meil)

àîìéc`aE' xn`py dny ,xg` ote`a weqtd z` yxtl yi `ny - ¦§¨¨
,'WnXdàeä BøBà úàéaexweaa ynyd gxfzy `id ea dpeekd - ©¤¤¦©

,ezxtk z`ad mei `edy ,ipinyd meid lyéàîely eyexit edne ± ©
xn`py dn,'øäèå'`id ea dpeekdàøáb øäèlr mc`d xdhiy ± §¨¥¨©©§¨

xy`ky ,ieeiv oeyla md weqtd ixacy epiide .eizepaxw z`ad ici
`iadl mc`d lr lhen ,'xdhe' ,gxfz xy`k xnelk ,ynyd `eaz
yxtp ok` m` .dnexza xzen `ed okn xg`l wxe ,eizepaxw z`
leki epi`y ,dnexzd zlik`a zakrn dxtkdy `vnp ,df yexitk
xg`d ote`a yxtl `ziixal oipne ,eizepaxw z`ad mcew dlke`l

.zakrn dpi` eit lry
:`xnbd zvxzn,àìéL áø øa äaø øîà,df yexitk xnel oi` ¨©©¨©©¦¨

`iaiy ieeiv `ed 'xdhe'e exe` [zgixf-] z`ia `ed 'ynyd `ae'y
y ,eizepaxwàø÷ àîéì ïk íà[xnel weqtl did-],'øäèéå'`edy ¦¥¥¨§¨§¦§©

.`linn xdhp `ed ynyd `eaay ernyny 'xdhe' `le ,ieeiv oeyl
,i`ce `l`éàîxn`py dn ly eyexit edn ±,'øäèå'`id ea dpeekd ©§¨¥
àîBé øäè`id weqtd oeyle ,epnn ynyd xe` dptzde meid xdhp ± ¨©¨

éLðéà éøîàãk[xnel miyp`d milibxy itk-]àLîL áøòéà ¦§¨§¦¦§¥¦£©¦§¨
àîBé ékcàåynyd dwlzqd ,xnelk ,meid xdhpe dngd drwy - §¦©¦¨

epiid 'ynyd `ae' okl mcew xn`py dn `linne] ixnbl mlerd on
xg`y ,`id jk weqtd zpeeky `vnpe .[dzgixf `le dngd zriwy
lek`l odkd i`yx ,miakekd z`va ixnbl ynyd daixrdy

.`ziixad ixacke ,dnexza
wqer 'xdhe ynyd `ae' weqtdy ,zxg` dgked d`ian `xnbd

:yny axrdaàáøòîa,l`xyi ux`a -àä[ef dgked-]øa äaøc §©£¨¨¨§©¨©
,àìéL áødid ok m`y meyn] `xab xdh `ed 'xdhe'y xnel oi`y ©¦¨

,['xdhie' xnel weqtleäì òéîL àì,derny `l -ejk meyneòa Ÿ§¦©§¨
àéòaéî dì,ewtzqd jke .weqtd yexita wtq ewtzqd -éàädf - ¨¦©§¨©

xn`py,'LîMä àáe'm`dàeä BLîL úàéazriwyl ea dpeekd - ¨©¤¤¦©¦§
,dngdedf itléàîxn`py dn ly eyexit edn ±,'øäèå'ea dpeekd ©§¨¥
y `idàîBé øäè,ixnbl epnn ynyd xe` dptzde meid xdhpy ± ¨©¨

.miakekd z`v epiideàîìéc Bà`ae'y ,xg` ote`a yxtp `ny ± ¦§¨
,'ynydàeä BøBà úàéameid xweaa dngd zgixfl ea dpeekd - ¦©
,ipinydéàîet edne ±xn`py dn ly eyexi,'øäèå'`id ea dpeekd ©§¨¥

àøáb øäèlkei f` wxe ,eizepaxw z`ad ici lr mc`d xdhiy ± ¨©©§¨
.dnexza lek`l
dì eèLt øãäåmwitq z` l`xyi ux` ipa ehyt jk xg`e - §¨©¨§¨

éðz÷cî ,àúééøaî[epipyy jkn-],àúééøáaoiligzn izni`n' ¦¨©§¨¦§¨¨¥§¨©§¨
lek`l oi`kf mipdkdy dryn ,'eke ziaxra rny z`ixw zexwl

,oznexza,'íéáëBkä úàö øácì ïîéñdnexz zlik` onfy ixd ¦¨©¨¨¥©¨¦
ok m` ,ezxtk z` `iad `l oiicry s`e ,miakekd z`va `edòîL§©

dpéî,weqta xen`d 'ynyd `ae'y ef `ziixan gken -úàéa ¦¨¦©
àeä BLîL,dngd zriwyl ea dpeekd -éàîely eyexit edne ± ¦§©
xn`py dn,'øäèå'`id ea dpeekdàîBé øäèmeid xdhpy ± §¨¥¨©¨

dne ,dnexza lek`l odkd xzen f`e ,epnn ynyd xe` dptzde
.jkn eakrn epi` ezxtk z` `iad `ly

?
øî øîà`"r lirl) epzpyna epipy -ly rny z`ixw onfy ,( ¨©©

`ed ziaxrïúîeøúa ìBëàì ïéñðëð íéðäkäL äòMîepiide] ¦¨¨¤©Ÿ£¦¦§¨¦¤¡¦§¨¨
.'eke dpey`xd dxeny`d seq cr [miakekd z`vn

mixzeq md m`d dpce ,dfa exn`py mixg` mipnf d`ian `xnbd
:`xnbd zl`ey .dpyna mixen`d mipnfleäðéîøelr le`yl yie - §¦§

,`ziixaa epipy jky ,mixg` mipnf da epipyy `ziixan jkéúîéàî¥¥¨©
ea onfd ligznî ,ïéáøòa òîL úà ïéøB÷dryñðëð éðòäLzenia ¦¤§©¨£¨¦¦¤¤¨¦¦§¨

legdìBëàìz`,çìna Bztel xi`iy xp el oi`y jezny ¤¡¦©¤©
oiicryk ,dlild zligza cin ezit z` lek`l qpkp `ed ,ezcerqa

,rny z`ixw `exwl ozip izn cre .meid xe`n hrn xzepäòL ãò©¨¨
ãîBòLiprdøètéì[z`vl-].Búãeòñ CBzî ¤¥¦¨¥¦§¨

:dl`yd z` `xnbd zx`anàôéñmeiqa `ziixad dzpyy dn - ¥¨
,ezcerq z` miiqn iprdy drya `ed rny z`ixw onf seqy ,dixac

ïéúéðúnà àâéìt éàcåixdy ,dpynd lr jka zwleg `id i`ce - ©©§¦¨©©§¦¦

eli`e ,dpey`xd dxeny`d seq `ed dpynay xzeia mcwend onfd
yiy `l` .daxd df onfl zncew ezcerq z` iprd miiqn da dryd

d lr le`ylàLéø,dixac ziy`xa `ziixad dzpyy dn - ¥¨
ezit lek`l qpkp iprdy drya `ed rny z`ixw onf zligzy

,glnaïéúéðúnà àâéìt àîéì éîzwleg jka mby xn`p m`d - ¦¥¨§¦¨©©§¦¦
miqpkp mipdkdy dryn `ed onfdy dxn`y epzpyn lr `ziixad

.oznexza lek`l
:`xnbd daiyn,àìzece` `ziixade dpynd oia zwelgn oi` Ÿ

d ea onfdy meyn ,rny z`ixw onf ly ezligzéðòz` lek`l qpkp ¨¦
,dlil lka ezitåea onfdïäk,dnexza lek`l qpkp lahy `nhãç §Ÿ¥©
àeä àøeòéLmzlik`l miqpkp mdipyy ,md cg` onf xeriy ± ¦¨

oiae dpynl oia rny z`ixw onf ly ezligz edfe ,miakekd z`va
.`ziixal

,miey 'odk'e 'ipr' ixeriyy xnel ozip ok` m`d zxxan `xnbd
yi dpnn `ziixa d`iane ,cg` onfa mzlik`l miqpkp mdipyy

,dey mxeriy odke ipr ike :`xnbd dywn .jka oecleäðéîøeixd - §¦§
,zxg` `ziixan jk lr zeywdl yiúBø÷ì ïéìéçúî éúîéàî¥¥¨©©§¦¦¦§

ïzt ìBëàì ïéñðëð íãà éðaL äòMî ,úéáøòa òîL úàéø÷§¦©§©§©§¦¦¨¨¤§¥¨¨¦§¨¦¤¡¦¨
úBúaL éáøòa`ed zezay iaxra dlik`d onfy ,[zay zelila-] §©§¥©¨

oken lkdy meyn ,legd zenia xy`n xzei zncwen drya
,mei ceran dcerql,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácly ezligz ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

`ed rny z`ixw onfíéðäkäL äòMîmeia elahe e`nhpyïéàkæ ¦¨¨¤©Ÿ£¦©¨¦
[mixzen-].ïúîeøúa ìBëàìeïîéñyi,øácìeay df onf `ed izni` ¤¡¦§¨¨¦¨©¨¨

,dnexza lek`l mi`kf mipdkd,íéáëBkä úàömeid meiq `edy ¥©¨¦
.dlild zligze

:`ziixad dtiqenäéàø ïéàL ét ìò óàådxenb,øácìz`vy §©©¦¤¥§¨¨©¨¨
yi mewn lkn ,dlild ligzne meid miizqn ea onfd `ed miakekd

øëæ[hren fnx-]øîàpL ,øácìzneg z` epay laa iler iabl ¥¤©¨¨¤¤¡©
,(eh c dingp) milyexiíé÷éæçî íéöçå äëàìna íéNò eðçðàå'©£©§Ÿ¦©§¨¨§¤§¨©£¦¦

,'íéáëBkä úàö ãò øçMä úBìòî ,íéçîøaipa jxc oi`y oeike ¨§¨¦¥£©©©©¥©¨¦
mzk`ln z` miwiqtn mpi` oke dlila mzk`lna weqrl mc`
cre xgyd zelrny onfd `ed meidy fnx df weqta yi ,mei ceran

.jli`e miakekd z`vn ligzn dlilde ,miakekd z`v
:`ziixad dtiqenøîBàådingpy ,(fh c my) eixg`ly weqtd cer §¥

mrl xn`,'äëàìî íBiäå øîLî äìélä eðì eéäå'dlila ,xnelk §¨¨©©§¨¦§¨§©§¨¨
wefig jkn yie .oipad zk`lna weqrp meiae ,miaie`d iptn xenyp
oeyla `xwp dk`lnd onf lky o`k x`ean ixdy ,x`azdy fnxl

`ne ,'mei' mya aezkddk`lna ewqry xn`p mcewd weqtae xg
z`vay o`kn cenll yi ,miakekd z`v cre xgyd zelrn

.dlild ligzne meid miizqn miakekd
zx`an `id ,`ziixaa mixen`d d`ixwd ipnfa dpc `xnbdy mcew

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac meiq z`'øîBàå' éàîdn myl - ©§¥
dlildy epnn cenll icka ipyd weqtd z` `ziixad dtiqed
ea xn`py oey`xd weqtdn xak ixd ,miakekd z`vn ligzn
jkl fnx yi ,miakekd z`v cr xgyd zelrn dk`lna ewqry
zepal mc` ipa jxc oi` ixdy ,meid miizqn miakekd z`vay

.xen`ke ,mei ceran mzk`ln z` miwiqtn mpi` oke ,dlila
,jk xnel `ziixad zpeek :`xnbd daiynàîéz éëådvxz m` - §¦¥¨

zn`ay xnele ,oey`xd weqtdn di`xd z` zegclàáøò ékî¦¦¨§¨
àLîLxak dngd zriwy onfn -,àeä àéìéìz`v onfn wx `le ¦§¨¥§¨

,miakekdeäðéàådnegd oipaa my micaerde -éëLçîceid - §¦§§©§§¦
zriwy xg`l dlila mzcear z` mikiynn ,xnelk ,mikiygn

,miakekd z`v cr ,dngdéîc÷îez` ligzdl minikyn eid oke - ©§§¦
zlgzd s`y xn`pe] meid ligziy mcew xgyd zelrn mzcear
z`fe ,[okn xg`ly dngd updn wx `l` xgyd zelra dpi` meid
miaie`dn lvpdl icka dnegd ziipa z` xenbl exdiny meyn
zligz `id izn weqtdn cenll xyt` i` ok m`e ,mdl ewivdy

,`ziixad daiyn jk lr .dlildàz[`ea-]òîLmy xn`py dn ¨§©
,jynda,'äëàìî íBiäå øîLî äìélä eðì eéäå'df weqta x`eane §¨¨©©§¨¦§¨§©§¨¨

onf lky `vnpe ,[llk ekiygde enicwd `le] meia `l` ecar `ly
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc - zekxa(ycew zay meil)

:`xnbd dywn .mi`pzd ixaca e`vnpy zexizqa dpc `xnbd
øéàî éaøcà øéàî éaøc àéL÷,dfl df mixzeq xi`n iax ixac - ©§¨§©¦¥¦©§©¦¥¦

dryn `ed rny z`ixw onfy xn` (:a lirl) dipyd `ziixaay
z`v xg`l epiidc ,zezay iaxra mzit lek`l miqpkp mc` ipay
rny z`ixw onfy xn` (my) ziyilyd `ziixaa eli`e ,miakekd

.zeynyd oia mcew `idy odkd zliah zryn `ed
ici lr epyp el` zeziixa izy :`xnbd zvxznéàpz éøzipy-] §¥©¨¥

ewlgpy ,[mi`pzàaélà[ezhiy itl-].øéàî éaøcmi`pzd ,xnelk ©¦¨§©¦¥¦
onf zece` xi`n iax ly ezrc `id dn mdipia miwleg zeziixaa
`edy e` miakekd z`v xg`l wx ligzn `ed m` ,rny z`ixw

.zeynyd oia mcew xak ligzn
:`xnbd dywn cerøæòéìà éaøcà øæòéìà éaøc àéL÷iax ixac - ©§¨§©¦¡¦¤¤©§©¦¡¦¤¤

z`ixw onfy xn` (.a lirl) epzpynay ,dfl df mixzeq xfril`
z`vn epiidc 'oznexza lek`l miqpkp mipdkdy dryn' `ed rny
ycwy dryn' `ed onfdy xn` (:a lirl) `ziixaa eli`e ,miakekd

id.zeynyd oia zrn epiidc ,'zezay iaxra me
ici lr epyp `ziixade dpynd :`xnbd zvxznéàpz éøzipy-] §¥©¨¥

ewlgpy ,[mi`pzàaélà[ezhiy itl-].øæòéìà éaøc,xnelk ©¦¨§©¦¡¦¤¤
zece` xfril` iax ly ezrc idn odipia zewleg `ziixade dpynd
,okl mcew cer e` miakekd z`va `id m` ,rny z`ixw onf zligz

.zeynyd oia zligza
:`xnbd zvxzn ceràîéà úéòaéàåz`f ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
a xn`py dn ,jkàLéøz`ixw onf zligzy [dpynd zligza-] ¥¨

,'oznexza lek`l miqpkp mipdkdy dryn' rnyøæòéìà éaø åàì̈©¦¡¦¤¤
àéä,`ziixaa x`eank `id ezrc `l` ,xfril` iax ixacn df oi` - ¦

dpyna xn`py dne .zezay iaxra meid ycwy dryn `ed onfdy
z`ixw onf seqy ,mixacd jynd lr wx aqen ,'xfril` iax ixac'

.dpey`xd dxeny`d seq cr `ed rny
?

`ed ziaxr ly rny z`ixw onf xfril` iax zrcly ,dpyna epipy
äøeîLàä óBñ ãò.dlild ly dpey`xd ©¨©§¨

zexeny`d .'zexeny`'l wlgzn dlildy epivn `xwnd oeyla
ly zg` dxnyn dpenn odn zg` lkay my lr jk ze`xwp
onwl `ziixaa] mi`pzd ewlgpe .'d iptl xiyle cearl mik`ln
rax` dlila yi iax zrcly ,dlilay zexnynd xtqna [(a"r)

.cala yly ozp iax zrcle ,zexnyn
onf seql xexa onf xeriy xfril` iax hwp `l recn zx`an `xnbd
zexnynd oipna ezrc idn zx`an mb `id jk ab`e ,rny z`ixw

:`xnbd zl`ey .dlilayøáñ÷ éàîxaeq dn -øæòéìà éaøiabl ©¨¨©©¦¡¦¤¤
,dlilay zexnynd oipnøáñ÷ éàozp iax zrck xaeq `ed m` - ¦¨¨©

y ,(my)ìL,äìélä éåä úBøîLî Lylyl wlgzn dlildy xnelk ¨Ÿ¦§¨¨¥©©§¨
mizy jezn] zery rax` `ed dxnyn lk jxe`y `vnpe ,zexnyn

ok m` ,[dlild ly zery dxyràîéìonfy yexita xnel el did - ¥¨
`ed rny z`ixwúBòL òaøà ãòly ziriaxd dryd seq cr - ©©§©¨

.dpey`xd dxeny`d zniizqn f`y ,dlildøáñ÷ éàåxfril` iax §¦¨¨©
y ,(my) iax zrck,äìélä éåä úBøîLî òaøàlk jxe`y `vnpe ©§©¦§¨¨¥©©§¨

,zery yly `ed dxnynàîéìz`ixw onfy yexita xnel el did - ¥¨
`ed rnyìL ãòúBòL L,dlild ly ziyilyd dryd seq cr - ©¨Ÿ¨

xfril` iax hwp recn .dpey`xd dxeny`d ly dneiq zr edfy
xxean epi`y onf `edy ,'dpey`xd dxeny`d seq cr' `ed onfdy

.eic
xnbd daiyn:`øáñ÷ íìBòìy xfril` iax xaeq zn`a -ìLL §¨¨¨©¨Ÿ

,äìélä éåä úBøîLîseqy `vnpe ,`ziixaa oldl xen`k ¦§¨¨¥©©§¨
,ziriaxd dryd seqa `ed dpey`xd dxeny`dïì òîLî à÷ àäå§¨¨©§©¨

seqa onfd seq z` dlzy dna] xfril` iax eprinyn df xace ±
xexa xeriy `edy 'zery rax` cr' xn` `le ,dpey`xd dxeny`d

,[xzeiàkéàc[yiy-]úBøîLîmik`ln lyå ,òé÷øaocbpkàkéà §¦¨¦§¨¨¨¦©§¦¨
àòøàa úBøîLî[oldlc] mipniqd mde ,ux`a zexnyn yi - ¦§¨§©§¨

mc` lk leki mipniq mze` ici lre ,minyay zexnynd ly odipnfl
.rny z`ixw onf seq ribd m`d oigadl

ote`a xfril` iax ixac mix`ean day ,`ziixa d`ian `xnbd
:xen`dàéðúc,`ziixaaìL ,øîBà øæòéìà éaøéåä úBøîLî L §©§¨©¦¡¦¤¤¥¨Ÿ¦§¨¨¥
äìélä,mik`ln ly zexnyn ylyl wlgzn dlild -ìòå[zrae-] ©©§¨§©

øîàpL ,éøàk âàBLå àeä Ceøa LBãwä áLBé øîLîe øîLî ìk̈¦§¨¦§¨¥©¨¨§¥¨£¦¤¤¡©
,(l dk dinxi) ycwnd zia oaxeg lr dinxi z`eapaíBønî 'ä'¦¨

,'eäåð ìò âàLé âBàL ,BìB÷ ïzé BLã÷ ïBònîe âàLéepiide ¦§©¦§¨§¦¥¨¦§©©¨¥
zepeyl ylyne ,ezia oaxeg lr ela` jezn d"awd b`yi minyny
b`ey 'dy cenll yi ,weqta exn`py ['b`yi' 'be`y' 'b`yi'] db`yd

db`y ,zeb`y yly,xfril` iax siqen .xnyn lk lr zg`ïîéñå§¦¨
øácìay ,`ed el` zexnyna oigadl oniqd ±äøîLîdäðBLàø ©¨¨¦§¨¨¦¨

,øòBð øBîçd dxnynae,íé÷òBö íéáìk äiðLd dxnynaeúéLéìL £¥§¦¨§¨¦£¦§¦¦
úøtñî äMàå Bnà éãMî ÷ðBé ÷Bðéz[zxacn-].dìòa íòmipniq ¦¥¦§¥¦§¦¨§©¤¤¦©§¨

exkfedy ux`ay zexnynd md ,`ziixaa xfril` iax xn`y el`
.okl mcew `xnba

zl`ey .mipniqd mixen dxnyna wlg dfi` lr zx`an `xnbd
:`xnbdáéLç à÷ éàîoiivn mipnf el` ±øæòéìà éaøozpy mipniqa ©¨¨¦©¦¡¦¤¤

e` ,zexeny`d zligz lr mixen mipniqd m`d ,xnelk .zexeny`l
meyn .mipniqd zyely lka jxevd dyw jk oiae jk oiae .oteq lr

yéàz` [m`-]áéLç à÷ úBøîLî úlçzxfril` iax [oiiv-] ¦§¦©¦§¨¨¨¦¦
l ,dyw ok m` ,el` mipniqaàðîéñ äðBLàø äøîLî úlçz[oniq-] §¦©¦§¨¨¦¨¦¨¨

,éì änìdpey`xd dxnynd zligz ixd ,oniq dl jixv recn ¨¨¦
àúøBà[axr-],àeäedfe ,miakekd z`v zr `edy dlild zligz §¨

e .exikdl icka oniq jixv oi`e lkl xkipd onféàz`úBøîLî óBñ ¦¦§¨
áéLç à÷l ,dyw ok m` ,el` mipniqa xfril` iax [oiiv-]óBñ ¨¨¦¦

,àðîéñ éì änì äðBøçà äøîLîseq onf ixd ,oniq el jixv recn ¦§¨¨©£¨¨¨¦¦¨¨
dpexg`d dxnyndàîîé[mei-],àeä`ed meid zligzy xnelk §¨¨

.oniq jixv epi`e lkl xkipd onf edfe ,dpexg`d dxnynd seq
epxaqy itk `ly] miey mipniqd oi`y i`ce `l` :`xnbd daiyn
seq lr mixen mleky e` dxnynd zligz lr mixen mleky

,[dxnyndàlàxfril` iaxáéLçl mipniqd z` [oiiv-]óBñ ¤¨¨¦¦
,äðBLàø äøîLî,xrep xengd f`y,äðBøçà äøîLî úlçúef`y ¦§¨¨¦¨§¦©¦§¨¨©£¨

,dlra mr zxtqn dy`e wpei wepizàúéòöîàc úéòöîàå- §¤§¨¦§¤§¨¦¨
mialkd f`y ,dlild zevg epiidc ,zirvn`d dxnynd rvn`le

.miwrev
:ztqep daeyzàîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

áéLç à÷ úBøîLî óBñ eälekxfril` iax ozpy mipniqd lk ok` ± §¦§¨¨¨¦
,zexnynd seql mipniq mdàîéz éëåixd ,dywze xn`z m`e - §¦¥¨

d dxnynléøö àì äðBøçàCmeid zligz onf edf ixdy ,oniq zzl ©£¨Ÿ¨¦
,jk z`f ayiil yi ,lkl xkip xacdedpéî à÷ôð éàîìoipr dfi`l - §©©§¨¦¨

,df oniqa jxev yiéø÷éîì`exwl izn zrcl -òîL úàéø÷ly §¦§¥§¦©§©
zixgyéðâc ïàîì[akeyy inl-]ìôà úéáaligzdy d`ex epi`e §©§¨¥§©¦¨¥
,meidòîL úàéø÷ ïîæ òãé àìåzixgy lyúîéà.[`ed izni`-] §Ÿ¨©§©§¦©§©¥©

y ,oniqd liren df mc`lïåékrnyiydìòa íò úøtñî äMàc ¥¨§¦¨§©¤¤¦©§¨
,Bnà éãMî ÷ðBé ÷Bðéúåe meid ligzdy rciéø÷éìå íe÷éìcenri ± §¦¥¦§¥¦¥§¦§¥

.rny z`ixw `xwie ezhinn
.ix`k b`ey d"awd xnyne xnyn lk lry lirl `ziixaa x`azd

:dry dze`a xne` `ed dn zx`an `xnbdøa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©
áøc déîMî ìàeîL,[ax mya-]ìLìòå ,äìélä éåä úBøîLî L §¥¦§¥§©¨Ÿ¦§¨¨¥©©§¨§©

øîBàå ,éøàk âàBLå àeä Ceøa LBãwä áLBé øîLîe øîLî ìk̈¦§¨¦§¨¥©¨¨§¥¨£¦§¥
íéðaì éBà',[l`xyi mr] ilyéúéa úà ézáøçä íäéúBðBòaLzia-] ©¨¦¤©£¥¤¤¡©§¦¤¥¦
[ycwnd.'íìBòä úBneà ïéáì íéúéìâäå éìëéä úà ézôøNå§¨©§¦¤¥¨¦§¦§¥¦§¥¨¨

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdàéðz,`ziixaaéaø øîà ©§¨¨©©¦
úçà äaøeçì ézñðëðå ,Cøca Cläî éúééä úçà íòt ,éñBé¥©©©©¨¦¦§©¥©¤¤§¦§©§¦§§¨©©

eäiìà àa ,ìltúäì íéìLeøé úBáøeçî`iapdøîLå ,áBhì øeëæ ¥§§¨©¦§¦§©¥¨¥¦¨¨©§¨©
[oiznde-]çútä ìò éì,daxegd lyézîéiqL ãò (éì ïézîäå) ¦©©¤©§¦§¦¦©¤¦©§¦

éì øîà éúlôz ézîéiqL øçàì .éúlôz,`iapd edil`éìò íBìLE §¦¨¦§©©¤¦©§¦§¦¨¦¨©¦¨¨¤
éìò íBìL ,Bì ézøîàå .éaøäî éðtî ,éða ,éì øîàå .éøBîe éaø E ©¦§¨©§¦¨¨¤©¦¦§¨©¦§¦¦§¥¨

,Bì ézøîà .Bæ äaøeçì zñðëðickEì äéä ,éì øîàå .ìltúäì ¦§©§¨§§¨¨©§¦§¦§©¥§¨©¦¨¨§
,Cøca ìltúäì.daxegl qpkdl `leéúééä àøééúî ,Bì ézøîàå §¦§©¥©¤¤§¨©§¦¦§¨¥¨¦¦

éa e÷éñôé ànL[ize`-],íéëøã éøáBòdaxegl izqpkp okle ¤¨©§¦¦§¥§¨¦
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המשך בעמוד וסל



קמה izni`n` cenr b sc ± oey`x wxtzekxa

.øéàî éáøãà øéàî éáøã àéù÷lek`l oiqpkp mc` ipay dryn xn` lirl

dliah zryn xn` `kde .odk lyn xge`n xery `ede zezay iaxra ozt

:zeynyd oia mcew `idy.øæòéìà 'øã àéù÷:'ipznc xfril` 'xc` `ziixac

.àùéø à"áàå:'ipznc.àéä øæòéìà 'ø åàìseq` xfril` 'x ixac ipzwc `de

dxeny`d seq cr xn`wc i`w onfd

cr ixn`e dilr opax ibilte dpey`xd

onf jakya yixc xfril` iaxc .zevg

akyl mikled mc` ipay daiky zlgzd

onf lk iyxc opaxe .xge`n dfe mcew df

biiq eyry `l` dlild lk epiidc daiky

`edd dil zil b"xe .zevg cr exn`e xacl

:biiq.'åë øáñ÷ éàîonf xnel dil ded

:xkipd.øáñ÷ éà`da onwl i`pz ibiltc

ied zexnyn 'b xn`c o`n `ki` `zln

xiye mik`lnd zcear zexnyna dlild

zkl dpey`x miwlg ylyl wlgp mdly

zkl ziyily zxg` zkl dipy zg`

rax` xn`c o`n `ki`e .ziyily

:dlild ied zexnyn.ì"î÷ àäåozpyk

`le dxeny`d seqa d`ixwd onf oniq jl

lkl xkid yiy jcnl yxetn oniq jl 'it

:riwxa `ki`c ikid ik xaca mc`âàùé
.âàùé âåàù:'b ixdíò úøôñî äùàå

.äìòámc` ipae meil aexw ribd xak

mixtqn cgi miakeyde ozpiyn mixxerzn

:df mr df.áéùç à÷ éàîelld mipniq

zlgza .epzp okid ux`d zexnynl ozpy

:oteqa e` zexeny`d.àåä àúøåàz`v

:miakekd.øîùåxn`i `l enk oiznde

ipelt b"r cva il xeny exiagl mc`

(:'v sc) laegd 'ta w"aae (:bq sc oixcdpq)

eia`e oke .dxvg gzt lr zcner dxny

xney .(fl ziy`xa) xacd z` xny

:(ek ediryi) mipen`.äøö÷ äìôú
xgyd zltz 'ta dl yxtn onwle [eppiad]

:(.hk sc)åúåà ïéñì÷îù êìîä éøùà
.êë åúéáádf qelw didy onf lk ixy`

:w"nda jeza.ãùç éðôîexn`i `ly

:my el zpken dpef.úìåôîä éðôîå
ot `ed okeqne drerx daxegd znegy

:eilr dnegd letz.äéì ÷åôéúxnelk

zg`a ic ixd '` xacl minrh 'b epl dnl

oi`y zery yiy jcnll `a `l m` odn

:df liaya gipdl jixve dfd mrhd
éúãçá

àéù÷odke oiqpkp mc` ipay drya xninl ivn `lc .xi`n 'xc` xi`n 'xc

'ity i"yx 'itl i`g` iax epiid xi`n iax ok m`c `ed `xery cg

ipac xninl `xazqn `l [ok mbe] .y"ra epiidc aqdl oiqpkp mc` ipa aexy

mei ceran epiidc oilaeh mipdkdy onfa enk zezay iaxra jk lk oixdnn mc`

:yny axrd mcew

àéù÷.xfril` iaxc` xfril` iaxc

meid ycwyn xninl ivn `lc

`xery cg oznexza lek`l oiqpkp mipdke

:ryedi 'x epiid xfril` 'x k"`c .`ed

ïàîìiax `lde z"`e .lt` ziaa ipbc

cr (:h 'c onwl) ira xfril`

.zixgy ly y"wa izxkl zlkz oia xikiy

cenr dlri izn rciy oeik n"n l"ie

ribd xak envr onfie mewiy mcew .xgyd

:zr eze`äéä.dxvw dltz lltzdl jl

`w `dc .eppiad df oi`y rnyn dxe`kl

eppiad oia `ki` i`n (.l 'c) onwl ira

o`ka 'ity 'pewd 'itl k"` .dxvw dltzl

dltz epiid k"r `l` .dyw eppiad epiidc

miaexn jnr ikxv onwl yxtnck `pixg`

oi`y opixn` onwlc dyw df lr mbe .'eke

mewna `l` jnr ikxv ly zltz xnel

'it dpkq mewna ded `l iqei iaxe .dpkq

ia ewiqti `ny el aiydcn .mihql mewna

ipebxdi `ny aiyd `le mikxc ixaer

dxvw dltz d"tk il d`xpe .mihql

iia` dlr hiilc b"r`e .eppiad epiid `kdc

xira `wec epiid .eppiad lltznc o`n`

i`n onwl 'ixn`c `de .xzen dcya la`

xn`w ikd .dxvw dltzl eppiad oia `ki`

xgyd zltz 'ta xn`c dxvw dltz oia

i`ce la` .'eke jnr ikxv oebk (:hk sc)

:eppiad l"v `kdc dxvw dltz

ïéðåòåo`kn .jxean lecbd diny `di

xefgna 'ity dn xezql yi

ep`y dltz efy `ax diny `di ixhie

(fi zeny) aizkck eny `lniy oilltzn

mly eny `di `ly di qk lr ci ik

wlnr ly erxf dgniy cr mly e`qke

`ax di my d"iny `di jk eyexite

lecb eny `diy oilltzn ep`y xnelk

zxg` dltz ied mlerl jxeane mlye

d`xp `l dfe .`ad mlerl jxeane 'nelk

jxean lecbd diny `di `kd xn`wcn

dvex epi`e `id zg` dltzc rnyn

`di `l` mlye lecb eny `diy xnel

mixne`y dn mbe jxean lecbd eny

zinx` oeyla yicw mixne` jkl mlerd

ok lr `ed lecb gaye d`p dltzy itl

mik`lnd epiai `ly mebxz oeyla owzp

ixdy d`xp epi` dfe epa oi`pwzn eidie

`l` ixar oeyla mdy zeti zeltz dnk

oi` (.hn sc) dheq seqa opixn`ck d`xp

`zyecwc `xcq` `l` miiwzn mlerd

eidy `zcb` xzac `ax diny `di`e

eid mye dyxcd xg` yicw xnel oilibx

eyl mlek mipian eid `le zevx`d inro

eidy mebxz oeyla edepwz jkl ycewd
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úà òéaNî õîBwä ïéà :Bì eøîà .äfî äæ eñðøtúäå eëì :íäì øîà .äñðøt ïéëéøö ìàøNé Enò ,Cìnä eðéðBãà :Bì eøîà̈§£¥©¤¤©§¦§¨¥§¦¦©§¨¨¨©¨¤§§¦§©§§¤¦¤¨§¥©¤©§¦©¤
ïéìàBLå ïéøãäðña ïéëìîðå ìôBúéçàa íéöòBé ãiî .ãeãâa íëéãé eèLôe eëì :íäì øîà .Búéìeçî àlîúî øBaä ïéàå ,éøàä̈£¦§¥©¦§©¥¥§¨¨©¨¤§¦§§¥¤¦§¦¨£¦©£¦¤§¦§¨¦§©§¤§¦§£¦
."áàBé Cìnì àáö øNå ,øúéáàå òãéBäé ïa eäéða ìôúéçà éøçàå" (áéúëc) ?àø÷ éàî :óñBé áø øîà .íéneúå íéøeàa§¦§¦¨©©¥©§¨¦§¦§©£¥£¦Ÿ¤§¨¨¤§¨¨§¤§¨¨§©¨¨©¤¤¨
."íéäìàä øáãa (Léà) ìàLé øLàk ,íää íéîia õòé øLà ìôúéçà úöòå" :øîBà àeä ïëå ,õòBé äæ ¯ ìôBúéçà£¦¤¤¥§¥¥©£©£¦Ÿ¤£¤¨©©¨¦¨¥©£¤¦§©¦¦§©¨¡Ÿ¦
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc - zekxa(ycew zay meil)

jxvp df mrh :`xnbd daiynézãçaeltpy ,dycg daxega - §©§¦
eltp `ly el`e ,mzligzn mirerx eidy itl mziipal jenq dizexiw
it lr s`y `ziixad dycige ,eltiy yyg oi`e miwfge miycg md
iptn ,dil` miqpkp oi` z`f lka ,ef daxega zletn yyg oi`y

.cygd
daxega s` cyg ly mrhd jxvp recn dyw oiicr :`xnbd zl`ey

,dycgdéì ÷etéúådil` qpkdl oi` df mrh `la mb ixd -íeMî §¦¥¦
l da yeygl yiyïé÷éfî.jxvp cyg ly mrhd :`xnbd daiyn ©¦¦

éøúayyg oi` df ote`ay ,cgi miyp` ipy myl miqpkpyk - ¦§¥
,cgi mi`vnpd miyp` ipyl miwifn mpi` micydy meyn ,miwifn
iptn ,daxegl qpkdl mdl xeq` df ote`a mby `ziixad dycige

.zepf jxevl eqpkpy mda ecygiy epiide ,cygd
:`xnbd dywnéøúa éà,cgi miqpkpd miyp` ipya xaecn m` - ¦¦§¥
àkéì éîð ãLç,zepf myl eqpkpy mda ecygiy yyg oi` mb - £¨©¦¥¨

mr cgiizdl dleki dy`y (:t oiyeciw) epipy cegi xeqi` iabl ixdy
m`e ,`heg epi`e exiagn yiiazn mdn cg` lky iptn miyp` ipy

.llk mda ceygl oi` ok
xaecn :`xnbd zvxznúaéöéøôe éømivextd miyp` ipya - ¦§¥§¦¥

meyn ,dy` mr cgiizdl mdl xeq` mipy mdy s`y ,zeixra
miqpkp md xy`k cyg mda jiiy ok lre ,dfn df miyiiazn mpi`y
yyg da oi`y s` ,dycg daxegl qpkdl mdl oi` jkle ,daxegl

.miwifne zletn
zl`ey .ipyd mrhl `ziixad dkxved recn zx`an `xnbd

`edy ipyd mrhd jxvp recn :`xnbd,úìBtnä éðtîyeygl yiy ¦§¥©©¤
,okzqie eilr elti daxegd zexiwydéì ÷etéúåmrh `la mb ixd - §¦¥

,daxegl qpkdl xeq` dfíeMîl yeygl yiy.ïé÷éfîe ãLç ¦£¨©¦¦
jxvp df mrh :`xnbd daiynéøúa,cgi miqpkpd miyp` ipya - ¦§¥
,miwifn yyg oi` df ote`ayéøLëemixyk md miyp` mze`e - §¥¥

ipyl xzen ixdy] cygl yeygl oi` okle ,`hg i`xik mirecie
ote`a mby `ziixad dycige ,[dy` mr cgiizdl s` mixyk miyp`
da yeygl yiy itl ,[dycg dpi`y] daxegl qpkdl mdl xeq` df

.zletnl
zl`ey .iyilyd mrhl `ziixad dkxved recn zx`an `xnbd

`edy iyilyd mrhd jxvp recn :`xnbd÷etéúå ,ïé÷éfnä éðtî¦§¥©©¦¦§¦
déì,daxegl qpkdl xeq` df mrh `la mb ixd -éðtîzeyygd ¥¦§¥
ly.úìBtîe ãLç£¨©¤

jxvp df mrh :`xnbd daiynézãç äaøeçada oi`y ,[dycg-] §§¨©§¦
,xen`ke ,zletn yygéøLëe éøúáeayk xaecne -qpkdl mi` ¦§¥§¥¥

,mda ecygiy yyg oi` df ote`ay ,mixyk miyp` ipy dkezl
meyn ,daxegl qpkdl mdl xeq` df ote`a mby `ziixad dycige

.miwifnl da yeygl yiy
:`xnbd dywnéøúa éàmdl xeq` recn ,miyp` ipya xaecn m` - ¦¦§¥

df ote`a ixd ,miwifn yyg iptn daxegl qpkdlàkéì éîð ïé÷éfî©¦¦©¦¥¨
ipyl miwifn mpi` micydy x`azd ixdy ,miwifn yyg mb oi` -

.cgi mi`vnpd miyp`
xaecn :`xnbd zvxznïîB÷îa,cinz miwifn ea miievny mewna - ¦§¨

df ote`aeïðéLééç.mipyl elit` ewifiy miyyeg - ©§¦©
:miwifn yyg ly mrhd jxvp recn sqep ote`a zx`an `xnbd

àîéà úéòaéàå,jk z`f x`al lkez dvxz m`e -íìBòìxaecn §¦¨¥¥¨§¨
ãça,[cg` mc`a-]exaecnézãç äaøeça[dycg-]àøáãa éà÷c §©§§¨©§¦§¨¥§©§¨

,xirl uegn `idy xnelk ,dcya z`vnpd -íúäcdze`a myy ± §¨¨
,daxegàkéì ãLç íeMî,edecygiy yyg oi` -äMà àäc ¦£¨¥¨§¨¦¨

àçéëL àì àøáãaoi` oke ,dcya didz dy`y ievn oi` ixdy - §©§¨Ÿ§¦¨
,`id dycg `ldy zletn yygàkéà ïé÷éfî íeMîeyi la` - ¦©¦¦¦¨

miwifnl yeygl.ecal dil` qpkp `edy oeik ,
?

zwelgn d`iane ,dlilay zexnynd xtqna oecl day `xnbd
:df oipra mi`pzïðaø eðz,(b"d `"t `ztqez) `ziixaaòaøà ¨©¨¨©§©

äìélä éåä úBøîLîlry ,miey miwlg drax`l wlgzn dlild - ¦§¨¨¥©©§¨
dxiy ea xnele ea cearl mik`ln ly zxg` dveaw dpenn wlg lk

md el` ,'d iptlìL ,øîBà ïúð éaø .éaø éøácL`le od zexnyn ¦§¥©¦©¦¨¨¥¨Ÿ
.rax`

:`xnbd zxxan .ozp iax ly exewn z` zx`an `xnbdàîòè éàî©©£¨
ïúð éaøcyly dlila yiy xn`y ozp iax ly exewne enrh edn - §©¦¨¨

n z`f cnl ozp iax :`xnbd daiyn .cala zexnynáéúëc¦§¦
,(hi f mihtey) oicna oercb znglnaøLà Léà äàîe ïBòãb àáiå'©¨Ÿ¦§¥¨¦£¤

,'äðBëézä úøBîLàä Làø ,äðçnä äö÷a Bzàdvwl `ay xnelk ¦¦§¥©©£¤Ÿ¨©§¤©¦¨
e ,zirvn`d dxnynd zligza dpgndàðz`ztqeza epipye - ¨¨

,(my)ïéàoeyl jiiyàlà 'äðBëéz'kLiLdzenkäéøçàìe äéðôì, ¥¦¨¤¨¤¥§¨¤¨§©£¤¨
yly mdy miey miwlg dylyl wlgzn dlildy gxkdae
.zirvn`d `idy dipyd dxnynd zligza `a oercbe ,zexnynd

:`xnbd zl`eyéaøåcvik ,dlila zexnyn rax` yiy xaeqy §©¦
iax zrcl :`xnbd daiyn .df weqt yxtiéàîdpeekd dn - ©

d zxeny`d','äðBëézdxnynl `id dpeekdúçà)äðBëéz(ä ïî ¦¨©©¦©¦¨
úBðBëézaLgxkd oi` ,xnelk .zeirvn`d zexnynd izyn zg` - ¤©¦

zeirvn`d zexnynd izy `l` ,zg` dpekiz dxnyn `weec yiy
dpey`xd dxnynd oia odizyy meyn ,'zepekiz' ze`xwp
zg` y`xa dpgnd dvwl `a oercby aezkd zpeeke ,dpexg`l

.[odn efi` aezkd yxit `le] el` zexnynn
:`xnbd zl`eyïúð éaøådpeekd ik okziy ef dprh lr dpri dn §©¦¨¨

:`xnbd daiyn .cala zg` dpekiz dpyiy `le ,zepekizd on zg`l
,iaxl xn`i ozp iaxáéúk éîzxeny`d y`x' weqta aezk ike - ¦§¦

d'úBðBëézaL äðBëézezpeek dzid eli` xnel weqtl did jky] ¦¨¤©¦
d zxeny`d' ,[zepekiz zexnyn izy yiy,áéúk 'äðBëézrnyne ¦¨§¦

`l` dlila oi`y gxkdae ,zg` dpekiz zxnyn wx yiy df oeyln
.zexnyn yly

:`xnbd zxxan .iax ly exewn z` zx`an `xnbdéàîàîòè ©©£¨
éaøc.zexnyn rax` dlila yiy xn`y iax ly exewne enrh dn - §©¦

:`xnbd daiynòLBäé éaø øîà ,énà éaø øîà ,à÷éøæ éaø øîà̈©©¦§¦¨¨©©¦©¦¨©©¦§ª©
áeúk ,éåì ïa[weqt-]øîBà ãçà(aq hiw mildz)äìéì úBöç' ¤¥¦¨¤¨¥£©§¨

,'E÷ãö éètLî ìò Cì úBãBäì íe÷àxne` jlnd cecy epiide ¨§¨©¦§§¥¦§¤
,dlild zevga mw `edyøîBà ãçà áeúëå(gnw hiw my)eîc÷' §¨¤¨¥¦§

,'úBøeîLà éðéòzra ezpyn mw `edy xne` jlnd cecy epiide ¥©©§
,dlild on zexnyn izy cer exzepyãöéë àäipy cgi miayiizn ¨¥©

y gxkda ,miaezkd,äìélä éåä úBøîLî òaøàmw xy`ky `vnpe ©§©¦§¨¨¥©©§¨
.zexnyn izy cer dlild on ex`yp ,zevga

:`xnbd zl`eyïúð éaøådn ,dlila zexnyn yly yiy xaeqd §©¦¨¨
ozp iax :`xnbd daiyn .ef di`x lr aiyi,òLBäé éaøk dì øáñ̈©¨§©¦§ª©

ïðúc,(:h onwl) dpyna,øîBà òLBäé éaøly rny z`ixw onf ¦§©©¦§ª©¥
`ed zixgyìL ãòúBòL L,meidn ziyilyd dryd cr ±Cøc ïkL ©¨Ÿ¨¤¥¤¤

ãBîòì íéëìîmzhinnìLaúBòL L.zevga mw did cecy oeike §¨¦©£§¨Ÿ¨
oeayg `eap ,meid zligzn miizry xg` wx enw mikln x`y eli`e

,ezpyn enewa cec mdl mcw zery dnkaàéìéìc úéLy -zery y ¦§¥§¨
,xwead cr zevgn ,dlildåceràîîéc ézøzzligza miizry - §©§¥¦¨¨

e ,meideäì eåäly okxe`k ody zery dpeny od cgi el` ±ézL ¨§§¥
úBøîLîlke dlila zexnyn yly yiy ozp iax ly ezhiy itl] ¦§¨

,'zexeny` ipir encw' cec xn` okle ,[zery rax` `id dxnyn
,miaezkd ipyy `vnp .zexnyn izya miklnl mcw ezpyn eneway
,df z` df mixzeq mpi` ,'zexeny` ipir encw'e 'mew` dlil zevg'
.'zexeny`' ly onfa mikln x`y z` micwd j` ,zevga mw mpn`y

:sqep uexiz,øîà éLà áømewl cec mcw da ,dlild zevgn zn`a ©©¦¨©
ixdy] dxnyn ivg cere zg` dxnyn `l` oi` ,xwead cr ,ezpyn
rax` `id dxnyn lke ,dlila zexnyn yly yi ozp iax zrcl
dxnyn od ,xwead cr zevgny zery yy oze`y `vnpe ,zery

mewn lkn j` ,[dvgneeäì eø÷ úBøîLî éîð àbìôe äøîLîmb - ¦§¨¨©§¨©¦¦§¨¨§
xzei oda yiy oeik ,'zexnyn' weqtd oeyla mi`xwp dvgne dxnyn
.miax oeyl 'zexeny` ipir encw' weqtd xn` okle ,zg` dxnynn

?
iax mya in` iax mya `wixf iax xn`y sqep xac d`ian `xnbd

:iel oa ryediòLBäé éaø øîà ,énà éaø øîà ,à÷éøæ éaø øîàå§¨©©¦§¦¨¨©©¦©¦¨©©¦§ª©
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c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ÈÌÈ˜LÓ ¯‡L B‡ ¯ÎL Ì�ÈÈ ·B¯L ¯ÈÚ B‡ ‰�È„Ó[dk47ÏÚ Ì‰È˙B„eÚÒ ÚB·˜Ï ¯ÈÚ‰ ÈL�‡ ·B¯ C¯„L e�ÈÈ‰c §¦¨¦¤¥¨¥¨§¨©§¦§©§¤¤¤£§¥¨¦¦§©§¥¤©

ÔÈÈ BÓk BÊ ¯ÈÚa el‡ ÔÈ˜LÓ È¯‰ ÈeˆÓ ÔÈi‰L ÌB˜Óa ÔÈi‰ ÏÚ ÚB·˜Ï C¯c ‡e‰L BÓk ÌÈ˜LÓ ¯‡L B‡ ¯ÎO‰©¥¨§¨©§¦§¤¤¤¦§©©©©¦§¨¤©©¦¨£¥©§¦¥§¦§©¦

ÌBÈ CÏ‰Ók ¯ÈÚ‰ ˙B·È·Ò Ï„b ‰a¯‰ ÔÈÈ ÔÈ‡L ÏÎÂ ÒBk ÌÈ�eÚh‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈÈ�ÚÏ ‰�È„Ó ¯ÓBÁ ÌL ÌÈ‡¯˜�Â§¦§¨¦¨¤§¦¨§¦§¨¨©§¨¦©§¦§¨¤¥©¦©§¥¨©§¦¨¦§©£©

1

2

3

`zax `zkld

íé÷ùî øàù åà [äë שקובעים בימינו חשובים משקאות -

בירה, יי"ש, הם מדינה כחמר הנחשבים סעודה עליהם

וכד' ,42ליקר

:íéáåùç íðéàù íéòåøâ úåà÷ùî כחמר נחשבים אינם

ואפילו  - סעודה עליהם שקובעים במקום אפילו מדינה

מים  נכלל ובהם הדחק משקאות 43בשעת טבעיים, מיצים ,

וכיו"ב  .44קלים

äãåòñ íäéìò íéòáå÷ ïéàù íéáåùç úåà÷ùî חלב כגון

בשעת  אם כי מדינה כחמר להחשיבם אין וכיו"ב שמן או

.45הדחק 

÷ôñá íúåáéùçå íúãåòñ úåòéá÷ù úåà÷ùî או קפה כמו

הדחק  בשעת אם כי מדינה כחמר להחשיבם אין .46תה

zetqede mipeiv

מה 42) מצד וכן החשיבות, סדר לפי להקדים יש גופא ובהם

ערב). לסי' (ב) מילואים משוע"ר הלכות (קיצור יותר שמשכר

להלן.43) הובא ס"ג, קפב סימן

(או"ח 44) משה אגרות בשו"ת מבואר גרועים משקאות גדר

להם  יש אם סאדע מיני של המשקאות בדבר וז"ל: עה) סי' ח"ב

דהן  לע"ד הנכון עליהן, ולהבדיל בשחר לקדש מדינה חמר דין

החשובות  בסעודות גם אותם ששותין דאף בעלמא כמים

ולהתקרר  לצמאון מים כשתיית רק הוא אבל בהם ומכבדין

רק  ג"כ הוא בהם והכבוד להם, החם ובשעה החמים בימים

להם. כשצריכין מכבדין צוננין במים וגם לזה כשצריכין

להם  שצריכים מחמת השתיה שאין הוא משקה וחשיבות

בשביל  אלא לגופם צורך בלא אף אותם שותים אלא לצמאם

ויי"ש  יין שותה אדם שום דאין האורחים, וכבוד הסעודה כבוד

לכבוד  רק אלא עדיפי שיותר מים שותין דע"ז לצמאו ושכר

וחמר  משקה בשם נקראים המינים ואלו אותן שותין בעלמא

מדינה.

סימן  בעה"ש עיין מתוק טיי על ולהבדיל לקדש המתירין ואף

זה  ושותים שמכבדין העולם דרך שבטיי נראה י"ד סעי' ערב

מחשיבים  ולכן הכבוד מפני אלא לשתות כלל צריכים שאין אף

ממש. מים הם שלכאורה אף למשקה זה

שיש 45) אף הנה חלב; על קידוש סג: ע' ח"ט קודש באגרות

יוסף  ובברכי ביותר, הוא תמוה דבר אבל לזה, סמיכות למצוא

פסקו  - ער"ב בסימן ברורה במשנה והובאו תשובה ושערי

(ובהמשך  חלב על והבדלה קידוש לעשות שאין בפירוש

חלב). על הבדלה ע"ד להשמיט המכתב:

הוא  אולי חלב על גם והמתירין הנ"ל: משה אגרות ובשו"ת

לאורח  וכשמכבדין צמאון לצורך שלא שותין שחלב מחמת

צמא, דאינו משום לשתות רוצה שאינו לומר יוכל לא חלב בכוס

להתכבד  רוצה שאינו ויתחשב לצמאון שלא גם שותין דחלב

מדינה, כחמר בו שמכבדין למשקה זה מחשיבין לכן ולכבד,

וכשיכבדו  לצמאון, אלא אותם שותים אין סאדע המיני אבל

יתחשב  לא ישתה, ולא צמא אינו והוא סאדע במשקה אותו

זה  להחשיב אין לדידהו אף לכן ולכבד, להתכבד רוצה לאינו

ולה  לקדש ואין מדינה דחמר עליהן.למשקה בדיל

עלייהו  לסמוך יש גדול בדוחק רק ובחלב בטיי גם ובעצם

הדחק  מפני שרק כתב שם בעה"ש וגם עליהם ולקדש להבדיל

לקדש  שאין כתב כ"ד ס"ק ובמ"ב וחלב. טיי על מקילין יש

משמע  הזכיר לא טיי ואודות הברכ"י, בשם חלב על ולהבדיל

לעשות, הראוי מן ודאי וכן ולהבדיל, לקדש אין טיי על שגם

יין  לו שאין נזדמן אם מ"מ אבל יין מצוי שבמדינתנו ובפרט

המקילין  על לסמוך יכול וחלב טיי אלא אחר משקה שום ולא

עדיף  מה וחלב טיי ולענין הפת. על יהיה והקידוש בהבדלה

מצד  אולי אך עדיף, שטיי נמצא המתירין בטעם שבארתי לפ"מ

בשעת  לו עדיף מה להכריע בידי אין ולכן עדיף, חלב החשיבות

יבדיל  ולא יקדש לא בשעה"ד גם סאדע במיני אבל הדחק.

ע"כ. כחלב. דינו ששמן משמע הנ"ל ובמשנ"ב עלייהו.

חשיבותם  שאין וכיו"ב ושמן חלב לענין רק שהוא ולהעיר

כחמר  דינו - ביותר גדולה שחשיבותו דבר אבל כ"כ, גדולה

קפב  מסימן (כדלהלן סעודה עליו קובעים כשאין גם - מדינה

ס"ג).

נכנס 46) ואינו הסעודה באמצע או לפני קפה שותים אין שהרי

ס"ד), תקכט סימן שוע"ר (עיין סעודה' עליו 'שקובעים בגדר

כיין  חשיבות להם שאין ודאי מכלֿמקום חשיבותם, אף על וכן

הנ"ל, ושמן כחלב שדינם ומסתבר מדינה') 'חמר גדר (שהוא

וקאפי  טיי משקה ולפ"ז סק"ח: בבדה"ש צז סי' השלחן ובקצות

לשתות  שדרכם במקומות אפילו . . מדינה לחמר כלל שייך לא

או  יין במקומם (ואין יחד חברים בקבוץ בקביעות קאפי או טיי

כלל), אחר משקה

ע' טו כרך חב"ד ספורי (אוצר שאדה"ז המסופר פי שעל אלא

וכן  קפה, על הבדילו (92 ע' דרבי (אשכבתא אדנ"ע וכ"ק (102

איזה  על ששאל ארצותֿהברית בצבא לחייל אדמו"ר כ"ק השיב

ע' היחידות (ס' תה או בירה על וענהו הבדלה, לעשות משקה

וכן  הנ"ל), הלכות בקיצור הובא ,25 ע' שיח' 'בסוד קובץ .207

על  בלילה מקדש שהיה הצמחֿצדק על רחצ ע' היומן ברשימות

שחור  (קפה מתוק שטארקע שווארצע קאווע על וביום היין,

בזמנו  שקפה לומר וייתכן מדינה. כחמר שדינו ומשמע חזק),

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc - zekxa(ycew zay meil)

ïéøîBà ïéà ,éåì ïa[mixacn oi`-]àlà ,únä éðôawxìL åéøác ¤¥¦¥§¦¦§¥©¥¤¨§¨¨¤
úî.x`eaiy itke ,znl mikiiyd mipiipr - ¥

:znd ipta xnel xeq`y mixacd md dn zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦
ïøîà àì ,àðäk øa àaàznd ipta xnel oi`y df oic epxn` `l - ©¨©©£¨Ÿ£¨¨
,el mikiiy mpi`y mixacàlàwxäøBz éøáãa,miaiig lkdy meyn ¤¨§¦§¥¨

,el` mixaca xacl leki epi`y exear oeifa edf ok lre ,mda xacl
znd z`ved ,ctqd zekld oebk ,eixaca `l` eiptl xacl oi` okle

.dxeaweìáàeiptl xaclàîìòc éléî,mlerd ipiipr -da ïì úéì £¨¦¥§©§¨¥¨¨
epi`y jka oeifa el oi`y meyn ,eipta mda xacl xyt`e yegl oi` -

.el` mixac xacn
:zwleg drc d`ian `xnbdéøîàc àkéàåef dreny exn`y yie - §¦¨§¨§¦

,zxg` oeylaïøîà àì ,àðäk øa àaà éaø øîàepkxved `l - ¨©©¦©¨©©£¨Ÿ£¨¨
,el mikiiy mpi`y mixac znd ipta xnel oi`y df oic xnelàlàick ¤¨

ycgl]yeléôàäøBz éøáãa [jka yiy it lr s` ,eipta xacl oi` £¦§¦§¥¨
,devnïkL ìëåa eipta xacl oi`yàîìòc éléî,mlerd ipiipra - §¨¤¥¦¥§©§¨

heyt xacy.mda xacl devn oi`y mixac eipta xacl oi`y `ed
,eixac md m` `l` mlerd ipiipre dxez ixac eipta xacl oi` ok lre
eigaye ezxeaw wqrl mirbepd mixac e` ,dxeawe ctqd zekld oebk

.dnecke
?

zevga mw did jlnd cecy lirl x`azdy dna oecl day `xnbd
:`xnbd dywn .dlildåikãåcjlndéà÷ äåä àéìéìc àbìôa- §¨¦§©§¨§¥§¨£¨¨¥

hiw mildz) weqtdn lirl x`azdy enk] mw did dlild zevga
x`ean xg` mewna ixd ,['Kl zFcFdl mEw` dlil zFvg' (aq£©§¨¨§¨

céà÷ äåä àúøBàî,mw did ,dlild zligzn ,axrdn xaky ± ¥§¨£¨¨¥
áéúëc(fnw hiw my),'äòeLàå óLpá ézîc÷'cec xn`y epiide ¦§¦¦©§¦©¤¤¨£©¥¨

f` dide ,mc` ipa x`y iptl dlild zligza mewl micwn didy
:dziiyew z` zx`an `xnbd .'d iptl dlitza wrevéàäc éànîe¦©§©

àeä àúøBà 'óLð'yi ,dlild zligz eyexit 'syp'y epl oipne - ¤¤§¨
n z`f cenlláéúëc,(h f ilyn)äìéì ïBLéàa íBé áøòa óLða' ¦§¦§¤¤§¤¤§¦©§¨

,'äìéôàåeekezligza ,meid axra `edy sypd zrl ,`id weqtd zp ©£¥¨
weqtdn gkene .dlit`d d`ae dlild xigyny zra ,dlild
sypa izncw' weqtay ,dyw dzrne .dlild zligz `ed 'syp'y
weqtae ,dlild zligza mw did jlnd cecy x`ean 'drey`e

.zevga wx mw didy x`ean 'mew` dlil zevg'
did zercd lkl :ef dxizq aeyiia mivexiz dyly d`ian `xnbd
sypa izncw' weqta xen`k ,dlild zligzn cer mw jlnd cec
dlil zevg' weqtd z` ayiil cvik mi`xen`d ewlgpe ,'drey`e

.'mew`
:oey`x uexiz,àçà éaø øîà àéòLBà áø øîàaezkd xn`y dn ¨©©©§¨¨©©¦©¨

`l` ,ezpyn mw ynn f`y dpeekd oi` 'mew` dlil zevg'éëä̈¦
ãåã) øîà÷(,cec xn`y ,aezkd zpeek jk -éìò øáò àì íìBòî ¨¨©¨¦¥¨Ÿ¨©¨©

,äðéLa äìéì úBöç.okl mcew cer xr iziidy meyn £©§¨§¥¨
:ipy uexiz,øîà àøéæ éaø,dlild zligzn cer mw cec didy s` ©¦¥¨¨©

la`úBöç ãòdäéä äìéì`edyk dxeza wqer,ñeqk íðîðúî ©£©§¨¨¨¦§©§¥©
,zrd lk xxerzne mpnpzn `edyCìéàå ïàkî,d`lde zevgn - ¦¨§¥¨

éøàk øabúî äéä,'mew` dlil zevg' xn`py dne ,ixnbl xxerzne ¨¨¦§©¥¨£¦
.ixnbl xxerzdl ix`k xabzd f`y epiid

:iyily uexiz,øîà éLà áødlild zligznúBöç ãòdäéä äìéì ©©¦¨©©£©§¨¨¨
cecäøBz éøáãa ÷ñBòCìéàå ïàkî ,wqer did d`lde zevgne - ¥§¦§¥¨¦¨§¥¨

úBçaLúå úBøéLa.lr jl zecedl mew` dlil zevg' weqtd zpeek §¦§¦§¨
mw did jli`e f`ny `l` ,ezpyn mw f`y dpi` 'jwcv ihtyn

.zegayze zexiya weqrl eceniln
?

:`xnbd dywn .'syp' iexwd onfd `ed izni` oecl day `xnbd
àeä àúøBà óLðåx`azdy itk] dlild zligz `ed 'syp' ike - §¤¤§¨

,[lirlàeä àøôö óLð àä`ed 'syp'y x`ean xg` mewna ixd - ¨¤¤©§¨
,xweadáéúëcz` etxyy miwlnra cec mglpy dnglnd oipra ¦§¦

,(fi l '` l`eny) blwv xirdáøòä ãòå óLpäî ãåc íkiå'©©¥¨¦¥©¤¤§©¨¤¤
,'íúøçîìdf dide ,axrd cr 'syp'dn wlnr z` cec dkdy §¨¢¨¨

,xxal yie ,eiyp`e cec my epgy meid zxgnléàîdpeekd dn - ©
,'axrd cre sWPdn'åàìmda dkd cecy dpeekd oi` ike -àøôvî ¥©¤¤§©¨¤¤¨¦©§¨

àéìéì ãòåeyexit 'syp'y jkn gken ok m`e ,dlild cr xweadn - §©¥§¨
zligz eyexit 'syp'y lirl x`azdy itk `lye ,meid zligz

.dlild
:`xnbd dgecàìcecy `id dpeekd `l` ,aezkd zpeek efmda dkd Ÿ

àúøBà ãòå àúøBàîdlild zligz cr oey`xd dlild zligzn - ¥§¨§©§¨
.dlild zligz eyexit 'syp' zn`ae ,ipyd

:`xnbd dywnéëä éà,zetcxp milin od 'axr'e 'syp'y ,jk m` - ¦¨¦
el did ,dlild zligz cre dlild zligzn aezkd zpeekeáBzëì¦§

,'áøòä ãòå áøòäî' Bà ,'óLpä ãòå óLpäî'zepyl el did `le ¥©¤¤§©©¤¤¥¨¤¤§©¨¤¤
,xwea `ed 'syp'y gxkdae .'axrd cre sypdn' aezkle epeyl z`
`vnpe .axrd cre xweadn mze` dkd cecy aezkd zpeeke
`ed 'syp'y rnyn df aezkay ,zniiw oiicr miaezka dxizqdy
dlil oeyi`a mei axra sypa'] lirl `aend weqta eli`e ,xwea

.axr `ed 'syp'y rnyn ,[(h f ilyn) 'dlit`e
:xg` ote`a miaezka dxizqd z` zvxzn `xnbdàlààáø øîà, ¤¨¨©¨¨

ok lre ,dvitw oeyln `ed `l` xwea e` axr epi` 'syp'éôLð éøz§¥¦§¥
eåäxy`k ,xwead zligza .` :'syp' mi`xwpd mipnf ipy mpyi - ¨

àîîé éúàå àéìéì óLðzligza .a .xwead `ae ,jlde dlild utw - §©¥§¨§¨¥§¨¨
xy`k ,dlildàéìéì éúàå àîîé óLð`ae ,jlde meid utw - §©§¨¨§¨¥¥§¨

eyexit minrtl 'syp' ok`y ,miaezka dxizqd zayeine .dlild
xwea eyexit minrtle ,['ebe 'mei axra sypa' (my) weqta enk] axr

.['axrd cre sypdn cec mkie' (fi l '` l`eny) weqta enk]
?

weqta oecl day `xnbdozipy ,'mew` dlil zevg' (aq hiw mildz)
zl`ey .dlild zevg zr `id izni` rci jlnd cec ik epnn cenll

:`xnbdúîéà àéìéìc àbìt òãé äåä éî ãåãårci jlnd cec ike - §¨¦¦£¨¨©©§¨§¥§¨¥©
,dlild zevg `id iznàzLäelit` `ld -äåä àì eðéaø äLî ©§¨Ÿ¤©¥Ÿ£¨

òãén di`xde ,zevg izn rci `l -áéúëcepiax dyn xn`y weqta ¨©¦§¦
'd xn` dM' ,(d-c `i zeny) zexeka zkn iptl drxtlúBöçk Ÿ¨©©£

íéøöî CBúa àöBé éðà äìéläyie ,'ebe 'mixvn ux`A xFkA lM znE ©©§¨£¦¥§¦§©¦¥¨§§¤¤¦§©¦
oiadléàî[edn-]'úBöçk'`l recne ,zevg zrya jxra ernyny ©©£

,weica zevga rnyny 'zevga' xn`àLãe÷ déì øîàc àîéìéà¦¥¨§¨©¥§¨
éøaàeä Cdynl xn` envr d"awdy xn`p m` -,'úBöçk'okzi `l §¦©£

ixdy ,ok xnelàiîL én÷ à÷éôñ àkéà éîiptl wtq yi ike - ¦¦¨§¥¨©¥§©¨
,ok xnel jxved df wtq zngny ,zevg zr `id izni` d"awdàlà¤¨

gxkdacd"awd(øçîì) déì øîàdynlàzLä ék) 'úBöça',( §¨©¥§¨¨©£¦©§¨
eäéà àúàå,epiax dyn ,`ed `ae -îàå,'úBöçk' ørci `ly meyn ©£¨¦§¨©©£

eixacy dknd onfa gikedl did leki `le ,df onf weica `ed izni`
.mipekpdéì à÷tñî àîìà`l epiax dyn elit`y jkn gkene - ©§¨§©§¨¥

,zevg zr izni` rciòãé äåä ãåãådid cecy zrcd lr dlri ike ± §¨¦£¨¨©
.dyn rci `ly dn rcie xzei mkg

mkg didy meyn epi` ,zevg `id izn rci cecy dn :`xnbd daiyn
`l` ,epiax dynndéì äåä àðîéñ ãåc,z`f zrcl oniq el did - ¨¦¦¨¨£¨¥

.oldlc `xnina x`aziy itke
jezae ,jlnd cec ly enei xcq z` zx`and `xnin d`ian `xnbd

:zevg zr `id izni` zrcl el didy oniqd x`azn mixacdøîàc§¨©
àãéqç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àçà áø,[ciqgd-]äéä øBpk ©©¨©¦§¨¨©©¦¦§©¦¨¦¨¨

,ãåc ìL Búhnî äìòîì éeìz,oetv cvl ept ea eidy miawpeïåéëå ¨§©§¨¦¦¨¤¨¦§¥¨
òébäLonfúBöçdBa úáLBðå úéðBôö çeø àa ,äìéì,xepika - ¤¦¦©£©§¨¨©§¦§¤¤

åxepikd didåéìàî ïbðîzpibp z` cec rney didyke ,gexd ici lr §§©¥¥¥¨
,xepikdãîBò äéä ãiîezhinnãenò äìòL ãò ,äøBza ÷ñBòå ¦¨¨¨¥§¥©¨©¤¨¨©
.øçMäzr `id izn zrcl xepikd ici lr oniq cecl didy `vnpe ©©©

zevg zr rci `l okle ,xen`d oniqd z` did `l dynle ,zevg
.`id izni`

:xne`e `ciqg oerny iax jiynnäìòL ïåékdlr xy`k -ãenò ¥¨¤¨¨©
Bìöà ìàøNé éîëç eñðëð ,øçMäe ,jlnd cec lv` -,Bì eøîà ©©©¦§§©§¥¦§¨¥¤§¨§

íäì øîà .äñðøt ïéëéøö ìàøNé Enò ,Cìnä eðéðBãà,jlnd cec £¥©¤¤©§¦§¨¥§¦¦©§¨¨¨©¨¤
,äfî äæ eñðøtúäå eëì.miiprd z` eqpxti mixiyrdy ,xnelk §§¦§©§§¤¦¤
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קמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ÈÌÈ˜LÓ ¯‡L B‡ ¯ÎL Ì�ÈÈ ·B¯L ¯ÈÚ B‡ ‰�È„Ó[dk47ÏÚ Ì‰È˙B„eÚÒ ÚB·˜Ï ¯ÈÚ‰ ÈL�‡ ·B¯ C¯„L e�ÈÈ‰c §¦¨¦¤¥¨¥¨§¨©§¦§©§¤¤¤£§¥¨¦¦§©§¥¤©

ÔÈÈ BÓk BÊ ¯ÈÚa el‡ ÔÈ˜LÓ È¯‰ ÈeˆÓ ÔÈi‰L ÌB˜Óa ÔÈi‰ ÏÚ ÚB·˜Ï C¯c ‡e‰L BÓk ÌÈ˜LÓ ¯‡L B‡ ¯ÎO‰©¥¨§¨©§¦§¤¤¤¦§©©©©¦§¨¤©©¦¨£¥©§¦¥§¦§©¦

ÌBÈ CÏ‰Ók ¯ÈÚ‰ ˙B·È·Ò Ï„b ‰a¯‰ ÔÈÈ ÔÈ‡L ÏÎÂ ÒBk ÌÈ�eÚh‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈÈ�ÚÏ ‰�È„Ó ¯ÓBÁ ÌL ÌÈ‡¯˜�Â§¦§¨¦¨¤§¦¨§¦§¨¨©§¨¦©§¦§¨¤¥©¦©§¥¨©§¦¨¦§©£©

1

2

3

`zax `zkld

íé÷ùî øàù åà [äë שקובעים בימינו חשובים משקאות -

בירה, יי"ש, הם מדינה כחמר הנחשבים סעודה עליהם

וכד' ,42ליקר

:íéáåùç íðéàù íéòåøâ úåà÷ùî כחמר נחשבים אינם

ואפילו  - סעודה עליהם שקובעים במקום אפילו מדינה

מים  נכלל ובהם הדחק משקאות 43בשעת טבעיים, מיצים ,

וכיו"ב  .44קלים

äãåòñ íäéìò íéòáå÷ ïéàù íéáåùç úåà÷ùî חלב כגון

בשעת  אם כי מדינה כחמר להחשיבם אין וכיו"ב שמן או

.45הדחק 

÷ôñá íúåáéùçå íúãåòñ úåòéá÷ù úåà÷ùî או קפה כמו

הדחק  בשעת אם כי מדינה כחמר להחשיבם אין .46תה

zetqede mipeiv

מה 42) מצד וכן החשיבות, סדר לפי להקדים יש גופא ובהם

ערב). לסי' (ב) מילואים משוע"ר הלכות (קיצור יותר שמשכר

להלן.43) הובא ס"ג, קפב סימן

(או"ח 44) משה אגרות בשו"ת מבואר גרועים משקאות גדר

להם  יש אם סאדע מיני של המשקאות בדבר וז"ל: עה) סי' ח"ב

דהן  לע"ד הנכון עליהן, ולהבדיל בשחר לקדש מדינה חמר דין

החשובות  בסעודות גם אותם ששותין דאף בעלמא כמים

ולהתקרר  לצמאון מים כשתיית רק הוא אבל בהם ומכבדין

רק  ג"כ הוא בהם והכבוד להם, החם ובשעה החמים בימים

להם. כשצריכין מכבדין צוננין במים וגם לזה כשצריכין

להם  שצריכים מחמת השתיה שאין הוא משקה וחשיבות

בשביל  אלא לגופם צורך בלא אף אותם שותים אלא לצמאם

ויי"ש  יין שותה אדם שום דאין האורחים, וכבוד הסעודה כבוד

לכבוד  רק אלא עדיפי שיותר מים שותין דע"ז לצמאו ושכר

וחמר  משקה בשם נקראים המינים ואלו אותן שותין בעלמא

מדינה.

סימן  בעה"ש עיין מתוק טיי על ולהבדיל לקדש המתירין ואף

זה  ושותים שמכבדין העולם דרך שבטיי נראה י"ד סעי' ערב

מחשיבים  ולכן הכבוד מפני אלא לשתות כלל צריכים שאין אף

ממש. מים הם שלכאורה אף למשקה זה

שיש 45) אף הנה חלב; על קידוש סג: ע' ח"ט קודש באגרות

יוסף  ובברכי ביותר, הוא תמוה דבר אבל לזה, סמיכות למצוא

פסקו  - ער"ב בסימן ברורה במשנה והובאו תשובה ושערי

(ובהמשך  חלב על והבדלה קידוש לעשות שאין בפירוש

חלב). על הבדלה ע"ד להשמיט המכתב:

הוא  אולי חלב על גם והמתירין הנ"ל: משה אגרות ובשו"ת

לאורח  וכשמכבדין צמאון לצורך שלא שותין שחלב מחמת

צמא, דאינו משום לשתות רוצה שאינו לומר יוכל לא חלב בכוס

להתכבד  רוצה שאינו ויתחשב לצמאון שלא גם שותין דחלב

מדינה, כחמר בו שמכבדין למשקה זה מחשיבין לכן ולכבד,

וכשיכבדו  לצמאון, אלא אותם שותים אין סאדע המיני אבל

יתחשב  לא ישתה, ולא צמא אינו והוא סאדע במשקה אותו

זה  להחשיב אין לדידהו אף לכן ולכבד, להתכבד רוצה לאינו

ולה  לקדש ואין מדינה דחמר עליהן.למשקה בדיל

עלייהו  לסמוך יש גדול בדוחק רק ובחלב בטיי גם ובעצם

הדחק  מפני שרק כתב שם בעה"ש וגם עליהם ולקדש להבדיל

לקדש  שאין כתב כ"ד ס"ק ובמ"ב וחלב. טיי על מקילין יש

משמע  הזכיר לא טיי ואודות הברכ"י, בשם חלב על ולהבדיל

לעשות, הראוי מן ודאי וכן ולהבדיל, לקדש אין טיי על שגם

יין  לו שאין נזדמן אם מ"מ אבל יין מצוי שבמדינתנו ובפרט

המקילין  על לסמוך יכול וחלב טיי אלא אחר משקה שום ולא

עדיף  מה וחלב טיי ולענין הפת. על יהיה והקידוש בהבדלה

מצד  אולי אך עדיף, שטיי נמצא המתירין בטעם שבארתי לפ"מ

בשעת  לו עדיף מה להכריע בידי אין ולכן עדיף, חלב החשיבות

יבדיל  ולא יקדש לא בשעה"ד גם סאדע במיני אבל הדחק.

ע"כ. כחלב. דינו ששמן משמע הנ"ל ובמשנ"ב עלייהו.

חשיבותם  שאין וכיו"ב ושמן חלב לענין רק שהוא ולהעיר

כחמר  דינו - ביותר גדולה שחשיבותו דבר אבל כ"כ, גדולה

קפב  מסימן (כדלהלן סעודה עליו קובעים כשאין גם - מדינה

ס"ג).

נכנס 46) ואינו הסעודה באמצע או לפני קפה שותים אין שהרי

ס"ד), תקכט סימן שוע"ר (עיין סעודה' עליו 'שקובעים בגדר

כיין  חשיבות להם שאין ודאי מכלֿמקום חשיבותם, אף על וכן

הנ"ל, ושמן כחלב שדינם ומסתבר מדינה') 'חמר גדר (שהוא

וקאפי  טיי משקה ולפ"ז סק"ח: בבדה"ש צז סי' השלחן ובקצות

לשתות  שדרכם במקומות אפילו . . מדינה לחמר כלל שייך לא

או  יין במקומם (ואין יחד חברים בקבוץ בקביעות קאפי או טיי

כלל), אחר משקה

ע' טו כרך חב"ד ספורי (אוצר שאדה"ז המסופר פי שעל אלא

וכן  קפה, על הבדילו (92 ע' דרבי (אשכבתא אדנ"ע וכ"ק (102

איזה  על ששאל ארצותֿהברית בצבא לחייל אדמו"ר כ"ק השיב

ע' היחידות (ס' תה או בירה על וענהו הבדלה, לעשות משקה

וכן  הנ"ל), הלכות בקיצור הובא ,25 ע' שיח' 'בסוד קובץ .207

על  בלילה מקדש שהיה הצמחֿצדק על רחצ ע' היומן ברשימות

שחור  (קפה מתוק שטארקע שווארצע קאווע על וביום היין,

בזמנו  שקפה לומר וייתכן מדינה. כחמר שדינו ומשמע חזק),
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¯ äðéãî øîç íä [åë וארצות ישראל כארץ במדינות

כיון  מקום מכל - מקום בכל ומצוי גדל שהיין הברית

אחרים  משקאות על גם סעודתם לקבוע האנשים רוב שדרך

מדינה  חמר דין עליהם חל -48.

zetqede mipeiv

שותים  כשאין גם - ליין הדומה ביותר חשוב למשקה נחשב היה

להלן  המובא 'מעד' החומץ משקה (ע"ד הסעודה באמצע אותו

ממש, הדחק בשעת שם שמדובר שייתכן ועוד ס"ג), קפב מסימן

לעיל  (ראה גדולה חשיבות בו שאין בזמננו גם הוא כן אם וצ"ע

אג"מ). משו"ת

(47‚"Ò ·Ù˜ ÔÓÈÒ· זה וכל השונים: המשקים בין חילק

מה  כמו גרועים משקים אבל בו וכיוצא כשכר חשובים במשקים

חשיבות  להם אין (בארש"ט) או (קווא"ס) אלו במדינות שקורין

במקום  אפילו המזון ברכת עליהם מברכים ואין ממים יותר

קידוש  ואצ"ל עליהם סעודה לקבוע העיר אנשי רוב שדרך

חשיבות  לו שיש מה אלא מדינה חמר נקרא שאינו לפי והבדלה

המדינות. בכל יין חשיבות כעין מדינה באותה

אותו 48) שותין אלא העיר אנשי רוב שתיית אינו ואפילו

לא  אלו במדינות (מע"ד) כמו חשיבותו מפני בלבד לפרקים

חשיבותו  מפני שזהו כיון עליו ולקדש לברך זה מפני נגרע

מן  ברכה של לכוס יותר ראוי ולכן השכר מן יותר חשוב שהוא

שהרי  יותר שחשוב כיון ממנו יותר מדינה חמר הוא וגם השכר

ולא  חשיבותו מפני אלא אינו ברכה של לכוס היין מעלת כל

אף  שהרי לרוב מצוי שהוא במקומות השתייה רוב שהוא מפני

מן  מצוה אעפ"כ השתייה רוב הם משקים ששאר במקומות

הוא  יותר שחשוב משקה כל א"כ חשיבותו מפני ביין המובחר

יותר. ליין קרוב

Ë"ÎÒ ·Ú˙ ÔÓÈÒ·Â כחמר שאינם נוספים גרועים משקים הביא

זנגביל  ומי טראנ"ק) עפי"ל (שקורין תפוחים מי לעולם: מדינה

(לאקרי"ץ). שקורין שורש ומי וואש"ר) (אינגב"ר שקורין

על 49) היינו ערב: לסי' (א) מילואים משוע"ר הלכות קיצור

זו: לדעה הטעם שהסביר סק"א, כאן בקו"א רבינו דברי פי

במקום  השכר את שמשתמשים העיר אנשי ברוב תלוי "שהכל

הרוב  אם כלום בכך אין בחנות מצוי שהיין ואף . . יין

ומכיון  באריכות. עיי"ש ביין". במקום בשכר משתמשים

או  ביין יותר משתמשים אם בפועל, השימוש הוא שהעיקר

היא  אם לזה, הסיבה לן איכפת דלא י"ל אולי וכיו"ב, בשכר

האנשים  שטבע משום או ביוקר, והוא שם גדל לא שהיין משום

כ"כ, יין שותים שאינם כזה הוא הזמן) (ובאותו מקום באותו

לזה  ודוגמא . . משקים שאר היא החשובה שתייתם עיקר אלא

כסעודות  החשובות בסעודות שנהגו שכיון ימינו, במציאות י"ל

את  ומכבדים הסעודה שקובעים וכו', שויו"ט סעודות חתונה,

במשקאות  יותר, עוד ואולי גם, אלא ביין, דוקא לא האורחים

רבינו  דברי שע"פ נראה - וכיו"ב שכר כיי"ש, אחרים חשובים

אף  החשובין משקין שאר על ולקדש להקל, מקום יש הנ"ל

שרוב  כיון סביב, יום כמהלך או מקום באותו ממש גדל שהיין

משקין  בשאר ובתקופתנו במקומנו משתמשים העיר אנשי

. . לכתחילה מעשה לענין מ"מ אבל . . יין במקום חשובים

היין. על לעולם לקדש המובחר מן מצוה

Ò"·עד"ז ·Ù˜ ÔÓÈÒ ולא יין של אלא אינה המזון ברכת כוס :

ברכה  של כוס שכל עליהם סעודתו קבע אפילו משקין שאר של

ואנשים. אלקים משמח שהוא מיין אלא תקנו לא

חמר  הם משקין שאר או והשכר מצוי היין שאין ובמקומות

סעודתם  עליהם לקבוע דרכם המקום אנשי שרוב דהיינו מדינה

עליהם  מברכים מצוי שהוא במקומות היין על שקובעים כמו

גדל  הרבה יין שאין וכל בעיר יין שיש פי על אף המזון ברכת

וגם  לעיר סמוך מעט גדל אפילו העיר כל סביבות יום כדרך

ביוקר  שהוא כיון מצוי נקרא זה אין בחנות יין הרבה מצוי

עליו. סעודתם תמיד קובעים העיר אנשי רוב אין ובודאי

יין  לו יש אם וכ"ש יין על לברך המובחר מן מצוה מקום ומכל

יש  א"כ אלא משקים שאר על לברך כלל הידור זה שאין בביתו

שהוא  מפני המזון לברכת קודם שקידוש קידוש לצורך מעט לו

מקום  מכל הפת על לקדש שאפשר ואף הכל לדברי כוס טעון

רע"א. בסי' שיתבאר כמו היין על נתקן הקידוש עיקר

על 50) נתקן הקידוש שעיקר נתבאר ושם לעיל, הובא ב, סעיף

בברהמ"ז. משא"כ - היין
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Â השבת כניסת קודם מהטבלא הנר לסלק כששכח זה וכל

שאינה  כיון המוקצה לדבר בסיס הטבלא נעשית  לא שלכן

אם  אבל שכחתו מחמת אלא הבית בעל מדעת לנר אז משמשת

הרי  השבת בכניסת עליה שיהיה הטבלא על הנר הניח מדעתו

לפיכך  כמוהו בטלטול ואסורה אליו וטפלה להנר בסיס נעשית

צריך  אם ואף בו וכיוצא שעוה של הוא הנר אם אף לנערה אסור

בכל  ליגע שמותר כמו בטבלא ליגע מותר אבל הטבלא למקום

ולנערה  לטלטלה מותר נכרי ידי ועל ש"ח בסי' כמ"ש מוקצה

רע"ו. בסי' שנתבאר מטעם

שיהיה  דעתו היתה א"כ אלא בסיס נקראת שאינה אומרים ויש

כניסת  אחר לסלקו דעתו היה אם אבל כולה השבת כל עליה הנר

הצד  מן טלטול שאר או ניעור ידי על או נכרי ידי על השבת

לסמוך  ויש בו וכיוצא שעוה של הנר אם לנערה מותר זה הרי

על  שנפל השלחן שעל נר כגון הפסד במקום להקל דבריהם על

נופל  והנר השלחן ינער השלחן ישרף שלא וחושש השלחן

יום  מבעוד דעתו היה אם בו וכיוצא שעוה של הוא אם מעליו

מן  טלטול ידי על או נכרי ידי על בשבת השלחן מעל לסלקו

הצד.

עומד  היה שהנר אע"פ השלחן שעל המפה על הנר נפל ואם

הכל  לדברי לו בסיס המפה נעשית לא השבת בכניסת עליה

או  מעליה הנר שיפול לנערה ויכול ש"ט בסי' שיתבאר מטעם

לא  אם הפסד שם שאין אע"פ בשבת עליה שנפל מוקצה שאר

ינער.

בסיס  שנעשה השלחן שעל מוקצה שאר או הנר נפל אם ואף

מונח  היה אם מקום מכל השבת בכניסת עליו מונח שהיה להנר

לחם  גם השמשות בבין דהיינו השבת בכניסת השלחן על

בכניסת  ולהיתר לאיסור בסיס נעשה הרי השבת) (שלצורך

להנר  בסיס נעשה לא ממנו הלחם שסלקו לאחר ואף השבת

לנערו  יכול ולפיכך השבת כניסת אחר כבר שהוא כיון בלבדו

וכן  שירצה כמו אח"כ לטלטלו מוקצה ושאר הנר מעליו להפיל

מוקצים  שאינם דברים שאר השמשות בין עליו מונחים היו אם

דליקת  מן יותר חשובים הדברים שאר או) (הלחם שיהיו והוא

בסי' כמ"ש אליה בסיס נעשה שהנר השלהבת מן דהיינו הנר

רע"ט.

לנער  אפשר אם אחר למקום לטלטלו השלחן לגוף צריך ואם

ע"י  מתחלה ממנו ינערנו זה) לנר עוד שא"צ (כגון הנר ממנו

שירצה  למקום יטלטלנו ואח"כ מעליו הנר ויפול השלחן שיטה

האחר  במקום זה לנר עוד צריך שהוא (כגון לנער אפשר אי ואם

ח  שיש לטלטלנו או רשאי הנר) ישבר שלא זה בניעור הפסד שש

השמשות  בבין בלבדו לו בסיס נעשה ולא הואיל עליו הנר בעוד

ואם  השלחן למקום שצריך אלא לנר עוד צריך אינו אם ואפילו

לטלטל  מותר מקום באותו חפצו לעשות יוכל לא הנר שם ינער

השלחן  נעשה ולא הואיל אחר למקום שעליו הנר עם השלחן

בסי' זה כל שיתבאר וכמו בלבדו לאיסור בסיס השמשות בבין

וטעמיהם: אלו דינים פרטי כל שם עיין וש"י ש"ט

Ê וידלוק אילן גבי על יום מבעוד שבת של נר להניח מותר

האילן  על דולק יו"ט של נר מניחין אין אבל בשבת שם

ממנו  ליטול ביו"ט באילן יעלה שמא גזרה יום מבעוד אפילו

מטעם  אסור שהוא ביו"ט לקרקע במחובר משתמש ונמצא הנר

עליו  יעלה שמא לחוש אין בשבת אבל של"ו בסי' שיתבאר

לאחר  אף בטלטול אסור הוא שהרי שיכבה לאחר הנר ליטול

רע"ט: בסי' שיתבאר כמו שיכבה

Á יאחוז שלא בשביל הנר גבי על חרס של קערה לכפות מותר

בשביל  בשבת הקערה מטלטל שהוא שמה בקורה האור

כלל  איסור שום בזה אין בשבת בטלטול האסורה הקורה הצלת

מקום  ומכל מטתו לשמש כדי הנר על לכפותה שמותר שכן וכל

הנר: יכבה כן לא שאם תחתיה אויר מעט שיניח צריך

וֿח  סעיפים הנר כבוי לגרום שלא רעז סימן ב חלק

חולה ‡ הוא אם שיישן החולה בשביל הנר את לכבות מותר

מפני  שמתיירא מי וכן יישן לא אם סכנה חשש בו שיש

שפקוח  יראוהו שלא הנר לכבות מותר יהרגוהו שלא לסטים

בסי' שיתבאר כמו סכנה ספק בחשש אפילו שבת דוחה נפש

שכ"ח.

בשביל  וכן ממון סכנת אלא נפשות סכנת חשש שם אין אם אבל

פטור  כבה ואם סופרים מדברי לכבות אסור סכנה בו שאין חולה

לגופה  הצריכה במלאכה אלא התורה מן איסור שאין מפני

גוף  לו שצריך דהיינו גופה בשביל לו צריכה שהמלאכה כלומר

דולקים  עצים שמכבה כגון בו נעשית המלאכה שגוף הדבר

הכיבוי  מלאכת שגוף לצורפים ראויים שהם הפחמים בשביל

שאינה  מלאכה אבל לו צריכים שהם הפחמים בגוף נעשה

גוף  שאין אחר דבר בשביל לו צריכה כשהיא היא לגופה צריכה

השמן  על שחס מפני הנר את שמכבה כגון בו נעשית המלאכה

יבקע  שלא הנר חרס על שחס מפני או עכשיו כולו ידלק שלא

בפתילה  נעשה הכיבוי מלאכת שגוף עליו דולקת כשהפתילה

המכבה  וכן לנר או לשמן שצריך מפני במלאכתו מתכוין והוא

בשביל  גחלת המכבה וכן ממונו על שחס מפני הדליקה את

מפני  או החולה בשביל שמכבה זה וכן רבים בה יזוקו שלא

שאינו  כיון לגופה צריכה שאינה מלאכה זה הרי הלסטים

בהן. נעשה שהכיבוי הפתילה או הפחמים צורך בשביל מתכוין

כן  אם אלא חייב אינו לפתילה שצריך בשביל מכבה אם ואפילו

שזהו  חדשה פתילה היא וגם זמן אחר ולהדליקה לחזור צריך

שע"י  שהודלקה קודם הובהבה לא וגם שהודלקה ראשון פעם

אבל  בתחלה שהיתה ממה יותר להדלקה מיתקנת היא זה כיבוי

צריך  אם ואפילו זמן לאחר ולהדליקה לחזור צריך אין אם

פעם  הודלקה שכבר ישנה פתילה שהיא אלא ולהדליקה לחזור

אלא  כלל מקודם הודלקה שלא חדשה פתילה היא ואפילו אחת

מותקנת  אינה זה כיבוי שע"י שהודלקה קודם שהובהבה

שאינה  מלאכה זה הרי בתחלה שהיתה ממה יותר להדלקה

לג  צריך שהוא שאף לגופה נעשית צריכה שהמלאכה הדבר וף

לו  צריך הוא בו נעשה שהכיבוי שבראשה שהפחם דהיינו בו

שהמלאכה  שהדבר כיון מקום מכל ולהדליקה לחזור נוח שיהא

שהיה  ממה יותר המלאכה ע"י כלום מתתקן אינו בו נעשה

כיון  כלל דבר אותו של לגופה צריכה המלאכה אין הרי בתחלה

לגופה  הצריכה מלאכה נקראת ואינה כלום אותו מתקנת שאין

יותר  בו שנעשית הדבר גוף את מתקנת שהמלאכה כן אם אלא

צורך  שיהא וגם לגופה צריכה היא שאז בתחלה שהיה ממה

אותו: ומתקנת בו נעשית שהמלאכה הדבר בגוף לאדם
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Â השבת כניסת קודם מהטבלא הנר לסלק כששכח זה וכל

שאינה  כיון המוקצה לדבר בסיס הטבלא נעשית  לא שלכן

אם  אבל שכחתו מחמת אלא הבית בעל מדעת לנר אז משמשת

הרי  השבת בכניסת עליה שיהיה הטבלא על הנר הניח מדעתו

לפיכך  כמוהו בטלטול ואסורה אליו וטפלה להנר בסיס נעשית

צריך  אם ואף בו וכיוצא שעוה של הוא הנר אם אף לנערה אסור

בכל  ליגע שמותר כמו בטבלא ליגע מותר אבל הטבלא למקום

ולנערה  לטלטלה מותר נכרי ידי ועל ש"ח בסי' כמ"ש מוקצה

רע"ו. בסי' שנתבאר מטעם

שיהיה  דעתו היתה א"כ אלא בסיס נקראת שאינה אומרים ויש

כניסת  אחר לסלקו דעתו היה אם אבל כולה השבת כל עליה הנר

הצד  מן טלטול שאר או ניעור ידי על או נכרי ידי על השבת

לסמוך  ויש בו וכיוצא שעוה של הנר אם לנערה מותר זה הרי

על  שנפל השלחן שעל נר כגון הפסד במקום להקל דבריהם על

נופל  והנר השלחן ינער השלחן ישרף שלא וחושש השלחן

יום  מבעוד דעתו היה אם בו וכיוצא שעוה של הוא אם מעליו

מן  טלטול ידי על או נכרי ידי על בשבת השלחן מעל לסלקו

הצד.

עומד  היה שהנר אע"פ השלחן שעל המפה על הנר נפל ואם

הכל  לדברי לו בסיס המפה נעשית לא השבת בכניסת עליה

או  מעליה הנר שיפול לנערה ויכול ש"ט בסי' שיתבאר מטעם

לא  אם הפסד שם שאין אע"פ בשבת עליה שנפל מוקצה שאר

ינער.

בסיס  שנעשה השלחן שעל מוקצה שאר או הנר נפל אם ואף

מונח  היה אם מקום מכל השבת בכניסת עליו מונח שהיה להנר

לחם  גם השמשות בבין דהיינו השבת בכניסת השלחן על

בכניסת  ולהיתר לאיסור בסיס נעשה הרי השבת) (שלצורך

להנר  בסיס נעשה לא ממנו הלחם שסלקו לאחר ואף השבת

לנערו  יכול ולפיכך השבת כניסת אחר כבר שהוא כיון בלבדו

וכן  שירצה כמו אח"כ לטלטלו מוקצה ושאר הנר מעליו להפיל

מוקצים  שאינם דברים שאר השמשות בין עליו מונחים היו אם

דליקת  מן יותר חשובים הדברים שאר או) (הלחם שיהיו והוא

בסי' כמ"ש אליה בסיס נעשה שהנר השלהבת מן דהיינו הנר

רע"ט.

לנער  אפשר אם אחר למקום לטלטלו השלחן לגוף צריך ואם

ע"י  מתחלה ממנו ינערנו זה) לנר עוד שא"צ (כגון הנר ממנו

שירצה  למקום יטלטלנו ואח"כ מעליו הנר ויפול השלחן שיטה

האחר  במקום זה לנר עוד צריך שהוא (כגון לנער אפשר אי ואם

ח  שיש לטלטלנו או רשאי הנר) ישבר שלא זה בניעור הפסד שש

השמשות  בבין בלבדו לו בסיס נעשה ולא הואיל עליו הנר בעוד

ואם  השלחן למקום שצריך אלא לנר עוד צריך אינו אם ואפילו

לטלטל  מותר מקום באותו חפצו לעשות יוכל לא הנר שם ינער

השלחן  נעשה ולא הואיל אחר למקום שעליו הנר עם השלחן

בסי' זה כל שיתבאר וכמו בלבדו לאיסור בסיס השמשות בבין

וטעמיהם: אלו דינים פרטי כל שם עיין וש"י ש"ט

Ê וידלוק אילן גבי על יום מבעוד שבת של נר להניח מותר

האילן  על דולק יו"ט של נר מניחין אין אבל בשבת שם

ממנו  ליטול ביו"ט באילן יעלה שמא גזרה יום מבעוד אפילו

מטעם  אסור שהוא ביו"ט לקרקע במחובר משתמש ונמצא הנר

עליו  יעלה שמא לחוש אין בשבת אבל של"ו בסי' שיתבאר

לאחר  אף בטלטול אסור הוא שהרי שיכבה לאחר הנר ליטול

רע"ט: בסי' שיתבאר כמו שיכבה

Á יאחוז שלא בשביל הנר גבי על חרס של קערה לכפות מותר

בשביל  בשבת הקערה מטלטל שהוא שמה בקורה האור

כלל  איסור שום בזה אין בשבת בטלטול האסורה הקורה הצלת

מקום  ומכל מטתו לשמש כדי הנר על לכפותה שמותר שכן וכל

הנר: יכבה כן לא שאם תחתיה אויר מעט שיניח צריך

וֿח  סעיפים הנר כבוי לגרום שלא רעז סימן ב חלק

חולה ‡ הוא אם שיישן החולה בשביל הנר את לכבות מותר

מפני  שמתיירא מי וכן יישן לא אם סכנה חשש בו שיש

שפקוח  יראוהו שלא הנר לכבות מותר יהרגוהו שלא לסטים

בסי' שיתבאר כמו סכנה ספק בחשש אפילו שבת דוחה נפש

שכ"ח.

בשביל  וכן ממון סכנת אלא נפשות סכנת חשש שם אין אם אבל

פטור  כבה ואם סופרים מדברי לכבות אסור סכנה בו שאין חולה

לגופה  הצריכה במלאכה אלא התורה מן איסור שאין מפני

גוף  לו שצריך דהיינו גופה בשביל לו צריכה שהמלאכה כלומר

דולקים  עצים שמכבה כגון בו נעשית המלאכה שגוף הדבר

הכיבוי  מלאכת שגוף לצורפים ראויים שהם הפחמים בשביל

שאינה  מלאכה אבל לו צריכים שהם הפחמים בגוף נעשה

גוף  שאין אחר דבר בשביל לו צריכה כשהיא היא לגופה צריכה

השמן  על שחס מפני הנר את שמכבה כגון בו נעשית המלאכה

יבקע  שלא הנר חרס על שחס מפני או עכשיו כולו ידלק שלא

בפתילה  נעשה הכיבוי מלאכת שגוף עליו דולקת כשהפתילה

המכבה  וכן לנר או לשמן שצריך מפני במלאכתו מתכוין והוא

בשביל  גחלת המכבה וכן ממונו על שחס מפני הדליקה את

מפני  או החולה בשביל שמכבה זה וכן רבים בה יזוקו שלא

שאינו  כיון לגופה צריכה שאינה מלאכה זה הרי הלסטים

בהן. נעשה שהכיבוי הפתילה או הפחמים צורך בשביל מתכוין

כן  אם אלא חייב אינו לפתילה שצריך בשביל מכבה אם ואפילו

שזהו  חדשה פתילה היא וגם זמן אחר ולהדליקה לחזור צריך

שע"י  שהודלקה קודם הובהבה לא וגם שהודלקה ראשון פעם

אבל  בתחלה שהיתה ממה יותר להדלקה מיתקנת היא זה כיבוי

צריך  אם ואפילו זמן לאחר ולהדליקה לחזור צריך אין אם

פעם  הודלקה שכבר ישנה פתילה שהיא אלא ולהדליקה לחזור

אלא  כלל מקודם הודלקה שלא חדשה פתילה היא ואפילו אחת

מותקנת  אינה זה כיבוי שע"י שהודלקה קודם שהובהבה

שאינה  מלאכה זה הרי בתחלה שהיתה ממה יותר להדלקה

לג  צריך שהוא שאף לגופה נעשית צריכה שהמלאכה הדבר וף

לו  צריך הוא בו נעשה שהכיבוי שבראשה שהפחם דהיינו בו

שהמלאכה  שהדבר כיון מקום מכל ולהדליקה לחזור נוח שיהא

שהיה  ממה יותר המלאכה ע"י כלום מתתקן אינו בו נעשה

כיון  כלל דבר אותו של לגופה צריכה המלאכה אין הרי בתחלה

לגופה  הצריכה מלאכה נקראת ואינה כלום אותו מתקנת שאין

יותר  בו שנעשית הדבר גוף את מתקנת שהמלאכה כן אם אלא

צורך  שיהא וגם לגופה צריכה היא שאז בתחלה שהיה ממה

אותו: ומתקנת בו נעשית שהמלאכה הדבר בגוף לאדם
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שמקלקל · קלקול מלאכת שהיא בכיבוי אמורים דברים במה

מה  בלבד בזה לגופה צריכה חשובה אינה לפיכך ההבערה

הדבר  שגוף עד אלא להאדם צריך בו שנעשית הדבר שגוף

וכן  בתחלה שהיה ממה יותר בו שנעשית המלאכה ע"י מתתקן

לחזור  מנת על הקורע או ולבנותו לחזור מנת על בנין הסותר

בנין  שיהא דעתו אם כן אם אלא התורה מן אסור אין ולתפור

שנמצאו  הבגד בתפירת וכן הראשון מן טוב יותר האחרון

טוב  יותר שיהיו והבגד הבנין מתקנים הן והקריעה הסתירה

לתקן  כלל אפשר אי והקריעה הסתירה שמבלעדי מבתחלה

שאינן  מלאכות שאר אבל טובים יותר שיהיו והבגד הבנין

שנעשית  הדבר גוף את מתקנות אינן [אם] אף הקלקול מלאכות

זה  הרי להאדם צריך הוא בו שנעשית הדבר שגוף שכיון בו

לרשות  מרשות קרדום המוציא כגון לגופה הצריכה המלאכה

הרי  זו בהוצאה כלל מתתקן הקרדום שאין שאף בו לחתוך כדי

אינו  אם אבל שהוציא הדבר לגוף צריך והוא הואיל חייב זה

המת  שגוף לקבורה מת המוציא כגון שהוציא הדבר לגוף צריך

לגופה  צריכה שאינה מלאכה זה הרי כלל צורך שום בו לו אין

בזה. כיוצא כל וכן

התיקון  שיהיה צריך אין הקלקול מלאכת שאפילו אומרים ויש

כן  אם אלא חייב שאינו הנר ממכבה חוץ מבתחלה טוב יותר

לחזור  נוחה שתהא זה כיבוי ע"י הפתילה להבהב נתכוין

שמתכוין  אלא הבהובה על חושש אינו אם אבל ולהדליקה

שמתכוין  פי על אף עכשיו כולו תדלק שלא עליה לחוס בכיבויו

הדבר  גוף עיקר מקום מכל זמן לאחר ולהדליקה לחזור כדי

בו  אחז שהאור שבראשה הפחם הוא בו נעשה הכבוי שמלאכת

בשביל  אלא זה לפחם שצריך בשביל בכיבויו כוונתו שאין וכיון

מלאכה  זה הרי האור בה אחז שלא הפתילה לשאר שצריך

בו: נעשית המלאכה שאין אחר לדבר אלא לגופה צריכה שאינה

זה ‚ פטור וכל לגופה צריכה שאינה שמלאכה להאומרים

על  חולקין יש אבל סופרים מדברי אלא אסורה ואינה עליה

מן  עליה חייב לגופה צריכה שאין מלאכה שאפילו ואומרים זה

בשביל  הנר לכבות מותר דבריהם לפי אף מקום ומכל התורה

הלסטים  מפני שמתיירא מי וכן סכנה בו שיש החולה שיישן

אלא  שם אין אם אבל נפשות סכנות בדבר) (סכנה חשש ויש

חשש  לידי לעולם לבא אפשר שאי בענין בלבד הגוף צער חשש

דבריהם. לפי חייב כבה ואם לכבות אסור ההוא מצער סכנה

כל  יתבארו ולמעשה להלכה אלו הסברות ב' שבין והחילוקים

בהם  שאין מודים שהכל הרבה דברים ויש מקומו על ואחד אחד

שהכל  דברים ויש לגופן צריך כן אם אלא התורה מן איסור

לגופן  צריך שאין אע"פ התורה מן עליהם שחייב בהם מודים

במקומו: ואחד אחד כל ג"כ ויתבאר

התורה „ מן עליו שחייב ימות ולא רישיה בפסיק מודים והכל

למלאכה  מתכוין כשאינו והלא זה מצינו וכיצד לפעמים

לו  שנוח ידוע שהדבר בכגון מצינו כלל לגופה צריך אין בוודאי

נתכוין  שלא אע"פ בה הוא וחפץ כוונתו בלא שנעשית במלאכה

כוונתו  בלא מאליה נעשית שכבר עכשיו לו צריכה היא והרי לה

של  בנעורת שפקוק היין בו שמוציאין שבחבית נקב כגון כיצד

בה  ופוקק וחוזר וכשמוציאה הרבה מיין בלועה שהנעורת פשתן

שאינו  ואע"פ ממנה יין יסחוט שלא אפשר אי בחוזק ומהדקה

תחת  כלי יש ואם רישיה פסיק זה הרי הנקב לסתום אלא מתכוין

חייב  זה הרי לתוכו נוטף ממנה הנסחט שהיין הנעורת פקיקת

לתוך  מהנעורת הנסחט ביין לו שנוח ידוע שהדבר זו פקיקה על

בלוע  כשיהיה אבל בכלי כשיהיה ממנו ליהנות שיוכל הכלי

הצריכה  מלאכה זו והרי כלום של הנאה בה לו אין בנעורת

בזה: כיוצא כל וכן לה נתכוין שלא אע"פ לגופה

סעיפים: ד' ובו החולה בשביל הנר לכבות שיכול רעח סימן ב חלק
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dxez ihewl

,'åë õøàä úàå íéîùä úà 'ä äùò íéîé úùù éë
äøùòá íöîöå ìåëéáë åîöò úà ìéôùäù åðééäã
àåøáì ,äùòîä éîé úùùá ,'åë òé÷ø éäé ,úåøîàî

.íéìôù çåø úåéçäìå úååäìå
השבת  ביום הקב"ה שביתת של הפנימי התוכן

את  הקב"ה ברא בעמל לא שהרי כפשוטו, ח"ו (שאינו

העולמות  התהוות אופן ביאור ע"פ יובן עולמו)

המעשה: ימי בששת וחיותם וקיומם והנבראים,

ונבדל  למעלה הוא ובעצמו בכבודו הקב"ה דהנה

הוי  וקיומם העולמות ובריאת נבראים, מגדר לגמרי

שהבריאה  לפי ית', לפניו עצומה ירידה) (היינו השפלה

זה  מוגבל שפע בה שיומשך ובכדי ומוגבלת, מוגדרת

צמצם  שהקב"ה עצום, צמצום להיות צריך ית' מאתו

מיני  עשרה (שהם פרטיים מאמרות בעשרה אורו את

שמהם  ומוגדרים) מצומצמים אלקיים וחיות כוחות

- ולקיימו להחיותו נברא לכל פרטית חיות נשפעת

בבחינת  הם הנבראים כל עצמו הקב"ה לגבי ולפיכך,

".שפלים "רוח

.ãáì 'úé åúåëìî úåéðåöéç úðéçáá
לברוא  ית' ממנו המתפשטת זו אלקית חיות

מאלקות  "חיצונית" בחינת רק היא הנבראים ולהחיות

לבד". ית' "מלכותו בחינת -

úååäúäù ,íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî áéúëãë
.'úé åúåëìî úðéçáî àìà åðéà íúåéçå íéîìåò ìë
כל  מלכות "מלכותך בכתוב הפנימי הפירוש

של  גם כולם, העולמות כל שחיות הוא, עולמים"

ית', מלכותו ממידת אלא אינה ביותר, העליון העולם
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ספירות" "עשר בענין (כידוע האחרונה המידה שהיא

האחרונה). ה"ספירה" היא שמלכות עליונות,

העולמות  המחי' המלכות שמדת זה ומסביר [והולך

(כאמור):] בלבד חיצונית בחינה רק היא

úùáìúîù ,óåâä úà äéçîä äîùðä ïåéîãë åðéàå
éåðùå éø÷îî úåìòôúä äì ùéå ,åúåéçäì åëåúá

.'åë óåâä
כאמור, אלקית חיות היא הנבראים שחיות אף

בזהר  שאמרו כמו הנבראים כל בתוך מתלבשת והיא

כדי  העולמות) כל (ממלא עלמין" כל "ממלא דהקב"ה

שהיא  גופו תוך האדם כנשמת "אינו מ"מ, להחיותם,

שינויים  ומקבלת שמתפעלת עד הגוף תוך נתפסת

חמימות  או קרירות או מהכאות וצערו, הגוף משינויי

מאברי  בא' גופני שצער שרואים וכפי וכיוצא", האש

- הנפש בכללות המנוחה והעדר בלבול פועל הגוף

שגם לפי בנשמה, רק עצמה מהות דזהו הנשמה

הגוף; בתוך מתלבשת

íåù åá ïéàù ,áéúë éúéðù àì 'éåä éðà ë"àùî
àåä äúà øîàîëå ,íéàøáðä éåáø ãöî å"ç éåðéù

.'åë íìåòä àøáð àìù ãò
העולם, את ומקיים ומחיה מהוה שהקב"ה אע"פ

ושינוייו  העולם ממאורעי ח"ו מתפעל "אינו זה כל עם

שינוי  שום בו פועלים אינן שכולם עצמו, מהעולם ולא

מתפעל הקב"ה שאין רק לא היינו מהשינויים ח"ו",

פועלת  אינה הבריאה פעולת עצם גם אלא שבנבראים,

הרי  פעולה, איזו העושה דנברא בהקב"ה; שינוי

מלובשים  נפשו שכוחות בזה, עסוק הוא מעשה בשעת

העשי', ע"י ומשתנית מתפעלת שנפשו ונמצא בעשי',

בשעת  למצבה העשי' קודם הנפש מצב דומה שאינו

את  בורא שהוא אע"פ ית', אצלו משא"כ העשי';

אין שינוי.העולם, שום בו עושה זו פעולה

שלא  עד הוא "אתה התפלה נוסח פירוש וזהו

"פירוש  - העולם" משנברא הוא אתה העולם נברא

וכן  הזה העולם שבריאת - שינוי" שום בלי ממש הוא

שינוי  שום פועלת אינה העליונים העולמות כל בריאת

כלל  משתנה אינו ית' הוא כי בהקב"ה, ו"התפעלות"

מהבריאה.

לכך:] [והטעם

íúåéçäì úåîìåòä êåúá ùáìúî åðéàù éôì
.'úé åúåîöòå åúåäî úåéîéðô úðéçáá

הגוף  ממקרי שמתפעלת הנשמה בין ההבדל

לפי  הוא הבריאה, מן ח"ו משתנה שאינו להקב"ה

העולמות, בתוך מתלבש אינו ובעצמו בכבודו שהקב"ה

להיות  מקום, מכל מקום, בכל נמצא ית' שהוא דאע"פ

והבדלתו  ברוממותו נשאר הוא בהם, "מתלבש" שאינו

מהם. משתנה אינו ולפיכך הנבראים, מן

חיות  ית' מאתו נמשכת סוףֿסוף הרי קשה, לכאו' [אך

משתנה  אינו וכיצד הנבראים, את ולהחיות לברוא אלקית

ית'? מאתו החיות המשכת ידי על

ממשיך:] לזה

.'úé åðîî äøàäå åéæ úåèùôúä ÷ø àìà
אלא  אינה ית' מאתו המתפשטת האלקית החיות

לדבר  משל ית'. ועצמותו ממהותו בלבד "הארה"

כדור  עצם ישנו עלי': ולדרים לארץ המאירה מהשמש

המתפשט  השמש אור וישנו (המאור), עצמו השמש

מגוף  חלק זה אור שאין וכשם העולם, את להאיר ממנו

אין  כך ממנו, בעלמא והארה זיו אלא השמש כדור

בעצמו, ית' מהותו העולמות, המחי' האלקית החיות

ית'. ממנו בעלמא והארה זיו אם כי

שינוי, שום בו פועלת העולמות בריאת אין ולכך

השמש  וגוף שהיות השמש, מאור הנ"ל במשל דכמו

מן  המתפשט והאור לארץ, כלל מתפשט אינו עצמו

מאומה  בו (שאין בעלמא זיו רק הוא לארץ השמש

במאומה  משתנית השמש אין לכן השמש), ממהות

לשמש  ושינוי נפק"מ שום דאין והזיו, האור מפעולת

כו', ומצמיח אותה ומחמם לארץ מאיר השמש אור אם

בכבודו  שהקב"ה דהיות למעלה, בנמשל כך - לאו אם

והחיות  העולמות", בתוך מתלבש "אינו ובעצמו

היא  ולהחיותם להוותם בעולמות המתלבשת האלקית

אין  כן על ית', ועצמותו ממהותו בלבד הארה רק

ית'. בו שינוי שום פועלת העולמות והתהוות בריאת

.íäéìò êìî úåéäì åðåöøá äìòù
ית' ממנו המתפשטת שהחיות הטעם גם זהו

שחיות  (כנ"ל, ית' מלכותו מידת היא העולמות להחיות

המלכות  שענין לפי ית'), ממלכותו היא העולמות כל

על  מורה עליהם") מלך להיות ברצונו "שעלה (מה

בלבד. והארה זיו חיצונית", "התפשטות - זה ענין

במלך, חיצוני ענין רק הוא המלכות ענין פירוש:

שאין  היינו הזולת, הנהגת רק הוא המלכות גדר כל שכן,

ומדותיו  שכלו (כמו עצמו המלך של ושלימות מעלה זו
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ספירות" "עשר בענין (כידוע האחרונה המידה שהיא

האחרונה). ה"ספירה" היא שמלכות עליונות,

העולמות  המחי' המלכות שמדת זה ומסביר [והולך

(כאמור):] בלבד חיצונית בחינה רק היא

úùáìúîù ,óåâä úà äéçîä äîùðä ïåéîãë åðéàå
éåðùå éø÷îî úåìòôúä äì ùéå ,åúåéçäì åëåúá

.'åë óåâä
כאמור, אלקית חיות היא הנבראים שחיות אף

בזהר  שאמרו כמו הנבראים כל בתוך מתלבשת והיא

כדי  העולמות) כל (ממלא עלמין" כל "ממלא דהקב"ה

שהיא  גופו תוך האדם כנשמת "אינו מ"מ, להחיותם,

שינויים  ומקבלת שמתפעלת עד הגוף תוך נתפסת

חמימות  או קרירות או מהכאות וצערו, הגוף משינויי

מאברי  בא' גופני שצער שרואים וכפי וכיוצא", האש

- הנפש בכללות המנוחה והעדר בלבול פועל הגוף

שגם לפי בנשמה, רק עצמה מהות דזהו הנשמה

הגוף; בתוך מתלבשת

íåù åá ïéàù ,áéúë éúéðù àì 'éåä éðà ë"àùî
àåä äúà øîàîëå ,íéàøáðä éåáø ãöî å"ç éåðéù

.'åë íìåòä àøáð àìù ãò
העולם, את ומקיים ומחיה מהוה שהקב"ה אע"פ

ושינוייו  העולם ממאורעי ח"ו מתפעל "אינו זה כל עם

שינוי  שום בו פועלים אינן שכולם עצמו, מהעולם ולא

מתפעל הקב"ה שאין רק לא היינו מהשינויים ח"ו",

פועלת  אינה הבריאה פעולת עצם גם אלא שבנבראים,

הרי  פעולה, איזו העושה דנברא בהקב"ה; שינוי

מלובשים  נפשו שכוחות בזה, עסוק הוא מעשה בשעת

העשי', ע"י ומשתנית מתפעלת שנפשו ונמצא בעשי',

בשעת  למצבה העשי' קודם הנפש מצב דומה שאינו

את  בורא שהוא אע"פ ית', אצלו משא"כ העשי';

אין שינוי.העולם, שום בו עושה זו פעולה

שלא  עד הוא "אתה התפלה נוסח פירוש וזהו

"פירוש  - העולם" משנברא הוא אתה העולם נברא

וכן  הזה העולם שבריאת - שינוי" שום בלי ממש הוא

שינוי  שום פועלת אינה העליונים העולמות כל בריאת

כלל  משתנה אינו ית' הוא כי בהקב"ה, ו"התפעלות"

מהבריאה.

לכך:] [והטעם

íúåéçäì úåîìåòä êåúá ùáìúî åðéàù éôì
.'úé åúåîöòå åúåäî úåéîéðô úðéçáá

הגוף  ממקרי שמתפעלת הנשמה בין ההבדל

לפי  הוא הבריאה, מן ח"ו משתנה שאינו להקב"ה

העולמות, בתוך מתלבש אינו ובעצמו בכבודו שהקב"ה

להיות  מקום, מכל מקום, בכל נמצא ית' שהוא דאע"פ

והבדלתו  ברוממותו נשאר הוא בהם, "מתלבש" שאינו

מהם. משתנה אינו ולפיכך הנבראים, מן

חיות  ית' מאתו נמשכת סוףֿסוף הרי קשה, לכאו' [אך

משתנה  אינו וכיצד הנבראים, את ולהחיות לברוא אלקית

ית'? מאתו החיות המשכת ידי על

ממשיך:] לזה

.'úé åðîî äøàäå åéæ úåèùôúä ÷ø àìà
אלא  אינה ית' מאתו המתפשטת האלקית החיות

לדבר  משל ית'. ועצמותו ממהותו בלבד "הארה"

כדור  עצם ישנו עלי': ולדרים לארץ המאירה מהשמש

המתפשט  השמש אור וישנו (המאור), עצמו השמש

מגוף  חלק זה אור שאין וכשם העולם, את להאיר ממנו

אין  כך ממנו, בעלמא והארה זיו אלא השמש כדור

בעצמו, ית' מהותו העולמות, המחי' האלקית החיות

ית'. ממנו בעלמא והארה זיו אם כי

שינוי, שום בו פועלת העולמות בריאת אין ולכך

השמש  וגוף שהיות השמש, מאור הנ"ל במשל דכמו

מן  המתפשט והאור לארץ, כלל מתפשט אינו עצמו

מאומה  בו (שאין בעלמא זיו רק הוא לארץ השמש

במאומה  משתנית השמש אין לכן השמש), ממהות

לשמש  ושינוי נפק"מ שום דאין והזיו, האור מפעולת

כו', ומצמיח אותה ומחמם לארץ מאיר השמש אור אם

בכבודו  שהקב"ה דהיות למעלה, בנמשל כך - לאו אם

והחיות  העולמות", בתוך מתלבש "אינו ובעצמו

היא  ולהחיותם להוותם בעולמות המתלבשת האלקית

אין  כן על ית', ועצמותו ממהותו בלבד הארה רק

ית'. בו שינוי שום פועלת העולמות והתהוות בריאת

.íäéìò êìî úåéäì åðåöøá äìòù
ית' ממנו המתפשטת שהחיות הטעם גם זהו

שחיות  (כנ"ל, ית' מלכותו מידת היא העולמות להחיות

המלכות  שענין לפי ית'), ממלכותו היא העולמות כל

על  מורה עליהם") מלך להיות ברצונו "שעלה (מה

בלבד. והארה זיו חיצונית", "התפשטות - זה ענין

במלך, חיצוני ענין רק הוא המלכות ענין פירוש:

שאין  היינו הזולת, הנהגת רק הוא המלכות גדר כל שכן,

ומדותיו  שכלו (כמו עצמו המלך של ושלימות מעלה זו
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האדם נפש של שלימות ועניני מעלות שהן עצמה,-

חסדן  חכם, איש שהוא לעצמו, כשהוא האדם היינו

אדם לבני בשייכות רק אלא בזה), ממנו.שחוץ וכיוצא

בחינה היא שהמלכות היינו חיצונית ונמצא, ,

לאדם. שמחוץ מה בשביל רק שהיא בחינה

,íäéìò åîù àø÷ðù äî íîåé÷å íúåéç àåäå
.'åë íéîùå õøà ìò åãåä ù"îëå

ועוד: זאת

ממנה  חיצונית בחינה רק גופא, המלכות במדת

ולקיימם. להחיותם בנבראים נמשכת

להבדיל, ודם בשר במלך רואים שאנו וכפי

שאין  התנשאות, של בדרך המדינה את מנהיג שהמלך

הוא  שהרי - העם אל ומתקרב מתגלה עצמו המלך

ש" ורק מהם; ובהבדלה "מרומם" המלך אימת נשאר "

המלך  מן המתפשטת זו אימה ידי ועל העם, על היא

אותם. ומנהיג עליהם מושל הוא עליהם,

שרק  - נקרא" שמו "מלך המאמר פירוש גם וזהו

המלך שם " "עצמות" שאין לפי העם, על נקרא המלך "

נקרא  וזה לבד. "אימתו" רק אלא עליהם, מתפשטת

ש" דכמו המלך, ממהות שם "שם" חלק אינו המלך "

המלך  "שם" של (וערכו חיצוניותו ורק עצמו המלך

לגבי  השמש הארת כערך הוא עצמו, המלך לגבי

על  המלך מן המתפשטת המלך" "אימת כך השמש),

לגבי  חיצוני ענין הוא אותם, להנהיג מדינתו אנשי

המלך. עצמות

מנבראים, ונשא רם בעצמו שהקב"ה בנמשל, וכך

העולמות  להחיות ית' ממנו מתפשטת "הארה" ורק

" וזהו "שמו", רקהודו בבחינת ושמים", ארץ הוד על

עולמים  כל "שהתהוות הענין תוכן וזהו בעלמא. וזיו

מדגיש  דזה ית'", מלכותו מבחינת אלא אינו וחיותם

לבד  מהארה רק הם וקיומם העולמות בריאת כיצד

כענין ית', ממנו על שם המתפשטת שנקרא המלך

ועמו. מדינתו

על  המלך התפשטות ודם, בשר שבמלך [אלא

בשביל רק היא עצם הנהגת המדינה בשביל (ולא העם

זה  למעלה, ואילו המלך), בלי קיים העם שהרי קיומם,

הוא הוא - עליהם" מלך להיות ברצונו הקיום "שעלה

הנבראים].והחיות  של

éáâì äìåãâ äìôùäå äãéøé úáùçð åæ úåèùôúäå
.åúåéîéðô úðéçáá ä"á÷ä

ומתלבשת  המתפשטת האלקית שהחיות מאחר

(שאין  ית' מאתו בלבד והארה זיו רק היא בעולמות

שגילוי  מובן, ית'), ועצמותו ממהותו מאומה בה

ירידה  היא ית' מאתו זו חיצונית הארה והמשכת

מאחר  ובעצמו, בכבודו הקב"ה לגבי עצומה והשפלה

הקב"ה  לגבי מקום תפיסת שום זו והארה לזיו שאין

דלמעלה). (ה"פנימיות"

גדולה  השפלה היא הבריאה שמלאכת מה וזהו

כביכול  עצמו את "השפיל שהקב"ה וכנ"ל, ית', לפניו

בלבד. והארה זיו רק שהן מאמרות", בעשרה וצמצם

,ä"á óåñ ïéà úéîéðô úðéçáá äìòúð úáùä íåéáå
.åìöà äúéáù úðéçá '÷ð äæ éøäå

הבריאה  "מלאכת" ענין תוכן שנתבאר לאחרי

וההשפלה  והירידה הצמצום היינו המעשה, ימי בששת

ולהחיות  לברוא בלבד והארה זיו מאתו להמשיך

השבת. ביום הקב"ה "שביתת" גדר יובן - העולמות

ההשפלה  כשמסתיימים היינו הבריאה, מלאכת דבגמר

כביכול  העלי' היא אזי מאמרות, בעשרה והצמצום

שהחיות  בסמוך), שמבאר (כמו זאת והשפלה מירידה

כפי  ב"ה", סוף אין "פנימיות בבחינת ועולה חוזרת

הבריאה. מגדר לגמרי ונשא רם ית' שהוא

" קרוי' זו ו"עלי'" ית'.שביתה - אצלו "

" בין הקשר ל עלי'[וביאור :]"שביתה ""

íöîöî øáãî àåäù äòùáù ,øáãîä íãàë î"ãò
øáãì äöåø åðéà øùàëå ,íéøåáãäá åãéøåîå åìëù

øå÷îì åìëù äìò æà éøäå ,úáåùå ÷ñåôíù øùà å
.äîëçä ïëùî

עמוקה  סברא לבאר הרוצה (להבדיל) אדם כמו

מתאימות  מלים למצוא לעמול שצריך לתלמיד,

שבשעה  ונמצא העמוק, הרעיון את לבטא שיוכלו

ומורידם  רעיונותיו את מצמצם הוא שכל דברי שמדבר

פוסק  הוא כאשר דיבורו ובגמר מסויימות, במלים

למקורו, השכל ו"עולה" חוזר אזי מלדבר, ושובת

שב  ששכלו תמיד, החכמה שם ששוכנת למקום

צמצום  בלי שהוא כפי העצמית, למדריגתו ו"עולה"

המילים; בתוך וירידה

המעשה  ימי ששת שבמשך בנמשל, הוא וכך

"עשרה  בתוך וחיותו אורו את ומשפיל מצמצם הקב"ה

) ו"עולה"דיבורו מאמרות" שובת השבת וביום ית'),

זה. מצמצום
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"עלי'". הוא "שביתה" של הפנימי שהתוכן ונמצא,

íåéá äìòúî ,úéìëúå õ÷ ïéàì ïëî øúåéå ,ïë
'éùòë úáùçðù ,äîëçä úâøãîî äìòîì úáùä

.úéùò äîëçá íìåë ù"îë 'éðôåâ
מדיבורו  השביתה ידי על שבאה ה"עלי'" בנמשל,

שבמשל  מהעלי' קץ לאין יותר הרבה גדולה היא ית',

מדיבורו. השובת מאדם הנ"ל

נפש היא שנפשו האדם, בדיבור (היינו שכלית כי

הדיבור, בגמר הרי עצמה), הנפש ממהות הוא שהשכל

למעלה  שהיא (כפי העצמית למדריגתו שב כשהאדם

היא  למקורו העלי' הרי בדיבור), וצמצום מירידה

".החכמה ל"משכן

הוא  ובעצמו בכבודו הקב"ה הרי למעלה, אבל

כך  כל מרומם והוא החכמה, מגדר מעלה למעלה

גופנית  כעשי' נחשבת החכמה שמדריגת עד מחכמה

בחכמה  ב"כולם הפנימי הפירוש (שזהו ית' אצלו

הבחינה עשית  (שהיא ית' חכמתו בחינת גילוי שאף ,"

כמו נחשב בבריאה) ביותר והעליונה עשי'הראשונה

הקב"ה.גשמית  לגבי

.'åë àòéãé äîëçá àìå íéëç úðà øîàîë àìà
ולא  חכים הוא "אנת בתיקונים אמרו זה ועל

("אנת  "חכם" הוא שהקב"ה דזה ידיעא", בחכמה

כי  נבראים, אצל הידוע החכמה ענין כלל אינו חכים")

העולמות  בריאת בשביל גילוי לידי שבאה כפי חכמתו

ית' חכמתו שהיא אף דאצילות), חכמה וחכמה (היינו

עד  עצמו, הקב"ה אל ודמיון ערך שום לה אין עילאה,

דזה  מובן, שמזה כנ"ל, ית', אצלו גופנית כעשי' שהיא

לנבראים.אנת ש" וכלל כלל בערך אינו חכים" הוא

בעשרה  (מהצמצום ית' אורו של ה"עלי'" ולפיכך,

ב"ה", סוף אין פנימית "בבחינת השבת ביום מאמרות)

שהקב"ה  מאחר ית', מחכמתו מעלה למעלה עלי' היא

כלל. חכמה בגדר אינו ובעצמו בכבודו

הקב  שביתת ענין תוכן שנתבאר יובן "[לאחרי - ה

ישראל:] לנשמות רק שייכת שבת ששמירת הטעם

.äáùçîá åìò ìàøùéù éôìå
עלו  "ישראל רז"ל במאמר הפנימי הפירוש

ממחשבתו  נמשכו ישראל שנשמות הוא, במחשבה"

מלאכים  (אפילו כולם הנבראים כל כשאר דלא ית',

על  מורה דזה - ית' מדיבורו רק שנבראו עליונים)

מה"פנימיות" הוא שמקורן ישראל, שבנשמות העילוי

היא, הדיבור על במחשבה המעלה שכן, אלקות. של

כח רק הוא הדיבור ידו חיצוני שכח שעל הנפש, של

אל  לבבו רגשי או שכלו רעיונות את האדם מוציא

שהאדם שחוץ הזולת מה הוא שהדיבור היינו ממנו,

עצמו את בתוך לאחרים מגלה היא המחשבה משא"כ ,

מתגלה ושם עצמו, ואמיתתו פנימיות האדם האדם

.לעצמו 

שהקב"ה  מה הוא הקב"ה של דיבורו בחינת וכך,

משא"כ  נבראים, התהוות בשביל אורו את מצמצם

ובעצמו  בכבודו בהקב"ה מושרשות ישראל נשמות

האדם  מחשבת כמשל "זולת", מגדר למעלה שהוא

עצמו. האדם בתוך שהיא להבדיל

.'åë çôðã ïàîå éá úçôð äúàå øîàîëå
נשמת  באפיו "ויפח האדם בבריאת מ"ש וזהו

יש  דהנה נפח". מתוכו דנפח "מאן רז"ל ואמרו חיים",

דיבור  ידי על - מפיו הבל מוציא שאדם אופנים שני

גדול  והבדל הפרש שיש ו"כמו נפיחה, ידי על או

בדיבורו  מפיו שיוצא ההבל בין עד"מ, התחתון באדם

מלובש  בדיבורו שביוצא נפיחה, ידי על היוצא להבל

מנפש  חיצוניות בחינת והוא מזעיר מעט וחיות כח בו

אבל שבקרבו, נפח החי' דמתוכו הנופח בכח ביוצא

הפרש  יש . . ממש ככה . . פנימי' וחיות כח בו מלובש

שנבראו  . . השמים צבא כל בין למעלה מאד עצום

החיות  חיצוניות מבחינת וקיימים וחיים ליש מאין

העולמות, להחיות ב"ה סוף אין שמשפיע והשפע

פיו  וברוח כמ"ש עד"מ פיו רוח בשם נקראת זו ובחינה

מבחינת  . . שנמשכה האדם נשמת ובין . . צבאם כל

ב"ה". סוף אין שמשפיע והשפע החיות פנימיות

כלומר:

כח מלובש גשמית שבנפיחה של פנימי כשם

"ויפח" דלשון הקב"ה, אצל בנמשל הוא כך האדם,

כך  על מורה האדם נשמת בבריאת מעלה כלפי שנאמר

"תוכיות  מלובשת נשמה) (לברוא זו שבהמשכה

כביכול. הקב"ה של ופנימיות"

.'åë úàá ïéàî ì"æø åøîàå
" רז"ל אמרו זה הפנימי מאין ועל שהפירוש באת",

כלומר, "אין", מבחינת שרשה שהנשמה הוא, בזה

לגמרי  שלמעלה ב"ה סוף אין אור על תואר הוא "אין"

השגה  שום לנבראים שאין מאחר כי הנבראים, מגדר

"אין". בשם אותו קוראים לכן ית' בו ותפיסא

ממש", ממעל אלקה "חלק היא והנשמה והיות
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קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

"עלי'". הוא "שביתה" של הפנימי שהתוכן ונמצא,

íåéá äìòúî ,úéìëúå õ÷ ïéàì ïëî øúåéå ,ïë
'éùòë úáùçðù ,äîëçä úâøãîî äìòîì úáùä

.úéùò äîëçá íìåë ù"îë 'éðôåâ
מדיבורו  השביתה ידי על שבאה ה"עלי'" בנמשל,

שבמשל  מהעלי' קץ לאין יותר הרבה גדולה היא ית',

מדיבורו. השובת מאדם הנ"ל

נפש היא שנפשו האדם, בדיבור (היינו שכלית כי

הדיבור, בגמר הרי עצמה), הנפש ממהות הוא שהשכל

למעלה  שהיא (כפי העצמית למדריגתו שב כשהאדם

היא  למקורו העלי' הרי בדיבור), וצמצום מירידה

".החכמה ל"משכן

הוא  ובעצמו בכבודו הקב"ה הרי למעלה, אבל

כך  כל מרומם והוא החכמה, מגדר מעלה למעלה

גופנית  כעשי' נחשבת החכמה שמדריגת עד מחכמה

בחכמה  ב"כולם הפנימי הפירוש (שזהו ית' אצלו

הבחינה עשית  (שהיא ית' חכמתו בחינת גילוי שאף ,"

כמו נחשב בבריאה) ביותר והעליונה עשי'הראשונה

הקב"ה.גשמית  לגבי

.'åë àòéãé äîëçá àìå íéëç úðà øîàîë àìà
ולא  חכים הוא "אנת בתיקונים אמרו זה ועל

("אנת  "חכם" הוא שהקב"ה דזה ידיעא", בחכמה

כי  נבראים, אצל הידוע החכמה ענין כלל אינו חכים")

העולמות  בריאת בשביל גילוי לידי שבאה כפי חכמתו

ית' חכמתו שהיא אף דאצילות), חכמה וחכמה (היינו

עד  עצמו, הקב"ה אל ודמיון ערך שום לה אין עילאה,

דזה  מובן, שמזה כנ"ל, ית', אצלו גופנית כעשי' שהיא

לנבראים.אנת ש" וכלל כלל בערך אינו חכים" הוא

בעשרה  (מהצמצום ית' אורו של ה"עלי'" ולפיכך,

ב"ה", סוף אין פנימית "בבחינת השבת ביום מאמרות)

שהקב"ה  מאחר ית', מחכמתו מעלה למעלה עלי' היא

כלל. חכמה בגדר אינו ובעצמו בכבודו

הקב  שביתת ענין תוכן שנתבאר יובן "[לאחרי - ה

ישראל:] לנשמות רק שייכת שבת ששמירת הטעם

.äáùçîá åìò ìàøùéù éôìå
עלו  "ישראל רז"ל במאמר הפנימי הפירוש

ממחשבתו  נמשכו ישראל שנשמות הוא, במחשבה"

מלאכים  (אפילו כולם הנבראים כל כשאר דלא ית',

על  מורה דזה - ית' מדיבורו רק שנבראו עליונים)

מה"פנימיות" הוא שמקורן ישראל, שבנשמות העילוי

היא, הדיבור על במחשבה המעלה שכן, אלקות. של

כח רק הוא הדיבור ידו חיצוני שכח שעל הנפש, של

אל  לבבו רגשי או שכלו רעיונות את האדם מוציא

שהאדם שחוץ הזולת מה הוא שהדיבור היינו ממנו,

עצמו את בתוך לאחרים מגלה היא המחשבה משא"כ ,

מתגלה ושם עצמו, ואמיתתו פנימיות האדם האדם

.לעצמו 

שהקב"ה  מה הוא הקב"ה של דיבורו בחינת וכך,

משא"כ  נבראים, התהוות בשביל אורו את מצמצם

ובעצמו  בכבודו בהקב"ה מושרשות ישראל נשמות

האדם  מחשבת כמשל "זולת", מגדר למעלה שהוא

עצמו. האדם בתוך שהיא להבדיל

.'åë çôðã ïàîå éá úçôð äúàå øîàîëå
נשמת  באפיו "ויפח האדם בבריאת מ"ש וזהו

יש  דהנה נפח". מתוכו דנפח "מאן רז"ל ואמרו חיים",

דיבור  ידי על - מפיו הבל מוציא שאדם אופנים שני

גדול  והבדל הפרש שיש ו"כמו נפיחה, ידי על או

בדיבורו  מפיו שיוצא ההבל בין עד"מ, התחתון באדם

מלובש  בדיבורו שביוצא נפיחה, ידי על היוצא להבל

מנפש  חיצוניות בחינת והוא מזעיר מעט וחיות כח בו

אבל שבקרבו, נפח החי' דמתוכו הנופח בכח ביוצא

הפרש  יש . . ממש ככה . . פנימי' וחיות כח בו מלובש

שנבראו  . . השמים צבא כל בין למעלה מאד עצום

החיות  חיצוניות מבחינת וקיימים וחיים ליש מאין

העולמות, להחיות ב"ה סוף אין שמשפיע והשפע

פיו  וברוח כמ"ש עד"מ פיו רוח בשם נקראת זו ובחינה

מבחינת  . . שנמשכה האדם נשמת ובין . . צבאם כל

ב"ה". סוף אין שמשפיע והשפע החיות פנימיות

כלומר:

כח מלובש גשמית שבנפיחה של פנימי כשם

"ויפח" דלשון הקב"ה, אצל בנמשל הוא כך האדם,

כך  על מורה האדם נשמת בבריאת מעלה כלפי שנאמר

"תוכיות  מלובשת נשמה) (לברוא זו שבהמשכה

כביכול. הקב"ה של ופנימיות"

.'åë úàá ïéàî ì"æø åøîàå
" רז"ל אמרו זה הפנימי מאין ועל שהפירוש באת",

כלומר, "אין", מבחינת שרשה שהנשמה הוא, בזה

לגמרי  שלמעלה ב"ה סוף אין אור על תואר הוא "אין"

השגה  שום לנבראים שאין מאחר כי הנבראים, מגדר

"אין". בשם אותו קוראים לכן ית' בו ותפיסא

ממש", ממעל אלקה "חלק היא והנשמה והיות

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



c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

לכן  "אין", בחינת - ית' ועצמותו במהותו ומושרשת

" חז"ל באת".מאין אמרו

úðéçáî äìòð ãàî äåáâ ìàøùé úâøãîå úðéçáù
.'úé åúåëìî úéðåöéç úåèùôúä

"גבוה  הן ישראל שנשמות מובן, זה מכל אשר

ית' ממנו המתפשטים והחיות מהאור נעלה" מאד

חיות  שאותה משום הנבראים, ושאר העולמות להחיות

נשמות  משא"כ המלכות", "חיצוניות מבחינת רק היא

עצמו. ב"ה סוף אין אור בפנימיות מושרשות ישראל

ùã÷úäì ,úáùä úà ìàøùé éðá åøîùå øîàð ïëìå
.'úé åúùåã÷á

פנימיות  גילוי שהיא - שבת קדושת גם זה ומטעם

ישראל, לנשמות רק שייכת - כנ"ל ב"ה, סוף אין אור

סוף  אין אור פנימיות בבחינת מושרשות הן שרק לפי

ב"ה.

ב" הפנימי הפירוש את ושמרו וזהו ישראל בני

תעשה  לא מצוות לשמירת רק הכוונה שאין השבת",

ישראל  שבני כפשוטו, השמירה כענין אלא שבה,

ישראל  של שבכוחם היינו השבת, את "שומרים"

יתקדשו לשמור " עצמם שהם עד בתוכם, זו קדושה "

השבת. ביום המאירה ית' בקדושתו

.'åë êé÷ìà 'äì úáù úåéäì
גדר  על דקאי אלקיך", לה' "שבת נאמר זה ועל

"שבתהאדם שביתת בחינת לידי להגיע שצריך לה',

הוא,אלקיך  שבת שמירת של ענינה כלומר, ,"

הנשמה, בתוך תשכון בשבת) (המאירה ית' שקדושתו

אלקה - "אלקיך" יהי' שהוי' מתקדש שלך עד שהאדם ,

ית'". "בקדושתו

,øîåìë ,'åë àéä úåà ìàøùé éðá ïéáå éðéá áéúëå
.ìåëéáë íäåîë éðåîë

אות  בנ"י ובין "ביני בשבת שנאמר מה יובן ובזה

מפני  אות, היא לבנ"י השבת נתינת שעצם גו'", היא

לישראל, הקב"ה שבין הפנימי הקשר על מורה שהיא

הוא  שבת של עניינה שהרי כביכול". כמוהם "כמוני

מגדר  שלמעלה עצמו ב"ה סוף אין אור גילוי

להכיל  מסוגלות ישראל נשמות ורק הנבראים,

מושרשות  היותן מחמת זה, אלקות גילוי ו"לשמור"

כנ"ל. זו, במדריגה כביכול

את  ישראל בני ש"ושמרו גופא דזה ונמצא,

שישראל  - ישראל" בני ובין "ביני "אות" הוא השבת"

בני  על אומר שהקב"ה עד כביכול, הם אחד וקב"ה

כביכול". כמוהם "כמוני ישראל

'éùò úéðåöéç úðéçáá ,'åë ãåáòú íéîé úùù åäæå
úåéäì ,'äì úáù éòéáùä íåéáå ,åúñðøô éãë
åá ä÷áãìå åéìà ìèáäì ,àìåëã àøå÷îá äìòúî

:'úé
כמוהם  "כמוני בבחינת הן ישראל שנשמות היות

דומה  היא אדמות עלי עבודתן גם כן על כביכול",

הקב"ה  משפיל המעשה ימי שבששת דכשם לבוראן,

ב"עשרה  וחיותו אורו את ומצמצם כביכול עצמו את

היא  זו שחיות העולמות, את ולהחיות להוות מאמרות"

חיצוניות  (הנק' ית' ממנו חיצונית התפשטות רק

תעבוד", ימים "ששת ישראל נצטוו כך - ית') מלכותו

עצמם  את "משפילים" הם החול ימי ששת שבמשך

(לשם  פרנסה בשביל הזה העולם בעניני להתעסק

ענין  היא זו שעשי' (שאין שמים), לגמרי חיצוני

בזה). מתגלית הנשמה פנימיות

שהקב"ה  למעלה, "שביתה" יש שבשבת וכשם

מתגלה  ואז זו חיצונית מהשפלה כביכול מתעלה

ישראל, בבני הוא כך - ב"ה סוף אין אור פנימיות

לה'", "שבת - היא עבודתם השביעי" ש"ביום

קדושת  את ולגלות העולם מענייני לגמרי להתעלות

הם  ועי"ז ומקורה, שרשה מצד שהיא כפי הנשמה

הדביקות  בתכלית ית' בו לדבקה לאלקות, מתבטלים

וההתאחדות.
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נק'Â‰�‰(יט) ואינו הוא שחור בפתילה הנאחז האור גוון

אוכמא  אשא נק' הוא אדרבה כלל המאיר אור

המכלה  דבר מהות לפי גוונו שמשתנה לפי אוכמא נהורא

הפתילה  כליון בשרש למעלה מבואר הנה אך כנ"ל ושורף

גם  א"כ כו' דנשמה האלקי' מאור למעלה נה"ט שהוא

שבכחו  עד העליון מאור למעלה הוא שרשו זה שחור באש
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ממילא  המאיר אור הנקרא הלבן העליון האור את להמשיך

בפתילה  הכבוי התחתון שאש רואים שאנו וכמו ומאליו

לפי  כו' אליו ימשכהו הדולק אור תחת יעמידוהו כאשר

והוא  המאיר האור מן למעלה השחור זה לאש שרש שיש

מציאת  מוצא מקור שמשם חשוך אויר שנק' דק אויר בבחי'

לאור  שקודם ההעלם שהוא החשך בחי' והוא המאיר האור

ויבדל  אור יהי א' ואח"כ כו' וחשך תהו היתה והארץ כמ"ש

כו' לילה קרא ולחשך יום לאור ויקרא והחשך האור בין

יוצר  וכמ"ש לאור קודם החשך היה שהבדיל קודם אבל

והוא  ליצירה שקודם בבריאה חשך הרי חשך ובורא אור

ברישא  עולם של כברייתו למטה וגם סתרו חשך ישת מ"ש

האור  לגילוי שקודם העצמות העלם בחי' שהוא כו' חשוכא

בחשך  שרשו השחור זה שאש בהכרח וע"כ כו' בקו"ח

הנ"ל  מטעם וזהו להמשיכו בכחו דלזה האור מקור והעלם

חשך  שנק' דתהו מלכים בז' ששרשו הפתילה בכליון

הוי"ה  אור שמשם דתיקון החכמה לאור שקדם העליון

עצם  כאשר דהיינו החשך מן האור כיתרון וכתיב דנשמ'

בכפלי  הרבה רב אור יתרון בו יש יאיר עצמו החשך

אחר  שיצא המאיר אור בחי' מעצם שיעור לאין כפליים

וחשך  האור בין שהבדיל אחר וגם העליון דחשך ההעלם

אבל  גמור החשך שהוא לילה קרא ולחשך יום לאור וקרא

דק  אויר (שנק' העליון בחשך הוא דלילה החשך זה שרש

אור  שנק' דחכמה אור בין הוא וההפרש כנ"ל) וחשוך

את  להאיר יוכל שלא בלילה מאיר אינו שהוא הנ"ל המאיר

מאיר  אינו בלילה שמדליק הנר אור שגם כמו רק החשך

נה"ח  ענין הוא וכך עומד במקומו החשך אבל במקומו רק

יאיר  עצמו החשך כאשר משא"כ דנשמה הנר באור שמאיר

דחכמה  האור מן שלמעלה האור ממקור בוודאי בא הוא

ולילה  וכמ"ש ביום כמו יאיר דלילה בחשך גם ע"כ אשר

כו' הלילה את ויאר והחשך הענן ויהי וכמו יאיר כיום

וגם  נא' ששם מאור שנק' העצמות העלם מבחי' שהוא

אש  שרש וזהו כו' כאורה כחשכה ממך יחשיך לא חשך

בכחו  ע"כ מנה"ח למעלה שהוא שבפתילה השחור

ההשתלשלות  בכללות למעלה יובן וכך כו' אליו להמשיכו

הוי"ה  בשם שנמשך בכללות המאיר אור שנק' דקו"ח

שהוא  החשך את להאיר בעוה"ז בגופי' נשמות עד באבי"ע

הוי"ה  נרי אתה כי אמר שע"ז כנ"ל בפתילה האור חיבור

בגילוי  לאבי"ע שנמשך מדה"ר שבי"ג הב' הוי"ה והוא כו'

דפסיק  ה' ה' ויקרא א' שע"ז הא' דהוי"ה ההעלם מבחי'

המאיר  אור לגילוי ערך שאין מטעם כו' בגווייהו טעמא

אחרונ' ה' בחי' שהוא אעפ"י שבעצמות ההעלם בחי' לגבי

דקו"ח  האור כאשר דוקא זהו אך כנ"ל דא"ס מל' שנקרא

לבריאה  מאצי' וכמו סתרו דחשך הצמצום אחר בא

ממש  העצמות העלם בחי' כאשר אבל כו' חשוכא דברישא

כנ"ל  דקו"ח המאיר מאור יותר הרבה גבוה שזהו מאיר

דהחשך  משום ממש ביום כמו דלילה בחשך גם מאיר וע"כ

בין  כלל הפסק אין אז כנ"ל כו' רב אור יתרון בו יש עצמו

בא  עצמו שההעלם מאחר וגלוי דהעלם הנ"ל הויות ב'

כיום  ולילה א' ואז כו' כאורה כחשכה דקמי' משום לגילוי

שלפני  ממש ב"ה א"ס דעצמות האור גילוי (וזהו כו' יאיר

ערב  לעת כו' כאור מאיר העליון החשך שגם העליון החשך

מאור  גדול ודאי בלילה שמאיר האור שזה כו' אור יהי'

כשמאיר  עצמו החשך מן האור יתרון שיש כמ"ש היום

מאתים  בכלל יש כי המאיר אור בו שנכלל עד הנ"ל מטעם

ב' לחבר וי"ו בתוס' וה' חשכי יגיה וה' וזהו וד"ל מנה

בהויה  גדול אור להוסיף אלא עוד ולא יחד הללו הויות

זה  וי"ו ע"י כו' הוי"ה נרי אתה כי תחלה שא' המאיר דאור

די"ג  הויות ב' שבין הטעמים הפסק היפך כו' המחבר

השמנים  כל טמאו דהעכו"ם כנ"ל הוא והענין הנ"ל מדה"ר

כמ"ש  הנגלית שבתורה חכמה אור שהוא שבהיכל

שהוא  הטוב שמן טהור שמן ומצאו כו' תורתיך להשכיחם

ב"ה  א"ס בעצמות שהוא כמו דח"ע האור ומקור פנימית

הדליקו  וע"כ לע"ל לצדיקים שנגנז הימים ז' אור שנק'

נרות  שהדליקו מה הוא והעיקר כנ"ל ימים ח' ממנו

שהוא  מאיר עצמו שהחשך מה שזהו כו' קדשך בחצרות

במקור  המשיכו מזה ע"כ דחכמ' מאור גדול אור יתרון

אור  מעצם יותר רב בגילוי אור תור' להיות דתורה האור

דלילה  החשך להיות נ"ח מצות ענין עיקר וזהו כו' המאיר

האור  מן שלמעל' העליון בחשך ששרשו עצמו מצד מאיר

וביאור  וד"ל כו' השחור אש בשרש וכנ"ל דחכמ' המאיר

המדריגה  בתחתית כנ"י נפלו חשמונאי' שבימי לפי הענין

גברו  ע"כ דחכמ' המאיר אור מבחי' להם שיאיר הי' שא"א

בעקבות  רואים שאנו וכמו כו' תורתך להשכיחם העכו"ם

מדורות  הרבה יותר טו"ר שתערוב' האחרון בדור משיחא

צדיקים  אבל גדולים רשעים בהם שהיו דגם הראשונים

כי  כו' ורה"ק לנבואה קרובים באמת צדיקים היו שבהן

ורשעים  צד"ג אז היו ע"כ הרע מן לגמרי נבדל הטוב

רשעים  ולא צד"ג אין האחרונים בדורות משא"כ גדולים

שבכל  לפי מעורבים הטו"ר שבחי' מצד כו' כ"כ גמורים

הראש  בערך הי' הראשונים ודורות טו"ר עה"ד מתברר דור

עקבות  בשם האחרון שבדור נשמות נק' וע"כ הגוף לגבי

דנשמות  הוא והענין משיחך עקבות חרפו אשר כמו משיחא

שיתבונן  שתומ"י הגוף על לגבור מאד חזק כחם הגבוהות

הגוף  חומריות להפוך אלקי' הדביקות כח יגבור ה' בגדולת

המאיר  אור וזהו לאין היש כביטול כו' לבדו לה' הוא גם

השפלות  נשמות אבל כנ"ל בפתילה שמדליק נה"ח שנק'

בדביקות  שמתפעלים אעפ"י משיחא שבעקבות מאד

גם  וכלל כלל הגוף חומריות להפוך כח בהן אין אלקית

טבעיות  יזיזו לא רב בהתפעלות אלקות השגות כל אחר

בשלימות  במקומה והחומריות הגסות ונשאר כלל הגוף

מל' לבחי' מרכבה הי' ודוד כלל האלקי באור יכלה ולא

דק"נ ראה  גמור חשך בבחי' שהן שבעקביים נשמות בבחי'
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קנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ממילא  המאיר אור הנקרא הלבן העליון האור את להמשיך

בפתילה  הכבוי התחתון שאש רואים שאנו וכמו ומאליו

לפי  כו' אליו ימשכהו הדולק אור תחת יעמידוהו כאשר

והוא  המאיר האור מן למעלה השחור זה לאש שרש שיש

מציאת  מוצא מקור שמשם חשוך אויר שנק' דק אויר בבחי'

לאור  שקודם ההעלם שהוא החשך בחי' והוא המאיר האור

ויבדל  אור יהי א' ואח"כ כו' וחשך תהו היתה והארץ כמ"ש

כו' לילה קרא ולחשך יום לאור ויקרא והחשך האור בין

יוצר  וכמ"ש לאור קודם החשך היה שהבדיל קודם אבל

והוא  ליצירה שקודם בבריאה חשך הרי חשך ובורא אור

ברישא  עולם של כברייתו למטה וגם סתרו חשך ישת מ"ש

האור  לגילוי שקודם העצמות העלם בחי' שהוא כו' חשוכא

בחשך  שרשו השחור זה שאש בהכרח וע"כ כו' בקו"ח

הנ"ל  מטעם וזהו להמשיכו בכחו דלזה האור מקור והעלם

חשך  שנק' דתהו מלכים בז' ששרשו הפתילה בכליון

הוי"ה  אור שמשם דתיקון החכמה לאור שקדם העליון

עצם  כאשר דהיינו החשך מן האור כיתרון וכתיב דנשמ'

בכפלי  הרבה רב אור יתרון בו יש יאיר עצמו החשך

אחר  שיצא המאיר אור בחי' מעצם שיעור לאין כפליים

וחשך  האור בין שהבדיל אחר וגם העליון דחשך ההעלם

אבל  גמור החשך שהוא לילה קרא ולחשך יום לאור וקרא

דק  אויר (שנק' העליון בחשך הוא דלילה החשך זה שרש

אור  שנק' דחכמה אור בין הוא וההפרש כנ"ל) וחשוך

את  להאיר יוכל שלא בלילה מאיר אינו שהוא הנ"ל המאיר

מאיר  אינו בלילה שמדליק הנר אור שגם כמו רק החשך

נה"ח  ענין הוא וכך עומד במקומו החשך אבל במקומו רק

יאיר  עצמו החשך כאשר משא"כ דנשמה הנר באור שמאיר

דחכמה  האור מן שלמעלה האור ממקור בוודאי בא הוא

ולילה  וכמ"ש ביום כמו יאיר דלילה בחשך גם ע"כ אשר

כו' הלילה את ויאר והחשך הענן ויהי וכמו יאיר כיום

וגם  נא' ששם מאור שנק' העצמות העלם מבחי' שהוא

אש  שרש וזהו כו' כאורה כחשכה ממך יחשיך לא חשך

בכחו  ע"כ מנה"ח למעלה שהוא שבפתילה השחור

ההשתלשלות  בכללות למעלה יובן וכך כו' אליו להמשיכו

הוי"ה  בשם שנמשך בכללות המאיר אור שנק' דקו"ח

שהוא  החשך את להאיר בעוה"ז בגופי' נשמות עד באבי"ע

הוי"ה  נרי אתה כי אמר שע"ז כנ"ל בפתילה האור חיבור

בגילוי  לאבי"ע שנמשך מדה"ר שבי"ג הב' הוי"ה והוא כו'

דפסיק  ה' ה' ויקרא א' שע"ז הא' דהוי"ה ההעלם מבחי'

המאיר  אור לגילוי ערך שאין מטעם כו' בגווייהו טעמא

אחרונ' ה' בחי' שהוא אעפ"י שבעצמות ההעלם בחי' לגבי

דקו"ח  האור כאשר דוקא זהו אך כנ"ל דא"ס מל' שנקרא

לבריאה  מאצי' וכמו סתרו דחשך הצמצום אחר בא

ממש  העצמות העלם בחי' כאשר אבל כו' חשוכא דברישא

כנ"ל  דקו"ח המאיר מאור יותר הרבה גבוה שזהו מאיר

דהחשך  משום ממש ביום כמו דלילה בחשך גם מאיר וע"כ

בין  כלל הפסק אין אז כנ"ל כו' רב אור יתרון בו יש עצמו

בא  עצמו שההעלם מאחר וגלוי דהעלם הנ"ל הויות ב'

כיום  ולילה א' ואז כו' כאורה כחשכה דקמי' משום לגילוי

שלפני  ממש ב"ה א"ס דעצמות האור גילוי (וזהו כו' יאיר

ערב  לעת כו' כאור מאיר העליון החשך שגם העליון החשך

מאור  גדול ודאי בלילה שמאיר האור שזה כו' אור יהי'

כשמאיר  עצמו החשך מן האור יתרון שיש כמ"ש היום

מאתים  בכלל יש כי המאיר אור בו שנכלל עד הנ"ל מטעם

ב' לחבר וי"ו בתוס' וה' חשכי יגיה וה' וזהו וד"ל מנה

בהויה  גדול אור להוסיף אלא עוד ולא יחד הללו הויות

זה  וי"ו ע"י כו' הוי"ה נרי אתה כי תחלה שא' המאיר דאור

די"ג  הויות ב' שבין הטעמים הפסק היפך כו' המחבר

השמנים  כל טמאו דהעכו"ם כנ"ל הוא והענין הנ"ל מדה"ר

כמ"ש  הנגלית שבתורה חכמה אור שהוא שבהיכל

שהוא  הטוב שמן טהור שמן ומצאו כו' תורתיך להשכיחם

ב"ה  א"ס בעצמות שהוא כמו דח"ע האור ומקור פנימית

הדליקו  וע"כ לע"ל לצדיקים שנגנז הימים ז' אור שנק'

נרות  שהדליקו מה הוא והעיקר כנ"ל ימים ח' ממנו

שהוא  מאיר עצמו שהחשך מה שזהו כו' קדשך בחצרות

במקור  המשיכו מזה ע"כ דחכמ' מאור גדול אור יתרון

אור  מעצם יותר רב בגילוי אור תור' להיות דתורה האור

דלילה  החשך להיות נ"ח מצות ענין עיקר וזהו כו' המאיר

האור  מן שלמעל' העליון בחשך ששרשו עצמו מצד מאיר

וביאור  וד"ל כו' השחור אש בשרש וכנ"ל דחכמ' המאיר

המדריגה  בתחתית כנ"י נפלו חשמונאי' שבימי לפי הענין

גברו  ע"כ דחכמ' המאיר אור מבחי' להם שיאיר הי' שא"א

בעקבות  רואים שאנו וכמו כו' תורתך להשכיחם העכו"ם

מדורות  הרבה יותר טו"ר שתערוב' האחרון בדור משיחא

צדיקים  אבל גדולים רשעים בהם שהיו דגם הראשונים

כי  כו' ורה"ק לנבואה קרובים באמת צדיקים היו שבהן

ורשעים  צד"ג אז היו ע"כ הרע מן לגמרי נבדל הטוב

רשעים  ולא צד"ג אין האחרונים בדורות משא"כ גדולים

שבכל  לפי מעורבים הטו"ר שבחי' מצד כו' כ"כ גמורים

הראש  בערך הי' הראשונים ודורות טו"ר עה"ד מתברר דור

עקבות  בשם האחרון שבדור נשמות נק' וע"כ הגוף לגבי

דנשמות  הוא והענין משיחך עקבות חרפו אשר כמו משיחא

שיתבונן  שתומ"י הגוף על לגבור מאד חזק כחם הגבוהות

הגוף  חומריות להפוך אלקי' הדביקות כח יגבור ה' בגדולת

המאיר  אור וזהו לאין היש כביטול כו' לבדו לה' הוא גם

השפלות  נשמות אבל כנ"ל בפתילה שמדליק נה"ח שנק'

בדביקות  שמתפעלים אעפ"י משיחא שבעקבות מאד

גם  וכלל כלל הגוף חומריות להפוך כח בהן אין אלקית

טבעיות  יזיזו לא רב בהתפעלות אלקות השגות כל אחר

בשלימות  במקומה והחומריות הגסות ונשאר כלל הגוף

מל' לבחי' מרכבה הי' ודוד כלל האלקי באור יכלה ולא

דק"נ ראה  גמור חשך בבחי' שהן שבעקביים נשמות בבחי'
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c"agקנח i`iyp epizeax zxezn

דנה"ח  האלקי אור להן יועיל שלא דנה"ט ברע מובלע

והוא  השחור באש פתילה כליון כאן יש הרי רק להאירם

מצד  החשך שזהו לנהורא עצמו חשוכא שמהפך התשובה

תשובה  ע"י לטוב עצמו הרע בהיפוך שהוא מאיר עצמו

דקליפה  גמור חשך חשכי יגיה וה' א' ע"כ כו' אמתית

שבצ"ג  דנה"ח מאור יותר הרבה שתאיר אור יגיה הגסה

וז"ש  כו' השחור באש הנ"ל מטעם כו' ה' נרי אתה כי שא'

אור  תוס' העליון מחשך להמשיך המחבר וי"ו בתוס' וה'

וע"כ  דחשך ההעלם אחר מאיר הוי"ה נר מאשר הרבה גדול

סתרו  דחשך הגדול מאור מחבר אדרבה בכאן הפסק אין

חשכי  יגיה מ"ש והוא הראשון הוי"ה בשם אור להוסיף

יתירה  בהבהקה דשמש גוונין ג' בו הנראה מקשת עד"מ

כו' עצמו בשמש הללו אור גווני הג' מגוף יותר הרבה

כו' הנוגה מראה הוא הקשת מראה בענין במ"א וכמ"ש

ג' שהם אורה צדה החצים שלשת ואני בר"מ מ"ש והוא

ע"י  דוקא משיחא דמלכא ביומוהי נהירין קשת גווני

מאור  גם שלמעלה ש"ט כתר בחי' והיינו דוקא תשובה

אור  כתנות וזהו מאד וגבה וז"ש כו' הטוב דשמן העליון

התשובה  ע"י דוקא לאור דק"נ החשך היפוך אחר בא

וד"ל: הנ"ל מטעם
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.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰�‰Â נער כמ"ש נער בשם מט"ט מלאך נק' למעלה

אמרו, עולם של שרו וארז"ל זקנתי גם הייתי

יש  והנה דיצירה, ו"ק מט"ט הקבלה וע"ד מט"ט, שהוא

מקבלי' דיצירה כשו"ק היינו היא הא' בחי' שני ג"כ בזה

כו' למטה ומשפיעין עצמן שהם כמו היינו והב' מאצי',

בלא  ויש (מיט"ט) המ' אחר ביו"ד מלא מיט"ט יש ולכן

מיט"ט  נק' מאצי' מקבל שהוא בעת והיינו (מט"ט) יו"ד

כו', חכ' יו"ד מאצי' השפעה היא יו"ד (כי ביו"ד

מכל  כלולה כשהיא המל' פ"ד אבי"ע שער בפרד"ס

נק' אזי במט"ט וכשמתלבש' יו"ד נק' דאצי' הע"ס

בלא  מט"ט נק' למטה משפיע שהוא ובעת ביו"ד) מיט"ט

ח"ב  בזהר וכ"כ ע"א דפ"ח ח"ב בזהר (וכמ"ש יו"ד

יומין  שית כל מיני' מתברכין יומא דההוא ע"ב דס"ג

ברכה  מההי' ביומוי, חד כל לתתא מזונא יהיב חד וכל

בחי' ג"כ באצי' שיש אלא שביעאה, ביומא דמתברכי'

היינו  שביעאה מיומא מקבלי' דאצי' מידות שג' והיינו זו

ע"ד  קטנות בבחי' הוא שההשפעה נער ופי' בינה, בחי'

כמו  הוא זערין שאתווין פי' זעירין אתווין רברבין אתווין

הוא  נער בחי' וכמ"כ בצמצום שהם אלא רברבין אתווין

בקטנות). שההשפעה
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.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰Ê·Â קץ על דקאי הזהר דלפי' מקץ, דויהי הפי' שני יובן

בנפ  שאין היינו והיינו הימים לאלקות ביטול שום ש

קו  דמאמר אור הגילוי מסתלק עי"ז הימים וכליון איבוד

ימים  השנתיים הימים, יחוד נעשה אין וממילא המדה

שנשאר  מהרשימו העולמות קיום לצורך כ"א וזו"נ דחו"ב

הימין  קץ על דקאי האריז"ל פי' ולפי המדה, קנה שהיא

או"פ  גילוי נמשך אז כלה המדריגות ב' בנפש כשיש היינו

ימינו  מתגלה ועי"ז גמור ביחוד או"כ ויתחברו שנתייחדו

גאולה. שיהי' בכדי הקב"ה של

‰Ê·Â איתא הנה כי לחושך, שם  קץ ע"פ המד"ר פי' יובן

לגבי' הנק' האמיתי חושך הא' חושך מיני ג' שיש בפרדס

כתרא  על דקאי סתרו חשך ישת כמ"ש חשך בשם ית'

אור  דאיהו אע"ג עילאה כתרא כי חשך בשם ונק' עילאה,

מגדולתו  שמתבושש העילות עילות קדם הוא אוכם כו' צח

אורו, צמצום הוא כי חשך בשם נק' וגבו' האמיתי. ית'

והעלם. חשך גמור רע למטה בהשתלשלות מתהווה ומזה

לאור  אותו ומהפך שבנפשו הרע על א"ע שמתגבר וע"י

מתגלה  עי"ז החסדים תגבורת שהוא לשרשו אותו ומעלה

העולם  מן יצה"ר נעקר שאמר וזהו עילאה, דכתרא החשך

שאפשר  ואע"ג כ"ע. גילוי שמאיר וצלמות אופל נעקר
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

אבל  לכ"ע, לשרשו ומסתלק הימים ביטול על דקאי לפרש

להיות  וא"א לגמרי, היצה"ר שנעקר משמע נעקר הלשון

הארץ  מן אעביר רוה"ט ואת כשיהי' כ"א דכ"ע אור גילוי

בעוה"ז. דרע החושך בירור ע"י לע"ל זאת ויתגלה

miizpy uwn idie

.a"lxz ,uwn 't ,c"qa

•

1

2

3

4

.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåìéöàã íéìëá ìåáâä ïôåà
äðäãדרגת מהי  ולבאר להרחיב יש  זאת להבין מנת  על

- הכלים, דרגת ומהי  úðéçááהאורות  ïä úåìéöàã íéìë
á áåúëù åîëå ìåáâ ספרùãå÷ä úãåáò88

לזה  ראיה ,íàù
åì ùéù øîàúלבורא -çë åì ïéàå ìåáâ ìòá éúìáá çë

åúåîéìù øñçî äúà ìåáâáשלימות את יש שבבורא וכיון 

ההגבלה כח את גם לבורא שיש ודאי  ìåáâäåהכל, 'åë
ïä äìçú åðîî àöîðä עשר,'åë úåøéôñäדברי כאן  עד

הקודש עבודת
89

.

ìåáâ úðéçáá ïäù úåìéöàã íéìëä ìò äðååëäåובמה

ראינו  כבר לכאורה הרי  האצילות, של בכלים  הגבול מתבטא

הנה סוף"? להם שאין  עשר ש"מידתן יצירה מספר לעיל

- גבול של  מידה בהם יש זאת ïäùגופא בזהåðééäåבכל
ãñçå äîëç úðéçá úåäîå øãâáהחכמה שספירת זה עצם -

חסד דוקא  היא החסד ובחינת בינה , ולא חכמה דוקא  היא

שלהם ההגבלה מתבטא בזה  גבורה  úåàéöîולא ø÷éòã ,'åë
àåä ãñçå äîëç úðéçáאלא באורות  åë'.לא à÷åã íéìëäá

ùé íâåשלב נוספת והואäìáâäחינה דאצילות, בכלים

ïäìù úåèùôúäá,הספירות של -åîëåחכמים מאמר

שיעור  שהוא איזה שיש  שמבטא היכלות) (בפרקי 

הבורא של אורו גילוי  øöåéלהתפשטות ìù äîå÷ øåòéù
å"ìø úéùàøá(236)úåàñøô úåááø íéôìà וכמובן -

המחשה לזה לתת כדי  רק רוחנית , להתפשטות הכוונה

גשמי ומקום לשטח  זאת  משווים  מידתמוחשית - (פרסא 

בתלמוד ) שלïéðîëאורך çëגמטריה áøå90

(236),'åë
øîåì ùéåמשמע לומר" "ויש נ"ע הרבי  של זו  מלשון -

זה , חכמים במאמר מחודש  ביאור äìáâäåשזהו øåòéùã
úàæבעולם לא הוא פרסאות רבבות אלפים רל"ו  של

אלא בפשטות, לחשוב ניתן שהיה כמו  עצמו, àåäהאצילות
àåäù åîëהנמוכים åðééäãבעולמות äéùò äøéöé äàéøáá

ìáà ,äæë øôñî úðéçáá àåä äàéøáá êùîð øùàë
úåìéöàá עצמוïééãò äãîå øåòéù úðéçáá íðéà

,'åë ïúåèùôúäá
øçà íå÷îá øàáúðù åîëå91íéìëã ìåáâä ïéðò úåììëãשל

רק אלא בפועל, מוגבלים עצמם שהם  הכוונה אין  האצילות,

גבול לא שזה וכו' וחסד חכמה  של שונות בחינות  שהם בזה

הכלים ידי  שעל אלא בכח, גבול רק אלא  àåäבפועל
úåìéöàì õåç äìáâää íãé ìòå íäá äéäúùבעולמות

עשיה יצירה ìåáâבריאה úðéçáá íðéà àôåâ úåìéöàá ìáà ,
äøéöé øôñá áåúëù äî åäæå ,'åë92íäì ïéàù øùò ïúãî
åäæù øçà íå÷îá øàåáîå óåñזה סוף" להם "אין שנאמר

אלא האורות בבחינת רק  íäìלא  ïéàù íéìëä úðéçáá íâ
.'åë úåìéöàá ïäù åîë ìåáâ

íå÷î ìëî ìáàבכלים הגדרה  שהוא  איזה ïäùיש  åîë íâ
úåìéöàáש בזה מתבטא וזה -úåãî úåàéöî úðéçáá ïä

ìáà ,'åë úåçëåזאת האצילותúåøåàäלעומת  שבעולם

úåãî úåàéöî úðéçáá íðéàשום באורות אין כלומר -

לזה והסיבה  בכלים, שיש כמו  íäהגדרה éøäù,האורות -

ììë úåãî øãâá åðéàù ìéöàîä óåñ ïéà øåàî äøàä-

להגדרה שייכות בו שאין  ממש  גבול בלי הוא סוף אין האור

ואחרות , כאלו  מידות øãâáשל åðéà ïë íâ äøàää ïë åîë
.'åë úåãî
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גבאי.88. מאיר רבי המקובל של

כל 89. שרש יחיד אדון ח'): פרק א' (חלק שם המלא לשונו וזה

להיות  בו אצילותו להאציל תושיה הגדיל עצה הפליא ית' השרשים

היה  לא בלתו כי יתקיים, בו כלי ולהיותו המציאות, יברא שבו מקום

ז"ל  עזריאל רבי המקובל הרב החכם לשון וזה כלל. איפשר זה כל

שהיה  ז"ל הראב "ד בן נהור סגי יצחק רבי החסיד הרב מפי שקבל

שיש  תכריח הכרח זה באי לשאול השואל הוסיף ז"ל. לאליהו שלישי

בלבד: סוף אי"ן רק שם שאין לומר רצוני כי ספירות, עשר שם

לו  שיש תאמר ואם חסרון, מבלי שלימות הוא סוף אי"ן תשובה

תאמר  ואם שלמותו, מחסר אתה בגבול כח לו ואין גבול, בלי כח

מהשלמתו, חסר שהוא הזה העולם היה תחלה ממנו הנמצא שהגבול

לומר  לנו יש שלמותו לחסר שאין ולפי ממנו, שהוא הכח חסרת

הם  תחלה ממנו הנמצא והגבול גבול, מבלי בגבול שהוא בהכרח

הבא  מהשפע מקבלים כשהם החסר, וכח השלם כח שהם הספירות

ולכך  חסר, כח בהם יש מהם השפע ובהמנע שלם, כח הם משלמותו

הדברים  הם והחסרון והשלמות ובחסרון, בהשלמה לפעול כח להם יש

לדבר. דבר בין המבדילים

ה.90. קמז, תהילים

וש"נ.91. ואילך, ס"ח עמ' ד' חלק חב"ד הערכים ספר ראה

ד'.92. משנה א' פרק



קנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

אבל  לכ"ע, לשרשו ומסתלק הימים ביטול על דקאי לפרש

להיות  וא"א לגמרי, היצה"ר שנעקר משמע נעקר הלשון

הארץ  מן אעביר רוה"ט ואת כשיהי' כ"א דכ"ע אור גילוי

בעוה"ז. דרע החושך בירור ע"י לע"ל זאת ויתגלה

miizpy uwn idie

.a"lxz ,uwn 't ,c"qa

•

1

2

3

4

.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåìéöàã íéìëá ìåáâä ïôåà
äðäãדרגת מהי  ולבאר להרחיב יש  זאת להבין מנת  על

- הכלים, דרגת ומהי  úðéçááהאורות  ïä úåìéöàã íéìë
á áåúëù åîëå ìåáâ ספרùãå÷ä úãåáò88

לזה  ראיה ,íàù
åì ùéù øîàúלבורא -çë åì ïéàå ìåáâ ìòá éúìáá çë

åúåîéìù øñçî äúà ìåáâáשלימות את יש שבבורא וכיון 

ההגבלה כח את גם לבורא שיש ודאי  ìåáâäåהכל, 'åë
ïä äìçú åðîî àöîðä עשר,'åë úåøéôñäדברי כאן  עד

הקודש עבודת
89

.

ìåáâ úðéçáá ïäù úåìéöàã íéìëä ìò äðååëäåובמה

ראינו  כבר לכאורה הרי  האצילות, של בכלים  הגבול מתבטא

הנה סוף"? להם שאין  עשר ש"מידתן יצירה מספר לעיל

- גבול של  מידה בהם יש זאת ïäùגופא בזהåðééäåבכל
ãñçå äîëç úðéçá úåäîå øãâáהחכמה שספירת זה עצם -

חסד דוקא  היא החסד ובחינת בינה , ולא חכמה דוקא  היא

שלהם ההגבלה מתבטא בזה  גבורה  úåàéöîולא ø÷éòã ,'åë
àåä ãñçå äîëç úðéçáאלא באורות  åë'.לא à÷åã íéìëäá

ùé íâåשלב נוספת והואäìáâäחינה דאצילות, בכלים

ïäìù úåèùôúäá,הספירות של -åîëåחכמים מאמר

שיעור  שהוא איזה שיש  שמבטא היכלות) (בפרקי 

הבורא של אורו גילוי  øöåéלהתפשטות ìù äîå÷ øåòéù
å"ìø úéùàøá(236)úåàñøô úåááø íéôìà וכמובן -

המחשה לזה לתת כדי  רק רוחנית , להתפשטות הכוונה

גשמי ומקום לשטח  זאת  משווים  מידתמוחשית - (פרסא 

בתלמוד ) שלïéðîëאורך çëגמטריה áøå90

(236),'åë
øîåì ùéåמשמע לומר" "ויש נ"ע הרבי  של זו  מלשון -

זה , חכמים במאמר מחודש  ביאור äìáâäåשזהו øåòéùã
úàæבעולם לא הוא פרסאות רבבות אלפים רל"ו  של

אלא בפשטות, לחשוב ניתן שהיה כמו  עצמו, àåäהאצילות
àåäù åîëהנמוכים åðééäãבעולמות äéùò äøéöé äàéøáá

ìáà ,äæë øôñî úðéçáá àåä äàéøáá êùîð øùàë
úåìéöàá עצמוïééãò äãîå øåòéù úðéçáá íðéà

,'åë ïúåèùôúäá
øçà íå÷îá øàáúðù åîëå91íéìëã ìåáâä ïéðò úåììëãשל

רק אלא בפועל, מוגבלים עצמם שהם  הכוונה אין  האצילות,

גבול לא שזה וכו' וחסד חכמה  של שונות בחינות  שהם בזה

הכלים ידי  שעל אלא בכח, גבול רק אלא  àåäבפועל
úåìéöàì õåç äìáâää íãé ìòå íäá äéäúùבעולמות

עשיה יצירה ìåáâבריאה úðéçáá íðéà àôåâ úåìéöàá ìáà ,
äøéöé øôñá áåúëù äî åäæå ,'åë92íäì ïéàù øùò ïúãî
åäæù øçà íå÷îá øàåáîå óåñזה סוף" להם "אין שנאמר

אלא האורות בבחינת רק  íäìלא  ïéàù íéìëä úðéçáá íâ
.'åë úåìéöàá ïäù åîë ìåáâ

íå÷î ìëî ìáàבכלים הגדרה  שהוא  איזה ïäùיש  åîë íâ
úåìéöàáש בזה מתבטא וזה -úåãî úåàéöî úðéçáá ïä

ìáà ,'åë úåçëåזאת האצילותúåøåàäלעומת  שבעולם

úåãî úåàéöî úðéçáá íðéàשום באורות אין כלומר -

לזה והסיבה  בכלים, שיש כמו  íäהגדרה éøäù,האורות -

ììë úåãî øãâá åðéàù ìéöàîä óåñ ïéà øåàî äøàä-

להגדרה שייכות בו שאין  ממש  גבול בלי הוא סוף אין האור

ואחרות , כאלו  מידות øãâáשל åðéà ïë íâ äøàää ïë åîë
.'åë úåãî
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גבאי.88. מאיר רבי המקובל של

כל 89. שרש יחיד אדון ח'): פרק א' (חלק שם המלא לשונו וזה

להיות  בו אצילותו להאציל תושיה הגדיל עצה הפליא ית' השרשים

היה  לא בלתו כי יתקיים, בו כלי ולהיותו המציאות, יברא שבו מקום

ז"ל  עזריאל רבי המקובל הרב החכם לשון וזה כלל. איפשר זה כל

שהיה  ז"ל הראב "ד בן נהור סגי יצחק רבי החסיד הרב מפי שקבל

שיש  תכריח הכרח זה באי לשאול השואל הוסיף ז"ל. לאליהו שלישי

בלבד: סוף אי"ן רק שם שאין לומר רצוני כי ספירות, עשר שם

לו  שיש תאמר ואם חסרון, מבלי שלימות הוא סוף אי"ן תשובה

תאמר  ואם שלמותו, מחסר אתה בגבול כח לו ואין גבול, בלי כח

מהשלמתו, חסר שהוא הזה העולם היה תחלה ממנו הנמצא שהגבול

לומר  לנו יש שלמותו לחסר שאין ולפי ממנו, שהוא הכח חסרת

הם  תחלה ממנו הנמצא והגבול גבול, מבלי בגבול שהוא בהכרח

הבא  מהשפע מקבלים כשהם החסר, וכח השלם כח שהם הספירות

ולכך  חסר, כח בהם יש מהם השפע ובהמנע שלם, כח הם משלמותו

הדברים  הם והחסרון והשלמות ובחסרון, בהשלמה לפעול כח להם יש

לדבר. דבר בין המבדילים

ה.90. קמז, תהילים

וש"נ.91. ואילך, ס"ח עמ' ד' חלק חב"ד הערכים ספר ראה

ד'.92. משנה א' פרק
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î ïä úåøåàä ùøùã òåãéëå אורåúëùîä ùøùã å÷äשל

הקו  áåúëùאור åîëå íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàäî àåä
íééç õòá93

הראשון: הצמצום øåàîבתיאור ÷ã å÷ êéùîä
,'åë ïåéìòä בקו הוא האצילות של האורות ששרש וכיון

הפשיטות בתכלית פשוט שהוא סוף, אין מהאור שנמשך

אין  ממנו  שנמשכו באורות גם והגדרה, הגבלה  שום  בו ואין

והגדרה. הגבלה

נ"ע : הרבי  שואל éãéאבל ìò àåä å÷ä úëùîäã íâäå
íåöîöä אנו כיצד כלומר, הגבלה? יש בו גם  כן ואם

מוגבלים, לא  הם  מהקו נמשכו שהאורות שבגלל אומרים

והגבלה? צמצום ידי  על נמשך עצמו הקו גם הרי 

באמת מדוע נ"ע הרבי מבאר השאלה, את  לחזק וכדי

שהמש לומר מהצמצום:חייבים הוא הקו úåììëãכת
ìëä íéìëä úåìéöàå úåøåàä úåìéöà ïä úåìéöàä úååäúä

éøäù ,àåä êåøá óåñ ïéà øåàá äéäù íåöîöä éãé ìò àåä
íåöîöä הראשוןäéä íåöîöä éðôìã òãåðëå øåàäá äéä

,ùîî óåñ ïéà úðéçáá éåìéâäשהיא איזה שתהא ובשביל

צמצום. להיות הוצרך התהוות

íééç õòá áåúëù åîëåíéìöàðä åìöàðù íøèã åúìçúá
äéä àìå 'åë úåàéöîä ìë àìîî èåùô ïåéìò øåà äéä 'åë
ãçà øåà äéä ìëä àìà óåñ úðéçá àìå ùàø úðéçá àì
,'åë óåñ ïéà øåà àø÷ðä àåäå úçà äàååùäá äåù èåùô
לא וממילא וסוף, ראש  לה שיש כזו בחינה הוא הקו והרי

הצמצום , לפני  הקו מציאות שהיה àåäיתכן  íåöîöä ïéðòå
ì÷ùîå äãî úðéçáá øåàä êùîðå óåñ ïéàä úðéçá íìòúðù

.'åë úåîìåòä êøò éôì קו" הנקרא הקו אור של עניינו שזה

העולמות ערך לפי  ולהגבילו האור את למדוד ואםהמידה",

הצמצום. ידי על היא הקו המשכת שגם מוכח  כן 
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ב'.93. ענף א' שער
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ולירח  לשמש והשתחוו בארץ, להשגיח לפניו השפלה זו כי הארץ, את ה' שעזב האומות טענת

השפע  מקדושה אבל וביטול, יגיעה בלי לקבל אפשר מ'קליפה' כי הגשמי, השפע עובר שדרכם

בביטול  עבודה ע"י בא

ÔÈ�Ú‰Â ּכל על "רם אֹומרים העֹולם אּמֹות ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִִֵַָָָָֻ

יתּבר הּוא ואׁשר ּכבֹודֹו", הּׁשמים על הוי', ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָּגֹוים

הרי  ּבּה אׁשר וכל הארץ ּכמֹו הּׁשפלים ּבעלּולים ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָיׁשּגיח

את  הוי' עזב ּכי ּדעּתם ולכן ,יתּבר לפניו הׁשּפלה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָזֹו

הם  הּמּזלֹות ּביד ּונתנּה ּומסרּה עליה מּלהׁשּגיח ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהארץ

ּומּמגד  ׁשמׁש, ּתבּואת "ּומּמגד ּוכתיב וגלּגליהם, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּכֹוכבים

והינּו הּצמיחה, טיב ּפֹועלים והּירח ּדהּׁשמׁש ירחים", ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּגרׁש

הּצמי  ּכח ועצם ּדוקא,ּדגּוף ּבארץ הּוא להצמיח חה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ורק  צמח, מיני ּכל להצמיח הּצֹומח ּכח ּבּה יׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּדהארץ

ׁשאנּו ּוכמֹו והּירח, הּׁשמׁש ידי על הּוא הּצמיחה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָטיב

מּקֹור  הּוא צמיחתם טיב אׁשר ּדברים ׁשּיׁש ּבמּוחׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָרֹואים

הּׁשמׁש מחם הּוא צמיחתם טיב אׁשר ּדברים ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּלבנה,

מׁשּתחוים  העֹולם אּמֹות  הּנה ולכן זריחתֹו, מּתקף ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹֻאֹו

ּבצמיחת  הּׁשפע הֹול ידם על ּכי להיֹות וירח ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלּׁשמׁש

ידעּו אחאב ׁשל ּבדֹורֹו ּכי והגם הּגׁשמּיים. ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָּדברים

אם  ּכי עצמם מּצד אינם והּירח הּׁשמׁש ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּפעּלתם

להיֹות  רצּו לא ּכי להיֹות מקֹום מּכל ּבם, ּדר ְְֱִִִִֵֶֶָָָָֹֹמאלקּות

ּבׁשם  רק הּוא ּברּו להּקדֹוׁש קראּו ּכן על ּבּטּול, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָּבבחינת

דאלקיא" ּבכּונה י "אלקא ולאׁשרה לּבעל והׁשּתחוּו ְְְְֱֱֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

ב חלק ּבּזהר וכדאיתא ּגׁשמי, ׁשפע להם קכח ׁשּימׁש (ּדף ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

א) ּבמגּנא עּמּוד ּתדיר אזּדּמין איהּו מסאבא "ּדרּוח ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָ

למׁשרי  נׁשא לבני ואניס אּגרא, ּבלא ואזּדּבן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוריקניא,

ורּוח  ּפּתּויין, ּבכּמה עּמהֹון לדיירא לֹון ּומפּתי ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָעלייהּו,

רב  ּובאׁשּתדלּותא ׁשלים, ּבאגר אּלא הכי, לאו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָקּודׁשא

ּדמׁשּכניּה ּובאתּדּכאּותא ּדגרמיּה ּובאתּדּכאּותא ְְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָסּגי,

ונפׁשיּה" ּדלּביּה ּבחּנם ,יא ּוברעּותא נֹותנת ּדקלּפה והינּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּדגרמיּה ּדכיּותא אבל יב ּבלא אדם, ּבני לפּתֹות ּומׁשּתּדל , ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָֹ

רב  ּבאׁשּתדלּותא ׁשּזהּו ּדוקא ּבעבֹודה ּבא הּקדּׁשה ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשפע
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האלקים.י. ומפתה יא.אלקי עליהם, לשרות לאנשים ואונסת שכר, בלא ונמכרת ובריקנות, בחינם תמיד מזדמנת הטומאה שרוח

ובזיכוך  עצמו, ובזיכוך גדולה, רבה ובהשתדלות שלם, בשכר אלא כך, לא הקדושה רוח ו(אילו) פיתויים, בכמה עמם לדור אותם

ונפשו. לבו וברצון עצמו.יב.משכנו, זיכוך

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּדגרמיּה ּובאתּדּכאּותא ּוברעּותא יג סּגי, הּבּטּול, ענין ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

ונפׁשיּה ׁשל יד ּדלּביּה ּובדֹורֹו ּותׁשּוקה, ּברצֹון ּכׁשהּוא הינּו , ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָ

מאלקּות, הּוא הׁשּפעה ּדכל האמת את ׁשּידעּו הגם ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאחאב

ל  ּבכדי ּדוקא,אבל הּבּטּול ידי על הּוא לקּבלה ּכלי היֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ

לכֹוכבים  מׁשּתחוים היּו לכן זה, ּבבּטּול רצּו לא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹוהם

ּגׁשמּיּות. ׁשפע להם ׁשּימׁש ּבכדי ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻּומּזלֹות

mc` `di mlerl d"c
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עצמו.יג. ובזיכוך גדולה, רבה ונפשו.יד.בהשתדלות לבו וברצון
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ומס"נ  דנה"ב דמס"נ בההפרש יובן כזה ובדוגמא

גילוי  שיהי' גילוים, וממשיך קורא דנה"ב דמס"נ דנה"א,

העבודה  ע"י לע"ל שיהי' העצמות (וגילוי למטה אלקות

בדרך  דעכשיו העבודה של שכרן מתן זהו הנה דעכשיו

קורא  זה הנה דנה"א, המס"נ אבל מלמעלה) גילוי

שאינו  מה דנה"א דהמס"נ וזהו העצמות, בחי' וממשיך

העצמות, את וממשיך קורא הוא בזה הנה בגילוים, חפץ

גשר  על הרבי נפל דפ"א הידוע המעשה לנו יובן ובזה

בארץ  חפצתי לא ועמך בשמים לי מי איני 53ואמר: �

רוצה  העליון, עדן בגן רוצה איני התחתון, עדן בגן רוצה

עצמו, מצד הנה"א של העבודה יסוד שזה בלבד, בך אני

התפלה, שקודם ראש כובד וזהו ב"ה. א"ס עצמות לרצות

בהתבוננות  דהנה הוא והענין התפלה. לעבודת יסוד שזהו

ענין  בהבנת אלקי ענין שלומד מה הוא הא' ענינים, ב' יש

להבין  בעיון ולומדו אחר, ענין או עד"מ, מאין, יש בריאה

בפרטי  שבתורה בגליא סוגיא כלימוד בוריו על הדבר

ההלכה, דבר את שלומד דלאחר ההיא, הסוגיא סברות

וכן  שבזה, שכלי בהנועם הסוגיא בכללות מתבונן ה"ה

אלקי  שכל ענין בהבנת התורה פנימיות בלימוד הוא

דהאין  איך הענין פרטי לומד דכאשר מאין, יש בבריאה

הוא  זה ועם ולהחיותו, להוותו בהיש תמיד נמצא הוא

ענינים  שני ואשר מהנברא, הבורא והסתר העלם בדרך

לצורך  מוכרחים ושניהם מהותם, בעצם הפכיים הם אלה

לעשות  מפליא ית' דהוא וזהו וקיומו, היש של התהוותו

בפרטי  בוריו על הענין ומבין וגשמיות, רוחניות מקשר

אופנו, על דבר דבר הענין, של סברותיו והסבר ביאוריו

כן  ואחרי מוחו, וכלי שכלו בכלי טוב בסדר מסודר

מכל  המושג בתמצית היינו הענין, בכללות מתבונן

דתמצית  זו והתבוננות הענין, בהבנת ההשגה אריכות

הנה  הענין, קליטת בו שפועל מה זאת לבד הנה המושג,

עליון  בחסד השתוממות כעין התפעלות בו פועל

כלי  שיהי' גשמי מוח ויצר ברא אשר הבריאה שבהפלאת

היא  הב' וההתבוננות כאלו, גבוהים והשגות להבנות

בהענין, אלקי נועם מרגיש הוא שאז עצמה, בתפלה

בהשגת  שמתעסק הוא ענינו כל הא' דבהתבוננות והיינו

בתמצית  ההתפעלות והשתוממות והבנתה, ההשכלה

והפלאתה, זו השכלה מעלת עוצם בגודל רק הוא המושג

נועם  האלקי, הנועם הרגש הוא דתפלה ובהתבוננות

ובא  לגמרי מהשגתו ומתבטל מהשגה, שלמעלה האלקות

השגה. מגדר שלמעלה העצמי אל כוסף לכלל
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סוחרים  היו וחתניהם שבניהם ליטא אזרחי היו התורה גדולי הפנימית רוסיא לערי המהגרים רוב

למי  ויחזו בליטא 92גדולים שנשארו הזקנים להוריהם ובמכתביהם החדשה המדינה בסחר מזהיר עתיד

של  התורני וגם המוסרי המצב את ומהללים משבחים היו תורה של באהלה חיים בארחות והסתדרו

ברוסיא. הקהלות

כעשרים  במשך הזקן אדמו"ר כ"ק הוד של הקדושה לעבודתו הודות להם בא זה שכל ידעו הכל

1

2

3

4

5

למו. אוצ"ל: (92
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ּדגרמיּה ּובאתּדּכאּותא ּוברעּותא יג סּגי, הּבּטּול, ענין ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

ונפׁשיּה ׁשל יד ּדלּביּה ּובדֹורֹו ּותׁשּוקה, ּברצֹון ּכׁשהּוא הינּו , ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָ

מאלקּות, הּוא הׁשּפעה ּדכל האמת את ׁשּידעּו הגם ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאחאב

ל  ּבכדי ּדוקא,אבל הּבּטּול ידי על הּוא לקּבלה ּכלי היֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ

לכֹוכבים  מׁשּתחוים היּו לכן זה, ּבבּטּול רצּו לא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹוהם

ּגׁשמּיּות. ׁשפע להם ׁשּימׁש ּבכדי ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻּומּזלֹות
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•
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ומס"נ  דנה"ב דמס"נ בההפרש יובן כזה ובדוגמא

גילוי  שיהי' גילוים, וממשיך קורא דנה"ב דמס"נ דנה"א,

העבודה  ע"י לע"ל שיהי' העצמות (וגילוי למטה אלקות

בדרך  דעכשיו העבודה של שכרן מתן זהו הנה דעכשיו

קורא  זה הנה דנה"א, המס"נ אבל מלמעלה) גילוי

שאינו  מה דנה"א דהמס"נ וזהו העצמות, בחי' וממשיך

העצמות, את וממשיך קורא הוא בזה הנה בגילוים, חפץ

גשר  על הרבי נפל דפ"א הידוע המעשה לנו יובן ובזה

בארץ  חפצתי לא ועמך בשמים לי מי איני 53ואמר: �

רוצה  העליון, עדן בגן רוצה איני התחתון, עדן בגן רוצה

עצמו, מצד הנה"א של העבודה יסוד שזה בלבד, בך אני

התפלה, שקודם ראש כובד וזהו ב"ה. א"ס עצמות לרצות

בהתבוננות  דהנה הוא והענין התפלה. לעבודת יסוד שזהו

ענין  בהבנת אלקי ענין שלומד מה הוא הא' ענינים, ב' יש

להבין  בעיון ולומדו אחר, ענין או עד"מ, מאין, יש בריאה

בפרטי  שבתורה בגליא סוגיא כלימוד בוריו על הדבר

ההלכה, דבר את שלומד דלאחר ההיא, הסוגיא סברות

וכן  שבזה, שכלי בהנועם הסוגיא בכללות מתבונן ה"ה

אלקי  שכל ענין בהבנת התורה פנימיות בלימוד הוא

דהאין  איך הענין פרטי לומד דכאשר מאין, יש בבריאה

הוא  זה ועם ולהחיותו, להוותו בהיש תמיד נמצא הוא

ענינים  שני ואשר מהנברא, הבורא והסתר העלם בדרך

לצורך  מוכרחים ושניהם מהותם, בעצם הפכיים הם אלה

לעשות  מפליא ית' דהוא וזהו וקיומו, היש של התהוותו

בפרטי  בוריו על הענין ומבין וגשמיות, רוחניות מקשר

אופנו, על דבר דבר הענין, של סברותיו והסבר ביאוריו

כן  ואחרי מוחו, וכלי שכלו בכלי טוב בסדר מסודר

מכל  המושג בתמצית היינו הענין, בכללות מתבונן

דתמצית  זו והתבוננות הענין, בהבנת ההשגה אריכות

הנה  הענין, קליטת בו שפועל מה זאת לבד הנה המושג,

עליון  בחסד השתוממות כעין התפעלות בו פועל

כלי  שיהי' גשמי מוח ויצר ברא אשר הבריאה שבהפלאת

היא  הב' וההתבוננות כאלו, גבוהים והשגות להבנות

בהענין, אלקי נועם מרגיש הוא שאז עצמה, בתפלה

בהשגת  שמתעסק הוא ענינו כל הא' דבהתבוננות והיינו

בתמצית  ההתפעלות והשתוממות והבנתה, ההשכלה

והפלאתה, זו השכלה מעלת עוצם בגודל רק הוא המושג

נועם  האלקי, הנועם הרגש הוא דתפלה ובהתבוננות

ובא  לגמרי מהשגתו ומתבטל מהשגה, שלמעלה האלקות

השגה. מגדר שלמעלה העצמי אל כוסף לכלל
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סוחרים  היו וחתניהם שבניהם ליטא אזרחי היו התורה גדולי הפנימית רוסיא לערי המהגרים רוב

למי  ויחזו בליטא 92גדולים שנשארו הזקנים להוריהם ובמכתביהם החדשה המדינה בסחר מזהיר עתיד

של  התורני וגם המוסרי המצב את ומהללים משבחים היו תורה של באהלה חיים בארחות והסתדרו

ברוסיא. הקהלות

כעשרים  במשך הזקן אדמו"ר כ"ק הוד של הקדושה לעבודתו הודות להם בא זה שכל ידעו הכל
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תקמ"גֿתקנ"ג  האחרונות שנים בעשר גם ומה מיוחדים וצירים שלוחים ידי על – תקכ"גֿתקמ"ג – שנה

כ"ק  פעולת חוג נתרחבה ידם ועל ובהם הפנימית לרוסיא מושבם העתיקו חסידים משפחות הרבה הנה

ונערים. לצעירים לימוד בתי ויסוד תורה בהרבצת  הזקן אדמו"ר

את  וידעו המתנגדים של הגבוהות לספירות מהמקורבים שהיו ווילנא יוצאי המהגרים הליטאים

תקמ"ב  דשנת החרם ובפרט קדם מימי ונשיאיהם החסידים את רדפו אשר לקרוביהם 93הרדיפות כתבו ,

ויראת  תורה בהרבצת הפורי' עבודתם אשר הזקן אדמו"ר כ"ק ונשיאם החסידים של בשבחם ומכריהם

ומורנו  שלמה. ובאמונה באמת אלקים יראי הם כי מהותם על מעידה המלאכות בעלי בתוככי שמים

דברים  ובירור עדות גבית בלא אשר במשפטם טעו התורה גדולי סגולת וכל הראב"ד עמו ואתו הגאון

חרם. עליהם הטילו התורה כדיני

הגאון  ורבם מורם תלמידי – חסידים הנקראים האנשים הנהגת את – כתבו – רואים שאנחנו וכפי

לכל  גדולה וחבה באהבה הצדקה על נפשם ומוסרים התורה ובחבת שמים ביראת – מליאזנע ָהמגיד

צירים  וע"י באגרותיו ורבם מורם עליהם יצוה כן כי ובחיבה בזריזות זאת עושים הנה רוח, ונכה עני

קר  לעתים אליהם ששולח ובות.מיוחדים

גדולי  אחרי כרוך הי' אבל התורה, בידיעת בינוני הי' כי אף שמו, וואלף זונדיל ר' המהגרים, ָאחד

לרדיפות  בהנוגע שליחות דבר כל לקיים ונפשו לבו בכל ונתון מסור הי' וביחוד הגר"א תלמידי התורה

החרם  את לפרסם הנוסעים בין הי' הוא השליחות, אחת לקיים בשביל נסתכן פעמים וכמה החסידים על

רוצחים  – הקנאים מחבורת אחד הי' וגם תקל"ב הפסק 94דשנת את לקיים שווינציאן לעיר שהלכו –ַ

הגדולה  עבודתו בגלל חיבה של ביחס אליו התיחסו המתנגדים ובספירות תקמ"א בשנת הידוע דין

החסידים. ברדיפת
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קיג. ע' ואילך. יז ע' ח"א הזקן אדמו"ר אגרותֿקודש גם ראה (94

.158 ע' תש"ד השיחות ספר וראה .54 ע' תרפ"ד השיחות ספר קכו. ע'

∑

ycew zexb`

תרפ"א] סיון [אמצע

אשר  מכל ענג ויקבל מנוחה לו יתן והשי"ת שחרית. ...בפת

ויוכח  יראה כאמור, לקיים עצמו על ויעמיד ברו"ג, יעשה

עוד. לדאבה יוסיף ולא אי"ה בריאותו יוטב כי ית' בעזרתו

של  הלחם כו' כ"א האדם יחי' לבד הלחם על לא והנה

מספיק  עוד זה אין אבל שלהם, ההתקשרות הוא חסידים

תפארת  עטרת ונטל אותנו האל שלקה הללו, בעתים ובפרט

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ראשינו,

עלינו  ומחבר, מאגד מבלי נאנחים יתומים ישראל, פזורה ושה

דא"ח  לומדי אגודות ולאגד רעהו, את איש לעורר להתחזק

באשר  איש איש התפלה ובהתעוררות לתורה, עתים בקביעות

אבינו  רצון לעשות אני גבור יאמר והחלש ולבו, מוחו תשיג

רבותינו  אבותינו תורת בכח אנחנו גבורים ובאמת שבשמים.

נפשם  במסירת אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים

ביתֿאל. לעלות רחבה דרך לנו סללו והאצילה, הטהורה

בדרך  ילך אשר וכל ויאיר, יזרח דרכינו על הגדול והמאור

במוחש. אלקי וסעד בתמיכה יותמך בזכותם הנה הקדש,

ואנשי  חסידים בסוד לדבר מאד במאד הדבר עלי כבד
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ועד  הלב עד נוגע הדבר אבל כו', עבה קטנם אשר מעשה,

בקירוב  עמוד ית' האל זכני שנה וחמשה כעשרים הלא בכלל,

התרפס  ויום, לילה מעינו הי' זה כל אשר האלקים, איש אל

להתקשר  קודש לעם ויושיע יגן יעזור כי והתחנן האלקים לפני

בהקונטרסים  כמבואר התפלה והתעוררות והמצוה התורה אל

כי  וידרוש עדתו, כלכל נאמן וכרועה והתחנן, ביקש שפרסם,

את  לזכך הלב, מן היוצאים בדברים יתדברו רעהו את איש

הלימוד  אל מתאימות שיהי' ההשגות את ולטהר המדות,

העולם. אבות לנו גילו אשר האלקית, וההדרכה

ענינים  כמה וע"י המתחיל, מי יביט אחד כל מה. ועתה

בדא"ח, והן בנגלה הן בלימוד, הקביעות מתבטלים צדדיים

מן  וכמה חברים, ודיבוק אהבת בצדקה הענינים בשארי וכן

לכל  ראשונה והעומדים המקושרים דגל על הנחשבים העיירות

השפה  מן כמו הוא הנה ובכ"ז חסידות, של בהרגש טוב דבר

תמיכה  באיזה חיצוניים בענינים חובתם ידי ויוצאים ולחוץ,

והעיקר  והדומה, במכתב ובהתלהבות הענינים אחד על

בע"פ, והן בספר הן דא"ח ללמוד אגודה אין חסר. לפעמים

בעיר  אחד העתים מן לעת רק אותה, יטעום מי תפלה וטעם

אב  בני נאמנים, אוהבים בסוד יחדיו ולהתקבץ במחוז, ושנים

רבותינו  כוונת הוא הכן בשנה. פעמיים או פעם הוא אחד,

כן. היות והנכון הקדושים,

נגלה  בשיעורי יום בכל לומדים אגודת יאגדו לא  מדוע

ז  יגבילו לא מדוע ויו"ט. בשבת ובפרט התוועדות ודא"ח, מני

דא"ח, ולדבר הראשונים, חסידים גזעם, בנועם לשמוח יחדיו

בהתעסקות  היום, בעבודת והן בתפלה הן העבודה על ולעורר

ישיבה, יאמר ומי תורה, תלמוד החדרים בהגדלת העיר בעניני

וכללי, פרטי לו פעלים שני האדם הלא העיר. עניני ושארי

בדעה  הרבים לטובת בו להתענין ענין לו למצוא צריך וכאו"א

ולהרבות  יחד, להתאסף לזמן ומזמן לב, ובתמימות ישרה

אבותינו  חסידי יפיקו ובזה וההתאחדות, הלבבות קירוב

הקדושים  רבותינו אבותינו מכל רצון הקדושים רבותינו

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה

אוהבי  וידידינו אוהבינו לכל בשמי וברכה שלום נא יגיד

מוקירי  זי"ע נבג"מ זצוקללה"[ה] הרה"ק ורבם מורם בית

כל  על ויעוררם ב"ה, הוי' רצון שהוא הקדוש, רצונו ומכבדי

הוי' דבר יבוא בוא כי תקוותי, זה ואשר לב, בכאב האמור

וברחמים. בחסד ואחד אחד כל לב ולהעיר להאיר

ורבו. מורו בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'
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להתקשר  קודש לעם ויושיע יגן יעזור כי והתחנן האלקים לפני

בהקונטרסים  כמבואר התפלה והתעוררות והמצוה התורה אל
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השפה  מן כמו הוא הנה ובכ"ז חסידות, של בהרגש טוב דבר
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קלחקסד

1.קנה 2. פיצול 3. סניף

dxigad zia zekld ± m"anx

` dkld e wxt

ìL éçøæî øòLî ñðëð íãàLk .øää äìòîa àlà ,øBLéîa äéä àì Blk Lc÷nä©¦§¨ªŸ¨¨§¦¤¨§©£¥¨¨§¤¨¨¦§¨¦©©¦§¨¦¤
äøNò íézLa íéLpä úøæòì ìéçä ïî äìBòå ,äåLa ìéçä óBñ ãò Cläî úéaä øä©©©¦§©¥©©¥§¨¤§¤¦©¥§¤§©©¨¦¦§¥¤§¥

:änà éöç dçìLå änà éöç äìòî ìk íeø .úBìòî©£¨©£¨£¦©¨§¦§¨£¦©¨

ycew zegiyn zecewp

"המקדש – בשלילה מתחיל שהרמב"� הטע�
בלבדלאכולו החיוב את כותב ואינו במישור", היה

לומר: יש – ההר" במעלה היה כולו "המקדש
לי "ועשו של העשה מצוות קיו� הרמב"� לדעת
לה"משכ� בהמש� היה המקדש, בית בבני� מקדש"
הרמב"� שכתב כמו (במדבר)" רבנו משה שעשה
לומר מקו� היה לכ� הבחירה. בית הלכות בתחילת
לא בו אחד וחלק במישור, היה המשכ� שכל שכש�
זה. באופ� המקדש ג� היה כ� האחר, מ� גבוה היה

כולו המקדש הרמב"�: מתחיל במישורלאלכ� היה
ההר". במעלה אלא המשכ�), (כמו

"הלכות הוא תוכנו החזקה היד שספר כיוו�
בשיפוע ועולה הול� היה שהמקדש מוב� הלכות",

של עניי� זהו אלא ההר מבנה מצד רק הלכהלא
במישור. להיות לא א) המקדש: על כולו". ב"מקדש
תנאי זה אי� מזו: יתירה ההר". "במעלה להיות ב)

תנאי זהו אלא בלבד, לכתחילה .לעיכובאשל
צרי� זה שבעניי� הסברא מה להבי�: צרי� אבל
הביאור לומר ויש מהמשכ�? שונה להיות המקדש
ההר" "במעלה במקדש שהיו המקומות חילוקי בזה:
תוספת בו היה מה� אחד שכל זה ע� בהתא� ה� �
רק הוא זה די� שלפניו. המקו� לגבי בקדושה ועליה
הקדושה גדר ע� קשור זה כי במשכ�, ולא במקדש,

במקדש.שנתחדש
ובי� המשכ� בי� עיקרי חילוק ישנו בזה: ההסברה
המקדש בית ואילו ארעי, בני� היה המשכ� המקדש:
רק היתה הקדושה חלות במשכ� קבע". "דירת היה
בבית אבל והיריעות. הקרשי� � וחלקיו בהבני�
מקו� עצ� � מקו�" "קדושת ג� היתה המקדש

לבית בנוגע א) ענייני�: ובשני נתקדש, המקדש
" נאמר אלקיכ�המקו�המקדש ד' יבחר ".בואשר

המקדש. של (ריצפה) קרקע של קידוש מעשה היה ב)
נשארה לא � מש� ונסעו שפרקוהו לאחר במשכ�
בבית כ� שאי� מה הראשו�. במקו� קדושה שו�
קבועה הקדושה לכ� במקו�, היא הבחירה בו המקדש

חילוק הרמב"� מדגיש לכ� ועד. לעול� שבי�זהש�
חידוש ביטוי לידי בא בזה דווקא כי למקדש, המשכ�
המקו�. בקדושת � המשכ� לעומת שבמקדש עיקרי
את להמשי� הוא המקדש בית של שעניינו מאחר
תחדור שהקדושה באופ� בעול�, השכינה השראת
ג� זה התבטא לכ� אותה, ותעלה הגשמיות בתו�
עמד שבו המקו� � העול� של הגשמית במציאותו

בהר, היה המקדש שסביבו.למעלהבית מהמקומות
נעלות היו שבמקדש הקדושה ומדרגת שהעליה וככל
בגשמיות. יותר גבוה הגשמי המקו� ג� היה יותר,

הקדשי� שקדש הטע� ג� מוב� זה פי על
המקדש: מהיכל בגובהו נבדל היה לא שבמקדש
הגשמי במקו� פועלת המקדש של שהקדושה העניי�
בער� הינה הנמוכה שהדרגה הקדושה למדרגות שיי�
עשרה "בשתי� הימנה נעלית שהיא להעליונה,
מדרגה על כשמדובר אבל בזה. וכיוצא מעלות",

נעלית שהיא ערו�בקדושה שזהבאי� שיי� אי� �
קדש של בקדושה גשמי. מקו� בגובה יתבטא
עצמותו של הגילוי היה בהמקו� שש� הקדשי�,
כלל בער� לא שהוא הארו� במקו� ית', ומהותו
להתבטא יכול אינו כזה עילוי � המקדש חלקי לשאר

ומוגבל. מדוד שהוא גשמי, מקו� של בגובה
ראה) פר' כט, חלק שיחות (לקוטי
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"המקדש – בשלילה מתחיל שהרמב"� הטע�
בלבדלאכולו החיוב את כותב ואינו במישור", היה

לומר: יש – ההר" במעלה היה כולו "המקדש
לי "ועשו של העשה מצוות קיו� הרמב"� לדעת
לה"משכ� בהמש� היה המקדש, בית בבני� מקדש"
הרמב"� שכתב כמו (במדבר)" רבנו משה שעשה
לומר מקו� היה לכ� הבחירה. בית הלכות בתחילת
לא בו אחד וחלק במישור, היה המשכ� שכל שכש�
זה. באופ� המקדש ג� היה כ� האחר, מ� גבוה היה

כולו המקדש הרמב"�: מתחיל במישורלאלכ� היה
ההר". במעלה אלא המשכ�), (כמו

"הלכות הוא תוכנו החזקה היד שספר כיוו�
בשיפוע ועולה הול� היה שהמקדש מוב� הלכות",

של עניי� זהו אלא ההר מבנה מצד רק הלכהלא
במישור. להיות לא א) המקדש: על כולו". ב"מקדש
תנאי זה אי� מזו: יתירה ההר". "במעלה להיות ב)

תנאי זהו אלא בלבד, לכתחילה .לעיכובאשל
צרי� זה שבעניי� הסברא מה להבי�: צרי� אבל
הביאור לומר ויש מהמשכ�? שונה להיות המקדש
ההר" "במעלה במקדש שהיו המקומות חילוקי בזה:
תוספת בו היה מה� אחד שכל זה ע� בהתא� ה� �
רק הוא זה די� שלפניו. המקו� לגבי בקדושה ועליה
הקדושה גדר ע� קשור זה כי במשכ�, ולא במקדש,

במקדש.שנתחדש
ובי� המשכ� בי� עיקרי חילוק ישנו בזה: ההסברה
המקדש בית ואילו ארעי, בני� היה המשכ� המקדש:
רק היתה הקדושה חלות במשכ� קבע". "דירת היה
בבית אבל והיריעות. הקרשי� � וחלקיו בהבני�
מקו� עצ� � מקו�" "קדושת ג� היתה המקדש

לבית בנוגע א) ענייני�: ובשני נתקדש, המקדש
" נאמר אלקיכ�המקו�המקדש ד' יבחר ".בואשר

המקדש. של (ריצפה) קרקע של קידוש מעשה היה ב)
נשארה לא � מש� ונסעו שפרקוהו לאחר במשכ�
בבית כ� שאי� מה הראשו�. במקו� קדושה שו�
קבועה הקדושה לכ� במקו�, היא הבחירה בו המקדש

חילוק הרמב"� מדגיש לכ� ועד. לעול� שבי�זהש�
חידוש ביטוי לידי בא בזה דווקא כי למקדש, המשכ�
המקו�. בקדושת � המשכ� לעומת שבמקדש עיקרי
את להמשי� הוא המקדש בית של שעניינו מאחר
תחדור שהקדושה באופ� בעול�, השכינה השראת
ג� זה התבטא לכ� אותה, ותעלה הגשמיות בתו�
עמד שבו המקו� � העול� של הגשמית במציאותו

בהר, היה המקדש שסביבו.למעלהבית מהמקומות
נעלות היו שבמקדש הקדושה ומדרגת שהעליה וככל
בגשמיות. יותר גבוה הגשמי המקו� ג� היה יותר,

הקדשי� שקדש הטע� ג� מוב� זה פי על
המקדש: מהיכל בגובהו נבדל היה לא שבמקדש
הגשמי במקו� פועלת המקדש של שהקדושה העניי�
בער� הינה הנמוכה שהדרגה הקדושה למדרגות שיי�
עשרה "בשתי� הימנה נעלית שהיא להעליונה,
מדרגה על כשמדובר אבל בזה. וכיוצא מעלות",

נעלית שהיא ערו�בקדושה שזהבאי� שיי� אי� �
קדש של בקדושה גשמי. מקו� בגובה יתבטא
עצמותו של הגילוי היה בהמקו� שש� הקדשי�,
כלל בער� לא שהוא הארו� במקו� ית', ומהותו
להתבטא יכול אינו כזה עילוי � המקדש חלקי לשאר

ומוגבל. מדוד שהוא גשמי, מקו� של בגובה
ראה) פר' כט, חלק שיחות (לקוטי
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En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

ּבּיצירה" הּמׁשּתּתף האב, לכּבד צּוה הּבֹורא .(רמב"ן)"לכבֹוד ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ׁשּכתבּו ּכפי ּגם ּכתב ולא "ּבּיצירה", הּדּיּוק את לבאר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

יצירת ׁשּכן והלּביׁשּוהּו", והאכילּוהּו ׁש"הׁשקּוהּו ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָהּמפרׁשים

ואּלּו נׁשמה; ּבֹו ׁשּנֹותן הּקּב"ה, עם ּגלּויה ׁשּתפּות היא ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֻהּולד

עצמֹו, ּבכח (ּכאּלּו) עֹוׂשה ׁשהאב טבעי, ּדבר היא הּבן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאכלת

העֹולם. ּכל את הּזן הּוא הּקּב"ה ׁשּבאמת ֱֶֶֶֶַַַָָָָָָאף
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דבריֿתורה) (אפילו לדבר מותר כיצד השאלה: נשאלת

למדנו הרי הסעודה, יקדים1בעת שמא בסעודה מסיחין ''אין

אותו נפתח הקול ("כשיוצא סכנה" לידי ויבוא לוושט קנה

ומשתה מאכל ומסתכן.. המאכל בו ונכנס הקנה פי שעל כובע

רש"י)? - הושט" דרך הולך

אמוראים: בכך נחלקו אמנם כי לומר ויש

בגמרא בסעודתא;2נאמר יתבי הוי יצחק ורב נחמן "רב :

אדוני (יאמר מילתא' מר 'לימא יצחק, לרב נחמן רב ליה אמר

מסיחין אין - יוחנן רבי אמר 'הכי ליה, אמר דברֿמה);

סכנה". לידי ויבא לוושט קנה יקדים שמא בסעודה

מסיחין ש"אין ידע לא נחמן רב וכי לתמוה, יש ולכאורה

בסעודה"?!

בשעת לדבר שאסור סבר יצחק שרב מכיון ועוד: זאת

היה מוכרח כי נאמר אם ואף שאמר? מה אמר כיצד הסעודה,

עליו היה - מסיחין" ש"אין הדין את נחמן לרב להשמיע

הטעם את ואילו ההלכה עצם את רק ולומר בדבריו לקצר

מכן! לאחר לדחות היה יכול וכו"') יקדים ("שמא לכך

ש"אין ההלכה את ידע נחמן רב גם שבאמת לבאר, ונראה

היתה מילתא" מר "לימא באומרו כוונתו בסעודה". מסיחין

רב שלדעת משום זאת תורה. לדברי אלא דברים, לסתם לא

ורק אך חל הסכנה מפני בסעודה" מסיחין ש"אין הדין נחמן

רב סובר - בדבריֿתורה דבריֿתורה. על ולא חולין שיחת על

ומצלא" מגנא "תורה שכן לסכנה לחוש אין - מפני3נחמן

אפשרית. סכנה כל

ש"אין הדין שטעם מכיון כי - יצחק רב לו השיב כך על

לידי ויבא לוושט קנה יקדים "שמא הוא, בסעודה" מסיחין

כדוגמת דבריֿתורה. על גם חלה זו שהלכה הרי - סכנה"

הגמרא לא4דברי מצוה "שומר כי שאף - מצוה עשיית לגבי

רע" דבר -5ידע בכלֿזאת נזוקין", אינן מצוה ו"שלוחי

שונה מצוי, שההיזק (במקום שאני" הזיקא, דשכיח "היכא

רב האריך לכן מצוה). לצורך לא אף להסתכן ואין הדבר

לוושט" קנה יקדים "שמא - לאיסור הטעם את והוסיף נחמן

הזיקא" "שכיח של הגדר חל זה שבמקרה להדגיש כדי -

לא אפילו הסעודה, בשעת מסיחין אין ולכן מצוי) (הנזק

בדבריֿתורה.

המגןֿאברהם כתב אין6להלכה, בדבריֿתורה שאף

עליו אמרו שלא שולחן "כל כתב זאת ועם בסעודה, מסיחין

שכוונתו לומר וצריך מזבחיֿמתים". אכלו כאילו דבריֿתורה,

לאחריה או האכילה קודם האליהוֿרבה7היא, כדברי או

המשנהֿברורה לדבר.8שהביא מותר לתבשיל תבשיל שבין

(225 עמ' לה, כרך (ליקוטיֿשיחות,

ולא יחדיו שאכלו ששלושה התנא, דברי את להבין יש

ביטול הלוא - מזבחיֿמתים אכלו כאילו דבריֿתורה, אמרו

יותר חמור עליו והעונש מאוד חמור ענין הוא תורה

שלמדנו וכפי מזבחיֿמתים") אכלו שאפשר9(מ"כאילו "כל ,

עליו נאמר עוסק" ואינו בתורה ואת10לעסוק בזה ה' דבר "כי

תכרת"! הכרת - הפר מצותו

"שלושה ואומרת, ממשיכה המשנה - גיסא ולאידך

של משלחנו אכלו כאילו תורה דברי עליו ואמרו שאכלו..

דבריֿ אמירת בעבור השכר כל זהו האם להבין: וצריך מקום",

באיןֿערוך ונעלה רב תורה לימוד על השכר והרי !11תורה,

יש "כן הלשון את דוקאשלושהלהבין מדוע שאכלו",

"שלושה"?

את לתאר באה לא משנתנו הענין: עלהשכרביאור

את להשמיענו אלא תורה, ביטול על העונש ואת תורה לימוד

לנומעלתגודל אומרת האכילה. על והשפעתו הלימוד

עצמו המאכל - דבריֿתורה עליו שנאמרו שולחן כי המשנה

מקום". של מ"שלחנו חלק נעשה

לפחות השתתפו בסעודה אם רק קיימת זו מיוחדת מעלה

ובדוגמת "זימון" לענין כמו קביעות; יש אז שכן "שלושה",

"חזקה"). זו הרי פעמים (בשלוש חזקה" הווי זימני "בתלת

על גם ומשפיע פועל - "קביעות" בו שיש רוחני ענין כל

בזמן "קביעות", של באופן שלומדים תורה לכן, הגשמיות.

מ"שלחנו לחלק אותה ועושה האכילה את מעלה הסעודה,

מקום". של

נאמרו לא האכילה קביעות בעת אם - גיסא ולאידך

מכיון זאת מזבחיֿמתים". אכלו "כאילו זה הרי דבריֿתורה,

חיים" "תורת היא לכן12שהתורה "חיות"; אין ובלעדיה

של (היפוכה מתים" מ"זבחי כאכילה שכזו אכילה מוגדרת

חיים"). "תורת דבריֿתורה עמה שנאמרו אכילה

שלח) פרשת - תשכ"ח קודש (שיחות

ב.1) ה, א.3)שם.2)תענית כא, ב.4)סוטה ח, ה.5)פסחים ח, א.6)קהלת ס"ק קע סימן ה"ערוך7)אורחֿחיים שכתב כמו

שם. א.8)השלחן" ס"ק א.9)שם צט, לא.10)סנהדרין טו, א.11)שלח משנה פ"ו להלן לדוגמה שלום"12)ראה "שים ברכת

שמונהֿעשרה. בתפילת
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ּבּיצירה" הּמׁשּתּתף האב, לכּבד צּוה הּבֹורא .(רמב"ן)"לכבֹוד ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ׁשּכתבּו ּכפי ּגם ּכתב ולא "ּבּיצירה", הּדּיּוק את לבאר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

יצירת ׁשּכן והלּביׁשּוהּו", והאכילּוהּו ׁש"הׁשקּוהּו ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָהּמפרׁשים

ואּלּו נׁשמה; ּבֹו ׁשּנֹותן הּקּב"ה, עם ּגלּויה ׁשּתפּות היא ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֻהּולד

עצמֹו, ּבכח (ּכאּלּו) עֹוׂשה ׁשהאב טבעי, ּדבר היא הּבן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאכלת

העֹולם. ּכל את הּזן הּוא הּקּב"ה ׁשּבאמת ֱֶֶֶֶַַַָָָָָָאף
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לכֹוכבים ּבכבֹודם, ׁשחּיבים ואם, אב ּבין מה לׁשאֹול, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׁש

את הּקּב"ה מנהיג ידם ׁשעל אף לכּבדם, ראּוי ׁשאין ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּומּזלֹות,

הּׁשמים ׁשּלצבא ּבחסידּות, ּכ על ּומבאר אלינּו. ּומׁשּפיע ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹהעֹולם

החֹוצב ּביד 'ּכגרזן רק והם להׁשּפיע, לא אֹו להׁשּפיע ּבחירה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹאין

ּביצירת להּקּב"ה ו'ׁשּותפים' הם ּבחירה ּבעלי הֹורים ואּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבֹו';

לכּבדם. נצטּוינּו ולכן ְְְְִִֵַַַָָָָהּולד,
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איקּום אמר: ּדאימיּה, ּכרעא קל ׁשמע הוה ּכי יֹוסף, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ"רב
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ּדאתיא" ׁשכינה ב)מקּמי לא, יֹוסף(קידושין רב ּדברי לבאר יׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ּגבּול, ּבלי ּכח הּוא ההֹולדה ׁשּכח ּבחסידּות, הּמבאר ּפי ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹעל

וכח מאין. יׁש ּכעין הּוא ההֹולדה עצם וגם סֹוף, אין עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלהֹוליד

מּצד אּלא עצמֹו, מּצד ּגבּול, ּבעל ּבנברא, נמצא לא הרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזה

האדם. ּבטבע זה ּכח ׁשּקבע והּוא ּגבּול, ּבלי ׁשהּוא ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקּב"ה,
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:íìòì íäéðáìå íäì áèéé ïrîì íéîiä-ìkæëCì ¨©¨¦®§©̧©¦©¬¨¤²§¦§¥¤−§Ÿ¨«¥−
:íëéìäàì íëì eáeL íäì øîàçëãîr ät äzàå ¡´Ÿ¨¤®¬¨¤−§¨«¢¥¤«§©À̈Ÿ»£´Ÿ

éìà äøaãàå éãnríéwçäå äåönä-ìk úà E ¦¨¦¼©«£©§¨´¥¤À¥¯¨©¦§¨²§©«ª¦¬
éëðà øLà õøàá eNrå íãnìz øLà íéètLnäå§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®§¨´¨½̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²

:dzLøì íäì ïúðèëäeö øLàk úBNrì ízøîLe Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«§©§¤´©«£½©«£¤¬¦¨²



iriayקע ,iyy - f ,e - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ìàîNe ïéîé eøñú àì íëúà íëéäìà ýåýéì-ìëa §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¤§¤®¬Ÿ¨ª−¨¦¬§«Ÿ§¨
ïrîì eëìz íëúà íëéäìà ýåýé äeö øLà Cøcä©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¤§¤−¥¥®§©³©
øLà õøàa íéîé ízëøàäå íëì áBèå ïeéçz¦«§Æ§´¨¤½§©«£©§¤´¨¦½¨−̈¤£¤¬

:ïeLøézåàíéètLnäå íéwçä äåönä úàæå ¦«¨«§´Ÿ©¦§À̈©«ª¦Æ§©¦§¨¦½
úBNrì íëúà ãnìì íëéäìà ýåýé äeö øLà£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§©¥´¤§¤®©«£´

:dzLøì änL íéøár ízà øLà õøàaáïrîì ¨½̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§©̧©
éäìà ýåýé-úà àøézì Eåéúwç-ìk-úà øîL ¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨ªŸ¨´

ðáe äzà Eeöî éëðà øLà åéúåöîe-ïáe Eðaéîé ìk E ¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤¦§½−Ÿ§¥´
éiçéîé ïëøàé ïrîìe E:EâzøîLå ìàøNé zrîLå ©¤®§©−©©«£¦ª¬¨¤«§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´

øLàk ãàî ïeaøz øLàå Eì áèéé øLà úBNrì©«£½£¤Æ¦©´§½©«£¤¬¦§−§®Ÿ©«£¤Á
éúáà éäìà ýåýé øac:Láãe áìç úáæ õøà Cì Eô ¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(214 'nr ak zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

ׁשּיראה ּבֹוטח ׁשהּוא אחר, למקֹום ללכת ׁשרֹוצה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ"ּתלמיד

לׁשמֹוע צרי אינֹו . . ּבֹו מֹוחה ואביו . . ּבתלמּודֹו ּברכה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָסימן

ּבזה" סר"מ)לאביו יו"ד הלכה(שו"ע מֹופיעה מּדּוע לׁשאֹול, ויׁש . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

ּבהלכֹות לכאֹורה, ׁשּמקֹומּה, אף ואם, אב ּכּבּוד ּבהלכֹות ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָזֹו

הּוא ּבתלמּודֹו לּבן ּברכה סימן ּגם ּכי לֹומר, ויׁש ּתֹורה. ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָּתלמּוד

ואם. אב ִֵָָּכּבּוד

éùùãîLòçà | ýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNéã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
äéäìà ýåýé úà záäàåELôð-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨©§§−

:Eãàî-ìëáeåéëðà øLà älàä íéøácä eéäå §¨§Ÿ¤«§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¯
:Eááì-ìr íBiä Eeöîæéðáì ízðpLåía zøaãå E §©§²©−©§¨¤«§¦©§¨´§¨¤½§¦©§−̈¨®

Eúéáa EzáLa:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe §¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«
çéðér ïéa úôèèì eéäå Eãé-ìr úBàì ízøL÷e:E §©§¨¬§−©¨¤®§¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬¥¤«
èéørLáe Eúéa úBææî-ìr ízáúëe:Eñéäéäå §©§¨²©§ª¬¥¤−¦§¨¤«§¨º̈

éäìà ýåýé | Eàéáé-ékòaLð øLà õøàä-ìà E ¦«§¦«£´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧¦§©¯
éúáàìíéør Cì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E ©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®¨¦²

:úéðá-àì øLà úáèå úìãbàéíéàìî íézáe §Ÿ¬Ÿ§Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨¨̧¦¹§¥¦´
øLà íéáeöç úøáe úàlî-àì øLà áeè-ìk̈»£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ£¦Æ£¤´

øLà íéúéæå íéîøk záöç-àìzìëàå zrèð-àì «Ÿ¨©½§¨§¨¦¬§¥¦−£¤´«Ÿ¨®̈§¨§¨«©§−̈
:zráNåáéøLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä §¨¨«§¨¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯

úéaî íéøöî õøàî EàéöBä:íéãárâéýåýé-úà ¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«¤§Ÿ̈¯
éäìà:ráMz BîLáe ãárú Búàå àøéz Eãéàì ¡Ÿ¤²¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−¦¨¥«©´Ÿ

øLà íénrä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà ïeëìú¥«§½©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½£¤−
:íëéúBáéáñåèéäìà ýåýé àp÷ ìà ékEaø÷a E §¦«¥¤«¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®

éäìà ýåýé-óà äøçé-ïtéðt ìrî EãéîLäå Ca E ¤Â¤«¡¤Â©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−§¥¬
:äîãàäñæèøLàk íëéäìà ýåýé-úà eqðú àì ¨«£¨¨«´Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬

:äqna íúéqðæéýåýé úåöî-úà ïeøîLz øBîL ¦¦¤−©©¨«¨´¦§§½¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´
:Ceö øLà åéwçå åéúãrå íëéäìàçéøLiä úéNrå ¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬§ª−̈£¤¬¦¨«§¨¦²¨©¨¨¬

zLøéå úàáe Cì áèéé ïrîì ýåýé éðéra áBhäå§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©½̈À̈¨§¨«©§¨Æ
éúáàì ýåýé òaLð-øLà äáhä õøàä-úà:E ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£Ÿ¤«

èééáéà-ìk-úà óãäìéðtî E:ýåýé øac øLàk Eñ ©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
ëðá EìàLé-ékíéwçäå úãrä äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ

:íëúà eðéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«
àëðáì zøîàåíéøöîa äòøôì eðééä íéãár E §¨«©§¨´§¦§½£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§®̈¦

:ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàéöiåáëýåýé ïziå ©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«©¦¥´§Ÿ̈¿
äòøôa íéøöîa | íérøå íéìãb íéúôîe úúBà´ŸÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯§¦§©²¦§©§¬Ÿ

:eðéðérì Búéa-ìëáeâëïrîì íMî àéöBä eðúBàå §¨¥−§¥¥«§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ
òaLð øLà õøàä-úà eðì úúì eðúà àéáä̈¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−

:eðéúáàìãëíéwçä-ìk-úà úBNrì ýåýé eðeöéå ©«£Ÿ¥«©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´
-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì älàä̈¥½¤§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨

:äfä íBiäk eðúiçì íéîiääëeðl-äéäz ä÷ãöe ©¨¦½§©Ÿ¥−§©¬©¤«§¨−̈¦«§¤¨®
ýåýé éðôì úàfä äåönä-ìk-úà úBNrì øîLð-ék¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬

:eðeö øLàk eðéäìàñ ¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

ּבני עליהן ׁשּקּבלּו ׁשבע ּבמרה, יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"עׂשר

ואם" אב וכּבּוד . . ב)נח נו, יעקב(סנהדרין נענׁש מּדּוע וקׁשה, . ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

לֹומר, ויׁש .ּכ על נצטּוּו לא נח ּבני והרי אב, ּכּבּוד קּים ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹעל

נכללת הרמּב"ן ׁשיטת ּולפי הּדינין, על נצטּוּו נח ּבני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹּדהּנה

נחּוץ אב ּכּבּוד והרי עֹולם; ׁשל ליּׁשּובֹו ּׁשּנחּוץ מה ּכל זֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבמצוה

עֹולם. ׁשל ְִֶָליּׁשּובֹו

éòéáùæàéäìà ýåýé Eàéáé ék-øLà õøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤
éðtî | íéaø-íéBb ìLðå dzLøì änL-àá äzàE ©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«©¦´¦¨¤¿
éeçäå éføtäå éðrðkäå éøîàäå éLbøbäå ézçä©«¦¦Á§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´§©§¦¦À§©«¦¦Æ

:jnî íéîeörå íéaø íéBâ äráL éñeáéäåáíðúðe §©§¦½¦§¨´¦½©¦¬©«£¦−¦¤«¨§¨º̈
éäìà ýåýééðôì Eíúà íéøçz íøçä íúékäå E §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−§¦¦®̈©«£¥³©«£¦ÆŸ½̈

:ípçú àìå úéøa íäì úøëú-àìâïzçúú àìå «Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«§¬Ÿ¦§©¥−
ðáì çwú-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì Eza ía:E ¨®¦§Æ«Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ¦©¬¦§¤«

ãða-úà øéñé-ékíéøçà íéäìà eãárå éøçàî E ¦«¨¦³¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®
:øäî EãéîLäå íëa ýåýé-óà äøçåääk-íà ék §¨¨³©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«¦´¦³Ÿ

xihtn - f - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eøaLz íúávîe eözz íäéúçaæî íäì eNrú©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ©¥«Ÿ−̈§©¥®
:Làa ïeôøNz íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàååék ©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−¦§§¬¨¥«¦´

éäìà ýåýéì äzà LBã÷ írýåýé | øça Ea E ©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´
éäìàøLà íénrä ìkî älâñ írì Bì úBéäì E ¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìræ÷Lç íénrä-ìkî íëaøî àì ©§¥¬¨«£¨¨«´Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À¨©¯
-ìkî èrîä ízà-ék íëa øçáiå íëa ýåýé§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´¨¤®¦«©¤¬©§©−¦¨

:íénräç-úà BøîMîe íëúà ýåýé úáäàî ék ¨«©¦«¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤
íëúà ýåýé àéöBä íëéúáàì òaLð øLà äráMä©§ª¨Æ£¤³¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½¦¯§Ÿ̈²¤§¤−
-Cìî äòøt ãiî íéãár úéaî Ecôiå ä÷æç ãéa§¨´£¨®̈©¦§§Æ¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤

:íéøöîèéäìà ýåýé-ék zrãéåíéäìàä àeä E ¦§¨«¦§¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®
ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîL ïîàpä ìàäéøîL ¨¥Æ©¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬

áéúëåúåöîéø÷:øBc óìàì åéúåöîéåéàðNì ílLîe ¦§Ÿ−̈§¤¬¤«§©¥¯§«§¨²
-ílLé åéðt-ìà BàðNì øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ§´§½¤¨−̈§©¤

:Bìàé-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå «§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤
:íúNrì íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnättt ©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz dxez zgny lil zgiy)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

ּפטּור הא ּתימא אי ּדמית, ּבתר . . אּמ ואת אבי את ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ"ּכּבד

יּתיר" ּביקריּה אתחּיב ּדמית ּגב על אף הכי, לאו הּוא, (זהרמּניּה ְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָ

בחקתי) פרשת עלסוף מֹורה – ּבחּקתי וגּלּוי. אֹור על מֹורה – זהר .ְְִֶֶַַַַֹֹֻ

הּמׁשּפטים ּגם הּתֹורה, ּכל את לקּים צריכים ּכי הּתֹורה, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּכללּות

לכּבד החּיּוב אֹומר: הוי הּטעם. מּצד לא ה', צּוּוי מּצד ְְֱִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹוהעדּות,

ּגּלּוי. ׁשל ּובאפן הּתֹורה עניני ּבכל הּוא מֹותֹו לאחר ּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹאב
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©

:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥

,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

øéèôîèéäìà ýåýé-ék zrãéåìàä íéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ
ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîL ïîàpäéøîL ©¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬

áéúëåúåöîéø÷:øBc óìàì åéúåöîéåéàðNì ílLîe ¦§Ÿ−̈§¤¬¤«§©¥¯§«§¨²
åéðt-ìà BàðNì øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ§´§½¤¨−̈

:Bì-ílLéàéíéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå §©¤«§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´
íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä-úàå§¤©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−

:íúNrìttt ©«£¨«
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אֹותֹו. ּתקרא לזמן ּומזמן ּכּמּובן), ּבׁשּבת, (לבד ּבכיס זה ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָויהיה
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úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



קעג
el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc - zekxa(ycew zay meil)

Bì eøîà,lyn jxc l`xyi inkgõîBwä ïéàepiidc ,sexb` `ln-] ¨§¥©¤
[hren oefnéøàä úà òéaNîzhren dqpxt oi` o`k s`e ,arxd ©§¦©¤¨£¦

,epl dwitqnåokBúéìeçî àlîúî øBaä ïéàxtr zkizg xwerd - §¥©¦§©¥¥§¨
eilr `l` ,jka `lnzn xead oi` ,ekezl dkilyne xfege xean
oikz `l m` ,o`k s`e ,xead z` `lnl ick xg` mewnn xtr `iadl

.epnvr lyn mze` qpxtl lkep `l ,xg` mewnn oefn miiprløîà̈©
íäì,l`xyi inkgl jlnd cecãeãâa íëéãé eèLôe eëìe`v - ¨¤§¦§§¥¤¦§

.llyde dfiad on eqpxtzze ,mkaiaqy miieba engldeíéöòBé ãiî¦¨£¦
ìôBúéçàa,mgldl cvik ltezig` mr mivriizn -ïéëìîðå ©£¦¤§¦§¨¦
ïéøãäðqa,mdilr elltziy ick ,oixcdpqdn zeyx milhepe - ©©§¤§¦

íéneúå íéøeàa ïéìàBLå.egilvi m`d §£¦¨¦§¦
d`ivid xcq zece` `ciqg oerny iax ixacl xewn d`ian `xnbd

:dnglnlàø÷ éàî ,óñBé áø øîàjky fnxp eay weqtd edn - ¨©©¥©§¨
jk xg`e ltezig` mr mivriizn dligzy ,mixacd xcq `ed

,mineze mixe`a jk xg`e oixcdpqa(áéúëc)xn`pd weqtd edf ¦§¦
,(cl fk '` i"dc) jlnd cec dpiny mipennd oipraìôBúéçà éøçàå'§©£¥£¦¤
,'áàBé Cìnì àáö øNå øúéáàå òãéBäé ïa eäéða.x`eaiy itke §¨¨¤§¨¨§¤§¨¨§©¨¨©¤¤¨

:weqtd z` x`an sqei axäæ ,'ìôBúéçà'dõòBécvik uriiny £¦¤¤¥
,mgldlàeä ïëå[weqtd-]øîBàozpy zevrd lr ,melya` cxna §¥¥

(bk fh 'a l`eny) melya`l ltezig`õòé øLà ìôBúéçà úöòå'©£©£¦¤£¤¨©
Léà) ìàLé øLàk íää íéîia.'íéäìàä øáãa (xkfedy jkne ©¨¦¨¥©£¤¦§©¦¦§©¨¡Ÿ¦

mivriizn dligzay x`ean ,(my i"dc) weqtd zligza ltezig`
.ltezig` mr

1
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שבת וודש עמ' ב

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל שישי, ט"ו מנחם אב



לוח זמנים לשבוע פרשת ואתחנן 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
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:525:568:468:479:189:1910:2710:2819:4219:3720:0720:0219:1820:13באר שבע  )ק(

5:485:528:438:459:159:1710:2610:2719:4419:3920:1020:0519:1020:16חיפה )ק( 

5:485:528:438:459:149:1610:2510:2619:4319:3820:0920:0418:5920:12ירושלים )ק( 

5:525:568:458:479:179:1910:2710:2819:4219:3820:0820:0319:1920:15תל אביב )ק(

5:225:308:388:419:099:1310:2610:2920:3920:3021:1321:0420:1421:21אוסטריה וינה )ק(

7:207:149:199:169:519:4810:4310:4117:3417:3918:0118:0517:2018:16אוסטרליה מלבורן )ח(

5:325:398:438:479:159:1910:3110:3320:3420:2621:0720:5820:1021:02אוקראינה אודסה )ק(

4:575:058:128:168:448:4810:0110:0320:1220:0320:4620:3719:4720:41אוקראינה דונייצק )ק(

5:075:158:238:268:558:5810:1210:1420:2420:1520:5920:4919:5920:53אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:275:368:458:499:179:2110:3510:3820:5520:4621:3121:2120:2921:25אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:185:278:378:419:099:1310:2710:3020:5020:4021:2621:1520:2421:19אוקראינה קייב )ק(

6:016:089:119:149:439:4610:5811:0020:5820:5021:3021:2220:3321:38איטליה מילאנו )ק(

6:096:098:438:439:139:1210:1510:1518:3118:3118:5318:5318:1318:57אקוואדור קיטו )ח(

7:477:429:499:4610:2110:1911:1411:1218:1318:1718:3918:4317:5918:54ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:498:4210:4710:4411:1811:1512:0912:0718:5419:0019:2319:2818:4119:32ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:026:079:039:059:359:3810:4810:4920:2320:1720:5220:4520:0020:49ארה״ב בולטימור )ק(

5:465:528:508:539:229:2510:3510:3720:1820:1120:4720:4019:5420:53ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:475:538:518:539:239:2510:3610:3820:1720:1120:4720:3919:5420:53ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:186:249:259:279:569:5911:1011:1220:5920:5121:2921:2120:3521:35ארה״ב דטרויט )ק(

6:366:409:289:2910:0010:0211:0911:1020:1920:1420:4420:3919:5720:50ארה״ב היוסטן )ק(

5:586:038:558:579:279:2910:3810:3920:0019:5420:2620:2119:3720:31ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:436:469:319:3210:0310:0411:1111:1220:1120:0720:3520:3119:5020:41ארה״ב מיאמי )ק(

5:425:488:458:489:189:2110:3110:3320:1320:0720:4320:3619:5020:51ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:375:438:438:469:159:1710:2910:3020:1720:1020:4720:3919:5320:51ארה״ב שיקאגו )ק(

6:496:469:139:119:429:4010:4110:4018:3018:3118:5218:5318:1318:57בוליביה לה פאס )ח(

6:006:099:209:249:529:5711:1111:1421:3621:2622:1322:0221:1022:23בלגיה אנטוורפן )ק(

6:016:109:219:259:539:5711:1111:1421:3621:2622:1322:0221:1022:22בלגיה בריסל )ק(

4:565:078:268:318:579:0210:1910:2221:0720:5521:4921:3620:3921:40בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:386:358:528:509:239:2210:2010:1917:4817:5118:1218:1417:3218:21ברזיל ס.פאולו )ח(

6:236:208:388:369:099:0710:0610:0517:3617:3817:5918:0117:2018:08ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:165:258:378:429:099:1310:2810:3120:5720:4721:3521:2320:3121:43בריטניה לונדון )ק(

5:165:268:428:479:139:1810:3410:3721:1321:0221:5321:4120:4622:04בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:185:288:418:469:139:1810:3310:3621:0620:5621:4521:3320:4021:37גרמניה ברלין )ק(

5:455:549:059:099:369:4010:5510:5721:1721:0821:5321:4320:5121:47גרמניה פרנקפורט )ק(

6:416:388:568:549:269:2410:0410:0417:4717:5018:1118:1417:3218:18דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:136:158:548:559:279:2810:3310:3319:1719:1519:4119:3818:5719:42הודו בומביי )ח(

6:076:098:508:519:229:2310:2810:2919:1419:1219:3819:3518:5419:39הודו פונה )ח(

5:155:228:288:329:009:0410:1710:1920:2520:1620:5820:4920:0020:53הונגריה בודפשט )ק(

5:546:008:589:019:309:3310:4410:4520:2620:1920:5520:4820:0220:52טורקיה איסטנבול )ק(

6:236:289:239:259:559:5711:0711:0820:4020:3421:0821:0120:1721:05יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת ואתחנן בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:385:468:508:539:229:2610:3810:4120:4320:3521:1621:0720:1821:11מולדובה קישינב )ק(

7:047:069:529:5210:2210:2211:2911:2920:2220:1920:4520:4220:0120:46מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:447:379:359:3210:0810:0410:5710:5517:2817:3417:5718:0317:1618:07ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:195:228:128:138:428:449:529:5219:0118:5719:2619:2118:4019:25נפאל קטמנדו )ח(

7:037:039:339:3210:0510:0511:0711:0719:1919:1819:4119:4019:0019:44סינגפור סינגפור )ח(

4:484:578:118:168:438:4710:0210:0520:3620:2521:1421:0320:0921:07פולין ורשא )ק(

6:256:248:458:449:189:1710:1710:1618:0418:0518:2618:2717:4718:31פרו לימה )ח(

6:166:249:289:3110:0010:0311:1511:1721:1721:0921:4921:4120:5221:56צרפת ליאון )ק(

6:166:249:339:3710:0410:0811:2211:2421:3721:2822:1222:0221:1222:20צרפת פריז )ק(

5:465:468:228:228:528:529:569:5518:2018:1918:4218:4118:0118:45קולומביה בוגוטה )ח(

6:006:069:089:119:409:4310:5410:5620:4720:4021:1821:1020:2321:24קנדה טורונטו )ק(

5:315:388:428:459:149:1710:2910:3120:2920:2121:0120:5320:0421:08קנדה מונטריאול )ק(

5:525:568:468:489:209:2210:3010:3219:5119:4620:1820:1319:2920:17קפריסין לרנקה )ק(

5:235:358:579:029:279:3310:5010:5321:4721:3522:3122:1721:1922:41רוסיה מוסקבה )ח(

5:536:019:069:099:389:4210:5510:5721:0120:5221:3421:2520:3621:29רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

5:556:039:109:149:419:4510:5811:0121:0821:0021:4221:3320:4321:48שוייץ ציריך )ק(

5:596:008:378:389:109:1010:1510:1518:4918:4719:1219:1018:3019:14תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קעה לוח זמנים לשבוע פרשת ואתחנן בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:385:468:508:539:229:2610:3810:4120:4320:3521:1621:0720:1821:11מולדובה קישינב )ק(

7:047:069:529:5210:2210:2211:2911:2920:2220:1920:4520:4220:0120:46מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:447:379:359:3210:0810:0410:5710:5517:2817:3417:5718:0317:1618:07ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:195:228:128:138:428:449:529:5219:0118:5719:2619:2118:4019:25נפאל קטמנדו )ח(

7:037:039:339:3210:0510:0511:0711:0719:1919:1819:4119:4019:0019:44סינגפור סינגפור )ח(

4:484:578:118:168:438:4710:0210:0520:3620:2521:1421:0320:0921:07פולין ורשא )ק(

6:256:248:458:449:189:1710:1710:1618:0418:0518:2618:2717:4718:31פרו לימה )ח(

6:166:249:289:3110:0010:0311:1511:1721:1721:0921:4921:4120:5221:56צרפת ליאון )ק(

6:166:249:339:3710:0410:0811:2211:2421:3721:2822:1222:0221:1222:20צרפת פריז )ק(

5:465:468:228:228:528:529:569:5518:2018:1918:4218:4118:0118:45קולומביה בוגוטה )ח(

6:006:069:089:119:409:4310:5410:5620:4720:4021:1821:1020:2321:24קנדה טורונטו )ק(

5:315:388:428:459:149:1710:2910:3120:2920:2121:0120:5320:0421:08קנדה מונטריאול )ק(

5:525:568:468:489:209:2210:3010:3219:5119:4620:1820:1319:2920:17קפריסין לרנקה )ק(

5:235:358:579:029:279:3310:5010:5321:4721:3522:3122:1721:1922:41רוסיה מוסקבה )ח(

5:536:019:069:099:389:4210:5510:5721:0120:5221:3421:2520:3621:29רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

5:556:039:109:149:419:4510:5811:0121:0821:0021:4221:3320:4321:48שוייץ ציריך )ק(

5:596:008:378:389:109:1010:1510:1518:4918:4719:1219:1018:3019:14תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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