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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zeaezk(ycew zay meil)

meiqy ,xnelk ,mdixac zligza ecirdy dn z` mdixac meiqa
dligza ecirdy dn z` lhan gwna i`pz didy mzecr
,xhyd lr epnzgy epcrdy dn ,exn` eli`ke ,izin` xhydy
dyrp `l m`e ,mieqn xac gweld dyriy i`pza `l` epnzg `l

ydy oeike ,gwnd lha xacdmd mipn`p mdit lr wx miiwzn xh
mzecr oi` ixdy ,dpn`e `rcenl dnec df oi`e] gwnd lehiaa
oeiky micirn mdy `l` ,xhya daezkd dxiknd mvrl zxzeq
,ok m`e .[xhya daezkd dxiknd dlg `l ,df gwna i`pz didy
mdn cg`e zenizgd meiw lr micirn micr ipyy ote`a mb

c ,ok xnel yi ,xaca i`pz didy siqendéúeãäñ ø÷òéîì énð éàä©©¦§¤§©¨£¥
éúà÷meiw z` xeaic ick jeza xewrl `a df cg` cr s` - ¨¨¥

`ly oeike ,i`pzd miiwzi m` wx dzid eznizgy xnele ,xhyd
oeik epin`dl yi mewn lkne] llk meiw o`k oi` i`pzd miiwzd
didy xne` `l` ,zn` epi` xhya aezkdy xnel ea xfeg epi`y

.[gwnd lhazd i`pzd miiwzd `ly oeike ,i`pza df
:ef zwelgna dkldd z` zwqet `xnbddéøa àðeä áøk àúëìäå§¦§§¨§©¨§¥

,òLBäé áøcgwnde ,'epixac eid i`pz' xnel on`p cg` cr mby §©§ª©
.eilr cirn crdy i`pzd meiwa ielz

* * *
dpyna exkfedy mipte`a `xnbd dpc o`k cr(:gi lirl)micrdy ,

lr mb micirn j` ,mdizenizg z` miniiwn xhyd lr minezgd
xhydy ote`a oecl zxaer `xnbd dzr .ea eidy mipey mileqt

:xhyd z` milqet mde ,mixg` micr it lr miiwzn,ïðaø eðz̈©¨¨
íéðLeidyíéðL eàáe ,eúîe ,øèMä ìò ïéîeúçmixg`÷eMä ïî §©¦£¦©©§¨¥¨§©¦¦©

,xhyd z` miiwlíãé áúkL eðòãé ,eøîàåminezgd micrd ly §¨§¨©§¤§©¨¨
xhyd lràeä,siefn epi`eeéä íéñeðà ìáàmicrdenzgy drya £¨£¦¨

mqp`y jezn enzg `l` ,llk zecrd z` e`x `le ,xhyd lr
,miniiwnd micr mze` mixne`y e` .xwya mezgl xhyd lra

eéä íépè÷e`eéä úeãò éìeñt,xhyd lr enzgy drya micrd §©¦¨§¥¥¨
,leqt xhyde,íéðîàð elà éøälr `l` miiwzn xhyd oi` ixdy £¥¥¤¡¨¦

.xizdy dtd `ed xq`y dtde ,mditíéãò Lé íàåueg mixg` §¦¥¥¦

md mb micirnd ,el`d micrníãé áúkLminezgd micrd ly ¤§©¨¨
xhyd lr,äæ àeä,siefn epi`eíãé áúk äéäL Bàmicrd ly ¤¤¨¨§©¨¨

xhyd lr minezgdàöBéepiptl,øçà íB÷nîepiideøèMîxg` ¥¦¨©¥¦§¨
øòøò åéìò àøwLsiefn `edy xhy eze` lr deld xrxry - ¤¨¨¨¨©§¨

÷æçeäåxhydïéc úéáamicr `iady ,izin` `edy delnd ici lr §§©§¥¦
xyt`e ,'meiw' azk eilr eazk oic ziae micrd ici azk z` miiwl
xhydy `vnp ,zexhyd ipyn micrd zenizg z` zeeydl
mileqt' e` 'eid miqep`' mixne`y micrd ixac ila mb miiwzn

okle ,'eidïéðîàð elà ïéà`l` ,mileqt e` miqep` eidy xnel ¥¥¤¡¨¦
.xyk xhyd

:`xnbd dywnåxg` mewnn miewn xhydy df ote`a ikïðéaâî §©§¦¨
àélòî àøèLák déa,miewn xhy lkak ea miaeb -,éànàåixde ¥§¦§¨¨§©§¨§©©

xhyd z` leqtl mipn`p 'eid miqep`' mixne`d micrd oi`y s`
oi`e mzecr `ll s` miiwzn xhydy oeik ,ixnbldt' mdl

e ,mzecr z` ixnbl lhal xyt` i` mewn lkn ,'xq`yéøúe éøz§¥§¥
eäðéð,ef z` ef zeyigknd micr ly zezik izy o`k yi - ¦§

micrde ,xyk xhydy micirnk miaygp minezgd micrdy
`ivedl xyt` ji`e ,xhyd z` milqet 'eid miqep`' mixne`y

.wtqn oenn
:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,úLL áø øîàixacn cenll yi - ¨©©¥¤Ÿ¤¤

y ,`ziixad,àéä äîæä úlçz ,äLçëäizy yi ixd ,xnelk ©§¨¨§¦©£¨¨¦
epiid 'dygkd' ,micr izik izy oia dxizq ly zeiexyt`
del oae`xy zxne` zg` zky ,dyrnd seba `id dxizqdyk
zezikd zg` oi` dfay ,del `ly zxne` zxg` zke ,oernyn
zii`xa dxizq yiyk epiid 'dnfd'e .dzxagn xzei zpn`p
ipelt onfa oernyn del oae`xy zxne` zg` zky ,micrd
mzi` eid micr mze`y zxne` dipyd zkde ,ipelt mewnae
dfay ,d`eldd z` e`xy okzi `le ,xg` mewna onf eze`a
`ziixany zyy ax xn`e .zpn`p dnifnd zkdy dxezd dycig
ixdy ,ixnbl dnfdk dpi` dygkd mpn`y cenll yi ef
dnec dygkd s` mewn lkn j` ,wtqk x`yp xacd 'dygkd'a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zeaezk(ycew zay meil)

meiqy ,xnelk ,mdixac zligza ecirdy dn z` mdixac meiqa
dligza ecirdy dn z` lhan gwna i`pz didy mzecr
,xhyd lr epnzgy epcrdy dn ,exn` eli`ke ,izin` xhydy
dyrp `l m`e ,mieqn xac gweld dyriy i`pza `l` epnzg `l

ydy oeike ,gwnd lha xacdmd mipn`p mdit lr wx miiwzn xh
mzecr oi` ixdy ,dpn`e `rcenl dnec df oi`e] gwnd lehiaa
oeiky micirn mdy `l` ,xhya daezkd dxiknd mvrl zxzeq
,ok m`e .[xhya daezkd dxiknd dlg `l ,df gwna i`pz didy
mdn cg`e zenizgd meiw lr micirn micr ipyy ote`a mb

c ,ok xnel yi ,xaca i`pz didy siqendéúeãäñ ø÷òéîì énð éàä©©¦§¤§©¨£¥
éúà÷meiw z` xeaic ick jeza xewrl `a df cg` cr s` - ¨¨¥

`ly oeike ,i`pzd miiwzi m` wx dzid eznizgy xnele ,xhyd
oeik epin`dl yi mewn lkne] llk meiw o`k oi` i`pzd miiwzd
didy xne` `l` ,zn` epi` xhya aezkdy xnel ea xfeg epi`y

.[gwnd lhazd i`pzd miiwzd `ly oeike ,i`pza df
:ef zwelgna dkldd z` zwqet `xnbddéøa àðeä áøk àúëìäå§¦§§¨§©¨§¥

,òLBäé áøcgwnde ,'epixac eid i`pz' xnel on`p cg` cr mby §©§ª©
.eilr cirn crdy i`pzd meiwa ielz

* * *
dpyna exkfedy mipte`a `xnbd dpc o`k cr(:gi lirl)micrdy ,

lr mb micirn j` ,mdizenizg z` miniiwn xhyd lr minezgd
xhydy ote`a oecl zxaer `xnbd dzr .ea eidy mipey mileqt

:xhyd z` milqet mde ,mixg` micr it lr miiwzn,ïðaø eðz̈©¨¨
íéðLeidyíéðL eàáe ,eúîe ,øèMä ìò ïéîeúçmixg`÷eMä ïî §©¦£¦©©§¨¥¨§©¦¦©

,xhyd z` miiwlíãé áúkL eðòãé ,eøîàåminezgd micrd ly §¨§¨©§¤§©¨¨
xhyd lràeä,siefn epi`eeéä íéñeðà ìáàmicrdenzgy drya £¨£¦¨

mqp`y jezn enzg `l` ,llk zecrd z` e`x `le ,xhyd lr
,miniiwnd micr mze` mixne`y e` .xwya mezgl xhyd lra

eéä íépè÷e`eéä úeãò éìeñt,xhyd lr enzgy drya micrd §©¦¨§¥¥¨
,leqt xhyde,íéðîàð elà éøälr `l` miiwzn xhyd oi` ixdy £¥¥¤¡¨¦

.xizdy dtd `ed xq`y dtde ,mditíéãò Lé íàåueg mixg` §¦¥¥¦

md mb micirnd ,el`d micrníãé áúkLminezgd micrd ly ¤§©¨¨
xhyd lr,äæ àeä,siefn epi`eíãé áúk äéäL Bàmicrd ly ¤¤¨¨§©¨¨

xhyd lr minezgdàöBéepiptl,øçà íB÷nîepiideøèMîxg` ¥¦¨©¥¦§¨
øòøò åéìò àøwLsiefn `edy xhy eze` lr deld xrxry - ¤¨¨¨¨©§¨

÷æçeäåxhydïéc úéáamicr `iady ,izin` `edy delnd ici lr §§©§¥¦
xyt`e ,'meiw' azk eilr eazk oic ziae micrd ici azk z` miiwl
xhydy `vnp ,zexhyd ipyn micrd zenizg z` zeeydl
mileqt' e` 'eid miqep`' mixne`y micrd ixac ila mb miiwzn

okle ,'eidïéðîàð elà ïéà`l` ,mileqt e` miqep` eidy xnel ¥¥¤¡¨¦
.xyk xhyd

:`xnbd dywnåxg` mewnn miewn xhydy df ote`a ikïðéaâî §©§¦¨
àélòî àøèLák déa,miewn xhy lkak ea miaeb -,éànàåixde ¥§¦§¨¨§©§¨§©©

xhyd z` leqtl mipn`p 'eid miqep`' mixne`d micrd oi`y s`
oi`e mzecr `ll s` miiwzn xhydy oeik ,ixnbldt' mdl

e ,mzecr z` ixnbl lhal xyt` i` mewn lkn ,'xq`yéøúe éøz§¥§¥
eäðéð,ef z` ef zeyigknd micr ly zezik izy o`k yi - ¦§

micrde ,xyk xhydy micirnk miaygp minezgd micrdy
`ivedl xyt` ji`e ,xhyd z` milqet 'eid miqep`' mixne`y

.wtqn oenn
:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,úLL áø øîàixacn cenll yi - ¨©©¥¤Ÿ¤¤

y ,`ziixad,àéä äîæä úlçz ,äLçëäizy yi ixd ,xnelk ©§¨¨§¦©£¨¨¦
epiid 'dygkd' ,micr izik izy oia dxizq ly zeiexyt`
del oae`xy zxne` zg` zky ,dyrnd seba `id dxizqdyk
zezikd zg` oi` dfay ,del `ly zxne` zxg` zke ,oernyn
zii`xa dxizq yiyk epiid 'dnfd'e .dzxagn xzei zpn`p
ipelt onfa oernyn del oae`xy zxne` zg` zky ,micrd
mzi` eid micr mze`y zxne` dipyd zkde ,ipelt mewnae
dfay ,d`eldd z` e`xy okzi `le ,xg` mewna onf eze`a
`ziixany zyy ax xn`e .zpn`p dnifnd zkdy dxezd dycig
ixdy ,ixnbl dnfdk dpi` dygkd mpn`y cenll yi ef
dnec dygkd s` mewn lkn j` ,wtqk x`yp xacd 'dygkd'a
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שבת קודש עמ' ב
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'e ,dnexz zyxt zay .c"qa
.b"nyz'd xc`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

eNÚÂ ּבתֹוכם וׁשכנּתי מקּדׁש ואמרּו1לי , ¿»ְְְְְְִִִַָָָָ

ז"ל  אינֹו2רּבֹותינּו לי, ׁשּנאמר מקֹום ּכל ֱִֵֵֶֶַַַָָ

כּו' הּבא  ּבעֹולם ולא הּזה ּבעֹולם לא לעֹולם, ְְֶַַָָָָָָָֹֹזז

מקּדׁש. לי ועׂשּו אֹומר הּוא מה הּמקּדׁש ְְְְִִִֵֵַַָָָּבבית

להבין  ּדאקרי 3וצרי הּמׁשּכן הינּו הּמקּדׁש, הרי , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

ׁשעׂשה 4מקּדׁש הּמקּדׁש וכן ׁשּנּויים, ּבֹו היּו ְְְִִִִֵֶַָָָָָ

זֹו ּדלא הינּו נחרבּו, ׁשניהם הּׁשני, והּבית ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹֹׁשלמה

לגמרי  ׁשּבטלּו אּלא ׁשּנּויים, ּבהם ׁשהיּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבלבד

זה  ּומבאר לעֹולם. זז ּדאינֹו נאמר ואי ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָלכאֹורה,

הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' ה'צמח אדמּו"ר ,5כ"ק ְְֶֶֶַַַַָ

הּתחּתֹון  לּמקּדׁש מּמׁש מחּבר העליֹון ,6ׁשּמקּדׁש ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻ

לּה ׁשחּברה ּכעיר הּבנּויה ירּוׁשלים ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֻּוכענין

עם 7יחּדיו  מחּברת מעלה ׁשל ׁשּירּוׁשלים , ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֻ

מּטה  ׁשל לעֹולם,8ירּוׁשלים זז אינֹו וזהּו , ְְְִֵֶֶַַָָָָ

העליֹון. מקּדׁש ּברּוחנּיּות עכׁשו ּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּמאיר

העליֹון  לּמקּדׁש ׁשּי זה ענין לכאֹורה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָאמנם

הּגׁשמי  לּמקּדׁש ׁשּי ּזה מה אבל ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּברּוחנּיּות,

לעֹולם. זז ׁשאינֹו מקּדׁש, לי ועׂשּו נאמר ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָעליו

ה'צמח  אדמּו"ר כ"ק מביא ׁשּלכן לֹומר, ְְִֵֵֵֶֶַַַַָויׁש

ׁשּנאמר 9צדק' מה עלּֿפי ּבאּור להם 10עֹוד ואהי ֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

מע  ז"ל למקּדׁש רּבֹותינּו ואמרּו ּבּתי 11ט, אּלּו ְְְְְִֵֵֵַַַָָָ

ּגם  מקֹום, ׁשּבכל הינּו מדרׁשֹות. ּובּתי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּכנסּיֹות

מדרׁשֹות  ּובּתי ּכנסּיֹות הּבּתי הּנה הּגלּות, ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבזמן

ויׁש לעֹולם. זז אינֹו ׁשּמּׁשם מעט, מקּדׁש ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָהם
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בתורה: נאמר המשכן את לעשות הציווי על
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ה

'e ,dnexz zyxt zay .c"qa
.b"nyz'd xc`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

eNÚÂ ּבתֹוכם וׁשכנּתי מקּדׁש ואמרּו1לי , ¿»ְְְְְְִִִַָָָָ

ז"ל  אינֹו2רּבֹותינּו לי, ׁשּנאמר מקֹום ּכל ֱִֵֵֶֶַַַָָ

כּו' הּבא  ּבעֹולם ולא הּזה ּבעֹולם לא לעֹולם, ְְֶַַָָָָָָָֹֹזז

מקּדׁש. לי ועׂשּו אֹומר הּוא מה הּמקּדׁש ְְְְִִִֵֵַַָָָּבבית

להבין  ּדאקרי 3וצרי הּמׁשּכן הינּו הּמקּדׁש, הרי , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

ׁשעׂשה 4מקּדׁש הּמקּדׁש וכן ׁשּנּויים, ּבֹו היּו ְְְִִִִֵֶַָָָָָ

זֹו ּדלא הינּו נחרבּו, ׁשניהם הּׁשני, והּבית ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹֹׁשלמה

לגמרי  ׁשּבטלּו אּלא ׁשּנּויים, ּבהם ׁשהיּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבלבד

זה  ּומבאר לעֹולם. זז ּדאינֹו נאמר ואי ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָלכאֹורה,

הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' ה'צמח אדמּו"ר ,5כ"ק ְְֶֶֶַַַַָ

הּתחּתֹון  לּמקּדׁש מּמׁש מחּבר העליֹון ,6ׁשּמקּדׁש ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻ

לּה ׁשחּברה ּכעיר הּבנּויה ירּוׁשלים ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֻּוכענין

עם 7יחּדיו  מחּברת מעלה ׁשל ׁשּירּוׁשלים , ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֻ

מּטה  ׁשל לעֹולם,8ירּוׁשלים זז אינֹו וזהּו , ְְְִֵֶֶַַָָָָ

העליֹון. מקּדׁש ּברּוחנּיּות עכׁשו ּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּמאיר

העליֹון  לּמקּדׁש ׁשּי זה ענין לכאֹורה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָאמנם

הּגׁשמי  לּמקּדׁש ׁשּי ּזה מה אבל ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּברּוחנּיּות,

לעֹולם. זז ׁשאינֹו מקּדׁש, לי ועׂשּו נאמר ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָעליו

ה'צמח  אדמּו"ר כ"ק מביא ׁשּלכן לֹומר, ְְִֵֵֵֶֶַַַַָויׁש

ׁשּנאמר 9צדק' מה עלּֿפי ּבאּור להם 10עֹוד ואהי ֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

מע  ז"ל למקּדׁש רּבֹותינּו ואמרּו ּבּתי 11ט, אּלּו ְְְְְִֵֵֵַַַָָָ

ּגם  מקֹום, ׁשּבכל הינּו מדרׁשֹות. ּובּתי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּכנסּיֹות

מדרׁשֹות  ּובּתי ּכנסּיֹות הּבּתי הּנה הּגלּות, ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבזמן

ויׁש לעֹולם. זז אינֹו ׁשּמּׁשם מעט, מקּדׁש ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָהם
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתורה: נאמר המשכן את לעשות הציווי על

ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ1Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,2 ¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»¿«≈«
ÌÏBÚaבמדרש  ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ ,ÈÏ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡«ƒ≈»¿»…»»

'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚa ‡ÏÂ ‰f‰ הגשמי הזה בעולם הן לנצח קיים אלא «∆¿…»»«»
וכהוכחה  הרוחני, הבא בעולם והן

הנצחיות  לעניין "לי" הביטוי בין לקשר

המדרש, ‰Lc˜nממשיך ˙È·a¿≈«ƒ¿»
ÈÏ eNÚÂ ¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó«≈¿»ƒ

Lc˜Ó שנאמר מקום שבכל ומכאן ƒ¿»
נצחיות. על מורה הדבר CÈ¯ˆÂ¿»ƒ"לי"

ÔÈ·‰Ï3eÈ‰ ,Lc˜n‰ È¯‰ , ¿»ƒ¬≈«ƒ¿»«¿
È¯˜‡c ÔkLn‰ שנקראLc˜Ó4 «ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»

על  שהציווי זה בפסוק שרואים כפי

לי  "ועשו בלשון נאמר המשכן מלאכת

ÌÈÈepL,מקדש" Ba eÈ‰ של »ƒƒ
אפשר  ואיך למקום, מקום טלטולים

לעולם" זז ש"אינו ≈¿ÔÎÂלומר
‰ÓÏL ‰NÚL Lc˜n‰ הוא «ƒ¿»∆»»¿……

הראשון  המקדש ‰ÈM,בית ˙Èa‰Â¿««ƒ«≈ƒ
BÊ ‡Ïc eÈ‰ ,e·¯Á Ì‰ÈL¿≈∆∆¿¿«¿¿…

,ÌÈÈepL Ì‰a eÈ‰L „·Ïa כמו ƒ¿«∆»»∆ƒƒ
למקום  ממקום שעבר «∆‡l‡המשכן

CÈ‡Â ,‰¯B‡ÎÏ È¯Ó‚Ï eÏËaL∆»¿¿«¿≈ƒ¿»¿≈
¯Ó‡המקדש ÊÊעל BÈ‡c ∆¡«¿≈»

?.ÌÏBÚÏ¿»
¯"eÓ„‡ ˜"Î ‰Ê ¯‡·Óe¿»≈∆«¿
¯B‡'a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆¿

'‰¯Bz‰5ÔBÈÏÚ‰ Lc˜nL , «»∆ƒ¿»»∆¿
Lc˜nÏ LnÓ ¯aÁÓ¿À»«»«ƒ¿»

ÔBzÁz‰6, העליון"ה "מקדש מושג ««¿
מוזכר  מעלה" של המקדש "בית או

ז"ל  חכמינו בדברי רבות פעמים

הפסוק  על רש"י בפירוש (ולדוגמא

שולח  אנכי "הנה משפטים בפרשת

המקום  אל ולהביאך לפניך... מלאך

המקראות  אחד וזה ..." הכינותי": אשר

מעלה  של המקדש שבית שאומרים

מטה"), של המקדש בית כנגד מכוון

ו"מקדש  התחתון" "מקדש – ולענייננו

ביותר  הדוק וחיבור בקשר בזה זה מחוברים ÌÈÏLe¯Èהעליון" ÔÈÚÎe¿ƒ¿«¿»«ƒ
ÂÈcÁÈ dÏ ‰¯aÁL ¯ÈÚk ‰Èea‰7, ז"ל חכמינו אמרו זה על שגם «¿»¿ƒ∆À¿»»«¿»

‰hÓ ÏL ÌÈÏLe¯È ÌÚ ˙¯aÁÓ ‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLe¯iL8, ∆¿»«ƒ∆«¿»¿À∆∆ƒ¿»«ƒ∆«»
,ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ e‰ÊÂ קיים אינו כפשוטו המקדש בית כאשר גם כי ¿∆≈»¿»

נחשב  המקדש בית לבוא, לעתיד רק כראוי בנוייה תהיה כפשוטה וירושלים

כיוון  לעולם" זז ו"אינו Lc˜Óנצחי ˙eiÁe¯a ÂLÎÚ Ìb ¯È‡nL∆≈ƒ««¿»¿»ƒƒ¿»
ÔBÈÏÚ‰ מחובר התחתון מקדש והרי »∆¿

העליון. במקדש

‰¯B‡ÎÏ ÌÓ‡ בכך אין עדיין »¿»ƒ¿»
אפשר  איך האמורה, לשאלה מענה

נצחי, הוא למטה המקדש שבית לומר

Lc˜nÏכי  CiL ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆«»«ƒ¿»
‰Ó Ï·‡ ,˙eiÁe¯a ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿»ƒ¬»«
ÂÈÏÚ ÈÓLb‰ Lc˜nÏ CiL ‰f∆«»«ƒ¿»««¿ƒ»»
BÈ‡L ,Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ¯Ó‡∆¡«¿»ƒƒ¿»∆≈

ÌÏBÚÏ ÊÊ פשוטו שלפי ומאחר »¿»
הגשמי, המקדש בבית מדבר הכתוב

לומר  אפשר איך ביאור דרוש עדיין

למעשה  והרי לעולם" זז ש"אינו עליו

נחרבו.? השני והבית הראשון הבית

ÔÎlL ,¯ÓBÏ LÈÂ הקושי בגלל ¿≈«∆»≈
האמור  כ"ק È·Ó‡בהסבר ≈ƒ

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡9„BÚ «¿«∆«∆∆
¯e‡a שהמקדש המדרש בדברי ≈

לעולם" זז לנצח"אינו ÈtŒÏÚ«ƒוקיים
¯Ó‡pL ‰Ó10Ì‰Ï È‰‡Â «∆∆¡«»∆ƒ»∆

e¯Ó‡Â ,ËÚÓ Lc˜ÓÏ¿ƒ¿»¿«¿»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯11Èza el‡ «≈«≈»≈

,˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒk על ¿≈ƒ»≈ƒ¿»
ה' אמר כה "לכן ביחזקאל הפסוק

וכי  בגויים הרחקתים כי אלוקים

למקדש  להם ואהי בארצות הפיצותים

אמרו  שם", באו אשר בארצות מעט

כנסיות  בתי "אלו בגמרא: ז"ל חכמינו

שבבבל", מדרשות ¿»‰eÈובתי
,ÌB˜Ó ÏÎaL,לארץ בחוץ גם ∆¿»»

זמן  ובכל בבבל, ÔÓÊaכמו Ìb«ƒ¿«
˙BiÒk Èza‰ ‰p‰ ,˙eÏb‰«»ƒ≈«»≈¿≈ƒ
Lc˜Ó Ì‰ ˙BL¯„Ó Èz·e»≈ƒ¿»≈ƒ¿»
ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ ÌMnL ,ËÚÓ¿«∆ƒ»≈»¿»
ובתי  הכנסיות בתי שבגלל כך

"אינו  המקדש שבית לומר נכון למעשה מעט", "מקדש הנקראים המדרשות

לעולם". זז
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 מפתח  כללי

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

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

   ועשו לי מקדשה "מאמר ד  )ג

ה   ......................  ג"משת'ה, אדר' ו, תרומהשבת פרשת 

   ,תרומה פרשת 'יום אשיחת   )ד

י  ............................................  א"תנש'ה ,ו שבט"כ

  , תרומהפרשת  שבתת ושיחמ  )ה

טז  .........................................  א"שנת'ה אדר' ב

  תרומהפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

וכ  ................................................  וכרך ) ק"בלה(

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

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

לב  ............  תרומהפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

לג  .........  תרומהפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ט

עז  .............  תרומה פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

עח  ...................................  תרומהפרשת לשבוע  

פח  ...........  תרומהפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יב

צא  ........................  ם"יומית לעיון ברמב הלכה  )יג

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

צד   ......... תרומהפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יד

יחק   .......  תרומהפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )טו

מבק  .........  תרומהפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

מדק  .................................  ו-הפרק  משלי, ג- בפרק  ישעיה

  כליםמסכת  –משניות   )יח

מוק  .................................................  ביאור קהתי

טמק ...........................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  כתובותמסכת   )כ

נק  .................................................  טיד דף ע יגמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

טעק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

טעק  .................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כג

פק  ...................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

פגק  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

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

גפק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

פדק  .............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

פהק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ד"צרת'ה –ספר המאמרים   )כח

ופק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כט

זפק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

פטק  .....................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קצ  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

קצח  ...................  תרומהפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

קצט  .....  קודשת בשערב לת הדלקת נרות צוסדר מ  )לג



b"nyzו xc` 'e ,dnexz t"y

זז  ּדאינֹו הענין ּתכן ּגם ּדזהּו ּבזה, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹלהֹוסיף

זז  ׁשאינֹו ּדמּכיון מעלה, ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמּירּוׁשלים

מּירּוׁשלים  זז לא ּגם לכן מעלה, ׁשל ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמּירּוׁשלים

ּדכּלה  ּבאפן החרּבן היה ּכאׁשר ּדגם מּטה, 12ׁשל ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבית  ּגם נׁשאר האבנים, ועל העצים על ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָחמתֹו

מדרׁשֹות  ּובּתי ּכנסּיֹות הּבּתי ׁשּלמּטה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמקּדׁש

מעט. מקּדׁש ְְִֵֶַָׁשהם

ÌÓ‡ ׁשּבענין החּדּוׁש מהּו להבין, צרי »¿»ְְְִִִִֶַַַָָ

הּׁשכינה, הׁשראת יׁשנּה ׁשּבֹו ְְְְִִֶֶַַַַָָָָהּמקּדׁש

ּכתיב  מלא,13והרי אני הארץ ואת הּׁשמים את ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ולא  מקֹום. ּבכל נמצא יתּבר ׁשאלקּותֹו ְְְְְֱִִֵֶַָָָָֹֹהיינּו

עליה  לֹומר ׁשאפׁשר ּבאלקּות זֹו ּבחינה ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָֹרק

ּגם  אּלא עלמין, ּכל ממּלא ּבחינת 'מלא', ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּתאר

ּולמעלה  עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת 'אני', ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָּבחינת

מקֹום  ּבכל נמצאת זֹו ּבחינה ּגם ואםּֿכן 14מּזה, , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

 ֿ ּתמצי אם ואפילּו הּמקּדׁש. ׁשּבבית החּדּוׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמהּו

עלֿידי  להיֹות צריכה אלקּות ׁשהמׁשכת ְְְְֱִִֵֶַַַַָָֹלֹומר,

ׁשּי ּזה מה מּובן אינֹו עדין האדם, ֲֲִֵֶַַַַָָָָָעבֹודת

ּכּמבאר  הּוא, הענין א ּדוקא. מקּדׁש לי ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹלועׂשּו

ּבּתניא  הּוא 15ּבארּכה הּמקּדׁש ּדבית ּדהחּדּוׁש , ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֻ

מסּים, ּבמקֹום ּבגלּוי הּׁשכינה הׁשראת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻׁשּתהיה

היא  הּנפׁש הרי ּבּגּוף, הּמתלּבׁשת הּנפׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַּוכמֹו

ּבׁשוה, הּגּוף אברי ּבכל הּנמצא ּפׁשּוט ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָעצם

רמ"ח  ּבכל הּמתלּבׁשת היא הּנפׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּדאֹותּה

ּברא  ֿ כן ואףֿעלּֿפי ּגידים, וׁשס"ה ְְִִִִֵֵַַָָָָָאיברים

הׁשראת  ׁשּמקֹום ּכזה, ּבאפן האדם את ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהקּב"ה

ּומּׁשם הּנפׁש ּדוקא, ׁשּבראׁש ּבּמח הּוא ּבגלּוי ְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
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ועוד.)12 איסתייעא. ד"ה - ב לא, קידושין תוס' א. עט, תהלים רש"י יד. פ"ד, כד.)13איכ"ר כג, תניא )14ירמי' ראה

ובכ"מ. א. מח, שלח לקו"ת ד. סג, בשלח תו"א ואילך.)15רפמ"א. פנ"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ לגבי לעיל שהובאו צדק' ה'צמח אדמו"ר דברי על ¿≈¿ƒ»∆

המקדש ÊÊבית BÈ‡c ÔÈÚ‰ ÔÎz Ìb e‰Êc השכינה אין שלעולם היינו ¿∆«…∆»ƒ¿»¿≈»
ומסתלקת  ÊÊזזה BÈ‡L ÔÂÈkÓc ,‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLe¯iÓƒ¿»«ƒ∆«¿»¿ƒ≈»∆≈»

,‰hÓ ÏL ÌÈÏLe¯iÓ ÊÊ ‡Ï Ìb ÔÎÏ ,‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLe¯iÓƒ¿»«ƒ∆«¿»»≈«…»ƒ¿»«ƒ∆«»
והגלות, החורבן L‡k¯למרות Ì‚c¿««¬∆

‰lÎc ÔÙ‡a Ôa¯Á‰ ‰È‰12 »»«À¿»¿…∆¿ƒ»
ÏÚÂ ÌÈˆÚ‰ ÏÚ B˙ÓÁ¬»«»≈ƒ¿«

,ÌÈ·‡‰ הגשמי המקדש שבית כך »¬»ƒ
באופן  היה שהחורבן (אלא נחרב אכן

את  כילה שהקדושֿברוךֿהוא כזה

ועל  העצים על כביכול, וכעסו, חמתו

המשיך  ישראל עם אבל האבנים,

ז"ל  חכמינו מסבירים ובכך להתקיים,

לאסף  "מזמור בתהלים הכתוב את

בנחלתך..." גויים באו אלוקים

יש  מקום איזה לתמוה יש שלכאורה

נאמר  לא ולמה כך, על ל"מזמור"

הוא  שה"מזמור" אלא לאסף"?, "קינה

ישראל  ועם נשרף, שהבית כך על

למרות  זאת ובכל להתקיים) המשיך

למעשה  Èa˙החורבן Ìb ¯‡Lƒ¿««≈
Èza‰ ,‰hÓlL Lc˜n‰«ƒ¿»∆¿«»«»≈
Ì‰L ˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒk¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆≈

ËÚÓ Lc˜Ó קיימים הם והרי ƒ¿»¿«
מקום. ובכל זמן בכל תמיד,

ÌÓ‡ כיצד הביאורים שני לאחר גם »¿»
שלמטה" ב"מקדש השכינה השראת

המקדש, בית חורבן לאחר גם נמשכת

ÔÈ·‰Ï,עדיין  CÈ¯ˆ,העניין בעצם »ƒ¿»ƒ
Lc˜n‰ ÔÈÚaL LecÁ‰ e‰Ó««ƒ∆¿ƒ¿««ƒ¿»

BaL דווקא˙‡¯L‰ dLÈ ∆∆¿»«¿»«
·È˙k È¯‰Â ,‰ÈÎM‰13˙‡ «¿ƒ»«¬≈¿ƒ∆

,‡ÏÓ È‡ ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿∆»»∆¬ƒ»≈
‡ˆÓ C¯a˙È B˙e˜Ï‡L eÈÈ‰«¿∆¡…ƒ¿»≈ƒ¿»

ÌB˜Ó ÏÎa"מלא" כולו העולם וכל ¿»»
"אני  הכתוב לשון ומדיוק באלוקות.

השכינה  שהשראת ללמוד יש מלא"

ביותר  נעלה באופן היא LÙ‡L¯בעולם ˙e˜Ï‡a BÊ ‰ÈÁa ˜¯ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ»∆¡…∆∆¿»
,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa ,'‡ÏÓ' ¯‡z‰ ‰ÈÏÚ ¯ÓBÏ שורה «»∆»«…«»≈¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ

ÔÈÓÏÚ,בעולם  Ïk ··BÒ ˙ÈÁa ,'È‡' ˙ÈÁa Ìb ‡l‡ מבואר ∆»«¿ƒ«¬ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
"אור  הנקראים אופנים בשני לעולם בא האלוקי שהאור וחסידות בקבלה

האור  התגלות הוא הסובב אור עלמין". כל הממלא ו"אור עלמין" כל הסובב

ונקרא  בשווה, והנבראים העולמות כל על שמאיר מוגבל הבלתי האינסופי

להתלבש  מבלי 'מקיף') (בדרך 'מלמעלה' העולמות על שמאיר שם על 'סובב'

בהתאמה  וצמצום בגבול שבא כפי האור התגלות הוא הממלא ואור בתוכם,

ולענייננו  בפנימיות, מהם אחד בכל ומתלבש עניינו לפי נברא ולכל עולם לכל

'ממלא' לבחינת רק לא כוונתו מקום, בכל נמצא  שאלוקות לעיל האמור –

'סובב', לבחינת גם «¿»¿ÏÚÓÏe‰אלא
,‰fÓ מבחינת שלמעלה בחינה אפילו ƒ∆

עלמין", כל BÊ"סובב ‰ÈÁa Ìb«¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ˙‡ˆÓ14ÔkŒÌ‡Â , ƒ¿≈¿»»¿ƒ≈

LecÁ‰ e‰Ó בהשראת המיוחד ««ƒ
‰Lc˜n.?השכינה  ˙È·aL∆¿≈«ƒ¿»

,¯ÓBÏŒÈˆÓz Ì‡ eÏÈÙ‡Â«¬ƒƒƒ¿≈«
‰ÎÈ¯ˆ ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«¡…¿ƒ»
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿≈¬«»»»
ולומר  השאלה את ליישב מקום היה

בבית  השכינה בהשראת שהחידוש

שקיימת  השכינה השראת לגבי המקדש

שהמשכת  הוא בעולם מקום בכל

והתגלות  למטה מלמעלה האלוקות

עלֿידי  להיות צריכה בעולם אלוקות

בית  של ענינו וזה האדם, עבודת

ישראל, בני ידי על שנבנה המקדש

האדם,ועבודת ידי על היא המקדש

כל  מיושבת לא השאלה בכך אבל

כי  f‰צרכה ‰Ó Ô·eÓ BÈ‡ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈»«∆
‡˜Âc Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂÏ CiL«»ƒ¿»ƒƒ¿»«¿»
רק  ולא והמצוות, התורה ענין כל שהרי

האדם.? עבודת הוא המקדש, בנין

¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«¿…»
‡Èza ‰k¯‡a15LecÁ‰c , «¬À»««¿»¿«ƒ
Lc˜n‰ ˙È·c של זה בנושא ¿≈«ƒ¿»

השכינה  È‰zL‰השראת ‡e‰∆ƒ¿∆
ÈeÏ‚a ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰«¿»««¿ƒ»¿»

ÌB˜Óa גשמיÌiÒÓ,בעולם ¿»¿À»
LÙp‰ BÓÎe רוחנית מהות שהיא ¿«∆∆

Ûeba ˙LaÏ˙n‰,הגשמיÈ¯‰ «ƒ¿«∆∆«¬≈
ËeLt ÌˆÚ ‡È‰ LÙp‰ מהות «∆∆ƒ∆∆»

מוגדרת  בלתי «¿Óp‰«ƒˆ‡'פשוטה'
ÏÎa ˙LaÏ˙n‰ ‡È‰ LÙp‰ d˙B‡c ,‰ÂLa Ûeb‰ È¯·‡ ÏÎa¿»≈»≈«¿»∆¿»«∆∆ƒ«ƒ¿«∆∆¿»

,ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·È‡ Á"Ó¯ מן דרגות הבדלי ביניהם שיש למרות ¿«≈»ƒ¿»»ƒƒ
מהחיות  פחותה היא למשל, ובלב, שבראש שהחיות ומובן הקצה. אל הקצה

הגידים  ובכל האברים בכל נמצאת הנפש עצם זאת בכל שברגל, שבעקב

שווה, ÔÙ‡aבמידה Ì„‡‰ ˙‡ ‰"a˜‰ ‡¯a ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈»»«»»∆»»»¿…∆
ÈeÏ‚a LÙp‰ ˙‡¯L‰ ÌB˜nL ,‰Êk ונרגשת ניכרת גלוייה, בצורה »∆∆¿«¿»««∆∆¿»
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mkeza izpkye ycwn il eyre

ּגם  הּוא וכן ּבּגּוף. מקֹום ּבכל החּיּות ְְְִֵֶֶַַַַָָנמׁשכת

ּבגלּוי, היא הּׁשכינה הׁשראת ׁשּבֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָָּבּמקּדׁש,

ׁשּבזה  [אּלא העֹולם. ּבכל החּיּות נמׁשכת ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָּומּׁשם

אחר  ּבמקֹום (ּכּמבאר ּדעֹות ב' אפן 16יׁש אם ( ְְִֵֵֵֶַַָָֹֹ

ּומּקיף, מעבר ּבדר הּוא ּבּמקּדׁש הּׁשכינה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָּגּלּוי

ּופנימי]. התלּבׁשּות ּבדר ְְְְִִִֶֶַאֹו

‰p‰Â ז"ל רּבֹותינּו לי 17אמרּו ועׂשּו הּפסּוק על ¿ƒ≈ְְִֵַַַַָָָ

נאמר  לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי ְְְְְֱִִֶַַָָָֹמקּדׁש

מּיׂשראל. ואחת אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָאּלא

אחד  ּבכל  יׁשנֹו ׁשּבּמקּדׁש, זה ּדענין מּובן, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּומּזה

ׁשּבּמקּדׁש. הּפרטים ּגם וכן מּיׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואחד

מקֹומֹות  ּבכּמה ּכּמבאר הּוא, (ּובספר 18והענין ְְְְְְִֵֶַַָָָָֹ

צדק" ה"צמח לאדמּו"ר ּדהּנה 19הּמצֹות ,( ְְְְִִֵֶֶֶַַַַ

יריעֹות  (אֹו ּוקרׁשים מיריעֹות נעׂשה ְְְֲִִִִִַַָָָהּמׁשּכן

וכן  ּופנימּיים. מּקיפים ענין ׁשּזהּו הּמׁשּכן), ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָּוכלי

מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ּבעבֹודת ּגם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּפנימּיים  ּבענינים לעבֹודה ּכלל ּדר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָהּנחלקת

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מּקיפים. ּבענינים 20והעבֹודה ְְְְֲִִִִֶַָָָָ

ּדיׁש ּכיריעה, ׁשמים נֹוטה ּכּׂשלמה אֹור ְְְִִֵֶֶַַַַָָָעֹוטה

מּקיף  ּבחינת ׁשהּוא ּכיריעה, ׁשמים ְְְִִִִִֶַַַַַָָּבחינת

הּוא  האֹור ׁשענין אֹור, עֹוטה ּבחינת ויׁש ְְְִִִֵֶֶַַַָמּבחּוץ,

האדם, ּובעבֹודת ּפנימּיּות. מּבפנים, ְְְֲִִִִִִַַָָָָלהאיר

העבֹודה  היא ּולבּוׁש מּקיף ּבבחינת ְְֲֲִִִִַַָָָָהעבֹודה
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16(141 ע' חי"ט לקו"ש ואילך. סג ע' תר"ל סה"מ ואילך. קג ע' ח"א (להצ"צ) ביאוה"ז ואילך. א קעח, ויצא אוה"ת

א.)17ואילך. פז, ויקהל תו"א ב. כ, נשא לקו"ת וראה ועוד. א. רא, א. סט, של"ה לתחלתו. קרוב פ"ו האהבה שער ר"ח

ועוד. שם. תש"ח סה"מ א. פז, פרשתנו ע')18תו"ח (5 הע' (דלעיל אוה"ת שלט. ע' ח"א תקס"ה סה"מ שם. תו"א ראה

ובכ"מ. שצה. ע' אור יהל ואילך. א'תלז ואילך. א).)19א'תלא (פה, מקדש בנין ב.)20מצות קד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌMÓe ,‡˜Âc L‡¯aL Ána ‡e‰ שבראש ÎLÓ˙מהמוח «…«∆»…«¿»ƒ»ƒ¿∆∆

,Ûeba ÌB˜Ó ÏÎa ˙eiÁ‰ עיקר" נא): (פרק בתניא הזקן רבנו ובלשון ««¿»»«
לכל  מתפשטת ומהמוח במוחו, היא האדם] נשמת [של והשראתה משכנה

ותכונתו... מזגו לפי לו הראוי וכוח חיות ממנה מקבל אבר וכל האברים

כל  מרגיש שבמוח בחוש כנראה

הקורות  וכל אברים ברמ"ח הנפעל

אותם...".

BaL ,Lc˜na Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««ƒ¿»∆
,ÈeÏ‚a ‡È‰ ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰«¿»««¿ƒ»ƒ¿»

˙ÎLÓ ÌMÓeÏÎa ˙eiÁ‰ ƒ»ƒ¿∆∆««¿»
,ÌÏBÚ‰ בתניא הזקן רבנו ובלשון »»

מהשכינה  ..." נבֿנג): (פרקים

כל  של קדשים קדשי בהיכל המלובשת

לכל  וחיות אור נמשך... ועולם... עולם

בית  כשהיה שבו... והברואים העולם

והלוחות  הארון היה שבו קיים ראשון

השכינה... הייתה קדשים קדשי בבית

הדברות  בעשרת ומלובשת שם שורה

ועצום  רב בגילוי עז ויתר שאת ביתר

קדשים  קדשי בהיכלות מגילויה יותר

בבית  עליונים... בעולמות שלמעלה

השתלשלות... כדרך שורה הייתה שני

עולם  [של דעשי' קדשים וקדשי

בקדשי  מתלבש היה הרוחני] העשייה

שלמטה  המקדש שבבית קדשים

היה  לא ולכן השכינה... בו ושרתה

כהן  לבד לשם ליכנס אדם שום רשאי

הכפורים..." ביום «∆[‡l‡גדול
‰ÊaL בבית השכינה השראת באופן ∆»∆
(nk·‡¯המקדש  ˙BÚc '· LÈ≈≈«¿…»

¯Á‡ ÌB˜Óa16Èelb ÔÙ‡ Ì‡ ( ¿»«≈ƒ…∆ƒ
C¯„a ‡e‰ Lc˜na ‰ÈÎM‰«¿ƒ»«ƒ¿»¿∆∆

ÛÈwÓe ¯·ÚÓ לאחר שגם כך «¬»«ƒ
להיות  הפך לא עצמו המקום זאת בכל המקדש, לבית נבחר מסויים שמקום

רעיון  בדוגמת השכינה, השראת את ולהכיל לקבל ראוי עצמו שהוא מקום

מובן  זאת ובכל היד, באצבעות כתיבה באמצעות ביטוי לידי שבא שכלי

היד, באצבעות מתלבש ולא שורה ולא מאיר לא C¯„aשהשכל B‡¿∆∆
ÈÓÈÙe ˙eLaÏ˙‰ בהתלבשות המקדש במקום מאירה שהשכינה כך ƒ¿«¿¿ƒƒ

במוח]. שכלי רעיון של להתלבשות בדומה פנימית

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰Â17Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ˜eÒt‰ ÏÚ ¿ƒ≈»¿«≈«««»¿»ƒƒ¿»
,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ לומר צריך היה והכתוב יחיד, לשון הוא ש"מקדש" ואף ¿»«¿ƒ¿»

זאת  בכל בתוכו", ÌÎB˙a,"ושכנתי ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï BÎB˙a להורות ¿…∆¡«∆»¿»
להיות  צריך המקדש עניין של הרוחני Á‡Â˙שהתוכן „Á‡ Ïk CB˙a¿»∆»¿««

,Lc˜naL ‰Ê ÔÈÚc ,Ô·eÓ ‰fÓe .Ï‡¯NiÓ עיקר הוא שבו ƒƒ¿»≈ƒ∆»¿ƒ¿»∆∆«ƒ¿»
המקדש  של הכללי עניינו שהוא בעולם השכינה ‡Á„השראת ÏÎa BLÈ∆¿¿»∆»

Ìb ÔÎÂ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈¿≈«
Lc˜naL ÌÈË¯t‰ הם אף «¿»ƒ∆«ƒ¿»

ואחד  אחד בכל הרוחני, במובן קיימים,

מישראל.

‰nÎa ¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó18 החסידות בתורת ¿

˙Bˆn‰ ¯ÙÒ·e) דרך" הנקרא ¿≈∆«ƒ¿
‰"ˆÁÓמצוותיך" ¯"eÓ„‡Ï¿«¿«∆«
בניין 19ˆ„˜" מצוות על במאמר ∆∆
NÚ‰המקדש  ÔkLn‰ ‰p‰c ,(¿ƒ≈«ƒ¿»«¬»

˙BÚÈ¯È B‡) ÌÈL¯˜e ˙BÚÈ¯ÈÓƒƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,(ÔkLn‰ ÈÏÎe¿≈«ƒ¿»∆∆ƒ¿«

ÌÈiÓÈÙe ÌÈÙÈwÓ הקיפו היריעות «ƒƒ¿ƒƒƒ
אור  האיר ובהם מבחוץ, המשכן את

מתלבש  שאינו 'מקיף' מבחינת אלוקי

ולא  'מלמעלה' מאיר אלא בפנימיות

הארון, כמו בכלים ואילו בגלוי. ניכר

האור  האיר והשולחן והמנורה המזבח

ב'דרך  שמפרט (כמו בפנימיות האלוקי

גילוי  היה – בארון שם: מצוותיך'

מבין  שם לך "ונועדתי ככתוב אלוקות

יורדת  הייתה במזבח הכרובים", שני

עדות  הייתה המנורה מלמעלה, אש

בישראל, שורה שהשכינה עולם לבאי

חם). נשאר הפנים שלחם ראו ובשולחן

'‰ ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««¬«
של  Á‡Â„הרוחנית „Á‡ Ïk»∆»¿∆»

ÏÏk C¯c ˙˜ÏÁp‰ ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«∆¿∆∆∆∆¿»
האמורים  הסוגים «¬»B·ÚÏ„‰לשני

BÓÎe .ÌÈÙÈwÓ ÌÈÈÚa ‰„B·Ú‰Â ÌÈiÓÈt ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿»¬»¿ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿
·e˙kL20,‰ÚÈ¯Èk ÌÈÓL ‰ËB ‰ÓÏOk ¯B‡ ‰ËBÚ והפסוק ∆»∆««¿»∆»«ƒ«¿ƒ»

אלו  ענינים לשני אלוקות LÈcרומז ÚÈ¯Èk‰,גילוי ÌÈÓL ˙ÈÁa ¿≈¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»
,ıeÁaÓ ÛÈwÓ ˙ÈÁa ‡e‰L,כאמור שהאיר, האלוקי לאור בדומה ∆¿ƒ««ƒƒ«

המשכן  ‰e‡ביריעות ¯B‡‰ ÔÈÚL ,¯B‡ ‰ËBÚ ˙ÈÁa LÈÂ¿≈¿ƒ«∆∆ƒ¿«»
.˙eiÓÈt ,ÌÈÙaÓ ¯È‡‰Ï¿»ƒƒƒ¿ƒ¿ƒƒ

‡È‰ Le·Ïe ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú·e«¬«»»»»¬»ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ
¯‡·nk ÌÈLe·Ï Ì‰ ˙Bˆn‰c ,˙Bˆn‰ Ìei˜a ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ«ƒ¿¿«ƒ¿≈¿ƒ«¿…»
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ז b"nyz xc` 'e ,dnexz t"y

זז  ּדאינֹו הענין ּתכן ּגם ּדזהּו ּבזה, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹלהֹוסיף

זז  ׁשאינֹו ּדמּכיון מעלה, ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמּירּוׁשלים

מּירּוׁשלים  זז לא ּגם לכן מעלה, ׁשל ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמּירּוׁשלים

ּדכּלה  ּבאפן החרּבן היה ּכאׁשר ּדגם מּטה, 12ׁשל ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבית  ּגם נׁשאר האבנים, ועל העצים על ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָחמתֹו

מדרׁשֹות  ּובּתי ּכנסּיֹות הּבּתי ׁשּלמּטה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמקּדׁש

מעט. מקּדׁש ְְִֵֶַָׁשהם

ÌÓ‡ ׁשּבענין החּדּוׁש מהּו להבין, צרי »¿»ְְְִִִִֶַַַָָ

הּׁשכינה, הׁשראת יׁשנּה ׁשּבֹו ְְְְִִֶֶַַַַָָָָהּמקּדׁש

ּכתיב  מלא,13והרי אני הארץ ואת הּׁשמים את ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ולא  מקֹום. ּבכל נמצא יתּבר ׁשאלקּותֹו ְְְְְֱִִֵֶַָָָָֹֹהיינּו

עליה  לֹומר ׁשאפׁשר ּבאלקּות זֹו ּבחינה ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָֹרק

ּגם  אּלא עלמין, ּכל ממּלא ּבחינת 'מלא', ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּתאר

ּולמעלה  עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת 'אני', ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָּבחינת

מקֹום  ּבכל נמצאת זֹו ּבחינה ּגם ואםּֿכן 14מּזה, , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

 ֿ ּתמצי אם ואפילּו הּמקּדׁש. ׁשּבבית החּדּוׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמהּו

עלֿידי  להיֹות צריכה אלקּות ׁשהמׁשכת ְְְְֱִִֵֶַַַַָָֹלֹומר,

ׁשּי ּזה מה מּובן אינֹו עדין האדם, ֲֲִֵֶַַַַָָָָָעבֹודת

ּכּמבאר  הּוא, הענין א ּדוקא. מקּדׁש לי ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹלועׂשּו

ּבּתניא  הּוא 15ּבארּכה הּמקּדׁש ּדבית ּדהחּדּוׁש , ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֻ

מסּים, ּבמקֹום ּבגלּוי הּׁשכינה הׁשראת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻׁשּתהיה

היא  הּנפׁש הרי ּבּגּוף, הּמתלּבׁשת הּנפׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַּוכמֹו

ּבׁשוה, הּגּוף אברי ּבכל הּנמצא ּפׁשּוט ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָעצם

רמ"ח  ּבכל הּמתלּבׁשת היא הּנפׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּדאֹותּה

ּברא  ֿ כן ואףֿעלּֿפי ּגידים, וׁשס"ה ְְִִִִֵֵַַָָָָָאיברים

הׁשראת  ׁשּמקֹום ּכזה, ּבאפן האדם את ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהקּב"ה

ּומּׁשם הּנפׁש ּדוקא, ׁשּבראׁש ּבּמח הּוא ּבגלּוי ְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
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ועוד.)12 איסתייעא. ד"ה - ב לא, קידושין תוס' א. עט, תהלים רש"י יד. פ"ד, כד.)13איכ"ר כג, תניא )14ירמי' ראה

ובכ"מ. א. מח, שלח לקו"ת ד. סג, בשלח תו"א ואילך.)15רפמ"א. פנ"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ לגבי לעיל שהובאו צדק' ה'צמח אדמו"ר דברי על ¿≈¿ƒ»∆

המקדש ÊÊבית BÈ‡c ÔÈÚ‰ ÔÎz Ìb e‰Êc השכינה אין שלעולם היינו ¿∆«…∆»ƒ¿»¿≈»
ומסתלקת  ÊÊזזה BÈ‡L ÔÂÈkÓc ,‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLe¯iÓƒ¿»«ƒ∆«¿»¿ƒ≈»∆≈»

,‰hÓ ÏL ÌÈÏLe¯iÓ ÊÊ ‡Ï Ìb ÔÎÏ ,‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLe¯iÓƒ¿»«ƒ∆«¿»»≈«…»ƒ¿»«ƒ∆«»
והגלות, החורבן L‡k¯למרות Ì‚c¿««¬∆

‰lÎc ÔÙ‡a Ôa¯Á‰ ‰È‰12 »»«À¿»¿…∆¿ƒ»
ÏÚÂ ÌÈˆÚ‰ ÏÚ B˙ÓÁ¬»«»≈ƒ¿«

,ÌÈ·‡‰ הגשמי המקדש שבית כך »¬»ƒ
באופן  היה שהחורבן (אלא נחרב אכן

את  כילה שהקדושֿברוךֿהוא כזה

ועל  העצים על כביכול, וכעסו, חמתו

המשיך  ישראל עם אבל האבנים,

ז"ל  חכמינו מסבירים ובכך להתקיים,

לאסף  "מזמור בתהלים הכתוב את

בנחלתך..." גויים באו אלוקים

יש  מקום איזה לתמוה יש שלכאורה

נאמר  לא ולמה כך, על ל"מזמור"

הוא  שה"מזמור" אלא לאסף"?, "קינה

ישראל  ועם נשרף, שהבית כך על

למרות  זאת ובכל להתקיים) המשיך

למעשה  Èa˙החורבן Ìb ¯‡Lƒ¿««≈
Èza‰ ,‰hÓlL Lc˜n‰«ƒ¿»∆¿«»«»≈
Ì‰L ˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒk¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆≈

ËÚÓ Lc˜Ó קיימים הם והרי ƒ¿»¿«
מקום. ובכל זמן בכל תמיד,

ÌÓ‡ כיצד הביאורים שני לאחר גם »¿»
שלמטה" ב"מקדש השכינה השראת

המקדש, בית חורבן לאחר גם נמשכת

ÔÈ·‰Ï,עדיין  CÈ¯ˆ,העניין בעצם »ƒ¿»ƒ
Lc˜n‰ ÔÈÚaL LecÁ‰ e‰Ó««ƒ∆¿ƒ¿««ƒ¿»

BaL דווקא˙‡¯L‰ dLÈ ∆∆¿»«¿»«
·È˙k È¯‰Â ,‰ÈÎM‰13˙‡ «¿ƒ»«¬≈¿ƒ∆

,‡ÏÓ È‡ ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿∆»»∆¬ƒ»≈
‡ˆÓ C¯a˙È B˙e˜Ï‡L eÈÈ‰«¿∆¡…ƒ¿»≈ƒ¿»

ÌB˜Ó ÏÎa"מלא" כולו העולם וכל ¿»»
"אני  הכתוב לשון ומדיוק באלוקות.

השכינה  שהשראת ללמוד יש מלא"

ביותר  נעלה באופן היא LÙ‡L¯בעולם ˙e˜Ï‡a BÊ ‰ÈÁa ˜¯ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ»∆¡…∆∆¿»
,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa ,'‡ÏÓ' ¯‡z‰ ‰ÈÏÚ ¯ÓBÏ שורה «»∆»«…«»≈¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ

ÔÈÓÏÚ,בעולם  Ïk ··BÒ ˙ÈÁa ,'È‡' ˙ÈÁa Ìb ‡l‡ מבואר ∆»«¿ƒ«¬ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
"אור  הנקראים אופנים בשני לעולם בא האלוקי שהאור וחסידות בקבלה

האור  התגלות הוא הסובב אור עלמין". כל הממלא ו"אור עלמין" כל הסובב

ונקרא  בשווה, והנבראים העולמות כל על שמאיר מוגבל הבלתי האינסופי

להתלבש  מבלי 'מקיף') (בדרך 'מלמעלה' העולמות על שמאיר שם על 'סובב'

בהתאמה  וצמצום בגבול שבא כפי האור התגלות הוא הממלא ואור בתוכם,

ולענייננו  בפנימיות, מהם אחד בכל ומתלבש עניינו לפי נברא ולכל עולם לכל

'ממלא' לבחינת רק לא כוונתו מקום, בכל נמצא  שאלוקות לעיל האמור –

'סובב', לבחינת גם «¿»¿ÏÚÓÏe‰אלא
,‰fÓ מבחינת שלמעלה בחינה אפילו ƒ∆

עלמין", כל BÊ"סובב ‰ÈÁa Ìb«¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ˙‡ˆÓ14ÔkŒÌ‡Â , ƒ¿≈¿»»¿ƒ≈

LecÁ‰ e‰Ó בהשראת המיוחד ««ƒ
‰Lc˜n.?השכינה  ˙È·aL∆¿≈«ƒ¿»

,¯ÓBÏŒÈˆÓz Ì‡ eÏÈÙ‡Â«¬ƒƒƒ¿≈«
‰ÎÈ¯ˆ ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«¡…¿ƒ»
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿≈¬«»»»
ולומר  השאלה את ליישב מקום היה

בבית  השכינה בהשראת שהחידוש

שקיימת  השכינה השראת לגבי המקדש

שהמשכת  הוא בעולם מקום בכל

והתגלות  למטה מלמעלה האלוקות

עלֿידי  להיות צריכה בעולם אלוקות

בית  של ענינו וזה האדם, עבודת

ישראל, בני ידי על שנבנה המקדש

האדם,ועבודת ידי על היא המקדש

כל  מיושבת לא השאלה בכך אבל

כי  f‰צרכה ‰Ó Ô·eÓ BÈ‡ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈»«∆
‡˜Âc Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂÏ CiL«»ƒ¿»ƒƒ¿»«¿»
רק  ולא והמצוות, התורה ענין כל שהרי

האדם.? עבודת הוא המקדש, בנין

¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«¿…»
‡Èza ‰k¯‡a15LecÁ‰c , «¬À»««¿»¿«ƒ
Lc˜n‰ ˙È·c של זה בנושא ¿≈«ƒ¿»

השכינה  È‰zL‰השראת ‡e‰∆ƒ¿∆
ÈeÏ‚a ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰«¿»««¿ƒ»¿»

ÌB˜Óa גשמיÌiÒÓ,בעולם ¿»¿À»
LÙp‰ BÓÎe רוחנית מהות שהיא ¿«∆∆

Ûeba ˙LaÏ˙n‰,הגשמיÈ¯‰ «ƒ¿«∆∆«¬≈
ËeLt ÌˆÚ ‡È‰ LÙp‰ מהות «∆∆ƒ∆∆»

מוגדרת  בלתי «¿Óp‰«ƒˆ‡'פשוטה'
ÏÎa ˙LaÏ˙n‰ ‡È‰ LÙp‰ d˙B‡c ,‰ÂLa Ûeb‰ È¯·‡ ÏÎa¿»≈»≈«¿»∆¿»«∆∆ƒ«ƒ¿«∆∆¿»

,ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·È‡ Á"Ó¯ מן דרגות הבדלי ביניהם שיש למרות ¿«≈»ƒ¿»»ƒƒ
מהחיות  פחותה היא למשל, ובלב, שבראש שהחיות ומובן הקצה. אל הקצה

הגידים  ובכל האברים בכל נמצאת הנפש עצם זאת בכל שברגל, שבעקב

שווה, ÔÙ‡aבמידה Ì„‡‰ ˙‡ ‰"a˜‰ ‡¯a ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈»»«»»∆»»»¿…∆
ÈeÏ‚a LÙp‰ ˙‡¯L‰ ÌB˜nL ,‰Êk ונרגשת ניכרת גלוייה, בצורה »∆∆¿«¿»««∆∆¿»
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mkeza izpkye ycwn il eyre

ּגם  הּוא וכן ּבּגּוף. מקֹום ּבכל החּיּות ְְְִֵֶֶַַַַָָנמׁשכת

ּבגלּוי, היא הּׁשכינה הׁשראת ׁשּבֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָָּבּמקּדׁש,

ׁשּבזה  [אּלא העֹולם. ּבכל החּיּות נמׁשכת ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָּומּׁשם

אחר  ּבמקֹום (ּכּמבאר ּדעֹות ב' אפן 16יׁש אם ( ְְִֵֵֵֶַַָָֹֹ

ּומּקיף, מעבר ּבדר הּוא ּבּמקּדׁש הּׁשכינה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָּגּלּוי

ּופנימי]. התלּבׁשּות ּבדר ְְְְִִִֶֶַאֹו

‰p‰Â ז"ל רּבֹותינּו לי 17אמרּו ועׂשּו הּפסּוק על ¿ƒ≈ְְִֵַַַַָָָ

נאמר  לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי ְְְְְֱִִֶַַָָָֹמקּדׁש

מּיׂשראל. ואחת אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָאּלא

אחד  ּבכל  יׁשנֹו ׁשּבּמקּדׁש, זה ּדענין מּובן, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּומּזה

ׁשּבּמקּדׁש. הּפרטים ּגם וכן מּיׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואחד

מקֹומֹות  ּבכּמה ּכּמבאר הּוא, (ּובספר 18והענין ְְְְְְִֵֶַַָָָָֹ

צדק" ה"צמח לאדמּו"ר ּדהּנה 19הּמצֹות ,( ְְְְִִֵֶֶֶַַַַ

יריעֹות  (אֹו ּוקרׁשים מיריעֹות נעׂשה ְְְֲִִִִִַַָָָהּמׁשּכן

וכן  ּופנימּיים. מּקיפים ענין ׁשּזהּו הּמׁשּכן), ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָּוכלי

מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ּבעבֹודת ּגם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּפנימּיים  ּבענינים לעבֹודה ּכלל ּדר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָהּנחלקת

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מּקיפים. ּבענינים 20והעבֹודה ְְְְֲִִִִֶַָָָָ

ּדיׁש ּכיריעה, ׁשמים נֹוטה ּכּׂשלמה אֹור ְְְִִֵֶֶַַַַָָָעֹוטה

מּקיף  ּבחינת ׁשהּוא ּכיריעה, ׁשמים ְְְִִִִִֶַַַַַָָּבחינת

הּוא  האֹור ׁשענין אֹור, עֹוטה ּבחינת ויׁש ְְְִִִֵֶֶַַַָמּבחּוץ,

האדם, ּובעבֹודת ּפנימּיּות. מּבפנים, ְְְֲִִִִִִַַָָָָלהאיר

העבֹודה  היא ּולבּוׁש מּקיף ּבבחינת ְְֲֲִִִִַַָָָָהעבֹודה
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16(141 ע' חי"ט לקו"ש ואילך. סג ע' תר"ל סה"מ ואילך. קג ע' ח"א (להצ"צ) ביאוה"ז ואילך. א קעח, ויצא אוה"ת

א.)17ואילך. פז, ויקהל תו"א ב. כ, נשא לקו"ת וראה ועוד. א. רא, א. סט, של"ה לתחלתו. קרוב פ"ו האהבה שער ר"ח

ועוד. שם. תש"ח סה"מ א. פז, פרשתנו ע')18תו"ח (5 הע' (דלעיל אוה"ת שלט. ע' ח"א תקס"ה סה"מ שם. תו"א ראה

ובכ"מ. שצה. ע' אור יהל ואילך. א'תלז ואילך. א).)19א'תלא (פה, מקדש בנין ב.)20מצות קד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌMÓe ,‡˜Âc L‡¯aL Ána ‡e‰ שבראש ÎLÓ˙מהמוח «…«∆»…«¿»ƒ»ƒ¿∆∆

,Ûeba ÌB˜Ó ÏÎa ˙eiÁ‰ עיקר" נא): (פרק בתניא הזקן רבנו ובלשון ««¿»»«
לכל  מתפשטת ומהמוח במוחו, היא האדם] נשמת [של והשראתה משכנה

ותכונתו... מזגו לפי לו הראוי וכוח חיות ממנה מקבל אבר וכל האברים

כל  מרגיש שבמוח בחוש כנראה

הקורות  וכל אברים ברמ"ח הנפעל

אותם...".

BaL ,Lc˜na Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««ƒ¿»∆
,ÈeÏ‚a ‡È‰ ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰«¿»««¿ƒ»ƒ¿»

˙ÎLÓ ÌMÓeÏÎa ˙eiÁ‰ ƒ»ƒ¿∆∆««¿»
,ÌÏBÚ‰ בתניא הזקן רבנו ובלשון »»

מהשכינה  ..." נבֿנג): (פרקים

כל  של קדשים קדשי בהיכל המלובשת

לכל  וחיות אור נמשך... ועולם... עולם

בית  כשהיה שבו... והברואים העולם

והלוחות  הארון היה שבו קיים ראשון

השכינה... הייתה קדשים קדשי בבית

הדברות  בעשרת ומלובשת שם שורה

ועצום  רב בגילוי עז ויתר שאת ביתר

קדשים  קדשי בהיכלות מגילויה יותר

בבית  עליונים... בעולמות שלמעלה

השתלשלות... כדרך שורה הייתה שני

עולם  [של דעשי' קדשים וקדשי

בקדשי  מתלבש היה הרוחני] העשייה

שלמטה  המקדש שבבית קדשים

היה  לא ולכן השכינה... בו ושרתה

כהן  לבד לשם ליכנס אדם שום רשאי

הכפורים..." ביום «∆[‡l‡גדול
‰ÊaL בבית השכינה השראת באופן ∆»∆
(nk·‡¯המקדש  ˙BÚc '· LÈ≈≈«¿…»

¯Á‡ ÌB˜Óa16Èelb ÔÙ‡ Ì‡ ( ¿»«≈ƒ…∆ƒ
C¯„a ‡e‰ Lc˜na ‰ÈÎM‰«¿ƒ»«ƒ¿»¿∆∆

ÛÈwÓe ¯·ÚÓ לאחר שגם כך «¬»«ƒ
להיות  הפך לא עצמו המקום זאת בכל המקדש, לבית נבחר מסויים שמקום

רעיון  בדוגמת השכינה, השראת את ולהכיל לקבל ראוי עצמו שהוא מקום

מובן  זאת ובכל היד, באצבעות כתיבה באמצעות ביטוי לידי שבא שכלי

היד, באצבעות מתלבש ולא שורה ולא מאיר לא C¯„aשהשכל B‡¿∆∆
ÈÓÈÙe ˙eLaÏ˙‰ בהתלבשות המקדש במקום מאירה שהשכינה כך ƒ¿«¿¿ƒƒ

במוח]. שכלי רעיון של להתלבשות בדומה פנימית

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰Â17Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ˜eÒt‰ ÏÚ ¿ƒ≈»¿«≈«««»¿»ƒƒ¿»
,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ לומר צריך היה והכתוב יחיד, לשון הוא ש"מקדש" ואף ¿»«¿ƒ¿»

זאת  בכל בתוכו", ÌÎB˙a,"ושכנתי ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï BÎB˙a להורות ¿…∆¡«∆»¿»
להיות  צריך המקדש עניין של הרוחני Á‡Â˙שהתוכן „Á‡ Ïk CB˙a¿»∆»¿««

,Lc˜naL ‰Ê ÔÈÚc ,Ô·eÓ ‰fÓe .Ï‡¯NiÓ עיקר הוא שבו ƒƒ¿»≈ƒ∆»¿ƒ¿»∆∆«ƒ¿»
המקדש  של הכללי עניינו שהוא בעולם השכינה ‡Á„השראת ÏÎa BLÈ∆¿¿»∆»

Ìb ÔÎÂ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈¿≈«
Lc˜naL ÌÈË¯t‰ הם אף «¿»ƒ∆«ƒ¿»

ואחד  אחד בכל הרוחני, במובן קיימים,

מישראל.

‰nÎa ¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó18 החסידות בתורת ¿

˙Bˆn‰ ¯ÙÒ·e) דרך" הנקרא ¿≈∆«ƒ¿
‰"ˆÁÓמצוותיך" ¯"eÓ„‡Ï¿«¿«∆«
בניין 19ˆ„˜" מצוות על במאמר ∆∆
NÚ‰המקדש  ÔkLn‰ ‰p‰c ,(¿ƒ≈«ƒ¿»«¬»

˙BÚÈ¯È B‡) ÌÈL¯˜e ˙BÚÈ¯ÈÓƒƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,(ÔkLn‰ ÈÏÎe¿≈«ƒ¿»∆∆ƒ¿«

ÌÈiÓÈÙe ÌÈÙÈwÓ הקיפו היריעות «ƒƒ¿ƒƒƒ
אור  האיר ובהם מבחוץ, המשכן את

מתלבש  שאינו 'מקיף' מבחינת אלוקי

ולא  'מלמעלה' מאיר אלא בפנימיות

הארון, כמו בכלים ואילו בגלוי. ניכר

האור  האיר והשולחן והמנורה המזבח

ב'דרך  שמפרט (כמו בפנימיות האלוקי

גילוי  היה – בארון שם: מצוותיך'

מבין  שם לך "ונועדתי ככתוב אלוקות

יורדת  הייתה במזבח הכרובים", שני

עדות  הייתה המנורה מלמעלה, אש

בישראל, שורה שהשכינה עולם לבאי

חם). נשאר הפנים שלחם ראו ובשולחן

'‰ ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««¬«
של  Á‡Â„הרוחנית „Á‡ Ïk»∆»¿∆»

ÏÏk C¯c ˙˜ÏÁp‰ ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«∆¿∆∆∆∆¿»
האמורים  הסוגים «¬»B·ÚÏ„‰לשני

BÓÎe .ÌÈÙÈwÓ ÌÈÈÚa ‰„B·Ú‰Â ÌÈiÓÈt ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿»¬»¿ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿
·e˙kL20,‰ÚÈ¯Èk ÌÈÓL ‰ËB ‰ÓÏOk ¯B‡ ‰ËBÚ והפסוק ∆»∆««¿»∆»«ƒ«¿ƒ»

אלו  ענינים לשני אלוקות LÈcרומז ÚÈ¯Èk‰,גילוי ÌÈÓL ˙ÈÁa ¿≈¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»
,ıeÁaÓ ÛÈwÓ ˙ÈÁa ‡e‰L,כאמור שהאיר, האלוקי לאור בדומה ∆¿ƒ««ƒƒ«

המשכן  ‰e‡ביריעות ¯B‡‰ ÔÈÚL ,¯B‡ ‰ËBÚ ˙ÈÁa LÈÂ¿≈¿ƒ«∆∆ƒ¿«»
.˙eiÓÈt ,ÌÈÙaÓ ¯È‡‰Ï¿»ƒƒƒ¿ƒ¿ƒƒ

‡È‰ Le·Ïe ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú·e«¬«»»»»¬»ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ
¯‡·nk ÌÈLe·Ï Ì‰ ˙Bˆn‰c ,˙Bˆn‰ Ìei˜a ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ«ƒ¿¿«ƒ¿≈¿ƒ«¿…»
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b"nyzח xc` 'e ,dnexz t"y

ּכּמבאר  לבּוׁשים הם ּדהּמצֹות הּמצֹות, ְְְְְְִִִִֵַַַָֹּבקּיּום

ּבתחּלתֹו ּומּקיף.21ּבּתניא לבּוׁש ּבבחינת ׁשהם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

י  ּבחינת ּובפרט ּיּות ּבחינֹות, ב' ּבּמצֹות יׁש ֹותר, ְְְְִִִִִֵֵַַָ

ּכּמבאר  הרחֹוק, מּקיף ּובחינת הּקרֹוב ְְִִִַַַַַָָָָֹמּקיף

ּבסֹופֹו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ׁשהן 22הענין מצֹות ׁשּיׁש , ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

למעלה  ׁשהן מצֹות ויׁש טעםֿודעת, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָעלּֿפי

הּוא  ּפנימּיּות ּבבחינת והעבֹודה ְְְֲִִִִִַַַַַָָָמּטעםֿודעת.

ׁשהּתֹורה  ׁשם ּבּתניא ּכּמבאר הּתֹורה, לּמּוד ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹענין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מזֹון מעי.23נקראת ּבתֹו ותֹורת ְְְְְִֵֵֶָָָָ

ּכּׂשלמה,24אבל  אֹור עֹוטה ּכתיב אףֿעלּֿפיֿכן ְְֲִִֵֶַַַַָָ

ׂשלמה, ּבחינת ּבֹו יׁש ּדתֹורה האֹור ׁשּגם ְְְְִֵֶַַַַָָָהיינּו

ּבחינֹות  ב' ׁשּיׁש מּׁשּום והּוא מּקיף. ְְְִִִִֵֶַַּבחינת

הּתֹורה. ּופנימּיּות ּדתֹורה נגלה ְְְִִִֶַַָָָּבּתֹורה,

È„ÈŒÏÚÂ העבֹודה ּברּוחנּיּות, הּמקּדׁש עׂשּית ¿«¿≈ְְֲֲִִִַַָָָָ

ולּמּוד  הּמצֹות קּיּום אּלּו, ענינים ְְְְִִִִִֵַָּבב'

לדֹורֹות  ּתעׂשּו, וכן ׁשּיהיה זֹוכים ,25הּתֹורה, ְְְֲִִֵֶֶַַָ

נאמר  ׁשעליו ּדלעתידֿלבא עֹולמים 26ּבבית ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹ

עמד  לא הּמׁשּכן ּגם ּכי ,ידי ּכֹוננּו אד' ְְְִִִֶַַַָָָָֹמקּדׁש

הּמקּדׁש ודוקא ׁשלמה, ׁשעׂשה הּבית וכן ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלעֹולם,

ּבית  יהיה ידי ּכֹוננּו אד' מקּדׁש ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָּדלעתיד

ּבּזהר  ּכּמבאר לזה 27נצחי, ה'ּנתינתּֿכח' אבל . ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֹֹֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מׁשה, ׁשעׂשה מהּמקּדׁש וכן 25היא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

רׁש"י. ּכפרּוׁש לדֹורֹות, ְְֲִֵַַּתעׂשּו,

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ ּבית ּבנין יהיה מּמׁש ׁשּבקרֹוב ƒƒ»ְְְִִֵֶֶַַָָ

ענין  לֹומדים ּכי הּׁשליׁשי, ְְְְִִִִִִַַָָהּמקּדׁש

נצחית  היא והּתֹורה ּבּתֹורה, ּובפרט 28זה , ְְְִִִִֶַַָָָ

וכּידּוע  הּׁשבּוע, ּבפרׁשת זה ענין 29ּכׁשּלֹומדים ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ

ּפרׁשת  עם לחיֹות ׁשּצרי הּזקן אדמּו"ר ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּפתּגם

מ  נתינתּֿכח יׁש אז הרי ׁשעלֿידי הּׁשבּוע, יחדת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ
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ובכ"מ.)21 ס"ג. אגה"ק גם וראה ואילך.)22פ"ד. ד ט.)23מז, מ, א')24תהלים ס"ע שם אוה"ת ד. ג, סידור גם ראה

ואילך. 67 ע' ה'ש"ת סה"מ שם). (ובשוה"ג ואילך ועוד).)25תלח ב. סז, (מסנהדרין עה"פ פרש"י ט. כה, בשלח )26תרומה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙lÁ˙a ‡Èza21Ì‰L המצוותÛÈwÓe Le·Ï ˙ÈÁ·a בקיום ««¿»ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿ƒ«¿«ƒ

עליו  מאיר ה' ואור הקדושֿברוךֿהוא עם ומתחבר מתקשר האדם המצוות

זו גוף אבל את "מקיף" גשמי לבוש שבגד, כשם בלבד. מקיף בדרך הארה

בפנימיות. בו נכנס לא אבל מבחוץ LÈהאדם ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈
˙ÈÁa ,˙BÈÁa '· ˙Bˆna«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«
ÛÈwÓ ˙ÈÁ·e ·B¯w‰ ÛÈwÓ«ƒ«»¿ƒ««ƒ

,˜BÁ¯‰ כמו הוא ביניהם שההבדל »»
ששניהם  אף ובית, לבוש בין ההבדל

האדם, בפנימיות חודרים ולא מקיפים

לפי  ותפור קרוב, מקיף הוא הלבוש

מקיף  הוא והבית האדם. של מידותיו

גם  וכך האדם מידת לפי שלא רחוק

ב'סדר  מקיף יש באלוקות למעלה

"מקיף  (הנקרא עצמו השתלשלות'

ויש  שונות) דרגות בו ויש פרטי"

(הנקרא  בשוה העולמות כל על מקיף

כללי") ‰ÔÈÚ"מקיף ¯‡·nk«¿…»»ƒ¿»
BÙBÒa '‰¯Bz ÈËewÏ'a22, ¿ƒ≈»¿

ÈtŒÏÚ Ô‰L ˙BˆÓ LiL∆≈ƒ¿∆≈«ƒ
˙Ú„ÂŒÌÚË מקיף" בחינת והן ««»««

Ô‰Lהקרוב", ˙BˆÓ LÈÂ¿≈ƒ¿∆≈
˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ בחינת והן ¿«¿»ƒ««»««
הרחוק". "מקיף

˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
,‰¯Bz‰ „enÏ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ«»
‰¯Bz‰L ÌL ‡Èza ¯‡·nk«¿…»««¿»»∆«»

·e˙kL BÓk ÔBÊÓ ˙‡¯˜23 ƒ¿≈»¿∆»
ÈÚÓ CB˙a E˙¯B˙Â וכשם ¿»¿¿≈»

האדם  גוף את מזין הגשמי שהלחם

בתוך  שנכנס ידי על חיות לו ונותן

לנשמה  נותנת התורה כך מעיו,

נקלטים  התורה דברי כי "מזון"

באופן  האדם של בשכלו ונתפסים

‡Ï·‡24ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛפנימי. ¬»««ƒ≈
·È˙k הפנימי האור ËBÚ‰לגבי ¿ƒ∆

ÌbL eÈÈ‰ ,‰ÓÏOk ¯B‡««¿»«¿∆«
‰¯B˙c ¯B‡‰ כלל שבדרך אף »¿»

פנימי  אור ÈÁa˙הוא Ba LÈ≈¿ƒ«
‡e‰Â .ÛÈwÓ ˙ÈÁa ,‰ÓÏN«¿»¿ƒ««ƒ¿
˙BÈÁa '· LiL ÌeMÓƒ∆≈¿ƒ

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙe ‰¯B˙c ‰Ï‚ ,‰¯Bza בלימוד גם ואמנם «»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ«»

והם  בפנימיות נקלטים התורה דברי והשגה, בהבנה התורה פנימיות

מד  סוף שסוף כיוון אבל פנימי. אור יותר בבחינת רוחניים בעניינים ובר

"מקיף". בבחינת הם דתורה נגלה לעומת הרי יותר, ומופשטים

ÌÈÈÚ '·a ‰„B·Ú‰ ,˙eiÁe¯a Lc˜n‰ ˙iNÚ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬ƒ««ƒ¿»¿»ƒ»¬»¿ƒ¿»ƒ
˙Bˆn‰ Ìei˜ ,el‡ המגלים ≈ƒ«ƒ¿
מקיף  אור בדרך enÏÂ¿ƒ„אלוקות

‰¯Bz‰ אור בדרך אלוקות המגלה «»
eNÚz,פנימי, ÔÎÂ ‰È‰iL ÌÈÎBÊƒ∆ƒ¿∆¿≈«¬

˙B¯B„Ï25, לי "ועשו הציווי שהרי ¿
המשכן  עשיית על רק לא הוא מקדש"

לדורות  נצחי ציווי ≈¿È·a˙אלא
ÌÈÓÏBÚ הנצחי המקדש בית »ƒ

¯Ó‡ ÂÈÏÚL ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc26 ƒ¿»ƒ»…∆»»∆¡«
Ìb Èk ,EÈ„È eBk '„‡ Lc˜Óƒ¿»¿»∆ƒ«
ÔÎÂ ,ÌÏBÚÏ „ÓÚ ‡Ï ÔkLn‰«ƒ¿»…»«¿»¿≈

,‰ÓÏL ‰NÚL ˙Èa‰ כל עם ««ƒ∆»»¿……
לנצח  התקיים לא הוא גם מעלתו,

„È˙ÚÏc Lc˜n‰ ‡˜Â„Â¿«¿»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ
EÈ„È eBk '„‡ Lc˜Ó ‡e‰L∆ƒ¿»¿»∆
הקדושֿברוךֿהוא  עלֿידי שייבנה

¯‡·nk ,ÈÁˆ ˙Èa ‰È‰Èƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ«¿…»
¯‰fa27'ÁkŒ˙È˙p'‰ Ï·‡ . «…«¬»«¿ƒ«…«
‰ÊÏ הנצחי השלישי המקדש לבית גם ¿∆

,‰LÓ ‰NÚL Lc˜n‰Ó ‡È‰ƒ≈«ƒ¿»∆»»…∆
·e˙kL BÓk25,eNÚz ÔÎÂ ¿∆»¿≈«¬

.È"L¯ Le¯Ùk ,˙B¯B„Ï¿¿≈«ƒ
LnÓ ·B¯˜aL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆¿»«»
Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿»

ÈLÈÏM‰ בפועלÌÈ„ÓBÏ Èk , «¿ƒƒƒ¿ƒ
‡È‰ ‰¯Bz‰Â ,‰¯Bza ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆«»¿«»ƒ

˙ÈÁˆ28, כפי המקדש בית ובענייני ƒ¿ƒ
שינוי  חל לא בתורה «¿Ë¯Ù·eƒשהם

˙L¯Ùa ‰Ê ÔÈÚ ÌÈ„ÓBlLk¿∆¿ƒƒ¿»∆¿»»«
,Úe·M‰ לפעול יותר בכוחם שאז «»«

בפועל  השלישי הבית בנין את

Úe„iÎÂ29¯"eÓ„‡ Ìb˙t ¿«»«ƒ¿««¿
˙BÈÁÏ CÈ¯vL Ô˜f‰ עם") «»≈∆»ƒƒ¿

היינו) ‰Úe·M,הזמן", ˙L¯t ÌÚƒ»»««»«
אלא  השבוע פרשת את ללמוד רק לא

הפרשה  ענייני את ‡Ê"לחיות" È¯‰¬≈»
˙„ÁÈÓ ÁkŒ˙È˙ LÈ תמיד המקדש עניני על בלימוד מאשר שאת ביתר ≈¿ƒ«…«¿À∆∆
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mkeza izpkye ycwn il eyre

נזּכה  הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְְִִִִִֶַַַַָההתעּסקּות

הּמקּדׁש ּבית לבנין מּמׁש ּבימינּו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּבמהרה

עלֿידי  והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֻהּׁשליׁשי

מּוכן  עֹומד הּוא ּדהּמקּדׁש צדקנּו, ְְְְִִִֵֵַַָָמׁשיח

ּבמהרה 30למעלה  למּטה, ירד ּכמימרא ּוברגע , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּמׁש. ְֵַָָּבימינּו
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6

30(.418 ע' חח"י בלקו"ש שנסמנו מקומות שם. זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„enÏa ˙e˜qÚ˙‰‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿«¿¿ƒ
‰kÊ ˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆
ÔÈ·Ï LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»¿ƒ¿«
‰l‡ba ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»«¿ƒƒ«¿À»
È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
Lc˜n‰c ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿«ƒ¿»

הנצחי  ÔÎeÓהשלישי, „ÓBÚ ‡e‰≈»
‰ÏÚÓÏ30‡¯ÓÈÓk Ú‚¯·e , ¿«¿»¿∆«¿≈¿»

המלה  לאמירת הדרוש הזמן במשך

מאד  גדולה במהירות היינו "רגע",

eÈÓÈa ‰¯‰Óa ,‰hÓÏ „¯È≈≈¿«»ƒ¿≈»¿»≈
.LnÓ«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zeaezk(iriax meil)

'ryedi iax dcene' oeyl z` xg` ote`a x`al dqpn `xnbd
:epizpynayàäà àlàåokl mcew diepyd dpynd lr -(.bi), §¤¨©¨

,dlera d`vne ,dleza zwfga dy`d z` `yepdúøîBà àéä`l ¦¤¤
`l` ,mc`l izlrap,øîBà àeäå ,éðà õò úkeîék àìoi` `ny - ©¥£¦§¥Ÿ¦

jiixack zn`dúñeøc àlàzlera -zà Léà,jizqxi`y mcew ¤¨§©¦©§
dzaezk oiprl `ed oecipdey ,,íéøîBà øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨§¦

,ïéiç eðà äétî àì ,øîBà òLBäé éaøå .úðîàðo`k epipy df iable ¤¡¤¤§©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦
.'xq`y dt' mc`l yiy mewna dcen ryedi iaxy

s` :df xe`ia mb `xnbd dgec,àkéà Bbî éàî ,íúäzx`ane ¨¨©¦¦¨
,dzl`y z` `xnbdøæòìà éaøì àîìLa(my)øîàcef dpyny ¦§¨¨§©¦¤§¨¨§¨©

minkgk zxaeq(.`i)lrad oia oecipde ,dpn dzaezk ur zkeny ,
`ed dy`l,'íeìk àì'å 'äðî'aoick dpn zraez dy`d ,xnelk §¨¤§Ÿ§

dxn`e ezrhdy oeik ,melk dl oi`y xne` lrade ,ur zken
mrhy x`al xyt` ok` ,`ed zerh gwne ,`id dlezay

a `ed my dzepn`pézçz éðà õò úkeî' äøîà àéòa éàc Bbî'E- ¦§¦¨£¨¨§¨©¥£¦©§¤
,ipzqxi`y xg`l ur zken iziyrpíéúàî dì úéàåizaezke - §¦¨¨©¦

il zaiigzd xake ,dleza iziid oiyecwd zray oeik ,miiz`n
,izaezka miiz`nå`l` ,ok dxn` `l `idàøwéòî äøîà÷iziid §¨¨§¨¥¦¨¨

,oiqexi`d mcew ,ur zkendì úéìcdl oi`y dcene -,äðî àlà §¥¨¤¨¨¤
jkitleàðîéäîzxwyn dzid dzvx eli` ixdy ,zpn`p `id - §¥§¨

x`al yie .df ebina dpin`n epi` ryedi iaxe ,miiz`n zlawne
yiy mewna ryedi iax dceny epizpyn dxn` ef zwelgn iably

.on`py ,'xq`y dt'øîàc ïðçBé éaøì àlàiaxk zxaeq ef dpyny ¤¨§©¦¨¨§¨©
mdizeprhe ,miiz`n dzaezk ur zkeny ,xi`n,'äðî'e 'íéúàî'a§¨©¦¨¤

wx dl aiigy oreh lrade ,ur zkenk miiz`n zraez dy`dy
ok m` ,`id dleray oeik dpn,àkéà Bbî éàîmey dl oi` ixde ©¦¦¨

zkiiy mzwelgn oi`y `vnpe ,oerhl dlkiy xzei daeh dprh
epizpyn dzpy ef zwelgn iably xnel jiiy `le ,ebin oicl llk

.'ryedi iax dcene'
:`xnbd dwiqnàlà,epizpyna diepyd ryedi iax z`cedàäà ¤¨©¨

da epipy jky ,ef dpyn lr dxn`p -(:ai),äMàä úà àNBpä©¥¤¨¦¨
,dleza zwfgaépzñøàMî úøîBà àéä ,íéìeúa dì àöî àìå- §Ÿ¨¨¨§¦¦¤¤¦¤¥©§©¦

ipzqx`y xg`l,'eäãN äôçzñð'å ,ézñðàðlrad ly elfn xnelk ¤¡©§¦§¦§©£¨¨¥
,ezeyxa iziidyk izqp`py jkl mxbék àì ,øîBà àeäåipi` - §¥Ÿ¦

,jiixacl oin`nàlà`nyézñøéà àlL ãòCjizqx`y mcew - ¤¨©¤Ÿ¥©§¦
.zlrap,øîBà òLBäé éaøå ,úðîàð ,íéøîBà øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨§¦¤¡¤¤§©¦§ª©¥

,ïéiç eðà äétî àìl`ilnb oax ly enrhe .zpn`p dpi`e Ÿ¦¦¨¨©¦
,dpin`ndäøîà àéòa éàc Bbîcxwyl dvex dzid m`y jezn - §¦§¦¨£¨¨§¨

xnel dleki dzidézçz éðà õò úkeî,E,xzei daeh dprh efy ©¥£¦©§¤
cef dprhaäpeäkî dLôð äìñt à÷ àì,dpedkn zlqtp dpi` - §Ÿ¨¨§¨©§¨¦§¨

å`l` ,ok dxn` `l,ézñðàð äøîà÷,xzei drexb dprh efyà÷c §¨¨§¨¤¡©§¦§¨
éëä íeMî ,äpeäkî dLôð äìñtdf ebin gkn -ìàéìîb ïaø øîà÷ ¨§¨©§¨¦§¨¦¨¦¨¨©©¨©§¦¥

àðîéäîc.oiqexi`d xg`l dqp`py zpn`p dy`dy -ådf lr ¦§¥§¨§
c epizpyna epipyàëäc Bbî éàäa ,ìàéìîb ïaøì òLBäé éaø øîà÷̈¨©©¦§ª©§©¨©§¦¥§©¦§¨¨

leki dcya wfgend didy ,epizpyna x`eand df ebina -
,wezylCì àðéãBîla` ,on`p `edy jixacl dcen ip` -àeääa ¦¨¨§©

,íúäc Bbî,jizgz ip` ur zken oerhl dlkiyCååléò àðâéìt- ¦§¨¨§¦§¨¦¨¨
.df ebina zpn`p dpi`y ,jilr ip` welg

:`xnbd zl`ey .ryedi iax ly enrh z` zxxan `xnbdéãkî- ¦§¦
ixdBbî éàäå Bbî éàäepizpynae ,ebin dy`l yi lirl dpyna - ©¦§©¦

ok m`e ,ebin rwxwa wfgenl yiàðL éàîiax zrcl dpey dna - ©§¨
ryedi,Bbî éàäî Bbî éàä.epin`n `ed o`ke ,dpin`n epi` lirly ©¦¥©¦

:`xnbd zx`an,àëä,dcya wfgend iabléðôì 'èeçL øBL' ïéà,E ¨¨¥¨§¨¤
éðôì èeçL øBL éøä íúä,Ely dxwnd ,xnelk ,`id lyn oeyle ¨¨£¥¨§¨¤

,hegy `edyk e`vne ig xey el didy mc`l dnec lirl dpynd
` jke ,ehgy in xxal envrn xxerzn `edyd`ypy df mc

dy`d oi`e ,dlrap izn xxal xxerzn dlera d`vne dlezak
zxne` dzidy ebina oiqexi`d xg`l dlrapy dixaca zpn`p
`ny e` ,ef dprh lr dayg `ly okziy oeik ,ip` ur zken
dzidy ebina dpin`py ick dqp`py dprhe dnixrd dligzn
eid `ly ,epizpyn ly oecipa ok oi`y dn .ur zken `idy zxne`
wezyl leki dide ,edcya mc` eze` zwfgd lr mixxer
dzid ef dcyy epevxn dced ok it lr s`e ,da wfgen x`yidle
ryedi iax dcen dfa ,epnn d`pwe mc` eze` ia` ly dligza
dcede `a dn myl ,zn` eixac eid `l m`y oeik ,epin`dl yiy
xac mey my did `l ixde ,eia` ly dzid ef dcyy oad ipta

.ezwfg z` xrxrnd

* * *
,rext dy`xe `nepida z`viy micr yi m`' :epizpyna epipy
zpn`p dpi` ,micr d`iad `l m`y rnyne ,'miz`n dzaezk

:`xnbd dywn .dpn dzaezkeíéLð áBøc ïåéëåodykúBìeúaod §¥¨§¨¦§
éåä éàî íéãò eúà àì ék ,úBàOéðdy`d d`iad `ly jka dn - ¦¨¦Ÿ¨¥¦©¨¥

`idyk d`yip `id s`y xnele aexd xg` zkll yi ixde ,micr
.miz`n lehize ,dleza

:`xnbd zvxznøîéîì àkéàc íeMî ,àðéáø øîàzegcl yiy - ¨©¨¦¨¦§¦¨§¥©
mpn` ik ,'aex' ly ef di`xèeòéîe ,úBàOéð úBìeúa íéLð áBø¨¦§¦¨¦

odyk ze`yip miypde ,úBðîìàoeik ,liren aexd oi` mewn lkn ©§¨
yúàOpä ìk`idykìB÷ dì Lé ,äìeúad`viy ,xacd mqxtzn - ¨©¦¥§¨¥¨
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ט b"nyz xc` 'e ,dnexz t"y

ּכּמבאר  לבּוׁשים הם ּדהּמצֹות הּמצֹות, ְְְְְְִִִִֵַַַָֹּבקּיּום

ּבתחּלתֹו ּומּקיף.21ּבּתניא לבּוׁש ּבבחינת ׁשהם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

י  ּבחינת ּובפרט ּיּות ּבחינֹות, ב' ּבּמצֹות יׁש ֹותר, ְְְְִִִִִֵֵַַָ

ּכּמבאר  הרחֹוק, מּקיף ּובחינת הּקרֹוב ְְִִִַַַַַָָָָֹמּקיף

ּבסֹופֹו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ׁשהן 22הענין מצֹות ׁשּיׁש , ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

למעלה  ׁשהן מצֹות ויׁש טעםֿודעת, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָעלּֿפי

הּוא  ּפנימּיּות ּבבחינת והעבֹודה ְְְֲִִִִִַַַַַָָָמּטעםֿודעת.

ׁשהּתֹורה  ׁשם ּבּתניא ּכּמבאר הּתֹורה, לּמּוד ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹענין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מזֹון מעי.23נקראת ּבתֹו ותֹורת ְְְְְִֵֵֶָָָָ

ּכּׂשלמה,24אבל  אֹור עֹוטה ּכתיב אףֿעלּֿפיֿכן ְְֲִִֵֶַַַַָָ

ׂשלמה, ּבחינת ּבֹו יׁש ּדתֹורה האֹור ׁשּגם ְְְְִֵֶַַַַָָָהיינּו

ּבחינֹות  ב' ׁשּיׁש מּׁשּום והּוא מּקיף. ְְְִִִִֵֶַַּבחינת

הּתֹורה. ּופנימּיּות ּדתֹורה נגלה ְְְִִִֶַַָָָּבּתֹורה,

È„ÈŒÏÚÂ העבֹודה ּברּוחנּיּות, הּמקּדׁש עׂשּית ¿«¿≈ְְֲֲִִִַַָָָָ

ולּמּוד  הּמצֹות קּיּום אּלּו, ענינים ְְְְִִִִִֵַָּבב'

לדֹורֹות  ּתעׂשּו, וכן ׁשּיהיה זֹוכים ,25הּתֹורה, ְְְֲִִֵֶֶַַָ

נאמר  ׁשעליו ּדלעתידֿלבא עֹולמים 26ּבבית ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹ

עמד  לא הּמׁשּכן ּגם ּכי ,ידי ּכֹוננּו אד' ְְְִִִֶַַַָָָָֹמקּדׁש

הּמקּדׁש ודוקא ׁשלמה, ׁשעׂשה הּבית וכן ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלעֹולם,

ּבית  יהיה ידי ּכֹוננּו אד' מקּדׁש ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָּדלעתיד

ּבּזהר  ּכּמבאר לזה 27נצחי, ה'ּנתינתּֿכח' אבל . ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֹֹֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מׁשה, ׁשעׂשה מהּמקּדׁש וכן 25היא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

רׁש"י. ּכפרּוׁש לדֹורֹות, ְְֲִֵַַּתעׂשּו,

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ ּבית ּבנין יהיה מּמׁש ׁשּבקרֹוב ƒƒ»ְְְִִֵֶֶַַָָ

ענין  לֹומדים ּכי הּׁשליׁשי, ְְְְִִִִִִַַָָהּמקּדׁש

נצחית  היא והּתֹורה ּבּתֹורה, ּובפרט 28זה , ְְְִִִִֶַַָָָ

וכּידּוע  הּׁשבּוע, ּבפרׁשת זה ענין 29ּכׁשּלֹומדים ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ

ּפרׁשת  עם לחיֹות ׁשּצרי הּזקן אדמּו"ר ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּפתּגם

מ  נתינתּֿכח יׁש אז הרי ׁשעלֿידי הּׁשבּוע, יחדת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ
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ובכ"מ.)21 ס"ג. אגה"ק גם וראה ואילך.)22פ"ד. ד ט.)23מז, מ, א')24תהלים ס"ע שם אוה"ת ד. ג, סידור גם ראה

ואילך. 67 ע' ה'ש"ת סה"מ שם). (ובשוה"ג ואילך ועוד).)25תלח ב. סז, (מסנהדרין עה"פ פרש"י ט. כה, בשלח )26תרומה

יז. א'תקכח.)27טו, ע' ש"ש אוה"ת א. רכא, ח"ג רפי"ז.)28ראה תניא ע')29ראה תש"ב סה"ש חשון. ב' - יום" "היום

ואילך. 29

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙lÁ˙a ‡Èza21Ì‰L המצוותÛÈwÓe Le·Ï ˙ÈÁ·a בקיום ««¿»ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿ƒ«¿«ƒ

עליו  מאיר ה' ואור הקדושֿברוךֿהוא עם ומתחבר מתקשר האדם המצוות

זו גוף אבל את "מקיף" גשמי לבוש שבגד, כשם בלבד. מקיף בדרך הארה

בפנימיות. בו נכנס לא אבל מבחוץ LÈהאדם ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈
˙ÈÁa ,˙BÈÁa '· ˙Bˆna«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«
ÛÈwÓ ˙ÈÁ·e ·B¯w‰ ÛÈwÓ«ƒ«»¿ƒ««ƒ

,˜BÁ¯‰ כמו הוא ביניהם שההבדל »»
ששניהם  אף ובית, לבוש בין ההבדל

האדם, בפנימיות חודרים ולא מקיפים

לפי  ותפור קרוב, מקיף הוא הלבוש

מקיף  הוא והבית האדם. של מידותיו

גם  וכך האדם מידת לפי שלא רחוק

ב'סדר  מקיף יש באלוקות למעלה

"מקיף  (הנקרא עצמו השתלשלות'

ויש  שונות) דרגות בו ויש פרטי"

(הנקרא  בשוה העולמות כל על מקיף

כללי") ‰ÔÈÚ"מקיף ¯‡·nk«¿…»»ƒ¿»
BÙBÒa '‰¯Bz ÈËewÏ'a22, ¿ƒ≈»¿

ÈtŒÏÚ Ô‰L ˙BˆÓ LiL∆≈ƒ¿∆≈«ƒ
˙Ú„ÂŒÌÚË מקיף" בחינת והן ««»««

Ô‰Lהקרוב", ˙BˆÓ LÈÂ¿≈ƒ¿∆≈
˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ בחינת והן ¿«¿»ƒ««»««
הרחוק". "מקיף

˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
,‰¯Bz‰ „enÏ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ«»
‰¯Bz‰L ÌL ‡Èza ¯‡·nk«¿…»««¿»»∆«»

·e˙kL BÓk ÔBÊÓ ˙‡¯˜23 ƒ¿≈»¿∆»
ÈÚÓ CB˙a E˙¯B˙Â וכשם ¿»¿¿≈»

האדם  גוף את מזין הגשמי שהלחם

בתוך  שנכנס ידי על חיות לו ונותן

לנשמה  נותנת התורה כך מעיו,

נקלטים  התורה דברי כי "מזון"

באופן  האדם של בשכלו ונתפסים

‡Ï·‡24ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛפנימי. ¬»««ƒ≈
·È˙k הפנימי האור ËBÚ‰לגבי ¿ƒ∆

ÌbL eÈÈ‰ ,‰ÓÏOk ¯B‡««¿»«¿∆«
‰¯B˙c ¯B‡‰ כלל שבדרך אף »¿»

פנימי  אור ÈÁa˙הוא Ba LÈ≈¿ƒ«
‡e‰Â .ÛÈwÓ ˙ÈÁa ,‰ÓÏN«¿»¿ƒ««ƒ¿
˙BÈÁa '· LiL ÌeMÓƒ∆≈¿ƒ

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙe ‰¯B˙c ‰Ï‚ ,‰¯Bza בלימוד גם ואמנם «»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ«»

והם  בפנימיות נקלטים התורה דברי והשגה, בהבנה התורה פנימיות

מד  סוף שסוף כיוון אבל פנימי. אור יותר בבחינת רוחניים בעניינים ובר

"מקיף". בבחינת הם דתורה נגלה לעומת הרי יותר, ומופשטים

ÌÈÈÚ '·a ‰„B·Ú‰ ,˙eiÁe¯a Lc˜n‰ ˙iNÚ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬ƒ««ƒ¿»¿»ƒ»¬»¿ƒ¿»ƒ
˙Bˆn‰ Ìei˜ ,el‡ המגלים ≈ƒ«ƒ¿
מקיף  אור בדרך enÏÂ¿ƒ„אלוקות

‰¯Bz‰ אור בדרך אלוקות המגלה «»
eNÚz,פנימי, ÔÎÂ ‰È‰iL ÌÈÎBÊƒ∆ƒ¿∆¿≈«¬

˙B¯B„Ï25, לי "ועשו הציווי שהרי ¿
המשכן  עשיית על רק לא הוא מקדש"

לדורות  נצחי ציווי ≈¿È·a˙אלא
ÌÈÓÏBÚ הנצחי המקדש בית »ƒ

¯Ó‡ ÂÈÏÚL ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc26 ƒ¿»ƒ»…∆»»∆¡«
Ìb Èk ,EÈ„È eBk '„‡ Lc˜Óƒ¿»¿»∆ƒ«
ÔÎÂ ,ÌÏBÚÏ „ÓÚ ‡Ï ÔkLn‰«ƒ¿»…»«¿»¿≈

,‰ÓÏL ‰NÚL ˙Èa‰ כל עם ««ƒ∆»»¿……
לנצח  התקיים לא הוא גם מעלתו,

„È˙ÚÏc Lc˜n‰ ‡˜Â„Â¿«¿»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ
EÈ„È eBk '„‡ Lc˜Ó ‡e‰L∆ƒ¿»¿»∆
הקדושֿברוךֿהוא  עלֿידי שייבנה

¯‡·nk ,ÈÁˆ ˙Èa ‰È‰Èƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ«¿…»
¯‰fa27'ÁkŒ˙È˙p'‰ Ï·‡ . «…«¬»«¿ƒ«…«
‰ÊÏ הנצחי השלישי המקדש לבית גם ¿∆

,‰LÓ ‰NÚL Lc˜n‰Ó ‡È‰ƒ≈«ƒ¿»∆»»…∆
·e˙kL BÓk25,eNÚz ÔÎÂ ¿∆»¿≈«¬

.È"L¯ Le¯Ùk ,˙B¯B„Ï¿¿≈«ƒ
LnÓ ·B¯˜aL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆¿»«»
Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿»

ÈLÈÏM‰ בפועלÌÈ„ÓBÏ Èk , «¿ƒƒƒ¿ƒ
‡È‰ ‰¯Bz‰Â ,‰¯Bza ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆«»¿«»ƒ

˙ÈÁˆ28, כפי המקדש בית ובענייני ƒ¿ƒ
שינוי  חל לא בתורה «¿Ë¯Ù·eƒשהם

˙L¯Ùa ‰Ê ÔÈÚ ÌÈ„ÓBlLk¿∆¿ƒƒ¿»∆¿»»«
,Úe·M‰ לפעול יותר בכוחם שאז «»«

בפועל  השלישי הבית בנין את

Úe„iÎÂ29¯"eÓ„‡ Ìb˙t ¿«»«ƒ¿««¿
˙BÈÁÏ CÈ¯vL Ô˜f‰ עם") «»≈∆»ƒƒ¿

היינו) ‰Úe·M,הזמן", ˙L¯t ÌÚƒ»»««»«
אלא  השבוע פרשת את ללמוד רק לא

הפרשה  ענייני את ‡Ê"לחיות" È¯‰¬≈»
˙„ÁÈÓ ÁkŒ˙È˙ LÈ תמיד המקדש עניני על בלימוד מאשר שאת ביתר ≈¿ƒ«…«¿À∆∆
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mkeza izpkye ycwn il eyre

נזּכה  הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְְִִִִִֶַַַַָההתעּסקּות

הּמקּדׁש ּבית לבנין מּמׁש ּבימינּו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּבמהרה

עלֿידי  והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֻהּׁשליׁשי

מּוכן  עֹומד הּוא ּדהּמקּדׁש צדקנּו, ְְְְִִִֵֵַַָָמׁשיח

ּבמהרה 30למעלה  למּטה, ירד ּכמימרא ּוברגע , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּמׁש. ְֵַָָּבימינּו
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30(.418 ע' חח"י בלקו"ש שנסמנו מקומות שם. זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„enÏa ˙e˜qÚ˙‰‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿«¿¿ƒ
‰kÊ ˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆
ÔÈ·Ï LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»¿ƒ¿«
‰l‡ba ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»«¿ƒƒ«¿À»
È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
Lc˜n‰c ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿«ƒ¿»

הנצחי  ÔÎeÓהשלישי, „ÓBÚ ‡e‰≈»
‰ÏÚÓÏ30‡¯ÓÈÓk Ú‚¯·e , ¿«¿»¿∆«¿≈¿»

המלה  לאמירת הדרוש הזמן במשך

מאד  גדולה במהירות היינו "רגע",

eÈÓÈa ‰¯‰Óa ,‰hÓÏ „¯È≈≈¿«»ƒ¿≈»¿»≈
.LnÓ«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zeaezk(iriax meil)

'ryedi iax dcene' oeyl z` xg` ote`a x`al dqpn `xnbd
:epizpynayàäà àlàåokl mcew diepyd dpynd lr -(.bi), §¤¨©¨

,dlera d`vne ,dleza zwfga dy`d z` `yepdúøîBà àéä`l ¦¤¤
`l` ,mc`l izlrap,øîBà àeäå ,éðà õò úkeîék àìoi` `ny - ©¥£¦§¥Ÿ¦

jiixack zn`dúñeøc àlàzlera -zà Léà,jizqxi`y mcew ¤¨§©¦©§
dzaezk oiprl `ed oecipdey ,,íéøîBà øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨§¦

,ïéiç eðà äétî àì ,øîBà òLBäé éaøå .úðîàðo`k epipy df iable ¤¡¤¤§©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦
.'xq`y dt' mc`l yiy mewna dcen ryedi iaxy

s` :df xe`ia mb `xnbd dgec,àkéà Bbî éàî ,íúäzx`ane ¨¨©¦¦¨
,dzl`y z` `xnbdøæòìà éaøì àîìLa(my)øîàcef dpyny ¦§¨¨§©¦¤§¨¨§¨©

minkgk zxaeq(.`i)lrad oia oecipde ,dpn dzaezk ur zkeny ,
`ed dy`l,'íeìk àì'å 'äðî'aoick dpn zraez dy`d ,xnelk §¨¤§Ÿ§

dxn`e ezrhdy oeik ,melk dl oi`y xne` lrade ,ur zken
mrhy x`al xyt` ok` ,`ed zerh gwne ,`id dlezay

a `ed my dzepn`pézçz éðà õò úkeî' äøîà àéòa éàc Bbî'E- ¦§¦¨£¨¨§¨©¥£¦©§¤
,ipzqxi`y xg`l ur zken iziyrpíéúàî dì úéàåizaezke - §¦¨¨©¦

il zaiigzd xake ,dleza iziid oiyecwd zray oeik ,miiz`n
,izaezka miiz`nå`l` ,ok dxn` `l `idàøwéòî äøîà÷iziid §¨¨§¨¥¦¨¨

,oiqexi`d mcew ,ur zkendì úéìcdl oi`y dcene -,äðî àlà §¥¨¤¨¨¤
jkitleàðîéäîzxwyn dzid dzvx eli` ixdy ,zpn`p `id - §¥§¨

x`al yie .df ebina dpin`n epi` ryedi iaxe ,miiz`n zlawne
yiy mewna ryedi iax dceny epizpyn dxn` ef zwelgn iably

.on`py ,'xq`y dt'øîàc ïðçBé éaøì àlàiaxk zxaeq ef dpyny ¤¨§©¦¨¨§¨©
mdizeprhe ,miiz`n dzaezk ur zkeny ,xi`n,'äðî'e 'íéúàî'a§¨©¦¨¤

wx dl aiigy oreh lrade ,ur zkenk miiz`n zraez dy`dy
ok m` ,`id dleray oeik dpn,àkéà Bbî éàîmey dl oi` ixde ©¦¦¨

zkiiy mzwelgn oi`y `vnpe ,oerhl dlkiy xzei daeh dprh
epizpyn dzpy ef zwelgn iably xnel jiiy `le ,ebin oicl llk

.'ryedi iax dcene'
:`xnbd dwiqnàlà,epizpyna diepyd ryedi iax z`cedàäà ¤¨©¨

da epipy jky ,ef dpyn lr dxn`p -(:ai),äMàä úà àNBpä©¥¤¨¦¨
,dleza zwfgaépzñøàMî úøîBà àéä ,íéìeúa dì àöî àìå- §Ÿ¨¨¨§¦¦¤¤¦¤¥©§©¦

ipzqx`y xg`l,'eäãN äôçzñð'å ,ézñðàðlrad ly elfn xnelk ¤¡©§¦§¦§©£¨¨¥
,ezeyxa iziidyk izqp`py jkl mxbék àì ,øîBà àeäåipi` - §¥Ÿ¦

,jiixacl oin`nàlà`nyézñøéà àlL ãòCjizqx`y mcew - ¤¨©¤Ÿ¥©§¦
.zlrap,øîBà òLBäé éaøå ,úðîàð ,íéøîBà øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨§¦¤¡¤¤§©¦§ª©¥

,ïéiç eðà äétî àìl`ilnb oax ly enrhe .zpn`p dpi`e Ÿ¦¦¨¨©¦
,dpin`ndäøîà àéòa éàc Bbîcxwyl dvex dzid m`y jezn - §¦§¦¨£¨¨§¨

xnel dleki dzidézçz éðà õò úkeî,E,xzei daeh dprh efy ©¥£¦©§¤
cef dprhaäpeäkî dLôð äìñt à÷ àì,dpedkn zlqtp dpi` - §Ÿ¨¨§¨©§¨¦§¨

å`l` ,ok dxn` `l,ézñðàð äøîà÷,xzei drexb dprh efyà÷c §¨¨§¨¤¡©§¦§¨
éëä íeMî ,äpeäkî dLôð äìñtdf ebin gkn -ìàéìîb ïaø øîà÷ ¨§¨©§¨¦§¨¦¨¦¨¨©©¨©§¦¥

àðîéäîc.oiqexi`d xg`l dqp`py zpn`p dy`dy -ådf lr ¦§¥§¨§
c epizpyna epipyàëäc Bbî éàäa ,ìàéìîb ïaøì òLBäé éaø øîà÷̈¨©©¦§ª©§©¨©§¦¥§©¦§¨¨

leki dcya wfgend didy ,epizpyna x`eand df ebina -
,wezylCì àðéãBîla` ,on`p `edy jixacl dcen ip` -àeääa ¦¨¨§©

,íúäc Bbî,jizgz ip` ur zken oerhl dlkiyCååléò àðâéìt- ¦§¨¨§¦§¨¦¨¨
.df ebina zpn`p dpi`y ,jilr ip` welg

:`xnbd zl`ey .ryedi iax ly enrh z` zxxan `xnbdéãkî- ¦§¦
ixdBbî éàäå Bbî éàäepizpynae ,ebin dy`l yi lirl dpyna - ©¦§©¦

ok m`e ,ebin rwxwa wfgenl yiàðL éàîiax zrcl dpey dna - ©§¨
ryedi,Bbî éàäî Bbî éàä.epin`n `ed o`ke ,dpin`n epi` lirly ©¦¥©¦

:`xnbd zx`an,àëä,dcya wfgend iabléðôì 'èeçL øBL' ïéà,E ¨¨¥¨§¨¤
éðôì èeçL øBL éøä íúä,Ely dxwnd ,xnelk ,`id lyn oeyle ¨¨£¥¨§¨¤

,hegy `edyk e`vne ig xey el didy mc`l dnec lirl dpynd
` jke ,ehgy in xxal envrn xxerzn `edyd`ypy df mc

dy`d oi`e ,dlrap izn xxal xxerzn dlera d`vne dlezak
zxne` dzidy ebina oiqexi`d xg`l dlrapy dixaca zpn`p
`ny e` ,ef dprh lr dayg `ly okziy oeik ,ip` ur zken
dzidy ebina dpin`py ick dqp`py dprhe dnixrd dligzn
eid `ly ,epizpyn ly oecipa ok oi`y dn .ur zken `idy zxne`
wezyl leki dide ,edcya mc` eze` zwfgd lr mixxer
dzid ef dcyy epevxn dced ok it lr s`e ,da wfgen x`yidle
ryedi iax dcen dfa ,epnn d`pwe mc` eze` ia` ly dligza
dcede `a dn myl ,zn` eixac eid `l m`y oeik ,epin`dl yiy
xac mey my did `l ixde ,eia` ly dzid ef dcyy oad ipta

.ezwfg z` xrxrnd

* * *
,rext dy`xe `nepida z`viy micr yi m`' :epizpyna epipy
zpn`p dpi` ,micr d`iad `l m`y rnyne ,'miz`n dzaezk

:`xnbd dywn .dpn dzaezkeíéLð áBøc ïåéëåodykúBìeúaod §¥¨§¨¦§
éåä éàî íéãò eúà àì ék ,úBàOéðdy`d d`iad `ly jka dn - ¦¨¦Ÿ¨¥¦©¨¥

`idyk d`yip `id s`y xnele aexd xg` zkll yi ixde ,micr
.miz`n lehize ,dleza

:`xnbd zvxznøîéîì àkéàc íeMî ,àðéáø øîàzegcl yiy - ¨©¨¦¨¦§¦¨§¥©
mpn` ik ,'aex' ly ef di`xèeòéîe ,úBàOéð úBìeúa íéLð áBø¨¦§¦¨¦

odyk ze`yip miypde ,úBðîìàoeik ,liren aexd oi` mewn lkn ©§¨
yúàOpä ìk`idykìB÷ dì Lé ,äìeúad`viy ,xacd mqxtzn - ¨©¦¥§¨¥¨

,`nepida
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום רביעי עמ' א



י

.`"ypz'd hay e"k ,dnexz zyxt '` mei zgiy .c"qa
– הראשון* העולמי השלוחות לכינוס –

נשים)‡. או (אנשים מישראל כמה כאשר
במקום  יחדיו כשנפגשים ובפרט יחדיו, נפגשים
צדקה  של ובית וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת קדוש,
הענין  לכלֿלראש מודגש – וגמילותֿחסדים

מלך" הדרת עם .1ד"ברוב
הקב"ה  של שמחתו שנעשית – ועיקר ועוד
כביכול  ישראל, בני של והאחדות הקירוב בראותו

בניו  של והאחדות מהקירוב האב כל 2כשמחת –
שכל  והטף, והנשים האנשים מישראל, ואחת אחד
(אבינו  הקב"ה אצל כביכול חשוב מהם ואחת אחד

יחידה  ובת יחיד בן כמו .3שבשמים)

לכל  הקב"ה של בברכתו גם נוסף ועלֿידיֿזה
בגשמיות  הן להם, המצטרך בכל מהם ואחד אחד
ויהיו  להיות שיוכלו כדי כולל ברוחניות, והן
ישראל  "ישמח – שמחה של ומצב במעמד בפועל

יותר 4בעושיו" עוד יתוסף עלֿידיֿזה אשר ,
במעשיו" ה' "ישמח – הקב"ה של .5בשמחתו

הן  – זה בכינוס יתירה בהדגשה הוא זה וכל
 ֿ (ועל והן הכינוס, מתקיים שבו הזמן תוכן מצד
עצמו, הכינוס של תוכנו מצד אחתֿכמהֿוכמה)

כדלקמן.

שבו ·. השבת ליום בסמיכות מתקיים זה כינוס
חודש אזלינן:`xcמברכים דמיניה ,

בגמרא  איתא אדר, חודש של ענינו 6אודות

בשמחה" מרבין אדר (תקיף 7"משנכנס "בריא ,8(
מזליה".

הענינים  דב' השייכות לומר 9ובביאור יש
"מרבין 10(בפשטות) הציווי קיום שבשביל –

אחד  לכל נותן ובודאי ליתן הקב"ה צריך בשמחה",
הענינים  כל ישראל בני ולכל מישראל ואחד
 ֿ עלֿידי אמיתית, בשמחה להיות שיוכלו והטעמים
– וברוחניות בגשמיות המצטרך כל להם שנותן זה

שה"מזל" מזליה", ד"בריא הענין תוכן 11שזהו

הוא  עניניהם) בכל נמשך (שממנו ישראל דבני
ותוקף  בריאות של ובשלימותו.12באופן לאמיתתו

מזליה") ש"בריא (בגלל זו שמחה ועוד: זאת
על  מיוחד ציווי לולי (גם האדם טבע מצד היא

שישנו וכיון בשמחה",ieeivהשמחה), "מרבין
מזה  כתוצאה השמחה רגש על שנוסף מובן
הוא  הרי ורוחני, גשמי טוב כל לו נותן שהקב"ה

בגלל ובעיקר גם בשמחה, d"awdמוסיף ieeiv
השמחה  שעלֿידי בידעו ובפרט בשמחה", "מרבין

("ישמח יותר l`xyiשלו עוד נוסף בעושיו")
("ישמח הקב"ה של במעשיו").d'בשמחתו

בשמחה", "מרבין הציווי שמקיים ועלֿידיֿזה
בכל  הברכות בהמשכת יותר עוד הקב"ה מוסיף
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יארצייט-הילולא  – שבט כ"ב משפטים, פ' ד' ביום שהתחיל (*
לקמן  (וראה זי"ע נ"ע מושקא חי' מרת הצדקנית הרבנית של

.(60 הערה
כח.1) יד, משלי
ובכ"מ.2) תיג. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
סקל"ג.3) הוספות כש"ט
ב.4) קמט, תהלים
לא.5) קד, שם
ואילך.6) סע"א כט, תענית
ביום 7) חל אדר שר"ח זו שנה בקביעות יתירה ובהדגשה

מברכים) בשבת החודש בברכת שהכריזו (כפי ששי וביום חמישי
אדר  דר"ח הימים בב' אדר") ("משנכנס אדר דר"ח שמהשמחה –
לשמחה  תיכף נכנסים ימים) ב' לעולם הוא לניסן) (הסמוך (שאדר
בהעלותך  (ספרי השבתות" אלו שמחתכם "וביום השבת, דיום

דחודש  בשמחה מיוחדת הוספה של רצופים ימים ג' – יו"ד) יו"ד,
אדר.

הרא"ש.8) גירסת
בשמחה,9) מרבין אדר "משנכנס – הענין מהמשך כמובן

פפא רב לימצי jklidאמר .. נכרי בהדי דינא לי' דאית ישראל בר
הבאה. הערה וראה מזלי'". דבריא באדר נפשי'

בא 10) זה שמאמר מהרש"א) (וחדא"ג התוס' פירוש על נוסף
וחובה  זכאי ליום זכות ש"מגלגלין א) (כט, לפנ"ז למש"נ בהמשך
לאדר  אב שבין החילוק בעיקר מבאר זה פירוש כי – חייב" ליום
באדר  נפשי' ולימצי מזלי', דריע באב מיני' לישתמיט .. ("הילכך

ד" להענין השייכות מבאר ואינו מזלי'"), dgnyaדבריא oiaxn"
דוקא.

(11– ובכ"מ) ד עא, האזינו (לקו"ת נוזל מלשון "מזל"
מטה, למטה והפעולה וההמשכה הגילוי ובעיקר גם שכולל
ישראל  ל"בר בנוגע נאמר מזלי'" ד"בריא שהענין מזה כדמוכח

לי' ixkpדאית icda `pic."'כו
תוקף 12) פירושו "אדר – "אדר" בחודש ביותר ומודגש

כמו הרוצה `xicוגבורה, ע"ב דט"ו פ"ב ובביצה ה', במרום
בהן יטבע נכסיו כו'`xcשנתקיימו ה' במרום אדיר שנאמר ,

צט). ע' ריש ומארז"ל תנ"ך פסוקי על לוי"צ (לקוטי ע"ש"

`"ypz'd hay e"k ,dnexz zyxt '` mei zgiy

מזליה" "בריא – לו בתכלית 13המצטרך
.14השלימות 

בשנה ‚. אחד (חודש אדר נמשך 15ומחודש (
מזליה" ו"בריא בשמחה" ד"מרבין ומצב המעמד

כולה: השנה בכל
בראשֿהשנה  ולפניֿזה, שבלאוֿהכי לכך נוסף
בכתיבה  מישראל ואחת אחד כל את הקב"ה בירך
נכלל  שבזה ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה

זה הרי – שמחה שנת גם wfgzneכפשוט ycgzn
של ieaixeובאופן dtqed")oiaxn,("בשמחה

– הקב"ה של daexnובמדתו eztqezy העיקר ,16על
המלאה  "מידו – הקב"ה של ידו הישג ולפי

והרחבה" הקדושה .17הפתוחה

– אדר דחודש טוב' ב'יום מודגש זה וענין
:18פורים 

בשמחה  ההוספה ביותר מודגשת הפורים בימי
היא  פורים ששמחת כך כדי עד בשמחה"), ("מרבין
ששמחת  – המועדים דכל מהשמחה למעלה

והגבלה  במדידה היא מהֿשאיןֿכן 19המועדים ,
"עד  והגבלה, ממדידה למעלה היא פורים שמחת

ידע" שכל 20דלא דשכל, והשגה מהבנה (למעלה
בכלל). ושכל האדם

שלימות  ופועלת וחודרת נמשכת זו ושמחה
בענינים  מזליה"): ("בריא ישראל בני עניני בכל

miipgexd"היהודים וקבלו "קיימו מה 21– "קיימו ,
כבר" התורה 22שקיבלו קבלת על הקיום שנעשה ,

ושמחה  רצון מתוך תורתנו" מתן ;23ב"זמן
משתה miinybdובענינים ימי אותם "לעשות –

ומתנות  לרעהו איש מנות ומשלוח ושמחה
(גם 24לאביונים" ומתגלה נמשכת שהשמחה ,

יין, (שתיית "משתה" גשמיים, בענינים ובעיקר)
דסעודה  החיוב גם ("שתי 25כולל מנות" "משלוח ,(

בשר  מיני 26מנות שני) או תבשיל מיני (שני או
("מעות 27אוכלין" ו"מתנות" או 28) תבשיל מיני או

אוכלין" ).29מיני

הענין  שהרי – כולה השנה בכל גם נמשך ומזה
ופועל  ונקבע שייך כבר" שקבלו מה ד"קיימו
מובן  ומזה כולה, השנה בכל ומצוות התורה בקיום
עד  וחודרת שנמשכת כפי בשמחה ההוספה שגם
השנה  בכל נמשכת כפשוטם גשמיים לענינים

כולה.

("מרבין „. אדר חודש של שתוכנו להוסיף, ויש
האחדות  עם גם קשור מזליה") ו"בריא בשמחה"

ישראל: של
טוב' (ה'יום דפורים המיוחדים מהענינים
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(13.. בשמחה "מרבין הענינים: וסדר המשך יומתק ועפ"ז
נוסף  בשמחה" "מרבין הציווי קיום שע"י – מזלי'" בריא .. הילכך

מזלי'". ד"בריא בהענין יותר עוד
"מרבין 14) הציווי קיום אופן (בפשטות) לבאר יש ועפ"ז

דכיון  – ליום מיום וריבוי הוספה אדר, חודש ימי בכל בשמחה"
יותר  עוד נוסף אדר דחודש א' ביום בשמחה הריבוי שע"י
ריבוי  של באופן למחרתו השמחה נעשית הקב"ה, של בברכתו
יותר  עוד נוסף ועי"ז שלפנ"ז, ביום בשמחה" לה"מרבין ביחס גם
הלאה. וכן שלאח"ז, ביום בשמחה גם ובמילא, הברכה, בהמשכת

חודש15) – אחד שענינם חדשים, שני – העיבור .`xcובשנת
הראשון  אדר בין "אין ב) ו, (מגילה המשנה מדברי ולהעיר –

כו'". אלא השני לאדר
ד.16) פס"א, ב"ר
דברהמ"ז.17) הג' ברכה נוסח
לשמחה"18) גו' נהפך אשר "החודש – החודש לכל ששייך

מגילה" למקרא (בדיעבד) כשר החודש "כל שלכן כב), ט, (אסתר
וברמ"א  ס"ז סתרפ"ח או"ח שו"ע ה"א. פ"א מגילה (ירושלמי

שם).
או"ח 19) ואדה"ז טושו"ע הכ"א. פ"ו יו"ט הל' רמב"ם ראה

תקכ"ט.ס  ו"ס
ב.20) ז, מגילה

כז.21) ט, אסתר
א.22) פח, שבת
(23" שבמתן-תורה – (שם) הגמרא הקב"ה dtkובלשון

(שקבלוה  לאורייתא רבה מודעא מכאן .. כגיגית ההר את עליהם
qpe`a הנס (מאהבת אחשורוש" בימי קבלוה הדור .. פרש"י) –

פרש"י). – להם שנעשה
כב.24) שם,
פ"ב 25) מגילה הל' וברמב"ם רסתרצ"ה. או"ח טושו"ע

שיאכל זו סעודה חובת "כיצד כו'"xyaהט"ו: נאה סעודה ויתקן
או"ח  נימוקי ראה – בשר אכילת ע"ד נזכר לא בשו"ע (משא"כ

הבאה). הערה וראה שם. לשו"ע
גם 26) מנות" ל"משלוח בנוגע "בשר" מהדגשת להעיר
r"eya לחובת בנוגע בשר אכילת ע"ד (בשו"ע) נזכר שלא אף –

הסעודה.
סתרצ"ה 27) או"ח טוש"ע הט"ו. פ"ב מגילה הל' רמב"ם

ס"ד.
הט"ז.28) שם רמב"ם
שב"מתנות29) וחיזוק mipeia`lואף בעידוד הצורך מודגש "

(מעות  ה"מתנות" נתינת ע"י הוא המצוה קיום עיקר הרי רוחם*,
אוכלין) או תבשיל דוקא.zeinybaאו

(*el xacne .. dgnyae zeti mipt xaqa" dwcvl dpizpa ybcenk
f"cre ,(c"d i"t miipr zepzn 'ld m"anx) "minegpe mipepgz ixac

miipr al gnyl" ± mixeta mipeia`l zepznc aeigaal gnyndy ..
zeigdle milty gex zeigdl xn`py ,dpikyl dnec el`d millne`d

(f"id a"t dlibn 'ld m"anx) "mi`kcp al.



יי

.`"ypz'd hay e"k ,dnexz zyxt '` mei zgiy .c"qa
– הראשון* העולמי השלוחות לכינוס –

נשים)‡. או (אנשים מישראל כמה כאשר
במקום  יחדיו כשנפגשים ובפרט יחדיו, נפגשים
צדקה  של ובית וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת קדוש,
הענין  לכלֿלראש מודגש – וגמילותֿחסדים

מלך" הדרת עם .1ד"ברוב
הקב"ה  של שמחתו שנעשית – ועיקר ועוד
כביכול  ישראל, בני של והאחדות הקירוב בראותו

בניו  של והאחדות מהקירוב האב כל 2כשמחת –
שכל  והטף, והנשים האנשים מישראל, ואחת אחד
(אבינו  הקב"ה אצל כביכול חשוב מהם ואחת אחד

יחידה  ובת יחיד בן כמו .3שבשמים)

לכל  הקב"ה של בברכתו גם נוסף ועלֿידיֿזה
בגשמיות  הן להם, המצטרך בכל מהם ואחד אחד
ויהיו  להיות שיוכלו כדי כולל ברוחניות, והן
ישראל  "ישמח – שמחה של ומצב במעמד בפועל

יותר 4בעושיו" עוד יתוסף עלֿידיֿזה אשר ,
במעשיו" ה' "ישמח – הקב"ה של .5בשמחתו

הן  – זה בכינוס יתירה בהדגשה הוא זה וכל
 ֿ (ועל והן הכינוס, מתקיים שבו הזמן תוכן מצד
עצמו, הכינוס של תוכנו מצד אחתֿכמהֿוכמה)

כדלקמן.

שבו ·. השבת ליום בסמיכות מתקיים זה כינוס
חודש אזלינן:`xcמברכים דמיניה ,

בגמרא  איתא אדר, חודש של ענינו 6אודות

בשמחה" מרבין אדר (תקיף 7"משנכנס "בריא ,8(
מזליה".

הענינים  דב' השייכות לומר 9ובביאור יש
"מרבין 10(בפשטות) הציווי קיום שבשביל –

אחד  לכל נותן ובודאי ליתן הקב"ה צריך בשמחה",
הענינים  כל ישראל בני ולכל מישראל ואחד
 ֿ עלֿידי אמיתית, בשמחה להיות שיוכלו והטעמים
– וברוחניות בגשמיות המצטרך כל להם שנותן זה

שה"מזל" מזליה", ד"בריא הענין תוכן 11שזהו

הוא  עניניהם) בכל נמשך (שממנו ישראל דבני
ותוקף  בריאות של ובשלימותו.12באופן לאמיתתו

מזליה") ש"בריא (בגלל זו שמחה ועוד: זאת
על  מיוחד ציווי לולי (גם האדם טבע מצד היא

שישנו וכיון בשמחה",ieeivהשמחה), "מרבין
מזה  כתוצאה השמחה רגש על שנוסף מובן
הוא  הרי ורוחני, גשמי טוב כל לו נותן שהקב"ה

בגלל ובעיקר גם בשמחה, d"awdמוסיף ieeiv
השמחה  שעלֿידי בידעו ובפרט בשמחה", "מרבין

("ישמח יותר l`xyiשלו עוד נוסף בעושיו")
("ישמח הקב"ה של במעשיו").d'בשמחתו

בשמחה", "מרבין הציווי שמקיים ועלֿידיֿזה
בכל  הברכות בהמשכת יותר עוד הקב"ה מוסיף
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יארצייט-הילולא  – שבט כ"ב משפטים, פ' ד' ביום שהתחיל (*
לקמן  (וראה זי"ע נ"ע מושקא חי' מרת הצדקנית הרבנית של

.(60 הערה
כח.1) יד, משלי
ובכ"מ.2) תיג. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
סקל"ג.3) הוספות כש"ט
ב.4) קמט, תהלים
לא.5) קד, שם
ואילך.6) סע"א כט, תענית
ביום 7) חל אדר שר"ח זו שנה בקביעות יתירה ובהדגשה

מברכים) בשבת החודש בברכת שהכריזו (כפי ששי וביום חמישי
אדר  דר"ח הימים בב' אדר") ("משנכנס אדר דר"ח שמהשמחה –
לשמחה  תיכף נכנסים ימים) ב' לעולם הוא לניסן) (הסמוך (שאדר
בהעלותך  (ספרי השבתות" אלו שמחתכם "וביום השבת, דיום

דחודש  בשמחה מיוחדת הוספה של רצופים ימים ג' – יו"ד) יו"ד,
אדר.

הרא"ש.8) גירסת
בשמחה,9) מרבין אדר "משנכנס – הענין מהמשך כמובן

פפא רב לימצי jklidאמר .. נכרי בהדי דינא לי' דאית ישראל בר
הבאה. הערה וראה מזלי'". דבריא באדר נפשי'

בא 10) זה שמאמר מהרש"א) (וחדא"ג התוס' פירוש על נוסף
וחובה  זכאי ליום זכות ש"מגלגלין א) (כט, לפנ"ז למש"נ בהמשך
לאדר  אב שבין החילוק בעיקר מבאר זה פירוש כי – חייב" ליום
באדר  נפשי' ולימצי מזלי', דריע באב מיני' לישתמיט .. ("הילכך

ד" להענין השייכות מבאר ואינו מזלי'"), dgnyaדבריא oiaxn"
דוקא.

(11– ובכ"מ) ד עא, האזינו (לקו"ת נוזל מלשון "מזל"
מטה, למטה והפעולה וההמשכה הגילוי ובעיקר גם שכולל
ישראל  ל"בר בנוגע נאמר מזלי'" ד"בריא שהענין מזה כדמוכח

לי' ixkpדאית icda `pic."'כו
תוקף 12) פירושו "אדר – "אדר" בחודש ביותר ומודגש

כמו הרוצה `xicוגבורה, ע"ב דט"ו פ"ב ובביצה ה', במרום
בהן יטבע נכסיו כו'`xcשנתקיימו ה' במרום אדיר שנאמר ,

צט). ע' ריש ומארז"ל תנ"ך פסוקי על לוי"צ (לקוטי ע"ש"

`"ypz'd hay e"k ,dnexz zyxt '` mei zgiy

מזליה" "בריא – לו בתכלית 13המצטרך
.14השלימות 

בשנה ‚. אחד (חודש אדר נמשך 15ומחודש (
מזליה" ו"בריא בשמחה" ד"מרבין ומצב המעמד

כולה: השנה בכל
בראשֿהשנה  ולפניֿזה, שבלאוֿהכי לכך נוסף
בכתיבה  מישראל ואחת אחד כל את הקב"ה בירך
נכלל  שבזה ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה

זה הרי – שמחה שנת גם wfgzneכפשוט ycgzn
של ieaixeובאופן dtqed")oiaxn,("בשמחה

– הקב"ה של daexnובמדתו eztqezy העיקר ,16על
המלאה  "מידו – הקב"ה של ידו הישג ולפי

והרחבה" הקדושה .17הפתוחה

– אדר דחודש טוב' ב'יום מודגש זה וענין
:18פורים 

בשמחה  ההוספה ביותר מודגשת הפורים בימי
היא  פורים ששמחת כך כדי עד בשמחה"), ("מרבין
ששמחת  – המועדים דכל מהשמחה למעלה

והגבלה  במדידה היא מהֿשאיןֿכן 19המועדים ,
"עד  והגבלה, ממדידה למעלה היא פורים שמחת

ידע" שכל 20דלא דשכל, והשגה מהבנה (למעלה
בכלל). ושכל האדם

שלימות  ופועלת וחודרת נמשכת זו ושמחה
בענינים  מזליה"): ("בריא ישראל בני עניני בכל

miipgexd"היהודים וקבלו "קיימו מה 21– "קיימו ,
כבר" התורה 22שקיבלו קבלת על הקיום שנעשה ,

ושמחה  רצון מתוך תורתנו" מתן ;23ב"זמן
משתה miinybdובענינים ימי אותם "לעשות –

ומתנות  לרעהו איש מנות ומשלוח ושמחה
(גם 24לאביונים" ומתגלה נמשכת שהשמחה ,

יין, (שתיית "משתה" גשמיים, בענינים ובעיקר)
דסעודה  החיוב גם ("שתי 25כולל מנות" "משלוח ,(

בשר  מיני 26מנות שני) או תבשיל מיני (שני או
("מעות 27אוכלין" ו"מתנות" או 28) תבשיל מיני או

אוכלין" ).29מיני

הענין  שהרי – כולה השנה בכל גם נמשך ומזה
ופועל  ונקבע שייך כבר" שקבלו מה ד"קיימו
מובן  ומזה כולה, השנה בכל ומצוות התורה בקיום
עד  וחודרת שנמשכת כפי בשמחה ההוספה שגם
השנה  בכל נמשכת כפשוטם גשמיים לענינים

כולה.

("מרבין „. אדר חודש של שתוכנו להוסיף, ויש
האחדות  עם גם קשור מזליה") ו"בריא בשמחה"

ישראל: של
טוב' (ה'יום דפורים המיוחדים מהענינים
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(13.. בשמחה "מרבין הענינים: וסדר המשך יומתק ועפ"ז
נוסף  בשמחה" "מרבין הציווי קיום שע"י – מזלי'" בריא .. הילכך

מזלי'". ד"בריא בהענין יותר עוד
"מרבין 14) הציווי קיום אופן (בפשטות) לבאר יש ועפ"ז

דכיון  – ליום מיום וריבוי הוספה אדר, חודש ימי בכל בשמחה"
יותר  עוד נוסף אדר דחודש א' ביום בשמחה הריבוי שע"י
ריבוי  של באופן למחרתו השמחה נעשית הקב"ה, של בברכתו
יותר  עוד נוסף ועי"ז שלפנ"ז, ביום בשמחה" לה"מרבין ביחס גם
הלאה. וכן שלאח"ז, ביום בשמחה גם ובמילא, הברכה, בהמשכת

חודש15) – אחד שענינם חדשים, שני – העיבור .`xcובשנת
הראשון  אדר בין "אין ב) ו, (מגילה המשנה מדברי ולהעיר –

כו'". אלא השני לאדר
ד.16) פס"א, ב"ר
דברהמ"ז.17) הג' ברכה נוסח
לשמחה"18) גו' נהפך אשר "החודש – החודש לכל ששייך

מגילה" למקרא (בדיעבד) כשר החודש "כל שלכן כב), ט, (אסתר
וברמ"א  ס"ז סתרפ"ח או"ח שו"ע ה"א. פ"א מגילה (ירושלמי

שם).
או"ח 19) ואדה"ז טושו"ע הכ"א. פ"ו יו"ט הל' רמב"ם ראה

תקכ"ט.ס  ו"ס
ב.20) ז, מגילה

כז.21) ט, אסתר
א.22) פח, שבת
(23" שבמתן-תורה – (שם) הגמרא הקב"ה dtkובלשון

(שקבלוה  לאורייתא רבה מודעא מכאן .. כגיגית ההר את עליהם
qpe`a הנס (מאהבת אחשורוש" בימי קבלוה הדור .. פרש"י) –

פרש"י). – להם שנעשה
כב.24) שם,
פ"ב 25) מגילה הל' וברמב"ם רסתרצ"ה. או"ח טושו"ע

שיאכל זו סעודה חובת "כיצד כו'"xyaהט"ו: נאה סעודה ויתקן
או"ח  נימוקי ראה – בשר אכילת ע"ד נזכר לא בשו"ע (משא"כ

הבאה). הערה וראה שם. לשו"ע
גם 26) מנות" ל"משלוח בנוגע "בשר" מהדגשת להעיר
r"eya לחובת בנוגע בשר אכילת ע"ד (בשו"ע) נזכר שלא אף –

הסעודה.
סתרצ"ה 27) או"ח טוש"ע הט"ו. פ"ב מגילה הל' רמב"ם

ס"ד.
הט"ז.28) שם רמב"ם
שב"מתנות29) וחיזוק mipeia`lואף בעידוד הצורך מודגש "

(מעות  ה"מתנות" נתינת ע"י הוא המצוה קיום עיקר הרי רוחם*,
אוכלין) או תבשיל דוקא.zeinybaאו

(*el xacne .. dgnyae zeti mipt xaqa" dwcvl dpizpa ybcenk
f"cre ,(c"d i"t miipr zepzn 'ld m"anx) "minegpe mipepgz ixac

miipr al gnyl" ± mixeta mipeia`l zepznc aeigaal gnyndy ..
zeigdle milty gex zeigdl xn`py ,dpikyl dnec el`d millne`d

(f"id a"t dlibn 'ld m"anx) "mi`kcp al.
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כמודגש  – ישראל אחדות הוא אדר) דחודש
ומתנות  לרעהו איש מנות "משלוח היום: במצוות
ובגלוי  בפועל להדגיש וענינם שתוכנם לאביונים",

ישראל  .30אחדות

שב"מתנות  האחדות שגם – יותר ובפרטיות
mipeia`lמנות ד"משלוח האחדות כמו היא "yi`

edrxl:"

שנעשית אף – לאביונים" בין `zecgב"מתנות
גם ניכר והמקבל, הנותן weligdהנותן שבין

מנות  ב"משלוח מהֿשאיןֿכן ("אביון"), להמקבל
– לרעהו" mieyאיש mdipy31.

("משלוח  הענינים דשני שבצירוף לומר ויש
שגם  מרומז לאביונים") ומתנות לרעהו איש מנות
איש  מנות "משלוח כמו הם לאביונים" ה"מתנות
הנתינה  כלֿכך (לא אצלו שנרגש – לרעהו"

(ובעיקר) גם אלא) lawnלאביון, `edy zlrezd
העשיר  כדוגמת ועד הזולת, עם ההתאחדות עלֿידי
עצה  – מהזולת לקבל לפעמים זקוק הוא שגם

דחקו  בשעת מיבעי לא ממון, אפילו או ,32טובה,
עלֿידי  לו עוזר שכשחבירו רגיל, במצב אפילו אלא
(גם  המסחר בהצלחת יותר עוד נוסף ממון, הוספת
– בנמשל ודוגמתו לפניֿזה), לו שהיה בממון
אצלו  שנעשית וגשמית רוחנית בפרנסה התועלת

ההת  ֿ עלֿידי ועלֿאחתֿכמה הזולת, עם אחדות
מישראל  כמה עם .33וכמה

ד"מרבין  שהענין לומר, יש ועלֿפיֿזה
ימי  שעיקרו אדר (בחודש מזליה" ו"בריא בשמחה"

עלֿידי ונעשה עם קשור l`xyiהפורים) zecg`
אחדותם  שעלֿידי כיון – הפורים) בימי (המודגשת
"איש  והסיוע בהעזר שמתבטאת ישראל של
המצטרך  בכל הקב"ה של בברכותיו נוסף לרעהו",
ובמילא  מזליה", ד"בריא באופן ישראל בני לכל
הן  בשמחה", "מרבין השמחה, בענין גם נוסף

והן  ורוחני, גשמי הטוב על ישראל דבני השמחה
שמחתו  מצד) ובאה הקשורה ישראל דבני (השמחה
(כנ"ל  ישראל דבני והאחדות מהקירוב הקב"ה של

א). סעיף

שקורין ‰. – שקלים פרשת עם זה לקשר ויש
השנים  אדר 34ברוב לראשֿחודש הסמוכה בשבת

באדר  ש"באחד לפי אדר), חודש מברכים (שבת
השקלים" על מודגשת 35משמיעין בה שגם –

ישראל: של אחדותם
מחצית  גו' יתנו ("זה השקל מחצית נתינת
ימעיט  לא והדל ירבה לא העשיר גו' השקל

השקל" כלליים 36ממחצית ענינים עבור היא (
deyaשבהם l`xyi ipa lk micg`zn בנוגע הן –

נעשו  שמהם הראשונה בפעם השקל מחצית לנתינת
okynd ipc` בכל השקל מחצית לנתינת בנוגע והן ,

מהן "לקנות כדי xeaivשנה zepaxw שנה כל של
.37ושנה"

פורים  קודם ליתן ש"יש הזה, בזמן ועלֿדרךֿזה
זמן  ובאותו מקום באותו הקבוע המטבע מן מחצית

באדר" נותנין שהיו השקל למחצית –38זכר
מחצית  ולסייע dwcvl40השקל39שבנתינת לעזור ,

מודגשת לכך, שזקוק l`xyiליהודי zecg`.

שהנס  ז"ל חכמינו במדרשי המבואר ועלֿפי
ד"ונהפוך  באופן המן גזירת (ביטול דפורים

שקליהם 41הוא" ש"הקדים עלֿידיֿזה נעשה (
על  משמיעין באדר באחד דתנן והיינו לשקליו,
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כז.30) ט, אסתר עה"פ אלקבץ) (לר"ש הלוי מנחת ראה
ועוד. ב). (שכט, תושב"כ חלק של"ה

וזה 31) סעודתו לזה שולח זה חבירו, עם כש"מחליף ובפרט
הט"ו). שם (רמב"ם סעודתו" לזה שולח

שעה 32) שבאותה  שאף ולהעיר, – שעה. לפי להלואה שזקוק
"גמילות  היא זה) במצב (גם ההלוואה נתינת הרי כעני, נחשב

.. ב).mixiyrlחסדים מט, (סוכה "
מצות 33) לקיים יותר עוד נקל בזה ההתבוננות שע"י ולהעיר,

ממש. כמוך כמוך", לרעך "ואהבת

שקלים 34) פרשת קורין שאז בשבת, חל אדר כשר"ח מלבד
תרפה). ר"ס או"ח (שו"ע אדר ר"ח בשבת

וש"נ.35) שקלים. מס' ריש
יג-טו.36) ל, תשא
טו.37) שם, פרש"י
תרצד.38) ר"ס או"ח רמ"א
גדול 39) סכום כשנותן שגם – ד"מחצית" בדיוק לומר ויש

וה"מחצית" "מחצית", אלא אינה שלו שהנתינה אצלו נרגש ושלם
"משלוח  בפי' (ס"ד) לעיל האמור (ע"ד מהעני הוא מקבל השני

לאביונים"). ומתנות לרעהו איש מנות
תשא",40) בכי .. ישראל קרן תרום "במה ב: יו"ד, ב"ב ראה

כופר מהם "קח תשא dwcvlובפירש"י: כי בד"ה (נתבאר "
– הזה בזמן ועאכו"כ זו). שנה שבט כ"ב קונטרס – תשל"א
שאין  עכשיו לו, ומתכפר שקלו שוקל אדם קיים שביהמ"ק "בזמן

קיים  בארוכה ביהמ"ק וראה סע"ב). ט, (שם כו'" צדקה עושין אם
זו, שנה אדר מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ משיחות קונטרס

ואילך. ס"ב
א.41) ט, אסתר

`"ypz'd hay e"k ,dnexz zyxt '` mei zgiy

(וכללות 42השקלים" הפורים שעניני יותר מודגש –
מזליה") ו"בריא בשמחה" ש"מרבין אדר חודש
דפרשת  (התוכן ישראל אחדות עלֿידי נעשים

שקלים).

.Â דמיניה השבת (ביום שקלים ומפרשת
זה  שבוע פרשת – תרומה לפרשת באים ,43אזלינן)

ראשון  ליום השייך הראשון מדובר 44שבחלקה
המשכן  עשיית ושכנתי 45אודות מקדש לי "ועשו ,

לתוכנו 46בתוכם" והשייכות הקשר מודגש שבזה –
" זה, כינוס inlerdשל zegelyd qepik"47.

ושכנתי  מקדש לי "ועשו שבציווי – ובהקדמה
ה  נכללת ואחת zegilyבתוכם" אחד כל של

:mleraמישראל

כתיב  העולם אלקים 48בבריאת ברא "אשר
zeyrlשפירושו ,"owzl49 את ברא שהקב"ה היינו, ,

וזוהי  ושלימות, תיקון שצריך באופן העולם
בע  מישראל ואחת אחד כל של ולם שליחותו

ז"ל  רבותינו לומר 50(כמאמר חייב ואחד אחד "כל
iliaya תיקון בו לפעול – העולם") נברא

"נעשה  שעלֿידיֿזה ועד שותף 51ושלימות,
בראשית" במעשה .52להקב"ה

" הכללי בציווי נכלל השליחות ilותוכן eyre
ycwn המשכן דעשיית הפרטי הציווי על (שנוסף "

העבודה) כללות גם וכולל רומז הוא הרי והמקדש,
מהמקדש החל –alay מישראל ואחת אחד כל

ושכנתי  מקדש) לי "(ועשו הכתוב בהמשך [כמרומז
mkeza בתו אלא נאמר לא "בתוכו ,"mk כל בתוך ,

ואחד" נמשכת 53אחד שבלב ומהמקדש ,[

הבית, בכל הקדושה אחד ziadyומתפשטת דכל
תורה  בית להקב"ה, מקדש נעשה מישראל ואחת
הפרטי  שבבית ומהמקדש וגמילותֿחסדים, ותפילה

העולם, בכל הקדושה ומתפשטת mlerdyנמשכת
elek יתברך לו דירה – להקב"ה מקדש נעשה

.54בתחתונים 

אצל יתירה בהדגשה היא זו iypושליחות
l`xyi55 ישראל מנשי אחת שכל שכיון היא 56–

"zxwr תלויה שבה הבית), של (עיקרו הבית"
הבית  בני הנהגת ובמיוחד כולל הבית, הנהגת

והילדות  דהבעל 57(הילדים וגם הרי58, ,(xwir
ה  את לעשות מוטלת ziaהשליחות להקב"ה מקדש

" חלקzxwrעל לה יש ממילא ובדרך ixwirהבית",
להקב"ה, מקדש כולו העולם לעשות בשליחות גם
מהמקדש  הקדושה והתפשטות המשכת עלֿידי

מישראל. ואחד אחד כל של שבביתו

.Ê לי ד"ועשו הכללית השליחות על ונוסף
ישראל, (כל עלֿידי ונעשית שמוטלת מקדש"
מודגשת  – הבית עקרת ישראל, נשי כל ובפרט)
ונבחרו  שזכו אלו אצל זו שליחות של עיקרה

" ":zegelyלהיות
לי  ד"ועשו השליחות ומטרת שתכלית כיון
אחד  כל של הפרטי בביתו רק (לא היא מקדש"

ש  גם) אלא מישראל, elekואחד mlerd מקדש יהיה
צורך  יש בתחתונים), יתברך לו (דירה להקב"ה
הפרטי  בבית מקדש" לי ד"ועשו הפעולה שגם

ziadעלֿידי zxwrותפעל elekתהיה mlera–
(לא  נמצא הפרטי שבבית שה"מקדש" עלֿידיֿזה
של  גדול ריכוז ישנו שבהם מסויימים במקומות רק
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סע"ב.42) יג, מגילה
אזלינן.43) דמיני' שבת במנחת קריאתה התחלת על נוסף
ימי 44) שבעת כנגד חלקים לשבעה נחלקת שהפרשה כידוע
השבוע.
אדני 45) נעשו השקל שממחצית – לשקלים ושייכותו

ס"ה. כנ"ל המשכן,
ח.46) כה,
השלוחים 47) כינוס ע"ד בשיחות גם ראה – לקמן בהבא

תנש"א). (קה"ת השליחות בספר שנדפסו העולמי
ג.48) ב, בראשית
(49.(58 הערה לקמן (וראה ובפירש"י ו פי"א, ב"ר ראה
במשנה.50) – סע"א לז, סנהדרין
וש"נ.51) א. יו"ד, שבת
בכחו 52) אלא אינה "לתקן") ("לעשות", האדם שעבודת אף

הקב"ה. של
ועוד.53) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה

ובכ"מ.54) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
בשביל 55) תרומה" לי ("ויקחו המשכן בנדבת שגם להעיר,

מקדש") לי miypd"ועשו encw כב לה, ויקהל (ראה לאנשים
שם  ).וברמב"ן

שמתחנכת 56) ישראל מבנות אחת לכל בנוגע ועד"ז
בית  לבנות שתזכה הזמן בבוא הבית" "עקרת להיות ומתכוננת
כעקרת  בתפקידה לאמה והסיוע העזר ע"י גם כולל בישראל,

הבית.
ובנות,57) בבנים יותר) עוד (ויתברכו כבר שנתברכו אלה הן

ממש. בקרוב ובנות בבנים שיתברכו אלו והן
סג,58) (יבמות כמארז"ל כנגדו", ד"עזר הענין בכללות ועד"ז

כוסס  חטין חטין מביא אדם .. לאדם עוזרתו אשה "במה א)
י"ל, ועפ"ז רגליו". על ומעמידתו עיניו מאירה נמצאת .. (בתמי')
לזה  שמהדוגמאות – "לתקן" ד"לעשות" הענין ושלימות שעיקר
ע"י  נעשה – להטחן" צריכין "החיטין (49 (שבהערה במדרש

dy`d.
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כמודגש  – ישראל אחדות הוא אדר) דחודש
ומתנות  לרעהו איש מנות "משלוח היום: במצוות
ובגלוי  בפועל להדגיש וענינם שתוכנם לאביונים",

ישראל  .30אחדות

שב"מתנות  האחדות שגם – יותר ובפרטיות
mipeia`lמנות ד"משלוח האחדות כמו היא "yi`

edrxl:"

שנעשית אף – לאביונים" בין `zecgב"מתנות
גם ניכר והמקבל, הנותן weligdהנותן שבין

מנות  ב"משלוח מהֿשאיןֿכן ("אביון"), להמקבל
– לרעהו" mieyאיש mdipy31.

("משלוח  הענינים דשני שבצירוף לומר ויש
שגם  מרומז לאביונים") ומתנות לרעהו איש מנות
איש  מנות "משלוח כמו הם לאביונים" ה"מתנות
הנתינה  כלֿכך (לא אצלו שנרגש – לרעהו"

(ובעיקר) גם אלא) lawnלאביון, `edy zlrezd
העשיר  כדוגמת ועד הזולת, עם ההתאחדות עלֿידי
עצה  – מהזולת לקבל לפעמים זקוק הוא שגם

דחקו  בשעת מיבעי לא ממון, אפילו או ,32טובה,
עלֿידי  לו עוזר שכשחבירו רגיל, במצב אפילו אלא
(גם  המסחר בהצלחת יותר עוד נוסף ממון, הוספת
– בנמשל ודוגמתו לפניֿזה), לו שהיה בממון
אצלו  שנעשית וגשמית רוחנית בפרנסה התועלת

ההת  ֿ עלֿידי ועלֿאחתֿכמה הזולת, עם אחדות
מישראל  כמה עם .33וכמה

ד"מרבין  שהענין לומר, יש ועלֿפיֿזה
ימי  שעיקרו אדר (בחודש מזליה" ו"בריא בשמחה"

עלֿידי ונעשה עם קשור l`xyiהפורים) zecg`
אחדותם  שעלֿידי כיון – הפורים) בימי (המודגשת
"איש  והסיוע בהעזר שמתבטאת ישראל של
המצטרך  בכל הקב"ה של בברכותיו נוסף לרעהו",
ובמילא  מזליה", ד"בריא באופן ישראל בני לכל
הן  בשמחה", "מרבין השמחה, בענין גם נוסף

והן  ורוחני, גשמי הטוב על ישראל דבני השמחה
שמחתו  מצד) ובאה הקשורה ישראל דבני (השמחה
(כנ"ל  ישראל דבני והאחדות מהקירוב הקב"ה של

א). סעיף

שקורין ‰. – שקלים פרשת עם זה לקשר ויש
השנים  אדר 34ברוב לראשֿחודש הסמוכה בשבת

באדר  ש"באחד לפי אדר), חודש מברכים (שבת
השקלים" על מודגשת 35משמיעין בה שגם –

ישראל: של אחדותם
מחצית  גו' יתנו ("זה השקל מחצית נתינת
ימעיט  לא והדל ירבה לא העשיר גו' השקל

השקל" כלליים 36ממחצית ענינים עבור היא (
deyaשבהם l`xyi ipa lk micg`zn בנוגע הן –

נעשו  שמהם הראשונה בפעם השקל מחצית לנתינת
okynd ipc` בכל השקל מחצית לנתינת בנוגע והן ,

מהן "לקנות כדי xeaivשנה zepaxw שנה כל של
.37ושנה"

פורים  קודם ליתן ש"יש הזה, בזמן ועלֿדרךֿזה
זמן  ובאותו מקום באותו הקבוע המטבע מן מחצית

באדר" נותנין שהיו השקל למחצית –38זכר
מחצית  ולסייע dwcvl40השקל39שבנתינת לעזור ,

מודגשת לכך, שזקוק l`xyiליהודי zecg`.

שהנס  ז"ל חכמינו במדרשי המבואר ועלֿפי
ד"ונהפוך  באופן המן גזירת (ביטול דפורים

שקליהם 41הוא" ש"הקדים עלֿידיֿזה נעשה (
על  משמיעין באדר באחד דתנן והיינו לשקליו,
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כז.30) ט, אסתר עה"פ אלקבץ) (לר"ש הלוי מנחת ראה
ועוד. ב). (שכט, תושב"כ חלק של"ה

וזה 31) סעודתו לזה שולח זה חבירו, עם כש"מחליף ובפרט
הט"ו). שם (רמב"ם סעודתו" לזה שולח

שעה 32) שבאותה  שאף ולהעיר, – שעה. לפי להלואה שזקוק
"גמילות  היא זה) במצב (גם ההלוואה נתינת הרי כעני, נחשב

.. ב).mixiyrlחסדים מט, (סוכה "
מצות 33) לקיים יותר עוד נקל בזה ההתבוננות שע"י ולהעיר,

ממש. כמוך כמוך", לרעך "ואהבת

שקלים 34) פרשת קורין שאז בשבת, חל אדר כשר"ח מלבד
תרפה). ר"ס או"ח (שו"ע אדר ר"ח בשבת

וש"נ.35) שקלים. מס' ריש
יג-טו.36) ל, תשא
טו.37) שם, פרש"י
תרצד.38) ר"ס או"ח רמ"א
גדול 39) סכום כשנותן שגם – ד"מחצית" בדיוק לומר ויש

וה"מחצית" "מחצית", אלא אינה שלו שהנתינה אצלו נרגש ושלם
"משלוח  בפי' (ס"ד) לעיל האמור (ע"ד מהעני הוא מקבל השני

לאביונים"). ומתנות לרעהו איש מנות
תשא",40) בכי .. ישראל קרן תרום "במה ב: יו"ד, ב"ב ראה

כופר מהם "קח תשא dwcvlובפירש"י: כי בד"ה (נתבאר "
– הזה בזמן ועאכו"כ זו). שנה שבט כ"ב קונטרס – תשל"א
שאין  עכשיו לו, ומתכפר שקלו שוקל אדם קיים שביהמ"ק "בזמן

קיים  בארוכה ביהמ"ק וראה סע"ב). ט, (שם כו'" צדקה עושין אם
זו, שנה אדר מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ משיחות קונטרס

ואילך. ס"ב
א.41) ט, אסתר

`"ypz'd hay e"k ,dnexz zyxt '` mei zgiy

(וכללות 42השקלים" הפורים שעניני יותר מודגש –
מזליה") ו"בריא בשמחה" ש"מרבין אדר חודש
דפרשת  (התוכן ישראל אחדות עלֿידי נעשים

שקלים).

.Â דמיניה השבת (ביום שקלים ומפרשת
זה  שבוע פרשת – תרומה לפרשת באים ,43אזלינן)

ראשון  ליום השייך הראשון מדובר 44שבחלקה
המשכן  עשיית ושכנתי 45אודות מקדש לי "ועשו ,

לתוכנו 46בתוכם" והשייכות הקשר מודגש שבזה –
" זה, כינוס inlerdשל zegelyd qepik"47.

ושכנתי  מקדש לי "ועשו שבציווי – ובהקדמה
ה  נכללת ואחת zegilyבתוכם" אחד כל של

:mleraמישראל

כתיב  העולם אלקים 48בבריאת ברא "אשר
zeyrlשפירושו ,"owzl49 את ברא שהקב"ה היינו, ,

וזוהי  ושלימות, תיקון שצריך באופן העולם
בע  מישראל ואחת אחד כל של ולם שליחותו

ז"ל  רבותינו לומר 50(כמאמר חייב ואחד אחד "כל
iliaya תיקון בו לפעול – העולם") נברא

"נעשה  שעלֿידיֿזה ועד שותף 51ושלימות,
בראשית" במעשה .52להקב"ה

" הכללי בציווי נכלל השליחות ilותוכן eyre
ycwn המשכן דעשיית הפרטי הציווי על (שנוסף "

העבודה) כללות גם וכולל רומז הוא הרי והמקדש,
מהמקדש החל –alay מישראל ואחת אחד כל

ושכנתי  מקדש) לי "(ועשו הכתוב בהמשך [כמרומז
mkeza בתו אלא נאמר לא "בתוכו ,"mk כל בתוך ,

ואחד" נמשכת 53אחד שבלב ומהמקדש ,[

הבית, בכל הקדושה אחד ziadyומתפשטת דכל
תורה  בית להקב"ה, מקדש נעשה מישראל ואחת
הפרטי  שבבית ומהמקדש וגמילותֿחסדים, ותפילה

העולם, בכל הקדושה ומתפשטת mlerdyנמשכת
elek יתברך לו דירה – להקב"ה מקדש נעשה

.54בתחתונים 

אצל יתירה בהדגשה היא זו iypושליחות
l`xyi55 ישראל מנשי אחת שכל שכיון היא 56–

"zxwr תלויה שבה הבית), של (עיקרו הבית"
הבית  בני הנהגת ובמיוחד כולל הבית, הנהגת

והילדות  דהבעל 57(הילדים וגם הרי58, ,(xwir
ה  את לעשות מוטלת ziaהשליחות להקב"ה מקדש

" חלקzxwrעל לה יש ממילא ובדרך ixwirהבית",
להקב"ה, מקדש כולו העולם לעשות בשליחות גם
מהמקדש  הקדושה והתפשטות המשכת עלֿידי

מישראל. ואחד אחד כל של שבביתו

.Ê לי ד"ועשו הכללית השליחות על ונוסף
ישראל, (כל עלֿידי ונעשית שמוטלת מקדש"
מודגשת  – הבית עקרת ישראל, נשי כל ובפרט)
ונבחרו  שזכו אלו אצל זו שליחות של עיקרה

" ":zegelyלהיות
לי  ד"ועשו השליחות ומטרת שתכלית כיון
אחד  כל של הפרטי בביתו רק (לא היא מקדש"

ש  גם) אלא מישראל, elekואחד mlerd מקדש יהיה
צורך  יש בתחתונים), יתברך לו (דירה להקב"ה
הפרטי  בבית מקדש" לי ד"ועשו הפעולה שגם

ziadעלֿידי zxwrותפעל elekתהיה mlera–
(לא  נמצא הפרטי שבבית שה"מקדש" עלֿידיֿזה
של  גדול ריכוז ישנו שבהם מסויימים במקומות רק
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סע"ב.42) יג, מגילה
אזלינן.43) דמיני' שבת במנחת קריאתה התחלת על נוסף
ימי 44) שבעת כנגד חלקים לשבעה נחלקת שהפרשה כידוע
השבוע.
אדני 45) נעשו השקל שממחצית – לשקלים ושייכותו

ס"ה. כנ"ל המשכן,
ח.46) כה,
השלוחים 47) כינוס ע"ד בשיחות גם ראה – לקמן בהבא

תנש"א). (קה"ת השליחות בספר שנדפסו העולמי
ג.48) ב, בראשית
(49.(58 הערה לקמן (וראה ובפירש"י ו פי"א, ב"ר ראה
במשנה.50) – סע"א לז, סנהדרין
וש"נ.51) א. יו"ד, שבת
בכחו 52) אלא אינה "לתקן") ("לעשות", האדם שעבודת אף

הקב"ה. של
ועוד.53) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה

ובכ"מ.54) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
בשביל 55) תרומה" לי ("ויקחו המשכן בנדבת שגם להעיר,

מקדש") לי miypd"ועשו encw כב לה, ויקהל (ראה לאנשים
שם  ).וברמב"ן

שמתחנכת 56) ישראל מבנות אחת לכל בנוגע ועד"ז
בית  לבנות שתזכה הזמן בבוא הבית" "עקרת להיות ומתכוננת
כעקרת  בתפקידה לאמה והסיוע העזר ע"י גם כולל בישראל,

הבית.
ובנות,57) בבנים יותר) עוד (ויתברכו כבר שנתברכו אלה הן

ממש. בקרוב ובנות בבנים שיתברכו אלו והן
סג,58) (יבמות כמארז"ל כנגדו", ד"עזר הענין בכללות ועד"ז

כוסס  חטין חטין מביא אדם .. לאדם עוזרתו אשה "במה א)
י"ל, ועפ"ז רגליו". על ומעמידתו עיניו מאירה נמצאת .. (בתמי')
לזה  שמהדוגמאות – "לתקן" ד"לעשות" הענין ושלימות שעיקר
ע"י  נעשה – להטחן" צריכין "החיטין (49 (שבהערה במדרש

dy`d.



ypz'd"`יד hay e"k ,dnexz zyxt '` mei zgiy

רבים במקומות גם) אלא ישראל, mlerdבני iagxa
elekועדlaz ievwl.

ה" של פעולתן עלֿידי נעשה זה "zegelyוענין
– לראש לכל – מקדש" לי "ועשו הציווי בקיום
ועוד  תבל, בקצוי (גם) שנמצא שלהן הפרטי בבית
הפרטיים  בבתים גם היא שפעולתן – עיקר זה וגם
יהיו  הם שגם שלהן שבסביבה ישראל בני דכל

להקב"ה  כללות 59מקדש נשלמת עלֿידיֿזה אשר ,
לי  "ועשו הציווי בקיום ישראל דבני השליחות
(דירה) ומקדש משכן יהיה כולו שהעולם מקדש"

להקב"ה.

לומ  יש והתואר ועלֿפיֿזה השם בפירוש ר
"zegely שם על הפשוט הפירוש על [נוסף "

כ"ק  דורנו, נשיא של השליחות במילוי פעולתן
שאת  וביתר ונמשכת שהולכת – אדמו"ר מו"ח
התורה  בהפצת – אלה לימינו עד עוז וביתר

והמעיינות שהן dvegוהיהדות – תבל] קצוי בכל ,
של ה"שלוחות" l`xyiגם iyp lk60 באותם לפעול

ישראל  נשי כל מגיעות לא שאליהם המקומות
שזכות  ועד תבל), לקצוי עד כולו העולם (ברחבי
עולה  כולו העולם בכל ה"שלוחות" של פעולתן

ישראל  נשי לכל לפעולות גם ונחשבת ,61בחשבון
של  פעולתן בשכר גם חלק נוטלות ולכן

ה"שלוחות".

.Á והשייכות הקשר גם לבאר יש עלֿפיֿזה
שבו  הזמן של לתוכנו העולמי" השלוחות ד"כינוס
חודש  מברכים לשבת בסמיכות – הכינוס מתקיים

מזליה" ו"בריא בשמחה" ש"מרבין :62אדר,

של  כינוס בכל האחדות ענין הדגשת על נוסף
מישראל  וכמה זה 63כמה הרי נשים, או אנשים ,

ב" ביותר גדולה inlerdבהדגשה zegelyd qepik,"
כמה  (ומייצגות באות בכינוס שהמשתתפות שכיון
אלא  עוד ולא תבל, קצוי מכל ישראל) מנשי וכמה
סעיף  (כנ"ל ישראל נשי כל של ה"שלוחות" שהן

ביותר מודגשת שלהן בכינוס הרי – lyז) ozecg`
l`xyi iyp lk– l`xyi(ועלֿידן ipa lk ly mzecg`,

הפרטי). בביתה הבית עקרת היא אשה שכל כיון

(ב"כינוס  ישראל אחדות שעלֿידי וכיון
הקב"ה, של בשמחתו נוסף העולמי") השלוחות
של  ובשמחתם הקב"ה, של ברכותיו בהמשכת
במיוחד  שייך זה הרי – א) סעיף (כנ"ל ישראל

ש" אדר חודש של dgnyaלתוכנו oiaxn"ו "`ixa
dilfn.(ד סעיף (כנ"ל "

.Ë"העולמי השלוחות ש"כינוס ויהיֿרצון
ובהמשכת  ישראל בני כל של בשמחתם יוסיף
ישראל  בני לכל המצטרך בכל הקב"ה של ברכותיו

שהם  מקום ברגעי 64בכל עדיין כשנמצאים שגם ,
עבדי  ש"אכתי ומצב במעמד האחרונים, הגלות

אנן" טוב 65אחשורוש כל ישראל בני לכל יהיה ,
ששייך  וככל (כפי אמיתית ושמחה וגשמי רוחני
רוחני  טוב כל – ממש ומיד ותיכף הגלות), בזמן

אמיתית ושמחה zenilydוגשמי zilkza בגאולה ,
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

שב"פדיונות" הבקשות כל יקויימו ובוודאי
אדמו"ר  מו"ח כ"ק של הציון על שיובאו – שנתתן
כל  לבב משאלות הקב"ה שימלא – דורנו נשיא
הקדושה  הפתוחה המלאה "מידו מכן ואחת אחת
בקיום  ויתירה רבה מהצלחה החל והרחבה",
עתה, עד השליחות קיום על שנוסף השליחות,
"ילכו  עוז, וביתר שאת ביתר יותר, עוד בזה יתוסף

חיל" אל לבב,66מחיל וטוב שמחה ומתוך ,
שלמעלה  באופן זה וכל בשמחה", ו"מרבין

ידע". דלא "עד – והגבלה ממדידה

אודות  הטובה שמההחלטה – העיקר והוא ועוד
אל  מחיל ד"ילכו באופן השליחות בקיום ההוספה

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

צדק 59) טוב, עניני בכל אוה"ע על הפעולה – מזה ויתירה
ספ"ח). מלכים (הל' הרמב"ם כפס"ד ב"נ, מצוות קיום ע"י ויושר,

ישראל*.60) ונשיאי צדיקי של הנשים – ובמיוחד כולל
גולה 61) מכם "אחד (ב)) ח פ"ב, (שהש"ר ממארז"ל להעיר

כולכם" שגליתם כמו דומה לסמטריא גולה מכם ואחד לברבריא
הגלות, בזמן הניצוצות דבירור העבודה זכות נכלל שבזה –
פסחים  (ראה האומות לבין ישראל את הקב"ה הגלה זה שבשביל

ובכ"מ). לך. לך ר"פ א. ו, בראשית תו"א ב. פז,
ישראל62) דנשי מהשייכות גם בנס mixetlלהעיר (א) :

ד, מגילה – שאף (תוד"ה אשה ע"י הי' הנס שעיקר – דפורים
הי' שמ"ת – כבר" שקיבלו מה "קיימו – דמ"ת בקיום (ב) א),
תאמר  כה נאמר ש"לכך לקבלה, תחילה יתרצו שהנשים בכך תלוי

ב**). פכ"ח, שמו"ר (ראה תחלה לנשים יעקב", לבית

(*ly `lelid-hiivx`id meia qepikd zlgzdl zekiiydn xirdl
r"if r"p `wyen 'ig zxn zipwcvd zipaxd.

(**ick `"c ,zeevna zefxcfn ody ,dlgz miypl" :(f"ptl) mye
bidpn eidiyoigibyne ziaa zeievn miypdy") "dxezl odipa z` ze

(k"nd 'it ± "mdipa lr cinz.

צדיקים")63) כולם ("ועמך לצדיקים "כינוס ממארז"ל להעיר
במשנה). – סע"ב עא, (סנהדרין לעולם" והנאה להן הנאה

וגם 64) גשמי, מקום בריחוק שנמצאים אלה גם כולל
רוחני. מקום בריחוק (ועאכו"כ)

א.65) יד, מגילה
ח.66) פד, תהלים

`"ypz'd hay e"k ,dnexz zyxt '` mei zgiy

אלקים  אל ל"יראה ומיד תיכף באים חיל",
תבל,66בציון" קצוי בכל השליחות שמסיימים –

תבל) קצוי שבכל ישראל בני כל עם (יחד ובאים
 ֿ ולבית הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו
לי  "ועשו הציווי יקויים שבו – השלישי המקדש

eheytk67zenilydמקדש" zilkzae68 ממשיכים ואז ,
מישראל, ואחת אחד דכל השליחות במילוי
יתברך  לו לעשות עוז, וביתר שאת ביתר והשלוחות

בתחתוני  השלימות דירה בתכלית – .69ם

.È בנוגע נוספת שליחות עם זה לקשר ויש
לתושיה" ד"כפלים ובאופן הצדקה, –70למצות

שטרות  שני תחיינה, מהשלוחות אחת לכל ליתן
כדי: – לצדקה ליתן דולר של

יותר עוד להוסיף d"awdא) ly eizekxaa באופן
(לא  הרחב במובן "כפלים" – לתושיה" ד"כפלים
יותר), ולא ככה פעמים ב' הגבלה, של באופן
(רק) "כפלים" ונקרא הריבוי, תכלית שכולל

ipyלהיותו beq על שנוסף היינו, ברכות. של
באתערותא  מעצמו, נותן שהקב"ה הברכות
הקב"ה, של בברכותיו נוסף סוג ישנו דלעילא,
נעלה  באופן שהן האדם, עבודת עלֿידי שנמשכות

מעצמו, נותן שהקב"ה מהברכות יותר

את יותר עוד ולזרז למהר – ועיקר dle`bdב)
כמאמר  צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

ז"ל  את 71רבותינו שמקרבת צדקה "גדולה
שיבוא" יום בכל לו "אחכה – רק 72הגאולה" לא ,
" (ובעיקר) גם אלא יום", בכל lka"אחכה.. `eaiy

mei ומיד תיכף – עצמו זה וביום ממש, זה ביום ,"
מהגלות היציאה גם שהרי mcewממש, cg` rbx

גדולה. הכי שמחה היא

בשמחה" ה"מרבין לפני שעוד – לנו תהיה וכן
כפלים  – הימים (בב' אדר" "משנכנס שמתחיל
השמחה  כבר תהיה אדר), דראשֿחודש – לתושיה
גם  כלל, והגבלה ממדידה שלמעלה גדולה הכי
שמחת  – הפורים וימי אדר חודש לשמחת ביחס
צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה

ממש. ומיד תיכף

ששי  יום עד להמתין צריכים שלא – ובפשטות
א' שבט, (ל' חמישי יום עד לא ואפילו אדר), (א'
רביעי, יום עד לא ואפילו אדר), דראשֿחודש
שני  יום עד לא ואפילו שלישי, יום עד לא ואפילו

זה  ראשון שביום כיון לזמן 73– (ובסמיכות
המנחה  האמיתית 74דתפילת הגאולה באה (

בכל  ממשיכים ואז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה
הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו הענינים

ממש. ומיד ותיכף ובביתֿהמקדש, הקודש בהר

אחת  לכל נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לתתם  דולר של שטרות שני תחיינה, מהשלוחות

משלהן]. ובהוספה לצדקה, חילופם) (או
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הן 67) – וש"נ) א. סג, (שבת פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין
לה" כאו"א ycwnבנוגע של ובביתו בלבו רוחני מקדש רק לא ,"

ל" בנוגע והן כפשוטו, גשמי "מקדש" אלא (לי eyreמישראל,
השלישי. ביהמ"ק על קאי שעכשיו עתיד, בלשון מקדש)",

(68– שני ובית ראשון ומבית מהמשכן יותר נעלה באופן
לעולם  ימלוך "כשה' ידים", "בשתי ידיך", כוננו אדנ-י "מקדש
ובפירש"י). יז טו, (בשלח שלו" המלוכה שכל לעתיד-לבוא ועד,

לעתיד-לבוא 69) שדוקא התומ"צ דקיום העבודה כללות כמו
ויחי. ר"פ תו"ח (ראה רצונך" "כמצות – השלימות בתכלית תהי'

ובכ"מ).
ו.70) יא, איוב

פל"ז.71) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
העיקרים.72) מי"ג הי"ב עיקר
"יום73) לא – בכתוב שנקרא כפי שאר oey`xובפרט ע"ד ,"

"יום אלא וכו', שלישי" "יום שני", "יום (בראשית `cgהימים, "
תולדות  כל בו נבראו (שלכן שלאחריו הימים כל שכולל ה), א,

ד). ב, יד. שם, פירש"י – והארץ השמים
בתפילת 74) אלא נענה לא הגאולה) (מבשר ש"אליהו להעיר

ב). ו, (ברכות המנחה"

•



טו `"ypz'd hay e"k ,dnexz zyxt '` mei zgiy

רבים במקומות גם) אלא ישראל, mlerdבני iagxa
elekועדlaz ievwl.

ה" של פעולתן עלֿידי נעשה זה "zegelyוענין
– לראש לכל – מקדש" לי "ועשו הציווי בקיום
ועוד  תבל, בקצוי (גם) שנמצא שלהן הפרטי בבית
הפרטיים  בבתים גם היא שפעולתן – עיקר זה וגם
יהיו  הם שגם שלהן שבסביבה ישראל בני דכל

להקב"ה  כללות 59מקדש נשלמת עלֿידיֿזה אשר ,
לי  "ועשו הציווי בקיום ישראל דבני השליחות
(דירה) ומקדש משכן יהיה כולו שהעולם מקדש"

להקב"ה.

לומ  יש והתואר ועלֿפיֿזה השם בפירוש ר
"zegely שם על הפשוט הפירוש על [נוסף "

כ"ק  דורנו, נשיא של השליחות במילוי פעולתן
שאת  וביתר ונמשכת שהולכת – אדמו"ר מו"ח
התורה  בהפצת – אלה לימינו עד עוז וביתר

והמעיינות שהן dvegוהיהדות – תבל] קצוי בכל ,
של ה"שלוחות" l`xyiגם iyp lk60 באותם לפעול

ישראל  נשי כל מגיעות לא שאליהם המקומות
שזכות  ועד תבל), לקצוי עד כולו העולם (ברחבי
עולה  כולו העולם בכל ה"שלוחות" של פעולתן

ישראל  נשי לכל לפעולות גם ונחשבת ,61בחשבון
של  פעולתן בשכר גם חלק נוטלות ולכן

ה"שלוחות".

.Á והשייכות הקשר גם לבאר יש עלֿפיֿזה
שבו  הזמן של לתוכנו העולמי" השלוחות ד"כינוס
חודש  מברכים לשבת בסמיכות – הכינוס מתקיים

מזליה" ו"בריא בשמחה" ש"מרבין :62אדר,

של  כינוס בכל האחדות ענין הדגשת על נוסף
מישראל  וכמה זה 63כמה הרי נשים, או אנשים ,

ב" ביותר גדולה inlerdבהדגשה zegelyd qepik,"
כמה  (ומייצגות באות בכינוס שהמשתתפות שכיון
אלא  עוד ולא תבל, קצוי מכל ישראל) מנשי וכמה
סעיף  (כנ"ל ישראל נשי כל של ה"שלוחות" שהן

ביותר מודגשת שלהן בכינוס הרי – lyז) ozecg`
l`xyi iyp lk– l`xyi(ועלֿידן ipa lk ly mzecg`,

הפרטי). בביתה הבית עקרת היא אשה שכל כיון

(ב"כינוס  ישראל אחדות שעלֿידי וכיון
הקב"ה, של בשמחתו נוסף העולמי") השלוחות
של  ובשמחתם הקב"ה, של ברכותיו בהמשכת
במיוחד  שייך זה הרי – א) סעיף (כנ"ל ישראל

ש" אדר חודש של dgnyaלתוכנו oiaxn"ו "`ixa
dilfn.(ד סעיף (כנ"ל "

.Ë"העולמי השלוחות ש"כינוס ויהיֿרצון
ובהמשכת  ישראל בני כל של בשמחתם יוסיף
ישראל  בני לכל המצטרך בכל הקב"ה של ברכותיו

שהם  מקום ברגעי 64בכל עדיין כשנמצאים שגם ,
עבדי  ש"אכתי ומצב במעמד האחרונים, הגלות

אנן" טוב 65אחשורוש כל ישראל בני לכל יהיה ,
ששייך  וככל (כפי אמיתית ושמחה וגשמי רוחני
רוחני  טוב כל – ממש ומיד ותיכף הגלות), בזמן

אמיתית ושמחה zenilydוגשמי zilkza בגאולה ,
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

שב"פדיונות" הבקשות כל יקויימו ובוודאי
אדמו"ר  מו"ח כ"ק של הציון על שיובאו – שנתתן
כל  לבב משאלות הקב"ה שימלא – דורנו נשיא
הקדושה  הפתוחה המלאה "מידו מכן ואחת אחת
בקיום  ויתירה רבה מהצלחה החל והרחבה",
עתה, עד השליחות קיום על שנוסף השליחות,
"ילכו  עוז, וביתר שאת ביתר יותר, עוד בזה יתוסף

חיל" אל לבב,66מחיל וטוב שמחה ומתוך ,
שלמעלה  באופן זה וכל בשמחה", ו"מרבין

ידע". דלא "עד – והגבלה ממדידה

אודות  הטובה שמההחלטה – העיקר והוא ועוד
אל  מחיל ד"ילכו באופן השליחות בקיום ההוספה

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

צדק 59) טוב, עניני בכל אוה"ע על הפעולה – מזה ויתירה
ספ"ח). מלכים (הל' הרמב"ם כפס"ד ב"נ, מצוות קיום ע"י ויושר,

ישראל*.60) ונשיאי צדיקי של הנשים – ובמיוחד כולל
גולה 61) מכם "אחד (ב)) ח פ"ב, (שהש"ר ממארז"ל להעיר

כולכם" שגליתם כמו דומה לסמטריא גולה מכם ואחד לברבריא
הגלות, בזמן הניצוצות דבירור העבודה זכות נכלל שבזה –
פסחים  (ראה האומות לבין ישראל את הקב"ה הגלה זה שבשביל

ובכ"מ). לך. לך ר"פ א. ו, בראשית תו"א ב. פז,
ישראל62) דנשי מהשייכות גם בנס mixetlלהעיר (א) :

ד, מגילה – שאף (תוד"ה אשה ע"י הי' הנס שעיקר – דפורים
הי' שמ"ת – כבר" שקיבלו מה "קיימו – דמ"ת בקיום (ב) א),
תאמר  כה נאמר ש"לכך לקבלה, תחילה יתרצו שהנשים בכך תלוי

ב**). פכ"ח, שמו"ר (ראה תחלה לנשים יעקב", לבית

(*ly `lelid-hiivx`id meia qepikd zlgzdl zekiiydn xirdl
r"if r"p `wyen 'ig zxn zipwcvd zipaxd.

(**ick `"c ,zeevna zefxcfn ody ,dlgz miypl" :(f"ptl) mye
bidpn eidiyoigibyne ziaa zeievn miypdy") "dxezl odipa z` ze

(k"nd 'it ± "mdipa lr cinz.

צדיקים")63) כולם ("ועמך לצדיקים "כינוס ממארז"ל להעיר
במשנה). – סע"ב עא, (סנהדרין לעולם" והנאה להן הנאה

וגם 64) גשמי, מקום בריחוק שנמצאים אלה גם כולל
רוחני. מקום בריחוק (ועאכו"כ)

א.65) יד, מגילה
ח.66) פד, תהלים

`"ypz'd hay e"k ,dnexz zyxt '` mei zgiy

אלקים  אל ל"יראה ומיד תיכף באים חיל",
תבל,66בציון" קצוי בכל השליחות שמסיימים –

תבל) קצוי שבכל ישראל בני כל עם (יחד ובאים
 ֿ ולבית הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו
לי  "ועשו הציווי יקויים שבו – השלישי המקדש

eheytk67zenilydמקדש" zilkzae68 ממשיכים ואז ,
מישראל, ואחת אחד דכל השליחות במילוי
יתברך  לו לעשות עוז, וביתר שאת ביתר והשלוחות

בתחתוני  השלימות דירה בתכלית – .69ם

.È בנוגע נוספת שליחות עם זה לקשר ויש
לתושיה" ד"כפלים ובאופן הצדקה, –70למצות

שטרות  שני תחיינה, מהשלוחות אחת לכל ליתן
כדי: – לצדקה ליתן דולר של

יותר עוד להוסיף d"awdא) ly eizekxaa באופן
(לא  הרחב במובן "כפלים" – לתושיה" ד"כפלים
יותר), ולא ככה פעמים ב' הגבלה, של באופן
(רק) "כפלים" ונקרא הריבוי, תכלית שכולל

ipyלהיותו beq על שנוסף היינו, ברכות. של
באתערותא  מעצמו, נותן שהקב"ה הברכות
הקב"ה, של בברכותיו נוסף סוג ישנו דלעילא,
נעלה  באופן שהן האדם, עבודת עלֿידי שנמשכות

מעצמו, נותן שהקב"ה מהברכות יותר

את יותר עוד ולזרז למהר – ועיקר dle`bdב)
כמאמר  צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

ז"ל  את 71רבותינו שמקרבת צדקה "גדולה
שיבוא" יום בכל לו "אחכה – רק 72הגאולה" לא ,
" (ובעיקר) גם אלא יום", בכל lka"אחכה.. `eaiy

mei ומיד תיכף – עצמו זה וביום ממש, זה ביום ,"
מהגלות היציאה גם שהרי mcewממש, cg` rbx

גדולה. הכי שמחה היא

בשמחה" ה"מרבין לפני שעוד – לנו תהיה וכן
כפלים  – הימים (בב' אדר" "משנכנס שמתחיל
השמחה  כבר תהיה אדר), דראשֿחודש – לתושיה
גם  כלל, והגבלה ממדידה שלמעלה גדולה הכי
שמחת  – הפורים וימי אדר חודש לשמחת ביחס
צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה

ממש. ומיד תיכף

ששי  יום עד להמתין צריכים שלא – ובפשטות
א' שבט, (ל' חמישי יום עד לא ואפילו אדר), (א'
רביעי, יום עד לא ואפילו אדר), דראשֿחודש
שני  יום עד לא ואפילו שלישי, יום עד לא ואפילו

זה  ראשון שביום כיון לזמן 73– (ובסמיכות
המנחה  האמיתית 74דתפילת הגאולה באה (

בכל  ממשיכים ואז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה
הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו הענינים

ממש. ומיד ותיכף ובביתֿהמקדש, הקודש בהר

אחת  לכל נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לתתם  דולר של שטרות שני תחיינה, מהשלוחות

משלהן]. ובהוספה לצדקה, חילופם) (או
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הן 67) – וש"נ) א. סג, (שבת פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין
לה" כאו"א ycwnבנוגע של ובביתו בלבו רוחני מקדש רק לא ,"

ל" בנוגע והן כפשוטו, גשמי "מקדש" אלא (לי eyreמישראל,
השלישי. ביהמ"ק על קאי שעכשיו עתיד, בלשון מקדש)",

(68– שני ובית ראשון ומבית מהמשכן יותר נעלה באופן
לעולם  ימלוך "כשה' ידים", "בשתי ידיך", כוננו אדנ-י "מקדש
ובפירש"י). יז טו, (בשלח שלו" המלוכה שכל לעתיד-לבוא ועד,

לעתיד-לבוא 69) שדוקא התומ"צ דקיום העבודה כללות כמו
ויחי. ר"פ תו"ח (ראה רצונך" "כמצות – השלימות בתכלית תהי'

ובכ"מ).
ו.70) יא, איוב

פל"ז.71) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
העיקרים.72) מי"ג הי"ב עיקר
"יום73) לא – בכתוב שנקרא כפי שאר oey`xובפרט ע"ד ,"

"יום אלא וכו', שלישי" "יום שני", "יום (בראשית `cgהימים, "
תולדות  כל בו נבראו (שלכן שלאחריו הימים כל שכולל ה), א,

ד). ב, יד. שם, פירש"י – והארץ השמים
בתפילת 74) אלא נענה לא הגאולה) (מבשר ש"אליהו להעיר

ב). ו, (ברכות המנחה"

•
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.`"ypz'd xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn .c"qa
הזה ‡. השבתֿקודש דיום המיוחדים מהענינים

בגמרא  כמפורש – אדר חודש (והובא 1שבתחילת
בשמחה":2להלכה  מרבין אדר "משנכנס (

שמחה  כי: הוא, זמנה כולה השנה כל – שמחה
שכתוב  כמו ה', בעבודת ועיקרי כללי ענין היא

בשמחה" ה' את אלקיך 3"עבדו ה' את "עבדת ,
לבב" ובטוב הרמב"ם 4בשמחה וכפסקֿדין ,5

ובאהבת  המצוה בעשיית אדם שישמח "השמחה
וכיון  היא"; גדולה עבודה בהן שצוה האֿל
כמאמר  האדם, חיי כל במשך היא ה' שעבודת

ז"ל  הרי 6רבותינו קוני", את לשמש נבראתי "אני
במשך  היא ה') בעבודת עיקרי (תנאי השמחה גם

העבודה  ואופני עניני בכל האדם, חיי ובכל 7כל ,
האדם  חיי שבמשך המצבים ובלשון 8שינויי .

(הלכות 9הכתוב  בסוף להלכה הרמ"א שהביאו –
משתה  לב "טוב – אורחֿחיים חלק שבסוף) פורים

cinz"10.

אדר  "משנכנס מיוחד ציווי ישנו לזה ונוסף

oiaxn מהתחלת בשמחה וריבוי הוספה – בשמחה"
אדר  מראשֿחודש אדר, והולך 11חודש ומוסיף ,

ליום  אדר 12מיום חודש כל .13במשך

ד" בדיוק להוסיף שעיקר qpkpynויש – אדר"
יום dqipkdושלימות שעבר לאחרי היא אדר דחודש

אדר) (א' אדר דחודש מהימים ועומדים 14שלם ,
מתחיל ipydביום שאז – זה יום – אדר דחודש

מרבין  אדר) ד"(משנכנס הענין ושלימות עיקר
בשמחה".

חל  אדר שב' זו, שנה בקביעות ביותר ומודגש
"וביום  – השבת השבתות"15ביום אלו 16שמחתכם

מרבין  אדר ד"משנכנס בהענין נוסף שעלֿידיֿזה –
היא אדר חודש התחלת (א) בשתים: ba'בשמחה"

mitevx mini17 לחודש ביחס (גם יתירה שמחה של
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סע"א.1) כט, תענית
ברמב"ם*2) הובא שלא אף – תרפו. סו"ס או"ח במג"א

נימוקי  סק"ס. או"ח חת"ס בשו"ת בזה השקו"ט (ראה וטושו"ע
סתרפ"ו). או"ח

ב.3) ק, תהלים
מז.4) כח, תבוא
בסופן.5) לולב הל'
קידושין.6) סוף וברייתא משנה
דאהבת 7) בעבודה (ועאכו"כ) והן ה', דיראת בעבודה הן

דרחימותא" כפולחנא פולחנא "לית העבודה, עיקר (שהיא ה'**
א)). רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר (ראה

על 8) שמברך כשם כו' על לברך אדם "חייב כמארז"ל
ב). ס, שם במשנה. א נד, (ברכות בשמחה" "לקבולינהו הטובה",

טו.9) טו, משלי
(10– ימיו ". כל  "שמח שם): דעות (הל' הרמב"ם ובלשון

"השמחה  גם ישנה ימיו" ש"כל י"ל, בפנים, המבואר וע"פ
ה'. שבעבודת השמחה כו'", המצוה בעשיית אדם שישמח

(*l"vy (c"d `"t) zerc 'lda wqet m"anxdy oeiky l"i ile`e
eini lk gny""zerc"a dgny `l` ,devnd ziiyr zra wx `l] "

devn ly dpi`y dgnyy (a ,l) zaya `ibeqdk `lce ± (ytpd avn)
siqedl mewn oi` ,[dyer df dn dgnyle xn`p 'ilr ,(mzq dgny)
"dgnya oiaxn"dy oeik ,"dgnya oiaxn xc` qpkpyn" r"ta oic
miieqn oiprl rbepa (k"k) `le) ytpd avnl rbepa (xwira) `ed
d"t zeiprz 'ld) "dgnya oihrnn a` qpkpyn" enk ,lreta dyrna
avnl rbepa dgnya dtqede ieaixle) "eini lk" k"d`la epyiy ((e"d

.dxrda 338 'r `"ig y"ewl d`xe .(zigp `l ± ytpd
(**"'ek lÎ`d zad`a .. dgnyd" :m"anxd oeylae.

ה"ה 11) החודש ימי שבמנין דאף אדר, דר"ח א' יום גם כולל
(שו"ע  דר"ח ב' יום הוא אדר דחודש א' (ויום שבט דחודש ל' יום
אדר, ד)ר"ח א' (יום גם להיותו מכלֿמקום ס"ו)), סקכ"ו אה"ע

" בכלל `xcה"ה qpkpyn.14 הערות לקמן (וראה בשמחה" מרבין
.(53

מתפילה 12) ובפרט לרגע, ומרגע לשעה משעה – יום ובכל
בכל  יותר נעלית לדרגא עלי' נעשית תפילה שבכל כידוע לתפילה,

והעולם*. האדם עניני
(וראה 13) כולה השנה בכל גם נמשך (ופורים) אדר ומחודש

ס"ז). לקמן
ה"ה 14) אדר, דר"ח א' יום היותו עם שלפניו, היום משא"כ

בו  (שיש דשבט השלושים יום להיותו ואדרבה: שבט, ל' יום גם
ענינו  בו מודגש ימים), עשרה ג"פ יום, השלושים דכל השלימות
זה  אין ולכן אדר, חודש של ענינו מאשר יותר שבט חודש של

בשלימות. אדר" "משנכנס
יו"ד.15) יו"ד, בהעלותך ספרי
בשמחה 16) גם מוסיפה אדר דחודש שהשמחה לומר, ויש

אדר  דחודש בשמחה מוסיפה השבת דיום והשמחה השבת, דיום
אהנאי, למוספין שבת "אטו רע"א) צא, (זבחים מארז"ל ע"ד –

(בתמי'). אהנאי" לא לתמידין
רצופים 17) ימים ג' – השנה דהתחלת להקביעות גם ומתאים

רצופים  ימים ג' פעמים ג' – ובחו"ל ושבת. (ר"ה) יו"ט דקדושת
ושמח"ת  ובשמע"צ הסוכות, בחג גם – ושבת יו"ט דקדושת

השנה). בהתחלת בארוכה (כמדובר

(*mitpk iyxet miaexkd eide" ± reayd zyxta fnxdn xirdl
oiwlq ediinxbn oepi` 'ek `neia oipnif zlz" ,(k ,dk) "'eb dlrnl
b"g .a ,gkx `"g xdf) "mei lkay zelitz 'b zrya" ,"'ek ediitcb
xdfa x`eand t"re .(epzyxt yix `"ez d`xe .my f"nxd 'itae .` ,hp
x`azpe `aed) dgnyd oiprl zekiiyd epzyxtl zekiiyd zehnyda
.. `neia oipnif zlz"ay i"ry ,l"i ± (`qz'` 'r epzyxt z"de`a

.dgnyd oipra sqep "ediitcb oiwlqc

`"ypz'd xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

השבת  ויום דראשֿחודש ימים ב' – עצמו) ,18אדר
חזקה" הוי זימני יתירה 19"בתלת הוספה (ב) ,

"שנכנס  לאחרי בשמחה" ה"מרבין ושלימות בעיקר
– השבת.ipyaאדר" יום של ענינו מצד גם – באדר

הידוע  השנה..20ועלֿפי של המועדים ש"כל
בהן", שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש בכולן
אדר  ד"משנכנס והשייכות הקשר גם לבאר יש
זו  (בשנה חל  שבו השבוע לפרשת בשמחה" מרבין

פרשת – אדר חודש התחלת השנים) ,dnexzוברוב
כדלקמן.

ד"משנכנס ·. הענין תוכן תחילה לבאר ויש
בשמחה": מרבין אדר

– בשמחה" מרבין אדר ש"משנכנס בטעם
פורים  לישראל, היו נסים "ימי רש"י: מפרש

ופסח".

נסים.. "(ימי מוסיף שרש"י הטעם להבין וצריך
המפרשים gqteפורים) (כקושיית ובשתים:21" – (

ד" השייכות ל"משנכנסgqtא) "xc` מרבין
בשמחה".

פורים  נסים.. ("ימי זה מטעם ועיקר: ב)
בחודש  רק (לא בשמחה להרבות צריכים ופסח")

בחודש גם אלא) [ועד oqipאדר, נסים בו שהיו ,
"נס" מלשון "ניסן" – בשמו ובב'22שמרומז ,

"נסי  מהנסים 24נסים"23נוני"ן, יותר גדולים ונסים ,[
כידוע  (פורים), אדר דפסח 25שבחודש שהנסים

היו מצרים) rahdn(יציאת dlrnly miielb miqp,
היה דפורים הנס rahaמהֿשאיןֿכן yaeln בפרטי)

כמו  נראים שלכאורה אסתר, שבמגילת המאורעות
דפורים  הנס לאחרי שגם ועיקר, ועוד טבעי), דבר

אנן" אחשורוש עבדי ואףֿעלֿפיֿכן 26"אכתי .
ד" dgnyaהציווי oiaxnבחודש הוא "xc`.דוקא

בשמחה", "מרבין מהלשון להבין: צריך גם
משמע  השנה, שבכל השמחה על וריבוי הוספה

היא אדר דחודש dgnyשהשמחה beq dze` שישנה
ד" באופן היא אדר שבחודש אלא השנה, oiaxnבכל

בשמחה".

בגלל אדר, דחודש השמחה miqpdולכאורה,
היא לישראל"), היו נסים ("ימי לישראל beqשנעשו

gnyenvrÎipta d להשמחה (לכאורה) שייך שאינו ,
המצוה  בעשיית אדם "שישמח כולה, השנה דכל

בהן". שצוה האֿל ובאהבת

בזה:‚. הביאור לומר ויש
על גםqpdנוסף בפורים מודגש meiwdדפורים,

dxezÎoznc שכתוב כמו וקבלו 27– "קיימו
ז"ל  חכמינו ופירשו מה 28היהודים", "קיימו

עליהם  הקב"ה "כפה במתןֿתורה כי כבר", שקיבלו
לאורייתא  רבה מודעא מכאן כגיגית.. ההר את

אחשורוש"qpe`a29(שקיבלוה בימי קבלוה הדור ..(
)qpd zad`n להם ).29שנעשה

והשייכות  הקשר בביאור לומר  יש ועלֿפיֿזה
היו  נסים ימי בשמחה, מרבין אדר ד"משנכנס

gqteלישראל mixet(מצרים (יציאת ש"פסח" – "
ומטרתו שכתוב dxezÎoznתכליתו כמו ,30

האלקים  את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
(ששלימותו  דפסח השייכות וזוהי הזה", ההר על
שקיבלו  מה "קיימו שבו לפורים במתןֿתורה)

.31כבר"

ד  אולמיה מאי להבין: mixetוצריך qp שבגללו ,
הנס", מאהבת "קבלוה.. כבר", שקבלו מה "קיימו
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(אלו 18) שמחתכם "וביום הכתוב בלשון מהרמז להעיר
חדשיכם". ובראשי .. השבתות)

וש"נ.19) רע"ב. קו, ב"מ
א).20) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה
יעב"ץ 21) שאילת שו"ת סק"ח. סתרפ"ה או"ח א"ר ומהם:

שקו"ט  – ואילך 344 ע' חט"ז לקו"ש (וראה ועוד ספ"ח. ח"ב
עיי"ש). הנ"ל, דמפרשים בתירוצים

ב.22) יב, בא פס"ז ראה
שם.23) מהרש"א וחדא"ג ובפרש"י רע"א נז, ברכות
הריבוי24) על נוסף – נסים ריבויzenkaריבוי גם ,zeki`a,

וש"נ). א. פח, (שבת נס בתוך נס ע"ד
האמונה 25) שער ב. טז, צו לקו"ת א. ק, מג"א תו"א ראה

וש"נ. ריב. ע' ח"ג מלוקט סה"מ גם וראה ואילך. פט"ו
א.26) יד, מגילה

כז.27) ט, אסתר
א.28) כח, שבת
שם.29) פירש"י
יב.30) ג, שמות
שבהוספה 31) (21 שבהערה (לקו"ש במק"א מהמבואר להעיר

מרבין  אדר ד"משנכנס שהחיוב רש"י מרמז ו)פסח" ד"(פורים
) פורים שמחת מצד (רק) לא הוא מפני c"iבשמחה" אלא אדר),

לידתו ycegdמעלת כי, – ופסח" פורים .. נסים ל"ימי שהביא
"כיון  – פורים שניהם: סיבת היא אדר בחודש רבינו משה של
לי  נפל אמר גדולה, שמחה (המן) שמח אדר, בחודש פור שנפל
מת  באדר שבשבעה יודע הי' ולא משה, בו שמת בירח פור
משה  ע"י יצי"מ – ופסח ב), יג, (מגילה נולד" באדר ובשבעה

בארוכה. עיי"ש ישראל, של מושיען רבינו,
היא  ופסח דפורים שהשייכות להוסיף, יש בפנים, מ"ש וע"פ

ב  רק (ובעיקר)zaiqלא גם אלא אדר), בז' משה (לידת הנסים
mnvrב  miqp בפשטות – הוא בשמחה" ש"מרבין הטעם (שהרי

של  (ענינו מתןֿתורה עם קשורים ששניהם עצמם), הנסים מצד –
באדר). בז' שנולד רבינו, משה
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.`"ypz'd xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn .c"qa
הזה ‡. השבתֿקודש דיום המיוחדים מהענינים

בגמרא  כמפורש – אדר חודש (והובא 1שבתחילת
בשמחה":2להלכה  מרבין אדר "משנכנס (

שמחה  כי: הוא, זמנה כולה השנה כל – שמחה
שכתוב  כמו ה', בעבודת ועיקרי כללי ענין היא

בשמחה" ה' את אלקיך 3"עבדו ה' את "עבדת ,
לבב" ובטוב הרמב"ם 4בשמחה וכפסקֿדין ,5

ובאהבת  המצוה בעשיית אדם שישמח "השמחה
וכיון  היא"; גדולה עבודה בהן שצוה האֿל
כמאמר  האדם, חיי כל במשך היא ה' שעבודת

ז"ל  הרי 6רבותינו קוני", את לשמש נבראתי "אני
במשך  היא ה') בעבודת עיקרי (תנאי השמחה גם

העבודה  ואופני עניני בכל האדם, חיי ובכל 7כל ,
האדם  חיי שבמשך המצבים ובלשון 8שינויי .

(הלכות 9הכתוב  בסוף להלכה הרמ"א שהביאו –
משתה  לב "טוב – אורחֿחיים חלק שבסוף) פורים

cinz"10.

אדר  "משנכנס מיוחד ציווי ישנו לזה ונוסף

oiaxn מהתחלת בשמחה וריבוי הוספה – בשמחה"
אדר  מראשֿחודש אדר, והולך 11חודש ומוסיף ,

ליום  אדר 12מיום חודש כל .13במשך

ד" בדיוק להוסיף שעיקר qpkpynויש – אדר"
יום dqipkdושלימות שעבר לאחרי היא אדר דחודש

אדר) (א' אדר דחודש מהימים ועומדים 14שלם ,
מתחיל ipydביום שאז – זה יום – אדר דחודש

מרבין  אדר) ד"(משנכנס הענין ושלימות עיקר
בשמחה".

חל  אדר שב' זו, שנה בקביעות ביותר ומודגש
"וביום  – השבת השבתות"15ביום אלו 16שמחתכם

מרבין  אדר ד"משנכנס בהענין נוסף שעלֿידיֿזה –
היא אדר חודש התחלת (א) בשתים: ba'בשמחה"

mitevx mini17 לחודש ביחס (גם יתירה שמחה של
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סע"א.1) כט, תענית
ברמב"ם*2) הובא שלא אף – תרפו. סו"ס או"ח במג"א

נימוקי  סק"ס. או"ח חת"ס בשו"ת בזה השקו"ט (ראה וטושו"ע
סתרפ"ו). או"ח

ב.3) ק, תהלים
מז.4) כח, תבוא
בסופן.5) לולב הל'
קידושין.6) סוף וברייתא משנה
דאהבת 7) בעבודה (ועאכו"כ) והן ה', דיראת בעבודה הן

דרחימותא" כפולחנא פולחנא "לית העבודה, עיקר (שהיא ה'**
א)). רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר (ראה

על 8) שמברך כשם כו' על לברך אדם "חייב כמארז"ל
ב). ס, שם במשנה. א נד, (ברכות בשמחה" "לקבולינהו הטובה",

טו.9) טו, משלי
(10– ימיו ". כל  "שמח שם): דעות (הל' הרמב"ם ובלשון

"השמחה  גם ישנה ימיו" ש"כל י"ל, בפנים, המבואר וע"פ
ה'. שבעבודת השמחה כו'", המצוה בעשיית אדם שישמח

(*l"vy (c"d `"t) zerc 'lda wqet m"anxdy oeiky l"i ile`e
eini lk gny""zerc"a dgny `l` ,devnd ziiyr zra wx `l] "

devn ly dpi`y dgnyy (a ,l) zaya `ibeqdk `lce ± (ytpd avn)
siqedl mewn oi` ,[dyer df dn dgnyle xn`p 'ilr ,(mzq dgny)
"dgnya oiaxn"dy oeik ,"dgnya oiaxn xc` qpkpyn" r"ta oic
miieqn oiprl rbepa (k"k) `le) ytpd avnl rbepa (xwira) `ed
d"t zeiprz 'ld) "dgnya oihrnn a` qpkpyn" enk ,lreta dyrna
avnl rbepa dgnya dtqede ieaixle) "eini lk" k"d`la epyiy ((e"d

.dxrda 338 'r `"ig y"ewl d`xe .(zigp `l ± ytpd
(**"'ek lÎ`d zad`a .. dgnyd" :m"anxd oeylae.

ה"ה 11) החודש ימי שבמנין דאף אדר, דר"ח א' יום גם כולל
(שו"ע  דר"ח ב' יום הוא אדר דחודש א' (ויום שבט דחודש ל' יום
אדר, ד)ר"ח א' (יום גם להיותו מכלֿמקום ס"ו)), סקכ"ו אה"ע

" בכלל `xcה"ה qpkpyn.14 הערות לקמן (וראה בשמחה" מרבין
.(53

מתפילה 12) ובפרט לרגע, ומרגע לשעה משעה – יום ובכל
בכל  יותר נעלית לדרגא עלי' נעשית תפילה שבכל כידוע לתפילה,

והעולם*. האדם עניני
(וראה 13) כולה השנה בכל גם נמשך (ופורים) אדר ומחודש

ס"ז). לקמן
ה"ה 14) אדר, דר"ח א' יום היותו עם שלפניו, היום משא"כ

בו  (שיש דשבט השלושים יום להיותו ואדרבה: שבט, ל' יום גם
ענינו  בו מודגש ימים), עשרה ג"פ יום, השלושים דכל השלימות
זה  אין ולכן אדר, חודש של ענינו מאשר יותר שבט חודש של

בשלימות. אדר" "משנכנס
יו"ד.15) יו"ד, בהעלותך ספרי
בשמחה 16) גם מוסיפה אדר דחודש שהשמחה לומר, ויש

אדר  דחודש בשמחה מוסיפה השבת דיום והשמחה השבת, דיום
אהנאי, למוספין שבת "אטו רע"א) צא, (זבחים מארז"ל ע"ד –

(בתמי'). אהנאי" לא לתמידין
רצופים 17) ימים ג' – השנה דהתחלת להקביעות גם ומתאים

רצופים  ימים ג' פעמים ג' – ובחו"ל ושבת. (ר"ה) יו"ט דקדושת
ושמח"ת  ובשמע"צ הסוכות, בחג גם – ושבת יו"ט דקדושת

השנה). בהתחלת בארוכה (כמדובר

(*mitpk iyxet miaexkd eide" ± reayd zyxta fnxdn xirdl
oiwlq ediinxbn oepi` 'ek `neia oipnif zlz" ,(k ,dk) "'eb dlrnl
b"g .a ,gkx `"g xdf) "mei lkay zelitz 'b zrya" ,"'ek ediitcb
xdfa x`eand t"re .(epzyxt yix `"ez d`xe .my f"nxd 'itae .` ,hp
x`azpe `aed) dgnyd oiprl zekiiyd epzyxtl zekiiyd zehnyda
.. `neia oipnif zlz"ay i"ry ,l"i ± (`qz'` 'r epzyxt z"de`a

.dgnyd oipra sqep "ediitcb oiwlqc

`"ypz'd xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

השבת  ויום דראשֿחודש ימים ב' – עצמו) ,18אדר
חזקה" הוי זימני יתירה 19"בתלת הוספה (ב) ,

"שנכנס  לאחרי בשמחה" ה"מרבין ושלימות בעיקר
– השבת.ipyaאדר" יום של ענינו מצד גם – באדר

הידוע  השנה..20ועלֿפי של המועדים ש"כל
בהן", שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש בכולן
אדר  ד"משנכנס והשייכות הקשר גם לבאר יש
זו  (בשנה חל  שבו השבוע לפרשת בשמחה" מרבין

פרשת – אדר חודש התחלת השנים) ,dnexzוברוב
כדלקמן.

ד"משנכנס ·. הענין תוכן תחילה לבאר ויש
בשמחה": מרבין אדר

– בשמחה" מרבין אדר ש"משנכנס בטעם
פורים  לישראל, היו נסים "ימי רש"י: מפרש

ופסח".

נסים.. "(ימי מוסיף שרש"י הטעם להבין וצריך
המפרשים gqteפורים) (כקושיית ובשתים:21" – (

ד" השייכות ל"משנכנסgqtא) "xc` מרבין
בשמחה".

פורים  נסים.. ("ימי זה מטעם ועיקר: ב)
בחודש  רק (לא בשמחה להרבות צריכים ופסח")

בחודש גם אלא) [ועד oqipאדר, נסים בו שהיו ,
"נס" מלשון "ניסן" – בשמו ובב'22שמרומז ,

"נסי  מהנסים 24נסים"23נוני"ן, יותר גדולים ונסים ,[
כידוע  (פורים), אדר דפסח 25שבחודש שהנסים

היו מצרים) rahdn(יציאת dlrnly miielb miqp,
היה דפורים הנס rahaמהֿשאיןֿכן yaeln בפרטי)

כמו  נראים שלכאורה אסתר, שבמגילת המאורעות
דפורים  הנס לאחרי שגם ועיקר, ועוד טבעי), דבר

אנן" אחשורוש עבדי ואףֿעלֿפיֿכן 26"אכתי .
ד" dgnyaהציווי oiaxnבחודש הוא "xc`.דוקא

בשמחה", "מרבין מהלשון להבין: צריך גם
משמע  השנה, שבכל השמחה על וריבוי הוספה

היא אדר דחודש dgnyשהשמחה beq dze` שישנה
ד" באופן היא אדר שבחודש אלא השנה, oiaxnבכל

בשמחה".

בגלל אדר, דחודש השמחה miqpdולכאורה,
היא לישראל"), היו נסים ("ימי לישראל beqשנעשו

gnyenvrÎipta d להשמחה (לכאורה) שייך שאינו ,
המצוה  בעשיית אדם "שישמח כולה, השנה דכל

בהן". שצוה האֿל ובאהבת

בזה:‚. הביאור לומר ויש
על גםqpdנוסף בפורים מודגש meiwdדפורים,

dxezÎoznc שכתוב כמו וקבלו 27– "קיימו
ז"ל  חכמינו ופירשו מה 28היהודים", "קיימו

עליהם  הקב"ה "כפה במתןֿתורה כי כבר", שקיבלו
לאורייתא  רבה מודעא מכאן כגיגית.. ההר את

אחשורוש"qpe`a29(שקיבלוה בימי קבלוה הדור ..(
)qpd zad`n להם ).29שנעשה

והשייכות  הקשר בביאור לומר  יש ועלֿפיֿזה
היו  נסים ימי בשמחה, מרבין אדר ד"משנכנס

gqteלישראל mixet(מצרים (יציאת ש"פסח" – "
ומטרתו שכתוב dxezÎoznתכליתו כמו ,30

האלקים  את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
(ששלימותו  דפסח השייכות וזוהי הזה", ההר על
שקיבלו  מה "קיימו שבו לפורים במתןֿתורה)

.31כבר"

ד  אולמיה מאי להבין: mixetוצריך qp שבגללו ,
הנס", מאהבת "קבלוה.. כבר", שקבלו מה "קיימו
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(אלו 18) שמחתכם "וביום הכתוב בלשון מהרמז להעיר
חדשיכם". ובראשי .. השבתות)

וש"נ.19) רע"ב. קו, ב"מ
א).20) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה
יעב"ץ 21) שאילת שו"ת סק"ח. סתרפ"ה או"ח א"ר ומהם:

שקו"ט  – ואילך 344 ע' חט"ז לקו"ש (וראה ועוד ספ"ח. ח"ב
עיי"ש). הנ"ל, דמפרשים בתירוצים

ב.22) יב, בא פס"ז ראה
שם.23) מהרש"א וחדא"ג ובפרש"י רע"א נז, ברכות
הריבוי24) על נוסף – נסים ריבויzenkaריבוי גם ,zeki`a,

וש"נ). א. פח, (שבת נס בתוך נס ע"ד
האמונה 25) שער ב. טז, צו לקו"ת א. ק, מג"א תו"א ראה

וש"נ. ריב. ע' ח"ג מלוקט סה"מ גם וראה ואילך. פט"ו
א.26) יד, מגילה

כז.27) ט, אסתר
א.28) כח, שבת
שם.29) פירש"י
יב.30) ג, שמות
שבהוספה 31) (21 שבהערה (לקו"ש במק"א מהמבואר להעיר

מרבין  אדר ד"משנכנס שהחיוב רש"י מרמז ו)פסח" ד"(פורים
) פורים שמחת מצד (רק) לא הוא מפני c"iבשמחה" אלא אדר),

לידתו ycegdמעלת כי, – ופסח" פורים .. נסים ל"ימי שהביא
"כיון  – פורים שניהם: סיבת היא אדר בחודש רבינו משה של
לי  נפל אמר גדולה, שמחה (המן) שמח אדר, בחודש פור שנפל
מת  באדר שבשבעה יודע הי' ולא משה, בו שמת בירח פור
משה  ע"י יצי"מ – ופסח ב), יג, (מגילה נולד" באדר ובשבעה

בארוכה. עיי"ש ישראל, של מושיען רבינו,
היא  ופסח דפורים שהשייכות להוסיף, יש בפנים, מ"ש וע"פ

ב  רק (ובעיקר)zaiqלא גם אלא אדר), בז' משה (לידת הנסים
mnvrב  miqp בפשטות – הוא בשמחה" ש"מרבין הטעם (שהרי

של  (ענינו מתןֿתורה עם קשורים ששניהם עצמם), הנסים מצד –
באדר). בז' שנולד רבינו, משה



ypz'd"`יח xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

dgnyae oevxa מה באונס), gqtc(לא qp יציאת ,
באופן  מתןֿתורה היה לזה שבהמשך מצרים,

"?qpe`aש"קבלוה

היה  מצרים דיציאת הענין כללות ואדרבה:
milecbמתוך miqp שכתוב עשה 32(כמו (הכי "הנסה

במסות  גוי מקרב גוי לו לקחת אלקים נסים)
וביד  ובמלחמה נפלאות) (הם ובמופתים באותות

גו'") גדולים ובמוראים נטויה ובזרוע ly`חזקה
jxra ֿ ואףֿעל ב), סעיף (כנ"ל דפורים הנס לגבי

ובשמחה, ברצון התורה קבלת היתה לא פיֿכן
"qpd zad`n ב אלא להם", mixetשנעשה qp!?דוקא

בחידוש „. הביאור בהקדם – בזה וההסברה
דפסח: בנס (גם) דוגמתו מצינו שלא פורים דנס

ד" באופן היה פורים xedpl`נס `keyg `ktdz`"
" –jetdpe"'גו אשר33הוא "החודש ,jtdp"'34גו–

"aehl yexeyg` al jtdzpy שאמר עצמו הפה אותו ,
אמר  עצמו הוא בעיניך, כטוב בו לעשות והעם

בעיניכם" כטוב היהודים על כתבו ֿ 35ואתם מה ;
הסכים  שפרעה לאחרי גם הרי – פסח בנס שאיןֿכן

העם" את פרעה "בשלח ישראל, בני את ,36לשלח
גו' פרעה לבב "ויהפך שכתוב כמו לבו, נהפך

secxie"ישראל בני את 37אחרי ה' ש"וינער עד ,
אחד" עד בהם נשאר לא גו' הים בתוך –38מצרים

"cala `xg`Î`xhql `iitk`l"ולהכניעם .35לבטלם

גלוי נס פסח, בנס קצת: אחר dlrnlyבסגנון
rahdnבעיקר מודגש –dlrnln ielibd נגלה" ,

וגאלם" הקב"ה המלכים מלכי מלך ,39עליהם
דנס lhazpובמילא והחידוש (מצרים). המנגד

נס rahaפורים, yaelnd היא ההדגשה שעיקר –
oezgzdעל cvne oezgza dlertd מספיק לא שלכן ,

ב  צורך יש אלא המנגד, aehlביטול ezkitd.

ב  החילוק גם ישנו לזה dxezdובהתאם zlaw:

היתה  מלמעלה, הגילוי שעיקרו פסח נס לאחרי
ה  מצד התורה קבלת dlrnlnגם ielib ש"כפה –

בחינת  הוא "הר כגיגית", ההר את עליהם הקב"ה
בחינת  שהוא כגיגית הר, שנקראת עליונה אהבה
נתעורר  שעלֿידיֿזה עלמין, כל סחור המקיף דבר
לקבלת  בלבם זו ש"התעוררות וכיון האהבה", בהם
אשר  ורצון בבחירה מצדם היה לא התורה..
הרי  מלמעלה", הגילוי עלֿידי אלא לבד, מעצמם

"שקבלוה כמו ";qpe`aזה

ה  נעשה פורים נס לאחרי meiwמהֿשאיןֿכן
כבר") שקיבלו מה ("קיימו התורה דקבלת
– אחשורוש) (בימי להם" שנעשה הנס "מאהבת

מצד בעיקר היה להם שנעשה שהנס oezgzdדכשם
דקבלת  הקיום גם נעשה בטבע), המלובש (נס

" מלמעלה..mnvrnהתורה התעוררות עלֿידי שלא ,
עצמם.. מצד דלתתא xenbאתערותא oevxa"40.

ה ‰. מעלת המעלה qpומצד גדלה דפורים
"ראשון zgnyד  דפסח, השמחה לגבי (גם פורים

לשמחה"41לרגלים" "מועדים "חייב 42שהם – (
בפוריא לבסומי rciאיניש `lc cr"43 ועלֿדרךֿזה ,

לגבי  (גם אדר דחודש השמחה מעלת זה) (ומעין
 ֿ יום כעין בקדושה.. החודש "רוב ניסן, חודש

אדר44טוב" "משנכנס – שמחה) oiaxnשענינו
בשמחה":

זה  שייכים – מנס) כתוצאה (שמחה ושמחה נס
תכונת  וגם הטבע, גדרי פריצת ענינו נס כי לזה,

גדר  שפורצת של 45השמחה באופן השמחה וגודל .
שבנס  הגדר פריצת לפיֿערך היא גדר .46פריצת

לעניננו: ובנוגע

פריצת  של באופן הוא הנסים ענין שכללות אף
הענין  ושלימות עיקר מכלֿמקום הטבע, גדרי
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ובפירש"י.32) לד ד, ואתחנן
א.33) ט, אסתר
כב.34) שם,
ב.35) צד, מג"א תו"א
בשלח.36) ר"פ
הֿח.37) יד, שם
כזֿכח.38) שם,
הגש"פ.39) נוסח

יש 40) בפנים מ"ש וע"פ – ואילך. סע"ד צח, מג"א תו"א
" ש"קבלוה" פירש"י עם qpdלתווך zad`n"להם שנעשה

דלתתא "אתערותא זה אין mnvr(שלכאורה cvn דכיון – ("
מצד הטבע, בלבושי הוא דאתערותא oezgzdשהנס באופן ה"ז ,

עצמם. מצד דלתתא
א.41) ד, ר"ה ראה
דיו"ט.42) התפילה נוסח
ב.43) ז, מגילה
ס"ט.44) סתכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע
ואילך.45) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
בעילוי 46) דרגות חילוקי יש גדר" ב"פריצת שגם להעיר,

שעם  מאדך", ד"בכל שבעבודה הדרגות חילוקי ע"ד – עילוי אחר
"מאד  ה"ז "מאד", גבול, בלי תו"א jהיותה (ראה שלך" "מאד ,"

דרגא  לגבי והגבלה במדידה ה"ז ובמילא ובכ"מ), ד. לט, מקץ
יותר. נעלית

`"ypz'd xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

xcbד  zvixt ב mixetcהוא qp:כי דפסח, מבנס יותר
שישנו  אלא) הגדר, ביטול (לא פירושה גדר פריצת
הנס  ולכן, גדר. פריצת נעשה ואףֿעלֿפיֿכן גדר
(גילוי  מהטבע שלמעלה גלוי נס להיותו דפסח,

בעיקר הוא הרי (כלֿכך)lehiaמלמעלה), (ולא
דפורים, הנס מהֿשאיןֿכן הטבע; גדרי פריצת)
כ  הרי התחתון), (מצד בטבע המלובש נס ל להיותו

הוא rahdענינו ixcb zvixt הטבע שבלבושי ,
נעשית גופא –zvixt(תחתון) הטבע qpגדרי

.rahaהמלובש

פשוטות: ובאותיות

ביטול  עלֿידי להיותה – דפסח (נס) הגאולה
הרי  אחד", עד בהם נשאר "לא דמצרים, המציאות
בגאולה; כך כל חידוש אין המנגד כשנתבטל
שגם  כיון – דפורים (נס) הגאולה מהֿשאיןֿכן
ועד  תקפו, בכל אחשורוש נשאר הנס לאחרי
לא  ואףֿעלֿפיֿכן אנן", אחשורוש עבדי ש"אכתי
"ונהפוך  אדרבה אלא המן, גזירת שבטלה בלבד זו

בשונאיהם" המה היהודים ישלטו אשר "כי 33הוא ,
בכל  הולך ושמעו המלך בבית מרדכי גדול

"משנה 47המדינות" אחשורוש"48, היינו,49למלך ,
גאולה  של ומצב מעמד נעשה גופא הגלות שבזמן

של באופן היא הגאולה –zvixt(ביטול ixcb(ולא
zelbd.

ענין ושלימות שעיקר מובן באופן dgnydומזה
xcbשל zvixt עלֿדרך) גופא דשמחה גדר בפריצת

שכתוב  "ופרצת"50מה פרץ", עליך "פרצת
ל 51ב"ופרצת" בשייכות הוא (mixet qp הוא (שהנס

דוקא  פורים שמחת ולכן גדר), פריצת של באופן
" – בשלימות גדר פריצת של באופן lc`היא cr

rci ֿ ועלֿדרך והגבלה, ממדידה שלמעלה שמחה ,"
" אדר, דחודש בשמחה זה) (ומעין אשר ycegdזה

למדים  שמזה גו'", כשר 52נהפך החודש ש"כל

מגילה" אדר53למקרא "משנכנס –oiaxn,"בשמחה
והגבלה. ממדידה שלמעלה אמיתי ריבוי

.Â ד הנס גם רש"י מוסיף gqtואףֿעלֿפיֿכן
פורים  לישראל, היו נסים "ימי בשמחה", ("מרבין

כי – zizin`dופסח") zenilyd כתוצאה) דשמחה
ב' בחיבור היא דהנס, האמיתית) מהשלימות

יחד: גם ופסח דפורים המעלות
דרגא  מתגלה שעלֿידו – פסח דנס המעלה
אבל  מהטבע. שלמעלה גלוי נס יותר, נעלית
מצד  ולא מלמעלה, הגילוי מצד רק זה הרי לאידך,
התחתון); מציאות שמבטל – (ואדרבה התחתון
נס  התחתון, מצד שהוא – פורים דנס והמעלה
בדרגא  נס זה הרי לאידך, אבל בטבע. המלובש
שלמעלה  גילוי ולא בטבע, המלובש נס תחתונה,

.54מהטבע 

הגאולה  היתה פסח בנס פשוט: ובסגנון
ביטול  עלֿידי היתה הגאולה אבל ממצרים,
לטוב. שנתהפכו באופן ולא דמצרים, המציאות
אבל  לטוב, אחשורוש לב נתהפך פורים בנס ואילו
עבדי  "אכתי דאחשורוש, מהגלות גאולה היתה לא

אנן". אחשורוש

המעלות  ב' בחיבור היא האמיתית והשלימות
יחד  שנמשכת 55גם ביותר נעלית דרגא גילוי –

– פשוט ובסגנון התחתון. מצד גם ונעשית וחודרת
אחשורוש), שבזמן מהגלות (גם מהגלות גאולה
אלא  (כבפסח), המנגד ביטול עלֿידי לא אבל

(כבפורים). לקדושה הפיכתו עלֿידי

ד"ימי  בהמשך רש"י מרמז זה שענין לומר, ויש
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ד.47) ט, אסתר
ג.48) יו"ד, שם
(שהי'49) מצרים מלך לפרעה "משנה" שנעשה יוסף כמו

בשלח  מכילתא סע"א. יא, (מגילה אחשורוש כמו בכיפה, מושל
ארץ  בכל רגלו ואת ידו את איש ירים לא ש"בלעדיך – ה)) יד,

מד). מא, (מקץ מצרים"
כט.50) לח, וישב
ש"פ 51) משיחות קונטרס זו. שנה שמח"ת ליל שיחת ראה

ועוד. זו. שנה וישב
סתרפ"ח 52) או"ח ברמ"א הובא – ה"א פ"א מגילה ירושלמי

ס"ז.

בכלל 53) הוא האם אדר, דר"ח א' ליום בנוגע לעיין ויש
– מגילה" למקרא כשר החודש "כל גו'", נהפך אשר "החודש
הם  שבו הימים (שכל אדר דחודש הימים למנין שייך שאינו כיון

שבט. ל' שבט, דחודש הימים למנין אלא זל"ז), בהמשך
ע"י 54) הם שבהתלבשות ש"הנסים א, ק, מג"א תו"א ראה

דשם  י' אות ע"י הם נגלים והנסים .. הוי' דשם אחרונה ה' אות
למעלה"*. הגבה בחי' הן שבהתגלות הנסים .. הוי'

המעלות 55) ב' שיהי' רצה .. ש"מרדכי שם, תו"א ראה
בגלוי". ג"כ יאיר הזה הגדול שהאור בפורים,

(*wx `ed (zelbzday miqpa) ef dxizi dlrn"y ,my oiprd jyndae
zeyalzday miqpa ixd ,xe`d mvra la` ,yeal ila zelbzdd oipr
q"` 'igaa xe`d lceb iptny wx .. daxd xzei oeilr mewnn `ed
oiprl rbepa `ed o`k xaecnde) "ielba xi`dl leki epi` ynn

(xe`d mvrl rbepa `le ,zelbzdd.



יט `"ypz'd xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

dgnyae oevxa מה באונס), gqtc(לא qp יציאת ,
באופן  מתןֿתורה היה לזה שבהמשך מצרים,

"?qpe`aש"קבלוה

היה  מצרים דיציאת הענין כללות ואדרבה:
milecbמתוך miqp שכתוב עשה 32(כמו (הכי "הנסה

במסות  גוי מקרב גוי לו לקחת אלקים נסים)
וביד  ובמלחמה נפלאות) (הם ובמופתים באותות

גו'") גדולים ובמוראים נטויה ובזרוע ly`חזקה
jxra ֿ ואףֿעל ב), סעיף (כנ"ל דפורים הנס לגבי

ובשמחה, ברצון התורה קבלת היתה לא פיֿכן
"qpd zad`n ב אלא להם", mixetשנעשה qp!?דוקא

בחידוש „. הביאור בהקדם – בזה וההסברה
דפסח: בנס (גם) דוגמתו מצינו שלא פורים דנס

ד" באופן היה פורים xedpl`נס `keyg `ktdz`"
" –jetdpe"'גו אשר33הוא "החודש ,jtdp"'34גו–

"aehl yexeyg` al jtdzpy שאמר עצמו הפה אותו ,
אמר  עצמו הוא בעיניך, כטוב בו לעשות והעם

בעיניכם" כטוב היהודים על כתבו ֿ 35ואתם מה ;
הסכים  שפרעה לאחרי גם הרי – פסח בנס שאיןֿכן

העם" את פרעה "בשלח ישראל, בני את ,36לשלח
גו' פרעה לבב "ויהפך שכתוב כמו לבו, נהפך

secxie"ישראל בני את 37אחרי ה' ש"וינער עד ,
אחד" עד בהם נשאר לא גו' הים בתוך –38מצרים

"cala `xg`Î`xhql `iitk`l"ולהכניעם .35לבטלם

גלוי נס פסח, בנס קצת: אחר dlrnlyבסגנון
rahdnבעיקר מודגש –dlrnln ielibd נגלה" ,

וגאלם" הקב"ה המלכים מלכי מלך ,39עליהם
דנס lhazpובמילא והחידוש (מצרים). המנגד

נס rahaפורים, yaelnd היא ההדגשה שעיקר –
oezgzdעל cvne oezgza dlertd מספיק לא שלכן ,

ב  צורך יש אלא המנגד, aehlביטול ezkitd.

ב  החילוק גם ישנו לזה dxezdובהתאם zlaw:

היתה  מלמעלה, הגילוי שעיקרו פסח נס לאחרי
ה  מצד התורה קבלת dlrnlnגם ielib ש"כפה –

בחינת  הוא "הר כגיגית", ההר את עליהם הקב"ה
בחינת  שהוא כגיגית הר, שנקראת עליונה אהבה
נתעורר  שעלֿידיֿזה עלמין, כל סחור המקיף דבר
לקבלת  בלבם זו ש"התעוררות וכיון האהבה", בהם
אשר  ורצון בבחירה מצדם היה לא התורה..
הרי  מלמעלה", הגילוי עלֿידי אלא לבד, מעצמם

"שקבלוה כמו ";qpe`aזה

ה  נעשה פורים נס לאחרי meiwמהֿשאיןֿכן
כבר") שקיבלו מה ("קיימו התורה דקבלת
– אחשורוש) (בימי להם" שנעשה הנס "מאהבת

מצד בעיקר היה להם שנעשה שהנס oezgzdדכשם
דקבלת  הקיום גם נעשה בטבע), המלובש (נס

" מלמעלה..mnvrnהתורה התעוררות עלֿידי שלא ,
עצמם.. מצד דלתתא xenbאתערותא oevxa"40.

ה ‰. מעלת המעלה qpומצד גדלה דפורים
"ראשון zgnyד  דפסח, השמחה לגבי (גם פורים

לשמחה"41לרגלים" "מועדים "חייב 42שהם – (
בפוריא לבסומי rciאיניש `lc cr"43 ועלֿדרךֿזה ,

לגבי  (גם אדר דחודש השמחה מעלת זה) (ומעין
 ֿ יום כעין בקדושה.. החודש "רוב ניסן, חודש

אדר44טוב" "משנכנס – שמחה) oiaxnשענינו
בשמחה":

זה  שייכים – מנס) כתוצאה (שמחה ושמחה נס
תכונת  וגם הטבע, גדרי פריצת ענינו נס כי לזה,

גדר  שפורצת של 45השמחה באופן השמחה וגודל .
שבנס  הגדר פריצת לפיֿערך היא גדר .46פריצת

לעניננו: ובנוגע

פריצת  של באופן הוא הנסים ענין שכללות אף
הענין  ושלימות עיקר מכלֿמקום הטבע, גדרי
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ובפירש"י.32) לד ד, ואתחנן
א.33) ט, אסתר
כב.34) שם,
ב.35) צד, מג"א תו"א
בשלח.36) ר"פ
הֿח.37) יד, שם
כזֿכח.38) שם,
הגש"פ.39) נוסח

יש 40) בפנים מ"ש וע"פ – ואילך. סע"ד צח, מג"א תו"א
" ש"קבלוה" פירש"י עם qpdלתווך zad`n"להם שנעשה

דלתתא "אתערותא זה אין mnvr(שלכאורה cvn דכיון – ("
מצד הטבע, בלבושי הוא דאתערותא oezgzdשהנס באופן ה"ז ,

עצמם. מצד דלתתא
א.41) ד, ר"ה ראה
דיו"ט.42) התפילה נוסח
ב.43) ז, מגילה
ס"ט.44) סתכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע
ואילך.45) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
בעילוי 46) דרגות חילוקי יש גדר" ב"פריצת שגם להעיר,

שעם  מאדך", ד"בכל שבעבודה הדרגות חילוקי ע"ד – עילוי אחר
"מאד  ה"ז "מאד", גבול, בלי תו"א jהיותה (ראה שלך" "מאד ,"

דרגא  לגבי והגבלה במדידה ה"ז ובמילא ובכ"מ), ד. לט, מקץ
יותר. נעלית

`"ypz'd xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

xcbד  zvixt ב mixetcהוא qp:כי דפסח, מבנס יותר
שישנו  אלא) הגדר, ביטול (לא פירושה גדר פריצת
הנס  ולכן, גדר. פריצת נעשה ואףֿעלֿפיֿכן גדר
(גילוי  מהטבע שלמעלה גלוי נס להיותו דפסח,

בעיקר הוא הרי (כלֿכך)lehiaמלמעלה), (ולא
דפורים, הנס מהֿשאיןֿכן הטבע; גדרי פריצת)
כ  הרי התחתון), (מצד בטבע המלובש נס ל להיותו

הוא rahdענינו ixcb zvixt הטבע שבלבושי ,
נעשית גופא –zvixt(תחתון) הטבע qpגדרי

.rahaהמלובש

פשוטות: ובאותיות

ביטול  עלֿידי להיותה – דפסח (נס) הגאולה
הרי  אחד", עד בהם נשאר "לא דמצרים, המציאות
בגאולה; כך כל חידוש אין המנגד כשנתבטל
שגם  כיון – דפורים (נס) הגאולה מהֿשאיןֿכן
ועד  תקפו, בכל אחשורוש נשאר הנס לאחרי
לא  ואףֿעלֿפיֿכן אנן", אחשורוש עבדי ש"אכתי
"ונהפוך  אדרבה אלא המן, גזירת שבטלה בלבד זו

בשונאיהם" המה היהודים ישלטו אשר "כי 33הוא ,
בכל  הולך ושמעו המלך בבית מרדכי גדול

"משנה 47המדינות" אחשורוש"48, היינו,49למלך ,
גאולה  של ומצב מעמד נעשה גופא הגלות שבזמן

של באופן היא הגאולה –zvixt(ביטול ixcb(ולא
zelbd.

ענין ושלימות שעיקר מובן באופן dgnydומזה
xcbשל zvixt עלֿדרך) גופא דשמחה גדר בפריצת

שכתוב  "ופרצת"50מה פרץ", עליך "פרצת
ל 51ב"ופרצת" בשייכות הוא (mixet qp הוא (שהנס

דוקא  פורים שמחת ולכן גדר), פריצת של באופן
" – בשלימות גדר פריצת של באופן lc`היא cr

rci ֿ ועלֿדרך והגבלה, ממדידה שלמעלה שמחה ,"
" אדר, דחודש בשמחה זה) (ומעין אשר ycegdזה

למדים  שמזה גו'", כשר 52נהפך החודש ש"כל

מגילה" אדר53למקרא "משנכנס –oiaxn,"בשמחה
והגבלה. ממדידה שלמעלה אמיתי ריבוי

.Â ד הנס גם רש"י מוסיף gqtואףֿעלֿפיֿכן
פורים  לישראל, היו נסים "ימי בשמחה", ("מרבין

כי – zizin`dופסח") zenilyd כתוצאה) דשמחה
ב' בחיבור היא דהנס, האמיתית) מהשלימות

יחד: גם ופסח דפורים המעלות
דרגא  מתגלה שעלֿידו – פסח דנס המעלה
אבל  מהטבע. שלמעלה גלוי נס יותר, נעלית
מצד  ולא מלמעלה, הגילוי מצד רק זה הרי לאידך,
התחתון); מציאות שמבטל – (ואדרבה התחתון
נס  התחתון, מצד שהוא – פורים דנס והמעלה
בדרגא  נס זה הרי לאידך, אבל בטבע. המלובש
שלמעלה  גילוי ולא בטבע, המלובש נס תחתונה,

.54מהטבע 

הגאולה  היתה פסח בנס פשוט: ובסגנון
ביטול  עלֿידי היתה הגאולה אבל ממצרים,
לטוב. שנתהפכו באופן ולא דמצרים, המציאות
אבל  לטוב, אחשורוש לב נתהפך פורים בנס ואילו
עבדי  "אכתי דאחשורוש, מהגלות גאולה היתה לא

אנן". אחשורוש

המעלות  ב' בחיבור היא האמיתית והשלימות
יחד  שנמשכת 55גם ביותר נעלית דרגא גילוי –

– פשוט ובסגנון התחתון. מצד גם ונעשית וחודרת
אחשורוש), שבזמן מהגלות (גם מהגלות גאולה
אלא  (כבפסח), המנגד ביטול עלֿידי לא אבל

(כבפורים). לקדושה הפיכתו עלֿידי

ד"ימי  בהמשך רש"י מרמז זה שענין לומר, ויש
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ד.47) ט, אסתר
ג.48) יו"ד, שם
(שהי'49) מצרים מלך לפרעה "משנה" שנעשה יוסף כמו

בשלח  מכילתא סע"א. יא, (מגילה אחשורוש כמו בכיפה, מושל
ארץ  בכל רגלו ואת ידו את איש ירים לא ש"בלעדיך – ה)) יד,

מד). מא, (מקץ מצרים"
כט.50) לח, וישב
ש"פ 51) משיחות קונטרס זו. שנה שמח"ת ליל שיחת ראה

ועוד. זו. שנה וישב
סתרפ"ח 52) או"ח ברמ"א הובא – ה"א פ"א מגילה ירושלמי

ס"ז.

בכלל 53) הוא האם אדר, דר"ח א' ליום בנוגע לעיין ויש
– מגילה" למקרא כשר החודש "כל גו'", נהפך אשר "החודש
הם  שבו הימים (שכל אדר דחודש הימים למנין שייך שאינו כיון

שבט. ל' שבט, דחודש הימים למנין אלא זל"ז), בהמשך
ע"י 54) הם שבהתלבשות ש"הנסים א, ק, מג"א תו"א ראה

דשם  י' אות ע"י הם נגלים והנסים .. הוי' דשם אחרונה ה' אות
למעלה"*. הגבה בחי' הן שבהתגלות הנסים .. הוי'

המעלות 55) ב' שיהי' רצה .. ש"מרדכי שם, תו"א ראה
בגלוי". ג"כ יאיר הזה הגדול שהאור בפורים,

(*wx `ed (zelbzday miqpa) ef dxizi dlrn"y ,my oiprd jyndae
zeyalzday miqpa ixd ,xe`d mvra la` ,yeal ila zelbzdd oipr
q"` 'igaa xe`d lceb iptny wx .. daxd xzei oeilr mewnn `ed
oiprl rbepa `ed o`k xaecnde) "ielba xi`dl leki epi` ynn

(xe`d mvrl rbepa `le ,zelbzdd.



ypz'd"`כ xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

gqteנסים.. mixet"56 פורים) המעלות ב' חיבור –
לבוא  העתידה בגאולה שיתגלה כפי יחד, גם ופסח)

מצרים" מארץ צאתך "כימי (פסח 57שתהיה
נעלית  בדרגא נסים יהיו שאז פורים), שלאחרי

" – ze`ltpביותר ep`x`"57 בערך גם "נפלאות" ,
מצרים  דיציאת תהיה 58לנסים לא זה, עם וביחד ,

עלֿידי צאתך lehiadהגאולה (כב"ימי דמצרים
עלֿידי  אלא פורים), שלפני פסח מצרים", מארץ

zkitd שכתוב כמו לקדושה, אז59מצרים `jetd"כי
אחד" שכם לעבדו גו' ברורה שפה עמים .60אל

.Ê שמחת של שייכותה גם לבאר יש עלֿפיֿזה
"ימי  בשמחה", מרבין אדר ("משנכנס אדר חודש
– כולה השנה דכל לשמחה לישראל") היו נסים

וריבוי dgnyהוספה beq eze`a:("בשמחה ("מרבין

נהפך  אשר ("החודש אדר וחודש פורים שמחת
התחתון  שמצד בנס גדר' 'פריצת בגלל גו'")
אחשורוש  לב שנתהפך לנהורא, חשוכא (אתהפכא
שקיבלו  מה ד"קיימו הענין עם גם קשורה לטוב),
("מאהבת  אחשורוש" בימי קבלוה "הדור כבר",
– ד) סעיף (כנ"ל גמור ברצון להם"), שנעשה הנס

אלקות המשכת – אחד cvneשענינם oezgza
oezgzdבנוגע :l`xyi ipal התורה את שמקבלים –

כבר"), שקיבלו מה ("קיימו גמור ורצון בבחירה
הפיכת mlerdlובנוגע לנהורא, חשוכא אתהפכא –

לב (שנתהפך לטוב לטוב).`yexeygהמנגד

התורה  דקבלת השלימות נעשית שבפורים וכיון
מובן, כולה, השנה ובכל על גמור) ורצון (בבחירה
ובכל  על פועלת אדר) (וחודש פורים שמחת שגם

התורה  דקיום העבודה שכללות – כולה השנה
בעיקר תהיה שמחה מתוך oezgzdומצוות cvn,

מלמעלה  הגילוי הוא שהעיקר באופן לא היינו,
את בתחתון שמבטל שחודר באופן אלא התחתון,

– התחתון מצד oezgzdונעשה ixcb zvixt,
לקדושה. שמתהפך

אדר  "משנכנס רש"י בפירוש מרומז זה וענין
לישראל היו נסים ימי בשמחה, gqteמרבין mixet"

שהשמחה –mixetc שמצד מהנס כתוצאה (ואדר)
נמשכת  התחתון, מצד התורה וקבלת התחתון
דקיום  העבודה שבכללות בשמחה גם ופועלת

מצד שהיא כפי ומצוות מצרים gqtהתורה יציאת ,
ב) כיוןdxezÎozn61ו(תכליתה ,zlhazny ה"מודעא

(גם לאורייתא" שקבלת rxtnlnרבה ומתגלה ,(
ורצון  בבחירה התחתון, מצד גם היא התורה

.62גמור 

.Á אדר ד"משנכנס שהענין לעיל האמור ועלֿפי
קשור  לישראל", היו נסים "ימי בשמחה", מרבין
שנעשה  הנס ("מאהבת התורה ו)קבלת (הנס עם

oezgzdלהם") cvn הקשר גם לבאר יש – דוקא
תרומה: פרשת השבוע, לפרשת והשייכות

(ובהמשך  שלאחרי הפרשה היא תרומה פרשת
בפרשת  והמשכה יתרו, בפרשת – ל)מתןֿתורה

מסיני" אלו אף מסיני, הראשונים "מה ,63משפטים,
אלי  "עלה וחותמה משפטים דפרשת לסיומה ועד
והתורה  האבן לוחות את לך ואתנה גו' ההרה

גו'" שב 64והמצוה והחידוש וההוספה .dnexz zyxt
– ומשפטים) יתרו (בפרשיות מתןֿתורה לגבי
הגילוי  מצד רק לא הוא דמתןֿתורה שהענין

ובעיקר גם אלא למעלה, oezgzd(נתינה) cvn,
תרומה). דפרשת (התוכן המשכן בעשיית כמודגש
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59 ב"אדר 56) (ולא לניסן" הסמוך ב"אדר הוא שפורים להעיר,
" לגאולה", גאולה "מיסמך משום לשבט"), gqtlהסמוך mixet"

ובפירש"י). סע"ב ו, (מגילה
טו.57) ז, מיכה
וש"נ.58) תפז). (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת ראה
ספי"א.59) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. ג, צפני'
לב 60) שנתהפך דפורים שהנס א) (צד, מג"א תו"א ראה

הוא לטוב ד"אתהפכא oirnאחשורוש באופן  דלעת"ל השלימות
ולהכניעם  לבטלם בלבד לסט"א לאכפייא ולא לנהורא, חשוכא
עמים  אל אהפוך אז גם כי .. מצרים למכה דכתיב גלות בשאר כמו
ממארז"ל  גם ולהעיר – וגו'". רבים עמים והלכו וגו' ברורה  שפה
משלי  (מדרש מפורים חוץ המשיח לימות בטלים המועדים כל
המועדים  דכל שהגילויים היינו, מגילה), הל' סוף רמב"ם ב. פ"ט,
הגילוי  משא"כ דלעת"ל, להגילויים ביחס בטיהרא" "כשרגא הם
ד. צ, מג"א תו"א (ראה לעת"ל גם בתוקף נרגש יהי' דפורים

דלעת"ל. השלימות מעין הוא הזה בזמן שגם כיון ובכ"מ),

(61– שבינתיים אייר בחודש העומר דספירת העבודה ע"י
בירור  היא דספה"ע למעלה שהעבודה מלמטה התחתון והעלאת

גם  ומרומז ובכ"מ), ובמדבר. אמור בלקו"ת ספה"ע דרושי (ראה
– ספה"ע) מצות עם קשורים שבו הימים (שכל החודש בשם
ד' ועוד), פד. א, (מאו"א רחל יעקב יצחק אברהם ר"ת – "אייר"
להעליון  (מרכבה) התחתון ביטול שענינה המרכבה, רגלי

(הרוכב).
הפיכת 62) גם נרמזת גו'" נהפך אשר שב"החודש לומר, ויש

התורה  לקבלת באונס) (שקבלוה לאורייתא" רבה ה"מודעא
גמור. ורצון בבחירה

שם).63) (ממכילתא משפטים ר"פ פירש"י
יב.64) כד,

`"ypz'd xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

בזה: וההסברה

הפסוק  ("ויקחו"65על תרומה" לי "ויקחו
במדרש  איתא – "ויתנו") ולא לך 66דייקא, "יש :

לישראל, הקב"ה אמר עמו. נמכר שמכרו שמי מקח
(כאילו  עמה נמכרתי כביכול תורתי, לכם 67מכרתי

אותי  ויקחו לפרוש 68כתב התורה, את לכם נתתי ..(
יכול, איני תטלוה אל לכם לומר יכול, איני הימנה
לי  עשו אחד בית הולכים, שאתם מקום בכל אלא

שנאמר  בתוכו, מקדש".69שאדור לי ועשו

המדרש  הדא 70ובהמשך תרומה, לי "ויקחו :
דכתיב  אל 71הוא מורשה, משה.. לנו צוה תורה

זמן  כל זה חתן מה מאורסה, אלא מורשה תקרי
חמיו  לבית פראדורין הוה הוא ארוסתו, נשא שלא
ודרך  כבוד של פנים בראיות חמיו לבית בא (הוא

ודורון  כך 72מנחה אצלה, בא אביה הרי משנשאה ,(
אל  עלה "ומשה לישראל תורה ניתנה שלא עד
למשה  הקב"ה אמר תורה, משנתנה האלקים".

בתוכם". ושכנתי מקדש לי "ועשו

הענין  (פרשת 73ונקודת המשכן שבעשיית –
(יתרו  דמתןֿתורה הכוונה נשלמה תרומה)

למטה  אלקות בהמשכת cvnגם74ומשפטים)
oezgzd iciÎlreעיקרו מתןֿתורה כי ,dlrnln ielibd,

לתחתונים" ירדו הענין 75"עליונים [וגם
לעליונים" יעלו יוצא 75ד"תחתונים שהתחתון הוא

ובא oeilrdממקומו ly enewnl,"חמיו "לבית ,
הענין  ועיקר שלו], המקום זה שאין היינו,

עלֿידי השכינה של oezgzdדהשראת ובמקומו
oezgzd" – המשכן עשיית עלֿידי לי eyreהוא

ושכנתי ֿ mkezaמקדש שעל אצלה"), בה ("אביה "
ומשכן  מכון התחתון נעשה התחתון, עבודת ידי

נעלית  הכי לדרגא ועד יתברך, המשכת 76לשבתו –
ועצמותו) (למהותו לו "דירה עצמותו, וגילוי

בתחתונים" .77יתברך

דפרשת  והשייכות הקשר מובן ועלֿפיֿזה
אדר" ל"משנכנס וההוספה 78תרומה החידוש כי –

יתרו  פרשיות על המשכן) (עשיית תרומה דפרשת
הוא (מתןֿתורה) znbecaeומשפטים jxcÎlr

– מתןֿתורה על דפורים וההוספה החידוש
דוקא, התחתון ועלֿידי מצד למטה אלקות המשכת

בתחתונים  יתברך לו נוסף 79דירה זה ומצד ;
– ה) סעיף (כנ"ל גדר פריצת של באופן בשמחה

ז"ל  רבותינו לבו 80כמאמר שמחת ביום 81"ביום ..
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ב).65) (כה, פרשתנו ריש
(רפל"ג).66) פרשתנו ריש שמו"ר
הענין 67) בהתחלת מ"ש (בפי' תואר יפה ובפי' המ"כ. פי'

– גו'") תורתי לכם נתתי טוב לקח כי הה"ד תרומה, לי "ויקחו
התורה". בשביל לישראל לקוח כביכול "שהקב"ה

חפץ 68) לוקח אדם שבעולם  "בנוהג ו): (שם, הענין ובהמשך
לישראל  תורה נתן הקב"ה אבל בעליו, לקנות יכול שמא השוק מן
לי  ויקחו הוי לוקחים, אתם (אותי) לי כביכול להם ואומר
פמ"ז. בתניא ונתבאר הובא – ב קמ, פרשתנו זהר וראה תרומה".

ח.69) שם,
ז.70) שם,
ד.71) לג, ברכה
מהרז"ו.72) פי' גם וראה המ"כ. פי'
ואילך.73) 150 ע' חכ"א לקו"ש בארוכה ראה
שהוקם 74) ביום בארץ השכינה שרתה "אימתי כמארז"ל

ובכ"מ). ו. פי"ב, ב. פי"ג, (במדב"ר המשכן"
ועוד.75) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא

התחלה 76) להיות צריך "העלי' ב: פ, פרשתנו מתו"א ולהעיר
ממילא  ועי"ז מלמטה שמגביהים הבנין שמגביהים כמו מלמטה,
נעוץ  כי ועוד א), ד, בראשית תו"א גם (וראה כו' כולו מתעלה

כו'"*. אחרון ואני ראשון אני בתחלתן, סופן
הוא  פלס .. הרים בפלס "ושקל א: מה, נצבים לקו"ת וראה
בעזמין) (שקורין בראשו תלוין ורצועות ארוך עץ של המשקל
ומרחקו  העץ וכובד ואריכות בו, הניתן הדבר את  שוקלין ששם
ושקל  ענין נזכר "ובזהר בחצע"ג) (בהערה ומסיים המכריעו", הוא

כו' dnexzבפלס t"q והשייכות הקשר מודגש שבזה לומר, דיש ,"
המשכן. עשיית – ד"תרומה" להעבודה

וראה 77) ובכ"מ. רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
וש"נ. ח. ע' ריש ח"ג מלוקט סה"מ

שבהתחלת 78) תרומה) (פרשת השבת ביום יתירה ובהדגשה
ליום  שיר "מזמור הוא השבת יום של ענינו כי, – אדר** חודש
הפירוש  שאין .. יזיקו שלא העולם מן מזיקין שמשבית השבת,
בחי' והוא יזיקו, שלא כיֿאם כלל, יהיו שלא לגמרי להשבית
והעם  שאמר שהפה בפורים שהי' ע"ד .. לנהורא חשוכא אתהפכא
היהודים  על כתבו ואתם שאמר הוא בעיניך, כטוב בו לעשות
(ע' בתחלתו צב מזמור אור) (יהל תהלים (אוה"ת בעיניכם" כטוב

שכח)).
דר,79) א' "אדר, – "אדר" – החודש בשם מרומז זה וענין

לוd`'שממשיכים להיות עליונה היותר הקצה dxicשהוא
א'תקכז). ע' פרשתנו (אוה"ת ממש" בתחתונים

ה.80) פנ"ב, שמו"ר
יא.81) ג, שה"ש

(*mdy) zeyalzday miqpa .. xe`d mvr"y ± mixeta eznbece
b"deya l"pk) "daxd xzei oeilr mewnn `ed (miielb miqpn dlrnl

(54 dxrdl.
(**xc` g"xc '`n iyilyd mei ,xc` 'aa lg zayd meiyk hxtae

dxez dpzip zaya r"ekc" ,zayd meil z"nc zekiiyd lr sqepy ±
'ek i`zilz o`ixe`" ,iyilyd meil mb jiiy ,(a ,et zay) "l`xyil
eniiw") mixetc z"n mby oaen dfne ,(` ,gt my) "i`zilz `neia
oeilrc xeaigd ybcen eay ,iyily(d mei)l jiiy ("xak elaiwy dn

b d`x) zenilyd zilkza oezgzd xexia ,oezgze'r g"g y"ewl m
.(cere .jli`e 110 'r `"kg .jli`e 232



כי `"ypz'd xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

gqteנסים.. mixet"56 פורים) המעלות ב' חיבור –
לבוא  העתידה בגאולה שיתגלה כפי יחד, גם ופסח)

מצרים" מארץ צאתך "כימי (פסח 57שתהיה
נעלית  בדרגא נסים יהיו שאז פורים), שלאחרי

" – ze`ltpביותר ep`x`"57 בערך גם "נפלאות" ,
מצרים  דיציאת תהיה 58לנסים לא זה, עם וביחד ,

עלֿידי צאתך lehiadהגאולה (כב"ימי דמצרים
עלֿידי  אלא פורים), שלפני פסח מצרים", מארץ

zkitd שכתוב כמו לקדושה, אז59מצרים `jetd"כי
אחד" שכם לעבדו גו' ברורה שפה עמים .60אל

.Ê שמחת של שייכותה גם לבאר יש עלֿפיֿזה
"ימי  בשמחה", מרבין אדר ("משנכנס אדר חודש
– כולה השנה דכל לשמחה לישראל") היו נסים

וריבוי dgnyהוספה beq eze`a:("בשמחה ("מרבין

נהפך  אשר ("החודש אדר וחודש פורים שמחת
התחתון  שמצד בנס גדר' 'פריצת בגלל גו'")
אחשורוש  לב שנתהפך לנהורא, חשוכא (אתהפכא
שקיבלו  מה ד"קיימו הענין עם גם קשורה לטוב),
("מאהבת  אחשורוש" בימי קבלוה "הדור כבר",
– ד) סעיף (כנ"ל גמור ברצון להם"), שנעשה הנס

אלקות המשכת – אחד cvneשענינם oezgza
oezgzdבנוגע :l`xyi ipal התורה את שמקבלים –

כבר"), שקיבלו מה ("קיימו גמור ורצון בבחירה
הפיכת mlerdlובנוגע לנהורא, חשוכא אתהפכא –

לב (שנתהפך לטוב לטוב).`yexeygהמנגד

התורה  דקבלת השלימות נעשית שבפורים וכיון
מובן, כולה, השנה ובכל על גמור) ורצון (בבחירה
ובכל  על פועלת אדר) (וחודש פורים שמחת שגם

התורה  דקיום העבודה שכללות – כולה השנה
בעיקר תהיה שמחה מתוך oezgzdומצוות cvn,

מלמעלה  הגילוי הוא שהעיקר באופן לא היינו,
את בתחתון שמבטל שחודר באופן אלא התחתון,

– התחתון מצד oezgzdונעשה ixcb zvixt,
לקדושה. שמתהפך

אדר  "משנכנס רש"י בפירוש מרומז זה וענין
לישראל היו נסים ימי בשמחה, gqteמרבין mixet"

שהשמחה –mixetc שמצד מהנס כתוצאה (ואדר)
נמשכת  התחתון, מצד התורה וקבלת התחתון
דקיום  העבודה שבכללות בשמחה גם ופועלת

מצד שהיא כפי ומצוות מצרים gqtהתורה יציאת ,
ב) כיוןdxezÎozn61ו(תכליתה ,zlhazny ה"מודעא

(גם לאורייתא" שקבלת rxtnlnרבה ומתגלה ,(
ורצון  בבחירה התחתון, מצד גם היא התורה

.62גמור 

.Á אדר ד"משנכנס שהענין לעיל האמור ועלֿפי
קשור  לישראל", היו נסים "ימי בשמחה", מרבין
שנעשה  הנס ("מאהבת התורה ו)קבלת (הנס עם

oezgzdלהם") cvn הקשר גם לבאר יש – דוקא
תרומה: פרשת השבוע, לפרשת והשייכות

(ובהמשך  שלאחרי הפרשה היא תרומה פרשת
בפרשת  והמשכה יתרו, בפרשת – ל)מתןֿתורה

מסיני" אלו אף מסיני, הראשונים "מה ,63משפטים,
אלי  "עלה וחותמה משפטים דפרשת לסיומה ועד
והתורה  האבן לוחות את לך ואתנה גו' ההרה

גו'" שב 64והמצוה והחידוש וההוספה .dnexz zyxt
– ומשפטים) יתרו (בפרשיות מתןֿתורה לגבי
הגילוי  מצד רק לא הוא דמתןֿתורה שהענין

ובעיקר גם אלא למעלה, oezgzd(נתינה) cvn,
תרומה). דפרשת (התוכן המשכן בעשיית כמודגש
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49

50

51

52

53
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59 ב"אדר 56) (ולא לניסן" הסמוך ב"אדר הוא שפורים להעיר,
" לגאולה", גאולה "מיסמך משום לשבט"), gqtlהסמוך mixet"

ובפירש"י). סע"ב ו, (מגילה
טו.57) ז, מיכה
וש"נ.58) תפז). (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת ראה
ספי"א.59) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. ג, צפני'
לב 60) שנתהפך דפורים שהנס א) (צד, מג"א תו"א ראה

הוא לטוב ד"אתהפכא oirnאחשורוש באופן  דלעת"ל השלימות
ולהכניעם  לבטלם בלבד לסט"א לאכפייא ולא לנהורא, חשוכא
עמים  אל אהפוך אז גם כי .. מצרים למכה דכתיב גלות בשאר כמו
ממארז"ל  גם ולהעיר – וגו'". רבים עמים והלכו וגו' ברורה  שפה
משלי  (מדרש מפורים חוץ המשיח לימות בטלים המועדים כל
המועדים  דכל שהגילויים היינו, מגילה), הל' סוף רמב"ם ב. פ"ט,
הגילוי  משא"כ דלעת"ל, להגילויים ביחס בטיהרא" "כשרגא הם
ד. צ, מג"א תו"א (ראה לעת"ל גם בתוקף נרגש יהי' דפורים

דלעת"ל. השלימות מעין הוא הזה בזמן שגם כיון ובכ"מ),

(61– שבינתיים אייר בחודש העומר דספירת העבודה ע"י
בירור  היא דספה"ע למעלה שהעבודה מלמטה התחתון והעלאת

גם  ומרומז ובכ"מ), ובמדבר. אמור בלקו"ת ספה"ע דרושי (ראה
– ספה"ע) מצות עם קשורים שבו הימים (שכל החודש בשם
ד' ועוד), פד. א, (מאו"א רחל יעקב יצחק אברהם ר"ת – "אייר"
להעליון  (מרכבה) התחתון ביטול שענינה המרכבה, רגלי

(הרוכב).
הפיכת 62) גם נרמזת גו'" נהפך אשר שב"החודש לומר, ויש

התורה  לקבלת באונס) (שקבלוה לאורייתא" רבה ה"מודעא
גמור. ורצון בבחירה

שם).63) (ממכילתא משפטים ר"פ פירש"י
יב.64) כד,

`"ypz'd xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

בזה: וההסברה

הפסוק  ("ויקחו"65על תרומה" לי "ויקחו
במדרש  איתא – "ויתנו") ולא לך 66דייקא, "יש :

לישראל, הקב"ה אמר עמו. נמכר שמכרו שמי מקח
(כאילו  עמה נמכרתי כביכול תורתי, לכם 67מכרתי

אותי  ויקחו לפרוש 68כתב התורה, את לכם נתתי ..(
יכול, איני תטלוה אל לכם לומר יכול, איני הימנה
לי  עשו אחד בית הולכים, שאתם מקום בכל אלא

שנאמר  בתוכו, מקדש".69שאדור לי ועשו

המדרש  הדא 70ובהמשך תרומה, לי "ויקחו :
דכתיב  אל 71הוא מורשה, משה.. לנו צוה תורה

זמן  כל זה חתן מה מאורסה, אלא מורשה תקרי
חמיו  לבית פראדורין הוה הוא ארוסתו, נשא שלא
ודרך  כבוד של פנים בראיות חמיו לבית בא (הוא

ודורון  כך 72מנחה אצלה, בא אביה הרי משנשאה ,(
אל  עלה "ומשה לישראל תורה ניתנה שלא עד
למשה  הקב"ה אמר תורה, משנתנה האלקים".

בתוכם". ושכנתי מקדש לי "ועשו

הענין  (פרשת 73ונקודת המשכן שבעשיית –
(יתרו  דמתןֿתורה הכוונה נשלמה תרומה)

למטה  אלקות בהמשכת cvnגם74ומשפטים)
oezgzd iciÎlreעיקרו מתןֿתורה כי ,dlrnln ielibd,

לתחתונים" ירדו הענין 75"עליונים [וגם
לעליונים" יעלו יוצא 75ד"תחתונים שהתחתון הוא

ובא oeilrdממקומו ly enewnl,"חמיו "לבית ,
הענין  ועיקר שלו], המקום זה שאין היינו,

עלֿידי השכינה של oezgzdדהשראת ובמקומו
oezgzd" – המשכן עשיית עלֿידי לי eyreהוא

ושכנתי ֿ mkezaמקדש שעל אצלה"), בה ("אביה "
ומשכן  מכון התחתון נעשה התחתון, עבודת ידי

נעלית  הכי לדרגא ועד יתברך, המשכת 76לשבתו –
ועצמותו) (למהותו לו "דירה עצמותו, וגילוי

בתחתונים" .77יתברך

דפרשת  והשייכות הקשר מובן ועלֿפיֿזה
אדר" ל"משנכנס וההוספה 78תרומה החידוש כי –

יתרו  פרשיות על המשכן) (עשיית תרומה דפרשת
הוא (מתןֿתורה) znbecaeומשפטים jxcÎlr

– מתןֿתורה על דפורים וההוספה החידוש
דוקא, התחתון ועלֿידי מצד למטה אלקות המשכת

בתחתונים  יתברך לו נוסף 79דירה זה ומצד ;
– ה) סעיף (כנ"ל גדר פריצת של באופן בשמחה

ז"ל  רבותינו לבו 80כמאמר שמחת ביום 81"ביום ..
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ב).65) (כה, פרשתנו ריש
(רפל"ג).66) פרשתנו ריש שמו"ר
הענין 67) בהתחלת מ"ש (בפי' תואר יפה ובפי' המ"כ. פי'

– גו'") תורתי לכם נתתי טוב לקח כי הה"ד תרומה, לי "ויקחו
התורה". בשביל לישראל לקוח כביכול "שהקב"ה

חפץ 68) לוקח אדם שבעולם  "בנוהג ו): (שם, הענין ובהמשך
לישראל  תורה נתן הקב"ה אבל בעליו, לקנות יכול שמא השוק מן
לי  ויקחו הוי לוקחים, אתם (אותי) לי כביכול להם ואומר
פמ"ז. בתניא ונתבאר הובא – ב קמ, פרשתנו זהר וראה תרומה".

ח.69) שם,
ז.70) שם,
ד.71) לג, ברכה
מהרז"ו.72) פי' גם וראה המ"כ. פי'
ואילך.73) 150 ע' חכ"א לקו"ש בארוכה ראה
שהוקם 74) ביום בארץ השכינה שרתה "אימתי כמארז"ל

ובכ"מ). ו. פי"ב, ב. פי"ג, (במדב"ר המשכן"
ועוד.75) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא

התחלה 76) להיות צריך "העלי' ב: פ, פרשתנו מתו"א ולהעיר
ממילא  ועי"ז מלמטה שמגביהים הבנין שמגביהים כמו מלמטה,
נעוץ  כי ועוד א), ד, בראשית תו"א גם (וראה כו' כולו מתעלה

כו'"*. אחרון ואני ראשון אני בתחלתן, סופן
הוא  פלס .. הרים בפלס "ושקל א: מה, נצבים לקו"ת וראה
בעזמין) (שקורין בראשו תלוין ורצועות ארוך עץ של המשקל
ומרחקו  העץ וכובד ואריכות בו, הניתן הדבר את  שוקלין ששם
ושקל  ענין נזכר "ובזהר בחצע"ג) (בהערה ומסיים המכריעו", הוא

כו' dnexzבפלס t"q והשייכות הקשר מודגש שבזה לומר, דיש ,"
המשכן. עשיית – ד"תרומה" להעבודה

וראה 77) ובכ"מ. רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
וש"נ. ח. ע' ריש ח"ג מלוקט סה"מ

שבהתחלת 78) תרומה) (פרשת השבת ביום יתירה ובהדגשה
ליום  שיר "מזמור הוא השבת יום של ענינו כי, – אדר** חודש
הפירוש  שאין .. יזיקו שלא העולם מן מזיקין שמשבית השבת,
בחי' והוא יזיקו, שלא כיֿאם כלל, יהיו שלא לגמרי להשבית
והעם  שאמר שהפה בפורים שהי' ע"ד .. לנהורא חשוכא אתהפכא
היהודים  על כתבו ואתם שאמר הוא בעיניך, כטוב בו לעשות
(ע' בתחלתו צב מזמור אור) (יהל תהלים (אוה"ת בעיניכם" כטוב

שכח)).
דר,79) א' "אדר, – "אדר" – החודש בשם מרומז זה וענין

לוd`'שממשיכים להיות עליונה היותר הקצה dxicשהוא
א'תקכז). ע' פרשתנו (אוה"ת ממש" בתחתונים

ה.80) פנ"ב, שמו"ר
יא.81) ג, שה"ש

(*mdy) zeyalzday miqpa .. xe`d mvr"y ± mixeta eznbece
b"deya l"pk) "daxd xzei oeilr mewnn `ed (miielb miqpn dlrnl

(54 dxrdl.
(**xc` g"xc '`n iyilyd mei ,xc` 'aa lg zayd meiyk hxtae

dxez dpzip zaya r"ekc" ,zayd meil z"nc zekiiyd lr sqepy ±
'ek i`zilz o`ixe`" ,iyilyd meil mb jiiy ,(a ,et zay) "l`xyil
eniiw") mixetc z"n mby oaen dfne ,(` ,gt my) "i`zilz `neia
oeilrc xeaigd ybcen eay ,iyily(d mei)l jiiy ("xak elaiwy dn

b d`x) zenilyd zilkza oezgzd xexia ,oezgze'r g"g y"ewl m
.(cere .jli`e 110 'r `"kg .jli`e 232



ypz'd"`כב xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

בישראל  גדולה שמחה שהיתה המשכן 82שעמד

השמחה  ובדוגמת עלֿדרך אצלם", שורה שהקב"ה
מרבין  אדר "משנכנס אדר, וחודש דפורים

בשמחה".

.Ë פרשת בהתחלת יש – יותר ובפרטיות
ענינים: ב' תרומה

ז"ל  חכמינו כפירוש – תרומה" לי "ויקחו א)
על בתיבת dxezדקאי גם וכמרומז ח), סעיף (כנ"ל

יום "תרו  למ' שניתנה תורה מ', תורה .83מה",
בתורה, שגם d"awdהיינו, ly eznkg בעיקר מודגש ,

שייכותה dhnl–dpzipyשייכותה מצד יום, למ'
העולם  .84לגדרי

כפשוטו, תרומה" לי "ויקחו – ועיקר ועוד ב)
שלאחריֿזה  בפסוק התרומה 85כמפורש "וזאת

וגו'", ונחושת וכסף זהב מאתם תקחו אשר
(ט"ו) ד 86י"ג inybdדברים dfd mler 87שישראל

להקב"ה  ומרימים לשון 88מפרישים – ("תרומה"

הרמה 89הפרשה  ולשון לשמי"90, "לי ,(91,
השכינה  להשראת ומקדש משכן מהם לעשות
יתברך  לו דירה הגשמי, הזה בעולם למטה

בתחתונים.
ובירור  מ', (תורה תרומה שבפרשת הענינים וב'

שבפורים  הענינים לב' בהתאם הם 92העולם)

התורה  קבלת כבר", שקיבלו מה "קיימו –
מ') (תורה התחתון מצד גמור ורצון ,93בבחירה

גו'", נהפך אשר "החודש הוא", ד"ונהפוך והנס
העולם) (בירור לטוב אחשורוש לב .94שנתהפך
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תורה"82) מתן זה חתונתו, "יום – דמ"ת השמחה לגבי גם
שם). שמו"ר במשנה. ב כו, (תענית

(83– א'שנא). ע' פרשתנו באוה"ת (הובא א קעט, זח"ג
ניתנה "לא ד) טז, שם בשלח. (ר"פ ממכילתא כו'dxezdולהעיר

אוכלי להם ושוין* המן, לאוכלי ריש dnexzאלא בעה"ט (ראה "
פרשתנו**).

לימוד 84) בשביל הוא יום במ' הצורך שעיקר ולהעיר,
t"rayez לימוד – תושב"כ) לגבי מופלג בריבוי (שהיא ***

בנוגע mleraההלכות dbdpdl.
ג.85) שם,
וש"נ.86) .153 ע' חכ"א לקו"ש ראה
וכסף 87) ד"זהב בהר"ת כמרומז שבבנ"י, הסוגים כל

הנותן זה – "זהב" כשישixa`ונחושת": – "כסף" ,cgt zpkq,
נתינת – (לאחי dleg"נחשת" הטיול (אגרת תנו שאמר ****

לח)). (אות עה"פ תו"ש וראה ז'. אות הרמז חלק המהר"ל)
נדרים:88) בהלכות ברמב"ם היומי לשיעור מהשייכות להעיר

סייג  .. לשם עבודה דרך .. מעשיו ולתקן דעותיו "לכונן ענינם (א)
ובדוגמת  ע"ד – דמוצש"ק) השיעור – נדרים הל' (סוף לפרישות"
(אוה"ת  דר נ' אותיות "נדר" (ב) לה'. הפרשה ד"תרומה", התוכן

(*"dl miipye" :miqetc dnka.
(**zyxtda) dti oir epiid ,'n dler il ,(dnexz) il egwie" :mye

."mirax`n cg` (dnexz
(***k"ayezl fnexy ,d`nn ixz `idy ,"dnexz"a fnexne

(cere .bpy'` 'r epzyxt z"de`) t"rayeze.
(****cre ,(d ,a y"dy) "dad` zleg" ± `zeilrnl "dleg" mb l"ie

ielibd wx el yiy oeik ,o"epd xry zelbzdl dweyzd llba ilegl
't (l"fix`dl) v"ndrh d`x) h"n `ixhniba "dleg" ,a"ry h"nc

.(n"kae .a ,fv dkxa z"ewl .`xie
dceard i"r ik ,'n dxez ,"dnexz il egwie" ± df "ileg"l dvrde
e`xap a"ry miyng d"c) o"epd xry mb dlbzne jynp dxezc

(b"pxz mlera.

– דירה של באופן הנו"ן שער וגילוי המשכת א'רעו), ע' מטות
.(79 הערה (כנ"ל דר א' "אדר", חודש של ענינו ובדוגמת ע"ד

כאן.89) ותיב"ע בת"א וכ"ה פרשתנו. ריש פירש"י
א.90) קמז, פרשתנו זהר
שם.91) פירש"י
תרומה,92) לי "ויקחו ה) (פל"ג, פרשתנו משמו"ר להעיר

שהקב"ה  מה עליהם ויקר (שחביב רב" מעושר שם נבחר הה"ד
ובהמשך  מהרז"ו), פי' – שלו שהם וזהב כסף של התרומה קורא
של  מעשרו מרדכי של שמו נבחר .. רב מעושר שם "נבחר הענין

שהי' וזהב כסף כל הוציא רשע , אותו עשה מה .. ונתן המן לו
הכסף  המלך לו אמר הממון עם הרשע שבא כיון .. לאחשורוש
כי  שנאמר שלי, על שלי מוכרים אתם כך הקב"ה אמר לך, נתון
שאמרת  מה חייך הזהב, ולי הכסף לי וכתיב עבדים, ישראל בני לי
לאסתר  אחשורוש המלך נתן ההוא ביום כך וגו', לך נתון הכסף
עי"ז  היתה המן גזירת שביטול ע"ד – המן" בית את המלכה

השקל,odilwyש"הקדים מחצית סע"ב), יג, (מגילה לשקליו"
האמורות התרומות פרשתנו).o`kמ"ג' ריש (פירש"י "

דפורים 93) מהמצוות שכמה לפורים, דמ' מהשייכות להעיר
" מ': באות "nקראnמתחילות "nשלוחnגילה", תנות nנות",

" ח"א n(לאביונים)", תשמ"ט בסה"ש נתבאר – (ושמחה)" שתה
להדגשת (בשייכות ואילך 332 dhndע' zcear.(בפורים

שקורין 94) תצוה* פרשת התחלת עם גם זה לקשר ויש
גו' זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה "ואתה – במנחה
בהעלאת  אהרן עבודת בוקר": עד מערב גו' תמיד נר להעלות
באופן  אלא) מלמעלה, וגילוי המשכה של באופן (לא  היא הנרות

מצד מלמטה, העלאה בוקר",oezgzdשל עד "מערב גופא ובזה .
מצב  נעשה ואח"כ (חושך) "ערב" של במצב היתה שההתחלה

של ד"ברייתו כהסדר – (אור) "בוקר" "ויהי mlerשל (תחתון) "
דנה"ב, החושך בירור ברכות), (ריש בוקר" ויהי (ואח"כ) ערב

דנה"א. האור גילוי ואח"כ
למעלה  (שהיא התורה על קאי תמיד" "נר יותר: ובפרטיות
כדי  מ"מ, מלמעלה, וגילוי המשכה שענינה ואף הזמנים), משינויי

" צ"ל התחתון מצד גם הענין zelrdlשיהי' ע"ד – תמיד" נר
תורה קאי n'דתרומה, בוקר" עד ו"מערב התחתון; גדרי מצד ,

העבודה  וכללות בזמן), תלויות מהן (שכו"כ המצוות קיום על
כפשוטה. דתרומה הענין ע"ד – העולם והעלאת דבירור

(*`ly dcigid dyxtd dzeidl ± xc`a drayl dzekiiyn xirdl
,"dz`e" `xwp `l` ,dyn zxiht ,epiax dyn ly eny da xkfp
y"ewl dkex`a d`x) dyn zcil ,myn dlrnly dync zeinvrd
± (p"ye .jli`e 204 'r e"kg .jli`e 173 'r `"kg .jli`e 342 f"hg
mixet .. miqp ini" ,"dgnya oiaxn xc` qpkpyn"l mb zkiiy `linae

.31 dxrd l"pk ,"gqte

`"ypz'd xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

בגאולה  היא הנ"ל דכל השלימות ותכלית
:95העתידה 

עניני  והפיכת בירור על שנוסף – לפורים בנוגע
עבדי  ש"אכתי הגלות, בזמן ששייך כפי העולם
השלימות  בתכלית נעשה זה הרי אנן", אחשורוש
צאתך  "כימי נאמר שעליה לבוא, העתידה בגאולה
בהמשך  כמרומז נפלאות", אראנו מצרים מארץ

ופסח" פורים נסים.. "ימי ופסח, (כנ"ל דפורים
ו); סעיף

השראת  על שנוסף – תרומה לפרשת ובנוגע
אחד  בכל ששייך כפי ומקדש במשכן השכינה

מישראל  מקום 96ואחד בחוץ 97בכל גם זמן, ובכל
מ"בית  ועיקר [מתחיל הגלות בזמן ובגלות 98לארץ

אדם" של בלבו הלשון 99קדושה בדיוק כמרומז ,
בתו  בתוכם,mk"ושכנתי אלא נאמר לא "בתוכו ,"

ואחד" אחד כל לביתו 100בתוך – אדם של ומלבו ,
וגמילותֿחסדים, תפלה תורה בית שנעשה הפרטי,
העולם], לכל ועלֿידיֿזה בעולם, לחלקו – ומביתו

משך  זמן כל ועבודתינו "מעשינו עלֿידי הרי
לי 101הגלות" ד"ועשו הענין ושלימות עיקר נעשה

 ֿ בבית ממש, כפשוטו – בתוכם" ושכנתי מקדש
משכן  (דאקרי "מקדש 102המקדש השלישי, (103

ידיך" כוננו .104אדנֿי

מתרומה  הפרשיות בהמשך גם מרומז זה וענין
דפורים  בהמשך הרמז (עלֿדרך שמות ספר סוף עד
אודות  ובפרטיות בארוכה מדובר שבהם ופסח),

ieeivd– כהונה ובגדי וכליו המשכן דעשיית
ותשא  תצוה תרומה lreta,105בפרשיות mziiyre–

אלו ענינים כל אשר פקודי, ויקהל exfgiבפרשיות
zenilyd zilkzae ynn lreta eniiwzie בגאולה

"קהל  – צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית
הנה" ישובו ש"אתם 106גדול באופן (ויקהל),

ישראל" בני (פקודי) אחד לאחד שאז 107תלוקטו ,
(ויקרא) הקרבנות שבספר הענינים כל יקויימו

ynn lreta המזבח עלֿגבי הקרבנות הקרבת –
את  לפניך נעשה "ושם השלישי, בביתֿהמקדש
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נא,95) (ישעי' תצא" מאתי חדשה "תורה – לתורה בנוגע גם
ובמיוחד  (כולל דתורה הענין ושלימות שעיקר ג), פי"ג, ויק"ר ד.

לעתידֿלבוא. יהי' התורה*) פנימיות
(*zeinipt lr fnexy ,"oiia ineqal" ± mixetl zekiiydn xirdl

(my dr 'rdae 125 'r g"yz n"dq d`x) dxezd.
הקב"ה 96) שאמר "בשעה ח: פל"ג, (פרשתנו) שמו"ר ראה

ישראל  הם יכולין רבש"ע, לפניו, אמר המשכן, עסקי על למשה
אפילו הקב"ה, א"ל (בתמי'), l`xyinלעשותו cg`,לעשותו יכול

מאת `yiשנאמר lk."לבו ידבנו אשר
(97" א) (שם, המדרש לשון יומתק mewnועפ"ז lka שאתם

מקדש". לי ועשו שנאמר בתוכו, שאדור לי עשו אחד בית הולכים
ושם:98) .(150 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד מקדש לי ועשו ד"ה

ישכון  שהאלקות .. משכן בבחי' יהי' שהאדם היא הכוונה "עיקר
היתה זאת קיים שביהמ"ק בזמן גם ואף .. בגילוי xwirבנפשו 

dpeekd שכינ להיות הקרבנות,.. הו"ע זה ועל כאו"א, בתוך עוזו ת
תפילה* .. יקריב כי אדם וכמ"ש לאלקות, האדם קירוב דענינם
כאו"א  בתוך השכינה שהשראת י"ל, אולי ועפ"ז קרבן". במקום

xzeiהיא dlrp ote`a.ועצ"ע ומקדש. במשכן השכינה מהשראת
"עבודה99) – התפילה עבודת ע"י ובמיוחד "alayכולל

אשר איש כל "מאת ועז"נ סע"א), ב, eal(תענית epaci כל ,**"
במקום  (תפילות בקרבנות שמצינו ע"ד לבו, נדבת כפי אחד
ואחד  המרבה "אחד – לה'" ניחוח "ריח שהם תקנום) קרבנות

שיכוין ובלבד בסופה).ealהממעיט (מנחות לשמים"
ועוד.100) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה

(*d"tx cinz d`x ± w"ndiaa zepaxwd zaxwd onfa mb dzidy.
(**,z`fd dyxta exn`p zenexz 'b" :milwy yix inlyexi d`x

xy` yi` lk z`n .. okynd znexze milwy znexze mipc` znexz
mdn zepwl ± "milwy znexz ef iznexz z` egwz eal epaci

.zelitzd epwz mcbpky ,xeaiv zepaxw

רפל"ז.101) תניא
א.102) ב, עירובין
יז.103) טו, בשלח
הוא 104) ומשוכלל  בנוי מצפין, שאנו העתיד ש"מקדש ואף

כוננו .. השמים מן ויבוא מא,jiciיגלה סוכה ותוס' (פירש"י "
"בנינא (כתובות d"awcסע"א), ממארז"ל הרי, – א) רכא, (זח"ג "

וארץ, שמים ממעשה יותר צדיקים מעשה "גדולים א) ה,
אר  יסדה ידי אף כתיב וארץ שמים שמים דבמעשה טפחה וימיני ץ

מקדש  ה' פעלת לשבתך מכון כתיב צדיקים ובמעשה אחת), (ביד
כוננו  אדנֿי ש"מקדש מוכח, ידים*), (בשתי ידיך" כוננו אדנֿי

" הוא miwicvידיך" dyrn מעשה" שע"י בזה**, והביאור ,"
נעשה  צדיקים") כולם ד"עמך ועבודתינו" ("מעשינו צדיקים"

מישראל d"awdlכאו"א szey שנבראו בראשית, במעשה רק (לא
ידים. בשתי המקדש בעשיית גם) אלא אחת, ביד

גם 105) – המשחה ושמן קטורת וכנו, דכיור הציווי על נוסף
התחתון, מצד מ"ת התשובה, עבודת לאחרי שניות דלוחות הענין

כבר". שקיבלו מה "קיימו ודוגמת מעין
ז.106) לא, ירמי'
יב.107) כז, ישעי'

(*:my b"gfl f"nxa la` .t"dr i"yxtae my 'qeza (mici 'a) d"k
(jli`e a ,`k) `yp z"ewlae .dnxd ci dwfgd ci dlecbd ci ,zeci 'b
dlrnly 'bd ci ,zeci 'b r"ed micid izy xeaigy ± mdipia jeezn
zeci 'c mr xywn (bÎa ,bk) oiprd meiqae) micid 'a zxagne

.(drxtl ziyingde
("dnxd ci") micid 'a zxagne dlrnly 'bd cic zekiiydn xirdle
,dv `"bn `"ez) onde wlnrc lehiad dyrp dciÎlry oeik ± mixetl

.(cÎb
(**il eyre") mc` ici dyrn aiygy zehyta xe`iad lr sqep

,("'ixry ux`a erah"y) mixryd zcnrd i"re cvn ("ycwn
dkeql xdf ixry d`xe .a ,bp a"a d`x) elek e`pa eli`k zaygpy

.(my



כג `"ypz'd xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

בישראל  גדולה שמחה שהיתה המשכן 82שעמד

השמחה  ובדוגמת עלֿדרך אצלם", שורה שהקב"ה
מרבין  אדר "משנכנס אדר, וחודש דפורים

בשמחה".

.Ë פרשת בהתחלת יש – יותר ובפרטיות
ענינים: ב' תרומה

ז"ל  חכמינו כפירוש – תרומה" לי "ויקחו א)
על בתיבת dxezדקאי גם וכמרומז ח), סעיף (כנ"ל

יום "תרו  למ' שניתנה תורה מ', תורה .83מה",
בתורה, שגם d"awdהיינו, ly eznkg בעיקר מודגש ,

שייכותה dhnl–dpzipyשייכותה מצד יום, למ'
העולם  .84לגדרי

כפשוטו, תרומה" לי "ויקחו – ועיקר ועוד ב)
שלאחריֿזה  בפסוק התרומה 85כמפורש "וזאת

וגו'", ונחושת וכסף זהב מאתם תקחו אשר
(ט"ו) ד 86י"ג inybdדברים dfd mler 87שישראל

להקב"ה  ומרימים לשון 88מפרישים – ("תרומה"

הרמה 89הפרשה  ולשון לשמי"90, "לי ,(91,
השכינה  להשראת ומקדש משכן מהם לעשות
יתברך  לו דירה הגשמי, הזה בעולם למטה

בתחתונים.
ובירור  מ', (תורה תרומה שבפרשת הענינים וב'

שבפורים  הענינים לב' בהתאם הם 92העולם)

התורה  קבלת כבר", שקיבלו מה "קיימו –
מ') (תורה התחתון מצד גמור ורצון ,93בבחירה

גו'", נהפך אשר "החודש הוא", ד"ונהפוך והנס
העולם) (בירור לטוב אחשורוש לב .94שנתהפך
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תורה"82) מתן זה חתונתו, "יום – דמ"ת השמחה לגבי גם
שם). שמו"ר במשנה. ב כו, (תענית

(83– א'שנא). ע' פרשתנו באוה"ת (הובא א קעט, זח"ג
ניתנה "לא ד) טז, שם בשלח. (ר"פ ממכילתא כו'dxezdולהעיר

אוכלי להם ושוין* המן, לאוכלי ריש dnexzאלא בעה"ט (ראה "
פרשתנו**).

לימוד 84) בשביל הוא יום במ' הצורך שעיקר ולהעיר,
t"rayez לימוד – תושב"כ) לגבי מופלג בריבוי (שהיא ***

בנוגע mleraההלכות dbdpdl.
ג.85) שם,
וש"נ.86) .153 ע' חכ"א לקו"ש ראה
וכסף 87) ד"זהב בהר"ת כמרומז שבבנ"י, הסוגים כל

הנותן זה – "זהב" כשישixa`ונחושת": – "כסף" ,cgt zpkq,
נתינת – (לאחי dleg"נחשת" הטיול (אגרת תנו שאמר ****

לח)). (אות עה"פ תו"ש וראה ז'. אות הרמז חלק המהר"ל)
נדרים:88) בהלכות ברמב"ם היומי לשיעור מהשייכות להעיר

סייג  .. לשם עבודה דרך .. מעשיו ולתקן דעותיו "לכונן ענינם (א)
ובדוגמת  ע"ד – דמוצש"ק) השיעור – נדרים הל' (סוף לפרישות"
(אוה"ת  דר נ' אותיות "נדר" (ב) לה'. הפרשה ד"תרומה", התוכן

(*"dl miipye" :miqetc dnka.
(**zyxtda) dti oir epiid ,'n dler il ,(dnexz) il egwie" :mye

."mirax`n cg` (dnexz
(***k"ayezl fnexy ,d`nn ixz `idy ,"dnexz"a fnexne

(cere .bpy'` 'r epzyxt z"de`) t"rayeze.
(****cre ,(d ,a y"dy) "dad` zleg" ± `zeilrnl "dleg" mb l"ie

ielibd wx el yiy oeik ,o"epd xry zelbzdl dweyzd llba ilegl
't (l"fix`dl) v"ndrh d`x) h"n `ixhniba "dleg" ,a"ry h"nc

.(n"kae .a ,fv dkxa z"ewl .`xie
dceard i"r ik ,'n dxez ,"dnexz il egwie" ± df "ileg"l dvrde
e`xap a"ry miyng d"c) o"epd xry mb dlbzne jynp dxezc

(b"pxz mlera.

– דירה של באופן הנו"ן שער וגילוי המשכת א'רעו), ע' מטות
.(79 הערה (כנ"ל דר א' "אדר", חודש של ענינו ובדוגמת ע"ד

כאן.89) ותיב"ע בת"א וכ"ה פרשתנו. ריש פירש"י
א.90) קמז, פרשתנו זהר
שם.91) פירש"י
תרומה,92) לי "ויקחו ה) (פל"ג, פרשתנו משמו"ר להעיר

שהקב"ה  מה עליהם ויקר (שחביב רב" מעושר שם נבחר הה"ד
ובהמשך  מהרז"ו), פי' – שלו שהם וזהב כסף של התרומה קורא
של  מעשרו מרדכי של שמו נבחר .. רב מעושר שם "נבחר הענין

שהי' וזהב כסף כל הוציא רשע , אותו עשה מה .. ונתן המן לו
הכסף  המלך לו אמר הממון עם הרשע שבא כיון .. לאחשורוש
כי  שנאמר שלי, על שלי מוכרים אתם כך הקב"ה אמר לך, נתון
שאמרת  מה חייך הזהב, ולי הכסף לי וכתיב עבדים, ישראל בני לי
לאסתר  אחשורוש המלך נתן ההוא ביום כך וגו', לך נתון הכסף
עי"ז  היתה המן גזירת שביטול ע"ד – המן" בית את המלכה

השקל,odilwyש"הקדים מחצית סע"ב), יג, (מגילה לשקליו"
האמורות התרומות פרשתנו).o`kמ"ג' ריש (פירש"י "

דפורים 93) מהמצוות שכמה לפורים, דמ' מהשייכות להעיר
" מ': באות "nקראnמתחילות "nשלוחnגילה", תנות nנות",

" ח"א n(לאביונים)", תשמ"ט בסה"ש נתבאר – (ושמחה)" שתה
להדגשת (בשייכות ואילך 332 dhndע' zcear.(בפורים

שקורין 94) תצוה* פרשת התחלת עם גם זה לקשר ויש
גו' זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה "ואתה – במנחה
בהעלאת  אהרן עבודת בוקר": עד מערב גו' תמיד נר להעלות
באופן  אלא) מלמעלה, וגילוי המשכה של באופן (לא  היא הנרות

מצד מלמטה, העלאה בוקר",oezgzdשל עד "מערב גופא ובזה .
מצב  נעשה ואח"כ (חושך) "ערב" של במצב היתה שההתחלה

של ד"ברייתו כהסדר – (אור) "בוקר" "ויהי mlerשל (תחתון) "
דנה"ב, החושך בירור ברכות), (ריש בוקר" ויהי (ואח"כ) ערב

דנה"א. האור גילוי ואח"כ
למעלה  (שהיא התורה על קאי תמיד" "נר יותר: ובפרטיות
כדי  מ"מ, מלמעלה, וגילוי המשכה שענינה ואף הזמנים), משינויי

" צ"ל התחתון מצד גם הענין zelrdlשיהי' ע"ד – תמיד" נר
תורה קאי n'דתרומה, בוקר" עד ו"מערב התחתון; גדרי מצד ,

העבודה  וכללות בזמן), תלויות מהן (שכו"כ המצוות קיום על
כפשוטה. דתרומה הענין ע"ד – העולם והעלאת דבירור

(*`ly dcigid dyxtd dzeidl ± xc`a drayl dzekiiyn xirdl
,"dz`e" `xwp `l` ,dyn zxiht ,epiax dyn ly eny da xkfp
y"ewl dkex`a d`x) dyn zcil ,myn dlrnly dync zeinvrd
± (p"ye .jli`e 204 'r e"kg .jli`e 173 'r `"kg .jli`e 342 f"hg
mixet .. miqp ini" ,"dgnya oiaxn xc` qpkpyn"l mb zkiiy `linae

.31 dxrd l"pk ,"gqte

`"ypz'd xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

בגאולה  היא הנ"ל דכל השלימות ותכלית
:95העתידה 

עניני  והפיכת בירור על שנוסף – לפורים בנוגע
עבדי  ש"אכתי הגלות, בזמן ששייך כפי העולם
השלימות  בתכלית נעשה זה הרי אנן", אחשורוש
צאתך  "כימי נאמר שעליה לבוא, העתידה בגאולה
בהמשך  כמרומז נפלאות", אראנו מצרים מארץ

ופסח" פורים נסים.. "ימי ופסח, (כנ"ל דפורים
ו); סעיף

השראת  על שנוסף – תרומה לפרשת ובנוגע
אחד  בכל ששייך כפי ומקדש במשכן השכינה

מישראל  מקום 96ואחד בחוץ 97בכל גם זמן, ובכל
מ"בית  ועיקר [מתחיל הגלות בזמן ובגלות 98לארץ

אדם" של בלבו הלשון 99קדושה בדיוק כמרומז ,
בתו  בתוכם,mk"ושכנתי אלא נאמר לא "בתוכו ,"

ואחד" אחד כל לביתו 100בתוך – אדם של ומלבו ,
וגמילותֿחסדים, תפלה תורה בית שנעשה הפרטי,
העולם], לכל ועלֿידיֿזה בעולם, לחלקו – ומביתו

משך  זמן כל ועבודתינו "מעשינו עלֿידי הרי
לי 101הגלות" ד"ועשו הענין ושלימות עיקר נעשה

 ֿ בבית ממש, כפשוטו – בתוכם" ושכנתי מקדש
משכן  (דאקרי "מקדש 102המקדש השלישי, (103

ידיך" כוננו .104אדנֿי

מתרומה  הפרשיות בהמשך גם מרומז זה וענין
דפורים  בהמשך הרמז (עלֿדרך שמות ספר סוף עד
אודות  ובפרטיות בארוכה מדובר שבהם ופסח),

ieeivd– כהונה ובגדי וכליו המשכן דעשיית
ותשא  תצוה תרומה lreta,105בפרשיות mziiyre–

אלו ענינים כל אשר פקודי, ויקהל exfgiבפרשיות
zenilyd zilkzae ynn lreta eniiwzie בגאולה

"קהל  – צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית
הנה" ישובו ש"אתם 106גדול באופן (ויקהל),

ישראל" בני (פקודי) אחד לאחד שאז 107תלוקטו ,
(ויקרא) הקרבנות שבספר הענינים כל יקויימו

ynn lreta המזבח עלֿגבי הקרבנות הקרבת –
את  לפניך נעשה "ושם השלישי, בביתֿהמקדש
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נא,95) (ישעי' תצא" מאתי חדשה "תורה – לתורה בנוגע גם
ובמיוחד  (כולל דתורה הענין ושלימות שעיקר ג), פי"ג, ויק"ר ד.

לעתידֿלבוא. יהי' התורה*) פנימיות
(*zeinipt lr fnexy ,"oiia ineqal" ± mixetl zekiiydn xirdl

(my dr 'rdae 125 'r g"yz n"dq d`x) dxezd.
הקב"ה 96) שאמר "בשעה ח: פל"ג, (פרשתנו) שמו"ר ראה

ישראל  הם יכולין רבש"ע, לפניו, אמר המשכן, עסקי על למשה
אפילו הקב"ה, א"ל (בתמי'), l`xyinלעשותו cg`,לעשותו יכול

מאת `yiשנאמר lk."לבו ידבנו אשר
(97" א) (שם, המדרש לשון יומתק mewnועפ"ז lka שאתם

מקדש". לי ועשו שנאמר בתוכו, שאדור לי עשו אחד בית הולכים
ושם:98) .(150 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד מקדש לי ועשו ד"ה

ישכון  שהאלקות .. משכן בבחי' יהי' שהאדם היא הכוונה "עיקר
היתה זאת קיים שביהמ"ק בזמן גם ואף .. בגילוי xwirבנפשו 

dpeekd שכינ להיות הקרבנות,.. הו"ע זה ועל כאו"א, בתוך עוזו ת
תפילה* .. יקריב כי אדם וכמ"ש לאלקות, האדם קירוב דענינם
כאו"א  בתוך השכינה שהשראת י"ל, אולי ועפ"ז קרבן". במקום

xzeiהיא dlrp ote`a.ועצ"ע ומקדש. במשכן השכינה מהשראת
"עבודה99) – התפילה עבודת ע"י ובמיוחד "alayכולל

אשר איש כל "מאת ועז"נ סע"א), ב, eal(תענית epaci כל ,**"
במקום  (תפילות בקרבנות שמצינו ע"ד לבו, נדבת כפי אחד
ואחד  המרבה "אחד – לה'" ניחוח "ריח שהם תקנום) קרבנות

שיכוין ובלבד בסופה).ealהממעיט (מנחות לשמים"
ועוד.100) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה

(*d"tx cinz d`x ± w"ndiaa zepaxwd zaxwd onfa mb dzidy.
(**,z`fd dyxta exn`p zenexz 'b" :milwy yix inlyexi d`x

xy` yi` lk z`n .. okynd znexze milwy znexze mipc` znexz
mdn zepwl ± "milwy znexz ef iznexz z` egwz eal epaci

.zelitzd epwz mcbpky ,xeaiv zepaxw

רפל"ז.101) תניא
א.102) ב, עירובין
יז.103) טו, בשלח
הוא 104) ומשוכלל  בנוי מצפין, שאנו העתיד ש"מקדש ואף

כוננו .. השמים מן ויבוא מא,jiciיגלה סוכה ותוס' (פירש"י "
"בנינא (כתובות d"awcסע"א), ממארז"ל הרי, – א) רכא, (זח"ג "

וארץ, שמים ממעשה יותר צדיקים מעשה "גדולים א) ה,
אר  יסדה ידי אף כתיב וארץ שמים שמים דבמעשה טפחה וימיני ץ

מקדש  ה' פעלת לשבתך מכון כתיב צדיקים ובמעשה אחת), (ביד
כוננו  אדנֿי ש"מקדש מוכח, ידים*), (בשתי ידיך" כוננו אדנֿי

" הוא miwicvידיך" dyrn מעשה" שע"י בזה**, והביאור ,"
נעשה  צדיקים") כולם ד"עמך ועבודתינו" ("מעשינו צדיקים"

מישראל d"awdlכאו"א szey שנבראו בראשית, במעשה רק (לא
ידים. בשתי המקדש בעשיית גם) אלא אחת, ביד

גם 105) – המשחה ושמן קטורת וכנו, דכיור הציווי על נוסף
התחתון, מצד מ"ת התשובה, עבודת לאחרי שניות דלוחות הענין

כבר". שקיבלו מה "קיימו ודוגמת מעין
ז.106) לא, ירמי'
יב.107) כז, ישעי'

(*:my b"gfl f"nxa la` .t"dr i"yxtae my 'qeza (mici 'a) d"k
(jli`e a ,`k) `yp z"ewlae .dnxd ci dwfgd ci dlecbd ci ,zeci 'b
dlrnly 'bd ci ,zeci 'b r"ed micid izy xeaigy ± mdipia jeezn
zeci 'c mr xywn (bÎa ,bk) oiprd meiqae) micid 'a zxagne

.(drxtl ziyingde
("dnxd ci") micid 'a zxagne dlrnly 'bd cic zekiiydn xirdle
,dv `"bn `"ez) onde wlnrc lehiad dyrp dciÎlry oeik ± mixetl

.(cÎb
(**il eyre") mc` ici dyrn aiygy zehyta xe`iad lr sqep

,("'ixry ux`a erah"y) mixryd zcnrd i"re cvn ("ycwn
dkeql xdf ixry d`xe .a ,bp a"a d`x) elek e`pa eli`k zaygpy

.(my



ypz'd"`כד xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

ומוספים  כסדרם תמידים חובותינו קרבנות
רצונך" כמצות .108כהלכתם..

.È למעשה בנוגע לעיל מהאמור מההוראות
בפועל:

תרומה, פרשת השבתֿקודש ביום בעמדנו
עוז  וביתר שאת ביתר להוסיף יש אדר, משנכנס
למטה  אלקות המשכת – שלהם המשותפת בנקודה

כנ"ל. התחתון, ועלֿידי מצד

עלֿידי  – מ') (תורה התורה בלימוד ובפרטיות:
ב  בלימוד dribiהוספה ובמיוחד כולל שבתורה,

ב  והשגה בהבנה התורה mc`dפנימיות lky במצות ;
כל  כללות שהיא כפשוטה) (תרומה הצדקה

מעשר,109המצוות  רק לא לצדקה בנתינה להוסיף –
המובחר  מן (מצוה חומש גם יותר 110אלא וגם ,(

נפשו" בעד יתן לאיש אשר ל"כל עד 111מחומש,

נפשו" דעשיית 112("כופר הענין בכללות והוספה ;(
בביתו  אדם, של בלבו – להקב"ה ומקדש משכן
דתורה  ציבוריים ומוסדות בתים על (נוסף הפרטי
ובכל  בעולם, בחלקו וגמילותֿחסדים), תפלה
העולם  אומות על הפעולה גם כולל העולם,

נח  בני שנצטוו היעוד 113במצוות לקיום כהכנה ,
אחד". שכם לעבדו גו' עמים אל אהפוך "אז

– גרמא שהזמן בענין מיוחדת והתעוררות
mixet rvan כל מועד מבעוד ולהשלים להתחיל –

פורים למבצע הדרושות elekההכנות mlerd lka,
אחשורוש 114"כל  המלך מדינות בכל אשר היהודים

שלו  וראשית הקרובים 115(שאחרית (
קטן"116והרחוקים" ועד "למגדול ועד 117, "מנער ,

טף  יהודי 119ונשים"118זקן אפילו ישאר שלא –

נכלל  יהיה שלא תבל בקצוי נדחת בפינה אחד
פעולה  של באופן גם (כולל פורים" ב"מבצע
שלימות  עלֿידי – כולה השנה ובכל על נמשכת
שקיבלו  מה "קיימו ומצוות, התורה דקיום העבודה

כבר").

לבב, וטוב שמחה מתוך – אלו ענינים וכל
גדר  פריצת של לאופן ועד בשמחה", ו"מרבין
פורים  בנס כמודגש סתם, דשמחה גדר בפריצת
של  באופן היא שהעבודה גם כולל ה), סעיף (כנ"ל
והגבלה. מדידה מכל למעלה הטבע, גדרי פריצת

שבענין גדר שפריצת להוסיף, (כולל miqpdויש
זו  בשנה יתירה בהדגשה היא פורים) נס ובמיוחד

שנת תהא היו –ze`ltp ep`x`120 לאחרי ובפרט ,
שבועות  (ימים, משלשה יותר עברו 121שכבר

הוי 122ו)חדשים  זימני "בתלת השנה, מהתחלת
ענינים  וכמה כמה ("אראנו") במוחש וראו חזקה",

"נפלאות" העבודה 123של עניני שכל בוודאי הרי –
הענינים  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ומצוות, דתורה
של  באופן להיות צריכים פורים, לנס השייכים

"qp הרמה מלשון ל"124", ועד ,ze`ltp שלמעלה "
ההרים" על הנס "כמו פריצת 125מ"נסים", מתוך ,

וההגבלות. המדידות כל

.‡È וההתעוררות הדיבור שעלֿידי ויהיֿרצון
האמורים  בהענינים להוסיף טובות החלטות דקבלת

את ומיד תיכף מקבלים נסים, של ,xkyd126באופן
מדה  כנגד מדה הקב"ה, של וכמה 127במדתו

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

ואילך.108) פי"ז תרל"ז וככה המשך ויחי. ר"פ תו"ח ראה
ועוד.

ובכ"מ.109) פל"ז. תניא ראה
רמט.110) ר"ס יו"ד שו"ע
ב,111) ד.איוב
יב.112) ל, תשא
ספ"ח.113) מלכים הל' רמב"ם ראה
כ.114) ט, אסתר
ועוד.115) קפב. א, מאו"א
ברוחניות.116) רחוקים (ועאכו"כ) וגם בגשמיות, רחוקים
ה.117) א, שם
אליהם118) השייך באופן – ובמיוחד mnvrכולל cvn נוסף)

שעלֿידם  ובפרט אחריהם), ונגררים הגדולים עם שנכללים לכך
הגדולים. אצל גם נוסף

יג.119) ג, שם

שלמעלה 120) "נפלאות" – נסים שנת תהא הי' על בהוספה
בשר. לעיני בגלוי ד"אראנו", ובאופן מ"נסים",

באים 121) השנה מהתחלת שבועות ג' שבסיום להעיר
כהקדמה  – ההקפות (בפסוקי אומרים שבהם ושמח"ת, לשמע"צ
גדולות  נפלאות "לעושה גדר) פריצת של באופן דהקפות לשמחה

זו. שנה שמח"ת ליל שיחת בארוכה ראה – לבדו"
החודש122) בהתחלת שנמצאים שלשה.iyydועד ב"פ –
הגדולות 123) המדינות לאחת בנוגע – ובמיוחד כולל

השייכים  בענינים המדינה וחוקי הנהגת נתהפכה שלאחרונה
"אז  היעוד לקיום קרובה הכנה שזוהי י"ל ואולי בה', לאמונה
המלוכה", לה' "והיתה אחד", שכם לעבדו גו' עמים אל אהפוך

אחד". ושמו אחד ה' יהי' ההוא "ביום
עג,124) להצ"צ סהמ"צ סע"ב. מד, דא"ח) (עם סידור ראה

מלשון  גם שהיא ל"תרומה", מהשייכות ולהעיר – ובכ"מ. א.
ס"ט). (כנ"ל הרמה

יז.125) ל, ישעי' הכ' ל' ע"פ – שם סהמ"צ
תקעא.126) סו"ס או"ח שו"ע ב. ח, תענית ראה
ואילך.127) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין

`"ypz'd xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

הקדושה  הפתוחה המלאה "מידו ככה, פעמים
והרחבה"128(הגדושה  יותר 129) עוד שנוסף –

לישראל": נסים.. "ימי אלה, שבימינו ב"נסים"

האחרונים, הגלות ברגעי שעוד – לראש לכל
דהמן  הבלתיֿרצויים הענינים כל את הקב"ה מבטל

בניו, ובני ובניו

ש"לא  כיון כו', לפחד מקום שאין ופשיטא –
ישראל" שומר יישן ולא במדרשי 130ינום וכמסופר ,

ז"ל  פורים,131חכמינו שלפני לימים בנוגע
בבית  שלמדו הפסוקים למרדכי אמרו שהתינוקות

גו'" פתאום מפחד תירא "אל "עוצו 132הספר: ,
גו'" ותופר גו'"133עצה הוא אני זקנה "ועד ,134,

והיה שחק כך, מרדכי ששמע dgnyו"כיון gny
dlecb– "

היהודים  ישלטו אשר הוא "ונהפוך – ואדרבה
מתייהדים  הארץ מעמי "ורבים בשונאיהם", המה

עליהם" היהודים פחד נפל ,135כי

ממש, ומיד שתיכף – העיקר והוא ועוד
גאולת  לפני ימים וכמה כמה אדר", "משנכנס
עלֿידי  והשלימה האמיתית הגאולה באה פורים,

מצרים", מארץ צאתך "כימי צדקנו, משיח

ז"ל  חכמינו "136ובלשון –jnqin גאולה
גאולת  – גופא ובזה לפסח", "פורים לגאולה",
נפלאות") אראנו מצרים מארץ צאתך ("כימי פסח

פורים, גאולת לפני

השלימות  בתכלית פורים גאולת גם תהיה ואז
המעמד  שתמורת – ופסח") פורים נסים.. ("ימי
אחשורוש  הרי אנן", אחשורוש עבדי ד"אכתי ומצב
לצאת  ישראל לבני מסייע בעצמו בכיפה) (המושל
המלאכה  ועושי גו' המדינות שרי "וכל מהגלות,

למלך היהודים"mi`ypnאשר ,137את

מנחה  הגוים מכל אחיכם כל את ש"והביאו ועד
גו' ירושלים קדשי הר על גו' וברכב בסוסים לה'

ה'" עיר 138בית לירושלים הקדושה, לארצנו –
ועד  השלישי, המקדש לבית הקודש, להר הקודש,

הקדשים  .139לקדש
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הבעש"ט.128) (כת"י) כבסידור – וגדוש) (מלא בגימ"ל
דברהמ"ז.129) הג' ברכה נוסח
רפ"י.130) אסת"ר וראה ד. קכא, תהלים
ע'131) חכ"א לקו"ש וראה לסופו). (קרוב יז פ"ז, אסת"ר

ואילך. 206
כה.132) ג, משלי
יו"ד.133) ח, ישעי'
ד.134) מו, שם
יז.135) ח, אסתר

(136.56 הערה לעיל וראה ובפירש"י. סע"ב ו, מגילה
ג.137) ט, אסתר
כ.138) סו, ישעי'
ז)139) פ"ה, ב"ר (ראה "מצינו במדבר: ר"פ אוה"ח ראה

ישראל". של ריבוא ס' רווחים עמדו הארון בדי שבין אמות שבב'

`"ypz'd xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

הקדושה  הפתוחה המלאה "מידו ככה, פעמים
והרחבה"128(הגדושה  יותר 129) עוד שנוסף –

לישראל": נסים.. "ימי אלה, שבימינו ב"נסים"

האחרונים, הגלות ברגעי שעוד – לראש לכל
דהמן  הבלתיֿרצויים הענינים כל את הקב"ה מבטל

בניו, ובני ובניו

ש"לא  כיון כו', לפחד מקום שאין ופשיטא –
ישראל" שומר יישן ולא במדרשי 130ינום וכמסופר ,

ז"ל  פורים,131חכמינו שלפני לימים בנוגע
בבית  שלמדו הפסוקים למרדכי אמרו שהתינוקות

גו'" פתאום מפחד תירא "אל "עוצו 132הספר: ,
גו'" ותופר גו'"133עצה הוא אני זקנה "ועד ,134,

והיה שחק כך, מרדכי ששמע dgnyו"כיון gny
dlecb– "

היהודים  ישלטו אשר הוא "ונהפוך – ואדרבה
מתייהדים  הארץ מעמי "ורבים בשונאיהם", המה

עליהם" היהודים פחד נפל ,135כי

ממש, ומיד שתיכף – העיקר והוא ועוד
גאולת  לפני ימים וכמה כמה אדר", "משנכנס
עלֿידי  והשלימה האמיתית הגאולה באה פורים,

מצרים", מארץ צאתך "כימי צדקנו, משיח

ז"ל  חכמינו "136ובלשון –jnqin גאולה
גאולת  – גופא ובזה לפסח", "פורים לגאולה",
נפלאות") אראנו מצרים מארץ צאתך ("כימי פסח

פורים, גאולת לפני

השלימות  בתכלית פורים גאולת גם תהיה ואז
המעמד  שתמורת – ופסח") פורים נסים.. ("ימי
אחשורוש  הרי אנן", אחשורוש עבדי ד"אכתי ומצב
לצאת  ישראל לבני מסייע בעצמו בכיפה) (המושל
המלאכה  ועושי גו' המדינות שרי "וכל מהגלות,

למלך היהודים"mi`ypnאשר ,137את

מנחה  הגוים מכל אחיכם כל את ש"והביאו ועד
גו' ירושלים קדשי הר על גו' וברכב בסוסים לה'

ה'" עיר 138בית לירושלים הקדושה, לארצנו –
ועד  השלישי, המקדש לבית הקודש, להר הקודש,
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הבעש"ט.128) (כת"י) כבסידור – וגדוש) (מלא בגימ"ל
דברהמ"ז.129) הג' ברכה נוסח
רפ"י.130) אסת"ר וראה ד. קכא, תהלים
ע'131) חכ"א לקו"ש וראה לסופו). (קרוב יז פ"ז, אסת"ר

ואילך. 206
כה.132) ג, משלי
יו"ד.133) ח, ישעי'
ד.134) מו, שם
יז.135) ח, אסתר

(136.56 הערה לעיל וראה ובפירש"י. סע"ב ו, מגילה
ג.137) ט, אסתר
כ.138) סו, ישעי'
ז)139) פ"ה, ב"ר (ראה "מצינו במדבר: ר"פ אוה"ח ראה

ישראל". של ריבוא ס' רווחים עמדו הארון בדי שבין אמות שבב'
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כה `"ypz'd xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

ומוספים  כסדרם תמידים חובותינו קרבנות
רצונך" כמצות .108כהלכתם..

.È למעשה בנוגע לעיל מהאמור מההוראות
בפועל:

תרומה, פרשת השבתֿקודש ביום בעמדנו
עוז  וביתר שאת ביתר להוסיף יש אדר, משנכנס
למטה  אלקות המשכת – שלהם המשותפת בנקודה

כנ"ל. התחתון, ועלֿידי מצד

עלֿידי  – מ') (תורה התורה בלימוד ובפרטיות:
ב  בלימוד dribiהוספה ובמיוחד כולל שבתורה,

ב  והשגה בהבנה התורה mc`dפנימיות lky במצות ;
כל  כללות שהיא כפשוטה) (תרומה הצדקה

מעשר,109המצוות  רק לא לצדקה בנתינה להוסיף –
המובחר  מן (מצוה חומש גם יותר 110אלא וגם ,(

נפשו" בעד יתן לאיש אשר ל"כל עד 111מחומש,

נפשו" דעשיית 112("כופר הענין בכללות והוספה ;(
בביתו  אדם, של בלבו – להקב"ה ומקדש משכן
דתורה  ציבוריים ומוסדות בתים על (נוסף הפרטי
ובכל  בעולם, בחלקו וגמילותֿחסדים), תפלה
העולם  אומות על הפעולה גם כולל העולם,

נח  בני שנצטוו היעוד 113במצוות לקיום כהכנה ,
אחד". שכם לעבדו גו' עמים אל אהפוך "אז

– גרמא שהזמן בענין מיוחדת והתעוררות
mixet rvan כל מועד מבעוד ולהשלים להתחיל –

פורים למבצע הדרושות elekההכנות mlerd lka,
אחשורוש 114"כל  המלך מדינות בכל אשר היהודים

שלו  וראשית הקרובים 115(שאחרית (
קטן"116והרחוקים" ועד "למגדול ועד 117, "מנער ,

טף  יהודי 119ונשים"118זקן אפילו ישאר שלא –

נכלל  יהיה שלא תבל בקצוי נדחת בפינה אחד
פעולה  של באופן גם (כולל פורים" ב"מבצע
שלימות  עלֿידי – כולה השנה ובכל על נמשכת
שקיבלו  מה "קיימו ומצוות, התורה דקיום העבודה

כבר").

לבב, וטוב שמחה מתוך – אלו ענינים וכל
גדר  פריצת של לאופן ועד בשמחה", ו"מרבין
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וההגבלות. המדידות כל

.‡È וההתעוררות הדיבור שעלֿידי ויהיֿרצון
האמורים  בהענינים להוסיף טובות החלטות דקבלת

את ומיד תיכף מקבלים נסים, של ,xkyd126באופן
מדה  כנגד מדה הקב"ה, של וכמה 127במדתו

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

ואילך.108) פי"ז תרל"ז וככה המשך ויחי. ר"פ תו"ח ראה
ועוד.

ובכ"מ.109) פל"ז. תניא ראה
רמט.110) ר"ס יו"ד שו"ע
ב,111) ד.איוב
יב.112) ל, תשא
ספ"ח.113) מלכים הל' רמב"ם ראה
כ.114) ט, אסתר
ועוד.115) קפב. א, מאו"א
ברוחניות.116) רחוקים (ועאכו"כ) וגם בגשמיות, רחוקים
ה.117) א, שם
אליהם118) השייך באופן – ובמיוחד mnvrכולל cvn נוסף)

שעלֿידם  ובפרט אחריהם), ונגררים הגדולים עם שנכללים לכך
הגדולים. אצל גם נוסף

יג.119) ג, שם

שלמעלה 120) "נפלאות" – נסים שנת תהא הי' על בהוספה
בשר. לעיני בגלוי ד"אראנו", ובאופן מ"נסים",

באים 121) השנה מהתחלת שבועות ג' שבסיום להעיר
כהקדמה  – ההקפות (בפסוקי אומרים שבהם ושמח"ת, לשמע"צ
גדולות  נפלאות "לעושה גדר) פריצת של באופן דהקפות לשמחה

זו. שנה שמח"ת ליל שיחת בארוכה ראה – לבדו"
החודש122) בהתחלת שנמצאים שלשה.iyydועד ב"פ –
הגדולות 123) המדינות לאחת בנוגע – ובמיוחד כולל

השייכים  בענינים המדינה וחוקי הנהגת נתהפכה שלאחרונה
"אז  היעוד לקיום קרובה הכנה שזוהי י"ל ואולי בה', לאמונה
המלוכה", לה' "והיתה אחד", שכם לעבדו גו' עמים אל אהפוך

אחד". ושמו אחד ה' יהי' ההוא "ביום
עג,124) להצ"צ סהמ"צ סע"ב. מד, דא"ח) (עם סידור ראה

מלשון  גם שהיא ל"תרומה", מהשייכות ולהעיר – ובכ"מ. א.
ס"ט). (כנ"ל הרמה

יז.125) ל, ישעי' הכ' ל' ע"פ – שם סהמ"צ
תקעא.126) סו"ס או"ח שו"ע ב. ח, תענית ראה
ואילך.127) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין

`"ypz'd xc` 'a ,dnexz zyxt zay zegiyn

הקדושה  הפתוחה המלאה "מידו ככה, פעמים
והרחבה"128(הגדושה  יותר 129) עוד שנוסף –

לישראל": נסים.. "ימי אלה, שבימינו ב"נסים"

האחרונים, הגלות ברגעי שעוד – לראש לכל
דהמן  הבלתיֿרצויים הענינים כל את הקב"ה מבטל

בניו, ובני ובניו

ש"לא  כיון כו', לפחד מקום שאין ופשיטא –
ישראל" שומר יישן ולא במדרשי 130ינום וכמסופר ,

ז"ל  פורים,131חכמינו שלפני לימים בנוגע
בבית  שלמדו הפסוקים למרדכי אמרו שהתינוקות

גו'" פתאום מפחד תירא "אל "עוצו 132הספר: ,
גו'" ותופר גו'"133עצה הוא אני זקנה "ועד ,134,

והיה שחק כך, מרדכי ששמע dgnyו"כיון gny
dlecb– "

היהודים  ישלטו אשר הוא "ונהפוך – ואדרבה
מתייהדים  הארץ מעמי "ורבים בשונאיהם", המה

עליהם" היהודים פחד נפל ,135כי

ממש, ומיד שתיכף – העיקר והוא ועוד
גאולת  לפני ימים וכמה כמה אדר", "משנכנס
עלֿידי  והשלימה האמיתית הגאולה באה פורים,

מצרים", מארץ צאתך "כימי צדקנו, משיח

ז"ל  חכמינו "136ובלשון –jnqin גאולה
גאולת  – גופא ובזה לפסח", "פורים לגאולה",
נפלאות") אראנו מצרים מארץ צאתך ("כימי פסח

פורים, גאולת לפני

השלימות  בתכלית פורים גאולת גם תהיה ואז
המעמד  שתמורת – ופסח") פורים נסים.. ("ימי
אחשורוש  הרי אנן", אחשורוש עבדי ד"אכתי ומצב
לצאת  ישראל לבני מסייע בעצמו בכיפה) (המושל
המלאכה  ועושי גו' המדינות שרי "וכל מהגלות,

למלך היהודים"mi`ypnאשר ,137את

מנחה  הגוים מכל אחיכם כל את ש"והביאו ועד
גו' ירושלים קדשי הר על גו' וברכב בסוסים לה'

ה'" עיר 138בית לירושלים הקדושה, לארצנו –
ועד  השלישי, המקדש לבית הקודש, להר הקודש,

הקדשים  .139לקדש
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הבעש"ט.128) (כת"י) כבסידור – וגדוש) (מלא בגימ"ל
דברהמ"ז.129) הג' ברכה נוסח
רפ"י.130) אסת"ר וראה ד. קכא, תהלים
ע'131) חכ"א לקו"ש וראה לסופו). (קרוב יז פ"ז, אסת"ר

ואילך. 206
כה.132) ג, משלי
יו"ד.133) ח, ישעי'
ד.134) מו, שם
יז.135) ח, אסתר

(136.56 הערה לעיל וראה ובפירש"י. סע"ב ו, מגילה
ג.137) ט, אסתר
כ.138) סו, ישעי'
ז)139) פ"ה, ב"ר (ראה "מצינו במדבר: ר"פ אוה"ח ראה

ישראל". של ריבוא ס' רווחים עמדו הארון בדי שבין אמות שבב'
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שבת קודש עמ' א



כו

dnexz zyxt zegiy ihewl'e jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"...ÔÈ¯Â˘˜ Â‡ ...ÔÈ·ÂÁ˙ Ì‡" ˙Â„˙È‰
היתדות  אודות רש"י מסביר פרשתנו (א)1בסוף

– שימשו למה (ב) נחושת", נגרי "כמין – נראו כיצד
קשורים  החצר ולקלעי האהל ליריעות "עשויין
הרוח  תהא שלא כדי בשיפוליהן סביב סביב במיתרים

מגביהתן".

יודע  "ואיני ואומר: רש"י ממשיך מכן אם 2לאחר
שיפולי  מכביד וכובדן ותלויין קשורין או בארץ תחובין
מוכיח  ששמן אני ואומר ברוח. ינועו שלא היריעות
ומקרא  יתדות. נקראו לכך בארץ, תקועין שהם עליהם

לנצח".3זה  יתדותיו יסע בל יצען, בל אהל מסייעני:

בזה: להבין וצריך

תקועין  שהם עליהם מוכיח "ששמן רש"י דברי א)
"תקועין  שהם "יתדות" מהשם מוכח כיצד בארץ".

מוכיח 4בארץ" "יתדות" שהשם סובר, רש"י ואם ?
עצמו  הוא אומר כיצד בארץ", "תקועין שהם בוודאות

" כן rceiלפני ipi`eשהדבר בארץ", תחובין `epiאם
ידוע?

החל  זו, תוספת הרי מסויימות, נוסחאות לפי
רש"י  לשון אינה הפירוש, לסוף ועד אני" מ"ואומר

תלמידו  ידי על נוספה אלא לפי 5עצמו, גם אך .
לתרץ,`elנוסחאות אם 6ידוע `oiאכןi"yxlyאין

בארץ, תקועות היו ברור היתדות לתלמידו ואילו
המלים  שבהוספת כיון שהרי הוא, שכך בפשטות

התלמיד  התכוון עליהם..." מוכיח ששמן אני "ואומר

" רש"י דברי את rceiלהבהיר ipi`e להסביר עליו ,"...
cvik,סתמי באופן לציין ולא מ"שמן", הדבר מוכח

הוכחה. בכך שיש

מוכיח  "ששמן אומר תלמידו) (או שרש"י לאחר ב)

זה  "ומקרא מוסיף: הוא בארץ", תקועין שהם עליהם

מ"שמן", הוכחה כבר יש אם לכאורה, מסייעני...".
בסיוע  צורך אין באדמה, תקועה ?8מפסוק 7שהיתד

אם  מלכתחילה ספק לרש"י יש אכן מדוע ג)
הגירסא  לפי (ובמיוחד בארץ" "תחובין היו היתדות

עצמו, רש"י של הן אני..." "ואומר אלו elv`yשמלים
מהפסוק  מפורשת הוכחה יש כאשר – ספק) בכך יש

יצען..."? בל "אהל המובא

רואים אנו של yxetnaד) באופן הן שיתדות
היתד" את "ותתקע רבים: בפסוקים ;9"תקועין"

נאמן" במקום יתד היה,10"ותקעתיו צריך כך, ואם .

מפסוקים  הוכחה להביא תלמידו) (או רש"י לכאורה,
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"יתדות"1) התיבה שהדפיסו – שראיתי הדפוסים כדעת לומר אין
מן מעתיקן שרש"י התיבות שמדפיסים ובאופן שזהו aezkdבאותיות –

שבקרא  "יתדות" תיבת על חדש ד"ה
ולכן  ל"יתדות". שקדמה "יתדותיו" להעתיק לרש"י הו"ל דא"כ –

שרש"י א) וכ"מ x`anנ"ל: יתדות". "לתקוע ד"ה באותו עצמו* דברי
תיבת שבו דפרש"י הא' לפני'zecziבדפוס לא בנקודה מובדלת אינה

מהכתוב. שנעתקו תיבות כבשאר לאחרי'** ולא
שהרי  – "בשיפוליהן" "נחושת" ההמשך יוקשה שעפ"ז אלא
ולכן  ולמעלה. מכסף, שהיו העמודים ל"ווי" גם "יתדות" קורא בפרש"י

לומר  יותר נ"ל
(וכוונתו  "יתדות'" כתוב הי ' דפרש"י הראשונים דבכת"י  ב)

ר"ת,xwc`ל"יתדותיו" ע"י מלאכתם לקצר כת"י מעתיקי (וכרגילות –
בקרא  כתוב שהרי מיותר, שהקו החליט המעתיקים ואחד וכיו"ב)), קו

על. דעל כיון ושבשתא לה, קדם ש"יתדותיו" לבו שם ולא יתדות,
שגירסא 2) וכנראה בארץ. היתדות נועצים שהיו יט) (פי"ב, בבמדב"ר

היו  לב) ד, (נשא לרש"י שהרי כן, צ"ל ובלאה"כ לרש"י. הייתה אחרת
כדעת  שהיא בבמדב"ר לגירסתנו משא"כ גרשון, בני במשא גם יתדות

שם). (נשא הרמב"ן
כ.3) לג, ישעי'

דלכאורה 4) יתדות", נקראו "לכך מסיים מה בשביל מובן: אינו וגם
מיותר? –

שמעון.5) בר יוסף
ס"ג.6) לקמן ג"כ ראה
יסע 7) "בל מהתיבות הוא תקועין הם שיתדות הוכחתו הרי וגם:

יצען"? בל "אהל גם מעתיק ולמה לנצח", יתדותיו
הפסוק 8) את שמביא שמה הנ"ל, קושיות לתרץ אפשר לכאורה

ב"שמן  כוונתו את לבאר הוא לנצח" יתדותיו יסע בל יצען בל "אהל
אני  "ואומר לכתוב הוצרך לפי"ז (א) כי אינו. – אבל עליהם". מוכיח
מוכיח  "ששמן והתיבות כו'", מסייעני זה ומקרא בארץ הן שתקועין
ל"שמן  בהמשך בא מסייעני" זה "ומקרא באם (ב) מיותרים. עליהן"

שיתדות להוכיח בזה וכוונתו עליהם", הו"ל llkaמוכיח תקועין, הם
בכדי  עליהם" מוכיח ל"ששמן בסמיכות מסייעני" זה "ומקרא לכתוב

שיתדות (אלו llkaלהוכיח נקראו "לכך לסיים זה לאחרי ורק תקועין, הם
okynay"יתדות נקראו "לכך שכותב ומזה יתדות". "ומקרא iptlבשם)

סיוע הוא מסייעני" זה ש"ומקרא משמע מסייעני" אני".sqepזה ל"ואומר
כא.9) ד, שופטים

כג.10) כב, ישעי'

.e ,e opgz`e i"yxt c"r (*
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בתנ"ך מופיעים שהם מפני ראשית, הפסוק iptlאלו.
נאמר  שבהם מפני ושנית, יצען..."; בל "אהל המצוטט

yxetna"rwzze" ,"eizrwze מן כאשר ל"יתד", בקשר "
לכך  הוכחה אין לנצח" יתדותיו יסע בל "אהל... הפסוק
על  אלא מפורשות, במלים בארץ" "תקועין שהיתדות
יתדותיו", יסע "בל שנאמר שמזה הפסוק, משמעות ידי

"תקועין"? שהן מוכח ממקומן, זזות אינן שהיתדות

.·
˙Â„˙È‰ ˙¯Âˆ È·‚Ï ˜ÙÒ ÔÈ‡

אומר (א) שרש"י מוכיח zehytaמזה "ששמן
את  מ"ותתקע הוכחה מביא אינו (ב) וכן עליהם",
רש"י  אצל שאין מובן, יתד", מ"ותקעתיו או היתד"
בכללות  כלומר, כללי. באופן היתדות הגדרת לגבי ספק
(כדי  כלשהו במקום שתוקעים דבר היא שהיתד ידוע,

אותו  ומחזקים נועצים או ,11לחפור),

קובע הוא המשכן,zehytaולכן, יתדות לגבי גם
שיתדות הפירוש לפי l`ואף dl`,בארץ תחובין היו

"כמין היו בלשון ixbpשהן כשהמשמעות נחושת",
כלשהו  במקום אותם שתוקעים דברים היא ,12הקודש

יתדות. המלה של ההסבר זהו כי

"תחובין  היו הן במשכן אם רק, הוא הספק אך
גם שהן lretaבארץ" לומר אפשרות וקיימת לאו. אם

המשכן  יתדות שגם אצלו שברור למרות כך, היו לא
שאפשר  צורה, להן שהיתה כלומר, "נגרי", כמין היו

אותן: לתקוע

במקום  בקביעות עמד לא במדבר שהמשכן כיון
לפרקו 13אחד  היה וצריך למנוע 14, שכדי לומר, סביר ,

על  הקלעים ואת היריעות את מחזקים היו רבה, טרחה
שהיתדות  ידי על ולא התלויות, היתדות של הכובד ידי
להוציא  צריך הפירוק, שלצורך כך בארץ", "תחובין היו

בשנית. בהקמה שוב אותן ולנעוץ האדמה מן אותן

מובן: לא זה לפי אך

ידי  על חוזקו המשכן שיריעות סוברים, אם א)

caek דוקא זו למטרה להשתמש צורך היה לא היתדות,
תקועות  היותן ידי על זה תפקיד שממלאות ב"יתדות",

שהיא? צורה בכל כבדים, דברים ידי על אלא בארץ,

שהספק כיון צורת`epiב) לגבי לגבי אלא היתדות,
בארץ או lretaנעיצתן מ"שמן", ההוכחה תועיל מה ,

לנצח", יתדותיו יסע בל יצען בל "אהל הפסוק מן
המשכן? אודות כלל בו מדובר שאין

.‚
˙Â„˙È È‚ÂÒ È˘

רש"י, של הקודמים דבריו ידי על יובנו הדברים

בפסוקנו  הקודם המתחיל" "מקבות15ב"דיבור :rewzl
zeczi אצל מוחלט אין עדיין לכאורה, ועמודים".

וכיצד  "תלויין", או "תחובין" היו היתדות אם רש"י

אומר okהוא iptl" יתדות"?rewzlבפשטות

במשכן  שהיו לומר, הכרחי סוגי 16לכן שני

בפרשת  במפורש עצמו רש"י שמציין כפי "יתדות",
ולקלעים 17נשא  ליריעות היו ומיתרים "ויתדות :

רש"י  בפירוש הספק קיים לגביהן (אשר מלמטה...

בהן  לתלות סביב לעמודים היו ומיתרים ויתדות כאן),
יתדות ולגבי – העליונה" בשפתם `zepexgהקלעים

הוא  ואליהן "תקועין", היו שהן ספק לרש"י אין אלו,
המתחיל" ב"דיבור שיתדות mcewdמתכוון ברור, כי .

"הכלונסות  באמצעות תלו, שעליהן העמודים,

הקצה18וקונדסין" את ,oeilrd היו – הקלעים של
"oirewz את החזיקו הן כזה ובאופן בעמודים, "

לכובד  קשר כל בכך שאין ומובן, התלויים. הקלעים

בפרשתנו  עצמו רש"י שמתאר כפי ומסיק 19היתדות. ,
לומר  הכרחי הענין משמעות לפי אשר שה"אונקליות",
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רש"י 11) אין (שלכן לה"ק בפשטות – חד דבר הוא שיתד מכיון כי
גו' לך תהי' "ויתד יד) כג, (תצא ממ"ש – עה"ת) בפי' זה zxtgeמפרש

(בנוגע  עשוי שהוא מובן הרי לחפור, א"א חד  שאינו בדבר והרי – בה"
oipal(erwzl.

ובנגר 12) ד"ה כו'. שתוקעין יתד א): קכו, (שבת נגר ד"ה רש"י ראה
א): לג, (מנחות נגר כמין עשאה ד"ה כו'. אותו ותוחבין ב): קא, (ב"מ

ועוד. בכותל. הנגרין שתוחבין כנגר בסף ותחבה שקבעה
נחשת" נגרי "כמין הפירוש שהרי – גופא דידן מפירש"י מוכרח וכן

היו שהיתדות להדיעה גם .oiaegzהוא
בפסוק 13) וגם ועוד. שם. ופרש"י נא א, במדבר פקודי. ס"פ ראה

להקמתו  צריכים "שהיו המשכן) כלי לכל (ד"ה רש"י כותב עצמו זה
ezcxedle."
ואילך.14) יז ט, בהעלותך ראה

(15.1 הערה לעיל ראה
ועוד.16) שמשון דבמעשה יתד לחפור, יתד גם יש – בכלל אבל
לב.17) ד,

נשנה  "לא (פ"ה) המשכן דמלאכת שבברייתא מקשה, שם ברמב"ן
אבל – לעמודים" יתדות מקרא)zehytnשיהיו של (פשוטו הכתוב לשון

"icenre.לעמודים יתדות שהיו משמע ויתדותם" גו'
שהיו18) ל"קונדסין" הכוונה ש"יתדות" שם רש"י miielzבמפרשי

"לתקוע  רש"י מ"ש מובן אינו שלפי"ז [נוסף אבל העמודים. באונקלי
כו' בהם לתלות כו' "ויתדות רש"י מלשון oiqcpeweיתדות"], zeqpelka"

שהיתדות שם:`mpiמשמע המשכן דמלאכת ברייתא גם וראה הקונדסין.
יתדות". בתוך הקונדסין.. את מחבר "הי'

י.19) כז,



כז

dnexz zyxt zegiy ihewl'e jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"...ÔÈ¯Â˘˜ Â‡ ...ÔÈ·ÂÁ˙ Ì‡" ˙Â„˙È‰
היתדות  אודות רש"י מסביר פרשתנו (א)1בסוף

– שימשו למה (ב) נחושת", נגרי "כמין – נראו כיצד
קשורים  החצר ולקלעי האהל ליריעות "עשויין
הרוח  תהא שלא כדי בשיפוליהן סביב סביב במיתרים

מגביהתן".

יודע  "ואיני ואומר: רש"י ממשיך מכן אם 2לאחר
שיפולי  מכביד וכובדן ותלויין קשורין או בארץ תחובין
מוכיח  ששמן אני ואומר ברוח. ינועו שלא היריעות
ומקרא  יתדות. נקראו לכך בארץ, תקועין שהם עליהם

לנצח".3זה  יתדותיו יסע בל יצען, בל אהל מסייעני:

בזה: להבין וצריך

תקועין  שהם עליהם מוכיח "ששמן רש"י דברי א)
"תקועין  שהם "יתדות" מהשם מוכח כיצד בארץ".

מוכיח 4בארץ" "יתדות" שהשם סובר, רש"י ואם ?
עצמו  הוא אומר כיצד בארץ", "תקועין שהם בוודאות

" כן rceiלפני ipi`eשהדבר בארץ", תחובין `epiאם
ידוע?

החל  זו, תוספת הרי מסויימות, נוסחאות לפי
רש"י  לשון אינה הפירוש, לסוף ועד אני" מ"ואומר

תלמידו  ידי על נוספה אלא לפי 5עצמו, גם אך .
לתרץ,`elנוסחאות אם 6ידוע `oiאכןi"yxlyאין

בארץ, תקועות היו ברור היתדות לתלמידו ואילו
המלים  שבהוספת כיון שהרי הוא, שכך בפשטות

התלמיד  התכוון עליהם..." מוכיח ששמן אני "ואומר

" רש"י דברי את rceiלהבהיר ipi`e להסביר עליו ,"...
cvik,סתמי באופן לציין ולא מ"שמן", הדבר מוכח

הוכחה. בכך שיש

מוכיח  "ששמן אומר תלמידו) (או שרש"י לאחר ב)

זה  "ומקרא מוסיף: הוא בארץ", תקועין שהם עליהם

מ"שמן", הוכחה כבר יש אם לכאורה, מסייעני...".
בסיוע  צורך אין באדמה, תקועה ?8מפסוק 7שהיתד

אם  מלכתחילה ספק לרש"י יש אכן מדוע ג)
הגירסא  לפי (ובמיוחד בארץ" "תחובין היו היתדות

עצמו, רש"י של הן אני..." "ואומר אלו elv`yשמלים
מהפסוק  מפורשת הוכחה יש כאשר – ספק) בכך יש

יצען..."? בל "אהל המובא

רואים אנו של yxetnaד) באופן הן שיתדות
היתד" את "ותתקע רבים: בפסוקים ;9"תקועין"

נאמן" במקום יתד היה,10"ותקעתיו צריך כך, ואם .

מפסוקים  הוכחה להביא תלמידו) (או רש"י לכאורה,
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"יתדות"1) התיבה שהדפיסו – שראיתי הדפוסים כדעת לומר אין
מן מעתיקן שרש"י התיבות שמדפיסים ובאופן שזהו aezkdבאותיות –

שבקרא  "יתדות" תיבת על חדש ד"ה
ולכן  ל"יתדות". שקדמה "יתדותיו" להעתיק לרש"י הו"ל דא"כ –

שרש"י א) וכ"מ x`anנ"ל: יתדות". "לתקוע ד"ה באותו עצמו* דברי
תיבת שבו דפרש"י הא' לפני'zecziבדפוס לא בנקודה מובדלת אינה

מהכתוב. שנעתקו תיבות כבשאר לאחרי'** ולא
שהרי  – "בשיפוליהן" "נחושת" ההמשך יוקשה שעפ"ז אלא
ולכן  ולמעלה. מכסף, שהיו העמודים ל"ווי" גם "יתדות" קורא בפרש"י

לומר  יותר נ"ל
(וכוונתו  "יתדות'" כתוב הי ' דפרש"י הראשונים דבכת"י  ב)

ר"ת,xwc`ל"יתדותיו" ע"י מלאכתם לקצר כת"י מעתיקי (וכרגילות –
בקרא  כתוב שהרי מיותר, שהקו החליט המעתיקים ואחד וכיו"ב)), קו

על. דעל כיון ושבשתא לה, קדם ש"יתדותיו" לבו שם ולא יתדות,
שגירסא 2) וכנראה בארץ. היתדות נועצים שהיו יט) (פי"ב, בבמדב"ר

היו  לב) ד, (נשא לרש"י שהרי כן, צ"ל ובלאה"כ לרש"י. הייתה אחרת
כדעת  שהיא בבמדב"ר לגירסתנו משא"כ גרשון, בני במשא גם יתדות

שם). (נשא הרמב"ן
כ.3) לג, ישעי'

דלכאורה 4) יתדות", נקראו "לכך מסיים מה בשביל מובן: אינו וגם
מיותר? –

שמעון.5) בר יוסף
ס"ג.6) לקמן ג"כ ראה
יסע 7) "בל מהתיבות הוא תקועין הם שיתדות הוכחתו הרי וגם:

יצען"? בל "אהל גם מעתיק ולמה לנצח", יתדותיו
הפסוק 8) את שמביא שמה הנ"ל, קושיות לתרץ אפשר לכאורה

ב"שמן  כוונתו את לבאר הוא לנצח" יתדותיו יסע בל יצען בל "אהל
אני  "ואומר לכתוב הוצרך לפי"ז (א) כי אינו. – אבל עליהם". מוכיח
מוכיח  "ששמן והתיבות כו'", מסייעני זה ומקרא בארץ הן שתקועין
ל"שמן  בהמשך בא מסייעני" זה "ומקרא באם (ב) מיותרים. עליהן"

שיתדות להוכיח בזה וכוונתו עליהם", הו"ל llkaמוכיח תקועין, הם
בכדי  עליהם" מוכיח ל"ששמן בסמיכות מסייעני" זה "ומקרא לכתוב

שיתדות (אלו llkaלהוכיח נקראו "לכך לסיים זה לאחרי ורק תקועין, הם
okynay"יתדות נקראו "לכך שכותב ומזה יתדות". "ומקרא iptlבשם)

סיוע הוא מסייעני" זה ש"ומקרא משמע מסייעני" אני".sqepזה ל"ואומר
כא.9) ד, שופטים

כג.10) כב, ישעי'

.e ,e opgz`e i"yxt c"r (*
.zecewpd ea eid `ly d`xp zeaizd oiay geixdn la` ,k"k xexa epi`y xyt`e ,oey`xd qetcn ± h`hq`h`t ± meliv wx i"gz (**¨¨©
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בתנ"ך מופיעים שהם מפני ראשית, הפסוק iptlאלו.
נאמר  שבהם מפני ושנית, יצען..."; בל "אהל המצוטט

yxetna"rwzze" ,"eizrwze מן כאשר ל"יתד", בקשר "
לכך  הוכחה אין לנצח" יתדותיו יסע בל "אהל... הפסוק
על  אלא מפורשות, במלים בארץ" "תקועין שהיתדות
יתדותיו", יסע "בל שנאמר שמזה הפסוק, משמעות ידי

"תקועין"? שהן מוכח ממקומן, זזות אינן שהיתדות

.·
˙Â„˙È‰ ˙¯Âˆ È·‚Ï ˜ÙÒ ÔÈ‡

אומר (א) שרש"י מוכיח zehytaמזה "ששמן
את  מ"ותתקע הוכחה מביא אינו (ב) וכן עליהם",
רש"י  אצל שאין מובן, יתד", מ"ותקעתיו או היתד"
בכללות  כלומר, כללי. באופן היתדות הגדרת לגבי ספק
(כדי  כלשהו במקום שתוקעים דבר היא שהיתד ידוע,

אותו  ומחזקים נועצים או ,11לחפור),

קובע הוא המשכן,zehytaולכן, יתדות לגבי גם
שיתדות הפירוש לפי l`ואף dl`,בארץ תחובין היו

"כמין היו בלשון ixbpשהן כשהמשמעות נחושת",
כלשהו  במקום אותם שתוקעים דברים היא ,12הקודש

יתדות. המלה של ההסבר זהו כי

"תחובין  היו הן במשכן אם רק, הוא הספק אך
גם שהן lretaבארץ" לומר אפשרות וקיימת לאו. אם

המשכן  יתדות שגם אצלו שברור למרות כך, היו לא
שאפשר  צורה, להן שהיתה כלומר, "נגרי", כמין היו

אותן: לתקוע

במקום  בקביעות עמד לא במדבר שהמשכן כיון
לפרקו 13אחד  היה וצריך למנוע 14, שכדי לומר, סביר ,

על  הקלעים ואת היריעות את מחזקים היו רבה, טרחה
שהיתדות  ידי על ולא התלויות, היתדות של הכובד ידי
להוציא  צריך הפירוק, שלצורך כך בארץ", "תחובין היו

בשנית. בהקמה שוב אותן ולנעוץ האדמה מן אותן

מובן: לא זה לפי אך

ידי  על חוזקו המשכן שיריעות סוברים, אם א)

caek דוקא זו למטרה להשתמש צורך היה לא היתדות,
תקועות  היותן ידי על זה תפקיד שממלאות ב"יתדות",

שהיא? צורה בכל כבדים, דברים ידי על אלא בארץ,

שהספק כיון צורת`epiב) לגבי לגבי אלא היתדות,
בארץ או lretaנעיצתן מ"שמן", ההוכחה תועיל מה ,

לנצח", יתדותיו יסע בל יצען בל "אהל הפסוק מן
המשכן? אודות כלל בו מדובר שאין

.‚
˙Â„˙È È‚ÂÒ È˘

רש"י, של הקודמים דבריו ידי על יובנו הדברים

בפסוקנו  הקודם המתחיל" "מקבות15ב"דיבור :rewzl
zeczi אצל מוחלט אין עדיין לכאורה, ועמודים".

וכיצד  "תלויין", או "תחובין" היו היתדות אם רש"י

אומר okהוא iptl" יתדות"?rewzlבפשטות

במשכן  שהיו לומר, הכרחי סוגי 16לכן שני

בפרשת  במפורש עצמו רש"י שמציין כפי "יתדות",
ולקלעים 17נשא  ליריעות היו ומיתרים "ויתדות :

רש"י  בפירוש הספק קיים לגביהן (אשר מלמטה...

בהן  לתלות סביב לעמודים היו ומיתרים ויתדות כאן),
יתדות ולגבי – העליונה" בשפתם `zepexgהקלעים

הוא  ואליהן "תקועין", היו שהן ספק לרש"י אין אלו,
המתחיל" ב"דיבור שיתדות mcewdמתכוון ברור, כי .

"הכלונסות  באמצעות תלו, שעליהן העמודים,

הקצה18וקונדסין" את ,oeilrd היו – הקלעים של
"oirewz את החזיקו הן כזה ובאופן בעמודים, "

לכובד  קשר כל בכך שאין ומובן, התלויים. הקלעים

בפרשתנו  עצמו רש"י שמתאר כפי ומסיק 19היתדות. ,
לומר  הכרחי הענין משמעות לפי אשר שה"אונקליות",
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רש"י 11) אין (שלכן לה"ק בפשטות – חד דבר הוא שיתד מכיון כי
גו' לך תהי' "ויתד יד) כג, (תצא ממ"ש – עה"ת) בפי' זה zxtgeמפרש

(בנוגע  עשוי שהוא מובן הרי לחפור, א"א חד  שאינו בדבר והרי – בה"
oipal(erwzl.

ובנגר 12) ד"ה כו'. שתוקעין יתד א): קכו, (שבת נגר ד"ה רש"י ראה
א): לג, (מנחות נגר כמין עשאה ד"ה כו'. אותו ותוחבין ב): קא, (ב"מ

ועוד. בכותל. הנגרין שתוחבין כנגר בסף ותחבה שקבעה
נחשת" נגרי "כמין הפירוש שהרי – גופא דידן מפירש"י מוכרח וכן

היו שהיתדות להדיעה גם .oiaegzהוא
בפסוק 13) וגם ועוד. שם. ופרש"י נא א, במדבר פקודי. ס"פ ראה

להקמתו  צריכים "שהיו המשכן) כלי לכל (ד"ה רש"י כותב עצמו זה
ezcxedle."
ואילך.14) יז ט, בהעלותך ראה

(15.1 הערה לעיל ראה
ועוד.16) שמשון דבמעשה יתד לחפור, יתד גם יש – בכלל אבל
לב.17) ד,

נשנה  "לא (פ"ה) המשכן דמלאכת שבברייתא מקשה, שם ברמב"ן
אבל – לעמודים" יתדות מקרא)zehytnשיהיו של (פשוטו הכתוב לשון

"icenre.לעמודים יתדות שהיו משמע ויתדותם" גו'
שהיו18) ל"קונדסין" הכוונה ש"יתדות" שם רש"י miielzבמפרשי

"לתקוע  רש"י מ"ש מובן אינו שלפי"ז [נוסף אבל העמודים. באונקלי
כו' בהם לתלות כו' "ויתדות רש"י מלשון oiqcpeweיתדות"], zeqpelka"

שהיתדות שם:`mpiמשמע המשכן דמלאכת ברייתא גם וראה הקונדסין.
יתדות". בתוך הקונדסין.. את מחבר "הי'

י.19) כז,
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ל  היא ה"קונדס zeczi20שהכוונה תלוי היה שעליהן ,
היו טבעתו", בעמוד.zerewzדרך

של  התחתונות שהיתדות לומר, אפשר זה ולפי
אכן בפרשתנו, המוזכרות הקלעים, ושל l`היריעות

ואת  היריעות את החזיקו אלא בארץ, תחובות היו

לומר, יותר שמסתבר כפי כובדן, ידי על הקלעים
דוקא  כך לשם השתמשו ומדוע ב'. בסעיף כדלעיל

מפני zecziב  זאת – אחרים כבדים בדברים ולא

ביתדות, העליונה בשפתם השתמשו הקלעים שלאותם
ולכן  כדלעיל, יתדות, דוקא הכרחיות היו ושם

לשיפולי  ואף הקלעים, לשיפולי גם ביתדות השתמשו
גם 21היריעות  כך לצורך להשתמש היה שניתן למרות ,

אחרים. בדברים

.„
È"˘¯ ˙Ú„Ï ˙ÂÁÎÂ‰‰

הדבר  אין הענין שמצד מסביר, שרש"י ולאחר
היו  שהיתדות אני", "ואומר מסיים: עצמו הוא ברור,

הוכחות: שתי לכך ומביא בארץ, תחובות

לכך  בארץ, תקועין שהם עליהם מוכיח "ששמן א)

כאן  אותן מכנה התורה זאת שבכל כיון יתדות": נקראו

ואין zecziבשם צורתן, מפני רק זה שאין מכך, מובן ,
אלא – לצורה שאכן caeklחשיבות אלא בלבד,

לשמן  בהתאם בהן .22השתמשו

ברור  לא (שהרי מספקת הוכחה זו שאין כיון אך

ששימשו  מפני "יתדות" בשם אותן מכנה שהתורה

המשכן  ענין לפי כאשר ובמיוחד – כיתדות) בפועל
תקועות  היו לא שהן כדלעיל, הפוכה, אפשרות קיימת

מביא  לכן – אחר באופן להסתדר היה אפשר כי בארץ,

הוכחה: עוד רש"י

יסע  בל יצען בל אהל מסייעני: זה "ומקרא ב)

מפסוק – לנצח" שהיה dfיתדותיו לחזק רואים, נהוג
ld` למקום ממקום נייד הוא שבמהותו ידי 23, על ,

שהן  כלומר, ממקומן, להזיזן שאיֿאפשר יתדות
דלעיל, האפשרות מתקבלת אין ולכן בארץ. תחובות

אלא תלויות, ביתדות זה `daxcשהסתפקו "ומקרא –

ipriiqnלחזק שנהוג מלמדנו, שהפסוק מכך :"ld`
בארץ  התחובות יתדות ידי על יצען) בל (אהל ,24חשוב

המשכן, אהל לגבי רש"י של לדעתו הוכחה קיימת
תקועות  היו שלו שהיתדות ביותר, החשוב האהל

בארץ.

הוכחה  זאת אין שעדיין מובן, זאת בכל אך
שבמשכן  הנמנע, מן זה אין דבר של ובסופו מוחלטת,

היחודיים  ולתנאיו למהותו בהתאם מיוחד, ,25באופן
מלכתחילה  הענין בהצגת רש"י מציין ולכן, אחרת. היה

"rcei ipi`e פותח הוא מכן לאחר הסברו את וגם ."

מתקבל שכך אני", "ואומר כשבכוונתו `elvבמלים ,
לחלוטין. ברורים אינם שהדברים להבהיר

.‰
‰¯Â˙‰ ÔÓ ˙·˘· "‰Â·" ˙Î‡ÏÓ

על  רש"י שבפירוש רבות, פעמים הוסבר כבר

את רק לפרש מתכוון שהוא במקום אף ,hytdהתורה,
ובודאי  הלכה, של ענינים גם של 26נכללים ענינים גם

רבותינו  ובלשון התורה, תורה".27פנימיות של "יינה –

מלאכת  לגבי התורה מן שהאיסור קובעת, ההלכה

של  המלאכה אך קבע, בנין לגבי רק הוא בשבת בנין

מדרבנן  רק אסורה ארעי .28בנין

וכרוך  קשור הדבר – קבוע? בנין של ההגדרה מהי

המושג  בפירוש האפשרויות שתי בין זה בהבדל
לפרשתנו: בפירושו רש"י שמשמיענו כפי "יתדות",

את  חיזקו שהיתדות האפשרות, את נקבל אם
כיון  – מזה מובן כובדן, ידי על הקלעים ואת היריעות

המשכן  ממלאכת נלמדות השבת מלאכות –29שכל

אהל בונים כאשר של epi`yשאף באופן מחוזק
דיו  חזק שהוא אלא וכדומה, יתדות ידי על "תקועין",
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ובפירש"י 20) האונקליות" הם – העמודים "ווי שם: פירש"י גם ראה
– העמודים "ווי א: כב, אונקליות zecziסנהדרין כמין העשויין כסף

כו'".
זל"ז,21) אותם לדמות אין ספק סברת בתור דאפילו להקשות ואין

וקלעים  היריעות של והיתדות כסף, של היו (היתדות) העמודים שווי כיון
הכתוב  שצמצם דכמו לומר מסתבר אדרבא: כי – נחשת של – בשיפוליהן
ז' כו' מדות ב' רפ"י מנחות עיין – (ומשכן) שבמקדש הכלים מיני מספר

מספר מצומצם כך – כו' הדפוס zexevמדות – ועוד וכיו"ב. הכלים
שיפולי  לצורך גם בו להשתמש אפשר הרי העמודים (יתדות) ווי ליציקת

נוסף?! דפוס יעשו ולמה והיריעות, הקלעים
דלכאורה 22) – יתדות" נקראו "לכך מסיים שרש"י מה מובן ועפי"ז

ממה הוא הוכחתו עיקר כל כי – יתדות.df(בכתובe`xwpyמיותר (
אהלו.23) ופירש"י: משם" "ויעתק ח) (יב, לךֿלך עיין
(24" הכתוב תחלת גם רש"י מביא יצען".`ldשלכן בל
כל 25) אחד במקום להיות האוהל בעל ביכולת הרי – בכלל אוהל

עד  למקום ממקום שנוסעים שידעו – במשכן משא"כ חייו, ימי משך
מערבה. הירדן לעבר שיבואו

(26.3 הערה 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה
כד.27) ע' יום היום
שט"ו.28) ר"ס אדה"ז שו"ע ובכ"מ. סע"ב. לב, ביצה
ש"א.29) ר"ס אדה"ז שו"ע ב. מט, שבת
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מצויה" ברוח ונד "נע שאינו בנין 30כך כבר זה הרי ,
הפירוש, את נקבל אם אך התורה. מן שאסור קבוע
של  שהאיסור יוצא, באדמה, נעוצות היו שהיתדות

אהל  בניית לגבי דוקא חל התורה מן בשבת בונה
"תקועין". של באופן

.Â
˘„˜Ó·Â ÔÎ˘Ó· ÌÓÂ„· ‰˘Â„˜‰

של  "יינה גם רש"י פירוש מכיל לעיל, כאמור

בפירוש  הנרמזים התורה פנימיות של מהענינים תורה".
זה: רש"י

החסידות  בתורת נבנה 31מוסבר המקדש שבית ,

ברור, אמנם ומחי. מצומח – והמשכן מדומם, בעיקר
בתוכם" "ושכנתי – השכינה גם 32שהשראת היתה –

המשכן  שבקרקע הדומם, העפר, זאת 33על בכל אך ,

היריעות  לקדושת המשכן קרקע קדושת דומה אינה
עצמם, מצד קדושים היו והקרשים היריעות והקרשים:
רק  נבעה המשכן קרקע עפר של קדושתו ואילו

עליו. עמד אשר ומהקרשים, מהיריעות מהמשכן,
בקרקע  קדושה נותרה לא המשכן את שפירקו ולאחר

המשכן  לכן קודם עמד .34שעליה

בבית  המשכן. לעומת המקדש בית מעלת וזוהי
אפילו – בדומם הקדושה היתה בית rwxwaהמקדש

– החורבן לאחר ואף עצמו. מצד קדושה – המקדש
הראשון  הבית חורבן הבית 35לאחר חורבן לאחר או ,

בה" היסוד עד ערו "ערו של באופן שהיה ,36השני,

גם 37היסודות crהחריבו או היסודות 38, –39את

המקדש  במקום קדושה דעות, מספר לפי .40נותרה,

.Ê
˙ÂÚÓ˘Ó· ÈÂÏ˙ Y Ú˜¯˜‰ ˙˘Â„˜ ˜ÓÂÚ

"˙Â„˙È"‰
היתה  ותקפה עמוקה כמה עד היא: השאלה אך
והדבר  המשכן. עליה עמד כאשר המשכן קרקע קדושת
כפי  "יתדות", המלה לביאור האפשרויות בשתי תלוי

רש"י: כאן שמציין

ידי  על רק המשכן את חיזקו שהיתדות ההסבר לפי
בקרקע  המשכן שמשפיע שהקדושה יוצא, כובדן,
רק  לעפר וחודרת בלבד, תוצאה היא המשכן

לקרקע קשורה ואינה באופן hxtkבחיצוניות, אלא ,
היה  לא עמד, המשכן כאשר גם כי וחיצוני, סתמי

xeaigהוחזק הוא אלא בקרקע, על lrnונעיצה הקרקע
היתדות  כובד – אחר גורם .41ידי

" היו שהיתדות הפירוש לפי ux`aואילו oiaegz,"
המשכן קדושת jezהרי l` dxcg הקרקע שטח

– מכך יותר במקומו,ezeriawבפנימיות. המשכן של
מ  נבעה יצען", בל miieqndהמשכן.rwxw"אהל ghyd,

הוא המשכן, zeriawlקרקע mxebd שאז המשכן,
ezyecw לכך ויש נודד. כשהמשכן מאשר יותר, רבה

הלכות  מספר לגבי .42השלכה

.Á
˙˘Â„˜ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· Y ˘„˜Ó‰ ˙È·

לכל  האירה המקדש ו)בית (המשכן שקדושת ידוע,
ניתן 43העולם  המקדש בית בנין ידי שעל מובן, מכך .
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ז'.30) סעיף סשט"ו אדה"ז שו"ע ראה
(31,17 ע' לעיל וראה ואילך. ד' צט, ברכה לקו"ת ויגש. ר"פ תו"א
.21ֿ20
ח.32) כה, פרשתנו
בקרקע 33) יהי' אשר העפר ומן יז) ה, (נשא מהדין גם וכדמוכח

גו'. הכהן יקח המשכן
הנוגע34) "כל דבתחלה סיני מהר ולאחר xdaולהעיר יומת" מות

בהר" יעלו "המה ב)), כח, ראה לקו"ת (ראה מלמעלה הי' (שהגילוי מ"ת
יבֿיג). יט, (יתרו

ה 35) את רק  גם dxwzהחריבו  וראה ה"א. פ"א יומא ירושלמי –
ה. פל"ה, שמו"ר ב. נז, גיטין

ז.36) קלז, תהלים
רפ"ה.37) באיכ"ר א' דיעה לפי
גם 38) וראה א. פט, זח"ג שם. שמו"ר שם. באיכ"ר הב' דיעה לפי

קה"ע). (עפ"י שם ירושלמי
עד 39) חוזרת שכינה  "שאין ספ"א: ברכות בתוספתא מ"ש ועפ"י

דוקא  שאדרבה: – י"ל ממנה", יסודותי' משנעקרו מאימתי הר.. שתעשה
– בה" היסוד עד ערו ד"ערו באופן הי ' שהחורבן ראשון xzeiעי"ז מבבית

ב"מפענח  הובא – להרגוצובי פענח (צפנת בקדושתו" המקום "נשאר –
קמא). ע' צפונות"

נבואתו  הכתוב "תלה מכות) מס' (סוף ר"ע שאמר מה גם יובן ובזה

ציון  בגללכם לכן יב) ג, (מיכה כתיב באורי' אורי', של בנבואתו זכרי' של
הרי דלכאורה, – כו'" כתיב בזכרי' וגו' תחרש מדברים k"ekשדה פסוקים

– דוקא זה בפסוק בחר ולמה החורבן, אודות
החורבן  גודל (א) הענינים: ב' מרומזים תחרש" שדה ב"ציון כי
לא  גם בנין שום בה שאין שדה וכמו מאומה, נשאר שלא – ואופנו
הכנה  היא השדה חרישת כי הגאולה, תהי' דוקא שעי"ז (ב) היסודות.
"ציון  הנבואה קיום ולכן א), קלט, שבת מהרש"א חדא"ג (ראה להצמיחה
וזקנות  זקנים ישבו "עוד ד) ח, (זכרי' היעוד קיום על מעידה תחרש" שדה
עיי"ש  תשכ"ה. – ההילולא יום – שבט יו"ד (משיחת ירושלים" ברחובות

ואילך). 72 ע' חי"ט לקו"ש גם וראה בארוכה.
ספ"ו.40) שם רמב"ם וש"נ. א. י, מגילה
הכהנים 41) רגלי בין חציצה אסורה במשכן האם דנפק"מ י"ל ואולי
לקרקע.
הדעות 42) מב' להעיר יש – המשכן קרקע קדושת דגדר הסברות לב'

ב. טז, סוטה – (דסוטה) למים המשכן) (קרקע עפר בהקדים
במשכן. קאי קרא הרי – הוא כן במקדש גם דשם ואף

בקרא  דהסדר ידעינן ובמילא עפר בהקדים פסול דכאן הא' ולסברא
ואכ"מ. לעכב. הוא

ב.43) פט"ו, במדב"ר ז. פל"א, ויק"ר ב. בהעלותך מתנחומא להעיר
ד"ה  שם כת"י רש"י שקופים. ד"ה שם וברש"י ב פו, מנחות גם וראה

ואטומים.
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ל  היא ה"קונדס zeczi20שהכוונה תלוי היה שעליהן ,
היו טבעתו", בעמוד.zerewzדרך

של  התחתונות שהיתדות לומר, אפשר זה ולפי
אכן בפרשתנו, המוזכרות הקלעים, ושל l`היריעות

ואת  היריעות את החזיקו אלא בארץ, תחובות היו

לומר, יותר שמסתבר כפי כובדן, ידי על הקלעים
דוקא  כך לשם השתמשו ומדוע ב'. בסעיף כדלעיל

מפני zecziב  זאת – אחרים כבדים בדברים ולא

ביתדות, העליונה בשפתם השתמשו הקלעים שלאותם
ולכן  כדלעיל, יתדות, דוקא הכרחיות היו ושם

לשיפולי  ואף הקלעים, לשיפולי גם ביתדות השתמשו
גם 21היריעות  כך לצורך להשתמש היה שניתן למרות ,

אחרים. בדברים

.„
È"˘¯ ˙Ú„Ï ˙ÂÁÎÂ‰‰

הדבר  אין הענין שמצד מסביר, שרש"י ולאחר
היו  שהיתדות אני", "ואומר מסיים: עצמו הוא ברור,

הוכחות: שתי לכך ומביא בארץ, תחובות

לכך  בארץ, תקועין שהם עליהם מוכיח "ששמן א)

כאן  אותן מכנה התורה זאת שבכל כיון יתדות": נקראו

ואין zecziבשם צורתן, מפני רק זה שאין מכך, מובן ,
אלא – לצורה שאכן caeklחשיבות אלא בלבד,

לשמן  בהתאם בהן .22השתמשו

ברור  לא (שהרי מספקת הוכחה זו שאין כיון אך

ששימשו  מפני "יתדות" בשם אותן מכנה שהתורה

המשכן  ענין לפי כאשר ובמיוחד – כיתדות) בפועל
תקועות  היו לא שהן כדלעיל, הפוכה, אפשרות קיימת

מביא  לכן – אחר באופן להסתדר היה אפשר כי בארץ,

הוכחה: עוד רש"י

יסע  בל יצען בל אהל מסייעני: זה "ומקרא ב)

מפסוק – לנצח" שהיה dfיתדותיו לחזק רואים, נהוג
ld` למקום ממקום נייד הוא שבמהותו ידי 23, על ,

שהן  כלומר, ממקומן, להזיזן שאיֿאפשר יתדות
דלעיל, האפשרות מתקבלת אין ולכן בארץ. תחובות

אלא תלויות, ביתדות זה `daxcשהסתפקו "ומקרא –

ipriiqnלחזק שנהוג מלמדנו, שהפסוק מכך :"ld`
בארץ  התחובות יתדות ידי על יצען) בל (אהל ,24חשוב

המשכן, אהל לגבי רש"י של לדעתו הוכחה קיימת
תקועות  היו שלו שהיתדות ביותר, החשוב האהל

בארץ.

הוכחה  זאת אין שעדיין מובן, זאת בכל אך
שבמשכן  הנמנע, מן זה אין דבר של ובסופו מוחלטת,

היחודיים  ולתנאיו למהותו בהתאם מיוחד, ,25באופן
מלכתחילה  הענין בהצגת רש"י מציין ולכן, אחרת. היה

"rcei ipi`e פותח הוא מכן לאחר הסברו את וגם ."

מתקבל שכך אני", "ואומר כשבכוונתו `elvבמלים ,
לחלוטין. ברורים אינם שהדברים להבהיר

.‰
‰¯Â˙‰ ÔÓ ˙·˘· "‰Â·" ˙Î‡ÏÓ

על  רש"י שבפירוש רבות, פעמים הוסבר כבר

את רק לפרש מתכוון שהוא במקום אף ,hytdהתורה,
ובודאי  הלכה, של ענינים גם של 26נכללים ענינים גם

רבותינו  ובלשון התורה, תורה".27פנימיות של "יינה –

מלאכת  לגבי התורה מן שהאיסור קובעת, ההלכה

של  המלאכה אך קבע, בנין לגבי רק הוא בשבת בנין

מדרבנן  רק אסורה ארעי .28בנין

וכרוך  קשור הדבר – קבוע? בנין של ההגדרה מהי

המושג  בפירוש האפשרויות שתי בין זה בהבדל
לפרשתנו: בפירושו רש"י שמשמיענו כפי "יתדות",

את  חיזקו שהיתדות האפשרות, את נקבל אם
כיון  – מזה מובן כובדן, ידי על הקלעים ואת היריעות

המשכן  ממלאכת נלמדות השבת מלאכות –29שכל

אהל בונים כאשר של epi`yשאף באופן מחוזק
דיו  חזק שהוא אלא וכדומה, יתדות ידי על "תקועין",
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ובפירש"י 20) האונקליות" הם – העמודים "ווי שם: פירש"י גם ראה
– העמודים "ווי א: כב, אונקליות zecziסנהדרין כמין העשויין כסף

כו'".
זל"ז,21) אותם לדמות אין ספק סברת בתור דאפילו להקשות ואין

וקלעים  היריעות של והיתדות כסף, של היו (היתדות) העמודים שווי כיון
הכתוב  שצמצם דכמו לומר מסתבר אדרבא: כי – נחשת של – בשיפוליהן
ז' כו' מדות ב' רפ"י מנחות עיין – (ומשכן) שבמקדש הכלים מיני מספר

מספר מצומצם כך – כו' הדפוס zexevמדות – ועוד וכיו"ב. הכלים
שיפולי  לצורך גם בו להשתמש אפשר הרי העמודים (יתדות) ווי ליציקת

נוסף?! דפוס יעשו ולמה והיריעות, הקלעים
דלכאורה 22) – יתדות" נקראו "לכך מסיים שרש"י מה מובן ועפי"ז

ממה הוא הוכחתו עיקר כל כי – יתדות.df(בכתובe`xwpyמיותר (
אהלו.23) ופירש"י: משם" "ויעתק ח) (יב, לךֿלך עיין
(24" הכתוב תחלת גם רש"י מביא יצען".`ldשלכן בל
כל 25) אחד במקום להיות האוהל בעל ביכולת הרי – בכלל אוהל

עד  למקום ממקום שנוסעים שידעו – במשכן משא"כ חייו, ימי משך
מערבה. הירדן לעבר שיבואו

(26.3 הערה 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה
כד.27) ע' יום היום
שט"ו.28) ר"ס אדה"ז שו"ע ובכ"מ. סע"ב. לב, ביצה
ש"א.29) ר"ס אדה"ז שו"ע ב. מט, שבת
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מצויה" ברוח ונד "נע שאינו בנין 30כך כבר זה הרי ,
הפירוש, את נקבל אם אך התורה. מן שאסור קבוע
של  שהאיסור יוצא, באדמה, נעוצות היו שהיתדות

אהל  בניית לגבי דוקא חל התורה מן בשבת בונה
"תקועין". של באופן

.Â
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של  "יינה גם רש"י פירוש מכיל לעיל, כאמור

בפירוש  הנרמזים התורה פנימיות של מהענינים תורה".
זה: רש"י

החסידות  בתורת נבנה 31מוסבר המקדש שבית ,

ברור, אמנם ומחי. מצומח – והמשכן מדומם, בעיקר
בתוכם" "ושכנתי – השכינה גם 32שהשראת היתה –

המשכן  שבקרקע הדומם, העפר, זאת 33על בכל אך ,

היריעות  לקדושת המשכן קרקע קדושת דומה אינה
עצמם, מצד קדושים היו והקרשים היריעות והקרשים:
רק  נבעה המשכן קרקע עפר של קדושתו ואילו

עליו. עמד אשר ומהקרשים, מהיריעות מהמשכן,
בקרקע  קדושה נותרה לא המשכן את שפירקו ולאחר

המשכן  לכן קודם עמד .34שעליה

בבית  המשכן. לעומת המקדש בית מעלת וזוהי
אפילו – בדומם הקדושה היתה בית rwxwaהמקדש

– החורבן לאחר ואף עצמו. מצד קדושה – המקדש
הראשון  הבית חורבן הבית 35לאחר חורבן לאחר או ,

בה" היסוד עד ערו "ערו של באופן שהיה ,36השני,

גם 37היסודות crהחריבו או היסודות 38, –39את

המקדש  במקום קדושה דעות, מספר לפי .40נותרה,

.Ê
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"˙Â„˙È"‰
היתה  ותקפה עמוקה כמה עד היא: השאלה אך
והדבר  המשכן. עליה עמד כאשר המשכן קרקע קדושת
כפי  "יתדות", המלה לביאור האפשרויות בשתי תלוי

רש"י: כאן שמציין

ידי  על רק המשכן את חיזקו שהיתדות ההסבר לפי
בקרקע  המשכן שמשפיע שהקדושה יוצא, כובדן,
רק  לעפר וחודרת בלבד, תוצאה היא המשכן

לקרקע קשורה ואינה באופן hxtkבחיצוניות, אלא ,
היה  לא עמד, המשכן כאשר גם כי וחיצוני, סתמי

xeaigהוחזק הוא אלא בקרקע, על lrnונעיצה הקרקע
היתדות  כובד – אחר גורם .41ידי

" היו שהיתדות הפירוש לפי ux`aואילו oiaegz,"
המשכן קדושת jezהרי l` dxcg הקרקע שטח

– מכך יותר במקומו,ezeriawבפנימיות. המשכן של
מ  נבעה יצען", בל miieqndהמשכן.rwxw"אהל ghyd,

הוא המשכן, zeriawlקרקע mxebd שאז המשכן,
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.Á
˙˘Â„˜ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· Y ˘„˜Ó‰ ˙È·

לכל  האירה המקדש ו)בית (המשכן שקדושת ידוע,
ניתן 43העולם  המקדש בית בנין ידי שעל מובן, מכך .
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ז'.30) סעיף סשט"ו אדה"ז שו"ע ראה
(31,17 ע' לעיל וראה ואילך. ד' צט, ברכה לקו"ת ויגש. ר"פ תו"א
.21ֿ20
ח.32) כה, פרשתנו
בקרקע 33) יהי' אשר העפר ומן יז) ה, (נשא מהדין גם וכדמוכח

גו'. הכהן יקח המשכן
הנוגע34) "כל דבתחלה סיני מהר ולאחר xdaולהעיר יומת" מות

בהר" יעלו "המה ב)), כח, ראה לקו"ת (ראה מלמעלה הי' (שהגילוי מ"ת
יבֿיג). יט, (יתרו

ה 35) את רק  גם dxwzהחריבו  וראה ה"א. פ"א יומא ירושלמי –
ה. פל"ה, שמו"ר ב. נז, גיטין

ז.36) קלז, תהלים
רפ"ה.37) באיכ"ר א' דיעה לפי
גם 38) וראה א. פט, זח"ג שם. שמו"ר שם. באיכ"ר הב' דיעה לפי

קה"ע). (עפ"י שם ירושלמי
עד 39) חוזרת שכינה  "שאין ספ"א: ברכות בתוספתא מ"ש ועפ"י

דוקא  שאדרבה: – י"ל ממנה", יסודותי' משנעקרו מאימתי הר.. שתעשה
– בה" היסוד עד ערו ד"ערו באופן הי ' שהחורבן ראשון xzeiעי"ז מבבית

ב"מפענח  הובא – להרגוצובי פענח (צפנת בקדושתו" המקום "נשאר –
קמא). ע' צפונות"

נבואתו  הכתוב "תלה מכות) מס' (סוף ר"ע שאמר מה גם יובן ובזה

ציון  בגללכם לכן יב) ג, (מיכה כתיב באורי' אורי', של בנבואתו זכרי' של
הרי דלכאורה, – כו'" כתיב בזכרי' וגו' תחרש מדברים k"ekשדה פסוקים

– דוקא זה בפסוק בחר ולמה החורבן, אודות
החורבן  גודל (א) הענינים: ב' מרומזים תחרש" שדה ב"ציון כי
לא  גם בנין שום בה שאין שדה וכמו מאומה, נשאר שלא – ואופנו
הכנה  היא השדה חרישת כי הגאולה, תהי' דוקא שעי"ז (ב) היסודות.
"ציון  הנבואה קיום ולכן א), קלט, שבת מהרש"א חדא"ג (ראה להצמיחה
וזקנות  זקנים ישבו "עוד ד) ח, (זכרי' היעוד קיום על מעידה תחרש" שדה
עיי"ש  תשכ"ה. – ההילולא יום – שבט יו"ד (משיחת ירושלים" ברחובות

ואילך). 72 ע' חי"ט לקו"ש גם וראה בארוכה.
ספ"ו.40) שם רמב"ם וש"נ. א. י, מגילה
הכהנים 41) רגלי בין חציצה אסורה במשכן האם דנפק"מ י"ל ואולי
לקרקע.
הדעות 42) מב' להעיר יש – המשכן קרקע קדושת דגדר הסברות לב'

ב. טז, סוטה – (דסוטה) למים המשכן) (קרקע עפר בהקדים
במשכן. קאי קרא הרי – הוא כן במקדש גם דשם ואף

בקרא  דהסדר ידעינן ובמילא עפר בהקדים פסול דכאן הא' ולסברא
ואכ"מ. לעכב. הוא

ב.43) פט"ו, במדב"ר ז. פל"א, ויק"ר ב. בהעלותך מתנחומא להעיר
ד"ה  שם כת"י רש"י שקופים. ד"ה שם וברש"י ב פו, מנחות גם וראה

ואטומים.



dnexzל zyxt zegiyÎihewl

בנפשם  מקדש" לי (ב"ועשו הכוח, יהודי ),44לכל
וקבוע  פנימי ובאופן כולו, העולם לכל קדושה להשפיע

המקדש. בית כקדושת –

שהוא, מקום בכל יהודי, שכל הוראה, נלמדת מכך
אשר העמים, בארץ בהיותו קובעת dxezdאפילו

טמאים  וגושה את 45שאוירה ולזכך לברר בכוחו –
וקבוע, פנימי באופן קדושה שם ולהשפיע בעולם חלקו

המקדש. בית של לקדושה בדומה

חז"ל  למאמר ההסבר ובתי 46זהו כנסיות שבתי ,
לבוא  ולעתיד מעט", "מקדש הם שבחו"ל מדרשות
ותורתם  תפילתם ידי על כי ישראל, לארץ אותם יעבירו
עצמם, בבנינים גם קדושה היהודים משפיעים

ועפר  ועצים מאבנים בחו"ל.47העשויים והנמצאים ,
יעבירו  דבר של שבסופו עד בהם נשארת זו וקדושה

ישראל. לארץ אותם

משפיע  יהודי שכל ידי על גיסא: לאידך וכך,
ל"עתידה  ההכנה נעשית בעולם, בחלקו קדושה

ישראל  ארץ בכל שתתפשט ארץ 48ירושלים ועתידה ,
הארצות" בכל להתפשט בכל 49ישראל מקום, ובכל ,

המקדש  בית קדושת מעין תתפשט הוא 50העולם, הרי .
לך" זבול דירה 51"בית הוא כולו שהעולם יראו ואז ,

בתחתונים  – הדירה עיקר ואדרבה, יתברך, .52לה'

השם  את קוראין היו המקדש שבבית וכשם
–53ככתבו  בגלוי קריאה של באופן היה הוי' ששם –

נקרא  – אחד ושמו אחד "הוי' העולם בכל יהיה כך
ה"י" ביו"ד ונכתב (כמו) ה"י הגאולה 54ביו"ד –

ויגאלנו  יבוא צדקנו, משיח ידי על והשלימה, האמיתית
ממש. בקרוב
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נאמר 44) לא בתוכו (160 ע' ח"ג המתורגם  בלקו"ש (נסמן וכמרז"ל
מישראל. כאו"א בתוך בתוכם אלא

מת.45) טומאת מהל' רפי"א רמב"ם ב. טו, שבת
א.46) כט, מגילה
מ"ב.47) פי"ב, נגעים ראה
ור"ח.48) שבת פ' פס"ר (ג). ד פ"ז, שהש"ר א. דברים ספרי ראה

תקג. רמז ישעי' ילקו"ש
שם.49) וילקו"ש פס"ר ספרי, ראה
וראה 50) סטרין. בכל דביתא אתפשטותא למהוי א: רלד, זח"ב ראה

שם. זהר בניצוצי הובא – אוהח"מ
"עיקר 51) יזבלני ד"ה כ) (ל, ויצא פירש"י וראה יג. ח, א מלכים
דירתו".
תש"י 52) לגני באתי – ההילולא דיום מאמר רפל"ו. תניא ראה

ואילך. 21 ע' לעיל גם וראה ובכ"מ. בתחלתו.
לט.53) נשא ספרי שם. בגמרא וראה ואילך. סע"ב לז, סוטה משנה
הכ"י 54) נוסחת (וכ"ה א רל, ובזח"ג ספ"ג. פסחים ט. יד, זכרי'

ה"י. ביו"ד ונקרא ה"י ביו"ד נכתב הגירסא: בדק"ס) הובא – שם לפסחים
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
א – הללוי' הללו עבדי הוי'

"הלל" והודאה בכל רגע
א. ביום כ"ד בחודש אומרים את כל מזמורי "הלל" השלם, שאומרים בג' הרגלים פסח, 
שבועות, סוכות1, ומובן מזה )שבנוסף למעלה שיש באמירת תהלים בכלל, ובפרט כשהיא 
נאמרת בשמחה ובחיות, שהיא מעוררת את הקריאה הראשונה שנאמרה ע"י דוד המלך2(, יש 

בזה הוראה מיוחדת השייכת ליום כ"ד בחודש.
השלם  "הלל"  ולהגיד  ורגע3,  רגע  בכל  להקב"ה  להודות  צריך  יהודי  כל  בזה,  והענין 
)באופן המותר4( בכל יום ויום מימות החול, על שמסר לו השליחות הקדושה, לעשות לו ית' 

דירה5 בתחתונים6.    

1( ראה שו"ע אדה"ז סתפ"ח ס"ב. 
2( כפי שאומרים ביהי רצון שלאחרי סיום אחד מספרי תהלים "שתהא נחשבת לנו אמירת מזמורי תהלים אלו כאילו אמרם דוד מלך 

ישראל בעצמו".
3( ע"ד מאחז"ל )ב"ר פי"ד, ט( "על כל נשימה ונשימה שאדם נושם צריך לקלס לבורא, מאי טעמא, כל הנשמה תהלל י־ה )פירושו( 

כל הנשימה תהלל י־ה".
4( שהרי אמרו חז"ל )שבת קיח, ב( "כל הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף".

5( תנחומא נשא טו. תניא פל"ו.
6( משיחה לנשי ובנות חב"ד, כ"ג אייר ה'תשמ"ב. 
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ור"ח.48) שבת פ' פס"ר (ג). ד פ"ז, שהש"ר א. דברים ספרי ראה

תקג. רמז ישעי' ילקו"ש
שם.49) וילקו"ש פס"ר ספרי, ראה
וראה 50) סטרין. בכל דביתא אתפשטותא למהוי א: רלד, זח"ב ראה

שם. זהר בניצוצי הובא – אוהח"מ
"עיקר 51) יזבלני ד"ה כ) (ל, ויצא פירש"י וראה יג. ח, א מלכים
דירתו".
תש"י 52) לגני באתי – ההילולא דיום מאמר רפל"ו. תניא ראה

ואילך. 21 ע' לעיל גם וראה ובכ"מ. בתחלתו.
לט.53) נשא ספרי שם. בגמרא וראה ואילך. סע"ב לז, סוטה משנה
הכ"י 54) נוסחת (וכ"ה א רל, ובזח"ג ספ"ג. פסחים ט. יד, זכרי'

ה"י. ביו"ד ונקרא ה"י ביו"ד נכתב הגירסא: בדק"ס) הובא – שם לפסחים

dnexz zyxt zegiyÎihewl

בנפשם  מקדש" לי (ב"ועשו הכוח, יהודי ),44לכל
וקבוע  פנימי ובאופן כולו, העולם לכל קדושה להשפיע

המקדש. בית כקדושת –

שהוא, מקום בכל יהודי, שכל הוראה, נלמדת מכך
אשר העמים, בארץ בהיותו קובעת dxezdאפילו

טמאים  וגושה את 45שאוירה ולזכך לברר בכוחו –
וקבוע, פנימי באופן קדושה שם ולהשפיע בעולם חלקו

המקדש. בית של לקדושה בדומה

חז"ל  למאמר ההסבר ובתי 46זהו כנסיות שבתי ,
לבוא  ולעתיד מעט", "מקדש הם שבחו"ל מדרשות
ותורתם  תפילתם ידי על כי ישראל, לארץ אותם יעבירו
עצמם, בבנינים גם קדושה היהודים משפיעים

ועפר  ועצים מאבנים בחו"ל.47העשויים והנמצאים ,
יעבירו  דבר של שבסופו עד בהם נשארת זו וקדושה

ישראל. לארץ אותם

משפיע  יהודי שכל ידי על גיסא: לאידך וכך,
ל"עתידה  ההכנה נעשית בעולם, בחלקו קדושה

ישראל  ארץ בכל שתתפשט ארץ 48ירושלים ועתידה ,
הארצות" בכל להתפשט בכל 49ישראל מקום, ובכל ,

המקדש  בית קדושת מעין תתפשט הוא 50העולם, הרי .
לך" זבול דירה 51"בית הוא כולו שהעולם יראו ואז ,

בתחתונים  – הדירה עיקר ואדרבה, יתברך, .52לה'

השם  את קוראין היו המקדש שבבית וכשם
–53ככתבו  בגלוי קריאה של באופן היה הוי' ששם –

נקרא  – אחד ושמו אחד "הוי' העולם בכל יהיה כך
ה"י" ביו"ד ונכתב (כמו) ה"י הגאולה 54ביו"ד –

ויגאלנו  יבוא צדקנו, משיח ידי על והשלימה, האמיתית
ממש. בקרוב

(d"kyz dnexz t"y zgiyn)
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נאמר 44) לא בתוכו (160 ע' ח"ג המתורגם  בלקו"ש (נסמן וכמרז"ל
מישראל. כאו"א בתוך בתוכם אלא

מת.45) טומאת מהל' רפי"א רמב"ם ב. טו, שבת
א.46) כט, מגילה
מ"ב.47) פי"ב, נגעים ראה
ור"ח.48) שבת פ' פס"ר (ג). ד פ"ז, שהש"ר א. דברים ספרי ראה

תקג. רמז ישעי' ילקו"ש
שם.49) וילקו"ש פס"ר ספרי, ראה
וראה 50) סטרין. בכל דביתא אתפשטותא למהוי א: רלד, זח"ב ראה

שם. זהר בניצוצי הובא – אוהח"מ
"עיקר 51) יזבלני ד"ה כ) (ל, ויצא פירש"י וראה יג. ח, א מלכים
דירתו".
תש"י 52) לגני באתי – ההילולא דיום מאמר רפל"ו. תניא ראה

ואילך. 21 ע' לעיל גם וראה ובכ"מ. בתחלתו.
לט.53) נשא ספרי שם. בגמרא וראה ואילך. סע"ב לז, סוטה משנה
הכ"י 54) נוסחת (וכ"ה א רל, ובזח"ג ספ"ג. פסחים ט. יד, זכרי'

ה"י. ביו"ד ונקרא ה"י ביו"ד נכתב הגירסא: בדק"ס) הובא – שם לפסחים

קנד

רמז, קידושי אשה נלמד מגזירה שוה "קיחה קיחה" 
)קידושין ב.(, דמתקנים הבחי' דתוהו )המרומז באותיות 

"קח"(, ע"י "כסף" בחי' "חסד" דתיקון

האשה נקנית בשלשה דרכים1, כסף שטר וביאה, וכסף2 
שמערת  המכפלה,  מערת  מלקיחת  בגזירה-שוה  נלמד 
הוא  ולקיחת מערת המכפלה  נוקבא3,  על  רומז  המכפלה 

ע"ד קדושי אשה.
והגזירה-שוה הוא במלת4 קח, קח דוקא, היינו שעי"ז 
דח'  ארוך  והרגל  שלמטה,  דק'  ארוך  הרגל  את  מתקנים 

שלמעלה, ששרש אלו שני הבחי' הוא מתהו5.

1( קידושין ב. 
2( שם. "קיחה קיחה משדה עפרון".

3( ראה לעיל סימן קנב. לקמן סימן קנה.
דציור  ומבאר  "קח".  אותיות  הוא  "קיחה"  תיבת  דשרש  פירוש:   )4
האותיות "ק" ו"ח" הם דומים לאות "ה", ואות "ה" רומז על האות 
"ה" אחרונה דהשם, והשלשה קווים דאות ה' הם כנגד מחשבה דיבור 

ומעשה בקדושה, ואותיות "ק" ו"ח" הם בתוהו, ראה הערה 5.
בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק  לוי  בתורת  יותר  מבואר  הענין   )5
הוא  והשינוי  ה',  כתמונת  תמונתם  שניהם  ק',  ח'  וז"ל:  של,  עמוד 
ברגל השמאל, שבה' הרגל השמאל קצר מרגל הימין, ובח' הוא שוה 
שמתארך למעלה, ובק' הוא מתארך למטה, והיינו הרגל הימני הוא 
חסד שהוא חד אריך. והרגל השמאלי שקצר בה' הוא גבורה שהוא חד 
קציר, וח"ק שאותיות אלו רומזים על גבורות זהו שבהם מתארך הרגל 
השמאלי. להורות על בחי' גבורות דהיינו שהם בחי' גבורות בעיקר 
לכן בהם נתארך הרגל השמאלי הרומז על גבורות, והם שני אותיות 
להורות על הב' בחי' גבורות וכו', ועיין בזה"ק פרשת תצוה דף ק"פ 
מפני  באמצע  ו'  אין  לדוד  בתהלה  ח"ק  שבאותיות  מה  בענין  ע"ב* 

שיש מהם יניקה ע"ש, והוא מפני שהם בחי' גבורות.
הגג,  אל  השמאל  קו  נמשך  "ח"  בהאותיות  וז"ל:  קסא  בעמוד  ושם 
הגג  אל  לא  נמשך  שלא  קצר  הוא  ה'  ובאות  למטה,  נמשך  וב"ק" 
ולא למטה. והיינו כי קו השמאל צריך להיות קצר מקו הימין, כי קו 
הימין חסדים הוא אריך, וקו השמאל גבורות הוא קציר, והוא באות 
ה' הרומז על מלכות דקדושה** ה' אחרונה שבשם, ומאותיות ח"ק 
שבהם נתארך קו השמאל, או למעלה שמודבק אל הגג, בח', או למטה 
בק'. הנה מהאותיות הללו יש יניקה ללעו"ז, ועיין בזה"ק פרשת תצוה 
דף** ק"פ. והיינו מה שח"ת פירושו שבירה כמו )עובדי' א, ט( וחתו 
גבוריך תימן, וגם פירושו שריפת אש. וקו"ף פירושו הכאה כמו נוקף 

מינקף וכדומה, והוא תהו שנשרף ונשבר, וכמ"ש במ"א בס"ד.
ובילקוט  ואילך.  וראה לקוטי שיחות חלק ח פרשת קרח עמוד 108 
הערכים-חב"ד  ספר  טז.  טו.  סימן  קרח  פרשת  עה"ת  וגאולה  משיח 

אותיות ז-ת עמוד כה.
*( ראה יהל אור – תהלים – עמוד תרעא-ב. ספר הערכים אותיות 

ז-ת עמוד יח. שכה.
**( כידוע המבואר בחסידות )ראה לקוטי תורה פרשת ראה עמוד יח, 

כי קוף6 פירושו הכאה כמו7 נוקף אצבעו כו', גם מלשון 
הקף, והיינו תהו שהי' רק בבחי' עגולים8, ושם הי' הכאה 

ושבירה.
תימן10.  גבוריך  וחתו  כמו  שבירה9,  ג"כ  פירושו  וחת 
גם הבערה11. והוא דתהו ששם הי' הבערה בן בעור12, בן 

עכבור13 אותיות כבעור14.
ומפני ששרש הנוקבא היא בתהו, שם15 ב"ן, זהו שהדכר 
מ"ה דתיקון קונה ומתקן את הנוקבא הב"ן דתהו ע"י כסף, 
כסף  שע"י  פירוש  קח,  הוא  שכסף  זהו  דתיקון,  חסדים16 
חסדים דתיקון שהדכורא נותן, הוא נוטל ולוקח את הבחי' 

דתהו, הב"ן דתהו הנוקבא, ודו"ק.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רד

ועוד( דהאותיות שם הוי' רומז: אות יו"ד – חכמה )אמונה(, אות ה' – 
בינה )שכל(, אות ו' – ז"א )מדות(, אות ה' אחרונה – מלכות )מחשבה 

דיבור ומעשה(.
ה"ציור"  מצד  הן  תהו,  על  מרמז  "ק"-"ח"  דאותיות  מבאר   )6

דהאותיות, והן מצד "תוכן" פירוש התיבה.
מכריזין  א"כ  אלא  מלמטה  אצבעו  נוקף  אדם  "אין  ב.  ז,  חולין   )7
עליו מלמעלה". ופי' רבינו גרשום: אין אדם נוקף וכו', לשון ניקוף, 
כשמכה אדם רגלו באבן ויוצא ממנו דם זהו ניקוף. עיין ישעי' ג, כד 

ברד"ק ד"ה נקפה.
8( ראה גם לעיל סימן לח.

9( ראה גם לעיל סימן קמט.
10( עובדי' א, ט. ]וחתו, ענין שבירה, כמו והחתתי את עילם )ירמי' 
מט, לז(. תימן, שמקור מחצביך מאדום היושבת בדרומה של א"י, הנה 

גבוריך יחתו וישברו במלחמה )מצודת דוד, וציון(.[.
11( פירוש: דתיבת "חת" הוא גם מלשון הבערה. ראה )ישעי' ל, י( 
"לחתות אש מיקוד".  וכן )משלי כה, כב( "כי גחלים אתה חתה על 
ראשו" )ופרש"י: כל שאיבת גחלים מתוך ההסקה קרי חותה(. ראה 

לקמן סוף סימן ריא.
בן  "בלע  הוא  דתוהו,  אדום  מלכי  דז'  הראשון  המלך  פירוש:   )12

בעור" )בראשית לו, לב( "בעור" מלשון "הבערה".
13( פירוש: המלך האחרון – )שם פסוק לח( מז' מלכי אדום דתוהו 
הוא  עכבור  עכבור",  בן  חנן  "בעל  הוא  קמז(,  טז.  סימן  לעיל  )עיין 
הוא  ששניהם  בעור".  בן  ל"בלע  דומה  שהוא  "כבעור",  האותיות 

מלשון הבערה דתוהו. ראה לקמן סימן קנז הערה 19.
הראשונים  מלכים  על שבירת  רומז  חת  הוא,  ביניהם  "וההפרש   )14
שהיתה שבירתם גדולה, וקוף רומז על שבירת מלכים האחרונים שלא 
היתה שבירתם גדולה כל כך, ועוד בכמה דרכים ואופנים יתפרש זה, 

ואכמ"ל". )לקוטי לוי יצחק כאן(
15( ראה סימן קנה.

ל( "נכסף  )בראשית לא,  16( ראה לעיל סימן קנג. כסף הוא מלשון 
נכספת" – אהבה שהיא מצד ה"חסד". ראה לקוטי תורה פרשת מסעי 
צ, סע"ב. בהעלותך לב, ד. שיר השירים יד, א. אור התורה פרשת וישב 
רנג, ב. )דכסף הוא ג"כ גוון לבן, ולבן מורה על חסד(. אמרי בינה שער 

ציצית פרק ב.

ילקוט לוי יצחק על התורה

נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
א – הללוי' הללו עבדי הוי'

"הלל" והודאה בכל רגע
א. ביום כ"ד בחודש אומרים את כל מזמורי "הלל" השלם, שאומרים בג' הרגלים פסח, 
שבועות, סוכות1, ומובן מזה )שבנוסף למעלה שיש באמירת תהלים בכלל, ובפרט כשהיא 
נאמרת בשמחה ובחיות, שהיא מעוררת את הקריאה הראשונה שנאמרה ע"י דוד המלך2(, יש 

בזה הוראה מיוחדת השייכת ליום כ"ד בחודש.
השלם  "הלל"  ולהגיד  ורגע3,  רגע  בכל  להקב"ה  להודות  צריך  יהודי  כל  בזה,  והענין 
)באופן המותר4( בכל יום ויום מימות החול, על שמסר לו השליחות הקדושה, לעשות לו ית' 

דירה5 בתחתונים6.    

1( ראה שו"ע אדה"ז סתפ"ח ס"ב. 
2( כפי שאומרים ביהי רצון שלאחרי סיום אחד מספרי תהלים "שתהא נחשבת לנו אמירת מזמורי תהלים אלו כאילו אמרם דוד מלך 

ישראל בעצמו".
3( ע"ד מאחז"ל )ב"ר פי"ד, ט( "על כל נשימה ונשימה שאדם נושם צריך לקלס לבורא, מאי טעמא, כל הנשמה תהלל י־ה )פירושו( 

כל הנשימה תהלל י־ה".
4( שהרי אמרו חז"ל )שבת קיח, ב( "כל הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף".

5( תנחומא נשא טו. תניא פל"ו.
6( משיחה לנשי ובנות חב"ד, כ"ג אייר ה'תשמ"ב. 



לב
כה, י – ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי 

ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו

יב. ענין הארון בעבודת ה':
כל יהודי הוא משכן ומקדש לו ית', כדברי רז"ל1 הידועים 
כשם  הרי  בתוכם",  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  הכתוב  על 
שבמקדש ישנם “שלשה דיורין" – “עזרה" “קודש" ו"קודש 
הקדשים"2 )שבו נמצא הארון( – כך ישנם שלשה דיורין אלו 

במקדש הפרטי שאצל כל יהודי:
בחינת  בעבודה  הוא  החיצון,  המזבח  עמד  שבה  העזרה 
חיצוניות הלב3: "קודש" שבו נמצא מזבח הפנימי – פנימיות 
פנימיות   – הארון4  נמצא  שבו  הקדשים",  ו"קודש  הלב; 
"בבואה  נאמר  זו  בחי'  שעל  יחידה6;   – הלב5  דפנימיות 
הרבה  מזה  שלמטה  דרגות  על  ואפילו  להו"7,  לית  דבבואה 
שהיא  ית'"8,  אתו  באמנה  היתה  החטא  בשעת  "וגם  נאמר 
)"אויבים"(  שמשהו  שייך  ואין  נצחי(   –( בשלימות  תמיד 

ישלטו עלי' ויגעו בה9.
בדוגמת  ואחד10,  היא ה"משה" שבכל אחד  זו  וי"ל שבחינה 
שהארון )תורה11( הוא ענינו של משה, "זכרו תורת משה עבדי"12.

דלעתיד  וזמן  המשכן  זמן   – הזמנים  שבשני  מובן  בזה 
משה(  בחי'  הלב,  דפנימיות  )פנימיות  הארון  נמצא   – לבוא 
הי'  הדור  כל   – דעה13  דור  הי'  המדבר  דור  ובגלוי:  במקומו 
)כמבואר  העליון  דעת  הוא  שענינו  רבינו  משה  של  בדרגתו 
יקויים  שבו  )בזמן  המשיח  בביאת  וגם  האריז"ל14(;  בכתבי 
מ"ש "ומל ה"א את לבבך"15 – גם הקליפה הדקה16( תתגלה 

"נקודת פנימיות הלב", בחי' משה.
)כל  שני  ומקדש  )בסופו(  ראשון  מקדש  בזמן  משא"כ 

1( ר"ח שער האהבה פ"ו ד"ה ושני. של"ה שער האותיות אות ל' )ועוד(.

2( אור התורה ויקהל עמוד ב'קצה. ד"ה והוא עומד תרס"ג פ"ב. ד"ה כי הוא יברך ה'ש"ת 

בתחילתו. ולהעיר מרמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכה ה.

3( כידוע דמזבח החיצון ומזבח הפנימי הם חיצוניות ופנימיות הלב – תורת חיים תרומה 

תמג, א ואילך. אור התורה שם עמוד ב'ריג. דרך מצותיך פו, ב ואילך. ועוד.

4( ראה לקוטי שיחות חלק טז עמוד 198 שהוא דרגא רביעית, עיין שם. וראה לקמן הערה 6.

5( ראה לקוטי תורה תצא )לו, א( דגם בפנימיות הלב יש פנימית דפנימית.

ב'רט  )עמוד  אור התורה שם  א(.  )תמח,  חיים שם  )תורת  6( להעיר מהמבואר בכ"מ 

ואילך(. דרך מצותיך שם( דארון הוא )נגד בד שביריעות( בחי' פנימיות הכתר, יחידה. 

וראה גם כן לקוטי תורה נשא )כג, רע"ג( שנשיאת הארון הוא ענין והחמישית לפרעה, 

התגלות עתיק כו'.

7( יבמות קכב, וש"נ. לקוטי תורה תצא לז, ג ובכ"מ.

אהבה  ענין  הוא  שהארון   6 בהערה  שנסמנו  מקומות  וראה  כד.  פרק  סוף  תניא   )8

מסותרת.

 – לעולם  בך  אשתאר  דיוקנא  והכא  הכא  דאזיל  אע"ג  א(  קיד,  )זח"ב  נאמר  דעלי'   )9

סד"ה תקעו עת"ר. עשר תעשר תש"א פ"ה.

בהעלותך"  )“בזהר  פ"א  של"ב  ע"ח  כא.  יא,  בהעלותך  וראה  מב.  פרק  ריש  תניא   )10

וצ"ע(. שם של"ח פ"ו. ובכ"מ. וראה לקוטי תורה פקודי )ה, סע"ד( דניצוץ משה שבכל 

אחד ואחד הוא ענין מסירת נפש דאחד בביטול ממש.

11( דאין בארון רק שני )ה(לוחות גו' – מלכים-א ח, ט. דברי הימים-ב ה, י.

12( מלאכי ג, כב. שבת פט, א.

13( ראה ויק"ר פ"ט, א. במדב"ר פי"ט, ג. ועוד.

14( ע"ח שער הכללים פי"א. של"ב שם. שער הפסוקים ר"פ שמות. ובכ"מ.

15( נצבים ל, ו.

16( אגרת הקודש ס"ד – עיין שם בארוכה.

בידי  נפל  ולא  בשלימות  הארון  הי'  אז  שגם  שאע"פ  זמנו(, 
אויבים ח"ו – הרי הי' אז בהעלם, “גנזו יאשיהו".

יג. עפ"י הנ"ל אפשר גם להסביר, בפנימיות הענינים, מה 
המדבר"  "מקדש   – המשכן  את  לקרוא  מדייק  שהרמב"ם17 
קבלה18  של  ענינים  כמה  בספרו  הרמב"ם  מרמז  כידוע,  )כי, 

– ועד"ז בעניננו(:
בלשון "מקדש המדבר" מרומזת המעלה הנ"ל של המשכן 
)שבו הי' הארון במקומו ובגלוי( – כי פנימיות דפנימיות הלב 
היא בחינת “מדבר" שבנשמה, שהיא למעלה מבחי' “אדם" 
שבנשמה – “לא ישב אדם שם"19 למעליותא, מסירות נפש 

שלמעלה מטעם ודעת20.
מ"אדם":  שלמעלה  "מאד"  בחי'  במשיח  גם  מצינו  ולכן 
"הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד"21 – ש"מאד" )אע"פ 
ש"מאד הוא אותיות אדם"22, אבל זהו בצירוף שהוא( מורה 
אלא   – אדם  מצירוף  למעלה   – כלל"23  גבול  בלי  "בחי'  על 
משיח  ע"י  שיוחזר  הארון,  דרגת  זוהי  כי  דקדושה,  מדבר 

למקומו ובגלוי.
ג' הבחינות מחשבה דיבור  ידוע24 ש"אדם" מורה על  יד. 
ועפי"ז  מעשה(.   – מ'  דיבור,   – ד'  מחשבה,   – )א'  ומעשה 
ההתחלה  אדם,  מציור  שלמעלה  "מאד",  שבצירוף  נמצא, 

היא אות מ' – מעשה.
הביאור בזה: ענין מסירות-נפש בא לידי ביטוי דוקא בענין 
המעשה, דנעוץ תחילתן בסופן דוקא; וע"ד המבואר25 בענין 
לך בעולם הזה", שדוקא בעולם הזה הגשמי בא  "אין ערוך 
לידי ביטוי ה"אין ערוך" שלמעלה – כן הוא גם בנוגע לה"אין 
ערוך" שביהודי, שכח ה'מסירות נפש' של פנימיות דפנימיות 
הלב, ה"אין ערוך" שבנשמה, בא לידי ביטוי דוקא בכח העשי' 

שלו26.
שלישי  ומקדש  שבמשכן  הענינים  שני  בין  הקשר  וזהו 
המשכן  וכלי  חלקי  )ב(  ובגלוי,  במקומו  הוא  שהארון  )א(   –

ומקדש הגשמיים הם נצחיים –
כי ענין הארון – פנימיות דפנימיות הלב – מתבטא דוקא 

בענין העשי'; הנצחיות הגשמית של חלקי וכלי המקדש.
חידושים וביאורים על הרמב"ם הלכות בית הבחירה 

חלק ב שיחה ד', סעיפים יב-יד – לקוטי שיחות חלק טז 

פקודי )ב(

17( הלכות בית הבחירה פרק א הלכה יב.

)שה"ג  הוי'  ר"ת   – החכמות"  ועמוד  היסודות  “יסוד  החזקה  יד  ספרו  וכהתחלת   )18

וראה ספר השיחות  נכדו של הרמב"ם(.  ר' דוד הנגיד,  להחיד"א מע' רמב"ם – בשם 

ה'ש"ת עמוד 41 ובהערה שם. לקוטי שיחות חלק ג עמוד 768 הערה 18.

19( ירמי' ב, ו.

20( ראה לקוטי תורה במדבר ד, ג ואילך. שיר השירים כב, א. כג, סוף עמוד ב ואילך. 

ועוד. ולהעיר מלקוטי תורה נשא )כג, ריש עמוד ג( דנשיאת הארון הוא ענין “העלאת 

בחי' התורה שנק' אדם . . לעצמות אור אין סוף בחי' כי לא אדם הוא כו'".

21( ישעי' נב, יג.

22( תורה אור מו, ד. ע"פ ב"ר פ"ח, ה )ורש"י לב"ר שם(.

23( המשך וככה תרל"ז פ"כ.

24( לקוטי תורה בהעלותך לא, ג.

25( המשך תער"ב חלק ב עמוד א'קנא. א'קנח ספר המאמרים תשי"א סוף עמוד 113 

ואילך. סוף עמוד 117 ואילך. ועוד.

26( ע"ד משנ"ת )קונטרס ענינה של תורת החסידות סי"ח ואילך( לענין גילוי בחי' יחידה.

dnexzמתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תרומה zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k oey`x meil inei xeriy

ß hay e"k oey`x mei ß

äë(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³
:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLà Léà-ìk̈¦Æ£¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«

i"yx£‰Óe¯z ÈÏŒeÁ˜ÈÂ∑,לׁשמי לי.‰Óe¯z∑.נדבה הפרׁשה מּממֹונם לי BaÏ.יפריׁשּו ep·cÈ∑ לׁשֹון ¿ƒ¿ƒ¿»ְִִִ¿»ְְְִִִַַָָָָָָƒ¿∆ƒְ
ּבלע"ז  פיישנ"ט טֹוב, רצֹון לׁשֹון והּוא ‡˙È˙Óe¯zŒ.נדבה eÁ˜z∑ אמּורֹות ּתרּומֹות ג' רּבֹותינּו: אמרּו ְְְְַַָָָƒ¿∆¿»ƒְְֲֵַָ

ּתרּומת ּכאן: ואחת, פקּודי". ּב"אּלה ׁשּמפרׁש ּכמֹו האדנים, מהם ׁשּנעׂשּו לּגלּגלת, ּבקע ּתרּומת אחת, ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
י"ג  ואחד. אחד ּכל  נדבת הּמׁשּכן, ּתרּומת ואחת, צּבּור. קרּבנֹות מהן לקנֹות לּקּפֹות, לּגלּגלת ּבקע ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻהּמזּבח

ּבהם ּדברים  ּכׁשּתדקּדק ּכהּנה, לבגדי אֹו הּמׁשּכן למלאכת הּוצרכּו ּכּלם ּבענין, .האמּורים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„ÈÓב  ÔeL¯ÙÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿√»«
Ôe·qz daÏ dÚ¯zÈc ¯·b Ïk ÔÓ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»ƒ»¿«ƒƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿

:È˙eL¯Ù‡ ˙È»«¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)äîeøz éì eç÷éåì ,"éì" YéîL §¦§¦§¨¦¦§¦
¯oOwl i"Wx mB d`xE .iliaWA `le§Ÿ¦§¦¦§¥©©¦§©¨

.ek ,k `xwIe .`k ,k lirl .g wEqR̈§¥©¦§¨
Epivn oMW "cec ixac"A azke§¨©§¦§¥¨¦¤¥¨¦
aEzM dNigYAW ,`xwOA WxFtnA¦§¨©¦§¨¤©§¦¨¨

l`EnW xtqA)d ,f a(dpaY dY`d"il §¥¤§¥©©¨¦§¤¦
mW KWndaE ,"'ebe iYaWl ziA)miweqt ©¦§¦§¦©¤§¥¨

biÎai(ziA dpai `Ed" aEzMinWlixd ," ¨¦§¤©¦¦§¦£¥
lr dxEn`d "il" zaiY WExiRW¤¥¥©¦¨£¨©
i"Wx mB d`xE ."inWl" `Ed WCwOd©¦§¨¦§¦§¥©©¦
dnExYn ± Wcw icbA" :c ,gk oOwl§©¨¦§¥Ÿ¤¦§¨

."mzF` EUri inWl zWCEwnd©§¤¤¦§¦©£¨
äîeøzäLøôä Y¯ddAbd `le)m"`x(. §¨©§¨¨§Ÿ©§¨¨
eLéøôé¯,"dnExY .. Egwie" ,xnFlM ©§¦§©§¦§§¨

"EWixti" :dxvwA FWExiR)m"`x(dnE . ¥¦§¨¨©§¦©
z` EgwY" wEqRd sFqA xn`PX¤¤¡©§©¨¦§¤
EgwIW ,miaFBd lr aqEn ,"iznExY§¨¦¨©©¦¤¦§
.EWixtd l`xUi ipAW dWxtdd z ¤̀©©§¨¨¤§¥¦§¨¥¦§¦

íðBînî "éì"¯,"mpFnOn" siqFd ¦¦¨¨¦¦¨¨
xaC zWxtd `id dWxtddW ipRn¦§¥¤©©§¨¨¦©§¨©¨¨
oeike ,"mpFnn" dGW xn` okl ,xaCn¦¨¨¨¥¨©¤¤¨¨§¥¨
md EPOn WxtEd xW`e WxtPdW¤©¦§¨©£¤§©¦¤¥
xn` okl ,oin FzF`n gxkdA§¤§¥©¥¦¨¥¨©

"n"'ebe Wi` lM z`n" oM m`e ,"mpFnO ¦¨¨§¦¥¥¥¨¦
`le "iznExY z` EgwY"l aqEn¨§¦§¤§¨¦§Ÿ

"dnExY il Egwie"l)m"`x(. ¦§¦§¦§¨
äáãð¯dWxtdd oi`W dfA x`an §¨¨§¨¥¨¤¤¥©©§¨¨

xnF`W itkE ,dacp `N` daFg¨¤¨§¨¨§¦¤¥
xW`" :aEzMdEPaCi"FAl)m"`x(. ©¨£¤¦§¤¦

Baì epácéì Yäáãð ïBL¯qEtcA ¦§¤¦§§¨¨¦§
FnM :oFW`xEPaCpirlaEn o"EPdW . ¦§¦§§¤¤©§¨

z"lCd lW WbCA)m"`x(. ©¨¥¤©¨¤
ì àeäåáBè ïBöø ïBL¯zAW i"WxA §§¨§©¦©¨

."aCpzdl al Fl WIW" :a ,bpw¤¥¥§¦§©¥
è"ðùéøô¯presant.dpYn ,©¨¨

.æòìaéúîeøz úà eç÷zeøîà Y §©©¦§¤§¨¦¨§
eðéúBaø¯.a ,hk dNibn ©¥§¦¨

ïàk úBøeîà úBîeøz ùìL̈Ÿ§£¨
¯."dnExYd" ,"iznExY" ,"dnExY"§¨§¨¦©§¨

,zFnExz ibEq dWlWl zFfnFx mde§¥§¦§¨¥§
z`fe" "iznExY" ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥§¨¦§Ÿ
Egwie :xnFl Fl did ?il dOl "dnExYd©§¨¨¨¦¨¨©§¦§
EPaCi xW` Wi` lM z`n dnExY il¦§¨¥¥¨¦£¤¦§¤

'ebe zWgpE sqke adf FAl)m"`x(d`xE . ¦¨¨¨¤¤§¤§¥
.mW dNibn i"Wx .eh ,l oOwl i"Wx©¦§©¨©¦§¦¨¨

"úìbìbì ò÷a" úîeøz úçà¯dzide ©©§©¤©©ª§Ÿ¤§¨§¨
zacpA EligzdWM o`pOWM Ff§¤§¨¨§¤¦§¦§¦§©
lwXd zivgn cg` lM Epzpe ,oMWOd©¦§¨§¨§¨¤¨©£¦©¤¤

)my onwl i"yx(dnA o`M zxMfPd `ide .§¦©¦§¤¤¨§©
i"WxA oOwlcM ,"sqke" xn`X¤¨©¨¤¤§¦§©¨§©¦

.b wEqtAW¤§¨
LøônL Bîk ,íéðãàä íäî eNòpL¤©£¥¤¨£¨¦§¤§Ÿ̈

"éãe÷ô älà"a¯.fkÎdk ,gl oOwl §¥¤§¥§©¨
"úìbìbì ò÷a" çaænä úîeøz úçàå§©©§©©¦§¥©¤©©ª§Ÿ¤

¯`Ede ,oMWOd mTEdXn o`pOWM§¤§¨¨¦¤©©¦§¨§
xAcOA xtq zNigzA xEn`d oipOd©¦§¨¨¨¦§¦©¥¤©¦§¨
,"zipXd dpXA ipXd Wcgl cg`A"§¤¨©Ÿ¤©¥¦©¨¨©¥¦
EeWEde ,lwXd zivgn cg` lM Epzpe§¨§¨¤¨©£¦©¤¤§§

mixiWre miIpr mdA)my i"yx(. ¨¤£¦¦©£¦¦
,øeaö úBðaø÷ ïäî úBð÷ì ,úBtwì©ª¦§¥¤¨§§¦

ïkLnä úîeøz úçàå¯xn`PW FnM §©©§©©¦§¨§¤¤¡©
)ck ,dl onwl(sqM znExY mixn lM"¨¥¦§©¤¤

"zWFgpE)eh ,l onwl i"yx(. §¤
ãçàå ãçà ìk úáãð¯`ide ¦§©¨¤¨§¤¨§¦

o`M zWxFtnd)m"`x(ci dzid `le . ©§¤¤¨§Ÿ¨§¨©
dn Wi` Wi` `N` ,DA deW mNEM¨¨¨¨¤¨¦¦©

FAl FacPX)my onwl i"yx(xn`PW ,)onwl ¤§¨¦¤¤¡©
ak ,dl(lM miWPd lr miWp`d E`aIe"©¨Ÿ¨£¨¦©©¨¦Ÿ

"al aicp)my dlibn i"yx(. §¦¥
ìLïéðòa íéøeîàä íéøác øNò äL §Ÿ¨¨¨§¨¦¨£¦¨¦§¨

Bà ïkLnä úëàìîì eëøöä ílkª¨ª§§¦§¤¤©¦§¨
.íäa ÷c÷ãzLk ,äpäk éãâáì¯oke §¦§¥§ª¨§¤§©§¥¨¤§¥

mdl xn`" :bi ,fh l`wfgiA i"Wx azM̈©©¦¦¤§¥¨©¨¤
mixaC b"i `iadl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¨¦§¨¦

oMWOd znExzA oiiEpOdmpn` ." ©§¦¦§©©¦§¨¨§¨
,dAxd df oipnA EhAgzd miWxtnd©§¨§¦¦§©§§¦§¨¤©§¥
m`vnY mdA wCwcYWkl ixdW¤£¥¦§¤§©§¥¨¤¦§¨¥
,sqM ,adf :md EN`e ,xUr dXng£¦¨¨¨§¥¥¨¨¤¤
,ipW zrlFY ,onBx` ,zlkY ,zWFgp§¤§¥¤©§¨¨©©¨¦
zFxFr ,mil` zFxFr ,miGr ,WW¥¦¦¥¦
,minUA ,onW ,miHW ivr ,miWgY§¨¦£¥¦¦¤¤§¨¦
dfA Eazke .mi`ENin ipa` ,mdW ipa ©̀§¥Ÿ©©§¥¦¦§¨§¨¤
zlkYW ,azM m"`xd :mipFW mivExiY¥¦¦¨§¥¨©¤§¥¤
oinl miaWgp ipW zrlFze onBx`e§©§¨¨§©©¨¦¤§¨¦§¦
mirEav wxe xnv lMdW mEXn ,cg ¤̀¨¦¤©Ÿ¤¤§©§¦
oOwl i"Wx d`x la` .mipFW miravA¦§¨¦¦£¨§¥©¦§©¨
.mipin dWlWl mzF` dpFOW ` ,ek¤¤¨¦§¨¦¦
ipa`e mdW ipa`W ,azM ipEwfgd©¦§¦¨©¤©§¥Ÿ©§©§¥
mi`iUPdW oeiM ,oipOA mpi` mi`ENin¦¦¥¨©¦§¨¥¨¤©§¦¦
cg` lM zacp mpi`e ,mzF` E`iad¥¦¨§¥¨¦§©¨¤¨
dgWOd onW z` mipFOW Wie .cg`e§¤¨§¥¤¦¤¤¤©¦§¨
ipa` z`e ,cg` xacl minUAd z`e§¤©§¨¦§¨¨¤¨§¤©§¥
.cg` xacl mi`ENin ipa`e mdWŸ©§©§¥¦¦§¨¨¤¨
oipnA lFlkl oi`W azM "cec ixac"aE§¦§¥¨¦¨©¤¥¦§§¦§¨
ici lr E`aEdW miHXd ivr z` df¤¤£¥©¦¦¤§©§¥
miWgYd zFxFr z`e ,Epia` awri©£Ÿ¨¦§¤©§¨¦
`l mdW oeiM ,xAcOA drW itl EidW¤¨§¦¨¨©¦§¨¥¨¤¥Ÿ
.l`xUi ipA ici lr dnExY E`aEd§§¨©§¥§¥¦§¨¥
b"i oipn xFwOW ,azM "dcVA x`A"de§©§¥©¨¤¨©¤§¦§©
mixiXd xiW WxcnA `Ed mixaCd©§¨¦§¦§©¦©¦¦
onXd z` mipFn oi` mWe ,a ,c dAx©¨§¨¥¦¤©¤¤
Eid `NW oeiM ,minUAd z`e xF`Ol©¨§¤©§¨¦¥¨¤Ÿ¨
`N` ,dPEdk icbalE oMWOd zk`lnl¦§¤¤©¦§¨§¦§¥§¨¤¨

.oMWOd zcFarlb dxez ©£©©¦§¨



לג dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k oey`x meil inei xeriy

ß hay e"k oey`x mei ß

äë(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³
:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLà Léà-ìk̈¦Æ£¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«

i"yx£‰Óe¯z ÈÏŒeÁ˜ÈÂ∑,לׁשמי לי.‰Óe¯z∑.נדבה הפרׁשה מּממֹונם לי BaÏ.יפריׁשּו ep·cÈ∑ לׁשֹון ¿ƒ¿ƒ¿»ְִִִ¿»ְְְִִִַַָָָָָָƒ¿∆ƒְ
ּבלע"ז  פיישנ"ט טֹוב, רצֹון לׁשֹון והּוא ‡˙È˙Óe¯zŒ.נדבה eÁ˜z∑ אמּורֹות ּתרּומֹות ג' רּבֹותינּו: אמרּו ְְְְַַָָָƒ¿∆¿»ƒְְֲֵַָ

ּתרּומת ּכאן: ואחת, פקּודי". ּב"אּלה ׁשּמפרׁש ּכמֹו האדנים, מהם ׁשּנעׂשּו לּגלּגלת, ּבקע ּתרּומת אחת, ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
י"ג  ואחד. אחד ּכל  נדבת הּמׁשּכן, ּתרּומת ואחת, צּבּור. קרּבנֹות מהן לקנֹות לּקּפֹות, לּגלּגלת ּבקע ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻהּמזּבח

ּבהם ּדברים  ּכׁשּתדקּדק ּכהּנה, לבגדי אֹו הּמׁשּכן למלאכת הּוצרכּו ּכּלם ּבענין, .האמּורים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„ÈÓב  ÔeL¯ÙÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿√»«
Ôe·qz daÏ dÚ¯zÈc ¯·b Ïk ÔÓ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»ƒ»¿«ƒƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿

:È˙eL¯Ù‡ ˙È»«¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)äîeøz éì eç÷éåì ,"éì" YéîL §¦§¦§¨¦¦§¦
¯oOwl i"Wx mB d`xE .iliaWA `le§Ÿ¦§¦¦§¥©©¦§©¨

.ek ,k `xwIe .`k ,k lirl .g wEqR̈§¥©¦§¨
Epivn oMW "cec ixac"A azke§¨©§¦§¥¨¦¤¥¨¦
aEzM dNigYAW ,`xwOA WxFtnA¦§¨©¦§¨¤©§¦¨¨

l`EnW xtqA)d ,f a(dpaY dY`d"il §¥¤§¥©©¨¦§¤¦
mW KWndaE ,"'ebe iYaWl ziA)miweqt ©¦§¦§¦©¤§¥¨

biÎai(ziA dpai `Ed" aEzMinWlixd ," ¨¦§¤©¦¦§¦£¥
lr dxEn`d "il" zaiY WExiRW¤¥¥©¦¨£¨©
i"Wx mB d`xE ."inWl" `Ed WCwOd©¦§¨¦§¦§¥©©¦
dnExYn ± Wcw icbA" :c ,gk oOwl§©¨¦§¥Ÿ¤¦§¨

."mzF` EUri inWl zWCEwnd©§¤¤¦§¦©£¨
äîeøzäLøôä Y¯ddAbd `le)m"`x(. §¨©§¨¨§Ÿ©§¨¨
eLéøôé¯,"dnExY .. Egwie" ,xnFlM ©§¦§©§¦§§¨

"EWixti" :dxvwA FWExiR)m"`x(dnE . ¥¦§¨¨©§¦©
z` EgwY" wEqRd sFqA xn`PX¤¤¡©§©¨¦§¤
EgwIW ,miaFBd lr aqEn ,"iznExY§¨¦¨©©¦¤¦§
.EWixtd l`xUi ipAW dWxtdd z ¤̀©©§¨¨¤§¥¦§¨¥¦§¦

íðBînî "éì"¯,"mpFnOn" siqFd ¦¦¨¨¦¦¨¨
xaC zWxtd `id dWxtddW ipRn¦§¥¤©©§¨¨¦©§¨©¨¨
oeike ,"mpFnn" dGW xn` okl ,xaCn¦¨¨¨¥¨©¤¤¨¨§¥¨
md EPOn WxtEd xW`e WxtPdW¤©¦§¨©£¤§©¦¤¥
xn` okl ,oin FzF`n gxkdA§¤§¥©¥¦¨¥¨©

"n"'ebe Wi` lM z`n" oM m`e ,"mpFnO ¦¨¨§¦¥¥¥¨¦
`le "iznExY z` EgwY"l aqEn¨§¦§¤§¨¦§Ÿ

"dnExY il Egwie"l)m"`x(. ¦§¦§¦§¨
äáãð¯dWxtdd oi`W dfA x`an §¨¨§¨¥¨¤¤¥©©§¨¨

xnF`W itkE ,dacp `N` daFg¨¤¨§¨¨§¦¤¥
xW`" :aEzMdEPaCi"FAl)m"`x(. ©¨£¤¦§¤¦

Baì epácéì Yäáãð ïBL¯qEtcA ¦§¤¦§§¨¨¦§
FnM :oFW`xEPaCpirlaEn o"EPdW . ¦§¦§§¤¤©§¨

z"lCd lW WbCA)m"`x(. ©¨¥¤©¨¤
ì àeäåáBè ïBöø ïBL¯zAW i"WxA §§¨§©¦©¨

."aCpzdl al Fl WIW" :a ,bpw¤¥¥§¦§©¥
è"ðùéøô¯presant.dpYn ,©¨¨

.æòìaéúîeøz úà eç÷zeøîà Y §©©¦§¤§¨¦¨§
eðéúBaø¯.a ,hk dNibn ©¥§¦¨

ïàk úBøeîà úBîeøz ùìL̈Ÿ§£¨
¯."dnExYd" ,"iznExY" ,"dnExY"§¨§¨¦©§¨

,zFnExz ibEq dWlWl zFfnFx mde§¥§¦§¨¥§
z`fe" "iznExY" ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥§¨¦§Ÿ
Egwie :xnFl Fl did ?il dOl "dnExYd©§¨¨¨¦¨¨©§¦§
EPaCi xW` Wi` lM z`n dnExY il¦§¨¥¥¨¦£¤¦§¤

'ebe zWgpE sqke adf FAl)m"`x(d`xE . ¦¨¨¨¤¤§¤§¥
.mW dNibn i"Wx .eh ,l oOwl i"Wx©¦§©¨©¦§¦¨¨

"úìbìbì ò÷a" úîeøz úçà¯dzide ©©§©¤©©ª§Ÿ¤§¨§¨
zacpA EligzdWM o`pOWM Ff§¤§¨¨§¤¦§¦§¦§©
lwXd zivgn cg` lM Epzpe ,oMWOd©¦§¨§¨§¨¤¨©£¦©¤¤

)my onwl i"yx(dnA o`M zxMfPd `ide .§¦©¦§¤¤¨§©
i"WxA oOwlcM ,"sqke" xn`X¤¨©¨¤¤§¦§©¨§©¦

.b wEqtAW¤§¨
LøônL Bîk ,íéðãàä íäî eNòpL¤©£¥¤¨£¨¦§¤§Ÿ̈

"éãe÷ô älà"a¯.fkÎdk ,gl oOwl §¥¤§¥§©¨
"úìbìbì ò÷a" çaænä úîeøz úçàå§©©§©©¦§¥©¤©©ª§Ÿ¤

¯`Ede ,oMWOd mTEdXn o`pOWM§¤§¨¨¦¤©©¦§¨§
xAcOA xtq zNigzA xEn`d oipOd©¦§¨¨¨¦§¦©¥¤©¦§¨
,"zipXd dpXA ipXd Wcgl cg`A"§¤¨©Ÿ¤©¥¦©¨¨©¥¦
EeWEde ,lwXd zivgn cg` lM Epzpe§¨§¨¤¨©£¦©¤¤§§

mixiWre miIpr mdA)my i"yx(. ¨¤£¦¦©£¦¦
,øeaö úBðaø÷ ïäî úBð÷ì ,úBtwì©ª¦§¥¤¨§§¦

ïkLnä úîeøz úçàå¯xn`PW FnM §©©§©©¦§¨§¤¤¡©
)ck ,dl onwl(sqM znExY mixn lM"¨¥¦§©¤¤

"zWFgpE)eh ,l onwl i"yx(. §¤
ãçàå ãçà ìk úáãð¯`ide ¦§©¨¤¨§¤¨§¦

o`M zWxFtnd)m"`x(ci dzid `le . ©§¤¤¨§Ÿ¨§¨©
dn Wi` Wi` `N` ,DA deW mNEM¨¨¨¨¤¨¦¦©

FAl FacPX)my onwl i"yx(xn`PW ,)onwl ¤§¨¦¤¤¡©
ak ,dl(lM miWPd lr miWp`d E`aIe"©¨Ÿ¨£¨¦©©¨¦Ÿ

"al aicp)my dlibn i"yx(. §¦¥
ìLïéðòa íéøeîàä íéøác øNò äL §Ÿ¨¨¨§¨¦¨£¦¨¦§¨

Bà ïkLnä úëàìîì eëøöä ílkª¨ª§§¦§¤¤©¦§¨
.íäa ÷c÷ãzLk ,äpäk éãâáì¯oke §¦§¥§ª¨§¤§©§¥¨¤§¥

mdl xn`" :bi ,fh l`wfgiA i"Wx azM̈©©¦¦¤§¥¨©¨¤
mixaC b"i `iadl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¨¦§¨¦

oMWOd znExzA oiiEpOdmpn` ." ©§¦¦§©©¦§¨¨§¨
,dAxd df oipnA EhAgzd miWxtnd©§¨§¦¦§©§§¦§¨¤©§¥
m`vnY mdA wCwcYWkl ixdW¤£¥¦§¤§©§¥¨¤¦§¨¥
,sqM ,adf :md EN`e ,xUr dXng£¦¨¨¨§¥¥¨¨¤¤
,ipW zrlFY ,onBx` ,zlkY ,zWFgp§¤§¥¤©§¨¨©©¨¦
zFxFr ,mil` zFxFr ,miGr ,WW¥¦¦¥¦
,minUA ,onW ,miHW ivr ,miWgY§¨¦£¥¦¦¤¤§¨¦
dfA Eazke .mi`ENin ipa` ,mdW ipa ©̀§¥Ÿ©©§¥¦¦§¨§¨¤
zlkYW ,azM m"`xd :mipFW mivExiY¥¦¦¨§¥¨©¤§¥¤
oinl miaWgp ipW zrlFze onBx`e§©§¨¨§©©¨¦¤§¨¦§¦
mirEav wxe xnv lMdW mEXn ,cg ¤̀¨¦¤©Ÿ¤¤§©§¦
oOwl i"Wx d`x la` .mipFW miravA¦§¨¦¦£¨§¥©¦§©¨
.mipin dWlWl mzF` dpFOW ` ,ek¤¤¨¦§¨¦¦
ipa`e mdW ipa`W ,azM ipEwfgd©¦§¦¨©¤©§¥Ÿ©§©§¥
mi`iUPdW oeiM ,oipOA mpi` mi`ENin¦¦¥¨©¦§¨¥¨¤©§¦¦
cg` lM zacp mpi`e ,mzF` E`iad¥¦¨§¥¨¦§©¨¤¨
dgWOd onW z` mipFOW Wie .cg`e§¤¨§¥¤¦¤¤¤©¦§¨
ipa` z`e ,cg` xacl minUAd z`e§¤©§¨¦§¨¨¤¨§¤©§¥
.cg` xacl mi`ENin ipa`e mdWŸ©§©§¥¦¦§¨¨¤¨
oipnA lFlkl oi`W azM "cec ixac"aE§¦§¥¨¦¨©¤¥¦§§¦§¨
ici lr E`aEdW miHXd ivr z` df¤¤£¥©¦¦¤§©§¥
miWgYd zFxFr z`e ,Epia` awri©£Ÿ¨¦§¤©§¨¦
`l mdW oeiM ,xAcOA drW itl EidW¤¨§¦¨¨©¦§¨¥¨¤¥Ÿ
.l`xUi ipA ici lr dnExY E`aEd§§¨©§¥§¥¦§¨¥
b"i oipn xFwOW ,azM "dcVA x`A"de§©§¥©¨¤¨©¤§¦§©
mixiXd xiW WxcnA `Ed mixaCd©§¨¦§¦§©¦©¦¦
onXd z` mipFn oi` mWe ,a ,c dAx©¨§¨¥¦¤©¤¤
Eid `NW oeiM ,minUAd z`e xF`Ol©¨§¤©§¨¦¥¨¤Ÿ¨
`N` ,dPEdk icbalE oMWOd zk`lnl¦§¤¤©¦§¨§¦§¥§¨¤¨

.oMWOd zcFarlb dxez ©£©©¦§¨



dnexzלד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 287 'nr f"hg y"ewl t"r)

xAfBd zgiwlA wx "DnWl"¦§¨©¦§¦©©¦§¨

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומה מה מה מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו־־־־לילילילי
לׁשמי – ובפרש"י)לי ב. (כה, ְִִִ

"ג' רש"י ּכדפרׁש עסקינן (דּביּה הּמזּבח ּתרּומת לגּבי הּדין הרי וקׁשה, "לׁשמּה". ּבכּונה הּתרּומה את לתת ׁשּצרי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָוהינּו,
וּדאי  ּבעל-ּכרחֹו ּוכׁשּנֹותן הּׁשקלים"), על "ממׁשּכנין (ׁשהרי ּבעל-ּכרחֹו ּגם מהּנֹותן ׁשּלֹוקחים הּוא ּכאן") אמּורֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּתרּומֹות

לׁשמּה? מכּון ְְִֵֵַָאינֹו
"ויּתנּו (ולא לי" "ויּקחּו הּכתּוב וכלׁשֹון הּגזּבר, ּבלקיחת כ"א הּתרּומה, ּבנֹותן ּדין אינּה ּדלׁשמּה הּכּונה ּדבאמת לֹומר: ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש

לׁשמּה. מהּנֹותן לקחת לכּון צרי ּדהּגזּבר והינּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָלי"),
לֹומר: יׁש לׁשמּה, לקחת צרי הּגזּבר ורק ּדלׁשמּה הּכּונה נֹוגע אינֹו ׁשּבּנתינה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּטעם

ׁשמים. לנכסי ּולהקּדיׁשם הדיֹוט, מרׁשּות להעבירם ּדברים: ׁשני צרי ׁשמים, ּכנכסי ויחׁשבּו יקּדׁשּו האדם ׁשּנכסי ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּכדי
טֹוב". ועׂשה מרע "סּור הּכתּוב לׁשֹון ְְֲֵֵַַַָָוע"ד

לא  ולזה ההדיֹוט, מרׁשּות ׁשּיּוסר הּוא ּדהעּקר הּנֹותן, ׁשל ּכּונֹותיו נֹוגע אינֹו ההדיֹוט, ּברׁשּות עדין נמצא ּכׁשהּדבר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּנה,
ּתעבר  ׁשהּתרּומה הּוא העּקר ּכי ּדלׁשמּה הּכּונה נֹוגע אינֹו הּתרּומה ּבנתינת ולכן מרׁשּותֹו. ּבפעל העברה כ"א ּכּונה ְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹצרי

ְֵמרׁשּותֹו.
להעלֹותֹו צרי אּלא ההדיֹוט מרׁשּות ההֹוצאה מסּפיק לא אז ׁשמים, ּכנכסי ׁשּיחׁשב - החפץ את להקּדיׁש ּכדי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאבל

לׁשמּה. לכּון צרי ההקּדׁש לרׁשּות ׁשּמעבירֹו הּגזּבר ולכן ּכּונה. ּגם צרי ולזה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּולהקּדיׁשֹו,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 908 'nr b"g y"ewl t"r)
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ּתּתּתּתררררּוּוּוּומה מה מה מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו־־־־לילילילי
לׁשמי – ובפרש"י)לי ב. (כה, ְִִִ

ּתרּומה"? לי "ויּתנּו למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה ּתרּומה", לי "ויּקחּו נאמר מּדּוע הּקּוׁשיא ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָידּועה
לי" ה"ויּקחּו ּגם ּכי־אם "לׁשמי" צ"ל הּצדקה נתינת רק ּדלא הּכתּוב, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא הרמז, דר על זה לבאר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש

הּקּב"ה. לׁשם צ"ל הּצדקה לקיחת –ְְְִֵַַַָָָָ
רכּוׁשֹו הּוא ׁשהּכסף ּדמּכיון .ּכל־ּכ חּדּוׁש אינֹו הּמצוה, לׁשם – "לׁשמי" צדקה לּתן צרי – העׁשיר – ׁשהּנֹותן זה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּדהּנה

"לׁשמי". צדקה מצות לקּים ּבׁשביל ּכלל) ּבדר) זה הרי לזּולתֹו, ונֹותנֹו מהּכסף ּכׁשּנפרד הרי להּׂשיגֹו, והתיּגע ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּפרטי,
וזה  "לׁשמי". ּכּונה ּבזה ּתהיה ׁשּלא ויּתכן ּביתֹו, ּובני עצמֹו לפרנס עצמֹו, לׁשם לֹוקחּה ה"ה הּצדקה, את הּלֹוקח העני ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹא

הּקּב"ה. לׁשם הּצדקה את לקחת צרי העני ׁשּגם הּכתּוב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמׁשמיענּו
ּבסה"ק הּמבאר ּפי על שם)והּוא תנחומא ה. פל"א, שמו"ר ועייג"כ תקעו. ד"ה תרכ"ח סה"מ עֹולמֹו(ראה את הּקּב"ה ׁשּברא ּדהּטעם ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ענין  ּבעֹולם היה לא להם, הּנצר ּכל את לכּלם היה אם ּכי הּוא מהעׁשירים ּדוקא ּכסּפם את מקּבלים ׁשהענּיים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּבאפן
והּצדקה. ְְֶֶַַָָהחסד

לֹו נֹותן ׁשהעׁשיר דעל־ידי "לׁשמי", אּלא ּפרנסתֹו, לֹו יהיה על־ידי־זה ּכי לא הּצדקה, את לקּבל העני צרי זה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּולׁשם
ּבעֹולם. הּצדקה ענין מתקּים ְְְִִֵַַַַָָָָָהּמעֹות

(â)óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä úàæå§ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðe§«¤

i"yx£'B‚Â ˙LÁe ÛÒÎÂ ·‰Ê∑ ׁשּבא הּכסף מן חּוץ לּבֹו, ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש ּבנדבה, ּבאּו ּכּלם »»»∆∆¿…∆¿ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּנאמר: יֹותר, ּכסף ׁשם ׁשהצר הּמׁשּכן מלאכת ּבכל מצינּו ולא אחד. לכל הּׁשקל מחצית (לקמן ּבׁשוה, ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

הּכסף לח) ּוׁשאר וגֹו'". לּגלּגלת ּבקע וגֹו' העדה ּפקּודי ׁשרת "וכסף לכלי עׂשאּוה ּבנדבה, ׁשם .הּבא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

c‰·‡ג  ÔB‰pÓ Ôe·q˙c ‡˙eL¯Ù‡ ‡„Â¿»«¿»»ƒƒ¿ƒ¿«¬»
:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)'Bâå úLçðe óñëå áäæílk Y ¨¨¨¤¤§Ÿ¤§ª¨
¯.o`M miiEpnd mixaCd lM̈©§¨¦©§¦¨

BáãpM äî Léà Léà ,äáãða eàä¦§¨¨¦¦©¤§¨

,äåLa àaL óñkä ïî õeç ,Baì¦¦©¤¤¤¨§¨¤
ãçà ìëì ì÷Mä úéöçî¯WxFtnM ©£¦©¤¤§¨¤¨©§¨

."`Vz iM" zWxR Wix oOwl§©¨¥¨¨©¦¦¨

ïkLnä úëàìî ìëa eðéöî àìå§Ÿ¨¦§¨§¤¤©¦§¨
øúBé óñk íL CøöäL¯`l okle ¤ª§©¨¤¤¥§¨¥Ÿ

EEhvpzivgOn xzFi sqM aCpzdl ¦§©§¦§©¥¤¤¥¦©£¦

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k oey`x meil inei xeriy

(ã):íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«
i"yx£˙ÏÎ˙e∑ירק וצבעֹו חּלזֹון, ּבדם צבּוע מד)צמר מנחות ד. ׁשּׁשמֹו∑ÔÓb¯‡Â.(יבמות צבע מּמין צבּוע צמר ¿≈∆ְְְִִֶֶַַָָָֹ¿«¿»»ְִִֶֶֶֶַַָ

ּפׁשּתן ∑LLÂ.ארּגמן  עּזים,∑ÌÈfÚÂ.הּוא ׁשל עּזים נֹוצה ולא העּזים מן הּבא ּומעּזי, אּונקלֹוס: ּתרּגם לכ ְַָָ¿≈ְִָ¿ƒƒְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
עּזיא  עּזים ׁשל ׁשּתרּגּום .עצמן, ְְִִִֶֶַַַָָ

(ä)éöòå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬
:íéhL¦¦«

i"yx£ÌÈÓc‡Ó∑ אדם היּו עּבּודן צבּועֹות כח)∑ÌÈLÁz.לאחר לׁשעה,(שבת אּלא היתה ולא חּיה, מין ¿»»ƒְְִַַָָָֹ¿»ƒְְְִֶַָָָָָָֹ
ׁשּלֹו ּבגונים ּומתּפאר ׁשּׂשׂש ססּגֹונא, מתרּגם לכ לּה, היּו ּגונים ÌÈhL.והרּבה ÈˆÚÂ∑ להם היּו ּומאין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ«¬≈ƒƒִֵֶַָָ

והביא ּבּמדּבר? ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא: רּבי ּפרׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מּמצרים  ּכׁשּיצאּו עּמהם לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים .ארזים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ÈfÚÓe:ד  ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

BbÒÒ‡ה  ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.deWA mNEM DA EaIgzPW lwXd©¤¤¤¦§©§¨¨§¨¤
øîàpL¯.fkÎek ,gl oOwl ¤¤¡©§©¨

ò÷a 'Bâå äãòä éãe÷t óñëå"§¤¤§¥¨¥¨§¤©
íL àaä óñkä øàLe ."'Bâå úìbìbì©ª§Ÿ¤§§¨©¤¤©¨¨

.úøL éìëì äeàNò äáãða¯,xnFlM ¦§¨¨£¨¨¦§¥¨¥§©
zivgn EdGW o`M xEn`d sqMn uEg¦¤¤¨¨¨¤¤©£¦
,oMWOl mipc` EUrp EPOnE ,lwXd©¤¤¦¤©££¨¦©¦§¨
cg` lM `iad ,lirl i"WxA xEn`M̈¨§©¦§¥¥¦¨¤¨
i"WxA `aEOke ,FAl zacp itl sqM¤¤§¦¦§©¦§©¨§©¦

xn`p df lrW eh ,l oOwl)ck ,dl onwl( §©¨¤©¤¤¡©
df itl `vnpe ."sqM znExY mixn lM"¨¥¦§©¤¤§¦§¨§¦¤
z` wx llFM o`M xEn`d sqMW¤¤¤¨¨¨¥©¤
sqMd x`W ENi`e ,lwXd zivgn©£¦©¤¤§¦§¨©¤¤
ilAn mznfiA l`xUi ipA E`iad¥¦§¥¦§¨¥§¨§¨¨¦§¦

i"Wx ixaCn K` .KM lr EEhvPW)onwl ¤¦§©©¨©¦¦§¥©¦
eh ,l(llFM o`M xMfPd sqMdW rnWn©§©¤©¤¤©¦§¨¨¥

zacp itM sqM `iadl EEhvPW mB©¤¦§©§¨¦¤¤§¦¦§©
.oEIr Kixve .mAlc dxez ¦¨§¨¦¦

(c)úìëúeòeáö øîö Y¯,xnFlM §¥¤¤¤¨©§©
xaM `EdW xnv aCpzdl mikixv Eid̈§¦¦§¦§©¥¤¤¤§¨
z` EaCpzdW `le ,zlkY ravA rEav̈©§¤©§¥¤§Ÿ¤¦§©§¤

Fnvr zlkYd rav)iaxd(lW gxkdde . ¤©©§¥¤©§§©¤§¥©¤
mEXn ,xnv df didW xnFl i"Wx©¦©¤¨¨¤¤¤¦
`EdW WXd z` dpFn KWndAW¤©¤§¥¤¤©¥¤

lMW rnWn ,oYWRmiiEpOdmd eiptl ¦§¨©§©¤¨©§¦§¨¨¥
did `l iM ,xnSnxg` cA oMWOA ¦¤¤¦Ÿ¨¨©¦§¨©©¥
oYWtE xnv caNn)`"ebe m"`x d`x(. ¦§©¤¤¦§¨

ïBælç íãa¯F`] ohw bC oinM `Ede §©¦¨§§¦¨¨¨
[` ,`v oixcdpq i"yx ± zrlFY©©

dpW miraWl zg` dlFrd),cr zay i"yx ¨¤©©§¦§¦¨¨
a(.` ,e dNibn i"Wx) mixdl mId on ,¦©¨¤¨¦©¦§¦¨

zFgpn i"Wx d`x la` .mW oixcdpq©§¤§¦¨£¨§¥©¦§¨
on dlFr `EdW ` cEOr Wix ,cn¥©¤¤¦

ux`d(zlkY miraFv FncaE .)zegpn ¨¨¤§¨§¦§¥¤
my(.

÷Bøé Bòáöå¯xAcOA i"Wx mB d`x §¦§¨§¥©©¦©¦§¨
,Epini lW wFxi rav df oi`e .gl ,eh§¥¤¤©¨¤¨¥
zrl xigWOd riwx ravl dnFC `N ¤̀¨¤§¤©¨¦©©©§¦§¥

.`n wEqR mW i"Wx d`x ± axr¤¤§¥©¦¨¨
ïîbøàåòáö ïénî òeáö øîö Y §©§¨¨¤¤¨©¦¦¤©

"ïîbøà" BîML¯Edn Wxtn Fpi` ¤§©§¨¨¥§¨¥©
did oM m` iM ,mFc` Fpi`e .Frav¦§§¥¨¦¦¥¨¨
Drav ipW zrlFYW hxtaE ,FWxtn§¨§¦§¨¤©©¨¦¦§¨
.gi ,` dirWi i"WxA WxFtnM mFc`̈©§¨§©¦§©§¨
`xwPd Fnvr iptA rav `Ed `N ¤̀¨¤©¦§¥©§©¦§¨

"onBx`")iaxd(`aA i"Wx d`xE . ©§¨¨§¥©¦¨¨
."od oiiEvn"W ` ,`k `rivn§¦¨¤§¦¥

LLåïzLt àeä Y¯,`Ed hEWR §¥¦§¨¨
,an ,`n ziW`xaA FWxiR `l ixdW¤£¥Ÿ¥§¦§¥¦
oaEn dGOW xnFl `N` o`M FWxiR `le§Ÿ¥§¨¤¨©¤¦¤¨
FnkE ,xnv md lirl ExMfPW mipiOdW¤©¦¦¤¦§§§¥¥¤¤§

lirl i"Wx azMW)cecl likyn(. ¤¨©©¦§¥
íéfòåíéfò ìL äöBð Y¯miGr `le §¦¦¨¤¦¦§Ÿ¦¦

EeHW ipRn "miGr" z`xwpe .mnvr©§¨§¦§¥¦¦¦§¥¤¨
i"Wx d`x ± onvr miGrd on DzF`¨¦¨¦¦©§¨§¥©¦

ek ,dl oOwl)cecl likyn(. §©¨
øác ,"éfòîe" ñBì÷ðeà íbøz Cëì§¨¦§¥§§¥©¥¨¨
,ïîöò íéfò àìå ,íéfòä ïî àaä©¨¦¨¦¦§Ÿ¦¦©§¨

."àifò" Y íéfò ìL íebøzL¯EpidC ¤©§¤¦¦¦©¨§©§
dpEMde ,miGrd on :FWExiR "iGrn"W¤¥©¥¥¦¨¦¦§©©¨¨
xnFl Kixv df itlE ,miGr lW dvFpl§¨¤¦¦§¦¤¨¦©
m"n "iGrnE" mEBxYA qxFB i"WxW¤©¦¥©©§¥©¥¥
on :FrnWn didi KM wxW ,i"xivA§¥¥¤©¨¦§¤©§¨¦
m"n "iGrnE" miqxFB m` la` ,miGrd̈¦¦£¨¦§¦§©¥¥

Epiptl `idW FnM) `"eWA(oi` , ¦§¨§¤¦§¨¥¥
`N` ,miGrd on `Ad xaC :FWExiR¥¨¨©¨¦¨¦¦¤¨

"WEal"d la` .mnvr miGroi`W azM ¦¦©§¨£¨©§¨©¤¥
W xnFl i"Wx zpEM"iGrnE"on FWExiR ©¨©©¦©¤¥©¥¥¦

`N` ,mEBxYd oFWl df oi` oMW ,miGrd̈¦¦¤¥¥¤§©©§¤¨
W xnFl i"Wx zpEM"iGrnE"mW" `Ed ©¨©©¦©¤¥©¥¥

`Ede ,miGrd on `AX dnl "xaC̈¨§©¤¨¦¨¦¦§
.Fnvr oiOd mW `le ,dvFPdd dxez ©¨§Ÿ¥©¦©§

(d)íéîcàîíãà eéä úBòeáö Y §¨¨¦§¨¨Ÿ
øçàìïãeaò¯miOEc` EidW `le §©©¦¨§Ÿ¤¨£¦

"minC`n" aEzM okle ,oz`ixA raHn¦¤©§¦¨¨§¨¥¨§¨¨¦
miOEc` `le)`"eb(. §Ÿ£¦

íéLçzäiç ïéî Y¯i"WxW d`xp §¨¦¦©¨¦§¤¤©¦
dAx zldwA opgFi iAx zrcM o`M hwp̈©¨§©©©¦¨¨§Ÿ¤¤©¨
,"dlFcB dIg oin" dzid WgYW ` ,`¤©©¨§¨¦©¨§¨
` ,gk zAWA xi`n iAx zrcM `le§Ÿ§©©©¦¥¦§©¨
oin `id m` minkg DA Erixkd `NW¤Ÿ¦§¦¨£¨¦¦¦¦

dIg F` dndA)dcya x`a(gxkd oi` K` . §¥¨©¨©¥¤§¥©
xnFl i"Wx zpEMW okYi iM ,oM Wxtl§¨¥¥¦¦¨¥¤©¨©©¦©
bEq `le miIg lrA oin `id WgYW wx©¤©©¦¦©©©¦§Ÿ

rav lW)iaxde cecl likyn(. ¤¤©
ì àlà äúéä àìåäòL¯zIUr onfA §Ÿ¨§¨¤¨§¨¨¦§©£¦©

dfpbp KMÎxg`e ,oMWOd)a ,gk zay(. ©¦§¨§©©¨¦§§¨
:íbøúî Cëì ,dì eéä íéðåb äaøäå§©§¥§¨¦¨¨§¨§ª§¨
ïéðåba øàtúîe NOL ,"àðBbññ"©§¨¤¨¦§¨¥©§¨¦

BlL¯gnVW" :` ,gk zAW i"WxA ¤§©¦©¨¤¨¥©
."oipebA FitiA§¨§¦§¨¦
íéhL éöòåíäì eéä ïéàîe Y ©£¥¦¦¥©¦¨¨¤

øaãna¯miHW ivr mignFv oi` ixdW ©¦§¨¤£¥¥§¦£¥¦¦
xAcOA)i"gp(WxFtOW mEXn F` .)onwl ©¦§¨¦¤§¨

bk ,dl(miHW ivr FY` `vnp xW` lke" :§Ÿ£¤¦§¨¦£¥¦¦
mcFw mciA EidW rnWn ,"E`iad ..¥¦©§©¤¨§¨¨¤

EEhvPW)dcya x`a(. ¤¦§©
àîeçðz éaø Løt¯mB `aEd .h zF` ¥¥©¦©§¨¨©

miiEPiW dOkA eh ,ek oOwl i"WxA§©¦§©¨§©¨¦¦



לה dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 287 'nr f"hg y"ewl t"r)

xAfBd zgiwlA wx "DnWl"¦§¨©¦§¦©©¦§¨

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומה מה מה מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו־־־־לילילילי
לׁשמי – ובפרש"י)לי ב. (כה, ְִִִ

"ג' רש"י ּכדפרׁש עסקינן (דּביּה הּמזּבח ּתרּומת לגּבי הּדין הרי וקׁשה, "לׁשמּה". ּבכּונה הּתרּומה את לתת ׁשּצרי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָוהינּו,
וּדאי  ּבעל-ּכרחֹו ּוכׁשּנֹותן הּׁשקלים"), על "ממׁשּכנין (ׁשהרי ּבעל-ּכרחֹו ּגם מהּנֹותן ׁשּלֹוקחים הּוא ּכאן") אמּורֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּתרּומֹות

לׁשמּה? מכּון ְְִֵֵַָאינֹו
"ויּתנּו (ולא לי" "ויּקחּו הּכתּוב וכלׁשֹון הּגזּבר, ּבלקיחת כ"א הּתרּומה, ּבנֹותן ּדין אינּה ּדלׁשמּה הּכּונה ּדבאמת לֹומר: ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש

לׁשמּה. מהּנֹותן לקחת לכּון צרי ּדהּגזּבר והינּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָלי"),
לֹומר: יׁש לׁשמּה, לקחת צרי הּגזּבר ורק ּדלׁשמּה הּכּונה נֹוגע אינֹו ׁשּבּנתינה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּטעם

ׁשמים. לנכסי ּולהקּדיׁשם הדיֹוט, מרׁשּות להעבירם ּדברים: ׁשני צרי ׁשמים, ּכנכסי ויחׁשבּו יקּדׁשּו האדם ׁשּנכסי ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּכדי
טֹוב". ועׂשה מרע "סּור הּכתּוב לׁשֹון ְְֲֵֵַַַָָוע"ד

לא  ולזה ההדיֹוט, מרׁשּות ׁשּיּוסר הּוא ּדהעּקר הּנֹותן, ׁשל ּכּונֹותיו נֹוגע אינֹו ההדיֹוט, ּברׁשּות עדין נמצא ּכׁשהּדבר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּנה,
ּתעבר  ׁשהּתרּומה הּוא העּקר ּכי ּדלׁשמּה הּכּונה נֹוגע אינֹו הּתרּומה ּבנתינת ולכן מרׁשּותֹו. ּבפעל העברה כ"א ּכּונה ְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹצרי

ְֵמרׁשּותֹו.
להעלֹותֹו צרי אּלא ההדיֹוט מרׁשּות ההֹוצאה מסּפיק לא אז ׁשמים, ּכנכסי ׁשּיחׁשב - החפץ את להקּדיׁש ּכדי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאבל

לׁשמּה. לכּון צרי ההקּדׁש לרׁשּות ׁשּמעבירֹו הּגזּבר ולכן ּכּונה. ּגם צרי ולזה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּולהקּדיׁשֹו,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 908 'nr b"g y"ewl t"r)

dwcSd zgiwlA dpEMd©©¨¨¦§¦©©§¨¨

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומה מה מה מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו־־־־לילילילי
לׁשמי – ובפרש"י)לי ב. (כה, ְִִִ

ּתרּומה"? לי "ויּתנּו למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה ּתרּומה", לי "ויּקחּו נאמר מּדּוע הּקּוׁשיא ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָידּועה
לי" ה"ויּקחּו ּגם ּכי־אם "לׁשמי" צ"ל הּצדקה נתינת רק ּדלא הּכתּוב, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא הרמז, דר על זה לבאר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש

הּקּב"ה. לׁשם צ"ל הּצדקה לקיחת –ְְְִֵַַַָָָָ
רכּוׁשֹו הּוא ׁשהּכסף ּדמּכיון .ּכל־ּכ חּדּוׁש אינֹו הּמצוה, לׁשם – "לׁשמי" צדקה לּתן צרי – העׁשיר – ׁשהּנֹותן זה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּדהּנה

"לׁשמי". צדקה מצות לקּים ּבׁשביל ּכלל) ּבדר) זה הרי לזּולתֹו, ונֹותנֹו מהּכסף ּכׁשּנפרד הרי להּׂשיגֹו, והתיּגע ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּפרטי,
וזה  "לׁשמי". ּכּונה ּבזה ּתהיה ׁשּלא ויּתכן ּביתֹו, ּובני עצמֹו לפרנס עצמֹו, לׁשם לֹוקחּה ה"ה הּצדקה, את הּלֹוקח העני ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹא

הּקּב"ה. לׁשם הּצדקה את לקחת צרי העני ׁשּגם הּכתּוב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמׁשמיענּו
ּבסה"ק הּמבאר ּפי על שם)והּוא תנחומא ה. פל"א, שמו"ר ועייג"כ תקעו. ד"ה תרכ"ח סה"מ עֹולמֹו(ראה את הּקּב"ה ׁשּברא ּדהּטעם ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ענין  ּבעֹולם היה לא להם, הּנצר ּכל את לכּלם היה אם ּכי הּוא מהעׁשירים ּדוקא ּכסּפם את מקּבלים ׁשהענּיים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּבאפן
והּצדקה. ְְֶֶַַָָהחסד

לֹו נֹותן ׁשהעׁשיר דעל־ידי "לׁשמי", אּלא ּפרנסתֹו, לֹו יהיה על־ידי־זה ּכי לא הּצדקה, את לקּבל העני צרי זה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּולׁשם
ּבעֹולם. הּצדקה ענין מתקּים ְְְִִֵַַַַָָָָָהּמעֹות

(â)óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä úàæå§ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðe§«¤

i"yx£'B‚Â ˙LÁe ÛÒÎÂ ·‰Ê∑ ׁשּבא הּכסף מן חּוץ לּבֹו, ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש ּבנדבה, ּבאּו ּכּלם »»»∆∆¿…∆¿ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּנאמר: יֹותר, ּכסף ׁשם ׁשהצר הּמׁשּכן מלאכת ּבכל מצינּו ולא אחד. לכל הּׁשקל מחצית (לקמן ּבׁשוה, ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

הּכסף לח) ּוׁשאר וגֹו'". לּגלּגלת ּבקע וגֹו' העדה ּפקּודי ׁשרת "וכסף לכלי עׂשאּוה ּבנדבה, ׁשם .הּבא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

c‰·‡ג  ÔB‰pÓ Ôe·q˙c ‡˙eL¯Ù‡ ‡„Â¿»«¿»»ƒƒ¿ƒ¿«¬»
:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)'Bâå úLçðe óñëå áäæílk Y ¨¨¨¤¤§Ÿ¤§ª¨
¯.o`M miiEpnd mixaCd lM̈©§¨¦©§¦¨

BáãpM äî Léà Léà ,äáãða eàä¦§¨¨¦¦©¤§¨

,äåLa àaL óñkä ïî õeç ,Baì¦¦©¤¤¤¨§¨¤
ãçà ìëì ì÷Mä úéöçî¯WxFtnM ©£¦©¤¤§¨¤¨©§¨

."`Vz iM" zWxR Wix oOwl§©¨¥¨¨©¦¦¨

ïkLnä úëàìî ìëa eðéöî àìå§Ÿ¨¦§¨§¤¤©¦§¨
øúBé óñk íL CøöäL¯`l okle ¤ª§©¨¤¤¥§¨¥Ÿ

EEhvpzivgOn xzFi sqM aCpzdl ¦§©§¦§©¥¤¤¥¦©£¦

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k oey`x meil inei xeriy

(ã):íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«
i"yx£˙ÏÎ˙e∑ירק וצבעֹו חּלזֹון, ּבדם צבּוע מד)צמר מנחות ד. ׁשּׁשמֹו∑ÔÓb¯‡Â.(יבמות צבע מּמין צבּוע צמר ¿≈∆ְְְִִֶֶַַָָָֹ¿«¿»»ְִִֶֶֶֶַַָ

ּפׁשּתן ∑LLÂ.ארּגמן  עּזים,∑ÌÈfÚÂ.הּוא ׁשל עּזים נֹוצה ולא העּזים מן הּבא ּומעּזי, אּונקלֹוס: ּתרּגם לכ ְַָָ¿≈ְִָ¿ƒƒְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
עּזיא  עּזים ׁשל ׁשּתרּגּום .עצמן, ְְִִִֶֶַַַָָ

(ä)éöòå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬
:íéhL¦¦«

i"yx£ÌÈÓc‡Ó∑ אדם היּו עּבּודן צבּועֹות כח)∑ÌÈLÁz.לאחר לׁשעה,(שבת אּלא היתה ולא חּיה, מין ¿»»ƒְְִַַָָָֹ¿»ƒְְְִֶַָָָָָָֹ
ׁשּלֹו ּבגונים ּומתּפאר ׁשּׂשׂש ססּגֹונא, מתרּגם לכ לּה, היּו ּגונים ÌÈhL.והרּבה ÈˆÚÂ∑ להם היּו ּומאין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ«¬≈ƒƒִֵֶַָָ

והביא ּבּמדּבר? ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא: רּבי ּפרׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מּמצרים  ּכׁשּיצאּו עּמהם לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים .ארזים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ÈfÚÓe:ד  ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

BbÒÒ‡ה  ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.deWA mNEM DA EaIgzPW lwXd©¤¤¤¦§©§¨¨§¨¤
øîàpL¯.fkÎek ,gl oOwl ¤¤¡©§©¨

ò÷a 'Bâå äãòä éãe÷t óñëå"§¤¤§¥¨¥¨§¤©
íL àaä óñkä øàLe ."'Bâå úìbìbì©ª§Ÿ¤§§¨©¤¤©¨¨

.úøL éìëì äeàNò äáãða¯,xnFlM ¦§¨¨£¨¨¦§¥¨¥§©
zivgn EdGW o`M xEn`d sqMn uEg¦¤¤¨¨¨¤¤©£¦
,oMWOl mipc` EUrp EPOnE ,lwXd©¤¤¦¤©££¨¦©¦§¨
cg` lM `iad ,lirl i"WxA xEn`M̈¨§©¦§¥¥¦¨¤¨
i"WxA `aEOke ,FAl zacp itl sqM¤¤§¦¦§©¦§©¨§©¦

xn`p df lrW eh ,l oOwl)ck ,dl onwl( §©¨¤©¤¤¡©
df itl `vnpe ."sqM znExY mixn lM"¨¥¦§©¤¤§¦§¨§¦¤
z` wx llFM o`M xEn`d sqMW¤¤¤¨¨¨¥©¤
sqMd x`W ENi`e ,lwXd zivgn©£¦©¤¤§¦§¨©¤¤
ilAn mznfiA l`xUi ipA E`iad¥¦§¥¦§¨¥§¨§¨¨¦§¦

i"Wx ixaCn K` .KM lr EEhvPW)onwl ¤¦§©©¨©¦¦§¥©¦
eh ,l(llFM o`M xMfPd sqMdW rnWn©§©¤©¤¤©¦§¨¨¥

zacp itM sqM `iadl EEhvPW mB©¤¦§©§¨¦¤¤§¦¦§©
.oEIr Kixve .mAlc dxez ¦¨§¨¦¦

(c)úìëúeòeáö øîö Y¯,xnFlM §¥¤¤¤¨©§©
xaM `EdW xnv aCpzdl mikixv Eid̈§¦¦§¦§©¥¤¤¤§¨
z` EaCpzdW `le ,zlkY ravA rEav̈©§¤©§¥¤§Ÿ¤¦§©§¤

Fnvr zlkYd rav)iaxd(lW gxkdde . ¤©©§¥¤©§§©¤§¥©¤
mEXn ,xnv df didW xnFl i"Wx©¦©¤¨¨¤¤¤¦
`EdW WXd z` dpFn KWndAW¤©¤§¥¤¤©¥¤

lMW rnWn ,oYWRmiiEpOdmd eiptl ¦§¨©§©¤¨©§¦§¨¨¥
did `l iM ,xnSnxg` cA oMWOA ¦¤¤¦Ÿ¨¨©¦§¨©©¥
oYWtE xnv caNn)`"ebe m"`x d`x(. ¦§©¤¤¦§¨

ïBælç íãa¯F`] ohw bC oinM `Ede §©¦¨§§¦¨¨¨
[` ,`v oixcdpq i"yx ± zrlFY©©

dpW miraWl zg` dlFrd),cr zay i"yx ¨¤©©§¦§¦¨¨
a(.` ,e dNibn i"Wx) mixdl mId on ,¦©¨¤¨¦©¦§¦¨

zFgpn i"Wx d`x la` .mW oixcdpq©§¤§¦¨£¨§¥©¦§¨
on dlFr `EdW ` cEOr Wix ,cn¥©¤¤¦

ux`d(zlkY miraFv FncaE .)zegpn ¨¨¤§¨§¦§¥¤
my(.

÷Bøé Bòáöå¯xAcOA i"Wx mB d`x §¦§¨§¥©©¦©¦§¨
,Epini lW wFxi rav df oi`e .gl ,eh§¥¤¤©¨¤¨¥
zrl xigWOd riwx ravl dnFC `N ¤̀¨¤§¤©¨¦©©©§¦§¥

.`n wEqR mW i"Wx d`x ± axr¤¤§¥©¦¨¨
ïîbøàåòáö ïénî òeáö øîö Y §©§¨¨¤¤¨©¦¦¤©

"ïîbøà" BîML¯Edn Wxtn Fpi` ¤§©§¨¨¥§¨¥©
did oM m` iM ,mFc` Fpi`e .Frav¦§§¥¨¦¦¥¨¨
Drav ipW zrlFYW hxtaE ,FWxtn§¨§¦§¨¤©©¨¦¦§¨
.gi ,` dirWi i"WxA WxFtnM mFc`̈©§¨§©¦§©§¨
`xwPd Fnvr iptA rav `Ed `N ¤̀¨¤©¦§¥©§©¦§¨

"onBx`")iaxd(`aA i"Wx d`xE . ©§¨¨§¥©¦¨¨
."od oiiEvn"W ` ,`k `rivn§¦¨¤§¦¥

LLåïzLt àeä Y¯,`Ed hEWR §¥¦§¨¨
,an ,`n ziW`xaA FWxiR `l ixdW¤£¥Ÿ¥§¦§¥¦
oaEn dGOW xnFl `N` o`M FWxiR `le§Ÿ¥§¨¤¨©¤¦¤¨
FnkE ,xnv md lirl ExMfPW mipiOdW¤©¦¦¤¦§§§¥¥¤¤§

lirl i"Wx azMW)cecl likyn(. ¤¨©©¦§¥
íéfòåíéfò ìL äöBð Y¯miGr `le §¦¦¨¤¦¦§Ÿ¦¦

EeHW ipRn "miGr" z`xwpe .mnvr©§¨§¦§¥¦¦¦§¥¤¨
i"Wx d`x ± onvr miGrd on DzF`¨¦¨¦¦©§¨§¥©¦

ek ,dl oOwl)cecl likyn(. §©¨
øác ,"éfòîe" ñBì÷ðeà íbøz Cëì§¨¦§¥§§¥©¥¨¨
,ïîöò íéfò àìå ,íéfòä ïî àaä©¨¦¨¦¦§Ÿ¦¦©§¨

."àifò" Y íéfò ìL íebøzL¯EpidC ¤©§¤¦¦¦©¨§©§
dpEMde ,miGrd on :FWExiR "iGrn"W¤¥©¥¥¦¨¦¦§©©¨¨
xnFl Kixv df itlE ,miGr lW dvFpl§¨¤¦¦§¦¤¨¦©
m"n "iGrnE" mEBxYA qxFB i"WxW¤©¦¥©©§¥©¥¥
on :FrnWn didi KM wxW ,i"xivA§¥¥¤©¨¦§¤©§¨¦
m"n "iGrnE" miqxFB m` la` ,miGrd̈¦¦£¨¦§¦§©¥¥

Epiptl `idW FnM) `"eWA(oi` , ¦§¨§¤¦§¨¥¥
`N` ,miGrd on `Ad xaC :FWExiR¥¨¨©¨¦¨¦¦¤¨

"WEal"d la` .mnvr miGroi`W azM ¦¦©§¨£¨©§¨©¤¥
W xnFl i"Wx zpEM"iGrnE"on FWExiR ©¨©©¦©¤¥©¥¥¦

`N` ,mEBxYd oFWl df oi` oMW ,miGrd̈¦¦¤¥¥¤§©©§¤¨
W xnFl i"Wx zpEM"iGrnE"mW" `Ed ©¨©©¦©¤¥©¥¥

`Ede ,miGrd on `AX dnl "xaC̈¨§©¤¨¦¨¦¦§
.Fnvr oiOd mW `le ,dvFPdd dxez ©¨§Ÿ¥©¦©§

(d)íéîcàîíãà eéä úBòeáö Y §¨¨¦§¨¨Ÿ
øçàìïãeaò¯miOEc` EidW `le §©©¦¨§Ÿ¤¨£¦

"minC`n" aEzM okle ,oz`ixA raHn¦¤©§¦¨¨§¨¥¨§¨¨¦
miOEc` `le)`"eb(. §Ÿ£¦

íéLçzäiç ïéî Y¯i"WxW d`xp §¨¦¦©¨¦§¤¤©¦
dAx zldwA opgFi iAx zrcM o`M hwp̈©¨§©©©¦¨¨§Ÿ¤¤©¨
,"dlFcB dIg oin" dzid WgYW ` ,`¤©©¨§¨¦©¨§¨
` ,gk zAWA xi`n iAx zrcM `le§Ÿ§©©©¦¥¦§©¨
oin `id m` minkg DA Erixkd `NW¤Ÿ¦§¦¨£¨¦¦¦¦

dIg F` dndA)dcya x`a(gxkd oi` K` . §¥¨©¨©¥¤§¥©
xnFl i"Wx zpEMW okYi iM ,oM Wxtl§¨¥¥¦¦¨¥¤©¨©©¦©
bEq `le miIg lrA oin `id WgYW wx©¤©©¦¦©©©¦§Ÿ

rav lW)iaxde cecl likyn(. ¤¤©
ì àlà äúéä àìåäòL¯zIUr onfA §Ÿ¨§¨¤¨§¨¨¦§©£¦©

dfpbp KMÎxg`e ,oMWOd)a ,gk zay(. ©¦§¨§©©¨¦§§¨
:íbøúî Cëì ,dì eéä íéðåb äaøäå§©§¥§¨¦¨¨§¨§ª§¨
ïéðåba øàtúîe NOL ,"àðBbññ"©§¨¤¨¦§¨¥©§¨¦

BlL¯gnVW" :` ,gk zAW i"WxA ¤§©¦©¨¤¨¥©
."oipebA FitiA§¨§¦§¨¦
íéhL éöòåíäì eéä ïéàîe Y ©£¥¦¦¥©¦¨¨¤

øaãna¯miHW ivr mignFv oi` ixdW ©¦§¨¤£¥¥§¦£¥¦¦
xAcOA)i"gp(WxFtOW mEXn F` .)onwl ©¦§¨¦¤§¨

bk ,dl(miHW ivr FY` `vnp xW` lke" :§Ÿ£¤¦§¨¦£¥¦¦
mcFw mciA EidW rnWn ,"E`iad ..¥¦©§©¤¨§¨¨¤

EEhvPW)dcya x`a(. ¤¦§©
àîeçðz éaø Løt¯mB `aEd .h zF` ¥¥©¦©§¨¨©

miiEPiW dOkA eh ,ek oOwl i"WxA§©¦§©¨§©¨¦¦



dnexzלו zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn - (jli`e 146 'nr `"lg y"ewl t"r)

mixvnA l`xUi ipA zngp¤¨©§¥¦§¨¥§¦§©¦

ׁשׁשׁשׁשּטּטּטּטיםיםיםים:::: ֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַֽֽֽֽֽֽֽֽועציועציועציועצי
והביא  ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא, רּבי ּפרׁש ּבּמדּבר, להם היה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּומאין

מּמצרים ּכׁשּיצאּו עּמהם לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים ובפרש"י).ארזים ה. (כה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
סמּוכים, מיערֹות לקחּתם אֹו האּמֹות מּתּגרי לקנֹותם יׂשראל ּבני יכֹולים היּו הּמׁשּכן לבנּית ארזים להּׂשיג ּכדי הרי לעּין, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֻיׁש

ּבמצרים? אֹותם ולנטע יׂשראל מארץ ארזים אּתֹו להביא אבינּו יעקב הצר מּדּוע ּכן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻואם
ּבני  את לנחם ּכדי אבינּו יעקב ּכן ׁשעׂשה "נחמה". מּלׁשֹון – ּתנחּומא" "רּבי ּפרׁשֹו זה ּדענין הּדרּוׁש, דר על לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹויׂש

ּגלּותם. מּצרת ְִִֵַָָָָיׂשראל
ּתׁשליכּו היאֹורה הּיּלֹוד הּבן ּכ"ּכל ּגזרֹות עם ּביֹותר, קׁשה ּבגלּות ּבמצרים, יׂשראל היּו זּוּדכאׁשר הּנה ּבזה, וכיֹוצא הּו" ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

יעקב. ׁשּנטע הארזים את ּכׁשראּו נחמתם ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהיתה
עלה" ּגם אעל "אנכי – הּקּב"ה להם ׁשהבטיח ׁשּידעּו ד)ּדאף מו, ארזים (ויגש יׁש ׁשהּנה ּבעיניהם ׁשראּו לזה ּדֹומה זה אין , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

הּמׁשּכן. את ּבהם ויבנּו עּמהם, אּלּו ארזים ויקחּו מּמצרים ׁשּיצאּו על-מנת רק ּבמצרים יעקב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשּנטע

(å)ì íéîNa øànì ïîLúøè÷ìå äçLnä ïîL ¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
:íénqä©©¦«

i"yx£¯‡nÏ ÔÓL∑ז זית ּתמיד להעלֹותׁשמן ‰ÁLn‰.נר ÔÓLÏ ÌÈÓNa∑ למׁשח הּמׁשּכן ׁשּנעׂשה ּכלי ∆∆«»…ְֲִִֵֶֶַַָָ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ
תּׂשא" ּב"כי ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבׂשמים, לֹו והּוצרכּו לקּדׁשֹו, ‰ÌÈnq.והּמׁשּכן ˙¯Ë˜ÏÂ∑ ּבכל מקטירין ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹ¿ƒ¿…∆««ƒְְִִֶַָָ

עׁשן  ותמרֹות קיטֹור העלאת קטרת, ּולׁשֹון ּתצּוה". ּב"ואּתה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּובקר, .ערב ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ÁLÓÏ‡ו  ‡iÓÒea ‡˙e¯‰‡Ï ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿«»¿ƒ¿»
‡˙e·¯„:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

o`M aFYkl i"Wx wICW dnE .zFtqFde§¨©¤¦¥©¦¦§¨
xnFl Wi ,"`nEgpY iAx" ixaCn EdGW¤¤¦¦§¥©¦©§¨¥©
oinEgpY df xacA didW fOxOW¤§©¥¤¨¨§¨¨¤©§¦
iWFwA mixvnA mzFidA l`xUil§¦§¨¥¦§¨§¦§©¦§¦
mifx`d z` mzF`xA oMW ,cEArXd©¦§¤¥¦§¨¤¨£¨¦
dngp KMn Ea`W ,mixvnA mirEhp§¦§¦§©¦¨£¦¨¤¨¨
,mzF` l`bi `Ed KExA WFcTdW cECre§¦¤©¨¨¦§©¨

inipRd) mrHd Edfe(gixhd awrIW §¤©©©©§¦¦¤©£Ÿ¦§¦©
ux`n EN` mifx` z`adA Fnvr©§©£¨©£¨¦¥¥¤¤
wGgl icM ,mixvnA mzrihpE l`xUi¦§¨¥§¦¨¨§¦§©¦§¥§©¥

mixvnA l`xUi lW mgEx z`)iaxd t"r(. ¤¨¤¦§¨¥§¦§©¦
,Lãwä çeøa äôö eðéáà á÷òé©£Ÿ¨¦¨¨§©©Ÿ¤
ïkLî úBðáì ìàøNé ïéãéúòL¤£¦¦¦§¨¥¦§¦§¨

íéøöîì íéæøà àéáäå ,øaãna¯iM ©¦§¨§¥¦£¨¦§¦§©¦¦
mifx` miiEvn Eid `l mixvnA)likyn §¦§©¦Ÿ¨§¦£¨¦

cecl(.
åéðáì äeöå ,íòèðe¯Fzzin zrWA §¨¨§¦¨§¨¨¦§©¦¨

)eh ,ek onwl i"yx(.
íéøönî eàöiLk íänò íìhì¦§¨¦¨¤§¤¥§¦¦§©¦

¯`Ed KExA WFcTd cizrW mdl xn`e§¨©¨¤¤¨¦©¨¨
xAcOA oMWn zFUrl mzF` zFEvl§©¨©£¦§¨©¦§¨
mipOEfn EidIW E`x ,miHW ivrn¥£¥¦¦§¤¦§§¨¦

mkciA)my onwl i"yx(.e dxez §¤§¤
(e)øànì ïîLæ úéæ ïîL" Y.. C ¤¤©¨Ÿ¤¤©¦¨

"ãéîz øð úìòäì¯wEqRd oFWl §©£Ÿ¥¨¦§©¨
"xF`Ol onW" ,xnFlM .k ,fk oOwl§©¨§©¤¤©¨
iE`xd cgEin onW E`iaIW FWExiR¥¤¨¦¤¤§¨¨¨
onW mzq `le ,dxFpOd zwlcdl§©§¨©©§¨§Ÿ§¨¤¤
Eid `l KM mWNW ,oMWOA dxF`l§¨©¦§¨¤§¥¨Ÿ¨
okle .dacpA onW `iadl migixhn©§¦¦§¨¦¤¤¦§¨¨§¨¥
`le) g"YtA c"nl "xF`Ol" xn`p¤¡©©¨¨¤§©¨§Ÿ

`"eWA(,rEcId xF`Od lr dxFn dGW , ¦§¨¤¤¤©©¨©¨©
"cinY xp zFlrdl" Epide)cecl likyn(. §©§§©£¥¨¦

ì íéîNaäçLnä ïîLäNòpL Y §¨¦§¤¤©¦§¨¤©£¨
ï]Lc÷ì ïkLnäå ïkLnä éìk çLîì¦§Ÿ©§¥©¦§¨§©¦§¨§©§¨

¯oFW`x qEtcA `Ed oM,[¯,n oOwlcM ¥¦§¦§¦§©¨
.h

LøônL Bîk ,íéîNa Bì eëøöäå§ª§§§¨¦§¤§Ÿ̈
"àOú ék"a¯,xnFlM .dkÎbk ,l oOwl §¦¦¨§©¨§©

E`iaIW minUAdW mdl WxiR dWn¤¥©¨¤¤©§¨¦¤¨¦
,mUa dpwE ,mUA onPwe ,xFxC xn :Eidi¦§¨§§¦§¨¤¤§¥Ÿ¤
"`Vz iM" zWxtA hxFtnM ,dCwe§¦¨©§¨§¨¨©¦¦¨

)m"`x(.
íénqä úøè÷ìåïéøéè÷î eéäL Y §¦§Ÿ¤©©¦¤¨©§¦¦

ø÷áå áøò ìëa¯zxFhwle" ,xnFlM §¨¤¤¨Ÿ¤§©§¦§¤
zxhwd liaWA :FWExiR "miOQd©©¦¥¦§¦©§¨©
EkxvEd KM mWlE ,mFi lkAW miOQd©©¦¤§¨§¥¨§§
hxFtOW itM ,micgEin minUal¦§¨¦§¨¦§¦¤§¨

"`Vz iM" zWxtA)m"`x(zaiY oM m`e . §¨¨©¦¦¨§¦¥¥©
"dgWOd onW" lr od zaqEn "minUA"§¨¦¤¤¥©¤¤©¦§¨
cg` lkNW ,"miOQd zxFhw" lr ode§¥©§¤©©¦¤§¨¤¨
minUa ipin `iadl mikixv Eid mdn¥¤¨§¦¦§¨¦¦¥§¨¦

.mixg £̀¥¦
"äeöz äzàå"a LøônL Bîk¯oOwl §¤§Ÿ̈§§©¨§©¤§©¨

.gÎf ,ldNigY aEzM mXW ,xirdl§¨¦¤¨¨§¦¨
:i"Wx azFM o`ke ,axr KM xg`e xwAŸ¤§©©¨¤¤§¨¥©¦
zrcM `EdW xnFl Wie ."xwae axr"¤¤¨Ÿ¤§¥©¤§©©
gAfOd z` EkpgW ,` ,p zFgpnA iiA ©̀©¥¦§¨¤¨§¤©¦§¥©
.miAxrd oiA lW zxFhTd zxhwdA§©§¨©©§¤¤¥¨©§©¦

ìeøBèé÷ úàìòä ,"úøè÷" ïBL §§Ÿ¤©£¨©¦
¯xFhiw" :gk ,hi ziW`xA i"Wx d`xE§¥©¦§¥¦¦

oOwl i"Wx mB d`xE ."oWr lW xEOY ±¦¤¨¨§¥©©¦§©¨
.` ,l

ïLò úBøîúå¯dlFre swFGW mW lr §¦§¨¨©¥¤¥§¤
)a ,gk `nei i"yx(DaFbA oWr dlrnE ,)i"yx ©£¤¨¨§©

b ,b l`ei(.f dxez
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(æ):ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáà©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤

i"yx£Ì‰LŒÈ·‡∑"ּתצּוה ּב"ואּתה האמּור האפֹוד, לצר ׁשם הּוצרכּו ׁשעֹוׂשין ∑ÌÈ‡lÓ.ׁשּתים ׁשם על «¿≈…«ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹƒÀƒִֵֶַ
קרּוי  הּמֹוׁשב ּומקֹום מּלאים, אבני קרּויים הּגּמא, למּלאֹות ׁשם האבן ונֹותנין ּגּמא, ּכמין מֹוׁשב ּבּזהב ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻלהם

ÔLÁÏÂ.מׁשּבצֹות  „Ù‡Ï∑לאפד הּׁשהם ּתצּוה",אבני ּב"ואּתה מפרׁשים ואפֹוד וחׁשן לחׁשן. הּמּלאים ואבני ְְִ»≈…¿«…∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֻ
ּתכׁשיט  מיני .והם ְְִִֵֵַ

(ç):íëBúa ézðëLå Lc÷î éì eNòå§¨¬¦−¦§¨®§¨«©§¦−§¨«
i"yx£ÈÏ eNÚÂLc˜Ó∑ לׁשמי קדּׁשה ועׂשּו .ּבית ¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵָָֻ

(è)ïkLnä úéðáz úà EúBà äàøî éðà øLà ìëk§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥µ©§¦´©¦§½̈
:eNòz ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−©«£«

i"yx£E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡ ÏÎk∑(כט È·z˙ּכאן.(מנחות ˙‡.ÔkLn‰‰ÏÚÓlL ‡¯˜nÏ ¯aÁÓ ‰f‰ ‡¯˜n‰ ¿…¬∆¬ƒ«¿∆¿ָ≈«¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»«∆¿À»«ƒ¿»∆¿«¿»
"E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡ ÏÎk Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" :epÓÈ‰.eNÚz ÔÎÂ∑(יד שבועות טז. אחד (סנהדרין יאבד  אם לדֹורֹות , ≈∆¿»ƒƒ¿»¿…¬∆¬ƒ«¿∆¿¿≈«¬ְִֶַָֹ

ּכתבנית  ׁשלמה, ׁשעׂשה ּומכֹונֹות וכּיֹורֹות ּומנֹורֹות ׁשלחנֹות ּכגֹון עֹולמים, ּבית ּכלי לי ּכׁשּתעׂשּו אֹו הּכלים, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻמן
אֹותם. ּתעׂשּו צח)אּלּו שבת "וכן (תוספתא. לכּתב לֹו היה לא הימּנּו, ׁשּלמעלה לּמקרא מחּבר הּמקרא היה לא ואם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

וכליו  מֹועד אהל עׂשּית על מדּבר והיה ּתעׂשּו', 'ּכן אּלא .ּתעׂשּו", ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ÚwLÏ‡ז  ‡˙eÓÏL‡ È·‡Â ‡Ï¯e· È·‡«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

ÈzÎLח  È¯L‡Â ‡Lc˜Ó ÈÓ„˜ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿√»«ƒ¿¿»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈

kLÓ‡ט  ˙eÓc ˙È C˙È ÈÊÁÓ ‡‡ Èc ÏÎk¿…ƒ¬»«¬≈»»»¿«¿¿»
:Ôe„aÚz ÔÎÂ È‰BÓ Ïk ˙eÓc ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿≈«¿¿
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לז dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn - (jli`e 146 'nr `"lg y"ewl t"r)

mixvnA l`xUi ipA zngp¤¨©§¥¦§¨¥§¦§©¦

ׁשׁשׁשׁשּטּטּטּטיםיםיםים:::: ֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַֽֽֽֽֽֽֽֽועציועציועציועצי
והביא  ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא, רּבי ּפרׁש ּבּמדּבר, להם היה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּומאין

מּמצרים ּכׁשּיצאּו עּמהם לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם, למצרים ובפרש"י).ארזים ה. (כה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
סמּוכים, מיערֹות לקחּתם אֹו האּמֹות מּתּגרי לקנֹותם יׂשראל ּבני יכֹולים היּו הּמׁשּכן לבנּית ארזים להּׂשיג ּכדי הרי לעּין, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֻיׁש

ּבמצרים? אֹותם ולנטע יׂשראל מארץ ארזים אּתֹו להביא אבינּו יעקב הצר מּדּוע ּכן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻואם
ּבני  את לנחם ּכדי אבינּו יעקב ּכן ׁשעׂשה "נחמה". מּלׁשֹון – ּתנחּומא" "רּבי ּפרׁשֹו זה ּדענין הּדרּוׁש, דר על לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹויׂש

ּגלּותם. מּצרת ְִִֵַָָָָיׂשראל
ּתׁשליכּו היאֹורה הּיּלֹוד הּבן ּכ"ּכל ּגזרֹות עם ּביֹותר, קׁשה ּבגלּות ּבמצרים, יׂשראל היּו זּוּדכאׁשר הּנה ּבזה, וכיֹוצא הּו" ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

יעקב. ׁשּנטע הארזים את ּכׁשראּו נחמתם ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהיתה
עלה" ּגם אעל "אנכי – הּקּב"ה להם ׁשהבטיח ׁשּידעּו ד)ּדאף מו, ארזים (ויגש יׁש ׁשהּנה ּבעיניהם ׁשראּו לזה ּדֹומה זה אין , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

הּמׁשּכן. את ּבהם ויבנּו עּמהם, אּלּו ארזים ויקחּו מּמצרים ׁשּיצאּו על-מנת רק ּבמצרים יעקב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשּנטע

(å)ì íéîNa øànì ïîLúøè÷ìå äçLnä ïîL ¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
:íénqä©©¦«

i"yx£¯‡nÏ ÔÓL∑ז זית ּתמיד להעלֹותׁשמן ‰ÁLn‰.נר ÔÓLÏ ÌÈÓNa∑ למׁשח הּמׁשּכן ׁשּנעׂשה ּכלי ∆∆«»…ְֲִִֵֶֶַַָָ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ
תּׂשא" ּב"כי ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבׂשמים, לֹו והּוצרכּו לקּדׁשֹו, ‰ÌÈnq.והּמׁשּכן ˙¯Ë˜ÏÂ∑ ּבכל מקטירין ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹ¿ƒ¿…∆««ƒְְִִֶַָָ

עׁשן  ותמרֹות קיטֹור העלאת קטרת, ּולׁשֹון ּתצּוה". ּב"ואּתה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּובקר, .ערב ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ÁLÓÏ‡ו  ‡iÓÒea ‡˙e¯‰‡Ï ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿«»¿ƒ¿»
‡˙e·¯„:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»
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(æ):ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáà©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤

i"yx£Ì‰LŒÈ·‡∑"ּתצּוה ּב"ואּתה האמּור האפֹוד, לצר ׁשם הּוצרכּו ׁשעֹוׂשין ∑ÌÈ‡lÓ.ׁשּתים ׁשם על «¿≈…«ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹƒÀƒִֵֶַ
קרּוי  הּמֹוׁשב ּומקֹום מּלאים, אבני קרּויים הּגּמא, למּלאֹות ׁשם האבן ונֹותנין ּגּמא, ּכמין מֹוׁשב ּבּזהב ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻלהם

ÔLÁÏÂ.מׁשּבצֹות  „Ù‡Ï∑לאפד הּׁשהם ּתצּוה",אבני ּב"ואּתה מפרׁשים ואפֹוד וחׁשן לחׁשן. הּמּלאים ואבני ְְִ»≈…¿«…∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֻ
ּתכׁשיט  מיני .והם ְְִִֵֵַ

(ç):íëBúa ézðëLå Lc÷î éì eNòå§¨¬¦−¦§¨®§¨«©§¦−§¨«
i"yx£ÈÏ eNÚÂLc˜Ó∑ לׁשמי קדּׁשה ועׂשּו .ּבית ¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵָָֻ

(è)ïkLnä úéðáz úà EúBà äàøî éðà øLà ìëk§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥µ©§¦´©¦§½̈
:eNòz ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−©«£«

i"yx£E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡ ÏÎk∑(כט È·z˙ּכאן.(מנחות ˙‡.ÔkLn‰‰ÏÚÓlL ‡¯˜nÏ ¯aÁÓ ‰f‰ ‡¯˜n‰ ¿…¬∆¬ƒ«¿∆¿ָ≈«¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»«∆¿À»«ƒ¿»∆¿«¿»
"E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡ ÏÎk Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" :epÓÈ‰.eNÚz ÔÎÂ∑(יד שבועות טז. אחד (סנהדרין יאבד  אם לדֹורֹות , ≈∆¿»ƒƒ¿»¿…¬∆¬ƒ«¿∆¿¿≈«¬ְִֶַָֹ

ּכתבנית  ׁשלמה, ׁשעׂשה ּומכֹונֹות וכּיֹורֹות ּומנֹורֹות ׁשלחנֹות ּכגֹון עֹולמים, ּבית ּכלי לי ּכׁשּתעׂשּו אֹו הּכלים, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻמן
אֹותם. ּתעׂשּו צח)אּלּו שבת "וכן (תוספתא. לכּתב לֹו היה לא הימּנּו, ׁשּלמעלה לּמקרא מחּבר הּמקרא היה לא ואם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

וכליו  מֹועד אהל עׂשּית על מדּבר והיה ּתעׂשּו', 'ּכן אּלא .ּתעׂשּו", ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ÚwLÏ‡ז  ‡˙eÓÏL‡ È·‡Â ‡Ï¯e· È·‡«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

ÈzÎLח  È¯L‡Â ‡Lc˜Ó ÈÓ„˜ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿√»«ƒ¿¿»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈

kLÓ‡ט  ˙eÓc ˙È C˙È ÈÊÁÓ ‡‡ Èc ÏÎk¿…ƒ¬»«¬≈»»»¿«¿¿»
:Ôe„aÚz ÔÎÂ È‰BÓ Ïk ˙eÓc ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿≈«¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(f)íäL éðáàíézL Y¯hErin ©§¥Ÿ©§©¦¦
.miYW - "ipa`"©§¥§©¦

ãBôàä Cøöì íL eëøöä¯oa` ENi`e ª§§¨§Ÿ¤¨¥§¦¤¤
oWFgd ipa`n zg` dzidW mdXd©Ÿ©¤¨§¨©©¥©§¥©¤

"mi`ENin ipa`"A zllkp)m"`x(. ¦§¤¤§©§¥¦¦
"äeöz äzàå"a øeîàä¯,gk oOwl ¨¨§§©¨§©¤§©¨

.ai
íéàlîáäfa íäì ïéNBòL íL ìò Y ¦ª¦©¥¤¦¨¤©¨¨

íL ïáàä ïéðúBðå ànb ïéîk áLBî¨§¦ª¨§§¦¨¤¤¨
íééeø÷ ànbä úåàlîìéðáà" §©Ÿ©ª¨§¦©§¥

"íéàlî¯.k ,gk oOwl i"Wx mB d`x ¦ª¦§¥©©¦§©¨
ipa`A mB mpn` .ai ,d mixiXd xiW¦©¦¦¨§¨©§©§¥
,oa`d iENinl aWFn miUFr Eid cFt`d̈¥¨¦¨§¦¨¤¤
m`xw `le ,`i ,gk i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦§Ÿ§¨¨
oliCadl icM `N` "mdXd ipa`"©§¥©Ÿ©¤¨§¥§©§¦¨

oWFgd ipa`n)m"`x t"r(. ¥©§¥©¤
"úöaLî" éeø÷ áLBnä íB÷îe§©¨¨¦§¤¤

¯mW i"WxaE .bi ,gk oOwl d`x§¥§©¨§©¦¨
.`i ,c miwEqR§¦

ïLçìå ãôàìíäMä éðáà Y ¨¥Ÿ§©Ÿ¤©§¥©Ÿ©
,"ïLçì" íéàlnä éðáàå ,"ãôàì"¨¥Ÿ§©§¥©¦ª¦©Ÿ¤
äzàå"a íéLøôî ãBôàå ïLçå§Ÿ¤§¥§Ÿ̈¦§§©¨

èéLëz éðéî íäå ,"äeöz¯d`x §©¤§¥¦¥©§¦§¥
.c ,gk oOwl i"Wxg dxez ©¦§©¨

(g)Lc÷î éì eNòåì "eNòå" YéîL §¨¦¦§¨§¨¦§¦
¯i"WxA lirlckE ,"il" WExiRd Edf¤©¥¦§¦§¥§©¦

FzIUr zNigY `dYW Epide .a wEqR̈§©§¤§¥§¦©£¦¨
.`k ,k i"WxA lirlcM ,inWl¦§¦§¦§¥§©¦

äMã÷ úéa¯,dXEcw FWExiR "WCwn" ¥§ª¨¦§¨¥§¨
" siqFd i"WxeziAdXEcw iM ,"dXEcw §©¦¦¥§¨¦§¨

oFWl DA KIW `le ipgEx xaC `id¦¨¨¨¦§Ÿ©¨¨§
ziA EUrIW dpEMdW WxiR okl ,dIUr£¦¨¨¥¥©¤©©¨¨¤©£©¦

dXEcw lW)cec ixac(.h dxez ¤§¨
(h)¯ EúBà äàøî éðà øLà ìëko`M §Ÿ£¤£¦©§¤§¨
-Ll d`x`W `le ,ipiq xdA eiWkr©§¨§©¦©§Ÿ¤©§¤§

m` iM ,oMWOd zIUr zrWA cizrA¤¨¦¦§©£¦©©¦§¨¦¦
"LzF` d`x`" xnFl Kixv did oM¥¨¨¨¦©©§¤§

)m"`x(.
ïkLnä úéðáz úàäfä àø÷nä Y ¥©§¦©¦§¨©¦§¨©¤

:epîéä äìòîlL àø÷nì øaçî§ª¨©¦§¨¤§©§¨¥¤
Lc÷î éì eNòå"¯wEqRd KWnde §¨¦¦§¨§¤§¥©¨

iYpkWe"mkFzA,xBqEOd xn`n `Ed " §¨©§¦§¨©£¨©§¨
df iEEiv EnIwIW l`xUi ipal dpEMde§©©¨¨¦§¥¦§¨¥¤§©§¦¤

)iaxd(."EUre" lr aqEn "mkFzA"E .§¨¨©§¨
"EúBà äàøî éðà øLà ìëk ..§Ÿ£¤£¦©§¤§

¯xW` lkM"l mB aqEn "EUre" xnFlM§©§¨¨©¦§Ÿ£¤
."'ebe LzF` d`xn ip £̀¦©§¤§

eNòz ïëåúBøBãì Y¯i"WxA §¥©£§§©¦

Wxcinl dxizi `xw" :` ,eh zFrEaW§§¨§¥¨§¦§©
."zFxFcl§

Bà ,íéìkä ïî ãçà ãáàé íà¦Ÿ©¤¨¦©¥¦
íéîìBò úéa éìk éì eNòzLk§¤©£¦§¥¥¨¦

¯.WCwOd ziA lW milM¥¦¤¥©¦§¨
úBøBiëå úBøBðîe úBðçìL ïBâk§ª§¨§§¦

úBðBëîe¯xFIMd lW miPMd md)d`x §¥©©¦¤©¦
hi ,fk dinxi i"yx(.

äîìL äNòL¯dUrW gAfOd la` ¤¨¨§ŸŸ£¨©¦§¥©¤¨¨
gAfOdn FYpMznA dpFW did dnlW§ŸŸ¨¨¤§©§ª§¥©¦§¥©
llkA aWgp Fpi`e ,dWn dUrW¤¨¨¤§¥¤§¨¦§©
dpFn Fpi`e ,rEaw didW oeiM milMd©¥¦¥¨¤¨¨¨©§¥¤
Eid EN` milMW ,milhlHOd `N` o`M̈¤¨©¦©§§¦¤¥¦¥¨
oMWOA od mYpMznaE mzCnA mieẄ¦§¦¨¨§©§ª§¨¥©¦§¨

WCwOd ziaA ode)`"eb(. §¥§¥©¦§¨
àì íàå .íúBà eNòz elà úéðáúk§©§¦¥©£¨§¦Ÿ
epîéä äìòîì øaçî àø÷nä äéä̈¨©¦§¨§ª¨§©§¨¥¤

¯."WCwn il EUre"l¦§¨¦¦§¨
àlà ,"eNòz ïëå" ázëì Bì äéä àìŸ¨¨¦§Ÿ§¥©£¤¨

"eNòz ïk"¯lkM"l aqEn did f`e ¥©£§¨¨¨¨¦§Ÿ
."'ebe LzF` d`xn ip` xW £̀¤£¦©§¤§

ãòBî ìäà úiNò ìò øaãî äéäå§¨¨§©¥©£¦©Ÿ¤¥
åéìëå¯ziA ilM lr `le §¥¨§Ÿ©§¥¥

.WCwOdi dxez ©¦§¨



dnexzלח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k oey`x meil inei xeriy

(é)änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïBøà eNòå§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå̈¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£ÔB¯‡ eNÚÂ∑ על יֹוׁשב איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין ארּגז, ּכמין עׂשּויים רגלים, ּבלא ׁשעֹוׂשים ארֹונֹות ּכמין ¿»¬ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
.ׁשּוליו  ָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 175 'nr e"kg y"ewl t"r)

oFx`d zIUr zevn¦§©£¦©¨¨

ׁשׁשׁשׁשּטּטּטּטיםיםיםים עציעציעציעצי ארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן י)ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו (כה, ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
ּדיני  והׁשמיט וכיֹו"ב. הּׁשלחן הּמזּבח, הּמנֹורה, הּמקּדׁש, ּכלי עׂשּית ּדיני ּבאריכּות הרמּב"ם ּכֹותב הּבחירה ּבית ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָֻּבהלכֹות
דּבנין  ממצות-עׂשה (ּכחלק הּמצֹות ּבמנין הּכלים ׁשאר עׂשּית מנה הּמצֹות ּבספר כן ּוכמֹו הארֹון. עׂשּית ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָוצּורת

הארֹון. עׂשּית ּכלל מזּכיר אינֹו א ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּבית-המקדש),
ּבארּכה ּבזה ועוד)הרמּב"םנֹוׂשאי-ּכליושקו"ט נב. פרשה בסופו לרס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ פי' צה. מ"ע מנ"ח .(ועיין ְְְֲֵֵֶַַַָָָֻ

לׁשם  נעׂשּו הּמקּדׁש ּכלי ּדׁשאר הּכלים. ׁשאר מעׂשּית הארֹון עׂשּית ּדין חלּוק הרמּב"ם ּדלדעת מחּדׁש, ּבאפן ּבזה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻוי"ל
ונכּתבּו ּכמצות-עׂשה, נמנּו ׁשּפיר לדֹורֹות מצוה היא ּבהם ׁשהעבֹודה ּומּפני וכיֹו"ב, ּבּמנֹורה הּנרֹות ּכהדלקת ּבהם, ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָהעבֹודה

הּבחירה. ּבית ּבהלכֹות ְְְִִִֵֵֶַָּדיניהם
על  והּצּוּוי הּׁשכינה. הׁשראת ׁשם ׁשּתהיה ּפֹועל ה"ז הּמקּדׁש ּבבית ׁשּנמצא ׁשעל-ידי אלא ּכלל, עבֹודה ּבֹו אין הארֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָא

הארֹון עׂשּית ּפרׁשת ּבסֹוף ּוכמ"ש הּׁשכינה. הׁשראת לפעל ּכדי רק הּוא כב)עׂשּיתֹו "ונֹועדּתי (כה, ׁשּיהיה ּכדי היא ּדעׂשּיתֹו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשם". ְָל

לּמׁשּכן  היה הארֹון ׁשם היה ׁשּלא ּדבּזמן וכיֹו"ב). ׁשילה מׁשּכן ּבּמדּבר, (הּמׁשּכן והּמׁשּכן עֹולמים ּבית ּבין חּלּוק מצינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹוהּנה,
ּבלבד ּגדֹולה" "ּבמה ב)ּדין ט, מגילה מאירי גם וראה ספי"ג. זבחים מּׁשם (תוספתא ׁשּנּטל לאחרי ּגם הּנה עֹולמים ּבבית משא"כ . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

עֹולם קדּׁשת ּוקדּׁשתֹו ההּוא ּבּמקֹום ׁשכינה נׁשארה הּבחירה)הארֹון, ּבית מהל' ו' פרק בסוף הרמב"ם .(כמ"ש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻֻ

ואין  ּבארֹון, ּתלּויה הּׁשכינה הׁשראת אין מּמילא לעֹולם, הּקדּׁשה ׁשם ונקּבעה עֹולמים ּבית ׁשּנבנה ּדלאחר י"ל, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּומעּתה
הארֹון  עׂשּית ּדיני הרמּב"ם הביא לא ולכן ּכּנ"ל. הּׁשכינה הׁשראת לפעל רק הּוא עׂשּיתֹו עּקר ּכל ּכי הארֹון. ּבעׂשּית ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמצוה

וא"ש. לדֹורֹות. מצוה ּבעׂשּיתּה ׁשאין מּכיון הּמצֹות ּבמנין מנאּה ולא הּבחירה, ּבית ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהלכֹות

(àé)eptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®
:áéáñ áäæ øæ åéìò úéNòå§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£eptˆz ıeÁÓe ˙ÈaÓ∑(עב וׁשּולים ׁשלׁשה (יומא ּכתלים וד' עץ, ׁשל וא' זהב ׁשל ב' ּבצלאל: עׂשה ארֹונֹות ƒ«ƒƒ¿«∆ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבזהב. העליֹונה ׂשפתֹו וחּפה עץ, ׁשל ּבתֹו זהב וׁשל זהב ׁשל ּבתֹו עץ ׁשל נתן מלמעלה. ּופתּוחים אחד, ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָלכל

‡ÔÈnי  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¬»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
‡˙n‡Â dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿≈¿«¿»«¿»¿»≈¿«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe«¿»≈

aÓe¯‡יא  ÂbÓ ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿∆¡≈»≈¿«¿≈ƒ»ƒ»»
¯BÁÒ ·‰„c ¯ÈÊ È‰BÏÚ „aÚ˙Â dpÙÁz«¬ƒ≈¿«¿≈¬ƒ≈ƒ¿«¿

:¯BÁÒ¿
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."'ebe oFx`d z` l`lvA UrIe" :`©©©§©§¥¤¨¨
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x`W lkM libx iERivA mB FzFUrl©£©§¦¨¦§¨§¨
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.xE`iAaE ak ,gl©¥
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,dNigY ur lWA adf lW giPi m ¦̀©¦©¤¨¨§¤¥§¦¨

zFpFx` ipW KMÎxg` giPdl Kxhvi¦§¨¥§©¦©©©¨§¥£
Fh Edfe ,adf lWAKxFvl `NW gx §¤¨¨§¤©¤Ÿ§¤

)g"ty(.
áäæa äðBéìòä BúôN ätçå§¦¨§¨¨¤§¨§¨¨

¯dOn oM micnFNW EazM miWxtnd©§¨§¦¨§¤§¦¥¦©
ixdW ,xYEin dGW "EPRvY" xn`PX¤¤¡©§©¤¤¤§¨¤£¥
i"Wx la` ."FzF` ziRve" aEzM xaM§¨¨§¦¦¨£¨©¦
ziAn" zFaiYdOW azFM a ,ar `nFiA§¨¥¤¥©¥¦©¦
zIUr z` micnFl "EPRvY uEgnE¦§©¤§¦¤£¦©
wx dpEMd m`W ,zFpFx`d zWlW§¤¨£¤¦©©¨¨©
ziRve" xn`IW iC did ,adf iERivl§¦¨¨¨¨©¤Ÿ©§¦¦¨
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dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k oey`x meil inei xeriy
ּומחּוץ מּבית מצּפה רבה)נמצא שמות תנחומא. Ê‰·.(שם ¯Ê∑ הארֹון ׁשעׂשה מּׂשפתֹו, למעלה סביב לֹו מּקף ּכתר ּכמין ְְִִִִֶַָֻ≈»»ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻ

עבי  על ׁשֹוכב ּוכׁשהּכּפרת מּׁשהּו. הימּנּו ּולמעלה הּכּפרת עבי למּול ׁשעלה עד הּפנימי, מן ּגבּה ְְְְְֳֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹהחיצֹון
ּתֹורה  לכתר סימן והּוא ׁשהּוא, ּכל הּכּפרת עבי מּכל למעלה הּזר עֹולה .הּכתלים, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(áé)òaøà ìò äzúðå áäæ úòaè òaøà Bl z÷öéå§¨©´§¨À©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´
ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe åéúîòt©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ

:úéðMä Bòìö-ìò úòaè©¨½Ÿ©©§−©¥¦«
i"yx£z˜ˆÈÂ∑ּכתרּגּומֹו הּתכה, היּו∑ÂÈ˙ÓÚt.לׁשֹון לּכּפרת, סמּו העליֹונֹות ּובּזוּיֹות זויתּה, ּכתרּגּומֹו: ¿»«¿»ְְְַַָָ«¬…»ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לרחּבֹו מּכאן ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים ּבין נתּונים מפסיק ארֹון ׁשל וארּכֹו ּבהם, נתּונים והּבּדים ארֹון, ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
מפרׁש וכן ּביניהם, מהּלכין הארֹון את הּנֹוׂשאים אדם ּבני ׁשני ׁשּיהיּו לבד, ּבד ּבין וחצי אּמתים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּבּדים

הּלחם" "ׁשּתי ּבפרק ‰‡Á˙.ּב'מנחֹות' BÚÏˆ ÏÚ ˙ÚaË ÈzLe∑,הּמקרא ׁשּבתחּלת טּבעֹות הד' הן הן ְְְִֵֶֶֶֶַָ¿≈«»…««¿»∆»ְְִִִֵֵֶַַַַָָ
מן  ּוׁשּתי ּכן: ליּׁשבּה ל ויׁש טּבעֹות", "ׁשּתי ּכמֹו ּופתרֹונֹו היא, יתרה זֹו והּוי"ו היּו, היכן ל ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּופרׁש

האחת  צלעֹו על האּלּו .צּדֹו∑ˆBÚÏ.הּטּבעֹות ְֵֶַַַַָָָָ«¿ִ

(âé):áäæ íúà úétöå íéhL éöò écá úéNòå§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
i"yx£Èc·∑ מֹוטֹות. «≈

ÏÚיב  Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz˙Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈«
„Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊ Úa¯‡«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈«

:‡˙Èz d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈»

ÔB‰˙Èיג  ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ≈¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿
:‡·‰c«¬»
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(é)änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïBøà eNòå§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå̈¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£ÔB¯‡ eNÚÂ∑ על יֹוׁשב איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין ארּגז, ּכמין עׂשּויים רגלים, ּבלא ׁשעֹוׂשים ארֹונֹות ּכמין ¿»¬ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
.ׁשּוליו  ָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 175 'nr e"kg y"ewl t"r)

oFx`d zIUr zevn¦§©£¦©¨¨

ׁשׁשׁשׁשּטּטּטּטיםיםיםים עציעציעציעצי ארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן י)ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו (כה, ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
ּדיני  והׁשמיט וכיֹו"ב. הּׁשלחן הּמזּבח, הּמנֹורה, הּמקּדׁש, ּכלי עׂשּית ּדיני ּבאריכּות הרמּב"ם ּכֹותב הּבחירה ּבית ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָֻּבהלכֹות
דּבנין  ממצות-עׂשה (ּכחלק הּמצֹות ּבמנין הּכלים ׁשאר עׂשּית מנה הּמצֹות ּבספר כן ּוכמֹו הארֹון. עׂשּית ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָוצּורת

הארֹון. עׂשּית ּכלל מזּכיר אינֹו א ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּבית-המקדש),
ּבארּכה ּבזה ועוד)הרמּב"םנֹוׂשאי-ּכליושקו"ט נב. פרשה בסופו לרס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ פי' צה. מ"ע מנ"ח .(ועיין ְְְֲֵֵֶַַַָָָֻ

לׁשם  נעׂשּו הּמקּדׁש ּכלי ּדׁשאר הּכלים. ׁשאר מעׂשּית הארֹון עׂשּית ּדין חלּוק הרמּב"ם ּדלדעת מחּדׁש, ּבאפן ּבזה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻוי"ל
ונכּתבּו ּכמצות-עׂשה, נמנּו ׁשּפיר לדֹורֹות מצוה היא ּבהם ׁשהעבֹודה ּומּפני וכיֹו"ב, ּבּמנֹורה הּנרֹות ּכהדלקת ּבהם, ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָהעבֹודה

הּבחירה. ּבית ּבהלכֹות ְְְִִִֵֵֶַָּדיניהם
על  והּצּוּוי הּׁשכינה. הׁשראת ׁשם ׁשּתהיה ּפֹועל ה"ז הּמקּדׁש ּבבית ׁשּנמצא ׁשעל-ידי אלא ּכלל, עבֹודה ּבֹו אין הארֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָא

הארֹון עׂשּית ּפרׁשת ּבסֹוף ּוכמ"ש הּׁשכינה. הׁשראת לפעל ּכדי רק הּוא כב)עׂשּיתֹו "ונֹועדּתי (כה, ׁשּיהיה ּכדי היא ּדעׂשּיתֹו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשם". ְָל

לּמׁשּכן  היה הארֹון ׁשם היה ׁשּלא ּדבּזמן וכיֹו"ב). ׁשילה מׁשּכן ּבּמדּבר, (הּמׁשּכן והּמׁשּכן עֹולמים ּבית ּבין חּלּוק מצינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹוהּנה,
ּבלבד ּגדֹולה" "ּבמה ב)ּדין ט, מגילה מאירי גם וראה ספי"ג. זבחים מּׁשם (תוספתא ׁשּנּטל לאחרי ּגם הּנה עֹולמים ּבבית משא"כ . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

עֹולם קדּׁשת ּוקדּׁשתֹו ההּוא ּבּמקֹום ׁשכינה נׁשארה הּבחירה)הארֹון, ּבית מהל' ו' פרק בסוף הרמב"ם .(כמ"ש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻֻ

ואין  ּבארֹון, ּתלּויה הּׁשכינה הׁשראת אין מּמילא לעֹולם, הּקדּׁשה ׁשם ונקּבעה עֹולמים ּבית ׁשּנבנה ּדלאחר י"ל, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּומעּתה
הארֹון  עׂשּית ּדיני הרמּב"ם הביא לא ולכן ּכּנ"ל. הּׁשכינה הׁשראת לפעל רק הּוא עׂשּיתֹו עּקר ּכל ּכי הארֹון. ּבעׂשּית ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמצוה

וא"ש. לדֹורֹות. מצוה ּבעׂשּיתּה ׁשאין מּכיון הּמצֹות ּבמנין מנאּה ולא הּבחירה, ּבית ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהלכֹות

(àé)eptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®
:áéáñ áäæ øæ åéìò úéNòå§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£eptˆz ıeÁÓe ˙ÈaÓ∑(עב וׁשּולים ׁשלׁשה (יומא ּכתלים וד' עץ, ׁשל וא' זהב ׁשל ב' ּבצלאל: עׂשה ארֹונֹות ƒ«ƒƒ¿«∆ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבזהב. העליֹונה ׂשפתֹו וחּפה עץ, ׁשל ּבתֹו זהב וׁשל זהב ׁשל ּבתֹו עץ ׁשל נתן מלמעלה. ּופתּוחים אחד, ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָלכל

‡ÔÈnי  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¬»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
‡˙n‡Â dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿≈¿«¿»«¿»¿»≈¿«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe«¿»≈

aÓe¯‡יא  ÂbÓ ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿∆¡≈»≈¿«¿≈ƒ»ƒ»»
¯BÁÒ ·‰„c ¯ÈÊ È‰BÏÚ „aÚ˙Â dpÙÁz«¬ƒ≈¿«¿≈¬ƒ≈ƒ¿«¿

:¯BÁÒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)ïBøà eNòåúBðBøà ïéîk Y §¨£§¦£
ïéîk íééeNò ,íéìâø àìa íéNBòL¤¦§Ÿ©§©¦£¦§¦

ï"éø÷ùéà ïéøBwL ,æbøà¯escrin, ©§¨¤¦
.fBx` ,dqtEw§¨©§¨

åéìeL ìò áLBé ,æòìa¯i"Wx mB d`x §©©¥©¨§¥©©¦
`N` Fl Eid `l milbxe" :a ,ar `nFi¨§©§©¦Ÿ¨¤¨

."did lElg ur`i dxez ¥¨¨¨
(`i)eptöz õeçîe úéaîìL YäL ¦©¦¦§©¤§Ÿ¨

ìàìöa äNò úBðBøà¯,fl oOwlcM £¨¨§©§¥§¦§©¨
."'ebe oFx`d z` l`lvA UrIe" :`©©©§©§¥¤¨¨
oM dUr l`lvAW ,rnWn i"Wx oFWNn¦§©¦©§©¤§©§¥¨¨¥
iEESd xnFlM ,dEhvp KMW `le FYrCn¦©§§Ÿ¤¨¦§©¨§©©¦
lkie ,uEgnE ziAn FzFRvl did̈¨§©¦©¦¦§¨©

x`W lkM libx iERivA mB FzFUrl©£©§¦¨¦§¨§¨
FzFUrl sicrd l`lvAW `N` ,milMd©¥¦¤¨¤§©§¥¤¡¦©£
x`Fanke ,zFpFx` dWlW ici lr©§¥§¨£§©§¨
.iFp xzFi FA Wi df otF`AW "WEal"A©§¤§¤¤¥¥
mW .xE`iAaE ` ,fl oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨©¥¨

.xE`iAaE ak ,gl©¥
,õò ìL ãçàå áäæ ìL íéðL§©¦¤¨¨§¤¨¤¥
,ãçà ìëì íéìeLå íéìúk òaøàå§©§©§¨¦§©¦§¨¤¨
õò ìL ïúð ,äìòîìî íéçeúôe§¦¦§©§¨¨©¤¥
ìL CBúa áäæ ìLå áäæ ìL CBúa§¤¨¨§¤¨¨§¤

õò¯lW giPdl dNigY miCwdX dn ¥©¤¦§¦§¦¨§©¦©¤
iM ,gFp xzFi KMW ipRn ,adf lWA ur¥§¤¨¨¦§¥¤¨¥©¦
,dNigY ur lWA adf lW giPi m ¦̀©¦©¤¨¨§¤¥§¦¨

zFpFx` ipW KMÎxg` giPdl Kxhvi¦§¨¥§©¦©©©¨§¥£
Fh Edfe ,adf lWAKxFvl `NW gx §¤¨¨§¤©¤Ÿ§¤

)g"ty(.
áäæa äðBéìòä BúôN ätçå§¦¨§¨¨¤§¨§¨¨

¯dOn oM micnFNW EazM miWxtnd©§¨§¦¨§¤§¦¥¦©
ixdW ,xYEin dGW "EPRvY" xn`PX¤¤¡©§©¤¤¤§¨¤£¥
i"Wx la` ."FzF` ziRve" aEzM xaM§¨¨§¦¦¨£¨©¦
ziAn" zFaiYdOW azFM a ,ar `nFiA§¨¥¤¥©¥¦©¦
zIUr z` micnFl "EPRvY uEgnE¦§©¤§¦¤£¦©
wx dpEMd m`W ,zFpFx`d zWlW§¤¨£¤¦©©¨¨©
ziRve" xn`IW iC did ,adf iERivl§¦¨¨¨¨©¤Ÿ©§¦¦¨
.eiccv lMn dpEMdW oaEnE ,"adf FzF`¨¨¨¤©©¨¨¦¨§¨¨
wiYrdW o`M i"Wx oFWNn rnWn oke§¥©§©¦§©¦¨¤¤§¦

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k oey`x meil inei xeriy
ּומחּוץ מּבית מצּפה רבה)נמצא שמות תנחומא. Ê‰·.(שם ¯Ê∑ הארֹון ׁשעׂשה מּׂשפתֹו, למעלה סביב לֹו מּקף ּכתר ּכמין ְְִִִִֶַָֻ≈»»ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻ

עבי  על ׁשֹוכב ּוכׁשהּכּפרת מּׁשהּו. הימּנּו ּולמעלה הּכּפרת עבי למּול ׁשעלה עד הּפנימי, מן ּגבּה ְְְְְֳֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹהחיצֹון
ּתֹורה  לכתר סימן והּוא ׁשהּוא, ּכל הּכּפרת עבי מּכל למעלה הּזר עֹולה .הּכתלים, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(áé)òaøà ìò äzúðå áäæ úòaè òaøà Bl z÷öéå§¨©´§¨À©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´
ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe åéúîòt©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ

:úéðMä Bòìö-ìò úòaè©¨½Ÿ©©§−©¥¦«
i"yx£z˜ˆÈÂ∑ּכתרּגּומֹו הּתכה, היּו∑ÂÈ˙ÓÚt.לׁשֹון לּכּפרת, סמּו העליֹונֹות ּובּזוּיֹות זויתּה, ּכתרּגּומֹו: ¿»«¿»ְְְַַָָ«¬…»ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לרחּבֹו מּכאן ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים ּבין נתּונים מפסיק ארֹון ׁשל וארּכֹו ּבהם, נתּונים והּבּדים ארֹון, ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
מפרׁש וכן ּביניהם, מהּלכין הארֹון את הּנֹוׂשאים אדם ּבני ׁשני ׁשּיהיּו לבד, ּבד ּבין וחצי אּמתים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּבּדים

הּלחם" "ׁשּתי ּבפרק ‰‡Á˙.ּב'מנחֹות' BÚÏˆ ÏÚ ˙ÚaË ÈzLe∑,הּמקרא ׁשּבתחּלת טּבעֹות הד' הן הן ְְְִֵֶֶֶֶַָ¿≈«»…««¿»∆»ְְִִִֵֵֶַַַַָָ
מן  ּוׁשּתי ּכן: ליּׁשבּה ל ויׁש טּבעֹות", "ׁשּתי ּכמֹו ּופתרֹונֹו היא, יתרה זֹו והּוי"ו היּו, היכן ל ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּופרׁש

האחת  צלעֹו על האּלּו .צּדֹו∑ˆBÚÏ.הּטּבעֹות ְֵֶַַַַָָָָ«¿ִ

(âé):áäæ íúà úétöå íéhL éöò écá úéNòå§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
i"yx£Èc·∑ מֹוטֹות. «≈

ÏÚיב  Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz˙Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈«
„Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊ Úa¯‡«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈«

:‡˙Èz d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈»

ÔB‰˙Èיג  ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ≈¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿
:‡·‰c«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zNigzAoM lre .EN` zFaiY xEACd ¦§¦©©¦¥¥§©¥
eilrn iERiSd oiprl cEOiNdW d`xp¦§¤¤©¦§¦§©©¦¥¨¨

aEzMW dGn `EdziRve","FzF` ¦¤¤¨§¦¦¨
.eilrn mB FzF` dRvIW FrnWOW¤©§¨¤§©¤©¥¨¨
"õeçîe úéaî" ätöî àöîð¯oke ¦§¨§ª¤¦©¦¦§¥

mEIqAW d`xp .a ,ar `nFiA i"Wx azM̈©©¦§¨¦§¤¤§¦
dlFrd iWFw i"Wx uxzn EN` eixaC§¨¨¥§¨¥©¦¦¨¤

zgPd xcQnzFpFx`d,l`lvA ici lr ¦¥¤©¨©¨£©§¥§©§¥
dNigYW dxF`kl rnWn wEqRdOW¤¥©¨©§©¦§¨¤§¦¨
,"uEgn" KM xg`e "ziAn" zFRvl Wi¥§©¦©¦§©©¨¦
dNigY ,xcQd Ktd l`lvA ENi`e§¦§©§¥¨©©¥¤§¦¨
,adf lWA ur lW ozPW ici lr ,"uEgn"¦©§¥¤¨©¤¥§¤¨¨
lW z` ozPW ici lr ,"ziAn" KM xg`e§©©¨¦©¦©§¥¤¨©¤¤
oi`W i"Wx x`anE ,ur lW KFzA adf̈¨§¤¥§¨¥©¦¤¥
wEqRd zpEM oMW ,wEqRl dxizqA df¤¦§¦¨©¨¤¥©¨©©¨
dREvn didi EPRvIW xg`NW `id¦¤§©©¤§©¤¦§¤§¤
didi iERiSd xcQW`le ,"uEgnE ziAn"¦©¦¦§Ÿ¤¥¤©¦¦§¤

."uEgn" KM xg`e "ziAn" dNigY§¦¨¦©¦§©©¨¦
áäæ øæéwî øúk ïéîk YBì ó ¥¨¨§¦¤¤©¦

äNòL ,BúôOî äìòîì áéáñ̈¦§©§¨¦§¨¤¨¨
éîéðtä ïî dBáb ïBöéçä ïBøàä̈¨©¦¨©¦©§¦¦

¯drWY FdaB did ur lW inipRd©§¦¦¤¥¨¨¨§¦§¨
didW eilEW iar llFM ,uEgAn migth§¨¦¦©¥¢¦¨¤¨¨
,"FznFw ivge dO`" xn`PW ,gth¤©¤¤¡©©¨¨¥¦¨
uEgAn FdaB did adf lW inipRde§©§¦¦¤¨¨¨¨¨§¦©
`vnp ,eilEW iar mr migth dpFnW§¨§¨¦¦¢¦¨¦§¨

irvn`d lW Fllg `Nnn inipR)`nei t"r §¦¦§©¥£¨¤¨¤§¨¦
my i"yxe a ,ar(.

úøtkä éáò ìeîì äìòL ãò©¤¨¨§¢¦©©Ÿ¤
eäMî epîéä äìòîìe¯xGd ,xnFlM §©§¨¥¤©¤§©©¥

diddUrW `le ,ipFvigd oFx`dn wlg ¨¨¥¤¥¨¨©¦¦§Ÿ¤¨¨
xfcxtpAxnFl Wie .oFx`l FxAige ¥§¦§¨§¦§¨¨§¥©

,"eilr ziUre" xn`PX dOn oM cnFNW¤¥¥¦©¤¤¡©§¨¦¨¨¨
didY xaM dIUrd zrWAW EpidC§©§¤¦§©¨£¦¨§¨¦§¤

"eilr")cecl likyn(. ¨¨
éáò ìò áëBL úøtkäLëe§¤©©Ÿ¤¥©¢¦
ìkî äìòîì øfä äìBò ,íéìúkä©§¨¦¤©¥§©§¨¦¨
ïîéñ àeäå àeäL ìk úøtkä éáò¢¦©©Ÿ¤¨¤§¦¨

.äøBz øúëì¯did ipFvigd oFx`d §¤¤¨¨¨©¦¦¨¨
:EdXnE migth xUr cg` FdaB̈§©©¨¨§¨¦©¤
,irvn`d oFx`d DaFB cbpM drWY¦§¨§¤¤©¨¨¨¤§¨¦
,dxUr ixd gth adf lW milEXde§©©¦¤¨¨¤©£¥£¨¨
lEnl dlFr did xUr cg`d gthe§¤©¨©©¨¨¨¨¤§
dQknE gth `EdW zxFRMd iar¢¦©©¤¤¤©§©¤
scFr dide ,oFx`de zxFRMd xEAig¦©©¤§¨¨§¨¨¥
DaFbA EdXn zxFRMd iar lr dlrnl§©§¨©¢¦©©¤©¤§©

aiaq zxFRkl xf zFidl oFvigd)t"r ©¦¦§¥©©¤¨¦
my i"yxe my `nei(.ai dxez

(ai)z÷öéåì YBîebøúk ,äëzä ïBL §¨©§¨§©¨¨§©§
¯lr eil` xAgIW xnFlM ."Dil KYze"§©¥¥§©¤§©¥¥¨©

.dkYd ici§¥©¨¨
åéúîòt"déúéåæ" :Bîebøúk Y ©£Ÿ¨§©§¨§¨¥

¯.eizFPiR ,eizFIef̈¦¨¦¨
eéä úøtkì Ceîñ úBðBéìòä úBiåfáe©¨¦¨¤§¨©©Ÿ¤¨

íéðeúð¯Eid miCAdW` ,av zAW d`x §¦§¥©¨¤©©¦¨
mi`UFPW `Vn lM iM ,oFilrd WilXA©§¦¨¤§¦¨©¨¤§¦
dlrnln WilW didIW Kixv zFhFnA§¨¦¤¦§¤§¦¦§©§¨

.dHnNn miWilW ipWE§¥§¦¦¦§©¨
ìL Baçøì ïàkî íézLe ïàkî íézL§©¦¦¨§©¦¦¨§¨§¤
Bkøàå ,íäa íéðeúð íécaäå ,ïBøà̈§©©¦§¦¨¤§¨§
íéúnà ,íécaä ïéa ÷éñôî ïBøà ìL¤¨©§¦¥©©¦©¨©¦

ãáì ãa ïéa éöçå¯miCA Eed i` la` ¨¥¦¥©§©£¨¦£©¦
dO` `N` cal cA oiA did `l ,FMx`l§¨§Ÿ¨¨¥©§©¤¨©¨

dvgnE)a ,gv zegpn i"yx(. ¤¡¨
úà íéàNBpä íãà éða éðL eéäiL¤¦§§¥§¥¨¨©§¦¤
Løôî ïëå ,íäéðéa ïéëläî ïBøàä̈¨§©§¦¥¥¤§¥§Ÿ̈

"íçlä ézL" ÷øôa úBçðîa¯.a ,gv ¦§¨§¤¤§¥©¤¤
úçàä Bòìö ìò úòaè ézLeïä Y §¥©¨Ÿ©©§¨¤¨¥

úlçúaL úBòaè òaøàä ïä¥¨©§©©¨¤¦§¦©
å"éeäå ,eéä ïëéä Eì Løôe ,àø÷nä©¦§¨¥¥§¥¨¨§©¨

àéä äøúé Bæ¯.siqFOd e"ie `le §¥¨¦§Ÿ¨©¦
Eì Léå ."úòaè ézL" Bîk BðBøúôe¦§§§¥©¨Ÿ§¥§

ïk dáMéì¯.dxzi e"ie didY `NW §©§¨¥¤Ÿ¦§¤¨§¥¨
Bòìö ìò" elàä úBòahä ïî íézLe§©¦¦©©¨¨¥©©§

."úçàäBòìöBcö Ybi dxez ¨¤¨©§¦
(bi)écá.úBèBî Y¯oOwl i"Wx d`xE ©¥§¥©¦§©¨
.c ,lci dxez



dnexzמ zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ipy meil inei xeriy

(ãé)ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà úàáäå§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ
íäa ïøàä-úà úàNì: ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«

(åè):epnî eøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«
i"yx£epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï∑(שם .לעֹולם (יומא …»Àƒ∆ְָ

(æè)éìà ïzà øLà úãòä úà ïøàä-ìà zúðå:E §¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«
i"yx£Ô¯‡‰ŒÏ‡ z˙Â∑ ּבארֹון אתכם הּתֹורה,∑‰Ú„˙.ּכמֹו: ׁשּצּויתי ּוביניכם, ּביני לעדּות ׁשהיא ¿»«»∆»»…ְָָ»≈Àְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּבּה הּכתּובֹות .מצֹות ְְִַָ

ß hay f"k ipy mei ß

(æé)dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNòå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
:daçø éöçå änàå§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

i"yx£˙¯tÎ∑ מלמ ּפתּוח ׁשהיה הארֹון, על ּדף ּכּסּוי ּכמין עליו ּומּניחֹו ‡¯dk.עלה, ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡∑ּכארּכֹו «…∆ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ«»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְָ

È¯ËÒיד  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:ÔB‰a ‡B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡B¯‡¬»¿ƒ«»¬»¿

ÔecÚÈטו  ‡Ï ‡iÁÈ¯‡ ÔB‰È ‡B¯‡c ‡˙˜ÊÚa¿ƒ¿¿»«¬»¿¬ƒ«»»¿ƒ
:dpÓƒ≈

CÏ:טז  Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È ‡B¯‡a Ôz˙Â¿ƒ≈«¬»»«¬»ƒ∆≈»

‡ÔÈnיז  ÔÈz¯z ÈÎc ·‰„c ‡z¯tk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(eh)epnî eøñé àìíìBòì Y¯s` Ÿ¨ª¦¤§¨©
xEq`W df la` .dwixRd zrWA¦§©©§¦¨£¨¤¤¨
ixd ,dwixRd zrWA `NW xiqdl§¨¦¤Ÿ¦§©©§¦¨£¥
."miCAd Eidi oFx`d zFrAhA" WxFtn§¨§©§¨¨¦§©©¦
dpEMdW azM "dcVA x`a"A K ©̀¦§¥©¨¤¨©¤©©¨¨
zrC lr drW itl mxiqdl ENit`W¤£¦©£¦¨§¦¨¨©©©
xEq`W df la` ,xEq` mxifgdl§©£¦¨¨£¨¤¤¨
micnl ,dwixRd zrWA s` mxiqdl©£¦¨©¦§©©§¦¨§¥¦

aEzMX dOnzFrAhA"Eidi oFx`d ¦©¤¨§©§¨¨¦§
,gk oOwl i"Wx d`xE ."miCAd©©¦§¥©¦§©¨

.alfh dxez

(fh)ïøàä ìà zúðåïBøàa Bîk Y §¨©¨¤¨¨Ÿ§¨¨
¯.qFlwpE` mBxY oke .oFx`d KFzA§¨¨§¥¦§¥§§

úãòäéðéa úeãòì àéäL äøBzä Y ¨¥ª©¨¤¦§¥¥¦
úBöî íëúà éúéevL ,íëéðéáe¥¥¤¤¦¦¦¤§¤¦§

.da úBáeúkä¯"cecl liMUn"A ©§¨§©§¦§¨¦
dpEMdW EazM "mgpn zxFz"aE§©§©¥¨§¤©©¨¨
i"Wx azMW itkE ,zixAd zFgEll§©§¦§¦¤¨©©¦
± zEcrd z`" :WxFtnA k ,n oOwl§©¨¦§¨¤¨¥
:f ,`l oOwl i"Wx mB d`xE ."zFgENd©§¥©©¦§©¨
zFgEl KxFvl ± zEcrl oFx`d z`e"§¤¨¨¨¥§¤
ld`l" :eh ,h xAcOAA oke ."zEcrd̈¥§¥§©¦§¨§Ÿ¤
ld` zFidl iEUrd oMWOd ± zEcrd̈¥©¦§¨¤¨¦§Ÿ¤

mB xirdlE ."zEcrd zFgElli"Wxn §¨¥§¨¦©¥©¦
zFgENd iRlM hwPW hi ,al oOwl§©¨¤¨©§©¥©
iAbl la` ."o`M DNEM dxFYd" oFWlA¦§©¨¨¨£¨§©¥
zwFlgn KM lr Wi ,Fnvr dxFY xtq¥¤¨©§¥©¨©£¤

Fl dvEgn F` oFx`A gPEn did m ¦̀¨¨¨¨¨¦¨
,ek ,`l mixac i"WxA x`FanM ,cSA©©©§¨§©¦§¨¦
rixkdl o`M i"Wx `A `l i`CeaE§©©Ÿ¨©¦¨§©§¦©

miWxtn Wi K` .Ff zwFlgnA).yeal §©£¤©¥§¨§¦
cere .awri zlgp(dxFY xtql dpEMdW¤©©¨¨§¥¤¨

,"dxFYd" lW dhEWRd zErnWOM©©§¨©§¨¤©¨
Wxtl i"Wx KxvEdX dnElr `le ,oM ©¤§©©¦§¨¥¥§Ÿ©

xW`" o`M xn`PW mEXn ,zFgENd©¦¤¤¡©¨£¤
zFgENd lr dpEMd m`e ,"Lil` oY ¤̀¥¥¤§¦©©¨¨©©
EpAx dWn ixdW ,Fl Exqnp xaM ixd£¥§¨¦§§¤£¥¤©¥
.dxFY oYn xg`l oMWOd lr dEhvp¦§©¨©©¦§¨§©©©©¨
zFgEll dpEMdW xn`p m` ENit`e©£¦¦Ÿ©¤©©¨¨§
did oMWOd lr iEEiSd ,zFpFxg ©̀£©¦©©¦§¨¨¨
xg`l ,mipFxg`d mFi mirAx`A§©§¨¦¨©£¦§©©
.miIpXd zFgENd mr xaM dlrW¤¨¨§¨¦©©§¦¦
dxFY xtQd m` zwFlgn Wi mpn`e§¨§¨¥©£¤¦©¥¤¨
mzq i"Wx o`M la` ,oFx`A gPEn did̈¨¨¨¨£¨¨©¦¨©
zErnWn oMW ,gPEn didW drCM©¥¨¤¨¨¨¤¥©§¨
dxFY xtQdW s`e .o`M aEzMd oFWl§©¨¨§©¤©¥¤¨
df oi` ,dpW mirAx` xg`l wx aYkp¦§©©§©©©§¨¦¨¨¥¤
oFx`A giPIW dYr Fl xnFNn rpFn¥©¦©©¨¤©¦©¨¨
k ,n oOwNX dnE .dxFYd z` cizrA¤¨¦¤©¨©¤§©¨
mEXn Edf ,zFgENd lr i"Wx WxiR¥©©¦©©¤¦
ixdW ,lrFtA dpizPd lr xAcn mXW¤¨§©¥©©§¦¨§©¤£¥
okl ,dxFYÎxtQd aYkp `l oicr£©¦Ÿ¦§©©¥¤¨¨¥
K` .zFgENd lr mW Wxtl gxkdA§¤§¥©§¨¥¨©©©
zFgENdW azM "dcVA x`A"d©§¥©¨¤¨©¤©

,mixERMd mFiA dWnl Exqnp miIpXd©§¦¦¦§§§¤§©¦¦
lr iEEiSde ,`i ,bl oOwl i"Wx oFWlM¦§©¦§©¨§©¦©
xnF` oM lre ,ok iptl did oMWOd©¦§¨¨¨¦§¥¥§©¥¥
iYrC zEIprle ."Lil` oY` xW`"£¤¤¥¥¤§©£¦©§¦
Wxtl i"Wx zpEM oi`W ,xnFl d`xp¦§¤©¤¥©¨©©¦§¨¥
`N` ,lrFtA oFx`A oYiP dn o`M̈©¦©¨¨§©¤¨
oeiM ,calA "zEcrd" zaiY z` x`al§¨¥¤¥©¨¥¦§¨¥¨
DA miWbFRW dpFW`x mrR FGW¤©©¦¨¤§¦¨
DllkA dxFYdW Wxtn okle ,dxFYA©¨§¨¥§¨¥¤©¨¦§¨¨
zFaEzMd zFvn llbA zEcr z`xwp¦§¥¥¦§©¦§©§
zFgEl mBW oaEn ,KMW oeike .DÄ§¥¨¤¨¨¤©
llbA zEcr `xTdl milFki zixAd©§¦§¦§¦¨¥¥¦§©
oYip `liOnE ,mdA zFaEzMd zFvOd©¦§©§¨¤¦¥¨¦¨
zEcrd zpizp lr 'd iEEiv z` mIwl§©¥¤¦©§¦©¨¥
.zixAd zFgEl zgPd ici lr oFx`Ä¨©§¥©¨©©§¦
o`M wiYrn i"WxX dn wYnEi df itlE§¦¤§©©¤©¦©§¦¨
,"z`" zaiY `ll ,"zEcrd" zaiY wx©¥©¨¥§Ÿ¥©¤
Wxtl `A `Ed oi`W xnFl dvFx dfAW¤¨¤¤©¤¥¨§¨¥
`N` ,oFx`A giPI dn wEqRd zpEM z ¤̀©¨©©¨©©¦©¨¨¤¨
ENi`e ,calA "zEcrd" WExiR dn©¥¨¥¦§¨§¦
zFgENd lr FWxtOW k ,n oOwl§©¨¤§¨§©©
,"zEcrd z`" zFaiYd i"Wx wiYrn©§¦©¦©¥¤¨¥
,wEqRd zpEM z` x`an mXW mEXn¦¤¨§¨¥¤©¨©©¨

d WExiR z` `le.calA dliOfi dxez §Ÿ¤¥©¦¨¦§¨
(fi)úøtëäéäL ïBøàä ìò éeqk Y ©Ÿ¤¦©¨¨¤¨¨

ïéîk åéìò Bçépîe ,äìòîlî çeúẗ©¦§©§¨©¦¨¨§¦
óc¯Wxw)` ,c dcp i"yx(. ©¤¤

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ipy meil inei xeriy
לעביּה, ׁשעּור נתן ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ארּבעּתם. הּכתלים עבי על ּומּנחת ארֹון, ׁשל ּכרחּבֹו ורחּבּה ארֹון, ְְְְְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻׁשל

טפח עביּה ׁשהיה רּבֹותינּו ה)ּפרׁשּו .(סוכה ְְֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr `i zegiy ihewl)

טפחטפחטפחטפח עביעביעביעביּהּהּהּה יז)ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה כה, נאמר (רש"י מּדּוע לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש הּכּפרת. עבי ׁשעּור לפרׁש רׁש"י ראה מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
י)לעיל "ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו"(פסוק הּכלים ּבׁשאר ּׁשּנאמר למה ּבנּגּוד ׁשל ועועועועׂשׂשׂשׂשית ית ית ית ארֹון", ּבכחֹו ואין טפח, היה הּכּפרת ׁשעבי ּומתרץ, ." ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכזה. רּבת־מׁשקל זהב חתיכת ולעׂשֹות לעבד אחד ְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹאדם

(çé)íúà äNòz äL÷î áäæ íéáøk íéðL úéNòå§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈
:úøtkä úBö÷ éðMî¦§¥−§¬©©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈ·¯k∑ ּפרצּוף להם ּדמּות NÚz‰.ּתינֹוק ‰L˜Ó∑ הּכּפרת ּבראׁשי ּותחּברם עצמם ּבפני ּתע ׂשם ׁשּלא ¿Àƒְְִֶַָƒ¿»«¬∆ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבפּטיׁש והּכה הּכּפרת עׂשּית  ּבתחּלת  הרּבה זהב  הּטל אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין צֹורפים, ּכמעׂשה עׂשּיתם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹלאחר

קצֹותיו  ּבבליטת הּכרּובים וצּיר למעלה, ּבֹולטין וראׁשין ּבאמצע, ּכמֹו∑L˜Ó‰.ּובקרנס ּבלע"ז, בטדי"ץ ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻƒ¿»ְְַַ
ו') ה' נקׁשן"(דניאל לדא ‰tk¯˙."ּדא ˙Bˆ˜∑ הּכּפרת .ראׁשי ְְָָָָ¿««…∆ֵֶַַָֹ

(èé)ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk äNòå©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬
-ìò íéáøkä-úà eNòz úøtkä-ïî äfî äöwî¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©

:åéúBö÷ éðL§¥¬§¨«
i"yx£‰ˆwÓ „Á‡ ·e¯k ‰NÚÂ∑ אחד "ּכרּוב לפרׁש: הּוצר לכ וקצה. קצה לכל ּכרּובים ׁשני ּתאמר ׁשּלא «¬≈¿∆»ƒ»»ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

מּזה" ‰tk¯˙.מּקצה ÔÓ∑ ּתעׂשם ׁשּלא אֹותם", ּתעׂשה "מקׁשה ׁשל ּפרּוׁשֹו זהּו הּכרּובים, את ּתעׂשה עצמּה ִִֶָָƒ««…∆ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
לּכּפרת  ּותחּברם עצמם .ּבפני ְְְְִֵֵֶַַַַָֹ

aÚz„יח  „È‚ ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«¿≈
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓ ÔB‰˙È»¿ƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

e¯Îe·‡יט  ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k „aÚÂ¿ƒ≈¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»
˙È Ôe„aÚz ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á«ƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»«¿¿»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡i·e¯k¿«»«¿≈ƒ¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dkøà éöçå íéúnàìL Bkøàk Y ©¨©¦¨¥¦¨§¨§¨§¤
,ïBøà ìL Baçøk daçøå ,ïBøà̈§¨§¨§¨§¤¨
.ízòaøà íéìúkä éáò ìò úçpîeª©©©¢¦©§¨¦©§©§¨
,déáòì øeòL ïúð àlL ét-ìò-óàå§©©¦¤Ÿ¨©¦§¨§¨

eðéúBaø eLøt¯.` ,d dMEq ¥§©¥¨
çôè déáò äéäL¯iar micnFNW ¤¨¨¨§¨¤©¤§¦¢¦

Diar didW oglXd zxBqOn zxFRMd©©¤¦¦§¤¤©ª§¨¤¨¨¨§¨
dGn F` .dk wEqR oOwlcM ,gth¤©§¦§©¨¨¦¤

aEzMW)a ,fh `xwie(oi`e ,"zxFRMd ipR" ¤¨§¥©©¤§¥
gtHn zFgR mipR)my dkeq(.gi dxez ¨¦¨¦¤©

(gi)íéáøk÷Bðéz óeöøt úeîc Y §ª¦§©§¦
íäì¯Epid miaExMW WExiRd oi` ¨¤¥©¥¤§¦©§

` ,ek oOwl ixdW ,wFpiY lW sEvxR©§¤¦¤£¥§©¨
ix` zFxEv mdW miaExM lr azFM¥©§¦¤¥£¦
lW zFxEv FWExiR miaExM `N` ,xWpe§¤¤¤¨§¦¥¤
,`l ,ek oOwl i"Wx lW FpFWlM ,zFIxA§¦¦§¤©¦§©¨
oM cnFle ,wFpiY lW sEvxR did o`ke§¨¨¨©§¤¦§¥¥
."eig` l` Wi` mdiptE" xn`PX dOn¦©¤¤¡©§¥¤¦¤¨¦

d`xEzxFz"A azke .a ,ek oOwl i"Wx §¥©¦§©¨§¨©§©
zxEvA miaExMd zIUr mrhA "mgpn§©¥§©©£¦©©§¦§©

zxFRMd zxHOW oeiM ,`weC wFpiY¦©§¨¥¨¤©§©©©¤
Ll iYcrFpe" liaWA `id miaExMde§©§¦¦¦§¦§©§¦§
dEv` xW` lM .. LY` iYxAce mẄ§¦©§¦¦§¨£¤£©¤

"l`xUi ipA l` LzF`)ak weqt(ickE , §¤§¥¦§¨¥§¥
l`xUi ipA lW zEaiagd z` zF`xdl§©§¤©£¦¤§¥¦§¨¥
zEnC miaExMl EUr ,mFwOd iptl¦§¥©¨¨©§¦§

.wFpiY sEvxR©§¦
íúà äNòz äL÷îíNòz àlL Y ¦§¨©£¤Ÿ¨¤Ÿ©£¥

éLàøa íøaçúe íîöò éðôa¦§¥©§¨§©§¥§¨¥
íúiNò øçàì úøtkä¯oOwlcM ©©Ÿ¤§©©£¦¨¨§¦§©¨

.hi wEqR i"WxA§©¦¨
õ"éãìåù ïéøBwL ,íéôøBö äNòîk§©£¥§¦¤¦

¯soldez.minglEn ,§¨¦
úiNò úlçúa äaøä áäæ ìhä àlà¤¨©¥¨¨©§¥¦§¦©£¦©
ñðø÷áe Léhôa äkäå ,úøtkä©©Ÿ¤§©¥§©¦§ª§¨
,äìòîì ïéèìBa åéLàøå ,òöîàä¤§©§¨¨§¦§©§¨
.åéúBö÷ úèéìáa íéáeøkä øiöå§©¥©§¦¦§¦©§¨

äL÷îõ"éãéèá Y¯batediziEUr , ¦§¨¨
wEqR oOwl i"WxA mB `aEd .d`MdA§©¨¨¨©§©¦§©¨¨
i"Wx la` .c ,g xAcOAA oke .`l§¥§©¦§¨£¨©¦

oiprn mB FWxtn `l wEqR oOwl§©¨¨§¨§©¥¦§©
.mrHd mW d`x ,dkWnd©§¨¨§¥¨©©©

"ïL÷ð àãì àc" Bîk ,æòìa¯l`IpC §©©§¨§¨¨§¨¨¦¥
zFwtFce zFWiTn [Ffl Ff eiMxaE] .e ,d¦§¨¨©¦§§

)my i"yx(.
úøtkä úBö÷úøtkä éLàø Y §©©Ÿ¤¨¥©©Ÿ¤

¯zxFRMd KxF` iCv ipXOW¤¦§¥¦¥¤©©¤
)m"`x(.hi dxez

(hi)äöwî ãçà áeøk äNòåàlL Y ©£¥§¤¨¦¨¨¤Ÿ
äö÷ ìëì íéáeøk íéðL :øîàzŸ©§©¦§¦§¨¨¤
áeøk" :Løôì Cøöä Cëì ,äö÷å§¨¤§¨ª§©§¨¥§

."äfî äöwî ãçàúøtkä ïîdîöò ¤¨¦¨¨¦¤¦©©Ÿ¤©§¨
íéáøkä úà eNòzìL BLeøt eäæ Y ©£¤©§ª¦¤¥¤

"íúà äNòz äL÷î"¯on" xnFlM ¦§¨©£¤Ÿ¨§©¦
Edf "miaExMd z` EUrY zxFRMd©©¤©£¤©§¦¤

."mzF` dUrY dWwn" lW WExiR¥¤¦§¨©£¤¨
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ּבּה הּכתּובֹות .מצֹות ְְִַָ

ß hay f"k ipy mei ß
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dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ipy meil inei xeriy
לעביּה, ׁשעּור נתן ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ארּבעּתם. הּכתלים עבי על ּומּנחת ארֹון, ׁשל ּכרחּבֹו ורחּבּה ארֹון, ְְְְְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻׁשל

טפח עביּה ׁשהיה רּבֹותינּו ה)ּפרׁשּו .(סוכה ְְֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr `i zegiy ihewl)

טפחטפחטפחטפח עביעביעביעביּהּהּהּה יז)ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה כה, נאמר (רש"י מּדּוע לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש הּכּפרת. עבי ׁשעּור לפרׁש רׁש"י ראה מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
י)לעיל "ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו"(פסוק הּכלים ּבׁשאר ּׁשּנאמר למה ּבנּגּוד ׁשל ועועועועׂשׂשׂשׂשית ית ית ית ארֹון", ּבכחֹו ואין טפח, היה הּכּפרת ׁשעבי ּומתרץ, ." ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכזה. רּבת־מׁשקל זהב חתיכת ולעׂשֹות לעבד אחד ְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹאדם

(çé)íúà äNòz äL÷î áäæ íéáøk íéðL úéNòå§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈
:úøtkä úBö÷ éðMî¦§¥−§¬©©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈ·¯k∑ ּפרצּוף להם ּדמּות NÚz‰.ּתינֹוק ‰L˜Ó∑ הּכּפרת ּבראׁשי ּותחּברם עצמם ּבפני ּתע ׂשם ׁשּלא ¿Àƒְְִֶַָƒ¿»«¬∆ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבפּטיׁש והּכה הּכּפרת עׂשּית  ּבתחּלת  הרּבה זהב  הּטל אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין צֹורפים, ּכמעׂשה עׂשּיתם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹלאחר

קצֹותיו  ּבבליטת הּכרּובים וצּיר למעלה, ּבֹולטין וראׁשין ּבאמצע, ּכמֹו∑L˜Ó‰.ּובקרנס ּבלע"ז, בטדי"ץ ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻƒ¿»ְְַַ
ו') ה' נקׁשן"(דניאל לדא ‰tk¯˙."ּדא ˙Bˆ˜∑ הּכּפרת .ראׁשי ְְָָָָ¿««…∆ֵֶַַָֹ

(èé)ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk äNòå©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬
-ìò íéáøkä-úà eNòz úøtkä-ïî äfî äöwî¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©

:åéúBö÷ éðL§¥¬§¨«
i"yx£‰ˆwÓ „Á‡ ·e¯k ‰NÚÂ∑ אחד "ּכרּוב לפרׁש: הּוצר לכ וקצה. קצה לכל ּכרּובים ׁשני ּתאמר ׁשּלא «¬≈¿∆»ƒ»»ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

מּזה" ‰tk¯˙.מּקצה ÔÓ∑ ּתעׂשם ׁשּלא אֹותם", ּתעׂשה "מקׁשה ׁשל ּפרּוׁשֹו זהּו הּכרּובים, את ּתעׂשה עצמּה ִִֶָָƒ««…∆ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
לּכּפרת  ּותחּברם עצמם .ּבפני ְְְְִֵֵֶַַַַָֹ

aÚz„יח  „È‚ ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«¿≈
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓ ÔB‰˙È»¿ƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

e¯Îe·‡יט  ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k „aÚÂ¿ƒ≈¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»
˙È Ôe„aÚz ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á«ƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»«¿¿»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡i·e¯k¿«»«¿≈ƒ¿ƒ
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äö÷ ìëì íéáeøk íéðL :øîàzŸ©§©¦§¦§¨¨¤
áeøk" :Løôì Cøöä Cëì ,äö÷å§¨¤§¨ª§©§¨¥§

."äfî äöwî ãçàúøtkä ïîdîöò ¤¨¦¨¨¦¤¦©©Ÿ¤©§¨
íéáøkä úà eNòzìL BLeøt eäæ Y ©£¤©§ª¦¤¥¤

"íúà äNòz äL÷î"¯on" xnFlM ¦§¨©£¤Ÿ¨§©¦
Edf "miaExMd z` EUrY zxFRMd©©¤©£¤©§¦¤

."mzF` dUrY dWwn" lW WExiR¥¤¦§¨©£¤¨
íøaçúe íîöò éðôa íNòz àlL¤Ÿ©£¥¦§¥©§¨§©§¥
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.gik dxez



dnexzמב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ipy meil inei xeriy

(ë)íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéäé úøtkä©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬©§ª¦«
i"yx£ÌÈÙÎ ÈN¯t∑ ּפרּוׂשים אּלא ׁשֹוכבים, ּכנפיהם ּתעׂשה י'ׁשּלא ׁשּיהא ראׁשיהם, אצל למעלה ּוגבהים …¿≈¿»«ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּב"סּכה" ּכדאיתא לּכּפרת, הּכנפים ׁשּבין ּבחלל ה)טפחים .(דף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

(àë)-ìàå äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨®§¨§¤
éìà ïzà øLà úãòä-úà ïzz ïøàä:E ¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

i"yx£˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz Ô¯‡‰ Ï‡Â∑ויׁש העדת"? את הארן אל "ונתּת נאמר: ּכבר ׁשהרי נכּפל, לּמה ידעּתי לא ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
עליו. הּכּפרת את יּתן ואחרּֿכ לתֹוכֹו, העדת את ּתחּלה יּתן ּכּפרת, ּבלא לבּדֹו ארֹון ׁשּבעֹודֹו ללּמד ׁשּבא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻלֹומר

נאמר: המׁשּכן את ּכׁשהקים מצינּו, מ)וכן על (לקמן הּכּפרת את "וּיּתן :ואחרּֿכ הארֹון", אל העדּות את "וּיּתן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
מלמעלה" .הארֹון ְְִָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1346 'nr c"g y"ewl dkex`a oiieri)

d"Awdl l`xUi oiA xWTd©¤¤¥¦§¨¥§©¨¨

::::אליאליאליאלי אאאאּתּתּתּתןןןן אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת־־־־העדתהעדתהעדתהעדת ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן ואלואלואלואל־־־־הארןהארןהארןהארן מלמעלהמלמעלהמלמעלהמלמעלה עלעלעלעל־־־־הארןהארןהארןהארן אתאתאתאת־־־־ההההּכּכּכּכּפּפּפּפרתרתרתרת כא)ונתונתונתונתּתּתּתּת (כה, ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
ּבלא  לבּדֹו ארֹון "ׁשּבעֹודֹו זה ּפסּוק מפרׁש ולכן ּבפני-עצמֹו, ּכלי היא הּכּפרת ּדלרׁש"י הּכּפרת, ּבגדר והרמּב"ן רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹנחלקּו
"ארֹון  וכלׁשֹונֹו מהארֹון, חלק היא הּכּפרת להרמּב"ן אבל עליו", הּכּפרת את יּתן ואח"כ לתֹוכֹו העדּות ּתחּלה יּתן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּכּפרת

עליו" הּכּפרת ּבהיֹות ּגם הפסוק)יּקרא מפרש איך שם .(ועיין ְִִֵֶַַַָָָֹ
ּכּפרת. עׂשּית לׁשם אֹו הארֹון עׂשּית לׁשם לכּון צריכים היּו הּכּפרת עׂשּית ּבׁשעת האם ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹונפק"מ

הענינים: ּפנימּיּות ע"פ זה לבאר ְְְְִִִִֵֵֶָָָויׁש
ׁשרתה  ׁשּבֹו והּמקֹום ּבני-יׂשראל, ּבתֹוככי יׁשּכן ׁשהׁשי"ת ּבתֹוכם" "וׁשכנּתי ׁשּיהיה ּכדי היה ׁשּבֹו, והארֹון הּמׁשּכן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּתכלית

הּכּפרת. מעל הּכרבים", ׁשני מּבין הּכּפרת מעל אּת ודּברּתי ׁשם ל "ונֹועדּתי הּכתּוב ּכלׁשֹון היתה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻׁשכינה
ׁשרתה  ׁשּׁשם ׁשהּכּפרת הרמּב"ן מפרׁש ולכן הּתֹורה, ע"י רק זהּו ׁשּביניהם הּׁשכינה הׁשראת את ירּגיׁשּו ׁשּבנ"י ּכדי ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמנם

הּׁשכינה. הׁשראת את מרּגיׁשים הּתֹורה ע"י רק ּכי הּתֹורה. הּברית, לּוחֹות ׁשני היּו ׁשּׁשם מהארֹון חלק היתה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשכינה
הּקׁשר  ּכי הּׁשכינה), הׁשראת את מרּגיׁשים אינם ׁשאז (אף ּתֹורה לֹומדים אינם אם ּגם ּבבנ"י ׁשֹורה הּקּב"ה ּבאמת ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָא

מהּתֹורה, למעלה הּוא וקּוב"ה יׂשראל ׁשל ׁשּׁשם ּכמאמרהּפנימי ׁשהּכּפרת רׁש"י מפרׁש ולכן לּתֹורה", קדמּו "יׂשראל חז"ל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
הּתֹורה. - הּלּוחֹות היּו ׁשּׁשם מהארֹון למעלה והיא ּבפני-עצמֹו, ּכלי היא הּׁשכינה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָׁשרתה

lÚÏ‡כ  ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯k ÔB‰ÈÂƒ¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»
„Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a ÔÈlËÓ¿«ƒ¿«¿≈««À¿»¿«≈«
Èt‡ ÔB‰È ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á Ï·˜Ï»√≈«»√≈«À¿»¿«≈

:‡i·e¯Î¿«»

lÚÏÓ‡כא  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»ƒ¿≈»
:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È Ôzz ‡B¯‡·e«¬»ƒ≈»«¬»ƒ∆≈»
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,"ïøàä ìà úãòä úà ïziå" øîàð¤¡©©¦¥¤¨¥ª¤¨¨Ÿ
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(áë)úøtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´©©ÀŸ¤
-ìk úà úãòä ïBøà-ìò øLà íéáøkä éðL ïéaî¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´¨«¥ª®¥´¨

:ìàøNé éða-ìà EúBà äeöà øLà£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èz„ÚBÂ∑אלי לדּבר ׁשם ׁשאבא לּמֹועד אקּבע מקֹום אֹותֹו ,עּמ לדּבר ל מֹועד Èz¯a„Â.ּכׁשאקּבע ¿«¿ƒְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿ƒ«¿ƒ

˙¯tk‰ ÏÚÓ Ez‡∑:אֹומר הּוא אחר א)ּובמקֹום הּמׁשּכן (ויקרא זה לאמר", מֹועד מאהל אליו ה' "וידּבר ƒ¿≈«««…∆ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא זה. את זה מכחיׁשים ּכתּובים ׁשני נמצאּו לּפרכת. ז)מחּוץ "ּובבא (במדבר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּבא  וכיון לּמׁשּכן, נכנס היה מׁשה וגֹו'", הּכּפרת מעל אליו מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע מֹועד אהל אל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹמׁשה
מֹועד  ּבאהל למׁשה ונׁשמע יֹוצא ּומּׁשם הּכרּובים, לבין הּׁשמים מן יֹורד קֹול הּפתח, ּבתֹו.¯L‡ŒÏk ˙‡Â ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ¿≈»¬∆

Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ E˙B‡ ‰eˆ‡∑ יתרה זֹו וי"ו אׁשר הרי "ואת ּתפּתר: וכה ּבּמקרא, הרּבה וכמֹוהּו ּוטפלה, ¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
הּוא  יׂשראל, ּבני אל אֹות אצּוה אׁשר ּכל את ׁשם", עּמ .אדּבר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(âë)änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìL úéNòå§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
:Búî÷ éöçå änàå Baçø̈§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£B˙Ó˜∑הּׁשלחן עבי עם רגליו קט)ּגבּה .(פסחים …»ְְֳִִַַַָָֹֻ

(ãë):áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£‰Ê ¯Ê·∑'מלכים 'ׁשלחן ׁשאֹומרים: ּכמֹו ּוגדּולה, עׁשר ׁשם ׁשהּׁשלחן מלכּות, לכתר .סימן ≈»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

CnÚכב  ÏlÓ‡Â Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ»«»∆¡«≈ƒ»
ÏÚ Èc ‡i·e¯k ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡z¯tÎ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«À¿»ƒ≈¿≈¿«»ƒ«
˙ÂÏ C˙È „wÙ‡ Èc Ïk ˙È ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡¬»¿«¬»»»ƒ¡«≈»»¿»

:Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈

‡ÔÈnכג  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t „aÚ˙Â¿«¿≈»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

ÈÊ¯כד  dÏ „aÚ˙Â ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈¿«¿≈≈≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿
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(ak)ézãòBðåãòBî òa÷àLk Y §©§¦§¤¤§©¥
Enò øaãì "Eì"¯FricFdW `le §§©¥¦§§Ÿ¤¦

mIEqn mFiA FOr crEIW)w"ixdn(. ¤¦¨¥¦§§¨
ãòBnì òa÷à íB÷î BúBà¯mFwnl ¨¤§©©¥¦§

EcrEd.z ¦¨£
éìà øaãì "íL" àáàLE¯Edf ¤¨Ÿ¨§©¥¥¤¤

EpidC ."mW Ll iYcrFpe" lW FWExiR¥¤§©§¦§¨§©§
lr ode "Ll" lr od aqEn "iYcrFpe"W¤§©§¦¨¥©§§¥©
zriaw ode onf zriaw od ,"mW"¨¥§¦©§©§¥§¦©
:an ,hk oOwl i"Wx oFWl d`xE .mFwn̈§¥§©¦§©¨

rAw`WM ± mkl crE` xW`"crFn £¤¦¨¥¨¤§¤¤§©¥
."`al EPrAw` mW ,Lil` xAcl§©¥¥¤¨¤§§¤¨Ÿ
crez` ± dOW iYcrFpe" :bn wEqtaE§¨§©§¦¨¨¤§©¥

raFTd KlnM ,xEAcA mOrmFwncrFn ¦¨§¦§¤¤©¥©§¥
."mW eicar mr xAcl§©¥¦£¨¨¨

úøtkä ìòî Ezà ézøaãåY §¦©§¦¦§¥©©©Ÿ¤
øîBà àeä øçà íB÷îáe¯,` `xwIe §¨©¥¥©¦§¨

.`
,"øîàì ãòBî ìäàî åéìà 'ä øaãéå"©§©¥¥¨¥Ÿ¤¥¥Ÿ
eàöîð ,úëøtì õeçî ïkLnä äæ¤©¦§¨¦©¨Ÿ¤¦§§
,äæ úà äæ íéLéçëî íéáeúk éðL§¥§¦©§¦¦¤¤¤

:íäéðéa òéøëäå éLéìMä áeúkä àä©¨©§¦¦§¦§¦©¥¥¤
òîLiå .. ãòBî ìäà ìà äLî àááe"§ŸŸ¤¤Ÿ¤¥©¦§©
úøtkä ìòî åéìà øacî ìBwä úà¤©¦©¥¥¨¥©©©Ÿ¤

"'Bâå¯.ht ,f xAcOA §©¦§¨
àaL ïåéëå ,ïkLnì ñðëð äéä äLîŸ¤¨¨¦§¨©¦§¨§¥¨¤¨
íéîMä ïî ãøBé ìB÷ ,çútä CBúa§©¤©¥¦©¨©¦
òîLðå àöBé íMîe ,íéáeøkä ïéáì§¥©§¦¦¨¥§¦§¨

ãòBî ìäàa äLîì¯i"Wx mB d`x §Ÿ¤§Ÿ¤¥§¥©©¦
,crFn ld` l` `A dWn" :mW xAcOA©¦§¨¨¤¨¤Ÿ¤¥
lrn `Ad lFTd z` rnFW mWe§¨¥©¤©©¨¥©
ld`n" :mW `xwIe i"WxaE ."zxRMd©©Ÿ¤§©¦©¦§¨¨¥Ÿ¤
cEnlY ?ziAd lMn lFki ± xn`l crFn¥¥Ÿ¨¦¨©©¦©§
lrn lFki ,zxFRMd lrn xnFl©¥©©©¤¨¥©
ipW oiAn xnFl cEnlY ?zxFRMd©©¤©§©¦¥§¥

."miaExMd©§¦
]éða ìà EúBà äeöà øLà ìk úà[å§¥¨£¤£©¤§¤§¥

ìàøNéBæ å"éå éøä Y¯d`xPM ¦§¨¥£¥¨©¦§¤
iptl oke) i"Wx iptl EidW mixtQAW¤©§¨¦¤¨¦§¥©¦§¥¦§¥

ipEwfgde r"a`xd(,"z`e" aEzM did ¨§©¦§¦¨¨¨§¥
`lA "z`" aEzM EpNW mixtQA la £̀¨©§¨¦¤¨¨¥§Ÿ
wlFg mEW `ll zxFqOA `Ed oke .e"`ë§¥©¨¤§Ÿ¥

)iy zgpn(.
äaøä eäBîëå ,äìôèe äøúé§¥¨§¥¨§¨©§¥

øútz äëå ,àø÷na¯ÎKxCÎlr d`x ©¦§¨§Ÿ¦¨¥§¥©¤¤
.ai wEqR lirl i"Wx df¤©¦§¥¨

íL Enò øaãà øLà úàå¯EdGW §¥£¤£©¥¦§¨¤¤
."zxFRMd lrn LY` iYxAce"§¦©§¦¦§¥©©©¤

éða ìà EúBà äeöà øLà ìk úà"¥¨£¤£©¤§¤§¥
àeä "ìàøNé¯"z`e" aEzMW Edfe ¦§¨¥§¤¤¨§¥

lr aqEn dGW xnFl ,xEAigd e"ieA§¨©¦©¤¤¨©
."'ebe LY` iYxAce"bk dxez §¦©§¦¦§

(bk)Búî÷éáò íò åéìâø dáb Y Ÿ¨Ÿ©©§¨¦¢¦
ïçìMä¯e" llkA od eilbx mBWziUr ©ª§¨¤©©§¨¥¦§©§¨¦¨

siqFdl Kixv did oM `l m`W ,"oglWª§¨¤¦Ÿ¥¨¨¨¦§¦
"milbx rAx` Fl ziUre")dcya x`a(. §¨¦¨©§©©§©¦

xEAC a ,hw migqR zFtqFY d`xE§¥¨§¨¦¦
.`zn` ligzOdck dxez ©©§¦©§¨

(ck)áäæ øæ,úeëìî øúëì ïîéñ Y ¥¨¨¦¨§¤¤©§
Bîk ,älãâe øLò íL ïçìMäL¤©ª§¨¥Ÿ¤§ª¨§

."íéëìî ïçìL" íéøîBàL¯d`x ¤§¦ª§©§¨¦§¥
.cFre .a ,ck zFnaidk dxez §¨§
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(ë)íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéäé úøtkä©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬©§ª¦«
i"yx£ÌÈÙÎ ÈN¯t∑ ּפרּוׂשים אּלא ׁשֹוכבים, ּכנפיהם ּתעׂשה י'ׁשּלא ׁשּיהא ראׁשיהם, אצל למעלה ּוגבהים …¿≈¿»«ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּב"סּכה" ּכדאיתא לּכּפרת, הּכנפים ׁשּבין ּבחלל ה)טפחים .(דף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

(àë)-ìàå äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨®§¨§¤
éìà ïzà øLà úãòä-úà ïzz ïøàä:E ¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

i"yx£˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz Ô¯‡‰ Ï‡Â∑ויׁש העדת"? את הארן אל "ונתּת נאמר: ּכבר ׁשהרי נכּפל, לּמה ידעּתי לא ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
עליו. הּכּפרת את יּתן ואחרּֿכ לתֹוכֹו, העדת את ּתחּלה יּתן ּכּפרת, ּבלא לבּדֹו ארֹון ׁשּבעֹודֹו ללּמד ׁשּבא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻלֹומר

נאמר: המׁשּכן את ּכׁשהקים מצינּו, מ)וכן על (לקמן הּכּפרת את "וּיּתן :ואחרּֿכ הארֹון", אל העדּות את "וּיּתן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
מלמעלה" .הארֹון ְְִָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1346 'nr c"g y"ewl dkex`a oiieri)

d"Awdl l`xUi oiA xWTd©¤¤¥¦§¨¥§©¨¨

::::אליאליאליאלי אאאאּתּתּתּתןןןן אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת־־־־העדתהעדתהעדתהעדת ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן ואלואלואלואל־־־־הארןהארןהארןהארן מלמעלהמלמעלהמלמעלהמלמעלה עלעלעלעל־־־־הארןהארןהארןהארן אתאתאתאת־־־־ההההּכּכּכּכּפּפּפּפרתרתרתרת כא)ונתונתונתונתּתּתּתּת (כה, ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
ּבלא  לבּדֹו ארֹון "ׁשּבעֹודֹו זה ּפסּוק מפרׁש ולכן ּבפני-עצמֹו, ּכלי היא הּכּפרת ּדלרׁש"י הּכּפרת, ּבגדר והרמּב"ן רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹנחלקּו
"ארֹון  וכלׁשֹונֹו מהארֹון, חלק היא הּכּפרת להרמּב"ן אבל עליו", הּכּפרת את יּתן ואח"כ לתֹוכֹו העדּות ּתחּלה יּתן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּכּפרת

עליו" הּכּפרת ּבהיֹות ּגם הפסוק)יּקרא מפרש איך שם .(ועיין ְִִֵֶַַַָָָֹ
ּכּפרת. עׂשּית לׁשם אֹו הארֹון עׂשּית לׁשם לכּון צריכים היּו הּכּפרת עׂשּית ּבׁשעת האם ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹונפק"מ

הענינים: ּפנימּיּות ע"פ זה לבאר ְְְְִִִִֵֵֶָָָויׁש
ׁשרתה  ׁשּבֹו והּמקֹום ּבני-יׂשראל, ּבתֹוככי יׁשּכן ׁשהׁשי"ת ּבתֹוכם" "וׁשכנּתי ׁשּיהיה ּכדי היה ׁשּבֹו, והארֹון הּמׁשּכן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּתכלית

הּכּפרת. מעל הּכרבים", ׁשני מּבין הּכּפרת מעל אּת ודּברּתי ׁשם ל "ונֹועדּתי הּכתּוב ּכלׁשֹון היתה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻׁשכינה
ׁשרתה  ׁשּׁשם ׁשהּכּפרת הרמּב"ן מפרׁש ולכן הּתֹורה, ע"י רק זהּו ׁשּביניהם הּׁשכינה הׁשראת את ירּגיׁשּו ׁשּבנ"י ּכדי ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמנם

הּׁשכינה. הׁשראת את מרּגיׁשים הּתֹורה ע"י רק ּכי הּתֹורה. הּברית, לּוחֹות ׁשני היּו ׁשּׁשם מהארֹון חלק היתה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשכינה
הּקׁשר  ּכי הּׁשכינה), הׁשראת את מרּגיׁשים אינם ׁשאז (אף ּתֹורה לֹומדים אינם אם ּגם ּבבנ"י ׁשֹורה הּקּב"ה ּבאמת ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָא

מהּתֹורה, למעלה הּוא וקּוב"ה יׂשראל ׁשל ׁשּׁשם ּכמאמרהּפנימי ׁשהּכּפרת רׁש"י מפרׁש ולכן לּתֹורה", קדמּו "יׂשראל חז"ל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
הּתֹורה. - הּלּוחֹות היּו ׁשּׁשם מהארֹון למעלה והיא ּבפני-עצמֹו, ּכלי היא הּׁשכינה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָׁשרתה

lÚÏ‡כ  ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯k ÔB‰ÈÂƒ¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»
„Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a ÔÈlËÓ¿«ƒ¿«¿≈««À¿»¿«≈«
Èt‡ ÔB‰È ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á Ï·˜Ï»√≈«»√≈«À¿»¿«≈

:‡i·e¯Î¿«»

lÚÏÓ‡כא  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»ƒ¿≈»
:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È Ôzz ‡B¯‡·e«¬»ƒ≈»«¬»ƒ∆≈»
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(k)íéôðë éNøtäNòz àlL Y Ÿ§¥§¨©¦¤Ÿ©£¤
íéNeøt àlà ,íéáëBL íäéôðk©§¥¤§¦¤¨§¦

¯`le ,"miUExR" :Wxtl wIC¦¥§¨¥§¦§Ÿ
miIg ilrA mpi` iM ,"miUxFR")m"`x(. §¦¦¥¨©£¥©¦

íäéLàø ìöà "äìòîì" íéäBáâe§¦§©§¨¥¤¨¥¤
¯WIW rnWn i"Wx oFWl zEkix`n¥£¦§©¦©§©¤¥

` :miiEEiv ipW o`M(dUri `NW ¨§¥¦¦¤Ÿ©£¤
mixISd bdpnM] miakFW mditpM©§¥¤§¦§¦§©©©¨¦
,[m"`x ± spk ilrA lM KM mixIvOW¤§©§¦¨¨©£¥¨¨

a(dlrnl miUExR mditpM EidIW¤¦§©§¥¤§¦§©§¨
sEBl deWA `le)(xEYIn cnlp dfe , §Ÿ§¨¤©§¤¦§©¦¦
"dlrnl" zaiY)oexkfd xtq(. ¥©§©§¨

ïéaL ììça íéçôè äøNò àäiL¤§¥£¨¨§¨¦¤¨¨¤¥
úøtkì íéôðkä¯zxFRMdn ,xnFlM ©§¨©¦©©Ÿ¤§©¥©©¤

dxUr DaFB did mitpMd oiA cr©¥©§¨©¦¨¨©£¨¨
.migth§¨¦

"äkñ"a àúéàãk¯mW oIr ,a ,d ¦§¦¨§ª¨©¥¨
.cEOiNd otF``k dxez ¤©¦

(`k)úãòä úà ïzz ïøàä ìàåY §¤¨¨Ÿ¦¥¤¨¥ª
øák éøäL ,ìtëð änì ézòãé àìŸ¨©§¦¨¨¦§©¤£¥§¨

øîàð¯.fh wEqR ¤¡©¨
Léå ."úãòä úà ïøàä ìà zúðå"§¨©¨¤¨¨Ÿ¥¨¥ª§¥
ïBøà BãBòaL ãnìì àaL ,øîBì©¤¨§©¥¤§¨
úeãòä älçz ïzé ,úøtk àìa Bcáì§©§Ÿ©Ÿ¤¦¥§¦¨¨¥

BëBúì¯z` dNigY dQkIW `le §§Ÿ¤§©¤§¦¨¤
z` dfA milWdl icM ,zxFRMA oFx`d̈¨©©¤§¥§©§¦¨¤¤
xiqi KMÎxg` wxe ,oFx`d zIUr£¦©¨¨§©©©¨¨¦
.zEcrd zFgEl z` mW giPie zxFRMd©©¤§©¦©¨¤¨¥

åéìò úøtkä úà ïzé Ck-øçàå§©©¨¦¥¤©©Ÿ¤¨¨
¯iptA ilM `Ed oFx`dW gkEn o`Mn¦¨¨¤¨¨§¦¦§¥

.Fnvr iptA ilM `id zxFRMde ,Fnvr©§§©©¤¦§¦¦§¥©§
oFx`d ,mdipiprA md miwElg oke§¥£¦¥§¦§§¥¤¨¨
ENi`e ,zEcrd zFgEl zpizpl crFp©¦§¦©¨¥§¦
liaWA EcrFp miaExMde zxFRMd©©¤§©§¦£¦§¦
wEqRA x`FanM ,dWn mr xAcl§©¥¦¤©§¨©¨

df ixg`NW)iaxd(. ¤§©£¥¤
ïkLnä úà íé÷äLk eðéöî ïëå§¥¨¦§¤¥¦¤©¦§¨
,"ïøàä ìà úãòä úà ïziå" øîàð¤¡©©¦¥¤¨¥ª¤¨¨Ÿ
ìò úøtkä úà ïziå" Ck-øçàå§©©¨©¦¥¤©©Ÿ¤©

."äìòîìî ïøàä¯,n oOwl ¨¨Ÿ¦§¨§¨§©¨
.kak dxez

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ipy meil inei xeriy

(áë)úøtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´©©ÀŸ¤
-ìk úà úãòä ïBøà-ìò øLà íéáøkä éðL ïéaî¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´¨«¥ª®¥´¨

:ìàøNé éða-ìà EúBà äeöà øLà£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èz„ÚBÂ∑אלי לדּבר ׁשם ׁשאבא לּמֹועד אקּבע מקֹום אֹותֹו ,עּמ לדּבר ל מֹועד Èz¯a„Â.ּכׁשאקּבע ¿«¿ƒְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿ƒ«¿ƒ

˙¯tk‰ ÏÚÓ Ez‡∑:אֹומר הּוא אחר א)ּובמקֹום הּמׁשּכן (ויקרא זה לאמר", מֹועד מאהל אליו ה' "וידּבר ƒ¿≈«««…∆ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא זה. את זה מכחיׁשים ּכתּובים ׁשני נמצאּו לּפרכת. ז)מחּוץ "ּובבא (במדבר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּבא  וכיון לּמׁשּכן, נכנס היה מׁשה וגֹו'", הּכּפרת מעל אליו מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע מֹועד אהל אל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹמׁשה
מֹועד  ּבאהל למׁשה ונׁשמע יֹוצא ּומּׁשם הּכרּובים, לבין הּׁשמים מן יֹורד קֹול הּפתח, ּבתֹו.¯L‡ŒÏk ˙‡Â ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ¿≈»¬∆

Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ E˙B‡ ‰eˆ‡∑ יתרה זֹו וי"ו אׁשר הרי "ואת ּתפּתר: וכה ּבּמקרא, הרּבה וכמֹוהּו ּוטפלה, ¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
הּוא  יׂשראל, ּבני אל אֹות אצּוה אׁשר ּכל את ׁשם", עּמ .אדּבר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(âë)änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìL úéNòå§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
:Búî÷ éöçå änàå Baçø̈§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£B˙Ó˜∑הּׁשלחן עבי עם רגליו קט)ּגבּה .(פסחים …»ְְֳִִַַַָָֹֻ

(ãë):áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£‰Ê ¯Ê·∑'מלכים 'ׁשלחן ׁשאֹומרים: ּכמֹו ּוגדּולה, עׁשר ׁשם ׁשהּׁשלחן מלכּות, לכתר .סימן ≈»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

CnÚכב  ÏlÓ‡Â Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ»«»∆¡«≈ƒ»
ÏÚ Èc ‡i·e¯k ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡z¯tÎ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«À¿»ƒ≈¿≈¿«»ƒ«
˙ÂÏ C˙È „wÙ‡ Èc Ïk ˙È ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡¬»¿«¬»»»ƒ¡«≈»»¿»

:Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈

‡ÔÈnכג  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t „aÚ˙Â¿«¿≈»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

ÈÊ¯כד  dÏ „aÚ˙Â ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈¿«¿≈≈≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)ézãòBðåãòBî òa÷àLk Y §©§¦§¤¤§©¥
Enò øaãì "Eì"¯FricFdW `le §§©¥¦§§Ÿ¤¦

mIEqn mFiA FOr crEIW)w"ixdn(. ¤¦¨¥¦§§¨
ãòBnì òa÷à íB÷î BúBà¯mFwnl ¨¤§©©¥¦§

EcrEd.z ¦¨£
éìà øaãì "íL" àáàLE¯Edf ¤¨Ÿ¨§©¥¥¤¤

EpidC ."mW Ll iYcrFpe" lW FWExiR¥¤§©§¦§¨§©§
lr ode "Ll" lr od aqEn "iYcrFpe"W¤§©§¦¨¥©§§¥©
zriaw ode onf zriaw od ,"mW"¨¥§¦©§©§¥§¦©
:an ,hk oOwl i"Wx oFWl d`xE .mFwn̈§¥§©¦§©¨

rAw`WM ± mkl crE` xW`"crFn £¤¦¨¥¨¤§¤¤§©¥
."`al EPrAw` mW ,Lil` xAcl§©¥¥¤¨¤§§¤¨Ÿ
crez` ± dOW iYcrFpe" :bn wEqtaE§¨§©§¦¨¨¤§©¥

raFTd KlnM ,xEAcA mOrmFwncrFn ¦¨§¦§¤¤©¥©§¥
."mW eicar mr xAcl§©¥¦£¨¨¨

úøtkä ìòî Ezà ézøaãåY §¦©§¦¦§¥©©©Ÿ¤
øîBà àeä øçà íB÷îáe¯,` `xwIe §¨©¥¥©¦§¨

.`
,"øîàì ãòBî ìäàî åéìà 'ä øaãéå"©§©¥¥¨¥Ÿ¤¥¥Ÿ
eàöîð ,úëøtì õeçî ïkLnä äæ¤©¦§¨¦©¨Ÿ¤¦§§
,äæ úà äæ íéLéçëî íéáeúk éðL§¥§¦©§¦¦¤¤¤

:íäéðéa òéøëäå éLéìMä áeúkä àä©¨©§¦¦§¦§¦©¥¥¤
òîLiå .. ãòBî ìäà ìà äLî àááe"§ŸŸ¤¤Ÿ¤¥©¦§©
úøtkä ìòî åéìà øacî ìBwä úà¤©¦©¥¥¨¥©©©Ÿ¤

"'Bâå¯.ht ,f xAcOA §©¦§¨
àaL ïåéëå ,ïkLnì ñðëð äéä äLîŸ¤¨¨¦§¨©¦§¨§¥¨¤¨
íéîMä ïî ãøBé ìB÷ ,çútä CBúa§©¤©¥¦©¨©¦
òîLðå àöBé íMîe ,íéáeøkä ïéáì§¥©§¦¦¨¥§¦§¨

ãòBî ìäàa äLîì¯i"Wx mB d`x §Ÿ¤§Ÿ¤¥§¥©©¦
,crFn ld` l` `A dWn" :mW xAcOA©¦§¨¨¤¨¤Ÿ¤¥
lrn `Ad lFTd z` rnFW mWe§¨¥©¤©©¨¥©
ld`n" :mW `xwIe i"WxaE ."zxRMd©©Ÿ¤§©¦©¦§¨¨¥Ÿ¤
cEnlY ?ziAd lMn lFki ± xn`l crFn¥¥Ÿ¨¦¨©©¦©§
lrn lFki ,zxFRMd lrn xnFl©¥©©©¤¨¥©
ipW oiAn xnFl cEnlY ?zxFRMd©©¤©§©¦¥§¥

."miaExMd©§¦
]éða ìà EúBà äeöà øLà ìk úà[å§¥¨£¤£©¤§¤§¥

ìàøNéBæ å"éå éøä Y¯d`xPM ¦§¨¥£¥¨©¦§¤
iptl oke) i"Wx iptl EidW mixtQAW¤©§¨¦¤¨¦§¥©¦§¥¦§¥

ipEwfgde r"a`xd(,"z`e" aEzM did ¨§©¦§¦¨¨¨§¥
`lA "z`" aEzM EpNW mixtQA la £̀¨©§¨¦¤¨¨¥§Ÿ
wlFg mEW `ll zxFqOA `Ed oke .e"`ë§¥©¨¤§Ÿ¥

)iy zgpn(.
äaøä eäBîëå ,äìôèe äøúé§¥¨§¥¨§¨©§¥

øútz äëå ,àø÷na¯ÎKxCÎlr d`x ©¦§¨§Ÿ¦¨¥§¥©¤¤
.ai wEqR lirl i"Wx df¤©¦§¥¨

íL Enò øaãà øLà úàå¯EdGW §¥£¤£©¥¦§¨¤¤
."zxFRMd lrn LY` iYxAce"§¦©§¦¦§¥©©©¤

éða ìà EúBà äeöà øLà ìk úà"¥¨£¤£©¤§¤§¥
àeä "ìàøNé¯"z`e" aEzMW Edfe ¦§¨¥§¤¤¨§¥

lr aqEn dGW xnFl ,xEAigd e"ieA§¨©¦©¤¤¨©
."'ebe LY` iYxAce"bk dxez §¦©§¦¦§

(bk)Búî÷éáò íò åéìâø dáb Y Ÿ¨Ÿ©©§¨¦¢¦
ïçìMä¯e" llkA od eilbx mBWziUr ©ª§¨¤©©§¨¥¦§©§¨¦¨

siqFdl Kixv did oM `l m`W ,"oglWª§¨¤¦Ÿ¥¨¨¨¦§¦
"milbx rAx` Fl ziUre")dcya x`a(. §¨¦¨©§©©§©¦

xEAC a ,hw migqR zFtqFY d`xE§¥¨§¨¦¦
.`zn` ligzOdck dxez ©©§¦©§¨

(ck)áäæ øæ,úeëìî øúëì ïîéñ Y ¥¨¨¦¨§¤¤©§
Bîk ,älãâe øLò íL ïçìMäL¤©ª§¨¥Ÿ¤§ª¨§

."íéëìî ïçìL" íéøîBàL¯d`x ¤§¦ª§©§¨¦§¥
.cFre .a ,ck zFnaidk dxez §¨§



dnexzמד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ipy meil inei xeriy

(äë)áäæ-øæ úéNòå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNòå§¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

i"yx£˙¯bÒÓ∑,לּׁשלחן סביב היתה, למעלה אֹומרים: יׁש ּבּדבר. יׂשראל חכמי ונחלקּו ּגדנפא, ּכתרּגּומֹו: ƒ¿∆∆ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
הּׁשלחן, רּוחֹות ּבארּבע לרגל, מרגל ּתקּועה היתה למּטה אֹומרים ויׁש ׂשרים. ׁשלחן ׁשּבׂשפת לבזּבּזין ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻּכמֹו

מסּגרת  אֹותּה על ׁשֹוכב הּׁשלחן Bz¯bÒÓÏ.ודף ·‰ÊŒ¯Ê ˙ÈNÚÂ∑ ּכאן ל ּופרׁש למעלה, האמּור זר הּוא ְְְִֵֶֶַַַָָֻ¿»ƒ»≈»»¿ƒ¿«¿ְְְֵֵַַָָָָ
היתה  הּמסּגרת .ׁשעל ְְִֶֶֶַַָָ

(åë)-úà zúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNòå§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ¤
åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà ìò úòahä: ©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(æë)íécáì íézáì úòahä ïééäz úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

i"yx£˙Úah‰ ÔÈÈ‰z ˙¯bÒn‰ ˙nÚÏ∑ הּמסּגרת ראׁשי ּכנגד ּתקּועֹות ÌÈc·Ï.ּברגלים ÌÈz·Ï∑ אֹותן ¿À««ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒָ
הּבּדים  ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו לאריחּיא ∑ÌÈc·Ï.ּבּתים לצרÌÈz·Ï∑.טּבעֹות לאתרא .ּכתרּגּומֹו: ְְְִִִִֶַַַַָָָ¿»ƒְִֶָֹ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ

(çë)íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæ̈¨®§¦¨−̈¤©ª§¨«

i"yx£Ì·Œ‡OÂ∑ הּׁשלחן את ּבם נּׂשא יהיה נפעל, .לׁשֹון ¿ƒ»»ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

(èë)åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå åéúøòw úéNòå§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈
:íúà äNòz øBäè áäæ ïäa Cqé øLà£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ˙tÎÂ ÂÈ˙¯Úw ˙ÈNÚÂ∑,ּכמין קערֹותיו ע ׂשּוי היה והּלחם הּלחם, ּכדפּוס עׂשּוי ׁשהיה הּדפּוס, זה ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

BÁÒ¯כה  ‡kLt dÓe¯ ‡Ù„b dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿«¿»≈À¿»¿
¯BÁÒ dÙ„‚Ï ·‰„c ¯ÈÊ „aÚ˙Â ¯BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙כו  Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

Ï‡˙¯‡כז  ‡˙˜ÊÚ ÔÈÂ‰È ‡Ù„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

ÈÙÁ˙Âכח  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡¯B˙t ˙È ÔB‰a ÔÈÏË ÔB‰ÈÂ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»ƒ»¿ƒ¿»»»

d˙ÂÒ˜Âכט  È‰BkÊ·e È‰BÒÈ‚Ó „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒƒ»ƒƒ¿«¿»≈
Ô‰a Cq˙Èc d˙ÏÈÎÓe„aÚz ÈÎc ·‰c ¿ƒ»≈ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈«¿≈
:ÔB‰˙È»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dk)úøbñî"àôðãb" :Bîebøúk Y ¦§¤¤§©§§©§¨
¯lEAw ziA Dl WIW zxBqn)i"yx d`x ¦§¤¤¤¥¨¥¦

a ,k dkeq(.
øáca ìàøNé éîëç e÷ìçðå¯zFgpn §¤§§©§¥¦§¨¥©¨¨§¨

.a ,ev
áéáñ äúéä äìòîì :íéøîBà Lé¥§¦§©§¨¨§¨¨¦

ïéæaæáì Bîk ,ïçìMì¯aiaq dtU ©ª§¨§§©§¨¦¨¨¨¦
oglXl)` ,fv zegpn i"yx(. ©ª§¨

:íéøîBà Léå .íéøN ïçìL úôNaL¤¦§©ª§©¨¦§¥§¦
ìâøì ìâøî äòe÷z äúéä ähîì§©¨¨§¨§¨¥¤¤§¤¤
ïçìMä óãå ,ïçìMä úBçeø òaøàa§©§©©ª§¨§©©ª§¨

úøbñî dúBà ìò áëBL¯i"WxA ¥©¨¦§¤¤§©¦
gth oiagx oiRC 'c" :a ,ev zFgpn§¨©¦§¨¦¤©
oAgx lr `le odiCiv lr mirEaw§¦©¦¥¤§Ÿ©¨§¨
,zFgEx 'cl oglW lW eilbx 'c DaFbM§©©§¨¤ª§¨§
ozF` lr gPEn oFilrd oglXd sC dide§¨¨©©ª§¨¨¤§¨©¨
,mXn FlhFp dvFxWM ,iEQM oirM oiRC©¦§¥¦§¤¤§¦¨

did `NW."mdilr rEaw ¤Ÿ¨¨¨©£¥¤

Bzøbñîì áäæ øæ úéNòå"øæ" àeä Y §¨¦¨¥¨¨§¦§©§¥
äìòîì øeîàä¯.ck wEqR ¨¨§©§¨¨

.[äéä] úøbñnä ìòL ïàk Eì Løôe¥©§¨¤©©¦§¤¤¨¨
¯K` .oFW`x qEtcaE ciÎiazkA `Ed oM¥§¦§¥¨¦§¦©

.dzid :EpiptNW miqEtCAek dxez ©§¦¤§¨¥¨§¨
(fk)úòahä ïééäz úøbñnä únòì§ª©©¦§¤¤¦§¤¨©©¨Ÿ

éLàø ãâðk úBòe÷z íéìâøa Y¨©§©¦§§¤¤¨¥
.úøbñnäíécáì íézáìïúBà Y ©¦§¤¤§¨¦§©¦¨

ïäa ñéðëäì íéza eéäé úBòahä©©¨¦§¨¦§©§¦¨¤
íécaä¯,l .hk ,ek oOwl i"Wx mB d`x ©©¦§¥©©¦§©¨

.c
íézáì"íécáì" íéza Cøöì Y §¨¦§Ÿ¤¨¦§©¦

¯,xYEin "miYal" lW c"nNdW mEXn¦¤©¨¤¤§¨¦§¨
oOwlckE ,"miCal miYA" xnFl Fl dide§¨¨©¨¦§©¦§¦§©¨
"miYal"W Wxtl KxvEd okl ,hk ,ek¨¥§©§¨¥¤§¨¦
xnFlM ,miCal miYA KxFvl :FWExiR¥§¤¨¦§©¦§©

miCAd xEar miYA EidIW)mixt` my(. ¤¦§¨¦£©©¦
"àiçéøàì àøúà" :Bîebøúk¯mFwn §©§©§¨©£¦©¨¨

FnEBxzA qFlwpE` ,xnFlM .miCal§©¦§©§§§©§
,"miYal"n c"nNd z` hinWn©§¦¤©¨¤¦§¨¦
mFwn od zFrAHdW ,"`xz`" FWxtnE§¨§©§¨¤©©¨¥¨
qFlwpE` mEBxzA iM m` .miCal§©¦¦¦§©§§§
`xz`l :`qxiBd EpiptNW¤§¨¥©¦§¨§©§¨

.`Igix`lgk dxez ©£¦©¨
(gk)íá àOðåì Yìòôð ïBL¯`le §¦¨¨§¦§¨§Ÿ

`l ixdW ,`Vp Epgp`W ,miAx oFWl§©¦¤£©§¦¨¤£¥Ÿ
d`iUPA mdOr 'd sYYWd)m"`x(. ¦§©¥¦¨¤©§¦¨

"ïçìMä úà íá àOð" äéäé¦§¤¦¨¨¤©ª§¨
¯aFYkl Kixv did df itNW `N ¤̀¨¤§¦¤¨¨¨¦¦§

`Ed ixdW ,"oglXd ma `Vpe"§¦¨¨©ª§¨¤£¥
.mi`UFPd lr `le oglXd lr aqEn¨©©ª§¨§Ÿ©©§¦
mA [oglXd] `Vpe" :FWExiR ilE`e§©¥§¦¨©ª§¨¨
"oglXd z` [E`Ui xW`M]©£¤¦§¤©ª§¨

)`"eb(.hk dxez

(hk)åéútëå åéúøòw úéNòåY §¨¦¨§¨Ÿ¨§©Ÿ¨

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ipy meil inei xeriy
ּומּכאן מּכאן וקֹופל למּטה לֹו ׁשּולים רּוחֹותיה. מּׁשּתי ּפרּוצה קרּוי ּתבה ּולכ ּכתלים, ּכמין מעלה ּכלּפי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּוכתליו  ׁשלחן ׁשל לרחּבֹו ארּכֹו נֹותן ּומּזה, מּזה הּבית לצּדי ּולכאן, לכאן רֹואין ּפנים לֹו ׁשּיׁש הּפנים, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻלחם
הּׁשלחן, ׂשפת ּכנגד מן זקּופים ּוכׁשּמֹוציאֹו נאפה, הּוא ּברזל ּבׁשל ּברזל. ּודפּוס זהב ּדפּוס לֹו עׂשּוי והיה ְְְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

קערה  קרּוי ּדפּוס ואֹותֹו הּׁשלחן, על ׁשּמסּדרֹו ּבׁשּבת למחר עד זהב ּבׁשל נֹותנֹו הן ∑ÂÈ˙tÎÂ.הּתּנּור, ְְְְְְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ¿«…»ֵ
ׁשּנאמר: הּמערכֹות, ׁשּתי על ׁשּנֹותנין לבֹונה קֹומצי לׁשני היּו ּוׁשּתים לבֹונה. ּבהם ׁשּנֹותנין כה)ּבזיכין (ויקרא ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

זּכה" לבֹונה הּמערכת על עׂשה ∑ÂÈ˙BN˜e."ונתּת ּדּוגמתן לארּכן. הּנסּדקין חלּולים קנים חצאי ּכמין הן ְְֲֶֶַַַַַָָָָ¿»ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָָ
ללחם, לחם ּבין ּומבּדילין הּקנים, אֹותן ּגּבי על האחד לחם ׁשּיׁשב לחם ּכל ראׁש על ׁשלׁשה ּומסּדר זהב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשל

קסו"א  קרּוי חלּול ּדבר ּכל ערבי, ּובלׁשֹון יתעּפׁשּו. ולא ּביניהם הרּוח ׁשּתּכנס ּתרּגּומֹו:∑ÂÈ˙iwÓe.ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«ƒ…»ְַ
ּגבּה ּכנגד הרּבה, הּׁשלחן מן למעלה עד ּוגבֹוהים ּבארץ עֹומדין זהב יתדֹות ּכמין סניפים הן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּומכילתּה,

iliey`l` axd - mdxa` ly`

éeNò äéäL ñeôcä äæ ,"åéúBøò÷"§¨¨¤©§¤¨¨¨
íçlä ñeôãk¯.mgNd zxEvM ¦§©¤¤§©©¤¤

äáz ïéîk éeNò äéä íçläå§©¤¤¨¨¨§¦¥¨
äéúBçeø éúMî äöeøt¯i"WxA §¨¦§¥¤¨§©¦

daiY oinM" :a cEOr Wix ,cv zFgpn§¨¥©§¦¥¨
dizFptC iYWE ,DiEQiM lHiPW ± dvExR§¨¤¦©¦¨§¥¨§¤¨

."Ff cbpM Ff§¤¤
ìôB÷å ,ähîì Bì íéìeL¯mgNd ©¦§©¨§¥©¤¤

)` ,ev my i"yx(.
ïéîk äìòî étìk ïàkîe ïàkî¦¨¦¨§©¥©§¨§¦

íéìúk¯dXW did mgNd KxF` §¨¦¤©¤¤¨¨¦¨
DaFbe ,migth dXng FAgxe migth§¨¦§¨§£¦¨§¨¦§©

migth ipW zFptCd)n"xk ` ,ev zegpn(. ©§¨§¥§¨¦
gth Fiare)migqt` ,fl(gth iar FzF`e . §¨§¤©§Ÿ¦¤©

migtHd ipW lW ltTA lElM)zegpn 'qez ¨©¤¤¤§¥©§¨¦
a ,cv(.

éeø÷ Cëìe¯mdn cg`e cg` lM §¨¨¨¤¨§¤¨¥¤
)m"`x(.

"íéðtä íçì"¯mB d`xE .bi ,dl oOwl ¤¤©¨¦§©¨§¥©
.mW i"Wx©¦¨

"íéðt" Bì LiL¯zFptC),ev zegpn i"yx ¤¥¨¦§¨
`(Fiare" :a ,ak dviA i"Wx d`x la` .£¨§¥©¦¥¨§¨§

,mipR Fl Wi ,mipRd mgl FnWM ,gth¤©¦§¤¤©¨¦¥¨¦
rnWn ."gtHn oizEgR mipR oi`e§¥¨¦§¦¦¤©©§©
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EpidC ,gth eizFptC iar" :` ,fl migqR§¨¦¢¦¨§¨¤©§©§
oizEgR mipR oi`e ,mipR Fl EidW mgl¤¤¤¨¨¦§¥¨¦§¦

."gtHn¦¤©
ïàëìe ïàëì ïéàBø¯lW zFptCdW ¦§¨§¨¤©§¨¤

gkFpl mihiAOd mipR FnM od mgNd©¤¤¥§¨¦©©¦¦§©
o`MnE o`Mn ziAd)m"`x(WExitlE . ©©¦¦¨¦¨§¥

d`xp ,mW migqtaE dviaA i"Wx©¦§¥¨¦§¨¦¨¦§¤
.ziAd ipEEM lkl mipR Fl EidW WxtOW¤§¨¥¤¨¨¦§¨¦¥©©¦

úéaä écöì¯oeiM ,"ziAd iCvl" xn` §¦¥©©¦¨©§¦¥©©¦¥¨
,ziAd KxF`l gPEn did oglXd KxF`W¤¤©ª§¨¨¨¨§¤©©¦

agFxl FMx` gPEn did mgNd ENi`e§¦©¤¤¨¨¨¨§§©
iCv iRlM Eid "mipR"dW KM ,oglXd©ª§¨¨¤©¨¦¨§©¥¦¥

ziAd)`"eb(. ©©¦
ìL Baçøì Bkøà ïúBðå ,äfîe äfî¦¤¦¤§¥¨§§¨§¤
úôN ãâðk íéôe÷æ åéìúëe ,ïçìLª§¨§¨¨§¦§¤¤§©

ïçìMä¯icMoglXd iar didIW ©ª§¨§¥¤¦§¤¢¦©ª§¨
mipRd mgl mr dlrnl deWA KWnp¦§¨§¨¤§©§¨¦¤¤©¨¦

)g"ty(lW gex did ,KM migiPn EidWkE .§¤¨©¦¦¨¨¨¤©¤
mgNl df cvAW mgl oiA migth ipW§¥§¨¦¥¤¤¤§©¤©¤¤
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EWRrzi `NW mdA)` ,ev zegpn(. ¨¤¤Ÿ¦§©§
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ìò BøcñnL úaLa øçîì ãò áäæ̈¨©§¨¨§©¨¤§©§©

ñeôc BúBàå ,ïçìMä¯,adf lW ©ª§¨§§¤¨¨
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,úBëøònä ézL ìò ïéðúBpL¤§¦©§¥©©£¨

øîàpL¯.f ,ck `xwIe ¤¤¡©©¦§¨
."äkæ äðáì úëøònä ìò zúðå"§¨©¨©©©£¤¤§Ÿ¨©¨

åéúBN÷eíéð÷ éàöç ïéîk ïä Y §¨¥§¦£¨¥¨¦
ïúîâc ,ïkøàì ïé÷cñpä íéìeìç£¦©¦§¨¦§¨§¨ª§¨¨

ìL øcñîe ,áäæ ìL äNòìò äL ¨¨¤¨¨§©¥§Ÿ¨©
íçì ìk Làø¯zg`e o`Mn zg` Ÿ¨¤¤©©¦¨§©©

rvn`A zg`e o`Mn)` ,fv zegpn i"yx(. ¦¨§©©¨¤§©
Eid `l oglXd lrW mgNl zgYn la £̀¨¦©©©¤¤¤©©ª§¨Ÿ¨

oitipq)e ,ck `xwie i"yx d`x(. §¦¦
ïúBà éab ìò ãçàä íçì áLiL¤¥¥¤¤¨¤¨©©¥¨

íéðwä¯dpFnWE mixUr mW Eide ©¨¦§¨¨¤§¦§¨
lkl mipw xUr drAx` ,mipẅ¦©§¨¨¨¨¨¦§¨
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.eLtòúé àìå íäéðéa çeøä ñðkzL¤¦¨¥¨©¥¥¤§Ÿ¦§©§

ìáeéeø÷ ìeìç øác ìk éáøò ïBL ¦§£¨¦¨¨¨¨¨
.à"åñ÷åéúiwðîe:Bîebøz Y §©¦Ÿ¨©§

íéôéðñ ïä ,"dúìéëîe"¯Eide §¦¨¥¥§¦¦§¨
oglXd lW cg` cSn mipW ,drAx ©̀§¨¨§©¦¦©¤¨¤©ª§¨

ipXd cSn mipWE)` ,ev zegpn dpyn(. §©¦¦©©¥¦
õøàa ïéãîBò ,áäæ úåãúé ïéîk§¦¦§Ÿ¨¨§¦¨¨¤
äaøä ïçìMä ïî äìòîì ãò íéäBáâe§¦©§©§¨¦©ª§¨©§¥
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íéìevt äML¯qFxbl dvFx m"`xd ¦¨¦¦¨§¥¤¦§
ixdW ,"milESR dXng" :o`M i"WxA§©¦¨£¦¨¦¦¤£¥
.mipw Eid `l oglXd lrW mgNd lr©©¤¤¤©©ª§¨Ÿ¨¨¦
`qxiBd z` aXin "dix` xEB"d K ©̀©©§¥§©¥¤©¦§¨
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מה dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ipy meil inei xeriy

(äë)áäæ-øæ úéNòå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNòå§¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

i"yx£˙¯bÒÓ∑,לּׁשלחן סביב היתה, למעלה אֹומרים: יׁש ּבּדבר. יׂשראל חכמי ונחלקּו ּגדנפא, ּכתרּגּומֹו: ƒ¿∆∆ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
הּׁשלחן, רּוחֹות ּבארּבע לרגל, מרגל ּתקּועה היתה למּטה אֹומרים ויׁש ׂשרים. ׁשלחן ׁשּבׂשפת לבזּבּזין ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻּכמֹו

מסּגרת  אֹותּה על ׁשֹוכב הּׁשלחן Bz¯bÒÓÏ.ודף ·‰ÊŒ¯Ê ˙ÈNÚÂ∑ ּכאן ל ּופרׁש למעלה, האמּור זר הּוא ְְְִֵֶֶַַַָָֻ¿»ƒ»≈»»¿ƒ¿«¿ְְְֵֵַַָָָָ
היתה  הּמסּגרת .ׁשעל ְְִֶֶֶַַָָ

(åë)-úà zúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNòå§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ¤
åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà ìò úòahä: ©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(æë)íécáì íézáì úòahä ïééäz úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

i"yx£˙Úah‰ ÔÈÈ‰z ˙¯bÒn‰ ˙nÚÏ∑ הּמסּגרת ראׁשי ּכנגד ּתקּועֹות ÌÈc·Ï.ּברגלים ÌÈz·Ï∑ אֹותן ¿À««ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒָ
הּבּדים  ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו לאריחּיא ∑ÌÈc·Ï.ּבּתים לצרÌÈz·Ï∑.טּבעֹות לאתרא .ּכתרּגּומֹו: ְְְִִִִֶַַַַָָָ¿»ƒְִֶָֹ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ

(çë)íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæ̈¨®§¦¨−̈¤©ª§¨«

i"yx£Ì·Œ‡OÂ∑ הּׁשלחן את ּבם נּׂשא יהיה נפעל, .לׁשֹון ¿ƒ»»ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

(èë)åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå åéúøòw úéNòå§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈
:íúà äNòz øBäè áäæ ïäa Cqé øLà£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ˙tÎÂ ÂÈ˙¯Úw ˙ÈNÚÂ∑,ּכמין קערֹותיו ע ׂשּוי היה והּלחם הּלחם, ּכדפּוס עׂשּוי ׁשהיה הּדפּוס, זה ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

BÁÒ¯כה  ‡kLt dÓe¯ ‡Ù„b dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿«¿»≈À¿»¿
¯BÁÒ dÙ„‚Ï ·‰„c ¯ÈÊ „aÚ˙Â ¯BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙כו  Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

Ï‡˙¯‡כז  ‡˙˜ÊÚ ÔÈÂ‰È ‡Ù„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

ÈÙÁ˙Âכח  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡¯B˙t ˙È ÔB‰a ÔÈÏË ÔB‰ÈÂ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»ƒ»¿ƒ¿»»»

d˙ÂÒ˜Âכט  È‰BkÊ·e È‰BÒÈ‚Ó „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒƒ»ƒƒ¿«¿»≈
Ô‰a Cq˙Èc d˙ÏÈÎÓe„aÚz ÈÎc ·‰c ¿ƒ»≈ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈«¿≈
:ÔB‰˙È»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dk)úøbñî"àôðãb" :Bîebøúk Y ¦§¤¤§©§§©§¨
¯lEAw ziA Dl WIW zxBqn)i"yx d`x ¦§¤¤¤¥¨¥¦

a ,k dkeq(.
øáca ìàøNé éîëç e÷ìçðå¯zFgpn §¤§§©§¥¦§¨¥©¨¨§¨

.a ,ev
áéáñ äúéä äìòîì :íéøîBà Lé¥§¦§©§¨¨§¨¨¦
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dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ipy meil inei xeriy
ּומּכאן מּכאן וקֹופל למּטה לֹו ׁשּולים רּוחֹותיה. מּׁשּתי ּפרּוצה קרּוי ּתבה ּולכ ּכתלים, ּכמין מעלה ּכלּפי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּוכתליו  ׁשלחן ׁשל לרחּבֹו ארּכֹו נֹותן ּומּזה, מּזה הּבית לצּדי ּולכאן, לכאן רֹואין ּפנים לֹו ׁשּיׁש הּפנים, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻלחם
הּׁשלחן, ׂשפת ּכנגד מן זקּופים ּוכׁשּמֹוציאֹו נאפה, הּוא ּברזל ּבׁשל ּברזל. ּודפּוס זהב ּדפּוס לֹו עׂשּוי והיה ְְְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

קערה  קרּוי ּדפּוס ואֹותֹו הּׁשלחן, על ׁשּמסּדרֹו ּבׁשּבת למחר עד זהב ּבׁשל נֹותנֹו הן ∑ÂÈ˙tÎÂ.הּתּנּור, ְְְְְְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ¿«…»ֵ
ׁשּנאמר: הּמערכֹות, ׁשּתי על ׁשּנֹותנין לבֹונה קֹומצי לׁשני היּו ּוׁשּתים לבֹונה. ּבהם ׁשּנֹותנין כה)ּבזיכין (ויקרא ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

זּכה" לבֹונה הּמערכת על עׂשה ∑ÂÈ˙BN˜e."ונתּת ּדּוגמתן לארּכן. הּנסּדקין חלּולים קנים חצאי ּכמין הן ְְֲֶֶַַַַַָָָָ¿»ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָָ
ללחם, לחם ּבין ּומבּדילין הּקנים, אֹותן ּגּבי על האחד לחם ׁשּיׁשב לחם ּכל ראׁש על ׁשלׁשה ּומסּדר זהב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשל

קסו"א  קרּוי חלּול ּדבר ּכל ערבי, ּובלׁשֹון יתעּפׁשּו. ולא ּביניהם הרּוח ׁשּתּכנס ּתרּגּומֹו:∑ÂÈ˙iwÓe.ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«ƒ…»ְַ
ּגבּה ּכנגד הרּבה, הּׁשלחן מן למעלה עד ּוגבֹוהים ּבארץ עֹומדין זהב יתדֹות ּכמין סניפים הן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּומכילתּה,
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äøò÷ éeø÷¯aEzMX dn df itlE ¨§¨¨§¦¤©¤¨

xnFl Kixv ,miAx oFWl "eizFxrw"§¨¨§©¦¨¦©
.dN`M zFxrw xRqn EUrW¤¨¦§©§¨¨¥¤

åéútëåíäa íéðúBpL ïéëéæa Y §©Ÿ¨¨¦¦¤§¦¨¤
eéä íézL .äðBáì¯zFRM iYW §¨§©¦¨§¥©

dpFal zF`ln)a ,blw zay i"yx(. §¥§¨
ìäðBáì éöî÷ éðL¯lkl unFw `Fln ¦§¥ª§¥§¨§¤§¨

zg`)f ,ck `xwie i"yx(WlW dtFg . ©©¤¨
"unFw" Edfe ,Fci qR lr eizFrAv ¤̀§§¨©©¨§¤¤

zixar oFWl rnWnA)a ,a `xwie i"yx(. §©§©§¦§¦
,úBëøònä ézL ìò ïéðúBpL¤§¦©§¥©©£¨

øîàpL¯.f ,ck `xwIe ¤¤¡©©¦§¨
."äkæ äðáì úëøònä ìò zúðå"§¨©¨©©©£¤¤§Ÿ¨©¨

åéúBN÷eíéð÷ éàöç ïéîk ïä Y §¨¥§¦£¨¥¨¦
ïúîâc ,ïkøàì ïé÷cñpä íéìeìç£¦©¦§¨¦§¨§¨ª§¨¨

ìL øcñîe ,áäæ ìL äNòìò äL ¨¨¤¨¨§©¥§Ÿ¨©
íçì ìk Làø¯zg`e o`Mn zg` Ÿ¨¤¤©©¦¨§©©

rvn`A zg`e o`Mn)` ,fv zegpn i"yx(. ¦¨§©©¨¤§©
Eid `l oglXd lrW mgNl zgYn la £̀¨¦©©©¤¤¤©©ª§¨Ÿ¨

oitipq)e ,ck `xwie i"yx d`x(. §¦¦
ïúBà éab ìò ãçàä íçì áLiL¤¥¥¤¤¨¤¨©©¥¨

íéðwä¯dpFnWE mixUr mW Eide ©¨¦§¨¨¤§¦§¨
lkl mipw xUr drAx` ,mipẅ¦©§¨¨¨¨¨¦§¨
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dnexzמו zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy
) ׁשּׁשה ּומפּצלים הּלחם, גורסמערכת ללחם,חמּׁשה)הרא"ם לחם ׁשּבין הּקנים וראׁשי מּזה, למעלה זה ּפּצּולים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

מכילתּה, ּולׁשֹון ויּׁשברּו. הּתחּתֹונים על העליֹונים הּלחם מּׂשא יכּבד ׁשּלא ּכדי ּפּצּולין, אֹותן על ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹסמּוכין
יׂשראל  מחכמי ויׁש סניפין. על נֹופל אי יֹודע איני מנּקּיֹות, לׁשֹון אבל הכיל", "נלאיתי ּכמֹו: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָסבלֹותיו,

צו)אֹומרים יּׁשבר.(מנחות ׁשּלא אֹותֹו ּומחזיקים אֹותֹו ׁשּמקּׁשין סניפין אּלּו קׂשֹותיו, הּקנים ּומנּקּיתיו,: אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
סניפין  הן מנּקּיֹות האֹומר: ּכדברי ׁשֹונה היה מכילתּה, ׁשּתרּגם: אּונקלֹוס אבל יתעּפׁש, ׁשּלא אֹותֹו .ׁשּמנּקין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

Ô‰a CqÈ ¯L‡∑.וכּסּוי סכ ּכמין עליו ׁשהיּו ,"יּס "אׁשר אֹומר: הּוא קׂשֹותיו ועל ּבהן, יכּסה וכן אׁשר ¬∆À«»≈ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
אֹומר: הּוא אחר ד)ּבמקֹום הם (במדבר וכּסּוי סכ לׁשֹון ,והּנס יּס וזה, וזה ,"הּנס קׂשֹות ."ואת ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

(ì):ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä-ìò zúðå§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬¨¦«

i"yx£ÌÈt ÌÁÏ∑ אל ּב"אמר מפרׁשים מערכֹותיו וסדר הּלחם ּומנין ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ּפנים לֹו ׁשיׁש ∆∆»ƒְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
.הּכהנים" ֲִַֹ

ß hay g"k iyily mei ß
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i"yx£‰¯Bn‰ ‰NÚÈz ‰L˜Ó∑ואחרּֿכ אברים, אברים ונרֹותיה קניה יעׂשה ולא חּוליֹות יעׂשּנה ׁשּלא ƒ¿»≈»∆«¿»ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
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dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy
ּבכלי  וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש אחת, מחתיכה ּבאה ּכּלּה אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין הּצֹורפין ּכדר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻידּביקם

ואיל איל הּקנים ּומפריד מן ∑L˜Ó‰.האּמנּות האברים את ׁשּממׁשי המׁשכה, לׁשֹון נגיד, ּתרּגּומֹו ְִִֵֵַַָָָָָָֻƒ¿»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּכמֹו: ּבלע"ז, בטדי"ץ קרנס, מּכת מקׁשה, ּולׁשֹון הּקרנס. ּבהּקׁשת ּולכאן לכאן ה)העׁשת לדא (דניאל "ּדא ְְְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

‰Bn¯‰.נקׁשן" ‰NÚÈz∑(תנחומא),ּבּה מתקּׁשה מׁשה ׁשהיה לפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:מאליה, לֹו אמר ְָָ≈»∆«¿»ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מ  נעׂשית והיא לאּור, הּכּכר את ּתעׂשה'הׁשל' נכּתב לא לכ כט)אליה. מּטה ∑dÎ¯È.(מנחות ׁשל הרגל הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ¿≈»ֶֶֶַָָ

ּולמּטה  הימּנה יֹוצאין הרגלים ּוׁשלׁשה ּתבה, ּכמין ּבאמצע ∑d˜Â.העׂשּוי העֹולה ׁשּלּה האמצעי הּקנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ¿»»ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּפתילה  ולתת לתֹוכֹו הּׁשמן לצּוק ,ּבז ּכמין עׂשּוי האמצעי נר ועליו מעלה ּכלּפי זקּוף ,הּיר.‰ÈÚÈ·b∑ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ¿ƒ∆»

ּובֹולטין  מּזהב עׂשּויין ואּלּו מדירנ"ס, להם וקֹורין ּוקצרים, ארּכים מּזכּוכית, ׁשעֹוׂשין ּכֹוסֹות ּכמין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֻהן
לנֹוי  אּלא בּה היּו ולא הּכתּוב, ּבהם ׁשּנתן ּכּמנין וקנה קנה מּכל עגּלים ∑È¯zÙk‰.ויֹוצאין ּתּפּוחים, ּכמין ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ«¿…∆»ְֲִִִַֻ

ּומנין  פימל"ׁש, להם וקֹורין הּׂשרים, ׁשּלפני לּמנֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכדר האמצעי הּקנה סביבֹות ּבֹולטין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָסביב,
לכפּתֹור  ּכפּתֹור ׁשּבין חלק וכּמה מּמּנה ּבֹולטין ּכפּתֹורים ּכּמה ּבּפרׁשה: ּכתּוב צּיּורין ∑ÈÁ¯Ùe‰.ׁשּלהם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ¿»∆»ִִ

ּפרחים  ּכמין ּבּה eÈ‰È.עׂשּויין ‰pnÓ∑ וידּביקם לבּדם יעׂשם ולא העׁשת, חתיכת מּתֹו יֹוצא מקׁשה, .הּכל ְְֲִִִָָƒ∆»ƒ¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
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`EdÎKExAÎWFcTd Ed`xdW ± dxFpOd©§¨¤¤§¨©¨¨
:KWndaE ."DA dXwzPW itl rAv`A§¤§©§¦¤¦§©¨¨©¤§¥
.D`UrW in ± dxFpOd z` dUr oM"¥¨¨¤©§¨¦¤£¨¨
ÎKExAÎWFcTd ici lr dcB` WxcnE¦§©©¨¨©§¥©¨¨
dxrdA d`xE ."dil`n ziUrp `Ed©£¥¥¥¤¨§¥©¤¨¨

.d`Ad©¨¨
"äNòz" ázëð àì Cëì¯`N` §¨Ÿ¦§©©£¤¤¨

c"EiA "dUriY")m"`x(oaEn df iR lre . ¥¨¤§§©¦¤¨
aEzM "ldwIe" zWxR WixAX dn©¤§¥¨¨©©©§¥¨
,"dil`n" Wxtn `le i"xivA "dUrY"¥¨¤§¥¥§Ÿ§¨¥¥¥¤¨
.c"Ei ztqFzA aYkp `l mXW mEXn¦¤¨Ÿ¦§©§¤¤
WExiRd `Ed oMW rnWn o`Mn dPde§¦¥¦¨©§©¤¥©¥
WExitA K` ,`xwn lW FhEWR itl§¦§¤¦§¨©§¥
Wxcn mWA F`iad mW xAcOA i"Wx©¦©¦§¨¨¡¦§¥¦§©



מז dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy
) ׁשּׁשה ּומפּצלים הּלחם, גורסמערכת ללחם,חמּׁשה)הרא"ם לחם ׁשּבין הּקנים וראׁשי מּזה, למעלה זה ּפּצּולים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

מכילתּה, ּולׁשֹון ויּׁשברּו. הּתחּתֹונים על העליֹונים הּלחם מּׂשא יכּבד ׁשּלא ּכדי ּפּצּולין, אֹותן על ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹסמּוכין
יׂשראל  מחכמי ויׁש סניפין. על נֹופל אי יֹודע איני מנּקּיֹות, לׁשֹון אבל הכיל", "נלאיתי ּכמֹו: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָסבלֹותיו,

צו)אֹומרים יּׁשבר.(מנחות ׁשּלא אֹותֹו ּומחזיקים אֹותֹו ׁשּמקּׁשין סניפין אּלּו קׂשֹותיו, הּקנים ּומנּקּיתיו,: אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
סניפין  הן מנּקּיֹות האֹומר: ּכדברי ׁשֹונה היה מכילתּה, ׁשּתרּגם: אּונקלֹוס אבל יתעּפׁש, ׁשּלא אֹותֹו .ׁשּמנּקין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

Ô‰a CqÈ ¯L‡∑.וכּסּוי סכ ּכמין עליו ׁשהיּו ,"יּס "אׁשר אֹומר: הּוא קׂשֹותיו ועל ּבהן, יכּסה וכן אׁשר ¬∆À«»≈ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
אֹומר: הּוא אחר ד)ּבמקֹום הם (במדבר וכּסּוי סכ לׁשֹון ,והּנס יּס וזה, וזה ,"הּנס קׂשֹות ."ואת ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

(ì):ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä-ìò zúðå§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬¨¦«

i"yx£ÌÈt ÌÁÏ∑ אל ּב"אמר מפרׁשים מערכֹותיו וסדר הּלחם ּומנין ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ּפנים לֹו ׁשיׁש ∆∆»ƒְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
.הּכהנים" ֲִַֹ

ß hay g"k iyily mei ß

(àì)äNòéz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNòå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéäé äpnî¦¤¬¨¦«§«
i"yx£‰¯Bn‰ ‰NÚÈz ‰L˜Ó∑ואחרּֿכ אברים, אברים ונרֹותיה קניה יעׂשה ולא חּוליֹות יעׂשּנה ׁשּלא ƒ¿»≈»∆«¿»ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

˜„ÈÓל  ‡it‡ ÌÁÏ ‡¯B˙t ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«»»¿≈««»√»«
:‡¯È„z¿ƒ»

Ú˙z·„לא  „È‚ ÈÎc ·‰„c ‡z¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿¬≈
‡‰¯eÊÁ ‡‰„Èlk d˜e dcL ‡z¯Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:ÔB‰È dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

did lrFtA ixd ,dpw mEW wifgd `lŸ¤¡¦¨¤£¥§©¨¨
DaFb"l cr dlFr mitipQd DaFB©©§¦¦¤©§©
FdaB cbpM cr xnFlM ,"mgNd zkxrn©£¤¤©¤¤§©©§¤¤¨§
icM Kkl dAiQde ,oFilrd mgl lW¤¤¤¨¤§§©¦¨§¨§¥

Ffi`n m`W,dpTd xaXi `idW dAiq ¤¦¥¥¦¨¤¦¦¨¥©¨¤
`NW cSdn mgNd z` Ewifgi mitipQd©§¦¦©£¦¤©¤¤¥©©¤Ÿ
:mW zFgpn i"Wx oFWl d`x la` .ElRi¦§£¨§¥§©¦§¨¨

odA Wi oilESR dAxde"oipnl,"mipTd §©§¥¦¦¥¨¤§¦§©©¨¦
xEar wx EUrp milESRdW rnWn©§©¤©¦¦©£©£

.mipTd©¨¦
íéðwä éLàøå ,äfî äìòîì äæ¤§©§¨¦¤§¨¥©¨¦
ïúBà ìò ïéëeîñ íçìì íçì ïéaL¤¥¤¤§¤¤§¦©¨
àOî ãaëé àlL éãk ,ïéìevt¦¦§¥¤Ÿ¦§©©¨
íéðBzçzä ìò íéðBéìòä íçlä©¤¤¨¤§¦©©©§¦

ìe .eøáMéåY "dúìéëî" ïBL §¦¨§§§¦¨¥
"ìéëä éúéàìð" Bîk ,åéúBìáBñ§¨§¦§¥¦¨¦

¯likdl FnM .`i ,e dinxi)my i"yx(. ¦§§¨§§¨¦
ì ìáàéà òãBé éðéà "úBiwðî" ïBLC £¨§§©¦¥¦¥©¥

éîëçî Léå .ïéôéðñ ìò ìôBð¥©§¦¦§¥¥©§¥
íéøîBà ìàøNé¯.` ,fv zFgpn ¦§¨¥§¦§¨

ïéL÷nL ,ïéôéðñ elà "åéúBN÷"§¨¥§¦¦¤©§¦
[ïé÷fçîe] BúBà¯qEtcA `Ed oM §©§¦¥¦§

.miwifgnE :EpiptNW miqEtCaE .oFW`x¦©§¦¤§¨¥©£¦¦

øáMé àlL BúBà¯mW i"Wx azM oke ¤Ÿ¦¨¥§¥¨©©¦¨
."`pixg` `pXil" mWA§¥¦¨¨©£¦¨

ïéwðnL ,íéðwä elà "åéúBiwðîe"§©¦¨¥©¨¦¤§©¦
Ltòúé àlL BúBà¯i"Wx azM oke ¤Ÿ¦§©¥§¥¨©©¦

.mẄ
,"dúìéëîe" íbøzL ñBì÷ðeà ìáà£¨§§¤¦§¥§¦¨¥

øîBàä éøáãk äðBL äéä¯d`x ¨¨¤§¦§¥¨¥§¥
drC Epivn `NW ,mW zFgpn zFtqFY¨§¨¨¤Ÿ¨¦¥¨
oIv "mdxa`l xFkf"aE .EpNW q"XA FfM̈©©¤¨¦§§©§¨¨¦¥
oF`B i`d ax WExitA dfl xFwn̈¨¤§¥©©¨
oM qxFBW ,g dpWn d wxR oixiWknl§©§¦¦¤¤¦§¨¤¥¥

.mW zFgpn `xnBA©§¨¨§¨¨
.ïéôéðñ ïä "úBiwðî"ïäa Cqé øLà §©¦¥§¦¦£¤ª©¨¥

"åéúBN÷" ìòå .ïäa äqëé øLà Y£¤§ª¤¨¤§©§¨
åéìò eéäL ,"Cqé øLà" øîBà àeä¥£¤ª©¤¨¨¨

¯.mipRd mgl lr©¤¤©¨¦
éeqëå Cëñ ïéîk¯mipTd i`vg ozF` §¦§¨§¦¨£¨¥©¨¦

oinM Eid mgll mgl oiA migPEn EidW¤¨¨¦¥¤¤§¤¤¨§¦
E ,mgNd lr KkqzNnDWExiRW] "KQi" §¨©©¤¤¦©ª©¤¥¨

`NW s`e .mgNd lr zaqEn [dQki§ª¤¤¤©©¤¤§©¤Ÿ
dpEMdW xnFl Wi ,aEzMA mgl xMfp¦§©¤¤©¨¥©¤©©¨¨

KQOd odA KQi xW`)m"`x(FMxCW in , £¤ª©¨¤©ª¨¦¤©§
mgNd Epide ,KQn zFidl)`"eb(. ¦§ª¨§©§©¤¤

øîBà àeä øçà íB÷îa ïëå§¥§¨©¥¥
¯.f ,c xAcOA©¦§¨

"Cqé" ,äæå äæå ,"Cñpä úBN÷ úàå"§¥§©¨¤§¤§¤ª©
ì ,"Cñpä"åíä éeqëå Cëñ ïBL §©¨¤§§¨§¦¥

¯,iEQiMd ± KqPd" :mW i"Wx mB d`x§¥©©¦¨©¨¤©¦
."Kqn oFWll dxez §¨¨

(l)íéðt íçìBîk "íéðt" Bì LiL Y ¤¤¨¦¤¥¨¦§
ézLøtL¯xfFg i"WxX dnE .hk wEqR ¤¥©§¦¨©¤©¦¥

mEXn ,xnFl Wi ,aEW o`M WxtnE§¨¥¨¥©¦
`le ,"mipR mgl" `xwp `Ed o`MW¤¨¦§¨¤¤¨¦§Ÿ
aEzM dfl KWndaE ,"mipRd mgl"¤¤©¨¦§¤§¥¨¤¨
Wxtl oYip dide ,"cinY iptl"§¨©¨¦§¨¨¦¨§¨¥
,miptA gPEn mgNdW FWExiR "mipR"W¤¨¦¥¤©¤¤¨¦§¦
FWExiR o`M mBW Wxtn okl ,'d iptl¦§¥¨¥§¨¥¤©¨¥

"mipR Fl WIW" mgl)iaxd(. ¤¤¤¥¨¦
åéúBëøòî øãñå íçlä ïéðîe¦§©©¤¤§¥¤©©§¨
"íéðäkä ìà øîà"a íéLøôî§Ÿ̈¦§¡Ÿ¤©Ÿ£¦

¯.d ,ck `xwIe`l dxez ©¦§¨
(`l)äøBðnä äNòéz äL÷îàlL Y ¦§¨¥¨¤©§¨¤Ÿ

úBéìç äpNòé¯.miwxR ©£¤¨ª§§¨¦
äéð÷ äNòé àìå¯KiWnOW itM §Ÿ©£¤¨¤¨§¦¤©§¦

."Dpwe Dkxi" :aEzMd©¨§¥¨§¨¨
äéúBøðå¯zEhWtA WxtOW rnWn §¥¤¨©§©¤§¨¥§©§

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy
ּבכלי  וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש אחת, מחתיכה ּבאה ּכּלּה אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין הּצֹורפין ּכדר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻידּביקם

ואיל איל הּקנים ּומפריד מן ∑L˜Ó‰.האּמנּות האברים את ׁשּממׁשי המׁשכה, לׁשֹון נגיד, ּתרּגּומֹו ְִִֵֵַַָָָָָָֻƒ¿»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּכמֹו: ּבלע"ז, בטדי"ץ קרנס, מּכת מקׁשה, ּולׁשֹון הּקרנס. ּבהּקׁשת ּולכאן לכאן ה)העׁשת לדא (דניאל "ּדא ְְְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

‰Bn¯‰.נקׁשן" ‰NÚÈz∑(תנחומא),ּבּה מתקּׁשה מׁשה ׁשהיה לפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:מאליה, לֹו אמר ְָָ≈»∆«¿»ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מ  נעׂשית והיא לאּור, הּכּכר את ּתעׂשה'הׁשל' נכּתב לא לכ כט)אליה. מּטה ∑dÎ¯È.(מנחות ׁשל הרגל הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ¿≈»ֶֶֶַָָ

ּולמּטה  הימּנה יֹוצאין הרגלים ּוׁשלׁשה ּתבה, ּכמין ּבאמצע ∑d˜Â.העׂשּוי העֹולה ׁשּלּה האמצעי הּקנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ¿»»ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּפתילה  ולתת לתֹוכֹו הּׁשמן לצּוק ,ּבז ּכמין עׂשּוי האמצעי נר ועליו מעלה ּכלּפי זקּוף ,הּיר.‰ÈÚÈ·b∑ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ¿ƒ∆»

ּובֹולטין  מּזהב עׂשּויין ואּלּו מדירנ"ס, להם וקֹורין ּוקצרים, ארּכים מּזכּוכית, ׁשעֹוׂשין ּכֹוסֹות ּכמין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֻהן
לנֹוי  אּלא בּה היּו ולא הּכתּוב, ּבהם ׁשּנתן ּכּמנין וקנה קנה מּכל עגּלים ∑È¯zÙk‰.ויֹוצאין ּתּפּוחים, ּכמין ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ«¿…∆»ְֲִִִַֻ

ּומנין  פימל"ׁש, להם וקֹורין הּׂשרים, ׁשּלפני לּמנֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכדר האמצעי הּקנה סביבֹות ּבֹולטין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָסביב,
לכפּתֹור  ּכפּתֹור ׁשּבין חלק וכּמה מּמּנה ּבֹולטין ּכפּתֹורים ּכּמה ּבּפרׁשה: ּכתּוב צּיּורין ∑ÈÁ¯Ùe‰.ׁשּלהם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ¿»∆»ִִ

ּפרחים  ּכמין ּבּה eÈ‰È.עׂשּויין ‰pnÓ∑ וידּביקם לבּדם יעׂשם ולא העׁשת, חתיכת מּתֹו יֹוצא מקׁשה, .הּכל ְְֲִִִָָƒ∆»ƒ¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

sEB mr zg` dWwn EUrp dizFxp mBW¤©¥¤¨©£¦§¨©©¦
WxFtnA oM xMfp `NW s` ,dxFpOd©§¨©¤Ÿ¦§¨¥¦§¨
a ,gt zFgpn `xnBA la` ,aEzMA©¨£¨©§¨¨§¨
xEYIn oM cnFNW d`xpe .xaCA Ewlgp¤§§©¨¨§¦§¤¤¥¥¦¦
xn` xaM ixdW ,"dxFpOd" zaiY¥©©§¨¤£¥§¨¨©
xnFl `A `N` ,"adf zxFpn ziUre"§¨¦¨§©¨¨¤¨¨©
ixdW ,dxFpOd llMn md dizFxp mBW¤©¥¤¨¥¦§©©§¨¤£¥
Eidi okle ,dxFpn z`xwp df mW lr©¥¤¦§¥§¨§¨¥¦§
"mgpn zxFz"A K` .zg` dWwn lMd©Ÿ¦§¨©©©§©§©¥
xnFl i"Wx zpEMW gxkd oi`W azM̈©¤¥¤§¥©¤©¨©©¦©
mr zg` dWwn Eid zFxPd mBW¤©©¥¨¦§¨©©¦
df xaC WxRzp `l ixdW ,dxFpOd©§¨¤£¥Ÿ¦§¨¥¨¨¤
df oiprl wx i"Wx zpEM `N` ,aEzMA©¨¤¨©¨©©¦©§¦§¨¤
f` iM ,dxFpOd l` zFxPd wiAci `NW¤Ÿ©§¦©¥¤©§¨¦¨
`N` ,zg` dWwn dxFpOd didY `lŸ¦§¤©§¨¦§¨©©¤¨

zFxPd dUricxtpAlr mgiPie ©£¤©¥§¦§¨§©¦¥©
dxFpOd.xEAig `ll ©§¨§Ÿ¦

í÷éaãé Ck-øçàå íéøáà íéøáà¥¨¦¥¨¦§©©¨©§¦¥
ø"éãìåù ïéøBwL ,ïéôøBvä Cøãk§¤¤©§¦¤¦

¯soldermigldl ,)i"yx ifrl xve`(. §©§¦
úçà äëéúçî äàa dlk àlà ,æòìa§©©¤¨ª¨¨¨¥£¦¨©©

¯adf xMM)c ,g xacna i"yx(i"Wx d`xE . ¦¨¨¨§¥©¦
dkizg rnWn ± dWwn" :` ,gk zFgpn§¨¦§¨©§©£¦¨

."zg ©̀©
ñðø÷a Léwîe¯.WiHR ©¦§ª§¨©¦

íéðwä ãéøôîe úeðnàä éìëa CúBçå§¥¦§¦¨ª¨©§¦©¨¦
Cìéàå Cìéà¯:mW xAcOA i"WxA ¥¨§¥¨§©¦©¦§¨¨

."opETzM dixa` hXtl liXkA KzFge"§¥§©¦§©¥¥¨¤¨§¦¨
äL÷îì ,"ãéâð" Bîebøz YïBL ¦§¨©§§¦§

äëLîä¯:mW zFgpn i"Wx mB d`x ©§¨¨§¥©©¦§¨¨
."KEWn ± cibp"§¦¨

éLînLúLòä ïî íéøáàä úà C ¤©§¦¤¨¥¨¦¦¨¤¤
¯.adf lW WEB¤¨¨

ìe ,ñðøwä úLwäa ïàëìe ïàëìïBL §¨§¨§©¨©©ª§¨§

ñðø÷ úkî "äL÷î"¯WxiR dNigY ¦§¨©©ª§¨§¦¨¥©
`EdW mEBxYd WExitM "dWwn" oipr¦§©¦§¨§¥©©§¤
oFWl" Wxtn zrke ,dkWnd oFWl§©§¨¨§¨¥§¨¥§
oke .dWTde dMn oFWl `EdW ,"dWwn¦§¨¤§©¨§©¨¨§¥
± dWwn" :mW zFgpnA i"Wx WxiR¥©©¦¦§¨¨¦§¨
opinBxzncM ,zg` dkizg rnWn©§©£¦¨©©§¦§©§§¦©
dkizgn lMd KWnPW ,KEWn ,cibp§¦¨¤¦§©©Ÿ¥£¦¨
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`N` ,dkWnd oFWNn `EdW FWxtl§¨§¤¦§©§¨¨¤¨
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da äM÷úî äLî¯`nEgpY d`x Ÿ¤¦§©¤¨§¥©§¨
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,"dil`n" Wxtn `le i"xivA "dUrY"¥¨¤§¥¥§Ÿ§¨¥¥¥¤¨
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מח

itke zegpn zkqnae o`k eyexita i"yx zhiy itl dxepnd dyrn xeiv

`ed oke "ayeg dyrn" extqa iwix ig l`epnr iax laewnd oe`bd ex`iay

zegpn zkqnl eyexita m"anxd xe`ia itl

ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"ם לשון וזה
הציור וקודם שלימה. המנורה צורת בכאן לצייר ראיתי
טפחים. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורים ושני גביעים ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעים ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחים. ושלשה
לפיכך שנים, רבים ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדים
השלישי והפרח פרחים. ושני כפתורים שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמוך הוא
לו הסמוך והפרח ירך אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלים. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה ואם
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אורך בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העוף שושן.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעים הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאין להצטייר,
הכוונה אבל לך, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומותם והפרחים והכפתורים הגביעים מספר בה להודיע
דבר שום בו שאין המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. איך וכולה והכפתורים, הפרחים בהן שהיו והמקומות

והפרחים שוין. כולן הגביעים וכן לכולן. אחד שיעור הכפתורים שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כן. גם

עשר. אחד הכפתורים ומספר תשעה. הפרחים ומספר ושנים, עשרים הגביעים שמספר הזאת מהצורה לך ונתבאר
זה. את זה מעכבין תשעה פרחים עשר אחד כפתורים ושתים עשרים גביעים אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיים שלשה, והפרח הרגלים טפחים, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכאן ואחד לכאן אחד ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיים ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולים ונמשכים
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולים ויוצאים ממנו נמשכים קנים ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' שם נשתיירו חלק, וטפחיים מנורה. של גובהה כנגד ועולים נמשכים ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחים כפתורים גביעים שבהן פירושו6טפחים משוקדים בתורה שנאמר ומה הזה. הענין כל לך התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדים שקדים כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדים מעשה
הרמב"ם). לשון כאן (עד לבאר. צריך אין מפורסם מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימן ובקש"ע קמ"א סימן דעה" יורה ערוך וב"שלחן בטור (וראה
קנים).

ושלשה1) תיבה, כמין העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשון
ולמטה. הימנה יוצאין רגלים

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"ם, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, דף חולין במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כאן). (עד כדין.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, דף במנחות רש"י לשון וזה

וכתב כאן). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליון הגביע שאף אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני-גביעים זה, בענין העליון בטפח היו והפרח והכפתור גביעים מהשלושה
את מקיף מהם אחד וכל מזה למעלה זה האחרים הטפחים בשני היו האחרים

סביב. הקנה

שכל הרמב"ם שכתב מה מתאים רש"י שיטת שלפי להעיר מקום וכאן

טפח, היה שהכפתור יתכן איך יקשה ולא לכולם. אחד שיעור וכו' הכפתורים
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלים נוף יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורים על יוצאים שהקנים מוכח לשונו, וזה (123

וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירים) שציירו
וכו'. הקנים שני נגד כתב ולא וגו', הקנים שני תחת

הציור5) צייר הרמב"ם אבל בעיגול", "ונמשכים כתב, חושב" ב"מעשה
כנגד עד ועולין נמשכים "באלכסון ל"ב בפסוק כאן רש"י כתב וכן בשיפועים,

מנורה". של גובהה
הקנים6) שבששת שהגביעים הוכיח חפץ) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת

עם בשוה כולם למעלה, זה אצל זה היו אלא הקנים, באורך מפוזרים היו לא
האמצעי.

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy

(áì)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À
ìLe ãçàä dcvî:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

i"yx£‰ÈcvÓ ÌÈ‡ˆÈ∑ קנה ׁשהּוא מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד עד ועֹולין נמׁשכים ּבאלכסֹון ּולכאן, לכאן …¿ƒƒƒ∆»ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
קצר  והעליֹון הימּנּו קצר מעלה וׁשל אר הּתחּתֹון מּזה: למעלה זה האמצעי, קנה מּתֹו ויֹוצאין ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהאמצעי,

קנים  הּׁשּׁשה יֹוצאים ׁשּמּמּנּו הּׁשביעי, האמצעי קנה ׁשל לגבהֹו ׁשוה ראׁשיהן ּגבּה ׁשהיה לפי .הימּנּו, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

(âì)ìLøzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ
ìLe çøôåãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈

ì ïk çøôå øzôk-ïî íéàöiä íéðwä úLL ©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦
:äøðnä©§Ÿ̈«

i"yx£ÌÈ„wLÓ∑ ניאל"ר ׁשּקֹורין וזהב, ּכסף לכלי ׁשעֹוׂשין ּכדר היּו, מצּירים LÏLe‰.ּכתרּגּומֹו: ¿À»ƒְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ¿…»
ÌÈÚ·‚∑ קנ מּכל וקנה ּבֹולטין Á¯ÙÂ.ה ¯zÙk∑ וקנה קנה לכל .היה ¿ƒƒְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ְְֶֶָָָָָ

˜Èלב  ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù ÔÈ˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯Ó È˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»

:‡Èz d¯ËqÓƒƒ¿«ƒ¿»»

eÊÁ¯לג  „Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È˜a ÔÈ¯ÈˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯Ó¿«¿»
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zegpn zkqnl eyexita m"anxd xe`ia itl

ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"ם לשון וזה
הציור וקודם שלימה. המנורה צורת בכאן לצייר ראיתי
טפחים. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורים ושני גביעים ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעים ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחים. ושלשה
לפיכך שנים, רבים ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדים
השלישי והפרח פרחים. ושני כפתורים שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמוך הוא
לו הסמוך והפרח ירך אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלים. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה ואם
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אורך בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העוף שושן.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעים הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאין להצטייר,
הכוונה אבל לך, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומותם והפרחים והכפתורים הגביעים מספר בה להודיע
דבר שום בו שאין המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. איך וכולה והכפתורים, הפרחים בהן שהיו והמקומות

והפרחים שוין. כולן הגביעים וכן לכולן. אחד שיעור הכפתורים שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כן. גם

עשר. אחד הכפתורים ומספר תשעה. הפרחים ומספר ושנים, עשרים הגביעים שמספר הזאת מהצורה לך ונתבאר
זה. את זה מעכבין תשעה פרחים עשר אחד כפתורים ושתים עשרים גביעים אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיים שלשה, והפרח הרגלים טפחים, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכאן ואחד לכאן אחד ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיים ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולים ונמשכים
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולים ויוצאים ממנו נמשכים קנים ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' שם נשתיירו חלק, וטפחיים מנורה. של גובהה כנגד ועולים נמשכים ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחים כפתורים גביעים שבהן פירושו6טפחים משוקדים בתורה שנאמר ומה הזה. הענין כל לך התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדים שקדים כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדים מעשה
הרמב"ם). לשון כאן (עד לבאר. צריך אין מפורסם מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימן ובקש"ע קמ"א סימן דעה" יורה ערוך וב"שלחן בטור (וראה
קנים).

ושלשה1) תיבה, כמין העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשון
ולמטה. הימנה יוצאין רגלים

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"ם, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, דף חולין במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כאן). (עד כדין.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, דף במנחות רש"י לשון וזה

וכתב כאן). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליון הגביע שאף אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני-גביעים זה, בענין העליון בטפח היו והפרח והכפתור גביעים מהשלושה
את מקיף מהם אחד וכל מזה למעלה זה האחרים הטפחים בשני היו האחרים

סביב. הקנה

שכל הרמב"ם שכתב מה מתאים רש"י שיטת שלפי להעיר מקום וכאן

טפח, היה שהכפתור יתכן איך יקשה ולא לכולם. אחד שיעור וכו' הכפתורים
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלים נוף יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורים על יוצאים שהקנים מוכח לשונו, וזה (123

וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירים) שציירו
וכו'. הקנים שני נגד כתב ולא וגו', הקנים שני תחת

הציור5) צייר הרמב"ם אבל בעיגול", "ונמשכים כתב, חושב" ב"מעשה
כנגד עד ועולין נמשכים "באלכסון ל"ב בפסוק כאן רש"י כתב וכן בשיפועים,

מנורה". של גובהה
הקנים6) שבששת שהגביעים הוכיח חפץ) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת

עם בשוה כולם למעלה, זה אצל זה היו אלא הקנים, באורך מפוזרים היו לא
האמצעי.

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy

(áì)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À
ìLe ãçàä dcvî:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

i"yx£‰ÈcvÓ ÌÈ‡ˆÈ∑ קנה ׁשהּוא מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד עד ועֹולין נמׁשכים ּבאלכסֹון ּולכאן, לכאן …¿ƒƒƒ∆»ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
קצר  והעליֹון הימּנּו קצר מעלה וׁשל אר הּתחּתֹון מּזה: למעלה זה האמצעי, קנה מּתֹו ויֹוצאין ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהאמצעי,

קנים  הּׁשּׁשה יֹוצאים ׁשּמּמּנּו הּׁשביעי, האמצעי קנה ׁשל לגבהֹו ׁשוה ראׁשיהן ּגבּה ׁשהיה לפי .הימּנּו, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
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i"yx£ÌÈ„wLÓ∑ ניאל"ר ׁשּקֹורין וזהב, ּכסף לכלי ׁשעֹוׂשין ּכדר היּו, מצּירים LÏLe‰.ּכתרּגּומֹו: ¿À»ƒְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ¿…»
ÌÈÚ·‚∑ קנ מּכל וקנה ּבֹולטין Á¯ÙÂ.ה ¯zÙk∑ וקנה קנה לכל .היה ¿ƒƒְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ְְֶֶָָָָָ
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„Á ‡È˜a ÔÈ¯ÈˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
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dxFpOd iriaB zxEv©§¦¥©§¨

הּבחירה ּבית סה"י)ּבהל' הּמנֹורה.(פ"ג צּיּור יׁש ּוּבכתב-היד צּורתּה", היא "וזֹו מסּים הּמנֹורה, צּורת הרמּב"ם ׁשּמבאר לאחרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הרמּב"ם  כתי"ק ׁשּבגּוף הּמנֹורה ּבצּיּור וכ"ה למּטה. ּופיהם למעלה ּכׁשׁשּוליהם מצּירים ּדהּגביעים ּתמּוּה, ּדבר ּבזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּומצינּו

הּמׁשניֹות קאפח)ּבפרּוׁש הוצאת בפיה"מ ממנה צילום ספ"ג. .(מנחות ְְִֵַָ
הּגביע  ׁשּׁשּולי הרגיל עמידתם ּכאפן ולא הפּוכים, ּכׁשהם הרמּב"ם) (לדעת ּבּמנֹורה הּגביעים נקּבעּו אּמאי ּבעי, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוטעמא

למעלה. ּופיו ְְְִַַָָלמּטה
להּמנֹורה ּבנֹוגע חז"ל ּׁשאמרּו מה ע"פ ּבזה ב)וי"ל פו, ׁשהּׁשכינה (מנחות עֹולם ּבאי לכל היא עדּות כּו' צרי אני לאֹורּה "לא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

אטּומים" "ׁשקּופים הּמקּדׁש ּבית חּלֹונֹות היּו ולכן ּביׂשראל". ד)ׁשֹורה ו, מחּלֹונֹות (מ"א הפּו) מּבפנים וצרים מּבחּוץ רחבים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
לעֹולם" ׁשּתאיר מהיכל יֹוצא אֹורּה ׁשּתהא "ּכדי שם)רגילים), מנחות כת"י רש"י .(ל' ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

הּבחּיי ּכתב לא)ּוכמֹו"כ כה, ענין (פרשתנו ּדכל ּומרוה". (ׁש)מׁשקה "ּכלי הּוא ּכי הּוא ּבּגביע ׁשהרמז הּמנֹורה לגביעי ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
הּׁשפל". "לעֹולם ּולהרוֹות להׁשקֹות היא ְְְְְִֵַַַַָָָָהּמנֹורה

לׁשּתֹות  יכֹול האדם ואין הּגביע, ּבתֹו הּמׁשקה נׁשאר אז למּטה, ּכׁשׁשּוליו רגיל ּבאפן עֹומד ּכׁשּגביע ּבדר-ּכלל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוהּנה
צמאֹונֹו. ּולרּוֹות לׁשּתֹות יּוכל אז הּגביע את ּכׁשהֹופ ורק זֹו. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבדר

הּמקּדׁש, ּבׁשביל ׁשּבּמנֹורה הּקדּׁשה הׁשּפעת ׁשאין להראֹות למעלה, ּכׁשׁשּוליהם ּבּמנֹורה הּגביעים נקּבעּו ּדלכן י"ל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻועּפ"ז
הּׁשפל. העֹולם את ּומרוה ּומׁשקה חּוץ, ּכלּפי "נׁשּפכת" היא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא

(ãì)äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôe§¨¤«¨

i"yx£ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e∑,הּקנים מן למּטה ּבּה ּבֹולט אחד ּגביעים: ארּבעה היּו מנֹורה ׁשל ּבגּופּה «¿…»«¿»»¿ƒƒְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
מּצּדיה  הּיֹוצאים הּקנים יציאת מן למעלה ÈÁ¯Ùe‰.והג' ‰È¯zÙk ÌÈ„wLÓ∑(נב מחמּׁשה (יומא אחד זה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»ֲִֵֶֶָָ

ּופרחיה  ּכפּתריה מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע: להם ׁשאין .מקראֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 183 'nr e"kg y"ewl t"r)

?wtQd dn ± "micTWn"§ª¨¦©©¨¥

ּוּוּוּופרחיהפרחיהפרחיהפרחיה:::: ּכּכּכּכפפפפּתּתּתּתריהריהריהריה ממממׁשׁשׁשׁשּקּקּקּקדיםדיםדיםדים גבעיםגבעיםגבעיםגבעים ארארארארּבּבּבּבעהעהעהעה לד)ּוּוּוּובבבבּמּמּמּמנרהנרהנרהנרה (כה, ְְְְַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּופרחיה ּכפּתֹוריה מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע, להם ׁשאין מקראֹות מחמּׁשה אחד .(בפרש"י)זה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ

הרמּב"ם ה"ב)ּופסק פ"ג הבחירה בית ׁשהּוא (הל' מׁשנה' ה'ּכסף ּכתב הּדבר ּובטעם ּבעׂשּיתן". ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים "והּכל : ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
הּנ"ל. ספק ִֵַַַָמּצד

קּבלה? אֹו ּבתֹוׁשּבע"פ ּבאּור ע"ז צ"ל והיה לקּימֹו, אי לדעת ׁשאי־אפׁשר ּדבר לעׂשֹות מצּוה ׁשהּתֹורה יּתכן אי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָותמּוּה,
הּכתּובים). ּבבאּור ספק אּלא למעׂשה צּוּוי ׁשאינם הכרע" להם ׁשאין ה"מקראֹות לׁשאר ּדֹומה אינֹו זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ(וספק

ÔÈ¯ÈˆÓלד  ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ
:‡‰pLBLÂ ‡‰¯eÊÁ≈»»¿«»»
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"äéçøôe äéøBzôk íéãwLî" Bà§ª¨¦©§¤¨§¨¤¨
¯oiA wiqtOd `Ygpz` mrh Wi ixdW¤£¥¥©©¤§©§¨©©§¦¥

zlgp"A azke ."micTWn"l "miriaB"§¦¦¦§ª¨¦§¨©§©£©
dpTAW miriaBdW xExA dGW ,"awri©£Ÿ¤¤¨¤©§¦¦¤©¨¤
x`W lM FnM ,micTWn Eid irvn`d̈¤§¨¦¨§ª¨¦§¨§¨
mB m`d wx `id dl`Xde ,miriaBd©§¦¦§©§¥¨¦©©¦©
Eid migxRde mixFYtMd©©§¦§©§¨¦¨

.micTEWndl dxez §¨¦
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ּבזה: הּבאּור ְֵֶַָוי"ל

הּמנֹורה לנֹוי אּלא היּו לא ּופרחים ּכפּתֹורים ל"א)הּגביעים כ"ה פרשתנו להבליט (רש"י ּבכדי היא "מׁשּקדים" היֹותם וכּונת , ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ּכ לעׂשֹות ׁשּדרּכם האּמנּיֹות (ּוכּבעלי יפים, ספ"ג)את מנחות להרמב"ם "מׁשּקדים"(פיה"מ ּכתבה ׁשהּתֹורה ּדאף מּובן וא"כ .( ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻ

ׁשנא. ּדמאי ּבכּלם, ּכן לעׂשֹות יׁש מּכל-מקֹום ּופרחים), ּכפּתֹורים אֹו ּגביעים =) מהם ּבאחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻרק
צּותה  ּבמה ּכלֹומר, הּכתּובים, ּבפרּוׁש ספק אּלא ּבּצּוּוי ספק אינֹו "מׁשּקדים" ּנאמר מה על ּדהּספק מּובן נמצא ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻועּפ"ז

מׁשּקדים. לעׂשֹות ּבפרּוׁש ְְֲִֵַַָָֻהּתֹורה

(äì)úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈw‰ ÈL ˙Áz ¯zÙÎÂ∑ׁשנינּו ּכ ,ואיל איל צּדיה מּׁשני נמׁשכים הּקנים היּו הּכפּתֹור מּתֹו ¿«¿…««¿≈«»ƒְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

הּמׁשּכן: כט)ּבמלאכת האמּור (מנחות הּפרח הּוא טפחים, ג' והּפרח הרגלים טפחים, י"ח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ,ח)ּבּיר וכפּתֹור (במדבר ּגביעים מהארּבעה ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, ּוטפחים ּפרחּה", עד ירכּה "עד ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

למדנּו, ּופרחיה". ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: עצמּה, ּבּמנֹורה האמּורים ּפרחים ּוׁשני ּכפּתֹורים מּׁשני ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻופרח
"וכפּתר  ׁשּנאמר: מּתֹוכן, נמׁשכין ׁשהּקנים ּכפּתֹורים הג' מן לבד ּפרחים, ּוׁשני ּכפּתֹורים ׁשני ּבּקנה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהיּו
ועֹולים  נמׁשכים ,ואיל איל מּמּנּו יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתר וטפח חלק, ּוטפחים וגֹו'", הּקנים ׁשני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּתחת
ּוׁשני  ּכפּתֹור וטפח חלק וטפח מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח חלק טפח מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכנגד

חלק. ּוטפחים מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים מּמּנּו, יֹוצאים ׁשּבהם קנים טפחים ג' ׁשם נׁשּתּירּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשל  ּבגּופּה וארּבעה ואחד, אחד לכל ג' קנים, ל ׁשּׁשה י"ח כ"ב: ּגביעים נמצאּו ופרח. וכפּתֹור ּגביעים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָג'
מהם, יֹוצאים ׁשהּקנים מנֹורה ׁשל ּבגּופּה וג' הּקנים ּבׁשׁשת ו' ּכפּתֹורים: עׂשר ואחד כ"ב, הרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמנֹורה,
,הּיר אצל למּטה האחד, ׁשנים: ּכפּתרים, ּומעּוט ּכפּתריה", "מׁשּקדים ׁשּנאמר: ּבּמנֹורה, נאמרּו עֹוד ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּוׁשנים
"ּבּקנה  ׁשּנאמר: הּקנים, לׁשׁשת ו' לּה: היּו ּפרחים ותׁשעה הּגביעים. ג' עם העליֹונים טפחים ּבג' ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוהאחד,
האמּור  ואחד ׁשנים, ּפרחים, ּומעּוט ּופרחיה", ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: לּמנֹורה, וג' ופרח", ּכפּתר ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻהאחד
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הּבחירה ּבית סה"י)ּבהל' הּמנֹורה.(פ"ג צּיּור יׁש ּוּבכתב-היד צּורתּה", היא "וזֹו מסּים הּמנֹורה, צּורת הרמּב"ם ׁשּמבאר לאחרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הרמּב"ם  כתי"ק ׁשּבגּוף הּמנֹורה ּבצּיּור וכ"ה למּטה. ּופיהם למעלה ּכׁשׁשּוליהם מצּירים ּדהּגביעים ּתמּוּה, ּדבר ּבזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּומצינּו

הּמׁשניֹות קאפח)ּבפרּוׁש הוצאת בפיה"מ ממנה צילום ספ"ג. .(מנחות ְְִֵַָ
הּגביע  ׁשּׁשּולי הרגיל עמידתם ּכאפן ולא הפּוכים, ּכׁשהם הרמּב"ם) (לדעת ּבּמנֹורה הּגביעים נקּבעּו אּמאי ּבעי, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוטעמא

למעלה. ּופיו ְְְִַַָָלמּטה
להּמנֹורה ּבנֹוגע חז"ל ּׁשאמרּו מה ע"פ ּבזה ב)וי"ל פו, ׁשהּׁשכינה (מנחות עֹולם ּבאי לכל היא עדּות כּו' צרי אני לאֹורּה "לא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

אטּומים" "ׁשקּופים הּמקּדׁש ּבית חּלֹונֹות היּו ולכן ּביׂשראל". ד)ׁשֹורה ו, מחּלֹונֹות (מ"א הפּו) מּבפנים וצרים מּבחּוץ רחבים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
לעֹולם" ׁשּתאיר מהיכל יֹוצא אֹורּה ׁשּתהא "ּכדי שם)רגילים), מנחות כת"י רש"י .(ל' ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

הּבחּיי ּכתב לא)ּוכמֹו"כ כה, ענין (פרשתנו ּדכל ּומרוה". (ׁש)מׁשקה "ּכלי הּוא ּכי הּוא ּבּגביע ׁשהרמז הּמנֹורה לגביעי ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
הּׁשפל". "לעֹולם ּולהרוֹות להׁשקֹות היא ְְְְְִֵַַַַָָָָהּמנֹורה

לׁשּתֹות  יכֹול האדם ואין הּגביע, ּבתֹו הּמׁשקה נׁשאר אז למּטה, ּכׁשׁשּוליו רגיל ּבאפן עֹומד ּכׁשּגביע ּבדר-ּכלל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוהּנה
צמאֹונֹו. ּולרּוֹות לׁשּתֹות יּוכל אז הּגביע את ּכׁשהֹופ ורק זֹו. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבדר

הּמקּדׁש, ּבׁשביל ׁשּבּמנֹורה הּקדּׁשה הׁשּפעת ׁשאין להראֹות למעלה, ּכׁשׁשּוליהם ּבּמנֹורה הּגביעים נקּבעּו ּדלכן י"ל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻועּפ"ז
הּׁשפל. העֹולם את ּומרוה ּומׁשקה חּוץ, ּכלּפי "נׁשּפכת" היא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא

(ãì)äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôe§¨¤«¨

i"yx£ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e∑,הּקנים מן למּטה ּבּה ּבֹולט אחד ּגביעים: ארּבעה היּו מנֹורה ׁשל ּבגּופּה «¿…»«¿»»¿ƒƒְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
מּצּדיה  הּיֹוצאים הּקנים יציאת מן למעלה ÈÁ¯Ùe‰.והג' ‰È¯zÙk ÌÈ„wLÓ∑(נב מחמּׁשה (יומא אחד זה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»ֲִֵֶֶָָ

ּופרחיה  ּכפּתריה מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע: להם ׁשאין .מקראֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ
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ּוּוּוּופרחיהפרחיהפרחיהפרחיה:::: ּכּכּכּכפפפפּתּתּתּתריהריהריהריה ממממׁשׁשׁשׁשּקּקּקּקדיםדיםדיםדים גבעיםגבעיםגבעיםגבעים ארארארארּבּבּבּבעהעהעהעה לד)ּוּוּוּובבבבּמּמּמּמנרהנרהנרהנרה (כה, ְְְְַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּופרחיה ּכפּתֹוריה מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע, להם ׁשאין מקראֹות מחמּׁשה אחד .(בפרש"י)זה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ

הרמּב"ם ה"ב)ּופסק פ"ג הבחירה בית ׁשהּוא (הל' מׁשנה' ה'ּכסף ּכתב הּדבר ּובטעם ּבעׂשּיתן". ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים "והּכל : ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
הּנ"ל. ספק ִֵַַַָמּצד

קּבלה? אֹו ּבתֹוׁשּבע"פ ּבאּור ע"ז צ"ל והיה לקּימֹו, אי לדעת ׁשאי־אפׁשר ּדבר לעׂשֹות מצּוה ׁשהּתֹורה יּתכן אי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָותמּוּה,
הּכתּובים). ּבבאּור ספק אּלא למעׂשה צּוּוי ׁשאינם הכרע" להם ׁשאין ה"מקראֹות לׁשאר ּדֹומה אינֹו זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ(וספק
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dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy
ּבזה: הּבאּור ְֵֶַָוי"ל

הּמנֹורה לנֹוי אּלא היּו לא ּופרחים ּכפּתֹורים ל"א)הּגביעים כ"ה פרשתנו להבליט (רש"י ּבכדי היא "מׁשּקדים" היֹותם וכּונת , ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ּכ לעׂשֹות ׁשּדרּכם האּמנּיֹות (ּוכּבעלי יפים, ספ"ג)את מנחות להרמב"ם "מׁשּקדים"(פיה"מ ּכתבה ׁשהּתֹורה ּדאף מּובן וא"כ .( ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻ

ׁשנא. ּדמאי ּבכּלם, ּכן לעׂשֹות יׁש מּכל-מקֹום ּופרחים), ּכפּתֹורים אֹו ּגביעים =) מהם ּבאחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻרק
צּותה  ּבמה ּכלֹומר, הּכתּובים, ּבפרּוׁש ספק אּלא ּבּצּוּוי ספק אינֹו "מׁשּקדים" ּנאמר מה על ּדהּספק מּובן נמצא ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻועּפ"ז

מׁשּקדים. לעׂשֹות ּבפרּוׁש ְְֲִֵַַָָֻהּתֹורה

(äì)úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈw‰ ÈL ˙Áz ¯zÙÎÂ∑ׁשנינּו ּכ ,ואיל איל צּדיה מּׁשני נמׁשכים הּקנים היּו הּכפּתֹור מּתֹו ¿«¿…««¿≈«»ƒְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

הּמׁשּכן: כט)ּבמלאכת האמּור (מנחות הּפרח הּוא טפחים, ג' והּפרח הרגלים טפחים, י"ח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ,ח)ּבּיר וכפּתֹור (במדבר ּגביעים מהארּבעה ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, ּוטפחים ּפרחּה", עד ירכּה "עד ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

למדנּו, ּופרחיה". ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: עצמּה, ּבּמנֹורה האמּורים ּפרחים ּוׁשני ּכפּתֹורים מּׁשני ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻופרח
"וכפּתר  ׁשּנאמר: מּתֹוכן, נמׁשכין ׁשהּקנים ּכפּתֹורים הג' מן לבד ּפרחים, ּוׁשני ּכפּתֹורים ׁשני ּבּקנה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהיּו
ועֹולים  נמׁשכים ,ואיל איל מּמּנּו יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתר וטפח חלק, ּוטפחים וגֹו'", הּקנים ׁשני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּתחת
ּוׁשני  ּכפּתֹור וטפח חלק וטפח מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח חלק טפח מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכנגד

חלק. ּוטפחים מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים מּמּנּו, יֹוצאים ׁשּבהם קנים טפחים ג' ׁשם נׁשּתּירּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשל  ּבגּופּה וארּבעה ואחד, אחד לכל ג' קנים, ל ׁשּׁשה י"ח כ"ב: ּגביעים נמצאּו ופרח. וכפּתֹור ּגביעים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָג'
מהם, יֹוצאים ׁשהּקנים מנֹורה ׁשל ּבגּופּה וג' הּקנים ּבׁשׁשת ו' ּכפּתֹורים: עׂשר ואחד כ"ב, הרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמנֹורה,
,הּיר אצל למּטה האחד, ׁשנים: ּכפּתרים, ּומעּוט ּכפּתריה", "מׁשּקדים ׁשּנאמר: ּבּמנֹורה, נאמרּו עֹוד ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּוׁשנים
"ּבּקנה  ׁשּנאמר: הּקנים, לׁשׁשת ו' לּה: היּו ּפרחים ותׁשעה הּגביעים. ג' עם העליֹונים טפחים ּבג' ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוהאחד,
האמּור  ואחד ׁשנים, ּפרחים, ּומעּוט ּופרחיה", ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: לּמנֹורה, וג' ופרח", ּכפּתר ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻהאחד

BÁz˙לה  ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«
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ìL íò íéðBéìòä.íéòéábä úL ¨¤§¦¦§Ÿ¤©§¦¦

ì äML ,dì eéä íéçøt äòLúåúLL §¦§¨§¨¦¨¨¦¨§¥¤
øîàpL ,íéðwä¯.bl wEqR ©¨¦¤¤¡©¨

ìLe ,"çøôå øzôk ãçàä äðwa"äL ©¨¤¨¤¨©§Ÿ¨¤©§Ÿ¨



dnexzנב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy
ּבהעלֹות" ּכמנינם ":ּבפרׁשת ּתמצאם למעלה, הּכתּובה זֹו ּבמׁשנה ּתדקּדק ואם ּפרחּה". עד ירכּה "עד ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּבמקֹומֹו איׁש .איׁש ְִִִ

(åì)äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬
øBäè áäæ úçà: ©©−¨¨¬¨«

(æì)äéúøð-úà äìòäå äòáL äéúøð-úà úéNòå§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ¤¥´Ÿ¤½¨
:äéðt øáò-ìò øéàäå§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨

i"yx£‰È˙¯Œ˙‡∑ והּפתילֹות הּׁשמן ּבתֹוכן ׁשּנֹותנין ּבזיכין Èt‰.ּכמין ¯·ÚŒÏÚ ¯È‡‰Â∑ ׁשׁשת ּפי עׂשה ∆≈…∆»ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵֵֶ
מּצּדיה, הּיֹוצאים הּקנים ׁשּבראׁשי מאירים הּנרֹות ּכׁשּתדליקם הּנרֹות ׁשּיהיּו ּכדי האמצעי, ּכלּפי מּוסּבים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

הּקנה  ּפני צד אל אֹורם מּוסב ּפניה", עבר הּמנֹורה "אל ּגּוף ׁשהּוא .האמצעי, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr fh zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשבעהבעהבעהבעה נרנרנרנרֹוֹוֹוֹותיהתיהתיהתיה אתאתאתאת לז)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית הּמנֹורה,(כה, מּגּוף חלק היּו ׁשּלא וי"א אחת"; "מקׁשה הּמנֹורה, מּגּוף חלק היּו ׁשהּנרֹות י"א ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּמנֹורה על אֹותם ּׁשּׂשמּו ב)אּלא פח, ׁשהרי(מנחות הּב', ּכדעה היא הּפׁשט, ּבדר רׁש"י, ׁשּׁשיטת ונראה, על ((((אאאא)))). הּצּוּוי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

נאמר הּנרֹות אחת",לאחרלאחרלאחרלאחרעׂשּית מקׁשה פקּודי((((בבבב))))"ּכּלּה לז)ּבפרׁשת נרֹותיה",(לט, את . . הּמנֹורה "את ׁשהביאּו נאמר ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ
הּמנֹורה את ׁשהביאּו לֹומר אין הא' הּדעה נרֹותיה.וגםוגםוגםוגםּולפי את ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(çì):øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓe∑ ועל הּנרֹות, ּבפי ּולמׁשכן ליּׁשבן הּׁשמן, מּתֹו הּפתילה ּבהם ליּקח העׂשּויין הּצבתים הם «¿»∆»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבלע"ז  טולייׁש צבת, לׁשֹון אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם וצביתהא מלקחים. קרּויים ּבהם ׁשּלֹוקחים ∑È˙zÁÓe‰.ׁשם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ«¿…∆»
הּפתילֹות  מאפר הּנרֹות את מטיב ּכׁשהּוא ּבּבקר, ּבּבקר ׁשּבּנר האפר את ּבהן ׁשחֹותה קטּנים ּבזיכין ּכמין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהם

ּכמֹו: ּבלע"ז, פויׁשדי"א מחּתה, ּולׁשֹון וכבּו. הּלילה ל)ׁשּדלקּו מּיקּוד"(ישעיה אׁש ."לחּתֹות ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָ

È‚„‡לו  dlk ÔB‰È dpÓ ÔB‰È˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¿À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰„c ‡„Á¬»ƒ¿«¿≈

È˙לז  ˜Ï„˙Â ‡Ú·L ‡‰ÈˆBa ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒ»»ƒ¿»¿«¿≈»
:‡‰t‡ Ï·˜ ÏÚ ÔÈ¯‰Ó ÔB‰ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»ƒ¿«¬ƒ«√≈«»»

ÈÎc:לח  ·‰„c ‡‰˙ÈzÁÓe ‡‰˙·ˆÂ¿ƒ¿»»«¿¿»»»ƒ¿«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äéøzôk íéãwLî" øîàpL ,äøBðnì©§¨¤¤¡©§ª¨¦©§Ÿ¤¨
,íéðL íéçøt èeòîe ,"äéçøôe§¨¤¨¦§¨¦§©¦
"Eúìòäa" úLøôa øeîàä ãçàå§¤¨¨¨§¨¨©§©£Ÿ§
÷c÷ãz íàå ."dçøt ãò dëøé ãò"©§¥¨©¦§¨§¦§©§¥
íàöîz ,äìòîì äáeúkä Bæ äðLîa§¦§¨©§¨§©§¨¦§¨¥

.BîB÷îa Léà Léà íðéðîk¯xAcOA §¦§¨¨¦¦¦§©¦§¨
.c ,gel dxez

(fl)äéúøð úàïéëéæa ïéîk Y¯.zFRM ¤¥Ÿ¤¨§¦¨¦¦©
úBìéútäå ïîMä íëBúa ïéðúBpL¤§¦§¨©¤¤§©§¦

¯,c xAcOA .ci ,dl oOwl i"Wx mB d`x§¥©©¦§©¨©¦§¨
.a ,c dixkf .h§©§¨

äéðt øáò ìò øéàäåúLL ét äNò Y §¥¦©¥¤¨¤¨£¥¦¥¤
íéàöBiä íéðwä éLàøaL úBøpä©¥¤§¨¥©¨¦©§¦
éãk ,éòöîàä étìk íéañeî äécvî¦¦¤¨©¦§©¥¨¤§¨¦§¥
ìà íéøéàî í÷éìãzLk úBøpä eéäiL¤¦§©¥§¤©§¦¥§¦¦¤
éðt ãö ìà íøBà áñeî ,"äéðt øáò"¥¤¨¤¨¨¨¤©§¥
äøBðnä óeb àeäL ,éòöîàä äðwä©¨¤¨¤§¨¦¤©§¨

¯dxFpOd z` EwilcIW o`M iEEiSd oi ¥̀©¦¨¤©§¦¤©§¨
xPd iRlM dpiidY zFxPdW otF`A§¤¤©¥¦§¤¨§©¥©¥
lr xAEcn `l Ff dWxtA iM ,irvn`d̈¤§¨¦¦§¨¨¨Ÿ§¨©

lr xAEcn o`M `N` ,dwlcdd dUrn©£¥©©§¨¨¤¨¨§¨©
,mipTd lrW zFxPd zIUr otF`¤£¦©©¥¤©©¨¦
xPd iRlM miaqEn Eidi zFxPdW¤©¥¦§¨¦§©¥©¥
zFxPd EwilcIW drWAW icM ,irvn`d̈¤§¨¦§¥¤§¨¨¤©§¦©¥

irvn`d xPd xarl Exi`i)m"`x(ok`e . ¨¦§¥¤©¥¨¤§¨¦§¨¥
"LzFlrdA" zWxtA)a ,g xacna(`aEn §¨¨©§©£§¨

lEn l`" :dwlcdd zrW lr xg` iEEiv¦©¥©§©©©§¨¨¤
,"zFxPd zraW Exi`i dxFpOd ipR§¥©§¨¨¦¦§©©¥
,mipTd zWW lrW dXW" :mW i"WxaE§©¦¨¦¨¤©¥¤©¨¦
lEnl mipFR miIgxfOd dWlW§¨©¦§¨¦¦¦§
dWlW oke ,odAW zFlizRd ,irvn`d̈¤§¨¦©§¦¤¨¤§¥§¨
lEnl zFlizRd iW`x miIaxrOd©©£¨¦¦¨¥©§¦§

vn`dExn`i `NW icM ?dOle ,ir ¨¤§¨¦§¨¨§¥¤ŸŸ§
dfA mpWIW `vnp ."Kixv `Ed DxF`l§¨¨¦¦§¨¤¤§¨¨¤
zFxPd dUrnlr cg` iEEiv :miiEEv ipW§¥¦¦¦¤¨©©£¥©¥
aqEn didi zFxPd iRW otF`A didIW¤¦§¤§¤¤¦©¥¦§¤¨
zrWA ipW iEEive ,irvn`d xPd iRlM§©¥©¥¨¤§¨¦§¦¥¦¦§©
iRlM zFHn Eidi zFlizRdW ,dwlcdd©©§¨¨¤©§¦¦§ª§©¥

.irvn`d xPdgl dxez ©¥¨¤§¨¦
(gl)äéç÷ìîeíéúávä íä Y ©§¨¤¨¥©§¨¦

[úBìéút] íäa çwì ïééeNòä¯oM ¨£¦¦©¨¤§¦¥
miqEtCA K` .oFW`x qEtcA `Ed¦§¦©©§¦

.dlizRd :EpiptNW¤§¨¥©§¦¨
éôa ïëLîìe ïáMéì ïîMä CBzî¦©¤¤§©§¨§¨§¨§¦

úBøpä¯:h ,c xAcOA i"Wx mB d`x ©¥§¥©©¦©¦§¨
z` DA KWFOW zav oinM ± digwln"©§¨¤¨§¦§¨¤¥¨¤

."dvxIW cv lkl dlizRd©§¦¨§¨©¤¦§¤
íééeø÷ íäa íéç÷BlL íL ìòå§©¥¤§¦¨¤§¦
íbøzL "àäúáöå" .íéç÷ìî¤§¨©¦§¥§©¨¤¦§¥

[àeä] ñBì÷ðeà¯qEtcA `Ed oM §§¥¦§
.oFW`x¦

ìà"ééìðéè ,úáö ïBL¯tenalie.zav , §§©§¨
.æòìaäéúzçîeïéëéæa ïéîk íä Y §©©©§Ÿ¤¨¥§¦¨¦¦
íépè÷¯sM oinM" :mW xAcOA i"WxA §©¦§©¦©¦§¨¨§¦©

miNBlbq `le oihEWR dilEWe dPhw§©¨§¤¨§¦§Ÿ§©§©¦
dSign Dl oi`e ,[miNEbr=]`N` diptl £¦§¥¨§¦¨§¨¤¨¤¨

."diCSn¦¦¤¨
øpaL øôàä úà ïäa äúBçL¤¤¨¤¤¨¥¤¤©¥

"ø÷aa ø÷aa"¯,l oOwl aEzMd oFWl ©Ÿ¤©Ÿ¤§©¨§©¨
.mW i"Wx mB d`xE .f§¥©©¦¨

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy

(èì)íéìkä-ìk úà dúà äNòé øBäè áäæ økk¦©²¨¨¬¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−
:älàä̈¥«¤

i"yx£¯B‰Ë ·‰Ê ¯kk∑ חֹול ׁשל והּכּכר יֹותר, ולא ּפחֹות לא ּכּכר, אּלא ּכליה ּכל עם מׁשקלּה יהיה ׁשּלא ƒ«»»»ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ
והם  קֹולֹוני"א, למׁשקל ּכסף ּבּה ׁשּׁשֹוקלין ליטרא הּוא והּמנה מנה, ק"ך ּכפּול, היה קדׁש וׁשל מנה, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹׁשּׁשים

זהּובים  ארּבעה והּסלע סלעים, כ"ה זהּובים. .ק' ְְְְְִִִֶַַַָָָ

(î)äàøî äzà-øLà íúéðáúa äNòå äàøe§¥−©«£¥®§©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−
:øää¨«

i"yx£‰NÚÂ ‰‡¯e∑ ּבהר ּכאן עד ראה הּמנֹורה, ּבמעׂשה מׁשה ׁשּנתקּׁשה מּגיד .אֹות מראה ׁשאני ּתבנית ¿≈«¬≈ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
אׁש ׁשל מנֹורה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו Ó¯‡‰.ׁשהראה ‰z‡Œ¯L‡∑אּלּו ּבטּורא'. מתחזי 'דאּת ּכתרּגּומֹו: ְְֵֶֶֶַָָָָ¬∆«»»¿∆ְְְְְֲִִִִַַָ

iÓ‡לט  Ïk ˙È d˙È „aÚÈ ÈÎc ·‰„c ‡¯kkƒ¿»ƒ¿«¿≈«¿≈»«»»»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

ÈÊÁ˙Óמ  z‡c ÔB‰˙eÓ„k „aÚÂ ÈÊÁÂ«¬≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¬ƒ
:‡¯eËa¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

øôàî úBøpä úà áéèî àeäLk§¤¥¦¤©¥¥¥¤
eáëå äìélä e÷ìcL úBìéútä¯d`x ©§¦¤¨§©©§¨§¨§¥

.mW xAcOA i"Wx mB©©¦©¦§¨¨
ìeà"øéåãéùéåô :äzçî ïBL §©§¨
¯puisedoiredai`W ilM ,ilC ,dri ,¨¤§¦§¦§¦¨
)i"yx ifrl xve`(.

"ãe÷iî Là úBzçì" Bîk ,æòìa§©©§©§¥¦¨
¯on W` FA aF`Wl .ci ,l dirWi§©§¨¦§¥¦

oFWl DA ltFp W` zai`W lM ,wQidd©¤¥¨§¦©¥¥¨§
dIzg)my i"yx(,fk oOwl i"Wx mB d`xE . £¦¨§¥©©¦§©¨

.bhl dxez

(hl)øBäè áäæ økkäéäé àlL Y ¦¨¨¨¨¤Ÿ¦§¤
äéìk ìk íò dì÷Lî¯digwln llFM ¦§¨¨¦¨¥¤¨¥©§¨¤¨

.dizFYgnE©§¤¨
"økk" àlà¯digwlOW s`W rnWnE ¤¨¦©©§©¤©¤©§¨¤¨

EUrp ,zg` dWwn EUrp `l dizFYgnE©§¤¨Ÿ©£¦§¨©©©£
MMd FzF`ndxFpOd z` EUrW x ¥©¦¨¤¨¤©§¨

iR lr EdGW o"Anxd azke .dizFxpe§¥¤¨§¨©¨©§©¤¤©¦
zFgpn `xnBA K` ,`xwn lW FhEWR§¤¦§¨©©§¨¨§¨
EUrp `l lMd ixacNW x`Fan a ,gt§¨¤§¦§¥©ŸŸ©£
K` .xMMdn dizFYgnE digwln©§¨¤¨©§¤¥©¦¨©
i"Wx zpEMW x`an "dcVA x`A"d©§¥©¨¤§¨¥¤©¨©©¦
z`e dxFpOd z` EUrIW xg`W ,xnFl©¤©©¤©£¤©§¨§¤
adf xMM llFMd mlwWn didi dilM lM̈¥¤¨¦§¤¦§¨¨©¥¦¨¨¨
ipW EprinWn aEzMd ,xnFlM .wEIcA§¦§©©¨©§¦¥§¥

` :mixac(dUri xFdh adf xMM" §¨¦¦¨¨¨¨©£¤
zFUrdl dkixv dxFpOdW ,"DzF`¨¤©§¨§¦¨§¥¨
xMM W`l EkilWIW EpidC ,adf xMMn¦¦¨¨¨§©§¤©§¦¨¥¦¨
la` ,dxFpOd z` EUri dPOnE ,adf̈¨¦¤¨©£¤©§¨£¨
W`A FzF` mitxFSWM adGdW zFid¡¤©¨¨§¤§¦¨¥
dxFpOd if` ,FlwWOn zgFR `Ed¥¦¦§¨£©©§¨
xMMn zFgR DlwWn xMMdn ziUrPW¤©£¥¥©¦¨¦§¨¨¨¦¦¨

a .adf(milMde dxFpOd lwWn didIW ¨¨¤¦§¤¦§©©§¨§©¥¦
micnFl dfe ,mzIUr xg`l adf xMM¦¨¨¨§©©£¦¨¨§¤§¦
xFdh adf xMM" aEzMd siqFdX dOn¦©¤¦©¨¦©¨¨¨

z` DzF` dUridN`d milMd lM," ©£¤¨¥¨©¥¦¨¥¤
adf xMMn xqgPW xEriXd EpidC§©§©¦¤¤§©¦¦¨¨¨
FzF` EnilWi ,W`l EdEqipkdW drWA§¨¨¤¦§¦¨¥©§¦
.zFYgOde migwlOd zIUr lwWnA§¦§©£¦©©¤§¨¦§©©§
i"Wx ixaC oiA dxizq oi` Ff itlE§¦¥§¦¨¥¦§¥©¦

.`xnBd ixacl§¦§¥©§¨¨
øúBé àìå úBçt àì¯xn` `NW dGn Ÿ¨§Ÿ¥¦¤¤Ÿ¨©

`N` ,"DzF` dUri xFdh adf xMMn"¦¦¨¨¨¨©£¤¨¤¨
rnWn ,"DzF` dUri xFdh adf xMM"¦¨¨¨¨©£¤¨©§©

.wEIcA xMM¦¨§¦
ìLå ,äðî íéML ìç ìL økkäå§©¦¨¤Ÿ¦¦¨¤§¤
,äðî íéøNò äàî ìeôk äéä Lã÷Ÿ¤¨¨¨¥¨¤§¦¨¤
da ïéì÷BML àøèéì àeä äðnäå§©¨¤¦§¨¤§¦¨

àéðBìB÷ ì÷Lîì óñk¯i"Wx mB d`x ¤¤§¦§©§¨§¥©©¦
.al ,`k lirl§¥

äMîçå íéøNò ,íéáeäæ äàî íäå§¥¥¨§¦¤§¦©£¦¨
íéáeäæ äòaøà òìqäå ,íéòìñ¯oke §¨¦§©¤©©§¨¨§¦§¥

`vnp .mixpiC Epide ,mW lirl azM̈©§¥¨§©§¦¨¦¦§¨
deW dpn mixUre d`n `EdW xMMdW¤©¦¨¤¥¨§¤§¦¨¤¨¤

mitl` zWlWmipW mdW ,mirlq §¤£¨¦§¨¦¤¥§¥
.mixpiC sl` xUrn dxez ¨¨¤¤¦¨¦

(n)äNòå äàøeøäa ïàk äàø Y §¥©£¥§¥¨¨¨
¯wEqRd sFqAW "xdA" zaiY ,xnFlM§©¥©¨¨¤§©¨

.. d`xE") "d`xE" zaiY lr zaqEn¤¤©¥©§¥§¥
"xdA(,xdA eiWkr o`M d`x :FWExitE , ¨¨¥§¥¨©§¨¨¨

.KM xg` dUrY Kke ,"dUre"©£¥§¨©£¤©©¨
EúBà äàøî éðàL úéðáz¯Edf ©§¦¤£¦©§¤§¤

dY` xW` mzipazA" lW FWExiR¥¤§©§¦¨£¤©¨
."d`xn̈§¤

äNòîa äLî äM÷úpL ãébî©¦¤¦§©¨Ÿ¤§©£¥
äøBðnä¯"mzipazA" aEzMX dnE ©§¨©¤¨§©§¦¨

iwlg lM lr dpEMd ,miAx oFWl§©¦©©¨¨©¨¤§¥
dixFYtM diriaB llFM ,dxFpOd©§¨¥§¦¤¨©§¤¨

digxtE)dcya x`a(. §¨¤¨
àeä-Ceøa-LBãwä Bì äàøäL ãò©¤¤§¨©¨¨

Là ìL äøBðî¯aEzMd xAgW dGn §¨¤¥¦¤¤¦¥©¨
`lC ,"dUre d`xE" zFaiYd z ¤̀©¥§¥©£¥§Ÿ
oMWOd zEllM iAbl h wEqR lirlcM§¦§¥¨§©¥§¨©¦§¨
mr xEWw o`M "d`xE"dW oaEn ,eilke§¥¨¨¤©§¥¨¨¦
mB okle ."dUre"A didW cgEin iWFw¦§¨¤¨¨§©£¥§¨¥©
Fl d`xdW ,cgEin did "d`xE"d©§¥¨¨§¨¤¤§¨
ixg`W rnWnE ."W` lW dxFpn"§¨¤¥©§©¤©£¥
rci ,`EdÎKExAÎWFcTd Fl d`xdW¤¤§¨©¨¨¨©
Wxtl Wi oke .FCal DzFUrl dWn¤©£¨§©§¥¥§¨¥
dUrn dfe" :c ,g xAcOA i"Wx ixacA§¦§¥©¦©¦§¨§¤©£¥
`EdÎKExAÎWFcTd Ed`xdW ± dxFpOd©§¨¤¤§¨©¨¨
xn`p Kkl ,DA dXwzPW itl rAv`A§¤§©§¦¤¦§©¨¨§¨¤¡©
i"Wx WxiR `"l wEqR lirl la` ."dfe§¤£¨§¥¨¥©©¦
KlWd" :Fl xn` `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¨©©§¥
."dil`n ziUrp `ide xE`l xMMd©¦¨¨§¦©£¥¥¥¤¨
mFwn lkAW ,FzHiWl i"WxW d`xpe§¦§¤¤©¦§¦¨¤§¨¨
zFpFWl itl wEqRd z` Wxtn§¨¥¤©¨§¦§
cSn o`ke ,mFwn FzF`AW miaEzMd©§¦¤§¨§¨¦©
xzFi mi`zn "dUre d`xE" oFWNd©¨§¥©£¥©§¦¥
Ed`xdW cr" dXwzp dWOW WExiRM©¥¤¤¦§©¨©¤¤§¨
cSn lirl ENi`e ,"`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¦§¥¦©
dxFpOdW rnWn "dUriY" oFWNd©¨¥¨¤©§©¤©§¨

.dil`n ziUrp©£¥¥¥¤¨
äàøî äzà øLàzàc" Bîebøúk Y £¤©¨¨§¤§©§§©§

"àøeèa éæçzî¯.xdA d`xn dY`W ¦©£¥§¨¤©¨¨§¤¨¨
.Ll mi`xOX dn d`Fx dY` ,xnFlM§©©¨¤©¤©§¦§



נג dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy
ּבהעלֹות" ּכמנינם ":ּבפרׁשת ּתמצאם למעלה, הּכתּובה זֹו ּבמׁשנה ּתדקּדק ואם ּפרחּה". עד ירכּה "עד ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּבמקֹומֹו איׁש .איׁש ְִִִ

(åì)äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬
øBäè áäæ úçà: ©©−¨¨¬¨«

(æì)äéúøð-úà äìòäå äòáL äéúøð-úà úéNòå§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ¤¥´Ÿ¤½¨
:äéðt øáò-ìò øéàäå§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨

i"yx£‰È˙¯Œ˙‡∑ והּפתילֹות הּׁשמן ּבתֹוכן ׁשּנֹותנין ּבזיכין Èt‰.ּכמין ¯·ÚŒÏÚ ¯È‡‰Â∑ ׁשׁשת ּפי עׂשה ∆≈…∆»ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵֵֶ
מּצּדיה, הּיֹוצאים הּקנים ׁשּבראׁשי מאירים הּנרֹות ּכׁשּתדליקם הּנרֹות ׁשּיהיּו ּכדי האמצעי, ּכלּפי מּוסּבים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

הּקנה  ּפני צד אל אֹורם מּוסב ּפניה", עבר הּמנֹורה "אל ּגּוף ׁשהּוא .האמצעי, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr fh zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשבעהבעהבעהבעה נרנרנרנרֹוֹוֹוֹותיהתיהתיהתיה אתאתאתאת לז)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית הּמנֹורה,(כה, מּגּוף חלק היּו ׁשּלא וי"א אחת"; "מקׁשה הּמנֹורה, מּגּוף חלק היּו ׁשהּנרֹות י"א ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּמנֹורה על אֹותם ּׁשּׂשמּו ב)אּלא פח, ׁשהרי(מנחות הּב', ּכדעה היא הּפׁשט, ּבדר רׁש"י, ׁשּׁשיטת ונראה, על ((((אאאא)))). הּצּוּוי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

נאמר הּנרֹות אחת",לאחרלאחרלאחרלאחרעׂשּית מקׁשה פקּודי((((בבבב))))"ּכּלּה לז)ּבפרׁשת נרֹותיה",(לט, את . . הּמנֹורה "את ׁשהביאּו נאמר ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ
הּמנֹורה את ׁשהביאּו לֹומר אין הא' הּדעה נרֹותיה.וגםוגםוגםוגםּולפי את ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(çì):øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓe∑ ועל הּנרֹות, ּבפי ּולמׁשכן ליּׁשבן הּׁשמן, מּתֹו הּפתילה ּבהם ליּקח העׂשּויין הּצבתים הם «¿»∆»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבלע"ז  טולייׁש צבת, לׁשֹון אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם וצביתהא מלקחים. קרּויים ּבהם ׁשּלֹוקחים ∑È˙zÁÓe‰.ׁשם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ«¿…∆»
הּפתילֹות  מאפר הּנרֹות את מטיב ּכׁשהּוא ּבּבקר, ּבּבקר ׁשּבּנר האפר את ּבהן ׁשחֹותה קטּנים ּבזיכין ּכמין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהם

ּכמֹו: ּבלע"ז, פויׁשדי"א מחּתה, ּולׁשֹון וכבּו. הּלילה ל)ׁשּדלקּו מּיקּוד"(ישעיה אׁש ."לחּתֹות ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָ

È‚„‡לו  dlk ÔB‰È dpÓ ÔB‰È˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¿À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰„c ‡„Á¬»ƒ¿«¿≈

È˙לז  ˜Ï„˙Â ‡Ú·L ‡‰ÈˆBa ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒ»»ƒ¿»¿«¿≈»
:‡‰t‡ Ï·˜ ÏÚ ÔÈ¯‰Ó ÔB‰ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»ƒ¿«¬ƒ«√≈«»»

ÈÎc:לח  ·‰„c ‡‰˙ÈzÁÓe ‡‰˙·ˆÂ¿ƒ¿»»«¿¿»»»ƒ¿«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äéøzôk íéãwLî" øîàpL ,äøBðnì©§¨¤¤¡©§ª¨¦©§Ÿ¤¨
,íéðL íéçøt èeòîe ,"äéçøôe§¨¤¨¦§¨¦§©¦
"Eúìòäa" úLøôa øeîàä ãçàå§¤¨¨¨§¨¨©§©£Ÿ§
÷c÷ãz íàå ."dçøt ãò dëøé ãò"©§¥¨©¦§¨§¦§©§¥
íàöîz ,äìòîì äáeúkä Bæ äðLîa§¦§¨©§¨§©§¨¦§¨¥

.BîB÷îa Léà Léà íðéðîk¯xAcOA §¦§¨¨¦¦¦§©¦§¨
.c ,gel dxez

(fl)äéúøð úàïéëéæa ïéîk Y¯.zFRM ¤¥Ÿ¤¨§¦¨¦¦©
úBìéútäå ïîMä íëBúa ïéðúBpL¤§¦§¨©¤¤§©§¦

¯,c xAcOA .ci ,dl oOwl i"Wx mB d`x§¥©©¦§©¨©¦§¨
.a ,c dixkf .h§©§¨

äéðt øáò ìò øéàäåúLL ét äNò Y §¥¦©¥¤¨¤¨£¥¦¥¤
íéàöBiä íéðwä éLàøaL úBøpä©¥¤§¨¥©¨¦©§¦
éãk ,éòöîàä étìk íéañeî äécvî¦¦¤¨©¦§©¥¨¤§¨¦§¥
ìà íéøéàî í÷éìãzLk úBøpä eéäiL¤¦§©¥§¤©§¦¥§¦¦¤
éðt ãö ìà íøBà áñeî ,"äéðt øáò"¥¤¨¤¨¨¨¤©§¥
äøBðnä óeb àeäL ,éòöîàä äðwä©¨¤¨¤§¨¦¤©§¨

¯dxFpOd z` EwilcIW o`M iEEiSd oi ¥̀©¦¨¤©§¦¤©§¨
xPd iRlM dpiidY zFxPdW otF`A§¤¤©¥¦§¤¨§©¥©¥
lr xAEcn `l Ff dWxtA iM ,irvn`d̈¤§¨¦¦§¨¨¨Ÿ§¨©

lr xAEcn o`M `N` ,dwlcdd dUrn©£¥©©§¨¨¤¨¨§¨©
,mipTd lrW zFxPd zIUr otF`¤£¦©©¥¤©©¨¦
xPd iRlM miaqEn Eidi zFxPdW¤©¥¦§¨¦§©¥©¥
zFxPd EwilcIW drWAW icM ,irvn`d̈¤§¨¦§¥¤§¨¨¤©§¦©¥

irvn`d xPd xarl Exi`i)m"`x(ok`e . ¨¦§¥¤©¥¨¤§¨¦§¨¥
"LzFlrdA" zWxtA)a ,g xacna(`aEn §¨¨©§©£§¨

lEn l`" :dwlcdd zrW lr xg` iEEiv¦©¥©§©©©§¨¨¤
,"zFxPd zraW Exi`i dxFpOd ipR§¥©§¨¨¦¦§©©¥
,mipTd zWW lrW dXW" :mW i"WxaE§©¦¨¦¨¤©¥¤©¨¦
lEnl mipFR miIgxfOd dWlW§¨©¦§¨¦¦¦§
dWlW oke ,odAW zFlizRd ,irvn`d̈¤§¨¦©§¦¤¨¤§¥§¨
lEnl zFlizRd iW`x miIaxrOd©©£¨¦¦¨¥©§¦§

vn`dExn`i `NW icM ?dOle ,ir ¨¤§¨¦§¨¨§¥¤ŸŸ§
dfA mpWIW `vnp ."Kixv `Ed DxF`l§¨¨¦¦§¨¤¤§¨¨¤
zFxPd dUrnlr cg` iEEiv :miiEEv ipW§¥¦¦¦¤¨©©£¥©¥
aqEn didi zFxPd iRW otF`A didIW¤¦§¤§¤¤¦©¥¦§¤¨
zrWA ipW iEEive ,irvn`d xPd iRlM§©¥©¥¨¤§¨¦§¦¥¦¦§©
iRlM zFHn Eidi zFlizRdW ,dwlcdd©©§¨¨¤©§¦¦§ª§©¥

.irvn`d xPdgl dxez ©¥¨¤§¨¦
(gl)äéç÷ìîeíéúávä íä Y ©§¨¤¨¥©§¨¦

[úBìéút] íäa çwì ïééeNòä¯oM ¨£¦¦©¨¤§¦¥
miqEtCA K` .oFW`x qEtcA `Ed¦§¦©©§¦

.dlizRd :EpiptNW¤§¨¥©§¦¨
éôa ïëLîìe ïáMéì ïîMä CBzî¦©¤¤§©§¨§¨§¨§¦

úBøpä¯:h ,c xAcOA i"Wx mB d`x ©¥§¥©©¦©¦§¨
z` DA KWFOW zav oinM ± digwln"©§¨¤¨§¦§¨¤¥¨¤

."dvxIW cv lkl dlizRd©§¦¨§¨©¤¦§¤
íééeø÷ íäa íéç÷BlL íL ìòå§©¥¤§¦¨¤§¦
íbøzL "àäúáöå" .íéç÷ìî¤§¨©¦§¥§©¨¤¦§¥

[àeä] ñBì÷ðeà¯qEtcA `Ed oM §§¥¦§
.oFW`x¦

ìà"ééìðéè ,úáö ïBL¯tenalie.zav , §§©§¨
.æòìaäéúzçîeïéëéæa ïéîk íä Y §©©©§Ÿ¤¨¥§¦¨¦¦
íépè÷¯sM oinM" :mW xAcOA i"WxA §©¦§©¦©¦§¨¨§¦©

miNBlbq `le oihEWR dilEWe dPhw§©¨§¤¨§¦§Ÿ§©§©¦
dSign Dl oi`e ,[miNEbr=]`N` diptl £¦§¥¨§¦¨§¨¤¨¤¨

."diCSn¦¦¤¨
øpaL øôàä úà ïäa äúBçL¤¤¨¤¤¨¥¤¤©¥

"ø÷aa ø÷aa"¯,l oOwl aEzMd oFWl ©Ÿ¤©Ÿ¤§©¨§©¨
.mW i"Wx mB d`xE .f§¥©©¦¨

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy

(èì)íéìkä-ìk úà dúà äNòé øBäè áäæ økk¦©²¨¨¬¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−
:älàä̈¥«¤

i"yx£¯B‰Ë ·‰Ê ¯kk∑ חֹול ׁשל והּכּכר יֹותר, ולא ּפחֹות לא ּכּכר, אּלא ּכליה ּכל עם מׁשקלּה יהיה ׁשּלא ƒ«»»»ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ
והם  קֹולֹוני"א, למׁשקל ּכסף ּבּה ׁשּׁשֹוקלין ליטרא הּוא והּמנה מנה, ק"ך ּכפּול, היה קדׁש וׁשל מנה, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹׁשּׁשים

זהּובים  ארּבעה והּסלע סלעים, כ"ה זהּובים. .ק' ְְְְְִִִֶַַַָָָ

(î)äàøî äzà-øLà íúéðáúa äNòå äàøe§¥−©«£¥®§©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−
:øää¨«

i"yx£‰NÚÂ ‰‡¯e∑ ּבהר ּכאן עד ראה הּמנֹורה, ּבמעׂשה מׁשה ׁשּנתקּׁשה מּגיד .אֹות מראה ׁשאני ּתבנית ¿≈«¬≈ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
אׁש ׁשל מנֹורה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו Ó¯‡‰.ׁשהראה ‰z‡Œ¯L‡∑אּלּו ּבטּורא'. מתחזי 'דאּת ּכתרּגּומֹו: ְְֵֶֶֶַָָָָ¬∆«»»¿∆ְְְְְֲִִִִַַָ

iÓ‡לט  Ïk ˙È d˙È „aÚÈ ÈÎc ·‰„c ‡¯kkƒ¿»ƒ¿«¿≈«¿≈»«»»»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

ÈÊÁ˙Óמ  z‡c ÔB‰˙eÓ„k „aÚÂ ÈÊÁÂ«¬≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¬ƒ
:‡¯eËa¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

øôàî úBøpä úà áéèî àeäLk§¤¥¦¤©¥¥¥¤
eáëå äìélä e÷ìcL úBìéútä¯d`x ©§¦¤¨§©©§¨§¨§¥

.mW xAcOA i"Wx mB©©¦©¦§¨¨
ìeà"øéåãéùéåô :äzçî ïBL §©§¨
¯puisedoiredai`W ilM ,ilC ,dri ,¨¤§¦§¦§¦¨
)i"yx ifrl xve`(.

"ãe÷iî Là úBzçì" Bîk ,æòìa§©©§©§¥¦¨
¯on W` FA aF`Wl .ci ,l dirWi§©§¨¦§¥¦

oFWl DA ltFp W` zai`W lM ,wQidd©¤¥¨§¦©¥¥¨§
dIzg)my i"yx(,fk oOwl i"Wx mB d`xE . £¦¨§¥©©¦§©¨

.bhl dxez

(hl)øBäè áäæ økkäéäé àlL Y ¦¨¨¨¨¤Ÿ¦§¤
äéìk ìk íò dì÷Lî¯digwln llFM ¦§¨¨¦¨¥¤¨¥©§¨¤¨

.dizFYgnE©§¤¨
"økk" àlà¯digwlOW s`W rnWnE ¤¨¦©©§©¤©¤©§¨¤¨

EUrp ,zg` dWwn EUrp `l dizFYgnE©§¤¨Ÿ©£¦§¨©©©£
MMd FzF`ndxFpOd z` EUrW x ¥©¦¨¤¨¤©§¨

iR lr EdGW o"Anxd azke .dizFxpe§¥¤¨§¨©¨©§©¤¤©¦
zFgpn `xnBA K` ,`xwn lW FhEWR§¤¦§¨©©§¨¨§¨
EUrp `l lMd ixacNW x`Fan a ,gt§¨¤§¦§¥©ŸŸ©£
K` .xMMdn dizFYgnE digwln©§¨¤¨©§¤¥©¦¨©
i"Wx zpEMW x`an "dcVA x`A"d©§¥©¨¤§¨¥¤©¨©©¦
z`e dxFpOd z` EUrIW xg`W ,xnFl©¤©©¤©£¤©§¨§¤
adf xMM llFMd mlwWn didi dilM lM̈¥¤¨¦§¤¦§¨¨©¥¦¨¨¨
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dxFpOd if` ,FlwWOn zgFR `Ed¥¦¦§¨£©©§¨
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adf xMMn xqgPW xEriXd EpidC§©§©¦¤¤§©¦¦¨¨¨
FzF` EnilWi ,W`l EdEqipkdW drWA§¨¨¤¦§¦¨¥©§¦
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øúBé àìå úBçt àì¯xn` `NW dGn Ÿ¨§Ÿ¥¦¤¤Ÿ¨©

`N` ,"DzF` dUri xFdh adf xMMn"¦¦¨¨¨¨©£¤¨¤¨
rnWn ,"DzF` dUri xFdh adf xMM"¦¨¨¨¨©£¤¨©§©

.wEIcA xMM¦¨§¦
ìLå ,äðî íéML ìç ìL økkäå§©¦¨¤Ÿ¦¦¨¤§¤
,äðî íéøNò äàî ìeôk äéä Lã÷Ÿ¤¨¨¨¥¨¤§¦¨¤
da ïéì÷BML àøèéì àeä äðnäå§©¨¤¦§¨¤§¦¨

àéðBìB÷ ì÷Lîì óñk¯i"Wx mB d`x ¤¤§¦§©§¨§¥©©¦
.al ,`k lirl§¥

äMîçå íéøNò ,íéáeäæ äàî íäå§¥¥¨§¦¤§¦©£¦¨
íéáeäæ äòaøà òìqäå ,íéòìñ¯oke §¨¦§©¤©©§¨¨§¦§¥

`vnp .mixpiC Epide ,mW lirl azM̈©§¥¨§©§¦¨¦¦§¨
deW dpn mixUre d`n `EdW xMMdW¤©¦¨¤¥¨§¤§¦¨¤¨¤

mitl` zWlWmipW mdW ,mirlq §¤£¨¦§¨¦¤¥§¥
.mixpiC sl` xUrn dxez ¨¨¤¤¦¨¦

(n)äNòå äàøeøäa ïàk äàø Y §¥©£¥§¥¨¨¨
¯wEqRd sFqAW "xdA" zaiY ,xnFlM§©¥©¨¨¤§©¨

.. d`xE") "d`xE" zaiY lr zaqEn¤¤©¥©§¥§¥
"xdA(,xdA eiWkr o`M d`x :FWExitE , ¨¨¥§¥¨©§¨¨¨

.KM xg` dUrY Kke ,"dUre"©£¥§¨©£¤©©¨
EúBà äàøî éðàL úéðáz¯Edf ©§¦¤£¦©§¤§¤

dY` xW` mzipazA" lW FWExiR¥¤§©§¦¨£¤©¨
."d`xn̈§¤

äNòîa äLî äM÷úpL ãébî©¦¤¦§©¨Ÿ¤§©£¥
äøBðnä¯"mzipazA" aEzMX dnE ©§¨©¤¨§©§¦¨

iwlg lM lr dpEMd ,miAx oFWl§©¦©©¨¨©¨¤§¥
dixFYtM diriaB llFM ,dxFpOd©§¨¥§¦¤¨©§¤¨

digxtE)dcya x`a(. §¨¤¨
àeä-Ceøa-LBãwä Bì äàøäL ãò©¤¤§¨©¨¨

Là ìL äøBðî¯aEzMd xAgW dGn §¨¤¥¦¤¤¦¥©¨
`lC ,"dUre d`xE" zFaiYd z ¤̀©¥§¥©£¥§Ÿ
oMWOd zEllM iAbl h wEqR lirlcM§¦§¥¨§©¥§¨©¦§¨
mr xEWw o`M "d`xE"dW oaEn ,eilke§¥¨¨¤©§¥¨¨¦
mB okle ."dUre"A didW cgEin iWFw¦§¨¤¨¨§©£¥§¨¥©
Fl d`xdW ,cgEin did "d`xE"d©§¥¨¨§¨¤¤§¨
ixg`W rnWnE ."W` lW dxFpn"§¨¤¥©§©¤©£¥
rci ,`EdÎKExAÎWFcTd Fl d`xdW¤¤§¨©¨¨¨©
Wxtl Wi oke .FCal DzFUrl dWn¤©£¨§©§¥¥§¨¥
dUrn dfe" :c ,g xAcOA i"Wx ixacA§¦§¥©¦©¦§¨§¤©£¥
`EdÎKExAÎWFcTd Ed`xdW ± dxFpOd©§¨¤¤§¨©¨¨
xn`p Kkl ,DA dXwzPW itl rAv`A§¤§©§¦¤¦§©¨¨§¨¤¡©
i"Wx WxiR `"l wEqR lirl la` ."dfe§¤£¨§¥¨¥©©¦
KlWd" :Fl xn` `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¨©©§¥
."dil`n ziUrp `ide xE`l xMMd©¦¨¨§¦©£¥¥¥¤¨
mFwn lkAW ,FzHiWl i"WxW d`xpe§¦§¤¤©¦§¦¨¤§¨¨
zFpFWl itl wEqRd z` Wxtn§¨¥¤©¨§¦§
cSn o`ke ,mFwn FzF`AW miaEzMd©§¦¤§¨§¨¦©
xzFi mi`zn "dUre d`xE" oFWNd©¨§¥©£¥©§¦¥
Ed`xdW cr" dXwzp dWOW WExiRM©¥¤¤¦§©¨©¤¤§¨
cSn lirl ENi`e ,"`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¦§¥¦©
dxFpOdW rnWn "dUriY" oFWNd©¨¥¨¤©§©¤©§¨

.dil`n ziUrp©£¥¥¥¤¨
äàøî äzà øLàzàc" Bîebøúk Y £¤©¨¨§¤§©§§©§

"àøeèa éæçzî¯.xdA d`xn dY`W ¦©£¥§¨¤©¨¨§¤¨¨
.Ll mi`xOX dn d`Fx dY` ,xnFlM§©©¨¤©¤©§¦§



dnexzנד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy
מתחזי', 'דאּת ּפתרֹונֹו קמץ, חטף ׁשּנקּוד עכׁשו לאחרים. מראה אּתה ּפתרֹונֹו: היה ּבפּת"ח, מראה נקּוד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהיה

לנעׂשה) עֹוׂשה ּבין מפריד (ׁשהּנּקּוד ל מראים .ׁשאחרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

åë(à)øæLî LL úòéøé øNò äNòz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈
áLç äNòî íéáøk éðL úòìúå ïîbøàå úìëúe§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−

:íúà äNòz©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£˙ÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰Œ˙‡Â∑ ּתלּויֹות ׁשהּיריעֹות לּקרׁשים, מחּוץ ולמחּצֹות לגג לֹו להיֹות ¿∆«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָ

לכּסֹותן  ÈL.מאחֹוריהן ˙ÚÏ˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL∑,וחּוט חּוט ּבכל יחד מינין ארּבעה הרי ְֲֵֵֶַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»¿…««»ƒְְְֲִִֵַַַָָָ
לחּוט  ּכפלים כ"ד יחד, ׁשזּורין ּכׁשהן מינין ד' הרי ו', ּכפּול וחּוט חּוט וכל צמר, ׁשל וג' ּפׁשּתים ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָא'

המשכן) דמלאכת LÁ·.(ברייתא ‰NÚÓ ÌÈ·¯k∑ מעׂשה ׁשהּוא ּברקימה ולא ּבאריגתן, ּבהם מצּירין היּו ּכרּובים ¿Àƒ«¬≈…≈ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
זה,מחט, מּצד ונׁשר זה מּצד ארי מּכאן: אחד ּופרצּוף מּכאן אחד ּפרצּוף ּכתלים, ּבׁשני ּבאריגה ּכמֹואּלא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

פייׁשיׁש"א  ּבלע"ז ׁשּקֹורין מׁשי, ׁשל חגֹורֹות .ׁשאֹורגין ְְֲִִִֶֶֶֶַַ

(á)Cøà|änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

úòéøéä-ìëì: §¨©§¦«Ÿ

(â)dúçà-ìà äMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®
:dúçà-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«

ÈÊL¯א  ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ „aÚz ‡kLÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¿≈¬«¿ƒ»¿¿ƒ
ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÓ‡ „·BÚ«√»«¿≈»¿

‡ÔÈnב  ÈÓ˙Â ÔÈ¯NÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿≈«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ¬»

Á„‡ג  ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÈÂ‰È ÔÚÈ¯È LÓÁ¬≈¿ƒ»¿∆¿«¿«¿»¬»ƒ¬»
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÚÈ¯È LÓÁÂ«¬≈¿ƒ»¿«¿»¬»ƒ¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äéä ,ç"zôa "äàøî" ãe÷ð äéä elà¦¨¨¨©§¤§©¨¨¨
åLëò ,íéøçàì äàøî äzà BðBøút¦§©¨©§¤©£¥¦©§¨

Lõ"î÷ óèç ãe÷p¯.ohw u"nw ¤¨£¨¨©¨©¨¨
"éæçzî zàc" BðBøút¯dY`W ¦§§©§¦©£¥¤©¨

.d`Fx¤
ãewpäL) Eì íéàøî íéøçàL¤£¥¦©§¦§¤©¦

äNòðì äNBò ïéa ãéøôî¯dOkA ©§¦¥¤§©£¤§©¨
mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦

.Fpi`` dxez ¥
(`)úòéøé øNò äNòz ïkLnä úàå§¤©¦§¨©£¤¤¤§¦Ÿ

Bì úBéäì Y¯z`e" df itlE .oMWOl ¦§©¦§¨§¦¤§¤
`le .oMWOle :FWExiR "oMWOd©¦§¨¥§©¦§¨§Ÿ
s`e .oMWOd od onvr zFrixidW¤©§¦©§¨¥©¦§¨§©
zFrixid E`xwp zFnFwn dOkAW¤§©¨§¦§§©§¦
zF`xPW llbA oMWn onvr zFpFYgYd©©§©§¨¦§¨¦§©¤¦§

oMWOd KFzA)`i ,dl .f weqt onwl i"yx d`x(, §©¦§¨
EUrp xaMW xg`l EdGW xnFl Wi¥©¤¤§©©¤§¨©£
zFpkEn od f`W ipRn ,zFrixid©§¦¦§¥¤¨¥¨
EUrPW iptl la` ,oMWOd lr dqixtl¦§¦¨©©¦§¨£¨¦§¥¤©£

.oMWn o`xwl KIW `l zFrixid©§¦Ÿ©¨§¨§¨¦§¨
,íéLøwì õeçî úBvçîìå ââì§©§¦§¦¦©§¨¦
ïäéøBçàî úBéeìz úBòéøéäL¤©§¦§¥£¥¤

ïúBqëì¯.d wEqR i"WxA oOwlcM §©¨§¦§©¨§©¦¨
úòìúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL¥¨§¨§¥¤§©§¨¨§Ÿ©©

éðLìëa ãçé ïéðéî äòaøà éøä Y ¨¦£¥©§¨¨¦¦©©§¨
èeçå èeç¯,cgi oixEfW oNEMW §¤¨§¦©©

xfWn WW" :aEzM ENi`kEAzlkY §¦¨¥¨§¨¦§¥¤
`id e"`EdW ,"ipW zrlFze onBx`e§©§¨¨§©©¨¦¤©¨¦

z"iA mFwnA)m"`x(. ¦§¥
íézLt ìL ãçà¯.WW ¤¨¤¦§¦¥

ìLeøîö ìL äL¯i"WxA lirlcM §Ÿ¨¤¤¤§¦§¥§©¦
.c ,dk

äML ìeôk èeçå èeç ìëå¯lM §¨§¨¦¨¨
"xfWn WW" F` "WW" xn`PW mFwn̈¤¤¡©¥¥¨§¨

dXW lEtM ohEg)a ,`r `nei(oine oin lM , ¨¨¦¨¨¦¨¦
FAW)my i"yx(`qxiBd miqEtC dOkaE . ¤§©¨§¦©¦§¨

.dXW lEtM FhEg oine oin lke :miptA¦§¦§¨¦¨¦¨¦¨
.e ,gk .`l wEqR oOwl i"WxA `Ed oke§¥§©¦§©¨¨

ïéøeæL ïäLk ïéðéî äòaøà éøä£¥©§¨¨¦¦§¤¥§¦
.èeçì íéìôk òaøàå íéøNò ,ãçé©©¤§¦§©§©§¨¦§

áLç äNòî íéáøkeéä íéáeøk Y §ª¦©£¥Ÿ¥§¦¨
àìå ,ïúâéøàa íäa ïéøiöî§ª¨¦¨¤©£¦¨¨§Ÿ

èçî äNòî àeäL äîé÷øa¯dGW ¦§¦¨¤©£¥©©¤¤
lW sEvxtMW ,"mwFx dUrn" `xwp¦§¨©£¥¥¤§©§¤

df xar lW sEvxR KM ,df xar)weqt onwl ¥¤¤¨©§¤¥¤¤
my i"yxae el(.

óeöøt ,íéìúk éðLa äâéøàa àlà¤¨©£¦¨¦§¥§¨¦©§
ïàkî ãçà óeöøôe ïàkî ãçà¤¨¦¨©§¤¨¦¨

¯"aWFg dUrn" `xwp dfe)i"yx mb d`x §¤¦§¨©£¥¥
c ,`l .e ,gk onwl(zcgEin zEpOE` Ff iM ,¦¨§¤¤

WxFtnM ,dAx daWgn dkixvOd©©§¦¨©£¨¨©¨©§¨
.mW i"WxaE c ,`l oOwl§©¨§©¦¨

äæ ãvî øLðå äæ ãvî éøà¯i"WxA £¦¦©¤§¤¤¦©¤§©¦
iYW drixil Dl WIW" :a ,`r `nFi¨¤¥¨©§¦¨§¥
dizFxiw iYW lr zFxEv iYWE ,zFxiw¦§¥©§¥¦¤¨

,Ffl Ff zFnFC oi`minrRcSOWix` df ¥¨§¨¦¤¦©¤£¦
df cSnEix`W rnWn FpFWNnE ."xWp ¦©¤¤¤¦§©§©¤£¦

oOwl i"Wx mB d`xE .`weC e`l xWpe§¤¤¨©§¨§¥©©¦§©¨
zFIxA lW oixEIv ± miaExM" :`l wEqR̈§¦¦¦¤§¦

.zFIxA EN` WxiR `le ."DA dUri©£¤¨§Ÿ¥©¥§¦
éLî ìL úBøBâç ïéâøBàL Bîk¯oke §¤§¦£¤¤¦§¥

Eid KM d`xPM .mW `nFi i"WxA azM̈©§©¦¨¨©¦§¤¨¨
lW zFxFbg i"Wx lW FPnfA miUFr¦¦§©¤©¦£¤

.iWn¤¦
ù"éùééô :æòìa ïéøBwL¯feises, ¤¦§©©

.zFrEvx ,miQRa dxez ©¦§
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i"yx£˙¯·Á ÔÈÈ‰z∑ לבד וחמׁש לבד חמׁש זֹו, ּבצד זֹו ּבמחט ‡d˙Á‡ŒÏ.ּתֹופרן ‰M‡∑ הּמקרא ּדר ּכ ƒ¿∆»…¿…ְְְְְְֵֵַַַַַָָָƒ»∆¬…»ְִֶֶַָָ
ּבּכרּובים: ׁשּנאמר ּכמֹו אחיו", אל "איׁש אֹומר: זכר, לׁשֹון ׁשהּוא ּובדבר נקבה. לׁשֹון ׁשהּוא ּבדבר ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלדּבר

כה) אחיו"(לעיל אל איׁש ."ּופניהם ְִִֵֶֶָ

(ã)úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì úéNòå§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôNa äNòz ïëå úøáça äöwî¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwä©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«
i"yx£˙‡ÏÏ∑ עניבה לׁשֹון ענּובין, אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּבלע"ז, Áa·¯˙.לצול"ׁש ‰ˆwÓ∑ יריעה ּבאֹותּה À¿…ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָƒ»»«…»∆ְְִָָ

חֹוברת  קרּויה היריעֹות חמׁשת קבּוצת החּבּור. aÁna¯˙.ׁשּבסֹוף ‰BˆÈw‰ ‰ÚÈ¯È‰ ˙ÙNa ‰NÚz ÔÎÂ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ¿≈«¬∆ƒ¿««¿ƒ»«ƒ»««¿∆∆
˙ÈM‰∑ החֹוברת לסֹוף ּכלֹומר: קצה, לׁשֹון קיצֹונה, ׁשהיא יריעה .ּבאֹותּה «≈ƒְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

(ä)íéMîçå úçàä äòéøéa äNòz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNòz úàììª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́

:dúçà-ìà äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«
i"yx£d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó∑,מּזֹו זֹו הבּדלתן מכּונת אחת, ּבמּדה הּללאת ׁשּתעׂשה ׁשמר «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

מכּונֹות  זֹו יריעה ׁשל הּללאֹות  יהי ּו חֹוברת, אצל חֹוברת ּכׁשּתפרׂש ּבחברּתּה, יהא ּכן זֹו ּביריעה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻּוכמּדתן
זֹו, ׁשל לּולאֹות ורחּבן ּכנגד כ"ח ארּכן היריעֹות "לקבל". "ּכנגד" ׁשל ּתר ּגּומֹו זֹו, ּכנגד זֹו מקּבילֹות, לׁשֹון וזהּו ְְְְְְְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּוכׁשחּבר  הּמזרח ארּבע, מן ׁשלׁשים ארּכֹו והּמׁשּכן, הּׁשנית. החֹוברת וכן כ' רחּבן נמצא יחד, יריעֹות חמׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשלׁשים  הרי האּמה, וחצי אּמה קר ׁש וכל לּצפֹון. וכן ּתימנה" נגב לפאת קרׁשים "עׂשרים ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלּמערב,

„ÚÈ¯È˙‡ד  ‡˙ÙN ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·eÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙNa „aÚz ÔÎÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈¿≈«¿≈¿ƒ¿»

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·c ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯È„ƒƒ¬»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿≈»

Á„‡ה  ‡˙ÚÈ¯Èa „aÚz ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒƒ¬»¬»
‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „aÚz ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¬»
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·eÚ ÔeÎÓ ‡Èz ÈÙBÏ ˙È·c¿≈≈ƒ¿»»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»
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(b)úøáç ïééäzBæ èçîa ïøôBz Y ¦§¤¨Ÿ§Ÿ§¨§©©
Bæ ãöa¯oMx` lM ipR lr),hv zay i"yx §©©§¥¨¨§¨

`(.
.ãáì Lîçå ãáì Lîçìà äMà ¨¥§©§¨¥§©¦¨¤

dúçàøaãì àø÷nä Cøc Ck Y £Ÿ¨¨¤¤©¦§¨§©¥
ì àeäL øáãaäá÷ð ïBL¯FnM §¨¨¤§§¥¨§

.dawp oFWl `idW drixid©§¦¨¤¦§§¥¨
ì àeäL øáãáe:øîBà ,øëæ ïBL §¨¨¤§¨¨¥

øîàpL Bîk ,"åéçà ìà Léà"¦¤¨¦§¤¤¡©
íéáeøka¯,mixkf EidW .k ,dk lirl ©§¦§¥¤¨§¨¦

.gi wEqR mW i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨¨
"åéçà ìà Léà íäéðôe"¯`l mWe §¥¤¦¤¨¦§¨Ÿ

Eid miaExMd ixdW ,df Wxtl KxvEd§©§¨¥¤¤£¥©§¦¨
zEncAmdA xn`p okle ,xkf wFpiY ¦§¦¨¨§¨¥¤¡©¨¤

dX`" xn` o`M K` ,"eig` l` Wi`"¦¤¨¦©¨¨©¦¨
zEnC Fl oi`W xaC lr "DzFg` l ¤̀£¨©¨¨¤¥§
mB `Ed oMW ,FWxtl KxvEd okl ,dawp§¥¨¨¥§©§¨§¤¥©

`EdW xacAoFWlAdawp)i"gp(la` . §¨¨¤¦§§¥¨£¨
l` dX`" xn`PW o`M Ep`vOW xg ©̀©¤¨¨¨¤¤¡©¦¨¤

`EdW xaC lr "DzFg`oFWlA,dawp £¨©¨¨¤¦§§¥¨
lirl xEn`dW x`al oYip aEW¦¨§¨¥¤¨¨§¥
ipRn Fpi` "eig` l` Wi`" miaExMA©§¦¦¤¨¦¥¦§¥

aExMW ipRn `N` ,mdl xkf zEnCW¤§¨¨¨¤¤¨¦§¥¤§
`EdoFWl.xkfc dxez §¨¨
(c)úàììïëå .æòìa ù"ìåöì Y ª§Ÿ§©©§¥

ì ,"ïéáeðò" :ñBì÷ðeà íbøzïBL ¦§¥§§£¦§
.äáéðòúøáça äöwîdúBàa Y £¦¨¦¨¨©Ÿ¨¤§¨

úöeá÷ .øeaçä óBñaL äòéøé§¦¨¤§©¦§©
."úøáBç" äéeø÷ úBòéøéä úLîç£¥¤©§¦§¨¤¤
äðBöéwä äòéøéä úôNa äNòz ïëå§¥©£¤¦§©©§¦¨©¦¨

úéðMä úøaçnaäòéøé dúBàa Y ©©§¤¤©¥¦§¨§¦¨
äðBöé÷" àéäLì ,"øîBìk ,äö÷ ïBL ¤¦¦¨§¨¤§©

."úøáBç"ä óBñì¯lacols,mikFxU , §©¤¤§¦
.zF`lEld dxez ¨

(d)ìà äMà úàìlä úìéa÷î©§¦Ÿ©ª¨Ÿ¦¨¤
dúçàúBàìelä äNòzL øîL Y £Ÿ¨§Ÿ¤©£¤©¨

Bfî Bæ ïúìcáä úBðeëî úçà äcîa§¦¨©©§ª¨©§¨¨¨¦
¯dO` 28 did drixid KxF`W oeike§¥¨¤¤©§¦¨¨¨©¨

WxtddW ixd ,migth 168 mdW¤¥§¨¦£¥¤©¤§¥
zg` d`lEl oiA zF`lEl miXingA©£¦¦¨¥¨¨©©

.migth 3.36 `Ed dIpXl©§¦¨§¨¦
,dzøáça àäé ïk Bæ äòéøéa ïúcîëe§¦¨¨¦¦¨¥§¥©£¤§¨
eéäé ,úøáBç ìöà úøáBç NøôzLk§¤¦§Ÿ¤¤¥¤¤¤¦§
ãâðk úBðeëî Bæ äòéøé ìL úBàìelä©¨¤§¦¨§ª¨§¤¤

Bæ ìL úBàìeì¯i"Wx mB d`xzAW ¨¤§¥©©¦©¨
dpFvig ztUA zF`lEl EidW" :` ,hv¤¨¨¦§©¦¨
EN` ,oMWOd rvn`A zxAgn lM lW¤¨©§¤¤§¤§©©¦§¨¥

."EN` cbpM§¤¤¥
ì eäæå.Bæ ãâðk Bæ ,"úìéa÷î" ïBL §¤§©§¦Ÿ§¤¤

ìL Bîebøz"ìá÷ì" Y "ãâð"¯d`x ©§¤¤¤¨¢¥§¥
.a ,hi lirl§¥

úBòéøéä¯x`an ,sFQd cr o`Mn ©§¦¦¨©©§¨¥
xUr zFUrl KxvEdW mrHd i"Wx©¦©©©¤§©©£¤¤

.zFrixi§¦
òaøà ïaçøå äðBîLe íéøNò ïkøà̈§¨¤§¦§¤§¨§¨©§©

¯.a wEqR lirlcM§¦§¥¨
àöîð ,ãçé úBòéøé Lîç øaçLëe§¤¦¥¨¥§¦©©¦§¨
.úéðMä úøáBçä ïëå ,íéøNò ïaçø̈§¨¤§¦§¥©¤¤©¥¦

ìL Bkøà ïkLnäåçøænä ïî íéL §©¦§¨¨§§Ÿ¦¦©¦§¨
øîàpL ,áøònì¯.gi wEqR oOwl ©©£¨¤¤¡©§©¨¨

,"äðîéz áâð úàôì Lø÷ íéøNò"¤§¦¤¤¦§©¤¤¥¨¨
ïBôvì ïëå¯.k wEqR oOwlcM §¥©¨§¦§©¨¨

änàä éöçå änà Lø÷ ìëå§¨¤¤©¨©£¦¨©¨
¯.fi wEqR oOwlcM§¦§©¨¨

ìL éøä[änà] íéL¯qEtcA `Ed oM £¥§Ÿ¦©¨¥¦§
.oFW`x¦
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מתחזי', 'דאּת ּפתרֹונֹו קמץ, חטף ׁשּנקּוד עכׁשו לאחרים. מראה אּתה ּפתרֹונֹו: היה ּבפּת"ח, מראה נקּוד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהיה

לנעׂשה) עֹוׂשה ּבין מפריד (ׁשהּנּקּוד ל מראים .ׁשאחרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

åë(à)øæLî LL úòéøé øNò äNòz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈
áLç äNòî íéáøk éðL úòìúå ïîbøàå úìëúe§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−

:íúà äNòz©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£˙ÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰Œ˙‡Â∑ ּתלּויֹות ׁשהּיריעֹות לּקרׁשים, מחּוץ ולמחּצֹות לגג לֹו להיֹות ¿∆«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָ

לכּסֹותן  ÈL.מאחֹוריהן ˙ÚÏ˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL∑,וחּוט חּוט ּבכל יחד מינין ארּבעה הרי ְֲֵֵֶַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»¿…««»ƒְְְֲִִֵַַַָָָ
לחּוט  ּכפלים כ"ד יחד, ׁשזּורין ּכׁשהן מינין ד' הרי ו', ּכפּול וחּוט חּוט וכל צמר, ׁשל וג' ּפׁשּתים ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָא'

המשכן) דמלאכת LÁ·.(ברייתא ‰NÚÓ ÌÈ·¯k∑ מעׂשה ׁשהּוא ּברקימה ולא ּבאריגתן, ּבהם מצּירין היּו ּכרּובים ¿Àƒ«¬≈…≈ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
זה,מחט, מּצד ונׁשר זה מּצד ארי מּכאן: אחד ּופרצּוף מּכאן אחד ּפרצּוף ּכתלים, ּבׁשני ּבאריגה ּכמֹואּלא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

פייׁשיׁש"א  ּבלע"ז ׁשּקֹורין מׁשי, ׁשל חגֹורֹות .ׁשאֹורגין ְְֲִִִֶֶֶֶַַ

(á)Cøà|änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

úòéøéä-ìëì: §¨©§¦«Ÿ

(â)dúçà-ìà äMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®
:dúçà-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«

ÈÊL¯א  ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ „aÚz ‡kLÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¿≈¬«¿ƒ»¿¿ƒ
ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÓ‡ „·BÚ«√»«¿≈»¿

‡ÔÈnב  ÈÓ˙Â ÔÈ¯NÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿≈«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ¬»

Á„‡ג  ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÈÂ‰È ÔÚÈ¯È LÓÁ¬≈¿ƒ»¿∆¿«¿«¿»¬»ƒ¬»
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÚÈ¯È LÓÁÂ«¬≈¿ƒ»¿«¿»¬»ƒ¬»
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äéä ,ç"zôa "äàøî" ãe÷ð äéä elà¦¨¨¨©§¤§©¨¨¨
åLëò ,íéøçàì äàøî äzà BðBøút¦§©¨©§¤©£¥¦©§¨

Lõ"î÷ óèç ãe÷p¯.ohw u"nw ¤¨£¨¨©¨©¨¨
"éæçzî zàc" BðBøút¯dY`W ¦§§©§¦©£¥¤©¨

.d`Fx¤
ãewpäL) Eì íéàøî íéøçàL¤£¥¦©§¦§¤©¦

äNòðì äNBò ïéa ãéøôî¯dOkA ©§¦¥¤§©£¤§©¨
mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦

.Fpi`` dxez ¥
(`)úòéøé øNò äNòz ïkLnä úàå§¤©¦§¨©£¤¤¤§¦Ÿ

Bì úBéäì Y¯z`e" df itlE .oMWOl ¦§©¦§¨§¦¤§¤
`le .oMWOle :FWExiR "oMWOd©¦§¨¥§©¦§¨§Ÿ
s`e .oMWOd od onvr zFrixidW¤©§¦©§¨¥©¦§¨§©
zFrixid E`xwp zFnFwn dOkAW¤§©¨§¦§§©§¦
zF`xPW llbA oMWn onvr zFpFYgYd©©§©§¨¦§¨¦§©¤¦§

oMWOd KFzA)`i ,dl .f weqt onwl i"yx d`x(, §©¦§¨
EUrp xaMW xg`l EdGW xnFl Wi¥©¤¤§©©¤§¨©£
zFpkEn od f`W ipRn ,zFrixid©§¦¦§¥¤¨¥¨
EUrPW iptl la` ,oMWOd lr dqixtl¦§¦¨©©¦§¨£¨¦§¥¤©£

.oMWn o`xwl KIW `l zFrixid©§¦Ÿ©¨§¨§¨¦§¨
,íéLøwì õeçî úBvçîìå ââì§©§¦§¦¦©§¨¦
ïäéøBçàî úBéeìz úBòéøéäL¤©§¦§¥£¥¤

ïúBqëì¯.d wEqR i"WxA oOwlcM §©¨§¦§©¨§©¦¨
úòìúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL¥¨§¨§¥¤§©§¨¨§Ÿ©©

éðLìëa ãçé ïéðéî äòaøà éøä Y ¨¦£¥©§¨¨¦¦©©§¨
èeçå èeç¯,cgi oixEfW oNEMW §¤¨§¦©©

xfWn WW" :aEzM ENi`kEAzlkY §¦¨¥¨§¨¦§¥¤
`id e"`EdW ,"ipW zrlFze onBx`e§©§¨¨§©©¨¦¤©¨¦

z"iA mFwnA)m"`x(. ¦§¥
íézLt ìL ãçà¯.WW ¤¨¤¦§¦¥

ìLeøîö ìL äL¯i"WxA lirlcM §Ÿ¨¤¤¤§¦§¥§©¦
.c ,dk

äML ìeôk èeçå èeç ìëå¯lM §¨§¨¦¨¨
"xfWn WW" F` "WW" xn`PW mFwn̈¤¤¡©¥¥¨§¨

dXW lEtM ohEg)a ,`r `nei(oine oin lM , ¨¨¦¨¨¦¨¦
FAW)my i"yx(`qxiBd miqEtC dOkaE . ¤§©¨§¦©¦§¨

.dXW lEtM FhEg oine oin lke :miptA¦§¦§¨¦¨¦¨¦¨
.e ,gk .`l wEqR oOwl i"WxA `Ed oke§¥§©¦§©¨¨

ïéøeæL ïäLk ïéðéî äòaøà éøä£¥©§¨¨¦¦§¤¥§¦
.èeçì íéìôk òaøàå íéøNò ,ãçé©©¤§¦§©§©§¨¦§

áLç äNòî íéáøkeéä íéáeøk Y §ª¦©£¥Ÿ¥§¦¨
àìå ,ïúâéøàa íäa ïéøiöî§ª¨¦¨¤©£¦¨¨§Ÿ

èçî äNòî àeäL äîé÷øa¯dGW ¦§¦¨¤©£¥©©¤¤
lW sEvxtMW ,"mwFx dUrn" `xwp¦§¨©£¥¥¤§©§¤

df xar lW sEvxR KM ,df xar)weqt onwl ¥¤¤¨©§¤¥¤¤
my i"yxae el(.

óeöøt ,íéìúk éðLa äâéøàa àlà¤¨©£¦¨¦§¥§¨¦©§
ïàkî ãçà óeöøôe ïàkî ãçà¤¨¦¨©§¤¨¦¨

¯"aWFg dUrn" `xwp dfe)i"yx mb d`x §¤¦§¨©£¥¥
c ,`l .e ,gk onwl(zcgEin zEpOE` Ff iM ,¦¨§¤¤

WxFtnM ,dAx daWgn dkixvOd©©§¦¨©£¨¨©¨©§¨
.mW i"WxaE c ,`l oOwl§©¨§©¦¨

äæ ãvî øLðå äæ ãvî éøà¯i"WxA £¦¦©¤§¤¤¦©¤§©¦
iYW drixil Dl WIW" :a ,`r `nFi¨¤¥¨©§¦¨§¥
dizFxiw iYW lr zFxEv iYWE ,zFxiw¦§¥©§¥¦¤¨

,Ffl Ff zFnFC oi`minrRcSOWix` df ¥¨§¨¦¤¦©¤£¦
df cSnEix`W rnWn FpFWNnE ."xWp ¦©¤¤¤¦§©§©¤£¦

oOwl i"Wx mB d`xE .`weC e`l xWpe§¤¤¨©§¨§¥©©¦§©¨
zFIxA lW oixEIv ± miaExM" :`l wEqR̈§¦¦¦¤§¦

.zFIxA EN` WxiR `le ."DA dUri©£¤¨§Ÿ¥©¥§¦
éLî ìL úBøBâç ïéâøBàL Bîk¯oke §¤§¦£¤¤¦§¥

Eid KM d`xPM .mW `nFi i"WxA azM̈©§©¦¨¨©¦§¤¨¨
lW zFxFbg i"Wx lW FPnfA miUFr¦¦§©¤©¦£¤

.iWn¤¦
ù"éùééô :æòìa ïéøBwL¯feises, ¤¦§©©

.zFrEvx ,miQRa dxez ©¦§
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i"yx£˙¯·Á ÔÈÈ‰z∑ לבד וחמׁש לבד חמׁש זֹו, ּבצד זֹו ּבמחט ‡d˙Á‡ŒÏ.ּתֹופרן ‰M‡∑ הּמקרא ּדר ּכ ƒ¿∆»…¿…ְְְְְְֵֵַַַַַָָָƒ»∆¬…»ְִֶֶַָָ
ּבּכרּובים: ׁשּנאמר ּכמֹו אחיו", אל "איׁש אֹומר: זכר, לׁשֹון ׁשהּוא ּובדבר נקבה. לׁשֹון ׁשהּוא ּבדבר ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלדּבר

כה) אחיו"(לעיל אל איׁש ."ּופניהם ְִִֵֶֶָ

(ã)úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì úéNòå§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôNa äNòz ïëå úøáça äöwî¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwä©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«
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מכּונֹות  זֹו יריעה ׁשל הּללאֹות  יהי ּו חֹוברת, אצל חֹוברת ּכׁשּתפרׂש ּבחברּתּה, יהא ּכן זֹו ּביריעה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻּוכמּדתן
זֹו, ׁשל לּולאֹות ורחּבן ּכנגד כ"ח ארּכן היריעֹות "לקבל". "ּכנגד" ׁשל ּתר ּגּומֹו זֹו, ּכנגד זֹו מקּבילֹות, לׁשֹון וזהּו ְְְְְְְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּוכׁשחּבר  הּמזרח ארּבע, מן ׁשלׁשים ארּכֹו והּמׁשּכן, הּׁשנית. החֹוברת וכן כ' רחּבן נמצא יחד, יריעֹות חמׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשלׁשים  הרי האּמה, וחצי אּמה קר ׁש וכל לּצפֹון. וכן ּתימנה" נגב לפאת קרׁשים "עׂשרים ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלּמערב,
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dnexzנו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy
ּוׁשני  וגֹו'" יּמה הּמׁשּכן "ּולירּכתי ׁשּנאמר: אּמֹות, עׂשר לּדרֹום הּצפֹון מן הּמׁשּכן רחב לּמערב. הּמזרח ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹמן
מׁשּכן: ׁשל לרחּבֹו ארּכן היריעֹות, נֹותן הּללּו. לּמקראֹות אפרׁשם ּובמקֹומם עׂשר. הרי לּמקצעֹות, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻקרׁשים
אּמה. ׁשעבים הּקרׁשים, ראׁשי לעבי מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה הּמׁשּכן, רחב חלל לגג אמצעּיֹות אּמֹות ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹעׂשר
הּתחּתֹונֹות  אּמֹות ׁשּתי נמצאּו עׂשר. ׁשּגבהן הּקרׁשים קֹומת מכּסֹות לּדרֹום וח' לּצפֹון ח' אּמה: ט"ז ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָנׁשּתּירּו
חלל  לגג מהן ׁשלׁשים לחֹוברת. אּמה עׂשרים מחּברֹות ּכׁשהן אּמה, ארּבעים יריעֹות ׁשל רחּבן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻמגּלֹות.
היּו ׁשּלא ׁשּבּמזרח, העּמּודים עבי לכּסֹות ואּמה ׁשּבּמערב , הּקרׁשים ראׁשי עבי ּכנגד ואּמה לארּכֹו, ְְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּמׁשּכן
נׁשּתּירּו וילֹון. ּכמין ׁשּבהן ּבווין ותלּוי ּפר ּוׂש  ׁשהּמס עּמּודים , חמּׁשה) יׁשן: (ּברׁש"י ד' אּלא ּבּמזרח ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָקרׁשים
דמּסכת  ּבבריתא מצאתי זֹו מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ּוׁשּתי ׁשּבּמערב הּמׁשּכן אחֹורי על הּתלּויין אּמֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻח'

ׁשּבת ּבמּסכת אבל הזורק)מּדֹות. הּמׁשּכן.(פרק אחֹורי ּתלּויֹות אּמֹות וט' הּמזרח עּמּודי את מכּסֹות היריעֹות אין : ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּפרכת  נמצאת הּזאת, הּבריתא ּכדברי ואם – הּקרסים" ּתחת הּפרכת את "ונתּת מסּיענּו: זֹו ּבפרׁשה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹוהּכתּוב

אּמה מׁשּוכה  ולּמערב הּקרסים .מן ְְְֲִִַַַַָָָָ
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i"yx£·‰Ê ÈÒ¯˜∑ ּבּלּולא אחד וראׁשן זֹו ׁשּבחֹוברת ּבּלּולאֹות אחד ראׁשן ּומכניסין ּבלע"ז, ֹות פירמיל"ׁש «¿≈»»ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
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i"yx£‰n‡a ÌÈLÏL∑ אּמה עֹודפֹות אּלּו נמצאּו הראׁשֹונֹות, את ׁשּנתן ּכמֹו הּמׁשּכן לרחב ארּכן ׁשּכׁשּנֹותן ¿…ƒ»«»ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

קרׁש, ׁשל הּתחּתֹונה והאּמה הּקרׁשים. מן מגּלֹות ׁשּנׁשארּו אּמֹות מהּׁשּתי אחת לכּסֹות מּכאן, ואּמה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻמּכאן
אּמה  ּגבהן ׁשהאדנים האדן, ּבנקב הּתח ּובה האּמה היא אֹותּה, מכּסה היריעה .ׁשאין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
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i"yx£˙ÈMM‰ ‰ÚÈ¯È‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ∑ הּתחּתֹונֹות מן יֹותר העליֹונֹות ּבאּלּו ‰‡‰Ï.העֹודפת Èt ÏeÓŒÏ‡∑ ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒְְְִֵֵֶֶֶַַָָ∆¿≈»…∆

ּתלּוי  היה רחּבּה ּפניה חצי על ּבצעיף המכּסה צנּועה לכּלה ּדֹומה הּפתח, ּכנגד ׁשּבּמזרח הּמס על .וכפּול ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ
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ּוׁשני  וגֹו'" יּמה הּמׁשּכן "ּולירּכתי ׁשּנאמר: אּמֹות, עׂשר לּדרֹום הּצפֹון מן הּמׁשּכן רחב לּמערב. הּמזרח ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹמן
מׁשּכן: ׁשל לרחּבֹו ארּכן היריעֹות, נֹותן הּללּו. לּמקראֹות אפרׁשם ּובמקֹומם עׂשר. הרי לּמקצעֹות, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻקרׁשים
אּמה. ׁשעבים הּקרׁשים, ראׁשי לעבי מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה הּמׁשּכן, רחב חלל לגג אמצעּיֹות אּמֹות ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹעׂשר
הּתחּתֹונֹות  אּמֹות ׁשּתי נמצאּו עׂשר. ׁשּגבהן הּקרׁשים קֹומת מכּסֹות לּדרֹום וח' לּצפֹון ח' אּמה: ט"ז ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָנׁשּתּירּו
חלל  לגג מהן ׁשלׁשים לחֹוברת. אּמה עׂשרים מחּברֹות ּכׁשהן אּמה, ארּבעים יריעֹות ׁשל רחּבן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻמגּלֹות.
היּו ׁשּלא ׁשּבּמזרח, העּמּודים עבי לכּסֹות ואּמה ׁשּבּמערב , הּקרׁשים ראׁשי עבי ּכנגד ואּמה לארּכֹו, ְְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּמׁשּכן
נׁשּתּירּו וילֹון. ּכמין ׁשּבהן ּבווין ותלּוי ּפר ּוׂש  ׁשהּמס עּמּודים , חמּׁשה) יׁשן: (ּברׁש"י ד' אּלא ּבּמזרח ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָקרׁשים
דמּסכת  ּבבריתא מצאתי זֹו מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ּוׁשּתי ׁשּבּמערב הּמׁשּכן אחֹורי על הּתלּויין אּמֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻח'

ׁשּבת ּבמּסכת אבל הזורק)מּדֹות. הּמׁשּכן.(פרק אחֹורי ּתלּויֹות אּמֹות וט' הּמזרח עּמּודי את מכּסֹות היריעֹות אין : ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּפרכת  נמצאת הּזאת, הּבריתא ּכדברי ואם – הּקרסים" ּתחת הּפרכת את "ונתּת מסּיענּו: זֹו ּבפרׁשה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹוהּכתּוב

אּמה מׁשּוכה  ולּמערב הּקרסים .מן ְְְֲִִַַַַָָָָ
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ìL Baçøì ïkøà úBòéøiä ïúBð¥©§¦¨§¨§¨§¤
ââì úBiòöîà úBnà øNò ,ïkLî¦§¨¤¤©¤§¨¦§©
ïàkî änàå ,ïkLnä áçø ììç£©Ÿ©©¦§¨§©¨¦¨
íéLøwä éLàø éáòì ïàkî änàå§©¨¦¨¨¢¦¨¥©§¨¦

änà ïéáòL¯miwEqR i"WxA oOwlcM ¤¨§¨©¨§¦§©¨§©¦§¦
.bk ,fi

äðBîL ,änà äøNò LL eøizLð¦§©§¥¤§¥©¨§¤
úBqëî íBøcì äðBîLe ïBôvì©¨§¤©¨§©
øNò ïäábL íéLøwä úîB÷©©§¨¦¤¨§¨¤¤

¯.fh wEqR oOwlcM§¦§©¨¨
úBðBzçzä úBnà ézL eàöîð¦§§§¥©©©§
íéòaøà úBòéøé ìL ïaçø .úBlâî§ª¨§¨¤§¦©§¨¦
änà íéøNò ,úBøaçî ïäLk änà©¨§¤¥§ª¨¤§¦©¨

ìL ,úøáBçìììç ââì ïäî íéL §¤¤§Ÿ¦¥¤§©£©
éáò ãâðk änàå ,Bkøàì ïkLnä©¦§¨§¨§§©¨§¤¤¢¦
änàå ,áøònaL íéLøwä éLàø̈¥©§¨¦¤©©£¨§©¨
,çøænaL íéãenòä éáò úBqëì§©¢¦¨©¦¤©¦§¨
àlà çøæna íéLø÷ eéä àlL¤Ÿ¨§¨¦©¦§¨¤¨

íéãenò äMîç¯.fl wEqR oOwlcM £¦¨©¦§¦§©¨¨

ïäaL ïéååa éeìúå Neøt CñnäL¤©¨¨¨§¨§¨¦¤¨¤
ïBìéå ïéîk¯i"WxaE el wEqR oOwlcM §¦¦§¦§©¨¨§©¦

.mẄ
ìò ïééeìzä úBnà äðBîL eøizLð¦§©§§¤©©§¦©
ézLe ,áøònaL íéLøwä éøBçà£¥©§¨¦¤©©£¨§¥

úBlâî úBðBzçzä úBnà¯cvA FnM ©©©§§ª§§©
.mFxC cve oFtv̈§©¨

íéòaøà"c àúéøaa éúàöî Bæ¨¨¦©¨©§¨§©§¨¦
"úBcî òLúå¯hEwli"A `aEn ¨¥©¦¨§©§

.akz fnx icEwR "ipFrnW¦§¦§¥¤¤
úaL úëqîa ìáà¯.a ,gv £¨§©¤¤©¨

éãenò úà úBqëî úBòéøéä ïéà¥©§¦§©¤©¥
çøænä¯xEAC mW i"Wx d`xE ©¦§¨§¥©¦¨¦

`NW zigxfn gEx" :iYxY ligzOd©©§¦©§¥©¦§¨¦¤Ÿ
Kqn `N` mW oi`e ,miWxw mW Eid̈¨§¨¦§¥¨¤¨¨¨
mNrzOW dGnE ."oFNie FnM UExR̈§¦¦¤¤¦§©¥
rnWn ,micEOrd lW mnEITn¦¦¨¤¨©¦©§©
EUtY `l micEOrd ,mW FzHiWNW¤§¦¨¨¨©¦Ÿ¨§
mdNW iardW xnFlM ,KM lM mFwn̈¨¨§©¤¨Ÿ¦¤¨¤
i"Wx d`xE .dO`n zFgR dAxd did̈¨©§¥¨¥©¨§¥©¦

.ai ,h miwEqR oOwl§©¨§¦
ïkLnä éøBçà úBéeìz úBnà òLúå§¥©©§£¥©¦§¨

¯dqixRA oFieW did `l df WExitlE§¥¤Ÿ¨¨¦§©§¦¨
cSA oMW ,miccSd lMn zFrixid lW¤©§¦¦¨©§¨¦¤¥©©
cvaE ,zFO` rWY Eqxtp iaxrOd©©£¨¦¦§§¥©©§©
WExiRl ENi`e ,dpFnW oFtve mFxC̈§¨§¤§¦©¥
zFrixid zqixtA oFieW Wi oFW`xd̈¦¥¦§¦§¦©©§¦
mrHOW d`xpe ,miccSd zWlW lMn¦¨§¤©§¨¦§¦§¤¤¦©©
ixTire oFW`x WExitM i"Wx F`iad df¤¡¦©¦§¥¦§¦¨¦

)iaxd(.
epòiñî áeúkäå¯`xnBd ixacM §©¨§©§¥§¦§¥©§¨¨

dfA rixkdl i"Wx zpEM oi` .zAWA§©¨¥©¨©©¦§©§¦©¨¤
rEIq `ian wx `N` ,`xnBd zrcM§©©©§¨¨¤¨©¥¦¦©
Fz`ad mrhl mbe ,`xnBd zrcl§©©©§¨¨§©§©©£¨¨
qtFY i"Wx oicr K` ,sqFp WExitM§¥¨©£©¦©¦¥

`iad okNW ,`zixAd zrcM xTir¦¨§©©©¨©§¨¤¨¥¥¦
oFW`x WExitM FzF`)iaxd(. §¥¦

úçz úëøtä úà äzúðå"§¨©¨¤©¨Ÿ¤©©
"íéñøwä¯i"WxaE .bl wEqR oOwl ©§¨¦§©¨¨§©¦

lW ziWilWA dqExR" zkFxRdW :mẄ¤©¨¤§¨¦§¦¦¤
xUr miptle dPnid `dIW ,oMWn¦§¨¤§¥¥¤¨§¦§¦¤¤
.. dO` mixUr uEgle dPnide ,zFO ©̀§¥¤¨§©¤§¦©¨
zgY zkxRd z` Yzpe xn`PW¤¤¡©§¨©¨¤©¨Ÿ¤©©
zFxaFg iYW z` mixAgnd ,miqxTd©§¨¦©§©§¦¤§¥§
zxaFgd agFxe ,oMWOd zFrixi lW¤§¦©¦§¨§©©¤¤
oMWOd bB lr DqxRWkE ,dO` mixUr¤§¦©¨§¤§¨¨©©©¦§¨
iWilW ipWA dzlM ,axrOl gzRd on¦©¤©©©£¨¨§¨¦§¥§¦¥

dIpXd zxaFgde ,oMWOddzQM ©¦§¨§©¤¤©§¦¨¦§¨
iElY xzFOde ,oMWn lW FWilW§¦¤¦§¨§©¨¨

."miWxTd z` zFQkl eixFg`l©£¨§©¤©§¨¦
úàfä àúéøaä éøáãk íàå§¦§¦§¥©¨©§¨©Ÿ

¯lW dO`d z` mB EQiM zFrixidW¤©§¦¦©¤¨©¨¤
.gxfOAW micEOrd̈©¦¤©¦§¨

íéñøwä ïî äëeLî úëøt úàöîð¦§¥¨Ÿ¤§¨¦©§¨¦
änà áøònìå¯iar zNigYn oMW §©©£¨©¨¤¥¦§¦©¢¦

Eid zkFxRd cr gxfOAW micEOrd̈©¦¤©¦§¨©©¨¤¨
dWwi `NW ickE .zFO` zg`e mixUr¤§¦§©©©§¥¤Ÿ¦§¤
Kixv ,`zixAd lr WxFtn wEqRn¦¨§¨©©¨©§¨¨¦
`zixAd zrcNW wgFcA xnFl©§©¤§©©©¨©§¨
micEOrd iptl diElY dzid zkFxRd©¨¤¨§¨§¨¦§¥¨©¦
`le) miWcTd Wcwe WcTd oiAW¤¥©Ÿ¤§Ÿ¤©¢¨¦§Ÿ

mdixg`l(,dO` did micEOrd iare , §©£¥¤¨¢¦¨©¦¨¨©¨
zgY diElY dzid zkFxRdW `vi Kke§¨¨¨¤©¨¤¨§¨§¨©©
`vFi df itNW `N` .WOn miqxTd©§¨¦©¨¤¨¤§¦¤¥
mFwn mr cgi Kli`e zkFxRdOW¤¥©¨¤§¥¨©©¦§
Wcw lW FMx` didi micEOrd̈©¦¦§¤¨§¤Ÿ¤
,xUr `le dO` dxUr zg` miWcTd©¢¨¦©©¤§¥©¨§Ÿ¤¤
oiAW ghXdW xn`p oM m` `N ¤̀¨¦¥Ÿ©¤©¤©¤¥

wgFce .oFAWgA Fpi` micEOrd)ixac t"r ¨©¦¥©¤§§©
cec(.e dxez

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy

(å)úòéøéä-úà zøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNòå§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ
:ãçà ïkLnä äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬©¦§−̈¤¨«

i"yx£·‰Ê ÈÒ¯˜∑ ּבּלּולא אחד וראׁשן זֹו ׁשּבחֹוברת ּבּלּולאֹות אחד ראׁשן ּומכניסין ּבלע"ז, ֹות פירמיל"ׁש «¿≈»»ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהן  ּומחּברן זֹו, .ׁשּבחֹוברת ְְְֶֶֶֶַָָ

(æ)-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé úéNòå§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«
:íúà äNòz úòéøé äøNò¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÈfÚ ˙ÚÈ¯È∑ עּזים ׁשל ÔkLn‰ŒÏÚ.מּנֹוצה Ï‰‡Ï∑ הּתחּתֹונֹות היריעֹות על אֹותן .לפרׂש ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ¿…∆««ƒ¿»ְְְִִַַַַָֹ

(ç)Cøà|ìL úçàä äòéøéäáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬

:úòéøé äøNò¤§¥−§¦«Ÿ
i"yx£‰n‡a ÌÈLÏL∑ אּמה עֹודפֹות אּלּו נמצאּו הראׁשֹונֹות, את ׁשּנתן ּכמֹו הּמׁשּכן לרחב ארּכן ׁשּכׁשּנֹותן ¿…ƒ»«»ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

קרׁש, ׁשל הּתחּתֹונה והאּמה הּקרׁשים. מן מגּלֹות ׁשּנׁשארּו אּמֹות מהּׁשּתי אחת לכּסֹות מּכאן, ואּמה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻמּכאן
אּמה  ּגבהן ׁשהאדנים האדן, ּבנקב הּתח ּובה האּמה היא אֹותּה, מכּסה היריעה .ׁשאין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

(è)zøaçåLL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà §¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬
ìeî-ìà úéMMä äòéøéä-úà zìôëå ãáì úòéøéä©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´©¦¦½¤−

:ìäàä éðt§¥¬¨«Ÿ¤
i"yx£˙ÈMM‰ ‰ÚÈ¯È‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ∑ הּתחּתֹונֹות מן יֹותר העליֹונֹות ּבאּלּו ‰‡‰Ï.העֹודפת Èt ÏeÓŒÏ‡∑ ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒְְְִֵֵֶֶֶַַָָ∆¿≈»…∆

ּתלּוי  היה רחּבּה ּפניה חצי על ּבצעיף המכּסה צנּועה לכּלה ּדֹומה הּפתח, ּכנגד ׁשּבּמזרח הּמס על .וכפּול ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

È˙ו  ÛÙÏ˙e ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
È‰ÈÂ ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»ƒ≈

:„Á ‡kLÓ«¿¿»»

kLÓ‡ז  ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓ ÔÚÈ¯È „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒ»¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:ÔB‰˙È „aÚz ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„Á¬»∆¿≈¿ƒ»«¿≈»¿

È˙eÙe‡ח  ÔÈn‡ ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ«ƒ¿»
‡„Á ‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»¬»

:ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„ÁÏ«¬»∆¿≈¿ƒ»

ÈL˙ט  ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏ˙e¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»ƒ
‡˙È˙È˙L ‡˙ÚÈ¯È ˙È ÛeÚÈ˙Â „BÁÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»¿¿≈»¿ƒ¬»¿ƒ≈»

:‡kLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)áäæ éñø÷,æòìa õ"ìééîøéô Y ©§¥¨¨§©©
úBàìela ãçà ïLàø ïéñéðëîe©§¦¦Ÿ¨¤¨©¨
úBàìela ãçà ïLàøå Bæ úøáBçaL¤§¤¤§Ÿ¨¤¨©¨
.ïäa ïøaçîe ,Bæ úøáBçaL¤§¤¤§©§¨¨¤

¯fermeilz.mixbq ,f dxez §¨¦
(f)íéfò úòéøéíéfò ìL äöBpî Y §¦Ÿ¦¦¦¨¤¦¦
¯dpEMd "miGr"W c ,dk i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¤¦¦©©¨¨

."miGr lW dvFp"l§¨¤¦¦
ïkLnä ìò ìäàìïúBà Nøôì Y §Ÿ¤©©¦§¨¦§Ÿ¨

¯i"WxA oOwlckE ,"ld`l" WExiR Edf¤¥§Ÿ¤§¦§©¨§©¦
.ai wEqR̈

úBðBzçzä úBòéøéä ìò¯zF`xwPd ©©§¦©©§©¦§¨
.fi ,dl i"WxA oOwlcM ,"oMWn"g dxez ¦§¨§¦§©¨§©¦

(g)ìLänàa íéLïkøà ïúBpLkL Y §Ÿ¦¨©¨¤§¤¥¨§¨
úà ïúpL Bîk ,ïkLnä áçøì§Ÿ©©¦§¨§¤¨©¤

úBðBLàøä¯.a wEqR i"WxA lirlcM ¨¦§¦§¥§©¦¨

ïàkî änà úBôãBò elà eàöîð¦§§¥§©¨¦¨
ézMäî úçà úBqëì ,ïàkî änàå§©¨¦¨§©©©¥©§¥
íéLøwä ïî úBlâî eøàLpL úBnà©¤¦§£§ª¦©§¨¦

¯mEXnE .mW i"WxaE bi wEqR oOwlcM§¦§©¨¨§©¦¨¦
zFrixid KxF` z` zFUrl dEiv KM̈¦¨©£¤¤©§¦

.dO` miWlW§¦©¨
ïéàL Lø÷ ìL äðBzçzä änàäå§¨©¨©©§¨¤¤¤¤¥
änàä àéä ,BúBà äqëî äòéøéä©§¦¨§©¨¦¨©¨

ïãàä á÷ða äáeçzä¯`l `id okle ©§¨§¤¤¨¤¤§¨¥¦Ÿ
.iEQiM dkixv§¦¨¦

änà ïäáb íéðãàäL¯oOwlcM ¤¨£¨¦¨§¨©¨§¦§©¨
.fi wEqR i"WxAh dxez §©¦¨

(h)úéMMä äòéøéä úà zìôëåY §¨©§¨¤©§¦¨©¦¦
ïî øúBé úBðBéìòä elàa úôãBòä̈¤¤§¥¨¤§¥¦

.úBðBzçzäìäàä éðt ìeî ìàY ©©§¤§¥¨Ÿ¤
daçø éöç¯WExiR EdGW .zFO` iYW £¦¨§¨§¥©¤¤¥

.WOn ivgl ,"Yltke" lW hEWRd©¨¤§¨©§¨§¥¦©¨
ìeôëå éeìz äéä¯`Ed FzIlY ici lr ¨¨¨§¨©§¥§¦¨

.mipWl lRkp¦§¨¦§©¦
çútä ãâðk çøænaL Cñnä ìò©©¨¨¤©¦§¨§¤¤©¤©

¯itl Edfe .ai wEqR oOwl i"Wx mB d`x§¥©©¦§©¨¨§¤§¦
lirl i"WxA z`aEOd `zixAd zrC©©©¨©§¨©¥§©¦§¥
`xnBd zrC itl mpn` .d wEqR̈¨§¨§¦©©©§¨¨
iM ,zg` dO` wx zlRkp dzid drixid©§¦¨¨§¨¦§¤¤©©¨©©¦
z` zFQkl dkixv dzid zg` dO ©̀¨©©¨§¨§¦¨§©¤
mW `xnBA i"Wx K` .micEOrd iar¢¦¨©¦©©¦©§¨¨¨
drixi ivg agFx dhFp dzidW" :azM̈©¤¨§¨¨©£¦§¦¨
miWxw mW Eid `NW zigxfn gEx lr©©¦§¨¦¤Ÿ¨¨§¨¦
FnM Kqn `N` mW oi`e ,oMWOl gzR¤©©¦§¨§¥¨¤¨¨¨§
`xnBd zrC itl mBW rnWn ,"oFNie¦©§©¤©§¦©©©§¨¨
mEXn d`xpe ,zFO` iYW milRkp Eid̈¦§¨¦§¥©§¦§¤¦
`l micEOrd mW `xnBd zrcNW¤§©©©§¨¨¨¨©¦Ÿ



dnexzנח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy

(é)úçàä äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîç úéNòå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä©¦«Ÿ−̈©«Ÿ¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ§©´©§¦½̈

úéðMä úøáçä: ©«Ÿ¤−¤©¥¦«

(àé)-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNòå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤
ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla íéñøwä: ©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«

(áé)äòéøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ
:ïkLnä éøçà ìò çøñz úôãòä̈«Ÿ¤½¤¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«

i"yx£Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯Èa Û„Ú‰ Á¯ÒÂ∑ ׁשּקרּויים עּזים, ׁשל העליֹונֹות הן האהל יריעֹות הּמׁשּכן. יריעֹות על ¿∆«»…≈ƒƒ…»…∆ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּמאהילֹות  ּגג, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכאן האמּור אהל וכל הּמׁשּכן". על "לאהל ּבהן: ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹאהל,
אחת  יריעה ׁשל ׁשהחצי לּמערב, היריעה חצי הּתחּתֹונֹות על עֹודפֹות היּו והן הּתחּתֹונֹות, על ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָּומסּככֹות
הּתחּתֹונֹות  רחב על עֹודף חציּה רחב אּמֹות ׁשּתי נׁשארּו האהל. ּפני מּול אל נכּפל היה היתרה, .עׂשרה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

Á‡ ÏÚ Á¯ÒzÔkLn‰ È¯∑ ּבּקרׁשים מגּלֹות ׁשהיּו אּמֹות ׁשּתי ‰ÔkLn.לכּסֹות È¯Á‡∑,מערבי צד הּוא ƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְְְְִֵֶַַַָָֻ¬…≈«ƒ¿»ֲִַַָ
ולׂשמאל  לימין צדדין קרּויין ודרֹום וצפֹון ּפניו, ׁשהן ּבּמזרח ׁשהּפתח .לפי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

„ÚÈ¯È˙‡י  ‡˙ÙN ÏÚ ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡„Á¬»¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ«

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·c ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

È˙יא  ÏÈÚ˙Â ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙ¯et „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿»≈»
È‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ÛÙÏ˙e ‡i·eÚa ‡iÙ¯et¿«»«¬«»¿»≈»«¿¿»ƒ≈

:„Á»

ebÏt˙יב  ‡kLÓ ˙ÚÈ¯Èa ‡¯ÈzÈc ‡Á¯ÒÂ¿ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ««¿¿»«¿
:‡kLÓ È¯Á‡ ÏÚ Á¯Òz ‡¯ÈzÈc ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¿«ƒ»ƒ¿««¬…≈«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

KM lM mFwn EqtY. ¨§¨¨¨
äqëîä äòeðö älëì äîBc¤§©¨§¨©§ª¨

éòöaäéðt ìò ó¯xn`PX dn Edfe §¨¦©¨¤¨§¤©¤¤¡©
."ld`d ipR lEn l`"i dxez ¤§¥¨Ÿ¤

(ai)ìäàä úòéøéa óãòä çøñåY §¤©¨Ÿ¥¦¦Ÿ¨Ÿ¤
ïkLnä úBòéøé ìò¯zFrixi ©§¦©¦§¨§¦

.zFpFYgYd©©§
ìL úBðBéìòä ïä ,"ìäàä úòéøé"§¦Ÿ¨Ÿ¤¥¨¤§¤
øîàpL Bîk ,"ìäà" íééeøwL íéfò¦¦¤§¦Ÿ¤§¤¤¡©

ïäa¯.f wEqR ¨¤¨
ìäà ìëå ,"ïkLnä ìò ìäàì"§Ÿ¤©©¦§¨§¨Ÿ¤

ì àlà Bðéà ïäa øeîàä,âb ïBL ¨¨¨¤¥¤¨§©
ìò úBëkñîe úBìéäànL¤©£¦§©§©

úBðBzçzä¯:a ,gv zAW i"Wx d`xE ©©§§¥©¦©¨
bbl xnFlM ,ld` zFiExw zFpFilrd"¨¤§§Ÿ¤§©§©
oMWn zFiExw zFpFYgYde ,dqknE¦§¤§©©§§¦§¨
onBx`e zlkY ,iFpl odW ,Fnvr©§¤¥§§¥¤§©§¨¨
lirl i"Wx d`x la` ."ipW zrlFze§©©¨¦£¨§¥©¦§¥
."bbl" EUrp zFpFYgYd mBW ` wEqR̈¤©©©§©£§©

éöç úBðBzçzä ìò úBôãBò eéä ïäå§¥¨§©©©§£¦
äòéøé ìL éöçäL ,áøònì äòéøéä©§¦¨©©£¨¤©£¦¤§¦¨
ìà" ìtëð äéä äøúéä äøNò úçà©©¤§¥©§¥¨¨¨¦§¨¤

"ìäàä éðt ìeî¯lirl wEqRd oFWl §¥¨Ÿ¤§©¨§¥
.mW i"Wx mB d`xE .h wEqR̈§¥©©¦¨

éöç] áçø úBnà ézL eøàLð¦§£§¥©Ÿ©£¦
[óãBòä¯,inFx qEtcA `Ed oM ¨¥¥¦§¦

WExiR EdGW ,zFidl Kixv KM dxF`kle§¦§¨¨¨¦¦§¤¤¥
K` ."ztcFrd drixid ivge" wEqRd©¨©£¦©§¦¨¨¤¤©
oi`e .scFr Divg :EpiptNW miqEtCA©§¦¤§¨¥¤§¨¥§¥

.dpad dfl̈¤£¨¨
.úBðBzçzä áçø ìòéøçà ìò çøñz ©Ÿ©©©§¦§©©£Ÿ¥

ïkLnäeéäL úBnà ézL úBqëì Y ©¦§¨§©§¥©¤¨
íéLøwa úBlâî¯oFW`xd WExitM §ª©§¨¦§¥¨¦

`ziixAn d wEqtA lirl i"Wx `iadW¤¥¦©¦§¥§¨¦¨©§¨
dO`d z` mB llFM dfe .zFCn zkQnC§©¤¤¦§¤¥©¤¨©¨
,mipc`A miqpkp EidW miWxTd lW¤©§¨¦¤¨¦§¨¦¨£¨¦
,axrOA did miWcTd WcTW oeiMW¤¥¨¤Ÿ¤©¢¨¦¨¨©©£¨
cFaM mEXn iaxrOd cSd lM z` EQiM¦¤¨©©©©£¨¦¦§
`xnBd zHiW itl la` .dpikXd©§¦¨£¨§¦¦©©§¨¨
zg` dO` wxW mW lirl z`aEOd©¥§¥¨¤©©¨©©
lW zg` dO`W ixd ,dNEbn dzid̈§¨§¨£¥¤©¨©©¤
.ux`d lr zxxbp dzid ld`d zFrixi§¦¨Ÿ¤¨§¨¦§¤¤©¨¨¤
`iad ,xaCAW cFaMd Ktid ipRnE¦§¥¥¤©¨¤©¨¨¥¦
d wEqtA `zixAd WExiR z` i"Wx©¦¤¥©¨©§¨§¨

ixTire oFW`x WExitM)iaxd(. §¥¦§¦¨¦
ïkLnä éøçà,éáøòî ãö àeä Y £Ÿ¥©¦§¨©©£¨¦

[àeäL] çøæna çútäL éôì¯oM §¦¤©¤©©¦§¨¤¥
:miqEtC x`WA K` .oFW`x qEtcA `Ed¦§¦©¦§¨§¦

.odW¤¥
åéðt¯h wEqR lirlcM ,oMWOd lW ¨¨¤©¦§¨§¦§¥¨

,oMWOd ipR `xwp gzRd .mW i"WxaE§©¦¨©¤©¦§¨§¥©¦§¨
tl miqpkp FMxCW ipRn,oMWOd mip ¦§¥¤©§¦§¨¦¦§¦©¦§¨

uEgn md ixd ,gzRl uEgn micnFrde§¨§¦¦©¤©£¥¥¦
wEqR oOwl i"Wx mB d`xE .oMWOl©¦§¨§¥©©¦§©¨¨
gxfOd" :bk ,fk oOwl i"Wx d`xE .ak§¥©¦§©¨©¦§¨
iExw axrnE ,mipR `EdW mcw iExẅ¤¤¤¨¦©£¨¨
wRYqd `l i"Wx o`M K` ."xFg`̈©¨©¦Ÿ¦§©¥
ixFg`" xn`p o`MW oeiM ,df mrhA§©©¤¥¨¤¨¤¡©£¥
lW xFg` `EdW EpidC ,"oMWOd©¦§¨§©§¤¨¤
`EdW df cSn `le ,Fnvr oMWOd©¦§¨©§§Ÿ¦©¤¤
`iadl Kixv okle ,mlFrd lW xFg`̈¤¨¨§¨¥¨¦§¨¦
oMWOd lW iaxrOd cSd rECn mrh©©©©©©©©£¨¦¤©¦§¨

.xFg` `xwp¦§¨¨
íBøãå ïBôöå¯oFtv miCwOX dn §¨§¨©¤©§¦¨

il`nU cv `EdW s`) mFxcl(ilE` , §¨©¤©§¨¦©
,oMWOl qpkp mc`WMW ipRn xnFl Wi¥©¦§¥¤§¤¨¨¦§¨©¦§¨
cv `Ed oFtv cv f`e ,axrOl eipR ixd£¥¨¨©©£¨§¨©¨©
`xwOAW ,xirdl K` .FNW ipnId©§¨¦¤©§¨¦¤©¦§¨
xMfp cinY ,cgi mixMfp mFxce oFtSWM§¤¨§¨¦§¨¦©©¨¦¦§¨
.ci ,bi ziW`xA d`x ,mFxC iptl oFtv̈¦§¥¨§¥§¥¦

.cFre .bi ,ht miNdY .ci ,gk mẄ§¦¦§
ïéîéì ,ïéããö ïééeø÷¯miCwd .mFxC §¦§¨¦§¨¦¨¦§¦

oFtv xiMfd dNigYW s` ,l`nUl oinï¦¦§Ÿ©¤§¦¨¦§¦¨
ipRn xnFl Wi ,mFxC KMÎxg` wxe§©©©¨¨¥©¦§¥
,l`nU iptl oini xMfp cinY `xwOAW¤©¦§¨¨¦¦§¨¨¦¦§¥§Ÿ

.mIq FAW mFxC lr aqEn `Ede§¨©¨¤¦¥
ìàîNìå¯.oFtvbi dxez §¦§Ÿ¨

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iriax meil inei xeriy

(âé)úòéøé Cøàa óãòa äfî änàäå äfî änàäå§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ
äfîe äfî ïkLnä écö-ìò çeøñ äéäé ìäàä̈®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬¦¤−

:Búqëì§©Ÿ«
i"yx£‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ ‰n‡‰Â∑ ּולדרֹום ‰‡‰Ï.לצפֹון ˙ÚÈ¯È C¯‡a Û„Úa∑אר על עֹודפֹות ׁשהן ¿»«»ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ»…≈¿…∆¿ƒ…»…∆ְֵֶֶַֹ

אּמֹות  ׁשּתי הּמׁשּכן ‰ÔkLn.יריעֹות ÈcˆŒÏÚ Áe¯Ò ‰È‰È∑ לּמדה למעלה. ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּולדרֹום, לצפֹון ְְְִִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈«ƒ¿»ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
הּיפה  על חס אדם ׁשּיהא ארץ': ּדר' .ּתֹורה ְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(ãé)íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî úéNòå§¨¦³¨¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìòîìî íéLçz úøò äñëîe¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

i"yx£Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ∑ ועֹוד מאּדמים, אילים עֹורֹות ׁשל אחד מכסה עֹוד עׂשה עּזים, יריעֹות ׁשל ּגג לאֹותֹו ƒ¿∆»…∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מּמּנּו י',למעלה ורחּבן  ל' ארּכן הּגג: את אּלא מכּסין היּו לא מכסאֹות ואֹותן ּתחׁשים, עֹורֹות מכסה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשל  וחציֹו מאּדמים אילים עֹורֹות ׁשל חציֹו היה. אחד מכסה יהּודה: רּבי ּולדברי נחמיה, רּבי ּדברי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלּו
ּתחׁשים  .עֹורֹות ְִָ

ß hay h"k iriax mei ß

(åè)íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîò«Ÿ§¦«

i"yx£ÌÈL¯w‰Œ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑?הּקרׁשים מהּו ודבר. ּדבר ּבכל ׁשּנאמר ּכמֹו קרׁשים', 'ועׂשית לֹומר: לֹו היה ¿»ƒ»∆«¿»ƒְְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ÈzÈ„a¯‡יג  ‡kÓ ‡˙n‡Â ‡kÓ ‡˙n‡Â¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿«ƒ»
ÏÚ ÁÈ¯Ò È‰È ‡kLÓ„ ‡˙ÚÈ¯È ‡k¯‡a¿À¿»¿ƒ¬»¿«¿¿»¿≈¿ƒ««

:d˙eÈqÎÏ ‡kÓe ‡kÓ ‡kLÓ È¯ËÒƒ¿≈«¿¿»ƒ»ƒ»¿«»≈

„„È¯Îיד  ÈÎLÓ ‡Ò¯ÙÏ ‰‡ÙBÁ „aÚ˙Â¿«¿≈»»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

ÔÈhLטו  ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)äfî änàäå äfî änàäåY §¨©¨¦¤§¨©¨¦¤
.íBøcìå ïBôvìúòéøé Cøàa óãòa ©¨§©¨¨Ÿ¥§Ÿ¤§¦Ÿ

ìäàäCøà ìò úBôãBò ïäL Y ¨Ÿ¤¤¥§©Ÿ¤
.úBnà ézL ïkLnä úBòéøéäéäé §¦©¦§¨§¥©¦§¤

ïkLnä écö ìò çeøñïBôvì Y ¨©©¦¥©¦§¨©¨
íBøcìå¯iEQiM lr gExq didi §©¨¦§¤¨©©¦

`NX dn zFQkl zFpFYgYdEdEQiM ©©§§©©¤Ÿ¦
)a ,gv zay i"yx(.

äìòîì ézLøtL Bîk¯.g wEqR §¤¥©§¦§©§¨¨
íãà àäiL ,'õøà Cøc' äøBz äãnì¦§¨¨¤¤¤¤¤§¥¨¨

äôiä ìò ñç¯Wi i"Wx ixaC xE`iaA ¨©©¨¤§¥¦§¥©¦¥
` :mipt` dOM xnFl(zFrixil dpEMd ©©¨¢¨¦©©¨¨¦¦

ozF` dwigxd dxFYdW ,miGrd̈¦¦¤©¨¦§¦¨¨
mFxCnE oFtSn) dO` ux`dn(icM , ¥¨¨¤©¨¦¨¦¨§¥

a .ux`A Eklklzi `NW(dpEMd ¤Ÿ¦§©§§¨¨¤©©¨¨
dzEv dxFYdW ,oMWOd zFrixil¦¦©¦§¨¤©¨¦§¨
EidW ipRn ,miGrd zFrixiA ozFQkl§©¨¦¦¨¦¦¦§¥¤¨

miGrd zFrixin xzFi zFti)iaxd(b .( ¨¥¦¦¨¦¦
z` zFUrl dxFYd dkixvdX dOn¦©¤¦§¦¨©¨©£¤
z` zFQkl dO` miWlW miGrd zFrixi§¦¨¦¦§¦©¨§©¤
oFtSn miWxTdn dNEbnd dO`d̈©¨©§¨¥©§¨¦¦¨

Ff dO` zFQkl dzEv `le ,mFxCnE¦¨§Ÿ¦§¨§©©¨
icM Edf ,onvr oMWOd zFrixiA¦¦©¦§¨©§¨¤§¥
,ux`dn oMWOd zFrixi z` wigxdl§©§¦¤§¦©¦§¨¥¨¨¤
dxFYd dfaE ,dptPHY `NW icM§¥¤Ÿ¦©©§¨¨¤©¨
qEgl KixSW 'ux` KxC' EpzF` zcOln§©¤¤¨¤¤¤¤¤¨¦¨

c .dtId lr(,miWxTd lr dpEMd ©©¨¤©©¨¨©©§¨¦
dzEv miWxTdn dNEbn dO` ENit`W¤£¦©¨§¨¥©§¨¦¦§¨
lr qEgl EpcOll icM ,DzFQkl dxFYd©¨§©¨§¥§©§¥¨©

EidW miWxTdW ,dtIdadf miREvn ©¨¤¤©§¨¦¤¨§¦¨¨
zFQknd zFrixidn xzFi miti Eid̈¨¦¥¥©§¦©§©

.mzF`ci dxez ¨
(ci)ìäàì äñëîìL âb BúBàì Y ¦§¤¨Ÿ¤§©¤

íéfò úBòéøé¯,"ld`" E`xwPW §¦¦¦¤¦§§Ÿ¤
WExiR Edfe .ai wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨§¤¥
,c"nNd zgY u"nwA ,"ld`l"¨Ÿ¤§¨©©©©¨¤
azFM okle ,rEcId ld`l FWExiRW¤¥¨Ÿ¤©¨©§¨¥¥

" :i"WxFzF`lbB."miGr zFrixi lW ©¦§©¤§¦¦¦
úøò" ìL ãçà "äñëî" ãBò äNò̈¨¦§¤¤¨¤ŸŸ
epnî äìòîì ãBòå ,"íéîcàî íìéà¥¦§¨¨¦§§©§¨¦¤

¯" WExiR Edfdqkn lrn ,"dlrnln ¤¥¦§©§¨¥©¦§¥
.minC`n mil` zFxFr¥¦§¨¨¦

ïúBàå ."íéLçz úøò äñëî"¦§¥ŸŸ§¨¦§¨
úà àlà ïéqëî eéä àì úBàñëî¦§¨Ÿ¨§©¦¤¨¤

âbä¯,"ld`l" xn`X dOn oM cnFl ©©¥¥¦©¤¨©¨Ÿ¤
.lirlcM ,bBl FWExiRW¤¥©©§¦§¥

ìL ïkøàéøác elà ,øNò ïaçøå íéL ¨§¨§Ÿ¦§¨§¨¤¤¥¦§¥
äéîçð éaø¯` ,gk zAW `xnBA ©¦§¤§¨©§¨¨©¨

EpiptNW)(.dcEdi iAx : ¤§¨¥©¦§¨
äãeäé éaø éøáãìe¯mW `xnBA §¦§¥©¦§¨©§¨¨¨

EpiptNW)(.dingp iAx : ¤§¨¥©¦§¤§¨
äéä ãçà "äñëî"¯xn`p ixdW ¦§¤¤¨¨¨¤£¥¤¡©

."miqkn" `le ,"dqkn"¦§¤§Ÿ¦§¦
,"íéîcàî íéìéà úøò" ìL Béöç¤§¤ŸŸ¥¦§¨¨¦
"íéLçz úøò" ìL Béöçå§¤§¤ŸŸ§¨¦

¯,aizM EdiexY` `xwC "dlrnln"E¦§©§¨¦§¨©©§©§§¦
dqkn did miWgY oiA mil` oiaC§¥¥¦¥§¨¦¨¨¦§¤

miGr zFrixi ld`l dlrnln cg`)i"yx ¤¨¦§©§¨§Ÿ¤§¦¦¦
my(.eh dxez

(eh)íéLøwä úà úéNòåäéä Y §¨¦¨¤©§¨¦¨¨
äîk ,"íéLø÷ úéNòå" øîBì Bì©§¨¦¨§¨¦§¨
eäî .øáãå øác ìëa øîàpL¤¤¡©§¨¨¨§¨¨©

"íéLøwä"¯.dricid `"dA ©§¨¦§¥©§¦¨



נט dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyily meil inei xeriy

(é)úçàä äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîç úéNòå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä©¦«Ÿ−̈©«Ÿ¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ§©´©§¦½̈

úéðMä úøáçä: ©«Ÿ¤−¤©¥¦«

(àé)-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNòå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤
ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla íéñøwä: ©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«

(áé)äòéøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ
:ïkLnä éøçà ìò çøñz úôãòä̈«Ÿ¤½¤¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«

i"yx£Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯Èa Û„Ú‰ Á¯ÒÂ∑ ׁשּקרּויים עּזים, ׁשל העליֹונֹות הן האהל יריעֹות הּמׁשּכן. יריעֹות על ¿∆«»…≈ƒƒ…»…∆ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּמאהילֹות  ּגג, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכאן האמּור אהל וכל הּמׁשּכן". על "לאהל ּבהן: ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹאהל,
אחת  יריעה ׁשל ׁשהחצי לּמערב, היריעה חצי הּתחּתֹונֹות על עֹודפֹות היּו והן הּתחּתֹונֹות, על ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָּומסּככֹות
הּתחּתֹונֹות  רחב על עֹודף חציּה רחב אּמֹות ׁשּתי נׁשארּו האהל. ּפני מּול אל נכּפל היה היתרה, .עׂשרה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

Á‡ ÏÚ Á¯ÒzÔkLn‰ È¯∑ ּבּקרׁשים מגּלֹות ׁשהיּו אּמֹות ׁשּתי ‰ÔkLn.לכּסֹות È¯Á‡∑,מערבי צד הּוא ƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְְְְִֵֶַַַָָֻ¬…≈«ƒ¿»ֲִַַָ
ולׂשמאל  לימין צדדין קרּויין ודרֹום וצפֹון ּפניו, ׁשהן ּבּמזרח ׁשהּפתח .לפי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

„ÚÈ¯È˙‡י  ‡˙ÙN ÏÚ ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡„Á¬»¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ«

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·c ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

È˙יא  ÏÈÚ˙Â ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙ¯et „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿»≈»
È‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ÛÙÏ˙e ‡i·eÚa ‡iÙ¯et¿«»«¬«»¿»≈»«¿¿»ƒ≈

:„Á»

ebÏt˙יב  ‡kLÓ ˙ÚÈ¯Èa ‡¯ÈzÈc ‡Á¯ÒÂ¿ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ««¿¿»«¿
:‡kLÓ È¯Á‡ ÏÚ Á¯Òz ‡¯ÈzÈc ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¿«ƒ»ƒ¿««¬…≈«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

KM lM mFwn EqtY. ¨§¨¨¨
äqëîä äòeðö älëì äîBc¤§©¨§¨©§ª¨

éòöaäéðt ìò ó¯xn`PX dn Edfe §¨¦©¨¤¨§¤©¤¤¡©
."ld`d ipR lEn l`"i dxez ¤§¥¨Ÿ¤

(ai)ìäàä úòéøéa óãòä çøñåY §¤©¨Ÿ¥¦¦Ÿ¨Ÿ¤
ïkLnä úBòéøé ìò¯zFrixi ©§¦©¦§¨§¦

.zFpFYgYd©©§
ìL úBðBéìòä ïä ,"ìäàä úòéøé"§¦Ÿ¨Ÿ¤¥¨¤§¤
øîàpL Bîk ,"ìäà" íééeøwL íéfò¦¦¤§¦Ÿ¤§¤¤¡©

ïäa¯.f wEqR ¨¤¨
ìäà ìëå ,"ïkLnä ìò ìäàì"§Ÿ¤©©¦§¨§¨Ÿ¤

ì àlà Bðéà ïäa øeîàä,âb ïBL ¨¨¨¤¥¤¨§©
ìò úBëkñîe úBìéäànL¤©£¦§©§©

úBðBzçzä¯:a ,gv zAW i"Wx d`xE ©©§§¥©¦©¨
bbl xnFlM ,ld` zFiExw zFpFilrd"¨¤§§Ÿ¤§©§©
oMWn zFiExw zFpFYgYde ,dqknE¦§¤§©©§§¦§¨
onBx`e zlkY ,iFpl odW ,Fnvr©§¤¥§§¥¤§©§¨¨
lirl i"Wx d`x la` ."ipW zrlFze§©©¨¦£¨§¥©¦§¥
."bbl" EUrp zFpFYgYd mBW ` wEqR̈¤©©©§©£§©

éöç úBðBzçzä ìò úBôãBò eéä ïäå§¥¨§©©©§£¦
äòéøé ìL éöçäL ,áøònì äòéøéä©§¦¨©©£¨¤©£¦¤§¦¨
ìà" ìtëð äéä äøúéä äøNò úçà©©¤§¥©§¥¨¨¨¦§¨¤

"ìäàä éðt ìeî¯lirl wEqRd oFWl §¥¨Ÿ¤§©¨§¥
.mW i"Wx mB d`xE .h wEqR̈§¥©©¦¨

éöç] áçø úBnà ézL eøàLð¦§£§¥©Ÿ©£¦
[óãBòä¯,inFx qEtcA `Ed oM ¨¥¥¦§¦

WExiR EdGW ,zFidl Kixv KM dxF`kle§¦§¨¨¨¦¦§¤¤¥
K` ."ztcFrd drixid ivge" wEqRd©¨©£¦©§¦¨¨¤¤©
oi`e .scFr Divg :EpiptNW miqEtCA©§¦¤§¨¥¤§¨¥§¥

.dpad dfl̈¤£¨¨
.úBðBzçzä áçø ìòéøçà ìò çøñz ©Ÿ©©©§¦§©©£Ÿ¥

ïkLnäeéäL úBnà ézL úBqëì Y ©¦§¨§©§¥©¤¨
íéLøwa úBlâî¯oFW`xd WExitM §ª©§¨¦§¥¨¦

`ziixAn d wEqtA lirl i"Wx `iadW¤¥¦©¦§¥§¨¦¨©§¨
dO`d z` mB llFM dfe .zFCn zkQnC§©¤¤¦§¤¥©¤¨©¨
,mipc`A miqpkp EidW miWxTd lW¤©§¨¦¤¨¦§¨¦¨£¨¦
,axrOA did miWcTd WcTW oeiMW¤¥¨¤Ÿ¤©¢¨¦¨¨©©£¨
cFaM mEXn iaxrOd cSd lM z` EQiM¦¤¨©©©©£¨¦¦§
`xnBd zHiW itl la` .dpikXd©§¦¨£¨§¦¦©©§¨¨
zg` dO` wxW mW lirl z`aEOd©¥§¥¨¤©©¨©©
lW zg` dO`W ixd ,dNEbn dzid̈§¨§¨£¥¤©¨©©¤
.ux`d lr zxxbp dzid ld`d zFrixi§¦¨Ÿ¤¨§¨¦§¤¤©¨¨¤
`iad ,xaCAW cFaMd Ktid ipRnE¦§¥¥¤©¨¤©¨¨¥¦
d wEqtA `zixAd WExiR z` i"Wx©¦¤¥©¨©§¨§¨

ixTire oFW`x WExitM)iaxd(. §¥¦§¦¨¦
ïkLnä éøçà,éáøòî ãö àeä Y £Ÿ¥©¦§¨©©£¨¦

[àeäL] çøæna çútäL éôì¯oM §¦¤©¤©©¦§¨¤¥
:miqEtC x`WA K` .oFW`x qEtcA `Ed¦§¦©¦§¨§¦

.odW¤¥
åéðt¯h wEqR lirlcM ,oMWOd lW ¨¨¤©¦§¨§¦§¥¨

,oMWOd ipR `xwp gzRd .mW i"WxaE§©¦¨©¤©¦§¨§¥©¦§¨
tl miqpkp FMxCW ipRn,oMWOd mip ¦§¥¤©§¦§¨¦¦§¦©¦§¨

uEgn md ixd ,gzRl uEgn micnFrde§¨§¦¦©¤©£¥¥¦
wEqR oOwl i"Wx mB d`xE .oMWOl©¦§¨§¥©©¦§©¨¨
gxfOd" :bk ,fk oOwl i"Wx d`xE .ak§¥©¦§©¨©¦§¨
iExw axrnE ,mipR `EdW mcw iExẅ¤¤¤¨¦©£¨¨
wRYqd `l i"Wx o`M K` ."xFg`̈©¨©¦Ÿ¦§©¥
ixFg`" xn`p o`MW oeiM ,df mrhA§©©¤¥¨¤¨¤¡©£¥
lW xFg` `EdW EpidC ,"oMWOd©¦§¨§©§¤¨¤
`EdW df cSn `le ,Fnvr oMWOd©¦§¨©§§Ÿ¦©¤¤
`iadl Kixv okle ,mlFrd lW xFg`̈¤¨¨§¨¥¨¦§¨¦
oMWOd lW iaxrOd cSd rECn mrh©©©©©©©©£¨¦¤©¦§¨

.xFg` `xwp¦§¨¨
íBøãå ïBôöå¯oFtv miCwOX dn §¨§¨©¤©§¦¨

il`nU cv `EdW s`) mFxcl(ilE` , §¨©¤©§¨¦©
,oMWOl qpkp mc`WMW ipRn xnFl Wi¥©¦§¥¤§¤¨¨¦§¨©¦§¨
cv `Ed oFtv cv f`e ,axrOl eipR ixd£¥¨¨©©£¨§¨©¨©
`xwOAW ,xirdl K` .FNW ipnId©§¨¦¤©§¨¦¤©¦§¨
xMfp cinY ,cgi mixMfp mFxce oFtSWM§¤¨§¨¦§¨¦©©¨¦¦§¨
.ci ,bi ziW`xA d`x ,mFxC iptl oFtv̈¦§¥¨§¥§¥¦

.cFre .bi ,ht miNdY .ci ,gk mẄ§¦¦§
ïéîéì ,ïéããö ïééeø÷¯miCwd .mFxC §¦§¨¦§¨¦¨¦§¦

oFtv xiMfd dNigYW s` ,l`nUl oinï¦¦§Ÿ©¤§¦¨¦§¦¨
ipRn xnFl Wi ,mFxC KMÎxg` wxe§©©©¨¨¥©¦§¥
,l`nU iptl oini xMfp cinY `xwOAW¤©¦§¨¨¦¦§¨¨¦¦§¥§Ÿ

.mIq FAW mFxC lr aqEn `Ede§¨©¨¤¦¥
ìàîNìå¯.oFtvbi dxez §¦§Ÿ¨

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iriax meil inei xeriy

(âé)úòéøé Cøàa óãòa äfî änàäå äfî änàäå§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ
äfîe äfî ïkLnä écö-ìò çeøñ äéäé ìäàä̈®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬¦¤−

:Búqëì§©Ÿ«
i"yx£‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ ‰n‡‰Â∑ ּולדרֹום ‰‡‰Ï.לצפֹון ˙ÚÈ¯È C¯‡a Û„Úa∑אר על עֹודפֹות ׁשהן ¿»«»ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ»…≈¿…∆¿ƒ…»…∆ְֵֶֶַֹ

אּמֹות  ׁשּתי הּמׁשּכן ‰ÔkLn.יריעֹות ÈcˆŒÏÚ Áe¯Ò ‰È‰È∑ לּמדה למעלה. ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּולדרֹום, לצפֹון ְְְִִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈«ƒ¿»ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
הּיפה  על חס אדם ׁשּיהא ארץ': ּדר' .ּתֹורה ְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(ãé)íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî úéNòå§¨¦³¨¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìòîìî íéLçz úøò äñëîe¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

i"yx£Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ∑ ועֹוד מאּדמים, אילים עֹורֹות ׁשל אחד מכסה עֹוד עׂשה עּזים, יריעֹות ׁשל ּגג לאֹותֹו ƒ¿∆»…∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מּמּנּו י',למעלה ורחּבן  ל' ארּכן הּגג: את אּלא מכּסין היּו לא מכסאֹות ואֹותן ּתחׁשים, עֹורֹות מכסה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשל  וחציֹו מאּדמים אילים עֹורֹות ׁשל חציֹו היה. אחד מכסה יהּודה: רּבי ּולדברי נחמיה, רּבי ּדברי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלּו
ּתחׁשים  .עֹורֹות ְִָ

ß hay h"k iriax mei ß

(åè)íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîò«Ÿ§¦«

i"yx£ÌÈL¯w‰Œ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑?הּקרׁשים מהּו ודבר. ּדבר ּבכל ׁשּנאמר ּכמֹו קרׁשים', 'ועׂשית לֹומר: לֹו היה ¿»ƒ»∆«¿»ƒְְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ÈzÈ„a¯‡יג  ‡kÓ ‡˙n‡Â ‡kÓ ‡˙n‡Â¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿«ƒ»
ÏÚ ÁÈ¯Ò È‰È ‡kLÓ„ ‡˙ÚÈ¯È ‡k¯‡a¿À¿»¿ƒ¬»¿«¿¿»¿≈¿ƒ««

:d˙eÈqÎÏ ‡kÓe ‡kÓ ‡kLÓ È¯ËÒƒ¿≈«¿¿»ƒ»ƒ»¿«»≈

„„È¯Îיד  ÈÎLÓ ‡Ò¯ÙÏ ‰‡ÙBÁ „aÚ˙Â¿«¿≈»»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

ÔÈhLטו  ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)äfî änàäå äfî änàäåY §¨©¨¦¤§¨©¨¦¤
.íBøcìå ïBôvìúòéøé Cøàa óãòa ©¨§©¨¨Ÿ¥§Ÿ¤§¦Ÿ

ìäàäCøà ìò úBôãBò ïäL Y ¨Ÿ¤¤¥§©Ÿ¤
.úBnà ézL ïkLnä úBòéøéäéäé §¦©¦§¨§¥©¦§¤

ïkLnä écö ìò çeøñïBôvì Y ¨©©¦¥©¦§¨©¨
íBøcìå¯iEQiM lr gExq didi §©¨¦§¤¨©©¦

`NX dn zFQkl zFpFYgYdEdEQiM ©©§§©©¤Ÿ¦
)a ,gv zay i"yx(.

äìòîì ézLøtL Bîk¯.g wEqR §¤¥©§¦§©§¨¨
íãà àäiL ,'õøà Cøc' äøBz äãnì¦§¨¨¤¤¤¤¤§¥¨¨

äôiä ìò ñç¯Wi i"Wx ixaC xE`iaA ¨©©¨¤§¥¦§¥©¦¥
` :mipt` dOM xnFl(zFrixil dpEMd ©©¨¢¨¦©©¨¨¦¦

ozF` dwigxd dxFYdW ,miGrd̈¦¦¤©¨¦§¦¨¨
mFxCnE oFtSn) dO` ux`dn(icM , ¥¨¨¤©¨¦¨¦¨§¥

a .ux`A Eklklzi `NW(dpEMd ¤Ÿ¦§©§§¨¨¤©©¨¨
dzEv dxFYdW ,oMWOd zFrixil¦¦©¦§¨¤©¨¦§¨
EidW ipRn ,miGrd zFrixiA ozFQkl§©¨¦¦¨¦¦¦§¥¤¨

miGrd zFrixin xzFi zFti)iaxd(b .( ¨¥¦¦¨¦¦
z` zFUrl dxFYd dkixvdX dOn¦©¤¦§¦¨©¨©£¤
z` zFQkl dO` miWlW miGrd zFrixi§¦¨¦¦§¦©¨§©¤
oFtSn miWxTdn dNEbnd dO`d̈©¨©§¨¥©§¨¦¦¨

Ff dO` zFQkl dzEv `le ,mFxCnE¦¨§Ÿ¦§¨§©©¨
icM Edf ,onvr oMWOd zFrixiA¦¦©¦§¨©§¨¤§¥
,ux`dn oMWOd zFrixi z` wigxdl§©§¦¤§¦©¦§¨¥¨¨¤
dxFYd dfaE ,dptPHY `NW icM§¥¤Ÿ¦©©§¨¨¤©¨
qEgl KixSW 'ux` KxC' EpzF` zcOln§©¤¤¨¤¤¤¤¤¨¦¨

c .dtId lr(,miWxTd lr dpEMd ©©¨¤©©¨¨©©§¨¦
dzEv miWxTdn dNEbn dO` ENit`W¤£¦©¨§¨¥©§¨¦¦§¨
lr qEgl EpcOll icM ,DzFQkl dxFYd©¨§©¨§¥§©§¥¨©

EidW miWxTdW ,dtIdadf miREvn ©¨¤¤©§¨¦¤¨§¦¨¨
zFQknd zFrixidn xzFi miti Eid̈¨¦¥¥©§¦©§©

.mzF`ci dxez ¨
(ci)ìäàì äñëîìL âb BúBàì Y ¦§¤¨Ÿ¤§©¤

íéfò úBòéøé¯,"ld`" E`xwPW §¦¦¦¤¦§§Ÿ¤
WExiR Edfe .ai wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨§¤¥
,c"nNd zgY u"nwA ,"ld`l"¨Ÿ¤§¨©©©©¨¤
azFM okle ,rEcId ld`l FWExiRW¤¥¨Ÿ¤©¨©§¨¥¥

" :i"WxFzF`lbB."miGr zFrixi lW ©¦§©¤§¦¦¦
úøò" ìL ãçà "äñëî" ãBò äNò̈¨¦§¤¤¨¤ŸŸ
epnî äìòîì ãBòå ,"íéîcàî íìéà¥¦§¨¨¦§§©§¨¦¤

¯" WExiR Edfdqkn lrn ,"dlrnln ¤¥¦§©§¨¥©¦§¥
.minC`n mil` zFxFr¥¦§¨¨¦

ïúBàå ."íéLçz úøò äñëî"¦§¥ŸŸ§¨¦§¨
úà àlà ïéqëî eéä àì úBàñëî¦§¨Ÿ¨§©¦¤¨¤

âbä¯,"ld`l" xn`X dOn oM cnFl ©©¥¥¦©¤¨©¨Ÿ¤
.lirlcM ,bBl FWExiRW¤¥©©§¦§¥

ìL ïkøàéøác elà ,øNò ïaçøå íéL ¨§¨§Ÿ¦§¨§¨¤¤¥¦§¥
äéîçð éaø¯` ,gk zAW `xnBA ©¦§¤§¨©§¨¨©¨

EpiptNW)(.dcEdi iAx : ¤§¨¥©¦§¨
äãeäé éaø éøáãìe¯mW `xnBA §¦§¥©¦§¨©§¨¨¨

EpiptNW)(.dingp iAx : ¤§¨¥©¦§¤§¨
äéä ãçà "äñëî"¯xn`p ixdW ¦§¤¤¨¨¨¤£¥¤¡©

."miqkn" `le ,"dqkn"¦§¤§Ÿ¦§¦
,"íéîcàî íéìéà úøò" ìL Béöç¤§¤ŸŸ¥¦§¨¨¦
"íéLçz úøò" ìL Béöçå§¤§¤ŸŸ§¨¦

¯,aizM EdiexY` `xwC "dlrnln"E¦§©§¨¦§¨©©§©§§¦
dqkn did miWgY oiA mil` oiaC§¥¥¦¥§¨¦¨¨¦§¤

miGr zFrixi ld`l dlrnln cg`)i"yx ¤¨¦§©§¨§Ÿ¤§¦¦¦
my(.eh dxez

(eh)íéLøwä úà úéNòåäéä Y §¨¦¨¤©§¨¦¨¨
äîk ,"íéLø÷ úéNòå" øîBì Bì©§¨¦¨§¨¦§¨
eäî .øáãå øác ìëa øîàpL¤¤¡©§¨¨¨§¨¨©

"íéLøwä"¯.dricid `"dA ©§¨¦§¥©§¦¨



dnexzס zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iriax meil inei xeriy
ּבמ  ארזים נטע אבינּו יעקב .לכ ּומיחדין העֹומדין עּמהם מאֹותן להעלֹותם לבניו צּוה ּוכׁשּמת צרים, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ׁשּטים: מעצי ּבּמדּבר מׁשּכן לעׂשֹות אֹותן לצּוֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשעתיד להם, ואמר מּמצרים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכׁשּיצאּו
ׁשּנזּדרזּו ארזים, ּבּתינּו קֹורֹות מזרזים, מּטע טס ׁשּלֹו: ּבּפּיּוט הּבבלי ׁשיּסד הּוא ּבידכם! מזּמנים ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻראּו,

לכן  מּקדם ּבידם מּוכנים ÌÈ„ÓÚ.להיֹות ÌÈhL ÈˆÚ∑ זקּוף הּקרׁשים אר ׁשּיהא ּבלע"ז, איׁשטנבי"ׁש ְְִִִֵֶָָָָֹ¬≈ƒƒ…¿ƒְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
קרׁש הּכתלים, לגבּה הּקרׁשים רחב להיֹות ׁשֹוכבים, ּבקרׁשים הּכתלים ּתעׂשה ולא הּמׁשּכן, ּבקירֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹלמעלה

קרׁש .על ֶֶַ

(æè)änàä éöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNò¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈
:ãçàä Løwä áçø−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«

i"yx£L¯w‰ C¯‡ ˙Bn‡ ¯NÚ∑ אּמֹות עׂשר מׁשּכן ׁשל ּגבהֹו ¯Á·.למדנּו: ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â∑:למדנּו ∆∆«…∆«»∆ְְְִֶֶֶַַָָָ¿«»«¬ƒ»«»…«ְַָ
אּמה  ל' לּמערב, הּמזרח מן ּובּדרֹום, ּבּצפֹון ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים מׁשּכן ׁשל .ארּכֹו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

(æé)-ìà äMà úálLî ãçàä Løwì úBãé ézL§¥´¨À©¤̧¤Æ¨¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNòz ïk dúçà£Ÿ¨®¥´©«£¤½§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

i"yx£„Á‡‰ L¯wÏ ˙B„È ÈzL∑רחּבֹו רביע ּומּניח אּמה, ּבגבּה ּבאמצעֹו מּלמּטה הּקרׁש את חֹורץ היה ¿≈»«∆∆»∆»ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
מה  נקרא קרׁש, לֹומר: (רֹוצה ּבאמצע, הּקרׁש רחב חצי והחריץ, הּידֹות. הן והן מּכאן, רחּבֹו ּורביע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמּכאן
אּמה. חצי הּוא ׁשּבאמצע הּקרׁש רחב חצי נמצא, אּמה. רחב נׁשאר ואז ּומּכאן, מּכאן ׁשחרץ לאחר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּׁשּנׁשאר 
אּמה  רביעית חֹורץ והיה אּמה, חצי רחב ּבאמצע ׁשהחריץ צ"ח, ּדף "הּזֹורק", ּבפרק ּבהדיא רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוכן
סרה  ואז היטב. ודֹוק אּמה, רביעית רחב היה אדן ׂשפת ּכל וכן אּמה, רביעית רחב היה יד וכל צד, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹמּכל
אּמה  ּגבהן והאדנים חלּולים, ׁשהיּו ּבאדנים מכניס הּידֹות, ואֹותן מסּלקת). ּותמיהתֹו הרמּב"ן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּתלּונת

ebÏÙe˙טז  ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡יז  ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „aÚz Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈«¿≈¿…«≈«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,Cëì ïéãçéîe ïéãîBòä ïúBàî¥¨¨§¦§ª¨¦§¨
íéøöîa íéæøà òèð eðéáà á÷òé©£Ÿ¨¦¨©£¨¦§¦§©¦

¯dOkA) d ,dk lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥§©¨
miiEPiWe zFtqFd(. ¨§¦¦

íúBìòäì åéðáì äeö únLëe§¤¥¦¨§¨¨§©£¨
øîàå ,íéøönî eàöiLk íänò¦¨¤§¤¥§¦¦§©¦§¨©
àeä-Ceøa-LBãwä ãéúòL ,íäì̈¤¤¨¦©¨¨

[íëúà] úBeöì¯qEtcA `Ed oM §©¤§¤¥¦§
.ozF` :EpiptNW miqEtCaE .oFW`x¦©§¦¤§¨¥¨

éöòî øaãna ïkLî úBNòì©£¦§¨©¦§¨¥£¥
íëãéa íéðnæî eéäiL eàø ,íéhL¦¦§¤¦§§ª¨¦§¤§¤

¯ivr lr dpEMd "miWxTd" ,xnFlM§©©§¨¦©©¨¨©£¥
E`iadW micgEind mifx`dmzF` ¨£¨¦©§¨¦¤¥¦¨

`le "miWxTd" xn`e .oMWOd xEar£©¦§¨§¨©©§¨¦§Ÿ
micnFr Eid mifx`d iM ,"mifx`d"¨£¨¦¦¨£¨¦¨§¦

miWxw mdn zFUrl)m"`x(mEXn F` . ©£¥¤§¨¦¦
mdA KIW `le miEUr xaM mifx`dW¤¨£¨¦§¨£¦§Ÿ©¨¨¤

"miWxTd" xn` okle ,dIUr oFWl)x`a §£¦¨§¨¥¨©©§¨¦
dcya(.

éìáaä ãñiL àeä¯dnlW iAx ¤¨©©©§¦©¦§ŸŸ
.ilaAd©©§¦

BlL èeita¯lW oFW`x mFil xvFiA ©¦¤§¥§¦¤
.gqR¤©

ñè"¯.dIlr oFWl ¨§£¦¨
òhî¯.mifx`d irHn ©©©¨¥¨£¨¦

"íéæøà eðéza úBøB÷ íéæøæî§Ÿ̈¦¨¥£¨¦
¯xiXn `Ed "mifx` EpiYA zFxFw"¨¥£¨¦¦¦

oMWOd lr dpEMde ,fi ,` mixiXd)d`x ©¦¦§©©¨¨©©¦§¨
my i"yx(.

íãéa íéðëeî úBéäì eæøcæpL¤¦§¨§¦§¨¦§¨¨
.ïëì íãwîíéãîBò íéhL éöòY ¦Ÿ¤¨¥£¥¦¦§¦

Cøà àäiL ,æòìa ù"éáéèðèùéà§©©¤§¥Ÿ¤
úBøé÷a äìòîì óe÷æ íéLøwä©§¨¦¨§©§¨§¦
íéìúkä äNòz àìå ,ïkLnä©¦§¨§Ÿ©£¤©§¨¦
áçø úBéäì íéáëBL íéLø÷a¦§¨¦§¦¦§Ÿ©
ìò Lø÷ íéìúkä dáâì íéLøwä©§¨¦§Ÿ©©§¨¦¤¤©

.Lø÷¯estantiveszFkExr ,zFcnFr , ¤¤§£
.dcinrAfh dxez ©£¦¨

(fh)Løwä Cøà úBnà øNòY ¤¤©Ÿ¤©¨¤
.úBnà øNò ïkLî ìL BäábL eðãîì̈©§¤¨§¤¦§¨¤¤©

áçø änàä éöçå änàåeðãîì Y §©¨©£¦¨©¨Ÿ©¨©§
íéLø÷ íéøNòì ïkLî ìL Bkøà̈§¤¦§¨§¤§¦§¨¦
çøænä ïî íBøcáe ïBôva eéäL¤¨©¨©¨¦©¦§¨

ìL áøònì.änà íéL¯dxFYdW dGn ©©£¨§Ÿ¦©¨¦¤¤©¨
WxTd KxF` z` dazMcEBpAilkl ¨§¨¤¤©¤¤§¦¦§¥

milMd zCin z` wx dazMW oMWOd©¦§¨¤¨§¨©¤¦©©¥¦

micnl Ep` ,miwlgd zCin `le§Ÿ¦©©£¨¦¨§¥¦
DaFB z` dfA Epl xnFl d`A dxFYdW¤©¨¨¨©¨¨¤¤©
lW FMx` oiprl oke .Fnvr oMWOd©¦§¨©§§¥§¦§©¨§¤
liMUn"A azke .`Ad xEACAW oMWn¦§¨¤©¦©¨§¨©§©§¦
mipc`dW micnl Ep` dGOW ,"cecl§¨¦¤¦¤¨§¥¦¤¨£¨¦
mdl Eid `le miWNEtnE milElg Eid̈£¦§¨¦§Ÿ¨¨¤
wEqR i"WxA oOwlckE ,milEW llM§¨©¦§¦§©¨§©¦¨

.fifi dxez

(fi)ãçàä Løwì úBãé ézLäéä Y §¥¨©¤¤¨¤¨¨¨
Bòöîàa ähîlî Løwä úà õøBç¥¤©¤¤¦§©¨§¤§¨
ïàkî Baçø òéáø çépîe ,änà dáâa§Ÿ©©¨©¦©§¦©¨§¦¨
,úBãiä ïä ïäå ,ïàkî Baçø òéáøe§¦©¨§¦¨§¥¥©¨
òöîàa Løwä áçø éöç õéøçäå§¤¨¦£¦Ÿ©©¤¤¨¤§©

¯cil ci oiAW) rvn`A uixgd ,xnFlM( §©¤¨¦¨¤§©¤¥¨§¨
oke .ivge migth drAx` agFxA did̈¨§©©§¨¨§¨¦¨¥¦§¥
i"Wx K` .dk wEqR oOwl i"Wx azM̈©©¦§©¨¨©©¦
oivExg miWxTd" :azM a ,gv zAWA§©¨¨©©§¨¦£¦
DaFbA agFx dO` ivg rvn`A dHnl§©¨¨¤§©£¦©¨©§©
dO` ivge o`kl dO` ivg x`Wpe ,dO ©̀¨§¦§©£¦©¨§¨©£¦©¨

."cg`d WxTl zFci iYW ode ,o`kl§¨§¥§¥¨©¤¤¨¤¨
íéðãàa ñéðëî úBãiä ïúBàå¯ipW §¨©¨©§¦¨£¨¦§¥

wEqR oOwlcM ,zFci iYW xEar mipc £̀¨¦£§¥¨§¦§©¨¨
.hi

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iriax meil inei xeriy
רחב  צּדיהן, מּׁשלֹוׁשה חרּוצֹות האדנים, ּבחלל הּנכנסֹות הּקרׁש וידֹות זה, אצל זה ארּבעים רצּופים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹויֹוׁשבים

הּקר  ׁשּיכּסה האדן, ׂשפת ּכעבי ּכעבי החריץ לקרׁש קרׁש ּבין רוח נמצא ּכן, לא ׁשאם האדן. ראׁש ּכל את ׁש ְְְְֳֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכדי  הּידֹות, צּדי את ׁשּיחרץ מּלמּטה" תֹואמים "ויהיּו ׁשּנאמר: וזהּו ּביניהם, ׁשּיפסיקּו האדנים ׁשני ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׂשפת

זה  אצל זה הּקרׁשים ראׁשיהם ∑lLÓ·˙.ׁשּיתחּברּו ּומׁשּפין מּזֹו זֹו מבּדלֹות סּלם, ׁשליבֹות ּכמין עׂשּויֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַָ¿À»…ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻֻֻ
הּסּלם  עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן, חלל ּבתֹו ‡d˙Á‡ŒÏ.להּכנס ‰M‡∑,זֹו ּכנגד זֹו מכּונֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻƒ»∆¬…»ְְֶֶָֻ

ׁשוים  חריציהם לצד ׁשּיהיּו מׁשּוכה וזֹו ּפנים לצד מׁשּוכה זֹו ידֹות ׁשּתי יהיּו ׁשּלא ּכדי זֹו, ּכמּדת חּוץ זֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּמפּתן  ּבחֹורי הּנכנסים הּדלת לצירי ׁשּדֹומֹות לפי צירין, ידֹות ׁשל ותרּגּום אּמה. ׁשהּוא הּקרׁש .ּבעבי ְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(çé)Lø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤
:äðîéú äaâð úàôì¦§©−¤¬§¨¥¨«¨

i"yx£‰ÓÈ˙ ‰a‚ ˙‡ÙÏ∑ עבר 'לרּוח ּכתרּגּומֹו: ּפאה, קרּויה הרּוח ּכל אּלא מקצֹוע, לׁשֹון זֹו ּפאה אין ƒ¿«∆¿»≈»»ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
.דרֹומא' ָָ

(èé)íéøNò úçz äNòz óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL LøwäézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

åéúãé: §Ÿ¨«

(ë)íéøNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−
Lø÷: ¨«¤

ÔÈtcיח  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚיט  ˙BÁz „aÚz ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰BcÈƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰BcÈƒ̂ƒ

ÔÈ¯ÒÚכ  ‡etˆ Áe¯Ï ‡˙Èz ‡kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»∆¿ƒ
:ÔÈtc«ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,änà ïäáb íéðãàäå ,íéìeìç eéäL¤¨£¦§¨£¨¦¨§¨©¨
ìöà äæ íéòaøà íéôeöø íéáLBéå§§¦§¦©§¨¦¤¥¤
ììça íéñðëpä Løwä úBãéå ,äæ¤§¨©¤¤©¦§¨¦©£©
ïäécö äMìMî úBöeøç íéðãàä̈£¨¦£¦§Ÿ¨¦¥¤

¯iarA ipFvigd cSde inipRd cSd©©©§¦¦§©©©¦¦¨¢¦
WxTd agFx sFqAW cSde WxTd©¤¤§©©¤§©©¤¤

)m"`x(ivg lW uixgd caNn ,xnFlM .§©¦§©¤¨¦¤£¦
Eid ,WxTd rvn`A WxTd agFx©©¤¤§¤§©©¤¤¨
odiCv zWlXn mB zFvExg zFcId©¨£©¦§¤¦¥¤
did zFcId agFxW `vnpe ,mixg`d̈£¥¦§¦§¨¤©©¨¨¨
`l K` ,WxTd agFx raxn zFgR̈¥¤©©©¤¤©Ÿ

.FxEriW x`Azp¦§¨¥¦
,ïãàä úôN éáòk õéøçä áçøŸ©¤¨¦¨¢¦§©¨¤¤
.ïãàä Làø ìk úà Løwä äqëiL¤§©¤©¤¤¤¨Ÿ¨¤¤

ïk àì íàL¯iCv z` uFxgi `l m` ¤¦Ÿ¥¦Ÿ©£¤¦¥
uixgd la` .WxTd agFxA zFcId©¨§©©¤¤£¨¤¨¦
,iFpl wx dUrp eiCv ipWA WxTd iarÄ¢¦©¤¤¦§¥¦¨©£¨©§
iztUe mipc`d ighW EidIW icM§¥¤¦§¦§¥¨£¨¦§¦§¥

mieW miWxTd)ck weqt onwl m"`x(. ©§¨¦¨¦
éáòk Lø÷ì Lø÷ ïéa çåø àöîð¦§¨¤©¥¤¤§¤¤¨¢¦
,íäéðéa e÷éñôiL íéðãàä éðL úôN§©§¥¨£¨¦¤©§¦¥¥¤

øîàpL eäæå¯d`xE .ck wEqR oOwl §¤¤¤¡©§©¨¨§¥
.mW i"Wx mB©©¦¨

úà õøçiL ,"ähîlî íîàú eéäéå"§¦§Ÿ£¦¦§©¨¤©£Ÿ¤
íéLøwä eøaçúiL éãk ,úBãiä écö¦¥©¨§¥¤¦§©§©§¨¦

äæ ìöà äæ¯:mW zAW i"Wx d`xE ¤¥¤¤§¥©¦©¨¨
zFtEkY miWxTd EidIW icM"§¥¤¦§©§¨¦§
rnWn ."DzFg` l` dX` zFaNEWnE§¨¦¨¤£¨©§©
zFaNEWn" wEqRdn df z` cnFNW¤¥¤¤¥©¨§¨
lr dpEMdW ,"DzFg` l` dX ¦̀¨¤£¨¤©©¨¨©
.df cvl df mikEnq EidIW miWxTd©§¨¦¤¦§§¦¤§©¤
Wxtn dxFYd lr FWExitA o`M la £̀¨¨§¥©©¨§¨¥
oOwlcM ,zFcId lr "zFaNEWn"§¨©©¨§¦§©¨
lr aqEn `Ed m` iM ,`Ad xEACA©¦©¨¦¦¨©
l` Wi`" xnFl Kixv did miWxTd©§¨¦¨¨¨¦©¦¤

."eig`̈¦
úálLîúBéeNò Y¯.zFcId §ª¨Ÿ£©¨

Bfî Bæ úBìcáî ,ílñ úBáéìL ïéîk§¦§¦ª¨ª§¨¦
ììç CBúa ñðkì íäéLàø ïétLîe§ª¦¨¥¤¦¨¥§£©
éãenò á÷ða úñðëpä äáéìLk ïãàä̈¤¤¦§¦¨©¦§¤¤§¤¤©¥

ílqä¯okela` .dk wEqR oOwl WxiR ©ª¨§¥¥©§©¨¨£¨
,xEAig oFWNn FWxtn mW zAWA i"Wx©¦§©¨¨§¨§¦§¦
WxiR oke .miWxTd lr dpEMde§©©¨¨©©§¨¦§¥¥©

.a ,bp oiaExirA§¥¦
dúçà ìà äMàãâðk Bæ úBðeëî Y ¦¨¤£Ÿ¨§ª¨§¤¤

Bæ¯dawp oFWl odW ,zFcId lr aqEn¨©©¨¤¥§§¥¨

`le ,"DzFg` l` dX`" xn`p okle§¨¥¤¡©¦¨¤£¨§Ÿ
"eig` l` Wi`")m"`x(. ¦¤¨¦
íäéöéøç eéäiL¯iarA zFcId iCSOW ¤¦§£¦¥¤¤¦¦¥©¨¨¢¦

.WxTd©¤¤
eéäé àlL éãk ,Bæ úcîk Bæ íéåL̈¦§¦©§¥¤Ÿ¦§
Bæå íéðt ãöì äëeLî Bæ úBãé ézL§¥¨§¨§©§¦§

Løwä éáòa õeç ãöì äëeLî¯f`W §¨§©¨¢¦©¤¤¤¨
`N` mipEEkn miWxTd Eidi `lŸ¦§©§¨¦§¨¦¤¨

rERiWA micnFr)g"ty(. §¦§¦©
Y "úBãé" ìL íebøúå .änà àeäL¤©¨§©§¤¨
úìcä éøéöì úBîBcL éôì ,"ïéøéö"¦¦§¦¤§¦¥©¤¤

.ïzônä éøBça íéñðëpä¯rnWncM ©¦§¨¦§¥©¦§¨¦§©§©
.mW i"Wx WExitl ,bk wEqR oOwl§©¨¨§¥©¦¨
mFwn iC Wi ,dO` FiarW oeiM ,xnFlM§©¥¨¤¨§©¨¥¥¨
Ff zFkEWn dpiidY zFcIdW iarÄŸ¦¤©¨¦§¤¨§

.FGn miptlgi dxez ¦§¦¦
(gi)äðîéú äaâð úàôìäàt ïéà Y ¦§©¤§¨¥¨¨¥¥¨
ì BæòBö÷î ïBL¯,dvwe sFq oFWNn §¦§©¦§§¨¤

.ck wEqR oOwlcM§¦§©¨¨
äàt äéeø÷ çeøä ìk àlà¯mB d`x ¤¨¨¨©§¨¥¨§¥©

.h ,fk oOwl§©¨
"àîBøc øáò çeøì" :Bîebøúk¯cvl §©§§©¥©¨¨§©

.mFxC xarhi dxez ¥¤¨



סי dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iriax meil inei xeriy
ּבמ  ארזים נטע אבינּו יעקב .לכ ּומיחדין העֹומדין עּמהם מאֹותן להעלֹותם לבניו צּוה ּוכׁשּמת צרים, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ׁשּטים: מעצי ּבּמדּבר מׁשּכן לעׂשֹות אֹותן לצּוֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשעתיד להם, ואמר מּמצרים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכׁשּיצאּו
ׁשּנזּדרזּו ארזים, ּבּתינּו קֹורֹות מזרזים, מּטע טס ׁשּלֹו: ּבּפּיּוט הּבבלי ׁשיּסד הּוא ּבידכם! מזּמנים ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻראּו,

לכן  מּקדם ּבידם מּוכנים ÌÈ„ÓÚ.להיֹות ÌÈhL ÈˆÚ∑ זקּוף הּקרׁשים אר ׁשּיהא ּבלע"ז, איׁשטנבי"ׁש ְְִִִֵֶָָָָֹ¬≈ƒƒ…¿ƒְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
קרׁש הּכתלים, לגבּה הּקרׁשים רחב להיֹות ׁשֹוכבים, ּבקרׁשים הּכתלים ּתעׂשה ולא הּמׁשּכן, ּבקירֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹלמעלה

קרׁש .על ֶֶַ

(æè)änàä éöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNò¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈
:ãçàä Løwä áçø−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«

i"yx£L¯w‰ C¯‡ ˙Bn‡ ¯NÚ∑ אּמֹות עׂשר מׁשּכן ׁשל ּגבהֹו ¯Á·.למדנּו: ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â∑:למדנּו ∆∆«…∆«»∆ְְְִֶֶֶַַָָָ¿«»«¬ƒ»«»…«ְַָ
אּמה  ל' לּמערב, הּמזרח מן ּובּדרֹום, ּבּצפֹון ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים מׁשּכן ׁשל .ארּכֹו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

(æé)-ìà äMà úálLî ãçàä Løwì úBãé ézL§¥´¨À©¤̧¤Æ¨¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNòz ïk dúçà£Ÿ¨®¥´©«£¤½§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

i"yx£„Á‡‰ L¯wÏ ˙B„È ÈzL∑רחּבֹו רביע ּומּניח אּמה, ּבגבּה ּבאמצעֹו מּלמּטה הּקרׁש את חֹורץ היה ¿≈»«∆∆»∆»ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
מה  נקרא קרׁש, לֹומר: (רֹוצה ּבאמצע, הּקרׁש רחב חצי והחריץ, הּידֹות. הן והן מּכאן, רחּבֹו ּורביע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמּכאן
אּמה. חצי הּוא ׁשּבאמצע הּקרׁש רחב חצי נמצא, אּמה. רחב נׁשאר ואז ּומּכאן, מּכאן ׁשחרץ לאחר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּׁשּנׁשאר 
אּמה  רביעית חֹורץ והיה אּמה, חצי רחב ּבאמצע ׁשהחריץ צ"ח, ּדף "הּזֹורק", ּבפרק ּבהדיא רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוכן
סרה  ואז היטב. ודֹוק אּמה, רביעית רחב היה אדן ׂשפת ּכל וכן אּמה, רביעית רחב היה יד וכל צד, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹמּכל
אּמה  ּגבהן והאדנים חלּולים, ׁשהיּו ּבאדנים מכניס הּידֹות, ואֹותן מסּלקת). ּותמיהתֹו הרמּב"ן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּתלּונת

ebÏÙe˙טז  ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡יז  ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „aÚz Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈«¿≈¿…«≈«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,Cëì ïéãçéîe ïéãîBòä ïúBàî¥¨¨§¦§ª¨¦§¨
íéøöîa íéæøà òèð eðéáà á÷òé©£Ÿ¨¦¨©£¨¦§¦§©¦

¯dOkA) d ,dk lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥§©¨
miiEPiWe zFtqFd(. ¨§¦¦

íúBìòäì åéðáì äeö únLëe§¤¥¦¨§¨¨§©£¨
øîàå ,íéøönî eàöiLk íänò¦¨¤§¤¥§¦¦§©¦§¨©
àeä-Ceøa-LBãwä ãéúòL ,íäì̈¤¤¨¦©¨¨

[íëúà] úBeöì¯qEtcA `Ed oM §©¤§¤¥¦§
.ozF` :EpiptNW miqEtCaE .oFW`x¦©§¦¤§¨¥¨

éöòî øaãna ïkLî úBNòì©£¦§¨©¦§¨¥£¥
íëãéa íéðnæî eéäiL eàø ,íéhL¦¦§¤¦§§ª¨¦§¤§¤

¯ivr lr dpEMd "miWxTd" ,xnFlM§©©§¨¦©©¨¨©£¥
E`iadW micgEind mifx`dmzF` ¨£¨¦©§¨¦¤¥¦¨

`le "miWxTd" xn`e .oMWOd xEar£©¦§¨§¨©©§¨¦§Ÿ
micnFr Eid mifx`d iM ,"mifx`d"¨£¨¦¦¨£¨¦¨§¦

miWxw mdn zFUrl)m"`x(mEXn F` . ©£¥¤§¨¦¦
mdA KIW `le miEUr xaM mifx`dW¤¨£¨¦§¨£¦§Ÿ©¨¨¤

"miWxTd" xn` okle ,dIUr oFWl)x`a §£¦¨§¨¥¨©©§¨¦
dcya(.

éìáaä ãñiL àeä¯dnlW iAx ¤¨©©©§¦©¦§ŸŸ
.ilaAd©©§¦

BlL èeita¯lW oFW`x mFil xvFiA ©¦¤§¥§¦¤
.gqR¤©

ñè"¯.dIlr oFWl ¨§£¦¨
òhî¯.mifx`d irHn ©©©¨¥¨£¨¦

"íéæøà eðéza úBøB÷ íéæøæî§Ÿ̈¦¨¥£¨¦
¯xiXn `Ed "mifx` EpiYA zFxFw"¨¥£¨¦¦¦

oMWOd lr dpEMde ,fi ,` mixiXd)d`x ©¦¦§©©¨¨©©¦§¨
my i"yx(.

íãéa íéðëeî úBéäì eæøcæpL¤¦§¨§¦§¨¦§¨¨
.ïëì íãwîíéãîBò íéhL éöòY ¦Ÿ¤¨¥£¥¦¦§¦

Cøà àäiL ,æòìa ù"éáéèðèùéà§©©¤§¥Ÿ¤
úBøé÷a äìòîì óe÷æ íéLøwä©§¨¦¨§©§¨§¦
íéìúkä äNòz àìå ,ïkLnä©¦§¨§Ÿ©£¤©§¨¦
áçø úBéäì íéáëBL íéLø÷a¦§¨¦§¦¦§Ÿ©
ìò Lø÷ íéìúkä dáâì íéLøwä©§¨¦§Ÿ©©§¨¦¤¤©

.Lø÷¯estantiveszFkExr ,zFcnFr , ¤¤§£
.dcinrAfh dxez ©£¦¨

(fh)Løwä Cøà úBnà øNòY ¤¤©Ÿ¤©¨¤
.úBnà øNò ïkLî ìL BäábL eðãîì̈©§¤¨§¤¦§¨¤¤©

áçø änàä éöçå änàåeðãîì Y §©¨©£¦¨©¨Ÿ©¨©§
íéLø÷ íéøNòì ïkLî ìL Bkøà̈§¤¦§¨§¤§¦§¨¦
çøænä ïî íBøcáe ïBôva eéäL¤¨©¨©¨¦©¦§¨

ìL áøònì.änà íéL¯dxFYdW dGn ©©£¨§Ÿ¦©¨¦¤¤©¨
WxTd KxF` z` dazMcEBpAilkl ¨§¨¤¤©¤¤§¦¦§¥

milMd zCin z` wx dazMW oMWOd©¦§¨¤¨§¨©¤¦©©¥¦

micnl Ep` ,miwlgd zCin `le§Ÿ¦©©£¨¦¨§¥¦
DaFB z` dfA Epl xnFl d`A dxFYdW¤©¨¨¨©¨¨¤¤©
lW FMx` oiprl oke .Fnvr oMWOd©¦§¨©§§¥§¦§©¨§¤
liMUn"A azke .`Ad xEACAW oMWn¦§¨¤©¦©¨§¨©§©§¦
mipc`dW micnl Ep` dGOW ,"cecl§¨¦¤¦¤¨§¥¦¤¨£¨¦
mdl Eid `le miWNEtnE milElg Eid̈£¦§¨¦§Ÿ¨¨¤
wEqR i"WxA oOwlckE ,milEW llM§¨©¦§¦§©¨§©¦¨

.fifi dxez

(fi)ãçàä Løwì úBãé ézLäéä Y §¥¨©¤¤¨¤¨¨¨
Bòöîàa ähîlî Løwä úà õøBç¥¤©¤¤¦§©¨§¤§¨
ïàkî Baçø òéáø çépîe ,änà dáâa§Ÿ©©¨©¦©§¦©¨§¦¨
,úBãiä ïä ïäå ,ïàkî Baçø òéáøe§¦©¨§¦¨§¥¥©¨
òöîàa Løwä áçø éöç õéøçäå§¤¨¦£¦Ÿ©©¤¤¨¤§©

¯cil ci oiAW) rvn`A uixgd ,xnFlM( §©¤¨¦¨¤§©¤¥¨§¨
oke .ivge migth drAx` agFxA did̈¨§©©§¨¨§¨¦¨¥¦§¥
i"Wx K` .dk wEqR oOwl i"Wx azM̈©©¦§©¨¨©©¦
oivExg miWxTd" :azM a ,gv zAWA§©¨¨©©§¨¦£¦
DaFbA agFx dO` ivg rvn`A dHnl§©¨¨¤§©£¦©¨©§©
dO` ivge o`kl dO` ivg x`Wpe ,dO ©̀¨§¦§©£¦©¨§¨©£¦©¨

."cg`d WxTl zFci iYW ode ,o`kl§¨§¥§¥¨©¤¤¨¤¨
íéðãàa ñéðëî úBãiä ïúBàå¯ipW §¨©¨©§¦¨£¨¦§¥

wEqR oOwlcM ,zFci iYW xEar mipc £̀¨¦£§¥¨§¦§©¨¨
.hi

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iriax meil inei xeriy
רחב  צּדיהן, מּׁשלֹוׁשה חרּוצֹות האדנים, ּבחלל הּנכנסֹות הּקרׁש וידֹות זה, אצל זה ארּבעים רצּופים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹויֹוׁשבים

הּקר  ׁשּיכּסה האדן, ׂשפת ּכעבי ּכעבי החריץ לקרׁש קרׁש ּבין רוח נמצא ּכן, לא ׁשאם האדן. ראׁש ּכל את ׁש ְְְְֳֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכדי  הּידֹות, צּדי את ׁשּיחרץ מּלמּטה" תֹואמים "ויהיּו ׁשּנאמר: וזהּו ּביניהם, ׁשּיפסיקּו האדנים ׁשני ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׂשפת

זה  אצל זה הּקרׁשים ראׁשיהם ∑lLÓ·˙.ׁשּיתחּברּו ּומׁשּפין מּזֹו זֹו מבּדלֹות סּלם, ׁשליבֹות ּכמין עׂשּויֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַָ¿À»…ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻֻֻ
הּסּלם  עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן, חלל ּבתֹו ‡d˙Á‡ŒÏ.להּכנס ‰M‡∑,זֹו ּכנגד זֹו מכּונֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻƒ»∆¬…»ְְֶֶָֻ

ׁשוים  חריציהם לצד ׁשּיהיּו מׁשּוכה וזֹו ּפנים לצד מׁשּוכה זֹו ידֹות ׁשּתי יהיּו ׁשּלא ּכדי זֹו, ּכמּדת חּוץ זֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּמפּתן  ּבחֹורי הּנכנסים הּדלת לצירי ׁשּדֹומֹות לפי צירין, ידֹות ׁשל ותרּגּום אּמה. ׁשהּוא הּקרׁש .ּבעבי ְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(çé)Lø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤
:äðîéú äaâð úàôì¦§©−¤¬§¨¥¨«¨

i"yx£‰ÓÈ˙ ‰a‚ ˙‡ÙÏ∑ עבר 'לרּוח ּכתרּגּומֹו: ּפאה, קרּויה הרּוח ּכל אּלא מקצֹוע, לׁשֹון זֹו ּפאה אין ƒ¿«∆¿»≈»»ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
.דרֹומא' ָָ

(èé)íéøNò úçz äNòz óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL LøwäézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

åéúãé: §Ÿ¨«

(ë)íéøNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−
Lø÷: ¨«¤

ÔÈtcיח  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚיט  ˙BÁz „aÚz ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
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i"yx£È˙k¯ÈÏe∑.אחֹורים והּמערב ּפנים מזרח קרּוי ּבּמזרח, ׁשהּפתח ּולפי 'ולסיפי'. ּכתרּגּומֹו: סֹוף, לׁשֹון ¿«¿¿≈ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הראׁש הּוא ׁשהּפנים סֹוף, ˜¯ÌÈL.וזהּו ‰ML ‰NÚz∑ רחב אּמֹות ט' .הרי ְִֶֶַָָֹ«¬∆ƒ»¿»ƒֲֵַַֹ

(âë)ïkLnä úòö÷îì äNòz íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ©¦§¨®
:íéúëøia©©§¨¨«¦

i"yx£˙Úˆ˜ÓÏ ‰NÚz ÌÈL¯˜ ÈLe∑ ׁשמֹונה ּכל ּדרֹומית. למערבית ואחד מערבית, צפֹונית למקצֹוע אחד ¿≈¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
נראֹות  מּזֹו אּמה וחצי מּזֹו אּמה חצי אּלא הּמׁשּכן ּבחלל אינן הׁשּתים ׁשאּלּו אּלא הן, אחד ּבסדר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָקרׁשים

רחּבֹו להׁשלים והּדרֹום,ּבחלל הּצפֹון הּמׁשּכן קרׁשי עבי אמֹות ּכנגד ּבאֹות מּזה והאּמה מּזה והאּמה לעׂשר, ְְְְְְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשוה  מּבחּוץ המקצֹוע ׁשּיהא .ּכדי ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

(ãë)-ìò íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàú eéäéå§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©
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i"yx£‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ∑ האדנים ׁשני ׂשפת עבי יפסיק ׁשּלא מּלמּטה, לזה זה ּתֹואמים הּקרׁשים ּכל ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבֹולט  הּקרׁש רחב ׁשּיהא מּצּדיהן, חרּוצים הּידֹות צירי ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו מּזֹו, זֹו להרחיקן ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּביניהם,
וקרׁש לזה, זה ּתֹואמים ונמצאּו ׁשאצלֹו, הּקרׁש וכן האדן, ׂשפת את לכּסֹות הּקרׁש, לידי חּוץ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלצּדיו,
יפרידּו ׁשּלא ּכדי והּדרֹומי, הּצפֹוני קרׁש צד ׁשל חריץ ּכנגד ּבעביֹו, לרחּבֹו חרּוץ הּמערב ׁשּבסדר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּמקצֹוע
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ּביניהם  ˙ÌÈn.האדנים eÈ‰È ÂcÁÈÂ∑ ּתאֹומים ¯‡BL.ּכמֹו ÏÚ∑קרׁש ‰‡Á˙.ׁשל ˙Úah‰ Ï‡∑ ּכל ֲִֵֵֶָָ¿«¿»ƒ¿«ƒְְִ«…ֶֶֶ∆««««»∆»ָ

אחת. ּבטּבעת ּומכניסֹו טּבעת, עבי ּכדי צּדיו ּבׁשני חריצין ׁשני ּברחּבֹו מלמעלה חרּוץ היה וקרׁש ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָקרׁש
הן, קבּועֹות אם ידעּתי לא טּבעֹות, אֹותן אבל ׁשאצלֹו, לּקרׁש מתאים ּובּקרׁשנמצא, מטלטלֹות. אם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ׁשהּדרֹומי  לֹומר ורֹוצה קאי, אּלמּטה והּצפֹוני' 'הּדרֹומי מּלֹות ּכי (נראה, הּקרׁש ּבעבי טּבעת היתה ְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּבּמקצע
הּמערבי. קרׁש ּבעבי לֹומר רֹוצה קרׁש, ּבעבי טּבעת היתה ּׁשּכתב ּומה לתֹוכֹו, נכנס וכּו' ּקרׁש וראׁש ְְְְְְְֲֳֳִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוהּצפֹוני 

נמצאּו, לתֹוכֹו. נכנס מערב ׁשּבסדר הּמקצֹוע קרׁש וראׁש והּצפֹוני, הּדרֹומי מחּברים ודּו"ק) הּכתלים .ׁשני ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
Ì‰ÈLÏ ‰È‰È Ôk∑ הּמקצעֹות לׁשני וכן הּמערבי ולּקרׁש צפֹון ׁשּבסֹוף לּקרׁש ׁשּבּמקצֹוע, הּקרׁשים .לׁשני ≈ƒ¿∆ƒ¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

(äë)óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäåøNò äML §¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«
i"yx£ÌÈL¯˜ ‰ÓL eÈ‰Â∑."למקצעת ּתעׂשה קרׁשים ּוׁשני קרׁשים, ׁשּׁשה "ּתעׂשה למעלה: האמּורֹות הן ¿»¿…»¿»ƒְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

היה  הּמׁשּכן': ּב'מלאכת הּקרׁשים סדר 'מעׂשה ּבּמׁשנה ׁשנּויה ּכ מערבי. ּבסדר קרׁשים ׁשמֹונה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָנמצאּו,
ּבאמצע, חציֹו והחריץ מּכאן, ורביע מּכאן רביע מּלמּטה, הּקרׁש את וחֹורץ חלּולים האדנים את ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעֹוׂשה

zL‡כה  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÂƒ¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«

:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Ecixti `NW uixgd xTir ,axrn©£¨¦©¤¨¦¤Ÿ©§¦
axrn cv lW) miWxTd oiA mipc`d̈£¨¦¥©§¨¦¤©©£¨

mFxce oFtv lWe(WxTd iarA did §¤¨§¨¨¨¨¢¦©¤¤
iFpl did miccSd x`WaE ,mipR iRlM§©¥§¦¦§¨©§¨¦¨¨§

)m"`x(.
íénú eéäé åcçéåBîk Y §©§¨¦§©¦§

.["íéîàBz"]¯miqEtC dOkA `Ed oM £¦¥§©¨§¦
wEqRd oFWlM)(:miqEtCd aFxA K` , ¦§©¨©§©§¦
.minF`Y FnM§§¦

BLàø ìò.Lø÷ ìL Yúòahä ìà ©Ÿ¤¤¤¤©©©©
úçàäõeøç äéä Lø÷å Lø÷ ìk Y ¨¤¨¨¤¤§¤¤¨¨¨

éðLa ïéöéøç éðL Baçøa äìòîì§©§¨§¨§§¥£¦¦¦§¥
úòaè éáò éãk åécö¯o`Mn rAv` ¦¨§¥¢¦©©©¤§©¦¨

o`Mn rAv`e)dk weqt onwl i"yx(mivixgd . §¤§©¦¨©£¦¦
ipWA la` ,WxTd iar iCv ipWl Eid̈¦§¥¦¥¢¦©¤¤£¨¦§¥

EUrp `l WxTd agFx iCvmivixg ¦¥©©¤¤Ÿ©££¦¦
rixtd `l xaCdW oeiM ,zrAHd iarl̈¢¦©©©©¥¨¤©¨¨Ÿ¦§¦©

.df mr df miWxTd zn`zdl§©§¨©©§¨¦¤¦¤
úòaèa Bñéðëîeúçà¯did xnFlM ©§¦§©©©©©§©¨¨

lr zg` [zipAln] zrAh WiAln©§¦©©©©§¥¦©©©
,Wxwe Wxw lkA oke ,cg`d WxTd©¤¤¨¤¨§¥§¨¤¤¨¤¤
,iFpl xTirA dUrp xaCd d`xPke§©¦§¤©¨¨©£¨§¦¨§
oOwlcM adf lW dzid KM mEXnE¦¨¨§¨¤¨¨§¦§©¨
dxAg zrAHdW `le ,dk wEqR i"WxA§©¦¨§Ÿ¤©©©©¦§¨
mipc`dW mWM ,df mr df miWxTd©§¨¦¤¦¤§¥¤¨£¨¦

.df mr df miWxTd z` ExAg `lŸ¦§¤©§¨¦¤¦¤
BìöàL Løwì íéàúî àöîð¦§¨©§¦©¤¤¤¤§

¯miWxTd iCvA uixgd zIUr ,xnFlM§©£¦©¤¨¦§¦¥©§¨¦
iCSn Ehlai `l zFrAHdW icM dcrFp£¨§¥¤©©¨Ÿ¦§§¦¦¥

miWxTd Eidi `N` ,miWxTdmicEnv ©§¨¦¤¨¦§©§¨¦§¦

.mdipiA dcxtd mEW `ll dfl df¤¨¤§Ÿ©§¨¨¥¥¤
úBòaè ïúBà ìáà¯oMÎoi`XÎdn £¨¨©¨©¤¥¥

z` ExAgW zFrFvwOAW zFrAHd©©¨¤©¦§¤¦§¤
.oOwlcM ,df mr df miWxTd©§¨¦¤¦¤§¦§©¨

íà ïä úBòeá÷ íà ézòãé àìŸ¨©§¦¦§¥¦
úBìèìèî¯zFrEaw Eid m`d ,xnFlM §ª§¨§©©¦¨§

z` EwxRW mrR lMW F` ,miWxTA©§¨¦¤¨©©¤¥§¤
lrn zFrAHd z` mB Exiqd oMWOd©¦§¨¥¦©¤©©¨¥©

.miWxTd©§¨¦
éáòa úòaè äéä òBö÷naL Løwáe©¤¤¤©¦§©¨¨©©©¨¢¦

éðBôväå éîBøcä Løwä¯iarA ©¤¤©§¦§©§¦¨¢¦
WxTd iaraE ipFtSd rFvwOAW WxTd©¤¤¤©¦§©©§¦¨¢¦©¤¤

.inFxCd rFvwOAW¤©¦§©©§¦
áøòî øãñaL òBö÷nä Lø÷ Làøå§Ÿ¤¤©¦§©¤§¥¤©£¨

BëBúì ñðëð¯rFvwnAW WxTA ¦§¨§©¤¤¤§¦§©
.ipFtv rFvwnAW WxTaE inFxC§¦©¤¤¤§¦§©§¦

íéøaçî íéìúkä éðL eàöîð¦§§§¥©§¨¦§ª¨¦
¯oFtv rFvwnAW zFrAHd ,xnFlM§©©©¨¤§¦§©¨

) axrn mFxcE axrncEBpAzFrAHl ©£¨§©£¨§¦©©¨
miWxTd x`W lW(xAgl did ociwtY ¤§¨©§¨¦©§¦¨¨¨§©¥

,df mr df miIpFviTd miWxTd ipW z ¤̀§¥©§¨¦©¦¦¦¤¦¤
df milzMd ipW z` xAgl df ici lre§©§¥¤§©¥¤§¥©§¨¦¤
i"Wx oi` EN` zFrAhA okle .df mr¦¤§¨¥§©¨¥¥©¦
ipRn ,`l F` zFxAEgn od m` wRYqn¦§©¥¦¥§¨Ÿ¦§¥
miaIg Eid oMWOd z` wxtl Evx m`W¤¦¨§¨¥¤©¦§¨¨©¨¦

.EN` zFrAh xiqdl§¨¦©¨¥
ì äéäé ïkíäéðLì YíéLøwä éðL ¥¦§¤¦§¥¤¦§¥©§¨¦

ïBôö óBñaL Løwì ,òBö÷naL¤©¦§©©¤¤¤§¨
éáøònä Løwìå¯,Fl KEnQd §©¤¤©©£¨¦©¨

.zg` zrAhA mxAgIW¤§©§¥§©©©©©

ì" ïëå"úòö÷nä éðL¯,xnFlM §¥¦§¥©¦§ŸŸ§©
WExiR Fpi` ,"Eidi zFrFvwOd ipWl"¦§¥©¦§¦§¥¥
siqFn `N` ,"mdipWl didi oM" lW¤¥¦§¤¦§¥¤¤¨¦
Epid ,"Eidi" xn`e xfg KM mEXnE eilr̈¨¦¨¨©§¨©¦§©§
rFvwn ,zFrFvwOd ipWA dUri oMW¤¥©£¤¦§¥©¦§¦§©
zinFxC rFvwnE ziaxrn zipFtv§¦©£¨¦¦§©§¦

ziaxrn)m"`x(didi oM" ,xnFlM . ©£¨¦§©¥¦§¤
ipW lr dWBcdd "mdipWlmiWxTd ¦§¥¤©©§¨¨©§¥©§¨¦

,"Eidi zFrFvwOd ipWl"e ,rFvwOAW¤©¦§©§¦§¥©¦§¦§
iYW lr dWBcddzFPiRdzipFtv , ©©§¨¨©§¥©¦§¦

"WEal"de .ziaxrn zinFxcE ziaxrn©£¨¦§¦©£¨¦§©§
dUri oM :`Ed aEzMd WExiRW azM̈©¤¥©¨¥©£¤
.zFrFvwOd ipWAW miWxTd ipWl¦§¥©§¨¦¤¦§¥©¦§
ipWl mdipWl didi oMW" ,Epide§©§¤¥¦§¤¦§¥¤¦§¥

."zFrFvwOddk dxez ©¦§
(dk)íéLø÷ äðîL eéäåïä Y §¨§Ÿ¨§¨¦¥

[ïé]øeîàä¯.ciÎiazM dOkA `Ed oM ¨£¦¥§©¨¦§¥¨
.zFxEn`d :miqEtCA K ©̀©§¦¨£

äìòîì¯.bkÎak miwEqR §©§¨§¦
íéLø÷ éðLe ,íéLø÷ äML äNòz"©£¤¦¨§¨¦§¥§¨¦
äðîL eàöîð ,"úòö÷îì äNòz©£¤¦§ª§Ÿ¦§§§Ÿ¨
äéeðL Ck .éáøòî øãña íéLø÷§¨¦§¥¤©£¨¦¨§¨
íéLøwä øãñ äNòî äðLna©¦§¨©£¥¥¤©§¨¦

"ïkLnä úëàìî"a¯.b dpWn ` wxR ¦§¤¤©¦§¨¤¤¦§¨
,íéìeìç íéðãàä úà äNBò äéä̈¨¤¤¨£¨¦£¦
òéáø ähîlî Løwä úà õøBçå§¥¤©¤¤¦§©¨§¦©
Béöç õéøçäå ,ïàkî òéáøe ïàkî¦¨§¦©¦¨§¤¨¦¤§
ïéîk úBãé ézL Bì äNòå ,òöîàa§¤§©§¨¨§¥¨§¦

ïé÷enç éðL¯oFWNn ,milbx)a ,f y"dy( §¥©¦©§©¦¦§
"Kikxi iwEOg")oexkfd xtq(. ©¥§¥©¦



סג dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iriax meil inei xeriy

(àë)úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©
úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwäãçàä Løwä: ©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(áë):íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈©«£¤−¦¨¬§¨¦«

i"yx£È˙k¯ÈÏe∑.אחֹורים והּמערב ּפנים מזרח קרּוי ּבּמזרח, ׁשהּפתח ּולפי 'ולסיפי'. ּכתרּגּומֹו: סֹוף, לׁשֹון ¿«¿¿≈ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הראׁש הּוא ׁשהּפנים סֹוף, ˜¯ÌÈL.וזהּו ‰ML ‰NÚz∑ רחב אּמֹות ט' .הרי ְִֶֶַָָֹ«¬∆ƒ»¿»ƒֲֵַַֹ

(âë)ïkLnä úòö÷îì äNòz íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ©¦§¨®
:íéúëøia©©§¨¨«¦

i"yx£˙Úˆ˜ÓÏ ‰NÚz ÌÈL¯˜ ÈLe∑ ׁשמֹונה ּכל ּדרֹומית. למערבית ואחד מערבית, צפֹונית למקצֹוע אחד ¿≈¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
נראֹות  מּזֹו אּמה וחצי מּזֹו אּמה חצי אּלא הּמׁשּכן ּבחלל אינן הׁשּתים ׁשאּלּו אּלא הן, אחד ּבסדר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָקרׁשים

רחּבֹו להׁשלים והּדרֹום,ּבחלל הּצפֹון הּמׁשּכן קרׁשי עבי אמֹות ּכנגד ּבאֹות מּזה והאּמה מּזה והאּמה לעׂשר, ְְְְְְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשוה  מּבחּוץ המקצֹוע ׁשּיהא .ּכדי ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

(ãë)-ìò íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàú eéäéå§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©
ì äéäé ïk úçàä úòahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬

:eéäé úòö÷nä©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«
i"yx£‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ∑ האדנים ׁשני ׂשפת עבי יפסיק ׁשּלא מּלמּטה, לזה זה ּתֹואמים הּקרׁשים ּכל ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבֹולט  הּקרׁש רחב ׁשּיהא מּצּדיהן, חרּוצים הּידֹות צירי ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו מּזֹו, זֹו להרחיקן ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּביניהם,
וקרׁש לזה, זה ּתֹואמים ונמצאּו ׁשאצלֹו, הּקרׁש וכן האדן, ׂשפת את לכּסֹות הּקרׁש, לידי חּוץ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלצּדיו,
יפרידּו ׁשּלא ּכדי והּדרֹומי, הּצפֹוני קרׁש צד ׁשל חריץ ּכנגד ּבעביֹו, לרחּבֹו חרּוץ הּמערב ׁשּבסדר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּמקצֹוע

ÔÈÎÓÒכא  ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ
:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»»

zL‡כב  „aÚz ‡·¯ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»«¿≈ƒ»
:ÔÈt„«ƒ

kLÓ‡כג  ˙ÈÂÊÏ „aÚz ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ«¿≈¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÔÈeÎÓכד  ÔB‰È ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈeÎÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¿¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï È‰È Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ¯ ÏÚ«≈≈¿ƒ¿¿»¬»≈¿≈¿«¿≈

:ÔB‰È ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)éúkøéìeì Y,óBñ ïBL §©§§¥§
"éôéñìå" :Bîebøúk¯d`xE .itFqlE §©§§¦§¨¥§¥§¥

.bi ,hn ziW`xA i"Wx mB©©¦§¥¦
çútäL éôìe¯.oMWOd lW §¦¤©¤©¤©¦§¨

çøæn[ä] éeø÷ ,çøæna¯.oMWOd lW ©¦§¨¨©¦§¨¤©¦§¨
íéðt¯oMWOd ipR `Ed gzRdW)i"yx ¨¦¤©¤©§¥©¦§¨

ai weqt lirl(.
íéðtäL ,óBñ eäæå .íéøBçà áøònäå§©©£¨£©¦§¤¤©¨¦

.Làøä àeäíéLø÷ äML äNòzY ¨Ÿ©£¤¦¨§¨¦
.áçø úBnà òLz éøä¯lirlcM £¥¥©©Ÿ©§¦§¥

.mW i"WxAbk dxez §©¦¨
(bk)úòö÷îì äNòz íéLø÷ éðLeY §¥§¨¦©£¤¦§ª§Ÿ

,úéáøòî úéðBôö òBö÷îì ãçà¤¨§¦§©§¦©£¨¦
äðBîL ìk ,úéîBøc úéáøòîì ãçàå§¤¨§©£¨¦§¦¨§¨
elàL àlà ,ïä ãçà øãña íéLø÷§¨¦§¥¤¤¨¥¤¨¤¥
éöç àlà ,ïkLnä ììça ïðéà íéðMä©§©¦¥¨©£©©¦§¨¤¨£¦
úBàøð Bfî änà éöçå Bfî änà©¨¦©£¦©¨¦¦§

øNòì Baçø íéìLäì ììça¯oMW ¤¨¨§©§¦¨§§¤¤¤¥

didW FMx`n WilW oMWOd agFx did̈¨©©¦§¨§¦¥¨§¤¨¨
WCwOd ziA znbEcM ,dO` miWlW§¦©¨§§©¥©¦§¨
FMx`n WilW dO` mixUr FAgx didW¤¨¨¨§¤§¦©¨§¦¥¨§

dO` miXW didW)a ,gv zay 'qez(. ¤¨¨¦¦©¨
ãâðk úBàa äfî änàäå äfî änàäå§¨©¨¦¤§¨©¨¦¤¨§¤¤

úBnà¯.zO` :miqEtC dOkA ©§©¨§¦©©
,íBøcäå ïBôvä ïkLnä éLø÷ éáò¢¦©§¥©¦§¨©¨§©¨
äåL õeçaî òBö÷nä àäiL éãk§¥¤§¥©¦§©¦©¨¤

¯ÎxEAC mW zAWA i"Wx azM oke§¥¨©©¦§©¨¨¦
.iz`e ligzOdck dxez ©©§¦§¨¥

(ck)eéäéå"íîàú" íéLøwä ìk Y §¦§¨©§¨¦Ÿ£¦
éáò ÷éñôé àlL ,"ähîlî" äæì äæ¤¨¤¦§©¨¤Ÿ©§¦¢¦
í÷éçøäì íäéðéa íéðãàä éðL úôN§©§¥¨£¨¦¥¥¤§©§¦¨

ézLøtL eäæ .Bfî Bæ¯.fi wEqR lirl ¦¤¤¥©§¦§¥¨
úBãiä éøéö eéäiL¯azM mW lirl ¤¦§¦¥©¨§¥¨¨©

"zFcId ixiv" oM m`e ,oixiSd od zFcIW¤¨¥©¦¦§¦¥¦¥©¨
iCiv" miqxFB Wie .oFWl ltM od¥¤¤¨§¥§¦¦¥
KWndd oaEn `l f` la` ,"zFcId©¨£¨¨Ÿ¨©¤§¥

."odiCSn"¦¦¥¤
Løwä áçø àäiL ,ïäécvî íéöeøç£¦¦¦¥¤¤§¥Ÿ©©¤¤
úBqëì Løwä éãéì õeç åécöì èìBa¥§¦¨¦¥©¤¤§©
,BìöàL Løwä ïëå ,ïãàä úôN úà¤§©¨¤¤§¥©¤¤¤¤§
Lø÷å .äæì äæ "íîàú" eàöîðå§¦§§Ÿ£¦¤¨¤§¤¤
õeøç áøònä øãñaL òBö÷nä©¦§©¤§¥¤©©£¨¨
ãö ìL õéøç ãâðk Béáòa Baçøì§¨§§¨§§¤¤¨¦¤©

éîBøcäå éðBôvä Lø÷¯,xnFlM ¤¤©§¦§©§¦§©
cSAW WxTaE ipFtSd cSAW WxTA©¤¤¤©©©§¦©¤¤¤©©

.inFxCd©§¦
íäéðéa íéðãàä eãéøôé àlL éãk§¥¤Ÿ©§¦¨£¨¦¥¥¤

¯mivixg EUr miWxTd lkA ,WExiR¥§¨©§¨¦¨£¦¦
x`W lkAW `N` ,mipEEM dWlXn¦§¨¦¦¤¨¤§¨§¨
Evvgi `NW icM uixgd xTir miWxTd©§¨¦¦©¤¨¦§¥¤Ÿ©§§
mivixgde ,WxTd agFxA did mipc`d̈£¨¦¨¨§©©¤¤§©£¦¦

WxTd iarA miccSd ipXOW,iFpl Eid ¤¦§¥©§¨¦¨¢¦©¤¤¨§
oMÎoi`XÎdn ,fi wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨©¤¥¥
cvAW miIpFviTd EN` miWxw ipWA¦§¥§¨¦¥©¦¦¦¤§©

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iriax meil inei xeriy
ּביניהם  ˙ÌÈn.האדנים eÈ‰È ÂcÁÈÂ∑ ּתאֹומים ¯‡BL.ּכמֹו ÏÚ∑קרׁש ‰‡Á˙.ׁשל ˙Úah‰ Ï‡∑ ּכל ֲִֵֵֶָָ¿«¿»ƒ¿«ƒְְִ«…ֶֶֶ∆««««»∆»ָ

אחת. ּבטּבעת ּומכניסֹו טּבעת, עבי ּכדי צּדיו ּבׁשני חריצין ׁשני ּברחּבֹו מלמעלה חרּוץ היה וקרׁש ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָקרׁש
הן, קבּועֹות אם ידעּתי לא טּבעֹות, אֹותן אבל ׁשאצלֹו, לּקרׁש מתאים ּובּקרׁשנמצא, מטלטלֹות. אם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ׁשהּדרֹומי  לֹומר ורֹוצה קאי, אּלמּטה והּצפֹוני' 'הּדרֹומי מּלֹות ּכי (נראה, הּקרׁש ּבעבי טּבעת היתה ְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּבּמקצע
הּמערבי. קרׁש ּבעבי לֹומר רֹוצה קרׁש, ּבעבי טּבעת היתה ּׁשּכתב ּומה לתֹוכֹו, נכנס וכּו' ּקרׁש וראׁש ְְְְְְְֲֳֳִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוהּצפֹוני 

נמצאּו, לתֹוכֹו. נכנס מערב ׁשּבסדר הּמקצֹוע קרׁש וראׁש והּצפֹוני, הּדרֹומי מחּברים ודּו"ק) הּכתלים .ׁשני ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
Ì‰ÈLÏ ‰È‰È Ôk∑ הּמקצעֹות לׁשני וכן הּמערבי ולּקרׁש צפֹון ׁשּבסֹוף לּקרׁש ׁשּבּמקצֹוע, הּקרׁשים .לׁשני ≈ƒ¿∆ƒ¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

(äë)óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäåøNò äML §¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«
i"yx£ÌÈL¯˜ ‰ÓL eÈ‰Â∑."למקצעת ּתעׂשה קרׁשים ּוׁשני קרׁשים, ׁשּׁשה "ּתעׂשה למעלה: האמּורֹות הן ¿»¿…»¿»ƒְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

היה  הּמׁשּכן': ּב'מלאכת הּקרׁשים סדר 'מעׂשה ּבּמׁשנה ׁשנּויה ּכ מערבי. ּבסדר קרׁשים ׁשמֹונה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָנמצאּו,
ּבאמצע, חציֹו והחריץ מּכאן, ורביע מּכאן רביע מּלמּטה, הּקרׁש את וחֹורץ חלּולים האדנים את ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעֹוׂשה

zL‡כה  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÂƒ¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«

:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Ecixti `NW uixgd xTir ,axrn©£¨¦©¤¨¦¤Ÿ©§¦
axrn cv lW) miWxTd oiA mipc`d̈£¨¦¥©§¨¦¤©©£¨

mFxce oFtv lWe(WxTd iarA did §¤¨§¨¨¨¨¢¦©¤¤
iFpl did miccSd x`WaE ,mipR iRlM§©¥§¦¦§¨©§¨¦¨¨§

)m"`x(.
íénú eéäé åcçéåBîk Y §©§¨¦§©¦§

.["íéîàBz"]¯miqEtC dOkA `Ed oM £¦¥§©¨§¦
wEqRd oFWlM)(:miqEtCd aFxA K` , ¦§©¨©§©§¦
.minF`Y FnM§§¦

BLàø ìò.Lø÷ ìL Yúòahä ìà ©Ÿ¤¤¤¤©©©©
úçàäõeøç äéä Lø÷å Lø÷ ìk Y ¨¤¨¨¤¤§¤¤¨¨¨

éðLa ïéöéøç éðL Baçøa äìòîì§©§¨§¨§§¥£¦¦¦§¥
úòaè éáò éãk åécö¯o`Mn rAv` ¦¨§¥¢¦©©©¤§©¦¨

o`Mn rAv`e)dk weqt onwl i"yx(mivixgd . §¤§©¦¨©£¦¦
ipWA la` ,WxTd iar iCv ipWl Eid̈¦§¥¦¥¢¦©¤¤£¨¦§¥

EUrp `l WxTd agFx iCvmivixg ¦¥©©¤¤Ÿ©££¦¦
rixtd `l xaCdW oeiM ,zrAHd iarl̈¢¦©©©©¥¨¤©¨¨Ÿ¦§¦©

.df mr df miWxTd zn`zdl§©§¨©©§¨¦¤¦¤
úòaèa Bñéðëîeúçà¯did xnFlM ©§¦§©©©©©§©¨¨

lr zg` [zipAln] zrAh WiAln©§¦©©©©§¥¦©©©
,Wxwe Wxw lkA oke ,cg`d WxTd©¤¤¨¤¨§¥§¨¤¤¨¤¤
,iFpl xTirA dUrp xaCd d`xPke§©¦§¤©¨¨©£¨§¦¨§
oOwlcM adf lW dzid KM mEXnE¦¨¨§¨¤¨¨§¦§©¨
dxAg zrAHdW `le ,dk wEqR i"WxA§©¦¨§Ÿ¤©©©©¦§¨
mipc`dW mWM ,df mr df miWxTd©§¨¦¤¦¤§¥¤¨£¨¦

.df mr df miWxTd z` ExAg `lŸ¦§¤©§¨¦¤¦¤
BìöàL Løwì íéàúî àöîð¦§¨©§¦©¤¤¤¤§

¯miWxTd iCvA uixgd zIUr ,xnFlM§©£¦©¤¨¦§¦¥©§¨¦
iCSn Ehlai `l zFrAHdW icM dcrFp£¨§¥¤©©¨Ÿ¦§§¦¦¥

miWxTd Eidi `N` ,miWxTdmicEnv ©§¨¦¤¨¦§©§¨¦§¦

.mdipiA dcxtd mEW `ll dfl df¤¨¤§Ÿ©§¨¨¥¥¤
úBòaè ïúBà ìáà¯oMÎoi`XÎdn £¨¨©¨©¤¥¥

z` ExAgW zFrFvwOAW zFrAHd©©¨¤©¦§¤¦§¤
.oOwlcM ,df mr df miWxTd©§¨¦¤¦¤§¦§©¨

íà ïä úBòeá÷ íà ézòãé àìŸ¨©§¦¦§¥¦
úBìèìèî¯zFrEaw Eid m`d ,xnFlM §ª§¨§©©¦¨§

z` EwxRW mrR lMW F` ,miWxTA©§¨¦¤¨©©¤¥§¤
lrn zFrAHd z` mB Exiqd oMWOd©¦§¨¥¦©¤©©¨¥©

.miWxTd©§¨¦
éáòa úòaè äéä òBö÷naL Løwáe©¤¤¤©¦§©¨¨©©©¨¢¦

éðBôväå éîBøcä Løwä¯iarA ©¤¤©§¦§©§¦¨¢¦
WxTd iaraE ipFtSd rFvwOAW WxTd©¤¤¤©¦§©©§¦¨¢¦©¤¤

.inFxCd rFvwOAW¤©¦§©©§¦
áøòî øãñaL òBö÷nä Lø÷ Làøå§Ÿ¤¤©¦§©¤§¥¤©£¨

BëBúì ñðëð¯rFvwnAW WxTA ¦§¨§©¤¤¤§¦§©
.ipFtv rFvwnAW WxTaE inFxC§¦©¤¤¤§¦§©§¦

íéøaçî íéìúkä éðL eàöîð¦§§§¥©§¨¦§ª¨¦
¯oFtv rFvwnAW zFrAHd ,xnFlM§©©©¨¤§¦§©¨

) axrn mFxcE axrncEBpAzFrAHl ©£¨§©£¨§¦©©¨
miWxTd x`W lW(xAgl did ociwtY ¤§¨©§¨¦©§¦¨¨¨§©¥

,df mr df miIpFviTd miWxTd ipW z ¤̀§¥©§¨¦©¦¦¦¤¦¤
df milzMd ipW z` xAgl df ici lre§©§¥¤§©¥¤§¥©§¨¦¤
i"Wx oi` EN` zFrAhA okle .df mr¦¤§¨¥§©¨¥¥©¦
ipRn ,`l F` zFxAEgn od m` wRYqn¦§©¥¦¥§¨Ÿ¦§¥
miaIg Eid oMWOd z` wxtl Evx m`W¤¦¨§¨¥¤©¦§¨¨©¨¦

.EN` zFrAh xiqdl§¨¦©¨¥
ì äéäé ïkíäéðLì YíéLøwä éðL ¥¦§¤¦§¥¤¦§¥©§¨¦

ïBôö óBñaL Løwì ,òBö÷naL¤©¦§©©¤¤¤§¨
éáøònä Løwìå¯,Fl KEnQd §©¤¤©©£¨¦©¨

.zg` zrAhA mxAgIW¤§©§¥§©©©©©

ì" ïëå"úòö÷nä éðL¯,xnFlM §¥¦§¥©¦§ŸŸ§©
WExiR Fpi` ,"Eidi zFrFvwOd ipWl"¦§¥©¦§¦§¥¥
siqFn `N` ,"mdipWl didi oM" lW¤¥¦§¤¦§¥¤¤¨¦
Epid ,"Eidi" xn`e xfg KM mEXnE eilr̈¨¦¨¨©§¨©¦§©§
rFvwn ,zFrFvwOd ipWA dUri oMW¤¥©£¤¦§¥©¦§¦§©
zinFxC rFvwnE ziaxrn zipFtv§¦©£¨¦¦§©§¦

ziaxrn)m"`x(didi oM" ,xnFlM . ©£¨¦§©¥¦§¤
ipW lr dWBcdd "mdipWlmiWxTd ¦§¥¤©©§¨¨©§¥©§¨¦

,"Eidi zFrFvwOd ipWl"e ,rFvwOAW¤©¦§©§¦§¥©¦§¦§
iYW lr dWBcddzFPiRdzipFtv , ©©§¨¨©§¥©¦§¦

"WEal"de .ziaxrn zinFxcE ziaxrn©£¨¦§¦©£¨¦§©§
dUri oM :`Ed aEzMd WExiRW azM̈©¤¥©¨¥©£¤
.zFrFvwOd ipWAW miWxTd ipWl¦§¥©§¨¦¤¦§¥©¦§
ipWl mdipWl didi oMW" ,Epide§©§¤¥¦§¤¦§¥¤¦§¥

."zFrFvwOddk dxez ©¦§
(dk)íéLø÷ äðîL eéäåïä Y §¨§Ÿ¨§¨¦¥

[ïé]øeîàä¯.ciÎiazM dOkA `Ed oM ¨£¦¥§©¨¦§¥¨
.zFxEn`d :miqEtCA K ©̀©§¦¨£

äìòîì¯.bkÎak miwEqR §©§¨§¦
íéLø÷ éðLe ,íéLø÷ äML äNòz"©£¤¦¨§¨¦§¥§¨¦
äðîL eàöîð ,"úòö÷îì äNòz©£¤¦§ª§Ÿ¦§§§Ÿ¨
äéeðL Ck .éáøòî øãña íéLø÷§¨¦§¥¤©£¨¦¨§¨
íéLøwä øãñ äNòî äðLna©¦§¨©£¥¥¤©§¨¦

"ïkLnä úëàìî"a¯.b dpWn ` wxR ¦§¤¤©¦§¨¤¤¦§¨
,íéìeìç íéðãàä úà äNBò äéä̈¨¤¤¨£¨¦£¦
òéáø ähîlî Løwä úà õøBçå§¥¤©¤¤¦§©¨§¦©
Béöç õéøçäå ,ïàkî òéáøe ïàkî¦¨§¦©¦¨§¤¨¦¤§
ïéîk úBãé ézL Bì äNòå ,òöîàa§¤§©§¨¨§¥¨§¦

ïé÷enç éðL¯oFWNn ,milbx)a ,f y"dy( §¥©¦©§©¦¦§
"Kikxi iwEOg")oexkfd xtq(. ©¥§¥©¦



dnexzסד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iriax meil inei xeriy
סּלם  ׁשליבֹות ׁשני ּכמין חוקין'), ׁשני 'ּכמין ׁשהּגרסא נראה (ולי חּמּוקין ׁשני ּכמין ידֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻועׂשה
לׁשֹון  והּוא הּסּלם, עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן ּבחלל להּכנס ּומׁשּפֹות מּזֹו זֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻֻהּמבּדלֹות
וחֹורץ  אדנים", ׁשני אדנים, "ׁשני ׁשּנאמר: אדנים, ׁשני לתֹו ּומכניסן ׁשליבה, ּכמין עׂשּויֹות ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"מׁשּלבֹות",
נפרדין  יהיּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל אחת טּבעת לתֹו ונֹותנן מּכאן, ואצּבע מּכאן אצּבע מלמעלה הּקרׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹאת
ּבסדר  למעלה, הּצעּתי ׁשּלּה והּפרּוׁש הּמׁשנה, היא ּכ וגֹו'". מּלמּטה תאמם "ויהיּו ׁשּנאמר: מּזה, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹזה

.המקראֹות  ְִַָ

(åë)éLø÷ì äMîç íéhL éöò íçéøá úéNòå§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬
:ãçàä ïkLnä-òìö¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

i"yx£ÌÁÈ¯·∑אׁשפריׁש ּובלע"ז עּברין, ˆÔkLn‰ŒÚÏ.ּכתרּגּומֹו: ÈL¯˜Ï ‰MÓÁ∑ אּלא הן, ג' ה', אּלּו ¿ƒƒְְְְִַַַַ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ
הּכתל, חצי עד מבריח וזה הּכתל, חצי עד מבריח זה חתיכֹות: מּׁשּתי עׂשּוי והּתחּתֹון העליֹון ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹׁשהּבריח
ׁשנים  ותחּתֹון, ׁשעליֹון נמצא, לזה. זה ׁשּמּגיעין עד זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס וזה זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָזה
"והּבריח  ׁשּנאמר: קצהּו, ועד הּכתל מּקצה ּומבריח הּכתל ּכל ּכנגד ארּכֹו האמצעי אבל ארּבע, ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשהן
לתֹוכן, להּכנס ּבּקרׁשים טּבעֹות להן היּו והּתח ּתֹונים ׁשהעליֹונים אלֿהּקצה". מןֿהּקצה מברח וגֹו' ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּתיכֹון
העליֹונה  הּטּבעת מן אחד חלק הּקרׁש, ּגבּה ׁשל אּמֹות עׂשר ּבתֹו מׁשּלׁשים קרׁש, לכל טּבעֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּתי
טּבעת  ּבין חלקים ּוׁשני הּקרׁש, אר רביע הּוא חלק וכל ּולמּטה, הּתחּתֹונה מן אחד וחלק ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּולמעלה,
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dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iriax meil inei xeriy
הּקרׁשים  אּלא טּבעֹות, אין הּתיכֹון לּבריח אבל זֹו, ּכנגד זֹו מכּונֹות הּטּבעֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻלטּבעת,
הּקרׁשים". ּבתֹו" ׁשּנאמר: וזהּו זה, מּול זה מכּונין ׁשהם הּנקבים ּדר ּבהם נכנס והּוא ּבעבין, ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנקּובין
וזהּו: אּמה, ל' ארּכֹו והּתיכֹון אּמה, ט"ו אחד ּכל אר ּובּדרֹום, ׁשּבּצפֹון והּתחּתֹונים העליֹונים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּבריחים
ו' והּתחּתֹונים העליֹונים אר ׁשּבּמערב, ּבריחים וה' הּמערב, ועד הּמזרח מן הּקצה", אל הּקצה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ"מן

הּמׁשּכן' ּב'מלאכת מפרׁשת היא ּכ קרׁשים. ח' רחב ּכנגד י"ב ארּכֹו והּתיכֹון צח)אּמֹות, .(שבת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
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:áäæ̈¨«
i"yx£ÌÁÈ¯aÏ ÌÈza∑ הּבריחים ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו ּבהן, ׁשּתעׂשה ‰ÌÁÈ¯a.הּטּבעֹות ˙‡ ˙ÈtˆÂ »ƒ«¿ƒƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ
·‰Ê∑ ׁשּתי ּכמין קֹובע היה ּבּקרׁש אּלא צּפּוי, ׁשּום עליהם ׁשאין הּבריחים, על מדּבק הּזהב ׁשהיה לא »»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּולכאן, לכאן הּטּבעֹות אצל וקֹובען חלּול, קנה סדקי ׁשני ּכמין זהב, ׁשל רחב ּפיפּיֹות את ממּלא ארּכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
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סה dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iriax meil inei xeriy
סּלם  ׁשליבֹות ׁשני ּכמין חוקין'), ׁשני 'ּכמין ׁשהּגרסא נראה (ולי חּמּוקין ׁשני ּכמין ידֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻועׂשה
לׁשֹון  והּוא הּסּלם, עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן ּבחלל להּכנס ּומׁשּפֹות מּזֹו זֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻֻהּמבּדלֹות
וחֹורץ  אדנים", ׁשני אדנים, "ׁשני ׁשּנאמר: אדנים, ׁשני לתֹו ּומכניסן ׁשליבה, ּכמין עׂשּויֹות ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"מׁשּלבֹות",
נפרדין  יהיּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל אחת טּבעת לתֹו ונֹותנן מּכאן, ואצּבע מּכאן אצּבע מלמעלה הּקרׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹאת
ּבסדר  למעלה, הּצעּתי ׁשּלּה והּפרּוׁש הּמׁשנה, היא ּכ וגֹו'". מּלמּטה תאמם "ויהיּו ׁשּנאמר: מּזה, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹזה

.המקראֹות  ְִַָ

(åë)éLø÷ì äMîç íéhL éöò íçéøá úéNòå§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬
:ãçàä ïkLnä-òìö¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

i"yx£ÌÁÈ¯·∑אׁשפריׁש ּובלע"ז עּברין, ˆÔkLn‰ŒÚÏ.ּכתרּגּומֹו: ÈL¯˜Ï ‰MÓÁ∑ אּלא הן, ג' ה', אּלּו ¿ƒƒְְְְִַַַַ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ
הּכתל, חצי עד מבריח וזה הּכתל, חצי עד מבריח זה חתיכֹות: מּׁשּתי עׂשּוי והּתחּתֹון העליֹון ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹׁשהּבריח
ׁשנים  ותחּתֹון, ׁשעליֹון נמצא, לזה. זה ׁשּמּגיעין עד זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס וזה זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָזה
"והּבריח  ׁשּנאמר: קצהּו, ועד הּכתל מּקצה ּומבריח הּכתל ּכל ּכנגד ארּכֹו האמצעי אבל ארּבע, ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשהן
לתֹוכן, להּכנס ּבּקרׁשים טּבעֹות להן היּו והּתח ּתֹונים ׁשהעליֹונים אלֿהּקצה". מןֿהּקצה מברח וגֹו' ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּתיכֹון
העליֹונה  הּטּבעת מן אחד חלק הּקרׁש, ּגבּה ׁשל אּמֹות עׂשר ּבתֹו מׁשּלׁשים קרׁש, לכל טּבעֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּתי
טּבעת  ּבין חלקים ּוׁשני הּקרׁש, אר רביע הּוא חלק וכל ּולמּטה, הּתחּתֹונה מן אחד וחלק ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּולמעלה,

Èt„Ïכו  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äàøð éìå)¯cg` ztqFd FGW xWt` §¦¦§¤¤§¨¤¨©¤¨
miwiYrOd. ©©§¦¦

"ïé÷åç éðL ïéîk" àñøbäL(, ¤©¦§¨§¦§¥£¨¦
-zFailW)a ,fr oiaexir i"yx(la` . §¦£¨

F` milbx FWExiR oi` "oiwEOg"©¦¥¥©§©¦
xzq oFWNn `N` ,zFailW,iEQike §¦¤¨¦§¥¤§¦

e ,d mixiXd xiW i"WxA x`Fanke§©§¨§©¦¦©¦¦
"WiwEOg" FWExiR "Kikxiixzq ¤©¥§¥©¦¥¦§¥

."Kikxi§¥©¦
Bæ úBìcánä ílñ úBáéìL ézL ïéîk§¦§¥§¦ª¨©ª§¨
ïãàä ììça ñðkäì úBtLîe Bfî¦§ª§¦¨¥©£©¨¤¤
ãenò á÷ða úñðëpä äáéìLk¦§¦¨©¦§¤¤§¤¤©

ì àeäå ,ílqä"úBálLî" ïBL ©ª¨§§§ª¨
¯.mW i"WxaE fi wEqR lirlcM§¦§¥¨§©¦¨

CBúì ïñéðëîe ,äáéìL ïéîk úBéeNò£§¦§¦¨©§¦¨§
øîàpL ,íéðãà éðL¯.hi wEqR §¥£¨¦¤¤¡©¨

õøBçå ,"íéðãà éðLe .. íéðãà éðL"§¥£¨¦§¥£¨¦§¥
ïàkî òaöà äìòîìî Løwä úà¤©¤¤¦§©§¨¤§©¦¨
úòaè CBúì ïúBðå ,ïàkî òaöàå§¤§©¦¨§¥§©©©
ïéãøôð eéäé àlL éãk ,áäæ ìL úçà©©¤¨¨§¥¤Ÿ¦§¦§¨¦

¯.miWxTd©§¨¦
äfî äæ¯uxFg didW mrHd Edf ¤¦¤¤©©©¤¨¨¥

.o`MnE o`Mn rAv ¤̀§©¦¨¦¨
øîàpL¯.ck wEqR ¤¤¡©¨

"'Bâå ähîlî íîàú eéäéå"¯eCgie" §¦§Ÿ£¦¦§©¨§§©§¨
."FW`x l` miOz Eidi¦§©¦¤Ÿ

ä CkdlL Leøtäå ,äðLnä àé ¨¦©¦§¨§©¥¤¨

.úBàø÷nä øãña äìòîì ézòvä¦©§¦§©§¨§¥¤©¦§¨
¯.. zFailW iYW oinM" :rhTd caNn¦§©©¤©§¦§¥§¦

oFWl EdGW ,"dailW oinM§¦§¦¨¤¤§
.i"Wxek dxez ©¦
(ek)íçéøá,"ïéøáò" :Bîebøúk Y §¦¦§©§¨§¦

ù"øáùéà :æòìáe¯esbars.zFhFn , §©©
ïkLnä òìö éLø÷ì äMîçelà Y £¦¨§©§¥¤©©¦§¨¥

ìL äMîççéøaäL àlà ,ïä äL £¦¨§Ÿ¨¥¤¨¤©§¦©
ézMî éeNò ïBzçzäå ïBéìòä̈¤§§©©§¨¦§¥
,ìúkä éöç ãò çéøáî äæ ,úBëéúç£¦¤©§¦©©£¦©Ÿ¤
ñðëð äæ ,ìúkä éöç ãò çéøáî äæå§¤©§¦©©£¦©Ÿ¤¤¦§¨
úòaha ñðëð äæå ,äæ ãvî úòaha©©©©¦©¤§¤¦§¨©©©©
àöîð ,äæì äæ ïéòébnL ãò ,äæ ãvî¦©¤©¤©¦¦¤¨¤¦§¨
.äòaøà íäL íéðL ïBzçúå ïBéìòL¤¤§§©§§©¦¤¥©§¨¨
,ìúkä ìk ãâðk Bkøà éòöîàä ìáà£¨¨¤§¨¦¨§§¤¤¨©Ÿ¤
eäö÷ ãòå ìúkä äö÷î çéøáîe©§¦©¦§¥©Ÿ¤§©¨¥

¯i"WxA migixAd zIUrl mrHd d`xE§¥©©©©£¦©©§¦¦§©¦
[miWxTd] odW itl" :` ,gv zAW©¨§¦¤¥©§¨¦
mipc`d lr zFaWFIWkE ,zFdFaB§§¤§©¨£¨¦
F` miptl zFrprPn dO` `N` mpi`W¤¥¨¤¨©¨¦©§§§¨¦
z` mixAgn migixAdW `N` ,xFg`l§¨¤¨¤©§¦¦§©§¦¤
gixAd"W mW i"Wx siqFnE ."mNEM¨¦©¦¨¤©§¦©
zFgEx dWlXd lM xAgn oFkiYd©¦§©¥¨©§¨
zHiW itl `Ede ,"df z` df oiwGgnE§©§¦¤¤¤§§¦¦©
oFkiYd gixAd"W a ,gv mW `xnBd©§¨¨¨¤©§¦©©¦
did"W mW i"WxaE ,"cnFr did qpA§¥¨¨¥§©¦¨¤¨¨
oOE` Ll oi`e ,zFgExd zWlWl gixan©§¦©¦§¤¨§¥§¨

sRkp did qpaE oM zFUrl lFkï©£¥§¥¨¨¦§¨
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lr wIEcn mETinA Wxw lkA zFrAHd©©¨§¨¤¤§¦§¨©

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k iriax meil inei xeriy
הּקרׁשים  אּלא טּבעֹות, אין הּתיכֹון לּבריח אבל זֹו, ּכנגד זֹו מכּונֹות הּטּבעֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻלטּבעת,
הּקרׁשים". ּבתֹו" ׁשּנאמר: וזהּו זה, מּול זה מכּונין ׁשהם הּנקבים ּדר ּבהם נכנס והּוא ּבעבין, ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנקּובין
וזהּו: אּמה, ל' ארּכֹו והּתיכֹון אּמה, ט"ו אחד ּכל אר ּובּדרֹום, ׁשּבּצפֹון והּתחּתֹונים העליֹונים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּבריחים
ו' והּתחּתֹונים העליֹונים אר ׁשּבּמערב, ּבריחים וה' הּמערב, ועד הּמזרח מן הּקצה", אל הּקצה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ"מן

הּמׁשּכן' ּב'מלאכת מפרׁשת היא ּכ קרׁשים. ח' רחב ּכנגד י"ב ארּכֹו והּתיכֹון צח)אּמֹות, .(שבת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

(æë)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦

äné: ¨«¨

(çë)-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦
äöwä-ìà äöwä: ©¨¤−¤©¨¤«

(èë)íäéúòaè-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ
íçéøaä-úà úétöå íçéøaì íéza áäæ äNòz©«£¤´¨½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−

:áäæ̈¨«
i"yx£ÌÁÈ¯aÏ ÌÈza∑ הּבריחים ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו ּבהן, ׁשּתעׂשה ‰ÌÁÈ¯a.הּטּבעֹות ˙‡ ˙ÈtˆÂ »ƒ«¿ƒƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ
·‰Ê∑ ׁשּתי ּכמין קֹובע היה ּבּקרׁש אּלא צּפּוי, ׁשּום עליהם ׁשאין הּבריחים, על מדּבק הּזהב ׁשהיה לא »»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּולכאן, לכאן הּטּבעֹות אצל וקֹובען חלּול, קנה סדקי ׁשני ּכמין זהב, ׁשל רחב ּפיפּיֹות את ממּלא ארּכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
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ּומּמּנה  לכאן הּטּבעת מן הּׁשני.הּקרׁש לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת, ּומּמּנּו לתֹוכֹו, נכנס והּבריח לכאן, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ

והּטּבעֹות  ּבֹולטֹות, היּו מּבחּוץ הּללּו והּבריחים ּבקרׁשים, ּתחּובין ּכׁשהן זהב מצּפים הּבריחים, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻנמצאּו
מּבפנים  חלק הּכתל ּכל אּלא הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו לא .והּפיפּיֹות ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(ì)úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úà úî÷äå©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨
:øää¨«

i"yx£ÔkLn‰ ˙‡ ˙Ó˜‰Â∑,ׁשּיּגמר a‰¯.הקימהּולאחר ˙È‡¯‰∑ללּמד עתיד ׁשאני לכן, קדם «¬≈…»∆«ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹ
הקמתֹו סדר ּולהראֹות. ְְְֲֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהרהרהרהר הראיתהראיתהראיתהראית אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטטֹוֹוֹוֹו ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן אתאתאתאת ל)והקמתוהקמתוהקמתוהקמת חדׁש(כו, (ּבראׁש הּמׁשּכן את להקים ּכאן נצטּוה ׁשּמׁשה לֹומר, יׁש ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
וזהּולבלבלבלבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוניסן) סּיּוע. ּבלי יחיד)..והקמתוהקמתוהקמתוהקמת, הראיתהראיתהראיתהראית(לׁשֹון "אאאאׁשׁשׁשׁשרררר רׁש"י ּבלׁשֹון ּגם ּכן לדּיק ויׁש מׁשה). (יחיד)ׁשׁשׁשׁשאניאניאניאני(רק ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ללּמד ואחּור,ּוּוּוּולהראלהראלהראלהראֹוֹוֹוֹותתתתעתיד קדימה רק לא ּכֹולל 'סדר' (והרי ּכביכֹול ּבעצמֹו, הּמׁשּכן את הקים הּקּב"ה הקמתֹו": סדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הּגדה'). 'סדר ּוכמֹו ּבכלל, הענין ּפרטי ּגם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלא

ß hay 'l iying mei ß

(àì)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNòå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNòé áLç äNòî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈§ª¦«

i"yx£˙Î¯t∑ העם ּובין הּמל ּבין הּמבּדיל ּדבר 'ּפרּגֹוד', חכמים: ּובלׁשֹון הּוא, מחּצה ÏÎz˙.לׁשֹון »…∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ¿≈∆
ÔÓb¯‡Â∑ חּוטין ו' וחּוט חּוט ּבכל ּכפּול, היה ּומין מין LÁ·.ּכל ‰NÚÓ∑ היא ׁשּזֹו ּפרׁשּתי ּכבר ¿«¿»»ְְִִִָָָָָ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ

לזה  זה ּדֹומין אינן עבריה ׁשּמׁשני והּציּורין קירֹות, ׁשּתי ׁשל יעׂשה ∑ÌÈ·¯k.אריגה ּברּיֹות ׁשל צּיּורין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ¿Àƒְִִִֵֶֶָ

‡˙ÈÊÁ˙‡ל  Èc d˙ÎÏ‰k ‡kLÓ ˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈»
:‡¯eËa¿»

Ú·ˆeלא  ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t „aÚ˙Â¿«¿≈»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
d˙È „aÚÈ ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«√»«¿≈»«

:ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ«¿ƒ
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ּכלֹונס, עליהן להֹוׁשיב למעלה, עקּמין ּבהן קבּועין ואּונקלּיֹות אדנים, ד' ּבתֹו ּתקּועים עּמּודים ד' ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבּה:
אּמֹות  י' ארּכּה והּפרכת עׂשּויים, הן ווין ּכמין ׁשהרי הּווין, הן והאּונקלּיֹות ּבּה, ּכרּו הּפרכת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשראׁש

קרׁשים, ׁשל ּכגבהן אּמֹות י' ורחּבּה מׁשּכן, ׁשל ולפנים לרחּבֹו הימּנה ׁשּיהא מׁשּכן, ׁשל ּבׁשליׁש ּפרּוסה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
את  "ונתּת ׁשּנאמר: עׂשר, על עׂשר הּקדׁשים קדׁשי ּבית נמצא, אּמה. כ' ּולחּוץ והימּנה אּמֹות, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעׂשר
ּוכׁשּפרׂשם  אּמה, כ' החֹוברֹות ורחב המׁשּכן יריעֹות ׁשל חֹוברֹות ׁשּתי את המחּברים הּקרסים" ּתחת ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹהּפרכת
מׁשּכן, ׁשל ׁשליׁשֹו ּכּסתה הּׁשנית והחֹוברת הּמׁשּכן, ׁשליׁשי ּבׁשני ּכלתה לּמערב, הּפתח מן הּמׁשּכן ּגג ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָעל

הּקרׁשים  את לכּסֹות לאחֹוריו, ּתלּוי .והּמֹותר ְְְֲִֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(140 'nr el zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמבבבבּדּדּדּדיליליליל ּדּדּדּדברברברבר .... .... מחמחמחמחּצּצּצּצהההה לא)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן כו, ּדהּנה (רׁש"י לֹומר, ויׁש לכם". הּפרכת "והבּדילה ּבסמּו מפרׁש הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
הּכּפרת" את הארֹון על "וסּכת ג)ּכתיב מ, הּמבּדלת (ּפקּודי מחּצה ּדברים, ׁשני ּבּפרכת ׁשּיׁש נאמר ׁשּלא מחּדׁש, ורׁש"י . ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ׁשּפֹועלת ורק הּפרכת"), "והבּדילה הּכתּובים (ּכפׁשטּות מחּצה היא ׁשּלּה ׁשהחפצא אּלא הארֹון, על ּגּגּגּגםםםםּומס.מס להיֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הגנה, לׁשֹון הארֹון, על "וסּכת ׁשם: מרׁש"י היתה היתה היתה היתה ּולהעיר מחמחמחמחּצּצּצּצהההה ".ׁשׁשׁשׁשהריהריהריהרי ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

(áì)íéhL éãenò äòaøà-ìò dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½
óñë-éðãà äòaøà-ìò áäæ íäéåå áäæ íétöî: §ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨¨®©©§¨−̈©§¥¨«¤

(âì)úàáäå íéñøwä úçz úëøtä-úà äzúðå§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬
äìécáäå úeãòä ïBøà úà úëøtì úéaî änĻ̈¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³

íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä: ©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«
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ÔÈhLלב  È„enÚ ‡Úa¯‡ ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«««¿¿»«≈ƒƒ
‡Úa¯‡ ÏÚ ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔÈtÁÓ¿«¿»«¬»»≈«¬»««¿¿»

:ÛÒÎ„ ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿»

ÏÚ˙Âלג  ‡iÙ¯et ˙BÁz ‡zÎ¯t ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»»À¿»¿¿«»¿»≈
‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È ‡zÎ¯ÙÏ ÂbÓ Ônz«»ƒ»¿»À¿»»¬»¿«¬»
L„˜ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ÔBÎÏ ‡zÎ¯t L¯Ù˙Â¿«¿≈»À¿»¿≈¿»≈…∆

:‡iL„e˜¿«»

„e„‰Ò˙‡לד  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»¿«¬»
:‡iL„e˜ L„˜a¿…∆¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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סז dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iying meil inei xeriy
ּומּמּנה  לכאן הּטּבעת מן הּׁשני.הּקרׁש לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת, ּומּמּנּו לתֹוכֹו, נכנס והּבריח לכאן, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ

והּטּבעֹות  ּבֹולטֹות, היּו מּבחּוץ הּללּו והּבריחים ּבקרׁשים, ּתחּובין ּכׁשהן זהב מצּפים הּבריחים, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻנמצאּו
מּבפנים  חלק הּכתל ּכל אּלא הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו לא .והּפיפּיֹות ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(ì)úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úà úî÷äå©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨
:øää¨«

i"yx£ÔkLn‰ ˙‡ ˙Ó˜‰Â∑,ׁשּיּגמר a‰¯.הקימהּולאחר ˙È‡¯‰∑ללּמד עתיד ׁשאני לכן, קדם «¬≈…»∆«ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹ
הקמתֹו סדר ּולהראֹות. ְְְֲֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהרהרהרהר הראיתהראיתהראיתהראית אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטטֹוֹוֹוֹו ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן אתאתאתאת ל)והקמתוהקמתוהקמתוהקמת חדׁש(כו, (ּבראׁש הּמׁשּכן את להקים ּכאן נצטּוה ׁשּמׁשה לֹומר, יׁש ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
וזהּולבלבלבלבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוניסן) סּיּוע. ּבלי יחיד)..והקמתוהקמתוהקמתוהקמת, הראיתהראיתהראיתהראית(לׁשֹון "אאאאׁשׁשׁשׁשרררר רׁש"י ּבלׁשֹון ּגם ּכן לדּיק ויׁש מׁשה). (יחיד)ׁשׁשׁשׁשאניאניאניאני(רק ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ללּמד ואחּור,ּוּוּוּולהראלהראלהראלהראֹוֹוֹוֹותתתתעתיד קדימה רק לא ּכֹולל 'סדר' (והרי ּכביכֹול ּבעצמֹו, הּמׁשּכן את הקים הּקּב"ה הקמתֹו": סדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הּגדה'). 'סדר ּוכמֹו ּבכלל, הענין ּפרטי ּגם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלא

ß hay 'l iying mei ß

(àì)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNòå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNòé áLç äNòî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈§ª¦«

i"yx£˙Î¯t∑ העם ּובין הּמל ּבין הּמבּדיל ּדבר 'ּפרּגֹוד', חכמים: ּובלׁשֹון הּוא, מחּצה ÏÎz˙.לׁשֹון »…∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ¿≈∆
ÔÓb¯‡Â∑ חּוטין ו' וחּוט חּוט ּבכל ּכפּול, היה ּומין מין LÁ·.ּכל ‰NÚÓ∑ היא ׁשּזֹו ּפרׁשּתי ּכבר ¿«¿»»ְְִִִָָָָָ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ

לזה  זה ּדֹומין אינן עבריה ׁשּמׁשני והּציּורין קירֹות, ׁשּתי ׁשל יעׂשה ∑ÌÈ·¯k.אריגה ּברּיֹות ׁשל צּיּורין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ¿Àƒְִִִֵֶֶָ

‡˙ÈÊÁ˙‡ל  Èc d˙ÎÏ‰k ‡kLÓ ˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈»
:‡¯eËa¿»

Ú·ˆeלא  ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t „aÚ˙Â¿«¿≈»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
d˙È „aÚÈ ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«√»«¿≈»«

:ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ«¿ƒ
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zIUr lr dpEMd aWFg dUrOW oaEn¨¤©£¥¥©©¨¨©£¦©
mdixar ipXOW mixEISdW ,miaExMd©§¦¤©¦¦¤¦§¥¤§¥¤
oeiM o`M la` ,dfl df minFC Eidi `lŸ¦§¦¤¨¤£¨¨¥¨
,"DzF` dUri aWFg dUrn" aEzMW¤¨©£¥¥©£¤¨

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l iying meil inei xeriy
ּכלֹונס, עליהן להֹוׁשיב למעלה, עקּמין ּבהן קבּועין ואּונקלּיֹות אדנים, ד' ּבתֹו ּתקּועים עּמּודים ד' ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבּה:
אּמֹות  י' ארּכּה והּפרכת עׂשּויים, הן ווין ּכמין ׁשהרי הּווין, הן והאּונקלּיֹות ּבּה, ּכרּו הּפרכת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשראׁש

קרׁשים, ׁשל ּכגבהן אּמֹות י' ורחּבּה מׁשּכן, ׁשל ולפנים לרחּבֹו הימּנה ׁשּיהא מׁשּכן, ׁשל ּבׁשליׁש ּפרּוסה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
את  "ונתּת ׁשּנאמר: עׂשר, על עׂשר הּקדׁשים קדׁשי ּבית נמצא, אּמה. כ' ּולחּוץ והימּנה אּמֹות, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעׂשר
ּוכׁשּפרׂשם  אּמה, כ' החֹוברֹות ורחב המׁשּכן יריעֹות ׁשל חֹוברֹות ׁשּתי את המחּברים הּקרסים" ּתחת ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹהּפרכת
מׁשּכן, ׁשל ׁשליׁשֹו ּכּסתה הּׁשנית והחֹוברת הּמׁשּכן, ׁשליׁשי ּבׁשני ּכלתה לּמערב, הּפתח מן הּמׁשּכן ּגג ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָעל

הּקרׁשים  את לכּסֹות לאחֹוריו, ּתלּוי .והּמֹותר ְְְֲִֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(140 'nr el zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמבבבבּדּדּדּדיליליליל ּדּדּדּדברברברבר .... .... מחמחמחמחּצּצּצּצהההה לא)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן כו, ּדהּנה (רׁש"י לֹומר, ויׁש לכם". הּפרכת "והבּדילה ּבסמּו מפרׁש הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
הּכּפרת" את הארֹון על "וסּכת ג)ּכתיב מ, הּמבּדלת (ּפקּודי מחּצה ּדברים, ׁשני ּבּפרכת ׁשּיׁש נאמר ׁשּלא מחּדׁש, ורׁש"י . ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ׁשּפֹועלת ורק הּפרכת"), "והבּדילה הּכתּובים (ּכפׁשטּות מחּצה היא ׁשּלּה ׁשהחפצא אּלא הארֹון, על ּגּגּגּגםםםםּומס.מס להיֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הגנה, לׁשֹון הארֹון, על "וסּכת ׁשם: מרׁש"י היתה היתה היתה היתה ּולהעיר מחמחמחמחּצּצּצּצהההה ".ׁשׁשׁשׁשהריהריהריהרי ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

(áì)íéhL éãenò äòaøà-ìò dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½
óñë-éðãà äòaøà-ìò áäæ íäéåå áäæ íétöî: §ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨¨®©©§¨−̈©§¥¨«¤

(âì)úàáäå íéñøwä úçz úëøtä-úà äzúðå§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬
äìécáäå úeãòä ïBøà úà úëøtì úéaî änĻ̈¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³

íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä: ©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«

(ãì)Lã÷a úãòä ïBøà ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´¨«¥ª®§−Ÿ¤
íéLãwä: ©¢¨¦«

ÔÈhLלב  È„enÚ ‡Úa¯‡ ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«««¿¿»«≈ƒƒ
‡Úa¯‡ ÏÚ ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔÈtÁÓ¿«¿»«¬»»≈«¬»««¿¿»

:ÛÒÎ„ ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿»

ÏÚ˙Âלג  ‡iÙ¯et ˙BÁz ‡zÎ¯t ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»»À¿»¿¿«»¿»≈
‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È ‡zÎ¯ÙÏ ÂbÓ Ônz«»ƒ»¿»À¿»»¬»¿«¬»
L„˜ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ÔBÎÏ ‡zÎ¯t L¯Ù˙Â¿«¿≈»À¿»¿≈¿»≈…∆

:‡iL„e˜¿«»

„e„‰Ò˙‡לד  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»¿«¬»
:‡iL„e˜ L„˜a¿…∆¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

xn`p KMÎxg` wxe ,zkFxRd z` Epid©§¤©¨¤§©©©¨¤¡©
oi`W Wxtl lFki iziid ,"miaExM"§¦¨¦¦¨§¨¥¤¥
lr xEn` o`M xEn`d "aWFg dUrn"©£¥¥¨¨¨¨©
lW zcgEin dIUr lr `N` miaExM§¦¤¨©£¦¨§¤¤¤
dUrn" o`M mBW Wxtn okle ,zkFxRd©¨¤§¨¥§¨¥¤©¨©£¥
lW zcgEin dbix` WExiRd "aWFg¥©¥£¦¨§¤¤¤

.e ,gk oOwl i"Wx d`xE .miaExMd©§¦§¥©¦§©¨
íéáøkäNòé úBiøa ìL ïéøeiö Y §ª¦¦¦¤§¦©£¤

da¯.mW lirl i"Wx d`xE ¨§¥©¦§¥¨
äòaøàíéãenòCBúa íéòe÷z ©§¨¨©¦§¦§

ïéòeá÷ úBiì÷ðeàå ,íéðãà äòaøà©§¨¨£¨¦§§¨¦§¦
ïäéìò áéLBäì äìòîì ïén÷ò ïää¤£ª¦§©§¨§¦£¥¤
,da Ceøk úëøtä LàøL ñðBìk§¨¤Ÿ©¨Ÿ¤¨¨
ïéîk éøäL ,ïéåeä ïä úBiì÷ðeàäå§¨§¨¦¥©¨¦¤£¥§¦
dkøà úëøtäå .íéeNò ïä ï"éåå̈¦¥£¦§©¨Ÿ¤¨§¨
,ïkLî ìL Baçøì úBnà øNò¤¤©§¨§¤¦§¨
ìL ïäáâk úBnà øNò daçøå§¨§¨¤¤©§¨§¨¤

íéLø÷¯zrAExn dzid zkFxRdW s` §¨¦©¤©¨¤¨§¨§©©
izXd ihEg iR lr agFxe KxF` DA KIW©¨¨¤§©©¦¥©§¦
KxF`l md izXd ihEgW ,axrde§¨¥¤¤¥©§¦¥§¤

agFxl md axrd ihEge zkFxRd©¨¤§¥¨¥¤¥§©
dQiM zFrixid KxF`W itlE .zkFxRd©¨¤§¦¤¤©§¦¦¨
izXd ihEgW EpidC ,oMWOd agFx z ¤̀©©¦§¨§©§¤¥©§¦
KxF` mB KM ,oMWOd agFxl Eid̈§©©¦§¨¨©¤
EpidC ,oMWOd agFx z` dQiM zkFxRd©¨¤¦¨¤©©¦§¨§©§
,mbe .oMWOd agFxl Eid izXd ihEgW¤¥©§¦¨§©©¦§¨§©
micEOrd ieeA zkFxRd zFlzl sicr̈¦¦§©¨¤§¨¥¨©¦
,izXd ihEg lr `le axrd ihEg lr©¥¨¥¤©¥©§¦
ipRn zkFxRdn EwYpzi `NW icM§¥¤Ÿ¦§©§¥©¨¤¦§¥

DcaM)`"eb(. ¨§¨
àäiL ,ïkLî ìL úéLéìLa äñeøt§¨¦§¦¦¤¦§¨¤§¥
äpîéäå ,úBnà øNò íéðôìå äpîéä¥¤¨§¦§¦¤¤©§¥¤¨
úéa àöîð .änà íéøNò õeçìå§©¤§¦©¨¦§¨¥
øNò ìò øNò íéLãwä éLã÷̈§¥©¢¨¦¤¤©¤¤

¯mFwn EUtY micEOrdW oaEn dGnE¦¤¨¤¨©¦¨§¨
Wcw ghW lr riRWd `NW hrEn¨¤Ÿ¦§¦©©¤©Ÿ¤
EUtYW s` xnFl Wi F` .miWcTd©¢¨¦¥©©¤¨§
ghXd aFxe zFid la` ,agx mFwn̈¨¨£¨¡§©¤©
xnFlM) iEpR did micEOrd mFwn lW¤§¨©¦¨¨¨§©

cEOrl cEOr oiA(mFwn Ellkp , ¥©§©¦§§§

Wcw lW zFO` xUr oipnA micEOrd̈©¦§¦§©¤¤©¤Ÿ¤
.miWcTd©¢¨¦
øîàpL¯.bl wEqR ¤¤¡©¨

úçz úëøtä úà äzúðå"§¨©¨¤©¨Ÿ¤©©
ézL úà íéøaçîä ,"íéñøwä©§¨¦©§©§¦¤§¥
áçøå ,ïkLnä úBòéøé ìL úBøáBç§¤§¦©¦§¨§Ÿ©
[dñøtLëe] ,änà íéøNò úøáBçä©¤¤¤§¦©¨§¤§¨¨

¯miqEtCaE .oFW`x qEtcA `Ed oM¥¦§¦©§¦
.mUxRWkE :EpiptNW¤§¨¥§¤§¨¨

,áøònì çútä ïî ïkLnä âb ìò©©©¦§¨¦©¤©©©£¨
,ïkLnä éLéìL éðLa äúìk̈§¨¦§¥§¦¥©¦§¨
ìL BLéìL äúqk äiðMä úøáBçäå§©¤¤©§¦¨¦§¨§¦¤
åéøBçàì éeìz øúBnäå ,ïkLî¦§¨§©¨¨©£¨

íéLøwä úà úBqëì¯WExiR itl Edf §©¤©§¨¦¤§¦¥
,d wEqR lirl i"WxA `aEOd `xnBd©§¨¨©¨§©¦§¥¨
gzR icEOr z` zFrixid EQiM `NW¤Ÿ¦©§¦¤©¥¤©
azMW itM Fl rIqn df wEqtE ,oMWOd©¦§¨¨¤§©¥©§¦¤¨©
,`zixAd WExitl oMÎoi`XÎdn ,mẄ©¤¥¥§¥©¨©§¨

.i"WxA mW oIral dxez ©¥¨§©¦



dnexzסח zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` '` iyiy meil inei xeriy

(äì)-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà zîNå§©§¨³¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤
äðîéz ïkLnä òìö ìò ïçìMä çëð äøðnä©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨

:ïBôö òìö-ìò ïzz ïçìMäå§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©¨«
i"yx£ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ∑,ּבּדרֹום ּומנֹורה ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּצפֹוני הּכתל מן מׁשּו ּבּצפֹון, ׁשלחן ¿«¿»∆«À¿»ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

מׁשּו למנֹורה, ׁשלחן ׁשּבין אויר ּכנגד נתּון הּזהב ּומזּבח ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּדרֹומי הּכתל מן ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻמׁשּוכה
עׂשרים  לּפרכת הּפתח מן הּמׁשּכן אר ּכיצד? ולפנים, הּמׁשּכן חצי מן נתּונים וכּלם הּמזרח, ּכלּפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻקמעא

אּמֹות  עׂשר מערב לצד הּפתח מן מׁשּוכים והּמנֹורה והּׁשלחן הּמזּבח .אּמה. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻ

(åì)ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî úéNòå§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

i"yx£CÒÓ ˙ÈNÚÂ∑:ּכמֹו הּפתח, ּכנגד מס ׁשהּוא א)וילֹון, מגין (איוב לׁשֹון ּבעדֹו", ¯˜Ì."ׂשכּת ‰NÚÓ∑ ¿»ƒ»»»ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¬≈…≈
זה  עבר ׁשל ּפרצּוף ּכ זה, עבר ׁשל ּכפרצּוף מחט, מעׂשה ּבֹו עׂשּויֹות ולא ∑¯˜Ì.הּצּורֹות האמן ׁשם ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ…≈ְֳֵָָֹ

אּמֹות  י' על אּמֹות י' הּפרכת: ּכמּדת הּמס מּדת צּיּור. עֹובד ולא צּיר, עֹובד ותרּגּומֹו: האמנּות, .ׁשם ְְְְֳִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(æì)úétöå íéhL éãenò äMîç Cñnì úéNòå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ íúàŸ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

úLçð: §«¤

ß xc` '` iyiy mei ß

æë(à)úBnà Lîç íéhL éöò çaænä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á©¸
ìLå çaænä äéäé òeáø áçø úBnà Lîçå CøàL ¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©§¨¬

:Búî÷ úBnà©−«Ÿ¨«

ÈÂ˙לה  ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡¯B˙t ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»»»ƒ»»¿»À¿»¿»
‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t Ï·˜Ï ‡z¯Ó¿«¿»»√≈»»«ƒ»¿«¿¿»

:‡etˆ ¯ËÒ ÏÚ Ôz˙ ‡¯B˙Ùe ‡ÓB¯c»»»»ƒ≈«¿«ƒ»

ÏÎz‡לו  ‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „aÚ˙Â¿«¿≈¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
:¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

ÔÈhLלז  È„enÚ ‡LÓÁ ‡Ò¯ÙÏ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿»»«¿»«≈ƒƒ
CÈz˙Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â¿«¿≈»¿«¬»»≈«¬»¿«ƒ

:‡LÁ ÈÎÓÒ ‡LÓÁ ÔB‰Ï¿«¿»«¿≈¿»»

LÓÁא  ÔÈËL ÈÚ‡„ ‡Áa„Ó ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»«¿¿»¿»≈ƒƒ¬≈
È‰È Úa¯Ó ‡È˙et ÔÈn‡ LÓÁÂ ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»«¬≈«ƒ¿»¿««¿≈

:dÓe¯ ÔÈn‡ ˙Ï˙e ‡Áa„Ó«¿¿»¿««ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dl)ïçìMä úà zîNåïçìL Y §©§¨¤©ª§¨ª§¨
ézL éðBôvä ìúkä ïî CeLî ,ïBôva©¨¨¦©Ÿ¤©§¦§¥

äöçîe úBnà¯mipdk ipW KxC xEriW ©¤¡¨¦¤¤§¥Ÿ£¦
lW zFkxrn iYW oixCqnd df lv` df¤¥¤¤©§©§¦§¥©£¨¤
oxCql FzevnE ,zAWA mipRd mgl¤¤©¨¦§©¨¦§¨§©§¨
mipW ,oiqpkp drAx`e ,cgi owNqlE§©§¨©©§©§¨¨¦§¨¦§©¦
dkxrOd z` wNql oglW lW df cSn¦©¤¤ª§¨§©¥¤©©£¨¨
df cSn mipWE ,mipRd mgl lW dpWid©§¨¨¤¤¤©¨¦§©¦¦©¤

dWcgd xCql)a ,bl `nei i"yx(. §©¥©£¨¨
ìúkä ïî äëeLî ,íBøca äøBðîe§¨©¨§¨¦©Ÿ¤

äöçîe úBnà ézL éîBøcä¯zCnM ©§¦§¥©¤¡¨§¦©
df "oglXd gkFp" aizM `dC ,oglXd©ª§¨§¨§¦©©ª§¨¤

df cvA)my i"yx(. §©¤
ïéaL øéåà ãâðk ïeúð áäfä çaæîe¦§©©¨¨¨§¤¤£¦¤¥

ìLétìk àòî÷ CeLî ,äøBðnì ïç ª§¨©§¨¨¦§¨§©¥
ïkLnä éöç ïî íéðeúð ílëå çøænä©¦§¨§ª¨§¦¦£¦©¦§¨

ïî ïkLnä Cøà ?ãöék ,íéðôìå§¦§¦¥©Ÿ¤©¦§¨¦
çaænä ,änà íéøNò úëøtì çútä©¤©©¨Ÿ¤¤§¦©¨©¦§¥©
çútä ïî íéëeLî äøBðnäå ïçìMäå§©ª§¨§©§¨§¦¦©¤©

.úBnà øNò áøòî ãöì¯oiA `le §©©£¨¤¤©§Ÿ¥
aEzMW oeiM ,WOn dxFpOl oglXd©ª§¨©§¨©¨¥¨¤¨
mikixv ,"oglXd gkFp dxFpOd z`e"§¤©§¨©©ª§¨§¦¦

df z` df E`xIW)my `nei(i"Wx d`xE . ¤¦§¤¤¤§¥©¦
dxFpnE oFtSA oglW" :a ,et zFgpn§¨ª§¨©¨§¨
`NW rcil ,mizpiA gAfOde ± mFxCA©¨§©¦§¥©¥§©¦¥©¤Ÿ

."Kixv ip` DxF`lel dxez §¨£¦¨¦
(el)Cñî úéNòåàeäL ,ïBìéå Y §¨¦¨¨¨¦¤

zëN" Bîk ,çútä ãâðk "Cñî"¨¨§¤¤©¤©§©§¨
"Bãòá¯FcrA Ypbd .i ,` aFI` ©£¦¥©§¨©£

Ff dSignM)my i"yx(. ¦§¦¨
ìïâî ïBL¯,dl oOwl i"Wx mB d`x §¨¥§¥©©¦§©¨

.ai

í÷ø äNòîBa úBéeNò úBøevä Y ©£¥Ÿ¥©£
èçî äNòî¯xtFY hIg),n zeaezk i"yx ©£¥©©©¨¥

a(.` wEqR lirl i"Wx mB d`x .§¥©©¦§¥¨
ìL óeöøt Ck ,äæ øáò ìL óeöøôk§©§¤¥¤¤¨©§¤

äæ øáò¯.a ,ar `nFi i"Wx mB d`x ¥¤¤§¥©©¦¨
í÷øïnàä íL Y¯i"Wx mB d`x Ÿ¥¥¨ª¨§¥©©¦

.d ,l oOwl§©¨
úeðnàä íL àìå¯aEzM ixdW §Ÿ¥¨ª¨¤£¥¨

,rxNn Fnrhe i"xivA s"ETd ,"mwFx"¥©§¥¥§©§¦§©
Kixv did zEpOE`l dpEMd m`W¤¦©©¨¨¨¨¨¨¨¦
.lirNnA mrHde lFBqA s"ETd zFidl¦§©§¤§©©©§¦§¥

ak ,c ziW`xA i"Wx d`x)minx ipxw(. §¥©¦§¥¦
"øiö ãáBò" :Bîebøúå¯.xIv dUrn §©§©©¨©£¥©¨

Cñnä úcî ."øeiö ãáBò" àìå§Ÿ©¦¦©©¨¨
øNò ìò úBnà øNò ,úëøtä úcîk§¦©©¨Ÿ¤¤¤©©¤¤

.úBnà¯.xEIv dUrnfl dxez ©©£¥¦

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` '` iyiy meil inei xeriy

i"yx£B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑(נט יֹוסי (זבחים רּבי יהּודה. רּבי ּדברי ּככתבן, ּדברים ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…«…»ְְְְִִִִִִֵַַָָָָ
ׁשנים  ּפי ּגבהֹו ּכאן אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּלהּלן מה "רבּוע". ּבּפנימי ונאמר "רבּוע", ּכאן נאמר ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָאֹומר:

ּולמעלה  סֹובב מּׂשפת קמתֹו"? אּמֹות "ׁשלׁש מקּים: אני ּומה .ּכארּכֹו, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ

(á)ïééäz epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ úéNòå§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨
:úLçð Búà úétöå åéúðø÷©§Ÿ¨®§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯˜ ÔÈÈ‰z epnÓ∑ּבֹו ויחּברם לבּדם יעׂשם LÁ˙.ׁשּלא B˙‡ ˙ÈtˆÂ∑,מצח עּזּות על לכּפר ƒ∆ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ¿ƒƒ»…¿…∆ְֵֵַַַַ
מח)ׁשּנאמר: נחּוׁשה"(ישעיה ּומצח". ְְֱֲִֶֶַָ

(â)åéúâìæîe åéú÷øæîe åéòéå BðMãì åéúøéq úéNòå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
:úLçð äNòz åéìk-ìëì åéúzçîe©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯ÈÒ∑ יֹורֹות לסּפֹות ∑BM„Ï.ּכמין קטמּה, למספי אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם והּוא לתֹוכּה, ּדׁשנֹו להסיר ƒ…»ְִ¿«¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָ
ּכמֹו: ּוסתירה, ּבנין לׁשּמׁש ּבּפתרֹון מתחּלפת אחת מּלה – עברית ּבלׁשֹון מּלֹות יׁש ּכי לתֹוכם, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדׁשן

פ) ׁשרׁשיה",(תהלים ה)"וּתׁשרׁש וחּלּופֹו:(איוב מׁשריׁש", לא)"אויל וכמֹוהּו:(שם תׁשרׁש". (ישעיה "ּובכלּֿתבּואתי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
וחּלּופֹו:יז) ּפרּיה", י)"ּבסעפיה וכמֹוהּו:(שם סעיפיה. מפּׂשח ּפארה", נ)"מסעף עּצמֹו",(ירמיה האחרֹון "וזה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

וכמֹוהּו: עצמֹותיו. כא)ׁשּבר א וחּלּופֹו:(מלכים באבנים", סב)"וּיסקלהּו אבניה,(ישעיה הסירּו מאבן", "סּקלּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ה)וכן: אדׁשצנדר"יר (שם ּובלע"ז ּדׁשנֹו, להסיר לדּׁשנֹו, ּכאן אף ויסּקלהּו". ּכתרּגּומֹו:∑ÂÈÚÈÂ."ויעּזקהּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָ¿»»ְְַ

dpÓב  d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B¯˜ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈
:‡LÁ d˙È ÈtÁ˙Â È‰B¯˜ ÔÈÂ‰z¿∆¿»«¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»

˜dÓËג  ÈÙÒÓÏ d˙Â¯zÎÒt „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈
d˙È¯epˆÂ d˙˜¯ÊÓe d˙ÈÙB¯‚Óed˙ÈzÁÓe «¿¿»≈ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

:‡LÁ „aÚz È‰BÓ ÏÎÏ¿»»ƒ«¿≈¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)ìLå 'Bâå çaænä úà úéNòåL §¨¦¨¤©¦§¥©§§¨Ÿ
Búî÷ úBnàïáúëk íéøác Y ©Ÿ¨§¨¦¦§¨¨

¯Wng :o`M aEzMM `id gAfOd zCOW¤¦©©¦§¥©¦©¨¨¨¥
zFO` WlWe agFx Wnge KxF` zFO ©̀¤§¨¥©§¨©

.FznFw¨
äãeäé éaø éøác¯.a ,hp migaf ¦§¥©¦§¨§¨¦
øîBà éñBé éaø¯.`,qÎa,hp mW ©¦¥¥¨

éîéðta øîàðå ,"òeáø" ïàk øîàð¤¡©¨¨©§¤¡©©§¦¦
"òeáø"¯adGd gAfnA)a ,l onwl(dO`" ¨©§¦§©©¨¨©¨

mizO`e didi rEax FAgx dO`e FMx`̈§§©¨¨§¨©¦§¤§©¨©¦
"FznFw)a ,hp migaf i"yx(. ¨

óà ,Bkøàk íéðL ét Bäáb ïläl äî©§©¨¨§¦§©¦§¨§©
Bkøàk íéðL ét Bäáb ïàk¯ixd ¨¨§¦§©¦§¨§£¥

zFO` xUr)my i"yx(. ¤¤©
ìLå" íi÷î éðà äîeúBnà L ¨£¦§©¥§¨Ÿ©

ááBñ úôOî ?"Búî÷¯oOwl d`x Ÿ¨¦§©¥§¥§©¨
.mW i"WxaE d wEqR̈§©¦¨

äìòîìe¯DaFbe ,zFpxTd mFwn cr §©§¨©§©§¨§©
dO` oxTd)` ,q my i"yx(.a dxez ©¤¤©¨

(a)åéúðø÷ ïééäz epnîàlL Y ¦¤¦§¤¨©§Ÿ¨¤Ÿ
.Ba íøaçéå ícáì íNòéBúà úétöå ©£¥§©¨¦©§¥§¦¦¨Ÿ

úLçð,çöî úefò ìò øtëì Y §Ÿ¤§©¥©©¥©
øîàpL¯.c ,gn dirWi ¤¤¡©§©§¨

"äLeçð Eçöîe"¯inl xn`i oM ¦§£§¨¥¥¨¥§¦
Fgvn mixn `EdW ,xzFiA firOW¤¥¦§¥¤¥¦¦§

zWFgpM FwGgnE)my c"evn(z` ERv okle . §©§¦§¤§¨¥¦¤

x`WM adfA `le `weC zWFgpA gAfOd©¦§¥©¦§¤©§¨§Ÿ§¨¨¦§¨
milMd)cecl likyn(.b dxez ©¥¦

(b)åéúøéqúBøBé ïéîk Y¯mixiq ¦Ÿ¨§¦¦¦
zWFgp lW zFxcwE)a ,cw oiaexir i"yx d`x(. §¥¤§¤

BðMãìBðLc øéñäì Y¯lW oWCd §©§§¨¦¦§©¤¤¤
.gAfOd©¦§¥©
íëBúì¯.mixiQd KFzl §¨§©¦¦

étñîì" ñBì÷ðeà íbøzL àeäå§¤¦§¥§§§¦§¥
úBtñì ,"dîè÷¯oFiNM oFWNn ¦§¥¦§¦§¦¨

.wENiqe§¦
ìa úBlî Lé ék .íëBúì ïLcäïBL ©¤¤§¨¦¥¦§¨

úôlçúî úçà älî úéøáò¦§¦¦¨©©¦§©¤¤
ì ïBøútaäøéúñe ïéða LnL¯d`x ©¦§§©¥¦§¨§¦¨§¥

,fi ` l`EnW .a ,eh ziW`xA i"Wx mB©©¦§¥¦§¥
.` ,gl `rivn `aA .fi ,bk l`wfgi .hl§¤§¥¨¨§¦¨

.a ,`lw oiNEg¦
"äéLøL LøLzå" Bîk¯.i ,t miNdY §©©§¥¨¨¤¨§¦¦

diWxW dWixWd)my i"yx(. ¦§¦¨¨¨¤¨
"LéøLî ìéåà"¯dUr .b ,d aFI` ¡¦©§¦¦¨¨

miWxW)my r"a`x(. ¨¨¦
"LøLú éúàeáz ìëáe" Bôelçå§¦§¨§¨¦§¨¥

¯diWxW xwrY .ai ,`l mW)ziy`xa i"yx ¨©£Ÿ¨¨¤¨
my oileg .my n"a .my l`wfgi .my(i"Wx d`xE .§¥©¦

xETir oFWlA xnF` `EdWM" :mW aFI ¦̀¨§¤¥¦§¦
xnF` WxW oFWlaE ,WxWY xnF`¥§¨¥¦§Ÿ¤¥
,xETir oFWl EWxFWi oke ,WxWY©§¥§¥§¨§¦

."WxFW oFWl EWixWi©§¦§¤
"äiøt äéôòña" eäBîëå¯,fi dirWi §¨¦§¦¤¨Ÿ¦¨§©§¨

."ditprA ± ditirqA" :mW i"WxaE .e§©¦¨¦§¦¤¨©£¨¤¨
"äøàt óòñî" Bôelçå¯.bl ,i mW §¦§¨¥ª¨¨

äéôòñ çMôî¯."srqn" WExiR Edf §©¥©§¦¤¨¤¥§¨¥
eizFx`R gXti" :mW i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨§©¥©Ÿ¨
`Ed srqnE .. eizFpli` itpr xTir¦¥©§¥¦¨¨§¨¥

."mitpr uSwn oFWl§§©¥£¨¦
"Bîvò ïBøçàä äæå" eäBîëå§¨§¤¨©£¦§

¯.fi ,p dinxi¦§§¨
åéîöò øaL¯mxiB" :mW i"WxA ¦¥£¨¨§©¦¨¥¥

WOWn "mvr" ,xnFlM ."eizFnvr©§¨§©¤¤§©¥
zxiaWl mbe mvrl mB ,FkERide xacl§¨¨§¦©§¤¤§©¦§¦©

.mvr¤¤
"íéðáàá eäì÷ñiå" eäBîëå¯mikln §¨©¦§§ª¨£¨¦§¨¦

.bi ,`k `
"ïáàî eìwñ" Bôelçå¯.i ,aq dirWi §¦©§¥¤¤§©§¨

äéðáà eøéñä¯:mW i"Wx d`xE ¨¦£¨¤¨§¥©¦¨
lFWkn ipa` EkilWde dNiqnd ElTq"©§©§¦¨§©§¦©§¥¦§

."oiccSl©§¨¦
"eäìwñéå eä÷fòéå" ïëå¯.a ,d mW §¥©§©§¥©§©§¥¨

FkFYn mipa` `ivFd)my i"yx(. ¦£¨¦¦
BðLc øéñäì Y "BðMãì" :ïàk óà©¨§©§§¨¦¦§

¯.bi ,c xAcOA i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨
ø"éøãðéöùéà :æòìáe¯escandrer, §©©

.xt`d z` zFPtl§©¤¨¥¤
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(äì)-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà zîNå§©§¨³¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤
äðîéz ïkLnä òìö ìò ïçìMä çëð äøðnä©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨

:ïBôö òìö-ìò ïzz ïçìMäå§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©¨«
i"yx£ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ∑,ּבּדרֹום ּומנֹורה ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּצפֹוני הּכתל מן מׁשּו ּבּצפֹון, ׁשלחן ¿«¿»∆«À¿»ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

מׁשּו למנֹורה, ׁשלחן ׁשּבין אויר ּכנגד נתּון הּזהב ּומזּבח ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּדרֹומי הּכתל מן ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻמׁשּוכה
עׂשרים  לּפרכת הּפתח מן הּמׁשּכן אר ּכיצד? ולפנים, הּמׁשּכן חצי מן נתּונים וכּלם הּמזרח, ּכלּפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻקמעא

אּמֹות  עׂשר מערב לצד הּפתח מן מׁשּוכים והּמנֹורה והּׁשלחן הּמזּבח .אּמה. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻ

(åì)ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî úéNòå§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

i"yx£CÒÓ ˙ÈNÚÂ∑:ּכמֹו הּפתח, ּכנגד מס ׁשהּוא א)וילֹון, מגין (איוב לׁשֹון ּבעדֹו", ¯˜Ì."ׂשכּת ‰NÚÓ∑ ¿»ƒ»»»ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¬≈…≈
זה  עבר ׁשל ּפרצּוף ּכ זה, עבר ׁשל ּכפרצּוף מחט, מעׂשה ּבֹו עׂשּויֹות ולא ∑¯˜Ì.הּצּורֹות האמן ׁשם ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ…≈ְֳֵָָֹ

אּמֹות  י' על אּמֹות י' הּפרכת: ּכמּדת הּמס מּדת צּיּור. עֹובד ולא צּיר, עֹובד ותרּגּומֹו: האמנּות, .ׁשם ְְְְֳִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(æì)úétöå íéhL éãenò äMîç Cñnì úéNòå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ íúàŸ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

úLçð: §«¤

ß xc` '` iyiy mei ß

æë(à)úBnà Lîç íéhL éöò çaænä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á©¸
ìLå çaænä äéäé òeáø áçø úBnà Lîçå CøàL ¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©§¨¬

:Búî÷ úBnà©−«Ÿ¨«

ÈÂ˙לה  ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡¯B˙t ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»»»ƒ»»¿»À¿»¿»
‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t Ï·˜Ï ‡z¯Ó¿«¿»»√≈»»«ƒ»¿«¿¿»

:‡etˆ ¯ËÒ ÏÚ Ôz˙ ‡¯B˙Ùe ‡ÓB¯c»»»»ƒ≈«¿«ƒ»

ÏÎz‡לו  ‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „aÚ˙Â¿«¿≈¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
:¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

ÔÈhLלז  È„enÚ ‡LÓÁ ‡Ò¯ÙÏ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿»»«¿»«≈ƒƒ
CÈz˙Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â¿«¿≈»¿«¬»»≈«¬»¿«ƒ

:‡LÁ ÈÎÓÒ ‡LÓÁ ÔB‰Ï¿«¿»«¿≈¿»»

LÓÁא  ÔÈËL ÈÚ‡„ ‡Áa„Ó ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»«¿¿»¿»≈ƒƒ¬≈
È‰È Úa¯Ó ‡È˙et ÔÈn‡ LÓÁÂ ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»«¬≈«ƒ¿»¿««¿≈

:dÓe¯ ÔÈn‡ ˙Ï˙e ‡Áa„Ó«¿¿»¿««ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dl)ïçìMä úà zîNåïçìL Y §©§¨¤©ª§¨ª§¨
ézL éðBôvä ìúkä ïî CeLî ,ïBôva©¨¨¦©Ÿ¤©§¦§¥

äöçîe úBnà¯mipdk ipW KxC xEriW ©¤¡¨¦¤¤§¥Ÿ£¦
lW zFkxrn iYW oixCqnd df lv` df¤¥¤¤©§©§¦§¥©£¨¤
oxCql FzevnE ,zAWA mipRd mgl¤¤©¨¦§©¨¦§¨§©§¨
mipW ,oiqpkp drAx`e ,cgi owNqlE§©§¨©©§©§¨¨¦§¨¦§©¦
dkxrOd z` wNql oglW lW df cSn¦©¤¤ª§¨§©¥¤©©£¨¨
df cSn mipWE ,mipRd mgl lW dpWid©§¨¨¤¤¤©¨¦§©¦¦©¤

dWcgd xCql)a ,bl `nei i"yx(. §©¥©£¨¨
ìúkä ïî äëeLî ,íBøca äøBðîe§¨©¨§¨¦©Ÿ¤

äöçîe úBnà ézL éîBøcä¯zCnM ©§¦§¥©¤¡¨§¦©
df "oglXd gkFp" aizM `dC ,oglXd©ª§¨§¨§¦©©ª§¨¤

df cvA)my i"yx(. §©¤
ïéaL øéåà ãâðk ïeúð áäfä çaæîe¦§©©¨¨¨§¤¤£¦¤¥

ìLétìk àòî÷ CeLî ,äøBðnì ïç ª§¨©§¨¨¦§¨§©¥
ïkLnä éöç ïî íéðeúð ílëå çøænä©¦§¨§ª¨§¦¦£¦©¦§¨

ïî ïkLnä Cøà ?ãöék ,íéðôìå§¦§¦¥©Ÿ¤©¦§¨¦
çaænä ,änà íéøNò úëøtì çútä©¤©©¨Ÿ¤¤§¦©¨©¦§¥©
çútä ïî íéëeLî äøBðnäå ïçìMäå§©ª§¨§©§¨§¦¦©¤©

.úBnà øNò áøòî ãöì¯oiA `le §©©£¨¤¤©§Ÿ¥
aEzMW oeiM ,WOn dxFpOl oglXd©ª§¨©§¨©¨¥¨¤¨
mikixv ,"oglXd gkFp dxFpOd z`e"§¤©§¨©©ª§¨§¦¦

df z` df E`xIW)my `nei(i"Wx d`xE . ¤¦§¤¤¤§¥©¦
dxFpnE oFtSA oglW" :a ,et zFgpn§¨ª§¨©¨§¨
`NW rcil ,mizpiA gAfOde ± mFxCA©¨§©¦§¥©¥§©¦¥©¤Ÿ

."Kixv ip` DxF`lel dxez §¨£¦¨¦
(el)Cñî úéNòåàeäL ,ïBìéå Y §¨¦¨¨¨¦¤

zëN" Bîk ,çútä ãâðk "Cñî"¨¨§¤¤©¤©§©§¨
"Bãòá¯FcrA Ypbd .i ,` aFI` ©£¦¥©§¨©£

Ff dSignM)my i"yx(. ¦§¦¨
ìïâî ïBL¯,dl oOwl i"Wx mB d`x §¨¥§¥©©¦§©¨

.ai

í÷ø äNòîBa úBéeNò úBøevä Y ©£¥Ÿ¥©£
èçî äNòî¯xtFY hIg),n zeaezk i"yx ©£¥©©©¨¥

a(.` wEqR lirl i"Wx mB d`x .§¥©©¦§¥¨
ìL óeöøt Ck ,äæ øáò ìL óeöøôk§©§¤¥¤¤¨©§¤

äæ øáò¯.a ,ar `nFi i"Wx mB d`x ¥¤¤§¥©©¦¨
í÷øïnàä íL Y¯i"Wx mB d`x Ÿ¥¥¨ª¨§¥©©¦

.d ,l oOwl§©¨
úeðnàä íL àìå¯aEzM ixdW §Ÿ¥¨ª¨¤£¥¨

,rxNn Fnrhe i"xivA s"ETd ,"mwFx"¥©§¥¥§©§¦§©
Kixv did zEpOE`l dpEMd m`W¤¦©©¨¨¨¨¨¨¨¦
.lirNnA mrHde lFBqA s"ETd zFidl¦§©§¤§©©©§¦§¥

ak ,c ziW`xA i"Wx d`x)minx ipxw(. §¥©¦§¥¦
"øiö ãáBò" :Bîebøúå¯.xIv dUrn §©§©©¨©£¥©¨

Cñnä úcî ."øeiö ãáBò" àìå§Ÿ©¦¦©©¨¨
øNò ìò úBnà øNò ,úëøtä úcîk§¦©©¨Ÿ¤¤¤©©¤¤

.úBnà¯.xEIv dUrnfl dxez ©©£¥¦

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` '` iyiy meil inei xeriy

i"yx£B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑(נט יֹוסי (זבחים רּבי יהּודה. רּבי ּדברי ּככתבן, ּדברים ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…«…»ְְְְִִִִִִֵַַָָָָ
ׁשנים  ּפי ּגבהֹו ּכאן אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּלהּלן מה "רבּוע". ּבּפנימי ונאמר "רבּוע", ּכאן נאמר ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָאֹומר:

ּולמעלה  סֹובב מּׂשפת קמתֹו"? אּמֹות "ׁשלׁש מקּים: אני ּומה .ּכארּכֹו, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ

(á)ïééäz epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ úéNòå§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨
:úLçð Búà úétöå åéúðø÷©§Ÿ¨®§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯˜ ÔÈÈ‰z epnÓ∑ּבֹו ויחּברם לבּדם יעׂשם LÁ˙.ׁשּלא B˙‡ ˙ÈtˆÂ∑,מצח עּזּות על לכּפר ƒ∆ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ¿ƒƒ»…¿…∆ְֵֵַַַַ
מח)ׁשּנאמר: נחּוׁשה"(ישעיה ּומצח". ְְֱֲִֶֶַָ

(â)åéúâìæîe åéú÷øæîe åéòéå BðMãì åéúøéq úéNòå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
:úLçð äNòz åéìk-ìëì åéúzçîe©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯ÈÒ∑ יֹורֹות לסּפֹות ∑BM„Ï.ּכמין קטמּה, למספי אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם והּוא לתֹוכּה, ּדׁשנֹו להסיר ƒ…»ְִ¿«¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָ
ּכמֹו: ּוסתירה, ּבנין לׁשּמׁש ּבּפתרֹון מתחּלפת אחת מּלה – עברית ּבלׁשֹון מּלֹות יׁש ּכי לתֹוכם, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדׁשן

פ) ׁשרׁשיה",(תהלים ה)"וּתׁשרׁש וחּלּופֹו:(איוב מׁשריׁש", לא)"אויל וכמֹוהּו:(שם תׁשרׁש". (ישעיה "ּובכלּֿתבּואתי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
וחּלּופֹו:יז) ּפרּיה", י)"ּבסעפיה וכמֹוהּו:(שם סעיפיה. מפּׂשח ּפארה", נ)"מסעף עּצמֹו",(ירמיה האחרֹון "וזה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

וכמֹוהּו: עצמֹותיו. כא)ׁשּבר א וחּלּופֹו:(מלכים באבנים", סב)"וּיסקלהּו אבניה,(ישעיה הסירּו מאבן", "סּקלּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ה)וכן: אדׁשצנדר"יר (שם ּובלע"ז ּדׁשנֹו, להסיר לדּׁשנֹו, ּכאן אף ויסּקלהּו". ּכתרּגּומֹו:∑ÂÈÚÈÂ."ויעּזקהּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָ¿»»ְְַ

dpÓב  d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B¯˜ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈
:‡LÁ d˙È ÈtÁ˙Â È‰B¯˜ ÔÈÂ‰z¿∆¿»«¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»

˜dÓËג  ÈÙÒÓÏ d˙Â¯zÎÒt „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈
d˙È¯epˆÂ d˙˜¯ÊÓe d˙ÈÙB¯‚Óed˙ÈzÁÓe «¿¿»≈ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

:‡LÁ „aÚz È‰BÓ ÏÎÏ¿»»ƒ«¿≈¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)ìLå 'Bâå çaænä úà úéNòåL §¨¦¨¤©¦§¥©§§¨Ÿ
Búî÷ úBnàïáúëk íéøác Y ©Ÿ¨§¨¦¦§¨¨

¯Wng :o`M aEzMM `id gAfOd zCOW¤¦©©¦§¥©¦©¨¨¨¥
zFO` WlWe agFx Wnge KxF` zFO ©̀¤§¨¥©§¨©

.FznFw¨
äãeäé éaø éøác¯.a ,hp migaf ¦§¥©¦§¨§¨¦
øîBà éñBé éaø¯.`,qÎa,hp mW ©¦¥¥¨

éîéðta øîàðå ,"òeáø" ïàk øîàð¤¡©¨¨©§¤¡©©§¦¦
"òeáø"¯adGd gAfnA)a ,l onwl(dO`" ¨©§¦§©©¨¨©¨

mizO`e didi rEax FAgx dO`e FMx`̈§§©¨¨§¨©¦§¤§©¨©¦
"FznFw)a ,hp migaf i"yx(. ¨

óà ,Bkøàk íéðL ét Bäáb ïläl äî©§©¨¨§¦§©¦§¨§©
Bkøàk íéðL ét Bäáb ïàk¯ixd ¨¨§¦§©¦§¨§£¥

zFO` xUr)my i"yx(. ¤¤©
ìLå" íi÷î éðà äîeúBnà L ¨£¦§©¥§¨Ÿ©

ááBñ úôOî ?"Búî÷¯oOwl d`x Ÿ¨¦§©¥§¥§©¨
.mW i"WxaE d wEqR̈§©¦¨

äìòîìe¯DaFbe ,zFpxTd mFwn cr §©§¨©§©§¨§©
dO` oxTd)` ,q my i"yx(.a dxez ©¤¤©¨

(a)åéúðø÷ ïééäz epnîàlL Y ¦¤¦§¤¨©§Ÿ¨¤Ÿ
.Ba íøaçéå ícáì íNòéBúà úétöå ©£¥§©¨¦©§¥§¦¦¨Ÿ

úLçð,çöî úefò ìò øtëì Y §Ÿ¤§©¥©©¥©
øîàpL¯.c ,gn dirWi ¤¤¡©§©§¨

"äLeçð Eçöîe"¯inl xn`i oM ¦§£§¨¥¥¨¥§¦
Fgvn mixn `EdW ,xzFiA firOW¤¥¦§¥¤¥¦¦§

zWFgpM FwGgnE)my c"evn(z` ERv okle . §©§¦§¤§¨¥¦¤

x`WM adfA `le `weC zWFgpA gAfOd©¦§¥©¦§¤©§¨§Ÿ§¨¨¦§¨
milMd)cecl likyn(.b dxez ©¥¦

(b)åéúøéqúBøBé ïéîk Y¯mixiq ¦Ÿ¨§¦¦¦
zWFgp lW zFxcwE)a ,cw oiaexir i"yx d`x(. §¥¤§¤

BðMãìBðLc øéñäì Y¯lW oWCd §©§§¨¦¦§©¤¤¤
.gAfOd©¦§¥©
íëBúì¯.mixiQd KFzl §¨§©¦¦

étñîì" ñBì÷ðeà íbøzL àeäå§¤¦§¥§§§¦§¥
úBtñì ,"dîè÷¯oFiNM oFWNn ¦§¥¦§¦§¦¨

.wENiqe§¦
ìa úBlî Lé ék .íëBúì ïLcäïBL ©¤¤§¨¦¥¦§¨

úôlçúî úçà älî úéøáò¦§¦¦¨©©¦§©¤¤
ì ïBøútaäøéúñe ïéða LnL¯d`x ©¦§§©¥¦§¨§¦¨§¥

,fi ` l`EnW .a ,eh ziW`xA i"Wx mB©©¦§¥¦§¥
.` ,gl `rivn `aA .fi ,bk l`wfgi .hl§¤§¥¨¨§¦¨

.a ,`lw oiNEg¦
"äéLøL LøLzå" Bîk¯.i ,t miNdY §©©§¥¨¨¤¨§¦¦

diWxW dWixWd)my i"yx(. ¦§¦¨¨¨¤¨
"LéøLî ìéåà"¯dUr .b ,d aFI` ¡¦©§¦¦¨¨

miWxW)my r"a`x(. ¨¨¦
"LøLú éúàeáz ìëáe" Bôelçå§¦§¨§¨¦§¨¥

¯diWxW xwrY .ai ,`l mW)ziy`xa i"yx ¨©£Ÿ¨¨¤¨
my oileg .my n"a .my l`wfgi .my(i"Wx d`xE .§¥©¦

xETir oFWlA xnF` `EdWM" :mW aFI ¦̀¨§¤¥¦§¦
xnF` WxW oFWlaE ,WxWY xnF`¥§¨¥¦§Ÿ¤¥
,xETir oFWl EWxFWi oke ,WxWY©§¥§¥§¨§¦

."WxFW oFWl EWixWi©§¦§¤
"äiøt äéôòña" eäBîëå¯,fi dirWi §¨¦§¦¤¨Ÿ¦¨§©§¨

."ditprA ± ditirqA" :mW i"WxaE .e§©¦¨¦§¦¤¨©£¨¤¨
"äøàt óòñî" Bôelçå¯.bl ,i mW §¦§¨¥ª¨¨

äéôòñ çMôî¯."srqn" WExiR Edf §©¥©§¦¤¨¤¥§¨¥
eizFx`R gXti" :mW i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨§©¥©Ÿ¨
`Ed srqnE .. eizFpli` itpr xTir¦¥©§¥¦¨¨§¨¥

."mitpr uSwn oFWl§§©¥£¨¦
"Bîvò ïBøçàä äæå" eäBîëå§¨§¤¨©£¦§

¯.fi ,p dinxi¦§§¨
åéîöò øaL¯mxiB" :mW i"WxA ¦¥£¨¨§©¦¨¥¥

WOWn "mvr" ,xnFlM ."eizFnvr©§¨§©¤¤§©¥
zxiaWl mbe mvrl mB ,FkERide xacl§¨¨§¦©§¤¤§©¦§¦©

.mvr¤¤
"íéðáàá eäì÷ñiå" eäBîëå¯mikln §¨©¦§§ª¨£¨¦§¨¦

.bi ,`k `
"ïáàî eìwñ" Bôelçå¯.i ,aq dirWi §¦©§¥¤¤§©§¨

äéðáà eøéñä¯:mW i"Wx d`xE ¨¦£¨¤¨§¥©¦¨
lFWkn ipa` EkilWde dNiqnd ElTq"©§©§¦¨§©§¦©§¥¦§

."oiccSl©§¨¦
"eäìwñéå eä÷fòéå" ïëå¯.a ,d mW §¥©§©§¥©§©§¥¨

FkFYn mipa` `ivFd)my i"yx(. ¦£¨¦¦
BðLc øéñäì Y "BðMãì" :ïàk óà©¨§©§§¨¦¦§

¯.bi ,c xAcOA i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨
ø"éøãðéöùéà :æòìáe¯escandrer, §©©

.xt`d z` zFPtl§©¤¨¥¤



dnexzע zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` '` iyiy meil inei xeriy
וודי"ל  ּובלע"ז יד, ּבית ולֹו ּדק, מּתכת ׁשל הקדרה ּכּסּוי ּכמין והן הּדׁשן, את ּבהם ׁשּנֹוטל .מגרפֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ÂÈ˙˜¯ÊÓe∑ הּזבחים ּדם ּבהם ונתחבים ∑ÂÈ˙‚ÏÊÓe.לקּבל ּבּבׂשר ּבהם ּומּכה ּכפּופים, אּונקלּיֹות ּכמין ƒ¿¿…»ְְִֵֶַַַָָƒ¿¿…»ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ
צּנֹורּיֹות  חכמים ּובלׁשֹון קרוצינ"ׁש, ּובלע"ז ׂשרפתן, ממהר ׁשּיהא הּמערכה ּגחלי על ּבהן ּומתהּפכין .ּבם, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ÂÈ˙zÁÓe∑ ׁשם ועל לּקטרת, הּפנימי מזּבח על לׂשאתם הּמזּבח מן ּגחלים ּבהן לּטל להם יׁש קּבּול ּבית «¿…»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכמֹו: מחּתֹות, קרּויים ל)חתּיתן וכן:(ישעיה מּמקֹומּה, אׁש ׁשאיבת לׁשֹון מּיקּוד", אׁש ו)"לחּתת "היחּתה (משלי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבחיקֹו?!" אׁש ÂÈÏk.איׁש ÏÎÏ∑:ּכליו ּכמֹו .ּכל ְִֵֵ¿»≈»ְֵָָ

(ã)úéNòå úLçð úLø äNòî øaëî Bl úéNòå§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨
òaøà ìò úLçð úòaè òaøà úLøä-ìò©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬

:åéúBö÷§¨«
i"yx£¯aÎÓ∑.רׁשת ּכמין חֹורין חֹורין עׂשּוי לּמזּבח, לֹו עׂשּוי לבּוׁש ּכמין קריבל"ׁש, ׁשּקֹורין ּכברה, לׁשֹון ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

רׁשת' מעׂשה נחׁשת מכּבר לֹו 'ועׂשית ּפתרֹונֹו: וכה מסרס, זה .ּומקרא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
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dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` '` iyiy meil inei xeriy
ׁשלׁש לסֹוף והּוא לנֹוי, ּבדפנֹו אּמה רחּבֹו והיה סביבֹו, חריץ עׂשה לּמזּבח אף העץ. שש)וספסלי  אחרים (ספרים ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מּׂשפת  קמתֹו"? אּמֹות "וׁשלׁש מקּים: אני מה הא, ּכארּכֹו'. ׁשנים ּפי 'ּגבהֹו האֹומר: ּכדברי ּגבהֹו, ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאּמֹות
וכן  מּקרנֹותיו. לפנים ראׁשֹו על אּלא הּנחׁשת, למזּבח היה לא הּכהנים להּלּו סֹובב אבל ּולמעלה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹסֹובב
הּכהנים, רגלי הּלּו ׁשל אּמה  מהן ולפנים אּמה, רחב והיה לקרן', קרן ּבין ּכרּכֹוב? 'איזהּו ּב'זבחים': ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשנינּו
ׁשהּכרּכב  למדנּו, מּלמּטה" הּמזּבח ּכרּכב "ּתחת והּכתיב: ׁשם, ודקּדקנּו ּכרּכב. קרּויים הּללּו אּמֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּוׁשּתי
ׁשּבּדפן  זה יׂשּתרגּו'. ּדלא לכהנים וחד לנֹוי חד הוֹו, 'ּתרי הּמתרץ: ותרץ ּתחּתיו? הּמכּבר ולבּוׁש הּוא ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּבדפנֹו
היה  והּוא אּמה, רחב ׁשהּמכּבר נמצא, הּמזּבח. חצי עד רחּבֹו והּגיע הּמכּבר הלּביׁשּו ּומּתחּתיו היה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלנֹוי

למזּבח  עׂשּוי ּוכנגּדֹו הּתחּתֹונים, לדמים העליֹונים ּדמים ּבין להבּדיל ּגבהֹו, לחצי ּדגמת סימן עֹולמים ּבית ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
"מזּבח  ּבפרׁשת ׁשמענּו ּכבר זה, ּבענין ּפרׁשּו ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּבֹו, עֹולין ׁשהיּו וכבׁש ּבאמצעֹו. הּסקרא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹחּוט
ׁשהיה  למדנּו, חלק. ּכבׁש אּלא ׁשּלֹו, ּבּכבׁש מעלֹות לֹו ּתעׂשה לא ּבמעלֹות", תעלה "ולא ּתעׂשהּֿלי" ְְְֲֲֲֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאדמה

אדמה  חללֹו ממּלאין ׁשהיּו הּנחׁשת מזּבח הּוא אדמה, ּומזּבח ּבמכילּתא. ׁשנינּו ּכ ּכבׁש, חנּיתן,לֹו ּבמקֹום ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
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וודי"ל  ּובלע"ז יד, ּבית ולֹו ּדק, מּתכת ׁשל הקדרה ּכּסּוי ּכמין והן הּדׁשן, את ּבהם ׁשּנֹוטל .מגרפֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ÂÈ˙˜¯ÊÓe∑ הּזבחים ּדם ּבהם ונתחבים ∑ÂÈ˙‚ÏÊÓe.לקּבל ּבּבׂשר ּבהם ּומּכה ּכפּופים, אּונקלּיֹות ּכמין ƒ¿¿…»ְְִֵֶַַַָָƒ¿¿…»ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ
צּנֹורּיֹות  חכמים ּובלׁשֹון קרוצינ"ׁש, ּובלע"ז ׂשרפתן, ממהר ׁשּיהא הּמערכה ּגחלי על ּבהן ּומתהּפכין .ּבם, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ÂÈ˙zÁÓe∑ ׁשם ועל לּקטרת, הּפנימי מזּבח על לׂשאתם הּמזּבח מן ּגחלים ּבהן לּטל להם יׁש קּבּול ּבית «¿…»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכמֹו: מחּתֹות, קרּויים ל)חתּיתן וכן:(ישעיה מּמקֹומּה, אׁש ׁשאיבת לׁשֹון מּיקּוד", אׁש ו)"לחּתת "היחּתה (משלי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
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רׁשת' מעׂשה נחׁשת מכּבר לֹו 'ועׂשית ּפתרֹונֹו: וכה מסרס, זה .ּומקרא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
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ׁשלׁש לסֹוף והּוא לנֹוי, ּבדפנֹו אּמה רחּבֹו והיה סביבֹו, חריץ עׂשה לּמזּבח אף העץ. שש)וספסלי  אחרים (ספרים ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מּׂשפת  קמתֹו"? אּמֹות "וׁשלׁש מקּים: אני מה הא, ּכארּכֹו'. ׁשנים ּפי 'ּגבהֹו האֹומר: ּכדברי ּגבהֹו, ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאּמֹות
וכן  מּקרנֹותיו. לפנים ראׁשֹו על אּלא הּנחׁשת, למזּבח היה לא הּכהנים להּלּו סֹובב אבל ּולמעלה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹסֹובב
הּכהנים, רגלי הּלּו ׁשל אּמה  מהן ולפנים אּמה, רחב והיה לקרן', קרן ּבין ּכרּכֹוב? 'איזהּו ּב'זבחים': ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשנינּו
ׁשהּכרּכב  למדנּו, מּלמּטה" הּמזּבח ּכרּכב "ּתחת והּכתיב: ׁשם, ודקּדקנּו ּכרּכב. קרּויים הּללּו אּמֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּוׁשּתי
ׁשּבּדפן  זה יׂשּתרגּו'. ּדלא לכהנים וחד לנֹוי חד הוֹו, 'ּתרי הּמתרץ: ותרץ ּתחּתיו? הּמכּבר ולבּוׁש הּוא ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּבדפנֹו
היה  והּוא אּמה, רחב ׁשהּמכּבר נמצא, הּמזּבח. חצי עד רחּבֹו והּגיע הּמכּבר הלּביׁשּו ּומּתחּתיו היה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלנֹוי

למזּבח  עׂשּוי ּוכנגּדֹו הּתחּתֹונים, לדמים העליֹונים ּדמים ּבין להבּדיל ּגבהֹו, לחצי ּדגמת סימן עֹולמים ּבית ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
"מזּבח  ּבפרׁשת ׁשמענּו ּכבר זה, ּבענין ּפרׁשּו ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּבֹו, עֹולין ׁשהיּו וכבׁש ּבאמצעֹו. הּסקרא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹחּוט
ׁשהיה  למדנּו, חלק. ּכבׁש אּלא ׁשּלֹו, ּבּכבׁש מעלֹות לֹו ּתעׂשה לא ּבמעלֹות", תעלה "ולא ּתעׂשהּֿלי" ְְְֲֲֲֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאדמה

אדמה  חללֹו ממּלאין ׁשהיּו הּנחׁשת מזּבח הּוא אדמה, ּומזּבח ּבמכילּתא. ׁשנינּו ּכ ּכבׁש, חנּיתן,לֹו ּבמקֹום ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
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¯miqEtcaE ciÎiazM dOkA `Ed oM¥§©¨¦§¥¨¦§¦

:mW migaf i"WxA `Ed oke ,mipFW`x¦¦§¥§©¦§¨¦¨
zFO` WW dlrXn xiTd aiaq"§¦©¦¦¤¨¨¥©
did ziXXd dO`A ,xnFlM ."DaFB©§©¨©¨©¦¦¨¨

.aaFQdWlW" :miqEtC dOkA K` ©¥©§©¨§¦¨
zFO` WlWl dpEMdW d`xpe ,"zFO ©̀§¦§¤¤©©¨¨§¨©

.aFMxMd cr gAfOd W`xn¥Ÿ©¦§¥©©©©§
øîBàä éøáãk ,Bäáb ìL¯`aEdW ¤¨§§¦§¥¨¥¤¨

.` wEqR i"WxA lirl§¥§©¦¨
Bkøàk íéðL ét Bäáb¯xUr EpidC ¨§¦§©¦§¨§§©§¤¤

.zFO ©̀
ìLå" íi÷î éðà äî àäúBnà L ¨¨£¦§©¥§¨Ÿ©

"BúîB÷¯.` wEqR ¨¨
äìòîìe ááBñ úôOî¯mFwn cr ¦§©¥§©§¨©§

.ztqFp dO` Dnvr oxTde ,oxTd©¤¤§©¤¤©§¨©¨¤¤

äéä àì íéðäkä Celäì ááBñ ìáà£¨¥§¦©Ÿ£¦Ÿ¨¨
úLçpä çaæîì¯gAfnA didW FnM §¦§©©§Ÿ¤§¤¨¨§¦§©

mB crFp aaFQdW ,WCwOd ziA¥©¦§¨¤©¥©©
a ,aq migaf d`x ,mipdMd KENidl§¦©Ÿ£¦§¥§¨¦

.ipW ligzOd xEAC mW i"WxaE§©¦¨¦©©§¦§¥
BLàø ìò àlà¯.gAfOd lW ¤¨©Ÿ¤©¦§¥©

eðéðL ïëå .åéúBðøwî íéðôì¦§¦¦©§¨§¥¨¦
íéçáæa¯.a ,aq ¦§¨¦

,ïø÷ì ïø÷ ïéa ?"ákøk" eäæéà¥¤©§Ÿ¥¤¤§¤¤
änà ïäî íéðôìå ,änà áçø äéäå§¨¨Ÿ©©¨§¦§¦¥¤©¨
ézLe ,íéðäkä éìâø Celä ìL¤¦©§¥©Ÿ£¦§¥

eìlä úBnà¯zFpxTd oiA lW dO` ©©¨©¨¤¥©§¨
KENid mFwn lW dO`e)my i"yx(. §©¨¤§¦

:íL eð÷c÷ãå ."ákøk" íééeø÷§¦©§Ÿ§¦§©§¨
çaænä ákøk úçz" áéúëäå§¨§¦©©©§Ÿ©¦§¥©

"ähîlî¯aizkde :oFW`x qEtcA ¦§¨¨¦§¦§¨§¦
)a ,dl onwl(oke ."dHnNn FAMxM zgY" :©©©§ª¦§©¨§¥

.mW EpiptNW `xnBA `Ed©§¨¨¤§¨¥¨
Leáìe àeä Bðôãa ákøkäL eðãîì̈©§¤©©§Ÿ§¨§§

åézçz øaënä¯,gAfOd W`xA i`C ©¦§¨©§¨§¦§Ÿ©¦§¥©
:xiTd aiaq oEzPd xAkOl ixw ikid¥¦¨¥©¦§¨©¨§¦©¦

?"FAMxM zgY")my i"yx(. ©©©§ª
Båä éøz :õøúîä õøúå¯ipW §¥¥©§¨¥§¥£§¥

dWn dUrW gAfOl Eid miaaFq)i"yx §¦¨©¦§¥©¤¨¨¤
my(.

eâøzNé àìc íéðäkì ãçå ,éBðì ãç©§§©©Ÿ£¦§¨¦§¨§
¯oke .EwxYWp `lC :oFW`x qEtcA¦§¦§¨¦§¨§§¥

:FWExitE .mW i"WxaE `xnBA `Ed©§¨¨§©¦¨¥
aaFq Ewinrd gAfOd W`xA dlrnl§©§¨§Ÿ©¦§¥©¤¡¦¥
zFidl ,hrEn xaC wFnr uixg oinM§¦¨¦¨¨¨¨¦§
aiaq ohw dwrn sTid FztU mdl̈¤§¨¤¥©£¤¨¨¨¦

Ewilgi `NW)my i"yx(. ¤Ÿ©£¦
åézçzîe ,äéä éBðì ïôcaL äæ¤¤©Ÿ¤§¨¨¦©§¨

Baçø òébäå ,øaënä eLéaìä¯lW ¦§¦©¦§¨§¦¦©¨§¤
.dHn iRlM ,xAkOd©¦§¨§©¥©¨

"çaænä éöç ãò"¯Wng `EdW ©£¦©¦§¥©¤¨¥

Frvn`n" did xAkOdW EpidC .zFO ©̀§©§¤©¦§¨¨¨¥¤§¨
"dlrnlE)my migaf i"yx(miqEtCA . §©§¨©§¦

xAkOdW `vnp" :o`M sqFp EpiptNW¤§¨¥¨¨¦§¨¤©¦§¨
ciÎiazM dAxdA K` ."dO` agẍ¨©¨©§©§¥¦§¥¨
`idW d`xpe ,Fpi` mipFW`x miqEtcE§¦¦¦¥§¦§¤¤¦

cg`n zxgE`n dtqFdmiwiYrOd, ¨¨§¤¤¥¤¨©©§¦¦
gAfOd DaFbA ziXXd dO`A oMW¤¥¨©¨©¦¦§©©¦§¥©
xWt` i`e ,xAkn mbe aaFq mB did̈¨©¥§©¦§¨§¦¤§¨
`N` ,dO` FCal xAkOd agFx didIW¤¦§¤©©¦§¨§©©¨¤¨

.dO`n zFgR zvw§¨¨¥©¨
Bäáb éöçì ïîéñ äéä àeäå§¨¨¦¨©£¦¨§
íéîcì íéðBéìòä íéîc ïéa ìécáäì§©§¦¥¨¦¨¤§¦©¨¦

íéðBzçzä¯lW FnM ,minC EidW ©©§¦¤¨¨¦§¤
zFGdl mikixv EidW ,sFrd z`Hg©©¨¤¨§¦¦§©
Eide .gAfOd lW oFYgYd wlgd ivgA©£¦©¥¤©©§¤©¦§¥©§¨
EidW ,dndA z`Hg FnM ,minC̈¦§©©§¥¨¤¨
oFilrd wlgd ivgA zFGdl mikixv§¦¦§©©£¦©¥¤¨¤§
oiA liCan did xAkOde ,gAfOd lW¤©¦§¥©§©¦§¨¨¨©§¦¥
lW oFilrd wlgl oFYgYd wlg¥¤©©§§¥¤¨¤§¤

.gAfOd©¦§¥©
"íéîìBò úéa" çaæîì eNò Bãâðëe§¤§¨§¦§©¥¨¦

¯.WCwOd ziA¥©¦§¨
àø÷qä èeç úøBâç¯ravA hEg £©©¦§¨§¤©

.dxFbg oinM didW ,mFc`̈¤¨¨§¦£¨
,Ba ïéìBò eéäL Láëå .Bòöîàa§¤§¨§¤¤¤¨¦
äæ ïéðòa BLøt àlL ét-ìò-óà©©¦¤Ÿ¥§§¦§©¤

¯gAfnA o`M WxRzp `l ,xnFlM§©Ÿ¦§¨¥¨§¦§©
.WaMd zFcF` zWFgPd©§¤©¤¤

äîãà çaæî" úLøôa eðòîL øák§¨¨©§§¨¨©¦§©£¨¨
"él äNòz¯.k ,k lirl ©£¤¦§¥

"úìòîá äìòú àìå"¯.ak ,k lirl §Ÿ©£¤§©£Ÿ§¥
BlL Láka úBìòî éì äNòz àìŸ©£¤¦©£©¤¤¤
Bì äéäL eðãîì ,÷ìç Lák àlà¤¨¤¤¨¨¨©§¤¨¨

àzìéëîa eðéðL Ck ,Lák¯Fxzi ¤¤¨¨¦¦§¦§¨¦§
.`i wxR WcgaC `YkQn©¤§¨¦§Ÿ¤¤¤

çaæî àeä ,"äîãà çaæî"e¦§©£¨¨¦§©



dnexzעב zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a ycew zayl inei xeriy
לקלעי  סמּו אּמה עד מּגיעין ורגליו הּׂשערה, חּוט מלא הּמזּבח מן מבּדל הּמזּבח, ּבדרֹום היה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻוהּכבׁש
קֹומתֹו", אּמֹות "וׁשלׁש ּככתבן: ּדברים האֹומר: ּולדברי קֹומתֹו. אּמֹות י' האֹומר ּכדברי ׁשּבּדרֹום, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהחצר

ּבמׁשנת מצאתי ּכ אּמֹות, י' אּלא הּכבׁש אר היה ryYeלא mirAx` מלא הּמזּבח מן מבּדל ׁשהיה וזה מּדֹות, ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ©§¨¦§¥©−ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻ
הּמקרא  מן למדנּוה זבחים ּבמּסכת .החּוט , ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

(å)úétöå íéhL éöò éca çaænì íécá úéNòå§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬
úLçð íúà: Ÿ−̈§«¤

(æ)ézL-ìò íécaä eéäå úòaha åéca-úà àáeäå§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²
:Búà úàNa çaænä úòìö©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬Ÿ«

i"yx£˙Úaha∑ לּמכּבר ׁשּנעׂשּו טּבעֹות .ּבארּבע ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

(ç)Eúà äàøä øLàk Búà äNòz úçì áeáð§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬«Ÿ§²
:eNòé ïk øää−̈¥¬©«£«

i"yx£˙ÁÏ ·e·∑ עץ ּכּלֹו יהא ולא ּבאמצע, והחלל צד, מּכל ׁשּטים עצי לּוחֹות לּוחי. חליל ּכתרּגּומֹו: ¿À…ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
סּדן  ּכמין אּמֹות ה' על אּמֹות ה' עביֹו ׁשּיהא .אחד, ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ß xc` 'a ycew zay ß

(è)äðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNòå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨
äàtì Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì íéòì÷§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥−̈

:úçàä̈«¤¨«
i"yx£ÌÈÚÏ˜∑ סרדין ותרּגּומֹו אֹורג, מעׂשה ולא קליעה מעׂשה נקבים, נקבים ספינה, קלעי ּכמין עׂשּויין ¿»ƒְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ּככברה  מנּקבין ׁשהן לפי סרדא, המתרּגם מכּבר, ׁשל ‰‡Á˙.ּכתרּגּום ‰‡tÏ∑ ּפאה קרּוי הרּוח .ּכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ«≈»»∆»ֵַָָָָ

ÈÚ‡cו  ÈÁÈ¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‡iÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ«»¿ƒ¿¿»¬ƒ≈¿»≈
:‡LÁ ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhLƒƒ¿«¬≈»¿¿»»

‡¯iÁÈ‡ז  ÔB‰ÈÂ ‡˙˜ÊÚa È‰BÁÈ¯‡ ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¬ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¬ƒ«»
:d˙È ÏhÓa ‡Áa„Ó È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ«»≈

C˙Èח  ÈÊÁ‡ È„ ‡Ók d˙È „aÚz ÈÁeÏ ÏÈÏÁ¬ƒ≈«¿≈»≈¿»ƒ«¬ƒ»»
:Ôe„aÚÈ Ôk ‡¯eËa¿»≈«¿¿

ÓB¯c‡ט  ¯·Ú Áe¯Ï ‡kLÓ ˙¯c ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«≈«»»
ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·c ‡z¯„Ï ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

:„Á ¯·ÚÏ ‡k¯‡À¿»¿≈«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Bììç ïéàlîî eéäL ,úLçpä©§Ÿ¤¤¨§©§¦£¨
ïúéðç íB÷îa äîãà¯i"WxA `aEd £¨¨¦§£¨¨¨¨§©¦

mB d`xE .ipW WExitM `k ,k lirl§¥§¥¥¦§¥©
`NW siqFd mWe .b ,l oOwl i"Wx©¦§©¨§¨¦¤Ÿ

.bB Fl did̈¨©
çaænä íBøãa äéä Lákäå§©¤¤¨¨¦§©¦§¥©

¯gztl KEnq cnr Fnvr gAfOde§©¦§¥©©§¨©¨§¤©
.oMWOd©¦§¨

èeç àìî çaænä ïî ìcáîª§¨¦©¦§¥©§Ÿ
äøòOä¯rbFp WaMd W`x did `NW ©§¨¨¤Ÿ¨¨Ÿ©¤¤¥©

EPOn lCaEn `N` ,WOn gAfOA©¦§¥©©¨¤¨§¨¦¤
.`nip `FlnM¦§¦¨

Ceîñ änà ãò ïéòébî åéìâøå§©§¨©¦¦©©¨¨
éøáãk ,íBøcaL øöçä éòì÷ì§©§¥¤¨¥¤©¨§¦§¥
.BúîB÷ úBnà øNò :øîBàä̈¥¤¤©¨

øîBàä éøáãìe¯lirl i"WxA `aEd §¦§¥¨¥¨§©¦§¥

.` wEqR̈
ìL" ïáúëk íéøác"Búî÷ úBnà L §¨¦¦§¨¨¨Ÿ©Ÿ¨

¯.` wEqR lirl§¥¨
øNò àlà Lákä Cøà äéä àìŸ¨¨Ÿ¤©¤¤¤¨¤¤
úðLîa éúàöî Ck ,úBnà©¨¨¨¦§¦§©

"úBcî òLúå íéòaøà"¯`aEn ©§¨¦§¥©¦¨
.hiz fnx ipFrnW hEwliA§©§¦§¦¤¤

àìî çaænä ïî ìcáî äéäL äæå§¤¤¨¨ª§¨¦©¦§¥©§Ÿ
íéçáæ úëqîa ,èeçä¯.a ,aq ©§©¤¤§¨¦

àø÷nä ïî äeãîì¯xn` dcEdi ax: §¨¨¦©¦§¨©§¨¨©
xn`PW mEXn)fh ,hk onwl(,"aiaq" ¦¤¤¡©¨¦

Eed i`e ,EdC lM gAfOl sTid `dIW¤§¥¤¥©¦§¥©¨§§¦£
ENit`W ,sTid Dl oi` aEW oixAEgn§¨¦¥¨¤¥¤£¦
EdA` iAxe .FaaFql lFki oi` hEgA§¥¨§§§©¦©¨

xn`p :xn`)` weqt lirl(i`e ,"rEax" ¨©¤¡©¨©§¦
rAExn FpipA did `l ,oixAEgn)`xnb §¨¦Ÿ¨¨¦§¨§¨

my i"yxe(.e dxez

(f)úòahaeNòpL úBòaè òaøàa Y ©©¨Ÿ§©§©©¨¤©£
øaënì¯.c wEqR lirlcMg dxez ©¦§¨§¦§¥¨

(g)úçì áeáðìéìç" :Bîebøúk Y §ªŸ§©§£¦
"ïéçeì¯oOwl mB d`xE .zFgEl lElg ¦£§¥©§©¨
.f ,gl

ãö ìkî íéhL éöò úBçeì¯caNn £¥¦¦¦¨©¦§©
,bB Fl did `l ixdW ,dlrnln¦§©§¨¤£¥Ÿ¨¨©

.b ,l i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦
òöîàa ììçäå¯Eid llgd z`e §¤¨¨¨¤§©§¤¤¨¨¨

wEqR i"WxA lirlcM ,dnc` mi`Nnn§©§¦£¨¨§¦§¥§©¦¨
.g

Béáò àäiL ãçà õò Blk àäé àìå§Ÿ§¥ª¥¤¨¤§¥¨§
ïéîk úBnà Lîç ìò úBnà Lîç̈¥©©¨¥©§¦

ïcñ¯.dar urh dxez ©¨¥¨¤
(h)íéòì÷éòì÷ ïéîk ïééeNò Y §¨¦£¦§¦©§¥

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a ycew zayl inei xeriy

(é)éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãnòå§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãnòä̈«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÂÈ„nÚÂ∑עּמּוד ּבין אּמֹות העּמּודים ∑Ì‰È„‡Â.לעּמּוד חמׁש יֹוׁשבים ׁשל האדנים נחׁשת. ¿«À»∆¿ƒְֵֵַַַָ¿«¿≈∆ְְֲִִִֶֶַָָָֹ
קנּדסין  ּכמין עֹוׂשה היה לתֹוכן. ּתקּועין והעּמּודים הארץ ג',על ורחּבן טפחים ו' ארּכן פלא"ׁש, ׁשּקֹורין ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻ

ותֹולה  ועּמּוד, עּמּוד ּכל ּכנגד ּבמיתרים סביביו הּקלע ׂשפת וכֹור ּבאמצעֹו, ּבֹו קבּועה נחׁשת ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוטּבעת
ּבעּמּוד, ּתקּוע אחד וראׁשֹו למעלה זקּוף ראׁשֹו וי"ו, ּכמין העׂשּוי ׁשּבע ּמּוד ּבאּונקלּיֹות טּבעּתֹו ּדר ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻהּקנדס
החצר  מחּצֹות קֹומת והיא מּלמּטה ּתלּוי הּקלע ורחב גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ּדלתֹות, להּציב ׁשעֹוׂשין .ּכאֹותן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ÌÈ„nÚ‰ ÈÂÂ∑ האּונקלּיֹות אם ∑Ì‰È˜LÁÂ.הם יֹודע, ואיני סביב, ּכסף ּבחּוטי העּמּודים היּו מּקפין »≈»«Àƒְְִֵָ«¬À≈∆ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּגבעה: ּבפּלגׁש מצינּו ׁשּכ חגֹורה, לׁשֹון ׁשחּׁשּוק אני יֹודע א ּבאמצעם, ואם ּבראׁשם אם ּכּלן, ּפני ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻעל

יט  חׁשּוקים )(שופטים ּתרּגּומֹו: חבּוׁשים", חמֹורים צמד ."ועּמֹו ְְֲֲֲִִִִֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr gk zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשריםריםריםרים י)ועועועועּמּמּמּמּוּוּוּודיודיודיודיו ּבתֹוספֹות (כז, ּכן ׁשהקׁשה ראיתי (עּתה העּמּודים נעׂשּו מּמה ּפרׁש ולא הּכתּוב ׁשּסתם ּגדֹול, עּיּון צרי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
מביאם ורׁש"י הּקּונּדסין. ּברמז, ואפילּו נזּכרּו, ּׁשּלא מה יֹותר עֹוד ותמּוּה ועֹוד). קּונּדסין ּבּבּבּבפפפפׁשׁשׁשׁשטטטטּוּוּוּותתתתהריב"א "ּכמין ּומפרׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
מחּברים. ואינם ּבלע"ז, פל"ו קונדס, ב: לד, ערּובין רׁש"י ּוראה לא! ותּו פל"ש", ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻׁשּקֹורין

(àé)Cøà äàî íéòì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãenòå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯

óñk íäé÷Lçå íéãnòä: ¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(áé)änà íéMîç íéòì÷ íé-úàôì øöçä áçøå§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©¨®
äøNò íäéðãàå äøNò íäéãnò: ©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«

LÁ‡י  ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿«

Ó‡‰יא  ÔÈ„¯Ò ‡k¯‡a ‡etˆ Áe¯Ï ÔÎÂ¿≈¿«ƒ»¿À¿»¿»ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ ‡k¯‡À¿»¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈««»¿ƒ≈ƒ¿«

ÔÈ„¯Òיב  ‡·¯ÚÓ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«««¿»¿»ƒ
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯NÚ ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ«≈«¿»¿«¿≈

:‡¯NÚ«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äNòî ,íéá÷ð íéá÷ð ,äðéôñ§¦¨§¨¦§¨¦©£¥
:Bîebøúå ,âøBà äNòî àìå ,äòéì÷§¦¨§Ÿ©£¥¥§©§
"øaëî" ìL Bîebøúk ,"ïéãøñ"§¨¦§©§¤¦§¨
ïéáwðî ïäL éôì ,"àãøñ" íbøúnä©§ª§¨§¨¨§¦¤¥§ª¨¦

.äøáëkúçàä äàtìçeøä ìk Y ¦§¨¨©¥¨¨¤¨¨¨©
"äàt" éeø÷¯.gi ,ek lirl mB d`x ¨¥¨§¥©§¥

`iaOW a ,a zFrEaW i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¤¥¦
sFq oFWl `id d`RW df wEqRn `nbEC§¨¦¨¤¤¥¨¦§

.dvwei dxez §¨¤
(i)íéøNò åéãnòåúBnà Lîç Y §©ª¨¤§¦¨¥©

ãenòì ãenò ïéa¯agFx llFM ¥©§©¥©
micEOrd aEXig otF`e .cEOrd̈©§¤¦¨©¦
oOwl i"Wx d`x ± mdipiAW millgde§©£¨¦¤¥¥¤§¥©¦§©¨
cvAW s`W `vnp eixaCnE .ci wEqR̈¦§¨¨¦§¨¤©¤§©
mixUr Eid ,oFtv cvA oke ,mFxC̈§¥§©¨¨¤§¦
millg xUr drWY Eid `l ,micEOr©¦Ÿ¨¦§¨¨¨£¨¦
gxfn cvA oke ,millg mixUr `N ¤̀¨¤§¦£¨¦§¥§©¦§¨
`N` millg drWY Eid `l axrnE©£¨Ÿ¨¦§¨£¨¦¤¨
did cv lM zPtA iM ,millg dxUr£¨¨£¨¦¦§¦©¨©¨¨
,eixg` `Ad cSl KIXd sqFp cEOr©¨©©¨©©©¨©£¨
:EpidC .xqgd llgd mlWp FciÎlre§©¨¦§©¤¨¨¤¨¥§©§

KIW did gxfn mFxC zPtAW cEOr©¤§¦©§¦§¨¨¨©¨
mFxC zPtAW cEOr ENi`e ,mFxC cvl§©¨§¦©¤§¦©§
cEOre ,axrn cvl KIW did axrn©£¨¨¨©¨§©©£¨§©
,oFtv cvl KIW did axrn oFtv zPtAW¤§¦©§©£¨¨¨©¨§©¨
KIW did gxfn oFtv zPtAW cEOre§©¤§¦©§¦§¨¨¨©¨

.oFtv cvl§©¨
íäéðãàåíéãenòä ìL Y¯lW `le §©§¥¤¤¨©¦§Ÿ¤

"eipc`e" xnFl Fl did f` iM ,mirlTd©§¨¦¦¨¨¨©©£¨¨
xvgd lW EpidC ,"eicEOre" xn`W FnM§¤¨©§©¨§©§¤¤¨¥

)m"`x(.
,õøàä ìò íéáLBé íéðãàä .úLçð§Ÿ¤¨£¨¦§¦©¨¨¤
äéä .ïëBúì íéòe÷z íéãenòäå§¨©¦§¦§¨¨¨

éñcð÷ ïéîk äNBòï¯.zFhFn ¤§¦ª§¨¦
ù"ìô ïéøBwL¯pals,zFczi , ¤¦§¥

.zF`qpElM§§¨
ìL ïaçøå íéçôè äML ïkøà,äL ¨§¨¦¨§¨¦§¨§¨§Ÿ¨

,Bòöîàa Ba äòeá÷ úLçð úòaèå§©©©§Ÿ¤§¨§¤§¨
åéáéáñ òìwä úôN CøBëå§¥§©©¤©§¦¨

íéøúéîa¯.milagA §¥¨¦©£¨¦
äìBúå ,ãenòå ãenò ìk ãâðk§¤¤¨©§©§¤
úBiì÷ðeàa Bzòaè Cøc ñcðwä©ª§¨¤¤©©§¨§¨¦

BLàø ,å"éå ïéîk éeNòä ãenòaL¤¨©¤¨§¦¨Ÿ
òe÷z ãçà BLàøå äìòîì óe÷æ̈§©§¨§Ÿ¤¨¨©
áéväì ïéNBòL ïúBàk ,ãenòä©§¨¤¦§©¦

ù"ðåâ ïéøBwL ,úBúìc¯gons, §¨¤¦
.mixiv¦¦

àéäå ,ähîlî éeìz òìwä áçøå§Ÿ©©¤©¨¦§©¨§¦
.øöçä úBvçî úîB÷íéãnòä éåå ©§¦¤¨¥¨¥¨©ª¦

úBiì÷ðeàä íä Y¯oixcdpq i"WxA ¥¨§¨¦§©¦©§¤§¦
oinM oiiEUrd sqM zFczi" :` ,ak§¥¤¤¨£¦§¦
mdAW micEOrA mErawE ,zFlwpE`§§§¨§©¦¤¨¤
,KqOde xvgd irlw zF`lEl oiagFY£¦¨©§¥¤¨¥§©¨¨

."o"ieel oinFC zF`lwpE` lke§¨§§¨¦§¨¦
íäé÷Lçåíéãenòä eéä ïéôwî Y ©£ª¥¤ª¨¦¨¨©¦

ìò íà òãBé éðéàå .áéáñ óñk éèeça§¥¤¤¨¦§¥¦¥©¦©
.íòöîàa íà ,íLàøa íà ,ïlk éðt§¥ª¨¦§Ÿ¨¦§¤§¨¨

ì ÷eLçL éðà òãBé CàäøBâç ïBL ©¥©£¦¤¨§£¨
¯WxiR a ,ck dxf dcFar i"WxA§©¦£¨¨¨¥©

.xWw oFWNn¦§¤¤
Bnòå" äòába Lâìéôa eðéöî ïkL¤¥¨¦§¦¤¤©¦§¨§¦
:Bîebøz ,"íéLeáç íéøBîç ãîö¤¤£¦£¦©§

."íé÷eLç"¯.fi ,hi mihtFW`i dxez £¦§¦



עג dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a ycew zayl inei xeriy
לקלעי  סמּו אּמה עד מּגיעין ורגליו הּׂשערה, חּוט מלא הּמזּבח מן מבּדל הּמזּבח, ּבדרֹום היה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻוהּכבׁש
קֹומתֹו", אּמֹות "וׁשלׁש ּככתבן: ּדברים האֹומר: ּולדברי קֹומתֹו. אּמֹות י' האֹומר ּכדברי ׁשּבּדרֹום, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהחצר

ּבמׁשנת מצאתי ּכ אּמֹות, י' אּלא הּכבׁש אר היה ryYeלא mirAx` מלא הּמזּבח מן מבּדל ׁשהיה וזה מּדֹות, ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ©§¨¦§¥©−ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻ
הּמקרא  מן למדנּוה זבחים ּבמּסכת .החּוט , ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

(å)úétöå íéhL éöò éca çaænì íécá úéNòå§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬
úLçð íúà: Ÿ−̈§«¤

(æ)ézL-ìò íécaä eéäå úòaha åéca-úà àáeäå§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²
:Búà úàNa çaænä úòìö©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬Ÿ«

i"yx£˙Úaha∑ לּמכּבר ׁשּנעׂשּו טּבעֹות .ּבארּבע ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

(ç)Eúà äàøä øLàk Búà äNòz úçì áeáð§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬«Ÿ§²
:eNòé ïk øää−̈¥¬©«£«

i"yx£˙ÁÏ ·e·∑ עץ ּכּלֹו יהא ולא ּבאמצע, והחלל צד, מּכל ׁשּטים עצי לּוחֹות לּוחי. חליל ּכתרּגּומֹו: ¿À…ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
סּדן  ּכמין אּמֹות ה' על אּמֹות ה' עביֹו ׁשּיהא .אחד, ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ß xc` 'a ycew zay ß

(è)äðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNòå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨
äàtì Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì íéòì÷§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥−̈

:úçàä̈«¤¨«
i"yx£ÌÈÚÏ˜∑ סרדין ותרּגּומֹו אֹורג, מעׂשה ולא קליעה מעׂשה נקבים, נקבים ספינה, קלעי ּכמין עׂשּויין ¿»ƒְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ּככברה  מנּקבין ׁשהן לפי סרדא, המתרּגם מכּבר, ׁשל ‰‡Á˙.ּכתרּגּום ‰‡tÏ∑ ּפאה קרּוי הרּוח .ּכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ«≈»»∆»ֵַָָָָ

ÈÚ‡cו  ÈÁÈ¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‡iÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ«»¿ƒ¿¿»¬ƒ≈¿»≈
:‡LÁ ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhLƒƒ¿«¬≈»¿¿»»

‡¯iÁÈ‡ז  ÔB‰ÈÂ ‡˙˜ÊÚa È‰BÁÈ¯‡ ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¬ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¬ƒ«»
:d˙È ÏhÓa ‡Áa„Ó È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ«»≈

C˙Èח  ÈÊÁ‡ È„ ‡Ók d˙È „aÚz ÈÁeÏ ÏÈÏÁ¬ƒ≈«¿≈»≈¿»ƒ«¬ƒ»»
:Ôe„aÚÈ Ôk ‡¯eËa¿»≈«¿¿

ÓB¯c‡ט  ¯·Ú Áe¯Ï ‡kLÓ ˙¯c ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«≈«»»
ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·c ‡z¯„Ï ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

:„Á ¯·ÚÏ ‡k¯‡À¿»¿≈«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Bììç ïéàlîî eéäL ,úLçpä©§Ÿ¤¤¨§©§¦£¨
ïúéðç íB÷îa äîãà¯i"WxA `aEd £¨¨¦§£¨¨¨¨§©¦

mB d`xE .ipW WExitM `k ,k lirl§¥§¥¥¦§¥©
`NW siqFd mWe .b ,l oOwl i"Wx©¦§©¨§¨¦¤Ÿ

.bB Fl did̈¨©
çaænä íBøãa äéä Lákäå§©¤¤¨¨¦§©¦§¥©

¯gztl KEnq cnr Fnvr gAfOde§©¦§¥©©§¨©¨§¤©
.oMWOd©¦§¨

èeç àìî çaænä ïî ìcáîª§¨¦©¦§¥©§Ÿ
äøòOä¯rbFp WaMd W`x did `NW ©§¨¨¤Ÿ¨¨Ÿ©¤¤¥©

EPOn lCaEn `N` ,WOn gAfOA©¦§¥©©¨¤¨§¨¦¤
.`nip `FlnM¦§¦¨

Ceîñ änà ãò ïéòébî åéìâøå§©§¨©¦¦©©¨¨
éøáãk ,íBøcaL øöçä éòì÷ì§©§¥¤¨¥¤©¨§¦§¥
.BúîB÷ úBnà øNò :øîBàä̈¥¤¤©¨

øîBàä éøáãìe¯lirl i"WxA `aEd §¦§¥¨¥¨§©¦§¥

.` wEqR̈
ìL" ïáúëk íéøác"Búî÷ úBnà L §¨¦¦§¨¨¨Ÿ©Ÿ¨

¯.` wEqR lirl§¥¨
øNò àlà Lákä Cøà äéä àìŸ¨¨Ÿ¤©¤¤¤¨¤¤
úðLîa éúàöî Ck ,úBnà©¨¨¨¦§¦§©

"úBcî òLúå íéòaøà"¯`aEn ©§¨¦§¥©¦¨
.hiz fnx ipFrnW hEwliA§©§¦§¦¤¤

àìî çaænä ïî ìcáî äéäL äæå§¤¤¨¨ª§¨¦©¦§¥©§Ÿ
íéçáæ úëqîa ,èeçä¯.a ,aq ©§©¤¤§¨¦

àø÷nä ïî äeãîì¯xn` dcEdi ax: §¨¨¦©¦§¨©§¨¨©
xn`PW mEXn)fh ,hk onwl(,"aiaq" ¦¤¤¡©¨¦

Eed i`e ,EdC lM gAfOl sTid `dIW¤§¥¤¥©¦§¥©¨§§¦£
ENit`W ,sTid Dl oi` aEW oixAEgn§¨¦¥¨¤¥¤£¦
EdA` iAxe .FaaFql lFki oi` hEgA§¥¨§§§©¦©¨

xn`p :xn`)` weqt lirl(i`e ,"rEax" ¨©¤¡©¨©§¦
rAExn FpipA did `l ,oixAEgn)`xnb §¨¦Ÿ¨¨¦§¨§¨

my i"yxe(.e dxez

(f)úòahaeNòpL úBòaè òaøàa Y ©©¨Ÿ§©§©©¨¤©£
øaënì¯.c wEqR lirlcMg dxez ©¦§¨§¦§¥¨

(g)úçì áeáðìéìç" :Bîebøúk Y §ªŸ§©§£¦
"ïéçeì¯oOwl mB d`xE .zFgEl lElg ¦£§¥©§©¨
.f ,gl

ãö ìkî íéhL éöò úBçeì¯caNn £¥¦¦¦¨©¦§©
,bB Fl did `l ixdW ,dlrnln¦§©§¨¤£¥Ÿ¨¨©

.b ,l i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦
òöîàa ììçäå¯Eid llgd z`e §¤¨¨¨¤§©§¤¤¨¨¨

wEqR i"WxA lirlcM ,dnc` mi`Nnn§©§¦£¨¨§¦§¥§©¦¨
.g

Béáò àäiL ãçà õò Blk àäé àìå§Ÿ§¥ª¥¤¨¤§¥¨§
ïéîk úBnà Lîç ìò úBnà Lîç̈¥©©¨¥©§¦

ïcñ¯.dar urh dxez ©¨¥¨¤
(h)íéòì÷éòì÷ ïéîk ïééeNò Y §¨¦£¦§¦©§¥

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a ycew zayl inei xeriy

(é)éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãnòå§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãnòä̈«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÂÈ„nÚÂ∑עּמּוד ּבין אּמֹות העּמּודים ∑Ì‰È„‡Â.לעּמּוד חמׁש יֹוׁשבים ׁשל האדנים נחׁשת. ¿«À»∆¿ƒְֵֵַַַָ¿«¿≈∆ְְֲִִִֶֶַָָָֹ
קנּדסין  ּכמין עֹוׂשה היה לתֹוכן. ּתקּועין והעּמּודים הארץ ג',על ורחּבן טפחים ו' ארּכן פלא"ׁש, ׁשּקֹורין ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻ

ותֹולה  ועּמּוד, עּמּוד ּכל ּכנגד ּבמיתרים סביביו הּקלע ׂשפת וכֹור ּבאמצעֹו, ּבֹו קבּועה נחׁשת ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוטּבעת
ּבעּמּוד, ּתקּוע אחד וראׁשֹו למעלה זקּוף ראׁשֹו וי"ו, ּכמין העׂשּוי ׁשּבע ּמּוד ּבאּונקלּיֹות טּבעּתֹו ּדר ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻהּקנדס
החצר  מחּצֹות קֹומת והיא מּלמּטה ּתלּוי הּקלע ורחב גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ּדלתֹות, להּציב ׁשעֹוׂשין .ּכאֹותן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ÌÈ„nÚ‰ ÈÂÂ∑ האּונקלּיֹות אם ∑Ì‰È˜LÁÂ.הם יֹודע, ואיני סביב, ּכסף ּבחּוטי העּמּודים היּו מּקפין »≈»«Àƒְְִֵָ«¬À≈∆ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּגבעה: ּבפּלגׁש מצינּו ׁשּכ חגֹורה, לׁשֹון ׁשחּׁשּוק אני יֹודע א ּבאמצעם, ואם ּבראׁשם אם ּכּלן, ּפני ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻעל

יט  חׁשּוקים )(שופטים ּתרּגּומֹו: חבּוׁשים", חמֹורים צמד ."ועּמֹו ְְֲֲֲִִִִֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr gk zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשריםריםריםרים י)ועועועועּמּמּמּמּוּוּוּודיודיודיודיו ּבתֹוספֹות (כז, ּכן ׁשהקׁשה ראיתי (עּתה העּמּודים נעׂשּו מּמה ּפרׁש ולא הּכתּוב ׁשּסתם ּגדֹול, עּיּון צרי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
מביאם ורׁש"י הּקּונּדסין. ּברמז, ואפילּו נזּכרּו, ּׁשּלא מה יֹותר עֹוד ותמּוּה ועֹוד). קּונּדסין ּבּבּבּבפפפפׁשׁשׁשׁשטטטטּוּוּוּותתתתהריב"א "ּכמין ּומפרׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
מחּברים. ואינם ּבלע"ז, פל"ו קונדס, ב: לד, ערּובין רׁש"י ּוראה לא! ותּו פל"ש", ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻׁשּקֹורין

(àé)Cøà äàî íéòì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãenòå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯

óñk íäé÷Lçå íéãnòä: ¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(áé)änà íéMîç íéòì÷ íé-úàôì øöçä áçøå§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©¨®
äøNò íäéðãàå äøNò íäéãnò: ©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«

LÁ‡י  ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿«

Ó‡‰יא  ÔÈ„¯Ò ‡k¯‡a ‡etˆ Áe¯Ï ÔÎÂ¿≈¿«ƒ»¿À¿»¿»ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ ‡k¯‡À¿»¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈««»¿ƒ≈ƒ¿«

ÔÈ„¯Òיב  ‡·¯ÚÓ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«««¿»¿»ƒ
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯NÚ ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ«≈«¿»¿«¿≈

:‡¯NÚ«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äNòî ,íéá÷ð íéá÷ð ,äðéôñ§¦¨§¨¦§¨¦©£¥
:Bîebøúå ,âøBà äNòî àìå ,äòéì÷§¦¨§Ÿ©£¥¥§©§
"øaëî" ìL Bîebøúk ,"ïéãøñ"§¨¦§©§¤¦§¨
ïéáwðî ïäL éôì ,"àãøñ" íbøúnä©§ª§¨§¨¨§¦¤¥§ª¨¦

.äøáëkúçàä äàtìçeøä ìk Y ¦§¨¨©¥¨¨¤¨¨¨©
"äàt" éeø÷¯.gi ,ek lirl mB d`x ¨¥¨§¥©§¥

`iaOW a ,a zFrEaW i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¤¥¦
sFq oFWl `id d`RW df wEqRn `nbEC§¨¦¨¤¤¥¨¦§

.dvwei dxez §¨¤
(i)íéøNò åéãnòåúBnà Lîç Y §©ª¨¤§¦¨¥©

ãenòì ãenò ïéa¯agFx llFM ¥©§©¥©
micEOrd aEXig otF`e .cEOrd̈©§¤¦¨©¦
oOwl i"Wx d`x ± mdipiAW millgde§©£¨¦¤¥¥¤§¥©¦§©¨
cvAW s`W `vnp eixaCnE .ci wEqR̈¦§¨¨¦§¨¤©¤§©
mixUr Eid ,oFtv cvA oke ,mFxC̈§¥§©¨¨¤§¦
millg xUr drWY Eid `l ,micEOr©¦Ÿ¨¦§¨¨¨£¨¦
gxfn cvA oke ,millg mixUr `N ¤̀¨¤§¦£¨¦§¥§©¦§¨
`N` millg drWY Eid `l axrnE©£¨Ÿ¨¦§¨£¨¦¤¨
did cv lM zPtA iM ,millg dxUr£¨¨£¨¦¦§¦©¨©¨¨
,eixg` `Ad cSl KIXd sqFp cEOr©¨©©¨©©©¨©£¨
:EpidC .xqgd llgd mlWp FciÎlre§©¨¦§©¤¨¨¤¨¥§©§

KIW did gxfn mFxC zPtAW cEOr©¤§¦©§¦§¨¨¨©¨
mFxC zPtAW cEOr ENi`e ,mFxC cvl§©¨§¦©¤§¦©§
cEOre ,axrn cvl KIW did axrn©£¨¨¨©¨§©©£¨§©
,oFtv cvl KIW did axrn oFtv zPtAW¤§¦©§©£¨¨¨©¨§©¨
KIW did gxfn oFtv zPtAW cEOre§©¤§¦©§¦§¨¨¨©¨

.oFtv cvl§©¨
íäéðãàåíéãenòä ìL Y¯lW `le §©§¥¤¤¨©¦§Ÿ¤

"eipc`e" xnFl Fl did f` iM ,mirlTd©§¨¦¦¨¨¨©©£¨¨
xvgd lW EpidC ,"eicEOre" xn`W FnM§¤¨©§©¨§©§¤¤¨¥

)m"`x(.
,õøàä ìò íéáLBé íéðãàä .úLçð§Ÿ¤¨£¨¦§¦©¨¨¤
äéä .ïëBúì íéòe÷z íéãenòäå§¨©¦§¦§¨¨¨

éñcð÷ ïéîk äNBòï¯.zFhFn ¤§¦ª§¨¦
ù"ìô ïéøBwL¯pals,zFczi , ¤¦§¥

.zF`qpElM§§¨
ìL ïaçøå íéçôè äML ïkøà,äL ¨§¨¦¨§¨¦§¨§¨§Ÿ¨

,Bòöîàa Ba äòeá÷ úLçð úòaèå§©©©§Ÿ¤§¨§¤§¨
åéáéáñ òìwä úôN CøBëå§¥§©©¤©§¦¨

íéøúéîa¯.milagA §¥¨¦©£¨¦
äìBúå ,ãenòå ãenò ìk ãâðk§¤¤¨©§©§¤
úBiì÷ðeàa Bzòaè Cøc ñcðwä©ª§¨¤¤©©§¨§¨¦

BLàø ,å"éå ïéîk éeNòä ãenòaL¤¨©¤¨§¦¨Ÿ
òe÷z ãçà BLàøå äìòîì óe÷æ̈§©§¨§Ÿ¤¨¨©
áéväì ïéNBòL ïúBàk ,ãenòä©§¨¤¦§©¦

ù"ðåâ ïéøBwL ,úBúìc¯gons, §¨¤¦
.mixiv¦¦

àéäå ,ähîlî éeìz òìwä áçøå§Ÿ©©¤©¨¦§©¨§¦
.øöçä úBvçî úîB÷íéãnòä éåå ©§¦¤¨¥¨¥¨©ª¦

úBiì÷ðeàä íä Y¯oixcdpq i"WxA ¥¨§¨¦§©¦©§¤§¦
oinM oiiEUrd sqM zFczi" :` ,ak§¥¤¤¨£¦§¦
mdAW micEOrA mErawE ,zFlwpE`§§§¨§©¦¤¨¤
,KqOde xvgd irlw zF`lEl oiagFY£¦¨©§¥¤¨¥§©¨¨

."o"ieel oinFC zF`lwpE` lke§¨§§¨¦§¨¦
íäé÷Lçåíéãenòä eéä ïéôwî Y ©£ª¥¤ª¨¦¨¨©¦

ìò íà òãBé éðéàå .áéáñ óñk éèeça§¥¤¤¨¦§¥¦¥©¦©
.íòöîàa íà ,íLàøa íà ,ïlk éðt§¥ª¨¦§Ÿ¨¦§¤§¨¨

ì ÷eLçL éðà òãBé CàäøBâç ïBL ©¥©£¦¤¨§£¨
¯WxiR a ,ck dxf dcFar i"WxA§©¦£¨¨¨¥©

.xWw oFWNn¦§¤¤
Bnòå" äòába Lâìéôa eðéöî ïkL¤¥¨¦§¦¤¤©¦§¨§¦
:Bîebøz ,"íéLeáç íéøBîç ãîö¤¤£¦£¦©§

."íé÷eLç"¯.fi ,hi mihtFW`i dxez £¦§¦



dnexzעד zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a ycew zayl inei xeriy

(âé)íéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬
:änà©¨«

i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ∑ הּמזרח ,לפיכ אחֹורים. לׁשֹון אחֹור, ּפנים. לׁשֹון קדם, קרּוי הּמזרח ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
אמר: דאּת ּכמה אחֹור, קרּוי ּומערב ּפנים, ׁשהּוא קדם יא)קרּוי מערבא (דברים יּמא האחרֹון", ÌÈMÓÁ."הּים ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ¬ƒƒ

‰n‡∑ לכתף קלעים אּמה ט"ו אּלא הּפתח, ׁשּׁשם לפי ּבקלעים, ּכּלם סתּומים היּו לא אּמה חמׁשים אֹותן «»ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
ׁשּנא  וזהּו אּמה, כ' ּבינתים הּפתח חלל רחב נׁשאר הּׁשנית. לּכתף וכן מּכאן החצר הּפתח "ּולׁשער מר: ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹ

הּפתח  ּכרחב ,אר אּמה כ' הּפתח ּכנגד למס וילֹון אּמה", עׂשרים מס. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(ãé)íäéãnò óúkì íéòì÷ änà äøNò Lîçå©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

i"yx£‰LÏL Ì‰È„nÚ∑ ּבמקצֹוע העֹומד הּדרֹום ׁשּבראׁש עּמּוד ּבין לעּמּוד, עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש «À≈∆¿…»ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
לּׁשליׁשי  הּׁשני ּומן אּמֹות, חמׁש לּׁשני ּומּמּנּו אּמֹות, ה' ׁשּבּמזרח הג' מן ׁשהּוא עּמּוד עד מזרחית ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּדרֹומית

לּמערב  י' ּכנגד לּמזרח עּמּודים י' הרי ,לּמס עּמּודים וארּבעה הּׁשנית, לּכתף וכן אּמֹות, .חמׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

(åè)íäéãnò íéòì÷ äøNò Lîç úéðMä óúkìå§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äLäL: §½̈§©§¥¤−§¨«

(æè)ìeCñî øöçä øòL|úìëz änà íéøNò §©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤
í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®

äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnò: ©ª«¥¤´©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«

ÁÈcÓ‡יג  ‡Óec˜ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«ƒ»«ƒ¿»
:ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ

ÚÏ·¯‡יד  ÔÈ„¯Ò ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ„¯Òטו  È¯NÚ LÓÁ ‡Èz ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿»»¬≈∆¿≈¿»ƒ
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÏÎz‡טז  ÔÈn‡ ÔÈ¯NÚ ‡Ò¯t ‡z¯c Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿»¿»»∆¿ƒ«ƒƒ¿»
¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

:‡Úa¯‡ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„eÓÚ«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)äçøæî äîã÷ úàôìéðt Y ¦§©¥§¨¦§¨¨§¥
çøænä¯:b ,a xAcOA i"Wx d`xE ©¦§¨§¥©¦©¦§¨

Ff Ffi`e ,mcw diExTd mipRl ± dncw"¥§¨©¨¦©§¨¤¤§¥
dncw" :eh ,cl mW ."zigxfn gEx©¦§¨¦¨¥§¨
."gxfOA mdW mlFrd ipR l` ± dgxfn¦§¨¨¤§¥¨¨¤¥©¦§¨

íã÷¯ciÎiazM dOkA `qxiBd oM ¤¤¥©¦§¨§©¨¦§¥¨
itl oFkp d`xp oke .oFW`x qEtcaE¦§¦§¥¦§¤¨§¦
miqEtCA K` .i"Wx oFWl Kldn©£©§©¦©©§¦

.mcw iExw gxfOd ipR :EpiptNW¤§¨¥§¥©¦§¨¨¤¤
ìì øBçà ,íéðt ïBLíéøBçà ïBL §¨¦¨§£©¦
¯.ak ,ek lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥

àeäL íã÷ éeø÷ çøænä Cëéôì§¦¨©¦§¨¨¤¤¤
íéðt¯.mlFrd ipR ¨¦§¥¨¨

øBçà éeø÷ áøòîe¯i"Wx mB d`xE ©£¨¨¨§¥©©¦
xn`PW ,gxfn ± mcw" :g ,bk aFI ¦̀¤¤¦§¨¤¤¡©
li`Fd ,axrn ± xFg` .dgxfn dncw¥§¨¦§¨¨¨©£¨¦
axrOd `vnp ,mlFr zncw gxfOde§©¦§¨¦§©¨¦§¨©©£¨

."mlFr lW eixFg £̀¨¤¨

øîà zàc äîk¯.ck ,`i mixaC §¨§©§¨©§¨¦
"àáøòî àné" Y "ïBøçàä íiä"©¨¨©£©¨©©§¨

¯.a ,cl mW i"Wx d`xE§¥©¦¨
änà íéMîçänà íéMîç ïúBà Y £¦¦©¨¨£¦¦©¨

éôì ,íéòìwa ílk íéîeúñ eéä àìŸ¨§¦ª¨©§¨¦§¦
änà äøNò Lîç àlà ,çútä íML¤¨©¤©¤¨£¥¤§¥©¨
ïëå ,ïàkî çútä óúëì íéòì÷§¨¦§¤¤©¤©¦¨§¥

"úéðMä óúkì"¯.ci wEqR ©¨¥©¥¦¨
íéúðéa çútä ììç áçø øàLð¦§©Ÿ©£©©¤©¥§©¦

änà íéøNò¯,dl oOwl i"Wx mB d`x ¤§¦©¨§¥©©¦§©¨
.fi

ìe" øîàpL eäæåCñî øöçä øòL §¤¤¤¡©§©©¤¨¥¨¨
ãâðk Cñîì ïBìéå ,"änà íéøNò¤§¦©¨¦§¨¨§¤¤
áçøk Cøà änà íéøNò çútä©¤©¤§¦©¨Ÿ¤§Ÿ©

.çútä¯.fh wEqRci dxez ©¤©¨
(ci)ìL íäéãnòäLúBnà Lîç Y ©ª¥¤§Ÿ¨¨¥©

LàøaL ãenò ïéa ,ãenòì ãenò ïéa¥©§©¥©¤§Ÿ
úéîBøc òBö÷îa ãîBòä íBøcä©¨¨¥§¦§©§¦

ìMä ïî àeäL ãenò ãò úéçøæîäL ¦§¨¦©©¤¦©§Ÿ¨
éðMì epnîe ,úBnà Lîç çøænaL¤©¦§¨¨¥©¦¤©¥¦
Lîç éLéìMì éðMä ïîe ,úBnà Lîç̈¥©¦©¥¦©§¦¦¨¥
äòaøàå ,úéðMä óúkì ïëå ,úBnà©§¥©¨¥©¥¦§©§¨¨
íéãenò äøNò éøä ,Cñnì íéãenò©¦©¨¨£¥£¨¨©¦

áøònì äøNò ãâðk çøænì¯Epide ©¦§¨§¤¤£¨¨©©£¨§©§
did `l axrOaE gzR did gxfOAW s ©̀¤©¦§¨¨¨¤©©©£¨Ÿ¨¨
micEOrd xRqn z` deWd ,gzR¤©¦§¨¤¦§©¨©¦
ixd ,lirl xEn`d iR lre .mdipiA¥¥¤§©¦¨¨§¥£¥
cg` lrFtA Eid axrOA mbe gxfOAW¤©¦§¨§©©©£¨¨§©©©
oipn oiprNW `N` ,micEOr xUr̈¨©¦¤¨¤§¦§©¦§©
axrOle gxfOl mikIXd micEOrd̈©¦©©¨¦©¦§¨§©©£¨
cg` lkl micEOr dxUr Eid mnvr©§¨¨£¨¨©¦§¨¤¨

cEOrd iM ,calAzPtAWgxfn mFxC ¦§¨¦¨©¤§¦©§¦§¨
,mFxC cvl KIW didcEOrdezPtAW ¨¨©¨§©¨§¨©¤§¦©

cvl KIW did axrn oFtv§©£¨¨¨©¨§©
.oFtveh dxez ¨

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a ycew zayl inei xeriy

(æé)íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenò-ìk̈©¥¸¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−
:úLçð íäéðãàå óñk̈®¤§©§¥¤−§«¤

i"yx£'B‚Â ·È·Ò ¯ˆÁ‰ È„enÚ Ïk∑,ולּדרֹום לּצפֹון אּלא נחׁשת ואדני וחּׁשּוקים ווין ּפרׁש ׁשּלא לפי »«≈∆»≈»ƒ¿ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּכאן  ולּמד ּבא ,לכ נחׁשת. ואדני וחּׁשּוקים ווין, נאמר לא ולּמערב לּמזרח .אבל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(çé)áçøå änàá äàî øöçä Cøà|íéMîç ´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´
íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−

:úLçð§«¤
i"yx£¯ˆÁ‰ C¯‡∑ ּבאּמה מאה לּמערב הּמזרח ׁשּמן והּדרֹום, ÌÈMÓÁa.הּצפֹון ÌÈMÓÁ ·Á¯Â∑ חצר …∆∆»≈ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ¿…«¬ƒƒ«¬ƒƒֵָ

חמּׁשים  מרּבעת היתה ּפתחֹוׁשּבּמזרח מזרח העמיד עׂשר. ורחּבֹו ׁשלׁשים ארּכֹו ׁשהּמׁשּכן חמּׁשים, על ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
כ' נמצאּו, ל'. לסֹוף ארּכֹו וכלה הּפנמּיים, ּבחמּׁשים ּכּלּו נמצא, החצר. אר ׁשל  החיצֹונים חמּׁשים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׂשפת
ּבאמצע  אּמֹות עׂשר הּמׁשּכן ורחב הּמׁשּכן, אחֹורי ׁשל ליריעֹות ׁשּבּמערב הּקלעים ּבין לאחֹוריו רוח ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹאּמה

הּמׁשּכן  ליריעֹות החצר קלעי מן ּולדרֹום לצפֹון רוח אּמה עׂשרים לֹו, נמצאּו החצר. למערב,רחב וכן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
לפניו חצר חמּׁשים, על כג)וחמּׁשים ‡Bn˙.(עירובין LÓÁ ‰Ó˜Â∑ הּקלעים רחב והּוא החצר, מחּצֹות .ּגבּה ְֲֲִִִִֵַַָָָ¿…»»≈«ְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

˙LÁ Ì‰È„‡Â∑ אבל הּקלעים, לעּמּודי אּלא נחׁשת אדני נאמרּו לא ּתאמר: ׁשּלא ,הּמס אדני להביא ¿«¿≈∆¿…∆ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּוׁשנאן  חזר ׁשּלכ ּבעיני, נראה ּכ היּו, אחר מין ׁשל הּמס .אדני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(èé)åéúãúé-ìëå Búãáò ìëa ïkLnä éìk ìëì§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²
:úLçð øöçä úãúé-ìëå§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

i"yx£ÔkLn‰ ÈÏk ÏÎÏ∑ מּקבֹות ּכגֹון: ּולהֹורדתֹו, להקמתֹו צריכין ועּמּודים ׁשהיּו יתדֹות ∑È˙„˙.לתקע ¿…¿≈«ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹƒ¿…

ÛÒkיז  ÔÈLaÎÓ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„ È„enÚ Ïk»«≈«¿»¿¿¿«¿ƒ¿«
:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÛÒk ÔB‰ÈÂÂ»≈¿«¿«¿≈¿»»

È˙eÙe‡יח  ÔÈn‡· ‰‡Ó ‡z¯„„ ‡k¯‡À¿»¿«¿»¿»¿«ƒ¿»
ıe·c ÔÈn‡ LÓÁ ‡Óe¯Â ÔÈLÓÁa ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¬≈«ƒ¿

:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ¯ÈÊL¿ƒ¿«¿≈¿»»

ÏÎÂיט  dÁÏt ÏÎa ‡kLÓ È‡Ó ÏÎÏ¿…»≈«¿¿»¿…»¿»≈¿»
Ò Ò Ò :‡LÁ ‡z¯„„ ÈkÒ ÏÎÂ È‰BkÒƒƒ¿»ƒ≈¿«¿»¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)'Bâå áéáñ øöçä éãenò ìkY ¨©¥¤¨¥¨¦§
íé÷eLçå ïéåå Løt àlL éôì§¦¤Ÿ¥©¨¦©£¦
,íBøcìå ïBôvì àlà úLçð éðãàå§©§¥§Ÿ¤¤¨©¨§©¨
øîàð àì áøònìå çøænì ìáà£¨©¦§¨§©©£¨Ÿ¤¡©
Cëì ,úLçð éðãàå íé÷eLçå ïéåå̈¦©£¦§©§¥§Ÿ¤§¨

.ïàk ãnìå àa¯lM KxF` `vnp ¨§¦¥¨¦§¨¤¨
.miXing lr d`n xvgdgi dxez ¤¨¥¥¨©£¦¦

(gi)øöçä CøàíBøcäå ïBôvä Y Ÿ¤¤¨¥©¨§©¨
äàî" áøònì çøænä ïnL¤¦©¦§¨©©£¨¥¨

."änàáíéMîça íéMîç áçøåY ¨©¨§Ÿ©£¦¦©£¦¦
úòaøî äúéä çøænaL øöç̈¥¤©¦§¨¨§¨§ª©©

íéMîç ìò íéMîç¯i"Wx azM oke £¦¦©£¦¦§¥¨©©¦
`N`" :siqFd mWe ,a ,bk oiaExirA§¥¦§¨¦¤¨
lkl dO` odn hrnn miWxTd iarW¤¢¦©§¨¦§©¥¥¤©¨§¨
milzMd iare ,aiWg Dllg `kde ,cv©§¨¨£¨¨¨¥¨¢¦©§¨¦
`N` ."gEx lM lW mixUrd llkA¦§©¨¤§¦¤¨©¤¨
mixUr E`vnp" :i"Wx azFM o`MW¤¨¥©¦¦§§¤§¦

dO`geixzFrixil xvgd irlw on .. ©¨¤©¦©§¥¤¨¥¦¦
wIcn okNW azM m"`xaE ."oMWOd©¦§¨¨§¥¨©¤¨¥§©¥
xnFl ,"xvgd irlw on" aFYkl i"Wx©¦¦§¦©§¥¤¨¥©

micEOrd lr miiElY Eid mirlTdW¤©§¨¦¨§¦©¨©¦
,dO` did cEOr lM iare ,uEgAn¦©¨¢¦¨©¨¨©¨
oMWOd zFrixi cr mirlTdOW `vnpe§¦§¨¤¥©§¨¦©§¦©¦§¨
s` ,dO` mixUr ok` Eid̈¨¥¤§¦©¨©
rWY wx Eid mnvr micEOrdOW¤¥¨©¦©§¨¨©§©

.dO` dxUr¤§¥©¨
áøònì ïëå¯zFO` mixUr EidW §¥©©£¨¤¨¤§¦©

,oMWOd zFrixil xvgd irlw oiA geix¤©¥©§¥¤¨¥¦¦©¦§¨
oIv dOl oEIr Kixve .lirl azMW FnM§¤¨©§¥§¨¦¦¨¨¦¥
z` xiMfd xaM ixdW ,aEW z`fŸ¤£¥§¨¦§¦¤
WiBcdl dvx ilE`e ,lirl axrOd©©£¨§¥§©¨¨§©§¦
lW miccSd zWlXn geixdW dfÄ¤¤¨¤©¦§¤©§¨¦¤
did oMWOd zFrixil cr xvgd irlw©§¥¤¨¥©¦¦©¦§¨¨¨

.deẄ¤
.åéðôì øöç íéMîç ìò íéMîçå©£¦¦©£¦¦¨¥§¨¨

úBnà Lîç äî÷ådáb Y §Ÿ¨¨¥©Ÿ©
øöçä úBöéçî¯,hp migaf `xnBA §¦¤¨¥©§¨¨§¨¦

zrcl EdGW x`Fan Kli`e a cEOr sFq©§¥¨§¨¤¤§©©
,zFO` WlW gAfOd DaFBW dcEdi iAx©¦§¨¤©©¦§¥©¨©

zrcl K`gAfOd DaFBW iqFi iAx ©§©©©¦¥¤©©¦§¥©

Wng did xvgd DaFB ,zFO` xUr¤¤©©¤¨¥¨¨£¥
didi odMW xWt` i`W ,dO` dxUr¤§¥©¨¤¦¤§¨¤Ÿ¥¦§¤
mi`Fx mrd lke gAfOd lr cnFr¥©©¦§¥©§¨¨¨¦
Wng dnFwe" aEzMX dnE ,FzF`©¤¨§¨¨¥
,"dlrnlE gAfn ztVn" ,"zFO ©̀¦§©¦§¥©§©§¨
did gAfOd on dlrnl" :mW i"WxaE§©¦¨§©§¨¦©¦§¥©¨¨
`l i"WxW dGnE ."zFO` Wng odaB̈§¨¨¥©¦¤¤©¦Ÿ
d`xp ,dxFYd lr FWExitA F`iad¡¦§¥©©¨¦§¤
lW FhEWtA gxkEn df oi`W xaFQW¤¥¤¥¤§¨¦§¤

.iqFi iAx zrcl s` ,`xwn¦§¨©§©©©¦¥
.íéòìwä áçø àeäåíäéðãàå §Ÿ©©§¨¦§©§¥¤

úLçðCñnä éðãà àéáäì Y §Ÿ¤§¨¦©§¥©¨¨
¯.xvgd xrW Kqn̈¨©©¤¨¥

éðãà eøîàð àì :øîàz àlL¤ŸŸ©Ÿ¤¤§©§¥
,íéòìwä éãenòì àlà úLçð§Ÿ¤¤¨§©¥©§¨¦
øçà ïéî ìL Cñnä éðãà ìáà£¨©§¥©¨¨¤¦©¥
øæç CëlL ,éðéòa äàøð Ck ,eéä̈¨¦§¤§¥©¤§¨¨©

.ïàðLe¯.fi wEqtAhi dxez §¨¨§¨
(hi)ïkLnä éìk ìëì¯i"Wx d`x §Ÿ§¥©¦§¨§¥©¦

Dpi`e dxzi c"nNdW gk ,ci lirl§¥¤©¨¤§¥¨§¥¨



עה dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a ycew zayl inei xeriy

(âé)íéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬
:änà©¨«

i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ∑ הּמזרח ,לפיכ אחֹורים. לׁשֹון אחֹור, ּפנים. לׁשֹון קדם, קרּוי הּמזרח ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
אמר: דאּת ּכמה אחֹור, קרּוי ּומערב ּפנים, ׁשהּוא קדם יא)קרּוי מערבא (דברים יּמא האחרֹון", ÌÈMÓÁ."הּים ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ¬ƒƒ

‰n‡∑ לכתף קלעים אּמה ט"ו אּלא הּפתח, ׁשּׁשם לפי ּבקלעים, ּכּלם סתּומים היּו לא אּמה חמׁשים אֹותן «»ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
ׁשּנא  וזהּו אּמה, כ' ּבינתים הּפתח חלל רחב נׁשאר הּׁשנית. לּכתף וכן מּכאן החצר הּפתח "ּולׁשער מר: ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹ

הּפתח  ּכרחב ,אר אּמה כ' הּפתח ּכנגד למס וילֹון אּמה", עׂשרים מס. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(ãé)íäéãnò óúkì íéòì÷ änà äøNò Lîçå©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

i"yx£‰LÏL Ì‰È„nÚ∑ ּבמקצֹוע העֹומד הּדרֹום ׁשּבראׁש עּמּוד ּבין לעּמּוד, עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש «À≈∆¿…»ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
לּׁשליׁשי  הּׁשני ּומן אּמֹות, חמׁש לּׁשני ּומּמּנּו אּמֹות, ה' ׁשּבּמזרח הג' מן ׁשהּוא עּמּוד עד מזרחית ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּדרֹומית

לּמערב  י' ּכנגד לּמזרח עּמּודים י' הרי ,לּמס עּמּודים וארּבעה הּׁשנית, לּכתף וכן אּמֹות, .חמׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

(åè)íäéãnò íéòì÷ äøNò Lîç úéðMä óúkìå§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äLäL: §½̈§©§¥¤−§¨«

(æè)ìeCñî øöçä øòL|úìëz änà íéøNò §©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤
í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®

äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnò: ©ª«¥¤´©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«

ÁÈcÓ‡יג  ‡Óec˜ Áe¯Ï ‡z¯„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«ƒ»«ƒ¿»
:ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ

ÚÏ·¯‡יד  ÔÈ„¯Ò ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ„¯Òטו  È¯NÚ LÓÁ ‡Èz ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿»»¬≈∆¿≈¿»ƒ
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÏÎz‡טז  ÔÈn‡ ÔÈ¯NÚ ‡Ò¯t ‡z¯c Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿»¿»»∆¿ƒ«ƒƒ¿»
¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

:‡Úa¯‡ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„eÓÚ«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)äçøæî äîã÷ úàôìéðt Y ¦§©¥§¨¦§¨¨§¥
çøænä¯:b ,a xAcOA i"Wx d`xE ©¦§¨§¥©¦©¦§¨

Ff Ffi`e ,mcw diExTd mipRl ± dncw"¥§¨©¨¦©§¨¤¤§¥
dncw" :eh ,cl mW ."zigxfn gEx©¦§¨¦¨¥§¨
."gxfOA mdW mlFrd ipR l` ± dgxfn¦§¨¨¤§¥¨¨¤¥©¦§¨

íã÷¯ciÎiazM dOkA `qxiBd oM ¤¤¥©¦§¨§©¨¦§¥¨
itl oFkp d`xp oke .oFW`x qEtcaE¦§¦§¥¦§¤¨§¦
miqEtCA K` .i"Wx oFWl Kldn©£©§©¦©©§¦

.mcw iExw gxfOd ipR :EpiptNW¤§¨¥§¥©¦§¨¨¤¤
ìì øBçà ,íéðt ïBLíéøBçà ïBL §¨¦¨§£©¦
¯.ak ,ek lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥

àeäL íã÷ éeø÷ çøænä Cëéôì§¦¨©¦§¨¨¤¤¤
íéðt¯.mlFrd ipR ¨¦§¥¨¨

øBçà éeø÷ áøòîe¯i"Wx mB d`xE ©£¨¨¨§¥©©¦
xn`PW ,gxfn ± mcw" :g ,bk aFI ¦̀¤¤¦§¨¤¤¡©
li`Fd ,axrn ± xFg` .dgxfn dncw¥§¨¦§¨¨¨©£¨¦
axrOd `vnp ,mlFr zncw gxfOde§©¦§¨¦§©¨¦§¨©©£¨

."mlFr lW eixFg £̀¨¤¨

øîà zàc äîk¯.ck ,`i mixaC §¨§©§¨©§¨¦
"àáøòî àné" Y "ïBøçàä íiä"©¨¨©£©¨©©§¨

¯.a ,cl mW i"Wx d`xE§¥©¦¨
änà íéMîçänà íéMîç ïúBà Y £¦¦©¨¨£¦¦©¨

éôì ,íéòìwa ílk íéîeúñ eéä àìŸ¨§¦ª¨©§¨¦§¦
änà äøNò Lîç àlà ,çútä íML¤¨©¤©¤¨£¥¤§¥©¨
ïëå ,ïàkî çútä óúëì íéòì÷§¨¦§¤¤©¤©¦¨§¥

"úéðMä óúkì"¯.ci wEqR ©¨¥©¥¦¨
íéúðéa çútä ììç áçø øàLð¦§©Ÿ©£©©¤©¥§©¦

änà íéøNò¯,dl oOwl i"Wx mB d`x ¤§¦©¨§¥©©¦§©¨
.fi

ìe" øîàpL eäæåCñî øöçä øòL §¤¤¤¡©§©©¤¨¥¨¨
ãâðk Cñîì ïBìéå ,"änà íéøNò¤§¦©¨¦§¨¨§¤¤
áçøk Cøà änà íéøNò çútä©¤©¤§¦©¨Ÿ¤§Ÿ©

.çútä¯.fh wEqRci dxez ©¤©¨
(ci)ìL íäéãnòäLúBnà Lîç Y ©ª¥¤§Ÿ¨¨¥©

LàøaL ãenò ïéa ,ãenòì ãenò ïéa¥©§©¥©¤§Ÿ
úéîBøc òBö÷îa ãîBòä íBøcä©¨¨¥§¦§©§¦

ìMä ïî àeäL ãenò ãò úéçøæîäL ¦§¨¦©©¤¦©§Ÿ¨
éðMì epnîe ,úBnà Lîç çøænaL¤©¦§¨¨¥©¦¤©¥¦
Lîç éLéìMì éðMä ïîe ,úBnà Lîç̈¥©¦©¥¦©§¦¦¨¥
äòaøàå ,úéðMä óúkì ïëå ,úBnà©§¥©¨¥©¥¦§©§¨¨
íéãenò äøNò éøä ,Cñnì íéãenò©¦©¨¨£¥£¨¨©¦

áøònì äøNò ãâðk çøænì¯Epide ©¦§¨§¤¤£¨¨©©£¨§©§
did `l axrOaE gzR did gxfOAW s ©̀¤©¦§¨¨¨¤©©©£¨Ÿ¨¨
micEOrd xRqn z` deWd ,gzR¤©¦§¨¤¦§©¨©¦
ixd ,lirl xEn`d iR lre .mdipiA¥¥¤§©¦¨¨§¥£¥
cg` lrFtA Eid axrOA mbe gxfOAW¤©¦§¨§©©©£¨¨§©©©
oipn oiprNW `N` ,micEOr xUr̈¨©¦¤¨¤§¦§©¦§©
axrOle gxfOl mikIXd micEOrd̈©¦©©¨¦©¦§¨§©©£¨
cg` lkl micEOr dxUr Eid mnvr©§¨¨£¨¨©¦§¨¤¨

cEOrd iM ,calAzPtAWgxfn mFxC ¦§¨¦¨©¤§¦©§¦§¨
,mFxC cvl KIW didcEOrdezPtAW ¨¨©¨§©¨§¨©¤§¦©

cvl KIW did axrn oFtv§©£¨¨¨©¨§©
.oFtveh dxez ¨

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a ycew zayl inei xeriy

(æé)íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenò-ìk̈©¥¸¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−
:úLçð íäéðãàå óñk̈®¤§©§¥¤−§«¤

i"yx£'B‚Â ·È·Ò ¯ˆÁ‰ È„enÚ Ïk∑,ולּדרֹום לּצפֹון אּלא נחׁשת ואדני וחּׁשּוקים ווין ּפרׁש ׁשּלא לפי »«≈∆»≈»ƒ¿ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּכאן  ולּמד ּבא ,לכ נחׁשת. ואדני וחּׁשּוקים ווין, נאמר לא ולּמערב לּמזרח .אבל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(çé)áçøå änàá äàî øöçä Cøà|íéMîç ´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´
íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−

:úLçð§«¤
i"yx£¯ˆÁ‰ C¯‡∑ ּבאּמה מאה לּמערב הּמזרח ׁשּמן והּדרֹום, ÌÈMÓÁa.הּצפֹון ÌÈMÓÁ ·Á¯Â∑ חצר …∆∆»≈ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ¿…«¬ƒƒ«¬ƒƒֵָ

חמּׁשים  מרּבעת היתה ּפתחֹוׁשּבּמזרח מזרח העמיד עׂשר. ורחּבֹו ׁשלׁשים ארּכֹו ׁשהּמׁשּכן חמּׁשים, על ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
כ' נמצאּו, ל'. לסֹוף ארּכֹו וכלה הּפנמּיים, ּבחמּׁשים ּכּלּו נמצא, החצר. אר ׁשל  החיצֹונים חמּׁשים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׂשפת
ּבאמצע  אּמֹות עׂשר הּמׁשּכן ורחב הּמׁשּכן, אחֹורי ׁשל ליריעֹות ׁשּבּמערב הּקלעים ּבין לאחֹוריו רוח ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹאּמה

הּמׁשּכן  ליריעֹות החצר קלעי מן ּולדרֹום לצפֹון רוח אּמה עׂשרים לֹו, נמצאּו החצר. למערב,רחב וכן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
לפניו חצר חמּׁשים, על כג)וחמּׁשים ‡Bn˙.(עירובין LÓÁ ‰Ó˜Â∑ הּקלעים רחב והּוא החצר, מחּצֹות .ּגבּה ְֲֲִִִִֵַַָָָ¿…»»≈«ְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

˙LÁ Ì‰È„‡Â∑ אבל הּקלעים, לעּמּודי אּלא נחׁשת אדני נאמרּו לא ּתאמר: ׁשּלא ,הּמס אדני להביא ¿«¿≈∆¿…∆ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּוׁשנאן  חזר ׁשּלכ ּבעיני, נראה ּכ היּו, אחר מין ׁשל הּמס .אדני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(èé)åéúãúé-ìëå Búãáò ìëa ïkLnä éìk ìëì§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²
:úLçð øöçä úãúé-ìëå§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

i"yx£ÔkLn‰ ÈÏk ÏÎÏ∑ מּקבֹות ּכגֹון: ּולהֹורדתֹו, להקמתֹו צריכין ועּמּודים ׁשהיּו יתדֹות ∑È˙„˙.לתקע ¿…¿≈«ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹƒ¿…

ÛÒkיז  ÔÈLaÎÓ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„ È„enÚ Ïk»«≈«¿»¿¿¿«¿ƒ¿«
:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÛÒk ÔB‰ÈÂÂ»≈¿«¿«¿≈¿»»

È˙eÙe‡יח  ÔÈn‡· ‰‡Ó ‡z¯„„ ‡k¯‡À¿»¿«¿»¿»¿«ƒ¿»
ıe·c ÔÈn‡ LÓÁ ‡Óe¯Â ÔÈLÓÁa ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¬≈«ƒ¿

:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ¯ÈÊL¿ƒ¿«¿≈¿»»

ÏÎÂיט  dÁÏt ÏÎa ‡kLÓ È‡Ó ÏÎÏ¿…»≈«¿¿»¿…»¿»≈¿»
Ò Ò Ò :‡LÁ ‡z¯„„ ÈkÒ ÏÎÂ È‰BkÒƒƒ¿»ƒ≈¿«¿»¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)'Bâå áéáñ øöçä éãenò ìkY ¨©¥¤¨¥¨¦§
íé÷eLçå ïéåå Løt àlL éôì§¦¤Ÿ¥©¨¦©£¦
,íBøcìå ïBôvì àlà úLçð éðãàå§©§¥§Ÿ¤¤¨©¨§©¨
øîàð àì áøònìå çøænì ìáà£¨©¦§¨§©©£¨Ÿ¤¡©
Cëì ,úLçð éðãàå íé÷eLçå ïéåå̈¦©£¦§©§¥§Ÿ¤§¨

.ïàk ãnìå àa¯lM KxF` `vnp ¨§¦¥¨¦§¨¤¨
.miXing lr d`n xvgdgi dxez ¤¨¥¥¨©£¦¦

(gi)øöçä CøàíBøcäå ïBôvä Y Ÿ¤¤¨¥©¨§©¨
äàî" áøònì çøænä ïnL¤¦©¦§¨©©£¨¥¨

."änàáíéMîça íéMîç áçøåY ¨©¨§Ÿ©£¦¦©£¦¦
úòaøî äúéä çøænaL øöç̈¥¤©¦§¨¨§¨§ª©©

íéMîç ìò íéMîç¯i"Wx azM oke £¦¦©£¦¦§¥¨©©¦
`N`" :siqFd mWe ,a ,bk oiaExirA§¥¦§¨¦¤¨
lkl dO` odn hrnn miWxTd iarW¤¢¦©§¨¦§©¥¥¤©¨§¨
milzMd iare ,aiWg Dllg `kde ,cv©§¨¨£¨¨¨¥¨¢¦©§¨¦
`N` ."gEx lM lW mixUrd llkA¦§©¨¤§¦¤¨©¤¨
mixUr E`vnp" :i"Wx azFM o`MW¤¨¥©¦¦§§¤§¦

dO`geixzFrixil xvgd irlw on .. ©¨¤©¦©§¥¤¨¥¦¦
wIcn okNW azM m"`xaE ."oMWOd©¦§¨¨§¥¨©¤¨¥§©¥
xnFl ,"xvgd irlw on" aFYkl i"Wx©¦¦§¦©§¥¤¨¥©

micEOrd lr miiElY Eid mirlTdW¤©§¨¦¨§¦©¨©¦
,dO` did cEOr lM iare ,uEgAn¦©¨¢¦¨©¨¨©¨
oMWOd zFrixi cr mirlTdOW `vnpe§¦§¨¤¥©§¨¦©§¦©¦§¨
s` ,dO` mixUr ok` Eid̈¨¥¤§¦©¨©
rWY wx Eid mnvr micEOrdOW¤¥¨©¦©§¨¨©§©

.dO` dxUr¤§¥©¨
áøònì ïëå¯zFO` mixUr EidW §¥©©£¨¤¨¤§¦©

,oMWOd zFrixil xvgd irlw oiA geix¤©¥©§¥¤¨¥¦¦©¦§¨
oIv dOl oEIr Kixve .lirl azMW FnM§¤¨©§¥§¨¦¦¨¨¦¥
z` xiMfd xaM ixdW ,aEW z`fŸ¤£¥§¨¦§¦¤
WiBcdl dvx ilE`e ,lirl axrOd©©£¨§¥§©¨¨§©§¦
lW miccSd zWlXn geixdW dfÄ¤¤¨¤©¦§¤©§¨¦¤
did oMWOd zFrixil cr xvgd irlw©§¥¤¨¥©¦¦©¦§¨¨¨

.deẄ¤
.åéðôì øöç íéMîç ìò íéMîçå©£¦¦©£¦¦¨¥§¨¨

úBnà Lîç äî÷ådáb Y §Ÿ¨¨¥©Ÿ©
øöçä úBöéçî¯,hp migaf `xnBA §¦¤¨¥©§¨¨§¨¦

zrcl EdGW x`Fan Kli`e a cEOr sFq©§¥¨§¨¤¤§©©
,zFO` WlW gAfOd DaFBW dcEdi iAx©¦§¨¤©©¦§¥©¨©

zrcl K`gAfOd DaFBW iqFi iAx ©§©©©¦¥¤©©¦§¥©

Wng did xvgd DaFB ,zFO` xUr¤¤©©¤¨¥¨¨£¥
didi odMW xWt` i`W ,dO` dxUr¤§¥©¨¤¦¤§¨¤Ÿ¥¦§¤
mi`Fx mrd lke gAfOd lr cnFr¥©©¦§¥©§¨¨¨¦
Wng dnFwe" aEzMX dnE ,FzF`©¤¨§¨¨¥
,"dlrnlE gAfn ztVn" ,"zFO ©̀¦§©¦§¥©§©§¨
did gAfOd on dlrnl" :mW i"WxaE§©¦¨§©§¨¦©¦§¥©¨¨
`l i"WxW dGnE ."zFO` Wng odaB̈§¨¨¥©¦¤¤©¦Ÿ
d`xp ,dxFYd lr FWExitA F`iad¡¦§¥©©¨¦§¤
lW FhEWtA gxkEn df oi`W xaFQW¤¥¤¥¤§¨¦§¤

.iqFi iAx zrcl s` ,`xwn¦§¨©§©©©¦¥
.íéòìwä áçø àeäåíäéðãàå §Ÿ©©§¨¦§©§¥¤

úLçðCñnä éðãà àéáäì Y §Ÿ¤§¨¦©§¥©¨¨
¯.xvgd xrW Kqn̈¨©©¤¨¥

éðãà eøîàð àì :øîàz àlL¤ŸŸ©Ÿ¤¤§©§¥
,íéòìwä éãenòì àlà úLçð§Ÿ¤¤¨§©¥©§¨¦
øçà ïéî ìL Cñnä éðãà ìáà£¨©§¥©¨¨¤¦©¥
øæç CëlL ,éðéòa äàøð Ck ,eéä̈¨¦§¤§¥©¤§¨¨©

.ïàðLe¯.fi wEqtAhi dxez §¨¨§¨
(hi)ïkLnä éìk ìëì¯i"Wx d`x §Ÿ§¥©¦§¨§¥©¦

Dpi`e dxzi c"nNdW gk ,ci lirl§¥¤©¨¤§¥¨§¥¨
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נגרי  ׁשּלא ּכמין ּכדי ּבׁשּפּוליהן, סביב סביב ּבמיתרים קׁשּורים החצר, ּולקלעי האהל ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

היריעֹות  ׁשּפּולי מכּביד וכבדן ּותלּויין, קׁשּורין אֹו ּבארץ, ּתחּובין אם יֹודע ואיני מגּביהתן. הרּוח ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּתהא
זה  ּומקרא יתדֹות, נקראּו לכ ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח ׁשּׁשמן אני, ואֹומר ּברּוח. ינּועּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּלא

לג)מסּיעני לנצח":(ישעיה יתדֹותיו ּבלֿיּסע ּבלֿיצען "אהל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã.(166 'nr e zegiy ihewl)

ּוּוּוּותלתלתלתלּוּוּוּוייןייןייןיין קקקקׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוריןריןריןרין אאאאֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבארץארץארץארץ ּתּתּתּתחחחחּוּוּוּוביןביןביןבין אםאםאםאם ייייֹוֹוֹוֹודעדעדעדע יט)ואיניואיניואיניואיני כז, מלאכת (רׁש"י ּדהּנה, להלכה. נפקא־מינּה ּגם יׁש זה לספק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשל  הּגדר נקּבע הּמׁשּכן, מּמלאכת נלמדֹות ׁשּבת מלאכֹות ׁשּכל ּומאחר קבע, ׁשל ּבבנין רק הּתֹורה מן ּבׁשּבת אסּורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבנין
ּבנּית  על ּדוקא חל הּתֹורה מן ּבׁשּבת אהל ּבנּית ׁשל האּסּור הראׁשֹון, הּצד לפי זה: ּולפי הּמׁשּכן. ּבנין ּפי על קבע' ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ'ּבנין

ּברּוח. מתנענע ואינֹו חזק ׁשהאהל ּבכ ּדי הּׁשני, הּצד לפי ואּלּו 'ּתחּובין'; ׁשל ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹאהל
סימן. יעי"ו פסוקים, תרומה צ"ו פרשת חסלת

ãö÷ ãåîòá äñôãð íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äîåøú úùøôì äøèôä

iliey`l` axd - mdxa` ly`

lM" :aEzM ENi`kE ,oFWNd oETzl `N ¤̀¨§¦©¨§¦¨¨
."oMWOd ilM§¥©¦§¨

,BúãøBäìe Búî÷äì ïéëéøö eéäL¤¨§¦¦©£¨¨§¨¨
úBáwî ïBâk¯.miWiHR §©¨©¦¦

úBãúé ò÷úì¯`Ad xEACA d`xE ¦§Ÿ©§¥§¥©¦©¨
.xaCA wRYqOW¤¦§©¥©¨¨

enòå.íéãúãúé,úLçð éøâð ïéîk Y §©¦¦§Ÿ§¦¦§¥§Ÿ¤
éòì÷ìe ìäàä úBòéøéì ïééeNò£¦¦¦¨Ÿ¤§©§¥

íéøúéîa íéøeL÷ ,øöçä¯milag ¤¨¥§¦§¥¨¦£¨¦
)gi ,dl onwl i"yx(.

àlL éãk ïäéìetLa áéáñ áéáñ̈¦¨¦§¦¥¤§¥¤Ÿ
ïúäéaâî çeøä àäz¯i"Wx mB d`x §¥¨©©§¦¨¨§¥©©¦

.al ,c xAcOA©¦§¨
Bà ,õøàa ïéáeçz íà òãBé éðéàå§¥¦¥©¦§¦¨¨¤
éìetL ãéaëî ïcáëå ïééeìúe ïéøeL÷§¦§¦§¨§¨©§¦¦¥

çeøa eòeðé àlL úBòéøéä¯wtQd ©§¦¤Ÿ¨¨©©¨¥
zFczid z` mirwFY m` Fpi` i"Wx lW¤©¦¥¦§¦¤©§¥
ozF` rFwzl zFczid KxC oMW ,ux`Ä¨¤¤¥¤¤©§¥¦§©¨

m`d `Ed FNW wtQd `N` ,ux`Ä¨¤¤¨©¨¥¤©¦
ErwY ok` oMWOAlrFtAzFczid z` ©¦§¨¨¥¨§§©¤©§¥

Eid rQn lM iptNW mEXn ,ux`Ä¨¤¦¤¦§¥¨©¨¨
xWt`e ,oMWOd z` wxtl mikixv§¦¦§¨¥¤©¦§¨§¤§¨
liaWA ,ux`A zFczid z` ErwY `NW¤Ÿ¨§¤©§¥¨¨¤¦§¦
lW dxzid `gxiHd z` rFpnl¦§©¤©¦§¨©§¥¨¤
Wcgn ozriwzE rQOd iptl ozxiwr£¦¨¨¦§¥©©¨§¦¨¨¥¨¨

dIpgd zrA)iaxd(. §¥©£¦¨
éðà øîBàå¯cIdÎiazMn cg`A §¥£¦§¤¨¦¦§¥©¨

:`qxiBd "mdxa`l xFkf"A `aEdW¤¨¦§§©§¨¨©¦§¨
itlE ."oFrnW xA sqFi ip` xnF`e"§¥£¦¥©¦§§¦
`N` ,i"Wx ixaCn df oi` ,Ff `qxiB¦§¨¥¤¦¦§¥©¦¤¨
cg` lW zxgE`n dtqFd `id¦¨¨§¤¤¤¤¨

miwiYrOd. ©©§¦¦
ïéòe÷z íäL íäéìò çéëBî ïîML¤§¨¦©£¥¤¤¥§¦
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dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a ycew zayl inei xeriy
נגרי  ׁשּלא ּכמין ּכדי ּבׁשּפּוליהן, סביב סביב ּבמיתרים קׁשּורים החצר, ּולקלעי האהל ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

היריעֹות  ׁשּפּולי מכּביד וכבדן ּותלּויין, קׁשּורין אֹו ּבארץ, ּתחּובין אם יֹודע ואיני מגּביהתן. הרּוח ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּתהא
זה  ּומקרא יתדֹות, נקראּו לכ ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח ׁשּׁשמן אני, ואֹומר ּברּוח. ינּועּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּלא

לג)מסּיעני לנצח":(ישעיה יתדֹותיו ּבלֿיּסע ּבלֿיצען "אהל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã.(166 'nr e zegiy ihewl)

ּוּוּוּותלתלתלתלּוּוּוּוייןייןייןיין קקקקׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוריןריןריןרין אאאאֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבארץארץארץארץ ּתּתּתּתחחחחּוּוּוּוביןביןביןבין אםאםאםאם ייייֹוֹוֹוֹודעדעדעדע יט)ואיניואיניואיניואיני כז, מלאכת (רׁש"י ּדהּנה, להלכה. נפקא־מינּה ּגם יׁש זה לספק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשל  הּגדר נקּבע הּמׁשּכן, מּמלאכת נלמדֹות ׁשּבת מלאכֹות ׁשּכל ּומאחר קבע, ׁשל ּבבנין רק הּתֹורה מן ּבׁשּבת אסּורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבנין
ּבנּית  על ּדוקא חל הּתֹורה מן ּבׁשּבת אהל ּבנּית ׁשל האּסּור הראׁשֹון, הּצד לפי זה: ּולפי הּמׁשּכן. ּבנין ּפי על קבע' ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ'ּבנין

ּברּוח. מתנענע ואינֹו חזק ׁשהאהל ּבכ ּדי הּׁשני, הּצד לפי ואּלּו 'ּתחּובין'; ׁשל ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹאהל
סימן. יעי"ו פסוקים, תרומה צ"ו פרשת חסלת
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עז dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a ycew zayl inei xeriy
נגרי  ׁשּלא ּכמין ּכדי ּבׁשּפּוליהן, סביב סביב ּבמיתרים קׁשּורים החצר, ּולקלעי האהל ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

היריעֹות  ׁשּפּולי מכּביד וכבדן ּותלּויין, קׁשּורין אֹו ּבארץ, ּתחּובין אם יֹודע ואיני מגּביהתן. הרּוח ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּתהא
זה  ּומקרא יתדֹות, נקראּו לכ ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח ׁשּׁשמן אני, ואֹומר ּברּוח. ינּועּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּלא

לג)מסּיעני לנצח":(ישעיה יתדֹותיו ּבלֿיּסע ּבלֿיצען "אהל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã.(166 'nr e zegiy ihewl)

ּוּוּוּותלתלתלתלּוּוּוּוייןייןייןיין קקקקׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוריןריןריןרין אאאאֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבארץארץארץארץ ּתּתּתּתחחחחּוּוּוּוביןביןביןבין אםאםאםאם ייייֹוֹוֹוֹודעדעדעדע יט)ואיניואיניואיניואיני כז, מלאכת (רׁש"י ּדהּנה, להלכה. נפקא־מינּה ּגם יׁש זה לספק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשל  הּגדר נקּבע הּמׁשּכן, מּמלאכת נלמדֹות ׁשּבת מלאכֹות ׁשּכל ּומאחר קבע, ׁשל ּבבנין רק הּתֹורה מן ּבׁשּבת אסּורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבנין
ּבנּית  על ּדוקא חל הּתֹורה מן ּבׁשּבת אהל ּבנּית ׁשל האּסּור הראׁשֹון, הּצד לפי זה: ּולפי הּמׁשּכן. ּבנין ּפי על קבע' ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ'ּבנין

ּברּוח. מתנענע ואינֹו חזק ׁשהאהל ּבכ ּדי הּׁשני, הּצד לפי ואּלּו 'ּתחּובין'; ׁשל ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹאהל
סימן. יעי"ו פסוקים, תרומה צ"ו פרשת חסלת
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"úBãúé" eàø÷ð Cëì¯E`xwPW §¨¦§§§¥¤¦§§

llbA `N` ,ozxEv llbA `l zFczi§¥Ÿ¦§©¨¨¤¨¦§©
ux`A ozF` ErwYW ,ozNErR)iaxd(. §¨¨¤¨§¨¨¨¤

éðòiñî äæ àø÷îe¯.k ,bl dirWi ¦§¨¤§©§¥¦§©§¨
ïòöé ìa ìäà"¯gQi lA)my i"yx(. Ÿ¤©¦§¨©¦©

"çöðì åéúãúé òqé ìa¯:mW i"WxA ©¦©§¥Ÿ¨¨¤©§©¦¨
rQi lA ,ld`d ixzin FA oixWFTW"¤§¦¥§¥¨Ÿ¤©¦©
."mzriwY mFwOn ,ux`d on mzF`¨¦¨¨¤¦§§¦¨¨
ld` wGgl mibdFPW gkEn df wEqRnE¦¨¤¨¤£¦§©¥Ÿ¤
zFcziA mFwnl mFwOn wYrPd©¤§¨¦¨§¨¦¥
aEWg ld` hxtaE ,ux`A zFaEgYd©§¨¨¤¦§¨Ÿ¤¨
ld`A mBW oaEn dGnE ,"orvi lA ld`"Ÿ¤©¦§¨¦¤¨¤©§Ÿ¤
zAW i"Wx mB d`xE .oM EUr oMWOd©¦§¨¨¥§¥©©¦©¨
,rwxTA zFcizi mivrFp" :a ,cr£¦§¥©©§©
oixWFwe ,oMWOd zFczi aizkcM§¦§¦¦§©¦§¨§§¦

."mdixzinA odA zFrixid©§¦¨¤§¥§¥¤

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a ycew zayl inei xeriy
נגרי  ׁשּלא ּכמין ּכדי ּבׁשּפּוליהן, סביב סביב ּבמיתרים קׁשּורים החצר, ּולקלעי האהל ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

היריעֹות  ׁשּפּולי מכּביד וכבדן ּותלּויין, קׁשּורין אֹו ּבארץ, ּתחּובין אם יֹודע ואיני מגּביהתן. הרּוח ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּתהא
זה  ּומקרא יתדֹות, נקראּו לכ ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח ׁשּׁשמן אני, ואֹומר ּברּוח. ינּועּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּלא

לג)מסּיעני לנצח":(ישעיה יתדֹותיו ּבלֿיּסע ּבלֿיצען "אהל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã.(166 'nr e zegiy ihewl)

ּוּוּוּותלתלתלתלּוּוּוּוייןייןייןיין קקקקׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוריןריןריןרין אאאאֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבארץארץארץארץ ּתּתּתּתחחחחּוּוּוּוביןביןביןבין אםאםאםאם ייייֹוֹוֹוֹודעדעדעדע יט)ואיניואיניואיניואיני כז, מלאכת (רׁש"י ּדהּנה, להלכה. נפקא־מינּה ּגם יׁש זה לספק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשל  הּגדר נקּבע הּמׁשּכן, מּמלאכת נלמדֹות ׁשּבת מלאכֹות ׁשּכל ּומאחר קבע, ׁשל ּבבנין רק הּתֹורה מן ּבׁשּבת אסּורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבנין
ּבנּית  על ּדוקא חל הּתֹורה מן ּבׁשּבת אהל ּבנּית ׁשל האּסּור הראׁשֹון, הּצד לפי זה: ּולפי הּמׁשּכן. ּבנין ּפי על קבע' ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ'ּבנין

ּברּוח. מתנענע ואינֹו חזק ׁשהאהל ּבכ ּדי הּׁשני, הּצד לפי ואּלּו 'ּתחּובין'; ׁשל ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹאהל
סימן. יעי"ו פסוקים, תרומה צ"ו פרשת חסלת
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יום ראשון - כ"ו שבט
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום רביעי - כ"ט שבט
מפרק קמ 

עד סוף פרק קמד

יום שני - כ"ז שבט
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום חמישי - ל' שבט
פרק כ

מפרק קמה
עד סוף פרק קנ

יום שלישי - כ"ח שבט
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שישי - א' אדר
פרק כ

מפרק א 
עד סוף פרק ט

שבת קודש - ב' אדר
פרק כ

מפרק י מתחילת הפרק עד סוף פרק יז

לשבוע פרשת תרומה תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

   ... בשר  ועד 
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הזרה 2. במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,
הוכחה  משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין  הוכחה משום
שקוע  כולו המוח היה לו אחד. אותו  הרי הוא המוח אך נפשות, שתי כאן פועלות אכן  שכן, ההתבוננות; של המלאה אי-ההצלחה על

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקום כל אין - שבתפילה התבוננות ד.3.באותה כו, משלי
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éñåéå øúåé ÷æçúé äáøãàåçë ìëá õîåà óúðååëá
úìéôð éë åáì ìà åîåùá äøéúé äçîùå äåãçá äìôúä

äôéì÷äî àéä äøæ äáùçîääùåòä éìàîùä ììçáù
êøã òãåðå .åáù úéäìà ùôð íò éðåðéáá äîçìî

íé÷áàðä ïëå íéîçìðäéðùä éæà øáâúî ãçàùë ãçé
ùôðùë ïëìå .åçë éöîàî ìëá ë"â øáâúäì õîàúî

úéäìàääôéì÷ä íâ éæà ììôúäì úøáâúîå úöîàúî
äìù äøæ 'áùçîá äìéôäìå äìáìáì äãâðë úøáâúî
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ועוד.1. קעא, סי' טוב שם כתר

hay f"k ipy mei Ð gk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ז שני יום
,dl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íìåòä úåòèë àìå,70 'nr cr:åîò ùîî

,zindad ytpd z`ätìwä íb éæà,zindad ytpd ly - £©©©§¦¨
,dcâðk úøabúî,ziwl`d ytpd cbpk -dìétäìe dìaìáì ¦§©¤¤§¤§¨§©§§¨§©¦¨

.dlL äøæ äáLçîaytpd z` zindad ytpd ze`xa - §©£¨¨¨¨¤¨
rixtdl zlczyn `id ,dpeeka lltzdl zxabzn ,ziwl`d
z` lalal dvex `id jka ,zexf zeaygn iciÎlr ziwl`d ytpl

`edy ,dgiken dxfd daygnd ,df itl .dlitza lltznd zpeek
dyg zindad ytpdy jka yi oniq ;dpeeka lltzn ok`
xtdl zlczyn `id okle ,dcnrnl dpkq meyn yi ezlitzay
une` ea siqedl dkixv ef dcaer - daxc` ,ixd - .ef dpeek

.dpeeka ezlitza

äáLçnä úìéôpî çéëBäì íéòBhL ,íìBòä úeòèk àìå§Ÿ§¨¨¨¤¦§¦©¦§¦©©©£¨¨
,íeìk íúlôz ïéàL ììkî ¯ äøæzerha miayegd - ¨¨¦§¨¤¥§¦¨¨§

meyn ,melk deey mzlitz oi`y dgiken daygnd zlitpy
úBáLçî Bì íéìôBð eéä àì ¯ ïBëðå éeàøk ìltúä elàL¤¦¦§©¥¨¨§¨Ÿ¨§¦©£¨

.úBøæok`y xg`ne - ¨
zeaygn egena zeltep
,jkn miwiqn md ,zexf
jezn dppi` mzlitzy

,dpeekäéä úîàäå§¨¡¤¨¨
äúéä íà ,íäéøáãk§¦§¥¤¦¨§¨
àéä ,dcáì úçà Lôð¤¤©©§©¨¦
àéäå úìltúnä©¦§©¤¤§¦
úøäøäîe úáMçîä©§©¤¤§©§¤¤

.úBøæ úBáLçnä- ©©£¨¨
eli` ,oekp did xacd

ytp ef dzidzg`
,xen`d lk z` dyery
zexfd zeaygna did f`
,dgked meyn
itk epi` "lltzn"dy
m` ,oky .zeidl jixvy
drewy efd dcigid ytpd
oi` - dlitza dlek lk
zeaygn meyl f` mewn

,zexfúîàa ìáà£¨¤¡¤
ìL Bçîa Bæ íò Bæ úBîçìpä ,úBLôð ézL ïä Bzîàì©£¦¥§¥§¨©¦§¨¦§Ÿ¤

,íãàode zepey zeytp izy zeniiwy `id zn`d ixd - ¨¨
`lenn didiy ,mc`d ly egena dhilyd lr odipia zenglp

,cala `id dipipraBa ìLîì dðBöøe döôç úçà ìk- ¨©©¤§¨§¨¦§Ÿ
,genaéøeäøä ìëå ,dcáì äpnî àlîî çnä úBéäìå§¦§©Ÿ©§ª¨¦¤¨§©¨§¨¦§¥

íéîL úàøéå äøBz,miraep -,úéäìàä Lôpîjci`ne - ¨§¦§©¨©¦¦¤¤¨¡Ÿ¦
àîìòc élî ìëåmler ipipra mixedxdde zeaygnd lk - §¨¦¥§¨§¨

miraep,úéîäaä Lôpîytpdn `id dlitzd zpeeky ,ixd - ¦¤¤©§¥¦
- o`kn ,zindad ytpdn od zexfd zeaygnd eli`e ,ziwl`d
enk dlitzd oi`y dgked meyn zexfd zeaygna oi`y

`id `id ziwl`d ytpdy ,jk m` ,mxa .zeidl dkixvy
ytpdy dn ,dl rixtn dn - dlitzd zepeeka dweqrd
:owfd epax jk lr xne` - !?zexf zeaygna zxdxdn zindad

.da úLaìî úéäìàäL ÷øytpa zyaeln ziwl`d ytpd - ©¤¨¡Ÿ¦§ª¤¤¨
zelalan okle ,zindad
ly zexfd zeaygnd
ytpl ,zindad ytpd
zepeeka ziwl`d

dlitzd2.ìLîk àeäå§¦§©
,äðeëa ìltúnä íãà̈¨©¦§©¥§©¨¨

ìøò Bcâðì ãîBòå,ieb - §¥§¤§¨¥
øaãîe çéNîe ,òLø̈¨¥¦©§©¥

,Bìaìáì éãk Bnò- ¦§¥§©§§
za el rixtdle.ezlit

ly ezrca did `lel
,icedid z` lalal iebd
eze` le`yl wx `l`
zniiw - znieqn dl`y
lr el zeprl ,dvrd f`
wiqti `ede ,ezl`y
,j` .ezlitza elalaln
ly ezpeeky xg`n
z` lalal `id ryxd
lirez `l ,ezlitz

,ez` zepiiczddúàfL¤Ÿ
,éàcåa Búöò,`id ,lltznl daehd dvrd -áéLäì àlL £¨§©©¤Ÿ§¨¦

,òø ãòå áBhî Bì,rx cr aehn ryxl zeprl `ly - ¦§©¨
áeúkM äî íi÷ìe ,òîLé àì Løçk Bîöò úBNòìå3ìà" : §©£©§§¥¥Ÿ¦§©§©¥©¤¨©
."äzà íb Bì äåLz ït ,Bzìeàk ìéñk ïòzCk- ©©§¦§¦©§¤¦§¤©¨¨¨

,zexf zeaygn egena zeltepykäðòè íeLå äîeàî áéLé ìà©¨¦§¨§©£¨
,äøæ äáLçnä ãâð äðòîezeaygnle gekie meyl qpki l` - ©£¤¤¤©©£¨¨¨¨

,dxfd daygnd z` gvpl cvik mixedxdeíò ÷aàúnä ék¦©¦§©¥¦
;ïk íb ìeðúî ¯ ìeðîdaygnd mr llk wqrzi l` ,okle - §ª¨¦§©¥©¥

,dxfdíéøeäøää òîBL àìå òãBé àìk Bîöò äNòé ÷ø©©£¤©§§Ÿ¥©§Ÿ¥©©¦§¦
éñBéå ,Bzòcî íøéñéå ,Bì eìôpL.Búðek çëa õîà ó- ¤¨§¦¦¥¦©§§¦Ÿ¤§Ÿ©©¨¨
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íéøîà éèå÷éì
äáùçîä úìéôðî çéëåäì íéòåèù íìåòä úåòèë àìå

ììôúä åìéàù íåìë íúìôú ïéàù ììëî äøæéåàøë
äéä úîàäå .úåøæ úåáùçî åì íéìôåð åéä àì ïåëðå

äãáì úçà ùôð äúéä íà íäéøáãëúììôúîä àéä
ìáà .úåøæ úåáùçîä úøäøäîå úáùçîä àéäå

úåùôð éúù ïä åúéîàì úîàáåçåîá åæ íò åæ 'åîçìðä
úåéäìå åá ìåùîì äðåöøå äöôç úçà ìë íãà ìù

äðîî àìåîî çåîäúàøéå äøåú éøåäøä ìëå .äãáì
úéîäáä ùôðî àîìòã éìéî ìëå úéäìàä ùôðî íéîù

÷øíãà ìùîë àåäå .äá úùáåìî úéäìàäù
øáãîå çéùîå òùø â"åò åãâðì ãîåòå 'ðååëá ììôúîä
åì áéùäì àìù éàãåá åúöò úàæù åìáìáì éãë åîò

òîùé àì ùøçë åîöò úåùòìå òø ãòå áåèîíéé÷ìå
äúà íâ åì äåùú ïô åúìåàá ìéñë ïòú ìà 'åúëù äî

äðòè íåùå äîåàî áéùé ìà êëäáùçîä ãâð äðòîå
åîöò äùòé ÷ø ë"â ìååðúî ìååðî íò ÷áàúîä éë äøæ

àìå òãåé àìëåúòãî íøéñéå åì åìôðù 'éøåäøää òîåù
éñåéåíøéñäì åì äù÷é íàå åúðååë çëá õîåà óåúòãî
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הזרה 2. במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,
הוכחה  משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין  הוכחה משום
שקוע  כולו המוח היה לו אחד. אותו  הרי הוא המוח אך נפשות, שתי כאן פועלות אכן  שכן, ההתבוננות; של המלאה אי-ההצלחה על

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקום כל אין - שבתפילה התבוננות ד.3.באותה כו, משלי



hayפ g"k iyily mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ח שלישי יום
פרק כט  ,70 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êà èë ÷øô,el 'nr cr.íé÷éãöá

.ezlitzaíøéñäì Bì äL÷é íàå,zexfd zeaygnd z` - §¦¦§¤©£¦¨
ìétLé éæà ¯ ä÷æça ãàî Bzòc íéãøBhL éðtî ,Bzòcî¦©§¦§¥¤§¦©§§Ÿ§¨§¨£©©§¦

,BzáLçîa Cøaúé Bì ïpçúéå 'äì BLôðf` wqer `ed m` - ©§©§¦§©¥¦§¨¥§©£©§
xeq`y dlitzd irhwa
,xeaica mda wiqtdl
ezaygna lltzi `l`

,z"iydlåéìò íçøì§©¥¨¨
íçøk ,íéaøîä åéîçøa§©£¨©§ª¦§©¥
íéëLîpä íéða ìò áà̈©¨¦©¦§¨¦
'ä íçøé äëëå ,Bçnî¦Ÿ§¨¨§©¥
úëLîpä BLôð ìò©©§©¦§¤¤
dìéväì ,Cøaúé Bzàî¥¦¦§¨¥§©¦¨

,"íéðBãfä íén"î,zindad ytpd ony zexfd zeaygndn - ¦©¦©¥¦

,äNòé Bðòîìe,lekiak envr ornl dyri d"awd -ék4÷ìç §©£©£¤¦¥¤
:Bnò Lnî 'äengxiy lltzi m` ,oky -eilr,lelr `ed - ©¨©

`ed m` eze` ehtyi :dlilg ,mipic envr lr xxerl ,minrtl
eli`e ,eilr engxiy i`kf
,"eprnl" `id ezywa m`
oaen - d"awd ornl
mewn f` oi`y ,xacd
m` "lltzn"d z` hetyl
.zepngxl i`kf `ed
epax :jka yi sqep yexit
ok` d"awdy ,gihan owfd
mgxie ,eprnl z`f dyri

.'dn wlg `id dnypd ixdy ,eilr

.èë ÷øtcvik ,zevr ly dxey owfd epax dlrd ,mincewd miwxta ¤¤
ep`y wxta .'d zcearl drxtd meyn da yiy ,zeavrn xxgzydl

zxg` drxtdn xxgzydl cvik owfd epax dxen ,cenll micner

mezq mc` ly ealy dxew mizrly ,ald mehnh - `ide ,'d zceara

oi` okle ,dybxdÎxa epi`e

xe` z` helwl lbeqn `ed

lr ritydl lretd "lky"d

zad`l ezlitza ribiy ,ald

.'d z`xile 'd

éøö úçà ãBò CàC ©©©¨¦
ìúBöò úéLytgl - ¨¦¥

,zevrúBLôða§©§
,íéðBðéaäzeytpa - ©¥¦

zbixcna mdy dl`
"ipepia"díéîòôì øLà£¤¦§¨¦

íäì Lé íéaø íézòå§¦¦©¦¥¨¤
äNòpL álä íeèîè- ¦§©¥¤©£¤

,aldìBëé àìå ,ïáàk§¤¤§Ÿ¨
älôz Bæ álaL äãBáòì ïôà íeLa Baì çzôì1,itk - ¦§Ÿ©¦§Ÿ¤©£¨¤©¥§¦¨

`id dlitzdy ,`id dpeekd ,zeciqgd zxeza miyxtny
dcearjezaaldmredny :epiid - ald jeza dceard ;ald

,`id ef dcear ly dznbne ;eala xi`i ,egena oian mc`dy
zee`z mewnay ,daehl eizeybx z` zepyl ald lr ritydl
,mxa .'d z`xie 'd zad` el dpiidz - miipteb mixacl ald

ald zgiztl mc`d wewf ,ef dcearlhelwl gezt didi ealy
lbeqn epi`e mezq aldyk .epnn rtyene oian gendy dn

.dlitzay ald zcearl drxtd meyn jka yi - helwlíâå§©
øzna Bîöò Lc÷ì ,øöiä íò íçläì ìëeé àì íéîòôì¦§¨¦Ÿ©§¦¨¥¦©¥¤§©¥©§©ª¨

.BaìaL úeãák éðtî ,Bìwlg ,e"k wxta epcnly itk - ¦§¥§¥¤§¦

mixaca envr z` ycwl `ed ,"ipepia"d ly ezcearn
:enk ,zeyrl dee`zn `edy dn z` zeyrl `l :mixzend
`a df xac .dnecke ,lek`l dvex `edyk - lek`ln rpnidl
dvexy rxd xvid mr mgldl mc`d lr - dngln ly jxca
eizee`z z` wtqi mc`dy
`vnp aldyke .xac lka
zecake mehnh ly avna
ldpl lbeqn `ed oi` -
.rxd xvid mr ef dngln
äöeòéä äöò àéä úàæå§Ÿ¦¥¨©§¨

LBãwä øäfa2øîàc , ©Ÿ©©¨§¨©
,ïãò ïâa :àúáéúî áø©§¦§¨§©¥¤
daiyid y`x xn`y -

,ocr obaàìc àòà"¨¨§¨
¯ àøBäð déa ÷éìñ̈¦¥§¨

,'eë déì ïéLháîlea - §©§¦¥
ea zfge` y`d oi`y ur
ea mikn ,eze` miyhan -
y`d oi`y ur lea wilcdl ick .zekizgl eze` micixtne
xyt` `l` ,xzei dwfg y` siqedl jxevd on oi` - ea zfg`p
micixtny iciÎlr - z`fe ,ea helyz y`dy urd z` oikdl

:"xdef"a jiynn - mb jk .zewce zephw zekizgl eze`àôeb¨
."'eë déì ïéLháî ¯ àúîLðã àøBäð déa ÷éìñ àìcseb - §¨¨¦¥§¨§¦§¨¨§©§¦¥

- f` .eze` miyhan - dnypd ly xe`de y`d ea hlwp `ly
"`znypc `xedp" zhilwl ie`x sebd dyrp "xdef"d miiqn

.(dnypd xe`),"àúîLðc àøBäð" Leøt`xedp" zernyn - ¥§¨§¦§¨¨
,(seba xi`n epi`y) - dnypd xe` - "`znypcäîLpä øBàL¤©§¨¨

.óebaL úeéøîç ìò ìLîì Ck ìk øéàî Bðéà ìëOäå- §©¥¤¥¥¦¨¨¦§Ÿ©¨§¦¤©
,okysebd zeixnega helyl ,dnypd ly "lky"d lr
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åùôð ìéôùé éæà ä÷æçá ãàî åúòã íéãøåèù éðôî
íçøì åúáùçîá 'úé åì ïðçúéå 'äìåéîçøá åéìò

äëëå åçåîî íéëùîðä íéðá ìò áà íçøë íéáåøîä
úëùîðä åùôð ìò 'ä íçøéíéîî äìéöäì 'úé åúàî

:åîò ùîî 'ä ÷ìç éë äùòé åðòîìå íéðåãæä

êà èë ÷øô'åùôðá úåöò úéùì êéøö úçà ãåò
íéúòå íéîòôì øùà íéðåðéáä

íåèîè íäì ùé íéáøìåëé àìå ïáàë äùòðù áìä
.äìôú åæ áìáù äãåáòì ïôåà íåùá åáì çåúôì

àì íéîòôì íâååîöò ùã÷ì øöéä íò íçìäì ìëåé
äöåòéä äöò àéä úàæå åáìáù úåãáë éðôî åì øúåîá

øäæáàìã àòà ïãò ïâá àúáéúî áø øîàã ùåã÷ä
àìã àôåâ .'åë äéì ïéùèáî àøåäð äéá ÷éìñ÷éìñ

àøåäð 'éô 'åë äéì ïéùèáî àúîùðã àøåäð äéá
øéàî åðéà ìëùäå äîùðä øåàù àúîùðãêë ìë

ïðåáúîå ïéáîù óàå .óåâáù úåéøîåç ìò ìåùîì
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ט.4. לב, יג.1.דברים יא, דברים רש"י א.2.ספרי, קסח, ג חלק

hay g"k iyily mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lkyde dnypd xe` oi` (eppipra) ocic oecipa eli`e .dkkfle
.zeixnegd lr miritynúlãâa BìëNa ïðBaúîe ïéánL óàå§©¤¥¦¦§¥§¦§¦§ª©

'ä,z`f lkae ,melk el xqg `l "zeppeazd"a :xnelk -Bðéà¥
ñtúðCk ìk Bçîa ÷aãðåzwacpe zqtzp dpi` ef dpad - ¦§¨§¦§¨§Ÿ¨¨

,egena jk lkìëeiL¤©
,álä úeiøîç ìò ìLîì¦§Ÿ©¨§¦©¥

,z`fe -ïúeéøîç úîçî¥£©¨§¦¨
.ïúeqâågend ly - §©¨

alde3.äaqäå,jkl - §©¦¨
,ätìwä úeqb àéä¦©©§¦¨
øBà ìò dîöò déaânL¤©§¦©©§¨©

,úéäìàä Nôð úMã÷- §ª©¤¤¨¡Ÿ¦
`idy ,zindad ytpd
ddiabn ,dtilw ly ytp
,dzeixnega dnvr z`
ly dyecwd xe` cbpk

,ziwl`d ytpdúøzñîe©§¤¤
.døBà äëéLçîez` - ©£¦¨¨

ytpd ly dyecwd xe`
,lynay myk .ziwl`d
leaa zfg`p y`d oi`yk
`wec yxcp `l ,urd
`l` ,y` xzei siqedl
urd lea z` micixtn
,zephw zekizgl
zelbeqn dpiidzy
,lynpa mb jk - wlcidl
zeppeazd zyxcp `l
xzei dwenre dlecb

mc`dy ick ,dtilwd zeixneg z` xeayl yi `l` ,'d zlecba
.ziwl`d ytpd ly dyecwd xe` z` ekeza helwl ie`x didi

úàæìå,okle -éøöeðéäc ,øôòì dìétLäìe dLháì C §¨Ÿ¨¦§©§¨§©§¦¨§¨¨§©§
,Bîöò ìétLäì íézò òa÷ìerityiy "zepeayg" zeyrl - ¦§Ÿ©¦¦§©§¦©§

,ezltyd lr"ñàîð åéðéòa äæáð" úBéäì4áì"å ,áeúkk ¦§¦§¤§¥¨¦§¨©¨§¥
"äøaLð çeø" ¯ "øaLð5,àøçà-àøèqä àéä ,iciÎlr - ¦§¨©¦§¨¨¦©¦§¨¨¢¨

,"`xg` `xhq"d gex zxayp dltyddíãàä àéä àéäL¤¦¦¨¨¨
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חומריותן 3. מחמת מסיים, הוא כאן ואילו בלבד, בלב הוא שהטמטום הזקן, רבנו אמר הפרק שמתחילת אף שמענו: החסידים זקני מפי
לא  במוח שגם הוכחה להיות, שצריך כמו אינו שהלב ממה אלא והמוח? הלב של שניהם, של ולגסות לחומריות מזיק שזה וגסותן,
ומדות  ששכל הידוע, הכלל כפי הלב. על ישפיע שזה ההכרח  מן  ֿ כראוי ההתבוננות את מקבל המוח אם כראוי. ההתבוננות נתקבלה
מן  הלב, על להשפיע השכל ביכולת אין אם - ולכן ממילא. בדרך המסובב בא קיימת וכשהסיבה ומסובב, סיבה ועלול", "עילה הם

- אלה דברים על המוח. וגסות מחומריות נובע וזה עצמו , במוח כראוי מאיר אינו שהשכל  לומר, ˘ËÈÏ"‡:ההכרח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰
פי"ז). (עיין כו' ברשותו מוחו תמיד ובינוני בבינונים, קאי בר"פ הנ"ל על התירוץ אולי - המוח? ע"ד בר"פ גם אמר לא למה "א"כ

דמדבר פשיטא ובזהר הזהר, מפרש כאן  בנדו"ז )".‚Ìמשא"כ הביאו שלכן קאי, בבינונים שגם - (אף ד.4.ברשעים טו, 5.תהלים

נשבר. לב נשברה רוח יט: נא, ב.6.תהלים ס, ברכות השחר: לב.7.ברכות ל, ג.8.שמות לד, רבה ויקרא
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ט.4. לב, יג.1.דברים יא, דברים רש"י א.2.ספרי, קסח, ג חלק

hay g"k iyily mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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חומריותן 3. מחמת מסיים, הוא כאן ואילו בלבד, בלב הוא שהטמטום הזקן, רבנו אמר הפרק שמתחילת אף שמענו: החסידים זקני מפי
לא  במוח שגם הוכחה להיות, שצריך כמו אינו שהלב ממה אלא והמוח? הלב של שניהם, של ולגסות לחומריות מזיק שזה וגסותן,
ומדות  ששכל הידוע, הכלל כפי הלב. על ישפיע שזה ההכרח  מן  ֿ כראוי ההתבוננות את מקבל המוח אם כראוי. ההתבוננות נתקבלה
מן  הלב, על להשפיע השכל ביכולת אין אם - ולכן ממילא. בדרך המסובב בא קיימת וכשהסיבה ומסובב, סיבה ועלול", "עילה הם

- אלה דברים על המוח. וגסות מחומריות נובע וזה עצמו , במוח כראוי מאיר אינו שהשכל  לומר, ˘ËÈÏ"‡:ההכרח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰
פי"ז). (עיין כו' ברשותו מוחו תמיד ובינוני בבינונים, קאי בר"פ הנ"ל על התירוץ אולי - המוח? ע"ד בר"פ גם אמר לא למה "א"כ

דמדבר פשיטא ובזהר הזהר, מפרש כאן  בנדו"ז )".‚Ìמשא"כ הביאו שלכן קאי, בבינונים שגם - (אף ד.4.ברשעים טו, 5.תהלים

נשבר. לב נשברה רוח יט: נא, ב.6.תהלים ס, ברכות השחר: לב.7.ברכות ל, ג.8.שמות לד, רבה ויקרא
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.Bîöò íãàäz` jka xaey `ed ,envr z` xaey mc`yke - ¨¨¨©§
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íéö÷Le íéàîhä íéiç éìòaî øúBé áòúîe õwLîe§ª¨§Ÿ¨¥¦©£¥©¦©§¥¦§¨¦
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åùôð åá úøáâúîùë íâå] 'åâå ùéà àìå úòìåú éëðàå
úîàá äðéà äìôúä úòùá 'äì äáäàä øøåòì úéäìàä
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ז.9. כב, יט.10.תהלים יב, ד.11.משלי מה, דברים תורה א.12.לקוטי קל, תהלים
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ïänL ,äàîhä©ª§¨¤¥¤

úBòtLîzelawne - ª§¨
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eid `l md m`e .dyecwd cvn eid mlek `ly `vni enekiqay
- ixd ."`xg` `xhq"d cvn eid mdy ixd - dyecwd cvn

."`xg` `xhq"le d`nehl "dakxn" f` did `edyíéNé ãBò¨¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íåéäù ììëî àúîùðã àøåäð äéá ÷éìñ àìã åîöòá
íéöåøù åà íéìéãáî åéúåðåòå åúáåùú äìá÷úð àì
øúåé àáìã à÷îåòî øúåé äàìéò äáåùúì åúåìòäì

.ãéîú éãâð éúàèçå ãåã øîà ïëìå
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åôìçù íéùòîäå íéøåáéãäå úåáùçîä ìëî åùôð
ãöî íìåë åéä íà äæä íåéä ãò åúåéä íåéî åøáòå
úåáùçîä ìë åðééäã ì"ø äàîåèä ãöî åà äùåã÷ä
åðåöøìå äîä 'äì àì øùà íéùòîäå íéøåáéãäå
úàæ úòãåîå [å"ôá] ì"ðë à"ñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå
äùòð úåùåã÷ úåáùçî áùçî íãàäù úò ìë éë
úåòôùåî ïäîù äùåã÷ä úåìëéäì åæ úòá äáëøî
úòá äàîè äáëøî äùòð êôäì ïëå åììä úåáùçî
úåáùçî ìë úåòôùåî ïäîù äàîåèä úåìëéäì åæ
áåø åáì ìà íéùé ãåò .äùòîå øåáãá ïëå úåòø
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ה.13. נא, ˘Ú‰:‡"ËÈÏ¯14.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î נהורא ˙ סליק יהא לא ובכ"ז המבדיל, (עוון) דבר שאין - פלא זהו לכאורה "והנה
- ועון רע יצה"ר לו שאין - חלל ולבי שאמר לאחר גם תמיד, נגדי וחטאתי דוד אמר ולכן מהכתוב זה מכריח ולכן בהגוף. דנשמתא
שזהו  לומר ומוכרח פעם? חטא שהוא מה לנגדו ולעמוד בזכרון אצלו להיות תמיד צריך מדוע וא"כ - פ"א כדלעיל צדיק, מדרי'

כו'". יותר תשו"ע עצמו, הטוב במדרי' עלי' א.15.בשביל קעח, זח"ג כג.16.ראה פרק לעיל ראה
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,"`xg`'äî ÷Bçø àeä¨¥
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mc`d eli`e ,d"awd ly epevx cbp `edy xac miyer mpi`
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cinz'dl dad`d z`
`xwp df mb - ycgn
,"crl oekz zn` zty"
ezin`l zn`d wx ef ixd
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,íãàzyxcp - xzei dpeilr dbixcna `vnp mc`y drya - ¨¨

,eala xzei dwenr dhxge xzei dlecb daeyz epnnïîfä éôìe§¦©§©
,íB÷näåepnn yxcizy xyt` miieqn mewnae miieqn onfay - §©¨

m` :lynl ,xg` onfae mewna xy`n xzei dwenr daeyz
eze`aonfeze`aemiieqn oipra zepeiqp zegt eiptl miniiw mewn

xzei dlecb didz oipr eze` lr daeyzdy epnn f` yxcp -
,zepeiqp mze`a xzei wa`idl eilry onfae mewna xy`nòeãik©¨©

.íéòãBiìdyry daeyzdy okzi ,okl -mrt i`da ic didi `l , ©§¦
`vnp `ed ea avnlmeikdlecb daeyz epnn zyxcp meide ,
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íéøîà éèå÷éì
øçàî éðåðéáá ìáàìù äúåîöòå äúåäîù

åîãá úùáåìîä à"ñîù úéîäáä úéðåéçä ùôð
éøä áåèì êôäð àì åøùáåë"àå åîöò íãàä àéä àéä

äåàúîä çë éøäù ÷åçéøä úéìëúá 'äî ÷åçø àåä
úéîäáä åùôðáùíéøåñàä 'éøáãì úååàúäì ë"â ìåëé

ìòåôá íúåùòì äåàúî åðéàù óà 'úé åðåöø ãâð íäù
íé÷éãöáë úîàá åìöà íéñåàî íðéàù ÷ø å"ç ùîî

õ÷åùîå òåøâ àåä äæáå .[áé 'ô] ì"ùîëøúåé áòåúîå
ù"îëå ì"ðë íéùîøå íéö÷ùå íéàîèä íééç éìòáî
åùôð åá úøáâúîùë íâå] 'åâå ùéà àìå úòìåú éëðàå
úîàá äðéà äìôúä úòùá 'äì äáäàä øøåòì úéäìàä

éøîâì åúéîàìäìôúä øçà úøáåòå úôìåçù øçàî
úàèçá åùôð úàîåè øåëæéùë èøôáå [â"éôñ ì"ðë
ïîæäî äìòîì àåä íùå 'éðåéìòá äùòù íâôäå íéøåòð
äùò øáëù óàå ùîî å"ç íåéä àîèðå íâô åìàëå
åá ùé áìäå áìá äáåùúä ø÷éò éøä äðåëð äáåùú
ïîæä éôìå íãà àåäù äî éôì ìëäå úåáø úåâøãîå 'éçá
äàåøù åæ äòùá åéùëò ïëìå íéòãåéì òåãéë íå÷îäå
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ז.9. כב, יט.10.תהלים יב, ד.11.משלי מה, דברים תורה א.12.לקוטי קל, תהלים
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,øúBé äàlò äáeLúì,xzei dpeilr daeyzl -àaìc à÷îòî ¦§¨¦¨¨¥¥¨§¨§¦¨

.øúBé.zncewd daeyzd xy`n ,alay xzei wenr wnern - ¥
dlrnln ,daxc` ,zlaewn ezaeyz oi` meidy `l :xnelk

mivexaxwleze`
dpeilr dbxcl e`iadle
okle ,daeyz ly xzei
zeaiq eiptl minixrn
ick ,'d zceara zerxtde
miwenr zegek ea xxerl
daeyzl e`iadle xzei

.xzei dpeilrãåc øîà ïëìå13"ãéîú écâð éúàhçå" :14. §¨¥¨©¨¦§©¨¦¤§¦¨¦

íéøeîçä íéøeòð úàhçî é÷ð àeäL éî íâåick ixd - §©¦¤¨¦¥©Ÿ§¦©£¦
,"xayp al"l ribdløäæ øîàî íi÷ì Baì ìà íéNé̈¦¤¦§©¥©£©Ÿ©

LBãwä15,"àðaLçc éøàn"î úBéäì ,,oeaygd ilran - ©¨¦§¦¨¥§ª§§¨
rbep df oeaygy ,eicqtde eigeex oeayg jxer wqr lray enk

,xiky enk `l ;xzeia el
lk el rbep epi` xacdy

,jkïBaLç úBNòì eðéäc§©§©£¤§
ìkî ,BLôð íò¦©§¦¨
íéøeacäå úBáLçnä©©£¨§©¦¦
eøáòå eôìçL íéNònäå§©©£¦¤¨§§¨§
íBiä ãò BúBéä íBiî¦¡©©
ãvî ílk eéä íà ,äfä©¤¦¨ª¨¦©
ãvî Bà ,äMãwä©§ª¨¦©
,ïìvì-àðîçø äàîhä©ª§¨©£¨¨¦§¨

eðéäcoi` d`nehd cv - §©§
,`wec zexiar ernyn

`l`úBáLçnä ìk̈©©£¨
íéNònäå íéøeacäå§©¦¦§©©£¦
änä 'äì àì øLà£¤Ÿ©¥¨

,BúãBáòìå BðBöøìå- §¦§§©£¨
oi`y dcaerd mvr ,dxiar ly mipipr md oi` m` mb ,oky
ixd - dyecw ly mipipr myl dl` miyrne mixeaic ,zeaygn

.d`nehd cvn mdì Leøt eäfLøkæpk ,"àøçà àøèñ" ïBL ¤¤¥§¦§¨¨¢¨©¦§¨
.[å ÷øôa] ìéòì- `id "`xg` `xhq" iehiad zernyny - §¥§¤¤

,ayeg `edy zeaygnd m` :dyecwd cv `l ,xg` cv
oipr mda oi` ,dyer `edy miyrnde xacn `edy mixeaicd
mpi` m` mb) ,dtilwde d`nehd cv md ixd - dyecw ly

.(ynn zexiar,úàæ úòãeîe,xacd recie -úò ìk ék ©©Ÿ¦¨¥
áMçî íãàäL,ayeg -äákøî äNòð ¯ úBLBã÷ úBáLçî ¤¨¨¨§©¥©£¨§©£¤¤§¨¨

.eìlä úBáLçî úBòtLî ïänL ,äMãwä úBìëéäì Bæ úòa§¥§¥¨©§ª¨¤¥¤ª§¨©£¨©¨

lawn `ed ,'d zad`l dwif odl yiy zeaygn ayeg mc`yk -
zeaygn ayeg `edyk ;dlrnly "dad`d lkid"n drtyd f`

odl yiylkid"n drtyd f` lawn `ed ,'d z`xil zekiiy
;d`ld jke ,dlrnly "d`xidCôäì ïëåayeg `edyk - §¥§¥¤

zeaygn`lyon
,dyecwdäákøî äNòð©£¤¤§¨¨

úBìëéäì Bæ úòa äàîè§¥¨§¥§¥¨
ïänL ,äàîhä©ª§¨¤¥¤

úBòtLîzelawne - ª§¨
,zeigúBáLçî ìk̈©£¨

øeaãa ïëå ,úBòø̈§¥§¦
.äNòîedryay - ©£¤

dyer e` xacn `edy
`ed ,dyecw ly miyrn
lawne "dakxn" dyrp
zelkidn zeige drtyd
,jtidl mb jk .dyecwd
dyer e` xacn `edyk
`xhq" ly miyrn
dyrp `ed ,"`xg`

mincewd miwxta xaqed xak .d`nehd zelkidl "dakxn"16,
dlek lk dpezpy dakxn enk ,ernyn "dakxn" byendy
edyin lr xnel mivexyk mb jk ,dilr akexd ly epevxl
"dakxn" `edy mixne` - dyecwl lhae elek xeqn `edy
epi`yk mb ,ixd ,mipt lk lr .iktdd cva mb jke .dyecwl
,"xayp al"l ribdl leki z`f lka `ed ,envra zexiar `ven
,eiyrne eixeaic ,eizeaygn lkn eytp oeayg dyriy iciÎlr
eid `l md m`e .dyecwd cvn eid mlek `ly `vni enekiqay
- ixd ."`xg` `xhq"d cvn eid mdy ixd - dyecwd cvn

."`xg` `xhq"le d`nehl "dakxn" f` did `edyíéNé ãBò¨¦
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íéøîà éèå÷éì

íåéäù ììëî àúîùðã àøåäð äéá ÷éìñ àìã åîöòá
íéöåøù åà íéìéãáî åéúåðåòå åúáåùú äìá÷úð àì
øúåé àáìã à÷îåòî øúåé äàìéò äáåùúì åúåìòäì

.ãéîú éãâð éúàèçå ãåã øîà ïëìå

é÷ð àåäù éî íâå
øîàî íéé÷ì åáì ìà íéùé íéøåîçä íéøåòð úåàèçî
íò ïåáùç 'åùòì åðééäã àðáùåçã éøàîî úåéäì ÷"äæ
åôìçù íéùòîäå íéøåáéãäå úåáùçîä ìëî åùôð
ãöî íìåë åéä íà äæä íåéä ãò åúåéä íåéî åøáòå
úåáùçîä ìë åðééäã ì"ø äàîåèä ãöî åà äùåã÷ä
åðåöøìå äîä 'äì àì øùà íéùòîäå íéøåáéãäå
úàæ úòãåîå [å"ôá] ì"ðë à"ñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå
äùòð úåùåã÷ úåáùçî áùçî íãàäù úò ìë éë
úåòôùåî ïäîù äùåã÷ä úåìëéäì åæ úòá äáëøî
úòá äàîè äáëøî äùòð êôäì ïëå åììä úåáùçî
úåáùçî ìë úåòôùåî ïäîù äàîåèä úåìëéäì åæ
áåø åáì ìà íéùé ãåò .äùòîå øåáãá ïëå úåòø
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ה.13. נא, ˘Ú‰:‡"ËÈÏ¯14.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î נהורא ˙ סליק יהא לא ובכ"ז המבדיל, (עוון) דבר שאין - פלא זהו לכאורה "והנה
- ועון רע יצה"ר לו שאין - חלל ולבי שאמר לאחר גם תמיד, נגדי וחטאתי דוד אמר ולכן מהכתוב זה מכריח ולכן בהגוף. דנשמתא
שזהו  לומר ומוכרח פעם? חטא שהוא מה לנגדו ולעמוד בזכרון אצלו להיות תמיד צריך מדוע וא"כ - פ"א כדלעיל צדיק, מדרי'

כו'". יותר תשו"ע עצמו, הטוב במדרי' עלי' א.15.בשביל קעח, זח"ג כג.16.ראה פרק לעיל ראה



`xcפד '` iyiy mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  א' שישי יום
,fl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ìë äðäå,74 'nr cr.äãåáòä ìë

,Baì ìà,"xayp al"l ribdl ick -åéúBîBìç áøxzei ,oky - ¤¦Ÿ£¨
- xr `edy onfdn izin`d eavn lr cenll leki mc`y dnn

,dpiyd zrya eizenelgn eze` cenll leki `edìáä íäL¤¥¤¤
çeø úeòøe17,?dnl jk lke -äìBò BLôð ïéàL íeMî §©¦¤¥©§¨

,äìòîì,dpiyd zrya - §©§¨
áeúkL Bîëe18éî" : §¤¨¦
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,"'Bâåepi`y in ,eli`e - §

eytp oi` ,'eke mitk iwp
zrya dlrnl dler
dler eytpy in .dpiyd
- dpiyd zrya dlrnl
;xzei milrp eizenelg

lbnd`ex `ede el mi
eizenelg eli`e .dyecwe dxez ipipr epiid ,dlrnly mipipr

`ed.gex zerxe lad mdïéúà ïéLéa ïéøèñ ïeðéà"å§¦¦§¦¦¦¨§¨
déa ï÷acúîe,ea miwaczne mi`a rxd iccv mze`e - ¦§©§¨¥

,'eëå àîìòc ïélî àîìça déì ïéòãBîeel miricene - §¦¥§¤§¨¦¦§¨§¨§

,dnecke oileg ixac melgadéì eàéæçàå déa ïëéçc ïéðîæìe§¦§¦§©§¨¥§©£¦¥
ø÷L élî,xwy ixac el mi`xne epnn miwgev md minrtle - ¦¥¤¤

,"'eë déîìça déì ïéøòöåitke ,melga eze` mixrvne - §©£¦¥§¤§¥
`pngx eze` e`nhi mby xacd ixyt` ,"xdef"a my miiqny
ixd o`ky `l` ,olvilÎ
,"ipepia" zece` xaecn
,df xac jiiy `l eay
øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©
à ãenò äë óc] àø÷iå©¦§¨©©
íL ïiò ,[á ãenòå§©©¥¨

.úeëéøàaixd - ©£¦
leki `ed eizenelgny
,izin`d eavn lr cenll
al"l `eai - dfÎiciÎlre
mb - zexeng zexiar envra `evnl ezlkia oi`y s` - "xayp
gex z` xeayl ick ,"xayp al"l ribdl eilre .xara `l
dyecwd xe` znerl dnvr ddiabnd ,eay "`xg` `xhq"d
.eteba xi`dl dnypd xe`l zpzep dpi`e ,ziwl`d eytp ly

éøàiM äî ìk ,äpäåBðeiòa íâå BzáLçîa elà íéðéðòa C §¦¥¨©¤©£¦§¦§¨¦¥§©£©§§©§¦
,íéøôqa,"xayp al" minxebd mipipra mipcd -Baì úBéäì ©§¨¦¦§¦

áeúkk "ñàîð åéðéòa äæáð"å ,Baø÷a øaLð3úéìëúa , ¦§¨§¦§§¦§¤§¥¨¦§¨©¨§©§¦
Lnî åéiç ñàîìe ,ñeànälr eayga eilr miq`np eiigy - ©¦§¨¥©¨©¨

,ipgexd eavnäæa éøä£¥¨¤
-àøèqä äfáîe ñàîî§¨¥§©¤©¦§¨
,øôòì dìétLîe àøçà̈¢¨©§¦¨¤¨¨
úeqâå dúlãbî dãéøBîe¦¨¦§ª¨¨§©
,dúeäáâå dçeø¨§©§¨

ò úà déaânLìò dîö ¤©§¦©¤©§¨©
Lôð úMã÷ øBà§ª©¤¤

éLçäì úéäìàä.døBà C ¨¡Ÿ¦§©£¦¨
oky .ziwl`d ytpd ly -
mc`d ,"ipepia"a ,xen`k
zindad ytpd `ed ,eay
iciÎlre ;dtilwd ony
,eaxwa xayp ealy
."`xg` `xhq"d zxayp
lr xaec o`k cr ,mxa
"`xg` `xhq"d zltyd

z` xeayi `edy iciÎlr ,"zepeayg" zervn`aenvrribie
`xhq"d zltyd ly dcear ote` xaqei oldl ."xayp al"l
ilan ,rxd exvie zindad eytp lr mirxiy iciÎlr ,"`xg`

.eavne ecnrn lr zepeaygl qpkidläéìò íéòøé íâålr - §©©§¦¨¤¨
,"`xg` `xhq"dì"æø øîàîk ,dìétLäì æâøå Lòø ìB÷a19: §©©¨Ÿ¤§©§¦¨§©£©©©

øîàpL ,òøä øöé ìò áBè øöé íãà æébøé íìBòì"20eæâø : §¨©§¦¨¨¥¤©¥¤¨©¤¤¡©¦§
,"'Bâå.e`hgz l`e -àéäL ,úéîäaä Lôð ìò æâøì eðéäc §§©§¦§Ÿ©¤¤©§¥¦¤¦

Lòø ìB÷a ,òøä Bøöé¦§¨©§©©
øîBì ,BzáLçîa æâøå§Ÿ¤§©£©§©

:Bì:rxd xvil -äzà©¨
õwLîe òLøå òø©§¨¨§ª¨
ìëk ,'eëå ìeðîe áòúîe§Ÿ¨§ª¨§§¨

Bì eàøwL úBîMä- ©¥¤¨§
rxd xvil21,,ì"æ eðéîëç£¨¥©

úîàa`id zn`dy - ¤¡¤
zenyd lk enk ,jk ok`
xvil l"f epinkg e`xwy

.rxdepiax w"klr cner
:l`eye "zn`a" dlnd
?"l"nw i`n r"v f"tl"
'itd d`xpk" :xne`e

zeaizdyl"f ...lkkmd
el xnel .xbqend xn`n
seqa dpefd (eyxyak) `lc] 'ek zn`a ryxe zn`a rxd dz`

dfe - wxtdgxken."[yehiad zglvdløézñz éúî ãò©¨©©§¦
éðôì22,ïéîìò ìk àlîîä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà- ¦§¥¥¨©§©¥¨¨§¦
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íéøîà éèå÷éì

åùôð ïéàù íåùî çåø úåòøå ìáä íäù åéúåîåìç
'åâå íéôë é÷ð 'ä øäá äìòé éî ù"îëå äìòîì äìåò
äéì ïéòãåîå äéá ï÷áãúîå ïééúà ïéùéá ïéøèñ ïåðéàå
åàéæçàå äéá ïëééçã ïéðîæìå 'åëå àîìòã ïéìéî àîìçá
øäæá ù"îë 'åë äéîìçá äéì ïéøòöå ø÷ù éìéî äéì

.úåëéøàá ù"ò [á"òå à"ò ä"ë 'ã] àø÷éå

äî ìë äðäå
íéøôñá åðåéòá íâå åúáùçîá åìà íéðééðòá êéøàéù
áåúëë ñàîð åéðéòá äæáðå åáø÷á øáùð åáì úåéäì
ñàîî äæá éøä ùîî åééç ñàîìå ñåàéîä úéìëúá
úåñâå äúìåãâî äãéøåîå øôòì äìéôùîå à"ñä äæáîå
úùåã÷ øåà ìò äîöò úà äéáâîù äúåäáâå äçåø
ìå÷á äéìò íéòøé íâå .äøåà êéùçäì úéäìàä ùôð
íãà æéâøé íìåòì ì"æø øîàîë äìéôùäì æâåøå ùòø
ùôð ìò æåâøì åðééäã 'åâå åæâø øîàðù ø"äöé ìò è"öé
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ו.17. פרק לעיל גֿד.18.ראה כד, א.19.תהלים ה, ה.20.ברכות ד, א.21.תהלים ל, קידושין פ'22.ראה בחיריק, ל' - לפני
תרצ"ט. בשנת ושוטרים" "שופטים במאמר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק אמר כך - בצירי נ' בשבא,

xc` 'a ycew zay mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ב' קודש שבת יום
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`vnpd seq oi` xe` - `l` ,mixg` zenewna enk ,"oinlr lk
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cigi `edy seqÎoi`
d`ixad ixg` ,cgeine
- d`ixad iptl enk
ytpd z`f d`xz

,ziwl`däiàøa¦§¦¨
,úéiLeçd`x eli`k - ¦¦

,ynn eipira z`fàìå§Ÿ
äðáäå äòéîL úðéça§¦©§¦¨©£¨¨

,dcáìoipr :xnelk - §©¨
y dn ,zecg`dÎoi` xe`

didi ,cgeine cigi seq
zcn dze`a eilr laewn
elky zpad jezn `le ,eipira ynn z`f d`x eli`k ,zn`

,cala.äãBáòä ìk LøL eäfL ,øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥¤¤Ÿ¤¨¨£¨
,cala zewl`l dweyzde oevxd lr drityn dpadd ,oky -
drityn - ziiyeg di`x ly dxeva zewl`a dxkdd eli`e

.dweyze oevxn dlrnl ody zexqnzdle zelhazdl
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,zewl`a ziyeg di`xl ribiy jk icil `iadle ,ald mehnh
ïëlL ,àøçà-àøèqa ììk úeLnî íeL ïéà úîàaL éôì§¦¤¤¡¤¥©¨§¨©¦§¨¨¢¨¤¨¥

äìLîð,"`xg` `xhq"d -úeLnî íeL Ba ïéàL ,CLçì ¦§§¨§Ÿ¤¤¥©¨
äçãð àìénîe ,ììk- §¨¦¥¨¦§¤

,jyegd,øBàä éðtî- ¦§¥¨
mewna xe` miqipknyk
jyegd dgcp - miieqn
wwcfdl ilan ,`linn
ze`ivn ik ,dnglnl
zeynn da oi` jyegd
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jyegd dgcp ,xe`d
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óà ,àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨©
,äaøä úeiç da LiL¤¥¨©©§¥
íéiç éìòa ìk úBéçäì§©£¨©£¥©¦
úBnà úBLôðå íéàîhä©§¥¦§©§ª

ìéòì økæpk ìàøNéaL úéîäaä Lôð íâå ,íìBòä24lky - ¨¨§©¤¤©§¥¦¤§¦§¨¥©¦§¨§¥
yiy s` ,ixd - "`xg` `xhq"dn mzeig milawn mixacd

,mixacd lk z` zeigdl zeig daxd "`xg` `xhq"l-ìkî¦¨

àlà ,íBìLå-ñç dîöò ãvî dðéà dúeiç ìk éøä ,íB÷î̈£¥¨©¨¥¨¦©©§¨©§¨¤¨
äMãwä ãvî`xhq"d mbe ,lkd z` dign dyecw ,oky - ¦©©§ª¨

,dyecwd on dzeig zlawn "`xg`ìéòì økæpk25àéä ïëìå , ©¦§¨§¥§¨¥¦
,"`xg` `xhq"d -äìèaìehák ,äMãwä éðtî éøîâì §¥¨§©§¥¦§¥©§ª¨§¦

øBàä éðtî CLçä©Ÿ¤¦§¥¨
.éîLbäxg`n ,oky - ©©§¦

on zraep dzeig lky
`linn `id ,dyecwd
da oi`e ,dyecwl dlha

.llk zeynn mey÷ø©
Lôð úMã÷ éaâlL¤§©¥§ª©¤¤
ïúð ,íãàaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¨¨¨¨©
àeä-Ceøa-LBãwä dì̈©¨¨
déaâäì úìëéå úeLø§¦Ÿ¤§©§¦©

,dcâðk dîöòcbpk - ©§¨§¤§¨
,ziwl`d ytpd zyecw

- z`feíãàäL éãk§¥¤¨¨¨
,äéìò øabúäì øøBòúé¦§¥§¦§©¥¨¤¨

,"`xg` `xhq"d lr -úeëéîðe úeìôL éãé-ìò dìétLäì§©§¦¨©§¥¦§§¦
."ñàîð åéðéòa äæáð"å ,Bçeølityn `ed jkÎiciÎlry - §¦§¤§¥¨¦§¨

."`xg` `xhq"d z` q`nneàzúìc àúeøòúàáeiciÎlr - §¦§¨¨¦§©¨
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åîë åéìò éðàù äæ íå÷îá íâ äåùá äéäéåäéäù
íåù éìá íìåòä àøáðù íãå÷ åãáì ä"á ñ"à øåà
ïîæäî äìòîì àåä éë éúéðù àì 'ä éðà ù"îë éåðéù
íéðéòì äàøðä úîàä ùéçëî 'åëå ìååðî äúàå 'åëå
.úééùåç äééàø 'éçáá úîàá ùîî àìë äéî÷ àìåëã
äéðéò øéàäì úéäìàä åùôðì ìéòåé äæ éãé ìò äðäå
'éçá àìå úééùåç äééàøá óåñ ïéà øåà ãåçé úîàá
ìë ùøù åäæù à"îá ù"îë äãáì äðáäå äòéîù

äãåáòä

ììë úåùîî íåù ïéà úîàáù éôì íòèäå
úåùîî íåù åá ïéàù êùçì äìùîð ïëìù à"ñá
äá ùéù óà à"ñä êëå øåàä éðôî äçãð àìéîîå ììë
úåùôðå íéàîèä íééç éìòá ìë úåéçäì äáøä úåéç
î"î ì"ðë ìàøùéáù úéîäáä ùôð íâå í"åëò úåîåà
äùåã÷ä ãöî àìà å"ç äîöò ãöî äðéà äúåéç ìë éøä
ìåèéáë äùåã÷ä éðôî éøîâì äìèá àéä ïëìå ì"ðë
ùôð úùåã÷ éáâìù ÷ø éîùâä øåàä éðôî êùçä
äéáâäì úìåëéå úåùø ä"á÷ä äì ïúð íãàáù úéäìàä
äéìò øáâúäì øøåòúé íãàäù éãë äãâðë äîöò
ñàîð åéðéòá äæáðå åçåø úëéîðå úåìôù é"ò äìéôùäì
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ו.23. ג, ז.24.מלאכי - ו כב.25.פרק ופרק ו פרק



פה xc` '` iyiy mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  א' שישי יום
,fl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ìë äðäå,74 'nr cr.äãåáòä ìë

,Baì ìà,"xayp al"l ribdl ick -åéúBîBìç áøxzei ,oky - ¤¦Ÿ£¨
- xr `edy onfdn izin`d eavn lr cenll leki mc`y dnn

,dpiyd zrya eizenelgn eze` cenll leki `edìáä íäL¤¥¤¤
çeø úeòøe17,?dnl jk lke -äìBò BLôð ïéàL íeMî §©¦¤¥©§¨

,äìòîì,dpiyd zrya - §©§¨
áeúkL Bîëe18éî" : §¤¨¦

íétë é÷ð ,'ä øäa äìòé©£¤§©§¦©©¦
,"'Bâåepi`y in ,eli`e - §

eytp oi` ,'eke mitk iwp
zrya dlrnl dler
dler eytpy in .dpiyd
- dpiyd zrya dlrnl
;xzei milrp eizenelg

lbnd`ex `ede el mi
eizenelg eli`e .dyecwe dxez ipipr epiid ,dlrnly mipipr

`ed.gex zerxe lad mdïéúà ïéLéa ïéøèñ ïeðéà"å§¦¦§¦¦¦¨§¨
déa ï÷acúîe,ea miwaczne mi`a rxd iccv mze`e - ¦§©§¨¥

,'eëå àîìòc ïélî àîìça déì ïéòãBîeel miricene - §¦¥§¤§¨¦¦§¨§¨§

,dnecke oileg ixac melgadéì eàéæçàå déa ïëéçc ïéðîæìe§¦§¦§©§¨¥§©£¦¥
ø÷L élî,xwy ixac el mi`xne epnn miwgev md minrtle - ¦¥¤¤

,"'eë déîìça déì ïéøòöåitke ,melga eze` mixrvne - §©£¦¥§¤§¥
`pngx eze` e`nhi mby xacd ixyt` ,"xdef"a my miiqny
ixd o`ky `l` ,olvilÎ
,"ipepia" zece` xaecn
,df xac jiiy `l eay
øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©
à ãenò äë óc] àø÷iå©¦§¨©©
íL ïiò ,[á ãenòå§©©¥¨

.úeëéøàaixd - ©£¦
leki `ed eizenelgny
,izin`d eavn lr cenll
al"l `eai - dfÎiciÎlre
mb - zexeng zexiar envra `evnl ezlkia oi`y s` - "xayp
gex z` xeayl ick ,"xayp al"l ribdl eilre .xara `l
dyecwd xe` znerl dnvr ddiabnd ,eay "`xg` `xhq"d
.eteba xi`dl dnypd xe`l zpzep dpi`e ,ziwl`d eytp ly

éøàiM äî ìk ,äpäåBðeiòa íâå BzáLçîa elà íéðéðòa C §¦¥¨©¤©£¦§¦§¨¦¥§©£©§§©§¦
,íéøôqa,"xayp al" minxebd mipipra mipcd -Baì úBéäì ©§¨¦¦§¦

áeúkk "ñàîð åéðéòa äæáð"å ,Baø÷a øaLð3úéìëúa , ¦§¨§¦§§¦§¤§¥¨¦§¨©¨§©§¦
Lnî åéiç ñàîìe ,ñeànälr eayga eilr miq`np eiigy - ©¦§¨¥©¨©¨

,ipgexd eavnäæa éøä£¥¨¤
-àøèqä äfáîe ñàîî§¨¥§©¤©¦§¨
,øôòì dìétLîe àøçà̈¢¨©§¦¨¤¨¨
úeqâå dúlãbî dãéøBîe¦¨¦§ª¨¨§©
,dúeäáâå dçeø¨§©§¨

ò úà déaânLìò dîö ¤©§¦©¤©§¨©
Lôð úMã÷ øBà§ª©¤¤

éLçäì úéäìàä.døBà C ¨¡Ÿ¦§©£¦¨
oky .ziwl`d ytpd ly -
mc`d ,"ipepia"a ,xen`k
zindad ytpd `ed ,eay
iciÎlre ;dtilwd ony
,eaxwa xayp ealy
."`xg` `xhq"d zxayp
lr xaec o`k cr ,mxa
"`xg` `xhq"d zltyd

z` xeayi `edy iciÎlr ,"zepeayg" zervn`aenvrribie
`xhq"d zltyd ly dcear ote` xaqei oldl ."xayp al"l
ilan ,rxd exvie zindad eytp lr mirxiy iciÎlr ,"`xg`

.eavne ecnrn lr zepeaygl qpkidläéìò íéòøé íâålr - §©©§¦¨¤¨
,"`xg` `xhq"dì"æø øîàîk ,dìétLäì æâøå Lòø ìB÷a19: §©©¨Ÿ¤§©§¦¨§©£©©©

øîàpL ,òøä øöé ìò áBè øöé íãà æébøé íìBòì"20eæâø : §¨©§¦¨¨¥¤©¥¤¨©¤¤¡©¦§
,"'Bâå.e`hgz l`e -àéäL ,úéîäaä Lôð ìò æâøì eðéäc §§©§¦§Ÿ©¤¤©§¥¦¤¦

Lòø ìB÷a ,òøä Bøöé¦§¨©§©©
øîBì ,BzáLçîa æâøå§Ÿ¤§©£©§©

:Bì:rxd xvil -äzà©¨
õwLîe òLøå òø©§¨¨§ª¨
ìëk ,'eëå ìeðîe áòúîe§Ÿ¨§ª¨§§¨

Bì eàøwL úBîMä- ©¥¤¨§
rxd xvil21,,ì"æ eðéîëç£¨¥©

úîàa`id zn`dy - ¤¡¤
zenyd lk enk ,jk ok`
xvil l"f epinkg e`xwy

.rxdepiax w"klr cner
:l`eye "zn`a" dlnd
?"l"nw i`n r"v f"tl"
'itd d`xpk" :xne`e

zeaizdyl"f ...lkkmd
el xnel .xbqend xn`n
seqa dpefd (eyxyak) `lc] 'ek zn`a ryxe zn`a rxd dz`

dfe - wxtdgxken."[yehiad zglvdløézñz éúî ãò©¨©©§¦
éðôì22,ïéîìò ìk àlîîä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà- ¦§¥¥¨©§©¥¨¨§¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åùôð ïéàù íåùî çåø úåòøå ìáä íäù åéúåîåìç
'åâå íéôë é÷ð 'ä øäá äìòé éî ù"îëå äìòîì äìåò
äéì ïéòãåîå äéá ï÷áãúîå ïééúà ïéùéá ïéøèñ ïåðéàå
åàéæçàå äéá ïëééçã ïéðîæìå 'åëå àîìòã ïéìéî àîìçá
øäæá ù"îë 'åë äéîìçá äéì ïéøòöå ø÷ù éìéî äéì

.úåëéøàá ù"ò [á"òå à"ò ä"ë 'ã] àø÷éå

äî ìë äðäå
íéøôñá åðåéòá íâå åúáùçîá åìà íéðééðòá êéøàéù
áåúëë ñàîð åéðéòá äæáðå åáø÷á øáùð åáì úåéäì
ñàîî äæá éøä ùîî åééç ñàîìå ñåàéîä úéìëúá
úåñâå äúìåãâî äãéøåîå øôòì äìéôùîå à"ñä äæáîå
úùåã÷ øåà ìò äîöò úà äéáâîù äúåäáâå äçåø
ìå÷á äéìò íéòøé íâå .äøåà êéùçäì úéäìàä ùôð
íãà æéâøé íìåòì ì"æø øîàîë äìéôùäì æâåøå ùòø
ùôð ìò æåâøì åðééäã 'åâå åæâø øîàðù ø"äöé ìò è"öé
åúáùçîá æâåøå ùòø ìå÷á òøä åøöé àéäù úéîäáä
'åëå ìååðîå áòåúîå õ÷åùîå òùøå òø äúà åì øîåì
éúî ãò úîàá ì"æ åðéîëç åì åàø÷ù úåîùä ìëë
äåä äéä ïéîìò ìë àìîîä ä"á ñ"à øåà éðôì øéúñú
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ו.17. פרק לעיל גֿד.18.ראה כד, א.19.תהלים ה, ה.20.ברכות ד, א.21.תהלים ל, קידושין פ'22.ראה בחיריק, ל' - לפני
תרצ"ט. בשנת ושוטרים" "שופטים במאמר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק אמר כך - בצירי נ' בשבא,

xc` 'a ycew zay mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ב' קודש שבת יום
,74 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîàáù éôì íòèäå,gl 'nr cr:÷"äæá

`lnn" zpigal o`k oeekzn `ed oi` ,zenlerd lk z` `lnnd
`vnpd seq oi` xe` - `l` ,mixg` zenewna enk ,"oinlr lk

,zenlerd lkaéðàL äæ íB÷îa íb ,äåLa äéäéå äåä äéä̈¨Ÿ¤§¦§¤§¨¤©§¨¤¤£¦
íã÷ Bcáì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà äéäL Bîk ,åéìò̈¨§¤¨¨¥¨§©Ÿ¤

éìa ,íìBòä àøápL¤¦§¨¨¨§¦
Bîk ,éepéL íeL¦§

áeúkL23àì 'ä éðà" : ¤¨£¦Ÿ
,"éúéðL,ea oi`y - ¨¦¦

iptln iepiy mey ,lekiak
ixg`l cre mlerd z`ixa

,mlerd z`ixaàeä ék- ¦
,seq oi` xe`äìòîì§©§¨

,'eëå ïîfäî`ly ixd - ¥©§©§
raepd iepiy ea jiiy

dnonfd`ixad iptln ,
,d`ixad ixg`lläzàå§©¨

,rxd xvid -,íéðéòì äàøpä úîàä Léçëî 'eëå ìeðî§ª¨§©§¦¨¡¤©¦§¤¨¥©¦
,úîàa Lnî àìk dén÷ àlëc- d"awd iabl lkdy - §ª¨©¥§¨©¨¤¡¤

,zn`a ynn qt`k.úéiLeç äiàø úðéçáamilekiy xac - ¦§¦©§¦¨¦¦
lr fbexe yrx ly ,zexen`d zeaygnay ,ygena eze` ze`xl
cbpk dzedabn dlitydl gilvi ,rxd xvide zindad ytpd

.dnypd xe` ea hlwiie ,ziwl`d ytpd ly dyecwd xe`,äpäå§¦¥
äæ-éãé-ìòz` xeayi ,dfay - "xayp al"le zeltyl ribiy - ©§¥¤

,"`xg` `xhq"d gexäéðéò øéàäì ,úéäìàä BLôðì ìéòBé¦§©§¨¡Ÿ¦§¨¦¥¤¨
,úîàa,ze`xl -óBñ-ïéà øBà ãeçéxe` ly zecg`zdd - ¤¡¤¦¥

cigi `edy seqÎoi`
d`ixad ixg` ,cgeine
- d`ixad iptl enk
ytpd z`f d`xz

,ziwl`däiàøa¦§¦¨
,úéiLeçd`x eli`k - ¦¦

,ynn eipira z`fàìå§Ÿ
äðáäå äòéîL úðéça§¦©§¦¨©£¨¨

,dcáìoipr :xnelk - §©¨
y dn ,zecg`dÎoi` xe`

didi ,cgeine cigi seq
zcn dze`a eilr laewn
elky zpad jezn `le ,eipira ynn z`f d`x eli`k ,zn`

,cala.äãBáòä ìk LøL eäfL ,øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥¤¤Ÿ¤¨¨£¨
,cala zewl`l dweyzde oevxd lr drityn dpadd ,oky -
drityn - ziiyeg di`x ly dxeva zewl`a dxkdd eli`e

.dweyze oevxn dlrnl ody zexqnzdle zelhazdl

,íòhäåz` xiqdl miriiqn ,al oexaye zeltyd recn - §©©©
,zewl`a ziyeg di`xl ribiy jk icil `iadle ,ald mehnh
ïëlL ,àøçà-àøèqa ììk úeLnî íeL ïéà úîàaL éôì§¦¤¤¡¤¥©¨§¨©¦§¨¨¢¨¤¨¥

äìLîð,"`xg` `xhq"d -úeLnî íeL Ba ïéàL ,CLçì ¦§§¨§Ÿ¤¤¥©¨
äçãð àìénîe ,ììk- §¨¦¥¨¦§¤

,jyegd,øBàä éðtî- ¦§¥¨
mewna xe` miqipknyk
jyegd dgcp - miieqn
wwcfdl ilan ,`linn
ze`ivn ik ,dnglnl
zeynn da oi` jyegd
z` miqipknyne - llk
jyegd dgcp ,xe`d

,`linnCëå,mb - §¨
óà ,àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨©
,äaøä úeiç da LiL¤¥¨©©§¥
íéiç éìòa ìk úBéçäì§©£¨©£¥©¦
úBnà úBLôðå íéàîhä©§¥¦§©§ª

ìéòì økæpk ìàøNéaL úéîäaä Lôð íâå ,íìBòä24lky - ¨¨§©¤¤©§¥¦¤§¦§¨¥©¦§¨§¥
yiy s` ,ixd - "`xg` `xhq"dn mzeig milawn mixacd

,mixacd lk z` zeigdl zeig daxd "`xg` `xhq"l-ìkî¦¨

àlà ,íBìLå-ñç dîöò ãvî dðéà dúeiç ìk éøä ,íB÷î̈£¥¨©¨¥¨¦©©§¨©§¨¤¨
äMãwä ãvî`xhq"d mbe ,lkd z` dign dyecw ,oky - ¦©©§ª¨

,dyecwd on dzeig zlawn "`xg`ìéòì økæpk25àéä ïëìå , ©¦§¨§¥§¨¥¦
,"`xg` `xhq"d -äìèaìehák ,äMãwä éðtî éøîâì §¥¨§©§¥¦§¥©§ª¨§¦

øBàä éðtî CLçä©Ÿ¤¦§¥¨
.éîLbäxg`n ,oky - ©©§¦

on zraep dzeig lky
`linn `id ,dyecwd
da oi`e ,dyecwl dlha

.llk zeynn mey÷ø©
Lôð úMã÷ éaâlL¤§©¥§ª©¤¤
ïúð ,íãàaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¨¨¨¨©
àeä-Ceøa-LBãwä dì̈©¨¨
déaâäì úìëéå úeLø§¦Ÿ¤§©§¦©

,dcâðk dîöòcbpk - ©§¨§¤§¨
,ziwl`d ytpd zyecw

- z`feíãàäL éãk§¥¤¨¨¨
,äéìò øabúäì øøBòúé¦§¥§¦§©¥¨¤¨

,"`xg` `xhq"d lr -úeëéîðe úeìôL éãé-ìò dìétLäì§©§¦¨©§¥¦§§¦
."ñàîð åéðéòa äæáð"å ,Bçeølityn `ed jkÎiciÎlry - §¦§¤§¥¨¦§¨

."`xg` `xhq"d z` q`nneàzúìc àúeøòúàáeiciÎlr - §¦§¨¨¦§©¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åîë åéìò éðàù äæ íå÷îá íâ äåùá äéäéåäéäù
íåù éìá íìåòä àøáðù íãå÷ åãáì ä"á ñ"à øåà
ïîæäî äìòîì àåä éë éúéðù àì 'ä éðà ù"îë éåðéù
íéðéòì äàøðä úîàä ùéçëî 'åëå ìååðî äúàå 'åëå
.úééùåç äééàø 'éçáá úîàá ùîî àìë äéî÷ àìåëã
äéðéò øéàäì úéäìàä åùôðì ìéòåé äæ éãé ìò äðäå
'éçá àìå úééùåç äééàøá óåñ ïéà øåà ãåçé úîàá
ìë ùøù åäæù à"îá ù"îë äãáì äðáäå äòéîù

äãåáòä

ììë úåùîî íåù ïéà úîàáù éôì íòèäå
úåùîî íåù åá ïéàù êùçì äìùîð ïëìù à"ñá
äá ùéù óà à"ñä êëå øåàä éðôî äçãð àìéîîå ììë
úåùôðå íéàîèä íééç éìòá ìë úåéçäì äáøä úåéç
î"î ì"ðë ìàøùéáù úéîäáä ùôð íâå í"åëò úåîåà
äùåã÷ä ãöî àìà å"ç äîöò ãöî äðéà äúåéç ìë éøä
ìåèéáë äùåã÷ä éðôî éøîâì äìèá àéä ïëìå ì"ðë
ùôð úùåã÷ éáâìù ÷ø éîùâä øåàä éðôî êùçä
äéáâäì úìåëéå úåùø ä"á÷ä äì ïúð íãàáù úéäìàä
äéìò øáâúäì øøåòúé íãàäù éãë äãâðë äîöò
ñàîð åéðéòá äæáðå åçåø úëéîðå úåìôù é"ò äìéôùäì
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ו.23. ג, ז.24.מלאכי - ו כב.25.פרק ופרק ו פרק



`xcפו 'a ycew zay mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`xhq"d z` litydl xxerzn mc`dy ,dhnl zexxerzdd
,"`xg`,àìéòìc àúeøòúàdlrnl mb zexxerzd deedzn - ¦§¨¨¦§¥¨

,"`xg` `xhq"d z` litydle cixedløîàpM äî íi÷ì26: §©¥©¤¤¡©
,"'ä íàð ,EãéøBà íMî"dqpnd "`xg` `xhq"d z` - ¦¨¦§§ª

dnvr z` diabdl
zewl` lr xizqdle

;dyecwedøéñnL eðéäc§©§¤§¦¨
,dzìëéå dzìLînî¦¤§©§¨¦¨§¨
çkä äpnî ÷lñîe§©¥¦¤¨©Ÿ©
dì ïúpL úeLøe§¤¨©¨
øBà ãâð dîöò déaâäì§©§¦©©§¨¤¤
,úéäìàä Lôð úMã÷§ª©¤¤¨¡Ÿ¦

éæàåmilhepyk - ©£©
z` "`xg` `xhq"dn
zeyxd z`e gekd

,dyecwl cbpzdlàìénî¦¥¨
,`id -úéçãðå äìèa§¥¨§¦§¥

CLçä ìehák,`linn - §¦©Ÿ¤
.éîLbä øBà éðtî,ixd - ¦§¥©©§¦

lityn `edy iciÎlry
eal z` xaeye envr z`
gekd `linn lhip -
"`xg` `xhq"dn
ytpl rixtdle xizqdl
.'d z` dzceara ziwl`d

eðéönL Bîëeäæ øác §¤¨¦¨¨¤
éab äøBza Løôî§Ÿ̈©¨©¥
älçznL ,íéìbøî§©§¦¤¦§¦¨
àeä ÷æç ék" :eøîà̈§¦¨¨

"epnî27éø÷z ìà" ¯ ¦¤©¦§¥
,"'eë epnîl"f epinkg - ¦¤

mixne`28milbxndy ,
- "epnn" wx `l epeekzd

epz`n,lekiak d"awdn ,iyily seba - "epnn" `l` ,àlL¤Ÿ
,'ä úìëéa eðéîàä,l`xyi ux`l mqipkdl -eøæç Ck-øçàå ¤¡¦¦Ÿ¤§©©¨¨§

"Bâå eðéìòå eppä" :eøîàå29;xn`y enk ,l`xyi ux`l - §¨§¦¤§¨¦§
- d"awd?'ä úìëéa äðeîàä íäì äàáe äøæç ïéàîe- ¥©¦¨§¨¨¨¨¤¨¡¨¦Ÿ¤

`l dligzay s` ,l`xyi ux`l zkll mipken mdy xnel
,revia xa dfy epin`dåéìò eðaø äLî íäì äàøä àì éøä£¥Ÿ¤§¨¨¤Ÿ¤©¥¨¨

,íéúðéa äæ ìò úôBîe úBà íeL íBìMä-mze` e`iaiy - ©¨¥©¤¥§©¦
,'d zlekia dpen`líäì øîàL ÷ø30éàíäéìò 'ä óöwL C ©¤¨©¨¤¥¤¨©£¥¤

íà ,íäì äæ ìéòBä äîe ;õøàä ìà íàéáäì àlL òaLðå§¦§©¤Ÿ©£¦¨¤¨¨¤©¦¤¨¤¦
à"ì Laëì íBìLå-ñç 'ä úìëéa íéðéîàî eéä àìŸ¨©£¦¦¦Ÿ¤©§¨¦§Ÿ

íéëìî31,,l`xyi ux`a f` elyny -ììk eöø àì äæ éðtîe §¨¦¦§¥¤Ÿ¨§¨

íä ïîöò ìàøNiL éðtî ,éàcå àlà ?õøàì ñðkì¦¨¥¨¨¤¤¨©©¦§¥¤¦§¨¥©§¨¥
,"íéðéîàî éða íéðéîàî"cinz mipin`n mnvr md - ©£¦¦§¥©£¦¦

dry dze`a mbe ;mipin`n zea`l mipa mzeida ,d"awda
- "epnn `ed wfg ik" exn`y- mdizenyp cvn - epin`d

ezlkiae d"awda
,l`xyi ux`l m`iadl

àøçà-àøèqäL ÷ø- ©¤©¦§¨¨¢¨
,zindad ytpd ony
déaâä íôeâa úLaìîä©§ª¤¤§¨¦§¦©
úMã÷ øBà ìò dîöò©§¨©§ª©
úeqâa úéäìàä íLôð©§¨¨¡Ÿ¦§©
ätöça ,dúeäáâå dçeø¨§©§¨§ª§¨

,úòãå íòè éìa- §¦©©¨©©
ik" xnel mze` `iady

."epnn `ed wfgïëìå§¨¥
,íäéìò 'ä óöwL ãiî¦¨¤¨©£¥¤
Lòø ìB÷a íéòøäå§¦§¦§©©

:æâøåexn`a -32:ãò" §Ÿ¤©
úàfä äòøä äãòì éúî̈©¨¥¨¨¨¨©Ÿ
eìté äfä øaãna" ,"'Bâå§©¦§¨©¤¦§
'ä éðà" ,"Bâå íëéøâô¦§¥¤§£¦
úàæ àì íà ,ézøac¦©§¦¦ŸŸ
äãòä ìëì äNòà¤¡¤§¨¨¥¨

,"'Bâå úàfä äòøä- ¨¨¨©Ÿ§
,ixd md ,dl` lky
,mixenge miyw mixac
íéL÷ íéøác eòîMLëe§¤¨§§¨¦¨¦
íaì øaLðå òðëð ålà¥¦§©§¦§©¦¨

íaø÷a33:áéúëãk , §¦§¨§¦§¦
,"ãàî íòä eìaàúiå"©¦§©§¨¨§Ÿ
àøèqä àìôð àìénîe¦¥¨¨§¨©¦§¨
dzìLînî àøçà-¨¢¨¦¤§©§¨
,dçeø úeqâå dúeäáâå§©§¨§©¨

ïîöò ìàøNéå,mznyp cvn -íä,ixd -.íéðéîàîmd - §¦§¨¥©§¨¥©£¦¦
zkll mipken mdy exn` okle ,'d zlekia dligzkl epin`d
ztene ze` mey erxi` `l miizpiay s` ,l`xyi ux`l
litydle cixedl wx yxcp did ;jka oin`dl mdilr erityiy
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* * *

:ryedi iaxe l`ilnb oax zwelgnl jiiyd oecp d`ian `xnbd
àeääa dyrn -Búñeøàå ñeøà`l j` zycewn dy`d dzidy-] ©¨©£¨

,[d`eypóñBé áøc dén÷ì eúàcdzide ,sqei ax iptl e`ay - §¨§©¥§©¥
,zxaern dy`däøîà àéäxaer eze`ydépéîqex`d z`ian - ¦¨§¨¦¥

dqex` lr zxq`p dpi`e xyk cled `linne ,oiqexi`d xg`l.
,øîà àeäå§¨©

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



פז xc` 'a ycew zay mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`xhq"d z` litydl xxerzn mc`dy ,dhnl zexxerzdd
,"`xg`,àìéòìc àúeøòúàdlrnl mb zexxerzd deedzn - ¦§¨¨¦§¥¨

,"`xg` `xhq"d z` litydle cixedløîàpM äî íi÷ì26: §©¥©¤¤¡©
,"'ä íàð ,EãéøBà íMî"dqpnd "`xg` `xhq"d z` - ¦¨¦§§ª

dnvr z` diabdl
zewl` lr xizqdle

;dyecwedøéñnL eðéäc§©§¤§¦¨
,dzìëéå dzìLînî¦¤§©§¨¦¨§¨
çkä äpnî ÷lñîe§©¥¦¤¨©Ÿ©
dì ïúpL úeLøe§¤¨©¨
øBà ãâð dîöò déaâäì§©§¦©©§¨¤¤
,úéäìàä Lôð úMã÷§ª©¤¤¨¡Ÿ¦
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום ראשון עמ' ב



היום יום . . . פח

ה'תש"גכו שבטיום שני

חומש: משפטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ואף שהאומר . . . עליו כנודע.

אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות, דער חוט המקשר חסידים איינעם 
מיט דעם אנדערען, און דער חוט המקשר רבי מיט חסידים און חסידים מיט רבי'ן. 
עס איז הן בדרך אור ישר הן בדרך אור חוזר, הָאט קיינע מחיצות ניט, און עס איז 

העכער פון דער הגבלה פון מקום וזמן.

יָנם ְלֵבין ַעְצָמם, ְוַהחּוט  ּבֵ ר ֲחִסיִדים  ֵ ַקּשׁ ַהּמְ ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות, ַהחּוט  ּבַ ים  ַהַחּיִ ַאֲהָבה ִהיא רּוַח 
ם  ֶדֶרְך "אֹור חֹוֵזר" ]=ּגַ ּבְ ְוֵהן  ר",  ָיׁשָ ֶדֶרְך "אֹור  ּבְ י. ֵהן  ָהַרּבִ ַוֲחִסיִדים ִעם  י ִעם ֲחִסיִדים  ַרּבִ ר  ֵ ַהְמַקּשׁ

ַלת ָמקֹום ּוְזַמן. ד ֶהָחִסיד[; ֵאין ְלָכְך ׁשּום ְמִחּצֹות, ְוהּוא ַנֲעֶלה ֵמַהְגּבָ י ְוַגם ִמּצַ ד ָהַרּבִ ִמּצַ

ה'תש"גכז שבטיום שלישי

חומש: משפטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והן בבחי' . . . עבודת הצדקה.

ל  ּכָ ם, ׁשֶ ַנְפׁשָ ם ּבְ ֲאָמָריו: ֲחִסיִדים ַהּקֹוְדִמים ָעׂשּו ֶהְסּכֵ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאדִֹני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֲאָוה. ִביַרת ַהּתַ ה ׁשְ ּנּו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ב ָלֶזה – לֹא ַיֲעׂשֶ ת ַהּלֵ ׁש לֹו ֵאיֶזה ָרצֹון ְוֶחְמּדַ ּיֵ ר, ַאְך ׁשֶ ּתָ ָבר ַהּמֻ ּדָ

ה'תש"גכח שבטיום רביעי

חומש: משפטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וכיוצא . . . לב ב"ה כנ"ל.

ם־טֹוב: ַעל־ׁשֵ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּבַ

 – ׂשֹוַנֲאָך   – ְרֶאה  ּתִ ַהּגּוף,  הּוא  ׁשֶ ָך  ּלְ ׁשֶ ַהֹחֶמר  ּבְ טֹוב  ִעּיּון  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ  – ֲחמֹור  ִתְרֶאה  י  ּכִ
אֹו  ַחת ַמּשָׂ הּוא – רֹוֵבץ ּתַ ְרֶאה, ׁשֶ ֲעַגַעת ֶלֱאלֹקּות ְורּוָחִנּיּות. ְועֹוד ּתִ ְתּגַ ָמה ַהּמִ ׁשָ הּוא ׂשֹוֵנא ֶאת ַהּנְ ׁשֶ
ְואּוַלי  ִקּיּוָמם.  ּבְ ל  ִמְתַעּצֵ ְוַהּגּוף  ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ְך  ְזַדּכֵ ּיִ ׁשֶ ְלַהּגּוף  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ַתן  ּנָ ׁשֶ  –
ֶאת  ּבֹר  ִלׁשְ ִסּגּוִפים  ּבְ ְתִחיל  ּתַ י־ִאם  ּכִ ִליחּותֹו,  ׁשְ ם  ְלַקּיֵ ּיּוַכל  ׁשֶ  – לֹו  ֵמֲעזֹוב  ְוָחַדְלּתָ   – ְלָבְבָך  ּבִ ַיֲעֶלה 
ַהּגּוף  ֶאת  ְלָבֵרר   – ִעמֹו  ֲעזֹוב  ּתַ ָעזֹוב   – י־ִאם  ּכִ ַהּתֹוָרה,  אֹור  ּכֹן  ִיׁשְ ֶרְך  ַהּדֶ זֹו  ּבְ לֹא  ה  ִהּנֵ ַהָחְמִרּיּות, 

ִסּגּוִפים. רֹו ּבְ ּבְ כֹו ְולֹא ְלׁשָ ּוְלַזּכְ

ה'תש"גכט שבטיום חמישי

חומש: משפטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ויחוד . . . לב כמ"ש במ"א.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל געזָאגט:  פירש"י אויף  חומש איז  יינה של תורה, 
פותח הלב ומגלה אהבה ויראה עצמיות, פירש"י אויף  גמרא איז  פותח המוח ומגלה 

שכל עצמי.

ה ַאֲהָבה  ב ּוְמַגּלֶ ל ּתֹוָרה, ּפֹוֵתַח ַהּלֵ ׁש הּוא ֵייָנּה ׁשֶ "י ַעל ֻחּמָ רּוׁש ַרׁשִ ַעם: ּפֵ ֵקן ָאַמר ּפַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ֶכל ַעְצִמי. ה ׂשֵ ָמָרא, ּפֹוֵתַח ַהּמַֹח ּוְמַגּלֶ "י ַעל ּגְ רּוׁש ַרׁשִ ְוִיְרָאה ַעְצִמּיֹות. ּפֵ
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פט היום יום . . . 

ה'תש"גל שבט, ר"חיום ששי

חומש: משפטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ובזה . . . שעה כנ"ל.

"ץ ]=ָהַרב  ּבַ ֶהם. מֹוִרי ָהַרׁשְ ּלָ ֶדת ׁשֶ בּו יֹום ּבֹוָאם ִלְליּוּבַאִוויְטׁש ְליֹום ֻהּלֶ ְ ה ֲחִסיִדים ִחּשׁ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
ַנת תר"ח,  ׁשְ ִטים  ּפָ ִמׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ י  ִ ּשׁ ׁשִ ְליֹום  אֹור  ִלְליּוּבַאִוויְטׁש  ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ א  ּבָ ַצְלֵאל[  ּבְ מּוֵאל  ׁשְ

ַמח  ְלַה"ּצֶ ִנְכַנס  ר  ֲאׁשֶ ָעה  ָ ּשׁ ּבַ ּה  ּבָ ין  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  ן  ּוְמַכּוֵ ְיָלה,  ַהּלַ אֹותֹו  ל  ּכָ ֵער  ָהָיה  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ּוְבָכל 
ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ּפַ ֶצֶדק" ּבַ

ה'תש"גא אדר א, שר"חשבת

חומש: משפטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק כו. ברם . . . העצם כנ"ל.

ְמִסיַרת  "ּבִ  – ַאַחר"  ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ָלה",  ּכֵ ְמׁשַ ִתְהֶיה  "לֹא  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ְפִניִמית ַעְצמּותֹו". בֹות הּוא "ּבִ י ּתֵ רּוׁש ָהָראׁשֵ ֶנֶפׁש בפ"ע". ּפֵ

ָלּה  ֵיׁש  ה,  ְלַמּטָ יִריָדָתּה  ּבִ ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ ה  ִהּנֵ ָעֶרב".  ֲעֵדי  ְוַלֲעבֹוָדתֹו  ְלָפֳעלֹו,  ָאָדם  "ֵיֵצא  ִתיב:  ּכְ
רּום  ֵמי  ְ ּשׁ ּבִ ֵמֲעִמיָדָתּה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ יִציַאת  ּדִ ְלָפֳעלֹו",  ָאָדם  "ֵיֵצא  ְוֶזהּו  ּוְפָרִטּיֹות,  ָלִלּיֹות  ּכְ ְמָלאכֹות 
ֲהִמית, הּוא  ְבִעית ְוַהּבַ גּוף ְוֶנֶפׁש ַהּטִ ׁש ּבְ א ַעד ּבֹוָאּה ְלִהְתַלּבֵ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ מֹות ִויִריָדָתּה ִמּדַ ׁשָ אֹוַצר ַהּנְ ּבְ
אֹור  יר ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ָלִלּיֹות, ְלַהְגּבִ ָלאכֹות ַהּכְ ּמְ ִביל "ָאָדם ְלָפֳעלֹו" - ּבַ ׁשְ ּבִ
ּמִֹחין  ָרִטית ּבַ ָמה ֵיׁש ָלּה ֲעבֹוָדה ּפְ ָכל ְנׁשָ ָרִטית, ּדְ ִהיא ְמָלאָכה ַהּפְ ּתֹוָרה ְוֵנר ִמְצָוה, "ְוַלֲעבֹוָדתֹו" - ׁשֶ
ַלֲעׂשָֹתם".  תּוב "ַהּיֹום  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַלֲעׂשֹות,  ְזַמן  ֵיׁש  עֹוד  ּבְ ָעֶרב" –  ְוִעְנָיָנּה.. "ֲעֵדי  ִטְבָעּה  ִפי  ּכְ ּדֹות  ּוַבּמִ
ה  ָמה ְלַמּטָ ׁשָ ה ַעל ְיֵדי ְיִריַדת ַהּנְ ֲעׂשֶ ּנַ ה ׁשֶ ָללּות ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ָקִאי ַעל ּכְ תּוב . . ּדְ אּור ַהּכָ ּוְבֹעֶמק ָהִעְנָין, ּבֵ
א  עֹוָלם ַהּבָ ּגּוף, "ְלָפֳעלֹו", ִהיא עֹוֶסֶקת ּבָ ת ּבַ ׁשֶ ה ְמֻלּבֶ ָמה ִמְהיֹוָתּה ְלַמּטָ ׁשָ "ֵיֵצא ָאָדם", ְדַבֲעלֹות ַהּנְ ּדְ
ָאֳהֵלי ּתֹוָרה.  ם ַמְכִניִסים אֹותֹו ּבְ ם ׁשָ ים ַלּתֹוָרה, ּגַ ה, ְוִאם ָהָיה קֹוֵבַע ִעּתִ עֹוָלם ַהּזֶ קּוָתּה ּבָ ֹאֶפן ִהְתַעּסְ ּבְ
ִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי ַעד  עֹוֶלה ּבְ תֹו "ֲעֵדי ָעֶרב", ׁשֶ ה ֲעִלּיָ ָראּוי, ָאז ִהּנֵ ֲעבֹוָדתֹו ּכָ "ְוַלֲעבֹוָדתֹו", ִאם ָעַסק ּבַ

רּוְך־הּוא. ַעְצמּות ֵאין־סֹוף ּבָ ַהּנַֹעם ְוָהֲעֵרבּות ּדְ

ה'תש"גא אדר שני, ר"חיום שני

חומש: פקודי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ומשחרב . . . 86 ה' לו.

י"ת ְרפּוָיה. ה - ּוָפְקֵדנּו בֹו - ּבֵ גּוׁשָ י"ת ּדְ ַיֲעֶלה ְוָיֹבא: ָזְכֵרנּו ה' ֱאֹלֵקינּו ּבֹו - ּבֵ ּבְ

ה'תש"גב אדר איום ראשון

חומש: תרומה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: פרק כז. ואם . . . לד עשה ממש.

רבינו הגדול - הזקן - סידר לפני אנ"ש העבודה במוח ולחפש את האמת, לבקר 
כל תנועה, שתהי' רק כפי האמת ובאה ע"י עבודה.

ועבודה זו אינה כמו שטועים בזה טעות גמור לחשוב שצריך לפרק הרים ולשבר 
סלעים, איבערקערען די וועלט . האמת הגמור הוא, אשר כל עבודה ופועל, איזה 
שיהיו, בכוונה אמיתית די ומספיק: א ברכה בכוונה, דעם ווארט אין דאוונען כדבעי  
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היום יום . . . צ
בהכנת הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד, א פסוק חומש בידיעה שהוא דבר ה', א 

פסוק תהלים, ומדה טובה לקרב לבו של חברו באהבה וחבה.
אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיעת רבה ועצומה, פשוט לערנען א 

רבוי און פארשטיין  - כל אחד לפי ערכו - ואז ה' בעזרו שיהי' כפי האמת.

ׂש ֶאת  ּמַֹח ּוְלַחּפֵ "ד[ ָהֲעבֹוָדה ּבַ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ר ִלְפֵני ַאַנ"ׁש ]=ַאְנׁשֵ ֵקן – ִסּדֵ דֹול – ַהּזָ נּו ַהּגָ ַרּבֵ
ִפי ָהֱאֶמת ּוָבָאה ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה. ְהֶיה ַרק ּכְ ּתִ נּוָעה ׁשֶ ל ּתְ ר ּכָ ָהֱאֶמת, ְלַבּקֵ

ְסָלִעים,  ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ָהִרים  ְלָפֵרק  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַלֲחׁשֹב  מּור,  ּגָ ָטעּות  ֶזה  ּבָ ּטֹוִעים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵאיָנּה  זֹו  ַוֲעבֹוָדה 
י  ית – ּדַ ָנה ֲאִמּתִ ַכּוָ ְהיּו, ּבְ ּיִ ל ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ֵאיֶזה ׁשֶ ר ּכָ מּור הּוא, ֲאׁשֶ 'ַלֲהֹפְך ֶאת ָהעֹוָלם'. ָהֱאֶמת ַהּגָ
ׁש  סּוק ֻחּמָ ה עֹוֵמד, ּפָ ב ּוִביִדיָעה ִלְפֵני ִמי ַאּתָ ֲהָכַנת ַהּלֵ ָראּוי ּבַ ה ּכָ ִפּלָ ּתְ ה ּבַ ָנה, ִמּלָ ַכּוָ ָרָכה ּבְ יק: ּבְ ּוַמְסּפִ

ה. ַאֲהָבה ְוִחּבָ ל ֲחֵברֹו ּבְ ה טֹוָבה ְלָקֵרב ִלּבֹו ׁשֶ ים, ּוִמּדָ ִהּלִ סּוק ּתְ ַבר ה', ּפָ הּוא ּדְ יִדיָעה ׁשֶ ּבִ

ה ּוְלָהִבין –  ׁשּוט ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ה ַוֲעצּוָמה, ּפָ יַע ָלֶזה ְצִריִכים ְיִגיָעה ַרּבָ ְכֵדי ְלַהּגִ ר ּבִ ָבר, ֲאׁשֶ ֱאֶמת ַהּדָ
ִפי ָהֱאֶמת. ְהֶיה ּכְ ּיִ ֶעְזרֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו – ְוָאז ה' ּבְ ּכָ

ה'תש"גב אדר שנייום שלישי

חומש: פקודי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואם ירחיב . . . 86 כמ"ש לקמן.

ַהּיֹוֶרה  אֹו  ּוְזרּוָעה,  ה  ֲחרּוׁשָ ֶדה  ׂשָ ַעל   – ָטר  ַהּמָ ּוְכמֹו  ּבֹו,  ָאֵחז  ּתֵ ׁשֶ ָבר  ּדָ ְלֵאיֶזה  ְצִריָכה  ָרָכה  ַהּבְ
יֹוֶרה  ָטר  ַהּמָ ֵאין  ְזרּוָעה,  ְולֹא  ה  ֲחרּוׁשָ לֹא  ּבּור  ֵדה  ׂשְ ּבִ ֲאָבל  ֶרם.  ְוַהּכֶ ֶדה  ַהּשָׂ בּוַאת  ּתְ ַעל   – ּוַמְלקֹוׁש 

ּוַמְלקֹוׁש ְמִביִאים ּתֹוֶעֶלת.
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום ראשון עמ' א

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  שבט כ"ו ראשון יום הארץ? את להקיף השמש התחילה מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰ïéa äéäéå§¦§¤¥
.äòL éöçå úBòL òáLå íBé íéòLúå ãçà äôe÷úì äôe÷z§¨¦§¨¤¨§¦§¦§¤©¨©£¦¨¨
ìéçúz ,àéä äòL Bæéàa íBé äæ éàa úçà äôe÷z òãzMîe¦¤¥©§¨©©§¥¤§¥¨¨¦©§¦
,úéLéìMì äiðMä ïîe ,äéøçàL äiðMä äôe÷zì äpnî úBðîì¦§¦¤¨©§¨©§¦¨¤©£¤¨¦©§¦¨©§¦¦

.íìBòä óBñ ãò©¨¨
שהחמה  שם (על 'תקופות' לארבע נחלקת החמה שנת
תשרי  תקופת תמוז, תקופת ניסן, תקופת הארץ): את מקיפה
יש  תקופה, כל מתחילה מתי לחשב וכדי טבת. ותקופת
על  – לחשב זה ולפי בהילוכה, השמש התחילה מתי לדעת
וחצי  ושבע יום ואחד (תשעים הידוע התקופה אורך פי
הבאה  והתחילה הראשונה התקופה הסתיימה מתי – שעות)

העולם'. סוף 'עד הלאה וכן
רבי  ולדעת בתשרי נברא העולם אליעזר רבי לדעת והנה,

בניסן ב)יהושע י, אך ר"ה אליעזר, כרבי שהלכה ומקובל .
בגמרא א)מבואר יב, לתקופה (שם מונין ישראל ש'חכמי

יהושע'. כרבי התקופות) (לחשבון
רש"י לדעת הדבר: בביאור ראשונים חכמי ונחלקו ד"ה (שם

ולתקופה) וד"ה וכיון ישראל בניסן נברא שהעולם להלכה נוקטים
בו  בניסן, הראשון רביעי מליל התחיל השמש שמהלך

התקופות. חשבון מתחיל מאז לכן השמש, נבראה
ומחשבים  בתשרי, נברא העולם שלהלכה סוברים יש אך
לא  שהשמש משום בניסן, נברא כאילו התקופות את
אלא  רביעי ליל בתחילת בריאתה עם בהילוכה התחילה
שעות  חמשֿעשרה היינו היום, של השלישית השעה לאחר
שלוש  ועוד הלילה של שעות (שתיםֿעשרה בריאתה לאחר
עשרה  חמש בן הוא תקופות שתי בין הפער והרי היום), של
ושבע  יום ותשעים אחד לתקופה תקופה 'בין שהרי שעות,
שלושֿעשרה  הם יום ואחד תשעים שעה'; וחצי שעות
ונמצא  שעות, וחצי שבע היא והשארית שלמים, שבועות
התקופה  חלה בו בשבוע יום באותו חלה הבאה שהתקופה
שלאחריה  וזאת שעות, וחצי שבע של באיחור – הקודמת
עשרה  חמש היינו שעות, וחצי שבע עוד של באיחור תחול
החמה  התחילה כאילו החשבון ועולה מהראשונה, שעות
לבריאת  שקדם ניסן חודש של רביעי ליל בתחילת בהילוכה
שתי  היינו בתשרי, בהילוכה התחילה למעשה שהרי העולם,
שלישית  בשעה בשבוע רביעי ביום מכן, לאחר תקופות

כך אחר שעות עשרה חמש שהן או"ח ביום הגר"א ביאור (ראה

שם) בשדה באר א, טז, ר"ה אליהו' 'שדה ס"א, תקפא .סי'

ה'תשע"ה  שבט כ"ז שני יום מהתורה? חלק או חיצוניות, חכמות

:„Î ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰ìk íòèå§©©¨
úîëç àéä . . äæ ïéðî íéôéñBî äî éðtîe ,úBðBaLçä elà¥©¤§¦§¥¨¦¦¦§¨¤¦¨§©
íäå ,äaøä íéøôñ ïåé éîëç da eøaçL ,úBiøèîébäå úBôe÷zä©§§©¦©§¦¤¦§¨©§¥¨¨§¨¦©§¥§¥

.íéîëçä ãéa åLëò íéàöîpä©¦§¨¦©§¨§©©£¨¦
מחכמות  הוא אלו הלכות שיסוד עולה הרמב"ם מדברי
של  בספרו הדברים שנכתבו שלאחר ברור אך האומות,
ללמוד  והבא מהתורה, נפרד בלתי חלק הם הרי הרמב"ם
שיש  נמצא התורה. ברכת לפניהן לברך חייב אלו הלכות

לקדושה והעלאתן האומות חכמת של 'בירור' (ספר בכך

קי) ע' תשמ"ח .המאמרים
יתרון  יש כי אני 'וראיתי בכתוב נאמר מכך: יתירה
ולכאורה  החושך'. מן האור כיתרון הסכלות מן לחכמה
אינה  הסכלות על עדיפה שהחכמה ההכרה האם קשה:
אדם  מכל החכם המלך ששלמה שצריך עד מאליה ברורה

זאת? יאמר
לחכמות  אלא כפשוטה לסכלות הכוונה שאין אלא
כך  ועל התורה, לחכמת ביחס סכלות בבחינת שהן חיצוניות

מן  האור 'כיתרון הוא הסכלות' מן החכמה ש'יתרון נאמר
מתוך  דוקא בא האור שיתרון כשם כלומר, החושך'.
ומעלה  יתרון יש לאור נהפך שהחושך ידי על כי החושך,
השימוש  ידי על התורה, בחכמת גם כך עצמו, באור

בחכמת בח  יתרון נעשה לקדושה, והפיכתן חיצוניות כמות
עצמה רעו)התורה ע' ב, לגני באתי המאמרים .(ספר

רק  הוא העולם אומות לחכמת להזדקק הצורך אמנם,
לחכמת  זקוקים אין כתיקונן בשנים אך הגלות, בזמן
כאן  הרמב"ם כדברי עצמה, מהתורה בא הכל אלא האומות
ספרים  יששכר מבני ישראל חכמי חיברו הנביאים שבימי
הכוזרי  לדברי ואדרבה: לידינו. הגיעו שלא אלו בעניינים
אלו  חכמות קיבלו הקדמונים האומות חכמי סו), ב, (מאמר

ישראל. מחכמי
גדולים' חכמים ישראל 'יהיו כאשר לבוא לעתיד ולכן,

מלכים) הלכות ולא (סוף ישראל לחכמי אלו חכמות יחזרו
האומות לחכמי עוד יצטרכו

(197 'nr ,l zegiy ihewl).

ה'תשע"ה  שבט כ"ח שלישי יום חודש  ראש וסעודת החודש עיבור סעודת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˘„Á‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰øeaòì íâå§©§¦
.Lãçä øeaò úcòñ ïéNBò ,ïBaLç éôì ïéøaònL ,elà íéLãç¢¨¦¥¤§©§¦§¦¤§¦§ª©¦©Ÿ¤

תיט)הטור סי' להרבות (או"ח שמצוה הירושלמי בשם הביא
בראש  לאכול שמצוה כתב וה'רוקח' חודש. ראש בסעודת

במועד כמו שם)חודש שב (ב"י לומר וצריך .xeair zcerq
ycegdחובת יוצאים ycegאין y`x zcerq סעודת שהרי ,

בלילה היא החודש אחריפו)עיבור ד"ה שם ורש"י ב. ע, (סנהדרין

את  מקדשים אין (כי ביום היא חודש ראש סעודת ואילו
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'å ,äøzñð ,'úøaãîdf lròLBäé éaø øîàcàðîéäî àìdpi`y - §©¤¤¦§§¨§¨©©¦§ª©Ÿ§¥§¨

,dlrapy epi`x `le dxzqp wxy s` ,izlrap xykl xnel zpn`p
e ,dlrapy zwfga df ixd dxzqpy oeikyìò ïé÷ìî ,áø øîàä̈¨©©©§¦©

ãeçiäzecxn zkn dwel xf mc` mr dcgiizdy yi` zy` - ©¦
,opaxcnãeçiä ìò ïéøñBà ïéàådlra lr dy`d z` oixqe` oi` - §¥§¦©©¦

,mc` eze`l dlrapy i`ce df oi`y ,df cegi zngnàîéìm`d - ¥¨
`ed df oicy xn`p,òLBäé éaøk àìcz` lqet ryedi iax ixdy §Ÿ§©¦§ª©

.cegid zngn dpedkl dy`d
:`xnbd daiynàîéz eléôàk xaeq axy,òLBäé éaøoi` zn`ae £¦¥¨©¦§ª©

dxq` mewn lkne ,dlral zxzen okle dlrapy giken cegid
y meyn dpedkl ryedi iaxïéñçeéa eNò äìòîqegi oiprl - ©£¨¨§£¦

.cala cegia s` xeq`l exingd dpedk
epiid zxacny yxity iq` ax lr `ziixan dywn `xnbd
:dpedkl xizn ryedi iax s` dcgiizd wx m` la` ,dlrapy

,éáéúéîy diept dy` ,`ziixaa epipyãçà íò äñðëpL äeàø ¥¦¥¨¨¤¦§§¨¦¤¨
øúñì,xzq mewnl - §¥¤
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ה'תשע"ה  שבט כ"ו ראשון יום הארץ? את להקיף השמש התחילה מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰ïéa äéäéå§¦§¤¥
.äòL éöçå úBòL òáLå íBé íéòLúå ãçà äôe÷úì äôe÷z§¨¦§¨¤¨§¦§¦§¤©¨©£¦¨¨
ìéçúz ,àéä äòL Bæéàa íBé äæ éàa úçà äôe÷z òãzMîe¦¤¥©§¨©©§¥¤§¥¨¨¦©§¦
,úéLéìMì äiðMä ïîe ,äéøçàL äiðMä äôe÷zì äpnî úBðîì¦§¦¤¨©§¨©§¦¨¤©£¤¨¦©§¦¨©§¦¦

.íìBòä óBñ ãò©¨¨
שהחמה  שם (על 'תקופות' לארבע נחלקת החמה שנת
תשרי  תקופת תמוז, תקופת ניסן, תקופת הארץ): את מקיפה
יש  תקופה, כל מתחילה מתי לחשב וכדי טבת. ותקופת
על  – לחשב זה ולפי בהילוכה, השמש התחילה מתי לדעת
וחצי  ושבע יום ואחד (תשעים הידוע התקופה אורך פי
הבאה  והתחילה הראשונה התקופה הסתיימה מתי – שעות)

העולם'. סוף 'עד הלאה וכן
רבי  ולדעת בתשרי נברא העולם אליעזר רבי לדעת והנה,

בניסן ב)יהושע י, אך ר"ה אליעזר, כרבי שהלכה ומקובל .
בגמרא א)מבואר יב, לתקופה (שם מונין ישראל ש'חכמי

יהושע'. כרבי התקופות) (לחשבון
רש"י לדעת הדבר: בביאור ראשונים חכמי ונחלקו ד"ה (שם

ולתקופה) וד"ה וכיון ישראל בניסן נברא שהעולם להלכה נוקטים
בו  בניסן, הראשון רביעי מליל התחיל השמש שמהלך

התקופות. חשבון מתחיל מאז לכן השמש, נבראה
ומחשבים  בתשרי, נברא העולם שלהלכה סוברים יש אך
לא  שהשמש משום בניסן, נברא כאילו התקופות את
אלא  רביעי ליל בתחילת בריאתה עם בהילוכה התחילה
שעות  חמשֿעשרה היינו היום, של השלישית השעה לאחר
שלוש  ועוד הלילה של שעות (שתיםֿעשרה בריאתה לאחר
עשרה  חמש בן הוא תקופות שתי בין הפער והרי היום), של
ושבע  יום ותשעים אחד לתקופה תקופה 'בין שהרי שעות,
שלושֿעשרה  הם יום ואחד תשעים שעה'; וחצי שעות
ונמצא  שעות, וחצי שבע היא והשארית שלמים, שבועות
התקופה  חלה בו בשבוע יום באותו חלה הבאה שהתקופה
שלאחריה  וזאת שעות, וחצי שבע של באיחור – הקודמת
עשרה  חמש היינו שעות, וחצי שבע עוד של באיחור תחול
החמה  התחילה כאילו החשבון ועולה מהראשונה, שעות
לבריאת  שקדם ניסן חודש של רביעי ליל בתחילת בהילוכה
שתי  היינו בתשרי, בהילוכה התחילה למעשה שהרי העולם,
שלישית  בשעה בשבוע רביעי ביום מכן, לאחר תקופות

כך אחר שעות עשרה חמש שהן או"ח ביום הגר"א ביאור (ראה

שם) בשדה באר א, טז, ר"ה אליהו' 'שדה ס"א, תקפא .סי'

ה'תשע"ה  שבט כ"ז שני יום מהתורה? חלק או חיצוניות, חכמות

:„Î ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰ìk íòèå§©©¨
úîëç àéä . . äæ ïéðî íéôéñBî äî éðtîe ,úBðBaLçä elà¥©¤§¦§¥¨¦¦¦§¨¤¦¨§©
íäå ,äaøä íéøôñ ïåé éîëç da eøaçL ,úBiøèîébäå úBôe÷zä©§§©¦©§¦¤¦§¨©§¥¨¨§¨¦©§¥§¥

.íéîëçä ãéa åLëò íéàöîpä©¦§¨¦©§¨§©©£¨¦
מחכמות  הוא אלו הלכות שיסוד עולה הרמב"ם מדברי
של  בספרו הדברים שנכתבו שלאחר ברור אך האומות,
ללמוד  והבא מהתורה, נפרד בלתי חלק הם הרי הרמב"ם
שיש  נמצא התורה. ברכת לפניהן לברך חייב אלו הלכות

לקדושה והעלאתן האומות חכמת של 'בירור' (ספר בכך

קי) ע' תשמ"ח .המאמרים
יתרון  יש כי אני 'וראיתי בכתוב נאמר מכך: יתירה
ולכאורה  החושך'. מן האור כיתרון הסכלות מן לחכמה
אינה  הסכלות על עדיפה שהחכמה ההכרה האם קשה:
אדם  מכל החכם המלך ששלמה שצריך עד מאליה ברורה

זאת? יאמר
לחכמות  אלא כפשוטה לסכלות הכוונה שאין אלא
כך  ועל התורה, לחכמת ביחס סכלות בבחינת שהן חיצוניות

מן  האור 'כיתרון הוא הסכלות' מן החכמה ש'יתרון נאמר
מתוך  דוקא בא האור שיתרון כשם כלומר, החושך'.
ומעלה  יתרון יש לאור נהפך שהחושך ידי על כי החושך,
השימוש  ידי על התורה, בחכמת גם כך עצמו, באור

בחכמת בח  יתרון נעשה לקדושה, והפיכתן חיצוניות כמות
עצמה רעו)התורה ע' ב, לגני באתי המאמרים .(ספר

רק  הוא העולם אומות לחכמת להזדקק הצורך אמנם,
לחכמת  זקוקים אין כתיקונן בשנים אך הגלות, בזמן
כאן  הרמב"ם כדברי עצמה, מהתורה בא הכל אלא האומות
ספרים  יששכר מבני ישראל חכמי חיברו הנביאים שבימי
הכוזרי  לדברי ואדרבה: לידינו. הגיעו שלא אלו בעניינים
אלו  חכמות קיבלו הקדמונים האומות חכמי סו), ב, (מאמר

ישראל. מחכמי
גדולים' חכמים ישראל 'יהיו כאשר לבוא לעתיד ולכן,

מלכים) הלכות ולא (סוף ישראל לחכמי אלו חכמות יחזרו
האומות לחכמי עוד יצטרכו

(197 'nr ,l zegiy ihewl).

ה'תשע"ה  שבט כ"ח שלישי יום חודש  ראש וסעודת החודש עיבור סעודת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˘„Á‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰øeaòì íâå§©§¦
.Lãçä øeaò úcòñ ïéNBò ,ïBaLç éôì ïéøaònL ,elà íéLãç¢¨¦¥¤§©§¦§¦¤§¦§ª©¦©Ÿ¤

תיט)הטור סי' להרבות (או"ח שמצוה הירושלמי בשם הביא
בראש  לאכול שמצוה כתב וה'רוקח' חודש. ראש בסעודת

במועד כמו שם)חודש שב (ב"י לומר וצריך .xeair zcerq
ycegdחובת יוצאים ycegאין y`x zcerq סעודת שהרי ,

בלילה היא החודש אחריפו)עיבור ד"ה שם ורש"י ב. ע, (סנהדרין

את  מקדשים אין (כי ביום היא חודש ראש סעודת ואילו
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סעודת  שגם הרמב"ם לדעת אמנם, ביום). אלא החודש
ביום היא החודש ה"ז)עיבור פ"ג ראש (לעיל שסעודת לומר יש

ואין  העיבור סעודת היא היא בירושלמי המובאת חודש
יוסף' ה'בית וכתב חודש. לראש נוספת בסעודה (שם)מצוה

הר"ן דעת גם היא ב)שכן ע, סנהדרין לנר .(ערוך
המקדש כלי בהלכות ה"ד)והנה, הרמב"ם:(פ"ה כתב

שאר  עם עצמו יקל ולא בעצמו כבוד לנהוג גדול כהן "חייב
רבים  של לסעודות ולא המשתה לבית יכנס "לא ולכן העם",

מצוה". של הם אפילו
הגמרא דברי מדויקים זה ב)ולפי יח, "אין (סנהדרין :

גדול כהן dpyמושיבין xeaira צינה הכהן משום ירצה לא (שמא "

ורגליו  ידיו ומקדש טבילות חמש טובל הכפורים ביום כי השנה, את לעבר הגדול

רש"י) - בתשרי תהיה מרחשוון צינת השנה, תתעבר ואם פעמים, ומדוע עשר
ב  גדול כהן מושיבים האם נזכר ycegלא y`x xeair?

החודש, עיבור סעודת עושים חדשים שלעיבור כיון אלא
של  היא אפילו רבים לסעודת נכנס אינו גדול כהן והרי
שנה  לעיבור ורק החודש. לעיבור נכנס שאינו מובן מצוה,
אין  בו שגם לבאר הגמרא הוצרכה סעודה, עורכים שאין

צינה" "משום גדול כהן פ"ה מושיבים המקדש כלי הל' שמח (אור

.ה"ד)

ה'תשע"ה  שבט כ"ט רביעי יום מקרה  בדרך פרטית השגחה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰:äøBza áeúkL àeä¤¨©¨
:øîBìk .éø÷ úîça íënò éðà íb ézëìäå ,éø÷a énò ízëìäå©£©§¤¦¦§¤¦§¨©§¦©£¦¦¨¤©£©¤¦§©

äøö íëéìò àéáàLk,éø÷ àéäL eøîàz íà ,eáeLzL éãk §¤¨¦£¥¤¨¨§¥¤¨¦Ÿ§¤¦¤¦
éñBà.éø÷ BúBà úîç íëì ó ¦¨¤£©¤¦

נבוכים' 'מורה פנ"א)בספרו הפסוק (ח"ג את הרמב"ם ביאר
יז) לא, מהם...(וילך פני "והסתרתי :ede`vne על רבות... רעות

בקרבי אלקי אין נוקט ipe`vnכי שהכתוב האלה" הרעות
מה'd`ivnבלשון עצמו את מבדיל האדם שכאשר לומר ,

שאפשר  רע לכל מזומן אז והוא ממנו נבדל "השם –
אחד  כל על משגיח השי"ת כלל בדרך שכן, שימצאהו".
ה' כאשר אך המקרה", מן "להימלט מיוחדת בהשגחה

הזו, ההשגחה את "מופקר lina`מסלק נשאר האדם
למקרה".

כאן: בדבריו הרמב"ם כוונת גם שזוהי לומר, ויש
קרי  שהיא תאמרו אם שתשובו, כדי צרה עליכם "כשאביא
סבור  האדם כאשר כלומר, קרי". אותו חמת לכם אוסיף
נקרה  זו וצרה העולם.. "ממנהג היא לו שארעה שהצרה

שמסולקת  ('קרי'), מקרה בדרך איתו מתנהג הקב"ה נקרית",
"מופקר  נשאר הוא ובמילא המיוחדת, יתברך השגחתו ממנו

171)למקרה" עמ' לא שיחות .(לקוטי
זה  אין – למקרה" "מופקר האדם כאשר גם ואולם,
כל  על משגיח שהקב"ה הפרטית ההשגחה לענין בסתירה
הטבע  בלבושי באה ההשגחה זה שבמקרה אלא פרט,

mixizqnd שזהו נרגש שלאדם כך כדי עד ההשגחה על
מאת  מגיע ופרט פרט כל אז גם באמת, אבל "מקרה", בדרך
הווה  דבר שום ש"אין ישראל גדולי שכתבו וכמו ה'.
עמכם  והלכתי כדכתיב אלקית והשגחה כוונה בלתי במקרה

zi'בקרי, el dqgein dxwnd zbixcn elit`y ixd הכל כי
פרטית" בהשגחה בסופו)מאתו הרמ"ז, לתלמיד אמונים, .(שומר

" כאן: הרמב"ם בלשון גם שמדוייק עליכם ia`yk`וכפי
שתשובו... כדי היינו,`siqeצרה – קרי" אותו חמת לכם

מאתו  זה הרי ('קרי'), מקרה בדרך מתנהג ה' כאשר שגם
" קרי"`siqeיתברך, לכם...

(27 'rdae 199 'nr gi zegiy ihewl).

ה'תשע"ה  שבט ל' חמישי יום הזה  ובזמן לארץ, בחוץ גשמים תענית

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéøæBbL úBiðòz ìk̈©£¦¤§¦
øàL ïéãk íäéðéãå ,äìéla íäa íéìëBà ,õøàì äöeça øeavä©¦§¨¨¨¤§¦¨¤©©§¨§¦¥¤§¦§¨
àlà øetk íBö ïBâk úéðòz øeavä ìò ïéøæBb ïéàL ;úBiðòzä©©£¦¤¥§¦©©¦©£¦§¦¤¨

.ãáìa ìàøNé õøàa§¤¤¦§¨¥¦§©
ב)בגמרא יב, אלא (תענית בבבל צבור תענית "אין נאמר:

בדבר: ראשונים ונחלקו בלבד". באב ט'
אומרים אין)יש ד"ה ב יא, תענית תוס' אין. ד"ה ב נד, פסחים (רש"י

שהגשמים  כיון גשמים על להתענות צורך אין שבבבל
אומרים ויש שם. שם)מצויים תענית וריטב"א משום (רמב"ן שהוא

אין  לארץ ובחוץ דין, בית ידי על נקבעות אלו שתעניות
סמוכים פ"ד)דיינים סנהדרין הלכות נשיא (ראה שם אין וכן ,

גזרות. לגזור שבסמכותו
שהרי  הרמב"ן, כדעת שמפרש נראה הרמב"ם ומדברי
ולא  גשמים על לתענית ביחס רק אמורה ההלכה רש"י לפי
בכל  שמדובר היא הרמב"ם ומשמעות תעניות, שאר לגבי

תקעה)התעניות סי' או"ח יוסף בית .(ראה

אפילו  כלל בימינו גשמים תענית לגזור אין זה, ולפי
בארץ  גם סמוכים דיינים אין היום שהרי ישראל, בארץ

יוסף' ה'ברכי אך שם)ישראל, ערי (או"ח מזקני 'שמענו מעיד:
גשמים' עצירת בימיהם שארע . . וחברון ירושלים הקודש
האמור  ולאור בהלכה. המבואר הסדר ככל תענית וקבעו
סמוכים. דיינים לנו אין בארץ אף שהרי כך על מפקפק הוא
כך: לחו"ל ישראל ארץ בין ההבדל את מבאר הוא אמנם
ממונות  בדיני לדון האפשרות לגבי גם עולה שאלה אותה
מבואר  כך ועל סמוכים, דיינים לנו ואין מאחר הזה בזמן
דייני  של 'שלוחים' בתור דנים דור כל שדייני בגמרא
רק  מוגבלת זו שתקנה אלא סמוכים, שהיו הקודמים הדורות
דידן: בנידון גם וכן נדירים. למקרים ולא מצויים למקרים
של  בסמכותם ולכן גשמים, עצירת שכיחה ישראל בארץ
חכמי  של כ'שלוחים' תענית לגזור ישראל ארץ חכמי
אינה  גשמים עצירת לארץ בחוץ אך הקודמים, הדורות

כך. על תענית שם לקבוע אין ולכן מצויה
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ה'תשע"ה  אדר א' שישי יום מגילה  בקריאת הקטן חיוב מהות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰íéáiç ìkäå§©Ÿ©¨¦
úà ïéëpçîe .íéøøçLî íéãáòå íéøâå ,íéLðå íéLðà :dúàéø÷a¦§¦¨¨£¨¦§¨¦§¥¦©£¨¦§ª§¨¦§©§¦¤

.dúBø÷ì íépèwä©§©¦¦§¨
הרמב"ן דמגילה)לדעת ספ"ב בר"ן לחינוך (הובא שהגיע קטן

אלא  דידיה מצוה "לאו החובה מדרבנן, במצוות וחייב
לדעת  אבל עיקר". כל במצוות מיחייב לא דאיהו דאבוה,

שם)התוספות עצמו הר"ן שיאכל. עד ד"ה א מח, נחשב (ברכות הקטן
ידי  הגדול את להוציא יכול הקטן ולכן בעצמו, כחייב

דרבנן. במצוות חובתו
משנה' ה'כסף ה"י)וכתב פ"ו ומצה חמץ מלשון (הל' כי

ה'חייבים  בכלל הקטנים את כלל שלא כאן הרמב"ם
הקטנים  את "ומחנכין בנפרד הוסיף אלא בקריאתה',
קטן  שחובת הרמב"ן כדעת הרמב"ם שדעת מוכח לקרותה"

האב. על רק מוטלת במצוות
קיום  חובת הרמב"ם שלדעת משמע מקומות בכמה אבל

לדוגמא עצמו. הקטן על מוטלת הקטן של ציצית המצוות (הל'

ה"ט) בציציתפ"ג להתעטף שיודע "קטן :aiig כדי בציצית
וכן במצוות", רפ"ה)לחנכו ברכות בברכת miaiig"הקטנים(הל'

וכן סופרים...'", מדברי רפ"ו)המזון סוכה שאינו (הל' "קטן
לאמו.. לחנכו aiigצריך כדי סופרים מדברי בסוכה

במצוות".
הרמב"ם כתב לא שבמגילה חייבים (כאן)ומה שהקטנים

לומר  יש – לקרותה" הקטנים את "מחנכים רק אלא בעצמם
לא  ולכן מדבריֿסופרים חובה היא שמגילה מפני שזהו
וכדברי  לחנכו. צריך אביו רק אלא בעצמו הקטן בה מחויב

ערוך' ב'שלחן הזקן ס"ג)אדמו"ר קפו סי' חייב (או"ח שהקטן
אך  הגדול, את להוציא אף יכול ולכן המזון בברכת בעצמו

דומה אינה המזון "ברכת וברכות dlibnlמכלֿמקום והלל ,
הקטן  שאין סופרים מדברי שעיקרן מצות ושאר שמע קריאת
עצמו  מצד שהקטן לפי הגדול את מוציא לחינוך שהגיע
שיהא  כדי אותו שמחנכין אלא לגמרי, פטור עתה כשהוא

כשיגדל". כמנהגו סריך ויהיה זו במצוה רגיל
(32 'rd ,234 'nr f"i zegiy ihewl)

ה'תשע"ה  אדר ב' קודש שבת מצויה  שאינה כרוח – חשמל הפסקת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÎÂÁ ˙ÂÎÏ‰éøöåøpa ïîL ïzéL C §¨¦¤¦¥¤¤©¥
.÷eMä ïî ìâø äìëzL ãò úëìBäå ú÷ìBã äéäzL éãk§¥¤¦§¤¤¤§¤¤©¤¦§¤¤¤¦©

ערוך' ב'שלחן ס"ב)גם תרעה שמן (סי' שיתן "צריך כתב:
והדליק  בירך אם "אבל והוסיף: הדלקה", שיעור כדי בנר
חובתו". ידי יצא לא שיעור, כדי עד שמן הוסיף ואחרֿכך
חנוכה  נר להדליק אפשר האם בשאלה: האחרונים ודנו

חשמלית? בנורה
זו בשאלה צדדים ואילך)וכמה קפו עמ' חשמל ע' אנצ"ת ,(ראה

- והולכת" דולקת שתהיה כדי בנר שמן "שיתן - זו והלכה
בנושא. הדיון מנקודות אחת היא

זמן  משך לכל זרם מספיק אין חשמל בנורת הנה, כי
הכוח, בתחנת רגע בכל והולך נוצר הזרם אלא ההדלקה,
חשמלית  בנורה להדליק שאין אויערבך, הגרש"ז כתב ולכן
שידליק  כדי בו היה לא ההדלקה בשעת כאילו "דחשיב –

שעה" חצי ב)שיעור ענף פ"ה אש .(מאורי
אלעזר' ה'פקודת כתב לשלילה, נוסף אלעזר וטעם (להרה"ג

כג): סי' המצוה".לעוו. יקיים ולא הכלים... שיסגרו "אפשר
והנר  חשמל הפסקת תהיה ההדלקה שבזמן יתכן כלומר,
העלולה  מצויה רוח במקום למדליק דומה והדבר יכבה,

כשיעור" שמן בה נתן לא כאילו "דהוה הנר את (מג"א לכבות

סקי"ב) תרעג סי' .או"ח
הרבי כתב כך, על רכח)אך עמ' י, קודש לחשוש (אגרות שאין

הפסקת  תתרחש אם גם כי – העלעקטרי" הזרם "יסגרו שמא
של  חיצונית מסיבה באים וההפסק "הסגירה הרי חשמל,
אלו  טעמים שני שמפני וכלל, כלל ודאי ואינו בחירה, בעל

העירו וכבר ושכיחה". מצויה לרוח דומה שם (באנצ"ת אינה

(382 הדברים הע' "אולי - הנ"ל אלעזר' ה'פקודת דברי על
חשמל". הפסקות ששכיחות בזמן אמורים
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סעודת  שגם הרמב"ם לדעת אמנם, ביום). אלא החודש
ביום היא החודש ה"ז)עיבור פ"ג ראש (לעיל שסעודת לומר יש

ואין  העיבור סעודת היא היא בירושלמי המובאת חודש
יוסף' ה'בית וכתב חודש. לראש נוספת בסעודה (שם)מצוה

הר"ן דעת גם היא ב)שכן ע, סנהדרין לנר .(ערוך
המקדש כלי בהלכות ה"ד)והנה, הרמב"ם:(פ"ה כתב

שאר  עם עצמו יקל ולא בעצמו כבוד לנהוג גדול כהן "חייב
רבים  של לסעודות ולא המשתה לבית יכנס "לא ולכן העם",

מצוה". של הם אפילו
הגמרא דברי מדויקים זה ב)ולפי יח, "אין (סנהדרין :

גדול כהן dpyמושיבין xeaira צינה הכהן משום ירצה לא (שמא "

ורגליו  ידיו ומקדש טבילות חמש טובל הכפורים ביום כי השנה, את לעבר הגדול

רש"י) - בתשרי תהיה מרחשוון צינת השנה, תתעבר ואם פעמים, ומדוע עשר
ב  גדול כהן מושיבים האם נזכר ycegלא y`x xeair?

החודש, עיבור סעודת עושים חדשים שלעיבור כיון אלא
של  היא אפילו רבים לסעודת נכנס אינו גדול כהן והרי
שנה  לעיבור ורק החודש. לעיבור נכנס שאינו מובן מצוה,
אין  בו שגם לבאר הגמרא הוצרכה סעודה, עורכים שאין

צינה" "משום גדול כהן פ"ה מושיבים המקדש כלי הל' שמח (אור

.ה"ד)

ה'תשע"ה  שבט כ"ט רביעי יום מקרה  בדרך פרטית השגחה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰:äøBza áeúkL àeä¤¨©¨
:øîBìk .éø÷ úîça íënò éðà íb ézëìäå ,éø÷a énò ízëìäå©£©§¤¦¦§¤¦§¨©§¦©£¦¦¨¤©£©¤¦§©

äøö íëéìò àéáàLk,éø÷ àéäL eøîàz íà ,eáeLzL éãk §¤¨¦£¥¤¨¨§¥¤¨¦Ÿ§¤¦¤¦
éñBà.éø÷ BúBà úîç íëì ó ¦¨¤£©¤¦

נבוכים' 'מורה פנ"א)בספרו הפסוק (ח"ג את הרמב"ם ביאר
יז) לא, מהם...(וילך פני "והסתרתי :ede`vne על רבות... רעות

בקרבי אלקי אין נוקט ipe`vnכי שהכתוב האלה" הרעות
מה'd`ivnבלשון עצמו את מבדיל האדם שכאשר לומר ,

שאפשר  רע לכל מזומן אז והוא ממנו נבדל "השם –
אחד  כל על משגיח השי"ת כלל בדרך שכן, שימצאהו".
ה' כאשר אך המקרה", מן "להימלט מיוחדת בהשגחה

הזו, ההשגחה את "מופקר lina`מסלק נשאר האדם
למקרה".

כאן: בדבריו הרמב"ם כוונת גם שזוהי לומר, ויש
קרי  שהיא תאמרו אם שתשובו, כדי צרה עליכם "כשאביא
סבור  האדם כאשר כלומר, קרי". אותו חמת לכם אוסיף
נקרה  זו וצרה העולם.. "ממנהג היא לו שארעה שהצרה

שמסולקת  ('קרי'), מקרה בדרך איתו מתנהג הקב"ה נקרית",
"מופקר  נשאר הוא ובמילא המיוחדת, יתברך השגחתו ממנו

171)למקרה" עמ' לא שיחות .(לקוטי
זה  אין – למקרה" "מופקר האדם כאשר גם ואולם,
כל  על משגיח שהקב"ה הפרטית ההשגחה לענין בסתירה
הטבע  בלבושי באה ההשגחה זה שבמקרה אלא פרט,

mixizqnd שזהו נרגש שלאדם כך כדי עד ההשגחה על
מאת  מגיע ופרט פרט כל אז גם באמת, אבל "מקרה", בדרך
הווה  דבר שום ש"אין ישראל גדולי שכתבו וכמו ה'.
עמכם  והלכתי כדכתיב אלקית והשגחה כוונה בלתי במקרה

zi'בקרי, el dqgein dxwnd zbixcn elit`y ixd הכל כי
פרטית" בהשגחה בסופו)מאתו הרמ"ז, לתלמיד אמונים, .(שומר

" כאן: הרמב"ם בלשון גם שמדוייק עליכם ia`yk`וכפי
שתשובו... כדי היינו,`siqeצרה – קרי" אותו חמת לכם

מאתו  זה הרי ('קרי'), מקרה בדרך מתנהג ה' כאשר שגם
" קרי"`siqeיתברך, לכם...

(27 'rdae 199 'nr gi zegiy ihewl).

ה'תשע"ה  שבט ל' חמישי יום הזה  ובזמן לארץ, בחוץ גשמים תענית

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéøæBbL úBiðòz ìk̈©£¦¤§¦
øàL ïéãk íäéðéãå ,äìéla íäa íéìëBà ,õøàì äöeça øeavä©¦§¨¨¨¤§¦¨¤©©§¨§¦¥¤§¦§¨
àlà øetk íBö ïBâk úéðòz øeavä ìò ïéøæBb ïéàL ;úBiðòzä©©£¦¤¥§¦©©¦©£¦§¦¤¨

.ãáìa ìàøNé õøàa§¤¤¦§¨¥¦§©
ב)בגמרא יב, אלא (תענית בבבל צבור תענית "אין נאמר:

בדבר: ראשונים ונחלקו בלבד". באב ט'
אומרים אין)יש ד"ה ב יא, תענית תוס' אין. ד"ה ב נד, פסחים (רש"י

שהגשמים  כיון גשמים על להתענות צורך אין שבבבל
אומרים ויש שם. שם)מצויים תענית וריטב"א משום (רמב"ן שהוא

אין  לארץ ובחוץ דין, בית ידי על נקבעות אלו שתעניות
סמוכים פ"ד)דיינים סנהדרין הלכות נשיא (ראה שם אין וכן ,

גזרות. לגזור שבסמכותו
שהרי  הרמב"ן, כדעת שמפרש נראה הרמב"ם ומדברי
ולא  גשמים על לתענית ביחס רק אמורה ההלכה רש"י לפי
בכל  שמדובר היא הרמב"ם ומשמעות תעניות, שאר לגבי

תקעה)התעניות סי' או"ח יוסף בית .(ראה

אפילו  כלל בימינו גשמים תענית לגזור אין זה, ולפי
בארץ  גם סמוכים דיינים אין היום שהרי ישראל, בארץ

יוסף' ה'ברכי אך שם)ישראל, ערי (או"ח מזקני 'שמענו מעיד:
גשמים' עצירת בימיהם שארע . . וחברון ירושלים הקודש
האמור  ולאור בהלכה. המבואר הסדר ככל תענית וקבעו
סמוכים. דיינים לנו אין בארץ אף שהרי כך על מפקפק הוא
כך: לחו"ל ישראל ארץ בין ההבדל את מבאר הוא אמנם
ממונות  בדיני לדון האפשרות לגבי גם עולה שאלה אותה
מבואר  כך ועל סמוכים, דיינים לנו ואין מאחר הזה בזמן
דייני  של 'שלוחים' בתור דנים דור כל שדייני בגמרא
רק  מוגבלת זו שתקנה אלא סמוכים, שהיו הקודמים הדורות
דידן: בנידון גם וכן נדירים. למקרים ולא מצויים למקרים
של  בסמכותם ולכן גשמים, עצירת שכיחה ישראל בארץ
חכמי  של כ'שלוחים' תענית לגזור ישראל ארץ חכמי
אינה  גשמים עצירת לארץ בחוץ אך הקודמים, הדורות

כך. על תענית שם לקבוע אין ולכן מצויה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  אדר א' שישי יום מגילה  בקריאת הקטן חיוב מהות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰íéáiç ìkäå§©Ÿ©¨¦
úà ïéëpçîe .íéøøçLî íéãáòå íéøâå ,íéLðå íéLðà :dúàéø÷a¦§¦¨¨£¨¦§¨¦§¥¦©£¨¦§ª§¨¦§©§¦¤

.dúBø÷ì íépèwä©§©¦¦§¨
הרמב"ן דמגילה)לדעת ספ"ב בר"ן לחינוך (הובא שהגיע קטן

אלא  דידיה מצוה "לאו החובה מדרבנן, במצוות וחייב
לדעת  אבל עיקר". כל במצוות מיחייב לא דאיהו דאבוה,

שם)התוספות עצמו הר"ן שיאכל. עד ד"ה א מח, נחשב (ברכות הקטן
ידי  הגדול את להוציא יכול הקטן ולכן בעצמו, כחייב

דרבנן. במצוות חובתו
משנה' ה'כסף ה"י)וכתב פ"ו ומצה חמץ מלשון (הל' כי

ה'חייבים  בכלל הקטנים את כלל שלא כאן הרמב"ם
הקטנים  את "ומחנכין בנפרד הוסיף אלא בקריאתה',
קטן  שחובת הרמב"ן כדעת הרמב"ם שדעת מוכח לקרותה"

האב. על רק מוטלת במצוות
קיום  חובת הרמב"ם שלדעת משמע מקומות בכמה אבל

לדוגמא עצמו. הקטן על מוטלת הקטן של ציצית המצוות (הל'

ה"ט) בציציתפ"ג להתעטף שיודע "קטן :aiig כדי בציצית
וכן במצוות", רפ"ה)לחנכו ברכות בברכת miaiig"הקטנים(הל'

וכן סופרים...'", מדברי רפ"ו)המזון סוכה שאינו (הל' "קטן
לאמו.. לחנכו aiigצריך כדי סופרים מדברי בסוכה

במצוות".
הרמב"ם כתב לא שבמגילה חייבים (כאן)ומה שהקטנים

לומר  יש – לקרותה" הקטנים את "מחנכים רק אלא בעצמם
לא  ולכן מדבריֿסופרים חובה היא שמגילה מפני שזהו
וכדברי  לחנכו. צריך אביו רק אלא בעצמו הקטן בה מחויב

ערוך' ב'שלחן הזקן ס"ג)אדמו"ר קפו סי' חייב (או"ח שהקטן
אך  הגדול, את להוציא אף יכול ולכן המזון בברכת בעצמו

דומה אינה המזון "ברכת וברכות dlibnlמכלֿמקום והלל ,
הקטן  שאין סופרים מדברי שעיקרן מצות ושאר שמע קריאת
עצמו  מצד שהקטן לפי הגדול את מוציא לחינוך שהגיע
שיהא  כדי אותו שמחנכין אלא לגמרי, פטור עתה כשהוא

כשיגדל". כמנהגו סריך ויהיה זו במצוה רגיל
(32 'rd ,234 'nr f"i zegiy ihewl)

ה'תשע"ה  אדר ב' קודש שבת מצויה  שאינה כרוח – חשמל הפסקת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÎÂÁ ˙ÂÎÏ‰éøöåøpa ïîL ïzéL C §¨¦¤¦¥¤¤©¥
.÷eMä ïî ìâø äìëzL ãò úëìBäå ú÷ìBã äéäzL éãk§¥¤¦§¤¤¤§¤¤©¤¦§¤¤¤¦©

ערוך' ב'שלחן ס"ב)גם תרעה שמן (סי' שיתן "צריך כתב:
והדליק  בירך אם "אבל והוסיף: הדלקה", שיעור כדי בנר
חובתו". ידי יצא לא שיעור, כדי עד שמן הוסיף ואחרֿכך
חנוכה  נר להדליק אפשר האם בשאלה: האחרונים ודנו

חשמלית? בנורה
זו בשאלה צדדים ואילך)וכמה קפו עמ' חשמל ע' אנצ"ת ,(ראה

- והולכת" דולקת שתהיה כדי בנר שמן "שיתן - זו והלכה
בנושא. הדיון מנקודות אחת היא

זמן  משך לכל זרם מספיק אין חשמל בנורת הנה, כי
הכוח, בתחנת רגע בכל והולך נוצר הזרם אלא ההדלקה,
חשמלית  בנורה להדליק שאין אויערבך, הגרש"ז כתב ולכן
שידליק  כדי בו היה לא ההדלקה בשעת כאילו "דחשיב –

שעה" חצי ב)שיעור ענף פ"ה אש .(מאורי
אלעזר' ה'פקודת כתב לשלילה, נוסף אלעזר וטעם (להרה"ג

כג): סי' המצוה".לעוו. יקיים ולא הכלים... שיסגרו "אפשר
והנר  חשמל הפסקת תהיה ההדלקה שבזמן יתכן כלומר,
העלולה  מצויה רוח במקום למדליק דומה והדבר יכבה,

כשיעור" שמן בה נתן לא כאילו "דהוה הנר את (מג"א לכבות

סקי"ב) תרעג סי' .או"ח
הרבי כתב כך, על רכח)אך עמ' י, קודש לחשוש (אגרות שאין

הפסקת  תתרחש אם גם כי – העלעקטרי" הזרם "יסגרו שמא
של  חיצונית מסיבה באים וההפסק "הסגירה הרי חשמל,
אלו  טעמים שני שמפני וכלל, כלל ודאי ואינו בחירה, בעל

העירו וכבר ושכיחה". מצויה לרוח דומה שם (באנצ"ת אינה

(382 הדברים הע' "אולי - הנ"ל אלעזר' ה'פקודת דברי על
חשמל". הפסקות ששכיחות בזמן אמורים

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמ"ש בענין הבריאות, כמדומה כבר העירותי באחד ממכתבי במרז"ל הידוע אשר קדוש 

והבדלה נוגעים במאד למאור עיניו של אדם, ומלשון רז"ל בכגון דא "מאור עיניו" מובן ג"כ שמאור 

שבתורה זאת אומרת פנימיות התורה ועניני' נוגעים וסגולה מיוחדת להם ג"כ למאור שבאדם, וק"ל. 

ויהי רצון שיבשר טוב בהנ"ל וכן בענינים הכללים בטוב הנראה והנגלה.

בברכה - המחכה לבשו"ט.
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ה'תשע"ה  שבט כ"ו ראשון יום
ספר זמנים -הלכות קידוש החודש 
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החּמה ‡. קלח]ׁשנת בעמוד ערכו יׂשראל [ראה מחכמי יׁש - ְְְִֵֵֵֵַַַַָָ
ּורביע  יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹׁשהּוא
ׁשהיא  אֹומר, ׁשהּוא מהם ויׁש ׁשעֹות; ׁשׁש ׁשהּוא ְִֵֵֵֵֶֶֶֶָיֹום,
ּביניהם  יׁש ּופרס, יון חכמי וכן הּיֹום. מרביע ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּפחֹות

זה. ּבדבר ְֲֶֶַָָֹמחלקת
יֹום ·. וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹמי

ׁשעה  ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ׁשל מחזֹור מּכל יּׁשאר יֹום, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּורביע
ּכמֹואחת  חלקים, ּוׁשמֹונים וחמּׁשה מאֹות וארּבע ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָ

יֹום  ותׁשעים אחד לתקּופה, ּתקּופה ּבין ויהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשאמרנּו.
ּומּׁשּתדע ׁשעה; וחצי ׁשעֹות יֹום וׁשבע ּבאיזה אחת ּתקּופה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּׁשנּיה  לּתקּופה מּמּנה למנֹות ּתתחיל היא, ׁשעה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָואיזֹו
העֹולם. סֹוף עד לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה ּומן ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשאחריה,

קלח]ניסן ּתקּופת‚. בעמוד ערכו והחלק [ראה הּׁשעה היא , ְְִִֵֶַַַָָָ
לתחּלת הּׁשמׁש ּבֹו קא]מּזל ׁשּתּכנס בעמוד ערכו טלה;[ראה ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּותקּופת  סרטן; מּזל ּבתחּלת הּׁשמׁש היֹות ּתּמּוז, ְְְְֱִִֶֶַַַַַַַַָּותקּופת
טבת, ּותקּופת מאזנים; מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹּתׁשרי,
ּבּׁשנה  היתה ניסן ּותקּופת ּגדי. מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹהיֹות
ניסן  מֹולד קדם זה, חׁשּבֹון לפי יצירה ׁשל  ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹהראׁשֹונה
וארּבעים  ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשבעה

קלח]חלקים  בעמוד ערכו תרמ"ב.[ראה ט' ז' סימנּה - ֲִִָָָ
ּכּמה „. ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ הּתקּופה, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּדר

עד היצירה מּׁשנת ׁשלמים בעמוד מחזֹור מחזֹורין ערכו [ראה ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָ
וארּבע קלח] אחת ׁשעה מהם מחזֹור לכל וקח ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּתרצה,

ׁשעֹות, החלקים ּכל וקּבץ חלקים; ּוׁשמֹונים וחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָמאֹות
ותׁשע  ימים ׁשבעה הּכל מן ותגרע ימים, הּׁשעֹות ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹוכל
ּתֹוסיף  והּׁשאר חלקים; וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָׁשעֹות
יצא  הּמחזֹור, מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן מֹולד על ֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹותֹו
ׁשל  ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּובכּמה ׁשעה ּבאיזֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹל
ּתתחיל  ּומּמּנה מחזֹור. ּבאֹותֹו הראׁשֹונה הּׁשנה ְְֲִִִֶַַַָָָָָָאֹותּה
לכל  ּומחצה, ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָלמנֹות
ׁשנה  ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ּתרצה ואם ּותקּופה. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּתקּופה
לכל  קח ּבֹו, עֹומד ׁשאּתה ּבּמחזֹור וכ ּכ ׁשנת ׁשהיא ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָזֹו
ּוׁשמֹונים  וחמּׁשה מאֹות וארּבע ׁשעה הּׁשלמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָהּמחזֹורין
מן  ׁשּׁשלמּו הּגמּורֹות הּׁשנים ּולכל מחזֹור; לכל ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָחלקים
ּומאתים  ׁשעֹות ועׂשרים ואחת ימים עׂשרה ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָהּמחזֹור,
מּמּנּו ותגרע הּכל, וקּבץ ׁשנה; לכל חלקים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוארּבעה
וארּבעים  ׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשבעה
יֹום  ועׂשרים ּתׁשעה לבנה חדׁשי ּתׁשליכם והּׁשאר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָחלקים,

חלקים. ותׁשעים ׁשלׁש מאֹות ּוׁשבע ׁשעֹות עׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹּוׁשּתים
ניסן  מֹולד על אֹותֹו ּתֹוסיף לבנה, מחדׁש ּפחֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹוהּנׁשאר
הּׁשנה, אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת זמן ותדע ה ּׁשנה, אֹותּה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשל
לפי  ניסן ּתקּופת ׁשעה. ּובכּמה היא ּבחדׁש יֹום ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹּבכּמה
ּבחצי  אֹו הּלילה, ּבתחּלת אֹו אּלא לעֹולם אינּה זה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחׁשּבֹון
ּתּמּוז, ּותקּופת הּיֹום; ּבחצי אֹו הּיֹום, ּבתחּלת אֹו ְְְֲִִִַַַַַַַַָהּלילה,
ּבׁשעה  אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשבע אֹו אּלא אינּה ְְְֱֵֶֶֶַָָָָָָָלעֹולם
ּתׁשרי, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, ְְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָאחת
ּבין  ׁשעֹות, ּבׁשלׁש אֹו ׁשעֹות, ּבתׁשע אֹו אּלא אינּה ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹלעֹולם
אֹו אּלא אינּה לעֹולם טבת, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבּיֹום,
ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, ׁשעֹות ּבארּבע אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ְְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעׂשר
הּׁשבּוע  מימי יֹום ּבאיזה לידע ּתרצה אם ּבּלילה. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבין
ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים קח - הּתקּופה ּתהיה ׁשעה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּובאיזֹו
ׁשמֹונה  הּכל והׁשל ׁשּתרצה, ׁשנה עד היצירה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׁשנת
מּׁשמֹונה  ּפחֹות והּנׁשאר ועׂשרים; ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָועׂשרים
וקּבץ  ׁשעֹות, וׁשׁש אחד יֹום וׁשנה ׁשנה לכל קח ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָועׂשרים,
ׁשבעה; ׁשבעה הּכל והׁשל ׁשלׁשה, עליו והֹוסף ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹהּכל,
מּתחּלת  למנֹותֹו ּתתחיל הּׁשעֹות, ּומן הּימים מן ְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָוהּנׁשאר

ּבֹו החׁשּבֹון, יּגיע ולאׁשר ּבׁשּבת. אחד ּתקּופת ליל ּתהיה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשל  ראׁשֹונה ׁשּתקּופה לפי ׁשלׁשה? מֹוסיפין ולּמה ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָֹניסן.

רביעי. ליל ּבתחּלת היתה היצירה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָׁשנת

ׁשנת ‰. ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד?
מאֹות ּותׁשע ד'תתקל]ׁשלׁשים שנת אלפים [- וארּבעת ְְְְֲִִֵַַַַָֹ

ׁשמֹונה  ועׂשרים ׁשמֹונה הּכל ּכׁשּתׁשלי - ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹליצירה
וׁשׁש אחד יֹום לּה ּתּקח אחת; ׁשנה ּתּׁשאר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָועׂשרים,
ּבליל  ניסן, ּתקּופת נמצאת ׁשלׁשה, עליו ותֹוסיף ְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹׁשעֹות,
ׁשעֹות  ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ּבּלילה. ׁשעֹות ׁשׁש ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחמיׁשי
חמיׁשי; מּיֹום ּומחצה ּבׁשעה ּתּמּוז ּתקּופת ּתהיה ְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָּומחצה,
ּתׁשרי  ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּוכׁשּתֹוסיף
ׁשעֹות  ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; מּיֹום ׁשעֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבתׁשע
מּליל  ּומחצה ׁשעֹות ּבארּבע טבת ּתקּופת ּתהיה ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּומחצה,
ּתקּופת  ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּׁשי;
סֹוף  עד זֹו, ּדר ועל ׁשּׁשי. יֹום ּבתחּלת הּבאה ְְִִִִִֶֶַַַַָָָניסן

ּתקּופה. אחר ּתקּופה ְְַַָָָָהעֹולם,
.Â ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש יֹום ּבכּמה לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאם

ּתהיה, הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה ּתחּלה ּתדע - זֹו ׁשנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
ּגמּורֹות  ׁשנים וכּמה זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן יּקבע יֹום ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּובאיזה
על  ותֹוסיף עׂשר, אחד ׁשנה לכל ותּקח הּמחזֹור; מן ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעברּו
הּכל  והׁשל אּלּו, ּבזמּנים ימים ׁשבעה הּימים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹסכּום
למנֹותֹו ּתתחיל מּׁשלׁשים, ּפחֹות והּנׁשאר ׁשלׁשים; ְְְְְְְִִִִִִִַַָָֹֹֹׁשלׁשים
ואם  מּוטב; הּתקּופה, ליֹום יּגיע אם ניסן. חדׁש ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹמראׁש
הּמנין, על ימים ׁשלׁשה אֹו ימים ׁשני אֹו יֹום הֹוסף ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹלאו,
מעּברת, הּׁשנה ּתהיה ואם הּתקּופה. ליֹום ׁשּיּגיע ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻעד
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ׁשּיּגיע  ולּיֹום ׁשני; אדר חדׁש מראׁש למנֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּתתחיל
הּתקּופה. ּתהיה החדׁש מן הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹהחׁשּבֹון,

.Êׁש הרי ּתקּופת ּכיצד? ּתהיה ּבחדׁש ּבכּמה לידע רצינּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּתׁשיעית  ׁשנה ׁשהיא מאֹות, ּותׁשע ׁשלׁשים ׁשנת ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹניסן
נקּבע  ניסן חדׁש ראׁש מצאנּו - וׁשּׁשים מאתים ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹֹמּמחזֹור
זֹו ׁשנה ׁשהיתה ּולפי ּבחמיׁשי, ניסן ּותקּופת ּבחמיׁשי, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָּבּה
ּכׁשּתּקח  ׁשמֹונה; הּגמּורֹות הּׁשנים יהיּו לּמחזֹור, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָּתׁשיעית
ׁשמֹונה  הּימים ּכל יהיּו יֹום, עׂשר אחד מהן ׁשנה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָלכל
ותׁשעים; חמּׁשה הּכל הרי ׁשבעה, ּתֹוסיף ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָֹּוׁשמֹונים;
ימים; חמּׁשה נׁשארּו ׁשלׁשים, ׁשלׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִַַָָֹֹֹּתׁשלי
ׁשהיה  ניסן חדׁש מראׁש ימים חמּׁשה למנֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכׁשּתתחיל
ׁשאין  ידענּו ּוכבר ׁשני. ליֹום החׁשּבֹון יּגיע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבחמיׁשי,
יֹום  ּתֹוסיף לפיכ ּבחמיׁשי; אּלא ּבׁשּבת, ּבׁשני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּתקּופה
- הּתקּופה יֹום ׁשהּוא לחמיׁשי ׁשּתּגיע עד יֹום, ְֲִִִֶֶַַַַַַַָאחר
ניסן. מחדׁש ׁשמיני ּביֹום זֹו, ּבׁשנה ניסן ּתקּופת ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹנמצאת

וׁשנה. ׁשנה ּבכל ּתעׂשה הּזאת הּדר ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֹועל
.Á ליֹום ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום 'ּתֹוסיף ׁשאמרנּו ְְִִֶֶֶַַַַַַָזה

אחד  יֹום אּלא להֹוסיף צרי ּתהיה לא לעֹולם ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹהּתקּופה',
צרי ׁשּתהיה הּוא, ּגדֹול ּופלא ׁשלׁשה; אֹו ׁשנים ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹאֹו
על  יתר להֹוסיף צרי ׁשאּתה מצאת ואם ארּבעה. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָלהֹוסיף

ּבדקּדּוק. ותחׁשב ותחזר ּבחׁשּבֹון, ׁשּטעית ּתדע ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹזה,

י  ¤¤ּפרק
מרביע ‡. ּפחֹות ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא למי החּמה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשנת

וׁשּׁשים  חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר יׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹמחכמי
חלקים  ותׁשעים ׁשבעה מאֹות ּותׁשע ׁשעֹות וחמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיֹום
וׁשבעים  מּׁשּׁשה אחד והרגע, רגע; וארּבעים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּוׁשמֹונה
ׁשנת  על החּמה ׁשנת ּתֹוספת ּתהיה זה, חׁשּבֹון ּולפי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבחלק.

ּומ  ׁשעה ועׂשרים ואחת ימים עׂשרה ואחד הּלבנה אה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
רגע  וארּבעים ּוׁשמֹונה חלק כ"א ועׂשרים י' להן סימן - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

עׂשרה  ּתׁשע ׁשל ּבּמחזֹור ּתֹוספת ּתמצא ולא מ"ח. ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹקכ"א
ׁשני  עם החּמה ׁשני יׁשלמּו מהם מחזֹור ּבכל אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלל,

והמעּברֹות. הּפׁשּוטֹות ְְְְַַַָָָֻהּלבנה
ותׁשעים ·. אחד זה, חׁשּבֹון לפי ּותקּופה ּתקּופה ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּבין

ואחד  חלקים עׂשר ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום
ּוכׁשּתדע  ל"א. תקי"ט ז' צ"א להם סימן - רגע ְְִִֵֶֶֶַַָָֹּוׁשלׁשים
מנין  רגע מאֹותֹו ּתחׁשב היתה, אימתי הּתקּופֹות מן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתקּופה
ּבתקּופת  ׁשּבארנּו הּדר על ׁשאחריה, ּתקּופה ותדע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה,

רביע. ׁשהיא ְִִֶַַָָהּׁשנה
ׁשל ‚. ראׁשֹונה ּבׁשנה היתה זה, חׁשּבֹון לפי ניסן ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּתקּופת

ּוׁשנים  מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ּבתׁשע ניסן מֹולד קדם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיצירה
לעֹולם  היא וכן תרמ"ב. ט' להם סימן - חלקים ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָוארּבעים
ּבתׁשע  ניסן מֹולד קדם מחזֹור, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבכל

חלקים. וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵַַָָָׁשעֹות
הּמחזֹור,„. מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכׁשּתדע

מאֹות  וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד מּמּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּתחׁשב

ּתקּופה  לכל רגע ּוׁשלׁשים ואחד חלקים עׂשר ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹותׁשעה
הּמחזֹור. סֹוף עד ְֲַַַָּותקּופה,

חׁשּבֹון ‰. לפי ניסן ּתקּופת ּתהיה מתי לידע ּתרצה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָאם
ותּקח  הּמחזֹור, מן ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים ּתחּלה ּתדע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָזה,
וקּבץ  מ"ח; קכ"א כ"א י' והיא ּתֹוספּתּה, מהן ׁשנה ְְְְִֵֵֶַַָָָָלכל

הרגעים  הּׁשעֹות ּכל וכל ׁשעֹות, החלקים וכל חלקים, ְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָ
ּתׁשע  הּכל מן ותגרע ּבּמֹולדֹות; ׁשּתחׁשב ּכדר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹימים,
- והּנׁשאר חלקים, וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָׁשעֹות
ּתֹוסיף  לבנה, חדׁש ּבֹו ׁשאין והּנׁשאר לבנה; חדׁשי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתׁשליכֹו
ּבֹו ׁשּיּגיע ּוברגע ׁשנה. אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד על ִִֶֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָהּמנין,
.Â סֹומכין היּו זֹו ּתקּופה חׁשּבֹון ׁשעל הּדברים, לי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָמראין

ׁשהן  מצּוי, הּגדֹול ּדין ׁשּבית ּבעת הּׁשנה עּבּור ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלענין
זה, ׁשחׁשּבֹון לפי - הּצר מּפני אֹו הּזמן, מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹמעּברין
מּדברים  קרֹוב והּוא הראׁשֹון, מן יֹותר האמת ְְֱִִִִֵֶָָָָהּוא
ׁשהיתה  הראׁשֹון החׁשּבֹון מן יֹותר ּבאצטגנינּות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנתּבארּו
יֹום. ּורביע יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש החּמה ׁשנת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹּבֹו

.Ê הּכל ּדרּכם, ׁשּבארנּו האּלּו הּתקּופֹות ׁשּתי ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹוחׁשּבֹון
ּבמקֹומּה לא האמצעי, הּׁשמׁש ּובמהל הּוא, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבקרּוב
ניסן  ּתקּופת ּתהיה - האמּתי הּׁשמׁש ּבמקֹום אבל ְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָהאמּתי;
ׁשּיֹוצאין  הּתקּופֹות ׁשּתי קדם ימים ׁשני ּבכמֹו אּלּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּבזמּנים
ּבין  ּגמּור, יֹום רביע ׁשּמחּׁשב מי ּבחׁשּבֹון ּבין זה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבחׁשּבֹון

יֹום. מרביע לפחֹות ׁשּמחּׁשב ְְְְִִֵֵֶַַָלמי

יא  ¤¤ּפרק
מחּׁשבין ‡. היּו ּדין ׁשּבית אּלּו, ּבהלכֹות ׁשאמרנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי

יראה לא אֹו הּירח יראה אם ויֹודעים [בליל ּבדקּדּוק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לדברי שלושים] ּתאב ולּבֹו נכֹונה ׁשרּוחֹו מי ׁשּכל ידענּו -ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

הּסֹודֹות על ולעמד העיבור]החכמֹות לידע [של יתאּוה , ְְְֲִֵֶַַַַַַָֹ
יראה  אם אדם ׁשּידע עד - ּבהם ׁשּמחּׁשבין הּדרכים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹותן

יראה. לא אֹו זה, ּבליל ְֵֵֵֶֶַַָָֹהּירח
חכמי ·. ּבין ּגדֹולֹות מחלֹוקֹות ּבהם יׁש החׁשּבֹון, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָודרכי

הּתקּופֹות חׁשּבֹון על ׁשחקרּו הּקדמֹונים הקפת הּגֹוים [זמן ְְְְִִֶֶַַַַַָ
ומתמטיקה]והּגימטרּיֹותהשמש] חכמים [הנדסה ואנׁשים . ְְֲֲִִִִַַַָָ

להם  ונֹולדּו ּדברים מהם ונתעּלמּו ּבהם, נׁשּתּבׁשּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּגדֹולים
הּנכֹונה  ּבּדר ּפגע ולא הרּבה, ׁשּמדקּדק מי ויׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹספקֹות;
והעלה  אּדירים, ּבמים צלל אּלא הּירח, ראּית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבחׁשּבֹון

ּבידֹו. ְֶֶָחרׂש
נֹודע ‚. והחקירֹות, הּבדיקֹות ורב הּימים אר ְְְְֲִִִִֶַַַַָֹֹּולפי

ּבעּקרים  לנּו ׁשּיׁש ועֹוד, זה; חׁשּבֹון ּדרכי החכמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלמקצת
ּבּספרים  נכּתבּו ׁשּלא ּוראיֹות החכמים מּפי קּבלֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹאּלּו
לבאר  ּבעיני ּכׁשר הּדברים, אּלּו ּכל ּומּפני לּכל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹהידּועים
לּבֹו ׁשּמלאֹו מי לכל נכֹון ׁשּיהיה ּכדי זה , חׁשּבֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּדרכי

אֹותּה. לעׂשֹות הּמלאכה אל ְְְֲֶַַָָָָָלקרבה
אנּו„. ׁשאין מּפני ,ּבעיני קּלים אּלּו ּדרכים יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואל

רחֹוקים  ּדרכים הּדרכים, ׁשאּלּו הּזה; ּבּזמן להם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצריכין
והּוא הם, העּבּור ועמּקים קלח]סֹוד בעמוד ערכו ׁשהיּו[ראה ְֲִִֵֶַָָֻ
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החּמה ‡. קלח]ׁשנת בעמוד ערכו יׂשראל [ראה מחכמי יׁש - ְְְִֵֵֵֵַַַַָָ
ּורביע  יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹׁשהּוא
ׁשהיא  אֹומר, ׁשהּוא מהם ויׁש ׁשעֹות; ׁשׁש ׁשהּוא ְִֵֵֵֵֶֶֶֶָיֹום,
ּביניהם  יׁש ּופרס, יון חכמי וכן הּיֹום. מרביע ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּפחֹות

זה. ּבדבר ְֲֶֶַָָֹמחלקת
יֹום ·. וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹמי

ׁשעה  ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ׁשל מחזֹור מּכל יּׁשאר יֹום, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּורביע
ּכמֹואחת  חלקים, ּוׁשמֹונים וחמּׁשה מאֹות וארּבע ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָ

יֹום  ותׁשעים אחד לתקּופה, ּתקּופה ּבין ויהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשאמרנּו.
ּומּׁשּתדע ׁשעה; וחצי ׁשעֹות יֹום וׁשבע ּבאיזה אחת ּתקּופה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּׁשנּיה  לּתקּופה מּמּנה למנֹות ּתתחיל היא, ׁשעה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָואיזֹו
העֹולם. סֹוף עד לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה ּומן ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשאחריה,

קלח]ניסן ּתקּופת‚. בעמוד ערכו והחלק [ראה הּׁשעה היא , ְְִִֵֶַַַָָָ
לתחּלת הּׁשמׁש ּבֹו קא]מּזל ׁשּתּכנס בעמוד ערכו טלה;[ראה ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּותקּופת  סרטן; מּזל ּבתחּלת הּׁשמׁש היֹות ּתּמּוז, ְְְְֱִִֶֶַַַַַַַַָּותקּופת
טבת, ּותקּופת מאזנים; מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹּתׁשרי,
ּבּׁשנה  היתה ניסן ּותקּופת ּגדי. מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹהיֹות
ניסן  מֹולד קדם זה, חׁשּבֹון לפי יצירה ׁשל  ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹהראׁשֹונה
וארּבעים  ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשבעה

קלח]חלקים  בעמוד ערכו תרמ"ב.[ראה ט' ז' סימנּה - ֲִִָָָ
ּכּמה „. ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ הּתקּופה, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּדר

עד היצירה מּׁשנת ׁשלמים בעמוד מחזֹור מחזֹורין ערכו [ראה ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָ
וארּבע קלח] אחת ׁשעה מהם מחזֹור לכל וקח ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּתרצה,

ׁשעֹות, החלקים ּכל וקּבץ חלקים; ּוׁשמֹונים וחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָמאֹות
ותׁשע  ימים ׁשבעה הּכל מן ותגרע ימים, הּׁשעֹות ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹוכל
ּתֹוסיף  והּׁשאר חלקים; וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָׁשעֹות
יצא  הּמחזֹור, מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן מֹולד על ֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹותֹו
ׁשל  ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּובכּמה ׁשעה ּבאיזֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹל
ּתתחיל  ּומּמּנה מחזֹור. ּבאֹותֹו הראׁשֹונה הּׁשנה ְְֲִִִֶַַַָָָָָָאֹותּה
לכל  ּומחצה, ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָלמנֹות
ׁשנה  ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ּתרצה ואם ּותקּופה. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּתקּופה
לכל  קח ּבֹו, עֹומד ׁשאּתה ּבּמחזֹור וכ ּכ ׁשנת ׁשהיא ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָזֹו
ּוׁשמֹונים  וחמּׁשה מאֹות וארּבע ׁשעה הּׁשלמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָהּמחזֹורין
מן  ׁשּׁשלמּו הּגמּורֹות הּׁשנים ּולכל מחזֹור; לכל ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָחלקים
ּומאתים  ׁשעֹות ועׂשרים ואחת ימים עׂשרה ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָהּמחזֹור,
מּמּנּו ותגרע הּכל, וקּבץ ׁשנה; לכל חלקים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוארּבעה
וארּבעים  ׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשבעה
יֹום  ועׂשרים ּתׁשעה לבנה חדׁשי ּתׁשליכם והּׁשאר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָחלקים,

חלקים. ותׁשעים ׁשלׁש מאֹות ּוׁשבע ׁשעֹות עׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹּוׁשּתים
ניסן  מֹולד על אֹותֹו ּתֹוסיף לבנה, מחדׁש ּפחֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹוהּנׁשאר
הּׁשנה, אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת זמן ותדע ה ּׁשנה, אֹותּה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשל
לפי  ניסן ּתקּופת ׁשעה. ּובכּמה היא ּבחדׁש יֹום ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹּבכּמה
ּבחצי  אֹו הּלילה, ּבתחּלת אֹו אּלא לעֹולם אינּה זה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחׁשּבֹון
ּתּמּוז, ּותקּופת הּיֹום; ּבחצי אֹו הּיֹום, ּבתחּלת אֹו ְְְֲִִִַַַַַַַַָהּלילה,
ּבׁשעה  אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשבע אֹו אּלא אינּה ְְְֱֵֶֶֶַָָָָָָָלעֹולם
ּתׁשרי, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, ְְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָאחת
ּבין  ׁשעֹות, ּבׁשלׁש אֹו ׁשעֹות, ּבתׁשע אֹו אּלא אינּה ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹלעֹולם
אֹו אּלא אינּה לעֹולם טבת, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבּיֹום,
ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, ׁשעֹות ּבארּבע אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ְְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעׂשר
הּׁשבּוע  מימי יֹום ּבאיזה לידע ּתרצה אם ּבּלילה. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבין
ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים קח - הּתקּופה ּתהיה ׁשעה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּובאיזֹו
ׁשמֹונה  הּכל והׁשל ׁשּתרצה, ׁשנה עד היצירה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׁשנת
מּׁשמֹונה  ּפחֹות והּנׁשאר ועׂשרים; ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָועׂשרים
וקּבץ  ׁשעֹות, וׁשׁש אחד יֹום וׁשנה ׁשנה לכל קח ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָועׂשרים,
ׁשבעה; ׁשבעה הּכל והׁשל ׁשלׁשה, עליו והֹוסף ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹהּכל,
מּתחּלת  למנֹותֹו ּתתחיל הּׁשעֹות, ּומן הּימים מן ְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָוהּנׁשאר

ּבֹו החׁשּבֹון, יּגיע ולאׁשר ּבׁשּבת. אחד ּתקּופת ליל ּתהיה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשל  ראׁשֹונה ׁשּתקּופה לפי ׁשלׁשה? מֹוסיפין ולּמה ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָֹניסן.

רביעי. ליל ּבתחּלת היתה היצירה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָׁשנת

ׁשנת ‰. ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד?
מאֹות ּותׁשע ד'תתקל]ׁשלׁשים שנת אלפים [- וארּבעת ְְְְֲִִֵַַַַָֹ

ׁשמֹונה  ועׂשרים ׁשמֹונה הּכל ּכׁשּתׁשלי - ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹליצירה
וׁשׁש אחד יֹום לּה ּתּקח אחת; ׁשנה ּתּׁשאר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָועׂשרים,
ּבליל  ניסן, ּתקּופת נמצאת ׁשלׁשה, עליו ותֹוסיף ְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹׁשעֹות,
ׁשעֹות  ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ּבּלילה. ׁשעֹות ׁשׁש ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחמיׁשי
חמיׁשי; מּיֹום ּומחצה ּבׁשעה ּתּמּוז ּתקּופת ּתהיה ְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָּומחצה,
ּתׁשרי  ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּוכׁשּתֹוסיף
ׁשעֹות  ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; מּיֹום ׁשעֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבתׁשע
מּליל  ּומחצה ׁשעֹות ּבארּבע טבת ּתקּופת ּתהיה ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּומחצה,
ּתקּופת  ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּׁשי;
סֹוף  עד זֹו, ּדר ועל ׁשּׁשי. יֹום ּבתחּלת הּבאה ְְִִִִִֶֶַַַַָָָניסן

ּתקּופה. אחר ּתקּופה ְְַַָָָָהעֹולם,
.Â ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש יֹום ּבכּמה לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאם

ּתהיה, הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה ּתחּלה ּתדע - זֹו ׁשנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
ּגמּורֹות  ׁשנים וכּמה זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן יּקבע יֹום ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּובאיזה
על  ותֹוסיף עׂשר, אחד ׁשנה לכל ותּקח הּמחזֹור; מן ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעברּו
הּכל  והׁשל אּלּו, ּבזמּנים ימים ׁשבעה הּימים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹסכּום
למנֹותֹו ּתתחיל מּׁשלׁשים, ּפחֹות והּנׁשאר ׁשלׁשים; ְְְְְְְִִִִִִִַַָָֹֹֹׁשלׁשים
ואם  מּוטב; הּתקּופה, ליֹום יּגיע אם ניסן. חדׁש ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹמראׁש
הּמנין, על ימים ׁשלׁשה אֹו ימים ׁשני אֹו יֹום הֹוסף ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹלאו,
מעּברת, הּׁשנה ּתהיה ואם הּתקּופה. ליֹום ׁשּיּגיע ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻעד
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ׁשּיּגיע  ולּיֹום ׁשני; אדר חדׁש מראׁש למנֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּתתחיל
הּתקּופה. ּתהיה החדׁש מן הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹהחׁשּבֹון,

.Êׁש הרי ּתקּופת ּכיצד? ּתהיה ּבחדׁש ּבכּמה לידע רצינּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּתׁשיעית  ׁשנה ׁשהיא מאֹות, ּותׁשע ׁשלׁשים ׁשנת ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹניסן
נקּבע  ניסן חדׁש ראׁש מצאנּו - וׁשּׁשים מאתים ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹֹמּמחזֹור
זֹו ׁשנה ׁשהיתה ּולפי ּבחמיׁשי, ניסן ּותקּופת ּבחמיׁשי, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָּבּה
ּכׁשּתּקח  ׁשמֹונה; הּגמּורֹות הּׁשנים יהיּו לּמחזֹור, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָּתׁשיעית
ׁשמֹונה  הּימים ּכל יהיּו יֹום, עׂשר אחד מהן ׁשנה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָלכל
ותׁשעים; חמּׁשה הּכל הרי ׁשבעה, ּתֹוסיף ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָֹּוׁשמֹונים;
ימים; חמּׁשה נׁשארּו ׁשלׁשים, ׁשלׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִַַָָֹֹֹּתׁשלי
ׁשהיה  ניסן חדׁש מראׁש ימים חמּׁשה למנֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכׁשּתתחיל
ׁשאין  ידענּו ּוכבר ׁשני. ליֹום החׁשּבֹון יּגיע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבחמיׁשי,
יֹום  ּתֹוסיף לפיכ ּבחמיׁשי; אּלא ּבׁשּבת, ּבׁשני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּתקּופה
- הּתקּופה יֹום ׁשהּוא לחמיׁשי ׁשּתּגיע עד יֹום, ְֲִִִֶֶַַַַַַַָאחר
ניסן. מחדׁש ׁשמיני ּביֹום זֹו, ּבׁשנה ניסן ּתקּופת ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹנמצאת

וׁשנה. ׁשנה ּבכל ּתעׂשה הּזאת הּדר ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֹועל
.Á ליֹום ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום 'ּתֹוסיף ׁשאמרנּו ְְִִֶֶֶַַַַַַָזה

אחד  יֹום אּלא להֹוסיף צרי ּתהיה לא לעֹולם ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹהּתקּופה',
צרי ׁשּתהיה הּוא, ּגדֹול ּופלא ׁשלׁשה; אֹו ׁשנים ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹאֹו
על  יתר להֹוסיף צרי ׁשאּתה מצאת ואם ארּבעה. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָלהֹוסיף

ּבדקּדּוק. ותחׁשב ותחזר ּבחׁשּבֹון, ׁשּטעית ּתדע ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹזה,

י  ¤¤ּפרק
מרביע ‡. ּפחֹות ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא למי החּמה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשנת

וׁשּׁשים  חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר יׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹמחכמי
חלקים  ותׁשעים ׁשבעה מאֹות ּותׁשע ׁשעֹות וחמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיֹום
וׁשבעים  מּׁשּׁשה אחד והרגע, רגע; וארּבעים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּוׁשמֹונה
ׁשנת  על החּמה ׁשנת ּתֹוספת ּתהיה זה, חׁשּבֹון ּולפי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבחלק.

ּומ  ׁשעה ועׂשרים ואחת ימים עׂשרה ואחד הּלבנה אה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
רגע  וארּבעים ּוׁשמֹונה חלק כ"א ועׂשרים י' להן סימן - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

עׂשרה  ּתׁשע ׁשל ּבּמחזֹור ּתֹוספת ּתמצא ולא מ"ח. ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹקכ"א
ׁשני  עם החּמה ׁשני יׁשלמּו מהם מחזֹור ּבכל אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלל,

והמעּברֹות. הּפׁשּוטֹות ְְְְַַַָָָֻהּלבנה
ותׁשעים ·. אחד זה, חׁשּבֹון לפי ּותקּופה ּתקּופה ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּבין

ואחד  חלקים עׂשר ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום
ּוכׁשּתדע  ל"א. תקי"ט ז' צ"א להם סימן - רגע ְְִִֵֶֶֶַַָָֹּוׁשלׁשים
מנין  רגע מאֹותֹו ּתחׁשב היתה, אימתי הּתקּופֹות מן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתקּופה
ּבתקּופת  ׁשּבארנּו הּדר על ׁשאחריה, ּתקּופה ותדע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה,

רביע. ׁשהיא ְִִֶַַָָהּׁשנה
ׁשל ‚. ראׁשֹונה ּבׁשנה היתה זה, חׁשּבֹון לפי ניסן ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּתקּופת

ּוׁשנים  מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ּבתׁשע ניסן מֹולד קדם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיצירה
לעֹולם  היא וכן תרמ"ב. ט' להם סימן - חלקים ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָוארּבעים
ּבתׁשע  ניסן מֹולד קדם מחזֹור, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבכל

חלקים. וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵַַָָָׁשעֹות
הּמחזֹור,„. מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכׁשּתדע

מאֹות  וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד מּמּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּתחׁשב

ּתקּופה  לכל רגע ּוׁשלׁשים ואחד חלקים עׂשר ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹותׁשעה
הּמחזֹור. סֹוף עד ְֲַַַָּותקּופה,

חׁשּבֹון ‰. לפי ניסן ּתקּופת ּתהיה מתי לידע ּתרצה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָאם
ותּקח  הּמחזֹור, מן ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים ּתחּלה ּתדע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָזה,
וקּבץ  מ"ח; קכ"א כ"א י' והיא ּתֹוספּתּה, מהן ׁשנה ְְְְִֵֵֶַַָָָָלכל

הרגעים  הּׁשעֹות ּכל וכל ׁשעֹות, החלקים וכל חלקים, ְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָ
ּתׁשע  הּכל מן ותגרע ּבּמֹולדֹות; ׁשּתחׁשב ּכדר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹימים,
- והּנׁשאר חלקים, וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָׁשעֹות
ּתֹוסיף  לבנה, חדׁש ּבֹו ׁשאין והּנׁשאר לבנה; חדׁשי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתׁשליכֹו
ּבֹו ׁשּיּגיע ּוברגע ׁשנה. אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד על ִִֶֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָהּמנין,
.Â סֹומכין היּו זֹו ּתקּופה חׁשּבֹון ׁשעל הּדברים, לי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָמראין

ׁשהן  מצּוי, הּגדֹול ּדין ׁשּבית ּבעת הּׁשנה עּבּור ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלענין
זה, ׁשחׁשּבֹון לפי - הּצר מּפני אֹו הּזמן, מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹמעּברין
מּדברים  קרֹוב והּוא הראׁשֹון, מן יֹותר האמת ְְֱִִִִֵֶָָָָהּוא
ׁשהיתה  הראׁשֹון החׁשּבֹון מן יֹותר ּבאצטגנינּות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנתּבארּו
יֹום. ּורביע יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש החּמה ׁשנת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹּבֹו

.Ê הּכל ּדרּכם, ׁשּבארנּו האּלּו הּתקּופֹות ׁשּתי ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹוחׁשּבֹון
ּבמקֹומּה לא האמצעי, הּׁשמׁש ּובמהל הּוא, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבקרּוב
ניסן  ּתקּופת ּתהיה - האמּתי הּׁשמׁש ּבמקֹום אבל ְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָהאמּתי;
ׁשּיֹוצאין  הּתקּופֹות ׁשּתי קדם ימים ׁשני ּבכמֹו אּלּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּבזמּנים
ּבין  ּגמּור, יֹום רביע ׁשּמחּׁשב מי ּבחׁשּבֹון ּבין זה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבחׁשּבֹון

יֹום. מרביע לפחֹות ׁשּמחּׁשב ְְְְִִֵֵֶַַָלמי

יא  ¤¤ּפרק
מחּׁשבין ‡. היּו ּדין ׁשּבית אּלּו, ּבהלכֹות ׁשאמרנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי

יראה לא אֹו הּירח יראה אם ויֹודעים [בליל ּבדקּדּוק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לדברי שלושים] ּתאב ולּבֹו נכֹונה ׁשרּוחֹו מי ׁשּכל ידענּו -ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

הּסֹודֹות על ולעמד העיבור]החכמֹות לידע [של יתאּוה , ְְְֲִֵֶַַַַַַָֹ
יראה  אם אדם ׁשּידע עד - ּבהם ׁשּמחּׁשבין הּדרכים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹותן

יראה. לא אֹו זה, ּבליל ְֵֵֵֶֶַַָָֹהּירח
חכמי ·. ּבין ּגדֹולֹות מחלֹוקֹות ּבהם יׁש החׁשּבֹון, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָודרכי

הּתקּופֹות חׁשּבֹון על ׁשחקרּו הּקדמֹונים הקפת הּגֹוים [זמן ְְְְִִֶֶַַַַַָ
ומתמטיקה]והּגימטרּיֹותהשמש] חכמים [הנדסה ואנׁשים . ְְֲֲִִִִַַַָָ

להם  ונֹולדּו ּדברים מהם ונתעּלמּו ּבהם, נׁשּתּבׁשּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּגדֹולים
הּנכֹונה  ּבּדר ּפגע ולא הרּבה, ׁשּמדקּדק מי ויׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹספקֹות;
והעלה  אּדירים, ּבמים צלל אּלא הּירח, ראּית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבחׁשּבֹון

ּבידֹו. ְֶֶָחרׂש
נֹודע ‚. והחקירֹות, הּבדיקֹות ורב הּימים אר ְְְְֲִִִִֶַַַַָֹֹּולפי

ּבעּקרים  לנּו ׁשּיׁש ועֹוד, זה; חׁשּבֹון ּדרכי החכמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלמקצת
ּבּספרים  נכּתבּו ׁשּלא ּוראיֹות החכמים מּפי קּבלֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹאּלּו
לבאר  ּבעיני ּכׁשר הּדברים, אּלּו ּכל ּומּפני לּכל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹהידּועים
לּבֹו ׁשּמלאֹו מי לכל נכֹון ׁשּיהיה ּכדי זה , חׁשּבֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּדרכי

אֹותּה. לעׂשֹות הּמלאכה אל ְְְֲֶַַָָָָָלקרבה
אנּו„. ׁשאין מּפני ,ּבעיני קּלים אּלּו ּדרכים יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואל

רחֹוקים  ּדרכים הּדרכים, ׁשאּלּו הּזה; ּבּזמן להם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצריכין
והּוא הם, העּבּור ועמּקים קלח]סֹוד בעמוד ערכו ׁשהיּו[ראה ְֲִִֵֶַָָֻ
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לכל  אֹותֹו מֹוסרין ואינן אֹותֹו, יֹודעים הּגדֹולים ְְְְְֲִִִִֵַַָָָהחכמים
א  נבֹונים. לסמּוכים אּלא ׁשאין אדם ּבזמן החׁשּבֹון זה בל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אפּלּו הּיֹום, ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו הראּיה על לקּבע ּדין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבית
ארּבעה  ּבׁשלׁשה סֹופֹו, עד מּגיעין רּבן ּבית ׁשל ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּתינֹוקֹות

ִָימים.
יׂשראל ‰. מחכמי אֹו האּמֹות, מחכמי חכם יתּבֹונן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמא

לראּית  ּבהן מחּׁשב ׁשאני אּלּו ּבדרכים יון, חכמת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמדּו
על  ויעלה הּדרכים, ּבמקצת מעט קרּוב ויראה - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּירח
ּבאֹותּה ׁשּיׁש ידענּו ולא זה ּדבר מּמּנּו ׁשּנתעּלם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדעּתֹו
ׁשּלא  ּדבר ּכל אּלא - ּדעּתֹו על זה יעלה אל קרּוב. ְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּדר

הּגימטרּיֹות ּבעּקרי ׁשּידענּו מּפני ּבֹו, [החשבונות]ּדקּדקנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
הראּיה, ּבידיעת מפסיד זה ּדבר ׁשאין ּברּורֹות, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבראיֹות

ּבֹו. ּדקּדקנּו לא לפיכ לֹו; חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִֵַָֹואין
.Â מחׁשּבֹון מעט חּסרֹון הּדרכים מן ּבדר ּכׁשּיראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוכן

ּכנגּדֹו ׁשּיׁש לפי זה; עׂשינּו ּבכּונה - הּדר לאֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּוי
ּבדרכים  לאמּתֹו הּדבר ׁשּיצא עד אחרת, ּבדר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיתרֹון
ׁשאינֹו האדם יּבהל ׁשּלא ּכדי - אר חׁשּבֹון ּבלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֹקרֹובים
ּבראּית  מֹועילין ׁשאין החׁשּבֹונֹות ּברב אּלּו, ּבדברים ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹרגיל

ֵַַָהּירח.
.Ê חׁשּבֹונֹות לכל ּתחּלה אֹותם לידע אדם ׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָהעּקרים

ּדברים  לׁשאר ּבין הראּיה, חׁשּבֹון לדרכי ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאצטגנינּות,
הּגלּגל, הם: אּלּו וׁשּׁשים - מאֹות ּבׁשלׁש מחּלק ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻ

קלח]מעלֹות  בעמוד ערכו ׁשלׁשים [ראה ּומּזל מּזל ּכל ; ְֲִַַַָָָֹ
וכל טלה. מּזל מּתחּלת וההתחלה ערכו מעלה מעלֹות, [ראה ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָ

קלח] ׁשּׁשים בעמוד וחלק, חלק וכל חלקים; ׁשּׁשים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּומעלה,
ּתדקּדק  וכן ׁשליׁשּיֹות. ׁשּׁשים ּוׁשנּיה, ׁשנּיה וכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָׁשנּיֹות;

ׁשּתרצה. זמן ּכל ּותחּלק ְְְְִֵֶֶֶַַַָהחׁשּבֹון,
.Áמקֹומֹו ּפלֹוני ׁשּכֹוכב ּבחׁשּבֹון ל יצא אם ,ְְְְְְִִִֶֶָָָָלפיכ

ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ּבׁשבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹּבּגלּגל
אחת  מעלת ּבחצי ּתאֹומים ּבמּזל הּוא זה ׁשּכֹוכב ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָּתדע
ּומּזל  מעלֹות, ׁשלׁשים טלה ׁשּמּזל לפי - זה מּמּזל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעׂשרה
ּתאֹומים, מּמּזל ּומחצה מעלֹות עׂשר נׁשאר ׁשלׁשים, ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשֹור

האחרֹון. הּמעלה מחצי ׁשנּיֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָוארּבעים
.Ëּב מקֹומֹו יצא אם קלח]ּגלּגל וכן בעמוד ערכו ּבׁשלׁש[ראה ְְְְִִֵַַַָָֹ

ּבעׂשרים  ּדלי ּבמּזל זה ׁשּכֹוכב ּתדע מעלֹות, ועׂשרים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמאֹות
ּכ הּמּזלֹות, וסדר הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל ּבֹו. ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמעלה
מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ּתאֹומים, ׁשֹור, טלה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹהּוא:

ּדגים. ּדלי, ּגדי, קׁשת, ְְְִִִֶֶַָָעקרב,
.Èאֹו לׁשארית ׁשארית ּכׁשּתקּבץ ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבכל

הּׁשנּיֹות  מינֹו: עם מין ּכל ּתקּבץ - מנין על מנין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּכׁשּתֹוסיף
עם  והּמעלֹות החלקים, עם והחלקים הּׁשנּיֹות, ְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַָָעם
חלק  ּתׂשים ׁשּׁשים, הּׁשנּיֹות מן ׁשּיתקּבץ זמן וכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמעלֹות.
- ׁשּׁשים החלקים מן ׁשּיתקּבץ וכל החלקים; על ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹותֹוסיף
ּוכׁשּתקּבץ  הּמעלֹות; על אֹותּה ותֹוסיף מעלה, אֹותֹו ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָּתׂשים
מאֹות  ׁשלׁש וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹותן ּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹהּמעלֹות,
הּוא  ּולמּטה, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹוׁשּׁשים,

לחׁשּבֹון. ְְְִֶֶׁשּתֹופסין

.‡È- מּמנין מנין לגרע ּכׁשּתרצה ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻוכל
מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על יתר א ֹותֹו ׁשּגֹורעין זה יהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָאם
ׁשלׁש מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על ּתֹוסיף - אחד ּבחלק ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹאפּלּו
הּמנין  זה לגרע אפׁשר ׁשּיהא ּכדי מעלֹות, וׁשּׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמאֹות

ִֶמּמּנּו.
.·È מעלֹות מאתים לגרע החׁשּבֹון ׁשהצריכ הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכיצד?

מּמאה  מ', נ' ר' סימן ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
- ל' כ' ק' סימנן ׁשנּיֹות, ּוׁשלׁשים חלקים ועׂשרים ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָֹמעלֹות
ארּבע  הּמעלֹות יהיּו וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש הּמאה על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹּתֹוסיף
ּתבֹוא  הּׁשנּיֹות. מן הּׁשנּיֹות לגרע ותתחיל וׁשּׁשים; ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹמאֹות
מן  אחד חלק ּתרים אפׁשר; אי מּׁשלׁשים, ארּבעים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלגרע
על  ותֹוסיף ׁשנּיֹות, ׁשּׁשים אֹותֹו ותעׂשה החלקים, ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָעׂשרים
הארּבעים, מהם ּתגרע ּתׁשעים; הּׁשנּיֹות ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּׁשלׁשים,
חלקים  החמּׁשים לגרע ותחזר ׁשנּיֹות. חמּׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַָָֹֹיּׁשאר
אחד  חלק מהם הרימֹות ׁשּכבר חלקים, עׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמּתׁשעה
עׂשר; מּתׁשעה חמּׁשים לגרע אפׁשר ואי - ׁשנּיֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָֹועׂשיתֹו
אֹותּה ותעׂשה הּמעלֹות, מן אחת מעלה ּתרים ,ְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָלפיכ
החלקים  ונמצאּו עׂשר, הּתׁשעה על ותֹוסיף חלקים, ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָָׁשּׁשים
ּתׁשעה  יּׁשאר החמּׁשים, מהן ּתגרע וׁשבעים; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָּתׁשעה
ארּבע  מן מעלֹות הּמאתים לגרע ותחזר חלקים. ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָֹֹועׂשרים
אחת  מעלה הרימֹות ׁשּכבר מעלֹות, וחמּׁשים ותׁשע ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאֹות
מעלֹות. וחמּׁשים ותׁשע מאתים יּׁשאר חלקים; ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָועׂשיתּה
ּגרעֹון  ּבכל זֹו, ּדר ועל נ'. כ"ט רנ"ט סימנֹו הּׁשאר, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָונמצא

והּירח, הּׁשמׁש ְְֵֵֶֶַַַָָוגרעֹון.
,(‚È) ואחד אחד ּכל מהל - ּכֹוכבים הּׁשבעה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָוכן

ולא  קּלּות, לא ּבֹו אין ׁשוה: מהל ׁשּלֹו, ּבּגלּגל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמהן
ּכמֹו אמׁש, מהלכֹו ּכמֹו הּיֹום, ּכמהלכֹו אּלא - ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָּכבדּות
ּכל  ׁשל וגלּגּלֹו ויֹום. יֹום ּבכל מהלכֹו ּכמֹו למחר, ְְְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָמהלכֹו
הארץ  אין העֹולם, את מּקיף ׁשהּוא ּפי על אף מהם, ִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחד

.ּבאמצעֹו ְְֶָ
.„Èּתער אם ,המזלות]לפיכ לגלגל ביחס ּכל [תשווה מהל ְֲֲִִַַַָָֹ

ּבאמצעֹו, ׁשהארץ העֹולם את הּמּקיף לּגלּגל מהם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד
הּמּזלֹות ׁשהּוא קלח]ּגלּגל בעמוד ערכו הּלּוכֹו,[ראה יׁשּתּנה - ְְִִֶֶַַַַַָ

על  יֹותר אֹו ּפחֹות הּמּזלֹות ּבגלּגל זה ּביֹום מהלכֹו ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָונמצא
למחר. מהלכֹו על אֹו אמׁש ְֲֲֶֶַַַָָָָמהלכֹו

.ÂË הּירח אֹו הּׁשמׁש אֹו הּכֹוכב ׁשּמהּל הּׁשוה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמהל
' הּנקרא הּוא הּמהלּבגלּגּלֹו, קא]'אמצע בעמוד ערכו ;[ראה ְְְְֲִֶַַַַַַָָ

יֹותר  ּפעמים ׁשהּוא הּמּזלֹות ּבגלּגל ׁשּיהיה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּמהל
ה  הּוא - חסר  האמּתיּופעמים קא]ּמהל בעמוד ערכו ,[ראה ְֲֲִִִֵַַָָָָ

האמּתי. הּירח מקֹום אֹו הּׁשמׁש מקֹום יהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּובֹו
.ÊËאמרנּו ּבהלכֹות ּכבר מבארים ׁשאנּו הּדרכים ׁשאּלּו , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

עׂשינּו ,לפיכ ּבלבד; הּירח ראּית לחׁשּבֹון אּלא אינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו,
החשבון]העּקר יתחיל שממנו הרמב"ם מתקופת ׁשּמּמּנּו[תאריך ִִֶֶָָ

ׁשּיֹומֹו חמיׁשי ליל מּתחּלת זה, לחׁשּבֹון לעֹולם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָמתחילין
עׂשרה  ׁשבע ׁשנת ׁשהיא - זֹו מּׁשנה ניסן לחדׁש ׁשליׁשי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיֹום
ּוׁשלׁשים  ׁשמֹונה ׁשנת ׁשהיא וׁשּׁשים, מאתים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָֹמּמחזֹור
ּתׁשע  ׁשנת ׁשהיא ליצירה, אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָּותׁשע
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ּתׁשע  ׁשנת ׁשהיא לׁשטרֹות, ואלף מאֹות וארּבע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּוׁשמֹונים
קֹוראים  ׁשאנּו הּׁשנה היא וזֹו ׁשני. ּבית לחרּבן ואלף ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומאה

זה. ּבחׁשּבֹון העּקר' 'ׁשנת ְְְִֶֶַָָָאֹותּה
.ÊÈּבארץ אּלא ּתהיה לא ׁשהראּיה ּכמֹוּולפי יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

עיר  על ּבנּויים זה חׁשּבֹון ּדרכי ּכל עׂשינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו,
ׁשּׁשה  ּבכמֹו אֹותּה הּסֹובבין הּמקֹומֹות ולׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָירּוׁשלים,
ּובאים  ּתמיד, הּירח את רֹואין ׁשּבהם - ימים ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשבעה
הּׁשוה  הּקו מּתחת נֹוטה הּוא זה ּומקֹום ּדין. ּבבית ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומעידים
ׁשּתים  ּבכמֹו צפֹונית, רּוח ּכנגד העֹולם ּבאמצע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהמסּבב
ועׂשרים; ּתׁשע ועד ּוׁשלׁשים, חמׁש עד - מעלֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹּוׁשלׁשים

מ  נֹוטה הּוא הּיּׁשּוב וכן קלח]אמצע בעמוד ערכו ּכנגד [ראה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַ
ׁשבע  עד - מעלֹות ועׂשרים ארּבע ּבכמֹו מערב, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָרּוח

ועׂשרים. אחת ועד ְְְְְִִֶֶַַַועׂשרים,

ה'תשע"ה  שבט כ"ז שני יום

יב  ¤¤ּפרק
ארּבע ‡. ׁשהּוא אחד, ּביֹום האמצעי הּׁשמׁש ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהל

ׁשנּיֹות  ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים ּתׁשעה ׁשעֹות, -ועׂשרים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָ
מעלֹות  ּתׁשע ימים, ּבעׂשרה מהלכּה נמצא נט"ח. ְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָסימנם
ט' סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים וׁשלׁש חלקים וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָָֹואחד
ותׁשעים  ׁשמֹונה יֹום, ּבמאה מהלכּה ונמצא כ"ג. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָנ"א
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַָָָֹֹֹמעלֹות
יֹום, ּבאלף מהלכּה ׁשארית ונמצא נ"ג. ל"ג צ"ח ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָסימנם
ּכמֹו מעלֹות וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ּכל ׁשּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹאחר
ּוׁשלׁשים  ּוׁשמֹונה מעלֹות וׁשּׁשים וחמׁש מאתים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּבארנּו,
ונמצא  נ'. ל"ח רס"ה סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִַָָָָחלקים
ּוׁשלׁשים  ׁשׁש מאה יֹום, אלפים ּבעׂשרת מהלכּה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשארית
סימנם  - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים ועׂשרים ּוׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָמעלֹות
לכל  מהלכּה ותֹוציא ּתכּפל הּזה, הּדר ועל כ'. כ"ח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹקל"ו
אצל ידּועים סימנין לעׂשֹות ּתרצה אם וכן ׁשּתרצה; ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָמנין

-למהלכּה עׂשרה עד ּולארּבעה, ולׁשלׁשה, ימים, לׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹ
מּוכנין  ידּועים סימנין ל להיֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָּתעׂשה.
- מאה עד ּולארּבעים, ולׁשלׁשים, יֹום, לעׂשרים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹלמהלכּה
יֹום  מהל ׁשּידעּת מאחר וידּוע, הּוא ּגלּוי ודבר ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתעׂשה;

מהל ,אצל וידּוע מּוכן להיֹות הּוא וראּוי אמצע אחד. ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָ
קלח]הּׁשמׁש בעמוד ערכו ולׁשלׁש[ראה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ְְְְְְִִִֶֶֶַָֹ

ּבזמן  הּלבנה ׁשנת ימי ׁשהם יֹום, וחמּׁשים וארּבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמאֹות
ׁשּבזמן  סדּורה'; 'ׁשנה הּנקראת והיא - ּכסדרם ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשחדׁשיה
עלי קל החׁשּבֹון יהיה מּוכנין, אּלּו אמצעּיֹות ל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
מּליל  ּגמּורים יֹום ועׂשרים ׁשּתׁשעה לפי הּירח, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָלראּית
חדׁש ּבכל וכן הּבא; חדׁש ׁשל הראּיה ליל עד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהראּיה
ׁשאין  יתר, ולא יֹום ועׂשרים מּתׁשעה ּפחֹות אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹוחדׁש
וכן  ּבלבד. הראּיה לדעת אּלא החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחפצנּו
החדׁש לאֹותֹו הראּיה ליל עד זה חדׁש ׁשל הראּיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּליל
ּבכל  וכן אחד; ויֹום ׁשנה אֹו סדּורה ׁשנה הּבאה, ְְְְֵֶַַָָָָָָָָָָָלּׁשנה
יֹום, ועׂשרים לתׁשעה האמצעי הּׁשמׁש ּומהל וׁשנה. ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשנה

ּוׁשנּיה  חלקים ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות ועׂשרים ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָֹׁשמֹונה
ׁשלׁש סדּורה, לׁשנה ּומהלכּה א'; ל"ה כ"ח סימנן - ְְְֲִַַַָָָָָָָֹאחת
חלקים  וחמּׁשים וחמּׁשה מעלֹות וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָמאֹות

ט"ו. נ"ה שמ"ח סימנן - ׁשנּיֹות עׂשרה ְְְִִֵֵֶָָָוחמׁש
ּב·. יׁש אחת הּׁשמׁש'נקּדה קלח]'גלּגל בעמוד ערכו ,[ראה ְְְֵֶֶַַַַַָֻ

ּבּה, הּכֹוכב ׁשּיהיה ּבעת ּכֹוכבים, הּׁשבעה ּגלגּלי ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכן
ּגלּגל  ׁשל הּנקּדה ואֹותּה מאדֹו; ּכל הארץ מעל ּגבֹוּה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻיהיה
ּבׁשוה, סֹובבת הּירח, מן חּוץ הּכֹוכבים ּוׁשאר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש
זֹו, ּונקּדה אחת. מעלה ּבקרּוב, ׁשנה ׁשבעים ּבכל ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָֻּומהלכּה

'ּגבּה'. הּנקראת הּׁשמׁשהיא קלח]ּגבּה בעמוד ערכו [ראה ְִִֵֶֶַַַַֹֹ
ׁשהיא  ׁשנּיה, וחצי אחת ׁשנּיה ימים, עׂשרה ּבכל מהלכּה -ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָ
עׂשרה  חמׁש יֹום, ּבמאה מהלכֹו נמצא ׁשליׁשּיֹות; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשלׁשים
ׁשנּיֹות; ּוׁשלׁשים חלקים ׁשני יֹום, ּבאלף ּומהלכֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָֹׁשנּיֹות,
חלקים. ועׂשרים חמּׁשה יֹום, אלפים ּבעׂשרת ְְֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָּומהלכֹו
ׁשנּיֹות; ארּבע יֹום, ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָונמצא
אמרנּו, ּכבר ׁשנּיֹות. וחמּׁשים ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָֹּומהלכֹו
ליל  מּתחּלת הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ההתחלה ׁשּמּמּנּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהעּקר
ּוׁשלׁשים  ׁשמֹונה מּׁשנת ניסן לחדׁש ׁשליׁשי ׁשּיֹומֹו ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָֹֹחמיׁשי
הּׁשמׁש ּומקֹום ליצירה. אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָּותׁשע
ּוׁשלׁשה  מעלֹות ּבׁשבע הּזה, ּבעּקר היה האמצעי ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבמהלכּה
ג' ז' סימנן - טלה מּמּזל ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ּוׁשּתים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹחלקים
ועׂשרים  ּבׁשׁש זה, ּבעּקר היה הּׁשמׁש ּגבּה ּומקֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹל"ב;
מּמּזל  ׁשנּיֹות ּוׁשמֹונה חלקים וארּבעים וחמּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָמעלֹות
מקֹום  לידע ּכׁשּתרצה ח'. מ"ה כ"ו סימנם - ְְְְִִִֵֶֶַָָּתאֹומים
מנין  ּתּקח ׁשּתרצה, זמן ּבכל האמצעי ּבמהלכּה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמׁש
ותֹוציא  ׁשּתרצה, הּיֹום עד העּקר יֹום ׁשּמּתחּלת ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּימים
ׁשהֹודענּו; הּסימנין מן הּימים ּבאֹותן האמצעי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָמהלכּה
והּיֹוצא, מינֹו. עם מין ּכל ּותקּבץ העּקר, על הּכל ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹותֹוסיף
ּכיצד? הּיֹום. לאֹותֹו האמצעי ּבמהלכּה הּׁשמׁש מקֹום ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ליל  ּבתחּלת האמצעי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהרי
זֹו, מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה ׁשּיֹומֹו ְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשּבת
עד  העּקר מּיֹום הּימים מנין מצינּו - העּקר ׁשנת ְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשהיא
מאה  ּבֹו, הּׁשמׁש מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה יֹום ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּתחּלת
ל"ג  צ"ח ׁשהּוא יֹום, למאה מהלכּה אמצע לקחנּו ְְְֲֵֶֶַַַָָָָיֹום;
החׁשּבֹון, מן יצא ל"ב. ג' ז' ׁשהּוא העּקר, על והֹוספנּו ְְְִִֶֶַַַָָָָנ"ג,
וחמׁש חלקים ּוׁשלׁשים וׁשבעה מעלֹות וחמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָֹמאה
מקֹומּה ונמצא כ"ה; ל"ז ק"ה סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִֶָָָָועׂשרים
עׂשרה  ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה, ליל ּבתחּלת אמצעי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבמהל

מּמע  חלקים ּוׁשלׁשים וׁשבעה ּבֹו עׂשרה.מעלֹות ׁשׁש לת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
הּלילה  ּבתחּלת יהיה ּפעמים זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהאמצע
ׁשקיעת  אחר אֹו ּבׁשעה, החּמה ׁשקיעת קדם אֹו ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבׁשוה,
ּבחׁשּבֹון  ּבּׁשמׁש לֹו ּתחּוׁש לא זה ודבר ּבׁשעה; ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהחּמה

זה קרּוב מׁשלימים אנּו ׁשהרי בחשבון]הראּיה, ['מעגלים' ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ּתמיד  ּתעׂשה הּזאת הּדר ועל הּירח. לאמצע ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹּכׁשּנחׁשב
ּכל  ׁשּתקּבץ - ׁשנים אלף אחר ואפּלּו ׁשּתרצה, עת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלכל

האמצעי; הּמקֹום ל יצא העּקר, על ותֹוסיף וכן הּׁשארית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
מאחר  - וכֹוכב ּכֹוכב ּכל ּובאמצע הּירח, ּבאמצע ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּתעׂשה
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לכל  אֹותֹו מֹוסרין ואינן אֹותֹו, יֹודעים הּגדֹולים ְְְְְֲִִִִֵַַָָָהחכמים
א  נבֹונים. לסמּוכים אּלא ׁשאין אדם ּבזמן החׁשּבֹון זה בל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אפּלּו הּיֹום, ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו הראּיה על לקּבע ּדין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבית
ארּבעה  ּבׁשלׁשה סֹופֹו, עד מּגיעין רּבן ּבית ׁשל ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּתינֹוקֹות

ִָימים.
יׂשראל ‰. מחכמי אֹו האּמֹות, מחכמי חכם יתּבֹונן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמא

לראּית  ּבהן מחּׁשב ׁשאני אּלּו ּבדרכים יון, חכמת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמדּו
על  ויעלה הּדרכים, ּבמקצת מעט קרּוב ויראה - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּירח
ּבאֹותּה ׁשּיׁש ידענּו ולא זה ּדבר מּמּנּו ׁשּנתעּלם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדעּתֹו
ׁשּלא  ּדבר ּכל אּלא - ּדעּתֹו על זה יעלה אל קרּוב. ְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּדר

הּגימטרּיֹות ּבעּקרי ׁשּידענּו מּפני ּבֹו, [החשבונות]ּדקּדקנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
הראּיה, ּבידיעת מפסיד זה ּדבר ׁשאין ּברּורֹות, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבראיֹות

ּבֹו. ּדקּדקנּו לא לפיכ לֹו; חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִֵַָֹואין
.Â מחׁשּבֹון מעט חּסרֹון הּדרכים מן ּבדר ּכׁשּיראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוכן

ּכנגּדֹו ׁשּיׁש לפי זה; עׂשינּו ּבכּונה - הּדר לאֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּוי
ּבדרכים  לאמּתֹו הּדבר ׁשּיצא עד אחרת, ּבדר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיתרֹון
ׁשאינֹו האדם יּבהל ׁשּלא ּכדי - אר חׁשּבֹון ּבלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֹקרֹובים
ּבראּית  מֹועילין ׁשאין החׁשּבֹונֹות ּברב אּלּו, ּבדברים ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹרגיל

ֵַַָהּירח.
.Ê חׁשּבֹונֹות לכל ּתחּלה אֹותם לידע אדם ׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָהעּקרים

ּדברים  לׁשאר ּבין הראּיה, חׁשּבֹון לדרכי ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאצטגנינּות,
הּגלּגל, הם: אּלּו וׁשּׁשים - מאֹות ּבׁשלׁש מחּלק ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻ

קלח]מעלֹות  בעמוד ערכו ׁשלׁשים [ראה ּומּזל מּזל ּכל ; ְֲִַַַָָָֹ
וכל טלה. מּזל מּתחּלת וההתחלה ערכו מעלה מעלֹות, [ראה ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָ

קלח] ׁשּׁשים בעמוד וחלק, חלק וכל חלקים; ׁשּׁשים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּומעלה,
ּתדקּדק  וכן ׁשליׁשּיֹות. ׁשּׁשים ּוׁשנּיה, ׁשנּיה וכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָׁשנּיֹות;

ׁשּתרצה. זמן ּכל ּותחּלק ְְְְִֵֶֶֶַַַָהחׁשּבֹון,
.Áמקֹומֹו ּפלֹוני ׁשּכֹוכב ּבחׁשּבֹון ל יצא אם ,ְְְְְְִִִֶֶָָָָלפיכ

ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ּבׁשבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹּבּגלּגל
אחת  מעלת ּבחצי ּתאֹומים ּבמּזל הּוא זה ׁשּכֹוכב ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָּתדע
ּומּזל  מעלֹות, ׁשלׁשים טלה ׁשּמּזל לפי - זה מּמּזל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעׂשרה
ּתאֹומים, מּמּזל ּומחצה מעלֹות עׂשר נׁשאר ׁשלׁשים, ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשֹור

האחרֹון. הּמעלה מחצי ׁשנּיֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָוארּבעים
.Ëּב מקֹומֹו יצא אם קלח]ּגלּגל וכן בעמוד ערכו ּבׁשלׁש[ראה ְְְְִִֵַַַָָֹ

ּבעׂשרים  ּדלי ּבמּזל זה ׁשּכֹוכב ּתדע מעלֹות, ועׂשרים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמאֹות
ּכ הּמּזלֹות, וסדר הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל ּבֹו. ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמעלה
מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ּתאֹומים, ׁשֹור, טלה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹהּוא:

ּדגים. ּדלי, ּגדי, קׁשת, ְְְִִִֶֶַָָעקרב,
.Èאֹו לׁשארית ׁשארית ּכׁשּתקּבץ ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבכל

הּׁשנּיֹות  מינֹו: עם מין ּכל ּתקּבץ - מנין על מנין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּכׁשּתֹוסיף
עם  והּמעלֹות החלקים, עם והחלקים הּׁשנּיֹות, ְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַָָעם
חלק  ּתׂשים ׁשּׁשים, הּׁשנּיֹות מן ׁשּיתקּבץ זמן וכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמעלֹות.
- ׁשּׁשים החלקים מן ׁשּיתקּבץ וכל החלקים; על ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹותֹוסיף
ּוכׁשּתקּבץ  הּמעלֹות; על אֹותּה ותֹוסיף מעלה, אֹותֹו ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָּתׂשים
מאֹות  ׁשלׁש וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹותן ּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹהּמעלֹות,
הּוא  ּולמּטה, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹוׁשּׁשים,

לחׁשּבֹון. ְְְִֶֶׁשּתֹופסין

.‡È- מּמנין מנין לגרע ּכׁשּתרצה ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻוכל
מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על יתר א ֹותֹו ׁשּגֹורעין זה יהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָאם
ׁשלׁש מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על ּתֹוסיף - אחד ּבחלק ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹאפּלּו
הּמנין  זה לגרע אפׁשר ׁשּיהא ּכדי מעלֹות, וׁשּׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמאֹות

ִֶמּמּנּו.
.·È מעלֹות מאתים לגרע החׁשּבֹון ׁשהצריכ הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכיצד?

מּמאה  מ', נ' ר' סימן ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
- ל' כ' ק' סימנן ׁשנּיֹות, ּוׁשלׁשים חלקים ועׂשרים ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָֹמעלֹות
ארּבע  הּמעלֹות יהיּו וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש הּמאה על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹּתֹוסיף
ּתבֹוא  הּׁשנּיֹות. מן הּׁשנּיֹות לגרע ותתחיל וׁשּׁשים; ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹמאֹות
מן  אחד חלק ּתרים אפׁשר; אי מּׁשלׁשים, ארּבעים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלגרע
על  ותֹוסיף ׁשנּיֹות, ׁשּׁשים אֹותֹו ותעׂשה החלקים, ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָעׂשרים
הארּבעים, מהם ּתגרע ּתׁשעים; הּׁשנּיֹות ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּׁשלׁשים,
חלקים  החמּׁשים לגרע ותחזר ׁשנּיֹות. חמּׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַָָֹֹיּׁשאר
אחד  חלק מהם הרימֹות ׁשּכבר חלקים, עׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמּתׁשעה
עׂשר; מּתׁשעה חמּׁשים לגרע אפׁשר ואי - ׁשנּיֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָֹועׂשיתֹו
אֹותּה ותעׂשה הּמעלֹות, מן אחת מעלה ּתרים ,ְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָלפיכ
החלקים  ונמצאּו עׂשר, הּתׁשעה על ותֹוסיף חלקים, ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָָׁשּׁשים
ּתׁשעה  יּׁשאר החמּׁשים, מהן ּתגרע וׁשבעים; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָּתׁשעה
ארּבע  מן מעלֹות הּמאתים לגרע ותחזר חלקים. ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָֹֹועׂשרים
אחת  מעלה הרימֹות ׁשּכבר מעלֹות, וחמּׁשים ותׁשע ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאֹות
מעלֹות. וחמּׁשים ותׁשע מאתים יּׁשאר חלקים; ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָועׂשיתּה
ּגרעֹון  ּבכל זֹו, ּדר ועל נ'. כ"ט רנ"ט סימנֹו הּׁשאר, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָונמצא

והּירח, הּׁשמׁש ְְֵֵֶֶַַַָָוגרעֹון.
,(‚È) ואחד אחד ּכל מהל - ּכֹוכבים הּׁשבעה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָוכן

ולא  קּלּות, לא ּבֹו אין ׁשוה: מהל ׁשּלֹו, ּבּגלּגל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמהן
ּכמֹו אמׁש, מהלכֹו ּכמֹו הּיֹום, ּכמהלכֹו אּלא - ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָּכבדּות
ּכל  ׁשל וגלּגּלֹו ויֹום. יֹום ּבכל מהלכֹו ּכמֹו למחר, ְְְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָמהלכֹו
הארץ  אין העֹולם, את מּקיף ׁשהּוא ּפי על אף מהם, ִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחד

.ּבאמצעֹו ְְֶָ
.„Èּתער אם ,המזלות]לפיכ לגלגל ביחס ּכל [תשווה מהל ְֲֲִִַַַָָֹ

ּבאמצעֹו, ׁשהארץ העֹולם את הּמּקיף לּגלּגל מהם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד
הּמּזלֹות ׁשהּוא קלח]ּגלּגל בעמוד ערכו הּלּוכֹו,[ראה יׁשּתּנה - ְְִִֶֶַַַַַָ

על  יֹותר אֹו ּפחֹות הּמּזלֹות ּבגלּגל זה ּביֹום מהלכֹו ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָונמצא
למחר. מהלכֹו על אֹו אמׁש ְֲֲֶֶַַַָָָָמהלכֹו

.ÂË הּירח אֹו הּׁשמׁש אֹו הּכֹוכב ׁשּמהּל הּׁשוה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמהל
' הּנקרא הּוא הּמהלּבגלּגּלֹו, קא]'אמצע בעמוד ערכו ;[ראה ְְְְֲִֶַַַַַַָָ

יֹותר  ּפעמים ׁשהּוא הּמּזלֹות ּבגלּגל ׁשּיהיה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּמהל
ה  הּוא - חסר  האמּתיּופעמים קא]ּמהל בעמוד ערכו ,[ראה ְֲֲִִִֵַַָָָָ

האמּתי. הּירח מקֹום אֹו הּׁשמׁש מקֹום יהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּובֹו
.ÊËאמרנּו ּבהלכֹות ּכבר מבארים ׁשאנּו הּדרכים ׁשאּלּו , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

עׂשינּו ,לפיכ ּבלבד; הּירח ראּית לחׁשּבֹון אּלא אינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו,
החשבון]העּקר יתחיל שממנו הרמב"ם מתקופת ׁשּמּמּנּו[תאריך ִִֶֶָָ

ׁשּיֹומֹו חמיׁשי ליל מּתחּלת זה, לחׁשּבֹון לעֹולם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָמתחילין
עׂשרה  ׁשבע ׁשנת ׁשהיא - זֹו מּׁשנה ניסן לחדׁש ׁשליׁשי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיֹום
ּוׁשלׁשים  ׁשמֹונה ׁשנת ׁשהיא וׁשּׁשים, מאתים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָֹמּמחזֹור
ּתׁשע  ׁשנת ׁשהיא ליצירה, אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָּותׁשע
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wfg zxecdn jezn

ּתׁשע  ׁשנת ׁשהיא לׁשטרֹות, ואלף מאֹות וארּבע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּוׁשמֹונים
קֹוראים  ׁשאנּו הּׁשנה היא וזֹו ׁשני. ּבית לחרּבן ואלף ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומאה

זה. ּבחׁשּבֹון העּקר' 'ׁשנת ְְְִֶֶַָָָאֹותּה
.ÊÈּבארץ אּלא ּתהיה לא ׁשהראּיה ּכמֹוּולפי יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

עיר  על ּבנּויים זה חׁשּבֹון ּדרכי ּכל עׂשינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו,
ׁשּׁשה  ּבכמֹו אֹותּה הּסֹובבין הּמקֹומֹות ולׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָירּוׁשלים,
ּובאים  ּתמיד, הּירח את רֹואין ׁשּבהם - ימים ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשבעה
הּׁשוה  הּקו מּתחת נֹוטה הּוא זה ּומקֹום ּדין. ּבבית ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומעידים
ׁשּתים  ּבכמֹו צפֹונית, רּוח ּכנגד העֹולם ּבאמצע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהמסּבב
ועׂשרים; ּתׁשע ועד ּוׁשלׁשים, חמׁש עד - מעלֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹּוׁשלׁשים

מ  נֹוטה הּוא הּיּׁשּוב וכן קלח]אמצע בעמוד ערכו ּכנגד [ראה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַ
ׁשבע  עד - מעלֹות ועׂשרים ארּבע ּבכמֹו מערב, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָרּוח

ועׂשרים. אחת ועד ְְְְְִִֶֶַַַועׂשרים,

ה'תשע"ה  שבט כ"ז שני יום

יב  ¤¤ּפרק
ארּבע ‡. ׁשהּוא אחד, ּביֹום האמצעי הּׁשמׁש ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהל

ׁשנּיֹות  ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים ּתׁשעה ׁשעֹות, -ועׂשרים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָ
מעלֹות  ּתׁשע ימים, ּבעׂשרה מהלכּה נמצא נט"ח. ְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָסימנם
ט' סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים וׁשלׁש חלקים וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָָֹואחד
ותׁשעים  ׁשמֹונה יֹום, ּבמאה מהלכּה ונמצא כ"ג. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָנ"א
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַָָָֹֹֹמעלֹות
יֹום, ּבאלף מהלכּה ׁשארית ונמצא נ"ג. ל"ג צ"ח ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָסימנם
ּכמֹו מעלֹות וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ּכל ׁשּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹאחר
ּוׁשלׁשים  ּוׁשמֹונה מעלֹות וׁשּׁשים וחמׁש מאתים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּבארנּו,
ונמצא  נ'. ל"ח רס"ה סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִַָָָָחלקים
ּוׁשלׁשים  ׁשׁש מאה יֹום, אלפים ּבעׂשרת מהלכּה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשארית
סימנם  - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים ועׂשרים ּוׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָמעלֹות
לכל  מהלכּה ותֹוציא ּתכּפל הּזה, הּדר ועל כ'. כ"ח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹקל"ו
אצל ידּועים סימנין לעׂשֹות ּתרצה אם וכן ׁשּתרצה; ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָמנין

-למהלכּה עׂשרה עד ּולארּבעה, ולׁשלׁשה, ימים, לׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹ
מּוכנין  ידּועים סימנין ל להיֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָּתעׂשה.
- מאה עד ּולארּבעים, ולׁשלׁשים, יֹום, לעׂשרים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹלמהלכּה
יֹום  מהל ׁשּידעּת מאחר וידּוע, הּוא ּגלּוי ודבר ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתעׂשה;

מהל ,אצל וידּוע מּוכן להיֹות הּוא וראּוי אמצע אחד. ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָ
קלח]הּׁשמׁש בעמוד ערכו ולׁשלׁש[ראה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ְְְְְְִִִֶֶֶַָֹ

ּבזמן  הּלבנה ׁשנת ימי ׁשהם יֹום, וחמּׁשים וארּבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמאֹות
ׁשּבזמן  סדּורה'; 'ׁשנה הּנקראת והיא - ּכסדרם ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשחדׁשיה
עלי קל החׁשּבֹון יהיה מּוכנין, אּלּו אמצעּיֹות ל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
מּליל  ּגמּורים יֹום ועׂשרים ׁשּתׁשעה לפי הּירח, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָלראּית
חדׁש ּבכל וכן הּבא; חדׁש ׁשל הראּיה ליל עד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהראּיה
ׁשאין  יתר, ולא יֹום ועׂשרים מּתׁשעה ּפחֹות אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹוחדׁש
וכן  ּבלבד. הראּיה לדעת אּלא החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחפצנּו
החדׁש לאֹותֹו הראּיה ליל עד זה חדׁש ׁשל הראּיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּליל
ּבכל  וכן אחד; ויֹום ׁשנה אֹו סדּורה ׁשנה הּבאה, ְְְְֵֶַַָָָָָָָָָָָלּׁשנה
יֹום, ועׂשרים לתׁשעה האמצעי הּׁשמׁש ּומהל וׁשנה. ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשנה

ּוׁשנּיה  חלקים ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות ועׂשרים ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָֹׁשמֹונה
ׁשלׁש סדּורה, לׁשנה ּומהלכּה א'; ל"ה כ"ח סימנן - ְְְֲִַַַָָָָָָָֹאחת
חלקים  וחמּׁשים וחמּׁשה מעלֹות וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָמאֹות

ט"ו. נ"ה שמ"ח סימנן - ׁשנּיֹות עׂשרה ְְְִִֵֵֶָָָוחמׁש
ּב·. יׁש אחת הּׁשמׁש'נקּדה קלח]'גלּגל בעמוד ערכו ,[ראה ְְְֵֶֶַַַַַָֻ

ּבּה, הּכֹוכב ׁשּיהיה ּבעת ּכֹוכבים, הּׁשבעה ּגלגּלי ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכן
ּגלּגל  ׁשל הּנקּדה ואֹותּה מאדֹו; ּכל הארץ מעל ּגבֹוּה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻיהיה
ּבׁשוה, סֹובבת הּירח, מן חּוץ הּכֹוכבים ּוׁשאר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש
זֹו, ּונקּדה אחת. מעלה ּבקרּוב, ׁשנה ׁשבעים ּבכל ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָֻּומהלכּה

'ּגבּה'. הּנקראת הּׁשמׁשהיא קלח]ּגבּה בעמוד ערכו [ראה ְִִֵֶֶַַַַֹֹ
ׁשהיא  ׁשנּיה, וחצי אחת ׁשנּיה ימים, עׂשרה ּבכל מהלכּה -ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָ
עׂשרה  חמׁש יֹום, ּבמאה מהלכֹו נמצא ׁשליׁשּיֹות; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשלׁשים
ׁשנּיֹות; ּוׁשלׁשים חלקים ׁשני יֹום, ּבאלף ּומהלכֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָֹׁשנּיֹות,
חלקים. ועׂשרים חמּׁשה יֹום, אלפים ּבעׂשרת ְְֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָּומהלכֹו
ׁשנּיֹות; ארּבע יֹום, ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָונמצא
אמרנּו, ּכבר ׁשנּיֹות. וחמּׁשים ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָֹּומהלכֹו
ליל  מּתחּלת הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ההתחלה ׁשּמּמּנּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהעּקר
ּוׁשלׁשים  ׁשמֹונה מּׁשנת ניסן לחדׁש ׁשליׁשי ׁשּיֹומֹו ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָֹֹחמיׁשי
הּׁשמׁש ּומקֹום ליצירה. אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָּותׁשע
ּוׁשלׁשה  מעלֹות ּבׁשבע הּזה, ּבעּקר היה האמצעי ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבמהלכּה
ג' ז' סימנן - טלה מּמּזל ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ּוׁשּתים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹחלקים
ועׂשרים  ּבׁשׁש זה, ּבעּקר היה הּׁשמׁש ּגבּה ּומקֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹל"ב;
מּמּזל  ׁשנּיֹות ּוׁשמֹונה חלקים וארּבעים וחמּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָמעלֹות
מקֹום  לידע ּכׁשּתרצה ח'. מ"ה כ"ו סימנם - ְְְְִִִֵֶֶַָָּתאֹומים
מנין  ּתּקח ׁשּתרצה, זמן ּבכל האמצעי ּבמהלכּה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמׁש
ותֹוציא  ׁשּתרצה, הּיֹום עד העּקר יֹום ׁשּמּתחּלת ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּימים
ׁשהֹודענּו; הּסימנין מן הּימים ּבאֹותן האמצעי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָמהלכּה
והּיֹוצא, מינֹו. עם מין ּכל ּותקּבץ העּקר, על הּכל ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹותֹוסיף
ּכיצד? הּיֹום. לאֹותֹו האמצעי ּבמהלכּה הּׁשמׁש מקֹום ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ליל  ּבתחּלת האמצעי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהרי
זֹו, מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה ׁשּיֹומֹו ְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשּבת
עד  העּקר מּיֹום הּימים מנין מצינּו - העּקר ׁשנת ְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשהיא
מאה  ּבֹו, הּׁשמׁש מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה יֹום ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּתחּלת
ל"ג  צ"ח ׁשהּוא יֹום, למאה מהלכּה אמצע לקחנּו ְְְֲֵֶֶַַַָָָָיֹום;
החׁשּבֹון, מן יצא ל"ב. ג' ז' ׁשהּוא העּקר, על והֹוספנּו ְְְִִֶֶַַַָָָָנ"ג,
וחמׁש חלקים ּוׁשלׁשים וׁשבעה מעלֹות וחמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָֹמאה
מקֹומּה ונמצא כ"ה; ל"ז ק"ה סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִֶָָָָועׂשרים
עׂשרה  ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה, ליל ּבתחּלת אמצעי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבמהל

מּמע  חלקים ּוׁשלׁשים וׁשבעה ּבֹו עׂשרה.מעלֹות ׁשׁש לת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
הּלילה  ּבתחּלת יהיה ּפעמים זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהאמצע
ׁשקיעת  אחר אֹו ּבׁשעה, החּמה ׁשקיעת קדם אֹו ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבׁשוה,
ּבחׁשּבֹון  ּבּׁשמׁש לֹו ּתחּוׁש לא זה ודבר ּבׁשעה; ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהחּמה

זה קרּוב מׁשלימים אנּו ׁשהרי בחשבון]הראּיה, ['מעגלים' ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ּתמיד  ּתעׂשה הּזאת הּדר ועל הּירח. לאמצע ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹּכׁשּנחׁשב
ּכל  ׁשּתקּבץ - ׁשנים אלף אחר ואפּלּו ׁשּתרצה, עת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלכל

האמצעי; הּמקֹום ל יצא העּקר, על ותֹוסיף וכן הּׁשארית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
מאחר  - וכֹוכב ּכֹוכב ּכל ּובאמצע הּירח, ּבאמצע ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּתעׂשה
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ׁשּמּמּנּו העּקר ותדע הּוא, ּכּמה אחד ּביֹום מהלכֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתדע
ׁשּתרצה  והּימים הּׁשנים לכל מהלכֹו ּותקּבץ ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּתתחיל,
וכן  אמצעי. ּבמהל מקֹומֹו ל ויצא העּקר, על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָותֹוסיף
אֹו הּימים ּבאֹותם מהלכֹו ּתֹוסיף - הּׁשמׁש ּבגבּה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹּתעׂשה
הּיֹום  לאֹותֹו הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ל יצא העּקר, על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּׁשנים
ׁשּתתחיל  אחר עּקר ל לעׂשֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּתרצה.
ׁשּיהיה  ּכדי זֹו, ּבׁשנה מּמּנּו ׁשהתחלנּו זה מעּקר חּוץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
מן  מאה ּבתחּלת אֹו ידּוע, מחזֹור ׁשנת ּבתחּלת עּקר ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָאֹותֹו
ׁשּתתחיל  העּקר להיֹות ּתרצה ואם .ּביד הרׁשּות - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּמאֹות
ׁשנים  ּכּמה לאחר אֹו זה, עּקר קדם ׁשעברּו מּׁשנים ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנּו
ידעּת ּכבר ?הּדר היא ּכיצד יד ּועה. הּדר - זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמעּקר
יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ּומהלכּה סדּורה, לׁשנה הּׁשמׁש ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָמהל
ׁשלמים, ׁשחדׁשיה ׁשהּׁשנה ידּוע, ודבר אחד. ליֹום ְְְֲֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּומהלכּה
חסרין, ׁשחדׁשיה והּׁשנה אחד; יֹום הּסדּורה על יתרה ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיא
אם  המעּברת, והּׁשנה אחד. יֹום הּסדּורה מן חסרה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהיא
הּסדּורה  הּׁשנה על יתרה ּתהיה ּכסדרן, חדׁשיה ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָיהיּו
על  יתרה היא ׁשלמים, חדׁשיה היּו ואם יֹום; ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלׁשים
היא  חסרין, חדׁשיה היּו ואם יֹום; ּוׁשלׁשים אחד ְְְֲֳִִִִֵֶֶַָָָָָֹהּסדּורה

ּו יֹום. ועׂשרים ּתׁשעה הּסדּורה על ׁשּכל יתרה מאחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
לכל  הּׁשמׁש אמצע מהל ּתֹוציא ידּועים, האּלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּדברים
יצא  - ׁשעׂשינּו העּקר על ותֹוסיף ׁשּתרצה, והּימים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנים
אֹותֹו ותעׂשה הּבאֹות, מּׁשנים ׁשּתרצה לּיֹום אמצעּה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָל
ׁשעׂשינּו, העּקר מן ׁשהֹוצאת האמצע ּתגרע אֹו עּקר; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּיֹום
אֹותֹו ותעׂשה ׁשעברּו, מּׁשנים ׁשּתרצה לּיֹום העּקר ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָויצא
הּכֹוכבים, ּוׁשאר הּירח ּבאמצע ּתעׂשה וכזה עּקר. ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאמצע
ׁשּכׁשם  ּדברינּו, מּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ל ידּועים יהיּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָאם
ּכ הּבאים, מּימים ׁשּתרצה יֹום לכל הּׁשמׁש אמצע ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתדע

ׁשעברּו. מּימים ׁשּתרצה יֹום לכל אמצעּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּתדע

יג  ¤¤ּפרק
לידע‡. ּתרצה האמּתי אם הּׁשמׁש בעמוד מקֹום ערכו [ראה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָ

ּתחּלהקלח] ּתֹוציא ׁשּתרצה, יֹום מקֹומּהּבכל ְְְְִִִֶֶָָָ
קלח]האמצעי  בעמוד ערכו הּדר[ראה על הּיֹום לאֹותֹו ְְִֶֶֶַַַָָ

ּגבּה מקֹום ותגרע הּׁשמׁש, ּגבּה מקֹום ותֹוציא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשּבארנּו,
הּנקרא  הּוא והּנׁשאר, האמצעי. הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש

הּׁשמׁש' קלח]'מסלּול בעמוד ערכו .[ראה ְֶֶַַ
יהיה ·. אם הּׁשמׁש: מסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָותראה

ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות מנת הּמסלּול ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ
קלח]הּמסלּול  בעמוד ערכו האמצעי;[ראה הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְִִֶֶֶַַַָָ

עד  מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּמסלּול יהיה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָואם
הּׁשמׁש מקֹום על הּמסלּול מנת ּתֹוסיף וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹׁשלׁש
מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר ּׁשּיהיה ּומה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהאמצעי.

האמּתי. הּמקֹום ֲִִַָָהּוא
מאה‚. הּמסלּול יהיה ׁשאם אֹוודע, ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּמקֹום  יהיה אּלא מנה, לֹו אין - וׁשּׁשים מאֹות ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשלׁש
האמּתי. הּמקֹום הּוא ְֲִִִֶַָָָָהאמצעי

עׂשר „. הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָוכּמה

עׂשרים  יהיה ואם חלקים; עׂשרים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָמעלֹות,
ׁשלׁשים  יהיה ואם חלקים; ארּבעים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹמעלֹות,
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָמעלֹות,
עׂשר  וחמּׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָארּבעים
מעלה  מנתֹו ּתהיה מעלֹות, חמּׁשים יהיה ואם ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;
מעלֹות, ׁשּׁשים יהיה ואם חלקים; ועׂשרים ותׁשעה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָאחת
יהיה  ואם חלקים; וארּבעים ואחד אחת מעלה מנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתהיה
וחמּׁשים  ואחד אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשבעים
מעלה  מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשמֹונים יהיה ואם ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָחלקים;
מעלֹות, ּתׁשעים יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וׁשבעה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָאחת
ואם  חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָּתהיה
וחמּׁשים  ּוׁשמֹונה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מאה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָיהיה
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשר, מאה יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחלקים;
ּתהיה  ועׂשרים, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּוׁשלׁשה
יהיה  ואם חלקים; וארּבעים וחמּׁשה אחת מעלה ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָמנתֹו
ּוׁשלׁשים  ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹמאה
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחלקים;
ּתהיה  וחמּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָותׁשעה
וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם אחד; וחלק אחת מעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמנתֹו
מאה  יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשנים מנתֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּתהיה
יהיה  ואם חלקים; ועׂשרים אחד מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָוׁשבעים,
אּלא  ׁשּבארנּו, ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמאה

האמּתי. מקֹומּה הּוא האמצעי, הּׁשמׁש ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָמקֹום
ע ‰. יֹותר הּמסלּול ּתגרע היה - מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה ל ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ

ּכיצד? מנתֹו. ותדע מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹאֹותֹו
מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹהרי
הֹודענּו, ּוכבר מעלֹות; וׁשּׁשים מאה יּׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָמאֹות
וכן  - חלקים וארּבעים ׁשנים מעלֹות, וׁשּׁשים מאה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּמנת

חלקים. וארּבעים ׁשנים הּמאתים, ְְְְֲִִִִַַַַַָָָמנת
.Âאֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול היה אם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹוכן

ׁשּמנת  ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים; יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּׁשלׁש
וכן  - חלקים וארּבעים ואחד אחת מעלה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּׁשים
מנין  ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. מאֹות הּׁשלׁש מנת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ְִָּומנין.
.Êידעּת ּוכבר - מעלֹות וׁשּׁשים חמׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרי

חלק, וארּבעים ואחד אחת מעלה היא הּׁשּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמנת
חלקים; וחמּׁשים ואחד אחת מעלה היא הּׁשבעים, ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָּומנת
חׁשּבֹון  ּולפי חלקים, עׂשרה הּמנֹות ׁשּתי ּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָנמצא
הּמסלּול  מנת ויהיה - אחד חלק מעלה לכל יהיה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמעלֹות
חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה אחת מעלה וׁשּׁשים, חמׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהּוא

.Á מעלה מנתֹו היתה וׁשּׁשים, ׁשבע הּמסלּול היה אּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכן
ּבכל  ּתעׂשה זֹו ּדר ועל חלק. וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחת
ּבחׁשּבֹון  ּבין העׂשרֹות, עם אחדים ּבמנינֹו ׁשּיהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמסלּול

הּירח. ּבחׁשּבֹון ּבין ְְֵֵֶֶֶַַַָהּׁשמׁש
.Ë ּבתחּלת האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

- זֹו מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה הּׁשּבת ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹליל
ל"ז  ק"ה וסימנֹו הּזאת, לעת ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתֹוציא
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הּזאת, לעת הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותֹוציא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹכ"ה
מן י  הּגבּה מקֹום ותגרע כ"ג. מ"ה פ"ו סימנֹו ל ְְְְִִִֵֵַַַָֹצא

ּוׁשנים  מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה הּמסלּול ל יצא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהאמצעי,
ואל  ב'. נ"ב י"ח סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשּתי חלקים ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָוחמּׁשים
ּפחֹות  יהיּו אם אּלא החלקים, על מסלּול ּבכל ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּתקּפיד
יֹותר, אֹו ׁשלׁשים היּו ואם אליהם; ּתפנה אל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹמּׁשלׁשים
מעלֹות  מנין על אֹותּה ותֹוסיף אחת, מעלה אֹותם ְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָּתחּׁשב
מעלֹות, עׂשרה ּתׁשע זה מסלּול יהיה ,לפיכ ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָהּמסלּול.
חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשּבארנּו הּדר על מנתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹותהיה

.È ּתגרע ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּזה ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּולפי
הּׁשמׁש, מאמצע חלקים ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמנה
וחמׁש חלקים וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות וארּבע מאה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיּׁשאר
מקֹום  ונמצא כ"ה. נ"ט ק"ד סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִֶָָָועׂשרים
עׂשרה  ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה, ליל ּבתחּלת האמּתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמׁש
לא  ּכלל, הּׁשנּיֹות אל ּתפנה ואל ׁשנּיֹות. ּפחֹות ּבֹו, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹמעלֹות
חׁשּבֹונֹות  ּבׁשאר ולא הּירח, ּבמקֹום ולא הּׁשמׁש, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבמקֹום
הּׁשנּיֹות  יהיּו ואם ּבלבד; החלקים על חקר אּלא - ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹהראּיה
החלקים. על והֹוסיפֹו חלק אֹותם עׂשה לׁשלׁשים, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹקרֹוב

.‡È ּתדע ׁשּתרצה, עת ּבכל הּׁשמׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומאחר
ּתקּופֹות  ּבין ׁשּתרצה, ּתקּופה ּכל האמּתי הּתקּופה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָיֹום
ׁשעברּו ּתקּופֹות ּבין התחלנּו, ׁשּמּמּנּו זה עּקר אחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבאֹות

קדמֹונּיֹות. ְִִִַָמּׁשנים

יד  ¤¤ּפרק
.‡- לֹו יׁש אמצעּיים מהלכים ׁשני עצמֹוהּירח, הּירח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

קטן ּבגלּגל ּומהלכֹומסּבב העֹולם, את מּקיף ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
' נקרא הּקטן הּגלּגל ּבאֹותֹו הּמסלּול האמצעי [ראה 'אמצע ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

קלח] בעמוד ּגדֹול ערכו ּבגלּגל מסּבב עצמ ֹו הּקטן והּגלּגל ;ְְְְְְֵַַַַַַַַָָָ
הּקטן  ּגלּגל ׁשל זה אמצעי ּומהל העֹולם, את ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּקיף
הּנקרא  הּוא העֹולם, את הּמּקיף הּגדֹול הּגלּגל ְְְִִֶַַַַַַַָָָָּבאֹותֹו

הּירח ' קלח]'אמצע בעמוד ערכו הּירח [ראה אמצע מהל . ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
וחמׁש חלקים ועׂשרה מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש אחד, ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּביֹום

ל"ה. י' י"ג סימנם - ׁשנּיֹות ְְִִִָָֹּוׁשלׁשים
ּוׁשלׁשים ·. ואחת מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנמצא

סימנם  - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים וארּבעים וחמּׁשה ְְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָמעלֹות
מאתים  יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. מ"ה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָקל"א
וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָֹֹֹוׁשבע
ׁשארית  ונמצא כ"ג. ל"ח רל"ז סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִִֵֶָָָועׂשרים
ּוׁשלׁשה  מעלֹות עׂשרה וׁשׁש מאתים יֹום, ּבאלף ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמהלכֹו
נ'. כ"ג רי"ו סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָועׂשרים
מעלֹות  ׁשלׁש יֹום, אלפים ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹונמצא
נ"ח  ג' סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָּוׁשמֹונה
ׁשּתים  יֹום, ועׂשרים ּבתׁשעה מהלכֹו ׁשארית ונמצא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָכ'.
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשׁש חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָועׂשרים
סדּורה, ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ו. ו' כ"ב ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָסימנם
ועׂשרים  וׁשּׁשה מעלֹות וארּבעים וארּבע מאֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹׁשלׁש

כ"ו  שמ"ד להם, סימן - ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשלׁש ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹחלקים
ׁשּתרצה. ׁשנים אֹו ימים מנין לכל ּתכּפל זֹו, ּדר ועל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹמ"ג.

מעלֹות ‚. עׂשרה ׁשלׁש אחד, ּביֹום הּמסלּול אמצע ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָֹּומהל
סימ  - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וארּבע חלקים ג'ּוׁשלׁשה י"ג נם ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹ

מעלֹות  ּוׁשלׁשים מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹנ"ד.
ל"ט. ק"ל סימנם - ׁשנּיֹות ּבלא חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְֲִִִִִָָָָֹֹּתׁשעה
ועׂשרים  וׁשׁש מאתים יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָונמצא
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ועׂשרים ותׁשעה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָֹמעלֹות
יֹום, ּבאלף מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ג. כ"ט רכ"ו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָסימנם
וחמּׁשים  חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות וארּבע ְְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָמאה
ּבעׂשרת  מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. נ"ח ק"ד סימנם - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשנּיֹות
ּוׁשמֹונה  מעלֹות ועׂשרים ותׁשע מאֹות ׁשלׁש יֹום, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹאלפים
כ'. מ"ח שכ"ט סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָוארּבעים
עׂשרה  ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָונמצא
סימנם  - ׁשנּיֹות וארּבע חלקים וחמּׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָֹמעלֹות

ד'. נ"ג י"ח
מאֹות „. ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹונמצא

סימנם  - חלקים ּבלא ׁשנּיֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מעלֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹוחמׁש
חמיׁשי  ליל ּבתחּלת היה הּירח אמצע מקֹום י"ג. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָש"ה
אחת  מעלה ׁשֹור ּבמּזל אּלּו, לחׁשּבֹונֹות העּקר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
א' סימנם - ׁשנּיֹות וׁשלׁש ארּבעים חלקים עׂשר ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹוארּבעה
ּוׁשמֹונים  ארּבע זה, ּבעּקר היה הּמסלּול ואמצע מ"ג. ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָי"ד
- ׁשנּיֹות וארּבעים ּוׁשּתים חלקים ועׂשרים ּוׁשמֹונה ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָמעלֹות
הּירח, אמצע מהל ׁשּתדע מאחר מ"ב. כ"ח פ"ד ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָסימנם
אמצע  מקֹום ּתדע ּתֹוסיף, ׁשעליו העּקר ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהאמצע
הּׁשמׁש; ּבאמצע ׁשעׂשית ּדר על ׁשּתרצה, עת ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּירח
- ׁשּתרצה הּלילה לתחּלת הּירח אמצע ׁשּתֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָואחר

הּוא. מּזל זה ּבאי ודע ּבּׁשמׁש, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָהתּבֹונן
טלה,‰. מּזל חצי עד ּדגים מּזל מחצי הּׁשמׁש היתה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאם

מחצי  הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּתּניח
הּירח  אמצע על ּתֹוסיף ּתאֹומים, מּזל ּתחּלת עד טלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָמּזל
מּזל  מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
הּירח  אמצע על ּתֹוסיף אריה, מּזל ּתחּלת עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָּתאֹומים
עד  אריה מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשלׁשים
עׂשר  חמּׁשה הּירח אמצע על ּתֹוסיף ּבתּולה, מּזל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָחצי
מּזל  חצי עד ּבתּולה מּזל מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָחלקים;
הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע הּנח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמאזנים,
מאמצע  ּתגרע קׁשת, מּזל ּתחּלת עד מאזנים מּזל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹמחצי
מּזל  מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּירח
ׁשלׁשים  הּירח מאמצע ּתגרע ּדלי, מּזל ּתחּלת עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹקׁשת
ּדגים, חצי עד ּדלי מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָחלקים;

חלקים  עׂשר חמּׁשה הּירח מאמצע .ּתגרע ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
.Â ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּומה

הּירח  אמצע הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח אֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָמּמּנּו,
הּזמן  ּבאֹותֹו ׁשעה ׁשליׁש ּבכמֹו החּמה ׁשקיעת ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָלאחר
לׁשעת  הּירח 'אמצע הּנקרא הּוא וזה לֹו, האמצע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּתֹוציא
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ׁשּמּמּנּו העּקר ותדע הּוא, ּכּמה אחד ּביֹום מהלכֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתדע
ׁשּתרצה  והּימים הּׁשנים לכל מהלכֹו ּותקּבץ ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּתתחיל,
וכן  אמצעי. ּבמהל מקֹומֹו ל ויצא העּקר, על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָותֹוסיף
אֹו הּימים ּבאֹותם מהלכֹו ּתֹוסיף - הּׁשמׁש ּבגבּה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹּתעׂשה
הּיֹום  לאֹותֹו הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ל יצא העּקר, על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּׁשנים
ׁשּתתחיל  אחר עּקר ל לעׂשֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּתרצה.
ׁשּיהיה  ּכדי זֹו, ּבׁשנה מּמּנּו ׁשהתחלנּו זה מעּקר חּוץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
מן  מאה ּבתחּלת אֹו ידּוע, מחזֹור ׁשנת ּבתחּלת עּקר ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָאֹותֹו
ׁשּתתחיל  העּקר להיֹות ּתרצה ואם .ּביד הרׁשּות - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּמאֹות
ׁשנים  ּכּמה לאחר אֹו זה, עּקר קדם ׁשעברּו מּׁשנים ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנּו
ידעּת ּכבר ?הּדר היא ּכיצד יד ּועה. הּדר - זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמעּקר
יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ּומהלכּה סדּורה, לׁשנה הּׁשמׁש ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָמהל
ׁשלמים, ׁשחדׁשיה ׁשהּׁשנה ידּוע, ודבר אחד. ליֹום ְְְֲֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּומהלכּה
חסרין, ׁשחדׁשיה והּׁשנה אחד; יֹום הּסדּורה על יתרה ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיא
אם  המעּברת, והּׁשנה אחד. יֹום הּסדּורה מן חסרה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהיא
הּסדּורה  הּׁשנה על יתרה ּתהיה ּכסדרן, חדׁשיה ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָיהיּו
על  יתרה היא ׁשלמים, חדׁשיה היּו ואם יֹום; ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלׁשים
היא  חסרין, חדׁשיה היּו ואם יֹום; ּוׁשלׁשים אחד ְְְֲֳִִִִֵֶֶַָָָָָֹהּסדּורה

ּו יֹום. ועׂשרים ּתׁשעה הּסדּורה על ׁשּכל יתרה מאחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
לכל  הּׁשמׁש אמצע מהל ּתֹוציא ידּועים, האּלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּדברים
יצא  - ׁשעׂשינּו העּקר על ותֹוסיף ׁשּתרצה, והּימים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנים
אֹותֹו ותעׂשה הּבאֹות, מּׁשנים ׁשּתרצה לּיֹום אמצעּה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָל
ׁשעׂשינּו, העּקר מן ׁשהֹוצאת האמצע ּתגרע אֹו עּקר; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּיֹום
אֹותֹו ותעׂשה ׁשעברּו, מּׁשנים ׁשּתרצה לּיֹום העּקר ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָויצא
הּכֹוכבים, ּוׁשאר הּירח ּבאמצע ּתעׂשה וכזה עּקר. ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאמצע
ׁשּכׁשם  ּדברינּו, מּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ל ידּועים יהיּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָאם
ּכ הּבאים, מּימים ׁשּתרצה יֹום לכל הּׁשמׁש אמצע ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתדע

ׁשעברּו. מּימים ׁשּתרצה יֹום לכל אמצעּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּתדע

יג  ¤¤ּפרק
לידע‡. ּתרצה האמּתי אם הּׁשמׁש בעמוד מקֹום ערכו [ראה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָ

ּתחּלהקלח] ּתֹוציא ׁשּתרצה, יֹום מקֹומּהּבכל ְְְְִִִֶֶָָָ
קלח]האמצעי  בעמוד ערכו הּדר[ראה על הּיֹום לאֹותֹו ְְִֶֶֶַַַָָ

ּגבּה מקֹום ותגרע הּׁשמׁש, ּגבּה מקֹום ותֹוציא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשּבארנּו,
הּנקרא  הּוא והּנׁשאר, האמצעי. הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש

הּׁשמׁש' קלח]'מסלּול בעמוד ערכו .[ראה ְֶֶַַ
יהיה ·. אם הּׁשמׁש: מסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָותראה

ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות מנת הּמסלּול ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ
קלח]הּמסלּול  בעמוד ערכו האמצעי;[ראה הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְִִֶֶֶַַַָָ

עד  מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּמסלּול יהיה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָואם
הּׁשמׁש מקֹום על הּמסלּול מנת ּתֹוסיף וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹׁשלׁש
מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר ּׁשּיהיה ּומה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהאמצעי.

האמּתי. הּמקֹום ֲִִַָָהּוא
מאה‚. הּמסלּול יהיה ׁשאם אֹוודע, ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּמקֹום  יהיה אּלא מנה, לֹו אין - וׁשּׁשים מאֹות ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשלׁש
האמּתי. הּמקֹום הּוא ְֲִִִֶַָָָָהאמצעי

עׂשר „. הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָוכּמה

עׂשרים  יהיה ואם חלקים; עׂשרים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָמעלֹות,
ׁשלׁשים  יהיה ואם חלקים; ארּבעים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹמעלֹות,
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָמעלֹות,
עׂשר  וחמּׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָארּבעים
מעלה  מנתֹו ּתהיה מעלֹות, חמּׁשים יהיה ואם ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;
מעלֹות, ׁשּׁשים יהיה ואם חלקים; ועׂשרים ותׁשעה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָאחת
יהיה  ואם חלקים; וארּבעים ואחד אחת מעלה מנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתהיה
וחמּׁשים  ואחד אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשבעים
מעלה  מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשמֹונים יהיה ואם ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָחלקים;
מעלֹות, ּתׁשעים יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וׁשבעה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָאחת
ואם  חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָּתהיה
וחמּׁשים  ּוׁשמֹונה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מאה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָיהיה
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשר, מאה יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחלקים;
ּתהיה  ועׂשרים, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּוׁשלׁשה
יהיה  ואם חלקים; וארּבעים וחמּׁשה אחת מעלה ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָמנתֹו
ּוׁשלׁשים  ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹמאה
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחלקים;
ּתהיה  וחמּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָותׁשעה
וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם אחד; וחלק אחת מעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמנתֹו
מאה  יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשנים מנתֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּתהיה
יהיה  ואם חלקים; ועׂשרים אחד מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָוׁשבעים,
אּלא  ׁשּבארנּו, ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמאה

האמּתי. מקֹומּה הּוא האמצעי, הּׁשמׁש ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָמקֹום
ע ‰. יֹותר הּמסלּול ּתגרע היה - מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה ל ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ

ּכיצד? מנתֹו. ותדע מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹאֹותֹו
מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹהרי
הֹודענּו, ּוכבר מעלֹות; וׁשּׁשים מאה יּׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָמאֹות
וכן  - חלקים וארּבעים ׁשנים מעלֹות, וׁשּׁשים מאה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּמנת

חלקים. וארּבעים ׁשנים הּמאתים, ְְְְֲִִִִַַַַַָָָמנת
.Âאֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול היה אם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹוכן

ׁשּמנת  ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים; יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּׁשלׁש
וכן  - חלקים וארּבעים ואחד אחת מעלה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּׁשים
מנין  ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. מאֹות הּׁשלׁש מנת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ְִָּומנין.
.Êידעּת ּוכבר - מעלֹות וׁשּׁשים חמׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרי

חלק, וארּבעים ואחד אחת מעלה היא הּׁשּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמנת
חלקים; וחמּׁשים ואחד אחת מעלה היא הּׁשבעים, ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָּומנת
חׁשּבֹון  ּולפי חלקים, עׂשרה הּמנֹות ׁשּתי ּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָנמצא
הּמסלּול  מנת ויהיה - אחד חלק מעלה לכל יהיה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמעלֹות
חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה אחת מעלה וׁשּׁשים, חמׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהּוא

.Á מעלה מנתֹו היתה וׁשּׁשים, ׁשבע הּמסלּול היה אּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכן
ּבכל  ּתעׂשה זֹו ּדר ועל חלק. וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחת
ּבחׁשּבֹון  ּבין העׂשרֹות, עם אחדים ּבמנינֹו ׁשּיהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמסלּול

הּירח. ּבחׁשּבֹון ּבין ְְֵֵֶֶֶַַַָהּׁשמׁש
.Ë ּבתחּלת האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

- זֹו מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה הּׁשּבת ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹליל
ל"ז  ק"ה וסימנֹו הּזאת, לעת ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתֹוציא
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הּזאת, לעת הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותֹוציא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹכ"ה
מן י  הּגבּה מקֹום ותגרע כ"ג. מ"ה פ"ו סימנֹו ל ְְְְִִִֵֵַַַָֹצא

ּוׁשנים  מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה הּמסלּול ל יצא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהאמצעי,
ואל  ב'. נ"ב י"ח סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשּתי חלקים ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָוחמּׁשים
ּפחֹות  יהיּו אם אּלא החלקים, על מסלּול ּבכל ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּתקּפיד
יֹותר, אֹו ׁשלׁשים היּו ואם אליהם; ּתפנה אל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹמּׁשלׁשים
מעלֹות  מנין על אֹותּה ותֹוסיף אחת, מעלה אֹותם ְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָּתחּׁשב
מעלֹות, עׂשרה ּתׁשע זה מסלּול יהיה ,לפיכ ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָהּמסלּול.
חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשּבארנּו הּדר על מנתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹותהיה

.È ּתגרע ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּזה ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּולפי
הּׁשמׁש, מאמצע חלקים ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמנה
וחמׁש חלקים וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות וארּבע מאה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיּׁשאר
מקֹום  ונמצא כ"ה. נ"ט ק"ד סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִֶָָָועׂשרים
עׂשרה  ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה, ליל ּבתחּלת האמּתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמׁש
לא  ּכלל, הּׁשנּיֹות אל ּתפנה ואל ׁשנּיֹות. ּפחֹות ּבֹו, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹמעלֹות
חׁשּבֹונֹות  ּבׁשאר ולא הּירח, ּבמקֹום ולא הּׁשמׁש, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבמקֹום
הּׁשנּיֹות  יהיּו ואם ּבלבד; החלקים על חקר אּלא - ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹהראּיה
החלקים. על והֹוסיפֹו חלק אֹותם עׂשה לׁשלׁשים, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹקרֹוב

.‡È ּתדע ׁשּתרצה, עת ּבכל הּׁשמׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומאחר
ּתקּופֹות  ּבין ׁשּתרצה, ּתקּופה ּכל האמּתי הּתקּופה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָיֹום
ׁשעברּו ּתקּופֹות ּבין התחלנּו, ׁשּמּמּנּו זה עּקר אחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבאֹות

קדמֹונּיֹות. ְִִִַָמּׁשנים

יד  ¤¤ּפרק
.‡- לֹו יׁש אמצעּיים מהלכים ׁשני עצמֹוהּירח, הּירח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

קטן ּבגלּגל ּומהלכֹומסּבב העֹולם, את מּקיף ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
' נקרא הּקטן הּגלּגל ּבאֹותֹו הּמסלּול האמצעי [ראה 'אמצע ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

קלח] בעמוד ּגדֹול ערכו ּבגלּגל מסּבב עצמ ֹו הּקטן והּגלּגל ;ְְְְְְֵַַַַַַַַָָָ
הּקטן  ּגלּגל ׁשל זה אמצעי ּומהל העֹולם, את ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּקיף
הּנקרא  הּוא העֹולם, את הּמּקיף הּגדֹול הּגלּגל ְְְִִֶַַַַַַַָָָָּבאֹותֹו

הּירח ' קלח]'אמצע בעמוד ערכו הּירח [ראה אמצע מהל . ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
וחמׁש חלקים ועׂשרה מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש אחד, ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּביֹום

ל"ה. י' י"ג סימנם - ׁשנּיֹות ְְִִִָָֹּוׁשלׁשים
ּוׁשלׁשים ·. ואחת מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנמצא

סימנם  - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים וארּבעים וחמּׁשה ְְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָמעלֹות
מאתים  יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. מ"ה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָקל"א
וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָֹֹֹוׁשבע
ׁשארית  ונמצא כ"ג. ל"ח רל"ז סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִִֵֶָָָועׂשרים
ּוׁשלׁשה  מעלֹות עׂשרה וׁשׁש מאתים יֹום, ּבאלף ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמהלכֹו
נ'. כ"ג רי"ו סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָועׂשרים
מעלֹות  ׁשלׁש יֹום, אלפים ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹונמצא
נ"ח  ג' סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָּוׁשמֹונה
ׁשּתים  יֹום, ועׂשרים ּבתׁשעה מהלכֹו ׁשארית ונמצא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָכ'.
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשׁש חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָועׂשרים
סדּורה, ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ו. ו' כ"ב ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָסימנם
ועׂשרים  וׁשּׁשה מעלֹות וארּבעים וארּבע מאֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹׁשלׁש

כ"ו  שמ"ד להם, סימן - ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשלׁש ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹחלקים
ׁשּתרצה. ׁשנים אֹו ימים מנין לכל ּתכּפל זֹו, ּדר ועל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹמ"ג.

מעלֹות ‚. עׂשרה ׁשלׁש אחד, ּביֹום הּמסלּול אמצע ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָֹּומהל
סימ  - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וארּבע חלקים ג'ּוׁשלׁשה י"ג נם ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹ

מעלֹות  ּוׁשלׁשים מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹנ"ד.
ל"ט. ק"ל סימנם - ׁשנּיֹות ּבלא חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְֲִִִִִָָָָֹֹּתׁשעה
ועׂשרים  וׁשׁש מאתים יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָונמצא
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ועׂשרים ותׁשעה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָֹמעלֹות
יֹום, ּבאלף מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ג. כ"ט רכ"ו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָסימנם
וחמּׁשים  חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות וארּבע ְְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָמאה
ּבעׂשרת  מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. נ"ח ק"ד סימנם - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשנּיֹות
ּוׁשמֹונה  מעלֹות ועׂשרים ותׁשע מאֹות ׁשלׁש יֹום, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹאלפים
כ'. מ"ח שכ"ט סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָוארּבעים
עׂשרה  ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָונמצא
סימנם  - ׁשנּיֹות וארּבע חלקים וחמּׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָֹמעלֹות

ד'. נ"ג י"ח
מאֹות „. ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹונמצא

סימנם  - חלקים ּבלא ׁשנּיֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מעלֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹוחמׁש
חמיׁשי  ליל ּבתחּלת היה הּירח אמצע מקֹום י"ג. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָש"ה
אחת  מעלה ׁשֹור ּבמּזל אּלּו, לחׁשּבֹונֹות העּקר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
א' סימנם - ׁשנּיֹות וׁשלׁש ארּבעים חלקים עׂשר ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹוארּבעה
ּוׁשמֹונים  ארּבע זה, ּבעּקר היה הּמסלּול ואמצע מ"ג. ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָי"ד
- ׁשנּיֹות וארּבעים ּוׁשּתים חלקים ועׂשרים ּוׁשמֹונה ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָמעלֹות
הּירח, אמצע מהל ׁשּתדע מאחר מ"ב. כ"ח פ"ד ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָסימנם
אמצע  מקֹום ּתדע ּתֹוסיף, ׁשעליו העּקר ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהאמצע
הּׁשמׁש; ּבאמצע ׁשעׂשית ּדר על ׁשּתרצה, עת ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּירח
- ׁשּתרצה הּלילה לתחּלת הּירח אמצע ׁשּתֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָואחר

הּוא. מּזל זה ּבאי ודע ּבּׁשמׁש, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָהתּבֹונן
טלה,‰. מּזל חצי עד ּדגים מּזל מחצי הּׁשמׁש היתה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאם

מחצי  הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּתּניח
הּירח  אמצע על ּתֹוסיף ּתאֹומים, מּזל ּתחּלת עד טלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָמּזל
מּזל  מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
הּירח  אמצע על ּתֹוסיף אריה, מּזל ּתחּלת עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָּתאֹומים
עד  אריה מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשלׁשים
עׂשר  חמּׁשה הּירח אמצע על ּתֹוסיף ּבתּולה, מּזל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָחצי
מּזל  חצי עד ּבתּולה מּזל מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָחלקים;
הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע הּנח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמאזנים,
מאמצע  ּתגרע קׁשת, מּזל ּתחּלת עד מאזנים מּזל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹמחצי
מּזל  מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּירח
ׁשלׁשים  הּירח מאמצע ּתגרע ּדלי, מּזל ּתחּלת עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹקׁשת
ּדגים, חצי עד ּדלי מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָחלקים;

חלקים  עׂשר חמּׁשה הּירח מאמצע .ּתגרע ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
.Â ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּומה

הּירח  אמצע הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח אֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָמּמּנּו,
הּזמן  ּבאֹותֹו ׁשעה ׁשליׁש ּבכמֹו החּמה ׁשקיעת ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָלאחר
לׁשעת  הּירח 'אמצע הּנקרא הּוא וזה לֹו, האמצע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּתֹוציא
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ה'תשע"ה  שבט כ"ח שלישי יום

טו  ¤¤ּפרק
לידע‡. ּתרצה האמּתי אם הּירח בעמוד מקֹום ערכו [ראה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
לׁשעת קג] הּירח אמצע ּתחּלה ּתֹוציא ׁשּתרצה, יֹום ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבכל

הּמסלּול  אמצע ּתֹוציא וכן ׁשּתרצה, הּלילה לאֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהראּיה
מאמצע  הּׁשמׁש אמצע ותגרע העת. לאֹותֹו הּׁשמׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָואמצע

' הּנקרא הּוא וזה - אֹותֹו ּתכּפל והּנׁשאר מרחק הּירח, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
קג]'הּכפּול  בעמוד ערכו .[ראה ַָ

הֹודענּו·. ׁשעׂשינּוּוכבר החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל ּבאנּו ׁשּלא , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אפׁשר  אי ּולעֹולם הּירח; ראּית לדעת אּלא אּלּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבפרקים
הּירח, ּבּה ׁשּיראה הראּיה ּבליל הּכפּול זה מרחק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיהיה
אפׁשר  ואי - מעלֹות וׁשּׁשים ׁשּתים עד מעלֹות מחמׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

מּמּנּו. יגרע ולא זה, על ְְִִִֶֶֶַַֹׁשּיֹוסיף
יהיה ‚. אם - הּכפּול זה ּבמרחק התּבֹונן ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהֹואיל

חֹוׁשׁשין  אין לחמׁש, קרֹוב אֹו מעלֹות חמׁש הּכפּול ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרחק
הּכפּול  הּמרחק יהיה ואם ּכלּום; ּתֹוסיף ולא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹלתֹוספת
אמצע  על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה אחת עד מעלֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַמּׁשׁש
מּׁשּתים  הּכפּול מרחק יהיה ואם אחת; מעלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמסלּול
אמצע  על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה עד מעלֹות ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַעׂשרה
מּתׁשע  הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמסלּול
אמצע  על ּתֹוסיף מעלֹות, ועׂשרים ארּבע עד מעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַעׂשרה
מחמׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשלׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמסלּול
על  ּתֹוסיף מעלֹות, ּוׁשלׁשים אחת עד מעלֹות ְְְֲֲִִִֶַַַַַַֹועׂשרים
הּכפּול  הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ארּבע הּמסלּול ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָאמצע
מעלֹות, ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה עד מעלֹות ּוׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִֶַַַַֹֹמּׁשּתים
יהיה  ואם מעלֹות; חמׁש הּמסלּול אמצע על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָּתֹוסיף
וארּבעים  חמׁש עד מעלֹות ּוׁשלׁשים מּתׁשע הּכפּול ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמרחק
יהיה  ואם מעלֹות; ׁשׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַמעלֹות,
וחמּׁשים  אחת עד מעלֹות וארּבעים מּׁשׁש הּכפּול ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהּמרחק
יהיה  ואם מעלֹות; ׁשבע הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַמעלֹות,
וחמּׁשים  ּתׁשע עד מעלֹות וחמּׁשים מּׁשּתים הּכפּול ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָהּמרחק
ואם  מעלֹות; ׁשמֹונה הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַמעלֹות,

וׁשּׁשי  ׁשלׁש עד מעלֹות מּׁשּׁשים הּכפּול הּמרחק ם יהיה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּומה  מעלֹות. ּתׁשע הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף ְְֲֲִֵֶַַַַַַַַמעלֹות,
אּלּו, מעלֹות עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּמסלּול אמצע ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּׁשּיהיה

הּנקרא הּנכֹון'הּוא קג]'מסלּול בעמוד ערכו .[ראה ְְִַַַָָ
אם „. - הּנכֹון הּמסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ּתראה ּכ ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָואחר

הּמסלּול  מנת ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהיה
היה  ואם הראּיה; לׁשעת הּירח מאמצע הּנכֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּזה
ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּנכֹון ְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹהּמסלּול
אמצע  על הּנכֹון הּמסלּול זה מנת ּתֹוסיף וׁשּׁשים, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָמאֹות
ׁשּתֹוסיף  אחר האמצע ּׁשּיהיה ּומה הראּיה. לׁשעת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּירח
לׁשעת  האמּתי הּירח מקֹום הּוא מּמּנּו, ּתגרע אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָעליו

ְִָָהראּיה.
ּבׁשוה,‰. ּוׁשמֹונים מאה הּנכֹון הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָודע,

יהיה  אּלא מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאֹו
הּירח  מקֹום הּוא הראּיה, לׁשעת האמצעי הּירח ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמקֹום

ֲִִָהאמּתי.
.Â עׂשר הּנכֹון הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוכּמה

הּמסלּול  יהיה ואם חלקים; חמּׁשים מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָמעלֹות,
ּוׁשמֹונה  אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָהּנכֹון
מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹּוׁשלׁשים
ארּבעים, יהיה ואם חלקים; ועׂשרים וארּבעה מעלֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּתי
יהיה  ואם חלקים; ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹּתהיה
וארּבעים  וארּבעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹחמּׁשים,
מעלֹות  ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָחלקים;
ארּבע  מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, יהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָָוׁשּׁשה
ּתהיה  ׁשמֹונים, יהיה ואם חלקים; וארּבעים ואחד ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָמעלֹות
חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, יהיה ואם מעלֹות; חמׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמנתֹו
חמׁש מנתֹו ּתהיה מאה, יהיה ואם חלקים; וחמּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמעלֹות

ו  חלקים; ּוׁשמֹונה ּתהיה מעלֹות ועׂשר, מאה יהיה אם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות ארּבע ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָמנתֹו
חלקים; וארּבעים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ועׂשרים, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָמאה
ואחד  מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹואם
ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעׂשר
מאה  יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹֹמעלֹות
וארּבעים  ּוׁשמֹונה מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָוחמּׁשים,
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָחלקים;
ּתהיה  וׁשבעים, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַָָָוׁשּׁשה
ּוׁשמֹונים  מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ּתׁשעה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָמנתֹו
הּירח  מקֹום אּלא - ׁשאמרנּו ּכמֹו מנה לֹו אין ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשוה,

האמּתי. הּמקֹום הּוא ְֲִִִֶַָָָָהאמצעי,
.Ê ּוׁשמֹונים מאה על יתר הּנכֹון הּמסלּול יהיה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָואם

מנתֹו, ותדע וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹמעלֹות,
ּבמנין  יהיּו אם וכן הּׁשמׁש; ּבמסלּול ׁשעׂשית ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדר
ׁשּתי  ׁשּבין הּיתר מן ּתּקח העׂשרֹות, עם אחדים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמסלּול

ׁשּבארנּו ּכדר האחדים. ּכפי הּׁשמׁשהּמנֹות ּבמסלּול ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּלֹו. ּבּמנֹות הּנכֹון ּבּמסלּול ּתעׂשה ּכ ׁשּלֹו, ְֲֶֶֶַַַַַַָָָָּבּמנֹות

.Á ּבתחּלת האמּתי הּירח מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשנת  ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ערב ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליל
עד  העּקר ליל ׁשּמּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהעּקר
ּבֹו, האמּתי הּירח מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה ליל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּלת
זה, לליל ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא ועׂשרים; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּתׁשעה
ּוׁשלׁשים  ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש אמצעּה ל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹיצא
ל"ג; ל"ח ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשלׁש ְְְֲִִִִָָָָֹֹחלקים
ל יצא זֹו, לעת הראּיה לׁשעת הּירח אמצע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָותֹוציא

וׁשּׁשה  מעלֹות וחמּׁשים ׁשלׁש חלקים אמצעֹו ּוׁשלׁשים ְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָֹֹ
ותֹוציא  ל"ט; ל"ו נ"ג סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ְְְְִִִִֵַָָֹותׁשע
וׁשלׁש מאה אמצעֹו ל יצא זֹו, לעת הּמסלּול ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאמצע
- ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשׁש חלקים ועׂשרים ואחד ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָמעלֹות
הּירח, מאמצע הּׁשמׁש אמצע ּתגרע מ"ו; כ"א ק"ג ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָסימנם
וׁשׁש חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות עׂשרה ׁשבע ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָיּׁשאר
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הּמרחק  ל יצא אֹותֹו, ּתכּפל הּמרחק; הּוא וזה - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשנּיֹות
חלקים  וחמּׁשים וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש ְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹהּכפּול
ּתֹוסיף  לפיכ י"ב; נ"ו ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות עׂשרה ְְְְִִִִֵֵֶָָָּוׁשּתים
ל ויצא ׁשהֹודענּו, ּכמֹו מעלֹות, חמׁש הּמסלּול אמצע ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָעל
ועׂשרים  ואחד מעלֹות ּוׁשמֹונה מאה הּנכֹון, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהּמסלּול
ׁשּבארנּו ּכדר ּבּמסלּול, החלקים על מקּפידין ואין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָחלקים,

ֶֶַּבּׁשמׁש.
.Ëלחקר ׁשהּוא [לחשב]ּובאנּו הּנכֹון, הּמסלּול זה מנת על ְְְֶֶַַַַַַָָֹ

וחלק  מעלֹות חמׁש ׁשּלֹו מנה נמצאת - ּוׁשמֹונה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמאה
ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּנכֹון ׁשהּמסלּול ּולפי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאחד;
אמצע  מן אחד וחלק מעלֹות חמׁש ׁשהּוא הּמנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתגרע
ּוׁשלׁשים  וחמּׁשה מעלֹות וארּבעים ׁשמֹונה יּׁשאר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּירח;
חלק, הּׁשנּיֹות ּתעׂשה ׁשנּיֹות; ּוׁשלׁשים ותׁשע ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹחלקים
זֹו, ּבׁשעה האמּתי הּירח מקֹום ונמצא החלקים. על ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָותֹוסיף
חלקים  ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה ׁשֹור ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹּבמּזל
הּזה  הּדר ועל ל"ו. י"ח סימנם - עׂשרה ּתׁשע ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָמּמעלת
מּתחּלת  ׁשּתרצה, ראּיה עת ּבכל האמּתי הּירח מקֹום ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּתדע

העֹולם. סֹוף עד העּקר, ׁשהיא זֹו ִִֶַָָָָָָׁשנה

טז  ¤¤ּפרק
קג]עּגּולה ה ‡. בעמוד ערכו ּתמיד,ׁשּס[ראה הּירח ּבּה ֹובב ִִֵֵֶַַָָָָָ

- ּתמיד הּׁשמׁש ּבּה ׁשּסֹובבת העּגּולה מעל נֹוטה ִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהיא
יׁש נקּדֹות ּוׁשּתי לדרֹום; נֹוטה וחציּה לצפֹון, נֹוטה ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָֻחציּה
ּבזֹו. זֹו העּגּולֹות ׁשּתי ּפֹוגעֹות ׁשּבהן זֹו, ּכנגד זֹו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָּבּה
סֹובב  נמצא מּׁשּתיהן, ּבאחת הּירח ּכׁשּיהיה ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלפיכ
הּירח  יצא ואם ּבׁשוה; הּׁשמׁש ּכנגד ׁשמׁש ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעּגּולה
אֹו הּׁשמׁש לצפֹון מהּל נמצא הּנקּדֹות, מׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻמאחת
לצפֹון  לנטֹות הּירח יתחיל ׁשּמּמּנה הּנקּדה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלדרֹומּה.

' הּנקראת היא קג]'ראׁשהּׁשמׁש, בעמוד ערכו והּנקּדה [ראה ; ְְְִִֵֶֶַַַָֹֻ
הּנקראת  היא הּׁשמׁש, לדרֹום לנטֹות הּירח יתחיל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּמּנה

קג]'זנב ' בעמוד ערכו הראׁש,[ראה לזה יׁש ׁשוה ּומהל . ְֲֵֶֶַָָָָָֹ
ּבּמּזלֹות  הֹול והּוא ּגרעֹון; ולא ּתֹוספת לא ּבֹו ְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשאין
סֹובב  הּוא וכן לדלי, ּומּדגים לדגים מּטלה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָאחֹורּנית,

ִָּתמיד.
ואחת ·. חלקים ׁשלׁשה אחד, ּביֹום האמצעי הראׁש ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹמהל

ּוׁשלׁשים  אחד ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ׁשנּיֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשרה
ׁשנּיֹות  וארּבעים וׁשבע יֹום,חלקים ּבמאה מהלכֹו ונמצא ; ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשנּיֹות  וארּבעים וׁשלׁש חלקים עׂשר וׁשבעה מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֹחמׁש
ׁשּתים  יֹום, ּבאלף מהלכֹו ונמצא מ"ג; י"ז ה' סימנם -ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
- ׁשנּיֹות ועׂשר חלקים וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָוחמּׁשים
אלפים  ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא י'; נ"ז נ"ב ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם
חלקים  ּוׁשלׁשים ואחד מעלֹות וׁשּׁשים ותׁשע מאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹיֹום,
מהלכֹו ונמצא מ'. ל"א קס"ט סימנם - ׁשנ ּיֹות ְְְְְֲִִִִַַָָָָָוארּבעים
חלקים  ּוׁשלׁשים ּוׁשנים אחת מעלה יֹום, ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹלתׁשעה

מהל  ונמצא ט'; ל"ב א' וסימנם - ׁשנּיֹות לׁשנה ותׁשע כֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
חלקים  וארּבעים וארּבעה מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָסדּורה,
ואמצע  מ"ב. מ"ד י"ח סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָּוׁשּתים

מאה  היה העּקר, ׁשהּוא חמיׁשי ליל ּבתחּלת ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹהראׁש
ועׂשרים  ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָּוׁשמֹונים

כ"ח. נ"ז ק"פ סימנם - ְִִָָׁשנּיֹות
ּתֹוציא ‚. - ׁשּתרצה עת ּבכל הראׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאם

ואמצע  הּׁשמׁש אמצע ׁשּתֹוציא ּכדר העת לאֹותֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמצעֹו
מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש האמצע ותגרע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּירח,
לעֹולם  ּוכנגדֹו, העת; ּבאֹותּה הראׁש מקֹום הּוא - ְְְְְְְִֵֶַָָָָָֹוהּנׁשאר

הּזנב. מקֹום ְְִֶַָָיהיה
ליל „. לתחּלת הראׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּכיצד?

ׁשנת  ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹערב
עד  העּקר ליל מּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין - ְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָהעּקר
ּתׁשעה  ּבֹו, הראׁש מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זֹו ליל ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּתחּלת

יֹום. ְְִֶועׂשרים
ׁשּידעּת,‰. הּדר על הּזאת לעת הראׁש אמצע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתֹוציא

יצא  העּקר; על יֹום ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ׁשּתֹוסיף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
ותׁשעה  מעלֹות ּוׁשמֹונים ּוׁשּתים מאה הראׁש אמצע ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹל
כ"ט  קפ"ב סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע חלקים ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹועׂשרים
מאה  ל יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש זה אמצע ּתגרע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹל"ז;
ועׂשרים  וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות וׁשבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָֹֹוׁשבע
ואל  הראׁש, מקֹום הּוא וזה כ"ג; ל' קע"ז סימנם - ְְְְִִֶַָָָֹׁשנּיֹות
ּבתּולה  ּבמּזל הראׁש, מקֹום נמצא הּׁשנּיֹות. אל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹּתפנה
הּזנב  ּומקֹום חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹּבׁשבע
ּוׁשלׁשים  מעלֹות ועׂשרים ּבׁשבע ּדגים ּבמּזל ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹּכנגּדֹו,

ֲִָחלקים.
.Â;ּבׁשוה הּגלּגל חצי הּזנב, ּובין הראׁש ּבין יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלעֹולם

יהי  הראׁש, מקֹום ּבֹו ׁשּתמצא מּזל ּכל ,ּבמּזל לפיכ הּזנב ה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אם  - ּבׁשוה והחלקים הּמעלֹות מנין ּבכמֹו מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָׁשביעי
ּבעׂשר  הּזנב יהיה ּפלֹוני, ּבמּזל מעלֹות ּבעׂשר הראׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיהיה

מּמּנּו. ׁשביעי מּמּזל ְֲִִִִֶַַָמעלֹות
.Ê הּירח ּומקֹום הּזנב ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּומאחר

הראׁש עם הּירח מצאת אם - ּבׁשלׁשּתם התּבֹונן ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאמּתי,
הּירח  ׁשאין ּתדע אחד, וחלק אחת ּבמעלה הּזנב עם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאֹו
הּירח  ראית ואם לדרֹומּה; ולא הּׁשמׁש לצפֹון לא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנֹוטה
ׁשהּירח  ּתדע הּזנב, ּכנגד הֹול והּוא הראׁש מקֹום ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלפני
והרי  הּזנב מקֹום לפני הּירח היה ואם הּׁשמׁש; לצפֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָנֹוטה
הּׁשמׁש. לדרֹום נֹוטה ׁשהּירח ּתדע הראׁש, ּכנגד הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּוא

.Á היא לדרֹומּה, אֹו הּׁשמׁש לצפֹון הּירח ׁשּנֹוטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנטּיה
' הּירח הּנקראת קג]'רחב בעמוד ערכו נֹוטה [ראה היה אם ; ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

נקרא  לדרֹום, נֹוטה היה ואם צפֹוני', 'רחב נקרא ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹלצפֹון,
לא  - הּנקּדֹות מּׁשּתי ּבאחת הּירח היה ואם ּדרֹומי'. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹֻ'רחב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו רחב, לֹו ְְְִֵֶֶַַֹיהיה
.Ë ּבין מעלֹות, חמׁש על יתר הּירח רחב יהיה לא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלעֹולם

הראׁש, מן יתחיל ּדרּכֹו: הּוא ּכ אּלא ּבדרֹום; ּבין ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבצפֹון
לחמׁש ׁשּיּגיע עד ונֹוסף הֹול והּמרחק מעט, מעט ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָויתרחק
רחב  לֹו יהיה ׁשּלא עד מעט, מעט ויתקרב ויחזר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹמעלֹות;
עד  נֹוסף והּמרחק מעט, מעט ויתרחק ויחזר לּזנב; ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּכׁשּיּגיע
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ה'תשע"ה  שבט כ"ח שלישי יום

טו  ¤¤ּפרק
לידע‡. ּתרצה האמּתי אם הּירח בעמוד מקֹום ערכו [ראה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
לׁשעת קג] הּירח אמצע ּתחּלה ּתֹוציא ׁשּתרצה, יֹום ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבכל

הּמסלּול  אמצע ּתֹוציא וכן ׁשּתרצה, הּלילה לאֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהראּיה
מאמצע  הּׁשמׁש אמצע ותגרע העת. לאֹותֹו הּׁשמׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָואמצע

' הּנקרא הּוא וזה - אֹותֹו ּתכּפל והּנׁשאר מרחק הּירח, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
קג]'הּכפּול  בעמוד ערכו .[ראה ַָ

הֹודענּו·. ׁשעׂשינּוּוכבר החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל ּבאנּו ׁשּלא , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אפׁשר  אי ּולעֹולם הּירח; ראּית לדעת אּלא אּלּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבפרקים
הּירח, ּבּה ׁשּיראה הראּיה ּבליל הּכפּול זה מרחק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיהיה
אפׁשר  ואי - מעלֹות וׁשּׁשים ׁשּתים עד מעלֹות מחמׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

מּמּנּו. יגרע ולא זה, על ְְִִִֶֶֶַַֹׁשּיֹוסיף
יהיה ‚. אם - הּכפּול זה ּבמרחק התּבֹונן ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהֹואיל

חֹוׁשׁשין  אין לחמׁש, קרֹוב אֹו מעלֹות חמׁש הּכפּול ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרחק
הּכפּול  הּמרחק יהיה ואם ּכלּום; ּתֹוסיף ולא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹלתֹוספת
אמצע  על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה אחת עד מעלֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַמּׁשׁש
מּׁשּתים  הּכפּול מרחק יהיה ואם אחת; מעלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמסלּול
אמצע  על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה עד מעלֹות ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַעׂשרה
מּתׁשע  הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמסלּול
אמצע  על ּתֹוסיף מעלֹות, ועׂשרים ארּבע עד מעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַעׂשרה
מחמׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשלׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמסלּול
על  ּתֹוסיף מעלֹות, ּוׁשלׁשים אחת עד מעלֹות ְְְֲֲִִִֶַַַַַַֹועׂשרים
הּכפּול  הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ארּבע הּמסלּול ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָאמצע
מעלֹות, ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה עד מעלֹות ּוׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִֶַַַַֹֹמּׁשּתים
יהיה  ואם מעלֹות; חמׁש הּמסלּול אמצע על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָּתֹוסיף
וארּבעים  חמׁש עד מעלֹות ּוׁשלׁשים מּתׁשע הּכפּול ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמרחק
יהיה  ואם מעלֹות; ׁשׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַמעלֹות,
וחמּׁשים  אחת עד מעלֹות וארּבעים מּׁשׁש הּכפּול ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהּמרחק
יהיה  ואם מעלֹות; ׁשבע הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַמעלֹות,
וחמּׁשים  ּתׁשע עד מעלֹות וחמּׁשים מּׁשּתים הּכפּול ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָהּמרחק
ואם  מעלֹות; ׁשמֹונה הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַמעלֹות,

וׁשּׁשי  ׁשלׁש עד מעלֹות מּׁשּׁשים הּכפּול הּמרחק ם יהיה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּומה  מעלֹות. ּתׁשע הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף ְְֲֲִֵֶַַַַַַַַמעלֹות,
אּלּו, מעלֹות עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּמסלּול אמצע ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּׁשּיהיה

הּנקרא הּנכֹון'הּוא קג]'מסלּול בעמוד ערכו .[ראה ְְִַַַָָ
אם „. - הּנכֹון הּמסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ּתראה ּכ ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָואחר

הּמסלּול  מנת ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהיה
היה  ואם הראּיה; לׁשעת הּירח מאמצע הּנכֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּזה
ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּנכֹון ְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹהּמסלּול
אמצע  על הּנכֹון הּמסלּול זה מנת ּתֹוסיף וׁשּׁשים, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָמאֹות
ׁשּתֹוסיף  אחר האמצע ּׁשּיהיה ּומה הראּיה. לׁשעת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּירח
לׁשעת  האמּתי הּירח מקֹום הּוא מּמּנּו, ּתגרע אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָעליו

ְִָָהראּיה.
ּבׁשוה,‰. ּוׁשמֹונים מאה הּנכֹון הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָודע,

יהיה  אּלא מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאֹו
הּירח  מקֹום הּוא הראּיה, לׁשעת האמצעי הּירח ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמקֹום

ֲִִָהאמּתי.
.Â עׂשר הּנכֹון הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוכּמה

הּמסלּול  יהיה ואם חלקים; חמּׁשים מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָמעלֹות,
ּוׁשמֹונה  אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָהּנכֹון
מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹּוׁשלׁשים
ארּבעים, יהיה ואם חלקים; ועׂשרים וארּבעה מעלֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּתי
יהיה  ואם חלקים; ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹּתהיה
וארּבעים  וארּבעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹחמּׁשים,
מעלֹות  ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָחלקים;
ארּבע  מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, יהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָָוׁשּׁשה
ּתהיה  ׁשמֹונים, יהיה ואם חלקים; וארּבעים ואחד ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָמעלֹות
חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, יהיה ואם מעלֹות; חמׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמנתֹו
חמׁש מנתֹו ּתהיה מאה, יהיה ואם חלקים; וחמּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמעלֹות

ו  חלקים; ּוׁשמֹונה ּתהיה מעלֹות ועׂשר, מאה יהיה אם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות ארּבע ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָמנתֹו
חלקים; וארּבעים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ועׂשרים, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָמאה
ואחד  מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹואם
ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעׂשר
מאה  יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹֹמעלֹות
וארּבעים  ּוׁשמֹונה מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָוחמּׁשים,
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָחלקים;
ּתהיה  וׁשבעים, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַָָָוׁשּׁשה
ּוׁשמֹונים  מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ּתׁשעה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָמנתֹו
הּירח  מקֹום אּלא - ׁשאמרנּו ּכמֹו מנה לֹו אין ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשוה,

האמּתי. הּמקֹום הּוא ְֲִִִֶַָָָָהאמצעי,
.Ê ּוׁשמֹונים מאה על יתר הּנכֹון הּמסלּול יהיה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָואם

מנתֹו, ותדע וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹמעלֹות,
ּבמנין  יהיּו אם וכן הּׁשמׁש; ּבמסלּול ׁשעׂשית ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדר
ׁשּתי  ׁשּבין הּיתר מן ּתּקח העׂשרֹות, עם אחדים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמסלּול

ׁשּבארנּו ּכדר האחדים. ּכפי הּׁשמׁשהּמנֹות ּבמסלּול ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּלֹו. ּבּמנֹות הּנכֹון ּבּמסלּול ּתעׂשה ּכ ׁשּלֹו, ְֲֶֶֶַַַַַַָָָָּבּמנֹות

.Á ּבתחּלת האמּתי הּירח מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשנת  ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ערב ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליל
עד  העּקר ליל ׁשּמּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהעּקר
ּבֹו, האמּתי הּירח מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה ליל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּלת
זה, לליל ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא ועׂשרים; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּתׁשעה
ּוׁשלׁשים  ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש אמצעּה ל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹיצא
ל"ג; ל"ח ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשלׁש ְְְֲִִִִָָָָֹֹחלקים
ל יצא זֹו, לעת הראּיה לׁשעת הּירח אמצע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָותֹוציא

וׁשּׁשה  מעלֹות וחמּׁשים ׁשלׁש חלקים אמצעֹו ּוׁשלׁשים ְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָֹֹ
ותֹוציא  ל"ט; ל"ו נ"ג סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ְְְְִִִִֵַָָֹותׁשע
וׁשלׁש מאה אמצעֹו ל יצא זֹו, לעת הּמסלּול ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאמצע
- ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשׁש חלקים ועׂשרים ואחד ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָמעלֹות
הּירח, מאמצע הּׁשמׁש אמצע ּתגרע מ"ו; כ"א ק"ג ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָסימנם
וׁשׁש חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות עׂשרה ׁשבע ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָיּׁשאר
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הּמרחק  ל יצא אֹותֹו, ּתכּפל הּמרחק; הּוא וזה - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשנּיֹות
חלקים  וחמּׁשים וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש ְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹהּכפּול
ּתֹוסיף  לפיכ י"ב; נ"ו ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות עׂשרה ְְְְִִִִֵֵֶָָָּוׁשּתים
ל ויצא ׁשהֹודענּו, ּכמֹו מעלֹות, חמׁש הּמסלּול אמצע ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָעל
ועׂשרים  ואחד מעלֹות ּוׁשמֹונה מאה הּנכֹון, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהּמסלּול
ׁשּבארנּו ּכדר ּבּמסלּול, החלקים על מקּפידין ואין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָחלקים,

ֶֶַּבּׁשמׁש.
.Ëלחקר ׁשהּוא [לחשב]ּובאנּו הּנכֹון, הּמסלּול זה מנת על ְְְֶֶַַַַַַָָֹ

וחלק  מעלֹות חמׁש ׁשּלֹו מנה נמצאת - ּוׁשמֹונה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמאה
ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּנכֹון ׁשהּמסלּול ּולפי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאחד;
אמצע  מן אחד וחלק מעלֹות חמׁש ׁשהּוא הּמנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתגרע
ּוׁשלׁשים  וחמּׁשה מעלֹות וארּבעים ׁשמֹונה יּׁשאר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּירח;
חלק, הּׁשנּיֹות ּתעׂשה ׁשנּיֹות; ּוׁשלׁשים ותׁשע ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹחלקים
זֹו, ּבׁשעה האמּתי הּירח מקֹום ונמצא החלקים. על ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָותֹוסיף
חלקים  ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה ׁשֹור ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹּבמּזל
הּזה  הּדר ועל ל"ו. י"ח סימנם - עׂשרה ּתׁשע ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָמּמעלת
מּתחּלת  ׁשּתרצה, ראּיה עת ּבכל האמּתי הּירח מקֹום ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּתדע

העֹולם. סֹוף עד העּקר, ׁשהיא זֹו ִִֶַָָָָָָׁשנה

טז  ¤¤ּפרק
קג]עּגּולה ה ‡. בעמוד ערכו ּתמיד,ׁשּס[ראה הּירח ּבּה ֹובב ִִֵֵֶַַָָָָָ

- ּתמיד הּׁשמׁש ּבּה ׁשּסֹובבת העּגּולה מעל נֹוטה ִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהיא
יׁש נקּדֹות ּוׁשּתי לדרֹום; נֹוטה וחציּה לצפֹון, נֹוטה ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָֻחציּה
ּבזֹו. זֹו העּגּולֹות ׁשּתי ּפֹוגעֹות ׁשּבהן זֹו, ּכנגד זֹו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָּבּה
סֹובב  נמצא מּׁשּתיהן, ּבאחת הּירח ּכׁשּיהיה ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלפיכ
הּירח  יצא ואם ּבׁשוה; הּׁשמׁש ּכנגד ׁשמׁש ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעּגּולה
אֹו הּׁשמׁש לצפֹון מהּל נמצא הּנקּדֹות, מׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻמאחת
לצפֹון  לנטֹות הּירח יתחיל ׁשּמּמּנה הּנקּדה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלדרֹומּה.

' הּנקראת היא קג]'ראׁשהּׁשמׁש, בעמוד ערכו והּנקּדה [ראה ; ְְְִִֵֶֶַַַָֹֻ
הּנקראת  היא הּׁשמׁש, לדרֹום לנטֹות הּירח יתחיל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּמּנה

קג]'זנב ' בעמוד ערכו הראׁש,[ראה לזה יׁש ׁשוה ּומהל . ְֲֵֶֶַָָָָָֹ
ּבּמּזלֹות  הֹול והּוא ּגרעֹון; ולא ּתֹוספת לא ּבֹו ְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשאין
סֹובב  הּוא וכן לדלי, ּומּדגים לדגים מּטלה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָאחֹורּנית,

ִָּתמיד.
ואחת ·. חלקים ׁשלׁשה אחד, ּביֹום האמצעי הראׁש ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹמהל

ּוׁשלׁשים  אחד ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ׁשנּיֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשרה
ׁשנּיֹות  וארּבעים וׁשבע יֹום,חלקים ּבמאה מהלכֹו ונמצא ; ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשנּיֹות  וארּבעים וׁשלׁש חלקים עׂשר וׁשבעה מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֹחמׁש
ׁשּתים  יֹום, ּבאלף מהלכֹו ונמצא מ"ג; י"ז ה' סימנם -ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
- ׁשנּיֹות ועׂשר חלקים וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָוחמּׁשים
אלפים  ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא י'; נ"ז נ"ב ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם
חלקים  ּוׁשלׁשים ואחד מעלֹות וׁשּׁשים ותׁשע מאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹיֹום,
מהלכֹו ונמצא מ'. ל"א קס"ט סימנם - ׁשנ ּיֹות ְְְְְֲִִִִַַָָָָָוארּבעים
חלקים  ּוׁשלׁשים ּוׁשנים אחת מעלה יֹום, ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֹלתׁשעה

מהל  ונמצא ט'; ל"ב א' וסימנם - ׁשנּיֹות לׁשנה ותׁשע כֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
חלקים  וארּבעים וארּבעה מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָסדּורה,
ואמצע  מ"ב. מ"ד י"ח סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָּוׁשּתים

מאה  היה העּקר, ׁשהּוא חמיׁשי ליל ּבתחּלת ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹהראׁש
ועׂשרים  ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָּוׁשמֹונים

כ"ח. נ"ז ק"פ סימנם - ְִִָָׁשנּיֹות
ּתֹוציא ‚. - ׁשּתרצה עת ּבכל הראׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאם

ואמצע  הּׁשמׁש אמצע ׁשּתֹוציא ּכדר העת לאֹותֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמצעֹו
מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש האמצע ותגרע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּירח,
לעֹולם  ּוכנגדֹו, העת; ּבאֹותּה הראׁש מקֹום הּוא - ְְְְְְְִֵֶַָָָָָֹוהּנׁשאר

הּזנב. מקֹום ְְִֶַָָיהיה
ליל „. לתחּלת הראׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּכיצד?

ׁשנת  ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹערב
עד  העּקר ליל מּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין - ְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָהעּקר
ּתׁשעה  ּבֹו, הראׁש מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זֹו ליל ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּתחּלת

יֹום. ְְִֶועׂשרים
ׁשּידעּת,‰. הּדר על הּזאת לעת הראׁש אמצע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתֹוציא

יצא  העּקר; על יֹום ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ׁשּתֹוסיף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
ותׁשעה  מעלֹות ּוׁשמֹונים ּוׁשּתים מאה הראׁש אמצע ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹל
כ"ט  קפ"ב סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע חלקים ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹועׂשרים
מאה  ל יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש זה אמצע ּתגרע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹל"ז;
ועׂשרים  וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות וׁשבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָֹֹוׁשבע
ואל  הראׁש, מקֹום הּוא וזה כ"ג; ל' קע"ז סימנם - ְְְְִִֶַָָָֹׁשנּיֹות
ּבתּולה  ּבמּזל הראׁש, מקֹום נמצא הּׁשנּיֹות. אל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹּתפנה
הּזנב  ּומקֹום חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹּבׁשבע
ּוׁשלׁשים  מעלֹות ועׂשרים ּבׁשבע ּדגים ּבמּזל ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹּכנגּדֹו,

ֲִָחלקים.
.Â;ּבׁשוה הּגלּגל חצי הּזנב, ּובין הראׁש ּבין יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלעֹולם

יהי  הראׁש, מקֹום ּבֹו ׁשּתמצא מּזל ּכל ,ּבמּזל לפיכ הּזנב ה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אם  - ּבׁשוה והחלקים הּמעלֹות מנין ּבכמֹו מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָׁשביעי
ּבעׂשר  הּזנב יהיה ּפלֹוני, ּבמּזל מעלֹות ּבעׂשר הראׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיהיה

מּמּנּו. ׁשביעי מּמּזל ְֲִִִִֶַַָמעלֹות
.Ê הּירח ּומקֹום הּזנב ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּומאחר

הראׁש עם הּירח מצאת אם - ּבׁשלׁשּתם התּבֹונן ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאמּתי,
הּירח  ׁשאין ּתדע אחד, וחלק אחת ּבמעלה הּזנב עם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאֹו
הּירח  ראית ואם לדרֹומּה; ולא הּׁשמׁש לצפֹון לא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנֹוטה
ׁשהּירח  ּתדע הּזנב, ּכנגד הֹול והּוא הראׁש מקֹום ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלפני
והרי  הּזנב מקֹום לפני הּירח היה ואם הּׁשמׁש; לצפֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָנֹוטה
הּׁשמׁש. לדרֹום נֹוטה ׁשהּירח ּתדע הראׁש, ּכנגד הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּוא

.Á היא לדרֹומּה, אֹו הּׁשמׁש לצפֹון הּירח ׁשּנֹוטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנטּיה
' הּירח הּנקראת קג]'רחב בעמוד ערכו נֹוטה [ראה היה אם ; ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

נקרא  לדרֹום, נֹוטה היה ואם צפֹוני', 'רחב נקרא ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹלצפֹון,
לא  - הּנקּדֹות מּׁשּתי ּבאחת הּירח היה ואם ּדרֹומי'. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹֻ'רחב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו רחב, לֹו ְְְִֵֶֶַַֹיהיה
.Ë ּבין מעלֹות, חמׁש על יתר הּירח רחב יהיה לא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלעֹולם

הראׁש, מן יתחיל ּדרּכֹו: הּוא ּכ אּלא ּבדרֹום; ּבין ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבצפֹון
לחמׁש ׁשּיּגיע עד ונֹוסף הֹול והּמרחק מעט, מעט ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָויתרחק
רחב  לֹו יהיה ׁשּלא עד מעט, מעט ויתקרב ויחזר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹמעלֹות;
עד  נֹוסף והּמרחק מעט, מעט ויתרחק ויחזר לּזנב; ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּכׁשּיּגיע
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לֹו יהיה ׁשּלא עד ויתקרב, ויחזר מעלֹות; לחמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיּגיע
ַֹרחב.

.È,ׁשּתרצה עת ּבכל הּוא ּכּמה הּירח רחב לידע ּתרצה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאם
ּתֹוציא  - ּדרֹומי אֹו הּוא צפֹוני ּומקֹום ואם הראׁש מקֹום ְְְְְִִִִָֹ

מּמקֹום  הראׁש מקֹום ותגרע העת, לאֹותּה האמּתי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּירח
' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; הרחב הּירח [ראה 'מסלּול ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

קג] בעמוד עד ערכו אחת מּמעלה הרחב מסלּול יהיה אם .ְְֲִִִֶַַַַַַָָֹ
היה  ואם צפֹוני; הּירח ׁשרחב ּתדע ּוׁשמֹונים, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאה
ּדרֹומי; הּירח ׁשרחב ּתדע ּוׁשמֹונים, מאה על יתר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּמסלּול
וׁשּׁשים  מאֹות ׁשלׁש אֹו ּבׁשוה ּוׁשמֹונים מאה היה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹואם
מסלּול  מנת ותראה ותחזר ּכלל. רחב לּירח אין ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבׁשוה,
לדרֹום; אֹו לצפֹון נטּיתֹו ׁשעּור והּוא היא, ּכּמה ְְְְִִִַַָָָָָֹהרחב
ּכמֹו 'הּצפֹוני', אֹו הּדרֹומי' הּירח 'רחב הּנקרא ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹוהּוא

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‡Èהיא הרחב וכּמה מסלּול קג]מנת בעמוד ערכו ?[ראה ְְְִַַַַָָֹ

ׁשנים  מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשר הרחב מסלּול יהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹאם
מעלֹות, עׂשרים הּזה הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָוחמּׁשים

וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ואם ּתהיה חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹ
ּוׁשלׁשים  מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹיהיה
ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ארּבעים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹחלקים;
חמּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; עׂשר ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹמעלֹות
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹּתהיה
ועׂשרים  מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָהּמסלּול
ארּבע  מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָחלקים;
הּמסלּול  יהיה ואם חלקים; וארּבעים ּוׁשנים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָמעלֹות
וחמּׁשים  וחמּׁשה מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָׁשמֹונים,
חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָחלקים;

ֲַמעלֹות.
.·È לפי להם הראּוי ּתּקח - העׂשרֹות עם אחדים יהיּו ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָואם

הּׁשמׁש ּבמסלּול ׁשעׂשית ּכמֹו הּמנֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּיתר
ׁשלׁש הרחב מסלּול ׁשהיה הרי ּכיצד? הּירח. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּובמסלּול
חמּׁשים, הּמסלּול היה ׁשאּלּו ידעּת ּוכבר - מעלֹות ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָוחמּׁשים
היה  ואּלּו חלקים, וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָֹהיתה
ועׂשרים  מעלֹות ארּבע מנתֹו היתה ׁשּׁשים, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּמסלּול
חלקים, ׁשלׁשים הּמנֹות, ׁשּתי ּבין הּיתר נמצא ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹחלקים;
זה  מסלּול חׁשּבֹון לפי ונמצא מעלה; לכל חלקים ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה
וחמּׁשים  ותׁשעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו וחמּׁשים, ׁשלׁש ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹׁשהּוא

ּומנין. מנין ּבכל ּתעׂשה זֹו, ּדר ועל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָחלקים.
.‚Èּכמֹו ּתׁשעים עד הרחב מסלּול ׁשל מנתֹו ׁשּתדע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמאחר

יהיה  ׁשאם הּמסלּול; מנינֹות ּכל ׁשל מנֹות ּתדע ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהֹודענּו
ּתגרע  - ּוׁשמֹונים מאה עד ּתׁשעים על יתר ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָהּמסלּול

הּמנה. ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, מּמאה ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמסלּול
.„È מאתים עד ּוׁשמֹונים מּמאה יתר הּמסלּול היה אם ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, מאה מּמּנּו ּתגרע - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָוׁשבעים
ַָָהּמנה.

.ÂËׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על יתר הּמסלּול היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹואם

והּנׁשאר  וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - וׁשּׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹמאֹות
הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע

.ÊË ּתגרע - וחמּׁשים מאה הּמסלּול ׁשהיה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשּמנת  ידעּת, ּוכבר ׁשלׁשים. נׁשאר ּוׁשמֹונים, מּמאה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹאֹותֹו
מנת  ּתהיה וכ חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֹֹׁשלׁשים,

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי וחמּׁשים, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָֹמאה
.ÊÈ מאה מּמּנּו ּתגרע - מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

היא  עׂשרים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר עׂשרים. יּׁשאר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונים,
מנת  ּתהיה אם וכן חלקים; וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמעלה

חלקים. וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ּתהיה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹמאתים,
.ÁÈמּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹהרי

ׁשּׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים. נׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאֹות
מאֹות, ׁשלׁש מנת היא וכ חלקים; ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹארּבע
הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל חלקים. ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָארּבע

.ËÈ רּוח ּובאיזֹו הּוא, ּכּמה הּירח רחב לידע ׁשרצינּו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
ׁשני  ׁשּבת ערב ליל ּבתחּלת ּדרֹומי, ואם צפֹוני  אם ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָהּוא
האמּתי, הּירח ׁשּמקֹום ידעּת, ּוכבר זֹו; מּׁשנה אּיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלחדׁש
חלקים  וארּבעים מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה זה ּבליל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיה
ּבאֹותּה היה הראׁש ּומקֹום מ'; י"ח סימנֹו - ׁשֹור ְְִִַַָָָָָֹמּמּזל
ּבתּולה  מּמּזל חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ּבׁשבע ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהעת,
ל יצא הּירח, מּמקֹום הראׁש מקֹום ּתגרע ל'. כ"ז סימנ ֹו -ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹ
חלקים  וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים אחת מאתים הרחב ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָֹֹמסלּול
ּבכל  החלקים על מׁשּגיחין ׁשאין לפי - ו' רל"א סימנֹו -ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּבּדרכים זה מסלּול ׁשל הּמנה ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמסלּול.
הּוא  וזה חלקים; וחמּׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש זה, ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹּבפרק
הּמסלּול  ׁשהרי - ּדרֹומי והּוא זה, ליל ּבתחּלת הּירח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹרחב

ּוׁשמֹונים. מאה על ְִֵֵַָָיתר

יז  ¤¤ּפרק
ּומּוכנים ‡. עתידים ׁשּיהיּו ּכדי ׁשהקּדמנּו הּדברים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכל

ותחׁשב  ּתתחיל זאת, לדעת ּוכׁשּתרצה הראּיה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹלידיעת
ּומקֹום  האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָותֹוציא

מּמק  האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראּיה, לׁשעת ֹום הראׁש ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; ראׁשֹון הּירח ראה 'אר] ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

קג] בעמוד .ערכו
רחב ·. ּתדע הּירח, ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּומאחר

והּוא  ּדרֹומי; אֹו צפֹוני רחב הּוא ואם הּוא, ּכּמה ְְְְִִִֵַַַַָָֹהּירח
' ראׁשֹון הּנקרא ערכו*]'רחב הּזה [ראה ּבאר והּזהר . ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

.לפני מּוכנין ׁשניהם ויהיּו הראׁשֹון, ּוברחב ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹהראׁשֹון
מעלֹות ‚. ּתׁשע ל יצא אם הראׁשֹון: זה ּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוהתּבֹונן

ׁשּיראה  לעֹולם אפׁשר ׁשאי ּבוּדאי ּתדע - ּפחֹות אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשוה
צרי אּתה ואין יׂשראל, ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּירח
חמׁש על יתר הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹחׁשּבֹון
ארץ  ּבכל יראה ׁשהּירח ּבוּדאי ּתדע - מעלֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעׂשרה
האר יהיה ואם אחר; חׁשּבֹון צרי אּתה ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל,
לדרׁש ּתצטר - עׂשרה חמׁש ועד מעלֹות מּתׁשע ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהראׁשֹון
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לא  אֹו יראה אם ׁשּתדע עד הראּיה, ּבחׁשּבֹונֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולחקר
ֵֶָיראה.

האמּתי „. הּירח מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
מקֹום  היה אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּתחּלת
האר ויהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּירח
הּירח  ׁשאין ּתדע - ּפחֹות אֹו ּבׁשוה מעלֹות עׂשר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון
היה  ואם יׂשראל; ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ּכלל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנראה
יראה  וּדאי מעלֹות, ועׂשרים ארּבע על יתר הראׁשֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאר
מעלֹות  מעׂשר הראׁשֹון האר היה ואם יׂשראל; ּגבּול ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבכל
ּבחׁשּבֹונֹות  ולחקר לדרׁש ּתצטר - ועׂשרים ארּבע ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹעד

יראה. לא אם יראה אם ׁשּתדע עד ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראּיה,
ּבאיזה ‰. הּירח ּוראה התּבֹונן הראּיה: חׁשּבֹונֹות הם  ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּלּו

הראׁשֹון  האר מן ּתגרע טלה, ּבמּזל יהיה אם - הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמּזל
מן  ּתגרע ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָּתׁשעה
ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם אחת; מעלה הראׁשֹון ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹהאר
ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה האר מן ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹּתגרע
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשנים האר מן ּתגרע  ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹסרטן,
ואם  חלקים; וארּבעים ׁשלׁשה האר מן ּתגרע אריה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּבמּזל
ּוׁשלׁשים  ׁשבעה האר מן ּתגרע ּבתּולה, ּבמּזל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹיהיה
ארּבעה  האר מן ּתגרע מאזנים, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹחלקים;
האר מן ּתגרע עקרב, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּוׁשלׁשים
מן  ּתגרע קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹארּבעה
ּתגרע  ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהאר
ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה האר ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמן
ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשלׁשה האר מן ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּתגרע
והּנׁשאר  חלקים. וחמּׁשים ׁשמֹונה האר מן ּתגרע ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָֹּדגים,
הּנקרא  הּוא החלקים, אּלּו מּמּנּו ׁשּתגרע אחר האר ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמן

ׁשני ' קג]'אר בעמוד ערכו .[ראה ִֵֶֹ
.Â האמּתי הּירח ׁשּמקֹום לפי אּלּו? חלקים ּגֹורעין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָולּמה

ּבאר ּביניהם יׁש ׁשּנּוי אּלא ּבֹו, ׁשּיראה הּמקֹום ִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאינֹו
האר מראה וׁשּנּוי הּמראה'; 'ׁשּנּוי הּנקרא והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּוברחב,
ּכמֹו ,האר מן אֹותֹו ּגֹורעין לעֹולם הראּיה, ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּבׁשעת

ְֶַָׁשאמרנּו.
.Ê,צפֹוני הּירח רחב היה אם - הרחב מראה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאבל

הראׁשֹון; הרחב מן הרחב מראה ׁשּנּוי ׁשל חלקים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּגֹורעין
ׁשל  החלקים מֹוסיפין ּדרֹומי, הּירח רחב היה ׁשּנּוי ואם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

הרחב  ּׁשּיהיה ּומה הראׁשֹון. הרחב על הרחב ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹמראה
אֹותם  מּמּנּו ּגֹורעין אֹו עליו ׁשּמֹוסיפין אחר ְִִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹון

' הּנקרא הּוא ׁשני החלקים, קג]'רחב בעמוד ערכו .[ראה ְֲִִִֵַַַָָֹ
.Á אם אֹותן? ּגֹורעין אֹו ׁשּמֹוסיפין החלקים הם ְְֲִִִִִֵֶַַָָָוכּמה

ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; ּתׁשעה טלה, ּבמּזל הּירח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיהיה
עׂשר  ׁשּׁשה ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; עׂשרה ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָׁשֹור,
חלקים; ועׂשרים ׁשבעה סרטן, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָחלקים;
יהיה  ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה אריה, ּבמּזל יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹואם
ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה ּבתּולה, ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּבמּזל
עקרב, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹמאזנים,
ארּבעה  קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה

ּוׁשלׁשים  ׁשּׁשה ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹוארּבעים
ואם  חלקים; ועׂשרים ׁשבעה ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;

חלקים. עׂשר ׁשנים ּדגים, ּבמּזל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָיהיה
.Ë הרחב מן אֹותם ּתגרע אּלּו, חלקים ׁשּתדע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּומאחר

ל ויצא - ׁשהֹודענּו ּכמֹו עליו, אֹותם ּתֹוסיף אֹו ְְְְִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון,
ותדע  ּדרֹומי, אֹו צפֹוני הּוא אם ידעּת ּוכבר הּׁשני. ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהרחב
ותכין  הּׁשני; הרחב זה נעׂשה חלקים וכּמה מעלֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכּמה

עתיד. ויהיה ,לפני ְְְִִֶֶָָאֹותֹו
.È,מקצתֹו הּזה הּׁשני הרחב מן ותּקח ּתחזר ּכ ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹואחר

ׁשהּירח ערכו*]נלֹוז מּפני היא [ראה וכּמה ּבמעּגלֹו. מעט ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
מּזל הּמקצת מּתחּלת הּירח מקֹום יהיה אם מּמּנּו? ׁשּתּקח ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

עד  מאזנים מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, מעלה עׂשרים עד ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹטלה
חמׁשיו; ׁשני הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו מעלה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעׂשרים
מעלֹות  עׂשר עד טלה מּמּזל מעׂשרים הּירח יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָואם
מעלֹות  עׂשר עד מאזנים מּמּזל מעׂשרים אֹו ׁשֹור, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹמּמּזל
יהיה  ואם ׁשליׁשיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - עקרב ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹמּמּזל
אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ׁשֹור מּמּזל מעלֹות מעׂשר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּירח
מן  ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד עקרב מּמּזל מעלֹות ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמעׂשר
מעלֹות  מעׂשרים הּירח יהיה ואם רביעיתֹו; הּׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהרחב
- סֹופֹו עד עקרב מּמּזל מעׂשרים אֹו סֹופֹו, עד ׁשֹור ְְִִִֵֶַַַַַַַָמּמּזל
מּתחּלת  הּירח יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשני הרחב מן ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּתּקח
קׁשת  מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, מעלֹות עׂשר עד ּתאֹומים ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַמּזל
ואם  ׁשתּותֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עׂשר ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹעד
מּמּנּו, עׂשרים עד ּתאֹומים מּמּזל מעלֹות מעׂשר הּירח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָיהיה
הרחב  מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד קׁשת מּמּזל מעׂשר ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאֹו
מּמּזל  מעׂשרים הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; חצי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּׁשני
קׁשת  מּמּזל מעׂשרים אֹו מּמּנּו, ועׂשרים חמׁש עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּתאֹומים
רביע  הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ועׂשרים חמׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעד
מּמּזל  ועׂשרים מחמׁש הּירח מקֹום יהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשתּותֹו;
ועׂשרים  מחמׁש אֹו סרטן, מּמּזל מעלֹות חמׁש עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּתאֹומים
ּכלּום, ּתּקח לא - ּגדי מּמּזל מעלֹות חמׁש עד קׁשת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹמּמּזל
מּמּזל  מחמׁש הּירח יהיה ואם מעּגל; נליזת ּכאן ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלפי
מּמּנּו עׂשר עד ּגדי מּמּזל מחמׁש אֹו מּמּנּו, עׂשר עד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָסרטן
מקֹום  יהיה ואם ׁשתּותֹו; רביע הּׁשני הרחב מן ּתּקח -ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹ
מעׂשר  אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד סרטן מּמּזל מעׂשר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּירח
חצי  הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד ּגדי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹמּמּזל
עד  סרטן מּמּזל מעׂשרים הּירח מקֹום יהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשתּותֹו;
הרחב  מן ּתּקח - סֹופֹו עד ּגדי מּמּזל מעׂשרים אֹו ְְִִִִִֵֶַַַַַָֹסֹופֹו,
עׂשר  עד אריה מּזל מּתחּלת הּירח יהיה ואם ׁשתּותֹו; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּׁשני
מּמּנּו מעלֹות עׂשר עד ּדלי מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַמעלֹות

ח  הּׁשני הרחב מן ּתּקח מעׂשר - הּירח יהיה ואם מיׁשיתֹו; ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּדלי  מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד אריה מּמּזל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמעלֹות
ואם  רביעיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹעד
ּבתּולה, מּמּזל עׂשר עד אריה מּמּזל מעׂשרים הּירח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָיהיה
ּתּקח  - ּדגים מּמּזל מעלֹות עׂשר עד ּדלי מּמּזל מעׂשרים ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָאֹו
מּמּזל  מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו; הּׁשני הרחב ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמן
ּתּקח  - סֹופֹו עד ּדגים מּמּזל מעׂשר אֹו סֹופֹו, עד ְִִִֵֶֶַַַַַָָּבתּולה

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



קג ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - hay g"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לֹו יהיה ׁשּלא עד ויתקרב, ויחזר מעלֹות; לחמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיּגיע
ַֹרחב.

.È,ׁשּתרצה עת ּבכל הּוא ּכּמה הּירח רחב לידע ּתרצה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאם
ּתֹוציא  - ּדרֹומי אֹו הּוא צפֹוני ּומקֹום ואם הראׁש מקֹום ְְְְְִִִִָֹ

מּמקֹום  הראׁש מקֹום ותגרע העת, לאֹותּה האמּתי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּירח
' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; הרחב הּירח [ראה 'מסלּול ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

קג] בעמוד עד ערכו אחת מּמעלה הרחב מסלּול יהיה אם .ְְֲִִִֶַַַַַַָָֹ
היה  ואם צפֹוני; הּירח ׁשרחב ּתדע ּוׁשמֹונים, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאה
ּדרֹומי; הּירח ׁשרחב ּתדע ּוׁשמֹונים, מאה על יתר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּמסלּול
וׁשּׁשים  מאֹות ׁשלׁש אֹו ּבׁשוה ּוׁשמֹונים מאה היה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹואם
מסלּול  מנת ותראה ותחזר ּכלל. רחב לּירח אין ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבׁשוה,
לדרֹום; אֹו לצפֹון נטּיתֹו ׁשעּור והּוא היא, ּכּמה ְְְְִִִַַָָָָָֹהרחב
ּכמֹו 'הּצפֹוני', אֹו הּדרֹומי' הּירח 'רחב הּנקרא ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹוהּוא

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‡Èהיא הרחב וכּמה מסלּול קג]מנת בעמוד ערכו ?[ראה ְְְִַַַַָָֹ

ׁשנים  מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשר הרחב מסלּול יהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹאם
מעלֹות, עׂשרים הּזה הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָוחמּׁשים

וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ואם ּתהיה חלקים; ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹ
ּוׁשלׁשים  מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹיהיה
ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ארּבעים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹחלקים;
חמּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; עׂשר ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹמעלֹות
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹּתהיה
ועׂשרים  מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָהּמסלּול
ארּבע  מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָחלקים;
הּמסלּול  יהיה ואם חלקים; וארּבעים ּוׁשנים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָמעלֹות
וחמּׁשים  וחמּׁשה מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָׁשמֹונים,
חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָחלקים;

ֲַמעלֹות.
.·È לפי להם הראּוי ּתּקח - העׂשרֹות עם אחדים יהיּו ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָואם

הּׁשמׁש ּבמסלּול ׁשעׂשית ּכמֹו הּמנֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּיתר
ׁשלׁש הרחב מסלּול ׁשהיה הרי ּכיצד? הּירח. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּובמסלּול
חמּׁשים, הּמסלּול היה ׁשאּלּו ידעּת ּוכבר - מעלֹות ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָוחמּׁשים
היה  ואּלּו חלקים, וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָֹהיתה
ועׂשרים  מעלֹות ארּבע מנתֹו היתה ׁשּׁשים, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּמסלּול
חלקים, ׁשלׁשים הּמנֹות, ׁשּתי ּבין הּיתר נמצא ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹחלקים;
זה  מסלּול חׁשּבֹון לפי ונמצא מעלה; לכל חלקים ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה
וחמּׁשים  ותׁשעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו וחמּׁשים, ׁשלׁש ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹׁשהּוא

ּומנין. מנין ּבכל ּתעׂשה זֹו, ּדר ועל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָחלקים.
.‚Èּכמֹו ּתׁשעים עד הרחב מסלּול ׁשל מנתֹו ׁשּתדע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמאחר

יהיה  ׁשאם הּמסלּול; מנינֹות ּכל ׁשל מנֹות ּתדע ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהֹודענּו
ּתגרע  - ּוׁשמֹונים מאה עד ּתׁשעים על יתר ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָהּמסלּול

הּמנה. ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, מּמאה ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמסלּול
.„È מאתים עד ּוׁשמֹונים מּמאה יתר הּמסלּול היה אם ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, מאה מּמּנּו ּתגרע - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָוׁשבעים
ַָָהּמנה.

.ÂËׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על יתר הּמסלּול היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹואם

והּנׁשאר  וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - וׁשּׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹמאֹות
הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע

.ÊË ּתגרע - וחמּׁשים מאה הּמסלּול ׁשהיה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשּמנת  ידעּת, ּוכבר ׁשלׁשים. נׁשאר ּוׁשמֹונים, מּמאה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹאֹותֹו
מנת  ּתהיה וכ חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֹֹׁשלׁשים,

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי וחמּׁשים, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָֹמאה
.ÊÈ מאה מּמּנּו ּתגרע - מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

היא  עׂשרים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר עׂשרים. יּׁשאר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונים,
מנת  ּתהיה אם וכן חלקים; וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמעלה

חלקים. וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ּתהיה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹמאתים,
.ÁÈמּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹהרי

ׁשּׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים. נׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאֹות
מאֹות, ׁשלׁש מנת היא וכ חלקים; ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹארּבע
הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל חלקים. ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָארּבע

.ËÈ רּוח ּובאיזֹו הּוא, ּכּמה הּירח רחב לידע ׁשרצינּו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
ׁשני  ׁשּבת ערב ליל ּבתחּלת ּדרֹומי, ואם צפֹוני  אם ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָהּוא
האמּתי, הּירח ׁשּמקֹום ידעּת, ּוכבר זֹו; מּׁשנה אּיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלחדׁש
חלקים  וארּבעים מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה זה ּבליל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיה
ּבאֹותּה היה הראׁש ּומקֹום מ'; י"ח סימנֹו - ׁשֹור ְְִִַַָָָָָֹמּמּזל
ּבתּולה  מּמּזל חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ּבׁשבע ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהעת,
ל יצא הּירח, מּמקֹום הראׁש מקֹום ּתגרע ל'. כ"ז סימנ ֹו -ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹ
חלקים  וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים אחת מאתים הרחב ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָֹֹמסלּול
ּבכל  החלקים על מׁשּגיחין ׁשאין לפי - ו' רל"א סימנֹו -ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּבּדרכים זה מסלּול ׁשל הּמנה ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמסלּול.
הּוא  וזה חלקים; וחמּׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש זה, ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹּבפרק
הּמסלּול  ׁשהרי - ּדרֹומי והּוא זה, ליל ּבתחּלת הּירח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹרחב

ּוׁשמֹונים. מאה על ְִֵֵַָָיתר

יז  ¤¤ּפרק
ּומּוכנים ‡. עתידים ׁשּיהיּו ּכדי ׁשהקּדמנּו הּדברים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכל

ותחׁשב  ּתתחיל זאת, לדעת ּוכׁשּתרצה הראּיה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹלידיעת
ּומקֹום  האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָותֹוציא

מּמק  האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראּיה, לׁשעת ֹום הראׁש ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; ראׁשֹון הּירח ראה 'אר] ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

קג] בעמוד .ערכו
רחב ·. ּתדע הּירח, ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּומאחר

והּוא  ּדרֹומי; אֹו צפֹוני רחב הּוא ואם הּוא, ּכּמה ְְְְִִִֵַַַַָָֹהּירח
' ראׁשֹון הּנקרא ערכו*]'רחב הּזה [ראה ּבאר והּזהר . ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

.לפני מּוכנין ׁשניהם ויהיּו הראׁשֹון, ּוברחב ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹהראׁשֹון
מעלֹות ‚. ּתׁשע ל יצא אם הראׁשֹון: זה ּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוהתּבֹונן

ׁשּיראה  לעֹולם אפׁשר ׁשאי ּבוּדאי ּתדע - ּפחֹות אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשוה
צרי אּתה ואין יׂשראל, ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּירח
חמׁש על יתר הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹחׁשּבֹון
ארץ  ּבכל יראה ׁשהּירח ּבוּדאי ּתדע - מעלֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעׂשרה
האר יהיה ואם אחר; חׁשּבֹון צרי אּתה ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל,
לדרׁש ּתצטר - עׂשרה חמׁש ועד מעלֹות מּתׁשע ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהראׁשֹון
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לא  אֹו יראה אם ׁשּתדע עד הראּיה, ּבחׁשּבֹונֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולחקר
ֵֶָיראה.

האמּתי „. הּירח מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
מקֹום  היה אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּתחּלת
האר ויהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּירח
הּירח  ׁשאין ּתדע - ּפחֹות אֹו ּבׁשוה מעלֹות עׂשר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון
היה  ואם יׂשראל; ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ּכלל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנראה
יראה  וּדאי מעלֹות, ועׂשרים ארּבע על יתר הראׁשֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאר
מעלֹות  מעׂשר הראׁשֹון האר היה ואם יׂשראל; ּגבּול ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבכל
ּבחׁשּבֹונֹות  ולחקר לדרׁש ּתצטר - ועׂשרים ארּבע ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹעד

יראה. לא אם יראה אם ׁשּתדע עד ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראּיה,
ּבאיזה ‰. הּירח ּוראה התּבֹונן הראּיה: חׁשּבֹונֹות הם  ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּלּו

הראׁשֹון  האר מן ּתגרע טלה, ּבמּזל יהיה אם - הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמּזל
מן  ּתגרע ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָּתׁשעה
ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם אחת; מעלה הראׁשֹון ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹהאר
ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה האר מן ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹּתגרע
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשנים האר מן ּתגרע  ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹסרטן,
ואם  חלקים; וארּבעים ׁשלׁשה האר מן ּתגרע אריה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּבמּזל
ּוׁשלׁשים  ׁשבעה האר מן ּתגרע ּבתּולה, ּבמּזל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹיהיה
ארּבעה  האר מן ּתגרע מאזנים, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹחלקים;
האר מן ּתגרע עקרב, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּוׁשלׁשים
מן  ּתגרע קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹארּבעה
ּתגרע  ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהאר
ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה האר ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמן
ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשלׁשה האר מן ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּתגרע
והּנׁשאר  חלקים. וחמּׁשים ׁשמֹונה האר מן ּתגרע ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָֹּדגים,
הּנקרא  הּוא החלקים, אּלּו מּמּנּו ׁשּתגרע אחר האר ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמן

ׁשני ' קג]'אר בעמוד ערכו .[ראה ִֵֶֹ
.Â האמּתי הּירח ׁשּמקֹום לפי אּלּו? חלקים ּגֹורעין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָולּמה

ּבאר ּביניהם יׁש ׁשּנּוי אּלא ּבֹו, ׁשּיראה הּמקֹום ִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאינֹו
האר מראה וׁשּנּוי הּמראה'; 'ׁשּנּוי הּנקרא והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּוברחב,
ּכמֹו ,האר מן אֹותֹו ּגֹורעין לעֹולם הראּיה, ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּבׁשעת

ְֶַָׁשאמרנּו.
.Ê,צפֹוני הּירח רחב היה אם - הרחב מראה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאבל

הראׁשֹון; הרחב מן הרחב מראה ׁשּנּוי ׁשל חלקים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּגֹורעין
ׁשל  החלקים מֹוסיפין ּדרֹומי, הּירח רחב היה ׁשּנּוי ואם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

הרחב  ּׁשּיהיה ּומה הראׁשֹון. הרחב על הרחב ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹמראה
אֹותם  מּמּנּו ּגֹורעין אֹו עליו ׁשּמֹוסיפין אחר ְִִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹון

' הּנקרא הּוא ׁשני החלקים, קג]'רחב בעמוד ערכו .[ראה ְֲִִִֵַַַָָֹ
.Á אם אֹותן? ּגֹורעין אֹו ׁשּמֹוסיפין החלקים הם ְְֲִִִִִֵֶַַָָָוכּמה

ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; ּתׁשעה טלה, ּבמּזל הּירח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיהיה
עׂשר  ׁשּׁשה ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; עׂשרה ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָׁשֹור,
חלקים; ועׂשרים ׁשבעה סרטן, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָחלקים;
יהיה  ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה אריה, ּבמּזל יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹואם
ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה ּבתּולה, ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּבמּזל
עקרב, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹמאזנים,
ארּבעה  קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה

ּוׁשלׁשים  ׁשּׁשה ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹוארּבעים
ואם  חלקים; ועׂשרים ׁשבעה ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;

חלקים. עׂשר ׁשנים ּדגים, ּבמּזל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָיהיה
.Ë הרחב מן אֹותם ּתגרע אּלּו, חלקים ׁשּתדע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּומאחר

ל ויצא - ׁשהֹודענּו ּכמֹו עליו, אֹותם ּתֹוסיף אֹו ְְְְִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון,
ותדע  ּדרֹומי, אֹו צפֹוני הּוא אם ידעּת ּוכבר הּׁשני. ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהרחב
ותכין  הּׁשני; הרחב זה נעׂשה חלקים וכּמה מעלֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכּמה

עתיד. ויהיה ,לפני ְְְִִֶֶָָאֹותֹו
.È,מקצתֹו הּזה הּׁשני הרחב מן ותּקח ּתחזר ּכ ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹואחר

ׁשהּירח ערכו*]נלֹוז מּפני היא [ראה וכּמה ּבמעּגלֹו. מעט ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
מּזל הּמקצת מּתחּלת הּירח מקֹום יהיה אם מּמּנּו? ׁשּתּקח ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

עד  מאזנים מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, מעלה עׂשרים עד ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹטלה
חמׁשיו; ׁשני הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו מעלה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעׂשרים
מעלֹות  עׂשר עד טלה מּמּזל מעׂשרים הּירח יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָואם
מעלֹות  עׂשר עד מאזנים מּמּזל מעׂשרים אֹו ׁשֹור, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹמּמּזל
יהיה  ואם ׁשליׁשיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - עקרב ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹמּמּזל
אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ׁשֹור מּמּזל מעלֹות מעׂשר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּירח
מן  ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד עקרב מּמּזל מעלֹות ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמעׂשר
מעלֹות  מעׂשרים הּירח יהיה ואם רביעיתֹו; הּׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהרחב
- סֹופֹו עד עקרב מּמּזל מעׂשרים אֹו סֹופֹו, עד ׁשֹור ְְִִִֵֶַַַַַַַָמּמּזל
מּתחּלת  הּירח יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשני הרחב מן ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּתּקח
קׁשת  מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, מעלֹות עׂשר עד ּתאֹומים ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַמּזל
ואם  ׁשתּותֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עׂשר ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹעד
מּמּנּו, עׂשרים עד ּתאֹומים מּמּזל מעלֹות מעׂשר הּירח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָיהיה
הרחב  מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד קׁשת מּמּזל מעׂשר ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאֹו
מּמּזל  מעׂשרים הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; חצי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּׁשני
קׁשת  מּמּזל מעׂשרים אֹו מּמּנּו, ועׂשרים חמׁש עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּתאֹומים
רביע  הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ועׂשרים חמׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעד
מּמּזל  ועׂשרים מחמׁש הּירח מקֹום יהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשתּותֹו;
ועׂשרים  מחמׁש אֹו סרטן, מּמּזל מעלֹות חמׁש עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּתאֹומים
ּכלּום, ּתּקח לא - ּגדי מּמּזל מעלֹות חמׁש עד קׁשת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹמּמּזל
מּמּזל  מחמׁש הּירח יהיה ואם מעּגל; נליזת ּכאן ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלפי
מּמּנּו עׂשר עד ּגדי מּמּזל מחמׁש אֹו מּמּנּו, עׂשר עד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָסרטן
מקֹום  יהיה ואם ׁשתּותֹו; רביע הּׁשני הרחב מן ּתּקח -ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹ
מעׂשר  אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד סרטן מּמּזל מעׂשר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּירח
חצי  הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד ּגדי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹמּמּזל
עד  סרטן מּמּזל מעׂשרים הּירח מקֹום יהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשתּותֹו;
הרחב  מן ּתּקח - סֹופֹו עד ּגדי מּמּזל מעׂשרים אֹו ְְִִִִִֵֶַַַַַָֹסֹופֹו,
עׂשר  עד אריה מּזל מּתחּלת הּירח יהיה ואם ׁשתּותֹו; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּׁשני
מּמּנּו מעלֹות עׂשר עד ּדלי מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַמעלֹות

ח  הּׁשני הרחב מן ּתּקח מעׂשר - הּירח יהיה ואם מיׁשיתֹו; ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּדלי  מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד אריה מּמּזל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמעלֹות
ואם  רביעיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹעד
ּבתּולה, מּמּזל עׂשר עד אריה מּמּזל מעׂשרים הּירח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָיהיה
ּתּקח  - ּדגים מּמּזל מעלֹות עׂשר עד ּדלי מּמּזל מעׂשרים ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָאֹו
מּמּזל  מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו; הּׁשני הרחב ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמן
ּתּקח  - סֹופֹו עד ּדגים מּמּזל מעׂשר אֹו סֹופֹו, עד ְִִִֵֶֶַַַַַָָּבתּולה

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



ycegdקד yeciw zekld - mipnf xtq - hay g"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מן  ׁשּתּקח הּמקצת וזאת חמׁשיו. ׁשני הּׁשני הרחב ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמן
' הּנקראת היא הּׁשני, הּירח הרחב בעמוד 'מעּגל ערכו [ראה ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹ

.קג]
.‡È הּוא אם ותראה  הּירח, ּברחב ותתּבֹונן ּתחזר ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואחר

הּזה  הּירח מעּגל ּתגרע צפֹוני, היה אם - ּדרֹומי אם ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָצפֹוני
ּתֹוסיף  ּדרֹומי, הּירח רחב היה ואם הּׁשני; האר ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמן
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשני. האר על הּזה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמעּגל
מּזל  סֹוף עד ּגדי מּזל מּתחּלת הּירח מקֹום ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָּבׁשהיה
סֹוף  עד סרטן מּזל מּתחּלת הּירח היה אם אבל ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָּתאֹומים.
הּירח  רחב יהיה ׁשאם - הפ הּדבר יהיה קׁשת, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמּזל
רחב  יהיה ואם הּׁשני; האר על הּמעּגל ּתֹוסיף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹצפֹוני,
ּׁשּיהיה  ּומה הּׁשני. האר מן הּמעּגל ּתגרע ּדרֹומי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּירח
הּוא  מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשני ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהאר
נליזת  ׁשם יהיה לא ׁשאם ודע, הּׁשליׁשי'. אר' ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹהּנקרא
- ּכלּום הּׁשני הרחב מן לקחת החׁשּבֹון נתן ולא ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹמעּגל,

הּוא עצמֹו, הּׁשני האר הּׁשליׁשי יהיה ערכו האר [ראה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
קג] יתר.בעמוד ולא ּפחֹות ְְֵָָֹֹּבלא

.·È והּוא הּזה, הּׁשליׁשי האר ותראה ּתחזר ּכ ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹואחר
יהיה  אם הּוא: מּזל ּבאיזה - והּׁשמׁש הּירח ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעלֹות
הּׁשליׁשי  האר על ּתֹוסיף טלה, ּבמּזל אֹו ּדגים ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבמּזל

ּתֹוסיף ׁשתּותֹו; ׁשֹור, ּבמּזל אֹו ּדלי ּבמּזל האר יהיה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹ
ּגדי  ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי האר ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹעל
ואם  ׁשתּותֹו; הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף ּתאֹומים, ּבמּזל ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹאֹו
האר ּתּניח סרטן, ּבמּזל אֹו קׁשת ּבמּזל האר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹיהיה
מּמּנּו; ּתגרע ולא עליו, ּתֹוסיף ולא ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹהּׁשליׁשי
מן  ּתגרע אריה, ּבמּזל אֹו עקרב ּבמּזל האר היה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹואם
מאזנים  ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹהאר
ּומה  ׁשליׁשיתֹו. הּׁשליׁשי האר מן ּתגרע ּבתּולה, ּבמּזל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹאֹו
מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשליׁשי האר ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּׁשּיהיה
רביעי'. אר' הּנקרא הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח ְְְִִִִֶֶַַַָֹאֹו
ׁשני  מּמּנּו ותּקח הראׁשֹון, הּירח רחב אצל ּתחזר ּכ ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹואחר

' הּנקרא הּוא וזה - לעֹולם הּמדינה ׁשליׁשיו ּגבּה [ראה 'מנת ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ
קג] בעמוד הּירח ערכו רחב יהיה אם - ותראה ותתּבֹונן .ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ואם  הרביעי; האר על הּמדינה ּגבּה מנת ּתֹוסיף ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹֹצפֹוני,
האר מן הּמדינה ּגבּה מנת ּתגרע ּדרֹומי, הּירח רחב ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹיהיה
מּמּנּו, ׁשּגֹורעין אחר הרביעי האר ּׁשּיהיה ּומה ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהרביעי.

הראּיה'. 'קׁשת הּנקרא הּוא - עליו ׁשּמֹוסיפין ְְִִִִֶֶֶַָָָָָאֹו
.‚È ערב ּבליל הּירח יראה אם לחקר ׁשּבאנּו הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכיצד?

מקֹום  ּתֹוציא - יראה לא אֹו זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּבת
זֹו לׁשעה הּירח ורחב האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשמׁש
ּבׁשבע  האמּתי, הּׁשמׁש מקֹום ל יצא .ׁשהֹודענּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
ל ויצא ט'; ז' סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ותׁשעה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמעלֹות
וׁשּׁשה  מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה האמּתי, הּירח ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמקֹום
ל ויצא ל"ו; י"ח סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ְְְֲִִִִֵֵַַָָֹּוׁשלׁשים

ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש ּדרֹום ּברּוח הּירח, וחמּׁשים רחב ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָֹֹֹ
ותגרע  הראׁשֹון; הרחב הּוא וזה נ"ג, ג' סימנֹו - ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹחלקים
מעלֹות  עׂשרה אחת יּׁשאר הּירח, מּמקֹום הּׁשמׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמקֹום

האר הּוא וזה כ"ז, י"א סימנֹו - חלקים ועׂשרים ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹוׁשבעה
מראה  ׁשּנּוי יהיה ׁשֹור, ּבמּזל הּירח ׁשהיה ּולפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹון;
הראׁשֹון; האר מן אֹותּה לגרע וראּוי אחת, מעלה ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹהאר
חלקים  ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשר הּׁשני, האר ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיצא
עׂשרה  הרחב מראה ׁשּנּוי יהיה וכן כ"ז; י' סימנֹו -ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ
עליו  להֹוסיף ראּוי ּדרֹומי, היה הּירח ׁשרחב ּולפי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹחלקים,
הּׁשני, הרחב ל יצא חלקים; עׂשרה ׁשהּוא הּמראה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנּוי
ׁשהיה  ּולפי ג'; ד' סימנֹו - חלקים ּוׁשלׁשה מעלֹות ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹארּבע
מן  לּקח ראּוי ׁשֹור, מּמּזל מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּירח

' הּנקרא והּוא רביעיתֹו, הּׁשני הּירח הרחב ערכו 'מעּגל [ראה ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ
קג] וחלק בעמוד אחת מעלה זֹו, לעת הּירח מעּגל ל יצא ;ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ּבּׁשנּיֹות. מדקּדקין ׁשאין לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַָאחד,
.„È ּבין האמּתי הּירח ּומקֹום ּדרֹומי, הּירח ׁשרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּולפי

האר על הּמעּגל להֹוסיף ראּוי - סרטן וראׁש ּגדי ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹֹראׁש
מעלֹות  עׂשרה אחת הּׁשליׁשי, האר ל יצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּׁשני;
ׁשהאר ּולפי כ"ח; י"א סימנֹו - חלקים ועׂשרים ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹּוׁשמֹונה
הּׁשליׁשי  האר על להֹוסיף ראּוי ׁשֹור, ּבמּזל ְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּזה
ויצא  חלקים; עׂשר ּוׁשמֹונה מעלֹות ׁשּתי ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָחמיׁשיתֹו,
וארּבעים  וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש הרביעי, האר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹל
הראׁשֹון, הרחב אצל וחזרנּו מ"ו; י"ג סימנֹו - ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹחלקים
ׁשּתי  והּוא הּמדינה, ּגבּה מנת יצא - ׁשליׁשיו ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹולקחנּו
הרחב  ׁשהיה ּולפי חלקים; ּוׁשלׁשים וחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹמעלֹות
הרביעי; האר מן הּמדינה ּגבּה מנת לגרע ראּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹֹּדרֹומי,
סימנֹו - חלקים עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה אחת ל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָיּׁשאר

וזֹו י"א. הראּיה היאי"א קג]קׁשת בעמוד ערכו ּבּלילה [ראה ְְְִִֶֶַַָָָ
מעלֹות  ּכּמה הראּיה קׁשת ותדע ּתעׂשה זֹו ּדר ועל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּזה.

לעֹולם. ׁשּתרצה, ראּיה ליל ּבכל ּבּה, יׁש חלקים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָוכּמה
.ÂË ּתהיה ׁשאם ודע, ּבּה. ּתבין זֹו, קׁשת ׁשּתצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואחר

ׁשּיראה  אפׁשר אי ּפחֹות, אֹו מעלֹות ּתׁשע הראּיה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָקׁשת
ארּבע  על יתר הראּיה קׁשת ּתהיה ואם יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבכל
ארץ  לכל ּגלּוי ויהיה יראה, ׁשּלא אפׁשר אי מעלֹות, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹעׂשרה

ְִֵָיׂשראל.
.ÊË עד עׂשירית מעלה מּתחּלת הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָואם

האר אל הראּיה קׁשת ּתער - עׂשרה ארּבע מעלת ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹסֹוף
הּקּצין  מן יראה, לא אֹו הּירח יראה אם ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

' הּנקראין והן לֹו; הראּיה ׁשּיׁש קג]'קּצי בעמוד ערכו .[ראה ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
.ÊÈ מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם הראּיה: קּצי הם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָואּלּו

עׂשר, על יתר אֹו מעלֹות, עׂשר סֹוף עד מעלֹות ּתׁשע ֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
וּדאי  - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון האר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹויהיה
ּפחֹות  האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה  לא - .מּזה ִֵֶֶָֹ
.ÁÈ עד מעלֹות עׂשר על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואם

ויהיה  עׂשרה, אחת על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָסֹוף
וּדאי  - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים הראׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹהאר
ּפחֹות  האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא - ִֵֶֶָֹמּזה
.ËÈ מעלֹות ו עׂשרה אחת על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
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עׂשרה, ׁשּתים על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים סֹוף ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָעד
וּדאי  - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת הראׁשֹון האר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהיה
ּפחֹות  האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא - ִֵֶֶָֹמּזה

.Î מעלֹות עׂשרה ׁשּתים על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואם
עׂשרה, ׁשלׁש על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש סֹוף ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹעד
יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשר הראׁשֹון האר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹויהיה
מּזה  ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹואם

יראה. לא -ֵֶָֹ

.‡Î עׂשרה ׁשלׁש על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹואם
ארּבע  על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ארּבע סֹוף עד ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַַָמעלֹות
אֹו מעלֹות, ּתׁשע הראׁשֹון האר ויהיה מעלֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹעׂשרה
יהיה  אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם יראה; וּדאי - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָיֹותר

הּקּצין. סֹוף ּכאן, ועד יראה. לא - מּזה ּפחֹות ְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאר

.·Î ערב ליל ׁשל הראּיה ּבקׁשת להתּבֹונן ּבאנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכיצד ?
קׁשת  ּבחׁשּבֹון לנּו יצא - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּבת
ּכמֹו חלקים, עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה אחת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהראּיה,
ארּבע  עד עׂשר ּבין הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּידעּת;

ערכנּו ּוכבר [השוונו]עׂשרה, הראׁשֹון; האר אל אֹותּה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ
וׁשבעה  מעלֹות עׂשרה אחת זה, ּבליל הּזה ׁשהאר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹידעּת
אחת  על יתר הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי חלקים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָועׂשרים
עׂשרה  אחת על יתר הראׁשֹון האר והיה מעלֹות, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעׂשרה
וכן  הּקצּובֹות. הּקּצין לפי זה, ּבליל יראה ׁשּוּדאי יּודע -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּלּה. הראׁשֹון האר עם וקׁשת, קׁשת ּבכל ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתעׂשה

.‚Î,ּבֹו יׁש חׁשּבֹונֹות ּכּמה האּלּו, הּמעׂשים מן ראית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּוכבר
עד  הרּבה, ׁשּיגענּו אחר - ּגרעֹונין וכּמה ּתֹוספֹות, ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָוכּמה
ּגדֹול: עמק ּבחׁשּבֹונם ׁשאין קרֹובים ּדרכים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשהמצאנּו
אמרּו ּולפיכ ּבמעּגלֹותיו; יׁש ּגדֹולֹות עקלקּלֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּירח,

מבֹואֹו" ידע '"ׁשמׁש ואמרּוחכמים: מבֹואֹו'. ידע לא ירח , ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמֹו - ּבקצרה' ּבא ּפעמים ּבארּכה, ּבא 'ּפעמים ְְְְֲֲִִִִַָָָָָָָָֻחכמים:
ּתגרע, ּופעמים ּתֹוסיף ׁשּפעמים אּלּו, מחׁשּבֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתראה
הראּיה  קׁשת ּתהיה ּופעמים הראּיה; קׁשת ׁשּתצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָעד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קצרה, ּופעמים ְְְְֲִֵֶַָָָָֻארּכה

.„Î מנין מֹוסיפים מה ּומּפני החׁשּבֹונֹות, אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוטעם
מאּלּו ודבר ּדבר ּכל נֹודע והיא ּגֹורעין, מה ּומּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָזה,
הּתקּופֹות  חכמת היא - ודבר ּדבר ּכל על והראיה ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָהּדברים,
והם  הרּבה, ספרים יון חכמי ּבּה ׁשחּברּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּגימטרּיֹות,
חכמי  ׁשחּברּו הּספרים אבל החכמים; ּביד עכׁשו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמצּויים
הּגיעּו לא יּׂששכר, מּבני הּנביאים ּבימי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹיׂשראל
הם, ּברּורֹות ּבראיֹות הּדברים, אּלּו ׁשּכל ּומאחר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאלינּו.
אין  - אחריהם להרהר לאדם אפׁשר ואי ּדפי, ּבהם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאין
ׁשחּברּו ּבין נביאים אֹותם ׁשחּברּו ּבין למחּבר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָחֹוׁשׁשין
אמּתתֹו ונֹודעה טעמֹו, ׁשּנתּגּלה ּדבר ׁשּכל ּגֹוים; ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָאֹותם
ׁשאמרֹו האיׁש זה על סֹומכין אין - ּדפי ּבהן ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבראיֹות

ׁשּנֹודע. והּטעם ׁשּנתּגּלתה הראיה על אּלא ׁשּלּמדֹו, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאֹו

ה'תשע"ה  שבט כ"ט רביעי יום

יח  ¤¤ּפרק
יֹוציא‡. ׁשאם ּוברּור, ידּוע החׁשּבֹון [יראה]ּדבר ל ְְִִֶֶַַָָָָ

יראה  ׁשּלא ואפׁשר ׁשּיראה, אפׁשר - ּבּלילה יראה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהּירח
ּגיא ׁשהּוא מּפני אֹו אֹותֹו, ׁשּמכּסין העבים אֹו[עמק]מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

הּמקֹום, אֹותֹו לאנׁשי מערב רּוח ּכנגד ּגבֹוּה הר ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהיה
למי  יראה לא ׁשהּירח ּבגיא; יֹוׁשבין הם ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנמצאּו
ׁשהּוא  למי ויראה ּגדֹול, היה אפּלּו ,נמּו ּבמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא
קטן  ׁשהּירח ּפי על אף ותלּול, ּגבֹוּה הר ּבראׁש ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעֹומד
למי  אֹו הּים, ׂשפת על ׁשּׁשֹוכן למי יראה וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּביֹותר;
ּביֹותר. קטן ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, ּבּים ּבספינה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמהּל

הּירח ·. יראה צח, יֹום יהיה אם הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
מּמה החּמה יֹותר ּבימֹות הּגׁשמים,ּׁשּיראה ׁשּבימֹות לפי ; ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבטהר  הרקיע ויראה הרּבה ז האויר יהיה צח, יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאם
ּבימֹות  אבל ּבאויר. ׁשּיתערב אבק ׁשם ׁשאין מּפני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָיֹותר,
ויראה  האבק, מּפני מעּׁשן הּוא ּכאּלּו האויר יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהחּמה,

קטן. ֵַַָָָהּירח

ו ‚. הראּיה קׁשת ׁשּתמצא זמן ׁשּתערוכל הראׁשֹון האר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
קטֹון  הּירח יהיה - ּבצמצּום ׁשּלהם הּקּצין ׁשני עם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלּה
ּתמצא  ואם ּביֹותר. ּגבֹוּה ּבמקֹום אּלא יראה ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּביֹותר,
על  והֹוסיפּו הרּבה, ארּכין הראׁשֹון והאר הראּיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻקׁשת
אר ּולפי ּגדֹול; הּירח יראה - מעלֹות ׁשּלהם הּקּצים ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹסֹוף

לּכל. ּוגלּיתֹו ּגדלֹו יהיה הראׁשֹון והאר ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּקׁשת

ּבלבבם „. אּלּו ּדברים ׁשני לׂשּום ּדין לבית ראּוי ,ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָלפיכ
העדים: את וׁשֹואלין ּומקֹומּה; הראּיה, זמן ׁשהם: -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
קצרה  הראּיה קׁשת היתה ׁשאם ראיתם'? מקֹום ,'ּבאיזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

הראּיה  קׁשת ׁשהיתה ּכגֹון ּבצמצּום, ׁשּיראה החׁשּבֹון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָויּתן
ׁשלׁש הראׁשֹון האר והיה חלקים, וחמּׁשה מעלֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּתׁשע
ּבימֹות  היה אם - ׁשראּוהּו עדים ּובאּו ּבׁשוה, מעלֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשרה
ּובֹודקין  להם, חֹוׁשׁשין - נמּו ּבמקֹום ׁשהיה אֹו ְְְִִֶֶַַָָָָָָהחּמה,
ּגבֹוּה ּבמקֹום אֹו הּגׁשמים, ּבימֹות היה ואם הרּבה; ְְְְִִִֵַַַָָָָָָאֹותם

עבים ׁשם יהיּו לא אם יראה, וּדאי - [עננים]ּביֹותר ְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
ְִִַַהּמבּדילין.

ּבית ‰. וקּבלּום והעידּו, ּובאּו ּבזמּנֹו החדׁש ׁשראּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעדים
ועׂשרים  ּתׁשעה ּומנּו הראׁשֹון, הּזה החדׁש את וקּדׁשּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּדין
מּפני  - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל המקּדׁש, הּיֹום מן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֻיֹום

עבים  ׁשּכּסּוהּו מּפני אֹו להראֹות, לֹו אפׁשר ּבית ׁשאי והרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
עדים, ּבאּו ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלׁשים יֹום ּכל לֹו מצּפין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּדין
אחד  יֹום הּׁשני החדׁש ראׁש יֹום ונמצא החדׁש, את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹועּברּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַֹּוׁשלׁשים
.Âהחדׁש ראׁש יֹום מן יֹום ועׂשרים ּתׁשעה למנֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֹוהתחילּו

ׁשּכ ּתאמר אם - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשני,
ראׁש ראׁשמעּברין וקֹובעין ׁשלׁשים, אֹותֹו ועֹוׂשין זה חדׁש ְְְְְְִִִִֶֶַֹֹֹֹ

יראה  ׁשּלא אפׁשר ּכ - ּוׁשלׁשים אחד יֹום הּׁשליׁשי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהחדׁש
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קה ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - hay g"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מן  ׁשּתּקח הּמקצת וזאת חמׁשיו. ׁשני הּׁשני הרחב ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמן
' הּנקראת היא הּׁשני, הּירח הרחב בעמוד 'מעּגל ערכו [ראה ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹ

.קג]
.‡È הּוא אם ותראה  הּירח, ּברחב ותתּבֹונן ּתחזר ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואחר

הּזה  הּירח מעּגל ּתגרע צפֹוני, היה אם - ּדרֹומי אם ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָצפֹוני
ּתֹוסיף  ּדרֹומי, הּירח רחב היה ואם הּׁשני; האר ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמן
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשני. האר על הּזה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמעּגל
מּזל  סֹוף עד ּגדי מּזל מּתחּלת הּירח מקֹום ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָּבׁשהיה
סֹוף  עד סרטן מּזל מּתחּלת הּירח היה אם אבל ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָּתאֹומים.
הּירח  רחב יהיה ׁשאם - הפ הּדבר יהיה קׁשת, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמּזל
רחב  יהיה ואם הּׁשני; האר על הּמעּגל ּתֹוסיף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹצפֹוני,
ּׁשּיהיה  ּומה הּׁשני. האר מן הּמעּגל ּתגרע ּדרֹומי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּירח
הּוא  מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשני ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהאר
נליזת  ׁשם יהיה לא ׁשאם ודע, הּׁשליׁשי'. אר' ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹהּנקרא
- ּכלּום הּׁשני הרחב מן לקחת החׁשּבֹון נתן ולא ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹמעּגל,

הּוא עצמֹו, הּׁשני האר הּׁשליׁשי יהיה ערכו האר [ראה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
קג] יתר.בעמוד ולא ּפחֹות ְְֵָָֹֹּבלא

.·È והּוא הּזה, הּׁשליׁשי האר ותראה ּתחזר ּכ ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹואחר
יהיה  אם הּוא: מּזל ּבאיזה - והּׁשמׁש הּירח ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעלֹות
הּׁשליׁשי  האר על ּתֹוסיף טלה, ּבמּזל אֹו ּדגים ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבמּזל

ּתֹוסיף ׁשתּותֹו; ׁשֹור, ּבמּזל אֹו ּדלי ּבמּזל האר יהיה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹ
ּגדי  ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי האר ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹעל
ואם  ׁשתּותֹו; הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף ּתאֹומים, ּבמּזל ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹאֹו
האר ּתּניח סרטן, ּבמּזל אֹו קׁשת ּבמּזל האר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹיהיה
מּמּנּו; ּתגרע ולא עליו, ּתֹוסיף ולא ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹהּׁשליׁשי
מן  ּתגרע אריה, ּבמּזל אֹו עקרב ּבמּזל האר היה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹואם
מאזנים  ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹהאר
ּומה  ׁשליׁשיתֹו. הּׁשליׁשי האר מן ּתגרע ּבתּולה, ּבמּזל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹאֹו
מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשליׁשי האר ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּׁשּיהיה
רביעי'. אר' הּנקרא הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח ְְְִִִִֶֶַַַָֹאֹו
ׁשני  מּמּנּו ותּקח הראׁשֹון, הּירח רחב אצל ּתחזר ּכ ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹואחר

' הּנקרא הּוא וזה - לעֹולם הּמדינה ׁשליׁשיו ּגבּה [ראה 'מנת ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ
קג] בעמוד הּירח ערכו רחב יהיה אם - ותראה ותתּבֹונן .ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ואם  הרביעי; האר על הּמדינה ּגבּה מנת ּתֹוסיף ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹֹצפֹוני,
האר מן הּמדינה ּגבּה מנת ּתגרע ּדרֹומי, הּירח רחב ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹיהיה
מּמּנּו, ׁשּגֹורעין אחר הרביעי האר ּׁשּיהיה ּומה ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהרביעי.

הראּיה'. 'קׁשת הּנקרא הּוא - עליו ׁשּמֹוסיפין ְְִִִִֶֶֶַָָָָָאֹו
.‚È ערב ּבליל הּירח יראה אם לחקר ׁשּבאנּו הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכיצד?

מקֹום  ּתֹוציא - יראה לא אֹו זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּבת
זֹו לׁשעה הּירח ורחב האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשמׁש
ּבׁשבע  האמּתי, הּׁשמׁש מקֹום ל יצא .ׁשהֹודענּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
ל ויצא ט'; ז' סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ותׁשעה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמעלֹות
וׁשּׁשה  מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה האמּתי, הּירח ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמקֹום
ל ויצא ל"ו; י"ח סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ְְְֲִִִִֵֵַַָָֹּוׁשלׁשים

ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש ּדרֹום ּברּוח הּירח, וחמּׁשים רחב ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָֹֹֹ
ותגרע  הראׁשֹון; הרחב הּוא וזה נ"ג, ג' סימנֹו - ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹחלקים
מעלֹות  עׂשרה אחת יּׁשאר הּירח, מּמקֹום הּׁשמׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמקֹום

האר הּוא וזה כ"ז, י"א סימנֹו - חלקים ועׂשרים ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹוׁשבעה
מראה  ׁשּנּוי יהיה ׁשֹור, ּבמּזל הּירח ׁשהיה ּולפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹון;
הראׁשֹון; האר מן אֹותּה לגרע וראּוי אחת, מעלה ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹהאר
חלקים  ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשר הּׁשני, האר ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיצא
עׂשרה  הרחב מראה ׁשּנּוי יהיה וכן כ"ז; י' סימנֹו -ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ
עליו  להֹוסיף ראּוי ּדרֹומי, היה הּירח ׁשרחב ּולפי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹחלקים,
הּׁשני, הרחב ל יצא חלקים; עׂשרה ׁשהּוא הּמראה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנּוי
ׁשהיה  ּולפי ג'; ד' סימנֹו - חלקים ּוׁשלׁשה מעלֹות ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹארּבע
מן  לּקח ראּוי ׁשֹור, מּמּזל מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּירח

' הּנקרא והּוא רביעיתֹו, הּׁשני הּירח הרחב ערכו 'מעּגל [ראה ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ
קג] וחלק בעמוד אחת מעלה זֹו, לעת הּירח מעּגל ל יצא ;ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ּבּׁשנּיֹות. מדקּדקין ׁשאין לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַָאחד,
.„È ּבין האמּתי הּירח ּומקֹום ּדרֹומי, הּירח ׁשרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּולפי

האר על הּמעּגל להֹוסיף ראּוי - סרטן וראׁש ּגדי ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹֹראׁש
מעלֹות  עׂשרה אחת הּׁשליׁשי, האר ל יצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּׁשני;
ׁשהאר ּולפי כ"ח; י"א סימנֹו - חלקים ועׂשרים ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹּוׁשמֹונה
הּׁשליׁשי  האר על להֹוסיף ראּוי ׁשֹור, ּבמּזל ְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּזה
ויצא  חלקים; עׂשר ּוׁשמֹונה מעלֹות ׁשּתי ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָחמיׁשיתֹו,
וארּבעים  וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש הרביעי, האר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹל
הראׁשֹון, הרחב אצל וחזרנּו מ"ו; י"ג סימנֹו - ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹחלקים
ׁשּתי  והּוא הּמדינה, ּגבּה מנת יצא - ׁשליׁשיו ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹולקחנּו
הרחב  ׁשהיה ּולפי חלקים; ּוׁשלׁשים וחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹמעלֹות
הרביעי; האר מן הּמדינה ּגבּה מנת לגרע ראּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹֹּדרֹומי,
סימנֹו - חלקים עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה אחת ל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָיּׁשאר

וזֹו י"א. הראּיה היאי"א קג]קׁשת בעמוד ערכו ּבּלילה [ראה ְְְִִֶֶַַָָָ
מעלֹות  ּכּמה הראּיה קׁשת ותדע ּתעׂשה זֹו ּדר ועל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּזה.

לעֹולם. ׁשּתרצה, ראּיה ליל ּבכל ּבּה, יׁש חלקים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָוכּמה
.ÂË ּתהיה ׁשאם ודע, ּבּה. ּתבין זֹו, קׁשת ׁשּתצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואחר

ׁשּיראה  אפׁשר אי ּפחֹות, אֹו מעלֹות ּתׁשע הראּיה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָקׁשת
ארּבע  על יתר הראּיה קׁשת ּתהיה ואם יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבכל
ארץ  לכל ּגלּוי ויהיה יראה, ׁשּלא אפׁשר אי מעלֹות, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹעׂשרה

ְִֵָיׂשראל.
.ÊË עד עׂשירית מעלה מּתחּלת הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָואם

האר אל הראּיה קׁשת ּתער - עׂשרה ארּבע מעלת ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹסֹוף
הּקּצין  מן יראה, לא אֹו הּירח יראה אם ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

' הּנקראין והן לֹו; הראּיה ׁשּיׁש קג]'קּצי בעמוד ערכו .[ראה ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
.ÊÈ מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם הראּיה: קּצי הם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָואּלּו

עׂשר, על יתר אֹו מעלֹות, עׂשר סֹוף עד מעלֹות ּתׁשע ֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
וּדאי  - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון האר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹויהיה
ּפחֹות  האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה  לא - .מּזה ִֵֶֶָֹ
.ÁÈ עד מעלֹות עׂשר על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואם

ויהיה  עׂשרה, אחת על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָסֹוף
וּדאי  - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים הראׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹהאר
ּפחֹות  האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא - ִֵֶֶָֹמּזה
.ËÈ מעלֹות ו עׂשרה אחת על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
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עׂשרה, ׁשּתים על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים סֹוף ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָעד
וּדאי  - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת הראׁשֹון האר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהיה
ּפחֹות  האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא - ִֵֶֶָֹמּזה

.Î מעלֹות עׂשרה ׁשּתים על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואם
עׂשרה, ׁשלׁש על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש סֹוף ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹעד
יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשר הראׁשֹון האר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹויהיה
מּזה  ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹואם

יראה. לא -ֵֶָֹ

.‡Î עׂשרה ׁשלׁש על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹואם
ארּבע  על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ארּבע סֹוף עד ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַַָמעלֹות
אֹו מעלֹות, ּתׁשע הראׁשֹון האר ויהיה מעלֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹעׂשרה
יהיה  אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם יראה; וּדאי - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָיֹותר

הּקּצין. סֹוף ּכאן, ועד יראה. לא - מּזה ּפחֹות ְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאר

.·Î ערב ליל ׁשל הראּיה ּבקׁשת להתּבֹונן ּבאנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכיצד ?
קׁשת  ּבחׁשּבֹון לנּו יצא - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּבת
ּכמֹו חלקים, עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה אחת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהראּיה,
ארּבע  עד עׂשר ּבין הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּידעּת;

ערכנּו ּוכבר [השוונו]עׂשרה, הראׁשֹון; האר אל אֹותּה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ
וׁשבעה  מעלֹות עׂשרה אחת זה, ּבליל הּזה ׁשהאר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹידעּת
אחת  על יתר הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי חלקים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָועׂשרים
עׂשרה  אחת על יתר הראׁשֹון האר והיה מעלֹות, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעׂשרה
וכן  הּקצּובֹות. הּקּצין לפי זה, ּבליל יראה ׁשּוּדאי יּודע -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּלּה. הראׁשֹון האר עם וקׁשת, קׁשת ּבכל ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתעׂשה

.‚Î,ּבֹו יׁש חׁשּבֹונֹות ּכּמה האּלּו, הּמעׂשים מן ראית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּוכבר
עד  הרּבה, ׁשּיגענּו אחר - ּגרעֹונין וכּמה ּתֹוספֹות, ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָוכּמה
ּגדֹול: עמק ּבחׁשּבֹונם ׁשאין קרֹובים ּדרכים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשהמצאנּו
אמרּו ּולפיכ ּבמעּגלֹותיו; יׁש ּגדֹולֹות עקלקּלֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּירח,

מבֹואֹו" ידע '"ׁשמׁש ואמרּוחכמים: מבֹואֹו'. ידע לא ירח , ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמֹו - ּבקצרה' ּבא ּפעמים ּבארּכה, ּבא 'ּפעמים ְְְְֲֲִִִִַָָָָָָָָֻחכמים:
ּתגרע, ּופעמים ּתֹוסיף ׁשּפעמים אּלּו, מחׁשּבֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתראה
הראּיה  קׁשת ּתהיה ּופעמים הראּיה; קׁשת ׁשּתצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָעד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קצרה, ּופעמים ְְְְֲִֵֶַָָָָֻארּכה

.„Î מנין מֹוסיפים מה ּומּפני החׁשּבֹונֹות, אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוטעם
מאּלּו ודבר ּדבר ּכל נֹודע והיא ּגֹורעין, מה ּומּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָזה,
הּתקּופֹות  חכמת היא - ודבר ּדבר ּכל על והראיה ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָהּדברים,
והם  הרּבה, ספרים יון חכמי ּבּה ׁשחּברּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּגימטרּיֹות,
חכמי  ׁשחּברּו הּספרים אבל החכמים; ּביד עכׁשו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמצּויים
הּגיעּו לא יּׂששכר, מּבני הּנביאים ּבימי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹיׂשראל
הם, ּברּורֹות ּבראיֹות הּדברים, אּלּו ׁשּכל ּומאחר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאלינּו.
אין  - אחריהם להרהר לאדם אפׁשר ואי ּדפי, ּבהם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאין
ׁשחּברּו ּבין נביאים אֹותם ׁשחּברּו ּבין למחּבר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָחֹוׁשׁשין
אמּתתֹו ונֹודעה טעמֹו, ׁשּנתּגּלה ּדבר ׁשּכל ּגֹוים; ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָאֹותם
ׁשאמרֹו האיׁש זה על סֹומכין אין - ּדפי ּבהן ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבראיֹות

ׁשּנֹודע. והּטעם ׁשּנתּגּלתה הראיה על אּלא ׁשּלּמדֹו, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאֹו

ה'תשע"ה  שבט כ"ט רביעי יום
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יֹוציא‡. ׁשאם ּוברּור, ידּוע החׁשּבֹון [יראה]ּדבר ל ְְִִֶֶַַָָָָ

יראה  ׁשּלא ואפׁשר ׁשּיראה, אפׁשר - ּבּלילה יראה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהּירח
ּגיא ׁשהּוא מּפני אֹו אֹותֹו, ׁשּמכּסין העבים אֹו[עמק]מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

הּמקֹום, אֹותֹו לאנׁשי מערב רּוח ּכנגד ּגבֹוּה הר ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהיה
למי  יראה לא ׁשהּירח ּבגיא; יֹוׁשבין הם ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנמצאּו
ׁשהּוא  למי ויראה ּגדֹול, היה אפּלּו ,נמּו ּבמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא
קטן  ׁשהּירח ּפי על אף ותלּול, ּגבֹוּה הר ּבראׁש ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעֹומד
למי  אֹו הּים, ׂשפת על ׁשּׁשֹוכן למי יראה וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּביֹותר;
ּביֹותר. קטן ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, ּבּים ּבספינה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמהּל

הּירח ·. יראה צח, יֹום יהיה אם הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
מּמה החּמה יֹותר ּבימֹות הּגׁשמים,ּׁשּיראה ׁשּבימֹות לפי ; ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבטהר  הרקיע ויראה הרּבה ז האויר יהיה צח, יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאם
ּבימֹות  אבל ּבאויר. ׁשּיתערב אבק ׁשם ׁשאין מּפני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָיֹותר,
ויראה  האבק, מּפני מעּׁשן הּוא ּכאּלּו האויר יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהחּמה,

קטן. ֵַַָָָהּירח

ו ‚. הראּיה קׁשת ׁשּתמצא זמן ׁשּתערוכל הראׁשֹון האר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
קטֹון  הּירח יהיה - ּבצמצּום ׁשּלהם הּקּצין ׁשני עם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלּה
ּתמצא  ואם ּביֹותר. ּגבֹוּה ּבמקֹום אּלא יראה ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּביֹותר,
על  והֹוסיפּו הרּבה, ארּכין הראׁשֹון והאר הראּיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻקׁשת
אר ּולפי ּגדֹול; הּירח יראה - מעלֹות ׁשּלהם הּקּצים ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹסֹוף

לּכל. ּוגלּיתֹו ּגדלֹו יהיה הראׁשֹון והאר ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּקׁשת

ּבלבבם „. אּלּו ּדברים ׁשני לׂשּום ּדין לבית ראּוי ,ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָלפיכ
העדים: את וׁשֹואלין ּומקֹומּה; הראּיה, זמן ׁשהם: -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
קצרה  הראּיה קׁשת היתה ׁשאם ראיתם'? מקֹום ,'ּבאיזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

הראּיה  קׁשת ׁשהיתה ּכגֹון ּבצמצּום, ׁשּיראה החׁשּבֹון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָויּתן
ׁשלׁש הראׁשֹון האר והיה חלקים, וחמּׁשה מעלֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּתׁשע
ּבימֹות  היה אם - ׁשראּוהּו עדים ּובאּו ּבׁשוה, מעלֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשרה
ּובֹודקין  להם, חֹוׁשׁשין - נמּו ּבמקֹום ׁשהיה אֹו ְְְִִֶֶַַָָָָָָהחּמה,
ּגבֹוּה ּבמקֹום אֹו הּגׁשמים, ּבימֹות היה ואם הרּבה; ְְְְִִִֵַַַָָָָָָאֹותם

עבים ׁשם יהיּו לא אם יראה, וּדאי - [עננים]ּביֹותר ְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
ְִִַַהּמבּדילין.

ּבית ‰. וקּבלּום והעידּו, ּובאּו ּבזמּנֹו החדׁש ׁשראּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעדים
ועׂשרים  ּתׁשעה ּומנּו הראׁשֹון, הּזה החדׁש את וקּדׁשּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּדין
מּפני  - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל המקּדׁש, הּיֹום מן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֻיֹום

עבים  ׁשּכּסּוהּו מּפני אֹו להראֹות, לֹו אפׁשר ּבית ׁשאי והרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
עדים, ּבאּו ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלׁשים יֹום ּכל לֹו מצּפין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּדין
אחד  יֹום הּׁשני החדׁש ראׁש יֹום ונמצא החדׁש, את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹועּברּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַֹּוׁשלׁשים
.Âהחדׁש ראׁש יֹום מן יֹום ועׂשרים ּתׁשעה למנֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֹוהתחילּו

ׁשּכ ּתאמר אם - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשני,
ראׁש ראׁשמעּברין וקֹובעין ׁשלׁשים, אֹותֹו ועֹוׂשין זה חדׁש ְְְְְְִִִִֶֶַֹֹֹֹ

יראה  ׁשּלא אפׁשר ּכ - ּוׁשלׁשים אחד יֹום הּׁשליׁשי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהחדׁש
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והֹולכין  מעּברין ונמצאּו זה, מחדׁש ּגם ׁשלׁשים ּבליל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּירח
ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ׁשלׁשים אחר ׁשלׁשים חדׁשים ְְְֳִִִִַַַָָָָָֹֹֻועֹוׂשין
חמּׁשה  ּבליל הּירח ׁשּיראה אפׁשר אחרֹון, ּבחדׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹונמצא
ׂשחֹוק  ּדבר ל ואין - ועׂשרים ׁשּׁשה ּבליל אֹו ּבֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָועׂשרים

מּזה. יֹותר ְְִֵֵֶֶוהפסד
.Ê ׁשּלא הּוא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הּזה, ׁשהּדבר ּתאמר ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹואל

הרּבה, הּוא קרֹוב ּדבר אּלא הּׁשנה; ּבכל הּירח ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיראה
ׁשּזמן  ּבמדינֹות ּבֹו, וכּיֹוצא זה יארע רּבֹות ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָּופעמים
ׁשּלא  אֹומרים אנּו ׁשאין רּבים; והעבים אר ׁשם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהּגׁשמים
החדׁשים, ּבתחּלת יראה ׁשּלא אּלא הּׁשנה, ּבכל הּירח ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹיראה
לֹו אפׁשר ׁשאי מּפני יראה לא ּופעמים .ּכ אחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹויראה
מּפני  יראה לא - ּבהם ׁשּיראה ׁשאפׁשר וחדׁשים ְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּיראה,
אדם  נתּכּון ולא ּביֹותר, קטן ׁשהיה מּפני אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהעבים,

ְִלראֹותֹו.
.Á מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש החכמים, ׁשּביד הּקּבלה ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

החדׁשים  ּבתחּלת הּירח יראה ׁשּלא ׁשּבזמן היא: ּכ ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרּבנּו,
מּׁשלׁשים  מעּבר חדׁש קֹובעין ּדין ּבית חדׁש, אחר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֻחדׁש

יֹום  ועׂשרים מּתׁשעה חסר וחדׁש מחּׁשבין,יֹום, וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ּבקּדּוׁש, לא ּבקביעה - חסר וחדׁש מעּבר חדׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹֹֹֻוקֹובעין
אחר  מלא עֹוׂשין ּופעמים הראּיה. על אּלא מקּדׁשין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאין
החׁשּבֹון. מן להם ׁשּיראה ּכמֹו חסר, אחר חסר אֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמלא,

.Ëלעֹו ּבחדׁשּומתּכּונין הּירח יראה ׁשאם ּבחׁשּבֹונם, לם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
זמּנֹו, קדם ׁשּיראה לא עּבּורֹו, ּבליל אֹו ּבזמּנֹו יראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּבא,
האּלּו הראּיה ּובחׁשּבֹונֹות ועׂשרים. ׁשמֹונה ליל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא
אפׁשר  ּומתי ׁשּיראה אפׁשר מתי ותדע ל יתּבאר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,
אֹו חדׁש, אחר חדׁש ּומעּברין סֹומכין זה ועל יראה; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשלא

חסר  חדׁש אחר חסר חדׁש ּפֹוחתין עֹוׂשין אין ּולעֹולם . ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשמֹונה  על מֹוסיפין ולא ּבׁשנה, המעּברין חדׁשים ְְְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָָֹֻמארּבעה
לפי  ׁשּמעּברין אּלּו חדׁשים לעּבּור וגם המעּברין. ְְְְְְֳֳִִִִִִֵֶַַַָָָֻחדׁשים
ּבפרק  ׁשאמרנּו החדׁש עּבּור סעּודת עֹוׂשין זה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹחׁשּבֹון

ְִִׁשליׁשי.
.È ּדין ׁשּבית ׁשּמראין מּדברים ּבּתלמּוד ׁשּתמצא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכל

להם, מסּור ׁשהּדבר מּסיני מׁשה ּומּפי החׁשּבֹון, על ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹסֹומכין
לעּבר  אֹו לחּסר ּבידם ּתׁשעה והרׁשּות רּבי ׁשחּסר זה וכן , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּוא  זה עּקר על הּכל - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ּבׁשנה, ְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹחדׁשים
ּבזמּנֹו. החדׁש נראה ׁשּלא ּבזמן ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹּבנּוי,

.‡È,לצר החדׁש את ׁשּמעּברין חכמים ׁשאמרּו זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹוכן
ועֹוׂשין  חׁשּבֹון, לפי אֹותם ׁשּמעּברין אּלּו ּבחדׁשים ְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָהּוא
חדׁש, אחר חדׁש לעּבר להם ויׁש חסר; ואחד מלא ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאחד
נראה  ׁשּלא מּפני ,לצר ׁשּמעּברין הּוא ּבזה - לחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאֹו

אּלא ּבזמּנֹו; ׁשהּוא [אבל]הּירח ּבזמּנֹו, הּירח ׁשּיראה ּבעת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
מקּדׁשין  - הּׁשמׁש עם ׁשּנתקּבץ אחר נראה היֹותֹו ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַּתחּלת

לעּבר  ולא לדחֹות לא אפׁשר ואי .לעֹולם, ְְְְְְִִֵֶַָָֹֹ
.·È וסֹומכין ּדין, ּבית ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכל

על  אּלא סֹומכין אין אּלּו, ּבזמּנים אבל הראּיה; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
יׂשראל, ּכל ּבפי הּפׁשּוט האמצעי, החׁשּבֹון ּבזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּקביעה

אּלּו ּבהלכֹות ׁשּבארנּו .ּכמֹו ְְֲֵֵֶַַָ

.‚È ׁשאם והּגימטרּיֹות, הּתקּופֹות חׁשּבֹון ּבספרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָיתּבאר
ׁשהן  העֹולם מדינֹות ּבכל יראה יׂשראל, ּבארץ הּירח ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיראה

ּכנגּדּה ּומכּונֹות יׂשראל ארץ רוחב]למערב קווי ואם [באותן ; ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ
ׁשּיראה  אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ׁשּלא החׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיּתן
ּכנגּדּה. ּומכּונֹות יׂשראל ארץ למערב ׁשהן אחרֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבמדינֹות
ארץ  למערב ׁשהיא ּבמדינה הּירח יראה אם ,ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלפיכ

יׂשראל. ּבארץ הּירח ׁשּנראה ראיה ּבזה אין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָיׂשראל,
.„È ּבּמדינה ההרים ּבראׁש הּירח יראה לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

נראה  ׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ארץ ּכנגד המכּונת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמערבית
יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

.ÂË ׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ּבארץ הּירח יראה לא אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
יׂשראל  ארץ למזרח ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיראה
ׁשּיראה  אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ואם ּכנגּדּה; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻּומכּונֹות
יראה  אם ,לפיכ יראה. ׁשּלא ואפׁשר מזרחּיֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבמדינֹות
ּבידּוע  ּכנגּדּה, ּומכּונת יׂשראל ארץ למזרח ׁשהיא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻּבמדינה
הּמזרחית, ּבּמדינה יראה לא ואם יׂשראל; ּבארץ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנראה

יׂשראל. ּבארץ ׁשּיראה אפׁשר אּלא ראיה, ּבזה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָאין
.ÊË ׁשּבמערב הּמדינֹות ּבׁשהיּו - הּדברים אּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוכל

העֹולם  לצפֹון נֹוטֹות ׁשהיּו ּכגֹון מכּונֹות, ְְְְְְִִֶֶָָָָָֻוׁשּבמזרח
היּו אם אבל מעלֹות; ּוׁשלׁשים חמׁש עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָֹֹמּׁשלׁשים
להן  יׁש אחרים מׁשּפטים ּפחֹות, אֹו מּזה יֹותר לצפֹון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָנֹוטֹות
אּלּו ּודברים יׂשראל. ארץ ּכנגד מכּונֹות אינן ׁשהרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
מׁשּפטי  ּכל להּגיד אּלא אינם ּומערב, מזרח ּבערי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבארנּו
אֹו מזרח ּבני ׁשּיהיּו לא - ּולהאּדירּה ּתֹורה להגּדיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהראּיה
ּכלּום; להם ּתֹועיל אֹו הּירח, ראּית על סֹומכין מערב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבני
ׁשּבארץ  ּדין ּבית קּדּוׁש על אּלא סֹומכין אין לעֹולם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא

ּפעמים.יׂשראל  ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

יט  ¤¤ּפרק
ּבהם ‡. ּבֹודקין ׁשהיּו ּדברים ׁשּבכלל חכמים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלפי

נֹוטה' הּירח היה 'להיכן להן: אֹומרין העדים, ּכׁשר את - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לפי  ּבֹו, מדקּדק אני ואין זה; חׁשּבֹון ּדר להֹודיע ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבעיני
נטּית  לידע זה, חׁשּבֹון ּותחּלת ּכלל. ּבראּיה מֹועיל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו

ּתחּלה. ְִַַָָהּמּזלֹות
קכח]עּגּולה ה ·. בעמוד ערכו ּבמחצית [ראה עֹוברת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶַָָ

העֹולם  ּבאמצע עֹוברת אינּה הּׁשמׁש, מהּל ׁשּבּה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמּזלֹות
הּקו  מעל היא נֹוטה אּלא הּמערב, לחצי הּמזרח ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמחצי
חציּה - ודרֹום צפֹון ּכנגד העֹולם, ּבאמצע המסּבב ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשוה

לדרֹום. נֹוטה וחציּה לצפֹון, ְְְְֶֶֶָָָנֹוטה
הּׁשוה ‚. הּקו ּבעּגּולת ּבהן ׁשּפֹוגעת ּבּה יׁש נקּדֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּוׁשּתי

ה  - העֹולם ּבאמצע טלה,המסּבב מּזל ראׁש האחת ּנקּדה ְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
מאזנים  מּזל ראׁש ׁשּכנגדּה הּׁשנּיה ׁשּׁשה הּנקּדה ונמצאּו . ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

וׁשּׁשה  ּבתּולה; סֹוף עד טלה מּתחּלת לצפֹון, נֹוטֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָמּזלֹות
ּדגים. מּזל סֹוף עד מאזנים מּזל מּתחּלת לדרֹום, ְְְִִִִַַַַַַַָָֹנֹוטֹות

מעט,„. מעט לנטֹות הּמּזלֹות יתחילּו טלה מּזל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּומראׁש
סרטן; ראׁש עד הּצפֹון ּכנגד הּׁשוה הּקו מעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּולהתרחק
ׁשלׁש צפֹון, לרּוח הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק סרטן ראׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויהיה
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הּמּזלֹות  ויחזרּו ּבקרּוב. מעלה וחצי מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָועׂשרים
ׁשהּוא  מאזנים ראׁש עד מעט, מעט הּׁשוה לּקו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלהתקרב
ּולהתרחק  לנטֹות יתחילּו מאזנים ּומראׁש הּׁשוה. קו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹעל
מעל  רחֹוק ּגדי ראׁש ויהיה ּגדי; ראׁש עד ּדרֹום, רּוח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּכנגד
מעלה. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּדרֹום, לרּוח הּׁשוה ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹהּקו
עד  הּׁשוה, הּקו ּכנגד מעט מעט להתקרב הּמּזלֹות ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָויחזרּו

טלה. ֶָֹראׁש
הּׁשוה;‰. הּקו על מסּבב מאזנים, וראׁש טלה ראׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹנמצא

ּתהיה  לא אּלּו, ראׁשים ּבׁשני הּׁשמׁש ּכׁשּתהיה ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּולפיכ
ותׁשקע  מזרח מחצי ותזרח לדרֹום, ולא לצפֹון לא ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֹנֹוטה

הּיּׁשּוב. ּבכל ׁשוין והּלילה הּיֹום ויהיה מערב, ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָּבחצי
.Â הּמּזלֹות מּמעלֹות ּומעלה מעלה ׁשּכל ,ל נתּברר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי

הּנטּיה, ורחב ׁשעּור; לנטּיתּה ויׁש לדרֹום, אֹו לצפֹון ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹנֹוטה
ּבקרּוב. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש על יֹותר ּתהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא

.Ê ׁשל הּמעלֹות מנין לפי נטּיֹות, ׁשל הּׁשעּורים הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַואּלּו
מעלֹות, עׂשר טלה: מּזל מּתחּלת וההתחלה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָמּזלֹות;
ׁשמֹונה  נטּיתם מעלֹות, עׂשרים מעלֹות; ארּבע ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָנטּיתם
מעלֹות  עׂשרה אחת נטּיתם מעלֹות, ׁשלׁשים ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָֹמעלֹות;
מעלֹות; עׂשרה חמׁש נטּיתם מעלֹות, וארּבעים ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּומחצה;
ׁשּׁשים  מעלֹות; עׂשרה ׁשמֹונה נטּיתם מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָחמּׁשים
נטּיתם  מעלֹות, ׁשבעים מעלֹות; עׂשרים נטּיתם ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָמעלֹות,
ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ׁשמֹונים מעלֹות; ועׂשרים ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹׁשּתים
ועׂשרים  ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ּתׁשעים מעלֹות; ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹועׂשרים

מעלה. וחצי ֲֲֲִַַַָמעלֹות
.Á ׁשּתי מּבין מנתם להם ּתּקח ּבּמנין, אחדים יהיּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָואם

ּובּירח  ּבּׁשמׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו מעלֹות,הּנטּיֹות, חמׁש ּכיצד? . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ׁשלׁש הּמעלֹות מנין היה ואם מעלֹות; ׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹנטּיתם
האחדים  ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. ּתׁשע נטּיתם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָועׂשרים,

העׂשרֹות. ֲִֶָָׁשעם
.Ë,ּתׁשעים עד מאחת מעלֹות ׁשל הּנטּיה ׁשּתדע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּומאחר

ׁשהֹודענּום  ּכדר ּכּלן נטּית היה ּתדע ׁשאם הּירח: ּברחב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אֹותֹו ּתגרע ּוׁשמֹונים, מאה עד ּתׁשעים על יֹותר ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָהּמנין
עד  ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר היה ואם ּוׁשמֹונים; ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמּמאה
היה  ואם ּוׁשמֹונים; מאה מּמּנּו ּתגרע וׁשבעים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָמאתים
ּתגרע  וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָֹיֹותר
והּוא  נטּיתֹו, ּתדע והּנׁשאר, וׁשּׁשים. מאֹות מּׁשלׁש ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹאֹותֹו

ּתֹוספת. ולא ּגרעֹון ּבלא ,ׁשּביד הּמנין אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹנטּית
.È הּקו מעל נֹוטה הּירח הּוא מעלֹות ּכּמה לידע ּתרצה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאם

ּתדע  - העֹולם ּדרֹום ּכנגד אֹו העֹולם, צפֹון ּכנגד ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשוה
האמּתי, הּירח מקֹום ׁשהיא הּמעלה נטּית ּכּמה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּתחּלה

ות  לדרֹום; אֹו לצפֹון נֹוטה היא רּוח ותחׁשב ּולאיזֹו חזר ְְְְְְְִֵַַַָָָֹֹ
אֹו צפֹוני הּוא אם ותראה הראׁשֹון, הּירח רחב ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹותֹוציא
אחת, ּברּוח מעלתֹו ּונטּית הּירח רחב נמצאּו אם ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹּדרֹומי.
ׁשניהם; ּתקּבץ - ּדרֹומּיים אֹו צפֹונּיים ׁשניהם ׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָּכגֹון
והאחד  ּדרֹומי האחד ׁשהיה ּכגֹון רּוחֹות, ּבׁשּתי נמצאּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָואם
הּוא  והּנׁשאר הרב, מן מּׁשניהם הּמעט ּתגרע - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָצפֹוני

הרב  ּבּה ׁשהיה הרּוח ּבאֹותּה הּׁשוה הּקו מעל הּירח ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָמרחק
ְִֵֶמּׁשניהם.

.‡È הּׁשוה הּקו מעל נֹוטה הּירח ּכּמה לידע ּבאנּו ֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּכיצד?
ידעּת, ּוכבר - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשהּוא הראּיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבליל
נטּיתּה ׁשֹור, מּמּזל עׂשרה ּתׁשע היתה הּירח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּמעלת
ּבּדרֹום  היה הּירח ורחב מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה ּכמֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבצפֹון
ארּבע  יּׁשאר הרב, מן הּמעט ּתגרע מעלֹות; ארּבע ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָּכמֹו
ארּבע  הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק הּירח ונמצא מעלֹות. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָעׂשרה
ׁשמֹונה  ׁשהּוא הרב הּמנין ׁשהרי צפֹון, לרּוח מעלֹות ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעׂשרה
ּבלא  ּבקרּוב זה חׁשּבֹון וכל צפֹוני; היה מעלֹות ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹעׂשרה

ּבראּיה. מֹועיל ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֶָָּדקּדּוק,
.·È יראה העֹולם מרּוחֹות רּוח לאיזֹו לידע ּתרצה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאם

אם  הּׁשוה; הּקו מעל מרחקֹו ותדע ּתחׁשב נֹוטה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּירח
מעלֹות, ׁשלׁש ּבׁשּתים מּמּנּו קרֹוב אֹו הּׁשוה הּקו על ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹיהיה
ותראה  מערב, אמצע ּכנגד מכּון יראה - ּבדרֹום אֹו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבצפֹון

ּבׁשוה. העֹולם מזרח ּכנגד מכּונת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻּפגימתֹו
.‚È יראה - העֹולם לצפֹון הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם

מּכנגד  נֹוטה ּפגימתֹו ותהיה צפֹונֹו, ּובין העֹולם מערב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבין
הע  העֹולם;מזרח ּדרֹום ּכנגד ֹולם ְְְִֶֶַָָָָ

.„È- העֹולם לדרֹום הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואם
נֹוטה  ּפגימתֹו ותראה ּדרֹומֹו, ּובין העֹולם מערב ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיראה
הּמרחק, רב ּולפי העֹולם: צפֹון ּכנגד העֹולם מזרח ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמּכנגד

הּנטּיה. רב ְְִִַָֹּולפי
.ÂË?'ּגבֹוּה היה 'ּכּמה להם: ׁשאֹומרין העדים, ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומחקירת

קׁשת  ׁשּתהיה ׁשּבזמן - הראּיה מּקׁשת יּודע זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָודבר
הארץ; מן קרֹוב הּוא ּכאּלּו הּירח יראה קצרה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהראּיה
אר ּולפי הארץ, מעל ּגבֹוּה יראה ארּכה, ׁשּתהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּובזמן

העינים  ּבראּית הארץ מעל ּגבהֹו לפי הראּיה, .קׁשת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
.ÊË להם ׁשּצריכין הּדרכים ּכל חׁשּבֹונֹות ּבארנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי

ידּוע  הּכל ׁשּיהיה ּכדי העדים, ּובחקירת הראּיה, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבידיעת
יׁשֹוטטּו ולא הּתֹורה, מּדרכי ּדר יחסרּו ולא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלמבינים,
ה', ספר מעל "ּדרׁשּו - אחרים ּבספרים אחריה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלבּקׁש

נעּדרה" לא מהּנה אחת - .ּוקראּו ְְֵֵֶַַָָָָֹ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ספר זמנים -
zFIprY zFkld¦§©£¦

ּגדֹולה  צרה עת ּבכל ה' לפני לזעק והיא אחת, עׂשה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור הּצּבּור. על ְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשּתבֹוא

א  ¤¤ּפרק
לזעק‡. הּתֹורה, מן עׂשה בקול]מצות ּולהריע [להתפלל ְְְֲִִִִֵַַַָָֹ

המקדש]ּבחצֹוצרֹות כבכלי על [מכסף ׁשּתבֹוא צרה ּכל על ְֲֶַַַָָָָ
והרעתם  - אתכם הּצרר הּצר "על ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּצּבּור,
ודבר  ּבּצרת ּכגֹון לכם, ׁשּיצר ּדבר ּכל ּכלֹומר, ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבחצצרֹות";

והריעּו. עליהן זעקּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָוארּבה
הּוא ·. הּתׁשּובה מּדרכי זה, צרה ודבר ׁשּתבֹוא ׁשּבזמן : ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
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והֹולכין  מעּברין ונמצאּו זה, מחדׁש ּגם ׁשלׁשים ּבליל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּירח
ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ׁשלׁשים אחר ׁשלׁשים חדׁשים ְְְֳִִִִַַַָָָָָֹֹֻועֹוׂשין
חמּׁשה  ּבליל הּירח ׁשּיראה אפׁשר אחרֹון, ּבחדׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹונמצא
ׂשחֹוק  ּדבר ל ואין - ועׂשרים ׁשּׁשה ּבליל אֹו ּבֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָועׂשרים

מּזה. יֹותר ְְִֵֵֶֶוהפסד
.Ê ׁשּלא הּוא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הּזה, ׁשהּדבר ּתאמר ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹואל

הרּבה, הּוא קרֹוב ּדבר אּלא הּׁשנה; ּבכל הּירח ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיראה
ׁשּזמן  ּבמדינֹות ּבֹו, וכּיֹוצא זה יארע רּבֹות ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָּופעמים
ׁשּלא  אֹומרים אנּו ׁשאין רּבים; והעבים אר ׁשם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהּגׁשמים
החדׁשים, ּבתחּלת יראה ׁשּלא אּלא הּׁשנה, ּבכל הּירח ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹיראה
לֹו אפׁשר ׁשאי מּפני יראה לא ּופעמים .ּכ אחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹויראה
מּפני  יראה לא - ּבהם ׁשּיראה ׁשאפׁשר וחדׁשים ְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּיראה,
אדם  נתּכּון ולא ּביֹותר, קטן ׁשהיה מּפני אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהעבים,

ְִלראֹותֹו.
.Á מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש החכמים, ׁשּביד הּקּבלה ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

החדׁשים  ּבתחּלת הּירח יראה ׁשּלא ׁשּבזמן היא: ּכ ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרּבנּו,
מּׁשלׁשים  מעּבר חדׁש קֹובעין ּדין ּבית חדׁש, אחר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֻחדׁש

יֹום  ועׂשרים מּתׁשעה חסר וחדׁש מחּׁשבין,יֹום, וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ּבקּדּוׁש, לא ּבקביעה - חסר וחדׁש מעּבר חדׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹֹֹֻוקֹובעין
אחר  מלא עֹוׂשין ּופעמים הראּיה. על אּלא מקּדׁשין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאין
החׁשּבֹון. מן להם ׁשּיראה ּכמֹו חסר, אחר חסר אֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמלא,

.Ëלעֹו ּבחדׁשּומתּכּונין הּירח יראה ׁשאם ּבחׁשּבֹונם, לם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
זמּנֹו, קדם ׁשּיראה לא עּבּורֹו, ּבליל אֹו ּבזמּנֹו יראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּבא,
האּלּו הראּיה ּובחׁשּבֹונֹות ועׂשרים. ׁשמֹונה ליל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא
אפׁשר  ּומתי ׁשּיראה אפׁשר מתי ותדע ל יתּבאר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,
אֹו חדׁש, אחר חדׁש ּומעּברין סֹומכין זה ועל יראה; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשלא

חסר  חדׁש אחר חסר חדׁש ּפֹוחתין עֹוׂשין אין ּולעֹולם . ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשמֹונה  על מֹוסיפין ולא ּבׁשנה, המעּברין חדׁשים ְְְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָָֹֻמארּבעה
לפי  ׁשּמעּברין אּלּו חדׁשים לעּבּור וגם המעּברין. ְְְְְְֳֳִִִִִִֵֶַַַָָָֻחדׁשים
ּבפרק  ׁשאמרנּו החדׁש עּבּור סעּודת עֹוׂשין זה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹחׁשּבֹון

ְִִׁשליׁשי.
.È ּדין ׁשּבית ׁשּמראין מּדברים ּבּתלמּוד ׁשּתמצא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכל

להם, מסּור ׁשהּדבר מּסיני מׁשה ּומּפי החׁשּבֹון, על ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹסֹומכין
לעּבר  אֹו לחּסר ּבידם ּתׁשעה והרׁשּות רּבי ׁשחּסר זה וכן , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּוא  זה עּקר על הּכל - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ּבׁשנה, ְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹחדׁשים
ּבזמּנֹו. החדׁש נראה ׁשּלא ּבזמן ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹּבנּוי,

.‡È,לצר החדׁש את ׁשּמעּברין חכמים ׁשאמרּו זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹוכן
ועֹוׂשין  חׁשּבֹון, לפי אֹותם ׁשּמעּברין אּלּו ּבחדׁשים ְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָהּוא
חדׁש, אחר חדׁש לעּבר להם ויׁש חסר; ואחד מלא ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאחד
נראה  ׁשּלא מּפני ,לצר ׁשּמעּברין הּוא ּבזה - לחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאֹו

אּלא ּבזמּנֹו; ׁשהּוא [אבל]הּירח ּבזמּנֹו, הּירח ׁשּיראה ּבעת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
מקּדׁשין  - הּׁשמׁש עם ׁשּנתקּבץ אחר נראה היֹותֹו ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַּתחּלת

לעּבר  ולא לדחֹות לא אפׁשר ואי .לעֹולם, ְְְְְְִִֵֶַָָֹֹ
.·È וסֹומכין ּדין, ּבית ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכל

על  אּלא סֹומכין אין אּלּו, ּבזמּנים אבל הראּיה; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
יׂשראל, ּכל ּבפי הּפׁשּוט האמצעי, החׁשּבֹון ּבזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּקביעה

אּלּו ּבהלכֹות ׁשּבארנּו .ּכמֹו ְְֲֵֵֶַַָ

.‚È ׁשאם והּגימטרּיֹות, הּתקּופֹות חׁשּבֹון ּבספרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָיתּבאר
ׁשהן  העֹולם מדינֹות ּבכל יראה יׂשראל, ּבארץ הּירח ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיראה

ּכנגּדּה ּומכּונֹות יׂשראל ארץ רוחב]למערב קווי ואם [באותן ; ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ
ׁשּיראה  אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ׁשּלא החׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיּתן
ּכנגּדּה. ּומכּונֹות יׂשראל ארץ למערב ׁשהן אחרֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבמדינֹות
ארץ  למערב ׁשהיא ּבמדינה הּירח יראה אם ,ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלפיכ

יׂשראל. ּבארץ הּירח ׁשּנראה ראיה ּבזה אין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָיׂשראל,
.„È ּבּמדינה ההרים ּבראׁש הּירח יראה לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

נראה  ׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ארץ ּכנגד המכּונת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמערבית
יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

.ÂË ׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ּבארץ הּירח יראה לא אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
יׂשראל  ארץ למזרח ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיראה
ׁשּיראה  אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ואם ּכנגּדּה; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻּומכּונֹות
יראה  אם ,לפיכ יראה. ׁשּלא ואפׁשר מזרחּיֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבמדינֹות
ּבידּוע  ּכנגּדּה, ּומכּונת יׂשראל ארץ למזרח ׁשהיא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻּבמדינה
הּמזרחית, ּבּמדינה יראה לא ואם יׂשראל; ּבארץ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנראה

יׂשראל. ּבארץ ׁשּיראה אפׁשר אּלא ראיה, ּבזה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָאין
.ÊË ׁשּבמערב הּמדינֹות ּבׁשהיּו - הּדברים אּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוכל

העֹולם  לצפֹון נֹוטֹות ׁשהיּו ּכגֹון מכּונֹות, ְְְְְְִִֶֶָָָָָֻוׁשּבמזרח
היּו אם אבל מעלֹות; ּוׁשלׁשים חמׁש עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָֹֹמּׁשלׁשים
להן  יׁש אחרים מׁשּפטים ּפחֹות, אֹו מּזה יֹותר לצפֹון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָנֹוטֹות
אּלּו ּודברים יׂשראל. ארץ ּכנגד מכּונֹות אינן ׁשהרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
מׁשּפטי  ּכל להּגיד אּלא אינם ּומערב, מזרח ּבערי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבארנּו
אֹו מזרח ּבני ׁשּיהיּו לא - ּולהאּדירּה ּתֹורה להגּדיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהראּיה
ּכלּום; להם ּתֹועיל אֹו הּירח, ראּית על סֹומכין מערב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבני
ׁשּבארץ  ּדין ּבית קּדּוׁש על אּלא סֹומכין אין לעֹולם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא

ּפעמים.יׂשראל  ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

יט  ¤¤ּפרק
ּבהם ‡. ּבֹודקין ׁשהיּו ּדברים ׁשּבכלל חכמים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלפי

נֹוטה' הּירח היה 'להיכן להן: אֹומרין העדים, ּכׁשר את - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לפי  ּבֹו, מדקּדק אני ואין זה; חׁשּבֹון ּדר להֹודיע ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבעיני
נטּית  לידע זה, חׁשּבֹון ּותחּלת ּכלל. ּבראּיה מֹועיל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו

ּתחּלה. ְִַַָָהּמּזלֹות
קכח]עּגּולה ה ·. בעמוד ערכו ּבמחצית [ראה עֹוברת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶַָָ

העֹולם  ּבאמצע עֹוברת אינּה הּׁשמׁש, מהּל ׁשּבּה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמּזלֹות
הּקו  מעל היא נֹוטה אּלא הּמערב, לחצי הּמזרח ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמחצי
חציּה - ודרֹום צפֹון ּכנגד העֹולם, ּבאמצע המסּבב ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשוה

לדרֹום. נֹוטה וחציּה לצפֹון, ְְְְֶֶֶָָָנֹוטה
הּׁשוה ‚. הּקו ּבעּגּולת ּבהן ׁשּפֹוגעת ּבּה יׁש נקּדֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּוׁשּתי

ה  - העֹולם ּבאמצע טלה,המסּבב מּזל ראׁש האחת ּנקּדה ְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
מאזנים  מּזל ראׁש ׁשּכנגדּה הּׁשנּיה ׁשּׁשה הּנקּדה ונמצאּו . ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

וׁשּׁשה  ּבתּולה; סֹוף עד טלה מּתחּלת לצפֹון, נֹוטֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָמּזלֹות
ּדגים. מּזל סֹוף עד מאזנים מּזל מּתחּלת לדרֹום, ְְְִִִִַַַַַַַָָֹנֹוטֹות

מעט,„. מעט לנטֹות הּמּזלֹות יתחילּו טלה מּזל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּומראׁש
סרטן; ראׁש עד הּצפֹון ּכנגד הּׁשוה הּקו מעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּולהתרחק
ׁשלׁש צפֹון, לרּוח הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק סרטן ראׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויהיה
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הּמּזלֹות  ויחזרּו ּבקרּוב. מעלה וחצי מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָועׂשרים
ׁשהּוא  מאזנים ראׁש עד מעט, מעט הּׁשוה לּקו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלהתקרב
ּולהתרחק  לנטֹות יתחילּו מאזנים ּומראׁש הּׁשוה. קו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹעל
מעל  רחֹוק ּגדי ראׁש ויהיה ּגדי; ראׁש עד ּדרֹום, רּוח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּכנגד
מעלה. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּדרֹום, לרּוח הּׁשוה ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹהּקו
עד  הּׁשוה, הּקו ּכנגד מעט מעט להתקרב הּמּזלֹות ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָויחזרּו

טלה. ֶָֹראׁש
הּׁשוה;‰. הּקו על מסּבב מאזנים, וראׁש טלה ראׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹנמצא

ּתהיה  לא אּלּו, ראׁשים ּבׁשני הּׁשמׁש ּכׁשּתהיה ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּולפיכ
ותׁשקע  מזרח מחצי ותזרח לדרֹום, ולא לצפֹון לא ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֹנֹוטה

הּיּׁשּוב. ּבכל ׁשוין והּלילה הּיֹום ויהיה מערב, ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָּבחצי
.Â הּמּזלֹות מּמעלֹות ּומעלה מעלה ׁשּכל ,ל נתּברר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי

הּנטּיה, ורחב ׁשעּור; לנטּיתּה ויׁש לדרֹום, אֹו לצפֹון ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹנֹוטה
ּבקרּוב. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש על יֹותר ּתהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא

.Ê ׁשל הּמעלֹות מנין לפי נטּיֹות, ׁשל הּׁשעּורים הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַואּלּו
מעלֹות, עׂשר טלה: מּזל מּתחּלת וההתחלה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָמּזלֹות;
ׁשמֹונה  נטּיתם מעלֹות, עׂשרים מעלֹות; ארּבע ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָנטּיתם
מעלֹות  עׂשרה אחת נטּיתם מעלֹות, ׁשלׁשים ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָֹמעלֹות;
מעלֹות; עׂשרה חמׁש נטּיתם מעלֹות, וארּבעים ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּומחצה;
ׁשּׁשים  מעלֹות; עׂשרה ׁשמֹונה נטּיתם מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָחמּׁשים
נטּיתם  מעלֹות, ׁשבעים מעלֹות; עׂשרים נטּיתם ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָמעלֹות,
ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ׁשמֹונים מעלֹות; ועׂשרים ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹׁשּתים
ועׂשרים  ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ּתׁשעים מעלֹות; ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹועׂשרים

מעלה. וחצי ֲֲֲִַַַָמעלֹות
.Á ׁשּתי מּבין מנתם להם ּתּקח ּבּמנין, אחדים יהיּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָואם

ּובּירח  ּבּׁשמׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו מעלֹות,הּנטּיֹות, חמׁש ּכיצד? . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ׁשלׁש הּמעלֹות מנין היה ואם מעלֹות; ׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹנטּיתם
האחדים  ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. ּתׁשע נטּיתם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָועׂשרים,

העׂשרֹות. ֲִֶָָׁשעם
.Ë,ּתׁשעים עד מאחת מעלֹות ׁשל הּנטּיה ׁשּתדע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּומאחר

ׁשהֹודענּום  ּכדר ּכּלן נטּית היה ּתדע ׁשאם הּירח: ּברחב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אֹותֹו ּתגרע ּוׁשמֹונים, מאה עד ּתׁשעים על יֹותר ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָהּמנין
עד  ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר היה ואם ּוׁשמֹונים; ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמּמאה
היה  ואם ּוׁשמֹונים; מאה מּמּנּו ּתגרע וׁשבעים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָמאתים
ּתגרע  וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָֹיֹותר
והּוא  נטּיתֹו, ּתדע והּנׁשאר, וׁשּׁשים. מאֹות מּׁשלׁש ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹאֹותֹו

ּתֹוספת. ולא ּגרעֹון ּבלא ,ׁשּביד הּמנין אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹנטּית
.È הּקו מעל נֹוטה הּירח הּוא מעלֹות ּכּמה לידע ּתרצה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאם

ּתדע  - העֹולם ּדרֹום ּכנגד אֹו העֹולם, צפֹון ּכנגד ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשוה
האמּתי, הּירח מקֹום ׁשהיא הּמעלה נטּית ּכּמה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּתחּלה

ות  לדרֹום; אֹו לצפֹון נֹוטה היא רּוח ותחׁשב ּולאיזֹו חזר ְְְְְְְִֵַַַָָָֹֹ
אֹו צפֹוני הּוא אם ותראה הראׁשֹון, הּירח רחב ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹותֹוציא
אחת, ּברּוח מעלתֹו ּונטּית הּירח רחב נמצאּו אם ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹּדרֹומי.
ׁשניהם; ּתקּבץ - ּדרֹומּיים אֹו צפֹונּיים ׁשניהם ׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָּכגֹון
והאחד  ּדרֹומי האחד ׁשהיה ּכגֹון רּוחֹות, ּבׁשּתי נמצאּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָואם
הּוא  והּנׁשאר הרב, מן מּׁשניהם הּמעט ּתגרע - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָצפֹוני

הרב  ּבּה ׁשהיה הרּוח ּבאֹותּה הּׁשוה הּקו מעל הּירח ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָמרחק
ְִֵֶמּׁשניהם.

.‡È הּׁשוה הּקו מעל נֹוטה הּירח ּכּמה לידע ּבאנּו ֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּכיצד?
ידעּת, ּוכבר - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשהּוא הראּיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבליל
נטּיתּה ׁשֹור, מּמּזל עׂשרה ּתׁשע היתה הּירח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּמעלת
ּבּדרֹום  היה הּירח ורחב מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה ּכמֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבצפֹון
ארּבע  יּׁשאר הרב, מן הּמעט ּתגרע מעלֹות; ארּבע ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָּכמֹו
ארּבע  הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק הּירח ונמצא מעלֹות. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָעׂשרה
ׁשמֹונה  ׁשהּוא הרב הּמנין ׁשהרי צפֹון, לרּוח מעלֹות ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעׂשרה
ּבלא  ּבקרּוב זה חׁשּבֹון וכל צפֹוני; היה מעלֹות ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹעׂשרה

ּבראּיה. מֹועיל ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֶָָּדקּדּוק,
.·È יראה העֹולם מרּוחֹות רּוח לאיזֹו לידע ּתרצה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאם

אם  הּׁשוה; הּקו מעל מרחקֹו ותדע ּתחׁשב נֹוטה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּירח
מעלֹות, ׁשלׁש ּבׁשּתים מּמּנּו קרֹוב אֹו הּׁשוה הּקו על ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹיהיה
ותראה  מערב, אמצע ּכנגד מכּון יראה - ּבדרֹום אֹו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבצפֹון

ּבׁשוה. העֹולם מזרח ּכנגד מכּונת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻּפגימתֹו
.‚È יראה - העֹולם לצפֹון הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם

מּכנגד  נֹוטה ּפגימתֹו ותהיה צפֹונֹו, ּובין העֹולם מערב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבין
הע  העֹולם;מזרח ּדרֹום ּכנגד ֹולם ְְְִֶֶַָָָָ

.„È- העֹולם לדרֹום הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואם
נֹוטה  ּפגימתֹו ותראה ּדרֹומֹו, ּובין העֹולם מערב ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיראה
הּמרחק, רב ּולפי העֹולם: צפֹון ּכנגד העֹולם מזרח ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמּכנגד

הּנטּיה. רב ְְִִַָֹּולפי
.ÂË?'ּגבֹוּה היה 'ּכּמה להם: ׁשאֹומרין העדים, ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומחקירת

קׁשת  ׁשּתהיה ׁשּבזמן - הראּיה מּקׁשת יּודע זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָודבר
הארץ; מן קרֹוב הּוא ּכאּלּו הּירח יראה קצרה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהראּיה
אר ּולפי הארץ, מעל ּגבֹוּה יראה ארּכה, ׁשּתהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּובזמן

העינים  ּבראּית הארץ מעל ּגבהֹו לפי הראּיה, .קׁשת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
.ÊË להם ׁשּצריכין הּדרכים ּכל חׁשּבֹונֹות ּבארנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי

ידּוע  הּכל ׁשּיהיה ּכדי העדים, ּובחקירת הראּיה, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבידיעת
יׁשֹוטטּו ולא הּתֹורה, מּדרכי ּדר יחסרּו ולא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלמבינים,
ה', ספר מעל "ּדרׁשּו - אחרים ּבספרים אחריה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלבּקׁש

נעּדרה" לא מהּנה אחת - .ּוקראּו ְְֵֵֶַַָָָָֹ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ספר זמנים -
zFIprY zFkld¦§©£¦

ּגדֹולה  צרה עת ּבכל ה' לפני לזעק והיא אחת, עׂשה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור הּצּבּור. על ְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשּתבֹוא

א  ¤¤ּפרק
לזעק‡. הּתֹורה, מן עׂשה בקול]מצות ּולהריע [להתפלל ְְְֲִִִִֵַַַָָֹ

המקדש]ּבחצֹוצרֹות כבכלי על [מכסף ׁשּתבֹוא צרה ּכל על ְֲֶַַַָָָָ
והרעתם  - אתכם הּצרר הּצר "על ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּצּבּור,
ודבר  ּבּצרת ּכגֹון לכם, ׁשּיצר ּדבר ּכל ּכלֹומר, ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבחצצרֹות";

והריעּו. עליהן זעקּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָוארּבה
הּוא ·. הּתׁשּובה מּדרכי זה, צרה ודבר ׁשּתבֹוא ׁשּבזמן : ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
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הרעים  מעׂשיהם ׁשּבגלל הּכל ידעּו ויריעּו, לּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹויזעקּו
הּוא  וזה לכם", אּלה הּטּו "עֹונֹותיכם ּכּכתּוב: - להן ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּורע

מעליהם. הּצרה להסיר להם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּיגרם
יאמרּו:אבל ‚. אּלא יריעּו, ולא יזעקּו, לא זה אם 'ּדבר ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֹ

זֹו הרי - נקרית' נקרה זֹו וצרה לנּו, ארע העֹולם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָמּמנהג
הרעים, ּבמעׂשיהם להּדבק להם וגֹורמת אכזרּיּות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּדר
ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא אחרֹות. וצרֹות הּצרה ְְֲִֵֶַַָָָָָותֹוסיף
ּכלֹומר, קרי"; ּבחמת עּמכם והלכּתי - ּבקרי עּמי ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ"והלכּתם
ׁשהיא  ּתאמרּו אם - ׁשּתׁשּובּו ּכדי צרה עליכם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּכׁשאביא

קרי.[מקרה]קרי אֹותֹו חמת לכם אֹוסיף , ֲִִִֶֶֶַָ
סֹופרים„. ׁשּתבֹוא [חכמים]ּומּדברי צרה ּכל על להתעּנֹות , ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

האּלּו, הּתענּיֹות ּובימי הּׁשמים. מן ׁשּירחמּו עד הּצּבּור, ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻעל
ואם  ּבלבד; ּבחצֹוצרֹות ּומריעין ּומתחּננים ּבתפּלֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַזֹועקין
מקּצר  הּׁשֹופר ּובּׁשֹופר; ּבחצֹוצרֹות מריעין ּבּמקּדׁש, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהיּו

קצר] הּיֹום [קול ׁשּמצות - מאריכֹות והחצֹוצרֹות ,ְְְֲֲִִֶַַַַ
אּלא  ּכאחד וׁשֹופר ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין ואין ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָּבחצֹוצרֹות.
לפני  הריעּו - ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמקּדׁש,

ה'". ֶֶַהּמל
יֹום ‰. אינן הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּתענּיֹות

זה  ּבדבר לעמד יכֹולים הּצּבּור רב ׁשאין יֹום; ואין אחר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ּובחמיׁשי  ּבׁשּבת ּבׁשני אּלא ּתענית, ּכּתחּלה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּגֹוזרין
וחמיׁשי  ׁשני זה, סדר על וכן ׁשּלאחריו; ּובׁשני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלאחריו

ׁשּירחמּו. עד ְְֲִֵֶַֻוׁשני,
.Â ּבימים ולא ּבׁשּבתֹות לא הּצּבּור, על ּתענית ּגֹוזרין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹאין

ּבחצֹוצרֹות;טֹובים  ולא ּבׁשֹופר לא ּבהם, ּתֹוקעין אין וכן . ְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹ
היתה  ּכן אם אּלא ּבתפּלה, ּבהם ּומתחּננים זֹועקים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹולא
ּבּים. הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו ּגֹוים, ׁשהּקיפּוה ְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָעיר
רּוח  ּומּפני לסטים, ּומּפני ּגֹוים, מּפני הּנרּדף יחיד ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַָָאפּלּו
ּבתפּלֹות. ּומתחּננים וזֹועקין ּבׁשּבת, עליהם מתעּנין - ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָרעה
לעזר  העם את לקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא ּתֹוקעין, אין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל

ּולהּצילם. ְִַָָאֹותם
.Êאֹו חדׁשים, ּבראׁשי ּבּתחּלה ּתענית ּגֹוזרין אין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָוכן

התחילּו ואם מֹועד; ׁשל ּבחּלֹו אֹו ּופּורים, ְְְֲִִִִֵֶַָֻֻּבחנּכה
אחד  יֹום אפּלּו הּצרה על מאּלּולהתעּנֹות יֹום ּבהן ּופגע , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבתענית. הּיֹום ּומׁשלימין מתעּנין, -ְְְֲִִִִִַַַַ
.Á ּבהן מתעּנין אין - הּצרֹות על ׁשּמתעּנין אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּתענּיֹות

מניקֹות  ולא עּברֹות, לאכל לא ּומּתרין קטּנים; ולא , ְְְְֱִִִֶַָָֹֹֹֹֻֻ
הּמטר, מּתענית חּוץ - למחר ׁשּמתעּנין ּפי על אף ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָּבּלילה,
צּבּור  ּבין ּבּלילה, ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית וכל ׁשּיתּבאר. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכמֹו
הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד וׁשֹותה, אֹוכל זה הרי - יחיד  ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּבין

ואֹוכל. חֹוזר אינֹו יׁשן, אם אבל יׁשן; ׁשּלא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹוהּוא,
.Ë מתעּנה הּיחיד ּכ צרתן, על מתעּנים ׁשהּצּבּור  ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשם

ּבּמדּבר, ּתֹועה אֹו חֹולה, לֹו ׁשהיה הרי ּכיצד? צרתֹו. ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעל
להת  לֹו יׁש - האסּורין ּבבית אסּור עליו אֹו ּולבּקׁשעּנֹות , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

ולא  ׁשּמתּפּלל. ּתפּלה ּבכל 'עננּו' ואֹומר ּבתפּלתֹו; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹרחמים
ולא  חדׁשים, ּבראׁשי ולא ּבמֹועדֹות, ולא ּבׁשּבתֹות, ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹֹֹיתעּנה

ּופּורים. ֲִַָֻּבחנּכה

.È הּיחיד עליו קּבלּה ׁשּלא ּתענית אינּהּכל יֹום, מּבעֹוד ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
אֹומר  מנחה, ּתפּלת ּכׁשּיתּפּלל מקּבלּה? ּכיצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּתענית.
ּפי  על אף למחר. להתעּנֹות ּבלּבֹו וגֹומר 'עננּו', ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּבּתפּלה
וקּבל  ּגמר אם וכן ּכלּום; הפסיד לא ּבּלילה, אֹוכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשהּוא
אף  - זה אחר זה ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה להתעּנֹות ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו
ּתעניתֹו, הפסיד לא ולילה, לילה ּבכל אֹוכל ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

מּבעֹודֹו. ויֹום יֹום לכל ּכּונה צרי ְְְִִֵַָָָָָואינֹו
.‡È,ּבלבד למחר להתעּנֹות יֹום מּבעֹוד עליו ְְְְְִִִִֵַַָָָָקּבל

להתעּנֹות נמל ולּלילה על [גם]והתעּנה, אף - ׁשני ּביֹום ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָ
עליו  קּבלּה ׁשּלא מּפני ּתענית, אינּה ּבתעניתֹו, ׁשּלן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפי
ּבּלילה, וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה לֹומר, צרי ואין יֹום; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָמּבעֹוד
ּכלל. ּתענית זֹו ׁשאין - להתעּנֹות ונמל ּבּבקר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹוהׁשּכים

.·È ׁשּיׁשּוב ּכדי למחר, להתעּנֹות צרי - רע חלֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהרֹואה
ּומתעּנה, ּבתׁשּובה; ויחזר ּבהם, ויחּפׂש למעׂשיו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויעֹור

ּבׁשּבת  ׁשּלא ואפּלּו ּפי על אף ּתפּלה, ּבכל 'עננּו' ּומתּפּלל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אחר, יֹום מתעּנה - ּבׁשּבת והּמתעּנה יֹום. מּבעֹוד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָקּבלּה

ׁשּבת. ענג ׁשּבּטל ְִִֵֵֶֶַָֹמּפני
.‚Èׁשעֹות אדם מהיום]מתעּנה ּכלּום [חלק יאכל ׁשּלא והּוא , ְְְִֶֶַַָָָֹֹ

ּומתעּסק  ּבחפציו טרּוד ׁשהיה הרי ּכיצד? הּיֹום. ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאר
ונמל ׁשעֹות, ּתׁשע עד אֹו חצֹות, עד אכל ולא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹּבצרכיו
אֹותן  מתעּנה זה הרי - הּיֹום מן ׁשּנׁשארּו ּבּׁשעֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָלהתעּנֹות
קדם  הּתענית עליו קּבל ׁשהרי 'עננּו', ּבהן ּומתּפּלל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשעֹות,
התחיל  ּכ ואחר וׁשתה, אכל אם וכן הּתענית; ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָׁשעֹות

ׁשעֹות. ּתענית זה הרי - הּיֹום ׁשאר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָלהתעּנֹות
.„Èאֹו צרתֹו, על מתעּנה ׁשהיה ּבין - ּבתענית הּׁשרּוי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

הרי  - צרתם על הּצּבּור עם מתעּנה ׁשהיה ּבין חלֹומֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
ׂשמח  יהיה ולא ראׁשֹו, יקל ולא ּבעצמֹו, עּדּונין ינהג לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹזה

לב  ּיתאֹונן וטֹוב "מה ׁשּנאמר: ּכענין ואֹונן, ּדֹואג אּלא , ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּתבׁשיל, את לטעם לֹו ּומּתר חטאיו". על ּגבר חי, ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאדם
ּופֹולט. טֹועם אּלא יבלע, ׁשּלא והּוא - רביעית ּבכדי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹואפּלּו

ּתעניתֹו. מׁשלים ואכל, ְְֲִִַַַַָָׁשכח
.ÂË,צרה על ונתרּפא, החֹולה, על מתעּנה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיחיד

ּתעניתֹו מׁשלים זה הרי - ׁשּמתעּנים ועברה מּמקֹום ההֹול . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הל ּומׁשלים; מתעּנה זה הרי מתעּנים, ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלמקֹום
מתעּנה  זה הרי ׁשּמתעּנים, למקֹום מתעּנים ׁשאין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמקֹום
ינהג  ואל ּבפניהם; יתראה אל וׁשתה, ואכל ׁשכח ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹעּמהן.

ּבעצמֹו. ְְִִַעּדּונין
.ÊË ּגׁשמים להם וירדּו הּגׁשמים, על מתעּנים ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָצּבּור

וׁשֹותים, אֹוכלים אּלא יׁשלימּו, לא - חצֹות קדם אם -ְְְֲִִִִֶֶַָֹֹ
הּגדֹול  הּלל וקֹוראים הּלל ּומתּכּנסים, אֹומרים ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

חצֹות  אחר ואם מלאה. וכרׂש ׂשבעה ּבנפׁש אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,
אם  וכן ּתעניתם. יׁשלימּו ּבקדּׁשה, הּיֹום רב ועבר הֹואיל -ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֻ
קדם  אם - ּובטל ׁשמד על אֹו ועברה, צרה על מתעּנים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהיּו

יׁשלימּו. חצֹות, אחר ואם יׁשלימּו; לא ְְְֲֲִִִַַַַֹחצֹות,
.ÊÈ הּצרֹות מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרים ּתענית יֹום ּבית ּבכל , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

מעׂשה  על ּובֹודקים הּכנסת, ּבבית יֹוׁשבים והּזקנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַּדין
הּיֹום; חצֹות עד ׁשחרית ּתפּלת מאחר העיר, ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָאנׁשי
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ודֹורׁשים  ּומזהירים עברֹות, ׁשל הּמכׁשֹולֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַּומסירים
ועב  חמס ּבעלי על ועל וחֹוקרים אֹותם, ּומפריׁשים רֹות ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ

ּומחצי  אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא אֹותם, ּומׁשּפילים זרֹוע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּבעלי
ּוקללֹות  ּבברכֹות קֹוראים הּיֹום רביע - ולערב ְְְְְִִִֶֶַַַָָָהּיֹום
ּתקץ  ואל ּתמאס; אל ּבני, ה', "מּוסר ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּתֹורה,
הּצרה; מענין ּבתֹוכחֹות ּבּנביא ּומפטירים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָּבתֹוכחּתֹו",
ּומתחּננים  מנחה, מתּפללים - האחרֹון הּיֹום ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָּורביע

ּכחן. ּכפי ּומתוּדים ְְְֲִִִִַָֹוזֹועקים

ה'תשע"ה  שבט ל' חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
עליהן ‡. ּומתריעין ׁשּמתעּנין צּבּור ׁשל הּצרֹות הן :אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּדבר, ועל החרב, ועל ליׂשראל, יׂשראל ׂשֹונאי הצרת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
הּׁשּדפֹון, ועל החסיל, ועל הארּבה, ועל רעה, חּיה ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָועל
הּמזֹונֹות  ועל החליים, ועל הּמּפלת, ועל הּירקֹון, ְְְְְֳִֵֶֶַַַַַַַַָָֹועל

הסחורות] הּמטר.[שהוזלו ועל ,ְַַָָ
אּלּו·. מּכל צרה ּבּה ׁשּיׁש עיר מתעּנה ּכל העיר אֹותּה - ְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

מתעּנֹות  - סביבֹותיה וכל הּצרה; ׁשּתעבר עד ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹּומתרעת,
מקֹום, ּובכל רחמים. עליהם מבּקׁשים אבל מתריעֹות, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָֹולא

ׁשאמ  ּכמֹו ּבׁשּבת, מתריעים ולא צֹועקים חּוץ אין - רנּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ
אין  אבל ּבׁשּבת; אפּלּו עליה ׁשּצֹועקים הּמזֹונֹות, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָמּצרת

ּבׁשּבת. ּבחצֹוצרֹות עליה ְְְֲִִֶַַַָָָמתריעים
ּכיצד ‚. ליׂשראל יׂשראל ׂשֹונאי הצרת ׁשּבאּועל ּגֹוים ? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּידם  לּקח אֹו מס, מהן לּטל אֹו יׂשראל, עם מלחמה  ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלער
אּלּו הרי - קּלה ּבמצוה אפּלּו ׁשמד עליהם לגזר אֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹארץ,
הערים  וכל ׁשּירחמּו. עד ּומתריעים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֻמתעּנים
ּכן  אם אּלא מתריעים, אין אבל מתעּנים; ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּסביבֹותיהם,

לעזרתן. להתקּבץ ְְְְְִֵֶַָָָּתקעּו
ׁשערכּו„. ּכגֹון ׁשלֹום, ׁשל חרב אפּלּו ּכיצד? החרב ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל

ּפי  על אף יׂשראל, ּבמקֹום ועברּו ּגֹוים עם ּגֹוים ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָמלחמה
ּומתעּנים  צרה, זֹו הרי - מלחמה יׂשראל ּובין ּביניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין

עליה  ּבארצכם",ּומתריעין תעבר לא "וחרב ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
צרה. - הּמלחמה ׁשראּית ְְְִִִֶַַָָָָָמּכלל

ּדבר?‰. הּוא ויצאּואיזה רגלי, מאֹות חמׁש ּבּה ׁשּיׁש עיר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּביֹום  יצאּו זה; אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנה
ויצאּו אלף, ּבּה היּו ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאחד,

- זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשּׁשה זה מּמּנה הרי ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו אחד, ּביֹום יצאּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּדבר;
ׁשּׁשבתּו והּזקנים והּקטּנים הּנׁשים ואין זה. חׁשּבֹון לפי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

זה. לענין הּמדינה אנׁשי מנין ּבכלל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּמלאכה,
.Â יׂשראל ּגלּיֹות ׁשאר מתעּנים יׂשראל, ּבארץ ּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה

מּמּנה  ּובאֹות הֹולכֹות וׁשּירֹות ּבּמדינה, ּדבר היה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליהם.
רחֹוקֹות  ׁשהן ּפי על אף מתעּנֹות, ׁשּתיהן - אחרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלמדינה

מּזֹו .זֹו ִ
.Ê מׁשּלחת ׁשהיא ּבזמן אּלא רעה, חּיה על מתעּנין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻאין

טבעית] לא תופעה הרי [מהשמים, ּבּיֹום, ּבעיר נראתה ּכיצד? .ְֲֲִִֵֵַַָָ

אדם, ּבני ׁשני ראתה אם - ּבּיֹום ּבּׂשדה נראתה מׁשּלחת. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻזֹו
הּׂשדה  היתה ואם מׁשּלחת. זֹו הרי - מּפניהם ּברחה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻולא
- אחריהן ורדפה אדם ּבני ׁשני וראתה לאגם, ְְְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּסמּוכה
ואם  מׁשּלחת. אינּה אחריהן, רדפה לא מׁשּלחת; זֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻֻהרי
אּלא  מׁשּלחת, אינּה - אחריהן רדפה אפּלּו - ּבאגם ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהיתה
אכלה  אם אבל מהן. אחד ואכלה ׁשניהן טרפה ּכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָאם
מקֹומּה; הּוא ׁשּזה מּפני מׁשּלחת, אינּה - ּבאגם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשניהן

מׁשּלחת. ׁשהיא מּפני לא טרפה, הרעבֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּומּפני
.Áהּנׁשּמֹות ּובארצֹות ּבּמדּברֹות הּבנּויים [שוממות]ּבּתים ְְְֲִִִַַַַָָָָ

ונטלה  לּגג עלתה אם חּיה, ּגדּודי מקֹום והם הֹואיל -ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ
למּדה  הּגיעה לא ואם מׁשּלחת; זֹו הרי - מעריסה ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָֹֻּתינֹוק
ּבעצמם  ׁשּסּכנּו הם אדם, ּבני ׁשאּלּו מׁשּלחת, אינּה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻזֹו,

החּיֹות. למקֹום ְִַַָּובאּו
.Ë- והּזיקּו ׁשּׁשּלחּו העֹוף ורמׂש הארץ רמׂש מיני ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשאר

צרעין  לֹומר צרי ואין ועקרּבים, נחׁשים ׁשּלּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּכגֹון
ולא  עליהם, מתעּנים אין - להן והּדֹומין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹויּתּוׁשין

ּתרּועה.מתריעים  ּבלא זֹועקים אבל ; ְְְֲֲִִִַָָֹ
.È אּלא מהם נראה לא אפּלּו - החסיל ועל הארּבה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעל

יׂשראל  ארץ ּבכל אחד עליהם;ּכנף ּומתריעין מתעּנים , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּגֹובאי ארבה]ועל אין [מין - החגב אבל ׁשהּוא. ּבכל , ְְֲֵֶֶַַַָָָָ

ּבלבד. זֹועקין אּלא מתריעין, ולא עליו, ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹמתעּנין
.‡Èואפּלּו ּבּתבּואה; מּׁשּיתחיל - הּירקֹון ועל הּׁשּדפֹון ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל

ּתּנּור  ּפי ּכמלא קטן ּבמקֹום אּלא התחיל לאפות לא [שניתן ְְְִִִִֶַָָָָֹֹ
התנור] פי הממלא לחם ּומתריעין.ממנה ּתענית עליו ּגֹוזרין ,ְְֲִִִִַַָָ

.·È ּכתלים מּפלת ּבעיר ׁשרבתה הרי ּכיצד? הּמּפלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעל
חזקים]ּבריאים צרה,[- זֹו הרי - הּנהר ּבצד עֹומדים ׁשאינם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

הרעׁש על וכן עליה. ּומתריעים אדמה]ּומתעּנים רעידת -] ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
מתעּנין  והֹורגין, הּבנין את מּפילין ׁשהם הרּוחֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָועל

עליהן. ְֲִִֵֶַּומתריעין
.‚È הרּבה לאנׁשים אחד חלי ׁשּירד הרי ּכיצד? החליים ְֲֲֳֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

אסּכרה  ּכגֹון העיר, גרון]ּבאֹותּה חרחּור[מחלת [חום]אֹו ְְְְִַַָָָָ
צּבּור, צרת זֹו הרי - החלי ּבאֹותֹו מתים והיּו ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוכּיֹוצא
הּוא  הרי לח, חּכּו וכן ּומתריעין. ּתענית לּה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָוגֹוזרין
ּומתריעין  מתעּנין הּצּבּור, ּברב ּפׁשט ואם ּפֹורח, ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָֹּכׁשחין

ּבלבד. עליו צֹועקים יבׁש, חּכּו אבל ְֲֲִִִֵַָָָָָָעליו;
.„È ּכיצד הּמזֹונֹות סחֹורה על ׁשל ּדברים ׁשהּוזלּו הרי ? ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ

ּבבבל  ּפׁשּתן ּכלי ּכגֹון מהם, העיר אֹותּה אנׁשי חּיי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשרב
עד  והּמּתן, הּמּׂשא ונתמעט יׂשראל, ּבארץ וׁשמן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָויין
ימצא  ּכ ואחר ּבׁשּׁשה עׂשרה ׁשוה למּכר הּתּגר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּיצטר

עליה ּומתריעין צּבּור, צרת זֹו הרי - [בתפילה]לֹוקח ְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבׁשּבת. עליה ְְֲִֶַָָָוזֹועקין

.ÂË ּכיצד הּמטר ׁשּיצרּועל עד ּגׁשמים עליהם ׁשרּבּו הרי ? ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּגדֹולה  צרה ל ׁשאין עליהם; מתּפללים אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלהם
ּובארץ  קבריהם. ּבּתיהם ונמצאּו נֹופלין ׁשהּבּתים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָמּזֹו,
ארץ  ׁשהיא מּפני הּגׁשמים, רב על מתּפללין אין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיׂשראל
להם, טֹובה הּגׁשמים ורב ּבאבנים; ּבנּויֹות ּובּתיהם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרים,

הּטֹובה. את להעביר מתעּנים ְְְֲִִִֵֶַַַָואין
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הרעים  מעׂשיהם ׁשּבגלל הּכל ידעּו ויריעּו, לּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹויזעקּו
הּוא  וזה לכם", אּלה הּטּו "עֹונֹותיכם ּכּכתּוב: - להן ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּורע

מעליהם. הּצרה להסיר להם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּיגרם
יאמרּו:אבל ‚. אּלא יריעּו, ולא יזעקּו, לא זה אם 'ּדבר ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֹ

זֹו הרי - נקרית' נקרה זֹו וצרה לנּו, ארע העֹולם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָמּמנהג
הרעים, ּבמעׂשיהם להּדבק להם וגֹורמת אכזרּיּות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּדר
ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא אחרֹות. וצרֹות הּצרה ְְֲִֵֶַַָָָָָותֹוסיף
ּכלֹומר, קרי"; ּבחמת עּמכם והלכּתי - ּבקרי עּמי ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ"והלכּתם
ׁשהיא  ּתאמרּו אם - ׁשּתׁשּובּו ּכדי צרה עליכם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּכׁשאביא

קרי.[מקרה]קרי אֹותֹו חמת לכם אֹוסיף , ֲִִִֶֶֶַָ
סֹופרים„. ׁשּתבֹוא [חכמים]ּומּדברי צרה ּכל על להתעּנֹות , ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

האּלּו, הּתענּיֹות ּובימי הּׁשמים. מן ׁשּירחמּו עד הּצּבּור, ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻעל
ואם  ּבלבד; ּבחצֹוצרֹות ּומריעין ּומתחּננים ּבתפּלֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַזֹועקין
מקּצר  הּׁשֹופר ּובּׁשֹופר; ּבחצֹוצרֹות מריעין ּבּמקּדׁש, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהיּו

קצר] הּיֹום [קול ׁשּמצות - מאריכֹות והחצֹוצרֹות ,ְְְֲֲִִֶַַַַ
אּלא  ּכאחד וׁשֹופר ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין ואין ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָּבחצֹוצרֹות.
לפני  הריעּו - ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמקּדׁש,

ה'". ֶֶַהּמל
יֹום ‰. אינן הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּתענּיֹות

זה  ּבדבר לעמד יכֹולים הּצּבּור רב ׁשאין יֹום; ואין אחר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ּובחמיׁשי  ּבׁשּבת ּבׁשני אּלא ּתענית, ּכּתחּלה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּגֹוזרין
וחמיׁשי  ׁשני זה, סדר על וכן ׁשּלאחריו; ּובׁשני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלאחריו

ׁשּירחמּו. עד ְְֲִֵֶַֻוׁשני,
.Â ּבימים ולא ּבׁשּבתֹות לא הּצּבּור, על ּתענית ּגֹוזרין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹאין

ּבחצֹוצרֹות;טֹובים  ולא ּבׁשֹופר לא ּבהם, ּתֹוקעין אין וכן . ְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹ
היתה  ּכן אם אּלא ּבתפּלה, ּבהם ּומתחּננים זֹועקים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹולא
ּבּים. הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו ּגֹוים, ׁשהּקיפּוה ְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָעיר
רּוח  ּומּפני לסטים, ּומּפני ּגֹוים, מּפני הּנרּדף יחיד ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַָָאפּלּו
ּבתפּלֹות. ּומתחּננים וזֹועקין ּבׁשּבת, עליהם מתעּנין - ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָרעה
לעזר  העם את לקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא ּתֹוקעין, אין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל

ּולהּצילם. ְִַָָאֹותם
.Êאֹו חדׁשים, ּבראׁשי ּבּתחּלה ּתענית ּגֹוזרין אין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָוכן

התחילּו ואם מֹועד; ׁשל ּבחּלֹו אֹו ּופּורים, ְְְֲִִִִֵֶַָֻֻּבחנּכה
אחד  יֹום אפּלּו הּצרה על מאּלּולהתעּנֹות יֹום ּבהן ּופגע , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבתענית. הּיֹום ּומׁשלימין מתעּנין, -ְְְֲִִִִִַַַַ
.Á ּבהן מתעּנין אין - הּצרֹות על ׁשּמתעּנין אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּתענּיֹות

מניקֹות  ולא עּברֹות, לאכל לא ּומּתרין קטּנים; ולא , ְְְְֱִִִֶַָָֹֹֹֹֻֻ
הּמטר, מּתענית חּוץ - למחר ׁשּמתעּנין ּפי על אף ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָּבּלילה,
צּבּור  ּבין ּבּלילה, ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית וכל ׁשּיתּבאר. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכמֹו
הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד וׁשֹותה, אֹוכל זה הרי - יחיד  ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּבין

ואֹוכל. חֹוזר אינֹו יׁשן, אם אבל יׁשן; ׁשּלא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹוהּוא,
.Ë מתעּנה הּיחיד ּכ צרתן, על מתעּנים ׁשהּצּבּור  ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשם

ּבּמדּבר, ּתֹועה אֹו חֹולה, לֹו ׁשהיה הרי ּכיצד? צרתֹו. ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעל
להת  לֹו יׁש - האסּורין ּבבית אסּור עליו אֹו ּולבּקׁשעּנֹות , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

ולא  ׁשּמתּפּלל. ּתפּלה ּבכל 'עננּו' ואֹומר ּבתפּלתֹו; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹרחמים
ולא  חדׁשים, ּבראׁשי ולא ּבמֹועדֹות, ולא ּבׁשּבתֹות, ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹֹֹיתעּנה

ּופּורים. ֲִַָֻּבחנּכה

.È הּיחיד עליו קּבלּה ׁשּלא ּתענית אינּהּכל יֹום, מּבעֹוד ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
אֹומר  מנחה, ּתפּלת ּכׁשּיתּפּלל מקּבלּה? ּכיצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּתענית.
ּפי  על אף למחר. להתעּנֹות ּבלּבֹו וגֹומר 'עננּו', ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּבּתפּלה
וקּבל  ּגמר אם וכן ּכלּום; הפסיד לא ּבּלילה, אֹוכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשהּוא
אף  - זה אחר זה ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה להתעּנֹות ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו
ּתעניתֹו, הפסיד לא ולילה, לילה ּבכל אֹוכל ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

מּבעֹודֹו. ויֹום יֹום לכל ּכּונה צרי ְְְִִֵַָָָָָואינֹו
.‡È,ּבלבד למחר להתעּנֹות יֹום מּבעֹוד עליו ְְְְְִִִִֵַַָָָָקּבל

להתעּנֹות נמל ולּלילה על [גם]והתעּנה, אף - ׁשני ּביֹום ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָ
עליו  קּבלּה ׁשּלא מּפני ּתענית, אינּה ּבתעניתֹו, ׁשּלן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפי
ּבּלילה, וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה לֹומר, צרי ואין יֹום; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָמּבעֹוד
ּכלל. ּתענית זֹו ׁשאין - להתעּנֹות ונמל ּבּבקר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹוהׁשּכים

.·È ׁשּיׁשּוב ּכדי למחר, להתעּנֹות צרי - רע חלֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהרֹואה
ּומתעּנה, ּבתׁשּובה; ויחזר ּבהם, ויחּפׂש למעׂשיו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויעֹור

ּבׁשּבת  ׁשּלא ואפּלּו ּפי על אף ּתפּלה, ּבכל 'עננּו' ּומתּפּלל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אחר, יֹום מתעּנה - ּבׁשּבת והּמתעּנה יֹום. מּבעֹוד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָקּבלּה

ׁשּבת. ענג ׁשּבּטל ְִִֵֵֶֶַָֹמּפני
.‚Èׁשעֹות אדם מהיום]מתעּנה ּכלּום [חלק יאכל ׁשּלא והּוא , ְְְִֶֶַַָָָֹֹ

ּומתעּסק  ּבחפציו טרּוד ׁשהיה הרי ּכיצד? הּיֹום. ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאר
ונמל ׁשעֹות, ּתׁשע עד אֹו חצֹות, עד אכל ולא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹּבצרכיו
אֹותן  מתעּנה זה הרי - הּיֹום מן ׁשּנׁשארּו ּבּׁשעֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָלהתעּנֹות
קדם  הּתענית עליו קּבל ׁשהרי 'עננּו', ּבהן ּומתּפּלל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשעֹות,
התחיל  ּכ ואחר וׁשתה, אכל אם וכן הּתענית; ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָׁשעֹות

ׁשעֹות. ּתענית זה הרי - הּיֹום ׁשאר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָלהתעּנֹות
.„Èאֹו צרתֹו, על מתעּנה ׁשהיה ּבין - ּבתענית הּׁשרּוי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

הרי  - צרתם על הּצּבּור עם מתעּנה ׁשהיה ּבין חלֹומֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
ׂשמח  יהיה ולא ראׁשֹו, יקל ולא ּבעצמֹו, עּדּונין ינהג לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹזה

לב  ּיתאֹונן וטֹוב "מה ׁשּנאמר: ּכענין ואֹונן, ּדֹואג אּלא , ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּתבׁשיל, את לטעם לֹו ּומּתר חטאיו". על ּגבר חי, ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאדם
ּופֹולט. טֹועם אּלא יבלע, ׁשּלא והּוא - רביעית ּבכדי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹואפּלּו

ּתעניתֹו. מׁשלים ואכל, ְְֲִִַַַַָָׁשכח
.ÂË,צרה על ונתרּפא, החֹולה, על מתעּנה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיחיד

ּתעניתֹו מׁשלים זה הרי - ׁשּמתעּנים ועברה מּמקֹום ההֹול . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הל ּומׁשלים; מתעּנה זה הרי מתעּנים, ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלמקֹום
מתעּנה  זה הרי ׁשּמתעּנים, למקֹום מתעּנים ׁשאין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמקֹום
ינהג  ואל ּבפניהם; יתראה אל וׁשתה, ואכל ׁשכח ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹעּמהן.

ּבעצמֹו. ְְִִַעּדּונין
.ÊË ּגׁשמים להם וירדּו הּגׁשמים, על מתעּנים ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָצּבּור

וׁשֹותים, אֹוכלים אּלא יׁשלימּו, לא - חצֹות קדם אם -ְְְֲִִִִֶֶַָֹֹ
הּגדֹול  הּלל וקֹוראים הּלל ּומתּכּנסים, אֹומרים ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

חצֹות  אחר ואם מלאה. וכרׂש ׂשבעה ּבנפׁש אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,
אם  וכן ּתעניתם. יׁשלימּו ּבקדּׁשה, הּיֹום רב ועבר הֹואיל -ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֻ
קדם  אם - ּובטל ׁשמד על אֹו ועברה, צרה על מתעּנים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהיּו

יׁשלימּו. חצֹות, אחר ואם יׁשלימּו; לא ְְְֲֲִִִַַַַֹחצֹות,
.ÊÈ הּצרֹות מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרים ּתענית יֹום ּבית ּבכל , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

מעׂשה  על ּובֹודקים הּכנסת, ּבבית יֹוׁשבים והּזקנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַּדין
הּיֹום; חצֹות עד ׁשחרית ּתפּלת מאחר העיר, ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָאנׁשי
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ודֹורׁשים  ּומזהירים עברֹות, ׁשל הּמכׁשֹולֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַּומסירים
ועב  חמס ּבעלי על ועל וחֹוקרים אֹותם, ּומפריׁשים רֹות ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ

ּומחצי  אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא אֹותם, ּומׁשּפילים זרֹוע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּבעלי
ּוקללֹות  ּבברכֹות קֹוראים הּיֹום רביע - ולערב ְְְְְִִִֶֶַַַָָָהּיֹום
ּתקץ  ואל ּתמאס; אל ּבני, ה', "מּוסר ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּתֹורה,
הּצרה; מענין ּבתֹוכחֹות ּבּנביא ּומפטירים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָּבתֹוכחּתֹו",
ּומתחּננים  מנחה, מתּפללים - האחרֹון הּיֹום ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָּורביע

ּכחן. ּכפי ּומתוּדים ְְְֲִִִִַָֹוזֹועקים

ה'תשע"ה  שבט ל' חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
עליהן ‡. ּומתריעין ׁשּמתעּנין צּבּור ׁשל הּצרֹות הן :אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּדבר, ועל החרב, ועל ליׂשראל, יׂשראל ׂשֹונאי הצרת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
הּׁשּדפֹון, ועל החסיל, ועל הארּבה, ועל רעה, חּיה ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָועל
הּמזֹונֹות  ועל החליים, ועל הּמּפלת, ועל הּירקֹון, ְְְְְֳִֵֶֶַַַַַַַַָָֹועל

הסחורות] הּמטר.[שהוזלו ועל ,ְַַָָ
אּלּו·. מּכל צרה ּבּה ׁשּיׁש עיר מתעּנה ּכל העיר אֹותּה - ְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

מתעּנֹות  - סביבֹותיה וכל הּצרה; ׁשּתעבר עד ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹּומתרעת,
מקֹום, ּובכל רחמים. עליהם מבּקׁשים אבל מתריעֹות, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָֹולא

ׁשאמ  ּכמֹו ּבׁשּבת, מתריעים ולא צֹועקים חּוץ אין - רנּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ
אין  אבל ּבׁשּבת; אפּלּו עליה ׁשּצֹועקים הּמזֹונֹות, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָמּצרת

ּבׁשּבת. ּבחצֹוצרֹות עליה ְְְֲִִֶַַַָָָמתריעים
ּכיצד ‚. ליׂשראל יׂשראל ׂשֹונאי הצרת ׁשּבאּועל ּגֹוים ? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּידם  לּקח אֹו מס, מהן לּטל אֹו יׂשראל, עם מלחמה  ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלער
אּלּו הרי - קּלה ּבמצוה אפּלּו ׁשמד עליהם לגזר אֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹארץ,
הערים  וכל ׁשּירחמּו. עד ּומתריעים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֻמתעּנים
ּכן  אם אּלא מתריעים, אין אבל מתעּנים; ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּסביבֹותיהם,

לעזרתן. להתקּבץ ְְְְְִֵֶַָָָּתקעּו
ׁשערכּו„. ּכגֹון ׁשלֹום, ׁשל חרב אפּלּו ּכיצד? החרב ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל

ּפי  על אף יׂשראל, ּבמקֹום ועברּו ּגֹוים עם ּגֹוים ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָמלחמה
ּומתעּנים  צרה, זֹו הרי - מלחמה יׂשראל ּובין ּביניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין

עליה  ּבארצכם",ּומתריעין תעבר לא "וחרב ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
צרה. - הּמלחמה ׁשראּית ְְְִִִֶַַָָָָָמּכלל

ּדבר?‰. הּוא ויצאּואיזה רגלי, מאֹות חמׁש ּבּה ׁשּיׁש עיר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּביֹום  יצאּו זה; אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנה
ויצאּו אלף, ּבּה היּו ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאחד,

- זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשּׁשה זה מּמּנה הרי ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו אחד, ּביֹום יצאּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּדבר;
ׁשּׁשבתּו והּזקנים והּקטּנים הּנׁשים ואין זה. חׁשּבֹון לפי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

זה. לענין הּמדינה אנׁשי מנין ּבכלל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּמלאכה,
.Â יׂשראל ּגלּיֹות ׁשאר מתעּנים יׂשראל, ּבארץ ּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה

מּמּנה  ּובאֹות הֹולכֹות וׁשּירֹות ּבּמדינה, ּדבר היה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליהם.
רחֹוקֹות  ׁשהן ּפי על אף מתעּנֹות, ׁשּתיהן - אחרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלמדינה

מּזֹו .זֹו ִ
.Ê מׁשּלחת ׁשהיא ּבזמן אּלא רעה, חּיה על מתעּנין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻאין

טבעית] לא תופעה הרי [מהשמים, ּבּיֹום, ּבעיר נראתה ּכיצד? .ְֲֲִִֵֵַַָָ

אדם, ּבני ׁשני ראתה אם - ּבּיֹום ּבּׂשדה נראתה מׁשּלחת. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻזֹו
הּׂשדה  היתה ואם מׁשּלחת. זֹו הרי - מּפניהם ּברחה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻולא
- אחריהן ורדפה אדם ּבני ׁשני וראתה לאגם, ְְְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּסמּוכה
ואם  מׁשּלחת. אינּה אחריהן, רדפה לא מׁשּלחת; זֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻֻהרי
אּלא  מׁשּלחת, אינּה - אחריהן רדפה אפּלּו - ּבאגם ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהיתה
אכלה  אם אבל מהן. אחד ואכלה ׁשניהן טרפה ּכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָאם
מקֹומּה; הּוא ׁשּזה מּפני מׁשּלחת, אינּה - ּבאגם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשניהן

מׁשּלחת. ׁשהיא מּפני לא טרפה, הרעבֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּומּפני
.Áהּנׁשּמֹות ּובארצֹות ּבּמדּברֹות הּבנּויים [שוממות]ּבּתים ְְְֲִִִַַַַָָָָ

ונטלה  לּגג עלתה אם חּיה, ּגדּודי מקֹום והם הֹואיל -ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ
למּדה  הּגיעה לא ואם מׁשּלחת; זֹו הרי - מעריסה ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָֹֻּתינֹוק
ּבעצמם  ׁשּסּכנּו הם אדם, ּבני ׁשאּלּו מׁשּלחת, אינּה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻזֹו,

החּיֹות. למקֹום ְִַַָּובאּו
.Ë- והּזיקּו ׁשּׁשּלחּו העֹוף ורמׂש הארץ רמׂש מיני ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשאר

צרעין  לֹומר צרי ואין ועקרּבים, נחׁשים ׁשּלּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּכגֹון
ולא  עליהם, מתעּנים אין - להן והּדֹומין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹויּתּוׁשין

ּתרּועה.מתריעים  ּבלא זֹועקים אבל ; ְְְֲֲִִִַָָֹ
.È אּלא מהם נראה לא אפּלּו - החסיל ועל הארּבה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעל

יׂשראל  ארץ ּבכל אחד עליהם;ּכנף ּומתריעין מתעּנים , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּגֹובאי ארבה]ועל אין [מין - החגב אבל ׁשהּוא. ּבכל , ְְֲֵֶֶַַַָָָָ

ּבלבד. זֹועקין אּלא מתריעין, ולא עליו, ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹמתעּנין
.‡Èואפּלּו ּבּתבּואה; מּׁשּיתחיל - הּירקֹון ועל הּׁשּדפֹון ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל

ּתּנּור  ּפי ּכמלא קטן ּבמקֹום אּלא התחיל לאפות לא [שניתן ְְְִִִִֶַָָָָֹֹ
התנור] פי הממלא לחם ּומתריעין.ממנה ּתענית עליו ּגֹוזרין ,ְְֲִִִִַַָָ

.·È ּכתלים מּפלת ּבעיר ׁשרבתה הרי ּכיצד? הּמּפלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעל
חזקים]ּבריאים צרה,[- זֹו הרי - הּנהר ּבצד עֹומדים ׁשאינם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

הרעׁש על וכן עליה. ּומתריעים אדמה]ּומתעּנים רעידת -] ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
מתעּנין  והֹורגין, הּבנין את מּפילין ׁשהם הרּוחֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָועל

עליהן. ְֲִִֵֶַּומתריעין
.‚È הרּבה לאנׁשים אחד חלי ׁשּירד הרי ּכיצד? החליים ְֲֲֳֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

אסּכרה  ּכגֹון העיר, גרון]ּבאֹותּה חרחּור[מחלת [חום]אֹו ְְְְִַַָָָָ
צּבּור, צרת זֹו הרי - החלי ּבאֹותֹו מתים והיּו ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוכּיֹוצא
הּוא  הרי לח, חּכּו וכן ּומתריעין. ּתענית לּה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָוגֹוזרין
ּומתריעין  מתעּנין הּצּבּור, ּברב ּפׁשט ואם ּפֹורח, ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָֹּכׁשחין

ּבלבד. עליו צֹועקים יבׁש, חּכּו אבל ְֲֲִִִֵַָָָָָָעליו;
.„È ּכיצד הּמזֹונֹות סחֹורה על ׁשל ּדברים ׁשהּוזלּו הרי ? ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ

ּבבבל  ּפׁשּתן ּכלי ּכגֹון מהם, העיר אֹותּה אנׁשי חּיי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשרב
עד  והּמּתן, הּמּׂשא ונתמעט יׂשראל, ּבארץ וׁשמן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָויין
ימצא  ּכ ואחר ּבׁשּׁשה עׂשרה ׁשוה למּכר הּתּגר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּיצטר

עליה ּומתריעין צּבּור, צרת זֹו הרי - [בתפילה]לֹוקח ְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבׁשּבת. עליה ְְֲִֶַָָָוזֹועקין

.ÂË ּכיצד הּמטר ׁשּיצרּועל עד ּגׁשמים עליהם ׁשרּבּו הרי ? ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּגדֹולה  צרה ל ׁשאין עליהם; מתּפללים אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלהם
ּובארץ  קבריהם. ּבּתיהם ונמצאּו נֹופלין ׁשהּבּתים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָמּזֹו,
ארץ  ׁשהיא מּפני הּגׁשמים, רב על מתּפללין אין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיׂשראל
להם, טֹובה הּגׁשמים ורב ּבאבנים; ּבנּויֹות ּובּתיהם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרים,

הּטֹובה. את להעביר מתעּנים ְְְֲִִִֵֶַַַָואין
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.ÊËליבׁש צמחין והתחילּו הּמטר, ונמנע ׁשּצמחה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹּתבּואה
עד  אֹו ּגׁשמים, ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָ

הּצמחים  לֹוׁשּייבׁשּו קרֹוב אֹו הּפסח זמן הּגיע אם וכן . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ירדּו ולא ׁשם, האילנֹות ּפריחת זמן ׁשהּוא יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ
ּגׁשמים  ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגׁשמים

זמּנם. ׁשּיעבר עד אֹו לאילנֹות, ְְֲִִֶַַַָָָָֹהראּויין
.ÊÈ הּסּכֹות חג זמן הּגיע אם הרּבה וכן ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹֻ

אּלּו הרי - והּמערֹות והּׁשיחין הּבֹורֹות מהם למּלאת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹּכדי
מים  להם אין ואם לּבֹורֹות; הראּוי ּגׁשם ׁשּירד עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעּנין
להם  יהיה ׁשּלא עת ּבכל הּגׁשמים על מתעּנים - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלׁשּתֹות

החּמה. ּבימֹות ואפּלּו לׁשּתֹות, ְֲִִִִַַַַָמים
.ÁÈ ּבימֹות יֹום ארּבעים לגׁשם ּגׁשם ּבין הּגׁשמים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּפסקּו

עד  וזֹועקים ּומתעּנים ּבּצרת, מּכת זֹו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹהּגׁשמים
זמּנם  ׁשּיעבר עד אֹו הּגׁשמים, .ׁשּירדּו ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹ

ג  ¤¤ּפרק
ימֹות ‡. מּתחּלת עּקר ּכל ּגׁשמים להם ירדּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהרי

ירדּו ולא ּבמרחׁשון, עׂשר ׁשבעה הּגיע אם - ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹהּגׁשמים
ׁשני ּגׁשמים  להתעּנֹות, ּבלבד חכמים ּתלמידי מתחילים , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

הּתלמידים וכל וׁשני; ת"ח]וחמיׁשי -].לכ ראּויים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָ
ּכסלו ·. חדׁש ראׁש ּדין הּגיע ּבית - ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹֹ

ּומּתרין  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ּתענּיֹות ׁשלׁש ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּגֹוזרין
מׁשמר ואנׁשי ּבּלילה. ולׁשּתֹות לאכל העובדים ּבהן [כהנים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ

שבוע] אותו עֹוסקים במקדש ׁשהם מּפני עּמהם, מתעּנים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָאין
ּומתּפללין  ּכנסּיֹות, לבּתי נכנסים העם וכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָּבעבֹודה.

הּתענּיֹות. ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר ּומתחּננים, ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָוזֹועקים
ּתענּיֹות ‚. ׁשלׁש ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵַַָָֹֹעברּו

וחמיׁשי  וׁשני חמיׁשי הּצּבּור, על אּלּואחרֹות ּובׁשלׁש ; ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָֹ
ּכּפּור. ּבצֹום ׁשעֹוׂשין ּכמֹו יֹום, מּבעֹוד וׁשֹותין ְְְְְִִִִִֶאֹוכלין
ואנׁשי  מׁשלימין; ולא הּיֹום, מקצת מתעּנים מׁשמר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֹואנׁשי

ּבעב  העֹוסקין והם אב, יהיּוּבית לא הּיֹום, ּבאֹותֹו ֹודה ְְְְֲִִֵֵַָָָָֹ
- יֹום מּבעֹוד ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית וכל עּקר. ּכל ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָמתעּנים
אף  ואֹוכל, חֹוזר אינֹו - לאכל ׁשּלא וגמר ּופסק, אכל ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאם

ּבּיֹום. ׁשהּות ׁשּיׁש ּפי ְִֵֶַַעל
מלאכה „. ּבעׂשּית אסּורין העם ּכל אּלּו, ּתענּיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹּבׁשלׁש

ּבחּמין, הּגּוף ּכל ּברחיצת ואסּורין ּבּלילה. ּומּתרין ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֻּבּיֹום,
מּתר  ורגליו ידיו ּפניו את אבל נֹועלים לפיכ ; ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָֻ

הּזהמה, את להעביר ואם ּבסיכה; ואסּורין ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֻהּמרחצאֹות.
ּבעיר; הּסנּדל ּובנעילת הּמּטה, ּבתׁשמיׁש ואסּורין ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָֻמּתר.
וזֹועקים  ּכנסּיֹות, ּבבּתי ּומתּפללין לנעל. מּתר ,ּבּדר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻאבל

הּתענּיֹות. ּכׁשאר ְְְֲִִִִַַַָּומתחּננים
ּתענּיֹות ‰. ׁשבע ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹעברּו

וׁשני  וחמיׁשי וׁשני וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַאחרֹות
וׁשני  ּומניקֹות וחמיׁשי עּברֹות ּבלבד, הּׁשבע ּובאּלּו . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֻ

ּומניקֹות  עּברֹות אין הּתענּיֹות, ּבׁשאר אבל ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֻמתעּנֹות,
עצמן  מעּנגין אין מתעּנֹות, ׁשאינן ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָמתעּנֹות;

הּולד. קּיּום ּכדי וׁשֹותֹות אֹוכלֹות אּלא ְְְְִִִֵֶַָָָּבפּנּוקין,

.Â;ּומׁשלימין מתעּנין מׁשמר אנׁשי אּלּו, ּתענּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּובׁשבע
מׁשלימין  ולא הּיֹום, מקצת מתעּנין אב ּבית וכל ואנׁשי . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

הּׁשבע  ּבאּלּו אסּור אמצעּיֹות, ּבׁשלׁש אסּור ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּדבר
ֲַָהאחרֹונֹות.

.Ê ּברחֹוב ּומתּפללין מתריעין ּבלבד ׁשּבהן אּלּו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָויתרֹות
מּדרּכם,העיר  ׁשּיׁשּובּו ּכדי לעם להֹוכיח זקן ּומֹורידין , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

- מנחה ּובתפּלת ׁשחרית ּבתפּלת ּברכֹות ׁשׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּומֹוסיפין
את  ונֹועלין ּברכֹות. ועׂשרים ארּבע מתּפללין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָונמצאּו

מּטין ּובׁשני מעט]החנּיֹות, פותחין את [- ּופֹותחין ערב לעת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֻ
ּכבֹוד  מּפני הּיֹום, ּכל ּפֹותחין ּבחמיׁשי, אבל ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָֻהחנּיֹות;
ונֹועל  אחת ּפֹותח ּפתחים, ׁשני לחנּות יׁש ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּׁשּבת.

אצטּבה לחנּות יׁש ואם הסחורה]אחת; להנחת לפניה [ספסל ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבחמיׁשי, ּכדרּכֹו ּפֹותח -ְְְֲִִֵֵֵַַַ

.Á ּומּתן ּבמּׂשא ממעטין - נענּו ולא אּלּו ּובבנין עברּו , ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ
וצּיּור ּכּיּור ּכגֹון ׂשמחה הקירות]ׁשל קישוט ׁשל [- ּובנטיעה , ְְְְִִִִִֶֶָָ

ואהלים הדס מיני ּכגֹון ּבארּוסין [בשמים]ׂשמחה ּוממעטין . ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָ
מי  וכל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים לא ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹונּׂשּואין,
ּבׁשני  מּטתֹו לׁשּמׁש לֹו אסּור ּורבּיה, ּפרּיה מצות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּקּים

לחברֹו;רעבֹון  אדם ּבין ׁשלֹום ּבׁשאילת ּוממעטין . ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ
וכמנּדין  ּכנזּופין ׁשלֹום, יׁשאלּו לא חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָֹֻותלמידי
ּבׂשפה  לֹו מחזירין ׁשלֹום, להם ׁשּנתן הארץ ועם ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּמקֹום,

ראׁש. וכבד ְֶָָֹֹרפה
.Ë ּומתעּנים לבּדם, חֹוזרין חכמים וׁשני ּתלמידי חמיׁשי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָ

הּצּבּור  לא אבל ּתקּופה; ׁשל ניסן ׁשּיצא עד וׁשני, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוחמיׁשי
יתר  ירדּו ׁשּלא ּגׁשמים ּבׁשביל הּצּבּור על ּגֹוזרין ׁשאין -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
עד  הּיחידים ּוכׁשּמתעּנים אּלּו. ּתענּיֹות עׂשרה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹמּׁשלׁש
מלאכה, ּבעׂשּית ּומּתרין ּבּלילה; לאכל מּתרין ניסן, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻׁשּיצא
ּכל  ּכׁשאר הּסנּדל, ּונעילת ותׁשמיׁש, וסיכה, ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָּוברחיצה,
ׁשל  ניסן יצא ּולפּורים. חדׁשים לראׁשי ּומפסיקין ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתענּיֹות.
אין  - ׁשֹור מּזל לתחּלת הּׁשמׁש ּכׁשּתּגיע והּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתקּופה,
קללה, סימן אּלא הּזה, ּבּזמן הּגׁשמים ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמתעּנים;

הּׁשנה. מּתחּלת עּקר ּכל ירדּו ולא ְְְִִִִַַָָָָָֹהֹואיל
.È.לּה הּדֹומה וכל יׂשראל, ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

עׂשר  ׁשבעה קדם ׁשּלהן הּגׁשמים ׁשעֹונת מקֹומֹות ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאבל
ירדּו ולא זמּנם ּכׁשּיּגיע - זה זמן לאחר אֹו ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבמרחׁשון,
ּומפסיקין  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני מתעּנים יחידים ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַָּגׁשמים,
ּכמֹו כן אחרי וׁשֹוהין ּופּורים. וחנּכה חדׁשים, ְְְֲֲֳִִִֵֵֵַַָָָֻּבראׁשי
על  ּגֹוזרין ּדין ּבית - ּגׁשמים ירדּו לא אם ימים; ְְְְִִִִִִֵַָָָָֹׁשבעה

ׁשאמרנּו הּסדר על ּתענּיֹות, עׂשרה ׁשלׁש .הּצּבּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
.‡Èּבּה אֹוכלין - לארץ ּבחּוצה הּצּבּור ׁשּגֹוזרין ּתענית ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּכל

הּצּבּור  על ּגֹוזרין ׁשאין הּתענּיֹות; ׁשאר ּכדין ודינּה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבּלילה,
ּובגלל  ּבלבד, יׂשראל ּבארץ אּלא ּכּפּור, צֹום ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּתענית

וׁשבע הּמטר  אמצעּיֹות ׁשלׁש ׁשהן ּתענּיֹות, עׂשר ּובאֹותן , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ֲַאחרֹונֹות.

ד  ¤¤ּפרק
מטר,‡. ׁשל האחרֹונֹות ּתענּיֹות מּׁשבע ויֹום יֹום ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָּבכל
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ׁשל  לרחֹובּה הּתבה את מֹוציאים זה: סדר על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמתּפללים
ּבׂשּקים  ּומתּכּסים מתקּבצים העם וכל אפר עיר, ונֹותנין ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

שריפה]מקלה ּכדי [- ּתֹורה, ספר ּגּבי ועל הּתבה ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
נֹוטל  העם מן ואחד לּבם. ּולהכניע הּבכּיה, את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהרּגיל

ּד ּבית אב ּובראׁש הּנׂשיא ּבראׁש ונֹותן האפר, ּבמקֹום מן ין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
נֹוטל  ואחד אחד וכל ויׁשּובּו; ׁשּיּכלמּו ּכדי ּתפּלין, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהנחת

ּבראׁשֹו. ְְֵֹונֹותן
חכם ·. זקן יֹוׁשבין, והן ּביניהן, מעמידין ּכ לא ואחר . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

זקן  לא ׁשם היה לא חכם; מעמידין חכם, זקן ׁשם ֲִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹֹהיה
צּורה ׁשל אדם מעמידים חכם, חשוב]ולא אֹומר [- והּוא . ְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

ּגֹורמין, ּתענית ולא ׂשק לא 'אחינּו, ּכּבּוׁשין: ּדברי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַֹֹלפניהם
נינוה, ּבאנׁשי מצינּו ׁשּכן - טֹובים ּומעׂשים ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּתעניתם", ואת ׂשּקם את האלהים "וּירא ּבהם נאמר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא

ּובּקּבלה מעׂשיהם". את האלהים "וּירא [שקיבלנו אּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבגדיכם"'.מהנביאים] ואל לבבכם "וקרעּו אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַהּוא

ויׁשּובּו לּבם, ׁשּיכניע עד ּכחֹו, ּכפי אּלּו ּבענינֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּומֹוסיף
ּגמּורה. ְְָָּתׁשּובה

ּבתפּלה ‚. עֹומדין ּכּבּוׁשין, ּדברי זה ׁשּגֹומר ;ואחר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ
ואם  אּלּו. ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי צּבּור ׁשליח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָּומעמידין
מתּפּלל; להתּפּלל, ראּוי הּכּבּוׁשין ּדברי ׁשאמר אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיה

אחר. מֹורידין לאו, ְִִִֵַָואם
ׁשהּוא „. איׁש אּלּו? ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָואיזה

ּובכתּובים, ּבנביאים ּבתֹורה לקרֹות ורגיל ּבתפּלה, ְְְְְְִִִִִִִִִִָָָָרגיל
לֹו[בילדים]ּומּטּפל פרנסתו]ואין ּבּׂשדה.[די יגיעה לֹו ויׁש , ְְְִִֵֵֵֶַַָָ

ּבעל  עליו והּנלוים קרֹוביו וכל ּביתֹו ּובבני ּבבניו יהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
עליו  יצא ולא העברֹות. מן ריקן ּביתֹו יהיה אּלא - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹעברה
נעימה, לֹו ויׁש לעם; ּומרּצה ,ּבר ׁשפל ּבילדּותֹו, רע ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשם
זה  הרי האּלּו, הּמּדֹות ּכל עם זקן היה ואם ערב. ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוקֹולֹו
האּלּו, הּמּדֹות ּכל ּבֹו ויׁש הֹואיל זקן, אינֹו ואם ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹמפאר;

ְִֵַיתּפּלל.
'ּגֹואל ‰. ּברּכת עד ּומתּפּלל מתחיל, צּבּור ְְְְִִִִִֵֵַַַַַּוׁשליח

הּצרה  מעין וׁשֹופרֹות זכרֹונֹות ואֹומר ואֹומר:יׂשראל'; , ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָ
אל  עיני "אּׂשא וּיענני", קראתי לי ּבּצרתה ה' ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"אל
יעטף  כי לעני "ּתפּלה ה'", ,קראתי "מּמעמּקים ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹההרים",

ְוגֹו'".
.Â,בענינּו 'ראה ואֹומר: ּכחֹו; ּכפי ּתחנּונים ּדברי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָֹואֹומר

ּבסֹוף  ואֹומר ּומתחּנן; לגאלנּו', ּומהר ריבנּו, ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵַַָָוריבה
יענה  הּוא הּמֹורּיה, ּבהר אברהם את ׁשענה 'מי ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּתחנּוניו:

וי  ה',אתכם אּתה ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ׁשמע ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָ
יׂשראל' .ּגֹואל ְִֵֵָ

.Ê;זֹו אחר זֹו מ ֹוסיף, ׁשהּוא ּברכֹות ׁשׁש להֹוסיף ְְְִִִֵֶַַַָּומתחיל
מּדברי  ּופסּוקים ּתחנּונים, ּבדברי מהן אחת ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמתחּנן
אחת  ּבכל וחֹותם רגיל, ׁשהּוא ּכפי הּקדׁש ּומּכתבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹקּבלה

אּלּו ּבחתימֹות :מהן ֲִֵֵֶַ
.Áואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבראׁשֹונה

ּבּיֹום  צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ים ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַעל
הּנׁשּכחֹות' זֹוכר ה', אּתה ּברּו .הּזה; ְִֵֶַַַָָָ

.Ë הּוא ּבּגלּגל, יהֹוׁשע את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבּׁשנּיה
אּתה  ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָיענה

ּתרּועה' ׁשֹומע .ה', ְֵַָ
.È,ּבּמצּפה ׁשמּואל את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּׁשליׁשית

ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
צעקה' ׁשֹומע ה', .אּתה ְֵַַָָָ

.‡È ּבהר אלּיהּו את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברביעית
הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּכרמל,

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו. ְִֵַַָָָ
.·È מּמעי יֹונה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּבחמיׁשית

הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּדגה,
צרה' ּבעת העֹונה ה', אּתה ּברּו. ְֵֶַָָָָָ

.‚Èּבנֹו ּוׁשלמה ּדוד את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבּׁשּׁשית
ּבּיֹום  צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָּבירּוׁשלים,
עֹונין  העם וכל הארץ'. על המרחם ה', אּתה ּברּו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּזה;
ּכל  אחר ׁשעֹונין ּכדר ּוברכה, ּברכה ּכל אחר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ'אמן'

.הּברכֹות  ְַָ
.„È על הּתפּלה וגֹומר וכּו', ונרפא' ה' 'רפאנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָואֹומר

מקֹום  ּבכל עֹוׂשין הּזה וכּסדר ּבחצֹוצרֹות. ותֹוקעין .הּסדר; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
.ÂËהיּו ּבירּוׁשלים, הּזה הּסדר על מתּפללין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשהיּו

ּכּסדר  ּומתּפללין הּמזרח, ׁשער ּכנגד הּבית ּבהר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָמתּכּנסין
אברהם',הּזה  את ׁשענה 'מי לֹומר צּבּור ׁשליח ּוכׁשּמּגיע , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

מן  יׂשראל אלהי אלהינּו, אלהים ה' אּתה ּברּו' ְֱֱֱִִִֵֵֵֵַָָָֹֹֹאֹומר:
והן  יׂשראל'. ּגֹואל ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָהעֹולם
וחּזן  ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' אחריו: ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָעֹונין

הכנסת]הּכנסת בית הּכהנים,[שמש 'ּתקעּו לּתֹוקעים: אֹומר ְְְֲִִִֵֶֶַַַֹ
אברהם  את ׁשענה 'מי ואֹומר: הּמתּפּלל וחֹוזר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתקעּו'!
ּבּיֹום  צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא הּמֹורּיה, ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָּבהר

ותֹוקעין. ּומריעין הּכהנים, ּתֹוקעין ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָֹהּזה';
.ÊËהּׁשׁש מן ראׁשֹונה ׁשהיא לזֹו, הּׁשנּיה ּבּברכה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

אלהי  אלהים, ה' אּתה ּברּו' ּבּה: חֹותם אֹותן, ֱֱִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּמֹוסיף
זֹוכר  ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד העֹולם מן ְְִִֵֵַַָָָָָָָיׂשראל

לע  מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' עֹונין: והן ֹולם הּנׁשּכחֹות'. ְְְְְִִֵֵַַָָָ
הריעּו'. אהרן, ּבני 'הריעּו להם: אֹומר הּכנסת וחּזן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹועד';
ואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי ואֹומר: צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוחֹוזר
ּבּיֹום  צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ים ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַעל

ּומריעין  ותֹוקעין מריעין, ּכ ואחר .הּזה'; ְְְְְִִִִִֶַַַָ
.ÊÈ ּובאחת 'ּתקעּו', אֹומר ּבאחת ּוברכה, ּברכה ּכל על ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָוכן

ונמצאּו הּברכֹות; ׁשבע ּכל ׁשּיגמר עד - 'הריעּו' ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר
מריעין  ּופעם ותֹוקעין, ּומריעין ּתֹוקעין ּפעם ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַֹהּכהנים
אּלא  זה, סדר עֹוׂשין ואין ּפעמים. ׁשבע - ּומריעין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָותֹוקעין
ּתֹוקעין  ׁשם, ּומריעין ּתֹוקעין ּוכׁשהן ּבלבד. הּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּבהר

ּובּׁשֹופר  ׁשאמרנּו.ּבחצֹוצרֹות ּכמֹו , ְְְֲֶַַַָָ
.ÁÈ- ׁשם אֹותם ׁשּגֹוזרין מקֹום ּכל - האּלּו ּתענּיֹות ְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשבע

ּובֹוכין  הּקברֹות, לבית העם ּכל יֹוצאים ׁשּמתּפללין, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאחר
ּכאּלּו מתים אּתם 'הרי ּכלֹומר: ׁשם; לא ּומתחּננים אם , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ
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.ÊËליבׁש צמחין והתחילּו הּמטר, ונמנע ׁשּצמחה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹּתבּואה
עד  אֹו ּגׁשמים, ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָ

הּצמחים  לֹוׁשּייבׁשּו קרֹוב אֹו הּפסח זמן הּגיע אם וכן . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ירדּו ולא ׁשם, האילנֹות ּפריחת זמן ׁשהּוא יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ
ּגׁשמים  ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגׁשמים

זמּנם. ׁשּיעבר עד אֹו לאילנֹות, ְְֲִִֶַַַָָָָֹהראּויין
.ÊÈ הּסּכֹות חג זמן הּגיע אם הרּבה וכן ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹֻ

אּלּו הרי - והּמערֹות והּׁשיחין הּבֹורֹות מהם למּלאת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹּכדי
מים  להם אין ואם לּבֹורֹות; הראּוי ּגׁשם ׁשּירד עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעּנין
להם  יהיה ׁשּלא עת ּבכל הּגׁשמים על מתעּנים - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלׁשּתֹות

החּמה. ּבימֹות ואפּלּו לׁשּתֹות, ְֲִִִִַַַַָמים
.ÁÈ ּבימֹות יֹום ארּבעים לגׁשם ּגׁשם ּבין הּגׁשמים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּפסקּו

עד  וזֹועקים ּומתעּנים ּבּצרת, מּכת זֹו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹהּגׁשמים
זמּנם  ׁשּיעבר עד אֹו הּגׁשמים, .ׁשּירדּו ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹ

ג  ¤¤ּפרק
ימֹות ‡. מּתחּלת עּקר ּכל ּגׁשמים להם ירדּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהרי

ירדּו ולא ּבמרחׁשון, עׂשר ׁשבעה הּגיע אם - ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹהּגׁשמים
ׁשני ּגׁשמים  להתעּנֹות, ּבלבד חכמים ּתלמידי מתחילים , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

הּתלמידים וכל וׁשני; ת"ח]וחמיׁשי -].לכ ראּויים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָ
ּכסלו ·. חדׁש ראׁש ּדין הּגיע ּבית - ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹֹ

ּומּתרין  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ּתענּיֹות ׁשלׁש ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּגֹוזרין
מׁשמר ואנׁשי ּבּלילה. ולׁשּתֹות לאכל העובדים ּבהן [כהנים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ

שבוע] אותו עֹוסקים במקדש ׁשהם מּפני עּמהם, מתעּנים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָאין
ּומתּפללין  ּכנסּיֹות, לבּתי נכנסים העם וכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָּבעבֹודה.

הּתענּיֹות. ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר ּומתחּננים, ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָוזֹועקים
ּתענּיֹות ‚. ׁשלׁש ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵַַָָֹֹעברּו

וחמיׁשי  וׁשני חמיׁשי הּצּבּור, על אּלּואחרֹות ּובׁשלׁש ; ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָֹ
ּכּפּור. ּבצֹום ׁשעֹוׂשין ּכמֹו יֹום, מּבעֹוד וׁשֹותין ְְְְְִִִִִֶאֹוכלין
ואנׁשי  מׁשלימין; ולא הּיֹום, מקצת מתעּנים מׁשמר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֹואנׁשי

ּבעב  העֹוסקין והם אב, יהיּוּבית לא הּיֹום, ּבאֹותֹו ֹודה ְְְְֲִִֵֵַָָָָֹ
- יֹום מּבעֹוד ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית וכל עּקר. ּכל ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָמתעּנים
אף  ואֹוכל, חֹוזר אינֹו - לאכל ׁשּלא וגמר ּופסק, אכל ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאם

ּבּיֹום. ׁשהּות ׁשּיׁש ּפי ְִֵֶַַעל
מלאכה „. ּבעׂשּית אסּורין העם ּכל אּלּו, ּתענּיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹּבׁשלׁש

ּבחּמין, הּגּוף ּכל ּברחיצת ואסּורין ּבּלילה. ּומּתרין ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֻּבּיֹום,
מּתר  ורגליו ידיו ּפניו את אבל נֹועלים לפיכ ; ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָֻ

הּזהמה, את להעביר ואם ּבסיכה; ואסּורין ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֻהּמרחצאֹות.
ּבעיר; הּסנּדל ּובנעילת הּמּטה, ּבתׁשמיׁש ואסּורין ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָֻמּתר.
וזֹועקים  ּכנסּיֹות, ּבבּתי ּומתּפללין לנעל. מּתר ,ּבּדר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻאבל

הּתענּיֹות. ּכׁשאר ְְְֲִִִִַַַָּומתחּננים
ּתענּיֹות ‰. ׁשבע ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹעברּו

וׁשני  וחמיׁשי וׁשני וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַאחרֹות
וׁשני  ּומניקֹות וחמיׁשי עּברֹות ּבלבד, הּׁשבע ּובאּלּו . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֻ

ּומניקֹות  עּברֹות אין הּתענּיֹות, ּבׁשאר אבל ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֻמתעּנֹות,
עצמן  מעּנגין אין מתעּנֹות, ׁשאינן ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָמתעּנֹות;

הּולד. קּיּום ּכדי וׁשֹותֹות אֹוכלֹות אּלא ְְְְִִִֵֶַָָָּבפּנּוקין,

.Â;ּומׁשלימין מתעּנין מׁשמר אנׁשי אּלּו, ּתענּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּובׁשבע
מׁשלימין  ולא הּיֹום, מקצת מתעּנין אב ּבית וכל ואנׁשי . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

הּׁשבע  ּבאּלּו אסּור אמצעּיֹות, ּבׁשלׁש אסּור ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּדבר
ֲַָהאחרֹונֹות.

.Ê ּברחֹוב ּומתּפללין מתריעין ּבלבד ׁשּבהן אּלּו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָויתרֹות
מּדרּכם,העיר  ׁשּיׁשּובּו ּכדי לעם להֹוכיח זקן ּומֹורידין , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

- מנחה ּובתפּלת ׁשחרית ּבתפּלת ּברכֹות ׁשׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּומֹוסיפין
את  ונֹועלין ּברכֹות. ועׂשרים ארּבע מתּפללין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָונמצאּו

מּטין ּובׁשני מעט]החנּיֹות, פותחין את [- ּופֹותחין ערב לעת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֻ
ּכבֹוד  מּפני הּיֹום, ּכל ּפֹותחין ּבחמיׁשי, אבל ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָֻהחנּיֹות;
ונֹועל  אחת ּפֹותח ּפתחים, ׁשני לחנּות יׁש ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּׁשּבת.

אצטּבה לחנּות יׁש ואם הסחורה]אחת; להנחת לפניה [ספסל ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבחמיׁשי, ּכדרּכֹו ּפֹותח -ְְְֲִִֵֵֵַַַ

.Á ּומּתן ּבמּׂשא ממעטין - נענּו ולא אּלּו ּובבנין עברּו , ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ
וצּיּור ּכּיּור ּכגֹון ׂשמחה הקירות]ׁשל קישוט ׁשל [- ּובנטיעה , ְְְְִִִִִֶֶָָ

ואהלים הדס מיני ּכגֹון ּבארּוסין [בשמים]ׂשמחה ּוממעטין . ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָ
מי  וכל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים לא ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹונּׂשּואין,
ּבׁשני  מּטתֹו לׁשּמׁש לֹו אסּור ּורבּיה, ּפרּיה מצות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּקּים

לחברֹו;רעבֹון  אדם ּבין ׁשלֹום ּבׁשאילת ּוממעטין . ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ
וכמנּדין  ּכנזּופין ׁשלֹום, יׁשאלּו לא חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָֹֻותלמידי
ּבׂשפה  לֹו מחזירין ׁשלֹום, להם ׁשּנתן הארץ ועם ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּמקֹום,

ראׁש. וכבד ְֶָָֹֹרפה
.Ë ּומתעּנים לבּדם, חֹוזרין חכמים וׁשני ּתלמידי חמיׁשי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָ

הּצּבּור  לא אבל ּתקּופה; ׁשל ניסן ׁשּיצא עד וׁשני, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוחמיׁשי
יתר  ירדּו ׁשּלא ּגׁשמים ּבׁשביל הּצּבּור על ּגֹוזרין ׁשאין -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
עד  הּיחידים ּוכׁשּמתעּנים אּלּו. ּתענּיֹות עׂשרה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹמּׁשלׁש
מלאכה, ּבעׂשּית ּומּתרין ּבּלילה; לאכל מּתרין ניסן, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻׁשּיצא
ּכל  ּכׁשאר הּסנּדל, ּונעילת ותׁשמיׁש, וסיכה, ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָּוברחיצה,
ׁשל  ניסן יצא ּולפּורים. חדׁשים לראׁשי ּומפסיקין ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתענּיֹות.
אין  - ׁשֹור מּזל לתחּלת הּׁשמׁש ּכׁשּתּגיע והּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתקּופה,
קללה, סימן אּלא הּזה, ּבּזמן הּגׁשמים ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמתעּנים;

הּׁשנה. מּתחּלת עּקר ּכל ירדּו ולא ְְְִִִִַַָָָָָֹהֹואיל
.È.לּה הּדֹומה וכל יׂשראל, ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

עׂשר  ׁשבעה קדם ׁשּלהן הּגׁשמים ׁשעֹונת מקֹומֹות ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאבל
ירדּו ולא זמּנם ּכׁשּיּגיע - זה זמן לאחר אֹו ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבמרחׁשון,
ּומפסיקין  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני מתעּנים יחידים ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַָּגׁשמים,
ּכמֹו כן אחרי וׁשֹוהין ּופּורים. וחנּכה חדׁשים, ְְְֲֲֳִִִֵֵֵַַָָָֻּבראׁשי
על  ּגֹוזרין ּדין ּבית - ּגׁשמים ירדּו לא אם ימים; ְְְְִִִִִִֵַָָָָֹׁשבעה

ׁשאמרנּו הּסדר על ּתענּיֹות, עׂשרה ׁשלׁש .הּצּבּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
.‡Èּבּה אֹוכלין - לארץ ּבחּוצה הּצּבּור ׁשּגֹוזרין ּתענית ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּכל

הּצּבּור  על ּגֹוזרין ׁשאין הּתענּיֹות; ׁשאר ּכדין ודינּה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבּלילה,
ּובגלל  ּבלבד, יׂשראל ּבארץ אּלא ּכּפּור, צֹום ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּתענית

וׁשבע הּמטר  אמצעּיֹות ׁשלׁש ׁשהן ּתענּיֹות, עׂשר ּובאֹותן , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ֲַאחרֹונֹות.

ד  ¤¤ּפרק
מטר,‡. ׁשל האחרֹונֹות ּתענּיֹות מּׁשבע ויֹום יֹום ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָּבכל
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ׁשל  לרחֹובּה הּתבה את מֹוציאים זה: סדר על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמתּפללים
ּבׂשּקים  ּומתּכּסים מתקּבצים העם וכל אפר עיר, ונֹותנין ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

שריפה]מקלה ּכדי [- ּתֹורה, ספר ּגּבי ועל הּתבה ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
נֹוטל  העם מן ואחד לּבם. ּולהכניע הּבכּיה, את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהרּגיל

ּד ּבית אב ּובראׁש הּנׂשיא ּבראׁש ונֹותן האפר, ּבמקֹום מן ין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
נֹוטל  ואחד אחד וכל ויׁשּובּו; ׁשּיּכלמּו ּכדי ּתפּלין, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהנחת

ּבראׁשֹו. ְְֵֹונֹותן
חכם ·. זקן יֹוׁשבין, והן ּביניהן, מעמידין ּכ לא ואחר . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

זקן  לא ׁשם היה לא חכם; מעמידין חכם, זקן ׁשם ֲִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹֹהיה
צּורה ׁשל אדם מעמידים חכם, חשוב]ולא אֹומר [- והּוא . ְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

ּגֹורמין, ּתענית ולא ׂשק לא 'אחינּו, ּכּבּוׁשין: ּדברי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַֹֹלפניהם
נינוה, ּבאנׁשי מצינּו ׁשּכן - טֹובים ּומעׂשים ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּתעניתם", ואת ׂשּקם את האלהים "וּירא ּבהם נאמר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא

ּובּקּבלה מעׂשיהם". את האלהים "וּירא [שקיבלנו אּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבגדיכם"'.מהנביאים] ואל לבבכם "וקרעּו אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַהּוא

ויׁשּובּו לּבם, ׁשּיכניע עד ּכחֹו, ּכפי אּלּו ּבענינֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּומֹוסיף
ּגמּורה. ְְָָּתׁשּובה

ּבתפּלה ‚. עֹומדין ּכּבּוׁשין, ּדברי זה ׁשּגֹומר ;ואחר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ
ואם  אּלּו. ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי צּבּור ׁשליח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָּומעמידין
מתּפּלל; להתּפּלל, ראּוי הּכּבּוׁשין ּדברי ׁשאמר אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיה

אחר. מֹורידין לאו, ְִִִֵַָואם
ׁשהּוא „. איׁש אּלּו? ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָואיזה

ּובכתּובים, ּבנביאים ּבתֹורה לקרֹות ורגיל ּבתפּלה, ְְְְְְִִִִִִִִִִָָָָרגיל
לֹו[בילדים]ּומּטּפל פרנסתו]ואין ּבּׂשדה.[די יגיעה לֹו ויׁש , ְְְִִֵֵֵֶַַָָ

ּבעל  עליו והּנלוים קרֹוביו וכל ּביתֹו ּובבני ּבבניו יהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
עליו  יצא ולא העברֹות. מן ריקן ּביתֹו יהיה אּלא - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹעברה
נעימה, לֹו ויׁש לעם; ּומרּצה ,ּבר ׁשפל ּבילדּותֹו, רע ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשם
זה  הרי האּלּו, הּמּדֹות ּכל עם זקן היה ואם ערב. ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוקֹולֹו
האּלּו, הּמּדֹות ּכל ּבֹו ויׁש הֹואיל זקן, אינֹו ואם ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹמפאר;

ְִֵַיתּפּלל.
'ּגֹואל ‰. ּברּכת עד ּומתּפּלל מתחיל, צּבּור ְְְְִִִִִֵֵַַַַַּוׁשליח

הּצרה  מעין וׁשֹופרֹות זכרֹונֹות ואֹומר ואֹומר:יׂשראל'; , ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָ
אל  עיני "אּׂשא וּיענני", קראתי לי ּבּצרתה ה' ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"אל
יעטף  כי לעני "ּתפּלה ה'", ,קראתי "מּמעמּקים ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹההרים",

ְוגֹו'".
.Â,בענינּו 'ראה ואֹומר: ּכחֹו; ּכפי ּתחנּונים ּדברי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָֹואֹומר

ּבסֹוף  ואֹומר ּומתחּנן; לגאלנּו', ּומהר ריבנּו, ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵַַָָוריבה
יענה  הּוא הּמֹורּיה, ּבהר אברהם את ׁשענה 'מי ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּתחנּוניו:

וי  ה',אתכם אּתה ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ׁשמע ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָ
יׂשראל' .ּגֹואל ְִֵֵָ

.Ê;זֹו אחר זֹו מ ֹוסיף, ׁשהּוא ּברכֹות ׁשׁש להֹוסיף ְְְִִִֵֶַַַָּומתחיל
מּדברי  ּופסּוקים ּתחנּונים, ּבדברי מהן אחת ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמתחּנן
אחת  ּבכל וחֹותם רגיל, ׁשהּוא ּכפי הּקדׁש ּומּכתבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹקּבלה

אּלּו ּבחתימֹות :מהן ֲִֵֵֶַ
.Áואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבראׁשֹונה

ּבּיֹום  צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ים ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַעל
הּנׁשּכחֹות' זֹוכר ה', אּתה ּברּו .הּזה; ְִֵֶַַַָָָ

.Ë הּוא ּבּגלּגל, יהֹוׁשע את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבּׁשנּיה
אּתה  ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָיענה

ּתרּועה' ׁשֹומע .ה', ְֵַָ
.È,ּבּמצּפה ׁשמּואל את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּׁשליׁשית

ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
צעקה' ׁשֹומע ה', .אּתה ְֵַַָָָ

.‡È ּבהר אלּיהּו את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברביעית
הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּכרמל,

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו. ְִֵַַָָָ
.·È מּמעי יֹונה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּבחמיׁשית

הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּדגה,
צרה' ּבעת העֹונה ה', אּתה ּברּו. ְֵֶַָָָָָ

.‚Èּבנֹו ּוׁשלמה ּדוד את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבּׁשּׁשית
ּבּיֹום  צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָּבירּוׁשלים,
עֹונין  העם וכל הארץ'. על המרחם ה', אּתה ּברּו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּזה;
ּכל  אחר ׁשעֹונין ּכדר ּוברכה, ּברכה ּכל אחר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ'אמן'

.הּברכֹות  ְַָ
.„È על הּתפּלה וגֹומר וכּו', ונרפא' ה' 'רפאנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָואֹומר

מקֹום  ּבכל עֹוׂשין הּזה וכּסדר ּבחצֹוצרֹות. ותֹוקעין .הּסדר; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
.ÂËהיּו ּבירּוׁשלים, הּזה הּסדר על מתּפללין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשהיּו

ּכּסדר  ּומתּפללין הּמזרח, ׁשער ּכנגד הּבית ּבהר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָמתּכּנסין
אברהם',הּזה  את ׁשענה 'מי לֹומר צּבּור ׁשליח ּוכׁשּמּגיע , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

מן  יׂשראל אלהי אלהינּו, אלהים ה' אּתה ּברּו' ְֱֱֱִִִֵֵֵֵַָָָֹֹֹאֹומר:
והן  יׂשראל'. ּגֹואל ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָהעֹולם
וחּזן  ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' אחריו: ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָעֹונין

הכנסת]הּכנסת בית הּכהנים,[שמש 'ּתקעּו לּתֹוקעים: אֹומר ְְְֲִִִֵֶֶַַַֹ
אברהם  את ׁשענה 'מי ואֹומר: הּמתּפּלל וחֹוזר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתקעּו'!
ּבּיֹום  צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא הּמֹורּיה, ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָּבהר

ותֹוקעין. ּומריעין הּכהנים, ּתֹוקעין ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָֹהּזה';
.ÊËהּׁשׁש מן ראׁשֹונה ׁשהיא לזֹו, הּׁשנּיה ּבּברכה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

אלהי  אלהים, ה' אּתה ּברּו' ּבּה: חֹותם אֹותן, ֱֱִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּמֹוסיף
זֹוכר  ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד העֹולם מן ְְִִֵֵַַָָָָָָָיׂשראל

לע  מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' עֹונין: והן ֹולם הּנׁשּכחֹות'. ְְְְְִִֵֵַַָָָ
הריעּו'. אהרן, ּבני 'הריעּו להם: אֹומר הּכנסת וחּזן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹועד';
ואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי ואֹומר: צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוחֹוזר
ּבּיֹום  צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ים ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַעל

ּומריעין  ותֹוקעין מריעין, ּכ ואחר .הּזה'; ְְְְְִִִִִֶַַַָ
.ÊÈ ּובאחת 'ּתקעּו', אֹומר ּבאחת ּוברכה, ּברכה ּכל על ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָוכן

ונמצאּו הּברכֹות; ׁשבע ּכל ׁשּיגמר עד - 'הריעּו' ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר
מריעין  ּופעם ותֹוקעין, ּומריעין ּתֹוקעין ּפעם ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַֹהּכהנים
אּלא  זה, סדר עֹוׂשין ואין ּפעמים. ׁשבע - ּומריעין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָותֹוקעין
ּתֹוקעין  ׁשם, ּומריעין ּתֹוקעין ּוכׁשהן ּבלבד. הּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּבהר

ּובּׁשֹופר  ׁשאמרנּו.ּבחצֹוצרֹות ּכמֹו , ְְְֲֶַַַָָ
.ÁÈ- ׁשם אֹותם ׁשּגֹוזרין מקֹום ּכל - האּלּו ּתענּיֹות ְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשבע

ּובֹוכין  הּקברֹות, לבית העם ּכל יֹוצאים ׁשּמתּפללין, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאחר
ּכאּלּו מתים אּתם 'הרי ּכלֹומר: ׁשם; לא ּומתחּננים אם , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ
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ׁשּגֹוזרין  הּצרֹות מּתעניתי ּתענית ּובכל מּדרכיכם'. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתׁשּובּו
מקֹום. ּבכל נעילה ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור, ְְְְְִִִִִַַַַָָָעל

.ËÈויפסקּו יֹורדים, יהיּו מתי עד - ּגׁשמים להם ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָירדּו
החרבה הארץ ּבעמק מּׁשּירדּו הּתענית? [שאינה הּצּבּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּובעבּודהמעובדת] טפחים, ּובּבינֹונית מעובדת]טפח, -]- ְֲִִִֵֶַַַַָ
ׁשלׁש ּבעמקּה ׁשּירדּו טפחים.עד ה ְְְְְִֵֶַָָָָֹ

ה'תשע"ה  אדר א' שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ׁשם‡. ּבהן [במציאות]יׁש מתעּנים יׂשראל ׁשּכל ימים, ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ולפּתח  הּלבבֹות לעֹורר ּכדי - ּבהם ׁשארעּו הּצרֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמּפני
ּומעׂשה  הרעים, למעׂשינּו זּכרֹון זה ויהיה הּתׁשּובה. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדרכי
אֹותן  ולנּו להם ׁשּגרם עד - עּתה ּכמעׂשינּו ׁשהיה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאבֹותינּו
ׁשּנאמר: להיטיב, נׁשּוב אּלּו, ּדברים ׁשּבזכרֹון ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּצרֹות;

אבֹותם". עֹון ואת עֹונם את ְְְֲֲֲִֶֶַָָ"והתוּדּו
ּבן ·. ּגדליה נהרג ׁשּבֹו - ּבתׁשרי ׁשלׁשה יֹום הן: ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּלּו

להתם  וסּבב הּנׁשארת, יׂשראל ּגחלת ונכּבת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחיקם,
כשנהרג]ּגלּותם  גלו ּבבל [- מל סמ ׁשּבֹו - ּבטבת ועׂשירי ; ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּובמצֹוק; ּבמצֹור והביאּה ירּוׁשלים, על הרׁשע ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָָנבּוכדנאּצר
נׁשּתּברּו - ּבֹו ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבתּמּוז, עׂשר  ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָוׁשבעה
ירּוׁשלים  והבקעה ראׁשֹון, מּבית הּתמיד ּובטל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּלּוחֹות,

ספר הר ׁשע אּפֹוסטֹומֹוס וׂשרף ׁשני, והעמיד ּבחרּבן ּתֹורה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּבהיכל. ֵֶֶַָצלם

ּבֹו‚. ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבאב, יׂשראל ותׁשעה על נגזר - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
ּבראׁשֹונה, הּבית וחרב לארץ; יּכנסּו ׁשּלא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּמדּבר

ּתֹור ּובית ּגדֹולה עיר ונלּכדה ביתר]ּובּׁשנּיה; ׁשמּה,[- היה ְְְְְְִִִֵַָָָָָָ
ּגדֹול  מל להם והיה מּיׂשראל, ּורבבֹות אלפים ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָוהיּו

כוזיבא] הּמל[בן ׁשהּוא החכמים ּוגדֹולי יׂשראל ּכל ודּמּו ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגדֹולה  צרה והיתה ּכּלם, ונהרגּו ּגֹוים ּביד ונפל ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּמׁשיח,
חרׁש לפרענּות, הּמּוכן ּבּיֹום ּובֹו הּמקּדׁש; חרּבן ְְְְְִַַַַַָָָָֻֻּכמֹו
סביביו, ואת ההיכל את אדֹום מּמלכי הרׁשע ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָטֹורנֹוסרֹופֹוס

תחרׁש". ׂשדה - "צּיֹון ְִֵֵֵֶַָָלקּים
ּבּקּבלה:„. מפרׁשין הן הרי - האּלּו הּצֹומֹות ימי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹוארּבעת

העׂשירי" וצֹום הּׁשביעי וצֹום החמיׁשי וצֹום הרביעי ."צֹום ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָ
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה זה - הרביעי  ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹצֹום
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבאב, ּתׁשעה זה - החמיׁשי וצֹום ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹהרביעי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתׁשרי, ׁשלׁשה זה - הּׁשביעי וצֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהחמיׁשי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבטבת, עׂשרה זה - העׂשירי וצֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשביעי;

ֲִִָהעׂשירי.
להתעּנֹות ‰. אּלּו, ּבזמּנים יׂשראל ּכל עׂשר ונהגּו ּבׁשלׁשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹ

"ּדברי  ׁשּנאמר: המן, ּבימי ׁשּנתעּנּו לּתענית זכר ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבאדר,
להיֹות הּצמֹות  ּבאדר עׂשר ׁשלׁשה חל ואם וזעקתם". ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹ

אבל  עׂשר. אחד ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ּומתעּנין מקּדימין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת,
ּדֹוחין  ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּצֹומֹות ימי מארּבעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
ּבערב  מתעּנין ׁשּבת, ּבערב להיֹות חל הּׁשּבת; לאחר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאֹותֹו
מתּפללין  ולא מתריעין אין האּלּו, הּצֹומֹות ּובכל ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹׁשּבת.

ּב"ויחל  ּומנחה ׁשחרית ּבּתֹורה קֹורין אבל נעילה; ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָּתפּלת
ּבאב. מּתׁשעה חּוץ ּבּלילה, וׁשֹותין אֹוכלים ּובכּלן ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻמׁשה".

.Âוׁשּבת ּבׂשמחה. ממעטין אב, ׁשחל [שבוע]מּׁשּיּכנס ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּכלי  וללּבׁש ּולכּבס לסּפר אסּור ּבתֹוכּה, להיֹות ּבאב ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתׁשעה
לכּבס  ואפּלּו הּתענית; ׁשּיעבר עד ּפׁשּתן, ּכלי אפּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹמגהץ,
ׁשּלא  יׂשראל, נהגּו ּוכבר אסּור. הּתענית, לאחר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּולהּניח
ׁשּיעבר  עד לּמרחץ, יּכנסּו ולא זֹו, ּבׁשּבת ּבׂשר ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלאכל
מראׁש הּׁשחיטה לבּטל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּתענית;

הּתענית. עד ֲִֶַַַַֹהחדׁש
.Ê אּלא אֹוכלין ואין ּדבר, לכל ּכיֹומֹו לילֹו - ּבאב ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָּתׁשעה

הּכּפּורים  ּכיֹום אסּור ׁשּלֹו, הּׁשמׁשֹות ּובין יֹום; .מּבעֹוד ְְְִִִֵֶַַָָ
יין יׁשּתה ולא ּבׂשר יאכל ּבּה;[ישן]ולא הּמפסיק ּבּסעּודה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹ

ּפחֹות, אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מּגּתֹו יין הּוא ׁשֹותה ְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹאבל
יאכל  ולא יתר. אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מליח ּבׂשר ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹואֹוכל

ּתבׁשילין. ְְִִֵַׁשני
.Á אחר ּבאב ּתׁשעה ערב ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

מפסיק  ׁשהּוא ּפי על אף - חצֹות קדם סעד אם אבל ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָֹחצֹות;
ּׁשּירצה  מה ּכל אֹוכל להיֹות ּבּה, ׁשחל ּבאב ּתׁשעה וערב . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

אפּלּו ׁשלחנֹו על ּומעלה צרּכֹו, ּכל וׁשֹותה אֹוכל - ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻּבׁשּבת
להיֹות  ׁשחל עצמֹו ּבאב ּתׁשעה וכן ׁשלמה; ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹּכסעּודת

ּכלּום. מחּסר אינֹו ְְְֵֵַַָּבׁשּבת,
.Ë.מּדי יֹותר לסּבל יכֹולין ׁשאינן העם, ּכל מּדת היא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזֹו

ּתׁשעה  ערב - מּדתן היתה ּכ הראׁשֹונים, חסידים ְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָאבל
וׁשֹורּה ּבמלח, חרבה ּפת לבּדֹו לאדם לֹו מביאים היּו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָּבאב

עליה ּבמים  וׁשֹותה ואֹוכלּה; לכירים ּתּנּור ּבין ויֹוׁשב , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מּטל  ׁשּמתֹו ּכמי ּובכּיה, ּובׁשּממֹון ּבדאגה מים ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻקיתֹון
ּומּימינּו מּזה; קרֹוב אֹו לעׂשֹות, לחכמים ראּוי וכזה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָלפניו.
עדׁשים  ׁשל אפּלּו ּתבׁשיל, ּבאב ּתׁשעה ערב אכלנּו ,לא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ּבׁשּבת. היה ּכן אם ְִֵֶַָָָָאּלא
.Èּומׁשלימֹות מתעּנֹות ּומניקֹות, הצום]עּברֹות סיום עד -] ְְְִִִַַָֻ

ואפּלּו ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין ּברחיצה ואסּור ּבאב. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּבתׁשעה
ּובנעילת  ּתענּוג, ׁשל ּבסיכה ואסּור ּבּמים; אצּבעֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָלהֹוׁשיט
ׁשּנהגּו ּומקֹום הּכּפּורים. ּכיֹום - הּמּטה ּובתׁשמיׁש ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָהּסנּדל,
לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום עֹוׂשין; מלאכה, ּבֹו ְֲֲֲִֶֶַַָָָָֹלעׂשֹות
ואמרּו ּבֹו. ּבטלין חכמים ּתלמידי מקֹום, ּובכל עֹוׂשין. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָאינן
ּברכה. סימן רֹואה אינֹו מלאכה, ּבֹו העֹוׂשה ׁשּכל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָחכמים,

.‡È ּבתׁשעה ׁשלֹום לזה זה נֹותנין אין חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּתלמידי
ּדוים,ּבאב  יֹוׁשבין ואם [מצטערים]אּלא ּכאבלים; נאנחים, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

וכבד  רפה ּבׂשפה לֹו מחזירים ׁשלֹום, הארץ עם להם ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹנתן
אֹו ּבּנביאים אֹו ּבּתֹורה ּבאב ּבתׁשעה לקרֹות ואסּור ְְְְְְִִִִַַָָָָֹראׁש.
ואינֹו ּובהּגדֹות; ּובּתלמּוד ּובהלכֹות ּובּמׁשנה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָּבּכתּובים,
ׁשּבירמיה. הרעים ּובּדברים ּובקינֹות, ּבאּיֹוב, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָקֹורא
נֹוהגין  חכמים ּומקצת ּבֹו. ּבטלין רּבן ּבית ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָותינֹוקֹות

ּבראׁש. ּתפּלין ּבֹו להניח ְְִִִֶַָָֹֹׁשּלא
.·È חכמי ּתּקנּו הּמקּדׁש, ּבית הּדֹור,מּׁשחרב ּבאֹותֹו ׁשהיּו ם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּומכּיר מסּיד ּבנין לעֹולם ּבֹונין ציורים]ׁשאין ּכבנין [מצוייר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻֻ
מקֹום  ּומׁשּיר ּבסיד, וסד ּבטיט, ּביתֹו טח אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהּמלכים,
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מסּידת  חצר והּלֹוקח סיד. ּבלא הּפתח ּכנגד אּמה על ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻאּמה
ּכחזקתּה היא הרי גוי]ּומכּירת, אֹותֹו[שעשאה מחּיבים ואין , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻ

הּכתלים. ְְִִַָֹלקלף
.‚È,לאֹורחים סעּודה לעׂשֹות ׁשלחן ׁשהעֹור התקינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻוכן

מן  קערה ּבלא ּפנּוי מקֹום ּומּניח מעט, מּמּנּו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמחּסר
ּתכׁשיטיה  עֹוׂשה ּוכׁשהאּׁשה ׁשם. לתת הראּויֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּקערֹות
ּבהן, ׁשּנֹוהגת הּתכׁשיט מּמיני מין מׁשּירת והּזהב, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכסף
אפר  לֹוקח נֹוׂשא, ּוכׁשהחתן ׁשלם. ּתכׁשיט יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּכדי
אּלּו וכל הּתפּלין. הנחת מקֹום ּבראׁשֹו ונֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹמקלה

ירּוׁשלים  לזּכר ּכדי אׁשּכח,הּדברים, "אם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אזּכרכי, לא אם לחּכי, לׁשֹוני ּתדּבק ימיני. ּתׁשּכח ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַָֹירּוׁשלים,

ׂשמחתי". ראׁש על ירּוׁשלים את אעלה לא ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹאם
.„È זמר מיני וכל ּכּלם; ׁשיר, ּבכלי לנּגן ׁשּלא ּגזרּו ,וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

ואסּור  ּבהן, לׂשמח אסּור - ׁשיר ׁשל קֹול מׁשמיעי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹוכל
אסּורה, - הּיין על ּבּפה ׁשירה ואפּלּו החרּבן. מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻלׁשמען,
יׂשראל, ּכל נהגּו ּוכבר יין"; יׁשּתּו לא "ּבּׁשיר, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבהן  וכּיֹוצא לאל הֹודאֹות ׁשל ׁשיר אֹו ּתׁשּבחֹות ּדברי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻלֹומר

הּיין. ִַַַעל
.ÂËעטרֹות על ּגזרּו ּכ כתר]ואחר מין ּכלל[- חוק חתנים -] ְְְְֲִַַַַָָָָ

ּכלילותקנה] ׁשּום ּבראׁשֹו החתן יּניח ׁשּלא כתר]: -], ְְִִֶֶַַָָֹֹ
על  ּגזרּו וכן העטרה". והרים הּמצנפת, "הסיר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:

ּגדיל ׁשל אבל זהב; אֹו ּכסף היּו אם ּכּלֹות, [-עטרֹות ְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
לּכּלה.נחושת] מּתרת ,ֶֶַַָֻ

.ÊËקדׁש "ערי אֹומר: - ּבחרּבנן יהּודה ערי ׁשראה ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָֻמי
מדּבר" "ּבית היּו אֹומר: - ּבחרּבנּה ירּוׁשלים ראה וקֹורע. , ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֻ

מן  לקרע? חּיב ּומהיכן וקֹורע. וגֹו'", ותפארּתנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹקדׁשנּו
ּפגע  ואם אחר. קרע קֹורע לּמקּדׁש, ּוכׁשּיּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּצֹופים;
הּמקּדׁש, על קֹורע - הּמדּבר מּדר ּכׁשּיבֹוא ּתחּלה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבּמקּדׁש

ירּוׁשלים. על ְִִַַָּומֹוסיף
.ÊÈ מעּמד ּבידֹו קֹורע ּכּלן, האּלּו הּקרעים ּכל ּכל וקֹורע ; ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

מאחה ואינֹו לּבֹו. את ׁשּיגּלה עד ׁשעליו, [תופר]ּכסּות ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ללקטן  למללן לׁשללן הּוא רּׁשאי אבל לעֹולם, אּלּו ְְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָקרעים

חלשות] תפירות סּלמֹות[- ּכמין ישרה]ּולתפרן שאינה תפירה -]. ְְְִָָָֻ
.ÁÈּתֹו אם - ּובא הֹול לירּוׁשלים, ּובא הֹול ִִִֵֵַָָָָָהיה

יֹום, ׁשלׁשים לאחר ואם אחר; קרע קֹורע אינֹו יֹום, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹׁשלׁשים
וקֹורע  .חֹוזר ְֵֵַ

.ËÈ הּמׁשיח לימֹות לּבטל עתידים האּלּו, הּצֹומֹות ולא ּכל ; ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ׂשׂשֹון  וימי טֹובים ימים להיֹות עתידים ׁשהם אּלא ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָעֹוד,
וצֹום  הרביעי צֹום צבאֹות, ה' אמר "ּכה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹוׂשמחה,
יהּודה  לבית יהיה העׂשירי וצֹום הּׁשביעי וצֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָהחמיׁשי
והּׁשלֹום  והאמת טֹובים; ּולמעדים ּולׂשמחה, ְְְְְְֱֲִִִֶַָָָָֹלׂשׂשֹון

ֱָאהבּו".
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dMpge dNbn zFkld¦§§¦¨©£ª¨
מן  ואינן סֹופרים, מּדברי עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָיׁש

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָהּמנין.

א  ּפרק
הלכות מגילה וחנוכה ספר זמנים -

¤¤
סֹופרים;‡. מּדברי עׂשה מצות ּבזמּנּה, הּמגּלה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָקריאת

נביאים  ּתּקנת ׁשהיא ידּועים, חּיבים והּדברים והּכל . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹ
מׁשחררין; ועבדים וגרים, ונׁשים, אנׁשים, - ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָָֻּבקריאתּה
ּבעבֹודתם, ּכהנים ואפּלּו לקרֹותּה. הּקטּנים את ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹּומחּנכין
מבּטלים  וכן מגּלה; מקרא לׁשמע ּובאין עבֹודתם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹמבּטלין
ׁשל  מצוֹות לׁשאר וחמר קל - מגּלה למקרא ּתֹורה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּתלמּוד
ּדבר  ל ואין מגּלה. מקרא מּפני נדחין ׁשּכּלן ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָֻּתֹורה,
קֹוברין; לֹו ׁשאין מּמת חּוץ מּפניו, מגּלה מקרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּנדחה

קֹורא. ּכ ואחר ּתחּלה, קֹוברֹו - ּבֹו ְְְִֵֵֶַַַַָָׁשהּפֹוגע

ידי ·. יצא - הּקֹורא מן הּׁשֹומע ואחד הּקֹורא, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
לפיכ,;חֹובתֹו ּבקריאתּה. חּיב ׁשהּוא מּמי ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ

יצא. לא מּמּנּו הּׁשֹומע - ׁשֹוטה אֹו קטן הּקֹורא היה ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאם

ּכּלּה‚. את לקרֹות ּובּיֹום;מצוה ּבּלילה, לקרֹותּה ּומצוה . ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ
לקריאת  ּכׁשר הּיֹום וכל הּלילה, לקריאת ּכׁשר הּלילה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוכל

ה'הּיֹום  אּתה ּברּו' ּבּלילה: קריאתּה קדם ּומבר . ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹ
על  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
ׁשעׂשה  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מגּלה'; ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמקרא
ה' אּתה ּברּו' הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים לאבֹותינּו ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנּסים
הּזה'. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו
לבר ׁשּנהגּו ּומקֹום 'ׁשהחינּו'. ּומבר חֹוזר אינֹו ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּובּיֹום,
האל  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאחריה,
נקמתנּו את והּנֹוקם ּדיננּו, את והּדן ריבנּו את ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרב
נפׁשנּו; אֹויבי לכל ּגמּול והמׁשּלם מּצרינּו, לנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָוהּנפרע
צריהם, מּכל יׂשראל לעּמֹו הּנפרע האל ה', אּתה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּברּו

הּמֹוׁשיע'. ִֵַַָהאל

לּה„. ּתּקנּו הרּבה זמּנים קריאתּה? זמן הּוא ,איזה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
מדינה "ּבזמּניהם";ׁשּנאמר: ּכל קריאתּה: זמּני הם ואּלּו ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבין  ּבארץ ּבין נּון, ּבן יהֹוׁשע מימי חֹומה מּקפת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהיתה
קֹורין  חֹומה, עכׁשו לּה ׁשאין ּפי על אף - לארץ ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחּוצה
וכל  .'ּכר' הּנקראת היא זֹו, ּומדינה לאדר; עׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָּבחמּׁשה
ּפי  על אף יהֹוׁשע, ּבימֹות חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמדינה
ּומדינה  עׂשר; ּבארּבעה קֹוראין - עּתה חֹומה מּקפת ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיא

'עיר'. הּנקראת היא ְִִִֵַזֹו,
חֹומה ‰. מּקפת היתה ׁשּלא ּפי על אף - הּבירה ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּוׁשן

הּנס  היה ׁשּבּה עׂשר; ּבחמּׁשה קֹוראין נּון, ּבן יהֹוׁשע ,ּבימי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ּבימי  הּדבר ּתלּו ולּמה ּבֹו". עׂשר ּבחמּׁשה "ונֹוח ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
חרבה  ׁשהיתה יׂשראל לארץ ּכבֹוד לחלק ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיהֹוׁשע?
ּכאּלּו ויחׁשבּו ׁשּוׁשן, ּכבני קֹוראין ׁשּיהיּו ּכדי הּזמן, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּבאֹותֹו
והיּו הֹואיל חרבין, עּתה ׁשהם ּפי על אף מּקפין, ּכרּכין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהם
זה. ּבנס יׂשראל לארץ זּכרֹון ויהיה יהֹוׁשע; ּבימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻמּקפין

.Â ּבׁשני אּלא ּכנסּיֹות ּבבּתי מתקּבצים ׁשאינם הּכפרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני
ּביֹום  וקֹוראים מקּדימין ׁשּיהיּו להם ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָּובחמיׁשי,

בו]הּכניסה שמתכנסים יום עׂשר [- ארּבעה חל אם ּכיצד? . ְְִִֵַַַָָָָָָ
להיֹות  חל ואם ּבּיֹום; ּבֹו קֹוראין ּבחמיׁשי, אֹו ּבׁשני ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָלהיֹות
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ׁשּגֹוזרין  הּצרֹות מּתעניתי ּתענית ּובכל מּדרכיכם'. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתׁשּובּו
מקֹום. ּבכל נעילה ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור, ְְְְְִִִִִַַַַָָָעל

.ËÈויפסקּו יֹורדים, יהיּו מתי עד - ּגׁשמים להם ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָירדּו
החרבה הארץ ּבעמק מּׁשּירדּו הּתענית? [שאינה הּצּבּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּובעבּודהמעובדת] טפחים, ּובּבינֹונית מעובדת]טפח, -]- ְֲִִִֵֶַַַַָ
ׁשלׁש ּבעמקּה ׁשּירדּו טפחים.עד ה ְְְְְִֵֶַָָָָֹ

ה'תשע"ה  אדר א' שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ׁשם‡. ּבהן [במציאות]יׁש מתעּנים יׂשראל ׁשּכל ימים, ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ולפּתח  הּלבבֹות לעֹורר ּכדי - ּבהם ׁשארעּו הּצרֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמּפני
ּומעׂשה  הרעים, למעׂשינּו זּכרֹון זה ויהיה הּתׁשּובה. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדרכי
אֹותן  ולנּו להם ׁשּגרם עד - עּתה ּכמעׂשינּו ׁשהיה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאבֹותינּו
ׁשּנאמר: להיטיב, נׁשּוב אּלּו, ּדברים ׁשּבזכרֹון ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּצרֹות;

אבֹותם". עֹון ואת עֹונם את ְְְֲֲֲִֶֶַָָ"והתוּדּו
ּבן ·. ּגדליה נהרג ׁשּבֹו - ּבתׁשרי ׁשלׁשה יֹום הן: ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּלּו

להתם  וסּבב הּנׁשארת, יׂשראל ּגחלת ונכּבת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחיקם,
כשנהרג]ּגלּותם  גלו ּבבל [- מל סמ ׁשּבֹו - ּבטבת ועׂשירי ; ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּובמצֹוק; ּבמצֹור והביאּה ירּוׁשלים, על הרׁשע ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָָנבּוכדנאּצר
נׁשּתּברּו - ּבֹו ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבתּמּוז, עׂשר  ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָוׁשבעה
ירּוׁשלים  והבקעה ראׁשֹון, מּבית הּתמיד ּובטל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּלּוחֹות,

ספר הר ׁשע אּפֹוסטֹומֹוס וׂשרף ׁשני, והעמיד ּבחרּבן ּתֹורה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּבהיכל. ֵֶֶַָצלם

ּבֹו‚. ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבאב, יׂשראל ותׁשעה על נגזר - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
ּבראׁשֹונה, הּבית וחרב לארץ; יּכנסּו ׁשּלא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּמדּבר

ּתֹור ּובית ּגדֹולה עיר ונלּכדה ביתר]ּובּׁשנּיה; ׁשמּה,[- היה ְְְְְְִִִֵַָָָָָָ
ּגדֹול  מל להם והיה מּיׂשראל, ּורבבֹות אלפים ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָוהיּו

כוזיבא] הּמל[בן ׁשהּוא החכמים ּוגדֹולי יׂשראל ּכל ודּמּו ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגדֹולה  צרה והיתה ּכּלם, ונהרגּו ּגֹוים ּביד ונפל ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּמׁשיח,
חרׁש לפרענּות, הּמּוכן ּבּיֹום ּובֹו הּמקּדׁש; חרּבן ְְְְְִַַַַַָָָָֻֻּכמֹו
סביביו, ואת ההיכל את אדֹום מּמלכי הרׁשע ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָטֹורנֹוסרֹופֹוס

תחרׁש". ׂשדה - "צּיֹון ְִֵֵֵֶַָָלקּים
ּבּקּבלה:„. מפרׁשין הן הרי - האּלּו הּצֹומֹות ימי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹוארּבעת

העׂשירי" וצֹום הּׁשביעי וצֹום החמיׁשי וצֹום הרביעי ."צֹום ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָ
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה זה - הרביעי  ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹצֹום
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבאב, ּתׁשעה זה - החמיׁשי וצֹום ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹהרביעי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתׁשרי, ׁשלׁשה זה - הּׁשביעי וצֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהחמיׁשי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבטבת, עׂשרה זה - העׂשירי וצֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשביעי;

ֲִִָהעׂשירי.
להתעּנֹות ‰. אּלּו, ּבזמּנים יׂשראל ּכל עׂשר ונהגּו ּבׁשלׁשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹ

"ּדברי  ׁשּנאמר: המן, ּבימי ׁשּנתעּנּו לּתענית זכר ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבאדר,
להיֹות הּצמֹות  ּבאדר עׂשר ׁשלׁשה חל ואם וזעקתם". ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹ

אבל  עׂשר. אחד ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ּומתעּנין מקּדימין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת,
ּדֹוחין  ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּצֹומֹות ימי מארּבעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
ּבערב  מתעּנין ׁשּבת, ּבערב להיֹות חל הּׁשּבת; לאחר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאֹותֹו
מתּפללין  ולא מתריעין אין האּלּו, הּצֹומֹות ּובכל ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹׁשּבת.

ּב"ויחל  ּומנחה ׁשחרית ּבּתֹורה קֹורין אבל נעילה; ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָּתפּלת
ּבאב. מּתׁשעה חּוץ ּבּלילה, וׁשֹותין אֹוכלים ּובכּלן ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻמׁשה".

.Âוׁשּבת ּבׂשמחה. ממעטין אב, ׁשחל [שבוע]מּׁשּיּכנס ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּכלי  וללּבׁש ּולכּבס לסּפר אסּור ּבתֹוכּה, להיֹות ּבאב ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתׁשעה
לכּבס  ואפּלּו הּתענית; ׁשּיעבר עד ּפׁשּתן, ּכלי אפּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹמגהץ,
ׁשּלא  יׂשראל, נהגּו ּוכבר אסּור. הּתענית, לאחר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּולהּניח
ׁשּיעבר  עד לּמרחץ, יּכנסּו ולא זֹו, ּבׁשּבת ּבׂשר ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלאכל
מראׁש הּׁשחיטה לבּטל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּתענית;

הּתענית. עד ֲִֶַַַַֹהחדׁש
.Ê אּלא אֹוכלין ואין ּדבר, לכל ּכיֹומֹו לילֹו - ּבאב ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָּתׁשעה

הּכּפּורים  ּכיֹום אסּור ׁשּלֹו, הּׁשמׁשֹות ּובין יֹום; .מּבעֹוד ְְְִִִֵֶַַָָ
יין יׁשּתה ולא ּבׂשר יאכל ּבּה;[ישן]ולא הּמפסיק ּבּסעּודה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹ

ּפחֹות, אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מּגּתֹו יין הּוא ׁשֹותה ְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹאבל
יאכל  ולא יתר. אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מליח ּבׂשר ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹואֹוכל

ּתבׁשילין. ְְִִֵַׁשני
.Á אחר ּבאב ּתׁשעה ערב ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

מפסיק  ׁשהּוא ּפי על אף - חצֹות קדם סעד אם אבל ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָֹחצֹות;
ּׁשּירצה  מה ּכל אֹוכל להיֹות ּבּה, ׁשחל ּבאב ּתׁשעה וערב . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

אפּלּו ׁשלחנֹו על ּומעלה צרּכֹו, ּכל וׁשֹותה אֹוכל - ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻּבׁשּבת
להיֹות  ׁשחל עצמֹו ּבאב ּתׁשעה וכן ׁשלמה; ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹּכסעּודת

ּכלּום. מחּסר אינֹו ְְְֵֵַַָּבׁשּבת,
.Ë.מּדי יֹותר לסּבל יכֹולין ׁשאינן העם, ּכל מּדת היא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזֹו

ּתׁשעה  ערב - מּדתן היתה ּכ הראׁשֹונים, חסידים ְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָאבל
וׁשֹורּה ּבמלח, חרבה ּפת לבּדֹו לאדם לֹו מביאים היּו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָּבאב

עליה ּבמים  וׁשֹותה ואֹוכלּה; לכירים ּתּנּור ּבין ויֹוׁשב , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מּטל  ׁשּמתֹו ּכמי ּובכּיה, ּובׁשּממֹון ּבדאגה מים ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻקיתֹון
ּומּימינּו מּזה; קרֹוב אֹו לעׂשֹות, לחכמים ראּוי וכזה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָלפניו.
עדׁשים  ׁשל אפּלּו ּתבׁשיל, ּבאב ּתׁשעה ערב אכלנּו ,לא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ּבׁשּבת. היה ּכן אם ְִֵֶַָָָָאּלא
.Èּומׁשלימֹות מתעּנֹות ּומניקֹות, הצום]עּברֹות סיום עד -] ְְְִִִַַָֻ

ואפּלּו ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין ּברחיצה ואסּור ּבאב. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּבתׁשעה
ּובנעילת  ּתענּוג, ׁשל ּבסיכה ואסּור ּבּמים; אצּבעֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָלהֹוׁשיט
ׁשּנהגּו ּומקֹום הּכּפּורים. ּכיֹום - הּמּטה ּובתׁשמיׁש ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָהּסנּדל,
לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום עֹוׂשין; מלאכה, ּבֹו ְֲֲֲִֶֶַַָָָָֹלעׂשֹות
ואמרּו ּבֹו. ּבטלין חכמים ּתלמידי מקֹום, ּובכל עֹוׂשין. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָאינן
ּברכה. סימן רֹואה אינֹו מלאכה, ּבֹו העֹוׂשה ׁשּכל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָחכמים,

.‡È ּבתׁשעה ׁשלֹום לזה זה נֹותנין אין חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּתלמידי
ּדוים,ּבאב  יֹוׁשבין ואם [מצטערים]אּלא ּכאבלים; נאנחים, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

וכבד  רפה ּבׂשפה לֹו מחזירים ׁשלֹום, הארץ עם להם ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹנתן
אֹו ּבּנביאים אֹו ּבּתֹורה ּבאב ּבתׁשעה לקרֹות ואסּור ְְְְְְִִִִַַָָָָֹראׁש.
ואינֹו ּובהּגדֹות; ּובּתלמּוד ּובהלכֹות ּובּמׁשנה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָּבּכתּובים,
ׁשּבירמיה. הרעים ּובּדברים ּובקינֹות, ּבאּיֹוב, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָקֹורא
נֹוהגין  חכמים ּומקצת ּבֹו. ּבטלין רּבן ּבית ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָותינֹוקֹות

ּבראׁש. ּתפּלין ּבֹו להניח ְְִִִֶַָָֹֹׁשּלא
.·È חכמי ּתּקנּו הּמקּדׁש, ּבית הּדֹור,מּׁשחרב ּבאֹותֹו ׁשהיּו ם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּומכּיר מסּיד ּבנין לעֹולם ּבֹונין ציורים]ׁשאין ּכבנין [מצוייר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻֻ
מקֹום  ּומׁשּיר ּבסיד, וסד ּבטיט, ּביתֹו טח אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהּמלכים,
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מסּידת  חצר והּלֹוקח סיד. ּבלא הּפתח ּכנגד אּמה על ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻאּמה
ּכחזקתּה היא הרי גוי]ּומכּירת, אֹותֹו[שעשאה מחּיבים ואין , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻ

הּכתלים. ְְִִַָֹלקלף
.‚È,לאֹורחים סעּודה לעׂשֹות ׁשלחן ׁשהעֹור התקינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻוכן

מן  קערה ּבלא ּפנּוי מקֹום ּומּניח מעט, מּמּנּו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמחּסר
ּתכׁשיטיה  עֹוׂשה ּוכׁשהאּׁשה ׁשם. לתת הראּויֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּקערֹות
ּבהן, ׁשּנֹוהגת הּתכׁשיט מּמיני מין מׁשּירת והּזהב, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכסף
אפר  לֹוקח נֹוׂשא, ּוכׁשהחתן ׁשלם. ּתכׁשיט יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּכדי
אּלּו וכל הּתפּלין. הנחת מקֹום ּבראׁשֹו ונֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹמקלה

ירּוׁשלים  לזּכר ּכדי אׁשּכח,הּדברים, "אם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אזּכרכי, לא אם לחּכי, לׁשֹוני ּתדּבק ימיני. ּתׁשּכח ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַָֹירּוׁשלים,

ׂשמחתי". ראׁש על ירּוׁשלים את אעלה לא ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹאם
.„È זמר מיני וכל ּכּלם; ׁשיר, ּבכלי לנּגן ׁשּלא ּגזרּו ,וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

ואסּור  ּבהן, לׂשמח אסּור - ׁשיר ׁשל קֹול מׁשמיעי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹוכל
אסּורה, - הּיין על ּבּפה ׁשירה ואפּלּו החרּבן. מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻלׁשמען,
יׂשראל, ּכל נהגּו ּוכבר יין"; יׁשּתּו לא "ּבּׁשיר, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבהן  וכּיֹוצא לאל הֹודאֹות ׁשל ׁשיר אֹו ּתׁשּבחֹות ּדברי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻלֹומר

הּיין. ִַַַעל
.ÂËעטרֹות על ּגזרּו ּכ כתר]ואחר מין ּכלל[- חוק חתנים -] ְְְְֲִַַַַָָָָ

ּכלילותקנה] ׁשּום ּבראׁשֹו החתן יּניח ׁשּלא כתר]: -], ְְִִֶֶַַָָֹֹ
על  ּגזרּו וכן העטרה". והרים הּמצנפת, "הסיר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:

ּגדיל ׁשל אבל זהב; אֹו ּכסף היּו אם ּכּלֹות, [-עטרֹות ְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
לּכּלה.נחושת] מּתרת ,ֶֶַַָֻ

.ÊËקדׁש "ערי אֹומר: - ּבחרּבנן יהּודה ערי ׁשראה ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָֻמי
מדּבר" "ּבית היּו אֹומר: - ּבחרּבנּה ירּוׁשלים ראה וקֹורע. , ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֻ

מן  לקרע? חּיב ּומהיכן וקֹורע. וגֹו'", ותפארּתנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹקדׁשנּו
ּפגע  ואם אחר. קרע קֹורע לּמקּדׁש, ּוכׁשּיּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּצֹופים;
הּמקּדׁש, על קֹורע - הּמדּבר מּדר ּכׁשּיבֹוא ּתחּלה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבּמקּדׁש

ירּוׁשלים. על ְִִַַָּומֹוסיף
.ÊÈ מעּמד ּבידֹו קֹורע ּכּלן, האּלּו הּקרעים ּכל ּכל וקֹורע ; ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

מאחה ואינֹו לּבֹו. את ׁשּיגּלה עד ׁשעליו, [תופר]ּכסּות ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ללקטן  למללן לׁשללן הּוא רּׁשאי אבל לעֹולם, אּלּו ְְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָקרעים

חלשות] תפירות סּלמֹות[- ּכמין ישרה]ּולתפרן שאינה תפירה -]. ְְְִָָָֻ
.ÁÈּתֹו אם - ּובא הֹול לירּוׁשלים, ּובא הֹול ִִִֵֵַָָָָָהיה

יֹום, ׁשלׁשים לאחר ואם אחר; קרע קֹורע אינֹו יֹום, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹׁשלׁשים
וקֹורע  .חֹוזר ְֵֵַ

.ËÈ הּמׁשיח לימֹות לּבטל עתידים האּלּו, הּצֹומֹות ולא ּכל ; ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ׂשׂשֹון  וימי טֹובים ימים להיֹות עתידים ׁשהם אּלא ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָעֹוד,
וצֹום  הרביעי צֹום צבאֹות, ה' אמר "ּכה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹוׂשמחה,
יהּודה  לבית יהיה העׂשירי וצֹום הּׁשביעי וצֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָהחמיׁשי
והּׁשלֹום  והאמת טֹובים; ּולמעדים ּולׂשמחה, ְְְְְְֱֲִִִֶַָָָָֹלׂשׂשֹון

ֱָאהבּו".
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מן  ואינן סֹופרים, מּדברי עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָיׁש

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָהּמנין.

א  ּפרק
הלכות מגילה וחנוכה ספר זמנים -

¤¤
סֹופרים;‡. מּדברי עׂשה מצות ּבזמּנּה, הּמגּלה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָקריאת

נביאים  ּתּקנת ׁשהיא ידּועים, חּיבים והּדברים והּכל . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹ
מׁשחררין; ועבדים וגרים, ונׁשים, אנׁשים, - ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָָֻּבקריאתּה
ּבעבֹודתם, ּכהנים ואפּלּו לקרֹותּה. הּקטּנים את ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹּומחּנכין
מבּטלים  וכן מגּלה; מקרא לׁשמע ּובאין עבֹודתם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹמבּטלין
ׁשל  מצוֹות לׁשאר וחמר קל - מגּלה למקרא ּתֹורה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּתלמּוד
ּדבר  ל ואין מגּלה. מקרא מּפני נדחין ׁשּכּלן ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָֻּתֹורה,
קֹוברין; לֹו ׁשאין מּמת חּוץ מּפניו, מגּלה מקרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּנדחה

קֹורא. ּכ ואחר ּתחּלה, קֹוברֹו - ּבֹו ְְְִֵֵֶַַַַָָׁשהּפֹוגע

ידי ·. יצא - הּקֹורא מן הּׁשֹומע ואחד הּקֹורא, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
לפיכ,;חֹובתֹו ּבקריאתּה. חּיב ׁשהּוא מּמי ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ

יצא. לא מּמּנּו הּׁשֹומע - ׁשֹוטה אֹו קטן הּקֹורא היה ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאם

ּכּלּה‚. את לקרֹות ּובּיֹום;מצוה ּבּלילה, לקרֹותּה ּומצוה . ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ
לקריאת  ּכׁשר הּיֹום וכל הּלילה, לקריאת ּכׁשר הּלילה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוכל

ה'הּיֹום  אּתה ּברּו' ּבּלילה: קריאתּה קדם ּומבר . ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹ
על  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
ׁשעׂשה  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מגּלה'; ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמקרא
ה' אּתה ּברּו' הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים לאבֹותינּו ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנּסים
הּזה'. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו
לבר ׁשּנהגּו ּומקֹום 'ׁשהחינּו'. ּומבר חֹוזר אינֹו ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּובּיֹום,
האל  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאחריה,
נקמתנּו את והּנֹוקם ּדיננּו, את והּדן ריבנּו את ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרב
נפׁשנּו; אֹויבי לכל ּגמּול והמׁשּלם מּצרינּו, לנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָוהּנפרע
צריהם, מּכל יׂשראל לעּמֹו הּנפרע האל ה', אּתה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּברּו

הּמֹוׁשיע'. ִֵַַָהאל

לּה„. ּתּקנּו הרּבה זמּנים קריאתּה? זמן הּוא ,איזה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
מדינה "ּבזמּניהם";ׁשּנאמר: ּכל קריאתּה: זמּני הם ואּלּו ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבין  ּבארץ ּבין נּון, ּבן יהֹוׁשע מימי חֹומה מּקפת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהיתה
קֹורין  חֹומה, עכׁשו לּה ׁשאין ּפי על אף - לארץ ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחּוצה
וכל  .'ּכר' הּנקראת היא זֹו, ּומדינה לאדר; עׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָּבחמּׁשה
ּפי  על אף יהֹוׁשע, ּבימֹות חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמדינה
ּומדינה  עׂשר; ּבארּבעה קֹוראין - עּתה חֹומה מּקפת ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיא

'עיר'. הּנקראת היא ְִִִֵַזֹו,
חֹומה ‰. מּקפת היתה ׁשּלא ּפי על אף - הּבירה ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּוׁשן

הּנס  היה ׁשּבּה עׂשר; ּבחמּׁשה קֹוראין נּון, ּבן יהֹוׁשע ,ּבימי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ּבימי  הּדבר ּתלּו ולּמה ּבֹו". עׂשר ּבחמּׁשה "ונֹוח ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
חרבה  ׁשהיתה יׂשראל לארץ ּכבֹוד לחלק ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיהֹוׁשע?
ּכאּלּו ויחׁשבּו ׁשּוׁשן, ּכבני קֹוראין ׁשּיהיּו ּכדי הּזמן, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּבאֹותֹו
והיּו הֹואיל חרבין, עּתה ׁשהם ּפי על אף מּקפין, ּכרּכין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהם
זה. ּבנס יׂשראל לארץ זּכרֹון ויהיה יהֹוׁשע; ּבימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻמּקפין

.Â ּבׁשני אּלא ּכנסּיֹות ּבבּתי מתקּבצים ׁשאינם הּכפרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני
ּביֹום  וקֹוראים מקּדימין ׁשּיהיּו להם ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָּובחמיׁשי,

בו]הּכניסה שמתכנסים יום עׂשר [- ארּבעה חל אם ּכיצד? . ְְִִֵַַַָָָָָָ
להיֹות  חל ואם ּבּיֹום; ּבֹו קֹוראין ּבחמיׁשי, אֹו ּבׁשני ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָלהיֹות
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אֹו ּבׁשני וקֹוראין מקּדימין וחמיׁשי, מּׁשני חּוץ אחר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַּביֹום
עׂשר. לארּבעה הּסמּו ְְֲִִַַַָָָָָּבחמיׁשי

.Ê מקּדימין - ּבּׁשּבת ּבאחד להיֹות עׂשר ארּבעה חל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכיצד?
להיֹות  חל עׂשר; אחד יֹום ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ְְְֲִִִִֶֶַָָָָוקֹוראין
חל  עׂשר; ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין - ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹּבׁשליׁשי

עׂשר  ׁשנים יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין - ּברביעי וכל להיֹות . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָ
קֹוראין  אין עׂשר, ארּבעה קדם וקֹוראין ׁשּמקּדימין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאּלּו

מעׂשרה. ּבפחֹות ְֲֵָָָָאֹותּה

.Á נכנסיןּכפ ׁשאין אין [מתכנסים]ר ּובחמיׁשי, ּבׁשני ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ
ּבּה ׁשאין עיר וכל עׂשר. ּבארּבעה אּלא אֹותּה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָקֹוראין
הרי  - צּבּור לצרכי הּכנסת ּבבית קבּועין ּבטלנין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעׂשרה
אין  ואם הּכניסה; ּביֹום וקֹוראין ּומקּדימין ּככפר, ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָהיא

קלקלתֹו ּתּקנתֹו אדם, ּבני עׂשרה האנשים ּבעיר כמות -] ְְֲִֵַַָָָָָָָָָ
בי"ד] לקרוא הגורמת היא עיר המצומצמת ּכאנׁשי הם והרי ,ְְֲִֵֵֵַַ

עׂשר. ּבארּבעה אּלא קֹוראין ואין ְְְְְִֵֶַָָָָָָּגדֹולה,

.Ë ּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין אמּורים, ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָּבּמה
הּזה  ּבּזמן אבל מלכּות. ליׂשראל להם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּכניסה?
עׂשר  ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנּה, אּלא אֹותּה קֹוראין אין -ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
קֹוראין  עירֹות, ּובני ּכפרים ּבני עׂשר: חמּׁשה ְְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָויֹום

עׂשר  ּבחמּׁשה קֹוראין ּכרּכין, ּובני עׂשר; .ּבארּבעה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָ

.Èלכר ׁשהל עיר המוקפת]ּבן לעיר [עיר ׁשהל ּכר ּובן , ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ולא  ונתעּכב קריאה ּבזמן למקֹומֹו לחזר ּדעּתֹו היתה אם -ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹ
לאחר  אּלא לחזר ּבדעּתֹו היה לא ואם ּכמקֹומֹו; קֹורא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹחזר,
,ּוכר ׁשם. ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי עם קֹורא הּקריאה, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָזמן
על  יתר ּביניהם אין אם - עּמֹו הּנראה וכל לֹו, הּסמּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכל

,ּככר זה הרי - אּמה עׂשר.אלּפים ּבחמּׁשה וקֹוראין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

.‡È חֹומה מּקפת היתה אם ידּוע ואין ספק, ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעיר
ּבׁשני  קֹוראין - הּקפה ּכן אחר אֹו נּון , ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַָֻֻּבימֹות
ּובליליהן; עׂשר, וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּימים,
והּוא  הֹואיל ּבלבד, עׂשר ּבארּבעה קריאתּה על ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָּומברכין

העֹולם. לרב קריאתּה ְְְִַָָָָֹזמן

.·È את ּדין ּבית עּברּו ּכ ואחר ּבאדר, הּמגּלה את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָקראּו
ּבזמּנּה הּׁשני, ּבאדר אֹותּה וקֹוראין חֹוזרין - .הּׁשנה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

.‚È יּטלּנה ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת הּמגּלה את קֹוראין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
ארּבע  ויעבירּנה לקרֹותּה, ּבקי ׁשהּוא מי אצל ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבידֹו,
הּכל  ואין ּבקריאתּה, חּיבים ׁשהּכל הרּבים; ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹאּמֹות

ּבקריאתּה ּבׁשּבת,ּבקיאין קריאתּה זמן חל אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָ
ודֹורׁשין  וׁשֹואלין הּׁשּבת; קדם אֹותּה וקֹוראין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמקּדימין
ּפּורים. ׁשהּוא להזּכיר ּכדי ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפּורים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָּבהלכֹות

.„È ּבני - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד?
מ  קֹוראים עירֹות ּכרּכים ּובני ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין קּדימין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּבּׁשּבת  ּבאחד ּבׁשּבת ּבזמּנם להיֹות עׂשר חמּׁשה יֹום חל . ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָ
יֹום  ׁשהּוא ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ּכרּכים ּבני -ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ
זמּנם, ׁשהּוא ּבּיֹום, ּבֹו קֹוראין עירֹות ּובני עׂשר; ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָארּבעה

עׂשר. ּבארּבעה קֹוראין הּכל ְְְְְְִִַַָָָָֹונמצאּו

ב  ¤¤ּפרק
למפרע‡. הּמגּלה את אחרונים הּקֹורא פסוקים [הקדים ְְְִֵֵֶַַַַָ

ּפסּוק לראשונים] וקרא אחד, ּפסּוק וׁשכח קרא יצא. לא ,ְְֶַָָָָָָָָָָֹ
ׁשליׁשי  ּפסּוק וקרא וחזר ׁשּׁשכח, ּפסּוק וקרא וחזר לֹו, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני
ּכיצד  אּלא למפרע; אחד ּפסּוק ׁשּקרא מּפני יצא, לא -ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּסדר. על וקֹורא ׁשּׁשכח, ׁשני מּפסּוק מתחיל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה?
חציּה·. 'אקרא יאמר: לא - חציּה ׁשּקראּו צּבּור ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמצא

ׁשּזה  ראׁשֹון'; חציּה ואקרא ואחזר הּצּבּור, עם ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹהאחרֹון
הּסדר  על סֹוף ועד מּתחּלה קֹורא אּלא למפרע. קרא קֹורא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

לגמר  ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - וקרא וחזר מעט, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוׁשהה
יצא. הּסדר, על וקרא הֹואיל - ּכּלּה ְִֵֶֶַַָָָָָֻאת

חֹובתֹו‚. ידי יצא לא ּפה, על הּמגּלה את הּלֹועז הּקֹורא . ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
זרה] בשפה מדבר ּבלׁשֹון [- הּכתּובה הּמגּלה את ְְְִִֶֶַַַָָָׁשּׁשמע

ׁש ּפי על אף - הּקדׁש ּובכתב הן הּקדׁש, מה יֹודע אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ
יונית  ּכתּובה היתה אם וכן חֹובתֹו. ידי יצא ְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָאֹומרין,
הּׁשֹומע  היה ואפּלּו מּכיר, ׁשאינֹו ּפי על אף יצא, - ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּוׁשמעּה

ְִִעברי.
ּתרּגּום„. ּכתּובה אחרת [ארמית]היתה ּבלׁשֹון אֹו , ְְְְֶֶַַָָָָ

אּלא  ּבקריאתּה, חֹובתֹו ידי יצא לא - הּגֹוים ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמּלׁשֹונֹות
ּבכתב  ּכתּובה ׁשּתהיה והּוא, ּבלבד; לׁשֹון אֹותּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּמּכיר
ּוקראּה עברי, ּבכתב ּכתּובה היתה אם אבל לׁשֹון. ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָאֹותּה
וכיון  ּפה, על קֹורא זה ׁשּנמצא יצא; לא - לארּמי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹארמית

מּמּנּו. הּׁשֹומע יצא לא חֹובה, ידי הּקֹורא יצא ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
היה ‰. ּכיצד? יצא. לא ּכּונה, ּבלא הּמגּלה את ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹורא

ּדֹורׁשּה אֹו ודורש]ּכֹותבּה, מּגיהּה[קורא אֹו אם [בודקה], - ְְִִַָָָ
לא  לּבֹו, ּכּון לא ואם יצא; זֹו, ּבקריאה לצאת לּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֵָָָָֹֹּכּון
יצא. ּבׁשנה, נרּדם ולא הֹואיל - מתנמנם והּוא קרא, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹיצא.

.Â?יצא ּבכתיבתּה לּבֹו ׁשהמכּון אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
מּמּנּו, ׁשּמעּתיק ּבּספר ׁשּקרא ּבקריאתּה לצאת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשּמתּכּון

נתּכ אם אבל ּכֹותב; ׁשהּוא זֹוּבׁשעה ּבקריאת לצאת ּון ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הספר] מתוך ידי [שקורא יֹוצא ׁשאינֹו יצא, לא - ְֵֵֵֵֶֶָָֹׁשּכֹותב

ּבׁשעת  ּבֹו ּכתּובה ׁשּכּלּה מּספר ּבקריאתּה אּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻחֹובתֹו
ְִָקריאה.

.Ê קריאה וקרא ּבקריאתּה, וטעה הּמגּלה את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּקֹורא
שובש]מׁשּבׁשת לא הענין מדקּדקין [אך ׁשאין לפי יצא, - ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֻ

ּבצּבּור; ואפּלּו יצא, - יֹוׁשב אֹו עֹומד, קראּה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָּבקריאתּה.
צּבּור. ּכבֹוד מּפני לכּתחּלה, יֹוׁשב ּבצּבּור יקרא לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹאבל
הּקֹוראים, יצאּו - ּכאחד עׂשרה, אפּלּו ׁשנים, ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָקראּוה
הּקטן, עם ּגדֹול אֹותּה וקֹורא הּקֹוראים; מן ְְְְִִִִֵַַַָָָָוהּׁשֹומעים

ּבצּבּור. ְֲִִַואפּלּו
.Áהּכתּובה ּבמגּלה ּבצּבּור, קֹוראין [שאר ּבין[ברצף]אין ְְְְִִִִֵֵַָָ

היתה ספרי] ּכן אם אּלא - יצא לא קרא, ואם ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹהּכתּובים;
הּכר. לּה ׁשּיהיה ּכדי חסרה, אֹו היריעֹות ׁשאר על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתרה
ויֹוצא  יתרה, ולא חסרה אינּה ואפּלּו ּבּה, קֹורא יחיד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹאבל

חֹובתֹו. ידי ְֵָָּבּה
.Ëהּגויל על ּבדיֹו, אּלא הּמגּלה את ּכֹותבין [עור אין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
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עפצא מעובד] ּבמי ּכתבּה ואם ּתֹורה. ּכספר הּקלף על ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאֹו
דיו]וקלקנּתֹוס  צבעֹונין,[מיני מיני ּבׁשאר ּכתבּה ּכׁשרה; , ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשּלּה העֹור ואין עצמּה; ּכּתֹורה ׂשרטּוט, ּוצריכה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּפסּולה.
עֹור  על אֹו הּניר, על ּכתּובה היתה לׁשמּה. עּבדה ְְְְִִַַַַָָָָָָָָצרי

ּפסּולה. - מין אֹו ּגֹוי, ׁשּכתבּה אֹו מעּבד, ְְְִֵֶֶָָָָֻׁשאינֹו
.È רּׁשּומן אם - מקרעֹות אֹו מטׁשטׁשֹות אֹותּיֹות ּבּה ְְְִִִָָָָָֹֻהיּו

אם  - נּכר רּׁשּומן אין ואם ּכׁשרה. רּבּה, היּו אפּלּו - ְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָֻנּכר
ּבּה הׁשמיט ּפסּולה. לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשלם, רּבּה ְְְְִִִֵֵָָָָָָָָֻהיה
יצא  - ּפה על הּקֹורא ּוקראן ּפסּוקים, אֹו אֹותּיֹות .הּסֹופר ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

.‡È מגּלה עֹורֹותיה ּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירה, צריכה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּמגּלה
ּתפרּה ואם ּתֹורה; ּכספר ּבגידין, אּלא נתּפרת ואינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחת.

ּפסּולה  ּבגידין, היריעה,ׁשּלא ּכל את לתּפר צרי ואינֹו . ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
ּבקצה  ּתפירֹות ׁשלׁש ּבגידין ּתפר אפּלּו אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכספר;
ּכׁשרה, - הּׁשנית ּבּקצה וׁשלׁש ּבאמצעּה, וׁשלׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהיריעה,

'אּגרת'. ׁשּנקראת ְְִִִֵֵֶֶֶמּפני
.·È'ו'עׂשרת המן ּבני עׂשרת לקרֹות הּקֹורא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוצרי

ונהרגּו נתלּו ׁשּכּלם לעם להֹודיע ּכדי אחת, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבנׁשימה
הּמגּלה,ּכאחד  את ׁשהּקֹורא יׂשראל, ּכל ּומנהג קֹורא . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

.ּומבר ּכּלּה, וכֹורכּה חֹוזר ּוכׁשּיגמר, ּכאּגרת; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּופֹוׁשט
.‚È,עׂשר וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהן האּלּו, הּימים ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני

לבני  ּבין - מקֹום ּבכל אדם לכל ותענית, ּבספד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאסּורין
עירֹות, לבני ּבין ּבלבד, עׂשר חמּׁשה עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכרּכים,
אסּורים  הּימים ּוׁשני ּבלבד. עׂשר ארּבעה עֹוׂשים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהם

ותענית  ּכפרים ּבספד אנׁשי הּׁשני. ּכאדר הראׁשֹון, ּבאדר ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מּתרים  לפּורים, הּסמּו ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקראּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֻׁשהקּדימּו
האּלּו, הּימים ּבׁשני ואסּורין קריאתּה, ּביֹום ותענית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבספד

ּבהם. קֹוראין ׁשאין ּפי על ְִִֵֶֶַַָאף
.„È ויֹום ועירֹות, ּכפרים לבני עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמצות

וׂשמחה  מׁשּתה ימי להיֹותם - ּכרּכים לבני עׂשר ,חמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבעׂשּית  ּומּתר לאביֹונים. ּומּתנֹות לרעים מנֹות ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּומׁשלֹוח
מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ראּוי אין כן, ּפי על ואף ְְְֲִֵֵַַַָָָָָמלאכה;
רֹואה  אינֹו ּפּורים, ּביֹום מלאכה העֹוׂשה 'ּכל חכמים: ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָאמרּו
ּבחמיׁשי  אֹו ּבׁשני וקראּו ׁשּקדמּו ּכפרים ּבני ּברכה'. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָסימן
אבל  יצאּו; קריאתם, ּביֹום לאביֹונים מעֹות חּלקּו אם -ְְְְְֲִִִִֶָָָָָָ
ארּבעה  ּביֹום אּלא אֹותּה עֹוׂשין אין והּׂשמחה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּמׁשּתה
ׁשעׂשאּה ּפּורים ּוסעּודת יצאּו. לא - הקּדימּו ואם ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹעׂשר,

חֹובתֹו. ידי יצא לא ְְֵַַָָָָֹּבּלילה,
.ÂË ּבׂשר ׁשּיאכל זֹו? סעּודה חֹובת סעּודה ּכיצד ויתּקן ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

וירדם  ׁשּיׁשּתּכר עד יין, וׁשֹותה ידֹו; ּתמצא אׁשר ּכפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָנאה,
ׁשל  אֹו ּבׂשר, ׁשל מנֹות ׁשּתי לׁשלח אדם חּיב וכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשכרּות.
ׁשּנאמר: לחברֹו, - אכלין מיני ׁשני אֹו ּתבׁשיל, ְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמיני
אחד. לאיׁש מנֹות, ׁשּתי - לרעהּו" איׁש מנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ"ּומׁשלֹוח

לֹו אין ואם מׁשּבח. לרעים, לׁשלח הּמרּבה ,[מנות]וכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
לזה  ׁשֹולח וזה סעּודתֹו, לזה ׁשֹולח זה - חברֹו עם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמחליף

לרעהּו". איׁש מנֹות "ּומׁשלֹוח לקּים: ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָסעּודתֹו,
.ÊË מּׁשני ּפֹוחתין אין הּפּורים; ּביֹום לענּיים לחּלק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָוחּיב

מיני  אֹו מעֹות אֹו אחת, מּתנה אחד לכל נֹותן ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָענּיים;

לאביֹונים" "ּומּתנֹות ׁשּנאמר: אכלין, מיני אֹו -ּתבׁשיל ְְֱֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּפּורים, ּבמעֹות מדקּדקין ואין ענּיים. לׁשני מּתנֹות, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָׁשּתי
מעֹות  מׁשּנין ואין לֹו; נֹותנין לּטל, ידֹו הּפֹוׁשט ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹאּלא

אחרת. לצדקה ְִִֶֶַָָּפּורים
.ÊÈ מּלהרּבֹות אביֹונים, ּבמּתנֹות להרּבֹות לאדם ְְְְְְְִִֶַַַָָָָמּוטב

ּגדֹולה  ׂשמחה ׁשם ׁשאין - לרעיו ּובׁשלֹוח ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבסעּודתֹו
וגרים, ואלמנֹות ויתֹומים ענּיים לב לׂשּמח אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּומפארה,
ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, מּדּמה האּלּו האמללים לב ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהמׂשּמח

נדּכאים" לב ּולהחיֹות ׁשפלים, רּוח ."להחיֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָ
.ÁÈ לּבטל עתידין הּכתּובים, וכל הּנביאים ספרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָּכל

קּימת  היא והרי - אסּתר מּמגּלת חּוץ הּמׁשיח, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלימֹות
ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ׁשל וכהלכֹות ּתֹורה, חּמׁשי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכחמּׁשה

לעֹולם  ּבטלין יּבטל,ׁשאינן הּצרֹות זכרֹון ׁשּכל ּפי על ואף . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ימי  - וכּו'" הראׁשֹונֹות הּצרֹות נׁשּכחּו "ּכי ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָׁשּנאמר:
לא  האּלה הּפּורים "וימי ׁשּנאמר: יּבטלּו, לא ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּפּורים

מּזרעם". יסּוף לא וזכרם הּיהּודים, מּתֹו ְְְְְִִִִַַַַָָָֹיעברּו

ה'תשע"ה  אדר ב' קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
יׂשראל ‡. על ּגזרֹות ּגזרּו - יון ּכׁשּמלכּו ׁשני, ,ּבבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּובּמצוֹות, ּבּתֹורה לעסק אֹותם הּניחּו ולא ּדתם, ְְְֲִִִִַַַָָָָֹֹּובּטלּו
ּבֹו ּופרצּו להיכל, ונכנסּו ּובבנֹותיהם; ּבממֹונם ידם ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָּופׁשטּו
מּפניהם, מאד ליׂשראל להם וצר הּטהרֹות. וטּמאּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפרצֹות,
אבֹותינּו, אלהי עליהם ׁשרחם עד ּגדֹול, לחץ ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּולחצּום
הּגדֹולים  הּכהנים חׁשמֹונאי ּבני וגברּו מּידם. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹוהֹוׁשיעם
הּכהנים, מן מל והעמידּו מּידם, יׂשראל והֹוׁשיעּו ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהרגּום,
החרּבן  עד - ׁשנים מאתים על יתר ליׂשראל מלכּות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻוחזרה

ִֵַהּׁשני.
ּבחמּׁשה ·. ואּבדּום, אֹויביהם על יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּוכׁשּגברּו

ׁשמן  מצאּו ולא להיכל, ונכנסּו היה. ּכסלו ּבחדׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹועׂשרים
אחד  יֹום אּלא להדליק ּבֹו היה ולא אחד; ּפ אּלא ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹטהֹור
עד  - ימים ׁשמֹונה הּמערכה נרֹות מּמּנּו והדליקּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבלבד,

טהֹור  ׁשמן והֹוציאּו זיתים, .ׁשּכתׁשּו ְְִִֵֶֶֶָָ
ׁשּיהיּו‚. הּדֹור, ׁשּבאֹותֹו החכמים התקינּו זה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָּומּפני

ועׂשרים  חמּׁשה מּליל ׁשּתחּלתם האּלּו הּימים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשמֹונת
ּומדליקין ּבכסלו  והּלל; ׂשמחה ימי על , ּבערב הּנרֹות ּבהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(להראות  הּלילֹות מּׁשמֹונת ולילה לילה ּבכל הּבּתים, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָּפתחי
אסּורין  והן 'חנּכה'. הּנקראין הן אּלּו, וימים הנס). ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֻולגלות
מצוה  ּבהם הּנרֹות והדלקת הּפּורים, ּכימי ותענית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבספד

הּמגּלה. ּכקריאת סֹופרים ְְְְִִִִִִֵַַָמּדברי
חנּכה „. נר ּבהדלקת חּיב הּמגּלה, ּבקריאת ׁשחּיב .ּכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּברכֹות: ׁשלׁש מבר הראׁשֹון, ּבּלילה אֹותּה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹוהּמדליק
ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' חנּכה'; ׁשל נר להדליק ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻוצּונּו
הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים לאבֹותינּו נּסים ׁשעׂשה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהעֹולם,
וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
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אֹו ּבׁשני וקֹוראין מקּדימין וחמיׁשי, מּׁשני חּוץ אחר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַּביֹום
עׂשר. לארּבעה הּסמּו ְְֲִִַַַָָָָָּבחמיׁשי

.Ê מקּדימין - ּבּׁשּבת ּבאחד להיֹות עׂשר ארּבעה חל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכיצד?
להיֹות  חל עׂשר; אחד יֹום ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ְְְֲִִִִֶֶַָָָָוקֹוראין
חל  עׂשר; ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין - ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹּבׁשליׁשי

עׂשר  ׁשנים יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין - ּברביעי וכל להיֹות . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָ
קֹוראין  אין עׂשר, ארּבעה קדם וקֹוראין ׁשּמקּדימין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאּלּו

מעׂשרה. ּבפחֹות ְֲֵָָָָאֹותּה

.Á נכנסיןּכפ ׁשאין אין [מתכנסים]ר ּובחמיׁשי, ּבׁשני ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ
ּבּה ׁשאין עיר וכל עׂשר. ּבארּבעה אּלא אֹותּה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָקֹוראין
הרי  - צּבּור לצרכי הּכנסת ּבבית קבּועין ּבטלנין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעׂשרה
אין  ואם הּכניסה; ּביֹום וקֹוראין ּומקּדימין ּככפר, ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָהיא

קלקלתֹו ּתּקנתֹו אדם, ּבני עׂשרה האנשים ּבעיר כמות -] ְְֲִֵַַָָָָָָָָָ
בי"ד] לקרוא הגורמת היא עיר המצומצמת ּכאנׁשי הם והרי ,ְְֲִֵֵֵַַ

עׂשר. ּבארּבעה אּלא קֹוראין ואין ְְְְְִֵֶַָָָָָָּגדֹולה,

.Ë ּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין אמּורים, ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָּבּמה
הּזה  ּבּזמן אבל מלכּות. ליׂשראל להם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּכניסה?
עׂשר  ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנּה, אּלא אֹותּה קֹוראין אין -ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
קֹוראין  עירֹות, ּובני ּכפרים ּבני עׂשר: חמּׁשה ְְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָויֹום

עׂשר  ּבחמּׁשה קֹוראין ּכרּכין, ּובני עׂשר; .ּבארּבעה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָ

.Èלכר ׁשהל עיר המוקפת]ּבן לעיר [עיר ׁשהל ּכר ּובן , ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ולא  ונתעּכב קריאה ּבזמן למקֹומֹו לחזר ּדעּתֹו היתה אם -ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹ
לאחר  אּלא לחזר ּבדעּתֹו היה לא ואם ּכמקֹומֹו; קֹורא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹחזר,
,ּוכר ׁשם. ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי עם קֹורא הּקריאה, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָזמן
על  יתר ּביניהם אין אם - עּמֹו הּנראה וכל לֹו, הּסמּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכל

,ּככר זה הרי - אּמה עׂשר.אלּפים ּבחמּׁשה וקֹוראין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

.‡È חֹומה מּקפת היתה אם ידּוע ואין ספק, ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעיר
ּבׁשני  קֹוראין - הּקפה ּכן אחר אֹו נּון , ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַָֻֻּבימֹות
ּובליליהן; עׂשר, וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּימים,
והּוא  הֹואיל ּבלבד, עׂשר ּבארּבעה קריאתּה על ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָּומברכין

העֹולם. לרב קריאתּה ְְְִַָָָָֹזמן

.·È את ּדין ּבית עּברּו ּכ ואחר ּבאדר, הּמגּלה את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָקראּו
ּבזמּנּה הּׁשני, ּבאדר אֹותּה וקֹוראין חֹוזרין - .הּׁשנה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

.‚È יּטלּנה ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת הּמגּלה את קֹוראין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
ארּבע  ויעבירּנה לקרֹותּה, ּבקי ׁשהּוא מי אצל ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבידֹו,
הּכל  ואין ּבקריאתּה, חּיבים ׁשהּכל הרּבים; ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹאּמֹות

ּבקריאתּה ּבׁשּבת,ּבקיאין קריאתּה זמן חל אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָ
ודֹורׁשין  וׁשֹואלין הּׁשּבת; קדם אֹותּה וקֹוראין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמקּדימין
ּפּורים. ׁשהּוא להזּכיר ּכדי ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפּורים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָּבהלכֹות

.„È ּבני - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד?
מ  קֹוראים עירֹות ּכרּכים ּובני ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין קּדימין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּבּׁשּבת  ּבאחד ּבׁשּבת ּבזמּנם להיֹות עׂשר חמּׁשה יֹום חל . ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָ
יֹום  ׁשהּוא ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ּכרּכים ּבני -ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ
זמּנם, ׁשהּוא ּבּיֹום, ּבֹו קֹוראין עירֹות ּובני עׂשר; ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָארּבעה

עׂשר. ּבארּבעה קֹוראין הּכל ְְְְְְִִַַָָָָֹונמצאּו

ב  ¤¤ּפרק
למפרע‡. הּמגּלה את אחרונים הּקֹורא פסוקים [הקדים ְְְִֵֵֶַַַַָ

ּפסּוק לראשונים] וקרא אחד, ּפסּוק וׁשכח קרא יצא. לא ,ְְֶַָָָָָָָָָָֹ
ׁשליׁשי  ּפסּוק וקרא וחזר ׁשּׁשכח, ּפסּוק וקרא וחזר לֹו, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני
ּכיצד  אּלא למפרע; אחד ּפסּוק ׁשּקרא מּפני יצא, לא -ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּסדר. על וקֹורא ׁשּׁשכח, ׁשני מּפסּוק מתחיל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה?
חציּה·. 'אקרא יאמר: לא - חציּה ׁשּקראּו צּבּור ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמצא

ׁשּזה  ראׁשֹון'; חציּה ואקרא ואחזר הּצּבּור, עם ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹהאחרֹון
הּסדר  על סֹוף ועד מּתחּלה קֹורא אּלא למפרע. קרא קֹורא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

לגמר  ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - וקרא וחזר מעט, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוׁשהה
יצא. הּסדר, על וקרא הֹואיל - ּכּלּה ְִֵֶֶַַָָָָָֻאת

חֹובתֹו‚. ידי יצא לא ּפה, על הּמגּלה את הּלֹועז הּקֹורא . ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
זרה] בשפה מדבר ּבלׁשֹון [- הּכתּובה הּמגּלה את ְְְִִֶֶַַַָָָׁשּׁשמע

ׁש ּפי על אף - הּקדׁש ּובכתב הן הּקדׁש, מה יֹודע אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ
יונית  ּכתּובה היתה אם וכן חֹובתֹו. ידי יצא ְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָאֹומרין,
הּׁשֹומע  היה ואפּלּו מּכיר, ׁשאינֹו ּפי על אף יצא, - ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּוׁשמעּה

ְִִעברי.
ּתרּגּום„. ּכתּובה אחרת [ארמית]היתה ּבלׁשֹון אֹו , ְְְְֶֶַַָָָָ

אּלא  ּבקריאתּה, חֹובתֹו ידי יצא לא - הּגֹוים ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמּלׁשֹונֹות
ּבכתב  ּכתּובה ׁשּתהיה והּוא, ּבלבד; לׁשֹון אֹותּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּמּכיר
ּוקראּה עברי, ּבכתב ּכתּובה היתה אם אבל לׁשֹון. ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָאֹותּה
וכיון  ּפה, על קֹורא זה ׁשּנמצא יצא; לא - לארּמי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹארמית

מּמּנּו. הּׁשֹומע יצא לא חֹובה, ידי הּקֹורא יצא ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
היה ‰. ּכיצד? יצא. לא ּכּונה, ּבלא הּמגּלה את ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹורא

ּדֹורׁשּה אֹו ודורש]ּכֹותבּה, מּגיהּה[קורא אֹו אם [בודקה], - ְְִִַָָָ
לא  לּבֹו, ּכּון לא ואם יצא; זֹו, ּבקריאה לצאת לּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֵָָָָֹֹּכּון
יצא. ּבׁשנה, נרּדם ולא הֹואיל - מתנמנם והּוא קרא, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹיצא.

.Â?יצא ּבכתיבתּה לּבֹו ׁשהמכּון אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
מּמּנּו, ׁשּמעּתיק ּבּספר ׁשּקרא ּבקריאתּה לצאת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשּמתּכּון

נתּכ אם אבל ּכֹותב; ׁשהּוא זֹוּבׁשעה ּבקריאת לצאת ּון ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הספר] מתוך ידי [שקורא יֹוצא ׁשאינֹו יצא, לא - ְֵֵֵֵֶֶָָֹׁשּכֹותב

ּבׁשעת  ּבֹו ּכתּובה ׁשּכּלּה מּספר ּבקריאתּה אּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻחֹובתֹו
ְִָקריאה.

.Ê קריאה וקרא ּבקריאתּה, וטעה הּמגּלה את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּקֹורא
שובש]מׁשּבׁשת לא הענין מדקּדקין [אך ׁשאין לפי יצא, - ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֻ

ּבצּבּור; ואפּלּו יצא, - יֹוׁשב אֹו עֹומד, קראּה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָּבקריאתּה.
צּבּור. ּכבֹוד מּפני לכּתחּלה, יֹוׁשב ּבצּבּור יקרא לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹאבל
הּקֹוראים, יצאּו - ּכאחד עׂשרה, אפּלּו ׁשנים, ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָקראּוה
הּקטן, עם ּגדֹול אֹותּה וקֹורא הּקֹוראים; מן ְְְְִִִִֵַַַָָָָוהּׁשֹומעים

ּבצּבּור. ְֲִִַואפּלּו
.Áהּכתּובה ּבמגּלה ּבצּבּור, קֹוראין [שאר ּבין[ברצף]אין ְְְְִִִִֵֵַָָ

היתה ספרי] ּכן אם אּלא - יצא לא קרא, ואם ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹהּכתּובים;
הּכר. לּה ׁשּיהיה ּכדי חסרה, אֹו היריעֹות ׁשאר על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתרה
ויֹוצא  יתרה, ולא חסרה אינּה ואפּלּו ּבּה, קֹורא יחיד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹאבל

חֹובתֹו. ידי ְֵָָּבּה
.Ëהּגויל על ּבדיֹו, אּלא הּמגּלה את ּכֹותבין [עור אין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
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עפצא מעובד] ּבמי ּכתבּה ואם ּתֹורה. ּכספר הּקלף על ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאֹו
דיו]וקלקנּתֹוס  צבעֹונין,[מיני מיני ּבׁשאר ּכתבּה ּכׁשרה; , ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשּלּה העֹור ואין עצמּה; ּכּתֹורה ׂשרטּוט, ּוצריכה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּפסּולה.
עֹור  על אֹו הּניר, על ּכתּובה היתה לׁשמּה. עּבדה ְְְְִִַַַַָָָָָָָָצרי

ּפסּולה. - מין אֹו ּגֹוי, ׁשּכתבּה אֹו מעּבד, ְְְִֵֶֶָָָָֻׁשאינֹו
.È רּׁשּומן אם - מקרעֹות אֹו מטׁשטׁשֹות אֹותּיֹות ּבּה ְְְִִִָָָָָֹֻהיּו

אם  - נּכר רּׁשּומן אין ואם ּכׁשרה. רּבּה, היּו אפּלּו - ְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָֻנּכר
ּבּה הׁשמיט ּפסּולה. לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשלם, רּבּה ְְְְִִִֵֵָָָָָָָָֻהיה
יצא  - ּפה על הּקֹורא ּוקראן ּפסּוקים, אֹו אֹותּיֹות .הּסֹופר ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

.‡È מגּלה עֹורֹותיה ּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירה, צריכה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּמגּלה
ּתפרּה ואם ּתֹורה; ּכספר ּבגידין, אּלא נתּפרת ואינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחת.

ּפסּולה  ּבגידין, היריעה,ׁשּלא ּכל את לתּפר צרי ואינֹו . ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
ּבקצה  ּתפירֹות ׁשלׁש ּבגידין ּתפר אפּלּו אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכספר;
ּכׁשרה, - הּׁשנית ּבּקצה וׁשלׁש ּבאמצעּה, וׁשלׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהיריעה,

'אּגרת'. ׁשּנקראת ְְִִִֵֵֶֶֶמּפני
.·È'ו'עׂשרת המן ּבני עׂשרת לקרֹות הּקֹורא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוצרי

ונהרגּו נתלּו ׁשּכּלם לעם להֹודיע ּכדי אחת, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבנׁשימה
הּמגּלה,ּכאחד  את ׁשהּקֹורא יׂשראל, ּכל ּומנהג קֹורא . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

.ּומבר ּכּלּה, וכֹורכּה חֹוזר ּוכׁשּיגמר, ּכאּגרת; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּופֹוׁשט
.‚È,עׂשר וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהן האּלּו, הּימים ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני

לבני  ּבין - מקֹום ּבכל אדם לכל ותענית, ּבספד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאסּורין
עירֹות, לבני ּבין ּבלבד, עׂשר חמּׁשה עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכרּכים,
אסּורים  הּימים ּוׁשני ּבלבד. עׂשר ארּבעה עֹוׂשים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהם

ותענית  ּכפרים ּבספד אנׁשי הּׁשני. ּכאדר הראׁשֹון, ּבאדר ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מּתרים  לפּורים, הּסמּו ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקראּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֻׁשהקּדימּו
האּלּו, הּימים ּבׁשני ואסּורין קריאתּה, ּביֹום ותענית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבספד

ּבהם. קֹוראין ׁשאין ּפי על ְִִֵֶֶַַָאף
.„È ויֹום ועירֹות, ּכפרים לבני עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמצות

וׂשמחה  מׁשּתה ימי להיֹותם - ּכרּכים לבני עׂשר ,חמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבעׂשּית  ּומּתר לאביֹונים. ּומּתנֹות לרעים מנֹות ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּומׁשלֹוח
מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ראּוי אין כן, ּפי על ואף ְְְֲִֵֵַַַָָָָָמלאכה;
רֹואה  אינֹו ּפּורים, ּביֹום מלאכה העֹוׂשה 'ּכל חכמים: ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָאמרּו
ּבחמיׁשי  אֹו ּבׁשני וקראּו ׁשּקדמּו ּכפרים ּבני ּברכה'. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָסימן
אבל  יצאּו; קריאתם, ּביֹום לאביֹונים מעֹות חּלקּו אם -ְְְְְֲִִִִֶָָָָָָ
ארּבעה  ּביֹום אּלא אֹותּה עֹוׂשין אין והּׂשמחה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּמׁשּתה
ׁשעׂשאּה ּפּורים ּוסעּודת יצאּו. לא - הקּדימּו ואם ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹעׂשר,

חֹובתֹו. ידי יצא לא ְְֵַַָָָָֹּבּלילה,
.ÂË ּבׂשר ׁשּיאכל זֹו? סעּודה חֹובת סעּודה ּכיצד ויתּקן ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

וירדם  ׁשּיׁשּתּכר עד יין, וׁשֹותה ידֹו; ּתמצא אׁשר ּכפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָנאה,
ׁשל  אֹו ּבׂשר, ׁשל מנֹות ׁשּתי לׁשלח אדם חּיב וכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשכרּות.
ׁשּנאמר: לחברֹו, - אכלין מיני ׁשני אֹו ּתבׁשיל, ְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמיני
אחד. לאיׁש מנֹות, ׁשּתי - לרעהּו" איׁש מנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ"ּומׁשלֹוח

לֹו אין ואם מׁשּבח. לרעים, לׁשלח הּמרּבה ,[מנות]וכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
לזה  ׁשֹולח וזה סעּודתֹו, לזה ׁשֹולח זה - חברֹו עם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמחליף

לרעהּו". איׁש מנֹות "ּומׁשלֹוח לקּים: ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָסעּודתֹו,
.ÊË מּׁשני ּפֹוחתין אין הּפּורים; ּביֹום לענּיים לחּלק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָוחּיב

מיני  אֹו מעֹות אֹו אחת, מּתנה אחד לכל נֹותן ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָענּיים;

לאביֹונים" "ּומּתנֹות ׁשּנאמר: אכלין, מיני אֹו -ּתבׁשיל ְְֱֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּפּורים, ּבמעֹות מדקּדקין ואין ענּיים. לׁשני מּתנֹות, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָׁשּתי
מעֹות  מׁשּנין ואין לֹו; נֹותנין לּטל, ידֹו הּפֹוׁשט ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹאּלא

אחרת. לצדקה ְִִֶֶַָָּפּורים
.ÊÈ מּלהרּבֹות אביֹונים, ּבמּתנֹות להרּבֹות לאדם ְְְְְְְִִֶַַַָָָָמּוטב

ּגדֹולה  ׂשמחה ׁשם ׁשאין - לרעיו ּובׁשלֹוח ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבסעּודתֹו
וגרים, ואלמנֹות ויתֹומים ענּיים לב לׂשּמח אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּומפארה,
ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, מּדּמה האּלּו האמללים לב ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהמׂשּמח

נדּכאים" לב ּולהחיֹות ׁשפלים, רּוח ."להחיֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָ
.ÁÈ לּבטל עתידין הּכתּובים, וכל הּנביאים ספרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָּכל

קּימת  היא והרי - אסּתר מּמגּלת חּוץ הּמׁשיח, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלימֹות
ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ׁשל וכהלכֹות ּתֹורה, חּמׁשי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכחמּׁשה

לעֹולם  ּבטלין יּבטל,ׁשאינן הּצרֹות זכרֹון ׁשּכל ּפי על ואף . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ימי  - וכּו'" הראׁשֹונֹות הּצרֹות נׁשּכחּו "ּכי ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָׁשּנאמר:
לא  האּלה הּפּורים "וימי ׁשּנאמר: יּבטלּו, לא ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּפּורים

מּזרעם". יסּוף לא וזכרם הּיהּודים, מּתֹו ְְְְְִִִִַַַַָָָֹיעברּו

ה'תשע"ה  אדר ב' קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
יׂשראל ‡. על ּגזרֹות ּגזרּו - יון ּכׁשּמלכּו ׁשני, ,ּבבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּובּמצוֹות, ּבּתֹורה לעסק אֹותם הּניחּו ולא ּדתם, ְְְֲִִִִַַַָָָָֹֹּובּטלּו
ּבֹו ּופרצּו להיכל, ונכנסּו ּובבנֹותיהם; ּבממֹונם ידם ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָּופׁשטּו
מּפניהם, מאד ליׂשראל להם וצר הּטהרֹות. וטּמאּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפרצֹות,
אבֹותינּו, אלהי עליהם ׁשרחם עד ּגדֹול, לחץ ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּולחצּום
הּגדֹולים  הּכהנים חׁשמֹונאי ּבני וגברּו מּידם. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹוהֹוׁשיעם
הּכהנים, מן מל והעמידּו מּידם, יׂשראל והֹוׁשיעּו ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהרגּום,
החרּבן  עד - ׁשנים מאתים על יתר ליׂשראל מלכּות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻוחזרה

ִֵַהּׁשני.
ּבחמּׁשה ·. ואּבדּום, אֹויביהם על יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּוכׁשּגברּו

ׁשמן  מצאּו ולא להיכל, ונכנסּו היה. ּכסלו ּבחדׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹועׂשרים
אחד  יֹום אּלא להדליק ּבֹו היה ולא אחד; ּפ אּלא ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹטהֹור
עד  - ימים ׁשמֹונה הּמערכה נרֹות מּמּנּו והדליקּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבלבד,

טהֹור  ׁשמן והֹוציאּו זיתים, .ׁשּכתׁשּו ְְִִֵֶֶֶָָ
ׁשּיהיּו‚. הּדֹור, ׁשּבאֹותֹו החכמים התקינּו זה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָּומּפני

ועׂשרים  חמּׁשה מּליל ׁשּתחּלתם האּלּו הּימים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשמֹונת
ּומדליקין ּבכסלו  והּלל; ׂשמחה ימי על , ּבערב הּנרֹות ּבהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(להראות  הּלילֹות מּׁשמֹונת ולילה לילה ּבכל הּבּתים, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָּפתחי
אסּורין  והן 'חנּכה'. הּנקראין הן אּלּו, וימים הנס). ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֻולגלות
מצוה  ּבהם הּנרֹות והדלקת הּפּורים, ּכימי ותענית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבספד

הּמגּלה. ּכקריאת סֹופרים ְְְְִִִִִִֵַַָמּדברי
חנּכה „. נר ּבהדלקת חּיב הּמגּלה, ּבקריאת ׁשחּיב .ּכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּברכֹות: ׁשלׁש מבר הראׁשֹון, ּבּלילה אֹותּה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹוהּמדליק
ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' חנּכה'; ׁשל נר להדליק ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻוצּונּו
הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים לאבֹותינּו נּסים ׁשעׂשה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהעֹולם,
וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
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- ׁשּתים מבר אֹותּה, הרֹואה וכל הּזה'. לּזמן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּגיענּו
הּלילֹות, ּובׁשאר ו'ׁשהחינּו'. לאבֹותינּו', נּסים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'ׁשעׂשה
מברכין  ׁשאין - אחת מבר והרֹואה ׁשּתים, מבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמדליק

הראׁשֹון. ּבּלילה אּלא ְֱִֶֶֶַַָָָָ'ׁשהחינּו',
את ‰. ּגֹומרין האּלּו, הּימים מּׁשמֹונת ויֹום יֹום ְְְִִִֵֶַַָָָָּבכל

העֹולם,ההּלל  מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לפניו: ּומבר ; ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
יחיד, ּבין - ההּלל' את לגמר וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאׁשר
סֹופרים, מּדברי מצוה ההּלל ׁשּקריאת ּפי על אף צּבּור. ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָּבין
ׁשּמבר ּכדר וצּונּו', ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עליה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָמבר
מברכין  ּדבריהם, ׁשל וּדאי ׁשּכל - הערּוב ועל הּמגּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
מּפני  לֹו עׂשּיתם ועּקר מּדבריהם ׁשהּוא ּדבר אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָעליו.

ּדמאי מעׂשר ּכגֹון עשרם]הּספק, אם שספק הארץ עם -[פירות ְְֲֵַַַַָ
והם  ׁשני, טֹוב יֹום על מברכים ולּמה עליו; מברכים ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָאין

ּבֹו. יזלזלּו ׁשּלא ּכדי הּספק? מּפני אּלא ּתּקנּוהּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא
.Â אּלא סֹופרים, ׁשּמּדברי הּוא ּבלבד חנּכה ׁשל הּלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻולא

ׁשּגֹומרין  הּימים ּבכל סֹופרים, מּדברי לעֹולם ההּלל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת
ההּלל  את לגמר ּבהם מצוה ּבּׁשנה, יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

החג ימי ׁשמֹונת הם: ואּלּו ההּלל; את ,[הסוכות]ּבהם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
עצרת ויֹום ּפסח, ׁשל וראׁשֹון חנּכה, ימי .[שבועות]ּוׁשמֹונת ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָֻ

ׁשהם  לפי הּלל, ּבהם אין הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאבל
ּתּקנּו ולא יתרה; ׂשמחה ימי לא ופחד, ויראה ּתׁשּובה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹימי

ההּלל. היא הּמגּלה ׁשּקריאת ּבפּורים, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּלל
.Ê את ּגֹומרים - ימים ׁשני טֹובים ימים ׁשעֹוׂשים ְְְִִִִִֵֶֶָָמקֹומֹות

ּבא  ימי ההּלל ּוׁשמֹונת החג, ימי ּבתׁשעת יֹום: ועׂשרים חד ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
עצרת  ׁשל ימים ּוׁשני ּפסח, ׁשל ימים ּוׁשני אבל חנּכה, . ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

ּומנהג  מצוה; ואינֹו מנהג, ההּלל קריאת - חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבראׁשי
עליו, מברכים ואין ּבדּלּוג, קֹוראים לפיכ ּבצּבּור. ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָזה,
ואם  ּכלל; יקרא לא ויחיד הּמנהג. על מברכים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשאין

יׁשלים וכן [יסיים]התחיל, הּצּבּור. ׁשּקֹוראים ּכדר ּבדּלּוג ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַ
חדׁשים. ּכראׁשי ּבדּלּוג קֹוראים הּפסח, ימי ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשאר

.Áחּלמיׁש" עד ההּלל, מּתחּלת מתחילין מדּלגין? ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד
מים" עד למעינֹו וכּו'", זכרנּו "ה' ואֹומר: ּומדּלג ; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָ

עד  לה'", אׁשיב "מה ואֹומר: ּומדּלג ְְְִֵֵַַַַָָָ"הללּויּה";
סֹוף  עד ּיּה", קראתי הּמצר "מן ואֹומר: ּומדּלג ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ"הללּויּה";
אחר. ּדּלּוג מדּלגים ויׁש הּפׁשּוט; הּמנהג הּוא וזה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָההּלל.

.Ë ההּלל לקריאת ּכׁשר הּיֹום ההּלל ּכל את והּקֹורא . ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
הכתובים]למפרע כסדר וחזר [שלא וׁשהה, קרא יצא. לא , ְְְְֵַַַָָָָָָָֹ

ימים  יצא. ּכּלֹו, את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻוקרא
יׁש ההּלל, את ּבהם מותר]ׁשּגֹומרים ּפרק [- ּבין להפסיק לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

אבל  ּבהם לפרק; ׁשּקֹורא וימים יפסיק. לא הּפרק, ּבאמצע ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּפֹוסק. הּפרק, ּבאמצע אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַּבדּלּוג,

.È ּומקֹום לפניו; מבר ההּלל, את ּבֹו ׁשּגֹומרים יֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּכל
מבר אחריו, לבר ּכל ׁשּנהגּו ה' יהּללּו' ?מבר ּכיצד . ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבית  עּמ וכל ,רצֹונ עֹוׂשי וצּדיקים וחסידי ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעׂשי
להֹודֹות  טֹוב ל ה', אּתה ּכי - לׁשמ יֹודּו ּברּנה ְְְְְִִִִֵֶַָָָיׂשראל,
האל. הּוא אּתה עֹולם ועד ּומעֹולם לזּמר, נעים ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּולׁשמ

ּתמיד  וקּים, חי המפאר, המׁשּבח הּמל ה', אּתה ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּברּו
ועד'. לעֹולם ְְִֶָָֹימל

.‡È סֹוף עד עניתני" ּכי מ"אֹוד לכּפל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹיׁש
ׁשּנהגּו ּומקֹום ּפעמים. ׁשּתי ודבר ּדבר ּכל ּכֹופלין ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָההּלל,

ּכֹופלין  אין לכּפל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום יכּפל; .לכּפל, ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ
.·È:היה ּכ הראׁשֹונים, חכמים ּבימי ההּלל קריאת ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמנהג

ואֹומר: מתחיל ההּלל, את ׁשּמקרא הּגדֹול ׁשּמבר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאחר
ואֹומר: וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ְְְְְִֵֵַַָָָָָ"הללּויּה",
וחֹוזר  "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", עבדי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ"הללּו
"הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", ׁשם את "הללּו ְְְְִֵֵֶַַָָָָואֹומר:
וכל  עֹולם", ועד מעּתה מבר ה' ׁשם "יהי ואֹומר: ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹוחֹוזר

"הללּויּה" עֹונין: ודבר,העם ּדבר ּכל על וכן ׁשּנמצאּו. עד ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ּפעמים; ועׂשרים וׁשלׁש מאה "הללּויּה" ההּלל ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹעֹונין

אהרן. ׁשל ׁשנֹותיו - להם ְֲִֶֶַָָָֹסימן
.‚È חֹוזרין הם ּופרק, ּפרק ּכל לראׁש מּגיע ּכׁשהּקֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוכן

ּׁשאמר  מה יׂשראל ואֹומרין "ּבצאת אֹומר: ּכׁשהּוא ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
יׂשראל  "ּבצאת ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָמּמצרים",
וכל  לֹועז", מעם יעקב "ּבית אֹומר: והּקֹורא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹמּמצרים";
ה' יׁשמע ּכי "אהבּתי ׁשּיאמר: עד "הללּויּה"; עֹונין: ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהעם
ּכי  "אהבּתי ואֹומרין: חֹוזרין העם וכל ּתחנּוני", קֹולי ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָאת
"הללּו הּקֹורא: ּכׁשּיאמר וכן ּתחנּוני". קֹולי את ה' ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹיׁשמע
ה' את "הללּו ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ּגֹוים", ּכל ה' ְְְְִִִֶֶַָָָָאת

ּגֹוים". ִָּכל
.„È עֹונים והם ּנא", הֹוׁשיעה ה' "אּנא אֹומר: ְִִֵֵֵַָָָָהּקֹורא

ראׁש ׁשאינֹו ּפי על אף - ּנא" הֹוׁשיעה ה' "אּנא ֲִִֵֶַַַָָָָָֹאחריו:
"אּנא  עֹונים: והם נא", הצליחה ה' "אּנא אֹומר: הּוא ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּפרק.
העם  וכל הּבא", ּברּו" אֹומר: הּוא נא"; הצליחה ְְִֵַַָָָָָָָה'

ה'" "ּבׁשם אֹואֹומרים: קטן, ההּלל את הּמקרא היה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּלה  אֹומרין, ּׁשהם מה אחריהם עֹונה - אּׁשה אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעבד,

ההּלל. ּבכל ְִֵַַָָמּלה
.ÂË ּבזמּנים אבל ;ליל ראּוי ּובֹו הראׁשֹון, הּמנהג הּוא ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָזה

ּבקריאתֹו מׁשּנֹות מנהגֹות הּמקֹומֹות, ּבכל ראיתי ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻאּלּו,
לאחר. ּדֹומה מהם אחד ואין העם, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובענּית

ד  ¤¤ּפרק
ּבח ‡. מדליק הּוא נרֹות ּבית ּכּמה ּכל ׁשּיהיה מצותּה נּכה? ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּבין  מרּבין, הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין אחד, נר מדליק ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּובית
מדליק  הּמצוה, את והמהּדר אחד. אדם אּלא ּבֹו היה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
אנׁשים  ּבין ואחד, אחד לכל נר הּבית, אנׁשי ּכמנין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנרֹות

נׁשים  הּמבחר,ּבין מן מצוה ועֹוׂשה זה על יֹותר והמהּדר . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
והֹול ּומֹוסיף הראׁשֹון, ּבּלילה ואחד אחד לכל נר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמדליק

אחד. נר ולילה לילה ְְְֵֶַַָָָָָּבכל
הראׁשֹון,·. ּבּלילה - עׂשרה הּבית אנׁשי ׁשהיּו הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשליׁשי, ּובליל עׂשרים; ׁשני, ּובליל נרֹות; עׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָמדליק
ׁשמֹונים  ׁשמיני, ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד .ׁשלׁשים; ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָֹ

הּבית ‚. אנׁשי ּכל ׁשּיהיּו ּבספרד, ערינ ּו ּבכל  ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמנהג
והֹולכין [יחד]מדליקין ּומֹוסיפין הראׁשֹון, ּבּלילה אחד נר ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ
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ׁשמיני  ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד ולילה, לילה ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָנר
ׁשהיה  ּבין מרּבים, הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין - נרֹות ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשמֹונה

אחד. ֶָָָאדם
קערה „. מּלא אדם. ּבני לׁשני עֹולה ּפּיֹות, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָנר

ּכלי עליה ּכפה אם - ּפתילֹות והּקיפּה חיבור ׁשמן למנוע [כדי ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָ
הפתילות] ּכפה בין לא אחד; ּכנר נחׁשבת ּופתילה ּפתילה ּכל ,ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ

ּכנ  ואפּלּו ּכמדּורה, נעׂשית - ּכלי נחׁשבת.עליה אינּה אחד ר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אּלא ‰. החּמה, ׁשּתׁשקע קדם חנּכה נרֹות מדליקין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאין

ׁשקיעתּה הזיד עם אֹו ׁשכח מקּדימין. ולא מאחרין, לא - ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹֹ
ׁשּתכלה  עד והֹול מדליק החּמה, ׁשקיעת עם הדליק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹולא
יתר. אֹו ׁשעה חצי ּכמֹו זה? זמן הּוא וכּמה הּׁשּוק. מן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָרגל
ּכדי  ּבּנר, ׁשמן לּתן וצרי מדליק. אינֹו זה, זמן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעבר
הּׁשּוק. מן רגל ׁשּתכלה עד והֹולכת ּדֹולקת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַׁשּתהיה
נׁשארה  אחרת. ּפעם להדליק זקּוק אינֹו וכבתה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהדליקּה
אֹו לכּבֹותּה רצה אם - הּׁשּוק מן רגל ׁשּכלתה אחר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּדֹולקת

עֹוׂשה. ְְֶַָלסּלקּה,
.Â על ואף חנּכה, לנר ּכׁשרֹות הּפתילֹות, וכל הּׁשמנים ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּכל

האֹור  ואין הּפתילה, אחר נמׁשכים הּׁשמנים ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפי
ׁשּבתֹו ׁשּבת ּבלילי ואפּלּו הּפתילֹות. ּבאֹותן יפה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתלית
ׁשאסּור  והּפתילֹות הּׁשמנים להדליק מּתר חנּכה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻֻימי
חנּכה, לאֹור להׁשּתּמׁש ׁשאסּור לפי ׁשּבת; נר ּבהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻלהדליק

ּבחל  ּבין ּבׁשּבת לאֹורּהּבין למנֹותן אֹו מעֹות לבּדק ואפּלּו , ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹ
אסּור. -ָ

.Ê מּבחּוץ ּביתֹו ּפתח על להּניחֹו מצוה חנּכה, ּבּטפח נר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻ
ׁשּתהיה  ּכדי - לּבית הּנכנס ׂשמאל על לּפתח, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּסמּו
ּבעלּיה, ּדר היה ואם מּׂשמאל; חנּכה ונר מּימין, ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָֹֻמזּוזה
ׁשהּניחֹו חנּכה ונר הרּבים. לרׁשּות הּסמּוכה ּבחּלֹון ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמּניחֹו
נּכר. ׁשאינֹו מּפני ּכלּום, עׂשה לא - אּמה מעׂשרים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלמעלה

.Áהּסּכנה ּביתֹו[מהגויים]ּבימי ּבתֹו חנּכה נר מּניח , ְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻ
ּבתֹו להיֹות וצרי ּדּיֹו. ׁשלחנֹו, על הּניחֹו ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָֻמּבפנים;
מדּורה, ׁשם היתה ואם לאֹורֹו. להׁשּתּמׁש אחר נר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָהּבית
ּדרּכֹו ׁשאין הּוא חׁשּוב אדם ואם אחר. נר צרי ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאינֹו

אחר. נר צרי למדּורה, ְְְִִִֵֵֵַַָָלהׁשּתּמׁש
.Ë לא - ּגֹוי אֹו וקטן , ׁשֹוטה, חרׁש, ׁשהדליקֹו חנּכה ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹֻנר

ּבהדלקה  חּיב ׁשהּוא מי ׁשּידליקּנּו עד ּכלּום; הדליקֹועׂשה . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
עׂשה  לא - ּביתֹו ּפתח על והּניחֹו ּדלּוק והֹוציאֹו ְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹמּבפנים,
עׂשה  לא ועמד, הּנר אחז ּבמקֹומֹו. ׁשּידליקּנּו עד ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּכלּום;

עׁשׁשית עֹומד'. הּוא 'לצרּכֹו אֹומר: ׁשהרֹואה [פנס ּכלּום; ְְְֲִֵֵֶֶָָָ
מכּבּה,מנר] ׁשּבת למֹוצאי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ּדֹולקת ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיתה

הּמצוה  היא ׁשהדלקה ּומדליקּה; ,ההּנחה.ּומבר ולא , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
אחר. חנּכה מּנר חנּכה נר להדליק ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֻֻֻּומּתר

.Èרּוחֹות ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש צריכה [צדדים]חצר , ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ
נר  הּניחּו 'לא זֹו: ּברּוח העֹוברים יאמרּו ׁשּלא נרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹֹׁשני

היּו אם אבל מהם.חנּכה'; ּבאחד מדליק אחת, ּברּוח ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
.‡Èצרי אינֹו ּביתֹו, ּבתֹו עליו ׁשּמדליקים ְְִִִֵֵֵֶַַָָָאֹורח

להדליק  ּבית לֹו אין ּבֹו; ׁשּנתארח ּבּמקֹום עליו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהדליק
ּומׁשּתּתף  ּבֹו, ׁשּנתארח ּבּמקֹום להדליק צרי - ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעליו

ּבּׁשמן  ּפי עּמהם על אף - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו היה ואם . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשהּוא  ּבּבית להדליק צרי - ּביתֹו ּבתֹו עליו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמדליקים

העֹוברים. מּפני ְְִִֵָּבֹו,
.·Èוצרי מאד; עד היא חביבה מצוה חנּכה, נר ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹֻמצות

האל  ּבׁשבח ּולהֹוסיף הּנס, להֹודיע ּכדי - ּבּה להּזהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאדם
ׁשעׂשה  הּנּסים על לֹו ּיאכל והֹודיה מה לֹו אין אפּלּו . ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשמן  ולֹוקח ּכסּותֹו; מֹוכר אֹו ׁשֹואל, - הּצדקה מן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלא
ּומדליק. ְְִֵַונרֹות,

.‚È הּיֹום קּדּוׁש ּולפניו אחת, ּפרּוטה אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
על  חנּכה, נר להדליק ׁשמן מקּדים - חנּכה נר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻוהדלקת

סֹופרים  מּדברי ּוׁשניהם הֹואיל הּיֹום; לקּדּוׁש מּוטב הּיין , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ
הּנס. זכרֹון ּבֹו ׁשּיׁש חנּכה נר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻלהקּדים

.„Èוקּדּוׁש ּביתֹו נר אֹו חנּכה, ונר ּביתֹו נר לפניו ְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָֻהיה
ּביתֹו ׁשלֹום מּׁשּום קֹודם, ּביתֹו נר - הּׁשם הּיֹום ׁשהרי ; ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַ

ׁשּכל  הּׁשלֹום, ּגדֹול לאׁשּתֹו. איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָנמחק
"ּדרכיה  ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ׁשלֹום לעׂשֹות נּתנה ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָָהּתֹורה

ׁשלֹום". נתיבֹותיה וכל נעם, ְְְִֵֶַַָָָֹדרכי
ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת ׁשליׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשּבת, הלכֹות ותׁשעים: ׁשבעה זה, ספר ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּפרקים
הלכֹות  ּפרקים; ׁשמֹונה עירּובין, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִִִִֵָָָֹׁשלׁשים
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה עׂשֹור, ְְְְְִִִִַַָָָֹׁשביתת
הלכֹות  ּפרקים; ׁשמֹונה ּומּצה, חמץ הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָׁשמֹונה
ׁשקלים, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ולּולב, וסּכה ְְְְְְִִִָָָָָָֻׁשֹופר
ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ּפרקים; ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָֹארּבעה
וחנּכה, מגּלה הלכֹות ּפרקים; חמּׁשה ּתענּיֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִִַַָָָָֻהלכֹות

ּפרקים. ְְִַָָָארּבעה
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הלכֹות  איׁשּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ּבתּולה, נערה הלכֹות וחליצה, יּבּום הלכֹות ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין,

ׂשֹוטה. ְִָהלכֹות
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מצוֹות  ּוׁשּתי עׂשה מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
ּבכתּבה  אּׁשה לּׂשא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה, ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻלא
וקּדּוׁשין; ּכתּבה ּבלא אּׁשה ּתּבעל ׁשּלא (ב) ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֻוקּדּוׁשין;
ולרּבֹות  לפרֹות (ד) ועֹונה; ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶַָֹ(ג)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְִִִִֵֵֵֶָָמּמּנה.

א  ¤¤ּפרק
ּפֹוגע‡. אדם היה ּתֹורה מּתן ּבּׁשּוק,[פוגש]קדם אּׁשה ִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּובֹועלּה לביתֹו מכניסּה - אֹותּה לּׂשא והיא הּוא רצה ְְְֲִִִִֵַָָָָָָאם
ּתֹורה, ׁשּנּתנה ּכיון לאּׁשה. לֹו ותהיה עצמֹו, לבין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבינֹו
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- ׁשּתים מבר אֹותּה, הרֹואה וכל הּזה'. לּזמן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּגיענּו
הּלילֹות, ּובׁשאר ו'ׁשהחינּו'. לאבֹותינּו', נּסים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'ׁשעׂשה
מברכין  ׁשאין - אחת מבר והרֹואה ׁשּתים, מבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמדליק

הראׁשֹון. ּבּלילה אּלא ְֱִֶֶֶַַָָָָ'ׁשהחינּו',
את ‰. ּגֹומרין האּלּו, הּימים מּׁשמֹונת ויֹום יֹום ְְְִִִֵֶַַָָָָּבכל

העֹולם,ההּלל  מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לפניו: ּומבר ; ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
יחיד, ּבין - ההּלל' את לגמר וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאׁשר
סֹופרים, מּדברי מצוה ההּלל ׁשּקריאת ּפי על אף צּבּור. ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָּבין
ׁשּמבר ּכדר וצּונּו', ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עליה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָמבר
מברכין  ּדבריהם, ׁשל וּדאי ׁשּכל - הערּוב ועל הּמגּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
מּפני  לֹו עׂשּיתם ועּקר מּדבריהם ׁשהּוא ּדבר אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָעליו.

ּדמאי מעׂשר ּכגֹון עשרם]הּספק, אם שספק הארץ עם -[פירות ְְֲֵַַַַָ
והם  ׁשני, טֹוב יֹום על מברכים ולּמה עליו; מברכים ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָאין

ּבֹו. יזלזלּו ׁשּלא ּכדי הּספק? מּפני אּלא ּתּקנּוהּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא
.Â אּלא סֹופרים, ׁשּמּדברי הּוא ּבלבד חנּכה ׁשל הּלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻולא

ׁשּגֹומרין  הּימים ּבכל סֹופרים, מּדברי לעֹולם ההּלל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת
ההּלל  את לגמר ּבהם מצוה ּבּׁשנה, יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

החג ימי ׁשמֹונת הם: ואּלּו ההּלל; את ,[הסוכות]ּבהם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
עצרת ויֹום ּפסח, ׁשל וראׁשֹון חנּכה, ימי .[שבועות]ּוׁשמֹונת ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָֻ

ׁשהם  לפי הּלל, ּבהם אין הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאבל
ּתּקנּו ולא יתרה; ׂשמחה ימי לא ופחד, ויראה ּתׁשּובה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹימי

ההּלל. היא הּמגּלה ׁשּקריאת ּבפּורים, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּלל
.Ê את ּגֹומרים - ימים ׁשני טֹובים ימים ׁשעֹוׂשים ְְְִִִִִֵֶֶָָמקֹומֹות

ּבא  ימי ההּלל ּוׁשמֹונת החג, ימי ּבתׁשעת יֹום: ועׂשרים חד ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
עצרת  ׁשל ימים ּוׁשני ּפסח, ׁשל ימים ּוׁשני אבל חנּכה, . ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

ּומנהג  מצוה; ואינֹו מנהג, ההּלל קריאת - חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבראׁשי
עליו, מברכים ואין ּבדּלּוג, קֹוראים לפיכ ּבצּבּור. ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָזה,
ואם  ּכלל; יקרא לא ויחיד הּמנהג. על מברכים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשאין

יׁשלים וכן [יסיים]התחיל, הּצּבּור. ׁשּקֹוראים ּכדר ּבדּלּוג ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַ
חדׁשים. ּכראׁשי ּבדּלּוג קֹוראים הּפסח, ימי ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשאר

.Áחּלמיׁש" עד ההּלל, מּתחּלת מתחילין מדּלגין? ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד
מים" עד למעינֹו וכּו'", זכרנּו "ה' ואֹומר: ּומדּלג ; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָ

עד  לה'", אׁשיב "מה ואֹומר: ּומדּלג ְְְִֵֵַַַַָָָ"הללּויּה";
סֹוף  עד ּיּה", קראתי הּמצר "מן ואֹומר: ּומדּלג ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ"הללּויּה";
אחר. ּדּלּוג מדּלגים ויׁש הּפׁשּוט; הּמנהג הּוא וזה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָההּלל.

.Ë ההּלל לקריאת ּכׁשר הּיֹום ההּלל ּכל את והּקֹורא . ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
הכתובים]למפרע כסדר וחזר [שלא וׁשהה, קרא יצא. לא , ְְְְֵַַַָָָָָָָֹ

ימים  יצא. ּכּלֹו, את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻוקרא
יׁש ההּלל, את ּבהם מותר]ׁשּגֹומרים ּפרק [- ּבין להפסיק לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

אבל  ּבהם לפרק; ׁשּקֹורא וימים יפסיק. לא הּפרק, ּבאמצע ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּפֹוסק. הּפרק, ּבאמצע אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַּבדּלּוג,

.È ּומקֹום לפניו; מבר ההּלל, את ּבֹו ׁשּגֹומרים יֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּכל
מבר אחריו, לבר ּכל ׁשּנהגּו ה' יהּללּו' ?מבר ּכיצד . ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבית  עּמ וכל ,רצֹונ עֹוׂשי וצּדיקים וחסידי ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעׂשי
להֹודֹות  טֹוב ל ה', אּתה ּכי - לׁשמ יֹודּו ּברּנה ְְְְְִִִִֵֶַָָָיׂשראל,
האל. הּוא אּתה עֹולם ועד ּומעֹולם לזּמר, נעים ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּולׁשמ

ּתמיד  וקּים, חי המפאר, המׁשּבח הּמל ה', אּתה ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּברּו
ועד'. לעֹולם ְְִֶָָֹימל

.‡È סֹוף עד עניתני" ּכי מ"אֹוד לכּפל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹיׁש
ׁשּנהגּו ּומקֹום ּפעמים. ׁשּתי ודבר ּדבר ּכל ּכֹופלין ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָההּלל,

ּכֹופלין  אין לכּפל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום יכּפל; .לכּפל, ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ
.·È:היה ּכ הראׁשֹונים, חכמים ּבימי ההּלל קריאת ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמנהג

ואֹומר: מתחיל ההּלל, את ׁשּמקרא הּגדֹול ׁשּמבר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאחר
ואֹומר: וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ְְְְְִֵֵַַָָָָָ"הללּויּה",
וחֹוזר  "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", עבדי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ"הללּו
"הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", ׁשם את "הללּו ְְְְִֵֵֶַַָָָָואֹומר:
וכל  עֹולם", ועד מעּתה מבר ה' ׁשם "יהי ואֹומר: ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹוחֹוזר

"הללּויּה" עֹונין: ודבר,העם ּדבר ּכל על וכן ׁשּנמצאּו. עד ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ּפעמים; ועׂשרים וׁשלׁש מאה "הללּויּה" ההּלל ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹעֹונין

אהרן. ׁשל ׁשנֹותיו - להם ְֲִֶֶַָָָֹסימן
.‚È חֹוזרין הם ּופרק, ּפרק ּכל לראׁש מּגיע ּכׁשהּקֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוכן

ּׁשאמר  מה יׂשראל ואֹומרין "ּבצאת אֹומר: ּכׁשהּוא ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
יׂשראל  "ּבצאת ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָמּמצרים",
וכל  לֹועז", מעם יעקב "ּבית אֹומר: והּקֹורא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹמּמצרים";
ה' יׁשמע ּכי "אהבּתי ׁשּיאמר: עד "הללּויּה"; עֹונין: ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהעם
ּכי  "אהבּתי ואֹומרין: חֹוזרין העם וכל ּתחנּוני", קֹולי ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָאת
"הללּו הּקֹורא: ּכׁשּיאמר וכן ּתחנּוני". קֹולי את ה' ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹיׁשמע
ה' את "הללּו ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ּגֹוים", ּכל ה' ְְְְִִִֶֶַָָָָאת

ּגֹוים". ִָּכל
.„È עֹונים והם ּנא", הֹוׁשיעה ה' "אּנא אֹומר: ְִִֵֵֵַָָָָהּקֹורא

ראׁש ׁשאינֹו ּפי על אף - ּנא" הֹוׁשיעה ה' "אּנא ֲִִֵֶַַַָָָָָֹאחריו:
"אּנא  עֹונים: והם נא", הצליחה ה' "אּנא אֹומר: הּוא ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּפרק.
העם  וכל הּבא", ּברּו" אֹומר: הּוא נא"; הצליחה ְְִֵַַָָָָָָָה'

ה'" "ּבׁשם אֹואֹומרים: קטן, ההּלל את הּמקרא היה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּלה  אֹומרין, ּׁשהם מה אחריהם עֹונה - אּׁשה אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעבד,

ההּלל. ּבכל ְִֵַַָָמּלה
.ÂË ּבזמּנים אבל ;ליל ראּוי ּובֹו הראׁשֹון, הּמנהג הּוא ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָזה

ּבקריאתֹו מׁשּנֹות מנהגֹות הּמקֹומֹות, ּבכל ראיתי ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻאּלּו,
לאחר. ּדֹומה מהם אחד ואין העם, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובענּית

ד  ¤¤ּפרק
ּבח ‡. מדליק הּוא נרֹות ּבית ּכּמה ּכל ׁשּיהיה מצותּה נּכה? ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּבין  מרּבין, הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין אחד, נר מדליק ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּובית
מדליק  הּמצוה, את והמהּדר אחד. אדם אּלא ּבֹו היה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
אנׁשים  ּבין ואחד, אחד לכל נר הּבית, אנׁשי ּכמנין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנרֹות

נׁשים  הּמבחר,ּבין מן מצוה ועֹוׂשה זה על יֹותר והמהּדר . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
והֹול ּומֹוסיף הראׁשֹון, ּבּלילה ואחד אחד לכל נר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמדליק

אחד. נר ולילה לילה ְְְֵֶַַָָָָָּבכל
הראׁשֹון,·. ּבּלילה - עׂשרה הּבית אנׁשי ׁשהיּו הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשליׁשי, ּובליל עׂשרים; ׁשני, ּובליל נרֹות; עׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָמדליק
ׁשמֹונים  ׁשמיני, ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד .ׁשלׁשים; ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָֹ

הּבית ‚. אנׁשי ּכל ׁשּיהיּו ּבספרד, ערינ ּו ּבכל  ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמנהג
והֹולכין [יחד]מדליקין ּומֹוסיפין הראׁשֹון, ּבּלילה אחד נר ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ
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ׁשמיני  ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד ולילה, לילה ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָנר
ׁשהיה  ּבין מרּבים, הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין - נרֹות ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשמֹונה

אחד. ֶָָָאדם
קערה „. מּלא אדם. ּבני לׁשני עֹולה ּפּיֹות, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָנר

ּכלי עליה ּכפה אם - ּפתילֹות והּקיפּה חיבור ׁשמן למנוע [כדי ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָ
הפתילות] ּכפה בין לא אחד; ּכנר נחׁשבת ּופתילה ּפתילה ּכל ,ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ

ּכנ  ואפּלּו ּכמדּורה, נעׂשית - ּכלי נחׁשבת.עליה אינּה אחד ר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אּלא ‰. החּמה, ׁשּתׁשקע קדם חנּכה נרֹות מדליקין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאין

ׁשקיעתּה הזיד עם אֹו ׁשכח מקּדימין. ולא מאחרין, לא - ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹֹ
ׁשּתכלה  עד והֹול מדליק החּמה, ׁשקיעת עם הדליק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹולא
יתר. אֹו ׁשעה חצי ּכמֹו זה? זמן הּוא וכּמה הּׁשּוק. מן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָרגל
ּכדי  ּבּנר, ׁשמן לּתן וצרי מדליק. אינֹו זה, זמן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעבר
הּׁשּוק. מן רגל ׁשּתכלה עד והֹולכת ּדֹולקת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַׁשּתהיה
נׁשארה  אחרת. ּפעם להדליק זקּוק אינֹו וכבתה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהדליקּה
אֹו לכּבֹותּה רצה אם - הּׁשּוק מן רגל ׁשּכלתה אחר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּדֹולקת

עֹוׂשה. ְְֶַָלסּלקּה,
.Â על ואף חנּכה, לנר ּכׁשרֹות הּפתילֹות, וכל הּׁשמנים ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּכל

האֹור  ואין הּפתילה, אחר נמׁשכים הּׁשמנים ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפי
ׁשּבתֹו ׁשּבת ּבלילי ואפּלּו הּפתילֹות. ּבאֹותן יפה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתלית
ׁשאסּור  והּפתילֹות הּׁשמנים להדליק מּתר חנּכה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻֻימי
חנּכה, לאֹור להׁשּתּמׁש ׁשאסּור לפי ׁשּבת; נר ּבהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻלהדליק

ּבחל  ּבין ּבׁשּבת לאֹורּהּבין למנֹותן אֹו מעֹות לבּדק ואפּלּו , ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹ
אסּור. -ָ

.Ê מּבחּוץ ּביתֹו ּפתח על להּניחֹו מצוה חנּכה, ּבּטפח נר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻ
ׁשּתהיה  ּכדי - לּבית הּנכנס ׂשמאל על לּפתח, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּסמּו
ּבעלּיה, ּדר היה ואם מּׂשמאל; חנּכה ונר מּימין, ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָֹֻמזּוזה
ׁשהּניחֹו חנּכה ונר הרּבים. לרׁשּות הּסמּוכה ּבחּלֹון ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמּניחֹו
נּכר. ׁשאינֹו מּפני ּכלּום, עׂשה לא - אּמה מעׂשרים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלמעלה

.Áהּסּכנה ּביתֹו[מהגויים]ּבימי ּבתֹו חנּכה נר מּניח , ְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻ
ּבתֹו להיֹות וצרי ּדּיֹו. ׁשלחנֹו, על הּניחֹו ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָֻמּבפנים;
מדּורה, ׁשם היתה ואם לאֹורֹו. להׁשּתּמׁש אחר נר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָהּבית
ּדרּכֹו ׁשאין הּוא חׁשּוב אדם ואם אחר. נר צרי ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאינֹו

אחר. נר צרי למדּורה, ְְְִִִֵֵֵַַָָלהׁשּתּמׁש
.Ë לא - ּגֹוי אֹו וקטן , ׁשֹוטה, חרׁש, ׁשהדליקֹו חנּכה ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹֻנר

ּבהדלקה  חּיב ׁשהּוא מי ׁשּידליקּנּו עד ּכלּום; הדליקֹועׂשה . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
עׂשה  לא - ּביתֹו ּפתח על והּניחֹו ּדלּוק והֹוציאֹו ְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹמּבפנים,
עׂשה  לא ועמד, הּנר אחז ּבמקֹומֹו. ׁשּידליקּנּו עד ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּכלּום;

עׁשׁשית עֹומד'. הּוא 'לצרּכֹו אֹומר: ׁשהרֹואה [פנס ּכלּום; ְְְֲִֵֵֶֶָָָ
מכּבּה,מנר] ׁשּבת למֹוצאי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ּדֹולקת ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיתה

הּמצוה  היא ׁשהדלקה ּומדליקּה; ,ההּנחה.ּומבר ולא , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
אחר. חנּכה מּנר חנּכה נר להדליק ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֻֻֻּומּתר

.Èרּוחֹות ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש צריכה [צדדים]חצר , ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ
נר  הּניחּו 'לא זֹו: ּברּוח העֹוברים יאמרּו ׁשּלא נרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹֹׁשני

היּו אם אבל מהם.חנּכה'; ּבאחד מדליק אחת, ּברּוח ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
.‡Èצרי אינֹו ּביתֹו, ּבתֹו עליו ׁשּמדליקים ְְִִִֵֵֵֶַַָָָאֹורח

להדליק  ּבית לֹו אין ּבֹו; ׁשּנתארח ּבּמקֹום עליו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהדליק
ּומׁשּתּתף  ּבֹו, ׁשּנתארח ּבּמקֹום להדליק צרי - ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעליו

ּבּׁשמן  ּפי עּמהם על אף - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו היה ואם . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשהּוא  ּבּבית להדליק צרי - ּביתֹו ּבתֹו עליו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמדליקים

העֹוברים. מּפני ְְִִֵָּבֹו,
.·Èוצרי מאד; עד היא חביבה מצוה חנּכה, נר ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹֻמצות

האל  ּבׁשבח ּולהֹוסיף הּנס, להֹודיע ּכדי - ּבּה להּזהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאדם
ׁשעׂשה  הּנּסים על לֹו ּיאכל והֹודיה מה לֹו אין אפּלּו . ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשמן  ולֹוקח ּכסּותֹו; מֹוכר אֹו ׁשֹואל, - הּצדקה מן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלא
ּומדליק. ְְִֵַונרֹות,

.‚È הּיֹום קּדּוׁש ּולפניו אחת, ּפרּוטה אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
על  חנּכה, נר להדליק ׁשמן מקּדים - חנּכה נר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻוהדלקת

סֹופרים  מּדברי ּוׁשניהם הֹואיל הּיֹום; לקּדּוׁש מּוטב הּיין , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ
הּנס. זכרֹון ּבֹו ׁשּיׁש חנּכה נר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻלהקּדים

.„Èוקּדּוׁש ּביתֹו נר אֹו חנּכה, ונר ּביתֹו נר לפניו ְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָֻהיה
ּביתֹו ׁשלֹום מּׁשּום קֹודם, ּביתֹו נר - הּׁשם הּיֹום ׁשהרי ; ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַ

ׁשּכל  הּׁשלֹום, ּגדֹול לאׁשּתֹו. איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָנמחק
"ּדרכיה  ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ׁשלֹום לעׂשֹות נּתנה ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָָהּתֹורה

ׁשלֹום". נתיבֹותיה וכל נעם, ְְְִֵֶַַָָָֹדרכי
ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת ׁשליׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשּבת, הלכֹות ותׁשעים: ׁשבעה זה, ספר ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּפרקים
הלכֹות  ּפרקים; ׁשמֹונה עירּובין, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִִִִֵָָָֹׁשלׁשים
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה עׂשֹור, ְְְְְִִִִַַָָָֹׁשביתת
הלכֹות  ּפרקים; ׁשמֹונה ּומּצה, חמץ הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָׁשמֹונה
ׁשקלים, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ולּולב, וסּכה ְְְְְְִִִָָָָָָֻׁשֹופר
ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ּפרקים; ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָֹארּבעה
וחנּכה, מגּלה הלכֹות ּפרקים; חמּׁשה ּתענּיֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִִַַָָָָֻהלכֹות

ּפרקים. ְְִַָָָארּבעה
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הלכֹות  איׁשּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ּבתּולה, נערה הלכֹות וחליצה, יּבּום הלכֹות ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין,

ׂשֹוטה. ְִָהלכֹות
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מצוֹות  ּוׁשּתי עׂשה מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
ּבכתּבה  אּׁשה לּׂשא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה, ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻלא
וקּדּוׁשין; ּכתּבה ּבלא אּׁשה ּתּבעל ׁשּלא (ב) ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֻוקּדּוׁשין;
ולרּבֹות  לפרֹות (ד) ועֹונה; ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶַָֹ(ג)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְִִִִֵֵֵֶָָמּמּנה.

א  ¤¤ּפרק
ּפֹוגע‡. אדם היה ּתֹורה מּתן ּבּׁשּוק,[פוגש]קדם אּׁשה ִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּובֹועלּה לביתֹו מכניסּה - אֹותּה לּׂשא והיא הּוא רצה ְְְֲִִִִֵַָָָָָָאם
ּתֹורה, ׁשּנּתנה ּכיון לאּׁשה. לֹו ותהיה עצמֹו, לבין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבינֹו
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אֹותּה יקנה - אּׁשה לּׂשא האיׁש ירצה ׁשאם יׂשראל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָנצטּוּו
"ּכי  ׁשּנאמר: לאּׁשה, לֹו ּתהיה ּכ ואחר עדים, ּבפני ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּתחּלה

אליה". ּובא אּׁשה, איׁש ִִִֵֶַָָָיּקח
הם ·. ּתֹורה ׁשל עׂשה מצות אּלּו מּׁשלׁשה ולּקּוחין ּובאחד . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ּבביאה; אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, - נקנית האּׁשה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָּדברים
התורה  מן ובשטר בביאה (במהדו"ק: הּתֹורה מן ְְִַָָָּוׁשלׁשּתן
קּדּוׁשין  הּנקראין הן אּלּו ולּקּוחין סופרים). מדברי ְְִִִִִִֵֵַָובכסף
מּׁשלׁשה  ּבאחד ׁשּנקנית ואּׁשה מקֹום. ּבכל ארּוסין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאֹו

מארסת. אֹו מקּדׁשת הּנקראת היא אּלּו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֻּדברים
ׁשּנקנית ‚. ׁשּלא וכיון ּפי על אף מקּדׁשת, ונעׂשית האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

איׁש; אׁשת היא הרי ּבעלּה, לבית נכנסה ולא ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹנבעלה
רצה  ואם ּדין; ּבית מיתת חּיב מּבעלּה, חּוץ עליה ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָוהּבא

ּגט. צריכה ְְִֵֵָָלגרׁש,
ּב„. אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן רצה קדם אם ּׁשּוק, ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּדר אם על אֹותּה ּובֹועל ׂשכרּה, לּה נֹותן - והיא ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָהּוא
קדׁשה הּנקראת היא וזֹו לֹו; לכל]והֹול מּׁשּנּתנה [מזומנת . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ

מּבנֹות  קדׁשה תהיה "לא ׁשּנאמר: הּקדׁשה, נאסרה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה
קּדּוׁשין  ּבלא זנּות לׁשם אּׁשה הּבֹועל ּכל לפיכ ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹיׂשראל";

קדׁשה. ׁשּבעל מּפני הּתֹורה, מן לֹוקה -ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכרת ‰. ּביאתן על וחּיב ּבּתֹורה ּביאתן ׁשאסר והן ּכל , ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

וכל  עריֹות; הּנקראין הן מֹות, אחרי ּבפרׁשת ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָהאמּורֹות
ּבהן. וכּיֹוצא ּובת ואחֹות אם ּכגֹון ערוה, נקראת מהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחת

.Â אחרֹות נׁשים הּקּבלהויׁש מּפי ,[במסורת]ׁשאסּורֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהן  מּפני ׁשנּיֹות, נקראֹות והן סֹופרים; מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָואּסּורן
אּׁשה  ועׂשרים ׁשנּיה. נקראת מהן אחת וכל לעריֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשנּיֹות
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אּמֹו, אם (א) הן: ואּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָהן,
אבי  ואם (ב) אסּורה; מעלה, מעלה עד אּמֹו אם אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָאם
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אביו, ואם (ג) ּבלבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
אביו  אבי ואם (ד) אסּורה; למעלה, עד אביו אם אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאם
אפּלּו הפסק, לּה אין וזֹו אביו, אבי ואׁשת (ה) ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָּבלבד;
אבי  ואׁשת (ו) מּמּנּו; אחד על אסּורה אבינּו יעקב ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאׁשת
ואׁשת  (ח) האם; מן האב, אחי ואׁשת (ז) ּבלבד; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
וזֹו ּבנֹו, וכּלת (ט) האב; מן ּבין האם מן ּבין האם, ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאחי
העֹולם  סֹוף עד ּבנֹו ּבן ּבן ּכּלת אפּלּו אּלא הפסק, לּה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאין

יעקב  על ׁשנּיה מּמּנּו אחד אׁשת ׁשּתהיה עד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסּורה,
ּבלבד; ּבנֹו ּבת ּובת (יא) ּבלבד; ּבּתֹו וכּלת (י) ְְְְִִִִַַַַַַָאבינּו;
ּבלבד; ּבּתֹו ּבת ּובת (יג) ּבלבד; ּבנֹו ּבן  ּובת ְְְִִִֶַַַַַ(יב)
ּבלבד; אׁשּתֹו ּבן ּבן ּובת (טו) ּבלבד; ּבּתֹו ּבן ּובת ְְְִִִִֶֶֶַַַַ(יד)
אׁשּתֹו אבי אם ואם (יז) ּבלבד; אׁשּתֹו ּבת ּבת ּובת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַ(טז)
אם  אם ואם (יט) ּבלבד; אׁשּתֹו אם אב ואם (יח) ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַּבלבד;
נמצאּו ּבלבד. אׁשּתֹו אבי אב ואם (כ) ּבלבד; ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַאׁשּתֹו
למעלה, עד האם אם - ארּבע הפסק להן ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשנּיֹות
ואׁשת  למעלה, עד האב אבי ואׁשת למעלה, עד האב ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואם

למּטה. עד ּבנֹו ְְֶַַָּבן
.Ê ּבּתֹורה ּביאתֹו ׁשאסר הן ּכל ּכרת, עליו חּיב ולא ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

קדּׁשה. אּסּורי נקראין ועֹוד לאוין; אּסּורי ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָֻהּנקראים
זֹונה, אֹו ּגרּוׁשה, ּגדֹול; לכהן אלמנה הן: ואּלּו הן, ְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָֹותׁשעה

חללה אסורים]אֹו כהונה מנישואי ּגדֹול,[שנולדה לכהן ּבין - ְֲֵֵָָָֹ
יׂשראל  ּובת יׂשראל, לבן ּוממזרת הדיֹוט; לכהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבין
לפצּוע  יׂשראל ּובת ּומֹואבי; לעּמֹוני יׂשראל ּובת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָלממזר;

אשכיו]ּדּכא ׁשפכה[נפצעו גידו]ּוכרּות אחר [נכרת ּוגרּוׁשתֹו ; ְְְַַַָָָָ
הּיבם  רׁשּות ועדין לזר ׁשּנּׂשאת ויבמה לאחר; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנּׂשאת

לה]עליה חלץ החלּוצ [שלא והיא . ּכגרּוׁשה, היא הרי ה ְְֲֲִִִֵֶַָָָָ
והּנתינים סֹופרים. מּדברי לכהן הם [הגבעונים]אסּורה הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָֹ

מּדברי  ואסּורין נקבֹות; ואחד זכרים אחד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכממזרים,
הם  מה ל יתּבאר ּביאה אּסּורי ּובהלכֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָסֹופרים.

ְִִַהּנתינים.
.Á ׁשאּסּור ּוׁשלׁשה ויׁש לאוין. מחּיבי ואינן ּבעׂשה, ּביאתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

ואדֹומי מצרי אחד [שנתגיירו]הם: ׁשני, ודֹור ראׁשֹון ּדֹור ְְֱִִִִִֵֵֶֶָ
נאמר  ׁשּלא לפי ּגדֹול; לכהן ּובעּולה נקבֹות; ואחד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹזכרים
"ּדֹור  ׁשּנאמר: מּכלל אּלא יּקח", "לא אֹו יבֹוא" "לא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבאּלּו
לא  וׁשני ראׁשֹון ׁשּדֹור למד אּתה להם", יבֹוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשליׁשי
אּתה  יּקח", ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא ׁשּנאמר: ּומּכלל ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָיבֹוא;
הרי  עׂשה, מּכלל הּבא ולאו יּקח. לא ּבתּולה ׁשאינּה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלמד

ּכעׂשה. ֲֵַהּוא
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ּכל  ּבתפּלה ה' את לעבד א) עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹיׁש
ׁשּתי  ּובאּור יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים לבר ב) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹיֹום.

אּלּו ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ּפרק
mipdkzkxaedlitzzekld

¤¤
עׂשה‡. התורה מצות ׁשּנאמרמן יֹום, ּבכל (שמות להתּפּלל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָ

כה) אלהיכם'כג, ה' את הּׁשמּועה ,'ועבדּתם [-שלמדו מּפי ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָֹ

רבינו] משה עד איש מפי הפסוק,אמרּואיש את ופירשו חכמים ְָ
זֹו בפסוק ׁשעבֹודה ונאמרהאמורה ּתפּלה. יג)היא יא, (דברים ְְֱֲִִֶֶַָָ

לבבכם' ּבכל לכך 'ּולעבדֹו ראיה חכמים והביאו כלומר, - ְְְְְֶַָָ
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א  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל עשהעשהעשהעשה סופרים מצוותמצוותמצוותמצוות מדברי היא התפילה מצוות שעיקר אומרים שיש הביא, ס"ב) קו (סי' הרב ובשו"ע

כדבריהם. והכריע הגדולה, כנסת אנשי שהם
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לבבכם', בכל 'ולעבדו הפסוק מן תפילה, היא ְָאמרּושה'עבודה'
ׁשּבּלבופירשו,חכמים עבֹודה היא זֹו הלב אי עבודת מהי - ֲֲִִֵֵֶַָָ

הכתוב, ציווה ּתפּלה,שעליה ולא זֹו הלב, כוונת הוא שעיקרה ְִָ
ושפתי  פיו את כוונה.שיניע בלא הּתֹורה ו מן הּתפּלֹות מנין ְְְִִִֵַַַָואין

להתפלל  שמחויבים תפילות של מסוים מספר בתורה נתפרש לא -

יום, מׁשנהכל נוסח]ואין הּתֹורה[- מן הּזאת ולא הּתפּלה - ְְְִִִֵֵַַַָָֹ
התפילה, נוסח הוא כיצד בתורה קבּוע נתפרש זמן לּתפּלה ְְְִֵַַַָָואין

הּתֹורה  קבועה מן בשעה רק או אחר, ביום ולא מסוים ביום רק - ִַָ
כשרות  השעות וכל הימים, בכל נוהגת היא אלא לאחריה, ולא ביום

לתפילה 

.·התורה ּולפיכ מן קבוע זמן התפילה למצוות שאין ומכיון - ְִָ
הזמנים בכל נוהג חיובה ועבדיםאלא חּיבין כנעניים נׁשים ֲִִִַַָָָ

ׁש לפי ּגרמּההתפילה ּבתפּלה, הּזמן ׁשּלא עׂשה מצות היא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
הזמנים, בכל חל שחיובה מצוה שפטורים - ועבדים נשים אפילו ולכן

עשה  מצות שהיא כיון בתפילה, חייבים גרמא', 'שהזמן עשה ממצוות

גרמא'.| הזמן הּואא 'שאין ּכ זֹו מצוה חּיּוב מאחר -ּלא כלומר ְִִֶָָָ
הוא  חיובה התפילה, חובת גדר מהו כן אם נוסח, לתפילה שאין

ׁשל  ׁשבחֹו ּומּגיד יֹום, ּבכל ּומתחּנן מתּפּלל אדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיהא
צרכין ׁשֹואל ּכ ואחר הּוא, ּברּו צרכים הּקדֹוׁש ׁשהּוא - ְְִֵֶַַַָָָָ

והֹודיה  ׁשבח נֹותן ּכ ואחר ּובתחּנה, ּבבּקׁשה להן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָצרי
לֹו, ׁשהׁשּפיע הּטֹובה על עושה לה' יהא ואחד כך אחד ּכל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּכחֹו הבאה].ּכפי  בהלכה [כמבואר ְִֹ
היה ‚. בפיו,רגיל[המתפלל]אם שגורה ותפילתו להתפלל ִִָָָ

היה ואם ּובּקׁשה, ּבתחּנה ׂשפתיםהמתפלל מרּבה -ערל ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָ
ורהוטה, ברורה בשפה דבריו מביע יכלֹושאינו ּכפי כפי מדּבר - ְְְִֵַָ

ּכפי יכולתו, אחד ּכל הּתפּלֹות מנין וכן ׁשּירצה. עת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּובכל
יׁש ׁשּמתּפּלאדם יכלּתֹו, ויׁש ּביֹום, אחת ּפעם ל ׁשּמתּפּלל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

מתּפּללים היּו והּכל הרּבה. מכוונות ּפעמים נכח כשפניהם ְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹ
המקדש הּמקּדׁש בית כנגד ׁשּיהיה- מקֹום שהמתפלל ּבכל בין - ְְְִִֶֶַָָָ

לארץ, בחוץ שהוא ובין ישראל, בארץ ּתמיד נמצא הּדבר היה ְִֵַָָָָָוכן
עזרא. עד רּבנּו ְִֵֶֶַַָֹמּמׁשה

נתערבּו„. הרׁשע, נבּוכדנּצר ּבימי יׂשראל ׁשּגלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכיון
ּבארצֹות  ּבנים להם ונֹולדּו האּמֹות, ּוׁשאר ויון ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָֻּבפרס
ּכל  ׂשפת והיתה ׂשפתם, נתּבלּבלה הּבנים ואֹותן ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָהּגֹוים,

וכיון הרּבה, מּלׁשֹונֹות מערבת ואחד ׁשהיה ובשעה -אחד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
אּלא  אחת, ּבלׁשֹון צרּכֹו ּכל לדּבר יכֹול אינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָמדּבר,

כד)ׁשּנאמר לשון,ּבׁשּבּוׁש יג, מדּבר (נחמיה חצי 'ּובניהם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַ
ועם' עם וכלׁשֹון יהּודית לדּבר מּכירים ואינם ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָאׁשּדֹודית,
לשון  דיברו נחמיה] בזמן ישראל בארץ [שהיו היהודים של שבניהם -

היהודית  הלשון את הכירו ולא אשדודית, וחצי יהודית חצי מעורבת,

לשונות.| משתי מעורבת היתה לשונם כי אחר, עם לשון ְִֵּומּפני ולא
לׁשֹונֹו ּתקצר מתּפּלל, מהן אחד ּכׁשהיה את זה מוצא אינו - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

להּגידהמילים  אֹו חפציו ה לׁשאל ּברּושלׁשבחאת הּקדֹוׁש ְְֲִִֶַַַָָָָֹ
עד הּקדׁש, ּבלׁשֹון כך הּוא לידי עּמּהשמגיע עם ׁשּיערב - ְְִֵֶֶַַָָָֹ

הקודש  ּדינֹולשון ּובית עזרא ׁשראה וכיון אחרֹות. ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָלׁשֹונֹות
הגדולה] כנסת הקודש ּכ,[אנשי בלשון מתפללים היהודים שאין ָ

לשונות, בתערובת עׂשרה אלא ׁשמֹונה להם ותּקנּו ְְְְְִֵֶֶֶָָעמדּו
הּסדר  על מפסוקים.|ּברכֹות למדו שאותו הסדר כפי של- ועניינם ְֵֶַַָ

הוא: כך הברכות ֿ עשרה 'מגן ראׁשֹונֹות ברכותׁשלׁששמונה -] ִָֹ
הן  קדוש'] ו'אתה המתים' 'מחיה וׁשלׁשאברהם' לה', ברכות ׁשבח ְֶַַָֹ

שלום']אחרֹונֹות  ו'שים 'מודים' לה',הֹודיההן [-'רצה' ֲַָָ
עשרה,ואמצעּיֹות  שמונה תפילת של הברכות כל ושאר ּבהן - יׁש ְְִֵֶֶָָ

אבֹות  ּכמֹו ׁשהן הּדברים, ּכל כוללות ׁשאילת ברכות שהן - ְְְִִֵֶַַָָָ
ּכּלם. הּצּבּור ּולצרכי ואיׁש, איׁש חפצי שתיקנו לכל והטעם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻ

הברכות, עשרה שמונה ׁשּיהיּואת -ערּוכֹותהברכות ּכדי ְְֲִֵֶ
ויל ומוכנות מסודרות  הּכל אּלּוּבפי ּתפּלת ותהיה אֹותם, מדּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַָֹ
ברור]העלגים באופן מסודר דיבורם ׁשלמה,[-שאין ּתפּלה ְְְִִִֵָָָ

הּצחה  הּלׁשֹון  ּבעל הברורה.ּכתפּלת ּתּקנּו- זה ענין ּומּפני  ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
את הגדולה כנסת ּבפי אנשי הּסדּורֹות והּתפּלֹות הּברכֹות ְְְְְִִַַַָָּכל

ערּו ּברכה ענין ּכל ׁשּיהא ּכדי יׂשראל, ומוכן ּכל מסודר - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
העּלג. ְִִֵָּבפי

ּתּקנּו‰. הגדולה וכן כנסת ּכמנין אנשי הּתפּלֹות מנין ׁשּיהא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַ
ּתמידין ׁשני ּכנגד יֹום ּבכל ּתפּלֹות ׁשּתי הקרבים הּקרּבנֹות, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

יום, הערביים,בכל בין של ותמיד שחר של ׁשּיׁשתמיד יֹום ְֵֶָוכל
מּוסף, קרּבן חודש,כגון ּבֹו וראש טוב יום ּבֹושבת, ּתּקנּו ְְִַָָ

ׁשל  ּתמיד ׁשּכנגד ּותפּלה מּוסף. קרּבן ּכנגד ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָּתפּלה
ׁשל  ּתמיד ׁשּכנגד ּותפּלה הּׁשחר, ּתפּלת הּנקראת היא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבקר
ׁשּכנגד  ּותפּלה מנחה, ּתפּלת הּנקראת היא הערּבים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבין

הּמּוספין.קרבן  ּתפּלת הּנקראת היא ְְִִִִִֵַַַַָָהּמּוספין
.Âהתקינּו הגדולה וכן כנסת מתּפּלל אנשי אדם ׁשּיהא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

ּבּלילה אחת קרבן ּתפּלה איזה וכנגד ערבית, תפילת הנקראת והיא ְְִַַַַָָ
זו, תפילה הערּביםתיקנו ּבין ׁשל ּתמיד איברי שהוקטרו ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
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ב  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה בתפילהבתפילהבתפילהבתפילה חייביןחייביןחייביןחייבין ועבדיםועבדיםועבדיםועבדים נשיםנשיםנשיםנשים ובשו"ע ולפיכךולפיכךולפיכךולפיכך
מן  התפילה שחובת הסוברים דעת שלפי כתב, ס"ב) קו (סי' הרב
שאינן  הנשים רוב נהגו התורה, מן קבוע זמן לה ואין התורה
מפני  וערבית, שחרית שמונהֿעשרה בתמידות מתפללות
התורה  ומן בקשה, איזו לנטילה סמוך בבוקר מיד שאומרות

יותר. חייבום לא חכמים שאף ואפשר בזה, שיש יוצאות הביא אך
אנשי  שהם סופרים מדברי היא תפילה מצוות שעיקר אומרים
עשה  מצוות שזו ואף ביום, תפילות שלש שתיקנו הגדולה כנסת
שחרית  בתפילות הנשים את חייבו גרמא, שהזמן סופרים מדברי

כדבריהם. והכריע רחמים, בקשת היא ותפילה הואיל ומנחה

שנחלקו  סק"ד) (שם ברורה במשנה כתב מוסף, תפילת ולענין

להלן  וראה בזה]. הכריע [ולא זו בתפילה חייבות האם הפוסקים

ערבית. תפילת לענין ו) (הלכה

ו  וקיבלוה וקיבלוה וקיבלוה וקיבלוה :הלכה ערביתערביתערביתערבית להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל וכווכווכווכו'''' ישראלישראלישראלישראל כלכלכלכל נהגונהגונהגונהגו

חובהחובהחובהחובה.... כתפילתכתפילתכתפילתכתפילת הוסיף,עליהםעליהםעליהםעליהם ס"ב) קו (סי' הרב ובשו"ע

אינן  ורובן ערבית, להתפלל עצמן על קיבלו לא שהנשים

שבת]. [ֿבמוצאי במ"ש ערבית מתפללות
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אֹותּה יקנה - אּׁשה לּׂשא האיׁש ירצה ׁשאם יׂשראל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָנצטּוּו
"ּכי  ׁשּנאמר: לאּׁשה, לֹו ּתהיה ּכ ואחר עדים, ּבפני ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּתחּלה

אליה". ּובא אּׁשה, איׁש ִִִֵֶַָָָיּקח
הם ·. ּתֹורה ׁשל עׂשה מצות אּלּו מּׁשלׁשה ולּקּוחין ּובאחד . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ּבביאה; אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, - נקנית האּׁשה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָּדברים
התורה  מן ובשטר בביאה (במהדו"ק: הּתֹורה מן ְְִַָָָּוׁשלׁשּתן
קּדּוׁשין  הּנקראין הן אּלּו ולּקּוחין סופרים). מדברי ְְִִִִִִֵֵַָובכסף
מּׁשלׁשה  ּבאחד ׁשּנקנית ואּׁשה מקֹום. ּבכל ארּוסין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאֹו

מארסת. אֹו מקּדׁשת הּנקראת היא אּלּו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֻּדברים
ׁשּנקנית ‚. ׁשּלא וכיון ּפי על אף מקּדׁשת, ונעׂשית האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

איׁש; אׁשת היא הרי ּבעלּה, לבית נכנסה ולא ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹנבעלה
רצה  ואם ּדין; ּבית מיתת חּיב מּבעלּה, חּוץ עליה ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָוהּבא

ּגט. צריכה ְְִֵֵָָלגרׁש,
ּב„. אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן רצה קדם אם ּׁשּוק, ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּדר אם על אֹותּה ּובֹועל ׂשכרּה, לּה נֹותן - והיא ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָהּוא
קדׁשה הּנקראת היא וזֹו לֹו; לכל]והֹול מּׁשּנּתנה [מזומנת . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ

מּבנֹות  קדׁשה תהיה "לא ׁשּנאמר: הּקדׁשה, נאסרה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה
קּדּוׁשין  ּבלא זנּות לׁשם אּׁשה הּבֹועל ּכל לפיכ ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹיׂשראל";

קדׁשה. ׁשּבעל מּפני הּתֹורה, מן לֹוקה -ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכרת ‰. ּביאתן על וחּיב ּבּתֹורה ּביאתן ׁשאסר והן ּכל , ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

וכל  עריֹות; הּנקראין הן מֹות, אחרי ּבפרׁשת ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָהאמּורֹות
ּבהן. וכּיֹוצא ּובת ואחֹות אם ּכגֹון ערוה, נקראת מהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחת

.Â אחרֹות נׁשים הּקּבלהויׁש מּפי ,[במסורת]ׁשאסּורֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהן  מּפני ׁשנּיֹות, נקראֹות והן סֹופרים; מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָואּסּורן
אּׁשה  ועׂשרים ׁשנּיה. נקראת מהן אחת וכל לעריֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשנּיֹות
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אּמֹו, אם (א) הן: ואּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָהן,
אבי  ואם (ב) אסּורה; מעלה, מעלה עד אּמֹו אם אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָאם
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אביו, ואם (ג) ּבלבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
אביו  אבי ואם (ד) אסּורה; למעלה, עד אביו אם אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאם
אפּלּו הפסק, לּה אין וזֹו אביו, אבי ואׁשת (ה) ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָּבלבד;
אבי  ואׁשת (ו) מּמּנּו; אחד על אסּורה אבינּו יעקב ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאׁשת
ואׁשת  (ח) האם; מן האב, אחי ואׁשת (ז) ּבלבד; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
וזֹו ּבנֹו, וכּלת (ט) האב; מן ּבין האם מן ּבין האם, ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאחי
העֹולם  סֹוף עד ּבנֹו ּבן ּבן ּכּלת אפּלּו אּלא הפסק, לּה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאין

יעקב  על ׁשנּיה מּמּנּו אחד אׁשת ׁשּתהיה עד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסּורה,
ּבלבד; ּבנֹו ּבת ּובת (יא) ּבלבד; ּבּתֹו וכּלת (י) ְְְְִִִִַַַַַַָאבינּו;
ּבלבד; ּבּתֹו ּבת ּובת (יג) ּבלבד; ּבנֹו ּבן  ּובת ְְְִִִֶַַַַַ(יב)
ּבלבד; אׁשּתֹו ּבן ּבן ּובת (טו) ּבלבד; ּבּתֹו ּבן ּובת ְְְִִִִֶֶֶַַַַ(יד)
אׁשּתֹו אבי אם ואם (יז) ּבלבד; אׁשּתֹו ּבת ּבת ּובת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַ(טז)
אם  אם ואם (יט) ּבלבד; אׁשּתֹו אם אב ואם (יח) ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַּבלבד;
נמצאּו ּבלבד. אׁשּתֹו אבי אב ואם (כ) ּבלבד; ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַאׁשּתֹו
למעלה, עד האם אם - ארּבע הפסק להן ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשנּיֹות
ואׁשת  למעלה, עד האב אבי ואׁשת למעלה, עד האב ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואם

למּטה. עד ּבנֹו ְְֶַַָּבן
.Ê ּבּתֹורה ּביאתֹו ׁשאסר הן ּכל ּכרת, עליו חּיב ולא ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

קדּׁשה. אּסּורי נקראין ועֹוד לאוין; אּסּורי ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָֻהּנקראים
זֹונה, אֹו ּגרּוׁשה, ּגדֹול; לכהן אלמנה הן: ואּלּו הן, ְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָֹותׁשעה

חללה אסורים]אֹו כהונה מנישואי ּגדֹול,[שנולדה לכהן ּבין - ְֲֵֵָָָֹ
יׂשראל  ּובת יׂשראל, לבן ּוממזרת הדיֹוט; לכהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבין
לפצּוע  יׂשראל ּובת ּומֹואבי; לעּמֹוני יׂשראל ּובת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָלממזר;

אשכיו]ּדּכא ׁשפכה[נפצעו גידו]ּוכרּות אחר [נכרת ּוגרּוׁשתֹו ; ְְְַַַָָָָ
הּיבם  רׁשּות ועדין לזר ׁשּנּׂשאת ויבמה לאחר; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנּׂשאת

לה]עליה חלץ החלּוצ [שלא והיא . ּכגרּוׁשה, היא הרי ה ְְֲֲִִִֵֶַָָָָ
והּנתינים סֹופרים. מּדברי לכהן הם [הגבעונים]אסּורה הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָֹ

מּדברי  ואסּורין נקבֹות; ואחד זכרים אחד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכממזרים,
הם  מה ל יתּבאר ּביאה אּסּורי ּובהלכֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָסֹופרים.

ְִִַהּנתינים.
.Á ׁשאּסּור ּוׁשלׁשה ויׁש לאוין. מחּיבי ואינן ּבעׂשה, ּביאתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

ואדֹומי מצרי אחד [שנתגיירו]הם: ׁשני, ודֹור ראׁשֹון ּדֹור ְְֱִִִִִֵֵֶֶָ
נאמר  ׁשּלא לפי ּגדֹול; לכהן ּובעּולה נקבֹות; ואחד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹזכרים
"ּדֹור  ׁשּנאמר: מּכלל אּלא יּקח", "לא אֹו יבֹוא" "לא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבאּלּו
לא  וׁשני ראׁשֹון ׁשּדֹור למד אּתה להם", יבֹוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשליׁשי
אּתה  יּקח", ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא ׁשּנאמר: ּומּכלל ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָיבֹוא;
הרי  עׂשה, מּכלל הּבא ולאו יּקח. לא ּבתּולה ׁשאינּה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלמד

ּכעׂשה. ֲֵַהּוא
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ּכל  ּבתפּלה ה' את לעבד א) עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹיׁש
ׁשּתי  ּובאּור יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים לבר ב) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹיֹום.

אּלּו ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ּפרק
mipdkzkxaedlitzzekld

¤¤
עׂשה‡. התורה מצות ׁשּנאמרמן יֹום, ּבכל (שמות להתּפּלל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָ

כה) אלהיכם'כג, ה' את הּׁשמּועה ,'ועבדּתם [-שלמדו מּפי ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָֹ

רבינו] משה עד איש מפי הפסוק,אמרּואיש את ופירשו חכמים ְָ
זֹו בפסוק ׁשעבֹודה ונאמרהאמורה ּתפּלה. יג)היא יא, (דברים ְְֱֲִִֶֶַָָ

לבבכם' ּבכל לכך 'ּולעבדֹו ראיה חכמים והביאו כלומר, - ְְְְְֶַָָ
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א  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל עשהעשהעשהעשה סופרים מצוותמצוותמצוותמצוות מדברי היא התפילה מצוות שעיקר אומרים שיש הביא, ס"ב) קו (סי' הרב ובשו"ע

כדבריהם. והכריע הגדולה, כנסת אנשי שהם

mipdk zkxae dlitz zekld - hay e"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

לבבכם', בכל 'ולעבדו הפסוק מן תפילה, היא ְָאמרּושה'עבודה'
ׁשּבּלבופירשו,חכמים עבֹודה היא זֹו הלב אי עבודת מהי - ֲֲִִֵֵֶַָָ

הכתוב, ציווה ּתפּלה,שעליה ולא זֹו הלב, כוונת הוא שעיקרה ְִָ
ושפתי  פיו את כוונה.שיניע בלא הּתֹורה ו מן הּתפּלֹות מנין ְְְִִִֵַַַָואין

להתפלל  שמחויבים תפילות של מסוים מספר בתורה נתפרש לא -

יום, מׁשנהכל נוסח]ואין הּתֹורה[- מן הּזאת ולא הּתפּלה - ְְְִִִֵֵַַַָָֹ
התפילה, נוסח הוא כיצד בתורה קבּוע נתפרש זמן לּתפּלה ְְְִֵַַַָָואין

הּתֹורה  קבועה מן בשעה רק או אחר, ביום ולא מסוים ביום רק - ִַָ
כשרות  השעות וכל הימים, בכל נוהגת היא אלא לאחריה, ולא ביום

לתפילה 

.·התורה ּולפיכ מן קבוע זמן התפילה למצוות שאין ומכיון - ְִָ
הזמנים בכל נוהג חיובה ועבדיםאלא חּיבין כנעניים נׁשים ֲִִִַַָָָ

ׁש לפי ּגרמּההתפילה ּבתפּלה, הּזמן ׁשּלא עׂשה מצות היא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
הזמנים, בכל חל שחיובה מצוה שפטורים - ועבדים נשים אפילו ולכן

עשה  מצות שהיא כיון בתפילה, חייבים גרמא', 'שהזמן עשה ממצוות

גרמא'.| הזמן הּואא 'שאין ּכ זֹו מצוה חּיּוב מאחר -ּלא כלומר ְִִֶָָָ
הוא  חיובה התפילה, חובת גדר מהו כן אם נוסח, לתפילה שאין

ׁשל  ׁשבחֹו ּומּגיד יֹום, ּבכל ּומתחּנן מתּפּלל אדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיהא
צרכין ׁשֹואל ּכ ואחר הּוא, ּברּו צרכים הּקדֹוׁש ׁשהּוא - ְְִֵֶַַַָָָָ

והֹודיה  ׁשבח נֹותן ּכ ואחר ּובתחּנה, ּבבּקׁשה להן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָצרי
לֹו, ׁשהׁשּפיע הּטֹובה על עושה לה' יהא ואחד כך אחד ּכל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּכחֹו הבאה].ּכפי  בהלכה [כמבואר ְִֹ
היה ‚. בפיו,רגיל[המתפלל]אם שגורה ותפילתו להתפלל ִִָָָ

היה ואם ּובּקׁשה, ּבתחּנה ׂשפתיםהמתפלל מרּבה -ערל ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָ
ורהוטה, ברורה בשפה דבריו מביע יכלֹושאינו ּכפי כפי מדּבר - ְְְִֵַָ

ּכפי יכולתו, אחד ּכל הּתפּלֹות מנין וכן ׁשּירצה. עת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּובכל
יׁש ׁשּמתּפּלאדם יכלּתֹו, ויׁש ּביֹום, אחת ּפעם ל ׁשּמתּפּלל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

מתּפּללים היּו והּכל הרּבה. מכוונות ּפעמים נכח כשפניהם ְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹ
המקדש הּמקּדׁש בית כנגד ׁשּיהיה- מקֹום שהמתפלל ּבכל בין - ְְְִִֶֶַָָָ

לארץ, בחוץ שהוא ובין ישראל, בארץ ּתמיד נמצא הּדבר היה ְִֵַָָָָָוכן
עזרא. עד רּבנּו ְִֵֶֶַַָֹמּמׁשה

נתערבּו„. הרׁשע, נבּוכדנּצר ּבימי יׂשראל ׁשּגלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכיון
ּבארצֹות  ּבנים להם ונֹולדּו האּמֹות, ּוׁשאר ויון ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָֻּבפרס
ּכל  ׂשפת והיתה ׂשפתם, נתּבלּבלה הּבנים ואֹותן ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָהּגֹוים,

וכיון הרּבה, מּלׁשֹונֹות מערבת ואחד ׁשהיה ובשעה -אחד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
אּלא  אחת, ּבלׁשֹון צרּכֹו ּכל לדּבר יכֹול אינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָמדּבר,

כד)ׁשּנאמר לשון,ּבׁשּבּוׁש יג, מדּבר (נחמיה חצי 'ּובניהם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַ
ועם' עם וכלׁשֹון יהּודית לדּבר מּכירים ואינם ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָאׁשּדֹודית,
לשון  דיברו נחמיה] בזמן ישראל בארץ [שהיו היהודים של שבניהם -

היהודית  הלשון את הכירו ולא אשדודית, וחצי יהודית חצי מעורבת,

לשונות.| משתי מעורבת היתה לשונם כי אחר, עם לשון ְִֵּומּפני ולא
לׁשֹונֹו ּתקצר מתּפּלל, מהן אחד ּכׁשהיה את זה מוצא אינו - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

להּגידהמילים  אֹו חפציו ה לׁשאל ּברּושלׁשבחאת הּקדֹוׁש ְְֲִִֶַַַָָָָֹ
עד הּקדׁש, ּבלׁשֹון כך הּוא לידי עּמּהשמגיע עם ׁשּיערב - ְְִֵֶֶַַָָָֹ

הקודש  ּדינֹולשון ּובית עזרא ׁשראה וכיון אחרֹות. ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָלׁשֹונֹות
הגדולה] כנסת הקודש ּכ,[אנשי בלשון מתפללים היהודים שאין ָ

לשונות, בתערובת עׂשרה אלא ׁשמֹונה להם ותּקנּו ְְְְְִֵֶֶֶָָעמדּו
הּסדר  על מפסוקים.|ּברכֹות למדו שאותו הסדר כפי של- ועניינם ְֵֶַַָ

הוא: כך הברכות ֿ עשרה 'מגן ראׁשֹונֹות ברכותׁשלׁששמונה -] ִָֹ
הן  קדוש'] ו'אתה המתים' 'מחיה וׁשלׁשאברהם' לה', ברכות ׁשבח ְֶַַָֹ

שלום']אחרֹונֹות  ו'שים 'מודים' לה',הֹודיההן [-'רצה' ֲַָָ
עשרה,ואמצעּיֹות  שמונה תפילת של הברכות כל ושאר ּבהן - יׁש ְְִֵֶֶָָ

אבֹות  ּכמֹו ׁשהן הּדברים, ּכל כוללות ׁשאילת ברכות שהן - ְְְִִֵֶַַָָָ
ּכּלם. הּצּבּור ּולצרכי ואיׁש, איׁש חפצי שתיקנו לכל והטעם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻ

הברכות, עשרה שמונה ׁשּיהיּואת -ערּוכֹותהברכות ּכדי ְְֲִֵֶ
ויל ומוכנות מסודרות  הּכל אּלּוּבפי ּתפּלת ותהיה אֹותם, מדּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַָֹ
ברור]העלגים באופן מסודר דיבורם ׁשלמה,[-שאין ּתפּלה ְְְִִִֵָָָ

הּצחה  הּלׁשֹון  ּבעל הברורה.ּכתפּלת ּתּקנּו- זה ענין ּומּפני  ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
את הגדולה כנסת ּבפי אנשי הּסדּורֹות והּתפּלֹות הּברכֹות ְְְְְִִַַַָָּכל

ערּו ּברכה ענין ּכל ׁשּיהא ּכדי יׂשראל, ומוכן ּכל מסודר - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
העּלג. ְִִֵָּבפי

ּתּקנּו‰. הגדולה וכן כנסת ּכמנין אנשי הּתפּלֹות מנין ׁשּיהא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַ
ּתמידין ׁשני ּכנגד יֹום ּבכל ּתפּלֹות ׁשּתי הקרבים הּקרּבנֹות, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

יום, הערביים,בכל בין של ותמיד שחר של ׁשּיׁשתמיד יֹום ְֵֶָוכל
מּוסף, קרּבן חודש,כגון ּבֹו וראש טוב יום ּבֹושבת, ּתּקנּו ְְִַָָ

ׁשל  ּתמיד ׁשּכנגד ּותפּלה מּוסף. קרּבן ּכנגד ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָּתפּלה
ׁשל  ּתמיד ׁשּכנגד ּותפּלה הּׁשחר, ּתפּלת הּנקראת היא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבקר
ׁשּכנגד  ּותפּלה מנחה, ּתפּלת הּנקראת היא הערּבים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבין

הּמּוספין.קרבן  ּתפּלת הּנקראת היא ְְִִִִִֵַַַַָָהּמּוספין
.Âהתקינּו הגדולה וכן כנסת מתּפּלל אנשי אדם ׁשּיהא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

ּבּלילה אחת קרבן ּתפּלה איזה וכנגד ערבית, תפילת הנקראת והיא ְְִַַַַָָ
זו, תפילה הערּביםתיקנו ּבין ׁשל ּתמיד איברי שהוקטרו ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
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ב  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה בתפילהבתפילהבתפילהבתפילה חייביןחייביןחייביןחייבין ועבדיםועבדיםועבדיםועבדים נשיםנשיםנשיםנשים ובשו"ע ולפיכךולפיכךולפיכךולפיכך
מן  התפילה שחובת הסוברים דעת שלפי כתב, ס"ב) קו (סי' הרב
שאינן  הנשים רוב נהגו התורה, מן קבוע זמן לה ואין התורה
מפני  וערבית, שחרית שמונהֿעשרה בתמידות מתפללות
התורה  ומן בקשה, איזו לנטילה סמוך בבוקר מיד שאומרות

יותר. חייבום לא חכמים שאף ואפשר בזה, שיש יוצאות הביא אך
אנשי  שהם סופרים מדברי היא תפילה מצוות שעיקר אומרים
עשה  מצוות שזו ואף ביום, תפילות שלש שתיקנו הגדולה כנסת
שחרית  בתפילות הנשים את חייבו גרמא, שהזמן סופרים מדברי

כדבריהם. והכריע רחמים, בקשת היא ותפילה הואיל ומנחה

שנחלקו  סק"ד) (שם ברורה במשנה כתב מוסף, תפילת ולענין

להלן  וראה בזה]. הכריע [ולא זו בתפילה חייבות האם הפוסקים

ערבית. תפילת לענין ו) (הלכה

ו  וקיבלוה וקיבלוה וקיבלוה וקיבלוה :הלכה ערביתערביתערביתערבית להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל וכווכווכווכו'''' ישראלישראלישראלישראל כלכלכלכל נהגונהגונהגונהגו

חובהחובהחובהחובה.... כתפילתכתפילתכתפילתכתפילת הוסיף,עליהםעליהםעליהםעליהם ס"ב) קו (סי' הרב ובשו"ע

אינן  ורובן ערבית, להתפלל עצמן על קיבלו לא שהנשים

שבת]. [ֿבמוצאי במ"ש ערבית מתפללות
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המזבח, באש נתאכלו לא ועדיין יום] [מבעוד המזבח ְְִִַמתאּכלין על
הּלילה כל ּכל במהלך היטב ויישרפו שיתאכלו כדי בהם מהפכין - ְַַָָ

ערבית], תפילת תיקנו אלו איברים [וכנגד שמתאכלים הלילה ומניין

הלילה, ב)ׁשּנאמרכל ו, וכו'(ויקרא העלה על 'הוא מוקדה על ֱִֶֶַָָֹ
מנחה  שחרית, של התפילות וזמני הבקר'. עד הלילה כל המזבח

הם  הגדולה, כנסת אנשי שהתקינו ׁשּנאמר וערבית בפסוק ּכענין ְֱִֶֶַָָ
יח) נה, ואהמה'.(תהילים אׂשיחה וצהרים ובקר ואין 'ערב ְְְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּומנחה ׁשחרית ּכתפּלת חֹובה ערבית רשות,ּתפּלת היא אלא ְְְְֲִִִִִִַַַַָָ
מֹוׁשבֹותיהם  מקֹומֹות ּבכל יׂשראל ּכל נהגּו כן ּפי על ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָואף

חֹובה. ּכתפּלת עליהם וקּבלּוה ערבית, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָלהתּפּלל
.Êּתּקנּו הגדולה וכן כנסת ּתפּלת עודאנשי אחר ּתפּלה ְְְְִִִֵַַַָ

הּתענית ּביֹום החּמה, לׁשקיעת סמּו ביום הּמנחה - ְְְֲִִִִַַַַַַָָָ
הציבור על שגוזרים מיוחדות ובתעניות במעמדות, ְִַּבלבד,הכיפורים,

הּתפּלה  וזֹו הּתענית. מּפני ּובּקׁשה ּתחּנה להֹוסיף ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּכדי
ּבעד  הּׁשמים ׁשערי ננעלּו ּכלֹומר נעילה, ּתפּלת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָנקראת

ו [כנגד] העינים,נסּתרההיא הּׁשמׁש נקראת מן שכך והטעם ְְְִֶֶַָ
זו, לׁשקיעת תפילה סמּו אּלא אֹותּה מתּפּללין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָלפי

לשקיעת החּמה [ממש] בסמוך הוא התפילה סיום שזמן מפני - ַַָ
החמה.

.Áהּתפּלֹות ׁשלׁששמתפללים נמצאּו יֹום, במספר:ּבכל ְְְְִִַָָֹ
ּובראׁשי  ּובמֹועדים ּובׁשּבתֹות ּומנחה. וׁשחרית ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָערבית

הוא חדׁשים, התפילות ּותפּלת מספר יֹום ּכל ׁשל ׁשלׁש ארּבע, ְְֳִִֶַַַָָָֹ
הּכּפּורים  ּוביֹום הוא הּמּוספין. התפילות ארּבע מספר חמׁש, ְְִִִֵַַַַָָ

ומוסף],אּלּו מנחה שחרית, נעילה.[ערבית, ּותפּלת ְְִִֵַָ
.Ë עליהן מֹוסיפין אבל מהן, ּפֹוחתין אין אּלּו, -ּתפּלֹות ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָ

תפילות, להוסיף ּכּלֹורשאים הּיֹום ּכל ׁשּיתּפּלל אדם רצה ְִִֵֶַַָָָָָֻאם
בלילה, ובין ביום בין פעמים, כמה עשרה שמונה להתפלל כלומר, -

ׁשּיֹוסיף הּתפּלֹות אֹותן וכל ּבידֹו, הוא הרׁשּות ּכמֹוהרי ְְְְְִִֶַָָָָ
נדבֹות חובה,מקריב ולא נדבה שהם קרבנות -צרי לפיכ ְְְִִִַָָָ
ּדבר ה בקשה של ׁשּיחּדׁש מן ּוברכה ּברכה ברכות ּבכל ְְְְִֵֶַַָָָָָָָ

תפילה',אמצעּיֹותה  'שומע עד חונן' שמ'אתה הברכות מעין - ְִֵֵֶָ
ברכה,-הּברכה כל של והתוכן חונן מהעניין באתה שיאמר כגון ְַָָ

וגו'' ולמדני באמיתך ה)'הדריכני כה, יחדש (תהילים בזה וכיוצא ,

שלהן, והתוכן הענין מן הברכות בשאר בקשה ִאם בדיעבד ּודבר

אחת ּבברכה אפּלּו לו,ּדּיֹובלבד חּדׁש מספיק זה הרי והטעם - ְֲִִִֵַַַָָ

לחדש  בקשה,שצריך של להֹודיעדבר חידושו,ּכדי עלֿידי ְְִֵַ

נדבה,תפילתו ׁש חֹובהו היא תפילת לא להתפלל אסור [שכן ְִֶָָָֹ

שעובר  בשחרית תמידים שני כמקריב נחשב שהוא מפני נוספת, חובה

תוסיף']. 'בל וׁשלׁשברכות ׁשלׁשב ּועל ברכות ראׁשֹונֹות ְִָָֹֹ
ואין  מהן, ּפֹוחתין ולא ּבהן מֹוסיפין אין לעֹולם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹאחרֹונֹות,

ּדבר. ּבהן ְִֶַָָָמׁשּנין

.Èנדבה ּתפּלת מתּפּללין הּצּבּור מן אין שאינה תפילה - ְְְְִִִִֵַַַָָ

נדבה. היא אלא המחויבות, נתקנו והטעם,התפילות התפילות שהרי

הציבור  אין שכך ומכיון הֿו], הלכות לעיל [כמבואר הקרבנות כנגד

בנדבה, להתפלל נדבה,רשאים קרּבן מביאין הּצּבּור ׁשאין ְְְְִִִִֵֶַַָָָלפי

חובה  קרבנות רק ׁשּתים .אלא מּוסף יחיד, אפּלּו יתּפּלל ְְְֲִִִִֵַַָָֹולא

מוסף, תפילות שתי ואחתמשום אחת- הּיֹום נדבה,ּבחֹובת ְְִַַַַַַָָ

מתנּדבין ׁשאין בנדבה לפי מביאים מּוסף,- שכן קרּבן והטעם, ְְְְִִִֵֶַַָָ

בנדבה, באה אינה וחטאת לחטאת, שעיר יש המוסף קרבנות ברוב

בחובה. להתּפּלל אלא ׁשאסּור ׁשהֹורה מי הּגאֹונים מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָויׁש

טֹובים, וימים ּבׁשּבתֹות נדבה ׁשאין והטעם,ּתפּלת לפי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּבהן אּלא קרבנות מקריבין שהם נדבה, הּיֹום קרבנות חֹובת ְְִִֶֶַַַָָָָ

ְִַּבלבד.

ה'תשע"ה  שבט כ"ז שני יום

ב  ¤¤ּפרק
הּמיניםהתנא ּבימי‡. רּבּו ּגמליאל, הכופרים רּבן התרבו - ְִִִִֵֵַַַַָ

חכמים ובדברי שבכתב  מצריןבתורה והיּו מצערים ּביׂשראל, - ְְְְִִֵֵָָ

ה' מאחרי לׁשּוב אֹותם ּומסיתים עבודת ליׂשראל את לעזוב - ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

ׁשּזֹוה', ׁשראה כדלהלן]וכיון המינים, שיאבדו והבקשה [השאלה ְֵֶֶָָָ

אדם, ּבני צרכי מּכל הם ּגדֹולה את שהרי ומדיחים מסיתים ְְְִֵֵָָָָָ

ה', מעבודת אחת ישראל ּברכה והתקין ּדינֹו ּובית הּוא ְְְִִִֵַַַָָָעמד

ׁשאלה ּבּה הּמינים בקשה -ׁשּתהיה לאּבד ה' וזו ,מּלפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

תקוה'. תהי אל 'למשומדים ּבּתפּלהברכת אֹותּה בתפילת וקבע - ְְִַַָָָ
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ז  לשקיעת לשקיעת לשקיעת לשקיעת :הלכה סמוךסמוךסמוךסמוך אלאאלאאלאאלא אותהאותהאותהאותה מתפלליןמתפלליןמתפלליןמתפללין שאיןשאיןשאיןשאין לפילפילפילפי

ה"ו.החמההחמההחמההחמה.... פ"ג להלן עיין

ט  בידובידובידובידו....:הלכה הרשותהרשותהרשותהרשות כולוכולוכולוכולו היוםהיוםהיוםהיום כלכלכלכל שיתפללשיתפללשיתפללשיתפלל אדםאדםאדםאדם רצהרצהרצהרצה אםאםאםאם

צריך  נדבה, תפילת להתפלל שהרוצה פסק, ס"ד) קז (סי' ובשו"ע
לכוון  שיוכל בדעתו ואומד וזהיר, זריז עצמו את מכיר שיהא

לכוון יכול אינו אם אבל סוף. ועד מראש קוראים בתפילתו יפה,
בג' לכוון שיוכל והלוואי זבחיכם', רוב לי 'למה הפסוק את בו

ביום. הקבועות נדבה תפילות תפילת לגבי ה"ו) (פ"י להלן ועיין
התפלל  אם שמסופק וכווכווכווכו'.'.'.'..במי דברדברדברדבר שיחדששיחדששיחדששיחדש צריךצריךצריךצריך וכתב לפיכךלפיכךלפיכךלפיכך

אלא  'חידוש' נקרא שאין אומרים שיש ס"ב) קז (סי' הרמ"א
לכן. קודם אליו צריך היה שלא מסוים צורך אצלו כתב כשנתחדש

רק  הוא בחידוש להתפלל שההיתר סק"ד), קז (סי' ברורה המשנה
עלֿידי  אפילו חובה, לשם תפילה כשמוסיף אבל נדבה, בתפילת

אסור  אין אין אין אין .חידוש לעולםלעולםלעולםלעולם אחרונותאחרונותאחרונותאחרונות ושלשושלשושלשושלש ראשונותראשונותראשונותראשונות ושלשושלשושלשושלש

וכווכווכווכו'.'.'.'. בהןבהןבהןבהן ה"ג.מוסיפיןמוסיפיןמוסיפיןמוסיפין פ"ו להלן עיין

י  להתפלל :הלכה רשאי שיחיד ס"ד), קז (סי' הרב השו"ע כתב
ציבור  בתוך אפילו נדבה מוסף מוסף מוסף מוסף :תפילת יחידיחידיחידיחיד אפילואפילואפילואפילו יתפלליתפלליתפלליתפלל ולאולאולאולא

להתפלל להתפלל להתפלל להתפלל  שאסורשאסורשאסורשאסור שהורהשהורהשהורהשהורה מימימימי הגאוניםהגאוניםהגאוניםהגאונים מןמןמןמן וישוישוישויש וכווכווכווכו',',',', שתייםשתייםשתייםשתיים

טוביםטוביםטוביםטובים.... וימיםוימיםוימיםוימים בשבתותבשבתותבשבתותבשבתות נדבהנדבהנדבהנדבה (סי'תפילתתפילתתפילתתפילת ברורה במשנה וכתב
אם  שמסופק באופן גם נאמר זה שדין האחרונים בשם סק"ה) קז

הטעם]. שם [ועיין התפלל

mipdk zkxae dlitz zekld - hay f"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

עשרה ׁשּתהאשמונה זו ּכדי מסודרת ערּוכהברכה הּכל.- ּבפי ְְְֲִֵֵֶַָֹ
ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ׁשּבּתפּלה הּברכֹות ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָונמצאּו

אדם ·. מתּפּלל יֹום, ׁשּבכל ּתפּלֹות מּׁשלׁש ּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹּבכל
הּסדר על אּלּו ּברכֹות עׂשרה אנשי ּתׁשע שתיקנו הסדר כפי - ְְְֵֵֵֶֶַַַָ

הגדולה. אמּוריםכנסת ּדברים תשעֿעשרה ּבּמה להתפלל שצריך ְֲִִֶַָ
מכּונתאתּבׁשּמצאברכות, בתפילה,ּדעּתֹו לכוון כדי מיושבת - ְְְֶֶֶַָָֻ

לקרֹות  ּתמהר בפיו],ּולׁשֹונֹו שגור [שהנוסח התפילה נוסח את ְְְִֵַ
ודחּוק טרּוד היה אם [וחושש אבל בדרך הולך שהוא כגון - ְֲִָָָָָ

לו  שיש אלא בעיר נמצא שהוא אפילו או דרכים], עוברי שיפסיקוהו

גדולה, לׁשֹונֹוטרדה ׁשקצרה שנוסח אֹו כלומר מלהתפלל, ְְֶָָ
בפיו  שגור אינו עושה:,התפילה יהא ׁשלׁשכך ברכות מתּפּלל ְִֵַָֹ

אומרּוכסידורן,ראׁשֹונֹות מכן אחתלאחר הוא ברכה שתוכנה ְִַַָָ
ּכל  האמצעיות -אמצעּיֹותמעין הברכות כל של והתוכן הענין מן ְִֵֵֶָָ

הבאה], בהלכה מתפלל ו [כמבואר מכן ברכות ׁשלׁשלאחר ְָֹ
חֹובתֹו.כסידורן,אחרֹונֹות ידי ויצא ְְֲֵַָָָ

ׁשּתּקנּו‚. הּברכה היא הוא וזֹו שתוכנה ּכל חכמים מעין ְְְִִֵֵֶַָָָ
האמצעיות:האמצעּיֹות הברכות כל של התוכן מענין 'הביננּו- ְֲִִֵֶָָ

לסֹולח  ,ליראת לבבינּו את ּומֹול ,ּדרכי לדעת אלהינּו ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה'
לנּו נזכה]היה כך ועלֿידי לנו לסלוח נמצא להיֹות [תהיה ְֱִֵָ

ודּׁשננּו מּמכאֹוב, רחקנּו ארצּגאּולים, ּבנאֹות וׁשּכננּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַ
שבארצך], מגורים והּתֹועים [מקומות ּתקּבץ, מארּבע ְְְְִִֵֵַַַַּונפֹוצים

רצונך],[שאינםּבדעּת בדרכי נידונים יּׁשפטּוהולכים [יהיו ְְְְִַָ
ידיונשפטים]. ּתניף הרׁשעים ויׂשמחּו[להכותם],ועל ְְְְְִִִֶַָָָָ

לדוד  קרן ּובהצמחת היכל ּובתּקּון עיר ּבבנין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצּדיקים
ואּתה  נקרא טרם ,מׁשיח יׁשי לבן נר ּובעריכת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעבּד
עת  ּבכל עֹונה הּוא אּתה ּכי ּתׁשמע, אּתה נדּבר טרם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתענה
ׁשֹומע  ה' אּתה ּברּו צּוקה, מּכל ּומּציל ּפֹודה ִִֵֶַַַָָָָָָצרה,

ְִָּתפּלה'.
אמּורים„. ּדברים 'הביננו',ּבּמה ברכת ּבימֹות שמתפלל ְֲִִִֶַָ

בקיץ,החּמה הּגׁשמים- ּבימֹות מתּפּלל בחורף-אבל אינֹו ְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

בשלמות,'הביננּו' עשרה' 'שמונה תפילת מתפלל מּפני אלא ְֲִִֵֵ
ׁשאלה  לֹומר ומטר'ׁשּצרי טל 'ותן בקשת ברּכת תוך ּב- ְְְִִֵֶַַָָ

ולפיכך הּׁשנים וכו'']. ידינו מעשה בכל אלהינו ה' 'ברכנו [שהיא ִַָ
'הביננו'. של המקוצר הנוסח את לומר יכול ּבמֹוצאי אינו ְְֵֵָוכן

'הביננּו' מתּפּלל אינֹו טֹובים וימים מתפלל ׁשּבתֹות אלא ְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
בשלמות, עשרה' הבּדלה'שמונה לֹומר ׁשּצרי 'אתה מּפני - ְְִִֵֶַַָָָ

ברכת ּבחוננתנו' הּדעת,תוך את חֹונן לומר יכול אינו ולפיכך ְֵַַָ
'הביננו'. של המקוצר הנוסח

טֹובים‰. וימים השנה,ּבׁשּבתֹות וראש הרגלים שלושת - ְְִִַָָ
ּתפּלֹות  מארּבע ּותפּלה ּתפּלה ּבכל ּברכֹות ׁשבע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמתּפּלל

הּיֹום אֹותֹו שבע ׁשל הן ואלו ומנחה], מוסף שחרית, ערבית, [שהן ֶַ
ראׁשֹונֹותהברכות: ואתה ׁשלׁש המתים מחייה אברהם, מגן - ִָֹ

אחרֹונֹותקדוש, שלום,וׁשלׁש ושים מודים רצה, ּוברכה - ְְֲַָָָֹ
מעין של אמצעית מענינו חֹותמין - ּבׁשּבתֹות הּיֹום. אֹותֹו ְְְִִֵֵֶַַָָ

אמצעית  באמירת ּבברכה האמצעית הברכה את מסיימים - ְְִִֶָָָ
ּוברגלים הּׁשּבת', שבועות -'מקּדׁש [פסח, הרגלים בשלושת ְְִֵַַַָָָ

ׁשּבת וסוכות], היה ואם והּזמּנים', יׂשראל 'מקּדׁש ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָחֹותם
ּבּה חֹותמין טֹוב, האמצעית]ויֹום הּׁשּבת [בברכה 'מקּדׁש ְְְִֵַַַָָ

ּכל  על מל' ּבּה חֹותמין הּׁשנה ּבראׁש והּזמּנים'. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹויׂשראל
היה  ואם הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש השנה הארץ ראש חל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

הּזּכרֹון'.ב  ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש ּבה חֹותם ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָׁשּבת,
.Âאמּורים ּדברים ראש ּבּמה בתפילת ברכות שבע שמתפלל ְֲִִֶַָ

אבלהשנה, ּומנחה, וׁשחרית ערבית ּתפּלת ב ּבתפּלת ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָ
ּברכֹות, ּתׁשע מתּפּלל הּׁשנה ראׁש ׁשל הן:הּמּוספין ואלו ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

וׁשלׁשברכות ׁשלׁש יֹום,ברכות ראׁשֹונֹות ּכל ׁשל אחרֹונֹות ְֲִֶַָָָֹֹ
ענינּהברכות וׁשלׁש האמצעּיֹות מן ראׁשֹונה אמצעּיֹות. ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹ

ּבכל  וחֹותם ׁשֹופרֹות. ׁשליׁשית זכרֹונֹות, ׁשנּיה ְְְְְְִִִִֵַָָָֻמלכּיֹות,
מענינּה מהן מקדש אחת הארץ כל על 'מלך חותם ב'מלכויות' - ְִֵֵֶַַָָ

וב'שופרות' הברית', 'זוכר חותם ב'זכרונות' הזכרון', ויום ישראל

ברחמים'. היום ישראל עמו תרועת קול 'שומע חותם
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ב  ודחוקודחוקודחוקודחוק....:הלכה טרודטרודטרודטרוד היההיההיההיה אםאםאםאם קי אבלאבלאבלאבל (סי' בשו"ע וכתב

במקום  או בדרך נמצא הוא אם 'הביננו' תפילת שמתפללים ס"א)

יכול  שאינו או יפסיקוהו, שמא וחושש טרוד הוא שבו אחר

חולה. שהוא או טרדה, [מחמת ארוכה תפילה בכוונה להתפלל

הוסיף, ס"א) (שם הרב ובשו"ע או)]. ד"ה (שם הלכה ביאור

[אם  התפילה זמן שיעבור וחושש עוברת השעה אם הדין שהוא

ארוכה]. תפילה אנו יתפלל אין שכיום (שם), הלכה בביאור וכתב

כן, נעשה שאם משום טרדה, של באופן 'הביננו' להתפלל נוהגים

טעם  שם [וראה הטרדה רוב מפני שלמה תפילה לעולם נתפלל  לא

לשונולשונולשונולשונו.....נוסף] שקצרהשקצרהשקצרהשקצרה ס"ג)אואואואו קי (סי' השולחן בערוך וכתב

מאחר  בזמננו נוהג שאינו משום זה, דין השמיטו והשו"ע שהטור

מתפללים  שהיו הגמרא בזמן כן שאין [מה בסידורים שמתפללים

פה]. בעל

ג  ברכת :הלכה שנוסח כתב סק"ג) קי (סי' ברורה במשנה

מנוסח  שינויים כמה שם [ועיין ס"א) קי (סי' בטור מובא 'הביננו'

כשהוא .הרמב"ם] 'הביננו' לומר שצריך פסק ס"א) קי (סי' השו"ע

מה  בספק נשאר מגדים שהפרי (סק"ד) ברורה במשנה וכתב עומד.

ולהתפלל  לחזור שצריך וייתכן יושב, כשהוא שהתפלל באדם הדין

עומד. כשהוא בשנית

ד  אדם,:הלכה החיי בשם סק"ו) קי (סי' ברורה במשנה כתב

לו  מותר אך הגשמים, בימות 'הביננו' להתפלל רשאי שאינו שאף

טל  'ותן המקוצרות  הברכות בתוך ולכלול וברכה, ברכה כל לקצר

הדחק  בשעת או בחולה רק הוא זה דין אך חוננתנו', ו'אתה ומטר'

כלל גדול  (ח"א אדם בחיי המקוצרות הברכות נוסח את [וראה

לא)]. סעיף כד

ה  השבת השבת השבת השבת :הלכה ''''מקדשמקדשמקדשמקדש בהבהבהבה חותמיןחותמיןחותמיןחותמין טובטובטובטוב ויוםויוםויוםויום שבתשבתשבתשבת היההיההיההיה ואםואםואםואם

והזמניםוהזמניםוהזמניםוהזמנים'.'.'.'. שאכן וישראלוישראלוישראלוישראל ס"ג) תפז (סי' הרב בשו"ע וכתב

'ישראל' שאומרים שיש ומביא בוא"ו, 'וישראל' הוא שלנו הנוסח

וא"ו. בלא
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המזבח, באש נתאכלו לא ועדיין יום] [מבעוד המזבח ְְִִַמתאּכלין על
הּלילה כל ּכל במהלך היטב ויישרפו שיתאכלו כדי בהם מהפכין - ְַַָָ

ערבית], תפילת תיקנו אלו איברים [וכנגד שמתאכלים הלילה ומניין

הלילה, ב)ׁשּנאמרכל ו, וכו'(ויקרא העלה על 'הוא מוקדה על ֱִֶֶַָָֹ
מנחה  שחרית, של התפילות וזמני הבקר'. עד הלילה כל המזבח

הם  הגדולה, כנסת אנשי שהתקינו ׁשּנאמר וערבית בפסוק ּכענין ְֱִֶֶַָָ
יח) נה, ואהמה'.(תהילים אׂשיחה וצהרים ובקר ואין 'ערב ְְְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּומנחה ׁשחרית ּכתפּלת חֹובה ערבית רשות,ּתפּלת היא אלא ְְְְֲִִִִִִַַַַָָ
מֹוׁשבֹותיהם  מקֹומֹות ּבכל יׂשראל ּכל נהגּו כן ּפי על ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָואף

חֹובה. ּכתפּלת עליהם וקּבלּוה ערבית, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָלהתּפּלל
.Êּתּקנּו הגדולה וכן כנסת ּתפּלת עודאנשי אחר ּתפּלה ְְְְִִִֵַַַָ

הּתענית ּביֹום החּמה, לׁשקיעת סמּו ביום הּמנחה - ְְְֲִִִִַַַַַַָָָ
הציבור על שגוזרים מיוחדות ובתעניות במעמדות, ְִַּבלבד,הכיפורים,

הּתפּלה  וזֹו הּתענית. מּפני ּובּקׁשה ּתחּנה להֹוסיף ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּכדי
ּבעד  הּׁשמים ׁשערי ננעלּו ּכלֹומר נעילה, ּתפּלת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָנקראת

ו [כנגד] העינים,נסּתרההיא הּׁשמׁש נקראת מן שכך והטעם ְְְִֶֶַָ
זו, לׁשקיעת תפילה סמּו אּלא אֹותּה מתּפּללין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָלפי

לשקיעת החּמה [ממש] בסמוך הוא התפילה סיום שזמן מפני - ַַָ
החמה.

.Áהּתפּלֹות ׁשלׁששמתפללים נמצאּו יֹום, במספר:ּבכל ְְְְִִַָָֹ
ּובראׁשי  ּובמֹועדים ּובׁשּבתֹות ּומנחה. וׁשחרית ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָערבית

הוא חדׁשים, התפילות ּותפּלת מספר יֹום ּכל ׁשל ׁשלׁש ארּבע, ְְֳִִֶַַַָָָֹ
הּכּפּורים  ּוביֹום הוא הּמּוספין. התפילות ארּבע מספר חמׁש, ְְִִִֵַַַַָָ

ומוסף],אּלּו מנחה שחרית, נעילה.[ערבית, ּותפּלת ְְִִֵַָ
.Ë עליהן מֹוסיפין אבל מהן, ּפֹוחתין אין אּלּו, -ּתפּלֹות ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָ

תפילות, להוסיף ּכּלֹורשאים הּיֹום ּכל ׁשּיתּפּלל אדם רצה ְִִֵֶַַָָָָָֻאם
בלילה, ובין ביום בין פעמים, כמה עשרה שמונה להתפלל כלומר, -

ׁשּיֹוסיף הּתפּלֹות אֹותן וכל ּבידֹו, הוא הרׁשּות ּכמֹוהרי ְְְְְִִֶַָָָָ
נדבֹות חובה,מקריב ולא נדבה שהם קרבנות -צרי לפיכ ְְְִִִַָָָ
ּדבר ה בקשה של ׁשּיחּדׁש מן ּוברכה ּברכה ברכות ּבכל ְְְְִֵֶַַָָָָָָָ

תפילה',אמצעּיֹותה  'שומע עד חונן' שמ'אתה הברכות מעין - ְִֵֵֶָ
ברכה,-הּברכה כל של והתוכן חונן מהעניין באתה שיאמר כגון ְַָָ

וגו'' ולמדני באמיתך ה)'הדריכני כה, יחדש (תהילים בזה וכיוצא ,

שלהן, והתוכן הענין מן הברכות בשאר בקשה ִאם בדיעבד ּודבר

אחת ּבברכה אפּלּו לו,ּדּיֹובלבד חּדׁש מספיק זה הרי והטעם - ְֲִִִֵַַַָָ

לחדש  בקשה,שצריך של להֹודיעדבר חידושו,ּכדי עלֿידי ְְִֵַ

נדבה,תפילתו ׁש חֹובהו היא תפילת לא להתפלל אסור [שכן ְִֶָָָֹ

שעובר  בשחרית תמידים שני כמקריב נחשב שהוא מפני נוספת, חובה

תוסיף']. 'בל וׁשלׁשברכות ׁשלׁשב ּועל ברכות ראׁשֹונֹות ְִָָֹֹ
ואין  מהן, ּפֹוחתין ולא ּבהן מֹוסיפין אין לעֹולם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹאחרֹונֹות,

ּדבר. ּבהן ְִֶַָָָמׁשּנין

.Èנדבה ּתפּלת מתּפּללין הּצּבּור מן אין שאינה תפילה - ְְְְִִִִֵַַַָָ

נדבה. היא אלא המחויבות, נתקנו והטעם,התפילות התפילות שהרי

הציבור  אין שכך ומכיון הֿו], הלכות לעיל [כמבואר הקרבנות כנגד

בנדבה, להתפלל נדבה,רשאים קרּבן מביאין הּצּבּור ׁשאין ְְְְִִִִֵֶַַָָָלפי

חובה  קרבנות רק ׁשּתים .אלא מּוסף יחיד, אפּלּו יתּפּלל ְְְֲִִִִֵַַָָֹולא

מוסף, תפילות שתי ואחתמשום אחת- הּיֹום נדבה,ּבחֹובת ְְִַַַַַַָָ

מתנּדבין ׁשאין בנדבה לפי מביאים מּוסף,- שכן קרּבן והטעם, ְְְְִִִֵֶַַָָ

בנדבה, באה אינה וחטאת לחטאת, שעיר יש המוסף קרבנות ברוב

בחובה. להתּפּלל אלא ׁשאסּור ׁשהֹורה מי הּגאֹונים מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָויׁש

טֹובים, וימים ּבׁשּבתֹות נדבה ׁשאין והטעם,ּתפּלת לפי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּבהן אּלא קרבנות מקריבין שהם נדבה, הּיֹום קרבנות חֹובת ְְִִֶֶַַַָָָָ

ְִַּבלבד.

ה'תשע"ה  שבט כ"ז שני יום

ב  ¤¤ּפרק
הּמיניםהתנא ּבימי‡. רּבּו ּגמליאל, הכופרים רּבן התרבו - ְִִִִֵֵַַַַָ

חכמים ובדברי שבכתב  מצריןבתורה והיּו מצערים ּביׂשראל, - ְְְְִִֵֵָָ

ה' מאחרי לׁשּוב אֹותם ּומסיתים עבודת ליׂשראל את לעזוב - ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

ׁשּזֹוה', ׁשראה כדלהלן]וכיון המינים, שיאבדו והבקשה [השאלה ְֵֶֶָָָ

אדם, ּבני צרכי מּכל הם ּגדֹולה את שהרי ומדיחים מסיתים ְְְִֵֵָָָָָ

ה', מעבודת אחת ישראל ּברכה והתקין ּדינֹו ּובית הּוא ְְְִִִֵַַַָָָעמד

ׁשאלה ּבּה הּמינים בקשה -ׁשּתהיה לאּבד ה' וזו ,מּלפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

תקוה'. תהי אל 'למשומדים ּבּתפּלהברכת אֹותּה בתפילת וקבע - ְְִַַָָָ
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ז  לשקיעת לשקיעת לשקיעת לשקיעת :הלכה סמוךסמוךסמוךסמוך אלאאלאאלאאלא אותהאותהאותהאותה מתפלליןמתפלליןמתפלליןמתפללין שאיןשאיןשאיןשאין לפילפילפילפי

ה"ו.החמההחמההחמההחמה.... פ"ג להלן עיין

ט  בידובידובידובידו....:הלכה הרשותהרשותהרשותהרשות כולוכולוכולוכולו היוםהיוםהיוםהיום כלכלכלכל שיתפללשיתפללשיתפללשיתפלל אדםאדםאדםאדם רצהרצהרצהרצה אםאםאםאם

צריך  נדבה, תפילת להתפלל שהרוצה פסק, ס"ד) קז (סי' ובשו"ע
לכוון  שיוכל בדעתו ואומד וזהיר, זריז עצמו את מכיר שיהא

לכוון יכול אינו אם אבל סוף. ועד מראש קוראים בתפילתו יפה,
בג' לכוון שיוכל והלוואי זבחיכם', רוב לי 'למה הפסוק את בו

ביום. הקבועות נדבה תפילות תפילת לגבי ה"ו) (פ"י להלן ועיין
התפלל  אם שמסופק וכווכווכווכו'.'.'.'..במי דברדברדברדבר שיחדששיחדששיחדששיחדש צריךצריךצריךצריך וכתב לפיכךלפיכךלפיכךלפיכך

אלא  'חידוש' נקרא שאין אומרים שיש ס"ב) קז (סי' הרמ"א
לכן. קודם אליו צריך היה שלא מסוים צורך אצלו כתב כשנתחדש

רק  הוא בחידוש להתפלל שההיתר סק"ד), קז (סי' ברורה המשנה
עלֿידי  אפילו חובה, לשם תפילה כשמוסיף אבל נדבה, בתפילת

אסור  אין אין אין אין .חידוש לעולםלעולםלעולםלעולם אחרונותאחרונותאחרונותאחרונות ושלשושלשושלשושלש ראשונותראשונותראשונותראשונות ושלשושלשושלשושלש

וכווכווכווכו'.'.'.'. בהןבהןבהןבהן ה"ג.מוסיפיןמוסיפיןמוסיפיןמוסיפין פ"ו להלן עיין

י  להתפלל :הלכה רשאי שיחיד ס"ד), קז (סי' הרב השו"ע כתב
ציבור  בתוך אפילו נדבה מוסף מוסף מוסף מוסף :תפילת יחידיחידיחידיחיד אפילואפילואפילואפילו יתפלליתפלליתפלליתפלל ולאולאולאולא

להתפלל להתפלל להתפלל להתפלל  שאסורשאסורשאסורשאסור שהורהשהורהשהורהשהורה מימימימי הגאוניםהגאוניםהגאוניםהגאונים מןמןמןמן וישוישוישויש וכווכווכווכו',',',', שתייםשתייםשתייםשתיים

טוביםטוביםטוביםטובים.... וימיםוימיםוימיםוימים בשבתותבשבתותבשבתותבשבתות נדבהנדבהנדבהנדבה (סי'תפילתתפילתתפילתתפילת ברורה במשנה וכתב
אם  שמסופק באופן גם נאמר זה שדין האחרונים בשם סק"ה) קז

הטעם]. שם [ועיין התפלל
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עשרה ׁשּתהאשמונה זו ּכדי מסודרת ערּוכהברכה הּכל.- ּבפי ְְְֲִֵֵֶַָֹ
ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ׁשּבּתפּלה הּברכֹות ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָונמצאּו

אדם ·. מתּפּלל יֹום, ׁשּבכל ּתפּלֹות מּׁשלׁש ּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹּבכל
הּסדר על אּלּו ּברכֹות עׂשרה אנשי ּתׁשע שתיקנו הסדר כפי - ְְְֵֵֵֶֶַַַָ

הגדולה. אמּוריםכנסת ּדברים תשעֿעשרה ּבּמה להתפלל שצריך ְֲִִֶַָ
מכּונתאתּבׁשּמצאברכות, בתפילה,ּדעּתֹו לכוון כדי מיושבת - ְְְֶֶֶַָָֻ

לקרֹות  ּתמהר בפיו],ּולׁשֹונֹו שגור [שהנוסח התפילה נוסח את ְְְִֵַ
ודחּוק טרּוד היה אם [וחושש אבל בדרך הולך שהוא כגון - ְֲִָָָָָ

לו  שיש אלא בעיר נמצא שהוא אפילו או דרכים], עוברי שיפסיקוהו

גדולה, לׁשֹונֹוטרדה ׁשקצרה שנוסח אֹו כלומר מלהתפלל, ְְֶָָ
בפיו  שגור אינו עושה:,התפילה יהא ׁשלׁשכך ברכות מתּפּלל ְִֵַָֹ

אומרּוכסידורן,ראׁשֹונֹות מכן אחתלאחר הוא ברכה שתוכנה ְִַַָָ
ּכל  האמצעיות -אמצעּיֹותמעין הברכות כל של והתוכן הענין מן ְִֵֵֶָָ

הבאה], בהלכה מתפלל ו [כמבואר מכן ברכות ׁשלׁשלאחר ְָֹ
חֹובתֹו.כסידורן,אחרֹונֹות ידי ויצא ְְֲֵַָָָ

ׁשּתּקנּו‚. הּברכה היא הוא וזֹו שתוכנה ּכל חכמים מעין ְְְִִֵֵֶַָָָ
האמצעיות:האמצעּיֹות הברכות כל של התוכן מענין 'הביננּו- ְֲִִֵֶָָ

לסֹולח  ,ליראת לבבינּו את ּומֹול ,ּדרכי לדעת אלהינּו ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה'
לנּו נזכה]היה כך ועלֿידי לנו לסלוח נמצא להיֹות [תהיה ְֱִֵָ

ודּׁשננּו מּמכאֹוב, רחקנּו ארצּגאּולים, ּבנאֹות וׁשּכננּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַ
שבארצך], מגורים והּתֹועים [מקומות ּתקּבץ, מארּבע ְְְְִִֵֵַַַַּונפֹוצים

רצונך],[שאינםּבדעּת בדרכי נידונים יּׁשפטּוהולכים [יהיו ְְְְִַָ
ידיונשפטים]. ּתניף הרׁשעים ויׂשמחּו[להכותם],ועל ְְְְְִִִֶַָָָָ

לדוד  קרן ּובהצמחת היכל ּובתּקּון עיר ּבבנין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצּדיקים
ואּתה  נקרא טרם ,מׁשיח יׁשי לבן נר ּובעריכת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעבּד
עת  ּבכל עֹונה הּוא אּתה ּכי ּתׁשמע, אּתה נדּבר טרם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתענה
ׁשֹומע  ה' אּתה ּברּו צּוקה, מּכל ּומּציל ּפֹודה ִִֵֶַַַָָָָָָצרה,

ְִָּתפּלה'.
אמּורים„. ּדברים 'הביננו',ּבּמה ברכת ּבימֹות שמתפלל ְֲִִִֶַָ

בקיץ,החּמה הּגׁשמים- ּבימֹות מתּפּלל בחורף-אבל אינֹו ְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

בשלמות,'הביננּו' עשרה' 'שמונה תפילת מתפלל מּפני אלא ְֲִִֵֵ
ׁשאלה  לֹומר ומטר'ׁשּצרי טל 'ותן בקשת ברּכת תוך ּב- ְְְִִֵֶַַָָ

ולפיכך הּׁשנים וכו'']. ידינו מעשה בכל אלהינו ה' 'ברכנו [שהיא ִַָ
'הביננו'. של המקוצר הנוסח את לומר יכול ּבמֹוצאי אינו ְְֵֵָוכן

'הביננּו' מתּפּלל אינֹו טֹובים וימים מתפלל ׁשּבתֹות אלא ְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
בשלמות, עשרה' הבּדלה'שמונה לֹומר ׁשּצרי 'אתה מּפני - ְְִִֵֶַַָָָ

ברכת ּבחוננתנו' הּדעת,תוך את חֹונן לומר יכול אינו ולפיכך ְֵַַָ
'הביננו'. של המקוצר הנוסח

טֹובים‰. וימים השנה,ּבׁשּבתֹות וראש הרגלים שלושת - ְְִִַָָ
ּתפּלֹות  מארּבע ּותפּלה ּתפּלה ּבכל ּברכֹות ׁשבע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמתּפּלל

הּיֹום אֹותֹו שבע ׁשל הן ואלו ומנחה], מוסף שחרית, ערבית, [שהן ֶַ
ראׁשֹונֹותהברכות: ואתה ׁשלׁש המתים מחייה אברהם, מגן - ִָֹ

אחרֹונֹותקדוש, שלום,וׁשלׁש ושים מודים רצה, ּוברכה - ְְֲַָָָֹ
מעין של אמצעית מענינו חֹותמין - ּבׁשּבתֹות הּיֹום. אֹותֹו ְְְִִֵֵֶַַָָ

אמצעית  באמירת ּבברכה האמצעית הברכה את מסיימים - ְְִִֶָָָ
ּוברגלים הּׁשּבת', שבועות -'מקּדׁש [פסח, הרגלים בשלושת ְְִֵַַַָָָ

ׁשּבת וסוכות], היה ואם והּזמּנים', יׂשראל 'מקּדׁש ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָחֹותם
ּבּה חֹותמין טֹוב, האמצעית]ויֹום הּׁשּבת [בברכה 'מקּדׁש ְְְִֵַַַָָ

ּכל  על מל' ּבּה חֹותמין הּׁשנה ּבראׁש והּזמּנים'. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹויׂשראל
היה  ואם הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש השנה הארץ ראש חל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

הּזּכרֹון'.ב  ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש ּבה חֹותם ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָׁשּבת,
.Âאמּורים ּדברים ראש ּבּמה בתפילת ברכות שבע שמתפלל ְֲִִֶַָ

אבלהשנה, ּומנחה, וׁשחרית ערבית ּתפּלת ב ּבתפּלת ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָ
ּברכֹות, ּתׁשע מתּפּלל הּׁשנה ראׁש ׁשל הן:הּמּוספין ואלו ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

וׁשלׁשברכות ׁשלׁש יֹום,ברכות ראׁשֹונֹות ּכל ׁשל אחרֹונֹות ְֲִֶַָָָֹֹ
ענינּהברכות וׁשלׁש האמצעּיֹות מן ראׁשֹונה אמצעּיֹות. ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹ

ּבכל  וחֹותם ׁשֹופרֹות. ׁשליׁשית זכרֹונֹות, ׁשנּיה ְְְְְְִִִִֵַָָָֻמלכּיֹות,
מענינּה מהן מקדש אחת הארץ כל על 'מלך חותם ב'מלכויות' - ְִֵֵֶַַָָ

וב'שופרות' הברית', 'זוכר חותם ב'זכרונות' הזכרון', ויום ישראל

ברחמים'. היום ישראל עמו תרועת קול 'שומע חותם
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ב  ודחוקודחוקודחוקודחוק....:הלכה טרודטרודטרודטרוד היההיההיההיה אםאםאםאם קי אבלאבלאבלאבל (סי' בשו"ע וכתב

במקום  או בדרך נמצא הוא אם 'הביננו' תפילת שמתפללים ס"א)

יכול  שאינו או יפסיקוהו, שמא וחושש טרוד הוא שבו אחר

חולה. שהוא או טרדה, [מחמת ארוכה תפילה בכוונה להתפלל

הוסיף, ס"א) (שם הרב ובשו"ע או)]. ד"ה (שם הלכה ביאור

[אם  התפילה זמן שיעבור וחושש עוברת השעה אם הדין שהוא

ארוכה]. תפילה אנו יתפלל אין שכיום (שם), הלכה בביאור וכתב

כן, נעשה שאם משום טרדה, של באופן 'הביננו' להתפלל נוהגים

טעם  שם [וראה הטרדה רוב מפני שלמה תפילה לעולם נתפלל  לא

לשונולשונולשונולשונו.....נוסף] שקצרהשקצרהשקצרהשקצרה ס"ג)אואואואו קי (סי' השולחן בערוך וכתב

מאחר  בזמננו נוהג שאינו משום זה, דין השמיטו והשו"ע שהטור

מתפללים  שהיו הגמרא בזמן כן שאין [מה בסידורים שמתפללים

פה]. בעל

ג  ברכת :הלכה שנוסח כתב סק"ג) קי (סי' ברורה במשנה

מנוסח  שינויים כמה שם [ועיין ס"א) קי (סי' בטור מובא 'הביננו'

כשהוא .הרמב"ם] 'הביננו' לומר שצריך פסק ס"א) קי (סי' השו"ע

מה  בספק נשאר מגדים שהפרי (סק"ד) ברורה במשנה וכתב עומד.

ולהתפלל  לחזור שצריך וייתכן יושב, כשהוא שהתפלל באדם הדין

עומד. כשהוא בשנית

ד  אדם,:הלכה החיי בשם סק"ו) קי (סי' ברורה במשנה כתב

לו  מותר אך הגשמים, בימות 'הביננו' להתפלל רשאי שאינו שאף

טל  'ותן המקוצרות  הברכות בתוך ולכלול וברכה, ברכה כל לקצר

הדחק  בשעת או בחולה רק הוא זה דין אך חוננתנו', ו'אתה ומטר'

כלל גדול  (ח"א אדם בחיי המקוצרות הברכות נוסח את [וראה

לא)]. סעיף כד

ה  השבת השבת השבת השבת :הלכה ''''מקדשמקדשמקדשמקדש בהבהבהבה חותמיןחותמיןחותמיןחותמין טובטובטובטוב ויוםויוםויוםויום שבתשבתשבתשבת היההיההיההיה ואםואםואםואם

והזמניםוהזמניםוהזמניםוהזמנים'.'.'.'. שאכן וישראלוישראלוישראלוישראל ס"ג) תפז (סי' הרב בשו"ע וכתב

'ישראל' שאומרים שיש ומביא בוא"ו, 'וישראל' הוא שלנו הנוסח

וא"ו. בלא
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.Êּתפּלֹות מחמׁש ּתפּלה ּבכל מתּפּלל הּכּפּורים [שהן:ּביֹום ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ
ברכות  שבע ונעילה] מנחה מוסף, שחרית, ׁשלׁשערבית, ,ָֹ

אחרֹונֹות וׁשלׁש יום ראׁשֹונֹות, כל הּיֹום של מעין ואמצעית ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
של  מענינו מקּדׁשהיום,- הארץ ּכל על מל' ּבּה ְְֵֵֶֶֶַַָָָָוחֹותם

הּכּפּורים'. ויֹום חליׂשראל ּבׁשּבת,הכיפורים יום ואם להיֹות ְְְְְִִִִִֵַַָָָ
מהן  ּתפּלה ּבכל הּׁשּבת חֹותם מקּדׁש הארץ ּכל על מל' ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּכּפּורים'. ויֹום ְְְִִִֵַָויׂשראל
.Áאמּורים ּדברים שבע ּבּמה הכיפורים יום בתפילות שאומר ְֲִִֶַָ

הכיפורים]צֹום ּביֹום ברכות, אבל[ביום ׁשנה, ּכל יֹום ב ׁשל ְֲֶָָָָ
יֹובל ׁשנת ׁשל החמישים צֹום שנת של הכיפורים ביום מתּפּלל - ְְִֵֵֶַַ

ּבמּוסףב  ׁשּמתּפּלל ּכמֹו ּברכֹות ּתׁשע הּמּוספין של ּתפּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
ו  הּׁשנה, שמתפלל ראׁש אלו עצמן ברכות הּברכֹות אֹותן הן ְְְֵַַַָָָָָֹ
השנה, ראש יתרשל ולא ּפחֹות מאותן ּבלא פוחתים ואין - ְְֵָָֹֹ

עליהן. מוסיפים ואין ּבזמן הברכות אּלא אֹותם מתּפּללין ְְְְִִִֵֶַַָָואין
נֹוהג. ֵֵֶַׁשהּיֹובל

.Ëהּתפּלֹות מן ּתפּלה עשרה,ּבכל שמונה קדם של ּפֹותח ְְְִִִֵֶַַָָֹ
ראׁשֹונה הראשונה לברכה הברכה לפני מתחיל 'ה'- ואֹומר ְְִִֵָָָ

חֹותם ּוכׁשהּוא .'ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח מסיים ׂשפתי - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
הּתפּלה עשרה,ּבסֹוף שמונה פי של אמרי לרצֹון 'יהיּו אֹומר ְְְְְִִִִֵֵַָָ

וגואלי',וכּו' צורי ה' לפניך לבי לאחריו והגיון צֹועד ּכ ואחר ְְְֲֵַַַָָ
פסיעות. שלש

.Èמתּפּלל מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ערבית,ב ּבראׁשי ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָֻ
ּוב  הּימים,ב ׁשחרית ּכׁשאר ּברכֹות עׂשרה ּתׁשע ומוסיף מנחה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

ּבעבֹודה 'רצה'ואֹומר בברכת אבֹותינּו- ואלהי 'אלהינּו ְֱֲֲֵֵֵֵֵָָֹֹ
ּבמּוסף וכּו''. ויבֹוא יהא יעלה כך חודש, וראש המועד חול של ְְְֲֶַָָ

ּכמֹומתפלל: מּוסף ּתפּלת מתּפּלל מֹועד, ׁשל ְְְְִִֵֵֶַַָֻּבחּלֹו
ׁשבע  מתּפּלל חדׁשים, ּובראׁשי טֹוב, ּביֹום ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמתּפּלל

וׁשלׁשברכות ׁשלׁששהן:ּברכֹות, אחרֹונֹות,ברכות ראׁשֹונֹות ְְֲִַָָָֹֹ
הוא אמצעיתברכה ו  של מעיןשתוכנה מהענין ראׁש- קרּבן ְְְִֵֵֶַָָֹ

וכו']חדׁש חדשים' וראׁשי ['ראשי יׂשראל 'מקּדׁש ּבה וחֹותם ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹ
ֳִָחדׁשים'.

.‡Èחדׁש ראׁש וכן מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבת
מתּפּלל ּבׁשּבת, להיֹות ּומנחה בתפילת ׁשחל ׁשחרית ערבית, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

ּברכֹות אחרונות]ׁשבע ושלש אמצעית ברכה ראשונות, [שלש ְֶַָ
הּׁשּבתֹות, ּבעבֹודה ומוסיף ּכׁשאר ויבֹוא' 'יעלה -ואֹומר ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָ

'רצה'. ּבברכהבברכת מתחיל ׁשּבת ה ּבמּוסף, ּבענין ,אמצעית ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ׁשּבת ּבענין שבת,ּומׁשלים ענין ומזכיר חוזר כלומר, ואֹומר - ְְְְִִֵַַַָ

חדׁשים  ּבראׁשי ּבּה וחֹותם הּברכה, ּבאמצע הּיֹום ְְְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָֻקדּׁשת
מֹועד  ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים', וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ'מקּדׁש
ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טֹוב ּביֹום ׁשחֹותם ּכמֹו ּבּה ְְְְִֵֵֶֶַָָָחֹותם

והזמנים'; וישראל השבת 'מקדש ואומר

.·Èּב להיֹות ׁשחל טֹוב ּבׁשּבתיום ויֹום ראשון אחד ביום - ְְְְִֶֶַָָָ
ה מתּפּללבשבוע, עשרה רביעיתה ּברכהאת שמונה ּבּלילה של ְְְְִִִֵַַַָָָ

שבת], מוצאי [שהוא טוב יום בליל זה.|ּככה- בנוסח 'וּתֹודיענּו- ִֵַָָ
ה' לנּו וּתּתן ,רצֹונ חּקי לעׂשֹות וּתלּמדנּו ,צדק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻמׁשּפטי
ּובין  הרגל, וחגיגת טֹוב יֹום ּוכבֹוד ׁשּבת קדּׁשת ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֻאלהינּו
הּׁשביעי  יֹום ואת הבּדלּת, טֹוב יֹום לקדּׁשת ׁשּבת ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻֻקדּׁשת
מֹועדים  אלהינּו ה' לנּו וּתּתן קּדׁשּת, והּקדֹוׁש ְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהּגדֹול

וכּו''. ּכל לׂשמחה ׁשל טֹוב יֹום ּובמֹוצאי ׁשּבת ּובמֹוצאי ְְְְְִֵֵֶַָָָָָ
מבּדיל  חֹונן'ברכתּבהּׁשנה עשרה,'אּתה שמונה אף שבתפילת ְְִֵַַַַָָָ

מבּדיל ׁשהּוא ּפי [לאחר על 'הבדלה' ולעשות לברך עומד שהוא - ְִִֶַַ
הּכֹוסהתפילה] יין.על של ַַ

.‚Èּבהֹודיה מֹוסיפין ּופּורים 'מודים'ּבחנּכה בברכת - ְֲִִִַָָָֻ
עשרה, שמונה וכּו'.שבתפילת הּנּסים' ׁשחלה וב 'על ׁשּבת ְִִֶַַַָָָ

ּכמֹו ּבמּוסף, הּנּסים' 'על מזּכיר ּופּורים, ּבחנּכה ְְְְֲִִִִִַַַַָָֻלהיֹות
ּתפּלֹות. ּבׁשאר ְְְִִִֶַָׁשמזּכיר

.„Èהּתענּיֹות ציבור,ּבימי ׁשהתעּנה ו של יחיד תענית אפּלּו ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָ
יחיד'], ['תענית עצמו שלושת מֹוסיףבפני [בכל בתפילתו אחד כל ִ

ּתפּלה'ברכת ּבהתפילות] הברכה 'ׁשֹומע חתימת 'עננּולפני ְְֲִֵֵַָ
וכּו'. צּבּוראבינּו התעניות,ּוׁשליח בימי את אֹומרּההמתפלל - ְְְִִִַָָ

וכו' עצמּה'עננו' ּבפני ב'ברוך -ּברכה עננו אמירת את מסיים ְְְִֵַָָָ
עשרה], שמונה של הברכות שאר [כמו ה'' אמירת אתה ומקום

הוא  ל'רֹופא'הברכה 'ּגֹואל' לברכת ּבין ישראל' 'גואל ברכת בין - ְֵֵֵ
ּבּה'רפאנו', ה'וחֹותם אתה 'ברוך עננו ברכת את ומסיים העֹונה - ְֵֶָָ

ונמצא צרה'. ציבור ּבעת עשרה מתּפּללהשליח שמונה בתפילת ְְְְִִֵֵַָָָ
התעניות ימי ּברכֹות.של מֹוסיפין עׂשרים ּבאב ּבתׁשעה ְְְְְִִִִֶָָָ

יׂשראל ברכת ּב ועל עלינּו אלהינּו ה' 'רחם ירּוׁשלים בֹונה ְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ
וכּו''. הּׁשֹוממה החרבה העיר ועל ְְֲִֵֵֶַַַַָָָעּמ

.ÂËהּגׁשמים ימֹות החורף ּכל בימות ׁשנּיה - ּבברכה אֹומר ְְְְִִִֵַָָָָָ
עשרה  שמונה החּמהשל ּובימֹות הּגׁשם', אומר 'מֹוריד בקיץ, - ִִֶֶַַַָ

השניה  עשרה בברכה שמונה הּטל'.של ִַָ'מֹוריד
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יד  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה עננועננועננועננו תפילהתפילהתפילהתפילה בשומעבשומעבשומעבשומע (סי'מוסיףמוסיףמוסיףמוסיף ובשו"ע
מארבעת  שאינן הציבור שבתעניות אומרים שיש פסק ס"ג) תקסה
בכל  אומר ציבור ושליח במנחה, רק 'עננו' אומר היחיד הצומות,
ג' בטבת, [י' הצומות ובארבעת הטעם], שם [ועיין התפילות

באב] וט' בתמוז י"ז התפילות.תשרי, בכל אומרו היחיד גם
רק  'עננו' שאומרים הצומות בכל שנהגו כתב (שם) והרמ"א
בקול  כשמתפלל בשחרית שאומרו ציבור השליח מלבד במנחה,

בלחש .רם  המתפלל ציבור ששליח פסק, ס"א) תקסה (סי' השו"ע
שומע  בברכת 'עננו' ואומר כיחיד, דינו התפילה, את שחוזר לפני

אלהינו אלהינו אלהינו אלהינו .תפילה  הההה'''' ''''רחםרחםרחםרחם ירושליםירושליםירושליםירושלים בבונהבבונהבבונהבבונה מוסיפיןמוסיפיןמוסיפיןמוסיפין באבבאבבאבבאב בתשעהבתשעהבתשעהבתשעה

וכווכווכווכו''.''.''.''. ה'עלינועלינועלינועלינו 'נחם הוא שהנוסח כתב ס"א) תקנז (סי' ובשו"ע

וכו''. ציון אבלי את הפשוט אלהינו שהמנהג (שם) הרמ"א וכתב

שאז  מפני באב, תשעה של מנחה בתפילת רק 'נחם' לומר הוא

הנחמה. על אז מתפללים ולכן אש, במקדש הציתו

טו  הטלהטלהטלהטל'.'.'.'.:הלכה ''''מורידמורידמורידמוריד החמההחמההחמההחמה ס"ג)ובימותובימותובימותובימות קיד (סי' והרמ"א

ולא  החמה בימות לא טל, מזכירין לא אשכנז בני 'ואנו כתב

מכלכל  להושיע 'ורב החמה בימות אומרים רק הגשמים, בימות

mipdk zkxae dlitz zekld - hay g"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

אֹומר  לומרמאמתי מתחיל מאימתי מּתפּלת - הּגׁשם', 'מֹוריד ְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ׁשל [שזהו הּמּוספין סוכות של - ֲִֶֶַַַָָ

הגשם' 'מוריד לומר החורף ימות כל וממשיך עצרת], ַעד שמיני
ּו ּפסח. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל ׁשחרית החל ּתפּלת ְֲִִִֵֶֶֶַַַָ

אֹומר  ּפסח ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין ְִִִִֵֶֶֶַַַָָמּתפּלת
הּטל'. ִַָ'מֹוריד

.ÊËּבמרחׁשון ימים ז'מּׁשבעה יום מתחיל שבו מהלילה - ְְְְִִִֶַָָָ
הּגׁשמיםבמרחשוון, את ומטר'ׁשֹואלין טל 'ותן באמירת ְֲִִֶַָ

הּׁשנים, ומטר'ּבברּכת טל 'ותן בשאילת ּכל במשך וממשיכים ְְִִַַָָ
הּגׁשם ׁשּמזּכיר עד זמן [שזהו הגשם' 'מוריד בתפילה שאומר - ְְִֶֶֶַַַ

פסח]. של הראשון טוב יום של אמּורים שחרית ּדברים ְֲִִֶַָּבּמה
מרחשוון, מז' הגשמים את לשאול יׂשראל,שמתחילים ְְִֵֶֶָּבארץ

עלֿידי  אותה להשקות אפשר [שאי וגבעות הרים של ארץ שהיא

גשמים, לה ודרושים ּבׁשנערנהרות] ּובסּוריא בבל,-אבל ְְְְֲִָָָ
להן, והּדֹומין לאּלּו הּסמּוכֹות ּומקֹומֹות בכל ּומצרים, ְְְְְִִִֵֶַַַָ

יבשות ואינן נהרות בהן שיש ארצות שהם אלו את מקומות ֲִֶׁשֹואלין
ּביֹום ּתׁשרי.ל ׁשּׁשיםה הּגׁשמים  ּתקּופת אחר ְְְְִִִִֵַַַַָ

.ÊÈהחּמה ּבימֹות לגׁשמים צריכין ׁשהן בקיץ,מקֹומֹות - ְְְִִִִִֵֶַַָָ
הרחֹוקים הּים אּיי 'אוסטרליה'],ּכגֹון ארץ [כדוגמת ישראל מארץ ְְִִֵַָָ

ּב להן, צריכין ׁשהן ּבעת הּגׁשמים את 'ׁשֹומע ברכת ׁשֹואלין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ימיםּתפּלה'. ׁשני טֹוב יֹום עֹוׂשין ׁשהן [בחוץ ּומקֹומֹות ְְְִִִֵֵֶָָ

יֹוםלארץ], ׁשל מּוסף ּבתפּלת הּגׁשם' 'מֹוריד טוב אֹומר ְִִִֵֶֶֶַַָ
והֹול ּומתּפּלל עצרת, ׁשמיני ׁשל הגשם'ראׁשֹון ּכל 'מוריד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָ

הּגׁשמים. ְְִַָימֹות
.ÁÈׁשליׁשית ּבברכה חֹותם ּכּלּה הּׁשנה 'אתה ּכל שהיא ְְִִִֵַָָָָָָֻ

עׂשרה קדוש' אחת ּובברּכת הּקדֹוׁש', 'השיבה 'האל שהיא ְְְִֵֵֶַַַַָָ
חותם  הּימים שופטינו', ּובעׂשרת ּומׁשּפט', צדקה אֹוהב מל'ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּב חֹותם הּכּפּורים, יֹום מֹוצאי עד הּׁשנה ברכה ׁשּמראׁש ִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּוב ה  הּקדֹוׁש' הּמל' ה ּׁשליׁשית עׂשרהברכה חותם אחת ְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
הּמׁשּפט'. הּמל'ְִֶֶַַָ

.ËÈאּלּו ימים ּבעׂשרת להֹוסיף ׁשּנהגּו מקֹומֹות -יׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָ
תשובה ימי ראׁשֹונהבעשרת עשרה ּבברכה שמונה תפילת של ְִִָָָ

האבות] ברכת ּוב [שהיא וכּו'', לחּיים ה 'זכרנּו שהיא ּׁשנּיהברכה ְְְְִִֵַַָָ
מוסיפין  גבור' ּומֹוסיפין 'אתה וכּו'', הרחמן אב כמֹו ְֲִִִַָָָָ'מי

עׂשרה ׁשמֹונה 'מודים',-ּבברּכת שהיא התפילה של הי"ח בברכה ְְְְִֵֶֶַ
אחרֹונה  ּבברכה ּומֹוסיפין וכּו'', ּוכבׁש רחמי שהיא 'זכר ְְְְֲֲִִִֶַַָָָֹֹ

שלום', וכּו''.'שים חּיים ׁשּנהגּו'ּובספר מקֹומֹות יׁש וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָ
ּבברכה להֹוסיף אּלּו ימים 'אתה ׁשליׁשיתה ּבעׂשרת שהיא ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

את  וכו'''ּובכןהתפילות קדוש', פחדך 'ּובכןתן לעמך', כבוד תן ְְֵֵ
הּוא  ּפׁשּוט מנהג הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ּבראׁש אבל  ְְְְֲִִִַַָָָָָֹוכּו',

ּב 'ּובכן ה ברכה להֹוסיף פחדך'ּׁשליׁשית כבוד 'ּובכןתן תן ְְְְִִִֵֵַ
ְוכּו'.לעמך'

ה'תשע"ה  שבט כ"ח שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
הּׁשחר‡. שחרית,ּתפּלת של עשרה שמונה תפילת מצותּה- ְְִִַַַַָָ

ה'ותיקין' החּמהכמנהג הנץ עם להתּפּלל מיד -ׁשּיתחיל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
לעלות. השמש תפילת ּוזמּנּהכשתתחיל להתפלל שניתן והזמן - ְַָ

הוא  שמאחרים לאלו רביעיתשחרית ׁשעה סֹוף משעות עד ְִִַָָ
עברזמניות, ואם הּיֹום. ׁשליׁש והתפלל ׁשהּוא במזיד] [אפילו ְְִִֶַַָ

לעיל, האמורה זו שעה עבר במחשבתו טעהש אֹולאחר שלא וחשב ָָ
עדיין, ארּבעזמנה אחר יצא שעות והתּפּלל הּיֹום, חצֹות עד ְְְֲִֵַַַַַַַָָ

אב בתפילתו  ּתפּלה, חֹובת ּתפּלה ידי חֹובת ידי יצא לא ל ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹ
ּתפּלה ׁשּמצות ׁשּכׁשם להתפלל -ּבזמּנּה, המצוה לה'שעצם ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מּדבריהםהוא  מצוה ּכ הּתֹורה, חכמים -מן מתקנת ְְִִִִֵֶַָָָ

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

dkld ipipt

וכו''. במדינות חיים' המנהג שכן כתב ס"ב) קיד (סי' הרב ובשו"ע

הקיץ  בימות הטל' 'מוריד שאומרים כתב בסידורו אולם אלו,

לומר  כיום שהמנהג טז), ס"ק קיד (סי' הציון בשער עוד [וראה

הטל]. מוריד

טז  הגשמים הגשמים הגשמים הגשמים :הלכה אתאתאתאת שואליםשואליםשואליםשואלים וכווכווכווכו'''' ומצריםומצריםומצריםומצרים בשנערבשנערבשנערבשנער אבלאבלאבלאבל

וכווכווכווכו'.'.'.'. שישיםשישיםשישיםשישים השישים ביוםביוםביוםביום שביום פסק, ס"א) קיז (סי' ובשו"ע

[ולא  לארץ' 'בחוץ מטר לשאול מתחילים תשרי תקופת לאחר

חלה  שבו שהיום (שם) הרב השו"ע וכתב מקומות]. באלו חילק

זה  ולפי המנין, בכלל הם לשאול, מתחילים שבו והיום התקופה

ד'. בליל לשאול מתחילים א', ביום התקופה יום חל אם

יז  וכווכווכווכו'''':הלכה הגשמיםהגשמיםהגשמיםהגשמים אתאתאתאת שואליםשואליםשואליםשואלים הרחוקיםהרחוקיםהרחוקיםהרחוקים היםהיםהיםהים אייאייאייאיי כגוןכגוןכגוןכגון

תפילהתפילהתפילהתפילה.... ששואלים בשומעבשומעבשומעבשומע זה שדין פסק, ס"ב) קיז (סי' בשו"ע

גדולות, בארצות ובין ביחידים בין הוא תפילה', 'שומע בברכת

החמה. בימות למטר באותן הצריכים שאם השו"ע, עוד וכתב

בברכת  החמה בימות הגשמים את ושאל היחיד טעה ארצות

השנים. בברכת שואל ואינו נדבה, תפילת ומתפלל חוזר השנים,

רק  הוא ומתפלל שחוזר שהדין דבריו, על הוסיף (שם) והרמ"א

הרא"ש] [וכדעת כלל לחזור מחויב אינו אך רוצה, האדם .אם

תפילהתפילהתפילהתפילה.... בשומעבשומעבשומעבשומע וכווכווכווכו'''' הגשמיםהגשמיםהגשמיםהגשמים אתאתאתאת הרב וכתב שואליןשואליןשואליןשואלין בשו"ע

הלחש  בתפלת ומטר טל ותן שואל היחיד שרק ס"א) קיז (סי'

טל  ותן בפירוש אומר אינו ציבור השליח אבל תפילה, בשומע

בש  ובסליחות ומטר בתענית יתברך לפניו מרצים אלא תפילה, ומע

מטר. של ופסוקים ובמזמורים

יט  רחמיך רחמיך רחמיך רחמיך :הלכה ''''זכורזכורזכורזכור עשרהעשרהעשרהעשרה שמונהשמונהשמונהשמונה בברכתבברכתבברכתבברכת ומוסיפיןומוסיפיןומוסיפיןומוסיפין

וכווכווכווכו''.''.''.''. ס"ה)וכבושוכבושוכבושוכבוש תקפב (סי' ברמ"א הוא וראה ההוספה שנוסח

טובים'. לחיים 'וכתוב

א  משיראה),:הלכה ד"ה ס"א נח (סי' הלכה בביאור כתב

הנץ  קודם להתפלל אין שלכתחילה האחרונים מדברי שמשמע

בזמן  להתפלל מותר הכל לדברי הדחק שבשעת הוסיף אך החמה.

יצא)]. ד"ה ס"א פט (סי' להלן בדבריו עוד [וראה התפילה זה דין

ז) (הלכה להלן יתבאר השחר, עמוד שעלה הרב .לאחר בשו"ע

עלות  משעת מתחשבות הזמניות שהשעות כתב ס"א) פט (סי'
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.Êּתפּלֹות מחמׁש ּתפּלה ּבכל מתּפּלל הּכּפּורים [שהן:ּביֹום ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ
ברכות  שבע ונעילה] מנחה מוסף, שחרית, ׁשלׁשערבית, ,ָֹ

אחרֹונֹות וׁשלׁש יום ראׁשֹונֹות, כל הּיֹום של מעין ואמצעית ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
של  מענינו מקּדׁשהיום,- הארץ ּכל על מל' ּבּה ְְֵֵֶֶֶַַָָָָוחֹותם

הּכּפּורים'. ויֹום חליׂשראל ּבׁשּבת,הכיפורים יום ואם להיֹות ְְְְְִִִִִֵַַָָָ
מהן  ּתפּלה ּבכל הּׁשּבת חֹותם מקּדׁש הארץ ּכל על מל' ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּכּפּורים'. ויֹום ְְְִִִֵַָויׂשראל
.Áאמּורים ּדברים שבע ּבּמה הכיפורים יום בתפילות שאומר ְֲִִֶַָ

הכיפורים]צֹום ּביֹום ברכות, אבל[ביום ׁשנה, ּכל יֹום ב ׁשל ְֲֶָָָָ
יֹובל ׁשנת ׁשל החמישים צֹום שנת של הכיפורים ביום מתּפּלל - ְְִֵֵֶַַ

ּבמּוסףב  ׁשּמתּפּלל ּכמֹו ּברכֹות ּתׁשע הּמּוספין של ּתפּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
ו  הּׁשנה, שמתפלל ראׁש אלו עצמן ברכות הּברכֹות אֹותן הן ְְְֵַַַָָָָָֹ
השנה, ראש יתרשל ולא ּפחֹות מאותן ּבלא פוחתים ואין - ְְֵָָֹֹ

עליהן. מוסיפים ואין ּבזמן הברכות אּלא אֹותם מתּפּללין ְְְְִִִֵֶַַָָואין
נֹוהג. ֵֵֶַׁשהּיֹובל

.Ëהּתפּלֹות מן ּתפּלה עשרה,ּבכל שמונה קדם של ּפֹותח ְְְִִִֵֶַַָָֹ
ראׁשֹונה הראשונה לברכה הברכה לפני מתחיל 'ה'- ואֹומר ְְִִֵָָָ

חֹותם ּוכׁשהּוא .'ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח מסיים ׂשפתי - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
הּתפּלה עשרה,ּבסֹוף שמונה פי של אמרי לרצֹון 'יהיּו אֹומר ְְְְְִִִִֵֵַָָ

וגואלי',וכּו' צורי ה' לפניך לבי לאחריו והגיון צֹועד ּכ ואחר ְְְֲֵַַַָָ
פסיעות. שלש

.Èמתּפּלל מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ערבית,ב ּבראׁשי ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָֻ
ּוב  הּימים,ב ׁשחרית ּכׁשאר ּברכֹות עׂשרה ּתׁשע ומוסיף מנחה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

ּבעבֹודה 'רצה'ואֹומר בברכת אבֹותינּו- ואלהי 'אלהינּו ְֱֲֲֵֵֵֵֵָָֹֹ
ּבמּוסף וכּו''. ויבֹוא יהא יעלה כך חודש, וראש המועד חול של ְְְֲֶַָָ

ּכמֹומתפלל: מּוסף ּתפּלת מתּפּלל מֹועד, ׁשל ְְְְִִֵֵֶַַָֻּבחּלֹו
ׁשבע  מתּפּלל חדׁשים, ּובראׁשי טֹוב, ּביֹום ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמתּפּלל

וׁשלׁשברכות ׁשלׁששהן:ּברכֹות, אחרֹונֹות,ברכות ראׁשֹונֹות ְְֲִַָָָֹֹ
הוא אמצעיתברכה ו  של מעיןשתוכנה מהענין ראׁש- קרּבן ְְְִֵֵֶַָָֹ

וכו']חדׁש חדשים' וראׁשי ['ראשי יׂשראל 'מקּדׁש ּבה וחֹותם ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹ
ֳִָחדׁשים'.

.‡Èחדׁש ראׁש וכן מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבת
מתּפּלל ּבׁשּבת, להיֹות ּומנחה בתפילת ׁשחל ׁשחרית ערבית, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

ּברכֹות אחרונות]ׁשבע ושלש אמצעית ברכה ראשונות, [שלש ְֶַָ
הּׁשּבתֹות, ּבעבֹודה ומוסיף ּכׁשאר ויבֹוא' 'יעלה -ואֹומר ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָ

'רצה'. ּבברכהבברכת מתחיל ׁשּבת ה ּבמּוסף, ּבענין ,אמצעית ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ׁשּבת ּבענין שבת,ּומׁשלים ענין ומזכיר חוזר כלומר, ואֹומר - ְְְְִִֵַַַָ

חדׁשים  ּבראׁשי ּבּה וחֹותם הּברכה, ּבאמצע הּיֹום ְְְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָֻקדּׁשת
מֹועד  ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים', וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ'מקּדׁש
ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טֹוב ּביֹום ׁשחֹותם ּכמֹו ּבּה ְְְְִֵֵֶֶַָָָחֹותם

והזמנים'; וישראל השבת 'מקדש ואומר

.·Èּב להיֹות ׁשחל טֹוב ּבׁשּבתיום ויֹום ראשון אחד ביום - ְְְְִֶֶַָָָ
ה מתּפּללבשבוע, עשרה רביעיתה ּברכהאת שמונה ּבּלילה של ְְְְִִִֵַַַָָָ

שבת], מוצאי [שהוא טוב יום בליל זה.|ּככה- בנוסח 'וּתֹודיענּו- ִֵַָָ
ה' לנּו וּתּתן ,רצֹונ חּקי לעׂשֹות וּתלּמדנּו ,צדק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻמׁשּפטי
ּובין  הרגל, וחגיגת טֹוב יֹום ּוכבֹוד ׁשּבת קדּׁשת ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֻאלהינּו
הּׁשביעי  יֹום ואת הבּדלּת, טֹוב יֹום לקדּׁשת ׁשּבת ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻֻקדּׁשת
מֹועדים  אלהינּו ה' לנּו וּתּתן קּדׁשּת, והּקדֹוׁש ְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהּגדֹול

וכּו''. ּכל לׂשמחה ׁשל טֹוב יֹום ּובמֹוצאי ׁשּבת ּובמֹוצאי ְְְְְִֵֵֶַָָָָָ
מבּדיל  חֹונן'ברכתּבהּׁשנה עשרה,'אּתה שמונה אף שבתפילת ְְִֵַַַַָָָ

מבּדיל ׁשהּוא ּפי [לאחר על 'הבדלה' ולעשות לברך עומד שהוא - ְִִֶַַ
הּכֹוסהתפילה] יין.על של ַַ

.‚Èּבהֹודיה מֹוסיפין ּופּורים 'מודים'ּבחנּכה בברכת - ְֲִִִַָָָֻ
עשרה, שמונה וכּו'.שבתפילת הּנּסים' ׁשחלה וב 'על ׁשּבת ְִִֶַַַָָָ

ּכמֹו ּבמּוסף, הּנּסים' 'על מזּכיר ּופּורים, ּבחנּכה ְְְְֲִִִִִַַַַָָֻלהיֹות
ּתפּלֹות. ּבׁשאר ְְְִִִֶַָׁשמזּכיר

.„Èהּתענּיֹות ציבור,ּבימי ׁשהתעּנה ו של יחיד תענית אפּלּו ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָ
יחיד'], ['תענית עצמו שלושת מֹוסיףבפני [בכל בתפילתו אחד כל ִ

ּתפּלה'ברכת ּבהתפילות] הברכה 'ׁשֹומע חתימת 'עננּולפני ְְֲִֵֵַָ
וכּו'. צּבּוראבינּו התעניות,ּוׁשליח בימי את אֹומרּההמתפלל - ְְְִִִַָָ

וכו' עצמּה'עננו' ּבפני ב'ברוך -ּברכה עננו אמירת את מסיים ְְְִֵַָָָ
עשרה], שמונה של הברכות שאר [כמו ה'' אמירת אתה ומקום

הוא  ל'רֹופא'הברכה 'ּגֹואל' לברכת ּבין ישראל' 'גואל ברכת בין - ְֵֵֵ
ּבּה'רפאנו', ה'וחֹותם אתה 'ברוך עננו ברכת את ומסיים העֹונה - ְֵֶָָ

ונמצא צרה'. ציבור ּבעת עשרה מתּפּללהשליח שמונה בתפילת ְְְְִִֵֵַָָָ
התעניות ימי ּברכֹות.של מֹוסיפין עׂשרים ּבאב ּבתׁשעה ְְְְְִִִִֶָָָ

יׂשראל ברכת ּב ועל עלינּו אלהינּו ה' 'רחם ירּוׁשלים בֹונה ְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ
וכּו''. הּׁשֹוממה החרבה העיר ועל ְְֲִֵֵֶַַַַָָָעּמ

.ÂËהּגׁשמים ימֹות החורף ּכל בימות ׁשנּיה - ּבברכה אֹומר ְְְְִִִֵַָָָָָ
עשרה  שמונה החּמהשל ּובימֹות הּגׁשם', אומר 'מֹוריד בקיץ, - ִִֶֶַַַָ

השניה  עשרה בברכה שמונה הּטל'.של ִַָ'מֹוריד
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יד  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה עננועננועננועננו תפילהתפילהתפילהתפילה בשומעבשומעבשומעבשומע (סי'מוסיףמוסיףמוסיףמוסיף ובשו"ע
מארבעת  שאינן הציבור שבתעניות אומרים שיש פסק ס"ג) תקסה
בכל  אומר ציבור ושליח במנחה, רק 'עננו' אומר היחיד הצומות,
ג' בטבת, [י' הצומות ובארבעת הטעם], שם [ועיין התפילות

באב] וט' בתמוז י"ז התפילות.תשרי, בכל אומרו היחיד גם
רק  'עננו' שאומרים הצומות בכל שנהגו כתב (שם) והרמ"א
בקול  כשמתפלל בשחרית שאומרו ציבור השליח מלבד במנחה,

בלחש .רם  המתפלל ציבור ששליח פסק, ס"א) תקסה (סי' השו"ע
שומע  בברכת 'עננו' ואומר כיחיד, דינו התפילה, את שחוזר לפני

אלהינו אלהינו אלהינו אלהינו .תפילה  הההה'''' ''''רחםרחםרחםרחם ירושליםירושליםירושליםירושלים בבונהבבונהבבונהבבונה מוסיפיןמוסיפיןמוסיפיןמוסיפין באבבאבבאבבאב בתשעהבתשעהבתשעהבתשעה

וכווכווכווכו''.''.''.''. ה'עלינועלינועלינועלינו 'נחם הוא שהנוסח כתב ס"א) תקנז (סי' ובשו"ע

וכו''. ציון אבלי את הפשוט אלהינו שהמנהג (שם) הרמ"א וכתב

שאז  מפני באב, תשעה של מנחה בתפילת רק 'נחם' לומר הוא

הנחמה. על אז מתפללים ולכן אש, במקדש הציתו

טו  הטלהטלהטלהטל'.'.'.'.:הלכה ''''מורידמורידמורידמוריד החמההחמההחמההחמה ס"ג)ובימותובימותובימותובימות קיד (סי' והרמ"א

ולא  החמה בימות לא טל, מזכירין לא אשכנז בני 'ואנו כתב

מכלכל  להושיע 'ורב החמה בימות אומרים רק הגשמים, בימות

mipdk zkxae dlitz zekld - hay g"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

אֹומר  לומרמאמתי מתחיל מאימתי מּתפּלת - הּגׁשם', 'מֹוריד ְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ׁשל [שזהו הּמּוספין סוכות של - ֲִֶֶַַַָָ

הגשם' 'מוריד לומר החורף ימות כל וממשיך עצרת], ַעד שמיני
ּו ּפסח. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל ׁשחרית החל ּתפּלת ְֲִִִֵֶֶֶַַַָ

אֹומר  ּפסח ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין ְִִִִֵֶֶֶַַַָָמּתפּלת
הּטל'. ִַָ'מֹוריד

.ÊËּבמרחׁשון ימים ז'מּׁשבעה יום מתחיל שבו מהלילה - ְְְְִִִֶַָָָ
הּגׁשמיםבמרחשוון, את ומטר'ׁשֹואלין טל 'ותן באמירת ְֲִִֶַָ

הּׁשנים, ומטר'ּבברּכת טל 'ותן בשאילת ּכל במשך וממשיכים ְְִִַַָָ
הּגׁשם ׁשּמזּכיר עד זמן [שזהו הגשם' 'מוריד בתפילה שאומר - ְְִֶֶֶַַַ

פסח]. של הראשון טוב יום של אמּורים שחרית ּדברים ְֲִִֶַָּבּמה
מרחשוון, מז' הגשמים את לשאול יׂשראל,שמתחילים ְְִֵֶֶָּבארץ

עלֿידי  אותה להשקות אפשר [שאי וגבעות הרים של ארץ שהיא

גשמים, לה ודרושים ּבׁשנערנהרות] ּובסּוריא בבל,-אבל ְְְְֲִָָָ
להן, והּדֹומין לאּלּו הּסמּוכֹות ּומקֹומֹות בכל ּומצרים, ְְְְְִִִֵֶַַַָ

יבשות ואינן נהרות בהן שיש ארצות שהם אלו את מקומות ֲִֶׁשֹואלין
ּביֹום ּתׁשרי.ל ׁשּׁשיםה הּגׁשמים  ּתקּופת אחר ְְְְִִִִֵַַַַָ

.ÊÈהחּמה ּבימֹות לגׁשמים צריכין ׁשהן בקיץ,מקֹומֹות - ְְְִִִִִֵֶַַָָ
הרחֹוקים הּים אּיי 'אוסטרליה'],ּכגֹון ארץ [כדוגמת ישראל מארץ ְְִִֵַָָ

ּב להן, צריכין ׁשהן ּבעת הּגׁשמים את 'ׁשֹומע ברכת ׁשֹואלין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ימיםּתפּלה'. ׁשני טֹוב יֹום עֹוׂשין ׁשהן [בחוץ ּומקֹומֹות ְְְִִִֵֵֶָָ

יֹוםלארץ], ׁשל מּוסף ּבתפּלת הּגׁשם' 'מֹוריד טוב אֹומר ְִִִֵֶֶֶַַָ
והֹול ּומתּפּלל עצרת, ׁשמיני ׁשל הגשם'ראׁשֹון ּכל 'מוריד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָ

הּגׁשמים. ְְִַָימֹות
.ÁÈׁשליׁשית ּבברכה חֹותם ּכּלּה הּׁשנה 'אתה ּכל שהיא ְְִִִֵַָָָָָָֻ

עׂשרה קדוש' אחת ּובברּכת הּקדֹוׁש', 'השיבה 'האל שהיא ְְְִֵֵֶַַַַָָ
חותם  הּימים שופטינו', ּובעׂשרת ּומׁשּפט', צדקה אֹוהב מל'ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּב חֹותם הּכּפּורים, יֹום מֹוצאי עד הּׁשנה ברכה ׁשּמראׁש ִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּוב ה  הּקדֹוׁש' הּמל' ה ּׁשליׁשית עׂשרהברכה חותם אחת ְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
הּמׁשּפט'. הּמל'ְִֶֶַַָ

.ËÈאּלּו ימים ּבעׂשרת להֹוסיף ׁשּנהגּו מקֹומֹות -יׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָ
תשובה ימי ראׁשֹונהבעשרת עשרה ּבברכה שמונה תפילת של ְִִָָָ

האבות] ברכת ּוב [שהיא וכּו'', לחּיים ה 'זכרנּו שהיא ּׁשנּיהברכה ְְְְִִֵַַָָ
מוסיפין  גבור' ּומֹוסיפין 'אתה וכּו'', הרחמן אב כמֹו ְֲִִִַָָָָ'מי

עׂשרה ׁשמֹונה 'מודים',-ּבברּכת שהיא התפילה של הי"ח בברכה ְְְְִֵֶֶַ
אחרֹונה  ּבברכה ּומֹוסיפין וכּו'', ּוכבׁש רחמי שהיא 'זכר ְְְְֲֲִִִֶַַָָָֹֹ

שלום', וכּו''.'שים חּיים ׁשּנהגּו'ּובספר מקֹומֹות יׁש וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָ
ּבברכה להֹוסיף אּלּו ימים 'אתה ׁשליׁשיתה ּבעׂשרת שהיא ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

את  וכו'''ּובכןהתפילות קדוש', פחדך 'ּובכןתן לעמך', כבוד תן ְְֵֵ
הּוא  ּפׁשּוט מנהג הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ּבראׁש אבל  ְְְְֲִִִַַָָָָָֹוכּו',

ּב 'ּובכן ה ברכה להֹוסיף פחדך'ּׁשליׁשית כבוד 'ּובכןתן תן ְְְְִִִֵֵַ
ְוכּו'.לעמך'

ה'תשע"ה  שבט כ"ח שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
הּׁשחר‡. שחרית,ּתפּלת של עשרה שמונה תפילת מצותּה- ְְִִַַַַָָ

ה'ותיקין' החּמהכמנהג הנץ עם להתּפּלל מיד -ׁשּיתחיל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
לעלות. השמש תפילת ּוזמּנּהכשתתחיל להתפלל שניתן והזמן - ְַָ

הוא  שמאחרים לאלו רביעיתשחרית ׁשעה סֹוף משעות עד ְִִַָָ
עברזמניות, ואם הּיֹום. ׁשליׁש והתפלל ׁשהּוא במזיד] [אפילו ְְִִֶַַָ

לעיל, האמורה זו שעה עבר במחשבתו טעהש אֹולאחר שלא וחשב ָָ
עדיין, ארּבעזמנה אחר יצא שעות והתּפּלל הּיֹום, חצֹות עד ְְְֲִֵַַַַַַַָָ

אב בתפילתו  ּתפּלה, חֹובת ּתפּלה ידי חֹובת ידי יצא לא ל ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹ
ּתפּלה ׁשּמצות ׁשּכׁשם להתפלל -ּבזמּנּה, המצוה לה'שעצם ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מּדבריהםהוא  מצוה ּכ הּתֹורה, חכמים -מן מתקנת ְְִִִִֵֶַָָָ
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וכו''. במדינות חיים' המנהג שכן כתב ס"ב) קיד (סי' הרב ובשו"ע

הקיץ  בימות הטל' 'מוריד שאומרים כתב בסידורו אולם אלו,

לומר  כיום שהמנהג טז), ס"ק קיד (סי' הציון בשער עוד [וראה

הטל]. מוריד

טז  הגשמים הגשמים הגשמים הגשמים :הלכה אתאתאתאת שואליםשואליםשואליםשואלים וכווכווכווכו'''' ומצריםומצריםומצריםומצרים בשנערבשנערבשנערבשנער אבלאבלאבלאבל

וכווכווכווכו'.'.'.'. שישיםשישיםשישיםשישים השישים ביוםביוםביוםביום שביום פסק, ס"א) קיז (סי' ובשו"ע

[ולא  לארץ' 'בחוץ מטר לשאול מתחילים תשרי תקופת לאחר

חלה  שבו שהיום (שם) הרב השו"ע וכתב מקומות]. באלו חילק

זה  ולפי המנין, בכלל הם לשאול, מתחילים שבו והיום התקופה

ד'. בליל לשאול מתחילים א', ביום התקופה יום חל אם

יז  וכווכווכווכו'''':הלכה הגשמיםהגשמיםהגשמיםהגשמים אתאתאתאת שואליםשואליםשואליםשואלים הרחוקיםהרחוקיםהרחוקיםהרחוקים היםהיםהיםהים אייאייאייאיי כגוןכגוןכגוןכגון

תפילהתפילהתפילהתפילה.... ששואלים בשומעבשומעבשומעבשומע זה שדין פסק, ס"ב) קיז (סי' בשו"ע

גדולות, בארצות ובין ביחידים בין הוא תפילה', 'שומע בברכת

החמה. בימות למטר באותן הצריכים שאם השו"ע, עוד וכתב

בברכת  החמה בימות הגשמים את ושאל היחיד טעה ארצות

השנים. בברכת שואל ואינו נדבה, תפילת ומתפלל חוזר השנים,

רק  הוא ומתפלל שחוזר שהדין דבריו, על הוסיף (שם) והרמ"א

הרא"ש] [וכדעת כלל לחזור מחויב אינו אך רוצה, האדם .אם

תפילהתפילהתפילהתפילה.... בשומעבשומעבשומעבשומע וכווכווכווכו'''' הגשמיםהגשמיםהגשמיםהגשמים אתאתאתאת הרב וכתב שואליןשואליןשואליןשואלין בשו"ע

הלחש  בתפלת ומטר טל ותן שואל היחיד שרק ס"א) קיז (סי'

טל  ותן בפירוש אומר אינו ציבור השליח אבל תפילה, בשומע

בש  ובסליחות ומטר בתענית יתברך לפניו מרצים אלא תפילה, ומע

מטר. של ופסוקים ובמזמורים

יט  רחמיך רחמיך רחמיך רחמיך :הלכה ''''זכורזכורזכורזכור עשרהעשרהעשרהעשרה שמונהשמונהשמונהשמונה בברכתבברכתבברכתבברכת ומוסיפיןומוסיפיןומוסיפיןומוסיפין

וכווכווכווכו''.''.''.''. ס"ה)וכבושוכבושוכבושוכבוש תקפב (סי' ברמ"א הוא וראה ההוספה שנוסח

טובים'. לחיים 'וכתוב

א  משיראה),:הלכה ד"ה ס"א נח (סי' הלכה בביאור כתב

הנץ  קודם להתפלל אין שלכתחילה האחרונים מדברי שמשמע

בזמן  להתפלל מותר הכל לדברי הדחק שבשעת הוסיף אך החמה.

יצא)]. ד"ה ס"א פט (סי' להלן בדבריו עוד [וראה התפילה זה דין

ז) (הלכה להלן יתבאר השחר, עמוד שעלה הרב .לאחר בשו"ע

עלות  משעת מתחשבות הזמניות שהשעות כתב ס"א) פט (סי'
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אֹותּה התפילהלהתּפּלל את חכמים - לּה ׁשּתּקנּו ּבזמּנּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

הגדולה ּונביאים  כנסת אנשי תפילה לכל שתיקנו הקבוע בזמן -. ְִִ

אמרנּו·. ה"ה)לעילּכבר זמן (פ"א ּכנגד מנחה, ׁשּתפּלת ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָ

זמּנּהקרבן  ּתּקנּו הערּבים ּבין ׁשל ׁשהיה,ּתמיד קרבן ּולפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הערביים הּתמיד בין ּבתׁשעשל יֹום ּבכל ּומחצה,שעות קרב ְְֱִֵֵֶַַָָָָ

זמּנּהלפיכך  המנחה ּתּקנּו תפילת ּומחצה,של ׁשעֹות מּתׁשע ְְֱִִֵֶַַָָָ

זו ּו הּפסח תפילה ׁשּבערב ּולפי קטּנה, מנחה הּנקראת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהיא

ׁשֹוחטין היּו ׁשּבת ּבערב להיֹות הּתמיד קרבןאתׁשחל ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָ

ּומחצה, ׁשהּמתּפּלללפיכך ּבׁשׁש ׁשׁשמנחה אמרּו מאחר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ומחצה ּומחצה שעות שש לאחר זמן בדיעבד.יצא- ּומּׁשהּגיע ְֱִִִֶֶַַָָָ

ומחצהזה שעות שש חּיּובּהשל זמן מנחה,הּגיע תפילת וזֹושל ְְִִִֶַַָ

ומחצה, שעות שש שלאחר 'מנחה התפילה הּנקראת ְְִִִֵַָהיא

ְָּגדֹולה'.

להתּפּלל‚. הרּבה אנׁשים ּומנחה נהגּו קטּנה מנחה ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ

ומנחה  גדולה מנחה מנחה, תפילת פעמיים אחד ביום להתפלל -

תפילת והאחתקטנה, היא אלו נדבה.-רׁשּותמתפילות תפילת ְְַַָ

אּלא  רׁשּות להתּפּלל ראּוי ׁשאין ּגאֹונים מקצת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָוהֹורּו

רשות,הּגדֹולה לתפילת גדולה מנחה את לייחד שיש הּדין - וכן ְְִֵַַָ

מסתבר,-נֹותן ּתדיר וכדבריהם ׁשאינֹו ּדבר ּכנגד ׁשהיא מּפני ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

יֹום  הערבים -ּבכל בין של תמיד כנגד נתקנה גדולה שמנחה ְָ

שבת, בערב חל פסח ערב כאשר והוא ומחצה, בשש לעתים הנשחט

להעדיפה  יש יום, בכל התמיד זמן כנגד נתקנה קטנה שמנחה וכיון

תדירה, שהיא מחמת חובה תדיר,שתהיה ושאינו ש'תדיר הוא והכלל

קודם'. הּגדֹולהתדיר התּפּלל לשם ואם גדולה מנחה חֹובה - ְְְִִֵַַָָ

יתּפּלל אּלאמנחה לא רׁשּות.תפילת לשם הּקטּנה ְְְִֵֶַַַָָֹ

לעיללמדּתהרי -הא„. ב)מהנאמר המנחה,(הלכה זמני לגבי ְַָָָ

ּגדֹולה מנחה הינוׁשּזמן בדיעבד, יצא זה בזמן מּׁשׁששהמתפלל ְְְִִֵֶַָָ

קטּנה מנחה ּוזמן ּומחצה, ּתׁשע עד ּומחצה שבזמן ׁשעֹות ְְְֱֱִֵֶֶַַַַָָָָָ

הינו לכתחילה, מנחה להתפלל יש ּומחצה,זה ׁשּיּׁשאר מּתׁשע עד ֱִִֵֵֶֶַַָָ

הּיֹו ּורביעמן ׁשעה שעה,ם רבע פחות שעות עשר אחד שהוא ְִִַַָָ

זה. בזמן הוא המנחה זמן לֹושסוף רוצהויׁש אם להתּפּלל רשות ְְְִֵֵַ

המנחהאֹותּה תפילת את החּמה.- ׁשּתׁשקע עד ְִֶַַַַָָ
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נח  (סי' שמע קריאת בהלכות כתב [וכן הכוכבים צאת עד השחר

(הלכות  בסידורו מדבריו אמנם שמע]. קריאת זמן לענין ס"ג)

הזמניות  שהשעות עולה, ק"ש) זמן ד"ה ותפילה שמע קריאת

בסידור  כך על [וראה החמה שקיעת ועד החמה מהנץ מתחילות

.[(123 הע' צא, עמ' תשס"ד, (קה"ת הזקן בשו"ע רבינו כתב

תפילת  את לגמור צריך רביעית שעה סוף שעד ס"א) פט (סי' הרב

אשל  ס"ה) קי (סי' השולחן [ערוך אחרונים ויש עשרה. שמונה

התחיל  שאם להקל שצידדו ס"ו)] קד סי' (בוטשאטש, אברהם

נחשב  הזמן, לאחר התפילה ונמשכה הזמן קודם להתפלל

בזמנה  תפילה .שהתפלל

תפילהתפילהתפילהתפילה.... חובתחובתחובתחובת ידיידיידיידי יצאיצאיצאיצא וכווכווכווכו'''' ארבעארבעארבעארבע אחראחראחראחר וכווכווכווכו'''' עברעברעברעבר ובשו''ע ואםואםואםואם

שעות  ארבע עד התפלל ולא עבר שאם כתב, ס"ב) (שם הרב

לכתחילה. אפילו חצות עד שחרית להתפלל יכול במזיד, אפילו

זה  בזמן שיתפלל שטוב כתב, סק"ו) פט (סי' ברורה והמשנה

והתפלל  הזיד שאם הסוברים פוסקים שיש כיון נדבה, בתורת

ל  יכול אינו שעות ארבע שאם לאחר יתנה ולכן ולהתפלל, חזור

נדבה  בתורת תפילתו תהא פטור, הוא הדין בשו"ע .מצד כתב

להתפלל  יכול אינו שוב חצות לאחר שמיד ס"ב) (שם הרב

מתפללים  שאין [אלא המנחה זמן הגיע שכבר כיון שחרית,

בקיאים  אינם אדם בני שרוב משום ומחצה שש עד אלא מנחה

אם  שבדיעבד סק"ז), (שם ברורה המשנה וכתב השעות]. לכוון

צריך  ואין חובתו ידי יצא זו, שעה בחצי שחרית התפלל

שנית. להתפלל

ב  יצאיצאיצאיצא....:הלכה ומחצהומחצהומחצהומחצה סק"א),שששששששש רלג (סי' ברורה המשנה כתב

להתפלל  יוכל שעתה או לדרך, לצאת רוצה או לאכול רוצה שאם

להתפלל  לכתחילה מותר מנין, לו יהיה לא ימתין ואם בציבור

גדולה  סוברים .מנחה שיש הביא סק"ב) רלג (סי' ברורה במשנה

הסוברים  ויש חובתו. ידי יצא לא ומחצה שש קודם התפלל שאם

שאחר  שעה החצי שנשלם קודם להתפלל אסור שלכתחילה שאף

יתפלל  לא שעה, החצי בזו התפלל אם בדיעבד מקום מכל חצות,
סק"ו). שם הציון (שער עיון' ב'צריך נשאר ולמעשה שנית.

ג  והאחת והאחת והאחת והאחת :הלכה וקטנהוקטנהוקטנהוקטנה גדולהגדולהגדולהגדולה להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל הרבההרבההרבההרבה אנשיםאנשיםאנשיםאנשים נהגונהגונהגונהגו

תפילת רשותרשותרשותרשות.... להתפלל ראוי שאין ס"א), רלד (סי' בשו"ע והוסיף
בדעתו  ואומד וזריז זהיר שהוא בעצמו מכיר כן אם אלא רשות
ומסתפק  הדעת. היסח בלא סוף ועד מראש בתפילתו לכוון
שיחדש  צריך היטב מכוון כאשר האם סק"ד), (שם ברורה המשנה

נדבה  תפילת כל כדין בתפילתו, רשות רשות רשות רשות .דבר להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל ראויראויראויראוי שאיןשאיןשאיןשאין

הגדולה הגדולה הגדולה הגדולה  שיש אלא אלא אלא אלא  כתב סק"א) הציון שער (שם ברורה ובמשנה .
ומנחה  חובה, לשם גדולה מנחה שיתפלל הסוברים ראשונים

רשות  לשם חובה חובה חובה חובה .קטנה הגדולההגדולההגדולההגדולה התפללהתפללהתפללהתפלל במשנה ואםואםואםואם וכתב .
שמתפלל  בפירוש כיוון שלא בסתם, התפלל שאם (סק''ג) ברורה
השניה  יתפלל ירצה ואם חובה, לשם זו תפילה עולה נדבה, לשם

נדבה. לשם

ד  שעה שעה שעה שעה :הלכה היוםהיוםהיוםהיום מןמןמןמן שיישארשיישארשיישארשיישאר עדעדעדעד וכווכווכווכו'''' קטנהקטנהקטנהקטנה מנחהמנחהמנחהמנחה וזמןוזמןוזמןוזמן

וכווכווכווכו'.'.'.'. להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל לולולולו וישוישוישויש ס"א)השו וכתב ורביעורביעורביעורביע,,,, רלג (סי' "ע
כדעת  נוהג אם ולכן השיטות, כאחת בקביעות לנהוג שצריך
ערבית  להתפלל יכול אינו שוב הלילה, עד מנחה ומתפלל חכמים
שכן  וכל למחרת, רק כן עושה אם [אפילו והלאה המנחה מפלג
נוהג  ואם (סק"ו)], משנ"ב שיטות. כשתי אחד ביום ינהג שלא
צריך  והלאה, המנחה מפלג ערבית ומתפלל יהודה רבי כדעת
שעכשיו  השו"ע וכתב שעה. באותה מנחה יתפלל שלא להיזהר
ערבית  להתפלל אין הלילה, עד מנחה להתפלל הוא שהמנהג
ברורה  משנה החמה, שקיעת סוף לפני ֿ] החמה שקיעת קודם
ידי  יצא המנחה מפלג ערבית התפלל אם בדיעבד אך (סק"ט)],
(שם) והרמ"א ערבית. אז להתפלל יכול הדחק בשעת וכן חובתו.
ולכן  המנחה, מפלג ערבית להתפלל נהגו שבמקומותיהם כתב,
התפלל  אם הדחק בשעת או ובדיעבד מנחה, אז  להתפלל אין

חובתו. ידי יצא שגם מנחה יג) יא, (ס"ק ברורה במשנה וכתב
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זמּנּה‰. הּמּוספין ל ּתפּלת הּׁשחר,הוא ּתפּלת ויש אחר ְְְִִִַַַַַַַַַָָ
אותה  ּבּיֹום להתפלל ׁשעֹות ׁשבע שביעית -עד שעה סוף ֶַַַָ

זמניות, שעות לפי אף המתחשבת ׁשעֹות, ׁשבע אחר ְְִֵֶַַַַַַָוהּמתּפּלל
ׁשּפׁשע ּפי זמן על עיקר לאחר שהיא זו בשעה שהתפלל בכך ִֶַַָ

חֹובתֹוהתפילה, ידי לתקון',יצא יוכל לא כ'מעוות מּפני ואינו ְְִֵֵָָָ
הואׁשּזמּנּה מוסף תפילת הּיֹום.של ּכל ְֶַַָָ

.Âהערב ערבית-ּתפּלת חֹובה תפילת ׁשאינּה ּפי על אף ְִִֵֶֶֶַַַָָָ
וערבית,כתפילת  אֹותּההּמתּפּלשחרית שקיבלו ל ישראל כמנהג ְִֵַַָ

לעיל רבינו בדברי [כמבואר חובה עליהם ה"ו)אותה לֹו],(פ"א ֵיׁש
אותה-להתּפּלל להתפלל ׁשּיעלה יכול עד הּלילה מּתחּלת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָ

הּׁשחר השמש.עּמּוד עלות קודם מזרח בפאת הנוצץ האור - ַַַַ
נעילה יוםזמנה ּתפּלת מבעוד להתפלל שיתחיל ּכדי הוא, ְְְִִֵַָ

אֹותּה התפילה-ׁשּיׁשלים את החּמה סמּושיסיים לׁשקיעת ְְִִִֶַַַַָָָ
החמה. תשקע התפילה את שיסיים לאחר שתיכף כלומר, -

.Êזמּנּה קדם ּתפּלה מהתפילות -הּמתּפּלל אחת את שהתפלל ְְְִִֵֶַַַָָֹ
לעיל [המבואר התפילה זמן אֿו)קודם ידי ],(הלכות יצא ְֵָָֹלא

ּבזמּנּה אֹותּה ּומתּפּלל וחֹוזר ולהתפלל -חֹובתֹו, לחזור ועליו ְְְִִֵֵַַָָָ
התפילה  זמנה.את ּבׁשעת כשיגיע ׁשחרית ּתפּלת התּפּלל ְְְְֲִִִִִֵַַַַואם

לדרך]הּדחק לצאת שהוצרך או למלאכתו להשכים שצריך מי [כגון ְַָ
הּׁשחר ל  עּמּוד ׁשעלה קודם אחר מזרח בפאת הנראה אור -] ֶַַַַַַָָ

השמש], כמו יצאעלות החמה הנץ עם שזמנה פי על אף בדיעבד, ָָ
לעיל לֹו.(ה''א)שנתבאר האדם-ויׁש של להתּפּלל ובאפשרותו ְְְִֵֵַ

ׁשּבת  ּבערב ׁשּבת לילי ׁשל ערבית ערבית ּתפּלת תפילת וכן , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
השבוע ימות שאר הּׁשמׁששל ׁשּתׁשקע המנחה קדם [מפלג ְִֶֶֶֶַַֹ

יום,והלאה] שעדיין מתּפּלללמרות להתפלל -וכן באפשרותו ְְִֵֵַ
ּבׁשּבת ׁשּבת מֹוצאי ׁשל על ערבית ואף החמה, שקיעת קודם ְְִֵֶַַַָָָ

לכ  להתפלל שאין שנתבאר מותר פי זאת בכל הזמן, קודם תחילה

יום, מבעוד ערבית תפילת רׁשּות לפי להתפלל ערבית ׁשּתפּלת ְְְְִִִֶַַ
לכן להתפלל, שנהגו מחמת רק לחובה התקבלה מדקּדקין והיא ְְְִֵַאין

החמה,ּבזמּנּה שקיעת קודם להתפלל קרּית ויכול ׁשּיקרא ּובלבד ְְְְִִִִֶַַַָָ
הּכֹוכבים צאת אחר ּבעֹונתּה שמע ׁשמע קריאת שזמן מכיון ְְִֵַַַַָָָ

הכוכבים  צאת לאחר .הוא
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מנחה  להתפלל אין והרמ"א], השו"ע [שהתירו הדחק בשעת

אך  ביחיד, רק נאמר זה שכל והוסיף זמן. באותו יחד וערבית

לתפילת  שנית לקבצם טורח יש לביתם שילכו שלאחר בציבור

ערבית  להתפלל הקילו לגמרי, הציבור תפילת ויתבטל ערבית

למנחה  לו לו לו לו .סמוך אותה אותה אותה אותה וישוישוישויש החמההחמההחמההחמה....להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל שתשקעשתשקעשתשקעשתשקע עדעדעדעד

והרמ"א  השו"ע שמדברי כתב, יד) ס"ק רלג (סי' ברורה ובמשנה

צאת  אחר מעריב להתפלל מנהגנו שלפי משמע, ס"א) (שם

סמוך  עד שקיעה לאחר אפילו מנחה להתפלל מותר הכוכבים,

בזה, שחולקים רבים פוסקים שיש כתב אך הכוכבים. לצאת

ולכן  החמה. שקיעת קודם רק היא המנחה שתפילת ודעתם

שקיעת  קודם התפילה את לסיים להיזהר אדם כל צריך לכתחילה

אחר  להתפלל המקלים דעת על לסמוך יוכל בדיעבד אך החמה,

תשובות  בפסקי [וראה הכוכבים צאת קודם שעה רבע עד שקיעה,

בין  חישוב לפי אמורים המשנ"ב שדברי ח) אות רלג ס' (ח''ב

כשיטת  השמשות בין חישוב לפי אמנם ר''ת. לשיטת השמשות

בשו"ע  עוד וראה השקיעה]. אחרי דקות 13.5 הוא הזמן הגאונים,

ביד  למחות שאין שכתב, שבת) הכנסת (סדר בסידורו הרב

השקיעה  אחר מנחה להתפלל (ס"ק .המקלים ברורה המשנה כתב

ושעה"צ  מתכסה יד שהשמש משעה היא שהשקיעה סק"י),

להתפלל .מעינינו  שמוטב יד), ס"ק רלג (סי' ברורה במשנה כתב

אמנם  בציבור. השקיעה אחר מלהתפלל ביחידות בזמנה מנחה

מנחה  להתפלל שעדיף שכתב כ), סי' (ח"א לציון אור בשו"ת עיין

השקיעה, לאחר דקות 13.5 בתוך דהיינו השמשות בבין בציבור

השקיעה. קודם ביחידות להתפלל מאשר

ה  התפלל :הלכה אם שבדיעבד ס"א) רפו (סי' הרמ"א כתב

חובתו  ידי יצא שחרית, קודם ביום ביום ביום ביום .מוסף שעותשעותשעותשעות שבעשבעשבעשבע .עדעדעדעד

יש  שלכתחילה כתב, יותר) ד"ה רפו סי' (ביה"ל ברורה והמשנה

יבוא  שלא בכדי ומחצה, שעות שש קודם מוסף להתפלל להיזהר

מנחה  תפילת להקדים יש האם מחלוקת לידי [ויבוא המנחה זמן

למוסף].

ו  זמן :הלכה שהתחלת ס"ב) תרכג סי' (או''ח השו"ע כתב

הרב  בשו"ע וכתב האילנות, בראשי השמש כאשר הוא התפילה

כתב  וכן החמה. שקיעת להתחלת קרוב הוא זה שזמן ס"ב) (שם

הביא  (שם) הציון בשער אמנם סק"ב), (שם ברורה במשנה

קודם  שעה חצי זהו אילנות' בראשי ש'השמש מפרש שהט"ז

החמההחמההחמההחמה.....השקיעה  לשקיעתלשקיעתלשקיעתלשקיעת (שם).סמוךסמוךסמוךסמוך בשו"ע פסק וכן

ש'שקיעת  השו"ע, דברי את האחרונים בשם ביאר ברורה ובמשנה

ו'סמוך' הכוכבים, צאת דהיינו החמה, שקיעת סוף זהו החמה'

הציון  בשער אמנם הכוכבים. צאת קודם מועט זמן פירושו לזה

היא  שהשקיעה השו"ע דברי את מפרש שהט"ז הביא, (שם)

שקיעת  לתחילת סמוך התפילה את שיסיים [כלומר ממש שקיעה

אלא  כן, נוהגים אין שהעולם כתב הט"ז שגם הוסיף, אך החמה].

הכוכבים. צאת עם שיש מסיימים (ס"גֿד), הרב בשו"ע וכתב

בלילה. גם נעילה בתפילת ולהמשיך להאריך שיכולים אומרים

נוהגים  מקום מכל הראשונה, כסברא שהעיקר שאע"פ והוסיף

גדול. היום בעוד להתחיל יש אך למחות, ואין האחרונה כסברא

כיון  שמש, הערב קודם וכו'' יפנה 'היום החרוז לומר ייזהרו וכן

יכול  ואינו פנה, היום כבר [שהרי שקרים כדובר הוא כן לא שאם

ברו  ובמשנה 'יפנה']. שאם לומר כתב סק"ו) שעה"צ תרכג (סי' רה

ופנה'. בא השמש פנה 'היום יאמר היום נתאחר כבר

ז  יצאיצאיצאיצא....:הלכה וכווכווכווכו'''' הדחקהדחקהדחקהדחק בשעתבשעתבשעתבשעת שחריתשחריתשחריתשחרית תפילתתפילתתפילתתפילת התפללהתפללהתפללהתפלל ואםואםואםואם

עמוד  שעלה לאחר התפלל שאם פסק, ס"א) פט (סי' והשו"ע

שיצא  (סק"ד) ברורה המשנה וביאר יצא, מזרח פני והאיר השחר

דברי  ע"פ והוסיף הדחק, בשעת שלא גם בדיעבד חובתו ידי

יכול  לדרך, לצאת שצריך כגון הדחק שבשעת ס"ח), (שם השו"ע

מלקרוא  וימתין השחר, עלות לאחר לכתחילה אפילו להתפלל

ס"ט) (שם הרב בשו"ע עוד וראה זמנה. שיגיע עד שמע קריאת

לתפילה'. 'גאולה וסמיכת שמע קריאת זמן  המשנה לענין כתב

השחר  שהבריק ולא המזרח פני כל שיאיר שצריך (סק"ג), ברורה

כוכבים  יהיו שעדיין ייתכן זה שבזמן שאף [והוסיף בלבד כנקודה
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אֹותּה התפילהלהתּפּלל את חכמים - לּה ׁשּתּקנּו ּבזמּנּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

הגדולה ּונביאים  כנסת אנשי תפילה לכל שתיקנו הקבוע בזמן -. ְִִ

אמרנּו·. ה"ה)לעילּכבר זמן (פ"א ּכנגד מנחה, ׁשּתפּלת ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָ

זמּנּהקרבן  ּתּקנּו הערּבים ּבין ׁשל ׁשהיה,ּתמיד קרבן ּולפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הערביים הּתמיד בין ּבתׁשעשל יֹום ּבכל ּומחצה,שעות קרב ְְֱִֵֵֶַַָָָָ

זמּנּהלפיכך  המנחה ּתּקנּו תפילת ּומחצה,של ׁשעֹות מּתׁשע ְְֱִִֵֶַַָָָ

זו ּו הּפסח תפילה ׁשּבערב ּולפי קטּנה, מנחה הּנקראת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהיא

ׁשֹוחטין היּו ׁשּבת ּבערב להיֹות הּתמיד קרבןאתׁשחל ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָ

ּומחצה, ׁשהּמתּפּלללפיכך ּבׁשׁש ׁשׁשמנחה אמרּו מאחר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ומחצה ּומחצה שעות שש לאחר זמן בדיעבד.יצא- ּומּׁשהּגיע ְֱִִִֶֶַַָָָ

ומחצהזה שעות שש חּיּובּהשל זמן מנחה,הּגיע תפילת וזֹושל ְְִִִֶַַָ

ומחצה, שעות שש שלאחר 'מנחה התפילה הּנקראת ְְִִִֵַָהיא

ְָּגדֹולה'.

להתּפּלל‚. הרּבה אנׁשים ּומנחה נהגּו קטּנה מנחה ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ

ומנחה  גדולה מנחה מנחה, תפילת פעמיים אחד ביום להתפלל -

תפילת והאחתקטנה, היא אלו נדבה.-רׁשּותמתפילות תפילת ְְַַָ

אּלא  רׁשּות להתּפּלל ראּוי ׁשאין ּגאֹונים מקצת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָוהֹורּו

רשות,הּגדֹולה לתפילת גדולה מנחה את לייחד שיש הּדין - וכן ְְִֵַַָ

מסתבר,-נֹותן ּתדיר וכדבריהם ׁשאינֹו ּדבר ּכנגד ׁשהיא מּפני ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

יֹום  הערבים -ּבכל בין של תמיד כנגד נתקנה גדולה שמנחה ְָ

שבת, בערב חל פסח ערב כאשר והוא ומחצה, בשש לעתים הנשחט

להעדיפה  יש יום, בכל התמיד זמן כנגד נתקנה קטנה שמנחה וכיון

תדירה, שהיא מחמת חובה תדיר,שתהיה ושאינו ש'תדיר הוא והכלל

קודם'. הּגדֹולהתדיר התּפּלל לשם ואם גדולה מנחה חֹובה - ְְְִִֵַַָָ

יתּפּלל אּלאמנחה לא רׁשּות.תפילת לשם הּקטּנה ְְְִֵֶַַַָָֹ

לעיללמדּתהרי -הא„. ב)מהנאמר המנחה,(הלכה זמני לגבי ְַָָָ

ּגדֹולה מנחה הינוׁשּזמן בדיעבד, יצא זה בזמן מּׁשׁששהמתפלל ְְְִִֵֶַָָ

קטּנה מנחה ּוזמן ּומחצה, ּתׁשע עד ּומחצה שבזמן ׁשעֹות ְְְֱֱִֵֶֶַַַַָָָָָ

הינו לכתחילה, מנחה להתפלל יש ּומחצה,זה ׁשּיּׁשאר מּתׁשע עד ֱִִֵֵֶֶַַָָ

הּיֹו ּורביעמן ׁשעה שעה,ם רבע פחות שעות עשר אחד שהוא ְִִַַָָ

זה. בזמן הוא המנחה זמן לֹושסוף רוצהויׁש אם להתּפּלל רשות ְְְִֵֵַ

המנחהאֹותּה תפילת את החּמה.- ׁשּתׁשקע עד ְִֶַַַַָָ
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נח  (סי' שמע קריאת בהלכות כתב [וכן הכוכבים צאת עד השחר

(הלכות  בסידורו מדבריו אמנם שמע]. קריאת זמן לענין ס"ג)

הזמניות  שהשעות עולה, ק"ש) זמן ד"ה ותפילה שמע קריאת

בסידור  כך על [וראה החמה שקיעת ועד החמה מהנץ מתחילות

.[(123 הע' צא, עמ' תשס"ד, (קה"ת הזקן בשו"ע רבינו כתב

תפילת  את לגמור צריך רביעית שעה סוף שעד ס"א) פט (סי' הרב

אשל  ס"ה) קי (סי' השולחן [ערוך אחרונים ויש עשרה. שמונה

התחיל  שאם להקל שצידדו ס"ו)] קד סי' (בוטשאטש, אברהם

נחשב  הזמן, לאחר התפילה ונמשכה הזמן קודם להתפלל

בזמנה  תפילה .שהתפלל

תפילהתפילהתפילהתפילה.... חובתחובתחובתחובת ידיידיידיידי יצאיצאיצאיצא וכווכווכווכו'''' ארבעארבעארבעארבע אחראחראחראחר וכווכווכווכו'''' עברעברעברעבר ובשו''ע ואםואםואםואם

שעות  ארבע עד התפלל ולא עבר שאם כתב, ס"ב) (שם הרב

לכתחילה. אפילו חצות עד שחרית להתפלל יכול במזיד, אפילו

זה  בזמן שיתפלל שטוב כתב, סק"ו) פט (סי' ברורה והמשנה

והתפלל  הזיד שאם הסוברים פוסקים שיש כיון נדבה, בתורת

ל  יכול אינו שעות ארבע שאם לאחר יתנה ולכן ולהתפלל, חזור

נדבה  בתורת תפילתו תהא פטור, הוא הדין בשו"ע .מצד כתב

להתפלל  יכול אינו שוב חצות לאחר שמיד ס"ב) (שם הרב

מתפללים  שאין [אלא המנחה זמן הגיע שכבר כיון שחרית,

בקיאים  אינם אדם בני שרוב משום ומחצה שש עד אלא מנחה

אם  שבדיעבד סק"ז), (שם ברורה המשנה וכתב השעות]. לכוון

צריך  ואין חובתו ידי יצא זו, שעה בחצי שחרית התפלל

שנית. להתפלל

ב  יצאיצאיצאיצא....:הלכה ומחצהומחצהומחצהומחצה סק"א),שששששששש רלג (סי' ברורה המשנה כתב

להתפלל  יוכל שעתה או לדרך, לצאת רוצה או לאכול רוצה שאם

להתפלל  לכתחילה מותר מנין, לו יהיה לא ימתין ואם בציבור

גדולה  סוברים .מנחה שיש הביא סק"ב) רלג (סי' ברורה במשנה

הסוברים  ויש חובתו. ידי יצא לא ומחצה שש קודם התפלל שאם

שאחר  שעה החצי שנשלם קודם להתפלל אסור שלכתחילה שאף

יתפלל  לא שעה, החצי בזו התפלל אם בדיעבד מקום מכל חצות,
סק"ו). שם הציון (שער עיון' ב'צריך נשאר ולמעשה שנית.

ג  והאחת והאחת והאחת והאחת :הלכה וקטנהוקטנהוקטנהוקטנה גדולהגדולהגדולהגדולה להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל הרבההרבההרבההרבה אנשיםאנשיםאנשיםאנשים נהגונהגונהגונהגו

תפילת רשותרשותרשותרשות.... להתפלל ראוי שאין ס"א), רלד (סי' בשו"ע והוסיף
בדעתו  ואומד וזריז זהיר שהוא בעצמו מכיר כן אם אלא רשות
ומסתפק  הדעת. היסח בלא סוף ועד מראש בתפילתו לכוון
שיחדש  צריך היטב מכוון כאשר האם סק"ד), (שם ברורה המשנה

נדבה  תפילת כל כדין בתפילתו, רשות רשות רשות רשות .דבר להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל ראויראויראויראוי שאיןשאיןשאיןשאין

הגדולה הגדולה הגדולה הגדולה  שיש אלא אלא אלא אלא  כתב סק"א) הציון שער (שם ברורה ובמשנה .
ומנחה  חובה, לשם גדולה מנחה שיתפלל הסוברים ראשונים

רשות  לשם חובה חובה חובה חובה .קטנה הגדולההגדולההגדולההגדולה התפללהתפללהתפללהתפלל במשנה ואםואםואםואם וכתב .
שמתפלל  בפירוש כיוון שלא בסתם, התפלל שאם (סק''ג) ברורה
השניה  יתפלל ירצה ואם חובה, לשם זו תפילה עולה נדבה, לשם

נדבה. לשם

ד  שעה שעה שעה שעה :הלכה היוםהיוםהיוםהיום מןמןמןמן שיישארשיישארשיישארשיישאר עדעדעדעד וכווכווכווכו'''' קטנהקטנהקטנהקטנה מנחהמנחהמנחהמנחה וזמןוזמןוזמןוזמן

וכווכווכווכו'.'.'.'. להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל לולולולו וישוישוישויש ס"א)השו וכתב ורביעורביעורביעורביע,,,, רלג (סי' "ע
כדעת  נוהג אם ולכן השיטות, כאחת בקביעות לנהוג שצריך
ערבית  להתפלל יכול אינו שוב הלילה, עד מנחה ומתפלל חכמים
שכן  וכל למחרת, רק כן עושה אם [אפילו והלאה המנחה מפלג
נוהג  ואם (סק"ו)], משנ"ב שיטות. כשתי אחד ביום ינהג שלא
צריך  והלאה, המנחה מפלג ערבית ומתפלל יהודה רבי כדעת
שעכשיו  השו"ע וכתב שעה. באותה מנחה יתפלל שלא להיזהר
ערבית  להתפלל אין הלילה, עד מנחה להתפלל הוא שהמנהג
ברורה  משנה החמה, שקיעת סוף לפני ֿ] החמה שקיעת קודם
ידי  יצא המנחה מפלג ערבית התפלל אם בדיעבד אך (סק"ט)],
(שם) והרמ"א ערבית. אז להתפלל יכול הדחק בשעת וכן חובתו.
ולכן  המנחה, מפלג ערבית להתפלל נהגו שבמקומותיהם כתב,
התפלל  אם הדחק בשעת או ובדיעבד מנחה, אז  להתפלל אין

חובתו. ידי יצא שגם מנחה יג) יא, (ס"ק ברורה במשנה וכתב

mipdk zkxae dlitz zekld - hay g"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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זמּנּה‰. הּמּוספין ל ּתפּלת הּׁשחר,הוא ּתפּלת ויש אחר ְְְִִִַַַַַַַַַָָ
אותה  ּבּיֹום להתפלל ׁשעֹות ׁשבע שביעית -עד שעה סוף ֶַַַָ

זמניות, שעות לפי אף המתחשבת ׁשעֹות, ׁשבע אחר ְְִֵֶַַַַַַָוהּמתּפּלל
ׁשּפׁשע ּפי זמן על עיקר לאחר שהיא זו בשעה שהתפלל בכך ִֶַַָ

חֹובתֹוהתפילה, ידי לתקון',יצא יוכל לא כ'מעוות מּפני ואינו ְְִֵֵָָָ
הואׁשּזמּנּה מוסף תפילת הּיֹום.של ּכל ְֶַַָָ

.Âהערב ערבית-ּתפּלת חֹובה תפילת ׁשאינּה ּפי על אף ְִִֵֶֶֶַַַָָָ
וערבית,כתפילת  אֹותּההּמתּפּלשחרית שקיבלו ל ישראל כמנהג ְִֵַַָ

לעיל רבינו בדברי [כמבואר חובה עליהם ה"ו)אותה לֹו],(פ"א ֵיׁש
אותה-להתּפּלל להתפלל ׁשּיעלה יכול עד הּלילה מּתחּלת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָ

הּׁשחר השמש.עּמּוד עלות קודם מזרח בפאת הנוצץ האור - ַַַַ
נעילה יוםזמנה ּתפּלת מבעוד להתפלל שיתחיל ּכדי הוא, ְְְִִֵַָ

אֹותּה התפילה-ׁשּיׁשלים את החּמה סמּושיסיים לׁשקיעת ְְִִִֶַַַַָָָ
החמה. תשקע התפילה את שיסיים לאחר שתיכף כלומר, -

.Êזמּנּה קדם ּתפּלה מהתפילות -הּמתּפּלל אחת את שהתפלל ְְְִִֵֶַַַָָֹ
לעיל [המבואר התפילה זמן אֿו)קודם ידי ],(הלכות יצא ְֵָָֹלא

ּבזמּנּה אֹותּה ּומתּפּלל וחֹוזר ולהתפלל -חֹובתֹו, לחזור ועליו ְְְִִֵֵַַָָָ
התפילה  זמנה.את ּבׁשעת כשיגיע ׁשחרית ּתפּלת התּפּלל ְְְְֲִִִִִֵַַַַואם

לדרך]הּדחק לצאת שהוצרך או למלאכתו להשכים שצריך מי [כגון ְַָ
הּׁשחר ל  עּמּוד ׁשעלה קודם אחר מזרח בפאת הנראה אור -] ֶַַַַַַָָ

השמש], כמו יצאעלות החמה הנץ עם שזמנה פי על אף בדיעבד, ָָ
לעיל לֹו.(ה''א)שנתבאר האדם-ויׁש של להתּפּלל ובאפשרותו ְְְִֵֵַ

ׁשּבת  ּבערב ׁשּבת לילי ׁשל ערבית ערבית ּתפּלת תפילת וכן , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
השבוע ימות שאר הּׁשמׁששל ׁשּתׁשקע המנחה קדם [מפלג ְִֶֶֶֶַַֹ

יום,והלאה] שעדיין מתּפּלללמרות להתפלל -וכן באפשרותו ְְִֵֵַ
ּבׁשּבת ׁשּבת מֹוצאי ׁשל על ערבית ואף החמה, שקיעת קודם ְְִֵֶַַַָָָ

לכ  להתפלל שאין שנתבאר מותר פי זאת בכל הזמן, קודם תחילה

יום, מבעוד ערבית תפילת רׁשּות לפי להתפלל ערבית ׁשּתפּלת ְְְְִִִֶַַ
לכן להתפלל, שנהגו מחמת רק לחובה התקבלה מדקּדקין והיא ְְְִֵַאין

החמה,ּבזמּנּה שקיעת קודם להתפלל קרּית ויכול ׁשּיקרא ּובלבד ְְְְִִִִֶַַַָָ
הּכֹוכבים צאת אחר ּבעֹונתּה שמע ׁשמע קריאת שזמן מכיון ְְִֵַַַַָָָ
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מנחה  להתפלל אין והרמ"א], השו"ע [שהתירו הדחק בשעת

אך  ביחיד, רק נאמר זה שכל והוסיף זמן. באותו יחד וערבית

לתפילת  שנית לקבצם טורח יש לביתם שילכו שלאחר בציבור

ערבית  להתפלל הקילו לגמרי, הציבור תפילת ויתבטל ערבית

למנחה  לו לו לו לו .סמוך אותה אותה אותה אותה וישוישוישויש החמההחמההחמההחמה....להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל שתשקעשתשקעשתשקעשתשקע עדעדעדעד

והרמ"א  השו"ע שמדברי כתב, יד) ס"ק רלג (סי' ברורה ובמשנה

צאת  אחר מעריב להתפלל מנהגנו שלפי משמע, ס"א) (שם

סמוך  עד שקיעה לאחר אפילו מנחה להתפלל מותר הכוכבים,

בזה, שחולקים רבים פוסקים שיש כתב אך הכוכבים. לצאת

ולכן  החמה. שקיעת קודם רק היא המנחה שתפילת ודעתם

שקיעת  קודם התפילה את לסיים להיזהר אדם כל צריך לכתחילה

אחר  להתפלל המקלים דעת על לסמוך יוכל בדיעבד אך החמה,

תשובות  בפסקי [וראה הכוכבים צאת קודם שעה רבע עד שקיעה,

בין  חישוב לפי אמורים המשנ"ב שדברי ח) אות רלג ס' (ח''ב

כשיטת  השמשות בין חישוב לפי אמנם ר''ת. לשיטת השמשות

בשו"ע  עוד וראה השקיעה]. אחרי דקות 13.5 הוא הזמן הגאונים,

ביד  למחות שאין שכתב, שבת) הכנסת (סדר בסידורו הרב

השקיעה  אחר מנחה להתפלל (ס"ק .המקלים ברורה המשנה כתב

ושעה"צ  מתכסה יד שהשמש משעה היא שהשקיעה סק"י),

להתפלל .מעינינו  שמוטב יד), ס"ק רלג (סי' ברורה במשנה כתב

אמנם  בציבור. השקיעה אחר מלהתפלל ביחידות בזמנה מנחה

מנחה  להתפלל שעדיף שכתב כ), סי' (ח"א לציון אור בשו"ת עיין

השקיעה, לאחר דקות 13.5 בתוך דהיינו השמשות בבין בציבור

השקיעה. קודם ביחידות להתפלל מאשר

ה  התפלל :הלכה אם שבדיעבד ס"א) רפו (סי' הרמ"א כתב

חובתו  ידי יצא שחרית, קודם ביום ביום ביום ביום .מוסף שעותשעותשעותשעות שבעשבעשבעשבע .עדעדעדעד

יש  שלכתחילה כתב, יותר) ד"ה רפו סי' (ביה"ל ברורה והמשנה

יבוא  שלא בכדי ומחצה, שעות שש קודם מוסף להתפלל להיזהר

מנחה  תפילת להקדים יש האם מחלוקת לידי [ויבוא המנחה זמן

למוסף].

ו  זמן :הלכה שהתחלת ס"ב) תרכג סי' (או''ח השו"ע כתב

הרב  בשו"ע וכתב האילנות, בראשי השמש כאשר הוא התפילה

כתב  וכן החמה. שקיעת להתחלת קרוב הוא זה שזמן ס"ב) (שם

הביא  (שם) הציון בשער אמנם סק"ב), (שם ברורה במשנה

קודם  שעה חצי זהו אילנות' בראשי ש'השמש מפרש שהט"ז

החמההחמההחמההחמה.....השקיעה  לשקיעתלשקיעתלשקיעתלשקיעת (שם).סמוךסמוךסמוךסמוך בשו"ע פסק וכן

ש'שקיעת  השו"ע, דברי את האחרונים בשם ביאר ברורה ובמשנה

ו'סמוך' הכוכבים, צאת דהיינו החמה, שקיעת סוף זהו החמה'

הציון  בשער אמנם הכוכבים. צאת קודם מועט זמן פירושו לזה

היא  שהשקיעה השו"ע דברי את מפרש שהט"ז הביא, (שם)

שקיעת  לתחילת סמוך התפילה את שיסיים [כלומר ממש שקיעה

אלא  כן, נוהגים אין שהעולם כתב הט"ז שגם הוסיף, אך החמה].

הכוכבים. צאת עם שיש מסיימים (ס"גֿד), הרב בשו"ע וכתב

בלילה. גם נעילה בתפילת ולהמשיך להאריך שיכולים אומרים

נוהגים  מקום מכל הראשונה, כסברא שהעיקר שאע"פ והוסיף

גדול. היום בעוד להתחיל יש אך למחות, ואין האחרונה כסברא

כיון  שמש, הערב קודם וכו'' יפנה 'היום החרוז לומר ייזהרו וכן

יכול  ואינו פנה, היום כבר [שהרי שקרים כדובר הוא כן לא שאם

ברו  ובמשנה 'יפנה']. שאם לומר כתב סק"ו) שעה"צ תרכג (סי' רה

ופנה'. בא השמש פנה 'היום יאמר היום נתאחר כבר

ז  יצאיצאיצאיצא....:הלכה וכווכווכווכו'''' הדחקהדחקהדחקהדחק בשעתבשעתבשעתבשעת שחריתשחריתשחריתשחרית תפילתתפילתתפילתתפילת התפללהתפללהתפללהתפלל ואםואםואםואם

עמוד  שעלה לאחר התפלל שאם פסק, ס"א) פט (סי' והשו"ע

שיצא  (סק"ד) ברורה המשנה וביאר יצא, מזרח פני והאיר השחר

דברי  ע"פ והוסיף הדחק, בשעת שלא גם בדיעבד חובתו ידי

יכול  לדרך, לצאת שצריך כגון הדחק שבשעת ס"ח), (שם השו"ע

מלקרוא  וימתין השחר, עלות לאחר לכתחילה אפילו להתפלל

ס"ט) (שם הרב בשו"ע עוד וראה זמנה. שיגיע עד שמע קריאת

לתפילה'. 'גאולה וסמיכת שמע קריאת זמן  המשנה לענין כתב

השחר  שהבריק ולא המזרח פני כל שיאיר שצריך (סק"ג), ברורה

כוכבים  יהיו שעדיין ייתכן זה שבזמן שאף [והוסיף בלבד כנקודה
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.Áּתפּלה זמן עליו ׁשעבר מי קודם -ּכל  להתפלל עליו שהיה ְְִִֶַַָָָָָ

התפילה  זמן סוף התּפּלל,שיעבור הדבר ולא היה -ּבמזידאם ְְְִִֵֵַֹ

טרדה, שום בלי נפש בשאט התפילה את ּתּקנה שביטל לֹו ֵַָָאין

שחיסר, מׁשּלםלתפילה תפילתו.ואינֹו הדבר את היה ּבׁשֹוגג ואם ְְְֵֵֵַ

שגגה,- מחמת התפלל אנּוסשלא ׁשהיה שיכור -אֹו שהיה כגון ֶָָָ

להתפלל, היה יכול טרּודולא טרוד -אֹו שלא שהיה ממונו לצורך ָ

הפסד, לידי ּתפּלהיבוא אֹותּה התפללמׁשּלם ּתפּלה שלא ּבזמן ְְְְִִִֵַַָָָ

לּה התפילה הּסמּוכה אותה עם יחד התפילה את משלים כלומר, - ְַָָ

אחרֹונהשלאחריה, ּתפּלה המאוחרת -ּומקּדים התפילה את ְְֲִִַַָָ

עכשיו, בה שזמנה שמחויב זו תפילה לשם תהיה הראשונה ותפילתו

הּתׁשלּומיןכעת, את מתּפּלל תהיה -ואחריה השניה ותפילתו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

תשלומין  .לשם

.Ëתשלומין?ּכיצד תפילת דין שהיה טעההוא כגון במחשבתו ֵַָָ

להתפלל, שהות יש שעדיין ׁשעבר סבור עד ׁשחרית התּפּלל ְְֲִִֵֶַַַַָֹולא

הּיֹום  תפילת חצי זמן סוף שהוא היום, חצות הגיע שכבר עד - ֲִַ

בדיעבד, ׁשּתיםיתּפּלל שחרית עשרה -מנחה שמונה תפילות שתי ְְְִִִֵַַָ

לזו, זו בשבילהראׁשֹונההתפילהסמוכות מנחה תהיה ּתפּלת ְְִִִַָָָ

ׁשחרית,תהיההּׁשנּיההתפילה ו  במחשבתו טעהוכןּתׁשלּומי ְְְֲִִֵַַַָָָ

הּׁשמׁש ׁשּׁשקעה עד מנחה התּפּלל תפילת ולא זמן סוף שהוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּתיםתפילתמתּפּללמנחה, שמונה ערבית תפילת פעמיים - ְְְִִִֵַַַ

ה עשרה, תפילתראׁשֹונההתפילה בשביל ו תהיה התפילה ערבית ְְִִַָ

מנחה,תהיהׁשנּיהה  התּפּלל במחשבתוטעהוכןּתׁשלּומי ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹ

הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה עד ערבית,ערבית תפילת זמן סוף שהוא ְִֶַַַַַַָָ

ׁשּתיםתפילתמתּפּלל עשרה,-ׁשחרית שמונה תפילת פעמיים ְְֲִִִֵַַַ
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התפלל) ואם (ד"ה הלכה ובביאור ליום]. נחשב זאת בכל ברקיע,
הרי  המזרח שהאיר קודם שאפילו וסוברים חולקים שיש הביא,
יצא  בדיעבד, זה בזמן והמתפלל ליום, ונחשב השחר' 'עמוד זה
להתפלל  אין המזרח שהאיר שקודם כתב, ולמעשה חובתו. ידי
שיחזור  להחמיר יש לכאורה התפלל, ואם הדחק, בשעת אף

הדחק] בשעת בדיעבד לענין בדבריו עוד [וראה לו לו לו לו .ויתפלל וישוישוישויש

וכווכווכווכו'.'.'.'. שבתשבתשבתשבת לילילילילילילילי שלשלשלשל ערביתערביתערביתערבית תפילתתפילתתפילתתפילת רסז להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל (סי השו"ע

מבימות  יותר ערבית להתפלל מקדימים שבת שבערב כתב ס"ב)
ומבאר  ערבית. בתפילת שבת לקבל יכול המנחה ומפלג החול,
בכל  להתפלל הנוהגים שגם היא שכוונתו (סק"ג), ברורה במשנה
המנחה], פלג לאחר [ומנחה הכוכבים צאת לאחר ערבית יום
חשש  בכך ואין המנחה, מפלג ערבית להתפלל שבת בערב יכולים
(הלכה  לעיל שהובא [כפי אחד ביום הסותרות הנהגות שתי של

המנחה  פלג קודם מנחה אז שיתפלל ובלבד המשנה .ד)], כתב

נרות  להדליק יכול אינו המנחה פלג שקודם (סק"ד), ברורה
צריך  שבת תפילת התפלל בדיעבד אם ואפילו השבת, את ולקבל

ולהתפלל  מו מו מו מו .לחזור שלשלשלשל ערביתערביתערביתערבית מתפללמתפללמתפללמתפלל בשבתבשבתבשבתבשבת....וכןוכןוכןוכן שבתשבתשבתשבת צאיצאיצאיצאי

אנוס  כשהוא רק כן לעשות שאפשר ס''ג) רצג (סי' השו "ע וכתב
הרב  בשו"ע וראה מצוה. לדבר התחום על להחשיך שצריך כגון
אנוס. שהוא במי יום מבעוד 'הבדלה' לעשות לענין ס"בֿג) (שם

ח  תקנהתקנהתקנהתקנה....:הלכה לולולולו איןאיןאיןאין כתב,במזידבמזידבמזידבמזיד ס"ז) קח (סי' ובשו"ע
צריך  ואינו נדבה בתורת זו תפילה להתפלל יכול רוצה שאם
ה"ט)]. (פ"א לעיל ראה נדבה, תפילת [כדין בתפילתו חידוש

חידוש  שצריך שפסקו שיש הביא, כב) (ס"ק ברורה או או או או .ובמשנה

אנוסאנוסאנוסאנוס.... היה שהיהשהיהשהיהשהיה אם בין זהו ש'אונס' ס"ח) (שם השו"ע וכתב
שיכור. היה אם ובין בממונו, טרוד היה אם בין בעסקו, טרוד

אם  רק הוא לאנוס הנחשב ששיכור (סי"ב) הרב בשו''ע וכתב
אחר  להתפלל זמן לו שיהיה שחשב מפני מעט מתחילה שתה
ש'טרוד  (שם), עוד וכתב לשתיה. נמשך מכן ולאחר יינו, שיפוג
התפילה, זמן לאחר זה עסק שהתחיל במקרה אף הוא בעסקו'
שיהיה  שסבר אלא התפילה, זמן לאחר האסורים מהעסקים והוא
מכן  לאחר ושכח התפילה, זמן בתוך העסק אותו לגמור זמן .לו

להלהלהלה.... הסמוכההסמוכההסמוכההסמוכה תפילהתפילהתפילהתפילה בזמןבזמןבזמןבזמן תפילהתפילהתפילהתפילה אותהאותהאותהאותה בשו"ע משלםמשלםמשלםמשלם וכתב

לתפילתו  בסמוך רק אלא אינו תשלומין שדין ס"ז), (שם הרב
אינו  עכשיו של התפילה שהתפלל אחר הרבה שהה ואם העיקרית,

(שם  ברורה במשנה הביא וכן התשלומין. את עוד להתפלל יכול

ארבע  הילוך כדי לשהות שצריך והוסיף האחרונים, בשם טו) ס"ק

בינתיים. 'אשרי' אמירת או התפילות, שתי בין הביא אמות אך

להיזהר  צריך בוודאי שלכתחילה שאף הסכימו אחרונים שהרבה

אבל  החיובית, התפילה אחר תיכף השלמה תפילת להתפלל בזה

הסמוכה  תפילה זמן עבר כן אם אלא מעכב, זה אין בדיעבד

סוף  עד רק שתיים שחרית יתפלל ערבית, התפלל לא שאם [וכגון

המשנה  ומסיים שחרית]. תפילת זמן סוף שהוא הרביעית השעה

עכשיו, של לתפילה בסמוך השלים לא שאם הראוי שמן ברורה,

נדבה  בתורת זו תפילה תהא חייב אינו שאם ויאמר כתב .שיתנה

שעבר  [מחמת שחרית שתשלומי טו), ס"ק (שם ברורה המשנה

שעה  חצי מתחיל שזמנה המנחה מזמן רק הם התפלל] ולא חצות

באמצע  מוסף התפלל ואפילו השמשות. בין ועד חצות, שלאחר

בבוקר ערבית ותשלומי במנחה. שחרית להשלים אלא יכול אינם

שאם  שהוסיף מי [ויש שחרית. זמן סוף שהוא שעות, ארבע עד

תפילת  את להשלים יכול שעות ארבע לאחר התפלל שחרית גם

נחלקו  מנחה ובתשלומי בתפילה]. שעוסק כיון אחריה ערבית

השחר  עלות עד חצות לאחר להשלימם אפשר האם .הפוסקים

התשלומיןהתשלומיןהתשלומיןהתשלומין.... אתאתאתאת מתפללמתפללמתפללמתפלל ואחריהואחריהואחריהואחריה אחרונהאחרונהאחרונהאחרונה תפילהתפילהתפילהתפילה ומקדיםומקדיםומקדיםומקדים

קודם  התשלומין והתפלל היפך שאם ס"א) קח (סי' השו"ע וכתב

לחזור  וצריך התשלומין ידי יצא לא זמנה, הוא שעכשיו התפילה

אופן  באיזה דעות שתי ס"א) (שם הרב בשו"ע והביא ולהתפלל.

גילה  לא הראשונה בתפילתו אם שגם אומרים יש זה, דין  נאמר

אם  חובתו ידי יצא לא תשלומין, לשם שמתפלל בפירוש דעתו

שאין  מפקפקים ויש תשלומין. לשם אותה להתפלל בדעתו היה

הראשונה  בתפילתו בפירוש דעתו גילה כן אם אלא לחזור צריך

להשלים  ועליו שבת מוצאי שהוא [כגון תשלומין לשם שהיא

וכתב  בראשונה]. הבדיל ולא בשניה והבדיל שבת של מנחה

ומתפלל  וכשחוזר זו, לדעה לחשוש שיש (שם), הרב בשו"ע

להיות  יכולה התפילה שאז [כיון בתפילתו דבר איזה יחדש

הלכה  הדין שמצד כתב, (סק"ז) ברורה ובמשנה נדבה]. בתורת

תהא  תשלומין אינה שאם שיתנה טוב יותר אך הראשונה, כדעה

התפלל נדבה. שאם ואם), ד"ה ביה"ל (שם ברורה המשנה וכתב

ומי  החובה מי מיוחדת כוונה ללא בסתם התפילות שתי את

חובה. ידי יצא הדעות כל לפי הנדבה,

mipdk zkxae dlitz zekld - hay h"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ה  תפילתראׁשֹונההתפילה בשביל ו תהיה ה ׁשחרית ׁשנּיה התפילה ְְֲִִִַָָ
ערבית.תהיה ְְִֵַַּתׁשלּומי

.Èזֹו ּתפּלה לא התּפּלל ולא מתחילה-טעה, ולא ששכח ְְְְִִֵַָָָֹֹֹ
ה  את כן גם לּההתפלל הּסמּוכה מׁשּלם לאחריה,ּתפּלה אינֹו ְְְִֵֵַַָָָ

השלישית  התפילהאּלאבתפילה ּכיצד,את ּבלבד. האחרֹונה ְֲִֵֶַַַָָָ
ערבית  מתּפּלל מנחה, ולא ׁשחרית לא התּפּלל ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֹטעה

שמונה ׁשּתים תפילת פעמיים ערבית תפילת בשעת להתפלל עליו - ְִַ
התפלל, שלא מנחה תפילת את להשלים האחרֹונה התפילה ו עשרה ְֲַָָ

לשם מנחה,תהיה ערבית,ּתׁשלּומי תהיה הראשונה אבל והתפילה ְְֲִֵַָָ
התפללׁשחריתתפילת ּתׁשלּומיןשלא לּה יכול -אין אינו ְֲִִֵַַָ

יֹומּהמכיוןלהשלימה, עבר הוא -ׁשּכבר שלה התשלומין שזמן ְֶַָָָ
יומה, עבר זה בזמן התפלל שלא ומאחר לה הסמוכה ְֵוכן בתפילה

ּתפּלֹות  לה ּבׁשאר הסמוכה אחת לתפילה אלא תשלומין דין .אין ְְִִָ
.‡È,ּתפּלֹות ׁשּתי לפניו ו אחת היּו מנחה ׁשל אחת ׁשל ְְְְְִִֵֶֶָָָָ

עדיין -מּוספין התפלל ולא ומחצה שישית שעה עד התאחר אם ִָ
ומוסף, מנחה תפילות, שתי עכשיו להתפלל ועליו ְִֵַמתּפּלל מוסף,

תפילה ּכקודם ואחר מנחה תפילה ׁשל מּוספין.מתפלל ׁשל ְְִִֶֶַַָָָ
ּבצּבּור ּכן עֹוׂשין ׁשאין ׁשהֹורה מי כן -ויׁש לעשות שאין ְְִִִֵֵֵֶֶָ

מנחה, כך ואחר מוסף מתפללים אלא בציבור, ׁשּלא בתפילה ְֵֶֹּכדי
מנחה יטעּו להתפלל צריך המנחה זמן הגיע לא אם שגם ויחשבו ְִ

מוסף. מכן ולאחר

ה'תשע"ה  שבט כ"ט רביעי יום

ד  ¤¤ּפרק
הּתפּלה‡. את מעּכבין ּדברים חמישה -חמּׁשה כלומר, ְְְְֲִִִִֶַַָָָ

לא  ואם התפילה, לפני עליהם ולהקפיד בהם להיזהר צריך דברים

בהם, הוא נזהר זה ודין להתפלל, ואסור התפילה את מעכבים הם

זמּנּה ׁשהּגיע ּפי על התפילה,אף זמן יעבור עתה יתפלל לא ואם ְִִִֶַַַַָ
להתפלל. אסור מקום [א]שמכל הדברים: הם הּידים ואלו ֳִַַַָָטהרת

הידיים,- הערוה [ב]נקיון נקיון וטהרת[ג],וכּסּוי מקֹום - ְְְְֳִֶַָָָ
אֹותֹו[ד],הּתפּלה  החֹופזים אותו,ּודברים המטרידים דברים - ְְְִִִַַָָ

הּלב.[ה] להלןוכּונת יתבארו אלו דברים בֿיז)ופרטי .(הלכות ְֵַַַָ
ידים·. הידיים טהרת ניקיון עד - ּבמים ידיו רֹוחץ ּכיצד? ְֳִִֵֵַַַַַָָָָ

זמן  והּגיע ּבּדר מהּל היה יתּפּלל. ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּפרק,
ולא מיםּתפּלה לֹו הידיים,היה את ּובין לרחוץ ּבינֹו היה אם ְְִִִֵֵַָָָָָֹ

עד  הֹול אּמה, אלפים ׁשמֹונת ׁשהן מילין ארּבעת ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּמים
ורֹוחץ הּמים ידיו,מקֹום מתּפּלל,את ּכ אםואחר היה אבל ְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

מּכאן  יתר הּמים ּובין מיל,-ּבינֹו מארבעה הגדול מקּנח מרחק ְִִֵֵֵֵַַַַָָ
ּבצרֹור קטנות -ידיו ּבקֹורהאבנים אֹו ּבעפר עץ,אֹו של ְְְִָָָָָ
במים.ּומתּפּלל, ידיו ליטול כדי מכך יותר להרחיק צריך ואינו ְִֵַ

אמּורים‚. ּדברים ללכת ּבּמה צריך מים לו ואין בדרך שהמהלך ְֲִִֶַָ
המים, מקום עד מיל המים ארבעה מקום אם בכיוון לפניורק - ְָָ

לאחריוהליכתו, הּמים מקֹום היה אם להגיע -אבל שכדי ְְֲֲִִַַַָָָָ
הליכתו, לכיוון בניגוד וללכת לאחוריו לחזור צריך ֵאין לשם

לאחריו לחזר אֹותֹו המים מחּיבין עדעבור מיל.מרחק אּלא ְְְֲֲִִֶַַַַָָֹ
מן עבר אם לחזר,מקום אבל חּיב אינֹו מּמיל, יתר הּמים ֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

מק  ידיואּלא עץ ּנח בקורת או בעפר או ּבּמה ּומתּפּלל.בצרור ְְִֵֵֶֶַַַַָָָ
מטהר ׁשאינֹו אמּורים מנקה]ּדברים ידיו [- אּלא לּתפּלה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבׁשחרית  אבל ׁשחרית, מּתפּלת חּוץ ּתפּלֹות ּבׁשאר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַַָָּבלבד?
בלבד, ידיו את רוחץ ואחר אלא אינו ורגליו ידיו ּפניו ְְְֵַַַָָָָָרֹוחץ

הּמים מן רחֹוק היה ואם יתּפּלל, קודם,ּכ שנתבאר כמו ְְִִִִֵַַַָָָָ
ּומתּפּלל. ּבלבד ידיו ְְְִִֵֵַַַַָָמקּנח

הּטמאים„. להתפלל,ּכל ּבלבד הרוצים ידיהן רֹוחצין ְְְֲִִִֵֵֶַַָ
ּומתּפּללין  מטומאתם,ּכטהֹורין טבילה ׁשאפׁשר ללא ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶַַַָ

מעּכבת הּטבילה אין מּטמאתן, ולעלֹות לטּבל את להן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
טבילה. בלא להתפלל ורשאים ּבארנּוהתפילה, בהלכות ּוכבר ְְֵַָ

שמע ה"ח)קריאת יקראהסופר ׁשעזרא,(פ"ד ׁשּלא לפני ּתּקן ְְִִֵֶֶֶָָֹ
ּבלבדטבילה קרי לדברי [אך ּבעל טבילה תיקן לא טמאים לשאר ְִִֶַַַ
אחרי ב תורה] ׁשעמדּו ּדין ּובית ׁשּיטּבל, עד ּתֹורה כן ּדברי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

עזרא,- תקנת טבילה התקינּואחרי ׁשּלא חובת לתפּלה, אף ְְִִִִֶַָֹ
רק יתּפּלל טבילה ּבלבדלפני קרי תיקנו ּבעל לא טמאים [ולשאר ְְִִִֵֶַַַַ

טמאה כן] מּפני ולא ׁשּיטּבל. ּבּהעד נגעּו כלומר -וטהרה ְְְְְְֳִִֵֶַָָָָָֹֹֻ
רק  להיאמר ראויים קדושה שדברי משום קרי לבעל טבילה תיקנו לא

בטומאה, ולא חכמים בטהרה ּתלמידי יהיּו ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹאּלא
טבילה  ּתּקנּו זה ּומּפני ּכתרנגֹולין, נׁשֹותיהן אצל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָמצּויין

הּטמאים מּכלל והֹוציאּוהּו לבּדֹו קרי בהם לבעל תיקנו שלא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַ
.טבילה 
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י  בלבדבלבדבלבדבלבד....:הלכה האחרונההאחרונההאחרונההאחרונה אלאאלאאלאאלא משלםמשלםמשלםמשלם (סי'אינואינואינואינו השו"ע וכתב

ושיחדש  נדבה בתורת תפילה אותה להתפלל רוצה שאם ס"ה) קח
יט) (ס"ק ברורה ובמשנה כן. לעשות ונכון בידו, הרשות דבר, בה
הרי  זו תפילה להתפלל אני חייב 'אם ויאמר שיתנה שטוב הוסיף,

לנדבה'. זו הרי לא ואם לחובתי, זו

יא  מוספיןמוספיןמוספיןמוספין....:הלכה שלשלשלשל כךכךכךכך ואחרואחרואחרואחר מנחהמנחהמנחהמנחה שלשלשלשל פסק מתפללמתפללמתפללמתפלל וכן

הקדים  שאם ס"ד), רפו (סי' הרמ"א וכתב ס"ד). רפו (סי' בשו"ע
רק  הוא זה שדין אומרים שיש השו"ע, והביא יצא. מוסף, של
להיכנס  שרוצה כגון התפילות, שתי את להתפלל עתה צריך כאשר

ואסור  צריך לסעודה אינו אם אך מנחה. שיתפלל עד לאכול לו

זמן  [ולאחר מוסף תפילת את להקדים יכול מנחה, עכשיו להתפלל

קטנה, מנחה זמן הגיע שאם (שם) הרמ"א וכתב מנחה]. יתפלל

מוסף. קודם מנחה יתפלל אופן בכל

א  הידיםהידיםהידיםהידים....:הלכה טהרתטהרתטהרתטהרת וכווכווכווכו'''' מעכביןמעכביןמעכביןמעכבין דבריםדבריםדבריםדברים וכתב חמשהחמשהחמשהחמשה

מלוכלכות  ידיו היו שאפילו צריך), ד"ה צב (סי' הלכה בביאור

ידיו, ליטול שחייב הטינופת במקום שנגע או זיעה אם ממלמולי

צריך נטל לא  אין המנקה, בדבר ידיו ניקה לא וגם לתפילה ידיו

ולהתפלל. לחזור

ב  מתפללמתפללמתפללמתפלל....:הלכה ואחואחואחואח""""ככככ ורוחץורוחץורוחץורוחץ המיםהמיםהמיםהמים מקוםמקוםמקוםמקום עדעדעדעד וכתב הולךהולךהולךהולך

המים  למקום שיגיע שעד חושש שאם ס"ד) צב סי' (או"ח בשו"ע

המנקה. דבר בכל ידיו ינקה התפילה, זמן במשנה יעבור והוסיף



קכז mipdk zkxae dlitz zekld - hay g"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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.Áּתפּלה זמן עליו ׁשעבר מי קודם -ּכל  להתפלל עליו שהיה ְְִִֶַַָָָָָ

התפילה  זמן סוף התּפּלל,שיעבור הדבר ולא היה -ּבמזידאם ְְְִִֵֵַֹ

טרדה, שום בלי נפש בשאט התפילה את ּתּקנה שביטל לֹו ֵַָָאין

שחיסר, מׁשּלםלתפילה תפילתו.ואינֹו הדבר את היה ּבׁשֹוגג ואם ְְְֵֵֵַ

שגגה,- מחמת התפלל אנּוסשלא ׁשהיה שיכור -אֹו שהיה כגון ֶָָָ

להתפלל, היה יכול טרּודולא טרוד -אֹו שלא שהיה ממונו לצורך ָ

הפסד, לידי ּתפּלהיבוא אֹותּה התפללמׁשּלם ּתפּלה שלא ּבזמן ְְְְִִִֵַַָָָ

לּה התפילה הּסמּוכה אותה עם יחד התפילה את משלים כלומר, - ְַָָ

אחרֹונהשלאחריה, ּתפּלה המאוחרת -ּומקּדים התפילה את ְְֲִִַַָָ

עכשיו, בה שזמנה שמחויב זו תפילה לשם תהיה הראשונה ותפילתו

הּתׁשלּומיןכעת, את מתּפּלל תהיה -ואחריה השניה ותפילתו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

תשלומין  .לשם

.Ëתשלומין?ּכיצד תפילת דין שהיה טעההוא כגון במחשבתו ֵַָָ

להתפלל, שהות יש שעדיין ׁשעבר סבור עד ׁשחרית התּפּלל ְְֲִִֵֶַַַַָֹולא

הּיֹום  תפילת חצי זמן סוף שהוא היום, חצות הגיע שכבר עד - ֲִַ

בדיעבד, ׁשּתיםיתּפּלל שחרית עשרה -מנחה שמונה תפילות שתי ְְְִִִֵַַָ

לזו, זו בשבילהראׁשֹונההתפילהסמוכות מנחה תהיה ּתפּלת ְְִִִַָָָ

ׁשחרית,תהיההּׁשנּיההתפילה ו  במחשבתו טעהוכןּתׁשלּומי ְְְֲִִֵַַַָָָ

הּׁשמׁש ׁשּׁשקעה עד מנחה התּפּלל תפילת ולא זמן סוף שהוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּתיםתפילתמתּפּללמנחה, שמונה ערבית תפילת פעמיים - ְְְִִִֵַַַ

ה עשרה, תפילתראׁשֹונההתפילה בשביל ו תהיה התפילה ערבית ְְִִַָ

מנחה,תהיהׁשנּיהה  התּפּלל במחשבתוטעהוכןּתׁשלּומי ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹ

הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה עד ערבית,ערבית תפילת זמן סוף שהוא ְִֶַַַַַַָָ

ׁשּתיםתפילתמתּפּלל עשרה,-ׁשחרית שמונה תפילת פעמיים ְְֲִִִֵַַַ
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התפלל) ואם (ד"ה הלכה ובביאור ליום]. נחשב זאת בכל ברקיע,
הרי  המזרח שהאיר קודם שאפילו וסוברים חולקים שיש הביא,
יצא  בדיעבד, זה בזמן והמתפלל ליום, ונחשב השחר' 'עמוד זה
להתפלל  אין המזרח שהאיר שקודם כתב, ולמעשה חובתו. ידי
שיחזור  להחמיר יש לכאורה התפלל, ואם הדחק, בשעת אף

הדחק] בשעת בדיעבד לענין בדבריו עוד [וראה לו לו לו לו .ויתפלל וישוישוישויש

וכווכווכווכו'.'.'.'. שבתשבתשבתשבת לילילילילילילילי שלשלשלשל ערביתערביתערביתערבית תפילתתפילתתפילתתפילת רסז להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל (סי השו"ע

מבימות  יותר ערבית להתפלל מקדימים שבת שבערב כתב ס"ב)
ומבאר  ערבית. בתפילת שבת לקבל יכול המנחה ומפלג החול,
בכל  להתפלל הנוהגים שגם היא שכוונתו (סק"ג), ברורה במשנה
המנחה], פלג לאחר [ומנחה הכוכבים צאת לאחר ערבית יום
חשש  בכך ואין המנחה, מפלג ערבית להתפלל שבת בערב יכולים
(הלכה  לעיל שהובא [כפי אחד ביום הסותרות הנהגות שתי של

המנחה  פלג קודם מנחה אז שיתפלל ובלבד המשנה .ד)], כתב

נרות  להדליק יכול אינו המנחה פלג שקודם (סק"ד), ברורה
צריך  שבת תפילת התפלל בדיעבד אם ואפילו השבת, את ולקבל

ולהתפלל  מו מו מו מו .לחזור שלשלשלשל ערביתערביתערביתערבית מתפללמתפללמתפללמתפלל בשבתבשבתבשבתבשבת....וכןוכןוכןוכן שבתשבתשבתשבת צאיצאיצאיצאי

אנוס  כשהוא רק כן לעשות שאפשר ס''ג) רצג (סי' השו "ע וכתב
הרב  בשו"ע וראה מצוה. לדבר התחום על להחשיך שצריך כגון
אנוס. שהוא במי יום מבעוד 'הבדלה' לעשות לענין ס"בֿג) (שם

ח  תקנהתקנהתקנהתקנה....:הלכה לולולולו איןאיןאיןאין כתב,במזידבמזידבמזידבמזיד ס"ז) קח (סי' ובשו"ע
צריך  ואינו נדבה בתורת זו תפילה להתפלל יכול רוצה שאם
ה"ט)]. (פ"א לעיל ראה נדבה, תפילת [כדין בתפילתו חידוש

חידוש  שצריך שפסקו שיש הביא, כב) (ס"ק ברורה או או או או .ובמשנה

אנוסאנוסאנוסאנוס.... היה שהיהשהיהשהיהשהיה אם בין זהו ש'אונס' ס"ח) (שם השו"ע וכתב
שיכור. היה אם ובין בממונו, טרוד היה אם בין בעסקו, טרוד

אם  רק הוא לאנוס הנחשב ששיכור (סי"ב) הרב בשו''ע וכתב
אחר  להתפלל זמן לו שיהיה שחשב מפני מעט מתחילה שתה
ש'טרוד  (שם), עוד וכתב לשתיה. נמשך מכן ולאחר יינו, שיפוג
התפילה, זמן לאחר זה עסק שהתחיל במקרה אף הוא בעסקו'
שיהיה  שסבר אלא התפילה, זמן לאחר האסורים מהעסקים והוא
מכן  לאחר ושכח התפילה, זמן בתוך העסק אותו לגמור זמן .לו

להלהלהלה.... הסמוכההסמוכההסמוכההסמוכה תפילהתפילהתפילהתפילה בזמןבזמןבזמןבזמן תפילהתפילהתפילהתפילה אותהאותהאותהאותה בשו"ע משלםמשלםמשלםמשלם וכתב

לתפילתו  בסמוך רק אלא אינו תשלומין שדין ס"ז), (שם הרב
אינו  עכשיו של התפילה שהתפלל אחר הרבה שהה ואם העיקרית,

(שם  ברורה במשנה הביא וכן התשלומין. את עוד להתפלל יכול

ארבע  הילוך כדי לשהות שצריך והוסיף האחרונים, בשם טו) ס"ק

בינתיים. 'אשרי' אמירת או התפילות, שתי בין הביא אמות אך

להיזהר  צריך בוודאי שלכתחילה שאף הסכימו אחרונים שהרבה

אבל  החיובית, התפילה אחר תיכף השלמה תפילת להתפלל בזה

הסמוכה  תפילה זמן עבר כן אם אלא מעכב, זה אין בדיעבד

סוף  עד רק שתיים שחרית יתפלל ערבית, התפלל לא שאם [וכגון

המשנה  ומסיים שחרית]. תפילת זמן סוף שהוא הרביעית השעה

עכשיו, של לתפילה בסמוך השלים לא שאם הראוי שמן ברורה,

נדבה  בתורת זו תפילה תהא חייב אינו שאם ויאמר כתב .שיתנה

שעבר  [מחמת שחרית שתשלומי טו), ס"ק (שם ברורה המשנה

שעה  חצי מתחיל שזמנה המנחה מזמן רק הם התפלל] ולא חצות

באמצע  מוסף התפלל ואפילו השמשות. בין ועד חצות, שלאחר

בבוקר ערבית ותשלומי במנחה. שחרית להשלים אלא יכול אינם

שאם  שהוסיף מי [ויש שחרית. זמן סוף שהוא שעות, ארבע עד

תפילת  את להשלים יכול שעות ארבע לאחר התפלל שחרית גם

נחלקו  מנחה ובתשלומי בתפילה]. שעוסק כיון אחריה ערבית

השחר  עלות עד חצות לאחר להשלימם אפשר האם .הפוסקים

התשלומיןהתשלומיןהתשלומיןהתשלומין.... אתאתאתאת מתפללמתפללמתפללמתפלל ואחריהואחריהואחריהואחריה אחרונהאחרונהאחרונהאחרונה תפילהתפילהתפילהתפילה ומקדיםומקדיםומקדיםומקדים

קודם  התשלומין והתפלל היפך שאם ס"א) קח (סי' השו"ע וכתב

לחזור  וצריך התשלומין ידי יצא לא זמנה, הוא שעכשיו התפילה

אופן  באיזה דעות שתי ס"א) (שם הרב בשו"ע והביא ולהתפלל.

גילה  לא הראשונה בתפילתו אם שגם אומרים יש זה, דין  נאמר

אם  חובתו ידי יצא לא תשלומין, לשם שמתפלל בפירוש דעתו

שאין  מפקפקים ויש תשלומין. לשם אותה להתפלל בדעתו היה

הראשונה  בתפילתו בפירוש דעתו גילה כן אם אלא לחזור צריך

להשלים  ועליו שבת מוצאי שהוא [כגון תשלומין לשם שהיא

וכתב  בראשונה]. הבדיל ולא בשניה והבדיל שבת של מנחה

ומתפלל  וכשחוזר זו, לדעה לחשוש שיש (שם), הרב בשו"ע

להיות  יכולה התפילה שאז [כיון בתפילתו דבר איזה יחדש

הלכה  הדין שמצד כתב, (סק"ז) ברורה ובמשנה נדבה]. בתורת

תהא  תשלומין אינה שאם שיתנה טוב יותר אך הראשונה, כדעה

התפלל נדבה. שאם ואם), ד"ה ביה"ל (שם ברורה המשנה וכתב

ומי  החובה מי מיוחדת כוונה ללא בסתם התפילות שתי את

חובה. ידי יצא הדעות כל לפי הנדבה,

mipdk zkxae dlitz zekld - hay h"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ה  תפילתראׁשֹונההתפילה בשביל ו תהיה ה ׁשחרית ׁשנּיה התפילה ְְֲִִִַָָ
ערבית.תהיה ְְִֵַַּתׁשלּומי

.Èזֹו ּתפּלה לא התּפּלל ולא מתחילה-טעה, ולא ששכח ְְְְִִֵַָָָֹֹֹ
ה  את כן גם לּההתפלל הּסמּוכה מׁשּלם לאחריה,ּתפּלה אינֹו ְְְִֵֵַַָָָ

השלישית  התפילהאּלאבתפילה ּכיצד,את ּבלבד. האחרֹונה ְֲִֵֶַַַָָָ
ערבית  מתּפּלל מנחה, ולא ׁשחרית לא התּפּלל ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֹטעה

שמונה ׁשּתים תפילת פעמיים ערבית תפילת בשעת להתפלל עליו - ְִַ
התפלל, שלא מנחה תפילת את להשלים האחרֹונה התפילה ו עשרה ְֲַָָ

לשם מנחה,תהיה ערבית,ּתׁשלּומי תהיה הראשונה אבל והתפילה ְְֲִֵַָָ
התפללׁשחריתתפילת ּתׁשלּומיןשלא לּה יכול -אין אינו ְֲִִֵַַָ

יֹומּהמכיוןלהשלימה, עבר הוא -ׁשּכבר שלה התשלומין שזמן ְֶַָָָ
יומה, עבר זה בזמן התפלל שלא ומאחר לה הסמוכה ְֵוכן בתפילה

ּתפּלֹות  לה ּבׁשאר הסמוכה אחת לתפילה אלא תשלומין דין .אין ְְִִָ
.‡È,ּתפּלֹות ׁשּתי לפניו ו אחת היּו מנחה ׁשל אחת ׁשל ְְְְְִִֵֶֶָָָָ

עדיין -מּוספין התפלל ולא ומחצה שישית שעה עד התאחר אם ִָ
ומוסף, מנחה תפילות, שתי עכשיו להתפלל ועליו ְִֵַמתּפּלל מוסף,

תפילה ּכקודם ואחר מנחה תפילה ׁשל מּוספין.מתפלל ׁשל ְְִִֶֶַַָָָ
ּבצּבּור ּכן עֹוׂשין ׁשאין ׁשהֹורה מי כן -ויׁש לעשות שאין ְְִִִֵֵֵֶֶָ

מנחה, כך ואחר מוסף מתפללים אלא בציבור, ׁשּלא בתפילה ְֵֶֹּכדי
מנחה יטעּו להתפלל צריך המנחה זמן הגיע לא אם שגם ויחשבו ְִ

מוסף. מכן ולאחר

ה'תשע"ה  שבט כ"ט רביעי יום

ד  ¤¤ּפרק
הּתפּלה‡. את מעּכבין ּדברים חמישה -חמּׁשה כלומר, ְְְְֲִִִִֶַַָָָ

לא  ואם התפילה, לפני עליהם ולהקפיד בהם להיזהר צריך דברים

בהם, הוא נזהר זה ודין להתפלל, ואסור התפילה את מעכבים הם

זמּנּה ׁשהּגיע ּפי על התפילה,אף זמן יעבור עתה יתפלל לא ואם ְִִִֶַַַַָ
להתפלל. אסור מקום [א]שמכל הדברים: הם הּידים ואלו ֳִַַַָָטהרת

הידיים,- הערוה [ב]נקיון נקיון וטהרת[ג],וכּסּוי מקֹום - ְְְְֳִֶַָָָ
אֹותֹו[ד],הּתפּלה  החֹופזים אותו,ּודברים המטרידים דברים - ְְְִִִַַָָ

הּלב.[ה] להלןוכּונת יתבארו אלו דברים בֿיז)ופרטי .(הלכות ְֵַַַָ
ידים·. הידיים טהרת ניקיון עד - ּבמים ידיו רֹוחץ ּכיצד? ְֳִִֵֵַַַַַָָָָ

זמן  והּגיע ּבּדר מהּל היה יתּפּלל. ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּפרק,
ולא מיםּתפּלה לֹו הידיים,היה את ּובין לרחוץ ּבינֹו היה אם ְְִִִֵֵַָָָָָֹ

עד  הֹול אּמה, אלפים ׁשמֹונת ׁשהן מילין ארּבעת ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּמים
ורֹוחץ הּמים ידיו,מקֹום מתּפּלל,את ּכ אםואחר היה אבל ְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

מּכאן  יתר הּמים ּובין מיל,-ּבינֹו מארבעה הגדול מקּנח מרחק ְִִֵֵֵֵַַַַָָ
ּבצרֹור קטנות -ידיו ּבקֹורהאבנים אֹו ּבעפר עץ,אֹו של ְְְִָָָָָ
במים.ּומתּפּלל, ידיו ליטול כדי מכך יותר להרחיק צריך ואינו ְִֵַ

אמּורים‚. ּדברים ללכת ּבּמה צריך מים לו ואין בדרך שהמהלך ְֲִִֶַָ
המים, מקום עד מיל המים ארבעה מקום אם בכיוון לפניורק - ְָָ

לאחריוהליכתו, הּמים מקֹום היה אם להגיע -אבל שכדי ְְֲֲִִַַַָָָָ
הליכתו, לכיוון בניגוד וללכת לאחוריו לחזור צריך ֵאין לשם

לאחריו לחזר אֹותֹו המים מחּיבין עדעבור מיל.מרחק אּלא ְְְֲֲִִֶַַַַָָֹ
מן עבר אם לחזר,מקום אבל חּיב אינֹו מּמיל, יתר הּמים ֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

מק  ידיואּלא עץ ּנח בקורת או בעפר או ּבּמה ּומתּפּלל.בצרור ְְִֵֵֶֶַַַַָָָ
מטהר ׁשאינֹו אמּורים מנקה]ּדברים ידיו [- אּלא לּתפּלה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבׁשחרית  אבל ׁשחרית, מּתפּלת חּוץ ּתפּלֹות ּבׁשאר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַַָָּבלבד?
בלבד, ידיו את רוחץ ואחר אלא אינו ורגליו ידיו ּפניו ְְְֵַַַָָָָָרֹוחץ

הּמים מן רחֹוק היה ואם יתּפּלל, קודם,ּכ שנתבאר כמו ְְִִִִֵַַַָָָָ
ּומתּפּלל. ּבלבד ידיו ְְְִִֵֵַַַַָָמקּנח

הּטמאים„. להתפלל,ּכל ּבלבד הרוצים ידיהן רֹוחצין ְְְֲִִִֵֵֶַַָ
ּומתּפּללין  מטומאתם,ּכטהֹורין טבילה ׁשאפׁשר ללא ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶַַַָ

מעּכבת הּטבילה אין מּטמאתן, ולעלֹות לטּבל את להן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
טבילה. בלא להתפלל ורשאים ּבארנּוהתפילה, בהלכות ּוכבר ְְֵַָ

שמע ה"ח)קריאת יקראהסופר ׁשעזרא,(פ"ד ׁשּלא לפני ּתּקן ְְִִֵֶֶֶָָֹ
ּבלבדטבילה קרי לדברי [אך ּבעל טבילה תיקן לא טמאים לשאר ְִִֶַַַ
אחרי ב תורה] ׁשעמדּו ּדין ּובית ׁשּיטּבל, עד ּתֹורה כן ּדברי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

עזרא,- תקנת טבילה התקינּואחרי ׁשּלא חובת לתפּלה, אף ְְִִִִֶַָֹ
רק יתּפּלל טבילה ּבלבדלפני קרי תיקנו ּבעל לא טמאים [ולשאר ְְִִִֵֶַַַַ

טמאה כן] מּפני ולא ׁשּיטּבל. ּבּהעד נגעּו כלומר -וטהרה ְְְְְְֳִִֵֶַָָָָָֹֹֻ
רק  להיאמר ראויים קדושה שדברי משום קרי לבעל טבילה תיקנו לא

בטומאה, ולא חכמים בטהרה ּתלמידי יהיּו ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹאּלא
טבילה  ּתּקנּו זה ּומּפני ּכתרנגֹולין, נׁשֹותיהן אצל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָמצּויין

הּטמאים מּכלל והֹוציאּוהּו לבּדֹו קרי בהם לבעל תיקנו שלא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַ
.טבילה 
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י  בלבדבלבדבלבדבלבד....:הלכה האחרונההאחרונההאחרונההאחרונה אלאאלאאלאאלא משלםמשלםמשלםמשלם (סי'אינואינואינואינו השו"ע וכתב

ושיחדש  נדבה בתורת תפילה אותה להתפלל רוצה שאם ס"ה) קח
יט) (ס"ק ברורה ובמשנה כן. לעשות ונכון בידו, הרשות דבר, בה
הרי  זו תפילה להתפלל אני חייב 'אם ויאמר שיתנה שטוב הוסיף,

לנדבה'. זו הרי לא ואם לחובתי, זו

יא  מוספיןמוספיןמוספיןמוספין....:הלכה שלשלשלשל כךכךכךכך ואחרואחרואחרואחר מנחהמנחהמנחהמנחה שלשלשלשל פסק מתפללמתפללמתפללמתפלל וכן

הקדים  שאם ס"ד), רפו (סי' הרמ"א וכתב ס"ד). רפו (סי' בשו"ע
רק  הוא זה שדין אומרים שיש השו"ע, והביא יצא. מוסף, של
להיכנס  שרוצה כגון התפילות, שתי את להתפלל עתה צריך כאשר

ואסור  צריך לסעודה אינו אם אך מנחה. שיתפלל עד לאכול לו

זמן  [ולאחר מוסף תפילת את להקדים יכול מנחה, עכשיו להתפלל

קטנה, מנחה זמן הגיע שאם (שם) הרמ"א וכתב מנחה]. יתפלל

מוסף. קודם מנחה יתפלל אופן בכל

א  הידיםהידיםהידיםהידים....:הלכה טהרתטהרתטהרתטהרת וכווכווכווכו'''' מעכביןמעכביןמעכביןמעכבין דבריםדבריםדבריםדברים וכתב חמשהחמשהחמשהחמשה

מלוכלכות  ידיו היו שאפילו צריך), ד"ה צב (סי' הלכה בביאור

ידיו, ליטול שחייב הטינופת במקום שנגע או זיעה אם ממלמולי

צריך נטל לא  אין המנקה, בדבר ידיו ניקה לא וגם לתפילה ידיו

ולהתפלל. לחזור

ב  מתפללמתפללמתפללמתפלל....:הלכה ואחואחואחואח""""ככככ ורוחץורוחץורוחץורוחץ המיםהמיםהמיםהמים מקוםמקוםמקוםמקום עדעדעדעד וכתב הולךהולךהולךהולך

המים  למקום שיגיע שעד חושש שאם ס"ד) צב סי' (או"ח בשו"ע

המנקה. דבר בכל ידיו ינקה התפילה, זמן במשנה יעבור והוסיף
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.‰קרי,-לפיכ לבעל טבילה עזרא שתיקן אֹומרין לפי היּו ְְִִָָ
ׁשאפּלּושנהגהּבזמןהחכמים זֹו, טמא זבּתּקנה כבר שהוא ְֲִִֶַַָָָ
ימיםשל בטומאה  קרי,שבעה של ׁשראה טומאה לו נוספה ועתה ִֶֶָָ

קרי, ימיםונּדהבעל שבעה טמאה זרע,שגם ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְִִֶֶַַָָָ
קרי,ועתה  כבעל טומאה לה שטמאה והמׁשּמׁשתנוספה מיטתה ְְֶֶַַ

קרי, דםׁשראת כבעל שימושה אחר שבעה נּדהה טומאת ונטמאה ֲִֶָָָ
הּקרי,ימים, מּפני לתפּלה וכן ׁשמע לקרּית טבילה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָצריכין

טמאין ׁשהן ּפי על האחרת.אף הטומאה נֹותן מחמת הּדין וכן ְְִִִֵֵֵֵֶַַַ
מסתבר  גם כך שנשארים - פי על אף בטבילה חייבים שהם

הּטהרההריׁשבטומאתם, מּפני זֹו טבילה בעל אין מטומאת ְְֳִִֵֵֶַָָָ
נׁשֹותיהן קרי, אצל מצּויין יהיּו ׁשּלא הּגזרה מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאּלא

ולכן ּתמיד, תמיד, נשותיהם אצל מצויים יהיו לא זו תקנה ידי ועל ִָ
מקום  מכל החמורה, מטומאתם זו בטבילה נטהרים שאינם פי על אף

הקרי. מפני לטבול ׁשלחייבים זֹו ּתּקנה ּגם ּבטלה טבילה ּוכבר ְְֶַַָָָָָ
תורה,ּתפּלהל  לדברי טבילה יׂשראל,וכן ּבכל ּפׁשטה ׁשּלא לפי ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ

ּבּה.ו  לעמד ּבּצּבּור ּכח היה ֲִַַַָָָֹֹֹלא
.Âּובׁשנער ּבספרד ּפׁשּוט בבל],מנהג קרי [- ּבעל ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבּמים ּבׂשרֹו ּכל רֹוחץ ׁשהּוא עד גופו מתּפּלל על ששופך - ְְִִֵֵֶַַַַָָ
מים, של קבין יׂשראל'תשעה אלהי לקראת 'הּכֹון ְְֱִִִִֵֶַָֹמּׁשּום

יב) ד, אמּורים.(עמוס ּדברים להתפלל ּבּמה לא זה מנהג שנהגו ְֲִִֶַָ
במים? בשרו שירחוץ שראה ּבריאאדם ּבעד ובין לרצונו שראה בין ְִָ

ׁשּבעללאונסו חֹולה לרצונו,אֹו קרי וראה ׁשראה חֹולה אבל ֲִֶֶֶֶֶַָָָָ
הרחיצה, מן ּפטּור מנהגלאנסֹו ּבזה לרחוץ ואין עליו להחמיר ְְְְְִִִֵֶָָָָָָ

במים. בשרו זבאת ימיםוכן שבעת טומאה קרי הטמא ׁשראה ְִֵֶֶָָָ
טומאתו, ימיםונּדהבימי שבעה טומאה ׁשכבת הטמאה ׁשּפלטה ְְְִִֶַָָָ

טומאתה,זרע מנהגבימי ּבהן במים,אין בשרם את אּלא לרחוץ ְִֵֶֶֶַָָָ
ידיהן ורֹוחצין עצמן ּומתּפּללין.בלבדמקּנחין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָ

.Êּכיצד הערוה, הלכותיה?ּכּסּוי ערותֹוהן ׁשּכּסה ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשמע,בבגד לקרּית ׁשּמכּסה זאתּכדר עד בכל יתּפּלל לא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

לּבֹו,גםׁשּיכּסה קריאת את מדין יותר חמור תפילה שדין משום ְִֶֶֶַ
ו ואםשמע. ּכּסהעבר ּבּמה אתלא לֹו ואין ׁשּנאנס אֹו לּבֹו, ְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹ
בדיעבד יכּסה אזי לבו, את לכסות בגד לו שאין וכּסה - הֹואיל ְְִִֶַָ

יצא,ערותֹו ולהתפלל.והתּפּלל, לחזור צריך ּולכּתחּלה ואינו ְְְְְִִֵֶַַָָָָ
יעׂשה לבו,לא לכסות במה לו אין ואם לבו, את גם יכסה אלא כן, ֲֶַֹ

יתפלל  .לא
Á.ּכיצד הּתפּלה מקֹום הלכותיה?טהרת יתּפּלל הן לא ְְְֳִִֵֵַַַַָָֹ

ּב ולא הּכּסא ּבבית ולא ּבּמרחץ, ולא הּטּנפת, מקום ּבמקֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹ
שם טהרהשמשליכים ּבחזקת ׁשאינֹו ּבמקֹום אֹו ורגיל אׁשּפה, ְְְְֳֵֶֶַַָָָָ

טינופת, בו ׁשּיבּדקּנּולהיות נקי.עד ּכל שהוא ּדבר, ׁשל ּכללֹו ְְְִֶֶֶַָָָָ
ׁשמע קרּית ּבֹו קֹורין ׁשאין גםמקֹום נקי, שאינו אין משום ְְִִֵֵֶַַָ

רע  וריח רגלים ּומי מּצֹואה ׁשּמרחיקין ּוכׁשם ּבֹו. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמתּפּללין
מרחיקין  ּכ ׁשמע, לקרּית הערוה ּומראית הּמת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּומן

זה לתפּלה בדבר שווה שדינם .משום ְִִָ
.Ë ׁשּלא מּפני וחטא הֹואיל ּבמקֹומֹו, צֹואה ּומצא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹהתּפּלל

התּפּללּבדק  ׁשּלא ניקיון עד את בדק כשלא שפשע מכיוון - ְִֵֶַַַָֹ
להתפלל  שעמד לפני ש ,המקום הוא ּבמקֹום הדין ּומתּפּלל ְְִֵֵַָחֹוזר

ּונקי.במקום -טהֹור ּבתפּלה, עֹומד התפילההיה ראה באמצע ְִִֵָָָָָָ
ּכנגּדֹו מולו,צֹואה לפניו- להּל יכֹול ולעמוד -אם להתקדם ְְְְִֵֶַָָָָ

שיעור עד הצואה, לאחריו לפני ׁשּיזרקּנה רחוקה ּכדי שתהא - ְְְְֲִֵֶֶַָָ
יהּלמאחוריו אּמֹות, לאו לפניו,ארּבע לעבור ואם יכול שאינו ְְְִֵַַַַָ

הצואה, לּצדדיןאת אמות.יסּלקּנה ארבע בריחוק בצדה ויעמוד ְְְִֶַַָָ
יכֹול אינֹו הצואה,ואם מן להתרחק  ּגדֹולי להתפלל.יפסיקכלל ְְְִִֵֵַָ

ּבבית  ולא ׁשכר, ּבֹו ׁשּיׁש ּבבית מתּפּללין היּו לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהחכמים,
ּפי  על אף רע, ׁשריחֹו מּפני עּפּוׁשֹו, ּבעת מּוריס ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּיׁש

טהֹור טינופת ׁשהּמקֹום  .מדבר ֶַָָ
.Èאֹותֹו החֹופזין אותו,ּדברים המטרידים הן ּכיצד- ְְִִֵַַָ

הּצריהלכותיהם? וכל יתּפּלל. לא לנקביו, צרי היה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשאם
ועברלנקביו צרכיו, עשה ולא התפילה ּתפּלתֹוקודם והתּפּלל, ְְְְִִִֵַָָָ
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יפסיד  אבל תפילה זמן יעבור לא אם שגם סק"כ), (שם ברורה
המנקה. דבר בכל ידיו לנקות יכול בציבור, תפילה

ה  תפלהתפלהתפלהתפלה....:הלכה שלשלשלשל זוזוזוזו תקנהתקנהתקנהתקנה גםגםגםגם בטלהבטלהבטלהבטלה בשו"ע וכברוכברוכברוכבר וכתב
טובלים]. [שאין המנהג פשט שכן ס"א) פח סי' וכתב (או"ח

עליו  תבוא ולטבול, לנהוג שירצה שמי סק"ב), (שם ברורה במשנה
וייתכן  ותפילה. ק"ש זמן יעבור לא זה ידי על אם רק אבל ברכה,

בציבור. תפילה יפסיד עי"ז אם להחמיר ראוי במשנה שאין והוסיף
וטובלים  זו בתקנה שנוהגים מעשה אנשי שיש סק"ד), (שם ברורה
קבין. בט' עצמם את רוחצים הטבילה, עליהם קשה ואם לקריין.
331.8 זמננו (במידות שאובים מים סאה בארבעים כשרה זו טבילה
שתי  לפי הרבה להוסיף נוהגים ולמעשה, ליטר. 648 וי"א ליטר,

ט'הדעות). עליו שיישפכו ע"י להיעשות צריכה קבין בט' ורחיצה
תהיה  שלא באופן כלים, משלשה ואפילו שאובים, מים קבין
שני. מכלי שפיכה שתתחיל עד אחד כלי שפיכת בין הפסקה
ליטר). 21.6 וי"א ליטר, 12.42 זמננו מידות לפי קבין ט' (שיעור

ז  לבולבולבולבו....:הלכה אתאתאתאת שיכסהשיכסהשיכסהשיכסה עדעדעדעד יתפלליתפלליתפלליתפלל במשנה ו לאלאלאלא הוסיף

גופו. כל את לכסות שצריך הדין שהוא סק"ב) צא (סי' ברורה

ח  לתפלהלתפלהלתפלהלתפלה....:הלכה מרחיקיןמרחיקיןמרחיקיןמרחיקין צ כךכךכךכך (סי' ברורה במשנה והוסיף

דבר  ולכל תורה לתלמוד להרחיק שצריך הדין שהוא פב), ס"ק

שבקדושה.

ט  עומד עומד עומד עומד :הלכה במשנה כנגדוכנגדוכנגדוכנגדו....צואה צואה צואה צואה וראה וראה וראה וראה בתפלה בתפלה בתפלה בתפלה היההיההיההיה וכתב

שמתרחק  ואחר רגליים. למי הדין שהוא ח) ס"ק פא (סי' ברורה

שפסק. למקום חוזר אמות, שרק ד' צואה] [לגבי ט) (ס"ק והוסיף

למקום  חוזר הריח, שכלה ממקום אמות ד' בריחוק כנגדו מצא אם

התפילה  לראש וחוזר פושע הוא אמות ד' בתוך אבל .שפסק.

רערערערע.... שריחושריחושריחושריחו שדווקא ס"ק עט (סי'ברורה במשנה וכתב מפנימפנימפנימפני כג)

ריח. מאותו להצטער אדם בני דרך ריח אם לו יש שבטבעו ודבר

הנסרח  דבר ורק ממנו, להרחיק צריך אין וכדומה, עיטרן כגון רע

כצואה. דינו עיפוש מחמת

י  ומתפללומתפללומתפללומתפלל....:הלכה וחוזרוחוזרוחוזרוחוזר וכווכווכווכו'''' והתפללוהתפללוהתפללוהתפלל לנקביולנקביולנקביולנקביו הצריךהצריךהצריךהצריך וכלוכלוכלוכל

לחזור  צריך לגדולים בצריך שרק ס"א) צב (סי' הרב בשו"ע וכתב

mipdk zkxae dlitz zekld - hay h"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ומורחקת],ּתֹועבה דחויה ׁשּיעׂשה [- אחר ּומתּפּלל וחֹוזר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָ

ואם ש צרכיו. התפילה לפני לעצמו עצמֹומשער להעמיד יכֹול ְְְְֲִִַַָָָ

הילוךּכדי כןשיעור ּפי על ואף ּתפּלה. ּתפּלתֹו שיכול ּפרסה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ

מקום, מכל פרסה, כדי עצמו את יתּפּלל להעמיד לא ְְְִִֵַַָֹלכּתחּלה
וניעֹו ּכיחֹו ויסיר נקביו, ויפקד יפה יפה עצמֹו ׁשּיבּדק ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹעד

יתּפּלל. ּכ ואחר הּטֹורדֹו, ּדבר ְְְְִֵַַַַָָָָוכל

.‡Èלרצֹונֹו אם ּבתפּלתֹו, ונתעּטׁש ּופהק ׁשּגהק שלא מי - ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָ

קודם עצמו ׁשּיתּפּלל בדק קדם ּגּופֹו ּבדק ואם מגּנה. זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻהרי

כך לידי יבוא שלא גופו את שהכין ּבככלומר, אין לאנסֹו, ְְְֵָָָּובאּו

ּבתפּלתֹו,ּכלּום. רֹוק לֹו מחמת נזּדּמן לבלעו יכול ואינו ְְְִִִֵַָ

בתפילה, הכוונה מן טורדו והרוק ּבטּליתֹוסמיכותו, ְְִִַַמבליעֹו

הרוק, יראה שלא ּבבגּדֹובאופן הנאה.אֹו טליתו על חס אם האחר ְְִ

מּכ מצטער היה מחמת ואם שהוא, כל לכלוך בגדו על שיהא ְְִִִֵַָָָ

בבגדו, להבליעו רוצה ואינו דעתו, ל אנינות ּבידֹו כיוון זֹורקֹו ְְְָ

טרּוד. ונמצא ּבּתפּלה יצטער ׁשּלא ּכדי מּמּנּואחֹוריו, יצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

לדעּתֹו ׁשּלא ּבתפּלה עֹומד ּכׁשהּוא מּלמּטה שהפיח -רּוח ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

הרּוחבאונס, ׁשּתכלה עד הריח,-ׁשֹותק וחֹוזר שיפוג ְְִֵֵֶֶַַָ

ְִִָלתפּלתֹו.

.·Èהרּבה ונצטער מּלמּטה רּוח להֹוציא כן ּבּקׁש מחמת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָ

עצמֹו, להעמיד יכֹול ש ואינֹו הוא ארּבע הדין לאחריו מהּל ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָ
הרּוח ׁשּתכלה עד ּוממּתין הריח,אּמֹות 'רּבֹון - ואֹומר: ְְְִִִֵֶֶַַַַָ

וידּוע  ּגלּוי חללים וחללים נקבים נקבים יצרּתנּו ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָָָָהעֹולמים
ותֹולעה  ּבחּיינּו, ּוכלּמה חרּפה ּוכלּמתנּו, חרּפתנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלפני

למקֹומֹו וחֹוזר ּבמֹותנּו'. ּומתּפּלל.הראשון ורּמה ְְְְְִִִֵֵֵַָ
.‚Èּברּכיו על רגליו מי ונטפּו ּבתפּלה עֹומד לאנסו,היה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

ׁשּיכלה עד ׁשּפסק.הּמים,נטיפת ממּתין לּמקֹום ואם וחֹוזר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
לראׁש חֹוזר הּתפּלה, ּכל את לגמר ּכדי לתחילת ׁשהה - ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

.התפילה 
.„Èאּמֹות,וכן ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה מים, שהוא הּמׁשּתין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַ

לצאת, הטיפות שיכלו ׁשהתּפּלל מתּפּלל.ּכואחר שיעור ּומי ְְְִִִֵֵֶַַַַָ
ו  אּמֹות ארּבע הּלּו ּכדי מׁשּתין,רק ׁשֹוהה ּכ והטעם אחר ְְְְִִֵֶַַַַַַָ

מּפיו הוא ּתפּלה ּדברי ׁשּיפסק עדיין ּכדי התפילה ואחר ְְְְִִִִִֵֵֶָֹ
אמות.שפתותינו  ארבע הילוך שיעור תפילה של מילים רוחשות

.ÂËהּלב הלכותיה?ּכיצדבתפילה ּכּונת ׁשאינּההן ּתפּלה ּכל ְִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּומתּפּלל  חֹוזר ּכּונה, ּבלא התּפּלל ואם ּתפּלה. אינּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבכּונה,

התפילה.ּבכּונה כל טרּוד אם את ולּבֹו מׁשּבׁשת ּדעּתֹו מצא ְְְְִֶֶַַָָָָָֻ
בתפילה, לכוון יכול ׁשּתתיּׁשב ואינו עד להתּפּלל לֹו ְְְִִֵֵֶַַַָאסּור

מצר.ּדעּתֹו אֹו עיף והּוא הּדר מן הּבא שמצטער,לפיכ - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אמרּו ּדעּתֹו, ׁשּתתיּׁשב עד להתּפּלל לֹו שפרק חכמיםאסּור ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
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וראה  ולהתפלל. לחזור צריך אינו לקטנים בצריך אבל ולהתפלל,
חולקים  שיש וצריך) ד"ה וביה"ל סק"ב, (שם ברורה במשנה

ומתפלל  חוזר לקטנים בצריך שגם כדי כדי כדי כדי .וסוברים וכווכווכווכו'''' יכוליכוליכוליכול ואםואםואםואם

וכווכווכווכו'.'.'.'. לכתחלהלכתחלהלכתחלהלכתחלה וכווכווכווכו'''' יכול פרסהפרסהפרסהפרסה שאם (שם) הרב בשו"ע וכתב
שלכת  אומרים יש פרסה, הילוך שיעור עצמו את חילה להעמיד

מי  ויש תפילה. זמן שיעבור ואפילו משוקץ בגוף יתפלל לא
חושש  אם זה על לסמוך ויש להתפלל, לכתחילה אפילו שמתיר

תפילה  זמן עצמועצמועצמועצמו.....שיעבור להעמידלהעמידלהעמידלהעמיד יכוליכוליכוליכול במשנה ואםואםואםואם כתב
עצמו', להעמיד 'יכול של זה ששיעור סק"ד) צב (סי' ברורה

התפילה. מתחילת משערים

יא  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה ופיהקופיהקופיהקופיהק שגיהקשגיהקשגיהקשגיהק ס"א)מימימימי צז (סי' השו"ע וכתב
פתיחת  תיראה שלא פיו על ידו יניח אונס מתוך לפהק צריך שאם

וכווכווכווכו'.'.'.'..פיו  בתפלתובתפלתובתפלתובתפלתו רוקרוקרוקרוק לולולולו צז נזדמןנזדמןנזדמןנזדמן (סי' הרב בשו"ע והוסיף
כל  לירוק אסור התפילה שלאחר בתחנונים עומד שאפילו ס"ב),

המלך  לפני כעומד שהוא משום פסע, שלא בידו בידו בידו בידו .זמן זורקוזורקוזורקוזורקו

לאחוריו לאחוריולאחוריולאחוריולאחוריו.... לזרקו יכול אינו שאם (שם), הרמ"א והוסיף
לפניו. שלא וודאי לימינו, לא אבל לשמאלו, בשו"ע זורקו והוסיף

והרוק  לשמאלו, לירוק אפשרות לו אין שאם ס"ב), (שם הרב
לפניו  ואפילו לימינו לירוק לו מותר בתפילה, ממנו ממנו ממנו ממנו .מצערו יצאיצאיצאיצא

לתפלתולתפלתולתפלתולתפלתו.... וחוזרוחוזרוחוזרוחוזר וכווכווכווכו'''' סק"ב),רוחרוחרוחרוח קג (סי' ברורה במשנה וכתב
כדי  זמן שיעור הריח מחמת הפסיק לא אם שפסק, למקום שחוזר

כולה. את לגמור

יב  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה לאחריולאחריולאחריולאחריו מהלךמהלךמהלךמהלך וכווכווכווכו'''' להוציאלהוציאלהוציאלהוציא הרמ"א בקשבקשבקשבקש וכתב
להלך  צריך בביתו המתפלל שרק אומרים שיש ס"ב) קג (סי'
אין  לאחוריו להלך ומתבייש בציבור המתפלל אבל וכו' לאחוריו
וכו'', העולמים 'ריבון תפילת את יאמר ולא לאחריו, להלך צריך

במשנה  והוסיף נוהגים. וכן הריח. ממנו שיכלה עד ימתין רק
'ריבון  תפילת את בליבו שיהרהר שטוב ט), ס"ק (שם ברורה

העולמים'.

יג  למקום למקום למקום למקום :הלכה וחוזרוחוזרוחוזרוחוזר וכווכווכווכו'''' ברכיוברכיוברכיוברכיו עלעלעלעל רגליורגליורגליורגליו מימימימי ונטפוונטפוונטפוונטפו

בגדיו שפסקשפסקשפסקשפסק.... אם שאפילו ס"א) עח סי' (או"ח בשו"ע וכתב
נקי הפנימיים  העליון שבגדו באופן ולהתפלל, לחזור יכול לחים

המלוכלכים. בגדיו את ס"ג)ומכסה (שם הרב בשו"ע והוסיף
ממי  התלכלכו העליונים בגדיו אם אפילו תפילה, שלענין
ימשיך  אלא בגדיו, את ומחליף ממקומו עוקר אינו הרגליים,

שאי  משום כדרכו. רק ויתפלל הוא זה באופן רגליים מי סור
גזרו  לא בתפילה, עומד כבר שהוא וכיון כדי כדי כדי כדי .מדרבנן, שההשההשההשהה ואםואםואםואם

לראשלראשלראשלראש.... חוזרחוזרחוזרחוזר התפלההתפלההתפלההתפלה כלכלכלכל אתאתאתאת (שם לגמורלגמורלגמורלגמור ברורה במשנה וכתב
כדי  ושהה נוטפים שהמים מחמת באונס הפסיק אם שרק סק"ז),
שהמתין  מחמת הפסיק אם אבל לראש. חוזר כולה, את לגמור
הדין  שמעיקר בקרקע, ייבלעו הרגליים שמי כדי או מים להבאת
הפסק, חשוב ולא לאונס נחשב אינו בשבילם, להפסיק חייב אינו

שפסק. למקום וחוזר

טו  תפלהתפלהתפלהתפלה....:הלכה אינהאינהאינהאינה בכוונהבכוונהבכוונהבכוונה שאינהשאינהשאינהשאינה תפלהתפלהתפלהתפלה השו"ע כלכלכלכל וכתב
המילות  פירוש בלבו שיכוון צריך המתפלל ס"א) צח סי' (או"ח

וכו'. בשפתיו יכול שמוציא אינו שאם (שם), הרב השו"ע והוסיף
התפילה  בשעת שיחשוב צריך פנים כל על המילות, פירוש לכוון
ולא  שבשמים, לאביו ליבו ומכוונים הלב את המכניעים בדברים

ראש  קלות בהם שיש בדברים כוונה כוונה כוונה כוונה .יחשוב בלאבלאבלאבלא התפללהתפללהתפללהתפלל ואםואםואםואם

בכוונהבכוונהבכוונהבכוונה.... ומתפללומתפללומתפללומתפלל צריך חוזרחוזרחוזרחוזר המתפלל ס"א) קא (סי' בשו"ע וכתב
יכוון  לפחות בכולן לכוון יכול אינו ואם הברכות. בכל שיכוון
יחזור  השאר בכל שכיוון פי על אף באבות כיוון לא ואם באבות,
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.‰קרי,-לפיכ לבעל טבילה עזרא שתיקן אֹומרין לפי היּו ְְִִָָ
ׁשאפּלּושנהגהּבזמןהחכמים זֹו, טמא זבּתּקנה כבר שהוא ְֲִִֶַַָָָ
ימיםשל בטומאה  קרי,שבעה של ׁשראה טומאה לו נוספה ועתה ִֶֶָָ

קרי, ימיםונּדהבעל שבעה טמאה זרע,שגם ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְִִֶֶַַָָָ
קרי,ועתה  כבעל טומאה לה שטמאה והמׁשּמׁשתנוספה מיטתה ְְֶֶַַ

קרי, דםׁשראת כבעל שימושה אחר שבעה נּדהה טומאת ונטמאה ֲִֶָָָ
הּקרי,ימים, מּפני לתפּלה וכן ׁשמע לקרּית טבילה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָצריכין

טמאין ׁשהן ּפי על האחרת.אף הטומאה נֹותן מחמת הּדין וכן ְְִִִֵֵֵֵֶַַַ
מסתבר  גם כך שנשארים - פי על אף בטבילה חייבים שהם

הּטהרההריׁשבטומאתם, מּפני זֹו טבילה בעל אין מטומאת ְְֳִִֵֵֶַָָָ
נׁשֹותיהן קרי, אצל מצּויין יהיּו ׁשּלא הּגזרה מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאּלא

ולכן ּתמיד, תמיד, נשותיהם אצל מצויים יהיו לא זו תקנה ידי ועל ִָ
מקום  מכל החמורה, מטומאתם זו בטבילה נטהרים שאינם פי על אף

הקרי. מפני לטבול ׁשלחייבים זֹו ּתּקנה ּגם ּבטלה טבילה ּוכבר ְְֶַַָָָָָ
תורה,ּתפּלהל  לדברי טבילה יׂשראל,וכן ּבכל ּפׁשטה ׁשּלא לפי ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ

ּבּה.ו  לעמד ּבּצּבּור ּכח היה ֲִַַַָָָֹֹֹלא
.Âּובׁשנער ּבספרד ּפׁשּוט בבל],מנהג קרי [- ּבעל ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבּמים ּבׂשרֹו ּכל רֹוחץ ׁשהּוא עד גופו מתּפּלל על ששופך - ְְִִֵֵֶַַַַָָ
מים, של קבין יׂשראל'תשעה אלהי לקראת 'הּכֹון ְְֱִִִִֵֶַָֹמּׁשּום

יב) ד, אמּורים.(עמוס ּדברים להתפלל ּבּמה לא זה מנהג שנהגו ְֲִִֶַָ
במים? בשרו שירחוץ שראה ּבריאאדם ּבעד ובין לרצונו שראה בין ְִָ

ׁשּבעללאונסו חֹולה לרצונו,אֹו קרי וראה ׁשראה חֹולה אבל ֲִֶֶֶֶֶַָָָָ
הרחיצה, מן ּפטּור מנהגלאנסֹו ּבזה לרחוץ ואין עליו להחמיר ְְְְְִִִֵֶָָָָָָ

במים. בשרו זבאת ימיםוכן שבעת טומאה קרי הטמא ׁשראה ְִֵֶֶָָָ
טומאתו, ימיםונּדהבימי שבעה טומאה ׁשכבת הטמאה ׁשּפלטה ְְְִִֶַָָָ

טומאתה,זרע מנהגבימי ּבהן במים,אין בשרם את אּלא לרחוץ ְִֵֶֶֶַָָָ
ידיהן ורֹוחצין עצמן ּומתּפּללין.בלבדמקּנחין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָ

.Êּכיצד הערוה, הלכותיה?ּכּסּוי ערותֹוהן ׁשּכּסה ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשמע,בבגד לקרּית ׁשּמכּסה זאתּכדר עד בכל יתּפּלל לא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

לּבֹו,גםׁשּיכּסה קריאת את מדין יותר חמור תפילה שדין משום ְִֶֶֶַ
ו ואםשמע. ּכּסהעבר ּבּמה אתלא לֹו ואין ׁשּנאנס אֹו לּבֹו, ְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹ
בדיעבד יכּסה אזי לבו, את לכסות בגד לו שאין וכּסה - הֹואיל ְְִִֶַָ

יצא,ערותֹו ולהתפלל.והתּפּלל, לחזור צריך ּולכּתחּלה ואינו ְְְְְִִֵֶַַָָָָ
יעׂשה לבו,לא לכסות במה לו אין ואם לבו, את גם יכסה אלא כן, ֲֶַֹ

יתפלל  .לא
Á.ּכיצד הּתפּלה מקֹום הלכותיה?טהרת יתּפּלל הן לא ְְְֳִִֵֵַַַַָָֹ

ּב ולא הּכּסא ּבבית ולא ּבּמרחץ, ולא הּטּנפת, מקום ּבמקֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹ
שם טהרהשמשליכים ּבחזקת ׁשאינֹו ּבמקֹום אֹו ורגיל אׁשּפה, ְְְְֳֵֶֶַַָָָָ

טינופת, בו ׁשּיבּדקּנּולהיות נקי.עד ּכל שהוא ּדבר, ׁשל ּכללֹו ְְְִֶֶֶַָָָָ
ׁשמע קרּית ּבֹו קֹורין ׁשאין גםמקֹום נקי, שאינו אין משום ְְִִֵֵֶַַָ

רע  וריח רגלים ּומי מּצֹואה ׁשּמרחיקין ּוכׁשם ּבֹו. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמתּפּללין
מרחיקין  ּכ ׁשמע, לקרּית הערוה ּומראית הּמת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּומן

זה לתפּלה בדבר שווה שדינם .משום ְִִָ
.Ë ׁשּלא מּפני וחטא הֹואיל ּבמקֹומֹו, צֹואה ּומצא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹהתּפּלל

התּפּללּבדק  ׁשּלא ניקיון עד את בדק כשלא שפשע מכיוון - ְִֵֶַַַָֹ
להתפלל  שעמד לפני ש ,המקום הוא ּבמקֹום הדין ּומתּפּלל ְְִֵֵַָחֹוזר

ּונקי.במקום -טהֹור ּבתפּלה, עֹומד התפילההיה ראה באמצע ְִִֵָָָָָָ
ּכנגּדֹו מולו,צֹואה לפניו- להּל יכֹול ולעמוד -אם להתקדם ְְְְִֵֶַָָָָ

שיעור עד הצואה, לאחריו לפני ׁשּיזרקּנה רחוקה ּכדי שתהא - ְְְְֲִֵֶֶַָָ
יהּלמאחוריו אּמֹות, לאו לפניו,ארּבע לעבור ואם יכול שאינו ְְְִֵַַַַָ

הצואה, לּצדדיןאת אמות.יסּלקּנה ארבע בריחוק בצדה ויעמוד ְְְִֶַַָָ
יכֹול אינֹו הצואה,ואם מן להתרחק  ּגדֹולי להתפלל.יפסיקכלל ְְְִִֵֵַָ

ּבבית  ולא ׁשכר, ּבֹו ׁשּיׁש ּבבית מתּפּללין היּו לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהחכמים,
ּפי  על אף רע, ׁשריחֹו מּפני עּפּוׁשֹו, ּבעת מּוריס ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּיׁש

טהֹור טינופת ׁשהּמקֹום  .מדבר ֶַָָ
.Èאֹותֹו החֹופזין אותו,ּדברים המטרידים הן ּכיצד- ְְִִֵַַָ

הּצריהלכותיהם? וכל יתּפּלל. לא לנקביו, צרי היה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשאם
ועברלנקביו צרכיו, עשה ולא התפילה ּתפּלתֹוקודם והתּפּלל, ְְְְִִִֵַָָָ
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יפסיד  אבל תפילה זמן יעבור לא אם שגם סק"כ), (שם ברורה
המנקה. דבר בכל ידיו לנקות יכול בציבור, תפילה

ה  תפלהתפלהתפלהתפלה....:הלכה שלשלשלשל זוזוזוזו תקנהתקנהתקנהתקנה גםגםגםגם בטלהבטלהבטלהבטלה בשו"ע וכברוכברוכברוכבר וכתב
טובלים]. [שאין המנהג פשט שכן ס"א) פח סי' וכתב (או"ח

עליו  תבוא ולטבול, לנהוג שירצה שמי סק"ב), (שם ברורה במשנה
וייתכן  ותפילה. ק"ש זמן יעבור לא זה ידי על אם רק אבל ברכה,

בציבור. תפילה יפסיד עי"ז אם להחמיר ראוי במשנה שאין והוסיף
וטובלים  זו בתקנה שנוהגים מעשה אנשי שיש סק"ד), (שם ברורה
קבין. בט' עצמם את רוחצים הטבילה, עליהם קשה ואם לקריין.
331.8 זמננו (במידות שאובים מים סאה בארבעים כשרה זו טבילה
שתי  לפי הרבה להוסיף נוהגים ולמעשה, ליטר. 648 וי"א ליטר,

ט'הדעות). עליו שיישפכו ע"י להיעשות צריכה קבין בט' ורחיצה
תהיה  שלא באופן כלים, משלשה ואפילו שאובים, מים קבין
שני. מכלי שפיכה שתתחיל עד אחד כלי שפיכת בין הפסקה
ליטר). 21.6 וי"א ליטר, 12.42 זמננו מידות לפי קבין ט' (שיעור

ז  לבולבולבולבו....:הלכה אתאתאתאת שיכסהשיכסהשיכסהשיכסה עדעדעדעד יתפלליתפלליתפלליתפלל במשנה ו לאלאלאלא הוסיף

גופו. כל את לכסות שצריך הדין שהוא סק"ב) צא (סי' ברורה

ח  לתפלהלתפלהלתפלהלתפלה....:הלכה מרחיקיןמרחיקיןמרחיקיןמרחיקין צ כךכךכךכך (סי' ברורה במשנה והוסיף

דבר  ולכל תורה לתלמוד להרחיק שצריך הדין שהוא פב), ס"ק

שבקדושה.

ט  עומד עומד עומד עומד :הלכה במשנה כנגדוכנגדוכנגדוכנגדו....צואה צואה צואה צואה וראה וראה וראה וראה בתפלה בתפלה בתפלה בתפלה היההיההיההיה וכתב

שמתרחק  ואחר רגליים. למי הדין שהוא ח) ס"ק פא (סי' ברורה

שפסק. למקום חוזר אמות, שרק ד' צואה] [לגבי ט) (ס"ק והוסיף

למקום  חוזר הריח, שכלה ממקום אמות ד' בריחוק כנגדו מצא אם

התפילה  לראש וחוזר פושע הוא אמות ד' בתוך אבל .שפסק.

רערערערע.... שריחושריחושריחושריחו שדווקא ס"ק עט (סי'ברורה במשנה וכתב מפנימפנימפנימפני כג)

ריח. מאותו להצטער אדם בני דרך ריח אם לו יש שבטבעו ודבר

הנסרח  דבר ורק ממנו, להרחיק צריך אין וכדומה, עיטרן כגון רע

כצואה. דינו עיפוש מחמת

י  ומתפללומתפללומתפללומתפלל....:הלכה וחוזרוחוזרוחוזרוחוזר וכווכווכווכו'''' והתפללוהתפללוהתפללוהתפלל לנקביולנקביולנקביולנקביו הצריךהצריךהצריךהצריך וכלוכלוכלוכל

לחזור  צריך לגדולים בצריך שרק ס"א) צב (סי' הרב בשו"ע וכתב

mipdk zkxae dlitz zekld - hay h"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ומורחקת],ּתֹועבה דחויה ׁשּיעׂשה [- אחר ּומתּפּלל וחֹוזר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָ

ואם ש צרכיו. התפילה לפני לעצמו עצמֹומשער להעמיד יכֹול ְְְְֲִִַַָָָ

הילוךּכדי כןשיעור ּפי על ואף ּתפּלה. ּתפּלתֹו שיכול ּפרסה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ

מקום, מכל פרסה, כדי עצמו את יתּפּלל להעמיד לא ְְְִִֵַַָֹלכּתחּלה
וניעֹו ּכיחֹו ויסיר נקביו, ויפקד יפה יפה עצמֹו ׁשּיבּדק ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹעד

יתּפּלל. ּכ ואחר הּטֹורדֹו, ּדבר ְְְְִֵַַַַָָָָוכל

.‡Èלרצֹונֹו אם ּבתפּלתֹו, ונתעּטׁש ּופהק ׁשּגהק שלא מי - ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָ

קודם עצמו ׁשּיתּפּלל בדק קדם ּגּופֹו ּבדק ואם מגּנה. זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻהרי

כך לידי יבוא שלא גופו את שהכין ּבככלומר, אין לאנסֹו, ְְְֵָָָּובאּו

ּבתפּלתֹו,ּכלּום. רֹוק לֹו מחמת נזּדּמן לבלעו יכול ואינו ְְְִִִֵַָ

בתפילה, הכוונה מן טורדו והרוק ּבטּליתֹוסמיכותו, ְְִִַַמבליעֹו

הרוק, יראה שלא ּבבגּדֹובאופן הנאה.אֹו טליתו על חס אם האחר ְְִ

מּכ מצטער היה מחמת ואם שהוא, כל לכלוך בגדו על שיהא ְְִִִֵַָָָ

בבגדו, להבליעו רוצה ואינו דעתו, ל אנינות ּבידֹו כיוון זֹורקֹו ְְְָ

טרּוד. ונמצא ּבּתפּלה יצטער ׁשּלא ּכדי מּמּנּואחֹוריו, יצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

לדעּתֹו ׁשּלא ּבתפּלה עֹומד ּכׁשהּוא מּלמּטה שהפיח -רּוח ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

הרּוחבאונס, ׁשּתכלה עד הריח,-ׁשֹותק וחֹוזר שיפוג ְְִֵֵֶֶַַָ

ְִִָלתפּלתֹו.

.·Èהרּבה ונצטער מּלמּטה רּוח להֹוציא כן ּבּקׁש מחמת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָ

עצמֹו, להעמיד יכֹול ש ואינֹו הוא ארּבע הדין לאחריו מהּל ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָ
הרּוח ׁשּתכלה עד ּוממּתין הריח,אּמֹות 'רּבֹון - ואֹומר: ְְְִִִֵֶֶַַַַָ

וידּוע  ּגלּוי חללים וחללים נקבים נקבים יצרּתנּו ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָָָָהעֹולמים
ותֹולעה  ּבחּיינּו, ּוכלּמה חרּפה ּוכלּמתנּו, חרּפתנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלפני

למקֹומֹו וחֹוזר ּבמֹותנּו'. ּומתּפּלל.הראשון ורּמה ְְְְְִִִֵֵֵַָ
.‚Èּברּכיו על רגליו מי ונטפּו ּבתפּלה עֹומד לאנסו,היה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

ׁשּיכלה עד ׁשּפסק.הּמים,נטיפת ממּתין לּמקֹום ואם וחֹוזר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
לראׁש חֹוזר הּתפּלה, ּכל את לגמר ּכדי לתחילת ׁשהה - ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

.התפילה 
.„Èאּמֹות,וכן ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה מים, שהוא הּמׁשּתין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַ

לצאת, הטיפות שיכלו ׁשהתּפּלל מתּפּלל.ּכואחר שיעור ּומי ְְְִִִֵֵֶַַַַָ
ו  אּמֹות ארּבע הּלּו ּכדי מׁשּתין,רק ׁשֹוהה ּכ והטעם אחר ְְְְִִֵֶַַַַַַָ

מּפיו הוא ּתפּלה ּדברי ׁשּיפסק עדיין ּכדי התפילה ואחר ְְְְִִִִִֵֵֶָֹ
אמות.שפתותינו  ארבע הילוך שיעור תפילה של מילים רוחשות

.ÂËהּלב הלכותיה?ּכיצדבתפילה ּכּונת ׁשאינּההן ּתפּלה ּכל ְִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּומתּפּלל  חֹוזר ּכּונה, ּבלא התּפּלל ואם ּתפּלה. אינּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבכּונה,

התפילה.ּבכּונה כל טרּוד אם את ולּבֹו מׁשּבׁשת ּדעּתֹו מצא ְְְְִֶֶַַָָָָָֻ
בתפילה, לכוון יכול ׁשּתתיּׁשב ואינו עד להתּפּלל לֹו ְְְִִֵֵֶַַַָאסּור

מצר.ּדעּתֹו אֹו עיף והּוא הּדר מן הּבא שמצטער,לפיכ - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אמרּו ּדעּתֹו, ׁשּתתיּׁשב עד להתּפּלל לֹו שפרק חכמיםאסּור ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
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וראה  ולהתפלל. לחזור צריך אינו לקטנים בצריך אבל ולהתפלל,
חולקים  שיש וצריך) ד"ה וביה"ל סק"ב, (שם ברורה במשנה

ומתפלל  חוזר לקטנים בצריך שגם כדי כדי כדי כדי .וסוברים וכווכווכווכו'''' יכוליכוליכוליכול ואםואםואםואם

וכווכווכווכו'.'.'.'. לכתחלהלכתחלהלכתחלהלכתחלה וכווכווכווכו'''' יכול פרסהפרסהפרסהפרסה שאם (שם) הרב בשו"ע וכתב
שלכת  אומרים יש פרסה, הילוך שיעור עצמו את חילה להעמיד

מי  ויש תפילה. זמן שיעבור ואפילו משוקץ בגוף יתפלל לא
חושש  אם זה על לסמוך ויש להתפלל, לכתחילה אפילו שמתיר

תפילה  זמן עצמועצמועצמועצמו.....שיעבור להעמידלהעמידלהעמידלהעמיד יכוליכוליכוליכול במשנה ואםואםואםואם כתב
עצמו', להעמיד 'יכול של זה ששיעור סק"ד) צב (סי' ברורה

התפילה. מתחילת משערים

יא  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה ופיהקופיהקופיהקופיהק שגיהקשגיהקשגיהקשגיהק ס"א)מימימימי צז (סי' השו"ע וכתב
פתיחת  תיראה שלא פיו על ידו יניח אונס מתוך לפהק צריך שאם

וכווכווכווכו'.'.'.'..פיו  בתפלתובתפלתובתפלתובתפלתו רוקרוקרוקרוק לולולולו צז נזדמןנזדמןנזדמןנזדמן (סי' הרב בשו"ע והוסיף
כל  לירוק אסור התפילה שלאחר בתחנונים עומד שאפילו ס"ב),

המלך  לפני כעומד שהוא משום פסע, שלא בידו בידו בידו בידו .זמן זורקוזורקוזורקוזורקו

לאחוריו לאחוריולאחוריולאחוריולאחוריו.... לזרקו יכול אינו שאם (שם), הרמ"א והוסיף
לפניו. שלא וודאי לימינו, לא אבל לשמאלו, בשו"ע זורקו והוסיף

והרוק  לשמאלו, לירוק אפשרות לו אין שאם ס"ב), (שם הרב
לפניו  ואפילו לימינו לירוק לו מותר בתפילה, ממנו ממנו ממנו ממנו .מצערו יצאיצאיצאיצא

לתפלתולתפלתולתפלתולתפלתו.... וחוזרוחוזרוחוזרוחוזר וכווכווכווכו'''' סק"ב),רוחרוחרוחרוח קג (סי' ברורה במשנה וכתב
כדי  זמן שיעור הריח מחמת הפסיק לא אם שפסק, למקום שחוזר

כולה. את לגמור

יב  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה לאחריולאחריולאחריולאחריו מהלךמהלךמהלךמהלך וכווכווכווכו'''' להוציאלהוציאלהוציאלהוציא הרמ"א בקשבקשבקשבקש וכתב
להלך  צריך בביתו המתפלל שרק אומרים שיש ס"ב) קג (סי'
אין  לאחוריו להלך ומתבייש בציבור המתפלל אבל וכו' לאחוריו
וכו'', העולמים 'ריבון תפילת את יאמר ולא לאחריו, להלך צריך

במשנה  והוסיף נוהגים. וכן הריח. ממנו שיכלה עד ימתין רק
'ריבון  תפילת את בליבו שיהרהר שטוב ט), ס"ק (שם ברורה

העולמים'.

יג  למקום למקום למקום למקום :הלכה וחוזרוחוזרוחוזרוחוזר וכווכווכווכו'''' ברכיוברכיוברכיוברכיו עלעלעלעל רגליורגליורגליורגליו מימימימי ונטפוונטפוונטפוונטפו

בגדיו שפסקשפסקשפסקשפסק.... אם שאפילו ס"א) עח סי' (או"ח בשו"ע וכתב
נקי הפנימיים  העליון שבגדו באופן ולהתפלל, לחזור יכול לחים

המלוכלכים. בגדיו את ס"ג)ומכסה (שם הרב בשו"ע והוסיף
ממי  התלכלכו העליונים בגדיו אם אפילו תפילה, שלענין
ימשיך  אלא בגדיו, את ומחליף ממקומו עוקר אינו הרגליים,

שאי  משום כדרכו. רק ויתפלל הוא זה באופן רגליים מי סור
גזרו  לא בתפילה, עומד כבר שהוא וכיון כדי כדי כדי כדי .מדרבנן, שההשההשההשהה ואםואםואםואם

לראשלראשלראשלראש.... חוזרחוזרחוזרחוזר התפלההתפלההתפלההתפלה כלכלכלכל אתאתאתאת (שם לגמורלגמורלגמורלגמור ברורה במשנה וכתב
כדי  ושהה נוטפים שהמים מחמת באונס הפסיק אם שרק סק"ז),
שהמתין  מחמת הפסיק אם אבל לראש. חוזר כולה, את לגמור
הדין  שמעיקר בקרקע, ייבלעו הרגליים שמי כדי או מים להבאת
הפסק, חשוב ולא לאונס נחשב אינו בשבילם, להפסיק חייב אינו

שפסק. למקום וחוזר

טו  תפלהתפלהתפלהתפלה....:הלכה אינהאינהאינהאינה בכוונהבכוונהבכוונהבכוונה שאינהשאינהשאינהשאינה תפלהתפלהתפלהתפלה השו"ע כלכלכלכל וכתב
המילות  פירוש בלבו שיכוון צריך המתפלל ס"א) צח סי' (או"ח

וכו'. בשפתיו יכול שמוציא אינו שאם (שם), הרב השו"ע והוסיף
התפילה  בשעת שיחשוב צריך פנים כל על המילות, פירוש לכוון
ולא  שבשמים, לאביו ליבו ומכוונים הלב את המכניעים בדברים

ראש  קלות בהם שיש בדברים כוונה כוונה כוונה כוונה .יחשוב בלאבלאבלאבלא התפללהתפללהתפללהתפלל ואםואםואםואם

בכוונהבכוונהבכוונהבכוונה.... ומתפללומתפללומתפללומתפלל צריך חוזרחוזרחוזרחוזר המתפלל ס"א) קא (סי' בשו"ע וכתב
יכוון  לפחות בכולן לכוון יכול אינו ואם הברכות. בכל שיכוון
יחזור  השאר בכל שכיוון פי על אף באבות כיוון לא ואם באבות,



mipdkקל zkxae dlitz zekld - hay h"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הוא  לכך הנצרך ּדעּתֹו,הזמן ותתקרר ׁשּינּוח עד ימים, ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹׁשלׁשה
יתּפּלל. ּכ ְְִֵַַַָואחר

.ÊËהּכּונה היא המתפללּכיצד צריך לּבֹובתפילה? ׁשּיפּנה ְִִֵֶֶַַַַָָ
הּמחׁשבֹות אותו מּכל עֹומד הטורדות הּוא ּכאּלּו עצמֹו ויראה ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

הּׁשכינה, ח)שנאמרלפני טז, וגו''.(תהילים תמיד לנגדי ה' 'שיויתי ְְִִֵַָ
כראוילפיכ לבו את לכוון שצריך מכיון מעט - ליׁשב צרי ְְִִֵֵַָָ

ּבנחת  יתּפּלל ּכ ואחר לּבֹו, את לכּון ּכדי הּתפּלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹקדם
מּׂשֹוי, נֹוׂשא ׁשהיה ּכמי ּתפּלתֹו יעׂשה ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹותחנּונים.

לֹו והֹול עליו,מׁשליכֹו הרובץ העול מן להיפטר שרוצה כמי - ְְִֵַ
הּתפּלה אחר מעט ליׁשב צרי להיפרד לפיכ לו שקשה כמי - ְְְִִִֵֵַַַַָָָ

יּפטר.רקו מהתפילה ּכ ׁשֹוהין אחר היּו הראׁשֹונים חסידים ְֲִִִִִִֵַַָָָָ
הּתפּלה קדם מחשבתם ׁשעה את ולהכין דעתם את ליישב כדי ְִֶַָָָֹ

ׁשעה.שוהים ו לתפילה  ּבּתפּלה ּומאריכין הּתפּלה, אחר ׁשעה ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָ
.ÊÈּכּונה לֹו ׁשאין מּפני יתּפּלל, אל לכוון ׁשּכֹור יכול שאינו - ְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

שכרותו. מחמת ליבו ו ואםאת ּתֹועבהעבר ּתפּלתֹו -התּפּלל, ְְְִִִֵֵַָָ
ומורחקת. תועבה,לפיכדחויה שתפילתו מכיון ּומתּפּלל - חֹוזר ְְִִֵֵַָ

מּׁשכרּותֹו מיינו.-ּכׁשּיתרֹונן רביעית -ׁשתּויכשיתפכח ששתה ְְְִִִֵֶָ
ּתפּלהיין ּתפּלתֹו התּפּלל, ואם יתּפּלל, זה בדיעבד.אל אי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּכֹור תועבה]?הּוא תפילתו התפלל יכֹול [שאם ׁשאינֹו זה ִֵֶֶָ
הּמל ּבפני בדבריו,לדּבר להשתבש [שאם ׁשתּוי איזהוו מבלי ְְְִֵֵֶֶַַָ

תפילה]? תפילתו ואינֹוזה התפלל הּמל ּבפני לדּבר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּיכֹול
בדבריו,-מׁשּתּבׁש מתבלבל לדבר -כןּפי על אף אינו שיכול ְִִֵֵַַַ

המלך, ייןבפני רביעית וׁשתה לגמרי,הֹואיל צלולה דעתו ואין ְְִִִִַָָ
מעליו יינֹו ׁשּיסיר עד יתּפּלל צלילותו לא לו .ותחזור ְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

.ÁÈמּתֹו ולא ׂשחֹוק מּתֹו לא להתּפּלל, עֹומדין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵַֹֹוכן

ראׁש הדעת,קּלּות זחיחות היא ׂשיחהשמהותם מּתֹו של ולא ְִִַָֹֹ
ליצנות, ּכעסדברי מּתֹו ולא מריבה מּתֹו הם ולא שהרי ְְְִִִַַָֹֹ

דעתו את ּתֹורהמטרידים ּדברי מּתֹו את אּלא משמחים שהם ְִִֵֶָָ
מּתֹוהלב. ב ולא ּתֹורה עיון ּדברי ׁשהן ּפי על אף הלכה ּדין ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

הוא והטעם ליבו, את משמחים טרּוד והם לּבֹו יהא ׁשּלא ְְִֵֵֶָֹּכדי
התפילה.ּבהלכה ׁשא יתפללאּלא בזמן ּתֹורה ּדברי ין מּתֹו ְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ּפסּוקֹות  הלכֹות ּכגֹון עּיּון להרהר ּבהן יבוא שלא כדי וברורות, ְְֲִֶָָ
התפילה  בעת .בהם

.ËÈּפרקים ׁשל יום -ּתפּלֹות לשלושים אחת לזמן מזמן הבאים ְְִִֶָ
יותר, הּמֹועדֹותאו ּותפּלת חדׁש ראׁש מּוסף ּתפּלת -ּכגֹון ְְְֲִִֶַַַָֹֹ

הכיפורים, ויום השנה ראש טוב, יום כגון השנה מועדי ִָצריתפילות
ּתפּלתֹו שיתפלל -להסּדיר קודם פעמיים או פעם שיקראנה כלומר, ְְְִִַָ

ּומתּפּלל. עֹומד ּכ הואואחר ּבּהוהטעם יּכׁשל ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
בפיו. שגורה תפילתו ּבמקֹום ותהיה סּכנה, ּבמקֹום מהּל ְְְִִֵַַָָָָהיה

וליסטים, חּיה כלל,ּגדּודי מיושבת דעתו אין זמן שאז והּגיע ְְְְְִִִִֵַַַָ
ש הּתפּלה, הוא עּמדינו 'צרכי זֹו: והיא אחת ּברכה מתּפּלל ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

ודעּתן  מרּבין, כל קצרהיׂשראל את ולפרט לפרש יכולים [ואינם ְְְְְִִֵַָָָָֻ
אחד צרכיהם], לכל ׁשּתּתן אלהינּו ה' מּלפני רצֹון ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָֹיהי

מחסֹורּה ּדי ּוגוּיה ּגוּיה ּולכל ּפרנסתֹו, ּכדי סיפוק ואחד כדי - ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ּתפּלה'.מחסורה, ׁשֹומע ה' אּתה ּברּו עׂשה, ּבעיני ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָוהּטֹוב

אֹותּה מהּל,אפילו ּומתּפּלל כתפילה,ּכׁשהּוא דינה שאין משום ְְְִֵֵֶַַָ
עֹומד.יכֹול ואם  ותתקרר לעמד, ליּׁשּוב מּגיע ּוכׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ

זמן -ּדעּתֹו עבר לא ועדיין בתפילה, לכוון ויוכל דעתו ותתיישב ְַ
דינו  ּכתקנּה,ש התפילה, ּתפּלה ּומתּפּלל ּתׁשע שהיאחֹוזר ְְְְְִִִֵֵַַָָ
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חסרון ויתפלל. בשביל חוזרים אין הזה שבזמן (שם) הרמ"א וכתב
יכוון. שלא הוא קרוב בחזרתו שגם משום כוונה,

טז  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה התפילההתפילההתפילההתפילה קודםקודםקודםקודם מעטמעטמעטמעט לישבלישבלישבלישב צריךצריךצריךצריך וכתב לפיכךלפיכךלפיכךלפיכך
להתפלל  שיקום קודם אחת שעה שישהה ס"א) צג (סי' בשו"ע

וכו'. התפילה אחר אחת ושעה (שם),וכו' הרב בשו"ע וכתב

די  העם לשאר אך ממש. שעה שוהין היו הראשונים שחסידים
הילוך  שיעור זמננו [במידות טפחים ח' הילוך כדי מועטת בשעה

שניות]. 0.75 הוא טפחים 8

יז  ושתה ושתה ושתה ושתה :הלכה הואילהואילהואילהואיל וכווכווכווכו'''' המלךהמלךהמלךהמלך בפניבפניבפניבפני לדברלדברלדברלדבר שיכולשיכולשיכולשיכול ושתויושתויושתויושתוי

וכווכווכווכו'.'.'.'. יתפלליתפלליתפלליתפלל לאלאלאלא ייןייןייןיין סק"א),רביעיתרביעיתרביעיתרביעית צט (סי' ברורה המשנה כתב
בדב  [וראה המשכרים משקין שאר בשתה הדין מהו שהוא ריו

משקים]. בשאר השתיה (שם שיעור ברורה המשנה כתב עוד
שתה  אם אבל אחת, בבת בשתה דווקא שאמרו שרביעית סק"ב),
יותר  שתה ואם מותר. מים, מעט בה עירב או לגימות בשתי

אסור  מקרה בכל שיסיר שיסיר שיסיר שיסיר .מרביעית, עדעדעדעד יתפלליתפלליתפלליתפלל לאלאלאלא וכווכווכווכו'''' ושתויושתויושתויושתוי

מעליומעליומעליומעליו.... בשיעור יינויינויינויינו דרך שהליכת ס"ב), צט (סי' השו"ע וכתב
יין. רביעית של שתייה מפיגים שהוא, כל בשיעור ושינה 'מיל',
לו  מספיק שתוי, שהוא אחד שכל ס"ג), (שם השו"ע כתב ועוד

שמטעם  (שם), הרמ"א וכתב יינו. שיפיג בנפשו שמרגיש מה לפי

אחר  להמתין נזהרים אנו אין חזקים, אינם שלנו שהיינות מכיון זה
בשם  יז) ס"ק (שם ברורה במשנה וראה ויותר. רביעית שתיית
לנהוג  נכון אין אך המנהג, את ליישב כדי זה שכל מגדים, הפרי

טוב .כן  שביום המהרש"ל, בשם יז) ס"ק (שם ברורה במשנה כתב
אפשר  שאי משום קצת, ששותה פי על אף מנחה להתפלל יכול
צב  סי' המגן, (אלף גבורים במגן וכתב יינו. שיפוג עד להמתין

בפורים. הדין שהוא סק"ח),

יח  עיוןעיוןעיוןעיון....:הלכה בהםבהםבהםבהם שאיןשאיןשאיןשאין תורהתורהתורהתורה דברידברידברידברי מתוךמתוךמתוךמתוך וכתב אלאאלאאלאאלא
הלכה  בפלפול עסק אם מקום שמכל ס"ג) צג (סי' הרב בשו"ע

עמהם. יתפלל להתפלל, ציבור והתחילו

יט  להסדיר להסדיר להסדיר להסדיר :הלכה צריךצריךצריךצריך וכווכווכווכו'''' חדשחדשחדשחדש ראשראשראשראש מוסףמוסףמוסףמוסף תפלתתפלתתפלתתפלת

חדש,תפלתותפלתותפלתותפלתו.... הפרי בשם הביא סק"א) ק (סי' ברורה ובמשנה
מתחילה  להסדיר שצריך בשחרית ויבוא' 'יעלה לענין הדין שהוא
[וראה  ופורים בחנוכה הנסים' 'על וכן הסידור, מתוך שיתפלל או

בזה] שהוסיף במה אומרים .עוד שיש ס"א), ק (סי' הרמ"א כתב
שהרי  תפילתו את להסדיר צריך אינו הסידור מתוך שכשמתפלל
(שם) הרב בשו"ע וכתב נוהגים. וכן שמתפלל, מה רואה
צריך  ודאי הדברים פירוש את להבין בה שמתקשה שבתפילה

ואין  קשה, שפירושם בפיוטים ובפרט תחילה, ולהסדיר ללמוד

mipdk zkxae dlitz zekld - hay 'l iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ה'תשע"ה  שבט ל' חמישי יום

ה  ¤¤ּפרק
.‡צרי ּדברים ּבהן האדםׁשמֹונה להּזהר הּמתּפּלל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ואםלכתחילה במצב היההמתפללולעׂשֹותן, אֹונמצא ּדחּוק ְְֲִַָָָָ

לעשותם,ולא נאנסש  היה ׁשעבר יכול אֹותן במזיד אֹו עׂשה ולא ְֱֶֶַַָָָָֹ

מעּכביןהדברים, התפילה אינן לעשותם את חייב אינו ולכן , ְְִֵַָ

צריך  אינו בזדון, או אונס מחמת עשאם לא ואם דחוקים, במצבים

ולהתפלל. הןלחזור רגליו,עמידההדברים:ואּלּו פניו ו על הסבת ְֲִֵֵַָ

מול]נכח  ותּקּוןבית[- איברי הּמקּדׁש, תנוחת] סידור הּגּוף,[- ְְִִַַַָֹ

סידור]ותּקּון עליו הּמלּבּוׁש[- הּמקֹוםאשר ותּקּון בו , שעומד ְְְִִַַַָ

הקול,הּקֹולוהׁשוית בתפילה, השמעת אופן כלומר, והּכריעה - ְְְְִַַַַָָ

ברכיו, ופרטי וההׁשּתחויהעל אפיים, בנפילת ורגליו ידיו בפישוט ְְֲִַַָָ

להלן יתבארו אלו בֿיד)דברים .(הלכות

התפילה עמידה·. עמידה ּכיצדבשעת נוהגת כיצד כלומר - ֲִֵַָ

לעיל [כאמור דחוקים ובמצבים לכתחילה א)בתפילה ]?(הלכה

מעּמד.לכתחילה אּלא מתּפּללין ּבספינה ואםאין יֹוׁשב היה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

לצד, מצד ונדה במים ּבעגלההשטה שבאופנים אֹו לדרכה, הנוסעת ֲַָָ

ש  הוא הדין יציבה, שתחתיו הקרקע אין לעמד הואאםאלו יכֹול ֲִַָֹ

בתפילה, ליבו את ולכוון יציבה לאועמידה ואם -יעמד, ְֲִַָֹ

בתפילתו, תתבלבל ודעתו יציבה תהיה לא ּבמקֹומֹושעמידתו ְִֵֵיׁשב

בעגלה או לעמוד,חֹולהבישיבה.ויתּפּללבספינה יכול שאינו ְְִֵֶַ
צּדֹוכשהוא אפּלּולכתחילהמתּפּלל על עומד,ׁשֹוכב ואינו ְֲִִִֵֵַַ

ובתנאיוהּוא  ּדעּתֹו- את לכּון הּצמא בתפילה.ׁשּיכֹול וכן ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָ
כן,והרעב, מחמת עליהם מיושבת דעתם ּבכללשאין הן דין הרי ְְֲִֵֵֵַָָ
ּדעּתֹוולכן חֹולין, את לכּון יכלת ּבֹו יׁש יתּפּלל בתפילה,אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹ

התפילה, לפני יאכל לאוולא לכוון ואם יכול שאינו דעתו,- את ְִָ
ויׁשּתה. ׁשּיאכל עד יתּפּלל אםאל עלוכן רכּוב גבי היה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

התפילה,הּבהמה זמן ׁשּיאחז והגיע מי לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְִִֵֵֶֶַַַַָֹ
שיתפלל,ּבהמּתֹואת  בשעה תברח שלא עליה מקום וישמור מכל ְְֶ

ירד הבהמה לא שהוא אּלאמן זה במצב ּבמקֹומֹויישאר יֹוׁשב ְִֵֵֵֶָֹ
הבהמה  גבי הבהמה ּומתּפּלל על מן יירד שלא והטעם ּכדי , ְְִֵֵַ

עליו מיּׁשבת ּדעּתֹו כראוי.ׁשּתהא לכוון ויוכל בתפילה ְְְֵֶֶֶַָָֻ
ביתנכח‚. מול] ּכיצד [- עֹומדאם ?הּמקּדׁש המתפלל היה ְִֵֵַַַָָָֹ

לארץ ישראל,ּבחּוצה לארץ מחוץ את מחזיר- מפנה ּפניו - ְֲִֶַָָָָָ
ּומתּפּלל. יׂשראל ארץ ּבארץואםנכח עֹומד בתוך היה - ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ישראל, ּכנגד את מכּון ארץ היה ואםירּוׁשלים.העיר ּפניו ְְְִֵֶֶַַָָָָָ
מכּון ּבירּוׁשלים, ּכנגדאת עֹומד היה ואםהּמקּדׁש.ביתּפניו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבּמקּדׁש המקדש,עֹומד בבית קדׁשאת מכּון- ּבית ּכנגד ּפניו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
עיוור,סּומאהּקדׁשים. הרּוחֹות - את לכּון יכֹול ׁשּלא ּומי ְֳִִֵֶֶַַָָָָֹ

לזהות  העולם,את - צדדי שט והמהּלכיוון ואינו ּבספינה- ְְְִִֵַַָ
לכ  פניו את לכוון המקדש,יכול זהיוון ויחשוב לּבֹואת יכּוןהרי ְִֵַ

הּׁשכינהשהוא  הקדשים ּכנגד קדשי ויתּפּלל.בבית ְְְְִִֵֶֶַַָ
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סידור  מתוך שמתפלל בזה וכווכווכווכו''''.מועיל ליישובליישובליישובליישוב מגיעמגיעמגיעמגיע וכשהואוכשהואוכשהואוכשהוא

וכווכווכווכו'.'.'.'. ומתפללומתפללומתפללומתפלל חזר חוזרחוזרחוזרחוזר לא שאם ס"ג), קי (סי' הרמ"א וכתב

ולהתפלל, לחזור שחייב ידע שלא או ששכח [משום והתפלל

אותה להשלים צריך טו)], (ס"ק ברורה שלאחריה,משנה בתפילה

להתפלל. השוכח כדין

א  אינן אינן אינן אינן :הלכה אותןאותןאותןאותן עשהעשהעשהעשה ולאולאולאולא וכווכווכווכו'''' שנאנסשנאנסשנאנסשנאנס אואואואו דחוקדחוקדחוקדחוק היההיההיההיה ואםואםואםואם

עמידהעמידהעמידהעמידה.... הןהןהןהן,,,, ואלוואלוואלוואלו שמי מעכביןמעכביןמעכביןמעכבין,,,, פסק, ס"ט) צד (סי' ובשו"ע

כשיוכל, מעומד ולהתפלל לחזור צריך מיושב, להתפלל שהוכרח

בתפילתו  דבר לחדש שצריך 'נדבה' תפילת כמתפלל דינו ואין

ובשו"ע  ה"ט) (פ"א לעיל רבינו בדברי ראה נדבה תפילת [בענין

ס"א)]. קז שיחזור (סי' 'טוב כתב ס"ט) צד (סי' הרב ובשו"ע

לכוון  שיוכל בטוח הוא אם נדבה, בתורת כשיוכל, מעומד ויתפלל

שהאחרונים  כתב, כז) ס"ק (שם ברורה ובמשנה בתפילתו'. יפה

רוצה, הוא אם אך שנית, ולהתפלל לחזור צריך שאינו הכריעו

בתפילה. לכוון שיכול בטוח הוא אם נדבה בתורת להתפלל יכול

כדאי  אין שבזמננו משמע מגדים הפרי שמדברי הוסיף אך

נדבה. בתורת להתפלל

ב  וכווכווכווכו'''':הלכה לעמודלעמודלעמודלעמוד יכוליכוליכוליכול אםאםאםאם בעגלהבעגלהבעגלהבעגלה אואואואו בספינהבספינהבספינהבספינה יושביושביושביושב היההיההיההיה

ויתפללויתפללויתפללויתפלל.... במקומובמקומובמקומובמקומו יישביישביישביישב לאולאולאולאו פסק,ואםואםואםואם ס"ה) צד (סי' ובשו"ע

'אבות' בברכות ֿ] הכריעות במקום לעמוד באפשרותו יש שאם

שלש  לפסוע וכן בעמידה, לכרוע שיוכל כדי יעמוד ו'מודים'],

סק"ב) צה (סי' ברורה במשנה והוסיף התפילה. בסיום פסיעות

זו  בצד זו רגליו את יכוון פ"ח .שגם (תפילה שלמה בהליכות

תפילת  יתפלל הטיסה, בשעת במטוס שהמתפלל כתב ס"ד)

המעבר, במקום בעמידה ולא מקומו, על בישיבה עשרה שמונה

סמוך  במכונית הנוסע וכן והשבים. העוברים שיטרידוהו כיון
וכדומה, ממון או זמן הפסד מפני לירד לו וקשה הלילה, לחצות

בעמידה  להתפלל ימתין ולא במכונית, בישיבה ערבית יתפלל

בשעת  יתפלל לא במכונית, הנוהג אולם חצות. אחר הנסיעה בגמר
ויתפלל  יעצור אלא בכלל בכלל בכלל בכלל .נהיגה הן הן הן הן  הרי הרי הרי הרי  והרעבוהרעבוהרעבוהרעב הצמאהצמאהצמאהצמא וכןוכןוכןוכן

הוס חוליןחוליןחוליןחולין.... כה) ס"ק פט (סי' ברורה הלבוש:ובמשנה בשם יף

בכלל  הריהו מאד עד שרעב אדם שדווקא [כלומר 'הרבה' רעב
ולא  ולצמאו' 'לרעבו כתב ס"ה) (שם הרב בשו"ע אמנם 'חולין'].

בזה  וכווכווכווכו''''.חילק לכווןלכווןלכווןלכוון יכולתיכולתיכולתיכולת בובובובו ישישישיש אםאםאםאם חוליןחוליןחוליןחולין,,,, בכללבכללבכללבכלל הןהןהןהן הריהריהריהרי

וישתהוישתהוישתהוישתה.... שיאכלשיאכלשיאכלשיאכל עדעדעדעד יתפלליתפלליתפלליתפלל אלאלאלאל לאולאולאולאו ואםואםואםואם (סי'יתפלליתפלליתפלליתפלל ובשו"ע
וישתה'. שיאכל עד יתפלל אל לאכול], ֿ] רצה  'אם כתב ס"ד) פט,

השו"ע  מדברי שמשמע כו) ס"ק (שם ברורה במשנה שאינו וכתב
בתפילה, לכוון שיוכל כדי לאכול רצה שאם אלא לאכול, מחויב

מותר.

ג  כנגד כנגד כנגד כנגד :הלכה פניופניופניופניו מכווןמכווןמכווןמכוון וכווכווכווכו'''' ישראלישראלישראלישראל ארץארץארץארץ נוכחנוכחנוכחנוכח פניופניופניופניו מחזירמחזירמחזירמחזיר

הקדשיםהקדשיםהקדשיםהקדשים.... קודשקודשקודשקודש שהעומד ביתביתביתבית הוסיף, ס"א) צד (סי' בשו"ע

הקדשים, קודשי ולבית ולמקדש לירושלים גם יכוון לארץ  בחוץ
הקדשים, קודשי ולבית למקדש גם יכוון ישראל בארץ והעומד

עומד  היה ואם הקדשים. קודשי לבית גם יכוון בירושלים והעומד
(שם  ברורה משנה המקדש. בית של במערבו ֿ] הכפורת מאחורי

הוסיף  סק"ז) (שם ברורה [ובמשנה לכפורת פניו מחזיר סק"ו)],

הכפורת] לפני עומד הוא כאילו עצמו את והמהלך והמהלך והמהלך והמהלך .שיראה



קלי mipdk zkxae dlitz zekld - hay h"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הוא  לכך הנצרך ּדעּתֹו,הזמן ותתקרר ׁשּינּוח עד ימים, ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹׁשלׁשה
יתּפּלל. ּכ ְְִֵַַַָואחר

.ÊËהּכּונה היא המתפללּכיצד צריך לּבֹובתפילה? ׁשּיפּנה ְִִֵֶֶַַַַָָ
הּמחׁשבֹות אותו מּכל עֹומד הטורדות הּוא ּכאּלּו עצמֹו ויראה ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

הּׁשכינה, ח)שנאמרלפני טז, וגו''.(תהילים תמיד לנגדי ה' 'שיויתי ְְִִֵַָ
כראוילפיכ לבו את לכוון שצריך מכיון מעט - ליׁשב צרי ְְִִֵֵַָָ

ּבנחת  יתּפּלל ּכ ואחר לּבֹו, את לכּון ּכדי הּתפּלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹקדם
מּׂשֹוי, נֹוׂשא ׁשהיה ּכמי ּתפּלתֹו יעׂשה ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹותחנּונים.

לֹו והֹול עליו,מׁשליכֹו הרובץ העול מן להיפטר שרוצה כמי - ְְִֵַ
הּתפּלה אחר מעט ליׁשב צרי להיפרד לפיכ לו שקשה כמי - ְְְִִִֵֵַַַַָָָ

יּפטר.רקו מהתפילה ּכ ׁשֹוהין אחר היּו הראׁשֹונים חסידים ְֲִִִִִִֵַַָָָָ
הּתפּלה קדם מחשבתם ׁשעה את ולהכין דעתם את ליישב כדי ְִֶַָָָֹ

ׁשעה.שוהים ו לתפילה  ּבּתפּלה ּומאריכין הּתפּלה, אחר ׁשעה ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָ
.ÊÈּכּונה לֹו ׁשאין מּפני יתּפּלל, אל לכוון ׁשּכֹור יכול שאינו - ְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

שכרותו. מחמת ליבו ו ואםאת ּתֹועבהעבר ּתפּלתֹו -התּפּלל, ְְְִִִֵֵַָָ
ומורחקת. תועבה,לפיכדחויה שתפילתו מכיון ּומתּפּלל - חֹוזר ְְִִֵֵַָ

מּׁשכרּותֹו מיינו.-ּכׁשּיתרֹונן רביעית -ׁשתּויכשיתפכח ששתה ְְְִִִֵֶָ
ּתפּלהיין ּתפּלתֹו התּפּלל, ואם יתּפּלל, זה בדיעבד.אל אי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּכֹור תועבה]?הּוא תפילתו התפלל יכֹול [שאם ׁשאינֹו זה ִֵֶֶָ
הּמל ּבפני בדבריו,לדּבר להשתבש [שאם ׁשתּוי איזהוו מבלי ְְְִֵֵֶֶַַָ

תפילה]? תפילתו ואינֹוזה התפלל הּמל ּבפני לדּבר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּיכֹול
בדבריו,-מׁשּתּבׁש מתבלבל לדבר -כןּפי על אף אינו שיכול ְִִֵֵַַַ

המלך, ייןבפני רביעית וׁשתה לגמרי,הֹואיל צלולה דעתו ואין ְְִִִִַָָ
מעליו יינֹו ׁשּיסיר עד יתּפּלל צלילותו לא לו .ותחזור ְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

.ÁÈמּתֹו ולא ׂשחֹוק מּתֹו לא להתּפּלל, עֹומדין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵַֹֹוכן

ראׁש הדעת,קּלּות זחיחות היא ׂשיחהשמהותם מּתֹו של ולא ְִִַָֹֹ
ליצנות, ּכעסדברי מּתֹו ולא מריבה מּתֹו הם ולא שהרי ְְְִִִַַָֹֹ

דעתו את ּתֹורהמטרידים ּדברי מּתֹו את אּלא משמחים שהם ְִִֵֶָָ
מּתֹוהלב. ב ולא ּתֹורה עיון ּדברי ׁשהן ּפי על אף הלכה ּדין ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

הוא והטעם ליבו, את משמחים טרּוד והם לּבֹו יהא ׁשּלא ְְִֵֵֶָֹּכדי
התפילה.ּבהלכה ׁשא יתפללאּלא בזמן ּתֹורה ּדברי ין מּתֹו ְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ּפסּוקֹות  הלכֹות ּכגֹון עּיּון להרהר ּבהן יבוא שלא כדי וברורות, ְְֲִֶָָ
התפילה  בעת .בהם

.ËÈּפרקים ׁשל יום -ּתפּלֹות לשלושים אחת לזמן מזמן הבאים ְְִִֶָ
יותר, הּמֹועדֹותאו ּותפּלת חדׁש ראׁש מּוסף ּתפּלת -ּכגֹון ְְְֲִִֶַַַָֹֹ

הכיפורים, ויום השנה ראש טוב, יום כגון השנה מועדי ִָצריתפילות
ּתפּלתֹו שיתפלל -להסּדיר קודם פעמיים או פעם שיקראנה כלומר, ְְְִִַָ

ּומתּפּלל. עֹומד ּכ הואואחר ּבּהוהטעם יּכׁשל ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
בפיו. שגורה תפילתו ּבמקֹום ותהיה סּכנה, ּבמקֹום מהּל ְְְִִֵַַָָָָהיה

וליסטים, חּיה כלל,ּגדּודי מיושבת דעתו אין זמן שאז והּגיע ְְְְְִִִִֵַַַָ
ש הּתפּלה, הוא עּמדינו 'צרכי זֹו: והיא אחת ּברכה מתּפּלל ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

ודעּתן  מרּבין, כל קצרהיׂשראל את ולפרט לפרש יכולים [ואינם ְְְְְִִֵַָָָָֻ
אחד צרכיהם], לכל ׁשּתּתן אלהינּו ה' מּלפני רצֹון ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָֹיהי

מחסֹורּה ּדי ּוגוּיה ּגוּיה ּולכל ּפרנסתֹו, ּכדי סיפוק ואחד כדי - ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ּתפּלה'.מחסורה, ׁשֹומע ה' אּתה ּברּו עׂשה, ּבעיני ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָוהּטֹוב

אֹותּה מהּל,אפילו ּומתּפּלל כתפילה,ּכׁשהּוא דינה שאין משום ְְְִֵֵֶַַָ
עֹומד.יכֹול ואם  ותתקרר לעמד, ליּׁשּוב מּגיע ּוכׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ

זמן -ּדעּתֹו עבר לא ועדיין בתפילה, לכוון ויוכל דעתו ותתיישב ְַ
דינו  ּכתקנּה,ש התפילה, ּתפּלה ּומתּפּלל ּתׁשע שהיאחֹוזר ְְְְְִִִֵֵַַָָ
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חסרון ויתפלל. בשביל חוזרים אין הזה שבזמן (שם) הרמ"א וכתב
יכוון. שלא הוא קרוב בחזרתו שגם משום כוונה,

טז  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה התפילההתפילההתפילההתפילה קודםקודםקודםקודם מעטמעטמעטמעט לישבלישבלישבלישב צריךצריךצריךצריך וכתב לפיכךלפיכךלפיכךלפיכך
להתפלל  שיקום קודם אחת שעה שישהה ס"א) צג (סי' בשו"ע

וכו'. התפילה אחר אחת ושעה (שם),וכו' הרב בשו"ע וכתב

די  העם לשאר אך ממש. שעה שוהין היו הראשונים שחסידים
הילוך  שיעור זמננו [במידות טפחים ח' הילוך כדי מועטת בשעה

שניות]. 0.75 הוא טפחים 8

יז  ושתה ושתה ושתה ושתה :הלכה הואילהואילהואילהואיל וכווכווכווכו'''' המלךהמלךהמלךהמלך בפניבפניבפניבפני לדברלדברלדברלדבר שיכולשיכולשיכולשיכול ושתויושתויושתויושתוי

וכווכווכווכו'.'.'.'. יתפלליתפלליתפלליתפלל לאלאלאלא ייןייןייןיין סק"א),רביעיתרביעיתרביעיתרביעית צט (סי' ברורה המשנה כתב
בדב  [וראה המשכרים משקין שאר בשתה הדין מהו שהוא ריו

משקים]. בשאר השתיה (שם שיעור ברורה המשנה כתב עוד
שתה  אם אבל אחת, בבת בשתה דווקא שאמרו שרביעית סק"ב),
יותר  שתה ואם מותר. מים, מעט בה עירב או לגימות בשתי

אסור  מקרה בכל שיסיר שיסיר שיסיר שיסיר .מרביעית, עדעדעדעד יתפלליתפלליתפלליתפלל לאלאלאלא וכווכווכווכו'''' ושתויושתויושתויושתוי

מעליומעליומעליומעליו.... בשיעור יינויינויינויינו דרך שהליכת ס"ב), צט (סי' השו"ע וכתב
יין. רביעית של שתייה מפיגים שהוא, כל בשיעור ושינה 'מיל',
לו  מספיק שתוי, שהוא אחד שכל ס"ג), (שם השו"ע כתב ועוד

שמטעם  (שם), הרמ"א וכתב יינו. שיפיג בנפשו שמרגיש מה לפי

אחר  להמתין נזהרים אנו אין חזקים, אינם שלנו שהיינות מכיון זה
בשם  יז) ס"ק (שם ברורה במשנה וראה ויותר. רביעית שתיית
לנהוג  נכון אין אך המנהג, את ליישב כדי זה שכל מגדים, הפרי

טוב .כן  שביום המהרש"ל, בשם יז) ס"ק (שם ברורה במשנה כתב
אפשר  שאי משום קצת, ששותה פי על אף מנחה להתפלל יכול
צב  סי' המגן, (אלף גבורים במגן וכתב יינו. שיפוג עד להמתין

בפורים. הדין שהוא סק"ח),

יח  עיוןעיוןעיוןעיון....:הלכה בהםבהםבהםבהם שאיןשאיןשאיןשאין תורהתורהתורהתורה דברידברידברידברי מתוךמתוךמתוךמתוך וכתב אלאאלאאלאאלא
הלכה  בפלפול עסק אם מקום שמכל ס"ג) צג (סי' הרב בשו"ע

עמהם. יתפלל להתפלל, ציבור והתחילו

יט  להסדיר להסדיר להסדיר להסדיר :הלכה צריךצריךצריךצריך וכווכווכווכו'''' חדשחדשחדשחדש ראשראשראשראש מוסףמוסףמוסףמוסף תפלתתפלתתפלתתפלת

חדש,תפלתותפלתותפלתותפלתו.... הפרי בשם הביא סק"א) ק (סי' ברורה ובמשנה
מתחילה  להסדיר שצריך בשחרית ויבוא' 'יעלה לענין הדין שהוא
[וראה  ופורים בחנוכה הנסים' 'על וכן הסידור, מתוך שיתפלל או

בזה] שהוסיף במה אומרים .עוד שיש ס"א), ק (סי' הרמ"א כתב
שהרי  תפילתו את להסדיר צריך אינו הסידור מתוך שכשמתפלל
(שם) הרב בשו"ע וכתב נוהגים. וכן שמתפלל, מה רואה
צריך  ודאי הדברים פירוש את להבין בה שמתקשה שבתפילה

ואין  קשה, שפירושם בפיוטים ובפרט תחילה, ולהסדיר ללמוד

mipdk zkxae dlitz zekld - hay 'l iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ה'תשע"ה  שבט ל' חמישי יום

ה  ¤¤ּפרק
.‡צרי ּדברים ּבהן האדםׁשמֹונה להּזהר הּמתּפּלל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ואםלכתחילה במצב היההמתפללולעׂשֹותן, אֹונמצא ּדחּוק ְְֲִַָָָָ

לעשותם,ולא נאנסש  היה ׁשעבר יכול אֹותן במזיד אֹו עׂשה ולא ְֱֶֶַַָָָָֹ

מעּכביןהדברים, התפילה אינן לעשותם את חייב אינו ולכן , ְְִֵַָ

צריך  אינו בזדון, או אונס מחמת עשאם לא ואם דחוקים, במצבים

ולהתפלל. הןלחזור רגליו,עמידההדברים:ואּלּו פניו ו על הסבת ְֲִֵֵַָ

מול]נכח  ותּקּוןבית[- איברי הּמקּדׁש, תנוחת] סידור הּגּוף,[- ְְִִַַַָֹ

סידור]ותּקּון עליו הּמלּבּוׁש[- הּמקֹוםאשר ותּקּון בו , שעומד ְְְִִַַַָ

הקול,הּקֹולוהׁשוית בתפילה, השמעת אופן כלומר, והּכריעה - ְְְְִַַַַָָ

ברכיו, ופרטי וההׁשּתחויהעל אפיים, בנפילת ורגליו ידיו בפישוט ְְֲִַַָָ

להלן יתבארו אלו בֿיד)דברים .(הלכות

התפילה עמידה·. עמידה ּכיצדבשעת נוהגת כיצד כלומר - ֲִֵַָ

לעיל [כאמור דחוקים ובמצבים לכתחילה א)בתפילה ]?(הלכה

מעּמד.לכתחילה אּלא מתּפּללין ּבספינה ואםאין יֹוׁשב היה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

לצד, מצד ונדה במים ּבעגלההשטה שבאופנים אֹו לדרכה, הנוסעת ֲַָָ

ש  הוא הדין יציבה, שתחתיו הקרקע אין לעמד הואאםאלו יכֹול ֲִַָֹ

בתפילה, ליבו את ולכוון יציבה לאועמידה ואם -יעמד, ְֲִַָֹ

בתפילתו, תתבלבל ודעתו יציבה תהיה לא ּבמקֹומֹושעמידתו ְִֵֵיׁשב

בעגלה או לעמוד,חֹולהבישיבה.ויתּפּללבספינה יכול שאינו ְְִֵֶַ
צּדֹוכשהוא אפּלּולכתחילהמתּפּלל על עומד,ׁשֹוכב ואינו ְֲִִִֵֵַַ

ובתנאיוהּוא  ּדעּתֹו- את לכּון הּצמא בתפילה.ׁשּיכֹול וכן ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָ
כן,והרעב, מחמת עליהם מיושבת דעתם ּבכללשאין הן דין הרי ְְֲִֵֵֵַָָ
ּדעּתֹוולכן חֹולין, את לכּון יכלת ּבֹו יׁש יתּפּלל בתפילה,אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹ

התפילה, לפני יאכל לאוולא לכוון ואם יכול שאינו דעתו,- את ְִָ
ויׁשּתה. ׁשּיאכל עד יתּפּלל אםאל עלוכן רכּוב גבי היה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

התפילה,הּבהמה זמן ׁשּיאחז והגיע מי לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְִִֵֵֶֶַַַַָֹ
שיתפלל,ּבהמּתֹואת  בשעה תברח שלא עליה מקום וישמור מכל ְְֶ

ירד הבהמה לא שהוא אּלאמן זה במצב ּבמקֹומֹויישאר יֹוׁשב ְִֵֵֵֶָֹ
הבהמה  גבי הבהמה ּומתּפּלל על מן יירד שלא והטעם ּכדי , ְְִֵֵַ

עליו מיּׁשבת ּדעּתֹו כראוי.ׁשּתהא לכוון ויוכל בתפילה ְְְֵֶֶֶַָָֻ
ביתנכח‚. מול] ּכיצד [- עֹומדאם ?הּמקּדׁש המתפלל היה ְִֵֵַַַָָָֹ

לארץ ישראל,ּבחּוצה לארץ מחוץ את מחזיר- מפנה ּפניו - ְֲִֶַָָָָָ
ּומתּפּלל. יׂשראל ארץ ּבארץואםנכח עֹומד בתוך היה - ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ישראל, ּכנגד את מכּון ארץ היה ואםירּוׁשלים.העיר ּפניו ְְְִֵֶֶַַָָָָָ
מכּון ּבירּוׁשלים, ּכנגדאת עֹומד היה ואםהּמקּדׁש.ביתּפניו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבּמקּדׁש המקדש,עֹומד בבית קדׁשאת מכּון- ּבית ּכנגד ּפניו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
עיוור,סּומאהּקדׁשים. הרּוחֹות - את לכּון יכֹול ׁשּלא ּומי ְֳִִֵֶֶַַָָָָֹ

לזהות  העולם,את - צדדי שט והמהּלכיוון ואינו ּבספינה- ְְְִִֵַַָ
לכ  פניו את לכוון המקדש,יכול זהיוון ויחשוב לּבֹואת יכּוןהרי ְִֵַ

הּׁשכינהשהוא  הקדשים ּכנגד קדשי ויתּפּלל.בבית ְְְְִִֵֶֶַַָ
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סידור  מתוך שמתפלל בזה וכווכווכווכו''''.מועיל ליישובליישובליישובליישוב מגיעמגיעמגיעמגיע וכשהואוכשהואוכשהואוכשהוא

וכווכווכווכו'.'.'.'. ומתפללומתפללומתפללומתפלל חזר חוזרחוזרחוזרחוזר לא שאם ס"ג), קי (סי' הרמ"א וכתב

ולהתפלל, לחזור שחייב ידע שלא או ששכח [משום והתפלל

אותה להשלים צריך טו)], (ס"ק ברורה שלאחריה,משנה בתפילה

להתפלל. השוכח כדין

א  אינן אינן אינן אינן :הלכה אותןאותןאותןאותן עשהעשהעשהעשה ולאולאולאולא וכווכווכווכו'''' שנאנסשנאנסשנאנסשנאנס אואואואו דחוקדחוקדחוקדחוק היההיההיההיה ואםואםואםואם

עמידהעמידהעמידהעמידה.... הןהןהןהן,,,, ואלוואלוואלוואלו שמי מעכביןמעכביןמעכביןמעכבין,,,, פסק, ס"ט) צד (סי' ובשו"ע

כשיוכל, מעומד ולהתפלל לחזור צריך מיושב, להתפלל שהוכרח

בתפילתו  דבר לחדש שצריך 'נדבה' תפילת כמתפלל דינו ואין

ובשו"ע  ה"ט) (פ"א לעיל רבינו בדברי ראה נדבה תפילת [בענין

ס"א)]. קז שיחזור (סי' 'טוב כתב ס"ט) צד (סי' הרב ובשו"ע

לכוון  שיוכל בטוח הוא אם נדבה, בתורת כשיוכל, מעומד ויתפלל

שהאחרונים  כתב, כז) ס"ק (שם ברורה ובמשנה בתפילתו'. יפה

רוצה, הוא אם אך שנית, ולהתפלל לחזור צריך שאינו הכריעו

בתפילה. לכוון שיכול בטוח הוא אם נדבה בתורת להתפלל יכול

כדאי  אין שבזמננו משמע מגדים הפרי שמדברי הוסיף אך

נדבה. בתורת להתפלל

ב  וכווכווכווכו'''':הלכה לעמודלעמודלעמודלעמוד יכוליכוליכוליכול אםאםאםאם בעגלהבעגלהבעגלהבעגלה אואואואו בספינהבספינהבספינהבספינה יושביושביושביושב היההיההיההיה

ויתפללויתפללויתפללויתפלל.... במקומובמקומובמקומובמקומו יישביישביישביישב לאולאולאולאו פסק,ואםואםואםואם ס"ה) צד (סי' ובשו"ע

'אבות' בברכות ֿ] הכריעות במקום לעמוד באפשרותו יש שאם

שלש  לפסוע וכן בעמידה, לכרוע שיוכל כדי יעמוד ו'מודים'],

סק"ב) צה (סי' ברורה במשנה והוסיף התפילה. בסיום פסיעות

זו  בצד זו רגליו את יכוון פ"ח .שגם (תפילה שלמה בהליכות

תפילת  יתפלל הטיסה, בשעת במטוס שהמתפלל כתב ס"ד)

המעבר, במקום בעמידה ולא מקומו, על בישיבה עשרה שמונה

סמוך  במכונית הנוסע וכן והשבים. העוברים שיטרידוהו כיון
וכדומה, ממון או זמן הפסד מפני לירד לו וקשה הלילה, לחצות

בעמידה  להתפלל ימתין ולא במכונית, בישיבה ערבית יתפלל

בשעת  יתפלל לא במכונית, הנוהג אולם חצות. אחר הנסיעה בגמר
ויתפלל  יעצור אלא בכלל בכלל בכלל בכלל .נהיגה הן הן הן הן  הרי הרי הרי הרי  והרעבוהרעבוהרעבוהרעב הצמאהצמאהצמאהצמא וכןוכןוכןוכן

הוס חוליןחוליןחוליןחולין.... כה) ס"ק פט (סי' ברורה הלבוש:ובמשנה בשם יף

בכלל  הריהו מאד עד שרעב אדם שדווקא [כלומר 'הרבה' רעב
ולא  ולצמאו' 'לרעבו כתב ס"ה) (שם הרב בשו"ע אמנם 'חולין'].

בזה  וכווכווכווכו''''.חילק לכווןלכווןלכווןלכוון יכולתיכולתיכולתיכולת בובובובו ישישישיש אםאםאםאם חוליןחוליןחוליןחולין,,,, בכללבכללבכללבכלל הןהןהןהן הריהריהריהרי

וישתהוישתהוישתהוישתה.... שיאכלשיאכלשיאכלשיאכל עדעדעדעד יתפלליתפלליתפלליתפלל אלאלאלאל לאולאולאולאו ואםואםואםואם (סי'יתפלליתפלליתפלליתפלל ובשו"ע
וישתה'. שיאכל עד יתפלל אל לאכול], ֿ] רצה  'אם כתב ס"ד) פט,

השו"ע  מדברי שמשמע כו) ס"ק (שם ברורה במשנה שאינו וכתב
בתפילה, לכוון שיוכל כדי לאכול רצה שאם אלא לאכול, מחויב

מותר.

ג  כנגד כנגד כנגד כנגד :הלכה פניופניופניופניו מכווןמכווןמכווןמכוון וכווכווכווכו'''' ישראלישראלישראלישראל ארץארץארץארץ נוכחנוכחנוכחנוכח פניופניופניופניו מחזירמחזירמחזירמחזיר

הקדשיםהקדשיםהקדשיםהקדשים.... קודשקודשקודשקודש שהעומד ביתביתביתבית הוסיף, ס"א) צד (סי' בשו"ע

הקדשים, קודשי ולבית ולמקדש לירושלים גם יכוון לארץ  בחוץ
הקדשים, קודשי ולבית למקדש גם יכוון ישראל בארץ והעומד

עומד  היה ואם הקדשים. קודשי לבית גם יכוון בירושלים והעומד
(שם  ברורה משנה המקדש. בית של במערבו ֿ] הכפורת מאחורי

הוסיף  סק"ז) (שם ברורה [ובמשנה לכפורת פניו מחזיר סק"ו)],

הכפורת] לפני עומד הוא כאילו עצמו את והמהלך והמהלך והמהלך והמהלך .שיראה
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איברי ּתּקּון„. סידור] ּכיצד [- אמורה הּגּוף כיצד כלומר, - ִֵַַ
התפילה? בשעת איבריו תנוחת ּבתפּלה להיות עֹומד ְְִִֵֶָּכׁשהּוא

זֹו ּבצד זֹו רגליו את לכּון שיהיו -צרי הרגליים את להשוות ְְְִֵֶַַַָָ
לזו  זו אחת,מקבילות כרגל שייראו באופן מבט ונֹותןולהסמיכן את ְֵ
למּטה מטה עיניו כלפי לארץ - מּביט הּוא הארץ,ּכאּלּו כלפי - ְְִִֵֶַַָָָָ

ּפנּוי לּבֹו במחשבתו ויהיה מופנה מעלהלמעלה- כלפי ּכאּלּו- ְְְְְִִִֶַָָ
עֹומד ּומּניחומתפלל הּוא שתי ּבּׁשמים. את על המתפלל ידיו ִִֵַַַַַָָָ

ידו ּכפּותיןכשהן לּבֹו חבוקות, על- ,הּׂשמאלית ידו הימנית ְְְִִִִַַַָָ
רּבֹו לפני ּכעבד אדונו,ועֹומד ּופחד העומד - ּביראה ּבאימה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

עליו. רבו יּניחמאימת מטה ידיואת ולא כלפי על פשוטות ְִַַַָָֹ
יוהרה חלציו דרך היא שזו משום צדיו, -. ֲָָ

סידור ּתּקּון‰. להתפלל,הּמלּבּוׁש- העומד הן ּכיצדשל ְִֵַַַ
ּתחּלההלכותיו? מלּבּוׁשיו לכבוד מתּקן כראוי בגדיו את לובש - ְְְִֵַַָָ

התפילה, לפני מכן ּוהתפילה ּומהּדרלאחר עצמֹו מפאר מצּין - ְְְֵֵַַַ
את  ב)ׁשּנאמר בבגדיו,עצמו ומקשט כט, לה'(תהילים 'הׁשּתחוּו ְֱֲִֶֶַַַ

קדׁש' בבגדים ּבהדרת לבוש להיות האדם שצריך כלומר, - ְְֶַַֹ
התפילה. לכבוד ומהודרים יעמדחשובים ּבתפּלה המתפלל ולא ְְֲִִַָֹֹ

רק לבוש הזיעה,ּבאפנּדתֹוכשהוא לספוג לבשרו הסמוך בגד - ְֲַָֻ
אחר. בגד עליו שילבש עד בו לצאת כבוד דרך יעמוד ולאשאין ְֹ

מגּלה ראשו,ּבראׁש על כיסוי ללא מגּלֹות יעמוד ולא- ּברגלים ְְְְְְִֶַַֹֹֻֻ
רק הוא זה ודין כבוד], בדרך עמידה זו [שאין יחפות -ּדר ִֶֶאם

ּגדֹולים ּבפני יעמדּו ׁשּלא הּמקֹום העם אנׁשי מכובדי אּלא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הרגלים אבל ּבבית ברגליהם. מנעלים נועלים שהם באופן רק - ְְִֵַַָ

בכיסוי  העם מכובדי לפני להתייצב מקפידים שאין במקומות

מגולות. ברגליים בתפילה לעמוד מותרים לא הרגליים, מקֹום ְָָֹּובכל

התפילה יאחז ּתֹורה בשעת ספר אֹו ּבידֹו ּבזרֹועֹוּתפּלין ְְְֱִִִֵֶֶָָֹ
ויתפלל  ּבהן,ויעמוד טרּוד ׁשּלּבֹו ויתבזו,מּפני מידיו ייפלו שמא ְִִֵֶֶָָ

בתפילתו  עליו מיושבת תהיה לא ּבידֹו,ודעתו מעֹות יאחז ולא .ְְֱֶָָֹֹ
ילכו  וחלקם ואנה אנה ולהתפזר ארצה מידו ליפול שעלולים מהסיבה

וכן  בתפילה, דעתו את ולהסיח להטרידו עלול זה וחשש לאיבוד,

בתפילה. דעתו את מטרידים בידו שאוחז מתּפּלל אבל הכלים ְֲִֵַָ
ּבלּולב בידו הּוא לולב עם של ּב- החגתפילות חג ימֹות - ְְִֶָָ

שעלול  המחשבה אותו שתטריד לחשוש מקום שיש אע"פ הסוכות,

למצוה, וייפסל מידו ליפול הואהלולב הדבר ׁשהיא וטעם ְִִֵֶמּפני
לולב] נטילת הּיֹום,[-מצוות אנו מצות מצוה שלקיחתו ומאחר ְִַַ

מכביד  ושמירתם משאם אין עליו המצוה שחביבה שמתוך אומרים

מכך. ייטרד ולא מטען]מּׂשֹוינושא היהעליו ראׁשֹו,[- על ַַָָֹ
היה אם ּתפּלה, זמן קּבין המשא והּגיע מארּבעת אזי ּפחֹות , ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָ

משלשלומפׁשילֹו ו ו לאחֹוריו - עליו,מתּפּלל עומד תלוי בעודו ְְְֲִִֵַַַָ
ואם  בתפילה. כוונתו את יבטל לא המשא היהשהרי של כובדו ָָ

קּבין יותר,ארּבעה ו או קרקע ּגּבי על ּכרק מּניחֹו אחר ְְְִִֵַַַַַַַַַָָָ
מלכוון.יתּפּלל  מונעו זה בכובד שמשא מפני לאחוריו יפשילנו ולא , ְִֵַ

והּתלמידים החכמים ּכל אּלא היא,ּדר יתּפּללּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
עטּופין בטלית.ּכׁשהן ְֲִֵֶ

.Âהּמקֹום לתפילה,ּתּקּון הראוי המקום הכנת הן ּכיצד- ִֵַַָ
ש  צריך המתפלל ו הלכותיו? ,נמּו ּבמקֹום יחזיר ש צריך יעמד ְְֲֲִַַָָֹ

את  לּכתל[-יפנה] לכותל -ּפניו קרוב עומד כשהוא יתפלל כלומר, ֶַָָֹ
בתפילה, כוונתו את ויבטל הכותל ובין בינו דבר יחצוץ ְִָוצריולא

חּלֹונֹות להתקין לפּתח בביתו]חלונות - מתפלל ּפתחים [אם אֹו ְְִִַַָֹ
ׁשּנאמר ּכנגּדן, להתּפּלל ּכדי ירּוׁשלים ו,ּכנגד יא)(דניאל ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
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ויתפללויתפללויתפללויתפלל.... השכינההשכינההשכינההשכינה כנגדכנגדכנגדכנגד לבולבולבולבו יכווןיכווןיכווןיכוון צד בספינהבספינהבספינהבספינה (סי' הרב בשו"ע
לו'. אפשר אם ישראל, לארץ פניו 'ויחזיר הוסיף ס"ה)

ד  זוזוזוזו....:הלכה בצדבצדבצדבצד זוזוזוזו רגליורגליורגליורגליו אתאתאתאת לכווןלכווןלכווןלכוון ברורה צריךצריךצריךצריך במשנה וכתב
יצא  רגליו, כיוון לא אם שבדיעבד ס"א), צה על על על על .(סי' ידיוידיוידיוידיו ומניחומניחומניחומניח

השמאליתהשמאליתהשמאליתהשמאלית.... עלעלעלעל הימניתהימניתהימניתהימנית כפותיןכפותיןכפותיןכפותין,,,, ס"ד)לבולבולבולבו צה (סי' הרב ובשו"ע
לפני  כן לעמוד שנוהגין במקום וכו' לבו על שיניחן 'וטוב כתב
כמנהג  והכל צרכיהם, מאתו ושואלין עמו כשמדברים המלך

נוספים  מנהגים בדבריו עוד וראה במשנה באימהבאימהבאימהבאימה.....המקום'.
'כל  משום בתפילה להתנועע שיש הוסיף סק"ז) צה (סי' ברורה
סק"ה) מח (סי' בדבריו עוד וראה כמוך'. מי ה' תאמרנה עצמותי

חולקים. שיש

ה  מגולהמגולהמגולהמגולה....:הלכה בראשבראשבראשבראש 'יש ולאולאולאולא כתב ס"ג) צא (סי' ובשו"ע
מפיו  אזכרה להוציא שאסור אומרים אומרים ויש מגולה, בראש

ובשו"ע  הראש'. בגילוי הכנסת בבית להיכנס שלא למחות שיש
שמידת הוסיף (שם) אמות הרב ארבע לילך שלא הוא חסידות

ב' בסימן לדבריו וציין הכנסת, בבית שלא אפילו הראש בגילוי
לילך  רגילים היו העם שרוב בימיהם שגם שם [שכתב (ס"ו)
לילך  שלא חסידות מידת החום, מפני הראש בגילוי הרבה לפעמים
שכולם  הזה בזמן שעכשיו והוסיף הראש. בגילוי אמות ארבע
בגילוי  לישב אפילו או לילך אסור לעולם ראשם, לכסות דרכם

עוד  וראה המכוסה. בשרו כמגלה זה שהרי צניעות, משום הראש

לא  'ובחוקותיהם משום בכך שיש חדשה) מהדורה (שם בדבריו

חגורה].תלכו'] ֿ] אזור לאזור שצריך כתב, ס"ב) צא (סי' בשו"ע

לבו  שאין מכנסיו] [של אבנט לו שיש מי אפילו התפילה, בשעת

שבת  (ראה ישראל' אלהיך לקראת 'הכון משום הערוה, את רואה

התפלל  אם שבדיעבד סק"ד), (שם ברורה במשנה וכתב א). י,

כל  שהולך שמי ס"ב) (שם הרב בשו"ע וכתב יצא. חגורה בלא

במשנה  אמנם התפילה. בשעת לחגור צריך אינו חגורה בלא היום

זה. בכגון גם לחגור חסידות שמידת כתב (שם) וע"ע ברורה

בהערה). ד אות קמ עמ' (תפלה שלמה תפילין תפילין תפילין תפילין הליכות יאחזיאחזיאחזיאחז לאלאלאלא

בזרועובזרועובזרועובזרועו.... תורהתורהתורהתורה ספרספרספרספר אואואואו ספר בידובידובידובידו 'ולא כתב ס"א) צו (סי' ובשו"ע

לאחוז  שמותר ס"ב) (שם בדבריו עוד וראה הקודש'. מספרי

שמתפלל  בשעה בידו תפילות וכלים וכלים וכלים וכלים .מחזור מעותמעותמעותמעות יאחזיאחזיאחזיאחז ולאולאולאולא

הרב בידובידובידובידו.... בשו"ע ייפלו וכתב שאם חפצים ששאר ס"א) (שם

בידיו, להחזיקם רשאי הדין מעיקר לו, יזיקו ולא יפסדו לא מידו

בידיו. כלום יאחז שלא המובחר מן ומצוה

ו  לכותללכותללכותללכותל....:הלכה פניופניופניופניו שדבר ויחזירויחזירויחזירויחזיר סכ"א) צ (סי' השו"ע וכתב

שאין  הרמ"א, וכתב חוצצים. אינם תיבה או ארון כגון קבוע,

ארבעה, ורוחבו [טפחים] עשרה שגובהו דבר אלא מחיצה נחשב

ס"ק  (שם ברורה במשנה [וראה הפסק נחשב אינו קטן דבר אבל

mipdk zkxae dlitz zekld - hay 'l iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

וגֹו' ּבעּליתּה לּה ּפתיחן פתוחים 'וכּוין וחלונות ירושלם'ֿ נגד ְְְְִִִִֵֵַָ

ירושלים. לכיוון בעלייתו לתפּלתֹוקבוע מקֹוםלו וקֹובעלו ְְִִֵַָָ

ּבחרּבהּתמיד. לא מתּפּללין כמה ואין משום להכנס אסור בה ְְְְְִִִֵַָָֹֻ

הּכנסתסיבות, ּבית לאחֹורי לבית ואין -ולא מחוץ להתפלל ְְֲֵֵֶֶַַֹ

כזו  שבעמידה משום הכנסת] לבית אחוריו את [כשמפנה הכנסת

הכנסת, בית בקדושת ּפניומזלזל החזיר ּכן אם את אּלא סובב - ֱִִֵֶֶָָָ

הּכנסתכיוון ל פניו  שם.ּבית להתפלל מותר כזה ואסּור שבאופן ְְְֵֶֶַָ

מתפלל  שאינו אחר אֹולאדם ּבתפּלה העֹומד ּבצד אפילו ליׁשב ְְִִֵֵֵַָָ

לפניורק  המתפלל לעבר אּמֹות.של ארּבע מּמּנּו ׁשּירחיק עד ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹ

.Êיעמד ׁשל המתפלל לא ּגבֹוּה טפחיםּבמקֹום פני ׁשה [מעל ְְְֲִַַָָָָֹֹֹ

המתפלל] נמצא שבו יתר הקרקע שאין ויתּפּללמכך,אֹו מפני שם, ְְִֵֵַָ

כן, וכמו הקב"ה. לפני בגבהות מּטה יעמוד לאלעמוד ּגּבי על ִֵַַָֹ

ּכּסאיעמוד ולאויתפלל, ּגּבי ואםעל המקום היהויתפלל. ְִֵֵַַָָֹ

עומד  הוא עליו ּגבֹוּההמוגבה טפחים,ּבנין משלושה למעלה אפילו ְִַָָ

ּבֹו יׁש בשטחו אם אּמֹות- אּמֹות אורך ארּבע ארּבע רוחב,על ְְִֵַַַַַַַ

הּבית ׁשעּור אמות ׁשהּוא ארבע על ארבע של זה ששיעור כלומר - ִִֶַַ

בית, של לשיעור ּכעלּיהדינו הרינחשב עליונה הּוא כקומה - ֲֲִֵַָ

ּבֹו, להתּפּלל עצמו.ּומּתר בפני תפילה למקום נחשב וכן שכן ְְְִֵֵַָֻ

הדין  היההוא המתפלל אם עומד עליו המוגבה מּקף המקום ִָָָֻ

רּוחֹותיו מּכל צדדיו,מחּצה ּבֹו- ׁשאין ּפי על בשטחו אף - ְִִִֵֶַַָָָ

אּמֹות מכל ארּבע הבית, מידת שיעור בו ואין אמות, ארבע על ְַַַ

ּבֹו,מקום  להתּפּלל הוא מּתר נּכר והטעם ּגבהֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ

לו, שמחוצה התפילה מקום פני על גבוה חלקכמקום -ׁשהרי ֲֵֶַָ

לעצמֹו,כ הופרש  חשוב רׁשּות מחיצות המוקף גבוה מקום כלומר, ְְְַ

חשוב  אינו ולכן מסביבתו, כחלק נחשב ואינו עצמו בפני כמקום

גבוה  .כמקום

.Áמלאכההאּמנין בעלי עֹוׂשין- הבית ׁשהיּו בעל אצל מלאכה ִִֶָָָֻ

האילן ונמצאים  ּבראׁש אֹו הּכתל ּתפּלה,,ּבראׁש זמן והּגיע ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹֹ

ש  הוא ּומתּפּלליןהדין למּטה בראש יֹורדין יתפללו שאם [מפני ְְְְִִִַַָ

ייפלו], שמא בתפילתם טרודים יהיו האילן או התפילה ו הכותל אחר ְ

היּולמלאכּתן.ועולים חֹוזרין מלאכה ואם עץ ּבראׁשעושים ְְְְְִִִַָָֹ

ּבראׁש אֹו ש הּתאנה,עץ הּזית הוא ּבמקֹומן הדין מתּפּללין ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹ

העץ, ממנו,בראש לרדת צריכים מרּבהואינם ׁשּטרחן -מּפני ְְְִֵֶֶָָֻ

בעלייתם  טורח ויש אילנות משאר יותר מרובים אלו אילנות שענפי

הבית. בעל ממלאכת ויתבטלו אילנות משאר יותר הן וירידתם ֵַּומה

המלאכה] בעלי עֹוׂשין[- היּו אם מלאכתם מתּפּללין? שכר ּבאת ְְִִִִִַָ

ּבלבד  ש סעּודתן הוא הדין ׁשל , ּתפּלֹות ׁשלׁש מתּפּללין ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּברכֹות, עׂשר הבית.ּתׁשעה בעל של מלאכתו לביטול לחוש ואין ְְִָָָָ

אם  עֹוׂשיןאבל על ּבׂשכרןמלאכתם היּו בנוסף שכר שמקבלים - ְִִָָָ

ש  הוא הדין למלאכתם, למהר צריכים שאז סעודתם, ְְִִַמתּפּללין שכר

האמצעיות.הביננּותפילת  הברכות כל את הכוללת קצרה תפילה - ֲִֵ

ּכ ּובין ּכ א ּובין בין בלבד - סעודתם בשכר מלאכה עושים ם ֵֵָָ
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הרב  ובשו"ע חולקים]. שיש דבר סח) שכל הוסיף ס"כ) (שם
חשוב  אינו הרבה גדול הוא אם אפילו התפילה, צורך שהוא
הכנסת  שבבית ה'סטנדר' או שבבית השולחן ולכן הפסק,
בדבריו  עוד וראה חוצצים. אינם הסידורים, את עליהם שמניחים
מתפילה  יתבטל לא אבל המובחר, מן למצוה הוא זה שכל שכתב

זה. בשביל חוצץ.בציבור אינו שאדם סכ"א), צ (סי' השו"ע וכתב
מלהתפלל  להזהר שיש שאומר מי שיש כתב, (שם) הרב ובשו"ע

לדבריו  לחוש וטוב אדם, או או או או .מאחורי חלונותחלונותחלונותחלונות לפתוחלפתוחלפתוחלפתוח וצריךוצריךוצריךוצריך

וכווכווכווכו'.'.'.'. הכנסת פתחיםפתחיםפתחיםפתחים בבית שגם כתב, ס"ד) צ (סי' הרב ובשו"ע
ירושלים  כנגד חלונות או פתחים לפתוח מקום מקום מקום מקום .צריך וקובעוקובעוקובעוקובע

תמידתמידתמידתמיד.... סי"ט)לתפילתולתפילתולתפילתולתפילתו צ (סי' בשו"ע מקום וכתב 'יקבע
בית  לו שיקבע במה די ואין לצורך, לא אם ישנהו שלא לתפילתו
שיהיה  צריך בה, שקבוע הכנסת בבית גם אלא להתפלל, הכנסת
ארבע  תוך שכל הוסיף סי"ח) (שם הרב ובשו"ע קבוע'. מקום לו
את  [לכוון לצמצם אפשר שאי מפני אחד, מקום נחשב אמות
שלא  כדי מקום, לו יקבע בביתו כשמתפלל וגם בדיוק]. המקום

הבית  בני בחורבהבחורבהבחורבהבחורבה.....יבלבלוהו לאלאלאלא מתפלליןמתפלליןמתפלליןמתפללין בשו"ע ואיןואיןואיןואין וכתב
ואינה  חזקה והחורבה אנשים שני הם שאם ס"ה) צ (סי' הרב
להתפלל  להכנס מותר בשדה, נמצאת והיא להתמוטט, עומדת

נוספים  דינים פרטי שם וראה הכנסת הכנסת הכנסת הכנסת .שם. ביתביתביתבית לאחורילאחורילאחורילאחורי ולאולאולאולא

בית וכווכווכווכו'.'.'.'. ש'אחורי מפרשים שיש ס"ז), צ (סי' בשו"ע וכתב
שאליו  מהכיוון ההפוך הצד וזהו הפתח, של הצד הוא הכנסת'
להיפך  מפרשים ויש הכנסת. בית כלפי מופנה וגבו מתפללים,
המזרח. כותל כלפי מופנה וגבו מתפללים], שאליו הצד [שזהו
לבית  פניו ויחזיר במערב, רק [שיתפלל שניהם לדברי לחוש וראוי

יח)]. (ס"ק ברורה משנה שגם הכנסת. (שם), בשו"ע עוד וכתב

מזרח, לצד להתפלל יכול שאינו [וכגון צדדים לשאר מתפלל אם

שאם  והוסיף הכנסת. לבית פניו יחזיר יט)] (ס"ק ברורה משנה

ישראל  לארץ ופניו הכנסת, לבית הסמוך בית בתוך מתפלל הוא

מפני  מותר, הכנסת, בית כותל שהוא ביתו לכותל ואחוריו כראוי

הכנסת. מבית פניו שמחזיר ניכר שאינו

ז  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה גבוהגבוהגבוהגבוה במקוםבמקוםבמקוםבמקום יעמודיעמודיעמודיעמוד ס"א)לאלאלאלא צ (סי' ובשו"ע

מותר  לציבור, להשמיע שרוצה או חולה או זקן היה שאם הוסיף,

לע  סק"ה)לו (שם ברורה במשנה וכתב מוגבה. מקום על מוד

בעתה  להם שאין באופן רק גבוה במקום לעמוד שמותרים

בתפילה  מהכוונה אותם וכווכווכווכו'.'.'.'..שתטריד מטהמטהמטהמטה גביגביגביגבי עלעלעלעל והרמ"א ולאולאולאולא

שלשה  גבוהים אינם אם אפילו הוא זה שדין הוסיף, ס"א) צ (סי'

ייפול, שמא וירא טרוד הוא עליהם עומד שכשהוא [מפני טפחים

והביא  סק"א)]. (שם ברורה משנה בתפילתו. לכוון יוכל ולא

גבוהים  שאינם באופן מתירים שיש סק"ב), (שם ברורה המשנה

טפחים. ג'

ח  הביננוהביננוהביננוהביננו....:הלכה מתפלליןמתפלליןמתפלליןמתפללין בשכרןבשכרןבשכרןבשכרן עושיןעושיןעושיןעושין השו"ע היוהיוהיוהיו וכתב

ומן  כך, על להקפיד הבית בעל דרך אין שבזמננו ס"ב) קי (סי'

עשרה  שמונה תפילת שיתפללו כן דעת על נשכרים הסתם

הדין  שהוא סקי"ב), (שם ברורה במשנה והוסיף כהלכתה.

(שם  הרב בשו"ע וכתב התפילה. נוסח כל את להתפלל שמותרים

להתפלל  אפילו מותרים מקפיד, הבית בעל שאין שבמקום ס"ב),

בעשרה. הכנסת בבית
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איברי ּתּקּון„. סידור] ּכיצד [- אמורה הּגּוף כיצד כלומר, - ִֵַַ
התפילה? בשעת איבריו תנוחת ּבתפּלה להיות עֹומד ְְִִֵֶָּכׁשהּוא

זֹו ּבצד זֹו רגליו את לכּון שיהיו -צרי הרגליים את להשוות ְְְִֵֶַַַָָ
לזו  זו אחת,מקבילות כרגל שייראו באופן מבט ונֹותןולהסמיכן את ְֵ
למּטה מטה עיניו כלפי לארץ - מּביט הּוא הארץ,ּכאּלּו כלפי - ְְִִֵֶַַָָָָ

ּפנּוי לּבֹו במחשבתו ויהיה מופנה מעלהלמעלה- כלפי ּכאּלּו- ְְְְְִִִֶַָָ
עֹומד ּומּניחומתפלל הּוא שתי ּבּׁשמים. את על המתפלל ידיו ִִֵַַַַַָָָ

ידו ּכפּותיןכשהן לּבֹו חבוקות, על- ,הּׂשמאלית ידו הימנית ְְְִִִִַַַָָ
רּבֹו לפני ּכעבד אדונו,ועֹומד ּופחד העומד - ּביראה ּבאימה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

עליו. רבו יּניחמאימת מטה ידיואת ולא כלפי על פשוטות ְִַַַָָֹ
יוהרה חלציו דרך היא שזו משום צדיו, -. ֲָָ

סידור ּתּקּון‰. להתפלל,הּמלּבּוׁש- העומד הן ּכיצדשל ְִֵַַַ
ּתחּלההלכותיו? מלּבּוׁשיו לכבוד מתּקן כראוי בגדיו את לובש - ְְְִֵַַָָ

התפילה, לפני מכן ּוהתפילה ּומהּדרלאחר עצמֹו מפאר מצּין - ְְְֵֵַַַ
את  ב)ׁשּנאמר בבגדיו,עצמו ומקשט כט, לה'(תהילים 'הׁשּתחוּו ְֱֲִֶֶַַַ

קדׁש' בבגדים ּבהדרת לבוש להיות האדם שצריך כלומר, - ְְֶַַֹ
התפילה. לכבוד ומהודרים יעמדחשובים ּבתפּלה המתפלל ולא ְְֲִִַָֹֹ

רק לבוש הזיעה,ּבאפנּדתֹוכשהוא לספוג לבשרו הסמוך בגד - ְֲַָֻ
אחר. בגד עליו שילבש עד בו לצאת כבוד דרך יעמוד ולאשאין ְֹ

מגּלה ראשו,ּבראׁש על כיסוי ללא מגּלֹות יעמוד ולא- ּברגלים ְְְְְְִֶַַֹֹֻֻ
רק הוא זה ודין כבוד], בדרך עמידה זו [שאין יחפות -ּדר ִֶֶאם

ּגדֹולים ּבפני יעמדּו ׁשּלא הּמקֹום העם אנׁשי מכובדי אּלא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הרגלים אבל ּבבית ברגליהם. מנעלים נועלים שהם באופן רק - ְְִֵַַָ

בכיסוי  העם מכובדי לפני להתייצב מקפידים שאין במקומות

מגולות. ברגליים בתפילה לעמוד מותרים לא הרגליים, מקֹום ְָָֹּובכל

התפילה יאחז ּתֹורה בשעת ספר אֹו ּבידֹו ּבזרֹועֹוּתפּלין ְְְֱִִִֵֶֶָָֹ
ויתפלל  ּבהן,ויעמוד טרּוד ׁשּלּבֹו ויתבזו,מּפני מידיו ייפלו שמא ְִִֵֶֶָָ

בתפילתו  עליו מיושבת תהיה לא ּבידֹו,ודעתו מעֹות יאחז ולא .ְְֱֶָָֹֹ
ילכו  וחלקם ואנה אנה ולהתפזר ארצה מידו ליפול שעלולים מהסיבה

וכן  בתפילה, דעתו את ולהסיח להטרידו עלול זה וחשש לאיבוד,

בתפילה. דעתו את מטרידים בידו שאוחז מתּפּלל אבל הכלים ְֲִֵַָ
ּבלּולב בידו הּוא לולב עם של ּב- החגתפילות חג ימֹות - ְְִֶָָ

שעלול  המחשבה אותו שתטריד לחשוש מקום שיש אע"פ הסוכות,

למצוה, וייפסל מידו ליפול הואהלולב הדבר ׁשהיא וטעם ְִִֵֶמּפני
לולב] נטילת הּיֹום,[-מצוות אנו מצות מצוה שלקיחתו ומאחר ְִַַ

מכביד  ושמירתם משאם אין עליו המצוה שחביבה שמתוך אומרים

מכך. ייטרד ולא מטען]מּׂשֹוינושא היהעליו ראׁשֹו,[- על ַַָָֹ
היה אם ּתפּלה, זמן קּבין המשא והּגיע מארּבעת אזי ּפחֹות , ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָ

משלשלומפׁשילֹו ו ו לאחֹוריו - עליו,מתּפּלל עומד תלוי בעודו ְְְֲִִֵַַַָ
ואם  בתפילה. כוונתו את יבטל לא המשא היהשהרי של כובדו ָָ

קּבין יותר,ארּבעה ו או קרקע ּגּבי על ּכרק מּניחֹו אחר ְְְִִֵַַַַַַַַַָָָ
מלכוון.יתּפּלל  מונעו זה בכובד שמשא מפני לאחוריו יפשילנו ולא , ְִֵַ

והּתלמידים החכמים ּכל אּלא היא,ּדר יתּפּללּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
עטּופין בטלית.ּכׁשהן ְֲִֵֶ

.Âהּמקֹום לתפילה,ּתּקּון הראוי המקום הכנת הן ּכיצד- ִֵַַָ
ש  צריך המתפלל ו הלכותיו? ,נמּו ּבמקֹום יחזיר ש צריך יעמד ְְֲֲִַַָָֹ

את  לּכתל[-יפנה] לכותל -ּפניו קרוב עומד כשהוא יתפלל כלומר, ֶַָָֹ
בתפילה, כוונתו את ויבטל הכותל ובין בינו דבר יחצוץ ְִָוצריולא

חּלֹונֹות להתקין לפּתח בביתו]חלונות - מתפלל ּפתחים [אם אֹו ְְִִַַָֹ
ׁשּנאמר ּכנגּדן, להתּפּלל ּכדי ירּוׁשלים ו,ּכנגד יא)(דניאל ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
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ויתפללויתפללויתפללויתפלל.... השכינההשכינההשכינההשכינה כנגדכנגדכנגדכנגד לבולבולבולבו יכווןיכווןיכווןיכוון צד בספינהבספינהבספינהבספינה (סי' הרב בשו"ע
לו'. אפשר אם ישראל, לארץ פניו 'ויחזיר הוסיף ס"ה)

ד  זוזוזוזו....:הלכה בצדבצדבצדבצד זוזוזוזו רגליורגליורגליורגליו אתאתאתאת לכווןלכווןלכווןלכוון ברורה צריךצריךצריךצריך במשנה וכתב
יצא  רגליו, כיוון לא אם שבדיעבד ס"א), צה על על על על .(סי' ידיוידיוידיוידיו ומניחומניחומניחומניח

השמאליתהשמאליתהשמאליתהשמאלית.... עלעלעלעל הימניתהימניתהימניתהימנית כפותיןכפותיןכפותיןכפותין,,,, ס"ד)לבולבולבולבו צה (סי' הרב ובשו"ע
לפני  כן לעמוד שנוהגין במקום וכו' לבו על שיניחן 'וטוב כתב
כמנהג  והכל צרכיהם, מאתו ושואלין עמו כשמדברים המלך

נוספים  מנהגים בדבריו עוד וראה במשנה באימהבאימהבאימהבאימה.....המקום'.
'כל  משום בתפילה להתנועע שיש הוסיף סק"ז) צה (סי' ברורה
סק"ה) מח (סי' בדבריו עוד וראה כמוך'. מי ה' תאמרנה עצמותי

חולקים. שיש

ה  מגולהמגולהמגולהמגולה....:הלכה בראשבראשבראשבראש 'יש ולאולאולאולא כתב ס"ג) צא (סי' ובשו"ע
מפיו  אזכרה להוציא שאסור אומרים אומרים ויש מגולה, בראש

ובשו"ע  הראש'. בגילוי הכנסת בבית להיכנס שלא למחות שיש
שמידת הוסיף (שם) אמות הרב ארבע לילך שלא הוא חסידות

ב' בסימן לדבריו וציין הכנסת, בבית שלא אפילו הראש בגילוי
לילך  רגילים היו העם שרוב בימיהם שגם שם [שכתב (ס"ו)
לילך  שלא חסידות מידת החום, מפני הראש בגילוי הרבה לפעמים
שכולם  הזה בזמן שעכשיו והוסיף הראש. בגילוי אמות ארבע
בגילוי  לישב אפילו או לילך אסור לעולם ראשם, לכסות דרכם

עוד  וראה המכוסה. בשרו כמגלה זה שהרי צניעות, משום הראש

לא  'ובחוקותיהם משום בכך שיש חדשה) מהדורה (שם בדבריו

חגורה].תלכו'] ֿ] אזור לאזור שצריך כתב, ס"ב) צא (סי' בשו"ע

לבו  שאין מכנסיו] [של אבנט לו שיש מי אפילו התפילה, בשעת

שבת  (ראה ישראל' אלהיך לקראת 'הכון משום הערוה, את רואה

התפלל  אם שבדיעבד סק"ד), (שם ברורה במשנה וכתב א). י,

כל  שהולך שמי ס"ב) (שם הרב בשו"ע וכתב יצא. חגורה בלא

במשנה  אמנם התפילה. בשעת לחגור צריך אינו חגורה בלא היום

זה. בכגון גם לחגור חסידות שמידת כתב (שם) וע"ע ברורה

בהערה). ד אות קמ עמ' (תפלה שלמה תפילין תפילין תפילין תפילין הליכות יאחזיאחזיאחזיאחז לאלאלאלא

בזרועובזרועובזרועובזרועו.... תורהתורהתורהתורה ספרספרספרספר אואואואו ספר בידובידובידובידו 'ולא כתב ס"א) צו (סי' ובשו"ע

לאחוז  שמותר ס"ב) (שם בדבריו עוד וראה הקודש'. מספרי

שמתפלל  בשעה בידו תפילות וכלים וכלים וכלים וכלים .מחזור מעותמעותמעותמעות יאחזיאחזיאחזיאחז ולאולאולאולא

הרב בידובידובידובידו.... בשו"ע ייפלו וכתב שאם חפצים ששאר ס"א) (שם

בידיו, להחזיקם רשאי הדין מעיקר לו, יזיקו ולא יפסדו לא מידו

בידיו. כלום יאחז שלא המובחר מן ומצוה

ו  לכותללכותללכותללכותל....:הלכה פניופניופניופניו שדבר ויחזירויחזירויחזירויחזיר סכ"א) צ (סי' השו"ע וכתב

שאין  הרמ"א, וכתב חוצצים. אינם תיבה או ארון כגון קבוע,

ארבעה, ורוחבו [טפחים] עשרה שגובהו דבר אלא מחיצה נחשב

ס"ק  (שם ברורה במשנה [וראה הפסק נחשב אינו קטן דבר אבל
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וגֹו' ּבעּליתּה לּה ּפתיחן פתוחים 'וכּוין וחלונות ירושלם'ֿ נגד ְְְְִִִִֵֵַָ

ירושלים. לכיוון בעלייתו לתפּלתֹוקבוע מקֹוםלו וקֹובעלו ְְִִֵַָָ

ּבחרּבהּתמיד. לא מתּפּללין כמה ואין משום להכנס אסור בה ְְְְְִִִֵַָָֹֻ

הּכנסתסיבות, ּבית לאחֹורי לבית ואין -ולא מחוץ להתפלל ְְֲֵֵֶֶַַֹ

כזו  שבעמידה משום הכנסת] לבית אחוריו את [כשמפנה הכנסת

הכנסת, בית בקדושת ּפניומזלזל החזיר ּכן אם את אּלא סובב - ֱִִֵֶֶָָָ

הּכנסתכיוון ל פניו  שם.ּבית להתפלל מותר כזה ואסּור שבאופן ְְְֵֶֶַָ

מתפלל  שאינו אחר אֹולאדם ּבתפּלה העֹומד ּבצד אפילו ליׁשב ְְִִֵֵֵַָָ

לפניורק  המתפלל לעבר אּמֹות.של ארּבע מּמּנּו ׁשּירחיק עד ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹ

.Êיעמד ׁשל המתפלל לא ּגבֹוּה טפחיםּבמקֹום פני ׁשה [מעל ְְְֲִַַָָָָֹֹֹ

המתפלל] נמצא שבו יתר הקרקע שאין ויתּפּללמכך,אֹו מפני שם, ְְִֵֵַָ

כן, וכמו הקב"ה. לפני בגבהות מּטה יעמוד לאלעמוד ּגּבי על ִֵַַָֹ

ּכּסאיעמוד ולאויתפלל, ּגּבי ואםעל המקום היהויתפלל. ְִֵֵַַָָֹ

עומד  הוא עליו ּגבֹוּההמוגבה טפחים,ּבנין משלושה למעלה אפילו ְִַָָ

ּבֹו יׁש בשטחו אם אּמֹות- אּמֹות אורך ארּבע ארּבע רוחב,על ְְִֵַַַַַַַ

הּבית ׁשעּור אמות ׁשהּוא ארבע על ארבע של זה ששיעור כלומר - ִִֶַַ

בית, של לשיעור ּכעלּיהדינו הרינחשב עליונה הּוא כקומה - ֲֲִֵַָ

ּבֹו, להתּפּלל עצמו.ּומּתר בפני תפילה למקום נחשב וכן שכן ְְְִֵֵַָֻ

הדין  היההוא המתפלל אם עומד עליו המוגבה מּקף המקום ִָָָֻ

רּוחֹותיו מּכל צדדיו,מחּצה ּבֹו- ׁשאין ּפי על בשטחו אף - ְִִִֵֶַַָָָ

אּמֹות מכל ארּבע הבית, מידת שיעור בו ואין אמות, ארבע על ְַַַ

ּבֹו,מקום  להתּפּלל הוא מּתר נּכר והטעם ּגבהֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ

לו, שמחוצה התפילה מקום פני על גבוה חלקכמקום -ׁשהרי ֲֵֶַָ

לעצמֹו,כ הופרש  חשוב רׁשּות מחיצות המוקף גבוה מקום כלומר, ְְְַ

חשוב  אינו ולכן מסביבתו, כחלק נחשב ואינו עצמו בפני כמקום

גבוה  .כמקום

.Áמלאכההאּמנין בעלי עֹוׂשין- הבית ׁשהיּו בעל אצל מלאכה ִִֶָָָֻ

האילן ונמצאים  ּבראׁש אֹו הּכתל ּתפּלה,,ּבראׁש זמן והּגיע ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹֹ

ש  הוא ּומתּפּלליןהדין למּטה בראש יֹורדין יתפללו שאם [מפני ְְְְִִִַַָ

ייפלו], שמא בתפילתם טרודים יהיו האילן או התפילה ו הכותל אחר ְ

היּולמלאכּתן.ועולים חֹוזרין מלאכה ואם עץ ּבראׁשעושים ְְְְְִִִַָָֹ

ּבראׁש אֹו ש הּתאנה,עץ הּזית הוא ּבמקֹומן הדין מתּפּללין ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹ

העץ, ממנו,בראש לרדת צריכים מרּבהואינם ׁשּטרחן -מּפני ְְְִֵֶֶָָֻ

בעלייתם  טורח ויש אילנות משאר יותר מרובים אלו אילנות שענפי

הבית. בעל ממלאכת ויתבטלו אילנות משאר יותר הן וירידתם ֵַּומה

המלאכה] בעלי עֹוׂשין[- היּו אם מלאכתם מתּפּללין? שכר ּבאת ְְִִִִִַָ

ּבלבד  ש סעּודתן הוא הדין ׁשל , ּתפּלֹות ׁשלׁש מתּפּללין ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּברכֹות, עׂשר הבית.ּתׁשעה בעל של מלאכתו לביטול לחוש ואין ְְִָָָָ

אם  עֹוׂשיןאבל על ּבׂשכרןמלאכתם היּו בנוסף שכר שמקבלים - ְִִָָָ

ש  הוא הדין למלאכתם, למהר צריכים שאז סעודתם, ְְִִַמתּפּללין שכר

האמצעיות.הביננּותפילת  הברכות כל את הכוללת קצרה תפילה - ֲִֵ

ּכ ּובין ּכ א ּובין בין בלבד - סעודתם בשכר מלאכה עושים ם ֵֵָָ
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הרב  ובשו"ע חולקים]. שיש דבר סח) שכל הוסיף ס"כ) (שם
חשוב  אינו הרבה גדול הוא אם אפילו התפילה, צורך שהוא
הכנסת  שבבית ה'סטנדר' או שבבית השולחן ולכן הפסק,
בדבריו  עוד וראה חוצצים. אינם הסידורים, את עליהם שמניחים
מתפילה  יתבטל לא אבל המובחר, מן למצוה הוא זה שכל שכתב

זה. בשביל חוצץ.בציבור אינו שאדם סכ"א), צ (סי' השו"ע וכתב
מלהתפלל  להזהר שיש שאומר מי שיש כתב, (שם) הרב ובשו"ע

לדבריו  לחוש וטוב אדם, או או או או .מאחורי חלונותחלונותחלונותחלונות לפתוחלפתוחלפתוחלפתוח וצריךוצריךוצריךוצריך

וכווכווכווכו'.'.'.'. הכנסת פתחיםפתחיםפתחיםפתחים בבית שגם כתב, ס"ד) צ (סי' הרב ובשו"ע
ירושלים  כנגד חלונות או פתחים לפתוח מקום מקום מקום מקום .צריך וקובעוקובעוקובעוקובע

תמידתמידתמידתמיד.... סי"ט)לתפילתולתפילתולתפילתולתפילתו צ (סי' בשו"ע מקום וכתב 'יקבע
בית  לו שיקבע במה די ואין לצורך, לא אם ישנהו שלא לתפילתו
שיהיה  צריך בה, שקבוע הכנסת בבית גם אלא להתפלל, הכנסת
ארבע  תוך שכל הוסיף סי"ח) (שם הרב ובשו"ע קבוע'. מקום לו
את  [לכוון לצמצם אפשר שאי מפני אחד, מקום נחשב אמות
שלא  כדי מקום, לו יקבע בביתו כשמתפלל וגם בדיוק]. המקום

הבית  בני בחורבהבחורבהבחורבהבחורבה.....יבלבלוהו לאלאלאלא מתפלליןמתפלליןמתפלליןמתפללין בשו"ע ואיןואיןואיןואין וכתב
ואינה  חזקה והחורבה אנשים שני הם שאם ס"ה) צ (סי' הרב
להתפלל  להכנס מותר בשדה, נמצאת והיא להתמוטט, עומדת

נוספים  דינים פרטי שם וראה הכנסת הכנסת הכנסת הכנסת .שם. ביתביתביתבית לאחורילאחורילאחורילאחורי ולאולאולאולא

בית וכווכווכווכו'.'.'.'. ש'אחורי מפרשים שיש ס"ז), צ (סי' בשו"ע וכתב
שאליו  מהכיוון ההפוך הצד וזהו הפתח, של הצד הוא הכנסת'
להיפך  מפרשים ויש הכנסת. בית כלפי מופנה וגבו מתפללים,
המזרח. כותל כלפי מופנה וגבו מתפללים], שאליו הצד [שזהו
לבית  פניו ויחזיר במערב, רק [שיתפלל שניהם לדברי לחוש וראוי

יח)]. (ס"ק ברורה משנה שגם הכנסת. (שם), בשו"ע עוד וכתב

מזרח, לצד להתפלל יכול שאינו [וכגון צדדים לשאר מתפלל אם

שאם  והוסיף הכנסת. לבית פניו יחזיר יט)] (ס"ק ברורה משנה

ישראל  לארץ ופניו הכנסת, לבית הסמוך בית בתוך מתפלל הוא

מפני  מותר, הכנסת, בית כותל שהוא ביתו לכותל ואחוריו כראוי

הכנסת. מבית פניו שמחזיר ניכר שאינו

ז  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה גבוהגבוהגבוהגבוה במקוםבמקוםבמקוםבמקום יעמודיעמודיעמודיעמוד ס"א)לאלאלאלא צ (סי' ובשו"ע

מותר  לציבור, להשמיע שרוצה או חולה או זקן היה שאם הוסיף,

לע  סק"ה)לו (שם ברורה במשנה וכתב מוגבה. מקום על מוד

בעתה  להם שאין באופן רק גבוה במקום לעמוד שמותרים

בתפילה  מהכוונה אותם וכווכווכווכו'.'.'.'..שתטריד מטהמטהמטהמטה גביגביגביגבי עלעלעלעל והרמ"א ולאולאולאולא

שלשה  גבוהים אינם אם אפילו הוא זה שדין הוסיף, ס"א) צ (סי'

ייפול, שמא וירא טרוד הוא עליהם עומד שכשהוא [מפני טפחים

והביא  סק"א)]. (שם ברורה משנה בתפילתו. לכוון יוכל ולא

גבוהים  שאינם באופן מתירים שיש סק"ב), (שם ברורה המשנה

טפחים. ג'

ח  הביננוהביננוהביננוהביננו....:הלכה מתפלליןמתפלליןמתפלליןמתפללין בשכרןבשכרןבשכרןבשכרן עושיןעושיןעושיןעושין השו"ע היוהיוהיוהיו וכתב

ומן  כך, על להקפיד הבית בעל דרך אין שבזמננו ס"ב) קי (סי'

עשרה  שמונה תפילת שיתפללו כן דעת על נשכרים הסתם

הדין  שהוא סקי"ב), (שם ברורה במשנה והוסיף כהלכתה.

(שם  הרב בשו"ע וכתב התפילה. נוסח כל את להתפלל שמותרים

להתפלל  אפילו מותרים מקפיד, הבית בעל שאין שבמקום ס"ב),

בעשרה. הכנסת בבית
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נוסף,ובין  שכר בשביל מלאכה עושים יֹורדיןאם הפועלים אין ְִֵ

הּתבה ציבור,לפני ּכּפיהןכשליח את נֹוׂשאין הם ואין אם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ

מלאכתו  ביטול על מקפיד הבית שבעל משום .כהנים,

.Ë ּכיצד הּקֹול בתפילה?הׁשוית קולו את משמיע כיצד כלומר, - ְֵַַַַָ

קֹולֹו יגּביּה רם לא ּבבקול יתּפּלל ולא לּבֹו,הרהור ּבתפּלתֹו, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹ

מחּת מבטא הּדברים אּלא ּומׁשמיע המילים את - ּבׂשפתיו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

התפילהלאזניו מילות קֹולֹואת יׁשמיע ולא באופן ּבלחׁש, ְְְְְִַַַַָָֹ

זאת, לשמוע האחרים אֹושיכולים חֹולה, היה ּכן אם ִֵֶֶָָָאּלא

לּבֹו את לכּון יכֹול הרי בתפילה ׁשאינֹו קֹולֹו, ׁשּיׁשמיע עד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מּתר קולו זה יהיה,להשמיע ׁשּלא בקול ּובלבד המתפלל ְְִִֶֶֶַָֹֻ

הוא ּבצּבּור, ּתּטרףוהטעם ׁשּלא תתבלבל]ּכדי של ּדעּתן[- ְְְִִֵֵֶַָָֹ

ִמּקֹולֹו.הציבור 

.È ּכיצד ּכֹורע?ּכריעה ברכיו הּמתּפּלל ּכריעֹות על חמׁש ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ּותפּלה, ּתפּלה הכריעות:ּבכל סדר הוא ראׁשֹונה וכך ּבברכה ְְְְִִִִָָָָָָ

כורע  אבות', ב'ברכת ּובּסֹוף- כשאומר ּבּתחּלה הברכה בתחילת - ְִַַָ

אתה', 'ברוך כשאומר הברכה ובסוף אתה' בברכת ּובהֹודיה'ברוך - ְָָ

ּובּסֹוף'מודים', 'מודים'ּבּתחּלה כשאומר הברכה בתחילת כורע - ְִַַָ

אתה', 'ברוך כשאומר הברכה הּתפּלהובסוף לפני ּוכׁשּגֹומר ְְִֵֶַָ

שלום' 'עושה לאחֹוריו שאומר ּפסיעֹות ׁשלׁש ּופֹוסע ְֲִֵֵַַַָָֹּכֹורע,

ּכֹורע כריעתו,ּכׁשהּוא כדי תוך מכןּו- ׁשלֹום לאחר נֹותן ְֵֵֶַָ

עצמֹו השמאלי,מּׂשמאל לצדו פניו את מפנה -ּכ נותן ואחר ְְְִַַַָֹ

עצמֹושלום  הימני,מימין לצדו פניו את מפנה -ּכ ואחר ְְִִַַַָ

הּכריעה. מן ראׁשֹו הּכריעֹות,מגּביּה ּבארּבע ּכֹורע ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹ

ּב שאומר ּכֹורע זֹוקף עת ּוכׁשהּוא ,'גופו 'ּברּו זֹוקף הריהו את ְְֵֵֵֶַָ

ה'.ּבּׁשם שם בהזכרת אמּורים- ּדברים בברכת ּבּמה רק שכורע ְֲִִֵֶַַָ

'מודים', ובברכת העם.ּבהדיֹוט 'אבות' בשאר ּגדֹול,- ּכהן אבל ְְֲֵֶָָֹ

ּברכה ּכל ּובסֹוף ּברכה ּכל ּבתחּלת שמונה ּכֹורע תפילת של ְְְְִִֵַַָָָָָָ

ׁשּׁשחהעשרה. ּכיון ,התכופף והּמל שוב ראׁשֹונהברכה ּב- ְִִֵֶֶֶַָָָָ

מגּביּה הקיים ראׁשֹו,את אינֹו במצבו ׁשּגֹומרונשאר את עד ְִֵֵֶַַַֹ

ְִָּתפּלתֹו.

‡È.תפילתו ולּמה בסיום ל המתפלל ׁשלֹום ׂשמאלֹוצד נֹותן ְְְֵָָָֹ

ימין הּוא ׁשּׂשמאלֹו מּפני ּפניו,לעומד ּתחּלה? ׁשּכנגד ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

ׁשלֹוםכ ּכלֹומר נֹותן ,הּמל לפני עֹומד לימין קודם ׁשהּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

וקבעּו ,הּמל לׂשמאל ּכ ואחר ׁשּיּפטרחכמים הּמל- ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּמל.שייפרד  מּלפני ׁשּנפטרין ּכמֹו הּתפּלה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָמן

.·Èׁשּיתּפקּפקּו עד ּבהן ׁשּיכרע צרי האּלּו הּכריעֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכל

יבלטו ּכל- ויעׂשהה קשרי ּבגּבֹו ׁשּבּׁשדרה גופו חליֹות ְְְְִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשחה ואם התכופף ּכקׁשת, את מעט- לכופף עליו שקשה משום ְְְִֶֶַָָ

עצמֹוגופו  האחרים ונראהבכיפופו וצער ּבכל בעיני ּככֹורע ְְְְְְִִֵֵֶַַָ

חֹוׁשׁש אינֹו ידי -ּכחֹו, ויצא יותר, ולהתכופף לחשוש צריך אינו ֵֵֹ

מעט. בכיפוף חובתו

.‚Èהלכותיה?ּכיצדבתפילה,הׁשּתחויה ׁשּמגּביּההן את אחר ְְֲִִֵֶַַַַַַָָ

חמיׁשית מּכריעה ונתן ראׁשֹו פסיעות שלוש שפסע לאחר כלומר, ְֲִִִִָֹ

ולימינו, לשמאלו לארץשלום הארץ,יֹוׁשב על ּפניו - על ונֹופל ְֵֵֶַָָָָ

ורגליים  ידיים ׁשּירצה.,ארצה בפישוט הּתחנּונים ּבכל ּומתחּנן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מקֹום ּבכל האמּורה היא ּכריעה חכמים], ובדברי על [בתנ"ך ְְֲִַָָָָָ
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ט  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה בלבובלבובלבובלבו יתפלליתפלליתפלליתפלל ס"ב ולאולאולאולא קא (סי' הלכה בביאור

יצא  לא בליבו, התפלל אם בדיעבד שגם הביא, בלבו) כתב .ד"ה

מקום  מכל להתפלל, לו אפשר שאי שחולה ס"ו) צד (סי' הרמ"א

משכבכם'. על בלבבכם 'אמרו שנאמר בליבו, התפילה את יהרהר

הבריא  מכן לאחר אם לענין כא) (ס"ק ברורה במשנה שם וראה

ויתפלל  יחזור האם התפילה, זמן וכווכווכווכו'.'.'.'..בתוך קולוקולוקולוקולו ישמיעישמיעישמיעישמיע ולאולאולאולא

מותר  בלחש, לכוון יכול אינו שאם כתב, ס"ב) קא (סי' ובשו"ע

משום  אסור, בציבור אבל עצמו, לבין בינו ודווקא קולו, להגביה

סק"ו) (שם ברורה במשנה וכתב הציבור. להטרדת יגרום שהדבר

לא  לו סמוך העומד שחברו עד בלחש להתפלל צריך שלכתחילה

כתב,ישמע. (30 הע' ושם קנה, קמט, (עמ' ומנהג הלכה ובשערי

לאזניו. ישמיע לא שאפילו היא בלחש התפילה הזוהר שע"פ

והשו"ע  הרמב"ם בדברי באריכות שדן שם בדבריו עוד [וראה

יהא יהא יהא יהא :בזה] שלאשלאשלאשלא שאם בציבורבציבורבציבורבציבור....ובלבדובלבדובלבדובלבד (שם) הרמ"א והוסיף

מותר. ביתו, בני ממנו שילמדו כדי כשמתפלל בביתו קולו משמיע

לביתו  ילך בלחש, לכוון יכול אינו שאם הרב בשו"ע וכתב

אין  שבזמננו כתב, דאתי) ד"ה (שם הלכה ובביאור בקול. ויתפלל

שמים. לשם מעשיו שכל מי אלא כן לנהוג

י  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה כיצדכיצדכיצדכיצד שאם כריעהכריעהכריעהכריעה ס"א) קיג (סי' השו"ע והוסיף

שלא  אותו מלמדים בתחילתה, או ברכה כל בסוף לשחות בא

יותר  כשר עצמו את שמחזיק ליוהרא, שחוששים [משום ישחה

אבל  הב')]. בטעם סק"ב (שם ברורה משנה הציבור. משאר
לשחות  יכול ברכה וכווכווכווכו'.'.'.'..באמצע לאחריולאחריולאחריולאחריו פסיעותפסיעותפסיעותפסיעות שלששלששלששלש ופוסעופוסעופוסעופוסע

יטה  במרומיו' שלום 'עושה כשיאמר ס"א) קכג (סי' בשו"ע וכתב
לצד  פניו יטה עלינו' שלום יעשה 'הוא וכשיאמר שמאל, לצד פניו

מרבו. הנפטר כעבד לפניו ישתחווה כך ואחר (שם)ימינו, והרמ"א
וכו'', המקדש בית שייבנה רצון 'יהי כך אחר לומר שנהגו הוסיף,
שנוכל  המקדש על מבקשים ולכן העבודה, במקום התפילה כי

ממש. עבודה לעשות

יב  חוליות חוליות חוליות חוליות :הלכה כלכלכלכל שיתפקפקושיתפקפקושיתפקפקושיתפקפקו עדעדעדעד בהןבהןבהןבהן שיכרעשיכרעשיכרעשיכרע צריךצריךצריךצריך

וכווכווכווכו'.'.'.'. רק שבשדרהשבשדרהשבשדרהשבשדרה יכרע שלא ס"ד) קיג (סי' השו"ע וכתב
כתב  ועוד ראשו. את גם יכופף אלא זקוף, יישאר וראשו במותניו
חגור  מול פיו שיהיה עד השיעור מן יותר ישחה שלא ס"ה), (שם
עד  לשחות יכול שאינו חולה או זקן הוא ואם המכנסיים.

ראשו. את שירכין בכך די חוליותיו, (שם שיתפקקו עוד והוסיף
זוקף, וכשהוא אחת, בפעם במהירות יכרע כורע, כשהוא ס"ו),
בעיניו  יראה שלא כדי גופו, כך ואחר תחילה ראשו בנחת, זוקף

כמשא.

יג  לארץ לארץ לארץ לארץ :הלכה יושביושביושביושב חמישיתחמישיתחמישיתחמישית מכריעהמכריעהמכריעהמכריעה ראשוראשוראשוראשו שמגביהשמגביהשמגביהשמגביה אחראחראחראחר

לישב וכווכווכווכו'.'.'.'. באפשרותו אין שאם ס"א) קלא (סי' הרב בשו"ע וכתב
אמות  ארבע הילוך כדי ימתין פסיעות, השלוש שכלו במקום

מיושב  וייפול למקומו, ארצה ארצה ארצה ארצה .ויחזור פניופניופניופניו עלעלעלעל ונופלונופלונופלונופל לארץלארץלארץלארץ יושביושביושביושב

mipdk zkxae dlitz zekld - xc` '` iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

לארץ.,ּברּכים  מגיעות פניו וכן בארץ נוגעות שברכיו קּדה,כלומר, ְִִִַָ

אּפים,היא  לארץ.על ראשו שמגיע עד וגופו ראשו מכופף כלומר ִַַַ
מּוטל  ׁשּנמצא עד ורגלים ידים ּפּׁשּוט זה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהׁשּתחויה,

גופו  בכל הארץ.ומשתטח על ּפניו ֶַַָָָָעל

„È.המתפלל ּכׁשהּוא אחר- ּפנים נפילת יׁשה עֹוׂשה ּתפּלה, ְְְִִִֵֶֶַַַָָ

עֹוׂשה ׁשהּוא עֹוׂשהב זאת מי ׁשהּוא מי ויׁש זאת קּדה ְִִִֵֶֶֶֶָ

התורה ואסּורהׁשּתחויה.ב  האבנים מן על הׁשּתחויה לעׂשֹות ְְְֲֲֲֲִִִַַַַָָָָָָָ

מקום, ה ּברק אּלאבכל התורה מקּדׁש,בית התירה ששם ְְִֶָָ

זרההשתחוויה, עבֹודה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ה"וֿח)ּכמֹו .(פ"ו ְְְְֲִֵֶַָָָ

יֹודע  הּוא ּכן אם אּלא ּפניו על לּפל רּׁשאי חׁשּוב אדם ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹואין

צּדיקומכיר  ׁשהּוא בתפילתו ּבעצמֹו נון.ּכיהֹוׁשעונענה בן ְְִִֶַַַֻ

הּוא  מּטה מעטאבל פניו ּפניו את להטות הוא רשאי מעט - ְֲֶַַָָָ

מטה, ּכֹובׁשוא כלפי מצמיד ינֹו ּבּקרקע.- לאדם אֹותם ּומּתר ְְֵֵַַַָָָָָֻ

זה, ּבמקֹום ּפניו ממקומו לעקור כך ואחר להתּפּלל על ולּפל ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

אחר. ְֵַָּבמקֹום

.ÂËּפנים נפילת ׁשאין יׂשראל, ּבכל ּפׁשּוט אפיים מנהג - ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבראׁשי  ולא הּׁשנה, ּבראׁש ולא ּובמֹועדֹות, ְְְְְְֲֵַַָָָָֹֹֹּבׁשּבתֹות
ׁשּבתֹות  ערבי ׁשל ּבמנחה ולא ּובפּורים, ּובחנּכה ְְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָֹֻחדׁשים
יחידים  ויׁש יֹום. ׁשּבכל ּבערבית ולא טֹובים, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָֹוימים

ּבערבית. ּפניהם על ּבלבד,ׁשּנֹופלים הּכּפּורים ּוביֹום ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ

ּותפּלה ּתפּלה ּבכל ּפניהם על ביום נֹופלים התפילות מחמשת ְְְְְִִִֵֶַָָָ

ותענית.הכיפורים, ּובּקׁשה ּתחּנה יֹום ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶַַָָָמּפני

ה'תשע"ה  אדר א' שישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הּכנסת ‡. ּבית אחֹורי לעבר לאדם לֹו כלומר,אסּור - ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹ

הכנסת  בית פתח של הצד מתּפּללין,מאחורי ׁשהּצּבּור ְְְִִִֶַַָָּבׁשעה
הכנסת  שבבית התפילה מן כמשתמט שנראה החשד אם מפני אּלא .ִֶָ

נֹוׂשא היה גביו ּכן לעבור מּׂשֹוי על מותר כזה שבמקרה [-משא], ֵֵַָָ
הוא  שעליו המשא שבגלל מבין שהרואה כיון הכנסת בית מאחורי

נכנס, רּוחֹות לא ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני הּכנסת לבית היה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹו
הכנסת, בית מאחורי לעבור מותר גם צדדים] ֶֶָׁשהרֹואה מפני [-בשני

האחר'בליבואֹומר מּפתח ויּכנס יל ייכנס 'ׁשּמא הוא אולי - ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הכנסת. מבית שמשתמט אותו חושד ואינו השני, אם בפתח ְִֵוכן

ּכנסּיֹות ּבּתי ׁשני ּבעיר שבמקרה היה משום לחשד, מקום אין גם ְְְִִֵֵֵָָָ
ּבֹו'זה  הרגיל הּכנסת לבית יל 'ׁשּמא הרֹואה אולי -יאמר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

הכנסת  לבית הולך שהוא משום היא הכנסת לבית נכנס שאינו הסיבה

להתפלל. רגיל הוא ששם ּבראׁשֹוהשני ּתפּלין לֹו היה -ואם ְְְִִִָָֹ

גם  ראשו, על בתפילין עטור היה לעבראם בית מּתר מאחורי ֲַָֹֻ
אּלּוהכנסת, מּכל אחד ׁשם ׁשאין ּפי על האופנים ואף כלומר - ְִִֵֵֶֶַַָָָ

שני  שיש או משא, כשנושא בהם, לעבור שמותר לעיל המבוארים

עיר, באותה כנסיות בתי שני שיש או הכנסת, לבית מפניפתחים

בהן ׁשהּתפּלין עטור רֹודף שהוא ׁשהּוא עליו, מֹוכיחין ְִִִִֵֶֶַָָ
הּתפּלה. מּמבּטלי ואינֹו ְְְְְִִִֵֵַַָמצוֹות,
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להטות וכווכווכווכו'.'.'.'. נהגו פניו על כשנופל ס"א) קלא (סי' השו"ע וכתב

יגביה  פניו על שנפל שלאחר (שם) הרמ"א והוסיף שמאל. צד על

מ  לפי ומקום מקום וכל מיושב, מעט ויתחנן וכתב נהגו.ראשו

ממש  פניהם על ליפול נהגו שלא שבזמננו, (שם) הרב בשו"ע

אפילו  ליפול נהגו בלבד, הפנים וכיסוי הראש בהטיית אלא

מיושב. אפיים נפילת להיות ראוי הקבלה פי על אך מעומד,

יד  אלא אלא אלא אלא :הלכה האבניםהאבניםהאבניםהאבנים עלעלעלעל השתחוויההשתחוויההשתחוויההשתחוויה לעשותלעשותלעשותלעשות ואסורואסורואסורואסור

ליפול במקדשבמקדשבמקדשבמקדש.... אדם לכל שאסור הוסיף, ס"ח) קלא (סי' והרמ"א

וכתב  אבנים. רצפת שם אין אפילו ורגליים ידיים בפישוט פניו על

בו  שאין שבמקום דבריו, את לבאר סק"מ) (שם ברורה במשנה

אדם  ולכל קידה, דרך אפילו אסור חשוב לאדם אבנים, רצפת

ורגליים. ידיים פישוט דרך רק ברורה אסור במשנה כתב ועוד

סיבות  שתי כשישנן רק השתחוויה אסורה שמהתורה סק"מ) (שם

וחכמים  אבנים. רצפת גבי ועל ורגליים ידיים בפישוט לאסור,

פישוט  ללא אפיים על [נפילה קידה כגון אחד, בחיסרון גם גזרו

ידיים  בפישוט השתחוויה או אבנים, רצפת גבי על ורגליים] ידיים

מחסרונות  אחד אפילו וכשאין אבנים. רצפת גבי על שלא ורגליים

על  אפילו או אבנים, רצפת גבי על שלא קידה שעושה כגון אלו,

[וראה  חכמים גזרו לא צדו, על קצת שנוטה אלא אבנים רצפת גבי

נוסף]. אופן בדבריו

טו  בפוריםבפוריםבפוריםבפורים....:הלכה וכווכווכווכו'''' קלא ולאולאולאולא (סי' ברורה במשנה וכתב
קטן  בפורים וכן פורים, של הימים בשני הוא זה שדין לג) ס"ק

שלפניהם  במנחה גם אומרים ואין מעוברת, בראשי בראשי בראשי בראשי .בשנה ולאולאולאולא

וכווכווכווכו'.'.'.'. ובחנוכהובחנוכהובחנוכהובחנוכה נפילת חדשיםחדשיםחדשיםחדשים שאין ס"ו) קלא (סי' בשו"ע וכתב
שגם  אומרים ויש חודש, ראש שלפני מנחה בתפילת אפיים

נוהגין  שכן הרמ"א וכתב חנוכה. שלפני קלא .במנחה (סי' בשו"ע
בשבט  ובט"ו באב בט"ו אפיים נפילת שאין שנהגו הוסיף ס"וֿז)
והרמ"א  לסוכות. הכיפורים יום ובין באב ובט' ניסן חודש ובכל
הכיפורים, יום וערב השנה ראש ערב בעומר, ל"ג הוסיף (שם)
ברורה  ובמשנה שבועות. אחר עד סיון ר"ח שמתחילת והימים
חג  שאחר ימים בשישה גם נוהגים שיש הוסיף, לו) ס"ק (שם

השבועות. חג לקרבנות תשלומים יש שבהם השבועות,

א  בהמה :הלכה על הרוכב שגם הוסיף ס"ח) צ (סי' ברמ"א
ס"ט) (שם הרב בשו"ע [וביאר הכנסת בית אחורי לעבור לו מותר
בהמתו  בשמירת שטרוד שמפני לכל שנראה לפי הוא שהטעם

הכנסת]. בית ביזוי בכך ואין נכנס, ס"ק אינו (שם ברורה ובמשנה
גם  מניינים כמה הכנסת בבית לעשות רגילים שאם הוסיף כ"ה)
אם  שגם הוסיף יב) סעיף (שם השולחן ובערוך לעבור. מותר כן
בידו, והתפילין הטלית את נושא רק ואפילו בטלית, עטוף רק הוא
לו  מותר יהודי אינו עם הולך הוא אם וכן לעבור. מותר כן גם

עמו. טרוד שהוא שרואים מפני לעבור,



קלה mipdk zkxae dlitz zekld - hay 'l iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

נוסף,ובין  שכר בשביל מלאכה עושים יֹורדיןאם הפועלים אין ְִֵ

הּתבה ציבור,לפני ּכּפיהןכשליח את נֹוׂשאין הם ואין אם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ

מלאכתו  ביטול על מקפיד הבית שבעל משום .כהנים,

.Ë ּכיצד הּקֹול בתפילה?הׁשוית קולו את משמיע כיצד כלומר, - ְֵַַַַָ

קֹולֹו יגּביּה רם לא ּבבקול יתּפּלל ולא לּבֹו,הרהור ּבתפּלתֹו, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹ

מחּת מבטא הּדברים אּלא ּומׁשמיע המילים את - ּבׂשפתיו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

התפילהלאזניו מילות קֹולֹואת יׁשמיע ולא באופן ּבלחׁש, ְְְְְִַַַַָָֹ

זאת, לשמוע האחרים אֹושיכולים חֹולה, היה ּכן אם ִֵֶֶָָָאּלא

לּבֹו את לכּון יכֹול הרי בתפילה ׁשאינֹו קֹולֹו, ׁשּיׁשמיע עד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מּתר קולו זה יהיה,להשמיע ׁשּלא בקול ּובלבד המתפלל ְְִִֶֶֶַָֹֻ

הוא ּבצּבּור, ּתּטרףוהטעם ׁשּלא תתבלבל]ּכדי של ּדעּתן[- ְְְִִֵֵֶַָָֹ

ִמּקֹולֹו.הציבור 

.È ּכיצד ּכֹורע?ּכריעה ברכיו הּמתּפּלל ּכריעֹות על חמׁש ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ּותפּלה, ּתפּלה הכריעות:ּבכל סדר הוא ראׁשֹונה וכך ּבברכה ְְְְִִִִָָָָָָ

כורע  אבות', ב'ברכת ּובּסֹוף- כשאומר ּבּתחּלה הברכה בתחילת - ְִַַָ

אתה', 'ברוך כשאומר הברכה ובסוף אתה' בברכת ּובהֹודיה'ברוך - ְָָ

ּובּסֹוף'מודים', 'מודים'ּבּתחּלה כשאומר הברכה בתחילת כורע - ְִַַָ

אתה', 'ברוך כשאומר הברכה הּתפּלהובסוף לפני ּוכׁשּגֹומר ְְִֵֶַָ

שלום' 'עושה לאחֹוריו שאומר ּפסיעֹות ׁשלׁש ּופֹוסע ְֲִֵֵַַַָָֹּכֹורע,

ּכֹורע כריעתו,ּכׁשהּוא כדי תוך מכןּו- ׁשלֹום לאחר נֹותן ְֵֵֶַָ

עצמֹו השמאלי,מּׂשמאל לצדו פניו את מפנה -ּכ נותן ואחר ְְְִַַַָֹ

עצמֹושלום  הימני,מימין לצדו פניו את מפנה -ּכ ואחר ְְִִַַַָ

הּכריעה. מן ראׁשֹו הּכריעֹות,מגּביּה ּבארּבע ּכֹורע ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹ

ּב שאומר ּכֹורע זֹוקף עת ּוכׁשהּוא ,'גופו 'ּברּו זֹוקף הריהו את ְְֵֵֵֶַָ

ה'.ּבּׁשם שם בהזכרת אמּורים- ּדברים בברכת ּבּמה רק שכורע ְֲִִֵֶַַָ

'מודים', ובברכת העם.ּבהדיֹוט 'אבות' בשאר ּגדֹול,- ּכהן אבל ְְֲֵֶָָֹ

ּברכה ּכל ּובסֹוף ּברכה ּכל ּבתחּלת שמונה ּכֹורע תפילת של ְְְְִִֵַַָָָָָָ

ׁשּׁשחהעשרה. ּכיון ,התכופף והּמל שוב ראׁשֹונהברכה ּב- ְִִֵֶֶֶַָָָָ

מגּביּה הקיים ראׁשֹו,את אינֹו במצבו ׁשּגֹומרונשאר את עד ְִֵֵֶַַַֹ

ְִָּתפּלתֹו.

‡È.תפילתו ולּמה בסיום ל המתפלל ׁשלֹום ׂשמאלֹוצד נֹותן ְְְֵָָָֹ

ימין הּוא ׁשּׂשמאלֹו מּפני ּפניו,לעומד ּתחּלה? ׁשּכנגד ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

ׁשלֹוםכ ּכלֹומר נֹותן ,הּמל לפני עֹומד לימין קודם ׁשהּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

וקבעּו ,הּמל לׂשמאל ּכ ואחר ׁשּיּפטרחכמים הּמל- ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּמל.שייפרד  מּלפני ׁשּנפטרין ּכמֹו הּתפּלה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָמן

.·Èׁשּיתּפקּפקּו עד ּבהן ׁשּיכרע צרי האּלּו הּכריעֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכל

יבלטו ּכל- ויעׂשהה קשרי ּבגּבֹו ׁשּבּׁשדרה גופו חליֹות ְְְְִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשחה ואם התכופף ּכקׁשת, את מעט- לכופף עליו שקשה משום ְְְִֶֶַָָ

עצמֹוגופו  האחרים ונראהבכיפופו וצער ּבכל בעיני ּככֹורע ְְְְְְִִֵֵֶַַָ

חֹוׁשׁש אינֹו ידי -ּכחֹו, ויצא יותר, ולהתכופף לחשוש צריך אינו ֵֵֹ

מעט. בכיפוף חובתו

.‚Èהלכותיה?ּכיצדבתפילה,הׁשּתחויה ׁשּמגּביּההן את אחר ְְֲִִֵֶַַַַַַָָ

חמיׁשית מּכריעה ונתן ראׁשֹו פסיעות שלוש שפסע לאחר כלומר, ְֲִִִִָֹ

ולימינו, לשמאלו לארץשלום הארץ,יֹוׁשב על ּפניו - על ונֹופל ְֵֵֶַָָָָ

ורגליים  ידיים ׁשּירצה.,ארצה בפישוט הּתחנּונים ּבכל ּומתחּנן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מקֹום ּבכל האמּורה היא ּכריעה חכמים], ובדברי על [בתנ"ך ְְֲִַָָָָָ
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ט  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה בלבובלבובלבובלבו יתפלליתפלליתפלליתפלל ס"ב ולאולאולאולא קא (סי' הלכה בביאור

יצא  לא בליבו, התפלל אם בדיעבד שגם הביא, בלבו) כתב .ד"ה

מקום  מכל להתפלל, לו אפשר שאי שחולה ס"ו) צד (סי' הרמ"א

משכבכם'. על בלבבכם 'אמרו שנאמר בליבו, התפילה את יהרהר

הבריא  מכן לאחר אם לענין כא) (ס"ק ברורה במשנה שם וראה

ויתפלל  יחזור האם התפילה, זמן וכווכווכווכו'.'.'.'..בתוך קולוקולוקולוקולו ישמיעישמיעישמיעישמיע ולאולאולאולא

מותר  בלחש, לכוון יכול אינו שאם כתב, ס"ב) קא (סי' ובשו"ע

משום  אסור, בציבור אבל עצמו, לבין בינו ודווקא קולו, להגביה

סק"ו) (שם ברורה במשנה וכתב הציבור. להטרדת יגרום שהדבר

לא  לו סמוך העומד שחברו עד בלחש להתפלל צריך שלכתחילה

כתב,ישמע. (30 הע' ושם קנה, קמט, (עמ' ומנהג הלכה ובשערי

לאזניו. ישמיע לא שאפילו היא בלחש התפילה הזוהר שע"פ

והשו"ע  הרמב"ם בדברי באריכות שדן שם בדבריו עוד [וראה

יהא יהא יהא יהא :בזה] שלאשלאשלאשלא שאם בציבורבציבורבציבורבציבור....ובלבדובלבדובלבדובלבד (שם) הרמ"א והוסיף

מותר. ביתו, בני ממנו שילמדו כדי כשמתפלל בביתו קולו משמיע

לביתו  ילך בלחש, לכוון יכול אינו שאם הרב בשו"ע וכתב

אין  שבזמננו כתב, דאתי) ד"ה (שם הלכה ובביאור בקול. ויתפלל

שמים. לשם מעשיו שכל מי אלא כן לנהוג

י  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה כיצדכיצדכיצדכיצד שאם כריעהכריעהכריעהכריעה ס"א) קיג (סי' השו"ע והוסיף

שלא  אותו מלמדים בתחילתה, או ברכה כל בסוף לשחות בא

יותר  כשר עצמו את שמחזיק ליוהרא, שחוששים [משום ישחה

אבל  הב')]. בטעם סק"ב (שם ברורה משנה הציבור. משאר
לשחות  יכול ברכה וכווכווכווכו'.'.'.'..באמצע לאחריולאחריולאחריולאחריו פסיעותפסיעותפסיעותפסיעות שלששלששלששלש ופוסעופוסעופוסעופוסע

יטה  במרומיו' שלום 'עושה כשיאמר ס"א) קכג (סי' בשו"ע וכתב
לצד  פניו יטה עלינו' שלום יעשה 'הוא וכשיאמר שמאל, לצד פניו

מרבו. הנפטר כעבד לפניו ישתחווה כך ואחר (שם)ימינו, והרמ"א
וכו'', המקדש בית שייבנה רצון 'יהי כך אחר לומר שנהגו הוסיף,
שנוכל  המקדש על מבקשים ולכן העבודה, במקום התפילה כי

ממש. עבודה לעשות

יב  חוליות חוליות חוליות חוליות :הלכה כלכלכלכל שיתפקפקושיתפקפקושיתפקפקושיתפקפקו עדעדעדעד בהןבהןבהןבהן שיכרעשיכרעשיכרעשיכרע צריךצריךצריךצריך

וכווכווכווכו'.'.'.'. רק שבשדרהשבשדרהשבשדרהשבשדרה יכרע שלא ס"ד) קיג (סי' השו"ע וכתב
כתב  ועוד ראשו. את גם יכופף אלא זקוף, יישאר וראשו במותניו
חגור  מול פיו שיהיה עד השיעור מן יותר ישחה שלא ס"ה), (שם
עד  לשחות יכול שאינו חולה או זקן הוא ואם המכנסיים.

ראשו. את שירכין בכך די חוליותיו, (שם שיתפקקו עוד והוסיף
זוקף, וכשהוא אחת, בפעם במהירות יכרע כורע, כשהוא ס"ו),
בעיניו  יראה שלא כדי גופו, כך ואחר תחילה ראשו בנחת, זוקף

כמשא.

יג  לארץ לארץ לארץ לארץ :הלכה יושביושביושביושב חמישיתחמישיתחמישיתחמישית מכריעהמכריעהמכריעהמכריעה ראשוראשוראשוראשו שמגביהשמגביהשמגביהשמגביה אחראחראחראחר

לישב וכווכווכווכו'.'.'.'. באפשרותו אין שאם ס"א) קלא (סי' הרב בשו"ע וכתב
אמות  ארבע הילוך כדי ימתין פסיעות, השלוש שכלו במקום

מיושב  וייפול למקומו, ארצה ארצה ארצה ארצה .ויחזור פניופניופניופניו עלעלעלעל ונופלונופלונופלונופל לארץלארץלארץלארץ יושביושביושביושב

mipdk zkxae dlitz zekld - xc` '` iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

לארץ.,ּברּכים  מגיעות פניו וכן בארץ נוגעות שברכיו קּדה,כלומר, ְִִִַָ

אּפים,היא  לארץ.על ראשו שמגיע עד וגופו ראשו מכופף כלומר ִַַַ
מּוטל  ׁשּנמצא עד ורגלים ידים ּפּׁשּוט זה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהׁשּתחויה,

גופו  בכל הארץ.ומשתטח על ּפניו ֶַַָָָָעל

„È.המתפלל ּכׁשהּוא אחר- ּפנים נפילת יׁשה עֹוׂשה ּתפּלה, ְְְִִִֵֶֶַַַָָ

עֹוׂשה ׁשהּוא עֹוׂשהב זאת מי ׁשהּוא מי ויׁש זאת קּדה ְִִִֵֶֶֶֶָ

התורה ואסּורהׁשּתחויה.ב  האבנים מן על הׁשּתחויה לעׂשֹות ְְְֲֲֲֲִִִַַַַָָָָָָָ

מקום, ה ּברק אּלאבכל התורה מקּדׁש,בית התירה ששם ְְִֶָָ

זרההשתחוויה, עבֹודה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ה"וֿח)ּכמֹו .(פ"ו ְְְְֲִֵֶַָָָ

יֹודע  הּוא ּכן אם אּלא ּפניו על לּפל רּׁשאי חׁשּוב אדם ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹואין

צּדיקומכיר  ׁשהּוא בתפילתו ּבעצמֹו נון.ּכיהֹוׁשעונענה בן ְְִִֶַַַֻ

הּוא  מּטה מעטאבל פניו ּפניו את להטות הוא רשאי מעט - ְֲֶַַָָָ

מטה, ּכֹובׁשוא כלפי מצמיד ינֹו ּבּקרקע.- לאדם אֹותם ּומּתר ְְֵֵַַַָָָָָֻ

זה, ּבמקֹום ּפניו ממקומו לעקור כך ואחר להתּפּלל על ולּפל ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

אחר. ְֵַָּבמקֹום

.ÂËּפנים נפילת ׁשאין יׂשראל, ּבכל ּפׁשּוט אפיים מנהג - ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבראׁשי  ולא הּׁשנה, ּבראׁש ולא ּובמֹועדֹות, ְְְְְְֲֵַַָָָָֹֹֹּבׁשּבתֹות
ׁשּבתֹות  ערבי ׁשל ּבמנחה ולא ּובפּורים, ּובחנּכה ְְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָֹֻחדׁשים
יחידים  ויׁש יֹום. ׁשּבכל ּבערבית ולא טֹובים, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָֹוימים

ּבערבית. ּפניהם על ּבלבד,ׁשּנֹופלים הּכּפּורים ּוביֹום ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ

ּותפּלה ּתפּלה ּבכל ּפניהם על ביום נֹופלים התפילות מחמשת ְְְְְִִִֵֶַָָָ

ותענית.הכיפורים, ּובּקׁשה ּתחּנה יֹום ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶַַָָָמּפני

ה'תשע"ה  אדר א' שישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הּכנסת ‡. ּבית אחֹורי לעבר לאדם לֹו כלומר,אסּור - ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹ

הכנסת  בית פתח של הצד מתּפּללין,מאחורי ׁשהּצּבּור ְְְִִִֶַַָָּבׁשעה
הכנסת  שבבית התפילה מן כמשתמט שנראה החשד אם מפני אּלא .ִֶָ

נֹוׂשא היה גביו ּכן לעבור מּׂשֹוי על מותר כזה שבמקרה [-משא], ֵֵַָָ
הוא  שעליו המשא שבגלל מבין שהרואה כיון הכנסת בית מאחורי

נכנס, רּוחֹות לא ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני הּכנסת לבית היה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹו
הכנסת, בית מאחורי לעבור מותר גם צדדים] ֶֶָׁשהרֹואה מפני [-בשני

האחר'בליבואֹומר מּפתח ויּכנס יל ייכנס 'ׁשּמא הוא אולי - ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הכנסת. מבית שמשתמט אותו חושד ואינו השני, אם בפתח ְִֵוכן

ּכנסּיֹות ּבּתי ׁשני ּבעיר שבמקרה היה משום לחשד, מקום אין גם ְְְִִֵֵֵָָָ
ּבֹו'זה  הרגיל הּכנסת לבית יל 'ׁשּמא הרֹואה אולי -יאמר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

הכנסת  לבית הולך שהוא משום היא הכנסת לבית נכנס שאינו הסיבה

להתפלל. רגיל הוא ששם ּבראׁשֹוהשני ּתפּלין לֹו היה -ואם ְְְִִִָָֹ

גם  ראשו, על בתפילין עטור היה לעבראם בית מּתר מאחורי ֲַָֹֻ
אּלּוהכנסת, מּכל אחד ׁשם ׁשאין ּפי על האופנים ואף כלומר - ְִִֵֵֶֶַַָָָ

שני  שיש או משא, כשנושא בהם, לעבור שמותר לעיל המבוארים

עיר, באותה כנסיות בתי שני שיש או הכנסת, לבית מפניפתחים

בהן ׁשהּתפּלין עטור רֹודף שהוא ׁשהּוא עליו, מֹוכיחין ְִִִִֵֶֶַָָ
הּתפּלה. מּמבּטלי ואינֹו ְְְְְִִִֵֵַַָמצוֹות,
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להטות וכווכווכווכו'.'.'.'. נהגו פניו על כשנופל ס"א) קלא (סי' השו"ע וכתב

יגביה  פניו על שנפל שלאחר (שם) הרמ"א והוסיף שמאל. צד על

מ  לפי ומקום מקום וכל מיושב, מעט ויתחנן וכתב נהגו.ראשו

ממש  פניהם על ליפול נהגו שלא שבזמננו, (שם) הרב בשו"ע

אפילו  ליפול נהגו בלבד, הפנים וכיסוי הראש בהטיית אלא

מיושב. אפיים נפילת להיות ראוי הקבלה פי על אך מעומד,

יד  אלא אלא אלא אלא :הלכה האבניםהאבניםהאבניםהאבנים עלעלעלעל השתחוויההשתחוויההשתחוויההשתחוויה לעשותלעשותלעשותלעשות ואסורואסורואסורואסור

ליפול במקדשבמקדשבמקדשבמקדש.... אדם לכל שאסור הוסיף, ס"ח) קלא (סי' והרמ"א

וכתב  אבנים. רצפת שם אין אפילו ורגליים ידיים בפישוט פניו על

בו  שאין שבמקום דבריו, את לבאר סק"מ) (שם ברורה במשנה

אדם  ולכל קידה, דרך אפילו אסור חשוב לאדם אבנים, רצפת

ורגליים. ידיים פישוט דרך רק ברורה אסור במשנה כתב ועוד

סיבות  שתי כשישנן רק השתחוויה אסורה שמהתורה סק"מ) (שם

וחכמים  אבנים. רצפת גבי ועל ורגליים ידיים בפישוט לאסור,

פישוט  ללא אפיים על [נפילה קידה כגון אחד, בחיסרון גם גזרו

ידיים  בפישוט השתחוויה או אבנים, רצפת גבי על ורגליים] ידיים

מחסרונות  אחד אפילו וכשאין אבנים. רצפת גבי על שלא ורגליים

על  אפילו או אבנים, רצפת גבי על שלא קידה שעושה כגון אלו,

[וראה  חכמים גזרו לא צדו, על קצת שנוטה אלא אבנים רצפת גבי

נוסף]. אופן בדבריו

טו  בפוריםבפוריםבפוריםבפורים....:הלכה וכווכווכווכו'''' קלא ולאולאולאולא (סי' ברורה במשנה וכתב
קטן  בפורים וכן פורים, של הימים בשני הוא זה שדין לג) ס"ק

שלפניהם  במנחה גם אומרים ואין מעוברת, בראשי בראשי בראשי בראשי .בשנה ולאולאולאולא

וכווכווכווכו'.'.'.'. ובחנוכהובחנוכהובחנוכהובחנוכה נפילת חדשיםחדשיםחדשיםחדשים שאין ס"ו) קלא (סי' בשו"ע וכתב
שגם  אומרים ויש חודש, ראש שלפני מנחה בתפילת אפיים

נוהגין  שכן הרמ"א וכתב חנוכה. שלפני קלא .במנחה (סי' בשו"ע
בשבט  ובט"ו באב בט"ו אפיים נפילת שאין שנהגו הוסיף ס"וֿז)
והרמ"א  לסוכות. הכיפורים יום ובין באב ובט' ניסן חודש ובכל
הכיפורים, יום וערב השנה ראש ערב בעומר, ל"ג הוסיף (שם)
ברורה  ובמשנה שבועות. אחר עד סיון ר"ח שמתחילת והימים
חג  שאחר ימים בשישה גם נוהגים שיש הוסיף, לו) ס"ק (שם

השבועות. חג לקרבנות תשלומים יש שבהם השבועות,

א  בהמה :הלכה על הרוכב שגם הוסיף ס"ח) צ (סי' ברמ"א
ס"ט) (שם הרב בשו"ע [וביאר הכנסת בית אחורי לעבור לו מותר
בהמתו  בשמירת שטרוד שמפני לכל שנראה לפי הוא שהטעם

הכנסת]. בית ביזוי בכך ואין נכנס, ס"ק אינו (שם ברורה ובמשנה
גם  מניינים כמה הכנסת בבית לעשות רגילים שאם הוסיף כ"ה)
אם  שגם הוסיף יב) סעיף (שם השולחן ובערוך לעבור. מותר כן
בידו, והתפילין הטלית את נושא רק ואפילו בטלית, עטוף רק הוא
לו  מותר יהודי אינו עם הולך הוא אם וכן לעבור. מותר כן גם

עמו. טרוד שהוא שרואים מפני לעבור,
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הּצּבּור ·. עם מּדאי הּמתּפּלל יתר ּבתפּלתֹו יארי מפני לא , ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָֹ
תפילתו, את שיסיים עד לו להמתין הציבור את מטריח ֲָאבל שהוא

עצמֹו לבין ביחידותּבינֹו מתפלל אם אבל ּבידֹו- -הרׁשּות ְְְְֵֵַָָ
בתפילתו. להאריך לו לֹומרמותר ּבא ּתפּלתֹובקשותאם אחר ְִִַַַָָ

רגליו, שעקר קודם עשרה שמונה תפילת את שסיים לאחר ֲִַואפּלּו-
רצה להאריך אם וכן אֹומר. הּכּפּורים, יֹום וּדּוי ְְִִִִֵֵֵֶַָָּכסדר

ה בקשהלהֹוסיף מן ּוברכה ּברכה אמצעּיֹות ה ברכות ּבכל ְְְְְִִִֶַָָָָָָ
הּברכה הברכה,מעין  של עניין מאותו מֹוסיף.- ְִֵֵַָָ

בתפילתו?ּכיצד .‚ בקשות מוסיף הוא אופן באיזה לֹו- היה ֵַָָ
חֹולים ּבברּכת רחמים עליו מבּקׁש רפאנו]חֹולה בברכת -] ְְְֲִִִֵֶַַַָָ

לׁשֹונֹו צחּות אםּכפי וכן בפיו, השגורה השפה כפי -צרי היה ְְִִַָָָ
הּׁשנים ּבברּכת ּובּקׁשה ּתחּנה מֹוסיף ברך לפרנסה בברכת -] ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ

מהןעלינו], אחת ּבכל זֹו ּדר הברכות ועל עשרה משלש - ְְֵֶֶֶַַַָ
הברכה. מעין מוסיף לׁשאלהאמצעיות, רצה לבקש]ואם ּכל [- ְְִִָָָֹ

ּב ׁשֹואל,ברכתצרכיו ּתפּלה, את ׁשֹומע כוללת זו שברכה כיון ְְְִֵֵַָָָ
הצרכים  ּבׁשלׁשכל לא יׁשאל לא אבל [-מגן ראׁשֹונֹותברכות. ְְֲִִַָָֹֹֹ

השבח, ברכות שהו הקדוש] והאל מתים מחיה ּבׁשלׁשאברהם, ְְָֹֹולא
הודיה אחרֹונֹות ברכות שהן שלום] ושים מודים, רצה, -]. ֲַ

ּכלּום„. ׁשּיטעם לאדם לֹו משהו,-אסּור ׁשּיעׂשה אפילו אֹו ְְֲִֶֶֶַָָָָֹ
הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה מאחר מתחילה מלאכה , שהשמש משעה - ְֵֶַַַַַַָָָָ

במזרח  החמה]להאיר הנץ קודם וחומש [שעה ׁשּיתּפּלל אחר עד, ְִֵֶַַ
חברֹו לפתח יׁשּכים לא וכן ׁשחרית. לילך -ּתפּלת יקדים לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַֹ

חברו  ו לבית ׁשחרית. ּתפּלת ׁשּיתּפּלל קדם ּבׁשלֹומֹו כן לׁשאל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַֹֹ

לּדר יצא התפילה לא זמן שהגיע אבל משעה ׁשּיתּפּלל. קדם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

קדם מלאכה ועֹוׂשה הּוא וקדםשיתפלל טֹועם שיתפלל מּוסף ְְְֵֶֶֶָָָֹֹ

סֹועד אינֹו אבל לסעודה -מנחה. יושב עראי אינו של אפילו ְֲִֵֵָָ

ל  להתפלל.גדולה מנחהזמןסמּו וישכח בסעודתו יימשך שמא ְִִָָ

ּגדֹולה ‰. מנחה זמן ׁשהּגיע שהוא ּכיון הזמן שהגיע משעה ְְְִִִֵֶַַָָָ

גדולה, למנחה יּכנססמוך אפּלּוה בית ל אדם לא רק מרחץ, ְְֲִִֵֶָָֹ

רב,להּזיע זמן נמשך זה שאין ׁשּיתּפּלל- מנחה,עד ׁשּמא תפילת ְְִִֵֶֶַַַַָ

וייחלש]יתעּלף יתעייף לאכל [- ולא הּתפּלה, מן ויּבטל ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

עראי אכילת רב,אפּלּו זמן נמשכת יּמׁששאינה ׁשּמא ֲֲֲִִִֵֶַַָָ

התפילה,ּבאכילה מן הדיין ולאוייבטל ּבגמר ייכנס אפּלּו לדּון, ְְֲֲִִִַָָָֹ

ולא ּדין בהן דנו וכבר הטענות את הדיינים שמעו שכבר אפילו - ִ

בלבד, הדין פסק את הדין לבעלי להודיע אלא יּסתר נותר ִֵֶָָׁשּמא

מחדש הּדין לדון ויצטרך חדש דבר הדיין יראה שמא -ויּמׁש ְִִֵַָ

הּסּפר לפני יׁשב לא וכן הּתפּלה. מן להסתפר,ויּבטל כדי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

הדיֹוט ּתסּפרת פשוטה],אפּלּו ׁשּמא [-תספורת ׁשּיתּפּלל, עד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹ

הּזּוג יתפלל.[-המספריים יּׁשבר ולא הזמן ויעבור לתקנם ויתעכב [ ִֵַָ

לברסקיכן ו  יּכנס עורות]לא שם שמעבדים מקום רק [- אפילו ְְְְִִֵָֹֻ

בלבד, העורות את ׁשּמא לראות ׁשּיתּפּלל, עד למנחה, ְְְִִֵֶֶַַָָָסמּו

הּתפּלה מן ויתעּכב ּבּה ויתעּסק ּבמלאכּתֹו הפסד -יראה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

זמן  יעבור כך ידי ועל לתקנם ויתעכב בעורות קלקול יראה שמא
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ב  להמתין :הלכה צריך שאין פסק ס"ה) קכד (סי' הרב בשו"ע

הציבור. טורח מפני בתפילתו שמאריך למי

ג  בקשה :הלכה מוסיף שכשהוא ס"א) קיט (סי' הרמ"א כתב

בקשתו. את יוסיף כך ואחר הברכה באמירת יתחיל וכתב בתפילה,

הרבים  בשביל מבקש שאם יונה, רבינו בשם ס "א) (שם בשו"ע

ברוך  שאומר [קודם הברכה בסוף רק ויוסיף רבים, בלשון יבקש
ייראה  שלא כדי באמצעה, ולא סק"ז)] ברורה (משנה ה' אתה

יבקש  היחיד על מתפלל ואם חכמים. שתיקנו מטבע על כמוסיף

ובשומע  הברכה. באמצע אפילו לבקש לו ומותר יחיד, בלשון

עצמו  על בין רבים, בלשון בין יחיד בלשון בין לבקש יכול תפילה

בזה. דינים פרטי (סק"חֿי) ברורה במשנה וראה הרבים. על בין
בברכות  לבקש רשאי שאינו סק"א) (שם ברורה במשנה וכתב

רשאי  תפילה בשומע ורק יחלה, שלא כגון העתיד, על האמצעיות

העתיד  על בגבגבגבג''''.להתפלל ולאולאולאולא ראשונותראשונותראשונותראשונות בגבגבגבג'''' לאלאלאלא ישאלישאלישאלישאל לאלאלאלא אבלאבלאבלאבל

לבקש.אחרונותאחרונותאחרונותאחרונות.... מותר ציבור שצרכי ס"א), קיב (סי' בשו"ע וכתב

ד  קודם :הלכה מים לשתות שמותר ס"ג) פט (סי' בשו"ע כתב

חול. ביום בין בשבת בין ס"ק התפילה, (שם ברורה במשנה וכתב

קפה  או תה לשתות וכן סוכר, ללא הוא המים שתיית שהיתר כב)

ללא  רק מותר, בתפילה, דעתו לכוון שיוכל כדי התפילה לפני
סוכר  עם לשתות להקל נוהג שהעולם הוסיף אך חלב. וללא סוכר

סכ"ג) (שם השולחן ובערוך בזה]. דינים פרטי בדבריו [וראה

בחלב. גם היתר נוהגים שהעולם (שם הוסיף בשו"ע כתב עוד

והרעב  והצמא רפואה. לצורך ולשתות לאכול שמותר ס"גֿד),

אם  ולכן חולים, בכלל הם כ"ה)] ס"ק שם ברורה (משנה [מאוד
ולשתות  לאכול להם מותר בתפילה דעתם את לכוון יכולים אינם

התפילה. שאין קודם בזמננו שאפילו ס"ה) (שם הרב בשו"ע וכתב
ולשתות  לאכול רוצה אם מקום מכל בתפילה, כראוי מכוונים

מותר. ליבו, לכוון שיוכל כדי התפילה לפתח לפתח לפתח לפתח קודם ישכיםישכיםישכיםישכים לאלאלאלא

בית חברוחברוחברוחברו.... בתוך שגם סק"טֿי) פט (סי' ברורה במשנה וכתב
וגם  שלום. לו לומר חברו למקום ממקומו ללכת אסור הכנסת

לרבו  או לאביו שלום להקדים שהתפללשהתפללשהתפללשהתפלל.....אסור קודםקודםקודםקודם יצאיצאיצאיצא ולאולאולאולא

אנשים  עם בשיירה לצאת צריך שאם ס"ד) (שם הרב בשו"ע כתב
לצאת  לו מותר לו, ממתינים ואינם רפו .אחרים (סי' בשו"ע כתב

בהם  שיש הרבה, [ואפילו מוסף לפני פירות לטעום שמותר ס"ג)
ברורה  משנה כביצה. [בשיעור מועט פת או הלב] את לסעוד כדי

סק"חֿט)]. (שם

ה  לאכול לאכול לאכול לאכול :הלכה ולאולאולאולא וכווכווכווכו'''' גדולהגדולהגדולהגדולה מנחהמנחהמנחהמנחה זמןזמןזמןזמן שהגיעשהגיעשהגיעשהגיע כיוןכיוןכיוןכיון

עראיעראיעראיעראי.... אכילתאכילתאכילתאכילת אמנם אפילואפילואפילואפילו ס"ב). רלב (סי' השו"ע פסק וכן
שנחלקו  מהפוסקים דעות כמה בזה הביא ס"ב) רלב (סי' הרמ"א

כך: אסורה,א.על ומילה נישואין סעודת כגון גדולה סעודה שרק
סמוך  אך גדולה, למנחה סמוך [ודווקא מותרת קטנה סעודה אבל
סעודה  אפילו ב. מפסיקים]. התחילו, ואם אסור, קטנה למנחה

ל  סמוך מותר אסור גדולה קטנה למנחה סמוך [אבל גדולה מנחה
[אבל  קטנה למנחה סמוך אפילו מותר קטנה סעודה ג. הכל].
ברורה  משנה גדולה. למנחה סמוך אפילו אסור גדולה, סעודה

כה)]. כב, השיטות (ס"ק כב' להקל שנהגו הרמ"א וכתב
ומותר  גדולה למנחה סמוך גדולה סעודה שמותר [האחרונות],

mipdk zkxae dlitz zekld - xc` '` iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

מאּלּוהתפילה. ּבאחת התחיל כדי ואם ביום שהות יש ועדיין ְְְִִִֵֵַַ
מנחה.להתפלל, מתּפּלל ּכ ואחר ּגֹומר אּלא יפסיק, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא

.Âהּתסּפרת התחלת התספורת מאמתי תחילת נחשב ממתי - ְְִֵֵֶַַַַָָֹ
מפסיק? אינו התחיל מעפרתשאם על [-סודר]מּׁשּיּניח הּסּפרין ֲִִִֶֶַַַַַַָֹ

ברכי ּברּכיו על שפורשים הבגד את ברכיו על שהניח משעה - ְִָ
השערות. עליו ייפלו שלא כדי גרונו וסביב ֵֵַָּומאמתי המסתפר

הּמרחץ יפסיק?התחלת לא התחיל שאם ּבגד - מּׁשּיפׁשט ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹ
הּברסקי התחלת ּומאמתי לבׂשרֹו. לא הּסמּו התחיל שאם - ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֻ

קֹוׁשריןבגד מּׁשּיקׁשריפסיק? ׁשהאּמנין ּכמֹו ּכתפיו -ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֻ
היה  האומנים כדי שדרך לולאות לו ולעשות לפניהם בגד לקשור

כתפיהם. בין אותו אכילהלקשור התחלת וממתי ּומאמתי - ְֲִֵֵַַַָָָ
הסעודה? את שהתחיל ידיו,נחשב מּׁשּיּטל יׂשראל ארץ ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלבני

חגֹורֹו מּׁשּיּתיר ּבבל נוהגים ולבני היו לא ישראל ארץ שבני - ְְֲִִִֵֶֶַָ
היתה  אצלם הסעודה ותחילת להתיר, צריכים היו לא ולכן חזק לחגור

וקודם  בחוזק, חגורתם מהדקים היו בבל ובני הידיים, בנטילת

החגורה. את מתירים היו הּדין?האכילה התחלת ְִֵֵַַַַָָּומאמתי
הּדּינין מתעטפים ויׁשבּובטליתמּׁשּיתעּטפּו היו שהדיינים - ְְְְִִִֵֶַַַָ

מיושבת  דעתם שתהיה כדי וכן השכינה אימת מפני ראשם, על בטלית

נחשב  בטלית שהתעטפו ומשעה לצדדים, ראשם את יפנו ולא עליהם

למנחה. מפסיקים שאינם הדין יֹוׁשביןכתחילת היּו ואם ואם - ְְִִָ
הדין  תחילת קודם, דין לאחר בטליתותיהם עטופים יושבים היו כבר

נחשב ּדיניןמּׁשּיתחילּושלאחריו הדינים ּבעלי שבעלי משעה - ְֲִִִִֵֶַַ
טענותיהם. את לטעון יתחילו

.Êהערב ׁשּתפּלת ּפי על ערבית]אף אדם [- יבא לא רׁשּות, ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
קמעה ואיׁשן מעט אכל ויאמר מעט]מּמלאכּתֹו ואחר [- ְְְְְְְִִִַַַַַַַָֹֹ

אתּפּלל, הוא ּכ ׁשנהוהטעם אֹותֹו ּתאנס יימשך ׁשּמא שמא - ְֱֵֵֶֶֶַָָָֹ
הבוקר  עד הּלילהבשינה ּכל יׁשן תפילת ונמצא את ויפסיד ְְְִֵַַָָָָ

יׁשן,ערבית, אֹו וׁשֹותה אֹוכל ּכ ואחר ערבית מתּפּלל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא
שנתקנה  פי על אף ערבית בתפילת שהחמירו רשות,והטעם כתפילת

כחובה  ישראל אותה שקיבלו ּולהּכנס .כיון להסּתּפר ְְְִִֵֵַָָֻּומּתר
ל  סמּו שיימשך ׁשחריתתפילת לּמרחץ לחשוש שיש פי על אף ְֲִִֶַַָָ

למנחה, סמוך שחששו ּגזרּוכמו ׁשּלא להסתפר שלא חכמים מּפני ְְִֵֶָֹ
למנחה,לרחוץ ולא  סמּו ׁשרב כיון אּלא הּמצּוי ּדבר ׁשהּוא ְְִֶֶֶַָָָָָָֹ

ּבּיֹום נכנסין במשך העם ולהסתפר למרחץ להיכנס אדם בני דרך - ְִִַָָָ
מצּויהיום ׁשאינֹו ּדבר ּבּׁשחר ילכו אבל אדם שבני מצוי לא - ֲֵֶַַַָָָָ

השחר, בעלות להסתפר או ּבֹו.לכן ו למרחץ ּגזרּו לא ְְָֹ
.Á,ּתפּלה זמן והּגיע ּתֹורה ּבתלמּוד עֹוסק ׁשהיה הדין מי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ש  שלו,ּומתּפּלל,מללמוד ּפֹוסקהוא הזמן את יש דבר שלכל כיון ְִֵֵַ
תפילה. זמן זה אּמנּותֹוועכשיו ּתֹורתֹו היתה כלומר ואם - ְְִָָָָֻ

היחידי  עיסוקו הוא התורה עֹוׂשהשלימוד עוסק]ואינֹו -] ְֵֶ
והיהב  ּכלל, אינֹומלאכה ּתפּלה, ּבׁשעת ּבּתֹורה עֹוסק ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ

להתפלל,ּפֹוסק כדי ּתֹורה מפני מללמוד ּתלמּוד ּגדֹולה ׁשּמצות ְְְִֵֶַַָָ
ּכעֹוסק יותר  רּבים, ּבצרכי העֹוסק וכל ּתפּלה. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמּמצות

ּתֹורה הוא ּבדברי הרי אחר עסק לו ואין רבים בצרכי העוסק וכל - ְְִֵָ
להתפלל. בשביל מפסיק ואינו אומנותו שתורתו כמי

.Ëּתפּלתֹו מפסיק הּמתּפּלל להפסיק אין לו אסור המתפלל - ְְְִִִֵֵַַַָ
תפילתו  מּפניבאמצע של אּלא חשש יש כן אם אלא סּכנת - ְִֵֶַַָָ

לא  ּבׁשלֹומֹו, ׁשֹואל יׂשראל מל אפּלּו ּבלבד. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹנפׁשֹות
נפשות,יׁשיבּנּו סכנת של חשש שאין למלכיון הּוא ּפֹוסק אבל ְְֲִֵֶֶֶָ

חשש -ּגֹוי שיש כיון להפסיק לו מותר בשלומו שואל גוי מלך אם
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הוא  שהטעם שאפשר והוסיף קטנה, למנחה סמוך קטנה סעודה

(שם  ברורה במשנה [ועיין הכנסת לבית שקורא ׁשּמש שיש ַָמשום

הרמ"א  כתב למעשה אך בזה]. דינים פרטי שהוסיף כט) ס"ק

גדולה. למנחה סמוך אפילו להחמיר יש גדולה וראה שבסעודה

קטנה  סעודה להתחיל מקילים שיש כו) ס"ק (שם ברורה במשנה

קטנה  מנחה זמן כשהגיע עראיעראיעראיעראי.....אפילו אכילתאכילתאכילתאכילת וכתב אפילואפילואפילואפילו

אבל  לסעודה, כשקובע הוא שהאיסור ס"ג) רלב (סי' השו"ע

בשיעור  פת לאכול הדין והוא מותר. פירות, אכילת דהיינו לטעום,

(שם  ברורה ובמשנה מותר. קבע, בלא אוכל שאדם כדרך כביצה

ס"ק  (שם עוד וכתב פירות. לאכילת שיעור שאין הוסיף לד) ס"ק

יימשך  שמא מכביצה, יותר לשתות אסור המשכר שמשקה לה)

שתייתו  לא לא לא לא .אחר מאלומאלומאלומאלו,,,, באחתבאחתבאחתבאחת התחילהתחילהתחילהתחיל ואםואםואםואם וכווכווכווכו'''' לדוןלדוןלדוןלדון ולאולאולאולא

להפסיק יפסיקיפסיקיפסיקיפסיק.... צריך שאין הוסיף ס"ד) ה סי' (חו"מ ובשו"ע

להתפלל  שהות שתישאר ובלבד קטנה, מנחה זמן לכשיגיע אפילו

סמוך  לדון ישבו שאם הוסיף, והרמ"א הדין. את שיגמרו לאחר

מפסיקים. קטנה, למנחה

ו  סי'לבשרו לבשרו לבשרו לבשרו הסמוך הסמוך הסמוך הסמוך בגד בגד בגד בגד משיפשוט משיפשוט משיפשוט משיפשוט :הלכה (או"ח ובשו"ע .

העליון  לבושו משיפשוט הוא המרחץ שתחילת פסק ס"ב) .רלב

ויישבוויישבוויישבוויישבו.... הדייניןהדייניןהדייניןהדיינין שלא משיתעטפומשיתעטפומשיתעטפומשיתעטפו שלמנהגנו (שם) בשו"ע וכתב

לדון. משיישבו הוא הזמן בטלית, מתעטפים

ז  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה מעטמעטמעטמעט אוכלאוכלאוכלאוכל ויאמרויאמרויאמרויאמר ממלאכתוממלאכתוממלאכתוממלאכתו אדםאדםאדםאדם יבואיבואיבואיבוא לאלאלאלא

בשביל  מפסיק אינו התחיל שאם ס"ב) רלה (סי' הרמ"א וכתב

לסעודה  ידיו נטל כבר אם אפילו התחיל, לא ואם להתפלל.

להתפלל. כדי להפסיק צריך בירך], לא [ועדיין

ח  תפילה תפילה תפילה תפילה :הלכה זמןזמןזמןזמן והגיעוהגיעוהגיעוהגיע תורהתורהתורהתורה בתלמודבתלמודבתלמודבתלמוד עוסקעוסקעוסקעוסק שהיהשהיהשהיהשהיה מימימימי

ומתפללומתפללומתפללומתפלל.... מלמד פוסקפוסקפוסקפוסק היה שאם ס"ב) קו (סי' הרמ"א וכתב

רק  זה שכל סק"ח) (שם ברורה במשנה וכתב פוסק. אינו אחרים

תורה. ללמוד שוב להתקבץ שהות יהיה לא כך אחר בשו"ע אם

צריכים  הרבים שגם כתב ס"ד) פ"ד תורה תלמוד (יו"ד הרב

לימודם  תפילה להפסיק מצוות מדברי בשביל שתפילה פי על אף

תורהתורהתורהתורה.....סופרים  בדבריבדבריבדבריבדברי כעוסקכעוסקכעוסקכעוסק רביםרביםרביםרבים בצרכיבצרכיבצרכיבצרכי העוסקהעוסקהעוסקהעוסק ובשו"ע וכלוכלוכלוכל

צריך  אין מלהתפלל, פטור שהיה שכיון הוסיף ה"ד) צג (סי' הרב

תפילות. ב' ולהתפלל להשלים כך אחר

ט  בתפילתובתפילתובתפילתובתפילתו....:הלכה להפסיקלהפסיקלהפסיקלהפסיק (סי'אסוראסוראסוראסור ברורה במשנה והוסיף

בלבד  רמיזה ואפילו אסור, שהוא הפסק שכל אֿב) ס"ק קד

הבוכה  תינוק כגון בתפילה המטרידו דבר היה כן אם אלא אסורה,

מועיל, זה אין ואם שישתוק, לו לרמוז מותר כוונתו, את הטורד

אדם  וכן עמו. ידבר לא אך המקום מן להתרחק אפילו לו מותר

אותו  מטריד זה ודבר תפילתו, את שיסיים לו שממתינים נכבד



קלז mipdk zkxae dlitz zekld - xc` '` iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּצּבּור ·. עם מּדאי הּמתּפּלל יתר ּבתפּלתֹו יארי מפני לא , ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָֹ
תפילתו, את שיסיים עד לו להמתין הציבור את מטריח ֲָאבל שהוא

עצמֹו לבין ביחידותּבינֹו מתפלל אם אבל ּבידֹו- -הרׁשּות ְְְְֵֵַָָ
בתפילתו. להאריך לו לֹומרמותר ּבא ּתפּלתֹובקשותאם אחר ְִִַַַָָ

רגליו, שעקר קודם עשרה שמונה תפילת את שסיים לאחר ֲִַואפּלּו-
רצה להאריך אם וכן אֹומר. הּכּפּורים, יֹום וּדּוי ְְִִִִֵֵֵֶַָָּכסדר

ה בקשהלהֹוסיף מן ּוברכה ּברכה אמצעּיֹות ה ברכות ּבכל ְְְְְִִִֶַָָָָָָ
הּברכה הברכה,מעין  של עניין מאותו מֹוסיף.- ְִֵֵַָָ

בתפילתו?ּכיצד .‚ בקשות מוסיף הוא אופן באיזה לֹו- היה ֵַָָ
חֹולים ּבברּכת רחמים עליו מבּקׁש רפאנו]חֹולה בברכת -] ְְְֲִִִֵֶַַַָָ

לׁשֹונֹו צחּות אםּכפי וכן בפיו, השגורה השפה כפי -צרי היה ְְִִַָָָ
הּׁשנים ּבברּכת ּובּקׁשה ּתחּנה מֹוסיף ברך לפרנסה בברכת -] ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ

מהןעלינו], אחת ּבכל זֹו ּדר הברכות ועל עשרה משלש - ְְֵֶֶֶַַַָ
הברכה. מעין מוסיף לׁשאלהאמצעיות, רצה לבקש]ואם ּכל [- ְְִִָָָֹ

ּב ׁשֹואל,ברכתצרכיו ּתפּלה, את ׁשֹומע כוללת זו שברכה כיון ְְְִֵֵַָָָ
הצרכים  ּבׁשלׁשכל לא יׁשאל לא אבל [-מגן ראׁשֹונֹותברכות. ְְֲִִַָָֹֹֹ

השבח, ברכות שהו הקדוש] והאל מתים מחיה ּבׁשלׁשאברהם, ְְָֹֹולא
הודיה אחרֹונֹות ברכות שהן שלום] ושים מודים, רצה, -]. ֲַ

ּכלּום„. ׁשּיטעם לאדם לֹו משהו,-אסּור ׁשּיעׂשה אפילו אֹו ְְֲִֶֶֶַָָָָֹ
הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה מאחר מתחילה מלאכה , שהשמש משעה - ְֵֶַַַַַַָָָָ

במזרח  החמה]להאיר הנץ קודם וחומש [שעה ׁשּיתּפּלל אחר עד, ְִֵֶַַ
חברֹו לפתח יׁשּכים לא וכן ׁשחרית. לילך -ּתפּלת יקדים לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַֹ

חברו  ו לבית ׁשחרית. ּתפּלת ׁשּיתּפּלל קדם ּבׁשלֹומֹו כן לׁשאל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַֹֹ

לּדר יצא התפילה לא זמן שהגיע אבל משעה ׁשּיתּפּלל. קדם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

קדם מלאכה ועֹוׂשה הּוא וקדםשיתפלל טֹועם שיתפלל מּוסף ְְְֵֶֶֶָָָֹֹ

סֹועד אינֹו אבל לסעודה -מנחה. יושב עראי אינו של אפילו ְֲִֵֵָָ

ל  להתפלל.גדולה מנחהזמןסמּו וישכח בסעודתו יימשך שמא ְִִָָ

ּגדֹולה ‰. מנחה זמן ׁשהּגיע שהוא ּכיון הזמן שהגיע משעה ְְְִִִֵֶַַָָָ

גדולה, למנחה יּכנססמוך אפּלּוה בית ל אדם לא רק מרחץ, ְְֲִִֵֶָָֹ

רב,להּזיע זמן נמשך זה שאין ׁשּיתּפּלל- מנחה,עד ׁשּמא תפילת ְְִִֵֶֶַַַַָ

וייחלש]יתעּלף יתעייף לאכל [- ולא הּתפּלה, מן ויּבטל ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

עראי אכילת רב,אפּלּו זמן נמשכת יּמׁששאינה ׁשּמא ֲֲֲִִִֵֶַַָָ

התפילה,ּבאכילה מן הדיין ולאוייבטל ּבגמר ייכנס אפּלּו לדּון, ְְֲֲִִִַָָָֹ

ולא ּדין בהן דנו וכבר הטענות את הדיינים שמעו שכבר אפילו - ִ

בלבד, הדין פסק את הדין לבעלי להודיע אלא יּסתר נותר ִֵֶָָׁשּמא

מחדש הּדין לדון ויצטרך חדש דבר הדיין יראה שמא -ויּמׁש ְִִֵַָ

הּסּפר לפני יׁשב לא וכן הּתפּלה. מן להסתפר,ויּבטל כדי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

הדיֹוט ּתסּפרת פשוטה],אפּלּו ׁשּמא [-תספורת ׁשּיתּפּלל, עד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹ

הּזּוג יתפלל.[-המספריים יּׁשבר ולא הזמן ויעבור לתקנם ויתעכב [ ִֵַָ

לברסקיכן ו  יּכנס עורות]לא שם שמעבדים מקום רק [- אפילו ְְְְִִֵָֹֻ

בלבד, העורות את ׁשּמא לראות ׁשּיתּפּלל, עד למנחה, ְְְִִֵֶֶַַָָָסמּו

הּתפּלה מן ויתעּכב ּבּה ויתעּסק ּבמלאכּתֹו הפסד -יראה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

זמן  יעבור כך ידי ועל לתקנם ויתעכב בעורות קלקול יראה שמא
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ב  להמתין :הלכה צריך שאין פסק ס"ה) קכד (סי' הרב בשו"ע

הציבור. טורח מפני בתפילתו שמאריך למי

ג  בקשה :הלכה מוסיף שכשהוא ס"א) קיט (סי' הרמ"א כתב

בקשתו. את יוסיף כך ואחר הברכה באמירת יתחיל וכתב בתפילה,

הרבים  בשביל מבקש שאם יונה, רבינו בשם ס "א) (שם בשו"ע

ברוך  שאומר [קודם הברכה בסוף רק ויוסיף רבים, בלשון יבקש
ייראה  שלא כדי באמצעה, ולא סק"ז)] ברורה (משנה ה' אתה

יבקש  היחיד על מתפלל ואם חכמים. שתיקנו מטבע על כמוסיף

ובשומע  הברכה. באמצע אפילו לבקש לו ומותר יחיד, בלשון

עצמו  על בין רבים, בלשון בין יחיד בלשון בין לבקש יכול תפילה

בזה. דינים פרטי (סק"חֿי) ברורה במשנה וראה הרבים. על בין
בברכות  לבקש רשאי שאינו סק"א) (שם ברורה במשנה וכתב

רשאי  תפילה בשומע ורק יחלה, שלא כגון העתיד, על האמצעיות

העתיד  על בגבגבגבג''''.להתפלל ולאולאולאולא ראשונותראשונותראשונותראשונות בגבגבגבג'''' לאלאלאלא ישאלישאלישאלישאל לאלאלאלא אבלאבלאבלאבל

לבקש.אחרונותאחרונותאחרונותאחרונות.... מותר ציבור שצרכי ס"א), קיב (סי' בשו"ע וכתב

ד  קודם :הלכה מים לשתות שמותר ס"ג) פט (סי' בשו"ע כתב

חול. ביום בין בשבת בין ס"ק התפילה, (שם ברורה במשנה וכתב

קפה  או תה לשתות וכן סוכר, ללא הוא המים שתיית שהיתר כב)

ללא  רק מותר, בתפילה, דעתו לכוון שיוכל כדי התפילה לפני
סוכר  עם לשתות להקל נוהג שהעולם הוסיף אך חלב. וללא סוכר

סכ"ג) (שם השולחן ובערוך בזה]. דינים פרטי בדבריו [וראה

בחלב. גם היתר נוהגים שהעולם (שם הוסיף בשו"ע כתב עוד

והרעב  והצמא רפואה. לצורך ולשתות לאכול שמותר ס"גֿד),

אם  ולכן חולים, בכלל הם כ"ה)] ס"ק שם ברורה (משנה [מאוד
ולשתות  לאכול להם מותר בתפילה דעתם את לכוון יכולים אינם

התפילה. שאין קודם בזמננו שאפילו ס"ה) (שם הרב בשו"ע וכתב
ולשתות  לאכול רוצה אם מקום מכל בתפילה, כראוי מכוונים

מותר. ליבו, לכוון שיוכל כדי התפילה לפתח לפתח לפתח לפתח קודם ישכיםישכיםישכיםישכים לאלאלאלא

בית חברוחברוחברוחברו.... בתוך שגם סק"טֿי) פט (סי' ברורה במשנה וכתב
וגם  שלום. לו לומר חברו למקום ממקומו ללכת אסור הכנסת

לרבו  או לאביו שלום להקדים שהתפללשהתפללשהתפללשהתפלל.....אסור קודםקודםקודםקודם יצאיצאיצאיצא ולאולאולאולא

אנשים  עם בשיירה לצאת צריך שאם ס"ד) (שם הרב בשו"ע כתב
לצאת  לו מותר לו, ממתינים ואינם רפו .אחרים (סי' בשו"ע כתב

בהם  שיש הרבה, [ואפילו מוסף לפני פירות לטעום שמותר ס"ג)
ברורה  משנה כביצה. [בשיעור מועט פת או הלב] את לסעוד כדי

סק"חֿט)]. (שם

ה  לאכול לאכול לאכול לאכול :הלכה ולאולאולאולא וכווכווכווכו'''' גדולהגדולהגדולהגדולה מנחהמנחהמנחהמנחה זמןזמןזמןזמן שהגיעשהגיעשהגיעשהגיע כיוןכיוןכיוןכיון

עראיעראיעראיעראי.... אכילתאכילתאכילתאכילת אמנם אפילואפילואפילואפילו ס"ב). רלב (סי' השו"ע פסק וכן
שנחלקו  מהפוסקים דעות כמה בזה הביא ס"ב) רלב (סי' הרמ"א

כך: אסורה,א.על ומילה נישואין סעודת כגון גדולה סעודה שרק
סמוך  אך גדולה, למנחה סמוך [ודווקא מותרת קטנה סעודה אבל
סעודה  אפילו ב. מפסיקים]. התחילו, ואם אסור, קטנה למנחה

ל  סמוך מותר אסור גדולה קטנה למנחה סמוך [אבל גדולה מנחה
[אבל  קטנה למנחה סמוך אפילו מותר קטנה סעודה ג. הכל].
ברורה  משנה גדולה. למנחה סמוך אפילו אסור גדולה, סעודה

כה)]. כב, השיטות (ס"ק כב' להקל שנהגו הרמ"א וכתב
ומותר  גדולה למנחה סמוך גדולה סעודה שמותר [האחרונות],

mipdk zkxae dlitz zekld - xc` '` iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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מאּלּוהתפילה. ּבאחת התחיל כדי ואם ביום שהות יש ועדיין ְְְִִִֵֵַַ
מנחה.להתפלל, מתּפּלל ּכ ואחר ּגֹומר אּלא יפסיק, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא

.Âהּתסּפרת התחלת התספורת מאמתי תחילת נחשב ממתי - ְְִֵֵֶַַַַָָֹ
מפסיק? אינו התחיל מעפרתשאם על [-סודר]מּׁשּיּניח הּסּפרין ֲִִִֶֶַַַַַַָֹ

ברכי ּברּכיו על שפורשים הבגד את ברכיו על שהניח משעה - ְִָ
השערות. עליו ייפלו שלא כדי גרונו וסביב ֵֵַָּומאמתי המסתפר

הּמרחץ יפסיק?התחלת לא התחיל שאם ּבגד - מּׁשּיפׁשט ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹ
הּברסקי התחלת ּומאמתי לבׂשרֹו. לא הּסמּו התחיל שאם - ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֻ

קֹוׁשריןבגד מּׁשּיקׁשריפסיק? ׁשהאּמנין ּכמֹו ּכתפיו -ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֻ
היה  האומנים כדי שדרך לולאות לו ולעשות לפניהם בגד לקשור

כתפיהם. בין אותו אכילהלקשור התחלת וממתי ּומאמתי - ְֲִֵֵַַַָָָ
הסעודה? את שהתחיל ידיו,נחשב מּׁשּיּטל יׂשראל ארץ ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלבני

חגֹורֹו מּׁשּיּתיר ּבבל נוהגים ולבני היו לא ישראל ארץ שבני - ְְֲִִִֵֶֶַָ
היתה  אצלם הסעודה ותחילת להתיר, צריכים היו לא ולכן חזק לחגור

וקודם  בחוזק, חגורתם מהדקים היו בבל ובני הידיים, בנטילת

החגורה. את מתירים היו הּדין?האכילה התחלת ְִֵֵַַַַָָּומאמתי
הּדּינין מתעטפים ויׁשבּובטליתמּׁשּיתעּטפּו היו שהדיינים - ְְְְִִִֵֶַַַָ

מיושבת  דעתם שתהיה כדי וכן השכינה אימת מפני ראשם, על בטלית

נחשב  בטלית שהתעטפו ומשעה לצדדים, ראשם את יפנו ולא עליהם

למנחה. מפסיקים שאינם הדין יֹוׁשביןכתחילת היּו ואם ואם - ְְִִָ
הדין  תחילת קודם, דין לאחר בטליתותיהם עטופים יושבים היו כבר

נחשב ּדיניןמּׁשּיתחילּושלאחריו הדינים ּבעלי שבעלי משעה - ְֲִִִִֵֶַַ
טענותיהם. את לטעון יתחילו

.Êהערב ׁשּתפּלת ּפי על ערבית]אף אדם [- יבא לא רׁשּות, ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
קמעה ואיׁשן מעט אכל ויאמר מעט]מּמלאכּתֹו ואחר [- ְְְְְְְִִִַַַַַַַָֹֹ

אתּפּלל, הוא ּכ ׁשנהוהטעם אֹותֹו ּתאנס יימשך ׁשּמא שמא - ְֱֵֵֶֶֶַָָָֹ
הבוקר  עד הּלילהבשינה ּכל יׁשן תפילת ונמצא את ויפסיד ְְְִֵַַָָָָ

יׁשן,ערבית, אֹו וׁשֹותה אֹוכל ּכ ואחר ערבית מתּפּלל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא
שנתקנה  פי על אף ערבית בתפילת שהחמירו רשות,והטעם כתפילת

כחובה  ישראל אותה שקיבלו ּולהּכנס .כיון להסּתּפר ְְְִִֵֵַָָֻּומּתר
ל  סמּו שיימשך ׁשחריתתפילת לּמרחץ לחשוש שיש פי על אף ְֲִִֶַַָָ

למנחה, סמוך שחששו ּגזרּוכמו ׁשּלא להסתפר שלא חכמים מּפני ְְִֵֶָֹ
למנחה,לרחוץ ולא  סמּו ׁשרב כיון אּלא הּמצּוי ּדבר ׁשהּוא ְְִֶֶֶַָָָָָָֹ

ּבּיֹום נכנסין במשך העם ולהסתפר למרחץ להיכנס אדם בני דרך - ְִִַָָָ
מצּויהיום ׁשאינֹו ּדבר ּבּׁשחר ילכו אבל אדם שבני מצוי לא - ֲֵֶַַַָָָָ

השחר, בעלות להסתפר או ּבֹו.לכן ו למרחץ ּגזרּו לא ְְָֹ
.Á,ּתפּלה זמן והּגיע ּתֹורה ּבתלמּוד עֹוסק ׁשהיה הדין מי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ש  שלו,ּומתּפּלל,מללמוד ּפֹוסקהוא הזמן את יש דבר שלכל כיון ְִֵֵַ
תפילה. זמן זה אּמנּותֹוועכשיו ּתֹורתֹו היתה כלומר ואם - ְְִָָָָֻ

היחידי  עיסוקו הוא התורה עֹוׂשהשלימוד עוסק]ואינֹו -] ְֵֶ
והיהב  ּכלל, אינֹומלאכה ּתפּלה, ּבׁשעת ּבּתֹורה עֹוסק ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ

להתפלל,ּפֹוסק כדי ּתֹורה מפני מללמוד ּתלמּוד ּגדֹולה ׁשּמצות ְְְִֵֶַַָָ
ּכעֹוסק יותר  רּבים, ּבצרכי העֹוסק וכל ּתפּלה. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמּמצות

ּתֹורה הוא ּבדברי הרי אחר עסק לו ואין רבים בצרכי העוסק וכל - ְְִֵָ
להתפלל. בשביל מפסיק ואינו אומנותו שתורתו כמי

.Ëּתפּלתֹו מפסיק הּמתּפּלל להפסיק אין לו אסור המתפלל - ְְְִִִֵֵַַַָ
תפילתו  מּפניבאמצע של אּלא חשש יש כן אם אלא סּכנת - ְִֵֶַַָָ

לא  ּבׁשלֹומֹו, ׁשֹואל יׂשראל מל אפּלּו ּבלבד. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹנפׁשֹות
נפשות,יׁשיבּנּו סכנת של חשש שאין למלכיון הּוא ּפֹוסק אבל ְְֲִֵֶֶֶָ

חשש -ּגֹוי שיש כיון להפסיק לו מותר בשלומו שואל גוי מלך אם
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הוא  שהטעם שאפשר והוסיף קטנה, למנחה סמוך קטנה סעודה

(שם  ברורה במשנה [ועיין הכנסת לבית שקורא ׁשּמש שיש ַָמשום

הרמ"א  כתב למעשה אך בזה]. דינים פרטי שהוסיף כט) ס"ק

גדולה. למנחה סמוך אפילו להחמיר יש גדולה וראה שבסעודה

קטנה  סעודה להתחיל מקילים שיש כו) ס"ק (שם ברורה במשנה

קטנה  מנחה זמן כשהגיע עראיעראיעראיעראי.....אפילו אכילתאכילתאכילתאכילת וכתב אפילואפילואפילואפילו

אבל  לסעודה, כשקובע הוא שהאיסור ס"ג) רלב (סי' השו"ע

בשיעור  פת לאכול הדין והוא מותר. פירות, אכילת דהיינו לטעום,

(שם  ברורה ובמשנה מותר. קבע, בלא אוכל שאדם כדרך כביצה

ס"ק  (שם עוד וכתב פירות. לאכילת שיעור שאין הוסיף לד) ס"ק

יימשך  שמא מכביצה, יותר לשתות אסור המשכר שמשקה לה)

שתייתו  לא לא לא לא .אחר מאלומאלומאלומאלו,,,, באחתבאחתבאחתבאחת התחילהתחילהתחילהתחיל ואםואםואםואם וכווכווכווכו'''' לדוןלדוןלדוןלדון ולאולאולאולא

להפסיק יפסיקיפסיקיפסיקיפסיק.... צריך שאין הוסיף ס"ד) ה סי' (חו"מ ובשו"ע

להתפלל  שהות שתישאר ובלבד קטנה, מנחה זמן לכשיגיע אפילו

סמוך  לדון ישבו שאם הוסיף, והרמ"א הדין. את שיגמרו לאחר

מפסיקים. קטנה, למנחה

ו  סי'לבשרו לבשרו לבשרו לבשרו הסמוך הסמוך הסמוך הסמוך בגד בגד בגד בגד משיפשוט משיפשוט משיפשוט משיפשוט :הלכה (או"ח ובשו"ע .

העליון  לבושו משיפשוט הוא המרחץ שתחילת פסק ס"ב) .רלב

ויישבוויישבוויישבוויישבו.... הדייניןהדייניןהדייניןהדיינין שלא משיתעטפומשיתעטפומשיתעטפומשיתעטפו שלמנהגנו (שם) בשו"ע וכתב

לדון. משיישבו הוא הזמן בטלית, מתעטפים

ז  וכווכווכווכו'.'.'.'.:הלכה מעטמעטמעטמעט אוכלאוכלאוכלאוכל ויאמרויאמרויאמרויאמר ממלאכתוממלאכתוממלאכתוממלאכתו אדםאדםאדםאדם יבואיבואיבואיבוא לאלאלאלא

בשביל  מפסיק אינו התחיל שאם ס"ב) רלה (סי' הרמ"א וכתב

לסעודה  ידיו נטל כבר אם אפילו התחיל, לא ואם להתפלל.

להתפלל. כדי להפסיק צריך בירך], לא [ועדיין

ח  תפילה תפילה תפילה תפילה :הלכה זמןזמןזמןזמן והגיעוהגיעוהגיעוהגיע תורהתורהתורהתורה בתלמודבתלמודבתלמודבתלמוד עוסקעוסקעוסקעוסק שהיהשהיהשהיהשהיה מימימימי

ומתפללומתפללומתפללומתפלל.... מלמד פוסקפוסקפוסקפוסק היה שאם ס"ב) קו (סי' הרמ"א וכתב

רק  זה שכל סק"ח) (שם ברורה במשנה וכתב פוסק. אינו אחרים

תורה. ללמוד שוב להתקבץ שהות יהיה לא כך אחר בשו"ע אם

צריכים  הרבים שגם כתב ס"ד) פ"ד תורה תלמוד (יו"ד הרב

לימודם  תפילה להפסיק מצוות מדברי בשביל שתפילה פי על אף

תורהתורהתורהתורה.....סופרים  בדבריבדבריבדבריבדברי כעוסקכעוסקכעוסקכעוסק רביםרביםרביםרבים בצרכיבצרכיבצרכיבצרכי העוסקהעוסקהעוסקהעוסק ובשו"ע וכלוכלוכלוכל

צריך  אין מלהתפלל, פטור שהיה שכיון הוסיף ה"ד) צג (סי' הרב

תפילות. ב' ולהתפלל להשלים כך אחר

ט  בתפילתובתפילתובתפילתובתפילתו....:הלכה להפסיקלהפסיקלהפסיקלהפסיק (סי'אסוראסוראסוראסור ברורה במשנה והוסיף

בלבד  רמיזה ואפילו אסור, שהוא הפסק שכל אֿב) ס"ק קד

הבוכה  תינוק כגון בתפילה המטרידו דבר היה כן אם אלא אסורה,

מועיל, זה אין ואם שישתוק, לו לרמוז מותר כוונתו, את הטורד

אדם  וכן עמו. ידבר לא אך המקום מן להתרחק אפילו לו מותר

אותו  מטריד זה ודבר תפילתו, את שיסיים לו שממתינים נכבד
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יהרגּנּו. אּנס ׁשּמא אֹו ּגֹוי מל וראה ּבתפּלה עֹומד היה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
רצונו] ימלא לא אם להורגו שעלול ּכנגּדֹו[-אדם מולו],ּבא -] ְְֶָ

סופן,יקּצר ואת הברכות תחילת את יאמר יכֹול- אינֹו אם ואם - ְְִֵֵַָ
לקצר  שהות בידו תפילתו.יפסיקאין נחׁשים את ראה אם וכן ְְְִִִֵַָָָ

אליו הּגיעּו אם ּכנגּדֹו, ּבאין קרובים [ועקרּבים שהם כלומר, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ
מרחוק], אותם שראה בכך די ולא ּדרּכןאליו, הנחשים והיה של ְְַָָָ

הּמקֹום והעקרבים  מחוז ּבאֹותֹו באותו ממיתין- [-ׁשהן ְְִִֵֶַָ
הורגת], להמית,שנשיכתם ּדרּכן היה לא ואם ּובֹורח. ְְְִִֵֵַַָָָָֹּפֹוסק
ּפֹוסק בתפילתו.אינֹו וממשיך במקומו עומד אלא ובורח, ֵֵ

.È,ּבתפּלה חּיבין ּוקטּנים ועבדים היא נׁשים שתפילה כיון ְְֲִִִִִִַַַָָָָ
את  לקיים חיוב יש שתמיד [כלומר גרמא הזמן שאין עשה מצוות

מסוים] בזמן תלויה ואינה הזאת ׁשּפטּור המצוה איׁש וכל .ְִֶָָ
ׁשמע מצוה,מקרּית לדבר ונחפז טרוד שלבו ומי חתן ּפטּור כגון ְְִִַַָ

הּתפּלה מן מן מצוה שהיא שמע מקריאת פטור אם חומר, מקל ְִִַָ
חכמים. תקנת שהיא מתפילה שפטור ודאי את התורה, המלּוין ְְִֶַַָוכל

ּבהן  צר לּמּטה ׁשאין ּפי על אף אחרים הּמת, שיש משום - ִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
המיטה, את הּתפּלה,הנושאים מן טרדת ּפטּורין להם שיש כיון ְְִִִַָ

פטורים. אינם שמע מקריאת אבל בתפילה, לכוון יכולים ואינם הלב

ה'תשע"ה  אדר ב' קודש שבת יום

ז  ¤¤ּפרק
חכמים‡. הגדולהּכׁשּתּקנּו כנסת אנשי אּלּו- ּתפּלֹות ּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֶָ

וערבית, מנחה שחרית אֹותן עודּתּקנּו- לבר אחרֹות ּברכֹות ְְְֲִֵֵָָָ
ּבּלילה, ליׁשן למּטתֹו אדם ּכׁשּיּכנס הן: ואּלּו יֹום. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבכל

חבלי כך,מבר הּמּפיל העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

שינה ׁשנה עין][חלקי ּבת לאיׁשֹון ּומאיר עיני, העיגול על -] ְִִִֵֵֵַַַָָ

שבעין], מּיצר השחור ׁשּתּצילני אלהי ה' מּלפני רצֹון ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹיהי
הרהּורים  ולא רעים, חלֹומֹות יבהלּוני ואל רע, ּומּפגע ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹרע

בלילה רעים יבהילוהו [לא שלא ביום ולא רע לחלום הסיבה שהם ִָ

עבירה], לפניהרהורי ׁשלמה מּטתי פסול ותהיה יהיה [שלא ְְְְִִִֵֶֶָָָ

בזרעי  עיני ]ורשע והאירה ּולׁשלֹום לחּיים מּמּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָותעמידני

נשמתי] בי הּמות[ותחזיר איׁשן עולם],ּפן שינת שינתי תהא [ולא ִֶֶַַָ
העֹולם' לכל הּמאיר ה' אּתה ידי ּברּו על העולם את [שמאיר ְִֵַַָָָָָ

היום] .אור

'המפיל']וקֹורא·. שבירך מּקרּית [לאחר ראׁשֹונה ּפרׁשה ְְִִִֵַָָָָ

'ובשעריך'ׁשמע  עד ישראל' 'שמע ׁשנה- אנסתהּו ואם -ויׁשן, ְְְְֲִֵֵַַָָָ

שמע  מקריאת ראשונה פרשה לקרוא יכול אינו העייפות מחמת אם

ראׁשֹוןבכוונה, ּפסּוק אפּלּו שמע,קֹורא קריאת ּפסּוקי של אֹו ְֲִִֵֵָ
רחמים,רחמים בקשות של פסוקים יׁשן.- ּכ ואחר ְֲִֵַַַָָ

ׁשּייקץ.‚ שיתעורר]ּבׁשעה ׁשנתֹו[- מתכוון ּבסֹוף שאינו - ְְְִֶַָָָ

בשנתו, מּטתֹולהמשיך על והּוא על מבר שוכב עדיין כאשר - ְְִֵַָָ

טהֹורה,מיטתו  ּבי ׁשּנפחּת נׁשמה 'אלהי, :בראתּהּכ אּתה ְְְְֱִֶַַַָָָָָָָָָֹ

ּבי, נפחּתּה ואּתה יצרּתה ּבקרּביואּתה מׁשּמרּה [כל ואּתה ְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָ

קיים] שהגוף לנטלּהזמן עתיד אותה]ואּתה לקחת מּמּני [- ְְְִִִֶַָָָָ
לבֹוא לעתיד לי להחזירּה עתיד המתים],ואּתה וכל [בתחיית ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ

לפני אני מֹודה ּבקרּבי ׁשהּנׁשמה עתיד זמן שאתה כך [על ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ

מתים] לפגרים נשמות הּמעׂשים,להחזיר ּכל רּבֹון אלהי ֱֲִִַַַָֹה'

מתים'. לפגרים נׁשמֹות הּמחזיר ה' אּתה ְְֲִִִִֵַַַָָָָּברּו
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אם  וכן לו. ימתין שלא ציבור לשליח לרמוז לו מותר בתפילה,
ולעיין  ממקומו לעקור רשאי לתפילה הנוגעת בהלכה מסופק

גויגויגויגוי.....בהלכה  למלךלמלךלמלךלמלך הואהואהואהוא פוסקפוסקפוסקפוסק ס"א)אבלאבלאבלאבל קד (סי' השו"ע וכתב
בדיבור  יפסיק ואל יטה, הדרך מן לנטות יכול ראה ראה ראה ראה .שאם אםאםאםאם

וכווכווכווכו'.'.'.'. כנגדוכנגדוכנגדוכנגדו באיםבאיםבאיםבאים ועקרביםועקרביםועקרביםועקרבים ס"ג)נחשיםנחשיםנחשיםנחשים קד (סי' בשו"ע וכתב
[בדיבור]. יפסיק לא עקבו על כרוך מזיק] [שאינו נחש שאפילו
מרגלו  שייפול כדי אחר למקום ללכת שיכול הרמ"א והוסיף

להפסק]. נחשבת אינה לצורך שהליכה באים [משום אם אבל
לו  [ואין זועם נחש או ולהמית לעקוץ שמועד שטבעו עקרב מולו
דבר  לך שאין בדיבור, ואפילו להפסיק מותר מהם], לחמוק דרך
ומשנה  ס"ב) (שם הרב שו"ע [ע"פ נפש פיקוח בפני העומד

יֿיא)]. ס"ק (שם ברורה

י  שעיקר :הלכה אומרים שיש ס"ב), קו (סי' הרב בשו"ע וכתב
התפילה  נוסח את תיקנו רק וחכמים מדאורייתא, הוא תפילה חיוב
מסתפקות  הנשים ולכן יום, בכל פעמים ג' להתפלל תיקנו וכן
חובה  ידי יוצאות ובזה לנטילה סמוך בבוקר אחת בתחינה
מדרבנן, התפילה חיוב שעיקר עיקר, וכן אומרים, ויש מהתורה.
ולפי  רחמים, בקשת היא שתפילה כיון הנשים את גם חייבו ורבנן
ערבית, תפילת לא אך ומנחה שחרית להתפלל חייבות נשים זה
בהלכה  לעיל בזה עוד וראה כחובה. עצמן על קיבלו שלא משום

ו). ה"ב, (פ"א למעשה

א־ב  וכווכווכווכו'''':הלכה מברךמברךמברךמברך וכווכווכווכו'''' לישןלישןלישןלישן למיטתולמיטתולמיטתולמיטתו אדםאדםאדםאדם כשיכנסכשיכנסכשיכנסכשיכנס

שמעשמעשמעשמע.... מקריתמקריתמקריתמקרית ראשונהראשונהראשונהראשונה פרשהפרשהפרשהפרשה וקוראוקוראוקוראוקורא וכווכווכווכו'.'.'.'. (סי'המפילהמפילהמפילהמפיל והשו"ע
מברך  כך אחר ורק שמע, קריאת קורא שקודם כתב ס"א) רלט
וכתב  (סק"ב)]. ברורה במשנה מדבריו דייק [כן המפיל. ברכת
קודם  המפיל לברך שיש הסוברים שיש (שם) ברורה המשנה
להירדם  דרכו אם טבעו, לפי יעשה אחד שכל וכתב שמע , קריאת
יותר  טוב לא, ואם המפיל, לברך יקדים שמע, קריאת באמצע

בסוף  קריאת .לברך שיקרא הביא סק"ג) רלט (סי' ברורה במשנה
שיש  הגדולה כנסת ודעת עליו, באה שהשינה כשרואה רק שמע
לחוש  ואין יקרא, ולא כך אחר שינה תחטפנו שמא מיד, לקרוא
מה  אבל בינתיים, אחר דבר עושה היה כן אם אלא הפסק משום

הפסק. נחשב זה אין ששוכב

ב  רחמיםרחמיםרחמיםרחמים....:הלכה פסוקיפסוקיפסוקיפסוקי כתב אואואואו ס"א) רלט (סי' והשו"ע
במשנה  וכתב רחמים. פסוקי וגם שמע קריאת גם לומר שצריך
פרשה  שיאמר מספיק אנוס, או חולה הוא שאם (סק"ט) ברורה

המפיל. וברכת שמע קריאת של ראשונה

ג  נשמהנשמהנשמהנשמה....:הלכה אלהיאלהיאלהיאלהי וכווכווכווכו'''' מו מברךמברךמברךמברך (סי' ברורה במשנה כתב
יהיה  שלא כדי ל'נשמה', 'אלהי' בין מעט להפסיק שצריך סק"ג),

ח"ו. אלוהיו היא שהנשמה נשמע

mipdk zkxae dlitz zekld - xc` 'a ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּתרנגֹול „. קֹול אלהינּוּכׁשּׁשֹומע ה' אּתה ּברּו' :מבר ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָֹ
לּׂשכוי הּנֹותן העֹולם לתרנגול]מל חכמה]בינה[- להבין [- ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּבגדיו[-להבחין] ּכׁשּלֹובׁש לילה'. ּובין יֹום מברבבוקרּבין ְְְְֵֵֵֵֶָָָָָ
הע  מל אלהינּו ה' אּתה ערּוּמים'.'ּברּו מלּביׁש ֹולם ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

ראׁשֹו על סדינֹו מלּכׁשּמּניח אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
עיניו  על ידיו ּכׁשּמעביר ּבתפארה'. יׂשראל עֹוטר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהעֹולם

סדין] או סודר ידי מל[על אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַָָָֹמבר
עורים' ּפֹוקח בשינה העֹולם הסתומות עינינו את פותח - ְִִֵַָָ

כעיוורים. אז אנו 'ּברּושנחשבים מבר מּטתֹו על ְְִֵֵֵֶַָָָּכׁשּיׁשב
אסּורים' מּתיר העֹולם מל אלהינּו ה' ומניע אּתה משחרר - ֱֲִִֵֶֶַַָָָֹ

השכיבה. בזמן כאסורות ונראות כפותות שהיו ורגלינו ידינו את

הארץ על ּומּניחם הּמּטה מן רגליו הוא ּכׁשּמֹוריד ועדיין ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ
רֹוקע יושב , העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹמבר

ּכׁשעֹומד[-פורש] הּמים'. על רגליו הארץ 'ּברּועל מבר ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכפּופים' זֹוקף העֹולם מל אלהינּו ה' אותנו אּתה הזוקף - ְֱִֵֵֶֶַָָָֹ

הלילה. במהלך 'ּברּומכפיפתנו ּתחּלה מבר ידיו ְְְִֵֵֶָָָָָּכׁשּנֹוטל
וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה

ּפניו ּכׁשרֹוחץ ידים'. נטילת השיניים על הפה ובכללם ְְִִֵֶַַָָָָ
בנקיות, השם את להזכיר כדי ה'והנחיריים, אּתה ּברּו' ְֵַָָָמבר

מעיני ׁשנה הּמעביר העֹולם מל רחיצת אלהינּו ידי [שעל ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
השינה] ממנו עוברת קלה]ּותנּומההפנים 'יהי [שינה מעפעּפי', ְְְִֵַַָָ

לדבר  ׁשּתרּגילני אבֹותי ואלהי אלהי ה' מּלפני ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹרצֹון
ואל  טֹוב יצר ּבי ותׁשלט עברה לדבר ּתרּגילני ואל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמצוה
ּבתֹורת חלקי ותּתן ּבמצוֹותי ּותחּזקני רע יצר ּבי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיׁשלט
רֹואי  כל ּובעיני ּבעיני ּולרחמים לחסד לחן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָותּתנני
ּגֹומל  ה' אּתה ּברּו ,מּלפני טֹובים חסדים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָותגמלני

טֹובים'. ֲִִָחסדים
זמן‰. פעםוכל  ובכל אֹומר - הּכּסא לבית אדם ׁשּיּכנס ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּיּכנ  עליֹון קדם מׁשרתי קדֹוׁשים מכּבדים 'התּכּבדּו ס ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

האדם] את המלווים ׁשמרּוני[-המלאכים ובעתיד]ׁשמרּוני [בהווה ְְִִִִ
ואצא ׁשאּכנס הכסא]עד אדם'.[מבית ּבני ׁשל ּדרּכן זה ּכי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

העֹולם  מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ,מבר ׁשּיצא ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר
ּבחכמה  האדם את יצר בחכמה אׁשר היא האדם [שבריאת ְְֲֶֶַָָָָָָ

נקביםנפלאה] נקבים בֹו ונקבי ּוברא והריאה, הקנה הפה, [נקבי ְְִִָָָָ
חלליםהחושים] המעיים]וחללים וחלל הכבד חלל הקיבה, [חלל ֲֲִִַָָ

יּסתם מדי]ׁשאם יּפתח[יותר אֹו מהן מדי]אחד אינֹו[יותר ִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
כל  רֹופא ה' אּתה ּברּו אחת, ׁשעה אפּלּו להתקּים ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָיכֹול

הפסולת]ּבׂשר הוצאת ידי לעׂשֹות'[על פי ּומפליא על [שאף ְֲִַַָָ
ממנו] יוצא הרוח אין נקבים מלא .שהאדם

.Âמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר חגֹורֹו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשחֹוגר
אֹוזר  המכנסיים]יׂשראלהעֹולם ּכׁשּלֹובׁש[בחגורת ּבגבּורה'. ְְְִִֵֵֵֶָָָָ

ׁשעׂשה  העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמנעלֹו
צרּכי', ּכל לגוף.לי שצריך האחרון המלבוש שהם ּכׁשמהּללפי ְְְִִֵֶַָָ

העֹולם  מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר לּדר ְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלצאת
ה' אּתה ּברּו' יֹום ּבכל אדם ּומבר ּגבר'. מצעדי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהּמכין
ה' אּתה ּברּו' ּגֹוי'. עׂשני ׁשּלא העֹולם מל ֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאלהינּו
ה' אּתה ּברּו' עבד'. עׂשני ׁשּלא העֹולם מל ֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאלהינּו

אּׁשה'. עׂשני ׁשּלא העֹולם מל ֱִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאלהינּו
.Êאּלּו ּברכֹות עׂשר לעיל,ׁשמנה סדר שהובאו להם אין ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹ

זה, סדר לפי לברכן שצריך על מסוים מהן אחת ּכל מבר ְֵֵֶֶַַַָָָאּלא
ׁשהּברכהה  ּבׁשעתֹונתקנה ּדבר הפעולה ּבׁשבילֹו, עשיית בעת - ְְְִִִֶַַָָָָָ

הברכה. נתקנה חגֹורֹושלמענה ׁשחגר הרי שלבש ּכיצד, אדם - ֲֲֵֵֶַַָ
וסגרה, חגורתו מברעדיין והּואאת מּטתֹו, ה'על אתה 'ברוך ְְִֵַָָ

העולם  מלך יׂשראלאלוהינו קֹול ואם בגבורה'.אֹוזר ׁשמע ְִֵֵַָָ
ּכ אחר חגורתו,הּתרנגֹול את שחגר לאחר -אתה מבר 'ברוך ְְְֵַַַַָָ

העולם  מלך אלוהינו בינהה' לּׂשכוי ובין הּנֹותן יום בין להבחין ְִִֵֶַַָ
מהןלילה'. ּברכה אלווכל מברכות ּבּה- נתחּייב כיון ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ

נתקנה, הברכה שעליו מהדבר נהנה אֹותּה.שלא מבר ְֵֵָָאינֹו
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ה  קודם קודם קודם קודם :הלכה אומראומראומראומר הכסאהכסאהכסאהכסא לביתלביתלביתלבית אדםאדםאדםאדם שיכנסשיכנסשיכנסשיכנס זמןזמןזמןזמן וכלוכלוכלוכל

מכובדי מכובדי מכובדי מכובדי  התכבדוהתכבדוהתכבדוהתכבדו וכווכווכווכו'.'.'.'.שיכנסשיכנסשיכנסשיכנס שעכשיו םםםם ס"א) ג (סי' השו"ע וכתב

לאמרו  נהגו בשרבשרבשרבשר.....לא כלכלכלכל גרסה רופארופארופארופא מובאת ס"א) ו (סי' בשו"ע

אחרונים  שיש (סק"ה) ברורה במשנה והביא בשר'. כל חולי 'רופא

(שם  בט"ז וראה בשר'. כל 'רופא אלא כן לומר שאין שכתבו

מהן. אחת למחוק וחלילה נכונות הגרסאות ששתי סק"ג)

ו  עשני :הלכה 'שלא יברך לא שגר ס"ד), מו (סי' הרמ"א כתב

שיש  ס"ד), (שם הרב בשו"ע וכתב גוי. היה שבתחילה כיון גוי',

לברך  לו שאין אומרים שיש והביא גר', 'שעשני שיאמר אומרים

שלפי  וכתב ישראל. בדת בחירתו ידי על גר נעשה כי גר' 'שעשני

שלא  בלילה נשמתו יציאת על הן אלו שברכות המקובלים, דברי

[שלא  כן לברך יכול הגר גם אשה, או עבד או גוי נשמת בה נדבק

גוי] שעשני .עשני מברכות שהנשים ס"ד) מו (סי' השו"ע כתב

כרצונו.

ז  אותהאותהאותהאותה....:הלכה מברךמברךמברךמברך אינואינואינואינו בהבהבהבה נתחייבנתחייבנתחייבנתחייב שלאשלאשלאשלא מהןמהןמהןמהן ברכהברכהברכהברכה וכלוכלוכלוכל

מהברכות  באחת נתחייב לא שאם ס"ח) מו (סי' השו"ע וכתב

לא  אם שאפילו כתב והרמ"א השם, הזכרת בלא אותה מברך

עצמו, על דווקא הברכה שאין כיון אותן, מברך בברכות, נתחייב

עולם  צרכי ברא הוא ברוך שהקדוש על היא במשנה .אלא כתב

שומע  שאינו במדבר נמצא אם שאפילו כה) ס"ק מו (סי' ברורה

פוקח  מברך סומא וכן בינה, לשכוי הנותן מברך  תרנגול, קול

הנותן  מברך תרנגול, קול לשמוע יכול שאינו חרש וכן עיוורים,

ברכה  מלברך ימתין שחרש כתב, אדם שהחיי והביא בינה. לשכוי

היום  שיאור עד שמי .זו כד), ס"ק מו (סי' ברורה במשנה כתב

המעביר  וברכת נשמה, אלהי ברכת יברך לא הלילה, כל ער שהיה

אחר  מאדם האלו הברכות ב' את לשמוע וישתדל ויכוון שינה, ,

ודאי  נשמין', 'שיתין של שיעור בלילה ישן ואם ממנו. לצאת

כתב  נשמין' 'שיתין [ושיעור האלו הברכות ב' את לברך שיכול

שיטות, שלש בזה שיש דוד), ד"ה סט"ז ד (סי' הלכה בביאור

מחצי  יותר שהוא אומרים ויש שעות, ג' שהוא סוברת אחת שיטה

דקות]. מג' יותר קצת שהוא אומרים ויש שעה,



קלט mipdk zkxae dlitz zekld - xc` 'a ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

יהרגּנּו. אּנס ׁשּמא אֹו ּגֹוי מל וראה ּבתפּלה עֹומד היה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
רצונו] ימלא לא אם להורגו שעלול ּכנגּדֹו[-אדם מולו],ּבא -] ְְֶָ

סופן,יקּצר ואת הברכות תחילת את יאמר יכֹול- אינֹו אם ואם - ְְִֵֵַָ
לקצר  שהות בידו תפילתו.יפסיקאין נחׁשים את ראה אם וכן ְְְִִִֵַָָָ

אליו הּגיעּו אם ּכנגּדֹו, ּבאין קרובים [ועקרּבים שהם כלומר, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ
מרחוק], אותם שראה בכך די ולא ּדרּכןאליו, הנחשים והיה של ְְַָָָ

הּמקֹום והעקרבים  מחוז ּבאֹותֹו באותו ממיתין- [-ׁשהן ְְִִֵֶַָ
הורגת], להמית,שנשיכתם ּדרּכן היה לא ואם ּובֹורח. ְְְִִֵֵַַָָָָֹּפֹוסק
ּפֹוסק בתפילתו.אינֹו וממשיך במקומו עומד אלא ובורח, ֵֵ

.È,ּבתפּלה חּיבין ּוקטּנים ועבדים היא נׁשים שתפילה כיון ְְֲִִִִִִַַַָָָָ
את  לקיים חיוב יש שתמיד [כלומר גרמא הזמן שאין עשה מצוות

מסוים] בזמן תלויה ואינה הזאת ׁשּפטּור המצוה איׁש וכל .ְִֶָָ
ׁשמע מצוה,מקרּית לדבר ונחפז טרוד שלבו ומי חתן ּפטּור כגון ְְִִַַָ

הּתפּלה מן מן מצוה שהיא שמע מקריאת פטור אם חומר, מקל ְִִַָ
חכמים. תקנת שהיא מתפילה שפטור ודאי את התורה, המלּוין ְְִֶַַָוכל

ּבהן  צר לּמּטה ׁשאין ּפי על אף אחרים הּמת, שיש משום - ִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
המיטה, את הּתפּלה,הנושאים מן טרדת ּפטּורין להם שיש כיון ְְִִִַָ

פטורים. אינם שמע מקריאת אבל בתפילה, לכוון יכולים ואינם הלב

ה'תשע"ה  אדר ב' קודש שבת יום

ז  ¤¤ּפרק
חכמים‡. הגדולהּכׁשּתּקנּו כנסת אנשי אּלּו- ּתפּלֹות ּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֶָ

וערבית, מנחה שחרית אֹותן עודּתּקנּו- לבר אחרֹות ּברכֹות ְְְֲִֵֵָָָ
ּבּלילה, ליׁשן למּטתֹו אדם ּכׁשּיּכנס הן: ואּלּו יֹום. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבכל

חבלי כך,מבר הּמּפיל העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

שינה ׁשנה עין][חלקי ּבת לאיׁשֹון ּומאיר עיני, העיגול על -] ְִִִֵֵֵַַַָָ

שבעין], מּיצר השחור ׁשּתּצילני אלהי ה' מּלפני רצֹון ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹיהי
הרהּורים  ולא רעים, חלֹומֹות יבהלּוני ואל רע, ּומּפגע ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹרע

בלילה רעים יבהילוהו [לא שלא ביום ולא רע לחלום הסיבה שהם ִָ

עבירה], לפניהרהורי ׁשלמה מּטתי פסול ותהיה יהיה [שלא ְְְְִִִֵֶֶָָָ

בזרעי  עיני ]ורשע והאירה ּולׁשלֹום לחּיים מּמּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָותעמידני

נשמתי] בי הּמות[ותחזיר איׁשן עולם],ּפן שינת שינתי תהא [ולא ִֶֶַַָ
העֹולם' לכל הּמאיר ה' אּתה ידי ּברּו על העולם את [שמאיר ְִֵַַָָָָָ

היום] .אור

'המפיל']וקֹורא·. שבירך מּקרּית [לאחר ראׁשֹונה ּפרׁשה ְְִִִֵַָָָָ

'ובשעריך'ׁשמע  עד ישראל' 'שמע ׁשנה- אנסתהּו ואם -ויׁשן, ְְְְֲִֵֵַַָָָ

שמע  מקריאת ראשונה פרשה לקרוא יכול אינו העייפות מחמת אם

ראׁשֹוןבכוונה, ּפסּוק אפּלּו שמע,קֹורא קריאת ּפסּוקי של אֹו ְֲִִֵֵָ
רחמים,רחמים בקשות של פסוקים יׁשן.- ּכ ואחר ְֲִֵַַַָָ

ׁשּייקץ.‚ שיתעורר]ּבׁשעה ׁשנתֹו[- מתכוון ּבסֹוף שאינו - ְְְִֶַָָָ

בשנתו, מּטתֹולהמשיך על והּוא על מבר שוכב עדיין כאשר - ְְִֵַָָ

טהֹורה,מיטתו  ּבי ׁשּנפחּת נׁשמה 'אלהי, :בראתּהּכ אּתה ְְְְֱִֶַַַָָָָָָָָָֹ

ּבי, נפחּתּה ואּתה יצרּתה ּבקרּביואּתה מׁשּמרּה [כל ואּתה ְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָ

קיים] שהגוף לנטלּהזמן עתיד אותה]ואּתה לקחת מּמּני [- ְְְִִִֶַָָָָ
לבֹוא לעתיד לי להחזירּה עתיד המתים],ואּתה וכל [בתחיית ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ

לפני אני מֹודה ּבקרּבי ׁשהּנׁשמה עתיד זמן שאתה כך [על ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ

מתים] לפגרים נשמות הּמעׂשים,להחזיר ּכל רּבֹון אלהי ֱֲִִַַַָֹה'

מתים'. לפגרים נׁשמֹות הּמחזיר ה' אּתה ְְֲִִִִֵַַַָָָָּברּו
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אם  וכן לו. ימתין שלא ציבור לשליח לרמוז לו מותר בתפילה,
ולעיין  ממקומו לעקור רשאי לתפילה הנוגעת בהלכה מסופק

גויגויגויגוי.....בהלכה  למלךלמלךלמלךלמלך הואהואהואהוא פוסקפוסקפוסקפוסק ס"א)אבלאבלאבלאבל קד (סי' השו"ע וכתב
בדיבור  יפסיק ואל יטה, הדרך מן לנטות יכול ראה ראה ראה ראה .שאם אםאםאםאם

וכווכווכווכו'.'.'.'. כנגדוכנגדוכנגדוכנגדו באיםבאיםבאיםבאים ועקרביםועקרביםועקרביםועקרבים ס"ג)נחשיםנחשיםנחשיםנחשים קד (סי' בשו"ע וכתב
[בדיבור]. יפסיק לא עקבו על כרוך מזיק] [שאינו נחש שאפילו
מרגלו  שייפול כדי אחר למקום ללכת שיכול הרמ"א והוסיף

להפסק]. נחשבת אינה לצורך שהליכה באים [משום אם אבל
לו  [ואין זועם נחש או ולהמית לעקוץ שמועד שטבעו עקרב מולו
דבר  לך שאין בדיבור, ואפילו להפסיק מותר מהם], לחמוק דרך
ומשנה  ס"ב) (שם הרב שו"ע [ע"פ נפש פיקוח בפני העומד

יֿיא)]. ס"ק (שם ברורה

י  שעיקר :הלכה אומרים שיש ס"ב), קו (סי' הרב בשו"ע וכתב
התפילה  נוסח את תיקנו רק וחכמים מדאורייתא, הוא תפילה חיוב
מסתפקות  הנשים ולכן יום, בכל פעמים ג' להתפלל תיקנו וכן
חובה  ידי יוצאות ובזה לנטילה סמוך בבוקר אחת בתחינה
מדרבנן, התפילה חיוב שעיקר עיקר, וכן אומרים, ויש מהתורה.
ולפי  רחמים, בקשת היא שתפילה כיון הנשים את גם חייבו ורבנן
ערבית, תפילת לא אך ומנחה שחרית להתפלל חייבות נשים זה
בהלכה  לעיל בזה עוד וראה כחובה. עצמן על קיבלו שלא משום

ו). ה"ב, (פ"א למעשה

א־ב  וכווכווכווכו'''':הלכה מברךמברךמברךמברך וכווכווכווכו'''' לישןלישןלישןלישן למיטתולמיטתולמיטתולמיטתו אדםאדםאדםאדם כשיכנסכשיכנסכשיכנסכשיכנס

שמעשמעשמעשמע.... מקריתמקריתמקריתמקרית ראשונהראשונהראשונהראשונה פרשהפרשהפרשהפרשה וקוראוקוראוקוראוקורא וכווכווכווכו'.'.'.'. (סי'המפילהמפילהמפילהמפיל והשו"ע
מברך  כך אחר ורק שמע, קריאת קורא שקודם כתב ס"א) רלט
וכתב  (סק"ב)]. ברורה במשנה מדבריו דייק [כן המפיל. ברכת
קודם  המפיל לברך שיש הסוברים שיש (שם) ברורה המשנה
להירדם  דרכו אם טבעו, לפי יעשה אחד שכל וכתב שמע , קריאת
יותר  טוב לא, ואם המפיל, לברך יקדים שמע, קריאת באמצע

בסוף  קריאת .לברך שיקרא הביא סק"ג) רלט (סי' ברורה במשנה
שיש  הגדולה כנסת ודעת עליו, באה שהשינה כשרואה רק שמע
לחוש  ואין יקרא, ולא כך אחר שינה תחטפנו שמא מיד, לקרוא
מה  אבל בינתיים, אחר דבר עושה היה כן אם אלא הפסק משום

הפסק. נחשב זה אין ששוכב

ב  רחמיםרחמיםרחמיםרחמים....:הלכה פסוקיפסוקיפסוקיפסוקי כתב אואואואו ס"א) רלט (סי' והשו"ע
במשנה  וכתב רחמים. פסוקי וגם שמע קריאת גם לומר שצריך
פרשה  שיאמר מספיק אנוס, או חולה הוא שאם (סק"ט) ברורה

המפיל. וברכת שמע קריאת של ראשונה

ג  נשמהנשמהנשמהנשמה....:הלכה אלהיאלהיאלהיאלהי וכווכווכווכו'''' מו מברךמברךמברךמברך (סי' ברורה במשנה כתב
יהיה  שלא כדי ל'נשמה', 'אלהי' בין מעט להפסיק שצריך סק"ג),

ח"ו. אלוהיו היא שהנשמה נשמע

mipdk zkxae dlitz zekld - xc` 'a ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּתרנגֹול „. קֹול אלהינּוּכׁשּׁשֹומע ה' אּתה ּברּו' :מבר ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָֹ
לּׂשכוי הּנֹותן העֹולם לתרנגול]מל חכמה]בינה[- להבין [- ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּבגדיו[-להבחין] ּכׁשּלֹובׁש לילה'. ּובין יֹום מברבבוקרּבין ְְְְֵֵֵֵֶָָָָָ
הע  מל אלהינּו ה' אּתה ערּוּמים'.'ּברּו מלּביׁש ֹולם ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

ראׁשֹו על סדינֹו מלּכׁשּמּניח אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
עיניו  על ידיו ּכׁשּמעביר ּבתפארה'. יׂשראל עֹוטר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהעֹולם

סדין] או סודר ידי מל[על אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַָָָֹמבר
עורים' ּפֹוקח בשינה העֹולם הסתומות עינינו את פותח - ְִִֵַָָ

כעיוורים. אז אנו 'ּברּושנחשבים מבר מּטתֹו על ְְִֵֵֵֶַָָָּכׁשּיׁשב
אסּורים' מּתיר העֹולם מל אלהינּו ה' ומניע אּתה משחרר - ֱֲִִֵֶֶַַָָָֹ

השכיבה. בזמן כאסורות ונראות כפותות שהיו ורגלינו ידינו את

הארץ על ּומּניחם הּמּטה מן רגליו הוא ּכׁשּמֹוריד ועדיין ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ
רֹוקע יושב , העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹמבר

ּכׁשעֹומד[-פורש] הּמים'. על רגליו הארץ 'ּברּועל מבר ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכפּופים' זֹוקף העֹולם מל אלהינּו ה' אותנו אּתה הזוקף - ְֱִֵֵֶֶַָָָֹ

הלילה. במהלך 'ּברּומכפיפתנו ּתחּלה מבר ידיו ְְְִֵֵֶָָָָָּכׁשּנֹוטל
וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה

ּפניו ּכׁשרֹוחץ ידים'. נטילת השיניים על הפה ובכללם ְְִִֵֶַַָָָָ
בנקיות, השם את להזכיר כדי ה'והנחיריים, אּתה ּברּו' ְֵַָָָמבר

מעיני ׁשנה הּמעביר העֹולם מל רחיצת אלהינּו ידי [שעל ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
השינה] ממנו עוברת קלה]ּותנּומההפנים 'יהי [שינה מעפעּפי', ְְְִֵַַָָ

לדבר  ׁשּתרּגילני אבֹותי ואלהי אלהי ה' מּלפני ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹרצֹון
ואל  טֹוב יצר ּבי ותׁשלט עברה לדבר ּתרּגילני ואל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמצוה
ּבתֹורת חלקי ותּתן ּבמצוֹותי ּותחּזקני רע יצר ּבי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיׁשלט
רֹואי  כל ּובעיני ּבעיני ּולרחמים לחסד לחן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָותּתנני
ּגֹומל  ה' אּתה ּברּו ,מּלפני טֹובים חסדים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָותגמלני

טֹובים'. ֲִִָחסדים
זמן‰. פעםוכל  ובכל אֹומר - הּכּסא לבית אדם ׁשּיּכנס ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּיּכנ  עליֹון קדם מׁשרתי קדֹוׁשים מכּבדים 'התּכּבדּו ס ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

האדם] את המלווים ׁשמרּוני[-המלאכים ובעתיד]ׁשמרּוני [בהווה ְְִִִִ
ואצא ׁשאּכנס הכסא]עד אדם'.[מבית ּבני ׁשל ּדרּכן זה ּכי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

העֹולם  מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ,מבר ׁשּיצא ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר
ּבחכמה  האדם את יצר בחכמה אׁשר היא האדם [שבריאת ְְֲֶֶַָָָָָָ

נקביםנפלאה] נקבים בֹו ונקבי ּוברא והריאה, הקנה הפה, [נקבי ְְִִָָָָ
חלליםהחושים] המעיים]וחללים וחלל הכבד חלל הקיבה, [חלל ֲֲִִַָָ

יּסתם מדי]ׁשאם יּפתח[יותר אֹו מהן מדי]אחד אינֹו[יותר ִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
כל  רֹופא ה' אּתה ּברּו אחת, ׁשעה אפּלּו להתקּים ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָיכֹול

הפסולת]ּבׂשר הוצאת ידי לעׂשֹות'[על פי ּומפליא על [שאף ְֲִַַָָ
ממנו] יוצא הרוח אין נקבים מלא .שהאדם

.Âמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר חגֹורֹו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשחֹוגר
אֹוזר  המכנסיים]יׂשראלהעֹולם ּכׁשּלֹובׁש[בחגורת ּבגבּורה'. ְְְִִֵֵֵֶָָָָ

ׁשעׂשה  העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמנעלֹו
צרּכי', ּכל לגוף.לי שצריך האחרון המלבוש שהם ּכׁשמהּללפי ְְְִִֵֶַָָ

העֹולם  מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר לּדר ְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלצאת
ה' אּתה ּברּו' יֹום ּבכל אדם ּומבר ּגבר'. מצעדי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהּמכין
ה' אּתה ּברּו' ּגֹוי'. עׂשני ׁשּלא העֹולם מל ֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאלהינּו
ה' אּתה ּברּו' עבד'. עׂשני ׁשּלא העֹולם מל ֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאלהינּו

אּׁשה'. עׂשני ׁשּלא העֹולם מל ֱִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאלהינּו
.Êאּלּו ּברכֹות עׂשר לעיל,ׁשמנה סדר שהובאו להם אין ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹ

זה, סדר לפי לברכן שצריך על מסוים מהן אחת ּכל מבר ְֵֵֶֶַַַָָָאּלא
ׁשהּברכהה  ּבׁשעתֹונתקנה ּדבר הפעולה ּבׁשבילֹו, עשיית בעת - ְְְִִִֶַַָָָָָ

הברכה. נתקנה חגֹורֹושלמענה ׁשחגר הרי שלבש ּכיצד, אדם - ֲֲֵֵֶַַָ
וסגרה, חגורתו מברעדיין והּואאת מּטתֹו, ה'על אתה 'ברוך ְְִֵַָָ

העולם  מלך יׂשראלאלוהינו קֹול ואם בגבורה'.אֹוזר ׁשמע ְִֵֵַָָ
ּכ אחר חגורתו,הּתרנגֹול את שחגר לאחר -אתה מבר 'ברוך ְְְֵַַַַָָ

העולם  מלך אלוהינו בינהה' לּׂשכוי ובין הּנֹותן יום בין להבחין ְִִֵֶַַָ
מהןלילה'. ּברכה אלווכל מברכות ּבּה- נתחּייב כיון ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ

נתקנה, הברכה שעליו מהדבר נהנה אֹותּה.שלא מבר ְֵֵָָאינֹו
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ה  קודם קודם קודם קודם :הלכה אומראומראומראומר הכסאהכסאהכסאהכסא לביתלביתלביתלבית אדםאדםאדםאדם שיכנסשיכנסשיכנסשיכנס זמןזמןזמןזמן וכלוכלוכלוכל

מכובדי מכובדי מכובדי מכובדי  התכבדוהתכבדוהתכבדוהתכבדו וכווכווכווכו'.'.'.'.שיכנסשיכנסשיכנסשיכנס שעכשיו םםםם ס"א) ג (סי' השו"ע וכתב

לאמרו  נהגו בשרבשרבשרבשר.....לא כלכלכלכל גרסה רופארופארופארופא מובאת ס"א) ו (סי' בשו"ע

אחרונים  שיש (סק"ה) ברורה במשנה והביא בשר'. כל חולי 'רופא

(שם  בט"ז וראה בשר'. כל 'רופא אלא כן לומר שאין שכתבו

מהן. אחת למחוק וחלילה נכונות הגרסאות ששתי סק"ג)

ו  עשני :הלכה 'שלא יברך לא שגר ס"ד), מו (סי' הרמ"א כתב

שיש  ס"ד), (שם הרב בשו"ע וכתב גוי. היה שבתחילה כיון גוי',

לברך  לו שאין אומרים שיש והביא גר', 'שעשני שיאמר אומרים

שלפי  וכתב ישראל. בדת בחירתו ידי על גר נעשה כי גר' 'שעשני

שלא  בלילה נשמתו יציאת על הן אלו שברכות המקובלים, דברי

[שלא  כן לברך יכול הגר גם אשה, או עבד או גוי נשמת בה נדבק

גוי] שעשני .עשני מברכות שהנשים ס"ד) מו (סי' השו"ע כתב

כרצונו.

ז  אותהאותהאותהאותה....:הלכה מברךמברךמברךמברך אינואינואינואינו בהבהבהבה נתחייבנתחייבנתחייבנתחייב שלאשלאשלאשלא מהןמהןמהןמהן ברכהברכהברכהברכה וכלוכלוכלוכל

מהברכות  באחת נתחייב לא שאם ס"ח) מו (סי' השו"ע וכתב

לא  אם שאפילו כתב והרמ"א השם, הזכרת בלא אותה מברך

עצמו, על דווקא הברכה שאין כיון אותן, מברך בברכות, נתחייב

עולם  צרכי ברא הוא ברוך שהקדוש על היא במשנה .אלא כתב

שומע  שאינו במדבר נמצא אם שאפילו כה) ס"ק מו (סי' ברורה

פוקח  מברך סומא וכן בינה, לשכוי הנותן מברך  תרנגול, קול

הנותן  מברך תרנגול, קול לשמוע יכול שאינו חרש וכן עיוורים,

ברכה  מלברך ימתין שחרש כתב, אדם שהחיי והביא בינה. לשכוי

היום  שיאור עד שמי .זו כד), ס"ק מו (סי' ברורה במשנה כתב

המעביר  וברכת נשמה, אלהי ברכת יברך לא הלילה, כל ער שהיה

אחר  מאדם האלו הברכות ב' את לשמוע וישתדל ויכוון שינה, ,

ודאי  נשמין', 'שיתין של שיעור בלילה ישן ואם ממנו. לצאת

כתב  נשמין' 'שיתין [ושיעור האלו הברכות ב' את לברך שיכול

שיטות, שלש בזה שיש דוד), ד"ה סט"ז ד (סי' הלכה בביאור

מחצי  יותר שהוא אומרים ויש שעות, ג' שהוא סוברת אחת שיטה

דקות]. מג' יותר קצת שהוא אומרים ויש שעה,
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.Áּבכסּותֹו לן  בבגדיו,ּכיצד, ישן ּכׁשעֹומד - מבר -אינֹו ְְְִֵֵֵֵֶַָָ

משנתו, העולם כשקם מלך אלוהינו ה' אתה ערּוּמים.ברוך ְֲִִַמלּביׁש

יחףוכן מנעלים,הל ללא -מבר אלוהינו אינֹו ה' אתה ברוך ְֵֵֵַָָָ

העולם  צרּכי.מלך ּכל לי ותׁשעה וכןׁשעׂשה הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִִִֶַָָָָָ

רחיצה ׁשם ׁשאין מכיון ּבאב ידיהם את רוחצים לא שאנשים - ְְִֵֶָָָ

ברחיצה, מברשאסורים העולם אינֹו מלך אלוהינו ה' אתה 'ברוך ְֵֵָ

וציוונו במצוותיו קידשנו ו אשר ידים', נטילת יברך לאכן על ְְִִַַָָֹ

ׁשנה'ברכת  הפנים,'הּמעביר רחיצת על נתקנה זו שברכה כיון ֲִֵַַָ

פנים. רחיצת אין הכיפורים כןוביום לבית כמו נכנס לא ְְִִֵַֹאם

מבר אינֹו ׁשאר ברכת הּכּסא, וכן האדם. את יצר אׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

אּלּו מברך ּברכֹות אינו הברכה נתקנה שעליו מהדבר נהנה לא אם ְֵָ

.אותה 

.Ë אחר זֹו ּכּלן אּלּו ּברכֹות לבר ערינּו ּברב העם ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָֹֻנהגּו

סדר זֹו פי ּביןעל הּכנסת, ּבהןאם ּבבית לא אםּביןו נתחּיבּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

היא נתחּי וטעּות ּבהן, אותן בּו שמברכים סיבות, שתי [מחמת ְְְִִֶַָָ

בהן], נתחייבו שלא ברכות גם ומברכים עשייתן, זמן ְֵואין לאחר

ּכן לעׂשֹות עשייתן ראּוי זמן אחר לברך אדם כןו - יבר לא ְְֲֵֵַָָָָֹ

ּבּה. נתחּיב ּכן אם אּלא ְְִִֵֵֶַָָָָּברכה

.Èּבּתֹורה לקרֹות ללמוד,הּמׁשּכים שקם מי ׁשּיקרא - קדם ְְְִִִֶֶַַַָָֹ

ׁשּבכתב ּבּתֹורה קרא ּבין ׁשמע, נביאים קריאת תורה -] ְְְִִֵֶַַַָָָָ

ו  ּפהשלמדּביןוכתובים] ׁשּבעל וגמרא],ּבּתֹורה משנה [מדרש ְֵֶֶַַָ

ּברכֹות  ׁשלׁש ּומבר ּתחּלה, ידיו להלן נֹוטל ואחר המובאות ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹ

קֹורא הןבתורה,ּכ הברכות:ואּלּו ה'שלושת אּתה ּברּו' ְֵֵֵַָָָ
ּדברי  על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו

נא 'הערב בבקשה]ּתֹורה'. לנו ּדברי [תמתיק את אלהינּו ה' ְֱֲִֵֵֵֶַָָֹ

ּבפינּו מאהבה]תֹורת בהם לעסוק לנו ערבים ּובפיפּיֹות [שיהיו ְְְִִִָ
ובפיות] וצאצאינּו[- אנחנּו ונהיה יׂשראל ּבית ּכל ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעּמ

תֹורת ולֹומדי ׁשמ יֹודעי יׂשראל ּבית ּכל עּמ ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוצאצאי
דיין]לׁשמּה או רב שיקראוהו כדי נֹותן [ולא ה' אּתה ּברּו ְִֵַָָָ

ּבנּו ּבחר אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ֱֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּתֹורה'.
נֹותן  ה' אּתה ּברּו ּתֹורתֹו את לנּו ונתן העּמים ְִִֵֶַַַָָָָָָָמּכל

ַָהּתֹורה'.
.‡Èאּלּו ּברכֹות ׁשלׁש לבר אדם חּיב יֹום שהובאו ּבכל ְְְֵֵַָָָָָָָֹ

הקודמת, ּתֹורהבהלכה מּדברי מעט קֹורא ּכ שלא ואחר כדי ְְְִִֵֵַַַָָ
עליו. שמברך הדבר ובין הברכה בין לקרֹות יפסיק העם ְְֲִָָָונהגּו

ּכהנים כבֿכז)ּברּכת ו, את .(במדבר 'צו ׁשּקֹורין מקֹומֹות ויׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַֹ
יׂשראל' ב)ּבני כח, ׁשּתיהם,(במדבר ׁשּקֹורין מקֹומֹות ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָ

הּמׁשנה  מן הלכֹות אֹו ּפרקים הּבריתֹות.וקֹורין ּומן ְְְְְֲִִִִִַַַָָָ
.·Èׁשּקֹורא למי הראׁשֹונים חכמים שאומר וׁשּבחּו מי את - ְְְֲִִִִִֵֶָָ

ו  יֹום, ּבכל ּתהּלים מּספר לדוד'הזמירות זמירֹות מ'ּתהּלה הן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָ
קמה) הּספר(תהילים סֹוף וכו'.עד הנשמה 'כל בפסוק המסתיים - ֵֶַַ

לפניהם ּפסּוקים לקרֹות העם נהגּו לעולם ּוכבר ה' כבוד 'יהי - ְְְְֲִִִֵֶָָָָ
לעולם ּולאחריהםוכו', ה' ברוך וכו'.- דוד ויברך ּתּקנּוכןו וכו', ְְְֲִֵֶַ

ּברכה  ׁשאמר'לאומרה חכמים ּברּו' והיא הּזמירֹות לפני ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
ו  תקנו וכּו', לאחריהןכן דזמרה ּברכה פסוקי לאחר לאומרה - ְְְְֲֵֶַָָ

ׁשמע קריאת על מבר ּכ ואחר וכּו'. 'יׁשּתּבח' -והיא ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָ
עולם' 'אהבת וברכת אור' 'יוצר ׁשמע.ברכת קרּית ְְְִֵַַוקֹורא

.‚È ׁשּמברכין אחר יֹום ּבכל לקרֹות ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָיׁש
הּים  ׁשירת ישיר'יׁשּתּבח, 'אז  אֿיט)- טו ּכ,(שמות ואחר ְְִִַַַַַַָָ

על עולם',ׁשמעקריאתמברכין ו'אהבת אור' 'יוצר ויׁש- ְְְְִֵַַָ
האזינּו ׁשירת ׁשּקֹורין ואדברה'מקֹומֹות השמים 'האזינו - ְֲִִִֶַַ

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

dkld ipipt

ח  רחיצהרחיצהרחיצהרחיצה,,,,:הלכה שםשםשםשם שאיןשאיןשאיןשאין באבבאבבאבבאב ותשעהותשעהותשעהותשעה הכיפוריםהכיפוריםהכיפוריםהכיפורים ביוםביוםביוםביום

ידיםידיםידיםידים.... נטילתנטילתנטילתנטילת עלעלעלעל מברךמברךמברךמברך שביום אינואינואינואינו פסק ס"ב) תריג (סי' ובשו"ע

[והוסיף  ידיים נטילת על ולברך בבוקר ידיים ליטול יש הכיפורים

(סי' כתב וכן אצבעותיו]. קשרי סוף עד אלא ליטול שלא שייזהר

באב  תשעה לגבי ס"י) אינו אינו אינו אינו .תקנד הכסאהכסאהכסאהכסא לביתלביתלביתלבית נכנסנכנסנכנסנכנס לאלאלאלא אםאםאםאם

יצריצריצריצר.... אשראשראשראשר ברכת מברךמברךמברךמברך לברך שנהגו כתב, ס"א) ד (סי' והרמ"א

צרכיו. עשה לא אם אפילו ידיים, נטילת על ברכת לאחר יצר אשר

נעשה  האדם שבבוקר הטעם, סק"ג) (שם ברורה במשנה וביאר

נשמה  אלהי ברכת תיקנו ולכן לה', להודות וצריך חדשה, בריה

הגוף. יצירת על יצר ואשר הנשמה] סק"ד),[על (שם עוד וכתב

ומיד  תיכף צרכיו לעשות ייזהר הספק, מן להסתלק שהרוצה

פעם  ידיו ייטול הכסא מבית וכשיצא בבוקר, ידיו שנוטל לאחר

הכל. לדברי חובתו ידי ויצא יצר, אשר ויברך שנית

ט  הכנסת הכנסת הכנסת הכנסת :הלכה בביתבביתבביתבבית וכווכווכווכו'''' אלואלואלואלו ברכותברכותברכותברכות לברךלברךלברךלברך וכווכווכווכו'''' העםהעםהעםהעם נהגונהגונהגונהגו

היאהיאהיאהיא.... וטעותוטעותוטעותוטעות מפני וכווכווכווכו'''' שעכשיו ס"ב), מו (סי' כתב והשו"ע

אותן, יודעים שאינם הארצות עמי מפני וגם נקיות, אינן שהידיים

ידי  ויוצאים אחריהן, אמן ועונים הכנסת, בבית לסדרן נהגו

שכל  המנהג שבזמננו כתב יג) ס"ק (שם ברורה ובמשנה חובתם.

אדם. שום מוציא ציבור השליח ואין לעצמו, מברך אחד

י  ברכותברכותברכותברכות....:הלכה שלוששלוששלוששלוש מברךמברךמברךמברך וכווכווכווכו'''' בתורהבתורהבתורהבתורה לקרותלקרותלקרותלקרות המשכיםהמשכיםהמשכיםהמשכים

לברך. צריך אינו שהמהרהר ס"ג), מז (סי' בשו"ע וציוונו וציוונו וציוונו וציוונו וכתב

תורהתורהתורהתורה.... דברידברידברידברי אלו עלעלעלעל שבמדינות כתב, ס"ד) מז (סי' הרב ובשו"ע

תורה' בדברי לעסוק 'וציוונו לומר נאנאנאנא.....המנהג (סי'הערבהערבהערבהערב ובשו"ע

(שם)]. ברמ"א עוד [וראה וי"ו עם 'והערב' שאומר כתב, ס"ו) מז

יא  תורהתורהתורהתורה....:הלכה מדברימדברימדברימדברי מעטמעטמעטמעט קוראקוראקוראקורא כךכךכךכך השו"ע ואחרואחרואחרואחר כתב

התורה  ברכות בין הפסיק שאם אומרים שיש ס"ט) מז (סי'

ובשו"ע  ביניהם. להפסיק שלא והנכון כלום, בכך אין ללימודו

ולברך, לחזור שיש וסוברים חולקים שיש הביא ס"ה) (שם הרב

אחר  מיד ללמוד להיזהר צריך ולכן למחמירים, לחוש שיש וכתב

יכוון  הפסיק אם שבדיעבד יט) (ס"ק ברורה במשנה וכתב הברכה.

התפילה. לאחר מיד וילמד עולם' 'אהבת בברכת לצאת

יב  לדודלדודלדודלדוד....:הלכה מתהלהמתהלהמתהלהמתהלה ס"ז),והןוהןוהןוהן נא (סי' הרמ"א וכתב

לדוד' 'תהלה אחר יה' נברך 'ואנחנו פסוק סוף סוף סוף סוף .שאומרים עדעדעדעד

הנשמה הספרהספרהספרהספר.... 'כל הפסוק את שכופלים (שם) הרמ"א וכתב

דזמרה. פסוקי סוף שהוא כיון יה', תהלל

יג  שמברכין שמברכין שמברכין שמברכין :הלכה אחראחראחראחר יוםיוםיוםיום בכלבכלבכלבכל לקרותלקרותלקרותלקרות שנהגושנהגושנהגושנהגו מקומותמקומותמקומותמקומות ישישישיש

היםהיםהיםהים.... שירתשירתשירתשירת שאומרים ישתבחישתבחישתבחישתבח כתב ס"א) נא (סי' הרב ובשו"ע

mipdk zkxae dlitz zekld - xc` 'a ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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אֿמג) לב הּׁשירֹות,(דברים ׁשּתי ׁשּקֹוראין יחידים ויׁש הּכל ו , ְְְְִִִִֵֵֶַַֹ
הּמנהג מנהגו ּכפי כפי ינהג אחד כל -. ְְִִַָ

.„È הּיֹום ּבין יֹום ּבכל ּברכֹות מאה לבר אדם ְְְֵֵֵַַָָָָָָָחּיב
יממה.והּלילה בכל ׁשלׁש- אּלּו? ּברכֹות מאה הן ּומה ְְְֵֵֵַַַָָָָֹ

קריאת  ׁשל ּברכֹות וׁשבע זה, ּבפרק ׁשּמנינּו ּברכֹות ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָועׂשרים
ּוּבׁשמע ּולאחריהב ׁשחרית לפניה שתיים ערבית בבוקר - ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָ

ויציב' ['אמת לאחריה ואחת עולם'] ו'אהבת אור' ['יוצר ],לפניה

ושתיים  עולם'] ו'אהבת ערבים' ['המעריב לפניה שתיים ובלילה

ו'השכיבנו'], אמונה' ['אמת שלושים,לאחריה ְְִֵֶַּוכׁשּמתעּטף הרי
אׁשר  העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבציצית
ּתפּליו  ּוכׁשּלֹובׁש ּבציצית', להתעּטף וצּונּו ּבמצֹותיו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָקּדׁשנּו
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמבר

ּתפּלין', להניח וצּונּו ושתיים,ּבמצֹותיו שלושים וׁשלׁשהרי ְְְְְְִִִִִַָָָָֹ
ומעריב,ּתפּלֹות מנחה שחרית, של עשרה שמונה ּתפּלה - ּבכל ְְְִִָָ

ּברכֹות. ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה הרי ּברכֹות, עׂשרה ׁשמנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹמהן
ארּבע  מבר יֹום ּכל ׁשל סעּודֹות ׁשּתי אֹוכל ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָּוכׁשהּוא

ּברכֹות, הן עׂשרה אחת ואלו סעּודה, ּבכל ּברכֹות ׁשבע ְְְְְֵֶֶַַַָָָָ
ּתחּלה ידיו האכילה,ּכׁשּנֹוטל לפני הּמזֹון- אחת מברךועל ְְְִֵֶַַַַָָָָ

המוציא]ּבּתחּלה ּבּסֹוף [- שלוש וׁשלׁש בה שיש המזון ברכת - ְְִַַָָֹ
הּמים ברכות, מברךועל ׁשבע.ששותה הרי ּולאחריו, לפניו ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָ

.ÂËּבּתפּלה הּמינים ּברּכת ׁשּתּקנּו ה ּזה שרבו ּבּזמן כיון ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
ה', מאחרי לשוב המסיתים ברכת והֹוסיפּוהמינים יבנה חכמי ְִ

הּמזֹון ּבברּכת והּמטיב' ביתר 'הּטֹוב הרוגי שניתנו ביום ְְְִִֵַַַַָ
יתרֹותלקבורה  ּברכֹות חמׁש נמצאּו שמחויב., ברכות המאה על ְְְְִֵֵָָ

ׁשהּתפּלה טֹובים וימים היא ּבׁשּבתֹות עשרה שמונה תפילת - ְְְִִִֶַַָָָ
ּברכֹות, יום,ׁשבע שבכל שבתפילה ברכות עשרה תשע וכן במקום ְְֵֶַָ

ּכגֹון  האּלּו, הּברכֹות ּבכל הּימים ּבׁשאר נתחּיב לא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹאם
הּלילה  ּכל יׁשן שינה',ׁשּלא ו'המעביר נשמה' 'אלהי מברך שאינו ְֶַַַָָָֹ

חגֹורֹו הּתיר בגבורה',ולא ישראל 'אוזר מברך נכנס שאינו ולא ְְְֲִִִַֹֹ
הּכּסא יצר',לבית 'אשר מברך צרישאינו ּבאּלּו, וכּיֹוצא ְְִִֵֵֵֵַַָָ

ה להׁשלים מןאת ּברכֹות ה מאה על שיברך ּפרֹות.הברכות ְְְִִֵֵַָָ
.ÊËהפירות,ּכיצד מן ברכות המאה את ירק משלים מעט אֹוכל ְֵֵַַָָ

זה מּפרי מעט ואֹוכל וחֹוזר ּולאחריו, לפניו מפרי ּומבר - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
ו אחר  ּולאחריו, לפניו זהאוכלּומבר מּפרי מפרי מעט - ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
ּולאחריו,אחר  לפניו אם ּומבר לפניו וכן מבר יין, ׁשתה ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָ

ּומֹונה סופר]ּולאחריו, מאה [- ׁשּמׁשלים עד הּברכֹות ּכל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
יֹום.ברכות ְָּבכל

.ÊÈה סדרּומבר אדם מׁשּכים ּבּׁשחר הּוא: ּכ ּתפּלֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
אּלּו לעיל,ּברכֹות שהובאו התורה וברכות השחר ברכות סדר כל - ְֵָ

הּזמירֹות התהילים וקֹורא סוף עד לדוד' מ'תהלה –ּומבר ְְְִֵֵַָ
שאמר לפניהן ברוך ישתבח.ּולאחריהן- ׁשמע - את וקֹורא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַ
יוצר לפניהשתיים ּומבר עולם - ואהבת גאל ּולאחריהאור - ְְְֲֵֶֶַָָָָ
הּקדּׁשהישראל, כבוד ּומדּלג 'ברוך ופסוק וכו'' 'קדוש פסוק -] ְְֵַַָֻ

ׁשּלפניה]וכו'' ראׁשֹונה יוצר מּברכה -] שמע קריאת שלפני - ְְִִֶֶָָָָָ
ה  לכך והסיבה קדּׁשהיאאור], אֹומר הּיחיד רק ׁשאין אלא ְִֵֵֶַָָֻ

יׂשראלבציבור. ּגאל חֹותם הברכה ּוכׁשהּוא על החתימה -] ְְִֵֵֶַָָ
שמע] קריאת לתפּלהשלאחר ּגאּלה ׁשּיסמ ּכדי יעמד, -מּיד ְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹֻ

עשרה, שמונה עשרהּומתּפּלל לתפילת ּכמֹושמונה מעּמד ְְְִֵַָֻ
ה"ב)לעילׁשאמרנּו שמונה ּוכׁשּיׁשלים.(פ"ה להתפלל כשיגמור - ְְְִֶֶַַָ

ּפניועשרה על ויּפל אפיים יׁשב, ו ][נפילת כך ּומתחּנן, אחר ְְְִִֵֵֵַַָָֹ
ו  ראׁשֹו יֹוׁשבשוב מגּביּה והּוא מעט יושב,מתחּנן כשהוא - ְְְְְִִֵֵַַַַֹ

לדוד' 'ּתהּלה יקרא ּכ ואחר ּתחנּונים. קמה)ּבדברי (תהילים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָ
ו  ּכחֹו, ּכפי כךויתחּנן לעסקיו]למעׂשיווילך יּפטראחר -]. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ

.ÁÈ'לדוד 'ּתהּלה לקרֹות מתחיל הּמנחה (תהילים ּובתפּלת ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָ
הּמנחהקמה) ּתפּלת ּומתּפּלל עֹומד ּכ ואחר -מיּׁשב, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻ
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ואת  השירה את שאומרים והטעם ישתבח. קודם הים שירת את

בברכת  השנויות שבח של לשונות שט"ו כיון דוד', 'ויברך

הים. ומשירת דוד' מ'ויברך נלקחו ישתבח,

טו  וכווכווכווכו'''':הלכה ברכותברכותברכותברכות שבעשבעשבעשבע שהתפילהשהתפילהשהתפילהשהתפילה טוביםטוביםטוביםטובים וימיםוימיםוימיםוימים בשבתותבשבתותבשבתותבשבתות

פירותפירותפירותפירות.... שלשלשלשל מברכותמברכותמברכותמברכות להשליםלהשליםלהשליםלהשלים מו צריךצריךצריךצריך (סי' הרב בשו"ע וכתב

של  ברכות ט"ז וכן מוסף, של ברכות שבע נתווספו שבשבת ס"א),

היום. קידוש של ואחת הלילה קידוש של שתיים וכן סעודות, שתי

התפילין  על ברכות שתי גם מהתפילות חוץ נחסרו  שני ומצד

ידי  על וישלים ברכות, י"ג חסר הכל ובסך עינינו', 'יראו וברכת

ברכות  המאה את להשלים יכול פירות לו אין ואם ובשמים. פירות

אמן. ויענה וההפטרה התורה ברכות את לשמוע שמכוון ידי על

טז  לברך :הלכה שאסור ס"דֿה), רטו (סי' הרב בשו"ע כתב

כד  אם גם צריכה, שאינה אבל ברכה ברכות. המאה את להשלים י

בברכות, להוסיף עדיף טפלה, מדין להיפטר יכול השני הפרי אם

לאחר  פירות לאכול עדיף ולכן ברכות, המאה את להשלים כדי

לברך  ויצטרכו הסעודה, תוך מדין ייפטרו שלא כדי המזון, ברכת

ולאחריהם. לפניהם

יז  שלפניהשלפניהשלפניהשלפניה....:הלכה ראשונהראשונהראשונהראשונה מברכהמברכהמברכהמברכה הקדושההקדושההקדושההקדושה כתב ומדלגומדלגומדלגומדלג

יחיד  אור' ש'ביוצר שהקדושה אומרים שיש ס"ג) נט (סי' השו"ע

ממליכים  שהמלאכים דברים סיפור אלא שאינה לפי אומרה,

בציבור, אלא נאמרת ואינה מדלגה שיחיד אומרים ויש ומקדשים,

כקורא  וטעמים בניגון יאמרה שיחיד ולהיזהר לדבריהם לחוש ויש

הראשונה  כסברא נתפשט שהמנהג כתב (שם) והרמ"א בתורה.

אותה  אומר לתפילהלתפילהלתפילהלתפילה.....ויחיד גאולהגאולהגאולהגאולה (סי'שיסמוךשיסמוךשיסמוךשיסמוך ברורה במשנה

קלה  בשהייה אפילו לכתחילה להיזהר שיש כתב סק"ב) .קיא

פניופניופניופניו.... עלעלעלעל על נופלנופלנופלנופל להטות שנהגו ס"א) קלא (סי' השו"ע וכתב

יטה  בשמאלו תפילין לו שיש שבשחרית כתב והרמ"א שמאל, יד

יטה  תפילין, לו כשאין או ובמנחה התפילין, כבוד משום ימין על

שמאלו. הפנים על לכסות שנוהגים ס"א), (שם הרב בשו"ע כתב

גוף  הן והפנים שהיד כיון ביד, שמכסה מה מספיק ולא בבגד

לכיסוי  נחשב זה ואין בדברי בדברי בדברי בדברי .אחד יושביושביושביושב והואוהואוהואוהוא וכווכווכווכו'''' ומגביהומגביהומגביהומגביה

לומר תחנוניםתחנוניםתחנוניםתחנונים.... פשוט שמנהג ס"ב), (שם הרב בשו"ע וכתב

וכו''. נעשה מה נדע לא 'ואנחנו

יח  לתפילהלתפילהלתפילהלתפילה....:הלכה גאולהגאולהגאולהגאולה ס"ב),וסומךוסומךוסומךוסומך רלו (סי' השו"ע וכתב

בין  להפסיק אין עינינו', ו'יראו פסוקים י"ח לומר הנוהגים שגם
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.Áּבכסּותֹו לן  בבגדיו,ּכיצד, ישן ּכׁשעֹומד - מבר -אינֹו ְְְִֵֵֵֵֶַָָ

משנתו, העולם כשקם מלך אלוהינו ה' אתה ערּוּמים.ברוך ְֲִִַמלּביׁש

יחףוכן מנעלים,הל ללא -מבר אלוהינו אינֹו ה' אתה ברוך ְֵֵֵַָָָ

העולם  צרּכי.מלך ּכל לי ותׁשעה וכןׁשעׂשה הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִִִֶַָָָָָ

רחיצה ׁשם ׁשאין מכיון ּבאב ידיהם את רוחצים לא שאנשים - ְְִֵֶָָָ

ברחיצה, מברשאסורים העולם אינֹו מלך אלוהינו ה' אתה 'ברוך ְֵֵָ

וציוונו במצוותיו קידשנו ו אשר ידים', נטילת יברך לאכן על ְְִִַַָָֹ

ׁשנה'ברכת  הפנים,'הּמעביר רחיצת על נתקנה זו שברכה כיון ֲִֵַַָ

פנים. רחיצת אין הכיפורים כןוביום לבית כמו נכנס לא ְְִִֵַֹאם

מבר אינֹו ׁשאר ברכת הּכּסא, וכן האדם. את יצר אׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

אּלּו מברך ּברכֹות אינו הברכה נתקנה שעליו מהדבר נהנה לא אם ְֵָ

.אותה 

.Ë אחר זֹו ּכּלן אּלּו ּברכֹות לבר ערינּו ּברב העם ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָֹֻנהגּו

סדר זֹו פי ּביןעל הּכנסת, ּבהןאם ּבבית לא אםּביןו נתחּיבּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

היא נתחּי וטעּות ּבהן, אותן בּו שמברכים סיבות, שתי [מחמת ְְְִִֶַָָ

בהן], נתחייבו שלא ברכות גם ומברכים עשייתן, זמן ְֵואין לאחר

ּכן לעׂשֹות עשייתן ראּוי זמן אחר לברך אדם כןו - יבר לא ְְֲֵֵַָָָָֹ

ּבּה. נתחּיב ּכן אם אּלא ְְִִֵֵֶַָָָָּברכה

.Èּבּתֹורה לקרֹות ללמוד,הּמׁשּכים שקם מי ׁשּיקרא - קדם ְְְִִִֶֶַַַָָֹ

ׁשּבכתב ּבּתֹורה קרא ּבין ׁשמע, נביאים קריאת תורה -] ְְְִִֵֶַַַָָָָ

ו  ּפהשלמדּביןוכתובים] ׁשּבעל וגמרא],ּבּתֹורה משנה [מדרש ְֵֶֶַַָ

ּברכֹות  ׁשלׁש ּומבר ּתחּלה, ידיו להלן נֹוטל ואחר המובאות ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹ

קֹורא הןבתורה,ּכ הברכות:ואּלּו ה'שלושת אּתה ּברּו' ְֵֵֵַָָָ
ּדברי  על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו

נא 'הערב בבקשה]ּתֹורה'. לנו ּדברי [תמתיק את אלהינּו ה' ְֱֲִֵֵֵֶַָָֹ

ּבפינּו מאהבה]תֹורת בהם לעסוק לנו ערבים ּובפיפּיֹות [שיהיו ְְְִִִָ
ובפיות] וצאצאינּו[- אנחנּו ונהיה יׂשראל ּבית ּכל ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעּמ

תֹורת ולֹומדי ׁשמ יֹודעי יׂשראל ּבית ּכל עּמ ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוצאצאי
דיין]לׁשמּה או רב שיקראוהו כדי נֹותן [ולא ה' אּתה ּברּו ְִֵַָָָ

ּבנּו ּבחר אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ֱֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּתֹורה'.
נֹותן  ה' אּתה ּברּו ּתֹורתֹו את לנּו ונתן העּמים ְִִֵֶַַַָָָָָָָמּכל

ַָהּתֹורה'.
.‡Èאּלּו ּברכֹות ׁשלׁש לבר אדם חּיב יֹום שהובאו ּבכל ְְְֵֵַָָָָָָָֹ

הקודמת, ּתֹורהבהלכה מּדברי מעט קֹורא ּכ שלא ואחר כדי ְְְִִֵֵַַַָָ
עליו. שמברך הדבר ובין הברכה בין לקרֹות יפסיק העם ְְֲִָָָונהגּו

ּכהנים כבֿכז)ּברּכת ו, את .(במדבר 'צו ׁשּקֹורין מקֹומֹות ויׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַֹ
יׂשראל' ב)ּבני כח, ׁשּתיהם,(במדבר ׁשּקֹורין מקֹומֹות ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָ

הּמׁשנה  מן הלכֹות אֹו ּפרקים הּבריתֹות.וקֹורין ּומן ְְְְְֲִִִִִַַַָָָ
.·Èׁשּקֹורא למי הראׁשֹונים חכמים שאומר וׁשּבחּו מי את - ְְְֲִִִִִֵֶָָ

ו  יֹום, ּבכל ּתהּלים מּספר לדוד'הזמירות זמירֹות מ'ּתהּלה הן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָ
קמה) הּספר(תהילים סֹוף וכו'.עד הנשמה 'כל בפסוק המסתיים - ֵֶַַ

לפניהם ּפסּוקים לקרֹות העם נהגּו לעולם ּוכבר ה' כבוד 'יהי - ְְְְֲִִִֵֶָָָָ
לעולם ּולאחריהםוכו', ה' ברוך וכו'.- דוד ויברך ּתּקנּוכןו וכו', ְְְֲִֵֶַ

ּברכה  ׁשאמר'לאומרה חכמים ּברּו' והיא הּזמירֹות לפני ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
ו  תקנו וכּו', לאחריהןכן דזמרה ּברכה פסוקי לאחר לאומרה - ְְְְֲֵֶַָָ

ׁשמע קריאת על מבר ּכ ואחר וכּו'. 'יׁשּתּבח' -והיא ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָ
עולם' 'אהבת וברכת אור' 'יוצר ׁשמע.ברכת קרּית ְְְִֵַַוקֹורא

.‚È ׁשּמברכין אחר יֹום ּבכל לקרֹות ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָיׁש
הּים  ׁשירת ישיר'יׁשּתּבח, 'אז  אֿיט)- טו ּכ,(שמות ואחר ְְִִַַַַַַָָ

על עולם',ׁשמעקריאתמברכין ו'אהבת אור' 'יוצר ויׁש- ְְְְִֵַַָ
האזינּו ׁשירת ׁשּקֹורין ואדברה'מקֹומֹות השמים 'האזינו - ְֲִִִֶַַ
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ח  רחיצהרחיצהרחיצהרחיצה,,,,:הלכה שםשםשםשם שאיןשאיןשאיןשאין באבבאבבאבבאב ותשעהותשעהותשעהותשעה הכיפוריםהכיפוריםהכיפוריםהכיפורים ביוםביוםביוםביום

ידיםידיםידיםידים.... נטילתנטילתנטילתנטילת עלעלעלעל מברךמברךמברךמברך שביום אינואינואינואינו פסק ס"ב) תריג (סי' ובשו"ע

[והוסיף  ידיים נטילת על ולברך בבוקר ידיים ליטול יש הכיפורים

(סי' כתב וכן אצבעותיו]. קשרי סוף עד אלא ליטול שלא שייזהר

באב  תשעה לגבי ס"י) אינו אינו אינו אינו .תקנד הכסאהכסאהכסאהכסא לביתלביתלביתלבית נכנסנכנסנכנסנכנס לאלאלאלא אםאםאםאם

יצריצריצריצר.... אשראשראשראשר ברכת מברךמברךמברךמברך לברך שנהגו כתב, ס"א) ד (סי' והרמ"א

צרכיו. עשה לא אם אפילו ידיים, נטילת על ברכת לאחר יצר אשר

נעשה  האדם שבבוקר הטעם, סק"ג) (שם ברורה במשנה וביאר

נשמה  אלהי ברכת תיקנו ולכן לה', להודות וצריך חדשה, בריה

הגוף. יצירת על יצר ואשר הנשמה] סק"ד),[על (שם עוד וכתב

ומיד  תיכף צרכיו לעשות ייזהר הספק, מן להסתלק שהרוצה

פעם  ידיו ייטול הכסא מבית וכשיצא בבוקר, ידיו שנוטל לאחר

הכל. לדברי חובתו ידי ויצא יצר, אשר ויברך שנית

ט  הכנסת הכנסת הכנסת הכנסת :הלכה בביתבביתבביתבבית וכווכווכווכו'''' אלואלואלואלו ברכותברכותברכותברכות לברךלברךלברךלברך וכווכווכווכו'''' העםהעםהעםהעם נהגונהגונהגונהגו

היאהיאהיאהיא.... וטעותוטעותוטעותוטעות מפני וכווכווכווכו'''' שעכשיו ס"ב), מו (סי' כתב והשו"ע

אותן, יודעים שאינם הארצות עמי מפני וגם נקיות, אינן שהידיים

ידי  ויוצאים אחריהן, אמן ועונים הכנסת, בבית לסדרן נהגו

שכל  המנהג שבזמננו כתב יג) ס"ק (שם ברורה ובמשנה חובתם.

אדם. שום מוציא ציבור השליח ואין לעצמו, מברך אחד

י  ברכותברכותברכותברכות....:הלכה שלוששלוששלוששלוש מברךמברךמברךמברך וכווכווכווכו'''' בתורהבתורהבתורהבתורה לקרותלקרותלקרותלקרות המשכיםהמשכיםהמשכיםהמשכים

לברך. צריך אינו שהמהרהר ס"ג), מז (סי' בשו"ע וציוונו וציוונו וציוונו וציוונו וכתב

תורהתורהתורהתורה.... דברידברידברידברי אלו עלעלעלעל שבמדינות כתב, ס"ד) מז (סי' הרב ובשו"ע

תורה' בדברי לעסוק 'וציוונו לומר נאנאנאנא.....המנהג (סי'הערבהערבהערבהערב ובשו"ע

(שם)]. ברמ"א עוד [וראה וי"ו עם 'והערב' שאומר כתב, ס"ו) מז

יא  תורהתורהתורהתורה....:הלכה מדברימדברימדברימדברי מעטמעטמעטמעט קוראקוראקוראקורא כךכךכךכך השו"ע ואחרואחרואחרואחר כתב

התורה  ברכות בין הפסיק שאם אומרים שיש ס"ט) מז (סי'

ובשו"ע  ביניהם. להפסיק שלא והנכון כלום, בכך אין ללימודו

ולברך, לחזור שיש וסוברים חולקים שיש הביא ס"ה) (שם הרב

אחר  מיד ללמוד להיזהר צריך ולכן למחמירים, לחוש שיש וכתב

יכוון  הפסיק אם שבדיעבד יט) (ס"ק ברורה במשנה וכתב הברכה.

התפילה. לאחר מיד וילמד עולם' 'אהבת בברכת לצאת

יב  לדודלדודלדודלדוד....:הלכה מתהלהמתהלהמתהלהמתהלה ס"ז),והןוהןוהןוהן נא (סי' הרמ"א וכתב

לדוד' 'תהלה אחר יה' נברך 'ואנחנו פסוק סוף סוף סוף סוף .שאומרים עדעדעדעד

הנשמה הספרהספרהספרהספר.... 'כל הפסוק את שכופלים (שם) הרמ"א וכתב

דזמרה. פסוקי סוף שהוא כיון יה', תהלל

יג  שמברכין שמברכין שמברכין שמברכין :הלכה אחראחראחראחר יוםיוםיוםיום בכלבכלבכלבכל לקרותלקרותלקרותלקרות שנהגושנהגושנהגושנהגו מקומותמקומותמקומותמקומות ישישישיש

היםהיםהיםהים.... שירתשירתשירתשירת שאומרים ישתבחישתבחישתבחישתבח כתב ס"א) נא (סי' הרב ובשו"ע

mipdk zkxae dlitz zekld - xc` 'a ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

אֿמג) לב הּׁשירֹות,(דברים ׁשּתי ׁשּקֹוראין יחידים ויׁש הּכל ו , ְְְְִִִִֵֵֶַַֹ
הּמנהג מנהגו ּכפי כפי ינהג אחד כל -. ְְִִַָ

.„È הּיֹום ּבין יֹום ּבכל ּברכֹות מאה לבר אדם ְְְֵֵֵַַָָָָָָָחּיב
יממה.והּלילה בכל ׁשלׁש- אּלּו? ּברכֹות מאה הן ּומה ְְְֵֵֵַַַָָָָֹ

קריאת  ׁשל ּברכֹות וׁשבע זה, ּבפרק ׁשּמנינּו ּברכֹות ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָועׂשרים
ּוּבׁשמע ּולאחריהב ׁשחרית לפניה שתיים ערבית בבוקר - ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָ

ויציב' ['אמת לאחריה ואחת עולם'] ו'אהבת אור' ['יוצר ],לפניה

ושתיים  עולם'] ו'אהבת ערבים' ['המעריב לפניה שתיים ובלילה

ו'השכיבנו'], אמונה' ['אמת שלושים,לאחריה ְְִֵֶַּוכׁשּמתעּטף הרי
אׁשר  העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבציצית
ּתפּליו  ּוכׁשּלֹובׁש ּבציצית', להתעּטף וצּונּו ּבמצֹותיו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָקּדׁשנּו
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמבר

ּתפּלין', להניח וצּונּו ושתיים,ּבמצֹותיו שלושים וׁשלׁשהרי ְְְְְְִִִִִַָָָָֹ
ומעריב,ּתפּלֹות מנחה שחרית, של עשרה שמונה ּתפּלה - ּבכל ְְְִִָָ

ּברכֹות. ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה הרי ּברכֹות, עׂשרה ׁשמנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹמהן
ארּבע  מבר יֹום ּכל ׁשל סעּודֹות ׁשּתי אֹוכל ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָּוכׁשהּוא

ּברכֹות, הן עׂשרה אחת ואלו סעּודה, ּבכל ּברכֹות ׁשבע ְְְְְֵֶֶַַַָָָָ
ּתחּלה ידיו האכילה,ּכׁשּנֹוטל לפני הּמזֹון- אחת מברךועל ְְְִֵֶַַַַָָָָ

המוציא]ּבּתחּלה ּבּסֹוף [- שלוש וׁשלׁש בה שיש המזון ברכת - ְְִַַָָֹ
הּמים ברכות, מברךועל ׁשבע.ששותה הרי ּולאחריו, לפניו ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָ

.ÂËּבּתפּלה הּמינים ּברּכת ׁשּתּקנּו ה ּזה שרבו ּבּזמן כיון ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
ה', מאחרי לשוב המסיתים ברכת והֹוסיפּוהמינים יבנה חכמי ְִ

הּמזֹון ּבברּכת והּמטיב' ביתר 'הּטֹוב הרוגי שניתנו ביום ְְְִִֵַַַַָ
יתרֹותלקבורה  ּברכֹות חמׁש נמצאּו שמחויב., ברכות המאה על ְְְְִֵֵָָ

ׁשהּתפּלה טֹובים וימים היא ּבׁשּבתֹות עשרה שמונה תפילת - ְְְִִִֶַַָָָ
ּברכֹות, יום,ׁשבע שבכל שבתפילה ברכות עשרה תשע וכן במקום ְְֵֶַָ

ּכגֹון  האּלּו, הּברכֹות ּבכל הּימים ּבׁשאר נתחּיב לא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹאם
הּלילה  ּכל יׁשן שינה',ׁשּלא ו'המעביר נשמה' 'אלהי מברך שאינו ְֶַַַָָָֹ

חגֹורֹו הּתיר בגבורה',ולא ישראל 'אוזר מברך נכנס שאינו ולא ְְְֲִִִַֹֹ
הּכּסא יצר',לבית 'אשר מברך צרישאינו ּבאּלּו, וכּיֹוצא ְְִִֵֵֵֵַַָָ

ה להׁשלים מןאת ּברכֹות ה מאה על שיברך ּפרֹות.הברכות ְְְִִֵֵַָָ
.ÊËהפירות,ּכיצד מן ברכות המאה את ירק משלים מעט אֹוכל ְֵֵַַָָ

זה מּפרי מעט ואֹוכל וחֹוזר ּולאחריו, לפניו מפרי ּומבר - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
ו אחר  ּולאחריו, לפניו זהאוכלּומבר מּפרי מפרי מעט - ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
ּולאחריו,אחר  לפניו אם ּומבר לפניו וכן מבר יין, ׁשתה ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָ

ּומֹונה סופר]ּולאחריו, מאה [- ׁשּמׁשלים עד הּברכֹות ּכל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
יֹום.ברכות ְָּבכל

.ÊÈה סדרּומבר אדם מׁשּכים ּבּׁשחר הּוא: ּכ ּתפּלֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
אּלּו לעיל,ּברכֹות שהובאו התורה וברכות השחר ברכות סדר כל - ְֵָ

הּזמירֹות התהילים וקֹורא סוף עד לדוד' מ'תהלה –ּומבר ְְְִֵֵַָ
שאמר לפניהן ברוך ישתבח.ּולאחריהן- ׁשמע - את וקֹורא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַ
יוצר לפניהשתיים ּומבר עולם - ואהבת גאל ּולאחריהאור - ְְְֲֵֶֶַָָָָ
הּקדּׁשהישראל, כבוד ּומדּלג 'ברוך ופסוק וכו'' 'קדוש פסוק -] ְְֵַַָֻ

ׁשּלפניה]וכו'' ראׁשֹונה יוצר מּברכה -] שמע קריאת שלפני - ְְִִֶֶָָָָָ
ה  לכך והסיבה קדּׁשהיאאור], אֹומר הּיחיד רק ׁשאין אלא ְִֵֵֶַָָֻ

יׂשראלבציבור. ּגאל חֹותם הברכה ּוכׁשהּוא על החתימה -] ְְִֵֵֶַָָ
שמע] קריאת לתפּלהשלאחר ּגאּלה ׁשּיסמ ּכדי יעמד, -מּיד ְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹֻ

עשרה, שמונה עשרהּומתּפּלל לתפילת ּכמֹושמונה מעּמד ְְְִֵַָֻ
ה"ב)לעילׁשאמרנּו שמונה ּוכׁשּיׁשלים.(פ"ה להתפלל כשיגמור - ְְְִֶֶַַָ

ּפניועשרה על ויּפל אפיים יׁשב, ו ][נפילת כך ּומתחּנן, אחר ְְְִִֵֵֵַַָָֹ
ו  ראׁשֹו יֹוׁשבשוב מגּביּה והּוא מעט יושב,מתחּנן כשהוא - ְְְְְִִֵֵַַַַֹ

לדוד' 'ּתהּלה יקרא ּכ ואחר ּתחנּונים. קמה)ּבדברי (תהילים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָ
ו  ּכחֹו, ּכפי כךויתחּנן לעסקיו]למעׂשיווילך יּפטראחר -]. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ

.ÁÈ'לדוד 'ּתהּלה לקרֹות מתחיל הּמנחה (תהילים ּובתפּלת ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָ
הּמנחהקמה) ּתפּלת ּומתּפּלל עֹומד ּכ ואחר -מיּׁשב, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻ
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ואת  השירה את שאומרים והטעם ישתבח. קודם הים שירת את

בברכת  השנויות שבח של לשונות שט"ו כיון דוד', 'ויברך

הים. ומשירת דוד' מ'ויברך נלקחו ישתבח,

טו  וכווכווכווכו'''':הלכה ברכותברכותברכותברכות שבעשבעשבעשבע שהתפילהשהתפילהשהתפילהשהתפילה טוביםטוביםטוביםטובים וימיםוימיםוימיםוימים בשבתותבשבתותבשבתותבשבתות

פירותפירותפירותפירות.... שלשלשלשל מברכותמברכותמברכותמברכות להשליםלהשליםלהשליםלהשלים מו צריךצריךצריךצריך (סי' הרב בשו"ע וכתב

של  ברכות ט"ז וכן מוסף, של ברכות שבע נתווספו שבשבת ס"א),

היום. קידוש של ואחת הלילה קידוש של שתיים וכן סעודות, שתי

התפילין  על ברכות שתי גם מהתפילות חוץ נחסרו  שני ומצד

ידי  על וישלים ברכות, י"ג חסר הכל ובסך עינינו', 'יראו וברכת

ברכות  המאה את להשלים יכול פירות לו אין ואם ובשמים. פירות

אמן. ויענה וההפטרה התורה ברכות את לשמוע שמכוון ידי על

טז  לברך :הלכה שאסור ס"דֿה), רטו (סי' הרב בשו"ע כתב

כד  אם גם צריכה, שאינה אבל ברכה ברכות. המאה את להשלים י

בברכות, להוסיף עדיף טפלה, מדין להיפטר יכול השני הפרי אם

לאחר  פירות לאכול עדיף ולכן ברכות, המאה את להשלים כדי

לברך  ויצטרכו הסעודה, תוך מדין ייפטרו שלא כדי המזון, ברכת

ולאחריהם. לפניהם

יז  שלפניהשלפניהשלפניהשלפניה....:הלכה ראשונהראשונהראשונהראשונה מברכהמברכהמברכהמברכה הקדושההקדושההקדושההקדושה כתב ומדלגומדלגומדלגומדלג

יחיד  אור' ש'ביוצר שהקדושה אומרים שיש ס"ג) נט (סי' השו"ע

ממליכים  שהמלאכים דברים סיפור אלא שאינה לפי אומרה,

בציבור, אלא נאמרת ואינה מדלגה שיחיד אומרים ויש ומקדשים,

כקורא  וטעמים בניגון יאמרה שיחיד ולהיזהר לדבריהם לחוש ויש

הראשונה  כסברא נתפשט שהמנהג כתב (שם) והרמ"א בתורה.

אותה  אומר לתפילהלתפילהלתפילהלתפילה.....ויחיד גאולהגאולהגאולהגאולה (סי'שיסמוךשיסמוךשיסמוךשיסמוך ברורה במשנה

קלה  בשהייה אפילו לכתחילה להיזהר שיש כתב סק"ב) .קיא

פניופניופניופניו.... עלעלעלעל על נופלנופלנופלנופל להטות שנהגו ס"א) קלא (סי' השו"ע וכתב

יטה  בשמאלו תפילין לו שיש שבשחרית כתב והרמ"א שמאל, יד

יטה  תפילין, לו כשאין או ובמנחה התפילין, כבוד משום ימין על

שמאלו. הפנים על לכסות שנוהגים ס"א), (שם הרב בשו"ע כתב

גוף  הן והפנים שהיד כיון ביד, שמכסה מה מספיק ולא בבגד

לכיסוי  נחשב זה ואין בדברי בדברי בדברי בדברי .אחד יושביושביושביושב והואוהואוהואוהוא וכווכווכווכו'''' ומגביהומגביהומגביהומגביה

לומר תחנוניםתחנוניםתחנוניםתחנונים.... פשוט שמנהג ס"ב), (שם הרב בשו"ע וכתב

וכו''. נעשה מה נדע לא 'ואנחנו

יח  לתפילהלתפילהלתפילהלתפילה....:הלכה גאולהגאולהגאולהגאולה ס"ב),וסומךוסומךוסומךוסומך רלו (סי' השו"ע וכתב

בין  להפסיק אין עינינו', ו'יראו פסוקים י"ח לומר הנוהגים שגם



hayקמב g"kÎe"k iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עשרה, שמונה התפילהּוכׁשּמׁשליםתפילת כשמסיים על - נֹופל ְְִֵֶַַ
ו  ּומתחּנן, כך ּפניו ו אחר ראׁשֹו מעט,שוב מגּביה יתחּנן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹ
למעׂשיו לעסקיו.|ויּפטר ילך קריאת - קֹורא הערב, ּובתפּלת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּומבר עולם',לפניה שתיים ׁשמע ו'אהבת ערבים' 'המעריב - ְְְֵֶַָָָ
ו'השכיבנו',לאחריהשתיים ּו אמונה' 'אמת ּגאּלה - וסֹומ ְְְֲֵֶַָָֻ

עשרה לתפּלה שמונה מיד מתחיל ישראל גאל שמסיים אחר - ְִִָ
עשרה ּומתּפּלל ּוכׁשּיׁשליםשמונה כשיגמור]מעּמד, יׁשב [- ְְְְִִֵֵֵֶַַָֻ

משא מעט נושא שהוא כמו היא עליו שהתפילה ייראה שלא כדי ְַ

התחּנן ואם תחנוניםויּפטר. אמר הרי - ערבית ּתפּלת אחר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָ
יׂשראל, ּגאל אחר הׁשּכיבנּו ׁשּמבר ּפי על ואף מׁשּבח. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻזה

ל אינּה הברכה ו נחשבת לתפּלה, ּגאּלה ּבין הוא הפסק הטעם ְְְְִִֵֵֵֶָָָֻ
ש  ׁשּתיהןכיון הברכותהרי שתי ארּכה- אחת נחשבות ּכברכה - ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֻ

ארוכה. אחת גאולה כברכת



zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd xc` 'aÎhay e"k -
יום ראשון ֿ שלישי כ "ו ֿ כ "ח שבט 

ה'תשע"ה  שבט כ"ו ראשון יום

ה'תשע"ה  שבט כ"ז שני יום

ה'תשע"ה  שבט כ"ח שלישי יום

.‚˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ג חדׁשיםהּמצוה לקּדׁש יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

החדׁש קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָֹּולחּׁשב
("yeciw" `xwp ycgÎy`x mei zriaw):יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ

חדׁשים" ראׁש לכם הּזה a)"החדׁש ,ai zeny)ּובפרּוׁש , ְֳִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ak.)נאמר dpyd y`x),"לכם מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְֱֵֵֶֶַָָ

ּכׁשּבת ואחד ֿ אחד לכל מסּורה אינּה זֹו מצוה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּכלֹומר:
ed`ּבראׁשית jexa yecwd zay day myÎlr .zayd) ְִֵ

(ziy`xa dyrnnוׁשֹובת ימים ׁשּׁשה מֹונה ֿ אחד ׁשּכל ―ְִִֵֶֶֶָָָָ
יעׂשּנּו ֿ הּלבנה את הרֹואה ֿ אדם ּכל ׁשּגם ּכ ― ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּׁשביעי

הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, itkראׁש geld iaeyig) ְְִֵֶֶַַַָֹֹ
(dxezd inkg erawyיראה אֹו חדׁש, ראׁש ְְֲִֶֶֶַֹֹויעׂשה

אחר dpyd)ׁשהאביב xeairl zeaiqd zg`)וזּולתֹוe`) ְִֵֶַָָָ
(zxg` daiq― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶַַָֹמּמה

הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּיֹום אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראּיה

מח הּקרּבנֹות טעּוהקרבת ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמינים
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ֿ הרּבנים ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחׁשכת
מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ויֹודעים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻהּיֹום
הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהעּדר

(jkl jenqd)חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָּבארץ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבחּוצה

bq.)ּבּתלמּוד zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ― ְְִֵֶַַַַָָָ
(y),יׂשראל ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ּבית ּתמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמעט

המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָֻוהם
יחד. ּובהתקּבצם ְְְְִֶַַָָָאצלם

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבית
אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני חדׁש, ראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹאֹו
ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה הּוא חג, ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיֹום
ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי על זֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּפעּלתם

ּבּקּבלה dk.)לנּו dpyd y`x)אתם ֿ ּתקראּו "אׁשר :`xwie) ְְֲִֶַַָָָָֹ
(a ,bkאׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא מֹועדֹות לי אין ―ְֲֲִֵֵֶֶַָ

אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֹיאמרּו
עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻאפּלּו
ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ׁשּנדע ּכדי אּלא חׁשּבֹון ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּיֹום

ֿ יׂשר וקֹובעיםארץ מחּׁשבים עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון אל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ּבראּיה; לא ― ְְְְִִִִַַָָָָֹֹהּיֹום

מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. (zelblעל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
(epnfa rawp xaky xac.היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ

ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאפן,
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולקּבֹוע
מירּוׁשלם" ֿ ה' ּודבר תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו
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'ראש  ציבור השליח שמכריז שמה כתב, ועוד לתפילה. עינינו' 'יראו

כיון  הפסק, נחשב לא ויבא'] 'יעלה שיאמרו לציבור [להזכיר חודש'

מי  את חובה ידי ולהוציא 'ברכו' לומר יכול וכן התפילה, צורך שזה

הפסק. נחשב זה ואין שמע, שלא

xc` '`Îhay h"k iyiyÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(b ,a diryi)ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ּברּור ֿ ּׁשאמרנּו ֿ מה ּכל לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאין
ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמֹורֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָראׁשי

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת i)אתֿהחּקה ,bi zeny). ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
i`gei)אמרּו oa oerny iaxc `zlikn)ׁשאין "מלּמד : ְְֵֵֶַָ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק אּלא ֿ הּׁשנה את (ycegaמעּברין ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
(gqt crenl jenqd Ð xc`ואמרּו(my)ׁשאין "מּנין : ְְִִֵֶַָ

ֿ החדׁש את מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ֿ החדׁש את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמעּברין
יתעּלה: ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

הּׁשנה" a)"לחדׁשי ,ai my)אמרּו ,(.d dlibn)חדׁשים" : ְְְֳִֵַָָָָָ
מׁשמע ― ימים" מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאּתה
"חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשההֹוספה

k`)ימים" ,`i xacna)מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֵַַָָָָ
אתֿ "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹלחדׁש

האביב" `)חדׁש ,fh mixac)ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה

gxid)חּמה jldn lr qqean miycgd aeyigy zexnl). ַָ
א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָּוכבר

הּׁשנה(i`.)מּסנהדרין ראׁש ּבברכֹות(a.)ּובמּסכת וגם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
(.bq).

יום רביעי ֿ שישי כ "ט שבט ֿ א 'אדר 

ה'תשע"ה  שבט כ"ט רביעי יום

.Ë .‚˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תשע"ה  שבט ל' חמישי יום

.Ë ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תשע"ה  אדר א' שישי יום

ˆÓË ‰˘Ú ˙Â:

ÏÈÚÏ ÒÙ„ .·Œ‡ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.ÌÈ˜¯Ù '‚Ï ¯ÂÚÈ˘· ‚È˜ 'ÓÚ

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תשע"ה  אדר ב' קודש שבת יום

ÏÈÚÏ ÒÙ„ .„Œ‚ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.ÌÈ˜¯Ù '‚Ï ¯ÂÚÈ˘· ÂË˜ 'ÓÚ

.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ג ּבקּדּוׁשין הּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

וזֹוהי  ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמּתן
אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות

`(ּובעלּה" ,ck mixac( ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה" a("ויצאה ,my(ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―)hb( ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ההויה ּכ)oi`eypd( נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ּבכסף ּבׁשטר. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה i`(מּמהּֿׁשּנאמר ,`k zeny(, ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּומּנּו? אחר, לאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמרּו:
)?edin(.אב)sqka eza eyciw xy`k edfe( קּדּוׁשין אבל ֲִִָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּדאֹוריתא
`(וקּדּוׁשין)b.(ּבכתּבֹות dpyn ` wxt(ונּדה)dpyn d wxt ְְְִִִִָֻ

c(נתּבארּו ּוכבר ּבּמּסכּתא . ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
על  אמרּו ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהמיחדת
ׁשּמצות  נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָקּדּוׁשין

ּדאֹוריתא. ְְִִַָקּדּוׁשין
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עשרה, שמונה התפילהּוכׁשּמׁשליםתפילת כשמסיים על - נֹופל ְְִֵֶַַ
ו  ּומתחּנן, כך ּפניו ו אחר ראׁשֹו מעט,שוב מגּביה יתחּנן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹ
למעׂשיו לעסקיו.|ויּפטר ילך קריאת - קֹורא הערב, ּובתפּלת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּומבר עולם',לפניה שתיים ׁשמע ו'אהבת ערבים' 'המעריב - ְְְֵֶַָָָ
ו'השכיבנו',לאחריהשתיים ּו אמונה' 'אמת ּגאּלה - וסֹומ ְְְֲֵֶַָָֻ

עשרה לתפּלה שמונה מיד מתחיל ישראל גאל שמסיים אחר - ְִִָ
עשרה ּומתּפּלל ּוכׁשּיׁשליםשמונה כשיגמור]מעּמד, יׁשב [- ְְְְִִֵֵֵֶַַָֻ

משא מעט נושא שהוא כמו היא עליו שהתפילה ייראה שלא כדי ְַ

התחּנן ואם תחנוניםויּפטר. אמר הרי - ערבית ּתפּלת אחר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָ
יׂשראל, ּגאל אחר הׁשּכיבנּו ׁשּמבר ּפי על ואף מׁשּבח. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻזה

ל אינּה הברכה ו נחשבת לתפּלה, ּגאּלה ּבין הוא הפסק הטעם ְְְְִִֵֵֵֶָָָֻ
ש  ׁשּתיהןכיון הברכותהרי שתי ארּכה- אחת נחשבות ּכברכה - ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֻ

ארוכה. אחת גאולה כברכת



zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd xc` 'aÎhay e"k -
יום ראשון ֿ שלישי כ "ו ֿ כ "ח שבט 

ה'תשע"ה  שבט כ"ו ראשון יום

ה'תשע"ה  שבט כ"ז שני יום

ה'תשע"ה  שבט כ"ח שלישי יום

.‚˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ג חדׁשיםהּמצוה לקּדׁש יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

החדׁש קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָֹּולחּׁשב
("yeciw" `xwp ycgÎy`x mei zriaw):יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ

חדׁשים" ראׁש לכם הּזה a)"החדׁש ,ai zeny)ּובפרּוׁש , ְֳִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ak.)נאמר dpyd y`x),"לכם מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְֱֵֵֶֶַָָ

ּכׁשּבת ואחד ֿ אחד לכל מסּורה אינּה זֹו מצוה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּכלֹומר:
ed`ּבראׁשית jexa yecwd zay day myÎlr .zayd) ְִֵ

(ziy`xa dyrnnוׁשֹובת ימים ׁשּׁשה מֹונה ֿ אחד ׁשּכל ―ְִִֵֶֶֶָָָָ
יעׂשּנּו ֿ הּלבנה את הרֹואה ֿ אדם ּכל ׁשּגם ּכ ― ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּׁשביעי

הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, itkראׁש geld iaeyig) ְְִֵֶֶַַַָֹֹ
(dxezd inkg erawyיראה אֹו חדׁש, ראׁש ְְֲִֶֶֶַֹֹויעׂשה

אחר dpyd)ׁשהאביב xeairl zeaiqd zg`)וזּולתֹוe`) ְִֵֶַָָָ
(zxg` daiq― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶַַָֹמּמה

הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּיֹום אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראּיה

מח הּקרּבנֹות טעּוהקרבת ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמינים
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ֿ הרּבנים ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחׁשכת
מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ויֹודעים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻהּיֹום
הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהעּדר

(jkl jenqd)חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָּבארץ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבחּוצה

bq.)ּבּתלמּוד zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ― ְְִֵֶַַַַָָָ
(y),יׂשראל ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ּבית ּתמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמעט

המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָֻוהם
יחד. ּובהתקּבצם ְְְְִֶַַָָָאצלם

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבית
אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני חדׁש, ראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹאֹו
ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה הּוא חג, ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיֹום
ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי על זֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּפעּלתם

ּבּקּבלה dk.)לנּו dpyd y`x)אתם ֿ ּתקראּו "אׁשר :`xwie) ְְֲִֶַַָָָָֹ
(a ,bkאׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא מֹועדֹות לי אין ―ְֲֲִֵֵֶֶַָ

אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֹיאמרּו
עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻאפּלּו
ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ׁשּנדע ּכדי אּלא חׁשּבֹון ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּיֹום

ֿ יׂשר וקֹובעיםארץ מחּׁשבים עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון אל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ּבראּיה; לא ― ְְְְִִִִַַָָָָֹֹהּיֹום

מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. (zelblעל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
(epnfa rawp xaky xac.היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ

ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאפן,
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולקּבֹוע
מירּוׁשלם" ֿ ה' ּודבר תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו
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'ראש  ציבור השליח שמכריז שמה כתב, ועוד לתפילה. עינינו' 'יראו

כיון  הפסק, נחשב לא ויבא'] 'יעלה שיאמרו לציבור [להזכיר חודש'

מי  את חובה ידי ולהוציא 'ברכו' לומר יכול וכן התפילה, צורך שזה

הפסק. נחשב זה ואין שמע, שלא

xc` '`Îhay h"k iyiyÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(b ,a diryi)ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ּברּור ֿ ּׁשאמרנּו ֿ מה ּכל לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאין
ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמֹורֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָראׁשי

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת i)אתֿהחּקה ,bi zeny). ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
i`gei)אמרּו oa oerny iaxc `zlikn)ׁשאין "מלּמד : ְְֵֵֶַָ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק אּלא ֿ הּׁשנה את (ycegaמעּברין ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
(gqt crenl jenqd Ð xc`ואמרּו(my)ׁשאין "מּנין : ְְִִֵֶַָ

ֿ החדׁש את מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ֿ החדׁש את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמעּברין
יתעּלה: ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

הּׁשנה" a)"לחדׁשי ,ai my)אמרּו ,(.d dlibn)חדׁשים" : ְְְֳִֵַָָָָָ
מׁשמע ― ימים" מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאּתה
"חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשההֹוספה

k`)ימים" ,`i xacna)מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֵַַָָָָ
אתֿ "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹלחדׁש

האביב" `)חדׁש ,fh mixac)ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה

gxid)חּמה jldn lr qqean miycgd aeyigy zexnl). ַָ
א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָּוכבר

הּׁשנה(i`.)מּסנהדרין ראׁש ּבברכֹות(a.)ּובמּסכת וגם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
(.bq).

יום רביעי ֿ שישי כ "ט שבט ֿ א 'אדר 

ה'תשע"ה  שבט כ"ט רביעי יום

.Ë .‚˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תשע"ה  שבט ל' חמישי יום

.Ë ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תשע"ה  אדר א' שישי יום

ˆÓË ‰˘Ú ˙Â:

ÏÈÚÏ ÒÙ„ .·Œ‡ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.ÌÈ˜¯Ù '‚Ï ¯ÂÚÈ˘· ‚È˜ 'ÓÚ

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תשע"ה  אדר ב' קודש שבת יום

ÏÈÚÏ ÒÙ„ .„Œ‚ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.ÌÈ˜¯Ù '‚Ï ¯ÂÚÈ˘· ÂË˜ 'ÓÚ

.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ג ּבקּדּוׁשין הּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

וזֹוהי  ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמּתן
אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות

`(ּובעלּה" ,ck mixac( ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה" a("ויצאה ,my(ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―)hb( ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ההויה ּכ)oi`eypd( נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ּבכסף ּבׁשטר. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה i`(מּמהּֿׁשּנאמר ,`k zeny(, ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּומּנּו? אחר, לאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמרּו:
)?edin(.אב)sqka eza eyciw xy`k edfe( קּדּוׁשין אבל ֲִִָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּדאֹוריתא
`(וקּדּוׁשין)b.(ּבכתּבֹות dpyn ` wxt(ונּדה)dpyn d wxt ְְְִִִִָֻ

c(נתּבארּו ּוכבר ּבּמּסכּתא . ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
על  אמרּו ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהמיחדת
ׁשּמצות  נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָקּדּוׁשין

ּדאֹוריתא. ְְִִַָקּדּוׁשין
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i"yx
.˙ÂÈ‡ ÏÎ ÏÚÂ (ÊË) בניסי דיתבין כל ועל יונתן תירגם

באניות: ומובאן שמוצאן הים באיי שם ˙¯˘È˘.ימא
תרשיש: ששמו ‰ÓÁ„‰.ים ˙ÂÈÎ˘ רצופין פלטרין

משכית ואבן כמו שיש רצפת כו)במשכיות על (ויקרא
הקרקע: את בו שסוככים ‰‰Â‡.(ÊÈ)שם ÌÂÈ· הוא

יאבדו:(ÁÈ)יום: כולם יחלוף כולו יחלוף. כליל
.Â‡·Â (ËÈ):צורים במערות הארץ הם ÂÏÁÓ˙.יושבי
מערות: הדין:·˜ÂÓÂ.הם ‰‡¯ı.ליום ıÂ¯ÚÏ לשבור

הארץ: Â¯ÈÙ˙.רשעי ¯ÂÙÁÏ ˙ÂÁ˙˘‰Ï (Î) גלולים
שקורין  הארץ שחופרין שרצים מיני חפרפרות בדמות

בלע''ז: יש ÌÈÙÏËÚÂ.טלפ''ש בלע''ז שורי''ץ קלבא
ישליך  להשתחות לו עשה אשר אליליו את עוד לפתור

לברוח  כשהולך לפניו שימצא ובנעיצין בחריצים האדם
‰‡„Ì.ולהטמן: ÔÓ ÌÎÏ ÂÏ„Á (·Î),לשמוע שלא

למעשה  ולהשתחוות מאחרי אתכם המתעים לאותן
·‡ÂÙ.ידיו: ‰Ó˘ תלויה ‡˘¯ וכחו חייתו כל אשר

ומחר  בו ישנה שהיום פורח רוח שהוא אפו בנשמת
ד''א  ממש. בו שאין חפרפרות לדמות וק''ו ממנו תצא
אשר  האדם מן ולמדו הרעים הדרכים מכל לכם חדלו
וחומר  וקל הוא נחשב למה הראיתם באפו, נשמה

לכלום: נחשב שאינו ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ(לגלולים) ¯ÈÒÓ (‡)
.'Â‚Â קללות עשר שמונה חגיגה במסכת מפורשת כולה

שאמר  עד דעתו נתקררה ולא ישראל את ישעיה קלל
בנכבד: והנקלה בזקן הנער ירהבו

cec zcevn
(ÊË).˘È˘¯˙ ˙ÂÈ‡:תרשיש ים על באניות ˘ÂÈÎ˙ההולכים

.‰„ÓÁ‰ברצפת הרצופים עונג בהיכלי  היושבים השרים
חמודים : האדם :Á˘Â.(ÊÈ)אבנים  גבהות יושפל  (ÁÈ)אז

.ÛÂÏÁÈ ÏÈÏÎ:העולם מן יעביר כולם עובדיÂ‡·Â.(ËÈ)את 
וכו ': במערות  להטמן יבואו הארץ :‰‡¯ı.כוכבים (Î)יושבי

.ÂÏ Â˘Ú אליה:‡˘¯ להשתחות  לעצמו  כ ''א  כולם עשו  אשר
.˙Â¯Ù ¯ÂÙÁÏ אל ישליך  האלילים  לומר ישליך  מלת על  מוסב

העטלפים : חורי  ואל  העמוקות ר ''ל Â·Ï‡.(Î‡)החפירות
ישליך  מהלכו בדרך  אז וכו' הצורים  בנקרות לבוא  כשילך

מידו: ÌÎÏ.(Î·)האלילים ÂÏ„Áמעבודת עצמכם מנעו 
באפו נשמה יש אשר  האדם  מן הדבר תבינו כי  האלילים
ואיך  לאדמתו  ישוב רוחו תצא הלא הוא  נחשב במה הראיתם

בו : אין  חיים נשמת  שאפילו  האליל  לעבוד  ראוי (‡)א''כ 
.'ÂÎÂ ¯ÈÒÓיחונן אשר אשה ולא איש לא בהם  ימצא  לא ר''ל

ומים: לחם להם  להספיק  ÂÎÂ'.(·)דלים  ¯Â·‚מלת על  מוסב 
שלפניו: בהמקרא שאמר מסיר

oeiv zcevn
(ÊË).˙ÂÈÎ˘משכית ואבן  וכן הרצפה והיא ומכסה  סכך  מל'

כו): לח ):ÏÈÏÎ.(ÁÈ)(ויקרא (שמות תכלת כליל וכן כל  מל '
.ÛÏÁÈ:העולם מן העברה כמיןÂÏÁÓ·Â˙.(ËÈ)ענין הוא

ז):ı¯ÚÏ.מערה : (דברים  מפניהם תערוץ לא  כמו (Î)לשבר
.˙Â¯Ù ¯ÙÁÏונכפלה חפירה מל' והוא אחת  מלה כמו פתרונו

אדמדם כמו  עמוקות  בחפירות  לומר הפעל  והלמ ''ד העי''ן 
והדומות : ירקרק  וכן ביותר  אדום  עוףÌÈÙÏËÚÏÂ.שפי' שם 

בלילה: הפורח והוא כמו·˜¯˙.(Î‡)עטלף  ונקב  חור ענין
כא): (לקמן נקרתם בור מקבת  הסלעÈÙÈÚÒ·Â.ואל  שן ענינו 

מושאל  ל ' והוא טו) (שופטים  עיטם סלע  בסעיף וכן  הבולט
סעיפיה וכלה כמ ''ש סעיף הנקרא  האילן מן הבולט מהנוף 

כז): ÌÁÏ.(‡)(לקמן ÔÚ˘Óתלויים האדם  חיות כי  על 
מטה כל וכמ''ש לחם משען אמר בהם  ונשען ובמים  בלחם 

קה ): (תהלים שבר  בכוכביםÌÒÂ˜Â.(·)לחם כחוזה הוא
מהעתידות: ויודע

eÎd wxt ilyn - miaezk
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i"yx
(ÊË).‰ˆÂÁ ÍÈ˙ÂÈÚÓ ÂˆÂÙÈ תלמידים שתקנה סוף

שם: לך ויצא ברבים הוראות עיר ·¯Â·ÂÁ˙.ותורה
מימיך: פלגי Í„·Ï.(ÊÈ)תפוצינה ÍÏ ÂÈ‰È לבדך אתה

למעלה  שאמר לפי עמך אחר יחלוק ולא בהם תתכבד
ומתוך  לבדך. לך יהיו כאן אמר כחך, זרים ישבעו פן

ÍÈ¯ÂÚ.(ÁÈ)כך: ˙˘‡Ó ÁÓ˘Â ÍÂ¯· Í¯Â˜Ó È‰È
מנעוריך: שלמדת התורה ˙ÈÓ„.(ËÈ)היא ‰‚˘˙

והוא  תמיד תעסוק תשגה הדרשן משה ר' בדברי ראיתי
עסק, לבקש שגייה לבקש כמו ראיה והביא ערבי ל'

פירשו ורבותינו נשנית. איפה ידעתי נד)ולא ,(עירובין
שוגג  תהיה אהבתה בעבור כמשמעו משגה לשון
על  עליו אמרו שלך. על משמרת היא כי עסקיך בשאר
מוטל  וסדינו התחתון בשוק דורש שהיה פדת בן ר''א
כרוך  נחש ומצא אחד אדם בא אחת פעם העליון בשוק

Â‚Â'.(Î‡)עליו: ˘È‡ ÈÎ¯„ '‰ ÈÈÚ ÁÎÂ ÈÎ.מפלס
בידו: זכיות וכמה עוונות כמה ויודע דרכיו שוקל

(·Î).Â„ÎÏÈ ÂÈ˙ÂÂÂÚ:ילכדוהו ÈÏ·Á·Âכמו

.ÍÓ˙È Â˙‡ËÁ תלוי שהוא בחבל נתמך שהתלוי יתלה
ÒÂÓ¯.(Î‚)בה: ÔÈ‡· ˙ÂÓÈ ‡Â‰ לקח שלא בשביל

Ú¯·˙.(‡)מוסר: Ì‡ È· כמשמעו ממון ערבות
רבותינו: ÍÈÙ.(·)פירשו È¯Ó‡· ˙˘˜Â כף שתקעת

הזרים: עם ‰˙¯ÒÙ.(‚)להדבר ÍÏ יד פס לו התר
ממונו: לו ¯ÍÈÚ.לשלם ·‰¯Â עמך ממון לו אין ואם

עליו  הרבה קשות, לו לדבר פיך באמרי שנוקשת אלא
אחר. דבר לך. שימחול ממנו לבקש ‡Ìרעים È·

.ÍÚ¯Ï ˙·¯Ú רעך שהוא להקב''ה ערב שנעשית אחר
רעי וזה דודי זה ה)כדכתיב בסיני (שיר עליך וקבלת

מצותיו: לשמור ובשבועה באלה מואב ˙˜Ú˙ובערבות
.ÍÈÙÎ ¯ÊÏ באפיקורסין ותדבק מדרכיו ותסור שתשוב

בדרכיהם: Ïˆ‰Â.ללכת È· ‡ÂÙ‡ ˙‡Ê ‰˘Ú הואיל
עליך: אלהותו וקבלת בסיני רעך בכף ÍÏובאת

.ÒÙ¯˙‰:ונדרסת הנרפסת כאסקופה לפניו Â¯‰·הכנע
.ÍÈÚ¯ נדרש וכן לפניו עליך שיתפללו רעים הרבה

תהלים: במדרש

cec zcevn
(ÊË).ÂˆÂÙÈברחובות ילכו כי עד  חוצה מעינותיך  יפוצו אז

למרחוק: שמעם יצא אשר לבנים תזכה ר''ל  מים פלגי
(ÊÈ).Í„·Ï ÍÏ ÂÈ‰Èואתה לבדך  שלך  יהיו האלה הבנים

אינם הזרה בני אבל  אתך  חלק לזרים ואין בהם תתכבד 
לבד : לך  ·¯ÍÂ.(ÁÈ)מיוחדים  Í¯Â˜Ó È‰Èברוכה תהא אשתך

נעוריך: אשת מאהבת  שמח  בעיניך , ‡ÏÈ˙(ËÈ)וחביבה 
.ÌÈ·‰‡:האהובה כאילה  בעיניך  ÔÁ.תהיה ˙ÏÚÈÂ: בעיניך חן מעלת תהיה  Ú˙.היא ÏÎ·: והצורך ההכרח  עת בכל  ·‡‰·˙‰ר''ל 

.„ÈÓ˙ וגו':˙˘‚‰ אמרו באשתו האשה  עם  שיחה תרבה אל  רז''ל  וכמ''ש תהיה תמיד  אם תחשב למשגה באהבתה  אף ר''ל
(Î).‰‚˘˙ ‰ÓÏÂ: בזרה לשגות  ראש  תקל למה למשגה, התמידות  תחשב באשתו  אם ÁÎÂ.(Î‡)ר''ל  ÈÎמי תאמר ופן ר''ל 

ולא באה  שבגמול  לדעת במדה מדה משלם ר''ל הגמול אל  מעגלותיו ומיישר איש דרכי ה ' עיני מול  כי דע  אמר לזה רואני,
הרשע :ÂÈ˙ÂÂÚ.(Î·)במקרה : את אמר ביאור ולתוספות אותו ילכדו הם הרשע  מחטאתוÈÏ·Á·Â.עונות הנעשים  בהחבלים

ממנו: ויפרע עליו יקטרג עצמו העון ר''ל  בהם יתלוהו כאשר  נשען יהיה ÒÂÓ¯.(Î‚)בהם ÔÈ‡·ובעבור מוסר  לקח שלא  בעבור 
בהם: ישגה  אשר אולתו Ú¯·˙.(‡)רוב Ì‡:אחר בשביל ממון ותוקףÊÏ¯.ערבות קיום  ענין והיא כפך  תקעת  הזר בעבור

הערבות: פיך :Â˜˘˙.(·)על  אמרי ע''י בה  ונלכדת למוקש שבאת דע ·È.(‚)הנה  ‡ÂÙÈ‡ ˙‡Ê ‰˘Úזאת עשה עתה ר''ל 
לו : ונתחייבת בידו באת כי  המלוה מיד  והנצל  ‰˙¯ÒÙ.בני ÍÏ: לפניו עצמך  הכנע ר ''ל  הרגל למרמס  לו ¯ÍÚ.היה  ·‰¯Âהחזק

עצמך : על רעך  והמשל 

oeiv zcevn
(ÊË).ÂˆÂÙÈ:פזור ÌÈÓ.ענין È‚ÏÙ:המים ‡ÏÈ˙.(ËÈ)אמת

האיל: שביעה :ÍÂÂ¯È.נקבת וחטא:˙˘‚‰.ענין  משגה מלשון
(‚).‡ÂÙ‡אפוא לך  מה וכן  עתה  כב):כמו  ענין‰˙¯ÒÙ.(ישעיה

רפסה  ברגלה  ושארה  כמו ורמיסה ז'):דריסה עניןÂ¯‰·.(דניאל
בזקן הנער ירהבו כמו ג'):התחזקות (ישעיה
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i"yx
.˙ÂÈ‡ ÏÎ ÏÚÂ (ÊË) בניסי דיתבין כל ועל יונתן תירגם

באניות: ומובאן שמוצאן הים באיי שם ˙¯˘È˘.ימא
תרשיש: ששמו ‰ÓÁ„‰.ים ˙ÂÈÎ˘ רצופין פלטרין

משכית ואבן כמו שיש רצפת כו)במשכיות על (ויקרא
הקרקע: את בו שסוככים ‰‰Â‡.(ÊÈ)שם ÌÂÈ· הוא

יאבדו:(ÁÈ)יום: כולם יחלוף כולו יחלוף. כליל
.Â‡·Â (ËÈ):צורים במערות הארץ הם ÂÏÁÓ˙.יושבי
מערות: הדין:·˜ÂÓÂ.הם ‰‡¯ı.ליום ıÂ¯ÚÏ לשבור

הארץ: Â¯ÈÙ˙.רשעי ¯ÂÙÁÏ ˙ÂÁ˙˘‰Ï (Î) גלולים
שקורין  הארץ שחופרין שרצים מיני חפרפרות בדמות

בלע''ז: יש ÌÈÙÏËÚÂ.טלפ''ש בלע''ז שורי''ץ קלבא
ישליך  להשתחות לו עשה אשר אליליו את עוד לפתור

לברוח  כשהולך לפניו שימצא ובנעיצין בחריצים האדם
‰‡„Ì.ולהטמן: ÔÓ ÌÎÏ ÂÏ„Á (·Î),לשמוע שלא

למעשה  ולהשתחוות מאחרי אתכם המתעים לאותן
·‡ÂÙ.ידיו: ‰Ó˘ תלויה ‡˘¯ וכחו חייתו כל אשר

ומחר  בו ישנה שהיום פורח רוח שהוא אפו בנשמת
ד''א  ממש. בו שאין חפרפרות לדמות וק''ו ממנו תצא
אשר  האדם מן ולמדו הרעים הדרכים מכל לכם חדלו
וחומר  וקל הוא נחשב למה הראיתם באפו, נשמה

לכלום: נחשב שאינו ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ(לגלולים) ¯ÈÒÓ (‡)
.'Â‚Â קללות עשר שמונה חגיגה במסכת מפורשת כולה

שאמר  עד דעתו נתקררה ולא ישראל את ישעיה קלל
בנכבד: והנקלה בזקן הנער ירהבו

cec zcevn
(ÊË).˘È˘¯˙ ˙ÂÈ‡:תרשיש ים על באניות ˘ÂÈÎ˙ההולכים

.‰„ÓÁ‰ברצפת הרצופים עונג בהיכלי  היושבים השרים
חמודים : האדם :Á˘Â.(ÊÈ)אבנים  גבהות יושפל  (ÁÈ)אז

.ÛÂÏÁÈ ÏÈÏÎ:העולם מן יעביר כולם עובדיÂ‡·Â.(ËÈ)את 
וכו ': במערות  להטמן יבואו הארץ :‰‡¯ı.כוכבים (Î)יושבי

.ÂÏ Â˘Ú אליה:‡˘¯ להשתחות  לעצמו  כ ''א  כולם עשו  אשר
.˙Â¯Ù ¯ÂÙÁÏ אל ישליך  האלילים  לומר ישליך  מלת על  מוסב

העטלפים : חורי  ואל  העמוקות ר ''ל Â·Ï‡.(Î‡)החפירות
ישליך  מהלכו בדרך  אז וכו' הצורים  בנקרות לבוא  כשילך

מידו: ÌÎÏ.(Î·)האלילים ÂÏ„Áמעבודת עצמכם מנעו 
באפו נשמה יש אשר  האדם  מן הדבר תבינו כי  האלילים
ואיך  לאדמתו  ישוב רוחו תצא הלא הוא  נחשב במה הראיתם

בו : אין  חיים נשמת  שאפילו  האליל  לעבוד  ראוי (‡)א''כ 
.'ÂÎÂ ¯ÈÒÓיחונן אשר אשה ולא איש לא בהם  ימצא  לא ר''ל

ומים: לחם להם  להספיק  ÂÎÂ'.(·)דלים  ¯Â·‚מלת על  מוסב 
שלפניו: בהמקרא שאמר מסיר

oeiv zcevn
(ÊË).˙ÂÈÎ˘משכית ואבן  וכן הרצפה והיא ומכסה  סכך  מל'

כו): לח ):ÏÈÏÎ.(ÁÈ)(ויקרא (שמות תכלת כליל וכן כל  מל '
.ÛÏÁÈ:העולם מן העברה כמיןÂÏÁÓ·Â˙.(ËÈ)ענין הוא

ז):ı¯ÚÏ.מערה : (דברים  מפניהם תערוץ לא  כמו (Î)לשבר
.˙Â¯Ù ¯ÙÁÏונכפלה חפירה מל' והוא אחת  מלה כמו פתרונו

אדמדם כמו  עמוקות  בחפירות  לומר הפעל  והלמ ''ד העי''ן 
והדומות : ירקרק  וכן ביותר  אדום  עוףÌÈÙÏËÚÏÂ.שפי' שם 

בלילה: הפורח והוא כמו·˜¯˙.(Î‡)עטלף  ונקב  חור ענין
כא): (לקמן נקרתם בור מקבת  הסלעÈÙÈÚÒ·Â.ואל  שן ענינו 

מושאל  ל ' והוא טו) (שופטים  עיטם סלע  בסעיף וכן  הבולט
סעיפיה וכלה כמ ''ש סעיף הנקרא  האילן מן הבולט מהנוף 

כז): ÌÁÏ.(‡)(לקמן ÔÚ˘Óתלויים האדם  חיות כי  על 
מטה כל וכמ''ש לחם משען אמר בהם  ונשען ובמים  בלחם 

קה ): (תהלים שבר  בכוכביםÌÒÂ˜Â.(·)לחם כחוזה הוא
מהעתידות: ויודע

eÎd wxt ilyn - miaezk

ä éìùîbkÎfh

æèéúðéòî eöeôé:íéî-éâìt úBáçøa äöeç Eæé:Czà íéøæì ïéàå Ecáì Eì-eéäéçéCeøá EøB÷î-éäé ¨´©§§Ÿ¤´®¨¹̈§ŸÀ©§¥¨«¦¦«§§¬§©¤®§¥−§¨¦´¦¨«§¦«§§¬¨®
:Eøeòð úLàî çîNeèé:ãéîú äbLz dúáäàa úò-ìëá Eeøé äécc ïç-úìòéå íéáäà úìiàëänìå ¹§©À¥¥¬¤§¤«©¤¬¤£¨¦À§©£©Å¥¬©−¤¨§©ª́§¨¥®§¹©£¨À̈¦§¤¬¨¦«§¨³¨

:äiøëð ÷ç ÷açúe äøæá éðá äbLúàë:ñlôî åéúìbòî-ìëå Léà-éëøc äåäé éðéò | çëð ék ¦§¤´§¦´§¨¨®¹§©¥À¥´¨§¦¨«¦³Ÿ̧©¥¥´§−¨©§¥¦®§¨©§§Ÿ¨¬§©¥«
áë:Cîzé Búàhç éìáçáe òLøä-úà Bðãkìé åéúBðBåòâë:äbLé Bzìeà áøáe øñeî ïéàa úeîé àeä ©«À̈¦§§ª¬¤¨¨¨®§©§¥¬©¹¨À¦¨¥«À−̈§¥´¨®§−Ÿ¦©§´¦§¤«

å éìùîbÎ`

àétk øfì zò÷z Eòøì záøò-íà éða:Eáéô-éøîàá zL÷Bðéô-éøîàa zãkìð E:Eâúàæ äNò § −¦¦¨©´§¨§¥¤®¨©−§¨©¨´©¤«©¬§¨§¦§¥¦®¦¹§©À§¨§¦§¥¦«£¥̧¬Ÿ
éòø áäøe ñtøúä Cì Eòø-óëá úàá ék ìöpäå éða | àBôà:E ¥¶§¦¿§¦¨¥À¦»¨³¨§©¥¤®¥¬¦¹§©¥À§©¬¥¤«

i"yx
(ÊË).‰ˆÂÁ ÍÈ˙ÂÈÚÓ ÂˆÂÙÈ תלמידים שתקנה סוף

שם: לך ויצא ברבים הוראות עיר ·¯Â·ÂÁ˙.ותורה
מימיך: פלגי Í„·Ï.(ÊÈ)תפוצינה ÍÏ ÂÈ‰È לבדך אתה

למעלה  שאמר לפי עמך אחר יחלוק ולא בהם תתכבד
ומתוך  לבדך. לך יהיו כאן אמר כחך, זרים ישבעו פן

ÍÈ¯ÂÚ.(ÁÈ)כך: ˙˘‡Ó ÁÓ˘Â ÍÂ¯· Í¯Â˜Ó È‰È
מנעוריך: שלמדת התורה ˙ÈÓ„.(ËÈ)היא ‰‚˘˙

והוא  תמיד תעסוק תשגה הדרשן משה ר' בדברי ראיתי
עסק, לבקש שגייה לבקש כמו ראיה והביא ערבי ל'

פירשו ורבותינו נשנית. איפה ידעתי נד)ולא ,(עירובין
שוגג  תהיה אהבתה בעבור כמשמעו משגה לשון
על  עליו אמרו שלך. על משמרת היא כי עסקיך בשאר
מוטל  וסדינו התחתון בשוק דורש שהיה פדת בן ר''א
כרוך  נחש ומצא אחד אדם בא אחת פעם העליון בשוק

Â‚Â'.(Î‡)עליו: ˘È‡ ÈÎ¯„ '‰ ÈÈÚ ÁÎÂ ÈÎ.מפלס
בידו: זכיות וכמה עוונות כמה ויודע דרכיו שוקל

(·Î).Â„ÎÏÈ ÂÈ˙ÂÂÂÚ:ילכדוהו ÈÏ·Á·Âכמו

.ÍÓ˙È Â˙‡ËÁ תלוי שהוא בחבל נתמך שהתלוי יתלה
ÒÂÓ¯.(Î‚)בה: ÔÈ‡· ˙ÂÓÈ ‡Â‰ לקח שלא בשביל

Ú¯·˙.(‡)מוסר: Ì‡ È· כמשמעו ממון ערבות
רבותינו: ÍÈÙ.(·)פירשו È¯Ó‡· ˙˘˜Â כף שתקעת

הזרים: עם ‰˙¯ÒÙ.(‚)להדבר ÍÏ יד פס לו התר
ממונו: לו ¯ÍÈÚ.לשלם ·‰¯Â עמך ממון לו אין ואם

עליו  הרבה קשות, לו לדבר פיך באמרי שנוקשת אלא
אחר. דבר לך. שימחול ממנו לבקש ‡Ìרעים È·

.ÍÚ¯Ï ˙·¯Ú רעך שהוא להקב''ה ערב שנעשית אחר
רעי וזה דודי זה ה)כדכתיב בסיני (שיר עליך וקבלת

מצותיו: לשמור ובשבועה באלה מואב ˙˜Ú˙ובערבות
.ÍÈÙÎ ¯ÊÏ באפיקורסין ותדבק מדרכיו ותסור שתשוב

בדרכיהם: Ïˆ‰Â.ללכת È· ‡ÂÙ‡ ˙‡Ê ‰˘Ú הואיל
עליך: אלהותו וקבלת בסיני רעך בכף ÍÏובאת

.ÒÙ¯˙‰:ונדרסת הנרפסת כאסקופה לפניו Â¯‰·הכנע
.ÍÈÚ¯ נדרש וכן לפניו עליך שיתפללו רעים הרבה

תהלים: במדרש

cec zcevn
(ÊË).ÂˆÂÙÈברחובות ילכו כי עד  חוצה מעינותיך  יפוצו אז

למרחוק: שמעם יצא אשר לבנים תזכה ר''ל  מים פלגי
(ÊÈ).Í„·Ï ÍÏ ÂÈ‰Èואתה לבדך  שלך  יהיו האלה הבנים

אינם הזרה בני אבל  אתך  חלק לזרים ואין בהם תתכבד 
לבד : לך  ·¯ÍÂ.(ÁÈ)מיוחדים  Í¯Â˜Ó È‰Èברוכה תהא אשתך

נעוריך: אשת מאהבת  שמח  בעיניך , ‡ÏÈ˙(ËÈ)וחביבה 
.ÌÈ·‰‡:האהובה כאילה  בעיניך  ÔÁ.תהיה ˙ÏÚÈÂ: בעיניך חן מעלת תהיה  Ú˙.היא ÏÎ·: והצורך ההכרח  עת בכל  ·‡‰·˙‰ר''ל 

.„ÈÓ˙ וגו':˙˘‚‰ אמרו באשתו האשה  עם  שיחה תרבה אל  רז''ל  וכמ''ש תהיה תמיד  אם תחשב למשגה באהבתה  אף ר''ל
(Î).‰‚˘˙ ‰ÓÏÂ: בזרה לשגות  ראש  תקל למה למשגה, התמידות  תחשב באשתו  אם ÁÎÂ.(Î‡)ר''ל  ÈÎמי תאמר ופן ר''ל 

ולא באה  שבגמול  לדעת במדה מדה משלם ר''ל הגמול אל  מעגלותיו ומיישר איש דרכי ה ' עיני מול  כי דע  אמר לזה רואני,
הרשע :ÂÈ˙ÂÂÚ.(Î·)במקרה : את אמר ביאור ולתוספות אותו ילכדו הם הרשע  מחטאתוÈÏ·Á·Â.עונות הנעשים  בהחבלים

ממנו: ויפרע עליו יקטרג עצמו העון ר''ל  בהם יתלוהו כאשר  נשען יהיה ÒÂÓ¯.(Î‚)בהם ÔÈ‡·ובעבור מוסר  לקח שלא  בעבור 
בהם: ישגה  אשר אולתו Ú¯·˙.(‡)רוב Ì‡:אחר בשביל ממון ותוקףÊÏ¯.ערבות קיום  ענין והיא כפך  תקעת  הזר בעבור

הערבות: פיך :Â˜˘˙.(·)על  אמרי ע''י בה  ונלכדת למוקש שבאת דע ·È.(‚)הנה  ‡ÂÙÈ‡ ˙‡Ê ‰˘Úזאת עשה עתה ר''ל 
לו : ונתחייבת בידו באת כי  המלוה מיד  והנצל  ‰˙¯ÒÙ.בני ÍÏ: לפניו עצמך  הכנע ר ''ל  הרגל למרמס  לו ¯ÍÚ.היה  ·‰¯Âהחזק

עצמך : על רעך  והמשל 

oeiv zcevn
(ÊË).ÂˆÂÙÈ:פזור ÌÈÓ.ענין È‚ÏÙ:המים ‡ÏÈ˙.(ËÈ)אמת

האיל: שביעה :ÍÂÂ¯È.נקבת וחטא:˙˘‚‰.ענין  משגה מלשון
(‚).‡ÂÙ‡אפוא לך  מה וכן  עתה  כב):כמו  ענין‰˙¯ÒÙ.(ישעיה

רפסה  ברגלה  ושארה  כמו ורמיסה ז'):דריסה עניןÂ¯‰·.(דניאל
בזקן הנער ירהבו כמו ג'):התחזקות (ישעיה
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד עג øãñk,דף àlL ואם לקעילה ירד שאול אם קודם לשאול צריך שהיה ¤Ÿ§¥¤

שאול, בידי אותו יסגירו קעילה אנשי אם לשאול צריך היה שירד תשובה ¦¡¤§eøéæçäåיקבל
øãñk Bì.לקעילה ירד òãiLששאול ïåéëåדוד øæç[-הרגיש] øãñk àlL ìàML §¥¤§¥¨¤¨©¤¨©¤Ÿ§¥¤¨©

øîàpL ,øãñk ìàLå(יב כג א' éLðà(שמואל úàå éúà äìéò÷ éìòa eøbñéä' §¨©§¥¤¤¤¡©£©§¦©£¥§¦¨Ÿ¦§¤£¨©
.'eøébñé 'ä øîàiå ,ìeàL ãéa§©¨©Ÿ¤©§¦

הברייתא: דברי את ממשיכה ìהגמרא øácä Cøöeä íàåíéðL דברים שני לשאול - §¦§©©¨¨¦§©¦
להמתין, שהות ואין נחוץ הדבר שהיה Bìכאחד, ïéøéæçî עלאפיל ביחד,íéðLו ©§¦¦§©¦

øîàpLואנשיו דוד של והילדים הנשים את ושבו צקלג על עמלק שפשטו (שם בעת ¤¤¡©
ח) øîàiåל ,epâéNàä ,äfä ãeãbä éøçà ócøàä ,øîàì 'äa ãåc ìàLiå'©¦§©¨¦©¥Ÿ©¤§Ÿ©£¥©§©¤©©¦¤©Ÿ¤

.'ìévz ìväå âéNz âNä ék óãø Bì ('ä)§Ÿ¦©¥©¦§©¥©¦
úøæBç àéáð úøéæbL ét ìò óàå,נינווה על יונה נבואת כגון להתבטל, יכולה - §©©¦¤§¥©¨¦¤¤

øîàpL ,úøæBç dðéà íéneúå íéøeà úøéæb(כא כז íéøeàä'(במדבר ètLîa' §¥©¦§¦¥¨¤¤¤¤¡©§¦§©¨¦
מתבטל. אינו שוב שנפסק שלאחר [דין], כמשפט הם ותומים האורים -

'íéøeà' ,'íénúå íéøeà' ïîL àø÷ð änìשם ïäéøácעל úà ïéøéànL- ¨¨¦§¨§¨¦§ª¦¦¤§¦¦¤¦§¥¤
דבריהם, את ומפרשים שם'íénz'מבארים ïäéøácעל úà ïéîéìLnL דבריהם - ª¦¤©§¦¦¤¦§¥¤

ïéîéðaמתקיימים. úòáâa ,øîàz íàå על בנימין בשבט להילחם השבטים שיצאו §¦Ÿ©§¦§©¦§¨¦
חיילים, הרבה מהם ונפלו אותם ניצח בנימין ושבט ותומים, האורים àlפי äî éðtî¦§¥©Ÿ

eîéìLä ש לפי דבריהם. ותומים ותומיםíäהאורים האורים -eðçéa àlL לא - ¦§¦¥¤Ÿ¦£
שמשמעו 'עלו' רק אלא והצליחו', 'עלו הראשונים ימים בשני להם çvðìפירשו íà¦§©¥©

å .çöpäì íà אמנםäðBøçàá,בבנימין שנלחמו השלישי ביום -Lאזeðçéa פירשו - ¦§¦¨¥©§¨©£¨¤¦£
שינצחו, דבריהם,eîékñäלהם את כח)øîàpLוקיימו כ ïa(שופטים ñçðéôe' ¦§¦¤¤¡©¦§¨¤

éñBàä ,øîàì íää íéîia åéðôì ãîò ïøäà ïa øæòìàúàöì ãBò ó ¤§¨¨¤©£ŸŸ¥§¨¨©¨¦¨¥¥Ÿ©¦¨¥
epðzà øçî ék eìò 'ä øîàiå ,ìcçà íà éçà ïéîéðá éða íò äîçìnì©¦§¨¨¦§¥¦§¨¦¨¦¦¤§¨©Ÿ¤£¦¨¨¤§¤

.'Eãéá§¨¤
הגמרא: úéNòðמבררת ãöék,ותומים באורים התשובה øîBà,קבלת ïðçBé éaø ¥©©£¥©¦¨¨¥

היו החושן על חקוקות שהיו השבטים היתה úBèìBaאותיות אם וכגון במקומן, §
מצרף  היה והכהן מיהודה, וה' מלוי ל' משמעון ע' האותיות בולטות היו 'עלה' התשובה

ו  התשובה. את øîBà,מהם Lé÷ì Léø ו ממקומן זזות היו úBôøèöîהאותיות ¥¨¦¥¦§¨§
התשובה. את להשלים מעצמן

הגמרא: eäaמקשה áéúk àì àäåהשבטים בשמות -,é"ãö תשובה התקבלה וכיצד §¨Ÿ§¦§¨¦
הגמרא: משיבה זו. אות çöé÷,המצריכה øa ìàeîL áø øîàגם'÷çöé' 'íäøáà' ¨©©§¥©¦§¨©§¨¨¦§¨

.íL áéúk 'á÷òé'å:הגמרא מקשה ú"éè.עדייןàäåשוב áéúk àì משיבה §©£Ÿ§¦¨§¨Ÿ§¦¥
á÷òé,הגמרא: øa àçà áø øîàהתיבות ïeøeLé'גם éèáL'.íL áéúk ¨©©©¨©©£Ÿ¦§¥§§¦¨

התשובה: באופן לעיל שנחלקו לקיש וריש יוחנן רבי על מקשה ìkהגמרא ,éáéúéî¥¦¥¨
Ba ïéìàBL ïéà åéìò äøBL äðéëLe LãBwä çeøa øaãî BðéàL ïäk באורים Ÿ¥¤¥§©¥§©©¤§¦¨¨¨¨¥£¦

אבשלום éøäLותומים, מפני דוד Bãö÷כשברח ìàLותומים באורים äúìòåהכהן ¤£¥¨©¨§¨§¨
Bì ו לו, השיבו -øúéáàשאל øîàpLהכהן ,Bì äúìò àìå(כד טו ב' (שמואל ¤§¨¨§Ÿ¨§¨¤¤¡©

,'Bâå 'íòä ìk íz ãò øúéáà ìòiå'פי"ד)ושנינו עולם שאל (סדר שאביתר ©©©¤§¨¨©Ÿ¨¨¨§
דוד  ומינה הכהונה מן [-סלקוהו] והעלוהו לו עלתה ולא ותומים באורים שעה באותה

ולא  יוחנן כרבי בולטות האותיות היו שלא משמע הברייתא מדברי תחתיו. צדוק את

הגמרא: מתרצת התשובה. שיבין כדי הקודש ברוח המדבר לכהן צריך מדוע כדבריהם שאם לקיש, כריש äåäמצטרפות éòeiñ©¥£¨
eäééãäa òéiñî או בולטות האותיות היו עליו שורה ושכינה הקודש ברוח מדבר היה שאם ותומים, לאורים מסייע היה הכהן - §©©©£©§

כלל. מצטרפות או בולטות היו לא לכך ראוי היה לא ואם מצטרפות,

i"yx

øãñë àìù :á ãåîò âò óãdid .
ipexibqid le`y cxid le`yl el
le`yl ie`xd lr edeaiyd jkitl

:oey`xïäéðùì êøöåä íàåoebk .
zedy oi`e uegp xacd didy
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד עג øãñk,דף àlL ואם לקעילה ירד שאול אם קודם לשאול צריך שהיה ¤Ÿ§¥¤

שאול, בידי אותו יסגירו קעילה אנשי אם לשאול צריך היה שירד תשובה ¦¡¤§eøéæçäåיקבל
øãñk Bì.לקעילה ירד òãiLששאול ïåéëåדוד øæç[-הרגיש] øãñk àlL ìàML §¥¤§¥¨¤¨©¤¨©¤Ÿ§¥¤¨©

øîàpL ,øãñk ìàLå(יב כג א' éLðà(שמואל úàå éúà äìéò÷ éìòa eøbñéä' §¨©§¥¤¤¤¡©£©§¦©£¥§¦¨Ÿ¦§¤£¨©
.'eøébñé 'ä øîàiå ,ìeàL ãéa§©¨©Ÿ¤©§¦

הברייתא: דברי את ממשיכה ìהגמרא øácä Cøöeä íàåíéðL דברים שני לשאול - §¦§©©¨¨¦§©¦
להמתין, שהות ואין נחוץ הדבר שהיה Bìכאחד, ïéøéæçî עלאפיל ביחד,íéðLו ©§¦¦§©¦

øîàpLואנשיו דוד של והילדים הנשים את ושבו צקלג על עמלק שפשטו (שם בעת ¤¤¡©
ח) øîàiåל ,epâéNàä ,äfä ãeãbä éøçà ócøàä ,øîàì 'äa ãåc ìàLiå'©¦§©¨¦©¥Ÿ©¤§Ÿ©£¥©§©¤©©¦¤©Ÿ¤

.'ìévz ìväå âéNz âNä ék óãø Bì ('ä)§Ÿ¦©¥©¦§©¥©¦
úøæBç àéáð úøéæbL ét ìò óàå,נינווה על יונה נבואת כגון להתבטל, יכולה - §©©¦¤§¥©¨¦¤¤

øîàpL ,úøæBç dðéà íéneúå íéøeà úøéæb(כא כז íéøeàä'(במדבר ètLîa' §¥©¦§¦¥¨¤¤¤¤¡©§¦§©¨¦
מתבטל. אינו שוב שנפסק שלאחר [דין], כמשפט הם ותומים האורים -

'íéøeà' ,'íénúå íéøeà' ïîL àø÷ð änìשם ïäéøácעל úà ïéøéànL- ¨¨¦§¨§¨¦§ª¦¦¤§¦¦¤¦§¥¤
דבריהם, את ומפרשים שם'íénz'מבארים ïäéøácעל úà ïéîéìLnL דבריהם - ª¦¤©§¦¦¤¦§¥¤

ïéîéðaמתקיימים. úòáâa ,øîàz íàå על בנימין בשבט להילחם השבטים שיצאו §¦Ÿ©§¦§©¦§¨¦
חיילים, הרבה מהם ונפלו אותם ניצח בנימין ושבט ותומים, האורים àlפי äî éðtî¦§¥©Ÿ

eîéìLä ש לפי דבריהם. ותומים ותומיםíäהאורים האורים -eðçéa àlL לא - ¦§¦¥¤Ÿ¦£
שמשמעו 'עלו' רק אלא והצליחו', 'עלו הראשונים ימים בשני להם çvðìפירשו íà¦§©¥©

å .çöpäì íà אמנםäðBøçàá,בבנימין שנלחמו השלישי ביום -Lאזeðçéa פירשו - ¦§¦¨¥©§¨©£¨¤¦£
שינצחו, דבריהם,eîékñäלהם את כח)øîàpLוקיימו כ ïa(שופטים ñçðéôe' ¦§¦¤¤¡©¦§¨¤

éñBàä ,øîàì íää íéîia åéðôì ãîò ïøäà ïa øæòìàúàöì ãBò ó ¤§¨¨¤©£ŸŸ¥§¨¨©¨¦¨¥¥Ÿ©¦¨¥
epðzà øçî ék eìò 'ä øîàiå ,ìcçà íà éçà ïéîéðá éða íò äîçìnì©¦§¨¨¦§¥¦§¨¦¨¦¦¤§¨©Ÿ¤£¦¨¨¤§¤

.'Eãéá§¨¤
הגמרא: úéNòðמבררת ãöék,ותומים באורים התשובה øîBà,קבלת ïðçBé éaø ¥©©£¥©¦¨¨¥

היו החושן על חקוקות שהיו השבטים היתה úBèìBaאותיות אם וכגון במקומן, §
מצרף  היה והכהן מיהודה, וה' מלוי ל' משמעון ע' האותיות בולטות היו 'עלה' התשובה

ו  התשובה. את øîBà,מהם Lé÷ì Léø ו ממקומן זזות היו úBôøèöîהאותיות ¥¨¦¥¦§¨§
התשובה. את להשלים מעצמן

הגמרא: eäaמקשה áéúk àì àäåהשבטים בשמות -,é"ãö תשובה התקבלה וכיצד §¨Ÿ§¦§¨¦
הגמרא: משיבה זו. אות çöé÷,המצריכה øa ìàeîL áø øîàגם'÷çöé' 'íäøáà' ¨©©§¥©¦§¨©§¨¨¦§¨

.íL áéúk 'á÷òé'å:הגמרא מקשה ú"éè.עדייןàäåשוב áéúk àì משיבה §©£Ÿ§¦¨§¨Ÿ§¦¥
á÷òé,הגמרא: øa àçà áø øîàהתיבות ïeøeLé'גם éèáL'.íL áéúk ¨©©©¨©©£Ÿ¦§¥§§¦¨

התשובה: באופן לעיל שנחלקו לקיש וריש יוחנן רבי על מקשה ìkהגמרא ,éáéúéî¥¦¥¨
Ba ïéìàBL ïéà åéìò äøBL äðéëLe LãBwä çeøa øaãî BðéàL ïäk באורים Ÿ¥¤¥§©¥§©©¤§¦¨¨¨¨¥£¦

אבשלום éøäLותומים, מפני דוד Bãö÷כשברח ìàLותומים באורים äúìòåהכהן ¤£¥¨©¨§¨§¨
Bì ו לו, השיבו -øúéáàשאל øîàpLהכהן ,Bì äúìò àìå(כד טו ב' (שמואל ¤§¨¨§Ÿ¨§¨¤¤¡©

,'Bâå 'íòä ìk íz ãò øúéáà ìòiå'פי"ד)ושנינו עולם שאל (סדר שאביתר ©©©¤§¨¨©Ÿ¨¨¨§
דוד  ומינה הכהונה מן [-סלקוהו] והעלוהו לו עלתה ולא ותומים באורים שעה באותה

ולא  יוחנן כרבי בולטות האותיות היו שלא משמע הברייתא מדברי תחתיו. צדוק את

הגמרא: מתרצת התשובה. שיבין כדי הקודש ברוח המדבר לכהן צריך מדוע כדבריהם שאם לקיש, כריש äåäמצטרפות éòeiñ©¥£¨
eäééãäa òéiñî או בולטות האותיות היו עליו שורה ושכינה הקודש ברוח מדבר היה שאם ותומים, לאורים מסייע היה הכהן - §©©©£©§

כלל. מצטרפות או בולטות היו לא לכך ראוי היה לא ואם מצטרפות,
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xcde"קנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zeaezk(oey`x meil)

ïk íàc,ryedi iaxk xaeq ongp axy ,dligza xnel epxaqy enk §¦¥
àúëìäà àúëìä àéL÷,zekldd oia dxizq didz -ccg` cvn ©§¨¦§§¨©¦§§¨§

ïì àîéé÷epicia laewn -(.iw n"a)céðéãa ïîçð áøk àúëìäipica - ©§¨¨¦§§¨§©©§¨§¦¥
,sicr ixa e`l `nye ixay ezenk weqtl yi ok m`e ,zepenn

e,jci`nàäáepizpyn ly oica -,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà §¨¨©©§¨¨©§¥
ìàéìîb ïaøk äëìä,ixa zprha oenn d`ivene ,zpn`p dy`dy £¨¨§©¨©§¦¥

dnl dxizq ef ixd ,sicr ixa `nye ixay meyn `ed mrhd m`e
,sicr ixa e`lc ,ongp axk miwqet ep`ydpéî òîL åàì àlà- ¤¨¨§©¦¨

o`kn gken i`ceïðépLîãkoax ly enrhy ,epvxizy enk - §¦§©¦¨
meyn e` ,ebin meyn `l` ,'`nye ixa' meyn epi` o`k l`ilnb
,sicr ixa e`l `nye ixa llk jxca la` ,dy`l yiy sebd zwfg

dpéî òîL.di`x ef ok` - §©¦¨

äðùî
d`vnpy dxwna daezkd iaeig z` xxal dkiynn epizpyn

,mileza dl `vn `le dy`d z` `yepd :dlera dy`dàéä¦
éðà õò úkeî úøîBàz` xaiye mewn eze`a ur ia rwzp - ¤¤©¥£¦

,yi`l izlrap `l j` ,milezadàeäålrad -ék àì ,øîBàipi` - §¥Ÿ¦
,jiixacl oin`nàlà`nyúñeøc[zlera-]zà Léàmcew cer ¤¨§©¦©§

.oiqexi`dúðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaøur zkeny ©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤
.dzaezk dciqtn dpi`e ,`idïéiç eðà äétî àì ,øîBà òLBäé éaøå§©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦
,dixac lr mikneq ep` oi` -ãò ,Léà úñeøc ú÷æça Bæ éøä àlà¤¨£¥§¤§©§©¦©

äéøáãì äéàø àéázLeilr exiagn `ivendy oeik ,`id ur zkeny ¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨
.di`xd

* * *

àøîâ
.lrad dl aiyn dne ,dy`d zraez mekq dfi` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxanéàîa eäéézðòè.dy`de lrad zeprh md dn - ©©§©§§©
d`ian:xaca zwelgn `xnbd,øîà ïðçBé éaømzprhíéúàîa ©¦¨¨¨©§¨©¦

äðîe.dpn `l` dl oi`y oreh `ede ,miiz`n zraez `id -éaø ¨¤©¦
íeìk àìå äðîa ,øîà øæòìàoi`y oreh `ede ,dpn zraez `id - ¤§¨¨¨©§¨¤§Ÿ§

.melk dl
:zwelgnd z` `xnbd zx`an,äðîe íéúàîa øîà ïðçBé éaøoeik ©¦¨¨¨©§¨©¦¨¤

epizpyna `pzdy x`an `edyøîàc ,øéàî éaøk dì øáñlirl) ¨©¨§©¦¥¦§¨©
(.`iy ur zken iablïéam`da øékäzkeny d`ypy mcew lrad ¥¦¦¨

,`id urda øékä àì ïéáedzaezk ,`id dlezay xaqe,íéúàî ¥Ÿ¦¦¨¨©¦
zqexc `ny dcbpk oreh lrad eli`e ,miiz`n zraez `id okle
dy`d z` qpekdy opgei iax xaeqe ,dpn `l` jl oi`e z` yi`

.dpn dl yi ,dlera d`vnpe ,dleza zwfga
øîBà øæòìà éaøåmzwelgny,íeìk àìå äðîax`an `edy oeik §©¦¤§¨¨¥§¨¤§Ÿ§

epizpyn ly `pzdyéøîàc ,ïðaøk dì øáñ(my),ur zken iabl ¨©¨§©¨¨§¨§¦
yïéam`da øékäe ,`id ur zkeny d`ypy mcew lradïéam` ¥¦¦¨¥

,da øékä àìdzaezk ,dleza `idy ayg `l`,äðîjkitle Ÿ¦¦¨¨¤
`ny dcbpk oreh lrade ,dpn dl yi ,`id ur zkeny dzprhl
qpekdy xaeq xfrl` iaxy oeik ,melk dl oi`e yi` zqexc `id

.melk dl oi` ,dlera z`vnpe dleza zwfga dy`d z`
:`xnbd zl`eyàîìLaaen df xac -y oøîà÷ àì øæòìà éaø ¦§¨¨©¦¤§¨¨Ÿ¨¨©

epizpyn xe`iaa,ïðçBé éaøk,dpne miiz`na mzprhyé÷Bî à÷c §©¦¨¨§¨¥
ïðaøk dìur zkeny ,minkgk dpynd z` x`an `edy oeik - ¨§©¨¨

.xi`n iaxk dpynd z` x`al el wgece ,dpn dzaezkéaø àlà¤¨©¦
,øæòìà éaøk øîà àì àîòè éàî ,ïðçBé,melk `le dpna mzprhy ¨¨©©£¨Ÿ¨©§©¦¤§¨¨

.minkg zrcke
:`xnbd zvxznøáñ÷m`y ,opgei iaxdñðkdy`läìeúa ú÷æça ¨¨©§¨¨§¤§©§¨

,äðî äaeúk dì Lé äìeòa úàöîðåminkgk zxaeq epizpyn m`e §¦§¥§¨¥¨§¨¨¤
,dyw ,dpn wx zraez dnvr `idyàëäixd ,dpyna -àeä ¨¨

øîà÷dl aiig `edy `id lrad zprh -,äðîzwfga qpekd oick ¨¨©¨¤
,dlera z`vnpe dlezaàéäådnvräøîà÷dl yiy,äðîoick §¦¨¨§¨¨¤

ok m`e ,ur zkendãéc äðòèì déãéc äðòè ïéa àkéà éàîdn - ©¦¨¥©£¨¦¥§©£¨¦¨
iax yxit ,ok yxtl okzi `ly oeike .dzprhl ezprh oia yxtdd
oick miiz`n dzaezk dixacly ,xi`n iaxk dpynd z` opgei

.dpn dzaezke `id dleray oreh lrade ,ur zken
:zl`eye `xnbd dkiynn,øæòìà éaøì àîìLalrad zprhly ¦§¨¨§©¦¤§¨¨

,melk dl oi` dlera `idyézøz éðz÷c eðééädhwp jk meyn - ©§§¨¨¥©§¥
lirl dpyna zg` ,ze`nbec izy dpynd(.ai)zpreh `idy

ur zken zpreh `idy o`k dpyna zg`e ,izqp`p ipzqx`yn
,ip`àãç`a ,epizpyn ly oicd epiide ,cg` ote` -é÷etàì- £¨§©¥

hrnle `ivedlîeixac,àîç øa éîøclirl xn`y(:`i)`l m`y ¦§¨¦©¨¨
dl oi` lkd ixacl ,`id ur zkeny oi`eyipd mcew lrad rci
ur zken dzidy dcen `idy s`y x`ean epizpyna eli`e ,melk

.[miz`n e` dpn ly] daezk zraez `idàãçå,lirl dpynde - ©£¨
d`a ,izqp`p ipzqx`yn zpreh dy`dyøa àéiç áøcî é÷etàì§©¥¦§©¦¨©

,úLL áø øîà ïéáàlirl xn`y(:`i)dleza zwfga dqpk m`y ¨¦¨©©¥¤
dpynd my dhwp eixacn hrnl icke ,dpn dl yi dlera z`vnpe
,'zerh gwn igwn dide' oiqexi`d mcew dlrapy xne` lrady
dlera d`vnpe dleza zwfga dqpky itl ,melk dl oi`y epiide

.dpn elit` dl oi`ïðçBé éaøì àlàzwfga dqpk m`y xne`d ¤¨§©¦¨¨
lirl dpynd z` yxtne ,dpn dl yi dlera z`vnpe dleza
dciqtdl oiekzn epi`y ,'zerh gwn' edfy xne` lrady

ok m` ,cala dpn dzaezky oerhl `l` ,ixnbl dzaezkézøz©§¥
éì änìzg` dpyna ic ixde ,zeipynd izya jxev yi recn - ¨¨¦

z` da rinydl oke ,daezk yi ur zkenly rinydl ick
ixa zpreh dy`dy ote`a ryedi iaxe l`ilnb oax zwelgn

.`ny oreh lrade
,zeipynd izya jxev yi :`xnbd zvxznàãçd`a zg` dpyn - £¨

ìàéìîb ïaøc Bçk EòéãBäì,zpn`p dy`dyàãçåzg` dpyne - §¦£Ÿ§©¨©§¦¥©£¨
,òLBäé éaøc Bçk EòéãBäì:`xnbd zx`ane .zpn`p dpi`y §¦£Ÿ§©¦§ª©

àúéén÷,izqp`p ipzqx`yn zpreh `idy ,dpey`xd dpynd - ©©§¨
d`aBbéî øîéîì àkéàc áb ìò óàc ,òLBäé éaøc Bçk EòéãBäì- §¦£Ÿ§©¦§ª©§©©©§¦¨§¥©¦

,jizgz ip` ur zken oerhl dleki dzidy ebin dy`l yiy s`y
z`f mewnae ,jka dpedkl zlqtp dpi`y oeik xzei daeh dprh efe
dzprhy di`x ef dxe`kle ,dpedkl dleqte dqep` `idy dprh

mewn lkn ,zn`,àðîéäî àìmb ixdy ,xenb ebin df oi`y meyn Ÿ§¥§¨
.zpn`p dpi`y ryedi iax xaeq ur zken `idy orhz m`

eàúééøúad`a ,ip` ur zken zpreh `idy ,dipyd dpynde - ¨§©§¨
Bbéî øîéîì àkéìc áb ìò óàc ,ìàéìîb ïaøc Bçk EòéãBäìs`y - §¦£Ÿ§©¨©§¦¥§©©©§¥¨§¥©¦

zken zprhn xzei daeh dprh dl oi` ixdy ,ebin dy`l oi`y
c l`ilnb oax xaeq mewn lkn ,ip` uràðîéäîmeyn ,zpn`py - §¥§¨

.`id ur zken `l` ,dzpif `ly zexyk zwfga dze` micinrny

äðùî
,ryedi iaxe l`ilnb oax ly ztqep zwelgn d`ian ef dpyn

y diept dy` :dpedkl dzexyk iabl dy`d zepn`paäeàømicr ¨¨
íò úøaãîmc`,ãçàleqt `edy e` ,xyk `ed m` mircei mpi`e §©¤¤¦¤¨

,dpedkl dlqtp el dlrapy oeikedì eøîàå,del`y -Báéh äî §¨§¨©¦
,äæ Léà ìL,dxn`e .leqt e` `ed xyk m`dàeä ïäëå ,éðBìt Léà ¤¦¤¦§¦§Ÿ¥

,dpedkl `ypdln iplqt `le ,`ed qgein -éaøå ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§©¦
,úðîàð ,íéøîBà øæòéìà,dzexyk zwfg lr dze` micinrny oeik ¡¦¤¤§¦¤¡¤¤

.wtqn zlqtp dpi`eòLBäé éaøåe wlegïéiç eðà äétî àì ,øîBà- §©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦
,dixac lr jenql oi`,øæîîìe ïéúðì äìeòa ú÷æça Bæ éøä àlà¤¨£¥§¤§©§¨§¨¦§©§¥

,oz`iaa milqetd,äéøáãì äéàø àéázL ãò.xyk mc` df didy ©¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨
y diept oke :sqep oic,úøaeòî äúéä,dxarzp inn reci oi`eeøîàå ¨§¨§¤¤§¨§

äæ øaeò ìL Báéh äî ,dì.zlrap inl xnelk ,`ed mc` dfi`n - ¨©¦¤¨¤
,dxn`eéðBìt Léàî,`edàeä ïäëå.`ed qgein -éaøå ìàéìîb ïaø ¥¦§¦§Ÿ¥©¨©§¦¥§©¦

,úðîàð ,íéøîBà øæòéìàzwfg dl yiy oeik ,dpedkl dxyke ¡¦¤¤§¦¤¡¤¤
.zexyké éaøåú÷æça Bæ éøä àlà ,ïéiç eðà äétî àì ,øîBà òLBä §©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦¤¨£¥§¤§©

øæîîìe ïéúðì úøaeòî,dpedkl milqetd.äéøáãì äéàø àéázL ãò §¤¤§¨¦§©§¥©¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨
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המשך בעמוד צ

jtdy in` cenr bi sc ± ipy wxtzeaezk
ïë íàã`zkld `iyw ,ryedi iaxk `l` l`ilnb oaxk mwezin `l ongp axc Ð

.`zkld`äðùîúà ùéà úñåøã.jizqx`y mcew Ðàøîâéàîá åäééúðòèdn Ð

,ezraez `idozil dvex `ed dne?äðîå íéúàîáil yie ,ip` ur zken" :zxne` `id Ð

."dpn `l` jl oi`e ,z` yi` zqexc" :xne` `ede ,"ia zxkd `ly it lr s`e ,miz`n

Ð dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk :xaqwe

.dpn daezk dl yiíåìë àìå äðîá`id Ð

."melk jil oi`" :xne` `ede ,dpn zraezøáñ
äìwiay `l opgei iax eli`c .'ipznc `pz Ð

.xi`n iaxk ciare opaxøáñ÷,opgei iax Ð

dl yi Ð dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk

iax oizipznc ur zken jgxk lr ,jkld .dpn

zqexc" :xne` `ede .miz`n xn`c ,`id xi`n

`l Ð `id opax i`c ."dpn jil yie ,z` yi`

z` yi` zqexc" :xne` `ede ,dpn `l` draz

dicic `zprh oia `ki` i`n Ð "dpn jl yie

dcic `zprhl?øæòìà éáøì àîìùáxn`c Ð

.melk dl oi` yi` zqexcéúøú éðú÷ã åðééäÐ

`id" :`pennc `zbelt iab ,oizipzna iaa

zxne` `id"e "izqp`p ipzqx`yn zxne`

."ip` ur zkenàîç øá éîøãî é÷åôàì àãç
'åë é÷åôàì àãçåipzqx`yn zxne` `id" Ð

gwn igwn dide" da ipzinl `pz "izqp`p

iwet`l ,melk dl oi`e ,rnyn ixnbl Ð "zerh

dqpk :(a,`i) lirl xn`c oia` xa `iig axcn

daezk dl yi Ð dlera z`vnpe dleza zwfga

Ð "ip` ur zken" zxne` `id `pze .dpn

zken iab lirl xn`c ,`ng xa inxcn iwet`l

.melk `le lkd ixac Ð da xikd `l la` :ur

ïðçåé éáøì àìàdleza zwfga dqpk xn`c Ð

daezk dl yi Ð dlera z`vnpe,ok m` .dpn

Ð dpn la` ,miz`n` Ð ipzwc zerh gwn i`n

`iddl llk ipzinl il dnl .dl yi?i`

ryedi iaxe l`ilnb oaxc `zbelt opireny`l

ipzil ,dixn zwfga `penn iwe`e ,`nye ixaa

opirny`le ,`ng xa inxcn iwet`l `cg

.ediizbeltåâî øîéîì àëéàã`ira i`c ebn Ð

."ip` ur zken" dxn`àúééøúá`kil Ð

iaxk oizipzn iwenc ,opgei iaxl ebn xninl

Ð da xikd `ly ur zken :xn`c ,xi`n

il dnc ,ebn mey `kil ,miz`n dzaezk

dxn` il dn ,"jizgz ip` ur zken" zxne`

."`xwirn"äðùîúøáãî äåàø],diepta Ð

oeike ,xfnnle oizpl oileqtc `yyg meyne

.[dpedkd on dlqt Ð leqtl dlrapyúðîàð
`le ,dpedkl dxyke Ðopiwtqndlrapa dl

.dl leqtl'åë úøáåòî äúéäyxtn `xnba Ð

.il dnl izxzàøîâäøúñðit lr s`e Ð

iaxl dpedkl dlqtp Ð dlrapy de`x `ly

.oiqgeia eyr dlrnc ,onwlck ,ryediäìëà
äéô äúçîåoeyla yinyz hwp `nl` Ð

.dlik`éúøú éðú÷ã åðééä éøéòæì àîìùáÐ

ab lr s`c ,ryedi iaxc egk jricedl ,zxacn

Ð zxaerne .dleqt Ð dlrapy de`x `lc

.l`ilnb oaxc egk jricedläúáám` Ð

dpedkl `ypz dawp dfd xaerd.l`ilnb oaxl

,idi` :`pin` ded Ð dcica opireny` i`c

Ð `xwirn zexykc dwfg dl dedc li`ed

dpliqtz l`e dwfg` dnwe` opixn`.wtqn

Ð zexykc dwfg dil ded `lc ,xaer la`

.`l `ni`'åë øîàã ïàîì àçéðäonwl Ð

.oizrnyaøîéîì àëéà éàîxiykdl izxz Ð

il dnl da?.dlrapy de`xa zxacnc oeikãåçéä ìò ïé÷ìî.zecxn zkn Ðïéøñåà ïéàå`nlra cegi liaya dlra lr dy` Ð.òùåäé éáøë àìã àîéìdl wifgn cegi meync Ð

.zlrapaïéñçåéá.dpedka Ðøúñì.`nlra cegi rnyn Ð
äáøåçì
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áøykl xnel zpn`pc ryedi iax dcen ,dxzqp la` Ð dlrap xn` iq`ebna ,izlrap x

ipzqx`yn iab ebn dil zil ryedi iax `de :xn`z m`e .izlrap `l dxn` `ira i`c

zpn`p dpi` Ð ip` ur zken dxn` elit` `dc ,xenb ebn ied `l mzdc :xnel yie !izqp`p

.xzeia dlern dprh `idy itl `l` ebn dil ixw `le .oizipzna opzck .ryedi iaxl

àãçÐ dzaa xiykdl `cge da xiykdl

oaxc egk jricedl `cg :ediiexz ikixve

.ryedi iaxc egk jricedl `cge ,l`ilnb

éøáãìzxaerne Ð dzaa lqet da xiyknd

.`ilrn `pyil meyn Ð hwpc

ïéàåryedi iaxk `lc `nil cegid lr oixqe`

(inp) ixirflc :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð

.dlrapy `id dcenc oebk ixii` ,dxzqp xn`c

,`witq wtq ied ok m` Ð izlrap `l dxn` i`c

wtq Ð mzd :onwl xn`ck ,ryedi iax xiyknc

`l dxn`wc ixii` mlerlc :xnel yie !`witq

oi`c meyn ,`witq `cg dil aiyge ,dlrap

rnyn `icdac !dyw la` .zeixrl qetexhet`

,zlrapa ixii`c (`,fh zeaezk) ipy wxt yixa

zxacn i`n xn`c ixirfl `gipd :xn`wc

Ð izlrap `l dxn` `ira i`c ebnc ,dxzqp

`witqac ,ixirfl jixtc d`xp jkl !'ek `pnidn

`witqc yi` zy`c cegi `de ,dl opixq` `cg

:zvw dywe !cegid lr mixqe` oi`e ,`id `cg

jixtcn ,jixt cegi` cegic d`xp dxe`klc

!iq` axl `le ixirfläìòîÐ oiqgeia eyr

ixii` cegid lr oixqe` oi`c rnync :dniz

(`,`t) oiyecw seqae .diepta `le ,yi` zy`a

la` ,diepta `wec Ð cegid lr oiwln iwen

.dipa lr frl `iven dz`c ,`l Ð yi` zy`a

,yi` zy`a fixkne oiwlnc `xhef xnl elit`e

s`c :mz epiax xne`e !ixii` inp dieptac dcen

oixqe` oi` ,diepta ixii` cegid lr oiwlnc ab lr

m`e .yi` zy`a `l` ixii` `l Ð cegid lr

(a,`v) mixcpc `xza wxta opixn` `de :xn`z

xn` ,`zzi` `iddc dabl liirc s`ep `edd iab

xn` .`ieg edpinrhc ,oedpin lekiz `l :s`ep dil

Ð `xeqi` carc `zi` m` ,`ixy `zzi` :`ax

Ð `nrh i`d e`l i`c rnyn .zenilc dil `gip

xnel yie !cegi ici lr zxq`p dzid.ip`y s`epc

cegid lr mixqe` oi`c :uxiz ohilyc sqei x"de

ixii` `le .cegid lr oiwln enk ,diepta ixii` Ð

cgiizzyk epal dze` oixqe` oi` `l` ,dpedkl

zenai) eia` zqep`a xq`c dcedi iaxl ,eia` mr

.(`,fv
epzayd
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àúëìä ïì àîéé÷c ,àúëìäà àúëìä àéL÷ ïk íàc§¦¥©§¨¦§§¨©¦§§¨§©§¨¨¦§§¨
ìàeîL øîà äãeäé áø øîà àäáe ,éðéãa ïîçð áøk§©©§¨§¦¥§¨¨©©§¨¨©§¥
,ïðépLîãk dpéî òîL åàì àlà .ìàéìîb ïaøk äëìä£¨¨§©¨©§¦¥¤¨¨§©¦¨§¦§©¥©

dpéî òîLäðùî,"éðà õò úkeî" :úøîBà àéä §©¦¨¦¤¤©¥£¦
ïaø ."zà Léà úñeøc àlà ,ék àì" :øîBà àeäå§¥Ÿ¦¤¨§©¦©§©¨
òLBäé éaøå ,úðîàð :íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤§©¦§ª©
úñeøc ú÷æça Bæ éøä àlà ,ïéiç eðà äétî àì :øîBà¥Ÿ¦¦¨¨©¦¤¨£¥§¤§©§©

.äéøáãì äéàø àéázL ãò Léààøîâeäééúðòè ¦©¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨©£¨©§
øæòìà éaø ,äðîe íéúàîa :øîà ïðçBé éaø ?éàîa§©©¦¨¨¨©§¨©¦¨¤©¦¤§¨¨
íéúàîa :øîà ïðçBé éaø .íeìk àìå äðîa :øîà̈©§¨¤§Ÿ§©¦¨¨¨©§¨©¦

dì øáñ ,äðîeïéáe da øékä ïéa :øîàc ,øéàî éaøk ¨¤¨©¨§©¦¥¦§¨©¥¦¦¨¥
da øékä àì¯àìå äðîa :øîBà øæòìà éaøå .íéúàî Ÿ¦¦¨¨©¦§©¦¤§¨¨¥§¨¤§Ÿ

àì ïéa da øékä ïéa :éøîàc ïðaøk dì øáñ ,íeìk§¨©¨§©¨©§¨§¦¥¦¦¨¥Ÿ
da øékä¯éaøk øîà÷ àì øæòìà éaø àîìLa .äðî ¦¦¨¨¤¦§¨¨©¦¤§¨¨¨¨¨©§©¦

ïðçBé¯éàî ïðçBé éaø àlà ,ïðaøk dì é÷Bî à÷c ¨¨§¨¥¨§©¨©¤¨©¦¨¨©
ú÷æça dñðk :øáñ÷ ?øæòìà éaøk øîà àì àîòè©£¨Ÿ¨©§©¦¤§¨¨¨¨©§¨¨§¤§©

äìeòa úàöîðå äìeúa¯,àëä .äðî äaeúk dì Lé §¨§¦§¥§¨¥¨§¨¨¤¨¨
ïéa àkéà éàî ,äðî äøîà÷ àéäå äðî øîà÷ àeä¨¨©¨¤§¦¨¨§¨¨¤©¦¨¥

øæòìà éaøì àîìLa ?dãéc äðòèì déãéc äðòè¯ ©£¨¦¥§©£¨¦¨¦§¨¨§©¦¤§¨¨
àãç :ézøz éðú÷c eðééä¯,àîç øa éîøcî é÷etàì ©§§¨¨¥©§¥£¨§©¥¦§¨¦©¨¨

àãçå¯.úLL áø øîà ïéáà øa àéiç áøcî é÷etàì ©£¨§©¥¦§©¦¨©¨¦£©©¥¤
EòéãBäì àãç ?éì änì ézøz ,ïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨©§¥¨¨¦£¨§¦£
.òLBäé éaøc Bçk EòéãBäì àãçå ,ìàéìîb ïaøc BçkŸ§©¨©§¦¥©£¨§¦£Ÿ§©¦§ª©
áb ìò óàc ,òLBäé éaøc Bçk EòéãBäì àúéén÷©©§¨§¦£Ÿ§©¦§ª©§©©©

Bbéî øîéîì àkéàc¯EòéãBäì àúééøúa ,àðîéäî àì §¦¨§¥©¦¨§¥§¨©§©§¨§¦£
Bbéî øîéîì àkéìc áb ìò óàc ,ìàéìîb ïaøc BçkŸ§©¨©§¦¥§©©©§¥¨§¥©¦

¯.àðîéäîäðùîeøîàå ,ãçà íò úøaãî äeàø §¥§¨¨¨§©¤¤¦¤¨§¨§
"?äæ Léà ìL Báéh äî" :dì¯ïäëå ,éðBìt Léà" ¨©¦¤¦¤¦§¦§Ÿ¥

,úðîàð :íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø ."àeä©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤
éøä àlà ,ïéiç eðà äétî àì :øîBà òLBäé éaøå§©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦¤¨£¥
äéàø àéázL ãò ,øæîîìe ïéúðì äìeòa ú÷æça Bæ§¤§©§¨§¨¦§©§¥©¤¨¦§¨¨
ìL Báéh äî" :dì eøîàå ,úøaeòî äúéä .äéøáãì¦§¨¤¨¨§¨§¤¤§¨§¨©¦¤

."àeä ïäëå ,éðBìt Léàî" ?"äæ øaeòéaøå ,úðîàð :íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø ¨¤¥¦§¦§Ÿ¥©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤§©¦
àéázL ãò ,øæîîìe ïéúðì úøaeòî ú÷æça Bæ éøä àlà ,ïéiç eðà äétî àì :øîBà òLBäé§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦¤¨£¥§¤§©§¤¤§¨¦§©§¥©¤¨¦

.äéøáãì äéàøàøîâàîìLa .äìòáð ,øîà éñà áø ,äøzñð :øîà éøéòæ ?"úøaãî" éàî §¨¨¦§¨¤¨©§©¤¤§¥¦¨©¦§§¨©©¦¨©¦§£¨¦§¨¨
éøéòæì¯:áéúëãk ,àéìòî àðMéì ?"úøaãî" éàî éñà áøì àlà ,"úøaãî" éðú÷c eðééä ¦§¥¦©§§¨¨¥§©¤¤¤¨§©©¦©§©¤¤¦¨¨©©§¨§¦§¦

à"éøéòæì àîìLa ."ïåà ézìòô àì äøîàå äéô äúçîe äìë¯"úøaãî" ,ézøz éðú÷c eðééä ¨§¨¨£¨¦¨§¨§¨Ÿ¨©§¦¨¤¦§¨¨¦§¥¦©§§¨¨¥©§¥§©¤¤
àçéðä .dzáa øéLëäì àãçå ,da øéLëäì àãç ?éì änì ézøz ,éñà áøì àlà ."úøaeòî"e§¤¤¤¨§©©¦©§¥¨¨¦£¨§©§¦¨©£¨§©§¦§¦¨¨¦¨
da øéLënä éøáãì :øîàc ïàîì àlà ,dzáa øéLëî da øéLënä éøáãì :øîàc ïàîì§©§¨©§¦§¥©©§¦¨©§¦§¦¨¤¨§©§¨©§¦§¥©©§¦¨
øéLëî da øéLënä éøáãì øîàc ïàîk øáñ éñà áø ?øîéîì àkéà éàî ,dzáa ìñBt¥§¦¨©¦¨§¥©©©¦¨©§©§¨©§¦§¥©©§¦¨©§¦
òLBäé éaø øîàå ,äøzñð "úøaãî" éàî øîàc ,éøéòæì :ééaàì àtt áø déì øîà .dzáa§¦¨£©¥©©¨§©©¥¦§¥¦§¨©©§©¤¤¦§§¨§¨©©¦§ª©

àðîéäî àì¯!òLBäé éaøk àìc àîéì ,ãeçiä ìò ïéøñBà ïéàå ãeçiä ìò ïé÷ìî :áø øîàä ¨§¥§¨¨¨©©©§¦©©¦§¥§¦©©¦¥¨§¨§©¦§ª©
,øúñì ãçà íò äñðëpL äeàø :éáéúéî .ïéñçBéa eNò äìòî ,òLBäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§ª©©£¨¨§£¦¥¦¥¨¨¤¦§§¨¦¤¨§¥¤
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zeaezk(oey`x meil)

ïk íàc,ryedi iaxk xaeq ongp axy ,dligza xnel epxaqy enk §¦¥
àúëìäà àúëìä àéL÷,zekldd oia dxizq didz -ccg` cvn ©§¨¦§§¨©¦§§¨§

ïì àîéé÷epicia laewn -(.iw n"a)céðéãa ïîçð áøk àúëìäipica - ©§¨¨¦§§¨§©©§¨§¦¥
,sicr ixa e`l `nye ixay ezenk weqtl yi ok m`e ,zepenn

e,jci`nàäáepizpyn ly oica -,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà §¨¨©©§¨¨©§¥
ìàéìîb ïaøk äëìä,ixa zprha oenn d`ivene ,zpn`p dy`dy £¨¨§©¨©§¦¥

dnl dxizq ef ixd ,sicr ixa `nye ixay meyn `ed mrhd m`e
,sicr ixa e`lc ,ongp axk miwqet ep`ydpéî òîL åàì àlà- ¤¨¨§©¦¨

o`kn gken i`ceïðépLîãkoax ly enrhy ,epvxizy enk - §¦§©¦¨
meyn e` ,ebin meyn `l` ,'`nye ixa' meyn epi` o`k l`ilnb
,sicr ixa e`l `nye ixa llk jxca la` ,dy`l yiy sebd zwfg

dpéî òîL.di`x ef ok` - §©¦¨

äðùî
d`vnpy dxwna daezkd iaeig z` xxal dkiynn epizpyn

,mileza dl `vn `le dy`d z` `yepd :dlera dy`dàéä¦
éðà õò úkeî úøîBàz` xaiye mewn eze`a ur ia rwzp - ¤¤©¥£¦

,yi`l izlrap `l j` ,milezadàeäålrad -ék àì ,øîBàipi` - §¥Ÿ¦
,jiixacl oin`nàlà`nyúñeøc[zlera-]zà Léàmcew cer ¤¨§©¦©§

.oiqexi`dúðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaøur zkeny ©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤
.dzaezk dciqtn dpi`e ,`idïéiç eðà äétî àì ,øîBà òLBäé éaøå§©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦
,dixac lr mikneq ep` oi` -ãò ,Léà úñeøc ú÷æça Bæ éøä àlà¤¨£¥§¤§©§©¦©

äéøáãì äéàø àéázLeilr exiagn `ivendy oeik ,`id ur zkeny ¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨
.di`xd

* * *

àøîâ
.lrad dl aiyn dne ,dy`d zraez mekq dfi` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxanéàîa eäéézðòè.dy`de lrad zeprh md dn - ©©§©§§©
d`ian:xaca zwelgn `xnbd,øîà ïðçBé éaømzprhíéúàîa ©¦¨¨¨©§¨©¦

äðîe.dpn `l` dl oi`y oreh `ede ,miiz`n zraez `id -éaø ¨¤©¦
íeìk àìå äðîa ,øîà øæòìàoi`y oreh `ede ,dpn zraez `id - ¤§¨¨¨©§¨¤§Ÿ§

.melk dl
:zwelgnd z` `xnbd zx`an,äðîe íéúàîa øîà ïðçBé éaøoeik ©¦¨¨¨©§¨©¦¨¤

epizpyna `pzdy x`an `edyøîàc ,øéàî éaøk dì øáñlirl) ¨©¨§©¦¥¦§¨©
(.`iy ur zken iablïéam`da øékäzkeny d`ypy mcew lrad ¥¦¦¨

,`id urda øékä àì ïéáedzaezk ,`id dlezay xaqe,íéúàî ¥Ÿ¦¦¨¨©¦
zqexc `ny dcbpk oreh lrad eli`e ,miiz`n zraez `id okle
dy`d z` qpekdy opgei iax xaeqe ,dpn `l` jl oi`e z` yi`

.dpn dl yi ,dlera d`vnpe ,dleza zwfga
øîBà øæòìà éaøåmzwelgny,íeìk àìå äðîax`an `edy oeik §©¦¤§¨¨¥§¨¤§Ÿ§

epizpyn ly `pzdyéøîàc ,ïðaøk dì øáñ(my),ur zken iabl ¨©¨§©¨¨§¨§¦
yïéam`da øékäe ,`id ur zkeny d`ypy mcew lradïéam` ¥¦¦¨¥

,da øékä àìdzaezk ,dleza `idy ayg `l`,äðîjkitle Ÿ¦¦¨¨¤
`ny dcbpk oreh lrade ,dpn dl yi ,`id ur zkeny dzprhl
qpekdy xaeq xfrl` iaxy oeik ,melk dl oi`e yi` zqexc `id

.melk dl oi` ,dlera z`vnpe dleza zwfga dy`d z`
:`xnbd zl`eyàîìLaaen df xac -y oøîà÷ àì øæòìà éaø ¦§¨¨©¦¤§¨¨Ÿ¨¨©

epizpyn xe`iaa,ïðçBé éaøk,dpne miiz`na mzprhyé÷Bî à÷c §©¦¨¨§¨¥
ïðaøk dìur zkeny ,minkgk dpynd z` x`an `edy oeik - ¨§©¨¨

.xi`n iaxk dpynd z` x`al el wgece ,dpn dzaezkéaø àlà¤¨©¦
,øæòìà éaøk øîà àì àîòè éàî ,ïðçBé,melk `le dpna mzprhy ¨¨©©£¨Ÿ¨©§©¦¤§¨¨

.minkg zrcke
:`xnbd zvxznøáñ÷m`y ,opgei iaxdñðkdy`läìeúa ú÷æça ¨¨©§¨¨§¤§©§¨

,äðî äaeúk dì Lé äìeòa úàöîðåminkgk zxaeq epizpyn m`e §¦§¥§¨¥¨§¨¨¤
,dyw ,dpn wx zraez dnvr `idyàëäixd ,dpyna -àeä ¨¨

øîà÷dl aiig `edy `id lrad zprh -,äðîzwfga qpekd oick ¨¨©¨¤
,dlera z`vnpe dlezaàéäådnvräøîà÷dl yiy,äðîoick §¦¨¨§¨¨¤

ok m`e ,ur zkendãéc äðòèì déãéc äðòè ïéa àkéà éàîdn - ©¦¨¥©£¨¦¥§©£¨¦¨
iax yxit ,ok yxtl okzi `ly oeike .dzprhl ezprh oia yxtdd
oick miiz`n dzaezk dixacly ,xi`n iaxk dpynd z` opgei

.dpn dzaezke `id dleray oreh lrade ,ur zken
:zl`eye `xnbd dkiynn,øæòìà éaøì àîìLalrad zprhly ¦§¨¨§©¦¤§¨¨

,melk dl oi` dlera `idyézøz éðz÷c eðééädhwp jk meyn - ©§§¨¨¥©§¥
lirl dpyna zg` ,ze`nbec izy dpynd(.ai)zpreh `idy

ur zken zpreh `idy o`k dpyna zg`e ,izqp`p ipzqx`yn
,ip`àãç`a ,epizpyn ly oicd epiide ,cg` ote` -é÷etàì- £¨§©¥

hrnle `ivedlîeixac,àîç øa éîøclirl xn`y(:`i)`l m`y ¦§¨¦©¨¨
dl oi` lkd ixacl ,`id ur zkeny oi`eyipd mcew lrad rci
ur zken dzidy dcen `idy s`y x`ean epizpyna eli`e ,melk

.[miz`n e` dpn ly] daezk zraez `idàãçå,lirl dpynde - ©£¨
d`a ,izqp`p ipzqx`yn zpreh dy`dyøa àéiç áøcî é÷etàì§©¥¦§©¦¨©

,úLL áø øîà ïéáàlirl xn`y(:`i)dleza zwfga dqpk m`y ¨¦¨©©¥¤
dpynd my dhwp eixacn hrnl icke ,dpn dl yi dlera z`vnpe
,'zerh gwn igwn dide' oiqexi`d mcew dlrapy xne` lrady
dlera d`vnpe dleza zwfga dqpky itl ,melk dl oi`y epiide

.dpn elit` dl oi`ïðçBé éaøì àlàzwfga dqpk m`y xne`d ¤¨§©¦¨¨
lirl dpynd z` yxtne ,dpn dl yi dlera z`vnpe dleza
dciqtdl oiekzn epi`y ,'zerh gwn' edfy xne` lrady

ok m` ,cala dpn dzaezky oerhl `l` ,ixnbl dzaezkézøz©§¥
éì änìzg` dpyna ic ixde ,zeipynd izya jxev yi recn - ¨¨¦

z` da rinydl oke ,daezk yi ur zkenly rinydl ick
ixa zpreh dy`dy ote`a ryedi iaxe l`ilnb oax zwelgn

.`ny oreh lrade
,zeipynd izya jxev yi :`xnbd zvxznàãçd`a zg` dpyn - £¨

ìàéìîb ïaøc Bçk EòéãBäì,zpn`p dy`dyàãçåzg` dpyne - §¦£Ÿ§©¨©§¦¥©£¨
,òLBäé éaøc Bçk EòéãBäì:`xnbd zx`ane .zpn`p dpi`y §¦£Ÿ§©¦§ª©

àúéén÷,izqp`p ipzqx`yn zpreh `idy ,dpey`xd dpynd - ©©§¨
d`aBbéî øîéîì àkéàc áb ìò óàc ,òLBäé éaøc Bçk EòéãBäì- §¦£Ÿ§©¦§ª©§©©©§¦¨§¥©¦

,jizgz ip` ur zken oerhl dleki dzidy ebin dy`l yiy s`y
z`f mewnae ,jka dpedkl zlqtp dpi`y oeik xzei daeh dprh efe
dzprhy di`x ef dxe`kle ,dpedkl dleqte dqep` `idy dprh

mewn lkn ,zn`,àðîéäî àìmb ixdy ,xenb ebin df oi`y meyn Ÿ§¥§¨
.zpn`p dpi`y ryedi iax xaeq ur zken `idy orhz m`

eàúééøúad`a ,ip` ur zken zpreh `idy ,dipyd dpynde - ¨§©§¨
Bbéî øîéîì àkéìc áb ìò óàc ,ìàéìîb ïaøc Bçk EòéãBäìs`y - §¦£Ÿ§©¨©§¦¥§©©©§¥¨§¥©¦

zken zprhn xzei daeh dprh dl oi` ixdy ,ebin dy`l oi`y
c l`ilnb oax xaeq mewn lkn ,ip` uràðîéäîmeyn ,zpn`py - §¥§¨

.`id ur zken `l` ,dzpif `ly zexyk zwfga dze` micinrny

äðùî
,ryedi iaxe l`ilnb oax ly ztqep zwelgn d`ian ef dpyn

y diept dy` :dpedkl dzexyk iabl dy`d zepn`paäeàømicr ¨¨
íò úøaãîmc`,ãçàleqt `edy e` ,xyk `ed m` mircei mpi`e §©¤¤¦¤¨

,dpedkl dlqtp el dlrapy oeikedì eøîàå,del`y -Báéh äî §¨§¨©¦
,äæ Léà ìL,dxn`e .leqt e` `ed xyk m`dàeä ïäëå ,éðBìt Léà ¤¦¤¦§¦§Ÿ¥

,dpedkl `ypdln iplqt `le ,`ed qgein -éaøå ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§©¦
,úðîàð ,íéøîBà øæòéìà,dzexyk zwfg lr dze` micinrny oeik ¡¦¤¤§¦¤¡¤¤

.wtqn zlqtp dpi`eòLBäé éaøåe wlegïéiç eðà äétî àì ,øîBà- §©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦
,dixac lr jenql oi`,øæîîìe ïéúðì äìeòa ú÷æça Bæ éøä àlà¤¨£¥§¤§©§¨§¨¦§©§¥

,oz`iaa milqetd,äéøáãì äéàø àéázL ãò.xyk mc` df didy ©¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨
y diept oke :sqep oic,úøaeòî äúéä,dxarzp inn reci oi`eeøîàå ¨§¨§¤¤§¨§

äæ øaeò ìL Báéh äî ,dì.zlrap inl xnelk ,`ed mc` dfi`n - ¨©¦¤¨¤
,dxn`eéðBìt Léàî,`edàeä ïäëå.`ed qgein -éaøå ìàéìîb ïaø ¥¦§¦§Ÿ¥©¨©§¦¥§©¦

,úðîàð ,íéøîBà øæòéìàzwfg dl yiy oeik ,dpedkl dxyke ¡¦¤¤§¦¤¡¤¤
.zexyké éaøåú÷æça Bæ éøä àlà ,ïéiç eðà äétî àì ,øîBà òLBä §©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦¤¨£¥§¤§©

øæîîìe ïéúðì úøaeòî,dpedkl milqetd.äéøáãì äéàø àéázL ãò §¤¤§¨¦§©§¥©¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨
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המשך בעמוד צ

jtdy in` cenr bi sc ± ipy wxtzeaezk
ïë íàã`zkld `iyw ,ryedi iaxk `l` l`ilnb oaxk mwezin `l ongp axc Ð

.`zkld`äðùîúà ùéà úñåøã.jizqx`y mcew Ðàøîâéàîá åäééúðòèdn Ð

,ezraez `idozil dvex `ed dne?äðîå íéúàîáil yie ,ip` ur zken" :zxne` `id Ð

."dpn `l` jl oi`e ,z` yi` zqexc" :xne` `ede ,"ia zxkd `ly it lr s`e ,miz`n

Ð dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk :xaqwe

.dpn daezk dl yiíåìë àìå äðîá`id Ð

."melk jil oi`" :xne` `ede ,dpn zraezøáñ
äìwiay `l opgei iax eli`c .'ipznc `pz Ð

.xi`n iaxk ciare opaxøáñ÷,opgei iax Ð

dl yi Ð dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk

iax oizipznc ur zken jgxk lr ,jkld .dpn

zqexc" :xne` `ede .miz`n xn`c ,`id xi`n

`l Ð `id opax i`c ."dpn jil yie ,z` yi`

z` yi` zqexc" :xne` `ede ,dpn `l` draz

dicic `zprh oia `ki` i`n Ð "dpn jl yie

dcic `zprhl?øæòìà éáøì àîìùáxn`c Ð

.melk dl oi` yi` zqexcéúøú éðú÷ã åðééäÐ

`id" :`pennc `zbelt iab ,oizipzna iaa

zxne` `id"e "izqp`p ipzqx`yn zxne`

."ip` ur zkenàîç øá éîøãî é÷åôàì àãç
'åë é÷åôàì àãçåipzqx`yn zxne` `id" Ð

gwn igwn dide" da ipzinl `pz "izqp`p

iwet`l ,melk dl oi`e ,rnyn ixnbl Ð "zerh

dqpk :(a,`i) lirl xn`c oia` xa `iig axcn

daezk dl yi Ð dlera z`vnpe dleza zwfga

Ð "ip` ur zken" zxne` `id `pze .dpn

zken iab lirl xn`c ,`ng xa inxcn iwet`l

.melk `le lkd ixac Ð da xikd `l la` :ur

ïðçåé éáøì àìàdleza zwfga dqpk xn`c Ð

daezk dl yi Ð dlera z`vnpe,ok m` .dpn

Ð dpn la` ,miz`n` Ð ipzwc zerh gwn i`n

`iddl llk ipzinl il dnl .dl yi?i`

ryedi iaxe l`ilnb oaxc `zbelt opireny`l

ipzil ,dixn zwfga `penn iwe`e ,`nye ixaa

opirny`le ,`ng xa inxcn iwet`l `cg

.ediizbeltåâî øîéîì àëéàã`ira i`c ebn Ð

."ip` ur zken" dxn`àúééøúá`kil Ð

iaxk oizipzn iwenc ,opgei iaxl ebn xninl

Ð da xikd `ly ur zken :xn`c ,xi`n

il dnc ,ebn mey `kil ,miz`n dzaezk

dxn` il dn ,"jizgz ip` ur zken" zxne`

."`xwirn"äðùîúøáãî äåàø],diepta Ð

oeike ,xfnnle oizpl oileqtc `yyg meyne

.[dpedkd on dlqt Ð leqtl dlrapyúðîàð
`le ,dpedkl dxyke Ðopiwtqndlrapa dl

.dl leqtl'åë úøáåòî äúéäyxtn `xnba Ð

.il dnl izxzàøîâäøúñðit lr s`e Ð

iaxl dpedkl dlqtp Ð dlrapy de`x `ly

.oiqgeia eyr dlrnc ,onwlck ,ryediäìëà
äéô äúçîåoeyla yinyz hwp `nl` Ð

.dlik`éúøú éðú÷ã åðééä éøéòæì àîìùáÐ

ab lr s`c ,ryedi iaxc egk jricedl ,zxacn

Ð zxaerne .dleqt Ð dlrapy de`x `lc

.l`ilnb oaxc egk jricedläúáám` Ð

dpedkl `ypz dawp dfd xaerd.l`ilnb oaxl

,idi` :`pin` ded Ð dcica opireny` i`c

Ð `xwirn zexykc dwfg dl dedc li`ed

dpliqtz l`e dwfg` dnwe` opixn`.wtqn

Ð zexykc dwfg dil ded `lc ,xaer la`

.`l `ni`'åë øîàã ïàîì àçéðäonwl Ð

.oizrnyaøîéîì àëéà éàîxiykdl izxz Ð

il dnl da?.dlrapy de`xa zxacnc oeikãåçéä ìò ïé÷ìî.zecxn zkn Ðïéøñåà ïéàå`nlra cegi liaya dlra lr dy` Ð.òùåäé éáøë àìã àîéìdl wifgn cegi meync Ð

.zlrapaïéñçåéá.dpedka Ðøúñì.`nlra cegi rnyn Ð
äáøåçì
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áøykl xnel zpn`pc ryedi iax dcen ,dxzqp la` Ð dlrap xn` iq`ebna ,izlrap x

ipzqx`yn iab ebn dil zil ryedi iax `de :xn`z m`e .izlrap `l dxn` `ira i`c

zpn`p dpi` Ð ip` ur zken dxn` elit` `dc ,xenb ebn ied `l mzdc :xnel yie !izqp`p

.xzeia dlern dprh `idy itl `l` ebn dil ixw `le .oizipzna opzck .ryedi iaxl

àãçÐ dzaa xiykdl `cge da xiykdl

oaxc egk jricedl `cg :ediiexz ikixve

.ryedi iaxc egk jricedl `cge ,l`ilnb

éøáãìzxaerne Ð dzaa lqet da xiyknd

.`ilrn `pyil meyn Ð hwpc

ïéàåryedi iaxk `lc `nil cegid lr oixqe`

(inp) ixirflc :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð

.dlrapy `id dcenc oebk ixii` ,dxzqp xn`c

,`witq wtq ied ok m` Ð izlrap `l dxn` i`c

wtq Ð mzd :onwl xn`ck ,ryedi iax xiyknc

`l dxn`wc ixii` mlerlc :xnel yie !`witq

oi`c meyn ,`witq `cg dil aiyge ,dlrap

rnyn `icdac !dyw la` .zeixrl qetexhet`

,zlrapa ixii`c (`,fh zeaezk) ipy wxt yixa

zxacn i`n xn`c ixirfl `gipd :xn`wc

Ð izlrap `l dxn` `ira i`c ebnc ,dxzqp

`witqac ,ixirfl jixtc d`xp jkl !'ek `pnidn

`witqc yi` zy`c cegi `de ,dl opixq` `cg

:zvw dywe !cegid lr mixqe` oi`e ,`id `cg

jixtcn ,jixt cegi` cegic d`xp dxe`klc

!iq` axl `le ixirfläìòîÐ oiqgeia eyr

ixii` cegid lr oixqe` oi`c rnync :dniz

(`,`t) oiyecw seqae .diepta `le ,yi` zy`a

la` ,diepta `wec Ð cegid lr oiwln iwen

.dipa lr frl `iven dz`c ,`l Ð yi` zy`a

,yi` zy`a fixkne oiwlnc `xhef xnl elit`e

s`c :mz epiax xne`e !ixii` inp dieptac dcen

oixqe` oi` ,diepta ixii` cegid lr oiwlnc ab lr

m`e .yi` zy`a `l` ixii` `l Ð cegid lr

(a,`v) mixcpc `xza wxta opixn` `de :xn`z

xn` ,`zzi` `iddc dabl liirc s`ep `edd iab

xn` .`ieg edpinrhc ,oedpin lekiz `l :s`ep dil

Ð `xeqi` carc `zi` m` ,`ixy `zzi` :`ax

Ð `nrh i`d e`l i`c rnyn .zenilc dil `gip

xnel yie !cegi ici lr zxq`p dzid.ip`y s`epc

cegid lr mixqe` oi`c :uxiz ohilyc sqei x"de

ixii` `le .cegid lr oiwln enk ,diepta ixii` Ð

cgiizzyk epal dze` oixqe` oi` `l` ,dpedkl

zenai) eia` zqep`a xq`c dcedi iaxl ,eia` mr

.(`,fv
epzayd
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àúëìä ïì àîéé÷c ,àúëìäà àúëìä àéL÷ ïk íàc§¦¥©§¨¦§§¨©¦§§¨§©§¨¨¦§§¨
ìàeîL øîà äãeäé áø øîà àäáe ,éðéãa ïîçð áøk§©©§¨§¦¥§¨¨©©§¨¨©§¥
,ïðépLîãk dpéî òîL åàì àlà .ìàéìîb ïaøk äëìä£¨¨§©¨©§¦¥¤¨¨§©¦¨§¦§©¥©

dpéî òîLäðùî,"éðà õò úkeî" :úøîBà àéä §©¦¨¦¤¤©¥£¦
ïaø ."zà Léà úñeøc àlà ,ék àì" :øîBà àeäå§¥Ÿ¦¤¨§©¦©§©¨
òLBäé éaøå ,úðîàð :íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤§©¦§ª©
úñeøc ú÷æça Bæ éøä àlà ,ïéiç eðà äétî àì :øîBà¥Ÿ¦¦¨¨©¦¤¨£¥§¤§©§©

.äéøáãì äéàø àéázL ãò Léààøîâeäééúðòè ¦©¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨©£¨©§
øæòìà éaø ,äðîe íéúàîa :øîà ïðçBé éaø ?éàîa§©©¦¨¨¨©§¨©¦¨¤©¦¤§¨¨
íéúàîa :øîà ïðçBé éaø .íeìk àìå äðîa :øîà̈©§¨¤§Ÿ§©¦¨¨¨©§¨©¦

dì øáñ ,äðîeïéáe da øékä ïéa :øîàc ,øéàî éaøk ¨¤¨©¨§©¦¥¦§¨©¥¦¦¨¥
da øékä àì¯àìå äðîa :øîBà øæòìà éaøå .íéúàî Ÿ¦¦¨¨©¦§©¦¤§¨¨¥§¨¤§Ÿ
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ìñBtä éøáãì¯éaø øîà .íéøLk áBøa eléôà ìñBt §¦§¥©¥¥£¦§§¥¦¨©©¦

da øéLënä éøáãì :ïðçBé¯éøáãì ,dzáa øéLëî ¨¨§¦§¥©©§¦¨©§¦§¦¨§¦§¥
da ìñBtä¯éøáãì :øîBà øæòìà éaøå .dzáa ìñBt ©¥¨¥§¦¨§©¦¤§¨¨¥§¦§¥

da øéLënä¯àîòè éàî :äaø øîà .dzáa ìñBt ©©§¦¨¥§¦¨¨©©¨©©£¨
éäéà àîìLa ?øæòìà éaøc¯,úeøLëc ä÷æç dì úéà §©¦¤§¨¨¦§¨¨¦¦¦¨£¨¨§©§

dza¯íéøeîà íéøác äna :ïðçBé éaøì øæòìà éaø déáéúéà .úeøLëc ä÷æç dì úéì¯úeãòa ¦¨¥¨£¨¨§©§¥¦¥©¦¤§¨¨§©¦¨¨©¤§¨¦£¦§¥
àdzáa äMà úeãò ìáà .dôeâa äM¯åàì éàî .é÷eúL ãìeä ìkä éøác¯?ìeñôe é÷eúL ¦¨§¨£¨¥¦¨§¦¨¦§¥©Ÿ©¨¨§¦©¨§¦¨

íéðäk äøNò :ìàeîL øîàc ,ìàeîLãk ,ïéà ?øLk é÷eúL àkéà éîe .øLëå é÷eúL ,àì̈§¦§¨¥¦¦¨§¦¨¥¦§¦§¥§¨©§¥£¨¨Ÿ£¦
ìòáe íäî ãçà Løéôe ,íéãîBò¯éñëpî BúBà ïé÷ézLnL àîéìéà ?é÷eúL éàî .é÷eúL ãìeä §¦¥©¤¨¥¤¨©©¨¨§¦©§¦¦¥¨¤©§¦¦¦¦§¥

åéáà¯äúéäå" :áéúëc ,äpeäk ïécî BúBà ïé÷ézLnL àlà ?epî deáà ïðéòãé éîe ,àèéLt ¨¦§¦¨¦¨§¦©£©¤¨¤©§¦¦¦¦§¨¦§¦§¨§¨
"íìBò úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bì¯ñçeéî Bòøæ ïéàL äæ àöé ,åéøçà ñçeéî BòøfL éî §©§©£¨§¦§ª©¨¦¤©§§¨©£¨¨¨¤¤¥©§§¨
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xcde"תוספות                                                                                                                                      רש"י fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zeaezk(oey`x meil)

,äáøeçì Bà,zepf ea ievny mewn `edyìL Báéh äî ,dì eøîàå §§¨§¨§¨©¦¤
,äæ Léà,dxn`e ,`ed leqt e` xyk m`dàaà éçà ïáe àeä ïäk ¦¤Ÿ¥¥£¦©¨

àeä,úðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø ,,dpedkl dxiyke ©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤
.zexyk zwfga dze` micinrnyeðà äétî àì ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨

,øæîîìe ïéúðì äìeòa ú÷æça Bæ éøä àlà ,ïéiç,dpedkl dleqteãò ©¦¤¨£¥§¤§©§¨§¨¦§©§¥©
äéøáãì äéàø àéázL.did xyky ¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨

:`xnbd dywn,éøéòæì àîìLa,cegia mb ewlgpyéðz÷c eðééä ¦§¨¨¦§¦¦©§§¨¨¥
ézøz,mipte` ipy `ziixad dhwp recn oaen -,äáøeçì Bà øúñì ©§¥§¥¤§§¨

dlrapy reciy epiid 'daxegl'e ,cegi epiid 'xzql'.éqà áøì àlà¤¨§©©¦
øîàca wx ewlgpy,äìòáðryedi iax s` dxzqp m` la` §¨©¦§£¨

ok m` ,dxiyknéì änì ézøz,mipte` ipy `ziixad dhwp recn - ©§¥¨¨¦
ax ixacl :`xnbd zvxzn .dlrapy reciy xaecn mdipya ixd

iq`éðz÷ àãçdqpkpy ,cg` oipr lkd -äáøeçc øúñìmewnl - £¨¨¨¥§¥¤§§¨
.daxegay xezqn

:`xnbd dgec,éðz÷ äáøeçì Bà øúñì àäådzernyn 'e`' oeyle §¨§¥¤§§¨¨¨¥
dkxved :xg` ote`a `xnbd zvxzn .mipey mipte` ipy o`k yiy

,mipte` ipy hewpl `ziixadàúîc äáøeçì àãçepiid 'xzql' - £¨§§¨§¨¨
,xiray daxeglàøáãc äáøeçì àãçådaxeg epiid 'daxegl' - ©£¨§§¨§©§¨

xirl uegny zecya xnelk ,xacnay.éëéøöedkxvede - §¦¦
,el` mipte` ipy eprinydl `ziixadàúîc äáøeç ïðéòîLà éàc§¦©§§¦¨§¨§¨¨

epiid ,xiray daxega ewlgpy d`ian `ziixad dzid m`y -
`wecy mixne`íéøLk áBøc íeMî ,ìàéìîb ïaø øLëî÷ àäa§¨¨©§©©¨©§¦¥¦§§¥¦

dìöàrn epiide ,xird ipan cg`l dlrapy xazqny oeik -micin ¤§¨
dlrapy xnel zpn`p okle ,mixyk daexy xira `ziixad z`

,xyklìáàdqpkp m`c ,àøáãc äáøeçìdfa,dìöà ïéìeñt áBø £¨§§¨§©§¨§§¦¤§¨
miieb eaexy ,mlerd ipa lkn cg`l dlrap m` `ed wtqd ixdy

,dze` milqetdàîéày xne` iziid -déì äãBîl`ilnb oaxéaøì ¥¨¤¥§©¦
òLBäé`ziixad dycige ,xykl dlrapy xnel zpn`p dpi`y §ª©

.l`ilnb oax xiykn dfa s`y
ïðéòîLà éàåwxàéääaxne` iziid ,xirl uegny daxega - §¦©§§¦¨§©¦

`weecyòLBäé éaø øîà÷ àéääaaexy oeik ,zpn`p dpi`y §©¦¨¨©©¦§ª©
,dlv` mileqtàäa ìáà,dlv` mixyk aexy ,xiray daxega - £¨§¨

ìàéìîb ïaøì äãBî àîéà,zpn`pyàëéøödkxved jkl - ¥¨¤§©¨©§¦¥§¦¨
.mipte`d ipy z` rinydl `ziixad

dcen dxzqpay xne`d iq` ax lr zeywdl dkiynn `xnbd
:zpn`py ryedi iax,éáéúéî`ztqeza epipy(h"d `"t)dzid , ¥¦¥

xfril` iaxe l`ilnb oax ,dlrap xykly dxn`e ,zxaern
e ,zpn`p ,mixne`,dì äøLk äMàäL úeãò Bædnvr lr xnel ¥¤¨¦¨§¥¨¨

,xykl dlrapyéaø íäì øîà .úðîàð dðéà ,øîBà òLBäé éaøå§©¦§ª©¥¥¨¤¡¤¤¨©¨¤©¦
éà ,òLBäéoi` ike -úéaLpL äéeáLa ,íéãBî ízàmiiebd oialLéå §ª©¦©¤¦¦§¨¤¦§¥§¥

úéaLpL íéãò dìéðà äøBäè úøîBà àéäå ,,izlrap `l -dðéàL ¨¥¦¤¦§¥§¦¤¤§¨£¦¤¥¨
úðîàðdpedkl dleqte,.dpin`dl oi` o`k s`eìáà ,Bì eøîà- ¤¡¤¤¨§£¨

ryedi iax mdl xn` .dxeq` dieayy xacd zn`,Lé Løôä äîe¨¤§¥¥
Bæì Bæ ïéa,el exn` .zxzen efe dxeq` dieay recn -Bæìdieayl - ¥¨¨
íéãò Lémicr eplek zeixra mivext miiebdy oeiky ,dlrapy ¥¥¦

,dlrapyåeli`Bæìdcgizpyíéãò dì ïéàxnel zpn`pe ,dlrapy §¨¥¨¥¦
.llk izlrap `l xnel dleki dzidy ebina ,xykl dlrapyøîà̈©

íäì,ryedi iax,íéãò Lé Bæì óàilr miwleg mz` ixd ,xnelk ¨¤©¨¥¥¦
,dlrapy xexiaa reciy ote`a mbéøäLe `id zxaernïéa dñéøë ¤£¥§¥¨¥

,äépéL.zpn`p `idy mixaeq mz` ok it lr s`eáBø ,Bì eøîà ¦¤¨¨§
,íä úBéøòa íéöeøt íéáëBk éãáBò.mzpeek x`eaz oldle,ïäì øîà §¥¨¦§¦©£¨¥¨©¨¤

,úBéøòì ñBtBøèBtà ïéàzelzl yi l`xyi mr cegia s`e ¥©§©£¨
.dlrapy

:sqep oica `ziixad dkiynníéøeîà íéøác änadna -ewlgp ©¤§¨¦£¦
,ryedi iaxe l`ilnb oaxdôeâa äMà úeãòalr dcirnyk - §¥¦¨§¨

,dpedkl dlqtp `le ,xykl dlrapy dnvräMà úeãò ìáà£¨¥¦¨
dzáa,xyk mc` z`ian dclepy oeik dxiyk dzay dcirny - §¦¨

l,é÷eúL ãìeä ìkä éøác.'iwezy' edn x`eai oldle ¦§¥©Ÿ©¨¨§¦
.dpnn dywz jk xg`e ,`ziixad z` `xnbd zx`an dligz

:`xnbd zxxandéì éøcäî÷ éàîe ,eäì øîà÷ éàîmdl xn` dn - ©¨¨©§©¨©§§¦¥
,'zeixra mivext miakek icaer aex' el exn` df lry ryedi iax
yi zxaern lry ryedi iax mdl xn`y dn lry okzi `l ixde
di`xdy heyt ixdy ,mivext miiebd aexy el eaiyd ,micr
,mivext miiebd aexy `xaqdn xzei dlecb dlrap zxaerndy
yiy oky lk ,dieayd z` exq` mivext miieb aexy zngn m`e

.zxaernd z` xeq`l
:`xnbd zx`andéì éøîà÷ éëäiaxe l`ilnb oax el exn` jk - ¨¦¨¨§¦¥

,ryedi iaxl xfril`eðzáLäzgvip daeyz,úøaeònä ìòyiy ¥©§¨©©§¤¤
dieayl dzencl,i`cey zxaern mb jk zxq`p dieayy enky

j` ,zxq`p ,dlrap,úøaãnä ìò eðáéLz äîoi`e ,dcgiizd wxy ©§¦¥©©§©¤¤
ebina xykl dlrapy zpn`p didz `l recne ,dlrapy di`x

.llk dlrap `lyíäì øîà,ryedi iax,äéeáL eðééä úøaãî ¨©¨¤§©¤¤©§§¨
ep`y `l` ,dnvr dlirad lr zecr oi` dieaya mb ixdy

.dlrapy gipdl yi dcgiizda oicd `ede ,dlrapy migipneøîà̈§
éðàL ,Bìiabl oicd dpey -,äéeáLoeikíéöeøt íéáëBk éãáBò áBøc ©¦§¨§§¥¨¦§¦

,íä úBéøòaoi` cal cegia j` ,dlrapy xexa dzaypy oeike ©£¨¥
dxqe`l di`x.énð àä ,íäì øîà,o`k s` -øzzñéàc ïåék- ¨©¨¤¨©¦¥¨§¦§©©

,dcgiizpyúBéøòì ñBtBøèBtà ïéàdl zeidl mileki mz` oi` - ¥©§©£¨
dzidy ebin dl oi` `linne ,dlrap `ly xnele qetexhet`l

izlrap `l xnel dleki.
:iq` ax lr `ziixadn `iyewd z` `xnbd zx`an dzréðz÷̈¨¥

ézøz úäéîiaxe l`ilnb oaxy `ziixaa x`ean mewn lkn - ¦©©§¥
a ,mixac ipya ewlgp ryedi,úøaeòîe úøaãîiaxl exn` ixdy §©¤¤§¤¤

axle ,'zxacnd lr epaiyz dn zxaernd lr epzayd' ryedi
lr mdl aiydy dn ok m` ,dlrapy de`xy epiid 'zxacn'y iq`
epl reci mdipyay ,zxacnd lr daeyz `id zxaernd
epiid 'zxacn'y gken mdipia zwlgn `ziixady jkne ,dlrapy
,zpn`p dpi`y xne`e ryedi iax wleg dfa s`e ,dcgiizd wxy

eéqà áøc àzáeézs` cegiay iq` ax ixac lr `iyew ef ixd - §§¨§©©¦
:`xnbd dwiqn .zpn`p `idy dcen ryedi iaxàzáeézok` - §§¨

.eixac egcpe ,`id `kxit

* * *
ji` :`xnbd zl`ey .ryedi iax zhiy z` x`al zxfeg `xnbd

,dieayl zxaerne zxacn ryedi iax dnicåoi`y eixacl s` ixd §
,zeixrl qetexhet`déì ÷etéúwlgl xg` mrh yi `ld - ¥¥

,mdipia,íúäc,dieayadìöà ïéìeñt áBømiievnd miyp`d aex - §¨¨§¦¤§¨
,dze` milqetd ,miieb md dlv`åeli`,àëä,zxaerne zxacna §¨¨

,dìöà ïéøLk áBø.xykl dlrapy dpin`dl `xaq xzei yi dfae §¥¦¤§¨
,dzr epxn`y df xac :`xnbd zxne`ì déì òéiñîixacéaø §©©¥§©¦

éøáãì ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäél`ilnb oaxøéLënä §ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦§¦§¥©©§¦
,zxaerne zxacn,ïéìeñt áBøa eléôà øéLëîeéøáãìryedi iax ©§¦£¦§§¦§¦§¥

,íéøLk áBøa eléôà ìñBt ,ìñBtäl`ilnb oax xiykdy dn lre ©¥¥£¦§§¥¦
dieayn ryedi iax di`x mdl `iad ,oileqt aexa elit` zxacn

dlv` mileqt aexy meyn zpn`p dpi`y.

* * *
dy` dze` ly zad oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:izlrap xykl zxne`déøáãì ,ïðçBé éaø øîàl`ilnb oax ¨©©¦¨¨§¦§¥
da øéLënäxykl zprehyk ,dpedkl dnvr dy`d z` - ©©§¦¨

,izlrapøéLëîs` dpedkldzáae .ef d`ian zclepdéøáãìiax ©§¦§¦¨§¦§¥
ryediìñBt ,da ìñBtäs`dzáaøæòìà éaøå .e wleg,øîBàs` ©¥¨¥§¦¨§©¦¤§¨¨¥
éøáãìl`ilnb oax.dzáa ìñBt ,da øéLënä §¦§¥©©§¦¨¥§¦¨

:`xnbd zxxan,øæòìà éaøc àîòè éàî ,äaø øîàxiyknd s`y ¨©©¨©©£¨§©¦¤§¨¨
c meyn ,dpedkl dza z` lqet daéäéà àîìLadnvr dy`d - ¦§¨¨¦¦

dì úéàdl yi -,úeøLëc ä÷æçzxzen dzid dlrapy cry ¦¨£¨¨§©§
,dxyk dx`ypy dzwfga dze` micinrn ep` wtqne ,dpedkl

la`dì úéì ,dzadl oi` -,úeøLëc ä÷æçdclepyk cin ixdy ¦¨¥¨£¨¨§©§
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קנג jtdy ina cenr bi sc ± ipy wxtzeaezk
äáøåçì`nzq Ð,dliral.zepfl mewn `edyàúîã äáøåçcg`n dzlira mzq Ð

.xn`w mixyk l`xyi daexy xira xninl `ki`e .xird ipanàøáããseqn cg` wtq Ð

mz`iaa dy` milqete ,md mieb mlerd aexe .o`kl `a mlerdzenaia xn`ck ,dpedkl

oiyecwae (`,dn).da oiyexibe zepnl` el oi`y care ieb e`vi :(a,dr)äùàäù úåãò åæ
.izlrap xykl :xnel dxyk dnvr Ðäðéà

úðîàð.odkl `ypil Ðìáà åì åøîà,od Ð

ziy`xa) "jzy` dxy la`" enk(fi

.`hyewa :opinbxzncåæì åæ ïéá ùøôä äîåÐ

.dl xn`w ryedi iaxíéãò ùé åæì,dlrapy Ð

ziaypc oeikc,zeixra mivext mde ,miebd oial

.dlrapy micr eplekíéãò ïéà åæìåÐ

i`c ebine ,zxacn `l` de`x `ly ,dlrapy

xykl inp dxn` ik ,izlrap `l dxn` `ira

.`pnidn Ð izlrapåæì óào`k s` ,xnelk Ð

,ilr miwleg mz`e ,micr dl yiy zg` yi

.zxaern dzeida'åë äéì åøîàdinwl Ð

.edl xn`wc i`n lr dil ixcdn `w i`n yxtn

'åë ñåôåøèåôà ïéà.yxtn onwl Ðíéøáã äîá
íéøåîàc Ð.l`ilnb oaxl zpn`päùà úåãòá

äôåâá,dpedkl dnvr z` xiykdl ,xnelk Ð

dlrapa dl opiwfgn `lc.leqtløîà÷ éàî
'åë åäì`wc ,edi` edl xn`w i`n ,xnelk Ð

.zeixra mivext mieb aex edpi` dil ixcdn

efl s` mdl xn`y dn lr ef `id daeyz melk

micr dl yi?opifgwc ,dfn lecb uext jl oi`

.epnn dxarzpcúøáåòîä ìò åðúáùäÐ

.zgvpe dxenb daeyzäéåáù åðééä úøáãîÐ

dl oi` dieay s` Ð micr dl oi` zxacn dn

.dlrapk dze` miwifgn mz`e ,dliraa micr

úåéøòá íéöåøô.dlrap i`ce `de Ðïéà
úåéøòì ñåôåøèåôàzeidl mileki mz` oi` Ð

.dlrap `l :xnel ,qetexhet` dläéì ÷åôéúå
'åëåoi`c inp idp :jixt ryedi iaxl Ð

inc `lc dil wetiz ,zeixrl qetexhet`

,dieayl.'ek oileqt aex mzdcåìéôà øéùëî
íéìåñô áåøálre .dwfg` dnwe` :opixn`c Ð

`ed `iad ,dze` mixiykn eidy ,mileqt aex

.dieayd on di`x mdlúåøùëã ä÷æç äì úéà
,zcner zexyk zwfga ef dy` :xnel yie Ð

dpliqtz l` Ð dlqetl `a dz` wtqne.wtqn

øùëå é÷åúù àì,zvwna `ed iwezy ,xnelk Ð

lread did odk m`yÐ xkf didi xaerde

xyk la` .onwlck ,dpedk oicn eze` oiwzyn

`ypiz Ð `id dawp m`y ,oiqgeil `ed

eza Ð `ed xkf m`e ,dpedklezpnl`ezexyk

.dpedklïäî ãçà ùøéôådfi` reci oi`e Ð

.`edé÷åúù ãìåäepl xexay it lr s`e Ð

xyk jgxk lr iwezy i`de .`a xyk odkny

ixwe ,odkl die`x Ð `id dawp m`e ,oiqgeil

.iwezy diläðåäë ïéãî,dcear ceari `ly Ð

.dnexz lk`i `leåéøçà ñçåéîoircei ep`y Ð

eia` in.
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åðúáùä`inc `le ,dpfne zwcea dpfn dy`c ,`gip ocicl :yexit Ð zxaernd lr

elit` zxacn la` ,zxaern gpiz Ð `xaq jd jl zilc ,jcicl `l` .dieayl

epiid zxacn :mdl xn` !ebin `ki`e ,micr oi` efle micr yi eflc ,yxtd yi jixac itl

oi`y itl :wiqnck ,zxacn inp ikd Ð izlrap `l xnel zpn`p oi` dieayy enke ,dieay

i`nl okzi `l df yexit ,edine .zeixrl qetexhet`

`l xnel zpn`p ryedi iaxlc ,lirl ziyixtc

epiid zxacn :wgeca wgvi epiax yxite .izlrap

zxacn jkÐ dlera zwfga dieayy enkc ,dieay

izlrap xykl dxn` m`y oiprl ,dlera zwfga

.izlrap `l xnel d`xiy itl ,ebina zpn`p dpi`y

opiayg `lc zeixrl qetexhet` oi`c ipd` ikdle

.ebin dilòééñîÐ iel oa ryedi iaxl dil

dieaya mzdc ,dil wetiz izk` :mz epiax dywd

:uxize !aex Ð `xacc daxega `kde ,mileqt lk Ð

`l` `kilc zxacna ,xninl `kile .lkk aexc

rxzi`e ,dwfgl `herin jenq xninl `ki` aex

dwfgl `herin jenq edl zi` elit`c ,`aex dl

ied `l mewn lkn Ð ryedi iaxe l`ilnb oaxl

wtqc ,wtqn xq`zy `ed oice ,`blte `blt `l`

cva `vnpy wepizl inc `le .`xnegl `xeqi`

oixdhnc (`,t oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta dqird

d`neh wtq exn` m`c ,dwfgl `herin jenq mrhn

wxt opixn`ck !?xizdl xeqi` wtq exn`i xdhl

.(a,et oileg) "mcd ieqik"øéùëîaexa elit`

"oiqgei dxyr" wxta opixn`wc `de Ð mileqt

iwezyl `xew did le`y `a` iab (`,cr oiyeciw)

xykl :zxne`e ,en` oiwceay `xnba yxtne ,iweca

`cg `pipz ,l`ilnb oaxk Ð o`nk :jixte .izlrap

id :`pnifipznl dil dede :yexit ,'ek zxaern dz

:ipyne .qxhpewa my yxit oke ?le`y `a` xn` oke

Ð mzdn i`c ,l`ilnb oaxn `ticr le`y `a`c

ab lr s` ,'ek dlv` mixyk aexa `pin` ded

aexa elit` xiykn l`ilnb oaxc `kd opixn`c

`l oizipznne ,oizipzn` i`w le`y `a` Ð oileqt

mzd jixtc `de .oileqt aexa ixii`c icin rnyn

`z` le`y `a`c xninl ira dedc i`nl ,lirl

xiyknd ixacl xn`c o`nl `gipd :dzaa xiykdl

dzaa xiykn xn`c o`nl la` ,dzaa lqet da

elit`c ,xity jixt mzd ?xninl `ki` i`n Ð

xaer ly eaih dn :ipzwc dpynd oeyl ixirfl

.dzaa xiykdl `z`c rnyn ,dfàèéùôin

`kixv `l iiepyl ira `l `kd Ð epn dea` opirci

(`,dr my) "oiqgei dxyr" wxta ipynck ,qtz i`c

qex`nc xacl milbx mzdc .dxairy dqex` iab

.`nlrc yipi`an ith dia ilzinl `ki`e ,dxarzp

ïðéòá"ulegd"a xn`c `de Ð eixg` qgein erxf

wtq iab ,lecb odk zeidl ie`x oey`x :(`,fl zenai)

my) "dqep`d lr oi`yep" wxta Ð oey`xl ryz oa

,opaxc Ð eixg` qgein erxf :ipyne ,dl jixt (a,w

.zepfa Ð opax xefb ike ,`ed `nlra `zknq` `xwe

.xefb `l oi`eyipa

àåää]dxyr"a xn`c `de Ð ezqex`e qex`

lr `ad :xnzi` ,(`,dr oiyecw) "oiqgei

l`enye ,xfnn cled :xn` ax ,eing ziaa ezqex`

i`c .en` z` ewca `lyk Ð iwezy cled :xn`

xn` `kdc .l`enyc` l`enyc `iyw Ð ewcaya

,zpn`pc l`ilnb oaxk dkldc ,zpn`pc l`eny

oke .xfnn cled :xn` l`eny ,jeti` xn`w mzde

jetiz `l mlerl :mzd ipyn `pwqnac ,rnyn

,en` z` oiwceay Ð iwezy i`n :yxtne .'ek

,l`enyl izk` :xn`z m`e .izlrap xykl zxne`e

eing ziaa ezqex` lr `aa `wec rnyn mzdc

dcen `l ik elit` rnyn `kde ,dwica ipdn

ixii`c meyn Ð `a opirac `ed mzd ,inp i` .xfnn cled xn` ikd elit`c ,dihwp axc `zeax meyn epiid Ð `a hwpc `dc :xnel yie !l`ilnb oaxk ,zpn`pc l`eny xn`

:oiyecwa qxb mixtqd lkac :cere .ixiin `nlrn `niic `lca `kde ,`nlrn `niicca axc `zlin `xazqn :"lecb odkl dpnl`" idlya zenaia `ax xn`ck ,`nlrn `niicca

naia `nw `pyill dyw ,edine .dwica jixv oi` Ð `aa la` .oiwceay xn`w `wec `idde ,dxairy dqex`s`c iia` mzd wiqne ,`aa l`enye ax ibiltc ,"dpnl`" wxt seqa ze

dcenk `ae ,ryedi iaxl elit` xykc rnyne ,dcen `wc `cg `kd xn` `d ,`nlr iabl dytp dxwtn qex` iabl dytp dxwt`cn `nlcc ,ibilt `nlrn `niic `lc ab lr
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?"äæ Léà ìL Báéh äî" :dì eøîàå ,äaøeçì Bà§§¨§¨§¨©¦¤¦¤
éaøå ìàéìîb ïaø ."àeä àaà éçà ïáe ,àeä ïäk"Ÿ¥¤£¦©¨©¨©§¦¥§©¦
äétî àì :øîBà òLBäé éaø .úðîàð :íéøîBà øæòéìà¡¦¤¤§¦¤¡¤¤©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨

øä àlà ,ïéiç eðà,øæîîìe ïéúðì äìeòa ú÷æça Bæ é ¨©¦¤¨£¥§¤§©§¨§¨¦§©§¥
éøéòæì àîìLa .äéøáãì äéàø àéázL ãò¯eðééä ©¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨¦§¨¨¦§¥¦©§

,éñà áøì àlà ."äaøeçì Bà øúñì" ,ézøz éðú÷c§¨¨¥©§¥§¥¤§§¨¤¨§©©¦
äìòáð øîàc¯øúñì ,éðú÷ àãç ?éì änì ézøz §¨©¦§£¨©§¥¨¨¦£¨¨¨¥§¥¤

àãç !éðú÷ "äaøeçì Bà øúñì" àäå .äaøeçc§§¨§¨§¥¤§§¨¨¨¥£¨
éàc ,éëéøöe .àøáãc äaøeçì àãçå ,àúîc äaøeçì§§¨§¨¨©£¨§§¨§©§¨§¦¦§¦

àúîc äaøeç ïðéòîLà¯,ìàéìîb ïaø øLëî÷ àäa ©§©¦©§¨§¨¨§¨¨©§©©¨©§¦¥
,àøáãc äaøeçì ìáà .dìöà íéøLk áBøc íeMî¦§§¥¦¤§¨£¨§§¨§©§¨

dìöà ïéìeñt áBøc¯.òLBäé éaøì déì äãBî àîéà §§¦¤§¨¥¨¤¥§©¦§ª©
àéääa ïðéòîLà éàå¯ìáà ,òLBäé éaø øîà÷ àéääa §¦©§©¦©§©¦§©¦¨¨©©¦§ª©£¨

àäa¯Bæ :éáéúéî .àëéøö ,ìàéìîb ïaøì äãBî àîéà §¨¥¨¤§©¨©§¦¥§¦¨¥¦¥
dðéà :øîBà òLBäé éaøå ,dì äøLk äMàäL úeãò¥¤¨¦¨§¥¨¨§©¦§ª©¥¥¨
íéãBî ízà éà :òLBäé éaø íäì øîà .úðîàð¤¡¤¤¨©¨¤©¦§ª©¦©¤¦
úøîBà àéäå úéaLpL íéãò dì Léå úéaLpL äéeáLa¦§¨¤¦§¥§¥¨¥¦¤¦§¥§¦¤¤
äîe .ìáà :Bì eøîà ?úðîàð dðéàL ,"éðà äøBäè"§¨£¦¤¥¨¤¡¤¤¨§£¨¨

Bæì ?Bæì Bæ ïéa Lé Løôä¯Bæìå ,íéãò Lé¯dì ïéà ¤§¥¥¥¨¨¥¥¦§¨¥¨
ïéa dñéøk éøäL ,íéãò Lé Bæì óà :íäì øîà .íéãò¥¦¨©¨¤©¨¥¥¦¤£¥§¥¨¥
øîà .íä úBéøòa íéöeøt íéøëð áBø :Bì eøîà !äépéL¦¤¨¨§¨§¦¦§¦©£¨¥¨©

íéøeîà íéøác äna .úBéøòì ñBtBøèBtà ïéà :ïäì¯ ¨¤¥©§©£¨©¤§¨¦£¦
dzáa äMà úeãò ìáà ,dôeâa äMà úeãòa¯éøác §¥¦¨§¨£¨¥¦¨§¦¨¦§¥

éøãäî÷ éàîe eäì øîà÷ éàî .é÷eúL ãìeä ìkä©Ÿ©¨¨§¦©¨¨©§©¨§©§¦
äî ,úøaeòîä ìò eðzáLä :déì éøîà÷ éëä ?déì¥¨¦¨¨§¦¥¥©§¨©©§¤¤©
eðééä úøaãî :íäì øîà ?úøaãîä ìò eðáéLz§¦¥©©§©¤¤¨©¨¤§©¤¤©§
íéöeøt íéøëð áBøc äéeáL éðàL :Bì eøîà .äéeáL§¨¨§¨¥§¨§¨§¦¦§¦

øzzñéàc ïåék ,éîð àä :íäì øîà .íä úBéøòa¯ïéà ©£¨¥¨©¨¤¨©¦¥¨§¦§©©¥
úøaãî ,ézøz úäéî éðú÷ .úBéøòì ñBtBøèBtà©§©£¨¨¨¥¦©©§¥§©¤¤
déì ÷Btéúå .àzáeéz !éñà áøc àzáeéz ,úøaeòîe§¤¤§§¨§©©¦§§¨§¥¥

áBø íúäc!dìöà ïéøLk áBø àëäå ,dìöà ïéìeñt §¨¨§¦¤§¨§¨¨§¥¦¤§¨
ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøì déì òéiñî§©©¥§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤

øéLënä éøáãì :éåì¯,ïéìeñt áBøa eléôà øéLëî ¥¦§¦§¥©©§¦©§¦£¦§§¦
ìñBtä éøáãì¯éaø øîà .íéøLk áBøa eléôà ìñBt §¦§¥©¥¥£¦§§¥¦¨©©¦

da øéLënä éøáãì :ïðçBé¯éøáãì ,dzáa øéLëî ¨¨§¦§¥©©§¦¨©§¦§¦¨§¦§¥
da ìñBtä¯éøáãì :øîBà øæòìà éaøå .dzáa ìñBt ©¥¨¥§¦¨§©¦¤§¨¨¥§¦§¥

da øéLënä¯àîòè éàî :äaø øîà .dzáa ìñBt ©©§¦¨¥§¦¨¨©©¨©©£¨
éäéà àîìLa ?øæòìà éaøc¯,úeøLëc ä÷æç dì úéà §©¦¤§¨¨¦§¨¨¦¦¦¨£¨¨§©§

dza¯íéøeîà íéøác äna :ïðçBé éaøì øæòìà éaø déáéúéà .úeøLëc ä÷æç dì úéì¯úeãòa ¦¨¥¨£¨¨§©§¥¦¥©¦¤§¨¨§©¦¨¨©¤§¨¦£¦§¥
àdzáa äMà úeãò ìáà .dôeâa äM¯åàì éàî .é÷eúL ãìeä ìkä éøác¯?ìeñôe é÷eúL ¦¨§¨£¨¥¦¨§¦¨¦§¥©Ÿ©¨¨§¦©¨§¦¨

íéðäk äøNò :ìàeîL øîàc ,ìàeîLãk ,ïéà ?øLk é÷eúL àkéà éîe .øLëå é÷eúL ,àì̈§¦§¨¥¦¦¨§¦¨¥¦§¦§¥§¨©§¥£¨¨Ÿ£¦
ìòáe íäî ãçà Løéôe ,íéãîBò¯éñëpî BúBà ïé÷ézLnL àîéìéà ?é÷eúL éàî .é÷eúL ãìeä §¦¥©¤¨¥¤¨©©¨¨§¦©§¦¦¥¨¤©§¦¦¦¦§¥

åéáà¯äúéäå" :áéúëc ,äpeäk ïécî BúBà ïé÷ézLnL àlà ?epî deáà ïðéòãé éîe ,àèéLt ¨¦§¦¨¦¨§¦©£©¤¨¤©§¦¦¦¦§¨¦§¦§¨§¨
"íìBò úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bì¯ñçeéî Bòøæ ïéàL äæ àöé ,åéøçà ñçeéî BòøfL éî §©§©£¨§¦§ª©¨¦¤©§§¨©£¨¨¨¤¤¥©§§¨

:øîà àeäå ,dépéî :äøîà àéä ,óñBé áøc dén÷ì eúàc Búñeøàå ñeøà àeää .åéøçà©£¨©¨©£¨©£§©¥§©¥¦£©¨¦¥§£©
ïéà
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zeaezk(oey`x meil)

,äáøeçì Bà,zepf ea ievny mewn `edyìL Báéh äî ,dì eøîàå §§¨§¨§¨©¦¤
,äæ Léà,dxn`e ,`ed leqt e` xyk m`dàaà éçà ïáe àeä ïäk ¦¤Ÿ¥¥£¦©¨

àeä,úðîàð ,íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø ,,dpedkl dxiyke ©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤
.zexyk zwfga dze` micinrnyeðà äétî àì ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨

,øæîîìe ïéúðì äìeòa ú÷æça Bæ éøä àlà ,ïéiç,dpedkl dleqteãò ©¦¤¨£¥§¤§©§¨§¨¦§©§¥©
äéøáãì äéàø àéázL.did xyky ¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨

:`xnbd dywn,éøéòæì àîìLa,cegia mb ewlgpyéðz÷c eðééä ¦§¨¨¦§¦¦©§§¨¨¥
ézøz,mipte` ipy `ziixad dhwp recn oaen -,äáøeçì Bà øúñì ©§¥§¥¤§§¨

dlrapy reciy epiid 'daxegl'e ,cegi epiid 'xzql'.éqà áøì àlà¤¨§©©¦
øîàca wx ewlgpy,äìòáðryedi iax s` dxzqp m` la` §¨©¦§£¨

ok m` ,dxiyknéì änì ézøz,mipte` ipy `ziixad dhwp recn - ©§¥¨¨¦
ax ixacl :`xnbd zvxzn .dlrapy reciy xaecn mdipya ixd

iq`éðz÷ àãçdqpkpy ,cg` oipr lkd -äáøeçc øúñìmewnl - £¨¨¨¥§¥¤§§¨
.daxegay xezqn

:`xnbd dgec,éðz÷ äáøeçì Bà øúñì àäådzernyn 'e`' oeyle §¨§¥¤§§¨¨¨¥
dkxved :xg` ote`a `xnbd zvxzn .mipey mipte` ipy o`k yiy

,mipte` ipy hewpl `ziixadàúîc äáøeçì àãçepiid 'xzql' - £¨§§¨§¨¨
,xiray daxeglàøáãc äáøeçì àãçådaxeg epiid 'daxegl' - ©£¨§§¨§©§¨

xirl uegny zecya xnelk ,xacnay.éëéøöedkxvede - §¦¦
,el` mipte` ipy eprinydl `ziixadàúîc äáøeç ïðéòîLà éàc§¦©§§¦¨§¨§¨¨

epiid ,xiray daxega ewlgpy d`ian `ziixad dzid m`y -
`wecy mixne`íéøLk áBøc íeMî ,ìàéìîb ïaø øLëî÷ àäa§¨¨©§©©¨©§¦¥¦§§¥¦

dìöàrn epiide ,xird ipan cg`l dlrapy xazqny oeik -micin ¤§¨
dlrapy xnel zpn`p okle ,mixyk daexy xira `ziixad z`

,xyklìáàdqpkp m`c ,àøáãc äáøeçìdfa,dìöà ïéìeñt áBø £¨§§¨§©§¨§§¦¤§¨
miieb eaexy ,mlerd ipa lkn cg`l dlrap m` `ed wtqd ixdy

,dze` milqetdàîéày xne` iziid -déì äãBîl`ilnb oaxéaøì ¥¨¤¥§©¦
òLBäé`ziixad dycige ,xykl dlrapy xnel zpn`p dpi`y §ª©

.l`ilnb oax xiykn dfa s`y
ïðéòîLà éàåwxàéääaxne` iziid ,xirl uegny daxega - §¦©§§¦¨§©¦

`weecyòLBäé éaø øîà÷ àéääaaexy oeik ,zpn`p dpi`y §©¦¨¨©©¦§ª©
,dlv` mileqtàäa ìáà,dlv` mixyk aexy ,xiray daxega - £¨§¨

ìàéìîb ïaøì äãBî àîéà,zpn`pyàëéøödkxved jkl - ¥¨¤§©¨©§¦¥§¦¨
.mipte`d ipy z` rinydl `ziixad

dcen dxzqpay xne`d iq` ax lr zeywdl dkiynn `xnbd
:zpn`py ryedi iax,éáéúéî`ztqeza epipy(h"d `"t)dzid , ¥¦¥

xfril` iaxe l`ilnb oax ,dlrap xykly dxn`e ,zxaern
e ,zpn`p ,mixne`,dì äøLk äMàäL úeãò Bædnvr lr xnel ¥¤¨¦¨§¥¨¨

,xykl dlrapyéaø íäì øîà .úðîàð dðéà ,øîBà òLBäé éaøå§©¦§ª©¥¥¨¤¡¤¤¨©¨¤©¦
éà ,òLBäéoi` ike -úéaLpL äéeáLa ,íéãBî ízàmiiebd oialLéå §ª©¦©¤¦¦§¨¤¦§¥§¥

úéaLpL íéãò dìéðà äøBäè úøîBà àéäå ,,izlrap `l -dðéàL ¨¥¦¤¦§¥§¦¤¤§¨£¦¤¥¨
úðîàðdpedkl dleqte,.dpin`dl oi` o`k s`eìáà ,Bì eøîà- ¤¡¤¤¨§£¨

ryedi iax mdl xn` .dxeq` dieayy xacd zn`,Lé Løôä äîe¨¤§¥¥
Bæì Bæ ïéa,el exn` .zxzen efe dxeq` dieay recn -Bæìdieayl - ¥¨¨
íéãò Lémicr eplek zeixra mivext miiebdy oeiky ,dlrapy ¥¥¦

,dlrapyåeli`Bæìdcgizpyíéãò dì ïéàxnel zpn`pe ,dlrapy §¨¥¨¥¦
.llk izlrap `l xnel dleki dzidy ebina ,xykl dlrapyøîà̈©

íäì,ryedi iax,íéãò Lé Bæì óàilr miwleg mz` ixd ,xnelk ¨¤©¨¥¥¦
,dlrapy xexiaa reciy ote`a mbéøäLe `id zxaernïéa dñéøë ¤£¥§¥¨¥

,äépéL.zpn`p `idy mixaeq mz` ok it lr s`eáBø ,Bì eøîà ¦¤¨¨§
,íä úBéøòa íéöeøt íéáëBk éãáBò.mzpeek x`eaz oldle,ïäì øîà §¥¨¦§¦©£¨¥¨©¨¤

,úBéøòì ñBtBøèBtà ïéàzelzl yi l`xyi mr cegia s`e ¥©§©£¨
.dlrapy

:sqep oica `ziixad dkiynníéøeîà íéøác änadna -ewlgp ©¤§¨¦£¦
,ryedi iaxe l`ilnb oaxdôeâa äMà úeãòalr dcirnyk - §¥¦¨§¨

,dpedkl dlqtp `le ,xykl dlrapy dnvräMà úeãò ìáà£¨¥¦¨
dzáa,xyk mc` z`ian dclepy oeik dxiyk dzay dcirny - §¦¨

l,é÷eúL ãìeä ìkä éøác.'iwezy' edn x`eai oldle ¦§¥©Ÿ©¨¨§¦
.dpnn dywz jk xg`e ,`ziixad z` `xnbd zx`an dligz

:`xnbd zxxandéì éøcäî÷ éàîe ,eäì øîà÷ éàîmdl xn` dn - ©¨¨©§©¨©§§¦¥
,'zeixra mivext miakek icaer aex' el exn` df lry ryedi iax
yi zxaern lry ryedi iax mdl xn`y dn lry okzi `l ixde
di`xdy heyt ixdy ,mivext miiebd aexy el eaiyd ,micr
,mivext miiebd aexy `xaqdn xzei dlecb dlrap zxaerndy
yiy oky lk ,dieayd z` exq` mivext miieb aexy zngn m`e

.zxaernd z` xeq`l
:`xnbd zx`andéì éøîà÷ éëäiaxe l`ilnb oax el exn` jk - ¨¦¨¨§¦¥

,ryedi iaxl xfril`eðzáLäzgvip daeyz,úøaeònä ìòyiy ¥©§¨©©§¤¤
dieayl dzencl,i`cey zxaern mb jk zxq`p dieayy enky

j` ,zxq`p ,dlrap,úøaãnä ìò eðáéLz äîoi`e ,dcgiizd wxy ©§¦¥©©§©¤¤
ebina xykl dlrapy zpn`p didz `l recne ,dlrapy di`x

.llk dlrap `lyíäì øîà,ryedi iax,äéeáL eðééä úøaãî ¨©¨¤§©¤¤©§§¨
ep`y `l` ,dnvr dlirad lr zecr oi` dieaya mb ixdy

.dlrapy gipdl yi dcgiizda oicd `ede ,dlrapy migipneøîà̈§
éðàL ,Bìiabl oicd dpey -,äéeáLoeikíéöeøt íéáëBk éãáBò áBøc ©¦§¨§§¥¨¦§¦

,íä úBéøòaoi` cal cegia j` ,dlrapy xexa dzaypy oeike ©£¨¥
dxqe`l di`x.énð àä ,íäì øîà,o`k s` -øzzñéàc ïåék- ¨©¨¤¨©¦¥¨§¦§©©

,dcgiizpyúBéøòì ñBtBøèBtà ïéàdl zeidl mileki mz` oi` - ¥©§©£¨
dzidy ebin dl oi` `linne ,dlrap `ly xnele qetexhet`l

izlrap `l xnel dleki.
:iq` ax lr `ziixadn `iyewd z` `xnbd zx`an dzréðz÷̈¨¥

ézøz úäéîiaxe l`ilnb oaxy `ziixaa x`ean mewn lkn - ¦©©§¥
a ,mixac ipya ewlgp ryedi,úøaeòîe úøaãîiaxl exn` ixdy §©¤¤§¤¤

axle ,'zxacnd lr epaiyz dn zxaernd lr epzayd' ryedi
lr mdl aiydy dn ok m` ,dlrapy de`xy epiid 'zxacn'y iq`
epl reci mdipyay ,zxacnd lr daeyz `id zxaernd
epiid 'zxacn'y gken mdipia zwlgn `ziixady jkne ,dlrapy
,zpn`p dpi`y xne`e ryedi iax wleg dfa s`e ,dcgiizd wxy

eéqà áøc àzáeézs` cegiay iq` ax ixac lr `iyew ef ixd - §§¨§©©¦
:`xnbd dwiqn .zpn`p `idy dcen ryedi iaxàzáeézok` - §§¨

.eixac egcpe ,`id `kxit

* * *
ji` :`xnbd zl`ey .ryedi iax zhiy z` x`al zxfeg `xnbd

,dieayl zxaerne zxacn ryedi iax dnicåoi`y eixacl s` ixd §
,zeixrl qetexhet`déì ÷etéúwlgl xg` mrh yi `ld - ¥¥

,mdipia,íúäc,dieayadìöà ïéìeñt áBømiievnd miyp`d aex - §¨¨§¦¤§¨
,dze` milqetd ,miieb md dlv`åeli`,àëä,zxaerne zxacna §¨¨

,dìöà ïéøLk áBø.xykl dlrapy dpin`dl `xaq xzei yi dfae §¥¦¤§¨
,dzr epxn`y df xac :`xnbd zxne`ì déì òéiñîixacéaø §©©¥§©¦

éøáãì ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäél`ilnb oaxøéLënä §ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦§¦§¥©©§¦
,zxaerne zxacn,ïéìeñt áBøa eléôà øéLëîeéøáãìryedi iax ©§¦£¦§§¦§¦§¥

,íéøLk áBøa eléôà ìñBt ,ìñBtäl`ilnb oax xiykdy dn lre ©¥¥£¦§§¥¦
dieayn ryedi iax di`x mdl `iad ,oileqt aexa elit` zxacn

dlv` mileqt aexy meyn zpn`p dpi`y.

* * *
dy` dze` ly zad oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:izlrap xykl zxne`déøáãì ,ïðçBé éaø øîàl`ilnb oax ¨©©¦¨¨§¦§¥
da øéLënäxykl zprehyk ,dpedkl dnvr dy`d z` - ©©§¦¨

,izlrapøéLëîs` dpedkldzáae .ef d`ian zclepdéøáãìiax ©§¦§¦¨§¦§¥
ryediìñBt ,da ìñBtäs`dzáaøæòìà éaøå .e wleg,øîBàs` ©¥¨¥§¦¨§©¦¤§¨¨¥
éøáãìl`ilnb oax.dzáa ìñBt ,da øéLënä §¦§¥©©§¦¨¥§¦¨

:`xnbd zxxan,øæòìà éaøc àîòè éàî ,äaø øîàxiyknd s`y ¨©©¨©©£¨§©¦¤§¨¨
c meyn ,dpedkl dza z` lqet daéäéà àîìLadnvr dy`d - ¦§¨¨¦¦

dì úéàdl yi -,úeøLëc ä÷æçzxzen dzid dlrapy cry ¦¨£¨¨§©§
,dxyk dx`ypy dzwfga dze` micinrn ep` wtqne ,dpedkl

la`dì úéì ,dzadl oi` -,úeøLëc ä÷æçdclepyk cin ixdy ¦¨¥¨£¨¨§©§
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המשך בעמוד זפ



xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc zeaezk(ipy meil)

éàpéî ïéà.dxarzd ipnn ok` -dì Leçéð éàîì ,óñBé áø øîà- ¦¦©¨©©¥§©¥¨
ixde ,dfa yeygl yi recn ikeàãç,yeygl oi`y oey`x mrh - £¨

äãBî à÷ àäcepnn `l` ,dzpif `ly dcen qex`d ixdy - §¨¨¤
,dxarzp,ãBòå,dcen epi`e epiptl qex`d oi` m` s`áø øîà àä §¨¨©©

ìàéìîb ïaøk äëìä ,ìàeîL øîà ,äãeäéxnel zpn`p dy`dy §¨¨©§¥£¨¨§©¨©§¦¥
epiide ,dlrap xykly dy`d zpreh o`k mbe ,izlrap xykl
zxq`p dpi` dy`d s`e ,cled z` xiykdl yi jky oeike ,qex`l

.dlra lr
,éiaà déì øîàoaxk dkldy ,ipyd mrhdy ,jixacn rnyn ¨©¥©©¥

`l`] epnn cledy dcen qex`d oi`y ote`a s` jiiy ,l`ilnb
,[ryedi iaxl s`e ,dcen `edy zngn ,xizdl sqep mrh yiy

,dyweàäáedf dyrna ike -ék[m`-]àìqex`d did,äãBîike §¨¦Ÿ¤
àðpéL ,äãeäé áøì ìàeîL déì øîàäå ,ìàéìîb ïaø øLëîoepy - ©§©©¨©§¦¥§¨¨©¥§¥§©§¨¦¨¨

mpn` ,sixge,ìàéìîb ïaøk äëìädlrapy xnel zpn`p dy`dy £¨¨§©¨©§¦¥
,xyklemewn lknàcáeò ãéáòz àì zàdyrn dyrz `l dz` - ©§Ÿ©£¦§¨

dxizdl,àkéàc ãòyiy mewna `l` -,dìöà ïéøLk áBøla` ©§¦¨§¥¦¤§¨
envr l`ilnb oax s`y iia` xaqe ,wtqn leqtl yi oileqt aexa

,mileqt aexa xiykd `låixd ,dyw ok m`,àëäqex`a dyrna §¨¨
ezqex`e,dìöà ïéìeñt áBømlerd iyp` lk lr dxeq` `id ixdy §¦¤§¨

ax xn` ji` ok m`e ,envr qex`l wx zxzene ,yi` zy` xeqi`a
oi` ixde ,l`ilnb oaxk dkldy meyn xiykdl yiy sqei

.oileqt aex mewna xiykdl
:iia`l sqei ax aiydéîòèéìåC`l l`ilnb oaxy ,jzhiyl - §¦©§¥
,mileqt aexa xiykdàôeb àéä Cì éL÷zixac seb jl dywi - ¦§¥¨¦¨

aexa lqet l`ilnb oax s`y yexita xn` `ly jkny ,l`eny
xg`n ,ok m`e ,dfa s` xiykn l`ilnb oaxy gken mileqt

y xn`yäëìäxn`e xfg cvik ,l`ilnb oaxkãéáòz àì zàå £¨¨§©§Ÿ©£¦
àcáeòoaxk dyrn dyrp `l recn ike ,mixyk aexa `l` §¨

,ezenk dkld dwqtpy ,l`ilnbøîéîì Cì úéà éàî àlà`l` - ¤¨©¦¨§¥©
l`ilnb oax zn`ay ,l`eny ixac xe`iaa xnel jl yi dn

e ,oileqt aexa mb xiykn,ãáòéc àä älçzëì àä,xnelk ¨§©§¦¨¨¦£©
j` ,dpedkl `ypdln dlqetl yi mileqt aexa dligzkl
,dxiykny l`ilnb oaxk weqtl yi ,odkl d`yip xaky ,carica

:iia`l ezaeyz z` sqei ax miiq .dlran d`ivedl oi`eénð àäå§¨©¦
,dlv` mileqt aexy mbd ,ezqex`e qex`d ly df dyrn s`e -

éîc ãáòéãkdpin`p `l m` ixdy ,'caric' ly oecipk `ed aygp - §¦£©¨¥
xiyknd ,l`ilnb oaxk miwqet caricae ,dyxbl qex`d jxhvi
`ed oecipd dqex` dze` ly xaerd iably s`e .mileqt aexa s`
cled z` leqtp m` mewn lkn ,oiicr ieyp epi` ixdy ,dligzklk
`vnpe ,dyxbie ,eilr dxeq` ezy` mby lrad yeygi ,ldwl

.cled z` mb mixiykn okle ,dlran d`iven dz`y

* * *
xnel zpn`p dy`d oi`y ,ryedi iax zhiy z` zx`an `xnbd

:`xnbd dywn .xykl dlrapydéì éîødywd -(àáøì) éiaà ¨¥¥©©¥
éîe ,[äaøì]ike -òLBäé éaø øîàdy`dyúðîàð dðéàxnel §©¨¦¨©©¦§ª©¥¨¤¡¤¤

,zexyk zwfga dze` micinrn oi`y epiide ,izlrap xykl
eäðéîøedpyna epipyy dnn jk lr dyw ixde -(b"n g"t zeicr), §¦§

äqéò úðîìà ìò àøéúa ïa äãeäé éaøå òLBäé éaø ãéòäzpnl` - ¥¦©¦§ª©§©¦§¨¤§¥¨©©§¨©¦¨
,zewitq izy da yie ,llg wtq da axrzdy dgtynn `ad mc`
did m` s`e ,llg zn`a did dgtyna axrzdy cg` eze` m`d
,dgtyndn xyk mc`l e` el d`eyp dzid `id m`d llg
s`e ,milk`n ipin dnkn zaxern dqirdy oeik 'dqir' dpekne

,zewitq dnka axern ef dpnl` ly dpic,äpeäëì äøLk àéäL¤¦§¥¨¦§¨
dze` oilqet oi`e zexyk zwfg lr dze` micinrny meyn
zwfga dy`d z` micinrny xaeq ryedi iaxy gkene .wtqn

.wtqn dze` milqety epziibeqa eixack `le ,zexyk

déì øîà,iia`l daxàzLä éëäyiy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨©¥¨¦©§¨
,miey mipecipd oi` ixde ,ok xnel,íúämrhd ,dqir zpnl`a ¨¨

y dwfgd zngn `ed `ypdl dze` mixizn ep`yäMàyúàOéð ¦¨¦¥
ú÷ãBa,xyk dlray dligzåjk xg`,úàOéðjk meyne ¤¤§¦¥

la` .zexyk zwfga dze` micinrn,àëäike ,dzpify dy`a ¨¨
äMàdäpæîe ú÷ãBa ,äpæî`idy i`ce ixd ,xyk mc` mr wx ¦¨§©¨¤¤§©¨

zwfga dcinrn ryedi iax oi` okle ,mileqt mr s` ok dyer
.wtqn dlqet `l` ,zexyk

:l`ilnb oax ixaca s` dxizq dywn `xnbd,àáø øîàwx ike ¨©¨¨
,àéL÷ òLBäé éaøcà òLBäé éaøceli`eìàéìîb ïaøcà ìàéìîb ïaøc §©¦§ª©©§©¦§ª©©§¨§©¨©§¦¥©§©¨©§¦¥

å ,àéL÷ àìzeywdl yi 'dqir zpnl`' ly dpyn dze`n ixd Ÿ©§¨©
c ,l`ilnb oax ixaca dxizqéðz÷ àäaïaø ïäì øîà ,àôéñ ¨¨¨¥¥¨¨©¨¤©¨

ìàéìîb,`xiza oa dcedi iaxe ryedi iaxlíëúeãò eðìa÷ ©§¦¥¦©§¥§¤
,jka mipn`p mz`e ,dpedkl dxiyk dqir zpnl`yäî ìáà£¨©

Ck ìò ïéc úéa áéLBäì àlL éàkæ ïa ïðçBé ïaø øæb éøäL äNòp©£¤¤£¥¨©©¨¨¨¤©©¤Ÿ§¦¥¦©¨
,`id dxeq` i`ce `l` ,dpedkl dqir zpnl` xizdlíéðäkäL¤©Ÿ£¦

íëì ïéòîBLexn`z m` wx÷çøì,dxqe`le dpnl` dze` z`ìáà §¦¨¤§©¥£¨
àìmkl ernyiáø÷ìwqt l`ilnb oaxy ixd .dpedkl dxizdle Ÿ§¨¥

micinrn oi`e ,dpedkl dxeq` dqir zpnl`y i`kf oa opgei iaxk
zxne`d dy`l oin`d epizpyna recne ,zexyk zwfg lr dze`

.zexyk zwfg meyne ,xykl dlrapy
:zeipynd izy z` xg` ote`a ayiin `ax,àáø øîà àlàyi jk ¤¨¨©¨¨

,dxizqd z` uxzl,àéL÷ àì ìàéìîb ïaøcà ìàéìîb ïaøcmeyn §©¨©§¦¥©§©¨©§¦¥Ÿ©§¨
c,íúäzpreh dy`d ,zxaerne zxacn ly dpynaéøadlrapy ¨¨¨¦

la` .dpedkl xizn zexyk zwfg sexiva ixae ,xykl,àëä̈¨
wx zpreh dnvr dy`d ,dqir zpnl`aànLokle ,`ed xyk ¤¨

.dzwfg lr dcinrdl `ly l`ilnb oax xingdòLBäé éaøc§©¦§ª©
àéL÷ àì énð òLBäé éaøcà`ed mrhdy xnel xyt` i`y s`e] ©§©¦§ª©©¦Ÿ©§¨

zpreh dnvr dy`d ixdy ,z`ype zwcea z`ypy dy`y meyn
c ,[dwca `ly dcene `ny,íúäyi ,zxaerne zxacn de`x iabl ¨¨

wxà÷éôñ ãçokle ,leqtl e` xykl dlrap m`d ,cg` wtq - ©§¥¨
la` ,zexyk zwfg lr dcinrdl oi`y ryedi iax xingd,àëä̈¨

yi ,dqir zpnl`aé÷éôñ éøz`ad wtq ,xnelk ,zewitq izy - §¥§¥¥
dzid m` ,mc` eze` ly en`a clep oey`xd wtqd .wtq gkn

l e` dpedkl dxiyk.`l e` llg dpa m` wtq clep df gkne ,`
wtq zpnl` dnvr `id ixd ,dpnl`zpe ef dy` el d`yip xy`ke
iax lwin zewitq ipyae ,`l e` eci lr dlqtp m` wtqe ,llg

.dy`d ly zexyk zwfg xg` jlil ryedi
:ryedi iaxe l`ilnb oax ly mzxaq z` `xnbd znkqn,Ckìä¦§¨

déì íélà ,ìàéìîb ïaøìzprh elv` dwfg -ãça eléôàc ,éøa §©¨©§¦¥©¦¥¨¦©£¦§©
,à÷éôñ,zxaerne zxacn de`xa oebk,øéLëî énðzwfgl sexiva §¥¨©¦©§¦

,zexykdéì ìé÷åzprh elv` dylge -÷ôña eléôàc ,ànL §¦¥¤¨©£¦¦§¥
,ìéñt énð à÷éôñelit` l`ilnb oax lqet dqir zpnl`a jkle §¥¨©¦¨¦

eli`e .`ny zpreh dy`dy oeik ,`witq wtq yiy,òLBäé éaøì§©¦§ª©
déì íélàyiy mewna xeqi`d zxaq elv` dwfg -,à÷éôñ ãç ©¦¥©§¥¨

,zxaerne zxacn de`xa oebka eléôàczprhìé÷å ,ìéñt énð éøa ©£¦§¨¦©¦¨¦§¦
,à÷éôñ ÷ôñ déì,dqir zpnl`a oebka eléôàczprhénð ànL ¥§¥§¥¨©£¦§¤¨©¦

.øéLëî©§¦

* * *
ztqep `ziixa d`ian `xnbd:'dqir zpnl`' oipra,ïðaø eðz̈©¨¨

äqéò úðîìà éäBæéàecirdy ,leqt wtq `edy mc` zpnl` - ¥¦©§¨©¦¨
,dpedkl dxiyk `idy `xiza oa dcedi iaxe ryedi iax dilrìk̈

da ïéàLdizewtqa -íeMî àìwtqúeøæîîwtq epi` dlray - ¤¥¨Ÿ¦©§¥
,xfnníeMî àìåwtqúeðéúð,oizp wtq epi`y -íeMî àìåwtq §Ÿ¦§¦§Ÿ¦

íéëìî éãáòel` zewitqn cg` ea yi m`y ,car wtq epi`y - ©§¥§¨¦
`l` ryedi iax xiykd `le ,dxyk ezpnl` oi` ldwa mixeq`d

.llg wtq zpnl`,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦
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oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtzeaezk
éàðéî ïéà.`ed ipnn ,zn` Ð'åë éãåî àì éë àäáålkd dqex` .cere zxn` `wc Ð

on ueg dlv` oileqt.qex`däìçúëì àäopixy `l ,oic zial jlnil odk `a m` Ð

.dlv` mixyk aex eid ok m` `l` dqpekl dilãáòéã`l ,jlnp `le odk d`yp m` Ð

.dipin dl opiwtnéîã ãáòéãë éîð àäådxqe`le xaerd leqtl `a dz`e dxarzpy Ð

lrdz` oi` m`c ,qex`ddpin`ndz` ixd

.dlran d`ivenäðéà òùåäé éáø øîà éî
úðîàð.dwfg` dl opinwen `l `nl` Ðäñéò

.wtq oeyl Ðäñéò úðîìà ìòd`a `idy Ð

rnhpy ,onwlck ,llg wtq gkn,llg wtq da

aexw wtq ,hb dl oey`xd en` lra wxfy oebk

dyexb wtq ef z`vnpe .zne ,dl aexw wtq el

edf Ð oa dpnn cilede odk d`ype ,dpnl` wtq

df ly ezpnl` lr ryedi iax cirde .llg wtq

,dwfg` dl opinwen `nl` .dxyk `idy

dpliqtz l` :opixn`e`ny xnelk ,wtqn efl

.did llg dlraúñéðå ú÷ãåáxnel yie Ð

,oiyexib oze` xg` dwcayel aexwy dl cbede

dxyke ,dzid dpnl`e ,llk dyxbzp `le ,eid

.odkläðæîå ú÷ãåá.dinza Ðìàéìîâ ïáøã
àéù÷ àì ìàéìîâ ïáøãà`lc ,dinza Ð

zyiig.edpivexzlàôéñ éðú÷ àä`iddc Ð

.'ek odl xn`íëúåãò åðìá÷mz` mipn`p Ð

.mzrny jky eplêë ìò,dpedkl dxizdl Ð

.dxeq` i`cecíëì ïéòîåù íéðäëäùm` Ð

dxeq` exn`z.áø÷ì àì ìáàexn`z m` Ð

.zxzenéøá íúäixa :zxne` `id ,oizipzn Ð

xykly il.izlrapàëä,dqir zpnl` iab Ð

`wtqn inp dcicl ,ol `wtqn ociclc ikid ik

.sicr ixa Ð `nye ixa :da xninl `kile ,dl

à÷éôñ ãçwtq Ð `id `witq cg oizipzn Ð

`a `l ixdy ;leqtl dlrap wtq ,xykl dlrap

ea mixikn epiid `ny Ð `a eli`e ,epiptl df

.leqt `edyàëä.dqir zpnl` iab Ðéøú
é÷éôñclep da Ð df llg wtq ly en` Ð

efe .wtqn `l` dxq`p `l dnvr `ide ,wtqd

ixacne .`witq wtq dl ixw dpa zngn d`ay

Ð [dqir zpnl`] :iz`vn mlr aeh sqei iax

dyxbzpy oebk ,`witq wtq dlra didy dy`

aexw wtq el aexw wtq ,oey`xd dlran en`

jez odkl z`ype ,miycg dyly jeza zne ,dl

oa `edy wtq ;df z` dclie ,miycg dyly

,zyxebn dzid elit`e ,xyke oey`xl dryz

elit` e` ,dxarzp hbl mcew ixdyhbd xg`

dray oa wtqe .odk `le l`xyi `ede Ð

,odk ly epa epi` `ny :`witq wtq ixd .llg wtq `ed ixde ,`ed odk ly epae ,oexg`l

dl ixw ikdle .dpnl` `l` dyexb en` dzid `l `ny Ð `ed epa xnel `vnz m`e

lk" onwl opixn`c `de .dqela `idy ef dqirk ,daxd zewitq iaexir da yiy ,dqir

rnhpyernhpy lk :dyexit epiid Ð "llg wtq da.llg iaexir wtq daòîèðÐ

.axrzpäñéò úðîìà éäåæéà.dxyk `idy dilr ecirdy Ðïéàù ìëiaexira Ð

.ecal llg wtq `l` ,mikln icar wtq `le zepizp wtq `le zexfnn wtq `l dizewtq

mdl e`ype rexf ilrae mixiyr eidy dnly icar meyn ,mikln icar hwp ikd meyn

,i`penyg zial car didy qecxed ly erxf oebke .l`xyi zepadxabe.jlne eci
éúòîù
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dixg` apfn did `ly `hiytc ,dilr `ay xne` didy `l` epi` `kdc dcen `dc ,inc

xn`wc iwezyc ,l`xyi zaa `ed xeq` l`enyl oiae axl oiae ,dpfz `ly daxe`l

`pyille !oiyecwc `xza wxtac ipyil edlekl l`xyi zaa xeq`c Ð epiid l`enyl

,l`ilnb oaxl `l` xykzin `l m`d zwica ici lr elit`c rnync ,ith dyw inp iwecac

,dcen `w `dc xn` `kde ,`l ryedi iaxl la`

mzdc `ac :wlgl yi `nye !`nlr ilekl xyke

`kdc dcen la` ,dilr `a zg` mrty epiid Ð

,daxd ze`ia dilr `ay epiid Ð dipin xn`wc

zelira aex :opixn`cke ,cinz dlv` libx dide

.lrad xg` jldàãç`pyille Ð dcen `wc

`ki`le ,`nlrn `niic `lc Ð zenaic `nw

dcen `wc oeik ,`nlrn `niic elit`c Ð ixn`c

.dil opicy dicic dixza ÐàãçÐ dcen `wc

,qex`d lr dxqe`l oiprl ixii`c yxtl opivn

dpi` jkld Ð dcen `wc `cg :eyexit ikde

xn`w `l ,'ek dcedi ax `d cere ,eilr zxq`p

`hiyt Ð dcen epi` m`c ,dcen `l elit` cere

`nrh `kil ik elit` ,xnelk `l` .eilr zxq`pc

:"dpnl`" wxt seqc iia`l oebk ,dcenc

inp dytp dxwtn qex` iabl dytp dxwt`cn

eilr zxq`p dpi` ikd elit` Ð `nlr iabl

epiax epl yxit ok ,l`ilnb oaxk zpn`pc meyn

ok m` ,eixac itlc .dcinrdl xyt` i`e .wgvi

`lya epiid Ð "dytp dxwt`cn" iia` xn`c `d

axc `zbelt` `dc ,epi` dfe .en` z` ewca

Ð iwezy i`n oiyecwa inwenc ,i`w l`enye

dxairy dqex` :oiyecwa opiqxbc i`nle !iweca

`l `kdc yxtl jixv ok lr .icin dyw `l Ð

z` xiykdl oiprl `l` ,eilr dxqe`l ixii`

elit`c ,cere :eheytk "cere" ied `zyde .cled

`l `dac Ð dipin e`lc xn`wc e`le .dcei `l

xn`ck ,ixae ixa iedc oeik l`ilnb oax xiykn

onw dizilc e` zny oebk `l` ,ipy wxt yixa

itl Ð caric jenqa dil aiygc `de .diliiyilc

,l`xyi zal `ypidl cled leki did `ly

,`ed xyk `ziixe`cnc ,xeq` zxfnnl elit`e

dc.[l`ilnb oaxk dkld ,carick ied i`

úðîìà,oiyexit ipy qxhpewa yxit Ð dqir

`id efi` :onwl opixn` `dc .miwegc mdipye

dne .llg wtq da rnhpy lk Ð dqir zpnl`

oi`c :cere ?llg wtql z`yipy dna jiiy renih

dgtyn lr `l` ,cg` mc` lr ltep dqir oeyl

lk :(a,hq oiyeciw) opixn`ck ,dqir oeyl jiiy

.laal dqir i"`e ,l`xyi ux`l dqir zevx`d

jiiy oillg iwitq dne .oillg iwitq iptn Ð dleqt dqir exn` dn iptn :`ipz `ztqezae

rnhpy dgtynd `xew dqirc :xy` oa wgvi epiaxle wgvi epiaxl d`xpe !?oiyexitd el`l

cg` lkc ,`witq wtq onwl dil aiyg ikdle .millg iwitq daxd e` ,cg` llg wtq mda

Ð dqir edfi` :opiqxb onwle .e`l m` ,oda axrzpy wtq eze` `ed m` wtq dgtynd ipan

lk ,zpnl` opiqxb elit`e .inlyexia `zi` ikde .zpnl` opiqxb `le ,'ek da rnhpy lk

elit`c rnyn (`,dr my) "oiqgei dxyr" wxtac :xn`z m`e .dqir` i`w Ð da rnhpy

zpnl`a micen lkd :`cqg ax xn`c `d iab ,dleqtc zaa dcen dqir zpnl` xyknc o`n

dpnl` il dne ,'ek ryedi iax cird :opzc ,i`pz ipdn iwet`le ,'ek dpedkl dleqty dqir

dwfg dl oi` dqird zac :xnel yie !dpnl`a enk `witq wtq ied inp zac ,za il dn

.`aex cga ibq `nlrac ab lr s` xiykdl iaex ixz onwl jixvnc ikid ik ,oiqgeia eyr dlrn `kd Ð `witq wtqa oiliwn `nlrac ab lr s`e ,zexykcéáøãryedi iaxc` ryedi

.`ny zxne`a `pniwe` `zydc oeik ,lirl ipynck z`yipe zwceac iiepyl ivn `l `zyde Ð `iyw `låðúiqxbc mixtqd zqxb lr mz epiaxl dyw Ð dqir zpnl` `id efi` opax

`icda xn` (my) "oiqgei dxyr" wxtae .`ibeqd gkenck ,dqir zpnl`a xyknc oky lke ,xfnn wezy onwl xykn `dc ,dxyk dqir zpnl`c iqei iaxl dil zi` ok m`c ,dqir zpnl`

xeq`l ,axwle wgxl ,`nhle xdhl zpn`p dqird :zeicr idliya `pzc i`d` i`we ,ipzw za oiprle .dqir idefi` :qixbe ,"zpnl`" mz epiax wgen jkl !dleqt dqir zpnl` iqei iaxlc

zya e` dgieva dnvr xdhl zpn`p :eyexit ikde .xizdlemipizpe mixfnn :(a,ar oiyecw) opzck ,zepizpe zexfnn oiprl jiiy Ð xdhle `nhl .dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,dwi

wxta jixtc `de .micar` jiiy Ð xizdle xeq`le ."dgtyn ipa mewgixe" (`,fk) onwl oke ,axwl `le wgxl mkl mirney mipdkd :opzck ,zellg` jiiy Ð axwle wgxl .xdhil oicizr

d`neh oeyl xity jiiy Ð `cegl zepizpe zexfnn` la` ,dleqt efe dxyk ef dgtyn :ipzinl dil ded ,`pyil cga ileqt lk liikc mzd Ð jzrc `wlq dxedhe d`nh (a,gk zeaezk) ipy

dgieva zpn`py dqir `id efi` :`kdc `ziixaa ipzw dlre ,zepn`p jiiy `l dwizya e` dgieva xeq`le wgxle `nhlc ab lr s` ,xizdle axwl xdhl meyn Ð hwp zpn`pe .dxdhe

iaxc dyw `l `zyde .erbp `l dqir zpnl`ae ,axwle wgxl ,xizdle xeq`l ,`nhle xdhl dqir zpn`p :ipzwc ,`ztqeza rnyn ikde ,'ek da oi`y lk Ð zad z` xdhle dwizya e`

(`,dr) oiyecwa gkenck ,zad `le ,dpnl` `wec Ð xiykdl dqir zpnl` xikfny mewna la` ,zad z` xiykdl ,i`w dqird seb` Ð xfnn wezya iqei iax xyk`c `dc ,iqei iaxc` iqei

xi`n iax .mikln icar `le oizp `le xfnn `l da oi`y lk Ð dqir edfi` :ipzwc ,inlyexia rnyn mz epiax ixacke .oiyecwa inp gkenck ,dpnl`d z` elit` iqei iax lqet i`ce mye

ok m` ,zeicr seqc `idd iyextl `niiw `ziixa jdc oeik :mdxa` xa oeyny epiaxl dyw edine .dpnl`a `le ,ixiin zac zexykac `nl` ,dxyk dza el` lkn cg` da oi`y lk :xne`

llg `ed m` epnn oil`ey ok ixg`yk ilin ipd Ð wzey llg xi`n iax xyknc `d :wgvi epiax xne`e ?wgxl ipzwc `d yxtn ikid ok m` ,xyk wzy oia geev oia llgc xaqc xi`n iax

.wzey mlerl m` Ð wgxl zpn`pc ipzwc `de .leqtc `hiyt Ð wzey mlerl m` la` ,geeve ,e`l m`
`l
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc zeaezk(ipy meil)

éàpéî ïéà.dxarzd ipnn ok` -dì Leçéð éàîì ,óñBé áø øîà- ¦¦©¨©©¥§©¥¨
ixde ,dfa yeygl yi recn ikeàãç,yeygl oi`y oey`x mrh - £¨

äãBî à÷ àäcepnn `l` ,dzpif `ly dcen qex`d ixdy - §¨¨¤
,dxarzp,ãBòå,dcen epi`e epiptl qex`d oi` m` s`áø øîà àä §¨¨©©

ìàéìîb ïaøk äëìä ,ìàeîL øîà ,äãeäéxnel zpn`p dy`dy §¨¨©§¥£¨¨§©¨©§¦¥
epiide ,dlrap xykly dy`d zpreh o`k mbe ,izlrap xykl
zxq`p dpi` dy`d s`e ,cled z` xiykdl yi jky oeike ,qex`l

.dlra lr
,éiaà déì øîàoaxk dkldy ,ipyd mrhdy ,jixacn rnyn ¨©¥©©¥

`l`] epnn cledy dcen qex`d oi`y ote`a s` jiiy ,l`ilnb
,[ryedi iaxl s`e ,dcen `edy zngn ,xizdl sqep mrh yiy

,dyweàäáedf dyrna ike -ék[m`-]àìqex`d did,äãBîike §¨¦Ÿ¤
àðpéL ,äãeäé áøì ìàeîL déì øîàäå ,ìàéìîb ïaø øLëîoepy - ©§©©¨©§¦¥§¨¨©¥§¥§©§¨¦¨¨

mpn` ,sixge,ìàéìîb ïaøk äëìädlrapy xnel zpn`p dy`dy £¨¨§©¨©§¦¥
,xyklemewn lknàcáeò ãéáòz àì zàdyrn dyrz `l dz` - ©§Ÿ©£¦§¨

dxizdl,àkéàc ãòyiy mewna `l` -,dìöà ïéøLk áBøla` ©§¦¨§¥¦¤§¨
envr l`ilnb oax s`y iia` xaqe ,wtqn leqtl yi oileqt aexa

,mileqt aexa xiykd `låixd ,dyw ok m`,àëäqex`a dyrna §¨¨
ezqex`e,dìöà ïéìeñt áBømlerd iyp` lk lr dxeq` `id ixdy §¦¤§¨

ax xn` ji` ok m`e ,envr qex`l wx zxzene ,yi` zy` xeqi`a
oi` ixde ,l`ilnb oaxk dkldy meyn xiykdl yiy sqei

.oileqt aex mewna xiykdl
:iia`l sqei ax aiydéîòèéìåC`l l`ilnb oaxy ,jzhiyl - §¦©§¥
,mileqt aexa xiykdàôeb àéä Cì éL÷zixac seb jl dywi - ¦§¥¨¦¨

aexa lqet l`ilnb oax s`y yexita xn` `ly jkny ,l`eny
xg`n ,ok m`e ,dfa s` xiykn l`ilnb oaxy gken mileqt

y xn`yäëìäxn`e xfg cvik ,l`ilnb oaxkãéáòz àì zàå £¨¨§©§Ÿ©£¦
àcáeòoaxk dyrn dyrp `l recn ike ,mixyk aexa `l` §¨

,ezenk dkld dwqtpy ,l`ilnbøîéîì Cì úéà éàî àlà`l` - ¤¨©¦¨§¥©
l`ilnb oax zn`ay ,l`eny ixac xe`iaa xnel jl yi dn

e ,oileqt aexa mb xiykn,ãáòéc àä älçzëì àä,xnelk ¨§©§¦¨¨¦£©
j` ,dpedkl `ypdln dlqetl yi mileqt aexa dligzkl
,dxiykny l`ilnb oaxk weqtl yi ,odkl d`yip xaky ,carica

:iia`l ezaeyz z` sqei ax miiq .dlran d`ivedl oi`eénð àäå§¨©¦
,dlv` mileqt aexy mbd ,ezqex`e qex`d ly df dyrn s`e -

éîc ãáòéãkdpin`p `l m` ixdy ,'caric' ly oecipk `ed aygp - §¦£©¨¥
xiyknd ,l`ilnb oaxk miwqet caricae ,dyxbl qex`d jxhvi
`ed oecipd dqex` dze` ly xaerd iably s`e .mileqt aexa s`
cled z` leqtp m` mewn lkn ,oiicr ieyp epi` ixdy ,dligzklk
`vnpe ,dyxbie ,eilr dxeq` ezy` mby lrad yeygi ,ldwl

.cled z` mb mixiykn okle ,dlran d`iven dz`y

* * *
xnel zpn`p dy`d oi`y ,ryedi iax zhiy z` zx`an `xnbd

:`xnbd dywn .xykl dlrapydéì éîødywd -(àáøì) éiaà ¨¥¥©©¥
éîe ,[äaøì]ike -òLBäé éaø øîàdy`dyúðîàð dðéàxnel §©¨¦¨©©¦§ª©¥¨¤¡¤¤

,zexyk zwfga dze` micinrn oi`y epiide ,izlrap xykl
eäðéîøedpyna epipyy dnn jk lr dyw ixde -(b"n g"t zeicr), §¦§

äqéò úðîìà ìò àøéúa ïa äãeäé éaøå òLBäé éaø ãéòäzpnl` - ¥¦©¦§ª©§©¦§¨¤§¥¨©©§¨©¦¨
,zewitq izy da yie ,llg wtq da axrzdy dgtynn `ad mc`
did m` s`e ,llg zn`a did dgtyna axrzdy cg` eze` m`d
,dgtyndn xyk mc`l e` el d`eyp dzid `id m`d llg
s`e ,milk`n ipin dnkn zaxern dqirdy oeik 'dqir' dpekne

,zewitq dnka axern ef dpnl` ly dpic,äpeäëì äøLk àéäL¤¦§¥¨¦§¨
dze` oilqet oi`e zexyk zwfg lr dze` micinrny meyn
zwfga dy`d z` micinrny xaeq ryedi iaxy gkene .wtqn

.wtqn dze` milqety epziibeqa eixack `le ,zexyk

déì øîà,iia`l daxàzLä éëäyiy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨©¥¨¦©§¨
,miey mipecipd oi` ixde ,ok xnel,íúämrhd ,dqir zpnl`a ¨¨

y dwfgd zngn `ed `ypdl dze` mixizn ep`yäMàyúàOéð ¦¨¦¥
ú÷ãBa,xyk dlray dligzåjk xg`,úàOéðjk meyne ¤¤§¦¥

la` .zexyk zwfga dze` micinrn,àëäike ,dzpify dy`a ¨¨
äMàdäpæîe ú÷ãBa ,äpæî`idy i`ce ixd ,xyk mc` mr wx ¦¨§©¨¤¤§©¨

zwfga dcinrn ryedi iax oi` okle ,mileqt mr s` ok dyer
.wtqn dlqet `l` ,zexyk

:l`ilnb oax ixaca s` dxizq dywn `xnbd,àáø øîàwx ike ¨©¨¨
,àéL÷ òLBäé éaøcà òLBäé éaøceli`eìàéìîb ïaøcà ìàéìîb ïaøc §©¦§ª©©§©¦§ª©©§¨§©¨©§¦¥©§©¨©§¦¥

å ,àéL÷ àìzeywdl yi 'dqir zpnl`' ly dpyn dze`n ixd Ÿ©§¨©
c ,l`ilnb oax ixaca dxizqéðz÷ àäaïaø ïäì øîà ,àôéñ ¨¨¨¥¥¨¨©¨¤©¨

ìàéìîb,`xiza oa dcedi iaxe ryedi iaxlíëúeãò eðìa÷ ©§¦¥¦©§¥§¤
,jka mipn`p mz`e ,dpedkl dxiyk dqir zpnl`yäî ìáà£¨©

Ck ìò ïéc úéa áéLBäì àlL éàkæ ïa ïðçBé ïaø øæb éøäL äNòp©£¤¤£¥¨©©¨¨¨¤©©¤Ÿ§¦¥¦©¨
,`id dxeq` i`ce `l` ,dpedkl dqir zpnl` xizdlíéðäkäL¤©Ÿ£¦

íëì ïéòîBLexn`z m` wx÷çøì,dxqe`le dpnl` dze` z`ìáà §¦¨¤§©¥£¨
àìmkl ernyiáø÷ìwqt l`ilnb oaxy ixd .dpedkl dxizdle Ÿ§¨¥

micinrn oi`e ,dpedkl dxeq` dqir zpnl`y i`kf oa opgei iaxk
zxne`d dy`l oin`d epizpyna recne ,zexyk zwfg lr dze`

.zexyk zwfg meyne ,xykl dlrapy
:zeipynd izy z` xg` ote`a ayiin `ax,àáø øîà àlàyi jk ¤¨¨©¨¨

,dxizqd z` uxzl,àéL÷ àì ìàéìîb ïaøcà ìàéìîb ïaøcmeyn §©¨©§¦¥©§©¨©§¦¥Ÿ©§¨
c,íúäzpreh dy`d ,zxaerne zxacn ly dpynaéøadlrapy ¨¨¨¦

la` .dpedkl xizn zexyk zwfg sexiva ixae ,xykl,àëä̈¨
wx zpreh dnvr dy`d ,dqir zpnl`aànLokle ,`ed xyk ¤¨

.dzwfg lr dcinrdl `ly l`ilnb oax xingdòLBäé éaøc§©¦§ª©
àéL÷ àì énð òLBäé éaøcà`ed mrhdy xnel xyt` i`y s`e] ©§©¦§ª©©¦Ÿ©§¨

zpreh dnvr dy`d ixdy ,z`ype zwcea z`ypy dy`y meyn
c ,[dwca `ly dcene `ny,íúäyi ,zxaerne zxacn de`x iabl ¨¨

wxà÷éôñ ãçokle ,leqtl e` xykl dlrap m`d ,cg` wtq - ©§¥¨
la` ,zexyk zwfg lr dcinrdl oi`y ryedi iax xingd,àëä̈¨

yi ,dqir zpnl`aé÷éôñ éøz`ad wtq ,xnelk ,zewitq izy - §¥§¥¥
dzid m` ,mc` eze` ly en`a clep oey`xd wtqd .wtq gkn

l e` dpedkl dxiyk.`l e` llg dpa m` wtq clep df gkne ,`
wtq zpnl` dnvr `id ixd ,dpnl`zpe ef dy` el d`yip xy`ke
iax lwin zewitq ipyae ,`l e` eci lr dlqtp m` wtqe ,llg

.dy`d ly zexyk zwfg xg` jlil ryedi
:ryedi iaxe l`ilnb oax ly mzxaq z` `xnbd znkqn,Ckìä¦§¨

déì íélà ,ìàéìîb ïaøìzprh elv` dwfg -ãça eléôàc ,éøa §©¨©§¦¥©¦¥¨¦©£¦§©
,à÷éôñ,zxaerne zxacn de`xa oebk,øéLëî énðzwfgl sexiva §¥¨©¦©§¦

,zexykdéì ìé÷åzprh elv` dylge -÷ôña eléôàc ,ànL §¦¥¤¨©£¦¦§¥
,ìéñt énð à÷éôñelit` l`ilnb oax lqet dqir zpnl`a jkle §¥¨©¦¨¦

eli`e .`ny zpreh dy`dy oeik ,`witq wtq yiy,òLBäé éaøì§©¦§ª©
déì íélàyiy mewna xeqi`d zxaq elv` dwfg -,à÷éôñ ãç ©¦¥©§¥¨

,zxaerne zxacn de`xa oebka eléôàczprhìé÷å ,ìéñt énð éøa ©£¦§¨¦©¦¨¦§¦
,à÷éôñ ÷ôñ déì,dqir zpnl`a oebka eléôàczprhénð ànL ¥§¥§¥¨©£¦§¤¨©¦

.øéLëî©§¦

* * *
ztqep `ziixa d`ian `xnbd:'dqir zpnl`' oipra,ïðaø eðz̈©¨¨

äqéò úðîìà éäBæéàecirdy ,leqt wtq `edy mc` zpnl` - ¥¦©§¨©¦¨
,dpedkl dxiyk `idy `xiza oa dcedi iaxe ryedi iax dilrìk̈

da ïéàLdizewtqa -íeMî àìwtqúeøæîîwtq epi` dlray - ¤¥¨Ÿ¦©§¥
,xfnníeMî àìåwtqúeðéúð,oizp wtq epi`y -íeMî àìåwtq §Ÿ¦§¦§Ÿ¦

íéëìî éãáòel` zewitqn cg` ea yi m`y ,car wtq epi`y - ©§¥§¨¦
`l` ryedi iax xiykd `le ,dxyk ezpnl` oi` ldwa mixeq`d

.llg wtq zpnl`,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦
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oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtzeaezk
éàðéî ïéà.`ed ipnn ,zn` Ð'åë éãåî àì éë àäáålkd dqex` .cere zxn` `wc Ð

on ueg dlv` oileqt.qex`däìçúëì àäopixy `l ,oic zial jlnil odk `a m` Ð

.dlv` mixyk aex eid ok m` `l` dqpekl dilãáòéã`l ,jlnp `le odk d`yp m` Ð

.dipin dl opiwtnéîã ãáòéãë éîð àäådxqe`le xaerd leqtl `a dz`e dxarzpy Ð

lrdz` oi` m`c ,qex`ddpin`ndz` ixd

.dlran d`ivenäðéà òùåäé éáø øîà éî
úðîàð.dwfg` dl opinwen `l `nl` Ðäñéò

.wtq oeyl Ðäñéò úðîìà ìòd`a `idy Ð

rnhpy ,onwlck ,llg wtq gkn,llg wtq da

aexw wtq ,hb dl oey`xd en` lra wxfy oebk

dyexb wtq ef z`vnpe .zne ,dl aexw wtq el

edf Ð oa dpnn cilede odk d`ype ,dpnl` wtq

df ly ezpnl` lr ryedi iax cirde .llg wtq

,dwfg` dl opinwen `nl` .dxyk `idy

dpliqtz l` :opixn`e`ny xnelk ,wtqn efl

.did llg dlraúñéðå ú÷ãåáxnel yie Ð

,oiyexib oze` xg` dwcayel aexwy dl cbede

dxyke ,dzid dpnl`e ,llk dyxbzp `le ,eid

.odkläðæîå ú÷ãåá.dinza Ðìàéìîâ ïáøã
àéù÷ àì ìàéìîâ ïáøãà`lc ,dinza Ð

zyiig.edpivexzlàôéñ éðú÷ àä`iddc Ð

.'ek odl xn`íëúåãò åðìá÷mz` mipn`p Ð

.mzrny jky eplêë ìò,dpedkl dxizdl Ð

.dxeq` i`cecíëì ïéòîåù íéðäëäùm` Ð

dxeq` exn`z.áø÷ì àì ìáàexn`z m` Ð

.zxzenéøá íúäixa :zxne` `id ,oizipzn Ð

xykly il.izlrapàëä,dqir zpnl` iab Ð

`wtqn inp dcicl ,ol `wtqn ociclc ikid ik

.sicr ixa Ð `nye ixa :da xninl `kile ,dl

à÷éôñ ãçwtq Ð `id `witq cg oizipzn Ð

`a `l ixdy ;leqtl dlrap wtq ,xykl dlrap

ea mixikn epiid `ny Ð `a eli`e ,epiptl df

.leqt `edyàëä.dqir zpnl` iab Ðéøú
é÷éôñclep da Ð df llg wtq ly en` Ð

efe .wtqn `l` dxq`p `l dnvr `ide ,wtqd

ixacne .`witq wtq dl ixw dpa zngn d`ay

Ð [dqir zpnl`] :iz`vn mlr aeh sqei iax

dyxbzpy oebk ,`witq wtq dlra didy dy`

aexw wtq el aexw wtq ,oey`xd dlran en`

jez odkl z`ype ,miycg dyly jeza zne ,dl

oa `edy wtq ;df z` dclie ,miycg dyly

,zyxebn dzid elit`e ,xyke oey`xl dryz

elit` e` ,dxarzp hbl mcew ixdyhbd xg`

dray oa wtqe .odk `le l`xyi `ede Ð

,odk ly epa epi` `ny :`witq wtq ixd .llg wtq `ed ixde ,`ed odk ly epae ,oexg`l

dl ixw ikdle .dpnl` `l` dyexb en` dzid `l `ny Ð `ed epa xnel `vnz m`e

lk" onwl opixn`c `de .dqela `idy ef dqirk ,daxd zewitq iaexir da yiy ,dqir

rnhpyernhpy lk :dyexit epiid Ð "llg wtq da.llg iaexir wtq daòîèðÐ

.axrzpäñéò úðîìà éäåæéà.dxyk `idy dilr ecirdy Ðïéàù ìëiaexira Ð

.ecal llg wtq `l` ,mikln icar wtq `le zepizp wtq `le zexfnn wtq `l dizewtq

mdl e`ype rexf ilrae mixiyr eidy dnly icar meyn ,mikln icar hwp ikd meyn

,i`penyg zial car didy qecxed ly erxf oebke .l`xyi zepadxabe.jlne eci
éúòîù
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dixg` apfn did `ly `hiytc ,dilr `ay xne` didy `l` epi` `kdc dcen `dc ,inc

xn`wc iwezyc ,l`xyi zaa `ed xeq` l`enyl oiae axl oiae ,dpfz `ly daxe`l

`pyille !oiyecwc `xza wxtac ipyil edlekl l`xyi zaa xeq`c Ð epiid l`enyl

,l`ilnb oaxl `l` xykzin `l m`d zwica ici lr elit`c rnync ,ith dyw inp iwecac

,dcen `w `dc xn` `kde ,`l ryedi iaxl la`

mzdc `ac :wlgl yi `nye !`nlr ilekl xyke

`kdc dcen la` ,dilr `a zg` mrty epiid Ð

,daxd ze`ia dilr `ay epiid Ð dipin xn`wc

zelira aex :opixn`cke ,cinz dlv` libx dide

.lrad xg` jldàãç`pyille Ð dcen `wc

`ki`le ,`nlrn `niic `lc Ð zenaic `nw

dcen `wc oeik ,`nlrn `niic elit`c Ð ixn`c

.dil opicy dicic dixza ÐàãçÐ dcen `wc

,qex`d lr dxqe`l oiprl ixii`c yxtl opivn

dpi` jkld Ð dcen `wc `cg :eyexit ikde

xn`w `l ,'ek dcedi ax `d cere ,eilr zxq`p

`hiyt Ð dcen epi` m`c ,dcen `l elit` cere

`nrh `kil ik elit` ,xnelk `l` .eilr zxq`pc

:"dpnl`" wxt seqc iia`l oebk ,dcenc

inp dytp dxwtn qex` iabl dytp dxwt`cn

eilr zxq`p dpi` ikd elit` Ð `nlr iabl

epiax epl yxit ok ,l`ilnb oaxk zpn`pc meyn

ok m` ,eixac itlc .dcinrdl xyt` i`e .wgvi

`lya epiid Ð "dytp dxwt`cn" iia` xn`c `d

axc `zbelt` `dc ,epi` dfe .en` z` ewca

Ð iwezy i`n oiyecwa inwenc ,i`w l`enye

dxairy dqex` :oiyecwa opiqxbc i`nle !iweca

`l `kdc yxtl jixv ok lr .icin dyw `l Ð

z` xiykdl oiprl `l` ,eilr dxqe`l ixii`

elit`c ,cere :eheytk "cere" ied `zyde .cled

`l `dac Ð dipin e`lc xn`wc e`le .dcei `l

xn`ck ,ixae ixa iedc oeik l`ilnb oax xiykn

onw dizilc e` zny oebk `l` ,ipy wxt yixa

itl Ð caric jenqa dil aiygc `de .diliiyilc

,l`xyi zal `ypidl cled leki did `ly

,`ed xyk `ziixe`cnc ,xeq` zxfnnl elit`e

dc.[l`ilnb oaxk dkld ,carick ied i`

úðîìà,oiyexit ipy qxhpewa yxit Ð dqir

`id efi` :onwl opixn` `dc .miwegc mdipye

dne .llg wtq da rnhpy lk Ð dqir zpnl`

oi`c :cere ?llg wtql z`yipy dna jiiy renih

dgtyn lr `l` ,cg` mc` lr ltep dqir oeyl

lk :(a,hq oiyeciw) opixn`ck ,dqir oeyl jiiy

.laal dqir i"`e ,l`xyi ux`l dqir zevx`d

jiiy oillg iwitq dne .oillg iwitq iptn Ð dleqt dqir exn` dn iptn :`ipz `ztqezae

rnhpy dgtynd `xew dqirc :xy` oa wgvi epiaxle wgvi epiaxl d`xpe !?oiyexitd el`l

cg` lkc ,`witq wtq onwl dil aiyg ikdle .millg iwitq daxd e` ,cg` llg wtq mda

Ð dqir edfi` :opiqxb onwle .e`l m` ,oda axrzpy wtq eze` `ed m` wtq dgtynd ipan

lk ,zpnl` opiqxb elit`e .inlyexia `zi` ikde .zpnl` opiqxb `le ,'ek da rnhpy lk

elit`c rnyn (`,dr my) "oiqgei dxyr" wxtac :xn`z m`e .dqir` i`w Ð da rnhpy

zpnl`a micen lkd :`cqg ax xn`c `d iab ,dleqtc zaa dcen dqir zpnl` xyknc o`n

dpnl` il dne ,'ek ryedi iax cird :opzc ,i`pz ipdn iwet`le ,'ek dpedkl dleqty dqir

dwfg dl oi` dqird zac :xnel yie !dpnl`a enk `witq wtq ied inp zac ,za il dn

.`aex cga ibq `nlrac ab lr s` xiykdl iaex ixz onwl jixvnc ikid ik ,oiqgeia eyr dlrn `kd Ð `witq wtqa oiliwn `nlrac ab lr s`e ,zexykcéáøãryedi iaxc` ryedi

.`ny zxne`a `pniwe` `zydc oeik ,lirl ipynck z`yipe zwceac iiepyl ivn `l `zyde Ð `iyw `låðúiqxbc mixtqd zqxb lr mz epiaxl dyw Ð dqir zpnl` `id efi` opax

`icda xn` (my) "oiqgei dxyr" wxtae .`ibeqd gkenck ,dqir zpnl`a xyknc oky lke ,xfnn wezy onwl xykn `dc ,dxyk dqir zpnl`c iqei iaxl dil zi` ok m`c ,dqir zpnl`

xeq`l ,axwle wgxl ,`nhle xdhl zpn`p dqird :zeicr idliya `pzc i`d` i`we ,ipzw za oiprle .dqir idefi` :qixbe ,"zpnl`" mz epiax wgen jkl !dleqt dqir zpnl` iqei iaxlc

zya e` dgieva dnvr xdhl zpn`p :eyexit ikde .xizdlemipizpe mixfnn :(a,ar oiyecw) opzck ,zepizpe zexfnn oiprl jiiy Ð xdhle `nhl .dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,dwi

wxta jixtc `de .micar` jiiy Ð xizdle xeq`le ."dgtyn ipa mewgixe" (`,fk) onwl oke ,axwl `le wgxl mkl mirney mipdkd :opzck ,zellg` jiiy Ð axwle wgxl .xdhil oicizr

d`neh oeyl xity jiiy Ð `cegl zepizpe zexfnn` la` ,dleqt efe dxyk ef dgtyn :ipzinl dil ded ,`pyil cga ileqt lk liikc mzd Ð jzrc `wlq dxedhe d`nh (a,gk zeaezk) ipy

dgieva zpn`py dqir `id efi` :`kdc `ziixaa ipzw dlre ,zepn`p jiiy `l dwizya e` dgieva xeq`le wgxle `nhlc ab lr s` ,xizdle axwl xdhl meyn Ð hwp zpn`pe .dxdhe

iaxc dyw `l `zyde .erbp `l dqir zpnl`ae ,axwle wgxl ,xizdle xeq`l ,`nhle xdhl dqir zpn`p :ipzwc ,`ztqeza rnyn ikde ,'ek da oi`y lk Ð zad z` xdhle dwizya e`

(`,dr) oiyecwa gkenck ,zad `le ,dpnl` `wec Ð xiykdl dqir zpnl` xikfny mewna la` ,zad z` xiykdl ,i`w dqird seb` Ð xfnn wezya iqei iax xyk`c `dc ,iqei iaxc` iqei

xi`n iax .mikln icar `le oizp `le xfnn `l da oi`y lk Ð dqir edfi` :ipzwc ,inlyexia rnyn mz epiax ixacke .oiyecwa inp gkenck ,dpnl`d z` elit` iqei iax lqet i`ce mye

ok m` ,zeicr seqc `idd iyextl `niiw `ziixa jdc oeik :mdxa` xa oeyny epiaxl dyw edine .dpnl`a `le ,ixiin zac zexykac `nl` ,dxyk dza el` lkn cg` da oi`y lk :xne`

llg `ed m` epnn oil`ey ok ixg`yk ilin ipd Ð wzey llg xi`n iax xyknc `d :wgvi epiax xne`e ?wgxl ipzwc `d yxtn ikid ok m` ,xyk wzy oia geev oia llgc xaqc xi`n iax

.wzey mlerl m` Ð wgxl zpn`pc ipzwc `de .leqtc `hiyt Ð wzey mlerl m` la` ,geeve ,e`l m`
`l
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oiglbnקנו el`ea cenr ci sc ± iyily wxtzeaezk
'åë éúòîùda oi`c meync ,xn` ikd inp `nw `pzc ,`nw `pz epiid :jixt dinwl Ð

.xiykdl dilr ecird el` lkn cg`ïéøæîî ìàøùé ïéøéëîïäéðéáùyi xfnn wtqe Ð

.dia irci eed rcin Ð ded xfnn i`c ,xiykdl jlïäéðéáù ïéììç ïéøéëî ïéàåwtqe Ð

rnhpy lk Ð dqir zpnl` idefi` :`yix zxn` `d :jixt dinwle .leqtl jl yi llg

.xyk llg wtq `nl` ,llg wtq daììç àä
øùë.dl liqt `l llg wtq meyn Ðàðù éàî
êðä.edcic wtq dl liqtc ÐàúééøåàãÐ

o`ceec meyn`wtpc ,d`iaa dxezd on oilqet

oeik ,"xf yi`l didz ik"n (`,gq) zenaia ol

.dlqt Ð dl leqtl dlrapyéîð ììçi`ce Ð

llgi `l"n mzd dl opitlic ,`ziixe`cn leqt

Ð ez`iaa lqet `ed dn ,el erxf yiwn ,"erxf

`l"n ol `wtp diteb `ede .lqet erxf s`

cg`e erxfl cg` ,rnyna oilelig ipy ,"llgi

.ezy`l'åë øæòìà ïá ïåòîù éáø`tiq Ð

:`tiq ipzwc ,jixt dizlinc `yix` dizlinc

didy xyt` rnyn ,odipiay oillg oixikn oi`

dil zi` `nl` ,ea oixikn eid `l la` llg

,dqir zpnl` idefi` :xn` `yixe .liqtc

.llg wtq da rnhpy lk xiykdeéáø øîà
åäééðéá àëéà ÷úåù ììçå çååö øæîî ïðçåéÐ

oixewyky mc`oixewyke ,geev `ed xfnn eze`

`pzl xi`n iax oia `ki` ,wzey Ð llg eze`

iaxc `ail` `ziixac ,`nw `pz oiae `nw

.xi`n iaxc `ail` xfrl` oa oerny iaxe xi`n

ìåñô ÷éúùå äéì åø÷ã ìåñô ìë øáñ àî÷ àðú
meyn `l da oi`y lke .`id d`cedc Ð

Ð xn`wc 'ek zexfnnzewizy`.i`wéëäå
äñéò äðîìà éäåæéà øîà÷.xiykdl Ðìë

úåðéúð ÷åúù àìå úåøæîî ÷åúù àì äá ïéàù
dlzc oeike Ðlkl oicd `ed ,dwizya `nrh

.mlek z` zepnl jxved `le ,leqt iwezy

oixikn ep`y llg wtq zy`a Ð exiykd efi`ae

oi`y in la` .wtq en` dyxbzpy ,ewitq z`

oixikn,eaoilqety eprnyeÐ wzeye eze`

.leqtäéì øîà÷åøéàî éáøla` ,ipd `wec Ð

.leqt `l llg wezy÷éúùã àäåmeyn e`l Ð

li`ed ,dil ztki` `lc meyn `l` ,ice`c

da oi`y lk xn`wc epiide .`ed ldw leqt e`le

zewizy el` lkn cg`odizepa oi`iyn Ð

.llg wezy ea yi elit`e ,dpedkläéì øîà÷å
àî÷ àðúì ïåòîù éáø`nw `pzl e`l Ð

`pzl `l` .`id opax `iddc ,xn`w `ziixac

ixac dpyyxn`e ,yxcnd ziaa xi`n iax

.'ek da oi`y lk izrny xi`n iax myaéà
'åë êì òéîùzpnl` `id efi` :xn`w ikde Ð

oixikn ep`y llg wtq da rnhpy lk Ð dqir

wezy la` .dyexb wtq en` dzidy ,eleqt z`

.`nw `pzk ,leqt Ð ea oixikn ep` oi`e llg

xi`n iax bilt `da ,edineedi`c :`nw `pz`

llg xi`n iaxle ,liqt dia wizyc leqt lk

xaqc ,leqtc `ed wezydiizqniwtn `lc

efixki Ð geev ip` m`e ,ldwn dilrceie ,ilr

.xexaa ileqtoillg l`xyi oixikn oi` eiykre

i`dc ,xyk Ð xfnn wezy la` .mdipiay

oixiknc ,xfnn ipi`y oircei lkd :xaq ,wizyc

.odipiay oixfnn l`xyiäðùîïéòä ïî.oiirnd on Ðøéòä áåø íà`iydl oixyk Ð

odizepaodizepnl`eÐ oz`iaa dpedkl dy` oilqetd on xird ipa aex oi`y ,dpedkl

.dpedkl `ypiz ef s`àøîâïàîë øîàã.oixyk aex irac Ðéîð ïéìåñô áåøá åìéôà
øùëî.dzwfg lr dy` cnrd :dil zi`c Ð'åë øîà éëä äéì øîàiaex ixz `ki`c meyn `kde ,ryedi iaxk mlerl Ð`nrh yxtn onwle .dcedi axcke ,dxyk` Ð zexykl

.`aex cgn iaex ixz `py i`n lif`e
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àì,`wiqt `lc meyn Ð ia`ene ipenr aiyg `lc `d Ð 'ek zexfnn meyn

`l` oixeq` opi`c ,aiyg `l inec`e ixvne .zexzen zeawpe oixeq` mixkfc

.iyily xec cråúåwtq da rnhpy lk dqir idefi` xne` xfrl` oa oerny iax

.l`ppg epiax yexitae ,mixtqd lka opiqxb ikd Ð xyk llg `yix zxn`de llg

hpy lk :yxtnellg i`ce `d ,llg wtq da rn

epiide ,xyk llg `yix zxn` `de .leqt Ð

?`nw `pzn jixt i`nc ,d`xp oi`e !llg i`ce

qxhpewd yexite !dilr bilt `nw `pz `nlc

.xwir ezqxbe

øæîî:dniz Ð ediipia `ki` wzey llge geev

wzeye geev xfnn xninl dil dedc

inp wzey xfnnac !ediipia `ki` wzey llge

!xfrl` oa oerny iax dil xykn `dc ,ibilt

ìáàm`e Ð leqt wzey llge geev xfnn

iax lqtc dil `pn geev xfnn :xn`z

ipzwcn :wgvi epiax xne`e ?xfrl` oa oerny

wtq da rnhpy lk Ð dqir idefi` dizlina

l`xyi oixikn `l` xninl dil ded `lc .llg

,mdipiay oillg oixikn oi`e ,mdipiay mixfnn

`lc ikid ik ,xykc geev llga opirny dpinc

.xfnn wtq da rnhpy lk eprinydl jxved

,xyk `wec geev llgc wcinl `z` i`ce `l`

.leqt Ð geev xfnn `däééúñîopiwtn `lc

i`dl jixv dn :xn`z m`e Ð ldwn dil

`w iiece`c meyn Ð wizyc `d :`nil ?`nrh

meyn `nw `pzl leqt wzey xfnn `dc ,icen

iaxl wzey llgc oicd `ede ,d`cedk dwizyc

iabc ab lr s`e !`nrh i`dn leqtc ,oerny

Ð d`cedk dwizy ied `l dicicl wzey xfnn

yie .dil zi` `lw xfnnc xaqc meyn epiid

opiwtn `lc diizqn xaq :`yexit ikdc :xnel

,dpedk ldwn elit` :yexit .(dpedk) ldwn dil

oi`c xeaq Ð llg edxewe etxgn dfy it lr s`

exfgi geevi m` xeaqe ,dpedk ldwn eze` oi`iven

xfnna mb jiiy df mrhe ,edelqtie xacd xxal

.d`cedk dwizyc xn`p `le ,`nw `pzl wzey

.qxhpewa yxit okeïàîël`ilnb oaxk i`

:xn`z m`e Ð xykn inp oileqt aexa elit`

,ixa zprehyk `l` oileqt aexa xykn `l `de

,izlrap `l dxn` `ira i`c ebin dl zi`e

.dpfne zwcea xninl `ki`c `kid ebn `la e`

dl zil `d Ð ixa zpreh elit` ,`kd la`

!dqp`p `dc ,dpfne zwcea xninl `kile .ebn

,dqp`py de`x `l `kdc xn`p m` elit`e

ok m` Ð ebn dl zi`c ,ok dxn` `id `l`

dkld ax wiqt onwlc ,`zkld` `zkld iywz

l`eny xn` dcedi ax wiqt lirle ,iqei iaxk

,ibiltc xnel d`xp oi`e !l`ilnb oaxk dkld

ezqex`e qex`c `caer` iziin i`n ok m`c

oke ,l`eny xn` dcedi axnjixt (`,bi) lirl

'ek ipica ongp axk ol `niiw ,`zkld` `zkld

ol `niiwe ryedi iaxk wiqt ax `d daxc`e

,o`nk :eyexit ikdc ,xnel yie !ixeqi`a axk

de`x `lae ,ixa zprehae l`ilnb oaxk i`

mileqt aexa elit` Ð ebn `ki`c ,dqp`py

i`c ,zxacn de`xyk inp ixii`e ,xykn inp

ipyne ?leqt inp mixyk aexa elit` ryedi iaxk i` jixt i`n Ð zxacn de`x `l
xn`
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כתובות. בתולה נשאת - פרק ראשון דף יד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc zeaezk(ipy meil)

ézòîLy ,ecirdyelà ìkî ãçà da ïéàL ìk,zexfnn wtq - ¨©§¦¨¤¥¨¤¨¦¨¥
,zecare zepizpïéàéOîodizepnl` z`,äpeäëìx`az oldle ©¦¦¦§¨

.`nw `pz lr wleg `ed dna `xnbdøîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥
éäBæéà ,åéøáãk øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø äéä ïëå ,øéàî éaø íeMî¦©¦¥¦§¥¨¨©¦¦§¤§©§¨¥¦§¨¨¥¦

äqéò úðîìà,ryedi iax dxiykdy,ììç ÷ôñ da òîèpL ìk ©§¨©¦¨¨¤¦§©¨§¥¨¨
,x`iae xi`n iax siqedìàøNé ïéøékîd z`ïéàå ,íäéðéaL íéøæîî ©¦¦¦§¨¥©§¥¦¤¥¥¤§¥

ïéøékîd z`,íäéðéaL ïéììç.eixac ex`eai oldle ©¦¦£¨¦¤¥¥¤
:`ziixad ixac lk z` x`al `xnbd zxfegéäBæéà ,øî øîà̈©©¥¦

äqéò úðîìà,dxykyíeMî àì da ïéàL ìkwtqàìå ,úeøæîî ©§¨©¦¨¨¤¥¨Ÿ¦©§¥§Ÿ
íeMîwtqíeMî àìå úeðéúðwtq.íéëìî éãáòwtq wxy rnyne ¦§¦§Ÿ¦©§¥§¨¦

,dpedkl mdizeyp z` milqet el` ldw ileqtàäwtq la` - ¨
øLk ,ììç,dywe ,zxzen ezpnl` -ðä àðL éàîCmipey dna - ¨¨¨¥©§¨¨¨

edf ixd ,dpedkl mdizeyp z` milqet mdizewtqy ldw ileqt
dpedkl dy`d z` milqet ,mi`ce mdyk el` mileqty meyn

n,àúééøBàcixde ,delqt wtq mewna s` okleénð ììçz` lqet §©§¨¨¨©¦
n dpedkl ezy`àúééøBàc,.dxiyk ewitq zpnl` recne §©§¨

eúå,`ziixaa epipy ,dyw cere -ézòîL ,øéàî éaø øîàyìk §¨©©¦¥¦¨©§¦¨
elà ìkî ãçà da ïéàLwx `l` ,care oizp xfnn ,ldwl oileqtd ¤¥¨¤¨¦¨¥

,llg wtq,äpeäëì ïéàéOîixdy ,dyweeðééäixac md el` -àpz ©¦¦¦§¨©§©¨
,àn÷x`y wtq zpnl` `le ,dxiyk llg wtq zpnl` wxy ©¨

.eixac lr xi`n iax siqed dne ,mileqtd
:dywne `xnbd dtiqen,eúå,`ziixaa epipyøæòìà ïa ïBòîL éaø §©¦¦§¤¤§¨¨

,åéøáãk øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø äéä ïëå ,øéàî éaø íeMî øîBà¥¦©¦¥¦§¥¨¨©¦¦§¤§©§¨¥¦§¨¨
äqéò úðîìà éäBæéà,exiykdy,ììç ÷ôñ da òîèpL ìkwtq la` ¥¦©§¨©¦¨¨¤¦§©¨§¥¨¨

,xi`n iax siqede ,dleqt ,xg` leqt e` xfnnìàøNé ïéøékî©¦¦¦§¨¥
,ïäéðéaL íéøæîîdid eli`y ,xfnn wtq zpnl` xiykdl `xaq efe ©§¥¦¤¥¥¤

,z`f mircei eid xfnn,ïäéðéaL ïéììç ïéøékî ïéàåleqtl yi jkle §¥©¦¦£¨¦¤¥¥¤
.llg wtq zpnl`å,dywàLéø zøîà àäjixac zligza ixde - §¨¨©§§¥¨

wtqy zxn`øLk ììçx`ean jixac meiqae ,zxzen ezpnl` - ¨¨¨¥
,mdipiay mixfnn l`xyi mixikny meyn xyk xfnn wtq wxy

.leqt llg wtq la`
lk evxezi jkae ,`ziixaa zwelgnd z` zx`an `xnbd

:zeiyewd,ïðçBé éaø øîàeze` mipkn m`y mc`øæîî`edçåBö ¨©©¦¨¨©§¥¥©
,xfnn epi`y dgeneeeze` mipknykììç`edeäééðéa àkéà ,÷úBL ¨¨¥¦¨¥©§

m`d `id mzwelgne ,`ziixaa mi`pzd ea ewlgpy ote`d `ed -
`l 'xfnn' edepikyk ixdy ,llg `edy d`cedk zaygp ezwizy

.`l e` ,wzy
mdixac z`e mzwelgn zxaq z` df itl `xnbd zx`an

:`ziixaaìk ,øáñ àn÷ àpzmydéì eø÷c ìeñtmc`l÷éúLå- ©¨©¨¨©¨§§¨¥§¨¦
`ed ok`y di`x ef ,dgen epi`e,ìeñtizyy.d`cedk ezwéëäå ¨§¨¦

äqéò úðîìà éäBæéà ,àn÷ àpz øîà÷oaxe xiykn ryedi iaxy ¨¨©©¨©¨¥¦©§¨©¦¨
,lqet l`ilnbda ïéàL ìk,dpnl`aúeøæîî ÷eúL àìdlray - ¨¤¥¨Ÿ§©§¥

,xfnn el exwyk wzyy zngn leqt epi`àìå úeðéúð ÷eúL àìå§Ÿ§§¦§Ÿ
ììç ÷eúL àìå íéëìî éãáò ÷eúLedepikyk wzy `l dlray - §©§¥§¨¦§Ÿ§¨¨

zpnl` xiykdl oi` zlqet dwizyy oeiky ,el` zenyn cg`a
zpnl`'y ote`de ,llg edepikyk wzy dlray ote`a mb dqir
epl oi`e ,llg wtq did dlray reciyk wx `ed dxiyk 'dqir
zrcly `vnp .d`cedk dwizyy zngn ze`cea elqetl daiq
zexfnn oia welig oi` dwizy zngny leqt iabl ,`nw `pz

.ezwizya lqtp cinze ,zellgl
:zx`ane `xnbd dkiynnøéàî éaø déì øîà÷å`wec ,`nw `pzl §¨¨©¥©¦¥¦

ðäC,care oizp xfnn leqt ,el`a -àeä,d`cedk ezwizyy ¨¨
meynìäwa déì ìéñt à÷cfrl eilr `iven jk eze` dpkndy - §¨¨¦¥©¨¨

xeq` care oizp xfnnl ixdy ,l`xyi ldwa `al leqt `edy
,dfk frl eilr mi`ivenyk wezyl mc`l oi`e ,l`xyi za `yil

,d`cedk zaygp ezwizy okleììç ÷eúL ìáàwzeyy mc` - £¨§¨¨
,dpedk leqt `l` df oi`y ,'llg' eze` mipknykäå .øLkà ¨¥§¨

÷éúLcedf ,wzey `edy dne -déì útëéà àìc íeMîdna §¨¦¦§Ÿ¦§©¥
`al `ed xyk firlnd ixacl mby oeik ,llg eze` mipkny
,xi`n iax ixac yexit jke .d`cedk ezwizy oi`e ,ldwa
exkfedy el`n xnelk ,'el` lkn cg` da oi`y lk ,izrny'

,'dpedkl oi`iyn' ,care oizp xfnn wezy mdy ,`nw `pz ixaca
wezy mb lqetd `nw `pz ixack `lye ,llg wezy `ed m` s`e

.llg
ådf lràn÷ àpúì øæòìà ïa ïBòîL éaø déì øîà÷z` dpyy §¨¨©¥©¦¦§¤¤§¨¨§©¨©¨

eixacCì òéîL éà ,øéàî éaøczrny ok` m` -øéàî éaø øLëîc §©¦¥¦¦§¦©¨§©§©©¦¥¦
àì ,ä÷éúLaote`a xiykn `edy ,zxn`y enk df oi` -déì eø÷c ¦§¦¨Ÿ§¨¥
,÷éúLå ììç,`ed leqt df ote`ayàlàote`a xiykd xi`n iax ¨¨§¨¦¤¨

å ,÷éúLå øæîî déì eø÷cc ,jkl mrhd÷éúLc éàädi`x ef oi` §¨¥©§¥§¨¦§©§¨¦
`l` ,dcenyøáñin ixd ,geevl il dnl ,mc` eze` ayeg - ¨©

`edydéì úéà àì÷ ,øæîîmixikny ,`ed xfnny lew yi - ©§¥¨¨¦¥
zegnl jixv ipi` ,lew ilr oi`y oeike ,mdipiay mixfnn l`xyi

.df frl lrìáàeze` mipkn xy`ky mc`çåBöå øæîîepi`y £¨©§¥§¥©
eze` mipknyke ,xfnnìeñt ,÷úBLå ììç`ed ok`y milez ep` - ¨¨§¥¨

,llg÷ézLàc éàäå,llg edepikyk dgn `le wzyy mrhde - §©§¦§¦
e ,mdipiay millg l`xyi oixikn oi`y meynøáñ,mc` eze` ¨©

ìäwî déì é÷tî àìc dééúqéîileqt lr mircei oi`y jka il ic - ¦¨§¥§Ÿ©§¦¥¦¨¨
iven oi`ez` exxai dgn`e geev` m`e ,dpedk ldwn ize` mi`

wzeydy xi`n iax xaeq okle ,llg ip` ok`y elbie ,xacd
.leqt ,llg eze` mipknyk

:df oipra zeziixad oia dxizq dywn `xnbdàãç éðzepipy - ¨¥£¨
,zg` `ziixaaøæîî ÷eúL ,øîBà éñBé éaøwzeyy mc` - ©¦¥¥§©§¥

,xfnn eze` mipknyk.øLkeCãéà àéðúå .ìeñt ,ììç ÷eúL- ¨¥§¨¨¨§©§¨¦¨
,jtida epipy zxg` `ziixaae,øæîî ÷eúL .øLk ,ììç ÷eúL§¨¨¨¥§©§¥

.ìeñẗ
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìzrck `id dipyd `ziixad -àpz Ÿ©§¨¨©¨

,øéàî éaøc àaélà àn÷el did `ly oeik ,leqt xfnn wezyy ©¨©¦¨§©¦¥¦
oeik ,xyk llg wezy la` ,ldwa `al elqetd frl lr wezyl

e .ldw leqt ea oi`y frl lr zegnl jixv epi`yàä`ziixade - ¨
zrc ,dpey`xdøéàî éaøc àaélà øæòìà ïa ïBòîL éaø,`id ©¦¦§¤¤§¨¨©¦¨§©¦¥¦

millgd z` mixikn l`xyi oi`y oeik ,leqt llg wezyy
xfnn wezye ,eleqt z` exxai `ly ick wzey `ede ,mdipiay
zegnl yyeg epi`e ,mdipiay mixfnn l`xyi mixikny oeik ,xyk

.xfnn `edy mixne`a

äðùî
e` xykl m` reci oi`e dlrapy dy`a oecl dkiynn epizpyn

:leqtlú÷Bðéúa äNòî ,éñBé éaø øîà,dcli -íéî úBàlîì äãøiL ¨©©¦¥©£¤§¦¤¤¨§¨§©§©¦
ïéòä ïî,xirl uegny oiirnd on -,äñðàðålread m` reci oi`e ¦¨©¦§¤¤§¨

.dpedkl dy`d z` lqetd leqt e` ,did xykïa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤
éLðà áBø íà ,éøeðdze`äpeäëì ïéàéOî øéòä`iydl miie`x - ¦¦©§¥¨¦©¦¦¦§¨

mdizepae mdizepnl` ok lre ,md mixyk ,xnelk ,dpedkl
,dpedkl zexykBæ éøäzwepiz dze` -,äpeäëì àNpézony £¥¦¨¥¦§¨

.ez`iaa dy` lqet epi`y xyk mc` ici lr dqp`p mzqd

* * *

àøîâ
:epizpyn dzpyp in zrck zxxan `xnbdáøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©

,éøeð ïa ïðçBé éaø ,ïîçð,mixyk aexa xiykdyïàîk øîàc- ©§¨©¦¨¨¤¦§¨©§©
ryedi iaxe l`ilnb oax ly zwelgna ,xaeq `ed in zrck

lirl dpyna(.bi),,ìàéìîb ïaøk éàdlrapy dy` xiyknd ¦§©¨©§¦¥
lirl x`azd ixd ,izlrap xykl zprehe(:bi)yïéìeñt áBøa eléôà£¦§§¦

øLëî énðaex ixep oa opgei iax jixvd recne ,l`ilnb oax ©¦©§©
e .mixykòLBäé éaøk éàx`azd ixd ,lqetd(my)yáBøa eléôà ¦§©¦§ª©£¦§

ìéñt énð íéøLkoa opgei iax xiykd recne ,ryedi iaxaexa ixep §¥¦©¦¨¦
.mixyk

:`xnbd zx`andéì øîàxaeq ixep oa opgei iax zn`a ,ongp ax ¨©¥
o`k j` ,dpedkl dleqt dy`d mixyk aexa s`y ,ryedi iaxk

c ,dxizdl cgein mrh yiéëä[jk-],áø øîà äãeäé áø øîà ¨¦¨©©§¨¨©©
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קנז oiglbn el`ea cenr ci sc ± iyily wxtzeaezk
'åë éúòîùda oi`c meync ,xn` ikd inp `nw `pzc ,`nw `pz epiid :jixt dinwl Ð

.xiykdl dilr ecird el` lkn cg`ïéøæîî ìàøùé ïéøéëîïäéðéáùyi xfnn wtqe Ð

.dia irci eed rcin Ð ded xfnn i`c ,xiykdl jlïäéðéáù ïéììç ïéøéëî ïéàåwtqe Ð

rnhpy lk Ð dqir zpnl` idefi` :`yix zxn` `d :jixt dinwle .leqtl jl yi llg

.xyk llg wtq `nl` ,llg wtq daììç àä
øùë.dl liqt `l llg wtq meyn Ðàðù éàî
êðä.edcic wtq dl liqtc ÐàúééøåàãÐ

o`ceec meyn`wtpc ,d`iaa dxezd on oilqet

oeik ,"xf yi`l didz ik"n (`,gq) zenaia ol

.dlqt Ð dl leqtl dlrapyéîð ììçi`ce Ð

llgi `l"n mzd dl opitlic ,`ziixe`cn leqt

Ð ez`iaa lqet `ed dn ,el erxf yiwn ,"erxf

`l"n ol `wtp diteb `ede .lqet erxf s`

cg`e erxfl cg` ,rnyna oilelig ipy ,"llgi

.ezy`l'åë øæòìà ïá ïåòîù éáø`tiq Ð

:`tiq ipzwc ,jixt dizlinc `yix` dizlinc

didy xyt` rnyn ,odipiay oillg oixikn oi`

dil zi` `nl` ,ea oixikn eid `l la` llg

,dqir zpnl` idefi` :xn` `yixe .liqtc

.llg wtq da rnhpy lk xiykdeéáø øîà
åäééðéá àëéà ÷úåù ììçå çååö øæîî ïðçåéÐ

oixewyky mc`oixewyke ,geev `ed xfnn eze`

`pzl xi`n iax oia `ki` ,wzey Ð llg eze`

iaxc `ail` `ziixac ,`nw `pz oiae `nw

.xi`n iaxc `ail` xfrl` oa oerny iaxe xi`n

ìåñô ÷éúùå äéì åø÷ã ìåñô ìë øáñ àî÷ àðú
meyn `l da oi`y lke .`id d`cedc Ð

Ð xn`wc 'ek zexfnnzewizy`.i`wéëäå
äñéò äðîìà éäåæéà øîà÷.xiykdl Ðìë

úåðéúð ÷åúù àìå úåøæîî ÷åúù àì äá ïéàù
dlzc oeike Ðlkl oicd `ed ,dwizya `nrh

.mlek z` zepnl jxved `le ,leqt iwezy

oixikn ep`y llg wtq zy`a Ð exiykd efi`ae

oi`y in la` .wtq en` dyxbzpy ,ewitq z`

oixikn,eaoilqety eprnyeÐ wzeye eze`

.leqtäéì øîà÷åøéàî éáøla` ,ipd `wec Ð

.leqt `l llg wezy÷éúùã àäåmeyn e`l Ð

li`ed ,dil ztki` `lc meyn `l` ,ice`c

da oi`y lk xn`wc epiide .`ed ldw leqt e`le

zewizy el` lkn cg`odizepa oi`iyn Ð

.llg wezy ea yi elit`e ,dpedkläéì øîà÷å
àî÷ àðúì ïåòîù éáø`nw `pzl e`l Ð

`pzl `l` .`id opax `iddc ,xn`w `ziixac

ixac dpyyxn`e ,yxcnd ziaa xi`n iax

.'ek da oi`y lk izrny xi`n iax myaéà
'åë êì òéîùzpnl` `id efi` :xn`w ikde Ð

oixikn ep`y llg wtq da rnhpy lk Ð dqir

wezy la` .dyexb wtq en` dzidy ,eleqt z`

.`nw `pzk ,leqt Ð ea oixikn ep` oi`e llg

xi`n iax bilt `da ,edineedi`c :`nw `pz`

llg xi`n iaxle ,liqt dia wizyc leqt lk

xaqc ,leqtc `ed wezydiizqniwtn `lc

efixki Ð geev ip` m`e ,ldwn dilrceie ,ilr

.xexaa ileqtoillg l`xyi oixikn oi` eiykre

i`dc ,xyk Ð xfnn wezy la` .mdipiay

oixiknc ,xfnn ipi`y oircei lkd :xaq ,wizyc

.odipiay oixfnn l`xyiäðùîïéòä ïî.oiirnd on Ðøéòä áåø íà`iydl oixyk Ð

odizepaodizepnl`eÐ oz`iaa dpedkl dy` oilqetd on xird ipa aex oi`y ,dpedkl

.dpedkl `ypiz ef s`àøîâïàîë øîàã.oixyk aex irac Ðéîð ïéìåñô áåøá åìéôà
øùëî.dzwfg lr dy` cnrd :dil zi`c Ð'åë øîà éëä äéì øîàiaex ixz `ki`c meyn `kde ,ryedi iaxk mlerl Ð`nrh yxtn onwle .dcedi axcke ,dxyk` Ð zexykl

.`aex cgn iaex ixz `py i`n lif`e
úåðåø÷á
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àì,`wiqt `lc meyn Ð ia`ene ipenr aiyg `lc `d Ð 'ek zexfnn meyn

`l` oixeq` opi`c ,aiyg `l inec`e ixvne .zexzen zeawpe oixeq` mixkfc

.iyily xec cråúåwtq da rnhpy lk dqir idefi` xne` xfrl` oa oerny iax

.l`ppg epiax yexitae ,mixtqd lka opiqxb ikd Ð xyk llg `yix zxn`de llg

hpy lk :yxtnellg i`ce `d ,llg wtq da rn

epiide ,xyk llg `yix zxn` `de .leqt Ð

?`nw `pzn jixt i`nc ,d`xp oi`e !llg i`ce

qxhpewd yexite !dilr bilt `nw `pz `nlc

.xwir ezqxbe

øæîî:dniz Ð ediipia `ki` wzey llge geev

wzeye geev xfnn xninl dil dedc

inp wzey xfnnac !ediipia `ki` wzey llge

!xfrl` oa oerny iax dil xykn `dc ,ibilt

ìáàm`e Ð leqt wzey llge geev xfnn

iax lqtc dil `pn geev xfnn :xn`z

ipzwcn :wgvi epiax xne`e ?xfrl` oa oerny

wtq da rnhpy lk Ð dqir idefi` dizlina

l`xyi oixikn `l` xninl dil ded `lc .llg

,mdipiay oillg oixikn oi`e ,mdipiay mixfnn

`lc ikid ik ,xykc geev llga opirny dpinc

.xfnn wtq da rnhpy lk eprinydl jxved

,xyk `wec geev llgc wcinl `z` i`ce `l`

.leqt Ð geev xfnn `däééúñîopiwtn `lc

i`dl jixv dn :xn`z m`e Ð ldwn dil

`w iiece`c meyn Ð wizyc `d :`nil ?`nrh

meyn `nw `pzl leqt wzey xfnn `dc ,icen

iaxl wzey llgc oicd `ede ,d`cedk dwizyc

iabc ab lr s`e !`nrh i`dn leqtc ,oerny

Ð d`cedk dwizy ied `l dicicl wzey xfnn

yie .dil zi` `lw xfnnc xaqc meyn epiid

opiwtn `lc diizqn xaq :`yexit ikdc :xnel

,dpedk ldwn elit` :yexit .(dpedk) ldwn dil

oi`c xeaq Ð llg edxewe etxgn dfy it lr s`

exfgi geevi m` xeaqe ,dpedk ldwn eze` oi`iven

xfnna mb jiiy df mrhe ,edelqtie xacd xxal

.d`cedk dwizyc xn`p `le ,`nw `pzl wzey

.qxhpewa yxit okeïàîël`ilnb oaxk i`

:xn`z m`e Ð xykn inp oileqt aexa elit`

,ixa zprehyk `l` oileqt aexa xykn `l `de

,izlrap `l dxn` `ira i`c ebin dl zi`e

.dpfne zwcea xninl `ki`c `kid ebn `la e`

dl zil `d Ð ixa zpreh elit` ,`kd la`

!dqp`p `dc ,dpfne zwcea xninl `kile .ebn

,dqp`py de`x `l `kdc xn`p m` elit`e

ok m` Ð ebn dl zi`c ,ok dxn` `id `l`

dkld ax wiqt onwlc ,`zkld` `zkld iywz

l`eny xn` dcedi ax wiqt lirle ,iqei iaxk

,ibiltc xnel d`xp oi`e !l`ilnb oaxk dkld

ezqex`e qex`c `caer` iziin i`n ok m`c

oke ,l`eny xn` dcedi axnjixt (`,bi) lirl

'ek ipica ongp axk ol `niiw ,`zkld` `zkld

ol `niiwe ryedi iaxk wiqt ax `d daxc`e

,o`nk :eyexit ikdc ,xnel yie !ixeqi`a axk

de`x `lae ,ixa zprehae l`ilnb oaxk i`

mileqt aexa elit` Ð ebn `ki`c ,dqp`py

i`c ,zxacn de`xyk inp ixii`e ,xykn inp

ipyne ?leqt inp mixyk aexa elit` ryedi iaxk i` jixt i`n Ð zxacn de`x `l
xn`
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äpeäëì ïéàéOî¯.äpeäëì àNpéz Bæ éøäàøîâ ©¦¦¦§¨£¥¦¨¥¦§¨
øîàc éøeð ïa ïðçBé éaø :ïîçð áøì àáø déì øîà£©¥¨¨§©©§¨©¦¨¨¤¦§¨©

ìàéìîb ïaøk éà ?ïàîk¯éîð ïéìeñt áBøa eléôà §©¦§©¨©§¦¥£¦§§¦©¦
òLBäé éaøk éà ,øLëî¯éîð íéøLk áBøa eléôà ©§©¦§©¦§ª©£¦§§¥¦©¦

:áø øîà äãeäé áø øîà éëä :déì øîà !ìéñẗ¥£©¥¨¦¨©©§¨¨©©
úåðåø÷á
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ézòîLy ,ecirdyelà ìkî ãçà da ïéàL ìk,zexfnn wtq - ¨©§¦¨¤¥¨¤¨¦¨¥
,zecare zepizpïéàéOîodizepnl` z`,äpeäëìx`az oldle ©¦¦¦§¨

.`nw `pz lr wleg `ed dna `xnbdøîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥
éäBæéà ,åéøáãk øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø äéä ïëå ,øéàî éaø íeMî¦©¦¥¦§¥¨¨©¦¦§¤§©§¨¥¦§¨¨¥¦

äqéò úðîìà,ryedi iax dxiykdy,ììç ÷ôñ da òîèpL ìk ©§¨©¦¨¨¤¦§©¨§¥¨¨
,x`iae xi`n iax siqedìàøNé ïéøékîd z`ïéàå ,íäéðéaL íéøæîî ©¦¦¦§¨¥©§¥¦¤¥¥¤§¥

ïéøékîd z`,íäéðéaL ïéììç.eixac ex`eai oldle ©¦¦£¨¦¤¥¥¤
:`ziixad ixac lk z` x`al `xnbd zxfegéäBæéà ,øî øîà̈©©¥¦

äqéò úðîìà,dxykyíeMî àì da ïéàL ìkwtqàìå ,úeøæîî ©§¨©¦¨¨¤¥¨Ÿ¦©§¥§Ÿ
íeMîwtqíeMî àìå úeðéúðwtq.íéëìî éãáòwtq wxy rnyne ¦§¦§Ÿ¦©§¥§¨¦

,dpedkl mdizeyp z` milqet el` ldw ileqtàäwtq la` - ¨
øLk ,ììç,dywe ,zxzen ezpnl` -ðä àðL éàîCmipey dna - ¨¨¨¥©§¨¨¨

edf ixd ,dpedkl mdizeyp z` milqet mdizewtqy ldw ileqt
dpedkl dy`d z` milqet ,mi`ce mdyk el` mileqty meyn

n,àúééøBàcixde ,delqt wtq mewna s` okleénð ììçz` lqet §©§¨¨¨©¦
n dpedkl ezy`àúééøBàc,.dxiyk ewitq zpnl` recne §©§¨

eúå,`ziixaa epipy ,dyw cere -ézòîL ,øéàî éaø øîàyìk §¨©©¦¥¦¨©§¦¨
elà ìkî ãçà da ïéàLwx `l` ,care oizp xfnn ,ldwl oileqtd ¤¥¨¤¨¦¨¥

,llg wtq,äpeäëì ïéàéOîixdy ,dyweeðééäixac md el` -àpz ©¦¦¦§¨©§©¨
,àn÷x`y wtq zpnl` `le ,dxiyk llg wtq zpnl` wxy ©¨

.eixac lr xi`n iax siqed dne ,mileqtd
:dywne `xnbd dtiqen,eúå,`ziixaa epipyøæòìà ïa ïBòîL éaø §©¦¦§¤¤§¨¨

,åéøáãk øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø äéä ïëå ,øéàî éaø íeMî øîBà¥¦©¦¥¦§¥¨¨©¦¦§¤§©§¨¥¦§¨¨
äqéò úðîìà éäBæéà,exiykdy,ììç ÷ôñ da òîèpL ìkwtq la` ¥¦©§¨©¦¨¨¤¦§©¨§¥¨¨

,xi`n iax siqede ,dleqt ,xg` leqt e` xfnnìàøNé ïéøékî©¦¦¦§¨¥
,ïäéðéaL íéøæîîdid eli`y ,xfnn wtq zpnl` xiykdl `xaq efe ©§¥¦¤¥¥¤

,z`f mircei eid xfnn,ïäéðéaL ïéììç ïéøékî ïéàåleqtl yi jkle §¥©¦¦£¨¦¤¥¥¤
.llg wtq zpnl`å,dywàLéø zøîà àäjixac zligza ixde - §¨¨©§§¥¨

wtqy zxn`øLk ììçx`ean jixac meiqae ,zxzen ezpnl` - ¨¨¨¥
,mdipiay mixfnn l`xyi mixikny meyn xyk xfnn wtq wxy

.leqt llg wtq la`
lk evxezi jkae ,`ziixaa zwelgnd z` zx`an `xnbd

:zeiyewd,ïðçBé éaø øîàeze` mipkn m`y mc`øæîî`edçåBö ¨©©¦¨¨©§¥¥©
,xfnn epi`y dgeneeeze` mipknykììç`edeäééðéa àkéà ,÷úBL ¨¨¥¦¨¥©§

m`d `id mzwelgne ,`ziixaa mi`pzd ea ewlgpy ote`d `ed -
`l 'xfnn' edepikyk ixdy ,llg `edy d`cedk zaygp ezwizy

.`l e` ,wzy
mdixac z`e mzwelgn zxaq z` df itl `xnbd zx`an

:`ziixaaìk ,øáñ àn÷ àpzmydéì eø÷c ìeñtmc`l÷éúLå- ©¨©¨¨©¨§§¨¥§¨¦
`ed ok`y di`x ef ,dgen epi`e,ìeñtizyy.d`cedk ezwéëäå ¨§¨¦

äqéò úðîìà éäBæéà ,àn÷ àpz øîà÷oaxe xiykn ryedi iaxy ¨¨©©¨©¨¥¦©§¨©¦¨
,lqet l`ilnbda ïéàL ìk,dpnl`aúeøæîî ÷eúL àìdlray - ¨¤¥¨Ÿ§©§¥

,xfnn el exwyk wzyy zngn leqt epi`àìå úeðéúð ÷eúL àìå§Ÿ§§¦§Ÿ
ììç ÷eúL àìå íéëìî éãáò ÷eúLedepikyk wzy `l dlray - §©§¥§¨¦§Ÿ§¨¨

zpnl` xiykdl oi` zlqet dwizyy oeiky ,el` zenyn cg`a
zpnl`'y ote`de ,llg edepikyk wzy dlray ote`a mb dqir
epl oi`e ,llg wtq did dlray reciyk wx `ed dxiyk 'dqir
zrcly `vnp .d`cedk dwizyy zngn ze`cea elqetl daiq
zexfnn oia welig oi` dwizy zngny leqt iabl ,`nw `pz

.ezwizya lqtp cinze ,zellgl
:zx`ane `xnbd dkiynnøéàî éaø déì øîà÷å`wec ,`nw `pzl §¨¨©¥©¦¥¦

ðäC,care oizp xfnn leqt ,el`a -àeä,d`cedk ezwizyy ¨¨
meynìäwa déì ìéñt à÷cfrl eilr `iven jk eze` dpkndy - §¨¨¦¥©¨¨

xeq` care oizp xfnnl ixdy ,l`xyi ldwa `al leqt `edy
,dfk frl eilr mi`ivenyk wezyl mc`l oi`e ,l`xyi za `yil

,d`cedk zaygp ezwizy okleììç ÷eúL ìáàwzeyy mc` - £¨§¨¨
,dpedk leqt `l` df oi`y ,'llg' eze` mipknykäå .øLkà ¨¥§¨

÷éúLcedf ,wzey `edy dne -déì útëéà àìc íeMîdna §¨¦¦§Ÿ¦§©¥
`al `ed xyk firlnd ixacl mby oeik ,llg eze` mipkny
,xi`n iax ixac yexit jke .d`cedk ezwizy oi`e ,ldwa
exkfedy el`n xnelk ,'el` lkn cg` da oi`y lk ,izrny'

,'dpedkl oi`iyn' ,care oizp xfnn wezy mdy ,`nw `pz ixaca
wezy mb lqetd `nw `pz ixack `lye ,llg wezy `ed m` s`e

.llg
ådf lràn÷ àpúì øæòìà ïa ïBòîL éaø déì øîà÷z` dpyy §¨¨©¥©¦¦§¤¤§¨¨§©¨©¨

eixacCì òéîL éà ,øéàî éaøczrny ok` m` -øéàî éaø øLëîc §©¦¥¦¦§¦©¨§©§©©¦¥¦
àì ,ä÷éúLaote`a xiykn `edy ,zxn`y enk df oi` -déì eø÷c ¦§¦¨Ÿ§¨¥
,÷éúLå ììç,`ed leqt df ote`ayàlàote`a xiykd xi`n iax ¨¨§¨¦¤¨

å ,÷éúLå øæîî déì eø÷cc ,jkl mrhd÷éúLc éàädi`x ef oi` §¨¥©§¥§¨¦§©§¨¦
`l` ,dcenyøáñin ixd ,geevl il dnl ,mc` eze` ayeg - ¨©

`edydéì úéà àì÷ ,øæîîmixikny ,`ed xfnny lew yi - ©§¥¨¨¦¥
zegnl jixv ipi` ,lew ilr oi`y oeike ,mdipiay mixfnn l`xyi

.df frl lrìáàeze` mipkn xy`ky mc`çåBöå øæîîepi`y £¨©§¥§¥©
eze` mipknyke ,xfnnìeñt ,÷úBLå ììç`ed ok`y milez ep` - ¨¨§¥¨

,llg÷ézLàc éàäå,llg edepikyk dgn `le wzyy mrhde - §©§¦§¦
e ,mdipiay millg l`xyi oixikn oi`y meynøáñ,mc` eze` ¨©

ìäwî déì é÷tî àìc dééúqéîileqt lr mircei oi`y jka il ic - ¦¨§¥§Ÿ©§¦¥¦¨¨
iven oi`ez` exxai dgn`e geev` m`e ,dpedk ldwn ize` mi`

wzeydy xi`n iax xaeq okle ,llg ip` ok`y elbie ,xacd
.leqt ,llg eze` mipknyk

:df oipra zeziixad oia dxizq dywn `xnbdàãç éðzepipy - ¨¥£¨
,zg` `ziixaaøæîî ÷eúL ,øîBà éñBé éaøwzeyy mc` - ©¦¥¥§©§¥

,xfnn eze` mipknyk.øLkeCãéà àéðúå .ìeñt ,ììç ÷eúL- ¨¥§¨¨¨§©§¨¦¨
,jtida epipy zxg` `ziixaae,øæîî ÷eúL .øLk ,ììç ÷eúL§¨¨¨¥§©§¥

.ìeñẗ
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìzrck `id dipyd `ziixad -àpz Ÿ©§¨¨©¨

,øéàî éaøc àaélà àn÷el did `ly oeik ,leqt xfnn wezyy ©¨©¦¨§©¦¥¦
oeik ,xyk llg wezy la` ,ldwa `al elqetd frl lr wezyl

e .ldw leqt ea oi`y frl lr zegnl jixv epi`yàä`ziixade - ¨
zrc ,dpey`xdøéàî éaøc àaélà øæòìà ïa ïBòîL éaø,`id ©¦¦§¤¤§¨¨©¦¨§©¦¥¦

millgd z` mixikn l`xyi oi`y oeik ,leqt llg wezyy
xfnn wezye ,eleqt z` exxai `ly ick wzey `ede ,mdipiay
zegnl yyeg epi`e ,mdipiay mixfnn l`xyi mixikny oeik ,xyk

.xfnn `edy mixne`a

äðùî
e` xykl m` reci oi`e dlrapy dy`a oecl dkiynn epizpyn

:leqtlú÷Bðéúa äNòî ,éñBé éaø øîà,dcli -íéî úBàlîì äãøiL ¨©©¦¥©£¤§¦¤¤¨§¨§©§©¦
ïéòä ïî,xirl uegny oiirnd on -,äñðàðålread m` reci oi`e ¦¨©¦§¤¤§¨

.dpedkl dy`d z` lqetd leqt e` ,did xykïa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤
éLðà áBø íà ,éøeðdze`äpeäëì ïéàéOî øéòä`iydl miie`x - ¦¦©§¥¨¦©¦¦¦§¨

mdizepae mdizepnl` ok lre ,md mixyk ,xnelk ,dpedkl
,dpedkl zexykBæ éøäzwepiz dze` -,äpeäëì àNpézony £¥¦¨¥¦§¨

.ez`iaa dy` lqet epi`y xyk mc` ici lr dqp`p mzqd

* * *

àøîâ
:epizpyn dzpyp in zrck zxxan `xnbdáøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©

,éøeð ïa ïðçBé éaø ,ïîçð,mixyk aexa xiykdyïàîk øîàc- ©§¨©¦¨¨¤¦§¨©§©
ryedi iaxe l`ilnb oax ly zwelgna ,xaeq `ed in zrck

lirl dpyna(.bi),,ìàéìîb ïaøk éàdlrapy dy` xiyknd ¦§©¨©§¦¥
lirl x`azd ixd ,izlrap xykl zprehe(:bi)yïéìeñt áBøa eléôà£¦§§¦

øLëî énðaex ixep oa opgei iax jixvd recne ,l`ilnb oax ©¦©§©
e .mixykòLBäé éaøk éàx`azd ixd ,lqetd(my)yáBøa eléôà ¦§©¦§ª©£¦§

ìéñt énð íéøLkoa opgei iax xiykd recne ,ryedi iaxaexa ixep §¥¦©¦¨¦
.mixyk

:`xnbd zx`andéì øîàxaeq ixep oa opgei iax zn`a ,ongp ax ¨©¥
o`k j` ,dpedkl dleqt dy`d mixyk aexa s`y ,ryedi iaxk

c ,dxizdl cgein mrh yiéëä[jk-],áø øîà äãeäé áø øîà ¨¦¨©©§¨¨©©
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úBðBø÷a[zelbr-]ìLxirdäéä éøBtéöeze`äNòîzwepizd ly ¦§¤¦¦¨¨©£¤
ze`a zexiiye zerqny ,weyd meia epiide ,dpyna x`eand
uegn e`ay el` mze`n `a lready okzie ,ixetivl xg` mewnn

,xirl,énà éaøãëeäòéñ äúéäL àeäå ,énà éaø øîàcdxeag -ìL ¦§©¦©¦§¨©©¦©¦§¤¨§¨¦¨¤
ì úøáBò ïéøLk íãà éða,íLly zexaq izy o`k yiy `vnpe §¥¨¨§¥¦¤¤§¨

aexy meyn dipyde ,mixyk xird iyp` aexy meyn zg`d ,'aex'
lqetd ryedi iax s`e ,mixyk eid my dxary dxiiyd iyp`

.aex ly zexaq izy yiy mewna xiykn ,mixyk aexa
:df llkl sqep xewn d`ian `xnbdåjixv oiqgei oiprly ,df oic §

`ed ,'aex ipy',éàpé éaø øîàc ,éàpé éaøãëd dy`,úBðBø÷a úìòáð ¦§©¦©©§¨©©¦©©¦§¤¤¦§
.äpeäëì äøLk:`xnbd ddnzCzòc à÷ìñ úBðBø÷adlri ike - §¥¨¦§¨¦§¨§¨©§¨

jka oi` ixde ,dxiykdl daiq ef oexwa dlrapy dny zrcd lr
:`xnbd zx`an .`xaq lkàlàd ,i`pi iax zpekúòLa úìòáð ¤¨¦§¤¤¦§©

úBðBø÷,xirl uegn zepexwa ze`ad zexiiy yiy drya xnelk - §
,äpeäëì äøLkaex' mb yi ,xiray 'mixyk aex' calny meyn §¥¨¦§¨

.dxiiyd iyp` ly 'mixyk
`xnbd zx`an ,xyk cled ote` dfi`a `xnbd dx`iay ixg`

:leqt `ed izn,ìáày xexiaa epl reci m`Løét`vi -î ãçàipa £¨¥©¤¨¦
xird,ìòáe ,éøBtévo`k oi`y `vnpe ,dxiiyd iyp`n mc` df oi`e ¦¦¨©

,xird ipa ly ,cg` aex `l`ãìeäef dliran clepdé÷eúL- ©¨¨§¦
.[eia` `ed in rcei epi`y] iwezy oick opaxcn leqt

:'aex ipy' oiqgeil jixvy df oicl sqep xewnàä ékdkld enke - ¦¨
,efàúà éëc`ayky -éîéc áølaal l`xyi ux`n,éøéòæ øîà §¦£¨©¦¦¨©§¦¦

dì éøîàå ,àðéðç éaø øîàzxkfd `ll ef `xnin mixne` yie - ¨©©¦£¦¨§¨§¦¨
,inic axïéëìBä ,àðéðç éaø øîà ,éøéòæ øîàoiqgei oiprláBø øçà ¨©§¦¦¨©©¦£¦¨§¦©©

,øéòä,mixyk xird ipa aexy zngn dy`d z` xiykdlïéàå ¨¦§¥
.äòéñ áBø øçà ïéëìBä§¦©©¦¨

:`xnbd ddnzàéiì étìkixd [ef dkld dxn`p dn itlk-] §©¥©¨
ixdy ,dketd `xaqdéãééð éðädxiiyd ipa -mpi`e miciip ¨¥¨§¦

,mixyk aex xg` mda jlil yie ,mireawåeli`éðäxird ipa - §¨¥
éîéé÷å éòéá÷reawd xacay `ed llkde ,mnewna mireaw - §¦¦§¨§¦

jlil yi ok m`e ,oldl x`eaiy enke ,'aex' ly `xaq oi` enewna
:`xnbd zx`an .xird aex xg` `le xiykdl driqd aex xg`

àlà,`pipg iax zpeek jkáBø àkéàc àeäå ,øéòä áBø øçà ïéëìBä ¤¨§¦©©¨¦§§¦¨
dãäa äòéñmixyky dxiiyd aex cgi enr sxhvnyk `weece - ¦¨©£¨

,'aex ipy' yiy `vnpe ,mdàúãéøb øéòä áBø øçà ïéëìBä ïéàå- §¥§¦©©¨¦§¥§¨
,ecalàúãéøb äòéñ áBø øçà àìådzr oi` m` ,xnelk ,dcal - §Ÿ©©¦¨§¥§¨

z` zelzl oi`e xirdn wegx dlrapy e` ,xira zxaerd dxiiy
.dxiykdl cg` aex xg` mikled oi` ,xird iyp`n cg`a xacd

:`xnbd zl`ey .cg` aexa ic oi` recn zxxan `xnbdéàî©
àîòèmiciip md ixd ,cegl driq aex xg` mikled oi` recn - ©£¨

:`xnbd daiyn .reaw yyg mda oi`eáBø eèà äòéñ áBø äøæb§¥¨¦¨¨
øéòäxg` ekliy yygn ,driq aex xg` jlil `ly minkg exfb - ¨¦

`ed xird ly aexd ixdy ,oicd xwirn xeq` dfe ,xird aex
.eixg` mikled oi`e ,'reaw'

:`xnbd zl`ey,énð øéòä áBøå`l ixde ,eixg` jlil oi` recn §¨¦©¦
c ,reaw `ed avn lkadaâì eäðéà éìæà à÷c éàmc` eze` m` - ¦§¨¨§¦¦§§©¨

e ,reaw epi` onf eze`a ixd ,dnr zepfl dil` `aàaeøî Léøôc ìk̈§¨¦¥¨
Léøtaexde ,aexdn `ay milez ep` ,enewnn xwrpe yxetd lk - ¨¦

.mixyk
:`xnbd zvxznàëéøö àìjenql oi`y ef dxifb dkxved `l - Ÿ§¦¨

ote`l `l` xird aex meyn driq aex lreäééaâì éäéà àìæà à÷c§¨©§¨¦¦§©©§
,zepfl mc` eze` zial dkld dy`dy -òeá÷ déì äåäceze`y - ©£¨¥¨©

,enewna reaw mc`åixd,òeá÷ ìk ,àøéæ éaø øîàea mikled oi` ©¨©©¦¥¨¨¨©
`l` ,aexd xg`éîc äöçî ìò äöçîkmiaygp miccvd ipy - §¤¡¨©¤¡¨¨¥

xg` mikled oi` ,aexd md mixykd zn`ay s` ,miey md eli`k
exfb ,dlqetl yi ,mc` eze`l dkld dy`dy ote`ay oeike .aexd
lkn ,aexd xg` zkll epl didy ,dil` `a `ed m` s`y minkg
miciip mdy ,driq aex wx yiy mewna oke .dze` milqet mewn

e`eaiy yygn dlqetl exfb ,aexd xg` mda zkll ie`x dide
oi`y driq aexe xir aex yiyk wxe ,cal xir aex lr jenql

.dexiykd ,melkl yeygl
:`xnbd dywnéaeø éøz ïðéòa éîeminkg exfby epivn ike - ¦¨¦¨§¥¥

,'reaw'a aexd lr jenql e`eaiy yygn 'aex ipy' jixvdl
àéðúäå,`ziixaaúBieðç òLzy ,xira zeniiwdøLa úBøëBî ïlek §¨©§¨¥©£¨§§©

å ,äèeçLzepgúçàztqepç÷ìå ,äìáð øNa úøëBîxya mc` §¨§©©¤¤§©§¥¨§¨©
å ,ïäî úçàî,ç÷ì ïäî äæ éàî òãBé Bðéàxya zxkeny zepgn m` ¥©©¥¤§¥¥©¥¥¤¥¤¨©
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okidn ,zeiepgd zg`n `viy envr xyad lr `l` zepgd lr
oeike ,aexdn yxty xazqn yxetd lky mixne` ep` dfae ,`vi
z` s` zexyka ep` miwifgn xyk xya zexken zeiepgd aexy
,yxeta aexd xg` jlil `ly oixfeb oi`y gkene .ef dkizg
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המשך בעמוד קעח

oiglbn el`e` cenr eh sc ± iyily wxtzeaezk
éøåôéö ìù úåðåø÷á.my ze`a xg` mewnn zexiiye zeriqy ,weyd meia Ðéîà éáøãëå

xird aexe driq aex `ki` `zydc Ð.úåðåø÷á úìòáð.oexwd lr rnyn Ðúòùá
úåðåø÷.xirl ze`a zexiiydy Ðäðåäëì äøùëly driq dzidy `ede :xn`wck Ð

.did mdny xninl `ki`c ,my zxaer mixyk mc` ipaéøåôéöî ãçà ùøéô ìáàÐ

ixetivy it lr s` ,did xird onc i`ce opircic

.dpedkl oi`iyn daexy xiré÷åúù ãìåäÐ

cgac.xykn `l `aexáø àúà éëã àä éëå
äì éøîàå àðéðç éáø øîà éøéòæ øîà éîéãÐ

`l` ,o`k inic ax xkfed `lyixirfiax xn`

.`nrh yxtncke .iaex ixz opirac ,`pipg

øéòä áåø øçà ïéëìåä.xiykdl Ðïéëìåä ïéàå
äòéñ áåø øçà,xird on wegx mewna oebk Ð

iyp`n i`ceacdriqdoixiykn oi` Ð ded

.ol `iywe .oixyk oaex elit`e ,dze`àééì éôìë
cbpk Ð`eti`aaeq dfd xacd?!éãééð éðäÐ

.aexd xg` oda jldl yie ,iciip driq aexéðäå
.xir ly Ðéòéá÷reaw lk :onwl opixn`e Ð

`l` my oi` elit`e ,inc dvgn lr dvgnk

.dleqt Ð cg`àúãéøâ äòéñ áåø øçà àìåÐ

,dcal driq aex xg` oikled oi` :xn`w ikde

.dcal xird aex xg` oky lkeàîòè éàîÐ

.`l driq aex xg`øéòä áåø åèà äøæâÐ

.opikxte :iriawcéîð øéòä áåøxwr i` Ð

ded Ð dabl lf`e ezian lread`niiwe ,ciip

`ki` :ipyne !yixt `aexn yixtc lk :ol

`lf`wc,'ek ediiablyi ,`ki` i`n opiqxb `le

,jkld .reaw dil dede elv` `id zkledy

driq aex e` xird aex e` ,mixyk aexa elit`

,dxyk` iaex ixz meyne .ryedi iaxk ,leqt Ð

.icin xfbinl `kilcïäî úçàî øùá ç÷ìåÐ

.zeriaw mewnaøåñà å÷éôñreaw lkc Ð

.inc dvgn lr dvgnkàöîðáå`vnpd xya Ð

.yxit dfi`n opirci `le ,weyaáåøä øçà êìä
zeriaw mewna `l epiptl `ade li`ed Ð

yixtc lke ,xg` ici lr dyxit xake ,dgwl

.yixt `aexnàîìòî àáåø äì éúà÷ãoebke Ð

aexyzriq,o`kl e`a mixyk l`xyi igah

dpicnd lk igah aexy e` .iaex ixz `ki`c

aexe ,xird aex :iaex ixz `ki`c ,l`xyi

.iciipc dpicnd'åë íéòãøôö äòùúî àìàÐ

mircxtv dryz :zexdh zkqna `id `ztqez

`edy av oebk cg` uxye ,cigid zeyxa mizn

dnec,rcxtvlÐ odn cg`a rbpe ,mdipia

.`nh ewitq'åë íéöøù äòùúî àìà`id s` Ð

cigid zeyxa :ipzwe ,zexdh zkqna `ztqez

`nl` ,xedh ewitq miaxd zeyxa ,`nh ewitq

Ð inc dvgnk e`l i`c .`lewle inc dvgnk

`dc ,d`neh i`ce `l` d`neh wtq o`k oi`

.mivxy `aexàäéù ãò åì áøàå àø÷ øîà
åì ïéåëúîbxde df z` bexdl oiekznl hxt Ð

.oixcdpqa oerny iax dil yixc ikd .df z`

dil iyxc ikid opaxe :mzd opixn`e?éáã éøîà
åâì ïáà ÷øåæì èøô éàðé éáøzxeag jezl Ð

mil`xyi ipy la` .mil`xyie mieb mc` ipa

ea exzde (df bxde) df bexdl oiekzpe ,oicner

.aiig Ð exiag lr d`kd dltpe ,d`xzd lawe

meyn ,opaxe `kd xn`wc `nrh epiide

.`zi` ikd oixcdpqacåäðéð íéåâ àáåøã äéì ÷åôéú`xw il dnle Ð?dilhwipc iziz `kidnc ,`xw jixhvi` `l izk` ,`blte `blt inp i`e?úåùôð ÷ôñ,lwdl zeytp ipic Ð

elivde" `dcxacna) aizk "dcrd.(dlíäéðéá òåá÷ éåâ äéì äåäã.inc dvgn lr dvgnk reaw lkc `xw i`d opireny`e Ðäúéä äòù úàøåäjxev ixep oa opgei iaxc jd Ð

.opira iaex ixz Ð zexecl la` ,xizdl mixac xkid iciv x`y my e`x e` ,dzid dry'åë äéîøé éáø áéúî`zcixb xird aex meync jzrc `wlqw Ð,dexyk`dkld ax xn`e

.iqei iaxk
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oa opgei iaxe .ixa dprh `lc mlerl :yexit Ð 'ek dyrn did ixetv ly zepexwa ax xn`

xn`w `lc `de .iaex ixz opira `nlr ilekl Ð ixa dprh `lc `kid ediiexza ixep

inp i` .'ek ixa zpreha i` xn`w `l `ztwz`ac meyn ,ixa dprh `lc mlerl `iepiya

`wecc ,`zkld` `zkld iywz `le .ebn `ki`ce ,ixaa ixii` inp `iepiyac ,yxtl lkep

:lirl xn`ck l`ilnb oaxk l`eny wiqt caric

s` .oixyk aex `ki`c cr `caer ciarz `l z`e

,dlgzkl ixy cg` aexac rnyn lirlc ab lr

iaex ,ixz opira dlgzklc xaq iy` xa `iig ax

.dlgzkl rnync Ð `ypz ef ixd ipzw oizipzne

àîìãjezl yexit Ð ediiabl idi` `lf`

aiyg `l xird jeza elit`c ,mzia

aiyg `lc ,zeiepgd oia `vnpl incc ,reaw

,reaw aiyg `l xira jlyen wepiz iab oke .reaw

qxhpewa yxit jkle .ziaa `vnp `le li`ed

ipy wxt xifpac :xn`z m`e .ezian lrea yxity

`v" egelyl xne`d :xn`c `d` jixt (`,ai)

,miypd lka xeq` Ð "mzq dy` il ycwe

dy` `p` jl `pin` :wiqne ,dnezq own mleray

ike ?ciipc `xeqi` il zxn` z`e ,`ciip `lc

mzd Ð yicwe dgky` `weya inp `kd `niz

lk jiiy `l mc` iabl rnyn .`zegipl `xcd

e`le !dizegipl xcdc meyn yixt `aexn yixtc

lr `a dfyk xeqi`d zrya mzdc ,`id `kxit

yciwy dy`d `zegipl `xcd dy` mey

drya dabl edpi` ilf` ik ,`kd la` .gilyd

.ciip `ed ixd dxqe`yèøôÐ ebl oa` wxefl

xnel oi`e ?dil `pn reaw oerny iaxlc :dniz

iaxc (`,hr oixcdpq) "oitxypd" wxta opiwqnc

xzii`e "dpizp" "dpizp" silic iaxk xaq oerny

pzl izk`c Ð reawl "el ax`e" dildiwfg iac `

oiekzn oi`a `dc ,iaxc dil zilc ?reaw dil `pn

.oennn xeht

÷ôñå:xn`c o`nl :dniz Ð lwdl zeytp

elit` ,d`xzd dny `l wtq z`xzd

z`xzdc meyn ,xeht Ð xingdl zeytp wtq

ikid Ð d`xzd dny xn`c o`nl i`e !`id wtq

aiigin `d ?bxd l`xyiy `vnpyk dil opixht

exn`yk xzepae ,df z` dkde xfge df z` dkda

:xnel yie !`ed wtqc ab lr s` ,xizez l` el

m` xeqi` icil `aiy i`cea rceiy mzd ip`yc

,d`xzd dny ikd meyn Ð mdipy dki e` xizei

,xeqi` icil `eai i`cey rcei epi` Ð `kd la`

.dki in z` rcei epi`y
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zilc wepiz ip`y :iiepyl ivn ded

.zexykc dwfg dil
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc zeaezk(iyily meil)

úBðBø÷a[zelbr-]ìLxirdäéä éøBtéöeze`äNòîzwepizd ly ¦§¤¦¦¨¨©£¤
ze`a zexiiye zerqny ,weyd meia epiide ,dpyna x`eand
uegn e`ay el` mze`n `a lready okzie ,ixetivl xg` mewnn

,xirl,énà éaøãëeäòéñ äúéäL àeäå ,énà éaø øîàcdxeag -ìL ¦§©¦©¦§¨©©¦©¦§¤¨§¨¦¨¤
ì úøáBò ïéøLk íãà éða,íLly zexaq izy o`k yiy `vnpe §¥¨¨§¥¦¤¤§¨

aexy meyn dipyde ,mixyk xird iyp` aexy meyn zg`d ,'aex'
lqetd ryedi iax s`e ,mixyk eid my dxary dxiiyd iyp`

.aex ly zexaq izy yiy mewna xiykn ,mixyk aexa
:df llkl sqep xewn d`ian `xnbdåjixv oiqgei oiprly ,df oic §

`ed ,'aex ipy',éàpé éaø øîàc ,éàpé éaøãëd dy`,úBðBø÷a úìòáð ¦§©¦©©§¨©©¦©©¦§¤¤¦§
.äpeäëì äøLk:`xnbd ddnzCzòc à÷ìñ úBðBø÷adlri ike - §¥¨¦§¨¦§¨§¨©§¨

jka oi` ixde ,dxiykdl daiq ef oexwa dlrapy dny zrcd lr
:`xnbd zx`an .`xaq lkàlàd ,i`pi iax zpekúòLa úìòáð ¤¨¦§¤¤¦§©

úBðBø÷,xirl uegn zepexwa ze`ad zexiiy yiy drya xnelk - §
,äpeäëì äøLkaex' mb yi ,xiray 'mixyk aex' calny meyn §¥¨¦§¨

.dxiiyd iyp` ly 'mixyk
`xnbd zx`an ,xyk cled ote` dfi`a `xnbd dx`iay ixg`

:leqt `ed izn,ìáày xexiaa epl reci m`Løét`vi -î ãçàipa £¨¥©¤¨¦
xird,ìòáe ,éøBtévo`k oi`y `vnpe ,dxiiyd iyp`n mc` df oi`e ¦¦¨©

,xird ipa ly ,cg` aex `l`ãìeäef dliran clepdé÷eúL- ©¨¨§¦
.[eia` `ed in rcei epi`y] iwezy oick opaxcn leqt

:'aex ipy' oiqgeil jixvy df oicl sqep xewnàä ékdkld enke - ¦¨
,efàúà éëc`ayky -éîéc áølaal l`xyi ux`n,éøéòæ øîà §¦£¨©¦¦¨©§¦¦

dì éøîàå ,àðéðç éaø øîàzxkfd `ll ef `xnin mixne` yie - ¨©©¦£¦¨§¨§¦¨
,inic axïéëìBä ,àðéðç éaø øîà ,éøéòæ øîàoiqgei oiprláBø øçà ¨©§¦¦¨©©¦£¦¨§¦©©

,øéòä,mixyk xird ipa aexy zngn dy`d z` xiykdlïéàå ¨¦§¥
.äòéñ áBø øçà ïéëìBä§¦©©¦¨

:`xnbd ddnzàéiì étìkixd [ef dkld dxn`p dn itlk-] §©¥©¨
ixdy ,dketd `xaqdéãééð éðädxiiyd ipa -mpi`e miciip ¨¥¨§¦

,mixyk aex xg` mda jlil yie ,mireawåeli`éðäxird ipa - §¨¥
éîéé÷å éòéá÷reawd xacay `ed llkde ,mnewna mireaw - §¦¦§¨§¦

jlil yi ok m`e ,oldl x`eaiy enke ,'aex' ly `xaq oi` enewna
:`xnbd zx`an .xird aex xg` `le xiykdl driqd aex xg`

àlà,`pipg iax zpeek jkáBø àkéàc àeäå ,øéòä áBø øçà ïéëìBä ¤¨§¦©©¨¦§§¦¨
dãäa äòéñmixyky dxiiyd aex cgi enr sxhvnyk `weece - ¦¨©£¨

,'aex ipy' yiy `vnpe ,mdàúãéøb øéòä áBø øçà ïéëìBä ïéàå- §¥§¦©©¨¦§¥§¨
,ecalàúãéøb äòéñ áBø øçà àìådzr oi` m` ,xnelk ,dcal - §Ÿ©©¦¨§¥§¨

z` zelzl oi`e xirdn wegx dlrapy e` ,xira zxaerd dxiiy
.dxiykdl cg` aex xg` mikled oi` ,xird iyp`n cg`a xacd

:`xnbd zl`ey .cg` aexa ic oi` recn zxxan `xnbdéàî©
àîòèmiciip md ixd ,cegl driq aex xg` mikled oi` recn - ©£¨

:`xnbd daiyn .reaw yyg mda oi`eáBø eèà äòéñ áBø äøæb§¥¨¦¨¨
øéòäxg` ekliy yygn ,driq aex xg` jlil `ly minkg exfb - ¨¦

`ed xird ly aexd ixdy ,oicd xwirn xeq` dfe ,xird aex
.eixg` mikled oi`e ,'reaw'

:`xnbd zl`ey,énð øéòä áBøå`l ixde ,eixg` jlil oi` recn §¨¦©¦
c ,reaw `ed avn lkadaâì eäðéà éìæà à÷c éàmc` eze` m` - ¦§¨¨§¦¦§§©¨

e ,reaw epi` onf eze`a ixd ,dnr zepfl dil` `aàaeøî Léøôc ìk̈§¨¦¥¨
Léøtaexde ,aexdn `ay milez ep` ,enewnn xwrpe yxetd lk - ¨¦

.mixyk
:`xnbd zvxznàëéøö àìjenql oi`y ef dxifb dkxved `l - Ÿ§¦¨

ote`l `l` xird aex meyn driq aex lreäééaâì éäéà àìæà à÷c§¨©§¨¦¦§©©§
,zepfl mc` eze` zial dkld dy`dy -òeá÷ déì äåäceze`y - ©£¨¥¨©

,enewna reaw mc`åixd,òeá÷ ìk ,àøéæ éaø øîàea mikled oi` ©¨©©¦¥¨¨¨©
`l` ,aexd xg`éîc äöçî ìò äöçîkmiaygp miccvd ipy - §¤¡¨©¤¡¨¨¥

xg` mikled oi` ,aexd md mixykd zn`ay s` ,miey md eli`k
exfb ,dlqetl yi ,mc` eze`l dkld dy`dy ote`ay oeike .aexd
lkn ,aexd xg` zkll epl didy ,dil` `a `ed m` s`y minkg
miciip mdy ,driq aex wx yiy mewna oke .dze` milqet mewn

e`eaiy yygn dlqetl exfb ,aexd xg` mda zkll ie`x dide
oi`y driq aexe xir aex yiyk wxe ,cal xir aex lr jenql

.dexiykd ,melkl yeygl
:`xnbd dywnéaeø éøz ïðéòa éîeminkg exfby epivn ike - ¦¨¦¨§¥¥

,'reaw'a aexd lr jenql e`eaiy yygn 'aex ipy' jixvdl
àéðúäå,`ziixaaúBieðç òLzy ,xira zeniiwdøLa úBøëBî ïlek §¨©§¨¥©£¨§§©

å ,äèeçLzepgúçàztqepç÷ìå ,äìáð øNa úøëBîxya mc` §¨§©©¤¤§©§¥¨§¨©
å ,ïäî úçàî,ç÷ì ïäî äæ éàî òãBé Bðéàxya zxkeny zepgn m` ¥©©¥¤§¥¥©¥¥¤¥¤¨©

,dliap xya zxkeny zepgn e` dhegyB÷éôñxyad wtq - §¥
,øeñàwtqdy oeik mewn lkn ,md zexyk zeiepgd aexy s`e ¨

zeiepgde ,dpw efi`a rcei epi`y ,zepgd itlk `ed el clepd
.aexd xg` mda mikled oi` ,od zereawàöîðáe`vnp m`e - §¦§¨
,`a `ed zepg dfi`n reci oi`e weya xya,áBøä øçà Cläepiide ©¥©©¨

wtqd oi`y `vnp ,zepgdn yxt xyady xg`l clep wtqdy oeik
okidn ,zeiepgd zg`n `viy envr xyad lr `l` zepgd lr
oeike ,aexdn yxty xazqn yxetd lky mixne` ep` dfae ,`vi
z` s` zexyka ep` miwifgn xyk xya zexken zeiepgd aexy
,yxeta aexd xg` jlil `ly oixfeb oi`y gkene .ef dkizg

.aex ipy oi`y mewna s`e ,reawa mb aexd xg` ekliy yygn
:'aex ipy' oi` `ziixaay dgiken `xnbdàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨

`ziixaa xaecny xnelaote`úBúìc ïéàLdà÷c ,úBìeòð äðéãî §¤¥©§§¦¨§§¨
àîìòî àaeø dì éúàoebke ,dpicnl uegn `a xyady okziy - ¨¥¨¨¥¨§¨

igah aexy e` ,xird jxc zxaer l`xyi igah ly dxiiy dzidy
,zexiyky xird zeiepg aex mb yiy `vnpe ,md l`xyi dpicnd
meyn ea exfb `l okle ,xyk xirl uegn `ay xyad aex mbe

,reaw xyady mewnàäåixde -,àøéæ éaø øîàxg` mikledy §¨¨©©¦¥¨
aexd,úBìeòð äðéãî úBúìcL ét ìò óàxyad `a `l i`ceae ©©¦¤©§§¦¨§

aex xg` mikledy gkene ,cg` aex `l` o`k oi`e ,dpicnl uegn
.reaw `edy mewna s` eixg` ekliy yygn ea mixfeb oi`e ,cg`
iabl `l` ,'aex ipy'a jxev oi` oicd xwirn ok` :`xnbd zvxzn

,dy`,ïéñçeéa eNò äìòîclede dy`d z` xiykdl `ly ©£¨¨§£¦
.aex ly mixexia ipy yi ok m` `l` dpedkl

* * *
oi` 'reaw'ay ,`xif iax ly oicd xwir z` zxxan `xnbd

:aexd xg` mikledòeá÷ ìk ,àøéæ éaø øîà ,àôebmewn lk - ¨¨©©¦¥¨¨¨©
`l` ,enewnn cg` yxt `le mnewna mireaw herinde aexdy
`l` aexd xg` jlil oi` ,enewna `edyk reawd lr ep` mipc

éîc äöçî ìò äöçîklr dvgn o`k yi eli`k xacd aygp - §¤¡¨©¤¡¨¨¦
,dvgn,àle÷ì ïéaoi`y ,mixyk herine mileqt aex yiy oebk ¥§¨

e ,mileqtd aex xg` mikled,àøîeçì ïéamixyk aex yiy oebk ¥§§¨
ipya `l` ,mixykd aex xg` mikled oi`y ,mileqt herine

.wtqa xacd x`yp mipte`d
:`xnbd zxxanàä àøéæ éaøì déì àðîoic `xif iax cnl oipn - §¨¥§©¦¥¨¨

,reawa aexd xg` mikled oi`y ,dfàîéìéàcnly xn`z m` - ¦¥¨
okî,lirl zxkfend `ziixadúBieðç òLzyøNa úBøëBî ïlek ¥¥©£¨§§©

úçàå äèeçLzxken ztqepç÷ìå ,äìáð øNaxya mc`ïäî úçàî §¨§©©§©§¥¨§¨©¥©©¥¤
àöîðáe .øeñà B÷éôñ ,ç÷ì ïäî äæéàî òãBé Bðéàåxya j` - §¥¥©¥¥¤¥¤¨©§¥¨§¦§¨

,`a okidn reci oi`e weya `vnpy,áBøä øçà Clä.`ed xyke ©¥©©¨
meyn ,aexd xg` mikled oi` zepgdn gwl m`y `yixa x`eane

lke ,zereaw zeiepgdy:`xnbd dgec .dvgn lr dvgnk reaw
àøîeçì íúämikled oi`e mixingny wx gken my `ziixadn - ¨¨§§¨

.lwdl s` xyt`y `xif iaxl oipn j` ,aexd xg` reawa
àlàdpid `xif iax zii`xîwtq iabl `ziixaa epipyy dn ¤¨¦

,uxy z`nehíéòcøôö äòLzz`neh mi`nhn mpi`y ,mizn ¦§¨§©§§¦
,dliapãçà õøLågpen ezzina dliap z`neh `nhny ,zn §¤¤¤¨

òâðå ,íäéðéamc`B÷éôñ ,òâð ïäî äæéàa òãBé Bðéàå ,ïäî ãçàa ¥¥¤§¨©§¤¨¥¤§¥¥©§¥¤¥¤¨©§¥
.àîèmewn lkn ,mi`nhn mpi`y mircxtv maexy s`y ,x`eane ¨¥

.dvgn lr dvgnk reaw lke md mireawy meyn ,`nh ewitq
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המשך בעמוד קעח

oiglbn el`e` cenr eh sc ± iyily wxtzeaezk
éøåôéö ìù úåðåø÷á.my ze`a xg` mewnn zexiiye zeriqy ,weyd meia Ðéîà éáøãëå

xird aexe driq aex `ki` `zydc Ð.úåðåø÷á úìòáð.oexwd lr rnyn Ðúòùá
úåðåø÷.xirl ze`a zexiiydy Ðäðåäëì äøùëly driq dzidy `ede :xn`wck Ð

.did mdny xninl `ki`c ,my zxaer mixyk mc` ipaéøåôéöî ãçà ùøéô ìáàÐ

ixetivy it lr s` ,did xird onc i`ce opircic

.dpedkl oi`iyn daexy xiré÷åúù ãìåäÐ

cgac.xykn `l `aexáø àúà éëã àä éëå
äì éøîàå àðéðç éáø øîà éøéòæ øîà éîéãÐ

`l` ,o`k inic ax xkfed `lyixirfiax xn`

.`nrh yxtncke .iaex ixz opirac ,`pipg

øéòä áåø øçà ïéëìåä.xiykdl Ðïéëìåä ïéàå
äòéñ áåø øçà,xird on wegx mewna oebk Ð

iyp`n i`ceacdriqdoixiykn oi` Ð ded

.ol `iywe .oixyk oaex elit`e ,dze`àééì éôìë
cbpk Ð`eti`aaeq dfd xacd?!éãééð éðäÐ

.aexd xg` oda jldl yie ,iciip driq aexéðäå
.xir ly Ðéòéá÷reaw lk :onwl opixn`e Ð

`l` my oi` elit`e ,inc dvgn lr dvgnk

.dleqt Ð cg`àúãéøâ äòéñ áåø øçà àìåÐ

,dcal driq aex xg` oikled oi` :xn`w ikde

.dcal xird aex xg` oky lkeàîòè éàîÐ

.`l driq aex xg`øéòä áåø åèà äøæâÐ

.opikxte :iriawcéîð øéòä áåøxwr i` Ð

ded Ð dabl lf`e ezian lread`niiwe ,ciip

`ki` :ipyne !yixt `aexn yixtc lk :ol

`lf`wc,'ek ediiablyi ,`ki` i`n opiqxb `le

,jkld .reaw dil dede elv` `id zkledy

driq aex e` xird aex e` ,mixyk aexa elit`

,dxyk` iaex ixz meyne .ryedi iaxk ,leqt Ð

.icin xfbinl `kilcïäî úçàî øùá ç÷ìåÐ

.zeriaw mewnaøåñà å÷éôñreaw lkc Ð

.inc dvgn lr dvgnkàöîðáå`vnpd xya Ð

.yxit dfi`n opirci `le ,weyaáåøä øçà êìä
zeriaw mewna `l epiptl `ade li`ed Ð

yixtc lke ,xg` ici lr dyxit xake ,dgwl

.yixt `aexnàîìòî àáåø äì éúà÷ãoebke Ð

aexyzriq,o`kl e`a mixyk l`xyi igah

dpicnd lk igah aexy e` .iaex ixz `ki`c

aexe ,xird aex :iaex ixz `ki`c ,l`xyi

.iciipc dpicnd'åë íéòãøôö äòùúî àìàÐ

mircxtv dryz :zexdh zkqna `id `ztqez

`edy av oebk cg` uxye ,cigid zeyxa mizn

dnec,rcxtvlÐ odn cg`a rbpe ,mdipia

.`nh ewitq'åë íéöøù äòùúî àìà`id s` Ð

cigid zeyxa :ipzwe ,zexdh zkqna `ztqez

`nl` ,xedh ewitq miaxd zeyxa ,`nh ewitq

Ð inc dvgnk e`l i`c .`lewle inc dvgnk

`dc ,d`neh i`ce `l` d`neh wtq o`k oi`

.mivxy `aexàäéù ãò åì áøàå àø÷ øîà
åì ïéåëúîbxde df z` bexdl oiekznl hxt Ð

.oixcdpqa oerny iax dil yixc ikd .df z`

dil iyxc ikid opaxe :mzd opixn`e?éáã éøîà
åâì ïáà ÷øåæì èøô éàðé éáøzxeag jezl Ð

mil`xyi ipy la` .mil`xyie mieb mc` ipa

ea exzde (df bxde) df bexdl oiekzpe ,oicner

.aiig Ð exiag lr d`kd dltpe ,d`xzd lawe

meyn ,opaxe `kd xn`wc `nrh epiide

.`zi` ikd oixcdpqacåäðéð íéåâ àáåøã äéì ÷åôéú`xw il dnle Ð?dilhwipc iziz `kidnc ,`xw jixhvi` `l izk` ,`blte `blt inp i`e?úåùôð ÷ôñ,lwdl zeytp ipic Ð

elivde" `dcxacna) aizk "dcrd.(dlíäéðéá òåá÷ éåâ äéì äåäã.inc dvgn lr dvgnk reaw lkc `xw i`d opireny`e Ðäúéä äòù úàøåäjxev ixep oa opgei iaxc jd Ð

.opira iaex ixz Ð zexecl la` ,xizdl mixac xkid iciv x`y my e`x e` ,dzid dry'åë äéîøé éáø áéúî`zcixb xird aex meync jzrc `wlqw Ð,dexyk`dkld ax xn`e

.iqei iaxk
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oa opgei iaxe .ixa dprh `lc mlerl :yexit Ð 'ek dyrn did ixetv ly zepexwa ax xn`

xn`w `lc `de .iaex ixz opira `nlr ilekl Ð ixa dprh `lc `kid ediiexza ixep

inp i` .'ek ixa zpreha i` xn`w `l `ztwz`ac meyn ,ixa dprh `lc mlerl `iepiya

`wecc ,`zkld` `zkld iywz `le .ebn `ki`ce ,ixaa ixii` inp `iepiyac ,yxtl lkep

:lirl xn`ck l`ilnb oaxk l`eny wiqt caric

s` .oixyk aex `ki`c cr `caer ciarz `l z`e

,dlgzkl ixy cg` aexac rnyn lirlc ab lr

iaex ,ixz opira dlgzklc xaq iy` xa `iig ax

.dlgzkl rnync Ð `ypz ef ixd ipzw oizipzne

àîìãjezl yexit Ð ediiabl idi` `lf`

aiyg `l xird jeza elit`c ,mzia

aiyg `lc ,zeiepgd oia `vnpl incc ,reaw

,reaw aiyg `l xira jlyen wepiz iab oke .reaw

qxhpewa yxit jkle .ziaa `vnp `le li`ed

ipy wxt xifpac :xn`z m`e .ezian lrea yxity

`v" egelyl xne`d :xn`c `d` jixt (`,ai)

,miypd lka xeq` Ð "mzq dy` il ycwe

dy` `p` jl `pin` :wiqne ,dnezq own mleray

ike ?ciipc `xeqi` il zxn` z`e ,`ciip `lc

mzd Ð yicwe dgky` `weya inp `kd `niz

lk jiiy `l mc` iabl rnyn .`zegipl `xcd

e`le !dizegipl xcdc meyn yixt `aexn yixtc

lr `a dfyk xeqi`d zrya mzdc ,`id `kxit

yciwy dy`d `zegipl `xcd dy` mey

drya dabl edpi` ilf` ik ,`kd la` .gilyd

.ciip `ed ixd dxqe`yèøôÐ ebl oa` wxefl

xnel oi`e ?dil `pn reaw oerny iaxlc :dniz

iaxc (`,hr oixcdpq) "oitxypd" wxta opiwqnc

xzii`e "dpizp" "dpizp" silic iaxk xaq oerny

pzl izk`c Ð reawl "el ax`e" dildiwfg iac `

oiekzn oi`a `dc ,iaxc dil zilc ?reaw dil `pn

.oennn xeht

÷ôñå:xn`c o`nl :dniz Ð lwdl zeytp

elit` ,d`xzd dny `l wtq z`xzd

z`xzdc meyn ,xeht Ð xingdl zeytp wtq

ikid Ð d`xzd dny xn`c o`nl i`e !`id wtq

aiigin `d ?bxd l`xyiy `vnpyk dil opixht

exn`yk xzepae ,df z` dkde xfge df z` dkda

:xnel yie !`ed wtqc ab lr s` ,xizez l` el

m` xeqi` icil `aiy i`cea rceiy mzd ip`yc

,d`xzd dny ikd meyn Ð mdipy dki e` xizei

,xeqi` icil `eai i`cey rcei epi` Ð `kd la`

.dki in z` rcei epi`y

ïéñçåéìåÐ 'ek idpinxe iaex ixz opira `l

zilc wepiz ip`y :iiepyl ivn ded
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קס
oiglbn el`ea cenr eh sc ± iyily wxtzeaezk

êìùåî ÷åðéú äá àöî.da mixc miebe mil`xyiy xir iab zexdh xcqa `id dpyn Ð

ìàøùé äöçî ìò äöçî,dvgn lr dvgnl l`xyi aex oia `ki` i`n yxtn dinwl Ð

.ixza edl biltcåðù àì.l`xyi l`xyi aex m`c Ðåúåéçäì àìàoieevn oic zia Ð

`xwie) "jnr jig` ige" meyn ,eqpxtl.(dkàì ïéñçåéì ìáàdxeq` Ð `id za m`c Ð

oebk ,iteq` meyn yginl `kil elit`e ,odkl

oiyecw) "oiqgei dxyr"a opixn`c jpd:(a,br

Ð `rinw ilz ,`wzit ilz ,dincd ihlyn

xn`c o`nle .`id ieb za `ny opiyiig edin

dxeq` ef dphw elit` Ð dpedkl dleqt zxeib

.oiqgeil opira iaex ixzc ,odkløîà ìàåîùå
ìâä úà åéìò ç÷ôì óàdil opiayg ,zaya Ð

.l`xyiläéúèéîúùà.dinxi iaxl Ðàä
äãåäé áø øîàã.eed iaex ixz inp `kdc Ð

øîàã àáø øá ïðç áøìå.axc dinyn Ðúàøåä
äúéä äòùixz mzde Ð:xn`we ,eed iaex

opira `l Ð zexecl la` ,dzid dry z`xed

.iaex ixzàä àéù÷la` :xn`c ,axc Ð

.ira iaex ixz ax `nl` .`l oiqgeiléðúî àì
àäly zepexwa ax xn` dcedi ax xn`c Ð

,jkld .ded `aex cge ,dyrn ded ixetv

.dzid dry z`xedéëä ìàåîù øîà éîÐ

.`aex opira ytp gewit oiprlc'åë ïéëìåä ïéà
Ð mieb aexa ,l`xyi wtq ieb wtqa elit`c Ð

.oigwtnïë åðéà ùôð çå÷éô ïéðòìåelit`c Ð

.aexd xg` da oikled oi`c ,oigwtn mieb aexa

àúëìä éàîìoigwtn l`eny xn`c oeik Ð

,ilin lkl `ed ieb e`l `nl` Ð lbd z` eilr

ieb dil aiyg `zkld i`nle?úåìáð åìéëàäì
dcia` el exifgi `ly oky lke ,micia Ð

.oiwfpleäãéáà åì øéæçäì,`id `zeax Ð

l`xyi cin oi`ivencdkefdxen`c ,cere .da

eilr ,iebl dcia` xifgnd :(a,er oixcdpq) opax

z` dexd zetq ornl" xne` aezkd,"d`nvd

mixvn deydyozaiyglxn`pe ,l`xyi ly

d da`i `l"'."el gelqìàøùé äöçî ìò äöçî
àúëìä éàîìzivn `l dcia` el xifgdl Ð

.iccdn edpiblt `zkld i`nl ok m`c zxn`

ïé÷æðìl`xyi ly xey (a,fl) `nw `aa opzc Ð

gbpy ieb ly xeye xeht ieb ly xeyl gbpy

wfp mlyn cren oia mz oia l`xyi ly xeyl

wfp ivg mlyn mz l`xyil l`xyie mly

.mly wfp mlyn crene'åë àîéìéàzxn`we Ð

el mlyl dil zaiigne l`xyik dil opipiicc

.ewfp ivgäéì àîéì`dc di`x izii` l`xyi Ð

.`ed `witqe `ed dvgn lr dvgnàëéøö àì
'åëoick mzl mly wfp l`xyi dil raz `we Ð

`le dil opipiic l`xyikc `pz opirny`e ieb

.di`x izii` dil xn`c wfp ivg `l` mlyn

úàùð äìåúá êìò ïøãä

äðùîäìîøàúðù äùàääùøâúð åà.dzaezk zraeze Ðøîåà àåäådyxbzp` Ð

xhye .dpn `l` jl oi`e ,epia` j`yp dpnl` :dl mixne` oiyxeid dpnl`le .i`w

.ca` daezkdíéãò ùé íà.dlra zial dia` zian z`viy di`eyp lr ÐàîåðéäáÐ

.yxtn `xnbaòåøô äùàøå.dpezgd zial odia` zian zelezad z` `ivedl oibdep eid jk .ditizk lr dxry = d"cilaiihvi` Ðúåéì÷ ÷åìéç óàzeilw wlgl eid milibx Ð

.zelezad i`eyipa zewepizdlúåéì÷.mlerl oiwezne zeilw ode xepza oze` oiyaiin oigl oileaydyk Ðòùåäé éáø äãåîå.dcen i`ne i`w `kid` `xnba yxtn Ð
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áøìå`xazqin `le .jd `iywÐ `aex cga ibq zexecle Ð dzid dry z`xed xn`c opg

ixza elit` ibq `l zexecl la` .iaex ixza xizdy dzid dry z`xedc xninl dil

.iaexïàîly zepexwac ipzn `l opg axc :qxhpewa yxit Ð `d ipzn `l `d ipznc

opira `nlr ilekl zexeclc ibilt `l eyexitle .`aex cg `l` ded `le ,dyrn did ixetv

.ded ikid dyrna `l` ibilt `le ,iaex ixz

la` ipzn `l opg axc :yxit l`ppg epiaxe

la` .`aex cga zexecl dicicl ibqe ,`l oiqgeil

ixep oa opgei iax iywz opg axl :eyexitl dyw

:cere !lirl jixtck ,`aex cga ibqc o`nk xn`c

la`c `idd` welgi `xen` meyc xazqin `lc

.`xen` `la dl xn`w diteb axc ,`l oiqgeil

ipznc o`n ipyn `l dinxi iaxc `kxit` ikdle

.`d ipzn `l `díài`nl ixkp mixkp aex

,ezeigdl `ly oiprl xninl ivn `l Ð `zkld

,inp dvgn elit` Ð mixkp aex `ixi` i`nc

l`xyi iedc ax xn`w l`xyi aexa `wecc

.ezeigdløéæçäìivn ded Ð dca` el

el xifgdl hwp `l` .ax xn`ck ,ezeigdl xninl

`ed lecb xeqi`c ,ith `zeax iedc dca`meyn

'ebe dexd zetq ornl"ied `l ezeigdl la` ."

iipr mr mixkp iipr oiqpxtn `dc ,jk lk `zeax

oenna oikled oi` xn`c l`enyl elit`e .l`xyi

,ogbp `vnpe exiagl xey xkena ,epiid ,aexd xg`

el mpzp ezrcne ,ecil zernd e`a xziday

.`aex xza opilf`c icen `kd la` ,gweld

àì:dniz Ð 'ek dicic `xez digbpc `kixv

dvgn lr dvgn xninl ivn ded inp ikdc

dlek] ,dicic dxezl ocic `xez gbpne ,ixkp

`gip `l` .dgibp oiprl xninl ivn ied `zlin

.[xi`n iax axd epxen .ycg xac `evnl cg lka

úàùð äìåúá êìò ïøãä

äùàäÐ 'ek `nepida z`viy micr yi m`

`ki` i`c ,ixii` daezk `hiwp `lca

e` dleza `id m` ,dzaezk ifgip Ð daezk

dyrn xg` orehd :xn`c o`nl elit`e .dpnl`

on`p oi` mewn lkn Ð on`p izrxt xn`e oic zia

xn` ira i`c ebn "jiz`yp dpnl`" o`k xnel

.`ed micr mewna ebnc Ð "izrxt"

äãåîåÐ on`pc 'ek dcy xne`a ryedi iax

`wecc rnyn qxhpewd yexit jezn

.wizy ira i`c ebna on`pe ,eraez dld oi`yk

`dc ,d`xp epi`e .on`p epi` Ð eraez m` la`

m` `wecc rnyn !'ek micr yi m`e :`tiq ipzw

oi` m` la` .on`p epi` eia` ly dzidy micr yi

i`c ebn ,on`p Ð eraez dldc ab lr s` ,micr

hwp `lcn ,mlern jia` ly dzid `l xn` ira

ipzile :jixt inp `xnbae .on`p epi` eraez m`

,ixii` eraez dldac rnyn !dzid jly ef dcy

,dzid jly xnel jiiy oi` ,eraez `l m` la` .jnn dizgwle dzid jly i`ce :aiyn jkle

.df xac envra rcei `ed `nzqn ik
i`c
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íéøëð áBø íà ,CìLeî ÷Bðéz da àöî¯íà ,éøëð ¨¨¨¦§¨¦¨§¦¦¨§¦¦
ìàøNé áBø¯äöçî ìò äöçî ,ìàøNé¯.ìàøNé ¦§¨¥¦§¨¥¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥

ïéñçBéì ìáà ,BúBéçäì àlà eðL àì :áø øîàå¯,àì §¨©©Ÿ¨¤¨§©££¨§£¦Ÿ
dézèéîzLà !ìbä úà åéìò çwôì :øîà ìàeîLe§¥¨©§©¥©¨¨¤©©¦§©¦§¥
éøBtö ìL úBðBø÷a :áø øîà äãeäé áø øîàc àä̈©£©©§¨¨©©¦§¤¦¦
äòL úàøBä :øîàc àáø øa ïðç áøìe .äNòî äåä£¨©£¤§©¨¨©¨¨§¨©¨©¨¨
.àä éðúî àì àä éðúîc ïàî !àä àéL÷ ,äúéä̈§¨©§¨¨©§©§¥¨¨©§¥¨

íéøëð áBø íà ,CìLeî ÷Bðéz da àöî ,àôeb¯,éøëð ¨¨¨¨¦§¨¦¨§¦¦¨§¦
ìàøNé áBø íà¯äöçî ìò äöçî ,ìàøNé¯,ìàøNé ¦¦§¨¥¦§¨¥¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥

ïéñçBéì ìáà ,BúBéçäì àlà eðL àì :áø øîà¯ ¨©©Ÿ¨¤¨§©££¨§£¦
øîà éîe .ìbä úà åéìò çwôì :øîà ìàeîLe ,àìŸ§¥¨©§©¥©¨¨¤©©¦¨©
øîà äãeäé áø øîà óñBé áø øîàäå ?éëä ìàeîL§¥¨¦§¨¨©©¥¨©©§¨¨©
,àlà !áBøä øçà Lôð çewéôa ïéëìBä ïéà :ìàeîL§¥¥§¦§¦©¤¤©©¨¤¨

ìàeîLc øîzéà ék¯íéøëð áBø íà :øîzà àLéøà ¦¦§©¦§¥©¥¨¦§©¦¨§¦¦
¯:ìàeîL øîà ,éøëðìbä úà åéìò çwôìe¯Bðéà ¨§¦¨©§¥§©¥©¨¨¤©©¥

íéøëð áBø íà" .ïk¯áø øîà ?àúëìä éàîì ."éøëð ¥¦¨§¦¦¨§¦§©¦§§¨¨©©
ìàøNé áBø íà" .úBìéáð Bìéëàäì :àtt¯,"ìàøNé ©¨§©£¦§¥¦¦§¨¥¦§¨¥

.äãéáà Bì øéæçäì :àtt áø øîà ?àúëìä éàîì§©¦§§¨¨©©©¨§©£¦£¥¨
äöçî ìò äöçî"¯øîà ?àúëìä éàîì "ìàøNé ¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥§©¦§§¨¨©

àøBz déçâðc àîéð éà ?éîc éëéä .ïé÷æðì :Lé÷ì Léø¥¨¦¦§¨¦¥¦¨¥¦¥¨¦§¨¥¨
déãéc àøBúì ïãéc¯ìàøNéc äéàø éúééà :déì àîéì ¦¨§¨¦¥¥¨¥©§¥§¨¨§¦§¨¥

àøBúì déãéc àøBz déçâðc ,àëéøö àì !ìB÷Le zà©§§¨§¦¨¦§¨¥¨¦¥§¨
àbìt .ïãéc¯àbìt Cãéàå ,ílLî¯éúééà :eäì øîà ¦¨©§¨§©¥§¦¨©§¨¨©§©§¥

.ïBëì ïzàå ,àðà ìàøNé åàìc äéàø§¨¨§¨¦§¨¥£¨§¤¥§

úàùð äìåúá êìò ïøãä

äMàä:úøîBà àéä ,äLøbúpL Bà äìîøàúpL ¨¦¨¤¦§©§§¨¤¦§¨§¨¦¤¤
,ék àì :øîBà àeäå ,éðúàNð äìeúa§¨§¨©¦§¥Ÿ¦

éúàNð äðîìà àlàúàöiL íéãò Lé íà .C ¤¨©§¨¨§¨¦¦¥¥¦¤¨¨
òeøt dLàøå àîepéäa¯éaø .íéúàî dúaeúk §¦¨§Ÿ¨¨©§¨¨¨©¦©¦

.äéàø úBéì÷ ÷eléç óà :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé¨¨¤§¨¥©¦§¨§¨¨
ìL Bæ äãN :Bøéáçì øîBàa òLBäé éaø äãBîe¤©¦§ª©§¥©£¥¨¤¤

éáàepîéä äézç÷ìe ,äúéä E¯,ïîàð àeäL ¨¦¨§¨§©§¦¨¥¤¤¤¡¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zeaezk(iyily meil)

m`da àöîmc`CìLeî ÷Bðéz,`ed in reci oi`e aegxaáBø íà ¨¨¨¦§¨¦
xird iyp`,íéáëBk éãáBòk wepizd oic,íéáëBk ãáBòáBø íà §¥¨¦¥¨¦¦

n xird iyp`,ìàøNék epic,ìàøNéxiray miiebde micedid m`e ¦§¨¥¦§¨¥
md,äöçî ìò äöçîk epicìàøNéå .ef dpyn lr,áø øîàeðL àì ¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥§¨©©Ÿ¨

,l`xyik epecl aexd xg` mikledyàlàoiprlBúBéçäìziay - ¤¨§©§
,xird iiprn cg`k eqpxtl mieevn oicì ìáàoipr,ïéñçeéàìoi` - £¨§£¦Ÿ

oick ,odkl dxeq` ,d`vnpy zwepiz ef m` jkle ,l`xyik epic
exingd oiqgei oiprl l`xyi aexa s`y itl ,dxiibzdy dieb

.'aex ipy' ekixvde,øîà ìàeîLeepic l`xyi aexay epipyy dn §¥¨©
s` epiid ,l`xyikìbä úà åéìò çwôìly lb eilrn zeptl - §©¥©¨¨¤©©

.eze` milivne ,l`xyi `edy miyyegy zaya eilr ltpy mipa`
mikled oi` oiqgei oiprly envr ax ixaca x`ean mipt lk lre
,iqei iaxk ax mya iy` xa `iig iax wqt ji`e ,cg` aex xg`

.cg` aex xg` mikledy
:`xnbd zvxzndézèéîzLàdinxi iax ly ezricin hnyp -àä ¦§§¦§¥¨

áø øîà äãeäé éaø øîàc(`"r lirl),yìL úBðBø÷axirdäåä éøBtö §¨©©¦§¨¨©©¦§¤¦¦£¨
eze`äNòîmb didy oeiky ,iqei iax dxizde dqp`py zwepiz ly ©£¤

iax xiykd ,my dxary dxiiy dze` aex mbe xird iyp` aex
.oiqgeil mixiykn oi` cg` aexay ,o`k ax ixack epiide ,iqei

:`xnbd dywnøîàc ,àáø øa ïðç áøìexiykdy dny ax mya §©¨¨©¨¨§¨©
iqei iax,äúéä äòL úàøBäax mya dzr x`eand itl ixde ¨©¨¨¨§¨

opg ax xn` df lry `vnp ,aex ipy eid iqei iax ly dyrnay
z`f `lely rnyne ,dry z`xed ef dzidy ax mya `ax xa

ok m`e ,cg` aexa ic didàä àéL÷dpynd lr ax ixacn dyw - ©§¨¨
ipy' jixv `l` ,cg` aexa ic oi` oiqgeily ,jlyen wepiz ly

:`xnbd zvxzn .'aexàä éðúî àì àä éðúîc ïàîxa opg ax - ©§©§¥¨Ÿ©§¥¨
`l ,did dry z`xed zwepiz ly dyrndy ax mya xn`y `ax
didy ixetiv ly zepexwa did dyrn eze`y ax ixac z` dpy
xnel ozip ,cg` aexa did dyrnd ezrcly oeike ,aex ipy my
ixack epiide ,aex ipy jixv zexecl la` ,dzid dry z`xedy

.cg` aexa ic oi` oiqgeily ,jlyen wepiz ly dpynd lr ax

* * *
wepiz' iabl mi`xen`de dpynd ixac z` x`al zxfeg `xnbd

:'jlyen,àôebda àöîmiiebe micedi ly xira -CìLeî ÷Bðéz ¨¨¨¨¦§¨
,`ed dn reci oi`e ,aegxaáBø íàxird iyp`,íéáëBk éãáBòepic ¦§¥¨¦

k,íéáëBk ãáBòe,ìàøNé áBø íàk epic,äöçî ìò äöçî ,ìàøNé ¥¨¦¦¦§¨¥¦§¨¥¤¡¨©¤¡¨
k epicå .ìàøNéef dpyn lreðL àì ,áø øîàepic l`xyi aexay ¦§¨¥§¨©©Ÿ¨

,l`xyikàlàoiprlBúBéçäì,eqpxtl mieevn oic ziay -ìáà ¤¨§©§£¨
ìoiprïéñçeézxzen `dz zwepiz ef m`y ,l`xyik epecl - §£¦

,dpedkl,àì.aex ipy jixvdl exingd oiqgei oiprly itlìàeîLe Ÿ§¥
,øîàoiprl s` epiid ,l`xyik epic l`xyi aexay epipyy dn ¨©
çwôìnìbä úà åéìò.zaya eilr ltpy mipa`d ly §©¥©¨¨¤©©

:`xnbd dywnéëä ìàeîL øîà éîewxy ,l`eny xaeq jk ike - ¦¨©§¥¨¦
,zaya eze` milivn l`xyi aexa,äãeäé áø øîà ,óñBé áø øîàäå§¨¨©©¥¨©©§¨

,ìàeîL øîà,áBøä øçà Lôð çewéôa ïéëìBä ïéàcv yi m` s`e ¨©§¥¥§¦§¦©¤¤©©¨
.elivdl ick zay llgl yi ,dpkqa l`xyin mc`y herin

:`xnbd zvxznøîzà àLéøà ìàeîLc øîzéà ék àlàixac - ¤¨¦¦§©¦§¥©¥¨¦§©
,dpynd ly `yixd lr exn`p l`eny,íéáëBk éãáBò áBø íàepic ¦§¥¨¦

k,íéáëBk ãáBòdf lre,ìàeîL øîàeoiprlìbä úà åéìò çwôì ¥¨¦¨©§¥§©¥©¨¨¤©©
ïk Bðéàz` eilr oigwtn miieb aexa s` `l` ,iebk oecip epi` - ¥¥

.aexd xg` ytp gewita mikled oi`y meyn ,lbd
r oigwtn miieb aexa elit`y ,l`eny zrcl :`xnbd zl`eyeil

y `yixa epipyy dn ok m` ,lbd z`íéáëBk éãáBò áBø íàepic ¦§¥¨¦
k,íéáëBk ãáBòàúëìéä éàîìoiprl ixde ,ok xn`p dn oiprl - ¥¨¦§©¦§§¨

:`xnbd daiyn .l`xyik epic dxwn lka lbd gewitáø øîà̈©©
,àttxzeny oiprl iebk epicúBìéáð Bìéëàäìlcbiy cr ,micia ¨¨§©£¦§¥

.zexib eilr lawie
y epipyy dn l`eny ixacl :zxxane `xnbd dkiynnáBø íà¦

ìàøNék epicàúëìéä éàîì ,ìàøNézx`an .ok xn`p dn oiprl - ¦§¨¥¦§¨¥§©¦§§¨

:`xnbdäãéáà Bì øéæçäì ,àtt áø øîà,l`xyi xird aex m`y ¨©©¨¨§©§¦£¥¨
.ezcia` el xifgdl aiig

xira yi m` :`tiqa epipy cer,äöçî ìò äöçîk epic.ìàøNé ¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥
:`xnbd zxxanàúëìéä éàîìoipr ixde ,ok xn`p dn oiprl - §©¦§§¨

dvgnay rnyne ,l`xyi aex yiy ote`a xn`p dcia` zayd
oia dpynd dwlig recn ok `l m`y ,el miaiyn oi` dvgn lr
exn` dn iabl ok m`e ,l`xyi aex oial dvgn lr dvgn

:`xnbd zx`an .l`xyik epic dvgn lr dvgnayLéø øîà̈©¥
ì ,Lé÷ìipic oipr.ïé÷æð:`xnbd zx`aneéîc éëéäote` dfi`a - ¨¦§§¨¦¥¦¨¥

,wfp oiprl l`xyik epicdéãéc àøBúì ïãéc àøBz déçâðc àîéð éà¦¥¨§©§¥¨¦¨§¨¦¥
eze` ly exey z` [l`xyi ly-] eply xey gbpy ote`a m` -

df lre ,mc`lr dvgn da yiy xira `vnp m`y dpynd dxn`
,ok xnel oi` ixd ,el mlyl wifnd aiige l`xyik epic dvgn

ixdydéì àîéì,mc` eze`l wifnd xn`i -ìàøNéc äéàø ézééà ¥¨¥©§¥§¨¨§¦§¨¥
ìB÷Le zàieb m` ixdy ,jl mly`e ,dz` l`xyiy di`x `ad - ©§§

jl mlyl aiig ipi` dz`(.fl w"a)eilr exiagn oenn `ivende ,
`l` .eixacl di`x `iadlàëéøö àìdpynd dkxved `l - Ÿ§¦¨

ote`a `l` ,l`xyik epic dvgn lr dvgnay ycgldéçâðc§©§¥
ïãéc àøBúì déãéc àøBzly xey mc` eze` ly exey gbpy - ¨¦¥§¨¦¨

c ,epiide ,l`xyik epicy dpynd dxn` df lre ,l`xyiàbìt©§¨
ílLî,wifdy l`xyi ly mz xey oick ,mlyn `ed wfp ivg wx - §©¥

åeli`àbìt Cãéàieb `ed m`y s` ,mlyn epi` xg`d ivgd z` - §¦¨©§¨
ivgn mz xey ly xehtd ycgzd `l ieb iabl ixdy ,enlyl eilr

mewn lkn ,wfpeäì øîà,wfipl mc` eze`ìàøNé åàìc äéàø ézééà ¨©§©§¥§¨¨§¨¦§¨¥
ïBëì ïzàå ,àðàlk z` jl mly`e ,l`xyi ipi`y di`x `ad - £¨§¤¥§

ipnn `ivedl leki jpi` di`x `ll j` ,wifdy ieb oick ,wfpd
lr dvgna `weec edfe .wfp ivgn xehte ip` l`xyi `ny ik ,oenn

.mly wfp mlyne iebk epic miieb aexa la` ,dvgn
z`yp dleza jlr oxcd

dlnx`zpy dy`d - ipy wxt
ote`a ,mcewd wxta xkfedy daezk aeig ly oecipa gzet df wxt
,dl aiigzdy daezkd mekq lr ezy`l lrad oia gekie yiy
`id dxedhy dnvr lr dy`d zepn`p oecip `aen ekyndae
mewn yi mda ,el` oirn mitqep mipecipe ,dpedkl zxzene

.envr lr mc`l oin`dl

äðùî
lirl x`azd(.`i :i)zaezke ,fef miz`n `id dleza zaezky

lrad oia gekie yiy ote`a dpc epizpyn ,fef d`n `id dpnl`
:dpnl`k e` dlezak el d`yip m`d ezy`läìîøàúpL äMàä̈¦¨¤¦§©§§¨

,äLøbúpL Bàmde ,eiyxein e` lradn dzaezk z` zraeze ¤¦§¨§¨
,daezkd jq lr miwelgéðúàNð äìeúa úøîBà àéäizaezke ¦¤¤§¨§¨©¦

,miz`néúàNð äðîìà àlà ,ék àì ,øîBà àeäå,C.dpn jzaezke §¥Ÿ¦¤¨©§¨¨§¨¦
íéãò Lé íàmicirndúàöiLdzpezg zial -,àîeðéäae` ¦¥¥¦¤¨¨§¦¨
myl d`viyòeøt dLàøåjxck ditzk lr zegpen dizexry - §Ÿ¨¨©

e ,dleza z`yipy di`x ef ixd ,zelezad.íéúàî dúaeúkm` j` §¨¨¨©¦
eilr exiagn `ivendy ,dpnl`k dpn zlhep ,efk zecr oi`

.di`x `ll sqep dpn zeabl dleki dpi`e ,di`xd
úBéì÷ ÷eléç óà ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø[miwezn mileaiy-] ©¦¨¨¤§¨¥©¦§¨

zewepizläéàøyi m`e ,enewna ebdp jky ,z`yip dlezay `id §¨¨
.miz`n daeb ,di`eyipa zeilw ewlegy zecr

* * *
lirl dpyna(:ai)oenn `ivedl zpn`p dy`y l`ilnb oax xn`

ryedi iaxe ,ebin ly zepn`p ici lr dzaezka zraez `idy
ryedi iax eay ote` yiy zx`an epizpyn ,zpn`p dpi`y xn`

:ebina on`p mc`y dcena òLBäé éaø äãBîed mc`,Bøéáçì øîBà ¤©¦§ª©§¥©£¥
Bæ äãN,da wfgen ip`yéáà ìLäézç÷ìe äúéä E[dizipw-],epîéä ¨¤¤¨¦¨§¨§©§¦¨¥¤

ïîàð àeäL,d`pwy ¤¤¡¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116



קסי
oiglbn el`ea cenr eh sc ± iyily wxtzeaezk

êìùåî ÷åðéú äá àöî.da mixc miebe mil`xyiy xir iab zexdh xcqa `id dpyn Ð

ìàøùé äöçî ìò äöçî,dvgn lr dvgnl l`xyi aex oia `ki` i`n yxtn dinwl Ð

.ixza edl biltcåðù àì.l`xyi l`xyi aex m`c Ðåúåéçäì àìàoieevn oic zia Ð

`xwie) "jnr jig` ige" meyn ,eqpxtl.(dkàì ïéñçåéì ìáàdxeq` Ð `id za m`c Ð

oebk ,iteq` meyn yginl `kil elit`e ,odkl

oiyecw) "oiqgei dxyr"a opixn`c jpd:(a,br

Ð `rinw ilz ,`wzit ilz ,dincd ihlyn

xn`c o`nle .`id ieb za `ny opiyiig edin

dxeq` ef dphw elit` Ð dpedkl dleqt zxeib

.oiqgeil opira iaex ixzc ,odkløîà ìàåîùå
ìâä úà åéìò ç÷ôì óàdil opiayg ,zaya Ð

.l`xyiläéúèéîúùà.dinxi iaxl Ðàä
äãåäé áø øîàã.eed iaex ixz inp `kdc Ð

øîàã àáø øá ïðç áøìå.axc dinyn Ðúàøåä
äúéä äòùixz mzde Ð:xn`we ,eed iaex

opira `l Ð zexecl la` ,dzid dry z`xed

.iaex ixzàä àéù÷la` :xn`c ,axc Ð

.ira iaex ixz ax `nl` .`l oiqgeiléðúî àì
àäly zepexwa ax xn` dcedi ax xn`c Ð

,jkld .ded `aex cge ,dyrn ded ixetv

.dzid dry z`xedéëä ìàåîù øîà éîÐ

.`aex opira ytp gewit oiprlc'åë ïéëìåä ïéà
Ð mieb aexa ,l`xyi wtq ieb wtqa elit`c Ð

.oigwtnïë åðéà ùôð çå÷éô ïéðòìåelit`c Ð

.aexd xg` da oikled oi`c ,oigwtn mieb aexa

àúëìä éàîìoigwtn l`eny xn`c oeik Ð

,ilin lkl `ed ieb e`l `nl` Ð lbd z` eilr

ieb dil aiyg `zkld i`nle?úåìáð åìéëàäì
dcia` el exifgi `ly oky lke ,micia Ð

.oiwfpleäãéáà åì øéæçäì,`id `zeax Ð

l`xyi cin oi`ivencdkefdxen`c ,cere .da

eilr ,iebl dcia` xifgnd :(a,er oixcdpq) opax

z` dexd zetq ornl" xne` aezkd,"d`nvd

mixvn deydyozaiyglxn`pe ,l`xyi ly

d da`i `l"'."el gelqìàøùé äöçî ìò äöçî
àúëìä éàîìzivn `l dcia` el xifgdl Ð

.iccdn edpiblt `zkld i`nl ok m`c zxn`

ïé÷æðìl`xyi ly xey (a,fl) `nw `aa opzc Ð

gbpy ieb ly xeye xeht ieb ly xeyl gbpy

wfp mlyn cren oia mz oia l`xyi ly xeyl

wfp ivg mlyn mz l`xyil l`xyie mly

.mly wfp mlyn crene'åë àîéìéàzxn`we Ð

el mlyl dil zaiigne l`xyik dil opipiicc

.ewfp ivgäéì àîéì`dc di`x izii` l`xyi Ð

.`ed `witqe `ed dvgn lr dvgnàëéøö àì
'åëoick mzl mly wfp l`xyi dil raz `we Ð

`le dil opipiic l`xyikc `pz opirny`e ieb

.di`x izii` dil xn`c wfp ivg `l` mlyn

úàùð äìåúá êìò ïøãä

äðùîäìîøàúðù äùàääùøâúð åà.dzaezk zraeze Ðøîåà àåäådyxbzp` Ð

xhye .dpn `l` jl oi`e ,epia` j`yp dpnl` :dl mixne` oiyxeid dpnl`le .i`w

.ca` daezkdíéãò ùé íà.dlra zial dia` zian z`viy di`eyp lr ÐàîåðéäáÐ

.yxtn `xnbaòåøô äùàøå.dpezgd zial odia` zian zelezad z` `ivedl oibdep eid jk .ditizk lr dxry = d"cilaiihvi` Ðúåéì÷ ÷åìéç óàzeilw wlgl eid milibx Ð

.zelezad i`eyipa zewepizdlúåéì÷.mlerl oiwezne zeilw ode xepza oze` oiyaiin oigl oileaydyk Ðòùåäé éáø äãåîå.dcen i`ne i`w `kid` `xnba yxtn Ð
äôäù
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áøìå`xazqin `le .jd `iywÐ `aex cga ibq zexecle Ð dzid dry z`xed xn`c opg

ixza elit` ibq `l zexecl la` .iaex ixza xizdy dzid dry z`xedc xninl dil

.iaexïàîly zepexwac ipzn `l opg axc :qxhpewa yxit Ð `d ipzn `l `d ipznc

opira `nlr ilekl zexeclc ibilt `l eyexitle .`aex cg `l` ded `le ,dyrn did ixetv

.ded ikid dyrna `l` ibilt `le ,iaex ixz

la` ipzn `l opg axc :yxit l`ppg epiaxe

la` .`aex cga zexecl dicicl ibqe ,`l oiqgeil

ixep oa opgei iax iywz opg axl :eyexitl dyw

:cere !lirl jixtck ,`aex cga ibqc o`nk xn`c

la`c `idd` welgi `xen` meyc xazqin `lc

.`xen` `la dl xn`w diteb axc ,`l oiqgeil

ipznc o`n ipyn `l dinxi iaxc `kxit` ikdle

.`d ipzn `l `díài`nl ixkp mixkp aex

,ezeigdl `ly oiprl xninl ivn `l Ð `zkld

,inp dvgn elit` Ð mixkp aex `ixi` i`nc

l`xyi iedc ax xn`w l`xyi aexa `wecc

.ezeigdløéæçäìivn ded Ð dca` el

el xifgdl hwp `l` .ax xn`ck ,ezeigdl xninl

`ed lecb xeqi`c ,ith `zeax iedc dca`meyn

'ebe dexd zetq ornl"ied `l ezeigdl la` ."

iipr mr mixkp iipr oiqpxtn `dc ,jk lk `zeax

oenna oikled oi` xn`c l`enyl elit`e .l`xyi

,ogbp `vnpe exiagl xey xkena ,epiid ,aexd xg`

el mpzp ezrcne ,ecil zernd e`a xziday

.`aex xza opilf`c icen `kd la` ,gweld

àì:dniz Ð 'ek dicic `xez digbpc `kixv

dvgn lr dvgn xninl ivn ded inp ikdc

dlek] ,dicic dxezl ocic `xez gbpne ,ixkp

`gip `l` .dgibp oiprl xninl ivn ied `zlin

.[xi`n iax axd epxen .ycg xac `evnl cg lka

úàùð äìåúá êìò ïøãä

äùàäÐ 'ek `nepida z`viy micr yi m`

`ki` i`c ,ixii` daezk `hiwp `lca

e` dleza `id m` ,dzaezk ifgip Ð daezk

dyrn xg` orehd :xn`c o`nl elit`e .dpnl`

on`p oi` mewn lkn Ð on`p izrxt xn`e oic zia

xn` ira i`c ebn "jiz`yp dpnl`" o`k xnel

.`ed micr mewna ebnc Ð "izrxt"

äãåîåÐ on`pc 'ek dcy xne`a ryedi iax

`wecc rnyn qxhpewd yexit jezn

.wizy ira i`c ebna on`pe ,eraez dld oi`yk

`dc ,d`xp epi`e .on`p epi` Ð eraez m` la`

m` `wecc rnyn !'ek micr yi m`e :`tiq ipzw

oi` m` la` .on`p epi` eia` ly dzidy micr yi

i`c ebn ,on`p Ð eraez dldc ab lr s` ,micr

hwp `lcn ,mlern jia` ly dzid `l xn` ira

ipzile :jixt inp `xnbae .on`p epi` eraez m`

,ixii` eraez dldac rnyn !dzid jly ef dcy

,dzid jly xnel jiiy oi` ,eraez `l m` la` .jnn dizgwle dzid jly i`ce :aiyn jkle

.df xac envra rcei `ed `nzqn ik
i`c
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íéøëð áBø íà ,CìLeî ÷Bðéz da àöî¯íà ,éøëð ¨¨¨¦§¨¦¨§¦¦¨§¦¦
ìàøNé áBø¯äöçî ìò äöçî ,ìàøNé¯.ìàøNé ¦§¨¥¦§¨¥¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zeaezk(iyily meil)

m`da àöîmc`CìLeî ÷Bðéz,`ed in reci oi`e aegxaáBø íà ¨¨¨¦§¨¦
xird iyp`,íéáëBk éãáBòk wepizd oic,íéáëBk ãáBòáBø íà §¥¨¦¥¨¦¦

n xird iyp`,ìàøNék epic,ìàøNéxiray miiebde micedid m`e ¦§¨¥¦§¨¥
md,äöçî ìò äöçîk epicìàøNéå .ef dpyn lr,áø øîàeðL àì ¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥§¨©©Ÿ¨

,l`xyik epecl aexd xg` mikledyàlàoiprlBúBéçäìziay - ¤¨§©§
,xird iiprn cg`k eqpxtl mieevn oicì ìáàoipr,ïéñçeéàìoi` - £¨§£¦Ÿ

oick ,odkl dxeq` ,d`vnpy zwepiz ef m` jkle ,l`xyik epic
exingd oiqgei oiprl l`xyi aexa s`y itl ,dxiibzdy dieb

.'aex ipy' ekixvde,øîà ìàeîLeepic l`xyi aexay epipyy dn §¥¨©
s` epiid ,l`xyikìbä úà åéìò çwôìly lb eilrn zeptl - §©¥©¨¨¤©©

.eze` milivne ,l`xyi `edy miyyegy zaya eilr ltpy mipa`
mikled oi` oiqgei oiprly envr ax ixaca x`ean mipt lk lre
,iqei iaxk ax mya iy` xa `iig iax wqt ji`e ,cg` aex xg`

.cg` aex xg` mikledy
:`xnbd zvxzndézèéîzLàdinxi iax ly ezricin hnyp -àä ¦§§¦§¥¨

áø øîà äãeäé éaø øîàc(`"r lirl),yìL úBðBø÷axirdäåä éøBtö §¨©©¦§¨¨©©¦§¤¦¦£¨
eze`äNòîmb didy oeiky ,iqei iax dxizde dqp`py zwepiz ly ©£¤

iax xiykd ,my dxary dxiiy dze` aex mbe xird iyp` aex
.oiqgeil mixiykn oi` cg` aexay ,o`k ax ixack epiide ,iqei

:`xnbd dywnøîàc ,àáø øa ïðç áøìexiykdy dny ax mya §©¨¨©¨¨§¨©
iqei iax,äúéä äòL úàøBäax mya dzr x`eand itl ixde ¨©¨¨¨§¨

opg ax xn` df lry `vnp ,aex ipy eid iqei iax ly dyrnay
z`f `lely rnyne ,dry z`xed ef dzidy ax mya `ax xa

ok m`e ,cg` aexa ic didàä àéL÷dpynd lr ax ixacn dyw - ©§¨¨
ipy' jixv `l` ,cg` aexa ic oi` oiqgeily ,jlyen wepiz ly

:`xnbd zvxzn .'aexàä éðúî àì àä éðúîc ïàîxa opg ax - ©§©§¥¨Ÿ©§¥¨
`l ,did dry z`xed zwepiz ly dyrndy ax mya xn`y `ax
didy ixetiv ly zepexwa did dyrn eze`y ax ixac z` dpy
xnel ozip ,cg` aexa did dyrnd ezrcly oeike ,aex ipy my
ixack epiide ,aex ipy jixv zexecl la` ,dzid dry z`xedy

.cg` aexa ic oi` oiqgeily ,jlyen wepiz ly dpynd lr ax

* * *
wepiz' iabl mi`xen`de dpynd ixac z` x`al zxfeg `xnbd

:'jlyen,àôebda àöîmiiebe micedi ly xira -CìLeî ÷Bðéz ¨¨¨¨¦§¨
,`ed dn reci oi`e ,aegxaáBø íàxird iyp`,íéáëBk éãáBòepic ¦§¥¨¦

k,íéáëBk ãáBòe,ìàøNé áBø íàk epic,äöçî ìò äöçî ,ìàøNé ¥¨¦¦¦§¨¥¦§¨¥¤¡¨©¤¡¨
k epicå .ìàøNéef dpyn lreðL àì ,áø øîàepic l`xyi aexay ¦§¨¥§¨©©Ÿ¨

,l`xyikàlàoiprlBúBéçäì,eqpxtl mieevn oic ziay -ìáà ¤¨§©§£¨
ìoiprïéñçeézxzen `dz zwepiz ef m`y ,l`xyik epecl - §£¦

,dpedkl,àì.aex ipy jixvdl exingd oiqgei oiprly itlìàeîLe Ÿ§¥
,øîàoiprl s` epiid ,l`xyik epic l`xyi aexay epipyy dn ¨©
çwôìnìbä úà åéìò.zaya eilr ltpy mipa`d ly §©¥©¨¨¤©©

:`xnbd dywnéëä ìàeîL øîà éîewxy ,l`eny xaeq jk ike - ¦¨©§¥¨¦
,zaya eze` milivn l`xyi aexa,äãeäé áø øîà ,óñBé áø øîàäå§¨¨©©¥¨©©§¨

,ìàeîL øîà,áBøä øçà Lôð çewéôa ïéëìBä ïéàcv yi m` s`e ¨©§¥¥§¦§¦©¤¤©©¨
.elivdl ick zay llgl yi ,dpkqa l`xyin mc`y herin

:`xnbd zvxznøîzà àLéøà ìàeîLc øîzéà ék àlàixac - ¤¨¦¦§©¦§¥©¥¨¦§©
,dpynd ly `yixd lr exn`p l`eny,íéáëBk éãáBò áBø íàepic ¦§¥¨¦

k,íéáëBk ãáBòdf lre,ìàeîL øîàeoiprlìbä úà åéìò çwôì ¥¨¦¨©§¥§©¥©¨¨¤©©
ïk Bðéàz` eilr oigwtn miieb aexa s` `l` ,iebk oecip epi` - ¥¥

.aexd xg` ytp gewita mikled oi`y meyn ,lbd
r oigwtn miieb aexa elit`y ,l`eny zrcl :`xnbd zl`eyeil

y `yixa epipyy dn ok m` ,lbd z`íéáëBk éãáBò áBø íàepic ¦§¥¨¦
k,íéáëBk ãáBòàúëìéä éàîìoiprl ixde ,ok xn`p dn oiprl - ¥¨¦§©¦§§¨

:`xnbd daiyn .l`xyik epic dxwn lka lbd gewitáø øîà̈©©
,àttxzeny oiprl iebk epicúBìéáð Bìéëàäìlcbiy cr ,micia ¨¨§©£¦§¥

.zexib eilr lawie
y epipyy dn l`eny ixacl :zxxane `xnbd dkiynnáBø íà¦

ìàøNék epicàúëìéä éàîì ,ìàøNézx`an .ok xn`p dn oiprl - ¦§¨¥¦§¨¥§©¦§§¨

:`xnbdäãéáà Bì øéæçäì ,àtt áø øîà,l`xyi xird aex m`y ¨©©¨¨§©§¦£¥¨
.ezcia` el xifgdl aiig

xira yi m` :`tiqa epipy cer,äöçî ìò äöçîk epic.ìàøNé ¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥
:`xnbd zxxanàúëìéä éàîìoipr ixde ,ok xn`p dn oiprl - §©¦§§¨

dvgnay rnyne ,l`xyi aex yiy ote`a xn`p dcia` zayd
oia dpynd dwlig recn ok `l m`y ,el miaiyn oi` dvgn lr
exn` dn iabl ok m`e ,l`xyi aex oial dvgn lr dvgn

:`xnbd zx`an .l`xyik epic dvgn lr dvgnayLéø øîà̈©¥
ì ,Lé÷ìipic oipr.ïé÷æð:`xnbd zx`aneéîc éëéäote` dfi`a - ¨¦§§¨¦¥¦¨¥

,wfp oiprl l`xyik epicdéãéc àøBúì ïãéc àøBz déçâðc àîéð éà¦¥¨§©§¥¨¦¨§¨¦¥
eze` ly exey z` [l`xyi ly-] eply xey gbpy ote`a m` -

df lre ,mc`lr dvgn da yiy xira `vnp m`y dpynd dxn`
,ok xnel oi` ixd ,el mlyl wifnd aiige l`xyik epic dvgn

ixdydéì àîéì,mc` eze`l wifnd xn`i -ìàøNéc äéàø ézééà ¥¨¥©§¥§¨¨§¦§¨¥
ìB÷Le zàieb m` ixdy ,jl mly`e ,dz` l`xyiy di`x `ad - ©§§

jl mlyl aiig ipi` dz`(.fl w"a)eilr exiagn oenn `ivende ,
`l` .eixacl di`x `iadlàëéøö àìdpynd dkxved `l - Ÿ§¦¨

ote`a `l` ,l`xyik epic dvgn lr dvgnay ycgldéçâðc§©§¥
ïãéc àøBúì déãéc àøBzly xey mc` eze` ly exey gbpy - ¨¦¥§¨¦¨

c ,epiide ,l`xyik epicy dpynd dxn` df lre ,l`xyiàbìt©§¨
ílLî,wifdy l`xyi ly mz xey oick ,mlyn `ed wfp ivg wx - §©¥

åeli`àbìt Cãéàieb `ed m`y s` ,mlyn epi` xg`d ivgd z` - §¦¨©§¨
ivgn mz xey ly xehtd ycgzd `l ieb iabl ixdy ,enlyl eilr

mewn lkn ,wfpeäì øîà,wfipl mc` eze`ìàøNé åàìc äéàø ézééà ¨©§©§¥§¨¨§¨¦§¨¥
ïBëì ïzàå ,àðàlk z` jl mly`e ,l`xyi ipi`y di`x `ad - £¨§¤¥§

ipnn `ivedl leki jpi` di`x `ll j` ,wifdy ieb oick ,wfpd
lr dvgna `weec edfe .wfp ivgn xehte ip` l`xyi `ny ik ,oenn

.mly wfp mlyne iebk epic miieb aexa la` ,dvgn
z`yp dleza jlr oxcd

dlnx`zpy dy`d - ipy wxt
ote`a ,mcewd wxta xkfedy daezk aeig ly oecipa gzet df wxt
,dl aiigzdy daezkd mekq lr ezy`l lrad oia gekie yiy
`id dxedhy dnvr lr dy`d zepn`p oecip `aen ekyndae
mewn yi mda ,el` oirn mitqep mipecipe ,dpedkl zxzene

.envr lr mc`l oin`dl

äðùî
lirl x`azd(.`i :i)zaezke ,fef miz`n `id dleza zaezky

lrad oia gekie yiy ote`a dpc epizpyn ,fef d`n `id dpnl`
:dpnl`k e` dlezak el d`yip m`d ezy`läìîøàúpL äMàä̈¦¨¤¦§©§§¨

,äLøbúpL Bàmde ,eiyxein e` lradn dzaezk z` zraeze ¤¦§¨§¨
,daezkd jq lr miwelgéðúàNð äìeúa úøîBà àéäizaezke ¦¤¤§¨§¨©¦

,miz`néúàNð äðîìà àlà ,ék àì ,øîBà àeäå,C.dpn jzaezke §¥Ÿ¦¤¨©§¨¨§¨¦
íéãò Lé íàmicirndúàöiLdzpezg zial -,àîeðéäae` ¦¥¥¦¤¨¨§¦¨
myl d`viyòeøt dLàøåjxck ditzk lr zegpen dizexry - §Ÿ¨¨©

e ,dleza z`yipy di`x ef ixd ,zelezad.íéúàî dúaeúkm` j` §¨¨¨©¦
eilr exiagn `ivendy ,dpnl`k dpn zlhep ,efk zecr oi`

.di`x `ll sqep dpn zeabl dleki dpi`e ,di`xd
úBéì÷ ÷eléç óà ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø[miwezn mileaiy-] ©¦¨¨¤§¨¥©¦§¨

zewepizläéàøyi m`e ,enewna ebdp jky ,z`yip dlezay `id §¨¨
.miz`n daeb ,di`eyipa zeilw ewlegy zecr

* * *
lirl dpyna(:ai)oenn `ivedl zpn`p dy`y l`ilnb oax xn`

ryedi iaxe ,ebin ly zepn`p ici lr dzaezka zraez `idy
ryedi iax eay ote` yiy zx`an epizpyn ,zpn`p dpi`y xn`

:ebina on`p mc`y dcena òLBäé éaø äãBîed mc`,Bøéáçì øîBà ¤©¦§ª©§¥©£¥
Bæ äãN,da wfgen ip`yéáà ìLäézç÷ìe äúéä E[dizipw-],epîéä ¨¤¤¨¦¨§¨§©§¦¨¥¤

ïîàð àeäL,d`pwy ¤¤¡¨
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xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zeaezk(iriax meil)

meyn,øézäL ätä àeä øñàL ätäLlki wfgend ixd ,xnelk ¤©¤¤¨©©¤¤¦¦
ly epa oky ,xerxr `ll rwxwa wifgdl jiyndle wezyl
envr `edy oeike ,eia` ly dzid dcydy llk rci `l xkend
`ed on`p ,eia` ly dzid dcydy dcedy jka oecipd z` xxer

.epnn d`pwy xnel mbåmpn`Lé íàoad eze`líéãòjk lr §¦¥¥¦
àéäLdzid,åéáà ìL,el dxkn `l a`dy oreheàeäåwfgend - ¤¦¤¨¦§

dcyaepîéä äézç÷ì ,øîBà,a`dn -,ïîàð Bðéàel oi`y oeik ¥§©§¦¨¥¤¥¤¡¨
micrd gkn ep` mircei ixdy ,'xq`y dt' el oi` mbe ,di`x
dcyd zxfege ,ez`ced gkn wx `le ,a`d ly rwxwd dzidy

.oad zeyxl

* * *

àøîâ
dzaezk 'eke `nepida z`viy micr yi m`' :dpyna epipy

:`xnbd zwiicn .'miz`níéãò àkéàc àîòè`ed dzepn`p mrh - ©£¨§¦¨¥¦
,`nepida z`vei de`xy micrd zngn wxíéãò àkéì àäla` - ¨¥¨¥¦

,micr dl oi` m`ïîéäî ìòawx zlhepe z`yip dpnl`y ,eixaca ©©§¥¨
oi` m`y mixne` oi`e ,eixacl di`x oi` lral mby s` ,dpn
dzaezky ,dleza zwfga dze` micinrn cv meyl zecr

:`xnbd zxxan df itle .miiz`nàîúñ ïðz àîéìdnzq m`d - ¥¨§©§¨¨
dixac z` epizpynéàc ,ìàéìîb ïaøk àìcdzid eli`y - §Ÿ§©¨©§¦¥§¦

k zxaeq dpyndàðîéäî éäéà øîà àä ,ìàéìîb ïaø`ed ixd - ©¨©§¦¥¨¨©¦¦§¥§¨
dzaezke dleza `idyk dycwzdy zpreh dy`d m`y xaeq
zpn`p ,dpn jzaezke dlera ziid `ny xne` lrade ,miiz`n
sebd zwfg dl yiy zngn ,dzid dlezay dzprha dy`d
dzaezke ,di`eyip cr jk dx`ypy xazqne ,dleza dclepy
,zecr `ll dpin`n epi` epizpyna `pzdy jkn eli`e .miiz`n
,di`x `ll zpn`p dy`d oi`y ,ryedi iaxk xaeq `edy rnyn

.dpn dzaezk `l`
:`xnbd dgecàîéz eléôàzrck epizpyny xnel xyt` -ïaø £¦¥¨©¨

ìàéìîby oeik ,mipicd oia dxizq oi`e ,`idïaø øîà÷ àì ïàk ãò ©§¦¥©¨Ÿ¨¨©©¨
,íúä ìàéìîb,dycwzdyk dleza dzidy zpn`p dy`dyàlà ©§¦¥¨¨¤¨

ànLå éøáa`idyk dycwzdy ixaa zpreh dy`dy ote`a - §¨¦§¤¨
mcew zlrap `ny xne` lrad eli`e ,okn xg`l dqp`pe dleza
sexivay l`ilnb oax xaeq okle ,xexiaa z`f rcei epi`e ,okl

.zpn`p ,dleza dzidy sebd zwfgl,àëä ìáàxaecnyéøáa £¨¨¨§¨¦
éøáezpreh dy`de dpnl` zxeza d`ypy ixa oreh lrady - ¨¦

dfa ,dleza dzidy ixaøîà àìs` ,zpn`p dy`dy l`ilnb oax Ÿ¨©
.dwfg dl yiy

:`xnbd ddnz .oywnd xaq dn zxxan `xnbddì éøà÷ãedfe - §¨¨¥¨
,l`ilnb oax lr zwleg epizpyny xnel xaqy ,dywndéàî©

dì éøà÷c ,xexa weligd ixde ,ok xaq recn -àäoecipd - ¨¨¥¨¨
epizpynay,àeä éøáe éøa.epvxizy enke ¨¦¨¦

:`xnbd zvxzníéLð áBøc ïåékodyk mlerayúBìeúaod ¥¨§¨¦§
,úBàOéðc xnel mewn did ,xzei dzprh zxazqn ok zngneék ¦¨¦

éîc ànLå éøamyke ,`ny `ede ixa `id eli`k xacd dnec - ¨¦§¤¨¨¥
zwfg sexiv zngn zpn`p `idy l`ilnb oax xaeq `nye ixaay

.zpn`p `idy xeaqi o`k s` ,sebd
oia dwlige ,oywnd zxaq z` `xnbd dzgc x`azdy itk mpn`
miyp aexy dwfg dy`l yiy s` ,ixae ixa oial ,ynn `nye ixa

:df uexizl `xnbd zriiqn .zeleza ze`yipàøazñî énð éëäå- §¨¦©¦¦§©§¨
l`ilnb oax mb epizpyn ly oecipay ,xnel xazqn jk ok`e

,dy`d `le on`p lrady dcenéðz÷cîepizpyn jyndaäãBîe' ¦§¨¨¥¤
,'òLBäé éaøzwelgn llk dxkfed `l ixdy ,dyw dxe`kle ©¦§ª©

mpn`e ,dpyna'äãBî'a ìàéìîb ïaø éøééà àîìLa zøîà éàm` - ¦¨§©§¦§¨¨©§¦©¨©§¦¥§¤
iaxl l`ilnb oax dcen ,ixae ixaa ,epizpyn ly `yixay xn`z

,on`p lrady ryediøétLiax dcene' `tiqa oeyld zpaen - ©¦
jk ,x`azdy itke ,`yixa dcen l`ilnb oaxy myky ,'ryedi

oi`y xaeq `ed `nye ixa iably s`y ,`tiqa dcen ryedi iax
dprh oerhl dkixv dy`d dzidy mewna epiid ,liren ebin
leki did dcya wifgndy o`k la` ,zpn`p zeidl ick zxg`
iax dcen ,'xq`y dt' el yie ,da wifgdl jiyndle wezyl

.on`p `edy ryedizøîà éà àlàzxaqk xn`z m` mle` - ¤¨¦¨§©§
c ,oywndäãBîa ìàéìîb ïaø éøééà àìl`ilnb oax oi` `yixay - Ÿ©§¦©¨©§¦¥§¤

iaxk zxaeq `l` ,on`p lrad ixae ixaay ryedi iaxl dcen
,dyw ,ryediäãBî ïàîì òLBäé éaøryedi iax dced inl - ©¦§ª©§©¤

.llk zwelgn my dxkfed `l ixde ,zpn`p dy`dy `tiqa
:di`xd z` `xnbd dgeczøáñ éîdcen'y ,dz` xeaq ike -éaø ¦¨§©§©¦

'òLBäédpyna xen`déà÷ ïé÷øét éàäàdpyna xen`d lr - §ª©©©¦§¦¨¥
`l` ,ok xacd oi` ,xn`p df wxta zipypdïé÷øétàå éà÷ Bânà©¦¨¥§©¦§¦

àn÷éà÷,ebin zngn zepn`pa wqerd oipr itlk mipeekn eixac - ©¨¨¥
.oey`xd wxta l`ilnb oax mr ea wlgp xy`e

oax ly zewelgndn efi` iabl ,ef digc itl dzr zxxan `xnbd
iax dcene' epizpyn dxn` oey`x wxtay ryedi iaxe l`ilnb

:`xnbd zxxan .'ryediàééäào`k xn`p zwelgn efi` iabl - ©¥¨
,ryedi iax dcenyàäà àîéìéàlirl epipyy ef dpyn lr -(.bi), ¦¥¨©¨

y diept dy`dì eøîàå ,úøaeòî äúéä,del`y -ìL Báéh äî ¨§¨§¤¤§¨§¨©¦¤
,äæ øaeòzlrap `nye ,zlrap i`cea zxaern z`y oeik ,xnelk ¨¤

daiyde ,dpedkl zlqtpe leqt mc`léðBìt Léàî,izxarzpïäëå ¥¦§¦§Ÿ¥
àeä.dpedkl iplqt `ly ,xyke qgein mc` -éaøå ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§©¦

,úðîàð ,íéøîBà øæòìà,odkl zxzeneäétî àì ,øîBà òLBäé éaø ¤§¨¨§¦¤¡¤¤©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨
ïéiç eðàdlrapy miyyeg ep`e ,dixacl mipin`n ep` oi` - ¨©¦

zwelgn iably yxtp `nye .dpedkl dleqt `id wtqne ,leqtl
`le wezyl mc`d lkiy mewna 'ryedi iax dcen'y o`k epipy ef
xnel 'xq`y dt' gkn on`p ,exiag ia` ly dzid ef dcyy xnel

.epnn d`pwe ,eia` ly dzid mpn`y
:`xnbd dgecdpyna mzwelgny xnel jxhvp df xe`ia itl ixd

ici lry aeh ebinay ryedi iax dcen dfae ,ebin oica dzid lirl
,ok yxtl okzi `l j` ,el mipin`n ,oica dkef did cala dwizy

ixdyíúälirl dpyna -àkéà Bbî éàîyi ebin zprh efi` - ¨¨©¦¦¨
`ly ebin dl oi` ixde ,dpin`dl `xaq yi dzngny ,dy`l

y ,dlrapäépéL ïéa dñéøk éøäi`ceae ,zxaern `idy lkl xkip - £¥§¥¨¥¦¤¨
`xaqa `l` ebin oipra dpi` `id my mzwelgn i`ceae .dlrap
.epizpyna xkfend 'xq`y dt' ly oecipl zekiiy dl oi`e ,zxg`
dxn` zwelgn efi` iabl ,xg` ote`a x`al dqpn `xnbd

:'ryedi iax dcene' epizpynàäà àlàdze` ly `yixd lr - ¤¨©¨
da epipy jky ,dpyn(.bi)y diept ,eøîàå ,ãçà íò úøaãî äeàø̈¨§©¤¤¦¤¨§¨§

,äæ Léà ìL Báéh äî dìjze` dlqt ez`iae `ed leqt `ny ¨©¦¤¦¤
daiyde ,dpedknéðBìt Léà,`edàeä ïäëå,lqet epi`e qgein - ¦§¦§Ÿ¥

,úðîàð íéøîBà øæòìà éaøå ìàéìîb ïaøe ,dpedkl dxiykeéaø ©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨§¦¤¡¤¤©¦
ïéiç eðà äétî àì ,øîBà òLBäézwfga `id ixde ,zpn`p dpi` - §ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦

o`k epipy ef dpyn iabl `nye .dpedkl dleqte ,leqtl dlera
.dcen ryedi iaxy

:`xnbd dgecàkéà Bbî éàî íúäebin dfi` ike ,dyw my mb - ¨¨©¦¦¨
,mpn`e .dl yiàçéðäxacd oaen -ìzhiyøîàc ,éøéòæxe`iaa ¨¦¨§§¦¦§¨©
,lirl dpynd'úøaãî' éàîepiid ,dpyna dxen`däøzñð- ©§©¤¤¦§§¨

aqy ,mc` mr dcgiizdya `id dpin`dl l`ilnb oax zxéàc Bbî¦§¦
äøîà àéòaxnel dleki dzidy -ézìòáð àì,zpn`p dzide ,llk ¨£¨¨§¨Ÿ¦§©§¦

ézìòáð äøîà÷åjkl ,izlrap xykle,àðîéäîdvex dzid eli`y §¨¨§¨¦§©§¦§¥§¨
xaeq ryedi iax eli`e ,dlirad xwir z` dyigkn dzid ,xwyl
s`y epizpyna `pzd xn` df iably x`al yi ,aeh ebin df oi`y
cal dwizyay mewna epiide ,lirend ebin yiy dcen ryedi iax
,d`pwe ,eia` ly dcyd dzidy epevxn xn`e ,enr oicd did

.'xq`y dtd' gkn on`py'úøaãî' éàî øîàc ,éqà áøì àlà¤¨§©©¦§¨©©§©¤¤
de`xy epiid ,my dpynay,úìòáðok m`àkéà Bbî éàîdfi` - ¦§¤¤©¦¦¨

dleki dzid `l ,dlrapy micr yiy oeik ixde ,dl yi ebin
cvn llk my oecipd oi` i`ceae ,dlrap `ly xnele myigkdl

.'ryedi iax dcene' epizpyn dxn` df iably okzi `le ,ebin
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המשך בעמוד ט

oiglbn el`e` cenr fh sc ± iyily wxtzeaezk
øñàù äôäùxq`y dne ,df ly eit lr `l` ,eia` ly dzidy rcei epi` df ÐÐixd

.xizdàøîâíéãò àëéàã àîòèdzvic Ð.`nepidaïîéäî ìòáä:opixn` `le Ð

dlera m` dzid dleza m` di`eyip mei lr ol `wtqne li`edÐlr dze` cnrd

.dzid dleza dlgzne ,okl mcew ly dzwfgúðîàð àéä.`tebc dwfg xza lif`c Ð

àîùå éøáá`id ,izqp`p ipzqx`yn iab Ð

`ny `l` oreh epi` `ede ,`ed il ixa zpreh

.dqp`p izn rcei epi` `dc .jizqx` `ly cr

äì éøà÷ãåoaxk `lc `nzq xninl Ð

.l`ilnbäì éøà÷ éàîezrca dlr i`ne Ð

iwet`l,l`ilnb oaxcn!dl `inc `l `dïåéë
úåàùéð úåìåúá íéùð áåøãdaexw Ðdzprh

ixake ,elyn xzei zn` zeidl.`inc `nye

àøáúñî éîð éëäåda dcen l`ilnb oaxc Ð

.onidn lracïáø éøééà àîìùá úøîà éà
äãåîá ìàéìîâ`wc `ed d`ced `yix jdc Ð

lr s` :xn`e ,ryedi iaxl l`ilnb oax dcen

`pbiltc ab`nye ixaa jlrÐjl `picen

ixae ixaaÐiaxe dixza ipzinl jiiyc epiid

exagl xne`da l`ilnb oaxl dcen ryedi

`nw wxta `pbiltc ab lr s`c .'ek ef dcy

ipzqx`ynaxninl `ki`c ab lr s`c ,izqp`p

ira i`c ebn i`da `picen ,`pnidn `l ebn

xn` ik ,dzid jia` ly dil xn` `le wizy

epnid dizgwl inp dilÐ.onwlck ,onidnàìà
éøééà àì úøîà éàoax dcena `yix Ð

"ryedi iax dcen" i`n ,l`ilnb?jiiy i`n

,`kd diipzinl`kid`ei`w?éà÷ åâîàÐ

,i`w `nw 'ta ebn da xninl `ki`c `zbelt`

ebna `pbiltc ab lr s` :xn`wemzdcÐebna

.onwlck ,`picen `kdcàééäà.ebn `ki` Ð

äéðéù ïéá äñéøë éøä`l xnel dleki dpi`e Ð

.izlrapéúìòáð äøîà÷å,izlrap xykle Ð

.`pnidnøîàã øæòìà éáøì àîìùáwxta Ð

`ly ur zken .melk `le dpna ediizprh `nw

da xikdÐ,dpn `l` eraezl dleki dpi`

.melk jil oi`e ,z` yi` zqexc :xne` `ede

ip` ur zken dxn` `ira i`c ,ebn `ki`

:jizgzéðúñøàùî,edcy dtgzqpe il rxi` Ð

.miz`n il zi`eäøîà÷åip` ur zken Ð

dpn `l` draz `le ,`xwirnÐ.`pnidnàìà
ïðçåé éáøì,dpne miz`na ediizprh :xn`c Ð

miz`n ezraez `idyÐeizgz oia icin `kil

`ki` ebn i`n ,`xwirnl?àëäoi` dcy iab Ð

xeyreazl eilra al lr dlriy ,jiptl hegy

df wzy m` ,xnelk .ehgy inÐel eid `l

`ed heyt xacc e`l i` ,jkld .mixxer

epnid dgwlyÐjia` ly el xne` did `l

dl `vn `l iab la` .ebn opixn` jkld .dzid

milezaÐ`vn `ly mileza ,jiptl hegy xey

md dledeziqdyiy it lr s`e ,oic zial `al

efn daeh dprh aiydl dlÐ,ebn opixn` `l

`l `nlccdwq`.dzrc``w inexri` ,inp i`

.`nxrníéùð áåøù ïåéëå.`id `iyew Ðäì ùé
ìå÷.`nepida d`viy mircei daxde Ð

åæå
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éàãzia dyrn xg` orehd xn`c o`nlc d`xp Ð `pnidn idi` xn` `d l`ilnb oax

nc xn`c o`nlc ,jixt melk xn` `l oicelit` ,lrad on`p `kd Ð izrxt oirh iv

.izrxt xn` ira i`c ebna ,jiz`yp dpnl` :xnel l`ilnb oaxléëäÐ `xazqn inp

ixae ixaac opipynck ,l`ilnb oaxk `iz` oizipznc `xazqn inp ikd :qxhpewa yxit

dywe .'ek ryedi iax dcene ipzwcn ,dcen

dcena l`ilnb oax inp ixii` `l ikc :eyexitl

ab lr s` ,xnelk ,ryedi iax dcene xity iz`

s` ,jl `picen `tiqa Ð jlr `pbilt `yixac

ikid ik .cg` oiprn opi` `tiqe `yixc ab lr

oax ixii` i` ,ryedi iax dcene xity dil `iz`c

l`ilnb oaxc dcenc ab lr s` ,dcena l`ilnb

i`cec ,ayiil yie !ryedi iaxc dcene oiprn epi`

xity ipzinl jiiy dcena l`ilnb oax ixii` ik

.cg` oiprn ied `lc ab lr s` ,ryedi iax dcene

l`ilnb oax dcenc `zlin `pzc ab`c :xnelk

i` la` ,ryedi iax da dcenc `zlin inp ipz Ð

ipzinl jiiy `l Ð dcena l`ilnb oax ixii` `l

biltc ab lr s` opireny`l ryedi iax dcene

mpi` `tiqe `yixc oeik ,`tiqa dcen `yixa

ebn` xninl dil ded `lc :dyw la` .cg` oiprn

ied ebn` qxhpewd yexitl inp `zyd crc ,i`w

inp ikd :eyexit ikdc wgvi epiaxl d`xpe !i`w

biltc xnel `a `le ,inc `nye ixakc `xazqn

`nye ixakc ab lr s` `l` ,`yixa l`ilnb oax

ynn `ny e`lc meyn ,l`ilnb oax dcen Ð inc

zxn` i` ,ryedi iax dcene xn`wcn .`ed

lr s` ,xnelk ,dcena l`ilnb oax ixii` `nlya

lrac l`ilnb oax dcen Ð inc `nye ixakc ab

ixa i`dac ryedi iax dcene ipzwc epiid Ð on`p

meyn ryedi iaxc `nrhc jzrc `wlqc .on`p

.qxhpewa yxitck ,eraez epi` dfc ,`nye ixa

iaxc dcene l`ilnb oaxc dcen ded `zyde

ixaa `yixc zxn` i` `l` .cg` oiprn ryedi

,dcena l`ilnb oax ixii` `le ,`ed xenb ixae

oax bilt `lc `ed ixae ixac oeikc `hiytc

zxaq in :xn`we ?dcene i`n Ð l`ilnb

ixa meyn ryedi iaxc `nrhe ,i`w `yix`c

meyn ryedi iaxc `nrhc .i`w ebn` Ð `nye

.i`w `nw oiwxit`e ,eraez dld elit` on`pe ,ebn

íúä:qxhpewa yxit Ð jiptl hegy xey

.zqp`p jizqxi` `ly cr oreh `edy

.eraez dld oi`c ,jiptl hegy xey oi` `kde

,eraez dlda ixii` inp `kdc :yxtn wgvi epiaxe

,jiptl hegy xey mzd :eyexit ikde ,izyxitck

dleza xnel dleki dpi`e ,mileza dl oi` ixdc

.`ed ig xnel leki oi`y hegy xeya enk ,ip`

zxne` oia ,izqp`p ipzqx`yn zxne` oia ,ikdle

oi` ,`kd .`pnidn `l Ð jizgz ip` ur zken

`l :xn` ira i`c ,ebna on`pe jiptl hegy xey

jia` ly dzid.mlern

ïåéëmicr `kil ik ze`yip zeleza miyp aexc

oikled dil zi`c ,jixt axl Ð ied i`n

.aexd xg` oenna
efe
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zeaezk(iriax meil)

meyn,øézäL ätä àeä øñàL ätäLlki wfgend ixd ,xnelk ¤©¤¤¨©©¤¤¦¦
ly epa oky ,xerxr `ll rwxwa wifgdl jiyndle wezyl
envr `edy oeike ,eia` ly dzid dcydy llk rci `l xkend
`ed on`p ,eia` ly dzid dcydy dcedy jka oecipd z` xxer

.epnn d`pwy xnel mbåmpn`Lé íàoad eze`líéãòjk lr §¦¥¥¦
àéäLdzid,åéáà ìL,el dxkn `l a`dy oreheàeäåwfgend - ¤¦¤¨¦§

dcyaepîéä äézç÷ì ,øîBà,a`dn -,ïîàð Bðéàel oi`y oeik ¥§©§¦¨¥¤¥¤¡¨
micrd gkn ep` mircei ixdy ,'xq`y dt' el oi` mbe ,di`x
dcyd zxfege ,ez`ced gkn wx `le ,a`d ly rwxwd dzidy

.oad zeyxl

* * *

àøîâ
dzaezk 'eke `nepida z`viy micr yi m`' :dpyna epipy

:`xnbd zwiicn .'miz`níéãò àkéàc àîòè`ed dzepn`p mrh - ©£¨§¦¨¥¦
,`nepida z`vei de`xy micrd zngn wxíéãò àkéì àäla` - ¨¥¨¥¦

,micr dl oi` m`ïîéäî ìòawx zlhepe z`yip dpnl`y ,eixaca ©©§¥¨
oi` m`y mixne` oi`e ,eixacl di`x oi` lral mby s` ,dpn
dzaezky ,dleza zwfga dze` micinrn cv meyl zecr

:`xnbd zxxan df itle .miiz`nàîúñ ïðz àîéìdnzq m`d - ¥¨§©§¨¨
dixac z` epizpynéàc ,ìàéìîb ïaøk àìcdzid eli`y - §Ÿ§©¨©§¦¥§¦

k zxaeq dpyndàðîéäî éäéà øîà àä ,ìàéìîb ïaø`ed ixd - ©¨©§¦¥¨¨©¦¦§¥§¨
dzaezke dleza `idyk dycwzdy zpreh dy`d m`y xaeq
zpn`p ,dpn jzaezke dlera ziid `ny xne` lrade ,miiz`n
sebd zwfg dl yiy zngn ,dzid dlezay dzprha dy`d
dzaezke ,di`eyip cr jk dx`ypy xazqne ,dleza dclepy
,zecr `ll dpin`n epi` epizpyna `pzdy jkn eli`e .miiz`n
,di`x `ll zpn`p dy`d oi`y ,ryedi iaxk xaeq `edy rnyn

.dpn dzaezk `l`
:`xnbd dgecàîéz eléôàzrck epizpyny xnel xyt` -ïaø £¦¥¨©¨

ìàéìîby oeik ,mipicd oia dxizq oi`e ,`idïaø øîà÷ àì ïàk ãò ©§¦¥©¨Ÿ¨¨©©¨
,íúä ìàéìîb,dycwzdyk dleza dzidy zpn`p dy`dyàlà ©§¦¥¨¨¤¨

ànLå éøáa`idyk dycwzdy ixaa zpreh dy`dy ote`a - §¨¦§¤¨
mcew zlrap `ny xne` lrad eli`e ,okn xg`l dqp`pe dleza
sexivay l`ilnb oax xaeq okle ,xexiaa z`f rcei epi`e ,okl

.zpn`p ,dleza dzidy sebd zwfgl,àëä ìáàxaecnyéøáa £¨¨¨§¨¦
éøáezpreh dy`de dpnl` zxeza d`ypy ixa oreh lrady - ¨¦

dfa ,dleza dzidy ixaøîà àìs` ,zpn`p dy`dy l`ilnb oax Ÿ¨©
.dwfg dl yiy

:`xnbd ddnz .oywnd xaq dn zxxan `xnbddì éøà÷ãedfe - §¨¨¥¨
,l`ilnb oax lr zwleg epizpyny xnel xaqy ,dywndéàî©

dì éøà÷c ,xexa weligd ixde ,ok xaq recn -àäoecipd - ¨¨¥¨¨
epizpynay,àeä éøáe éøa.epvxizy enke ¨¦¨¦

:`xnbd zvxzníéLð áBøc ïåékodyk mlerayúBìeúaod ¥¨§¨¦§
,úBàOéðc xnel mewn did ,xzei dzprh zxazqn ok zngneék ¦¨¦

éîc ànLå éøamyke ,`ny `ede ixa `id eli`k xacd dnec - ¨¦§¤¨¨¥
zwfg sexiv zngn zpn`p `idy l`ilnb oax xaeq `nye ixaay

.zpn`p `idy xeaqi o`k s` ,sebd
oia dwlige ,oywnd zxaq z` `xnbd dzgc x`azdy itk mpn`
miyp aexy dwfg dy`l yiy s` ,ixae ixa oial ,ynn `nye ixa

:df uexizl `xnbd zriiqn .zeleza ze`yipàøazñî énð éëäå- §¨¦©¦¦§©§¨
l`ilnb oax mb epizpyn ly oecipay ,xnel xazqn jk ok`e

,dy`d `le on`p lrady dcenéðz÷cîepizpyn jyndaäãBîe' ¦§¨¨¥¤
,'òLBäé éaøzwelgn llk dxkfed `l ixdy ,dyw dxe`kle ©¦§ª©

mpn`e ,dpyna'äãBî'a ìàéìîb ïaø éøééà àîìLa zøîà éàm` - ¦¨§©§¦§¨¨©§¦©¨©§¦¥§¤
iaxl l`ilnb oax dcen ,ixae ixaa ,epizpyn ly `yixay xn`z

,on`p lrady ryediøétLiax dcene' `tiqa oeyld zpaen - ©¦
jk ,x`azdy itke ,`yixa dcen l`ilnb oaxy myky ,'ryedi

oi`y xaeq `ed `nye ixa iably s`y ,`tiqa dcen ryedi iax
dprh oerhl dkixv dy`d dzidy mewna epiid ,liren ebin
leki did dcya wifgndy o`k la` ,zpn`p zeidl ick zxg`
iax dcen ,'xq`y dt' el yie ,da wifgdl jiyndle wezyl

.on`p `edy ryedizøîà éà àlàzxaqk xn`z m` mle` - ¤¨¦¨§©§
c ,oywndäãBîa ìàéìîb ïaø éøééà àìl`ilnb oax oi` `yixay - Ÿ©§¦©¨©§¦¥§¤

iaxk zxaeq `l` ,on`p lrad ixae ixaay ryedi iaxl dcen
,dyw ,ryediäãBî ïàîì òLBäé éaøryedi iax dced inl - ©¦§ª©§©¤

.llk zwelgn my dxkfed `l ixde ,zpn`p dy`dy `tiqa
:di`xd z` `xnbd dgeczøáñ éîdcen'y ,dz` xeaq ike -éaø ¦¨§©§©¦

'òLBäédpyna xen`déà÷ ïé÷øét éàäàdpyna xen`d lr - §ª©©©¦§¦¨¥
`l` ,ok xacd oi` ,xn`p df wxta zipypdïé÷øétàå éà÷ Bânà©¦¨¥§©¦§¦

àn÷éà÷,ebin zngn zepn`pa wqerd oipr itlk mipeekn eixac - ©¨¨¥
.oey`xd wxta l`ilnb oax mr ea wlgp xy`e

oax ly zewelgndn efi` iabl ,ef digc itl dzr zxxan `xnbd
iax dcene' epizpyn dxn` oey`x wxtay ryedi iaxe l`ilnb

:`xnbd zxxan .'ryediàééäào`k xn`p zwelgn efi` iabl - ©¥¨
,ryedi iax dcenyàäà àîéìéàlirl epipyy ef dpyn lr -(.bi), ¦¥¨©¨

y diept dy`dì eøîàå ,úøaeòî äúéä,del`y -ìL Báéh äî ¨§¨§¤¤§¨§¨©¦¤
,äæ øaeòzlrap `nye ,zlrap i`cea zxaern z`y oeik ,xnelk ¨¤

daiyde ,dpedkl zlqtpe leqt mc`léðBìt Léàî,izxarzpïäëå ¥¦§¦§Ÿ¥
àeä.dpedkl iplqt `ly ,xyke qgein mc` -éaøå ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§©¦

,úðîàð ,íéøîBà øæòìà,odkl zxzeneäétî àì ,øîBà òLBäé éaø ¤§¨¨§¦¤¡¤¤©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨
ïéiç eðàdlrapy miyyeg ep`e ,dixacl mipin`n ep` oi` - ¨©¦

zwelgn iably yxtp `nye .dpedkl dleqt `id wtqne ,leqtl
`le wezyl mc`d lkiy mewna 'ryedi iax dcen'y o`k epipy ef
xnel 'xq`y dt' gkn on`p ,exiag ia` ly dzid ef dcyy xnel

.epnn d`pwe ,eia` ly dzid mpn`y
:`xnbd dgecdpyna mzwelgny xnel jxhvp df xe`ia itl ixd

ici lry aeh ebinay ryedi iax dcen dfae ,ebin oica dzid lirl
,ok yxtl okzi `l j` ,el mipin`n ,oica dkef did cala dwizy

ixdyíúälirl dpyna -àkéà Bbî éàîyi ebin zprh efi` - ¨¨©¦¦¨
`ly ebin dl oi` ixde ,dpin`dl `xaq yi dzngny ,dy`l

y ,dlrapäépéL ïéa dñéøk éøäi`ceae ,zxaern `idy lkl xkip - £¥§¥¨¥¦¤¨
`xaqa `l` ebin oipra dpi` `id my mzwelgn i`ceae .dlrap
.epizpyna xkfend 'xq`y dt' ly oecipl zekiiy dl oi`e ,zxg`
dxn` zwelgn efi` iabl ,xg` ote`a x`al dqpn `xnbd

:'ryedi iax dcene' epizpynàäà àlàdze` ly `yixd lr - ¤¨©¨
da epipy jky ,dpyn(.bi)y diept ,eøîàå ,ãçà íò úøaãî äeàø̈¨§©¤¤¦¤¨§¨§

,äæ Léà ìL Báéh äî dìjze` dlqt ez`iae `ed leqt `ny ¨©¦¤¦¤
daiyde ,dpedknéðBìt Léà,`edàeä ïäëå,lqet epi`e qgein - ¦§¦§Ÿ¥

,úðîàð íéøîBà øæòìà éaøå ìàéìîb ïaøe ,dpedkl dxiykeéaø ©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨§¦¤¡¤¤©¦
ïéiç eðà äétî àì ,øîBà òLBäézwfga `id ixde ,zpn`p dpi` - §ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦

o`k epipy ef dpyn iabl `nye .dpedkl dleqte ,leqtl dlera
.dcen ryedi iaxy

:`xnbd dgecàkéà Bbî éàî íúäebin dfi` ike ,dyw my mb - ¨¨©¦¦¨
,mpn`e .dl yiàçéðäxacd oaen -ìzhiyøîàc ,éøéòæxe`iaa ¨¦¨§§¦¦§¨©
,lirl dpynd'úøaãî' éàîepiid ,dpyna dxen`däøzñð- ©§©¤¤¦§§¨

aqy ,mc` mr dcgiizdya `id dpin`dl l`ilnb oax zxéàc Bbî¦§¦
äøîà àéòaxnel dleki dzidy -ézìòáð àì,zpn`p dzide ,llk ¨£¨¨§¨Ÿ¦§©§¦

ézìòáð äøîà÷åjkl ,izlrap xykle,àðîéäîdvex dzid eli`y §¨¨§¨¦§©§¦§¥§¨
xaeq ryedi iax eli`e ,dlirad xwir z` dyigkn dzid ,xwyl
s`y epizpyna `pzd xn` df iably x`al yi ,aeh ebin df oi`y
cal dwizyay mewna epiide ,lirend ebin yiy dcen ryedi iax
,d`pwe ,eia` ly dcyd dzidy epevxn xn`e ,enr oicd did

.'xq`y dtd' gkn on`py'úøaãî' éàî øîàc ,éqà áøì àlà¤¨§©©¦§¨©©§©¤¤
de`xy epiid ,my dpynay,úìòáðok m`àkéà Bbî éàîdfi` - ¦§¤¤©¦¦¨

dleki dzid `l ,dlrapy micr yiy oeik ixde ,dl yi ebin
cvn llk my oecipd oi` i`ceae ,dlrap `ly xnele myigkdl

.'ryedi iax dcene' epizpyn dxn` df iably okzi `le ,ebin
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המשך בעמוד ט

oiglbn el`e` cenr fh sc ± iyily wxtzeaezk
øñàù äôäùxq`y dne ,df ly eit lr `l` ,eia` ly dzidy rcei epi` df ÐÐixd

.xizdàøîâíéãò àëéàã àîòèdzvic Ð.`nepidaïîéäî ìòáä:opixn` `le Ð

dlera m` dzid dleza m` di`eyip mei lr ol `wtqne li`edÐlr dze` cnrd

.dzid dleza dlgzne ,okl mcew ly dzwfgúðîàð àéä.`tebc dwfg xza lif`c Ð

àîùå éøáá`id ,izqp`p ipzqx`yn iab Ð

`ny `l` oreh epi` `ede ,`ed il ixa zpreh

.dqp`p izn rcei epi` `dc .jizqx` `ly cr

äì éøà÷ãåoaxk `lc `nzq xninl Ð

.l`ilnbäì éøà÷ éàîezrca dlr i`ne Ð

iwet`l,l`ilnb oaxcn!dl `inc `l `dïåéë
úåàùéð úåìåúá íéùð áåøãdaexw Ðdzprh

ixake ,elyn xzei zn` zeidl.`inc `nye

àøáúñî éîð éëäåda dcen l`ilnb oaxc Ð

.onidn lracïáø éøééà àîìùá úøîà éà
äãåîá ìàéìîâ`wc `ed d`ced `yix jdc Ð

lr s` :xn`e ,ryedi iaxl l`ilnb oax dcen

`pbiltc ab`nye ixaa jlrÐjl `picen

ixae ixaaÐiaxe dixza ipzinl jiiyc epiid

exagl xne`da l`ilnb oaxl dcen ryedi

`nw wxta `pbiltc ab lr s`c .'ek ef dcy

ipzqx`ynaxninl `ki`c ab lr s`c ,izqp`p

ira i`c ebn i`da `picen ,`pnidn `l ebn

xn` ik ,dzid jia` ly dil xn` `le wizy

epnid dizgwl inp dilÐ.onwlck ,onidnàìà
éøééà àì úøîà éàoax dcena `yix Ð

"ryedi iax dcen" i`n ,l`ilnb?jiiy i`n

,`kd diipzinl`kid`ei`w?éà÷ åâîàÐ

,i`w `nw 'ta ebn da xninl `ki`c `zbelt`

ebna `pbiltc ab lr s` :xn`wemzdcÐebna

.onwlck ,`picen `kdcàééäà.ebn `ki` Ð

äéðéù ïéá äñéøë éøä`l xnel dleki dpi`e Ð

.izlrapéúìòáð äøîà÷å,izlrap xykle Ð

.`pnidnøîàã øæòìà éáøì àîìùáwxta Ð

`ly ur zken .melk `le dpna ediizprh `nw

da xikdÐ,dpn `l` eraezl dleki dpi`

.melk jil oi`e ,z` yi` zqexc :xne` `ede

ip` ur zken dxn` `ira i`c ,ebn `ki`

:jizgzéðúñøàùî,edcy dtgzqpe il rxi` Ð

.miz`n il zi`eäøîà÷åip` ur zken Ð

dpn `l` draz `le ,`xwirnÐ.`pnidnàìà
ïðçåé éáøì,dpne miz`na ediizprh :xn`c Ð

miz`n ezraez `idyÐeizgz oia icin `kil

`ki` ebn i`n ,`xwirnl?àëäoi` dcy iab Ð

xeyreazl eilra al lr dlriy ,jiptl hegy

df wzy m` ,xnelk .ehgy inÐel eid `l

`ed heyt xacc e`l i` ,jkld .mixxer

epnid dgwlyÐjia` ly el xne` did `l

dl `vn `l iab la` .ebn opixn` jkld .dzid

milezaÐ`vn `ly mileza ,jiptl hegy xey

md dledeziqdyiy it lr s`e ,oic zial `al

efn daeh dprh aiydl dlÐ,ebn opixn` `l

`l `nlccdwq`.dzrc``w inexri` ,inp i`

.`nxrníéùð áåøù ïåéëå.`id `iyew Ðäì ùé
ìå÷.`nepida d`viy mircei daxde Ð

åæå

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

éàãzia dyrn xg` orehd xn`c o`nlc d`xp Ð `pnidn idi` xn` `d l`ilnb oax

nc xn`c o`nlc ,jixt melk xn` `l oicelit` ,lrad on`p `kd Ð izrxt oirh iv

.izrxt xn` ira i`c ebna ,jiz`yp dpnl` :xnel l`ilnb oaxléëäÐ `xazqn inp

ixae ixaac opipynck ,l`ilnb oaxk `iz` oizipznc `xazqn inp ikd :qxhpewa yxit

dywe .'ek ryedi iax dcene ipzwcn ,dcen

dcena l`ilnb oax inp ixii` `l ikc :eyexitl

ab lr s` ,xnelk ,ryedi iax dcene xity iz`

s` ,jl `picen `tiqa Ð jlr `pbilt `yixac

ikid ik .cg` oiprn opi` `tiqe `yixc ab lr

oax ixii` i` ,ryedi iax dcene xity dil `iz`c

l`ilnb oaxc dcenc ab lr s` ,dcena l`ilnb

i`cec ,ayiil yie !ryedi iaxc dcene oiprn epi`

xity ipzinl jiiy dcena l`ilnb oax ixii` ik

.cg` oiprn ied `lc ab lr s` ,ryedi iax dcene

l`ilnb oax dcenc `zlin `pzc ab`c :xnelk

i` la` ,ryedi iax da dcenc `zlin inp ipz Ð

ipzinl jiiy `l Ð dcena l`ilnb oax ixii` `l

biltc ab lr s` opireny`l ryedi iax dcene

mpi` `tiqe `yixc oeik ,`tiqa dcen `yixa

ebn` xninl dil ded `lc :dyw la` .cg` oiprn

ied ebn` qxhpewd yexitl inp `zyd crc ,i`w

inp ikd :eyexit ikdc wgvi epiaxl d`xpe !i`w

biltc xnel `a `le ,inc `nye ixakc `xazqn

`nye ixakc ab lr s` `l` ,`yixa l`ilnb oax

ynn `ny e`lc meyn ,l`ilnb oax dcen Ð inc

zxn` i` ,ryedi iax dcene xn`wcn .`ed

lr s` ,xnelk ,dcena l`ilnb oax ixii` `nlya

lrac l`ilnb oax dcen Ð inc `nye ixakc ab

ixa i`dac ryedi iax dcene ipzwc epiid Ð on`p

meyn ryedi iaxc `nrhc jzrc `wlqc .on`p

.qxhpewa yxitck ,eraez epi` dfc ,`nye ixa

iaxc dcene l`ilnb oaxc dcen ded `zyde

ixaa `yixc zxn` i` `l` .cg` oiprn ryedi

,dcena l`ilnb oax ixii` `le ,`ed xenb ixae

oax bilt `lc `ed ixae ixac oeikc `hiytc

zxaq in :xn`we ?dcene i`n Ð l`ilnb

ixa meyn ryedi iaxc `nrhe ,i`w `yix`c

meyn ryedi iaxc `nrhc .i`w ebn` Ð `nye

.i`w `nw oiwxit`e ,eraez dld elit` on`pe ,ebn

íúä:qxhpewa yxit Ð jiptl hegy xey

.zqp`p jizqxi` `ly cr oreh `edy

.eraez dld oi`c ,jiptl hegy xey oi` `kde

,eraez dlda ixii` inp `kdc :yxtn wgvi epiaxe

,jiptl hegy xey mzd :eyexit ikde ,izyxitck
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íB÷îa !àéáâå àðéøçà àðéã éáa àîeðéä éãò à÷tî©§¨¥¥¦¨§¥¦¨©£¦¨§¨§¨§¨

øLôà àìc¯äéðôì eøéáòä" .øáBL ïðéáúk éàcå §Ÿ¤§¨©©¨§¦©¥¤¡¦§¨¤¨
áø øîà ?"äøBNa ìL ñBk" éàî ."äøBNa ìL ñBk¤§¨©¤§¨¨©©
,äéðôì ïéøéáòî äîeøz ìL ïéé ñBk :äáäà øa àcà©¨©©£¨©¦¤§¨©£¦¦§¨¤¨

é÷úî .äîeøúa ìBëàì Bæ äúéä äéeàø :øîBìkdì ó §©§¨¨§¨¤¡¦§¨©§¦¨
ëà àì éî äðîìà ehà :àtt áøàlà ?äîeøúa äì ©©¨©©§¨¨¦¨¨§¨¦§¨¤¨

,àéðz .úéLàø äîeøúk úéLàø Bæ :àtt áø øîà̈©©©¨¥¦¦§¨¥¦©§¨
.äéðôì ïéøéáòî ïéé ìL úéáç :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¨¦¤©¦©£¦¦§¨¤¨
äéðôì ïéøéáòî äìeúa :äáäà øa àcà áø øîà̈©©©¨©©£¨§¨©£¦¦§¨¤¨

äìeòa ,äîeúñ¯?éànà .äçeút äéðôì ïéøéáòî §¨§¨©£¦¦§¨¤¨§¨©©
!ììk øáòéð àì äìeòá én÷å ,äìeúá én÷ øáòéð¦£©©¥§¨§©¥§¨¨¦£©§¨
,éàåä äìeúa àðà :äøîàå ,íéúàî äñôúc ïéðîéæ¦§¦§¨§¨¨©¦§¨§¨£¨§¨£©

éàn÷ eøáò àìc éàäå¯eðz .eñéðúàc àeä éñeðúà §©§¨£¨©¨¦§¥§¦§¦¨
:íéøîBà éànL úéa ?älkä éðôì ïéãwøî ãöék :ïðaø©¨©¥©§©§¦¦§¥©©¨¥©©§¦
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כתובות. האשה שנתארמלה - פרק שני דף טז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

Bæå,epizpyna zxkfpd dy`d -,ìB÷ dì ïéàå ìéàBädl oi` ixdy §¦§¥¨
,`nepida d`viy micràaeø dì òøzéàdi`xd gk diabl ylgp - ¦§©¨¨

.dlran oenn `ivedl zpn`p dpi` okle ,aexd ly
:`xnbd dywnéày jixack,ìB÷ dì Lé äìeúa úàOpä ìk,ok m` ¦¨©¦¥§¨¥¨

éåä éàî íéãò eúà ékdn ,`nepida d`viy micr e`a m` s` - ¦¨¥¦©¨¥
`l` jk lr miaexn micr oi`y ,xacl lew oi`y oeik ixde ,jka

,el` mipyðäeäðéð éøwL éãäñ C.md xwy icry gken - ¨¨©£¥©¨¥¦§
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîà àlàz`yipd dleza lkl `l zn`a ¤¨¨©¨¦¨

`l` ,lew yidì ïéàå ìéàBä ,Bæå ,ìB÷ dì Lé äìeúa úàOpä 'áBø'©¦¥§¨¥¨§¦§¥¨
,ìB÷,dilr micirn miax oi` ixdyàaeø dì òøzéàdrxed - ¦§©¨¨

m` mpn` ,aexd gkn miiz`n daeb dpi`e ,aexd zwfg diabl
herin eze`n `idy xn`pe mzecr z` lawp dixacl micr `iaz

.miiz`n daebe ,lew el oi`y

* * *
:dpyna epipy'eëå àîeðéäa äúöiL íéãò Lé íà,rext dy`xe ¦¥¥¦¤¨§¨§¦¨§

dleki `nepid icr ici lr m` :`xnbd dywn .miz`n dzaezk
,dzaezk z` zeabl dy`dLeçéìå,yeygl epl yi ixde -àîìc §¥¦§¨

àéáâå ,àðéc éa éàäa íéãò à÷tîziaa `nepid icr `ivez `ny - ©§¨¥¦§©¥¦¨§©§¨
,miiz`n dabze ,oicéc éa éàäa äaeúëì dì à÷tî øãäåàéáâå ,àð ©£©©§¨¨¦§¨§©¥¦¨§©§¨

da,oic zia ipta dzaezk xhy z` `iveze aeyz okn xg`le - ¨
dabze ,rxtp `l oiicry dcia daezkd xhyy jkn gikeze
dabzy dlwz z`vl dlekiy oeike ,mitqep miiz`n dlran

.llk `nepid icr ici lr dabz `ly xnel ie`x ,miinrt
:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,eäaà éaø øîào`kn cenll yi - ¨©©¦©¨Ÿ¤¤

y xn`c o`nk zxaeq epizpynyøáBL ïéáúBk,oerxt xhy - §¦¥
aiyzy `ll s` dzaezk inc z` dl rextl aiig lrad ,xnelk
xhya zeable xefgl lkez `ly icke ,envr daezkd xhy z` el
oeike .ecia didiy oerxt xhy el aezkzy jka ic dciay daezkd
dy`d el aezkz `nepidd icr it lr lrad dl rxtiy xg`ly
`ivei ,dciay daezkd xhy ici lr aey eprazz m` ixd ,xaey

.rxt xaky gikeie xaeyd z`
:sqep uexiz,øîà àtt áømiazeky epizpynn di`x oi` mlerl ©¨¨¨©

zxenz rextl aiig deld oi` llk jxcay okzi `l` ,xaey
epizpyna xen`de ,aegd xhy z` el xifgn delnd oi` m` ,xaey
xhy z` dy`d el aiyzy `ll daezkd inc z` rxet lrady

,daezkd,ïðé÷ñò äaeúk ïéáúBk ïéàL íB÷îalr mikneq `l` §¨¤¥§¦§¨¨§¦¨
,dy` `yepd mc` lk lr daezk aeig epwizy ,oic zia i`pz
,ztqep mrt dabze dy`d xefgzy yygd llk jiiy `l `linne
miazeky mewna mpn`e .daezk xhy dl eazk `l mlern ixdy

.`nepid icra dabz `l ,daezk xhy
:ef zwelgna zxg` oeyl d`ian `xnbddì éðúîc àkéàåyi - §¦¨§©§¥¨

`tt axe eda` iax ly mzwelgn z` epyy,àúééøaàepipy jky ©§©§¨
,daäãaéàz` dy`d,dúaeúke`äðéîèäz`dúaeúkdpi`e ¦§¨§¨¨¦§¦¨§¨¨

y e` ,`id okid zxkef,dúaeúk äôøNðz`yipy zpreh `ide ¦§§¨§¨¨
dzaezke dpnl` d`ypy oreh dlrae miiz`n dzaezke dleza

y oebk ,zelezad bdpnk da ebdp z`yipy drya m` ,dpneã÷ø̈§
äéðôìe`,äéðôì e÷çNe` ,zelezad iptl wx ok miyer eidy §¨¤¨¦£§¨¤¨

ñBk äéðôì eøéáòäoiiäøBNa ìLenk ,dleza `idy xyand - ¤¡¦§¨¤¨¤§¨
,oldl x`eaiyBàdiptl exiardydì Lé íà ,íéìeúa ìL ätî©¨¤§¦¦¥¨

íéãòdi`eyipa ebdpy jk lrelà ìkî ãçàa,mibdpnddúaeúk ¥¦§¤¨¦¨¥§¨¨
,íéúàî.dpn dzaezk ,`l m`e ¨©¦

:ef `ziixa lr eywdeàðéc éa éàäa íéãò à÷tî àîìc Leçéìå§¥¦§¨©§¨¥¦§©¥¦¨
àéáâåcg`a da ebdpy micr `ivez `ny yeygl yi ixde - §©§¨

,mci lr dzaezk dabze ,df oic zia ipta el` mibdpnnøãäå©£©
da àéáâå àðéc éa éàäa dúaeúëì à÷tî`iveze aeyz xg`e - ©§¨¦§¨¨§©¥¦¨§©§¨¨

df lre .ztqep mrt dabze oic zia ipta dzaezk xhyéaø øîà̈©©¦
úøîBà úàæ ,eäaàq `ziixady o`kn gken -y zxaeïéáúBk ©¨Ÿ¤¤§¦

,øáBLaeyz m`e ,xaey el aezkz micr it lr dl rxtiyke ¥

xaky xaeyd ici lr lrad gikei daezkd xhy z` `iveze
mpn` .drxt,øîà àtt áø`l` ,xaey miazeky di`x o`kn oi` ©¨¨¨©

,ïðé÷ñò äaeúk ïéáúBk ïéàL íB÷îa`ivezy yyg oi` `linne §¨¤¥§¦§¨¨§¦¨
.onf xg`l daezk xhy

:ef oeyll `tt ax ixac lr `xnbd dywnàäåoeyläãaéà' §¨¦§¨
éðz÷ 'dúaeúkcvike ,daezk dl azk lrady rnyne ,`ziixaa §¨¨¨¨¥

zvxzn .llk daezk miazek oi`y mewna xaecny xnel xyt`
ote`l `ziixad zpeek :`xnbdeäéà dì áúëcecal df lray - §¨©¨¦

.ezy`l daezk xhy azk
:`xnbd dywnóBñ óBñzxfeg ,daezk dl azk `edy oeik -

onf xg`l `ny yeygp ,`iyewdda àéáâå dì à÷tî`ivez - ©§¨¨§©§¨¨
miazeky dxe`kl gkene ,ztqep mrt ea dabze xhyd z` dy`d

.xaey
:`xnbd zvxzn'äãaéà' éàî,`ziixaa epipyyøeàa äãaéà- ©¦§¨¦§¨¨

,daezk df lra dl azky s` `linne ,y`a daezkd dtxypy
.daezk dze` dtxypy reci ixdy ,aey dp`ivezy yeygl oi`

:`xnbd dywn,éëä éà,y`a epiid 'dcai`'yeðééäeze` df ixd - ¦¨¦©§
ly ote`,'äôøNð'z`f dpy recne.sqep xack `pzdãBòå,dyw ¦§§¨§

y ote` mb `ziixaa epipy ixdäðéîèädpi`e dzaezk z` dy`d ¦§¦¨
df ote`ae ,`id okid zrcei,øîéîì àkéà éàîyi i`ce `lde ©¦¨§¥©

.da dabze onf xg`l dp`vnzy yeygleúåm` s` ,dyw cere - §
mewn lkn ,'dcai`' ly yexit `ed 'dtxyp'y xn`zänì 'äãaéà'¦§¨¨¨

éì.dtxypy aezkiy jka ic ,'dcai`' llk `pzd azk dn myl - ¦
:`xnbd zvxznàlà,`ziixad zpeek `id jkìkdy`dy mewn ¤¨¨

y zpreh'äãaéà',dzaezk z`éîc eðéðôa äðéîèä ékep` - ¦§¨¦¦§¦¨§¨¥¨¥
ick daezkd z` dpeeka dpinhdy epl reci eli`k z`f miaiygn

,oick `ly onf xg`l da zeable xefgldì ïðéáäé àìåoi` okle - §Ÿ¨£¦¨¨
,dleza dzidy micr it lr `l s` ,dligzn melk dl miabnãò©

íéãò éøîàcy,dúaeúk äôøNðxefgzy yyg oi` dfay §¨§¦¥¦¦§§¨§¨¨
jixv lrad oi` ,daezk dl yiy yyg yi m` la` ,dp`iveze

.xaey zxenz dl rextl
xe`iaa zepeyld izy oia dpin `wtpd dn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .`tt axe eda` iax zwelgndì éðúîc ïàî©§©§¥¨
àúééøaàepipy day ,`ziixad iabl mzwelgn z` dpyy in - ©§©§¨

edfy x`ia eda` iaxy ,dzaezk dcai`yk s` daeby yexita
oi`y zxaeq `ziixady xn` `tt axe ,'xaey miazek'y oeik
micr yi m` `l` daeb dpi` mlerly x`iae ,xaey miazek

,x`azdy enke ,dtxypyïkL ìkmzwelgn z` zepyl lkeiy ¨¤¥
,ïéúéðúnà`nepid icr it lr daeby mrhdy x`ai eda` iaxy ©©§¦¦

oi`y mewna xaecny x`ai `tt axe ,xaey miazeky oeik `ed
.efn dketd zernyn epizpyna oi` ixdy ,daezk miazekåeli` §

ïéúéðúnà dì éðúîc ïàîiabl mzwelgn z` dpyy in j` - ©§©§¥¨©©§¦¦
,ef zwelgnl mewn yi my wxy xn`i ,epizpyn,àì àúééøaà ìáà£¨©§©§¨Ÿ

iax ixack ,xaey miazeky rnyn `ziixad ixacny meyn
,daezk oiazek oi`y mewna xaecny xnel xazqn `le ,eda`ék¦

àéLe÷dcai`' `ziixad oeyln `tt ax ixac lr epiywdy enk - §¨
xazqn `le ,dzcai`e daezk dl eazky rnyny ,'dzaezk
m`y dyxite dipyd oeyll `xnbd dwgcpy enk yxtle wegcl
cr daeb oi`e ,dzaezk dpinhdy ink dyrp dzaezk dcai`

.dtxypy micr eidiy
,`ziixaae dpyna epipy :`tt ax ixac lr `xnbd dywnLé íà'¦¥

'eë íéãòaxle .'miz`n dzaezk rext dy`xe `nepida z`viy ¥¦
miaeb cvik ,xaey miazek oi`y zxaeq epizpyny xne`d `tt

,`nepid icr it lrLeçéìåyeygp `l recn -éãò à÷tî àîìc §¥¦§¨©§¨¥¥
àéáâå àðéc éa éàäa àîeðéäzia ipta micr dy`d `iaz `ny - ¦¨§©¥¦¨§©§¨

,mci lr dzaezk dabze ,`nepida z`vei de`xy df oicøãäå©£©
àéáâå àðéøçà àðéc éáa àîeðéä éãò à÷tîmicr `iaz aeye - ©§¨¥¥¦¨§¥¦¨©£¦¨§©§¨

xaky erci `ly ,xg` oic zia iptl `nepida z`vei de`xy
.aey dabze ,zg` mrt dzab
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קסה oiglbn el`ea cenr fh sc ± iyily wxtzeaezk
ìå÷ äì ïéàå ìéàåä åæå.`nepida dzviy dilr cirn oi`y Ðéåä éàî íéãò åúà éëÐ

.oircei eid daxd ,lew dl yic dwfgc oeikíéãò à÷ôî àîìã.`nepid icr Ðïéáúåë
øáåùaezkz dzaezk dl rxtiyky Ð.zekfl ecia didie ,dzaezk dlawy elúàæ

úøîåà.`xza `aaa ,oiazek oi` xn`c o`nk `lce Ðøîà àôô áøoi` mlerl Ð

on exaey xenyl jixv df `vnpc ,oiazek

exag lr xhy el yiy ine .mixakrdÐ`iai e`

xhyd,epxifgieoizipzne .melk lehi `l e`

lr oikneq `l` ,daezk oiazek oi`y mewna

dpnl`le miz`n dlezal epwzy oic zia i`pz

.dl `wtne dxcd `nlcl yginl `kilc ,dpn

äì éðúîã.`tt axcle eda` iaxcl Ðäðéîèä
äúáåúëxne` `ede ,miz`n zraez `ide Ð

.jiz`yp dpnl`äéðôì åã÷ømicr yi m` Ð

.di`eyip meia diptl ecwxyäøåùá ìù ñåëÐ

i`n yxtn onwle .zeleza ipniq dilr xyand

`id.àìàink dcai` lk :xn`w ikd Ð

dpinhdy:ipzw ikde .`iab `le ,inc epipta

dtxyp ,dzaezk dpinhd ,dzaezk dcai`

:dyexit ikde .'eke diptl ecwx m` ,dzaezk

dzaezk xhy ca` dxn`Ðenk `id ixd

`ivedl ick epipta dzaezk dpinhdyzeable

`iaz ok m` `l` ,melk daeb dpi`e ,dipy mrt

,dtxypy micr yie ,dtxyp dxn` m`e .xhyd

icinl yginl `kil `zydcÐmicr `iaz

,dlezal oniq edfy ,diptl ecwxydabze

.miz`näì éðúîã ïàîaxe eda` iaxcl Ð

.`ziixa` `ttïéúéðúîà ïëù ìëoeikc Ð

,`iab dzaezk dcai` `icda ipzwc `ziixa`c

dl uxzne .`iab `lc `tt ax xn`w dlre

enk `id ixd dzaezk dcai` :ipzw `cgc

mlerle ,`iab `wc `ed dtxypyke ,dpinhdy

ipzn`c oky lk ,xaey oiazek oi``ki` '

xninl ,eda` iaxc` `tt axc `zbelt ipzinl

.opiwqr daezk oiazek oi`y mewnacïàîå
éðúîãeda` iaxce `tt axc `zbelt Ð

.oizipzn`àì àúééøáà ìáà,dil ipzn Ð

mewna `dc ,xaey oiazekc dpin opirny i`cec

.opiwqr daezk oiazekyïééùå÷ éëipzwc Ð

`iepiy iiepyl `gip `le .dzaezk dcai`

dpinhdk dzaezk dcai` xninl ,`wigc

.xn`w dzaezkøùôà àìã ïåéëmewna oebk Ð

yie ,micr it lr zeaebe ,daezk oiazek oi`y

micr `iaze xg` oic zial jlz `nyl yegl

dabze mixg`dipy mrtÐ.xaey opiazk i`ce

äîåøúá ìåëàì åæ äúéä äéåàøz`yip i` Ð

,dlera `le z`vnp dnly dlezac ,odkl

lqtzy.zepf zngn odklé÷úîàôô áø äì ó
dpnl` z`yip `ll zecr ef dne Ð?åèài` Ð

`l in ,heicd odkl dpnl` `idyk z`yip

dnexza dlk`?úéùàø åæ.ziy`x dzlira Ð

íéúàî äñôúã ïéðîéæopira ike .oic zia `la Ð

exiardy micr oi`c meyn ,dpin iwet`l

:dxn` ,diptliqepzi`mixekiy .eqipzi`c `ed

eidmicr ez` `zyd ,jkld .dzynd oii qpe`n

dgezt diptl exiardyÐ.icin `kil ezeãöéë
íéã÷øî.diptl mixne` dn Ð

úåîë
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åæåmipn`p el` :(`,gk zeaezk) oiwxita opzc :dniz Ð `aex dl rxzi` lew dl oi`e li`ed

.rext dy`xe `nepida d`viy zipelta ipxekf :ozephwa e`xy dn olceba cirdl

.`ed `nlra `zlin ielib ,ze`yip zeleza miyp aexc oeik Ð `nrh i`n :`xnba xn`we

jixtck ,`aex xza lifip axl zecr mey jixv dnl Ð lew dl yi m` ?ixiin ikid `zyde

,`aex dl rxzi` ok m` Ð lew dl oi` i`e .`kd

cirnykc `niz ike !mixyk micr ipy jxhvie

`d Ð lew opiayg enr xg`e ephewa d`xy `ed

aexc :xnel yie !edpip ixwy icdq :`kd jixt

ze`yipd miyp aexn sicr ze`yip zeleza miyp

rxzi `l Ð lew dl oi` ike ,lew dl yi zeleza

zecr lirei `ly ,ze`yip zelezac aex jk lk

.enr xg`e ephewa d`xc

ùåçéìåicr ici lr elit`e Ð 'ek rwtn `nlc

cr zeabl dl did `l `nepid

cqtd icil `al lekiy oeik ,daezkd el xifgzy

`irain `lc .dci zgz daezk dx`ypy dna

oic zia dyrn xg` oerhl lekic xn`c o`nl

on`p didi daezk dl didi `l m`c ,ciqtnc

ivn `lc xn`c o`nl elit` `l` .izrxt xnel

daezkdy dna ciqtn oic zia dyrn xg` oirh

dl eidi `le zxg` mrt eprazz m`y ,dci zgz

ebna ,dpn izrxt xnel on`p `di Ð `nepid icr

mewna `di m` e` .jiz`yp dpnl` xn` ira i`c

xnel on`p didi Ð ezy` `id m` oixikn oi`y

.izy` z` oi` xn` ira i`c ebna ,lkd izrxt

oeike ,miz`n `ivez Ð dcia daezkdy `zyde

.rextl el oi` Ð cqtd icil `al lekiy

úàæ`kdc ab lr s` Ð xaey oiazek zxne`

dzaezk sexyz `nlc yginl `ki`c ,xyt` `l

opixn`ck ,`nepid icra `iabe `xcde micra

`wtne `xcd `nlce :jenqa,`iabe `nepid icra

xn` `l oic zia dyrn xg` orehd xn`c o`nl

mewn lkn Ð xaeyl `ed wewf egxk lre ,melk

oi` i`c ,xaey oiazek inp `nlrac xity wiic

lekiy oeik ,o`k rxti dnl Ð `nlra oiazek

.epyxitck ,dcia daezkdy dna cqtd icil `al

ïéáúåë"heyt hb" wxtac ab lr s` Ð xaey

`nrh yxtn (a,`rw `xza `aa)

del car"c meyn xaey oiazek xn`c o`nc

oicd `ed `l` ,del `wec e`l Ð "deln yi`l

xn`c ,gwn ixhye ,`kdc daezk enk aeg lka

.xaey oiazekc mzdéàîxe`a dcai` dcai`

ded oiazeky mewna elit` ok m` :xn`z m`e Ð

oi`y mewna inwe`l `wgec i`ne ,inwe`l dil

mewnac :mz epiax xne`e ?edi` dl azke oiazek

dl azky yginl `ki` Ð dtxype oiazeky

.daezk `la dzedydl xeq`c ,zxg` daezk

dtxype oiazeky mewna dnewe`l ivn ded ,edin

dl azk `ny yginl `kilc ,oiyexibd xg`

.wgec el d`xpy `l` ,zxg`åúådnl dcai`

`ziinw `kxit epiid dxe`klc ab lr s` Ð il

:xn`w ikdc ayiil yi Ð dtxyp epiid :jixtc

`yexit ied dtxypc xn`p m` elit` ,eze

?il dnl dcai` :iywz mewn lkn Ð dca`pc

éñåðúéàoebk ixiinc d`xp Ð eqipzi`c `ed

i`c .melk icia oi` dxn` `ira i`c ,ebn `ki`c

weliga :xn`z m`e ?`pnidn i`n` Ð ikd e`l

i`n` ,ipqk dl zil `zlnx` onwl xn`c zeilw

.`l Ð zeyrl milw ody mixac x`ye zeilw la` ,eqipzi`c xnel dleki ,`kdc ziag oebk ,gxeh yiy xaca `wecc :mz epiax xne`e ?`kd xn`ck 'ek dqtz `nlc opiyiig `l
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ïéáúBk :úøîBà úàæ :eäaà éaø øîà !da àéáâå§¨§¨¨¨©©¦©¨Ÿ¤¤§¦
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,äéðôì eã÷ø ,dúaeúk äôøNð ,dúaeúk äðéîèä¦§¦¨§¨¨¦§§¨§¨¨¨§§¨¤¨
Bà ,äøBNa ìL ñBk äéðôì eøéáòä ,äéðôì e÷çN¦£§¨¤¨¤¡¦§¨¤¨¤§¨
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äãaéà éàî !da àéáâå dì à÷tî óBñ óBñ¯äãaéà ©§¨¨§¨§¨¨©¦§¨¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc zeaezk(iriax meil)

Bæå,epizpyna zxkfpd dy`d -,ìB÷ dì ïéàå ìéàBädl oi` ixdy §¦§¥¨
,`nepida d`viy micràaeø dì òøzéàdi`xd gk diabl ylgp - ¦§©¨¨

.dlran oenn `ivedl zpn`p dpi` okle ,aexd ly
:`xnbd dywnéày jixack,ìB÷ dì Lé äìeúa úàOpä ìk,ok m` ¦¨©¦¥§¨¥¨

éåä éàî íéãò eúà ékdn ,`nepida d`viy micr e`a m` s` - ¦¨¥¦©¨¥
`l` jk lr miaexn micr oi`y ,xacl lew oi`y oeik ixde ,jka

,el` mipyðäeäðéð éøwL éãäñ C.md xwy icry gken - ¨¨©£¥©¨¥¦§
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîà àlàz`yipd dleza lkl `l zn`a ¤¨¨©¨¦¨

`l` ,lew yidì ïéàå ìéàBä ,Bæå ,ìB÷ dì Lé äìeúa úàOpä 'áBø'©¦¥§¨¥¨§¦§¥¨
,ìB÷,dilr micirn miax oi` ixdyàaeø dì òøzéàdrxed - ¦§©¨¨

m` mpn` ,aexd gkn miiz`n daeb dpi`e ,aexd zwfg diabl
herin eze`n `idy xn`pe mzecr z` lawp dixacl micr `iaz

.miiz`n daebe ,lew el oi`y

* * *
:dpyna epipy'eëå àîeðéäa äúöiL íéãò Lé íà,rext dy`xe ¦¥¥¦¤¨§¨§¦¨§

dleki `nepid icr ici lr m` :`xnbd dywn .miz`n dzaezk
,dzaezk z` zeabl dy`dLeçéìå,yeygl epl yi ixde -àîìc §¥¦§¨

àéáâå ,àðéc éa éàäa íéãò à÷tîziaa `nepid icr `ivez `ny - ©§¨¥¦§©¥¦¨§©§¨
,miiz`n dabze ,oicéc éa éàäa äaeúëì dì à÷tî øãäåàéáâå ,àð ©£©©§¨¨¦§¨§©¥¦¨§©§¨

da,oic zia ipta dzaezk xhy z` `iveze aeyz okn xg`le - ¨
dabze ,rxtp `l oiicry dcia daezkd xhyy jkn gikeze
dabzy dlwz z`vl dlekiy oeike ,mitqep miiz`n dlran

.llk `nepid icr ici lr dabz `ly xnel ie`x ,miinrt
:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,eäaà éaø øîào`kn cenll yi - ¨©©¦©¨Ÿ¤¤

y xn`c o`nk zxaeq epizpynyøáBL ïéáúBk,oerxt xhy - §¦¥
aiyzy `ll s` dzaezk inc z` dl rextl aiig lrad ,xnelk
xhya zeable xefgl lkez `ly icke ,envr daezkd xhy z` el
oeike .ecia didiy oerxt xhy el aezkzy jka ic dciay daezkd
dy`d el aezkz `nepidd icr it lr lrad dl rxtiy xg`ly
`ivei ,dciay daezkd xhy ici lr aey eprazz m` ixd ,xaey

.rxt xaky gikeie xaeyd z`
:sqep uexiz,øîà àtt áømiazeky epizpynn di`x oi` mlerl ©¨¨¨©

zxenz rextl aiig deld oi` llk jxcay okzi `l` ,xaey
epizpyna xen`de ,aegd xhy z` el xifgn delnd oi` m` ,xaey
xhy z` dy`d el aiyzy `ll daezkd inc z` rxet lrady

,daezkd,ïðé÷ñò äaeúk ïéáúBk ïéàL íB÷îalr mikneq `l` §¨¤¥§¦§¨¨§¦¨
,dy` `yepd mc` lk lr daezk aeig epwizy ,oic zia i`pz
,ztqep mrt dabze dy`d xefgzy yygd llk jiiy `l `linne
miazeky mewna mpn`e .daezk xhy dl eazk `l mlern ixdy

.`nepid icra dabz `l ,daezk xhy
:ef zwelgna zxg` oeyl d`ian `xnbddì éðúîc àkéàåyi - §¦¨§©§¥¨

`tt axe eda` iax ly mzwelgn z` epyy,àúééøaàepipy jky ©§©§¨
,daäãaéàz` dy`d,dúaeúke`äðéîèäz`dúaeúkdpi`e ¦§¨§¨¨¦§¦¨§¨¨

y e` ,`id okid zxkef,dúaeúk äôøNðz`yipy zpreh `ide ¦§§¨§¨¨
dzaezke dpnl` d`ypy oreh dlrae miiz`n dzaezke dleza

y oebk ,zelezad bdpnk da ebdp z`yipy drya m` ,dpneã÷ø̈§
äéðôìe`,äéðôì e÷çNe` ,zelezad iptl wx ok miyer eidy §¨¤¨¦£§¨¤¨

ñBk äéðôì eøéáòäoiiäøBNa ìLenk ,dleza `idy xyand - ¤¡¦§¨¤¨¤§¨
,oldl x`eaiyBàdiptl exiardydì Lé íà ,íéìeúa ìL ätî©¨¤§¦¦¥¨

íéãòdi`eyipa ebdpy jk lrelà ìkî ãçàa,mibdpnddúaeúk ¥¦§¤¨¦¨¥§¨¨
,íéúàî.dpn dzaezk ,`l m`e ¨©¦

:ef `ziixa lr eywdeàðéc éa éàäa íéãò à÷tî àîìc Leçéìå§¥¦§¨©§¨¥¦§©¥¦¨
àéáâåcg`a da ebdpy micr `ivez `ny yeygl yi ixde - §©§¨

,mci lr dzaezk dabze ,df oic zia ipta el` mibdpnnøãäå©£©
da àéáâå àðéc éa éàäa dúaeúëì à÷tî`iveze aeyz xg`e - ©§¨¦§¨¨§©¥¦¨§©§¨¨

df lre .ztqep mrt dabze oic zia ipta dzaezk xhyéaø øîà̈©©¦
úøîBà úàæ ,eäaàq `ziixady o`kn gken -y zxaeïéáúBk ©¨Ÿ¤¤§¦

,øáBLaeyz m`e ,xaey el aezkz micr it lr dl rxtiyke ¥

xaky xaeyd ici lr lrad gikei daezkd xhy z` `iveze
mpn` .drxt,øîà àtt áø`l` ,xaey miazeky di`x o`kn oi` ©¨¨¨©

,ïðé÷ñò äaeúk ïéáúBk ïéàL íB÷îa`ivezy yyg oi` `linne §¨¤¥§¦§¨¨§¦¨
.onf xg`l daezk xhy

:ef oeyll `tt ax ixac lr `xnbd dywnàäåoeyläãaéà' §¨¦§¨
éðz÷ 'dúaeúkcvike ,daezk dl azk lrady rnyne ,`ziixaa §¨¨¨¨¥

zvxzn .llk daezk miazek oi`y mewna xaecny xnel xyt`
ote`l `ziixad zpeek :`xnbdeäéà dì áúëcecal df lray - §¨©¨¦

.ezy`l daezk xhy azk
:`xnbd dywnóBñ óBñzxfeg ,daezk dl azk `edy oeik -

onf xg`l `ny yeygp ,`iyewdda àéáâå dì à÷tî`ivez - ©§¨¨§©§¨¨
miazeky dxe`kl gkene ,ztqep mrt ea dabze xhyd z` dy`d

.xaey
:`xnbd zvxzn'äãaéà' éàî,`ziixaa epipyyøeàa äãaéà- ©¦§¨¦§¨¨

,daezk df lra dl azky s` `linne ,y`a daezkd dtxypy
.daezk dze` dtxypy reci ixdy ,aey dp`ivezy yeygl oi`

:`xnbd dywn,éëä éà,y`a epiid 'dcai`'yeðééäeze` df ixd - ¦¨¦©§
ly ote`,'äôøNð'z`f dpy recne.sqep xack `pzdãBòå,dyw ¦§§¨§

y ote` mb `ziixaa epipy ixdäðéîèädpi`e dzaezk z` dy`d ¦§¦¨
df ote`ae ,`id okid zrcei,øîéîì àkéà éàîyi i`ce `lde ©¦¨§¥©

.da dabze onf xg`l dp`vnzy yeygleúåm` s` ,dyw cere - §
mewn lkn ,'dcai`' ly yexit `ed 'dtxyp'y xn`zänì 'äãaéà'¦§¨¨¨

éì.dtxypy aezkiy jka ic ,'dcai`' llk `pzd azk dn myl - ¦
:`xnbd zvxznàlà,`ziixad zpeek `id jkìkdy`dy mewn ¤¨¨

y zpreh'äãaéà',dzaezk z`éîc eðéðôa äðéîèä ékep` - ¦§¨¦¦§¦¨§¨¥¨¥
ick daezkd z` dpeeka dpinhdy epl reci eli`k z`f miaiygn

,oick `ly onf xg`l da zeable xefgldì ïðéáäé àìåoi` okle - §Ÿ¨£¦¨¨
,dleza dzidy micr it lr `l s` ,dligzn melk dl miabnãò©

íéãò éøîàcy,dúaeúk äôøNðxefgzy yyg oi` dfay §¨§¦¥¦¦§§¨§¨¨
jixv lrad oi` ,daezk dl yiy yyg yi m` la` ,dp`iveze

.xaey zxenz dl rextl
xe`iaa zepeyld izy oia dpin `wtpd dn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .`tt axe eda` iax zwelgndì éðúîc ïàî©§©§¥¨
àúééøaàepipy day ,`ziixad iabl mzwelgn z` dpyy in - ©§©§¨

edfy x`ia eda` iaxy ,dzaezk dcai`yk s` daeby yexita
oi`y zxaeq `ziixady xn` `tt axe ,'xaey miazek'y oeik
micr yi m` `l` daeb dpi` mlerly x`iae ,xaey miazek

,x`azdy enke ,dtxypyïkL ìkmzwelgn z` zepyl lkeiy ¨¤¥
,ïéúéðúnà`nepid icr it lr daeby mrhdy x`ai eda` iaxy ©©§¦¦

oi`y mewna xaecny x`ai `tt axe ,xaey miazeky oeik `ed
.efn dketd zernyn epizpyna oi` ixdy ,daezk miazekåeli` §

ïéúéðúnà dì éðúîc ïàîiabl mzwelgn z` dpyy in j` - ©§©§¥¨©©§¦¦
,ef zwelgnl mewn yi my wxy xn`i ,epizpyn,àì àúééøaà ìáà£¨©§©§¨Ÿ

iax ixack ,xaey miazeky rnyn `ziixad ixacny meyn
,daezk oiazek oi`y mewna xaecny xnel xazqn `le ,eda`ék¦

àéLe÷dcai`' `ziixad oeyln `tt ax ixac lr epiywdy enk - §¨
xazqn `le ,dzcai`e daezk dl eazky rnyny ,'dzaezk
m`y dyxite dipyd oeyll `xnbd dwgcpy enk yxtle wegcl
cr daeb oi`e ,dzaezk dpinhdy ink dyrp dzaezk dcai`

.dtxypy micr eidiy
,`ziixaae dpyna epipy :`tt ax ixac lr `xnbd dywnLé íà'¦¥

'eë íéãòaxle .'miz`n dzaezk rext dy`xe `nepida z`viy ¥¦
miaeb cvik ,xaey miazek oi`y zxaeq epizpyny xne`d `tt

,`nepid icr it lrLeçéìåyeygp `l recn -éãò à÷tî àîìc §¥¦§¨©§¨¥¥
àéáâå àðéc éa éàäa àîeðéäzia ipta micr dy`d `iaz `ny - ¦¨§©¥¦¨§©§¨

,mci lr dzaezk dabze ,`nepida z`vei de`xy df oicøãäå©£©
àéáâå àðéøçà àðéc éáa àîeðéä éãò à÷tîmicr `iaz aeye - ©§¨¥¥¦¨§¥¦¨©£¦¨§©§¨

xaky erci `ly ,xg` oic zia iptl `nepida z`vei de`xy
.aey dabze ,zg` mrt dzab
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àéäL úBîk älk,da yiy dzeaiyge ditei itl dze` miqlwn - ©¨§¤¦
.da oi`y dlrna degayi `l j`,íéøîBà ìlä úéáedgayl yi ¥¦¥§¦

xnele ixnbl,'äãeñçå äàð älk'cqg ly hege ,`id dti ,xnelk ©¨¨¨©£¨
jkn rnzyz ,da yiy zelrna wx degayi m`y ,dilr jeyn

.da oi` mixac x`yy ,dzepb
äúéäL éøä ,ìlä úéáì éànL úéa ïäì eøîàdlkd,àîeñ Bà úøbéç ¨§¨¤¥©©§¥¦¥£¥¤¨§¨¦¤¤¨

ikeãeñçå äàð älk' dì íéøîBàå ,'äixdäøîà äøBzä(f bk zeny) §¦¨©¨¨¨©£¨©©¨¨§¨
,íëéøáãì ,éànL úéáì ìlä úéa íäì eøîà .'÷çøz ø÷L øácî'éî ¦§©¤¤¦§¨¨§¨¤¥¦¥§¥©©§¦§¥¤¦

,÷eMä ïî òø çwî ç÷lLm`d ,exiag iptl `ae,åéðéòa epçaLéBà ¤¨©¦¨©¦©§©§¤§¥¨
,åéðéòa eppâéøîBà éåäy i`ce ixd -,åéðéòa epçaLéxacay oeik §©¤§¥¨¡¥¥§©§¤§¥¨

z` gayl yi o`k s`e ,xwy xeqi` oi` mely ikxc meyn ea yiy
.eipta egwn gayl ,ozgd ipta dlkd

:`xnbd dwiqnïàkîlld zia ixacn -,íéîëç eøîààäz íìBòì ¦¨¨§£¨¦§¨§¥
úBiøaä íò úáøBòî íãà ìL Bzòc,epevxk yi` lkl zeyrl ©§¤¨¨§¤¤¦©§¦

.zn` mpi`y mixaca s` egaya xacle
:df oipra ztqep `xninàúà ék`ayk -éîéc áøl`xyi ux`n ¦£¨©¦¦

laal,øîààáøòîa àúlk én÷ eøLî éëäiptl mixxeyn eid jk - ¨©¨¦§¨©¥©§¨§©£¨¨
,l`xyi ux`a dlkdìçk àìzetiizdl dkixv dpi` ef dlk - Ÿ§¨

,dipiray rav ,'lgk'a÷øN àìåmic`nd ravl dkixv dpi`e - §Ÿ§¨
,miptd z`ñekøét àìå,dizexry relwl dkixv dpi` -ïç úìòéå §Ÿ¦§§©£©¥

.el` lk `la s` og z`yep `id -

* * *
oirk mdiptl mixy eid minkgd zkinq onfa s`y zx`an `xnbd

:`xnbd zxtqn .dfàøéæ éaøì ïðaø eëîñ ékz` eknq xy`k - ¦¨§©¨¨§©¦¥¨
,'iax' `xwdle mipic oecl `xif iaxéëä déì eøL,eipta exy jk - ¨¥¨¦

ïç úìòéå ñekøét àìå ÷øN àìå ìçk àìénà éaøì ïðaø eëîñ ék . Ÿ§¨§Ÿ§¨§Ÿ¦§§©£©¥¦¨§©¨¨§©¦©¦
,éqà éaøìeéëä eäì eøL,mdipta exy jk -ïéc ïî ìëå ïéc ïî ìk §©¦©¦¨§¨¦¨¦¥§¨¦¥
àðì eëBîñj` ,epl eknqz el` znbec minkg wx -àðì eëîñz àì §¨¨Ÿ¦§§¨¨

epl eknqz l` -ïéñéîøñ ïî àìmiktdny zekld iqxqnn `l - Ÿ¦©§¦¦
,mdinrh z`ïéèéîøñ ïî àìåoebd mrh mipzep oi`y ,oihehxnq - §Ÿ¦©§¦¦

.mdixacldì éøîàå,exn` jky mixne` yie -àìeknqzïî §¨§¦¨Ÿ¦
ïéñéîç,dxezd zeevn inrhn ziying `l` milbn mpi`y -àìå £¦¦§Ÿ

ïéñéîøeè ïî.mipwix miyp` - ¦§¦¦
:minkg iptly dxiya sqep dyrn,eäaà éaøaxewn didy ©¦©¨

,zeklnløñé÷ éáì àzáéúnî éúà äåä ékdaiyidn `a didyk - ¦£¨¨¥¦§¦§¨§¥¥¨
,xqiwd zialdétàì øñé÷ éác àúäîà ï÷ôðze`vei eid - ©§¨©§¨¨§¥¥¨§©¥

,ez`xwl xqiwd zia ly zegtydéëä déì ïéøLîeeid jke - ©§¦¥¨¦
,eiptl zexydénòc àaø,enra `iyp -déúneàc àðøaãîebidpn - ©¨§©¥©§§¨¨§¨¥

,ezne`àøBäðc àðéöea,widan eipt xzqlw didy ,xi`nd xp - ¦¨¦§¨
éøaééúî Cì CíìL.melyl j`ea jexa - §¦©§¨¦§¨

* * *
:dlkd iptly cewixa minkgd iyrnn d`ian `xnbdåéìò eøîà̈§¨¨

,éàòìéà øa äãeäé éaø ìòãa ìèBð äéäLspr -ãwøîe ñãä ìL ©©¦§¨©¦§©¤¨¨¥©¤£©§©¥
.'äãeñçå äàð älk' øîBàå ,älkä éðôì¦§¥©©¨§¥©¨¨¨©£¨

÷çöé áø øa ìàeîL áødidúìzà ãwøî,qcd itpr dyly mr - ©§¥©©¦§¨§©¥©§¨
.cg` lawne cg` wxeféñëî à÷ ,àøéæ éaø øîààáñ ïì ó- ¨©©¦¥¨¨©§¦¨¨¨

ceaka lflfne y`x zelw bdepy ,wgvi ax xa l`eny ax epyiian
.minkg icinlzdéLôð çð ékxhtpyk -,wgvi ax xa l`eny ax ¦¨©§¥

àøeðc àãenò ÷éñôéày` cenr wiqtd -àîìò éleëì déãéc ïéa- ¦§¦©¨§¨¥¦¥§¥¨§¨
,ezeell e`ay miyp`d lk oial ezhin oiaéøéîâe`ed laewne - §¦¦

,minkg ciaéøúì éà àøãa ãçì éà àlà àøeðc àãenò ÷éñôà àìc§Ÿ©§¦©¨§¨¤¨¦§©§¨¨¦¦§¥
àøãamicigid mipyn cg`l e` ,execa cigi `edy inl `l` - §¨¨

.mxecaàøéæ éaø øîà,z`f d`xykàáñì 'déúéèeL' déì äééðäà ¨©©¦¥¨©©§¨¥¦¥§¨¨
,enr cwxn wgvi xa l`eny ax didy qcd ly hey eze` -

.`xepc `cenrl dkf ezngny ,ezekfl lireddì éøîàåyie - §¨§¦¨
el dliredy `xif iax xn`y mixne`,àáñì 'déúeèL'didy §¥§¨¨

.dlkd z` gnyl envr ceaka lwne dhzyndì éøîàåyie - §¨§¥¨
el dliredy xn`y mixne`'déúhéL'ebdpne ezhiy -,àáñì ¦¨¥§¨¨

.zelkd z` jk gnyl bdpy
:sqep dyrn,àçà áødiddì áékøîdlkd z` -déôúkàlr - ©©¨©§¦¨©©§¥

eitzk.ãwøîeïðaø déì éøîà,minkgd el exn` -ãáòéîì eäî ïðà §©¥¨§¦¥©¨¨£¨©§¤¡©
éëä.ok zeyrl mileki ep` mb m`d -,eäì øîàeëééìò ïééîc éà- ¨¦¨©§¦¨§¨£©§

mkipira dlkd dnec m`àøeùëkda mkl oi`y ,ur zxewk - ¦§¨
,llk xedxdéiçì,jk zeyrl mz` mi`yx -àì ,àì éàåmkpi` - §©¥§¦ŸŸ

.ok bedpl mi`yx

* * *
älk éðôa ìkzñäì øzeî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨§¦§©¥¦§¥©¨

äòáL ìk,dzynd ini,dìòa ìò dáaçì éãklkdy d`exyky ¨¦§¨§¥§©§¨©©£¨
mpn` .daagn ok ici lre eaila ditei qpkp dilr oilkzqn

:`xnbd zniiqndéúååk àúëìä úéìå`l` ,ezenk oicd oi` - §¥¦§§¨§¨¥
.llk dlkd lr lkzqdl xeq`

* * *
:dlkd ceak oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzd`vi m` ¨©¨¨

eielne znd e`vi onf eze`ae ,oi`eyipd zial dia` zian dlk
dlkd ieln oi`e ,mewn eze`a zxaer mkxce ,zexawd zial

,znd ieln mr axrzdl mivexúnä úà ïéøéáòîeielneéðôlî ©£¦¦¤©¥¦¦§¥
dälk.zxg` jxcl dielneäæå äæå,dlkd z` oiae znd z` oia - ©¨§¤§¤

mixiarnìàøNé Cìî éðôlî`ziixad d`ian .ef jxca xaery ¦¦§¥¤¤¦§¨¥
:dyrnälk éðôlî øáòL ,Cìnä ñtéøâà ìò åéìò eøîàjxcl ¨§¨¨©©§¦©©¤¤¤¨©¦¦§¥©¨
zxg`zxg` jxcl xearl dkixv dlkd dzid oicd cvny s` ,

,eiptln.íéîëç eäeçaLå§¦§£¨¦
:`xnbd zwiicn,'eäeçaL'ãáò øétLc ììkî,obedk bdpy rnyn - ¦§¦§¨§©¦¨©

àäåixde -,éMà áø øîàøîàc ïàîì eléôàyàéNðy`x - §¨¨©©©¦£¦§©§¨©¨¦
dlecbd oixcdpqd,ìeçî BãBák ,BãBák ìò ìçnLmewn lknCìî ¤¨©©§§¨¤¤

BãBák ìò ìçnLlkd ixaclìeçî BãBák ïéàøî øîàc ,ixdy - ¤¨©©§¥§¨§¨©©
weqtd oeyl zelitkn eyxc(eh fi mixac)éìò íéNz íBN','Cìî E ¨¦¨¤¤¤

cnll weqtd `ayBúîéà àäzLzlhen jlnd lyéìòEepi`e ¤§¥¥¨¨¤
lr legnl qtixb`l xeq` didy oeike ,eceak lr legnl i`yx

.minkg edegay recn ,eceak
:`xnbd zvxznéàåä íéëøc úLøtzyxta rxi` df dyrn - ¨¨©§¨¦£©

ly dkxca zxaer dzidy ekxca jiyndl mewnae ,mikxc
xacd xkip did `ly oeike ,zxg` jxcl qtixb` dpt ,dlkd
edegay okle ,eceaka leflf df did `l dlkd zngn ok dyry

.minkg

* * *
:dlk zqpkd oipra ztqep `ziixaïðaø eðz,äøBz ãeîìz ïéìháî ¨©¨¨§©§¦©§¨

únä úàöBäì,dxeawlälk úñðëäìezial dia` zian dzeell - §¨©©¥§©§¨©©¨
.dztegãeîìz ìháî äéäL éàòìà éaøa äãeäé éaø ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¦§¨§©¦¦§©¤¨¨§©¥©§

.älk úñðëäìe únä úàöBäì äøBz,íéøeîà íéøác änamilhany ¨§¨©©¥§©§¨©©¨©¤§¨¦£¦
,znd z`vedl dxez cenlzBnò ïéàLkmieln,Bkøö ìkìáàm` §¤¥¦¨¨§©¨
ïéìháî ïéà ,Bkøö ìk Bnò Lé. ¥¦¨¨§¥§©§¦

:`xnbd zxxanänëåmd.'Bkøö ìk':`xnbd zx`anáø øîà §©¨¨¨§¨©©
,áøc déîMî éðéà øa ìàeîLéøáb éôìà øñéøzsl` xyr mipy - §¥©¦¦¦§¥§©§¥©©§¥©§¥

,miyp`éøetéL éôìà àzéLåfixkdl zextey mitl` zyye - §¦¨©§¥¦¥
.sl` xyr dpeny md cgiae ,ezeell miyp` e`eaiydì éøîàå- §¨§¦¨

,mixne` yieeäéépéîe ,éøáb éôìà øñéìzxyr mipy mze` sezne - §¥©©§¥©§¥¦©§
eidi sl`éøetéL éôìà àzéL. ¦¨©§¥¦¥

:mitqep mixeriy d`ian `xnbd,øîà àìeò`ed xeriydïBâk ¨¨©§
éøáb éöééçczkynpd mc` ipa ly dvign enk didzy -àìeaàî §¨§¦©§¥¥©¨
àøëéñ ãòå.znd ctqp my ,zexawd zia cre xird xryn - §©¦§¨
,úLL áø,øîà ïðçBé éaø àîéúéàådúìéèðdrya ,dxez ly - ©¥¤§¦¥¨©¦¨¨¨©§¦¨¨

zeidl dkixv ,dxez cenlzn lhae mc`d xhtpydúðéúðkly ¦§¦¨¨
,ipiqa dxezdúðéúp äîdzidàBaø íéMLa,ipiq xd cnrna eidy ©§¦¨¨§¦¦¦
dúìéèð óà,mc`d zzina -.àBaø íéMLaéléî éðäådf xace - ©§¦¨¨§¦¦¦§¨¥¦¥

`edéðúå éø÷c ïàîì,dpyna dpeye `xwna `xew didy mc`l - §©§¨¥§¨¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

oiglbn el`e` cenr fi sc ± iyily wxtzeaezk
àéäù úåîëditei itl Ðdzeaiyge.dze` oiqlwnäãåñç.dilr jeyn cqg ly heg Ð

åøîà ïàëîexn`y lld zia ixacn Ð.dpgayiíò úáøåòî íãà ìù åúòã àäú
úåéøáä.epevxk yi`e yi`l zeyrl Ðåøùî.mixxeyn Ðìçë àì.lgk dkixv dpi` Ð

÷øù àìåmic`nd rav Ð.miptd z`ñåëøéôdwxy `le dlgk `l ef .xriy zrilw Ð

,dqkxit `le`id ixdezlri.ogïéã ïî ìëÐ

,epl oikneq eed el` zenk lkozexwliax

.oipiic mzepnleïéñéîøñoiqxqn Ðzekld

.odinrh jtidaïéèéîøñ.oihehxnq oeyl Ð

ïéñéîç.mrhd ziying mixne` ÐïéñéîøåèÐ

xn`c `idd ik oiqinxeh) :yxtzi` `l

oiqinxeh lr (`n dyxt) dax ziy`xaa

`zipexhnc `p`qnl axwinlÐmiyp`

.(mipwixàúáéúîî.yxcnd zian Ðàáø
äéîòã.enra `iyp Ðàðøáãî.bidpn Ðêéøá

íìùì êééúîmelyl j`ea jexa Ð.àðéöåá
àøåäðã,widan eipt xzqlw didy lr Ð

iaxc dixtey :(`,gp) `xza `aaa opixn`ck

zixexdif iwtpc ,opgei iaxc dixtey oirn eda`

.mzd yxtnck ,dipinúìúà,oica yly Ð

.zg` lawne zg` wxeféñëîàáñ ïì óÐ

zelw bdepe ,minkg icinlz ceaka lflfny

.envra y`xäéúéèåùdidy qcd ly hey Ð

.ea cwxnäéúèéù.ebdpne ezhiy ÐäéúåèùÐ

.dheyk bdpzn didyäéôúëà äì áéëøîÐ

.dlkd z`àøåùë éëoi`y ,`nlra dxewk Ð

.dilr oixdxdn mz`äááçìlkd d`exyk Ð

da milkzqnÐ.eala ditei qpkpïéøéáòîÐ

,dzpezg zial dia` zian d`vei dlkyk

daxd miqelke` efae efae ,mi`vei zn i`yepe

axrzdl oivex oi`eÐznd z` oixiarn

.zxg` jxc (elit`)øîàã ïàîì åìéôàÐ

.oiyecwc `nw wxta `zbeltêéìò íéùú íåù
êìîzeniy mdilr eniyiy exdfed l`xyi Ð

oi` jkld .mdilr ezni` `dzy :xnelk ,daxd

zeniy aezkd daix jkitly ,legn eceak

.daxdäåä íéëøã úùøôxary xkip `le Ð

eze`l zeptl jixv `ed eli`k `l` ,diptln

.jxcdéøåôéù.ecakl e`eaiy ,eilr oifixkn Ð

àøëéñì àìåáàî éøáâ éöééçãxird xryn Ð

.xawd cr ,`iddäúìéèðepnn dxez ly Ð

dzlihp .ipiqa dzpizpkÐ,znyk epiid

.lha ecenlzeéø÷ã ïàîì.`xwn ÐéðúåÐ

micinlzl dpy `l oiicr la` ,dpyn.
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äìëd`p xaca degayi Ð inp i` .degayi `le ,ewzyi Ð men da yi m`e Ð `idy zenk

,ixnbl degayi :mixne` lld ziae .zeti md m` ,dicia e` dipira oebk ,da yiy

.i`pbl x`yc llkn Ð gayl da yiy dn oixikfnykcåðçáùéeipira eppbi e` eipira

xnel wiwfdl owzl minkgl mdl oi` Ð eipira epgayic ab lr s` :ixaq i`ny ziae Ð

."wgxz xwy xacn" dxn` dxezdc ,xwy

äéúèéùoeyl :l`ppg epiax yxit Ð `aql

lr s` .(`n diryi) "qcde dhiy"

mdipy mewn lkn Ð cg` oin ynn ied `lc ab

?dkf ok liayac dil `pne :xn`z m`e .fx` oin

,qcdc `yaiy oirk did `xepc cenrc :xnel yie

zgp :(`q dyxt) dax ziy`xaa opixn`ck

,qcdc `yaiy oirk `ciarzi`e `xepc `yaiy

oicd zing :ixn` .idexagl dicic oia zwqt`e

ciarc meyn dinew `xepc `yaiy i`wc `aq

.`zlkc idenw

êìîs` Ð legn eceak oi` eceak lr lgny

rnynck ,xenb jln did `lc ab lr

eid mewn lkn ,(`,`n dheq) "oixn`p el`"a

.xenb jlnk ceak ea oibdepúùøômikxc

ipynck ,ip`y devn iiepyl ivn `l `kdÐ i`ed

mzdc .cnern `xwy iab (my) "oixn`p el`"a

dxezl ceak welgl jlnl yiy ,`ed devn

eceakc ,devn `kil `kd la` ,epnn daeygd

.dlkd ceakn sicr

åðú].dlkd iptln znd z` oixiarn opax

ziaa ozge la` yiyk rnyn o`kn

aeye ,eipiayeye dlgz `vei ozgd Ð zqpkd

la`le ozgl miaexwd mbe .eingpne la`d `vei

oke .mcew eceak `dc ,evxi m` ozgd ziaa elk`i

oikilen Ð ozgd zial dlkd mikilenyk ,xwaa

mcew edexawi e` ,xira zn yi m` dlgz dlkd

.[d"ia`xdl .dlk zqpkdc onfd ribiy

ïéìèáîÐ znd z`vedl dxez cenlz

iax xn` ux` jxc zekldac ,dywe

zg` mrt ,minkg iptl iyinyz zlgz :`aiwr

ea izlthpe devn zn iz`vne jxca jldn iziid

,zexawd zial eiz`ady cr oilin drax`

iax iptl ixac izivxde iz`ayke .eizxawe

driqt lk lr :il exn` ,ryedi iaxe xfril`

mzdc :xnel yie ?iwp mc zkty eli`k driqte

devn znc meyn `l` ,dxez lehia meyn e`l

oke .e`vny mewna exaewl el dide ,enewn dpw

devn zn :xn`wc (c wxt) zegny zkqna rnyn

.dzin aiig minkg ixac lr xaerde ,enewn dpw

xn` okeaxde .'ek iyinyz zlgz :`aiwr iax

lhiac meyn mzdc :uxiz l"iaxewn dcedi epiax

lecbc ,xn`w minkg icinlz yeniyn envr

.dceniln xzei dyeniyúàöåäìÐ znd

lr s`e .miznd lka `l` ,ixii` devn zna `l

znc `hiyt :xne` (a,b) dlibnc `nw wxtac ab

:`ipzc ,sicr devn zn Ð dxez cenlze devn

zn hwp .znd z`vedl dxez cenlz oilhan

zn `weec eedc ,mzdc ipixg` ilin ab` devn

ohw cren) "oiglbn el`"a xn`c `de .devn

ziiyra mixeq` xird ipa lk Ð xira zn :(a,fk

i` la` ,`zexag `kilca dl iwene .dk`ln

`zexag yexit .x`yd oixzen Ð `zexag `ki`

zg` lk weqrzy ,zexeagl xird ipa ewlgpy Ð

zrya `ly epiid Ð dnvr ipta dly zna

.`al oikixv mlek Ð d`ved zrya la` ,d`ved
la`
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äàð älk :íéøîBà ìlä úéáe ,àéäL úBîk älk©¨§¤¦¥¦¥§¦©¨¨¨
éøä :ìlä úéáì éànL úéa ïäì eøîà .äãeñçå©£¨¨§¨¤¥©©§¥¦¥£¥
äàð älk" dì íéøîBà ,àîeñ Bà úøbéç äúéäL¤¨§¨¦¤¤¨§¦¨©¨¨¨
!"÷çøz ø÷L øácî" :äøîà äøBzäå ?"äãeñçå©£¨§©¨¨§¨¦§©¤¤¦§¨
éî ,íëéøáãì :éànL úéáì ìlä úéa íäì eøîà̈§¨¤¥¦¥§¥©©§¦§¥¤¦

÷eMä ïî òø çwî ç÷lL¯eppâé Bà åéðéòa epçaLé ¤¨©¦¨©¦©§©§¤§¥¨§©¤
øîBà éåä ?åéðéòa¯eøîà ïàkî .åéðéòa epçaLé §¥¨¡¥¥§©§¤§¥¨¦¨¨§

íò úáøBòî íãà ìL Bzòc àäz íìBòì :íéîëç£¨¦§¨§¥©§¤¨¨§¤¤¦
én÷ eøLî éëä :øîà éîéc áø àúà ék .úBiøaä©§¦¦£¨©¦¦£©¨¥©§©¥
,ñekøét àìå ÷øN àìå ìçk àì" :àáøòîa àúlk©¨¨§©©§¨Ÿ§¨§Ÿ§¨§Ÿ¦§
:éëä déì eøL àøéæ éaøì ïðaø eëîñ ék ."ïç úìòéå§©£©¥¦¨§©¨©§©¦¥¨¨¥¨¥
eëîñ ék ."ïç úìòéå ñekøét àìå ÷øN àìå ìçk àì"Ÿ§¨§Ÿ§¨§Ÿ¦§§©£©¥¦¨§
ïî ìk" :éëä eäì eøL éñà éaøìe éîà éaøì ïðaø©¨©§©¦©¦§©¦©¦¨§¨¥¨¦
àì àðì eëîñz àì ,àðì eëBîñ ïéc ïî ìëå ïéc¥§¨¦¥§¨¨¨¦§§¨¨¨
ïî àì" :dì éøîàå ."ïéèéîøñ ïî àìå ïéñéîøñ ïî¦©§¦¦§¨¦©§¦¦§¨§¦¨¨¦
éúà äåä ék ,eäaà éaø ."ïéñéîøeè ïî àìå ïéñéîç£¦¦§¨¦§¦¦©¦©¨¦£¨¨¥
,détàì øñé÷ éác àúäîà ï÷ôð ,øñé÷ éáì àzáéúnî¦§¦§¨§¥¥¨¨§¨©§¨¨§¥¥¨§©¥
,déúneàc àðøaãîe dénòc àaø" :éëä déì ïéøLîe©§¦¥¨¥©¨§©¥©§©§¨§¨¥

éøa ,àøBäðc àðéöeaééúî Cì CìLìò åéìò eøîà ."í ¦¨¦§¨§¦§¨¦¦§¨¨§¨¨©
ñãä ìL ãa ìèBð äéäL éàòìéà øa äãeäé éaø©¦§¨©¤§©¤¨¨¥©¤£©
áø ."äãeñçå äàð älk" :øîBàå ,älkä éðôì ãwøîe§©¥¦§¥©©¨§¥©¨¨¨©£¨©
à÷ :àøéæ øîà .úìzà ãwøî ÷çöé áø øa ìàeîL§¥©©¦§¨§©¥©§¨£©¥¨¨

éñëîàøeðc àãenò ÷éñôéà déLôð çð ék .àáñ ïì ó ©§¦¨¨¨¦¨©§¥¦§¦©¨§¨
àãenò ÷éñôà àìc éøéîâe ,àîìò éleëì déãéc ïéa¥¦¥§¥¨§¨§¦¦§¨©§¥©¨
øîà .àøãa éøúì éà àøãa ãçì éà àlà àøeðc§¨¤¨¦§©§¨¨¦¦§¥§¨¨£©
:dì éøîàå ,àáñì déúéèBL déì äééðäà :àøéæ éaø©¦¥¨©©§¨¥¦¥§¨¨§¨§¦¨
àçà áø .àáñì déúhéL :dì éøîàå ,àáñì déúeèL§¥§¨¨§¨§¦¨¦¨¥§¨¨©©¨
eäî ïðà :ïðaø déì éøîà .ãwøîe déôzkà dì áékøî©§¥¨©©§¥§©¥¨§¦¥©¨©£©©
àøBLëk eëééìò ïééîc éà :eäì øîà ?éëä ãáòéîì§¤£©¨¦£©§¦¨§¨£©§§¨¨

¯àì éàå ,éiçì¯éðîçð øa ìàeîL éaø øîà .àì §©¥§¦¨¨¨©©¦§¥©©§¨¦
,äòáL ìk älë éðôa ìkzñäì øzeî :ïúðBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨§¦§©¥¦§¥©¨¨¦§¨
eðz .déúååk àúëìä úéìå .dìòa ìò dáaçì éãk§¥§©§¨©©§¨§¥¦§§¨§¨¥¨
ñtéøâà ìò åéìò eøîà .ìàøNé Cìî éðôlî äæå äæå ,älë éðôlî únä úà ïéøéáòî :ïðaø©¨©©£¦¦¤©¥¦¦§¥©¨§¤§¤¦¦§¥¤¤¦§¨¥¨§¨¨©©§¦©

eäeçaL .íéîëç eäeçaLå ,älë éðôlî øáòL Cìnä¯øîà àäå !?ãáò øétLc ììkî ©¤¤¤¨©¦¦§¥©¨§¦§£¨¦¦§¦§¨§©¦£©§¨£©
BãBák ìò ìçnL àéNð øîàc ïàîì eléôà :éLà áø¯ìò ìçnL Cìî ,ìeçî BãBák ©©¦£¦§©§¨©¨¦¤¨©©§§¨¤¤¤¨©©

BãBák¯éìò íéNz íBN :øî øîàc ;ìeçî BãBák ïéàCìî E"¯éìò Búîéà àäzL!E §¥§¨§¨©¨¨¦¨¤¤¤¤§¥¥¨¨¤
eøîà ,älk úñðëäìe únä úàöBäì äøBz ãeîìz ïéìháî :ïðaø eðz .éàåä íéëøc úLøẗ¨©§¨¦£©¨©¨©§©§¦©§¨§¨©©¥§©§¨©©¨¨§
úñðëäìe únä úàöBäì äøBz ãeîìz ìháî äéäL éàòìà éaøa äãeäé éaø ìò åéìò̈¨©©¦§¨§©¦¤§©¤¨¨§©¥©§¨§¨©©¥§©§¨©

íéøeîà íéøác äna .älk¯Bkøö ìk Bnò Lé ìáà ,Bkøö ìk Bnò ïéàLk¯.ïéìháî ïéà ©¨©¤§¨¦£¦§¤¥¦¨¨§£¨¥¦¨¨§¥§©§¦
éôìà àzéLå éøáb éôìà øñéøz :áøc déîMî éðéà øa ìàeîL áø øîà ?Bkøö ìk änëå§©¨¨¨§¨©©§¥©¥¦¦§¥§©§¥©©§¥©§¥§¦¨©§¥
ïBâk :øîà àleò .éøetéL éôìà àzéL eäéépéîe ,éøáb éôìà øñéìz :dì éøîàå .éøetéL¦¥§¨§¦¨§¥©©§¥©§¥¦©§¦¨©§¥¦¥¨¨©§
,dúðéúðk dúìéèð :øîà ïðçBé éaø àîézéàå úLL áø .àøëéñ ãòå àìeaàî éøáb éöééçc§©§¦©§¥¥©¨§©¦§¨©¥¤§¦¥¨©¦¨¨¨©§¦¨¨¦§¦¨¨

àBaø íéMLa dúðéúp äî¯éìéî éðäå .àBaø íéMLa dúìéèð óà¯,éðúå éø÷c ïàîì ©§¦¨¨§¦¦¦©§¦¨¨§¦¦¦§¨¥¦¥§©§¨¥§¨¥
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc zeaezk(iying meil)

àéäL úBîk älk,da yiy dzeaiyge ditei itl dze` miqlwn - ©¨§¤¦
.da oi`y dlrna degayi `l j`,íéøîBà ìlä úéáedgayl yi ¥¦¥§¦

xnele ixnbl,'äãeñçå äàð älk'cqg ly hege ,`id dti ,xnelk ©¨¨¨©£¨
jkn rnzyz ,da yiy zelrna wx degayi m`y ,dilr jeyn

.da oi` mixac x`yy ,dzepb
äúéäL éøä ,ìlä úéáì éànL úéa ïäì eøîàdlkd,àîeñ Bà úøbéç ¨§¨¤¥©©§¥¦¥£¥¤¨§¨¦¤¤¨

ikeãeñçå äàð älk' dì íéøîBàå ,'äixdäøîà äøBzä(f bk zeny) §¦¨©¨¨¨©£¨©©¨¨§¨
,íëéøáãì ,éànL úéáì ìlä úéa íäì eøîà .'÷çøz ø÷L øácî'éî ¦§©¤¤¦§¨¨§¨¤¥¦¥§¥©©§¦§¥¤¦

,÷eMä ïî òø çwî ç÷lLm`d ,exiag iptl `ae,åéðéòa epçaLéBà ¤¨©¦¨©¦©§©§¤§¥¨
,åéðéòa eppâéøîBà éåäy i`ce ixd -,åéðéòa epçaLéxacay oeik §©¤§¥¨¡¥¥§©§¤§¥¨

z` gayl yi o`k s`e ,xwy xeqi` oi` mely ikxc meyn ea yiy
.eipta egwn gayl ,ozgd ipta dlkd

:`xnbd dwiqnïàkîlld zia ixacn -,íéîëç eøîààäz íìBòì ¦¨¨§£¨¦§¨§¥
úBiøaä íò úáøBòî íãà ìL Bzòc,epevxk yi` lkl zeyrl ©§¤¨¨§¤¤¦©§¦

.zn` mpi`y mixaca s` egaya xacle
:df oipra ztqep `xninàúà ék`ayk -éîéc áøl`xyi ux`n ¦£¨©¦¦

laal,øîààáøòîa àúlk én÷ eøLî éëäiptl mixxeyn eid jk - ¨©¨¦§¨©¥©§¨§©£¨¨
,l`xyi ux`a dlkdìçk àìzetiizdl dkixv dpi` ef dlk - Ÿ§¨

,dipiray rav ,'lgk'a÷øN àìåmic`nd ravl dkixv dpi`e - §Ÿ§¨
,miptd z`ñekøét àìå,dizexry relwl dkixv dpi` -ïç úìòéå §Ÿ¦§§©£©¥

.el` lk `la s` og z`yep `id -

* * *
oirk mdiptl mixy eid minkgd zkinq onfa s`y zx`an `xnbd

:`xnbd zxtqn .dfàøéæ éaøì ïðaø eëîñ ékz` eknq xy`k - ¦¨§©¨¨§©¦¥¨
,'iax' `xwdle mipic oecl `xif iaxéëä déì eøL,eipta exy jk - ¨¥¨¦

ïç úìòéå ñekøét àìå ÷øN àìå ìçk àìénà éaøì ïðaø eëîñ ék . Ÿ§¨§Ÿ§¨§Ÿ¦§§©£©¥¦¨§©¨¨§©¦©¦
,éqà éaøìeéëä eäì eøL,mdipta exy jk -ïéc ïî ìëå ïéc ïî ìk §©¦©¦¨§¨¦¨¦¥§¨¦¥
àðì eëBîñj` ,epl eknqz el` znbec minkg wx -àðì eëîñz àì §¨¨Ÿ¦§§¨¨

epl eknqz l` -ïéñéîøñ ïî àìmiktdny zekld iqxqnn `l - Ÿ¦©§¦¦
,mdinrh z`ïéèéîøñ ïî àìåoebd mrh mipzep oi`y ,oihehxnq - §Ÿ¦©§¦¦

.mdixacldì éøîàå,exn` jky mixne` yie -àìeknqzïî §¨§¦¨Ÿ¦
ïéñéîç,dxezd zeevn inrhn ziying `l` milbn mpi`y -àìå £¦¦§Ÿ

ïéñéîøeè ïî.mipwix miyp` - ¦§¦¦
:minkg iptly dxiya sqep dyrn,eäaà éaøaxewn didy ©¦©¨

,zeklnløñé÷ éáì àzáéúnî éúà äåä ékdaiyidn `a didyk - ¦£¨¨¥¦§¦§¨§¥¥¨
,xqiwd zialdétàì øñé÷ éác àúäîà ï÷ôðze`vei eid - ©§¨©§¨¨§¥¥¨§©¥

,ez`xwl xqiwd zia ly zegtydéëä déì ïéøLîeeid jke - ©§¦¥¨¦
,eiptl zexydénòc àaø,enra `iyp -déúneàc àðøaãîebidpn - ©¨§©¥©§§¨¨§¨¥

,ezne`àøBäðc àðéöea,widan eipt xzqlw didy ,xi`nd xp - ¦¨¦§¨
éøaééúî Cì CíìL.melyl j`ea jexa - §¦©§¨¦§¨

* * *
:dlkd iptly cewixa minkgd iyrnn d`ian `xnbdåéìò eøîà̈§¨¨

,éàòìéà øa äãeäé éaø ìòãa ìèBð äéäLspr -ãwøîe ñãä ìL ©©¦§¨©¦§©¤¨¨¥©¤£©§©¥
.'äãeñçå äàð älk' øîBàå ,älkä éðôì¦§¥©©¨§¥©¨¨¨©£¨

÷çöé áø øa ìàeîL áødidúìzà ãwøî,qcd itpr dyly mr - ©§¥©©¦§¨§©¥©§¨
.cg` lawne cg` wxeféñëî à÷ ,àøéæ éaø øîààáñ ïì ó- ¨©©¦¥¨¨©§¦¨¨¨

ceaka lflfne y`x zelw bdepy ,wgvi ax xa l`eny ax epyiian
.minkg icinlzdéLôð çð ékxhtpyk -,wgvi ax xa l`eny ax ¦¨©§¥

àøeðc àãenò ÷éñôéày` cenr wiqtd -àîìò éleëì déãéc ïéa- ¦§¦©¨§¨¥¦¥§¥¨§¨
,ezeell e`ay miyp`d lk oial ezhin oiaéøéîâe`ed laewne - §¦¦

,minkg ciaéøúì éà àøãa ãçì éà àlà àøeðc àãenò ÷éñôà àìc§Ÿ©§¦©¨§¨¤¨¦§©§¨¨¦¦§¥
àøãamicigid mipyn cg`l e` ,execa cigi `edy inl `l` - §¨¨

.mxecaàøéæ éaø øîà,z`f d`xykàáñì 'déúéèeL' déì äééðäà ¨©©¦¥¨©©§¨¥¦¥§¨¨
,enr cwxn wgvi xa l`eny ax didy qcd ly hey eze` -

.`xepc `cenrl dkf ezngny ,ezekfl lireddì éøîàåyie - §¨§¦¨
el dliredy `xif iax xn`y mixne`,àáñì 'déúeèL'didy §¥§¨¨

.dlkd z` gnyl envr ceaka lwne dhzyndì éøîàåyie - §¨§¥¨
el dliredy xn`y mixne`'déúhéL'ebdpne ezhiy -,àáñì ¦¨¥§¨¨

.zelkd z` jk gnyl bdpy
:sqep dyrn,àçà áødiddì áékøîdlkd z` -déôúkàlr - ©©¨©§¦¨©©§¥

eitzk.ãwøîeïðaø déì éøîà,minkgd el exn` -ãáòéîì eäî ïðà §©¥¨§¦¥©¨¨£¨©§¤¡©
éëä.ok zeyrl mileki ep` mb m`d -,eäì øîàeëééìò ïééîc éà- ¨¦¨©§¦¨§¨£©§

mkipira dlkd dnec m`àøeùëkda mkl oi`y ,ur zxewk - ¦§¨
,llk xedxdéiçì,jk zeyrl mz` mi`yx -àì ,àì éàåmkpi` - §©¥§¦ŸŸ

.ok bedpl mi`yx

* * *
älk éðôa ìkzñäì øzeî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨§¦§©¥¦§¥©¨

äòáL ìk,dzynd ini,dìòa ìò dáaçì éãklkdy d`exyky ¨¦§¨§¥§©§¨©©£¨
mpn` .daagn ok ici lre eaila ditei qpkp dilr oilkzqn

:`xnbd zniiqndéúååk àúëìä úéìå`l` ,ezenk oicd oi` - §¥¦§§¨§¨¥
.llk dlkd lr lkzqdl xeq`

* * *
:dlkd ceak oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzd`vi m` ¨©¨¨

eielne znd e`vi onf eze`ae ,oi`eyipd zial dia` zian dlk
dlkd ieln oi`e ,mewn eze`a zxaer mkxce ,zexawd zial

,znd ieln mr axrzdl mivexúnä úà ïéøéáòîeielneéðôlî ©£¦¦¤©¥¦¦§¥
dälk.zxg` jxcl dielneäæå äæå,dlkd z` oiae znd z` oia - ©¨§¤§¤

mixiarnìàøNé Cìî éðôlî`ziixad d`ian .ef jxca xaery ¦¦§¥¤¤¦§¨¥
:dyrnälk éðôlî øáòL ,Cìnä ñtéøâà ìò åéìò eøîàjxcl ¨§¨¨©©§¦©©¤¤¤¨©¦¦§¥©¨
zxg`zxg` jxcl xearl dkixv dlkd dzid oicd cvny s` ,

,eiptln.íéîëç eäeçaLå§¦§£¨¦
:`xnbd zwiicn,'eäeçaL'ãáò øétLc ììkî,obedk bdpy rnyn - ¦§¦§¨§©¦¨©

àäåixde -,éMà áø øîàøîàc ïàîì eléôàyàéNðy`x - §¨¨©©©¦£¦§©§¨©¨¦
dlecbd oixcdpqd,ìeçî BãBák ,BãBák ìò ìçnLmewn lknCìî ¤¨©©§§¨¤¤

BãBák ìò ìçnLlkd ixaclìeçî BãBák ïéàøî øîàc ,ixdy - ¤¨©©§¥§¨§¨©©
weqtd oeyl zelitkn eyxc(eh fi mixac)éìò íéNz íBN','Cìî E ¨¦¨¤¤¤

cnll weqtd `ayBúîéà àäzLzlhen jlnd lyéìòEepi`e ¤§¥¥¨¨¤
lr legnl qtixb`l xeq` didy oeike ,eceak lr legnl i`yx

.minkg edegay recn ,eceak
:`xnbd zvxznéàåä íéëøc úLøtzyxta rxi` df dyrn - ¨¨©§¨¦£©

ly dkxca zxaer dzidy ekxca jiyndl mewnae ,mikxc
xacd xkip did `ly oeike ,zxg` jxcl qtixb` dpt ,dlkd
edegay okle ,eceaka leflf df did `l dlkd zngn ok dyry

.minkg

* * *
:dlk zqpkd oipra ztqep `ziixaïðaø eðz,äøBz ãeîìz ïéìháî ¨©¨¨§©§¦©§¨

únä úàöBäì,dxeawlälk úñðëäìezial dia` zian dzeell - §¨©©¥§©§¨©©¨
.dztegãeîìz ìháî äéäL éàòìà éaøa äãeäé éaø ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¦§¨§©¦¦§©¤¨¨§©¥©§

.älk úñðëäìe únä úàöBäì äøBz,íéøeîà íéøác änamilhany ¨§¨©©¥§©§¨©©¨©¤§¨¦£¦
,znd z`vedl dxez cenlzBnò ïéàLkmieln,Bkøö ìkìáàm` §¤¥¦¨¨§©¨
ïéìháî ïéà ,Bkøö ìk Bnò Lé. ¥¦¨¨§¥§©§¦

:`xnbd zxxanänëåmd.'Bkøö ìk':`xnbd zx`anáø øîà §©¨¨¨§¨©©
,áøc déîMî éðéà øa ìàeîLéøáb éôìà øñéøzsl` xyr mipy - §¥©¦¦¦§¥§©§¥©©§¥©§¥

,miyp`éøetéL éôìà àzéLåfixkdl zextey mitl` zyye - §¦¨©§¥¦¥
.sl` xyr dpeny md cgiae ,ezeell miyp` e`eaiydì éøîàå- §¨§¦¨

,mixne` yieeäéépéîe ,éøáb éôìà øñéìzxyr mipy mze` sezne - §¥©©§¥©§¥¦©§
eidi sl`éøetéL éôìà àzéL. ¦¨©§¥¦¥

:mitqep mixeriy d`ian `xnbd,øîà àìeò`ed xeriydïBâk ¨¨©§
éøáb éöééçczkynpd mc` ipa ly dvign enk didzy -àìeaàî §¨§¦©§¥¥©¨
àøëéñ ãòå.znd ctqp my ,zexawd zia cre xird xryn - §©¦§¨
,úLL áø,øîà ïðçBé éaø àîéúéàådúìéèðdrya ,dxez ly - ©¥¤§¦¥¨©¦¨¨¨©§¦¨¨

zeidl dkixv ,dxez cenlzn lhae mc`d xhtpydúðéúðkly ¦§¦¨¨
,ipiqa dxezdúðéúp äîdzidàBaø íéMLa,ipiq xd cnrna eidy ©§¦¨¨§¦¦¦
dúìéèð óà,mc`d zzina -.àBaø íéMLaéléî éðäådf xace - ©§¦¨¨§¦¦¦§¨¥¦¥

`edéðúå éø÷c ïàîì,dpyna dpeye `xwna `xew didy mc`l - §©§¨¥§¨¥
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oiglbn el`e` cenr fi sc ± iyily wxtzeaezk
àéäù úåîëditei itl Ðdzeaiyge.dze` oiqlwnäãåñç.dilr jeyn cqg ly heg Ð

åøîà ïàëîexn`y lld zia ixacn Ð.dpgayiíò úáøåòî íãà ìù åúòã àäú
úåéøáä.epevxk yi`e yi`l zeyrl Ðåøùî.mixxeyn Ðìçë àì.lgk dkixv dpi` Ð

÷øù àìåmic`nd rav Ð.miptd z`ñåëøéôdwxy `le dlgk `l ef .xriy zrilw Ð

,dqkxit `le`id ixdezlri.ogïéã ïî ìëÐ

,epl oikneq eed el` zenk lkozexwliax

.oipiic mzepnleïéñéîøñoiqxqn Ðzekld

.odinrh jtidaïéèéîøñ.oihehxnq oeyl Ð

ïéñéîç.mrhd ziying mixne` ÐïéñéîøåèÐ

xn`c `idd ik oiqinxeh) :yxtzi` `l

oiqinxeh lr (`n dyxt) dax ziy`xaa

`zipexhnc `p`qnl axwinlÐmiyp`

.(mipwixàúáéúîî.yxcnd zian Ðàáø
äéîòã.enra `iyp Ðàðøáãî.bidpn Ðêéøá

íìùì êééúîmelyl j`ea jexa Ð.àðéöåá
àøåäðã,widan eipt xzqlw didy lr Ð

iaxc dixtey :(`,gp) `xza `aaa opixn`ck

zixexdif iwtpc ,opgei iaxc dixtey oirn eda`

.mzd yxtnck ,dipinúìúà,oica yly Ð

.zg` lawne zg` wxeféñëîàáñ ïì óÐ

zelw bdepe ,minkg icinlz ceaka lflfny

.envra y`xäéúéèåùdidy qcd ly hey Ð

.ea cwxnäéúèéù.ebdpne ezhiy ÐäéúåèùÐ

.dheyk bdpzn didyäéôúëà äì áéëøîÐ

.dlkd z`àøåùë éëoi`y ,`nlra dxewk Ð

.dilr oixdxdn mz`äááçìlkd d`exyk Ð

da milkzqnÐ.eala ditei qpkpïéøéáòîÐ

,dzpezg zial dia` zian d`vei dlkyk

daxd miqelke` efae efae ,mi`vei zn i`yepe

axrzdl oivex oi`eÐznd z` oixiarn

.zxg` jxc (elit`)øîàã ïàîì åìéôàÐ

.oiyecwc `nw wxta `zbeltêéìò íéùú íåù
êìîzeniy mdilr eniyiy exdfed l`xyi Ð

oi` jkld .mdilr ezni` `dzy :xnelk ,daxd

zeniy aezkd daix jkitly ,legn eceak

.daxdäåä íéëøã úùøôxary xkip `le Ð

eze`l zeptl jixv `ed eli`k `l` ,diptln

.jxcdéøåôéù.ecakl e`eaiy ,eilr oifixkn Ð

àøëéñì àìåáàî éøáâ éöééçãxird xryn Ð

.xawd cr ,`iddäúìéèðepnn dxez ly Ð

dzlihp .ipiqa dzpizpkÐ,znyk epiid

.lha ecenlzeéø÷ã ïàîì.`xwn ÐéðúåÐ

micinlzl dpy `l oiicr la` ,dpyn.
ìáà

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

äìëd`p xaca degayi Ð inp i` .degayi `le ,ewzyi Ð men da yi m`e Ð `idy zenk

,ixnbl degayi :mixne` lld ziae .zeti md m` ,dicia e` dipira oebk ,da yiy

.i`pbl x`yc llkn Ð gayl da yiy dn oixikfnykcåðçáùéeipira eppbi e` eipira

xnel wiwfdl owzl minkgl mdl oi` Ð eipira epgayic ab lr s` :ixaq i`ny ziae Ð

."wgxz xwy xacn" dxn` dxezdc ,xwy

äéúèéùoeyl :l`ppg epiax yxit Ð `aql

lr s` .(`n diryi) "qcde dhiy"

mdipy mewn lkn Ð cg` oin ynn ied `lc ab

?dkf ok liayac dil `pne :xn`z m`e .fx` oin

,qcdc `yaiy oirk did `xepc cenrc :xnel yie

zgp :(`q dyxt) dax ziy`xaa opixn`ck

,qcdc `yaiy oirk `ciarzi`e `xepc `yaiy

oicd zing :ixn` .idexagl dicic oia zwqt`e

ciarc meyn dinew `xepc `yaiy i`wc `aq

.`zlkc idenw

êìîs` Ð legn eceak oi` eceak lr lgny

rnynck ,xenb jln did `lc ab lr

eid mewn lkn ,(`,`n dheq) "oixn`p el`"a

.xenb jlnk ceak ea oibdepúùøômikxc

ipynck ,ip`y devn iiepyl ivn `l `kdÐ i`ed

mzdc .cnern `xwy iab (my) "oixn`p el`"a

dxezl ceak welgl jlnl yiy ,`ed devn

eceakc ,devn `kil `kd la` ,epnn daeygd

.dlkd ceakn sicr

åðú].dlkd iptln znd z` oixiarn opax

ziaa ozge la` yiyk rnyn o`kn

aeye ,eipiayeye dlgz `vei ozgd Ð zqpkd

la`le ozgl miaexwd mbe .eingpne la`d `vei

oke .mcew eceak `dc ,evxi m` ozgd ziaa elk`i

oikilen Ð ozgd zial dlkd mikilenyk ,xwaa

mcew edexawi e` ,xira zn yi m` dlgz dlkd

.[d"ia`xdl .dlk zqpkdc onfd ribiy

ïéìèáîÐ znd z`vedl dxez cenlz

iax xn` ux` jxc zekldac ,dywe

zg` mrt ,minkg iptl iyinyz zlgz :`aiwr

ea izlthpe devn zn iz`vne jxca jldn iziid

,zexawd zial eiz`ady cr oilin drax`

iax iptl ixac izivxde iz`ayke .eizxawe

driqt lk lr :il exn` ,ryedi iaxe xfril`

mzdc :xnel yie ?iwp mc zkty eli`k driqte

devn znc meyn `l` ,dxez lehia meyn e`l

oke .e`vny mewna exaewl el dide ,enewn dpw

devn zn :xn`wc (c wxt) zegny zkqna rnyn

.dzin aiig minkg ixac lr xaerde ,enewn dpw

xn` okeaxde .'ek iyinyz zlgz :`aiwr iax

lhiac meyn mzdc :uxiz l"iaxewn dcedi epiax

lecbc ,xn`w minkg icinlz yeniyn envr

.dceniln xzei dyeniyúàöåäìÐ znd

lr s`e .miznd lka `l` ,ixii` devn zna `l

znc `hiyt :xne` (a,b) dlibnc `nw wxtac ab

:`ipzc ,sicr devn zn Ð dxez cenlze devn

zn hwp .znd z`vedl dxez cenlz oilhan

zn `weec eedc ,mzdc ipixg` ilin ab` devn

ohw cren) "oiglbn el`"a xn`c `de .devn

ziiyra mixeq` xird ipa lk Ð xira zn :(a,fk

i` la` ,`zexag `kilca dl iwene .dk`ln

`zexag yexit .x`yd oixzen Ð `zexag `ki`

zg` lk weqrzy ,zexeagl xird ipa ewlgpy Ð

zrya `ly epiid Ð dnvr ipta dly zna

.`al oikixv mlek Ð d`ved zrya la` ,d`ved
la`
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oiglbnקסח el`ea cenr fi sc ± iyily wxtzeaezk
éðúîã ïàîì ìáà.mixg`l Ðàøåòéù äéì úéì`le ixw `lc o`nlc opirny `linne Ð

`nlra dxeaw ick oiwqrzn el yi m` oilhan oi` ipzÐiz`vn i`g` axc zezl`ya

.okàñàã àøåðú.dlebr qcd ly dteg oink Ðàúéø÷lr aaxeyn dy`x lr sirv Ð

jkle ,oilebn dipir oi`y jezn ,ekeza znpnpny minrte .epinewna oiyery enk ,dipir

.dnepz my lr ,`nepid `xwpäéàø äãåäéáÐ

elld oipniqa oilibx eid myy ,'ipznc ipd lk

.dlezalàçùéî éâåãøãony mipzep miypd Ð

.zetye ,micinlzd y`xaàúåôéôçã àçùéî
xn xn`w [ztegl owezny minya ly ony] Ð

Ðony okeql ,od zetitg ilra ike?àîúéÐ

.bdepd bdpnn meziäéøáì ÷ñòéàel `yil Ð

.dy`àçùéî âéãøãåy`xa ony sy Ð

.micinlzdéàî àúìîøàmiyer oipniq dn Ð

.z`yip dpnl`y ricedl dpnl`läì úéì
éðñéë.dpniq dfe ,zeilw dl oi` Ðäãåî éðúéìå

äúéä êìù åæ äãù 'åë òùåäé éáøoeik Ð

`ly ,`ed eiptl hegy xey oi`c meyn `nrhc

eraez mc` didÐ,ely il dne eia` ly il dn

hwpc jia` ly `py i`ne?ä÷æç éðùyly Ð

,rwxwa miwifgn lkl minkg epwizy mipy

xerxir `la mipy yly dlk`yncÐon`p

`l i`d ilekc ,ixhy ca`e dizgwl xnel

.`xhya yipi` xdcfnàîìùáåéáà éáâ
äì úçëùîoebk ,diipzinl jixhvi`c Ð

oebke .onidn `l ikd elit`e dwfg ipy dlk`c

.zne ,eia` iiga zepey`x mipy izy dlk`y

ohw did `ede ,dfd oad iptl ziyilyd dlk`e

ohwc oeikc ,opireny`l jixhvi`e .xrxir `le

didÐ.oipnd on dler z`fd dpyd oi`áøãëå
ïè÷ éñëðá ïé÷éæçî ïéà øîàã àðåäwifgnd Ð

`lc i`dc .dwfg dpi` mipy yly ohw iqkpa

dginÐxg`l licbd elit`e ,`ed ohwc meyn

mipy dnk eipta df wifgde okinÐ,dwfg dpi`

da wfgen ed`x ohw `edyk ezlgze li`edÐ

rneyy cr ,eia` ly dzidy licbdyk rci `l

.mixg` itnïðéòåîùàì àúà ïéúéðúî àðåä áøå
`le ,opiwqr ikda oizipznc oeik .dinza Ð

ikda `l` `nwezinÐ`ped ax `z` i`n

opireny`l?xace ,zcnere diepy xak ixd

.lkd ita xeby epizpyna iepydà÷åéã
ïðéòåîùàì àúà ïéúéðúîãoizipznc meyn Ð

ax `z`e ,opiwqr ikdac `icda `yxtin `l

`w oizipznc `weicne ,`icda opireny`l `ped

.dl siliäéãéãá äééðúéìådzid jly ef dcy Ð

dlk`y ab lr s`e ,on`p epi` 'ek micr yi m`

`ly zg`e eipta mizy eidy oebke ,dwfg ipy

.eiptaçøáù ïåâë`l `zy `iddc opirny`e Ð

.dil `wlqïåîî úîçî çøá éà`xi epi`y Ð

.xira miwrevd zwrvn `l` ,zeklnd onééåçîì äéì éòáéàdgin `lc oeike ,my `edy mewna ÐÐ.`id `ziilrn dwfgä÷æçì úåöøà ùìùl`xyi ux` ly zevx` yly Ð

dzxaga el yiy rwxwa xg` wifgde efa did m`e .zeixkp zevx` od eli`k ,dwfg oiprl efn ef zewelg zeaeygÐ.dwfg dpi`äðéãîá,dcedia mdipy e` ,lilba mdipy e` Ð

.zexiir izya od elit`eéîð ìéìâå äãåäé åìéôàign `lcne ,iedc `kid iiegnl dil ded ÐÐ.dwfg iedizäàçî àéåä àì åéðôá àìù äàçî øáñ÷ éàåxira did m` oebk Ð,zg`

.zxg` xira mipy ipta eipta `ly dgineäãåäéå äãåäé åìéôà.eipta `ly iiegnl dil ded `lc ,dwfg iediz `l inp zexiir izya Ðäàçî àéåäipdc ,dil zi` `xag jxagc Ð

.dixhya ixedcf`l dil dede ,wifgnd ipf`l xacd `ae ,ipixg`l elbn ediitp`a igncïéúéðúîå.`l lilbe dcedi ipzwc Ðåðù íåøéç úòùáez`gn il zilbp `l :xnel lekic Ð

.ixhy z` xeny`yè÷ðã ìéìâå äãåäé àðù éàîå.`l inp dpicn dze`a zexiir izy elit` ,xirl xirn inp mexig yi m` Ð
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ìáào`nl opirny `linne :aezk i`g` axc zezl`ya Ð `xeriy dil zil ipznc o`n

wgvi epiaxl d`xpe .dxeaw ick oiwqrzn el yi m` ,oilhan oi` Ð ipz `le ixw `lc

icin biltn `lc ,ipz `le ixw `lc o`nl elit` xeq`e ,xird ipa lk oilhan dk`ln oiprlc

.ikda (a,fk ohw cren) "oiglbn el`"aäðîìàwelig `l` did `ly ,ira dcedia Ð i`n

minrt `lde ,i`n dpnl` ira jkl Ð zeilw

yegl yie ,wlgl oilibx eid dteg `la elit`

,ipqik dl zil :ipyne !dpnl` ztega ewlig `ny

zeilw ewlgi `ly daxd oixdfp eid :yexit

.dpnl` ztegaéðúéìådcy ryedi iax dcen

.ixae ixa iedc ,ith `zeax iedc .dzid jly ef

úçàåyexitk ,ohw `edy `weece Ð oad iiga

,dwfg ied Ð lecb `ed m` la` .qxhpewd

:(`,an `xza `aa) "mizad zwfg"a opixn`ck

gwel iptae dpy oad iptae dpy a`d ipta dlk`

`d` yxit l`eny epiaxe .dwfg ef ixd Ð dpy

iiga licbd elit` Ð licbd elit`e jenqa xn`c

xne`e .`ed ohw dea`c ilin iabl lecbc ,a`d

"mizad zwfg"a xn`c `d eyexitlc :mz epiax

lecb didyk epiid Ð oad ipta dwfg `iedc (my)

za.dwfg zligáøå`z` oizipzn `ped
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.bdepd bdpnn meziäéøáì ÷ñòéàel `yil Ð

.dy`àçùéî âéãøãåy`xa ony sy Ð

.micinlzdéàî àúìîøàmiyer oipniq dn Ð

.z`yip dpnl`y ricedl dpnl`läì úéì
éðñéë.dpniq dfe ,zeilw dl oi` Ðäãåî éðúéìå

äúéä êìù åæ äãù 'åë òùåäé éáøoeik Ð

`ly ,`ed eiptl hegy xey oi`c meyn `nrhc

eraez mc` didÐ,ely il dne eia` ly il dn

hwpc jia` ly `py i`ne?ä÷æç éðùyly Ð

,rwxwa miwifgn lkl minkg epwizy mipy

xerxir `la mipy yly dlk`yncÐon`p

`l i`d ilekc ,ixhy ca`e dizgwl xnel

.`xhya yipi` xdcfnàîìùáåéáà éáâ
äì úçëùîoebk ,diipzinl jixhvi`c Ð
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.zne ,eia` iiga zepey`x mipy izy dlk`y
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ikda `l` `nwezinÐ`ped ax `z` i`n
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.zxg` xira mipy ipta eipta `ly dgineäãåäéå äãåäé åìéôà.eipta `ly iiegnl dil ded `lc ,dwfg iediz `l inp zexiir izya Ðäàçî àéåäipdc ,dil zi` `xag jxagc Ð

.dixhya ixedcf`l dil dede ,wifgnd ipf`l xacd `ae ,ipixg`l elbn ediitp`a igncïéúéðúîå.`l lilbe dcedi ipzwc Ðåðù íåøéç úòùáez`gn il zilbp `l :xnel lekic Ð

.ixhy z` xeny`yè÷ðã ìéìâå äãåäé àðù éàîå.`l inp dpicn dze`a zexiir izy elit` ,xirl xirn inp mexig yi m` Ð
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ìáào`nl opirny `linne :aezk i`g` axc zezl`ya Ð `xeriy dil zil ipznc o`n

wgvi epiaxl d`xpe .dxeaw ick oiwqrzn el yi m` ,oilhan oi` Ð ipz `le ixw `lc

icin biltn `lc ,ipz `le ixw `lc o`nl elit` xeq`e ,xird ipa lk oilhan dk`ln oiprlc

.ikda (a,fk ohw cren) "oiglbn el`"aäðîìàwelig `l` did `ly ,ira dcedia Ð i`n

minrt `lde ,i`n dpnl` ira jkl Ð zeilw

yegl yie ,wlgl oilibx eid dteg `la elit`

,ipqik dl zil :ipyne !dpnl` ztega ewlig `ny

zeilw ewlgi `ly daxd oixdfp eid :yexit

.dpnl` ztegaéðúéìådcy ryedi iax dcen

.ixae ixa iedc ,ith `zeax iedc .dzid jly ef

úçàåyexitk ,ohw `edy `weece Ð oad iiga

,dwfg ied Ð lecb `ed m` la` .qxhpewd

:(`,an `xza `aa) "mizad zwfg"a opixn`ck

gwel iptae dpy oad iptae dpy a`d ipta dlk`

`d` yxit l`eny epiaxe .dwfg ef ixd Ð dpy

iiga licbd elit` Ð licbd elit`e jenqa xn`c

xne`e .`ed ohw dea`c ilin iabl lecbc ,a`d

"mizad zwfg"a xn`c `d eyexitlc :mz epiax

lecb didyk epiid Ð oad ipta dwfg `iedc (my)

za.dwfg zligáøå`z` oizipzn `ped

`l `dc ,`ped ax hwp `weec e`l Ð opireny`l

iqkpl aexw oicixena `l` mzd `ped ax ixii`

,xnelk `l` .oizipznn opirny `l `de ,ohw

oi`c `ped axcn dpin rny :mzd wiicc `ax

!opireny`l `z` i`n Ð ohw iqkpa oiwifgn

äàçîhwp i`n` :dniz Ð 'ek eipta `ly

:hwpinl dil ded ?eipta `ly d`gn `zkec lka

ielz mrhd xwirc xnel yie !'ek eipta `ly dwfg

`ly elit` lew dl yi i`ce dwfgc ,d`gna

ied `l Ð lew dl oi` d`gn i` ikd elit`e ,eipta

.d`gn hwp ikdle ,dwfg
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:mipte` ipya `xnbd zvxznàîéà úéòaéàxn`z dvxz m` - ¦¨¥¥¨

yøîà÷ ïéúéðúîc à÷eic àðeä áøyxetn epi`y oeik df oic xn` - ©¨¦¨§©§¦¦¨¨©
envr `ped ax s`e ,dixac jezn wiecn wx `ed `l` ,dpyna

.dpynd weicn df oic cnlà÷ 'ìécâä eléôà' ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨£¦¦§¦¨
ïì òîLîrwxwa x`yp wifgnd m` elit`y ycgl `a `ped ax - ©§©¨

dzid da ezaiyi zligzy oeik ,dwfg ef oi` ,ohwd lcby xg`l
.epizpynn cnlp epi` df oice ,ezephwa

df yecig hewpl dpynd dlki `l recn xxal dkiynn `xnbd
:`xnbd dywn .exiag ly dcyd dzidy ote`adéãéãa dééðúéìå§¦§¥§¦¥

,'dzid jly ef dcy' xne`y ote` dpynd dhwp `l recn -
dî÷Bìådpcinrp `tiqa yecigd z` x`al icke -dìëàL ïBâk §§¨§¤£¨¨
wifgndåéðôa íézL,xrxrnd ipta -ådpyïBâëe ,åéðôa àlL úçà §©¦§¨¨§©©¤Ÿ§¨¨§

çøaL,wifgna zegnl leki epi`e mewndn mipey`xd milrad ¤¨©
okle ,dwfg ipyl ztxhvn dpi` ef dpyy dpynd dycigy xn`pe

.micrd it lr ecin dcyd z` mi`iven
,xxal yi ixdy ,yecig lk oi` df ote`a s` :`xnbd zvxzn

éàî úîçî 'çøa',mc` eze` gxa mrh dfi`n -úîçî çøác éà ¨©¥£©©¦§¨©¥£©
úBLôð,ebxedl zywan zeklnd dzidy -ïîéäî àìc àèéLt §¨§¦¨§Ÿ§¥¨

,wifgndéçî éöî àìc,zegnl leki xrxrnd did `l ixdy - §Ÿ¨¥©¥
.edeqtziy yygn,ïBîî úîçî çøác éàå,exir iyp`l aiig didy §¦§¨©¥£©¨

iyi ixdzepy oipnl ztxhvn ok dpyd dze`a dcya wifgnd za
c oeik ,dwfgdééBçîì déì éòaéàzegnl xrxrnl el didy - ¦¨¥¥§©¥

,myl gxay mewn eze`nïì àîé÷cyåéðôa àlL äàçîly - §©§¨¨§¨¨¤Ÿ§¨¨
,dcya wifgnd.äàçî àéåä©§¨§¨¨

wifgnd ipta `ly d`gny jkl xewnd z` d`ian `xnbd
:d`gnl zaygpïðúcdpyna(.gl a"a),ìLúBöøà Lux`a od ¦§©¨Ÿ£¨

efn ef zewelgd l`xyiìoipr.ìéìbäå ,ïcøiä øáòå ,äãeäé ,ä÷æç §£¨¨§¨§¥¤©©§¥§©¨¦
äéärwxwd lraäãeäéa,lilba edcye÷éæçäåxg` mc` daìéìba ¨¨¦¨§¤¡¦©¨¦

rwxwd lra didy ,jetd ote`a e` ,mipy ylyìéìbaedcye ©¨¦
,dcedia÷éæçäåxg` mc` daäãeäéa,mipy ylyãò ,ä÷æç dðéà §¤¡¦¦¨¥¨£¨¨©

Bnò àäiLdcyd lraad dze`.äðéãî ¤§¥¦§§¦¨
:dpynd z` `xnbd zx`aneda ïðéeäåixaca epzpe ep`ype - §©¥¨¨

,da zeywdl yiy ,dpyndøáñ÷ éàî,ef dpyna `pzdøáñ÷ éà ©¨¨©¦¨¨©
yåéðôa àlL äàçîdcya wifgnd ly -ä,äàçî àéåok m`eléôà §¨¨¤Ÿ§¨¨©§¨§¨¨£¦

rwxwd lra m`å äãeäéaa `vnp wifgndénð ,ìéìâlirez ok mb - ¦¨§¨¦©¦
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xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc zeaezk(iyiy meil)

mexig zry mdipia yiy zenewn izy lka mpn` :`xnbd zvxzn
ote` `pzd hwp j` ,xg`d mewna milradyk dliren dwfg oi`

ycgl ick dfìéìâå äãeäé íúñc,mely zrya elit` -úòLk ¦§¨§¨§¨¦¦§©
,eîc íeøéçz`gn oi`e lilbl dcedin zeievn zexiiy oi`y meyn ¥¨

dliren lilba rwxw zwfgd oi` okle ,zrnyp xrxrnd
.dcedia dilrayk

iax ixac z` dpynd drinyd `l recn xxal dkiynn `xnbd
:`xnbd dywn .eia`l `le ,envr mc`l dceny ote`a ryedi
,df oic ycgl dpynd dlki `l rwxw iably x`azd mpn`
df oic dpynd dhwp zn`a recn ,dyw oiicr j` ,`tiqd zngne
iabl df oic hewpl dl did ,eia`a ezepyl dkxvede ,rwxw iabl

,oilhlhnéðúéìå,jkéúéåì äðî Bøéáçì øîBàa òLBäé éaø äãBî §¦§¥¤©¦§ª©§¥©£¥¨¤¨¦¦
,ïîàð àeäL ,Eì åézòøôe Enîhegy xey oi`' df dxwna s`y ¦§§©§¦§¤¤¡¨

exhetl yie ,eraez exiag did `l ez`ced `ll ixdy ,'jiptl
.xizdy dtd `ed xq`y dtdy meyn

:`xnbd zvxznàôéñ éðúéîì éòa à÷c íeMîdzvxy meyn - ¦§¨¨¥§¦§¥¥¨
dpynd z` cinrp m`e ,micr yiy ote` `tiqa `iadl dpynd

,jk zipyp `tiqd dzid ,aegaàeäå ,epnî äåì àeäL íéãò Lé íà'¦¥¥¦¤¨¨¦¤§
å ,'ïîàð Bðéà ,åézòøt øîBàc ,oekp epi` df oicïì àîéé÷ àäyäåìnä ¥§©§¦¥¤¡¨§¨©§¨¨©©§¤
éøö Bðéà ,íéãòa Bøéáç úà,íéãòa Bòøôì Cizrxt xnel on`p `l` ¤£¥§¥¦¥¨¦§¨§§¥¦

,on`p epi` micrd zngn eay ote` `iadl icke ,micr `ll s`
.rwxw iabl el` mipic hewpl dpynd dkxved

:dywne `xnbd dkiynnéìåéðúel` mipic epizpyn dpyze - §¦§¥
,dpyz jke ,zvwna dcedy ote`ae ,eia`l aiig didy aegaäãBî¤

éáàì äðî Bøéáçì øîBàa òLBäé éaøéãéa Edpn aiig iziid - ©¦§ª©§¥©£¥¨¤§¨¦§¨¦
,jia`lñøt åézìëàäå,eivg el izrxte -ïîàð àeäL`la §¤¡©§¦§¨¤¤¡¨

rayidl aiig aegd on zvwna dcen llk jxcay s`e ,dreay
oal oi`e ,'jiptl hegy xey oi`'y df ote`a ,dxezd zreay
xq`y dtd' gkn dreay `ll on`p ,envrn eraezl daiq delnd

.'xizdy dtd `ed
ixdy ,dpyna ok zepyl xyt` i` :`xnbd dgecïàîc àaélà- ©¦¨§©

,jk zepyl ozip in zrcl ike,ïðaøc àaélà éàmzrc `aezy ¦©¦¨§©¨¨
,oldléøîà àädcen mc`dy ote`a wx `ly mixaeq md ixd - ¨¨§¦

eia`n dely eraez yxei eze` did m` s` `l` ,xeht envrn
zreaya aiigzn did `l ,dvgn erxty xne` did dlde ,dpn
aegd lka xetkle eipt firdl leki didy oeik ,zvwna dcen

k ezvwna epevxn dcedyke ,[oldl x`eaiy mrhk]'äãéáà áéLî'¥¦£¥¨
,éåäca`nd oi`y ,eilral dpn ly dcia` aiynd mc`k ,xnelk ¨¥

ipa erpni ok oicd didi m`y oeik ,mipn izy cai`y eraezl leki
oeik o`k s`e ,dreay eaiigziy yygn zecia` aiydln mc`
zngn dreay epaiigz m` ,lka xetkle firdl leki dld didy
ok m`e ,dreay eaiigl oi` jkle ,zecedln ixnbl rpni ez`ced
raez epi`y zngn `ed xehtd mrhy xne` ryedi iax did `le

meyn ,xeht `ed eraez dld m` s` `l` ,'xq`y dt' el yie
e .dcia` aiynk `edyéàdzpyp dpyndy xn`z m`e -àaélà ¦©¦¨

éòa äòeáL øîà àä ,á÷òé ïa øæòéìà éaøcjixvy xaeq `ed ixd - §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨©§¨¨¥
eaiign `ed dvgna epevxn dced dldy ote`a s`e ,rayidl
rnyne ,'on`p' `edy dpynd xn`z ji`e ,zvwna dcen zreay

.dreay `ll
iaxl opax oia zwelgnd zipyp day `ziixad z` `xnbd d`ian

:awri oa xfril`,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðúcyiíéîòt §©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¨¦
òaLð íãàLs` zvwna dcen zreayBîöò úðòè ìòyi` oi`y - ¤¨¨¦§¨©©£©©§

,zvwna dcede `a envra `ed `l` eraez,ãöékexiagl xne`d ¥©
éáàì äðîñøt åézìëàäå ,éãéa E,eivg eizrxte -.òaLð äæ éøä ¨¤§¨¦§¨¦§¤¡©§¦§¨£¥¤¦§¨

,Bîöò úðòè ìò òaLpL eäæå.mc` eraz `l ixdy,íéøîBà íéîëçå §¤¤¦§¨©©£©©§©£¨¦§¦
df mc`.øeèôe ,'äãéáà áéLî'k àlà Bðéàdlki `ly `vnpe ¥¤¨§¥¦£¥¨¨

dpynd xeaqz `l ok m`y oeik ,df ote`a dpic z` xnel dpynd
dzpy okle .minkg ixack `le ,awri oa xfril` iax ixack
zkiiy dzidy rwxwa `id d`ceddy ote`a dipic z` dpynd

.d`pwy oreh `ede ,eia`l

* * *
minkge awri oa xfril` iax zwelgna oecl zxaer `xnbd
mc`a zvwna dcen zreay aeig yi m`d ,zncewd `ziixaay
rxte ,oenn eia`l aiig didy delnd ly epal envrn dcend

:`xnbd dywn .eivgåik,á÷òé ïa øæòéìà éaøs` dreay aiignd §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
,llk eraz `l dldy ote`aøeèt äãéáà áéLî déì úéìepi` - ¥¥¥¦£¥¨¨

aiynd mc`d z` zvwna dcen zreayn minkg exhty xaeq
dzidy eraez ca`nd m` s`y ,dilral dcia`daexn ezcia`

aiig epi`y ,xifgdy enk `l` dzid `ly xne` `vende ,xzei
oihib zkqna `id dpyn ixde ,dreay(.`p)`l d`ivn `vendy

zecia` aiydln mc` ipa erpni `ly ,mlerd oewiz iptn rayi
edexht dcia` aiyn iably oeike .dreay meaiigiy yygn
leki did df ote`a s` ixdy ,o`k exhetl yiy oicd `ed ,minkg
`vnpe ,melk mlyl `le ,eia`l oenn aiig `edy jka xetkl

.dreay aiigzn `ed ,eaeg z` rextl `a epevxny zngny
:`xnbd zvxzn,áø øîàaiig `l awri oa xfril` iax s` zn`a ¨©©

didy el reciy ,ixa zprha eraez oady ote`a `l` dreay
xaecny `l` ,eia`l dpn aiigïè÷ BðòBèadelnd ly oadyk - §£¨¨

aygp `ed oi` ,driaz o`k yi seq seqy oeike ,ohw `ed erazy
s`y `ed yecigde ,driaz mey `ll dcend 'dcia` aiyn'k

.dreay ezaiign ohw zriaz
,ohw zriaza xaecny xnel ozip cvik :ax lr `xnbd dywn

øî øîàäådpyna(:gl zereay),äèBL Løç úðòè ìò ïéòaLð ïéà §¨¨©©¥¦§¨¦©©£©¥¥¤
.ïè÷å:`xnbd zvxzn'ïè÷' éàî,ax xn`y,ìBãblr mirayp okle §¨¨©¨¨¨

,ezprhdéì éø÷ éànàåax eze` dpik recne -,'ïè÷'meynéaâìc §©©¨¥¥¨¨¦§©¥
åéáàc éléîk eia` ly eiwqr oprl -,àeä ïè÷.mda iwa epi`y ¦¥§¨¦¨¨

:`xnbd dywn,éëä éàawri oa xfril` iax ly `ziixady ¦¨¦
awri oa xfril` iax xn` recn ,lecb yxei eraezy ote`a zwqer

lr rayp `edy,'Bîöò úðòè'ixde,àéä íéøçà úðòèyxeidy ©£©©§©£©£¥¦¦
efy `id ezpeek :`xnbd zvxzn .eraezúàãBäå íéøçà úðòè©£©£¥¦§¨©

.Bîöò:`xnbd ddnzàúðòè éäìekdcen zeprh lk ixd - ©§§¦©£¨¨
,zvwnaeäðéð Bîöò úàãBäå íéøçà úðòè[md-],cgein dne ©£©£¥¦§¨©©§¦§

.'envr zprh'k zxcben `idy ef dprha
.ohw yxeidy ,mheytk ax ixac z` zx`ane ,da zxfeg `xnbd

:`xnbd zx`an,àlàohw yxeia `ziixaa xaecny ax zpeek ¤¨
oi` envr zprha raezd ohw mpn`e ,ixa zprha eraezd ynn
zprha `ayk j` ,zereaya dpyna x`eank ezprh lr mirayp
eli`e .ezprh lr miraypy awri oa xfril` iax xaeq ,eia`
oi` eia` gkn `ay oeik ,lecb yxeid m` elit`y mixaeq minkg

e ,ezprh lr mirayp,àëä,ef `ziixaaéâìôéî÷ äaøãaewlgp - ¨¨¦§©¨¨¦§§¦
,dax xn`y `xaqaäøBz äøîà äî éðtî ,äaø øîàcdyäãBî §¨©©¨¦§¥¨¨§¨¨¤

a,òáMé äðòhä úö÷îaiyn'y mrhn exhetl yi dxe`kl ixd ¦§¨©©£¨¦¨©
dced z`f mewnae ,xhtdle lka xetkl leki didy ,`ed 'dcia`

y meyn ,dax aiyne .dreay dxezd ezaiig recne ,dvgnaä÷æç£¨¨
y `idæéòî íãà ïéà,BáBç ìòa éðôa åéðtixdy ,aegd lka xetkl ¥¨¨¥¦¨¨¦§¥©©

lk lr eipta xetkie firi ji`e ,edeldy jka daeh el dyr delnd
,aegdezn`aéàäzvwna dcend df -déøtëìã éòa dleëa- ©§¨¨¥§¦§§¥

,xetkl dvex did aegd lkaéàäåmrhde -déì øôk àìc,eleka §©§Ÿ¨©¥
,àeä åéðt æéòî íãà ïéàc íeMî,dreayn exhetl `xaq oi` okle ¦§¥¨¨¥¦¨¨

rayidl yeygiy ick dreay dxezd eilr dlihd ,daxc` `l`
.lka dceie ,xwyl
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oiglbn el`e` cenr gi sc ± iyily wxtzeaezk
êîî éúéåì äðî éðúéìåhegy xey oi`c `kid dcenc opireny`c ryedi iaxc dizln Ð

`tiq meyn eia`a diipznl jixhvi`e ,rwxwa opirny`c `py i`n ,jiptl?hewpl

!diteb dicica opirnyile ,oilhlhna dizlnïîàð.dreay `la ,`ziixe`cn Ðéðúéðå
ñøô åéúìëàäå 'åë òùåäé 'ø äãåîli`ed ,dreay `la on`p `edy ,eivg eizrxt Ð

s`c ,`zeax opireny`c .eiptl hegy xey oi`e

zvwna dcenc ab lrÐepi`e li`ed ,xeht

.eraezïàîã àáéìà`zlin `da ibilt i`pz Ð

ikd ryedi iax xn` i`e ,(`,an) zereayaÐ

elit` ixn` `d opaxk i`c .`ed ediipn cgk `l

zvwna dcen dfe eraezÐ,`ed dcia` aiyn

"jcia `a`l dpn" :zereaya opzcÐjl oi`"

"xpic miyng `l` iciaÐ`edy meyn ,xeht

oi`a ryedi iax opirny` i`ne .dcia` aiynk

hegy xey?!on`p inp eiptl hegy xey elit`

raz `l ik ,awri oa xfril` iaxc `ail` i`e

inp dilÐ!ira dreay xn`dúéì øæòéìà éáøå
øåèô äãéáà áéùî äéìdreayd on Ð?!

oihib zkqna ,`id opaxc `zpwz `d .dinza

oewiz iptn ,rayi `l d`ivn `vend :(a,gn)

epi` ikc oeike .mlerddil aiign inp eraez

dreayÐ,dfn dlecb dcia` aiyn jl oi` ixd

.aiigeïè÷å äèåù ùøç úðòè ìò ïéòáùð ïéàÐ

.zereaya `id dpynàåä íéøçà úðòèi`ne Ð

xn`wc "minrt"?"envr zprh" i`ne?àìà
éâìôéî à÷ äáøãá àëäepreha mlerl `l` Ð

ohw zprh lr oirayp oi` ,jl `iywce .ohwÐ

`xwe ,"jl eizzp ip`" ohw eprehya ilin ipd

"edrx l` yi` ozi ik" aizkÐ,ohw `le

`ay `kd la` .zereaya dl sili `kdne

eia` zprhaÐawri oa xfril` iaxl dil zi`

,lecb epreha elit` dilr ibilt opaxe .oirayp

.ibltin `w daxcae ,dcia` aiyn dil exwe
àì
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íúñãl`xyi ux`ac :opz (a,c) oihib yixac :dniz Ð inc mexig zryk lilbe dcedi

iler `ki`c meyn ,lilbl dcedin elit` ,mzgp iptae azkp ipta xnel jixv oi`

s` ,meiw icr xg` zxfgn dy`d mzdc :xnel yie !eniiwl oiievn micre ,oipic izae ,milbx

la` .milbx iler `ki`c oeik ,meiw icr `vnz Ð inc mexig zryk lilbe dcedic ab lr

m`e .d`gn icr xg` xfgl libx oi` Ð wifgnd

jixve ,iciipc `fegn ipa ip`y :xn`c mzd :xn`z

oi`c ,"azkp ipta" dpeky dze`a elit` xnel

lirez `l `fegna eh` ,eniiwl oiievn micr

ozkild jxc mzdc :xnel yie ?eipta `ly d`gn

xnel `ed zelibx Ð d`gn ernyyk ,xird on

lewd rnypy cr mixg` oirneye .dgin ipelt

exn`iy libx oi` Ð hb iab la` .wifgnl

ep` oixikn e`] hbd lr epnzg ep` :ozkilda

.[minezgd micr znizgïéàerxtl jixv

erxtl jixv xn`c o`nl :xn`z m`e Ð micra

dpn" ipzilc ,`kdc oizipzn dil iywz Ð micra

wxta `id i`pzc `zbeltc :xnel yie !"icia jl

`lc :inp i` (a,`n zereay) "oipiicd zreay"

y`l dil `gipc ,`kxit dl aiygoi`c opiren

izk` ?ipyn i`n :xn`z m`e .ohw iqkpa oiwifgn

`l` iprxtz l`" :el xn`e micr yi m`e :ipzil

`lc xnel yie !on`p epi` Ð "ipelte ipelt ipta

`zlin `ny e` ,epeyla jix`dl dvex did

.`ed `hiytcéàaiyn ixn` `d opaxc `ail`

`l ok m`e ,firn epaac wiqnck Ð ied dcia`

mlerlc Ð on`p epi` micr yi m`e ipzinl ivn

firn epaac ,lkd izrxt xn` ira i`c ,ebna on`p

.firneéáøåaiyn dil zil awri oa xfril`

`vend opzd :qxhpewa yxit Ð xeht dcia`

mixtq zi`e ,mlerd oewiz iptn rayi `l d`ivn

,wgvi epiaxl d`xp oi`e .`icda ikd iqxbc

`le .ebn mrhn `ziixe`cn xeht dcia` aiync

dil zil ike :jixt `l` ,jixt dpyn `idd gkn

:jixtc (`,`p oihib) "oiwfipd"a rnyn oke ?ebn

:ipyne ?'ek d`ivn `vend wgvi iaxl dil zile

minrt :xn`c awri oa xfril` iaxk xn`c `ed

awri oa xfril` iaxe :jixte .'eke rayp mc`y

iaxk xn`c `ed ipync oeik ,cere !wgvi iax` xn`wck ?d`ivn `vend awri oa xfril` iaxl dil zile :xninl dil ded Ð jixt oizipzn gkn i` ,`zyde !xeht dcia` aiyn dil zil

.ziyixtck ,jixt ebn gkn `l` !dil zilc inp ikd oi` ?xeht dcia` aiyn dil zil awri oa xfril` iaxe jixt i`n ok m` ,oizipzn` bilt xfril` iaxc xnel dvex ok m` Ð awri oa xfril`

àìàdaeyg dprh Ð eia` zprha `aa la` ,envr zprha `aa ilin ipd Ð ohw zprh lr oirayp oi` `d jl `iyw `wce ,ohw epreha mlerl :qxhpewa yxit Ð ibltin `w daxca `kd

.ohw epreha cinrdl ewgc envr zprh dil ixwc meync d`xpe .ibltinw daxca `l` ,`ynn dia zil eia` zprha `aa s`c ixaqc xnel `xaq oi`c ?opaxc `nrh i`n `niz ike .`id

i`dnc oicd `ede ,zelcba oiey dpizpe driaz `dzy cr lecb `edyk eraze ohw `edyk epzp opihrnn (a,ew `nw `aa) "`nw lfebd"ac :cere !xtqd on xqg uexizd xwirc :dyw la`

z`cedc meyn envr zprh dil ixwc `niz `l `l` ,ixiin lecba mlerl :eyexit ikdc d`xpe !zephwa eraze eia` el ozpy oebk epiidc ,ohw `edyk eraze lecb `edyk epzp hrnn `xw

icicl la` ,envr zprh miaiygn mz`y dn lr rayp mc`y minrt :awri oa xfril` iax xn`w ikde ,`id envr zprh Ð firn epaac ixaqc opaxle .ibltinw daxca `l` ,`id envr

firn epi`c`l` ,`weec e`l inp ohw `edd Ð `id awri oa xfril` iaxe ,eia` zprha `aa yxtne ,ohwl oirayp la` :opzc (`,an zereay) "oipiicd zreay" seqae .`id mixg` zprh Ð

dywn `l dteb `zrny `iddac ,ax lr dywny enk mzdc oizipzn` iiepyle iieyw`l dil dedc :zvw dywe .`kd yxtnck ,`ed ohw dea`c ilin iablc meyn Ð ohw dil ixwe ,lecb

.ax lr `l` dpynd lr

éðôîebna dreay `la onidn `l i`n`c .'ek dxez dxn` dn iptn :xity dax ira `w ,`xwc `nrh iyxc `lc ,oerny iaxc opaxl elit` Ð rayi dprhd zvwn dcen dxez dxn` dn

eze` oiriayn ,lkd xteka :opixn` (a,n my) "oipiicd zreay" wxtac ab lr s`e .xetkl firn mc` oi`c ,ebn df oi`c :ipyne !ebn opixn` `lc `kdn slip e` ,lkd xtk ira i`c

firn mc` inp lka xteka `nl` ,hinzynw ihenzy`c :ipyne !eaeg lra ipta eipt firn mc` oi`c dwfg ,daxc` :jixte .el yi ok m` `l` raez mc` oi` dwfgc meyn ,zqid zreay

firn epi`c ,dprhd zvwna dcen `ed oevxa xzeic .ebn ied `le ,jk lk lkd xetkl firn mc` oi`c dwfg ,xity `kd xn`w mewn lkn !zvwn dcena enk ,hinzyn `w ihenzy`c ,xetkl

Ð firdl lekiy mewna ok m`c Ð lkd xtekyk on`p jkl ,firn mc` oi`c dwfg :xn`we ,lkd xtek `le zvwn dcen dxez dxn` dn iptn iyextl `z` daxc yxtl oi` la` .jk lk

?xeht lkd xtekc olpne :xn`z m`e .lkd xtk ira i`c ebn ,`ed dcia` aiync meyn ,dprhd zvwn dcen s` xehte firn epaac ,opaxl ,`kti` opixn` jenqae ,aiig lkd xtek elit`

`ed ik"c `id aezkd zxifbc :xnel yi `l` .rcei epi` `ede el apby micirny `kidl jixhvi` `dc Ð xeht lkd xtekc llkn ,cg` cra dreay aiigl `xw jixhv`cn xninl `kile

.epnn ixnbl wlzqp Ð lkd xtek la` ,leblb oirk dreay eilr lblbn jk ici lre ,dcedy oenn el aiigy eriaydl yi zvwn dcen :cere ,d`cede dxitk opirac rnyn "dfä÷æçoi`

n dcen oecwta Ð ok m`c ,firn oecwta la` ,edeldy daeh el dyry itl firn mc` oi`c (`,fw `nw `aa) "lfebd"a qxhpewa yxity enk `l Ð eipt firn mc`ebna ,xeht `di inp zvw

dey did mizye eilr ipzield rlq iabe ,oecwta ixii`c rnync (a,an zereay) 'ek jl izxqn zeperh miptb xyr iab ,oecwta aiig zvwn dcenc rnyn `zkec lkae .lkd xtek ira i`c

mc`l oi`y ,dlra ipta dipt dfirn dy`d oi`y dwfg oebk epiidc :mz epiax xne` `l` !ebna onidn `le ,aiig zvwn dcenc (`,`p oihib) "oiwfipd"a opixn` inp d`ivn iabe ,(`,bn my)

.jix`dl oi`e ,exwya xikn exiagy `kid firn mc` oi` :yxit xy` oa wgvi epiaxe .lkd xetkl mipt
ilekae
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc zeaezk(iyiy meil)

mexig zry mdipia yiy zenewn izy lka mpn` :`xnbd zvxzn
ote` `pzd hwp j` ,xg`d mewna milradyk dliren dwfg oi`

ycgl ick dfìéìâå äãeäé íúñc,mely zrya elit` -úòLk ¦§¨§¨§¨¦¦§©
,eîc íeøéçz`gn oi`e lilbl dcedin zeievn zexiiy oi`y meyn ¥¨

dliren lilba rwxw zwfgd oi` okle ,zrnyp xrxrnd
.dcedia dilrayk

iax ixac z` dpynd drinyd `l recn xxal dkiynn `xnbd
:`xnbd dywn .eia`l `le ,envr mc`l dceny ote`a ryedi
,df oic ycgl dpynd dlki `l rwxw iably x`azd mpn`
df oic dpynd dhwp zn`a recn ,dyw oiicr j` ,`tiqd zngne
iabl df oic hewpl dl did ,eia`a ezepyl dkxvede ,rwxw iabl

,oilhlhnéðúéìå,jkéúéåì äðî Bøéáçì øîBàa òLBäé éaø äãBî §¦§¥¤©¦§ª©§¥©£¥¨¤¨¦¦
,ïîàð àeäL ,Eì åézòøôe Enîhegy xey oi`' df dxwna s`y ¦§§©§¦§¤¤¡¨

exhetl yie ,eraez exiag did `l ez`ced `ll ixdy ,'jiptl
.xizdy dtd `ed xq`y dtdy meyn

:`xnbd zvxznàôéñ éðúéîì éòa à÷c íeMîdzvxy meyn - ¦§¨¨¥§¦§¥¥¨
dpynd z` cinrp m`e ,micr yiy ote` `tiqa `iadl dpynd

,jk zipyp `tiqd dzid ,aegaàeäå ,epnî äåì àeäL íéãò Lé íà'¦¥¥¦¤¨¨¦¤§
å ,'ïîàð Bðéà ,åézòøt øîBàc ,oekp epi` df oicïì àîéé÷ àäyäåìnä ¥§©§¦¥¤¡¨§¨©§¨¨©©§¤
éøö Bðéà ,íéãòa Bøéáç úà,íéãòa Bòøôì Cizrxt xnel on`p `l` ¤£¥§¥¦¥¨¦§¨§§¥¦

,on`p epi` micrd zngn eay ote` `iadl icke ,micr `ll s`
.rwxw iabl el` mipic hewpl dpynd dkxved

:dywne `xnbd dkiynnéìåéðúel` mipic epizpyn dpyze - §¦§¥
,dpyz jke ,zvwna dcedy ote`ae ,eia`l aiig didy aegaäãBî¤

éáàì äðî Bøéáçì øîBàa òLBäé éaøéãéa Edpn aiig iziid - ©¦§ª©§¥©£¥¨¤§¨¦§¨¦
,jia`lñøt åézìëàäå,eivg el izrxte -ïîàð àeäL`la §¤¡©§¦§¨¤¤¡¨

rayidl aiig aegd on zvwna dcen llk jxcay s`e ,dreay
oal oi`e ,'jiptl hegy xey oi`'y df ote`a ,dxezd zreay
xq`y dtd' gkn dreay `ll on`p ,envrn eraezl daiq delnd

.'xizdy dtd `ed
ixdy ,dpyna ok zepyl xyt` i` :`xnbd dgecïàîc àaélà- ©¦¨§©

,jk zepyl ozip in zrcl ike,ïðaøc àaélà éàmzrc `aezy ¦©¦¨§©¨¨
,oldléøîà àädcen mc`dy ote`a wx `ly mixaeq md ixd - ¨¨§¦

eia`n dely eraez yxei eze` did m` s` `l` ,xeht envrn
zreaya aiigzn did `l ,dvgn erxty xne` did dlde ,dpn
aegd lka xetkle eipt firdl leki didy oeik ,zvwna dcen

k ezvwna epevxn dcedyke ,[oldl x`eaiy mrhk]'äãéáà áéLî'¥¦£¥¨
,éåäca`nd oi`y ,eilral dpn ly dcia` aiynd mc`k ,xnelk ¨¥

ipa erpni ok oicd didi m`y oeik ,mipn izy cai`y eraezl leki
oeik o`k s`e ,dreay eaiigziy yygn zecia` aiydln mc`
zngn dreay epaiigz m` ,lka xetkle firdl leki dld didy
ok m`e ,dreay eaiigl oi` jkle ,zecedln ixnbl rpni ez`ced
raez epi`y zngn `ed xehtd mrhy xne` ryedi iax did `le

meyn ,xeht `ed eraez dld m` s` `l` ,'xq`y dt' el yie
e .dcia` aiynk `edyéàdzpyp dpyndy xn`z m`e -àaélà ¦©¦¨

éòa äòeáL øîà àä ,á÷òé ïa øæòéìà éaøcjixvy xaeq `ed ixd - §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨©§¨¨¥
eaiign `ed dvgna epevxn dced dldy ote`a s`e ,rayidl
rnyne ,'on`p' `edy dpynd xn`z ji`e ,zvwna dcen zreay

.dreay `ll
iaxl opax oia zwelgnd zipyp day `ziixad z` `xnbd d`ian

:awri oa xfril`,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðúcyiíéîòt §©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¨¦
òaLð íãàLs` zvwna dcen zreayBîöò úðòè ìòyi` oi`y - ¤¨¨¦§¨©©£©©§

,zvwna dcede `a envra `ed `l` eraez,ãöékexiagl xne`d ¥©
éáàì äðîñøt åézìëàäå ,éãéa E,eivg eizrxte -.òaLð äæ éøä ¨¤§¨¦§¨¦§¤¡©§¦§¨£¥¤¦§¨

,Bîöò úðòè ìò òaLpL eäæå.mc` eraz `l ixdy,íéøîBà íéîëçå §¤¤¦§¨©©£©©§©£¨¦§¦
df mc`.øeèôe ,'äãéáà áéLî'k àlà Bðéàdlki `ly `vnpe ¥¤¨§¥¦£¥¨¨

dpynd xeaqz `l ok m`y oeik ,df ote`a dpic z` xnel dpynd
dzpy okle .minkg ixack `le ,awri oa xfril` iax ixack
zkiiy dzidy rwxwa `id d`ceddy ote`a dipic z` dpynd

.d`pwy oreh `ede ,eia`l

* * *
minkge awri oa xfril` iax zwelgna oecl zxaer `xnbd
mc`a zvwna dcen zreay aeig yi m`d ,zncewd `ziixaay
rxte ,oenn eia`l aiig didy delnd ly epal envrn dcend

:`xnbd dywn .eivgåik,á÷òé ïa øæòéìà éaøs` dreay aiignd §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
,llk eraz `l dldy ote`aøeèt äãéáà áéLî déì úéìepi` - ¥¥¥¦£¥¨¨

aiynd mc`d z` zvwna dcen zreayn minkg exhty xaeq
dzidy eraez ca`nd m` s`y ,dilral dcia`daexn ezcia`

aiig epi`y ,xifgdy enk `l` dzid `ly xne` `vende ,xzei
oihib zkqna `id dpyn ixde ,dreay(.`p)`l d`ivn `vendy

zecia` aiydln mc` ipa erpni `ly ,mlerd oewiz iptn rayi
edexht dcia` aiyn iably oeike .dreay meaiigiy yygn
leki did df ote`a s` ixdy ,o`k exhetl yiy oicd `ed ,minkg
`vnpe ,melk mlyl `le ,eia`l oenn aiig `edy jka xetkl

.dreay aiigzn `ed ,eaeg z` rextl `a epevxny zngny
:`xnbd zvxzn,áø øîàaiig `l awri oa xfril` iax s` zn`a ¨©©

didy el reciy ,ixa zprha eraez oady ote`a `l` dreay
xaecny `l` ,eia`l dpn aiigïè÷ BðòBèadelnd ly oadyk - §£¨¨

aygp `ed oi` ,driaz o`k yi seq seqy oeike ,ohw `ed erazy
s`y `ed yecigde ,driaz mey `ll dcend 'dcia` aiyn'k

.dreay ezaiign ohw zriaz
,ohw zriaza xaecny xnel ozip cvik :ax lr `xnbd dywn

øî øîàäådpyna(:gl zereay),äèBL Løç úðòè ìò ïéòaLð ïéà §¨¨©©¥¦§¨¦©©£©¥¥¤
.ïè÷å:`xnbd zvxzn'ïè÷' éàî,ax xn`y,ìBãblr mirayp okle §¨¨©¨¨¨

,ezprhdéì éø÷ éànàåax eze` dpik recne -,'ïè÷'meynéaâìc §©©¨¥¥¨¨¦§©¥
åéáàc éléîk eia` ly eiwqr oprl -,àeä ïè÷.mda iwa epi`y ¦¥§¨¦¨¨

:`xnbd dywn,éëä éàawri oa xfril` iax ly `ziixady ¦¨¦
awri oa xfril` iax xn` recn ,lecb yxei eraezy ote`a zwqer

lr rayp `edy,'Bîöò úðòè'ixde,àéä íéøçà úðòèyxeidy ©£©©§©£©£¥¦¦
efy `id ezpeek :`xnbd zvxzn .eraezúàãBäå íéøçà úðòè©£©£¥¦§¨©

.Bîöò:`xnbd ddnzàúðòè éäìekdcen zeprh lk ixd - ©§§¦©£¨¨
,zvwnaeäðéð Bîöò úàãBäå íéøçà úðòè[md-],cgein dne ©£©£¥¦§¨©©§¦§

.'envr zprh'k zxcben `idy ef dprha
.ohw yxeidy ,mheytk ax ixac z` zx`ane ,da zxfeg `xnbd

:`xnbd zx`an,àlàohw yxeia `ziixaa xaecny ax zpeek ¤¨
oi` envr zprha raezd ohw mpn`e ,ixa zprha eraezd ynn
zprha `ayk j` ,zereaya dpyna x`eank ezprh lr mirayp
eli`e .ezprh lr miraypy awri oa xfril` iax xaeq ,eia`
oi` eia` gkn `ay oeik ,lecb yxeid m` elit`y mixaeq minkg

e ,ezprh lr mirayp,àëä,ef `ziixaaéâìôéî÷ äaøãaewlgp - ¨¨¦§©¨¨¦§§¦
,dax xn`y `xaqaäøBz äøîà äî éðtî ,äaø øîàcdyäãBî §¨©©¨¦§¥¨¨§¨¨¤

a,òáMé äðòhä úö÷îaiyn'y mrhn exhetl yi dxe`kl ixd ¦§¨©©£¨¦¨©
dced z`f mewnae ,xhtdle lka xetkl leki didy ,`ed 'dcia`

y meyn ,dax aiyne .dreay dxezd ezaiig recne ,dvgnaä÷æç£¨¨
y `idæéòî íãà ïéà,BáBç ìòa éðôa åéðtixdy ,aegd lka xetkl ¥¨¨¥¦¨¨¦§¥©©

lk lr eipta xetkie firi ji`e ,edeldy jka daeh el dyr delnd
,aegdezn`aéàäzvwna dcend df -déøtëìã éòa dleëa- ©§¨¨¥§¦§§¥

,xetkl dvex did aegd lkaéàäåmrhde -déì øôk àìc,eleka §©§Ÿ¨©¥
,àeä åéðt æéòî íãà ïéàc íeMî,dreayn exhetl `xaq oi` okle ¦§¥¨¨¥¦¨¨

rayidl yeygiy ick dreay dxezd eilr dlihd ,daxc` `l`
.lka dceie ,xwyl
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oiglbn el`e` cenr gi sc ± iyily wxtzeaezk
êîî éúéåì äðî éðúéìåhegy xey oi`c `kid dcenc opireny`c ryedi iaxc dizln Ð

`tiq meyn eia`a diipznl jixhvi`e ,rwxwa opirny`c `py i`n ,jiptl?hewpl

!diteb dicica opirnyile ,oilhlhna dizlnïîàð.dreay `la ,`ziixe`cn Ðéðúéðå
ñøô åéúìëàäå 'åë òùåäé 'ø äãåîli`ed ,dreay `la on`p `edy ,eivg eizrxt Ð

s`c ,`zeax opireny`c .eiptl hegy xey oi`e

zvwna dcenc ab lrÐepi`e li`ed ,xeht

.eraezïàîã àáéìà`zlin `da ibilt i`pz Ð

ikd ryedi iax xn` i`e ,(`,an) zereayaÐ

elit` ixn` `d opaxk i`c .`ed ediipn cgk `l

zvwna dcen dfe eraezÐ,`ed dcia` aiyn

"jcia `a`l dpn" :zereaya opzcÐjl oi`"

"xpic miyng `l` iciaÐ`edy meyn ,xeht

oi`a ryedi iax opirny` i`ne .dcia` aiynk

hegy xey?!on`p inp eiptl hegy xey elit`

raz `l ik ,awri oa xfril` iaxc `ail` i`e

inp dilÐ!ira dreay xn`dúéì øæòéìà éáøå
øåèô äãéáà áéùî äéìdreayd on Ð?!

oihib zkqna ,`id opaxc `zpwz `d .dinza

oewiz iptn ,rayi `l d`ivn `vend :(a,gn)

epi` ikc oeike .mlerddil aiign inp eraez

dreayÐ,dfn dlecb dcia` aiyn jl oi` ixd

.aiigeïè÷å äèåù ùøç úðòè ìò ïéòáùð ïéàÐ

.zereaya `id dpynàåä íéøçà úðòèi`ne Ð

xn`wc "minrt"?"envr zprh" i`ne?àìà
éâìôéî à÷ äáøãá àëäepreha mlerl `l` Ð

ohw zprh lr oirayp oi` ,jl `iywce .ohwÐ

`xwe ,"jl eizzp ip`" ohw eprehya ilin ipd

"edrx l` yi` ozi ik" aizkÐ,ohw `le

`ay `kd la` .zereaya dl sili `kdne

eia` zprhaÐawri oa xfril` iaxl dil zi`

,lecb epreha elit` dilr ibilt opaxe .oirayp

.ibltin `w daxcae ,dcia` aiyn dil exwe
àì
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íúñãl`xyi ux`ac :opz (a,c) oihib yixac :dniz Ð inc mexig zryk lilbe dcedi

iler `ki`c meyn ,lilbl dcedin elit` ,mzgp iptae azkp ipta xnel jixv oi`

s` ,meiw icr xg` zxfgn dy`d mzdc :xnel yie !eniiwl oiievn micre ,oipic izae ,milbx

la` .milbx iler `ki`c oeik ,meiw icr `vnz Ð inc mexig zryk lilbe dcedic ab lr

m`e .d`gn icr xg` xfgl libx oi` Ð wifgnd

jixve ,iciipc `fegn ipa ip`y :xn`c mzd :xn`z

oi`c ,"azkp ipta" dpeky dze`a elit` xnel

lirez `l `fegna eh` ,eniiwl oiievn micr

ozkild jxc mzdc :xnel yie ?eipta `ly d`gn

xnel `ed zelibx Ð d`gn ernyyk ,xird on

lewd rnypy cr mixg` oirneye .dgin ipelt

exn`iy libx oi` Ð hb iab la` .wifgnl

ep` oixikn e`] hbd lr epnzg ep` :ozkilda

.[minezgd micr znizgïéàerxtl jixv

erxtl jixv xn`c o`nl :xn`z m`e Ð micra

dpn" ipzilc ,`kdc oizipzn dil iywz Ð micra

wxta `id i`pzc `zbeltc :xnel yie !"icia jl

`lc :inp i` (a,`n zereay) "oipiicd zreay"

y`l dil `gipc ,`kxit dl aiygoi`c opiren

izk` ?ipyn i`n :xn`z m`e .ohw iqkpa oiwifgn

`l` iprxtz l`" :el xn`e micr yi m`e :ipzil

`lc xnel yie !on`p epi` Ð "ipelte ipelt ipta

`zlin `ny e` ,epeyla jix`dl dvex did

.`ed `hiytcéàaiyn ixn` `d opaxc `ail`

`l ok m`e ,firn epaac wiqnck Ð ied dcia`

mlerlc Ð on`p epi` micr yi m`e ipzinl ivn

firn epaac ,lkd izrxt xn` ira i`c ,ebna on`p

.firneéáøåaiyn dil zil awri oa xfril`

`vend opzd :qxhpewa yxit Ð xeht dcia`

mixtq zi`e ,mlerd oewiz iptn rayi `l d`ivn

,wgvi epiaxl d`xp oi`e .`icda ikd iqxbc

`le .ebn mrhn `ziixe`cn xeht dcia` aiync

dil zil ike :jixt `l` ,jixt dpyn `idd gkn

:jixtc (`,`p oihib) "oiwfipd"a rnyn oke ?ebn

:ipyne ?'ek d`ivn `vend wgvi iaxl dil zile

minrt :xn`c awri oa xfril` iaxk xn`c `ed

awri oa xfril` iaxe :jixte .'eke rayp mc`y

iaxk xn`c `ed ipync oeik ,cere !wgvi iax` xn`wck ?d`ivn `vend awri oa xfril` iaxl dil zile :xninl dil ded Ð jixt oizipzn gkn i` ,`zyde !xeht dcia` aiyn dil zil

.ziyixtck ,jixt ebn gkn `l` !dil zilc inp ikd oi` ?xeht dcia` aiyn dil zil awri oa xfril` iaxe jixt i`n ok m` ,oizipzn` bilt xfril` iaxc xnel dvex ok m` Ð awri oa xfril`

àìàdaeyg dprh Ð eia` zprha `aa la` ,envr zprha `aa ilin ipd Ð ohw zprh lr oirayp oi` `d jl `iyw `wce ,ohw epreha mlerl :qxhpewa yxit Ð ibltin `w daxca `kd

.ohw epreha cinrdl ewgc envr zprh dil ixwc meync d`xpe .ibltinw daxca `l` ,`ynn dia zil eia` zprha `aa s`c ixaqc xnel `xaq oi`c ?opaxc `nrh i`n `niz ike .`id

i`dnc oicd `ede ,zelcba oiey dpizpe driaz `dzy cr lecb `edyk eraze ohw `edyk epzp opihrnn (a,ew `nw `aa) "`nw lfebd"ac :cere !xtqd on xqg uexizd xwirc :dyw la`

z`cedc meyn envr zprh dil ixwc `niz `l `l` ,ixiin lecba mlerl :eyexit ikdc d`xpe !zephwa eraze eia` el ozpy oebk epiidc ,ohw `edyk eraze lecb `edyk epzp hrnn `xw

icicl la` ,envr zprh miaiygn mz`y dn lr rayp mc`y minrt :awri oa xfril` iax xn`w ikde ,`id envr zprh Ð firn epaac ixaqc opaxle .ibltinw daxca `l` ,`id envr

firn epi`c`l` ,`weec e`l inp ohw `edd Ð `id awri oa xfril` iaxe ,eia` zprha `aa yxtne ,ohwl oirayp la` :opzc (`,an zereay) "oipiicd zreay" seqae .`id mixg` zprh Ð

dywn `l dteb `zrny `iddac ,ax lr dywny enk mzdc oizipzn` iiepyle iieyw`l dil dedc :zvw dywe .`kd yxtnck ,`ed ohw dea`c ilin iablc meyn Ð ohw dil ixwe ,lecb

.ax lr `l` dpynd lr

éðôîebna dreay `la onidn `l i`n`c .'ek dxez dxn` dn iptn :xity dax ira `w ,`xwc `nrh iyxc `lc ,oerny iaxc opaxl elit` Ð rayi dprhd zvwn dcen dxez dxn` dn

eze` oiriayn ,lkd xteka :opixn` (a,n my) "oipiicd zreay" wxtac ab lr s`e .xetkl firn mc` oi`c ,ebn df oi`c :ipyne !ebn opixn` `lc `kdn slip e` ,lkd xtk ira i`c

firn mc` inp lka xteka `nl` ,hinzynw ihenzy`c :ipyne !eaeg lra ipta eipt firn mc` oi`c dwfg ,daxc` :jixte .el yi ok m` `l` raez mc` oi` dwfgc meyn ,zqid zreay

firn epi`c ,dprhd zvwna dcen `ed oevxa xzeic .ebn ied `le ,jk lk lkd xetkl firn mc` oi`c dwfg ,xity `kd xn`w mewn lkn !zvwn dcena enk ,hinzyn `w ihenzy`c ,xetkl

Ð firdl lekiy mewna ok m`c Ð lkd xtekyk on`p jkl ,firn mc` oi`c dwfg :xn`we ,lkd xtek `le zvwn dcen dxez dxn` dn iptn iyextl `z` daxc yxtl oi` la` .jk lk

?xeht lkd xtekc olpne :xn`z m`e .lkd xtk ira i`c ebn ,`ed dcia` aiync meyn ,dprhd zvwn dcen s` xehte firn epaac ,opaxl ,`kti` opixn` jenqae ,aiig lkd xtek elit`

`ed ik"c `id aezkd zxifbc :xnel yi `l` .rcei epi` `ede el apby micirny `kidl jixhvi` `dc Ð xeht lkd xtekc llkn ,cg` cra dreay aiigl `xw jixhv`cn xninl `kile

.epnn ixnbl wlzqp Ð lkd xtek la` ,leblb oirk dreay eilr lblbn jk ici lre ,dcedy oenn el aiigy eriaydl yi zvwn dcen :cere ,d`cede dxitk opirac rnyn "dfä÷æçoi`

n dcen oecwta Ð ok m`c ,firn oecwta la` ,edeldy daeh el dyry itl firn mc` oi`c (`,fw `nw `aa) "lfebd"a qxhpewa yxity enk `l Ð eipt firn mc`ebna ,xeht `di inp zvw

dey did mizye eilr ipzield rlq iabe ,oecwta ixii`c rnync (a,an zereay) 'ek jl izxqn zeperh miptb xyr iab ,oecwta aiig zvwn dcenc rnyn `zkec lkae .lkd xtek ira i`c

mc`l oi`y ,dlra ipta dipt dfirn dy`d oi`y dwfg oebk epiidc :mz epiax xne` `l` !ebna onidn `le ,aiig zvwn dcenc (`,`p oihib) "oiwfipd"a opixn` inp d`ivn iabe ,(`,bn my)

.jix`dl oi`e ,exwya xikn exiagy `kid firn mc` oi` :yxit xy` oa wgvi epiaxe .lkd xetkl mipt
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oiglbn el`ea cenr gi sc ± iyily wxtzeaezk

åðáá àðù àìå åá àðù àì.ohw `ed elit`e Ðæéòî åðéà,envr zprh dil ixw ikdle Ð

.`yyn da zil `nlra ohw zprhc meynæéòî åðáá ìáà.lecb `ed elit`e Ðäðùî
'åë åøîàù íéãòä.xhyd z` miiwl mznizg lr micirn eidy Ðåðééä úåãò éìåñôÐ

.`iaewa miwgyn e` ,miaexwíéðîàð åìà éøämdit lr `l` xkip mci azk oi`c oeik Ð

Ðikid ik .xizdy dtd `ed xq`y dtd

`d` edl zpnidncÐ.`d` edpipnidàöåé
øçà íå÷îîwfgedy xg` xhya minezg Ð

epiptl xhy eze` `ae .wtpd ea aezke ,oic ziaa

df lyl df ly oinec onzeg azke ,df mrÐoi`

mileqt xnel mipn`p oi`e ,xq`y dtd o`k

.epiidàøîâåðù àì`vei oci azk m`c Ð

xg` mewnnÐ.oipn`p oi`íéñåðà åøîàù àìà
ïåîî úîçî åðééäiieeyly ediipink lk e`lc Ð

z` leqtle ,mdit zecra miryx ediiytp

lr on`p epi`e ,envr lv` aexw mc`c .xhyd

ipica daegl `le zekfl `l envr,zeytp

,eit lr leqte ryx zeyrdl zecr ileqtae

xwy epnzg" mxne`a onvr milqet el`e

dtd meyn `nrh `yixe ."oenn qpe` liaya

.xizdy dtd `ed xq`yúåùôð úîçîÐ

.`ed wfg mc`e ,epbxdl dfd xhyd lra xn`y

ãéâîå øæåç åðéà áåù ãéâäù ïåéëzecr iabc Ð

.(d `xwie) 'ebe "cibi `l m`" ,`aizk dcbd `cg

`xhya inizgc oeik ,inp `kdeÐdcbd epiid

azke li`ed ,xwrinl ez ipnidn ikide ,edcic

xg` mewnn `vei oci?oi`yk ,`yix `nlya

opiknq ediilre ,xg` mewnn `vei oci azkÐ

[icka] xeac eze`a `dc ,`id dcbd `cg dlek

la` ."epiid miqep` la`" ixn`w mely zli`y

.opiknq ediinet` e`l `kdäô ìò éìéî éðäÐ

`a xeac ick xg`le ,oic ziaa cirnd oebk

.ea zepylàì øèùá ìáà.aizk dcbdc Ðàì
åðù.'ek xq`y dtd opixn`c Ðéøîàã àìà

úåùôð úîçîediiytp eeyn `lc ,epqp`p Ð

opiknq ediilrc oeike .miryxÐick jeza `d

.xizd xq`y dtde ,ediizecdql dexwr xeac

òùø åîöò íéùî íãà ïéàleqtl on`p epi` Ð

,envr lv` `ed aexwc .ezwfgn envr z`

.zecrl leqt aexweåìñåôì ïéðîàð ïéàÐ

azk exn`y micrd :bilt oizipznc `yix`

.'ek epiid miqep` la` `ed epiciøéúäù äôäÐ

epqp`p ixn`w zeytp zngnc oeikeÐeeyn `l

ixn`wc zecr ileqte .miryx ediiytpÐediiytp eeyn ozecra e`lc :`nrh epiid

.mixxgeyn ep` eiykre ,epiid micar e` miaexw ixn`c `l` ,miryxéìåñô àîìùá
úåãòla` ,zn` gwnd e` d`elddy ,azkp oick xhydy md micenc oeik ,miphw e` Ð

i` e` ,dt lr delnk dl `iede ,mie`x epiid `l epgp`rwxwd dpwp `l `id dxikn

df xhyaÐxn`mizgn ike ,icka ifef icy `l deln ok m`c ,ipnidn `lc xi`n iax

exhy lr micrÐ.mixyk ediy wiic wcin
àìà
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éìåëáåi`n` `niz `lc yxtl `z`c (a,b) `rivn `aaa qxhpewa yxit Ð icelc ira

ilekae :xn`w ikdle ,`zreay` inp ciyg Ð `penn` ciygc ebn :`nip ?rayp

`rivn `aac `nw wxta xn` `dc :wgvi epiaxl dywe .`penn` ciyg `le ,dil icelc ira

ciyg dxezd onc xnel oi`e .`zreay` inp ciyg `penn` ciygc ebn opixn` `lc (a,d)

`lc opixn`c `ed opaxcne ,`zreay` inp

xzei oenna oiliwn eidy e`xy itl ,ciyg

onf lk miceygd lr dreay epwze ,dreayan

.oiicr dxezd on xyky ,olfb `edy rcep `ly

.epwz `l Ð dxezd on leqty ,reci olfb la`

,opaxcn `id ci ea izgly `ly dreay df itle

izryt `ly dreay `l` `ziixe`c `ied `le]

raypy `l Ð "gly `l m`" aizkc `de .[da

`ly rayp :`xw xn`w ikd `l` ,gly `ly

gly m`c ,ci ea gly `ly onfa Ð izni` ,ryt

.miqpe`a aiigzpc ,ryt `ly elit` aiig ci ea

rnyn (a,al zereay) `a` iaxc `kqp iab `dc

z` yigkdl rayp did Ð ithg `l xn` i`c

`ied mzde .`penn` ciygc ab lr s` ,crd

opixn` `l opaxc dreayac ,`ziixe`c dreay

wxta rnynck ,mlyn rayil leki epi`y jezn

d`xpe .`irx `edd iab (my) `rivn `aac `nw

Ð firn mc` oi`c oeik ,iywz `lc yxtl `z`c

opiaiignc oeike ,zvwn xtky dna on`p `di

`di ok m` ,mipt zefr eaygn ok m` Ð dreay

df oi`c xn`we .lkd xtk ira i`c ,ebna on`p

ciyg `lc oeik :xn`z m`e .zvw xteky dn zefr

uxize ?dreayl leqt olfb dnl Ð `zreay`

eze` lr ceyg `edyk `wecc :ciqg dcedi axd

,`zreay` ciyg `lc opixn` rayil `ay oenn

xaky oenn eze` la` .yexti dreayd ici lrc

`edd iabe .dreayd ici lr yexti `l Ð lfb

l aiygc `irx,ediipin ixz lk`c meyn olfb di

lkn Ð lk`c ixz ipd rextl jixvy it lr s`

dnc ,dreay meyn x`yd on yexti `l mewn

yie .`ilrn dayd df oi` egxk lra mlyny

`lc ,dxezd on dreayl xyk olfbc :miyxtn

`edyk edelqt opaxcnc `l` ,`zreay` ciyg

Ð leqt zecrlc `py i`ne :xn`z m`e .olfb

'ebe ryx mr jci zyz l`" aizkckdreayle "

yper da yi xwy zreayac :xnel yie ?xyk

zreay"a xn`cke ,"dwpi `l" da aizkc lecb

elek mlerd lky ,(`,hl zereay) "oipiicd

`l` `kil xwy zecrac :cere ."`yz `l" (e erayz `l) `ed jexa yecwd xn`yk rfrcfp

."xwyl erayz `l"e "lefbz `l" `ki` xwy zreayae ,"dprz `l"éøäÐ mipn`p el`

`le miqep` eid `ly icdq op`c ,`ed micr mewna ebn `de ?mipn`p dnle :xn`z m`e

`kdÐ meiw minkg ekixvdc oeik :xnel yie !edpip ixze ixz opixn` onwl `dc ,zecr ileqt

ick jez ixn` ediiteb edpi`c oeik ,"df `ed epici azk" mixne`y dn meiw llk aiyg `l

,`ed miiewn xakc oeik ,micr ipyk edl opiayg onwl la` ."epiid miqep` e` miphw" xeac

.xg` mewnn `vei oci azkyïéàera i`c ,ebna epnidlc iieyw`l `kil `kd Ð mipn`p

opixn` `l micr ipyac :cere .`xnba opixn`ck ,cibne xfeg epi` aey Ð cibdy oeike ,md micibne mixfegc :cere .epyxitck ,micr mewna ebn ied Ð `ed miiewnc oeikc !`ed rext ixn`

.iwzy era i`c meyn Ð mipn`p `yixae .ebnàìileqte .yiwl oa oerny iaxck Ð miphwe .miryx ediiytp eeyn `lc meyn ipnidn `lc Ð oenn zngn epiid miqep` exn`y `l` epy

.jenqa opixn`ck ,wiic wcin diteb delnc meyn Ð zecrúîçîixn`c ebna epnidl Ð epiid oenn zngn miqep` e` epiid miphw exn` ike :xn`z m`e Ð mipn`p el` ixd zeytp

ziyixtck ,ebn opixn` `l micr ipyac ,cere .giky `l zeytp zngn qpe`c :xnel yie !oenn zngn epiid miqep` xnel mipn`p ,ebn `ki`c `yixa `dc !zeytp zngn epiid miqep`.

ïéàå,eid miqep`c epnidp `kd ok m` Ð izy` lr `a ipelte ,ipevxl iprax ipelt iab (a,h) oixcdpqc `nw wxta `xeaic opibltc `ax xaqw `de :xn`z m`e Ð ryx envr miyn mc`

eid miqep`c epinvrn xnel epl oi`c :cere .xhyd leqtl ick `xeaic opiblt `l Ð opaxc zexhy meiwc oeik :xnel yie !`niiw `axc `ail`c ,zeytp zngn `l` oenn zngn `l la`

leki (a,dk) zenaic ipy wxt seqa eizbxda oke .xg` mc` eraxy e` ,ezy` lr enk zxg` yi` zy` lr `ay giky mzd la` .ziyixtck ,giky `l zeytp zngn qpe`c ,zeytp zngn

:inp i` .envr ipta xeaic ied ezy` lr `ae epevxl la` .`xeaic opiblt `l jkld ,epiid miqep`c `yexit ied zeytp zngn e` oenn zngnc `kd ip`y :inp i` .ebxd xg` mc`c zeidl

opiblt `kd jiiy `l jkld ,mdixacl yexit eyri `l m` enzgy oeik miryx onvr oiyer cin ok m` Ð delnd e`x `ly xnel e`ay ,epiid miqep` mixne`y dna `ed zecr xwir `kd

envr miydl iable .`xeaic opiblt jkld .ipelt bexdl zecr xwir Ð ezy` lr `a e` ,erax ipelt oke .ezy` z` `iydl ,bxdpy xnel `ed zecr xwir Ð eizbxdc `idd la` .`xeaic

.on`p `di `l Ð ezy` iabl e` ryxäåìî.(`,gkw `xza `aa) "oilgep yi"a opixn`ck ,zexyka eteqe ezlgz `diy opirac ,`ied `l dt lr deln elit` opaxle Ð wiic wcin diteb

íéðè÷inp diteb yiwl yixc `nrh :inp i` .`pixg` `nrh cg lka hwpinl dil `gipc `l` ,wiic wcin diteb delnc meyn inp miphwe :xninl ivn ded Ð yiwl oa oerny iaxck inp

.eixaca miphw `l` xikfd `l yiwl yixc meyn Ð zecr ileqt` yiwl oa oerny iaxc iziin `lc `de .wiic wcin delnc meyn
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כתובות. האשה שנתארמלה - פרק שני דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

zivgna xwya xtek `edy ea micyeg ep`y oeik ,xn`z m`e
yeygl epl yi ixde ,rayidl eze` miaiign ep` cvik ,aegd
jk ,eaeg z` exiagn lfeb `edy jka dxiar xaer `edy myky

,`iyew ef oi` .xwyl rayi mbe,oennd lr ceyg epi` zn`a
envr cvny meyndéì éãBìc éòa dleëázecedl did epevx - §¨¨¥§¥¥
,enlyle aegd lkadéì èénzLéìc éëéä ék ,déì éãBà àìc éàäå- §©§Ÿ¥¥¦¥¦§¦§©¦¥

oeik ,dzr zrl epnn hnzydl ick `ed lka dcen epi`y mrhde
,aegd lk z` rextl oenn dzr el oi`yøáñå,ezrca deld §¨©

ilrn delnd z` dgc`déì àðòøôe éæeæ éì äåäc ãòeidiy cr - ©©£¨¦¥¨©§¨¥
.aegd lk z` el rxt`e zern iløîà àðîçøådxn` okle - §©§¨¨¨©

,dxezdéìò äòeáL éîø,eilr dreay lhd -déì éãBìc éëéä ék §¥§¨£¥¦¥¦§¥¥
déìeëaixcbae .aegd lka dcei xwy zreay yygny ick - §¥

,opaxe awri oa xfril` iax ewlgp dax xn`y ef `xaqøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
æéòî Bðéà Bðáa àðL àìå Ba àðL àì ,øáñ á÷òé ïafirn mc` oi` - ¤©£Ÿ¨©Ÿ§¨§Ÿ§¨¦§¥¥¦

`ed elit`e ,epa ipta oiae envr delnd ipta oia ,llk xetkl eipt
,daeh el dyr eia`y oeik ,ohwéåä 'äãéáà áéLî' åàì Ckìäå- §¦§¨¨¥¦£¥¨¨¥

oeik ,dzaydn rpnidl lkiy dcia` aiynk eaiygdl oi` okle
dcen lkk epice ,eraezd oad ipta xetkl firn did `l o`ky
awri oa xfril` iax edpkn mewn lkne ,dreay aiigy zvwna
da oi` ohw zprh llk jxcay meyn ,'envr zprh' lr raypk

.ynnåeli`æéòî Bðéàc àeä ,Ba ,éøáñ ïðaøeaeg lra ipta wx - §©¨¨¨§¦§¥¥¦
,xetkl eipt firn epi` edelde daeh el dyry envr,Bðáa ìáà£¨¦§

æéòî,lka xetkle firdl `ed leki -æéòä àìcîe`l` ,lkd xetkl ¥¦¦§Ÿ¥¦
,zvwna dcedéåä äãéáà áéLîon xehtd dcia` aiynk epic - ¥¦£¥¨¨¥

,erazy `ed eaeg lra ly lecbd epa m` elit` okle ,dreayd
.zvwna dcen zreayn xeht

meiw iabl ,'xq`y dt' zepn`pa oecl dkiynn d`ad dpynd
,dxez oicn .xhy meiw oic xwir z` df oipra micwdl yie ,zexhy
dxwgpe oic ziaa ecirdy micrk md ixd xhyd lr enzgy micr
zenizgd `ny miyyeg oi` mipiicd iptl xhy `ayke ,mzecr

zetiefn xhyayminkg mpn` .mileqt micrd eid `ny `le ,
,siefn `edy ecbp `veid xhy lr oerhl leki deldy epwiz
gikedl ,xnelk ,xhyd z` 'miiwl' delnd jixv df ote`ae
icry jka zeyridl leki df meiw .zeizin` eay zenizgdy
mixg` micry e` ,mdizenizg lr ecirie e`eai mnvr xhyd
zenizgl mdiptly zenizgd z` mincn mipiicdyk e` ,mexiki
zenizg eli`y mixikn jk jezne ,micr mze` ly zexg`

.zeizin`

äðùî
íéãòäxhyd lr minezgdeøîàLok` ,oic ziaaàeä eðéãé áúk ¨¥¦¤¨§§©¨¥

,äæexn`e etiqed j` ,xhyd z` eniiw mvra jkaeíéñeðà ìáà ¤£¨£¦
eðééäexn`y e` .leqt xhyd ixde ,eppevxn ea epnzg `le ,xaca ¨¦

eðééä íépè÷e` .zecrl mileqt miphwe ,ea epnzgy dryaéìeñt §©¦¨¦§¥
eðééä úeãò,elld mipte`d lka .onf eze`aíéðîàð elà éøäleqtl ¥¨¦£¥¥¤¡¨¦

zenizgd oi`y epl reci mzecr it lr wxy oeik ,xhyd z`
enzgy xnel mipn`pe 'xizdy dtd `ed xq`y dtd'e ,zetiefn

.zelqta
:mipn`p mpi` izn dpynd zx`aníéãò Lé íàåmicirnd mixg` §¦¥¥¦

íãé áúk àeäL,micrd lyíãé áúk äéäL Bàmicrd lyàöBé ¤§©¨¨¤¨¨§©¨¨¥
mipiicd iptløçà íB÷nîzexyka wfged xaky ,xg` xhya - ¦¨©¥

zexhyd ipyay zenizgdy mnvr mipiicd mi`exe ,oic ziaa
xhya minezgd micrd zecr `ll s`y `vnp ,dfl df minec
e` miqep` eidy exn`e e`a m` ,zetiefn zenizgd oi`y epl reci

,mileqt,ïéðîàð ïðéà.'xq`y dtd' ly zepn`p o`k oi`y itl ¥¨¤¡¨¦

* * *

àøîâ
epiid miqep` la` df `ed epici azk exn`y micrd :dpyna epipy
mewnn `vei mci azk didy e` ,mci azk `edy micr yi m` ,'eke

:xaecn qpe` dfi`a zxxan `xnbd .mipn`p mpi` ,xg`éîø øîà̈©¨¦
eðL àì ,àîç øamipn`p mpi` mzecr `ll miewn xhyd m`y ©¨¨Ÿ¨

,miqep` eidy xnelàlàk,ïBîî úîçî eðééä íéñeðà eøîàL ¤¨¤¨§£¦¨¦¥£©¨
lr mixne` md dfay ,xwy enzg oenn eciqtiy cgt zngny
`ed ixd cqtd yygn xwy cirndy ,xeqi` dyrn eyry mnvr
dyrn dyry envr lr xnel on`p mc` oi`e ,zecrl leqte ryx
oi` m`y dpynd dxn` okle ,'envr lv` aexw mc`' ixdy ryx

.qpe`a enzgy xnel mipn`p mpi` 'xq`y dt' mdlìáàexn` m` £¨
micrd,úBLôð úîçî eðééä íéñeðàm`y xhyd lra mdl xn`y £¦¨¦¥£©§¨

,mbxedl eciae ,mbxdi xwya el enzgi `lïéðîàð elà éøäenzgy £¥¥¤¡¨¦
xzeny ,ryx dyrn lk eyr `l mdixacl s` ixdy ,qpe` zngn

.edebxdi ok dyri `l m`y yyeg `edyk xwy mezgl mc`l
:`xnbd dywndéì øîàdéðéîk ìk ,àáømicrd mipn`p ike - ¨©¥¨¨¨§¦¥

minkg eyxc ixde ,zeytp qpe` zngn xhyd lr enzgy xnel
'ciBi `Fl m`' weqtdn(` d `xwie)y ,zecrd zreaya wqerdïåék ¦©¦¥¨

ãébäL,oic ziaa ezecr crdãébîe øæBç Bðéà áeLleki epi` - ¤¦¦¥¥©¦
cvike ,dligza xn`y dnn eixac z` zepyl e` ea xefgl
ecirdy dny xnele mdixac z` zepyl el` micr mipn`p

.zn` epi` dligza
:eziiyew z` `ax jiynnàîéz éëå,xnel dvxz m`e -éléî éðä §¦¥¨¨¥¦¥

zecra wx `ed mzecrn mda xefgl mileki micrd oi`y df oic -
ìáà ,ät ìòzecra,øèLa,oic ziaa micrd ecird `ly oeikàì ©¤£¨¦§¨Ÿ

eidy xnel mipn`p md okle ,mda xefgl milekie ,df oic xn`p
,leqt xhyde miqep`åc ,ok xnel okzi `l ixd,Lé÷ì Léø øîà àä ©¨¨©¥¨¦

,øèMä ìò íéîeúçä íéãò,oic zia ipta enzg `ly s`éîk äNòð ¥¦©£¦©©§¨©£¨§¦
ïéc úéáa ïúeãò äø÷çpLzia ipta ecird eli`k -dxwgpe oic ¤¤§§¨¥¨§¥¦

zeaygp xhyay mdizenizgy oeike ,mipiicd ici lr mzecr
.miqep` eidy xnele mda xefgl mileki mpi` i`ce ,ynn zecrk

:xg` ote`a `ng xa inx ixac z` yxtn `axàlà,`ax xn`ék ¤¨¦
øîzàoial oenn qpe` oia welig yiy `ng xa inx xn`y dn - ¦§©

,zeytp qpe`øîzà àLéøàoi`y xaecn my ,`yixd iabl xn`p - ©¥¨¦§©
la` df `ed epici azk exn`e ,xg` mewnn miewn mci azk

y ,epiid miqep`ïéðîàð elà éøäel` mixac lre ,xhyd z` leqtl £¥¥¤¡¨¦
eðL àì ,àîç øa éîø øîàdtd' gkn miqep` eidy xnel mipn`py ¨©¨¦©¨¨Ÿ¨

,'xq`yàlàk,úBLôð úîçî eðééä ïéñeðà eøîàLmpi` dfay ¤¨¤¨§£¦¨¦¥£©§¨
bxddl mikixv eid `ly ,oick ebdp `l` miryx eidy mixne`

.xhyd z` leqtl mipn`pe ,xwy mezgl `leìáàm`eøîà £¨¨§
micrd,ïéðîàð ïéà ,ïBîî úîçî eðééä ïéñeðà.xyk xhyd `l` £¦¨¦¥£©¨¥¤¡¨¦

eàîòè éàîy itl ,mipn`p mpi` recn -íéNî íãà ïéàepi` - ©©£¨¥¨¨¥¦
z` miyl on`pBîöòkòLøxwy enzgy mixne`y dnae ,ezecra ©§¨¨

,ryx dyrn eyry mixne` md ixd ,oenn cqtd yyg zngn
.'xq`y dt' ici lr elit` mipn`p mpi`e

micrdy ,epizpyn ly ote`a zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
ewlgpe ,leqta eid mdizenizgy mixne` xhyd lr minezgd

:df xhy oica mi`pz,ïðaø eðzmdici zenizg lr micirnd micr ¨©¨¨
miphw ,epiid miqep` la` df `ed epici azk ,mixne`e xhyay

,epiid zecr ileqt ,epiid.øéàî éaø éøác ,BìñBôì íéðîàð ïéà¥¤¡¨¦§§¦§¥©¦¥¦
.íéðîàð ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤¡¨¦

:`xnbd dywnì àîìLaïðaøz` leqtl micrl mipin`nd ¦§¨¨§©¨¨
epiid ,xhydeäééîòè ékmeyn ,dpynay mnrhk -øñàL ätäL ¦©§©§¤©¤¤¨©

,øézäL ätä àeämb mipn`p ,xhyd z` miniiwnd mdy oeike ©¤¤¦¦
.leqt xhyde miqep` eidy xneløéàî éaøì àlàmpi`y xne`d ¤¨§©¦¥¦

,mipn`p,àîòè éàî.'xq`y dt' mdl yi ixde ©©£¨
miqep`' exn`y ote` lr wx `id dziiyew recn zx`an `xnbd

:'epiidàîìLamicrd mixne`ykúeãò éìeñtdyrn la` ,epiid ¦§¨¨§¥¥
oeikc ,xi`n iax mpin`d `l recn oaen ,zn` did envr d`eldd

y dwfg yi ,zn` d`eldd dyrnydéôeb äåìî,envr delnd - ©§¤¥
ízçîe ÷ééã ÷ãéî àøwéòîlr xhy oikdl `ayk ,dligzn - ¥¦¨¨¥¨¨¥¦§¨

mdixacl mipin`n oi`e ,mixyk micr `evnl wcwcn ,d`eldd
oke .mileqt micr delnd gwl zizin` dzid d`elddy s`y

micrd exn`ykíépè÷''epiidénðmpin`d `l recn oaen ok mb - §©¦©¦
epiide ,xi`n iaxkezxaq,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøã ¦§©¦¦§¤¨¦§¨©¥¨¦
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קעג oiglbn el`ea cenr gi sc ± iyily wxtzeaezk
åðáá àðù àìå åá àðù àì.ohw `ed elit`e Ðæéòî åðéà,envr zprh dil ixw ikdle Ð

.`yyn da zil `nlra ohw zprhc meynæéòî åðáá ìáà.lecb `ed elit`e Ðäðùî
'åë åøîàù íéãòä.xhyd z` miiwl mznizg lr micirn eidy Ðåðééä úåãò éìåñôÐ

.`iaewa miwgyn e` ,miaexwíéðîàð åìà éøämdit lr `l` xkip mci azk oi`c oeik Ð

Ðikid ik .xizdy dtd `ed xq`y dtd

`d` edl zpnidncÐ.`d` edpipnidàöåé
øçà íå÷îîwfgedy xg` xhya minezg Ð

epiptl xhy eze` `ae .wtpd ea aezke ,oic ziaa

df lyl df ly oinec onzeg azke ,df mrÐoi`

mileqt xnel mipn`p oi`e ,xq`y dtd o`k

.epiidàøîâåðù àì`vei oci azk m`c Ð

xg` mewnnÐ.oipn`p oi`íéñåðà åøîàù àìà
ïåîî úîçî åðééäiieeyly ediipink lk e`lc Ð

z` leqtle ,mdit zecra miryx ediiytp

lr on`p epi`e ,envr lv` aexw mc`c .xhyd

ipica daegl `le zekfl `l envr,zeytp

,eit lr leqte ryx zeyrdl zecr ileqtae

xwy epnzg" mxne`a onvr milqet el`e

dtd meyn `nrh `yixe ."oenn qpe` liaya

.xizdy dtd `ed xq`yúåùôð úîçîÐ

.`ed wfg mc`e ,epbxdl dfd xhyd lra xn`y

ãéâîå øæåç åðéà áåù ãéâäù ïåéëzecr iabc Ð

.(d `xwie) 'ebe "cibi `l m`" ,`aizk dcbd `cg

`xhya inizgc oeik ,inp `kdeÐdcbd epiid

azke li`ed ,xwrinl ez ipnidn ikide ,edcic

xg` mewnn `vei oci?oi`yk ,`yix `nlya

opiknq ediilre ,xg` mewnn `vei oci azkÐ

[icka] xeac eze`a `dc ,`id dcbd `cg dlek

la` ."epiid miqep` la`" ixn`w mely zli`y

.opiknq ediinet` e`l `kdäô ìò éìéî éðäÐ

`a xeac ick xg`le ,oic ziaa cirnd oebk

.ea zepylàì øèùá ìáà.aizk dcbdc Ðàì
åðù.'ek xq`y dtd opixn`c Ðéøîàã àìà

úåùôð úîçîediiytp eeyn `lc ,epqp`p Ð

opiknq ediilrc oeike .miryxÐick jeza `d

.xizd xq`y dtde ,ediizecdql dexwr xeac

òùø åîöò íéùî íãà ïéàleqtl on`p epi` Ð

,envr lv` `ed aexwc .ezwfgn envr z`

.zecrl leqt aexweåìñåôì ïéðîàð ïéàÐ

azk exn`y micrd :bilt oizipznc `yix`

.'ek epiid miqep` la` `ed epiciøéúäù äôäÐ

epqp`p ixn`w zeytp zngnc oeikeÐeeyn `l

ixn`wc zecr ileqte .miryx ediiytpÐediiytp eeyn ozecra e`lc :`nrh epiid

.mixxgeyn ep` eiykre ,epiid micar e` miaexw ixn`c `l` ,miryxéìåñô àîìùá
úåãòla` ,zn` gwnd e` d`elddy ,azkp oick xhydy md micenc oeik ,miphw e` Ð

i` e` ,dt lr delnk dl `iede ,mie`x epiid `l epgp`rwxwd dpwp `l `id dxikn

df xhyaÐxn`mizgn ike ,icka ifef icy `l deln ok m`c ,ipnidn `lc xi`n iax

exhy lr micrÐ.mixyk ediy wiic wcin
àìà
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éìåëáåi`n` `niz `lc yxtl `z`c (a,b) `rivn `aaa qxhpewa yxit Ð icelc ira

ilekae :xn`w ikdle ,`zreay` inp ciyg Ð `penn` ciygc ebn :`nip ?rayp

`rivn `aac `nw wxta xn` `dc :wgvi epiaxl dywe .`penn` ciyg `le ,dil icelc ira

ciyg dxezd onc xnel oi`e .`zreay` inp ciyg `penn` ciygc ebn opixn` `lc (a,d)

`lc opixn`c `ed opaxcne ,`zreay` inp

xzei oenna oiliwn eidy e`xy itl ,ciyg

onf lk miceygd lr dreay epwze ,dreayan

.oiicr dxezd on xyky ,olfb `edy rcep `ly

.epwz `l Ð dxezd on leqty ,reci olfb la`

,opaxcn `id ci ea izgly `ly dreay df itle

izryt `ly dreay `l` `ziixe`c `ied `le]

raypy `l Ð "gly `l m`" aizkc `de .[da

`ly rayp :`xw xn`w ikd `l` ,gly `ly

gly m`c ,ci ea gly `ly onfa Ð izni` ,ryt

.miqpe`a aiigzpc ,ryt `ly elit` aiig ci ea

rnyn (a,al zereay) `a` iaxc `kqp iab `dc

z` yigkdl rayp did Ð ithg `l xn` i`c

`ied mzde .`penn` ciygc ab lr s` ,crd

opixn` `l opaxc dreayac ,`ziixe`c dreay

wxta rnynck ,mlyn rayil leki epi`y jezn

d`xpe .`irx `edd iab (my) `rivn `aac `nw

Ð firn mc` oi`c oeik ,iywz `lc yxtl `z`c

opiaiignc oeike ,zvwn xtky dna on`p `di

`di ok m` ,mipt zefr eaygn ok m` Ð dreay

df oi`c xn`we .lkd xtk ira i`c ,ebna on`p

ciyg `lc oeik :xn`z m`e .zvw xteky dn zefr

uxize ?dreayl leqt olfb dnl Ð `zreay`

eze` lr ceyg `edyk `wecc :ciqg dcedi axd

,`zreay` ciyg `lc opixn` rayil `ay oenn

xaky oenn eze` la` .yexti dreayd ici lrc

`edd iabe .dreayd ici lr yexti `l Ð lfb

l aiygc `irx,ediipin ixz lk`c meyn olfb di

lkn Ð lk`c ixz ipd rextl jixvy it lr s`

dnc ,dreay meyn x`yd on yexti `l mewn

yie .`ilrn dayd df oi` egxk lra mlyny

`lc ,dxezd on dreayl xyk olfbc :miyxtn

`edyk edelqt opaxcnc `l` ,`zreay` ciyg

Ð leqt zecrlc `py i`ne :xn`z m`e .olfb

'ebe ryx mr jci zyz l`" aizkckdreayle "

yper da yi xwy zreayac :xnel yie ?xyk

zreay"a xn`cke ,"dwpi `l" da aizkc lecb

elek mlerd lky ,(`,hl zereay) "oipiicd

`l` `kil xwy zecrac :cere ."`yz `l" (e erayz `l) `ed jexa yecwd xn`yk rfrcfp

."xwyl erayz `l"e "lefbz `l" `ki` xwy zreayae ,"dprz `l"éøäÐ mipn`p el`

`le miqep` eid `ly icdq op`c ,`ed micr mewna ebn `de ?mipn`p dnle :xn`z m`e

`kdÐ meiw minkg ekixvdc oeik :xnel yie !edpip ixze ixz opixn` onwl `dc ,zecr ileqt

ick jez ixn` ediiteb edpi`c oeik ,"df `ed epici azk" mixne`y dn meiw llk aiyg `l

,`ed miiewn xakc oeik ,micr ipyk edl opiayg onwl la` ."epiid miqep` e` miphw" xeac

.xg` mewnn `vei oci azkyïéàera i`c ,ebna epnidlc iieyw`l `kil `kd Ð mipn`p

opixn` `l micr ipyac :cere .`xnba opixn`ck ,cibne xfeg epi` aey Ð cibdy oeike ,md micibne mixfegc :cere .epyxitck ,micr mewna ebn ied Ð `ed miiewnc oeikc !`ed rext ixn`

.iwzy era i`c meyn Ð mipn`p `yixae .ebnàìileqte .yiwl oa oerny iaxck Ð miphwe .miryx ediiytp eeyn `lc meyn ipnidn `lc Ð oenn zngn epiid miqep` exn`y `l` epy

.jenqa opixn`ck ,wiic wcin diteb delnc meyn Ð zecrúîçîixn`c ebna epnidl Ð epiid oenn zngn miqep` e` epiid miphw exn` ike :xn`z m`e Ð mipn`p el` ixd zeytp

ziyixtck ,ebn opixn` `l micr ipyac ,cere .giky `l zeytp zngn qpe`c :xnel yie !oenn zngn epiid miqep` xnel mipn`p ,ebn `ki`c `yixa `dc !zeytp zngn epiid miqep`.

ïéàå,eid miqep`c epnidp `kd ok m` Ð izy` lr `a ipelte ,ipevxl iprax ipelt iab (a,h) oixcdpqc `nw wxta `xeaic opibltc `ax xaqw `de :xn`z m`e Ð ryx envr miyn mc`

eid miqep`c epinvrn xnel epl oi`c :cere .xhyd leqtl ick `xeaic opiblt `l Ð opaxc zexhy meiwc oeik :xnel yie !`niiw `axc `ail`c ,zeytp zngn `l` oenn zngn `l la`

leki (a,dk) zenaic ipy wxt seqa eizbxda oke .xg` mc` eraxy e` ,ezy` lr enk zxg` yi` zy` lr `ay giky mzd la` .ziyixtck ,giky `l zeytp zngn qpe`c ,zeytp zngn

:inp i` .envr ipta xeaic ied ezy` lr `ae epevxl la` .`xeaic opiblt `l jkld ,epiid miqep`c `yexit ied zeytp zngn e` oenn zngnc `kd ip`y :inp i` .ebxd xg` mc`c zeidl

opiblt `kd jiiy `l jkld ,mdixacl yexit eyri `l m` enzgy oeik miryx onvr oiyer cin ok m` Ð delnd e`x `ly xnel e`ay ,epiid miqep` mixne`y dna `ed zecr xwir `kd

envr miydl iable .`xeaic opiblt jkld .ipelt bexdl zecr xwir Ð ezy` lr `a e` ,erax ipelt oke .ezy` z` `iydl ,bxdpy xnel `ed zecr xwir Ð eizbxdc `idd la` .`xeaic

.on`p `di `l Ð ezy` iabl e` ryxäåìî.(`,gkw `xza `aa) "oilgep yi"a opixn`ck ,zexyka eteqe ezlgz `diy opirac ,`ied `l dt lr deln elit` opaxle Ð wiic wcin diteb

íéðè÷inp diteb yiwl yixc `nrh :inp i` .`pixg` `nrh cg lka hwpinl dil `gipc `l` ,wiic wcin diteb delnc meyn inp miphwe :xninl ivn ded Ð yiwl oa oerny iaxck inp

.eixaca miphw `l` xikfd `l yiwl yixc meyn Ð zecr ileqt` yiwl oa oerny iaxc iziin `lc `de .wiic wcin delnc meyn
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déì éãBà àìc éàäå ,déì éãBìc éòa dleëáe¯ §¨¨¥§¥¥§©§¨¥¥
éæeæ éì äåäc ãò :øáñå ,déì èénzLéìc éëéä ék¦¥¦§¦§©¥¥§¨©©©£¨¦¥
ék déìò äòeáL éîø :øîà àðîçøå .déì àðòøôe¨©£¨¥§©£¨¨¨©§¥§¨£¥¦
:øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaø .déìeëa déì éãBìc éëéä¥¦§¥¥§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©

Bðáa àðL àìå Ba àðL àì¯Ckìäå ,æéòî Bðéà ¨§¨§¨§¨¦§¥¥¦§¦§¨
Bðéàc àeä Ba :éøáñ ïðaøå .éåä äãéáà áéLî åàì̈¥¦£¥¨¨¥§©¨©¨§¦§¥

æéòä àìcîe ,æéòî Bðáa ìáà ,æéòî¯äãéáà áéLî ¥¦£¨¦§¥¦¦§¨¥¦¥¦£¥¨
.éåääðùî,äæ àeä eðéãé áúk :eøîàL íéãòä ¨¥¨¥¦¤¨§§©¨¥¤

eðééä úeãò éìeñt ,eðééä íépè÷ ,eðééä íéñeðà ìáà£¨£¦¨¦§©¦¨¦§¥¥¨¦
¯áúk àeäL íéãò Lé íàå .íéðîàð elà éøä£¥¥¤¡¨¦§¦¥¥¦¤§©

øçà íB÷nî àöBé íãé áúk äéäL Bà ,íãé¯ïðéà ¨¨¤¨¨§©¨¨¥¦¨©¥¥¨
.ïéðîàðàøîâàlà eðL àì :àîç øa éîø øîà ¤¡¨¦¨©¨¦©¨¨Ÿ¨¤¨

íéñeðà" ìáà ,"ïBîî úîçî eðééä íéñeðà" eøîàL¤¨§£¦¨¦¥£©¨£¨£¦
"úBLôð úîçî eðééä¯déì øîà .ïéðîàð elà éøä ©§¥£©§¨£¥¥¤¡¨¦£©¥

ãébäL ïåék !?dépéîk ìk :àáø¯øæBç Bðéà áeL ¨¨¨§¦¥¥¨¤¦¦¥¥
éléî éðä :àîéz éëå .ãébîe¯øèLa ìáà ,ät ìò ©¦§¦¥¨¨¥¦¥©¤£¨¦§¨

¯ìò íéîeúçä íéãò :Lé÷ì Léø øîà àäå ,àì̈§¨¨©¥¨¦¥¦©£¦©
øèMä¯,àlà !ïéc úéáa ïúeãò äø÷çpL éîk äNòð ©§¨©£¨§¦¤¤§§¨¥¨§¥¦¤¨

øîzà ék¯øîà ,ïéðîàð elà éøä :øîzà àLéøà ¦¦§©©¥¨¦§©£¥¥¤¡¨¦¨©
eðééä ïéñeðà" :eøîàL àlà eðL àì :àîç øa éîø̈¦©¨¨Ÿ¨¤¨¤¨§£¦¨¦
úîçî eðééä ïéñeðà" :eøîà ìáà "úBLôð úîçî¥£©§¨£¨¨§£¦¨¦¥£©

"ïBîî¯àîòè éàî .ïéðîàð ïéà¯íéNî íãà ïéà ¨¥¤¡¨¦©©£¨¥¨¨¥¦
éaø éøác ,BìñBôì íéðîàð ïéà :ïðaø eðz .òLø Bîöò©§¨¨¨©¨©¥¤¡¨¦§§¦§¥©¦

ïðaøì àîìLa .íéðîàð :íéøîBà íéîëçå .øéàî¯ ¥¦©£¨¦§¦¤¡¨¦¦§¨¨§©¨©
àlà .øézäL ätä àeä øñàL ätäL ,eäééîòè ék¦©£©§¤©¤¤¨©©¤¤¦¦¤¨

øéàî éaøì¯úeãò éìeñt àîìLa ?àîòè éàî §©¦¥¦©©£¨¦§¨¨§¥¥
¯íépè÷ ,íúçîe ÷éic ÷ãéî àøwéòî déôeb äåìî©§¤¥¥¦¨¨¥¨¨¥©£¨§©¦

éîð¯:Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøãk ©¦¦§©¦¦§¤¨¦§¨©¥¨¦
ä÷æç
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc zeaezk(iyiy meil)

zivgna xwya xtek `edy ea micyeg ep`y oeik ,xn`z m`e
yeygl epl yi ixde ,rayidl eze` miaiign ep` cvik ,aegd
jk ,eaeg z` exiagn lfeb `edy jka dxiar xaer `edy myky

,`iyew ef oi` .xwyl rayi mbe,oennd lr ceyg epi` zn`a
envr cvny meyndéì éãBìc éòa dleëázecedl did epevx - §¨¨¥§¥¥
,enlyle aegd lkadéì èénzLéìc éëéä ék ,déì éãBà àìc éàäå- §©§Ÿ¥¥¦¥¦§¦§©¦¥

oeik ,dzr zrl epnn hnzydl ick `ed lka dcen epi`y mrhde
,aegd lk z` rextl oenn dzr el oi`yøáñå,ezrca deld §¨©

ilrn delnd z` dgc`déì àðòøôe éæeæ éì äåäc ãòeidiy cr - ©©£¨¦¥¨©§¨¥
.aegd lk z` el rxt`e zern iløîà àðîçøådxn` okle - §©§¨¨¨©

,dxezdéìò äòeáL éîø,eilr dreay lhd -déì éãBìc éëéä ék §¥§¨£¥¦¥¦§¥¥
déìeëaixcbae .aegd lka dcei xwy zreay yygny ick - §¥

,opaxe awri oa xfril` iax ewlgp dax xn`y ef `xaqøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
æéòî Bðéà Bðáa àðL àìå Ba àðL àì ,øáñ á÷òé ïafirn mc` oi` - ¤©£Ÿ¨©Ÿ§¨§Ÿ§¨¦§¥¥¦

`ed elit`e ,epa ipta oiae envr delnd ipta oia ,llk xetkl eipt
,daeh el dyr eia`y oeik ,ohwéåä 'äãéáà áéLî' åàì Ckìäå- §¦§¨¨¥¦£¥¨¨¥

oeik ,dzaydn rpnidl lkiy dcia` aiynk eaiygdl oi` okle
dcen lkk epice ,eraezd oad ipta xetkl firn did `l o`ky
awri oa xfril` iax edpkn mewn lkne ,dreay aiigy zvwna
da oi` ohw zprh llk jxcay meyn ,'envr zprh' lr raypk

.ynnåeli`æéòî Bðéàc àeä ,Ba ,éøáñ ïðaøeaeg lra ipta wx - §©¨¨¨§¦§¥¥¦
,xetkl eipt firn epi` edelde daeh el dyry envr,Bðáa ìáà£¨¦§

æéòî,lka xetkle firdl `ed leki -æéòä àìcîe`l` ,lkd xetkl ¥¦¦§Ÿ¥¦
,zvwna dcedéåä äãéáà áéLîon xehtd dcia` aiynk epic - ¥¦£¥¨¨¥

,erazy `ed eaeg lra ly lecbd epa m` elit` okle ,dreayd
.zvwna dcen zreayn xeht

meiw iabl ,'xq`y dt' zepn`pa oecl dkiynn d`ad dpynd
,dxez oicn .xhy meiw oic xwir z` df oipra micwdl yie ,zexhy
dxwgpe oic ziaa ecirdy micrk md ixd xhyd lr enzgy micr
zenizgd `ny miyyeg oi` mipiicd iptl xhy `ayke ,mzecr

zetiefn xhyayminkg mpn` .mileqt micrd eid `ny `le ,
,siefn `edy ecbp `veid xhy lr oerhl leki deldy epwiz
gikedl ,xnelk ,xhyd z` 'miiwl' delnd jixv df ote`ae
icry jka zeyridl leki df meiw .zeizin` eay zenizgdy
mixg` micry e` ,mdizenizg lr ecirie e`eai mnvr xhyd
zenizgl mdiptly zenizgd z` mincn mipiicdyk e` ,mexiki
zenizg eli`y mixikn jk jezne ,micr mze` ly zexg`

.zeizin`

äðùî
íéãòäxhyd lr minezgdeøîàLok` ,oic ziaaàeä eðéãé áúk ¨¥¦¤¨§§©¨¥

,äæexn`e etiqed j` ,xhyd z` eniiw mvra jkaeíéñeðà ìáà ¤£¨£¦
eðééäexn`y e` .leqt xhyd ixde ,eppevxn ea epnzg `le ,xaca ¨¦

eðééä íépè÷e` .zecrl mileqt miphwe ,ea epnzgy dryaéìeñt §©¦¨¦§¥
eðééä úeãò,elld mipte`d lka .onf eze`aíéðîàð elà éøäleqtl ¥¨¦£¥¥¤¡¨¦

zenizgd oi`y epl reci mzecr it lr wxy oeik ,xhyd z`
enzgy xnel mipn`pe 'xizdy dtd `ed xq`y dtd'e ,zetiefn

.zelqta
:mipn`p mpi` izn dpynd zx`aníéãò Lé íàåmicirnd mixg` §¦¥¥¦

íãé áúk àeäL,micrd lyíãé áúk äéäL Bàmicrd lyàöBé ¤§©¨¨¤¨¨§©¨¨¥
mipiicd iptløçà íB÷nîzexyka wfged xaky ,xg` xhya - ¦¨©¥

zexhyd ipyay zenizgdy mnvr mipiicd mi`exe ,oic ziaa
xhya minezgd micrd zecr `ll s`y `vnp ,dfl df minec
e` miqep` eidy exn`e e`a m` ,zetiefn zenizgd oi`y epl reci

,mileqt,ïéðîàð ïðéà.'xq`y dtd' ly zepn`p o`k oi`y itl ¥¨¤¡¨¦

* * *

àøîâ
epiid miqep` la` df `ed epici azk exn`y micrd :dpyna epipy
mewnn `vei mci azk didy e` ,mci azk `edy micr yi m` ,'eke

:xaecn qpe` dfi`a zxxan `xnbd .mipn`p mpi` ,xg`éîø øîà̈©¨¦
eðL àì ,àîç øamipn`p mpi` mzecr `ll miewn xhyd m`y ©¨¨Ÿ¨

,miqep` eidy xnelàlàk,ïBîî úîçî eðééä íéñeðà eøîàL ¤¨¤¨§£¦¨¦¥£©¨
lr mixne` md dfay ,xwy enzg oenn eciqtiy cgt zngny
`ed ixd cqtd yygn xwy cirndy ,xeqi` dyrn eyry mnvr
dyrn dyry envr lr xnel on`p mc` oi`e ,zecrl leqte ryx
oi` m`y dpynd dxn` okle ,'envr lv` aexw mc`' ixdy ryx

.qpe`a enzgy xnel mipn`p mpi` 'xq`y dt' mdlìáàexn` m` £¨
micrd,úBLôð úîçî eðééä íéñeðàm`y xhyd lra mdl xn`y £¦¨¦¥£©§¨

,mbxedl eciae ,mbxdi xwya el enzgi `lïéðîàð elà éøäenzgy £¥¥¤¡¨¦
xzeny ,ryx dyrn lk eyr `l mdixacl s` ixdy ,qpe` zngn

.edebxdi ok dyri `l m`y yyeg `edyk xwy mezgl mc`l
:`xnbd dywndéì øîàdéðéîk ìk ,àáømicrd mipn`p ike - ¨©¥¨¨¨§¦¥

minkg eyxc ixde ,zeytp qpe` zngn xhyd lr enzgy xnel
'ciBi `Fl m`' weqtdn(` d `xwie)y ,zecrd zreaya wqerdïåék ¦©¦¥¨

ãébäL,oic ziaa ezecr crdãébîe øæBç Bðéà áeLleki epi` - ¤¦¦¥¥©¦
cvike ,dligza xn`y dnn eixac z` zepyl e` ea xefgl
ecirdy dny xnele mdixac z` zepyl el` micr mipn`p

.zn` epi` dligza
:eziiyew z` `ax jiynnàîéz éëå,xnel dvxz m`e -éléî éðä §¦¥¨¨¥¦¥

zecra wx `ed mzecrn mda xefgl mileki micrd oi`y df oic -
ìáà ,ät ìòzecra,øèLa,oic ziaa micrd ecird `ly oeikàì ©¤£¨¦§¨Ÿ

eidy xnel mipn`p md okle ,mda xefgl milekie ,df oic xn`p
,leqt xhyde miqep`åc ,ok xnel okzi `l ixd,Lé÷ì Léø øîà àä ©¨¨©¥¨¦

,øèMä ìò íéîeúçä íéãò,oic zia ipta enzg `ly s`éîk äNòð ¥¦©£¦©©§¨©£¨§¦
ïéc úéáa ïúeãò äø÷çpLzia ipta ecird eli`k -dxwgpe oic ¤¤§§¨¥¨§¥¦

zeaygp xhyay mdizenizgy oeike ,mipiicd ici lr mzecr
.miqep` eidy xnele mda xefgl mileki mpi` i`ce ,ynn zecrk

:xg` ote`a `ng xa inx ixac z` yxtn `axàlà,`ax xn`ék ¤¨¦
øîzàoial oenn qpe` oia welig yiy `ng xa inx xn`y dn - ¦§©

,zeytp qpe`øîzà àLéøàoi`y xaecn my ,`yixd iabl xn`p - ©¥¨¦§©
la` df `ed epici azk exn`e ,xg` mewnn miewn mci azk

y ,epiid miqep`ïéðîàð elà éøäel` mixac lre ,xhyd z` leqtl £¥¥¤¡¨¦
eðL àì ,àîç øa éîø øîàdtd' gkn miqep` eidy xnel mipn`py ¨©¨¦©¨¨Ÿ¨

,'xq`yàlàk,úBLôð úîçî eðééä ïéñeðà eøîàLmpi` dfay ¤¨¤¨§£¦¨¦¥£©§¨
bxddl mikixv eid `ly ,oick ebdp `l` miryx eidy mixne`

.xhyd z` leqtl mipn`pe ,xwy mezgl `leìáàm`eøîà £¨¨§
micrd,ïéðîàð ïéà ,ïBîî úîçî eðééä ïéñeðà.xyk xhyd `l` £¦¨¦¥£©¨¥¤¡¨¦

eàîòè éàîy itl ,mipn`p mpi` recn -íéNî íãà ïéàepi` - ©©£¨¥¨¨¥¦
z` miyl on`pBîöòkòLøxwy enzgy mixne`y dnae ,ezecra ©§¨¨

,ryx dyrn eyry mixne` md ixd ,oenn cqtd yyg zngn
.'xq`y dt' ici lr elit` mipn`p mpi`e

micrdy ,epizpyn ly ote`a zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
ewlgpe ,leqta eid mdizenizgy mixne` xhyd lr minezgd

:df xhy oica mi`pz,ïðaø eðzmdici zenizg lr micirnd micr ¨©¨¨
miphw ,epiid miqep` la` df `ed epici azk ,mixne`e xhyay

,epiid zecr ileqt ,epiid.øéàî éaø éøác ,BìñBôì íéðîàð ïéà¥¤¡¨¦§§¦§¥©¦¥¦
.íéðîàð ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤¡¨¦

:`xnbd dywnì àîìLaïðaøz` leqtl micrl mipin`nd ¦§¨¨§©¨¨
epiid ,xhydeäééîòè ékmeyn ,dpynay mnrhk -øñàL ätäL ¦©§©§¤©¤¤¨©

,øézäL ätä àeämb mipn`p ,xhyd z` miniiwnd mdy oeike ©¤¤¦¦
.leqt xhyde miqep` eidy xneløéàî éaøì àlàmpi`y xne`d ¤¨§©¦¥¦

,mipn`p,àîòè éàî.'xq`y dt' mdl yi ixde ©©£¨
miqep`' exn`y ote` lr wx `id dziiyew recn zx`an `xnbd

:'epiidàîìLamicrd mixne`ykúeãò éìeñtdyrn la` ,epiid ¦§¨¨§¥¥
oeikc ,xi`n iax mpin`d `l recn oaen ,zn` did envr d`eldd

y dwfg yi ,zn` d`eldd dyrnydéôeb äåìî,envr delnd - ©§¤¥
ízçîe ÷ééã ÷ãéî àøwéòîlr xhy oikdl `ayk ,dligzn - ¥¦¨¨¥¨¨¥¦§¨

mdixacl mipin`n oi`e ,mixyk micr `evnl wcwcn ,d`eldd
oke .mileqt micr delnd gwl zizin` dzid d`elddy s`y

micrd exn`ykíépè÷''epiidénðmpin`d `l recn oaen ok mb - §©¦©¦
epiide ,xi`n iaxkezxaq,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøã ¦§©¦¦§¤¨¦§¨©¥¨¦
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xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc zeaezk(ycew zay meil)

ä÷æçy ,`ed xexa xac -ïk íà àlà ,øèMä ìò ïéîúBç íéãòä ïéà £¨¨¥¨¥¦§¦©©§¨¤¨¦¥
äNòðdxiknd dyrn lkamc`,ìBãâxnel mipn`p mpi`e ©£¨§¨

enke ,gwnd lg `le dry dze`a miphw eid gweld e` xkendy
xaeq okle ,miphw micr ea mizgn xhyd lra oi`y dwfg yi ok
dt mdl yiy s` ,miphw eidy xnel mipn`p mpi`y xi`n iax

.xq`yàlàmicrd exn`ykïéñeðà','epiidàîòè éàîxi`n iaxc ¤¨£¦©©£¨
mpi` recne ,mdixac z` zxzeqd dwfg oi` ixde ,mipn`p mpi`y

.mipn`p
:`xnbd zvxzneøîàL íéãò ,øéàî éaø øáñ÷ ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨¨©©¦¥¦¥¦¤¨§

eîúç íäìa xhyd lrå ,ø÷Ljk ici lr,eâøäz ìà`l m`e ¨¤¦§¤¤§©¥¨§
,mkz` bexdp enzgz,ø÷L eîzçé ìàå eâøäés`y `vnpe ¥¨§§©©§§¤¤

jka miryx md oiicr zeytp zngn miqep` eidy mdixacl
lirl x`azde ,xwya xhyd lr enzgy(:gi)miyn mc` oi`y

.ryx envr
:`xnbd ddnzàáø déì øîàyiy xnel okzi cvik ,`cqg axl ¨©¥¨¨

,xwy mezgl `l ick dbixdl eytp xqen mc` oi`y jka zeryx
ixdeéëeìnàì ïn÷ì eúà eléà ,àzLämi`a micrd eid m` - ©§¨¦¨§©¨§¦§¥

,zeyrl mdilr dn mipiicd mr uriizdleäì ïðéøîàepiid - ¨§¦¨§
mdl mixne`ïeìh÷úú àìå eîeúç eìéæick xwya enzige ekl - ¦£§¨¦§©§
,ebxdiz `ly,Lôð çewét éðôa ãîBòL øác Eì ïéà ,øî øîàcyiy §¨©©¥§¨¨¤¥¦§¥¦©¤¤

,eilr xearl `ly ick bxdil mc`léelâå íéáëBk úãBáò àlà¤¨£©¨¦§¦
ãáìa íéîc úeëéôLe úBéøò,ok m`ec àzLäxakeîúçmicrd £¨§¦¨¦¦§©©§¨§¨§

,did jky epipta micirne ,zeyrl mdl ie`x didy itk ,xwya
eúéîúç éànà eäì ïðéøîà`le mznzg recn mdl xn`p ike - ¨§¦¨§©©©§¦

df oi` i`ce ixde ,zeryx efy zngn jk lr mpin`p `le ,mzbxdp
.rxi` jky xnel mipn`p oick ebdpy oeik `l` ,jk

:`xnbd zx`anøéàî éaøc àîòè ,àlàmipn`p micrd oi`y ¤¨©£¨§©¦¥¦
`ed zeytp zngn miqep` eidy xnelkezxaq,áø øîà àðeä áøã ¦§©¨¨©©

,áø øîà àðeä áø øîàcaeg xhy deld lr delnd `ived m` §¨©©¨¨©©
envr delde ,miewn epi`yøèLa äãBîdfLok`Báúkmizgde ¤¦§¨¤§¨

,erxt xaky orehy `l` ,micr eilrïéàdelndéøöBîéi÷ì Clr ¥¨¦§©§
oi` meiw `ll s` `l` ,eay zenizgd z` mixiknd micr ici
,siefn xhydy xne` didy ebina rxty ezprha on`p deld
,miewn xhy lkk epic ixd izin` xhy `edy dcedy oeikc

p deld oi`e ,rext epi`y ecia xhydy jkn delnd gikenyon`
dced deldy ote`a epic z` xn` xi`n iax s`e .erxty xnel
mdizenizg mpn`y exn`e micrd e`a jk xg`e ,izin` xhydy
mzecr `ll s`y oeikc ,zeytp zngn miqep` eid j` zeizin`
,ax ixaca x`eank ,erxty xnel on`p deld oi`e aeh xhyd
.miqep` eidy xnel mipn`p mpi`e 'xq`y dt' micrl oi` `linn
deld m` s`y mixaeqe ,ax ly ezxaq lr miwleg minkg mpn`
xne` didy ebina erxty oerhl `ed on`p ,zn` xhydy dcen
mnvr mdy oeike ,micrd meiwl ep` mikixve ,siefn `edy
dtd `ed xq`y dtd ,eid miqep` j` `ed mci azky mixne`

.leqt xhyde ,xizdy

* * *
d`iane ,ax xn` `ped ax ly eixac xwira oecl zxaer `xnbd

:eilr wlegy in,áø øîà àðeä áø øîà ,àôebd deløèLa äãBî ¨¨©©¨¨©©¤¦§¨
L`ed ok`Báúk,rxty orehy `l` ,micr eilr mizgdeéøö ïéàC ¤§¨¥¨¦

delnd,Bîéi÷ìoerhl leki epi` izin` xhydy dcen `edy oeikc §©§
on`p epi`e ,erxt `ly giken delnd cia `edy dn ixdy ,erxty

.siefn `edy xne` didy ebina
ïîçð áø déì øîà,`ped axlCì änì éáepb àáðbdz` dnl - ¨©¥©©§¨©§¨©¥¨¨¨

ixde ,zwelgn ea oi` eli`k ,dnezq oeyla jpic z` xnel apbzn
minkg eli`e ,x`azdy enke ,`ziixaa xi`n iax zhiy `id ef
ly eneiw lky oeikc ,eniiwl delnd jixvy mixaeqe miwleg
erxty xnel `ed on`p ,deld ly ez`ced it lr `ed xhyd

e ,siefn `edy xne` didy ebinaàîéà ,øéàî éaøk Cì àøéáñ éà¦§¦¨¨§©¦¥¦¥¨
xen` -,'øéàî éaøk äëìä'micen lkd eli`k jixac mezqz l`e £¨¨§©¦¥¦

.mdl

déì øîà,ongp axl `ped axdéì àøéáñ éëéä ,øîejzrc dn - ¨©¥©¥¦§¦¨¥
.ef zwelgnadéì øîà,ongp axàðéãì ïn÷ì eúà ékmi`ayk - ¨©¥¦¨§©¨§¦¨

,xhya mdieel z` reazl mielnd epiptleäì ïðéøîà,mielnleìéæ ¨§¦¨§¦
eëééøèL eîéi÷ligz eniiwe ekl -,mkizexhy z` dåok ixg` wx ©§§¨©§§

àðéãì eúeçmieeld mileki ok `l m`y ,mieeld mr oicl ecxz - §¦¨
.siefn xhydy mixne` eidy ebina ,aegd z` erxty oerhl

* * *
zepey zeprh oerhl deld ly ezepn`p z` dzr zxxan `xnbd

:delnd ciay aegd xhy z` zelqetd,áø øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©
øîBàäaeg xhy lr,äæ àeä 'äðîà øèL'zepn`p xhy xnelk ¨¥§©£¨¨¤

deld jxhvi m`y ick ,d`eldd mcew delnl ozipe azkpy ,`ed
deld oin`de ,eciay xhyd zxenz cin delnd el mpzi zernl

,el deliy xg`l `l` eprazi `ly delnl.ïîàð Bðéà¥¤¡¨
orehd `ed in ,xnelk ,df oic ax xn` in iabl zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .dpn` xhy edfyïàî øîà÷cxne`d `ed in - §¨¨©©
,'df `ed dpn` xhy'øîà÷c àîéìéàd ok,äåìef dprh zngne ¦¥¨§¨¨©Ÿ¤

,eaeg z` delnl mlyl dvex epi`déðéîk ìk ,àèéLtdid ike - §¦¨¨§¦¥
xhy delnd cia ixde ,ef dprha on`p deld `diy xnel mewn

.ea dabie eizenizg z` miiwi ,micra mezgàlàåx`al dvxz m` §¤¨
øîà÷cd ok,äëøa åéìò àBáz ,äåìîxhydy dcen `ed ixdy §¨¨©©§¤¨¨¨§¨¨

epi`' dfa xnel jiiy dne ,deldn melk raez epi`e ,leqt eciay
.'on`p

àlàxnel dvxz m`éøîà÷cd okíéãòedfy ,xhyd lr minezgd ¤¨§¨¨§¦¥¦
xhyd zaizk zrya deld mdl xn`y epiide ,dpn` xhy
m`y ick wx df xhy delnl xqene azeke ,oiicr del `l zn`ay
micrd enzg ok it lr s`e ,ok zeyrl lkei onf xg`l zeell dvxi

,okzi `l df mb ixd ,delnl edexqne xhyd lréàote`a xaecn ¦
íãé áúëcmicrd lyàöBémiiwzn -,øçà íB÷nîjxev oi`e ¦§©¨¨¥¦¨©¥

ok m` ,mdizenizg meiw lr mnvr micrd zecraàìc àèéLt§¦¨§Ÿ
éðîéäîxhyay mci znizg ixdy ,dpn` xhy edfy xnel micrd §¥§¦

dzid `l zn`ay mixne` mdyke ,d`eld dyrn lr dcirn
,xhyay mzecrn mixfeg md ixd ,`ed dpn` xhy `l` d`eld

,dpey`xd mzecrn mda xefgl mileki micr oi`eáúk ïéàc éàå§¦§¥§©
,øçà íB÷nî àöBé íãémd el`y epl reci mdixac it lr wx `l` ¨¨¥¦¨©¥

ok m` ,mdizenizgéðîéäî àì éànàmipn`p micrd oi` recn - ©©Ÿ§¥§¦
yi eze` miniiwnd mdy oeik ixde ,dpn` xhy edfy xnel

.xizdy dtd `ed xq`y dtdy ,ezelqta mb mpin`dl
oniq zpzepe ,mi`xen` dylyn mivexiz dyly d`ian `xnbd)

,mzeny zxikflù"àá ,ïîéñzxne` (iy` ax ,iia` ,`ax - ¦¨
:`xnbdíìBòì ,àáø øîàxaecnäåì øîà÷coreh deldy - ¨©¨¨§¨§¨¨©Ÿ¤

,eilr `veid `ed dpn` xhyyå`ed heyt oicy epiywdy dn lr §
epi`y`ed yecigdy ayiil yi ,on`pàðeä áø øîàc ,àðeä áøãë¦§©¨§¨©©¨

,áø øîàd delL øèLa äãBî`ed ok`Báúk,micr eilr mizgde ¨©©¤¦§¨¤§¨
,'izrxt' orehy `l`éøö ïéàCdelnd,Bîéi÷ìdeld z`cedy oeik ¥¨¦§©§

`edy xne` didy ebina erxty xnel on`p epi`e ,eniiwl dliren
cia ezwfgd ixd ,`ed izin` xhyy dcedy xg`y itl ,siefn
df oic lre .ef di`x cbp on`p epi`e ,erxt `ly dgiken delnd
xhyy xnel on`p epi`y oicd `edy ax mya dcedi ax siqed
jxc oi`y itl ,siefn xhy `edy xne` didy ebina `ed dpn`
zern z` epnn laiw `ly onf lk xhy delnl ozil deld

.ok dyry oerhl on`p epi`e ,d`eldd
:sqep uexizøîàc íìBòì ,øîà éiaàdäåìî`ed dpn` xhyy ©©¥¨©§¨§¨©©§¤

mpn`e ,deldn ea zeabl dvex epi` ok zngne ,eciay xhyd
on`p `di `l recne ,'dkxa eilr `az' ok m`y lirl epiywd

,eixacaåxaecny xnel yiL ïBâëdeln eze`íéøçàì áçaiig - §§¤¨©£¥¦
mze` miciqtn eaeg lr dell xzeen `edy jkae ,mixg`l oenn

,mdizeaeg z` zeabl okidn mdl oi`y ,ea miyepdåoica yecigd §
`ed dfì ïépî ,øîBà ïúð éaø ,àéðúc ,ïúð éaøãëd mc`äLBð ¦§©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥¦©¦§¤

Bøéáçå ,äðî Bøéáçadyep ,del eze` -Bøéáçac`a -,iyily m ©£¥¨¤©£¥©£¥
,dpn iell deld oernye ,dpn oernyl deldy oae`x oebkïépî¦©¦

äæì ïéðúBðå äfî ïéàéöBnL`edy ,oexg`d deldn dpn milhepy - ¤¦¦¦¤§§¦¨¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

המשך בעמוד כה

oiglbn el`e` cenr hi sc ± iyily wxtzeaezk
àì àîòè éàî íéñåðà àìà.xizdy `ed xq`y dtd :`nip Ðìåãâá äùòð ïë íà àìà

gweld oi` dwfg :opixn` inp micr iabe .xkende gweld ,milecba xhyd dyrn lk Ð

.miphw ea mizgnø÷ù åîúçé ìàå åâøäézngn epiid miqep`" inp ixn` ik jkld Ð

"zeytpÐ.miryx ediiytp eeynåáúëù øèùá äãåî,eazky xhya dcedy del Ð

eit lreenzgp.micrdåîéé÷ì êéøö äåìîä ïéà
on`p aey deld oi`y ,ea minezgd micra Ð

xq`y dtd i`da opixn` `le .eizrxt xnel

oeiknc ,xizdy `eddid xyk xn`yÐixd

"eizrxt" xn` ike .xhyd wfgedÐ,onidn `l

.`ed delnd cia ixdyxn`c ,inp xi`n iaxe

elqetl mipn`p oi`Ðeazky del dcena

`l xaqwe .xn`wopikixve`le ,micrl ez

.`xhy miiwin ediinet`àáðâapbzn Ðdz`

cigid ea ewlgp `ly oeyla jixac xnel

miaexndezxn`c ,jixac z` elhai `ly ick ,

.d`cigikäëìä àîéà øéàî éáøë êì àøéáñ éà
øéàî éáøëhewpz `le Ðitp`a `zlink dl

.dytpäéì àøéáñ éëéä øîåxhya dcena Ð

.eazkyïî÷ì åúà éë.zexhy oi`ian oieln Ð

åëééøèù åîéé÷xnel libx ip` jk Ðmielnl

mdizexhy mi`iandoi`e iptlmdicr,mdnr

eywae ekl :mdl xne` ip`mkicr.edeniiwei`c

eazky del dcenc ab lr s` ,ikd e`lÐivn

.eizrxt xninläðîà øèù,melk del `l Ð

zell jxhvi m`y ,delnl exqne eazk `l`Ð

.deli`ly epin`deeprazi.edeln ok m` `l`

äéðéîë ìë`hiyt ,ea minezg micr `lde Ð

miiwzic!einzegaàðåä áøãëax opirny`e Ð

eizxqne eizazk xn`y delc :ikd inp dcedi

`ed dpn` xhy la` ,elÐdelnd jixv oi`

on`p oi`c ,dnizgd lr cirdl `iadle xefgl

`la xqne azkc yipi` ciar `lc ,elqetl del

.d`eldíéøçàì áçù`edy ,ef d`ceda Ð

dpn` xhy `edy dcenÐz` ciqtne ag

mixg`miyepdeide ,mzeabdl dn el oi`e ,ea

.df aeg zeabl mivexåì íùà øùàì ïúðåÐ

my`d xy`l `l` ,"edeld xy`l" azk `le

`aa) "lfebd"a opixn`ck ,oxw `ed my`e .ely

(`,iw `nwÐoxwdy inl.ely
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ä÷æç:oeir jixve .opixn` opaxle ,dwfg mewna ebn opixn` `lc rnyn `kd Ð 'ek oi`

xn`e ,epnf xg` raz iab ,`hiyt` `le (a,d) `xza `aac `nw wxta `id `irac

.ipnf jez jizrxt diløîàã`l Ð xingnc o`n elit` :yexit Ð 'ek xac jl oi` xn

`c xaqw diteb `axc ,jpda `l` xingnzkqna ,`rpiva envr xeqnl aiig epi` ipda elit

oi`e ,(`,cp) "l`rnyi iax" wxta dxf dcear

bxdi edleka Ð `iqdxtae ,x`yl jpd oia welig

.xeari `le

àîòèyxit Ð 'ek `ped axck xi`n iaxc

dcenya ediizbelt ixiinc :qxhpewa

oipn`p oi`c xi`n iaxc `nrh epiide .eazky del

,micrl ez ikixv `l Ð eniiw dele li`edc Ð

jixv ixaq opaxe .`xhy miiwn ediinet` e`le

`la ebltil ok m`c :wgvi epiaxl dywe .eniiwl

!dela ilz ediinrhe li`ed ,diteb dela micr

(a,cpw `xza `aa) "zny in" wxtac :cere

ip`y :opgei iax xn`wc ,dela ibilt `lc rnyn

ixac eniiwl jixv oi` eazky xhya dcen xne`

mipn`p oi` ibilt bltn `de :jixte .`id lkd

irexe`l micr inil` i` :dil xn` 'ek elqetl

dil dedc :cere !?dipink lk edi` Ð `xhy

mz epiaxl d`xpe !ibltinw `ped axca xninl

xi`n iaxc `nrh :eyexit ikdc wgvi epiaxle

opixn` `lc `ped ax xne`y enkc ,`ped axck

iax xne` inp ikd Ð dela xhyd leqtl ebn

`xhy ilqt `l inil`c ab lr s`c ,micra xi`n

.ebna

äãåîm`e Ð eniiwl jixv oi` eazky xhya

i`c ebna onidn `l `nrh i`ne :xn`z

xnel del `xi `nyc :xnel yie ?siefn xn` ira

qxhpewd yxite .ebn `kile ,edeyigki ot ,siefn

jixv oi` dxez xacc meyn `nrhc :xg` mewna

ink dyrp xhyd lr minezgd micrc ,meiw

edekxv`c `ed opaxe ,oic ziaa ozecr dxwgpy

,zeprh x`ya la` ,`ed siefn oirh ik Ð meiw

d`xp oke .meiw edekixvd `l Ð `ed rext oebk

ebna onidn `lc yxtl oi` la` .wgvi epiaxl

`xhy Ð dirxt i`c meyn ,`ed rext xnel

`ed dpn` inp oirh ik `dc ,ira i`n dicia

mzde ,onidn `lc axc dizlin` jenqa opiwqn

.`nrh i`d jiiy `l

éà:xn`z m`e Ð 'ek xi`n iaxk jl `xiaq

iaxk dkld xn`w `l ikd meyn `nlce

`xza `aa) "zny in" wxta `ki`c meyn ,xi`n

dedc :xnel yie !opaxl xi`n iaxc jitnc (a,cpw

,l`ilnb oa oerny oaxk dkldc xninl ivn

`nw wxta `icda dil zi`c.eniiwl jixv oi` eazky xhya dcenc (`,f) `rivn `aac

àîéà`nlce :xn`z m`e .wlgl el d`xp oi` ongp axc :xnel yie !opgei iaxl dil zi` ikdc ,`xhy irexe`l inil`c micr ip`ye ,xaq ivn inp opaxk elit`c :dniz Ð xi`n iaxk dkld

.biltn `le ,xn`w mzq `ped axc :xnel yie !onwl dcen ongp ax elit`c ,dpn`e `rcena ixiin `ped axíìåòìxn`w `l i`n`e :xn`z m`e Ð 'ek `ped axcke del xn`wc

.`xhy irexe`l micr inil` ixn`c ,opaxk `lc inwe`l dil `gip `lc :xnel yie ?`ped axcke ,micr ixn`wc mlerl inpáøãëå?il dnl axc ilin izxz :xn`z m`e Ð ax xn` `ped

.xnz` dzxiag llkn `cgc :xnel yieïåâëåyie !(a,dt zeaezk) legn Ð elgne xfge exiagl aeg xhy xkend `dc ,dil lign ira i`c ,ebna dipnidle :xn`z m`e Ð mixg`l agy

opixn` (a,k) `rivn `aac `nw wxt seqac ab lr s` .olfb deld oi`y oeik ,icin ciqtn `l Ð `ed dpn` xne`y eiykrc ,eaeg ciqtdle legnl ezrc oi` `nyc ,`ed ebn e`lc :xnel

zxiknc xn`p m`e .gkenc xaey `ki`c meyn ,edc lk ebn` opiknq mzd `ny Ð l`enycl `zi` dpin rny :xn`wc ,lral xifgi dcen dy`dy onfa xaey `vn iab ,`peeb i`dk ebn

rnyn oke .legnl leki epi` ,dxezd on el aiigc ,'ek exiaga dyepa la` ,legnl leki opaxcn iedc aeg xhy xken `weec :xninl opivnc ,xity iz` ded Ð opaxcn `l` epi` aeg xhy

opaxcn jzrc `wlq i`c .legnl leki epi`e ,`ziixe`c rxn aiky zpzn :wiqne .legnl leki epi`y rn aiky zpzna epzp m`c l`eny dcene :xn`wc :(a,fnw `xza `aa) "zny in" wxta

i`dn yxei i`d dinle` i`nc ,legnl leki yxeid oi` Ð `ziixe`c rxn aiky zpzn i` i`ce mzdc :zegcl yie !legnl leki epi` `ziixe`c icinac rnyn ?legnl leki epi` i`n` Ð

xn`i `l ,mai zxney gipde ,zne ,dpn eig`a dyep didy ixd :(a,`t zeaezk) "eltpy dy`d" seqa opixn`c ,legnl leki epi` exiaga exiage exiaga dyepc di`x `iadl yi cere ?yxei

p iaxk dl opinwene .zexit lke` `ede ,zerwxw oda gwele ecin oi`iven `l` ,izwfgd yxei ip`e li`eddl careyn dlral xy` lkc ,exiaga exiage dpn exiaga dyep enk ied `dc .oz

miyxtn yie] .dzekf riwtdl leki epi`e ,dgkn `l` yxei oi`c ,mzd ip`yc :zegcl yie .legnl lekie yxei `edy ,envrl legni ?rwxw oda gwli i`n` Ð legnl leki i`e .dzaezkl

:xn`z m`e .[dlra aegl daeg xhy mcw ,inp mai zxneye .legnl leki epi` Ð exiag ly aegl eaeg mcwy ,exiaga dyepd la` .xken ly eaeg mcwy ,legnl leki aeg xhy xkena `wecc

i` .opixn` `l dizlw ira i` Ð `pic iaa wfgz`c oeik mzd opixn`c ,`pic iaa wfgz` `kdc :xnel yie !(a,`l oixcdpq) "xxea df" seqa opixn`ck ,dizlw ira i`c ebna dipnidp izk`

.yily cia `ed xhydyk ixiin `kd :inpïéðî.depyxit (`,fl) oihibae ,ozp iaxk dkldc rnyn Ð 'ek exiaga dyepläìåòàoi`y it lr s` dell xhy oiazekc `de Ð inzg `l

.delnl `le ,dell exqenl epiid Ð enr deln
m`
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc zeaezk(ycew zay meil)

ä÷æçy ,`ed xexa xac -ïk íà àlà ,øèMä ìò ïéîúBç íéãòä ïéà £¨¨¥¨¥¦§¦©©§¨¤¨¦¥
äNòðdxiknd dyrn lkamc`,ìBãâxnel mipn`p mpi`e ©£¨§¨

enke ,gwnd lg `le dry dze`a miphw eid gweld e` xkendy
xaeq okle ,miphw micr ea mizgn xhyd lra oi`y dwfg yi ok
dt mdl yiy s` ,miphw eidy xnel mipn`p mpi`y xi`n iax

.xq`yàlàmicrd exn`ykïéñeðà','epiidàîòè éàîxi`n iaxc ¤¨£¦©©£¨
mpi` recne ,mdixac z` zxzeqd dwfg oi` ixde ,mipn`p mpi`y

.mipn`p
:`xnbd zvxzneøîàL íéãò ,øéàî éaø øáñ÷ ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨¨©©¦¥¦¥¦¤¨§

eîúç íäìa xhyd lrå ,ø÷Ljk ici lr,eâøäz ìà`l m`e ¨¤¦§¤¤§©¥¨§
,mkz` bexdp enzgz,ø÷L eîzçé ìàå eâøäés`y `vnpe ¥¨§§©©§§¤¤

jka miryx md oiicr zeytp zngn miqep` eidy mdixacl
lirl x`azde ,xwya xhyd lr enzgy(:gi)miyn mc` oi`y

.ryx envr
:`xnbd ddnzàáø déì øîàyiy xnel okzi cvik ,`cqg axl ¨©¥¨¨

,xwy mezgl `l ick dbixdl eytp xqen mc` oi`y jka zeryx
ixdeéëeìnàì ïn÷ì eúà eléà ,àzLämi`a micrd eid m` - ©§¨¦¨§©¨§¦§¥

,zeyrl mdilr dn mipiicd mr uriizdleäì ïðéøîàepiid - ¨§¦¨§
mdl mixne`ïeìh÷úú àìå eîeúç eìéæick xwya enzige ekl - ¦£§¨¦§©§
,ebxdiz `ly,Lôð çewét éðôa ãîBòL øác Eì ïéà ,øî øîàcyiy §¨©©¥§¨¨¤¥¦§¥¦©¤¤

,eilr xearl `ly ick bxdil mc`léelâå íéáëBk úãBáò àlà¤¨£©¨¦§¦
ãáìa íéîc úeëéôLe úBéøò,ok m`ec àzLäxakeîúçmicrd £¨§¦¨¦¦§©©§¨§¨§

,did jky epipta micirne ,zeyrl mdl ie`x didy itk ,xwya
eúéîúç éànà eäì ïðéøîà`le mznzg recn mdl xn`p ike - ¨§¦¨§©©©§¦

df oi` i`ce ixde ,zeryx efy zngn jk lr mpin`p `le ,mzbxdp
.rxi` jky xnel mipn`p oick ebdpy oeik `l` ,jk

:`xnbd zx`anøéàî éaøc àîòè ,àlàmipn`p micrd oi`y ¤¨©£¨§©¦¥¦
`ed zeytp zngn miqep` eidy xnelkezxaq,áø øîà àðeä áøã ¦§©¨¨©©

,áø øîà àðeä áø øîàcaeg xhy deld lr delnd `ived m` §¨©©¨¨©©
envr delde ,miewn epi`yøèLa äãBîdfLok`Báúkmizgde ¤¦§¨¤§¨

,erxt xaky orehy `l` ,micr eilrïéàdelndéøöBîéi÷ì Clr ¥¨¦§©§
oi` meiw `ll s` `l` ,eay zenizgd z` mixiknd micr ici
,siefn xhydy xne` didy ebina rxty ezprha on`p deld
,miewn xhy lkk epic ixd izin` xhy `edy dcedy oeikc

p deld oi`e ,rext epi`y ecia xhydy jkn delnd gikenyon`
dced deldy ote`a epic z` xn` xi`n iax s`e .erxty xnel
mdizenizg mpn`y exn`e micrd e`a jk xg`e ,izin` xhydy
mzecr `ll s`y oeikc ,zeytp zngn miqep` eid j` zeizin`
,ax ixaca x`eank ,erxty xnel on`p deld oi`e aeh xhyd
.miqep` eidy xnel mipn`p mpi`e 'xq`y dt' micrl oi` `linn
deld m` s`y mixaeqe ,ax ly ezxaq lr miwleg minkg mpn`
xne` didy ebina erxty oerhl `ed on`p ,zn` xhydy dcen
mnvr mdy oeike ,micrd meiwl ep` mikixve ,siefn `edy
dtd `ed xq`y dtd ,eid miqep` j` `ed mci azky mixne`

.leqt xhyde ,xizdy

* * *
d`iane ,ax xn` `ped ax ly eixac xwira oecl zxaer `xnbd

:eilr wlegy in,áø øîà àðeä áø øîà ,àôebd deløèLa äãBî ¨¨©©¨¨©©¤¦§¨
L`ed ok`Báúk,rxty orehy `l` ,micr eilr mizgdeéøö ïéàC ¤§¨¥¨¦

delnd,Bîéi÷ìoerhl leki epi` izin` xhydy dcen `edy oeikc §©§
on`p epi`e ,erxt `ly giken delnd cia `edy dn ixdy ,erxty

.siefn `edy xne` didy ebina
ïîçð áø déì øîà,`ped axlCì änì éáepb àáðbdz` dnl - ¨©¥©©§¨©§¨©¥¨¨¨

ixde ,zwelgn ea oi` eli`k ,dnezq oeyla jpic z` xnel apbzn
minkg eli`e ,x`azdy enke ,`ziixaa xi`n iax zhiy `id ef
ly eneiw lky oeikc ,eniiwl delnd jixvy mixaeqe miwleg
erxty xnel `ed on`p ,deld ly ez`ced it lr `ed xhyd

e ,siefn `edy xne` didy ebinaàîéà ,øéàî éaøk Cì àøéáñ éà¦§¦¨¨§©¦¥¦¥¨
xen` -,'øéàî éaøk äëìä'micen lkd eli`k jixac mezqz l`e £¨¨§©¦¥¦

.mdl

déì øîà,ongp axl `ped axdéì àøéáñ éëéä ,øîejzrc dn - ¨©¥©¥¦§¦¨¥
.ef zwelgnadéì øîà,ongp axàðéãì ïn÷ì eúà ékmi`ayk - ¨©¥¦¨§©¨§¦¨

,xhya mdieel z` reazl mielnd epiptleäì ïðéøîà,mielnleìéæ ¨§¦¨§¦
eëééøèL eîéi÷ligz eniiwe ekl -,mkizexhy z` dåok ixg` wx ©§§¨©§§

àðéãì eúeçmieeld mileki ok `l m`y ,mieeld mr oicl ecxz - §¦¨
.siefn xhydy mixne` eidy ebina ,aegd z` erxty oerhl

* * *
zepey zeprh oerhl deld ly ezepn`p z` dzr zxxan `xnbd

:delnd ciay aegd xhy z` zelqetd,áø øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©
øîBàäaeg xhy lr,äæ àeä 'äðîà øèL'zepn`p xhy xnelk ¨¥§©£¨¨¤

deld jxhvi m`y ick ,d`eldd mcew delnl ozipe azkpy ,`ed
deld oin`de ,eciay xhyd zxenz cin delnd el mpzi zernl

,el deliy xg`l `l` eprazi `ly delnl.ïîàð Bðéà¥¤¡¨
orehd `ed in ,xnelk ,df oic ax xn` in iabl zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .dpn` xhy edfyïàî øîà÷cxne`d `ed in - §¨¨©©
,'df `ed dpn` xhy'øîà÷c àîéìéàd ok,äåìef dprh zngne ¦¥¨§¨¨©Ÿ¤

,eaeg z` delnl mlyl dvex epi`déðéîk ìk ,àèéLtdid ike - §¦¨¨§¦¥
xhy delnd cia ixde ,ef dprha on`p deld `diy xnel mewn

.ea dabie eizenizg z` miiwi ,micra mezgàlàåx`al dvxz m` §¤¨
øîà÷cd ok,äëøa åéìò àBáz ,äåìîxhydy dcen `ed ixdy §¨¨©©§¤¨¨¨§¨¨

epi`' dfa xnel jiiy dne ,deldn melk raez epi`e ,leqt eciay
.'on`p

àlàxnel dvxz m`éøîà÷cd okíéãòedfy ,xhyd lr minezgd ¤¨§¨¨§¦¥¦
xhyd zaizk zrya deld mdl xn`y epiide ,dpn` xhy
m`y ick wx df xhy delnl xqene azeke ,oiicr del `l zn`ay
micrd enzg ok it lr s`e ,ok zeyrl lkei onf xg`l zeell dvxi

,okzi `l df mb ixd ,delnl edexqne xhyd lréàote`a xaecn ¦
íãé áúëcmicrd lyàöBémiiwzn -,øçà íB÷nîjxev oi`e ¦§©¨¨¥¦¨©¥

ok m` ,mdizenizg meiw lr mnvr micrd zecraàìc àèéLt§¦¨§Ÿ
éðîéäîxhyay mci znizg ixdy ,dpn` xhy edfy xnel micrd §¥§¦

dzid `l zn`ay mixne` mdyke ,d`eld dyrn lr dcirn
,xhyay mzecrn mixfeg md ixd ,`ed dpn` xhy `l` d`eld

,dpey`xd mzecrn mda xefgl mileki micr oi`eáúk ïéàc éàå§¦§¥§©
,øçà íB÷nî àöBé íãémd el`y epl reci mdixac it lr wx `l` ¨¨¥¦¨©¥

ok m` ,mdizenizgéðîéäî àì éànàmipn`p micrd oi` recn - ©©Ÿ§¥§¦
yi eze` miniiwnd mdy oeik ixde ,dpn` xhy edfy xnel

.xizdy dtd `ed xq`y dtdy ,ezelqta mb mpin`dl
oniq zpzepe ,mi`xen` dylyn mivexiz dyly d`ian `xnbd)

,mzeny zxikflù"àá ,ïîéñzxne` (iy` ax ,iia` ,`ax - ¦¨
:`xnbdíìBòì ,àáø øîàxaecnäåì øîà÷coreh deldy - ¨©¨¨§¨§¨¨©Ÿ¤

,eilr `veid `ed dpn` xhyyå`ed heyt oicy epiywdy dn lr §
epi`y`ed yecigdy ayiil yi ,on`pàðeä áø øîàc ,àðeä áøãë¦§©¨§¨©©¨

,áø øîàd delL øèLa äãBî`ed ok`Báúk,micr eilr mizgde ¨©©¤¦§¨¤§¨
,'izrxt' orehy `l`éøö ïéàCdelnd,Bîéi÷ìdeld z`cedy oeik ¥¨¦§©§

`edy xne` didy ebina erxty xnel on`p epi`e ,eniiwl dliren
cia ezwfgd ixd ,`ed izin` xhyy dcedy xg`y itl ,siefn
df oic lre .ef di`x cbp on`p epi`e ,erxt `ly dgiken delnd
xhyy xnel on`p epi`y oicd `edy ax mya dcedi ax siqed
jxc oi`y itl ,siefn xhy `edy xne` didy ebina `ed dpn`
zern z` epnn laiw `ly onf lk xhy delnl ozil deld

.ok dyry oerhl on`p epi`e ,d`eldd
:sqep uexizøîàc íìBòì ,øîà éiaàdäåìî`ed dpn` xhyy ©©¥¨©§¨§¨©©§¤

mpn`e ,deldn ea zeabl dvex epi` ok zngne ,eciay xhyd
on`p `di `l recne ,'dkxa eilr `az' ok m`y lirl epiywd

,eixacaåxaecny xnel yiL ïBâëdeln eze`íéøçàì áçaiig - §§¤¨©£¥¦
mze` miciqtn eaeg lr dell xzeen `edy jkae ,mixg`l oenn

,mdizeaeg z` zeabl okidn mdl oi`y ,ea miyepdåoica yecigd §
`ed dfì ïépî ,øîBà ïúð éaø ,àéðúc ,ïúð éaøãëd mc`äLBð ¦§©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥¦©¦§¤

Bøéáçå ,äðî Bøéáçadyep ,del eze` -Bøéáçac`a -,iyily m ©£¥¨¤©£¥©£¥
,dpn iell deld oernye ,dpn oernyl deldy oae`x oebkïépî¦©¦
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oiglbn el`e` cenr hi sc ± iyily wxtzeaezk
àì àîòè éàî íéñåðà àìà.xizdy `ed xq`y dtd :`nip Ðìåãâá äùòð ïë íà àìà

gweld oi` dwfg :opixn` inp micr iabe .xkende gweld ,milecba xhyd dyrn lk Ð

.miphw ea mizgnø÷ù åîúçé ìàå åâøäézngn epiid miqep`" inp ixn` ik jkld Ð

"zeytpÐ.miryx ediiytp eeynåáúëù øèùá äãåî,eazky xhya dcedy del Ð

eit lreenzgp.micrdåîéé÷ì êéøö äåìîä ïéà
on`p aey deld oi`y ,ea minezgd micra Ð

xq`y dtd i`da opixn` `le .eizrxt xnel

oeiknc ,xizdy `eddid xyk xn`yÐixd

"eizrxt" xn` ike .xhyd wfgedÐ,onidn `l

.`ed delnd cia ixdyxn`c ,inp xi`n iaxe

elqetl mipn`p oi`Ðeazky del dcena

`l xaqwe .xn`wopikixve`le ,micrl ez

.`xhy miiwin ediinet`àáðâapbzn Ðdz`

cigid ea ewlgp `ly oeyla jixac xnel

miaexndezxn`c ,jixac z` elhai `ly ick ,

.d`cigikäëìä àîéà øéàî éáøë êì àøéáñ éà
øéàî éáøëhewpz `le Ðitp`a `zlink dl

.dytpäéì àøéáñ éëéä øîåxhya dcena Ð

.eazkyïî÷ì åúà éë.zexhy oi`ian oieln Ð

åëééøèù åîéé÷xnel libx ip` jk Ðmielnl

mdizexhy mi`iandoi`e iptlmdicr,mdnr

eywae ekl :mdl xne` ip`mkicr.edeniiwei`c

eazky del dcenc ab lr s` ,ikd e`lÐivn

.eizrxt xninläðîà øèù,melk del `l Ð

zell jxhvi m`y ,delnl exqne eazk `l`Ð

.deli`ly epin`deeprazi.edeln ok m` `l`

äéðéîë ìë`hiyt ,ea minezg micr `lde Ð

miiwzic!einzegaàðåä áøãëax opirny`e Ð

eizxqne eizazk xn`y delc :ikd inp dcedi

`ed dpn` xhy la` ,elÐdelnd jixv oi`

on`p oi`c ,dnizgd lr cirdl `iadle xefgl

`la xqne azkc yipi` ciar `lc ,elqetl del

.d`eldíéøçàì áçù`edy ,ef d`ceda Ð

dpn` xhy `edy dcenÐz` ciqtne ag

mixg`miyepdeide ,mzeabdl dn el oi`e ,ea

.df aeg zeabl mivexåì íùà øùàì ïúðåÐ

my`d xy`l `l` ,"edeld xy`l" azk `le

`aa) "lfebd"a opixn`ck ,oxw `ed my`e .ely

(`,iw `nwÐoxwdy inl.ely
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ä÷æç:oeir jixve .opixn` opaxle ,dwfg mewna ebn opixn` `lc rnyn `kd Ð 'ek oi`

xn`e ,epnf xg` raz iab ,`hiyt` `le (a,d) `xza `aac `nw wxta `id `irac

.ipnf jez jizrxt diløîàã`l Ð xingnc o`n elit` :yexit Ð 'ek xac jl oi` xn

`c xaqw diteb `axc ,jpda `l` xingnzkqna ,`rpiva envr xeqnl aiig epi` ipda elit

oi`e ,(`,cp) "l`rnyi iax" wxta dxf dcear

bxdi edleka Ð `iqdxtae ,x`yl jpd oia welig

.xeari `le

àîòèyxit Ð 'ek `ped axck xi`n iaxc

dcenya ediizbelt ixiinc :qxhpewa

oipn`p oi`c xi`n iaxc `nrh epiide .eazky del

,micrl ez ikixv `l Ð eniiw dele li`edc Ð

jixv ixaq opaxe .`xhy miiwn ediinet` e`le

`la ebltil ok m`c :wgvi epiaxl dywe .eniiwl

!dela ilz ediinrhe li`ed ,diteb dela micr

(a,cpw `xza `aa) "zny in" wxtac :cere

ip`y :opgei iax xn`wc ,dela ibilt `lc rnyn

ixac eniiwl jixv oi` eazky xhya dcen xne`

mipn`p oi` ibilt bltn `de :jixte .`id lkd

irexe`l micr inil` i` :dil xn` 'ek elqetl

dil dedc :cere !?dipink lk edi` Ð `xhy

mz epiaxl d`xpe !ibltinw `ped axca xninl

xi`n iaxc `nrh :eyexit ikdc wgvi epiaxle

opixn` `lc `ped ax xne`y enkc ,`ped axck

iax xne` inp ikd Ð dela xhyd leqtl ebn

`xhy ilqt `l inil`c ab lr s`c ,micra xi`n

.ebna

äãåîm`e Ð eniiwl jixv oi` eazky xhya

i`c ebna onidn `l `nrh i`ne :xn`z

xnel del `xi `nyc :xnel yie ?siefn xn` ira

qxhpewd yxite .ebn `kile ,edeyigki ot ,siefn

jixv oi` dxez xacc meyn `nrhc :xg` mewna

ink dyrp xhyd lr minezgd micrc ,meiw

edekxv`c `ed opaxe ,oic ziaa ozecr dxwgpy

,zeprh x`ya la` ,`ed siefn oirh ik Ð meiw

d`xp oke .meiw edekixvd `l Ð `ed rext oebk

ebna onidn `lc yxtl oi` la` .wgvi epiaxl

`xhy Ð dirxt i`c meyn ,`ed rext xnel

`ed dpn` inp oirh ik `dc ,ira i`n dicia

mzde ,onidn `lc axc dizlin` jenqa opiwqn

.`nrh i`d jiiy `l

éà:xn`z m`e Ð 'ek xi`n iaxk jl `xiaq

iaxk dkld xn`w `l ikd meyn `nlce

`xza `aa) "zny in" wxta `ki`c meyn ,xi`n

dedc :xnel yie !opaxl xi`n iaxc jitnc (a,cpw

,l`ilnb oa oerny oaxk dkldc xninl ivn

`nw wxta `icda dil zi`c.eniiwl jixv oi` eazky xhya dcenc (`,f) `rivn `aac

àîéà`nlce :xn`z m`e .wlgl el d`xp oi` ongp axc :xnel yie !opgei iaxl dil zi` ikdc ,`xhy irexe`l inil`c micr ip`ye ,xaq ivn inp opaxk elit`c :dniz Ð xi`n iaxk dkld

.biltn `le ,xn`w mzq `ped axc :xnel yie !onwl dcen ongp ax elit`c ,dpn`e `rcena ixiin `ped axíìåòìxn`w `l i`n`e :xn`z m`e Ð 'ek `ped axcke del xn`wc

.`xhy irexe`l micr inil` ixn`c ,opaxk `lc inwe`l dil `gip `lc :xnel yie ?`ped axcke ,micr ixn`wc mlerl inpáøãëå?il dnl axc ilin izxz :xn`z m`e Ð ax xn` `ped

.xnz` dzxiag llkn `cgc :xnel yieïåâëåyie !(a,dt zeaezk) legn Ð elgne xfge exiagl aeg xhy xkend `dc ,dil lign ira i`c ,ebna dipnidle :xn`z m`e Ð mixg`l agy

opixn` (a,k) `rivn `aac `nw wxt seqac ab lr s` .olfb deld oi`y oeik ,icin ciqtn `l Ð `ed dpn` xne`y eiykrc ,eaeg ciqtdle legnl ezrc oi` `nyc ,`ed ebn e`lc :xnel

zxiknc xn`p m`e .gkenc xaey `ki`c meyn ,edc lk ebn` opiknq mzd `ny Ð l`enycl `zi` dpin rny :xn`wc ,lral xifgi dcen dy`dy onfa xaey `vn iab ,`peeb i`dk ebn

rnyn oke .legnl leki epi` ,dxezd on el aiigc ,'ek exiaga dyepa la` ,legnl leki opaxcn iedc aeg xhy xken `weec :xninl opivnc ,xity iz` ded Ð opaxcn `l` epi` aeg xhy

opaxcn jzrc `wlq i`c .legnl leki epi`e ,`ziixe`c rxn aiky zpzn :wiqne .legnl leki epi`y rn aiky zpzna epzp m`c l`eny dcene :xn`wc :(a,fnw `xza `aa) "zny in" wxta

i`dn yxei i`d dinle` i`nc ,legnl leki yxeid oi` Ð `ziixe`c rxn aiky zpzn i` i`ce mzdc :zegcl yie !legnl leki epi` `ziixe`c icinac rnyn ?legnl leki epi` i`n` Ð

xn`i `l ,mai zxney gipde ,zne ,dpn eig`a dyep didy ixd :(a,`t zeaezk) "eltpy dy`d" seqa opixn`c ,legnl leki epi` exiaga exiage exiaga dyepc di`x `iadl yi cere ?yxei

p iaxk dl opinwene .zexit lke` `ede ,zerwxw oda gwele ecin oi`iven `l` ,izwfgd yxei ip`e li`eddl careyn dlral xy` lkc ,exiaga exiage dpn exiaga dyep enk ied `dc .oz

miyxtn yie] .dzekf riwtdl leki epi`e ,dgkn `l` yxei oi`c ,mzd ip`yc :zegcl yie .legnl lekie yxei `edy ,envrl legni ?rwxw oda gwli i`n` Ð legnl leki i`e .dzaezkl

:xn`z m`e .[dlra aegl daeg xhy mcw ,inp mai zxneye .legnl leki epi` Ð exiag ly aegl eaeg mcwy ,exiaga dyepd la` .xken ly eaeg mcwy ,legnl leki aeg xhy xkena `wecc

i` .opixn` `l dizlw ira i` Ð `pic iaa wfgz`c oeik mzd opixn`c ,`pic iaa wfgz` `kdc :xnel yie !(a,`l oixcdpq) "xxea df" seqa opixn`ck ,dizlw ira i`c ebna dipnidp izk`

.yily cia `ed xhydyk ixiin `kd :inpïéðî.depyxit (`,fl) oihibae ,ozp iaxk dkldc rnyn Ð 'ek exiaga dyepläìåòàoi`y it lr s` dell xhy oiazekc `de Ð inzg `l

.delnl `le ,dell exqenl epiid Ð enr deln
m`
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oiglbn el`ea cenr hi sc ± iyily wxtzeaezk

úùù áø øîàå.opiqxb Ðéîúç àì äìåòà"epnzg" ixn` ike ÐÐmipn`p oi`riyxdl

.onvr z`àøôñã éèéùô ìòepzepe ,el oi`y minrte ,xteqd xky ozil deld lry Ð

akrne ,oerxt zrya epnn edaebe xfege ,delnd.eilr xhydäâåî åðéàù øôñdxez Ð

.miaezke mi`iapäâåî.eay zeirh on Ðíéãòeid dpn` :exn`e ,xhya minezgd Ð

el epazk `l` ,melk edeld `l .epixacÐ

eiqkp el cariy dfe .el deli jxhviykl

e`lc ,onf xg`l elit` deli m` eiykrn

.oick `ly sexhl iedil mcwenåéä àòãåî
åðéøáãmicr exn`e ,`ed xkn xhy m` Ð

epipta `rcen xqn xkend :ea minezgdep`xde

,eqpe`.ea epxkdeïéðîàð ïéàlr iz` `lc Ð

micrl ozip `rcen :`xhyl dil rxne dt

livdl ick xhyd z` aezklqep`d,eqpe`n

exn` ike ,i`ed dlerc ,azkdl ozip `l dpn`

epnzgÐmc` oi`e ,miryx ediiytpl ieyn

.ryx envr meyl on`påðéøáã åéä éàðúlr Ð

dxkn i`pzepi`x `le ,jke jk el dyriy ,el

miiwyepi`e ,il miiw `l :xne` dfe .e`pz el

.xknäðîàå àòãåîoi` xn xn`w i`n `nrh Ð

.oipn`pàøèùì äéì éø÷ò à÷ãozecra Ð,df

.'ek inp `kd .`xhyl rxne dt lr iz` `leåà
àîìã`l `d Ðmicenc ,`ed `xhyc `zxwr

efe ,mdipia did i`pzy `l` ,zn` xhydy md

xg`l xwrin `linn `xhye ,`id zxg` zecr

.epnfa e`pz miiw `ly meia ,onfïî÷ì åúà éë
eid i`pzy micirn mdiciry zegewl Ð

.mdixacåëééàðú åîéé÷ åìéæ åäì ïðéøîàÐ

.milralåúåçåàðéãì.rwxwd aey akri m` Ð

éãäñî à÷ àéìòî àøèùá åäééåøúmdipy Ð

`la aezk `edy zenke ,zn` xhydy micirn

,i`pz.edenzgàåä ãç éàðú øîà÷ã éàäåÐ

.ea minezg mdipyy xhy xewrl on`p epi`eéà
'åë ïðéøîà àìà éîð åäééåøú åìéôà éëäi` Ð

cg` dfl ziyr eci azk lr cirdy oeikc ikd

,i`pz `la aezk `edy zenk xhyd iniiwnn

,mipy eicr edl iedezecrecg` ixac dpexg`

.mipy mewnaéîð åäééåøú åìéôài`pz :ixn` Ð

epixac eidÐ`l.epnidzillr ecirdy oeikc

oci azkÐike ,aezk `edy zenk xhyd eniiw

epixac eid i`pz ixn`Ðmicibn edl eed

,micibne mixfegeeniiw ongp ax xn` i`n`e

ekii`pz'ek?àìàdnizg e`l jgxk lr Ð

iwqn xeac ick jezc oeikc ,`ed zniiewn

:opixn` ,odipia did i`pz la` :ixn`e ediixeac

epici azk" exn`y ediizecdq xwrinl ipd

`l` epnzg `l :xnele ,ez`w "`edzpn lr

izixg` `zln i`pzc oeike ,i`pzd z` miiwiy

onf xg`l `l` ezxwer dpi`y ,`idÐ`l

`inc`rcenl,ipnidne ,dpn`ezecrcipta

.`id dnvréîð éàäded i`pz xn`e miiq ik Ð

Ðxwrznizgl`l` iznzg `l :xnel ,dici

,`id izixg` `zlnc ol zi`c oeike .ok zpn lr

`xhyexwrin `linnÐxhya oi`c gkzyi`

`l` mezg.cg` crøòøò åéìò àø÷ùÐ

razpd dvxy.elqetläéá ïðéáâîå.dinza Ð

åäðéð éøúå éøúmileqty mdilr micirn mipy el`e ,mipy xhyd icr Ðdze`a eid
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íà`xwirnc Ð "oe`" oeyl rnyn ikdc Ð dpn` xhye miqt xhy df edwigxd jcia oe`

`xwirn la` ,dler `ed dzry ,rext xhy df "dler jild`a okyz l`e" .xwy ied

.zn` `edïéðîædil ilzyi` diidy dze` ici lre Ð `xtqc ihiyt` dil idync

.xdfil el did Ð rext xhy xn`c o`ne ."dler" dil ixw `l jkld ,zxg` mrt `zedy

`xtqc ihiyt` eziidy meync yxtl oi` la`

?ryt dnc ,"dler" dil ixwøîàongp ax

lr Ð mipn`p oi` epixac eid dpn` exn`y micr

i`c ,ixii` xg` mewnn `vei oci azk oi`a jgxk

jixt ikdc .`hiyt Ð xg` mewnn `vei oci azk

mipn`p oi`c xn`w iy` ax xa xnc :cere .lirl

mewnn `vei oci azka i`e ,azkl ozip `lc meyn

.mipn`p oi`c `hiyt azkl ozip elit` Ð xg`

ongp ax `dc ?ebina ipnidn `l i`n`c :dywe

iteb:xn`wc ,xhyd leqtl ebn lirl dil zi` d

eniiw elif edl opixn` `picl onwl ez` ik

ebna rext xnel onidnc ,`picl ezege ekiixhy

,`xhy irexe`l inil`c ,micr oky lke .siefnc

uxize !(`,cpw `xza `aa) "zny in"a xn`ck

micene li`ed ,`rcenc `nrh epiidc :wgvi epiax

lr iz` `l aey Ð ezkldk xqnpe azkp xhydy

miqep`l inc `le .ebna elit` `xhyl rxne dt

xyk xhy didy micen oi`y ,oizipznc miphwe

,ebna ipnidn jkld Ð eze` oixzeq `l` ,llk

rxne dt lr iz` `lc xnel o`k jiiy `lc

dpn`e .xhy didy micen mpi` ixdy ,`xhyl

,ongp axl ipnidn `lc `nrh epiidc d`xp inp

azkp xhydy micene li`ed ,`xhyl irxn `lc

dpn`c `nrh yxtn `lc .deld zrcn oick

la` ,iy` ax xa xn `l` azkl ozip `lc meyn

.dey mdipy `rcene dpn` mrh Ð ongp axl

`ed rext xnel on`pc ongp axl dil zi`c `de

,llk `xhyl rxn `l inp mzd Ð siefnc ebna

opaxk ongp ax xity iz`e .ebna onidn jkld

my) "zny in"c `ziixa `idde .xi`n iaxc

irac ,on`p epi`c df `ed dpn` xhyc (a,cpw

ixacl dl iwen ongp ax Ð xi`n iaxk inwe`l

.lkdåàÐ `id izixg` `zlin i`pz `nlc

,xhyd zxiwrl `le ,oi`a od xg` xacl :yexit

.j`id ozecr miyxtny ,`nlra ztqez `l`

miiwzi m` xwrp epi`e ,xhyd miiw `zyd cre

oi` la` .xhyd zrxed o`k oi` jkld ,i`pzd

jiiy `le ,ixnbl `id izixg` `zlin :yxtl

`edy oicirn eid m`y enk ,dpey`x ozecrl

i` :jenqa jixt i`n ok m`cÐ mipn`p ody rext

izixg` `zlin i`pzc oeikc !inp ixz elit` ikd

`vei oci azka elit` mipn`p ixz Ð ixnbl `ed

`lc jl `ni` mlerl cg la` .xg` mewnn

jkl .`ed rext xnel onidn `lc ikid ik ,onidn

.epyxitck d`xpíàåmewnn `vei oci azk

`l ,ipzwc zecr ileqte Ð mipn`p oi` xg`

oi` i`n` ok m`c Ð mileqt oiicry mixne`y

micen dzre ,f` eed zecr ileqt `l` ?mipn`p

oi` i`n` ,mewn lkne :xn`z m`e .mixyk mdy

md oiicr mixne` era i`c ,ebna epnidl ?mipn`p

ef zeyigknd micr izk izy [lka oke] !mileqt

wgvi epiax xne`e ?`zeplfba i`nwl ilqt era i`c ebna i`xza ipnidn `l i`n` ,ef z`

.exiag ala dn rcei cg` oi`c ,ebn jiiy `l micr ipyacøîàzxne` z`f zyy ax

gkd:ipzwc (my) "zny in"c `ziixa zyy axl iywz :xn`z m`e Ð `id dnfd zlgz dy

dceny ,xhyd xg` jld xn`ck meiw ,jixv xhyd oi`c ab lr s` `nl` .xhyd xg` jld Ð e`l m`e ,micr xg` jld Ð `ed dpn` xhyc :yexit ,micr yi m` ,`ed dpn` xhy xn` m`

.bilt `idd la` ,xn`w zxne` z`fc :xnel yie !dnfd zlgz dygkd opixn` `le ,micr xg` jld Ð micr yi m` ,[ikd elit`e] ,mzd `zi`ck eazky deld
iwe`e
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áøcî dpéî òîL :éãéà áøc déøa úLL áø øîàå§¨©©¥¤§¥§©¦¦§©¦¨¦§©
.ïéðîàð ïéà "eðéøác eéä äðîà" :eøîàL íéãò ,àðäk̈£¨¥¦¤¨§£¨¨¨§¨¥¥¤¡¨¦

àîòè éàî¯.éîúç àì äìåòà ,àeä äìåòc ïåék ©©£¨¥¨§©§¨©©§¨¨¨§¥
ääLiL íãàì Bì øeñà :éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦¨§¨¨¤©§¤
ïkLz ìà" :øîàpL íeMî ,Búéa CBúa òeøt øèL§¨¨©§¥¦¤¤¡©©©§¥

éìäàaíà" :éøîà áøc déîMî àáøòîa ."äìåò E §Ÿ¨¤©§¨§©£¨¨¦§¥§©¨§¦¦
"eä÷éçøä Eãéa ïåà¯,íéqt øèLe äðîà øèL äæ ¨¤§¨§©§¦¥¤§©£¨¨§©©¦
éìäàa ïkLz ìàå""äìåò E¯ïàî .òeøt øèL äæ §©©§¥§Ÿ¨¤©§¨¤§¨¨©©

òeøt øèL øîàc¯øîàc ïàîe ,äðîà øèL ïkL ìk §¨©§¨¨©¨¤¥§©£¨¨©§¨©
äðîà øèL¯éäLîc ïéðîæc ,àì òeøt øèL ìáà §©£¨¨£¨§¨¨©¨§¦§¦§©§¥

øîà ,dbeî BðéàL øôñ ,øîzà .àøôñc éèéLtà déì¥©§¦¥§©§¨¦§©¥¤¤¥¨¨©
ìL ãò éîà éaøCìéàå ïàkî ,BúBäMì øzeî íBé íéL ©¦©¦©§¦¨©§¦¨§¥¨

¯éìäàa ïkLz ìà" :øîàpL íeMî ,BúBäMì øeñàE ¨©§¦¤¤¡©©©§¥§Ÿ¨¤
eéä äðîà" eøîàL íéãò :ïîçð áø øîà ."äìåò©§¨¨©©©§¨¥¦¤¨§£¨¨¨

"eðéøác¯"eðéøác eéä àòãBî" ,ïéðîàð ïéà¯ïéà §¨¥¥¤¡¨¦¨¨¨§¨¥¥
"eðéøác eéä äðîà" :øîà éLà áø øa øî .ïéðîàð¤¡¨¦¨©©©¦¨©£¨¨¨§¨¥

¯"eðéøác eéä àòãBî" ,ïéðîàð ïéà¯.ïéðîàðéàî ¥¤¡¨¦¨¨¨§¨¥¤¡¨¦©
àòa .áúkéì ïzéð àì éàäå ,áúkéì ïzéð éàä ?àîòè©£¨©¦¨¦¨¥§©Ÿ¦¨¦¨¥§¨
?eäî "eðéøác eéä éàðz" :ïîçð áøî àáø dépéî¦¥¨¨¥©©§¨§©¨§¨¥©

àîòè eðééä äðîàå àòãBî¯ì déì éø÷ò à÷c,àøèL ¨¨©£¨¨©§©£¨§¨¨§¦¥¦§¨¨
éîð éàäå¯ì ø÷ò à÷àúléî éàðz :àîìc Bà .àøèL §©©¦¨¨©¦§¨¨¦§¨§©¦§¨

ïðéøîà àðéãì ïn÷ì eúà ék :déì øîà ?àéä éúéøçà©£¦¥¦£©¥¦¨§©¨§¦¨¨§¦©
:øîBà ãò .àðéãì eúBçå ,eëééàðz eîéi÷ eìéæ :eäì§¦©§§¨©§§§¦¨¥¥
:àtt áø øîà ,"éàðz Bðéà" :øîBà ãòå "éàðz"§©§¥¥¥§©£©©©¨
øîà÷c éàäå ,éãäñî à÷ àéìòî àøèLa eäééåøz©§©§¦§¨¨©©§¨¨§©£¥§©§¨¨©

"éàðz"¯íB÷îa ãçà ìL åéøác ïéàå ,ãç déì äåä §©£¨¥©§¥§¨¨¤¤¨¦§
é÷úî .íéðLéà :òLBäé áøc déøa àðeä áø dì ó §©¦©§¦¨©¨§¥§©§ª©¦

ø÷òéîì éðä :ïðéøîà àlà !éîð eäééåøz eléôà ,éëä̈¦£¦©§©§©¦¤¨¨§¦©¨¥§¦£©
éîð éàä ,eúà÷ eäééúeãäñ¯déúeãäñ ø÷òéîì ©£©§¨¨©©¦§¦£©©£¥

eðz .òLBäé áøc déøa àðeä áøk àúëìäå !éúà÷̈¨¥§¦§§¨§©¨§¥§©§ª©¨
ïî íéðL eàáe ,eúîe øèMä ìò ïéîeúç íéðL :ïðaø©¨©§©¦£¦©©§¨¥¨§©¦¦
íéñeðà ìáà ,àeä íãé áúkL eðòãé" :eøîàå ÷eMä©§¨§¨©§¤§©¨¨£¨£¦

"eéä úeãò éìeñt ,eéä íépè÷ ,eéä¯.íéðîàð elà éøä ¨§©¦¨§¥¥¨£¥¥¤¡¨¦
áúk äéäL Bà ,äæ àeä íãé áúkL íéãò Lé íàå§¦¥¥¦¤§©¨¨¤¤¨¨§©
øòøò åéìò àøwL øèMî ,øçà íB÷nî àöBé íãé̈¨¥¦¨©¥¦§¨¤¨¨¨¨©§¨

ïéc úéáa ÷æçeäå¯déa ïðéaâîe .ïéðîàð elà ïéà §§©§¥¦¥¥¤¡¨¦©§¦©¥
øîà !eäðéð éøúe éøz ?éànàå ?àéìòî àøèLák§¦§¨¨©©§¨§©©§¥§¥¦§£©
,àéä äîæä úlçz äLçëä :úøîBà úàæ :úLL áø©¥¤Ÿ¤¤©§¨¨§¦©£¨¨¦

íùëå

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

כתובות. האשה שנתארמלה - פרק שני דף יט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zeaezk(ycew zay meil)

dpéî òîL ,éãéà áøc déøa úLL áø øîàåcenll yi -îeixacáøc §¨©©¥¤§¥§©¦¦§©¦¨¦§©
,àðäkyeðéøác eéä äðîà eøîàL íéãòdf xhyay epizenizg - ©£¨¥¦¤¨§£¨¨¨§¨¥

,dpn` xhy lr eidïåék ,àîòè éàî .ïéðîàð ïéà`pdk ax xn`c ¥¤¡¨¦©©£¨¥¨
éîúç àì äìåòà ,àeä äìåòc,leer xac lr mezgl micrl xeq` - §©§¨©©§¨Ÿ¨§¦

mpi`e ,miryx mnvr miniyn md ixd ok ebdpy mixne` mdyke
mipn`p micrd oi`y ,ax mya dcedi ax xn`y edfe .mipn`p

.'xq`y dt' mdl yiy mewna elit`e ,dpn` xhy edfy xnel

* * *
yiy mixg` mixace zexhy oipra zetqep zexnin d`ian `xnbd

:dleer meyn mdaääLiL íãàì Bì øeñà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦¨§¨¨¤©§¤
,Búéa CBúa òeøt øèLxg`l cin xhyd z` delnd rxwi `l` §¨¨©§¥

,rxtpyøîàpL íeMî(ci `i aei`)éìäàa ïkLz ìà','äìåò Exhye ¦¤¤¡©©©§¥§Ÿ¨¤©§¨
,ea zeable xefgl leki delnd ixdy ,dleerl mexbl leki rext

.erxty xnel on`p deld `di `le
:df weqta ztqep dyxc d`ian `xnbdéøîà áøc déîMî àáøòîa§©£¨¨¦§¥§©¨§¦

weqta xn`p ,oldlck weqtd z` ax mya eyxit l`xyi ux`a -
(my),'eä÷éçøä Eãéa ïåà íà'e ,xwy oeyl `ed 'oe`'eäæl fnxøèL ¦¨¤§¨§©§¦¥¨¤¤§©

å ,äðîàl okíéqt øèL`edy exiag z` qiitny ,miqeit xhy - £¨¨§§©©¦
xiyr d`xiy ick ,el aiig `edy xhy el aezkiy epin`ne eade`
lr eazkpy ,xwya ozligzn eyrp el` zexhyy ,zeixad ipira
oda zeabl e`eai `ly ick mzedydl xeq`e ,dzid `ly d`eld

,weqtd meiqe .oick `lyéìäàa ïkLz ìàå'äæ ,'äìåò Elr cnln §©©§¥§Ÿ¨¤©§¨¤
,òeøt øèLyi dzr j` ,xwya eziiyr zligz oi` mpn`y §¨¨©

,oick `ly aey ea zeabl delnd lekiy ,dleer meyn ezwfgda
.zedydl xeq` eze` s`e

`pdk ax .` ,zedydl xeq` xhy dfi` zerc yly yiy `vnp
.b .rext xhy wx xqe` iel oa ryedi iax .a .dpn` xhy wx xqe`
.dpn` xhye rext xhy ,mdipy z` mixqe` l`xyi ux` ipa
zxne` .iel oa ryedi iaxe `pdk ax ewlgp dna `xnbd zxxan

:`xnbdøîàc ïàîzedydl xeq`y,òeøt øèLoa ryedi iax dfe ©§¨©§¨¨©
,ielïkL ìkzedydl xeq`y xeaqiy,äðîà øèLx`eai oldle ¨¤¥§©£¨¨

.xzei dxeng dpn` xhy ziidyd recnøîàc ïàîexeq`y ©§¨©
zedydl,äðîà øèLxhy ziidyda wxy xaeq ,`pdk ax edfy §©£¨¨

,xeqi` yi dpn`àì ,òeøt øèL ìáà,xeqi` ea oi` -éäLîc ïéðîæc £¨§¨¨©Ÿ§¦§¦§©§¥
àøôñc éèéLtà déìxhyd z` delnd ddyn minrtly oeik - ¥©§¦¥§¨§¨

g`l eciazehext mze` z` deld el mlyiy ick oerxtd x
melyzy ,d`eldd zra xhyd z` azky xteql delnd mliyy
mnlyne d`eldd zra zern el oi` minrtle ,deld lr lhen df
xhyd z` delnd ddyn aegd xwir rxtpy xg` s`e ,delnd

.el` zehext deld el mlyiy cr ecia
:dlwz yygn ezedydl xeq`y sqep xac d`ian `xnbd,øîzà¦§©

dbeî BðéàL øôñ,zeierhn weca epi` -ìL ãò ,énà éaø øîàíéL ¥¤¤¥¨¨©©¦©¦©§Ÿ¦
íBéeziipw onfnBúBäMì øzeî,eziaa,BúBäMì øeñà Cìéàå ïàkî ¨©§¦¨§¥¨¨©§

éìäàa ïkLz ìà' øîàpL íeMî,'äìåò Extq zwfgda leer yie ¦¤¤¡©©©§¥§Ÿ¨¤©§¨
,mei miyly `id weqta dxen`d 'dpkyd' oeyle ,dben epi`y

.epfpbi e` ,eze` owzi e` `l`

* * *
eilr enzgy xhydy mixne`d micra oecl dkiynn `xnbd

:leqteøîàL íéãò ,ïîçð áø øîàla` ,df aeg xhy lr epnzg ep` ¨©©©§¨¥¦¤¨§
,eðéøác eéä äðîà,zn`a d`eld dzid `le,ïéðîàð ïéàm` elit`e £¨¨¨§¨¥¥¤¡¨¦

m` oke .mdit lr `l` miiwzn xhyd oi`y ,'xq`y dt' mdl yi
j` ,df xhy lr epnzg ,dxikn xhy lr micrd exn`eéä àòãBî¨¨¨

eðéøácz` xeknl dvex epi`y dxiknd mcew xkend epl xn` - §¨¥
,df xhy azek `ed okle el dxkenl eqp` gweldy `l` ,dcyd

,ïéðîàð ïéàgk z` rxbl mileki dt lray micrd ixac oi`y itl ¥¤¡¨¦
.xhyd

:'`rcen' iabl wlegd zrc z` d`ian `xnbdéMà áø øa øî©©©©¦
,øîàexn` m`,ïéðîàð ïéà ,eðéøác eéä äðîàj` .ongp ax ixacke ¨©£¨¨¨§¨¥¥¤¡¨¦

xkn xhy lr exn` m`ïéðîàð ,eðéøác eéä àòãBîxhy z` leqtl ¨¨¨§¨¥¤¡¨¦
.dxikndàîòè éàî,`rcenl dpn` xhy oia weligd dn -éàä ©©£¨©

,drcen xhy -áúkéì ïzéðs` ,dfk xhy aezkl micrl xzen - ¦¨¦¨¥
cin dcyd lra z` milivn md ezaizka ixdy ,zn` epi`y

,eilr mii`nd gweldéàäå,dpn` xhy -áúkéì ïzéð àìxeq` - §©Ÿ¦¨¦¨¥
lekiy ,dleer meyn jka yiy x`azdy enke ,eazekl micrl
xnele mnvr z` riyxdl mipn`p mpi`e ,oick `ly ea zeabl

.oick `ly ebdpy
dpn`a mby xne`d ongp ax zrcl ,sqep ote`a zwtzqn `xnbd

:mipn`p mpi` `rcena mbedépéî àòaepnn l`y -,ïîçð áøî àáø §¨¦¥¨¨¥©©§¨
la` ,df dxikn xhy lr epnzg ep` ,micrd exn`eðéøác eéä éàðz§©¨§¨¥

i`pzd miiwzi `l m`y ,xkend dpzdy i`pz ef dxikna did -
xkende ,i`pzd miiwzd m` mircei ep` oi`e ,dxiknd lhazz

,lha xknde i`pzd miiwzd `ly oreh,eäî.mipn`p micrd m`d ©
a ixd :wtqd iccv z` `ax x`anàîòè eðééä ,äðîàå àòãBî¨¨©£¨¨©§©£¨

meyn ,mipn`p mpi`yì déì éø÷ò à÷càøèLmd mdixacay - §¨¨§¦¥¦§¨¨
a aezkd z` milhane mixwer,xhyénð éàäåmdy i`pzd mbe - §©©¦

eilr micirnì ø÷ò à÷àøèLxhya aezkd z` `ed xwer - ¨¨©¦§¨¨
.i`pzd miiwzdy gweld gikei `ly onf lk ,gwnd z` lhaneBà

,àîìcmdixacay oeik ,mipn`p mpi` `rcene dpn`a `weecy ¦§¨
dxiknd e` d`elddy mixne`y ,xhyd seb z` mixwer md dzr

la` ,xhya aezkd zernyn cbp ,mlern elg `léàðzmdy df §©
,eilr micirnàéä éúéøçà àúléî,`id ztqepe dycg zecr - ¦§¨©£¦¦¦

mitiqen `l` ,xhya miaezkd mixacd xwir z` zlhan dpi`y
,i`pzd miiwzi m` wx legz xhya daezkd dxikndy cirdl
,gweld epniiwi `le ,i`pzd meiwl ie`xd onfd xeari m` mpn`e
,xhyd seb ly dxiwr o`k oi` j` ,dxiknd dlg `ly xxazi

.mipn`pe
déì øîà,ongp axàðéãì ïn÷ì eúà ékzegewl epiptl mi`ayk - ¨©¥¦¨§©¨§¦¨

,dxikna i`pz didy mixne` mdly xhyd icryeìéæ ,eäì ïðéøîà̈§¦¨§¦
àðéãì eúeçå eëééàðz eîéi÷z` dligz eniiwiy mdl mixne` ep` - ©§§¨©§§§¦¨

i`pz lr cirdl mipn`p micrdy oeik ,oicl e`eai jk xg`e i`pzd
zxwer dpi`y zipevig zecrk `edy ,xhya aezk epi`y s` df

.xhyd seb z`

* * *
:i`pzd oipra xhyd icr ipy oia dygkd yiy ote`a dpc `xnbd

,xkn xhy lr minezgd mipyãòmdn cg`éàðz ,øîBàdid ¥¥§©
,ef dxiknaãòåmdn cg`éàðz Bðéà ,øîBài`pz lk did `l - §¥¥¥§©

miiwzdy gked `lyk s` miiw gwnd m`d oecl yie ,ef dxikna
.`l e` ,i`pzdéãäñî à÷ àélòî àøèLa eäééåøz ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§©§¦§¨¨§©§¨¨©§£¦

eilr enzge ,`ed xyk envr xhydy micirn micrd ipy ixd -
,i`pz `ll ,`edy zenkéàäåcr eze`e -øîà÷cyéàðz,ea did §©§¨¨©§©

ãç déì äåä,xaca cigi `ed ixd -ìL åéøác ïéàåcrãçà £¨¥©§¥§¨¨¤¤¨
milawzníéðL íB÷îaxhyay mdizenizg znizqy ,mipy cbp - ¦§§©¦

.gwna i`pz did `ly zecirn
:`tt ax ixac lr `xnbd dywné÷úîáøc déøa àðeä áø dì ó ©§¦¨©¨§¥§©

éëä éà ,òLBäéi`pz didy xne`d zecr z` aiygn dz` m` - §ª©¦¨¦
ok m` ,xhya aezkd zehyt z` zxzeq `id eli`k gwnaeléôà£¦

énð eäééåøzoi` gwna i`pz didy micirn micrd ipy m` s` - ©§©§©¦
aezkd zehyte ,izin` xhydy ecird dligza ixdy ,mpin`dl
z` zxzeq dt lray mzecre ,i`pz `ll gwn didy `ed xhya
cre ,mzecrn mda mixfeg md eli`k df ixde ,xhya aezkd

.ezecrn ea xefgl on`p epi` cirndàlà`ed mzepn`p mrh i`ce ¤¨
c meyneúà÷ eäééúeãäñ ø÷òéîì éðä ,ïðéøîàel` micr - ¨§¦¨¨¥§¤§©¨£¥§¨¨

xewrl e`a ,i`pz ea didy cin mixne`e xhyd z` miniiwnd
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קעז
oiglbn el`ea cenr hi sc ± iyily wxtzeaezk

úùù áø øîàå.opiqxb Ðéîúç àì äìåòà"epnzg" ixn` ike ÐÐmipn`p oi`riyxdl

.onvr z`àøôñã éèéùô ìòepzepe ,el oi`y minrte ,xteqd xky ozil deld lry Ð

akrne ,oerxt zrya epnn edaebe xfege ,delnd.eilr xhydäâåî åðéàù øôñdxez Ð

.miaezke mi`iapäâåî.eay zeirh on Ðíéãòeid dpn` :exn`e ,xhya minezgd Ð

el epazk `l` ,melk edeld `l .epixacÐ

eiqkp el cariy dfe .el deli jxhviykl

e`lc ,onf xg`l elit` deli m` eiykrn

.oick `ly sexhl iedil mcwenåéä àòãåî
åðéøáãmicr exn`e ,`ed xkn xhy m` Ð

epipta `rcen xqn xkend :ea minezgdep`xde

,eqpe`.ea epxkdeïéðîàð ïéàlr iz` `lc Ð

micrl ozip `rcen :`xhyl dil rxne dt

livdl ick xhyd z` aezklqep`d,eqpe`n

exn` ike ,i`ed dlerc ,azkdl ozip `l dpn`

epnzgÐmc` oi`e ,miryx ediiytpl ieyn

.ryx envr meyl on`påðéøáã åéä éàðúlr Ð

dxkn i`pzepi`x `le ,jke jk el dyriy ,el

miiwyepi`e ,il miiw `l :xne` dfe .e`pz el

.xknäðîàå àòãåîoi` xn xn`w i`n `nrh Ð

.oipn`pàøèùì äéì éø÷ò à÷ãozecra Ð,df

.'ek inp `kd .`xhyl rxne dt lr iz` `leåà
àîìã`l `d Ðmicenc ,`ed `xhyc `zxwr

efe ,mdipia did i`pzy `l` ,zn` xhydy md

xg`l xwrin `linn `xhye ,`id zxg` zecr

.epnfa e`pz miiw `ly meia ,onfïî÷ì åúà éë
eid i`pzy micirn mdiciry zegewl Ð

.mdixacåëééàðú åîéé÷ åìéæ åäì ïðéøîàÐ

.milralåúåçåàðéãì.rwxwd aey akri m` Ð

éãäñî à÷ àéìòî àøèùá åäééåøúmdipy Ð

`la aezk `edy zenke ,zn` xhydy micirn

,i`pz.edenzgàåä ãç éàðú øîà÷ã éàäåÐ

.ea minezg mdipyy xhy xewrl on`p epi`eéà
'åë ïðéøîà àìà éîð åäééåøú åìéôà éëäi` Ð

cg` dfl ziyr eci azk lr cirdy oeikc ikd

,i`pz `la aezk `edy zenk xhyd iniiwnn

,mipy eicr edl iedezecrecg` ixac dpexg`

.mipy mewnaéîð åäééåøú åìéôài`pz :ixn` Ð

epixac eidÐ`l.epnidzillr ecirdy oeikc

oci azkÐike ,aezk `edy zenk xhyd eniiw

epixac eid i`pz ixn`Ðmicibn edl eed

,micibne mixfegeeniiw ongp ax xn` i`n`e

ekii`pz'ek?àìàdnizg e`l jgxk lr Ð

iwqn xeac ick jezc oeikc ,`ed zniiewn

:opixn` ,odipia did i`pz la` :ixn`e ediixeac

epici azk" exn`y ediizecdq xwrinl ipd

`l` epnzg `l :xnele ,ez`w "`edzpn lr

izixg` `zln i`pzc oeike ,i`pzd z` miiwiy

onf xg`l `l` ezxwer dpi`y ,`idÐ`l

`inc`rcenl,ipnidne ,dpn`ezecrcipta

.`id dnvréîð éàäded i`pz xn`e miiq ik Ð

Ðxwrznizgl`l` iznzg `l :xnel ,dici

,`id izixg` `zlnc ol zi`c oeike .ok zpn lr

`xhyexwrin `linnÐxhya oi`c gkzyi`

`l` mezg.cg` crøòøò åéìò àø÷ùÐ

razpd dvxy.elqetläéá ïðéáâîå.dinza Ð

åäðéð éøúå éøúmileqty mdilr micirn mipy el`e ,mipy xhyd icr Ðdze`a eid

.dry
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íà`xwirnc Ð "oe`" oeyl rnyn ikdc Ð dpn` xhye miqt xhy df edwigxd jcia oe`

`xwirn la` ,dler `ed dzry ,rext xhy df "dler jild`a okyz l`e" .xwy ied

.zn` `edïéðîædil ilzyi` diidy dze` ici lre Ð `xtqc ihiyt` dil idync

.xdfil el did Ð rext xhy xn`c o`ne ."dler" dil ixw `l jkld ,zxg` mrt `zedy

`xtqc ihiyt` eziidy meync yxtl oi` la`

?ryt dnc ,"dler" dil ixwøîàongp ax

lr Ð mipn`p oi` epixac eid dpn` exn`y micr

i`c ,ixii` xg` mewnn `vei oci azk oi`a jgxk

jixt ikdc .`hiyt Ð xg` mewnn `vei oci azk

mipn`p oi`c xn`w iy` ax xa xnc :cere .lirl

mewnn `vei oci azka i`e ,azkl ozip `lc meyn

.mipn`p oi`c `hiyt azkl ozip elit` Ð xg`

ongp ax `dc ?ebina ipnidn `l i`n`c :dywe

iteb:xn`wc ,xhyd leqtl ebn lirl dil zi` d

eniiw elif edl opixn` `picl onwl ez` ik

ebna rext xnel onidnc ,`picl ezege ekiixhy

,`xhy irexe`l inil`c ,micr oky lke .siefnc

uxize !(`,cpw `xza `aa) "zny in"a xn`ck

micene li`ed ,`rcenc `nrh epiidc :wgvi epiax

lr iz` `l aey Ð ezkldk xqnpe azkp xhydy

miqep`l inc `le .ebna elit` `xhyl rxne dt

xyk xhy didy micen oi`y ,oizipznc miphwe

,ebna ipnidn jkld Ð eze` oixzeq `l` ,llk

rxne dt lr iz` `lc xnel o`k jiiy `lc

dpn`e .xhy didy micen mpi` ixdy ,`xhyl

,ongp axl ipnidn `lc `nrh epiidc d`xp inp

azkp xhydy micene li`ed ,`xhyl irxn `lc

dpn`c `nrh yxtn `lc .deld zrcn oick

la` ,iy` ax xa xn `l` azkl ozip `lc meyn

.dey mdipy `rcene dpn` mrh Ð ongp axl

`ed rext xnel on`pc ongp axl dil zi`c `de

,llk `xhyl rxn `l inp mzd Ð siefnc ebna

opaxk ongp ax xity iz`e .ebna onidn jkld

my) "zny in"c `ziixa `idde .xi`n iaxc

irac ,on`p epi`c df `ed dpn` xhyc (a,cpw

ixacl dl iwen ongp ax Ð xi`n iaxk inwe`l

.lkdåàÐ `id izixg` `zlin i`pz `nlc

,xhyd zxiwrl `le ,oi`a od xg` xacl :yexit

.j`id ozecr miyxtny ,`nlra ztqez `l`

miiwzi m` xwrp epi`e ,xhyd miiw `zyd cre

oi` la` .xhyd zrxed o`k oi` jkld ,i`pzd

jiiy `le ,ixnbl `id izixg` `zlin :yxtl

`edy oicirn eid m`y enk ,dpey`x ozecrl

i` :jenqa jixt i`n ok m`cÐ mipn`p ody rext

izixg` `zlin i`pzc oeikc !inp ixz elit` ikd

`vei oci azka elit` mipn`p ixz Ð ixnbl `ed

`lc jl `ni` mlerl cg la` .xg` mewnn

jkl .`ed rext xnel onidn `lc ikid ik ,onidn

.epyxitck d`xpíàåmewnn `vei oci azk

`l ,ipzwc zecr ileqte Ð mipn`p oi` xg`

oi` i`n` ok m`c Ð mileqt oiicry mixne`y

micen dzre ,f` eed zecr ileqt `l` ?mipn`p

oi` i`n` ,mewn lkne :xn`z m`e .mixyk mdy

md oiicr mixne` era i`c ,ebna epnidl ?mipn`p

ef zeyigknd micr izk izy [lka oke] !mileqt

wgvi epiax xne`e ?`zeplfba i`nwl ilqt era i`c ebna i`xza ipnidn `l i`n` ,ef z`

.exiag ala dn rcei cg` oi`c ,ebn jiiy `l micr ipyacøîàzxne` z`f zyy ax

gkd:ipzwc (my) "zny in"c `ziixa zyy axl iywz :xn`z m`e Ð `id dnfd zlgz dy

dceny ,xhyd xg` jld xn`ck meiw ,jixv xhyd oi`c ab lr s` `nl` .xhyd xg` jld Ð e`l m`e ,micr xg` jld Ð `ed dpn` xhyc :yexit ,micr yi m` ,`ed dpn` xhy xn` m`

.bilt `idd la` ,xn`w zxne` z`fc :xnel yie !dnfd zlgz dygkd opixn` `le ,micr xg` jld Ð micr yi m` ,[ikd elit`e] ,mzd `zi`ck eazky deld
iwe`e
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áøcî dpéî òîL :éãéà áøc déøa úLL áø øîàå§¨©©¥¤§¥§©¦¦§©¦¨¦§©
.ïéðîàð ïéà "eðéøác eéä äðîà" :eøîàL íéãò ,àðäk̈£¨¥¦¤¨§£¨¨¨§¨¥¥¤¡¨¦

àîòè éàî¯.éîúç àì äìåòà ,àeä äìåòc ïåék ©©£¨¥¨§©§¨©©§¨¨¨§¥
ääLiL íãàì Bì øeñà :éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦¨§¨¨¤©§¤
ïkLz ìà" :øîàpL íeMî ,Búéa CBúa òeøt øèL§¨¨©§¥¦¤¤¡©©©§¥

éìäàaíà" :éøîà áøc déîMî àáøòîa ."äìåò E §Ÿ¨¤©§¨§©£¨¨¦§¥§©¨§¦¦
"eä÷éçøä Eãéa ïåà¯,íéqt øèLe äðîà øèL äæ ¨¤§¨§©§¦¥¤§©£¨¨§©©¦
éìäàa ïkLz ìàå""äìåò E¯ïàî .òeøt øèL äæ §©©§¥§Ÿ¨¤©§¨¤§¨¨©©

òeøt øèL øîàc¯øîàc ïàîe ,äðîà øèL ïkL ìk §¨©§¨¨©¨¤¥§©£¨¨©§¨©
äðîà øèL¯éäLîc ïéðîæc ,àì òeøt øèL ìáà §©£¨¨£¨§¨¨©¨§¦§¦§©§¥

øîà ,dbeî BðéàL øôñ ,øîzà .àøôñc éèéLtà déì¥©§¦¥§©§¨¦§©¥¤¤¥¨¨©
ìL ãò éîà éaøCìéàå ïàkî ,BúBäMì øzeî íBé íéL ©¦©¦©§¦¨©§¦¨§¥¨

¯éìäàa ïkLz ìà" :øîàpL íeMî ,BúBäMì øeñàE ¨©§¦¤¤¡©©©§¥§Ÿ¨¤
eéä äðîà" eøîàL íéãò :ïîçð áø øîà ."äìåò©§¨¨©©©§¨¥¦¤¨§£¨¨¨

"eðéøác¯"eðéøác eéä àòãBî" ,ïéðîàð ïéà¯ïéà §¨¥¥¤¡¨¦¨¨¨§¨¥¥
"eðéøác eéä äðîà" :øîà éLà áø øa øî .ïéðîàð¤¡¨¦¨©©©¦¨©£¨¨¨§¨¥

¯"eðéøác eéä àòãBî" ,ïéðîàð ïéà¯.ïéðîàðéàî ¥¤¡¨¦¨¨¨§¨¥¤¡¨¦©
àòa .áúkéì ïzéð àì éàäå ,áúkéì ïzéð éàä ?àîòè©£¨©¦¨¦¨¥§©Ÿ¦¨¦¨¥§¨
?eäî "eðéøác eéä éàðz" :ïîçð áøî àáø dépéî¦¥¨¨¥©©§¨§©¨§¨¥©

àîòè eðééä äðîàå àòãBî¯ì déì éø÷ò à÷c,àøèL ¨¨©£¨¨©§©£¨§¨¨§¦¥¦§¨¨
éîð éàäå¯ì ø÷ò à÷àúléî éàðz :àîìc Bà .àøèL §©©¦¨¨©¦§¨¨¦§¨§©¦§¨

ïðéøîà àðéãì ïn÷ì eúà ék :déì øîà ?àéä éúéøçà©£¦¥¦£©¥¦¨§©¨§¦¨¨§¦©
:øîBà ãò .àðéãì eúBçå ,eëééàðz eîéi÷ eìéæ :eäì§¦©§§¨©§§§¦¨¥¥
:àtt áø øîà ,"éàðz Bðéà" :øîBà ãòå "éàðz"§©§¥¥¥§©£©©©¨
øîà÷c éàäå ,éãäñî à÷ àéìòî àøèLa eäééåøz©§©§¦§¨¨©©§¨¨§©£¥§©§¨¨©

"éàðz"¯íB÷îa ãçà ìL åéøác ïéàå ,ãç déì äåä §©£¨¥©§¥§¨¨¤¤¨¦§
é÷úî .íéðLéà :òLBäé áøc déøa àðeä áø dì ó §©¦©§¦¨©¨§¥§©§ª©¦

ø÷òéîì éðä :ïðéøîà àlà !éîð eäééåøz eléôà ,éëä̈¦£¦©§©§©¦¤¨¨§¦©¨¥§¦£©
éîð éàä ,eúà÷ eäééúeãäñ¯déúeãäñ ø÷òéîì ©£©§¨¨©©¦§¦£©©£¥

eðz .òLBäé áøc déøa àðeä áøk àúëìäå !éúà÷̈¨¥§¦§§¨§©¨§¥§©§ª©¨
ïî íéðL eàáe ,eúîe øèMä ìò ïéîeúç íéðL :ïðaø©¨©§©¦£¦©©§¨¥¨§©¦¦
íéñeðà ìáà ,àeä íãé áúkL eðòãé" :eøîàå ÷eMä©§¨§¨©§¤§©¨¨£¨£¦

"eéä úeãò éìeñt ,eéä íépè÷ ,eéä¯.íéðîàð elà éøä ¨§©¦¨§¥¥¨£¥¥¤¡¨¦
áúk äéäL Bà ,äæ àeä íãé áúkL íéãò Lé íàå§¦¥¥¦¤§©¨¨¤¤¨¨§©
øòøò åéìò àøwL øèMî ,øçà íB÷nî àöBé íãé̈¨¥¦¨©¥¦§¨¤¨¨¨¨©§¨

ïéc úéáa ÷æçeäå¯déa ïðéaâîe .ïéðîàð elà ïéà §§©§¥¦¥¥¤¡¨¦©§¦©¥
øîà !eäðéð éøúe éøz ?éànàå ?àéìòî àøèLák§¦§¨¨©©§¨§©©§¥§¥¦§£©
,àéä äîæä úlçz äLçëä :úøîBà úàæ :úLL áø©¥¤Ÿ¤¤©§¨¨§¦©£¨¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zeaezk(ycew zay meil)

dpéî òîL ,éãéà áøc déøa úLL áø øîàåcenll yi -îeixacáøc §¨©©¥¤§¥§©¦¦§©¦¨¦§©
,àðäkyeðéøác eéä äðîà eøîàL íéãòdf xhyay epizenizg - ©£¨¥¦¤¨§£¨¨¨§¨¥

,dpn` xhy lr eidïåék ,àîòè éàî .ïéðîàð ïéà`pdk ax xn`c ¥¤¡¨¦©©£¨¥¨
éîúç àì äìåòà ,àeä äìåòc,leer xac lr mezgl micrl xeq` - §©§¨©©§¨Ÿ¨§¦

mpi`e ,miryx mnvr miniyn md ixd ok ebdpy mixne` mdyke
mipn`p micrd oi`y ,ax mya dcedi ax xn`y edfe .mipn`p

.'xq`y dt' mdl yiy mewna elit`e ,dpn` xhy edfy xnel

* * *
yiy mixg` mixace zexhy oipra zetqep zexnin d`ian `xnbd

:dleer meyn mdaääLiL íãàì Bì øeñà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦¨§¨¨¤©§¤
,Búéa CBúa òeøt øèLxg`l cin xhyd z` delnd rxwi `l` §¨¨©§¥

,rxtpyøîàpL íeMî(ci `i aei`)éìäàa ïkLz ìà','äìåò Exhye ¦¤¤¡©©©§¥§Ÿ¨¤©§¨
,ea zeable xefgl leki delnd ixdy ,dleerl mexbl leki rext

.erxty xnel on`p deld `di `le
:df weqta ztqep dyxc d`ian `xnbdéøîà áøc déîMî àáøòîa§©£¨¨¦§¥§©¨§¦

weqta xn`p ,oldlck weqtd z` ax mya eyxit l`xyi ux`a -
(my),'eä÷éçøä Eãéa ïåà íà'e ,xwy oeyl `ed 'oe`'eäæl fnxøèL ¦¨¤§¨§©§¦¥¨¤¤§©

å ,äðîàl okíéqt øèL`edy exiag z` qiitny ,miqeit xhy - £¨¨§§©©¦
xiyr d`xiy ick ,el aiig `edy xhy el aezkiy epin`ne eade`
lr eazkpy ,xwya ozligzn eyrp el` zexhyy ,zeixad ipira
oda zeabl e`eai `ly ick mzedydl xeq`e ,dzid `ly d`eld

,weqtd meiqe .oick `lyéìäàa ïkLz ìàå'äæ ,'äìåò Elr cnln §©©§¥§Ÿ¨¤©§¨¤
,òeøt øèLyi dzr j` ,xwya eziiyr zligz oi` mpn`y §¨¨©

,oick `ly aey ea zeabl delnd lekiy ,dleer meyn ezwfgda
.zedydl xeq` eze` s`e

`pdk ax .` ,zedydl xeq` xhy dfi` zerc yly yiy `vnp
.b .rext xhy wx xqe` iel oa ryedi iax .a .dpn` xhy wx xqe`
.dpn` xhye rext xhy ,mdipy z` mixqe` l`xyi ux` ipa
zxne` .iel oa ryedi iaxe `pdk ax ewlgp dna `xnbd zxxan

:`xnbdøîàc ïàîzedydl xeq`y,òeøt øèLoa ryedi iax dfe ©§¨©§¨¨©
,ielïkL ìkzedydl xeq`y xeaqiy,äðîà øèLx`eai oldle ¨¤¥§©£¨¨

.xzei dxeng dpn` xhy ziidyd recnøîàc ïàîexeq`y ©§¨©
zedydl,äðîà øèLxhy ziidyda wxy xaeq ,`pdk ax edfy §©£¨¨

,xeqi` yi dpn`àì ,òeøt øèL ìáà,xeqi` ea oi` -éäLîc ïéðîæc £¨§¨¨©Ÿ§¦§¦§©§¥
àøôñc éèéLtà déìxhyd z` delnd ddyn minrtly oeik - ¥©§¦¥§¨§¨

g`l eciazehext mze` z` deld el mlyiy ick oerxtd x
melyzy ,d`eldd zra xhyd z` azky xteql delnd mliyy
mnlyne d`eldd zra zern el oi` minrtle ,deld lr lhen df
xhyd z` delnd ddyn aegd xwir rxtpy xg` s`e ,delnd

.el` zehext deld el mlyiy cr ecia
:dlwz yygn ezedydl xeq`y sqep xac d`ian `xnbd,øîzà¦§©

dbeî BðéàL øôñ,zeierhn weca epi` -ìL ãò ,énà éaø øîàíéL ¥¤¤¥¨¨©©¦©¦©§Ÿ¦
íBéeziipw onfnBúBäMì øzeî,eziaa,BúBäMì øeñà Cìéàå ïàkî ¨©§¦¨§¥¨¨©§

éìäàa ïkLz ìà' øîàpL íeMî,'äìåò Extq zwfgda leer yie ¦¤¤¡©©©§¥§Ÿ¨¤©§¨
,mei miyly `id weqta dxen`d 'dpkyd' oeyle ,dben epi`y

.epfpbi e` ,eze` owzi e` `l`

* * *
eilr enzgy xhydy mixne`d micra oecl dkiynn `xnbd

:leqteøîàL íéãò ,ïîçð áø øîàla` ,df aeg xhy lr epnzg ep` ¨©©©§¨¥¦¤¨§
,eðéøác eéä äðîà,zn`a d`eld dzid `le,ïéðîàð ïéàm` elit`e £¨¨¨§¨¥¥¤¡¨¦

m` oke .mdit lr `l` miiwzn xhyd oi`y ,'xq`y dt' mdl yi
j` ,df xhy lr epnzg ,dxikn xhy lr micrd exn`eéä àòãBî¨¨¨

eðéøácz` xeknl dvex epi`y dxiknd mcew xkend epl xn` - §¨¥
,df xhy azek `ed okle el dxkenl eqp` gweldy `l` ,dcyd

,ïéðîàð ïéàgk z` rxbl mileki dt lray micrd ixac oi`y itl ¥¤¡¨¦
.xhyd

:'`rcen' iabl wlegd zrc z` d`ian `xnbdéMà áø øa øî©©©©¦
,øîàexn` m`,ïéðîàð ïéà ,eðéøác eéä äðîàj` .ongp ax ixacke ¨©£¨¨¨§¨¥¥¤¡¨¦

xkn xhy lr exn` m`ïéðîàð ,eðéøác eéä àòãBîxhy z` leqtl ¨¨¨§¨¥¤¡¨¦
.dxikndàîòè éàî,`rcenl dpn` xhy oia weligd dn -éàä ©©£¨©

,drcen xhy -áúkéì ïzéðs` ,dfk xhy aezkl micrl xzen - ¦¨¦¨¥
cin dcyd lra z` milivn md ezaizka ixdy ,zn` epi`y

,eilr mii`nd gweldéàäå,dpn` xhy -áúkéì ïzéð àìxeq` - §©Ÿ¦¨¦¨¥
lekiy ,dleer meyn jka yiy x`azdy enke ,eazekl micrl
xnele mnvr z` riyxdl mipn`p mpi`e ,oick `ly ea zeabl

.oick `ly ebdpy
dpn`a mby xne`d ongp ax zrcl ,sqep ote`a zwtzqn `xnbd

:mipn`p mpi` `rcena mbedépéî àòaepnn l`y -,ïîçð áøî àáø §¨¦¥¨¨¥©©§¨
la` ,df dxikn xhy lr epnzg ep` ,micrd exn`eðéøác eéä éàðz§©¨§¨¥

i`pzd miiwzi `l m`y ,xkend dpzdy i`pz ef dxikna did -
xkende ,i`pzd miiwzd m` mircei ep` oi`e ,dxiknd lhazz

,lha xknde i`pzd miiwzd `ly oreh,eäî.mipn`p micrd m`d ©
a ixd :wtqd iccv z` `ax x`anàîòè eðééä ,äðîàå àòãBî¨¨©£¨¨©§©£¨

meyn ,mipn`p mpi`yì déì éø÷ò à÷càøèLmd mdixacay - §¨¨§¦¥¦§¨¨
a aezkd z` milhane mixwer,xhyénð éàäåmdy i`pzd mbe - §©©¦

eilr micirnì ø÷ò à÷àøèLxhya aezkd z` `ed xwer - ¨¨©¦§¨¨
.i`pzd miiwzdy gweld gikei `ly onf lk ,gwnd z` lhaneBà

,àîìcmdixacay oeik ,mipn`p mpi` `rcene dpn`a `weecy ¦§¨
dxiknd e` d`elddy mixne`y ,xhyd seb z` mixwer md dzr

la` ,xhya aezkd zernyn cbp ,mlern elg `léàðzmdy df §©
,eilr micirnàéä éúéøçà àúléî,`id ztqepe dycg zecr - ¦§¨©£¦¦¦

mitiqen `l` ,xhya miaezkd mixacd xwir z` zlhan dpi`y
,i`pzd miiwzi m` wx legz xhya daezkd dxikndy cirdl
,gweld epniiwi `le ,i`pzd meiwl ie`xd onfd xeari m` mpn`e
,xhyd seb ly dxiwr o`k oi` j` ,dxiknd dlg `ly xxazi

.mipn`pe
déì øîà,ongp axàðéãì ïn÷ì eúà ékzegewl epiptl mi`ayk - ¨©¥¦¨§©¨§¦¨

,dxikna i`pz didy mixne` mdly xhyd icryeìéæ ,eäì ïðéøîà̈§¦¨§¦
àðéãì eúeçå eëééàðz eîéi÷z` dligz eniiwiy mdl mixne` ep` - ©§§¨©§§§¦¨

i`pz lr cirdl mipn`p micrdy oeik ,oicl e`eai jk xg`e i`pzd
zxwer dpi`y zipevig zecrk `edy ,xhya aezk epi`y s` df

.xhyd seb z`

* * *
:i`pzd oipra xhyd icr ipy oia dygkd yiy ote`a dpc `xnbd

,xkn xhy lr minezgd mipyãòmdn cg`éàðz ,øîBàdid ¥¥§©
,ef dxiknaãòåmdn cg`éàðz Bðéà ,øîBài`pz lk did `l - §¥¥¥§©

miiwzdy gked `lyk s` miiw gwnd m`d oecl yie ,ef dxikna
.`l e` ,i`pzdéãäñî à÷ àélòî àøèLa eäééåøz ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§©§¦§¨¨§©§¨¨©§£¦

eilr enzge ,`ed xyk envr xhydy micirn micrd ipy ixd -
,i`pz `ll ,`edy zenkéàäåcr eze`e -øîà÷cyéàðz,ea did §©§¨¨©§©

ãç déì äåä,xaca cigi `ed ixd -ìL åéøác ïéàåcrãçà £¨¥©§¥§¨¨¤¤¨
milawzníéðL íB÷îaxhyay mdizenizg znizqy ,mipy cbp - ¦§§©¦

.gwna i`pz did `ly zecirn
:`tt ax ixac lr `xnbd dywné÷úîáøc déøa àðeä áø dì ó ©§¦¨©¨§¥§©

éëä éà ,òLBäéi`pz didy xne`d zecr z` aiygn dz` m` - §ª©¦¨¦
ok m` ,xhya aezkd zehyt z` zxzeq `id eli`k gwnaeléôà£¦

énð eäééåøzoi` gwna i`pz didy micirn micrd ipy m` s` - ©§©§©¦
aezkd zehyte ,izin` xhydy ecird dligza ixdy ,mpin`dl
z` zxzeq dt lray mzecre ,i`pz `ll gwn didy `ed xhya
cre ,mzecrn mda mixfeg md eli`k df ixde ,xhya aezkd

.ezecrn ea xefgl on`p epi` cirndàlà`ed mzepn`p mrh i`ce ¤¨
c meyneúà÷ eäééúeãäñ ø÷òéîì éðä ,ïðéøîàel` micr - ¨§¦¨¨¥§¤§©¨£¥§¨¨

xewrl e`a ,i`pz ea didy cin mixne`e xhyd z` miniiwnd
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המשך בעמוד ג



קעח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc zeaezk(iyily meil)

:`xnbd dgecàøîeçì énð íúäwx gken ef `ziixan s` - ¨¨©¦§§¨
s`y oipn j` ,reawa aexd xg` mikled oi` `xneg oiprly

.aexd xg` mikled oi` `lewl
:`xnbd zx`anî ,àlà,ef `ziixaíéöøL äòLzmi`nhnd mizn ¤¨¦¦§¨§¨¦

,mzzinaãçà òcøôöegpen ezena `nhn epi`yòâðå ,íäéðéa §©§¥©¤¨¥¥¤§¨©
,àîè B÷éôñ ãéçiä úeLøa ,òâð ïäî äæéàa òãBé Bðéàå ïäî ãçàa§¤¨¥¤§¥¥©§¥¤¥¤¨©¦§©¨¦§¥¨¥
dvgnke `ed reawy oeike ,`nh cigid zeyxa d`neh wtq lky
la` .`nhe `ed wtq `l` aexd xg` mikled oi` dvgn lr

,øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøamiaxd zeyxa d`neh wtq lky ¦§¨©¦§¥¨
,mi`nhnd mivxyd aex xg` mikled oi` `lewl s`y ixd .xedh

.xedh miaxd zeyxa ok zngne `ed dvgn lr dvgnk `l`
zxxan ,`ziixaa miyxetn `xif iax ixacy xxazpy xg`

:`xnbd zl`ey .dxezdn df oicl xewnd edn `xnbdàúééøBàãîe¦§©§¨
ïì àðîcenll yi :`xnbd zx`an .dvgn lr dvgnk reaw lky §¨¨

yi` bexdl oiekzdy ,ytp gvex iabl `ziixaa epipyy dnn z`f
,miaiign minkge dzinn exhet oerny iaxy ,xg` yi` bxde df

c ,oerny iax ly enrheàø÷ øîà(`i hi mixac)`pU Wi` didi ike' ¨©§¨§¦¦§¤¦Ÿ¥
Edrxlåéìò í÷å Bì áøàårecn ,dyw dxe`kle ,'zne Wtp EdMde §¥¥§¨©§¨¨¨§¦¨¤¤¨¥

zeaizne ,'eilr mwe' azkpy jka ic ixde ,'el ax`e' dxeza azkp
aiig epi`y oerny iax yxec 'el ax`e'Bì ïéekúiL ãòeze`l - ©¤¦§©¥

,xg` mc` bxde mieqn mc` bexdl oiekzp m` j` ,bxdpy mc`
.xehtïðaøåoiekzdyk s` miaiigne oerny iax lr miwlegd §©¨¨

,zxg` dyxc weqtdn miyxec ,xg` mc` zbixdléaø éác éøîà̈§¦§¥©¦
,éàpéicedi bxde icedi bexdl oiekzna `weecy cnlp df weqtn ©©

,aiig ,xg`Bâì ïáà ÷øBæì èøtyiy miyp` ly dxeag jezl - §¨§¥¤¤§
,xxal yie .xehty ,icedid z` bxde ,miiebe micedi mdaéîc éëéä¥¦¨¥

,xaecn dxeag efi`a -àkéàc àîéìéàmy yiy xn`p m` -äòLz ¦¥¨§¦¨¦§¨
,íäéðéa ìàøNé ãçàå íéðòðkz` xehtl weqt jixv recn ok m` §©£¦§¤¨¦§¨¥¥¥¤

,oa`d wxefeäðéð íéðòðk àaeøc déì ÷etéúåweqtd `la mb ixd - §¥¥§¨§©£¦¦§

,aexd xg` miklede ,miieb maex ixdy ,xeht `edy mircei epiid
ixacl xehty ,icedi bxde iebd z` bexdl oiekzpy ink df ixde

,lkdénð éàmy yiy xaecn m` s`e -àbìôe àbìtdvgn - ¦©¦©§¨©§¨
ixdy ,xehty mircei epiid ok mb ,miieb dvgne mil`xyi÷ôñ§¥

,ì÷äì úBLôð.iebd z` bexdl dzid ezpeeky xnel epl yie §¨§¨¥
`l`àëéøö àìote` `l` hrnl weqtd jxved `l -àkéàc- Ÿ§¦¨§¦¨
yiy,íäéðéa ãçà éðòðëe íéìàøNé äòLzepiid weqtd `lae ¦§¨¦§¨¥¦§©£¦¤¨¥¥¤

cg` icedi bexdl oiekzpk df ixde ,aexd xg` jlil yiy mixne`
ote`ay dxezd dycige ,minkg zrcl aiigy ,xg` icedi bxde

meyn aexd xg` mikled oi` dfòeá÷ éðòðk déì äåäceze` - ©£¨¥§©£¦¨©
,aexdn yxit `le enewna reaw `ed ixd iprpk herinòeá÷ ìëå§¨¨©

,éîc äöçî ìò äöçîkokle ,l`xyid z` bexdl oiekznk df oi`e §¤¡¨©¤¡¨¨¥
lr dvgnk reaw lky dxezd on xewnd o`kne ,gvexd xeht

.dvgn

* * *
epizpyn ly oecipa dkldd z` zxxan `xnbd(:ci)zwepiz iabl

:dpedkl dxiyk ,mixyk xird aex m`y xn` iqei iaxy ,dqp`py
øîà éMà øa àéiç áø ,øîzéàmyaéñBé éaøk äëìä ,áøaex m`y ¦§©©¦¨©©¦¨©©£¨¨§©¦¥

`xnbd dzr dpiade] dpedkl dxiyk zwepizd ,mixyk xird
.['aex ipy' jixv oi`e ,cg` aexa elit` edfyøîà àáø øa ïðç áøå§©¨¨©¨¨¨©

mya,áø,cg` aexa iqei iax xizdy dnäúéä äòL úàøBädid - ©¨©¨¨¨§¨
e`xy e` dryd jxev df didy itl ,dyrn eze`l cgein wqt df
zexecl la` ,cg` aex it lr exizd okle ,mixg` xzid iccv my

.'aex ipy' ici lr `l` xiykdl oi`
:ax mya iy` xa `iig ax zrc lr `xnbd dywnéaø áéúî¥¦©¦

å ,äéîøéikéaeø éøz ïðéòa àì ïéñçeéìdkldy xnel ozip ike - ¦§§¨§§£¦Ÿ¨¦¨§¥¥
,dpedkl xizdl cg` aexa icy iqei iaxkïðúäådpynaoixiykn) §¨§©

(f"n a"t,micedie miieb da mixcy xir iabl
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שלישי עמ' א

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

:`xnbd zvxznøLôà àìc íB÷îalvpidl dvr oi`y ote`a - §¨§Ÿ¤§¨
daezk oiazek oi`y mewna oebk ,xaey zaizk `ll ze`nxn

,`nepid icr it lr zeaeb miypde,øáBL ïðéáúk éàcåixacl s`e ©©¨§¦¨¥
dlawy jkl di`xk lral xifgdl dn dy`l oi`y oeik ,`tt ax
miazeky mewna la` .daezk xhy dl oi` ixdy ,dzaezk
di`xk daezkd xhy z` lral xifgdl dy`d dlekie daezk
xhy z` `iadl dy`d zaiig `l` ,xaey miazek oi` ,oerxtl

.daezkd dtxypy micr e` ,dzaezk

* * *
:lirl `ziixaa epipy.'äøBNa ìL ñBk äéðôì eøéáòä'zxxan ¤¡¦§¨¤¨¤§¨

:`xnbdéàîdze` `id dn -.äøBNa ìL ñBk:`xnbd daiynøîà ©¤§¨¨©
,äáäà øa àcà áøøîBìk ,äéðôì ïéøéáòî äîeøz ìL ïéé ñBk- ©©¨©©£¨©¦¤§¨©£¦¦§¨¤¨§©

y xnel `id qek dze`a fnxde,äîeøúa ìBëàì Bæ äúéä äéeàø§¨¨§¨¤¡¦§¨
dxeq`d dlera dpi`e ,dleza `idy oeik ,odkl z`yip eli`

.zepf zngn odkl `ypidl
:`xnbd dgecé÷úî,àtt áø dì ó`idy dgiken ef qek cvik ©§¦¨©¨¨

,dlezaeèàike -äðîìàodkl z`yipd,äîeøúa äìëà àì éî ¨©§¨¨¦Ÿ¨§¨¦§¨
,dnexza lek`l die`xd ,dpnl` `idyk z`yip `ny ok m`e

.ef qek diptl exiard ok zngne
:ef qekay fnxd z` xg` ote`a `xnbd zx`anáø øîà àlà¤¨¨©©

,àttdy` ly dzliray zxyan ,ef dnexz ly oii qekBæ`id ¨¨
äîeøúk ,'úéLàø'z`xwpy'úéLàø',,dlezaa wx jiiy df xace ¥¦¦§¨¥¦

.dpnl`a `le

* * *

:dleza i`eyipa miyer eidy sqep oniq d`ian `xnbdàéðz©§¨
,`ziixaa,øîBà äãeäé éaø.äéðôì ïéøéáòî ïéé ìL úéáçzyxtn ©¦§¨¥¨¦¤©¦©£¦¦§¨¤¨

:`xnbd,äáäà øa àcà áø øîàz`yipd dy`ïéøéáòî ,äìeúa ¨©©©¨©©£¨§¨©£¦¦
äéðôìziag,äîeúñz`yipde .mezq dgzty dlezakäìeòa §¨¤¨§¨§¨

äéðôì ïéøéáòîziag,äçeút.gezt dgzty oniqk ©£¦¦§¨¤¨§¨
:`xnbd dywnéànàiptl dgezt ziag xiardl jxev yi recn - ©©

y ic ,dlera z`yipdøáòéðdnezq ziagén÷[iptl-]én÷å ,äìeúa ¦£©©¥§¨§©¥
ììk øáòéð àì äìeòaziag xiarp `l dlera z`yipd iptle - §¨Ÿ¦£©§¨

dzid `ly oniq ,ziag diptl exiard `l m`y reci `die ,llk
.dleza

,dlwz zeidl dleki dzid ,ok miyer eid m` :`xnbd zvxzn
cïéðîéærx`i minrtl -äñôúcdleradíéúàîxg`l ¦§¦§¨§¨¨©¦

dprazp m`e ,oic zia it lr `ly ,dyxbzd e` dpnl`zdy
`ly xacl di`xe ,dleza dzid `ly zngn dpn xifgzy

,oii ziag diptl exiardîàåäø,dy` dze` orhz j` -àðà §¨§¨£¨
éàåä äìeúa,iz`yp dleza zn`a -éàn÷ eøaò àìc éàäådne - §¨£©§©§Ÿ£©©©

,oii ziag iptl exiard `lyeñéðzàc àeä éñBðzà`ed qpe` - ¦§¥§¦§¦
ef oi`e ,bdpnd z` eniiw `le dzynd zexky zngn eqp`py
dleraa oiae dlezaa oiay epwiz jkl ,dleza iziid `ly di`x
lkez `l aeye ,dgezt efle dnezq efl ,diptl ziag exiari

.melk oerhl dlerad

* * *
:dlke ozg zgny ipiiprn d`ian `xnbdïðaø eðzïéãwøî ãöék , ¨©¨¨¥©§©§¦

älkä éðôì,dlkd iptl oicwxny drya mixne` gay ixac el` - ¦§¥©©¨
,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום רביעי עמ' ב

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

èéøö ïéàäzaLa Bæ äLøt àø÷é Bà àø÷ øák éøäL áBè íBé áøòa Bîöòì áBè íBé úLøt úBø÷ì C[dl ¥¨¦¦§¨¨©§©§§¤¤¤£¥§¨¨¨¦§¨¨¨¨§©©¨
äøBz úçîN áøòa íB÷î ìkîe[elàeä åLëòL íebøz ãçàå àø÷î íéðL äëøaä úàæå úLøt àø÷é ¦¨¨§¤¤¦§©¨¦§¨¨¨©§Ÿ©§¨¨§©¦¦§¨§¤¨©§¤©§¨

dpîæ[glÎfl: §©¨
ט  סעיף תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות רפה סימן

1

2

3

`zax `zkld
äúáùá [äì,חולֿהמועד שבת לקריאות הדין והוא -

פרשיות. וד' ראשֿחודש, שבת
äøåú úçîù áøòá [åì ֿ בחוץ עצרת שמיני היינו -

בהושענאֿרבא  הוא ובארץֿישראל .64לארץ,
äðîæ àåä [æì הקדים אם גם אבל לכתחילה, היינו -

השלמת  ידיֿחובת יצא - לכן שקודם בימים לקרוא

'וזאתֿהברכה' .65פרשת
äðîæ àåä [çì בערב הפרשה קראו כשלא בדיעבד -

הציבור  שיתחילו עד להשלימה יש שמחתֿתורה,
של  זמנה עבר ואילך משם אבל בראשית, פרשת לקרוא

.66זאת 

zetqede mipeiv
שגם 64) טו סי' ח"א בושם קנה בשו"ת שהבין כפי ודלא

 ֿ בחוץ גם המג"א) לשון שהביא (ואדה"ז המג"א לדעת
ראה  פוסקים, כמה (כדעת רבה בהושענא יקראו לארץ
ולא  שמחתֿתורה דכתב מהא ואדרבה ח), ס"ק שע"ת

בשמיניֿעצרת. יקראו דבחו"ל מוכח שמיניֿעצרת
מיום 65) הוא הפרשה העברת שזמן משמע ה, סעיף לעיל

בשבוע  להיות צריכה הפרשה שהשלמת ומשמע ראשון,
ואםֿכן  זו, פרשה הציבור קוראים שבה השבת עם הקשור
 ֿ שמחת ערב קודם הברכה וזאת פרשת להעביר ניתן לא
פרשת  עם הקשורים שבוע או שבת שום שאין מאחר תורה
זמנה' הוא 'שעכשיו המלים לפרש יש ועפי"ז וזאתֿהברכה,

שמחתֿתורה. ערב לפני לא היינו
הפרשה  קראו שהציבור שמשעה גם משמע ה' בסעיף אמנם

לקרוא  ניתן ואםֿכן זו, פרשה של זמנה זהו - במנחה
'שעכשיו  והמילים שמחתֿתורה, שקודם בימים גם הפרשה
אין  בהם השנה של היו"ט משאר לחלק באות זמנה' הוא

הקריאה. להעברת זמן
עד 66) הפרשה להשלים ה סעיף לעיל המבואר דרך על

מנחה.
שגם  כו, אות שמח"ת ליל שיחת ה'תשמ"ז ובהתוועדויות
בשמח"ת  מ"מ ג', יום עד להשלים אפשר שבת בכל אם
חדש  ענין דזהו משום - ג' יום עד להשלים אפשר אם צע"ג

תמיד). מועיל ונכנס" "דחק כי (אם לגמרי
שהשאיר  ט ס"ק בדה"ש עב סי' השלחן מקצות לעיל וראה
 ֿ 'וזאת פרשת בהשלמת יותר להקל מקום יש אם בצ"ע

באה"ק. בשבת שמח"ת כשחל ג' יום עד הברכה'

•
zay zekld - jexr ogley

‚È יקלקל שמא בשבת ימול לא מעולם מל שלא אדם
מותר  אחת פעם כבר מל אם אבל שבת מחלל ונמצא
בנו  למול מוטל שעליו הבן אבי הוא ואפילו  בשבת למול
שמל  מי וכן זו מילה ע"י בשבת ניתקן שבנו מה לו ונוח

בשבת: לפרוע אסור מעולם פרע ולא

„È בשבת הקראים או מומרת או המומר בן מלין אם
שיהיה  מותר אם נתבאר ושם רס"ו סי' בי"ד נתבאר

פורע: ואחד מוהל אחד

יגֿיד  סעיפים בשבת מילה דיני שלא סימן ב חלק

דהיינו ‡ מסעדין אפילו ולא הבהמה את מילדין אין
הולד  צרכי שאר וכן לארץ יפול שלא בולד לאחוז
לטרוח  אסור תקכ"ג בסי' כמ"ש ביו"ט בהם לטרוח שהתירו

בשבת: בהם

בשמן · מכתה סכין ולא מכה גלדי לבהמה מפרכסין אין
בגמר  אמורים דברים במה בהמה בשביל לטרוח שאסור
כשלא  אבל בעלמא לתענוג אלא לה עושה שאינו מכה
בשבילה: לטרוח מותר ממנה צער לה שיש המכה נתרפאה

בחצר ‚ להריצה יכול ומצטערת הרבה כרשינין אכלה אם
כל  ועל לה רפואה שזהו ואע"פ ותתרפה שתתייגע כדי
בהמה  ברפואת מקום מכל סמנים שחיקת משום גזרו רפואה
בהמתו  רפואת על כך כל בהול אדם שאין מפני גזרו לא
במים  להעמידה יכול דם אחזה אם וכן סמנים לשחוק שיבא
תמות  דם לה יקיזו לא שאם ספק הוא ואם שתצטנן כדי

שמתוך  לה להקיז לנכרי לומר מיתת מותר על בהול שאדם
בעצמו: להקיז יבא נכרי ע"י לו נתיר לא אם בהמתו

סעיפים: ג' ובו בשבת הבהמה לילד שלא שלב סימן ב חלק
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קעט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc zeaezk(iyily meil)

:`xnbd dgecàøîeçì énð íúäwx gken ef `ziixan s` - ¨¨©¦§§¨
s`y oipn j` ,reawa aexd xg` mikled oi` `xneg oiprly

.aexd xg` mikled oi` `lewl
:`xnbd zx`anî ,àlà,ef `ziixaíéöøL äòLzmi`nhnd mizn ¤¨¦¦§¨§¨¦

,mzzinaãçà òcøôöegpen ezena `nhn epi`yòâðå ,íäéðéa §©§¥©¤¨¥¥¤§¨©
,àîè B÷éôñ ãéçiä úeLøa ,òâð ïäî äæéàa òãBé Bðéàå ïäî ãçàa§¤¨¥¤§¥¥©§¥¤¥¤¨©¦§©¨¦§¥¨¥
dvgnke `ed reawy oeike ,`nh cigid zeyxa d`neh wtq lky
la` .`nhe `ed wtq `l` aexd xg` mikled oi` dvgn lr

,øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøamiaxd zeyxa d`neh wtq lky ¦§¨©¦§¥¨
,mi`nhnd mivxyd aex xg` mikled oi` `lewl s`y ixd .xedh

.xedh miaxd zeyxa ok zngne `ed dvgn lr dvgnk `l`
zxxan ,`ziixaa miyxetn `xif iax ixacy xxazpy xg`

:`xnbd zl`ey .dxezdn df oicl xewnd edn `xnbdàúééøBàãîe¦§©§¨
ïì àðîcenll yi :`xnbd zx`an .dvgn lr dvgnk reaw lky §¨¨

yi` bexdl oiekzdy ,ytp gvex iabl `ziixaa epipyy dnn z`f
,miaiign minkge dzinn exhet oerny iaxy ,xg` yi` bxde df

c ,oerny iax ly enrheàø÷ øîà(`i hi mixac)`pU Wi` didi ike' ¨©§¨§¦¦§¤¦Ÿ¥
Edrxlåéìò í÷å Bì áøàårecn ,dyw dxe`kle ,'zne Wtp EdMde §¥¥§¨©§¨¨¨§¦¨¤¤¨¥

zeaizne ,'eilr mwe' azkpy jka ic ixde ,'el ax`e' dxeza azkp
aiig epi`y oerny iax yxec 'el ax`e'Bì ïéekúiL ãòeze`l - ©¤¦§©¥

,xg` mc` bxde mieqn mc` bexdl oiekzp m` j` ,bxdpy mc`
.xehtïðaøåoiekzdyk s` miaiigne oerny iax lr miwlegd §©¨¨

,zxg` dyxc weqtdn miyxec ,xg` mc` zbixdléaø éác éøîà̈§¦§¥©¦
,éàpéicedi bxde icedi bexdl oiekzna `weecy cnlp df weqtn ©©

,aiig ,xg`Bâì ïáà ÷øBæì èøtyiy miyp` ly dxeag jezl - §¨§¥¤¤§
,xxal yie .xehty ,icedid z` bxde ,miiebe micedi mdaéîc éëéä¥¦¨¥

,xaecn dxeag efi`a -àkéàc àîéìéàmy yiy xn`p m` -äòLz ¦¥¨§¦¨¦§¨
,íäéðéa ìàøNé ãçàå íéðòðkz` xehtl weqt jixv recn ok m` §©£¦§¤¨¦§¨¥¥¥¤

,oa`d wxefeäðéð íéðòðk àaeøc déì ÷etéúåweqtd `la mb ixd - §¥¥§¨§©£¦¦§

,aexd xg` miklede ,miieb maex ixdy ,xeht `edy mircei epiid
ixacl xehty ,icedi bxde iebd z` bexdl oiekzpy ink df ixde

,lkdénð éàmy yiy xaecn m` s`e -àbìôe àbìtdvgn - ¦©¦©§¨©§¨
ixdy ,xehty mircei epiid ok mb ,miieb dvgne mil`xyi÷ôñ§¥

,ì÷äì úBLôð.iebd z` bexdl dzid ezpeeky xnel epl yie §¨§¨¥
`l`àëéøö àìote` `l` hrnl weqtd jxved `l -àkéàc- Ÿ§¦¨§¦¨
yiy,íäéðéa ãçà éðòðëe íéìàøNé äòLzepiid weqtd `lae ¦§¨¦§¨¥¦§©£¦¤¨¥¥¤

cg` icedi bexdl oiekzpk df ixde ,aexd xg` jlil yiy mixne`
ote`ay dxezd dycige ,minkg zrcl aiigy ,xg` icedi bxde

meyn aexd xg` mikled oi` dfòeá÷ éðòðk déì äåäceze` - ©£¨¥§©£¦¨©
,aexdn yxit `le enewna reaw `ed ixd iprpk herinòeá÷ ìëå§¨¨©

,éîc äöçî ìò äöçîkokle ,l`xyid z` bexdl oiekznk df oi`e §¤¡¨©¤¡¨¨¥
lr dvgnk reaw lky dxezd on xewnd o`kne ,gvexd xeht

.dvgn

* * *
epizpyn ly oecipa dkldd z` zxxan `xnbd(:ci)zwepiz iabl

:dpedkl dxiyk ,mixyk xird aex m`y xn` iqei iaxy ,dqp`py
øîà éMà øa àéiç áø ,øîzéàmyaéñBé éaøk äëìä ,áøaex m`y ¦§©©¦¨©©¦¨©©£¨¨§©¦¥

`xnbd dzr dpiade] dpedkl dxiyk zwepizd ,mixyk xird
.['aex ipy' jixv oi`e ,cg` aexa elit` edfyøîà àáø øa ïðç áøå§©¨¨©¨¨¨©

mya,áø,cg` aexa iqei iax xizdy dnäúéä äòL úàøBädid - ©¨©¨¨¨§¨
e`xy e` dryd jxev df didy itl ,dyrn eze`l cgein wqt df
zexecl la` ,cg` aex it lr exizd okle ,mixg` xzid iccv my

.'aex ipy' ici lr `l` xiykdl oi`
:ax mya iy` xa `iig ax zrc lr `xnbd dywnéaø áéúî¥¦©¦

å ,äéîøéikéaeø éøz ïðéòa àì ïéñçeéìdkldy xnel ozip ike - ¦§§¨§§£¦Ÿ¨¦¨§¥¥
,dpedkl xizdl cg` aexa icy iqei iaxkïðúäådpynaoixiykn) §¨§©

(f"n a"t,micedie miieb da mixcy xir iabl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc zeaezk(iriax meil)

:`xnbd zvxznøLôà àìc íB÷îalvpidl dvr oi`y ote`a - §¨§Ÿ¤§¨
daezk oiazek oi`y mewna oebk ,xaey zaizk `ll ze`nxn

,`nepid icr it lr zeaeb miypde,øáBL ïðéáúk éàcåixacl s`e ©©¨§¦¨¥
dlawy jkl di`xk lral xifgdl dn dy`l oi`y oeik ,`tt ax
miazeky mewna la` .daezk xhy dl oi` ixdy ,dzaezk
di`xk daezkd xhy z` lral xifgdl dy`d dlekie daezk
xhy z` `iadl dy`d zaiig `l` ,xaey miazek oi` ,oerxtl

.daezkd dtxypy micr e` ,dzaezk

* * *
:lirl `ziixaa epipy.'äøBNa ìL ñBk äéðôì eøéáòä'zxxan ¤¡¦§¨¤¨¤§¨

:`xnbdéàîdze` `id dn -.äøBNa ìL ñBk:`xnbd daiynøîà ©¤§¨¨©
,äáäà øa àcà áøøîBìk ,äéðôì ïéøéáòî äîeøz ìL ïéé ñBk- ©©¨©©£¨©¦¤§¨©£¦¦§¨¤¨§©

y xnel `id qek dze`a fnxde,äîeøúa ìBëàì Bæ äúéä äéeàø§¨¨§¨¤¡¦§¨
dxeq`d dlera dpi`e ,dleza `idy oeik ,odkl z`yip eli`

.zepf zngn odkl `ypidl
:`xnbd dgecé÷úî,àtt áø dì ó`idy dgiken ef qek cvik ©§¦¨©¨¨

,dlezaeèàike -äðîìàodkl z`yipd,äîeøúa äìëà àì éî ¨©§¨¨¦Ÿ¨§¨¦§¨
,dnexza lek`l die`xd ,dpnl` `idyk z`yip `ny ok m`e

.ef qek diptl exiard ok zngne
:ef qekay fnxd z` xg` ote`a `xnbd zx`anáø øîà àlà¤¨¨©©

,àttdy` ly dzliray zxyan ,ef dnexz ly oii qekBæ`id ¨¨
äîeøúk ,'úéLàø'z`xwpy'úéLàø',,dlezaa wx jiiy df xace ¥¦¦§¨¥¦

.dpnl`a `le

* * *

:dleza i`eyipa miyer eidy sqep oniq d`ian `xnbdàéðz©§¨
,`ziixaa,øîBà äãeäé éaø.äéðôì ïéøéáòî ïéé ìL úéáçzyxtn ©¦§¨¥¨¦¤©¦©£¦¦§¨¤¨

:`xnbd,äáäà øa àcà áø øîàz`yipd dy`ïéøéáòî ,äìeúa ¨©©©¨©©£¨§¨©£¦¦
äéðôìziag,äîeúñz`yipde .mezq dgzty dlezakäìeòa §¨¤¨§¨§¨

äéðôì ïéøéáòîziag,äçeút.gezt dgzty oniqk ©£¦¦§¨¤¨§¨
:`xnbd dywnéànàiptl dgezt ziag xiardl jxev yi recn - ©©

y ic ,dlera z`yipdøáòéðdnezq ziagén÷[iptl-]én÷å ,äìeúa ¦£©©¥§¨§©¥
ììk øáòéð àì äìeòaziag xiarp `l dlera z`yipd iptle - §¨Ÿ¦£©§¨

dzid `ly oniq ,ziag diptl exiard `l m`y reci `die ,llk
.dleza

,dlwz zeidl dleki dzid ,ok miyer eid m` :`xnbd zvxzn
cïéðîéærx`i minrtl -äñôúcdleradíéúàîxg`l ¦§¦§¨§¨¨©¦

dprazp m`e ,oic zia it lr `ly ,dyxbzd e` dpnl`zdy
`ly xacl di`xe ,dleza dzid `ly zngn dpn xifgzy

,oii ziag diptl exiardîàåäø,dy` dze` orhz j` -àðà §¨§¨£¨
éàåä äìeúa,iz`yp dleza zn`a -éàn÷ eøaò àìc éàäådne - §¨£©§©§Ÿ£©©©

,oii ziag iptl exiard `lyeñéðzàc àeä éñBðzà`ed qpe` - ¦§¥§¦§¦
ef oi`e ,bdpnd z` eniiw `le dzynd zexky zngn eqp`py
dleraa oiae dlezaa oiay epwiz jkl ,dleza iziid `ly di`x
lkez `l aeye ,dgezt efle dnezq efl ,diptl ziag exiari

.melk oerhl dlerad

* * *
:dlke ozg zgny ipiiprn d`ian `xnbdïðaø eðzïéãwøî ãöék , ¨©¨¨¥©§©§¦

älkä éðôì,dlkd iptl oicwxny drya mixne` gay ixac el` - ¦§¥©©¨
,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦
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c"ag i`iyp epizeax zxezn
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley
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ט  סעיף תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות רפה סימן
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`zax `zkld
äúáùá [äì,חולֿהמועד שבת לקריאות הדין והוא -

פרשיות. וד' ראשֿחודש, שבת
äøåú úçîù áøòá [åì ֿ בחוץ עצרת שמיני היינו -

בהושענאֿרבא  הוא ובארץֿישראל .64לארץ,
äðîæ àåä [æì הקדים אם גם אבל לכתחילה, היינו -

השלמת  ידיֿחובת יצא - לכן שקודם בימים לקרוא

'וזאתֿהברכה' .65פרשת
äðîæ àåä [çì בערב הפרשה קראו כשלא בדיעבד -

הציבור  שיתחילו עד להשלימה יש שמחתֿתורה,
של  זמנה עבר ואילך משם אבל בראשית, פרשת לקרוא

.66זאת 

zetqede mipeiv
שגם 64) טו סי' ח"א בושם קנה בשו"ת שהבין כפי ודלא

 ֿ בחוץ גם המג"א) לשון שהביא (ואדה"ז המג"א לדעת
ראה  פוסקים, כמה (כדעת רבה בהושענא יקראו לארץ
ולא  שמחתֿתורה דכתב מהא ואדרבה ח), ס"ק שע"ת

בשמיניֿעצרת. יקראו דבחו"ל מוכח שמיניֿעצרת
מיום 65) הוא הפרשה העברת שזמן משמע ה, סעיף לעיל

בשבוע  להיות צריכה הפרשה שהשלמת ומשמע ראשון,
ואםֿכן  זו, פרשה הציבור קוראים שבה השבת עם הקשור
 ֿ שמחת ערב קודם הברכה וזאת פרשת להעביר ניתן לא
פרשת  עם הקשורים שבוע או שבת שום שאין מאחר תורה
זמנה' הוא 'שעכשיו המלים לפרש יש ועפי"ז וזאתֿהברכה,

שמחתֿתורה. ערב לפני לא היינו
הפרשה  קראו שהציבור שמשעה גם משמע ה' בסעיף אמנם

לקרוא  ניתן ואםֿכן זו, פרשה של זמנה זהו - במנחה
'שעכשיו  והמילים שמחתֿתורה, שקודם בימים גם הפרשה
אין  בהם השנה של היו"ט משאר לחלק באות זמנה' הוא

הקריאה. להעברת זמן
עד 66) הפרשה להשלים ה סעיף לעיל המבואר דרך על

מנחה.
שגם  כו, אות שמח"ת ליל שיחת ה'תשמ"ז ובהתוועדויות
בשמח"ת  מ"מ ג', יום עד להשלים אפשר שבת בכל אם
חדש  ענין דזהו משום - ג' יום עד להשלים אפשר אם צע"ג

תמיד). מועיל ונכנס" "דחק כי (אם לגמרי
שהשאיר  ט ס"ק בדה"ש עב סי' השלחן מקצות לעיל וראה
 ֿ 'וזאת פרשת בהשלמת יותר להקל מקום יש אם בצ"ע

באה"ק. בשבת שמח"ת כשחל ג' יום עד הברכה'

•
zay zekld - jexr ogley

‚È יקלקל שמא בשבת ימול לא מעולם מל שלא אדם
מותר  אחת פעם כבר מל אם אבל שבת מחלל ונמצא
בנו  למול מוטל שעליו הבן אבי הוא ואפילו  בשבת למול
שמל  מי וכן זו מילה ע"י בשבת ניתקן שבנו מה לו ונוח

בשבת: לפרוע אסור מעולם פרע ולא

„È בשבת הקראים או מומרת או המומר בן מלין אם
שיהיה  מותר אם נתבאר ושם רס"ו סי' בי"ד נתבאר

פורע: ואחד מוהל אחד

יגֿיד  סעיפים בשבת מילה דיני שלא סימן ב חלק

דהיינו ‡ מסעדין אפילו ולא הבהמה את מילדין אין
הולד  צרכי שאר וכן לארץ יפול שלא בולד לאחוז
לטרוח  אסור תקכ"ג בסי' כמ"ש ביו"ט בהם לטרוח שהתירו

בשבת: בהם

בשמן · מכתה סכין ולא מכה גלדי לבהמה מפרכסין אין
בגמר  אמורים דברים במה בהמה בשביל לטרוח שאסור
כשלא  אבל בעלמא לתענוג אלא לה עושה שאינו מכה
בשבילה: לטרוח מותר ממנה צער לה שיש המכה נתרפאה

בחצר ‚ להריצה יכול ומצטערת הרבה כרשינין אכלה אם
כל  ועל לה רפואה שזהו ואע"פ ותתרפה שתתייגע כדי
בהמה  ברפואת מקום מכל סמנים שחיקת משום גזרו רפואה
בהמתו  רפואת על כך כל בהול אדם שאין מפני גזרו לא
במים  להעמידה יכול דם אחזה אם וכן סמנים לשחוק שיבא
תמות  דם לה יקיזו לא שאם ספק הוא ואם שתצטנן כדי

שמתוך  לה להקיז לנכרי לומר מיתת מותר על בהול שאדם
בעצמו: להקיז יבא נכרי ע"י לו נתיר לא אם בהמתו

סעיפים: ג' ובו בשבת הבהמה לילד שלא שלב סימן ב חלק
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להסתפק ‡ שמותר אע"פ יין כדי של או תבואה של אוצר
הרשות  לדבר לפנותו אסור מוקצה משום בו ואין ממנו
או  אורחים שם להכניס כגון מצוה לדבר אבל הטורח מפני
לפנותו  מותר המדרש בית שם לקבוע או מצוה סעודת שאר
ולשלשלם  להגביהם כגון יתר טורח בו שיש בענין אפילו
מגג  לטלטלם או בסולמות להורידם או שבכותל בחלונות

לגג:

ה'· ממנו מפנה גדול האוצר היה אם מפנ(י)הו כיצד
בו  היה לא סאין ט"ו דהיינו סאין ג' קופה שבכל קופות
יפנה  לא כולו אבל קופות ד' ממנו מפנה קופות ה' אלא

אותן: וישוה בקרקעיתו גומות יראה שמא

אֿב  סעיפים בשבת אוצר לפנות שלא שלג סימן ב חלק

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

dxez ihewl

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: "שכר תוכןתוכןתוכןתוכן רז"ל במאמר הפנימי התוכן

בעצמה  המצוה היא המצוה ששכר מצוה", מצוה

íå÷î ìëî éøäù ,éúéîà åðéà äæ ìåèéá íðîà
.åîöò úà ìèáîù àìà àåä ùé

משנת  ע"פ ה"ביטול" שענין לעיל, נתבאר
של  רגש כל מבטל שהאדם בכך רק אינו החסידות,
אלא  ושפלות, בענוה ומתנהג הרוח וגסות גאוה
למציאות  עצמו את מרגיש אינו שהאדם הכוונה
ית' ואחדותו יחודו את רק ומרגיש מאלקות נפרדת

אחד" ש"ה' בלעדו ושבאמת - מציאות שום אין
ח"ו.

לאדם, לו אפשר אי מקום, שבעצם ומכל

עצמו מהותו  את שמרגיש (היינו "יש" הוא
להגיע  שלו), ה"אני" שזהו עצמו, בפני ל"מציאות"

עצמו  שגם בכוחות (מפני אמיתי ביטול לידי
ועל  וישותו), ומהותו ממציאותו חלק הם כוחותיו
מבית  עצמו מתיר חבוש אין שאמרו מה דרך

האסורים.

- הוא עצמו) (בכוחות לעשות שביכולתו וכל
את להכניע  מסוימת במדה ולהחליש ישותו את

האמיתית  שמציאותו יותר ולהרגיש עצמו, הרגשת
ורק  ישותו, נאבדה לא סוףֿסוף אבל אלקות; היא
"ביטול  הנקרא וזהו עצמו, את ומבטל שמכניע
"ביטול  (הנקרא האמיתי הביטול לעומת היש",

עצמי"). "ביטול או במציאות",

ה"אני" רגש (שיתבטל האמיתי הביטול דהנה
ידי על רק אפשרי לגמרי) אלקי שלו אור גילוי

אחד) (ה' האלקית האמת כאשר כי האדם, בנפש
האמת  בפני ישותו מתבטלת במילא בנפשו, מאירה
אדם  על הנופלות והאימה היראה משל (ע"ד
מוחו  יגיעת פרי יראתו שאין המלך, לפני בעמדו

שבעמדו  המלך", "גילוי מחמת אלא והתבוננותו,
מתב  ממילא).לפניו בדרך ממציאותו טל

מטרת  שכל לעיל שנתבאר למה סותר זה [ואין

" לידי האדם את להביא היא לאין המצות היש ,"ביטול

האמיתי:] ביטול זה שאין הגם

æ"éòù ,àúúìã àúåøòúà àåä íå÷î ìëî êà
.ùîî ïéà úðéçá äéäé ë"çà

-) המצוות קיום ע"י אליו שמגיעים ה"ביטול"
שאינו  אף עצמו), את שמבטל היש", "ביטול
דלתתא" "אתערותא הוא מקום מכל אמיתי,
אור  גילוי יתעורר ידה שעל מלמטה), (התעוררות
לבא, לעתיד דלעילא") ("אתערותא מלמעלה אלקי
ב"בחינת  להיות האדם, ישות באמת תתבטל שעי"ז

ממש". אין

מ  ""[והנה ממש ש אין בחינת פירושו יהי' אין "

כמו  ואפס לאין יחזור שהכל הפשוט, במובן שיתבטלו

שהאדם  הוא הפירוש אלא בראשית, ימי ששת קודם

הקב  עם בתכלית מיוחדים יהיו ויתבטלו "והעולם ה

" בבחינת ממש שיהיו עד לגמרי, ."אין אליו

ומבאר:] שהולך וזהו

,ä"á óåñ ïéàá úåìéöàä íìåò ãåçé êøã ìò
íä úåøéôñ øùòäù ,ãç éäåîøâå åäéàã
ä"á óåñ ïéà øåàì éúéîà ìåèéá úðéçáá

.'åë íäá ùáåìîä
להיות  הוא ממש") ("אין האמיתי הביטול ענין
העליון  העולם (שהוא האצילות" "עולם בבחינת
שאין  פירוש, ממש"; אלקות ש"הוא ביותר),
נפרדת  מציאות של רגש שום ההוא בעולם
מתגלים  שבו עולם רק הוא עניינו כל כי מאלקות,

יתברך  (חכמה כוחותיו ספירות" "עשר הנקראים
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יסוד  הוד נצח תפארת גבורה חסד דעת בינה
עולם  של ה"חכמה" אומרת: זאת מלכות),
מידת  - החסד הקב"ה, של חכמתו - היא האצילות

וכו'. הקב"ה של חסדו

עם  בתכלית "מיוחד" האצילות שעולם ונמצא
מלבד  מציאות שום כאן אין כי ב"ה, סוף" ה"אין
מציאות  שום כלל כאן ואין ית', וכוחותיו אלקותו

כ"יש". כלל להרגיש שתוכל אחרת

ספירות  עשר (אודות זהר בתיקוני דאיתא וזהו
חד", וגרמוהי איהו חד וחיוהי "איהו דאצילות)
הם  "חיוהי" ב"ה, סוף האין הוא "איהו" פירוש,
הם  ו"גרמוהי" ספירות, העשר של האורות

"ה"כל  הם ושניהם ספירות, העשר של אתו חד ים" "
ה" שאפילו ה"אין כלים ית', עם חד הם דאצילות "

סוף".

כשמו  אשר ב"ה סוף" שה"אין אע"פ כלומר:
מרומם  הוא - והגדרה ציור שום לו שאין הוא, כן
כוחות  הן שהרי ספירות, העשר מן ומנושא

מקום,מסויימים  מכל כו'), בינה (חכמה, ומוגדרים
כוחותיו אלא אינן הספירות שגם הקב"ה מאחר של

עם  מיוחדות הן אף לכן ח"ו), נפרדת מציאות (ולא
עצמו. ב"ה סוף" ה"אין

äæ éåìéâ äéäé êëå[דאצילות](àðéîé àòåøã ãñç
;ùîî äééùòä íìåòá äèîì[ש]óåâä 'éäé

äééùòä íìåòá ë"â äèîì éìë àðéîé àòåøãå
àòåøã ãñç úðéçá åîë ,óåñ ïéà øåà úàøùäì

'åë àðéîé[שבאצילות].
האצילות, עולם של האמיתי הביטול דרך על
הרי  הזה דבזמן לבא. לעתיד האדם מצב יהי' כך
ונראה  אלקות על ומסתיר מעלים הגשמי הגוף
אע"פ  לבא, לעתיד אבל עצמו, בפני נפרד כדבר
של  הרגש לגוף יהי' לא גשמי, גוף לאדם שיהי'
עניינו  כל אלא מאלקות, נפרדת עצמית מציאות
מתגלה  אלקי שאור לאלקות, כלי שהוא מה יהי'

ידו. על

מדת  של ה"כלי" ענין שכל כשם לדוגמא:
זרוע  דרועא) "חסד בזהר (הנק' דאצילות החסד
גדולתו  את לבטא אלא אינו הקב"ה) של (ימינא"
הגשמית  ידו כך, - וטובו חסדו במידת הקב"ה של
רק  יהי' עניינה וכל לאלקות, תתבטל האדם של

ב"ה. סוף האין של חסדו את לגלות

ùéä ìåèéáã àúúìã àúåøòúà éãé ìò åðééäå
.'åë åãéá ä÷ãö ïúðù

וישרה  ישכון ב"ה סוף אין שאור גופא, זה אך
מתבטל  (שעי"ז האדם של הגשמית ביד לעת"ל
ידי  על הוא - ממש") אין "בחינת לאלקות, באמת
היש" ש"ביטול הזה), (בזמן צדקה מצות קיום
את  ומכניע עצמו את שכופה הצדקה, שבמעשה
וזיכוך  ביטול נפעל שעי"ז - צדקה לתת ישותו רגש

הגשמית  דלתתא"בידו "אתערותא זו הרי -
("דרועא  ב"ה סוף האין של החסד מדת להשראת

לבא. לעתיד הגשמית בידו ימינא")

אברי  רמ"ח כנגד שהן המצוות, בכל הוא וכן
כל  יהיו הזה בזמן המצוות קיום ידי שעל הגוף,
ב"ה  סוף אין אור להשראת כלים הגוף אברי רמ"ח
סוף  אין אור של אחרת מדריגה ומצוה מצוה (בכל
של  עניינם שכל עד - המצוה) של ענינה לפי ב"ה,

בלבד. אלקות לגלות אלא יהי' לא הגוף אברי

התורה:] לימוד לענין הוא [וכך

äîëç úðéçáì éìë äéäé íãàä çåîå äîëçå
åðééäå ,äá ùáåìî óåñ ïéà øåàù ùîî äàìéò

.'åë ì"ðä êøã ìò äøåúä ÷ñò éãé ìò
של  באופן הזה בזמן התורה עסק ידי על
יהי' נפשך"), "בכל בענין (וכנ"ל היש" "ביטול
"חכמה  (הנק' ית' לחכמתו כלי לעת"ל האדם מוח
כל  שאז, ב"ה), סוף אין אור מלובש שבה עילאה",
תתגלה  ידו שעל מה יהי' האדם מוח של עניינו

יתברך  ממש.חכמתו עילאה") ("חכמה

שבעולם  אפשר כיצד להקשות: יש שלכאו' [אלא

לעת  תהי' ביותר) התחתון (העולם הגשמי ל "הזה

בעולם  כמו לאלקות ביטול של מדריגה אותה

אלקות)? עם ממש חד (שהוא האצילות

האלקי  הכח באדם נגלה שכאשר אמת הן כלומר:

גמור, ביטול לידי בא הוא העולם, את ומקיים המהווה

הכח  אלא אינה הנברא מציאות שכל שמרגיש היינו

ואפס  לאין חוזר הי' זה כח שבלעדי (מאחר האלקי

מקום, מכל - הפרק בריש לעיל שנתבאר וכפי ממש)),

הביטול  למדריגת זה ביטול לדמות אפשר אי סוףֿסוף

עולם אלא האצילות של אינו האצילות עולם שכן, ,

(כנ התפשטות  אלקיים כוחות שום "של כאן ואין ל),

משא בריאה " כלל, מציאות "" שהוא הגשמי הזה עולם כ

מאלקות. רק הם וחיותו קיומו שכל אלא נברא,
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להסתפק ‡ שמותר אע"פ יין כדי של או תבואה של אוצר
הרשות  לדבר לפנותו אסור מוקצה משום בו ואין ממנו
או  אורחים שם להכניס כגון מצוה לדבר אבל הטורח מפני
לפנותו  מותר המדרש בית שם לקבוע או מצוה סעודת שאר
ולשלשלם  להגביהם כגון יתר טורח בו שיש בענין אפילו
מגג  לטלטלם או בסולמות להורידם או שבכותל בחלונות

לגג:

ה'· ממנו מפנה גדול האוצר היה אם מפנ(י)הו כיצד
בו  היה לא סאין ט"ו דהיינו סאין ג' קופה שבכל קופות
יפנה  לא כולו אבל קופות ד' ממנו מפנה קופות ה' אלא

אותן: וישוה בקרקעיתו גומות יראה שמא

אֿב  סעיפים בשבת אוצר לפנות שלא שלג סימן ב חלק

•
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: "שכר תוכןתוכןתוכןתוכן רז"ל במאמר הפנימי התוכן

בעצמה  המצוה היא המצוה ששכר מצוה", מצוה

íå÷î ìëî éøäù ,éúéîà åðéà äæ ìåèéá íðîà
.åîöò úà ìèáîù àìà àåä ùé

משנת  ע"פ ה"ביטול" שענין לעיל, נתבאר
של  רגש כל מבטל שהאדם בכך רק אינו החסידות,
אלא  ושפלות, בענוה ומתנהג הרוח וגסות גאוה
למציאות  עצמו את מרגיש אינו שהאדם הכוונה
ית' ואחדותו יחודו את רק ומרגיש מאלקות נפרדת

אחד" ש"ה' בלעדו ושבאמת - מציאות שום אין
ח"ו.

לאדם, לו אפשר אי מקום, שבעצם ומכל

עצמו מהותו  את שמרגיש (היינו "יש" הוא
להגיע  שלו), ה"אני" שזהו עצמו, בפני ל"מציאות"

עצמו  שגם בכוחות (מפני אמיתי ביטול לידי
ועל  וישותו), ומהותו ממציאותו חלק הם כוחותיו
מבית  עצמו מתיר חבוש אין שאמרו מה דרך

האסורים.

- הוא עצמו) (בכוחות לעשות שביכולתו וכל
את להכניע  מסוימת במדה ולהחליש ישותו את

האמיתית  שמציאותו יותר ולהרגיש עצמו, הרגשת
ורק  ישותו, נאבדה לא סוףֿסוף אבל אלקות; היא
"ביטול  הנקרא וזהו עצמו, את ומבטל שמכניע
"ביטול  (הנקרא האמיתי הביטול לעומת היש",

עצמי"). "ביטול או במציאות",

ה"אני" רגש (שיתבטל האמיתי הביטול דהנה
ידי על רק אפשרי לגמרי) אלקי שלו אור גילוי

אחד) (ה' האלקית האמת כאשר כי האדם, בנפש
האמת  בפני ישותו מתבטלת במילא בנפשו, מאירה
אדם  על הנופלות והאימה היראה משל (ע"ד
מוחו  יגיעת פרי יראתו שאין המלך, לפני בעמדו

שבעמדו  המלך", "גילוי מחמת אלא והתבוננותו,
מתב  ממילא).לפניו בדרך ממציאותו טל

מטרת  שכל לעיל שנתבאר למה סותר זה [ואין

" לידי האדם את להביא היא לאין המצות היש ,"ביטול

האמיתי:] ביטול זה שאין הגם

æ"éòù ,àúúìã àúåøòúà àåä íå÷î ìëî êà
.ùîî ïéà úðéçá äéäé ë"çà

-) המצוות קיום ע"י אליו שמגיעים ה"ביטול"
שאינו  אף עצמו), את שמבטל היש", "ביטול
דלתתא" "אתערותא הוא מקום מכל אמיתי,
אור  גילוי יתעורר ידה שעל מלמטה), (התעוררות
לבא, לעתיד דלעילא") ("אתערותא מלמעלה אלקי
ב"בחינת  להיות האדם, ישות באמת תתבטל שעי"ז

ממש". אין

מ  ""[והנה ממש ש אין בחינת פירושו יהי' אין "

כמו  ואפס לאין יחזור שהכל הפשוט, במובן שיתבטלו

שהאדם  הוא הפירוש אלא בראשית, ימי ששת קודם

הקב  עם בתכלית מיוחדים יהיו ויתבטלו "והעולם ה

" בבחינת ממש שיהיו עד לגמרי, ."אין אליו

ומבאר:] שהולך וזהו

,ä"á óåñ ïéàá úåìéöàä íìåò ãåçé êøã ìò
íä úåøéôñ øùòäù ,ãç éäåîøâå åäéàã
ä"á óåñ ïéà øåàì éúéîà ìåèéá úðéçáá

.'åë íäá ùáåìîä
להיות  הוא ממש") ("אין האמיתי הביטול ענין
העליון  העולם (שהוא האצילות" "עולם בבחינת
שאין  פירוש, ממש"; אלקות ש"הוא ביותר),
נפרדת  מציאות של רגש שום ההוא בעולם
מתגלים  שבו עולם רק הוא עניינו כל כי מאלקות,

יתברך  (חכמה כוחותיו ספירות" "עשר הנקראים
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יסוד  הוד נצח תפארת גבורה חסד דעת בינה
עולם  של ה"חכמה" אומרת: זאת מלכות),
מידת  - החסד הקב"ה, של חכמתו - היא האצילות

וכו'. הקב"ה של חסדו

עם  בתכלית "מיוחד" האצילות שעולם ונמצא
מלבד  מציאות שום כאן אין כי ב"ה, סוף" ה"אין
מציאות  שום כלל כאן ואין ית', וכוחותיו אלקותו

כ"יש". כלל להרגיש שתוכל אחרת

ספירות  עשר (אודות זהר בתיקוני דאיתא וזהו
חד", וגרמוהי איהו חד וחיוהי "איהו דאצילות)
הם  "חיוהי" ב"ה, סוף האין הוא "איהו" פירוש,
הם  ו"גרמוהי" ספירות, העשר של האורות

"ה"כל  הם ושניהם ספירות, העשר של אתו חד ים" "
ה" שאפילו ה"אין כלים ית', עם חד הם דאצילות "

סוף".

כשמו  אשר ב"ה סוף" שה"אין אע"פ כלומר:
מרומם  הוא - והגדרה ציור שום לו שאין הוא, כן
כוחות  הן שהרי ספירות, העשר מן ומנושא

מקום,מסויימים  מכל כו'), בינה (חכמה, ומוגדרים
כוחותיו אלא אינן הספירות שגם הקב"ה מאחר של

עם  מיוחדות הן אף לכן ח"ו), נפרדת מציאות (ולא
עצמו. ב"ה סוף" ה"אין

äæ éåìéâ äéäé êëå[דאצילות](àðéîé àòåøã ãñç
;ùîî äééùòä íìåòá äèîì[ש]óåâä 'éäé

äééùòä íìåòá ë"â äèîì éìë àðéîé àòåøãå
àòåøã ãñç úðéçá åîë ,óåñ ïéà øåà úàøùäì

'åë àðéîé[שבאצילות].
האצילות, עולם של האמיתי הביטול דרך על
הרי  הזה דבזמן לבא. לעתיד האדם מצב יהי' כך
ונראה  אלקות על ומסתיר מעלים הגשמי הגוף
אע"פ  לבא, לעתיד אבל עצמו, בפני נפרד כדבר
של  הרגש לגוף יהי' לא גשמי, גוף לאדם שיהי'
עניינו  כל אלא מאלקות, נפרדת עצמית מציאות
מתגלה  אלקי שאור לאלקות, כלי שהוא מה יהי'

ידו. על

מדת  של ה"כלי" ענין שכל כשם לדוגמא:
זרוע  דרועא) "חסד בזהר (הנק' דאצילות החסד
גדולתו  את לבטא אלא אינו הקב"ה) של (ימינא"
הגשמית  ידו כך, - וטובו חסדו במידת הקב"ה של
רק  יהי' עניינה וכל לאלקות, תתבטל האדם של

ב"ה. סוף האין של חסדו את לגלות

ùéä ìåèéáã àúúìã àúåøòúà éãé ìò åðééäå
.'åë åãéá ä÷ãö ïúðù

וישרה  ישכון ב"ה סוף אין שאור גופא, זה אך
מתבטל  (שעי"ז האדם של הגשמית ביד לעת"ל
ידי  על הוא - ממש") אין "בחינת לאלקות, באמת
היש" ש"ביטול הזה), (בזמן צדקה מצות קיום
את  ומכניע עצמו את שכופה הצדקה, שבמעשה
וזיכוך  ביטול נפעל שעי"ז - צדקה לתת ישותו רגש

הגשמית  דלתתא"בידו "אתערותא זו הרי -
("דרועא  ב"ה סוף האין של החסד מדת להשראת

לבא. לעתיד הגשמית בידו ימינא")

אברי  רמ"ח כנגד שהן המצוות, בכל הוא וכן
כל  יהיו הזה בזמן המצוות קיום ידי שעל הגוף,
ב"ה  סוף אין אור להשראת כלים הגוף אברי רמ"ח
סוף  אין אור של אחרת מדריגה ומצוה מצוה (בכל
של  עניינם שכל עד - המצוה) של ענינה לפי ב"ה,

בלבד. אלקות לגלות אלא יהי' לא הגוף אברי

התורה:] לימוד לענין הוא [וכך

äîëç úðéçáì éìë äéäé íãàä çåîå äîëçå
åðééäå ,äá ùáåìî óåñ ïéà øåàù ùîî äàìéò

.'åë ì"ðä êøã ìò äøåúä ÷ñò éãé ìò
של  באופן הזה בזמן התורה עסק ידי על
יהי' נפשך"), "בכל בענין (וכנ"ל היש" "ביטול
"חכמה  (הנק' ית' לחכמתו כלי לעת"ל האדם מוח
כל  שאז, ב"ה), סוף אין אור מלובש שבה עילאה",
תתגלה  ידו שעל מה יהי' האדם מוח של עניינו

יתברך  ממש.חכמתו עילאה") ("חכמה

שבעולם  אפשר כיצד להקשות: יש שלכאו' [אלא

לעת  תהי' ביותר) התחתון (העולם הגשמי ל "הזה

בעולם  כמו לאלקות ביטול של מדריגה אותה

אלקות)? עם ממש חד (שהוא האצילות

האלקי  הכח באדם נגלה שכאשר אמת הן כלומר:

גמור, ביטול לידי בא הוא העולם, את ומקיים המהווה

הכח  אלא אינה הנברא מציאות שכל שמרגיש היינו

ואפס  לאין חוזר הי' זה כח שבלעדי (מאחר האלקי

מקום, מכל - הפרק בריש לעיל שנתבאר וכפי ממש)),

הביטול  למדריגת זה ביטול לדמות אפשר אי סוףֿסוף

עולם אלא האצילות של אינו האצילות עולם שכן, ,

(כנ התפשטות  אלקיים כוחות שום "של כאן ואין ל),

משא בריאה " כלל, מציאות "" שהוא הגשמי הזה עולם כ

מאלקות. רק הם וחיותו קיומו שכל אלא נברא,
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לאלקות  שהביטול לומר, אפשר איך כן ואם

יהי' הגשמי הזה כפי באותה בעולם הביטול מדריגת

האצילות? בעולם שהוא

ממשיך:] זה על

,ïéîìò ìë ááåñä øåà éåìéâ éãé ìò åðééäå
íò úåìéöàå ,'éáéùç àìë àìåë úîàá äéî÷ã

.ïéåù äééùò
אותה  תהי' העשי' שבעולם דזה הענין, אך
על  הוא האצילות, עולם כמו ביטול של המדריגה
שנתבאר  [וכמו עלמין כל הסובב אור גילוי ידי
(בתחיית  לבא דלעתיד השכר ענין שזהו לעיל

עלמין]. כל הסובב אור יתגלה שאז המתים),

לגמרי  למעלה הוא עלמין כל הסובב אור כי
ממש  שווים שכולם כך, כדי עד העולמות מכל
לעולם  "עדיפות" אין זה אור שלגבי ונמצא לגבי',
עולם  שגם מאחר כי העשי'. עולם על האצילות
הוא  הרי - ומוגדר מוגבל "עולם" הוא האצילות

סוף" ה"אין מן מרחק רחוק עולם באותו של
היותו  (למרות האצילות עולם שאין העשי',
שהוא  סוף", ל"אין יותר קרוב ממש") "אלקות

העשי'. עולם מאשר ומוגדר, מוגבל בלתי

כל  הסובב אור נגלות בהגלות שכן, ומכיון
העשי' בעולם שגם הדבר, שאפשרי ודאי עלמין,
בעולם  כמו ביטול של מדריגה אותה תהי'
"משתוות" והאצילות שהעשי' דכיון האצילות,
הסובב  אור של ביכולתו כן על ממש, בפועל לגבי'
גם  האצילות עולם של הביטול להמשיך עלמין כל

העשי'. בעולם

ø÷éò éë ,äîöòá äåöîä àéä äåöî øëùù åäæå
àåä åîöò åäæå ,ïéàì ùéä ìåèéá àåä äåöîä
ïéà" éåìéâ àåä øëùäù àìà ,äåöîä ìù øëùä
éåìéâ éãé ìò ìåèéáäùå ,àìåëã àøå÷îî "éúéîà

.ä"á óåñ ïéà øåà
הזה  בזמן המצוות שקיום - הנ"ל כל ע"פ
לכך  הגורם הוא לאין") היש "ביטול (שענינן
כולו  והעולם האדם יתבטלו לבוא שלעתיד
ידי  (על ממש" אין "בחינת להיות אמיתי" ב"ביטול
המצוה  ושכר שהמצוה נמצא, - הסובב) אור גילוי
המצוה  שקיום אלא לאין), היש ביטול -) הם חד
המדריגה  רק הוא הזה) (בזמן האדם ידי על

באדם  שיתגלה הוא, השכר ואילו היש", ד"ביטול
אמיתי  מעבודתו ביטול תוצאה שאינו לאלקות,

סוף  אין אור גילוי ע"י הנפעל ביטול הוא אלא
ב"ה.

דכולא" "מקורא נקרא עצמו ב"ה סוף" ה"אין
הכל), סוף והאור (מקור אין ("אור סוף האין של

היינו - אמיתי"הגילוי ב"ה") "אין נקרא - שלו
מלבד  באמת דבר שום אין יתברך שמצידו (מאחר

אלקות).

מצוה". - מצוה "שכר וזהו

'à ìë éøäù ,ìàøùéî 'à ìëá åðùé äæ ìåèéáå
é"ò íà ,åëøò éôì èòî åîöò úà ìèáî

é"ò åà àéôëúà÷ìç åì äéäé æ"éòå ,àëôäúà
.á"äåòì

חלק  להם יש ישראל כל רז"ל שאמרו וזהו
מי  גם המתים), תחיית - (שפירושו הבא לעולם
בעבודתו  גדולה מדריגה ובעל חכם תלמיד שאינו
מצוה  וכל כרמון, מצוות מלאים ישראל כל כי ית',
"ביטול" של ענין איזה בה יש עושה שאדם
ענין  ישנו ישראל שבכל ונמצא להקב"ה, והכנעה

ערכו. לפי אחד כל ה"ביטול",

שבאדם  והגסות הישות ביטול בכללות,
כפי' מלשון - "אתכפיא" מדריגות: לשתי מתחלק
לקיים  עצמו את וכופה יצרו על מתגבר שהאדם -
העבירה); מן א"ע לשמור (או המצוה את
האדם  כאשר דזהו - הפיכה לשון - ו"אתהפכא"
חפץ  שהוא עד זה) בענין (עכ"פ יצרו את מהפך

זו. מצוה לקיים באמת

ומצוות  תורה של ענינים שיש שרואים, [וכפי
לקיים  כלל יצרו עם ללחום צריך האדם שאין
אלו  (שבענינים בהם רב וחשק חיות לו ויש אותם,
מלחמה  שדרושה דברים ויש יצרו), את "הפך" כבר

בהם]. זהיר להיות היצר עם ועצומה גדולה

ביטול  שאינו (אע"פ זה "ביטול" ידי ועל
"חלק" לו יש - היש") "ביטול רק אלא אמיתי
(ביטול  הבא בעולם ב"ה סוף אין דאור בגילויים

לאלקות). אמיתי

úðéçá åì ïéàù ,íéãåîá òøë àìã ïàî ïëìå
íå÷é àìã ì"æø åøîà ,ììë ìåèéáå äéãåä
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במודים  כרע דלא מאן רז"ל מאמר מובן עפ"ז
מגיע  מדוע דלכאורה, המתים, בתחיית יקום לא
כורע  שאינו בגלל רק כזה חמור עונש לאדם

במודים.

כי  היטב, מובן הענינים פנימיות פי על אך
החסידות  משנת פי על להקב"ה ה"הודאה" פירוש
גם  הוא אלא ית', אליו והודי' שבח נתינת רק אינו
"מודים  (כמו אחרים לדעת דעתו ביטול מענין

וביטול  הכנעה דהיינו מאיר"), לרבי חכמים
לאלקות.

כורע שאינו מי לו במודים ולכן שאין היינו -
- "הודאה") מדריגת (אפילו לאלקות ביטול שום
העבודה  ע"י רק כי המתים, בתחיית יקום לא
האמיתי  ("אין") להביטול זוכים היש" ד"ביטול

לבא. לעתיד
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דאע"פ Ê·Â‰(ז) מ"ת מעלת ענין עיקר כל יובן
עקב  כמ"ש התו"מ כל קים כבר שאברהם
שהיתה  במה רק היינו כו' בקולי אברהם שמע אשר
הלוך  כמ"ש רו"ש בבחי' ודבקות באהבה עבודתו
דאהבה  וכידוע כו' המצות כל כללות שזהו כו' ונסוע
הן  ורו"ש ל"ת שס"ה שרש ויראה מ"ע רמ"ח שרש
נכלל  וממילא לאחדים והיו זע"ז שכלולים אהוי"ר
נעוץ  הרי מ"מ אבל כנ"ל המצות מעשה כל באוי"ר
כאשר  והוא עיקר דהמעשה כו' וסופן בסופן תחלתן
רו"ש  מבחינת למעלה שהיא דוקא בכלי האור בא
למעלה  וגם כנ"ל אלקים בשם דמלאכים ברוחניות
היה  וזה כנ"ל הוי"ה בשם דאברהם רו"ש מבחינת
נעשה  ישראל בני אמרו כאשר התורה קבלת ענין
שמ"ה  זה רז לבני גלה מי ארז"ל שע"ז ונשמע
כמ"ש  לנשמע נעשה שהקדימו בו משתמשין
בקול  לשמוע והדר דברו עושי כח גבורי במלאכים
לאור  הכלי בחינת היינו דהעשי' הוא והענין כו' דברו

שהיא  השמיעה ואח"כ בפ"מ המצוה מעשה והוא
היינו  לנשמע נעשה הקדימו והם כידוע האור בחינת

דס  משום האור קודם הכלי בחינת לעשות וף שהקדימו
קדמה  ארץ (וכמ"ד תחלה במחשבה עלה מעשה
עושי  כח גבורי שנק' שמ"ה הרז והוא כמש"ל) לשמים
בסופן  תחלתן דנעוץ ומשום כו' לשמוע והדר דברו
דאברהם  ושוב מרצוא גם למעלה הוא ע"כ דוקא
ושמי  שדי באל כו' אברהם אל וארא ממ"ש וראיה
וד"ל  לבד במ"ת רק להם נודעתי לא ממש הוי"ה
המלאכים  הלא כו' שמ"ה זה רז לבני גלה מי (ומ"ש
על  הודך תנה בענין כידוע התו"מ לקבל יכלו לא
רק  שהוא דמלאכים רו"ש בבחינת וכנ"ל כו' השמים
כו' דאברהם רו"ש ממדרגת למטה לבד אלקים בשם
לעשות  במ"ת שנמשך הוא הללו דמ"ה הוא הענין
והוא  נשמע כנגד וא' נעשה כנגד א' כתרים ב' לבנ"י
תרכב  כי בענין בסמוך כמשי"ת סיני הר על ה' כשירד

וד"ל: כו' סוסיך על

mixetd xry
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Ê"ÎÚÂ יראו לא ופני אחורי את וראית במשה נאמר
בפנימיות, ההילוך זה ג"כ למשה הי' ובודאי
השגת  הוא ראי' כי ענינים, שני הם והילוך ראי' רק
אבל  הראהו תפילין של קשר וזשארז"ל ממש המהות
שערי  מ"ט וכמארז"ל להשיג יוכל לא התפילין עצם
מלובש  בו אשר הנו"ן שער אבל למשה נמסרו בינה

תרדל"מ  הם חו"ב כי לראות יוכל לא אבא יסוד
תפילין  של וקשר ח"ע פנימי' להשיג יוכל שלא וכ"ש
התהלך  באברהם ומ"ש כו', דתבונה מל' בחי' הוא
אבל  המציאות השגת כ"א המהות השגת אינה לפני
גבוה  ראי' כי ממש המהות ראיית בבחי' הי' לא
שמיעה  דומה אינו כמ"ש שמיעה מבחי' גם הרבה
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קפג c"ag i`iyp epizeax zxezn

לאלקות  שהביטול לומר, אפשר איך כן ואם

יהי' הגשמי הזה כפי באותה בעולם הביטול מדריגת

האצילות? בעולם שהוא

ממשיך:] זה על

,ïéîìò ìë ááåñä øåà éåìéâ éãé ìò åðééäå
íò úåìéöàå ,'éáéùç àìë àìåë úîàá äéî÷ã

.ïéåù äééùò
אותה  תהי' העשי' שבעולם דזה הענין, אך
על  הוא האצילות, עולם כמו ביטול של המדריגה
שנתבאר  [וכמו עלמין כל הסובב אור גילוי ידי
(בתחיית  לבא דלעתיד השכר ענין שזהו לעיל

עלמין]. כל הסובב אור יתגלה שאז המתים),

לגמרי  למעלה הוא עלמין כל הסובב אור כי
ממש  שווים שכולם כך, כדי עד העולמות מכל
לעולם  "עדיפות" אין זה אור שלגבי ונמצא לגבי',
עולם  שגם מאחר כי העשי'. עולם על האצילות
הוא  הרי - ומוגדר מוגבל "עולם" הוא האצילות

סוף" ה"אין מן מרחק רחוק עולם באותו של
היותו  (למרות האצילות עולם שאין העשי',
שהוא  סוף", ל"אין יותר קרוב ממש") "אלקות

העשי'. עולם מאשר ומוגדר, מוגבל בלתי

כל  הסובב אור נגלות בהגלות שכן, ומכיון
העשי' בעולם שגם הדבר, שאפשרי ודאי עלמין,
בעולם  כמו ביטול של מדריגה אותה תהי'
"משתוות" והאצילות שהעשי' דכיון האצילות,
הסובב  אור של ביכולתו כן על ממש, בפועל לגבי'
גם  האצילות עולם של הביטול להמשיך עלמין כל

העשי'. בעולם

ø÷éò éë ,äîöòá äåöîä àéä äåöî øëùù åäæå
àåä åîöò åäæå ,ïéàì ùéä ìåèéá àåä äåöîä
ïéà" éåìéâ àåä øëùäù àìà ,äåöîä ìù øëùä
éåìéâ éãé ìò ìåèéáäùå ,àìåëã àøå÷îî "éúéîà

.ä"á óåñ ïéà øåà
הזה  בזמן המצוות שקיום - הנ"ל כל ע"פ
לכך  הגורם הוא לאין") היש "ביטול (שענינן
כולו  והעולם האדם יתבטלו לבוא שלעתיד
ידי  (על ממש" אין "בחינת להיות אמיתי" ב"ביטול
המצוה  ושכר שהמצוה נמצא, - הסובב) אור גילוי
המצוה  שקיום אלא לאין), היש ביטול -) הם חד
המדריגה  רק הוא הזה) (בזמן האדם ידי על

באדם  שיתגלה הוא, השכר ואילו היש", ד"ביטול
אמיתי  מעבודתו ביטול תוצאה שאינו לאלקות,

סוף  אין אור גילוי ע"י הנפעל ביטול הוא אלא
ב"ה.

דכולא" "מקורא נקרא עצמו ב"ה סוף" ה"אין
הכל), סוף והאור (מקור אין ("אור סוף האין של

היינו - אמיתי"הגילוי ב"ה") "אין נקרא - שלו
מלבד  באמת דבר שום אין יתברך שמצידו (מאחר

אלקות).

מצוה". - מצוה "שכר וזהו

'à ìë éøäù ,ìàøùéî 'à ìëá åðùé äæ ìåèéáå
é"ò íà ,åëøò éôì èòî åîöò úà ìèáî

é"ò åà àéôëúà÷ìç åì äéäé æ"éòå ,àëôäúà
.á"äåòì

חלק  להם יש ישראל כל רז"ל שאמרו וזהו
מי  גם המתים), תחיית - (שפירושו הבא לעולם
בעבודתו  גדולה מדריגה ובעל חכם תלמיד שאינו
מצוה  וכל כרמון, מצוות מלאים ישראל כל כי ית',
"ביטול" של ענין איזה בה יש עושה שאדם
ענין  ישנו ישראל שבכל ונמצא להקב"ה, והכנעה

ערכו. לפי אחד כל ה"ביטול",

שבאדם  והגסות הישות ביטול בכללות,
כפי' מלשון - "אתכפיא" מדריגות: לשתי מתחלק
לקיים  עצמו את וכופה יצרו על מתגבר שהאדם -
העבירה); מן א"ע לשמור (או המצוה את
האדם  כאשר דזהו - הפיכה לשון - ו"אתהפכא"
חפץ  שהוא עד זה) בענין (עכ"פ יצרו את מהפך

זו. מצוה לקיים באמת

ומצוות  תורה של ענינים שיש שרואים, [וכפי
לקיים  כלל יצרו עם ללחום צריך האדם שאין
אלו  (שבענינים בהם רב וחשק חיות לו ויש אותם,
מלחמה  שדרושה דברים ויש יצרו), את "הפך" כבר

בהם]. זהיר להיות היצר עם ועצומה גדולה

ביטול  שאינו (אע"פ זה "ביטול" ידי ועל
"חלק" לו יש - היש") "ביטול רק אלא אמיתי
(ביטול  הבא בעולם ב"ה סוף אין דאור בגילויים

לאלקות). אמיתי

úðéçá åì ïéàù ,íéãåîá òøë àìã ïàî ïëìå
íå÷é àìã ì"æø åøîà ,ììë ìåèéáå äéãåä
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

במודים  כרע דלא מאן רז"ל מאמר מובן עפ"ז
מגיע  מדוע דלכאורה, המתים, בתחיית יקום לא
כורע  שאינו בגלל רק כזה חמור עונש לאדם

במודים.

כי  היטב, מובן הענינים פנימיות פי על אך
החסידות  משנת פי על להקב"ה ה"הודאה" פירוש
גם  הוא אלא ית', אליו והודי' שבח נתינת רק אינו
"מודים  (כמו אחרים לדעת דעתו ביטול מענין

וביטול  הכנעה דהיינו מאיר"), לרבי חכמים
לאלקות.

כורע שאינו מי לו במודים ולכן שאין היינו -
- "הודאה") מדריגת (אפילו לאלקות ביטול שום
העבודה  ע"י רק כי המתים, בתחיית יקום לא
האמיתי  ("אין") להביטול זוכים היש" ד"ביטול

לבא. לעתיד
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דאע"פ Ê·Â‰(ז) מ"ת מעלת ענין עיקר כל יובן
עקב  כמ"ש התו"מ כל קים כבר שאברהם
שהיתה  במה רק היינו כו' בקולי אברהם שמע אשר
הלוך  כמ"ש רו"ש בבחי' ודבקות באהבה עבודתו
דאהבה  וכידוע כו' המצות כל כללות שזהו כו' ונסוע
הן  ורו"ש ל"ת שס"ה שרש ויראה מ"ע רמ"ח שרש
נכלל  וממילא לאחדים והיו זע"ז שכלולים אהוי"ר
נעוץ  הרי מ"מ אבל כנ"ל המצות מעשה כל באוי"ר
כאשר  והוא עיקר דהמעשה כו' וסופן בסופן תחלתן
רו"ש  מבחינת למעלה שהיא דוקא בכלי האור בא
למעלה  וגם כנ"ל אלקים בשם דמלאכים ברוחניות
היה  וזה כנ"ל הוי"ה בשם דאברהם רו"ש מבחינת
נעשה  ישראל בני אמרו כאשר התורה קבלת ענין
שמ"ה  זה רז לבני גלה מי ארז"ל שע"ז ונשמע
כמ"ש  לנשמע נעשה שהקדימו בו משתמשין
בקול  לשמוע והדר דברו עושי כח גבורי במלאכים
לאור  הכלי בחינת היינו דהעשי' הוא והענין כו' דברו

שהיא  השמיעה ואח"כ בפ"מ המצוה מעשה והוא
היינו  לנשמע נעשה הקדימו והם כידוע האור בחינת

דס  משום האור קודם הכלי בחינת לעשות וף שהקדימו
קדמה  ארץ (וכמ"ד תחלה במחשבה עלה מעשה
עושי  כח גבורי שנק' שמ"ה הרז והוא כמש"ל) לשמים
בסופן  תחלתן דנעוץ ומשום כו' לשמוע והדר דברו
דאברהם  ושוב מרצוא גם למעלה הוא ע"כ דוקא
ושמי  שדי באל כו' אברהם אל וארא ממ"ש וראיה
וד"ל  לבד במ"ת רק להם נודעתי לא ממש הוי"ה
המלאכים  הלא כו' שמ"ה זה רז לבני גלה מי (ומ"ש
על  הודך תנה בענין כידוע התו"מ לקבל יכלו לא
רק  שהוא דמלאכים רו"ש בבחינת וכנ"ל כו' השמים
כו' דאברהם רו"ש ממדרגת למטה לבד אלקים בשם
לעשות  במ"ת שנמשך הוא הללו דמ"ה הוא הענין
והוא  נשמע כנגד וא' נעשה כנגד א' כתרים ב' לבנ"י
תרכב  כי בענין בסמוך כמשי"ת סיני הר על ה' כשירד

וד"ל: כו' סוסיך על
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Ê"ÎÚÂ יראו לא ופני אחורי את וראית במשה נאמר
בפנימיות, ההילוך זה ג"כ למשה הי' ובודאי
השגת  הוא ראי' כי ענינים, שני הם והילוך ראי' רק
אבל  הראהו תפילין של קשר וזשארז"ל ממש המהות
שערי  מ"ט וכמארז"ל להשיג יוכל לא התפילין עצם
מלובש  בו אשר הנו"ן שער אבל למשה נמסרו בינה

תרדל"מ  הם חו"ב כי לראות יוכל לא אבא יסוד
תפילין  של וקשר ח"ע פנימי' להשיג יוכל שלא וכ"ש
התהלך  באברהם ומ"ש כו', דתבונה מל' בחי' הוא
אבל  המציאות השגת כ"א המהות השגת אינה לפני
גבוה  ראי' כי ממש המהות ראיית בבחי' הי' לא
שמיעה  דומה אינו כמ"ש שמיעה מבחי' גם הרבה
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c"agקפד i`iyp epizeax zxezn

כמו  גם שאינה שי"ל התהלך מבחי' ומכש"כ לראי',
רק  קצת המהות השגת ג"כ שהוא שמיעה בחי'
השגת  רק הוא הילוך אבל לראי', דומה שאינו

המציאות.
„È˙ÚÏÂ'בחי ב' דהיינו בתוככם והתהלכתי כתיב

סובב  והתגלות המשכות שיהי' הענין הילוך,
בסובב  ממלא עלי' וגם למטה, מלמעלה בממלא
המלך  עד"מ הוא ביניהם וההפרש למעלה. מלמטה
אל  עולים שהעם או למטה עומדים והעם למעלה עומד

אליהו  ע"ד הוא למעלה מלמטה ההילוך והנה המלך,
למעלה  ועלו שלהם החומר שנזדכך למרום עלו וחנוך
שהעם  אתה קדוש עם כי וז"ש בסובב, ממלא עלי' זהו
קדוש  בבחי' יתעלו עוממות בבחי' נפרדים שהם
יצרתי  זו עם מ"ש ג"כ וזהו סוכ"ע, בחי' היינו ומובדל
מלמעלה  וההמשכה לי, שנק' עצמות לבחי' שיתעלו לי
שהעולם  סיני הר על ה' וירד שכ' ע"ד הוא למטה
סוכ"ע  גילוי שנמשך רק נזדכך ולא עמדו על למטה

למטה.

e"hxz zereay axr

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÚ‰Â נברה"ע שלא עד בפדר"א מ"ש בהקדם יובן
שנברא  קודם שצ"ל בלבד, ושמו הוא הי'
לזולתו  הוא השם ענין שכל וגם בשמו, קראו מי העולם
אך  שנבה"ע, קודם זה שייך ואיך בשמו שיקראהו
ש' הא' הוי', שמות שני שיש ה' ה' ויקרא דכתי' הענין
ש' בחי' מהוה ל' הוי' ש' והוא השתלשלות דסדר הוי'
וזו"נ  או"א פרצופי ד' הם ה' אותיות שד' באצי', הוי'
כתר  בחי' והיינו כתר בחי' הוא יו"ד של וקוצו דאצי',
דחכ', כתר בחי' הוא ובכלל לבד, אצי' לבחי' השייך
הוי' ש' ויש בת"ז, כמ"ש מקננא אבא שבאצי'
כלול  שהוא כמו הוי' ש' בחי' שהוא מאצי' שלמעלה
ענין  על להורות בינייהו טעמא ופסיק כו', בעצמותו

ה  כי בערך, שבסדר שמובדל הוי' ש' שגם גם
וממילא  מאיליו נברא בדרך רק ג"כ הוא השתלשלות
ש' בחי' כמו בנפעל הפועל כח התלבשות בבחי' ולא
ונבראו  כתי' הוי' בש' משא"כ אלקי', ברא דכתי' אלקי'
דש' להוות מקור שהוא מאחר מ"מ במ"א, כמ"ש כו'
דלעילא  הוי' ש' בחי' לגבי לכן מהוה, ל' הוא הוי'
טעמא  פסיק יש הנה השתלשלות מסדר שלמעלה
והגם  זו, לבחי' זו בחי' בין ההבדל על להורות בינייהו
ג"כ  הוא א"כ הוי' בש' ג"כ נק' דלעילא הוי' ש' גם כי
שייך  אינו בעצמותו כלול שהוא מאחר מ"מ מהוה, ל'

הגדול. שמו בחי' ונק' מהוה, ל' לפרשו
‰‰Â שאינו בעלמא הארה רק הוא השם ענין בכלל

בכדי  רק והוא בכ"ד, מזה וכמ"ש כלל לעצמותו נוגע
ביום  בד"ה במ"א מש"נ לפי וגם בשמו, לקוראו שיפנה
קוראו  שזולתו שע"י שמך, מקדשי בענין השמע"צ
פונה  שהוא מה הרי מ"מ האדם, עצמות נפנה בשמו
בענין  הן עצמו, לגבי כמ"ש עצמותו הארת בחי' אינו
וכידוע  אח"כ, מבוקשו שממלא במה והן שפונה, הפני'
מכמו  בערך אינו לזולתו שמשפיע המשפיע שהשפעת
ובאמת  עשירי, חלק שהוא נת' ובמ"א בעצמותו, שהוא
עשירי  שהוא במספר, חלק רק אינו הוא עשירי החלק
שנשארו  חלקי' להט' שוה בערך אינו אמנם למספר,
מדות  מז' עשירי חלק שהוא הדבור וכערך בהמשפיע,
שפונה  מה והן שם הקריאת הן כי ונמצא שכליים. וג'
ואינו  מועטת, הארה רק אינו זו קריאה ע"י לקוראו
דלכאו' בעצמותו כלול כמ"ש השם לבחי' גם דומה
לי' איכפת דמאי לבד ההארה חיצוניות רק כן גם ה"ה
יש  בעצם כי הגם שמעון, או ראובן אותו קורין אם
ראה, כי ע"ש הוא שראובן לשמעון ראובן בין הפרש
זמ"ז, רחוקי' ושמיעה ראי' והרי שמע כי ע"ש ושמעון
אתה, יהודא בד"ה בת"א כמ"ש דק"ש פרשיות ב' והם
עצמו  הוא וגם כלל, הפרש שאינו לזולתו נדמה ומ"מ
שיש  שמי המוחין הרגשת ענין כמו כ"כ מרגיש אינו
יתרון  בבחי' אותם מרגיש ה"ה גדולי' יותר מוחין לו

כאלו. גדולי' מוחין בבחי' שאינו זולתו על

aef` zceb` mzgwle
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

òåãé äðäã àåä ïéðòä êàלבינה חכמה  בין שההבדל
מהותי הבדל ùéåהוא ïéà íéàø÷ð äðéáå äîëçã2,

ערוך שבאין יחס הוא לבינה החכמה בין  שהיחס כלומר
יש נקראת והבינה אין  נקראת שהחכמה  עד .ממש,

áåúëù åîëå ïéà úàø÷ð äîëçä3,àöîú ïéàî äîëçäå
áåúëù åîë ùé úàø÷ð äðéáäå4,'åë ùé éáäåà ìéçðäì

מידת מתגלית ששם עדן , גן  של בגילוי  עוסק זה  שפסוק
וההשגה. מהבינה ששרשה האהבה

äðéáä úååäúä ïë íàåיש אין äîëçäîשהיא שהיא
åðééäå ,ïéàî ùé úðéçáá àåäיש" הענין  של ייחודו –

ùéäמאין" éáâì íìòä úðéçáá àåä äîëçã ïéàäù ¯
.äðéáã בגדר ואינו מושג , שאינו שם על "אין" שם וזהו

הבינה. דרגת של המציאות
ìåìòå äìéòã ,ìåìòå äìéòì ùéå ïéà ïéá ùøôää åäæã

àåäלזה זה  éãéבקירוב ìòå åúìéò úà âéùî ìåìòäù
äâùää éãé ìòù åðééäå ,äìéòä ïî äååäúî àåä äæ

âéùîù,'åë åúåàéöîá àöîð àåä éøä äìéòä úà וכמו
על דוקא היא המידה שהתהוות ומידות, שכל לדוגמא
אותו  שמביאה השכלית ההשגה  שנרגשת ידי

רגשית, ïéàäùלהתעוררות äáøãà àåä ïéàî ùéå
àöîð àåä äæ éãé ìòå åúåà âéùî åðéàù ùéä ïî íìòúî

,'åë ùé úåàéöî úðéçááמשיג היה ה"יש" אם כלומר -
לא שהוא בגלל ורק "יש". היה לא הוא הרי  ה"אין" את
בחינה ממנו , אחרת בבחינה הוא הרי  האין, את משיג 

יש. àø÷ðשל äæ íù ìòåהעליונה íùהדרגה ìò ïéà
âùåî åðéàùהתחתונה åë'.בדרגה

äîëçã ïéàäù äðéáå äîëç úðéçáá àåä ïë åîëå
'åë äðéáä úðéçáî íìòúîנקרא ולכן בו, מתגלה ולא

לגביו. אין 
øåãéñá áåúëù äî ïééòå)דא"ח ìéçúîäעם øåáéã

äãåúì øåîæî5נקראים ובינה שחכמה  שזה מבאר שם -
למעלה " "מלמטה של המבט מצד דוקא זהו  ויש , אין

(דעת למטה" "מלמעלה מצד ואילו  תחתון ), (דעת
האמיתי היש היא החכמה ).עליון)

ïáåî åðéà äøåàëìå אין היא שהחכמה  לומר ניתן כיצד
הבינה úðéçááלגבי  àá äîëçã äìëùää úãå÷ð éøä ,

,äìëùää úãå÷ðá àéä äðéáä úâùä ìëå ,äðéáá äâùä
.'åë äðéá éáâì ïéà äîëçä úàø÷ð êéàå

שהיא בגלל לא  "אין" נקראת שהחכמה ברור  כלומר  –
רוממותה מצד להיפך אלא נחשבת, שלא נמוכה דרגה
כיון  "אין " לה קוראת הבינה  הרי  מהבינה, והבדלתה
כל הרי  – מקשה זה ועל מהותה. את משיגה  שאין
כן  ואם החכמה נקודת  של הרחבה היא  הבינה מהות
שאין  "אין" בשם לחכמה שקוראת לומר יתכן  כיצד

אותה? משיגה
äìëùää úãå÷ð íâù øîåì çøëäáåדרגת סוף כלומר –

äðéáäîהחכמה, äìãáä úðéçáá àéäבה מתגלית ולא
äîëçã éìëùäáù àåäå ,äðéáä éáâì ïéà úàø÷ðù ãò–

החכמה, מדריגת íöòä,סוף úðéçá äæá øéàî ïë íâ
הראיה. בבחינת  החכמה של העליונות  בדרגות רק ולא
öò úå÷ã äæá øéàî äîëçã äìëùää úãå÷ðáã åðééäåí

äæå ,äâùä éãéì àáì øùôà éàù äî ìëùåîä ïéðòä
éìëùä åðééä äæî úåéðåöéçä ÷ø àåä äâùä éãéì àáù

.'åë äãå÷ðäáù éîöòä úùâøä àì ãáìגם כלומר
שבחכמה, העצמי  האור מאיר השכלית בנקודה
אין  נקראת  ההשכלה נקודת גם ולכן  מהשגה, שלמעלה
תוצאה יש השכלה נקודת  שמאותה אלא הבינה , לגבי 
והיא – מהדבר היוצאת השכלית הנוסחה והיא חיצוניות

בבינה. ומתלבשת יורדת
שבנקודת השכל רק הוא בבינה שמושג  שמה והיינו ,
ההשכלה שבנקודת  ההנחה אבל (החיצוניות ), ההשכלה
הבינה, לגבי  אין בחינת הוא שלה) והעצמיות (הפנימיות

בה מושג  .6שאינו 
äìëùää úãå÷ðáã úåîå÷î äîëá øàåáîå òåãé äðäã
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עג.2. בפרק זו בהגדרה והביאור הכוונה עומק ראה

יב.3. כח, איוב

כא.4. ח, משלי

שם:5. לשונו ze`xwpyוזה a"eg ody reci `"e` 'iga dpd ik
drcd enk `ede yi dpiade oi` z`xwp dnkgde oiyxtzn `lc oirix oixz
dlrnln la` ,dpial dnkgn rtyd zlawa `wec edfe .dlrnl dhnlny
ixd dpiaa rtey dnkgd oi` oiicr xy`k envr `a` xe`a epiidc dhnl
dlrnly d"n g"k z`xwp dnkgdy dn ik .`aiyg oi`ke `lk ef drtyd
xnelk oi` `xwp dbydd iabl f`y dpiaa dly xe`d `eaa epiid dbydd on
enke izin`d yi 'iga `wec `ed ixd dnvr dnkgd zedna la` mlrda

'ek lkyd gk mvr 'iga `edy lky lk likyny mc`a dnkgd gen n"cr
mpn`e .yi z`xwp dnkgdy dpey`xd drc enk f"d dnkgd iabl k"`e

yy itl dpiaa drcd c"r `"k dbyda zeidl `"` mi`xapamdilr rte
eleki d`ced 'igaa t"kr la` oi` z`xwp dnkgde yi 'igaaa xe`d
dnkga dbyd biydl elkei `l ik 'ek yi z`xwp dnkgdy ef drcl ribdl
dcezl xenfn oipr yxy edfe .l"pd mrhn cala d`ced zpigaa wx dnvr

.`wecy `"e`c cegia `ed d`cedd ik
ש"פ 6. ניסים", שעשה "ברוך המתחיל דיבור המאמר לשון

ה'תשט"ו. וישב



קפה c"ag i`iyp epizeax zxezn

כמו  גם שאינה שי"ל התהלך מבחי' ומכש"כ לראי',
רק  קצת המהות השגת ג"כ שהוא שמיעה בחי'
השגת  רק הוא הילוך אבל לראי', דומה שאינו

המציאות.
„È˙ÚÏÂ'בחי ב' דהיינו בתוככם והתהלכתי כתיב

סובב  והתגלות המשכות שיהי' הענין הילוך,
בסובב  ממלא עלי' וגם למטה, מלמעלה בממלא
המלך  עד"מ הוא ביניהם וההפרש למעלה. מלמטה
אל  עולים שהעם או למטה עומדים והעם למעלה עומד

אליהו  ע"ד הוא למעלה מלמטה ההילוך והנה המלך,
למעלה  ועלו שלהם החומר שנזדכך למרום עלו וחנוך
שהעם  אתה קדוש עם כי וז"ש בסובב, ממלא עלי' זהו
קדוש  בבחי' יתעלו עוממות בבחי' נפרדים שהם
יצרתי  זו עם מ"ש ג"כ וזהו סוכ"ע, בחי' היינו ומובדל
מלמעלה  וההמשכה לי, שנק' עצמות לבחי' שיתעלו לי
שהעולם  סיני הר על ה' וירד שכ' ע"ד הוא למטה
סוכ"ע  גילוי שנמשך רק נזדכך ולא עמדו על למטה

למטה.
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÚ‰Â נברה"ע שלא עד בפדר"א מ"ש בהקדם יובן
שנברא  קודם שצ"ל בלבד, ושמו הוא הי'
לזולתו  הוא השם ענין שכל וגם בשמו, קראו מי העולם
אך  שנבה"ע, קודם זה שייך ואיך בשמו שיקראהו
ש' הא' הוי', שמות שני שיש ה' ה' ויקרא דכתי' הענין
ש' בחי' מהוה ל' הוי' ש' והוא השתלשלות דסדר הוי'
וזו"נ  או"א פרצופי ד' הם ה' אותיות שד' באצי', הוי'
כתר  בחי' והיינו כתר בחי' הוא יו"ד של וקוצו דאצי',
דחכ', כתר בחי' הוא ובכלל לבד, אצי' לבחי' השייך
הוי' ש' ויש בת"ז, כמ"ש מקננא אבא שבאצי'
כלול  שהוא כמו הוי' ש' בחי' שהוא מאצי' שלמעלה
ענין  על להורות בינייהו טעמא ופסיק כו', בעצמותו

ה  כי בערך, שבסדר שמובדל הוי' ש' שגם גם
וממילא  מאיליו נברא בדרך רק ג"כ הוא השתלשלות
ש' בחי' כמו בנפעל הפועל כח התלבשות בבחי' ולא
ונבראו  כתי' הוי' בש' משא"כ אלקי', ברא דכתי' אלקי'
דש' להוות מקור שהוא מאחר מ"מ במ"א, כמ"ש כו'
דלעילא  הוי' ש' בחי' לגבי לכן מהוה, ל' הוא הוי'
טעמא  פסיק יש הנה השתלשלות מסדר שלמעלה
והגם  זו, לבחי' זו בחי' בין ההבדל על להורות בינייהו
ג"כ  הוא א"כ הוי' בש' ג"כ נק' דלעילא הוי' ש' גם כי
שייך  אינו בעצמותו כלול שהוא מאחר מ"מ מהוה, ל'

הגדול. שמו בחי' ונק' מהוה, ל' לפרשו
‰‰Â שאינו בעלמא הארה רק הוא השם ענין בכלל

בכדי  רק והוא בכ"ד, מזה וכמ"ש כלל לעצמותו נוגע
ביום  בד"ה במ"א מש"נ לפי וגם בשמו, לקוראו שיפנה
קוראו  שזולתו שע"י שמך, מקדשי בענין השמע"צ
פונה  שהוא מה הרי מ"מ האדם, עצמות נפנה בשמו
בענין  הן עצמו, לגבי כמ"ש עצמותו הארת בחי' אינו
וכידוע  אח"כ, מבוקשו שממלא במה והן שפונה, הפני'
מכמו  בערך אינו לזולתו שמשפיע המשפיע שהשפעת
ובאמת  עשירי, חלק שהוא נת' ובמ"א בעצמותו, שהוא
עשירי  שהוא במספר, חלק רק אינו הוא עשירי החלק
שנשארו  חלקי' להט' שוה בערך אינו אמנם למספר,
מדות  מז' עשירי חלק שהוא הדבור וכערך בהמשפיע,
שפונה  מה והן שם הקריאת הן כי ונמצא שכליים. וג'
ואינו  מועטת, הארה רק אינו זו קריאה ע"י לקוראו
דלכאו' בעצמותו כלול כמ"ש השם לבחי' גם דומה
לי' איכפת דמאי לבד ההארה חיצוניות רק כן גם ה"ה
יש  בעצם כי הגם שמעון, או ראובן אותו קורין אם
ראה, כי ע"ש הוא שראובן לשמעון ראובן בין הפרש
זמ"ז, רחוקי' ושמיעה ראי' והרי שמע כי ע"ש ושמעון
אתה, יהודא בד"ה בת"א כמ"ש דק"ש פרשיות ב' והם
עצמו  הוא וגם כלל, הפרש שאינו לזולתו נדמה ומ"מ
שיש  שמי המוחין הרגשת ענין כמו כ"כ מרגיש אינו
יתרון  בבחי' אותם מרגיש ה"ה גדולי' יותר מוחין לו

כאלו. גדולי' מוחין בבחי' שאינו זולתו על

aef` zceb` mzgwle

.(a"l ,gqtd bg) .c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

òåãé äðäã àåä ïéðòä êàלבינה חכמה  בין שההבדל
מהותי הבדל ùéåהוא ïéà íéàø÷ð äðéáå äîëçã2,

ערוך שבאין יחס הוא לבינה החכמה בין  שהיחס כלומר
יש נקראת והבינה אין  נקראת שהחכמה  עד .ממש,

áåúëù åîëå ïéà úàø÷ð äîëçä3,àöîú ïéàî äîëçäå
áåúëù åîë ùé úàø÷ð äðéáäå4,'åë ùé éáäåà ìéçðäì

מידת מתגלית ששם עדן , גן  של בגילוי  עוסק זה  שפסוק
וההשגה. מהבינה ששרשה האהבה

äðéáä úååäúä ïë íàåיש אין äîëçäîשהיא שהיא
åðééäå ,ïéàî ùé úðéçáá àåäיש" הענין  של ייחודו –

ùéäמאין" éáâì íìòä úðéçáá àåä äîëçã ïéàäù ¯
.äðéáã בגדר ואינו מושג , שאינו שם על "אין" שם וזהו

הבינה. דרגת של המציאות
ìåìòå äìéòã ,ìåìòå äìéòì ùéå ïéà ïéá ùøôää åäæã

àåäלזה זה  éãéבקירוב ìòå åúìéò úà âéùî ìåìòäù
äâùää éãé ìòù åðééäå ,äìéòä ïî äååäúî àåä äæ

âéùîù,'åë åúåàéöîá àöîð àåä éøä äìéòä úà וכמו
על דוקא היא המידה שהתהוות ומידות, שכל לדוגמא
אותו  שמביאה השכלית ההשגה  שנרגשת ידי

רגשית, ïéàäùלהתעוררות äáøãà àåä ïéàî ùéå
àöîð àåä äæ éãé ìòå åúåà âéùî åðéàù ùéä ïî íìòúî

,'åë ùé úåàéöî úðéçááמשיג היה ה"יש" אם כלומר -
לא שהוא בגלל ורק "יש". היה לא הוא הרי  ה"אין" את
בחינה ממנו , אחרת בבחינה הוא הרי  האין, את משיג 

יש. àø÷ðשל äæ íù ìòåהעליונה íùהדרגה ìò ïéà
âùåî åðéàùהתחתונה åë'.בדרגה

äîëçã ïéàäù äðéáå äîëç úðéçáá àåä ïë åîëå
'åë äðéáä úðéçáî íìòúîנקרא ולכן בו, מתגלה ולא

לגביו. אין 
øåãéñá áåúëù äî ïééòå)דא"ח ìéçúîäעם øåáéã

äãåúì øåîæî5נקראים ובינה שחכמה  שזה מבאר שם -
למעלה " "מלמטה של המבט מצד דוקא זהו  ויש , אין

(דעת למטה" "מלמעלה מצד ואילו  תחתון ), (דעת
האמיתי היש היא החכמה ).עליון)

ïáåî åðéà äøåàëìå אין היא שהחכמה  לומר ניתן כיצד
הבינה úðéçááלגבי  àá äîëçã äìëùää úãå÷ð éøä ,

,äìëùää úãå÷ðá àéä äðéáä úâùä ìëå ,äðéáá äâùä
.'åë äðéá éáâì ïéà äîëçä úàø÷ð êéàå

שהיא בגלל לא  "אין" נקראת שהחכמה ברור  כלומר  –
רוממותה מצד להיפך אלא נחשבת, שלא נמוכה דרגה
כיון  "אין " לה קוראת הבינה  הרי  מהבינה, והבדלתה
כל הרי  – מקשה זה ועל מהותה. את משיגה  שאין
כן  ואם החכמה נקודת  של הרחבה היא  הבינה מהות
שאין  "אין" בשם לחכמה שקוראת לומר יתכן  כיצד

אותה? משיגה
äìëùää úãå÷ð íâù øîåì çøëäáåדרגת סוף כלומר –

äðéáäîהחכמה, äìãáä úðéçáá àéäבה מתגלית ולא
äîëçã éìëùäáù àåäå ,äðéáä éáâì ïéà úàø÷ðù ãò–

החכמה, מדריגת íöòä,סוף úðéçá äæá øéàî ïë íâ
הראיה. בבחינת  החכמה של העליונות  בדרגות רק ולא
öò úå÷ã äæá øéàî äîëçã äìëùää úãå÷ðáã åðééäåí

äæå ,äâùä éãéì àáì øùôà éàù äî ìëùåîä ïéðòä
éìëùä åðééä äæî úåéðåöéçä ÷ø àåä äâùä éãéì àáù

.'åë äãå÷ðäáù éîöòä úùâøä àì ãáìגם כלומר
שבחכמה, העצמי  האור מאיר השכלית בנקודה
אין  נקראת  ההשכלה נקודת גם ולכן  מהשגה, שלמעלה
תוצאה יש השכלה נקודת  שמאותה אלא הבינה , לגבי 
והיא – מהדבר היוצאת השכלית הנוסחה והיא חיצוניות

בבינה. ומתלבשת יורדת
שבנקודת השכל רק הוא בבינה שמושג  שמה והיינו ,
ההשכלה שבנקודת  ההנחה אבל (החיצוניות ), ההשכלה
הבינה, לגבי  אין בחינת הוא שלה) והעצמיות (הפנימיות

בה מושג  .6שאינו 
äìëùää úãå÷ðáã úåîå÷î äîëá øàåáîå òåãé äðäã
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עג.2. בפרק זו בהגדרה והביאור הכוונה עומק ראה

יב.3. כח, איוב

כא.4. ח, משלי

שם:5. לשונו ze`xwpyוזה a"eg ody reci `"e` 'iga dpd ik
drcd enk `ede yi dpiade oi` z`xwp dnkgde oiyxtzn `lc oirix oixz
dlrnln la` ,dpial dnkgn rtyd zlawa `wec edfe .dlrnl dhnlny
ixd dpiaa rtey dnkgd oi` oiicr xy`k envr `a` xe`a epiidc dhnl
dlrnly d"n g"k z`xwp dnkgdy dn ik .`aiyg oi`ke `lk ef drtyd
xnelk oi` `xwp dbydd iabl f`y dpiaa dly xe`d `eaa epiid dbydd on
enke izin`d yi 'iga `wec `ed ixd dnvr dnkgd zedna la` mlrda

'ek lkyd gk mvr 'iga `edy lky lk likyny mc`a dnkgd gen n"cr
mpn`e .yi z`xwp dnkgdy dpey`xd drc enk f"d dnkgd iabl k"`e

yy itl dpiaa drcd c"r `"k dbyda zeidl `"` mi`xapamdilr rte
eleki d`ced 'igaa t"kr la` oi` z`xwp dnkgde yi 'igaaa xe`d
dnkga dbyd biydl elkei `l ik 'ek yi z`xwp dnkgdy ef drcl ribdl
dcezl xenfn oipr yxy edfe .l"pd mrhn cala d`ced zpigaa wx dnvr

.`wecy `"e`c cegia `ed d`cedd ik
ש"פ 6. ניסים", שעשה "ברוך המתחיל דיבור המאמר לשון

ה'תשט"ו. וישב



c"agקפו i`iyp epizeax zxezn

החכמה éåáéøáשל äâùäá àáùëå éåìéâá øåàä øéàî
íéèøôהבינה åë',אצל øåàä íìòúîגם שיפורט וכמו 

הבא, בפרק
äðäåלכך øéàîùהסיבה äî אור úãå÷ðáריבוי

øåàäù åðééäã ,ìëùäøåàã éåáéøä ÷ø äæ ïéà äìëùää
úãå÷ðáù ÷ø ,äðéáá àáù úåäîä åúåà àåä ìëù
äðéáã äâùäì àá øùàëå éåáéøá àåä äîëçã äìëùää

,'åë èòîúî- היחידה הסיבה  זו אין הנה -äî íà éë
ìù íöòä øéàî äìëùää úãå÷ðá äðä úàæ ãáìù

äâùäá àåáì úîàá øùôà éàù äî éìëùäבינה של
ììë øéàî åðéàå íìòúî äâùä éãéì ïéðòä àá øùàëå

.'åë
והוא העצמי, האור מאיר החכמה  שבנקודת נמצא,
בבינה שנתפס ומה  הבינה. אצל להיתפס יכול לא בכלל
ונשארת העצם, של התעלמות  שיש לאחר רק הוא

ההשכלה נקודת פנימיות  זהו לא אך השכלית , המסקנה
עצמה.

לומר  ניתן כיצד – דלעיל  הקושיה מתורצת  זה ולפי
מדריגת סוף הרי  אחרת, במהות  הם והבינה שהחכמה
שכל בבחינת כבר  היא ההשכלה" "נקודת  שהיא  החכמה
מאיר  ההשכלה בנקודת גם כי נ "ע , הרבי ביאר זה ועל –
לא כלל זה וענין  להשגה , שמעבר מה השכל, עצמיות

בדר  הבא.מתגלה בפרק שירחיב וכפי הבינה, גת
.øåöé÷

éàå ,éìëù àéä äìëùää úãå÷ð àìä ïéáäì êéøö ïééãòå
àìäå äðéáä ìéáùá äîëçá èåòéîä åäæù øîåì øùôà

,úåäîä éåðéù àåä
ïéàî ùé àéä äîëçî äðéáå ,ïéà àéä äîëçã ïéðòä êà
øéàî äìëùää úãå÷ðá íâù éðôî àåäå ,âùåî åðéàù

.äâùäî äìòîìù éìëùä íöò
a"xrz mixac zyxt zay
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במוח  "נשמה" פנימיים: כחות עמלק. במלחמת מעלה כלפי ההסתכלות ענין מהו שאלה:
מרע  סור – בכבד "נפש" לאלקות, התעוררות – בלב "רוח" אלקית, והשגה התבוננות –

טוב. ועשה

‰È‰Â"וצרי יׂשראל". וגבר ידֹו מׁשה ירים ּכאׁשר ¿»»ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
עמלק  ּבמלחמת ההתּגּברּות ענין מהּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָלהבין

ּובּמׁשנה מׁשה. ׁשל ידֹו הרמת ידי ּפרק על הּׁשנה (ראׁש ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ח) מׁשנה מלחמה ב עֹוׂשֹות מׁשה ׁשל ידיו "וכי איתא, ְְְִִִִֶֶָָָָָָ
ׁשהיּו זמן ּכל ל לֹומר אּלא מלחמה, ׁשֹוברֹות ְְְְִֶֶַַָָָָָאֹו
לּבם  את ּומׁשעּבדין מעלה ּכלּפי מסּתּכלים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָיׂשראל
ּדׁשעּבּוד  מּובן ּדמּזה מתּגּברין", היּו ׁשּבּׁשמים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָלאביהם
ענין  מהּו להבין וצרי ההסּתּכלּות, ידי על ּבא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָהּלב
לאבינּו הּלב ׁשעּבּוד ׁשּמביאה מעלה ּכלּפי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָההסּתּכלּות
ידּוע  הּנה זה, ּולהבין עמלק. על ּגֹוברים ּובזה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבּׁשמים,
חּיה  נׁשמה רּוח נפׁש ּבּנׁשמה, מדרגֹות חמׁש ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיׁש
ּדתלת  ּבּכבד, ונפׁש ּבּלב רּוח ּבּמח נׁשמה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹויחידה,

וכבדא  לּבא מחא אּנּון ּבכללּותֹוא ׁשּליטין האדם ּדגּוף , ְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹ
הּוא  ודגמתֹו ורגל, ּגּוף ראׁש ּכללּיים, אברים לג' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֻנחלק

נ  אׁשר המחּיה ֿ ּבהחּיּות נפׁשֿרּוח מדרגֹות לג' חלק ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּכח  ׁשּיׁש והּוא ּבינה, ּבחינת ׁשהיא ּבּמח נׁשמה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנׁשמה,
ּבהּׂשגת  אלקית הּׂשגה ּולהּׂשיג להתּבֹונן ּבּנפׁש ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻמיחד
לעצמֹו הענין את לקרב ּולהסּביר ׁשּמּׂשיג, הענין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּפרטי
ּדהּׂשגה  וכּידּוע ׁשֹונים, מאפנים ּבאפנים הסּבר מיני ְְְְֳֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבכל
ּכמֹו ּפנים, ּבכּמה הּמׂשּכל את מּׂשיג ּכאׁשר היא ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻּברּורה
ׁשּתים  הּׁשּבת ּדיציאת הּסגיא ּכׁשּלֹומד מׁשל ּדר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻעל
ארּבע, ׁשהן ׁשּתים ׁשבּועֹות התם ּתנן כּו', ארּבע ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהן
ׁשּתים  נגעים מראֹות ארּבע, ׁשהן ׁשּתים הּטמאה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻידיעֹות
וידיעֹות  ׁשבּועֹות מהענינים אחד ּדכל ארּבע, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהן
ּבהּסגיא, מיחדת הבנה מגּלים נגעים ּומראֹות ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻהּטמאה
ׁשּבא  ענין ּכל ּבחּדּוׁש הענינים ּפרטי ויֹודע מבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכאׁשר
אצלֹו ׁשּנרּגׁש הראה אז הּנ"ל, מהענינים לּמּוד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדר
וכן  הּׁשּבת. ּדיציאֹות ּבּסגיא הּמּׂשג ׂשכל עמק ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻֻּפנימּיּות
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ואילך.*) רפח עמוד ב חלק קונטרסים – המאמרים בספר נדפס

וכבד.א. לב מוח, – הם שליטים ששלושה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

רּבּו ּו"מה ה'" מעׂשי ּגדלּו ּד"מה הענין לֹומד ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָּכאׁשר
ּבבריאת  ה' ּגדּלת ּבהּׂשגת ׁשעֹוסק והינּו ה'", ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָֻמעׂשי
לגּבי  הּנברא ערֹו ׁשאין ואי העֹולמֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָוהתהּוּות
הּנה  ּבעֹולמֹות, יתּבר יחּודֹו מּובן מּזה אׁשר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהּבֹורא,
להּׂשיג  יּוכל ידֹו ועל ּבֹו אׁשר ּבּנפׁש מיחד ּכח ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻיׁש
חזקה  ּבהסּתּכלּות ׂשכלֹו ּבהעמקת ּגדֹול, ּבעּיּון זֹו ְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָהּׂשגה
ּפעם  ארּכה ׁשעה ּבהם ולחׁשב ּוסברא, סברא ְְְְֲֲֶַַַָָָָָָָָָֹֻּבכל
ׁשהּוא  ּפעם ּבכל אׁשר ּפעמים, ּכּמה עד וׁשלׁש ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָׁשּתים
הענין  לֹו ׁשּמתּברר זה לבד הּנה ההּוא ּבהּמׂשּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻחֹוׁשב
אּון  קלערער אים ווערט מׂשּכל ּדער אצלֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָֻּומתקרב

הּׂשגה ב נענטער  ּדבר ּכל הּנה ּבאמת ּדהּמׂשּכיל , ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הרי  זאת לבד הּנה מצּיר, ּבצּיּור ׂשכלֹו ּבמח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻמצטּירת
עצמּיים, ּדׂשכלים הסּברים ּברּבּוי אצלֹו הענין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמתּגּדל

לעצמֹו ויסֹודי עּקרי הּוא וׂשכל ׂשכל ּדכל מת (ּבדג הינּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

יסֹודּיים  הן עצמם ׁשהן ּדׁשּבת, ּבהּסגיא הּנ"ל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהענינים

ּבענינֹו) מהם אחד ּכל מּובן ועּקריים הּנה זה מּכל אׁשר , ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ּפרטית  והׁשגחה הּוא ּברּו הּבֹורא ּדאחדּות הענין ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָאצלֹו
ּבהּנחה  מחֹו ּוכלי ׂשכלֹו ּבכלי ּבתפיסא ּגמּורה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹּבהּׂשגה

אּפלייג  ּגעזּונטן ּגּוטן א מיט ׁשהּבינה ג טֹובה, וזהּו , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
הּׂשכל  אֹור התּגּלּות הינּו מסּבירֹות", "ּפנים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָנקראת
ּברחּוק  הּוא הּׂשגה ּדכל והגם טֹובה. ּבהתּגּלּות ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה
ׁשל  האֹור על מעלימים ההסּבר ּדלבּוׁשי העצם, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמן
להיֹות  הּנה מקֹום מּכל הּמׂשּכל, עצם ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻההׂשּכלה
ׁשּמּׂשיג  הּמח ּבכלי ההתּגּלּות הּוא ּדוקא זה ידי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשעל
והינּו, מסּבירֹות". "ּפנים נקראת זֹו הרי הענין, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָותֹופס
הרּבה  ׁשּלמעלה ענינים יׁש הּבינה ׁשּבכח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּדהגם
ׁשהן  מענינים רק הּוא ּדההסּבר הענין, מהסּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבמדרגה
ּומׁשלים  ההצעֹות ּובפרט ההּוא, הּׂשכל לעצם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָחּוץ
לפרט  ׁשּבּבינה הּכח ּכן ּׁשאין מה הּׂשכל, ּגּוף זה ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשאין
ּבההּׂשגה  ׁשּמפרט הענינים ּפרטי הרי ּפרטים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָרּבּוי
ּומׁשלים  ההצעֹות ּכמֹו ולא הּׂשכל ׁשל ּבגּופֹו הּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹההיא
הּמדרגה  ּבהּׂשגה ׁשּיׁש עד הּׂשכל, לגּוף מחּוץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהן

ּכלל, ההּׂשגה ּבלבּוׁשי ּבאה ׁשאינּה ההּׂשגה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּדפנימּיּות
מקֹום  מּכל הּתמצית, נקּדת ׁשהּוא הּמּׂשג עמק ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹֻֻהינּו
ּכח  ענין ּדכללּות מּפני מסּבירֹות", "ּפנים ּבינה ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָֹנקראת
ּבתפיסא  וחכמה ׂשכל ּדבר ּכל להביא הּוא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהּבינה
"ּפנים  נקראת ּדחכמה ּדוקא, ּבכלי הּגּלּוי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָוׁשּיהיה
ועם  ּבּכלים, מּגּלּוי ׁשּלמעלה אֹור להיֹותּה ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָמאירֹות",
מּזה, ׁשּלמּטה מדרגֹות יׁש הרי החכמה ּבכח ׁשּגם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהיֹות
ׂשכל  הינּו מּמׁש, ׂשכל ׁשּזהּו ּדחכמה הּגּלּוי ׁשּכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכמֹו
למעלה  הּוא החכמה ּכח ּדכללּות להיֹות א ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹהּנתּפס,
מאירֹות", "ּפנים נקראת ּכן על אֹור, הּוא ועּקרּה ְְְִִִִִִֵֵֵַָָָמּכלים
ּתפיסא  ּבחינת הּוא ּדעּקרּה להיֹות ּבינה כן ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָהּנה

מ  "ּפנים נקראת ּכן על ּכל ּבכלים, להסּביר סּבירֹות", ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ
מּכל  אנֹוׁשי מּׂשכל למעלה ׁשּזהּו והגם אלקית, ְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשגה
מּצד  יׂשראל איׁש ּבכל ּומּׂשג נתּפס זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻמקֹום
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מּמעל, אלקּה חלק ׁשהיא אלקית ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּנׁשמה
ּבּמח. נׁשמה וזהּו ּגמּורה, ּבהּׂשגה ּתבינם" ׁשּדי ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ"נׁשמת
ׁשהּוא  ׁשּבּנׁשמה ההתעֹוררּות רּוח והּוא ּבּלב, הּוא ְְְְִֵֶֶַַַַַָָרּוח
להיֹות  ׁשּבּנפׁש וההתעֹוררּות ההתּפעלּות ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַמהּות
הּטבעית  האהבה והיא מה, לדבר ּומרּוצה ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָּבהמׁשכה
והתּפעלּות  ּבאהבה ּבּנפׁש מיחד ּכח ׁשּזהּו ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּבּנׁשמה,
ּובאה  התּבֹוננּות, ידי על ּבאה וההתעֹוררּות אלקּות, ְְְְְְֱִִֵַַַָָָָֹעל
מהּׂשגה, ׁשּלמעלה מקֹום ׁשל ׁשבחיו סּפּור ידי על ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּגם
התעֹוררּות  נעׂשה מקֹום ׁשל ׁשבחיו הּסּפּור ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּדמעצם
ענין  ּדבּגּוף ּבּכבד, ונפׁש אלקּות. על ׁשּמתּפעל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹהּנפׁש
להיֹות  הּגּוף חּזּוק הּוא זה ׁשּמּכל הּדם, ּברּור הּוא ְִִִֵֵֶֶַַַָָָהּכבד
ּד"נפׁש רּוחני, ּבחּיּות הּוא וכן הּנפׁש, לחּיּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָּכלי
מרע  סּור להיֹות מּמׁש ּבפעל למעׂשה הּנֹוגע הּוא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּבּכבד"
מּיׂשראל  נפׁש ּבכל ׁשּיׁש ּפנימי הּכח והינּו טֹוב, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹועׂשה
להיֹות  אם ּכי וׁשלֹום, חס אחר ּבאפן להיֹות יכֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשאינֹו
ּׁשהּוא  מה ּכל לעׂשֹות הינּו טֹוב", ועׂשה מרע ְֲֲֵֵֶַַַַָָ"סּור
רצֹונֹו הפ ּׁשהּוא מה מּכל עצמֹו ולמנע ,יתּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹרצֹונֹו
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יותר.ב. וקרוב יותר ברור לו נהיה מאוד).ג.המושכל טוב הענין אצלו (שמתקבל ובריאה טובה בהנחה
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את  לצאת לרבי לתת דוברוניצקי הסכים לבסוף,
הזקנה, הרבנית אמו הרבי, שמשפחת בתנאי רוסיה,
הרהיטים  וכן המשפחה וכל בנותיו הרבנית, אשתו

בתור  ישמשו הם ברוסיה. ישארו הרבי, של וספרייתו
הסובייטית. לממשלה ערובה

בו  היה רוסיה את לצאת לרבי הרשות מתן עצם
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החכמה éåáéøáשל äâùäá àáùëå éåìéâá øåàä øéàî
íéèøôהבינה åë',אצל øåàä íìòúîגם שיפורט וכמו 

הבא, בפרק
äðäåלכך øéàîùהסיבה äî אור úãå÷ðáריבוי

øåàäù åðééäã ,ìëùäøåàã éåáéøä ÷ø äæ ïéà äìëùää
úãå÷ðáù ÷ø ,äðéáá àáù úåäîä åúåà àåä ìëù
äðéáã äâùäì àá øùàëå éåáéøá àåä äîëçã äìëùää

,'åë èòîúî- היחידה הסיבה  זו אין הנה -äî íà éë
ìù íöòä øéàî äìëùää úãå÷ðá äðä úàæ ãáìù

äâùäá àåáì úîàá øùôà éàù äî éìëùäבינה של
ììë øéàî åðéàå íìòúî äâùä éãéì ïéðòä àá øùàëå

.'åë
והוא העצמי, האור מאיר החכמה  שבנקודת נמצא,
בבינה שנתפס ומה  הבינה. אצל להיתפס יכול לא בכלל
ונשארת העצם, של התעלמות  שיש לאחר רק הוא

ההשכלה נקודת פנימיות  זהו לא אך השכלית , המסקנה
עצמה.

לומר  ניתן כיצד – דלעיל  הקושיה מתורצת  זה ולפי
מדריגת סוף הרי  אחרת, במהות  הם והבינה שהחכמה
שכל בבחינת כבר  היא ההשכלה" "נקודת  שהיא  החכמה
מאיר  ההשכלה בנקודת גם כי נ "ע , הרבי ביאר זה ועל –
לא כלל זה וענין  להשגה , שמעבר מה השכל, עצמיות

בדר  הבא.מתגלה בפרק שירחיב וכפי הבינה, גת
.øåöé÷

éàå ,éìëù àéä äìëùää úãå÷ð àìä ïéáäì êéøö ïééãòå
àìäå äðéáä ìéáùá äîëçá èåòéîä åäæù øîåì øùôà

,úåäîä éåðéù àåä
ïéàî ùé àéä äîëçî äðéáå ,ïéà àéä äîëçã ïéðòä êà
øéàî äìëùää úãå÷ðá íâù éðôî àåäå ,âùåî åðéàù

.äâùäî äìòîìù éìëùä íöò
a"xrz mixac zyxt zay
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במוח  "נשמה" פנימיים: כחות עמלק. במלחמת מעלה כלפי ההסתכלות ענין מהו שאלה:
מרע  סור – בכבד "נפש" לאלקות, התעוררות – בלב "רוח" אלקית, והשגה התבוננות –

טוב. ועשה

‰È‰Â"וצרי יׂשראל". וגבר ידֹו מׁשה ירים ּכאׁשר ¿»»ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
עמלק  ּבמלחמת ההתּגּברּות ענין מהּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָלהבין

ּובּמׁשנה מׁשה. ׁשל ידֹו הרמת ידי ּפרק על הּׁשנה (ראׁש ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ח) מׁשנה מלחמה ב עֹוׂשֹות מׁשה ׁשל ידיו "וכי איתא, ְְְִִִִֶֶָָָָָָ
ׁשהיּו זמן ּכל ל לֹומר אּלא מלחמה, ׁשֹוברֹות ְְְְִֶֶַַָָָָָאֹו
לּבם  את ּומׁשעּבדין מעלה ּכלּפי מסּתּכלים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָיׂשראל
ּדׁשעּבּוד  מּובן ּדמּזה מתּגּברין", היּו ׁשּבּׁשמים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָלאביהם
ענין  מהּו להבין וצרי ההסּתּכלּות, ידי על ּבא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָהּלב
לאבינּו הּלב ׁשעּבּוד ׁשּמביאה מעלה ּכלּפי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָההסּתּכלּות
ידּוע  הּנה זה, ּולהבין עמלק. על ּגֹוברים ּובזה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבּׁשמים,
חּיה  נׁשמה רּוח נפׁש ּבּנׁשמה, מדרגֹות חמׁש ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיׁש
ּדתלת  ּבּכבד, ונפׁש ּבּלב רּוח ּבּמח נׁשמה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹויחידה,

וכבדא  לּבא מחא אּנּון ּבכללּותֹוא ׁשּליטין האדם ּדגּוף , ְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹ
הּוא  ודגמתֹו ורגל, ּגּוף ראׁש ּכללּיים, אברים לג' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֻנחלק

נ  אׁשר המחּיה ֿ ּבהחּיּות נפׁשֿרּוח מדרגֹות לג' חלק ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּכח  ׁשּיׁש והּוא ּבינה, ּבחינת ׁשהיא ּבּמח נׁשמה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנׁשמה,
ּבהּׂשגת  אלקית הּׂשגה ּולהּׂשיג להתּבֹונן ּבּנפׁש ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻמיחד
לעצמֹו הענין את לקרב ּולהסּביר ׁשּמּׂשיג, הענין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּפרטי
ּדהּׂשגה  וכּידּוע ׁשֹונים, מאפנים ּבאפנים הסּבר מיני ְְְְֳֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבכל
ּכמֹו ּפנים, ּבכּמה הּמׂשּכל את מּׂשיג ּכאׁשר היא ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻּברּורה
ׁשּתים  הּׁשּבת ּדיציאת הּסגיא ּכׁשּלֹומד מׁשל ּדר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻעל
ארּבע, ׁשהן ׁשּתים ׁשבּועֹות התם ּתנן כּו', ארּבע ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהן
ׁשּתים  נגעים מראֹות ארּבע, ׁשהן ׁשּתים הּטמאה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻידיעֹות
וידיעֹות  ׁשבּועֹות מהענינים אחד ּדכל ארּבע, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהן
ּבהּסגיא, מיחדת הבנה מגּלים נגעים ּומראֹות ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻהּטמאה
ׁשּבא  ענין ּכל ּבחּדּוׁש הענינים ּפרטי ויֹודע מבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכאׁשר
אצלֹו ׁשּנרּגׁש הראה אז הּנ"ל, מהענינים לּמּוד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדר
וכן  הּׁשּבת. ּדיציאֹות ּבּסגיא הּמּׂשג ׂשכל עמק ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻֻּפנימּיּות
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ואילך.*) רפח עמוד ב חלק קונטרסים – המאמרים בספר נדפס

וכבד.א. לב מוח, – הם שליטים ששלושה
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רּבּו ּו"מה ה'" מעׂשי ּגדלּו ּד"מה הענין לֹומד ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָּכאׁשר
ּבבריאת  ה' ּגדּלת ּבהּׂשגת ׁשעֹוסק והינּו ה'", ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָֻמעׂשי
לגּבי  הּנברא ערֹו ׁשאין ואי העֹולמֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָוהתהּוּות
הּנה  ּבעֹולמֹות, יתּבר יחּודֹו מּובן מּזה אׁשר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהּבֹורא,
להּׂשיג  יּוכל ידֹו ועל ּבֹו אׁשר ּבּנפׁש מיחד ּכח ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻיׁש
חזקה  ּבהסּתּכלּות ׂשכלֹו ּבהעמקת ּגדֹול, ּבעּיּון זֹו ְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָהּׂשגה
ּפעם  ארּכה ׁשעה ּבהם ולחׁשב ּוסברא, סברא ְְְְֲֲֶַַַָָָָָָָָָֹֻּבכל
ׁשהּוא  ּפעם ּבכל אׁשר ּפעמים, ּכּמה עד וׁשלׁש ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָׁשּתים
הענין  לֹו ׁשּמתּברר זה לבד הּנה ההּוא ּבהּמׂשּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻחֹוׁשב
אּון  קלערער אים ווערט מׂשּכל ּדער אצלֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָֻּומתקרב

הּׂשגה ב נענטער  ּדבר ּכל הּנה ּבאמת ּדהּמׂשּכיל , ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הרי  זאת לבד הּנה מצּיר, ּבצּיּור ׂשכלֹו ּבמח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻמצטּירת
עצמּיים, ּדׂשכלים הסּברים ּברּבּוי אצלֹו הענין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמתּגּדל

לעצמֹו ויסֹודי עּקרי הּוא וׂשכל ׂשכל ּדכל מת (ּבדג הינּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

יסֹודּיים  הן עצמם ׁשהן ּדׁשּבת, ּבהּסגיא הּנ"ל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהענינים

ּבענינֹו) מהם אחד ּכל מּובן ועּקריים הּנה זה מּכל אׁשר , ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ּפרטית  והׁשגחה הּוא ּברּו הּבֹורא ּדאחדּות הענין ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָאצלֹו
ּבהּנחה  מחֹו ּוכלי ׂשכלֹו ּבכלי ּבתפיסא ּגמּורה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹּבהּׂשגה

אּפלייג  ּגעזּונטן ּגּוטן א מיט ׁשהּבינה ג טֹובה, וזהּו , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
הּׂשכל  אֹור התּגּלּות הינּו מסּבירֹות", "ּפנים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָנקראת
ּברחּוק  הּוא הּׂשגה ּדכל והגם טֹובה. ּבהתּגּלּות ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה
ׁשל  האֹור על מעלימים ההסּבר ּדלבּוׁשי העצם, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמן
להיֹות  הּנה מקֹום מּכל הּמׂשּכל, עצם ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻההׂשּכלה
ׁשּמּׂשיג  הּמח ּבכלי ההתּגּלּות הּוא ּדוקא זה ידי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשעל
והינּו, מסּבירֹות". "ּפנים נקראת זֹו הרי הענין, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָותֹופס
הרּבה  ׁשּלמעלה ענינים יׁש הּבינה ׁשּבכח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּדהגם
ׁשהן  מענינים רק הּוא ּדההסּבר הענין, מהסּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבמדרגה
ּומׁשלים  ההצעֹות ּובפרט ההּוא, הּׂשכל לעצם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָחּוץ
לפרט  ׁשּבּבינה הּכח ּכן ּׁשאין מה הּׂשכל, ּגּוף זה ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשאין
ּבההּׂשגה  ׁשּמפרט הענינים ּפרטי הרי ּפרטים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָרּבּוי
ּומׁשלים  ההצעֹות ּכמֹו ולא הּׂשכל ׁשל ּבגּופֹו הּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹההיא
הּמדרגה  ּבהּׂשגה ׁשּיׁש עד הּׂשכל, לגּוף מחּוץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהן

ּכלל, ההּׂשגה ּבלבּוׁשי ּבאה ׁשאינּה ההּׂשגה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּדפנימּיּות
מקֹום  מּכל הּתמצית, נקּדת ׁשהּוא הּמּׂשג עמק ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹֻֻהינּו
ּכח  ענין ּדכללּות מּפני מסּבירֹות", "ּפנים ּבינה ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָֹנקראת
ּבתפיסא  וחכמה ׂשכל ּדבר ּכל להביא הּוא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהּבינה
"ּפנים  נקראת ּדחכמה ּדוקא, ּבכלי הּגּלּוי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָוׁשּיהיה
ועם  ּבּכלים, מּגּלּוי ׁשּלמעלה אֹור להיֹותּה ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָמאירֹות",
מּזה, ׁשּלמּטה מדרגֹות יׁש הרי החכמה ּבכח ׁשּגם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהיֹות
ׂשכל  הינּו מּמׁש, ׂשכל ׁשּזהּו ּדחכמה הּגּלּוי ׁשּכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכמֹו
למעלה  הּוא החכמה ּכח ּדכללּות להיֹות א ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹהּנתּפס,
מאירֹות", "ּפנים נקראת ּכן על אֹור, הּוא ועּקרּה ְְְִִִִִִֵֵֵַָָָמּכלים
ּתפיסא  ּבחינת הּוא ּדעּקרּה להיֹות ּבינה כן ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָהּנה

מ  "ּפנים נקראת ּכן על ּכל ּבכלים, להסּביר סּבירֹות", ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ
מּכל  אנֹוׁשי מּׂשכל למעלה ׁשּזהּו והגם אלקית, ְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשגה
מּצד  יׂשראל איׁש ּבכל ּומּׂשג נתּפס זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻמקֹום
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מּמעל, אלקּה חלק ׁשהיא אלקית ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּנׁשמה
ּבּמח. נׁשמה וזהּו ּגמּורה, ּבהּׂשגה ּתבינם" ׁשּדי ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ"נׁשמת
ׁשהּוא  ׁשּבּנׁשמה ההתעֹוררּות רּוח והּוא ּבּלב, הּוא ְְְְִֵֶֶַַַַַָָרּוח
להיֹות  ׁשּבּנפׁש וההתעֹוררּות ההתּפעלּות ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַמהּות
הּטבעית  האהבה והיא מה, לדבר ּומרּוצה ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָּבהמׁשכה
והתּפעלּות  ּבאהבה ּבּנפׁש מיחד ּכח ׁשּזהּו ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּבּנׁשמה,
ּובאה  התּבֹוננּות, ידי על ּבאה וההתעֹוררּות אלקּות, ְְְְְְֱִִֵַַַָָָָֹעל
מהּׂשגה, ׁשּלמעלה מקֹום ׁשל ׁשבחיו סּפּור ידי על ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּגם
התעֹוררּות  נעׂשה מקֹום ׁשל ׁשבחיו הּסּפּור ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּדמעצם
ענין  ּדבּגּוף ּבּכבד, ונפׁש אלקּות. על ׁשּמתּפעל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹהּנפׁש
להיֹות  הּגּוף חּזּוק הּוא זה ׁשּמּכל הּדם, ּברּור הּוא ְִִִֵֵֶֶַַַָָָהּכבד
ּד"נפׁש רּוחני, ּבחּיּות הּוא וכן הּנפׁש, לחּיּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָּכלי
מרע  סּור להיֹות מּמׁש ּבפעל למעׂשה הּנֹוגע הּוא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּבּכבד"
מּיׂשראל  נפׁש ּבכל ׁשּיׁש ּפנימי הּכח והינּו טֹוב, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹועׂשה
להיֹות  אם ּכי וׁשלֹום, חס אחר ּבאפן להיֹות יכֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשאינֹו
ּׁשהּוא  מה ּכל לעׂשֹות הינּו טֹוב", ועׂשה מרע ְֲֲֵֵֶַַַַָָ"סּור
רצֹונֹו הפ ּׁשהּוא מה מּכל עצמֹו ולמנע ,יתּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹרצֹונֹו
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את  לצאת לרבי לתת דוברוניצקי הסכים לבסוף,
הזקנה, הרבנית אמו הרבי, שמשפחת בתנאי רוסיה,
הרהיטים  וכן המשפחה וכל בנותיו הרבנית, אשתו

בתור  ישמשו הם ברוסיה. ישארו הרבי, של וספרייתו
הסובייטית. לממשלה ערובה

בו  היה רוסיה את לצאת לרבי הרשות מתן עצם
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אלא  לנסוע לא החליט הרבי ברם, גדול. נצחון משום
אליו. תצטרף משפחתו גם אם

גב' השתדלה שוב. להשתדל מוכרחים והיו
מיוחד  ערך אך קוהן, אוסקר ד"ר השתדל פישקובה,
בעזרת  דובין הציר של להשתדלותו נועד ומכריע

לטביה. עם החוזה חתימת – בידו שהחזיק הקלף
איים: ולבסוף החוץ במשרד והתחנן הפציר דובין
ההסכם  בחתימת לעזרתנו לקוות יכולים אינכם 

לטביה. עם
נערכה  ולבסוף הצדדים מכל נמשכה השתדלנות
השנה, ראש של השני ביום הסובייטי, החוץ במשרד

לרבי. יציאה היתר מתן בדבר לדון מיוחדת ישיבה
ליטבינוב, צ'יצ'ירין, השתתפו: זו בישיבה

בלטביה. הסובייטי והציר דוברוניצקי רוטשטיין,
דוברוניצקי  יהודים. היו לצ'יצ'ירין, פרט כולם,
יהודי  – וליטבינוב מפולין, יהודים – ללטביה והציר

מביאליסטוק.
הסובייטי  החוץ במשרד השנה בראש הישיבה
עם  יחד רוסיה את לצאת לרבי להרשות החליטה

משפחתו.
להיעשות  צריכים היו הפורמליים הסידורים
ומכהן  לנינגרד תושב הנו שהרבי מכיוון בלנינגרד,

העיר. כרב  רשמי באופן
משרד  מחלקת בידי נתונים היו אלה סידורים
בשם  יהודי עמד בראשה לנינגרד העיר של החוץ
בשם  הידוע מדווינסק הרב  של נכדו – זלקינך
בשם  יהודי הוא גם היה זקלינד של מזכירו "הבטלן".

קרנקין.
סידור  את לזרז כדי ללנינגרד נסע דובין הציר

הפורמליים. הענינים
משאלתו  את לפניו ובהביעו זלקינד אל בהיכנסו
זלקינד: לו ענה – הפורמליים הענינים סידור לזירוז

ליציאת  הפורמלי הסידור על מדברים אתם מה 
כך. על הוראה כל קבלתי לא הרבי,

על  התרגז יהודי, הוא גם במקום, הפקידים אחד
ד  להוציא רוצים כאילו נראה הדבר שכן בר דובין,

במרמה.
למשרד  לטלפן זלקינד על לפעול הצליח דובין אך
הוראה  נשלחה אמנם אם ולשאול במוסקבה החוץ

כזו.
ניתנה  שאכן לדעת נוכח ומיד טלפן זלקינד

לאחד  נמסרה שההוראה ונתברר כזו, הוראה
הוא  אלא ללנינגרד, להעבירה גוי, הנמוכים, הפקידים
עליה. ושכח קט לרגע  למגירה ההוראה את הכניס
ממוסקבה. טלפונית ההוראה את קיבל זלקינד

של  ליציאתו הדרושים האישורים את נתן וזלקינד
נוספים  אנשים ששה של משפחתו, של הרבי,
את  להוציא הורשה וכן כמלווים הרבי ממקורבי

ספריה. ואת הרהיטים
מרוסיה  ספרים הוצאת שלפני קובע החוק אולם,
"ועד  מנציג  כך על מיוחד אישור לקבל צריכים

הדפוס".
שהיתה  שטיין בשם יהודי נשלח הספרים לבדיקת
וכשראה  ספרים, של וערכם בטיבם ידיעה לו
רצה  לא עתיקים, יד וכתבי ערך יקר ספרים בספריה

באמרו: להוצאתם, האישור את לתת אופן בשום
להוציאם  אסור כאלה ערך יקרי דברים 

כזה. דבר אאשר לא לעולם – מהמדינה
ירשה, לא באחת, והוא בפניו, והתחננו בקשו

המקום. את עזב רוגזה ומתוך
קיבל  איך סיפר הדפוס", "ועד אל פנה דובין הציר
נציג  לשלוח ודרש ה"חוזה" את הזכיר הרשיון, את

הספרים. לבדיקת אחר
להבין  שמבלי רוסי, אחר, נציג  נשלח והפעם,
אישורו  את מיד נתן יהדות, ספרי של בערכם

להוצאתם.
סוכות. אחרי עד ברוסיה נשאר הרבי

רוסיה, את הרבי יצא תרפ"ח, סוכות, חג באסרו
ליובאוויטשים  חסידים ששה משפחתו, כל נילוו אליו
קרונות. ארבעה שמילאו וספרייתו רהיטיו כמלווים,
פודים  שלשה היו להוציא, שהורשה החפצים בין

יקרים. כסף כלי
מהרבי. להיפרד הרכבת בתחנת התאסף רב  קהל
בכל  יהודים המוני יצאו ריגא, עד מרוסיה הדרך בכל
כמה  לנסוע הצטרפו ורבים הרבי פני את לקבל תחנה

תחנות.
כל  אחרי להרגשתו שאלוהו לריגא, הרבי כשהגיע

ענה: והוא עליו, שעבר מה
אחד  רגע במיליארד לי למכור יציע מישהו  אם 
ירצה  מישהו ואם אקנה, לא – בעתיד יסורים  של
לא  – בעבר מיסורי רגע מיליארד עבור ממני לקנות

אמכור.
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תרפ"ד  טבת ח' א' ב"ה

דאן  ראסטאוו

מתפללי  שלומ' אנשי ידידינו אל

ה' דבראנקס האר"י נוסח בהכנ"ס

בגו"ר  טוב רוב על ויתענגו יחיו עליהם

וברכה. שלום

מאת  הנחתם כסלו י"ג  מיום מכתבם על במענה

נכון  יחיו והגבאים הממונים בשם ויילער שי' ר"פ ידידינו

בפרטיות  הכל להם לבאר דרישתם צדקה ומאד הגיעני

מובן  אבל בהפרט, בהנוגע וכן תורה הלומדי אל בהנוגע

בפרטי  ודבר דבר כל לבאר לעשותו הדבר כבד כי הדבר

הכי  ידידינו עמם אתם והנה טעמים. כמה מפני פרטיות

שהנני  שנים כשלשה זה אשר שיפרין שי' דוד מו"ה נעלה

בעתו  דבר כל אופנו, על דבר דבר בכתובים עמו אתו בא

עד  הפאסט מהלך נפתחו אשר הראשון היום מן ובזמנו,

עין  בבבת הנוגע דבר מכל להודיעו משתדל הנני היום

שי' אנ"ש ידידינו כל ידעו ידו על אשר למען יעקב

להם  רב ידם עולמים צור ובעזרת והנעימים, הנאהבים

הענינים  כדרישת אחים בעזרת לבוא הטוב, האל יברכם

המה. רבים אשר

ארשא  ר' כהן שי' הררי"ל ידידינו עמם אתם הנה כן

בעיר  הפרידה ברכת מאתי קיבל אשר מאגילילעוו, פלך

נפשי  בצרת וידע ראה אשר - תרפ"ב בקיץ - מאסקוואיעם

ולמצוא  והמומחים הרופאים בעצת לדרוש אז בהיותי ר"ל

שם  ועשיתי ה', יסרני שבהם הנוראות להמחלאות תרופה

מצאתי  אשר עד ר"ל גדול בצער שבועות עשר כשנים

לסכומים  עולים מרפא והסמי רפואה ודמי רופאים,

הרבנים  וריעיי אוהביי אוהבינו ומכל עצומים,

תרפ"ג  - כסלו בחדש אשר עד מרח[ו]ק עמדו המפורסמים

ויצעקו  במאד, היא אנושה המחלה מצב כי לדעת נוכחו -

את  לעורר ובעדתו במקומו איש איש ויתפללו וצעוק הלוך

ירחם  כי ברבים ותורה תפלה זמני לקבוע עדתם אנשי

מרעיתו. וצאן עמו ריחם הטוב והאל המחלה, ויוקל הש"י

ודורשים  שואלים שי' אנ"ש מידידינו רבים ובאשר

בהנוגע  והכללי הפרטי מחיינו בפרטיות להם להודיע

ושלש, פעמיים הדברים לכפול אפשר ואי תורה, ללומדי

כי  לבקשם הנני ובזה כאמור עשיתי ע"כ ועשרים, עשרה

הנ"ל  שי' דוד מו"ה ידידינו את בכתובים בוא נא יואילו

אליהם  יבוא אשר לפניהם המוכשר בזמן מועד לקבוע

ובזמנם, בעתם שנכתבו והכתובים האגרות עמו אתו ויביא

מעתיק  בכת"י ומהם ידי בכתב הרבה כתוב הכל ויקראו

דיבור  להשכיל, יבינו שכתוב ממה ויותר חתימתי, עם

ברור  הכל ויהי' הוא, באשר האמיתי תוכנו על דיבור

הוא. באשר המחזה חי כמו נצב לפניהם

מחשבות  לחשוב מועד בא שי' אנ"ש ידידינו אמנם

הכרח  יודע כמו[הם] מי כי הרוחני, למחיתם בהנוגע

שהביאה  נעלה הכי והתועלת שי' אנ"ש ידידינו התאגדות

נשארה  ידם ועל בהם אשר ול"ע ל"ע והמצוק המר בימי

הנגף  הרעב הרעש המהומה אחרי ישראל, לשארית פליטה

ומועיל  טוב דבר בכל מעוררים אשר המה והן ר"ל, והדבר

למכה. קודם רפואה בורא והקב"ה ית', בעזרתו

עוד  עמו ואתו שי' הר"ד ידידינו עם בכתובים ובאתי

יבואו  אשר שי' קרעמער מר והגביר שי' אלי' הר"ר שנים

שם  כאמור ואתר אתר בכל שי' אנ"ש ידידינו עם בכתובים

בארוכה.

מר  לדידינו לשלוח נא יואילו בכסף תמיכה שילוחי

רק  שי', רד"ש ידידינו י[ו]דיעם אשר כפי שי' זאלמאנאוו

או  פרטי אם הוא דבר איזה אל מפורש לכתוב נא יואילו

הענינים  ושארי הטבילה בתי להחזקת או תורה ללומדי

ית'. בעזרתו בהם עוסק שהנני

הענינים  בגודל בארוכה לדבר חפצתי מאד ומה

להביאם  שאוכל בידי יחזק האיש ואשרי המבוארים,

ב') ס' (גיטין רז"ל גזרו וכבר ולברכה, לטובה טוב בפועל

מה  אבל בכתב. לאומרן רשאי אתה אי שבע"פ דברים

אנ"ש  ידידינו ואתם עלי'. תהא מה תורה שתק יוסי אעשה

באור  ולעורר להתעורר ובפועל ברוח עזרתכם יד הבו שי'

אוכל  ית' בעזרתו ואז תמימה, תורה אלא טוב ואין טוב כי

זצוקללה"ה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד פקודת לקיים

והעבודה. התורה בדבר זי"ע נבג"מ

אנ"ש  ידידינו בין אלה דבריי לפרסם גדולה ובבקשה

בין  יחיו עליהם ד' מצוה שומרי ומחבבי תורה ואוהבי שי'

לי' אית חברא חברא ז"ל וכמאמר ומיודעיהם מכיריהם

ואורה  תמיכה תצא כולם ומבין יעזרו, רעהו את ואיש

לישראל.

ומברכם. הדו"ש וידי"ע כאו"נ ושלום ברכה והיו

ci jxk v"iixden w"b`

•

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



קפט c"ag i`iyp epizeax zxezn

אלא  לנסוע לא החליט הרבי ברם, גדול. נצחון משום
אליו. תצטרף משפחתו גם אם

גב' השתדלה שוב. להשתדל מוכרחים והיו
מיוחד  ערך אך קוהן, אוסקר ד"ר השתדל פישקובה,
בעזרת  דובין הציר של להשתדלותו נועד ומכריע

לטביה. עם החוזה חתימת – בידו שהחזיק הקלף
איים: ולבסוף החוץ במשרד והתחנן הפציר דובין
ההסכם  בחתימת לעזרתנו לקוות יכולים אינכם 

לטביה. עם
נערכה  ולבסוף הצדדים מכל נמשכה השתדלנות
השנה, ראש של השני ביום הסובייטי, החוץ במשרד

לרבי. יציאה היתר מתן בדבר לדון מיוחדת ישיבה
ליטבינוב, צ'יצ'ירין, השתתפו: זו בישיבה

בלטביה. הסובייטי והציר דוברוניצקי רוטשטיין,
דוברוניצקי  יהודים. היו לצ'יצ'ירין, פרט כולם,
יהודי  – וליטבינוב מפולין, יהודים – ללטביה והציר

מביאליסטוק.
הסובייטי  החוץ במשרד השנה בראש הישיבה
עם  יחד רוסיה את לצאת לרבי להרשות החליטה

משפחתו.
להיעשות  צריכים היו הפורמליים הסידורים
ומכהן  לנינגרד תושב הנו שהרבי מכיוון בלנינגרד,

העיר. כרב  רשמי באופן
משרד  מחלקת בידי נתונים היו אלה סידורים
בשם  יהודי עמד בראשה לנינגרד העיר של החוץ
בשם  הידוע מדווינסק הרב  של נכדו – זלקינך
בשם  יהודי הוא גם היה זקלינד של מזכירו "הבטלן".

קרנקין.
סידור  את לזרז כדי ללנינגרד נסע דובין הציר

הפורמליים. הענינים
משאלתו  את לפניו ובהביעו זלקינד אל בהיכנסו
זלקינד: לו ענה – הפורמליים הענינים סידור לזירוז

ליציאת  הפורמלי הסידור על מדברים אתם מה 
כך. על הוראה כל קבלתי לא הרבי,

על  התרגז יהודי, הוא גם במקום, הפקידים אחד
ד  להוציא רוצים כאילו נראה הדבר שכן בר דובין,

במרמה.
למשרד  לטלפן זלקינד על לפעול הצליח דובין אך
הוראה  נשלחה אמנם אם ולשאול במוסקבה החוץ

כזו.
ניתנה  שאכן לדעת נוכח ומיד טלפן זלקינד

לאחד  נמסרה שההוראה ונתברר כזו, הוראה
הוא  אלא ללנינגרד, להעבירה גוי, הנמוכים, הפקידים
עליה. ושכח קט לרגע  למגירה ההוראה את הכניס
ממוסקבה. טלפונית ההוראה את קיבל זלקינד

של  ליציאתו הדרושים האישורים את נתן וזלקינד
נוספים  אנשים ששה של משפחתו, של הרבי,
את  להוציא הורשה וכן כמלווים הרבי ממקורבי

ספריה. ואת הרהיטים
מרוסיה  ספרים הוצאת שלפני קובע החוק אולם,
"ועד  מנציג  כך על מיוחד אישור לקבל צריכים

הדפוס".
שהיתה  שטיין בשם יהודי נשלח הספרים לבדיקת
וכשראה  ספרים, של וערכם בטיבם ידיעה לו
רצה  לא עתיקים, יד וכתבי ערך יקר ספרים בספריה

באמרו: להוצאתם, האישור את לתת אופן בשום
להוציאם  אסור כאלה ערך יקרי דברים 

כזה. דבר אאשר לא לעולם – מהמדינה
ירשה, לא באחת, והוא בפניו, והתחננו בקשו

המקום. את עזב רוגזה ומתוך
קיבל  איך סיפר הדפוס", "ועד אל פנה דובין הציר
נציג  לשלוח ודרש ה"חוזה" את הזכיר הרשיון, את

הספרים. לבדיקת אחר
להבין  שמבלי רוסי, אחר, נציג  נשלח והפעם,
אישורו  את מיד נתן יהדות, ספרי של בערכם

להוצאתם.
סוכות. אחרי עד ברוסיה נשאר הרבי

רוסיה, את הרבי יצא תרפ"ח, סוכות, חג באסרו
ליובאוויטשים  חסידים ששה משפחתו, כל נילוו אליו
קרונות. ארבעה שמילאו וספרייתו רהיטיו כמלווים,
פודים  שלשה היו להוציא, שהורשה החפצים בין

יקרים. כסף כלי
מהרבי. להיפרד הרכבת בתחנת התאסף רב  קהל
בכל  יהודים המוני יצאו ריגא, עד מרוסיה הדרך בכל
כמה  לנסוע הצטרפו ורבים הרבי פני את לקבל תחנה

תחנות.
כל  אחרי להרגשתו שאלוהו לריגא, הרבי כשהגיע

ענה: והוא עליו, שעבר מה
אחד  רגע במיליארד לי למכור יציע מישהו  אם 
ירצה  מישהו ואם אקנה, לא – בעתיד יסורים  של
לא  – בעבר מיסורי רגע מיליארד עבור ממני לקנות

אמכור.
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ycew zexb`

תרפ"ד  טבת ח' א' ב"ה

דאן  ראסטאוו

מתפללי  שלומ' אנשי ידידינו אל

ה' דבראנקס האר"י נוסח בהכנ"ס

בגו"ר  טוב רוב על ויתענגו יחיו עליהם

וברכה. שלום

מאת  הנחתם כסלו י"ג  מיום מכתבם על במענה

נכון  יחיו והגבאים הממונים בשם ויילער שי' ר"פ ידידינו

בפרטיות  הכל להם לבאר דרישתם צדקה ומאד הגיעני

מובן  אבל בהפרט, בהנוגע וכן תורה הלומדי אל בהנוגע

בפרטי  ודבר דבר כל לבאר לעשותו הדבר כבד כי הדבר

הכי  ידידינו עמם אתם והנה טעמים. כמה מפני פרטיות

שהנני  שנים כשלשה זה אשר שיפרין שי' דוד מו"ה נעלה

בעתו  דבר כל אופנו, על דבר דבר בכתובים עמו אתו בא

עד  הפאסט מהלך נפתחו אשר הראשון היום מן ובזמנו,

עין  בבבת הנוגע דבר מכל להודיעו משתדל הנני היום

שי' אנ"ש ידידינו כל ידעו ידו על אשר למען יעקב

להם  רב ידם עולמים צור ובעזרת והנעימים, הנאהבים

הענינים  כדרישת אחים בעזרת לבוא הטוב, האל יברכם

המה. רבים אשר

ארשא  ר' כהן שי' הררי"ל ידידינו עמם אתם הנה כן

בעיר  הפרידה ברכת מאתי קיבל אשר מאגילילעוו, פלך

נפשי  בצרת וידע ראה אשר - תרפ"ב בקיץ - מאסקוואיעם

ולמצוא  והמומחים הרופאים בעצת לדרוש אז בהיותי ר"ל

שם  ועשיתי ה', יסרני שבהם הנוראות להמחלאות תרופה

מצאתי  אשר עד ר"ל גדול בצער שבועות עשר כשנים

לסכומים  עולים מרפא והסמי רפואה ודמי רופאים,

הרבנים  וריעיי אוהביי אוהבינו ומכל עצומים,

תרפ"ג  - כסלו בחדש אשר עד מרח[ו]ק עמדו המפורסמים

ויצעקו  במאד, היא אנושה המחלה מצב כי לדעת נוכחו -

את  לעורר ובעדתו במקומו איש איש ויתפללו וצעוק הלוך

ירחם  כי ברבים ותורה תפלה זמני לקבוע עדתם אנשי

מרעיתו. וצאן עמו ריחם הטוב והאל המחלה, ויוקל הש"י

ודורשים  שואלים שי' אנ"ש מידידינו רבים ובאשר

בהנוגע  והכללי הפרטי מחיינו בפרטיות להם להודיע

ושלש, פעמיים הדברים לכפול אפשר ואי תורה, ללומדי

כי  לבקשם הנני ובזה כאמור עשיתי ע"כ ועשרים, עשרה

הנ"ל  שי' דוד מו"ה ידידינו את בכתובים בוא נא יואילו

אליהם  יבוא אשר לפניהם המוכשר בזמן מועד לקבוע

ובזמנם, בעתם שנכתבו והכתובים האגרות עמו אתו ויביא

מעתיק  בכת"י ומהם ידי בכתב הרבה כתוב הכל ויקראו

דיבור  להשכיל, יבינו שכתוב ממה ויותר חתימתי, עם

ברור  הכל ויהי' הוא, באשר האמיתי תוכנו על דיבור

הוא. באשר המחזה חי כמו נצב לפניהם

מחשבות  לחשוב מועד בא שי' אנ"ש ידידינו אמנם

הכרח  יודע כמו[הם] מי כי הרוחני, למחיתם בהנוגע

שהביאה  נעלה הכי והתועלת שי' אנ"ש ידידינו התאגדות

נשארה  ידם ועל בהם אשר ול"ע ל"ע והמצוק המר בימי

הנגף  הרעב הרעש המהומה אחרי ישראל, לשארית פליטה

ומועיל  טוב דבר בכל מעוררים אשר המה והן ר"ל, והדבר

למכה. קודם רפואה בורא והקב"ה ית', בעזרתו

עוד  עמו ואתו שי' הר"ד ידידינו עם בכתובים ובאתי

יבואו  אשר שי' קרעמער מר והגביר שי' אלי' הר"ר שנים

שם  כאמור ואתר אתר בכל שי' אנ"ש ידידינו עם בכתובים

בארוכה.

מר  לדידינו לשלוח נא יואילו בכסף תמיכה שילוחי

רק  שי', רד"ש ידידינו י[ו]דיעם אשר כפי שי' זאלמאנאוו

או  פרטי אם הוא דבר איזה אל מפורש לכתוב נא יואילו

הענינים  ושארי הטבילה בתי להחזקת או תורה ללומדי

ית'. בעזרתו בהם עוסק שהנני

הענינים  בגודל בארוכה לדבר חפצתי מאד ומה

להביאם  שאוכל בידי יחזק האיש ואשרי המבוארים,

ב') ס' (גיטין רז"ל גזרו וכבר ולברכה, לטובה טוב בפועל

מה  אבל בכתב. לאומרן רשאי אתה אי שבע"פ דברים

אנ"ש  ידידינו ואתם עלי'. תהא מה תורה שתק יוסי אעשה

באור  ולעורר להתעורר ובפועל ברוח עזרתכם יד הבו שי'

אוכל  ית' בעזרתו ואז תמימה, תורה אלא טוב ואין טוב כי

זצוקללה"ה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד פקודת לקיים

והעבודה. התורה בדבר זי"ע נבג"מ

אנ"ש  ידידינו בין אלה דבריי לפרסם גדולה ובבקשה

בין  יחיו עליהם ד' מצוה שומרי ומחבבי תורה ואוהבי שי'

לי' אית חברא חברא ז"ל וכמאמר ומיודעיהם מכיריהם

ואורה  תמיכה תצא כולם ומבין יעזרו, רעהו את ואיש

לישראל.

ומברכם. הדו"ש וידי"ע כאו"נ ושלום ברכה והיו
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äîåøú úùøô
äëïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ

Léà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨¦Æ
:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLàâúàæå £¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«§ŸÆ

óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðeãLLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe §«¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬
:íéfråäíéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå §¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:íéhL éörå(éåì)åì íéîNa øànì ïîLïîL ©«£¥¬¦¦«¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤
:íénqä úøè÷ìå äçLnäæéðáàå íäL-éðáà ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«©§¥¾Ÿ©§©§¥−

:ïLçìå ãôàì íéàlîçLc÷î éì eNrå ¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤§¨¬¦−¦§¨®
:íëBúa ézðëLåèEúBà äàøî éðà øLà ìëk §¨«©§¦−§¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½

ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz úà¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−
:eNrzñ(ìàøùé)éíéúnà íéhL éör ïBøà eNrå ©«£«§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦

éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå̈¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦
Búî÷:àéõeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå «Ÿ¨«§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−

:áéáñ áäæ øæ åéìr úéNrå eptözáéBl z÷öéå §©¤®§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨©´§¨À
åéúîrt òaøà ìr äzúðå áäæ úòaè òaøà©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ®̈
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè ézLe§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìrâéíéhL éör écá úéNrå ©©§−©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®
:áäæ íúà úétöåãéíécaä-úà úàáäå §¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ

ïøàä-úà úàNì ïøàä úòìö ìr úòaha©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ
:íäaåèeøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa ¨¤«§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−
:epnîæèïzà øLà úãrä úà ïøàä-ìà zúðå ¦¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:E ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(909 'nr b zegiy ihewl)

‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ(ב (כה, ¿ƒ¿ƒ¿»
ּתהיה  ׁשהּלקיחה לי", "ויקחּו נאמר לּמה לׁשאל, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

אּלא  "לׁשמי". ּתהיה ׁשהּנתינה לי", "ויּתנּו ולא ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָֹ"לׁשמי",

מּלּוי  לׁשם "לׁשמי", צדקה לקּבל צרי ׁשעני ּכאן, יׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרמז

וענּיים  עׁשירים ּבעֹולם ׁשּיהיּו הּקּב"ה ׁשרצה העליֹונה, ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּכּונה

ׁשּכן, וחסד. צדקה הׁשּפעת ּבֹו ׁשּתהיה ׁשּיהּודי Ïkּכדי ּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ»ְִֶָָ

ה'. לׁשם ּבקדּׁשה, חדּור להיֹות צרי הבּדל, ׁשּום ּבלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֻעֹוׂשה,

ּדעהּו". - ּדרכי "ּבכל ְְֵֶַָָָָּכּכתּוב:

éðùæééöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNrå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ

:daçø éöçå änàå dkøàçéíéðL úéNrå ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«§¨¦²¨§©¬¦
úBö÷ éðMî íúà äNrz äL÷î áäæ íéáøk§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−§¬

:úøtkäèéäfî äöwî ãçà áeøk äNrå ©©«Ÿ¤©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½
eNrz úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬

:åéúBö÷ éðL-ìr íéáøkä-úàëíéáøkä eéäå ¤©§ª¦−©§¥¬§¨«§¨´©§ª¦Á
-ìr íäéôðëa íéëëñ äìrîì íéôðë éNøt«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©
eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−

:íéáøkä éðtàëïøàä-ìr úøtkä-úà zúðå §¥¬©§ª¦«§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ
ïzà øLà úãrä-úà ïzz ïøàä-ìàå äìrîìî¦§®̈§¨§¤¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:Eáëìrî Ezà ézøaãå íL Eì ézãrBðå ¥¤«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´
ïBøà-ìr øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´
éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk úà úãrä̈«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬

:ìàøNéôâëíéúnà íéhL éör ïçìL úéNrå ¦§¨¥«§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø änàå Bkøàãëúétöå ¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«§¦¦¨¬

:áéáñ áäæ øæ Bl úéNrå øBäè áäæ BúàŸ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
äëúéNrå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNråáäæ-øæ §¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²

:áéáñ Bzøbñîìåëáäæ úòaè òaøà Bl úéNrå §¦§©§−¨¦«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®
øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−

:åéìâø òaøàìæëïééäz úøbñnä únrì §©§©¬©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨
:ïçìMä-úà úàNì íécáì íézáì úòahä©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½¨¥−¤©ª§¨«

çëíúà úétöå íéhL éör íécaä-úà úéNrå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæèëåéúørw úéNrå ¨®̈§¦¨−̈¤©ª§¨«§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈

áäæ ïäa Cqé øLà åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬
:íúà äNrz øBäèìíçì ïçìMä-ìr zúðå ¨−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤

:ãéîz éðôì íéðtô ¨¦−§¨©¬¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1346 'nr c zegiy ihewl)

ÔB¯‡ eNÚÂ(י (כה, ¿»¬

ּכּכתּוב לּתֹורה, סימן הּוא ט)הארֹון ח, ּבארֹון (מ"א "אין ִֵַַָָָָָָָ

ּכמֹו עבֹודה, ׁשּום אין ּבארֹון והּנה, האבנים". לּוחֹות ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָרק

"ונֹועדּתי  - מלמעלה לגּלּוי ּכלי רק והּוא הּמׁשּכן, ּכלי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּבׁשאר

ׁשם" כב)ל הּתֹורה (פסוק ללּמּוד אפֹוא, רמז, לנּו הרי . ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

אּלא  ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא הּדּבּור "ׁשאין הּבּטּול, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבתכלית

לׁשֹוני  "ּתען ּבבחינת ּומאליו", מּמילא . . ה' ּדבר ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָנדּבר

הּקֹורא. אחר ּכעֹונה ,"ְְִֵֶֶַַַָאמרת

iriax ,iyily - ek - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùàìäNréz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNrå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
äéçøôe äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéäé äpnîáìäécvî íéàöé íéð÷ äMLå ¦¤¬¨¦«§«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨
ìLìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷ | äLéð÷ äL §¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´

:éðMä dcvî äøðîâììLíéãwLî íéráâ äL §Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º
ìLe çøôå øzôk ãçàä äðwaíéráâ äL ©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À

ì ïk çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLîúLL §ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤
:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwäãìäraøà äøðnáe ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§Ÿ̈−©§¨¨´

:äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéráâäìøzôëå §¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨§©§¿Ÿ
éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLLåìíäéøzôk §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§«Ÿ¥¤¬
áäæ úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬

:øBäèæìäìräå äráL äéúøð-úà úéNrå ¨«§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ
:äéðt øár-ìr øéàäå äéúøð-úàçìäéç÷ìîe ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨©§¨¤¬¨

:øBäè áäæ äéúzçîeèìäNré øBäè áäæ økk ©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦©²¨¨¬¨−©«£¤´
:älàä íéìkä-ìk úà dúàîäNrå äàøe Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤§¥−©«£¥®

:øäa äàøî äzà-øLà íúéðáúañ §©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«
åëàLL úòéøé øNr äNrz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´

íéáøk éðL úrìúå ïîbøàå úìëúe øæLî̈§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²
:íúà äNrz áLç äNrîáäréøéä | Cøà ©«£¥¬¥−©«£¤¬Ÿ¨«´Ÿ¤©§¦¨´

òaøà áçøå änàa íéøNrå äðîL úçàä̈«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´
-ìëì úçà äcî úçàä äréøéä änàä«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨¬©©−§¨

:úréøéäâäMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç ©§¦«Ÿ£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈
-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå dúçà-ìà¤£Ÿ¨®§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤

:dúçàãúôN ìr úìëz úàìì úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³
äNrz ïëå úøáça äöwî úçàä äréøéä©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈©«Ÿ®̈¤§¥³©«£¤Æ
:úéðMä úøaçna äðBöéwä äréøéä úôNa¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

äúçàä äréøéa äNrz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼
øLà äréøéä äö÷a äNrz úàìì íéMîçå©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−
-ìà äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤

:dúçàåzøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨®̈§¦©§¨Æ

äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà úòéøéä-úà¤©§¦¹Ÿ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬
:ãçà ïkLnäæìäàì íéfr úòéøé úéNrå ©¦§−̈¤¨«§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤

ïkLnä-ìr:íúà äNrz úòéøé äøNr-ézLr ©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«
çìL úçàä äréøéä | Cøàáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ

úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨´©©½
:úréøé äøNr ézLrìèLîç-úà zøaçå §©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ§¦©§º̈¤£¥³

zìôëå ãáì úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ
:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMä äréøéä-úà¤©§¦¨´©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤

éäréøéä úôN ìr úàìì íéMîç úéNrå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ
ìr úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä úçàä̈«¤½̈©¦«Ÿ−̈©«Ÿ®̈¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ

:úéðMä úøáçä äréøéä úôNàééñø÷ úéNrå §©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«§¨¦²¨©§¥¬
úàìla íéñøwä-úà úàáäå íéMîç úLçð§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ

:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçåáéóãòä çøñå §¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½
ìr çøñz úôãòä äréøéä éöç ìäàä úòéøéa¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ¨«Ÿ¤½¤¦§©¾©−

:ïkLnä éøçàâéäfî änàäå äfî änàäå £Ÿ¥¬©¦§¨«§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ
écö-ìr çeøñ äéäé ìäàä úòéøé Cøàa óãòä«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯

:Búqëì äfîe äfî ïkLnäãéäñëî úéNrå ©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«§¨¦³¨¦§¤Æ
úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì̈½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ

:äìrîìî íéLçzô §¨¦−¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr ` zegiy ihewl)

‰¯Bn‰ ‰NÚz(לא (כה, ≈»∆«¿»
da ‰M˜˙Ó ‰LÓ ‰È‰L(רש"י) ∆»»…∆ƒ¿«∆»

ּגׁשמּיים  מּדברים לעׂשֹות אפׁשר אי קׁשה: היה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלמׁשה

לגּבי  ּבמיחד נׁשאלת והּׁשאלה להּקּב"ה? ּומקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכן

ׁשֹורה  ׁשהּׁשכינה עֹולם לבאי "עדּות ׁשהיתה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּמנֹורה,

ב)ּביׂשראל" כב, אינֹו(שבת אכן, זה, ּדבר הּקּב"ה: לֹו אמר . ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

הּכּכר  את הׁשל הּבֹורא; ׁשל ּבכחֹו אּלא אדם, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכחֹו

נעׂשית והיא .ÈÏ‡Ó‰לאּור ְֲִֵַָ≈≈∆»

éòéáøåèíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîræèéöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäæéLøwì úBãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨À©¤̧¤Æ
äNrz ïk dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä̈¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®¥´©«£¤½

:ïkLnä éLø÷ ìëìçéíéLøwä-úà úéNrå §−Ÿ©§¥¬©¦§¨«§¨¦¬¨¤©§¨¦−
:äðîéú äaâð úàôì Lø÷ íéøNr ïkLnì©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−¤¬§¨¥¨«¨



קצי ipy ,oey`x - dk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äîåøú úùøô
äëïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ

Léà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨¦Æ
:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLàâúàæå £¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«§ŸÆ

óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðeãLLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe §«¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬
:íéfråäíéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå §¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:íéhL éörå(éåì)åì íéîNa øànì ïîLïîL ©«£¥¬¦¦«¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤
:íénqä úøè÷ìå äçLnäæéðáàå íäL-éðáà ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«©§¥¾Ÿ©§©§¥−

:ïLçìå ãôàì íéàlîçLc÷î éì eNrå ¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤§¨¬¦−¦§¨®
:íëBúa ézðëLåèEúBà äàøî éðà øLà ìëk §¨«©§¦−§¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½

ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz úà¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−
:eNrzñ(ìàøùé)éíéúnà íéhL éör ïBøà eNrå ©«£«§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦

éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå̈¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦
Búî÷:àéõeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå «Ÿ¨«§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−

:áéáñ áäæ øæ åéìr úéNrå eptözáéBl z÷öéå §©¤®§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨©´§¨À
åéúîrt òaøà ìr äzúðå áäæ úòaè òaøà©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ®̈
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè ézLe§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìrâéíéhL éör écá úéNrå ©©§−©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®
:áäæ íúà úétöåãéíécaä-úà úàáäå §¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ

ïøàä-úà úàNì ïøàä úòìö ìr úòaha©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ
:íäaåèeøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa ¨¤«§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−
:epnîæèïzà øLà úãrä úà ïøàä-ìà zúðå ¦¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:E ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(909 'nr b zegiy ihewl)

‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ(ב (כה, ¿ƒ¿ƒ¿»
ּתהיה  ׁשהּלקיחה לי", "ויקחּו נאמר לּמה לׁשאל, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

אּלא  "לׁשמי". ּתהיה ׁשהּנתינה לי", "ויּתנּו ולא ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָֹ"לׁשמי",

מּלּוי  לׁשם "לׁשמי", צדקה לקּבל צרי ׁשעני ּכאן, יׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרמז

וענּיים  עׁשירים ּבעֹולם ׁשּיהיּו הּקּב"ה ׁשרצה העליֹונה, ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּכּונה

ׁשּכן, וחסד. צדקה הׁשּפעת ּבֹו ׁשּתהיה ׁשּיהּודי Ïkּכדי ּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ»ְִֶָָ

ה'. לׁשם ּבקדּׁשה, חדּור להיֹות צרי הבּדל, ׁשּום ּבלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֻעֹוׂשה,

ּדעהּו". - ּדרכי "ּבכל ְְֵֶַָָָָּכּכתּוב:

éðùæééöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNrå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ

:daçø éöçå änàå dkøàçéíéðL úéNrå ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«§¨¦²¨§©¬¦
úBö÷ éðMî íúà äNrz äL÷î áäæ íéáøk§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−§¬

:úøtkäèéäfî äöwî ãçà áeøk äNrå ©©«Ÿ¤©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½
eNrz úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬

:åéúBö÷ éðL-ìr íéáøkä-úàëíéáøkä eéäå ¤©§ª¦−©§¥¬§¨«§¨´©§ª¦Á
-ìr íäéôðëa íéëëñ äìrîì íéôðë éNøt«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©
eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−

:íéáøkä éðtàëïøàä-ìr úøtkä-úà zúðå §¥¬©§ª¦«§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ
ïzà øLà úãrä-úà ïzz ïøàä-ìàå äìrîìî¦§®̈§¨§¤¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:Eáëìrî Ezà ézøaãå íL Eì ézãrBðå ¥¤«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´
ïBøà-ìr øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´
éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk úà úãrä̈«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬

:ìàøNéôâëíéúnà íéhL éör ïçìL úéNrå ¦§¨¥«§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø änàå Bkøàãëúétöå ¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«§¦¦¨¬

:áéáñ áäæ øæ Bl úéNrå øBäè áäæ BúàŸ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
äëúéNrå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNråáäæ-øæ §¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²

:áéáñ Bzøbñîìåëáäæ úòaè òaøà Bl úéNrå §¦§©§−¨¦«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®
øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−

:åéìâø òaøàìæëïééäz úøbñnä únrì §©§©¬©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨
:ïçìMä-úà úàNì íécáì íézáì úòahä©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½¨¥−¤©ª§¨«

çëíúà úétöå íéhL éör íécaä-úà úéNrå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæèëåéúørw úéNrå ¨®̈§¦¨−̈¤©ª§¨«§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈

áäæ ïäa Cqé øLà åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬
:íúà äNrz øBäèìíçì ïçìMä-ìr zúðå ¨−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤

:ãéîz éðôì íéðtô ¨¦−§¨©¬¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1346 'nr c zegiy ihewl)

ÔB¯‡ eNÚÂ(י (כה, ¿»¬

ּכּכתּוב לּתֹורה, סימן הּוא ט)הארֹון ח, ּבארֹון (מ"א "אין ִֵַַָָָָָָָ

ּכמֹו עבֹודה, ׁשּום אין ּבארֹון והּנה, האבנים". לּוחֹות ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָרק

"ונֹועדּתי  - מלמעלה לגּלּוי ּכלי רק והּוא הּמׁשּכן, ּכלי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּבׁשאר

ׁשם" כב)ל הּתֹורה (פסוק ללּמּוד אפֹוא, רמז, לנּו הרי . ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

אּלא  ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא הּדּבּור "ׁשאין הּבּטּול, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבתכלית

לׁשֹוני  "ּתען ּבבחינת ּומאליו", מּמילא . . ה' ּדבר ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָנדּבר

הּקֹורא. אחר ּכעֹונה ,"ְְִֵֶֶַַַָאמרת

iriax ,iyily - ek - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùàìäNréz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNrå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
äéçøôe äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéäé äpnîáìäécvî íéàöé íéð÷ äMLå ¦¤¬¨¦«§«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨
ìLìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷ | äLéð÷ äL §¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´

:éðMä dcvî äøðîâììLíéãwLî íéráâ äL §Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º
ìLe çøôå øzôk ãçàä äðwaíéráâ äL ©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À

ì ïk çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLîúLL §ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤
:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwäãìäraøà äøðnáe ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§Ÿ̈−©§¨¨´

:äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéráâäìøzôëå §¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨§©§¿Ÿ
éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLLåìíäéøzôk §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§«Ÿ¥¤¬
áäæ úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬

:øBäèæìäìräå äráL äéúøð-úà úéNrå ¨«§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ
:äéðt øár-ìr øéàäå äéúøð-úàçìäéç÷ìîe ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨©§¨¤¬¨

:øBäè áäæ äéúzçîeèìäNré øBäè áäæ økk ©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦©²¨¨¬¨−©«£¤´
:älàä íéìkä-ìk úà dúàîäNrå äàøe Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤§¥−©«£¥®

:øäa äàøî äzà-øLà íúéðáúañ §©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«
åëàLL úòéøé øNr äNrz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´

íéáøk éðL úrìúå ïîbøàå úìëúe øæLî̈§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²
:íúà äNrz áLç äNrîáäréøéä | Cøà ©«£¥¬¥−©«£¤¬Ÿ¨«´Ÿ¤©§¦¨´

òaøà áçøå änàa íéøNrå äðîL úçàä̈«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´
-ìëì úçà äcî úçàä äréøéä änàä«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨¬©©−§¨

:úréøéäâäMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç ©§¦«Ÿ£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈
-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå dúçà-ìà¤£Ÿ¨®§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤

:dúçàãúôN ìr úìëz úàìì úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³
äNrz ïëå úøáça äöwî úçàä äréøéä©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈©«Ÿ®̈¤§¥³©«£¤Æ
:úéðMä úøaçna äðBöéwä äréøéä úôNa¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

äúçàä äréøéa äNrz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼
øLà äréøéä äö÷a äNrz úàìì íéMîçå©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−
-ìà äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤

:dúçàåzøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨®̈§¦©§¨Æ

äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà úòéøéä-úà¤©§¦¹Ÿ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬
:ãçà ïkLnäæìäàì íéfr úòéøé úéNrå ©¦§−̈¤¨«§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤

ïkLnä-ìr:íúà äNrz úòéøé äøNr-ézLr ©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«
çìL úçàä äréøéä | Cøàáçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ

úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨´©©½
:úréøé äøNr ézLrìèLîç-úà zøaçå §©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ§¦©§º̈¤£¥³

zìôëå ãáì úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ
:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMä äréøéä-úà¤©§¦¨´©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤

éäréøéä úôN ìr úàìì íéMîç úéNrå§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ
ìr úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä úçàä̈«¤½̈©¦«Ÿ−̈©«Ÿ®̈¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ

:úéðMä úøáçä äréøéä úôNàééñø÷ úéNrå §©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«§¨¦²¨©§¥¬
úàìla íéñøwä-úà úàáäå íéMîç úLçð§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ

:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçåáéóãòä çøñå §¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½
ìr çøñz úôãòä äréøéä éöç ìäàä úòéøéa¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ¨«Ÿ¤½¤¦§©¾©−

:ïkLnä éøçàâéäfî änàäå äfî änàäå £Ÿ¥¬©¦§¨«§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ
écö-ìr çeøñ äéäé ìäàä úòéøé Cøàa óãòä«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯

:Búqëì äfîe äfî ïkLnäãéäñëî úéNrå ©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«§¨¦³¨¦§¤Æ
úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì̈½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ

:äìrîìî íéLçzô §¨¦−¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr ` zegiy ihewl)

‰¯Bn‰ ‰NÚz(לא (כה, ≈»∆«¿»
da ‰M˜˙Ó ‰LÓ ‰È‰L(רש"י) ∆»»…∆ƒ¿«∆»

ּגׁשמּיים  מּדברים לעׂשֹות אפׁשר אי קׁשה: היה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלמׁשה

לגּבי  ּבמיחד נׁשאלת והּׁשאלה להּקּב"ה? ּומקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכן

ׁשֹורה  ׁשהּׁשכינה עֹולם לבאי "עדּות ׁשהיתה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּמנֹורה,

ב)ּביׂשראל" כב, אינֹו(שבת אכן, זה, ּדבר הּקּב"ה: לֹו אמר . ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

הּכּכר  את הׁשל הּבֹורא; ׁשל ּבכחֹו אּלא אדם, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכחֹו

נעׂשית והיא .ÈÏ‡Ó‰לאּור ְֲִֵַָ≈≈∆»

éòéáøåèíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîræèéöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäæéLøwì úBãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨À©¤̧¤Æ
äNrz ïk dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä̈¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®¥´©«£¤½

:ïkLnä éLø÷ ìëìçéíéLøwä-úà úéNrå §−Ÿ©§¥¬©¦§¨«§¨¦¬¨¤©§¨¦−
:äðîéú äaâð úàôì Lø÷ íéøNr ïkLnì©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−¤¬§¨¥¨«¨



iyyקצב ,iying - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èéíéøNr úçz äNrz óñë-éðãà íéraøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL LøwäézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

:åéúãéëïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe §Ÿ¨«§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®
:Lø÷ íéøNràëéðL óñk íäéðãà íéraøàå ¤§¦−¨«¤§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´

úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©
:ãçàä LøwäáëäNrz äné ïkLnä éúkøéìe ©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈®̈¨©«£¤−
:íéLø÷ äMLâëúòö÷îì äNrz íéLø÷ éðLe ¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ

:íéúëøia ïkLnäãëåcçéå ähîlî íîàú eéäéå ©¦§®̈©©§¨¨«¦§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈
ïk úçàä úrahä-ìà BLàø-ìr íénú eéäé¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©¨«¤®̈¥µ

ì äéäéì íäéðL:eéäé úòö÷nä éðLäëeéäå ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«§¨Æ
øNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãàåëøá úéNråíçé £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§¨¦¬¨§¦¦−
:ãçàä ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éör£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

æëúéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦

:änéçëçøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå ¨«¨§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©
:äöwä-ìà äöwä-ïîèëätöz íéLøwä-úàå ¦©¨¤−¤©¨¤«§¤©§¨¦º§©¤´

íéza áäæ äNrz íäéúraè-úàå áäæ̈À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´¨½̈¨¦−
:áäæ íçéøaä-úà úétöå íçéøaììúî÷äå ©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−¨¨«©«£¥«Ÿ−̈

:øäa úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úàñ ¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dlw zxaeg zeniyx)

ÛÒk È„‡(יט (כו, «¿≈∆∆
(מּלבד  מּזהב עׂשּויים אֹו זהב מצּפים היּו הּמׁשּכן ּכלי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻּכל

מּכסף. היּו האדנים ורק ּבחצר), ׁשהיּו הּנחׁשת, ּומזּבח ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכּיֹור

ראּוי  העֹולם היה "לא רז"ל ּׁשאמרּו מה ּפי על לבאר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹויׁש

ואּלּו הּמקּדׁש", ּבית ּבׁשביל נברא, ולּמה ּבזהב, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלהׁשּתּמׁש

אפֹוא, מּובן, לעֹולם. ׁשּי הּוא ּכי ּכן, נאמר לא ּכסף ֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

הּמׁשּכן  קדּׁשת את וחּברּו הּקרקע על ׁשעמדּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהאדנים,

מּזהב. לא ּדוקא, מּכסף נעׂשּו ְֲִִֶֶַַָָָָָֹלעֹולם,

éùéîçàìúrìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNrå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
dúà äNré áLç äNrî øæLî LLå éðL̈¦−§¥´¨§®̈©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈

:íéáøkáìéãenr äraøà-ìr dúà äzúðå §ª¦«§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´

äraøà-ìr áäæ íäéåå áäæ íétöî íéhL¦¦½§ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨®̈©©§¨−̈
:óñë-éðãàâìúçz úëøtä-úà äzúðå ©§¥¨«¤§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©

ïBøà úà úëøtì úéaî änL úàáäå íéñøwä©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´
ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä äìécáäå úeãrä̈«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−

:íéLãwä Lã÷ãìïBøà ìr úøtkä-úà zúðå ¬Ÿ¤©¢¨¦«§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´
:íéLãwä Lã÷a úãrääìïçìMä-úà zîNå ¨«¥ª®§−Ÿ¤©¢¨¦«§©§¨³¤©ª§¨Æ

ìr ïçìMä çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²
òìö-ìr ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©

:ïBôöåìúìëz ìäàä çúôì Cñî úéNrå ¨«§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå:í÷ø äNrî §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

æìúétöå íéhL éãenr äMîç Cñnì úéNrå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ íúàŸ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨®̈§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

:úLçðñ §«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

ÔÁÏM‰ ÁÎ ‰¯Bn‰ ˙‡Â ˙Î¯tÏ ıeÁÓ ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ¿«¿»∆«À¿»ƒ«»…∆¿∆«¿»…««À¿»

לה) (כו,

Á¯Ên‰ ÈtÏk ‡ÚÓ˜ CeLÓ . . ·‰f‰ ÁaÊÓe(רש"י) ƒ¿««»»»ƒ¿»¿«≈«ƒ¿»

לפני  ּתחּלה, ּבּמזּבח נתקל להיכל ׁשּנכנס ׁשּמי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהינּו,

ּדהּנה לבאר, ויׁש והּמנֹורה. לּתפּלה,ÁaÊÓהּׁשלחן רֹומז ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֻƒ¿≈«ְִֵַָ

עבֹודת  התחלת ׁשהיא ,"לפני קטרת ּתפּלתי "תּכֹון ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכּכתּוב

עבֹודה  – ּבּמנֹורה לעסק נּתן הּתפּלה לאחר ורק ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָֹהּיֹום.

ּגׁשמית, עבֹודה – ּבּׁשלחן אֹו וכּדֹומה, הּתֹורה לּמּוד ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻרּוחנית,

ׁשמים. לׁשם אכילה ְְֲִִֵַָָּכגֹון

éùùæëàLîç íéhL éör çaænä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á
äéäé reáø áçø úBnà Lîçå Cøà úBnà©¸¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ

ìLå çaænä:Búî÷ úBnà Láåéúðø÷ úéNrå ©¦§¥½©§¨¬©−«Ÿ¨«§¨¦´¨©§ŸÀ̈
úétöå åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt òaøà ìr©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ®̈§¦¦¨¬

:úLçð Búàâåéréå BðMãì åéúøéq úéNrå Ÿ−§«¤§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ
äNrz åéìk-ìëì åéúzçîe åéúâìæîe åéú÷øæîe¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬

:úLçðãúLçð úLø äNrî øaëî Bl úéNrå §«¤§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤
ìr úLçð úòaè òaøà úLøä-ìr úéNrå§¨¦´¨©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−

:åéúBö÷ òaøàäákøk úçz dúà äzúðå ©§©¬§¨«§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ
éöç ãr úLøä äúéäå ähîlî çaænä©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´¨¤½¤©−£¦¬

:çaænäåíéhL éör éca çaænì íécá úéNrå ©¦§¥«©§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®

xihtn ,iriay - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úLçð íúà úétöåæúòaha åéca-úà àáeäå §¦¦¨¬Ÿ−̈§«¤§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ
úàNa çaænä úòìö ézL-ìr íécaä eéäå§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬

:Búàçäàøä øLàk Búà äNrz úçì áeáð Ÿ«§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬
:eNré ïk øäa Eúàñ «Ÿ§²¨−̈¥¬©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr l zegiy ihewl)

ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ(א (כז, ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«
¯tÎÓe ·aÁÓ ÔÈÊÓe ÁÈÊÓ Y ÁaÊÓ(ב י, (כתובות ƒ¿≈«≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿«≈

) מזֹון מׁשּפיע הּמזּבח א. ּפעּלֹות. ׁשלׁש ב.ÔÈÊÓלפנינּו .( ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֻ≈ƒ
) ׁשלילּיים ּדברים מבּטל ּומכּפר ÁÈÊÓהּוא רעֹות ּגזרֹות ְְְִִִִֵַָ≈ƒ«ְְֵֵַָ

והּוא ג. ויׁשaÁÓ·עוֹונֹות). ׁשּבּׁשמים. אביהם על יׂשראל את ְֲ¿«≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכÔÈÊÓלֹומר: ּבאכילתֹו, זֹוכים ׁשהּבעלים ּכׁשם ׁשלמים. – ַ≈ƒְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

נּזֹון. העֹולם הּקרּבנֹות ואׁשם,ÁÈÊÓ,¯tÎÓּבזכּות חּטאת – ְְִִַָָָָ≈ƒ«¿«≈ְַָָָ

לכּפרה. ו"לכבֹוד aÁÓ·ׁשּבאים לה' ּכליל ׁשהיא עֹולה, – ְִֶַָָָ¿«≈ְִִִֶַָָ

ּבלבד" תדשא)הּקּב"ה .(מדרש ְִַַָָ

éòéáùè-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNrå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤
änàá äàî øæLî LL øöçì íérì÷ äðîéz¥ÂÂ̈¨§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ

:úçàä äàtì Cøàéíäéðãàå íéøNr åéãnrå ½Ÿ¤©¥−̈¨«¤¨«§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬
:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçð íéøNr¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

àéCøà äàî íérì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
áéúëåãîòåéø÷íéøNr íäéðãàå íéøNr åéãenrå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ

:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçðáéáçøå §½¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§³Ÿ©
íäéãnr änà íéMîç íérì÷ íé-úàôì øöçä¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©®̈©ª«¥¤´

:äøNr íäéðãàå äøNrâéúàôì øöçä áçøå £¨½̈§©§¥¤−£¨¨«§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²
:änà íéMîç äçøæî äîã÷ãéäøNr Lîçå ¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«©«£¥̧¤§¥¬

ìL íäéãnr óúkì íérì÷ änàíäéðãàå äL ©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−
ìL:äLåèíérì÷ äøNr Lîç úéðMä óúkìå §¨«§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®

ìL íäéãnrìL íäéðãàå äL:äLæèìeørL ©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«§©̧©
ïîbøàå úìëz änà íéøNr | Cñî øöçä¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤§©§¨¹̈
íäéãnr í÷ø äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®©ª«¥¤´

:äraøà íäéðãàå äraøàæéøöçä éãenr-ìk ©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«¨©¥¸¤«¨¥³
íäéðãàå óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ̈¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−®̈¤§©§¥¤−

:úLçðçé| áçøå änàá äàî øöçä Cøà §«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©
LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça íéMîç£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´

:úLçð íäéðãàå øæLîèéïkLnä éìk ìëì ¨§®̈§©§¥¤−§«¤§ŸÆ§¥´©¦§½̈
øöçä úãúé-ìëå åéúãúé-ìëå Búãár ìëa§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−

:úLçðqqq §«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(fw zxaeg zeniyx)

¯ÊLÓ LL(יח (כז, ≈»¿»
קנהּפׁשּת - ּבבד" ּבד ש"צֹומח מּׁשּום 'ּבד' נקרא È„ÈÁÈן ְְְִִִֵֶַַַַָָָ¿ƒƒ

ּגרעין ב)מּכל יח, הם (זבחים ׁשּכן מּפׁשּתן, הּקלעים נעׂשּו לכן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

מּפני  ּבֹו הּנמצא על והגּנּו לעֹולם, הּמׁשּכן ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהבּדילּו

– אחד" "ה' הּבֹורא, ּבאחדּות והאמּונה העֹולם; ְְְְֱֵֶַַַַָָָָָָהׁשּפעת

עליהם  הּמגּנה והיא לעֹולם יׂשראל ּבני ּבין הּמבּדילה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהיא

הּׁשלילית. הׁשּפעתֹו ְְְִִִֵַַָָמּפני

.ïîéñ å"éòé ,íé÷åñô å"ö

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîààúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

:ïîàïîà ¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîæéóñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenr-ìk̈©¥¸¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤
:úLçð íäéðãàå óñk íäéååçéøöçä Cøà ¨«¥¤−¨®¤§©§¥¤−§«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á

äî÷å íéMîça íéMîç | áçøå änàá äàî¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²
:úLçð íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîçèéìëì ¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−§«¤§ŸÆ

-ìëå åéúãúé-ìëå Búãár ìëa ïkLnä éìk§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²§¨
:úLçð øöçä úãúéqqq ¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤



קצג iyy ,iying - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èéíéøNr úçz äNrz óñë-éðãà íéraøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL LøwäézL ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

:åéúãéëïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe §Ÿ¨«§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®
:Lø÷ íéøNràëéðL óñk íäéðãà íéraøàå ¤§¦−¨«¤§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´

úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©
:ãçàä LøwäáëäNrz äné ïkLnä éúkøéìe ©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈®̈¨©«£¤−
:íéLø÷ äMLâëúòö÷îì äNrz íéLø÷ éðLe ¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ

:íéúëøia ïkLnäãëåcçéå ähîlî íîàú eéäéå ©¦§®̈©©§¨¨«¦§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈
ïk úçàä úrahä-ìà BLàø-ìr íénú eéäé¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©¨«¤®̈¥µ

ì äéäéì íäéðL:eéäé úòö÷nä éðLäëeéäå ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«§¨Æ
øNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãàåëøá úéNråíçé £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§¨¦¬¨§¦¦−
:ãçàä ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éör£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

æëúéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦

:änéçëçøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå ¨«¨§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©
:äöwä-ìà äöwä-ïîèëätöz íéLøwä-úàå ¦©¨¤−¤©¨¤«§¤©§¨¦º§©¤´

íéza áäæ äNrz íäéúraè-úàå áäæ̈À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´¨½̈¨¦−
:áäæ íçéøaä-úà úétöå íçéøaììúî÷äå ©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−¨¨«©«£¥«Ÿ−̈

:øäa úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úàñ ¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dlw zxaeg zeniyx)

ÛÒk È„‡(יט (כו, «¿≈∆∆
(מּלבד  מּזהב עׂשּויים אֹו זהב מצּפים היּו הּמׁשּכן ּכלי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻּכל

מּכסף. היּו האדנים ורק ּבחצר), ׁשהיּו הּנחׁשת, ּומזּבח ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכּיֹור

ראּוי  העֹולם היה "לא רז"ל ּׁשאמרּו מה ּפי על לבאר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹויׁש

ואּלּו הּמקּדׁש", ּבית ּבׁשביל נברא, ולּמה ּבזהב, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלהׁשּתּמׁש

אפֹוא, מּובן, לעֹולם. ׁשּי הּוא ּכי ּכן, נאמר לא ּכסף ֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

הּמׁשּכן  קדּׁשת את וחּברּו הּקרקע על ׁשעמדּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהאדנים,

מּזהב. לא ּדוקא, מּכסף נעׂשּו ְֲִִֶֶַַָָָָָֹלעֹולם,

éùéîçàìúrìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNrå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
dúà äNré áLç äNrî øæLî LLå éðL̈¦−§¥´¨§®̈©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈

:íéáøkáìéãenr äraøà-ìr dúà äzúðå §ª¦«§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´

äraøà-ìr áäæ íäéåå áäæ íétöî íéhL¦¦½§ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨®̈©©§¨−̈
:óñë-éðãàâìúçz úëøtä-úà äzúðå ©§¥¨«¤§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©

ïBøà úà úëøtì úéaî änL úàáäå íéñøwä©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´
ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä äìécáäå úeãrä̈«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−

:íéLãwä Lã÷ãìïBøà ìr úøtkä-úà zúðå ¬Ÿ¤©¢¨¦«§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´
:íéLãwä Lã÷a úãrääìïçìMä-úà zîNå ¨«¥ª®§−Ÿ¤©¢¨¦«§©§¨³¤©ª§¨Æ

ìr ïçìMä çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²
òìö-ìr ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©

:ïBôöåìúìëz ìäàä çúôì Cñî úéNrå ¨«§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå:í÷ø äNrî §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

æìúétöå íéhL éãenr äMîç Cñnì úéNrå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ íúàŸ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨®̈§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

:úLçðñ §«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

ÔÁÏM‰ ÁÎ ‰¯Bn‰ ˙‡Â ˙Î¯tÏ ıeÁÓ ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ¿«¿»∆«À¿»ƒ«»…∆¿∆«¿»…««À¿»

לה) (כו,

Á¯Ên‰ ÈtÏk ‡ÚÓ˜ CeLÓ . . ·‰f‰ ÁaÊÓe(רש"י) ƒ¿««»»»ƒ¿»¿«≈«ƒ¿»

לפני  ּתחּלה, ּבּמזּבח נתקל להיכל ׁשּנכנס ׁשּמי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהינּו,

ּדהּנה לבאר, ויׁש והּמנֹורה. לּתפּלה,ÁaÊÓהּׁשלחן רֹומז ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֻƒ¿≈«ְִֵַָ

עבֹודת  התחלת ׁשהיא ,"לפני קטרת ּתפּלתי "תּכֹון ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכּכתּוב

עבֹודה  – ּבּמנֹורה לעסק נּתן הּתפּלה לאחר ורק ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָֹהּיֹום.

ּגׁשמית, עבֹודה – ּבּׁשלחן אֹו וכּדֹומה, הּתֹורה לּמּוד ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻרּוחנית,

ׁשמים. לׁשם אכילה ְְֲִִֵַָָּכגֹון

éùùæëàLîç íéhL éör çaænä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á
äéäé reáø áçø úBnà Lîçå Cøà úBnà©¸¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ

ìLå çaænä:Búî÷ úBnà Láåéúðø÷ úéNrå ©¦§¥½©§¨¬©−«Ÿ¨«§¨¦´¨©§ŸÀ̈
úétöå åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt òaøà ìr©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ®̈§¦¦¨¬

:úLçð Búàâåéréå BðMãì åéúøéq úéNrå Ÿ−§«¤§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ
äNrz åéìk-ìëì åéúzçîe åéúâìæîe åéú÷øæîe¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬

:úLçðãúLçð úLø äNrî øaëî Bl úéNrå §«¤§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤
ìr úLçð úòaè òaøà úLøä-ìr úéNrå§¨¦´¨©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−

:åéúBö÷ òaøàäákøk úçz dúà äzúðå ©§©¬§¨«§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ
éöç ãr úLøä äúéäå ähîlî çaænä©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´¨¤½¤©−£¦¬

:çaænäåíéhL éör éca çaænì íécá úéNrå ©¦§¥«©§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®

xihtn ,iriay - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úLçð íúà úétöåæúòaha åéca-úà àáeäå §¦¦¨¬Ÿ−̈§«¤§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ
úàNa çaænä úòìö ézL-ìr íécaä eéäå§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬

:Búàçäàøä øLàk Búà äNrz úçì áeáð Ÿ«§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬
:eNré ïk øäa Eúàñ «Ÿ§²¨−̈¥¬©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr l zegiy ihewl)

ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ(א (כז, ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«
¯tÎÓe ·aÁÓ ÔÈÊÓe ÁÈÊÓ Y ÁaÊÓ(ב י, (כתובות ƒ¿≈«≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿«≈

) מזֹון מׁשּפיע הּמזּבח א. ּפעּלֹות. ׁשלׁש ב.ÔÈÊÓלפנינּו .( ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֻ≈ƒ
) ׁשלילּיים ּדברים מבּטל ּומכּפר ÁÈÊÓהּוא רעֹות ּגזרֹות ְְְִִִִֵַָ≈ƒ«ְְֵֵַָ

והּוא ג. ויׁשaÁÓ·עוֹונֹות). ׁשּבּׁשמים. אביהם על יׂשראל את ְֲ¿«≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכÔÈÊÓלֹומר: ּבאכילתֹו, זֹוכים ׁשהּבעלים ּכׁשם ׁשלמים. – ַ≈ƒְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

נּזֹון. העֹולם הּקרּבנֹות ואׁשם,ÁÈÊÓ,¯tÎÓּבזכּות חּטאת – ְְִִַָָָָ≈ƒ«¿«≈ְַָָָ

לכּפרה. ו"לכבֹוד aÁÓ·ׁשּבאים לה' ּכליל ׁשהיא עֹולה, – ְִֶַָָָ¿«≈ְִִִֶַָָ

ּבלבד" תדשא)הּקּב"ה .(מדרש ְִַַָָ

éòéáùè-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNrå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤
änàá äàî øæLî LL øöçì íérì÷ äðîéz¥ÂÂ̈¨§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ

:úçàä äàtì Cøàéíäéðãàå íéøNr åéãnrå ½Ÿ¤©¥−̈¨«¤¨«§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬
:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçð íéøNr¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

àéCøà äàî íérì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
áéúëåãîòåéø÷íéøNr íäéðãàå íéøNr åéãenrå§©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ

:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçðáéáçøå §½¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§³Ÿ©
íäéãnr änà íéMîç íérì÷ íé-úàôì øöçä¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©®̈©ª«¥¤´

:äøNr íäéðãàå äøNrâéúàôì øöçä áçøå £¨½̈§©§¥¤−£¨¨«§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²
:änà íéMîç äçøæî äîã÷ãéäøNr Lîçå ¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«©«£¥̧¤§¥¬

ìL íäéãnr óúkì íérì÷ änàíäéðãàå äL ©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−
ìL:äLåèíérì÷ äøNr Lîç úéðMä óúkìå §¨«§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®
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אגרות קודש

]ג' אדר, תשכ"א[

במענה למכתבה ממוצש"ק מברכים חודש אדר, בו שואלת ע"ד התעסקותה בעתיד הקרוב,

כיון שנמצאת בקירוב והכנה לכל משך ימי החיים, ז. א. לעשיריות שנים, ורואים במוחש אשר 

הוספת יום וחודש ושנה לההכנה מוסיפה פי כמה וכמה בביסוס המעמד וההסתדרות בחיים בעתיד, 

יש לעשות כל האפשריות שביכולתה שתמשיך לימודי' בשנה הבע"ל, למען תשתלם ככל הדרוש.

ובטח, מיוסד על אהבת הורים לילדים, שהורי' שי' ישבעו רצון מההחלטה האמורה, ואשר גם 

עוד יעודדוה ויעזרוה ככל התלוי בהם, וההוספה ונח"ר שתגרום להם ע"י השלמה בהכנה - תשלם פי 

כמה העזר וההשתדלות ואפילו היגיעה של הורי' בהנ"ל.

מן הסתם עוסקת בהפצת תורתנו תורת חיים ומצותי' עליהן נאמר וחי בהם.

בברכה לבשורות טובות.



קצח
לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם 

זמני יום ראשון ויום שבת
)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:236:178:338:309:079:0410:0410:0217:2817:3317:5417:5917:1218:09באר שבע )ח(

6:246:188:328:299:079:0410:0410:0217:2817:3317:5217:5717:0218:07חיפה )ח(

6:226:168:318:289:069:0210:0310:0117:3017:3517:5217:5716:5418:07ירושלים )ח(

6:246:188:338:309:079:0410:0510:0217:2817:3317:5317:5817:1218:09תל אביב )ח(

7:026:528:498:449:349:2810:2710:2317:1617:2517:5017:5917:0618:12אוסטריה, וינה )ח(

6:496:559:299:3310:0910:1211:1911:2120:2020:1320:4920:4119:5620:52אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:016:528:528:479:359:2910:2810:2517:2217:3117:5518:0317:1118:16אוקראינה, אודסה )ח(

6:366:268:238:189:089:0210:019:5716:5017:0017:2517:3416:4017:47אוקראינה, דונייצק )ח(

6:486:378:348:299:199:1410:1210:0817:0117:1017:3517:4416:5117:57אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:177:069:008:559:479:4110:3910:3517:2217:3317:5818:0817:1318:22אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:106:598:538:479:399:3310:3210:2817:1517:2517:5118:0017:0518:14אוקראינה, קייב )ח(

7:267:169:189:1310:009:5510:5410:5017:5218:0118:2218:3017:4118:43איטליה, מילאנו )ח(

6:256:248:558:559:249:2410:2710:2618:3218:3118:5418:5418:1319:02אקוואדור, קיטו )ח(

6:286:349:089:119:469:4810:5410:5619:4819:4220:1520:0819:2520:19ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:097:179:499:5410:3210:3611:4211:4520:4920:4021:2021:1120:2421:23ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:596:519:008:569:389:3410:3310:3017:4317:5018:1218:1917:3118:30ארה״ב, בולטימור )ח(

6:506:428:498:459:289:2410:2310:2017:3017:3818:0018:0717:1818:19ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:506:428:508:469:299:2410:2410:2117:3117:3818:0118:0817:1918:19ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:297:209:269:2210:0610:0111:0110:5718:0418:1218:3518:4217:5318:54ארה״ב, דטרויט )ח(

7:016:569:139:109:469:4310:4410:4218:1118:1618:3618:4117:5718:51ארה״ב, האוסטון )ח(

6:376:308:448:419:199:1610:1610:1417:3617:4118:0318:0817:2318:19ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:566:519:119:099:449:4110:4210:4018:1418:1818:3918:4317:5918:52ארה״ב, מיאמי )ח(

6:476:398:458:419:249:2010:2010:1717:2517:3317:5618:0317:1318:14ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:476:388:448:409:249:1910:1910:1617:2317:3117:5418:0117:1218:13ארה״ב, שיקגו )ח(

6:286:309:049:059:359:3610:4010:4119:0519:0219:2919:2618:4519:35בוליביה, לה-פס )ח(

7:567:459:379:3110:2510:1811:1711:1217:5718:0818:3418:4417:4818:58בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:567:449:379:3210:2410:1811:1711:1217:5818:0918:3518:4517:4918:59בלגיה, בריסל )ח(

5:545:588:338:359:059:0710:1210:1318:5118:4719:1219:0718:3019:17ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:435:478:218:238:548:5510:0010:0118:3418:3018:5918:5418:1319:04ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:157:038:558:499:439:3710:3510:3117:1617:2717:5218:0217:1118:16בריטניה, לונדון )ח(

7:287:169:048:579:549:4710:4510:4017:1917:3017:5718:0817:1318:23בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:247:119:018:559:509:4410:4210:3717:2017:3117:5618:0717:1118:21גרמניה, ברלין )ח(

7:377:269:209:1510:0610:0110:5910:5517:4317:5318:1918:2817:3318:42גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:525:568:318:339:049:0610:1110:1218:5718:5219:1619:1118:3519:21דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:077:049:279:259:589:5610:5810:5618:3818:4119:0219:0518:2319:14הודו, מומבאי )ח(

7:036:599:239:219:549:5210:5310:5218:3518:3718:5919:0118:1919:10הודו, פונה )ח(

6:506:408:388:339:229:1710:1510:1217:0617:1617:4017:4916:5618:02הונגריה, בודפשט )ח(

6:556:478:548:509:339:2910:2810:2517:3417:4118:0418:1117:2218:23טורקיה, איסטנבול )ח(

7:167:089:189:159:569:5210:5210:4918:0318:1018:3218:3817:5118:49יוון, אתונה )ח(

7:107:008:598:549:439:3710:3610:3217:2817:3718:0218:1017:1818:23מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
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כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:057:019:249:239:559:5310:5510:5318:3618:3818:5919:0218:2019:11מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:445:538:248:309:129:1610:2410:2619:4219:3220:1620:0519:1620:19ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:416:368:558:529:289:2510:2610:2417:5517:5918:2018:2417:4018:34נפאל, קטמנדו )ח(

7:167:169:469:4610:1610:1511:1811:1719:2119:2119:4419:4319:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

6:526:408:318:259:199:1310:1110:0716:4917:0017:2617:3716:4017:51פולין, ורשא )ח(

6:086:098:438:449:139:1410:1710:1818:3718:3419:0018:5718:1719:06פרו, לימה )ח(

7:447:349:359:3010:1710:1211:1111:0818:0718:1518:3918:4817:5619:00צרפת, ליאון )ח(

8:007:499:459:4010:3010:2511:2311:1918:1218:2218:4518:5518:0219:08צרפת, פריז )ח(

6:116:108:408:399:099:0810:1110:1018:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:167:079:119:079:529:4710:4710:4317:5017:5818:1918:2717:3918:39קנדה, טורונטו )ח(

6:566:478:488:449:319:2510:2510:2117:2217:3117:5318:0217:1118:14קנדה, מונטריאול )ח(

6:326:258:388:359:149:1010:1110:0817:2817:3317:5518:0117:1518:11קפריסין, לרנקה )ח(

8:198:069:519:4510:4310:3611:3411:2918:0218:1518:4218:5417:5519:09רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:557:419:249:1810:1810:1011:0811:0317:3617:4918:1418:2617:2918:42רוסיה, מוסקבה )ח(

7:277:179:169:119:599:5410:5310:4917:4417:5318:1818:2717:3418:40רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:327:229:209:1510:049:5910:5710:5417:5318:0218:2218:3117:4318:44שוויץ, ציריך )ח(

6:426:399:059:049:359:3310:3510:3418:2318:2518:4618:4818:0718:57תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



קצט לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה
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שאשאשאשאשאשא
6:236:178:338:309:079:0410:0410:0217:2817:3317:5417:5917:1218:09באר שבע )ח(

6:246:188:328:299:079:0410:0410:0217:2817:3317:5217:5717:0218:07חיפה )ח(

6:226:168:318:289:069:0210:0310:0117:3017:3517:5217:5716:5418:07ירושלים )ח(

6:246:188:338:309:079:0410:0510:0217:2817:3317:5317:5817:1218:09תל אביב )ח(

7:026:528:498:449:349:2810:2710:2317:1617:2517:5017:5917:0618:12אוסטריה, וינה )ח(

6:496:559:299:3310:0910:1211:1911:2120:2020:1320:4920:4119:5620:52אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:016:528:528:479:359:2910:2810:2517:2217:3117:5518:0317:1118:16אוקראינה, אודסה )ח(

6:366:268:238:189:089:0210:019:5716:5017:0017:2517:3416:4017:47אוקראינה, דונייצק )ח(

6:486:378:348:299:199:1410:1210:0817:0117:1017:3517:4416:5117:57אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:177:069:008:559:479:4110:3910:3517:2217:3317:5818:0817:1318:22אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:106:598:538:479:399:3310:3210:2817:1517:2517:5118:0017:0518:14אוקראינה, קייב )ח(

7:267:169:189:1310:009:5510:5410:5017:5218:0118:2218:3017:4118:43איטליה, מילאנו )ח(

6:256:248:558:559:249:2410:2710:2618:3218:3118:5418:5418:1319:02אקוואדור, קיטו )ח(

6:286:349:089:119:469:4810:5410:5619:4819:4220:1520:0819:2520:19ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:097:179:499:5410:3210:3611:4211:4520:4920:4021:2021:1120:2421:23ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:596:519:008:569:389:3410:3310:3017:4317:5018:1218:1917:3118:30ארה״ב, בולטימור )ח(

6:506:428:498:459:289:2410:2310:2017:3017:3818:0018:0717:1818:19ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:506:428:508:469:299:2410:2410:2117:3117:3818:0118:0817:1918:19ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:297:209:269:2210:0610:0111:0110:5718:0418:1218:3518:4217:5318:54ארה״ב, דטרויט )ח(

7:016:569:139:109:469:4310:4410:4218:1118:1618:3618:4117:5718:51ארה״ב, האוסטון )ח(

6:376:308:448:419:199:1610:1610:1417:3617:4118:0318:0817:2318:19ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:566:519:119:099:449:4110:4210:4018:1418:1818:3918:4317:5918:52ארה״ב, מיאמי )ח(

6:476:398:458:419:249:2010:2010:1717:2517:3317:5618:0317:1318:14ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:476:388:448:409:249:1910:1910:1617:2317:3117:5418:0117:1218:13ארה״ב, שיקגו )ח(

6:286:309:049:059:359:3610:4010:4119:0519:0219:2919:2618:4519:35בוליביה, לה-פס )ח(

7:567:459:379:3110:2510:1811:1711:1217:5718:0818:3418:4417:4818:58בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:567:449:379:3210:2410:1811:1711:1217:5818:0918:3518:4517:4918:59בלגיה, בריסל )ח(

5:545:588:338:359:059:0710:1210:1318:5118:4719:1219:0718:3019:17ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:435:478:218:238:548:5510:0010:0118:3418:3018:5918:5418:1319:04ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:157:038:558:499:439:3710:3510:3117:1617:2717:5218:0217:1118:16בריטניה, לונדון )ח(

7:287:169:048:579:549:4710:4510:4017:1917:3017:5718:0817:1318:23בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:247:119:018:559:509:4410:4210:3717:2017:3117:5618:0717:1118:21גרמניה, ברלין )ח(

7:377:269:209:1510:0610:0110:5910:5517:4317:5318:1918:2817:3318:42גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:525:568:318:339:049:0610:1110:1218:5718:5219:1619:1118:3519:21דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:077:049:279:259:589:5610:5810:5618:3818:4119:0219:0518:2319:14הודו, מומבאי )ח(

7:036:599:239:219:549:5210:5310:5218:3518:3718:5919:0118:1919:10הודו, פונה )ח(

6:506:408:388:339:229:1710:1510:1217:0617:1617:4017:4916:5618:02הונגריה, בודפשט )ח(

6:556:478:548:509:339:2910:2810:2517:3417:4118:0418:1117:2218:23טורקיה, איסטנבול )ח(

7:167:089:189:159:569:5210:5210:4918:0318:1018:3218:3817:5118:49יוון, אתונה )ח(

7:107:008:598:549:439:3710:3610:3217:2817:3718:0218:1017:1818:23מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:057:019:249:239:559:5310:5510:5318:3618:3818:5919:0218:2019:11מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:445:538:248:309:129:1610:2410:2619:4219:3220:1620:0519:1620:19ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:416:368:558:529:289:2510:2610:2417:5517:5918:2018:2417:4018:34נפאל, קטמנדו )ח(

7:167:169:469:4610:1610:1511:1811:1719:2119:2119:4419:4319:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

6:526:408:318:259:199:1310:1110:0716:4917:0017:2617:3716:4017:51פולין, ורשא )ח(

6:086:098:438:449:139:1410:1710:1818:3718:3419:0018:5718:1719:06פרו, לימה )ח(

7:447:349:359:3010:1710:1211:1111:0818:0718:1518:3918:4817:5619:00צרפת, ליאון )ח(

8:007:499:459:4010:3010:2511:2311:1918:1218:2218:4518:5518:0219:08צרפת, פריז )ח(

6:116:108:408:399:099:0810:1110:1018:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:167:079:119:079:529:4710:4710:4317:5017:5818:1918:2717:3918:39קנדה, טורונטו )ח(

6:566:478:488:449:319:2510:2510:2117:2217:3117:5318:0217:1118:14קנדה, מונטריאול )ח(

6:326:258:388:359:149:1010:1110:0817:2817:3317:5518:0117:1518:11קפריסין, לרנקה )ח(

8:198:069:519:4510:4310:3611:3411:2918:0218:1518:4218:5417:5519:09רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:557:419:249:1810:1810:1011:0811:0317:3617:4918:1418:2617:2918:42רוסיה, מוסקבה )ח(

7:277:179:169:119:599:5410:5310:4917:4417:5318:1818:2717:3418:40רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:327:229:209:1510:049:5910:5710:5417:5318:0218:2218:3117:4318:44שוויץ, ציריך )ח(

6:426:399:059:049:359:3310:3510:3418:2318:2518:4618:4818:0718:57תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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