
ב"ה יום שני יו"ד שבט ה'תשע"ג

 רישום כמנויים
ל"דבר מלכות"

לכל הרוצים והמעוניינים

שלום וברכה!

בתקופה הקרובה תחל התארגנות שונה בהפצת ה"דבר מלכות"

 כל המעוניין ב"דבר מלכות" יירשם באתר
http://www.dvarmalchus.org/Register.asp 

Israel@DvarMalchus.org :או ישלח אימייל ל

 וימלא את הפרטים הנחוצים

שבוע  מידי  בודדת  מלכות"  "דבר  חוברת  לביתו  לקבל  המעוניין  כל 
יחוייב ב - 25 ש"ח לחודש.

כל המעוניין לקבל כמויות גדולות כפי שהיה עד עכשיו )על ידי העיתון 
ידיעות אחרונות כרגיל( יצטרך להזמין לפחות 5 חוברות "דבר מלכות" 

לשבוע כאשר העלות החדשית לכל חוברת תהיה 10 ש"ח לחודש.

בשאר חלקי העולם נודיע ספציפית לכל מקום ומקום.

היות ואנו רק גוף בשר ודם ויכול להיות שתהיה תקופת הרצה שאיננו 
בטוחים שהכול יהיה כפי שצריך כך שאם תהיינה טעויות אנו מבקשים 

מראש את סליחתכם.



ב"ה יום שני יו"ד שבט ה'תשע"ג

שלום וברכה!

 כדי לעודד את הלימוד והעיון ב"דבר מלכות"
 הרי בקרוב נצא בעז"ה עם 

 פרסי עידוד ומלגות
 מידי חודש בחודשו

 לאלו שיירשמו כמנויים ויכתבו באופן רציני
על מה שמופיע ב"דבר מלכות".

המלגות יהיו על תורתו של הרבי בסכומים:
₪ 10,000

₪ 5,000
₪ 2,000

 על שאר דברי התורה
יינתנו בעז"ה מלגות חדשיות בסכומים הבאים:

₪ 5,000
₪ 3,000
₪ 1,000

 מעבר לכך תהיה הגרלה לכל המנויים בארץ ישראל על
3 כרטיסי טיסה לרבי.

כל האמור לעיל ייעשה רק לאחר בדיקה וכו' שתעמוד בחוקי המדינה 
וכו' ועל כך תינתן בעז"ה ידיעה מאוחר יותר.

בהצלחה 



הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
ל' שבט - ו' אדר ה'תשע"גי"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג

שבוע פרשת תרומה
(10 - 16 February 13)
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אף על פי שיכולים להניח תפילין במשך כל היום כולו )מנץ החמה, או עלות השחר, עד צאת הכוכבים או שקיעת החמה(, הרי הזמן המובחר 

להנחת תפילין בזמן תפילת שחרית, כמנהג ישראל שמניחים תפילין ומתפללים בהם )משיחת י"א שבט תשכ"ח(.
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ד. וי"ל הביאור בזה, עפ"י הידוע1 דשני הענינים דבן ועבד הם )בדרך כלל( לימוד התורה )בן( 
וקיום המצוות )עבד(. והטעם בזה הוא כי ענין העבד הוא להיות בטל להאדון, וענין הבן שהוא מציאותו 
של האב. כמבואר בהמשך תרס"ו2 שהרצון האב הוא גם רצון הבן, וכמו שמחייב שכל האב כן מחייב 

שכל הבן.
וענינים אלה )בן ועבד( מתגלים בכל אחד מישראל ע"י לימוד תורה וקיום המצוות: בלימוד תורה 
שצריך להיות בהבנה והשגה דוקא, שהשכל של האדם העוסק בתורה יהי' בהתאם לחכמתו של הקב"ה, 

מתגלה הבן שבו. ובקיום מצוות שענינם לקיים ציווי ה' בדרך קבלת עול, מתגלה העבד שבו.
אולם באמת גם בלימוד התורה צריך להיות הביטול דעבד, כי זה שבן ועבד הם שני ענינים, זהו רק 
כפי שהנשמה באה בהמשכה, אבל בשורשה ומקורה כפי שהיא מושרשת בהעצמות ממש, שני הענינים 
האלו הם חד. ולכן גם בלימוד תורה שענינו התקשרות דישראל באורייתא3, צריך להיות הביטול דעבד, 
ובכדי  תורה שבאה בהמשכה,  בהדרגא של  היא  בלבד, ההתקשרות  בן  בבחינת  התורה  לימוד  ע"י  כי 
שתהי' התקשרות בעצם התורה כמו שמושרשת בהעצמות, זהו ע"י שבלימוד תורה שלו יש גם הביטול 

דעבד.
הפס"ד  ולכן  לרשותו,  ניתנה  אלא  היא"  בשמים  לא  "תורה  א(  ענינים:  ב'  יש  שבלימודו  היינו 
היא  תורה, שהתורה  עול  עליו  הוא מקבל  ואעפ"כ  ב(  קול"4(.  בבת  )ו"אין משגיחין  כפי הבנתו  הוא 

1( המשך תרס"ו ע' שסד ואילך. ובכ"מ.
2( ע' שח ואילך.

3( ראה זח"ג עג, א.
4( ב"מ נט, ב.  
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
eNÚÂ ּבתֹוכם וׁשכנּתי מקּדׁש ז"ל 1לי רּבֹותינּו ואמרּו ,2 ¿»ְְְְְְִִִֵַַַָָָָ

ּבעֹולם  לא לעֹולם, זז אינֹו לי, ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֵֶֶַָָָָָָֹּכל
אֹומר  הּוא מה הּמקּדׁש ּבבית כּו' הּבא ּבעֹולם ולא ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹהּזה

להבין  וצרי מקּדׁש. לי הינּו3ועׂשּו הּמקּדׁש, הרי , ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ
מקּדׁש ּדאקרי הּמקּדׁש4הּמׁשּכן וכן ׁשּנּויים, ּבֹו היּו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

זֹו ּדלא הינּו נחרבּו, ׁשניהם הּׁשני, והּבית ׁשלמה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשעׂשה
לכאֹורה, לגמרי ׁשּבטלּו אּלא ׁשּנּויים, ּבהם ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבלבד
אדמּו"ר  כ"ק זה ּומבאר לעֹולם. זז ּדאינֹו נאמר ְְְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָואי

הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' מחּבר 5ה'צמח העליֹון ׁשּמקּדׁש , ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
הּתחּתֹון  לּמקּדׁש ּכעיר 6מּמׁש הּבנּויה ירּוׁשלים ּוכענין , ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָ

יחּדיו  לּה עם 7ׁשחּברה מחּברת מעלה ׁשל ׁשּירּוׁשלים , ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
מּטה  ׁשל ּגם 8ירּוׁשלים ׁשּמאיר לעֹולם , זז אינֹו וזהּו , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

זה  ענין לכאֹורה אמנם העליֹון. מקּדׁש ּברּוחנּיּות ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָעכׁשו
ׁשּי ּזה מה אבל ּברּוחנּיּות, העליֹון לּמקּדׁש ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּי
זז  ׁשאינֹו מקּדׁש, לי ועׂשּו נאמר עליו הּגׁשמי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלּמקּדׁש
ה'צמח  אדמּו"ר כ"ק מביא ׁשּלכן לֹומר, ויׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָלעֹולם.

ׁשּנאמר 9צדק' מה עלּֿפי ּבאּור להם 10עֹוד ואהי ֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
מע  ז"ל למקּדׁש רּבֹותינּו ואמרּו ּכנסּיֹות 11ט, ּבּתי אּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָ

הּנה  הּגלּות, ּבזמן ּגם מקֹום, ׁשּבכל הינּו מדרׁשֹות, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּובּתי
ׁשּמּׁשם  מעט, מקּדׁש הם מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּבּתי
הענין  ּתכן ּגם ּדזהּו ּבזה, להֹוסיף ויׁש לעֹולם. זז ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאינֹו
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בתורה: נאמר המשכן את לעשות הציווי על

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

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

הנצחיות  לעניין "לי" הביטוי בין

המדרש, ≈¿È·a˙ממשיך
¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó Lc˜n‰«ƒ¿»«≈

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ומכאן ¿»ƒƒ¿»
הדבר  "לי" שנאמר מקום שבכל

נצחיות. על CÈ¯ˆÂ¿»ƒמורה
ÔÈ·‰Ï3,Lc˜n‰ È¯‰ , ¿»ƒ¬≈«ƒ¿»

È¯˜‡c ÔkLn‰ eÈ‰«¿«ƒ¿»¿ƒ¿≈
שרואים Lc˜Ó4שנקרא  כפי ƒ¿»

מלאכת  על שהציווי זה בפסוק

לי  "ועשו בלשון נאמר המשכן

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

לעולם" זז ש"אינו לומר אפשר

‰NÚL Lc˜n‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»∆»»
‰ÓÏL המקדש בית הוא ¿……
‰ÈM,הראשון  ˙Èa‰Â¿««ƒ«≈ƒ

‡Ïc eÈ‰ ,e·¯Á Ì‰ÈL¿≈∆∆¿¿«¿¿…
Ì‰a eÈ‰L „·Ïa BÊƒ¿«∆»»∆

,ÌÈÈepL שעבר המשכן כמו ƒƒ
למקום  eÏËaLממקום ‡l‡∆»∆»¿

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

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

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

ÔBzÁz‰ Lc˜nÏ6, מושג ה «ƒ¿»««¿
בדברי  רבות פעמים מוזכר מעלה" של המקדש "בית או העליון" "מקדש

אנכי  "הנה משפטים בפרשת הפסוק על רש"י בפירוש (ולדוגמא ז"ל חכמינו

אחד  וזה ..." הכינותי": אשר המקום אל ולהביאך לפניך... מלאך שולח

של  המקדש בית כנגד מכוון מעלה של המקדש שבית שאומרים המקראות

בזה  זה מחוברים העליון" ו"מקדש התחתון" "מקדש – ולענייננו מטה"),

ביותר  הדוק וחיבור aÁL¯‰בקשר ¯ÈÚk ‰Èea‰ ÌÈÏLe¯È ÔÈÚÎe¿ƒ¿«¿»«ƒ«¿»¿ƒ∆À¿»
ÂÈcÁÈ dÏ7, ז"ל חכמינו אמרו זה על ÏÚÓ‰שגם ÏL ÌÈÏLe¯iL »«¿»∆¿»«ƒ∆«¿»

‰hÓ ÏL ÌÈÏLe¯È ÌÚ ˙¯aÁÓ8,ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ e‰ÊÂ גם , כי ¿À∆∆ƒ¿»«ƒ∆«»¿∆≈»¿»
כראוי  בנוייה תהיה כפשוטה וירושלים קיים אינו כפשוטו המקדש בית כאשר

כיוון  לעולם" זז ו"אינו נצחי נחשב המקדש בית לבוא, לעתיד È‡nL∆≈ƒ¯רק
ÔBÈÏÚ‰ Lc˜Ó ˙eiÁe¯a ÂLÎÚ Ìb מחובר התחתון מקדש והרי ««¿»¿»ƒƒ¿»»∆¿
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‰¯B‡ÎÏ ÌÓ‡ אין עדיין »¿»ƒ¿»
איך  האמורה לשאלה מענה בכך

המקדש  שבית לומר אפשר

כי  נצחי, הוא Ê‰למטה ÔÈÚƒ¿»∆
ÔBÈÏÚ‰ Lc˜nÏ CiL«»«ƒ¿»»∆¿
‰f ‰Ó Ï·‡ ,˙eiÁe¯a¿»ƒ¬»«∆
ÈÓLb‰ Lc˜nÏ CiL«»«ƒ¿»««¿ƒ
ÈÏ eNÚÂ ¯Ó‡ ÂÈÏÚ»»∆¡«¿»ƒ
ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡L ,Lc˜Óƒ¿»∆≈»¿»
הכתוב  פשוטו שלפי ומאחר

הגשמי  המקדש בבית מדבר

אפשר  איך ביאור דרוש עדיין

לעולם" זז ש"אינו עליו לומר

הראשון  הבית למעשה והרי

נחרבו.? השני והבית

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

‰'ˆÁÓכ"ק  ¯"eÓ„‡«¿«∆«
'˜„ˆ9¯e‡a „BÚ בדברי ∆∆≈

שהמקדש  זז המדרש "אינו

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

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

בגויים  הרחקתים כי אלוקים ה'

להם  ואהי בארצות הפיצותים וכי

באו  אשר בארצות מעט למקדש

שבבבל", מדרשות ובתי כנסיות בתי "אלו בגמרא: ז"ל חכמינו אמרו שם",

,ÌB˜Ó ÏÎaL eÈ‰ זמן ובכל בבבל, כמו לארץ, בחוץ ÔÓÊaגם Ìb «¿∆¿»»«ƒ¿«
,ËÚÓ Lc˜Ó Ì‰ ˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒk Èza‰ ‰p‰ ,˙eÏb‰«»ƒ≈«»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿«

ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ ÌMnL המדרשות ובתי הכנסיות בתי שבגלל כך ∆ƒ»≈»¿»
לעולם". זז "אינו המקדש שבית לומר נכון למעשה מעט", "מקדש הנקראים

,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ בית לגבי לעיל שהובאו צדק הצמח אדמו"ר דברי על ¿≈¿ƒ»∆
ÊÊהמקדש  BÈ‡c ÔÈÚ‰ ÔÎz Ìb e‰Êc אין שלעולם היינו ¿∆«…∆»ƒ¿»¿≈»
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
eNÚÂ ּבתֹוכם וׁשכנּתי מקּדׁש ז"ל 1לי רּבֹותינּו ואמרּו ,2 ¿»ְְְְְְִִִֵַַַָָָָ

ּבעֹולם  לא לעֹולם, זז אינֹו לי, ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֵֶֶַָָָָָָֹּכל
אֹומר  הּוא מה הּמקּדׁש ּבבית כּו' הּבא ּבעֹולם ולא ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹהּזה

להבין  וצרי מקּדׁש. לי הינּו3ועׂשּו הּמקּדׁש, הרי , ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ
מקּדׁש ּדאקרי הּמקּדׁש4הּמׁשּכן וכן ׁשּנּויים, ּבֹו היּו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

זֹו ּדלא הינּו נחרבּו, ׁשניהם הּׁשני, והּבית ׁשלמה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשעׂשה
לכאֹורה, לגמרי ׁשּבטלּו אּלא ׁשּנּויים, ּבהם ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבלבד
אדמּו"ר  כ"ק זה ּומבאר לעֹולם. זז ּדאינֹו נאמר ְְְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָואי

הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' מחּבר 5ה'צמח העליֹון ׁשּמקּדׁש , ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
הּתחּתֹון  לּמקּדׁש ּכעיר 6מּמׁש הּבנּויה ירּוׁשלים ּוכענין , ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָ

יחּדיו  לּה עם 7ׁשחּברה מחּברת מעלה ׁשל ׁשּירּוׁשלים , ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
מּטה  ׁשל ּגם 8ירּוׁשלים ׁשּמאיר לעֹולם , זז אינֹו וזהּו , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

זה  ענין לכאֹורה אמנם העליֹון. מקּדׁש ּברּוחנּיּות ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָעכׁשו
ׁשּי ּזה מה אבל ּברּוחנּיּות, העליֹון לּמקּדׁש ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּי
זז  ׁשאינֹו מקּדׁש, לי ועׂשּו נאמר עליו הּגׁשמי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלּמקּדׁש
ה'צמח  אדמּו"ר כ"ק מביא ׁשּלכן לֹומר, ויׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָלעֹולם.

ׁשּנאמר 9צדק' מה עלּֿפי ּבאּור להם 10עֹוד ואהי ֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
מע  ז"ל למקּדׁש רּבֹותינּו ואמרּו ּכנסּיֹות 11ט, ּבּתי אּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָ

הּנה  הּגלּות, ּבזמן ּגם מקֹום, ׁשּבכל הינּו מדרׁשֹות, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּובּתי
ׁשּמּׁשם  מעט, מקּדׁש הם מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּבּתי
הענין  ּתכן ּגם ּדזהּו ּבזה, להֹוסיף ויׁש לעֹולם. זז ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאינֹו
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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¿»¿»¿«≈«
‰f‰במדרש  ÌÏBÚa ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ ,ÈÏ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡«ƒ≈»¿»…»»«∆

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

הנצחיות  לעניין "לי" הביטוי בין

המדרש, ≈¿È·a˙ממשיך
¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó Lc˜n‰«ƒ¿»«≈

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ומכאן ¿»ƒƒ¿»
הדבר  "לי" שנאמר מקום שבכל

נצחיות. על CÈ¯ˆÂ¿»ƒמורה
ÔÈ·‰Ï3,Lc˜n‰ È¯‰ , ¿»ƒ¬≈«ƒ¿»

È¯˜‡c ÔkLn‰ eÈ‰«¿«ƒ¿»¿ƒ¿≈
שרואים Lc˜Ó4שנקרא  כפי ƒ¿»

מלאכת  על שהציווי זה בפסוק

לי  "ועשו בלשון נאמר המשכן

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

לעולם" זז ש"אינו לומר אפשר

‰NÚL Lc˜n‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»∆»»
‰ÓÏL המקדש בית הוא ¿……
‰ÈM,הראשון  ˙Èa‰Â¿««ƒ«≈ƒ

‡Ïc eÈ‰ ,e·¯Á Ì‰ÈL¿≈∆∆¿¿«¿¿…
Ì‰a eÈ‰L „·Ïa BÊƒ¿«∆»»∆

,ÌÈÈepL שעבר המשכן כמו ƒƒ
למקום  eÏËaLממקום ‡l‡∆»∆»¿

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

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

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

ÔBzÁz‰ Lc˜nÏ6, מושג ה «ƒ¿»««¿
בדברי  רבות פעמים מוזכר מעלה" של המקדש "בית או העליון" "מקדש

אנכי  "הנה משפטים בפרשת הפסוק על רש"י בפירוש (ולדוגמא ז"ל חכמינו

אחד  וזה ..." הכינותי": אשר המקום אל ולהביאך לפניך... מלאך שולח

של  המקדש בית כנגד מכוון מעלה של המקדש שבית שאומרים המקראות

בזה  זה מחוברים העליון" ו"מקדש התחתון" "מקדש – ולענייננו מטה"),

ביותר  הדוק וחיבור aÁL¯‰בקשר ¯ÈÚk ‰Èea‰ ÌÈÏLe¯È ÔÈÚÎe¿ƒ¿«¿»«ƒ«¿»¿ƒ∆À¿»
ÂÈcÁÈ dÏ7, ז"ל חכמינו אמרו זה על ÏÚÓ‰שגם ÏL ÌÈÏLe¯iL »«¿»∆¿»«ƒ∆«¿»
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כראוי  בנוייה תהיה כפשוטה וירושלים קיים אינו כפשוטו המקדש בית כאשר

כיוון  לעולם" זז ו"אינו נצחי נחשב המקדש בית לבוא, לעתיד È‡nL∆≈ƒ¯רק
ÔBÈÏÚ‰ Lc˜Ó ˙eiÁe¯a ÂLÎÚ Ìb מחובר התחתון מקדש והרי ««¿»¿»ƒƒ¿»»∆¿

העליון. במקדש

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

המקדש  שבית לומר אפשר

כי  נצחי, הוא Ê‰למטה ÔÈÚƒ¿»∆
ÔBÈÏÚ‰ Lc˜nÏ CiL«»«ƒ¿»»∆¿
‰f ‰Ó Ï·‡ ,˙eiÁe¯a¿»ƒ¬»«∆
ÈÓLb‰ Lc˜nÏ CiL«»«ƒ¿»««¿ƒ
ÈÏ eNÚÂ ¯Ó‡ ÂÈÏÚ»»∆¡«¿»ƒ
ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡L ,Lc˜Óƒ¿»∆≈»¿»
הכתוב  פשוטו שלפי ומאחר

הגשמי  המקדש בבית מדבר

אפשר  איך ביאור דרוש עדיין

לעולם" זז ש"אינו עליו לומר

הראשון  הבית למעשה והרי

נחרבו.? השני והבית

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

‰'ˆÁÓכ"ק  ¯"eÓ„‡«¿«∆«
'˜„ˆ9¯e‡a „BÚ בדברי ∆∆≈

שהמקדש  זז המדרש "אינו

לנצחלעולם" 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¿»
אמר  כה "לכן ביחזקאל הפסוק

בגויים  הרחקתים כי אלוקים ה'

להם  ואהי בארצות הפיצותים וכי

באו  אשר בארצות מעט למקדש

שבבבל", מדרשות ובתי כנסיות בתי "אלו בגמרא: ז"ל חכמינו אמרו שם",

,ÌB˜Ó ÏÎaL eÈ‰ זמן ובכל בבבל, כמו לארץ, בחוץ ÔÓÊaגם Ìb «¿∆¿»»«ƒ¿«
,ËÚÓ Lc˜Ó Ì‰ ˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒk Èza‰ ‰p‰ ,˙eÏb‰«»ƒ≈«»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿«

ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ ÌMnL המדרשות ובתי הכנסיות בתי שבגלל כך ∆ƒ»≈»¿»
לעולם". זז "אינו המקדש שבית לומר נכון למעשה מעט", "מקדש הנקראים

,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ בית לגבי לעיל שהובאו צדק הצמח אדמו"ר דברי על ¿≈¿ƒ»∆
ÊÊהמקדש  BÈ‡c ÔÈÚ‰ ÔÎz Ìb e‰Êc אין שלעולם היינו ¿∆«…∆»ƒ¿»¿≈»
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mkezaו izpkye ycwn il eyre

זז  ׁשאינֹו ּדמּכיון מעלה, ׁשל מּירּוׁשלים זז ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדאינֹו
ׁשל  מּירּוׁשלים זז לא ּגם לכן מעלה, ׁשל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמּירּוׁשלים

ּדכּלה  ּבאפן החרּבן היה ּכאׁשר ּדגם על 12מּטה, חמתֹו ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשּלמּטה, הּמקּדׁש ּבית ּגם נׁשאר האבנים, ועל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהעצים

מעט. מקּדׁש ׁשהם מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּבּתי

ÌÓ‡ׁשּבֹו הּמקּדׁש ׁשּבענין החּדּוׁש מהּו להבין, צרי »¿»ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
ּכתיב  והרי הּׁשכינה, הׁשראת את 13יׁשנּה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

יתּבר ׁשאלקּותֹו היינּו מלא, אני הארץ ואת ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשמים
ׁשאפׁשר  ּבאלקּות זֹו ּבחינה רק ולא מקֹום. ּבכל ְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹֹנמצא
אּלא  עלמין, ּכל ממּלא ּבחינת מלא, הּתאר עליה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלֹומר
מּזה, ּולמעלה עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת אני, ּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּגם

מקֹום  ּבכל נמצאת זֹו ּבחינה החּדּוׁש14ּגם מהּו ּכן ואם , ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשהמׁשכת  ּתמציֿלֹומר, אם ואפילּו הּמקּדׁש. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבבית
אינֹו עדין האדם, עבֹודת  עלֿידי להיֹות צריכה ְְְֱֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹאלקּות
הענין  א ּדוקא. מקּדׁש לי לועׂשּו ׁשּי ּזה מה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָמּובן

ּבּתניא  ּבארּכה ּכּמבאר הּמקּדׁש15הּוא, ּדבית ּדהחּדּוׁש , ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹֻ
ּוכמֹו מסּים, ּבמקֹום ּבגלּוי הּׁשכינה הׁשראת ׁשּתהיה ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻהּוא
ּפׁשּוט  עצם היא הּנפׁש הרי ּבּגּוף, הּמתלּבׁשת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּנפׁש
היא  הּנפׁש ּדאֹותּה ּבׁשוה, הּגּוף אברי ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּנמצא
 ֿ ואףֿעל ּגידים, וׁשס"ה איברים רמ"ח ּבכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמתלּבׁשת
ׁשּמקֹום  ּכזה, ּבאפן האדם את הקּב"ה ּברא ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּפיֿכן

הּנפׁש ּומּׁשם הׁשראת ּדוקא, ׁשּבראׁש ּבּמח הּוא ּבגלּוי ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ּבּמקּדׁש, ּגם הּוא וכן ּבּגּוף. מקֹום ּבכל החּיּות ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָנמׁשכת
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ומסתלקת  זזה ÊÊהשכינה 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 lÎc‰למרות ÔÙ‡a Ôa¯Á‰ ‰È‰ ¯L‡k Ì‚c12 ¿««¬∆»»«À¿»¿…∆¿ƒ»

,ÌÈ·‡‰ ÏÚÂ ÌÈˆÚ‰ ÏÚ B˙ÓÁ נחרב אכן הגשמי המקדש שבית כך ¬»«»≈ƒ¿«»¬»ƒ
כזה  באופן היה שהחורבן (אלא

את  כילה שהקדושֿברוךֿהוא

העצים  על כביכול, וכעסו, חמתו

ישראל  עם אבל האבנים, ועל

מסבירים  ובכך להתקיים, המשיך

בתהלים  הכתוב את ז"ל חכמינו

גויים  באו אלוקים לאסף "מזמור

לתמוה  יש שלכאורה בנחלתך..."

כך, על ל"מזמור" יש מקום איזה

לאסף"?, "קינה נאמר לא ולמה

כך  על הוא שה"מזמור" אלא

ישראל  ועם נשרף, שהבית

זאת  ובכל להתקיים) המשיך

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

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

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

לאחר  גם נמשכת שלמטה"

עדיין  המקדש בית CÈ¯»̂ƒחורבן
,ÔÈ·‰Ï,העניין e‰Óבעצם ¿»ƒ«

Lc˜n‰ ÔÈÚaL LecÁ‰«ƒ∆¿ƒ¿««ƒ¿»
BaL דווקא˙‡¯L‰ dLÈ ∆∆¿»«¿»«

·È˙k È¯‰Â ,‰ÈÎM‰13 «¿ƒ»«¬≈¿ƒ
ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡∆«»«ƒ¿∆»»∆

ÌB˜Ó ÏÎa ‡ˆÓ C¯a˙È B˙e˜Ï‡L eÈÈ‰ ,‡ÏÓ È‡ העולם וכל ¬ƒ»≈«¿∆¡…ƒ¿»≈ƒ¿»¿»»
שהשראת  ללמוד יש מלא" "אני הכתוב לשון ומדיוק באלוקות. "מלא" כולו

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

בעולם  ÔÈÓÏÚ,שורה 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 נמצאת שאלוקות לעיל האמור –

'סובב', לבחינת גם fÓ‰,אלא ‰ÏÚÓÏe מבחינת שלמעלה בחינה אפילו ¿«¿»ƒ∆
עלמין", כל ÌB˜Ó"סובב ÏÎa ˙‡ˆÓ BÊ ‰ÈÁa Ìb14Ôk Ì‡Â , «¿ƒ»ƒ¿≈¿»»¿ƒ≈

LecÁ‰ e‰Ó השכינה בהשראת ‰Lc˜n.?המיוחד ˙È·aL ««ƒ∆¿≈«ƒ¿»
,¯ÓBÏŒÈˆÓz Ì‡ eÏÈÙ‡Â«¬ƒƒƒ¿≈«
‰ÎÈ¯ˆ ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«¡…¿ƒ»
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿≈¬«

,Ì„‡‰ את ליישב מקום היה »»»
שהחידוש  ולומר השאלה

המקדש  בבית השכינה בהשראת

שקיימת  השכינה השראת לגבי

שהמשכת  הוא בעולם מקום בכל

למטה  מלמעלה האלוקות

צריכה  בעולם אלוקות והתגלות

וזה  האדם עבודת עלֿידי להיות

על  שנבנה המקדש בית של ענינו

ועבודת ישראל, בני המקדש ידי

בכך  אבל האדם, ידי על היא

כי  צרכה כל מיושבת לא השאלה

‰f ‰Ó Ô·eÓ BÈ‡ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈»«∆
Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂÏ CiL«»ƒ¿»ƒƒ¿»

‡˜Âc התורה ענין כל שהרי «¿»
המקדש, בנין רק ולא והמצוות,

האדם.? עבודת הוא

¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«¿…»
‡Èza ‰k¯‡a15, «¬À»««¿»

Lc˜n‰ ˙È·c LecÁ‰c¿«ƒ¿≈«ƒ¿»
השכינה  השראת של זה בנושא

˙‡¯L‰ ‰È‰zL ‡e‰∆ƒ¿∆«¿»«
ÌB˜Óa ÈeÏ‚a ‰ÈÎM‰«¿ƒ»¿»¿»

BÓÎeבעולם,ÌiÒÓגשמי  ¿À»¿
LÙp‰ רוחנית מהות שהיא «∆∆

Ûeba ˙LaÏ˙n‰,הגשמיËeLt ÌˆÚ ‡È‰ LÙp‰ È¯‰ מהות «ƒ¿«∆∆«¬≈«∆∆ƒ∆∆»
מוגדרת  בלתי d˙B‡c'פשוטה' ,‰ÂLa Ûeb‰ È¯·‡ ÏÎa ‡ˆÓp‰«ƒ¿»¿»≈»≈«¿»∆¿»

,ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·È‡ Á"Ó¯ ÏÎa ˙LaÏ˙n‰ ‡È‰ LÙp‰«∆∆ƒ«ƒ¿«∆∆¿»¿«≈»ƒ¿»»ƒƒ
שבראש  שהחיות ומובן הקצה אל הקצה מן דרגות הבדלי ביניהם שיש למרות

הנפש  עצם זאת בכל שברגל, שבעקב מהחיות פחותה היא למשל, ובלב,

שווה, במידה הגידים ובכל האברים בכל a¯‡נמצאת ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈»»
ÈeÏ‚a LÙp‰ ˙‡¯L‰ ÌB˜nL ,‰Êk ÔÙ‡a Ì„‡‰ ˙‡ ‰"a˜‰«»»∆»»»¿…∆»∆∆¿«¿»««∆∆¿»

ונרגשת  ניכרת גלוייה, ÌMÓeבצורה ,‡˜Âc L‡¯aL Ána ‡e‰«…«∆»…«¿»ƒ»
שבראש  Ûeba,מהמוח ÌB˜Ó ÏÎa ˙eiÁ‰ ˙ÎLÓ הזקן רבנו ובלשון ƒ¿∆∆««¿»»«

במוחו  היא האדם] נשמת [של והשראתה משכנה "עיקר נא): (פרק בתניא

לו  הראוי וכוח חיות ממנה מקבל אבר וכל האברים לכל מתפשטת ומהמוח
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b"nyz'd xc` 'e ,dnexz zyxt zay

החּיּות  נמׁשכת ּומּׁשם ּבגלּוי, היא הּׁשכינה הׁשראת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבֹו
ּבמקֹום  (ּכּמבאר ּדעֹות ב' יׁש ׁשּבזה [אּלא העֹולם. ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבכל

מעבר 16אחר  ּבדר הּוא ּבּמקּדׁש הּׁשכינה ּגּלּוי אפן אם ( ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּופנימי]. התלּבׁשּות ּבדר אֹו ְְְְִִִִֶֶַַּומּקיף,

‰p‰Â ז"ל רּבֹותינּו מקּדׁש17אמרּו לי ועׂשּו הּפסּוק על ¿ƒ≈ְְְִִֵַַַַָָָָ
ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם, ְְְְְֱִֶֶַַָָָָֹוׁשכנּתי
זה  ּדענין מּובן, ּומּזה מּיׂשראל. ואחת אחד ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבתֹו
ּגם  וכן מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל יׁשנֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבּמקּדׁש,
ּבכּמה  ּכּמבאר הּוא, והענין ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹהּפרטים

צדק"18מקֹומֹות  ה"צמח לאדמּו"ר הּמצֹות ),19(ּובספר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַ
ּוכלי  יריעֹות (אֹו ּוקרׁשים מיריעֹות נעׂשה הּמׁשּכן ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָּדהּנה
ּגם  הּוא וכן ּופנימּיים. מּקיפים ענין ׁשּזהּו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָהּמׁשּכן),
ּכלל  ּדר הּנחלקת מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעבֹודת
מּקיפים. ּבענינים והעבֹודה ּפנימּיים ּבענינים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַָָָָָלעבֹודה

ׁשּכתּוב  ּכיריעה,20ּוכמ ֹו ׁשמים נֹוטה ּכּׂשלמה  א ֹור עֹוטה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ
מּבחּוץ, מּקיף ּבחינת ׁשהּוא ּכיריעה, ׁשמים ּבחינת ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָּדיׁש
להאיר  הּוא האֹור ׁשענין אֹור, עֹוטה ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַָָויׁש
ּבבחינת  העבֹודה האדם, ּובעבֹודת ּפנימּיּות. ְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָָמּבפנים,
הם  ּדהּמצֹות הּמצֹות, ּבקּיּום העבֹודה היא ּולבּוׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָמּקיף

ּבתחּלתֹו ּבּתניא ּכּמבאר לבּוׁש21לבּוׁשים ּבבחינת ׁשהם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
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ואילך.)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 ר"ח )17אוה"ת

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

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

ובכ"מ. שצה. ע' אור א).)19יהל (פה, מקדש בנין ב.)20מצות קד, ובכ"מ.)21תהלים ס"ג. אגה"ק גם וראה פ"ד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אברים  ברמ"ח הנפעל כל מרגיש שבמוח בחוש כנראה ותכונתו... מזגו לפי

אותם...". הקורות וכל

,ÈeÏ‚a ‡È‰ ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ BaL ,Lc˜na Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««ƒ¿»∆«¿»««¿ƒ»ƒ¿»
˙ÎLÓ ÌMÓe,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ˙eiÁ‰ פרקים) בתניא הזקן רבנו ובלשון ƒ»ƒ¿∆∆««¿»»»

המלובשת  מהשכינה ..." נבֿנג):

כל  של קדשים קדשי בהיכל

אור  נמשך... ועולם... עולם

והברואים  העולם לכל וחיות

קיים  ראשון בית כשהיה שבו...

בבית  והלוחות הארון היה שבו

השכינה... הייתה קדשים קדשי

בעשרת  ומלובשת שם שורה

עז  ויתר שאת ביתר הדברות

מגילויה  יותר ועצום רב בגילוי

שלמעלה  קדשים קדשי בהיכלות

שני  בבית עליונים... בעולמות

השתלשלות... כדרך שורה הייתה

עולם  [של דעשי' קדשים וקדשי

מתלבש  היה הרוחני] העשייה

המקדש  שבבית קדשים בקדשי

השכינה... בו ושרתה שלמטה

אדם  שום רשאי היה לא ולכן

ביום  גדול כהן לבד לשם ליכנס

ÊaL‰הכפורים..." ‡l‡]∆»∆»∆
בבית  השכינה השראת באופן

BÚc˙המקדש  '· LÈ≈≈
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nk)16( «¿…»¿»«≈

‰ÈÎM‰ Èelb ÔÙ‡ Ì‡ƒ…∆ƒ«¿ƒ»
¯·ÚÓ C¯„a ‡e‰ Lc˜na«ƒ¿»¿∆∆«¬»

ÛÈwÓe המקום זאת בכל המקדש, לבית נבחר מסויים שמקום לאחר שגם כך «ƒ
השראת  את ולהכיל לקבל ראוי עצמו שהוא מקום להיות הפך לא עצמו

באצבעות  כתיבה באמצעות ביטוי לידי שבא שכלי רעיון בדוגמת השכינה,

היד, באצבעות מתלבש ולא שורה ולא מאיר לא שהשכל מובן זאת ובכל היד

ÈÓÈÙe ˙eLaÏ˙‰ C¯„a B‡ המקדש במקום מאירה שהשכינה כך ¿∆∆ƒ¿«¿¿ƒƒ
במוח]. שכלי רעיון של להתלבשות בדומה פנימית בהתלבשות

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 היא שבו ƒƒ¿»≈ƒ∆»¿ƒ¿»∆∆«ƒ¿»

המקדש  של הכללי עניינו שהוא בעולם השכינה ‡Á„השראת ÏÎa BLÈ∆¿¿»∆»
Lc˜naL ÌÈË¯t‰ Ìb ÔÎÂ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â במובן קיימים, הם אף ¿∆»ƒƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ∆«ƒ¿»

מישראל. ואחד אחד בכל הרוחני,

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â18החסידות (ÙÒ·e¯בתורת ¿»ƒ¿»«¿…»¿«»¿¿≈∆
˙Bˆn‰"מצוותיך "דרך הנקרא «ƒ¿

ÁÓˆ"‰ ¯"eÓ„‡Ï¿«¿«∆«
מצוות 19ˆ„˜" על במאמר ∆∆

המקדש  p‰c‰בניין ,(¿ƒ≈
˙BÚÈ¯ÈÓ ‰NÚ ÔkLn‰«ƒ¿»«¬»ƒƒ
ÈÏÎe ˙BÚÈ¯È B‡) ÌÈL¯˜e¿»ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈÚ e‰fL ,(ÔkLn‰«ƒ¿»∆∆ƒ¿«

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

'מקיף' מבחינת אלוקי אור האיר

אלא  בפנימיות מתלבש שאינו

בגלוי. ניכר ולא 'מלמעלה' מאיר

המזבח  הארון, כמו בכלים ואילו

האור  האיר והשולחן והמנורה

שמפרט  (כמו בפנימיות האלוקי

– בארון שם: מצוותיך' ב'דרך

ככתוב  אלוקות גילוי היה

השני  מבין שם לך "ונועדתי

יורדת  הייתה במזבח הכרובים",

הייתה  המנורה מלמעלה, אש

שהשכינה  עולם לבאי עדות

ראו  ובשולחן בישראל, שורה

חם). נשאר הפנים שלחם

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

ÏÏk C¯c ˙˜ÏÁp‰ ,Ï‡¯NiÓ האמורים הסוגים B·ÚÏ„‰לשני ƒƒ¿»≈«∆¿∆∆∆∆¿»«¬»
·e˙kL BÓÎe .ÌÈÙÈwÓ ÌÈÈÚa ‰„B·Ú‰Â ÌÈiÓÈt ÌÈÈÚa20 ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿»¬»¿ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿∆»

,‰ÚÈ¯Èk ÌÈÓL ‰ËB ‰ÓÏOk ¯B‡ ‰ËBÚ ענינים לשני רומז והפסוק ∆««¿»∆»«ƒ«¿ƒ»
אלוקות LÈcאלו  ÈÁa˙גילוי ‡e‰L ,‰ÚÈ¯Èk ÌÈÓL ˙ÈÁa ¿≈¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ«

,ıeÁaÓ ÛÈwÓ המשכן ביריעות כאמור, שהאיר, האלוקי לאור בדומה «ƒƒ«
,ÌÈÙaÓ ¯È‡‰Ï ‡e‰ ¯B‡‰ ÔÈÚL ,¯B‡ ‰ËBÚ ˙ÈÁa LÈÂ¿≈¿ƒ«∆∆ƒ¿«»¿»ƒƒƒ¿ƒ

.˙eiÓÈt¿ƒƒ
‡È‰ Le·Ïe ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú·e«¬«»»»»¬»ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ
‡Èza ¯‡·nk ÌÈLe·Ï Ì‰ ˙Bˆn‰c ,˙Bˆn‰ Ìei˜a ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ«ƒ¿¿«ƒ¿≈¿ƒ«¿…»««¿»

B˙lÁ˙a21Ì‰L המצוותÛÈwÓe Le·Ï ˙ÈÁ·a המצוות בקיום ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿ƒ«¿«ƒ
זו  אבל עליו מאיר ה' ואור הקדושֿברוךֿהוא עם ומתחבר מתקשר האדם
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ז b"nyz'd xc` 'e ,dnexz zyxt zay

החּיּות  נמׁשכת ּומּׁשם ּבגלּוי, היא הּׁשכינה הׁשראת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבֹו
ּבמקֹום  (ּכּמבאר ּדעֹות ב' יׁש ׁשּבזה [אּלא העֹולם. ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבכל

מעבר 16אחר  ּבדר הּוא ּבּמקּדׁש הּׁשכינה ּגּלּוי אפן אם ( ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּופנימי]. התלּבׁשּות ּבדר אֹו ְְְְִִִִֶֶַַּומּקיף,

‰p‰Â ז"ל רּבֹותינּו מקּדׁש17אמרּו לי ועׂשּו הּפסּוק על ¿ƒ≈ְְְִִֵַַַַָָָָ
ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם, ְְְְְֱִֶֶַַָָָָֹוׁשכנּתי
זה  ּדענין מּובן, ּומּזה מּיׂשראל. ואחת אחד ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבתֹו
ּגם  וכן מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל יׁשנֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבּמקּדׁש,
ּבכּמה  ּכּמבאר הּוא, והענין ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹהּפרטים

צדק"18מקֹומֹות  ה"צמח לאדמּו"ר הּמצֹות ),19(ּובספר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַ
ּוכלי  יריעֹות (אֹו ּוקרׁשים מיריעֹות נעׂשה הּמׁשּכן ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָּדהּנה
ּגם  הּוא וכן ּופנימּיים. מּקיפים ענין ׁשּזהּו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָהּמׁשּכן),
ּכלל  ּדר הּנחלקת מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעבֹודת
מּקיפים. ּבענינים והעבֹודה ּפנימּיים ּבענינים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַָָָָָלעבֹודה

ׁשּכתּוב  ּכיריעה,20ּוכמ ֹו ׁשמים נֹוטה ּכּׂשלמה  א ֹור עֹוטה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ
מּבחּוץ, מּקיף ּבחינת ׁשהּוא ּכיריעה, ׁשמים ּבחינת ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָּדיׁש
להאיר  הּוא האֹור ׁשענין אֹור, עֹוטה ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַָָויׁש
ּבבחינת  העבֹודה האדם, ּובעבֹודת ּפנימּיּות. ְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָָמּבפנים,
הם  ּדהּמצֹות הּמצֹות, ּבקּיּום העבֹודה היא ּולבּוׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָמּקיף

ּבתחּלתֹו ּבּתניא ּכּמבאר לבּוׁש21לבּוׁשים ּבבחינת ׁשהם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
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ואילך.)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 ר"ח )17אוה"ת

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

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

ובכ"מ. שצה. ע' אור א).)19יהל (פה, מקדש בנין ב.)20מצות קד, ובכ"מ.)21תהלים ס"ג. אגה"ק גם וראה פ"ד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אברים  ברמ"ח הנפעל כל מרגיש שבמוח בחוש כנראה ותכונתו... מזגו לפי

אותם...". הקורות וכל

,ÈeÏ‚a ‡È‰ ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ BaL ,Lc˜na Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««ƒ¿»∆«¿»««¿ƒ»ƒ¿»
˙ÎLÓ ÌMÓe,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ˙eiÁ‰ פרקים) בתניא הזקן רבנו ובלשון ƒ»ƒ¿∆∆««¿»»»

המלובשת  מהשכינה ..." נבֿנג):

כל  של קדשים קדשי בהיכל

אור  נמשך... ועולם... עולם

והברואים  העולם לכל וחיות

קיים  ראשון בית כשהיה שבו...

בבית  והלוחות הארון היה שבו

השכינה... הייתה קדשים קדשי

בעשרת  ומלובשת שם שורה

עז  ויתר שאת ביתר הדברות

מגילויה  יותר ועצום רב בגילוי

שלמעלה  קדשים קדשי בהיכלות

שני  בבית עליונים... בעולמות

השתלשלות... כדרך שורה הייתה

עולם  [של דעשי' קדשים וקדשי

מתלבש  היה הרוחני] העשייה

המקדש  שבבית קדשים בקדשי

השכינה... בו ושרתה שלמטה

אדם  שום רשאי היה לא ולכן

ביום  גדול כהן לבד לשם ליכנס

ÊaL‰הכפורים..." ‡l‡]∆»∆»∆
בבית  השכינה השראת באופן

BÚc˙המקדש  '· LÈ≈≈
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nk)16( «¿…»¿»«≈

‰ÈÎM‰ Èelb ÔÙ‡ Ì‡ƒ…∆ƒ«¿ƒ»
¯·ÚÓ C¯„a ‡e‰ Lc˜na«ƒ¿»¿∆∆«¬»

ÛÈwÓe המקום זאת בכל המקדש, לבית נבחר מסויים שמקום לאחר שגם כך «ƒ
השראת  את ולהכיל לקבל ראוי עצמו שהוא מקום להיות הפך לא עצמו

באצבעות  כתיבה באמצעות ביטוי לידי שבא שכלי רעיון בדוגמת השכינה,

היד, באצבעות מתלבש ולא שורה ולא מאיר לא שהשכל מובן זאת ובכל היד

ÈÓÈÙe ˙eLaÏ˙‰ C¯„a B‡ המקדש במקום מאירה שהשכינה כך ¿∆∆ƒ¿«¿¿ƒƒ
במוח]. שכלי רעיון של להתלבשות בדומה פנימית בהתלבשות

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 היא שבו ƒƒ¿»≈ƒ∆»¿ƒ¿»∆∆«ƒ¿»

המקדש  של הכללי עניינו שהוא בעולם השכינה ‡Á„השראת ÏÎa BLÈ∆¿¿»∆»
Lc˜naL ÌÈË¯t‰ Ìb ÔÎÂ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â במובן קיימים, הם אף ¿∆»ƒƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ∆«ƒ¿»

מישראל. ואחד אחד בכל הרוחני,

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â18החסידות (ÙÒ·e¯בתורת ¿»ƒ¿»«¿…»¿«»¿¿≈∆
˙Bˆn‰"מצוותיך "דרך הנקרא «ƒ¿

ÁÓˆ"‰ ¯"eÓ„‡Ï¿«¿«∆«
מצוות 19ˆ„˜" על במאמר ∆∆

המקדש  p‰c‰בניין ,(¿ƒ≈
˙BÚÈ¯ÈÓ ‰NÚ ÔkLn‰«ƒ¿»«¬»ƒƒ
ÈÏÎe ˙BÚÈ¯È B‡) ÌÈL¯˜e¿»ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈÚ e‰fL ,(ÔkLn‰«ƒ¿»∆∆ƒ¿«

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

'מקיף' מבחינת אלוקי אור האיר

אלא  בפנימיות מתלבש שאינו

בגלוי. ניכר ולא 'מלמעלה' מאיר

המזבח  הארון, כמו בכלים ואילו

האור  האיר והשולחן והמנורה

שמפרט  (כמו בפנימיות האלוקי

– בארון שם: מצוותיך' ב'דרך

ככתוב  אלוקות גילוי היה

השני  מבין שם לך "ונועדתי

יורדת  הייתה במזבח הכרובים",

הייתה  המנורה מלמעלה, אש

שהשכינה  עולם לבאי עדות

ראו  ובשולחן בישראל, שורה

חם). נשאר הפנים שלחם

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

ÏÏk C¯c ˙˜ÏÁp‰ ,Ï‡¯NiÓ האמורים הסוגים B·ÚÏ„‰לשני ƒƒ¿»≈«∆¿∆∆∆∆¿»«¬»
·e˙kL BÓÎe .ÌÈÙÈwÓ ÌÈÈÚa ‰„B·Ú‰Â ÌÈiÓÈt ÌÈÈÚa20 ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿»¬»¿ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿∆»

,‰ÚÈ¯Èk ÌÈÓL ‰ËB ‰ÓÏOk ¯B‡ ‰ËBÚ ענינים לשני רומז והפסוק ∆««¿»∆»«ƒ«¿ƒ»
אלוקות LÈcאלו  ÈÁa˙גילוי ‡e‰L ,‰ÚÈ¯Èk ÌÈÓL ˙ÈÁa ¿≈¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ«

,ıeÁaÓ ÛÈwÓ המשכן ביריעות כאמור, שהאיר, האלוקי לאור בדומה «ƒƒ«
,ÌÈÙaÓ ¯È‡‰Ï ‡e‰ ¯B‡‰ ÔÈÚL ,¯B‡ ‰ËBÚ ˙ÈÁa LÈÂ¿≈¿ƒ«∆∆ƒ¿«»¿»ƒƒƒ¿ƒ

.˙eiÓÈt¿ƒƒ
‡È‰ Le·Ïe ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú·e«¬«»»»»¬»ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ
‡Èza ¯‡·nk ÌÈLe·Ï Ì‰ ˙Bˆn‰c ,˙Bˆn‰ Ìei˜a ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ«ƒ¿¿«ƒ¿≈¿ƒ«¿…»««¿»

B˙lÁ˙a21Ì‰L המצוותÛÈwÓe Le·Ï ˙ÈÁ·a המצוות בקיום ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿ƒ«¿«ƒ
זו  אבל עליו מאיר ה' ואור הקדושֿברוךֿהוא עם ומתחבר מתקשר האדם
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mkezaח izpkye ycwn il eyre

י  ּובפרטּיּות ּבחינת ּומּקיף. ּבחינֹות, ב' ּבּמצֹות יׁש ֹותר, ְְְְִִִִִִֵֵַַַָ
הענין  ּכּמבאר הרחֹוק, מּקיף ּובחינת הּקרֹוב ְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹמּקיף

ּבסֹופֹו ּתֹורה' עלּֿפי 22ּב'לּקּוטי  ׁשהן מצֹות ׁשּיׁש , ְְְִִִֵֵֵֶֶַָ
ודעת. מּטעם למעלה ׁשהן מצֹות ויׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָטעםֿודעת,
הּתֹורה, לּמּוד ענין הּוא ּפנימּיּות ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִַַַָָָוהעבֹודה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מזֹון נקראת ׁשהּתֹורה ׁשם ּבּתניא 23ּכּמבאר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
אבל  מעי. ּבתֹו עֹוטה 24ותֹורת ּכתיב אףֿעלּֿפי ֿכן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ּבחינת  ּבֹו יׁש ּדתֹורה האֹור ׁשּגם היינּו ּכּׂשלמה, ְְְְִֵֶַַַַַָָָאֹור
ּבחינֹות  ב' ׁשּיׁש מּׁשּום והּוא מּקיף. ּבחינת ְְְְִִִִֵֶַַַָׂשלמה,

הּתֹורה. ּופנימּיּות ּדתֹורה נגלה ְְְִִִֶַַָָָּבּתֹורה,

È„ÈŒÏÚÂ ענינים ּבב' העבֹודה ּברּוחנּיּות, הּמקּדׁש עׂשּית ¿«¿≈ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָ
זֹוכים  הּתֹורה, ולּמּוד הּמצֹות קּיּום ְְִִִִֵַַָאּלּו,

לדֹורֹות  ּתעׂשּו, וכן ֿ 25ׁשּיהיה ּדלעתיד עֹולמים  ּבבית  , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ
נאמר  ׁשעליו ּגם 26לבא ּכי ,ידי ּכֹוננּו אד' מקּדׁש ְְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשלמה, ׁשעׂשה הּבית וכן לעֹולם, עמד לא ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹהּמׁשּכן
ידי ּכֹוננּו אד' מקּדׁש ׁשהּוא ּדלעתיד הּמקּדׁש ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָודוקא

ּבּזהר  ּכּמבאר נצחי, ּבית לזה 27יהיה הּנתינתּֿכח אבל . ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֹ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו מׁשה, ׁשעׂשה מהּמקּדׁש ּתעׂשּו,25היא וכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

רׁש"י. ּכפרּוׁש ְְִֵַלדֹורֹות,

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂהּמקּדׁש ּבית ּבנין יהיה מּמׁש ׁשּבקרֹוב ƒƒ»ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּתֹורה, זה ענין לֹומדים ּכי ְְְִִִִִֶַַָָהּׁשליׁשי,

נצחית  היא זה 28והּתֹורה ענין ּכׁשּלֹומדים ּובפרט , ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָ
וכּידּוע  הּׁשבּוע, ׁשּצרי29ּבפרׁשת הּזקן אדמּו"ר ּפתּגם ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

מ  נתינתּֿכח יׁש אז הרי הּׁשבּוע, ּפרׁשת עם יחדת לחיֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
נזּכה  הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד ההתעּסקּות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשעלֿידי
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ואילך.)22 ד ט.)23מז, מ, 67)24תהלים ע' ה'ש"ת סה"מ שם). (ובשוה"ג ואילך תלח א' ס"ע שם אוה"ת ד. ג, סידור גם ראה

ועוד).)25ואילך. ב. סז, (מסנהדרין עה"פ פרש"י ט. כה, יז.)26תרומה טו, א'תקכח.)27בשלח ע' ש"ש אוה"ת א. רכא, ח"ג ראה

רפי"ז.)28 תניא ואילך.)29ראה 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' - יום" "היום

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האדם  גוף את "מקיף" גשמי לבוש, שבגד, כשם בלבד מקיף בדרך הארה

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

חודרים  ולא מקיפים ששניהם אף ובית, לבוש בין ההבדל כמו הוא ביניהם

הוא  הלבוש האדם, בפנימיות

מידותיו  לפי ותפור קרוב, מקיף

מקיף  הוא והבית האדם. של

וכך  האדם מידת לפי שלא רחוק

מקיף  יש באלוקות למעלה גם

עצמו  השתלשלות' ב'סדר

בו  ויש פרטי" "מקיף (הנקרא

כל  על מקיף ויש שונות) דרגות

"מקיף  (הנקרא בשוה העולמות

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

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

הקרוב", BˆÓ˙"מקיף LÈÂ¿≈ƒ¿
ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ Ô‰L∆≈¿«¿»ƒ««

˙Ú„Â מקיף" בחינת והן »««
הרחוק".

˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿ƒ«
ÔÈÚ ‡e‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒƒ¿«
¯‡·nk ,‰¯Bz‰ „enÏƒ«»«¿…»
‰¯Bz‰L ÌL ‡Èza««¿»»∆«»
BÓk ÔBÊÓ ˙‡¯˜ƒ¿≈»¿

·e˙kL23CB˙a E˙¯B˙Â ∆»¿»¿¿
ÈÚÓ הגשמי שהלחם וכשם ≈»

לו  ונותן האדם גוף את מזין

בתוך  שנכנס ידי על חיות

לנשמה  נותנת התורה כך מעיו,

התורה  דברי כי "מזון"

של  בשכלו ונתפסים נקלטים

פנימי. באופן Ï·‡24האדם ¬»
·È˙k ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ לגבי ««ƒ≈¿ƒ

הפנימי  B˙c¯‰האור ¯B‡‰ ÌbL eÈÈ‰ ,‰ÓÏOk ¯B‡ ‰ËBÚ∆««¿»«¿∆«»¿»
פנימי  אור הוא כלל שבדרך ÈÁa˙אף ,‰ÓÏN ˙ÈÁa Ba LÈ≈¿ƒ««¿»¿ƒ«

‰Ï‚ ,‰¯Bza ˙BÈÁa '· LiL ÌeMÓ ‡e‰Â .ÛÈwÓ«ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ«»ƒ¿∆
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙe ‰¯B˙c בהבנה התורה פנימיות בלימוד גם ואמנם ¿»¿ƒƒ«»

אבל  פנימי. אור בבחינת והם בפנימיות נקלטים התורה דברי והשגה,

מד  סוף שסוף הרי כיוון יותר, ומופשטים יותר רוחניים בעניינים ובר

"מקיף". בבחינת הם דתורה נגלה לעומת

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

פנימי, אור בדרך ÌÈÎBÊƒאלוקות
,eNÚz ÔÎÂ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿≈«¬

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

נצחי  ציווי אלא המשכן עשיית

ÌÈÓÏBÚלדורות  ˙È·a בית ¿≈»ƒ
הנצחי  …«ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ·‡המקדש

¯Ó‡ ÂÈÏÚL26Lc˜Ó ∆»»∆¡«ƒ¿»
Ìb Èk ,EÈ„È eBk '„‡¿»∆ƒ«
,ÌÏBÚÏ „ÓÚ ‡Ï ÔkLn‰«ƒ¿»…»«¿»
,‰ÓÏL ‰NÚL ˙Èa‰ ÔÎÂ¿≈««ƒ∆»»¿……
לא  הוא גם מעלתו, כל עם

לנצח  «¿»¿Â„Â˜‡התקיים
‡e‰L „È˙ÚÏc Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆
EÈ„È eBk '„‡ Lc˜Óƒ¿»¿»∆
 ֿ הקדושֿברוך עלֿידי שייבנה

ÈÁˆ,הוא  ˙Èa ‰È‰Èƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ
¯‰fa ¯‡·nk27Ï·‡ . «¿…»«…«¬»

‰ÊÏ ÁkŒ˙È˙p‰ לבית גם «¿ƒ«…«¿∆
הנצחי  השלישי È‰ƒ‡המקדש

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

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

ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ בפועל, «ƒ¿»«¿ƒƒ
‰Ê ÔÈÚ ÌÈ„ÓBÏ Èkƒ¿ƒƒ¿»∆
‡È‰ ‰¯Bz‰Â ,‰¯Bza«»¿«»ƒ

˙ÈÁˆ28, בית ובענייני ƒ¿ƒ
חל  לא בתורה שהם כפי המקדש

ÌÈ„ÓBlLkשינוי  Ë¯Ù·eƒ¿»¿∆¿ƒ
,Úe·M‰ ˙L¯Ùa ‰Ê ÔÈÚ הבית בנין את לפעול יותר בכוחם שאז ƒ¿»∆¿»»««»«

בפועל  Úe„iÎÂ29˙BÈÁÏהשלישי CÈ¯vL Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ Ìb˙t ¿«»«ƒ¿««¿«»≈∆»ƒƒ¿
היינו) הזמן", ‰Úe·M,("עם ˙L¯t ÌÚ השבוע פרשת את ללמוד רק לא ƒ»»««»«

הפרשה  ענייני את "לחיות" ÁÈÓ„˙אלא ÁkŒ˙È˙ LÈ Ê‡ È¯‰ ביתר ¬≈»≈¿ƒ«…«¿À∆∆
תמיד  המקדש עניני על בלימוד מאשר ‰‰˙e˜qÚ˙שאת È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿«¿
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הּׁשליׁשי  הּמקּדׁש ּבית לבנין מּמׁש ּבימינּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבמהרה
צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻּבּגאּלה

למעלה  מּוכן עֹומד הּוא ּכמימרא 30ּדהּמקּדׁש ּוברגע , ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה למּטה, ְְְִֵֵֵֵַַָָָָירד
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‡¯ÓÈÓk הדרוש הזמן במשך ¿≈¿»

היינו  "רגע", המלה לאמירת

מאד  גדולה ≈≈È¯„במהירות
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האדון שלו, והוא בטל לתורה כעבד שמוטל עליו עול האדון. ואינם בסתירה זל"ז, שכן מצד התקשרותו 
בעצמותו ית', שאצלו שניהם ענין אחד, הרי זה פועל שגם אצלו יהי' שניהם אחד.

ה. וזהו הפירוש "עיקרה של תורה הוא שיהא עמה תשובה ומעשים טובים": דנוסף לזה שהתורה 
מביאה לתשובה ומעשים טובים, יש בתורה עצמה הביטול דתשובה ומעשים טובים )היינו, שה"רעותא 

דלבא" גופא מביאה לידי קיום התורה ומצוות בפועל ממש(.
ולכן גם מרגלא בפומי' דרבא "תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים", תחילה "תשובה" ולאח"ז 
הנה(  ומאירים5,  טובים  נעשים המעשים  זה, שע"י התשובה  סדר  )נוסף לטעם  כי  טובים":  "מעשים 
הביטול דתשובה הוא מצד הרגש שלו, ולכן מעורב בזה גם מציאותו, ואמיתית הביטול הוא הביטול 

דמעשים טובים, שמקיים אותם מצד עול מלכות שמים שעליו )בלבד, בלי תערובת הרגש שלו(. 
וי"ל הטעם שבעל המאמר הוא רבא, כי אופן הלימוד שלו הי' באופן של אמירת שמועות מאירות 
ומרווחות, כדאיתא בגמרא6 "אדגרמיתו גרמי בי אביי )עד שאתם אוכלים מעט עצמות אצל אביי(, תו 
אכלי בשרא שמינא בי רבא )אנו אוכלים אצל רבא בשר שמן7(". ובפרט שהנהגתו היתה "מקמי דפתח 
להו, לרבנן, אמר מילתא דבדיחותא8" )לפני שהי' מתחיל ללמד הי' משמח את התלמידים9(. הי' אפשר 
ומעשים  תשובה  חכמה  תכלית  בפומי'  "מרגלא  הי'  רבא  דווקא  לכן  אצלו,  תורגש  הלומד  שמציאות 

טובים", שבלימוד תורה עצמו צריך להיות ביטול של תשובה ומעשים טובים10.
המפתח ללימוד תורה

ו. ההוראה מהפסוק "ראשית חכמה יראת הוי'": שלימוד תורה צריך להיות במקום שיש בו יראת 
שמים, ואם ח"ו חסר בענין זה, על האדם לחפש מקום שהלימוד שם הוא באופן הרצוי.

כפי שמובן ג"כ ממ"ש בזהר11 עה"פ "ועל דא שרי בהאי אתר יראה )ועל זה שורה באותו מקום 
שבעולם(".  הטוב  לכל  למעלה  השער  )וזהו  דעלמא  טובא  לכל  לאעלא  תרעא  ודא  יראה(,  )מלכות( 
וכן הוא בנגלה דתורה12 "כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות 
הפנימיות, ומפתחות החיצונות לא מסרו לו, בהי עייל )איך יכנס לפנים?(, מכריז רבי ינאי חבל על דלית 
לי' דרתא ותרעא לדרתא עביד )חבל על מי שאין לו דלת והוא עושה לה שער(". ומפורש הוא במשנה13 
"כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת. וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חכמתו 

מתקיימת"14.

5( ראה לקו"ת דרושים לשמע"צ פה, א. שה"ש יז, ג. וראה לקו"ש ח"ד ע' 1053 ואילך.
6( ב"ב כב, א.
7( רש"י שם.

8( פסחים קיז, א.
9( רש"י שם.

10( מד"ה מרגלא בפומי' דרבא ה'תש"מ )סה"מ מלוקט ה ע' צג(.
11( ח"א ח, א.

12( שבת לא, ב.
13( אבות פ"ג ט.

14( מאג"ק חי"ג אגרת ד'תלג )מענה לבחור שרוצה לעבור ישיבה שמחנכים בה ליר"ש(.  
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וי"ל הטעם שבעל המאמר הוא רבא, כי אופן הלימוד שלו הי' באופן של אמירת שמועות מאירות 
ומרווחות, כדאיתא בגמרא6 "אדגרמיתו גרמי בי אביי )עד שאתם אוכלים מעט עצמות אצל אביי(, תו 
אכלי בשרא שמינא בי רבא )אנו אוכלים אצל רבא בשר שמן7(". ובפרט שהנהגתו היתה "מקמי דפתח 
להו, לרבנן, אמר מילתא דבדיחותא8" )לפני שהי' מתחיל ללמד הי' משמח את התלמידים9(. הי' אפשר 
ומעשים  תשובה  חכמה  תכלית  בפומי'  "מרגלא  הי'  רבא  דווקא  לכן  אצלו,  תורגש  הלומד  שמציאות 

טובים", שבלימוד תורה עצמו צריך להיות ביטול של תשובה ומעשים טובים10.
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שמים, ואם ח"ו חסר בענין זה, על האדם לחפש מקום שהלימוד שם הוא באופן הרצוי.

כפי שמובן ג"כ ממ"ש בזהר11 עה"פ "ועל דא שרי בהאי אתר יראה )ועל זה שורה באותו מקום 
שבעולם(".  הטוב  לכל  למעלה  השער  )וזהו  דעלמא  טובא  לכל  לאעלא  תרעא  ודא  יראה(,  )מלכות( 
וכן הוא בנגלה דתורה12 "כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות 
הפנימיות, ומפתחות החיצונות לא מסרו לו, בהי עייל )איך יכנס לפנים?(, מכריז רבי ינאי חבל על דלית 
לי' דרתא ותרעא לדרתא עביד )חבל על מי שאין לו דלת והוא עושה לה שער(". ומפורש הוא במשנה13 
"כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת. וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חכמתו 

מתקיימת"14.

5( ראה לקו"ת דרושים לשמע"צ פה, א. שה"ש יז, ג. וראה לקו"ש ח"ד ע' 1053 ואילך.
6( ב"ב כב, א.
7( רש"י שם.

8( פסחים קיז, א.
9( רש"י שם.

10( מד"ה מרגלא בפומי' דרבא ה'תש"מ )סה"מ מלוקט ה ע' צג(.
11( ח"א ח, א.

12( שבת לא, ב.
13( אבות פ"ג ט.

14( מאג"ק חי"ג אגרת ד'תלג )מענה לבחור שרוצה לעבור ישיבה שמחנכים בה ליר"ש(.  

המשך מעמוד ג
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.„Ï:האדם בעבודת מזה וההוראה
המעיינות, בהפצת ההשתדלות גודל אודות דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של תביעתו אודות מדברים כאשר
ענין  הוא שבדבר שה"שטורעם" מכיון ולטעון: מישהו לבוא יכול - חוצה היהדות והפצת התומ"צ הפצת
יאמר  מי זה, בענין מתעסק כאשר גם הרי - דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י האחרון, בדור שנתחדש
ע"פ  המוכרח בדבר שעוסקים כפי מדה באותה ביותר, גדולה והתלהבות חיות מתוך להיות צריכה שהתעסקותו

הדין")?! משורת "לפנים רק (ולא דין

משך  הוא מקדיש לפועל בנוגע ולכן, נאמן", "עבד שהוא לו נדמה מזו: ויתירה פשוט", "עבד אמנם הוא
מגרונו  אנחות") ("אלף "אנחה" נפלטת בדבר, ההתעסקות עם בבד בד אבל כו', היהדות בהפצת להתעסקות זמן

מכחותיו! שלמעלה ושליחות עבודה עליו שמטילים זה על

אלא  כלל! מתחשב אינו שבזה מכיון - הגשמיים מכחותיו שלמעלה עבודה שזוהי הכוונה שאין פשיטא
של  באופן החסידות, בתורת ועיון בלימוד לעסוק רצונו הרוחניים: מכחותיו למעלה היא זו שעבודה הכוונה

החסידות! תורת בלימוד גם האר" א "שפאלטן התחילו [לאחרונה - האר", א "שפאלטן כו', דקות

הדר  חילוקי אודות מדובר (ובכ"מ) תער"ב נהורא בהמשך חיוורא, נהורא אוכמא, נהורא - שבאור גות
מישהו  על למעליותא) שאינו (באופן פעם התבטא נ"ע מהורש"ב אדמו"ר שכ"ק ומספרים כו'. תיכלא
בלאיע  "דער פאייער'ל, ווייסע פאייער'ל, שווארצע א אין זיך קאכט ער "אז - אלו בענינים שהתפלפל

פאייער'ל"!

ענין  שבאור, הדרגות חילוקי בהבנת היא התעסקותו אזי - כדבעי הוא החסידות לימוד כאשר כלומר:
פרטי  בהבנת מונח והוא הנמשל, כללות אודות שוכח הוא כאשר אבל אביך"; אלקי את "דע וכו', הספירות

- כו'] כחולה אש או לבנה אש שחורה, באש הוא מונח - המשל

באור  נשמותיהם להאיר חוצה, שבבחי' יהודים עם ולעסוק לצאת - הרוחניים - כחותיו לפי זה אין ולכן,
להם  שיהי' רק ולא השולחן, ענין - לאכול מה להם יהי' ֿ ישיבה שבחורי להשתדל או המנורה, ענין - היהדות
לו  מה וכו'; אחד בשולחן כולם להצטופף יצטרכו שלא כדי שולחנות, (עשרה) כו"כ אלא אחד, שולחן

השמים"! ושמי "שמים - יותר נעלים בענינים מונח הוא כאלו, בענינים  ולהתעסקות

דורנו, לנשיא טובה" "לעשות הוא מוכן חוצה, היהדות בהפצת לעסוק תובע דורנו שנשיא מכיון - וכאמור
לעבודת  בנוגע (ס"א) באגה"ק המובא זמן (שיעור ומחצה" "שעה היותר ולכל שעה, - זמן משך ולהקדיש
והתלהבות  ומרץ חיות מתוך בזה לעסוק שצריך יאמר מי אבל חוצה; היהדות בהפצת להתעסק כדי - התפלה)

בפועל! במעשה בזה עוסק שהוא מספיק כו',

שזהו  שאע"פ - שלמה שעשה שולחנות ועשרה מנורות דעשר הענין מכללות הנלמדת ההוראה באה זה ועל
דמנורה  וה"שטורעם" התוקף כל בזה הי' כנ"ל), בלבד, מסויים זמן במשך רק (והי' שלמה ע"י שנתחדש ענין
בהם  לעסוק שצריכים - דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י שנוספו הענינים לכל בנוגע מובן ועד"ז ושולחן,

ומצוותי'. התורה עניני ככל כו' והחיות המרץ בכל

"השמים  לו: אומרים – השמים" ושמי "שמים בבחי' שהם נעלים בענינים לעסוק שרצונו לטענתו ובקשר
- מטה עניני בפועל, מעשה של בענינים עוסק כאשר - דוקא הזה" "הבית אם כי יכלכלוך", לא השמים ושמי
חוצה, והיהדות המעיינות דהפצת הענינים בכל וכיו"ב "חוצה", בבחי' שנמצא היהודי של נשמתו את להאיר

בארוכה. (סכ"ב) כנ"ל

.‰Ï לעורר המקום כאן הרי - לזה לענין ובהמשך בנוגע ובמיוחד ה"מבצעים", עניני בכל ההתעסקות אודות
פורים". "מבצע - גרמא שהזמן

בשבט  מט"ו החל - זה לפני ועוד אדר, חודש מברכים משבת החל בזה לעסוק התחילו שכבר אע"פ דהנה,
עוז. וביתר שאת ביתר הפעולות בכל להוסיף אפשרות ישנה שתמיד מובן, הפורים), לפני יום (שלושים

ההוספה! ערך לפי בלבד כ"התחלה" יחשב עתה עד שעשו מה שכל  - כך כדי עד להיות צריכה וההוספה

בבחינת  יהי' עתה עד שעשה מה שכל יתכן כיצד וא"כ, כדבעי, היתה בזה שהתעסקותו אע"פ כלומר:
והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן בזה להוסיף ממנו שדורשים מכיון הרי - בדבר ההוספה לגבי בלבד "התחלה"

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

.b"nyz'd xc` 'e ,dnexz t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

.·Ï עשר) שלמה שמנורות נ"ל ש"בפשטות נתבאר (46 הערה ,170 ע' חכ"א (לקו"ש השבועי ...בלקו"ש
שלמה  מנורות שגם . . מפורש ב) אחרת?! צורה ויחדש ישנה למה א) כי: משה, מנורת כצורת נעשו מנורות)
(עיי"ש  כו'" שלמה בשל רק (לפעמים) המנורה הדלקת היתה אחת לדיעה . . ולפרש"י . . לעבודה כשרים היו

בארוכה).
המשכן. תבנית את כאן – אותך מראה אני אשר "ככל להדיא: הדבר מפורש - פרשתנו ריש בפרש"י והנה,

אשר ככל מקדש לי ועשו הימנו, שלמעלה למקרא מחובר הזה לדורות,המקרא - תעשו וכן אותך, מראה אני
שעשה  ומכונות וכיורות ומנורות שולחנות כגון עולמים, בית כלי לי כשתעשו או הכלים, מן אחד יאבד אם

אותם". תעשו אלו כתבנית שלמה,

המשכן. כלי כתבנית - אלו" "כתבנית נעשו עולמים" בית "כלי שכל מקרא של בפשוטו מפרש רש"י כלומר:
נעשתה  (שהיא הנרות את להדליק כדי בביהמ"ק להיות מוכרחת שהיתה אחת מנורה אודות מדובר כאשר רק ולא
"כתבנית  כולם נעשו הם גם - שלמה" שעשה . . "מנורות - מנורות כמה עשו כאשר גם אלא משה), כמנורת

אלו".

כוונת  אלא - עשאם?! מי נפק"מ למאי דלכאורה, - שלמה" שעשה . . "מנורות רש"י בהדגשת הביאור וזהו
כמה  היו כאשר גם אלא משה, כמנורת להיות הוצרכה בלבד אחת מנורה שרק נאמר שלא להשמיענו רש"י
- תעשו" "וכן הציווי נאמר אודותם גם - שלמה שעשה המנורות עשר בדוגמת אחת, ובעונה בעת מנורות

אלו". "כתבנית

מנורה  תיעשה מדוע - לביהמ"ק השייכת מנורה שזוהי מכיון בפשטות: מובן - כן לפרש רש"י של והכרחו
משה?! ממנורת אחר באופן זו

הרי  מנורות, עשר  עשה ששלמה מכיון דהנה, - הנרות הדלקת עבור בה משתמשים שהיו מובן כן וכמו
תוסיף  "לא ציווי ישנו הרי מנורות, עשר שלמה עשה כיצד להקשות אין [ולכן, הקב"ה ע"י בזה נצטווה בודאי
- שכן ומכיון השכיל"], עלי ה' מיד בכתב "הכל הקב"ה, ציווי ע"פ נעשו ביהמ"ק עניני שכל מכיון - עליו"
הדליקו  שלפעמים לומר בהכרח ולכן כו', תועלת כל ללא מנורות עשר לעשות יצווה שהקב"ה מסתבר לא

שלמה. של במנורות

צורך  ללא בפשטות, ענינים כמה מתבארים - מקרא של בפשוטו רש"י פירוש לומדים שכאשר רואים ובזה
מקרא. של בפשוטו הלימוד דרך שזוהי מכיון כו', בשקו"ט

.‚Ï:ובהקדים האדם. בעבודת נפלאה הוראה ישנה - כו' שולחנות עשר מנורות, דעשר הענין לכללות בנוגע
החיוב  עצם שמצד אף כו', ושולחנות מנורות עוד ומוסיפים וכו', אחד שולחן אחת, מנורה כבר ישנה כאשר
בקיום  מסתפקים שאין כלומר, הדין", משורת ד"לפנים הענין כללות בדוגמת זה הרי - אחת מנורה מספיק
דין  על דיניהם שהעמידו . . על אלא ירושלים חרבה "לא שהרי - בלבד התורה חיוב ע"פ ומצוותי' התורה

הדין  משורת לפנים עבדו ולא הדין".תורה, משורת "לפנים להיות צריכה ההנהגה כללות אלא ב), ל, (ב"מ "

המנורה  כמו וה"שטורעם" התוקף כל בהם גם ישנו ושולחנות, מנורות עוד מוסיפים שכאשר - כך כדי ועד
הן  - ושולחן דמנורה הענינים כל את ופועלים ממשיכים ועי"ז החיוב, עצם מצד להיות שמוכרחים והשולחן
ענין  שזהו כולו, העולם בכל פרנסה המשכת והן בהעלותך), ר"פ בלקו"ת (כמבואר כו' נש"י סוגי ז' העלאת
אודות  שמדובר אף - וזאת בצפון". שולחן - וסימניך יצפין, שיעשיר "הרוצה ב) כה, (ב"ב כמארז"ל - השולחן

הדין". משורת "לפנים אם כי החיוב , עצם מצד שאינם כלומר, שלמה, ע"י שנוספו והשולחנות המנורות

שם), לקו"ש (ראה ראשון בבית רק היו - שלמה שעשה השולחנות ועשרה המנורות עשר מזו: ויתירה
רק  מופיעים שני) דבית הענינים נתבארו (ששם מדות במסכת בפיהמ"ש הרמב"ם שבציור מזה גם וכדמוכח
ואעפ"כ, בלבד, זמן למשך רק היו השולחנות ועשרה המנורות שעשר נמצא ועפ"ז בלבד. אחד ושולחן מנורה

כנ"ל. כו', ושולחן דמנורה וה"שטורעם" התוקף כל בהם גם הי'
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.„Ï:האדם בעבודת מזה וההוראה
המעיינות, בהפצת ההשתדלות גודל אודות דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של תביעתו אודות מדברים כאשר
ענין  הוא שבדבר שה"שטורעם" מכיון ולטעון: מישהו לבוא יכול - חוצה היהדות והפצת התומ"צ הפצת
יאמר  מי זה, בענין מתעסק כאשר גם הרי - דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י האחרון, בדור שנתחדש
ע"פ  המוכרח בדבר שעוסקים כפי מדה באותה ביותר, גדולה והתלהבות חיות מתוך להיות צריכה שהתעסקותו

הדין")?! משורת "לפנים רק (ולא דין

משך  הוא מקדיש לפועל בנוגע ולכן, נאמן", "עבד שהוא לו נדמה מזו: ויתירה פשוט", "עבד אמנם הוא
מגרונו  אנחות") ("אלף "אנחה" נפלטת בדבר, ההתעסקות עם בבד בד אבל כו', היהדות בהפצת להתעסקות זמן

מכחותיו! שלמעלה ושליחות עבודה עליו שמטילים זה על

אלא  כלל! מתחשב אינו שבזה מכיון - הגשמיים מכחותיו שלמעלה עבודה שזוהי הכוונה שאין פשיטא
של  באופן החסידות, בתורת ועיון בלימוד לעסוק רצונו הרוחניים: מכחותיו למעלה היא זו שעבודה הכוונה

החסידות! תורת בלימוד גם האר" א "שפאלטן התחילו [לאחרונה - האר", א "שפאלטן כו', דקות

הדר  חילוקי אודות מדובר (ובכ"מ) תער"ב נהורא בהמשך חיוורא, נהורא אוכמא, נהורא - שבאור גות
מישהו  על למעליותא) שאינו (באופן פעם התבטא נ"ע מהורש"ב אדמו"ר שכ"ק ומספרים כו'. תיכלא
בלאיע  "דער פאייער'ל, ווייסע פאייער'ל, שווארצע א אין זיך קאכט ער "אז - אלו בענינים שהתפלפל

פאייער'ל"!

ענין  שבאור, הדרגות חילוקי בהבנת היא התעסקותו אזי - כדבעי הוא החסידות לימוד כאשר כלומר:
פרטי  בהבנת מונח והוא הנמשל, כללות אודות שוכח הוא כאשר אבל אביך"; אלקי את "דע וכו', הספירות

- כו'] כחולה אש או לבנה אש שחורה, באש הוא מונח - המשל

באור  נשמותיהם להאיר חוצה, שבבחי' יהודים עם ולעסוק לצאת - הרוחניים - כחותיו לפי זה אין ולכן,
להם  שיהי' רק ולא השולחן, ענין - לאכול מה להם יהי' ֿ ישיבה שבחורי להשתדל או המנורה, ענין - היהדות
לו  מה וכו'; אחד בשולחן כולם להצטופף יצטרכו שלא כדי שולחנות, (עשרה) כו"כ אלא אחד, שולחן

השמים"! ושמי "שמים - יותר נעלים בענינים מונח הוא כאלו, בענינים  ולהתעסקות

דורנו, לנשיא טובה" "לעשות הוא מוכן חוצה, היהדות בהפצת לעסוק תובע דורנו שנשיא מכיון - וכאמור
לעבודת  בנוגע (ס"א) באגה"ק המובא זמן (שיעור ומחצה" "שעה היותר ולכל שעה, - זמן משך ולהקדיש
והתלהבות  ומרץ חיות מתוך בזה לעסוק שצריך יאמר מי אבל חוצה; היהדות בהפצת להתעסק כדי - התפלה)

בפועל! במעשה בזה עוסק שהוא מספיק כו',

שזהו  שאע"פ - שלמה שעשה שולחנות ועשרה מנורות דעשר הענין מכללות הנלמדת ההוראה באה זה ועל
דמנורה  וה"שטורעם" התוקף כל בזה הי' כנ"ל), בלבד, מסויים זמן במשך רק (והי' שלמה ע"י שנתחדש ענין
בהם  לעסוק שצריכים - דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י שנוספו הענינים לכל בנוגע מובן ועד"ז ושולחן,

ומצוותי'. התורה עניני ככל כו' והחיות המרץ בכל

"השמים  לו: אומרים – השמים" ושמי "שמים בבחי' שהם נעלים בענינים לעסוק שרצונו לטענתו ובקשר
- מטה עניני בפועל, מעשה של בענינים עוסק כאשר - דוקא הזה" "הבית אם כי יכלכלוך", לא השמים ושמי
חוצה, והיהדות המעיינות דהפצת הענינים בכל וכיו"ב "חוצה", בבחי' שנמצא היהודי של נשמתו את להאיר

בארוכה. (סכ"ב) כנ"ל

.‰Ï לעורר המקום כאן הרי - לזה לענין ובהמשך בנוגע ובמיוחד ה"מבצעים", עניני בכל ההתעסקות אודות
פורים". "מבצע - גרמא שהזמן

בשבט  מט"ו החל - זה לפני ועוד אדר, חודש מברכים משבת החל בזה לעסוק התחילו שכבר אע"פ דהנה,
עוז. וביתר שאת ביתר הפעולות בכל להוסיף אפשרות ישנה שתמיד מובן, הפורים), לפני יום (שלושים

ההוספה! ערך לפי בלבד כ"התחלה" יחשב עתה עד שעשו מה שכל  - כך כדי עד להיות צריכה וההוספה

בבחינת  יהי' עתה עד שעשה מה שכל יתכן כיצד וא"כ, כדבעי, היתה בזה שהתעסקותו אע"פ כלומר:
והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן בזה להוסיף ממנו שדורשים מכיון הרי - בדבר ההוספה לגבי בלבד "התחלה"
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כלל  מקום ותפיסת ערך לו אין גבול של שענין מכיון בלבד, "התחלה" בבחינת היא הקודמת שעבודתו מובן
אחד  חלק שהוא אלפים, אלף מספר לגבי ערך לו יש במספר ש"אחד  (פמ"ה) בתניא כמבואר גבול, בלי לגבי
אין  כלל, ומספר גבול בלי בבחי' שהוא דבר לגבי אבל . . אחדים) מריבוי המורכב (מספר אלפים אלף מני

חשיבי". ממש כלא . . במספרים ערך שום כנגדו

שזהו  מכיון הרי - מאדך" "בכל והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן כבר היתה הקודמת עבודתו כאשר וגם
נמצא  והגבלה, שבמדידה לענין זו עבודה נחשבת יותר נעלית לדרגא שביחס כלומר, שלך", "מאד "מאדך",
הקודמת  שהעבודה כך כדי עד בזה להוסיף ביכלתו דבלי-גבול, באופן היתה הקודמת עבודתו כאשר שאפילו

בלבד. "התחלה" בבחינת היא הרי ולכן זו, הוספה לגבי גבול בבחי' תהי'

ביאור  עדיין דרוש - זה כל (ולאחרי גבול" ד"בלי בענין דרגות כו"כ שישנן חסידות בדרושי בכ"מ וכמבואר
כו'). כערכנו לאנשים בדבר

דרזין  רזין התורה, פנימיות החסידות, בתורת המבואר ענין שזהו באמרם מבקשים", הם ש"תואנה ולאלו
כבר  היתה שעבודתו כלומר, גבול", ב"בלי דרגות חילוקי יתכנו [כיצד בפשטות זאת להבין רוצה הוא אבל וכו',
זאת  יבין שלא זמן וכל - יותר] גדול בל"ג יותר, נעלה באופן בזה מוסיף ואח"כ (בל"ג), מאדך" ד"בכל באופן
דבר  זה הרי - מאדך", ד"בכל באופן לא אבל נפשך", ובכל לבבך ד"בכל באופן עבודתו יעבוד אזי בשכלו,

וכיו"ב: החשבון, חכמת החקירה, לחכמת בנוגע החוקרים, כל אצל ומקובל המובן

מדובר  כאשר אעפ"כ, מוגבל, הוא ה"קו" הרי נייר ע"ג "קו" מציירים שכאשר שאע"פ החוקרים מכל מוסכם
"קו" מוגבל,אודות שאינו דבר הוא ה"קו" הרי - ד"קו") המושג אודות מדברים כאשר (וכן במחשבה דמיוני,

גבול. בלי נקודות בו ישנם - ממילא ובדרך הגבלה, כל ללא ומתפשט שנמשך כלומר,

גבול. בלי קוין ישנם וכיו"ב) שולחן של שטח ולא והדמיון, המחשבה בעולם שהוא (כפי ב"שטח" והנה,
ד"קו", גבול" מה "בלי יותר גדול ד"שטח" גבול" ה"בלי גבול": ב"בלי דרגות חילוקי שישנם מצינו הרי וא"כ,

קוין! גבול בלי ישנם שב"שטח" מכיון

שיש  "תיבה" אודות מדובר [כאשר מעוקב שטח הנפח, מדת את גם ד"שטח" ורוחב לאורך מוסיפים וכאשר
של  ב' - בצלאל שעשה ארונות ג' אודות בפרשתנו כמסופר "ארון", בפרשתנו: ולדוגמא וגובה, רוחב אורך בה
בלי  (גובה)) עובי ללא ורוחב (אורך ה"שטח" נכנס ב"נפח" הרי – יא)] כה, (פרש"י כו' עץ של ואחד זהב

פעמים. גבול

מזולתו: יותר גדול מהם אחד שכל ובאופן ונפח, שטח, קו, - גבול בלי שהם ענינים ג' כאן שישנם ונמצא
ונוסף  קוין, גבול בלי ישנם שבו "שטח", – ממנו גדול גבול" "בלי ישנו אבל גבול", "בלי אמנם הוא "קו"

שטחים. גבול בלי ישנם שבו ד"נפח", גבול" ה"בלי ישנו לזה

"מאד  רק שזהו מכיון הרי גבול, בלי מאדך", ד"בכל באופן היתה עתה עד עבודתו כאשר גם לעניננו: ונחזור
מדידה  של לענין הקודמת עבודתו נחשבת אלי' שביחס כזו לדרגא ולבוא בעבודתו להוסיף שיכול מובן, שלך",

זו. הוספה בערך בלבד "התחלה" בבחינת זה הרי ולכן, והגבלה,

כולל  הבא, השבוע ימי כל יומין", כולהו מתברכין ש"מיני' השבת ביום בעמדנו אשר - העיקר הוא והמעשה
ל"מבצע  ההכנות עם הקשורות הפעולות בכל להוסיף להחליט המתאים הזמן זה הרי - פורים וערב אסתר תענית
מתוך  ואור, ומוסיף דהולך ובאופן קודש, שבת במוצאי ומיד תיכף בזה ולהתחיל עוז, וביתר שאת ביתר פורים"

ידע". דלא "עד - והגבלה ממדידה שלמעלה ובאופן "שטורעם",

.ÂÏ אודות להזכיר המקום כאן הרי - והגבלה ממדידה שלמעלה עבודה אודות לעיל להמדובר בהמשך
והגבלה, ממדידה יציאה של לענין ביותר זקוקים שהם הברזל", מסך "מאחורי ובשבי', במצור הנמצאים היהודים

של  באופן ומצוותי' תורה לקיים יוכלו שבו ומצב למעמד ולבוא הנוכחי, ומצבם ממעמדם לצאת הרחבה,כלומר,
והגבלה). (מדידה ועיכוב מניעה כל ללא

וכפי  ח"ו, להתייאש אין - כו' ומצבם ממעמדם ליציאה אפשרות כל נראית לא הטבע בדרך כאשר וגם
ההבטחה  לקיום אפשרות כל נראתה לא הטבע שבדרך שאע"פ הראשון, היהודי אבינו, אברהם אצל שמצינו
לו  שאין אבינו אברהם טען אבינו, לאברהם הקב"ה שנתן מה כל לאחרי [ולכן, יירשך" הוא ממעיך יצא "אשר
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קיים  אמנם כלומר: שלך", מאצטגנינות "צא הקב"ה: לו אמר - ערירי"] הולך ש"אנכי מכיון זה, בכל תועלת
שאין  שטות של לענין להתייחס שאין אבינו לאברהם לומר צריך לא שהקב"ה [דפשיטא "אצטגנינות" של מושג
ומובן  , שלך" מאצטגנינות "צא לו: אומרים אעפ"כ אבל שלך", "אצטגנינות זוהי מזו: ויתירה כו'], ממש בו
אותו  "ויוצא - ומיד תיכף ולכן, מעשה, חשיב הקב"ה של שדיבורו מכיון כו', זמן משך הדורש דבר זה שאין
הענינים  כל מתבטלים ואז ה), טו, לך (פירש"י הכוכבים" מן למעלה והגביהו עולם של מחללו "הוציאו החוצה",

והגבלה. מדידה עם הקשורים

במצור  הנמצאים היהודים לבין הרווחה, במדינות הנמצאים היהודים בין גדול חילוק שישנו כמ"פ וכמדובר
גאולה, של למצב לבוא וכמיהתם תשוקתם גדולה והשבי', המצור את בשרם על חשים שהם שמכיון - ובשבי'
בודאי  הרי - שכן ומכיון כו', ובאמיתיות הלב מעומק באה היום" כל קוינו לישועתך "כי ובקשתם תפלתם ולכן,

ביותר! מתקבלת שתפלתם

תורה  לקיים שביכלתו ומצב במעמד הרווחה, במדינות שנמצא יהודי אודות מדובר כאשר ובפשטות:
וכו' וכו' צדקה נותן מצוות, ומקיים תורה לומד הוא ממש, בפועל כן ומתנהג ועיכוב, מניעה כל ללא ומצוותי'

צדקנו?! משיח ביאת לו חסר מה ולכן, מאומה, לו שחסר ירגיש שלא אפשרות קיימת -

בודאי  אז; יהי' מה יודע מי - צדקנו משיח יבוא וכאשר וכו', מצוות ומקיים תורה לומד הוא כעת ואדרבה:
יצטרך  והוא מלכים), הל' סוף (רמב"ם וכו'" ותחרות קנאה . . שם יהי' "לא - ומצב המעמד בכללות שינוי יהי'

ההוא! ומצב למעמד עצמו את להתאים יוכל אם יודע ומי עצמו, את לשנות

בהם  לי אין תאמר אשר שנים "והגיעו ב) קנא, (שבת נאמר המשיח ימי שאודות - הוא טוען - ָובפרט
הרי  - ומכופל כפול חושך גו'", ראינו לא "אותותינו כאשר הגלות, בזמן תומ"צ מקיים יהודי כאשר - חפץ"!

א  שנים יגיעו הגאולה לאחרי - זאת ולעומת ביותר, גדול חידוש חפץ!זה בהם לי אין תאמר שר ָ

עליו  - מאומה לו חסר שלא בעיניו ונדמה הרחבה, של במצב נמצא שהוא שאע"פ לו להסביר צריכים ולכן,
תכלית  יהי' שאז הגאולה, ענין כללות על מהקב"ה לבקש צריך ולכן כו', האמיתית הטובה זו שאין לדעת

דבנ"י. האמיתית הטובה השלימות

של  האמיתית שטובתו מדמין כו'" האוילים הטפשים ש"הערביים ה"ו) פ"ח תשובה (הל' ברמב"ם איתא
והבל  הבאי דברי האלו הדברים שכל ידעו דעה ובעלי החכמים "אבל וכו'", ושותה אוכל "להיותו - היא האדם
שלא  הטובה כלומר, . . זולתך אלקים ראתה לא "עין - היא האמיתית הטובה ואילו וכו'", תועלת בהם ואין הם

אלקים". אלא אותה ראה ולא נביא, עין אותה ראתה

העתידה, דגאולה הזמן כבר שיגיע מהקב"ה לבקש שעליו לו מסבירים - זה בענין מושג שום לו שאין ואע"פ
זולתך". אלקים ראתה לא "עין נאמר שעליהם נעלים, הכי הענינים כל יתגלו שאז

לבקש  שצריכים והסבר לביאור זקוקים אינם הברזל" מסך "מאחורי שנמצאים היהודים - זאת לעומת אבל
הצורך  את כך כל ירגיש לא שיהודי מצב יתכן כיצד להבין מסוגלים אינם הם הגאולה, כבר שתבוא מהקב"ה
[ואין  וגו'" חורב אכלני "ביום ושבי', מצור של מצב בשרם על הם חשים ביומו יום מידי המשיח; בביאת
שתבוא  - הוי'" קראתיך "ממעמקים - הלב מעומק הם מבקשים ולכן, כו'], צער של בדברים השבת ביום להאריך
בבחינת  היא - וכיו"ב היום", כל קוינו לישועתך "כי - הגאולה אודות ובקשתם ותפלתם העתידה, הגאולה כבר

ביותר! ומתקבלת רצוי' תפלתם ולכן, שיחו", ישפוך הוי' ולפני יעטוף כי לעני "תפלה

כו', ועצה ברכה לבקש עני יהודי אליו נכנס שכאשר הטעם מהו נשיאינו, מרבותינו אחד את פעם שאלו
אצלו  שוהה עשיר, יהודי אליו נכנס כאשר ואילו בלבד, ספורות דקות אצלו ששוהה לאחרי לשלום פוטרו
נותנים  אזי - כו' הירוד מצבו על לבו מר את ושופך עני, יהודי נכנס כאשר וענה: - יותר רב זמן משך העשיר
שהוא  לו שנדמה שאע"פ לו שמוכיחים עד זמן ריבוי לוקח - עשיר יהודי נכנס כאשר אבל כו'; ועצה ברכה לו
- הזמן אריכות למשך הטעם וזהו הגשמי, במובן והן הרוחני במובן הן הוא, עני דבר של לאמיתו הרי עשיר,
להוסיף  עצה לו נותנים כאשר ולכן, עזות", יענה ש"עשיר ובפרט באמת, להכיר אותו לשכנע שצריכים מכיון
ועד  טוב. בכי הוא שמצבו מכיון כו', לעצה זקוק שאינו הלה טוען וכו', הצדקה בנתינת התורה, בלימוד

יותר! ארוך זמן משך הדבר לוקח - באמת להכיר עליו שפועלים
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קיים  אמנם כלומר: שלך", מאצטגנינות "צא הקב"ה: לו אמר - ערירי"] הולך ש"אנכי מכיון זה, בכל תועלת
שאין  שטות של לענין להתייחס שאין אבינו לאברהם לומר צריך לא שהקב"ה [דפשיטא "אצטגנינות" של מושג
ומובן  , שלך" מאצטגנינות "צא לו: אומרים אעפ"כ אבל שלך", "אצטגנינות זוהי מזו: ויתירה כו'], ממש בו
אותו  "ויוצא - ומיד תיכף ולכן, מעשה, חשיב הקב"ה של שדיבורו מכיון כו', זמן משך הדורש דבר זה שאין
הענינים  כל מתבטלים ואז ה), טו, לך (פירש"י הכוכבים" מן למעלה והגביהו עולם של מחללו "הוציאו החוצה",

והגבלה. מדידה עם הקשורים

במצור  הנמצאים היהודים לבין הרווחה, במדינות הנמצאים היהודים בין גדול חילוק שישנו כמ"פ וכמדובר
גאולה, של למצב לבוא וכמיהתם תשוקתם גדולה והשבי', המצור את בשרם על חשים שהם שמכיון - ובשבי'
בודאי  הרי - שכן ומכיון כו', ובאמיתיות הלב מעומק באה היום" כל קוינו לישועתך "כי ובקשתם תפלתם ולכן,

ביותר! מתקבלת שתפלתם

תורה  לקיים שביכלתו ומצב במעמד הרווחה, במדינות שנמצא יהודי אודות מדובר כאשר ובפשטות:
וכו' וכו' צדקה נותן מצוות, ומקיים תורה לומד הוא ממש, בפועל כן ומתנהג ועיכוב, מניעה כל ללא ומצוותי'

צדקנו?! משיח ביאת לו חסר מה ולכן, מאומה, לו שחסר ירגיש שלא אפשרות קיימת -

בודאי  אז; יהי' מה יודע מי - צדקנו משיח יבוא וכאשר וכו', מצוות ומקיים תורה לומד הוא כעת ואדרבה:
יצטרך  והוא מלכים), הל' סוף (רמב"ם וכו'" ותחרות קנאה . . שם יהי' "לא - ומצב המעמד בכללות שינוי יהי'

ההוא! ומצב למעמד עצמו את להתאים יוכל אם יודע ומי עצמו, את לשנות

בהם  לי אין תאמר אשר שנים "והגיעו ב) קנא, (שבת נאמר המשיח ימי שאודות - הוא טוען - ָובפרט
הרי  - ומכופל כפול חושך גו'", ראינו לא "אותותינו כאשר הגלות, בזמן תומ"צ מקיים יהודי כאשר - חפץ"!

א  שנים יגיעו הגאולה לאחרי - זאת ולעומת ביותר, גדול חידוש חפץ!זה בהם לי אין תאמר שר ָ

עליו  - מאומה לו חסר שלא בעיניו ונדמה הרחבה, של במצב נמצא שהוא שאע"פ לו להסביר צריכים ולכן,
תכלית  יהי' שאז הגאולה, ענין כללות על מהקב"ה לבקש צריך ולכן כו', האמיתית הטובה זו שאין לדעת

דבנ"י. האמיתית הטובה השלימות

של  האמיתית שטובתו מדמין כו'" האוילים הטפשים ש"הערביים ה"ו) פ"ח תשובה (הל' ברמב"ם איתא
והבל  הבאי דברי האלו הדברים שכל ידעו דעה ובעלי החכמים "אבל וכו'", ושותה אוכל "להיותו - היא האדם
שלא  הטובה כלומר, . . זולתך אלקים ראתה לא "עין - היא האמיתית הטובה ואילו וכו'", תועלת בהם ואין הם

אלקים". אלא אותה ראה ולא נביא, עין אותה ראתה

העתידה, דגאולה הזמן כבר שיגיע מהקב"ה לבקש שעליו לו מסבירים - זה בענין מושג שום לו שאין ואע"פ
זולתך". אלקים ראתה לא "עין נאמר שעליהם נעלים, הכי הענינים כל יתגלו שאז

לבקש  שצריכים והסבר לביאור זקוקים אינם הברזל" מסך "מאחורי שנמצאים היהודים - זאת לעומת אבל
הצורך  את כך כל ירגיש לא שיהודי מצב יתכן כיצד להבין מסוגלים אינם הם הגאולה, כבר שתבוא מהקב"ה
[ואין  וגו'" חורב אכלני "ביום ושבי', מצור של מצב בשרם על הם חשים ביומו יום מידי המשיח; בביאת
שתבוא  - הוי'" קראתיך "ממעמקים - הלב מעומק הם מבקשים ולכן, כו'], צער של בדברים השבת ביום להאריך
בבחינת  היא - וכיו"ב היום", כל קוינו לישועתך "כי - הגאולה אודות ובקשתם ותפלתם העתידה, הגאולה כבר

ביותר! ומתקבלת רצוי' תפלתם ולכן, שיחו", ישפוך הוי' ולפני יעטוף כי לעני "תפלה

כו', ועצה ברכה לבקש עני יהודי אליו נכנס שכאשר הטעם מהו נשיאינו, מרבותינו אחד את פעם שאלו
אצלו  שוהה עשיר, יהודי אליו נכנס כאשר ואילו בלבד, ספורות דקות אצלו ששוהה לאחרי לשלום פוטרו
נותנים  אזי - כו' הירוד מצבו על לבו מר את ושופך עני, יהודי נכנס כאשר וענה: - יותר רב זמן משך העשיר
שהוא  לו שנדמה שאע"פ לו שמוכיחים עד זמן ריבוי לוקח - עשיר יהודי נכנס כאשר אבל כו'; ועצה ברכה לו
- הזמן אריכות למשך הטעם וזהו הגשמי, במובן והן הרוחני במובן הן הוא, עני דבר של לאמיתו הרי עשיר,
להוסיף  עצה לו נותנים כאשר ולכן, עזות", יענה ש"עשיר ובפרט באמת, להכיר אותו לשכנע שצריכים מכיון
ועד  טוב. בכי הוא שמצבו מכיון כו', לעצה זקוק שאינו הלה טוען וכו', הצדקה בנתינת התורה, בלימוד

יותר! ארוך זמן משך הדבר לוקח - באמת להכיר עליו שפועלים
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ולכן, לעני ", ד"תפלה באופן היא תפלתם ובשבי', במצור הנמצאים יהודים אותם שדוקא - בעניננו ועד"ז
ביותר. היא מתקבלת

.ÊÏ מעבר היציאה שמטרת ההיא, ממדינה בצאתו שאמר דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי ידועים והנה,
שיוכלו  הברזל"), מסך ("מאחורי הגבול של השני מעברו שנשארים יהודים לאותם לסייע כדי - היא לגבול

לעד". קיימים צדיקים "דברי והרי יהודי. חיים אורח לנהל
מהיהודים  כאו"א אצל ומצוותי' התורה בקיום הוספה ע"י (א) כלליים: אופנים בב' מתבטא זה וסיוע
ע"י  (ב) שם, הנמצאים היהודים עבור וסיוע עזר פועל זה הרי ערבים", ישראל ש"כל דמכיון - כאן הנמצאים

כו'. האפשריים באופנים כפשוטו, כספי וסיוע עזר

וסיוע  בעזר  המתעסקים לטובת מלכה" "מלוה מסיבת מתקיימת זו שבת שבמוצאי מכיון - לזה ובהמשך
המדוייק  והזמן המקום אודות עתה יכריזו בודאי - הברזל" מסך "מאחורי שנמצאים בנ"י לאחינו ורוחני) (גשמי
דיום  ההתוועדות עם זאת לקשר וכדי התפלה), לאחרי שהיתה ההכרזה על (בהוספה מלכה" ה"מלוה תערך שבו

מלכה". ה"מלוה מסיבת עבור זו מהתוועדות משקה בקבוק יקחו - השבת

את  למנות שיוכלו - לפורטה פרוטה שתהי' ובאופן לו, מוסיפין המוסיף וכל רחבה, ביד להתנדב - והעיקר
כפשוטו! הכסף

.ÁÏ לקיום ממש בקרוב נזכה - משיחא" מלכא דדוד "סעודתא זו, מלכה" "מלוה מסעודת אשר ויה"ר
לציון", בשובך עינינו "ותחזינה בנ"י: של בקשתם

ולכל  מהגלות, בנ"י כל את יוציא הוא אשר ממש, בקרוב צדקנו משיח ביאת את לראות שזוכים - ובפשטות
בגלותא", "שכינתא - כולל ובשבי', במצור שנמצאים יהודים אותם - לראש

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו באים יחד וכולם
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה -

בזה) למתעסקים משקה שחילק (לאחרי פינסון שי' יהושע להרב משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מלכה"]. ה"מלוה עבור
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' שבט, ה'תשי"א

ברוקלין

הנהלת אגודת חסידי חב"ד באה"ק ת"ו

שלום וברכה!

ידוע ידעתי עד כמה חיבב נשיאנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, את עבודתו המסורה של הרה"ח 

וו"ח אי"א נו"מ עסקן ורב פעלים וכו' מו"ה זלמן טובי' שי' בעת היותו במקום סכנה ומיצר.

בכלל,  להנ"ל  ועזר המתאים  סיוע  ע"ד  דא,  בכגון  זקוקים מצדי להתעוררות  כי בטח אינם  ואף 

ובסידורו עתה בפרט,

בכל זה, ע"פ מרז"ל אין מזרזים אלא למזורזים, הנני לעורר אודות זה ולבקשם, ובודאי ימצאו 

אופנים המתאימים, ומבלי שיהי' עי"ז חסרון במק"א.

בתודה מראש ובברכה ופ"ש כל החבורה תי',

מ. שניאורסאהן
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אמרז"ל ‡. פרשתנו בריש הפסוקים "שלש 1על :
הזאת  בפרשה נאמרו תרומת 2תרומות אדנים, תרומת

המשכן". ותרומת שקלים,
אדנים  לתרומת שקלים תרומת בין ההפרש ידוע והנה
וכו', קרבנות לצורך כשהיא השקלים, תרומת על ומשכן:
הי' שביהמ"ק לדורות עשה) ו(מצות לשעתו הציווי הי'
שנה  בכל השקל מחצית ליתן מבנ"י איש כל על – קיים

וכו' צבור ֿ 3לקרבנות בית שאין הזה בזמן עכשיו (וגם .
פרשת  בביהכ"נ לקרות ישראל כל נהגו קיים, המקדש

המקדש  לזכר אדר ר"ח שלפני בשבת ש"בא'4שקלים [לפי
השקלים" על משמיעין ליתן 5באדר שיש אומרים "ויש .[

מקום  באותו הקבוע המטבע מן מחצית פורים קודם
באדר" נותנין שהיו השקל למחצית זכר זמן ).6ובאותו

לבנין  קודם רק הי' שחיובה האדנים תרומת משא"כ
קודם  רק שהיתה – דהמשכן הכללית ותרומת המשכן

וביהמ"ק  המשכן .7לבנין

נצחית  היא שהתורה מכיון ובכל 8אמנם זמן בכל ,
האדם שבעבודת מובן הרי עכשיו zeipgexaמקום, ישנן ,

המשכן. ותרומת האדנים דתרומת אלו בחי' ב' גם

כן  הוא הענין אם הוא: דמכ"ש אלא עוד, ולא
וזמן, מקום בכל שישנו שבתורה וחלק פרט בכל
הוא  ענינו שעיקר למשכן, השייכים בהפרטים עאכו"כ

בתוכם" אלא 10ואמרז"ל 9"ושכנתי נאמר לא "בתוכו :
בתוך השכינה e`k"`בתוכם גילוי והיינו – מישראל"

צריך  וזמן) מקום בכל (ובמילא: מבנ"י אחד שכל
שבנין  דכמו מובן הרי – עבודתו ע"י בנפשו להמשיך
עד"ז  וכו' אדנים תרומת ע"י הי' כפשוטו המשכן
מישראל, אחד כל בתוך הרוחני ב"משכן" ג"כ הוא

האדנים  "תרומת בבחי' האדם עבודת ע"י שנעשה
והמשכן".

המשכן"·. ו"תרומת האדנים" "תרומת של ענינן והנה
תרומות  של נתינתן באופן מההפרש יובן האדם, בעבודת
אחד  כל השתתפו האדנים בתרומת כפשוטו: במשכן אלו

השקל  מחצית – לכולם שוה בסכום ובתרומת 11מבנ"י ,
ויקהל  בפ' וכמסופר לבו, נדבת כפי אחד כל נתן .12המשכן

האדנים  שתרומת לכאו', י"ל, האדם בעבודת ודוגמתן
שווים  שבזה הנשמה, עצם מצד הבא וקב"ע ביטול ענינה
המשכן  לכללות התרומה משא"כ ישראל; מבני אחד כל
ומדות  דשכל שלו הפרטיים בכוחות האדם עבודת שענינה
הרוחני  מצבו לפי שונות מדריגות חילוקי ישנם שבזה –
וזיכוך  (בירור הלב" "נדבת דומה שאינה אחד, כל של
הלב" ל"נדבת אחד של ולב) במוח העבודה ע"י המדות

השני. של

נפש  לכל השוה שהתרומה מה הטעם ג"כ יבואר ועפ"ז
היריעות  אבל דוקא, האדנים בשביל היתה השקל) (מחצית
של  לבו בנדבת התלוי' להתרומה שייכים וכו' המשכן וכלי
שבמשכן, תחתון הכי דבר שהם אף האדנים, כי אחד: כל
עליהם  – כולו המשכן של היסוד זה, עם ביחד הם, הרי
האדנים) (של ודוגמתם וכו'. הקרשים ועומדים נצבים

הקב"ע  בחי' הוא האדם אין 13בעבודת שבגילוי אמת, דהן ,
דמוח  פנימית בעבודה נרגש שהוא כפי אלקי אור בה נרגש

העבודה 14ולב  וראשית יסוד היא הרי עכ"ז אבל ולכן 15, .
בענין  היינו האדנים", ב"תרומת שוים ישראל בני כל היו
הנשמה  בעצם המושרש וביטול קב"ע של והכללי היסודי
אחד  ואב מתאימות "כולן הרי נשמותיהם עצם ומצד –

הקרשי 16לכולנה" המשכן, ופרטי חלקי שאר משא"כ ם .
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באוה"ת 1) חסידות  ע"פ  נתבאר ב. כה, פרשתנו פרש"י ה"א. פ"א שקלים
עה"פ.
התרומה.2) וזאת . . תרומתי את תקחו . . תרומה לי ויקחו
שקלים.3) הל' ריש רמב"ם
תרפה.4) סי' או"ח שו"ע קה. מצוה חינוך
ה"ט.5) שם רמב"ם מ"א. שם שקלים
תרצד.6) סי' שם שו"ע
מלמד 7) וגו' התרומה וזאת כאן: וביל"ש הי"ב. פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם

זהב  שנאמר שני כו' א' מקדש כו' משכן כו' תרומות ג' למשה הקב"ה שהראה
בענין  תרומתי התרומה תרומה נאמר ולמה הגדול: במדרש אבל ונחושת. וכסף

שני. למקדש ואחת ראשון למקדש ואחת למשכן אחת אלא אחד,
בבנין  לסייע מחויב (הי') ואחת אחד דכל משמע הרמב"ם מל' ולכאורה
נדיב  דוקא (ולאו האדנים תרומת גם שבזה – במשכן שהי' (וע"ד ביהמ"ק
בשום  עכ"פ) (מפורש, זה מצאתי לא ולע"ע גדול. חידוש זהו ולכאורה לב))
הצבור  על חובה שהם מה"מצות היא ביהמ"ק בנין אשר להעיר ועוד מק"א.
על  החינוך בס' וכ"ה מ"ע. בסוף – להרמב"ם (סהמ"צ ואיש" איש כל לא

ואכ"מ. בסופה). צ"ה מצוה אתר
פי"ז.8) תניא
ח.9) כה, פרשתנו

ל'.10) אות האותיות (ש' של"ה לתחלתו). קרוב פ"ו האהבה (שער ר"ח
ב). שכו, ב. שכה, – תו"א חלק תרומה פ' העבודה. מענין רד"ה תענית מס'

ובכ"מ. נשא, ר"פ לקו"ת
והמחלוקת 11) טו. ל, תשא פרש"י כוֿכז. לח, פקודי בפרשת כמפורש

(על  וגו'" ירבה לא "העשיר קאי מהם איזה על רק היא שם שקלים בירושלמי
כל  נתנו לכו"ע אבל שם), משה פני פי' ראה שקלים, תרומת או אדנים תרומת

השקל. מחצית – שוה סכום אחד
ואילך.12) כא לה,
פ"א.13) תש"ח בגנים היושבת ד"ה ראה
(והמאמרים 14) תרס"ו רב ומקנה ד"ה וראה ב. צח, ברכה לקו"ת ראה

פשוט. עבד עבודת בענין שלאחריו)
מא.15) ר"פ תניא ראה
פל"ב.16) תניא
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בכוחות  העבודה ענינן האדם שבנפש וכו', והיריעות
קומתו", אמות "עשר הי' אחד שכל הקרשים, הפרטיים:

האדם  של הפנימיים כוחות לעשר וכוחות 17מרמזים ,
ומאחר  המשכן. על שהיו ביריעות מרומזים שלו המקיפים
חבירו, לשל דומים אחד של ומדותיו ושכלו הרצון שאין
העבודה, ודרגות באופני גם ישנו כזה שהפרש מובן הרי

וכו' שלו הכוחות למעלת .18בהתאם

להבין:‚. צריך לפי"ז אמנם
תרומת  לבין האדנים תרומת בין חילוק עוד מצינו דהנה
רק  נתחייבו השקל) (מחצית האדנים בתרומת המשכן:

נשים) (ולא (ולא 19האנשים ולמעלה עשרים מבן ודוקא
ובין 20פחות) אנשים בין השתתפו המשכן בתרומת אבל ,
הנשים"7נשים  על האנשים "ויבואו ואדרבה, טפלים 21, ,

הביאו 22להנשים  שנה י"ג לגיל הגיעו שלא קטנים ואפילו ,
באדר"נ  כדאי' המשכן, הנ"ל 23לנדבת הביאור לפי והלא -

עצם  שמצד האדנים") ("תרומת וביטול קב"ע בהיפך: צ"ל
וגם  ישראל ובת בן לכל השייך ענין הוא הרי הנשמה
ומקיפים  פנימיים בכחות מסודרת עבודה משא"כ לקטנים,
וכו', בגדול אלא יתכן לא ענינה שעיקר המשכן") ("תרומת

yi`a המתאימה ובדרגא בשלימות הם הפנימיים שכוחותיו
פנימית. לעבודה

לא  והדל ירבה לא "העשיר הציווי להבין: צריך ועוד
השקל 25י"א 24ימעיט" מחצית לתרומת מכוון שהוא

ברוחניות  ו"דל" "עשיר" בין שההפרש – האדנים שלצורך
כמארז"ל  הטעם 26הוא, מהו וא"כ – בדעת" אלא עני "אין ,

(אפילו  התורה הזכירה הפנימיים כוחות שמצד שהחילוק
קב"ע, האדנים, תרומת גבי דוקא שלילה) בדרך הוא אם

אחד  שכל אלא הול"ל לא ולכאו' – הנשמה? עצם שמצד
לא. ותו השקל) (מחצית שוה סכום ליתן צריך

האדם  של עבודתו בסדר לבאר בהקדים זה כל ויובן
כאו"א  שבתוך הרוחני המשכן עשיית – היום כל במשך

והקמתו:

מיד  שאומר אני" ב"מודה מתחילה היום עבודת
שרוי' טומאה כשעדיין נט"י, קודם משנתו, כשניעור

והטעם 27עליו  וקב"ע 28. הודאה הר"ז אני" "מודה כי :
נוגעת  ואינה מגיעה אינה ששם הנשמה עצמות מצד הבאה

וכו' טומאה זו 29שום שבחינה מובן גם טעמא ומהאי .
וטף. נשים אנשים, מבנ"י, ואחת אחד בכל ונמצאת שייכת

הפנימית  העבודה סדר מתחיל ההודאה הקדמת ואחרי
לזה  מקדימים ולכן – לזה הכנה שצ"ל (אלא ותפלה דק"ש

כו' ק"ש ברכות לביהמ"ד 30פסד"ז ומביהכ"נ לימוד 31); -
באופן  הבאה כולו היום כל במשך העבודה ואח"כ התורה,

ארץ" דרך מנהג בהם "הנהג .32של

הנה  אחד, מצד הפכים: ענינים בזה אנו מוצאים הרי
(ותפלה  דק"ש נשים 33החיוב על ולא אנשים על רק חל (

שייכת 34וטף  בעיקרה שגם עבודה שזוהי מובן שמזה ,
ולבו); (מוחו האדם של הפנימיים לכוחות

(ותפלה), בק"ש המחוייבים אלו כל גיסא, ולאידך
כולם `miypהיינו פנימית, לעבודה וראויים הגדולים

– לכל השוה אחד בנוסח (ומתפללים) "שמע" את קוראים
כל  בה ששוים בבחינה קשורה זו עבודה שגם מורה שזה

הנשמה. עצם בחי' מבנ"י, אחד

(ותפלה) בק"ש הנ"ל ההפכים ענינים של ודוגמתם
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תי"ט.17) תקו"ז ראה
(18.181 ,165 ע' ח"א לקו"ש בזה ראה
שם.19) פקודי
מ"ד.20) פ"א שקלים תויו"ט ראה
כב.21) לה, ויקהל
שם.22) רמב"ן ראה
(להגאון 23) מהד"ת צפע"נ ב. פסוק פרשתנו ריש אוה"ח גם וראה פי"א.

ג. ג, הרגאצאווי)
טו.24) ל, תשא
שם.25) שקלים בירושלמי ת"ק
א.26) מא, נדרים
אדה"ז 27) סידור ס"ו. שם מהדו"ת ס"ה. ס"א, מהדו"ק אדה"ז שו"ע

בתחלתו.
נזכר 28) שלא לפי הוא נט"י קודם לאומרו שאפשר הטעם שבפשטות אף

למטה  שהוא היינו – הקודמת) בהערה בהמסומן (ראה שם שום אני במודה
לאומרו  (ואפשר שם  שום בו שאין מה הענינים בפנימיות אבל השמות, מבחינת
ית' לעצמותו היא הנשמה עצם מבחי' שבאה זו שהודאה לפי היא נט"י) קודם

לדבר  דוגמא בשם. אתפס (ראה דלא אסתר. במגילת שם נמצא שלא זה –

סי"א). החסידות" תורת של "ענינה קונטרס בארוכה
יט.29) ע' יום היום ראה
הסידור).30) (הקדמת קול הקול ד"ה נא. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה

ברכות  (בנוגע ד עז, האזינו לקו"ת ב. ל, לפסוד"ז). (בנוגע ד ז, ד. א, תו"א
ובכ"מ. ק"ש).

ברכות.31) סוף
קנהֿקנו.32) סי' או"ח אדה"ז שו"ע וראה ב. לה, שם
מדאורייתא 33) היא דתפלה דלהדעה יום. בכל ג"פ הקבוע נוסח היינו

סמוך  בבקר מיד אומרות שהנשים מה מספיק הרי תפלה) הלכות ריש (רמב"ם
חייבום  לא חכמים שאף ואפשר בזה, יוצאות התורה ומן בקשה, איזו לנטילה
דתפלה  ולהסוברים ס"ב). שם אדה"ז שו"ע סק"ב. קו סי' או"ח (מ"א יותר
מה  שם) מ"א – הפוסקים רוב דעת וכן ה' מצוה בסהמ"צ (רמב"ן דרבנן
שו"ע  ב. כ, (ברכות רחמים בקשת שהיא לפי היא בתפלה מחוייבות שהנשים

בפנים. המדובר העבודה ענין ואי"ז שם). אדה"ז
ר"ס 34) או"ח טושו"ע ה"א. פ "ד ק"ש הל' רמב"ם א. כ, ברכות משנה

עצמו  מזה הרי גרמא, שהזמן מ"ע שהיא לפי בזה נגלה ע"פ שהטעם ואף ע.
האדם, בכחות ומוגבלת מדודה היא כן כו' בזמן מוגבלת שהיא שכמו מובן

כבפנים.
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של  בעבודה וגם המצות, וקיום התורה בלימוד גם ישנה
דעהו" דרכיך "בכל - כולו היום באופן 35כל שהם אלא –

דוכתייהו: אחליפו של

בנ"י  כל על מוטל דת"ת החיוב עצם הרי אחד, ,36מצד
להן  הצריכות ההלכות את ללמוד חייבות הנשים 37דגם

אלא  התורה] לימוד חובת [בתור אינו לימודן שחיוב (ואף
עליהן  המוטלות המצוות את לקיים איך לדעת בכדי ,38רק
זה  מטעם התורה ברכות מברכות הן שגם מכיון ,39אולם

בנוגע  וגם תורה); תלמוד של ענין גם בזה שיש מוכח הרי
מצוה הרי dxezdלקטנים, on הקטן בנו את ללמד האב על

שייכות 40תורה  לו יש הת"ת שענין מוכח זה שמכל -
ואחת  אחד כל משתווים שבה האדם בנפש למדריגה

מבנ"י.

– הלימוד של החיוב אופן הרי השני, מצד ואעפ"כ,
מחויב  יש אחד: לכל השוה במדה אינו – ואיכותו בכמותו

ובעמקות  ולילה יומם תורה שיעורו 41ללמוד עסק ובעל ;
אחד  פסוק באמירת חובתו ידי יוצא שיש ועד מזה, פחות

ערבית  א' ופסוק רק:42שחרית ללמוד מחוייביות והנשים ;
אותן. שתדענה עד ב) להן, הצריכות ההלכות א)

המצוות  בקיום כולו היום דכל בהעבודה הוא וכמו"כ
דבר  הוא בכללות שהחיוב דעהו", דרכיך ד"בכל ובעבודה
לפרטי  בנוגע חילוקים כמה ישנם אבל – נפש לכל השוה
נשים  ומל"ת, מ"ע בכל מחוייבים אנשים החיוב: ואופני

וכו' שהזמ"ג במ"ע מחוייבות בענין 43אינן גם ועד"ז ;
שונים  ואופנים דרכים הרבה בו שיש דעהו", דרכיך ד"בכל

ואיש. איש של ועסקיו במצבו התלויים

לכללות  והתרומה האדנים שתרומת נמצא ועפ"ז
והעבודה  (ותפלה) דק"ש העבודה בדוגמת הן המשכן
להעבודה  בדוגמא היא האדנים תרומת היום): (ודכל דת"ת
אבל  ממנה, פטורים וקטנים שנשים (ותפלה), דק"ש

על-ב  – לכולם השוה בנוסח היא בה המחוייבים אנשים
"מבן  הגדולים רק  בה שנתחייבו האדנים תרומת דרך

היו  שווים המחוייבים שכל אלא ומעלה", שנה עשרים
המשכן  לכללות והנדבה השקל; מחצית – תרומתם במידת
שכל  היום) דכל (והעבודה דת"ת העבודה בדוגמת היא
אינו  זה עם ביחד אבל והטף, הנשים גם בה מחוייב אחד

להשני. האחד של עבודתו ואופן שיעור דומה

זה:„. בכל והביאור
הפנימיים  הכחות מצד היא (ותפלה) דק"ש העבודה
ההקדמה  ע"י ונמשכת שבאה מכיון אמנם ולב, דמוח
הנשמה, עצם מצד וביטול הודאה אני", "מודה דאמירת
דק"ש  בהעבודה גם זו והודאה זה ביטול נרגש לכן
כי  מורגש פנימיים דכחות שבהעבודה היינו (ותפלה),

הנשמה. עצם שמצד וקב"ע ביטול בבחי' יסודתה

אנשים  על רק מוטלת זו שעבודה הטעם וזהו
בשלימות 44(גדולים) הם שבהם הפנימיים שהכחות מפני ,

בכוחותיהם  שגם מאחר אולם זו; לעבודה ומתאימים
בעצם  המושרש והקב"ע הביטול נרגש הפנימיים
דק"ש  הנוסח גם לכן – מתאימות" ש"כולן נשמותיהם,
השוה  באופן הוא זו, עבודה של ליסודה המרמז (ותפלה),

כולם. את ומשוה

(דק"ש  זו בעבודה התורה שהדגישה מה יובן ובזה
לא  והדל ירבה לא "העשיר האדנים): תרומת – (ותפלה)

שמצד בעבודה הוא הנידון כי הפנימיים zegekימעיט",
ו"דל", "עשיר" בין הפרש יש בהם והרי ולב, דמוח
השני. של לעבודתו האחד של עבודתו דומה אינה ובמילא

אחד כל של ועבודתו בתרומתו שזוהי r"taולכן ניכר אין ,
עשר  הוא שנראה מה אדרבה, הנשמה; עצם שמצד עבודה

הפנימיים  הכחות לעשר הרומז .45גרה,

עבודתם  יסוד היינו יחד, כולם ו)צירוף ב(השוואת אבל
והיינו, בתרומתם. שווים כולם – יחד וכוללם המאחדם
בה  שיורגש באופן צ"ל הפנימיים בכחות דהעבודה כנ"ל,
והדל  ירבה לא ה"עשיר שאז הנשמה, עצם דמצד הביטול

ימעיט" .46לא
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סרל"א.35) או"ח טושו"ע ו. ג, משלי
קנה.36) סי' או"ח אדה"ז שו"ע ת"ת. מהלכות פ"א רמב"ם
ספ"א.37) לאדה"ז ת"ת הל'
שם.38)
ב'39) שיחה חי"ד לקו"ש בארוכה וראה מז. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע

עקב. לפ'
רק 40) היא במצות לחנכו האב חיוב משא"כ בתחלתו. לאדה"ז ת"ת הל'

(שם), חייב אינו והקטן האב על מ"ע היא לת"ת) (שבנוגע ואף (שם). מד"ס
44 ע' לעיל וראה (שם. בתורה" לקרות עצמו "ירגיל שהבן היא המצוה הרי

.(19 להערה הא' שוה"ג

ס"א.41) סקנ"ו או"ח ה"ה. פ"ג שם ת"ת הל' ראה
התורה 42) ספר ימוש לא בקיום שאפילו וי"ל ה"ד. שם ת"ת הל' ראה

ד"ה  שם פרש"י (ראה ימוש ולא ש"קיים" רק הרי"ז ב) צט, (מנחות מפיך
דומה  שאי"ז ומובן חובתו"), ידי "לצאת שם אדה"ז ל' וראה לאומרו. מצווה

כפשוטו. ולילה" יומם בו "והגית שמקיים למי
א.43) כט, קדושין
לצאת 44) שיכול עד הגדלות שלימות עשרים, מבן – האדנים ובתרומת

א. ב, במדבר לקו"ת א. קנה, ב"ב וראה וכו', בצבא
ובכ"מ.45) רע"א). (סט, מצותיך דרך ראה
פ"ז,46) (שבת בירושלמי דאי' מה הענינים) (בפנימיות לבאר יש ועפ"ז
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שעכ"פ‰. מכיון (ותפלה)אמנם דק"ש גופא העבודה
ע"י  בעצמו פועל שהאדם מה הוא – האדנים תרומת –
היא  מוגבלת שעבודה מובן הרי – הפנימיים כוחותיו
בא  – עבודתו ע"י הנמשך האלקי האור גם ובמילא

בהגבלה.
בנוסח  הוא מוגדר (ותפלה) דק"ש שהסדר מה וזהו
התיבות  (והברכות), הפרשיות של מדויק במספר קבוע,

וכו') בדקדוקם הדינים (ופרטי מורה 47והאותיות שזה –
" הפנימית: העבודה סדר הבנה rnyעל ל' (שהוא ישראל"

ל"ואהבת  עי"ז ולבא הוי' בגדלות להתבונן היינו והשגה),
ית' ויראתו אהבתו בלבו שתתעורר אלקיך" ה' וע"י 48את .

ית', בחכמתו חכמתו מקשר הוא הרי ולבו במוחו זו עבודה
החסד  בספי' המאיר אלקי בהאור כמו 49ואהבתו (היינו

שמצד  והיינו אלו), במדות ונתצמצם נתלבש שאלקות
נמשך  ולכן פרטיות, למדות השייכת עבודה זו הרי האדם
עצמותו  לא פרטיות, בספירות המאיר האור רק ג"כ עי"ז

ית'.

.Â העבודה באה (ותפלה) דק"ש העבודה ואחרי
– כולו היום עבודת ואח"כ מצותי', וקיום התורה דלימוד

לעשות וענינם – דעהו" דרכיך ית'dxic"בכל לו
למטה 50בתחתונים  ית' עצמותו ממשיכים שעי"ז והיינו .

במציאותם. שהם כפי בתחתונים,
הזמן  (עיקר היום כל שבמשך הלזו האדם ובעבודת
מסחר  (איזה אופן באיזה הגבלות, בה אין הדירה) דעשיית

בתחתונים  דירה ית' לו לעשות וכו') ענינה 51ומלאכה כי ;
ש"התחתונים" לו 52– דירה ייעשו במציאותם שהם כמו

מזו  ויתירה שמים, לשם בהם שעוסק ע"י באופן 53ית' -
ג"כ  מוגבלת שאינה מובן ובמילא דעהו". דרכיך ד"בכל

מבנ"י  ואחת אחד לכל שייכת אלא וכו' לאנשים ,54רק

עבודה שהיא גם dyrnaמכיון לזה שדרוש אלא ובפועל.
הלב  ובהרגש בחיות זה כל שיעשה היינו לב", .55"נדבת

.Ê מהי"ג נעשה בכללותו המשכן )57(ט"ו 56והנה
והיינו, – הכללית המשכן מתרומת שבאו הגשמיים דברים

עפ"י  הגשמיים בעניניו ואחת אחד כל עבודת שע"י כנ"ל,

בתחתונים. למטה ית' עצמותו ממשיך ה"ה תורה
העבודה  לאחר אלא אפשרית זו עבודה אין מ"מ אבל

ומעלה"; שנה עשרים ש"מבן אלו ע"י האדנים" ד"תרומת
שהיא  כפי שלהם פנימיים בכחות זו עבודתם דוקא כי

היא  הנשמה, עצם שמצד וקב"ע הביטול על מיוסדת

למטה  ית' עצמותו להמשיך לכאו"א ויכולת כח הנותנת
המשכן" ד"תרומת העבודה .58ע"י

ק"ש  עבודת לאחרי שדוקא ויום, יום כל בעבודת וכמו
ואחת  אחד כל בכח יש בישראל הגדולים של (ותפלה)

כנ"ל. היום כל במשך ית' לו דירה לעשות מישראל

.Á'ית לו משכן לעשות היום עבודת שבסדר כמו והנה

שהוא  אני" "מודה אמירת היא וההקדמה היסוד הנה

בעבודת  הי' עד"ז הנשמה, עצם שמצד וקב"ע הביטול
המשכן:

של  ציוויו את לישראל משה שכשמסר מצינו דהנה

נאמר המשכן, עשיית על משה mcewהקב"ה "ויקהל לזה:
כל lkאת את להקהיל תחלה לו הי' ולכאו', בנ"י". עדת
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בנין  הוי כלים ע"ג דבנין ללמוד רצו שבתחלה בשבת, לבנין בנוגע ה"ב) סוף
הן". כקרקע "אדנים ומשני אדנים, ע"ג קרשים נותנים היו שבמשכן מזה

עבודת  היא האדנים שתרומת ומכיון פנימים, כחות ענינם כלים והביאור:
כזה, בסוג הם עצמם האדנים שגם מובן, (כבפנים), פנימיים בכוחות האדם
הקרבנות  כתרומת (ולא עצמו השקל המחצית של מהכסף נעשו שהם ובפרט
שבנין  ראי' הביאו מתחלה ולכן כו'). קרבנות קנו זה שבממון הבית, ולבדק כו'
אדנים  משני: וע"ז האדנים. על הקרשים את שנתנו מזה בנין הוי כלים ע"ג
בהקב"ע  הם שחדורים כ"א פנימים דכוחות עבודה רק שאי"ז הן, כקרקע

תהי'. לכל כעפר דנפשי הביטול בחי' הנשמה, עצם שמצד
שם.47) אדה"ז שו"ע סא, סי' או"ח שו"ע ראה
ואילך.48) פ"ד העבודה קונטרס וראה ובכ"מ. בתחלתו. תו"א ראה
ואילך.49) פ"ב התפלה מצות שרש דרמ"צ וראה ד. ז, תו"א ראה
ו.50) פי"ג, במדב"ר עד"ז טז. נשא תנחומא
תרומת 51) המשכן: ותרומת האדנים תרומת שבין בההפרש וכנראה

(ראה  האדנים את עשו וממנו כסף, – בעולם ומיוחד מסוים דבר הי' האדנים
מי"ג  היתה המשכן את עשו שמהן המשכן תרומת משא"כ ,(46 הערה לעיל
נדיבות  (ובצירוף חי צומח, דומם, שבהבריאה, הענינים כל הכוללים דברים

דבר  רק ולא ית', לו דירה העולם עניני כל לעשות ענינה כי מדבר), – הלב
האדם. של פנימיים כחות – מסוים

ממנו 52) למטה תחתון שאין בתחתון דוקא היא ית' עצמותו המשכת כי
בעוה"ז  הוא עד"ז העולמות בכללות שהוא דכמו ומובן פל"ו). תניא (ראה

ואילך). 17 ע' ח"ו לקו"ש ויגש. ר"פ תו"א (ראה עצמו הגשמי
ח"י 53) לקו"ש וראה .932 ,907 ע' ח"ג לקו"ש ראה – ביניהן ההפרש
.104 ע'
כל 54) בפי שגור שמים שם וכמאמר כאו"א, שייך ית' עצמותו דלבחי'

(ספה"מ  תרצ"ד תרונה בחוץ חכמות ד"ה ראה – וע"ה ותנוקות נשים בפי אף
ובכ"מ. רצו). ע' – קונטרסים –

שבאה 55) בפרשתנו) (הנזכר הג' שתרומה א'שנא) (ע' תרומה אוה"ת ראה
בל"ג  שלמע', מאד הממשכת היא והרי מאדך, בכל ענין הוא המשכן לעשיית

האמיתי.
פרשתנו.56) ריש פרש"י ה. תרומה תנחומא א. קמח, זח"ב יג. ד, שהש"ר
א.57) קלה, זח"ב וראה ג. כה, שמות יקר וכלי בחיי
(58.933 ע' ח"ג לקו"ש עד"ז ראה

dnexz zyxt - zegiyÎihewl

"תרומת  על ולצוותם ומעלה שנה עשרים שמבן אלו
את להקהיל ואח"כ לראשונה, הבאה עדת lkהאדנים"

הנשים  גם כולל "תרומת 59בנ"י, על ולצוותם

המשכן"?

זו  שהקהלה בחי'60אלא את לעורר בשביל היתה

בשוה  מבנ"י אחד בכל שישנה הנשמה ולכן 61עצם ,
את משה בכדי ÏÎהקהיל וטף, נשים גם בנ"י עדת

עי"ז  כי מישראל, אחד שבכל הנשמה עצם את לעורר

המשכן  בנין על לצוותם אח"כ אפשר שבעבודה 62הי' :
עצם  שמצד וביטול הקב"ע בחי' יורגש פנימיים דכחות

דנדבה  העבודה ואח"כ האדנים, תרומת – הנשמה
למשכן. הכללית

הנשמה  עצם שהתעוררות ודור, דור בכל הוא ועד"ז
דרא  בכל דמשה "דאתפשטותא "משה", בחי' ע"י באה

של 63ודרא" ומוחין הראש בחי' שהם ישראל נשיאי ,
שבדור  דכחות 64בנ"י בעבודתו כאו"א יכול זה ובכח ,

העבודה  ע"י ואח"כ (ותפלה) בק"ש שלו פנימיים
דעהו" דרכיך ו"בכל המצוות, וקיום התורה דלימוד
בתחתונים. דירה ית' לו לעשות כולו, היום כל שבמשך

(b"kyz t"wie t"y zgiyn)
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העם 59) את הקהל פתח ר"א א): (קצה, בזח"ב אבל ויקהל. ר"פ רמב"ן
ב): (קצו, ושם רבוא. שתין כו' הכא אוף כו' להלן מה והטף והנשים האנשים

ויקהל. ר"פ אוה"ח וראה לחודייהו. גוברין כו' ויקהל
באד"ר 60) (שענינו  אדר דז' (תשל"ג), זו שנה לקביעות במיוחד ושייכת

תושב"כ  חלק של"ה (ראה תרומה בפ' חל סק"ח) סתק"פ או"ח מג"א ראה –
פטירתו  שאחר ע"ה רבנו משה על בתיקונים דאיתא מה ע"פ וישב) ר"פ
וי"ל  כז). סו"ס (אגה"ק נשמות ריבוא לששים ודרא דרא בכל הארתו מתפשטת

ומובן  אחד). שבכל הנשמה עצם התעוררות - ) כולם התאחדות נעשה שעי"ז
ועז. שאת ביתר הוא ההסתלקות ביום ושנה שנה שבכל

ואילך).61) 217 (ע' ויקהל לפ' א' שיחה ח"ו לקו"ש ראה
גילוי 62) להיות אפשר דוקא עי"ז כאחד" "כולנו נמצאים שבנ"י שע"י

במשכן. בתוכם ושכנתי גילוי פל"ב), תניא (ראה אחד הוי'
תס"ט.63) תקו"ז
פ"ב.64) תניא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr clw sc zay(iying meil)

déåléò dé÷øLéìåeilr dze` ewilgie ±àîìeàì àðèewîdcivn ± §¦§§¥¦¨¥¦§¨§§¨
.aigxie dfd wepizd jliy oniql ,agxd cvd oeekl `ilyd ly xvd

íélà éàå,getpe `ixa epi` wepizd m`e ±àðèe÷ì àîìeàîewilgi ± §¦©¦¥§¨§§¨
.xvd cvl agxd cvdn jetd oeeka `ilyd z`
÷îeñc à÷eðé éàä ,íà éì äøîà ,ééaà øîàå,mec` `edy wepiz ± §¨©©©¥¨§¨¦¥©§¨§¨

xacd zaiqàîc déa òìaéà àì ézkàcenc rlap `l oiicry ± §©©¦Ÿ¦©©¥§¨
.zenie enc `vi eze` eleni m`e xyal xerd oia qepk mcde xyaa

okledéì eçøúéìepizni ±àîc déa òìaéàc ãò,enc rlaiy ± ¦§§¥©§¦©©¥§¨
deìäîéìåe .eze` elenie -÷Bøéc,wexi `edy wepize -àì ézkàå §¦§©©§¨§©©¦Ÿ

déîc déa ìôðxdnne gk ea oi` jk jezne mc witqn el oi` oiicre - ¨©¥§¥
,zenl lelre ylgdldéîc déa ìôðc ãò eçøúéìcr epizni - ¦§§©§¨©¥§¥

mc witqn ea `diyúçà íòt ,ïúð éaø øîà ,àéðúc .deìäîéìå§¦§©©§©§¨¨©©¦¨¨©©©©

úîå ïBLàø dða äìnL éðôì úçà äMà úàáe ,íiä ékøëì ézëìä̈©§¦§©§¥©¨¨¦¨©©§¨©¤¨¨§¨¦¨¥
dì ézøîà ,íBãà àeäL åéúéàø ,éðôì Bzàéáä éLéìL .úîå éðL¥¦¨¥§¦¦¡¦©§¨©§¦¦¤¨¨©§¦¨
äìîe Bîc Ba òìápL ãò Bì äðézîä .Bîc Ba òìaiL ãò Bì éðézîä©§¦¦©¤¦¨©¨¦§¦¨©¤¦§©¨¨¨
úçà íòt áeL .éîL ìò éìáaä ïúð BúBà ïéøB÷ eéäå ,äéçå BúBà§¨¨§¨¦¨¨©©§¦©§¦©©©©
dða äìnL éðôì úçà äMà úàáe ,ài÷èBô÷ úðéãîì ézëìä̈©§¦¦§¦©¨§¦¨¨¦¨©©§¨©¤¨¨§¨
,÷Bøé àeäL åéúéàø ,éðôì Bzàéáä éLéìL .úîå éðL úîå ïBLàø¦¨¥¥¦¨¥§¦¦¡¦©§¨©§¦¦¤¨

,úéøa íc Ba éúéàø àìå Ba ézööä,zeaiq izyn elenl xyt` i`e ¥©§¦§Ÿ¨¦¦©§¦
daiqde ,zixa mc epnn sihdl lkei `l mc ea oi`e xg`ny zg`d

e .mc el oi`y itl dlina okzqiy dipydãò Bì éðézîä ,dì ézøîà̈©§¦¨©§¦¦©
ïúð BîL ïéøB÷ eéäå ,äéçå BúBà äìîe Bì äðézîäå .Bîc Ba ìBtiL¤¦¨§¦§¦¨¨¨§¨¨§¨¦§¨¨

.éîL ìò éìáaä©©§¦©§¦
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"תרומת  על ולצוותם ומעלה שנה עשרים שמבן אלו
את להקהיל ואח"כ לראשונה, הבאה עדת lkהאדנים"

הנשים  גם כולל "תרומת 59בנ"י, על ולצוותם

המשכן"?

זו  שהקהלה בחי'60אלא את לעורר בשביל היתה

בשוה  מבנ"י אחד בכל שישנה הנשמה ולכן 61עצם ,
את משה בכדי ÏÎהקהיל וטף, נשים גם בנ"י עדת

עי"ז  כי מישראל, אחד שבכל הנשמה עצם את לעורר

המשכן  בנין על לצוותם אח"כ אפשר שבעבודה 62הי' :
עצם  שמצד וביטול הקב"ע בחי' יורגש פנימיים דכחות

דנדבה  העבודה ואח"כ האדנים, תרומת – הנשמה
למשכן. הכללית

הנשמה  עצם שהתעוררות ודור, דור בכל הוא ועד"ז
דרא  בכל דמשה "דאתפשטותא "משה", בחי' ע"י באה

של 63ודרא" ומוחין הראש בחי' שהם ישראל נשיאי ,
שבדור  דכחות 64בנ"י בעבודתו כאו"א יכול זה ובכח ,

העבודה  ע"י ואח"כ (ותפלה) בק"ש שלו פנימיים
דעהו" דרכיך ו"בכל המצוות, וקיום התורה דלימוד
בתחתונים. דירה ית' לו לעשות כולו, היום כל שבמשך

(b"kyz t"wie t"y zgiyn)
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העם 59) את הקהל פתח ר"א א): (קצה, בזח"ב אבל ויקהל. ר"פ רמב"ן
ב): (קצו, ושם רבוא. שתין כו' הכא אוף כו' להלן מה והטף והנשים האנשים

ויקהל. ר"פ אוה"ח וראה לחודייהו. גוברין כו' ויקהל
באד"ר 60) (שענינו  אדר דז' (תשל"ג), זו שנה לקביעות במיוחד ושייכת

תושב"כ  חלק של"ה (ראה תרומה בפ' חל סק"ח) סתק"פ או"ח מג"א ראה –
פטירתו  שאחר ע"ה רבנו משה על בתיקונים דאיתא מה ע"פ וישב) ר"פ
וי"ל  כז). סו"ס (אגה"ק נשמות ריבוא לששים ודרא דרא בכל הארתו מתפשטת

ומובן  אחד). שבכל הנשמה עצם התעוררות - ) כולם התאחדות נעשה שעי"ז
ועז. שאת ביתר הוא ההסתלקות ביום ושנה שנה שבכל

ואילך).61) 217 (ע' ויקהל לפ' א' שיחה ח"ו לקו"ש ראה
גילוי 62) להיות אפשר דוקא עי"ז כאחד" "כולנו נמצאים שבנ"י שע"י

במשכן. בתוכם ושכנתי גילוי פל"ב), תניא (ראה אחד הוי'
תס"ט.63) תקו"ז
פ"ב.64) תניא
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"תרומת  על ולצוותם ומעלה שנה עשרים שמבן אלו
את להקהיל ואח"כ לראשונה, הבאה עדת lkהאדנים"

הנשים  גם כולל "תרומת 59בנ"י, על ולצוותם

המשכן"?

זו  שהקהלה בחי'60אלא את לעורר בשביל היתה

בשוה  מבנ"י אחד בכל שישנה הנשמה ולכן 61עצם ,
את משה בכדי ÏÎהקהיל וטף, נשים גם בנ"י עדת

עי"ז  כי מישראל, אחד שבכל הנשמה עצם את לעורר

המשכן  בנין על לצוותם אח"כ אפשר שבעבודה 62הי' :
עצם  שמצד וביטול הקב"ע בחי' יורגש פנימיים דכחות

דנדבה  העבודה ואח"כ האדנים, תרומת – הנשמה
למשכן. הכללית

הנשמה  עצם שהתעוררות ודור, דור בכל הוא ועד"ז
דרא  בכל דמשה "דאתפשטותא "משה", בחי' ע"י באה

של 63ודרא" ומוחין הראש בחי' שהם ישראל נשיאי ,
שבדור  דכחות 64בנ"י בעבודתו כאו"א יכול זה ובכח ,

העבודה  ע"י ואח"כ (ותפלה) בק"ש שלו פנימיים
דעהו" דרכיך ו"בכל המצוות, וקיום התורה דלימוד
בתחתונים. דירה ית' לו לעשות כולו, היום כל שבמשך

(b"kyz t"wie t"y zgiyn)
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העם 59) את הקהל פתח ר"א א): (קצה, בזח"ב אבל ויקהל. ר"פ רמב"ן
ב): (קצו, ושם רבוא. שתין כו' הכא אוף כו' להלן מה והטף והנשים האנשים

ויקהל. ר"פ אוה"ח וראה לחודייהו. גוברין כו' ויקהל
באד"ר 60) (שענינו  אדר דז' (תשל"ג), זו שנה לקביעות במיוחד ושייכת

תושב"כ  חלק של"ה (ראה תרומה בפ' חל סק"ח) סתק"פ או"ח מג"א ראה –
פטירתו  שאחר ע"ה רבנו משה על בתיקונים דאיתא מה ע"פ וישב) ר"פ
וי"ל  כז). סו"ס (אגה"ק נשמות ריבוא לששים ודרא דרא בכל הארתו מתפשטת

ומובן  אחד). שבכל הנשמה עצם התעוררות - ) כולם התאחדות נעשה שעי"ז
ועז. שאת ביתר הוא ההסתלקות ביום ושנה שנה שבכל

ואילך).61) 217 (ע' ויקהל לפ' א' שיחה ח"ו לקו"ש ראה
גילוי 62) להיות אפשר דוקא עי"ז כאחד" "כולנו נמצאים שבנ"י שע"י

במשכן. בתוכם ושכנתי גילוי פל"ב), תניא (ראה אחד הוי'
תס"ט.63) תקו"ז
פ"ב.64) תניא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr clw sc zay(iying meil)

,ax ixac mvrläkî éab ìòî ïîLå ïénç ïéòðBî ïéà ,áø øîà̈©©¥§¦©¦¨¤¤¥©©¥©¨
,øîà ìàeîLe ,úaMadxifb dxeq` dknd lr onye ming zpizp ©©¨§¥¨©

la` ,mipnnq zwigy meyn,äknì ãøBéå úúBLå äknì õeç ïúBð¥©©¨§¥§¥©©¨
:`xnbd dywn .d`etxl z`f dyery xkip `l df ote`ay itl

,éáéúéî,`ziixaa epipy,CBî éab ìò ïénçå ïîL ïéðúBð ïéàick ¥¦¥¥§¦¤¤§©¦©©¥
ïzéìjend,úaMa äkî éab ìòmeyn `ed mrhdy dxaq `xnbd ¦¥©©¥©¨©©¨

zzl jk meyn xqe`d l`enyl di`x o`kne ,mipnnq zwigy zxifb
zvxzn .z`f xizdy ax lr dywe ,dnvr dknd lr oinge ony

:`xnbdíúäzwigy meyn dxifb epi` xeqi`d `ziixaa my - ¨¨
`l` ,mipnnqíeMîicil `ai `ny yygäèéçñlr okle ,jend ly ¦§¦¨

.mpzil xzen dhigq yyg oi`y dnvr dknd
:zxg` `ziixan dywn `xnbdïîLå ïénç ïéðúBð ïéà ,òîL àz̈§©¥§¦©¦¨¤¤

,úaMa äkî éab ìòL CBî éab ìòl xizd ax eli`elr elit` zz ©©¥¤©©¥©¨©©¨
:`xnbd zvxzn .dnvr dkndénð íúämrhd ,ef `ziixaa mb - ¨¨©¦

`l` mipnnq zwigy meyn epi`íeMîyygäèéçñ.jend ly ¦§¦¨
:l`enyl di`x d`ian `xnbdïéðúBð ïéà ,ìàeîLc déúååk àéðz©§¨§¨¥¦§¥¥§¦

úúBLå äknì õeç ïéðúBð ìáà úaMa äkî éab ìò ïîLå ïénç©¦¨¤¤©©¥©¨©©¨£¨§¦©©¨§¥
.äknì ãøBéå§¥©©¨

:zaya dkn lr jen zpizpa dpc `xnbdéab ìò ïéðúBð ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦©©¥
Láé CBî äknä[yaie jx ca zqit-],Láé âBôñe`txn epi`y itl ©©¨¨¥§¨¥

.miywd eicban hxqz `ly dknd lr obn `l`éîb àì ìáàayr-] £¨Ÿ¤¦
[xdpd zty lr lcbdïéúéúk àìå ,Láé[zewc micba zekizg-] ¨¥§Ÿ§¦¦

,ïéLáézwigy meyn minkg exfbe dknd z` mi`txn el`y itl §¥¦
.mipnnq

:`xnbd dywnàéL÷n `ziixaa dxizq zniiw -,ïéúéúkà ïéúéúk ©§¨§¦¦©§¦¦
lr cba zkizg `edy yai jen zzl dxizdy `yixdn xnelk
lr [micba zekizg md mby] oizizk zzl dxq`y `tiqd lr ,dknd

.dknd:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìzzl zxqe`y `tiqd - Ÿ©§¨¨
zxacn dknd lr oizizkéúãçalr mlern epzip `ly miycga - §©§¥

e ,mi`txn mdy ,dknàäzxacn jen zzl dxizny `yixde - ¨
é÷ézòa.mi`txn mpi` aeye dkn lr xara epzip xaky mipyia - §©¦¥

eqî ïéúéúk éðä dpéî òîL ,ééaà øîàmze`y jkn gken - ¨©©©¥§©¦¨¨¥§¦¦©
.dknd z` mi`txn ca zekizg

zaya dlin oipra dpynd ly `tiqd z` zx`an oldl `xnbd
,dpyna epipy :zewitqa'åë ñBðéâBøcðàå ÷ôñmdilr millgn oi` ¨¥§©§§¦

.zayd z`,ïðaø eðzxn`p(b ai `xwie)xUA lFOi ipinXd mFIaE' ¨©¨¨©©§¦¦¦§©
,'Búìøò.zay dgec dliny minkg ecnl 'ipinyd meiae' zeaizdn ¨§¨

wxy minkg eyxce ,herin ernyne 'ezlxr' xn`p weqtd jynda
Búìøòy df lyéàcå,elenl devn,úaMä úà äçBc ¨§¨©©¨¤©©¨
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המשך ביאור למס' שבת ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr clw sc zay(iying meil)

déåléò dé÷øLéìåeilr dze` ewilgie ±àîìeàì àðèewîdcivn ± §¦§§¥¦¨¥¦§¨§§¨
.aigxie dfd wepizd jliy oniql ,agxd cvd oeekl `ilyd ly xvd

íélà éàå,getpe `ixa epi` wepizd m`e ±àðèe÷ì àîìeàîewilgi ± §¦©¦¥§¨§§¨
.xvd cvl agxd cvdn jetd oeeka `ilyd z`
÷îeñc à÷eðé éàä ,íà éì äøîà ,ééaà øîàå,mec` `edy wepiz ± §¨©©©¥¨§¨¦¥©§¨§¨

xacd zaiqàîc déa òìaéà àì ézkàcenc rlap `l oiicry ± §©©¦Ÿ¦©©¥§¨
.zenie enc `vi eze` eleni m`e xyal xerd oia qepk mcde xyaa

okledéì eçøúéìepizni ±àîc déa òìaéàc ãò,enc rlaiy ± ¦§§¥©§¦©©¥§¨
deìäîéìåe .eze` elenie -÷Bøéc,wexi `edy wepize -àì ézkàå §¦§©©§¨§©©¦Ÿ

déîc déa ìôðxdnne gk ea oi` jk jezne mc witqn el oi` oiicre - ¨©¥§¥
,zenl lelre ylgdldéîc déa ìôðc ãò eçøúéìcr epizni - ¦§§©§¨©¥§¥

mc witqn ea `diyúçà íòt ,ïúð éaø øîà ,àéðúc .deìäîéìå§¦§©©§©§¨¨©©¦¨¨©©©©

úîå ïBLàø dða äìnL éðôì úçà äMà úàáe ,íiä ékøëì ézëìä̈©§¦§©§¥©¨¨¦¨©©§¨©¤¨¨§¨¦¨¥
dì ézøîà ,íBãà àeäL åéúéàø ,éðôì Bzàéáä éLéìL .úîå éðL¥¦¨¥§¦¦¡¦©§¨©§¦¦¤¨¨©§¦¨
äìîe Bîc Ba òìápL ãò Bì äðézîä .Bîc Ba òìaiL ãò Bì éðézîä©§¦¦©¤¦¨©¨¦§¦¨©¤¦§©¨¨¨
úçà íòt áeL .éîL ìò éìáaä ïúð BúBà ïéøB÷ eéäå ,äéçå BúBà§¨¨§¨¦¨¨©©§¦©§¦©©©©
dða äìnL éðôì úçà äMà úàáe ,ài÷èBô÷ úðéãîì ézëìä̈©§¦¦§¦©¨§¦¨¨¦¨©©§¨©¤¨¨§¨
,÷Bøé àeäL åéúéàø ,éðôì Bzàéáä éLéìL .úîå éðL úîå ïBLàø¦¨¥¥¦¨¥§¦¦¡¦©§¨©§¦¦¤¨

,úéøa íc Ba éúéàø àìå Ba ézööä,zeaiq izyn elenl xyt` i`e ¥©§¦§Ÿ¨¦¦©§¦
daiqde ,zixa mc epnn sihdl lkei `l mc ea oi`e xg`ny zg`d

e .mc el oi`y itl dlina okzqiy dipydãò Bì éðézîä ,dì ézøîà̈©§¦¨©§¦¦©
ïúð BîL ïéøB÷ eéäå ,äéçå BúBà äìîe Bì äðézîäå .Bîc Ba ìBtiL¤¦¨§¦§¦¨¨¨§¨¨§¨¦§¨¨

.éîL ìò éìáaä©©§¦©§¦
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מתוך פניני לוי יצחק על התורהכ

כב  חוברת

האחרון  הרגע עד כתיבה
שני  בה היו טוב. ואוויר רבים עצים בו שהיו במקום למדי, טובה דירה למעננו נשכרה השבועות חג לפני

וחצי. לשנה מראש שולם הדירה שכר  וגינה. מרפסת גדולים, חדרים

להניח  מקום עליו, לכתוב שולחן לבעלי היה שם. ששררו לתנאים ביחס למדי יפה מרוהט היה החדרים אחד

הזמן. כל במשך כתב אכן והוא – מעט לאגור כבר הספיק שבעלי – ספרים בו

כתב  עדיין הוא הסתלקותו לפני מבט 57שבועיים העפתי לאחרֿמכן מאוד. שבור היה כבר כתבֿידו אבל ,

בצוואה, שמדובר שייתכן במחשבה שכתב, אבל במה הדברים, עומק את הבנתי לא כמובן – שראיתי כפי אבל

תמיד. שכתב למה דומה הדברים תוכן היה – שטחית ובהסתכלות הסגנון לפי זאת זיהיתי

הסיגריות  סופקו לבעלי אבל שם, להשיג מאוד קשה שהיה (דבר סיגריה מעשן היה שבעלי היה, הדברים סדר

לכתוב. מתחיל ומיד במחשבותיו, מתעמק היה העישון ולאחר שרצה), כמות בכל ביותר, הטובות

לשרפה  שם אותם דנו לא אם – במוסקבה השארתי הכתבים כל .24את

שכנים  שיח
לביתנו. מגיעים האנשים היו ללכת, לבעלי קשה שהיה מאחר

ושתיים  חמישים שעלֿאף בפניי התפאר הגבר מלנינגרד. זוג היו מגורינו מקום את עמנו שחלקו השכנים

מאוד. כ"אינטליגנטים" עצמם החשיבו הם "עברי". לקרוא יודע אינו שנותיו

החדש  שכנו כמו יהודים, של זה שסוג אמר זה שבילה 122איש לאחר אבל בעיניו. מקום כל תופס אינו ,

הביתה  לשוב למהר האיש החל – במרפסת בלילה יושבים כשהם החדש", "השכן עם פעמים מספר בשיחה

אותו  מעניינות עמו "השיחות שכן השכן, עם לשוחח להספיק שיוכל כדי האפשר, ככל מוקדם מעבודתו

מאוד"...

באמצע  לעתים רבים כוחות בהן השקיע ובעלי העולם, בענייני כמובן, עסקו, השכן עם בעלי של שיחותיו

לא  הוא שכן הביתה, אותו שאכניס כדי החדר מן לי קורא היה ומיד בטוב, שלא לפתע חש בעלי היה השיחה

השכנים. עם לבלות – עוד יכול היה לא או – עוד רצה

ומסירות  ידידות
חדשים  והיו העבר, מן מכרים היו ביניהם – הללו הטובים הידידים כל של אלינו יחסם היה נפלא מה

למעננו! זאת כל עשו שבהן וההתמסרות החמימות גדולה וכמה – עתה זה להם שהתוודענו

מבדידות. סבל לא בעלי בהחלט, הצרות. משא את מעלינו הקלה זו מסירות

כל  ונשים. גברים מבוגרים, צעירים, לבקרנו. מגיעים מהם רבים היו – מעבודתם חופשיים כשהיו – בשבת

הזה. היום עד זוכרת אני ואותה אז, הרגשנו אותה נאמנה, ידידות של אמיתית כה רוח עמו הביא מהם אחד

הכל, של ידם בהישג היו לא במוסקבה שגם כאלה ביותר, והיקרים הטובים המוצרים – לו שנזקקנו דבר כל

את  להציל כדי בכך שיהיה מחשבה מתוך זאת עשו בתחילה לנו. סיפקו הם הכל – בלבד המיוחסים של אלא

הדברים  שהתבררו ככל לאחרֿמכן, ממחלתו. ולרפאותו טוב 58בעלי להרגיש לו לגרום כדי פשוט זאת עשו ,

יותר.

היה  הצח. באוויר במרפסת, יותר  רב זמן לשכב לו הורה נוספת, פעם בעלי את לבקר שהגיע הפרופסור,

מיטה. שם להציב אפוא צורך

(57.000 ע' לקמן גם ראה
ר"ל.58) חסרֿתקווה ומצבו רלוי"צ, את לרפא ניתן שלא כשהוברר כלומר:

כב  חוברת

האחרון  הרגע עד כתיבה
שני  בה היו טוב. ואוויר רבים עצים בו שהיו במקום למדי, טובה דירה למעננו נשכרה השבועות חג לפני

וחצי. לשנה מראש שולם הדירה שכר  וגינה. מרפסת גדולים, חדרים

להניח  מקום עליו, לכתוב שולחן לבעלי היה שם. ששררו לתנאים ביחס למדי יפה מרוהט היה החדרים אחד

הזמן. כל במשך כתב אכן והוא – מעט לאגור כבר הספיק שבעלי – ספרים בו

כתב  עדיין הוא הסתלקותו לפני מבט 57שבועיים העפתי לאחרֿמכן מאוד. שבור היה כבר כתבֿידו אבל ,

בצוואה, שמדובר שייתכן במחשבה שכתב, אבל במה הדברים, עומק את הבנתי לא כמובן – שראיתי כפי אבל

תמיד. שכתב למה דומה הדברים תוכן היה – שטחית ובהסתכלות הסגנון לפי זאת זיהיתי

הסיגריות  סופקו לבעלי אבל שם, להשיג מאוד קשה שהיה (דבר סיגריה מעשן היה שבעלי היה, הדברים סדר

לכתוב. מתחיל ומיד במחשבותיו, מתעמק היה העישון ולאחר שרצה), כמות בכל ביותר, הטובות

לשרפה  שם אותם דנו לא אם – במוסקבה השארתי הכתבים כל .24את

שכנים  שיח
לביתנו. מגיעים האנשים היו ללכת, לבעלי קשה שהיה מאחר

ושתיים  חמישים שעלֿאף בפניי התפאר הגבר מלנינגרד. זוג היו מגורינו מקום את עמנו שחלקו השכנים

מאוד. כ"אינטליגנטים" עצמם החשיבו הם "עברי". לקרוא יודע אינו שנותיו

החדש  שכנו כמו יהודים, של זה שסוג אמר זה שבילה 122איש לאחר אבל בעיניו. מקום כל תופס אינו ,

הביתה  לשוב למהר האיש החל – במרפסת בלילה יושבים כשהם החדש", "השכן עם פעמים מספר בשיחה

אותו  מעניינות עמו "השיחות שכן השכן, עם לשוחח להספיק שיוכל כדי האפשר, ככל מוקדם מעבודתו

מאוד"...

באמצע  לעתים רבים כוחות בהן השקיע ובעלי העולם, בענייני כמובן, עסקו, השכן עם בעלי של שיחותיו

לא  הוא שכן הביתה, אותו שאכניס כדי החדר מן לי קורא היה ומיד בטוב, שלא לפתע חש בעלי היה השיחה

השכנים. עם לבלות – עוד יכול היה לא או – עוד רצה

ומסירות  ידידות
חדשים  והיו העבר, מן מכרים היו ביניהם – הללו הטובים הידידים כל של אלינו יחסם היה נפלא מה

למעננו! זאת כל עשו שבהן וההתמסרות החמימות גדולה וכמה – עתה זה להם שהתוודענו

מבדידות. סבל לא בעלי בהחלט, הצרות. משא את מעלינו הקלה זו מסירות

כל  ונשים. גברים מבוגרים, צעירים, לבקרנו. מגיעים מהם רבים היו – מעבודתם חופשיים כשהיו – בשבת

הזה. היום עד זוכרת אני ואותה אז, הרגשנו אותה נאמנה, ידידות של אמיתית כה רוח עמו הביא מהם אחד

הכל, של ידם בהישג היו לא במוסקבה שגם כאלה ביותר, והיקרים הטובים המוצרים – לו שנזקקנו דבר כל

את  להציל כדי בכך שיהיה מחשבה מתוך זאת עשו בתחילה לנו. סיפקו הם הכל – בלבד המיוחסים של אלא

הדברים  שהתבררו ככל לאחרֿמכן, ממחלתו. ולרפאותו טוב 58בעלי להרגיש לו לגרום כדי פשוט זאת עשו ,

יותר.

היה  הצח. באוויר במרפסת, יותר  רב זמן לשכב לו הורה נוספת, פעם בעלי את לבקר שהגיע הפרופסור,

מיטה. שם להציב אפוא צורך

(57.000 ע' לקמן גם ראה
ר"ל.58) חסרֿתקווה ומצבו רלוי"צ, את לרפא ניתן שלא כשהוברר כלומר:

א. טעם למאחז"ל )אבות פ"ה מכ"ב( "בן ה' שנים 
למקרא"

הוא הי' אומר: בן חמש שנים למקרא.
אבות פרק ה' משנה כ"ב

דע, שה' פעמים שנ"ה הוא מספר1 כל הכ"ב אותיות, 
שרשן  האותיות  כי  הכפולים,  מנצפ"ך  אותיות2  עם 

ה'מוצאות הפה3 שהם בחי' ה' גבורות כידוע4.
ולכן בן ה' שנים למקרא, כדי שידע מתחלה כל הכ"ז 

אותיות.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית-פתח דבר, 
רשימת המחבר ע"ד שמו

"ועל פי המבואר יתוסף ביאור בלשון אדמו"ר הזקן 
)הל' תלמוד תורה5 בתחלתו( "שאז מלמדו לקרות תורה 
שבכתב מעט מעט" – משמע שעד עתה: א( קריאה לא 

ידע כלל. ב( יודע כל המוכרח6 לדעת לפני זה".
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1( ה'פעמים שנ"ה )x 355(  = 1775 5, וכן א-ט )45(, + י-צ )450(, + 
ק-ת )1000(, + מנצפ"ך )280( = 1775.

2( אותיות מנצפ"ך הכפולים. פירוש: האותיות "מנצפך" הם מיוחדים, 
בסוג בפני עצמן, משאר כל האותיות דהאלף בית, דשאר כל האותיות 
באים בראש התיבה, באמצע, או בסוף, משא"כ האותיות "מנצפך" – 
היינו האותיות הסופיות "ם', ן', ץ', ף', ך'" הם באים רק בסוף התיבה, 
הם  ולכן  ה'גבורות,  הם  "מנצפך  וז"ל:  ע'מנצפך  אור  במאורי  וראה 
ובלקוטי  הגבורות".  טבע  כן  כי  ומדה,  גבול  לתת  התיבה  בסוף  באים 
לוי יצחק הערות לזהר שמות-דברים עמוד שמ וז"ל: "מדה וגבול הם 
פה  התיבה, שעד  בסוף  הבאים  מנצפך  ה'אותיות  וכמו  הגבורות,  מצד 
וגבול מצד הגבורות". וראה גם בתורת לוי  יותר, וכל מדה  תבוא ולא 
גבורה  בגימטריא  מנצפך  רכז:  עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק 
דין. )וראה ספר הערכים אותיות עמוד א'ואילך, ובעיקר שם עמוד סד. 

]ואותיות אלו הם כפולים בהאל"ף בי"ת[(.
3( דיש ה'מוצאות הפה )ספר יצירה פ"ב, ג(, דאותיות הדיבור נוצרות 
אותיות  והם:  הפה,  מוצאות  מחמשה  באחד  מכה  והקול  שההבל  ע"י 
דלנט"ת  מהחיך,   – גיכ"ק  מהשפתים,   – בומ"פ  מהגרון,   – אחה"ע 
– מהלשון, זסשר"ץ – מהשיניים. ראה ספר הערכים אותיות אל"ף – 

אטב"ח עמוד לג ואילך.
הטעם  בזה  ד')מבאר  פרק  סוף  והאמונה  היחוד  שער   – תניא  ראה   )4

דמצטרפין להחשבון גם האותיות "מנצפך", הכפולים(.
5( )הלכות תלמוד תורה פרק א הלכה א( וז"ל: ...מצות עשה מן התורה 
ללמדו  חייב  אביו  ומאימתי  תורה...  הקטן  בנו  את  ללמד  האב  על 
משיתחיל לדבר מלמדו תורה צוה לנו משה וגו', ופסוק ראשון מפרשת 
שמע, ואח"כ מלמדו מעט מעט פסוקים פסוקים בעל פה עד שיהא בן 
חמש למקרא, דהיינו בשנת חמישית שאז מלמדו לקרות תורה שבכתב 

מעט מעט בביתו, עד שיהי'בן שש או בן שבע וכו'.
זי"ע חלק י"ב עמוד רפח. חלק יד  ]וראה אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר 
עמוד מ. )הערות וציונים על הלכות תלמוד תורה שולחן-ערוך אדמו"ר 

הזקן חלק א 17/ב([.
6( היינו "ידיעת האותיות", ולאחר שלמד ויודע כל האותיות, אז בהיותו 

"בן חמש למקרא", אביו "מלמדו לקרות תורה שבכתב מעט מעט".

בראשית א, א – בראשית ברא אלקים את השמים 
ואת הארץ

התורה  את  לקיים  התורה,  וסיום  בהתחלה  רמז  ב. 
ועי"ז  ולא תגרעו ממנו,  ולא תוסיפו  באמונה פשוטה, 

יוכל לקיים את התורה בכל ה"לב" וכו'
האות הראשונה של התורה הוא אות "ב" בראשית, 
האות האחרונה הוא "ל" ישראל7, וביחד הוא אותיות 
"לב" וכן "בל", והיינו רמז שצריכים לקיים את התורה 
בכל ה"לב", אבל בכדי לקיים התורה בכל ה"לב", על 

זה מרומז האותיות "בל".
דפירוש "בל" היא "לא"8, ופירושו כך:

דהאות קודם "ב" היא אות "א'", והאות קודם "ל" 
היא אות "כ", ביחד היא "אך".

והאות שאחר אות "ב" היא אות "ג", והאות שאחר 
אות "ל" היא אות "מ", ביחד היא "גם".

תיבת "אך" היא למעט, כמארז"ל9 אך ורק למעט. 
ותיבת "גם" הוא לרבות, כמארז"ל10 גם לרבות.

ימין  ח"ו  תסור  שלא  "בל",  מרמז,  שהתורה  וזהו 
ושמאל.

למעט,  "אך"  הקודמים  להאותיות  תלך  ש"בל" 
שממעטים מהתורה ומצות "לא תגרעו".

היינו  לרבות,  "גם"  שאחר,  להאותיות  תלך  ו"בל" 
להוסיף על המצות "לא תוסיפו".

נוכל  ועי"ז  פשוטה,  באמונה  התורה  כל  לקיים  רק 
לקיים את התורה בכל ה"לב".

עפ"י השמועה11

7( דברים לד, יב. "לעיני כל ישראל".
8( ע"ד מ"ש "אף תכון תבל בל תמוט" )תהלים צב, א(.

9( ירושלמי ברכות פ"ט, מ"ז. יומא פ"ח, ה"ה. תו"כ פרק טו, ה. וראה 
על  אף  תשמורו,  שבתותי  את  ]"אך  את.  אך  ד"ה  יג  לא,  שמות  רש"י 
פי שתהיו רצופין וזריזין בזריזות המלאכה )מלאכת המשכן(, שבת אל 
תדחה מפניה, כל אכין ורכין מעוטין, למעט שבת ממלאכת המשכן"[. 
בחמשה  אך  ד"ה  )רש"י  לט  פסוק  אך(, שם  ד"ה  )רש"י  כז  כג,  ויקרא 

עשר יום תחגו(.
10( ראה קידושין מא: "כן תרימו גם אתם" גם לרבות את השליח, )ועיין 

גם עירובין מ:(.
11( בליל ט'ניסן תרצ"ט, כשבאו הרשעים הנקוו"ד לעשות חיפוש בבית 
זצ"ל, הנה באשמורת הבקר באו  יצחק  ר'לוי  ולאסור הרה"צ המקובל 
כמה מהמתפללים להבית הכנסת, וכששמעו מה שקרה הלכו כמה מהם 
לבית ר'לוי יצחק זצ"ל, וקודם שלקחו אותו, פנה אל כמה מאנשי עירו, 
ואמר להם: הנני רואה שעוד מעט לוקחים אותי, ואמרו חכמינו ז"ל אל 
יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה, ואמר להם הפירוש בפנים. 
)רב א'מברוקלין שנסע לרוסיא בשנות הכפי"ן פגש יהודי שהי'באותו 
הפירוש  זצ"ל  יצחק  ר'לוי  המקובל  מהרה"צ  בעצמו  ששמע  מעמד, 

הנ"ל, והוא סיפר זה להרב, שסיפר זה לאנ"ש(.



כי רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

כב  חוברת

האחרון  הרגע עד כתיבה
שני  בה היו טוב. ואוויר רבים עצים בו שהיו במקום למדי, טובה דירה למעננו נשכרה השבועות חג לפני

וחצי. לשנה מראש שולם הדירה שכר  וגינה. מרפסת גדולים, חדרים

להניח  מקום עליו, לכתוב שולחן לבעלי היה שם. ששררו לתנאים ביחס למדי יפה מרוהט היה החדרים אחד

הזמן. כל במשך כתב אכן והוא – מעט לאגור כבר הספיק שבעלי – ספרים בו

כתב  עדיין הוא הסתלקותו לפני מבט 57שבועיים העפתי לאחרֿמכן מאוד. שבור היה כבר כתבֿידו אבל ,

בצוואה, שמדובר שייתכן במחשבה שכתב, אבל במה הדברים, עומק את הבנתי לא כמובן – שראיתי כפי אבל

תמיד. שכתב למה דומה הדברים תוכן היה – שטחית ובהסתכלות הסגנון לפי זאת זיהיתי

הסיגריות  סופקו לבעלי אבל שם, להשיג מאוד קשה שהיה (דבר סיגריה מעשן היה שבעלי היה, הדברים סדר

לכתוב. מתחיל ומיד במחשבותיו, מתעמק היה העישון ולאחר שרצה), כמות בכל ביותר, הטובות

לשרפה  שם אותם דנו לא אם – במוסקבה השארתי הכתבים כל .24את

שכנים  שיח
לביתנו. מגיעים האנשים היו ללכת, לבעלי קשה שהיה מאחר

ושתיים  חמישים שעלֿאף בפניי התפאר הגבר מלנינגרד. זוג היו מגורינו מקום את עמנו שחלקו השכנים

מאוד. כ"אינטליגנטים" עצמם החשיבו הם "עברי". לקרוא יודע אינו שנותיו

החדש  שכנו כמו יהודים, של זה שסוג אמר זה שבילה 122איש לאחר אבל בעיניו. מקום כל תופס אינו ,

הביתה  לשוב למהר האיש החל – במרפסת בלילה יושבים כשהם החדש", "השכן עם פעמים מספר בשיחה

אותו  מעניינות עמו "השיחות שכן השכן, עם לשוחח להספיק שיוכל כדי האפשר, ככל מוקדם מעבודתו

מאוד"...

באמצע  לעתים רבים כוחות בהן השקיע ובעלי העולם, בענייני כמובן, עסקו, השכן עם בעלי של שיחותיו

לא  הוא שכן הביתה, אותו שאכניס כדי החדר מן לי קורא היה ומיד בטוב, שלא לפתע חש בעלי היה השיחה

השכנים. עם לבלות – עוד יכול היה לא או – עוד רצה

ומסירות  ידידות
חדשים  והיו העבר, מן מכרים היו ביניהם – הללו הטובים הידידים כל של אלינו יחסם היה נפלא מה

למעננו! זאת כל עשו שבהן וההתמסרות החמימות גדולה וכמה – עתה זה להם שהתוודענו

מבדידות. סבל לא בעלי בהחלט, הצרות. משא את מעלינו הקלה זו מסירות

כל  ונשים. גברים מבוגרים, צעירים, לבקרנו. מגיעים מהם רבים היו – מעבודתם חופשיים כשהיו – בשבת

הזה. היום עד זוכרת אני ואותה אז, הרגשנו אותה נאמנה, ידידות של אמיתית כה רוח עמו הביא מהם אחד

הכל, של ידם בהישג היו לא במוסקבה שגם כאלה ביותר, והיקרים הטובים המוצרים – לו שנזקקנו דבר כל

את  להציל כדי בכך שיהיה מחשבה מתוך זאת עשו בתחילה לנו. סיפקו הם הכל – בלבד המיוחסים של אלא

הדברים  שהתבררו ככל לאחרֿמכן, ממחלתו. ולרפאותו טוב 58בעלי להרגיש לו לגרום כדי פשוט זאת עשו ,

יותר.

היה  הצח. באוויר במרפסת, יותר  רב זמן לשכב לו הורה נוספת, פעם בעלי את לבקר שהגיע הפרופסור,

מיטה. שם להציב אפוא צורך

(57.000 ע' לקמן גם ראה
ר"ל.58) חסרֿתקווה ומצבו רלוי"צ, את לרפא ניתן שלא כשהוברר כלומר:

כב  חוברת

האחרון  הרגע עד כתיבה
שני  בה היו טוב. ואוויר רבים עצים בו שהיו במקום למדי, טובה דירה למעננו נשכרה השבועות חג לפני

וחצי. לשנה מראש שולם הדירה שכר  וגינה. מרפסת גדולים, חדרים

להניח  מקום עליו, לכתוב שולחן לבעלי היה שם. ששררו לתנאים ביחס למדי יפה מרוהט היה החדרים אחד

הזמן. כל במשך כתב אכן והוא – מעט לאגור כבר הספיק שבעלי – ספרים בו

כתב  עדיין הוא הסתלקותו לפני מבט 57שבועיים העפתי לאחרֿמכן מאוד. שבור היה כבר כתבֿידו אבל ,

בצוואה, שמדובר שייתכן במחשבה שכתב, אבל במה הדברים, עומק את הבנתי לא כמובן – שראיתי כפי אבל

תמיד. שכתב למה דומה הדברים תוכן היה – שטחית ובהסתכלות הסגנון לפי זאת זיהיתי

הסיגריות  סופקו לבעלי אבל שם, להשיג מאוד קשה שהיה (דבר סיגריה מעשן היה שבעלי היה, הדברים סדר

לכתוב. מתחיל ומיד במחשבותיו, מתעמק היה העישון ולאחר שרצה), כמות בכל ביותר, הטובות

לשרפה  שם אותם דנו לא אם – במוסקבה השארתי הכתבים כל .24את

שכנים  שיח
לביתנו. מגיעים האנשים היו ללכת, לבעלי קשה שהיה מאחר

ושתיים  חמישים שעלֿאף בפניי התפאר הגבר מלנינגרד. זוג היו מגורינו מקום את עמנו שחלקו השכנים

מאוד. כ"אינטליגנטים" עצמם החשיבו הם "עברי". לקרוא יודע אינו שנותיו

החדש  שכנו כמו יהודים, של זה שסוג אמר זה שבילה 122איש לאחר אבל בעיניו. מקום כל תופס אינו ,

הביתה  לשוב למהר האיש החל – במרפסת בלילה יושבים כשהם החדש", "השכן עם פעמים מספר בשיחה

אותו  מעניינות עמו "השיחות שכן השכן, עם לשוחח להספיק שיוכל כדי האפשר, ככל מוקדם מעבודתו

מאוד"...

באמצע  לעתים רבים כוחות בהן השקיע ובעלי העולם, בענייני כמובן, עסקו, השכן עם בעלי של שיחותיו

לא  הוא שכן הביתה, אותו שאכניס כדי החדר מן לי קורא היה ומיד בטוב, שלא לפתע חש בעלי היה השיחה

השכנים. עם לבלות – עוד יכול היה לא או – עוד רצה

ומסירות  ידידות
חדשים  והיו העבר, מן מכרים היו ביניהם – הללו הטובים הידידים כל של אלינו יחסם היה נפלא מה

למעננו! זאת כל עשו שבהן וההתמסרות החמימות גדולה וכמה – עתה זה להם שהתוודענו

מבדידות. סבל לא בעלי בהחלט, הצרות. משא את מעלינו הקלה זו מסירות

כל  ונשים. גברים מבוגרים, צעירים, לבקרנו. מגיעים מהם רבים היו – מעבודתם חופשיים כשהיו – בשבת

הזה. היום עד זוכרת אני ואותה אז, הרגשנו אותה נאמנה, ידידות של אמיתית כה רוח עמו הביא מהם אחד

הכל, של ידם בהישג היו לא במוסקבה שגם כאלה ביותר, והיקרים הטובים המוצרים – לו שנזקקנו דבר כל

את  להציל כדי בכך שיהיה מחשבה מתוך זאת עשו בתחילה לנו. סיפקו הם הכל – בלבד המיוחסים של אלא

הדברים  שהתבררו ככל לאחרֿמכן, ממחלתו. ולרפאותו טוב 58בעלי להרגיש לו לגרום כדי פשוט זאת עשו ,

יותר.

היה  הצח. באוויר במרפסת, יותר  רב זמן לשכב לו הורה נוספת, פעם בעלי את לבקר שהגיע הפרופסור,

מיטה. שם להציב אפוא צורך

(57.000 ע' לקמן גם ראה
ר"ל.58) חסרֿתקווה ומצבו רלוי"צ, את לרפא ניתן שלא כשהוברר כלומר:

המשך בעמוד טלט



כי

כה, ח – ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

תוכן: בנין שבנה שלמה כבר מפורש במלכים וכן 
בנין העתיד להבנות אף שהוא ביחזקאל אינו מפורש 
ומבואר ואנשי בית שני כשבנו בימי עזרא בנוהו כבנין 

שלמה ומעין דברים המפורשים ביחזקאל.

רמב"ם הל' בית הבחירה פ"א ה"ד

בנין שבנה שלמה וכו', הנה דברי רבינו צריכין לימוד, מה 
לו במה שכתב שאין  ניחא  ומה  לו לרבינו מיחזקאל,  הקשה 
מפורש דמה הי' קשה לנו אם הי' מפורש ואומר לבאר דברי 

רבינו אשר עמקו דבריו בזה.
דהנה בתויו"ט בהקדמתו למס' מדות הקשה מדברי רבינו 
זרעים  בפי' המשניות בהקדמתו לספר  רבינו  האלו אמש"כ 
כאשר הגיע לספר קדשים כתב וז"ל הביא אחר תמיד מידות 
המקדש  מידת  זוכר  שהוא  סיפור  אלא  אחר  ענין  בו  ואין 
צורתו ובניניו וכל עניניו והתועלת שיש בענין ההוא כשיבנה 
והצורות  התבניות  ההוא  התבנית  ולעשות  לשמור  יש  ב"ה 
והערך מפני שהוא ברוח הקודש כמו שאמר הכל מיד ד' עלי 

השכיל עכ"ל.
ויקשה כיון שכתב כאן דלא הי' שוה לבנין שלמה וגם לא 
שוה לבנין העתיד א"כ יקשה עליו האיך הביא קרא דמיד ד' 
לבנין  מזה  ילמדו  איך  ועוד  ראשון,  אבית  דקאי  השכיל  עלי 

העתיד כיון שיש הרבה שינויים.
המאמר  עפ"י  רבינו  דברי  לפרש  יו"ט  התוספות  וכתב 
שהביא רש"י ביחזקאל סימן מ"ג ראוי' היתה ביאה שני' של 
עזרא להיות כביאה ראשונה של יהושע ובנין זה מאז הי' ראוי 
להם כשעלו מן הגולה לגאולת עולם אלא שגרם החטא שלא 
הבנין  חלקו  בכל  למלאות  יכלו  לא  הוגנת  תשובתם  היתה 
שתהא  עולם  לגאולת  מיועד  בנין  שאותו  לפי  שהוא,  כמות 
הכבוד חונה לעולם כענין שנאמר שם ושכנתי בתוכם לעולם, 
ומ"מ הואיל והי' ראוי להם ראו כי טוב לבנות מעין אותו הבנין 

במקצת מן הדברים עכ"ד.
הוא  לעתיד  תועלת  הבית  בנין  שספור  רבינו  דכתב  והא 
בכתב  דהכל  קרא  דהביא  והא  הדומים  דברים  הרבה  משום 
מיד וכו' משום דעכ"פ יש ראי' ממנו דהרי בכמה דוכתין פריך 
כדמות  להיות  שני  לבית  דהי'  מוכח  ד'  דיד  מקרא  בגמרא 
בפ"ה  כדאמרינן  ודרש  אשכחו  דקרא  היכא  אלא  הראשון 
דסוכה וממילא נמי דלעתיד יש לנו לבנותו כמו שהוא בכתב 
אשר השכיל את דוד והיכא דקרא אשכחן ודרוש לשנות יבנה 

כדדרשתם.
שפירש"י  כמו  ג"כ  נבנה  לדרוש  נזכה  דאנן  היכא  וא"כ 
כן  דרשוהו,  והם  לדרשו  הבין  לא  דשלמה  ס"ב  דף  בזבחים 
אנחנו כשנזכה לבנין העתיד יגלה הקב"ה עינינו ומלאה ארץ 

דיעה ולהבין הסתום בדברי יחזקאל.
אבל מ"מ צריך לסיפור בנין בית שני שכן רוב ועיקר הבנין 
מיוסדים כתבנית אשר השכיל ד' לדוד, וע"י סיפור הזה של 
דיחזקאל  בבנינו  ולהתבונן  לדרוש  יכולים  אנו  שני  בית  בנין 
אשר יזכנו ד' לדרוש מן המקראות, ואלו לא הי' זה הסיפור 
לא מצאנו ידינו ורגלינו שאותו בנין העתיד שיבנה בב"א עכ"ד 

התויו"ט.
אמנם לי נראה לבאר דברי רבינו בפי' המשנה באופן אחר 

ומזה ניקח להבין גם דברי רבינו בספרו פה.
ויש  וז"ל  הקשה  רל"ו  סי'  סופר  חתם  ב]שו"ת[  דהנה 
לתמוה על כמה שנוים בכלים ובבנין המשכן ומזבח של משה 
רבינו ע"ה וגם בנין בית שני שנויים מן הראשון ובנין העתיד 
בנבואות יחזקאל נשתנה מכל אע"ג דהכל בכתב מיד ד' עלי 
השכיל עפ"י נביא מ"מ הא נביא אין רשאי לחדש דבר אלא 
לשעה ולא לקיום, ותי' דקרא כתיב ככל אשר אני מראה אותך 
בהר תבנית כל כליו וכן תעשו פירש"י לדורות, והכונה שגילה 
ד' שכן יעשו לדורות אעפ"י שאני מראה עתה בכל בנין אראה 
להם איך יעשה לדורות א"כ העיד ד' בעצמו מתחלה שעתיד 

להשכיל ע"י נביאיו לדורות עכ"ל.
וקשה לי לדבריו מזבחים דף ס"ב דהוסיפו על של שלמה 
ד' אמות ודרוש קרא ויכינו את המזבח על מכונותיו שהגיעו 
לסוף מידותיו ופריך הא כתיב הכל בכתב מיד ד' עלי השכיל, 
ומשני קרא אשכח ודרוש ושלמה לא ידע לדרוש ויקשה מ"פ 
נגלה  לעזרא  אם  קושיא  דמה  וכו'  מיד  בכתב  הכל  מדכתיב 
שיעשנו באופן אחר ויוסיפו על המזבח ובפרט כי מצאו סמך 
בבנין העתיד שנאמר ליחזקאל והאריאל י"ב על י"ב וכדאיתא 
במידות, א"כ יכולין להוסיף שפיר כמו שיהא מותר לעתיד, 
בכונת  וטעה  לדרוש  ידע  לא  דשלמה  לתרץ  צריך  מה  וא"כ 
שנגלה  כמו  לשנות  לעזרא  דנגלה  תירץ  לא  ולמה  הכתוב 
מעיקרא  שהקב"ה  כיון  נביא  ע"י  לשנות  ורשאין  ליחזקאל 
הרשה להם לשנות ע"י נביא שכן יעשו לדורות כאשר יורם 

ד' ע"י נביא.
ידע  לא  למה  להבין  יש  לכאורה  כי  נאמר  זה  כל  ולישב 
שלמה החכם לדרוש הקרא כמו עזרא ולמה העלים ד' ממנו 
כריתות  על  שלמה  מנחם  בספר  דהנה  נראה  ולכך  זה,  דבר 
הביא הא דאמרו במדרש דנגלה לר"ע מה דלא נגלה למרע"ה 
)וכן איתא בזוה"ק על רשב"י( וכן אמרו דלעתיד יהא הלכה 
מה  אף  הכל  למרע"ה  נגלה  דבוודאי  שם  והעלה  כב"ש 
שלא  אלא  בגמרא  וכדאיתא  לדרוש  עתיד  וותיק  שתלמיד 
הענין  וכן  חכמיו,  עפ"י  ודור  דור  בכל  רק  לגלות  רשות  ניתן 
לגלות  החכמים  בלב  נותן  הקב"ה  הדור  דלפי  ובב"ה  בב"ש 
טעמי התורה ולפסוק ההלכה כפי אשר חכמתו יתברך גוזרת.
ומעתה אני אומר כמו בכל דברי נביאים צריכין שלא יהא 
דבריהם סותרים לדברי תורה, כן נמי זה שנגלה לדוד ושלמה 
לאמיתו  הדבר  להבין  ד'  לו  גילה  לא  הנה  המקדש  מעשה 
שנתגלה  מה  עוד  לו  שיתגלה  זמן  עוד  הי'  לא  דורו  לפי  כי 
כלל  סותרים  טעמו שאין  לנו  יתגלה  לעתיד  ליחזקאל, אבל 
אלא  מרומז  שם  שימצאו  ד'  מיד  בכתב  לדור  שנאמר  למה 

שלא הגיע הזמן עוד לגלות.
ס'  בית  מה  ודרוש  אשכח  קרא  דמשני  דהיינו  י"ל  לפי"ז 
אף מזבח ס' דבאמת לעזרא נגלה שכן מעיקרא ציוה ד' גם 
לשלמה אלא ששלמה לא ידע לדרוש ולא מפני שטעה אלא 
שכן הי' שורת הדין אז בימיו ובדורות ההם, כי לא הגיע העת 
הפירוש  נגלה  ולעזרא  האמיתי,  ופירוש  הטעם  לו  שיגלה 
האמת מה שנאמר לשלמה, וכן על זה האופן כל בנין יחזקאל 

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת תרומה

המשך בעמוד טי
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i"yx£‰Óe¯z ÈÏŒeÁ˜ÈÂ∑,לׁשמי לי.‰Óe¯z∑.נדבה הפרׁשה מּממֹונם לי BaÏ.יפריׁשּו ep·cÈ∑ נדבה לׁשֹון ¿ƒ¿ƒ¿»ְִִִ¿»ְְְִִִַַָָָָָָƒ¿∆ƒְְָָ
ּבלע"ז  פיישנ"ט טֹוב, רצֹון לׁשֹון ‡˙È˙Óe¯zŒ.והּוא eÁ˜z∑:ּכאן אמּורֹות ּתרּומֹות ג' רּבֹותינּו: אחת,אמרּו ְְְַַָƒ¿∆¿»ƒְְֲֵַַַָָ

לּגלּגלת  ּבקע הּמזּבח ּתרּומת ואחת, פקּודי". ּב"אּלה ׁשּמפרׁש ּכמֹו האדנים, מהם ׁשּנעׂשּו לּגלּגלת, ּבקע  ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹֻֻּתרּומת
ּדברים  י"ג ואחד. אחד ּכל נדבת הּמׁשּכן, ּתרּומת ואחת, צּבּור. קרּבנֹות מהן לקנֹות ּכּלם לּקּפֹות, ּבענין, האמּורים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

ּבהם  ּכׁשּתדקּדק ּכהּנה, לבגדי אֹו הּמׁשּכן, למלאכת .הּוצרכּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

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
לשמי – ובפרש"י)לי ב. (כה,

ּתרּומֹות  "ג' ּכדפרׁש"י עסקינן (דּביּה הּמזּבח ּתרּומת לגּבי הּדין הרי וקׁשה, "לׁשמּה". ּבכּונה הּתרּומה את לתת ׁשּצרי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָוהינּו,
לׁשמּה? מכּון אינֹו וּדאי ּבעל-ּכרחֹו ּוכׁשּנֹותן הּׁשקלים"), על "ממׁשּכנין (ׁשהרי ּבעל-ּכרחֹו ּגם מהּנֹותן ׁשּלֹוקחים הּוא ּכאן") ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָאמּורֹות
לי"), "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
לֹומר: יׁש לׁשמּה לקחת צרי הּגזּבר ורק ּדלׁשמּה הּכּונה נֹוגע אינֹו ׁשּבהּנתינה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּטעם

לׁשֹון  וע"ד ׁשמים. לנכסי ּולהקּדיׁשם הדיֹוט, מרׁשּות להעבירם ּדברים: ׁשני צרי ׁשמים ּכנכסי ויחׁשבּו יקּדׁשּו האדם ׁשּנכסי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּכדי
טֹוב". ועׂשה מרע "סּור ֲֵֵַַָָהּכתּוב

ּכּונה  צרי לא ולזה ההדיֹוט, מרׁשּות ׁשּיּוסר הּוא ּדהעּקר הּנֹותן, ׁשל ּכּונֹותיו נֹוגע אינֹו ההדיֹוט, ּברׁשּות עדין נמצא ּכׁשהּדבר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּנה,
מרׁשּותֹו. ּתעבר ׁשהּתרּומה הּוא העּקר ּכי ּדלׁשמּה הּכּונה נֹוגע אינֹו הּתרּומה ּבנתינת ולכן מרׁשּותֹו. ּבפעל העברה ְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹכ"א

ּולהקּדיׁשֹו, 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

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 908 'nr b"g y"ewl t"r)

dwcSd zgiwlA dpEMd©©¨¨¦§¦©©§¨¨

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומה מה מה מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו־־־־לילילילי
לׁשמי – ובפרש"י)לי ב. (כה, ְִִִ

ּתרּומה"? לי "ויּתנּו הול"ל ּדלכאֹו' ּתרּומה", לי "ויּקחּו נאמר מּדּוע הּקּוׁשיא ְְְְְְְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָידּועה
הּצדקה  לקיחת – לי" ה"ויּקחּו ּגם כ"א "לׁשמי" צ"ל הּצדקה נתינת רק ּדלא הּכתּוב, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא הרמז, ע"ד זה לבאר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹויׁש

הּקּב"ה. לׁשם ְֵַָָצ"ל
הּפרטי, רכּוׁשֹו הּוא ׁשהּכסף ּדמּכיון כ"כ. חּדּוׁש אינֹו הּמצוה, לׁשם – "לׁשמי" צדקה לּתן צרי – העׁשיר – ׁשהּנֹותן זה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדהּנה

"לׁשמי". צדקה מצות לקּים ּבׁשביל (ּבד"כ) ה"ז לזּולתֹו ונֹותנֹו מהּכסף ּכׁשּנפרד הרי להּׂשיגֹו, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוהתיּגע
מׁשמיענּו 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
בסה"ק הּמבאר ע"פ שם)והּוא תנחומא ה. פל"א, שמו"ר ועייג"כ תקעו. ד"ה תרכ"ח סה"מ ּבאפן (ראה עֹולמֹו את הּקּב"ה ׁשּברא ּדהּטעם ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

והּצדקה. החסד ענין ּבעֹולם הי' לא להם, הּנצר ּכל את לכּלם היה אם ּכי הּוא מהעׁשירים ּדוקא ּכסּפם את מקּבלים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשהענּיים
מתקּים  הּמעֹות לֹו נֹותן ׁשהעׁשיר ידי דעל "לׁשמי", אּלא ּפרנסתֹו, לֹו יהיה עי"ז ּכי לא הּצדקה, את לקּבל העני צרי זה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּולׁשם

ּבעֹולם. הּצדקה ְְִַַָָָָענין

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„ÈÓב  ÔeL¯ÙÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿√»«
Ôe·qz daÏ dÚ¯zÈc ¯·b Ïk ÔÓ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»ƒ»¿«ƒƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿

:È˙eL¯Ù‡ ˙È»«¿»ƒ
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‡ÈˆÂÈ ¯˘‡ .‰ÓÈÓ˙ ˙„ ÂÈ·Ï Ô˙ ¯˘‡
‰ÓÎÁ ¯·„ ÈÈ·È .‰ÓÂÏÚ˙ ÏÎ ¯Â‡Ï

:‰ÓÂ¯˙ ÈÏ ÂÁ˜ÈÂ ˙˘¯Ù· .‰ÓÂ˘¯

`¯a„ÈÂ על לֹו ּדּבר ההר, ראׁש אל ּבעלֹותֹו . «¿«≈ֲִֶֶַַָָֹ
לּׁשם  מקּדׁש ׁשּיעׂשּו והּטעם, הּמׁשּכן. ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָּדבר

מׁשה, עם ידּבר וׁשם ּבתֹוכֹו. ויׁשּכן ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹהּנכּבד ,
ההר: אל יעלה ְֲֶֶַָָֹולא
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(â):úLçðe óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä úàæå§ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤§«¤
i"yx£'B‚Â ˙LÁe ÛÒÎÂ ·‰Ê∑,ּבׁשוה ׁשּבא הּכסף מן חּוץ ל ּבֹו, ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש ּבנדבה, ּבאּו ּכּלם »»»∆∆¿…∆¿ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר: יֹותר, ּכסף ׁשם ׁשהצר הּמׁשּכן מלאכת ּבכל מצינּו ולא אחד. לכל הּׁשקל לח)מחצית "וכסף (לקמן ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּכסף  ּוׁשאר וגֹו'". לּגלּגלת ּבקע וגֹו' העדה ׁשרת ּפקּודי לכלי עׂשאּוה ּבנדבה, ׁשם עזרא עזרא עזרא עזרא .הּבא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

(ã):íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«
i"yx£˙ÏÎ˙e∑ירק וצבעֹו חּלזֹון, ּבדם צבּוע מד)צמר מנחות ד. ארּגמן ∑ÔÓb¯‡Â.(יבמות ׁשּׁשמֹו צבע מּמין צבּוע .צמר ¿≈∆ְְְִִֶֶַַָָָֹ¿«¿»»ְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

LLÂ∑ ּפׁשּתן עּזים,∑ÌÈfÚÂ.הּוא ׁשל ׁשּתרּגּום נֹוצה עצמן, עּזים ולא העּזים מן הּבא ּומעּזי, אּונקלֹוס: ּתרּגם לכ ¿≈ְִָ¿ƒƒְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
עּזיא  עּזים עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשל אבןאבןאבןאבן ִִִֶַָ

(ä):íéhL éöòå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«
i"yx£ÌÈÓc‡Ó∑ אדם היּו עּבּודן צבּועֹות כח)∑ÌÈLÁz.לאחר לׁשעה,(שבת אּלא היתה ולא חּיה, והרּבה מין ¿»»ƒְְִַַָָָֹ¿»ƒְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

ׁשּלֹו ּבגונים ּומתּפאר ׁשּׂשׂש ססּגֹונא, מתרּגם לכ לּה, היּו ÌÈhL.ּגונים ÈˆÚÂ∑?ּבּמדּבר להם היּו ּפרׁשּומאין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ«¬≈ƒƒְִִֵֵֶַַַָָָ
ּונטעם, למצרים ארזים והביא ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות י ׂשראל ׁשעתידין הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא: ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹרּבי

מּמצרים  ּכׁשּיצאּו עּמהם לּטלם לבניו .וצּוה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

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
ארזים  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, ובפרש"י)למצרים ה. (כה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
וא"כ  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
ּגלּותם. מּצרת יׂשראל ּבני את לנחם ּכי אבינּו יעקב ּכן ׁשעׂשה "נחמה". מּלׁשֹון – ּתנחּומא" "רּבי ּפרׁשֹו זה ּדענין הּדרּוׁש, ע"ד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוי"ל

ּתׁשליכּו היאֹורה הּיּלֹוד הּבן ּכ"ּכל ּגזרֹות עם ּביֹותר, קׁשה ּבגלּות ּבמצרים, יׂשראל היּו נחמתם ּדכאׁשר היתה זּו הּנה וכיֹו"ב, הּו" ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
יעקב. ׁשּנטע הארזים את ְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹּכׁשראּו

c‰·‡ג  ÔB‰pÓ Ôe·q˙c ‡˙eL¯Ù‡ ‡„Â¿»«¿»»ƒƒ¿ƒ¿«¬»
:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ÈfÚÓe:ד  ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

BbÒÒ‡ה  ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

dxezd lr `xfr oa`

zNn aÈÏ eÁ˜ÈÂ ׁשּיסּור אלי, סּורה ּכגזרת . ¦©¿ƒ¿ƒְְִֵֶַַָָ
ׁשּיּקח  וככה, אליו. ויקרב מּמקֹומֹו, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּנקרא
מים: מעט לי נא קחי וככה, לי. ויּתן ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָמאּתֹו

b˙‡ÊÂ ּכסף מצאנּו לא הּגאֹון אמר . ¿…ֶֶַַָָָָֹ
ּכן  אם העדה, ּפקּודי ּכסף אם ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבּמׁשּכן,
ּכי  הׁשיב והּוא נדבה. הּכסף ּכי ּכתּוב ְְִִִֵֵֶֶַָָָאי
ּכסף. ׁשלחן לצר נדבה, היה אחר ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכסף
לתּקן  ׁשלחן ׁשם יהיה ׁשּלא יּתכן לא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֻּכי
עליו, לרחץ אֹו לחּת אֹו ּדבר, ׁשּום ְְִַָָָָָָֹֹעליו 
,צר אין ּדעּתי ּולפי ולּמזרקים. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַֹולחצ ֹוצרֹות
אחד  ּדבר להֹוציא חׁשׁש לא הּכתּוב ְִִֶַַָָָָָֹּכי
היּו החמּׁשהֿע ׂשר ּכי ּדברים, ְֲִִִִִַָָָָָָָָמּׁשּׁשהֿע ׂשר
יּוּלד  אׁשר יעקב  ּבני אּלה וכמֹוהּו, ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָֹנדבה.

אם  ּכי נֹולד לא ּובנימין ארם. ּבפּדן ְְֲִִִִַַַָָֹלֹו
ירדּו נפׁש ּבׁשבעים ועֹוד, ּכנען. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָּבארץ
נֹולדּו. ׁשם ּכי ירדּו לא יֹוסף ּובני ,ְְְֲִֵֵֶָָֹאבֹותי
הּזהב. ׁשהּוא הּנכּבד הּנדבה, ּבתחּלת ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָוהז ּכיר
מּלּואים, ואבני  ׁשהם אבני ּבּנכּבד, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹוהׁשלים
כן  ולא הּנׂשיאים. אצל רק נמצאּו לא ְְְְִִִִֵֵֶַַֹֹּכי 
היה  לא והּנה נמצא. הּקהל ּברב ּכי ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹֹהּזהב,
ראׁשֹון, ּבבית וכתּוב ּברזל. הּמׁשּכן ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּבמעׂשה
נׁשמע  לא ּברזל ּכלי ּכל והּגרזן ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹּומּקבֹות 

ּבהּבנֹותֹו: ְִִַַָּבּבית
c˙ÏÎ˙e.,ׁשחרּות ּכדמּות ׁשהּוא יפת אמר ¿≈∆ְֲִֶֶֶַַָ

יׁשּובּו והּכל הּצבעים. ּכל ּתכלית הּוא ְְְִִִַַַָָָֹּכי
לעֹולם. אדם ּבמעׂשה יׁשּוב לא והּוא ְְְֲֵֵַָָָָָֹאליו ,

ירק, ׁשהּוא ׁשאמרּו רּז''ל על נסמ ְְְִֶֶַַַָָָֹֹואנּו
צמר: ּובדברי ÔÓb¯‡Âוהּוא אדֹום. ּכדמּות . ְֶֶ¿«¿»»ְְְִִֵָ

וזה  ארּגּואן . ערבי ּובלׁשֹון  ארגֹון. ְְְֲֲִִֶַַָָָָָהּימים
ּבמׁשי: אֹו ּבצמר אם ּכי יהיה לא ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַֹהּצבע

ÈL ˙ÚÏB˙Âּכמֹו הּתֹולעת, ּוׁשני וכתּוב . ¿««»ƒְְְִַַַָ
אמר  והּגאֹון צּור. חּלמיׁש החּלמיׁש. ְְִִִַַַַַָָָּומּצּור
ּכצבע  אינּנּו רק אדום, הּוא ּכי קרימ''ז. ְְִִֵֶֶַַַָֹּבֹו
הּוא  ּכי רּבים אמרּו ּתֹולעת, ּובעבּור ְְֲִִַַַַַָָָָהארּגמן.

ּפׁשּתים,LLÂמׁשי: מּמיני מין הּבד, הּוא . ִֶ¿≈ְִִִִִֵַָ
ואינֹו לבן הּוא רק לבּדֹו, ּבמצרים ְְְְְִִִֵַַַָָָנמצא
ּתרּגמֹו והּגאֹון מּמצרים. ורקמה ׂשׂש ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָצבּוע.
הּיֹום: עד הּוא  וידּוע  עׁשר, ערבי ְְֲִֶַַַָָָֹּבלׁשֹון 

ÌÈfÚÂ:העּזים ׂשער . ¿ƒƒְִִַָ



כה dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'l oey`x meil inei xeriy
עלה" ּגם אעל "אנכי – הּקּב"ה להם ׁשהבטיח ׁשּידעּו ד)ּדאף מו, ׁשּנטע (ויגש ארזים יׁש ׁשהּנה ּבעיניהם ׁשראּו לזה ּדֹומה אי"ז , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הּמׁשּכן. את ּבהם ויבנּו עּמהם, אּלּו ארזים ויקחּו מּמצרים ׁשּיצאּו על-מנת רק ּבמצרים עזרא עזרא עזרא עזרא יעקב אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(å)ì íéîNa øànì ïîL:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîL ¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«
i"yx£¯‡nÏ ÔÓL∑ז זית ּתמיד להעלֹותׁשמן ÔÓLÏ.נר ÌÈÓNa ∆∆«»…ְֲִִֵֶֶַַָָ¿»ƒ¿∆∆

‰ÁLn‰∑ למׁשח תּׂשא"ׁשּנעׂשה ּב"כי ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבׂשמים, לֹו והּוצרכּו לקּדׁשֹו, והּמׁשּכן הּמׁשּכן Ë˜ÏÂ¯˙.ּכלי «ƒ¿»ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ¿ƒ¿…∆
ÌÈnq‰∑ ותמרֹות קיטֹור העלאת קטרת, ּולׁשֹון ּתצּוה". ּב"ואּתה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּובקר, ערב ּבכל מקטירין ׁשהיּו ««ƒְְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .עׁשן  אבןאבןאבןאבן ָָ

(æ):ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáà©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤
i"yx£Ì‰LŒÈ·‡∑ ּב"ואּתה האמּור האפֹוד, לצר ׁשם הּוצרכּו ׁשּתים «¿≈…«ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ

אבני ∑ÌÈ‡lÓ.ּתצּוה" קרּויים הּגּמא, למּלאֹות ׁשם האבן ונֹותנין ּגּמא, ּכמין מֹוׁשב ּבּזהב להם ׁשעֹוׂשין ׁשם על ְֶַƒÀƒְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ
מׁשּבצֹות  קרּוי הּמֹוׁשב ּומקֹום ÔLÁÏÂ.מּלאים, „Ù‡Ï∑לאפד הּׁשהם ואפֹוד אבני וחׁשן לחׁשן. הּמּלאים ואבני ְְְִִִַָָֻ»≈…¿«…∆ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹֹֻ

ּתכׁשיט  מיני והם ּתצּוה", ּב"ואּתה עזרא עזרא עזרא עזרא .מפרׁשים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

(ç):íëBúa ézðëLå Lc÷î éì eNòå§¨¬¦−¦§¨®§¨«©§¦−§¨«
i"yx£ÈÏ eNÚÂLc˜Ó∑ לׁשמי קדּׁשה ועׂשּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבית אבןאבןאבןאבן ¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵָָֻ

(è)úàå ïkLnä úéðáz úà EúBà äàøî éðà øLà ìëk§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−
:eNòz ïëå åéìk-ìk úéðáz©§¦´¨¥¨®§¥−©«£«

i"yx£E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡ ÏÎk∑(כט ּתבנית (מנחות את הימּנּו:ּכאן ׁשּלמעלה לּמקרא מחּבר הּזה הּמקרא הּמׁשּכן. ¿…¬∆¬ƒ«¿∆¿ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
"אֹות מראה אני אׁשר ּככל מקּדׁש לי eNÚz."ועׂשּו ÔÎÂ∑(יד שבועות טז. אֹו(סנהדרין הּכלים, מן אחד יאבד אם לדֹורֹות, ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָֹ¿≈«¬ְִִִֵֶַַָֹ

אֹותם. ּתעׂשּו אּלּו ּכתבנית ׁשלמה, ׁשעׂשה ּומכֹונֹות וכּיֹורֹות ּומנֹורֹות ׁשלחנֹות ּכגֹון עֹולמים, ּבית ּכלי לי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻּכׁשּתעׂשּו
צח) שבת ּתעׂשּו',(תוספתא. 'ּכן אּלא ּתעׂשּו", "וכן לכּתב לֹו היה לא הימּנּו, ׁשּלמעלה לּמקרא מחּבר הּמקרא היה לא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻואם

וכליו  מֹועד אהל עׂשּית על מדּבר עזרא עזרא עזרא עזרא .והיה אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ÁLÓÏ‡ו  ‡iÓÒea ‡˙e¯‰‡Ï ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿«»¿ƒ¿»
‡˙e·¯„:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

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¿≈«¿¿

dxezd lr `xfr oa`

dÌÏÈ‡ ˙B¯BÚÂ האּומנּות וזאת ּגדֹולים. ׁשהם . ¿≈ƒְְִֵֶָָֹ
ּגּודמנסי: ונקרא אלּגּודמאם, .ÌÈLÁzּבארץ ְְְְְְְִִֶֶֶַָָ¿»ƒ

ּכן  ּכי ההם, ּבּימים ידּועה היתה חּיה ְְִִִֵֵַַָָָָָָמין
נֹודע: היה ּכבר והּנה ּתחׁש. ואנעל ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָּכתּוב

ÌÈhL ÈˆÚÂ ׁשּיעקב ׁשאמרּו מּקדמֹונינּו יׁש . «¬≈ƒƒְְֲִֵֵֶֶַַָֹ
ּבמצות  מּמצרים הֹוציאם ויׂשראל נטעם, ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָאבינּו
ּכמֹו אּתֹו. נמצא אׁשר וכל והראיה, ְְְְְֲִִֶֶָָָָָֹמׁשה.
נאמר  לּמה לתמּה, ויׁש והארּגמן. ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּתכלת
יׁש ּכן, אמרנּו ואם לצרּכֹו. אּתֹו נמצא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָאׁשר
צר מה ּכי ׁשּטים, עצי הֹוציאּו לּמה ְֲִִִִִֵֶַַָָֹֹלתמּה
ּכי  חֹוׁשבים הּמצרים הּנה ועֹוד, להם. ְְְִִִִִֵֵֶַָיׁש
ּכן  ועל יׁשּובּו, ּכ ואחר הֹולכים הם ְְְְִִֵֵַַַַָָלז ּבֹוח
אר רּבים, קרׁשים יֹוציאּו  ואי ְְְִִִִִֵֶַָֹהׁשאילּום.
והם  ּבריחים, ּגם אּמֹות, עׂשר מהם אחד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכל
היתה  ּומה הּמלּוכה. מקֹום מצרים על ְְְְְִִֶַַַָָָָעברּו

ׁשּטים, עצי יֹוליכּו לּמה לׁשֹואליהם, ְְֲֲִִִֵֵֶָָָּתׁשּובה
והּנה  ימים. ׁשלׁשת ּדר לזּבח הֹולכים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹוהם
אבֹותינּו, ּביד היא היתה קּבלה אם ידענּו, ְְְֲִִֵַַַָָָָָֹלא

הֹוציאּום, אל ׁשמּמצרים נסּור אנחנּו ּגם ְְֲִִִִֶֶַַַָ
ּדר לבּקׁש יׁש היא, סברא ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָמׁשמעּתם.
יער  סיני, הר אל סמּו היה ּכי ונאמר ְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאחרת.
ׁשּׁשם  להם, אמר ׁשם  ּובבאם ׁשּטים. ְֲִִֵֶֶַָָָָָֹעצי
ּפרׁשּתי. ּכאׁשר ענן, עליהם ואין הרּבה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיתעּכב ּו
ּכדמּות  עׂשּו והּנׂשיאים סּכה, אחד ּכל עׂשה ְְְִִִֶַָָָָָָָֻאז
הּיער, ּכל וכרתּו מעלתֹו. ּכפי אחד ּכל ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָחצרֹות,
ּדּבר  לא ּומׁשה סּכֹות. ועׂשּו היה, רב עם ְִִֶֶַַָָָֹֹֻּכי
הּכּפּורים. יֹום אחר רק הּמׁשּכן, ּדבר ְְִִִֶַַַַַַָָלהם

אּתֹו: נמצא אׁשר וכל טעם, ְְְֲִִֶֶַַָָוזה
e¯B‡nÏ ÔÓLאמרּו ּכּמׁשּפט. הּמאֹור, לצר . ∆∆«»ְְְִֶַַָָָֹ

.הפּו הּסּמים, ולקטרת טעם ּכי הּדֹור ְְְִִִֵֶַַַַַַָֹחכמי

לּמה  ּכן אם קטרת. ּבעבּור הּסּמים הּוא, ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹוכן
ועֹוד, ּבׂשמים. הּמׁשחה ּולׁשמן ּכן, נאמר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹלא
הּמׁשחה  ּולׁשמן לּמאֹור הּׁשמן, ואת הּבׂשם ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹואת
ּבׂשמים  ׁשּמּלת ּבעיני, והּנכֹון הּסּמים. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹולקטרת
מערבים  ׁשהם ּובׂשמים הּמׁשחה, לׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּכֹוללת

האמת: קּבלת וככה לּקטרת. הּסּמים ְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֹעם
fÌ‰L È·‡ ואחד האפֹוד. ּכל ּכֹוללת . «¿≈…«ְֵֶֶֶָָָ

אפרׁש:ÌÈ‡elÓמהחׁשן: עֹוד . ֵֶַֹƒƒֲֵָ
geNÚÂ מׁשּכן היֹותֹו ּבעבּור מקּדׁש, נקרא . ¿»ְְְֱֲִִִַַָָ

הּקדֹוׁש: ֵַַָהּׁשם
hC˙B‡ ‰‡¯Ó מראֹות ּכי העין, ּבמראה . «¿∆»ְְְִִֵַַַָ

ה''א  והֹוסיף נבּואה. ּבחלֹום היּו ְְְְֲִֵֵֶַָָיחזקאל 
ואמר מקּדׁש.‰ÔkLnהּדעת, ׁשהזּכיר אחר , ְַַַַָ«ƒ¿»ְְִִִֶַַָ

ּכי  הּכלים. לצר ּתעׂשּו, וכן וי''ו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹּתֹוספת
מקּדׁש: לי ועׂשּו ְְְִִִִָָָּבתחּלה,
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(é)éöçå änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïBøà eNòå§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ
:Búî÷ éöçå änàå Baçø̈§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£ÔB¯‡ eNÚÂ∑ ׁשּוליו על יֹוׁשב איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין ארּגז, ּכמין עׂשּויים רגלים, ּבלא ׁשעֹוׂשים ארֹונֹות רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .ּכמין ¿»¬ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

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, ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
וצּורת  ּדיני והׁשמיט וכיֹו"ב. הּׁשלחן הּמזּבח, הּמנֹורה, הּמקּדׁש, ּכלי עׂשּית ּדיני ּבאריכּות הרמּב"ם ּכֹותב הּבחירה ּבית ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָֻּבהלכֹות
אינֹו א ּבית-המקדש), דּבנין ממצות-עׂשה (ּכחלק הּמצֹות ּבמנין הּכלים ׁשאר עׂשּית מנה הּמצֹות ּבספר ּוכמֹו"כ הארֹון. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָעׂשּית

הארֹון. עׂשּית ּכלל ְְֲִִַַָָָמזּכיר
הרמּב"ם נו"כ ּבארּכה ּבזה ועוד)ושקו"ט נב. פרשה בסופו לרס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ פי' צה. מ"ע מנ"ח .(ועיין ְֲֶַַַָָָֻ

העבֹודה  לׁשם נעׂשּו הּמקּדׁש ּכלי ּדׁשאר הּכלים. ׁשאר מעׂשּיית הארֹון עׂשּית ּדין חלּוק הרמּב"ם ּדלדעת מחּדׁש, ּבאפן ּבזה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻוי"ל
ּבהלכֹות  ּדיניהם ונכּתבּו ּכמצות-עׂשה, נמנּו ׁשּפיר לדֹורֹות מצוה היא ּבהם ׁשהעבֹודה ּומּפני וכיֹו"ב, ּבּמנֹורה הּנרֹות ּכהדלקת ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבהם,

הּבחירה. ְִֵַָּבית
עׂשּיתֹו 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 כב)הּוא ׁשם".(כה, ל "ונֹועדּתי ׁשּיהיה ּכדי היא ּדעׂשּיתֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּדין  לּמׁשּכן היה הארֹון ׁשם היה ׁשּלא ּדבּזמן וכיֹו"ב). ׁשילה מׁשּכן ּבּמדּבר, (הּמׁשּכן והּמׁשּכן עֹולמים ּבית ּבין חּלּוק מצינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹוהּנה,

ּבלבד ּגדֹולה" ב)"ּבמה ט, מגילה מאירי גם וראה ספי"ג. זבחים הארֹון,(תוספתא מּׁשם ׁשּנּטל לאחרי ּגם הּנה עֹולמים ּבבית משא"כ . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
עֹולם קדּׁשת ּוקדּׁשתֹו ההּוא ּבּמקֹום ׁשכינה הּבחירה)נׁשארה ּבית מהל' ו' פרק בסוף הרמב"ם .(כמ"ש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻ

מצוה  ואין ּבארֹון, ּתלּויה הּׁשכינה הׁשראת אין מּמילא לעֹולם, הּקדּׁשה ׁשם ונקּבעה עֹולמים ּבית ׁשּנבנה ּדלאחר י"ל, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻּומעּתה
ּבית  ּבהלכֹות הארֹון עׂשּית ּדיני הרמּב"ם הביא לא ולכן ּכּנ"ל. הּׁשכינה הׁשראת לפעל רק הּוא עׂשּיתֹו עּקר ּכל ּכי הארֹון. ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבעׁשּית

וא"ש. לדֹורֹות. מצוה ּבעׂשּיתּה ׁשאין מּכיון הּמצֹות ּבמנין מנאּה ולא עזרא עזרא עזרא עזרא הּבחירה, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

(àé)úéNòå eptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®§¨¦¯¨
:áéáñ áäæ øæ åéìò̈¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£eptˆz ıeÁÓe ˙ÈaÓ∑(עב לכל ׁשלׁשה (יומא וׁשּולים ּכתלים וד' עץ, ׁשל וא' זהב ׁשל ב' ּבצלאל: עׂשה ארֹונֹות ƒ«ƒƒ¿«∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
נמצא  ּבזהב. העליֹונה ׂשפתֹו וחּפה עץ, ׁשל ּבתֹו זהב וׁשל זהב ׁשל ּבתֹו עץ ׁשל נתן מלמעלה. ּופתּוחים ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָאחד,

ּומחּוץ מּבית רבה)מצּפה שמות תנחומא. Ê‰·.(שם ¯Ê∑ּגבּה החיצֹון הארֹון ׁשעׂשה מּׂשפתֹו, למעלה סביב לֹו מּקף ּכתר ּכמין ְִִִֶַֻ≈»»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
למעלה  הּזר עֹולה הּכתלים, עבי על ׁשֹוכב ּוכׁשהּכּפרת מּׁשהּו. הימּנּו ּולמעלה הּכּפרת עבי למּול ׁשעלה עד הּפנימי, ְְְְְְְְֳֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמן

ּתֹורה  לכתר סימן והּוא ׁשהּוא, ּכל הּכּפרת עבי עזרא עזרא עזרא עזרא .מּכל אבןאבןאבןאבן ְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

(áé)òaøà ìò äzúðå áäæ úòaè òaøà Bl z÷öéå§¨©´§¨À©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe åéúîòt©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìò©©§−©¥¦«
i"yx£z˜ˆÈÂ∑ּכתרּגּומֹו הּתכה, נתּונים ∑ÂÈ˙ÓÚt.לׁשֹון היּו לּכּפרת, סמּו העליֹונֹות ּובּזוּיֹות זויתּה, ּכתרּגּומֹו: ¿»«¿»ְְְַַָָ«¬…»ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

‡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¿

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¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

ieNÚÂ החל לי, ועׂשּו ּבתחּלה ׁשאמר ּבעבּור . ¿»ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
הּמּדה ּככה  זאת אם ידענּו, ולא ארֹון. ועׂשּו , ְְְֲִִַַָָָָָֹֹ

יהיה  ּבחּוץ, היא אם והּנה ּבפנים. אֹו ְְְִִִִִִֵֶַַּבחּוץ
העברים  מב' ּומחּוץ מּבית מצּפה הארֹון ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֻעבר
הּברית  לּוח ּכל מּדת ׁשּתהיה עד אּמה, ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָחצי
הּקֹומה  ׁשּגם אמרנּו ואם רחב. ואּמה אר ְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּמה
אּולי  מאד. ּכבדה אבן ּכל ּתהיה אּמה, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹחצי
ּכבדים, ׁשהיּו מׁשה לידי רב ּכח הּׁשם ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹנתן

מּׁשני  וכתּוב אחת. ּביד אבן לּוח ְְְְִִֵֶֶַַַַָלהֹוריד
ּגּוף  הּוא הּלּוח ּכי היה. ּכן אּולי ְִֵֵֶֶַַַָָעבריהם.
ּכי  ּכתּוב, וככה עברים. ׁשּׁשה לֹו ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֶָָָָָָֻמע ּקב
ועֹוד, הּכבדּות. על לתמּה ויׁש היּו. ארֹונֹות ְְְְֲִֵַַַַָֹג'
ׁשּלא  ראינּו ּכי ועֹוד, טפח. הּכּפרת עבי ְִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹּכי
אחד  חלק מן ּפחֹות רק הּתנּופה זהב ְְִֵֶֶַַַָָָָָהיה
ּדוד. ׁשהּניח מהּזהב מאֹות וארּבע אלפים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמג'
הּקטרת  מזּבח ּגם ׁשמן. עצי היּו הּכרּובים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהּנה 

הּסברא. לפי ׁשוה והיה זהב, ּכּלֹו היה ְְְִֶַָָָָָָָָָֹֻלא
הּזהב  ּומעט הּוא, העין למראה הּצּפּוי ְְְִִִֶַַַַַָָָּכי
והּבריחים  הּקרׁשים ּכי הלא ּבּצּפּוי. ְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹיּכנס
ואין  מצּפים, ּכּלם הּקטרת ּומזּבח ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֻֻֻוהּׁשלחן 
ׁשעׂשּו ואחר הּמנֹורה. רק ּכּלֹו זהב ׁשּיהיה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֻּדבר
הּצּפּוי. על ויֹוכיח לעץ. צר מה זהב, ְִִֵֶַַַַָָָָָֹהארֹון

זהב: ׁשלמה צּפה והּבית, האּולם הּנה ְְִִִִֵַַָָָָָֹֹּכי
`i¯Ê·‰Ê:זרית ורבעי ארחי מּגזרת . ≈»»ְְְְִִִִִִֵַָָ
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(é)éöçå änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïBøà eNòå§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ
:Búî÷ éöçå änàå Baçø̈§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£ÔB¯‡ eNÚÂ∑ ׁשּוליו על יֹוׁשב איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין ארּגז, ּכמין עׂשּויים רגלים, ּבלא ׁשעֹוׂשים ארֹונֹות רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .ּכמין ¿»¬ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

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, ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
וצּורת  ּדיני והׁשמיט וכיֹו"ב. הּׁשלחן הּמזּבח, הּמנֹורה, הּמקּדׁש, ּכלי עׂשּית ּדיני ּבאריכּות הרמּב"ם ּכֹותב הּבחירה ּבית ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָֻּבהלכֹות
אינֹו א ּבית-המקדש), דּבנין ממצות-עׂשה (ּכחלק הּמצֹות ּבמנין הּכלים ׁשאר עׂשּית מנה הּמצֹות ּבספר ּוכמֹו"כ הארֹון. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָעׂשּית

הארֹון. עׂשּית ּכלל ְְֲִִַַָָָמזּכיר
הרמּב"ם נו"כ ּבארּכה ּבזה ועוד)ושקו"ט נב. פרשה בסופו לרס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ פי' צה. מ"ע מנ"ח .(ועיין ְֲֶַַַָָָֻ

העבֹודה  לׁשם נעׂשּו הּמקּדׁש ּכלי ּדׁשאר הּכלים. ׁשאר מעׂשּיית הארֹון עׂשּית ּדין חלּוק הרמּב"ם ּדלדעת מחּדׁש, ּבאפן ּבזה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻוי"ל
ּבהלכֹות  ּדיניהם ונכּתבּו ּכמצות-עׂשה, נמנּו ׁשּפיר לדֹורֹות מצוה היא ּבהם ׁשהעבֹודה ּומּפני וכיֹו"ב, ּבּמנֹורה הּנרֹות ּכהדלקת ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבהם,

הּבחירה. ְִֵַָּבית
עׂשּיתֹו 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 כב)הּוא ׁשם".(כה, ל "ונֹועדּתי ׁשּיהיה ּכדי היא ּדעׂשּיתֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּדין  לּמׁשּכן היה הארֹון ׁשם היה ׁשּלא ּדבּזמן וכיֹו"ב). ׁשילה מׁשּכן ּבּמדּבר, (הּמׁשּכן והּמׁשּכן עֹולמים ּבית ּבין חּלּוק מצינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹוהּנה,

ּבלבד ּגדֹולה" ב)"ּבמה ט, מגילה מאירי גם וראה ספי"ג. זבחים הארֹון,(תוספתא מּׁשם ׁשּנּטל לאחרי ּגם הּנה עֹולמים ּבבית משא"כ . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
עֹולם קדּׁשת ּוקדּׁשתֹו ההּוא ּבּמקֹום ׁשכינה הּבחירה)נׁשארה ּבית מהל' ו' פרק בסוף הרמב"ם .(כמ"ש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻ

מצוה  ואין ּבארֹון, ּתלּויה הּׁשכינה הׁשראת אין מּמילא לעֹולם, הּקדּׁשה ׁשם ונקּבעה עֹולמים ּבית ׁשּנבנה ּדלאחר י"ל, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻּומעּתה
ּבית  ּבהלכֹות הארֹון עׂשּית ּדיני הרמּב"ם הביא לא ולכן ּכּנ"ל. הּׁשכינה הׁשראת לפעל רק הּוא עׂשּיתֹו עּקר ּכל ּכי הארֹון. ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבעׁשּית

וא"ש. לדֹורֹות. מצוה ּבעׂשּיתּה ׁשאין מּכיון הּמצֹות ּבמנין מנאּה ולא עזרא עזרא עזרא עזרא הּבחירה, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

(àé)úéNòå eptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®§¨¦¯¨
:áéáñ áäæ øæ åéìò̈¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£eptˆz ıeÁÓe ˙ÈaÓ∑(עב לכל ׁשלׁשה (יומא וׁשּולים ּכתלים וד' עץ, ׁשל וא' זהב ׁשל ב' ּבצלאל: עׂשה ארֹונֹות ƒ«ƒƒ¿«∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
נמצא  ּבזהב. העליֹונה ׂשפתֹו וחּפה עץ, ׁשל ּבתֹו זהב וׁשל זהב ׁשל ּבתֹו עץ ׁשל נתן מלמעלה. ּופתּוחים ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָאחד,

ּומחּוץ מּבית רבה)מצּפה שמות תנחומא. Ê‰·.(שם ¯Ê∑ּגבּה החיצֹון הארֹון ׁשעׂשה מּׂשפתֹו, למעלה סביב לֹו מּקף ּכתר ּכמין ְִִִֶַֻ≈»»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
למעלה  הּזר עֹולה הּכתלים, עבי על ׁשֹוכב ּוכׁשהּכּפרת מּׁשהּו. הימּנּו ּולמעלה הּכּפרת עבי למּול ׁשעלה עד הּפנימי, ְְְְְְְְֳֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמן

ּתֹורה  לכתר סימן והּוא ׁשהּוא, ּכל הּכּפרת עבי עזרא עזרא עזרא עזרא .מּכל אבןאבןאבןאבן ְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

(áé)òaøà ìò äzúðå áäæ úòaè òaøà Bl z÷öéå§¨©´§¨À©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe åéúîòt©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìò©©§−©¥¦«
i"yx£z˜ˆÈÂ∑ּכתרּגּומֹו הּתכה, נתּונים ∑ÂÈ˙ÓÚt.לׁשֹון היּו לּכּפרת, סמּו העליֹונֹות ּובּזוּיֹות זויתּה, ּכתרּגּומֹו: ¿»«¿»ְְְַַָָ«¬…»ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

‡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¿

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¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

ieNÚÂ החל לי, ועׂשּו ּבתחּלה ׁשאמר ּבעבּור . ¿»ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
הּמּדה ּככה  זאת אם ידענּו, ולא ארֹון. ועׂשּו , ְְְֲִִַַָָָָָֹֹ

יהיה  ּבחּוץ, היא אם והּנה ּבפנים. אֹו ְְְִִִִִִֵֶַַּבחּוץ
העברים  מב' ּומחּוץ מּבית מצּפה הארֹון ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֻעבר
הּברית  לּוח ּכל מּדת ׁשּתהיה עד אּמה, ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָחצי
הּקֹומה  ׁשּגם אמרנּו ואם רחב. ואּמה אר ְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּמה
אּולי  מאד. ּכבדה אבן ּכל ּתהיה אּמה, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹחצי
ּכבדים, ׁשהיּו מׁשה לידי רב ּכח הּׁשם ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹנתן

מּׁשני  וכתּוב אחת. ּביד אבן לּוח ְְְְִִֵֶֶַַַַָלהֹוריד
ּגּוף  הּוא הּלּוח ּכי היה. ּכן אּולי ְִֵֵֶֶַַַָָעבריהם.
ּכי  ּכתּוב, וככה עברים. ׁשּׁשה לֹו ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֶָָָָָָֻמע ּקב
ועֹוד, הּכבדּות. על לתמּה ויׁש היּו. ארֹונֹות ְְְְֲִֵַַַַָֹג'
ׁשּלא  ראינּו ּכי ועֹוד, טפח. הּכּפרת עבי ְִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹּכי
אחד  חלק מן ּפחֹות רק הּתנּופה זהב ְְִֵֶֶַַַָָָָָהיה
ּדוד. ׁשהּניח מהּזהב מאֹות וארּבע אלפים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמג'
הּקטרת  מזּבח ּגם ׁשמן. עצי היּו הּכרּובים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהּנה 

הּסברא. לפי ׁשוה והיה זהב, ּכּלֹו היה ְְְִֶַָָָָָָָָָֹֻלא
הּזהב  ּומעט הּוא, העין למראה הּצּפּוי ְְְִִִֶַַַַַָָָּכי
והּבריחים  הּקרׁשים ּכי הלא ּבּצּפּוי. ְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹיּכנס
ואין  מצּפים, ּכּלם הּקטרת ּומזּבח ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֻֻֻוהּׁשלחן 
ׁשעׂשּו ואחר הּמנֹורה. רק ּכּלֹו זהב ׁשּיהיה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֻּדבר
הּצּפּוי. על ויֹוכיח לעץ. צר מה זהב, ְִִֵֶַַַַָָָָָֹהארֹון

זהב: ׁשלמה צּפה והּבית, האּולם הּנה ְְִִִִֵַַָָָָָֹֹּכי
`i¯Ê·‰Ê:זרית ורבעי ארחי מּגזרת . ≈»»ְְְְִִִִִִֵַָָ
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לרחּבֹו מּכאן ּוׁשּתים מּכאן וחצי ׁשּתים אּמתים הּבּדים ּבין מפסיק ארֹון ׁשל וארּכֹו ּבהם, נתּונים והּבּדים ארֹון, ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּלחם" "ׁשּתי ּבפרק ּבמנחֹות מפרׁש וכן ּביניהם, מהּלכין הארֹון את הּנֹוׂשאים אדם ּבני ׁשני ׁשּיהיּו לבד, ּבד .ּבין ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
˙Á‡‰ BÚÏˆ ÏÚ ˙ÚaË ÈzLe∑,היא יתרה זֹו והּוי"ו היּו, היכן ל ּופרׁש הּמקרא, ׁשּבתחּלת ט ּבעֹות הד' הן הן ¿≈«»…««¿»∆»ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

האחת  צלעֹו על האּלּו הּטּבעֹות מן ּוׁשּתי ּכן: ליּׁשבּה ל ויׁש טּבעֹות", "ׁשּתי ּכמֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .צּדֹו∑ˆBÚÏ.ּופתרֹונֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ«¿ִ

(âé):áäæ íúà úétöå íéhL éöò écá úéNòå§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
i"yx£Èc·∑ מֹוטֹות. «≈

(ãé)úàNì ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà úàáäå§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥¬
íäa ïøàä-úà: ¤¨«¨−Ÿ¨¤«

(åè):epnî eøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«
i"yx£epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï∑(שם עזרא עזרא עזרא עזרא .לעֹולם (יומא אבןאבןאבןאבן …»Àƒ∆ְָ

(æè)éìà ïzà øLà úãòä úà ïøàä-ìà zúðå:E §¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«
i"yx£Ô¯‡‰ŒÏ‡ z˙Â∑ ּבארֹון מצוֹות הּתֹורה,∑‰Ú„˙.ּכמֹו: אתכם ׁשּצּויתי ּוביניכם, ּביני לעדּות ׁשהיא ¿»«»∆»»…ְָָ»≈Àְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּבּה .הּכתּובֹות ְַָ

ÔB‰˙Èיג  ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ≈¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒיד  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:ÔB‰a ‡B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡B¯‡¬»¿ƒ«»¬»¿

ÔecÚÈטו  ‡Ï ‡iÁÈ¯‡ ÔB‰È ‡B¯‡c ‡˙˜ÊÚa¿ƒ¿¿»«¬»¿¬ƒ«»»¿ƒ
:dpÓƒ≈

CÏ:טז  Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È ‡B¯‡a Ôz˙Â¿ƒ≈«¬»»«¬»ƒ∆≈»

dxezd lr `xfr oa`

aiÂÈ˙BÓÚt ולא הּמקרא, ּבכל חּפׂשּתי . «¬»ְְְְִִִַַָָֹ
רגל. מּלׁשֹון רק זוית, ׁשהּוא ּפעם ְִִִֶֶֶַַַָָָמצאתי
מה  ּפעמיו. לּדר וּיׂשם ּדּלים. ּפעמי עני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרגלי
לפרׁש, הצרכּתי ּכן על ּככה. ורּבים .פעמי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻיפּו
ׁשּיׁשב  הּוא ּבּזיֹון ּדר ּכי לארֹון, היּו רגלים ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכי
ּוׁשּתי  לֹומר ּטעם מה ועֹוד, ּבארץ. ְְֵֶַַַַָָָָהארֹון
היּו ואּלּו הּוי''ו. ּבתֹוספת זהב, ְְְִֶֶַַָָָָטּבעֹות
להֹודיע  טּבעֹות, ׁשּתי ּכתּוב היה ְְִִֵַַָָָָָהראׁשֹונֹות,
ּכמׁשּפט  ׁשהזּכיר זהב, טּבעֹות ארּבע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשהם
ואמר  זה, ׁשהבין ּדֹורנּו מחכמי ויׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּלׁשֹון.

ׁשה  ּבּטּבעֹות ּבארֹון מּוׂשמים היּו הּבּדים יּוּכי  ִִִֶַַַַָָָָָָ
את  לׂשאת יצטרכ ּו וכא ׁשר הּפעמֹונים . ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָעל
ויּוׂשמּו הּׁשפלּיֹות, מהּטּבעֹות יּוסרּו ְְְְִִֵַַַָָָהארֹון,
ּבּדיו. וׂשמּו ּכתּוב, וכן העליֹונֹות. ְְְֵֶַַַָָָָָּבּטּבעֹות 
ּבּטּבעֹות  ׁשהּוׂשמּו אחר ׁשהּבּדים ּדעּתי, ְְְִִִֶֶַַַַַַַָּולפי
לא  ּכתּוב, ּכן ּכי מּׁשם. הּוסרּו לא ְְִִֵֶָָָֹֹהעליֹונֹות,
הּכהנים  על ּבּדיו, וׂשמֹו ּופרּוׁש מּמּנּו. ְֲִִֵֶַַַָָָֹיסּורּו
הּקהתים. ּבכתפֹות הארֹון ּבּדי מׂשימים ְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשהיּו
להיֹותֹו הצר ּבּדביר, הארֹון הּוׂשם ְְְְֲִִֶַַַַָָֻוכאׁשר
הארֹון  על הּכרּובים ׁשּיסּכּו הּקיר, אל ְִִֶֶַַַָָָָֹסמּו
אחד  ּכל  קצה האריכּו ּכן על ּבּדיו. ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָועל
הד' והּנה הּבּדים. וּיאריכּו וזהּו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַמהּבּדים.

ּכמׁשּפט  ותפארת, ליפי היּו הּׁשפלים ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹהּטּבע ֹות
ֲִָהארֹונים:

eh˙BÚaha:הארֹון צלעֹות על ׁשהם .z˙Â. ««»ְֵֶַַָָ¿»«»
ׁשטר  ּכמֹו הם ּכאילּו העדּות, הם ְְְִֵֵֵַַָהּלּוחֹות
וּיּקח  הּנאמן, והעד  הּברית. לּוחֹות והם ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֻּכתּבה,
ּכתב  לא ּכי ועֹוד הארֹון. אל העדּות את ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹוּיּתן
הּכהנים  ׂשמּוהּו הּתֹורה וספר ּתֹורה. ספר ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמׁשה
אין  ּכתיב, ועֹוד מחּוץ. ה' ּברית ארֹון ְְְֲִִִִֵַמּצד
היא. ּומחלקת אבנים. לּוחֹות ׁשני רק ְֲֲִִֵֶַַָָָֹּבארֹון
ונתּת למׁשה, אמר הּכתּוב הּנה לׁשאֹול, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹיׁש
וכתּוב  .אלי אּתן אׁשר הּלּוחֹות הארֹון ְֲֵֵֶֶֶֶַָָָאל
ׁשברם  והּנה אּתֹו, לדּבר ּככּלֹותֹו מׁשה אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוּיּתן 
אּולי  להׁשיב, ויׁש הּׁשם. מצות מּלא ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹולא
הּלּוחֹות  ׁשברי ּכי חכמינּו אמרּו זה ְְֲֲִִֵֵֶַַָָּבעבּור
מכחיׁש הּכתּוב ואין ּבארֹון. מּונחים ְְִִֵֵַַָָָָהן
לּוחֹות  והאחרֹונים הראׁשֹונים ּכי ְְֲִִִִִֵֶַָָּדבריהם,
לא  הּכתּוב ּכי  להׁשיב, נּוכל ועֹוד הם. ְְְִִִֵַַַָָֹהּברית 
טענה  ואין הּׁשנּיֹות. הּלּוחֹות על רק ְְְִִֵֶַַַַָָּדּבר
ּגם  ּכתּוב הּנה ּכי .אלי אּתן אׁשר ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמּמּלת
מצאנּו לא הּנה ועֹוד, אלי. ה' וּיּתנם ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹעליהם
ויׂשם  הארֹון, ׁשּיעׂשה למׁשה הּׁשם ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיאמר
ּכי  יֹודע הּׁשם ּכי הראׁשֹונֹות, הּלּוחֹות ִִִֵֵַַַָָׁשם

ׁשּפסלם  הּלּוחֹות על אמר רק מׁשה. ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹיׁשּברם
אמרּו, וקדמֹונינּו עץ. ארֹון ל ועׂשית ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹמׁשה,
הּוא. ונכֹון ּבצלאל. ׁשעׂשה הארֹון זה אין ְְְִֵֵֶֶַָָָָָּכי
על  ּכי ּבעיני. רחֹוק אינֹו הּפׁשט ּדר ְְְִֵֵֶֶַַַַָָועל
ועׂשּו ּכתּוב וכן ידּבר. ּבצלאל ׁשעׂשה ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָהארֹון
היּו אנה לׁשאֹול, טעם ואין ׁשּטים. עצי ְְֲֲִִִֵֵַַָָָארֹון 
הּמׁשּכן, ׁשהּוקם עד הּלּוחֹות אּלה ְִִֵֶֶַַַַָָמּוׂשמים
הּזה, לּפרּוׁש והצרכּתי זה. להזּכיר צר אין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֻּכי
ּבארֹון  הּלּוחֹות את ואׂשים ׁשהזּכיר ְֲִִִֶֶַַָָָָּבעבּור
הּמעׂשה  יסּפר ּכי אמרנּו אם והּנה עׂשיתי. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאׁשר
לּמה  טעם, נדע ׁשּלא אףֿעל ּֿפי היה, ֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכאׁשר
,אחרּֿכ ּבּכתּוב נעׂשה מה והּנה זה. ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָיזּכיר
על  ידּבר ּכי לאֹות וזה צּוני. ּכאׁשר ׁשם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָוּיהיּו
ׁשם  והם הּברית, ּבארֹון מׁשה ׁשּׂשם ְְֲִֵֶֶַַַָָֹהּלּוחֹות,
הּיֹום  עד ׁשם וּיהיּו טעם , וזה הּזה. הּיֹום ְְִֶֶַַַַַַַַָעד 
היה  לא הּתֹורה ספר ּכי ּולעד לאֹות ּגם ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹהּזה.
ּבארֹון. הּלּוחֹות ׂשם ּבתחּלה ּכי ְִִִַָָָָָָּבארֹון ,
ׁשכן  והּנה הּכרּובים. עם הּכּפרת ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹואחרּֿכן 
הּכרּובים. יֹוׁשב וכתּוב הּכרּובים, על ְְְִִֵַַַַָָהּכבֹוד
ּבׁשנת  הּתֹורה ספר מׁשה יׂשים אי ּכן ְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאם
הּכּפרת  יסיר לא אם הארֹון, ּבתֹו ְְִִִֶַַַָָָָָֹֹהארּבעים
זה: לכל צר ואין הארֹון. מעל הּכרּובים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹעם
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ß xc` '` ipy mei ß

(æé)änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNòå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬
:daçø éöçå̈¥−¦¨§¨«

i"yx£˙¯tÎ∑ מלמ ּפתּוח ׁשהיה הארֹון, על ּדף ּכּסּוי ּכמין עליו ּומּניחֹו ‡¯dk.עלה ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡∑,ארֹון ׁשל ּכארּכֹו «…∆ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ«»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְֶָָ
ׁשהיה  רּבֹותינּו ּפרׁשּו לעביּה, ׁשעּור נתן ׁשּלא ּפי על ואף ארּבעּתם. הּכתלים עבי על ּומּנחת ארֹון, ׁשל ּכרחּבֹו ְְְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻורחּבּה

טפח ה)עביּה .(סוכה ְֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr `i zegiy ihewl)

טפחטפחטפחטפח עביעביעביעביּהּהּהּה יז)ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה כה, לעיל (רש"י נאמר מּדּוע לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש הּכּפרת. עבי ׁשעּור לפרׁש רׁש"י ראה מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
י) "ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו"(פסוק הּכלים ּבׁשאר ּׁשּנאמר למה ּבנּגּוד אחד ועועועועׂשׂשׂשׂשית ית ית ית ארֹון", אדם ׁשל ּבכחֹו ואין טפח, היה הּכּפרת ׁשעבי ּומתרץ, ." ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכזה. רּבת־מׁשקל זהב חתיכת ולעׂשֹות עזרא עזרא עזרא עזרא לעבד אבןאבןאבןאבן ְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָָֹ

(çé)éðMî íúà äNòz äL÷î áäæ íéáøk íéðL úéNòå§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−
:úøtkä úBö÷§¬©©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈ·¯k∑ ּפרצּוף להם ּדמּות NÚz‰.ּתינֹוק ‰L˜Ó∑ לאחר הּכּפרת ּבראׁשי ּותחּברם עצמם ּבפני ּתעׂשם ׁשּלא ¿Àƒְְִֶַָƒ¿»«¬∆ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ּובקרנס  ּבפּטי ׁש והּכה הּכּפרת עׂשּית ּבתחּלת הרּבה זהב הּטל אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין צֹורפים, ּכמעׂשה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻעׂשּיתם

קצֹותיו  ּבבליטת הּכרּובים וצּיר למעלה, ּבֹולטין וראׁשין ּכמֹו∑L˜Ó‰.ּבאמצע, ּבלע"ז, ו')בטדי"ץ ה' לדא (דניאל "ּדא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָƒ¿»ְְְַַָָ
‰tk¯˙.נקׁשן" ˙Bˆ˜∑ הּכּפרת עזרא עזרא עזרא עזרא .ראׁשי אבןאבןאבןאבן ְָָ¿««…∆ֵֶַַָֹ

(èé)äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk äNòå©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
:åéúBö÷ éðL-ìò íéáøkä-úà eNòz úøtkä-ïî¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©§¥¬§¨«

i"yx£‰ˆwÓ „Á‡ ·e¯k ‰NÚÂ∑ מּקצה אחד "ּכרּוב לפרׁש: הּוצר לכ וקצה. קצה לכל ּכרּובים ׁשני ּתאמר ׁשּלא «¬≈¿∆»ƒ»»ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
‰tk¯˙.מּזה" ÔÓ∑ עצמם ּבפני ּתעׂשם ׁשּלא אֹותם", ּתעׂשה "מקׁשה ׁשל ּפרּוׁשֹו זהּו הּכרּובים, את ּתעׂשה עצמּה ִֶƒ««…∆ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לּכּפרת  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּותחּברם אבןאבןאבןאבן ְְֵֶַַַֹ

(ë)íäéôðëa íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ
éðt eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬

:íéáøkä©§ª¦«

‡ÔÈnיז  ÔÈz¯z ÈÎc ·‰„c ‡z¯tk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

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

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¿«»

dxezd lr `xfr oa`

fi˙¯tk ˙ÈNÚÂ,יפת ואמר מכסה. ּכדמּות . ¿»ƒ»«…∆ְְְִִֶֶֶַָ
חטאה. ּכסּוי ּכמֹו עליו. לכּפר ּכמֹוהּו, ְְְֲִֵַָָָָָּכי
ּכפר. מּגזרת עליו , לכּפר ׁשּמּלת  ּדעּתי, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּולפי
וׁשם  נפׁשֹו. ּכפר איׁש ונתנּו מפרׁש, זה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹוהּנה
לא  הּכּפרת ועבי נפׁשֹותיכם. על לכּפר ְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹּכתּוב 

ְִָנזּכר:
gi˙ÈNÚÂ ּכרּובים צּורת ּכי קדמֹונינּו אמרּו . ¿»ƒ»ְְְִִֵַַָ

ארּמי. ּבלׁשֹון ּכרּוביא ּופרׁשּו נערים. ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָּכׁשני
ּכצּורת  ׁשהיּו ּדּברּו, ונכֹון מׁשרת. ְְְְְִֵֶַַַָָָוהּכ''ף
לזכר, הּמּלה וׂשמּו קּבלה. היא אם ְְְִִִִֵֶַַָָָָָילדים,
והעד, ׁשֹורׁש. ּכרב, ּכ''ף ּכי חנּכה. מּלת ְְְֲִִֵֶַַָָֹֻּכמֹו

ואינֹו הּדעת, ה''א הה''א  ּכי הּכרּובים. ְְְִִֵֵֵַַַַַָוהיּו
וכאׁשר  הּכהּו. מּכהּו הּכמּכת ּכה''א ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָלתימה 
צּורֹות. הּוא הּנה ּכרּובים, מּלת על ְְִִִִִֵַַַחּפׂשּתי 

.הּסֹוכ ממׁשח ּכרּוב את יחזקאל ּכמֹו אמר ְְְְְִֵֵֶֶַַַָ
ּפני  מהם ואחד לחּיה, ּפנים ד' ראה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּכי
ּתחת  ּבעצמּה, החּיה על אחר ּובמקֹום ְְְֵַַַַַַַָָָׁשֹור.
ׁשהזּכיר  הּצּורה והּטעם, הּכרּוב. ּפני ְְְְִִֵֶַַַַַָׁשֹור
החּיה  היא ּבאחרֹונה, ואמר הראׁשֹונה. ְֲִִַַַַַַַָָָָָָּבּפעם
ּכבר, ּבנהר יׂשראל אלהי ּתחת ראיתי ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹאׁשר
הד', ּכל וקרא הּמה. ּכרּובים ּכי ְְִִֵֵַַָָָָָואדע

ׁשֹורׁש: הּכ''ף והּנה ּכמֹוL˜Ó‰ּכרּובים. . ְְִִֵֶַַƒ¿»ְ

ּופירּוׁש מקׁשה. מעׂשה ּתחת וכמֹוהּו, ְְֲִֵֶַַַָָָָׁשוה.
וטעם, ׂשפמֹו. את עׂשה לא ּכמֹו ְְְֲֶֶַַַָָָֹמעׂשה.
מקצה  ׁשוה ּכרּוב ּכל מרחק ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָמּפני

ֶַַֹהּכּפרת:
hi·e¯k על ,האר ּדר על הּכרּובים הּנה . ¿ְִִֵֶֶֶַַַָֹ

ּכי  אמר, ּומערער הארֹון. רחב על הּבּדים ְְִִֵֵַַַַַַָָָֹּכן 
וראייתֹו, .האר ּדר על רק צלע יקרא ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלא
ּבצּדֹו, ּותׁשּובתֹו הּׁשנית. הּמׁשּכן ְְְְִִִֵֶַַַָָּולצלע
לּירכתים. הּמׁשּכן צלע לקרׁשי ּבריחים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוחמּׁשה 
על  הּכרּובים את עׂשּו ּבעצמם, ְְְִֵֶֶַַַַַָָּומהּכּפֹורת

הארֹון: קצֹות ְְֵָָׁשני



כט dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` '` ipy meil inei xeriy

ß xc` '` ipy mei ß

(æé)änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNòå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬
:daçø éöçå̈¥−¦¨§¨«

i"yx£˙¯tÎ∑ מלמ ּפתּוח ׁשהיה הארֹון, על ּדף ּכּסּוי ּכמין עליו ּומּניחֹו ‡¯dk.עלה ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡∑,ארֹון ׁשל ּכארּכֹו «…∆ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ«»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְֶָָ
ׁשהיה  רּבֹותינּו ּפרׁשּו לעביּה, ׁשעּור נתן ׁשּלא ּפי על ואף ארּבעּתם. הּכתלים עבי על ּומּנחת ארֹון, ׁשל ּכרחּבֹו ְְְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻורחּבּה

טפח ה)עביּה .(סוכה ְֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr `i zegiy ihewl)

טפחטפחטפחטפח עביעביעביעביּהּהּהּה יז)ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה כה, לעיל (רש"י נאמר מּדּוע לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש הּכּפרת. עבי ׁשעּור לפרׁש רׁש"י ראה מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
י) "ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו"(פסוק הּכלים ּבׁשאר ּׁשּנאמר למה ּבנּגּוד אחד ועועועועׂשׂשׂשׂשית ית ית ית ארֹון", אדם ׁשל ּבכחֹו ואין טפח, היה הּכּפרת ׁשעבי ּומתרץ, ." ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכזה. רּבת־מׁשקל זהב חתיכת ולעׂשֹות עזרא עזרא עזרא עזרא לעבד אבןאבןאבןאבן ְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָָֹ

(çé)éðMî íúà äNòz äL÷î áäæ íéáøk íéðL úéNòå§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−
:úøtkä úBö÷§¬©©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈ·¯k∑ ּפרצּוף להם ּדמּות NÚz‰.ּתינֹוק ‰L˜Ó∑ לאחר הּכּפרת ּבראׁשי ּותחּברם עצמם ּבפני ּתעׂשם ׁשּלא ¿Àƒְְִֶַָƒ¿»«¬∆ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ּובקרנס  ּבפּטי ׁש והּכה הּכּפרת עׂשּית ּבתחּלת הרּבה זהב הּטל אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין צֹורפים, ּכמעׂשה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻעׂשּיתם

קצֹותיו  ּבבליטת הּכרּובים וצּיר למעלה, ּבֹולטין וראׁשין ּכמֹו∑L˜Ó‰.ּבאמצע, ּבלע"ז, ו')בטדי"ץ ה' לדא (דניאל "ּדא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָƒ¿»ְְְַַָָ
‰tk¯˙.נקׁשן" ˙Bˆ˜∑ הּכּפרת עזרא עזרא עזרא עזרא .ראׁשי אבןאבןאבןאבן ְָָ¿««…∆ֵֶַַָֹ

(èé)äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk äNòå©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
:åéúBö÷ éðL-ìò íéáøkä-úà eNòz úøtkä-ïî¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©§¥¬§¨«

i"yx£‰ˆwÓ „Á‡ ·e¯k ‰NÚÂ∑ מּקצה אחד "ּכרּוב לפרׁש: הּוצר לכ וקצה. קצה לכל ּכרּובים ׁשני ּתאמר ׁשּלא «¬≈¿∆»ƒ»»ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
‰tk¯˙.מּזה" ÔÓ∑ עצמם ּבפני ּתעׂשם ׁשּלא אֹותם", ּתעׂשה "מקׁשה ׁשל ּפרּוׁשֹו זהּו הּכרּובים, את ּתעׂשה עצמּה ִֶƒ««…∆ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לּכּפרת  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּותחּברם אבןאבןאבןאבן ְְֵֶַַַֹ

(ë)íäéôðëa íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ
éðt eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬

:íéáøkä©§ª¦«

‡ÔÈnיז  ÔÈz¯z ÈÎc ·‰„c ‡z¯tk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

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

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¿«»

dxezd lr `xfr oa`

fi˙¯tk ˙ÈNÚÂ,יפת ואמר מכסה. ּכדמּות . ¿»ƒ»«…∆ְְְִִֶֶֶַָ
חטאה. ּכסּוי ּכמֹו עליו. לכּפר ּכמֹוהּו, ְְְֲִֵַָָָָָּכי
ּכפר. מּגזרת עליו , לכּפר ׁשּמּלת  ּדעּתי, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּולפי
וׁשם  נפׁשֹו. ּכפר איׁש ונתנּו מפרׁש, זה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹוהּנה
לא  הּכּפרת ועבי נפׁשֹותיכם. על לכּפר ְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹּכתּוב 

ְִָנזּכר:
gi˙ÈNÚÂ ּכרּובים צּורת ּכי קדמֹונינּו אמרּו . ¿»ƒ»ְְְִִֵַַָ

ארּמי. ּבלׁשֹון ּכרּוביא ּופרׁשּו נערים. ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָּכׁשני
ּכצּורת  ׁשהיּו ּדּברּו, ונכֹון מׁשרת. ְְְְְִֵֶַַַָָָוהּכ''ף
לזכר, הּמּלה וׂשמּו קּבלה. היא אם ְְְִִִִֵֶַַָָָָָילדים,
והעד, ׁשֹורׁש. ּכרב, ּכ''ף ּכי חנּכה. מּלת ְְְֲִִֵֶַַָָֹֻּכמֹו

ואינֹו הּדעת, ה''א הה''א  ּכי הּכרּובים. ְְְִִֵֵֵַַַַַָוהיּו
וכאׁשר  הּכהּו. מּכהּו הּכמּכת ּכה''א ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָלתימה 
צּורֹות. הּוא הּנה ּכרּובים, מּלת על ְְִִִִִֵַַַחּפׂשּתי 

.הּסֹוכ ממׁשח ּכרּוב את יחזקאל ּכמֹו אמר ְְְְְִֵֵֶֶַַַָ
ּפני  מהם ואחד לחּיה, ּפנים ד' ראה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּכי
ּתחת  ּבעצמּה, החּיה על אחר ּובמקֹום ְְְֵַַַַַַַָָָׁשֹור.
ׁשהזּכיר  הּצּורה והּטעם, הּכרּוב. ּפני ְְְְִִֵֶַַַַַָׁשֹור
החּיה  היא ּבאחרֹונה, ואמר הראׁשֹונה. ְֲִִַַַַַַַָָָָָָּבּפעם
ּכבר, ּבנהר יׂשראל אלהי ּתחת ראיתי ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹאׁשר
הד', ּכל וקרא הּמה. ּכרּובים ּכי ְְִִֵֵַַָָָָָואדע

ׁשֹורׁש: הּכ''ף והּנה ּכמֹוL˜Ó‰ּכרּובים. . ְְִִֵֶַַƒ¿»ְ

ּופירּוׁש מקׁשה. מעׂשה ּתחת וכמֹוהּו, ְְֲִֵֶַַַָָָָׁשוה.
וטעם, ׂשפמֹו. את עׂשה לא ּכמֹו ְְְֲֶֶַַַָָָֹמעׂשה.
מקצה  ׁשוה ּכרּוב ּכל מרחק ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָמּפני

ֶַַֹהּכּפרת:
hi·e¯k על ,האר ּדר על הּכרּובים הּנה . ¿ְִִֵֶֶֶַַַָֹ

ּכי  אמר, ּומערער הארֹון. רחב על הּבּדים ְְִִֵֵַַַַַַָָָֹּכן 
וראייתֹו, .האר ּדר על רק צלע יקרא ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלא
ּבצּדֹו, ּותׁשּובתֹו הּׁשנית. הּמׁשּכן ְְְְִִִֵֶַַַָָּולצלע
לּירכתים. הּמׁשּכן צלע לקרׁשי ּבריחים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוחמּׁשה 
על  הּכרּובים את עׂשּו ּבעצמם, ְְְִֵֶֶַַַַַָָּומהּכּפֹורת

הארֹון: קצֹות ְְֵָָׁשני

dnexz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` '` ipy meil inei xeriy

i"yx£ÌÈÙÎ ÈN¯t∑ ּפרּוׂשים אּלא ׁשֹוכבים, ּכנפיהם ּתעׂשה טפחים ׁשּלא י' ׁשּיהא ראׁשיהם, אצל למעלה ּוגבהים …¿≈¿»«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבסּכה ּכדאיתא לּכּפרת, הּכנפים ׁשּבין ה)ּבחלל עזרא עזרא עזרא עזרא .(דף אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

(àë)ïøàä-ìàå äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨®§¨§¤¨´¨½Ÿ
éìà ïzà øLà úãòä-úà ïzz:E ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

i"yx£˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz Ô¯‡‰ Ï‡Â∑ לֹומר ויׁש העדת"? את הארן אל "ונתּת נאמר: ּכבר ׁשהרי נכּפל, לּמה ידעּתי לא ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
מצינּו, וכן עליו. הּכּפרת את יּתן ּכ ואחר לתֹוכֹו, העדת את ּתחּלה יּתן ּכּפרת, ּבלא לבּדֹו ארֹון ׁשּבעֹודֹו ללּמד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻׁשּבא

נאמר: המׁשּכן את מ)ּכׁשהקים מלמעלה"(לקמן הארֹון על הּכּפרת את "וּיּתן :ּכ ואחר הארֹון", אל העדּות את ."וּיּתן ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

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, ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
ּכּפרת  ּבלא לבּדֹו ארֹון "ׁשּבעֹודֹו זה ּפסּוק מפרׁש ולכן ּבפני-עצמֹו, ּכלי היא הּכּפרת ּדלרׁש"י הּכּפרת, ּבגדר והרמּב"ן רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹנחלקּו
ּבהיֹות  ּגם יּקרא "ארֹון וכלׁשֹונֹו מהארֹון חלק היא הּכּפרת להרמּב"ן אבל עליו", הּכּפרת את יּתן ואח"כ לתֹוכֹו העדּות ּתחּלה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹיּתן

עליו" הפסוק)הּכּפרת 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
ׁשכינה  ׁשרתה ׁשּבֹו והּמקֹום ּבני-ישראל, ּבתֹוככי יׁשּכן ׁשהׁשי"ת ּבתֹוכם" "ו ׁשכנּתי ׁ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
הּפנימי  הּקׁשר ּכי הּׁשכינה), הׁשראת את מרּגיׁשים אינם ׁשאז (אף ּתֹורה לֹומדים אינם אם ּגם ּבבנ"י ׁשֹורה הּקּב"ה ּבאמת ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָא
היא  הּׁשכינה ׁשרתה ׁשּׁשם ׁשהּכּפרת רׁש"י מפרׁש ולכן לּתֹורה", קדמּו "יׂשראל כמחז"ל מהּתֹורה, למעלה הּוא וקּוב"ה יׂשראל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹׁשל

הּתֹורה. - הּלּוחֹות היּו ׁשּׁשם הארֹון למעלה והיא ּבפני-עצמֹו, עזרא עזרא עזרא עזרא ּכלי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

(áë)éðL ïéaî úøtkä ìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´
EúBà äeöà øLà-ìk úà úãòä ïBøà-ìò øLà íéáøkä©§ª¦½£¤−©£´¨«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−

:ìàøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èz„ÚBÂ∑אלי לדּבר ׁשם ׁשאבא לּמֹועד אקּבע מקֹום אֹותֹו ,עּמ לדּבר ל מֹועד ‡Ez.ּכׁשאקּבע Èz¯a„Â ¿«¿ƒְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿ƒ«¿ƒƒ¿

˙¯tk‰ ÏÚÓ∑:אֹומר הּוא אחר א)ּובמקֹום לּפרכת.(ויקרא מחּוץ הּמׁשּכן זה לאמר", מֹועד מאהל אליו ה' "וידּבר ≈«««…∆ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא זה. את זה מכחיׁשים ּכתּובים ׁשני ז)נמצאּו מֹועד (במדבר אהל אל מׁשה "ּובבא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

מן  יֹורד קֹול הּפתח, ּבתֹו ׁשּבא וכיון לּמׁשּכן, נכנס היה מׁשה וגֹו'", הּכּפרת מעל אליו מּדּבר הּקֹול את ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוּיׁשמע
מֹועד  ּבאהל למׁשה ונׁשמע יֹוצא ּומּׁשם הּכרּובים, לבין Ï‡¯NÈ.הּׁשמים ÈaŒÏ‡ E˙B‡ ‰eˆ‡ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ¿≈»¬∆¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈

יתרה  זֹו וי"ו אֹותהרי אצּוה ּכל את ׁשם", עּמ אדּבר אׁשר "ואת ּתפּתר: וכה ּבּמקרא, הרּבה וכמֹוהּו ּוטפלה, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
הּוא  יׂשראל, ּבני עזרא עזרא עזרא עזרא .אל אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵֶָ

lÚÏÓ‡כא  ‡B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»ƒ¿≈»
:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È Ôzz ‡B¯‡·e«¬»ƒ≈»«¬»ƒ∆≈»

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¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

keÈ‰Â ּפני יהיּו הּכּפרת אל ּכי יפת, אמר . ¿»ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
ּכי  ּדעּתי, ּולפי הּכּפרת. אמצע אל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַֹהּכרּובים,
נּצבֹות, זוּיֹות על עֹומדים הּכרּובים ּפני היּו ְְְִִִִֵַַָָָֹלא

הּכּפרת: אל ּפֹונים מעט ּפניהם ּכן ְְִֵֵֶֶֶַַַַֹעל
`kÔB¯‡‰ Ï‡Â היה ּוכבר הּלׁשֹון. ּכמׁשּפט . ¿∆»»ְְְִַַָָָָ

הּכּפרת: ּתׂשים ואחר ּבארֹון, העדּות ְִֵֵֶַַַַָָָָֹנֹותן
akÈz„ÚBÂ,הּפסּוק זה יכחיׁש אי אבין לא . ¿«¿ƒְִִֵֶַַָָֹ

ּכי  לאמר. מֹועד מאהל אליו ה' וידּבר ְִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹּפסּוק

ּכל  ואת הּמׁשּכן את ּכֹולל ׁשם מֹועד, ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹאהל
ו  וי''ו, וטעם למכריע. צֹור ואין ּבֹו, את אׁשר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָ

מׁשרת  ודּברּתי, מּלת הּוא. ּככה אצּוה, אׁשר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּכל
מעל  אּת ודּברּתי ּכתּוב, ּכאילּו אחרת. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָּבעב ּור
הּדבר  הזּכיר ולא  הּכרּובים. ׁשני מּבין  ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹהּכּפרת 
סֹודי  להֹודיע ,אּת ׁשאדּבר והּטעם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָֻהּמדּבר.
אׁשר  ּכל את ודּברּתי .ׁשאלת על ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּולהׁשיב 
לּמה  לׁשאֹול, ויׁש יׂשראל. ּבני אל אֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָאצּוה

את  ּכתּוב ּכי ּבתחּלה . הארֹון הּׁשם ְְִִִִִֵֵַָָָָהזּכיר
ּומנהג  ּכליו. ּכל ּתבנית ואת הּמׁשּכן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּתבנית
ואּתן  ּכמֹו ּבֹו. ׁשה ׁשלים האחרֹון לבאר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהּלׁשֹון,
על  לעׂשו. ואּתן עׂשו ואת יעקב את ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹליצחק
מהּנכּבד, והחל הּמׁשּכן, ּכלי ּופרׁש החל ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָּכן
ואת  ּכן ואחר והּמנֹורה, הׁשלחן ּכן ְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָֻואחר
ּכל  הקהיל ּכאׁשר מׁשה והּנה ּתעׂשה. ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמׁשּכן 
הּמׁשּכן  ּבתחּלה להם לֹומר החל ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָהעדה,
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(âë)Baçø änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìL úéNòå§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´¨§½
:Búî÷ éöçå änàå§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£B˙Ó˜∑הּׁשלחן עבי עם רגליו קט)ּגבּה עזרא עזרא עזרא עזרא .(פסחים אבןאבןאבןאבן …»ְְֳִִַַַָָֹֻ

(ãë):áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
i"yx£‰Ê ¯Ê·∑'מלכים 'ׁשלחן ׁשאֹומרים: ּכמֹו ּוגדּולה, עׁשר ׁשם ׁשהּׁשלחן מלכּות, לכתר .סימן ≈»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

(äë)áäæ-øæ úéNòå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNòå§¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

i"yx£˙¯bÒÓ∑ּכמֹו לּׁשלחן, סביב היתה, למעלה אֹומרים: יׁש ּבּדבר. יׂשראל חכמי ונחלקּו ּגדנפא, ּכתרּגּומֹו: ƒ¿∆∆ְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
הּׁשלחן  ודף הּׁשלחן, רּוחֹות ּבארּבע לרגל, מרגל ּתקּועה היתה למּטה אֹומרים ויׁש ׂשרים, ׁשלחן ׁשּבׂשפת ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻלבזּבּזין

מסּגרת  אֹותּה על Bz¯bÒÓÏ.ׁשֹוכב ·‰ÊŒ¯Ê ˙ÈNÚÂ∑ הּמסּגרת ׁשעל ּכאן ל ּופרׁש למעלה, האמּור זר הּוא ְִֵֶֶַָ¿»ƒ»≈»»¿ƒ¿«¿ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .היתה  אבןאבןאבןאבן ְָָ

(åë)ìò úòahä-úà zúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNòå§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ
åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§©´©¥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∑ טּבעֹות אֹותן ¿À««ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒַָָ
הּבּדים  ּבהן להכניס ּבּתים לאריחּיא ∑ÌÈc·Ï.ּבּתים לצרÌÈz·Ï∑.יהיּו לאתרא עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֶַַַָָ¿»ƒְִֶָֹ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ

(çë)áäæ íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨®
:ïçìMä-úà íá-àOðå§¦¨−̈¤©ª§¨«

i"yx£Ì·Œ‡OÂ∑ הּׁשלחן את ּבם נּׂשא יהיה נפעל, עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ¿ƒ»»ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

(èë)Cqé øLà åéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå åéúøòw úéNòå§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−
:íúà äNòz øBäè áäæ ïää¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ˙tÎÂ ÂÈ˙¯Úw ˙ÈNÚÂ∑,ּתבה קערֹותיו ּכמין עׂשּוי היה והּלחם הּלחם, ּכדפּוס עׂשּוי ׁשהיה הּדפּוס, זה ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּומּכאן מּכאן וקֹופל למּטה לֹו ׁשּולים רּוחֹותיה. מּׁשּתי הּפנים,ּפרּוצה לחם קרּוי ּולכ ּכתלים, ּכמין מעלה ּכלּפי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ׂשפת  ּכנגד זקּופים ּוכתליו ׁשלחן ׁשל לרחּבֹו ארּכֹו נֹותן ּומּזה, מּזה הּבית לצּדי ּולכאן, לכאן רֹואין ּפנים לֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשּיׁש

‡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¿«¿¿

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»¿

dxezd lr `xfr oa`

ׁשּילּמד  צר ואין הארֹון. ּכן ואחר ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹוהאהל,
הזּכיר  לא לּמה לתמּה, ויׁש מׁשה. את ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹאדם
ּכי  מׁשל, ּבדר והּתׁשּובה הּקטרת. ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹמזּבח
ּכּסא. ּדמּות הארֹון ּכן על ימּוׁש. לא ְִֵֵַַָָָָֹהּכבֹוד
הזּכיר  לא ּכן על .ערּו וׁשלחן מנֹורה ְְְְְִִִֵֵַָָָֹֻוהּנה
ּבעבּור  העֹולה, מזּבח אחר רק הּקטרת ְְְֲִִֶַַַַַַַָָֹמזּבח
.ונס ּומנחה עֹולה עליו תעלּו לא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּיזהיר

וכן  הּמנֹורה, אחר יׂשראל  לבני הזּכירֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּומׁשה
ֲֶַַּבּמעׂשה:

bk˙ÈNÚÂ עם הׁשלחן עבי ּכי ספק אין . ¿»ƒ»ְִִִֵֵַָָֹֻ
הּנזּכרת: הּמּדה היא הרגלים, ְְִִִִֶֶַַַַָָקֹומֹות

dk˙ÈNÚÂ ּכמׁשּפט למעלה הּמסּגרת . ¿»ƒ»ְְְְְִִֶֶַַַָ
Ê‰·הּׁשלחנֹות: ¯Ê ˙ÈNÚÂ ּכי ּפירׁש, עּתה . ְַָֻ¿»ƒ»≈»»ִֵֵַָ

הּמסּגרת: סביב יהיה ּבתחּלה, ׁשהזּכיר ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָהּזר

ek˙B‡t‰ Úa¯‡ .˙ÈNÚÂ ּומערב מזרח . ¿»ƒ»«¿««≈ְֲִַָָ
ודרֹום: ְְָָוצפֹון

fk˙nÚÏ ׁשם ׁשּתּוׂשמנה הּמקֹום הזּכיר . ¿À«ְְִִֶַַָָָ
ַַָהּטּבעֹות:

gkÔÁÏM‰ ˙‡ Ì· ‡OÂ.נפעל מּבנין . ¿ƒ»»∆«À¿»ְְִִִַָ
ה  ּכי הּמּכה. ונּקה ּפ''א ּכמֹו, להתּבּלע ּדגׁשּות ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ

ַַֹהּפעל:
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עד הּׁשלחן, זהב ּבׁשל נֹותנֹו הּתּנּור, מן ּוכׁשּמֹוציאֹו נאפה, הּוא ּברזל ּבׁשל ּברזל. ּודפּוס זהב ּדפּוס לֹו עׂשּוי והיה ְְְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

קערה  קרּוי ּדפּוס ואֹותֹו הּׁשלחן, על ׁשּמסּדרֹו ּבׁשּבת ּוׁשּתים ∑ÂÈ˙tÎÂ.למחר לבֹונה. ּבהם ׁשּנֹותנין ּבזיכין הן ְְְְְְְְֶַַַַָָָָָָָֻ¿«…»ְְְִִִִֵֶֶַָָָ
ׁשּנאמר: הּמערכֹות, ׁשּתי על ׁשּנֹותנין לבֹונה קֹומצי לׁשני כה)היּו זּכה"(ויקרא לבֹונה הּמערכת על ∑ÂÈ˙BN˜e."ונתּת ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ¿»

לחם  ׁשּיׁשב לחם ּכל ראׁש על ׁשלׁשה ּומסּדר זהב ׁשל עׂשה ּדּוגמתן לארּכן. הּנסּדקין חלּולים קנים חצאי ּכמין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהן
ּכל  ערבי ּובלׁשֹון יתעּפׁשּו. ולא ּביניהם הרּוח ׁשּתּכנס ּכדי ללחם, לחם ּבין ּומבּדילין הּקנים, אֹותן ּגּבי על ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהאחד

קסו"א  קרּוי חלּול עד ∑ÂÈ˙iwÓe.ּדבר ּוגבֹוהים ּבארץ עֹומדין זהב יתדֹות ּכמין סניפים הן ּומכילתּה, ּתרּגּומֹו: ָָָָ¿«ƒ…»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
) ׁשּׁשה ּומפּצלים הּלחם, מערכת ּגבּה ּכנגד הרּבה, הּׁשלחן מן גורסלמעלה מּזה,חמּׁשה)הרא"ם למעלה זה ּפּצּולים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ

הּתחּתֹונים  על העליֹונים הּלחם מּׂשא יכּבד ׁשּלא ּכדי ּפּצּולין, אֹותן על סמּוכין ללחם, לחם ׁשּבין הּקנים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוראׁשי
ויׁש סניפין. על נֹופל אי יֹודע איני מנּקּיֹות, לׁשֹון אבל הכיל", "נלאיתי ּכמֹו: סבלֹותיו, מכילתּה, ּולׁשֹון ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָויּׁשברּו.

אֹומרים יׂשראל צו)מחכמי יּׁשבר.(מנחות ׁשּלא אֹותֹו ּומחזיקים אֹותֹו ׁשּמקּׁשין סניפין אּלּו קׂשֹותיו, אּלּוּומנּקּיתיו,: ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
סניפין  הן מנּקּיֹות האֹומר: ּכדברי ׁשֹונה היה מכילתּה, ׁשּתרּגם: אּונקלֹוס אבל יתעּפׁש, ׁשּלא אֹותֹו ׁשּמנּקין .הּקנים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

Ô‰a CqÈ ¯L‡∑.וכּסּוי סכ ּכמין עליו ׁשהיּו ,"יּס "אׁשר אֹומר: הּוא קׂשֹותיו ועל ּבהן, יכּסה ּבמקֹום אׁשר וכן ¬∆À«»≈ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ
אֹומר: הּוא ד)אחר הם (במדבר וכּסּוי סכ לׁשֹון ,והּנס יּס וזה, וזה ,"הּנס קׂשֹות עזרא עזרא עזרא עזרא ."ואת אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

(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

עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכהנים" אבןאבןאבןאבן ֲִַֹ

ß xc` 'a iyily mei ß

(àì)äøBðnä äNòéz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNòå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³©§¨Æ
:eéäé äpnî äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨¦«§«

i"yx£‰¯Bn‰ ‰NÚÈz ‰L˜Ó∑ ידּביקם ּכ ואחר אברים, אברים ונר ֹותיה קניה יעׂשה ולא חּוליֹות יעׂשּנה ׁשּלא ƒ¿»≈»∆«¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּומפריד  האּמנּות ּבכלי וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש אחת, מחתיכה ּבאה ּכּלּה אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין הּצֹורפין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻֻּכדר

ואיל איל ּבהּקׁשת ∑L˜Ó‰.הּקנים ּולכאן לכאן העׁשת מן האברים את ׁשּממׁשי המׁשכה, לׁשֹון נגיד, ּתרּגּומֹו ִֵֵַָָָָƒ¿»ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכמֹו: ּבלע"ז, בטדי"ץ קרנס, מּכת מקׁשה, ּולׁשֹון ה)הּקרנס. נקׁשן"(דניאל לדא ‰Bn¯‰."ּדא ‰NÚÈz∑(תנחומא) ְְְְְְְְִַַַַַָָָָָָָֻֻ≈»∆«¿»

ּבּה, מתקּׁשה מׁשה ׁשהיה לפי מ מאליה, נעׂשית והיא לאּור, הּכּכר את הׁשל הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אליה.אמר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
'ּתעׂשה' נכּתב לא כט)לכ הימּנה ∑dÎ¯È.(מנחות יֹוצאין הרגלים ּוׁשלׁשה ּתבה, ּכמין העׂשּוי מּטה ׁשל הרגל הּוא ְְֲִֶַַָֹ¿≈»ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבזd˜Â∑,.ּולמּטה  ּכמין עׂשּוי האמצעי נר ועליו מעלה ּכלּפי זקּוף ,הּיר ּבאמצע העֹולה ׁשּלּה האמצעי הּקנה ְַָ¿»»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
הּפתילה  ולתת לתֹוכֹו הּׁשמן להם ∑ÈÚÈ·b‰.לצּוק וקֹורין ּוקצרים, ארּכים מּזכּוכית, ׁשעֹוׂשין ּכֹוסֹות ּכמין הן ְְְִֵֶֶַַָָָ¿ƒ∆»ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָֻ

לנֹוי  אּלא בּה היּו ולא הּכתּוב, ּבהם ׁשּנתן ּכּמנין וקנה קנה מּכל ויֹוצאין ּובֹולטין מּזהב עׂשּויין ואּלּו .מדירנ"ס, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
‰È¯zÙk∑,הּׂשרים ׁשּלפני לּמנֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכדר האמצעי הּקנה סביבֹות ּבֹולטין סביב, עגּלים ּתּפּוחים, ּכמין «¿…∆»ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

לכפּתֹור  ּכפּתֹור ׁשּבין חלק וכּמה מּמּנה ּבֹולטין ּכפּתֹורים ּכּמה ּבּפרׁשה: ּכתּוב ׁשּלהם ּומנין פימל"ׁש, להם .וקֹורין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
‰ÈÁ¯Ùe∑ ּפרחים ּכמין ּבּה עׂשּויין eÈ‰È.צּיּורין ‰pnÓ∑ יעׂשם ולא העׁשת, חתיכת מּתֹו יֹוצא מקׁשה, הּכל ¿»∆»ְְֲִִִִִָָƒ∆»ƒ¿ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

וידּביקם  עזרא עזרא עזרא עזרא .לבּדם אבןאבןאבןאבן ְְְִֵַַָ

˜„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«¿

dxezd lr `xfr oa`

hk˙ÈNÚÂ.הּוא ידּוע רּז''ל ּׁשאמרּו מה . ¿»ƒ»ְֶַַַַָָ
לא  ּוקׂשֹותיו. אל ׁשבה ּבהן, יּוס אׁשר ְֲִֵֶֶַַָָָָֹּומּלת 
וכמֹוהּו, ּומנּקּיֹותיו. ׁשהיא אליה הּקרֹובה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאל
ׁשמֹו. ּבקֹוראי ּוׁשמּואל ּבכהניו ואהרן ְְְְְְֲֲֵֵֶַָֹֹֹמׁשה
מׁשה  ׁשהם אליהם, ידּבר ענן ּבעּמּוד ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכתּוב,
הזּכיר  ּבּמעׂשה ּכי והעד, ׁשמּואל . לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֹואהרן ,
קׂשֹות  ואת ועֹוד, ּבהם. יּוס אׁשר ְְְְֲֵֶֶַַָָהּקׂשוֹות
יּסכּו לא רּבים. לטעמים ,נס ּומּלת .ְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹהּנס

מלּכי. נסכּתי ואני חרׁש. נס הּפסל .נס ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָלה '
הּקׂשוֹות  ּכי ,הערּו ּבעל ׁשהּוא נתן רב ְִֶֶַַַַַָָָָָאמר
יׁשמעאל. ּבלׁשֹון יּקראּו כן ּכי קנים, ְְְְִִִִִֵֵָָָּדמּות
נלעג  ּכי ערבי, לׁשֹון ידע לא לֹו, ְְֲִִִִַַַַָָָֹוהּמּגיד 
ּגם  ּבצד''י. קצ''ב יּקראּו הּקנים ּכי ְְִִִִַַַָָָָהיה.
ׁשהזּכיר  הּימים, ּבדברי ׁשּבּוׁש ויׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָּבבי''ת.
ּכּפּורים. הּכּפֹות ותחת מזרקים, הּקערֹות ְְְְִִִַַַַַַַַָּתחת
הּמנקיֹות  ותחת הם. ּכאׁשר הּקׂשֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָוהזּכיר

אּולי  הׁשלחן. לצר זהב והּכל מזלגֹות. ְְְְִֶַַַַָָָָָֹֹֻאמר
ּבּׁשלחנֹות  לׂשּומם ּדוד צּוה אחרים ְְֲִִִִֵֵַָָָָֻּכלים
מֹועד: אהל ׁשלחן ּככה ואין  ׁשלמה . ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֻׁשּיעׂשה

lz˙Â.הּפנים לחם נקרא הּפׁשט, ּדר על . ¿»«»ְְִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּׁשאמרּו ּומה אחריו. ׁשהּוא הּפירּוׁש ְֲֲֵֶֶַַַַָָּבעבּור
ּדפּוס: ּכמֹו הּקערֹות ּכי הּוא, אמת ְְְְֱִֵֶַַָקדמ ֹונינּו,

`l˙ÈNÚÂ חכמי ׁשּבדקּום ספרים ראיתי . ¿»ƒ»ְְְִִִֵֶַָָָ
ׁשּׁשלׁש מּזקניהם, עׂשר חמּׁשה ונׁשּבעּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹטבריה ,



dnexzלי zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a iyily meil inei xeriy

(áì)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|dcvî äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ
ìLe ãçàä:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

i"yx£‰ÈcvÓ ÌÈ‡ˆÈ∑,האמצעי קנה ׁשהּוא מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד עד ועֹולין נמׁשכים ּבאלכסֹון ּולכאן, לכאן …¿ƒƒƒ∆»ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ׁשהיה  לפי הימּנּו, קצר והעליֹון הימּנּו קצר מעלה וׁשל אר הּתחּתֹון מּזה: למעלה זה האמצעי, קנה מּתֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויֹוצאין

קנים  הּׁשּׁשה יֹוצאים ׁשּמּמּנּו הּׁשביעי, האמצעי קנה ׁשל לגבהֹו ׁשוה ראׁשיהן עזרא עזרא עזרא עזרא .ּגבּה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(âì)ìLçøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼
ìLeïk çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL §¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ„wLÓ∑ ניאל"ר ׁשּקֹורין וזהב, ּכסף לכלי ׁשעֹוׂשין ּכדר היּו, מצּירים ‚·ÌÈÚ.ּכתרּגּומֹו: ‰LÏLe∑ ¿À»ƒְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ¿…»¿ƒƒ

קנ  מּכל וקנה ּבֹולטין Á¯ÙÂ.ה ¯zÙk∑ וקנה קנה לכל .היה ְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ְְֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 164 'nr `"kg y"ewl t"r)

dxFpOd iriaB zxEv©§¦¥©§¨

הּבחירה ּבית סה"י)ּבהל' ּומצינּו(פ"ג הּמנֹורה. צּיּור יׁש ּוּבכתב-היד צּורתּה", היא "וזֹו מסּים הּמנֹורה, צּורת הרמ ּב"ם ׁשּמבאר לאחרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
הּמׁשניֹות  ּבפרּוׁש הרמּב"ם כתי"ק ׁשּבגּוף הּמנֹורה ּבצּיּור וכ"ה למּטה. ּופיהם למעלה ּכׁשׁשּוליהם מצּירים ּדהּגביעים ּתמּוּה, ּדבר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבזה

קאפח) הוצאת בפיה"מ ממנה צילום ספ"ג. .(מנחות
ּופיו  למּטה הּגביע ׁשּׁשּולי הרגיל עמידתם ּכאפן ולא הפּוכים, ּכׁשהם הרמּב"ם) (לדעת ּבּמנֹורה הּגביעים נקּבעּו אּמאי ּבעי ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוטעמא

ְְַָלמעלה.
להּמנֹורה ּבנֹוגע חז"ל ּׁשאמרּו מה ע"פ ּבזה ב)וי"ל  פו, ׁשֹורה (מנחות ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל היא עדּות כּו' צרי אני לאֹורּה "לא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

אטּומים" "ׁשקּופים הּמקּדׁש ּבית חּלֹונֹות היּו ולכן ד)ּביׂשראל". ו, רגילים),(מ"א מחּלֹונֹות הפּו) מּבפנים וצרים מּבחּוץ רחבים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ
לעֹולם" ׁשּתאיר מהיכל יֹוצא אֹורּה ׁשּתהא שם)"ּכדי מנחות כת"י רש"י .(ל' ְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

הּבחּיי ּכתב לא)ּוכמֹו"כ כה, הּמנֹורה (פרשתנו ענין ּדכל ּומרוה". (ׁש)מׁשקה "ּכלי הּוא ּכי הּוא ּבּגביע ׁשהרמז הּמנֹורה לגביעי ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשפל". "לעֹולם ּולהרוֹות להׁשקֹות ְְְְִֵַַַָָָהיא

זֹו. ּבדר 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

אּלא  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" עזרא עזרא עזרא עזרא היא אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(ãì):äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨
i"yx£ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e∑ ארּבעה היּו מנֹורה ׁשל ּבגּופּה «¿…»«¿»»¿ƒƒְְְֶַָָָָָ

מּצּדיה  הּיֹוצאים הּקנים יציאת מן למעלה והג' הּקנים, מן למּטה ּבּה ּבֹולט אחד È¯zÙk‰.ּגביעים: ÌÈ„wLÓ ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ¿À»ƒ«¿…∆»
‰ÈÁ¯Ùe∑(נב ּכפּתריה (יומא מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם יד ּוע אין הכרע: להם ׁשאין מקראֹות מחמּׁשה אחד זה ¿»∆»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

.ּופרחיה  ְֶָָ

˜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¿«¿»

ÔÈ¯ÈˆÓלד  ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ
:‡‰pLBLÂ ‡‰¯eÊÁ≈»»¿«»»

dxezd lr `xfr oa`

מלא  וכל נקּודה וכל מּלה ּכל הסּתּכלּו ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָּפעמים
ולא  ּתיעׂשה. ּבמּלת יּו''ד ּכתּוב והּנה חסר, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹוכל 
לּים. ּומעבר וצרפת ספרד ּבספרי ּככה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמצאתי
רמז  הּיּו''ד, ּתֹוספת ּכי ּדרׁשּו ְְְִִֶֶֶֶַַַָוהּקדמֹונים

א  והּכלל, ׁשלמה. ׁשּיעׂשה מנֹורֹות ם לעׂשרה ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָֹֹ
נעׂשית  ּכי ּובּדרׁש, זרה. מּלה היא יּו''ד, ׁשם ְֲִִִֵֵַַָָָָָיׁש

אי ּתמהים, היּו רֹואיה ׁשּכל והּטעם, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמאליה.
מנֹורת. וּיעׂש ּכתּוב הּנה ּכי לעׂשֹותּה. אדם ְֲִִֵַַַַַָָָָָיכ ֹול
ּבׁשמן  מחבת על והּנה הּמנֹורה. את עׂשה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכן
ּכמֹו מקׁשה. והּנה ּתביאּנה. מרּבכת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֻּתעׂשה
ּגּוף  הּוא וקנּה. ירכּה ּבּכרּובים. ְְְִֵֶַָָָָׁשּכתּוב

ְַָהּמנֹורה:

al‰MLÂטעם .ÌÈ˜ ארּכים עגּולים , ¿ƒ»ַַ»ƒֲֲִִֻ
ֲִחלּולים:

blÌÈÚ·b ‰LÏL,מׁשּקדים ּכי הּגאֹון, אמר . ¿…»¿ƒƒְִִַַָָָֻ
לׁשקד  מּגזרת  ׁשה ּוא והּנכ ֹון, ׁשקדים . ְְְְְִִִִִֵֶַַָֹּכדמּות

ּדלתֹותי: ְַַַעל

קכז

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"� לשו� וזה
הציור וקוד� שלימה. המנורה צורת בכא� לצייר ראיתי
טפחי�. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורי� ושני גביעי� ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעי� ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחי�. ושלשה
לפיכ� שני�, רבי� ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדי�
השלישי והפרח פרחי�. ושני כפתורי� שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמו� הוא
לו הסמו� והפרח יר� אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלי�. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה וא�
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אור� בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העו� שוש�.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעי� הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאי� להצטייר,
הכוונה אבל ל�, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומות� והפרחי� והכפתורי� הגביעי� מספר בה להודיע
דבר שו� בו שאי� המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. אי� וכולה והכפתורי�, הפרחי� בה� שהיו והמקומות

והפרחי� שוי�. כול� הגביעי� וכ� לכול�. אחד שיעור הכפתורי� שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כ�. ג�

עשר. אחד הכפתורי� ומספר תשעה. הפרחי� ומספר ושני�, עשרי� הגביעי� שמספר הזאת מהצורה ל� ונתבאר
זה. את זה מעכבי� תשעה פרחי� עשר אחד כפתורי� ושתי� עשרי� גביעי� אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיי� שלשה, והפרח הרגלי� טפחי�, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכא� ואחד לכא� אחד ממנו יוצאי� קני� ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיי� ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולי� ונמשכי�
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולי� ויוצאי� ממנו נמשכי� קני� ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' ש� נשתיירו חלק, וטפחיי� מנורה. של גובהה כנגד ועולי� נמשכי� ממנו יוצאי� קני� ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחי� כפתורי� גביעי� שבה� פירושו6טפחי� משוקדי� בתורה שנאמר ומה הזה. העני� כל ל� התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדי� שקדי� כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכי� שה� הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדי� מעשה
הרמב"�). לשו� כא� (עד לבאר. צרי� אי� מפורס� מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימ� ובקש"ע קמ"א סימ� דעה" יורה ערו� וב"שלח� בטור (וראה
קני�).

ושלשה1) תיבה, כמי� העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשו�
ולמטה. הימנה יוצאי� רגלי�

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"�, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, ד� חולי� במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כא�). (עד כדי�.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, ד� במנחות רש"י לשו� וזה

וכתב כא�). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליו� הגביע שא� אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני�גביעי� זה, בעני� העליו� בטפח היו והפרח והכפתור גביעי� מהשלושה
את מקי� מה� אחד וכל מזה למעלה זה האחרי� הטפחי� בשני היו האחרי�

סביב. הקנה
שכל הרמב"� שכתב מה מתאי� רש"י שיטת שלפי להעיר מקו� וכא�

טפח, היה שהכפתור יתכ� אי� יקשה ולא לכול�. אחד שיעור וכו' הכפתורי�
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלי� נו� יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורי� על יוצאי� שהקני� מוכח לשונו, וזה (123
וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירי�) שציירו

וכו'. הקני� שני נגד כתב ולא וגו', הקני� שני תחת
הציור5) צייר הרמב"� אבל בעיגול", "ונמשכי� כתב, חושב" ב"מעשה

כנגד עד ועולי� נמשכי� "באלכסו� ל"ב בפסוק כא� רש"י כתב וכ� בשיפועי�,
מנורה". של גובהה

הקני�6) שבששת שהגביעי� הוכיח חפ�) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת
ע� בשוה כול� למעלה, זה אצל זה היו אלא הקני�, באור� מפוזרי� היו לא

האמצעי.

מתוך חומש "שי למורא"מתוך חומש "שי למורא"
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(áì)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|dcvî äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ
ìLe ãçàä:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

i"yx£‰ÈcvÓ ÌÈ‡ˆÈ∑,האמצעי קנה ׁשהּוא מנֹורה, ׁשל ּגבהּה ּכנגד עד ועֹולין נמׁשכים ּבאלכסֹון ּולכאן, לכאן …¿ƒƒƒ∆»ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ׁשהיה  לפי הימּנּו, קצר והעליֹון הימּנּו קצר מעלה וׁשל אר הּתחּתֹון מּזה: למעלה זה האמצעי, קנה מּתֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויֹוצאין

קנים  הּׁשּׁשה יֹוצאים ׁשּמּמּנּו הּׁשביעי, האמצעי קנה ׁשל לגבהֹו ׁשוה ראׁשיהן עזרא עזרא עזרא עזרא .ּגבּה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(âì)ìLçøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼
ìLeïk çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL §¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ„wLÓ∑ ניאל"ר ׁשּקֹורין וזהב, ּכסף לכלי ׁשעֹוׂשין ּכדר היּו, מצּירים ‚·ÌÈÚ.ּכתרּגּומֹו: ‰LÏLe∑ ¿À»ƒְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ¿…»¿ƒƒ

קנ  מּכל וקנה ּבֹולטין Á¯ÙÂ.ה ¯zÙk∑ וקנה קנה לכל .היה ְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ְְֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 164 'nr `"kg y"ewl t"r)

dxFpOd iriaB zxEv©§¦¥©§¨

הּבחירה ּבית סה"י)ּבהל' ּומצינּו(פ"ג הּמנֹורה. צּיּור יׁש ּוּבכתב-היד צּורתּה", היא "וזֹו מסּים הּמנֹורה, צּורת הרמ ּב"ם ׁשּמבאר לאחרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
הּמׁשניֹות  ּבפרּוׁש הרמּב"ם כתי"ק ׁשּבגּוף הּמנֹורה ּבצּיּור וכ"ה למּטה. ּופיהם למעלה ּכׁשׁשּוליהם מצּירים ּדהּגביעים ּתמּוּה, ּדבר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבזה

קאפח) הוצאת בפיה"מ ממנה צילום ספ"ג. .(מנחות
ּופיו  למּטה הּגביע ׁשּׁשּולי הרגיל עמידתם ּכאפן ולא הפּוכים, ּכׁשהם הרמּב"ם) (לדעת ּבּמנֹורה הּגביעים נקּבעּו אּמאי ּבעי ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוטעמא

ְְַָלמעלה.
להּמנֹורה ּבנֹוגע חז"ל ּׁשאמרּו מה ע"פ ּבזה ב)וי"ל  פו, ׁשֹורה (מנחות ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל היא עדּות כּו' צרי אני לאֹורּה "לא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

אטּומים" "ׁשקּופים הּמקּדׁש ּבית חּלֹונֹות היּו ולכן ד)ּביׂשראל". ו, רגילים),(מ"א מחּלֹונֹות הפּו) מּבפנים וצרים מּבחּוץ רחבים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ
לעֹולם" ׁשּתאיר מהיכל יֹוצא אֹורּה ׁשּתהא שם)"ּכדי מנחות כת"י רש"י .(ל' ְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

הּבחּיי ּכתב לא)ּוכמֹו"כ כה, הּמנֹורה (פרשתנו ענין ּדכל ּומרוה". (ׁש)מׁשקה "ּכלי הּוא ּכי הּוא ּבּגביע ׁשהרמז הּמנֹורה לגביעי ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשפל". "לעֹולם ּולהרוֹות להׁשקֹות ְְְְִֵַַַָָָהיא

זֹו. ּבדר 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

אּלא  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" עזרא עזרא עזרא עזרא היא אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(ãì):äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨
i"yx£ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e∑ ארּבעה היּו מנֹורה ׁשל ּבגּופּה «¿…»«¿»»¿ƒƒְְְֶַָָָָָ

מּצּדיה  הּיֹוצאים הּקנים יציאת מן למעלה והג' הּקנים, מן למּטה ּבּה ּבֹולט אחד È¯zÙk‰.ּגביעים: ÌÈ„wLÓ ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ¿À»ƒ«¿…∆»
‰ÈÁ¯Ùe∑(נב ּכפּתריה (יומא מׁשּקדים אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם יד ּוע אין הכרע: להם ׁשאין מקראֹות מחמּׁשה אחד זה ¿»∆»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

.ּופרחיה  ְֶָָ

˜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¿«¿»

ÔÈ¯ÈˆÓלד  ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ
:‡‰pLBLÂ ‡‰¯eÊÁ≈»»¿«»»

dxezd lr `xfr oa`

מלא  וכל נקּודה וכל מּלה ּכל הסּתּכלּו ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָּפעמים
ולא  ּתיעׂשה. ּבמּלת יּו''ד ּכתּוב והּנה חסר, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹוכל 
לּים. ּומעבר וצרפת ספרד ּבספרי ּככה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמצאתי
רמז  הּיּו''ד, ּתֹוספת ּכי ּדרׁשּו ְְְִִֶֶֶֶַַַָוהּקדמֹונים

א  והּכלל, ׁשלמה. ׁשּיעׂשה מנֹורֹות ם לעׂשרה ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָֹֹ
נעׂשית  ּכי ּובּדרׁש, זרה. מּלה היא יּו''ד, ׁשם ְֲִִִֵֵַַָָָָָיׁש

אי ּתמהים, היּו רֹואיה ׁשּכל והּטעם, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמאליה.
מנֹורת. וּיעׂש ּכתּוב הּנה ּכי לעׂשֹותּה. אדם ְֲִִֵַַַַַָָָָָיכ ֹול
ּבׁשמן  מחבת על והּנה הּמנֹורה. את עׂשה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכן
ּכמֹו מקׁשה. והּנה ּתביאּנה. מרּבכת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֻּתעׂשה
ּגּוף  הּוא וקנּה. ירכּה ּבּכרּובים. ְְְִֵֶַָָָָׁשּכתּוב

ְַָהּמנֹורה:

al‰MLÂטעם .ÌÈ˜ ארּכים עגּולים , ¿ƒ»ַַ»ƒֲֲִִֻ
ֲִחלּולים:

blÌÈÚ·b ‰LÏL,מׁשּקדים ּכי הּגאֹון, אמר . ¿…»¿ƒƒְִִַַָָָֻ
לׁשקד  מּגזרת  ׁשה ּוא והּנכ ֹון, ׁשקדים . ְְְְְִִִִִֵֶַַָֹּכדמּות

ּדלתֹותי: ְַַַעל
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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  מּצד (הל ' ׁשהּוא מׁשנה' ה'ּכסף ּכתב הּדבר ּובטעם ּבעׂשּיתן". ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים "והּכל : ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
הּנ"ל. ֵַַָספק

קּבלה? אֹו ּבתֹוׁשּבע"פ ּבאּור ע"ז צ"ל והיה לקּימֹו, אי לדעת אפׁשר ׁשאי ּדבר לעׂשֹות מצּוה ׁשהּתֹורה יּתכן אי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָותמּוּה
הּכתּובים). ּבבאּור ספק אּלא למעׂשה צּוּוי ׁשאינם הכרע" להם ׁשאין ה"מקראֹות לׁשאר ּדֹומה אינֹו זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ(וספק

ּבזה: הּבאּור ְֵֶַָוי"ל
הּמנֹורה לנֹוי אּלא היּו לא ּופרחים ּכפּתֹורים ל"א)הּגביעים כ"ה פרשתנו יפיים,(רש"י את להבליט ּבכדי היא "מׁשּקדים" היֹותם וכּונת , ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ּכ לעׂשֹות ׁשּדרּכם אּמנּיֹות ספ"ג)(ּוכהּבעלי מנחות להרמב"ם מהם (פיה"מ ּבאחד רק "מׁשּקדים" ּכתבה ׁשהּתֹורה ּדאף מּובן וא"כ .( ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻ
ׁשנא. ּדמאי ּבכּלם, ּכן לעׂשֹות יׁש מּכל-מקֹום ּופרחים), ּכפּתֹורים אֹו ּגביעים =)ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֻ

הּתֹורה  צּותה ּבמה ּכלֹומר, הּכתּובים, ּבפרּוׁש ספק אּלא ּבהּצּוּוי ספק אינֹו "מׁשּקדים" ּנאמר מה על ּדהּספק מּובן נמצא ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻועּפ"ז
מׁשּקדים. לעׂשֹות ְְֲִֵַָֻּבפרּוׁש

(äì)éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³
ì äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwäúLL ©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨§¥̧¤Æ

:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈw‰ ÈL ˙Áz ¯zÙÎÂ∑ ּבמלאכת ׁשנינּו ּכ ,ואיל איל צּדיה מּׁשני נמׁשכים הּקנים היּו הּכפּתֹור מּתֹו ¿«¿…««¿≈«»ƒְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

כט)הּמׁשּכן: ׁשּנאמר:(מנחות ,ּבּיר האמּור הּפרח הּוא טפחים, ג' והּפרח הרגלים טפחים, י"ח מנֹורה ׁשל (במדבר ּגבהּה ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּוׁשני ח) ּכפּתֹורים מּׁשני ופרח וכפּתֹור ּגביעים מהארּבעה ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, ּוטפחים ּפרחּה", עד ירכּה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ"עד

ּוׁשני  ּכפּתֹורים ׁשני ּבּקנה ׁשהיּו למדנּו, ּופרחיה". ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: עצמּה, ּבּמנֹורה האמּורים ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּפרחים
חלק, ּוטפחים וגֹו'", הּקנים ׁשני ּתחת "וכפּתר ׁשּנאמר: מּתֹוכן, נמׁשכין ׁשהּקנים ּכפּתֹורים הג' מן לבד ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּפרחים,
ּכפּתֹור  וטפח חלק טפח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ּכנגד ועֹולים נמׁשכים ,ואיל איל מּמּנּו יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוטפח
ׁשל  ּגבהּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור וטפח חלק וטפח מּמּנּו, יֹוצאים קנים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּוׁשני

חלק. ּוטפחים לׁשּׁשה מנֹורה י"ח כ"ב: ּגביעים נמצאּו ופרח. וכפּתֹור ּגביעים ג' ׁשּבהם טפחים ג' ׁשם נׁשּתּיר ּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבגּופּה וג' הּקנים ּבׁשׁשת ו' ּכפּתֹורים: עׂשר ואחד כ"ב, הרי מנֹורה, ׁשל ּבגּופּה וארּבעה ואחד, אחד לכל ג' ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָקנים,
ׁשנים: ּכפּתרים, ּומעּוט ּכפּתריה", "מׁשּקדים ׁשּנאמר: ּבּמנֹורה, נאמרּו עֹוד ּוׁשנים מהם, יֹוצאים ׁשהּקנים מנֹורה ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻׁשל
הּקנים, לׁשׁשת ו' לּה: היּו ּפרחים ותׁשעה הּגביעים. ג' עם העליֹונים טפחים ּבג' והאחד, ,הּיר אצל למּטה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָהאחד,
ׁשנים, ּפרחים, ּומעּוט ּופרחיה", ּכפּתריה "מׁשּקדים ׁשּנאמר: לּמנֹורה, וג' ופרח", ּכפּתר האחד "ּבּקנה ְְְְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻׁשּנאמר:

ּבהעלֹות" ּבפרׁשת האמּור ּתמצאם ":ואחד למעלה, הּכתּובה זֹו ּבמׁשנה ּתדקּדק  ואם ּפרחּה". עד ירכּה "עד ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו איׁש איׁש .ּכמנינם ְְְִִִִָָ

(åì)áäæ úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬
øBäè: ¨«

(æì)øéàäå äéúøð-úà äìòäå äòáL äéúøð-úà úéNòå§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−
:äéðt øáò-ìò©¥¬¤¨¤«¨

i"yx£‰È˙¯Œ˙‡∑ והּפתילֹות הּׁשמן ּבתֹוכן ׁשּנֹותנין ּבזיכין Èt‰.ּכמין ¯·ÚŒÏÚ ¯È‡‰Â∑ הּנרֹות ׁשׁשת ּפי עׂשה ∆≈…∆»ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵֵֵֶַ
מּצּדיה, הּיֹוצאים הּקנים ּפניה",ׁשּבראׁשי עבר "אל מאירים ּכׁשּתדליקם הּנרֹות ׁשּיהיּו ּכדי האמצעי, ּכלּפי מּוסּבים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקנה  ּפני צד אל אֹורם הּמנֹורה מּוסב ּגּוף ׁשהּוא .האמצעי, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr fh zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשבעהבעהבעהבעה נרנרנרנרֹוֹוֹוֹותיהתיהתיהתיה אתאתאתאת לז)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית אּלא (כה, הּמנֹורה, מּגּוף חלק היּו ׁשּלא וי"א אחת"; "מקׁשה הּמנֹורה, מּגּוף חלק היּו ׁשהּנרֹות י "א ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּמנֹורה על אֹותם ב)ּׁשּׂשמּו פח, ׁשהרי(מנחות הּב', ּכדעה היא הּפׁשט, ּבדר רׁש"י, ׁשּׁשיטת ונראה, הּנרֹות ((((אאאא)))). עׂשּית על הּצּוּוי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

BÁz˙לה  ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:‡z¯Ó ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»

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«√≈«»»

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a iyily meil inei xeriy
אחת",לאחרלאחרלאחרלאחרנאמר מקׁשה פקּודי((((בבבב))))"ּכּלּה לז)ּבפרׁשת אין (לט, הא' הּדעה ּולפי נרֹותיה", את . . הּמנֹורה "את ׁשהביאּו נאמר ְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

הּמנֹורה את ׁשהביאּו נרֹותיה.וגםוגםוגםוגםלֹומר את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

(çì):øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓe∑ ׁשם ועל הּנרֹות, ּבפי ּולמׁשכן ליּׁשבן הּׁשמן, מּתֹו הּפתילה ּבהם ליּקח העׂשּויין הּצבתים הם «¿»∆»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבלע"ז  טולייׁש צבת, לׁשֹון אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם וצביתהא מלקחים, קרּויים ּבהם ּכמין ∑È˙zÁÓe‰.ׁשּלֹוקחים הם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ«¿…∆»ְִֵ
הּלילה  ׁשּדלקּו הּפתילֹות מאפר הּנרֹות את מטיב ּכׁשהּוא ּבּבקר, ּבּבקר ׁשּבּנר האפר את ּבהן ׁשחֹותה קטּנים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּבזיכין

ּכמֹו: ּבלע"ז, פויׁשדי"א מחּתה, ּולׁשֹון ל)וכבּו, מּיקּוד"(ישעיה אׁש עזרא עזרא עזרא עזרא ."לחּתֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִֵַַַַָָָ

(èì):älàä íéìkä-ìk úà dúà äNòé øBäè áäæ økk¦©²¨¨¬¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤
i"yx£¯B‰Ë ·‰Ê ¯kk∑ ׁשּׁשים חֹול ׁשל והּכּכר יֹותר, ולא ּפחֹות לא ּכּכר, אּלא ּכליה ּכל עם מׁשקלּה יהיה ׁשּלא ƒ«»»»ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ

זהּובים. ק' והם קֹולֹוני"א, למׁשקל ּכסף ּבּה ׁשּׁשֹוקלין ליטרא הּוא והּמנה מנה, ק"ך ּכפּול, היה קדׁש וׁשל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹמנה,
זהּובים  ארּבעה והּסלע סלעים, .כ"ה ְְְְִִֶַַַָָָ

(î):øäa äàøî äzà-øLà íúéðáúa äNòå äàøe§¥−©«£¥®§©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«
i"yx£‰NÚÂ ‰‡¯e∑ ּבהר ּכאן ׁשהראה ראה עד הּמנֹורה, ּבמעׂשה מׁשה ׁשּנתקּׁשה מּגיד . אֹות מראה ׁשאני ּתבנית ¿≈«¬≈ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

אׁש ׁשל מנֹורה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש Ó¯‡‰.לֹו ‰z‡Œ¯L‡∑ מראה נקּוד היה אּלּו ּבטּורא'. מתחזי 'דאּת ּכתרּגּומֹו: ְֵֶַָָָ¬∆«»»¿∆ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ
ל מראים ׁשאחרים מתחזי', 'דאּת ּפתרֹונֹו קמץ, חטף ׁשּנקּוד עכׁשו לאחרים. מראה אּתה ּפתרֹונֹו: היה ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּבפּת"ח,

לנעׂשה) עֹוׂשה ּבין מפריד עזרא עזרא עזרא עזרא .(ׁשהּנּקּוד אבןאבןאבןאבן ְְֲִִֵֶֶֶַַַ

åë(à)øæLî LL úòéøé øNò äNòz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈
äNòz áLç äNòî íéáøk éðL úòìúå ïîbøàå úìëúe§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−©«£¤¬

:íúàŸ¨«
i"yx£˙ÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰Œ˙‡Â∑ מאחֹוריהן ּתלּויֹות ׁשהּיריעֹות לּקרׁשים, מחּוץ ולמחּצֹות לגג לֹו להיֹות ¿∆«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָ

ÈÎc:לח  ·‰„c ‡‰˙ÈzÁÓe ‡‰˙·ˆÂ¿ƒ¿»»«¿¿»»»ƒ¿«¿≈

iÓ‡לט  Ïk ˙È d˙È „aÚÈ ÈÎc ·‰„c ‡¯kkƒ¿»ƒ¿«¿≈«¿≈»«»»»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

ÈÊÁ˙Óמ  z‡c ÔB‰˙eÓ„k „aÚÂ ÈÊÁÂ«¬≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¬ƒ
:‡¯eËa¿»

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«√»«¿≈»¿

dxezd lr `xfr oa`

gl¯B‰Ë:ּפסּול ּבֹו ׁשאין מזּקק, ׁשהּוא . »ְְֵֶֶָֻ
n‰‡¯e,לחכמה הּמנֹורה מעׂשה צרי ּכי . ¿≈ְְְֲִִֵַַָָָָ

אחד  מּכּכר יעׂשה אי הּלב, ּבמראה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָולראֹות
מּלת הּכלים: ּכּדרÓ,¯‡‰ּכל ואינּנה זרה, . ִִֵַַָ»¿∆ְְֵֶֶֶָָָ

אם  ּכי ראה, למּלת ּפעּול אין ּכי .ְְְִִִִֵֵַָָֻמׁשל
אינֹו הרֹואה ּכי ּבעבּור ּכן, והיה לבּדּה. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָנראה
יבין  הּתֹולדֹות ּובעל ּדמּות. מקּבל רק ְְִֵֵַַַַַָָֹּפועל
הּוא  ׁשּגם הּמׁשּכן, על ׁשאדּבר ולפני ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָזה.
ׁשּתסמ עּקר ל אּתן ּכרּובים, יריעֹות ְְְְִִִִֵֶֶָָָֹהיה

‰aÁn¯עליו: Ì‰¯·‡ ¯Ó‡ על יׁש, ּכל ָָ»««¿»»«¿«≈ֵַָ
לֹו ׁשּיׁש ּגּוף ׁשהּוא יׁש האחד, ּדרכים. ְְִֵֵֵֶֶֶָָָׁשני
מהאר ּפאֹות. ׁשׁש והּנה ועמק. ורחב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאר
ּוׂשמאל. ימין ּומהרחב ואחֹור, ּפנים ְְִִֵַָָָָָֹֹֹיבאּו
ּגּוף, ׁשאינֹו יׁש ויׁש ּומּטה. מעלה  ְְֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומהּגבּה
האדם. נׁשמת ּגם הּקדֹוׁשים. הּׁשם מלאכי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָוהם 
ואין  לבּדֹו, ּבראם הּׁשם ּדרכים, הּׁשנים ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָואּלה
יׁש אף ּגּוף. ׁשּיהיה עצם לברא ּבּנברא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹיכלת
ּבֹו אין ּגם יֹותר. נכּבד ׁשהּוא ּגּוף ְִֵֵֵֶֶֶַָׁשאינּנּו
ויׁש יׁש. יהיה ולא ׁשּיעדר עד  להכחידֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹּכח
יּמצא  ולא עליו, ונׁשען יׁש, אל סמּו ְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹּדבר

הּצּור  והיא ּדרכים.לבּדֹו, ׁשני על היא ּגם ה. ְְְְִִִֵַַַַָָ
הּקדֹוׁשים. ּכצּורת תסּור ולא עֹומדת, ְְְִֶֶַַַַָָֹהאחת
האׁש ּכחם ּבּגּופֹות, ּגם ּבּנׁשמה. ְְְְֵַַַַָָָָָֹוהחכמה
אינם  מקרים האחר, והּדר הּמים. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָולחּות
וסרים  ונחלפים מתהּפכים רק ְְְְְְִִִִִֶַַָָעֹומדים,
ּכן, על לע ׂשֹות. האדם יכֹול וכאּלה ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָונעדרים.
ּדמּות  לֹו ׁשּיהיה יּתכן לא הּנכּבד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹהּׁשם
ּברא  הּוא ּכי נעּדרת. ולא עֹומדת לא ְְְִֶֶֶֶֶָָָֹֹּותמּונה,
מקרה. אֹו עֹומדת צּורה, ּכל ּכי ּדבר. ּכל ְִִֶֶֶֶֶָָָָָעצם
ּכׁשּנכנס  הּלבנה, קדרּות אחד. מׁשל ל ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָואּתן
הּתלי  ּבראׁש הּׁשמׁש, ּובין ּבינּה הארץ ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹצל
ּכח  ּכי ידענּו אחר. מׁשל ל ואּתן ּבזנבֹו. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹאֹו
האדם, ּבגּוף מקֹומֹות ויׁש הּגּוף. ּבכל ְְְְְֵַַָָָָָָהּנׁשמה
הּמח, מן  הּיֹוצאים מהחבלים ּבהם ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּיׁש
העינים  ּכמֹו מהאחרים, יֹותר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשּירּגיׁשּו
ירּגיׁשּו. לא הּכבד, ּגם העצמֹות, ּכי ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹוהאזנים.
איברי  מּכל יֹותר הּנׁשמה ּכח קּבל הּלב ְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֹוהּנה
לֹו. מׁשרתים רּבים איברים היּו ּכן על ְְִִִֵֵַַַָָָהּגּוף,
ּכל  מלא ּכבֹודֹו ּכי ידענּו הּנכּבד, הּׁשם ְְְְְִִֵַַַָָָָָֹוככה
ּבֹו הּׁשם ּכח ׁשּיראה מקֹומֹות יׁש רק ְֵֵֵֶֶַַַָָָֹהעֹולם,

ּדברים, ׁשני ּובעבּור אחרים. מּמקֹומֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵַָיֹותר
והּׁשני  הּמקּבל. ּתֹולדת מתּכנת ּכפי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהאחד
על  הּמקּבל. ראׁש על ׁשהּוא העליֹון ּכח ְְְִֵֶֶַַַַַָֹֹּכפי
ל נתן ואם הּמקּדׁש. ּבית מקֹום נבחר ְְְְְִִִֵֵַַַָָּכן
והּכּפרת, הארֹון סֹוד ּתבין ,ּבלּב חכמה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהּׁשם
לּפרכת, ּומחּוץ  ּכנפים . ּפֹורׂשי ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹוהּכרּובים
ּומחּוץ  והּׁשלחן. הּקטרת ּומזּבח הּמנֹורה ְְְְְְִִֶַַַַַָָֹֻּדבר
ּכליו. ּכל ואת העֹולה מזּבח הּמׁשּכן, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלפתח
ּכבֹוד  הם הּדברים ואּלה  ּכּנֹו. ואת הּכּיֹור  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָואת
ּבדֹורנּו יׁש ּכי ,ל רמזּתי זה ּובעבּור ְְְֱֲִִִֵֵֶַַָֹאלהים.
על  יהּתלּו אּולי ּבעיניהם, חכמים ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָאנׁשים
יּוכל  ּגּופֹו, ּומתּכנת נׁשמתֹו סֹוד והּיֹודע ְְְְִֵֶַַַַַָָֹּדברי.
ּכדמּות  האדם ּכי העליֹון, עֹולם ּדברי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָלדעת
ּבארץ. ּבריאתֹו סֹוף היה והּוא  קטן. ְְִֶָָָָָָָָעֹולם
והּגאֹון  ּכּלה. ּובּקטן החל ּבּגדֹול  לּדבר, ְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹוסימן 

ּבּמ הם ּדברים ע ׂשר ׁשמֹונה ּכי ׁשּכן הז ּכיר, ְְְְִִִִִֵַָָָָָ
העליֹון. ּבעֹולם ּוכמֹוהם אמצעי, עֹולם ְְְִֶֶֶֶָָָָָׁשהּוא
ּכרּוב, ּכל הּכלל , הּנה הּקטן . העֹולם ְְְִֵַַָָָָָָָָוככה
ׁשּילמד  ּבעבּור ּגם העליֹון. ּכח לקּבל ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹנע ׂשה

:להארי צֹור ואין ְְְֲִִֵֶַַַהּמׂשּכיל,



לה dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a iyily meil inei xeriy
אחת",לאחרלאחרלאחרלאחרנאמר מקׁשה פקּודי((((בבבב))))"ּכּלּה לז)ּבפרׁשת אין (לט, הא' הּדעה ּולפי נרֹותיה", את . . הּמנֹורה "את ׁשהביאּו נאמר ְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

הּמנֹורה את ׁשהביאּו נרֹותיה.וגםוגםוגםוגםלֹומר את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

(çì):øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓe∑ ׁשם ועל הּנרֹות, ּבפי ּולמׁשכן ליּׁשבן הּׁשמן, מּתֹו הּפתילה ּבהם ליּקח העׂשּויין הּצבתים הם «¿»∆»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבלע"ז  טולייׁש צבת, לׁשֹון אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם וצביתהא מלקחים, קרּויים ּבהם ּכמין ∑È˙zÁÓe‰.ׁשּלֹוקחים הם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ«¿…∆»ְִֵ
הּלילה  ׁשּדלקּו הּפתילֹות מאפר הּנרֹות את מטיב ּכׁשהּוא ּבּבקר, ּבּבקר ׁשּבּנר האפר את ּבהן ׁשחֹותה קטּנים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּבזיכין

ּכמֹו: ּבלע"ז, פויׁשדי"א מחּתה, ּולׁשֹון ל)וכבּו, מּיקּוד"(ישעיה אׁש עזרא עזרא עזרא עזרא ."לחּתֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִֵַַַַָָָ

(èì):älàä íéìkä-ìk úà dúà äNòé øBäè áäæ økk¦©²¨¨¬¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤
i"yx£¯B‰Ë ·‰Ê ¯kk∑ ׁשּׁשים חֹול ׁשל והּכּכר יֹותר, ולא ּפחֹות לא ּכּכר, אּלא ּכליה ּכל עם מׁשקלּה יהיה ׁשּלא ƒ«»»»ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ

זהּובים. ק' והם קֹולֹוני"א, למׁשקל ּכסף ּבּה ׁשּׁשֹוקלין ליטרא הּוא והּמנה מנה, ק"ך ּכפּול, היה קדׁש וׁשל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹמנה,
זהּובים  ארּבעה והּסלע סלעים, .כ"ה ְְְְִִֶַַַָָָ

(î):øäa äàøî äzà-øLà íúéðáúa äNòå äàøe§¥−©«£¥®§©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«
i"yx£‰NÚÂ ‰‡¯e∑ ּבהר ּכאן ׁשהראה ראה עד הּמנֹורה, ּבמעׂשה מׁשה ׁשּנתקּׁשה מּגיד . אֹות מראה ׁשאני ּתבנית ¿≈«¬≈ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

אׁש ׁשל מנֹורה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש Ó¯‡‰.לֹו ‰z‡Œ¯L‡∑ מראה נקּוד היה אּלּו ּבטּורא'. מתחזי 'דאּת ּכתרּגּומֹו: ְֵֶַָָָ¬∆«»»¿∆ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ
ל מראים ׁשאחרים מתחזי', 'דאּת ּפתרֹונֹו קמץ, חטף ׁשּנקּוד עכׁשו לאחרים. מראה אּתה ּפתרֹונֹו: היה ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּבפּת"ח,

לנעׂשה) עֹוׂשה ּבין מפריד עזרא עזרא עזרא עזרא .(ׁשהּנּקּוד אבןאבןאבןאבן ְְֲִִֵֶֶֶַַַ

åë(à)øæLî LL úòéøé øNò äNòz ïkLnä-úàå§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈
äNòz áLç äNòî íéáøk éðL úòìúå ïîbøàå úìëúe§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−©«£¤¬

:íúàŸ¨«
i"yx£˙ÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰Œ˙‡Â∑ מאחֹוריהן ּתלּויֹות ׁשהּיריעֹות לּקרׁשים, מחּוץ ולמחּצֹות לגג לֹו להיֹות ¿∆«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָ

ÈÎc:לח  ·‰„c ‡‰˙ÈzÁÓe ‡‰˙·ˆÂ¿ƒ¿»»«¿¿»»»ƒ¿«¿≈

iÓ‡לט  Ïk ˙È d˙È „aÚÈ ÈÎc ·‰„c ‡¯kkƒ¿»ƒ¿«¿≈«¿≈»«»»»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

ÈÊÁ˙Óמ  z‡c ÔB‰˙eÓ„k „aÚÂ ÈÊÁÂ«¬≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¬ƒ
:‡¯eËa¿»

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«√»«¿≈»¿

dxezd lr `xfr oa`

gl¯B‰Ë:ּפסּול ּבֹו ׁשאין מזּקק, ׁשהּוא . »ְְֵֶֶָֻ
n‰‡¯e,לחכמה הּמנֹורה מעׂשה צרי ּכי . ¿≈ְְְֲִִֵַַָָָָ

אחד  מּכּכר יעׂשה אי הּלב, ּבמראה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָולראֹות
מּלת הּכלים: ּכּדרÓ,¯‡‰ּכל ואינּנה זרה, . ִִֵַַָ»¿∆ְְֵֶֶֶָָָ

אם  ּכי ראה, למּלת ּפעּול אין ּכי .ְְְִִִִֵֵַָָֻמׁשל
אינֹו הרֹואה ּכי ּבעבּור ּכן, והיה לבּדּה. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָנראה
יבין  הּתֹולדֹות ּובעל ּדמּות. מקּבל רק ְְִֵֵַַַַַָָֹּפועל
הּוא  ׁשּגם הּמׁשּכן, על ׁשאדּבר ולפני ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָזה.
ׁשּתסמ עּקר ל אּתן ּכרּובים, יריעֹות ְְְְִִִִֵֶֶָָָֹהיה

‰aÁn¯עליו: Ì‰¯·‡ ¯Ó‡ על יׁש, ּכל ָָ»««¿»»«¿«≈ֵַָ
לֹו ׁשּיׁש ּגּוף ׁשהּוא יׁש האחד, ּדרכים. ְְִֵֵֵֶֶֶָָָׁשני
מהאר ּפאֹות. ׁשׁש והּנה ועמק. ורחב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאר
ּוׂשמאל. ימין ּומהרחב ואחֹור, ּפנים ְְִִֵַָָָָָֹֹֹיבאּו
ּגּוף, ׁשאינֹו יׁש ויׁש ּומּטה. מעלה  ְְֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומהּגבּה
האדם. נׁשמת ּגם הּקדֹוׁשים. הּׁשם מלאכי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָוהם 
ואין  לבּדֹו, ּבראם הּׁשם ּדרכים, הּׁשנים ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָואּלה
יׁש אף ּגּוף. ׁשּיהיה עצם לברא ּבּנברא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹיכלת
ּבֹו אין ּגם יֹותר. נכּבד ׁשהּוא ּגּוף ְִֵֵֵֶֶֶַָׁשאינּנּו
ויׁש יׁש. יהיה ולא ׁשּיעדר עד  להכחידֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹּכח
יּמצא  ולא עליו, ונׁשען יׁש, אל סמּו ְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹּדבר

הּצּור  והיא ּדרכים.לבּדֹו, ׁשני על היא ּגם ה. ְְְְִִִֵַַַַָָ
הּקדֹוׁשים. ּכצּורת תסּור ולא עֹומדת, ְְְִֶֶַַַַָָֹהאחת
האׁש ּכחם ּבּגּופֹות, ּגם ּבּנׁשמה. ְְְְֵַַַַָָָָָֹוהחכמה
אינם  מקרים האחר, והּדר הּמים. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָולחּות
וסרים  ונחלפים מתהּפכים רק ְְְְְְִִִִִֶַַָָעֹומדים,
ּכן, על לע ׂשֹות. האדם יכֹול וכאּלה ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָונעדרים.
ּדמּות  לֹו ׁשּיהיה יּתכן לא הּנכּבד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹהּׁשם
ּברא  הּוא ּכי נעּדרת. ולא עֹומדת לא ְְְִֶֶֶֶֶָָָֹֹּותמּונה,
מקרה. אֹו עֹומדת צּורה, ּכל ּכי ּדבר. ּכל ְִִֶֶֶֶֶָָָָָעצם
ּכׁשּנכנס  הּלבנה, קדרּות אחד. מׁשל ל ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָואּתן
הּתלי  ּבראׁש הּׁשמׁש, ּובין ּבינּה הארץ ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹצל
ּכח  ּכי ידענּו אחר. מׁשל ל ואּתן ּבזנבֹו. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹאֹו
האדם, ּבגּוף מקֹומֹות ויׁש הּגּוף. ּבכל ְְְְְֵַַָָָָָָהּנׁשמה
הּמח, מן  הּיֹוצאים מהחבלים ּבהם ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּיׁש
העינים  ּכמֹו מהאחרים, יֹותר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשּירּגיׁשּו
ירּגיׁשּו. לא הּכבד, ּגם העצמֹות, ּכי ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹוהאזנים.
איברי  מּכל יֹותר הּנׁשמה ּכח קּבל הּלב ְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֹוהּנה
לֹו. מׁשרתים רּבים איברים היּו ּכן על ְְִִִֵֵַַַָָָהּגּוף,
ּכל  מלא ּכבֹודֹו ּכי ידענּו הּנכּבד, הּׁשם ְְְְְִִֵַַַָָָָָֹוככה
ּבֹו הּׁשם ּכח ׁשּיראה מקֹומֹות יׁש רק ְֵֵֵֶֶַַַָָָֹהעֹולם,

ּדברים, ׁשני ּובעבּור אחרים. מּמקֹומֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵַָיֹותר
והּׁשני  הּמקּבל. ּתֹולדת מתּכנת ּכפי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהאחד
על  הּמקּבל. ראׁש על ׁשהּוא העליֹון ּכח ְְְִֵֶֶַַַַַָֹֹּכפי
ל נתן ואם הּמקּדׁש. ּבית מקֹום נבחר ְְְְְִִִֵֵַַַָָּכן
והּכּפרת, הארֹון סֹוד ּתבין ,ּבלּב חכמה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהּׁשם
לּפרכת, ּומחּוץ  ּכנפים . ּפֹורׂשי ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹוהּכרּובים
ּומחּוץ  והּׁשלחן. הּקטרת ּומזּבח הּמנֹורה ְְְְְְִִֶַַַַַָָֹֻּדבר
ּכליו. ּכל ואת העֹולה מזּבח הּמׁשּכן, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלפתח
ּכבֹוד  הם הּדברים ואּלה  ּכּנֹו. ואת הּכּיֹור  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָואת
ּבדֹורנּו יׁש ּכי ,ל רמזּתי זה ּובעבּור ְְְֱֲִִִֵֵֶַַָֹאלהים.
על  יהּתלּו אּולי ּבעיניהם, חכמים ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָאנׁשים
יּוכל  ּגּופֹו, ּומתּכנת נׁשמתֹו סֹוד והּיֹודע ְְְְִֵֶַַַַַָָֹּדברי.
ּכדמּות  האדם ּכי העליֹון, עֹולם ּדברי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָלדעת
ּבארץ. ּבריאתֹו סֹוף היה והּוא  קטן. ְְִֶָָָָָָָָעֹולם
והּגאֹון  ּכּלה. ּובּקטן החל ּבּגדֹול  לּדבר, ְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹוסימן 

ּבּמ הם ּדברים ע ׂשר ׁשמֹונה ּכי ׁשּכן הז ּכיר, ְְְְִִִִִֵַָָָָָ
העליֹון. ּבעֹולם ּוכמֹוהם אמצעי, עֹולם ְְְִֶֶֶֶָָָָָׁשהּוא
ּכרּוב, ּכל הּכלל , הּנה הּקטן . העֹולם ְְְִֵַַָָָָָָָָוככה
ׁשּילמד  ּבעבּור ּגם העליֹון. ּכח לקּבל ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹנע ׂשה

:להארי צֹור ואין ְְְֲִִֵֶַַַהּמׂשּכיל,



dnexzלו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a iyily meil inei xeriy
ÈL.לכּסֹותן  ˙ÚÏ˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL∑,וחּוט חּוט ּבכל יחד מינין ארּבעה וג'הרי ּפׁשּתים ׁשל א' ְַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»¿…««»ƒְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

לחּוט ּכפלים כ"ד יחד, ׁשזּורין ּכׁשהן מינין ד' הרי ו', ּכפּול וחּוט חּוט וכל צמר, המשכן)ׁשל דמלאכת ÌÈ·¯k.(ברייתא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ¿Àƒ
·LÁ ‰NÚÓ∑,מחט מעׂשה ׁשהּוא ּברקימה ולא ּבאריגתן, ּבהם מצּירין היּו ּכתלים,ּכרּובים ּבׁשני ּבאריגה אּלא «¬≈…≈ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

זה, מּצד ונׁשר זה מּצד ארי מּכאן: אחד ּופרצּוף מּכאן אחד ּבלע"ז ּפרצּוף ׁשּקֹורין מׁשי, ׁשל חגֹורֹות ׁשאֹורגין ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .פייׁשיׁש"א  אבןאבןאבןאבן

(á)Cøà|áçøå änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

úòéøéä-ìëì: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨©§¦«Ÿ

(â)Lîçå dúçà-ìà äMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®§¨¥³
:dúçà-ìà äMà úøáç úòéøé§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«

i"yx£˙¯·Á ÔÈÈ‰z∑ לבד וחמׁש לבד חמׁש זֹו, ּבצד זֹו ּבמחט ‡d˙Á‡ŒÏ.ּתֹופרן ‰M‡∑ לדּבר הּמקרא ּדר ּכ ƒ¿∆»…¿…ְְְְְְֵֵַַַַַָָָƒ»∆¬…»ְְִֵֶֶַַָָ
ּבּכרּובים: ׁשּנאמר ּכמֹו אחיו", אל "איׁש אֹומר: זכר, לׁשֹון ׁשהּוא ּובדבר נקבה. לׁשֹון ׁשהּוא כה)ּבדבר "ּופניהם (לעיל ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

אחיו" אל עזרא עזרא עזרא עזרא .איׁש אבןאבןאבןאבן ִִֶָ

(ã)äöwî úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì úéNòå§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈
úøaçna äðBöéwä äòéøéä úôNa äNòz ïëå úøáça©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤

:úéðMä©¥¦«
i"yx£˙‡ÏÏ∑ עניבה לׁשֹון ענּובין, אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּבלע"ז, Áa·¯˙.לצול"ׁש ‰ˆwÓ∑ ׁשּבסֹוף יריעה ּבאֹותּה À¿…ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָƒ»»«…»∆ְְְִֶָָ

חֹוברת  קרּויה היריעֹות חמׁשת קב ּוצת ‰ÈM˙.החּבּור. ˙¯aÁna ‰BˆÈw‰ ‰ÚÈ¯È‰ ˙ÙNa ‰NÚz ÔÎÂ∑ּבאֹותּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ¿≈«¬∆ƒ¿««¿ƒ»«ƒ»««¿∆∆«≈ƒְָ
החֹוברת  לסֹוף ּכלֹומר: קצה, לׁשֹון קיצֹונה, ׁשהיא עזרא עזרא עזרא עזרא .יריעה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ

(ä)íéMîçå úçàä äòéøéa äNòz úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úéðMä úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNòz úàììª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®

:dúçà-ìà äMà úàìlä úìéa÷î©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«
i"yx£d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó∑ ּוכמּדתן מּזֹו, זֹו הבּדלתן מכּונת אחת, ּבמּדה הּללאת ׁשּתעׂשה ׁשמר «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻ

ׁשל  לּולאֹות ּכנגד מכּונֹות זֹו יריעה ׁשל הּללאֹות יהיּו חֹוברת, אצל חֹוברת ּכׁשּתפרׂש ּבחברּתּה, יהא ּכן זֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻּביריעה
ּוכׁשחּבר זֹו, ארּבע, ורחּבן כ"ח ארּכן היריעֹות לקבל. ּכנגד ׁשל ּתרּגּומֹו זֹו, ּכנגד זֹו מקּבילֹות, לׁשֹון חמׁשוזהּו ְְְְְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"עׂשרים  ׁשּנאמר: לּמערב, הּמזרח מן ׁשלׁשים ארּכֹו והּמׁשּכן, הּׁשנית. החֹוברת וכן כ' רחּבן נמצא יחד, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹיריעֹות
הּמׁשּכן  רחב לּמערב. הּמזרח מן ׁשלׁשים הרי האּמה, וחצי אּמה קרׁש וכל לּצפֹון. וכן ּתימנה" נגב לפאת ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹקרׁשים
ּובמקֹומם  עׂשר. הרי לּמקצעֹות, קרׁשים ּוׁשני וגֹו'" יּמה הּמׁשּכן "ּולירּכתי ׁשּנאמר: אּמֹות, עׂשר לּדרֹום הּצפֹון ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻמן
הּמׁשּכן, רחב חלל לגג אמצעּיֹות אּמֹות עׂשר מׁשּכן: ׁשל לרחּבֹו ארּכן היריעֹות, נֹותן הּללּו. לּמקראֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאפרׁשם
מכּסֹות  לּדרֹום וח' לּצפֹון ח' אּמה: ט"ז נׁשּתּירּו אּמה. ׁשעבים הּקרׁשים, ראׁשי לעבי מּכאן ואּמה מּכאן ְְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָואּמה

‡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¬»

„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¬»

dxezd lr `xfr oa`

`ÔkLn‰ ˙‡Â את ּבתחּלה הֹודיעֹו ּכאׁשר . ¿∆«ƒ¿»ְֲִִִֶֶַָ
הּמׁשּכן. LBÁ·ּתבנית ‰NÚÓ חכמים אמרּו . ְְִִַַָ«¬≈≈ְֲִָָ

ּפרצּוף  ורֹוקם, ּפרצּופים. ׁשנים חֹוׁשב, מעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַּכי
חֹוׁשב  מעׂשה הּפׁשט, ּדר ועל הּוא. ונכֹון ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָאחד.
הּיֹום  ׁשעֹוׂשין ּדר על רק אֹורג. ולא רֹוקם ְִֵֵֵֶֶֶַַַֹאינֹו
חׁשּבֹון. היא ּבּלב ׁשעלתה הּצּורה ּכי מׁשי. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבגדי

חּוטין  ב' ויׂשים ּבּלּוח. ויצּיירּנּה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָּומחׁשבּתּה.
מרחֹוק: למׁשֹו ְְִֵֶַָּבחׁשּבֹון

aC¯B‡ ּבעבּור כ''ח מּדת ּכי אמרּו, ּדעת חסרי . ∆ְְֲִִֵַַַַַָ
עׂשר  היּו ּכי והּנכֹון, הּלבנה. מחנֹות ְְֲִֶֶַַַָָָָכ''ח
ּכן  על  ּכיריעה. ׁשמים  נֹוטה ,ּדר על  ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָיריעֹות.

מעּקב: ּבחׁשּבֹון הּקדׁשים קדׁש מקֹום ְְְְֳִֶֶַָָָָֹֻהיה

b˙¯·BÁ,ּפֹועל ּכדמּות יהיה אֹו ּתאר. ּכדמּות . ∆∆ְְְִִִֶַַֹ
אפרים  עצּבים חּבּור והעד , זאת. חֹוברת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּזאת

ּפעּול: ׁשהּוא לֹו, ֶַַָהּנח
c˙B‡ÏeÏ ּובלּוּלים ּכמֹוהּו, ּכי אֹומרים, יׁש . »ְְִִִֵָ

מׁשרת: הּבי''ת ּכי הּתיכֹונה, אל ְֲִִֵֵֶַַַָָיעלּו
‰BˆÈw‰:העליֹונה ּכמֹו ּתאר, . «ƒ»ְְֶַָָֹ

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'a iyily meil inei xeriy
מחּברֹות  ּכׁשהן אּמה, ארּבעים יריעֹות ׁשל רחּבן מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ׁשּתי נמצאּו עׂשר. ׁשּגבהן הּקרׁשים ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻקֹומת
ואּמה  ׁשּבּמערב, הּקרׁשים ראׁשי עבי ּכנגד ואּמה לארּכֹו, הּמׁשּכן חלל לגג מהן ׁשלׁשים לחֹוברת. אּמה ְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹעׂשרים
ּפרּוׂש ׁשהּמס עּמּודים, חמּׁשה) יׁשן: (ּברׁש"י ד' אּלא ּבּמזרח קרׁשים היּו ׁשּלא ׁשּבּמזרח, העּמּודים עבי ְְְְְֲֳִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלכּסֹות
הּתחּתֹונֹות  אּמֹות ּוׁשּתי ׁשּבּמערב הּמׁשּכן אחֹורי על הּתלּויין אּמֹות ח' נׁשּתּירּו וילֹון. ּכמין ׁשּבהן ּבווין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָותלּוי

דמּסכת  ּבבריתא מצאתי זֹו ׁשּבתמגּלֹות. ּבמּסכת אבל הזורק)מּדֹות. וט'(פרק הּמזרח עּמּודי את מכּסֹות היריעֹות אין : ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
הּבריתא  ּכדברי  ואם – הּקרסים" ּתחת הּפרכת את "ונתּת מסּיענּו: זֹו ּבפרׁשה והּכתּוב הּמׁשּכן. אחֹורי ּתלּויֹות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאּמֹות

מׁשּוכה  ּפרכת נמצאת אּמה הּזאת, ולּמערב הּקרסים עזרא עזרא עזרא עזרא .מן אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(å)äMà úòéøéä-úà zøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNòå§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ¦¨³
:ãçà ïkLnä äéäå íéñøwa dúçà-ìà¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬©¦§−̈¤¨«

i"yx£·‰Ê ÈÒ¯˜∑ ּבּלּולא אחד וראׁשן זֹו ׁשּבחֹוברת ּבּלּולאֹות אחד ראׁשן ּומכניסין ּבלע"ז, ׁשּבחֹוברת פירמיל"ׁש ֹות «¿≈»»ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהן  ּומחּברן עזרא עזרא עזרא עזרא .זֹו, אבןאבןאבןאבן ְְֶַָָ

(æ)äøNò-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé úéNòå§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬
:íúà äNòz úòéøé§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÈfÚ ˙ÚÈ¯È∑ עּזים ׁשל ÔkLn‰ŒÏÚ.מּנֹוצה Ï‰‡Ï∑ הּתחּתֹונֹות היריעֹות על אֹותן עזרא עזרא עזרא עזרא .לפרׂש אבןאבןאבןאבן ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ¿…∆««ƒ¿»ְְְִִַַַַָֹ

(ç)Cøà|ìL úçàä äòéøéäòaøà áçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´
äøNò ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä änàä«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−

:úòéøé§¦«Ÿ
i"yx£‰n‡a ÌÈLÏL∑ מּכאן אּמה עֹודפֹות אּלּו נמצאּו הראׁשֹונֹות, את ׁשּנתן ּכמֹו הּמׁשּכן לרחב ארּכן ׁשּכׁשּנֹותן ¿…ƒ»«»ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

היריעה  ׁשאין קרׁש, ׁשל הּתחּתֹונה והאּמה הּקרׁשים. מן מגּלֹות ׁשּנׁשארּו אּמֹות מהּׁשּתי אחת לכּסֹות מּכאן, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻואּמה
אּמה  ּגבהן ׁשהאדנים האדן, ּבנקב הּתחּובה האּמה היא אֹותּה, עזרא עזרא עזרא עזרא .מכּסה אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

(è)zøaçåúòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà §¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬©§¦−Ÿ
:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMä äòéøéä-úà zìôëå ãáì§¨®§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙ÈMM‰ ‰ÚÈ¯È‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ∑ הּתחּתֹונֹות מן יֹותר העליֹונֹות ּבאּלּו ‰‡‰Ï.העֹודפת Èt ÏeÓŒÏ‡∑ חצי ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒְְְִֵֵֶֶֶַַָָ∆¿≈»…∆ֲִ
ּתלּוי  היה ּפניה רחּבּה על ּבצעיף המכּסה צנּועה לכּלה ּדֹומה הּפתח, ּכנגד ׁשּבּמזרח הּמס על עזרא עזרא עזרא עזרא .וכפּול אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

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»√≈«≈«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

dÌÈMÓÁ:הּלּולאֹות מסּפר הזּכיר עּתה . ¬ƒƒְְִִִַַַָָ
אֹומרים,BÏÈa˜Ó˙,ּומּלת ויׁש זאת. לקּבל זאת ִַ«¿ƒְְִֵֵָָֹֹ

ּופרּוׁש קבלֹו. ּומחי עם. קבל וּיּכה ּו ּכמֹוהּו, ְֳִִֵֵַַָָָָָּכי
והאיׁש ּכן, על איׁש. וכן ּדבר. עצם ְְִִִֵֵֶֶַָָָָאּׁשה,

ְִֵַּגבריאל:
eÈÒ¯˜ ˙ÈNÚÂ.נבֹו קֹורס ּבל ּכרע ּכמֹוהּו, . ¿»ƒ»«¿≈ְֵֵַָָ
קראֹוו  והּמׁשּכן הּמׁשּכן. הּוא יריעֹות עׂשר הּנה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

אחד, ּדבר אינֹו ּגּוף ּכל ּכי הּכל. ּכֹולל ִֵֵֶֶַָָָָָֹאחד,
הּנכּבד  הּׁשם וככה מאחדים. מחּבר הּוא ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֻרק

העֹולם  וכן אחד. ונקרא הּכל ּכֹולל אחד, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
והּגדֹול: ְַַָָָהּקטן

fÏ‰‡Ï ÌÈfÚ ˙BÚÈ¯È ˙ÈNÚÂ.אהל להיֹות . ¿»ƒ»¿ƒƒƒ¿…∆ְִֶֹ
אל ‡Ì˙Bּומּלת ׁשבה היא ּכי ּבאּור, ּתֹוספת . ִַ»ִִֵֶֶֶָָ

עּזים: ְִִִיריעֹות
gC¯‡.˙Á‡‰ היתה ּכי זרה. אחת, מּלת . …∆»««ְִִַַַָָָָ

מאֹותּיֹות  אינּה הּדל''ת ּכי אחּדת, להית ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹראּויה
ּדל''ת  ׁשנים, ׁשהתחּברּו ּבעבּור רק ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָהמׁשרתים .
הּלׁשֹון. על יכּבד אחד, מּמֹוצא ׁשהם ְְִִֵֶֶַַַַָָָותי''ו

הּדל''ת: וחסרּו .הּמל את מׁשרת ,ּדר ְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
hLÓÁּכמֹו קצרה, ּדר ּופּתח. ּבׁשוא . ¬≈ְְְִֶֶַַָָָ

היריעה  את ּכפל ּכאׁשר והּנה סאים. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָׁשלׁש
ּכתּוב  ּכן על ּבּסֹוף, חציּה נׁשאר ְְִִִֵֶַַַַָָהּׁשּׁשית,
ּכי  להזּכיר צֹור ואין העֹודפת. הּיריעה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָחצי
רחב  והּנה הּמׁשּכן. לרחב הּיריעֹות ְְְְִִִֵֶַַַַָֹֹאֹור
ּגבּה היּו אּמֹות  ותׁשע אּמֹות, עׂשר ְְִֵֶֶַַַַַָָֹהּמׁשּכן
מּזה, והאּמה ּכתּוב  ּכן על  הּמׁשּכן . צּדי ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשני

הּמׁשּכן: ְְִַַָלכּסֹות
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מחּברֹות  ּכׁשהן אּמה, ארּבעים יריעֹות ׁשל רחּבן מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ׁשּתי נמצאּו עׂשר. ׁשּגבהן הּקרׁשים ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻקֹומת
ואּמה  ׁשּבּמערב, הּקרׁשים ראׁשי עבי ּכנגד ואּמה לארּכֹו, הּמׁשּכן חלל לגג מהן ׁשלׁשים לחֹוברת. אּמה ְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹעׂשרים
ּפרּוׂש ׁשהּמס עּמּודים, חמּׁשה) יׁשן: (ּברׁש"י ד' אּלא ּבּמזרח קרׁשים היּו ׁשּלא ׁשּבּמזרח, העּמּודים עבי ְְְְְֲֳִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלכּסֹות
הּתחּתֹונֹות  אּמֹות ּוׁשּתי ׁשּבּמערב הּמׁשּכן אחֹורי על הּתלּויין אּמֹות ח' נׁשּתּירּו וילֹון. ּכמין ׁשּבהן ּבווין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָותלּוי

דמּסכת  ּבבריתא מצאתי זֹו ׁשּבתמגּלֹות. ּבמּסכת אבל הזורק)מּדֹות. וט'(פרק הּמזרח עּמּודי את מכּסֹות היריעֹות אין : ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
הּבריתא  ּכדברי  ואם – הּקרסים" ּתחת הּפרכת את "ונתּת מסּיענּו: זֹו ּבפרׁשה והּכתּוב הּמׁשּכן. אחֹורי ּתלּויֹות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאּמֹות

מׁשּוכה  ּפרכת נמצאת אּמה הּזאת, ולּמערב הּקרסים עזרא עזרא עזרא עזרא .מן אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(å)äMà úòéøéä-úà zøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNòå§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ¦¨³
:ãçà ïkLnä äéäå íéñøwa dúçà-ìà¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬©¦§−̈¤¨«

i"yx£·‰Ê ÈÒ¯˜∑ ּבּלּולא אחד וראׁשן זֹו ׁשּבחֹוברת ּבּלּולאֹות אחד ראׁשן ּומכניסין ּבלע"ז, ׁשּבחֹוברת פירמיל"ׁש ֹות «¿≈»»ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהן  ּומחּברן עזרא עזרא עזרא עזרא .זֹו, אבןאבןאבןאבן ְְֶַָָ

(æ)äøNò-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé úéNòå§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬
:íúà äNòz úòéøé§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÈfÚ ˙ÚÈ¯È∑ עּזים ׁשל ÔkLn‰ŒÏÚ.מּנֹוצה Ï‰‡Ï∑ הּתחּתֹונֹות היריעֹות על אֹותן עזרא עזרא עזרא עזרא .לפרׂש אבןאבןאבןאבן ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ¿…∆««ƒ¿»ְְְִִַַַַָֹ

(ç)Cøà|ìL úçàä äòéøéäòaøà áçøå änàa íéL ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´
äøNò ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä änàä«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−

:úòéøé§¦«Ÿ
i"yx£‰n‡a ÌÈLÏL∑ מּכאן אּמה עֹודפֹות אּלּו נמצאּו הראׁשֹונֹות, את ׁשּנתן ּכמֹו הּמׁשּכן לרחב ארּכן ׁשּכׁשּנֹותן ¿…ƒ»«»ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

היריעה  ׁשאין קרׁש, ׁשל הּתחּתֹונה והאּמה הּקרׁשים. מן מגּלֹות ׁשּנׁשארּו אּמֹות מהּׁשּתי אחת לכּסֹות מּכאן, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻואּמה
אּמה  ּגבהן ׁשהאדנים האדן, ּבנקב הּתחּובה האּמה היא אֹותּה, עזרא עזרא עזרא עזרא .מכּסה אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

(è)zøaçåúòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà §¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬©§¦−Ÿ
:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMä äòéøéä-úà zìôëå ãáì§¨®§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙ÈMM‰ ‰ÚÈ¯È‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ∑ הּתחּתֹונֹות מן יֹותר העליֹונֹות ּבאּלּו ‰‡‰Ï.העֹודפת Èt ÏeÓŒÏ‡∑ חצי ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒְְְִֵֵֶֶֶַַָָ∆¿≈»…∆ֲִ
ּתלּוי  היה ּפניה רחּבּה על ּבצעיף המכּסה צנּועה לכּלה ּדֹומה הּפתח, ּכנגד ׁשּבּמזרח הּמס על עזרא עזרא עזרא עזרא .וכפּול אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

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»√≈«≈«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

dÌÈMÓÁ:הּלּולאֹות מסּפר הזּכיר עּתה . ¬ƒƒְְִִִַַַָָ
אֹומרים,BÏÈa˜Ó˙,ּומּלת ויׁש זאת. לקּבל זאת ִַ«¿ƒְְִֵֵָָֹֹ

ּופרּוׁש קבלֹו. ּומחי עם. קבל וּיּכה ּו ּכמֹוהּו, ְֳִִֵֵַַָָָָָּכי
והאיׁש ּכן, על איׁש. וכן ּדבר. עצם ְְִִִֵֵֶֶַָָָָאּׁשה,

ְִֵַּגבריאל:
eÈÒ¯˜ ˙ÈNÚÂ.נבֹו קֹורס ּבל ּכרע ּכמֹוהּו, . ¿»ƒ»«¿≈ְֵֵַָָ
קראֹוו  והּמׁשּכן הּמׁשּכן. הּוא יריעֹות עׂשר הּנה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

אחד, ּדבר אינֹו ּגּוף ּכל ּכי הּכל. ּכֹולל ִֵֵֶֶַָָָָָֹאחד,
הּנכּבד  הּׁשם וככה מאחדים. מחּבר הּוא ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֻרק

העֹולם  וכן אחד. ונקרא הּכל ּכֹולל אחד, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
והּגדֹול: ְַַָָָהּקטן

fÏ‰‡Ï ÌÈfÚ ˙BÚÈ¯È ˙ÈNÚÂ.אהל להיֹות . ¿»ƒ»¿ƒƒƒ¿…∆ְִֶֹ
אל ‡Ì˙Bּומּלת ׁשבה היא ּכי ּבאּור, ּתֹוספת . ִַ»ִִֵֶֶֶָָ

עּזים: ְִִִיריעֹות
gC¯‡.˙Á‡‰ היתה ּכי זרה. אחת, מּלת . …∆»««ְִִַַַָָָָ

מאֹותּיֹות  אינּה הּדל''ת ּכי אחּדת, להית ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹראּויה
ּדל''ת  ׁשנים, ׁשהתחּברּו ּבעבּור רק ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָהמׁשרתים .
הּלׁשֹון. על יכּבד אחד, מּמֹוצא ׁשהם ְְִִֵֶֶַַַַָָָותי''ו

הּדל''ת: וחסרּו .הּמל את מׁשרת ,ּדר ְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
hLÓÁּכמֹו קצרה, ּדר ּופּתח. ּבׁשוא . ¬≈ְְְִֶֶַַָָָ

היריעה  את ּכפל ּכאׁשר והּנה סאים. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָׁשלׁש
ּכתּוב  ּכן על ּבּסֹוף, חציּה נׁשאר ְְִִִֵֶַַַַָָהּׁשּׁשית,
ּכי  להזּכיר צֹור ואין העֹודפת. הּיריעה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָחצי
רחב  והּנה הּמׁשּכן. לרחב הּיריעֹות ְְְְִִִֵֶַַַַָֹֹאֹור
ּגבּה היּו אּמֹות  ותׁשע אּמֹות, עׂשר ְְִֵֶֶַַַַַָָֹהּמׁשּכן
מּזה, והאּמה ּכתּוב  ּכן על  הּמׁשּכן . צּדי ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשני

הּמׁשּכן: ְְִַַָלכּסֹות
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(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: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«Ÿ¤−¤©¥¦«

(àé)íéñøwä-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNòå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤©§¨¦Æ
ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«

(áé)úôãòä äòéøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ¨«Ÿ¤½¤
:ïkLnä éøçà ìò çøñz¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«

i"yx£Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯Èa Û„Ú‰ Á¯ÒÂ∑,אהל ׁשּקרּויים עּזים, ׁשל העליֹונֹות הן האהל יריעֹות הּמׁשּכן. יריעֹות על ¿∆«»…≈ƒƒ…»…∆ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
על  ּומסּככֹות ׁשּמאהילֹות ּגג, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכאן האמּור אהל וכל הּמׁשּכן". על "לאהל ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכמֹו
נכּפל  היה היתרה, עׂשרה אחת יריעה ׁשל ׁשהחצי לּמערב, היריעה חצי הּתחּתֹונֹות על עֹודפֹות היּו והן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּתחּתֹונֹות,

הּתחּתֹונֹות  רחב על עֹודף חציּה רחב אּמֹות ׁשּתי נׁשארּו האהל. ּפני מּול ‡Á.אל ÏÚ Á¯ÒzÔkLn‰ È¯∑ לכּסֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְַ
ּבּקרׁשים  מגּלֹות ׁשהיּו אּמֹות ‰ÔkLn.ׁשּתי È¯Á‡∑ ודרֹום וצפֹון ּפניו, ׁשהן ּבּמזרח ׁשהּפתח לפי מערבי, צד הּוא ְְְִֵֶַַָָֻ¬…≈«ƒ¿»ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ולׂשמאל  לימין צדדין עזרא עזרא עזרא עזרא .קרּויין אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִָָֹ

(âé)ìäàä úòéøé Cøàa óãòa äfî änàäå äfî änàäå§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤
:Búqëì äfîe äfî ïkLnä écö-ìò çeøñ äéäé¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«

i"yx£‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ ‰n‡‰Â∑ ּולדרֹום ‰‡‰Ï.לצפֹון ˙ÚÈ¯È C¯‡a Û„Úa∑ יריעֹות אר על עֹודפֹות ׁשהן ¿»«»ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ»…≈¿…∆¿ƒ…»…∆ְְִֵֶֶַֹ
אּמֹות  ׁשּתי ‰ÔkLn.הּמׁשּכן ÈcˆŒÏÚ Áe¯Ò ‰È‰È∑ּדר ּתֹורה לּמדה למעלה. ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּולדרֹום, לצפֹון ְְִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈«ƒ¿»ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

הּיפה' על חס אדם 'ׁשּיהא עזרא עזרא עזרא עזרא .ארץ: אבןאבןאבןאבן ְֵֶֶֶֶַַָָָָ

(ãé)äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî úéNòå§¨¦³¨¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²
:äìòîìî íéLçz úøòŸ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

i"yx£Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ∑ למעלה ועֹוד מאּדמים, אילים עֹורֹות ׁשל אחד מכסה עֹוד עׂשה עּזים, יריעֹות ׁשל ּגג לאֹותֹו ƒ¿∆»…∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
נחמיה,מּמּנּו רּבי ּדברי אּלּו י', ורחּבן ל' ארּכן הּגג: את אּלא מכּסין היּו לא מכסאֹות ואֹותן ּתחׁשים, עֹורֹות מכסה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּתחׁשים  עֹורֹות ׁשל וחציֹו מאּדמים אילים עֹורֹות ׁשל חציֹו היה. אחד מכסה יהּודה: רּבי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּולדברי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ß xc` 'b iriax mei ß

(åè):íéãîò íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«
i"yx£ÌÈL¯w‰Œ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑ מאֹותן הּקרׁשים? מהּו ודבר. ּדבר ּבכל ׁשּנאמר ּכמֹו קרׁשים', 'ועׂשית לֹומר: לֹו היה ¿»ƒ»∆«¿»ƒְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּבמ  ארזים נטע אבינּו יעקב .לכ ּומיחדין מּמצרים,העֹומדין ּכׁשּיצאּו עּמהם להעלֹותם לבניו צּוה ּוכׁשּמת צרים, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

„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¿««¬…≈«¿¿»

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

dxezd lr `xfr oa`

i˙ÈNÚÂ,האהל יריעֹות לּולאֹות מסּפר . ¿»ƒ»ְְִִֶַָָֹ
הּקרסים. וכן הּמׁשּכן. יריעֹות לּולאֹות ְְְְְְִִִִֵַַַָָָּכמסּפר
לנכח  ּוקרסיו, האהל לּולאֹות היּו לא ְְֶַַָָָָָֹֹֹרק
לפאת  אחריהם, רק ּוקרסיו. הּמׁשּכן ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָלּולאֹות

אּמֹות: ׁשּתים ְֲִַַַָמערב

`i˙ÈNÚÂ הּוא ּכי זהב, הּמׁשּכן קרסי . ¿»ƒ»ְְִִֵַַָָָ
ו  מ ‰‡‰Ïנכּבד: ּכמֹו קרסיו . ּכן על כסה . ְְִָ»…∆ְְְִֵֶַָָ

על  מכסים  ב' ּכי נראים. ואינם ְְְְִִִִִֵֶַָֹנחׁשת,
ֶָֹהאהל:

aiÁ¯ÒÂּכמֹו קרּוב, ּבדר ׁשהּוא חצי יׁש . ¿∆«ְְֲִֵֵֶֶֶ

ּתבין  הּקרׁשים ּובמעׂשה המנּׁשה. ׁשבט ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָוחצי
לפרׁש: ְֵֶַָֹהּצר

bi‰n‡‰Â.Û„BÚa.ּתאר והּוא אֹובד, ּכמֹו . ¿»«»»≈ְְֵַֹ
הּטעם: מּלרע, הּוא ְִִַַַַּכי

ci˙ÈNÚÂ:הּגׁשם ּבעבּור מכסה, על מכסה . ¿»ƒ»ְְֲִִֶֶֶֶַַַ

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b iriax meil inei xeriy
ּבידכם! מזּמנים ׁשּיהיּו ראּו, ׁשּטים: מעצי ּבּמדּבר מׁשּכן לעׂשֹות אֹותן לצּוֹות הּוא ּברּו ה ּקדֹוׁש ׁשעתיד להם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻואמר
לכן  מּקדם ּבידם מּוכנים להיֹות ׁשּנזּדרזּו ארזים, ּבּתינּו קֹורֹות מזרזים, מּטע טס ׁשּלֹו: ּבּפּיּוט הּבבלי ׁשיּסד .הּוא ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ÌÈ„ÓÚ ÌÈhL ÈˆÚ∑ הּכתלים ּתעׂשה ולא הּמׁשּכן, ּבקירֹות למעלה זקּוף הּקרׁשים אר ׁשּיהא ּבלע"ז, איׁשטנבי "ׁש ¬≈ƒƒ…¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
קרׁש על קרׁש הּכתלים, לגבּה הּקרׁשים רחב להיֹות ׁשֹוכבים, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבקרׁשים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

(æè)áçø änàä éöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNò¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈−Ÿ©
:ãçàä Løwä©¤¬¤¨«¤¨«

i"yx£L¯w‰ C¯‡ ˙Bn‡ ¯NÚ∑ אּמֹות עׂשר מׁשּכן ׁשל ּגבהֹו ¯Á·.למדנּו: ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â∑ארּכֹו למדנּו: ∆∆«…∆«»∆ְְְִֶֶֶַַָָָ¿«»«¬ƒ»«»…«ְְַָָ
אּמה  ל' לּמערב, הּמזרח מן ּובּדרֹום, ּבּצפֹון ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים מׁשּכן עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשל אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

(æé)dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä Løwì úBãé ézL§¥´¨À©¤̧¤Æ¨¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNòz ïk¥´©«£¤½§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

i"yx£„Á‡‰ L¯wÏ ˙B„È ÈzL∑ מּכאן רחּבֹו רביע ּומּניח אּמה, ּבגבּה ּבאמצעֹו מּלמּטה הּקרׁש את חֹורץ היה ¿≈»«∆∆»∆»ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
לאחר  ּׁשּנׁשאר מה נקרא קרׁש, לֹומר: (רֹוצה ּבאמצע, הּקרׁש רחב חצי והחריץ, הּידֹות. הן והן מּכאן, רחּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּורביע
ּבהדיא  רׁש"י ּפרׁש וכן אּמה. חצי הּוא ׁשּבאמצע הּקרׁש רחב חצי נמצא, אּמה. רחב נׁשאר ואז ּומּכאן, מּכאן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשחרץ
רחב  היה יד וכל צד, מּכל אּמה רביעית חֹורץ והיה אּמה, חצי רחב ּבאמצע ׁשהחריץ צ"ח, ּדף "הּזֹורק", ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבפרק
מסּלקת). ּותמיהתֹו הרמּב"ן ּתלּונת סרה ואז היטב. ודֹוק אּמה, רביעית רחב היה אדן ׂשפת ּכל וכן אּמה, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻרביעית
וידֹות  זה, אצל זה ארּבעים רצּופים ויֹוׁשבים אּמה ּגבהן והאדנים חלּולים, ׁשהיּו ּבאדנים מכניס הּידֹות, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָואֹותן

הּקר  ׁשּיכּסה האדן, ׂשפת ּכעבי החריץ רחב צּדיהן, מּׁשלֹוׁשה חרּוצֹות האדנים, ּבחלל הּנכנסֹות ּכל הּקרׁש את ׁש ְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: וזהּו ּביניהם, ׁשּיפסיקּו האדנים ׁשני ׂשפת ּכעבי לקרׁש קרׁש ּבין רוח נמצא ּכן, לא ׁשאם האדן, ְְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹראׁש

זה  אצל זה הּקרׁשים ׁשּיתחּברּו ּכדי הּידֹות, צּדי את ׁשּיחרץ מּלמּטה" תֹואמים ּכמין ∑lLÓ·˙."ויהיּו עׂשּויֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿À»…ְֲִ
הּסּלם  עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן, חלל ּבתֹו להּכנס ראׁשיהם ּומׁשּפין מּזֹו זֹו מבּדלֹות סּלם, .ׁשליבֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻֻֻ

d˙Á‡ŒÏ‡ ‰M‡∑ ׁשוים חריציהם ׁשּיהיּו זֹו, ּכנגד זֹו מׁשּוכה מכּונֹות זֹו ידֹות ׁשּתי יהיּו ׁשּלא ּכדי זֹו, ּכמּדת זֹו ƒ»∆¬…»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
לצד  מׁשּוכה וזֹו ּפנים הּדלת לצד לצירי ׁשּדֹומֹות לפי צירין, ידֹות ׁשל ותרּגּום אּמה. ׁשהּוא הּקרׁש ּבעבי חּוץ ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּמפּתן  ּבחֹורי עזרא עזרא עזרא עזרא .הּנכנסים אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵַַָָ

(çé)úàôì Lø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−
:äðîéú äaâð¤¬§¨¥¨«¨

i"yx£‰ÓÈ˙ ‰a‚ ˙‡ÙÏ∑ עבר 'לרּוח ּכתרּגּומֹו: ּפאה, קרּויה הרּוח ּכל אּלא מקצֹוע, לׁשֹון זֹו ּפאה אין ƒ¿«∆¿»≈»»ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .דרֹומא' אבןאבןאבןאבן ָָ

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»√≈¬»≈«¿≈¿…«≈«¿¿»

ÔÈtcיח  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

dxezd lr `xfr oa`

eh˙ÈNÚÂ הּיריעֹות רק אינֹו הּמׁשּכן . ¿»ƒ»ְְִִֵַַַָ
הּקרׁשים. ּכן  הּמׁשּכן, הֹודיע וכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָוהּקרׁשים.

האֹורÌÈ„ÓBÚּומּלת ּכי העץ . ּתֹולדת ּכפי . ִַ¿ƒְִִֵֶַָָָ
עֹומד. הּוא ּכאׁשר האדם, וככה הּגבּה. ְֲֵֶַַַָָָָָֹהּוא
זוּיֹות  על עֹומדים, מּלת אֹו בׁשכבֹו. זה  ְְְְִִִֵֶֶַַָָוהפ

ִָנּצבֹות:
fh˙Bn‡ ¯NÚידענּו לא הּמׁשּכן, אּמֹות . ∆∆«ְְִַַַָָֹ

ּובדר אּצילה. ׁשהם יחזקאל, ּכאּמֹות הם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָאם
ּבעבּור  היּו. ּכן הראׁשֹון , הּבית אּמֹות ְֲִִֵַַַַָָָָסברא,
אחרֹונה: ּבמּדה ּכתּוב הּימים, ּבדברי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָׁשּמצאנ ּו

fi˙B„È ÈzL:יד מּגזרת .˙B·lLÓלֹו אין . ¿≈»ְִִַָ¿À»ֵ
הׁשלּבים: ּבין אם ּכי ְִִִֵַַָאח.

gi˙ÈNÚÂ.הּקרׁש עבי ּכּמה נכּתב לא הּנה . ¿»ƒ»ְִִִֵֶֶַַַָֹֹ
הּוא, ּכן אם אּמה. ׁשהיה אמרּו ְְִִִֵֶַָָָָָוהראׁשֹונים

הּצפֹוני. וככה אּמֹות, ׁשלׁשים היה הּדרֹומי ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹּכתל
רחב  רק  הּמערבי, ּבּכתל  נׁשאר לא ְְֲִִִֵֶַַַַַַָֹֹֹוהּנה
ׁשמנה  ׁשם לׂשּום אנ ּו ּוצריכים אּמֹות. ְְְִִֶַָָָָֹֹׁשמנה
העבי  היה ּכי לאּמה הצרכּו אּולי ְְְְִִִַַָָָָָֹֻקרׁשים.
ּבתֹו הּנכנס הּתיכֹון הּבריח ּבעבּור ְְְֲִִִַַַַַַַָאּמה,
ּכי  ּכתב ּכי ׁשלמה רּבנּו ּדעת ועל ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹהּקרׁש.
הּפׁשט, ּדר על ּכי עֹומד. היה נס ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמעׂשה

מן ׁשלׁש ּכתּוב, וככה הם . ּתיכֹונים ּבריחים ה ְְְִִִִִֵָָָָֹ
קּבלה  ואם הּקצֹות. אל לא הּקצה. אל ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּקצה
ּדר ואם ּונקּבל. נׁשמע ,ּכ היה ׁשהעבי ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהיא
הּבריחים  הּׁשנים ּכי אחר. ּתּקּון יׁש ְְְִִִִִֵֵַַַַָָסברא,
הּקיר. חצי עד הם הּׁשפלים ּגם עליֹונים. ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָהם
יהיה  הּקרׁשים, ּבתֹו ׁשהּובא הּתיכֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָוהּבריח
לעׂשֹות  וכמֹוהּו, הּקצה. אל הּקצה מן ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָמבריח

הּפעמֹונים  וכן הארּגמן. ּובתֹו הּתכלת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּבתֹו
מצּפים  היּו לא זה, ולּולי הרּמֹונים. ְְְִִִֵֶַָָֹּבתֹו
לא  ּכי נאמר ואם זהב. הּתיכֹונים ְְִִִִִִַַַָָֹֹהּבריחים
הּמערב  לתּקן לנּו יׁש הּקרׁש, עבי ּכּמה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹידענּו
ּפאת  מתּקנים היּו ּבתחּלה והּנה היתה. ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָאי
לּמקצֹועֹות  ׁשהם הּקרׁשים הּׁשנים ּכי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָמערב,
חצי  היה וככה זוּיֹות. ּכמֹו ּפרּוׁשֹו ְְְֲִִִֵַָָָָָָהּמׁשּכן,
.ארֹו מרּבע ּכצּורת היה ּכי החצר, ְְְִִֵֶַַָָָָָֻמקצֹוע
הּקרׁשים  הּׁשנים ואּלה מקצעֹות, לנּו יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוהּנה 
הּקרׁשים  ּכמּדת אינם ּבּמקּוצעֹות, ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלבּדם
ּכן  ואמר, הּכתּוב הבּדילם ּכן על ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּנזּכרים.
האחרים. הּקרׁשים לא לבּדם, לׁשניהם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיהיה
הּמׁשּכן, מקימין הם קרׁשים, ׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּובאּלה
רחב  והּנה ּבאמצע. קרׁשים הּׁשּׁשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹוהיּו



לט dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b iriax meil inei xeriy
ּבידכם! מזּמנים ׁשּיהיּו ראּו, ׁשּטים: מעצי ּבּמדּבר מׁשּכן לעׂשֹות אֹותן לצּוֹות הּוא ּברּו ה ּקדֹוׁש ׁשעתיד להם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻואמר
לכן  מּקדם ּבידם מּוכנים להיֹות ׁשּנזּדרזּו ארזים, ּבּתינּו קֹורֹות מזרזים, מּטע טס ׁשּלֹו: ּבּפּיּוט הּבבלי ׁשיּסד .הּוא ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ÌÈ„ÓÚ ÌÈhL ÈˆÚ∑ הּכתלים ּתעׂשה ולא הּמׁשּכן, ּבקירֹות למעלה זקּוף הּקרׁשים אר ׁשּיהא ּבלע"ז, איׁשטנבי "ׁש ¬≈ƒƒ…¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
קרׁש על קרׁש הּכתלים, לגבּה הּקרׁשים רחב להיֹות ׁשֹוכבים, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבקרׁשים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

(æè)áçø änàä éöçå änàå Løwä Cøà úBnà øNò¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈−Ÿ©
:ãçàä Løwä©¤¬¤¨«¤¨«

i"yx£L¯w‰ C¯‡ ˙Bn‡ ¯NÚ∑ אּמֹות עׂשר מׁשּכן ׁשל ּגבהֹו ¯Á·.למדנּו: ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â∑ארּכֹו למדנּו: ∆∆«…∆«»∆ְְְִֶֶֶַַָָָ¿«»«¬ƒ»«»…«ְְַָָ
אּמה  ל' לּמערב, הּמזרח מן ּובּדרֹום, ּבּצפֹון ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים מׁשּכן עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשל אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

(æé)dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä Løwì úBãé ézL§¥´¨À©¤̧¤Æ¨¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNòz ïk¥´©«£¤½§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

i"yx£„Á‡‰ L¯wÏ ˙B„È ÈzL∑ מּכאן רחּבֹו רביע ּומּניח אּמה, ּבגבּה ּבאמצעֹו מּלמּטה הּקרׁש את חֹורץ היה ¿≈»«∆∆»∆»ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
לאחר  ּׁשּנׁשאר מה נקרא קרׁש, לֹומר: (רֹוצה ּבאמצע, הּקרׁש רחב חצי והחריץ, הּידֹות. הן והן מּכאן, רחּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּורביע
ּבהדיא  רׁש"י ּפרׁש וכן אּמה. חצי הּוא ׁשּבאמצע הּקרׁש רחב חצי נמצא, אּמה. רחב נׁשאר ואז ּומּכאן, מּכאן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשחרץ
רחב  היה יד וכל צד, מּכל אּמה רביעית חֹורץ והיה אּמה, חצי רחב ּבאמצע ׁשהחריץ צ"ח, ּדף "הּזֹורק", ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבפרק
מסּלקת). ּותמיהתֹו הרמּב"ן ּתלּונת סרה ואז היטב. ודֹוק אּמה, רביעית רחב היה אדן ׂשפת ּכל וכן אּמה, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻרביעית
וידֹות  זה, אצל זה ארּבעים רצּופים ויֹוׁשבים אּמה ּגבהן והאדנים חלּולים, ׁשהיּו ּבאדנים מכניס הּידֹות, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָואֹותן

הּקר  ׁשּיכּסה האדן, ׂשפת ּכעבי החריץ רחב צּדיהן, מּׁשלֹוׁשה חרּוצֹות האדנים, ּבחלל הּנכנסֹות ּכל הּקרׁש את ׁש ְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: וזהּו ּביניהם, ׁשּיפסיקּו האדנים ׁשני ׂשפת ּכעבי לקרׁש קרׁש ּבין רוח נמצא ּכן, לא ׁשאם האדן, ְְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹראׁש

זה  אצל זה הּקרׁשים ׁשּיתחּברּו ּכדי הּידֹות, צּדי את ׁשּיחרץ מּלמּטה" תֹואמים ּכמין ∑lLÓ·˙."ויהיּו עׂשּויֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿À»…ְֲִ
הּסּלם  עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן, חלל ּבתֹו להּכנס ראׁשיהם ּומׁשּפין מּזֹו זֹו מבּדלֹות סּלם, .ׁשליבֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻֻֻ

d˙Á‡ŒÏ‡ ‰M‡∑ ׁשוים חריציהם ׁשּיהיּו זֹו, ּכנגד זֹו מׁשּוכה מכּונֹות זֹו ידֹות ׁשּתי יהיּו ׁשּלא ּכדי זֹו, ּכמּדת זֹו ƒ»∆¬…»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
לצד  מׁשּוכה וזֹו ּפנים הּדלת לצד לצירי ׁשּדֹומֹות לפי צירין, ידֹות ׁשל ותרּגּום אּמה. ׁשהּוא הּקרׁש ּבעבי חּוץ ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּמפּתן  ּבחֹורי עזרא עזרא עזרא עזרא .הּנכנסים אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵַַָָ

(çé)úàôì Lø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−
:äðîéú äaâð¤¬§¨¥¨«¨

i"yx£‰ÓÈ˙ ‰a‚ ˙‡ÙÏ∑ עבר 'לרּוח ּכתרּגּומֹו: ּפאה, קרּויה הרּוח ּכל אּלא מקצֹוע, לׁשֹון זֹו ּפאה אין ƒ¿«∆¿»≈»»ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .דרֹומא' אבןאבןאבןאבן ָָ

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»√≈¬»≈«¿≈¿…«≈«¿¿»

ÔÈtcיח  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

dxezd lr `xfr oa`

eh˙ÈNÚÂ הּיריעֹות רק אינֹו הּמׁשּכן . ¿»ƒ»ְְִִֵַַַָ
הּקרׁשים. ּכן  הּמׁשּכן, הֹודיע וכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָוהּקרׁשים.

האֹורÌÈ„ÓBÚּומּלת ּכי העץ . ּתֹולדת ּכפי . ִַ¿ƒְִִֵֶַָָָ
עֹומד. הּוא ּכאׁשר האדם, וככה הּגבּה. ְֲֵֶַַַָָָָָֹהּוא
זוּיֹות  על עֹומדים, מּלת אֹו בׁשכבֹו. זה  ְְְְִִִֵֶֶַַָָוהפ

ִָנּצבֹות:
fh˙Bn‡ ¯NÚידענּו לא הּמׁשּכן, אּמֹות . ∆∆«ְְִַַַָָֹ

ּובדר אּצילה. ׁשהם יחזקאל, ּכאּמֹות הם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָאם
ּבעבּור  היּו. ּכן הראׁשֹון , הּבית אּמֹות ְֲִִֵַַַַָָָָסברא,
אחרֹונה: ּבמּדה ּכתּוב הּימים, ּבדברי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָׁשּמצאנ ּו

fi˙B„È ÈzL:יד מּגזרת .˙B·lLÓלֹו אין . ¿≈»ְִִַָ¿À»ֵ
הׁשלּבים: ּבין אם ּכי ְִִִֵַַָאח.

gi˙ÈNÚÂ.הּקרׁש עבי ּכּמה נכּתב לא הּנה . ¿»ƒ»ְִִִֵֶֶַַַָֹֹ
הּוא, ּכן אם אּמה. ׁשהיה אמרּו ְְִִִֵֶַָָָָָוהראׁשֹונים

הּצפֹוני. וככה אּמֹות, ׁשלׁשים היה הּדרֹומי ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹּכתל
רחב  רק  הּמערבי, ּבּכתל  נׁשאר לא ְְֲִִִֵֶַַַַַַָֹֹֹוהּנה
ׁשמנה  ׁשם לׂשּום אנ ּו ּוצריכים אּמֹות. ְְְִִֶַָָָָֹֹׁשמנה
העבי  היה ּכי לאּמה הצרכּו אּולי ְְְְִִִַַָָָָָֹֻקרׁשים.
ּבתֹו הּנכנס הּתיכֹון הּבריח ּבעבּור ְְְֲִִִַַַַַַַָאּמה,
ּכי  ּכתב ּכי ׁשלמה רּבנּו ּדעת ועל ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹהּקרׁש.
הּפׁשט, ּדר על ּכי עֹומד. היה נס ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמעׂשה

מן ׁשלׁש ּכתּוב, וככה הם . ּתיכֹונים ּבריחים ה ְְְִִִִִֵָָָָֹ
קּבלה  ואם הּקצֹות. אל לא הּקצה. אל ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּקצה
ּדר ואם ּונקּבל. נׁשמע ,ּכ היה ׁשהעבי ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהיא
הּבריחים  הּׁשנים ּכי אחר. ּתּקּון יׁש ְְְִִִִִֵֵַַַַָָסברא,
הּקיר. חצי עד הם הּׁשפלים ּגם עליֹונים. ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָהם
יהיה  הּקרׁשים, ּבתֹו ׁשהּובא הּתיכֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָוהּבריח
לעׂשֹות  וכמֹוהּו, הּקצה. אל הּקצה מן ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָמבריח

הּפעמֹונים  וכן הארּגמן. ּובתֹו הּתכלת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּבתֹו
מצּפים  היּו לא זה, ולּולי הרּמֹונים. ְְְִִִֵֶַָָֹּבתֹו
לא  ּכי נאמר ואם זהב. הּתיכֹונים ְְִִִִִִַַַָָֹֹהּבריחים
הּמערב  לתּקן לנּו יׁש הּקרׁש, עבי ּכּמה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹידענּו
ּפאת  מתּקנים היּו ּבתחּלה והּנה היתה. ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָאי
לּמקצֹועֹות  ׁשהם הּקרׁשים הּׁשנים ּכי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָמערב,
חצי  היה וככה זוּיֹות. ּכמֹו ּפרּוׁשֹו ְְְֲִִִֵַָָָָָָהּמׁשּכן,
.ארֹו מרּבע ּכצּורת היה ּכי החצר, ְְְִִֵֶַַָָָָָֻמקצֹוע
הּקרׁשים  הּׁשנים ואּלה מקצעֹות, לנּו יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוהּנה 
הּקרׁשים  ּכמּדת אינם ּבּמקּוצעֹות, ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלבּדם
ּכן  ואמר, הּכתּוב הבּדילם ּכן על ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּנזּכרים.
האחרים. הּקרׁשים לא לבּדם, לׁשניהם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיהיה
הּמׁשּכן, מקימין הם קרׁשים, ׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּובאּלה
רחב  והּנה ּבאמצע. קרׁשים הּׁשּׁשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹוהיּו
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(èé)Løwä íéøNò úçz äNòz óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´©®̈¤
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLéðLe åéúãé ézL §¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãàåéúãé ézL: £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«

(ë)Lø÷ íéøNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe: §¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−¨«¤

(àë)Løwä úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤
úçz íéðãà éðLe ãçàäãçàä Løwä: ¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(áë):íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈©«£¤−¦¨¬§¨¦«
i"yx£È˙k¯ÈÏe∑וזהּו אחֹורים. והּמערב ּפנים מזרח קרּוי ּבּמזרח, ׁשהּפתח ּולפי 'ולסיפי'. ּכתרּגּומֹו: סֹוף, לׁשֹון ¿«¿¿≈ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הראׁש הּוא ׁשהּפנים ˜¯ÌÈL.סֹוף, ‰ML ‰NÚz∑ רחב אּמֹות ט' .הרי ִֶַָָֹ«¬∆ƒ»¿»ƒֲֵַַֹ

(âë):íéúëøia ïkLnä úòö÷îì äNòz íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦
i"yx£˙Úˆ˜ÓÏ ‰NÚz ÌÈL¯˜ ÈLe∑ צפֹונית למקצֹוע אחד ¿≈¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְְִִֶַָ

אּלא  הּמׁשּכן ּבחלל אינן הׁשּתים ׁשאּלּו אּלא הן, אחד ּבסדר קרׁשים ׁשמֹונה ּכל ּדרֹומית. למערבית ואחד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָמערבית,
רחּבֹו להׁשלים ּבחלל נראֹות מּזֹו אּמה וחצי מּזֹו אּמה עבי חצי אמֹות ּכנגד ּבאֹות מּזה והאּמה מּזה והאּמה לעׂשר, ְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשוה  מּבחּוץ המקצֹוע ׁשּיהא ּכדי והּדרֹום, הּצפֹון הּמׁשּכן .קרׁשי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

(ãë)BLàø-ìò íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàú eéäéå§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©Ÿ½
ì äéäé ïk úçàä úòahä-ìàì íäéðLúòö÷nä éðL ¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ
:eéäé¦«§«

i"yx£‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ∑,ּביניהם האדנים ׁשני ׂשפת עבי יפסיק ׁשּלא מּלמּטה, לזה זה ּתֹואמים הּקרׁשים ּכל ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לידי  חּוץ לצּדיו, ּבֹולט הּקרׁש רחב ׁשּיהא מּצּדיהן, חרּוצים הּידֹות צירי ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו מּזֹו, זֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹלהרחיקן
חרּוץ  הּמערב ׁשּבסדר הּמקצֹוע וקרׁש לזה, זה ּתֹואמים ונמצאּו ׁשאצלֹו, הּקרׁש וכן האדן, ׂשפת את לכּסֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּקרׁש,

ּביניהם  האדנים יפרידּו ׁשּלא ּכדי והּדרֹומי, הּצפֹוני קרׁש צד ׁשל חריץ ּכנגד ּבעביֹו, ˙ÌÈn.לרחּבֹו eÈ‰È ÂcÁÈÂ∑ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿«¿»ƒ¿«ƒ
ּתאֹומים  ¯‡BL.ּכמֹו ÏÚ∑קרׁש ‰‡Á˙.ׁשל ˙Úah‰ Ï‡∑ חריצין ׁשני ּברחּבֹו מלמעלה חרּוץ היה וקרׁש קרׁש ּכל ְְִ«…ֶֶֶ∆««««»∆»ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אם  ידעּתי לא טּבעֹות, אֹותן אבל ׁשאצלֹו, לּקרׁש מתאים נמצא, אחת. ּבטּבעת ּומכניסֹו טּבעת, עבי ּכדי צּדיו ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹּבׁשני
הן, אּלמּטה קבּועֹות והּצפֹוני' 'הּדרֹומי מּלֹות ּכי (נראה, הּקרׁש ּבעבי טּבעת היתה ׁשּבּמקצע ּובּקרׁש מטלטלֹות. אם ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

לֹומר  רֹוצה קרׁש, ּבעבי טּבעת היתה ּׁשּכתב ּומה לתֹוכֹו, נכנס וכּו' ּקרׁש וראׁש והּצפֹוני ׁשהּדרֹומי לֹומר ורֹוצה ְְְְְְְְְֳִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹקאי,
נמצאּו, לתֹוכֹו. נכנס מערב ׁשּבסדר הּמקצֹוע קרׁש וראׁש והּצפֹוני, הּדרֹומי ודּו"ק) הּמערבי. קרׁש הּכתלים ּבעבי ׁשני ְְְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

Ì‰ÈLÏ.מחּברים  ‰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¤¦¨¬¨−̈
íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½

:ãçàä Løwä úçz©−©©¤¬¤¨«¤¨«
i"yx£ÌÈL¯˜ ‰ÓL eÈ‰Â∑,נמצאּו למקצעת". ּתעׂשה קרׁשים ּוׁשני קרׁשים, ׁשּׁשה "ּתעׂשה למעלה: האמ ּורֹות הן ¿»¿…»¿»ƒְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

האדנים  את עֹוׂשה היה הּמׁשּכן': ּבמלאכת הּקרׁשים סדר 'מעׂשה ּבּמׁשנה, ׁשנּויה ּכ מערבי. ּבסדר קרׁשים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשמֹונה
ּבאמצע, חציֹו והחריץ מּכאן, ורביע מּכאן רביע מּלמּטה הּקרׁש את וחֹורץ ּכמין חלּולים ידֹות ׁשּתי לֹו ועׂשה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

להּכנס  ּומׁשּפֹות מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות סּלם ׁשליבֹות ׁשני ּכמין חוקין'), ׁשני 'ּכמין ׁשהּגרסא נראה (ולי חּמּוקין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻֻׁשני

ÔÈ¯ÒÚיט  ˙BÁz „aÚz ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰BcÈƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰BcÈƒ̂ƒ

ÔÈ¯ÒÚכ  ‡etˆ Áe¯Ï ‡˙Èz ‡kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»∆¿ƒ
:ÔÈtc«ƒ

ÔÈÎÓÒכא  ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ
:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»»

zL‡כב  „aÚz ‡·¯ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»«¿≈ƒ»
:ÔÈt„«ƒ

kLÓ‡כג  ˙ÈÂÊÏ „aÚz ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ«¿≈¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

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¿≈»¿»¿

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¿«»»

dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b iriax meil inei xeriy
לתֹו ּומכניסן ׁשליבה, ּכמין עׂשּויֹות "מׁשּלבֹות", לׁשֹון והּוא הּסּלם, עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻּבחלל
ונֹותנן  מּכאן, ואצּבע מּכאן אצּבע מלמעלה הּקרׁש את וחֹורץ אדנים", ׁשני אדנים, "ׁשני ׁשּנאמר: אדנים, ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשני
היא  ּכ וגֹו'". מּלמּטה תאמם "ויהיּו ׁשּנאמר: מּזה, זה נפרדין יהיּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל אחת טּבעת ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלתֹו

המקראֹות  ּבסדר למעלה, הּצעּתי ׁשּלּה והּפרּוׁש .הּמׁשנה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(åë)-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éöò íçéøá úéNòå§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©
:ãçàä ïkLnä©¦§−̈¨«¤¨«

i"yx£ÌÁÈ¯·∑אׁשפריׁש ּובלע"ז עּברין, ˆÔkLn‰ŒÚÏ.ּכתרּגּומֹו: ÈL¯˜Ï ‰MÓÁ∑ אּלא הן, ג' ה', אּלּו ¿ƒƒְְְְִַַַַ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ
נכנס  זה הּכתל, חצי עד מבריח וזה הּכתל, חצי עד מבריח זה חתיכֹות: מּׁשּתי עׂשּוי והּתחּתֹון העליֹון ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹׁשהּבריח
ארּבע, ׁשהן ׁשנים ותחּתֹון, ׁשעליֹון נמצא, לזה. זה ׁשּמּגיעין עד זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס וזה זה, מּצד ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָּבּטּבעת
מברח  וגֹו' הּתיכֹון "והּבריח ׁשּנאמר: קצהּו, ועד הּכתל מּקצה ּומבריח הּכתל ּכל ּכנגד ארּכֹו האמצעי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאבל
קרׁש, לכל טּבעֹות ׁשּתי לתֹוכן, להּכנס ּבּקרׁשים טּבעֹות להן היּו והּתחּתֹונים ׁשהעליֹונים אלֿהּקצה". ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָמןֿהּקצה
הּתחּתֹונה  מן אחד וחלק ּולמעלה, העליֹונה הּטּבעת מן אחד חלק הּקרׁש, ּגבּה ׁשל אּמֹות עׂשר ּבתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻמׁשּלׁשים
זֹו מכּונֹות הּטּבעֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי לטּבעת, טּבעת ּבין חלקים ּוׁשני הּקרׁש, אר רביע הּוא חלק וכל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻּולמּטה,
ׁשהם  הּנקבים ּדר ּבהם נכנס והּוא ּבעבין, נקּובין הּקרׁשים אּלא טּבעֹות, אין הּתיכֹון לּבריח אבל זֹו, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּכנגד
ּכל  אר ּובּדרֹום, ׁשּבּצפֹון והּתחּתֹונים העליֹונים הּבריחים הּקרׁשים". ּבתֹו" ׁשּנאמר: וזהּו זה, מּול זה ְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻמכּונין
ּבריחים  וה' הּמערב, ועד הּמזרח מן הּקצה", אל הּקצה "מן וזהּו: אּמה, ל' ארּכֹו והּתיכֹון אּמה, ט"ו ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאחד
מפרׁשת  היא ּכ קרׁשים. ח' רחב ּכנגד י"ב ארּכֹו והּתיכֹון אּמֹות, ו' והּתחּתֹונים העליֹונים אר ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּבּמערב,

הּמׁשּכן צח)ּבמלאכת .(שבת ְְִִֶֶַָ

(æë)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
äné íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå: ©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

(çë)äöwä-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦©¨¤−
äöwä-ìà: ¤©¨¤«

(èë)äNòz íäéúòaè-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´
:áäæ íçéøaä-úà úétöå íçéøaì íéza áäæ̈½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−¨¨«

i"yx£ÌÁÈ¯aÏ ÌÈza∑ הּבריחים ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו ּבהן ׁשּתעׂשה Ê‰·.הּטּבעֹות ÌÁÈ¯a‰ ˙‡ ˙ÈtˆÂ∑ »ƒ«¿ƒƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ»»
ׁשל  ּפיפּיֹות ׁ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 הּטּבעת זהב, מן הּקרׁש רחב את ממּלא ארּכן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּומּמּנה  זהב לכאן מצּפים הּבריחים, נמצאּו הּׁשני. לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת, ּומּמּנּו לתֹוכֹו, נכנס והּבריח לכאן, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו לא והּפיפּיֹות והּטּבעֹות ּבֹולטֹות, היּו מּבחּוץ הּללּו והּבריחים ּבקרׁשים, ּתחּובין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹּכׁשהן
מּבפנים  חלק הּכתל ּכל .אּלא ְִִִֶֶַָָָָֹ

(ì):øäa úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úà úî÷äå©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨¨¨«
i"yx£ÔkLn‰ ˙‡ ˙Ó˜‰Â∑,ׁשּיּגמר a‰¯.הקימהּולאחר ˙È‡¯‰∑ּולהראֹות ללּמד עתיד ׁשאני לכן, קדם «¬≈…»∆«ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

הקמתֹו .סדר ֲֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהרהרהרהר הראיתהראיתהראיתהראית אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטטֹוֹוֹוֹו ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן אתאתאתאת ל)והקמתוהקמתוהקמתוהקמת ניסן)(כו, חדׁש (ּבראׁש הּמׁשּכן את להקים ּכאן נצטּוה ׁשּמׁשה לֹומר, יׁש ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

Èt„Ïכו  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»

Èz˙‡כז  ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»

:‡·¯ÚÓ ÔB‰ÈÙBÒÏ¿≈««¿»

ÔÓכח  ¯aÚÓ ‡it„ B‚a ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚÂ¿«¿»¿ƒ»»¿««»«¿«ƒ
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ¿»≈ƒ¿»≈

ÔB‰˙˜ÊÚכט  ˙ÈÂ ‡·‰„ ÈtÁz ‡itc ˙ÈÂ¿»««»«¿≈«¬»¿»ƒ¿»¿
˙È ÈtÁ˙Â ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰„ „aÚz«¿≈«¬»«¿»¿«¿«»¿«¿≈»

:‡·‰c ‡i¯aÚ«¿«»«¬»

‡˙ÈÊÁ˙‡ל  Èc d˙ÎÏ‰k ‡kLÓ ˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈»
:‡¯eËa¿»



מי dnexz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'b iriax meil inei xeriy
לתֹו ּומכניסן ׁשליבה, ּכמין עׂשּויֹות "מׁשּלבֹות", לׁשֹון והּוא הּסּלם, עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻּבחלל
ונֹותנן  מּכאן, ואצּבע מּכאן אצּבע מלמעלה הּקרׁש את וחֹורץ אדנים", ׁשני אדנים, "ׁשני ׁשּנאמר: אדנים, ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשני
היא  ּכ וגֹו'". מּלמּטה תאמם "ויהיּו ׁשּנאמר: מּזה, זה נפרדין יהיּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל אחת טּבעת ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלתֹו

המקראֹות  ּבסדר למעלה, הּצעּתי ׁשּלּה והּפרּוׁש .הּמׁשנה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(åë)-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éöò íçéøá úéNòå§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©
:ãçàä ïkLnä©¦§−̈¨«¤¨«

i"yx£ÌÁÈ¯·∑אׁשפריׁש ּובלע"ז עּברין, ˆÔkLn‰ŒÚÏ.ּכתרּגּומֹו: ÈL¯˜Ï ‰MÓÁ∑ אּלא הן, ג' ה', אּלּו ¿ƒƒְְְְִַַַַ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ
נכנס  זה הּכתל, חצי עד מבריח וזה הּכתל, חצי עד מבריח זה חתיכֹות: מּׁשּתי עׂשּוי והּתחּתֹון העליֹון ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹׁשהּבריח
ארּבע, ׁשהן ׁשנים ותחּתֹון, ׁשעליֹון נמצא, לזה. זה ׁשּמּגיעין עד זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס וזה זה, מּצד ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָּבּטּבעת
מברח  וגֹו' הּתיכֹון "והּבריח ׁשּנאמר: קצהּו, ועד הּכתל מּקצה ּומבריח הּכתל ּכל ּכנגד ארּכֹו האמצעי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאבל
קרׁש, לכל טּבעֹות ׁשּתי לתֹוכן, להּכנס ּבּקרׁשים טּבעֹות להן היּו והּתחּתֹונים ׁשהעליֹונים אלֿהּקצה". ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָמןֿהּקצה
הּתחּתֹונה  מן אחד וחלק ּולמעלה, העליֹונה הּטּבעת מן אחד חלק הּקרׁש, ּגבּה ׁשל אּמֹות עׂשר ּבתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻמׁשּלׁשים
זֹו מכּונֹות הּטּבעֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי לטּבעת, טּבעת ּבין חלקים ּוׁשני הּקרׁש, אר רביע הּוא חלק וכל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻּולמּטה,
ׁשהם  הּנקבים ּדר ּבהם נכנס והּוא ּבעבין, נקּובין הּקרׁשים אּלא טּבעֹות, אין הּתיכֹון לּבריח אבל זֹו, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּכנגד
ּכל  אר ּובּדרֹום, ׁשּבּצפֹון והּתחּתֹונים העליֹונים הּבריחים הּקרׁשים". ּבתֹו" ׁשּנאמר: וזהּו זה, מּול זה ְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻמכּונין
ּבריחים  וה' הּמערב, ועד הּמזרח מן הּקצה", אל הּקצה "מן וזהּו: אּמה, ל' ארּכֹו והּתיכֹון אּמה, ט"ו ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאחד
מפרׁשת  היא ּכ קרׁשים. ח' רחב ּכנגד י"ב ארּכֹו והּתיכֹון אּמֹות, ו' והּתחּתֹונים העליֹונים אר ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּבּמערב,

הּמׁשּכן צח)ּבמלאכת .(שבת ְְִִֶֶַָ

(æë)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
äné íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå: ©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

(çë)äöwä-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦©¨¤−
äöwä-ìà: ¤©¨¤«

(èë)äNòz íäéúòaè-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´
:áäæ íçéøaä-úà úétöå íçéøaì íéza áäæ̈½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬¤©§¦¦−¨¨«

i"yx£ÌÁÈ¯aÏ ÌÈza∑ הּבריחים ּבהן להכניס ּבּתים יהיּו ּבהן ׁשּתעׂשה Ê‰·.הּטּבעֹות ÌÁÈ¯a‰ ˙‡ ˙ÈtˆÂ∑ »ƒ«¿ƒƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ»»
ׁשל  ּפיפּיֹות ׁ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 הּטּבעת זהב, מן הּקרׁש רחב את ממּלא ארּכן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּומּמּנה  זהב לכאן מצּפים הּבריחים, נמצאּו הּׁשני. לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת, ּומּמּנּו לתֹוכֹו, נכנס והּבריח לכאן, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו לא והּפיפּיֹות והּטּבעֹות ּבֹולטֹות, היּו מּבחּוץ הּללּו והּבריחים ּבקרׁשים, ּתחּובין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹּכׁשהן
מּבפנים  חלק הּכתל ּכל .אּלא ְִִִֶֶַָָָָֹ

(ì):øäa úéàøä øLà BètLîk ïkLnä-úà úî÷äå©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨¨¨«
i"yx£ÔkLn‰ ˙‡ ˙Ó˜‰Â∑,ׁשּיּגמר a‰¯.הקימהּולאחר ˙È‡¯‰∑ּולהראֹות ללּמד עתיד ׁשאני לכן, קדם «¬≈…»∆«ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

הקמתֹו .סדר ֲֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהרהרהרהר הראיתהראיתהראיתהראית אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטטֹוֹוֹוֹו ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן אתאתאתאת ל)והקמתוהקמתוהקמתוהקמת ניסן)(כו, חדׁש (ּבראׁש הּמׁשּכן את להקים ּכאן נצטּוה ׁשּמׁשה לֹומר, יׁש ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

Èt„Ïכו  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»

Èz˙‡כז  ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»

:‡·¯ÚÓ ÔB‰ÈÙBÒÏ¿≈««¿»

ÔÓכח  ¯aÚÓ ‡it„ B‚a ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚÂ¿«¿»¿ƒ»»¿««»«¿«ƒ
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ¿»≈ƒ¿»≈

ÔB‰˙˜ÊÚכט  ˙ÈÂ ‡·‰„ ÈtÁz ‡itc ˙ÈÂ¿»««»«¿≈«¬»¿»ƒ¿»¿
˙È ÈtÁ˙Â ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰„ „aÚz«¿≈«¬»«¿»¿«¿«»¿«¿≈»

:‡·‰c ‡i¯aÚ«¿«»«¬»

‡˙ÈÊÁ˙‡ל  Èc d˙ÎÏ‰k ‡kLÓ ˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈»
:‡¯eËa¿»



dnexzמי zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'c iying meil inei xeriy
וזהּולבלבלבלבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹו סּיּוע. ּבלי יחיד)..והקמתוהקמתוהקמתוהקמת, הראיתהראיתהראיתהראית(לׁשֹון "אאאאׁשׁשׁשׁשרררר רׁש"י ּבלׁשֹון ּגם ּכן לדּיק ויׁש מׁשה). ללּמדׁשׁשׁשׁשאניאניאניאני(רק עתיד (יחיד) ְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

הענין ּוּוּוּולהראלהראלהראלהראֹוֹוֹוֹותתתת ּפרטי ּגם אּלא ואחּור, קדימה רק לא ּכֹולל 'סדר' (והרי ּכביכֹול ּבעצמֹו, הּמׁשּכן את הקים הּקּב"ה הקמתֹו": סדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
הּגדה'). 'סדר ּוכמֹו עזרא עזרא עזרא עזרא ּבכלל, אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶַָָָ

ß xc` 'c iying mei ß

(àì)LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNòå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´
:íéáøk dúà äNòé áLç äNòî øæLî̈§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈§ª¦«

i"yx£˙Î¯t∑ העם ּובין הּמל ּבין הּמבּדיל ּדבר 'ּפרּגֹוד', חכמים: ּובלׁשֹון הּוא, מחּצה ÔÓb¯‡Â.לׁשֹון ˙ÏÎz∑ »…∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ¿≈∆¿«¿»»
חּוטין  ו' וחּוט חּוט ּבכל ּכפּול, היה ּומין מין LÁ·.ּכל ‰NÚÓ∑,קירֹות ׁשּתי ׁשל אריגה היא ׁשּזֹו ּפרׁשּתי ּכבר ְְִִִָָָָָ«¬≈…≈ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

לזה  זה ּדֹומין אינן עבריה ׁשּמׁשני ּבתֹוÌÈ·¯k∑.והּציּורין ּתקּועים עּמּודים ד' ּבּה: יעׂשה ּברּיֹות ׁשל צּיּורין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ¿Àƒְְְִִִִִֵֶֶַָָ
והאּונקלּיֹות  ּבּה, ּכרּו הּפרכת ׁשראׁש ּכלֹונס, עליהן להֹוׁשיב למעלה, עקּמין ּבהן קבּועין ואּונקלּיֹות אדנים, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻד'
ׁשל  ּכגבהן אּמֹות י' ורחּבּה מׁשּכן, ׁשל לרחּבֹו אּמֹות י' ארּכּה והּפרכת עׂשּויים, הן ווין ּכמין ׁשהרי הּווין, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹהן

קדׁשי קרׁשים, ּבית נמצא, אּמה. כ' ּולחּוץ והימּנה אּמֹות, עׂשר ולפנים הימּנה ׁשּיהא מׁשּכן, ׁשל ּבׁשליׁש ּפרּוסה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
יריעֹות  ׁשל חֹוברֹות ׁשּתי את המחּברים הּקרסים" ּתחת הּפרכת את "ונתּת ׁשּנאמר: עׂשר, על עׂשר ְְְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹהּקדׁשים
הּמׁשּכן, ׁשליׁשי ּבׁשני ּכלתה לּמערב, הּפתח מן הּמׁשּכן ּגג על ּוכׁשּפרׂשם אּמה, כ' החֹוברֹות ורחב  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהמׁשּכן

הּקרׁשים  את לכּסֹות לאחֹוריו, ּתלּוי והּמֹותר מׁשּכן, ׁשל ׁשליׁשֹו ּכּסתה הּׁשנית .והחֹוברת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(140 'nr el zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמבבבבּדּדּדּדיליליליל ּדּדּדּדברברברבר .... .... מחמחמחמחּצּצּצּצהההה לא)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן כו, "וסּכת (רׁש"י ּכתיב ּדהּנה לֹומר, ויׁש לכם". הּפרכת "והבּדילה ּבסמּו מפרׁש הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
הּכּפרת" את הארֹון ג)על מ, אּלא (ּפקּודי הארֹון, על ּומס הּמבּדלת מחּצה ּדברים, ׁשני ּבּפרכת ׁשּיׁש נאמר ׁשּלא מחּדׁש, ורׁש"י . ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּפֹועלת ורק הּפרכת"), "והבּדילה הּכתּובים (ּכפׁשטּות מחּצה היא ׁשּלּה "וסּכת ּגּגּגּגםםםםׁשהחפצא ׁשם: מרׁש"י ּולהעיר .מס להיֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
הגנה, לׁשֹון הארֹון, היתה היתה היתה היתה על מחמחמחמחּצּצּצּצהההה עזרא עזרא עזרא עזרא ".ׁשׁשׁשׁשהריהריהריהרי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָ

(áì)áäæ íétöî íéhL éãenò äòaøà-ìò dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½§ª¦´¨½̈
óñë-éðãà äòaøà-ìò áäæ íäéåå: ¨«¥¤−¨¨®©©§¨−̈©§¥¨«¤

(âì)änL úàáäå íéñøwä úçz úëøtä-úà äzúðå§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ
íëì úëøtä äìécáäå úeãòä ïBøà úà úëøtì úéaî¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½

íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«

(ãì)Lã÷a úãòä ïBøà ìò úøtkä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´¨«¥ª®§−Ÿ¤
íéLãwä: ©¢¨¦«

Ú·ˆeלא  ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t „aÚ˙Â¿«¿≈»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
d˙È „aÚÈ ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«√»«¿≈»«

:ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ«¿ƒ

ÔÈhLלב  È„enÚ ‡Úa¯‡ ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«««¿¿»«≈ƒƒ
‡Úa¯‡ ÏÚ ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c ÔÈtÁÓ¿«¿»«¬»»≈«¬»««¿¿»

:ÛÒÎ„ ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿»

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¿…∆¿«»

dxezd lr `xfr oa`

קרׁשי  היּו אם ידענּו ולא אּמֹות. עׂשר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמׁשּכן
רק  לנּו אין ּכי עגּולֹות, אֹו מרּבעֹות ְְֲִִֵַַָָֹֹֻהּמקצעת 
לא  ׁשלמה, רּבנּו ׁשאמר הּדר ועל אחת. ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹאּמה
אּמה  חצי ּכי ׁשוה. ּבטּור הּקרׁשים אּלא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָּתהיינה
ּכן  ואחר ּבגד. ואינֹו הּוא קרׁש ּכי ּבפנים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַיהיה
מן  חּוץ יצא והּנה ודרֹום. צפֹון קרׁשי ְְְִִִֵֵֵֵַָָָיׂשימּו
עּמּוד  ּכנגד יהיה ּכן על הּקרׁש. עבי ּכפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּמׁשּכן 
הּתּקּון: יהיה עּזים יריעֹות  ּובחצי הּמׁשּכן. ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָּפתח

l˙Ó˜‰Â ּבעבּור אֹו הּלב. לחכמי ּכן ׁשּיאמר . «¬≈…»ְְֲֵֵֵֶַַַַֹ
יׁש ּכי עּמֹו. ואחרים ּבראׁשֹונה, יקימּנּו ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָׁשהּוא 

לרּבים: ְִֶַצֹור
`l˙Î¯Ù ˙ÈNÚÂ ׁשלמה ׁשּיעׂשה  מצאנּו ּככה . ¿»ƒ»»…∆ְֲֶֶַָָָָֹֹ

ּבעבּור  עץ. היה הּקיר אּולי הּדביר. ְְֲִִֵֶַַַַַָָלפתח
ּופירׁש ׁשּׁשים. היה הּבית מּדת ּכל ּכי ְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהז ּכיר
ועׂשרים  ההיכל, ארּבעים ּכי זצ''ל ְְְִִִִֵֶַַַַַָָרׁש''י
והּנה  הארֹון. ּכבֹוד ּבעבּור ּכסף ואדני ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָהּדביר.

ּבאר הּקדׁשים, קדׁש מקֹום ּכפל היה ְְֳִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּדביר
ׁשהּוא  ּבעבּור ּתׁשּתֹומם ואל ּובּגבּה. ְְֲִֵֶַַַַַָֹֹּוברחב
והּדביר  הּבית. ּגבּה היה אּמה ׁשלׁשים ּכי ְְְִִִִַַַַַָָָָֹֹּכתּוב
ּפני  על היּו עלּיֹות  ּכי היה. הּבית ְְֲִִִִִֵַַַָָָׁשליׁשית
הּימים, ּבדברי וכתּוב הּדביר. ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹהּכּפרת

זהב: צּפה ְֲִִָָָָוהעלּיֹות
zNnE bl‰ÏÈc·‰Â˙Î¯t‰ ּבעבּור זרה, . ¦©¿ƒ¿ƒ»«»…∆ֲַָָ

ּבּצּור: והּכית וכן מּלרע. ְְְֱִִִֵַַָָהיֹותּה

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iyiy meil inei xeriy

(äì)çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà zîNå§©§¨³¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©
òìö-ìò ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö ìò ïçìMä©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©

:ïBôö̈«
i"yx£ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ∑ מׁשּוכה ּבּדרֹום, ּומנֹורה ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּצפֹוני הּכתל מן מׁשּו ּבּצפֹון, ׁשלחן ¿«¿»∆«À¿»ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכלּפי  קמעא מׁשּו למנֹורה, ׁשלחן ׁשּבין אויר ּכנגד נתּון הּזהב ּומזּבח ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּדרֹומי הּכתל ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻמן
הּמזּבח  אּמה. עׂשרים לּפרכת הּפתח מן הּמׁשּכן אר ּכיצד? ולפנים, הּמׁשּכן חצי מן נתּונים וכּלם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻהּמזרח,

אּמֹות  עׂשר מערב לצד הּפתח מן מׁשּוכים והּמנֹורה .והּׁשלחן ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

(åì)úòìBúå ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî úéNòå§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL̈¦−§¥´¨§¨®©«£¥−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 ׁשם ∑¯˜Ì.הּצּורֹות ולא האמן ׁשם ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ…≈ְֳֵֵָָֹ

אּמֹות  י' על אּמֹות י' הּפרכת: ּכמּדת הּמס מּדת צּיּור. עֹובד ולא צּיר, עֹובד ותרּגּומֹו: עזרא עזרא עזרא עזרא .האמנּות, אבןאבןאבןאבן ְְְְֳִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(æì)íúà úétöå íéhL éãenò äMîç Cñnì úéNòå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³Ÿ¨Æ
úLçð éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ: ¨½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬§«¤

ß xc` 'd iyiy mei ß

æë(à)Cøà úBnà Lîç íéhL éöò çaænä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á©¸¹Ÿ¤
ìLå çaænä äéäé òeáø áçø úBnà LîçåúBnà L §¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©§¨¬©−

:Búî÷«Ÿ¨«
i"yx£B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑(נט אֹומר:(זבחים יֹוסי רּבי יהּודה. רּבי ּדברי ּככתבן, ּדברים ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…«…»ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

ּומה  ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּכאן אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּלהּלן מה רבּוע. ּבּפנימי ונאמר רבּוע ּכאן ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָנאמר
ּולמעלה  סֹובב מּׂשפת קמתֹו"? אּמֹות "ׁשלׁש מקּים: עזרא עזרא עזרא עזרא .אני אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹ

(á)åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ úéNòå§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ¨®
:úLçð Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯˜ ÔÈÈ‰z epnÓ∑ּבֹו ויחּברם לבּדם יעׂשם LÁ˙.ׁשּלא B˙‡ ˙ÈtˆÂ∑:ׁשּנאמר מצח, עּזּות על לכּפר ƒ∆ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ¿ƒƒ»…¿…∆ְֱֵֵֶֶַַַַַ
מח) נחּוׁשה"(ישעיה עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּומצח אבןאבןאבןאבן ְְֲִָ

(â)åéúâìæîe åéú÷øæîe åéòéå BðMãì åéúøéq úéNòå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
:úLçð äNòz åéìk-ìëì åéúzçîe©§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≈

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«¿≈¿»»

dxezd lr `xfr oa`

el˙ÈNÚÂ.Ì˜B¯ ‰NÚÓ מּמעׂשה ּפחּות . ¿»ƒ»«¬≈≈ֲִֵַָ
זהב, וויהם ּגם זהב, מצּפים והעּמּודים ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻחֹוׁשב .
לעּמּודים  והאדנים הּמקֹום. ּכבֹוד ְְֲֲִִַַַָָָָּבעבּור

אמצעי: הּוא ּכי ְְִִֶֶָֹנחׁשת,

`˙ÈNÚÂ,ּכרחּבּה ארּכּה ׁשהיא צּורה ּכל . ¿»ƒ»ְְְִֶָָָָָָ
חמׁש על ּכי ּבאּמה, הּמרּבע וזה רּבּוע. ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻנקראת 
אין  ּכי אמרנּו אם הּנה המרּוּבעֹות. הם ְְִִִֵֵֵַַָָצּורֹות
ּבעבּור  קדמֹוננּו, אמרּו ּכאׁשר לּכבׁש, ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָצֹור

הּמכחיׁשים  ּיעׂשּו מה הּנה קֹומה. אּמֹות ְֲִִִֵֶַַַַַָָֹׁשּׁשלׁש
עׂשר  קֹומתֹו ׁשהיתה ׁשלמה, ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבּמזּבח
אּמֹות: ארּבע רק אינ ּנה האדם וקֹומת ְְֵֶַַַַַַָָָָאּמֹות.

a˙Bpt‰Â הּזוּיֹות הם . ¿«ƒִֵַָ



מי dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iyiy meil inei xeriy

(äì)çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà zîNå§©§¨³¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©
òìö-ìò ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö ìò ïçìMä©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©

:ïBôö̈«
i"yx£ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ∑ מׁשּוכה ּבּדרֹום, ּומנֹורה ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּצפֹוני הּכתל מן מׁשּו ּבּצפֹון, ׁשלחן ¿«¿»∆«À¿»ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכלּפי  קמעא מׁשּו למנֹורה, ׁשלחן ׁשּבין אויר ּכנגד נתּון הּזהב ּומזּבח ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּדרֹומי הּכתל ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻמן
הּמזּבח  אּמה. עׂשרים לּפרכת הּפתח מן הּמׁשּכן אר ּכיצד? ולפנים, הּמׁשּכן חצי מן נתּונים וכּלם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻהּמזרח,

אּמֹות  עׂשר מערב לצד הּפתח מן מׁשּוכים והּמנֹורה .והּׁשלחן ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

(åì)úòìBúå ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî úéNòå§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL̈¦−§¥´¨§¨®©«£¥−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 ׁשם ∑¯˜Ì.הּצּורֹות ולא האמן ׁשם ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ…≈ְֳֵֵָָֹ

אּמֹות  י' על אּמֹות י' הּפרכת: ּכמּדת הּמס מּדת צּיּור. עֹובד ולא צּיר, עֹובד ותרּגּומֹו: עזרא עזרא עזרא עזרא .האמנּות, אבןאבןאבןאבן ְְְְֳִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(æì)íúà úétöå íéhL éãenò äMîç Cñnì úéNòå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³Ÿ¨Æ
úLçð éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ: ¨½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬§«¤

ß xc` 'd iyiy mei ß

æë(à)Cøà úBnà Lîç íéhL éöò çaænä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á©¸¹Ÿ¤
ìLå çaænä äéäé òeáø áçø úBnà LîçåúBnà L §¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©§¨¬©−

:Búî÷«Ÿ¨«
i"yx£B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑(נט אֹומר:(זבחים יֹוסי רּבי יהּודה. רּבי ּדברי ּככתבן, ּדברים ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…«…»ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

ּומה  ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּכאן אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּלהּלן מה רבּוע. ּבּפנימי ונאמר רבּוע ּכאן ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָנאמר
ּולמעלה  סֹובב מּׂשפת קמתֹו"? אּמֹות "ׁשלׁש מקּים: עזרא עזרא עזרא עזרא .אני אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹ

(á)åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ úéNòå§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ¨®
:úLçð Búà úétöå§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

i"yx£ÂÈ˙¯˜ ÔÈÈ‰z epnÓ∑ּבֹו ויחּברם לבּדם יעׂשם LÁ˙.ׁשּלא B˙‡ ˙ÈtˆÂ∑:ׁשּנאמר מצח, עּזּות על לכּפר ƒ∆ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ¿ƒƒ»…¿…∆ְֱֵֵֶֶַַַַַ
מח) נחּוׁשה"(ישעיה עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּומצח אבןאבןאבןאבן ְְֲִָ

(â)åéúâìæîe åéú÷øæîe åéòéå BðMãì åéúøéq úéNòå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
:úLçð äNòz åéìk-ìëì åéúzçîe©§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≈

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«¿≈¿»»

dxezd lr `xfr oa`

el˙ÈNÚÂ.Ì˜B¯ ‰NÚÓ מּמעׂשה ּפחּות . ¿»ƒ»«¬≈≈ֲִֵַָ
זהב, וויהם ּגם זהב, מצּפים והעּמּודים ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻחֹוׁשב .
לעּמּודים  והאדנים הּמקֹום. ּכבֹוד ְְֲֲִִַַַָָָָּבעבּור

אמצעי: הּוא ּכי ְְִִֶֶָֹנחׁשת,

`˙ÈNÚÂ,ּכרחּבּה ארּכּה ׁשהיא צּורה ּכל . ¿»ƒ»ְְְִֶָָָָָָ
חמׁש על ּכי ּבאּמה, הּמרּבע וזה רּבּוע. ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻנקראת 
אין  ּכי אמרנּו אם הּנה המרּוּבעֹות. הם ְְִִִֵֵֵַַָָצּורֹות
ּבעבּור  קדמֹוננּו, אמרּו ּכאׁשר לּכבׁש, ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָצֹור

הּמכחיׁשים  ּיעׂשּו מה הּנה קֹומה. אּמֹות ְֲִִִֵֶַַַַַָָֹׁשּׁשלׁש
עׂשר  קֹומתֹו ׁשהיתה ׁשלמה, ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבּמזּבח
אּמֹות: ארּבע רק אינ ּנה האדם וקֹומת ְְֵֶַַַַַַָָָָאּמֹות.

a˙Bpt‰Â הּזוּיֹות הם . ¿«ƒִֵַָ



dnexzמד zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd iyiy meil inei xeriy

i"yx£ÂÈ˙¯ÈÒ∑ יּורֹות הּדׁשן ∑BM„Ï.ּכמין לסּפֹות קטמּה, למספי אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם והּוא לתֹוכּה, ּדׁשנֹו להסיר ƒ…»ְִ¿«¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּכמֹו: ּוסתירה, ּבנין לׁשּמׁש ּבּפתרֹון מתחּלפת אחת מּלה – עברית ּבלׁשֹון מּלֹות יׁש ּכי פ)לתֹוכם, "וּתׁשרׁש(תהלים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ה)ׁשרׁשיה", וחּלּופֹו:(איוב מׁשריׁש", לא)"אויל וכמֹוהּו:(שם תׁשרׁש". יז)"ּובכלּֿתבּואתי ּפרּיה",(ישעיה "ּבסעפיה ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
י)וחּלּופֹו: וכמֹוהּו:(שם סעיפיה. מפּׂשח ּפארה", נ)"מסעף וכמֹוהּו:(ירמיה עצמֹותיו. ׁשּבר עּצמֹו", האחרֹון "וזה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

כא) א וחּלּופֹו:(מלכים באבנים", סב)"וּיסקלהּו וכן:(ישעיה אבניה, הסירּו מאבן", ה)"סּקלּו ויסּקלהּו".(שם "ויעּזקהּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
אדׁשצנדר"יר  ּובלע"ז ּדׁשנֹו, להסיר לדּׁשנֹו, ּכאן והן ∑ÂÈÚÈÂ.אף הּדׁשן, את ּבהם ׁשּנֹוטל מגרפֹות ּכתרּגּומֹו: ְְְְְִִַַַַָָ¿»»ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

וודי"ל  ּובלע"ז יד, ּבית ולֹו ּדק מּתכת ׁשל הקדרה ּכּסּוי הּזבחים ∑ÂÈ˙˜¯ÊÓe.ּכמין ּדם ּבהם ∑ÂÈ˙‚ÏÊÓe.לקּבל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָƒ¿¿…»ְְִֵֶַַַָָƒ¿¿…»
ׂשרפתן, ממהר ׁשּיהא הּמערכה ּגחלי על ּבהן ּומתהּפכין ּבם, ונתחבים ּבּבׂשר ּבהם ּומּכה ּכפּופים, אּונקלּיֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכמין

צּנֹורּיֹות  חכמים ּובלׁשֹון קרוצינ"ׁש, לׂשאתם ∑ÂÈ˙zÁÓe.ּובלע"ז הּמזּבח מן ּגחלים ּבהן לּטל להם יׁש קּבּול ּבית ְְֲִִִִַַָ«¿…»ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּכמֹו: מחּתֹות, קרּויים חתּיתן ׁשם ועל לּקטרת, הּפנימי מזּבח ל)על אׁש(ישעיה ׁשאיבת לׁשֹון מּיקּוד", אׁש "לחּתת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ

וכן: ו)מּמקֹומּה, ּבחיקֹו?!"(משלי אׁש איׁש ÂÈÏk."היחּתה ÏÎÏ∑:ּכליו ּכמֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכל אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִֵֵֵֶַָ¿»≈»ְֵָָ

(ã)úéNòå úLçð úLø äNòî øaëî Bl úéNòå§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨
:åéúBö÷ òaøà ìò úLçð úòaè òaøà úLøä-ìò©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬§¨«

i"yx£¯aÎÓ∑ ּומקרא 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, עזרא עזרא עזרא עזרא .זה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

(ä)äúéäå ähîlî çaænä ákøk úçz dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´
:çaænä éöç ãò úLøä̈¤½¤©−£¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊÓ‰ ·k¯k∑ ׁשֹוחטין ּב"הּכל ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּכרּכב, קרּוי ּבעּגּול סביב הּמּקיף ּדבר ּכל הן ":סֹובב. 'אּלּו «¿…«ƒ¿≈«ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
העץ. וספסלי הּתבֹות ּדפני ּבקרׁשי עגּלין חריצין ׁשעֹוׂשין ּכמֹו והּוא ּולכרּכב', לׁשּוף... ׁשעתיד ּכל עץ: ּכלי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּגלמי

ׁשלׁש לסֹוף והּוא לנֹוי, ּבדפנֹו אּמה רחּבֹו והיה סביבֹו, חריץ עׂשה לּמזּבח שש)אף אחרים ּכדברי (ספרים ּגבהֹו, ׁשל אּמֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
סֹובב  אבל ּולמעלה, סֹובב מּׂשפת קמתֹו"? אּמֹות "וׁשלׁש מקּים: אני מה הא, ּכארּכֹו'. ׁשנים ּפי 'ּגבהֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹהאֹומר:
ּבין  ּכרּכֹוב? 'איזהּו ּבזבחים: ׁשנינּו וכן מּקרנֹותיו. לפנים ראׁשֹו על אּלא הּנחׁשת, למזּבח היה לא הּכהנים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹלהּלּו
ודקּדקנּו ּכרּכב. קרּויים הּללּו אּמֹות ּוׁשּתי הּכהנים, רגלי הּלּו ׁשל אּמה מהן ולפנים אּמה, רחב והיה לקרן', ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹקרן
הּמתרץ: ותרץ ּתחּתיו? הּמכּבר ולבּוׁש הּוא ּבדפנֹו ׁשהּכרּכב למדנּו, מּלמּטה" הּמזּבח ּכרּכב "ּתחת והּכתיב: ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשם,
עד  רחּבֹו והּגיע הּמכּבר הלּביׁשּו ּומּתחּתיו היה, לנֹוי ׁשּבּדפן זה יׂשּתרגּו'. ּדלא לכהנים וחד לנֹוי חד הוֹו, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ'ּתרי
לדמים  העליֹונים ּדמים ּבין להבּדיל ּגבהֹו, לחצי סימן היה והּוא אּמה, רחב ׁשהּמכּבר נמצא, הּמזּבח. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָחצי

למזּבח  עׂשּוי ּוכנגּדֹו ׁשּלא הּתחּתֹונים, ּפי על אף ּבֹו. עֹולין ׁשהיּו וכבׁש ּבאמצעֹו, הּסקרא חּוט ּדגמת עֹולמים ּבית ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
מעלֹות  לֹו ּתעׂשה לא ּבמעלֹות", תעלה "ולא ּתעׂשהּֿלי" אדמה "מזּבח ּבפרׁשת ׁשמענּו ּכבר זה, ּבענין ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּפרׁשּו
ׁשהיּו הּנחׁשת מזּבח הּוא אדמה, ּומזּבח ּבמכילּתא. ׁשנינּו ּכ ּכבׁש, לֹו ׁשהיה למדנּו, חלק. ּכבׁש אּלא ׁשּלֹו, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבּכבׁש

אדמה  חללֹו ורגליו ממּלאין הּׂשערה , ח ּוט מלא הּמזּבח מן מבּדל הּמזּבח, ּבדרֹום היה והּכבׁש חנּיתן, ּבמקֹום ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
ּככתבן: ּדברים האֹומר: ּולדברי קֹומתֹו. אּמֹות י' האֹומר ּכדברי ׁשּבּדרֹום, החצר לקלעי סמּו אּמה עד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמּגיעין
מן  מבּדל ׁשהיה וזה מּדֹות, מ"ט ּבמׁשנת מצאתי ּכ אּמֹות, י' אּלא הּכבׁש אר היה לא קֹומתֹו", אּמֹות ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ"וׁשלׁש

הּמקרא  מן למדנּוה זבחים ּבמּסכת החּוט , מלא עזרא עזרא עזרא עזרא .הּמזּבח אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

(å)íúà úétöå íéhL éöò éca çaænì íécá úéNòå§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
úLçð: §«¤

„LÁ‡ד  ‡z„ˆÓ „·BÚ ‡„¯Ò dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿»»«¿«¿»ƒ¿»»
ÏÚ ‡LÁc Ô˜ÊÚ Úa¯‡ ‡z„ˆÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿«¿»«¿«ƒ¿»ƒ¿»»«

:È‰B¯ËÒ Úa¯‡«¿«ƒ¿ƒ

Ú¯lÓה  ‡Áa„Ó È··BÒ ˙BÁz d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿»≈«¿¿»ƒ¿»
:‡Áa„Ó ˙ebÏt „Ú ‡z„ˆÓ È‰˙e¿≈¿«¿»««¿«¿¿»

ÈÚ‡cו  ÈÁÈ¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‡iÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ«»¿ƒ¿¿»¬ƒ≈¿»≈
:‡LÁ ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhLƒƒ¿«¬≈»¿¿»»

dxezd lr `xfr oa`

mrhe bBM„Ï.מּמּנּו הּדׁשן להסיר . §©©¿«¿ְִִֶֶֶַָ
ּדׁשן. מּמּנה יעׂשה סלה, ידּׁשנה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָּומּלת
הּמזּבח  ּגּבי על נׂשרפת ׁשּתהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַוהּטעם,
אחר  מּבנין עצם, ּתדּׁשן והּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּומקּוּבלת.

מאׁשר  מּגזרת והּוא הּדגּוׁש. הּכבד ְְִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהּוא
לחמֹו: ולמ''ד ÂÈÚÈÂׁשמנה ּברד. ויעה ּכמֹו . ְְֵַָ¿»»ְְְֵֶָָָָ

יּסד  אׁשר הּיֹום למן ּכמֹו נֹוסף. ּכליו, ְְְֲִֵֶַַָָָֻלכל 
ה': ֵּבית

c¯aÎÓּו ּכברה: ּכמֹו .˙LÁּכאילּו ּדבק. ƒ¿»ְְָָ¿…∆ְִֵָ
רׁשת: ּכמעׂשה נחׁשת מכּבר ְְְֲִֵֶֶֶַַָֹּכתּוב,

zNnE d·k¯k:אחר ּבמקֹום לֹו רע אין . ¦©«¿…ְֵֵֵַַָ

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e ycew zayl inei xeriy

(æ)úòìö ézL-ìò íécaä eéäå úòaha åéca-úà àáeäå§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ
:Búà úàNa çaænä©¦§¥−©¦§¥¬Ÿ«

i"yx£˙Úaha∑ לּמכּבר ׁשּנעׂשּו טּבעֹות .ּבארּבע ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

(ç)ïk øäa Eúà äàøä øLàk Búà äNòz úçì áeáð§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬«Ÿ§²¨−̈¥¬
:eNòé©«£«

i"yx£˙ÁÏ ·e·∑,אחד עץ ּכּלֹו יהא ולא ּבאמצע, והחלל צד, מּכל ׁשּטים עצי לּוחֹות לּוחי. חליל ּכתרּגּומֹו: ¿À…ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
סּדן  ּכמין אּמֹות ה' על אּמֹות ה' עביֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּיהא אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֶַַַַָָ

ß xc` 'e ycew zay ß

(è)íéòì÷ äðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNòå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨§¨¦̧
:úçàä äàtì Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥−̈¨«¤¨«

i"yx£ÌÈÚÏ˜∑ ּכתרּגּום סרדין ותרּגּומֹו אֹורג, מעׂשה ולא קליעה מעׂשה נקבים, נקבים ספינה, קלעי ּכמין עׂשּויין ¿»ƒְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
ּככברה  מנּקבין ׁשהן לפי סרדא, המתרּגם מכּבר, ‰‡Á˙.ׁשל ‰‡tÏ∑ ּפאה קרּוי הרּוח עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻ«≈»»∆»ֵַָָָָ

(é)íéãnòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãnòå§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©ª¦²
:óñk íäé÷Lçå©«£ª«¥¤−¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÂÈ„nÚÂ∑עּמּוד ּבין אּמֹות העּמּודים ∑Ì‰È„‡Â.לעּמּוד חמׁש על ׁשל יֹוׁשבים האדנים נחׁשת. ¿«À»∆¿ƒְֵֵַַַָ¿«¿≈∆ְְֲִִִֶֶַַָָָֹ
קנּדסין  ּכמין עֹוׂשה היה לתֹוכן. ּתקּועין והעּמּודים וטּבעת הארץ ג', ורחּבן טפחים ו' ארּכן פלא"ׁש, ׁשּקֹורין ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

טּבעּתֹו ּדר הּקנדס ותֹולה ועּמּוד, עּמּוד ּכל ּכנגד ּבמיתרים סביביו הּקלע ׂשפת וכֹור ּבאמצעֹו, ּבֹו קבּועה ְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻנחׁשת
להּציב  ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן ּבעּמּוד, ּתקּוע אחד וראׁשֹו למעלה זקּוף ראׁשֹו וי"ו, ּכמין העׂשּוי ׁשּבעּמּוד ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבאּונקלּיֹות

החצר  מחּצֹות קֹומת והיא מּלמּטה ּתלּוי הּקלע ורחב גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ‰ÌÈ„nÚ.ּדלתֹות, ÈÂÂ∑ האּונקלּיֹות .הם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ»≈»«Àƒְְִֵָ
Ì‰È˜LÁÂ∑,ּבאמצעם ואם ּבראׁשם אם ּכּלן, ּפני על אם יֹודע, ואיני סביב, ּכסף ּבחּוטי העּמּודים היּו מּקפין «¬À≈∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ּבּגבעה: ּבפּלגׁש מצינּו ׁשּכ חגֹורה, לׁשֹון ׁשחּׁשּוק אני יֹודע יט א ּתרּגּומֹו:)(שופטים חבּוׁשים", חמֹורים צמד "ועּמֹו ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.חׁשּוקים  ֲִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr gk zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשריםריםריםרים י)ועועועועּמּמּמּמּוּוּוּודיודיודיודיו הריב"א (כז, ּבתֹוספֹות ּ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 פל"ש",ּבּבּבּבפפפפׁשׁשׁשׁשטטטטּוּוּוּותתתתועֹוד). ׁשּקֹורין קּונּדסין "ּכמין ּומפרׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

מחּברים. ואינם ּבלע"ז, פל"ו קונדס, ב: לד, ערּובין רׁש"י ּוראה לא! עזרא עזרא עזרא עזרא ותּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֻ

‡¯iÁÈ‡ז  ÔB‰ÈÂ ‡˙˜ÊÚa È‰BÁÈ¯‡ ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¬ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¬ƒ«»
:d˙È ÏhÓa ‡Áa„Ó È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ«»≈

C˙Èח  ÈÊÁ‡ È„ ‡Ók d˙È „aÚz ÈÁeÏ ÏÈÏÁ¬ƒ≈«¿≈»≈¿»ƒ«¬ƒ»»
:Ôe„aÚÈ Ôk ‡¯eËa¿»≈«¿¿

ÓB¯c‡ט  ¯·Ú Áe¯Ï ‡kLÓ ˙¯c ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«≈«»»
ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·c ‡z¯„Ï ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

:„Á ¯·ÚÏ ‡k¯‡À¿»¿≈«»

LÁ‡י  ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿«

dxezd lr `xfr oa`

zNnE g˙BÁeÏ ·e·.ארמית ּכּמתרּגם . ¦©¿ְְֲִַָָֻ
ּבלי  ריק ׁשהּוא יּלבב. נבּוב ואיׁש ְְְִִִֵֵֶָָָוכמֹוהּו,
והּנה  מֹוח. ּבלי ראׁש האֹומרים, ּדר על ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹלבב .
ּכל  מּנדבת נעׂשה לא ּכי הּכּיֹור, הזּכיר ְְֲִִִִִִַַַָָֹֹלא
הזּכירֹו ּכן על לבּדם. הּנׁשים מּנדבת רק ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָיׂשראל 
הביאּום  לא יׂשראל ׁשּכל הּבׂשמים, ּפרׁשת ְְֱִִִִֵֶַַָָָָָֹעם 

לבּדם: הּנׂשיאים ְְִִַַַָרק
h˙ÈNÚÂוידענּו מזרחה. קדמה ּכתּוב, מצאנּו . ¿»ƒ»ְְְְִֵַָָָָָָָ

נקּודת  ּכנגד האחת ׁשלׁשה, הּמזרחים ראׁשי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכי
ּבפאת  הּׁשמׁש נטֹות סֹוף ׁשהּוא ּגדי, מּזל ְְְִִֶֶֶַַַַֹראׁש
ראׁש ׁשהּוא הּׁשוה , הּקו ּכנגד והּׁשני ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּדרֹום.
סרטן, ראׁש ּכנגד והּׁשליׁשי ּומאזנים. ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹטלה

נגּבה  וככה לּצפֹון. הּׁשמׁש נטֹות סֹוף ְְְֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ו  ּדרֹום: צפֹון ÓÈz‰ּתימנה ימין, מּגזרת . ְֵָָָ≈»»ְִִִַָָ

ּבראתם: אּתה ְְִַָָָָוימין
zNnE iÌ‰È˜eLÁיּדבקּו הּווים ּכי ּדבּוקיהם. . ¦©¬≈∆ְְִִִֵֶַָָ

חׁשקה  ּכמֹו נפׁשֹו, וּתדּבק ּכי העּמּודים. ְְְְִִִֶַַַַָָָאל
ְַנפׁשֹו:



מה dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e ycew zayl inei xeriy

(æ)úòìö ézL-ìò íécaä eéäå úòaha åéca-úà àáeäå§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ
:Búà úàNa çaænä©¦§¥−©¦§¥¬Ÿ«

i"yx£˙Úaha∑ לּמכּבר ׁשּנעׂשּו טּבעֹות .ּבארּבע ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

(ç)ïk øäa Eúà äàøä øLàk Búà äNòz úçì áeáð§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬«Ÿ§²¨−̈¥¬
:eNòé©«£«

i"yx£˙ÁÏ ·e·∑,אחד עץ ּכּלֹו יהא ולא ּבאמצע, והחלל צד, מּכל ׁשּטים עצי לּוחֹות לּוחי. חליל ּכתרּגּומֹו: ¿À…ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
סּדן  ּכמין אּמֹות ה' על אּמֹות ה' עביֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּיהא אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֶַַַַָָ

ß xc` 'e ycew zay ß

(è)íéòì÷ äðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNòå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨§¨¦̧
:úçàä äàtì Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥−̈¨«¤¨«

i"yx£ÌÈÚÏ˜∑ ּכתרּגּום סרדין ותרּגּומֹו אֹורג, מעׂשה ולא קליעה מעׂשה נקבים, נקבים ספינה, קלעי ּכמין עׂשּויין ¿»ƒְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
ּככברה  מנּקבין ׁשהן לפי סרדא, המתרּגם מכּבר, ‰‡Á˙.ׁשל ‰‡tÏ∑ ּפאה קרּוי הרּוח עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻ«≈»»∆»ֵַָָָָ

(é)íéãnòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò åéãnòå§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©ª¦²
:óñk íäé÷Lçå©«£ª«¥¤−¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÂÈ„nÚÂ∑עּמּוד ּבין אּמֹות העּמּודים ∑Ì‰È„‡Â.לעּמּוד חמׁש על ׁשל יֹוׁשבים האדנים נחׁשת. ¿«À»∆¿ƒְֵֵַַַָ¿«¿≈∆ְְֲִִִֶֶַַָָָֹ
קנּדסין  ּכמין עֹוׂשה היה לתֹוכן. ּתקּועין והעּמּודים וטּבעת הארץ ג', ורחּבן טפחים ו' ארּכן פלא"ׁש, ׁשּקֹורין ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

טּבעּתֹו ּדר הּקנדס ותֹולה ועּמּוד, עּמּוד ּכל ּכנגד ּבמיתרים סביביו הּקלע ׂשפת וכֹור ּבאמצעֹו, ּבֹו קבּועה ְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻנחׁשת
להּציב  ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן ּבעּמּוד, ּתקּוע אחד וראׁשֹו למעלה זקּוף ראׁשֹו וי"ו, ּכמין העׂשּוי ׁשּבעּמּוד ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבאּונקלּיֹות

החצר  מחּצֹות קֹומת והיא מּלמּטה ּתלּוי הּקלע ורחב גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ‰ÌÈ„nÚ.ּדלתֹות, ÈÂÂ∑ האּונקלּיֹות .הם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ»≈»«Àƒְְִֵָ
Ì‰È˜LÁÂ∑,ּבאמצעם ואם ּבראׁשם אם ּכּלן, ּפני על אם יֹודע, ואיני סביב, ּכסף ּבחּוטי העּמּודים היּו מּקפין «¬À≈∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ּבּגבעה: ּבפּלגׁש מצינּו ׁשּכ חגֹורה, לׁשֹון ׁשחּׁשּוק אני יֹודע יט א ּתרּגּומֹו:)(שופטים חבּוׁשים", חמֹורים צמד "ועּמֹו ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.חׁשּוקים  ֲִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr gk zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשריםריםריםרים י)ועועועועּמּמּמּמּוּוּוּודיודיודיודיו הריב"א (כז, ּבתֹוספֹות ּ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 פל"ש",ּבּבּבּבפפפפׁשׁשׁשׁשטטטטּוּוּוּותתתתועֹוד). ׁשּקֹורין קּונּדסין "ּכמין ּומפרׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

מחּברים. ואינם ּבלע"ז, פל"ו קונדס, ב: לד, ערּובין רׁש"י ּוראה לא! עזרא עזרא עזרא עזרא ותּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֻ

‡¯iÁÈ‡ז  ÔB‰ÈÂ ‡˙˜ÊÚa È‰BÁÈ¯‡ ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¬ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¬ƒ«»
:d˙È ÏhÓa ‡Áa„Ó È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ«»≈

C˙Èח  ÈÊÁ‡ È„ ‡Ók d˙È „aÚz ÈÁeÏ ÏÈÏÁ¬ƒ≈«¿≈»≈¿»ƒ«¬ƒ»»
:Ôe„aÚÈ Ôk ‡¯eËa¿»≈«¿¿

ÓB¯c‡ט  ¯·Ú Áe¯Ï ‡kLÓ ˙¯c ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«≈«»»
ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·c ‡z¯„Ï ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

:„Á ¯·ÚÏ ‡k¯‡À¿»¿≈«»

LÁ‡י  ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿«

dxezd lr `xfr oa`

zNnE g˙BÁeÏ ·e·.ארמית ּכּמתרּגם . ¦©¿ְְֲִַָָֻ
ּבלי  ריק ׁשהּוא יּלבב. נבּוב ואיׁש ְְְִִִֵֵֶָָָוכמֹוהּו,
והּנה  מֹוח. ּבלי ראׁש האֹומרים, ּדר על ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹלבב .
ּכל  מּנדבת נעׂשה לא ּכי הּכּיֹור, הזּכיר ְְֲִִִִִִַַַָָֹֹלא
הזּכירֹו ּכן על לבּדם. הּנׁשים מּנדבת רק ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָיׂשראל 
הביאּום  לא יׂשראל ׁשּכל הּבׂשמים, ּפרׁשת ְְֱִִִִֵֶַַָָָָָֹעם 

לבּדם: הּנׂשיאים ְְִִַַַָרק
h˙ÈNÚÂוידענּו מזרחה. קדמה ּכתּוב, מצאנּו . ¿»ƒ»ְְְְִֵַָָָָָָָ

נקּודת  ּכנגד האחת ׁשלׁשה, הּמזרחים ראׁשי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכי
ּבפאת  הּׁשמׁש נטֹות סֹוף ׁשהּוא ּגדי, מּזל ְְְִִֶֶֶַַַַֹראׁש
ראׁש ׁשהּוא הּׁשוה , הּקו ּכנגד והּׁשני ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּדרֹום.
סרטן, ראׁש ּכנגד והּׁשליׁשי ּומאזנים. ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹטלה

נגּבה  וככה לּצפֹון. הּׁשמׁש נטֹות סֹוף ְְְֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ו  ּדרֹום: צפֹון ÓÈz‰ּתימנה ימין, מּגזרת . ְֵָָָ≈»»ְִִִַָָ

ּבראתם: אּתה ְְִַָָָָוימין
zNnE iÌ‰È˜eLÁיּדבקּו הּווים ּכי ּדבּוקיהם. . ¦©¬≈∆ְְִִִֵֶַָָ

חׁשקה  ּכמֹו נפׁשֹו, וּתדּבק ּכי העּמּודים. ְְְְִִִֶַַַַָָָאל
ְַנפׁשֹו:



dnexzמו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e ycew zayl inei xeriy

(àé)åéãenòå Cøà äàî íéòì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤§©¨´
íäé÷Lçå íéãnòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−

óñk: ¨«¤

(áé)änà íéMîç íéòì÷ íé-úàôì øöçä áçøå§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©¨®
äøNò íäéðãàå äøNò íäéãnò: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«

(âé):änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«
i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ∑ קרּוי הּמזרח ,לפיכ אחֹורים. לׁשֹון אחֹור, ּפנים. לׁשֹון קדם, קרּוי הּמזרח ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

אמר: דאּת ּכמה אחֹור, קרּוי ּומערב ּפנים, ׁשהּוא יא)קדם מערבא (דברים יּמא האחרֹון", ‡n‰."הּים ÌÈMÓÁ∑ ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ¬ƒƒ«»
מּכאן  הּפתח לכתף קלעים אּמה ט"ו אּלא הּפתח, ׁשּׁשם לפי ּבקלעים, ּכּלם סתּומים היּו לא אּמה חמׁשים ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻאֹותן

ׁשּנא  וזהּו אּמה, כ' ּבנתים הּפתח חלל רחב נׁשאר הּׁשנית. לּכתף אּמה",וכן עׂשרים מס החצר "ּולׁשער מר: ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
הּפתח  ּכרחב ,אר אּמה כ' הּפתח ּכנגד למס .וילֹון ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

(ãé)ìL íäéãnò óúkì íéòì÷ änà äøNò LîçåäL ©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´§½̈
ìL íäéðãàå:äL §©§¥¤−§¨«

i"yx£‰LÏL Ì‰È„nÚ∑ ּדרֹומית ּבמקצֹוע העֹומד הּדרֹום ׁשּבראׁש עּמּוד ּבין לעּמּוד, עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש «À≈∆¿…»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
אּמֹות, חמׁש לּׁשליׁשי הּׁשני ּומן אּמֹות, חמׁש לּׁשני ּומּמּנּו אּמֹות, ה' ׁשּבּמזרח הג' מן ׁשהּוא עּמּוד עד ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָמזרחית

לּמערב  י' ּכנגד לּמזרח עּמּודים י' הרי ,לּמס עּמּודים וארּבעה הּׁשנית, לּכתף .וכן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

(åè)íäéãnò íéòì÷ äøNò Lîç úéðMä óúkìå§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äLäL: §½̈§©§¥¤−§¨«

(æè)ìeCñî øöçä øòL|ïîbøàå úìëz änà íéøNò §©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤§©§¨¹̈
äòaøà íäéãnò í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®©ª«¥¤´©§¨½̈

äòaøà íäéðãàå: §©§¥¤−©§¨¨«

(æé)óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenò-ìk̈©¥¸¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−¨®¤
:úLçð íäéðãàå§©§¥¤−§«¤

i"yx£'B‚Â ·È·Ò ¯ˆÁ‰ È„enÚ Ïk∑ אבל ולּדרֹום, לּצפֹון אּלא נחׁשת ואדני וחּׁשּוקים ווין ּפרׁש ׁשּלא לפי »«≈∆»≈»ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּכאן  ולּמד ּבא ,לכ נחׁשת. ואדני וחּׁשּוקים ווין, נאמר לא ולּמערב .לּמזרח ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

(çé)áçøå änàá äàî øöçä Cøà|íéMîça íéMîç ´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´©«£¦¦À
:úLçð íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−§«¤

i"yx£¯ˆÁ‰ C¯‡∑ ּבאּמה מאה לּמערב הּמזרח ׁשּמן והּדרֹום, ÌÈMÓÁa.הּצפֹון ÌÈMÓÁ ·Á¯Â∑ ׁשּבּמזרח חצר …∆∆»≈ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ¿…«¬ƒƒ«¬ƒƒְִֵֶַָָ
חמּׁשים מרּבעת חמּׁשים היתה ּבׂשפת ּפתחֹו מזרח העמיד עׂשר. ורחּבֹו ׁשלׁשים ארּכֹו ׁשהּמׁשּכן חמּׁשים, על ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

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«¿»

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«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»

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¿«¿≈¿»»

dxezd lr `xfr oa`

ai·Á¯Âהּנ והּמפרׁשים . .האר חצי הרחב, ה ¿…«ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹ
חמּׁשים  ּבמרחק הּוׂשם הּמׁשּכן ּכי ְְְְֲִִִִֶַַַָָאמרּו,

ורחב  וזהּו חמּׁשים. רחּבֹו והּנה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹּבּמערב.
ׁשהּוא  הּטעם ּכי ּדעּתי, ּולפי ּבחמּׁשים. ְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַחמּׁשים

צד  ּבכל רחּבֹו ּכי נּצבֹות, זוּיֹותיו אֹור ְְִִִֵֶַָָָָָֹמרב
חמּׁשים  ּפרּוׁש להיֹות טעם ואין ְְֲֲִִִִִֵֵַַחמּׁשים.

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e ycew zayl inei xeriy
לאחֹוריו  רוח  אּמה כ' נמצאּו, ל'. לסֹוף ארּכֹו וכלה הּפנמּיים, ּבחמּׁשים ּכּלּו נמצא, החצר. אר ׁשל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהחיצֹונים
לֹו, נמצאּו החצר. רחב ּבאמצע אּמֹות עׂשר הּמׁשּכן ורחב הּמׁשּכן, אחֹורי ׁשל ליריעֹות ׁשּבּמערב הּקלעים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹּבין

הּמׁשּכן  ליריעֹות החצר קלעי מן ּולדרֹום לצפֹון רוח אּמה לפניו עׂשרים חצר חמּׁשים, על וחמּׁשים למערב, וכן , ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
כג) ‡Bn˙.(עירובין LÓÁ ‰Ó˜Â∑ הּקלעים רחב והּוא החצר, מחּצֹות LÁ˙.ּגבּה Ì‰È„‡Â∑,הּמס אדני להביא ¿…»»≈«ְְְִִֵֶַַַָָֹֹ¿«¿≈∆¿…∆ְְִֵַַָָָ

נאמרּו לא ּתאמר: נראה ׁשּלא ּכ היּו, אחר מין ׁשל הּמס אדני אבל הּקלעים, לעּמּודי אּלא נחׁשת אדני ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
ּוׁשנאן  חזר ׁשּלכ .ּבעיני, ְְְֵֶַַָָָָ

(èé)åéúãúé-ìëå Búãáò ìëa ïkLnä éìk ìëì§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²
:úLçð øöçä úãúé-ìëå§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

i"yx£ÔkLn‰ ÈÏk ÏÎÏ∑ מּקבֹות ּכגֹון: ּולהֹורדתֹו, להקמתֹו צריכין ועּמּודים ׁשהיּו יתדֹות ∑È˙„˙.לתקע ¿…¿≈«ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹƒ¿…
נגרי  ׁשּלא ּכמין ּכדי ּבׁשּפּוליהן, סביב סביב ּבמיתרים קׁשּורים החצר, ּולקלעי האהל ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

ׁשּלא  היריעֹות ׁשּפּולי מכּביד וכבדן ּותלּויין, קׁשּורין אֹו ּבארץ, ּתחּובין אם יֹודע  ואיני מגּביהתן. הרּוח ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּתהא
מסּיעני  זה ּומקרא יתדֹות, נקראּו לכ ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח ׁשּׁשמן אני, ואֹומר ּברּוח. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָינּועּו

לג) 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, אסּורה (רׁש"י ּבנין מלאכת ּדהּנה, להלכה. נפקא־מינּה ּגם יׁש זה לספק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּפי  על קבע' 'ּבנין ׁשל הּגדר נקּבע הּמׁשּכן, מּמלאכת נלמדֹות ׁשּבת מלאכֹות ׁשּכל ּומאחר קבע, ׁשל ּבבנין רק הּתֹורה מן ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבׁשּבת
'ּתחּובין'; ׁשל ּבאפן אהל ּבנּית על ּדוקא חל הּתֹורה מן ּבׁשּבת אהל ּבנּית ׁשל האּסּור הראׁשֹון, הּצד לפי זה: ּולפי הּמׁשּכן. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבנין

ּברּוח. מתנענע ואינֹו חזק ׁשהאהל ּבכ ּדי הּׁשני, הּצד לפי עזרא עזרא עזרא עזרא ואּלּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
סימן. יעי"ו פסוקים, תרומה צ"ו פרשת חסלת

ÏÎÂיט  dÁÏt ÏÎa ‡kLÓ È‡Ó ÏÎÏ¿…»≈«¿¿»¿…»¿»≈¿»
Ò Ò Ò :‡LÁ ‡z¯„„ ÈkÒ ÏÎÂ È‰BkÒƒƒ¿»ƒ≈¿«¿»¿»»

ò÷ 'îòá äñôãð äîåøú úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

על  האֹור ּכפל לא ּכי החצר, מּצּדי ֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבחמּׁשים 
ּכּמׁשּפט: ְִַַָָֹהרחב

hiÏÎÏ הּכלים ּכל הּמׁשּכן, ּכלי לכל טעם . ¿…ְְְִִֵֵַַַַָָָ
ויתדֹות  האהל ויתדֹות הּמׁשּכן, לצֹור ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהם

ההֹולמים: וכן נחׁשת. ְְְִֵֵֶֶַָֹהחצר

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e ycew zayl inei xeriy
לאחֹוריו  רוח  אּמה כ' נמצאּו, ל'. לסֹוף ארּכֹו וכלה הּפנמּיים, ּבחמּׁשים ּכּלּו נמצא, החצר. אר ׁשל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהחיצֹונים
לֹו, נמצאּו החצר. רחב ּבאמצע אּמֹות עׂשר הּמׁשּכן ורחב הּמׁשּכן, אחֹורי ׁשל ליריעֹות ׁשּבּמערב הּקלעים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹּבין

הּמׁשּכן  ליריעֹות החצר קלעי מן ּולדרֹום לצפֹון רוח אּמה לפניו עׂשרים חצר חמּׁשים, על וחמּׁשים למערב, וכן , ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
כג) ‡Bn˙.(עירובין LÓÁ ‰Ó˜Â∑ הּקלעים רחב והּוא החצר, מחּצֹות LÁ˙.ּגבּה Ì‰È„‡Â∑,הּמס אדני להביא ¿…»»≈«ְְְִִֵֶַַַָָֹֹ¿«¿≈∆¿…∆ְְִֵַַָָָ

נאמרּו לא ּתאמר: נראה ׁשּלא ּכ היּו, אחר מין ׁשל הּמס אדני אבל הּקלעים, לעּמּודי אּלא נחׁשת אדני ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
ּוׁשנאן  חזר ׁשּלכ .ּבעיני, ְְְֵֶַַָָָָ

(èé)åéúãúé-ìëå Búãáò ìëa ïkLnä éìk ìëì§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²
:úLçð øöçä úãúé-ìëå§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

i"yx£ÔkLn‰ ÈÏk ÏÎÏ∑ מּקבֹות ּכגֹון: ּולהֹורדתֹו, להקמתֹו צריכין ועּמּודים ׁשהיּו יתדֹות ∑È˙„˙.לתקע ¿…¿≈«ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹƒ¿…
נגרי  ׁשּלא ּכמין ּכדי ּבׁשּפּוליהן, סביב סביב ּבמיתרים קׁשּורים החצר, ּולקלעי האהל ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

ׁשּלא  היריעֹות ׁשּפּולי מכּביד וכבדן ּותלּויין, קׁשּורין אֹו ּבארץ, ּתחּובין אם יֹודע  ואיני מגּביהתן. הרּוח ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּתהא
מסּיעני  זה ּומקרא יתדֹות, נקראּו לכ ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח ׁשּׁשמן אני, ואֹומר ּברּוח. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָינּועּו

לג) 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, אסּורה (רׁש"י ּבנין מלאכת ּדהּנה, להלכה. נפקא־מינּה ּגם יׁש זה לספק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּפי  על קבע' 'ּבנין ׁשל הּגדר נקּבע הּמׁשּכן, מּמלאכת נלמדֹות ׁשּבת מלאכֹות ׁשּכל ּומאחר קבע, ׁשל ּבבנין רק הּתֹורה מן ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבׁשּבת
'ּתחּובין'; ׁשל ּבאפן אהל ּבנּית על ּדוקא חל הּתֹורה מן ּבׁשּבת אהל ּבנּית ׁשל האּסּור הראׁשֹון, הּצד לפי זה: ּולפי הּמׁשּכן. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבנין

ּברּוח. מתנענע ואינֹו חזק ׁשהאהל ּבכ ּדי הּׁשני, הּצד לפי עזרא עזרא עזרא עזרא ואּלּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
סימן. יעי"ו פסוקים, תרומה צ"ו פרשת חסלת

ÏÎÂיט  dÁÏt ÏÎa ‡kLÓ È‡Ó ÏÎÏ¿…»≈«¿¿»¿…»¿»≈¿»
Ò Ò Ò :‡LÁ ‡z¯„„ ÈkÒ ÏÎÂ È‰BkÒƒƒ¿»ƒ≈¿«¿»¿»»

ò÷ 'îòá äñôãð äîåøú úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

על  האֹור ּכפל לא ּכי החצר, מּצּדי ֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבחמּׁשים 
ּכּמׁשּפט: ְִַַָָֹהרחב

hiÏÎÏ הּכלים ּכל הּמׁשּכן, ּכלי לכל טעם . ¿…ְְְִִֵֵַַַַָָָ
ויתדֹות  האהל ויתדֹות הּמׁשּכן, לצֹור ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהם

ההֹולמים: וכן נחׁשת. ְְְִֵֵֶֶַָֹהחצר

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

:dpyna epipy .dvivnd zevigp z` zx`an `xnbd.'åëå ïéööBî§¦
àðneà éàä ,àtt áø øîàlden eze` ±õééî àìcuven epi`y ± ¨©©¨¨©§¨§Ÿ¨¦

,dlind mewnàeä äðkñlenipldéì ïðéøaòåeze` mixiarne ± ©¨¨§©§¦©¥
:`xnbd zl`ey .cer leni `ly eciwtznàèéLt,xacd heyt ± §¦¨

àúaL déìò éìlçî à÷cîmivven zayay dpyna xn`p ixdy ± ¦§¨§©§¦£¥©§¨
y meyn dvivna zayd z` millgny rnyne ,dlind z`äðkñ©¨¨

wepizd iigl,àeä.zayd z` llgl xzen dpkq mewna wx ixdy
:`xnbd daiynàîéúc eäîlelig dvivna oi`y xn`z `ny ± ©§¥¨

c meyn zayãé÷t ã÷ôéî íc éàäqepk dvivna `veid mcd ± ©¨¦§¨§¦
,dxeag ziiyr meyn dvivna oi`e ,xyaa rela epi`e mewn eze`a
ok m`e ,dpkq meyn `le df xac exizd okle zay lelig dfa oi`e

ev oi`e wepizd z` okqn epi` uven epi`y lden.exiardl jxà÷̈
øaçéî éøeaç ïì òîLîrelae xaegn `l` qepk epi` mcdy ± ©§©¨©¥¦©©

ick zaya dxzed ok it lr s`e dxeag ziyrp dvivnae ,xyaa
.okzqi `l wepizdyïBnëå úéðìtñéàc àéîeãågikedl yie - §§¨§¦§§¨¦§©

cgi dvivnd oic dpy `pzd ixdy ,dpkq meyn dvivnd miyery

,dey mpicy epcnll oenke zipltqi` zgpd oic mräîmyk ± ¨
yãéáò àì ék ,ïBnëå úéðìtñéàdknd lr gipn epi` m` ±äðkñ ¦§§¨¦§©¦Ÿ¨¦©¨¨

énð àëä óà ,àeädvivnd mb ±ãéáò àì ékdyer epi` m` ± ©¨¨©¦¦Ÿ¨¦
,dze`àeä äðkñ.zaya uevnl xzen okle lenipl ©¨¨

.`xnbd onfa mda miynzyn eidy zepey zetexz d`ian `xnbd
:dpyna epipyúéðìtñéà äéìò ïéðúBðå.zyeagz -,ééaà øîà §§¦¨¤¨¦§§¨¦¨©©©¥
íà éì äøîà,ily zpne`d ±éáék ïBäleëc àúéðìtñéàdihx ± ¨§¨¦¥¦§§¨¦¨§§¥¥

dliknd ef ,mia`kd lkl dlirenyàaøz éàðéî áLzepn ray ± ©¦¨¥©§¨
,alg lyàøé÷ àãçå.dery ly zg` dpne ±,øîà àáødihxd ¥¤©£¨¦¨¨¨¨©

dliknd ef `id ,mia`kd lkl dlirendàøé÷,dery ±àaì÷å ¦¨§©§¨
(àðéLéø).ur ly oal sxye ±àæBçîa àáø dLøcezyxca ± ¥¦¨§¨¨¨¨¦§¨

,ef d`etx `ax xn` `fegnaeäééðîì àéñà éîBéðî éða eäðéòø÷± ¨§¦§§¥©§¥©§¨§¨©§
dtexzd z` dlib `axy lr mdicba z` `texd ineipn ipa erxw

.z`fdeäì øîà,`axàãç eëì é÷áL,zg` dtexz mkl izx`yd ± ¨©§©§¦§£¨
àáeè áéâð àìå détà éLîc ïàî éàä ,ìàeîL øîàcugexy in ± §¨©§¥©©§¨¥©¥§Ÿ§¦¨

,ie`xk mabpn epi`e eiptdéì eøè÷ð¦§§¥
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מז dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e ycew zayl inei xeriy
לאחֹוריו  רוח  אּמה כ' נמצאּו, ל'. לסֹוף ארּכֹו וכלה הּפנמּיים, ּבחמּׁשים ּכּלּו נמצא, החצר. אר ׁשל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהחיצֹונים
לֹו, נמצאּו החצר. רחב ּבאמצע אּמֹות עׂשר הּמׁשּכן ורחב הּמׁשּכן, אחֹורי ׁשל ליריעֹות ׁשּבּמערב הּקלעים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹּבין

הּמׁשּכן  ליריעֹות החצר קלעי מן ּולדרֹום לצפֹון רוח אּמה לפניו עׂשרים חצר חמּׁשים, על וחמּׁשים למערב, וכן , ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
כג) ‡Bn˙.(עירובין LÓÁ ‰Ó˜Â∑ הּקלעים רחב והּוא החצר, מחּצֹות LÁ˙.ּגבּה Ì‰È„‡Â∑,הּמס אדני להביא ¿…»»≈«ְְְִִֵֶַַַָָֹֹ¿«¿≈∆¿…∆ְְִֵַַָָָ

נאמרּו לא ּתאמר: נראה ׁשּלא ּכ היּו, אחר מין ׁשל הּמס אדני אבל הּקלעים, לעּמּודי אּלא נחׁשת אדני ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
ּוׁשנאן  חזר ׁשּלכ .ּבעיני, ְְְֵֶַַָָָָ

(èé)åéúãúé-ìëå Búãáò ìëa ïkLnä éìk ìëì§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²
:úLçð øöçä úãúé-ìëå§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

i"yx£ÔkLn‰ ÈÏk ÏÎÏ∑ מּקבֹות ּכגֹון: ּולהֹורדתֹו, להקמתֹו צריכין ועּמּודים ׁשהיּו יתדֹות ∑È˙„˙.לתקע ¿…¿≈«ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹƒ¿…
נגרי  ׁשּלא ּכמין ּכדי ּבׁשּפּוליהן, סביב סביב ּבמיתרים קׁשּורים החצר, ּולקלעי האהל ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

ׁשּלא  היריעֹות ׁשּפּולי מכּביד וכבדן ּותלּויין, קׁשּורין אֹו ּבארץ, ּתחּובין אם יֹודע  ואיני מגּביהתן. הרּוח ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּתהא
מסּיעני  זה ּומקרא יתדֹות, נקראּו לכ ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח ׁשּׁשמן אני, ואֹומר ּברּוח. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָינּועּו

לג) 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, אסּורה (רׁש"י ּבנין מלאכת ּדהּנה, להלכה. נפקא־מינּה ּגם יׁש זה לספק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּפי  על קבע' 'ּבנין ׁשל הּגדר נקּבע הּמׁשּכן, מּמלאכת נלמדֹות ׁשּבת מלאכֹות ׁשּכל ּומאחר קבע, ׁשל ּבבנין רק הּתֹורה מן ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבׁשּבת
'ּתחּובין'; ׁשל ּבאפן אהל ּבנּית על ּדוקא חל הּתֹורה מן ּבׁשּבת אהל ּבנּית ׁשל האּסּור הראׁשֹון, הּצד לפי זה: ּולפי הּמׁשּכן. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבנין

ּברּוח. מתנענע ואינֹו חזק ׁשהאהל ּבכ ּדי הּׁשני, הּצד לפי עזרא עזרא עזרא עזרא ואּלּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
סימן. יעי"ו פסוקים, תרומה צ"ו פרשת חסלת

ÏÎÂיט  dÁÏt ÏÎa ‡kLÓ È‡Ó ÏÎÏ¿…»≈«¿¿»¿…»¿»≈¿»
Ò Ò Ò :‡LÁ ‡z¯„„ ÈkÒ ÏÎÂ È‰BkÒƒƒ¿»ƒ≈¿«¿»¿»»

ò÷ 'îòá äñôãð äîåøú úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

על  האֹור ּכפל לא ּכי החצר, מּצּדי ֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבחמּׁשים 
ּכּמׁשּפט: ְִַַָָֹהרחב

hiÏÎÏ הּכלים ּכל הּמׁשּכן, ּכלי לכל טעם . ¿…ְְְִִֵֵַַַַָָָ
ויתדֹות  האהל ויתדֹות הּמׁשּכן, לצֹור ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהם

ההֹולמים: וכן נחׁשת. ְְְִֵֵֶֶַָֹהחצר

dnexz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e ycew zayl inei xeriy
לאחֹוריו  רוח  אּמה כ' נמצאּו, ל'. לסֹוף ארּכֹו וכלה הּפנמּיים, ּבחמּׁשים ּכּלּו נמצא, החצר. אר ׁשל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהחיצֹונים
לֹו, נמצאּו החצר. רחב ּבאמצע אּמֹות עׂשר הּמׁשּכן ורחב הּמׁשּכן, אחֹורי ׁשל ליריעֹות ׁשּבּמערב הּקלעים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹּבין

הּמׁשּכן  ליריעֹות החצר קלעי מן ּולדרֹום לצפֹון רוח אּמה לפניו עׂשרים חצר חמּׁשים, על וחמּׁשים למערב, וכן , ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
כג) ‡Bn˙.(עירובין LÓÁ ‰Ó˜Â∑ הּקלעים רחב והּוא החצר, מחּצֹות LÁ˙.ּגבּה Ì‰È„‡Â∑,הּמס אדני להביא ¿…»»≈«ְְְִִֵֶַַַָָֹֹ¿«¿≈∆¿…∆ְְִֵַַָָָ

נאמרּו לא ּתאמר: נראה ׁשּלא ּכ היּו, אחר מין ׁשל הּמס אדני אבל הּקלעים, לעּמּודי אּלא נחׁשת אדני ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
ּוׁשנאן  חזר ׁשּלכ .ּבעיני, ְְְֵֶַַָָָָ

(èé)åéúãúé-ìëå Búãáò ìëa ïkLnä éìk ìëì§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²
:úLçð øöçä úãúé-ìëå§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

i"yx£ÔkLn‰ ÈÏk ÏÎÏ∑ מּקבֹות ּכגֹון: ּולהֹורדתֹו, להקמתֹו צריכין ועּמּודים ׁשהיּו יתדֹות ∑È˙„˙.לתקע ¿…¿≈«ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹƒ¿…
נגרי  ׁשּלא ּכמין ּכדי ּבׁשּפּוליהן, סביב סביב ּבמיתרים קׁשּורים החצר, ּולקלעי האהל ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

ׁשּלא  היריעֹות ׁשּפּולי מכּביד וכבדן ּותלּויין, קׁשּורין אֹו ּבארץ, ּתחּובין אם יֹודע  ואיני מגּביהתן. הרּוח ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּתהא
מסּיעני  זה ּומקרא יתדֹות, נקראּו לכ ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח ׁשּׁשמן אני, ואֹומר ּברּוח. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָינּועּו

לג) 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, אסּורה (רׁש"י ּבנין מלאכת ּדהּנה, להלכה. נפקא־מינּה ּגם יׁש זה לספק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּפי  על קבע' 'ּבנין ׁשל הּגדר נקּבע הּמׁשּכן, מּמלאכת נלמדֹות ׁשּבת מלאכֹות ׁשּכל ּומאחר קבע, ׁשל ּבבנין רק הּתֹורה מן ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבׁשּבת
'ּתחּובין'; ׁשל ּבאפן אהל ּבנּית על ּדוקא חל הּתֹורה מן ּבׁשּבת אהל ּבנּית ׁשל האּסּור הראׁשֹון, הּצד לפי זה: ּולפי הּמׁשּכן. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבנין

ּברּוח. מתנענע ואינֹו חזק ׁשהאהל ּבכ ּדי הּׁשני, הּצד לפי עזרא עזרא עזרא עזרא ואּלּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
סימן. יעי"ו פסוקים, תרומה צ"ו פרשת חסלת

ÏÎÂיט  dÁÏt ÏÎa ‡kLÓ È‡Ó ÏÎÏ¿…»≈«¿¿»¿…»¿»≈¿»
Ò Ò Ò :‡LÁ ‡z¯„„ ÈkÒ ÏÎÂ È‰BkÒƒƒ¿»ƒ≈¿«¿»¿»»

ò÷ 'îòá äñôãð äîåøú úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

על  האֹור ּכפל לא ּכי החצר, מּצּדי ֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבחמּׁשים 
ּכּמׁשּפט: ְִַַָָֹהרחב

hiÏÎÏ הּכלים ּכל הּמׁשּכן, ּכלי לכל טעם . ¿…ְְְִִֵֵַַַַָָָ
ויתדֹות  האהל ויתדֹות הּמׁשּכן, לצֹור ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהם

ההֹולמים: וכן נחׁשת. ְְְִֵֵֶֶַָֹהחצר

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

:dpyna epipy .dvivnd zevigp z` zx`an `xnbd.'åëå ïéööBî§¦
àðneà éàä ,àtt áø øîàlden eze` ±õééî àìcuven epi`y ± ¨©©¨¨©§¨§Ÿ¨¦

,dlind mewnàeä äðkñlenipldéì ïðéøaòåeze` mixiarne ± ©¨¨§©§¦©¥
:`xnbd zl`ey .cer leni `ly eciwtznàèéLt,xacd heyt ± §¦¨

àúaL déìò éìlçî à÷cîmivven zayay dpyna xn`p ixdy ± ¦§¨§©§¦£¥©§¨
y meyn dvivna zayd z` millgny rnyne ,dlind z`äðkñ©¨¨

wepizd iigl,àeä.zayd z` llgl xzen dpkq mewna wx ixdy
:`xnbd daiynàîéúc eäîlelig dvivna oi`y xn`z `ny ± ©§¥¨

c meyn zayãé÷t ã÷ôéî íc éàäqepk dvivna `veid mcd ± ©¨¦§¨§¦
,dxeag ziiyr meyn dvivna oi`e ,xyaa rela epi`e mewn eze`a
ok m`e ,dpkq meyn `le df xac exizd okle zay lelig dfa oi`e

ev oi`e wepizd z` okqn epi` uven epi`y lden.exiardl jxà÷̈
øaçéî éøeaç ïì òîLîrelae xaegn `l` qepk epi` mcdy ± ©§©¨©¥¦©©

ick zaya dxzed ok it lr s`e dxeag ziyrp dvivnae ,xyaa
.okzqi `l wepizdyïBnëå úéðìtñéàc àéîeãågikedl yie - §§¨§¦§§¨¦§©

cgi dvivnd oic dpy `pzd ixdy ,dpkq meyn dvivnd miyery

,dey mpicy epcnll oenke zipltqi` zgpd oic mräîmyk ± ¨
yãéáò àì ék ,ïBnëå úéðìtñéàdknd lr gipn epi` m` ±äðkñ ¦§§¨¦§©¦Ÿ¨¦©¨¨

énð àëä óà ,àeädvivnd mb ±ãéáò àì ékdyer epi` m` ± ©¨¨©¦¦Ÿ¨¦
,dze`àeä äðkñ.zaya uevnl xzen okle lenipl ©¨¨

.`xnbd onfa mda miynzyn eidy zepey zetexz d`ian `xnbd
:dpyna epipyúéðìtñéà äéìò ïéðúBðå.zyeagz -,ééaà øîà §§¦¨¤¨¦§§¨¦¨©©©¥
íà éì äøîà,ily zpne`d ±éáék ïBäleëc àúéðìtñéàdihx ± ¨§¨¦¥¦§§¨¦¨§§¥¥

dliknd ef ,mia`kd lkl dlirenyàaøz éàðéî áLzepn ray ± ©¦¨¥©§¨
,alg lyàøé÷ àãçå.dery ly zg` dpne ±,øîà àáødihxd ¥¤©£¨¦¨¨¨¨©

dliknd ef `id ,mia`kd lkl dlirendàøé÷,dery ±àaì÷å ¦¨§©§¨
(àðéLéø).ur ly oal sxye ±àæBçîa àáø dLøcezyxca ± ¥¦¨§¨¨¨¨¦§¨

,ef d`etx `ax xn` `fegnaeäééðîì àéñà éîBéðî éða eäðéòø÷± ¨§¦§§¥©§¥©§¨§¨©§
dtexzd z` dlib `axy lr mdicba z` `texd ineipn ipa erxw

.z`fdeäì øîà,`axàãç eëì é÷áL,zg` dtexz mkl izx`yd ± ¨©§©§¦§£¨
àáeè áéâð àìå détà éLîc ïàî éàä ,ìàeîL øîàcugexy in ± §¨©§¥©©§¨¥©¥§Ÿ§¦¨

,ie`xk mabpn epi`e eiptdéì eøè÷ð¦§§¥
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המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' ב



מח

לשבוע פרשת תרומה תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ל' שבט
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום רביעי - ג' אדר
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שני - א' אדר
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום חמישי - ד' אדר
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שלישי - ב' אדר
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שישי - ה' אדר
מפרק כט

עד סוף פרק לד

שבת קודש - ו' אדר
פרק כ 

מפרק לה עד סוף פרק לח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 

hay 'l oey`x mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ל' ראשון יום
פרק כט  ,72 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...é÷ð àåäù éî íâå,fl 'nr cr.úåëéøàá

íéøeîçä íéøeòð úàhçî é÷ð àeäL éî íâåribdl ick ixd - §©¦¤¨¦¥©Ÿ§¦©£¦
,"xayp al"lLBãwä øäæ øîàî íi÷ì Baì ìà íéNé15úBéäì , ¨¦¤¦§©¥©£©Ÿ©©¨¦§

,"àðaLçc éøàn"îjxer wqr lray enk ,oeaygd ilran - ¦¨¥§ª§§¨
rbep df oeaygy ,eicqtde eigeex oeayg,xiky enk `l ;xzeia el

,jk lk el rbep epi` xacdy
íò ïBaLç úBNòì eðéäc§©§©£¤§¦
úBáLçnä ìkî ,BLôð©§¦¨©©£¨
íéNònäå íéøeacäå§©¦¦§©©£¦
BúBéä íBiî eøáòå eôìçL¤¨§§¨§¦¡
eéä íà ,äfä íBiä ãò©©©¤¦¨
Bà ,äMãwä ãvî ílkª¨¦©©§ª¨
¯àðîçø äàîhä ãvî¦©©ª§¨©£¨¨

eðéäc ,ïìvìd`nehd cv - ¦§¨§©§
,`wec zexiar ernyn oi`

`l`úBáLçnä ìk̈©©£¨
øLà íéNònäå íéøeacäå§©¦¦§©©£¦£¤
BðBöøìå änä 'äì àìŸ©¥¨§¦§

,BúãBáòìåm` mb ,oky - §©£¨
,dxiar ly mipipr md oi`
oi`y dcaerd mvr
miyrne mixeaic ,zeaygn
ly mipipr myl dl`
cvn md ixd - dyecw

.d`nehdì Leøt eäfLïBL ¤¤¥§
økæpk ,"àøçà àøèñ"¦§¨¨¢¨©¦§¨

.[å ÷øôa] ìéòì- §¥§¤¤
:dyecwd cv `l ,xg` cv - `id "`xg` `xhq" iehiad zernyny
`edy miyrnde xacn `edy mixeaicd ,ayeg `edy zeaygnd m`
,dtilwde d`nehd cv md ixd - dyecw ly oipr mda oi` ,dyer

.(ynn zexiar mpi` m` mb),úàæ úòãeîe,xacd recie -ìk ék ©©Ÿ¦¨
áMçî íãàäL úò,ayeg -äákøî äNòð ¯ úBLBã÷ úBáLçî ¥¤¨¨¨§©¥©£¨§©£¤¤§¨¨

.eìlä úBáLçî úBòtLî ïänL ,äMãwä úBìëéäì Bæ úòa- §¥§¥¨©§ª¨¤¥¤ª§¨©£¨©¨
f` lawn `ed ,'d zad`l dwif odl yiy zeaygn ayeg mc`yk
yiy zeaygn ayeg `edyk ;dlrnly "dad`d lkid"n drtyd

odl"d`xid lkid"n drtyd f` lawn `ed ,'d z`xil zekiiy
;d`ld jke ,dlrnlyCôäì ïëåzeaygn ayeg `edyk -`ly §¥§¥¤

,dyecwd on,äàîhä úBìëéäì Bæ úòa äàîè äákøî äNòð©£¤¤§¨¨§¥¨§¥§¥¨©ª§¨
úBòtLî ïänL,zeig zelawne -ïëå ,úBòø úBáLçî ìk ¤¥¤ª§¨¨©£¨¨§¥
.äNòîe øeaãaly miyrn dyer e` xacn `edy dryay - §¦©£¤

zelkidn zeige drtyd lawne "dakxn" dyrp `ed ,dyecw
`xhq" ly miyrn dyer e` xacn `edyk ,jtidl mb jk .dyecwd
xaqed xak .d`nehd zelkidl "dakxn" dyrp `ed ,"`xg`

mincewd miwxta16dakxn enk ,ernyn "dakxn" byendy ,

xnel mivexyk mb jk ,dilr akexd ly epevxl dlek lk dpezpy
`edy mixne` - dyecwl lhae elek xeqn `edy edyin lr
mb ,ixd ,mipt lk lr .iktdd cva mb jke .dyecwl "dakxn"
al"l ribdl leki z`f lka `ed ,envra zexiar `ven epi`yk
dyriy iciÎlr ,"xayp
lkn eytp oeayg
,eiyrne eixeaic ,eizeaygn
mlek `ly `vni enekiqay
md m`e .dyecwd cvn eid
ixd - dyecwd cvn eid `l
`xhq"d cvn eid mdy
f` did `edy - ixd ."`xg`
`xhq"le d`nehl "dakxn"

."`xg`,Baì ìà íéNé ãBò¨¦¤¦
,"xayp al"l ribdl ick -

åéúBîBìç áøxzei ,oky - Ÿ£¨
lr cenll leki mc`y dnn
`edy onfdn izin`d eavn
eze` cenll leki `ed - xr
,dpiyd zrya eizenelgn

çeø úeòøe ìáä íäL17,- ¤¥¤¤§©
?dnl jk lkeïéàL íeMî¦¤¥

,äìòîì äìBò BLôð- ©§¨§©§¨
,dpiyd zryaBîëe§

áeúkL18øäa äìòé éî" : ¤¨¦©£¤§©
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מט hay 'l oey`x mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ל' ראשון יום
פרק כט  ,72 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...é÷ð àåäù éî íâå,fl 'nr cr.úåëéøàá

íéøeîçä íéøeòð úàhçî é÷ð àeäL éî íâåribdl ick ixd - §©¦¤¨¦¥©Ÿ§¦©£¦
,"xayp al"lLBãwä øäæ øîàî íi÷ì Baì ìà íéNé15úBéäì , ¨¦¤¦§©¥©£©Ÿ©©¨¦§

,"àðaLçc éøàn"îjxer wqr lray enk ,oeaygd ilran - ¦¨¥§ª§§¨
rbep df oeaygy ,eicqtde eigeex oeayg,xiky enk `l ;xzeia el

,jk lk el rbep epi` xacdy
íò ïBaLç úBNòì eðéäc§©§©£¤§¦
úBáLçnä ìkî ,BLôð©§¦¨©©£¨
íéNònäå íéøeacäå§©¦¦§©©£¦
BúBéä íBiî eøáòå eôìçL¤¨§§¨§¦¡
eéä íà ,äfä íBiä ãò©©©¤¦¨
Bà ,äMãwä ãvî ílkª¨¦©©§ª¨
¯àðîçø äàîhä ãvî¦©©ª§¨©£¨¨

eðéäc ,ïìvìd`nehd cv - ¦§¨§©§
,`wec zexiar ernyn oi`

`l`úBáLçnä ìk̈©©£¨
øLà íéNònäå íéøeacäå§©¦¦§©©£¦£¤
BðBöøìå änä 'äì àìŸ©¥¨§¦§

,BúãBáòìåm` mb ,oky - §©£¨
,dxiar ly mipipr md oi`
oi`y dcaerd mvr
miyrne mixeaic ,zeaygn
ly mipipr myl dl`
cvn md ixd - dyecw

.d`nehdì Leøt eäfLïBL ¤¤¥§
økæpk ,"àøçà àøèñ"¦§¨¨¢¨©¦§¨

.[å ÷øôa] ìéòì- §¥§¤¤
:dyecwd cv `l ,xg` cv - `id "`xg` `xhq" iehiad zernyny
`edy miyrnde xacn `edy mixeaicd ,ayeg `edy zeaygnd m`
,dtilwde d`nehd cv md ixd - dyecw ly oipr mda oi` ,dyer

.(ynn zexiar mpi` m` mb),úàæ úòãeîe,xacd recie -ìk ék ©©Ÿ¦¨
áMçî íãàäL úò,ayeg -äákøî äNòð ¯ úBLBã÷ úBáLçî ¥¤¨¨¨§©¥©£¨§©£¤¤§¨¨

.eìlä úBáLçî úBòtLî ïänL ,äMãwä úBìëéäì Bæ úòa- §¥§¥¨©§ª¨¤¥¤ª§¨©£¨©¨
f` lawn `ed ,'d zad`l dwif odl yiy zeaygn ayeg mc`yk
yiy zeaygn ayeg `edyk ;dlrnly "dad`d lkid"n drtyd

odl"d`xid lkid"n drtyd f` lawn `ed ,'d z`xil zekiiy
;d`ld jke ,dlrnlyCôäì ïëåzeaygn ayeg `edyk -`ly §¥§¥¤

,dyecwd on,äàîhä úBìëéäì Bæ úòa äàîè äákøî äNòð©£¤¤§¨¨§¥¨§¥§¥¨©ª§¨
úBòtLî ïänL,zeig zelawne -ïëå ,úBòø úBáLçî ìk ¤¥¤ª§¨¨©£¨¨§¥
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,"'eë déîìça déìmy miiqny itke ,melga eze` mixrvne - ¥§¤§¥
o`ky `l` ,olvil `pngx eze` e`nhi mby xacd ixyt` ,"xdef"a
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`xcנ '` ipy mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  א' שני יום
,fl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ìë äðäå,74 'nr cr.äãåáòä ìë

éøàiM äî ìk ,äpäåBðeiòa íâå BzáLçîa elà íéðéðòa C §¦¥¨©¤©£¦§¦§¨¦¥§©£©§§©§¦
,íéøôqa,"xayp al" minxebd mipipra mipcd -øaLð Baì úBéäì ©§¨¦¦§¦¦§¨

áeúkk "ñàîð åéðéòa äæáð"å ,Baø÷a3,ñeànä úéìëúa , §¦§§¦§¤§¥¨¦§¨©¨§©§¦©¦
Lnî åéiç ñàîìe,ipgexd eavn lr eayga eilr miq`np eiigy - §¨¥©¨©¨

äfáîe ñàîî äæa éøä£¥¨¤§¨¥§©¤
dìétLîe àøçà¯àøèqä©¦§¨¨¢¨©§¦¨
dúlãbî dãéøBîe ,øôòì¤¨¨¦¨¦§ª¨¨
,dúeäáâå dçeø úeqâå§©¨§©§¨

ò úà déaânLìò dîö ¤©§¦©¤©§¨©
úéäìàä Lôð úMã÷ øBà§ª©¤¤¨¡Ÿ¦

éLçäì.døBà Cly - §©£¦¨
,xen`k oky .ziwl`d ytpd
`ed ,eay mc`d "ipepia"a
ony zindad ytpd
ealy iciÎlre ;dtilwd
zxayp ,eaxwa xayp
cr ,mxa ."`xg` `xhq"d
zltyd lr xaec o`k
zervn`a "`xg` `xhq"d
`edy iciÎlr ,"zepeayg"

z` xeayienvral"l ribie
ote` xaqei oldl ."xayp
`xhq"d zltyd ly dcear
lr mirxiy iciÎlr ,"`xg`
,rxd exvie zindad eytp
lr zepeaygl qpkidl ilan

.eavne ecnrníéòøé íâå§©©§¦
äéìò`xhq"d lr - ¨¤¨

,"`xg`æâøå Lòø ìB÷a§©©¨Ÿ¤
øîàîk ,dìétLäì§©§¦¨§©£©

ì"æø19øîàpL ,òøä øöé ìò áBè øöé íãà æébøé íìBòì" :20: ©©§¨©§¦¨¨¥¤©¥¤¨©¤¤¡©
,"'Bâå eæâø.e`hgz l`e -àéäL ,úéîäaä Lôð ìò æâøì eðéäc ¦§§§©§¦§Ÿ©¤¤©§¥¦¤¦

:Bì øîBì ,BzáLçîa æâøå Lòø ìB÷a ,òøä Bøöé:rxd xvil - ¦§¨©§©©§Ÿ¤§©£©§©
úBîMä ìëk ,'eëå ìeðîe áòúîe õwLîe òLøå òø äzà©¨©§¨¨§ª¨§Ÿ¨§ª¨§§¨©¥

Bì eàøwLrxd xvil -21,úîàa ,ì"æ eðéîëç`id zn`dy - ¤¨§£¨¥©¤¡¤
.rxd xvil l"f epinkg e`xwy zenyd lk enk ,jk ok`epiax w"k

:xne`e ?"l"nw i`n r"v f"tl" :l`eye "zn`a" dlnd lr cner
zeaizdy 'itd d`xpk"l"f ...lkkdz` el xnel .xbqend xn`n md

- wxtd seqa dpefd (eyxyak) `lc] 'ek zn`a ryxe zn`a rxd
dfegxken."[yehiad zglvdléðôì øézñz éúî ãò22-ïéà-øBà ©¨©©§¦¦§¥¥

,ïéîìò ìk àlîîä ,àeä-Ceøa óBñ-,zenlerd lk z` `lnnd ¨©§©¥¨¨§¦

zenewna enk ,"oinlr lk `lnn" zpigal o`k oeekzn `ed oi`
,zenlerd lka `vnpd seq oi` xe` - `l` ,mixg`äéäéå äåä äéä̈¨Ÿ¤§¦§¤

óBñ-ïéà øBà äéäL Bîk ,åéìò éðàL äæ íB÷îa íb ,äåLa§¨¤©§¨¤¤£¦¨¨§¤¨¨¥
Bîk ,éepL íeL éìa ,íìBòä àøápL íã÷ Bcáì àeä-Ceøä§©Ÿ¤¤¦§¨¨¨§¦¦§

áeúkL23àì 'ä éðà" : ¤¨£¦Ÿ
,"éúéðL,lekiak ,ea oi`y - ¨¦¦

z`ixa iptln iepiy mey
z`ixa ixg`l cre mlerd

,mlerdàeä ékoi` xe` - ¦
,seq,'eëå ïîfäî äìòîì- §©§¨¥©§©§

iepiy ea jiiy `ly ixd
dn raepdonfiptln ,

,d`ixad ixg`ll d`ixad
äzàå,rxd xvid -ìeðî §©¨§ª¨

úîàä Léçëî 'eëå§©§¦¨¡¤
àlëc ,íéðéòì äàøpä©¦§¤¨¥©¦§ª¨
,úîàa Lnî àìk dén÷©¥§¨©¨¤¡¤
- d"awd iabl lkdy -

,zn`a ynn qt`kúðéçáa¦§¦©
.úéiLeç äiàøxac - §¦¨¦¦

eze` ze`xl milekiy
zeaygnay .ygena
lr fbexe yrx ly ,zexen`d
,rxd xvide zindad ytpd
dzedabn dlitydl gilvi
ly dyecwd xe` cbpk
ea hlwiie ,ziwl`d ytpd

.dnypd xe`éãé ìò ,äpäå§¦¥©§¥
äæal"le zeltyl ribiy - ¤

z` xeayi ,jkay - "xayp
,"`xg` `xhq"d gexäéðéò øéàäì ,úéäìàä BLôðì ìéòBé¦§©§¨¡Ÿ¦§¨¦¥¤¨

,úîàa,ze`xl -óBñ-ïéà øBà ãeçéoi` xe` ly zecg`zdd - ¤¡¤¦¥
d`xz - d`ixad iptl enk d`ixad ixg` ,cgeine cigi `edy seq
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`vnp `edy mewnd llba lykp mc`dy ,mixacd mipekp ok` m`
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אד  ד' חמישי ר יום
,76 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...òéâä àìù ìëå,hl 'nr cr:úåââùë

;miiywd,BaìaL Búåàz çeø ìò ìLîìå ÷tàúäì Bì äéä ék¦¨¨§¦§©¥§¦§Ÿ©©©£¨¤§¦
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'd iptn ie`xd cgtd mc`l did eli` .ald zee`za leynle helyl

zeaiqpd zexnl ixd -
leki did - `hgl zenxebd
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àéäL úîàa ,äpäå§¦¥¤¡¤¤¦
,äîeöòå äìBãb äîçìî¦§¨¨§¨©£¨

ìLàk øòBaä øöiä øaL ¦§Ÿ©¥¤©¥§¥
,'ä ãçt éðtî äáäìyie - ¤¨¨¦§¥©©
,mixeng miiyw jkaBîëe§
,Cëìäå .Lnî ïBéqð,okle - ¦¨©¨§¦§¨

éøöäî éôì ,íãà ìk C ¨¦¨¨¨§¦©
Búâøãîe BîB÷î àeäM¤§©§¥¨

ì ,'ä úãBáòaïçáìå ì÷L ©£©¦§Ÿ§¦§Ÿ
'ä ãáBò àeä íà Bîöòa§©§¦¥
äîçìî úðéçáe Cøòa§¤¤§¦©¦§¨¨

,äæk ïBéqðå Bæk äîeöò- £¨¨§¦¨¨¤
,efk dngln epnn zyxcpyk
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,rxd xvid mr dywBaL úéîäaä Lôðå Bôeb íò íçläìe§¦¨¥¦§¤¤©§¥¦¤

íéòðBnä,mirixtne - ©§¦
äðekäwa`idl eilre - ©©¨¨

,äîeöò äîçìîa§¦§¨¨£¨
øôòk íúzëìe íLháìe§©§¨§©§¨§¨¨
úéøçL älôzä íã÷Ÿ¤©§¦¨©£¦

,íBéa íBé écî úéáøòå- §©§¦¦¥§
dnglnd idefyiptly

sebd z` oikdl - dlitzd
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.dpeeka dlitzl erixtiíâå§©
Bîöò òbéì ,älôzä úòLa¦§©©§¦¨§©¥©©§

Lôð úòéâéadidi `ly - ¦¦©¤¤
ezaygn z` un`l el dyw
zlecba xdxdle wnrzdl

,yexcd onfd lk ,'dúòéâéå¦¦©
,øNazeripnd z` xiqdl - ¨¨
aepd,sebd on zerBîk§

ïn÷ì øàaúiL10.úeëéøàaytpd zribi zeidl zekixv cvik - ¤¦§¨¥§©¨©£¦
dngln ldpn `ed ok` m` ,`eti` ,`p opeazi .xyad zribieefk

,dlitzd zceara

äîeöò äîçìî Bôeb íò íçläì ,Bæ äcî éãéì òébä àlL ìëå§¨¤Ÿ¦¦©¦¥¦¨§¦¨¥¦¦§¨¨£¨
øöiä úîçìî Cøòå úðéçáì òébä àì ïéãò ¯ Bækdnglnd - ¨£©¦Ÿ¦¦©¦§¦©§¤¤¦§¤¤©¥¤

,rxd xvid mr,äáäì Làk øòBaäiayein "milway lw"a - ©¥§¥¤¨¨
,rxd xvia mglidl eilry ,zepxwdéðtî øaLðå òðëð úBéäì¦§¦§¨§¦§¨¦§¥

.'ä ãçtm`d ,`p opeazi - ©©
dfk sweza mgel ok` `ed
dlitzl rbepa ,rxd exvia
lw"d lry itk ,dpeeka
rxd xvia megll "milway
mipiprl rbepa mb jke ;ely
.oldl xaecn mdilr mixg`
ïBænä úkøa ïéðòa ïëå§¥§¦§©¦§©©¨
ïéðäpä úBëøa ìëå§¨¦§©¤¡¦

úBönäå,olek dpiidzy - §©¦§
,äðeëajk myly - §©¨¨

dnglne zevn`zd zeyxcp
,rxd xvid cbpéøö ïéàåC §¥¨¦

ì úBönä úðek øîBì.ïîLly enyle devn myl oniiwl - ©©¨©©¦§¦§¨
mr dnglne dlecb zevn`zd i`cea zyxcp jk myly ,d"awd

ea xqg oiicry ,envra `evnl leki `edy xacd xexae ,rxd xvid
.zeevn miiwn `edyk dnyl dpeekaïëå,mglidl epnn yxcpyk - §¥

BðBöøe Böôçî øúBé äaøä ãîìì ,äøBzä ãenì ÷ñò ïéðòa§¦§©¥¤¦©¨¦§Ÿ©§¥¥¥¤§§
Búeìéâøe Bòáè éôìrah cvn el ievxy dnk cr cenll ick ,ik - §¦¦§§¦

ezelibx cvn e` ,ezcnzd
eilr oi` - dcnzda cenll
lirl xkfpk ,llk mglidl
cenll ick ,j` .e"h wxta
ezelibxe erah xy`n xzei

,wx zeidl leki df -éãé ìò©§¥
,Bôeb íò äîeöò äîçìî¦§¨¨£¨¦
øúBé èòî ãîBlä ék¦©¥§©¥

Bòáhîeilr jk lry - ¦¦§
,la` - mglidl xakeæ éøä£¥

dì ïéàå ,äpè÷ äîçìî¦§¨¨§©¨§¥¨
úîçìî íò ïBéîãå Cøò¤¤§¦§¦¦§¤¤

,Làk øòBaä øöiä- ©¥¤©¥§¥
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åúååàú çåø ìò ìåùîìå ÷ôàúäì åì äéä éë .åéðéò
éë ì"ùîë åéùòî ìë äàåøä 'ä ãçô éðôî åáìáù

.åúãìåúá áìä ìò èéìù çåîäàéäù úîàá äðäå
äáäì ùàë øòåáä øöéä øåáùì 'îåöòå äìåãâ äîçìî
íãà ìë êéøö êëìäå .ùîî ïåéñð åîëå 'ä ãçô éðôî
ìå÷ùì 'ä úãåáòá åúâøãîå åîå÷î àåäù äî éôì
äîçìî 'éçáå êøòá 'ä ãáåò àåä íà åîöòá ïåçáìå
úãåáòá ïåâë áåè äùòå 'éçáá äæë ïåéñðå åæë äîåöò
ùîî åçë ìëá 'ä éðôì åùôð êåôùì äðååëá äìôúä
åáù úéîäáä ùôðå åôåâ íò íçìäìå ùôðä éåöéî ãò
íúúëìå íùèáìå äîåöò äîçìîá äðååëä íéòðåîä
íâå íåéá íåé éãî úéáøòå úéøçù äìôúä íãå÷ øôòë
øùá úòéâéå ùôð úòéâéá åîöò òâééì äìôúä úòùá

.úåëéøàá ïî÷ì ù"îë

åæ äãî éãéì òéâä àìù ìëå
òéâä àì ïééãò åæë äîåöò äîçìî åôåâ íò íçìäì
úåéäì äáäì ùàë øòåáä øöéä úîçìî êøòå 'éçáì
ìëå ïåæîä úëøá ïéðòá ïëå .'ä ãçô éðôî øáùðå òðëð
úåöîä úðåë ì"öàå äðåëá úåöîäå ïéðäðä úëøá
äáøä ãåîìì äøåúä ãåîéì ÷ñò ïéðòá ïëå .ïîùì
äîçìî é"ò åúåìéâøå åòáè éôì åðåöøå åöôçî øúåé
æ"ä åòáèî øúåé èòî ãîåìä éë .åôåâ íò äîåöò
øöéä úîçìî íò ïåéîãå êøò äì ïéàå äðè÷ äîçìî
åøöé çöðî åðéà íà øåîâ òùø éø÷îã ùàë øòåáä
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יב.6. טו.7.פרק לד, ה.8.תהלים ו, דברים על ˘ËÈÏ"‡:9.ספרי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אגה"ק כמשנ"ת ידרשון יום ויום בכאו"א צ"ל "שזה
מ"ב.10.ס"א". בפרק

xc` 'c iying mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ezelibxe erah itkn xzei zvw cenll eznglnydnec dpi` -
daxd cnel `ed ok m` `l` ,fld ly dlecbd eznglnl llk
- dlecb dnglna wa`idl eilr jk myly ,epevxa xy`n xzei
lw"d lv`y s`e .efk dngln el yi ok` m` ,envr z` `p wecai

`id dnglnd "milway
- "rxn xeq" ly mipipra
dyre"a xqg elv` eli`e
epax jk lr xne` - "aeh

:owfdøeñ" úðéça él äîe©¦§¦©
úðéça él äîe ,"òøî¥©©¦§¦©
àéä ìkä ¯ "áBè äNòå"©£¥©Ÿ¦
ãéçé LBãwä Cìnä úåöî¦§©©¤¤©¨¨¦

.àeä-Ceøa ãçéîe- §ª¨¨
"rxn xeq" oiay lcadd
wx `ed "aeh dyre"l
zepeek ly mipiprl rbepa
mvra j` ,jkn raepy dne
cvn oi` - zeevnd meiw
lr deeivy df ,deevnd©
cigi `edy ,zeevnd
.mdipia lcad mey ,cgeine
ie`xk eznigl i` ,`linn
"aeh dyre" ly mipipra
fld ly ezelykidl dnec

."rxn xeq" ly mipipraïëå§¥
,úBöî øàLaicky - ¦§¨¦§

epnn yxcp ,oniiwl
mgel `ed oi`y envra `evnl leki `ed jka mb - mglidl

,epnn yxcpy itk rxd xvia witqn,ïBîîaL øáãa èøôáe- ¦§¨§¨¨¤§¨
,mitqk ipiprl zexeywd zeevnä÷ãvä úãBáò Bîkzzl - §£©©§¨¨

ly ote`a dwcvdcearepevxa yi xy`n xzei dwcv zzl ,
,ezelibxae.àðåb éàäëe`evnl leki `ed mda ,dnecke - §©©§¨

.epnn yxcpy itk witqn mgel `ed oi`y ,envraúðéçáa elôàå©£¦¦§¦©
øñ BðéàL BLôða àöîì ìékNî Léà ìk ìBëé ,"òøî øeñ"¥©¨¨¦©§¦¦§Ÿ§©§¤¥¨

ìk ìkî ìka òøäî éøîâì11éøvL íB÷îa ,äîeöò äîçìîì C §©§¥¥¨©©Ÿ¦ŸŸ§¨¤¨¦§¦§¨¨£¨
,ìéòì økæpä Cøòk,"milway lw"n zyxcpd dnglnd -elôàå ¨¤¤©¦§¨§¥©£¦

,ìéòì økæpä Cøòî úBçtxzei dlw dnigl epnn zyxcpyk - ¨¥¤¤©¦§¨§¥
,ef dnglna cenrl leki `ed oi` - fldn yxcp xy`nïBâk§

Bà ,äàð äçéN òöîàa ÷éñôäì,rvn`a -,Bøáç úeðâa øetñ §©§¦§¤§©¦¨¨¨¦¦§£¥
elôàå ,úîà àeäL óà ,ãàî ì÷å ïè÷ éàðb elôàå`edyk - ©£¦§©¨¨§©§Ÿ©¤¡¤©£¦

z`f xtqn,Bîöò úBwðì éãkeniy`i `ly -eze`,df i`pba §¥§©©§
òãBpk12àäî,dnn -:LBãwä eðaø åéáàì ïBòîL éaø øîàc ©©¥¨§¨©©¦¦§§¨¦©¥©¨

:jixvy enk azkp `ly jaeqn hbl xywa -,déáúk àðà åàì"¨£¨©§¥
,"déáúk àèiç àãeäé àlàm` ik ,hbd z` izazk ip` `l" - ¤¨§¨©¨¨©§¥

,lecb jk lk `l i`pb meyn jka did mewn eze`a - "`hiig dcedi
z`f lkae ,envr z` zewpl ick ea ynzyd `ede:Bì øîàåepax - §¨©

:oerny iax epal yecwdlî Clk""òøä ïBLoeyln jl jl" - ©¥¦¨¨©
,"rxd,[àøúa àáác é ÷øt Léø àøîba íL ïiò]xyt`y ixd - ©¥¨©§¨¨¥¤¤§¨¨©§¨

,envra `evnl mc`l el
xeq" ly mipipra mby
ie`xk ldpn `ed oi` ,"rxn
exvie eteb mr dnglnd z`

,rxdàðåb éàäëednece - §©©§¨
,jkléçéëLc élî änk©¨¦¥¦§¦¥

.àáeèmigiky mixac - ¨
,ixd ,zeaexw mizra ,miax
`evnl leki cg` lky
mgel `ed oi`y ,envra
.rxd xvid z` gvpl witqn
Bîöò Lc÷ì ïéðòa èøôáe¦§¨§¦§©§©¥©§
àeäL ,Bì øzna©ª¨¤

àúéøBàcî13,mc`y - ¦§©§¨
envr z` ycwl aiiegn
mixac mb zeyrln rpnidle

: ,mixzendáeúkL Bîk14: §¤¨
,"'Bâå eéäz íéLã÷"§Ÿ¦¦§§

"'Bâå ízLc÷úäå"15;- §¦§©¦§¤§
`ven `ed ,z`f lkae
miiwn `ed oi`y ,envra
,dzenilya ef devn
dngln epnn zyxcpyk

,dnevríéøôBñ éøác ,íâå,mze` eraw minkgy mixac -íéøeîç §©¦§¥§¦£¦
äøBz éøácî16.'eëå"jl xzena jnvr ycw"y dricd itl mby - ¦¦§¥¨§

.dxezd ipicn mixeng ,opax erawy mipic ixd - opaxcn `edàlà¤¨
åéá÷òa Lc íãàäL úBðBòî ïä ,ïäa àöBiëå elà ìkL17,- ¤¨¥§©¥¨¤¥¥£¤¨¨¨¨©£¥¨

,dxiar meyn jka yiy al my epi`e mzxnega yg `ed oi` ikíâå§©
.'eëå äðLå øáòL úîçî ,øzäk eNòðzxne` `xnbdy itk -18: ©£§¤¥¥£©¤¨©§¨¨§

meyn - "xzidk el ziyrp ...da dpye dxiar mc` xary oeik"
aeh `ed oi`y ixd ,xen`l m`zda .edyna `heg `edy ,yg epi`y

xzeimyk ,oky ,"milway lw"d xy`nfldygvpl wa`zn epi`
eznglna`edmb jk ,`edzepeiqpa cenrl ick ,dngln ldpn epi`

ely,"mc` lk ipta gex lty iede" mixne` ixd l"f epinkg ,mxa .
`ed ,`eti` ,dna - "milway lw"d ipta elit`rexblw"dn

:owfd epax jk lr xne` - ?"milwayàeä íà ,úîàa ìáàeze` - £¨¤¡¤¦
,oeaygd z` dyery mc`,øôñ òãBé,dxez cenll rcei -÷éæçîe ¥©¥¤©£¦

BúîLàå ,àNpî BðBò ìBãb ¯ õtçé íé÷ìà úáø÷å ,'ä úøBúa§©§¦§©¡Ÿ¦¤§¨¨£¦§Ÿ§©§¨
íéìôk éìôëa äìãb?dnl jk lke -øabúîe íçìð BðéàM äîa §¥¨§¦§¥¦§©¦§©¤¥¦§¨¦§©¥

ìéòì úøkæpä äîeöò äîçìî úðéçáe Cøòa Bøöé ìòzyxcpd - ©¦§§¤¤§¦©¦§¨¨£¨©¦§¤¤§¥
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íéøîà éèå÷éì
òøî øåñ 'éçá éì äîå .'ä éðôî øáùðå òðëð úåéäì
ùåã÷ä êìîä úåöî àéä ìëä áåè äùòå 'éçá éì äîå
øáãá èøôáå úåöî øàùá ïëå .ä"á ãçåéîå ãéçé
øåñ 'éçáá 'éôàå .â"äëå ä÷ãöä úãåáò åîë ïåîîáù
øñ åðéàù åùôðá àåöîì ìéëùî ùéà ìë ìåëé òøî
äîçìîì êéøöù íå÷îá ìë ìëî ìëá òøäî éøîâì
÷éñôäì ïåâë ì"ðä êøòî úåçô 'éôàå ì"ðä êøòë äîåöò
éàðâ 'éôàå åøéáç úåðâá øåôéñ åà äàð äçéù òöîàá
åîöò úå÷ðì éãë 'éôàå úîà àåäù óà ãàî ì÷å ïè÷
àðà åàì ùåã÷ä åðéáø åéáàì ù"øàã àäî òãåðë
ù"ò] ø"äìî êìë ì"àå äéáúë àèééç àãåäé àìà 'éáúë
àáåè éçéëùã éìéî äîë â"äëå .[á"áã é"ôø 'îâá
'úééøåàãî àåäù åì øúåîá åîöò ùã÷ì ïéðòá èøôáå
ñ"ã íâå .'åâå íúùã÷úäå 'åâå åéäú íéùåã÷ ù"îë
ïä ïäá àöåéëå åìà ìëù àìà .'åëå ú"ãî íéøåîç
úîçî øúéäë åùòð íâå åéá÷òá ùã íãàäù úåðååòî
øôñ òãåé àåä íà úîàá ìáà .'åëå äðùå øáòù
àåùðî åðåò ìåãâ õôçé 'é÷ìà úáø÷å 'ä úøåúá ÷éæçîå
íçìð åðéàù äîá íééìôë éìôëá äìãâ åúîùàå
ì"ðä äîåöò äîçìî 'éçáå êøòá åøöé ìò øáâúîå
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כל"11. מכל "בכל הלשון ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰י"ל"Ù"‡„·צ"ל כי :˙ÂÓÈÏ˘'ל)ÏÎ וכהדוגמא] (האבות) הקווין הג' בכל העבודה (
כו' בכל שמשכרם - וארא) ר"פ (תו"א בכאו"א צ"ל שבחי' מפני כן ושנק' א) יז, (ב"ב באבות וכמרז"ל אמת] גנות, נאה, תומ"י: בזה שמביא

עבודתם מהנ"ל".·ÏÎנדע בא' עכ"פ זה חסר ואצלו - ועוד) בחדא"ג (עיי"ש שלמות ב.12.כו' קסד, בתרא כז.13.בבא פרק סוף לעיל ראה
ב.14. יט, ז.15.ויקרא כ, מ"ג.16.ויקרא פי"א א.17.סנהדרין יח, זרה ב.18.עבודה פו, יומא



נה xc` 'c iying mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ezelibxe erah itkn xzei zvw cenll eznglnydnec dpi` -
daxd cnel `ed ok m` `l` ,fld ly dlecbd eznglnl llk
- dlecb dnglna wa`idl eilr jk myly ,epevxa xy`n xzei
lw"d lv`y s`e .efk dngln el yi ok` m` ,envr z` `p wecai

`id dnglnd "milway
- "rxn xeq" ly mipipra
dyre"a xqg elv` eli`e
epax jk lr xne` - "aeh

:owfdøeñ" úðéça él äîe©¦§¦©
úðéça él äîe ,"òøî¥©©¦§¦©
àéä ìkä ¯ "áBè äNòå"©£¥©Ÿ¦
ãéçé LBãwä Cìnä úåöî¦§©©¤¤©¨¨¦

.àeä-Ceøa ãçéîe- §ª¨¨
"rxn xeq" oiay lcadd
wx `ed "aeh dyre"l
zepeek ly mipiprl rbepa
mvra j` ,jkn raepy dne
cvn oi` - zeevnd meiw
lr deeivy df ,deevnd©
cigi `edy ,zeevnd
.mdipia lcad mey ,cgeine
ie`xk eznigl i` ,`linn
"aeh dyre" ly mipipra
fld ly ezelykidl dnec

."rxn xeq" ly mipipraïëå§¥
,úBöî øàLaicky - ¦§¨¦§

epnn yxcp ,oniiwl
mgel `ed oi`y envra `evnl leki `ed jka mb - mglidl

,epnn yxcpy itk rxd xvia witqn,ïBîîaL øáãa èøôáe- ¦§¨§¨¨¤§¨
,mitqk ipiprl zexeywd zeevnä÷ãvä úãBáò Bîkzzl - §£©©§¨¨

ly ote`a dwcvdcearepevxa yi xy`n xzei dwcv zzl ,
,ezelibxae.àðåb éàäëe`evnl leki `ed mda ,dnecke - §©©§¨

.epnn yxcpy itk witqn mgel `ed oi`y ,envraúðéçáa elôàå©£¦¦§¦©
øñ BðéàL BLôða àöîì ìékNî Léà ìk ìBëé ,"òøî øeñ"¥©¨¨¦©§¦¦§Ÿ§©§¤¥¨

ìk ìkî ìka òøäî éøîâì11éøvL íB÷îa ,äîeöò äîçìîì C §©§¥¥¨©©Ÿ¦ŸŸ§¨¤¨¦§¦§¨¨£¨
,ìéòì økæpä Cøòk,"milway lw"n zyxcpd dnglnd -elôàå ¨¤¤©¦§¨§¥©£¦

,ìéòì økæpä Cøòî úBçtxzei dlw dnigl epnn zyxcpyk - ¨¥¤¤©¦§¨§¥
,ef dnglna cenrl leki `ed oi` - fldn yxcp xy`nïBâk§

Bà ,äàð äçéN òöîàa ÷éñôäì,rvn`a -,Bøáç úeðâa øetñ §©§¦§¤§©¦¨¨¨¦¦§£¥
elôàå ,úîà àeäL óà ,ãàî ì÷å ïè÷ éàðb elôàå`edyk - ©£¦§©¨¨§©§Ÿ©¤¡¤©£¦

z`f xtqn,Bîöò úBwðì éãkeniy`i `ly -eze`,df i`pba §¥§©©§
òãBpk12àäî,dnn -:LBãwä eðaø åéáàì ïBòîL éaø øîàc ©©¥¨§¨©©¦¦§§¨¦©¥©¨

:jixvy enk azkp `ly jaeqn hbl xywa -,déáúk àðà åàì"¨£¨©§¥
,"déáúk àèiç àãeäé àlàm` ik ,hbd z` izazk ip` `l" - ¤¨§¨©¨¨©§¥

,lecb jk lk `l i`pb meyn jka did mewn eze`a - "`hiig dcedi
z`f lkae ,envr z` zewpl ick ea ynzyd `ede:Bì øîàåepax - §¨©

:oerny iax epal yecwdlî Clk""òøä ïBLoeyln jl jl" - ©¥¦¨¨©
,"rxd,[àøúa àáác é ÷øt Léø àøîba íL ïiò]xyt`y ixd - ©¥¨©§¨¨¥¤¤§¨¨©§¨

,envra `evnl mc`l el
xeq" ly mipipra mby
ie`xk ldpn `ed oi` ,"rxn
exvie eteb mr dnglnd z`

,rxdàðåb éàäëednece - §©©§¨
,jkléçéëLc élî änk©¨¦¥¦§¦¥

.àáeèmigiky mixac - ¨
,ixd ,zeaexw mizra ,miax
`evnl leki cg` lky
mgel `ed oi`y ,envra
.rxd xvid z` gvpl witqn
Bîöò Lc÷ì ïéðòa èøôáe¦§¨§¦§©§©¥©§
àeäL ,Bì øzna©ª¨¤

àúéøBàcî13,mc`y - ¦§©§¨
envr z` ycwl aiiegn
mixac mb zeyrln rpnidle

: ,mixzendáeúkL Bîk14: §¤¨
,"'Bâå eéäz íéLã÷"§Ÿ¦¦§§

"'Bâå ízLc÷úäå"15;- §¦§©¦§¤§
`ven `ed ,z`f lkae
miiwn `ed oi`y ,envra
,dzenilya ef devn
dngln epnn zyxcpyk

,dnevríéøôBñ éøác ,íâå,mze` eraw minkgy mixac -íéøeîç §©¦§¥§¦£¦
äøBz éøácî16.'eëå"jl xzena jnvr ycw"y dricd itl mby - ¦¦§¥¨§

.dxezd ipicn mixeng ,opax erawy mipic ixd - opaxcn `edàlà¤¨
åéá÷òa Lc íãàäL úBðBòî ïä ,ïäa àöBiëå elà ìkL17,- ¤¨¥§©¥¨¤¥¥£¤¨¨¨¨©£¥¨

,dxiar meyn jka yiy al my epi`e mzxnega yg `ed oi` ikíâå§©
.'eëå äðLå øáòL úîçî ,øzäk eNòðzxne` `xnbdy itk -18: ©£§¤¥¥£©¤¨©§¨¨§

meyn - "xzidk el ziyrp ...da dpye dxiar mc` xary oeik"
aeh `ed oi`y ixd ,xen`l m`zda .edyna `heg `edy ,yg epi`y

xzeimyk ,oky ,"milway lw"d xy`nfldygvpl wa`zn epi`
eznglna`edmb jk ,`edzepeiqpa cenrl ick ,dngln ldpn epi`

ely,"mc` lk ipta gex lty iede" mixne` ixd l"f epinkg ,mxa .
`ed ,`eti` ,dna - "milway lw"d ipta elit`rexblw"dn

:owfd epax jk lr xne` - ?"milwayàeä íà ,úîàa ìáàeze` - £¨¤¡¤¦
,oeaygd z` dyery mc`,øôñ òãBé,dxez cenll rcei -÷éæçîe ¥©¥¤©£¦

BúîLàå ,àNpî BðBò ìBãb ¯ õtçé íé÷ìà úáø÷å ,'ä úøBúa§©§¦§©¡Ÿ¦¤§¨¨£¦§Ÿ§©§¨
íéìôk éìôëa äìãb?dnl jk lke -øabúîe íçìð BðéàM äîa §¥¨§¦§¥¦§©¦§©¤¥¦§¨¦§©¥

ìéòì úøkæpä äîeöò äîçìî úðéçáe Cøòa Bøöé ìòzyxcpd - ©¦§§¤¤§¦©¦§¨¨£¨©¦§¤¤§¥
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íéøîà éèå÷éì
òøî øåñ 'éçá éì äîå .'ä éðôî øáùðå òðëð úåéäì
ùåã÷ä êìîä úåöî àéä ìëä áåè äùòå 'éçá éì äîå
øáãá èøôáå úåöî øàùá ïëå .ä"á ãçåéîå ãéçé
øåñ 'éçáá 'éôàå .â"äëå ä÷ãöä úãåáò åîë ïåîîáù
øñ åðéàù åùôðá àåöîì ìéëùî ùéà ìë ìåëé òøî
äîçìîì êéøöù íå÷îá ìë ìëî ìëá òøäî éøîâì
÷éñôäì ïåâë ì"ðä êøòî úåçô 'éôàå ì"ðä êøòë äîåöò
éàðâ 'éôàå åøéáç úåðâá øåôéñ åà äàð äçéù òöîàá
åîöò úå÷ðì éãë 'éôàå úîà àåäù óà ãàî ì÷å ïè÷
àðà åàì ùåã÷ä åðéáø åéáàì ù"øàã àäî òãåðë
ù"ò] ø"äìî êìë ì"àå äéáúë àèééç àãåäé àìà 'éáúë
àáåè éçéëùã éìéî äîë â"äëå .[á"áã é"ôø 'îâá
'úééøåàãî àåäù åì øúåîá åîöò ùã÷ì ïéðòá èøôáå
ñ"ã íâå .'åâå íúùã÷úäå 'åâå åéäú íéùåã÷ ù"îë
ïä ïäá àöåéëå åìà ìëù àìà .'åëå ú"ãî íéøåîç
úîçî øúéäë åùòð íâå åéá÷òá ùã íãàäù úåðååòî
øôñ òãåé àåä íà úîàá ìáà .'åëå äðùå øáòù
àåùðî åðåò ìåãâ õôçé 'é÷ìà úáø÷å 'ä úøåúá ÷éæçîå
íçìð åðéàù äîá íééìôë éìôëá äìãâ åúîùàå
ì"ðä äîåöò äîçìî 'éçáå êøòá åøöé ìò øáâúîå
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כל"11. מכל "בכל הלשון ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰י"ל"Ù"‡„·צ"ל כי :˙ÂÓÈÏ˘'ל)ÏÎ וכהדוגמא] (האבות) הקווין הג' בכל העבודה (
כו' בכל שמשכרם - וארא) ר"פ (תו"א בכאו"א צ"ל שבחי' מפני כן ושנק' א) יז, (ב"ב באבות וכמרז"ל אמת] גנות, נאה, תומ"י: בזה שמביא

עבודתם מהנ"ל".·ÏÎנדע בא' עכ"פ זה חסר ואצלו - ועוד) בחדא"ג (עיי"ש שלמות ב.12.כו' קסד, בתרא כז.13.בבא פרק סוף לעיל ראה
ב.14. יט, ז.15.ויקרא כ, מ"ג.16.ויקרא פי"א א.17.סנהדרין יח, זרה ב.18.עבודה פו, יומא



`xcנו 'd iyiy mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ה' שישי יום
פרק לא  ,78 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå àì ÷øô,n 'nr cr.àîìòã

,daxda dlecb `eti` `id xtq rceid ly ezny` ."milway lw"dn
.BúøBúå 'äî íé÷Bçøä ,úBðø÷ éáLBiî íélwaL ì÷ úîLàî¥©§©©¤©©¦¦§¥§¨¨§¦¥§¨

Ck ìk äìBãb íúîLà ïéàå§¥©§¨¨§¨¨¨
íøöé íéLáBk íðéàM äîa§©¤¥¨§¦¦§¨

,äáäì Làk øòBaä- ©¥§¥¤¨¨
rxd xvia mihley mpi`e

,mdlyïéánä 'ä ãçt éðtî¦§¥©©©¥¦
,íäéNòî ìk ìà èéaîe- ©¦¤¨©£¥¤

,jk lk dlecb mzny` oi`
áøwä áøwä ìk úîLàk§©§©¨©¨¥©¨¥

ìà19BúøBz ìàå 'ä ¤§¤¨
:øçà éab ì"æø eøîàL Bîëe ,BúãBáòå'iea` oa ryil` iabl -20, ©£¨§¤¨§©©©¥©¥

,"xg`" dpeknd."'eëå éãBáëa òãiL"`hg z`f lkae ,'d ceaka - ¤¨©¦§¦§
,xzei dlecb ezny`y ixd -õøàä énò ìò ì"æø eøîà ïëìå21: §¨¥¨§©©©©¥¨¨¤

:"úBââLk íäì eNòð úBðBãfL"ori ,dbby jezn e`hg eli`k - ¤§©£¨¤¦§¨
xacd ,mkg cinlza eli`e .mi`hg ly mzxneg mircei md oi`y
dler cenlz zbby"y ,jetd

"oecf22lykp `ed m` mby ,
cnl `ly iptn `hga
xacd el aygp - witqn
.cifna `hg eli`k dxnega
wfgzn `ed oi`y jka ,ixd
`ed - rxd xvia leynl
."milway lw"dn rexb
miiwl el xefri df oeayg
mb ribi jk ici lre ,"mc`d lk ipta gex lty iede" l"f epinkg xn`n
xe` el xi`ie - "`xg` `xhq"d gex zxiayl `iaiy ,"xayp al"l

.h"k wxta xaqedy itk ,dnypd

.àì ÷øts`e ;eteba hlwp eznyp xe` oi`y mc`a owfd epax oc h"k wxta ¤¤
zeixnega helyl egeka oi` ,d"awd ly ezlecba wnrzne oian `ed elkyay

al"l eze` e`iaiy zepeayg zeyrl - wxt eze`a z`aen - jkl dvrd .sebd

dnvr ddiabnd ,"`xg` `xhq"d gex z` xaey `ed jk ici lry ,"xayp

xe` lr xizqdl zlrete

.ziwl`d eytp ly dyecwd

eze`a ,owfd epax xikfdy xg`l

mciay ,mipey zepeayg ,wxt

wxta ,uri ,"xayp al"l e`iadl

,dcaera opeazi mby ,'l

wa`p `ed oi` mipey mipipray

yxcpy itk ,zindad eytpa

lw"dn rexb `ed - jkae :epnn

exvi cbpk mgel epi`y "milway

jk ici lr ;zexiara lykpe rxd

xn`n zn`a miiwl ecia didi

ipta gex lty iede" l"f epinkg

ep` eze` ,`"l wxta ."mc`d lk

xen`d lka wnrzi xy`ky zeidl ieyr m` s`y xiaqi ,cenll miligzn

.jkn cgti l` ,z`f lka - dlecb zeavra leti ,dkex` dry jyna

éøàiLk íà óà ,äpäåìéòì íéøkæpä íéðéðòa ÷éîòäì äaøä C §¦¥©¦§¤©£¦©§¥§©£¦¨¦§¨¦©¦§¨¦§¥
éãéì àáé ,øaLð áìå çeø úëéîða úBéäì ,íézLe äòLk§¨¨§©¦¦§¦§¦©©§¥¦§¨¨Ÿ¦¥

äìBãb úeáöò,zeavra `le ,dgnya zeidl jixv ixd icedie -àì ©§§¨Ÿ
.Leçé.zeavra oezp `edy ,jkl -ãvî àéä úeáöòL óàå ¨§©¤©§¦¦©

áéúk äMãwä ãöa ék ,äMãwä ãvî àìå ,dâð útì÷1æò" : §¦©Ÿ©§Ÿ¦©©§ª¨¦§©©§ª¨§¦Ÿ
"äçîN CBzî àlà äøBL äðéëMä ïéà"å ,"BîB÷îa äåãçå2- , §¤§¨¦§§¥©§¦¨¨¤¨¦¦§¨

;dgny ly avna `vnp icediyk,"'eëå äëìä øáãì ïëå"- §¥¦§©£¨¨§
;dgny jezn dxezd ipic cenll eilryàéä úeáöòä íàL àlà¤¨¤¦¨©§¦

,àiîLc élnî- zeidl jixvy itk epi`y ipgexd eavn zngn - ¦¦¥¦§©¨
àéä,f` zraep zeavrd -ðéçaîdâðaL áBè úepcnly itk - ¦¦§¦©¤§Ÿ©

ztilway ,oey`xd wxta
,rx mbe aeh mb yi "dbep"
mipiprn zeavrd okl
"rx"dn zraep miinyb
eli`e ,dbep ztilway
miipgex mipiprn zeavrd
ztilway "aeh"dn zraep
"aeh"d mb ,mxa .dbep
"dtilw" `ed s` "dbep"ay

dyecw `leáúk ïëìå] .§¨¥¨©
úâàc elôàL ,ì"æ é"øàä̈£¦©¤£¦§¨©
ék äéeàø dðéà úBðBòä̈£¥¨§¨¦
àìå ,éeceä úòLa íà¦¦§©©¦§Ÿ
ãeîìúå älôzä úòLa¦§©©§¦¨§©§

éøvL ,äøBzäçîNa úBéäì C[à÷åc äMãwä ãvnL-oeyl ¨¤¨¦¦§§¦§¨¤¦©©§ª¨©§¨
:epiax w"kmipiprn zeavrd mby ,ixd ."a"eike zelled ly `le"

ribdl lczydl eilr ,`eti` ,recn .dbep ztilwn zraep ,miipgex
?dtilwdn zraepd zeavrl,äcnä àéä Ck éøä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥£¥¨¦©¦¨

,bdepd `ed jk -,dúîâeãå dðéîa àøçà¯àøèñì àéôkàì- §¦©§¨§¦§¨¨¢¨§¦¨§§¨¨
zxiay ,dil` dneca mdy mixaca "`xg` `xhq"d z` zetkl
eytp ly dyecwd xe` lr xizqdl zlczynd ,"`xg` `xhq"d
`l` ,"`xg` `xhq"dn `a `ed mby xaca zeidl dkixv ,ziwl`d
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'äî íé÷åçøä úåðø÷ éáùåéî íéì÷áù ì÷ úîùàî
íéùáåë íðéàù äîá ë"ë äìåãâ íúîùà ïéàå åúøåúå
ìà èéáîå ïéáîä 'ä ãçô éðôî äáäì ùàë øòåáä íøöé
åúøåú ìàå 'ä ìà áø÷ä áø÷ä ìë úîùàë íäéùòî ìë
ïëìå 'åëå éãåáëá òãéù øçà éáâ ì"æøàùîëå åúãåáòå

:úåââùë íäì åùòð úåðåãæù ä"ò ìò ì"æøà

äðäå àì ÷øô÷éîòäì äáøä êéøàéùë íà óà
úåéäì 'éúùå äòùë ì"ðä 'éðééðòá
àì äìåãâ úåáöò éãéì àáé øáùð áìå çåø úëéîðá
ãöî àìå äâåð úôéì÷ ãöî àéä úåáöòù óàå ùåçé
åîå÷îá äåãçå æåò áéúë äùåã÷ä ãöá éë äùåã÷ä
äëìä øáãì ïëå äçîù êåúî àìà äøåù äðéëùä ïéàå
'éçáî àéä àéîùã éìéîî àéä úåáöòä íàù àìà 'åëå
úåðåòä úâàã 'éôàù ì"æ é"øàä áúë ïëìå] äâåðáù áåè
äìôúä úòùá àìå éåãéåä úòùá à"ë äéåàø äðéà
ë"ôòà [à÷ååã äùåã÷ä ãöîù äçîùá ì"öù ú"úå
.äúîâåãå äðéîá à"ñì àéôëàì äãîä àéä êë éøä
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כח.19. יז, במדבר הפסוק שם.20.לשון הב"ח הגהות ראה א. טו, ב.21.חגיגה לג, מציעא יג.22.בבא משנה ד פרק אבות
כז.1. טז, א הימים ב.2.דברי ל, שבת

xc` 'd iyiy mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.miipgexd mipipra eavnn zeavrd idefe ,day "aeh"dnøîàîk§©£©
ì"æø3ì àaà déáe dépî" :,"àbøð déa décLenvr xridn - ©©¦¥¥©¨§©¥¥©§¨

epizeax iehiak e` .xrid z` ea zexkl ofxbl "ci"d z` migwel
l"f4:."Ba àöBik Ba òâô"e.el dnecy ina lwzp -äæ ìòålr - ¨©©¥§©¤

zepeaygn zraepd zeavrd
,ipgexd eavne ecnrn

øîàð5äéäé áöò ìëa" : ¤¡©§¨¤¤¦§¤
àéä ïBøúiäå ,"øúBî¨§©¦§¦
øçà äàaä äçîOä©¦§¨©¨¨©©

.ïn÷ìãk ,áöòäcvik - ¨¥¤§¦§©¨
.avrd ixg` dgnyl ribi
øaLð áì ïéà ,úîàa Cà©¤¡¤¥¥¦§¨
ìò ¯ Lôpä úeøéøîe§¦©¤¤©
'ä éðt øBàî d÷eçø¦¨¥§¥
¯àøèña dúeLaìúäå§¦§©§¨§¦§¨
íLa íéàø÷ð ¯ àøçà̈¢¨¦§¨¦§¥

ìa ììk "úeáöò"ïBL ©§§¨¦§
,Lãwädlnd zernyn - ©Ÿ¤

`id ycewd oeyla "zeavr"
,"zaver dcn" enk ,"ueeik"
,egexa letpe ueekn `edy

.llk zeig ea oi`eék¦
BalL àéä úeáöò©§¦¤¦
úeiç ïéàå ïáàk íèîèî§ª§¨§¤¤§¥©
áìå úeøéøî ìáà ,Baìa§¦£¨§¦§¥
Lé éøä ,äaøcà ,øaLð¦§¨©§©¨£¥¥

úeiç àéäL ÷ø ,øîøîúäìe ìòtúäì Baìa úeiç,zraepd - ©§¦§¦§¨¥§¦§©§¥©¤¦©
,úBLBã÷ úBøeáb úðéçaîeli`e ,zexixn ly ote`a `id okle - ¦§¦©§§

,íéãñç úðéçaî äçîOäå.dyecw ly -ìeìk álä ék §©¦§¨¦§¦©£¨¦¦©¥¨
.ïäézMî,ixd ,mipt lk lr .micqge zexeab ,zecnd izyn - ¦§¥¤

m` ik ,dtilwn miraep mpi` ,(zeig mr) ezexixne eal oexay
,dyecwnzexeabn.dyecw lyéøö íézòì ,äpäåúðéça øøBòì C §¦¥§¦¦¨¦§¥§¦©

íäL ,íéðécä ÷ézîäì éãk úBLBãwä úBøeáb,mipicd -úðéça §©§§¥§©§¦©¦¦¤¥§¦©
èìBMLk òøä øöéå úéîäaä Lôð,rxd xvid -ìò íBìLå¯ñç ¤¤©§¥¦§¥¤¨©§¤¥©§¨©

,íãàä,mipic ly oipr ,ixd ,dfy -ïé÷zîð íéðécä ïéà ék- ¨¨¨¦¥©¦¦¦§¨¦
,"cqg"le "aeh"l miktdp.ïLøLa àlàjez l` "mikiynn"yk - ¤¨§¨§¨

mipicd mb ,myxeya ,oky ;dyecwc zexeabn ,myxeyn - mipicd
`l` ,rx ly oipr mpi` ,rxd xvide zindad ytpd ly zexeabde

miraep minevnve zelylzyd ieaix ici lry ,dyecw ly zexeab
,md miktdp okle - aehde dyecwd jtid ly mipice zexeab mdn

aehle dyecwl - "rx"n ,myxey ly egeka6.ì"æø eøîà ïëìå7: §¨¥¨§©©
,"áBhä øöé íãà æébøé íìBòì"zcear lry ,rxd xvid lr - §¨©§¦¨¨¥¤©

mrtn zeidl ziwl`d ytpd
fbex ly gex jlda mrtl
ici lr wizndl ick .dxeabe
ytpd ly mipicd z` jk
,`l` .rxd xvide zindad
xywda "mlerl" iehiad

oaena epi` ,eppiprlcinzy
ly ef dxeva weqrl eilr
lr ixd llka ik .dcear
,dgnya zeidl ezcear
,mrt lk :`id dpeekd `l`
jkl wwcfdl eilry onf lk

:oldl xaqeiy itke -,eðéäå§©§
BLôða äàBøL úò ìëa§¨¥¤¤§©§

éøvL.Cëì Cdrya ,oebk - ¤¨¦§¨
ddiabn zindad ytpdy
xe` lr xizqdl dnvr z`
ziwl`d ytpd ly dyecwd
avna `ed mc`d jk awre
lr - "ald mehnh" ly
jezn f` zeidl ezcear

.dxeabe "dfbxd"úòL Cà©§©
àéä ,íãà éða áøì Cëì äéeàøe úãçéîä äòL àéäL ,øLkä©Ÿ¤¤¦¨¨©§ª¤¤§¨§¨§Ÿ§¥¨¨¦

,àîìòc élnî éëä¯åàìa áöò àeäL äòLajk oia `edyk - §¨¨¤¨¥§¨¨¦¦¦¥§¨§¨
,mlerd ipiprn avr,äañ íeL éìa Ck Bàeipipr llba `ly - ¨§¦¦¨

,jkl daiqd z` rcei envr `edy ilan avr `ed `l` ,miinybd
"àðaLçc éøn"î úBéäì áöòä Ctäì øLkä úòL àéä éæà£©¦§©©Ÿ¤§©¥¨¥¤¦§¦¨¥§ª§¨¨

,ìéòì økæpäeytp oeayg zeyrl ,zepeaygd ilran zeidl - ©¦§¨§¥
,ipgexd eavne ecnrnn,"'eëå æébøé íìBòì" ì"æø øîàî íi÷ìe§©¥©£©©©§¨©§¦§

,ìéòì økæpkfbexde zexixnd ewa ynzydl -8,øèté äæáe ©¦§¨§¥¨¤¦¨¥
,àîìòc élnnL úeáöòäîzraepd zeavrdn xhti ,jka - ¥¨©§¤¦¦¥§¨§¨

llba zexixnl ribie eytp oeayg dyriyk ,miinybd mipiprdn
zngn dligza da oezp didy zeavrdn xhtii - miipgexd eipipr

.miinybd eipipr
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íéøîà éèå÷éì
åá òâôå àâøð äéá 'éãùì àáà äéáå äéðéî ì"æøàîë
ïåøúéäå øúåî äéäé áöò ìëá øîàð æ"òå .åá àöåéë
úîàá êà .ïî÷ìãë áöòä øçà äàáä äçîùä àéä
'ä éðô øåàî ä÷åçéø ìò ùôðä úåøéøîå øáùð áì ïéà
ïåùìá ììë úåáöò íùá íéàø÷ð à"ñá äúåùáìúäå
úåéç ïéàå ïáàë íèîåèî åáìù àéä úåáöò éë ùãå÷ä
úåéç ùé éøä äáøãà øáùð áìå úåøéøî ìáà åáìá
'éçáî úåéç àéäù ÷ø øîøîúäìå ìòôúäì åáìá
ìåìë áìä éë íéãñç 'éçáî äçîùäå úåùåã÷ úåøåáâ
úåøåáâ 'éçá øøåòì êéøö íéúòì äðäå .ïäéúùî
'éîäáä ùôð 'éçá íäù íéðéãä ÷éúîäì éãë úåùåã÷ä
ïé÷úîð íéðéãä ïéà éë íãàä ìò å"ç èìåùùë ø"äöéå
åðééäå èä"öé íãà æéâøé íìåòì ì"æøà ïëìå ïùøùá àìà
øùåëä úòù êà êëì êéøöù åùôðá äàåøù úò ìëá
àéä íãà éðá áåøì êëì äéåàøå úãçåéîä äòù àéäù
éìá êë åà àîìòã éìéîî ä"àìá áöò àåäù äòùá
úåéäì áöòä êôäì øùåëä úòù àéä éæà äáñ íåù
'åëå æéâøé íìåòì ì"æøàî íéé÷ìå ì"ðä àðáùåçã éøîî

àîìòã éìéîîù úåáöòäî øèôé äæáå ì"ðë
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ב.3. לט, ב.4.סנהדרין קכא, כג.5.שבת יד, ˘ËÈÏ"‡:6.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כיון מובן, אינו א"כ ˘·‡Ó˙"לכאורה כו', עצבות אי"ז
בדא"פ: וי"ל - האמת? דהיפך דיעה מסביר האם וכו', המדה היא כך כתבו: -Ò„¯מהו וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל מהתבוננות התוצאות

) והחיות המציאות העדר בתכלית, עצמו בעיני ונבזה ובטול מתמרמר Â·ˆÚ˙שפלות תומ"י כי כדבעי), התבוננותו (באם נמשך זה שאין אלא ,(
אותה ועל - וכו' כ"כ נפל זה כתבו ‰¯‚Úאיך ג"כ יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על דאפילו כו' המדה היא דכך מסביר, החיות דהעדר

)Ê"Á‡Ïעצבות זה שאין מהפךÂ‡„¯·‰שביאר, דעי"ז ממשיך) בכ"ז ,·ˆÚ‰ בו אין מצ"ע העצב רפכ"ו: לעיל ועייג"כ וק"ל. דעלמא דמילי
כו'". נפשו במר כו' האמתי העצב כו' א.7.מעלה ה, שעת 8.ברכות הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה

הכושר  שעת היא לכן בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין שבהיותו בפשטות, הכוונה - הרוחני ממצבו למרירות הכושר
בגלל  בעצבות נתון שהוא מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת שזו אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה
מרירות; של הפכית תנועה בתוכה לעורר ביותר קשה שמחה, של בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך: אכן היא האמת אלא, הגשמיים?! עניניו
חז"ל  מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר כמו למרירות. להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות, של במצב כה בין נתונה הבהמית כשהנפש ואילו,
על  שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים המקדש בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית בזמן א): קט, (פסחים



נז xc` 'd iyiy mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.miipgexd mipipra eavnn zeavrd idefe ,day "aeh"dnøîàîk§©£©
ì"æø3ì àaà déáe dépî" :,"àbøð déa décLenvr xridn - ©©¦¥¥©¨§©¥¥©§¨

epizeax iehiak e` .xrid z` ea zexkl ofxbl "ci"d z` migwel
l"f4:."Ba àöBik Ba òâô"e.el dnecy ina lwzp -äæ ìòålr - ¨©©¥§©¤

zepeaygn zraepd zeavrd
,ipgexd eavne ecnrn

øîàð5äéäé áöò ìëa" : ¤¡©§¨¤¤¦§¤
àéä ïBøúiäå ,"øúBî¨§©¦§¦
øçà äàaä äçîOä©¦§¨©¨¨©©

.ïn÷ìãk ,áöòäcvik - ¨¥¤§¦§©¨
.avrd ixg` dgnyl ribi
øaLð áì ïéà ,úîàa Cà©¤¡¤¥¥¦§¨
ìò ¯ Lôpä úeøéøîe§¦©¤¤©
'ä éðt øBàî d÷eçø¦¨¥§¥
¯àøèña dúeLaìúäå§¦§©§¨§¦§¨
íLa íéàø÷ð ¯ àøçà̈¢¨¦§¨¦§¥

ìa ììk "úeáöò"ïBL ©§§¨¦§
,Lãwädlnd zernyn - ©Ÿ¤

`id ycewd oeyla "zeavr"
,"zaver dcn" enk ,"ueeik"
,egexa letpe ueekn `edy

.llk zeig ea oi`eék¦
BalL àéä úeáöò©§¦¤¦
úeiç ïéàå ïáàk íèîèî§ª§¨§¤¤§¥©
áìå úeøéøî ìáà ,Baìa§¦£¨§¦§¥
Lé éøä ,äaøcà ,øaLð¦§¨©§©¨£¥¥

úeiç àéäL ÷ø ,øîøîúäìe ìòtúäì Baìa úeiç,zraepd - ©§¦§¦§¨¥§¦§©§¥©¤¦©
,úBLBã÷ úBøeáb úðéçaîeli`e ,zexixn ly ote`a `id okle - ¦§¦©§§

,íéãñç úðéçaî äçîOäå.dyecw ly -ìeìk álä ék §©¦§¨¦§¦©£¨¦¦©¥¨
.ïäézMî,ixd ,mipt lk lr .micqge zexeab ,zecnd izyn - ¦§¥¤

m` ik ,dtilwn miraep mpi` ,(zeig mr) ezexixne eal oexay
,dyecwnzexeabn.dyecw lyéøö íézòì ,äpäåúðéça øøBòì C §¦¥§¦¦¨¦§¥§¦©

íäL ,íéðécä ÷ézîäì éãk úBLBãwä úBøeáb,mipicd -úðéça §©§§¥§©§¦©¦¦¤¥§¦©
èìBMLk òøä øöéå úéîäaä Lôð,rxd xvid -ìò íBìLå¯ñç ¤¤©§¥¦§¥¤¨©§¤¥©§¨©

,íãàä,mipic ly oipr ,ixd ,dfy -ïé÷zîð íéðécä ïéà ék- ¨¨¨¦¥©¦¦¦§¨¦
,"cqg"le "aeh"l miktdp.ïLøLa àlàjez l` "mikiynn"yk - ¤¨§¨§¨

mipicd mb ,myxeya ,oky ;dyecwc zexeabn ,myxeyn - mipicd
`l` ,rx ly oipr mpi` ,rxd xvide zindad ytpd ly zexeabde

miraep minevnve zelylzyd ieaix ici lry ,dyecw ly zexeab
,md miktdp okle - aehde dyecwd jtid ly mipice zexeab mdn

aehle dyecwl - "rx"n ,myxey ly egeka6.ì"æø eøîà ïëìå7: §¨¥¨§©©
,"áBhä øöé íãà æébøé íìBòì"zcear lry ,rxd xvid lr - §¨©§¦¨¨¥¤©

mrtn zeidl ziwl`d ytpd
fbex ly gex jlda mrtl
ici lr wizndl ick .dxeabe
ytpd ly mipicd z` jk
,`l` .rxd xvide zindad
xywda "mlerl" iehiad

oaena epi` ,eppiprlcinzy
ly ef dxeva weqrl eilr
lr ixd llka ik .dcear
,dgnya zeidl ezcear
,mrt lk :`id dpeekd `l`
jkl wwcfdl eilry onf lk

:oldl xaqeiy itke -,eðéäå§©§
BLôða äàBøL úò ìëa§¨¥¤¤§©§

éøvL.Cëì Cdrya ,oebk - ¤¨¦§¨
ddiabn zindad ytpdy
xe` lr xizqdl dnvr z`
ziwl`d ytpd ly dyecwd
avna `ed mc`d jk awre
lr - "ald mehnh" ly
jezn f` zeidl ezcear

.dxeabe "dfbxd"úòL Cà©§©
àéä ,íãà éða áøì Cëì äéeàøe úãçéîä äòL àéäL ,øLkä©Ÿ¤¤¦¨¨©§ª¤¤§¨§¨§Ÿ§¥¨¨¦

,àîìòc élnî éëä¯åàìa áöò àeäL äòLajk oia `edyk - §¨¨¤¨¥§¨¨¦¦¦¥§¨§¨
,mlerd ipiprn avr,äañ íeL éìa Ck Bàeipipr llba `ly - ¨§¦¦¨

,jkl daiqd z` rcei envr `edy ilan avr `ed `l` ,miinybd
"àðaLçc éøn"î úBéäì áöòä Ctäì øLkä úòL àéä éæà£©¦§©©Ÿ¤§©¥¨¥¤¦§¦¨¥§ª§¨¨

,ìéòì økæpäeytp oeayg zeyrl ,zepeaygd ilran zeidl - ©¦§¨§¥
,ipgexd eavne ecnrnn,"'eëå æébøé íìBòì" ì"æø øîàî íi÷ìe§©¥©£©©©§¨©§¦§

,ìéòì økæpkfbexde zexixnd ewa ynzydl -8,øèté äæáe ©¦§¨§¥¨¤¦¨¥
,àîìòc élnnL úeáöòäîzraepd zeavrdn xhti ,jka - ¥¨©§¤¦¦¥§¨§¨

llba zexixnl ribie eytp oeayg dyriyk ,miinybd mipiprdn
zngn dligza da oezp didy zeavrdn xhtii - miipgexd eipipr

.miinybd eipipr
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íéøîà éèå÷éì
åá òâôå àâøð äéá 'éãùì àáà äéáå äéðéî ì"æøàîë
ïåøúéäå øúåî äéäé áöò ìëá øîàð æ"òå .åá àöåéë
úîàá êà .ïî÷ìãë áöòä øçà äàáä äçîùä àéä
'ä éðô øåàî ä÷åçéø ìò ùôðä úåøéøîå øáùð áì ïéà
ïåùìá ììë úåáöò íùá íéàø÷ð à"ñá äúåùáìúäå
úåéç ïéàå ïáàë íèîåèî åáìù àéä úåáöò éë ùãå÷ä
úåéç ùé éøä äáøãà øáùð áìå úåøéøî ìáà åáìá
'éçáî úåéç àéäù ÷ø øîøîúäìå ìòôúäì åáìá
ìåìë áìä éë íéãñç 'éçáî äçîùäå úåùåã÷ úåøåáâ
úåøåáâ 'éçá øøåòì êéøö íéúòì äðäå .ïäéúùî
'éîäáä ùôð 'éçá íäù íéðéãä ÷éúîäì éãë úåùåã÷ä
ïé÷úîð íéðéãä ïéà éë íãàä ìò å"ç èìåùùë ø"äöéå
åðééäå èä"öé íãà æéâøé íìåòì ì"æøà ïëìå ïùøùá àìà
øùåëä úòù êà êëì êéøöù åùôðá äàåøù úò ìëá
àéä íãà éðá áåøì êëì äéåàøå úãçåéîä äòù àéäù
éìá êë åà àîìòã éìéîî ä"àìá áöò àåäù äòùá
úåéäì áöòä êôäì øùåëä úòù àéä éæà äáñ íåù
'åëå æéâøé íìåòì ì"æøàî íéé÷ìå ì"ðä àðáùåçã éøîî

àîìòã éìéîîù úåáöòäî øèôé äæáå ì"ðë
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ב.3. לט, ב.4.סנהדרין קכא, כג.5.שבת יד, ˘ËÈÏ"‡:6.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כיון מובן, אינו א"כ ˘·‡Ó˙"לכאורה כו', עצבות אי"ז
בדא"פ: וי"ל - האמת? דהיפך דיעה מסביר האם וכו', המדה היא כך כתבו: -Ò„¯מהו וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל מהתבוננות התוצאות

) והחיות המציאות העדר בתכלית, עצמו בעיני ונבזה ובטול מתמרמר Â·ˆÚ˙שפלות תומ"י כי כדבעי), התבוננותו (באם נמשך זה שאין אלא ,(
אותה ועל - וכו' כ"כ נפל זה כתבו ‰¯‚Úאיך ג"כ יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על דאפילו כו' המדה היא דכך מסביר, החיות דהעדר

)Ê"Á‡Ïעצבות זה שאין מהפךÂ‡„¯·‰שביאר, דעי"ז ממשיך) בכ"ז ,·ˆÚ‰ בו אין מצ"ע העצב רפכ"ו: לעיל ועייג"כ וק"ל. דעלמא דמילי
כו'". נפשו במר כו' האמתי העצב כו' א.7.מעלה ה, שעת 8.ברכות הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה

הכושר  שעת היא לכן בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין שבהיותו בפשטות, הכוונה - הרוחני ממצבו למרירות הכושר
בגלל  בעצבות נתון שהוא מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת שזו אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה
מרירות; של הפכית תנועה בתוכה לעורר ביותר קשה שמחה, של בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך: אכן היא האמת אלא, הגשמיים?! עניניו
חז"ל  מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר כמו למרירות. להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות, של במצב כה בין נתונה הבהמית כשהנפש ואילו,
על  שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים המקדש בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית בזמן א): קט, (פסחים



`xcנח 'e ycew zay mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ו' קודש שבת יום
,n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äçîù éãéì àáé ë"çàå,n 'nr cr.ïéîìò ìëã

Ck øçàå,eytp oeayg iciÎlr xayp ale zexixnl `eaiy ixg` - §©©¨
Baì ìà áéLé úàfL ,eðéäc .úézîà äçîN éãéì àáéjky - ¨Ÿ¦¥¦§¨£¦¦§©§¤Ÿ¨¦¤¦

,eall dpriälàä úîàäå íéøácä øçà ,íéìôëa Bîçðì§©£§¦§©¦©©©§¨¦§¨¡¤¨¥¤
,ìéòì íéøkæpä`ed ,`eti` ,cvik .zegpd eavna rpkzydy - ©¦§¨¦§¥

z` mgpl ,dfk avna leki
- ?envr:Baìì øîàì- ¥Ÿ§¦
:opeaziyéìa ïk àeä úîà¡¤¥§¦

ãàî ÷Bçø éðàL ,÷ôñ̈¥¤£¦¨§Ÿ
õwLîe ,úéìëúa 'äî¥§©§¦§ª¨
äæ ìk Cà ,'eë áòúîe§Ÿ¨©¨¤
óebä àeä ,écáì éðà àeä£¦§©¦©

,BaL úéðeiçä Lôð íò- ¦¤¤©¦¦¤
z` dignd zindad ytpd

.sebdLé íB÷î¯ìkî ìáà£¨¦¨¨¥
,Lnî "'ä ÷ìç" éaø÷a§¦§¦¥¤©¨
ì÷a elôà BðLiL¤¤§£¦§©

,íélwaLlw" mb ,oky - ¤©©¦
wlg eaxwa yi "milway

,lrnn dwl`Lôð àéäL¤¦¤¤
úe÷ìà õBöéð íò úéäìàä̈¡Ÿ¦¦¦¡Ÿ
da Laìîä Lnî©¨©§ª¨¨

àéäL ÷ø ,dúBéçäì- §©£¨©¤¦
,ziwl`d ytpdúðéçáa¦§¦©

,úeìbly zindad ytpa - ¨
`vnp ip`y drya ,dtilwd

.dfk cexi ipgex avnaíàå§¦
ïk,ixd -,äaøcà- ¥©§©¨

:jtidl¯ õewLå áeòzäå 'äî ÷eçøä úéìëúa éðàM äî ìk̈©¤£¦§©§¦¨¦¥§©¦§¦
äéìò úeðîçøäå ,øúBé ìBãb úeìâa éaL úéäìàä Lôð éøä£¥¤¤¨¡Ÿ¦¤¦§¨¨¥§¨©£¨¨¤¨

äæìå ,ãàî äìBãb,okle -dàéöBäì éöôçå éúnâî ìk íéNà §¨§Ÿ§¨¤¨¦¨§©¨¦§¤§¦§¦¨
,äéøeòðk äéáà úéa ìà dáéLäì ,äæ úeìbî dúBìòäìe- §©£¨¦¨¤©£¦¨¤¥¨¦¨¦§¤¨

dzidy enk ,dyxeyl :xnelkäúéäL ,éôeâa äLaìúpL íã÷- Ÿ¤¤¦§©§¨§¦¤¨§¨
,f`ïk äzò íâå ,úéìëúa Bnò úãçéîe Cøaúé BøBàa úììëð¦§¤¤§¦§¨¥§ª¤¤¦§©§¦§©©¨¥
äz,Cøaúé Ba úãçéîe äìeìk à,didi dfe -ìk íéNàLk §¥§¨§ª¤¤¦§¨¥§¤¨¦¨

ïäa Léaìäì ,úBöîe äøBúa éúnâî,zevnae dxeza -øNò ìk §©¨¦§¨¦§§©§¦¨¤¨¤¤

äéúBðéçadxeza miyeal eidi ytpd zegeke zepiga zxyr lky - §¦¤¨
meiwa - "zecn"de ,dxezd zpada "yeal" didi "lky"dy ,zeevne
zecn oda zeyealy enk ote` eze`a xeaice dyrna zeevnd

,'eke 'd z`xie 'd zad`ìéòì økæpk9,älôz úåöîa èøôáe- ©¦§¨§¥¦§¨§¦§©§¦¨
dnbnd cgeina zbyen da
ziwl`d ytpd z` `ivedl
dyxeyl dxywle dzelbn

:ici lr - zewl`a÷òöì- ¦§Ÿ
zrya wrvz ytpdy

,dlitzddì øva 'ä ìà¤©©¨
,õwLîä éôeâa dúeìbî¦¨¨§¦©§ª¨
,øbñnî dàéöBäì§¦¨¦©§¥

Bæå .Cøaúé Ba d÷áãìe- §¨§¨¦§¨¥§
z` `ivedl ,ef dcear
seba dzelbn dnypd
mr dcegiil dxifgdle
zeevne dxez iciÎlr d"awd
,hxta dlitz iciÎlre llka
äáeLz" úðéça àéä¦§¦©§¨

"íéáBè íéNòîe10,oky - , ©£¦¦
miyrn"e "daeyz" dxe`kl
mipipr ipy md "miaeh
ick d`a "daeyz" :mipey
xard z` aihidle owzl
miyrn" eli`e ,aehÎ`ld
zeevnd meiw md ,"miaeh
miyrpd miaeh mipipre

dzrz` mixywn ,`eti` ,cvik - "xar"l zekiiy mey mdl oi`e ,
epinkg oeylk) ?miaeh miyrne daeyz :cg` xac md eli`k mdipy
xaqeny itk ,`l` .("miaeh miyrne daeyza zg` dry dti" :l"f
- dxen`d dpeekd jezn zeyridl mikixv miaehd miyrndy ,o`k

:xacd oaeiáéLäì éãk äNBòL íéáBè íéNòî ïäL,ytpd z` - ¤¥©£¦¦¤¤§¥§¨¦
`idy"'ä ÷ìç",d"awdl -.ïéîìò ìëc àLøLå àøB÷îì- ¥¤¦§¨§¨§¨§¨¨§¦

miaeh miyrny ,ixd .zenlerd lk yxeye xewn `edydl`
"daeyz"d oipr dfy ,dyxeye dxewnl ytpd zxfgda mixeyw.
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íéøîà éèå÷éì
àáé ë"çàå
åîçðì åáì ìà áéùé úàæù åðééäã úéúéîà äçîù éãéì
åáìì øîàì ì"ðä äìàä úîàäå 'éøáãä øçà íééìôëá
úéìëúá 'äî ãàî ÷åçø éðàù ÷ôñ éìá ïë àåä úîà
óåâä àåä éãáì éðà àåä äæ ìë êà 'åë áòåúîå õ÷åùîå
'ä ÷ìç éáø÷á ùé î"î ìáà åáù úéðåéçä ùôð íò
úéäìàä ùôð àéäù íéì÷áù ì÷á 'éôà åðùéù ùîî
àéäù ÷ø äúåéçäì äá ùáåìîä ùîî úå÷ìà õåöéð íò
÷åçéøä 'éìëúá éðàù äî ìë äáøãà ë"àå úåìâ 'éçáá
úåìâá éáù úéäìàä ùôð éøä õå÷éùå áåòéúäå 'äî
ìë íéùà äæìå ãàî äìåãâ äéìò úåðîçøäå øúåé ìåãâ
äáéùäì äæ úåìâî äúåìòäìå äàéöåäì éöôçå éúîâî
äúéäù éôåâá äùáìúðù íãå÷ 'éøåòðë äéáà úéá ìà
ïë äúò íâå úéìëúá åîò úãçåéîå 'úé åøåàá úììëð
'øåúá éúîâî ìë íéùàùë 'úé åá úãçåéîå äìåìë àäú
èøôáå ì"ðë äéúåðéçá øùò ìë ïäá ùéáìäì úåöîå
éôåâá äúåìâî äì øöá 'ä ìà ÷åòöì äìôú úåöîá
'éçá àéä åæå 'úé åá ä÷áãìå øâñîî äàéöåäì õ÷åùîä
äùåòù íéáåè íéùòî ïäù íéáåè íéùòîå äáåùú
.ïéîìò ìëã àùøùå àøå÷îì 'ä ÷ìç áéùäì éãë
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הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו שמחה-קדושה באה איפוא, כיצד, ישראל", בך "וישמחו מצוה, של שמחה להיות החג שמחת
- עצבות של בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי בשמחה, להיות הבהמית הנפש גם צריכה - שמחה של בתנועה תהיה האלקית שהנפש כדי
להמשיך  יותר קל ויין, בשר על-ידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן, הבהמית); בנפש לבושה שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה
מעניניו  למרירות להגיע יותר קל הגשמיים, מעניניו עצבות של במצב כה בין נתון שהוא בשעה זה: בענין גם כך האלקית. בנפש גם שמחה

ד.9.הרוחניים. יז.10.פרק ד, אבות



נט היום יום . . . 

ה'תש"גל שבט, ר"חיום ששי

חומש: משפטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ובזה . . . שעה כנ"ל.

]=ָהַרב  "ץ  ּבַ ָהַרׁשְ מֹוִרי  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ֶדת  ֻהּלֶ ְליֹום  ִלְליּוּבַאִוויְטׁש  ּבֹוָאם  יֹום  בּו  ְ ִחּשׁ ֲחִסיִדים  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ
ַנת תר"ח, ּוְבָכל  ִטים ׁשְ ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ י ּפָ ִ ּשׁ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ִלְליּוּבַאִוויְטׁש אֹור ְליֹום ׁשִ ּפַ א ּבַ ַצְלֵאל[ ּבָ מּוֵאל ּבְ ׁשְ

ַעם  ּפַ ַמח ֶצֶדק" ּבַ ר ִנְכַנס ְלַה"ּצֶ ָעה ֲאׁשֶ ָ ּשׁ ּה ּבַ ין ּבָ ִפּלִ ן ְלָהִניַח ּתְ ְיָלה, ּוְמַכּוֵ ל אֹותֹו ַהּלַ ָנה ָהָיה ֵער ּכָ ָנה ְוׁשָ ׁשָ
ָהִראׁשֹוָנה.

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 ֶנֶפׁש  ה ַאַחר" – "ּבִ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָלה", ָסִעיף ַהּמַ ּכֵ ְתִחיל "לֹא ִתְהֶיה ְמׁשַ ּבּור ַהּמַ ּדִ "ּתֹוָרה אֹור" 
ְפִניִמית ַעְצמּותֹו". בֹות הּוא "ּבִ י ּתֵ רּוׁש ָהָראׁשֵ בפ"ע". ּפֵ

ה, ֵיׁש ָלּה ְמָלאכֹות  יִריָדָתּה ְלַמּטָ ָמה ּבִ ל ְנׁשָ ה ּכָ ִתיב: "ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו, ְוַלֲעבֹוָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב". ִהּנֵ ּכְ
מֹות  ׁשָ ַהּנְ אֹוַצר  ּבְ רּום  ֵמי  ְ ּשׁ ּבִ ֵמֲעִמיָדָתּה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ יִציַאת  ּדִ ְלָפֳעלֹו",  ָאָדם  "ֵיֵצא  ְוֶזהּו  ּוְפָרִטּיֹות,  ָלִלּיֹות  ּכְ
"ָאָדם  ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא  ֲהִמית,  ְוַהּבַ ְבִעית  ַהּטִ ְוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ּבֹוָאּה  ַעד  א  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ִויִריָדָתּה 
אֹור ּתֹוָרה ְוֵנר ִמְצָוה,  יר ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ָלִלּיֹות, ְלַהְגּבִ ָלאכֹות ַהּכְ ּמְ ְלָפֳעלֹו" - ּבַ
ִפי ִטְבָעּה  ּדֹות ּכְ ּמִֹחין ּוַבּמִ ָרִטית ּבַ ָמה ֵיׁש ָלּה ֲעבֹוָדה ּפְ ָכל ְנׁשָ ָרִטית, ּדְ ִהיא ְמָלאָכה ַהּפְ "ְוַלֲעבֹוָדתֹו" - ׁשֶ
אּור  ּבֵ ָהִעְנָין,  ּוְבֹעֶמק  ַלֲעׂשָֹתם".  "ַהּיֹום  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַלֲעׂשֹות,  ְזַמן  ֵיׁש  עֹוד  ּבְ  – ָעֶרב"  "ֲעֵדי  ְוִעְנָיָנּה.. 
"ֵיֵצא ָאָדם", ְדַבֲעלֹות  ה ּדְ ָמה ְלַמּטָ ׁשָ ה ַעל ְיֵדי ְיִריַדת ַהּנְ ֲעׂשֶ ּנַ ה ׁשֶ ָללּות ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ָקִאי ַעל ּכְ תּוב . . ּדְ ַהּכָ
עֹוָלם  קּוָתּה ּבָ ֹאֶפן ִהְתַעּסְ א ּבְ עֹוָלם ַהּבָ ּגּוף, "ְלָפֳעלֹו", ִהיא עֹוֶסֶקת ּבָ ת ּבַ ׁשֶ ה ְמֻלּבֶ ָמה ִמְהיֹוָתּה ְלַמּטָ ׁשָ ַהּנְ
ָעַסק  ִאם  "ְוַלֲעבֹוָדתֹו",  ּתֹוָרה.  ָאֳהֵלי  ּבְ אֹותֹו  ַמְכִניִסים  ם  ׁשָ ם  ּגַ ַלּתֹוָרה,  ים  ִעּתִ קֹוֵבַע  ָהָיה  ְוִאם  ה,  ַהּזֶ
ַעְצמּות  ּדְ ְוָהֲעֵרבּות  ַהּנַֹעם  ִעּלּוי ַעד  ִעּלּוי ַאַחר  ּבְ עֹוֶלה  ׁשֶ ָעֶרב",  תֹו "ֲעֵדי  ֲעִלּיָ ה  ִהּנֵ ָאז  ָראּוי,  ּכָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ

רּוְך הּוא. ֵאין סֹוף ּבָ

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.

ולשבר  הרים  גמור לחשוב שצריך לפרק  בזה טעות  אינה כמו שטועים  זו  ועבודה 
סלעים, איבערקערען די וועלט . האמת הגמור הוא, אשר כל עבודה ופועל, איזה שיהיו, 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . ס
בכוונה אמיתית די ומספיק: א ברכה בכוונה, דעם ווארט אין דאוונען כדבעי  בהכנת 
הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד, א פסוק חומש בידיעה שהוא דבר ה', א פסוק תהלים, 

ומדה טובה לקרב לבו של חברו באהבה וחבה.
אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיעת רבה ועצומה, פשוט לערנען א רבוי 

און פארשטיין  - כל אחד לפי ערכו - ואז ה' בעזרו שיהי' כפי האמת.

ֶאת  ׂש  ּוְלַחּפֵ ּמַֹח  ּבַ ָהֲעבֹוָדה  "ד[  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ]=ַאְנׁשֵ ַאַנ"ׁש  ִלְפֵני  ר  ִסּדֵ  – ֵקן  ַהּזָ  – דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ
ִפי ָהֱאֶמת ּוָבָאה ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה. ְהֶיה ַרק ּכְ ּתִ נּוָעה ׁשֶ ל ּתְ ר ּכָ ָהֱאֶמת, ְלַבּקֵ

ר ְסָלִעים, 'ַלֲהֹפְך  ּבֵ ִריְך ְלָפֵרק ָהִרים ּוְלׁשַ ּצָ מּור, ַלֲחׁשֹב ׁשֶ ֶזה ָטעּות ּגָ ּטֹוִעים ּבָ מֹו ׁשֶ ַוֲעבֹוָדה זֹו ֵאיָנּה ּכְ
יק:  ּוַמְסּפִ י  ּדַ  – ית  ֲאִמּתִ ָנה  ַכּוָ ּבְ ְהיּו,  ּיִ ׁשֶ ֵאיֶזה  ּוֹפַעל,  ֲעבֹוָדה  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ מּור הּוא,  ַהּגָ ָהֱאֶמת  ָהעֹוָלם'.  ֶאת 
יִדיָעה  ּבִ ׁש  ֻחּמָ סּוק  ּפָ עֹוֵמד,  ה  ַאּתָ ִמי  ִלְפֵני  ּוִביִדיָעה  ב  ַהּלֵ ֲהָכַנת  ּבַ ָראּוי  ּכָ ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ה  ִמּלָ ָנה,  ַכּוָ ּבְ ָרָכה  ּבְ

ה. ַאֲהָבה ְוִחּבָ ל ֲחֵברֹו ּבְ ה טֹוָבה ְלָקֵרב ִלּבֹו ׁשֶ ים, ּוִמּדָ ִהּלִ סּוק ּתְ ַבר ה', ּפָ הּוא ּדְ ׁשֶ

ל  ה ּוְלָהִבין – ּכָ ׁ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 ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו – ְוָאז ה' ּבְ

ה'תש"גב אדר שנייום שלישי

חומש: פקודי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואם ירחיב . . . 86 כמ"ש לקמן.

ה ּוְזרּוָעה, אֹו ַהּיֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש  ֶדה ֲחרּוׁשָ ָטר – ַעל ׂשָ ָאֵחז ּבֹו, ּוְכמֹו ַהּמָ ּתֵ ָבר ׁשֶ ָרָכה ְצִריָכה ְלֵאיֶזה ּדָ ַהּבְ
ָטר יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְמִביִאים  ה ְולֹא ְזרּוָעה, ֵאין ַהּמָ ֵדה ּבּור לֹא ֲחרּוׁשָ ׂשְ ֶרם. ֲאָבל ּבִ ֶדה ְוַהּכֶ בּוַאת ַהּשָׂ – ַעל ּתְ

ּתֹוֶעֶלת.

ה'תש"גג אדר איום שני

חומש: תרומה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ואדרבה . . . לד ידים כנ"ל.

ל  ּוִמּכָ ר ֵמעֹוָלם לֹא ָרָאה אֹותֹו,  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ִליִליד ַעם  ָרֵאל הּוא  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִמְצַות  ֵקן ָאַמר:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ת ֲעָדתֹו. ן אֹו ּבַ הּוא ּבֶ ְמקֹום ְמגּורֹו, ׁשֶ ר ּבִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ן ְלָחֵבר ֲעַדת ִיׂשְ ּכֵ ׁשֶ

ה'תש"גג אדר שנייום רביעי

חומש: פקודי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה בכל . . . 86 מסטרא דא.

מענה הצ"צ לחסיד בקי בש"ס כו' ומשכיל גדול בחסידות: קבלת עול איז משנה דעם 
מהות. דורך קבלת עול פון א עבד פשוט, ווָאס בשעת ער שלָאפט איז אויך ניכר דער 
עול העבדות זיינער, קען אפילו א למדן און א גאון אויך קומען צו דער מעלה און 

חשיבות פון א ּפרָאסטתמימות'דיקען מסירתנפש איד.

הּות.  ה ֶאת ַהּמַ ּנָ ַלת ֹעל ְמׁשַ ֲחִסידּות: ַקּבָ דֹול ּבַ יל ּגָ ּכִ "ס כּו' ּוַמׂשְ ַ ּשׁ ִקי ּבַ ַמח ֶצֶדק" ְלָחִסיד ּבָ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
יַע  ְלַהּגִ ְוָגאֹון  ָדן  ַלּמְ ם  ּגַ ָיכֹול  ַעְבדּותֹו,  ֹעל  ָעָליו  ר  ִנּכָ ָנתֹו  ׁשְ ּבִ ם  ּגַ ׁשֶ ׁשּוט,  ּפָ ֶעֶבד  ל  ׁשֶ ֹעל  ַלת  ַקּבָ ְיֵדי  ַעל 

ׁשּוט ְוָתִמים. ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּפָ ל ְיהּוִדי ׁשֶ יבּותֹו ׁשֶ ְלַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ

יום 
רביעי



סי היום יום . . . 

ה'תש"גד אדר איום שלישי

חומש: תרומה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובכל דחי' . . . לד צדיקים.

ְלָהִסיר  ר  ׂשָ ּבָ ְיִגיַעת  א(  הּוא:  ְפָרט,  ּבִ ֱאלִֹקי  ֶכל  ּוְבׂשֵ ים,  ִעּיּוִנּיִ ָכִלים  ׂשְ ּבִ קּות  ְלִהְתַעּסְ ַהֲהָכָנה  ית  ֵראׁשִ
ְפָרט. ְכָלל, ּוְבִעְנְיֵני ֱאלֹקּות ּבִ לֹות ּבִ ּכָ ׂשְ ּמֻ ַהּטּוב ַטַעם ֵמִעְנְיֵני עֹוָלם, ב( ְיִגיַעת ֶנֶפׁש ְלעֹוֵרר ַהּטּוב ַטַעם ּבַ

ה'תש"גד אדר שנייום חמישי

חומש: פקודי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק לה. והנה . . . מד ועבודתם.

צו חסידות ביים מיטעלען רבי'ן, איז געווען זייער שטיל, דָאך פלעגט ער בשעת 
חסידות זָאגען: שא, שא.

דער טאטע הָאט עס ערקלערט, אז דָאס איז געווען אויף להשקיט נביעת המוחין. און 
הָאט מיט דעם מבאר געווען דעם מאמר הזהר סבא דעתוהי סתים דשקיט ושכיך.

ֵדי  ֶקט ֻמְחָלט. ַלְמרֹות ֹזאת ָנַהג לֹוַמר ּתֹוְך ּכְ ַרר ׁשֶ ֵעת ֲאִמיַרת ַהֲחִסידּות ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ׂשָ ּבְ
ֲאִמיַרת ֲחִסידּות: ׁשַא! ׁשַא!

ן[ ֶאת ְנִביַעת ַהּמִֹחין, ]ַהַמֲעָלה  ִקיט ]=ְלַרּסֵ ֵדי ְלַהׁשְ ה ּכְ ָבר ַנֲעׂשָ ַהּדָ יר, ׁשֶ "ּב[ ִהְסּבִ א ]=ַאְדמֹו"ר ָהַרׁשַ ַאּבָ
ְעּתֹו  ּדַ ]=ָזֵקן  ִכיְך"  ְוׁשָ ִקיט  ׁשָ ּדְ ְסִתים,  ְעּתֹוִהי  ּדַ "ָסָבא  ַהּזַֹהר  ַמֲאַמר  ֵאר  ּבֵ ּוְבָכְך  נֹוְגדֹות[  ֵדעֹות  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבַ

ב[. ָ ֹוֵקט ּוְמֻיּשׁ ּשׁ ּום ׁשֶ ֻמְפָלָאה ִמּשׁ

ה'תש"גה אדר איום רביעי

חומש: תרומה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ושני . . . 68 דקב"ה לעילא.

ֶאת  ּוְלַטֵהר  ְלַזּכֹות  הּוא  ַהּכֹל  ַרְגֵלינּו,  ף  ּכַ ִמְדַרְך  ְמקֹום  ָכל  ּבְ ה  ִהּנֵ ְסֵפָקא,  ּוְסֵפק  ָסֵפק  ֵצל  ׁשּום  ִלי  ּבְ
ְזָרה ָעָליו  ר ּגָ ֲאׁשֶ ַרֲחָמָנא ָאנּו, ִאיׁש ִאיׁש ּכַ לּוֵחי ּדְ ָרֵאל ׁשְ ל ִיׂשְ ה, ַוֲאַנְחנּו ּכָ ִפּלָ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ ָהָאֶרץ ּבְ

ְכֵמנּו. ר ָהֳעְמָסה ַעל ׁשִ י ֵמֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, ֲאׁשֶ ָחה ָהֶעְליֹוָנה, ֵאין ָחְפׁשִ ּגָ ַהׁשְ

ה'תש"גה אדר שנייום ששי

חומש: פקודי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והוא בהקדם . . . מד בראשו עכ"ל.

ֵאינֹו  ּדְ ְלַבד  ּבִ זֹו  ְולֹא  ה.  ֵהּמָ ֻמְכָרִחים  ֶאָחד  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ  – ֹפַעל  ּבְ ַוֲעבֹוָדה  ַהֲחִסידּות  ִלּמּוד  ְגֶלה,  ַהּנִ ִלּמּוד 
ִעים ֶזה ָלֶזה, ּוְכַמֲאַמר "ְולֹא ַעם  ה ֵהם ְמַסּיְ ַרּבָ א ַאּדְ ֵני ֲחֵברֹו, ֶאּלָ ָהֶאָחד ִיְדֶחה אֹו ֻיְדֶחה ִמּפְ ְך לֹוַמר ׁשֶ ּיָ ׁשַ
ִריְך ִלְהיֹות ִלּמּוד  ּצָ ד ִעם קֹונֹו", – ׁשֶ ְתַחּסֵ ְגֶלה, "ֵאיֶזהּו ָחִסיד ַהּמִ ִריְך ִלְהיֹות ִלּמּוד ַהּנִ ּצָ ָהָאֶרץ ָחִסיד" – ׁשֶ

ֹפַעל. ּמּוד ֲהלֹא הּוא ָהֲעבֹוָדה ּבְ ַהֲחִסידּות, ְוַתְכִלית ַהּלִ

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . סי

ה'תש"גו אדר איום חמישי

חומש: תרומה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ולא עוד . . . 68 לעילא הרבה.

משיחות אאמו"ר: עס איז א מעלה נפלאה, ווָאס דער אויבערשטער ב"ה איז מזכה און 
מען קריגט א חוש מיט א געשמַאק א אידען ַא טובה טָאן, ביז אז יענער ווערט בא אים 
טייערער ווי ער בא זיך, ווארום אויף זיך קען ער געפינען כמה טעמים פאר ווָאס עס 
קומט איהם זָאל, ח"ו, זיין ניט גוט, ָאבער אויף דעם ַאנדערען איז דָאס ניט שייך כלל.

יִגים  ּוַמּשִׂ ה,  ְמַזּכֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ִנְפָלָאה,  ַמֲעָלה  זֹו  "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ַעְצמֹו  ַעל  ן  ּכֵ ׁשֶ ַעְצמֹו.  ֵעיֵני  ּבְ הּוא  ִמׁשֶ יֹוֵתר  ָיָקר  ֵעיָניו  ּבְ ַהּזּוַלת  ׁשֶ ַעד  ִליהּוִדי,  ת טֹוָבה  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ְוֹעֶנג  חּוׁש 
ָלל לֹא  לֹום, לֹא טֹוב, ַאְך ַעל ַהּזּוַלת ֶזה ּכְ ְהֶיה לֹו, ַחס ְוׁשָ ּיִ יַע ׁשֶ ה ִנּמּוִקים ַמּדּוַע ַמּגִ ּמָ ָיכֹול הּוא ִלְמֹצא ּכַ

ְך. ּיָ ׁשַ

ה'תש"גו אדר שנישבת
ָלאָכה.  ל ַהּמְ ַלם ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּתִ

ח.  ּמַ יַע ּוְתׂשַ ה, ּתֹוׁשִ ִמיד: ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ִבְרכֹות ַהְפטֹוָרה אֹוְמִרים ּתָ ּבְ
חומש: פקודי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: לה־לח.
תניא: והנה ביאור . . . והמשכיל יבין.

דֹול ְלַאַנ"ׁש ַעל ְיִחידּות  נּו ַהּגָ ָעָנה ַרּבֵ ֶ ְנָיא הּוא ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ַמה ּשׁ ל ֵאֶצל ִזְקֵני ַאַנ"ׁש: ֵסֶפר ַהּתַ ְמֻקּבָ
ְלָפֵנינּו.  ה  ַעּתָ הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ צּוָרתֹו  ּבְ ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ֶאת  ר  ְלַסּדֵ ִהְתִחיל  תקנ"ב  ַקִיץ  ּבְ תק"מ־תק"ן.  נֹות  ׁשְ ּבִ
ַטֲעָמא  ּוֵמַהאי  פֹו.  ְלַזּיְ ִהְתִחילּו  ְוַגם  ׁשּו,  ּבְ ּתַ ִנׁשְ ַמן  ַהּזְ ְך  ּוְבֶמׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ ַרּבֹות  קֹות  ַהְעּתָ ָהיּו  ָבר  ּכְ  – תקנ"ג 
ק  ְנָיא, ְוִדּיֵ נּו ֶאת ִסְפרֹו ַהּתַ ַתב ַרּבֵ ָנה ּכָ ִרים ׁשָ ח ַאֵחר: ֶעׂשְ נּו ְלָמְסרֹו ִלְדפּוס. ֵיׁש ֻנּסָ ֵרז ַרּבֵ ה זֹו[ ִנְזּדָ ּבָ ]=ּוִמּסִ

קֹות  ַהַהְעּתָ ַרּבּו  ּוְכׁשֶ יקֹו,  ְלַהְעּתִ ְרׁשּות  ָנַתן  ְוָאז  ְוָזקּוק,  ָצרּוף  ָהָיה  ָבר  ּכְ ַנת תקנ"ה  ׁשְ ּבִ ְוֵתָבה.  ָבה  ּתֵ ָכל  ּבְ
ׁשּו ְמָסרֹו ִלְדפּוס. ּבְ ּתַ ְוִנׁשְ

רּוׁש  ּדְ דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ַנת תק"ן – ָאַמר  ׁשְ יו –  ְלַחּיָ ָנה ָהִראׁשֹוָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ר,  ֲאׁשֶ ר  ִסּפֵ ַמח ֶצֶדק"  ַה"ּצֶ
ְנָיא. ל ֵסֶפר ַהּתַ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ת ּפְ לֹשֶׁ יק כּו'", ְוהּוא הּוא ׁשְ ִהי ַצּדִ יִעין אֹותֹו ּתְ ּבִ "ַמׁשְ
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המשך ביאור למס' שבת ליום שני עמ' ב

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  שבט ל' ראשון יום עצמו? את יוסף סיכן איך

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰:Ba øîàpL éî ìk̈¦¤¤¡©
.BLôða áiçúî äæ éøä ¯ øáò àìå âøäðå !âøäé ìàå øáòé©£Ÿ§©¥¨¥§¤¡©§Ÿ¨©£¥¤¦§©¥§©§

בתורה ואילך)מסופר יג לז, יוסף (וישב את שלח אבינו שיעקב
שאמר  גבריאל במלאך יוסף פגש ובדרך אחיו, שלום את לראות
ופירש  דותינה", נלכה אומרים שמעתי כי מזה "נסעו אחיו כי לו

יז)רש"י  שם נלכה (שם, האחוה; מן עצמם הסיעו – מזה "נסעו :
בהם". שימיתוך דתות נכלי לך לבקש – דותינה

לאחיו  יוסף הלך מדוע זו, אזהרה לאחר השאלה: ונשאלת
משלוש  שאינה למרות אב, כיבוד מצות בשביל חייו את וסיכן

יעבור'? ואל 'יהרג נאמר עליהן העבירות
הרמב"ן שם)ואכן התורה "אין (על ומפרש: רש"י על חולק

דינין  עליך לעורר והלכו האחוה מן מזה נסעו ... הכוונה
ללכת נמנע היה כן שאם envraותרעומות, okqn did `le,"

ואמר  אמת הגיד לו הגיד אשר גבריאל האיש "כי מבאר ולכן
בו  הנסתר הבין לא והוא אמת, ושניהם פנים לשני משמש לשון

ממנו". הנגלה אחר והלך

כאן  משנה' ה'כסף שהביא מה לפי המחלוקת את לבאר ויש
פירוש  יהרג ואל יעבור בגמרא "שכשאמרו הרמב"ם שלדעת
הגמרא  דברי את מפרשים יש אבל יהרג", שלא כדי לעבור צריך
יהרג", שלא כדי לעבור בידו "הרשות - יהרג" ואל "יעבור
תחשב  צדקה עבר, ולא נהרג דאם סוברים רבים וכן ו"שלמים

לו".
והרמב"ן: רש"י נחלקו שבזה לומר, ויש

הרמב"ם כשיטת היא הרמב"ן קנז)שיטת סי' יו"ד לטור ב"י (ראה

יהר  ואל 'יעבור שדינו מתחייב שמי זה הרי עבר ולא ונהרג ג'
ואם  במפורש, יוסף את הזהיר לא שהמלאך מפרש ולכן בנפשו,
אבל  עצמו; לסכן לו אסור היה בדבר סכנה שיש יודע היה
עבר  ולא נהרג ואם רשות, הוא יהרג' ואל 'יעבור רש"י לשיטת
שאחיו  מגבריאל שמע שיוסף אף ולכן לו". תחשב "צדקה

אביו. שליחות לקיים עצמו את סיכן להמיתו, מבקשים
(jli`e 169 'nr d"l zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  אדר א' שני יום הנביא  דברי על העובר עונש

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰àeä úc úBNòì àìŸ©£¨
äúéî áiç ¯ åéøác ìò øáBòäå ...äøBzä éøác ìò úBeöì àlà ,àá̈¤¨§©©¦§¥©¨§¨¥©§¨¨©¨¦¨

.íéîL éãéa¦¥¨©¦
חינוך' ה'מנחת תקט"ז)והקשה :(מצוה

יתחייב  לא מדוע מיתה, חייב הנביא דברי על העובר אם
על  העובר וכן שבתורה, עשה מצוות על העובר כל גם מיתה
שהרי  מיתה, חייב יהא עליו) לוקין (שאין מעשה בו שאין לאו
רבינו  משה דברי על גם עובר התורה ממצוות אחת על העובר

הנביאים'? 'אדון
ותירץ:

בגמרא הוא זו הלכה פט,א)מקור "המוותר (סנהדרין נאמר שם ,
רש"י ופירש ." שמים בידי מיתתו הנביא... דברי והמוותר)על (ד"ה

אין  כן ואם הנביא". לו שאמר למה חשש שלא "המפקירם,
בהם. שמזלזל אלא הנביא בדברי שכופר הכוונה

משום  הנביא דברי על העובר הרמב"ם: דעת גם היא וזו

אינו  אם אבל שמים, בידי מיתה חייב בנבואתו מאמין שאינו
אינו  תקפו, שיצרו משום דבריו על עובר אלא בנבואתו כופר

הקבוע xaerנחשב העונש כפי הוא ועונשו הנביא, דברי על
עשה. על או לאו על העובר על בתורה

כך: זו הלכה ביאר המלך' 'עבודת ובספר
וציוה  ה' בשם דיבר הנביא מסוימת,כאשר פעולה לעשות

באמירת  אם אבל שמים, בידי מיתה חייב אכן דבריו על העובר
מקום  אין - ה' ציווי על לעובר העונש סוג מפורט גופא הנביא
האמור  העונש הרי כי מיתה, בעונש הציווי על העובר את לחייב
מיתה, חיוב עליו נטיל ואם הנבואה. מן חלק כבר הוא ה' מפי
בידי  מיתה לחייב מקום אין ולכן לנבואה. בסתירה זה יהיה
בציווי  כי לאֿתעשה, או עשה מצוות על העובר כל את שמים
העובר  על המוטל העונש כלול כבר נבואה, שהיא משה, מפי

הציווי. על

ה'תשע"ג  אדר ב' שלישי יום וחכמה  ענווה

:‰Œ„ ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ,˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰úBòc åéúBòcL íãà ìk̈¨¨¤¥¨¥
äöwä ãò álä dábî ÷çøúiL éî ...íëç àø÷ð ,úBòvîî ,úBiðBðéa¥¦§ª¨¦§¨¨¨¦¤¦§©¥¦Ÿ©©¥©©¨¤
ãò ÷çøúð íàå ...ãéñç àø÷ð ,øúBéa çeø-ìôL äéäéå ïBøçàä̈©£§¦§¤§©©§¥¦§¨¨¦§¦¦§©¥©

.íëç àø÷ð ¯ åðò äéäéå ãáìa òöîàä̈¤§©¦§©§¦§¤¨¨¦§¨¨¨
הממוצע  שדרך הרמב"ם כותב כאן משנה': ה'לחם הקשה
רוח  "שפל שהוא ומי החכמים, דרך היא הענווה במידת גם
הדין", משורת "לפנים של הנהגה וזו חסיד", נקרא – ביותר

להלן ה"ג)ואילו לנהוג (פ"ב אסור הגאווה שבמידת כותב הוא
האחרון"! הקצה "עד להתרחק צריך אלא בינונית, במידה

: ה'תולדות' בעל ומבאר

מתכוין  החכמים", "דרך היא ממוצעת בדרך שענווה בדבריו
ולנהוג  להשכיל יש אלא אחיד בקו בה ללכת שאין הרמב"ם
נחוצה  ולפעמים ביותר רוח שפל להיות יש לפעמים בחכמה:
לכל  בעבודתו משפיע ה' עובד יהודי לדוגמה: בכוחותיו. הכרה
ותפילתו". תורתו ידי על ניזונין המלאכים "וגם העולמות
אם  אך ובשלמות בשמחה תהיה שעבודתו תגרום כך על וידיעה
השפעה  לכך תהיה עבודתו, בערך יכיר לא ושפלות ענווה מרוב

עבודתו. על שלילית
להימנע  ומתי ושפלות בענווה להתנהג מתי לקבוע וכדי

חז"ל כהוראת לנהוג יש יב)ממנה, ב, לשם (אבות יהיו מעשיך "כל
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ה'תשע"ג  שבט ל' ראשון יום עצמו? את יוסף סיכן איך

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰:Ba øîàpL éî ìk̈¦¤¤¡©
.BLôða áiçúî äæ éøä ¯ øáò àìå âøäðå !âøäé ìàå øáòé©£Ÿ§©¥¨¥§¤¡©§Ÿ¨©£¥¤¦§©¥§©§

בתורה ואילך)מסופר יג לז, יוסף (וישב את שלח אבינו שיעקב
שאמר  גבריאל במלאך יוסף פגש ובדרך אחיו, שלום את לראות
ופירש  דותינה", נלכה אומרים שמעתי כי מזה "נסעו אחיו כי לו

יז)רש"י  שם נלכה (שם, האחוה; מן עצמם הסיעו – מזה "נסעו :
בהם". שימיתוך דתות נכלי לך לבקש – דותינה

לאחיו  יוסף הלך מדוע זו, אזהרה לאחר השאלה: ונשאלת
משלוש  שאינה למרות אב, כיבוד מצות בשביל חייו את וסיכן

יעבור'? ואל 'יהרג נאמר עליהן העבירות
הרמב"ן שם)ואכן התורה "אין (על ומפרש: רש"י על חולק

דינין  עליך לעורר והלכו האחוה מן מזה נסעו ... הכוונה
ללכת נמנע היה כן שאם envraותרעומות, okqn did `le,"

ואמר  אמת הגיד לו הגיד אשר גבריאל האיש "כי מבאר ולכן
בו  הנסתר הבין לא והוא אמת, ושניהם פנים לשני משמש לשון

ממנו". הנגלה אחר והלך

כאן  משנה' ה'כסף שהביא מה לפי המחלוקת את לבאר ויש
פירוש  יהרג ואל יעבור בגמרא "שכשאמרו הרמב"ם שלדעת
הגמרא  דברי את מפרשים יש אבל יהרג", שלא כדי לעבור צריך
יהרג", שלא כדי לעבור בידו "הרשות - יהרג" ואל "יעבור
תחשב  צדקה עבר, ולא נהרג דאם סוברים רבים וכן ו"שלמים

לו".
והרמב"ן: רש"י נחלקו שבזה לומר, ויש

הרמב"ם כשיטת היא הרמב"ן קנז)שיטת סי' יו"ד לטור ב"י (ראה

יהר  ואל 'יעבור שדינו מתחייב שמי זה הרי עבר ולא ונהרג ג'
ואם  במפורש, יוסף את הזהיר לא שהמלאך מפרש ולכן בנפשו,
אבל  עצמו; לסכן לו אסור היה בדבר סכנה שיש יודע היה
עבר  ולא נהרג ואם רשות, הוא יהרג' ואל 'יעבור רש"י לשיטת
שאחיו  מגבריאל שמע שיוסף אף ולכן לו". תחשב "צדקה

אביו. שליחות לקיים עצמו את סיכן להמיתו, מבקשים
(jli`e 169 'nr d"l zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  אדר א' שני יום הנביא  דברי על העובר עונש

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰àeä úc úBNòì àìŸ©£¨
äúéî áiç ¯ åéøác ìò øáBòäå ...äøBzä éøác ìò úBeöì àlà ,àá̈¤¨§©©¦§¥©¨§¨¥©§¨¨©¨¦¨

.íéîL éãéa¦¥¨©¦
חינוך' ה'מנחת תקט"ז)והקשה :(מצוה

יתחייב  לא מדוע מיתה, חייב הנביא דברי על העובר אם
על  העובר וכן שבתורה, עשה מצוות על העובר כל גם מיתה
שהרי  מיתה, חייב יהא עליו) לוקין (שאין מעשה בו שאין לאו
רבינו  משה דברי על גם עובר התורה ממצוות אחת על העובר

הנביאים'? 'אדון
ותירץ:

בגמרא הוא זו הלכה פט,א)מקור "המוותר (סנהדרין נאמר שם ,
רש"י ופירש ." שמים בידי מיתתו הנביא... דברי והמוותר)על (ד"ה

אין  כן ואם הנביא". לו שאמר למה חשש שלא "המפקירם,
בהם. שמזלזל אלא הנביא בדברי שכופר הכוונה

משום  הנביא דברי על העובר הרמב"ם: דעת גם היא וזו

אינו  אם אבל שמים, בידי מיתה חייב בנבואתו מאמין שאינו
אינו  תקפו, שיצרו משום דבריו על עובר אלא בנבואתו כופר

הקבוע xaerנחשב העונש כפי הוא ועונשו הנביא, דברי על
עשה. על או לאו על העובר על בתורה

כך: זו הלכה ביאר המלך' 'עבודת ובספר
וציוה  ה' בשם דיבר הנביא מסוימת,כאשר פעולה לעשות

באמירת  אם אבל שמים, בידי מיתה חייב אכן דבריו על העובר
מקום  אין - ה' ציווי על לעובר העונש סוג מפורט גופא הנביא
האמור  העונש הרי כי מיתה, בעונש הציווי על העובר את לחייב
מיתה, חיוב עליו נטיל ואם הנבואה. מן חלק כבר הוא ה' מפי
בידי  מיתה לחייב מקום אין ולכן לנבואה. בסתירה זה יהיה
בציווי  כי לאֿתעשה, או עשה מצוות על העובר כל את שמים
העובר  על המוטל העונש כלול כבר נבואה, שהיא משה, מפי

הציווי. על

ה'תשע"ג  אדר ב' שלישי יום וחכמה  ענווה

:‰Œ„ ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ,˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰úBòc åéúBòcL íãà ìk̈¨¨¤¥¨¥
äöwä ãò álä dábî ÷çøúiL éî ...íëç àø÷ð ,úBòvîî ,úBiðBðéa¥¦§ª¨¦§¨¨¨¦¤¦§©¥¦Ÿ©©¥©©¨¤
ãò ÷çøúð íàå ...ãéñç àø÷ð ,øúBéa çeø-ìôL äéäéå ïBøçàä̈©£§¦§¤§©©§¥¦§¨¨¦§¦¦§©¥©

.íëç àø÷ð ¯ åðò äéäéå ãáìa òöîàä̈¤§©¦§©§¦§¤¨¨¦§¨¨¨
הממוצע  שדרך הרמב"ם כותב כאן משנה': ה'לחם הקשה
רוח  "שפל שהוא ומי החכמים, דרך היא הענווה במידת גם
הדין", משורת "לפנים של הנהגה וזו חסיד", נקרא – ביותר

להלן ה"ג)ואילו לנהוג (פ"ב אסור הגאווה שבמידת כותב הוא
האחרון"! הקצה "עד להתרחק צריך אלא בינונית, במידה

: ה'תולדות' בעל ומבאר

מתכוין  החכמים", "דרך היא ממוצעת בדרך שענווה בדבריו
ולנהוג  להשכיל יש אלא אחיד בקו בה ללכת שאין הרמב"ם
נחוצה  ולפעמים ביותר רוח שפל להיות יש לפעמים בחכמה:
לכל  בעבודתו משפיע ה' עובד יהודי לדוגמה: בכוחותיו. הכרה
ותפילתו". תורתו ידי על ניזונין המלאכים "וגם העולמות
אם  אך ובשלמות בשמחה תהיה שעבודתו תגרום כך על וידיעה
השפעה  לכך תהיה עבודתו, בערך יכיר לא ושפלות ענווה מרוב

עבודתו. על שלילית
להימנע  ומתי ושפלות בענווה להתנהג מתי לקבוע וכדי

חז"ל כהוראת לנהוג יש יב)ממנה, ב, לשם (אבות יהיו מעשיך "כל



v"ndqeסד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

צריכה  רשות של והן מצוה של הן פעולה שכל היינו שמים",
להשכיל  יוכל וכך אישית, לתועלת כוונה שום ללא להיות

לא. ומתי עצמו להשפיל מתי ולקבוע
מי  אבל חכם, נקרא לפיה שהנוהג הבינונית, המידה זוהי

לנהוג  לו אסור שמים, לשם מעשיו שכל זו לדרגה הגיע שלא
נמוכה  רוחו "ותהיה האחר הקצה עד יתרחק אלא בבינוניות

ה"ג)למאד" פ"ב .(להלן
zklde devn ,awr ,sqei awri zeclez)(בדרכיו

ה'תשע"ג  אדר ג' רביעי יום שמים' 'לשם ריבית

:‚Œ· ˙ÂÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰éøöBaì ïeëiL ,íãàä C ¨¦¨¨¨¤§©¥¦
àNiLk ?ãöék ..ãáìa àeä Ceøa íMä úà òãéì ílk åéNòî ìëå§¨©£¨ª¨¥©¤©¥¨¦§¨¥©§¤¦¨
ïBîî õa÷ì Baìá äéäé àì ¯ øëN ìhì äëàìî äNòé Bà ,ïzéå§¦¥©£¤§¨¨¦Ÿ¨¨Ÿ¦§¤§¦¦§Ÿ¨

éNòî ìëå" :eøîàå íéîëç eeö äæ ïéðò ìòå ...ãáìaì eéäé EíL ¦§©§©¦§¨¤¦£¨¦§¨§§¨©£¤¦§§¥
éëøc ìëa" :Búîëça äîìL øîàL àeäå ;"íéîL.'eäòã E ¨¨¦§¤¨©§ŸŸ§¨§¨§¨§¨¤¨¥

להיות  צריך בממון שהמשאֿומתן חסידות בספרי מבואר
"ניצוצין  יש בממון כי הוא" ברוך השם את "לידע עלֿמנת

נשמתו" לשרש השייכים ריח)קדושים סי' טוב שם עליו (כתר ולכן .
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הטביע  שהקב"ה ומכיון מנה". לו יתן לא מדוע – מאתים
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( 118 'nr a"i zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  אדר ד' חמישי יום חטא  אם גם - מישראל אחד כל לאהוב

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰úà áäàì íãà ìk ìò äåöî¦§¨©¨¨¨¤¡Ÿ¤
ìk."EBîk Eòøì záäàå" :øîàpL ,Bôeâk ìàøNiî ãçàå ãçà ¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥§¤¤¡©§¨©§¨§¥£¨

בגמרא עבירה קיג,ב)(פסחים אמרו עובר חבירו את שהרואה
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תשנא  "לא על עובר שונאו ואם אותו, לשנוא לו אסור שהוכיחו
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ה'תשע"ג  אדר ה' שישי יום תורה  בתלמוד גבול השגת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰àaL ,úB÷Bðéz ãnìî§©¥¦¤¨
,Bãéa úBçîì ìBëé Bðéà .. Bcöa úB÷Bðéz ãnìì úéa çúôe Bøáç£¥¨©©¦§©¥¦§¦¥¨¦§§¨

."øécàéå äøBz ìécâé B÷ãö ïòîì õôç 'ä" :øîàpL¤¤¡©¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

בגמרא הוא ההלכה ב)מקור כא, מן (ב"ב הדין את הלומדת
הביא  מדוע לתמוה ואין חכמה". תרבה סופרים "קנאת הפסוק
ויאדיר" תורה יגדיל צדקו למען חפץ "ה' הפסוק את הרמב"ם

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

.. הרמב"ם של "דרכו כי בגמרא, שהובא הפסוק את ולא
מבואר  שהוא מאחר כלל בגמרא נזכר שלא פסוק מביא לפעמים

ד)יותר" אות הרמב"ם כללי מלאכי, .(יד
יותר"? ה"מבואר הפסוק את הגמרא הביאה לא ומדוע

יש  – קיים מלמד לצד מלמד להוסיף שאפשר – זו בהלכה
גבולו  את להשיג שניתן – הקיים המלמד מצד א. פרטים: שני
מר  דאמר מזה זה שייראו באומנותן יזהרו כך "שמתוך מפני

חכמה" תרבה סופרים שם)קנאת ב"ב המלמד (רש"י כלפי ב. ;
תורה. בתלמוד להרבות כדי – הנוסף

שהביא  הפסוק בגמרא מובא לא מדוע מובן זה ולפי
ו  שכנים בהלכות עוסקת הגמרא סוגיית leabהרמב"ם: zbyd

חכמה" תרבה סופרים "קנאת הפסוק מן הדין את הוכיחה ולכן
מבואר מרש"י)שבזה אבל (כנ"ל גבול; השגת כאן אין מדוע

בהלכות עוסק dxezהרמב"ם cenlz הפסוק מן זאת מוכיח ולכן
החיוב  את המבאר ויאדיר", תורה יגדיל צדקו למען חפץ "ה'

בתורה. להרבות
את  מביא שהרמב"ם האמור לכלל בהתאם לפרש נראה ויותר
מהפסוק  תורה", יגדיל ... חפץ "ה' יותר', ה'מבואר הפסוק
שבגמרא  הפסוק כי חכמה", תרבה סופרים "קנאת שבגמרא,

את רק הדין mrhמבאר אבל חכמה), להרבות (כדי ההלכה
חפץ  "ה' בפסוק אבל מאליו, מובן אלא בפסוק נתבאר לא עצמו
שנרמז  הטעם רק (לא מבואר ויאדיר" תורה יגדיל צדקו למען

ולכן צדקו" למען חפץ "ה' אלא)daxdבמילים וכו', תורה להם
תורה. להגדיל עצמו, הדין גם

(jli`e 299 'nr ,e zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  אדר ו' קודש שבת כבודו  על למחול יכול שאינו הרב

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰,÷äánä áøä̈©©ª§¨
ìëì ,ïäî ãçàá Bà elàä íéøácä ìëa BãBák ìò ìçîì äöøL¤¨¨¦§Ÿ©§§¨©§¨¦¨¥§¤¨¥¤§¨

.Bãéa úeLøä ¯ ïäî ãçàì Bà åéãéîìz©§¦¨§¤¨¥¤¨§§¨
בגמרא היא א)מחלוקת לב, "הרב (קידושין חסדא, רב לדעת .

"הרב  יוסף רב לדעת ואילו מחול", כבודו אין כבודו על שמחל
יומם" לפניהם הולך וה' שנאמר מחול כבודו כבודו על שמחל
שההוכחה  משנה' ה'כסף וכתב כבודו. על מחל שהקב"ה היינו

" שאפילו כאן הרמב"ם לדברי המקור היא הקב"ה axdמהנהגת
wdaend."מחול כבודו כבודו על למחול שרצה

על  למחול יכול שהרב יוסף כרב נפסקה ההלכה והנה,
יכול  שהרב יוסף כרב היא שם בגמרא רבא דעת גם כי כבודו,
חסדא. רב כנגד שניים הם ורבא יוסף ורב כבודו, על למחול
מחול  שכבודו הרמב"ם פסק ולכן יותר מאוחר היה שרבא ועוד

מ  .שנה)(כסף
תורה  הלומד שתלמידֿחכם מפני הוא רבא של טעמו והנה,
בתורת  אם "כי בפסוק שנרמז כפי היא", [שלו] דיליה "תורה
ה', תורת נקראת היא "בתחילה – יהגה" ובתורתו חפצו ה'

תורתו" נקראת היא וגרסה שם)ומשלמדה לו (רש"י יש ולכן ,
למחול. ויכול כבודו על בעלות

ומבין  היודע בתלמידֿחכם דווקא אמורים הדברים זה ולפי
היא"inrhאת דיליה "תורה לומר אפשר שעליו (סה"מ ההלכות,

קה) עמ' ח"ו לדעת מלוקט בלי הלכות' ה'שונה בתלמידֿחכם אבל
החיד"א כתב – ההלכות טעמי ס"ד)את סרמ"ג יו"ד ברכה שגם (שיורי

תורה  למדריגת הגיע "דלא כבודו על למחול יכול אינו רצה אם
היא". דיליה



סה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld
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dxFYd icFqi zFkld¦§§¥©¨

ד ּפרק ¤¤
הן ארּבעה ‡. וארץ, ּומים ורּוח אׁש ׁשהם האּלּו ּגּופים ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מאדם  ׁשּיהיה וכל הרקיע; מן למּטה הּנבראים ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיסֹודֹות
טֹובֹות  ואבנים ּומּתכת וצמח ודג ורמׂש ועֹוף ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּובהמה
ּגלמן  הּכל, - עפר וגּוׁשי והרים ּבנין אבני ּוׁשאר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹּומרּגלּיֹות
ׁשּלמּטה  הּגּופים ּכל נמצאּו האּלּו. יסֹודֹות מארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמחּבר
מּגלם  מחּברין האּלּו, יסֹודֹות מארּבעה חּוץ הרקיע, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמן
ּכל  אבל אּלּו; יסֹודֹות מארּבעה מחּבר ׁשּלהן וגלם ְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻוצּורה,
ּבלבד. וצּורה מּגלם אּלא מחּבר אינֹו יסֹודֹות, מארּבעה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻאחד

.·מּטּבּורּדר מּמּטה מהלכן להיֹות והרּוח, [כדור]האׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
להיֹות  והארץ, הּמים ודר הרקיע; ּכלּפי למעלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהארץ

הרקיע ׁשאמצע - לאמצע למּטה הרקיע מּתחת [-מהלכן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
הארץ] הּלּוכן כדור ואין מּמּנּו. למּטה ׁשאין הּמּטה הּוא ,ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּנטּבע  וטבע ּבהן ׁשּנקּבע מנהג אּלא ּבחפצן, ולא ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבדעּתן
לח;ּבהן. חם והרּוח מּכּלן; קל והּוא יבׁש, חם האׁש טבע ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

מּכּלן. ּכבדה והיא קרה, יבׁשה והארץ לחים; קרים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהּמים
והרּוח  הארץ; על למעלה נמצא לפיכ מּמּנה, קל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּמים
קל  והאׁש הּמים; ּפני על מרחף הּוא לפיכ הּמים, מן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָקל
הרקיע, ׁשּתחת ּגּופים לכל יסֹודֹות ׁשהן ּומּפני הרּוח. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמן
וצמח  ודג ועֹוף וחּיה ּובהמה מאדם וגּוף ּגּוף ּכל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָיּמצא
וארּבעּתן  ועפר; ּומים ורּוח מאׁש מחּבר ּגלמן ואבן, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתכת
עד  הערּוב, ּבעת מהן אחד ּכל ויׁשּתּנה ּביחד, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיתערבּו
ּכׁשהּוא  מהן לאחד ּדֹומה אינֹו מארּבעּתן המחּבר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּמצא
ּבפני  אׁש ׁשהּוא אחד חלק אפּלּו מהן, ּבּמערב ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלבּדֹו.
ּבפני  ארץ אֹו עצמן ּבפני מים אֹו עצמּה ּבפני רּוח אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעצמּה
וגּוף  ּגּוף וכל אחד. ּגּוף ונעׂשּו נׁשּתּנּו, הּכל אּלא ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹעצמּה;

ונברא] ויבׁש[נברא לח וחם קר ּבֹו יּמצא מארּבעּתן, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻהמחּבר
חזקה ּבהן ׁשּיהיה ּגּופים מהם יׁש אבל מיסֹוד [תוקף]ּכאחד. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

יתר; החם ּבהם יראה לפיכ חּיה, נפׁש ּבעלי ּכמֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהאׁש,
ּכמֹו הארץ, מיסֹוד חזקה ּבהן ׁשּיהיה ּגּופים מהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָויׁש
הּזה, הּדר ועל הרּבה. הּיבׁש ּבהן יראה לפיכ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהאבנים,
אחר  מּגּוף יתר יבׁש וגּוף חם, אחר מּגּוף יתר חם ּגּוף ְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָיּמצא
יראה  וגּופים ּבלבד, הּקר ּבהן ׁשּיראה ּגּופים יּמצא וכן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹיבׁש.
ּכאחד  והּיבׁש הּקר ּבהן יראה וגּופים ּבלבד, הּלח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּבהם
ּכאחד  והּיבׁש החם אֹו ּבׁשוה, ּכאחד והּלח הּקר אֹו ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבׁשוה,
ׁשהיה  היסֹוד רב לפי ּבׁשוה. ּכאחד והּלח החם אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבׁשוה,

הּתערבת גוף]ּבעּקר אותו מורכב יראה[שממנו [יובלט], ְֲִֵֶֶַַַָֹ
המער  ּבּגּוף וטבעֹו היסֹוד אֹותֹו ב.מעׂשה ְְְְֲִֵַַַַָֹ

ּבּסֹוף וכל ‚. נפרד הּוא אּלּו, יסֹודֹות מארּבעה [כל המחּבר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָֻ

למקורו] חוזר ויׁשגוף אחדים , ימים לאחר נפרד ׁשהּוא יׁש ;ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
אי  - מהם ׁשּנתחּבר וכל רּבֹות. ׁשנים לאחר נפרד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

להן יּפרד ׁשּלא למקורו]אפׁשר והאדם [יחזור הּזהב אפּלּו ; ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
החושן] מאבני ליסֹודֹותיו,[אחת ויחזר יּפסד ׁשּלא אפׁשר אי ,ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹ

ּומקצתֹו לרּוח ּומקצתֹו למים ּומקצתֹו לאׁש מקצתֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָויׁשּוב
ֶָָלארץ.

יּפרדהֹואיל „. לאּלּו - הּנפסד נאמר [יחזור]וכל לּמה , ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָ
ולא  העפר. מן ּבנינֹו ׁשרב לפי ּתׁשּוב"? עפר "ואל ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹֹלאדם:
אּלא  היסֹודֹות; לארּבעה יחזר מּיד ּכׁשּיּפסד, הּנפסד, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
וסֹוף  אחר, לדבר אחר ודבר אחר, לדבר ויחזר ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹיּפסד
חלילה  חֹוזרין הּדברים ּכל ונמצאּו ליסֹודֹות. יחזר ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֹהּדברים

.[בחזרה]
ּתמיד ארּבעה ‰. לזה זה מׁשּתּנים אּלּו, יֹום יסֹודֹות ּבכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

הארץ  מקצת ּכיצד? ּגּופן. ּכל לא מקצתן, - ׁשעה ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָֹּובכל
וכן  מים; ונעׂשית ּומתּפֹוררת מׁשּתּנית הּמים, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּקרֹובה

ּומתמסמסין מׁשּתּנין לרּוח, הּסמּוכין הּמים [מתאדים]מקצת ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָ
מׁשּתּנה  לאׁש הּסמּו מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח; ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהוין
לרּוח  הּסמּו מקצתּה האׁש, וכן אׁש. ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומתחֹולל
הּסמּו מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח; ונעׂשה ּומתּכּנס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמׁשּתּנה
מקצתֹו הּמים, וכן מים; ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָלּמים
מעט  - זה וׁשּנּוי ארץ. ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה לארץ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּסמּו
ׁשּיעׂשה  עד מׁשּתּנה היסֹוד ּכל ואין הּימים; אר ּולפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמעט,
אחד  ׁשּיּבטל אפׁשר ׁשאי אׁש, הרּוח ּכל אֹו רּוח הּמים ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
לרּוח  מאׁש יׁשּתּנה מקצת אּלא הארּבעה. היסֹודֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמן
הּׁשּנּוי  יּמצא וחברֹו, אחד ּכל ּבין וכן לאׁש; מרּוח ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּומקצת

חלילה. וחֹוזרֹות ארּבעּתן ְְְְִֵַַָָָּבין
.Â הּגלּגלוׁשּנּוי ּבסביבת יהיה סיבוב זה הוא לשינוי [הגורם ְְְְִִִִֶֶַַַַ

ׁשאר הגלגלים] מהן ויהיה ארּבעּתן, יתחּברּו ּומּסביבתֹו ,ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
נֹותן  והאל ּומּתכת. ואבן וצמח חּיה ונפׁש אדם ּבני ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגלמי
העׂשירי  הּמלא ידי על לֹו, ראּויה צּורה וגלם ּגלם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלכל

'איׁשים'. הּנקראת הּצּורה ְִִִִֵֶַַָׁשהיא
.Ê ּבלא לעֹולם צּורה אֹו צּורה, ּבלא ּגלם רֹואה אּתה אין ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹ

לב אּלא הּנמצא [תבונת]ּגלם. הּגּוף המחּלק הּוא - האדם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשם  ׁשּיׁש ויֹודע וצּורה, מּגלם מחּבר ׁשהּוא ויֹודע ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבדעּתֹו,
ּפׁשּוט  ׁשּגלמן וגּופים יסֹודֹות, מארּבעה מחּבר ׁשּגלמן ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻּגּופים

מחּבר אינֹו אינן - ּגלם, להן ׁשאין והּצּורֹות אחר. מּגלם ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
הּלב ּבעין אּלא לעין, ׁשּידענּו[השכל]נראין ּכמֹו ידּועין, הן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עין. ראּית ּבלא הּכל ְְֲִִַַַֹֹאדֹון
.Áהיתרה נפׁש והּדעת האל. לֹו ׁשּנתן צּורתֹו היא ּבׂשר, ּכל ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּבדעּתֹו; הּׁשלם האדם צּורת היא אדם, ׁשל ּבנפׁשֹו ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָהּמצּויה
ּכדמּותנּו" ּבצלמנּו אדם "נעׂשה ּבּתֹורה: נאמר זֹו צּורה ,ועל ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

להם  ׁשאין הּדעֹות ּומּׂשגת הּיֹודעת צּורה לֹו ׁשּתהיה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּכלֹומר
אֹומר ואינֹו להן. ׁשּידמה עד זֹו["בצלמנו"]ּגלם, צּורה על ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

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

dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - hay 'l oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

רׁשם  ּוׁשאר והּלסתֹות והחטם הּפה ׁשהּוא לעינים, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנּכרת
לכל [צורת] הּמצּויה הּנפׁש ואינּה ׁשמּה. 'ּתאר' ׁשּזֹו ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּגּוף;

אּלא  ּומהרהר. ּומרּגיׁש ּומֹוליד וׁשֹותה אֹוכל ׁשּבּה חּיה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָנפׁש
מדּבר  הּכתּוב הּנפׁש ּובצּורת הּנפׁש, צּורת ׁשהיא - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּדעה
'נפׁש' הּצּורה זֹו ּתּקרא רּבֹות ּופעמים ּכדמּותנּו". ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ"ּבצלמנּו
ׁשם  וכל ּתטעה, ׁשּלא ּבּׁשמֹות, להּזהר צרי ּולפיכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹו'רּוח';

מענינֹו יּלמד - הנידון]וׁשם הנושא .[מתוך ְִִֵֵֵָָָ
.Ë ּכדי אין היסֹודֹות, מן מחּברת הּזאת הּנפׁש צּורת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ

הּנׁשמה[ותחזור]ׁשּתּפרד מּכח ואינּה החיונית]להן, ,[נפש ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
אּלא  לּגּוף; צריכה ׁשהּנׁשמה ּכמֹו לנׁשמה צריכה ׁשּתהא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעד

ׁשהּוא מא  הּגלם ּכׁשּיּפרד ,לפיכ היא. הּׁשמים מן ה', ת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מצּויה  ׁשאינּה מּפני הּנׁשמה ותאבד היסֹודֹות, מן ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻמחּבר
הּצּורה  ּתּכרת לא מעׂשיה, ּבכל לּגּוף ּוצריכה הּגּוף עם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא
יֹודעת  אּלא - ּבמעׂשיה לּנׁשמה צריכה ׁשאינּה לפי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּזאת,

הּגלמים מן הּפרּודֹות הּדעֹות המלאכים]ּומּׂשגת ויֹודעת [- , ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ
ׁשאמר  הּוא עֹולמים. ּולעֹולמי לעֹולם ועֹומדת הּכל, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבֹורא
והרּוח  ּכׁשהיה, הארץ על העפר "ויׁשב ּבחכמתֹו: ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשלמה

נתנּה". אׁשר האלהים אל ְֱֲִֶֶָָָָֹּתׁשּוב
.È ּכמרּכל זה, ּבענין ׁשּדּברנּו האּלּו מּדלי [כטיפה]הּדברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מזעיר]הם ּכעמק [=מעט אינם אבל הם, עמּקים ּודברים ; ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָֹֻ
ׁשּבפרק  הּדברים אּלּו ּכל ּובאּור וׁשני. ראׁשֹון ּפרק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָענין
צּוּו וכ ּבראׁשית'. 'מעׂשה הּנקרא הּוא ּורביעי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָׁשליׁשי
האּלּו ּבּדברים ּגם ּדֹורׁשין ׁשאין הראׁשֹונים, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהחכמים
אּלּו ּדברים מֹודיעין ּבלבד אחד לאדם אּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּברּבים,

אֹותֹו. ְְִַּומלּמדין
.‡È ּבראׁשית?ּומה מעׂשה לענין מרּכבה מעׂשה ענין ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

אם  אּלא ּבֹו, ּדֹורׁשין אין לאחד אפּלּו מרּכבה, מעׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשענין
הּפרקים  ראׁשי לֹו מֹוסרין מּדעּתֹו, ּומבין חכם היה וענין ּכן ; ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

ׁשאינֹו ּפי על אף לּיחיד, אֹותֹו מלּמדין ּבראׁשית, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָמעׂשה
מּדברים  לידע ׁשּיכֹול ּכל אֹותֹו ּומֹודיעים מּדעּתֹו, אֹותֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָמבין
אדם  ּכל ׁשאין לפי ּברּבים? אֹותֹו מלּמדין אין ולּמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאּלּו.
ּברין. על הּדברים ּכל ּובאּור ּפרּוׁש להּׂשיג רחבה ּדעת לֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻיׁש

.·È הּברּואים ּבזמן ּכל ּומּכיר אּלּו, ּבדברים מתּבֹונן ׁשאדם ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הּקדֹוׁש ׁשל חכמתֹו ויראה ּבֹו, וכּיֹוצא ואדם וגלּגל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּמלא
אהבה  מֹוסיף - הּברּואים וכל היצּורים ּבכל הּוא ְְְְֲִִִַַַָָָָּברּו

ּברּולּמקֹום  הּמקֹום לאהב ּבׂשרֹו ויכמּה נפׁשֹו ותצמא , ְְְְְְֱִִֶַַַַָָָָָֹ
ּכׁשּיער וקּלּותֹו, ודּלּותֹו מּׁשפלּותֹו ויפחד ויירא ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָֹהּוא;

הּגדֹולים [ישווה] הּקדֹוׁשים מהּגּופֹות לאחד ְְְְִִֵֶַַַַָעצמֹו
מן [הגלגלים] הּנפרדֹות הּטהֹורֹות מהּצּורֹות לאחד ׁשּכן ּכל ,ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

המלאכים]הּגלמים וימצא [- ּכלל. ּבגלם נתחּברּו ׁשּלא , ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹ
וחסר. ריק ּוכלּמה, ּבּוׁשה מלא ּככלי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעצמֹו,

.‚È אּלּוועניני ּפרקים האּלּוארּבעה מצוֹות ׁשּבחמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
אלו] בהלכות קֹוראין [הראשונות הראׁשֹונים ׁשחכמים הם -ְֲִִִִֵֶָָ

נכנ  'ארּבעה ׁשאמרּו: ּכמֹו 'ּפרּדס', על אֹותֹו ואף לּפרּדס'; סּו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָ
היה  ּכּלם לא היּו, ּגדֹולים וחכמים היּו, יׂשראל ׁשּגדֹולי ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻּפי
אֹומר, ואני ּברין. על הּדברים ּכל ּולהּׂשיג לידע ּכח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּבהן

מי אּלא ּבּפרּדס, להּטּיל ראּוי לחם ׁשאין ּכרסֹו ׁשּנתמּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

האסּור ּבאּור לידע הּוא זה, ּובׂשר ולחם והּמּתר ּובׂשר; ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
אּלּו, ׁשּדברים ּפי על ואף הּמצוֹות. מּׁשאר ּבהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
'ּדבר  חכמים: אמרּו ׁשהרי חכמים, אֹותן קראּו קטן' ְְֲֲֲִִֵֶָָָָָָָָָָָ'ּדבר
ורבא' ּדאּביי הויה - קטן ודבר מרּכבה; מעׂשה - ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָּגדֹול

מיּׁשבין [התלמוד] ׁשהן להקּדימן; הן ראּויין כן, ּפי על אף ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ
הּגדֹולה  הּטֹובה ׁשהן - ועֹוד ּתחּלה, אדם ׁשל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּדעּתֹו
לנחל  ּכדי הּזה, העֹולם ליּׁשּוב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשהׁשּפיע
איׁש וגדֹול, קטן - הּכל ׁשּידעם ואפׁשר הּבא. העֹולם ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹחּיי

קצר. לב ּובעל רחב לב ּבעל ְִֵֵַַַַָָָָָואּׁשה,

ה ּפרק ¤¤
הּזה,ּבית ּכל .‡ הּגדֹול הּׁשם קּדּוׁש על מצּוין יׂשראל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

ׁשּלא  ּומזהרין יׂשראל"; ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּנאמר:
ּכיצד? קדׁשי". ׁשם את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹלחּללֹו,
מּכל  אחת על לעבר יׂשראל את ויאנס ּגֹוי, ׁשּיעמד ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבׁשעה
יהרג; ואל יעבר - יהרגּנּו אֹו ּבּתֹורה האמּורֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹמצוֹות
וחי  - ּבהם" וחי האדם אתם יעׂשה "אׁשר ּבּמצוֹות: ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּנאמר
מתחּיב  זה הרי עבר, ולא מת ואם ּבהם. ׁשּימּות ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבהם,

ְְַּבנפׁשֹו.
מעבֹודה ּבּמה ·. חּוץ - מצוֹות ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ

אּלּו, עברֹות ׁשלׁש אבל ּדמים. ּוׁשפיכּות עריֹות, וגּלּוי ְְֲֲֲִִִֵֵָָָָָָֹזרה,
ואל  יהרג ּתהרג', אֹו מהן אחת על 'עבר לֹו: יאמר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹאם

אמּורים?יעבר  ּדברים ּבּמה להנאת . מתּכּון ׁשהּגֹוי ּבזמן ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
לֹו לבּׁשל אֹו ּבׁשּבת, ּביתֹו לֹו לבנֹות ׁשאנסֹו ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָעצמֹו,
נתּכּון  אם אבל ּבזה. וכּיֹוצא לבעלּה אּׁשה אנס אֹו ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתבׁשילֹו,
ואין  עצמֹו, לבין ּבינֹו היה אם - ּבלבד הּמצוֹות על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָלהעבירֹו

יהרג  ואל יעבר - מּיׂשראל עׂשרה להעבירֹוׁשם אנסֹו ואם ; ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹ
נתּכּון  לא ואפּלּו יעבר, ואל יהרג - מּיׂשראל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּבעׂשרה

ּבלבד. מצוֹות מּׁשאר מצוה על אּלא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָלהעבירֹו
הּׁשמדוכל ‚. ּבׁשעת ׁשּלא האּלּו, על הּדברים גזירות [בזמן ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

רׁשע היהדות] מל ּכׁשּיעמד והּוא הּׁשמד, ּבׁשעת אבל .ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹ
אֹו ּדתם לבּטל יׂשראל על ׁשמד ויגזר וחבריו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכנבּוכדנאצר
מּׁשאר  אחת על אפּלּו יעבר, ואל יהרג - הּמצוֹות מן ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמצוה
ּגֹוים. לבין ּבינֹו נאנס ּבין עׂשרה, ּבתֹו נאנס ּבין ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָמצוֹות,

עבר ּכל „. ולא ונהרג יהרג', ואל 'יעבר ּבֹו: ׁשּנאמר -מי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ואל  'יהרג ּבֹו: ׁשּנאמר מי וכל ּבנפׁשֹו. מתחּיב זה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהרי
היה  ואם הּׁשם. את קּדׁש זה הרי - עבר ולא ונהרג ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיעבר',
ּכדנּיאל  ּברּבים, הּׁשם את קּדׁש זה הרי - מּיׂשראל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבעׂשרה
הרּוגי  הן ואּלּו וחבריו; עקיבה ּוכרּבי ועזריה מיׁשאל ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחנניה
עלי "ּכי נאמר: ועליהן מעלתן, על מעלה ׁשאין ְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלכּות,
נאמר: ועליהם טבחה", ּכצאן נחׁשבנּו הּיֹום, כל ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהרגנּו

ע  בריתי ּכרתי חסידי, לי ׁשּנאמר "אספּו מי וכל זבח". לי ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
את  מחּלל זה הרי - נהרג ולא ועבר יעבר', ואל 'יהרג ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבֹו:
הּׁשם  את חּלל זה הרי מּיׂשראל, ּבעׂשרה היה ואם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשם,
על  ועבר הּׁשם, קּדּוׁש ׁשהיא עׂשה מצות ּובּטל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּברּבים;
מּפני  כן, ּפי על ואף הּׁשם. חּלּול ׁשהיא תעׂשה לא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹמצות

אֹותֹו מלקין אין ּבאנס, ׁשאין ׁשעבר לֹומר צרי ואין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
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רׁשם  ּוׁשאר והּלסתֹות והחטם הּפה ׁשהּוא לעינים, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנּכרת
לכל [צורת] הּמצּויה הּנפׁש ואינּה ׁשמּה. 'ּתאר' ׁשּזֹו ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּגּוף;

אּלא  ּומהרהר. ּומרּגיׁש ּומֹוליד וׁשֹותה אֹוכל ׁשּבּה חּיה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָנפׁש
מדּבר  הּכתּוב הּנפׁש ּובצּורת הּנפׁש, צּורת ׁשהיא - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּדעה
'נפׁש' הּצּורה זֹו ּתּקרא רּבֹות ּופעמים ּכדמּותנּו". ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ"ּבצלמנּו
ׁשם  וכל ּתטעה, ׁשּלא ּבּׁשמֹות, להּזהר צרי ּולפיכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹו'רּוח';

מענינֹו יּלמד - הנידון]וׁשם הנושא .[מתוך ְִִֵֵֵָָָ
.Ë ּכדי אין היסֹודֹות, מן מחּברת הּזאת הּנפׁש צּורת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ

הּנׁשמה[ותחזור]ׁשּתּפרד מּכח ואינּה החיונית]להן, ,[נפש ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
אּלא  לּגּוף; צריכה ׁשהּנׁשמה ּכמֹו לנׁשמה צריכה ׁשּתהא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעד

ׁשהּוא מא  הּגלם ּכׁשּיּפרד ,לפיכ היא. הּׁשמים מן ה', ת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מצּויה  ׁשאינּה מּפני הּנׁשמה ותאבד היסֹודֹות, מן ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻמחּבר
הּצּורה  ּתּכרת לא מעׂשיה, ּבכל לּגּוף ּוצריכה הּגּוף עם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא
יֹודעת  אּלא - ּבמעׂשיה לּנׁשמה צריכה ׁשאינּה לפי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּזאת,

הּגלמים מן הּפרּודֹות הּדעֹות המלאכים]ּומּׂשגת ויֹודעת [- , ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ
ׁשאמר  הּוא עֹולמים. ּולעֹולמי לעֹולם ועֹומדת הּכל, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבֹורא
והרּוח  ּכׁשהיה, הארץ על העפר "ויׁשב ּבחכמתֹו: ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשלמה

נתנּה". אׁשר האלהים אל ְֱֲִֶֶָָָָֹּתׁשּוב
.È ּכמרּכל זה, ּבענין ׁשּדּברנּו האּלּו מּדלי [כטיפה]הּדברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מזעיר]הם ּכעמק [=מעט אינם אבל הם, עמּקים ּודברים ; ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָֹֻ
ׁשּבפרק  הּדברים אּלּו ּכל ּובאּור וׁשני. ראׁשֹון ּפרק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָענין
צּוּו וכ ּבראׁשית'. 'מעׂשה הּנקרא הּוא ּורביעי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָׁשליׁשי
האּלּו ּבּדברים ּגם ּדֹורׁשין ׁשאין הראׁשֹונים, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהחכמים
אּלּו ּדברים מֹודיעין ּבלבד אחד לאדם אּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּברּבים,

אֹותֹו. ְְִַּומלּמדין
.‡È ּבראׁשית?ּומה מעׂשה לענין מרּכבה מעׂשה ענין ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

אם  אּלא ּבֹו, ּדֹורׁשין אין לאחד אפּלּו מרּכבה, מעׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשענין
הּפרקים  ראׁשי לֹו מֹוסרין מּדעּתֹו, ּומבין חכם היה וענין ּכן ; ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

ׁשאינֹו ּפי על אף לּיחיד, אֹותֹו מלּמדין ּבראׁשית, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָמעׂשה
מּדברים  לידע ׁשּיכֹול ּכל אֹותֹו ּומֹודיעים מּדעּתֹו, אֹותֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָמבין
אדם  ּכל ׁשאין לפי ּברּבים? אֹותֹו מלּמדין אין ולּמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאּלּו.
ּברין. על הּדברים ּכל ּובאּור ּפרּוׁש להּׂשיג רחבה ּדעת לֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻיׁש

.·È הּברּואים ּבזמן ּכל ּומּכיר אּלּו, ּבדברים מתּבֹונן ׁשאדם ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הּקדֹוׁש ׁשל חכמתֹו ויראה ּבֹו, וכּיֹוצא ואדם וגלּגל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּמלא
אהבה  מֹוסיף - הּברּואים וכל היצּורים ּבכל הּוא ְְְְֲִִִַַַָָָָּברּו

ּברּולּמקֹום  הּמקֹום לאהב ּבׂשרֹו ויכמּה נפׁשֹו ותצמא , ְְְְְְֱִִֶַַַַָָָָָֹ
ּכׁשּיער וקּלּותֹו, ודּלּותֹו מּׁשפלּותֹו ויפחד ויירא ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָֹהּוא;

הּגדֹולים [ישווה] הּקדֹוׁשים מהּגּופֹות לאחד ְְְְִִֵֶַַַַָעצמֹו
מן [הגלגלים] הּנפרדֹות הּטהֹורֹות מהּצּורֹות לאחד ׁשּכן ּכל ,ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

המלאכים]הּגלמים וימצא [- ּכלל. ּבגלם נתחּברּו ׁשּלא , ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹ
וחסר. ריק ּוכלּמה, ּבּוׁשה מלא ּככלי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעצמֹו,

.‚È אּלּוועניני ּפרקים האּלּוארּבעה מצוֹות ׁשּבחמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
אלו] בהלכות קֹוראין [הראשונות הראׁשֹונים ׁשחכמים הם -ְֲִִִִֵֶָָ

נכנ  'ארּבעה ׁשאמרּו: ּכמֹו 'ּפרּדס', על אֹותֹו ואף לּפרּדס'; סּו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָ
היה  ּכּלם לא היּו, ּגדֹולים וחכמים היּו, יׂשראל ׁשּגדֹולי ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻּפי
אֹומר, ואני ּברין. על הּדברים ּכל ּולהּׂשיג לידע ּכח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּבהן

מי אּלא ּבּפרּדס, להּטּיל ראּוי לחם ׁשאין ּכרסֹו ׁשּנתמּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

האסּור ּבאּור לידע הּוא זה, ּובׂשר ולחם והּמּתר ּובׂשר; ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
אּלּו, ׁשּדברים ּפי על ואף הּמצוֹות. מּׁשאר ּבהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
'ּדבר  חכמים: אמרּו ׁשהרי חכמים, אֹותן קראּו קטן' ְְֲֲֲִִֵֶָָָָָָָָָָָ'ּדבר
ורבא' ּדאּביי הויה - קטן ודבר מרּכבה; מעׂשה - ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָּגדֹול

מיּׁשבין [התלמוד] ׁשהן להקּדימן; הן ראּויין כן, ּפי על אף ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ
הּגדֹולה  הּטֹובה ׁשהן - ועֹוד ּתחּלה, אדם ׁשל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּדעּתֹו
לנחל  ּכדי הּזה, העֹולם ליּׁשּוב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשהׁשּפיע
איׁש וגדֹול, קטן - הּכל ׁשּידעם ואפׁשר הּבא. העֹולם ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹחּיי

קצר. לב ּובעל רחב לב ּבעל ְִֵֵַַַַָָָָָואּׁשה,

ה ּפרק ¤¤
הּזה,ּבית ּכל .‡ הּגדֹול הּׁשם קּדּוׁש על מצּוין יׂשראל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

ׁשּלא  ּומזהרין יׂשראל"; ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּנאמר:
ּכיצד? קדׁשי". ׁשם את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹלחּללֹו,
מּכל  אחת על לעבר יׂשראל את ויאנס ּגֹוי, ׁשּיעמד ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבׁשעה
יהרג; ואל יעבר - יהרגּנּו אֹו ּבּתֹורה האמּורֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹמצוֹות
וחי  - ּבהם" וחי האדם אתם יעׂשה "אׁשר ּבּמצוֹות: ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּנאמר
מתחּיב  זה הרי עבר, ולא מת ואם ּבהם. ׁשּימּות ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבהם,

ְְַּבנפׁשֹו.
מעבֹודה ּבּמה ·. חּוץ - מצוֹות ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ

אּלּו, עברֹות ׁשלׁש אבל ּדמים. ּוׁשפיכּות עריֹות, וגּלּוי ְְֲֲֲִִִֵֵָָָָָָֹזרה,
ואל  יהרג ּתהרג', אֹו מהן אחת על 'עבר לֹו: יאמר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹאם

אמּורים?יעבר  ּדברים ּבּמה להנאת . מתּכּון ׁשהּגֹוי ּבזמן ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
לֹו לבּׁשל אֹו ּבׁשּבת, ּביתֹו לֹו לבנֹות ׁשאנסֹו ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָעצמֹו,
נתּכּון  אם אבל ּבזה. וכּיֹוצא לבעלּה אּׁשה אנס אֹו ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתבׁשילֹו,
ואין  עצמֹו, לבין ּבינֹו היה אם - ּבלבד הּמצוֹות על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָלהעבירֹו

יהרג  ואל יעבר - מּיׂשראל עׂשרה להעבירֹוׁשם אנסֹו ואם ; ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹ
נתּכּון  לא ואפּלּו יעבר, ואל יהרג - מּיׂשראל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּבעׂשרה

ּבלבד. מצוֹות מּׁשאר מצוה על אּלא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָלהעבירֹו
הּׁשמדוכל ‚. ּבׁשעת ׁשּלא האּלּו, על הּדברים גזירות [בזמן ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

רׁשע היהדות] מל ּכׁשּיעמד והּוא הּׁשמד, ּבׁשעת אבל .ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹ
אֹו ּדתם לבּטל יׂשראל על ׁשמד ויגזר וחבריו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכנבּוכדנאצר
מּׁשאר  אחת על אפּלּו יעבר, ואל יהרג - הּמצוֹות מן ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמצוה
ּגֹוים. לבין ּבינֹו נאנס ּבין עׂשרה, ּבתֹו נאנס ּבין ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָמצוֹות,

עבר ּכל „. ולא ונהרג יהרג', ואל 'יעבר ּבֹו: ׁשּנאמר -מי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ואל  'יהרג ּבֹו: ׁשּנאמר מי וכל ּבנפׁשֹו. מתחּיב זה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהרי
היה  ואם הּׁשם. את קּדׁש זה הרי - עבר ולא ונהרג ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיעבר',
ּכדנּיאל  ּברּבים, הּׁשם את קּדׁש זה הרי - מּיׂשראל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבעׂשרה
הרּוגי  הן ואּלּו וחבריו; עקיבה ּוכרּבי ועזריה מיׁשאל ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחנניה
עלי "ּכי נאמר: ועליהן מעלתן, על מעלה ׁשאין ְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלכּות,
נאמר: ועליהם טבחה", ּכצאן נחׁשבנּו הּיֹום, כל ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהרגנּו

ע  בריתי ּכרתי חסידי, לי ׁשּנאמר "אספּו מי וכל זבח". לי ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
את  מחּלל זה הרי - נהרג ולא ועבר יעבר', ואל 'יהרג ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבֹו:
הּׁשם  את חּלל זה הרי מּיׂשראל, ּבעׂשרה היה ואם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשם,
על  ועבר הּׁשם, קּדּוׁש ׁשהיא עׂשה מצות ּובּטל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּברּבים;
מּפני  כן, ּפי על ואף הּׁשם. חּלּול ׁשהיא תעׂשה לא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹמצות

אֹותֹו מלקין אין ּבאנס, ׁשאין ׁשעבר לֹומר צרי ואין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
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מלקין  ׁשאין ּבאנס; הרג אפּלּו ּדין, ּבית אֹותֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹממיתין
ׁשּנאמר  והתראה, ּבעדים ּברצֹונֹו לעֹובר אּלא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּוממיתין,
ההּוא", ּבאיׁש ּפני את אני "וׂשמּתי :לּמל מּזרעֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבנֹותן

למדּו הּׁשמּועה ולא [ממרע"ה]מּפי אנּוס, לא - "ההּוא" : ְְְִִַַָָָֹֹ
מן  חמּורה ׁשהיא זרה, עבֹודה אם ּומה מטעה. ולא ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָֹֻׁשֹוגג,
לֹומר  צרי ואין ּכרת, חּיב אינֹו ּבאנס אֹותּה העֹובד ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּכל,
ּבּתֹורה. האמּורֹות מצוֹות לׁשאר וחמר קל - ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמיתת

ּדבר" תעׂשה לא "ולּנער(ה) אֹומר: הּוא כי ּובעריֹות -] ְֲֲֲֵֶַַַָָָָָֹ
היא] .אנוסה

ּונטּמא נׁשים ‰. מּכן אחת לנּו 'ּתנּו ּגֹוים: להן ׁשאמרּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ימסרּו ואל ּכּלן, יּטּמאּו - ּכּלכן' את נטּמא לאו, ואם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻֻאֹותּה,

מּיׂשראל  אחת נפׁש לנּולהם 'ּתנּו ּגֹוים: להם אמרּו אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מּכ -אחד ּכּלכם' נהרג לאו, ואם ונהרגּנּו, ּכּלם,ם יהרגּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

מּיׂשראל  אחת נפׁש להם ימסרּו יחדּוהּוואל ואם [נקבו . ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
מהם] אחד את בשם נהרג אֹו ּפלֹוני, לנּו 'ּתנּו ואמרּו: ְְְְֲִֶֶַָָָֹלהם

מיתה מחּיב היה אם - ּבכרי [למלכות]ּכּלכם' ּבן ּכׁשבע ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֻֻ
במלכות] ּכן ,[שמרד להן מֹורין ואין להן; אֹותֹו ְְִִֵֵֶֶָָיּתנּו

יהרגּולכּתחּלה  - חּיב אינֹו ואם נפׁש; להם ימסרּו ואל ּכּלן, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
מּיׂשראל. ְִִֵַַָאחת

.Â ּבאנסיןּכענין יעבור]ׁשאמרּו ואל אמרּו[יהרג ּכ , ְְְֳִִֶָָָָָָָ
הרֹופאים  ואמרּו למּות, ונטה ׁשחלה מי ּכיצד? ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָָּבחלאים.
לֹו. עֹוׂשין ׁשּבּתֹורה, מאּסּורין ּפלֹוני ּבדבר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשרפּואתֹו
חּוץ  סּכנה, ּבמקֹום ׁשּבּתֹורה אּסּורין ּבכל ְְְְִִִִִֶַַַָָָָּומתרּפאין
ּבמקֹום  ׁשאפּלּו - ּדמים ּוׁשפיכּות עריֹות וגּלּוי זרה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָמעבֹודה
אֹותֹו עֹונׁשין - ונתרּפא עבר ואם ּבהם; מתרּפאין אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָסּכנה,

ּדין  לֹו.ּבית הראּוי ענׁש ִֵֶָָֹ
.Ê אחת ּומּנין על עֹוברין אין נפׁשֹות, סּכנת ּבמקֹום ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָ

ׁשּנאמר  אּלּו? עברֹות ּבכל מּׁשלׁש ,אלהי ה' את "ואהבּת : ְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
"מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב.נפׁש את נֹוטל הּוא אפּלּו , ְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹ

אדם  להּציל אֹו אחרת, נפׁש לרּפאת מּיׂשראל נפׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהריגת
הּוא לֹו נֹוטה ׁשהּדעת ּדבר - אּנס ׁשאין [שאסור]מּיד , ִֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: לנפׁשֹות, הּקׁשּו ועריֹות נפׁש; מּפני נפׁש ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמאּבדין
הּדבר  ּכן - נפׁש ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ"ּכי

ֶַהּזה".
.Á אּסּורין ּבּמה ּבׁשאר מתרּפאין ׁשאין אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשּמאכילין  ּכמֹו הנאתן, ּדר ׁשהן ּבזמן סּכנה? ּבמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּמאכילין  אֹו ּבפסח, חמץ אֹו ּורמׂשים, ׁשקצים החֹולה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאת

הּכּפּורים  ּביֹום ׁשעֹוׂשין אֹותֹו ּכגֹון הנאתן, ּדר ׁשּלא אבל . ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
מלּוגמה אֹו רטּיה תחבושות]לֹו אֹו[מיני מערלה, אֹו מחמץ ְְְְִֵֵֵָָָָָ

מאכל, אּסּורי עם מערב מר ּבהן ׁשּיׁש ּדברים אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמׁשקין
ׁשּלא  ואפּלּו מּתר, זה הרי - לח הנאה ּבהם אין ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהרי
ׁשהם  - ּבחלב ּובׂשר הּכרם מּכלאי חּוץ סּכנה; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבמקֹום
ּבהן  מתרּפאין אין לפיכ הנאתן; ּדר ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאסּורין

סּכנה. ּבמקֹום אּלא הנאתן, ּדר ׁשּלא ְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹאפּלּו
.Ë למּות מי ונטה וחלה ּבאּׁשה, עיניו ואמרּוׁשּנתן , ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָ

היתה  אפּלּו - לֹו' ׁשּתּבעל עד רפּואה לֹו 'אין ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָהרֹופאים:
עּמּה לדּבר ואפּלּו לֹוּפנּויה, מֹורין אין - הּגדר מאחֹורי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

ׁשּלא  הּגדר; מאחֹורי עּמּה לדּבר לֹו יֹורּו ולא וימּות ,ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹּבכ
לפרץ  אּלּו ּבדברים ויבֹואּו הפקר, יׂשראל ּבנֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹיהיּו

ֲָָּבעריֹות.
.È מצוֹות ּכל מּכל אחת על אנס ּבלא מּדעּתֹו העֹובר ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ּבּנפׁש ּבׁשאט ּבּתֹורה, זה [בזלזול]האמּורֹות הרי - להכעיס ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
את  "וחּללּת ׁשקר: ּבׁשבּועת נאמר ּולפיכ הּׁשם; את ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמחּלל
זה  הרי מּיׂשראל, ּבעׂשרה עבר ואם ה'". אני ,אלהי ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשם
עׂשה  אֹו מעברה הּפֹורׁש ּכל וכן ּברּבים. הּׁשם את ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָחּלל
ולא  יראה, ולא ּפחד לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹֹמצוה,
יֹוסף  ּכמניעת הּוא, ּברּו הּבֹורא מּפני אּלא ּכבֹוד, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלבּקׁש

הּׁשם. את מקּדׁש זה הרי - רּבֹו מאׁשת עצמֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּצּדיק
.‡Èהּׁשם ויׁש חּלּול ּבכלל ׁשהם אחרים -,ּדברים והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ

ּדברים  ּבחסידּות, ּומפרסם ּבּתֹורה ּגדֹול אדם ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשּיעׂשה
מרּננים ּפי [מדברים]ׁשהּברּיֹות על ואף ּבׁשבילן, אחריו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָ

ואינֹו ׁשּלֹוקח ּכגֹון הּׁשם. את מחּלל זה הרי - עברֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאינן
לאלּתר הּמקח ּדמי ונמ [מיד]נֹותן לֹו, ׁשּיׁש והּוא צאּו, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַ

מּקיפן והּוא אֹותֹו, ּתֹובעין אחרת]הּמֹוכרין לפעם אֹו[דוחה ; ְְְִִִַַָ
הארץ  עּמי אצל ּוׁשתּיה ּבאכילה אֹו ּבׂשחֹוק, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּירּבה
מקּבלן  ואינֹו הּברּיֹות, עם ּבנחת ּדּבּורֹו ׁשאין אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּוביניהן;
ּבּדברים  וכּיֹוצא וכעס; קטטה ּבעל אּלא יפֹות, ּפנים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבסבר
עצמֹו, על ׁשּידקּדק צרי - חכם ׁשל ּגדלֹו לפי הּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאּלּו.
עצמֹו, על החכם ּדקּדק אם וכן הּדין. מּׁשּורת לפנים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָויעׂשה
עּמהן, מערבת ודע ּתֹו הּברּיֹות, עם ּבנחת ּדּבּורֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוהיה
מכּבד  עֹולבן, ואינֹו מהן ונעלב יפֹות, ּפנים ּבסבר ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומקּבלן

לֹו לּמקּלין ואפּלּו אותו]להן ונֹותן [למזלזלים ונֹוׂשא , ְְְֲִִִֵֵֶַַָ
ּבאריחֹות ירּבה ולא ויׁשיבתן,[סעודות]ּבאמּונה, הארץ עּמי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מכּתר  ּבציצית עטּוף ּבּתֹורה עֹוסק אּלא ּתמיד יראה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻולא
והּוא  - הּדין מּׁשּורת לפנים מעׂשיו ּבכל ועֹוׂשה ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָּבתפּלין,

הרּבה יתרחק האדם]ׁשּלא יׁשּתֹומם[מבני -[ישתגע]ולא ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֹ
מקּלסין הּכל ׁשּיּמצאּו אֹותֹו,[משבחים]עד ואֹוהבין אֹותֹו ְְְְֲִִִֶַַַָֹ

הּכתּוב  ועליו הּׁשם, את קּדׁש זה הרי - למעׂשיו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומתאּוין
אתּפאר". ּב אׁשר יׂשראל, אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹומר:

ו ּפרק ¤¤
הּטהֹורים [המוחק]המאּבדּכל .‡ הּקדֹוׁשים הּׁשמֹות מן ׁשם ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ

ׁשהרי  הּתֹורה; מן לֹוקה - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבהם ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנקרא
הּמקֹום  מן ׁשמם את "ואּבדּתם זרה: ּבעבֹודה אֹומר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא

אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא - ֱֲֵֵֶַַַֹֹההּוא
הם וׁשבעה ·. והּוא ׁשמֹות - הא ואו הא יּוד הּנכּתב הּׁשם : ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָ

המפרׁש אלףהּׁשם הּנכּתב אֹו ואלֹוּה,, ואל, יּוד, נּון ּדלת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ואהיה  ּכלואלהים, ּוצבאֹות. וׁשּדי, אחת , אֹות אפּלּו הּמֹוחק ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

לֹוקה. אּלּו, ׁשמֹות ְִִֵֵֶָמּׁשבעה
מּלפניו,[נוסף]הּנטּפלּכל ‚. למד לּׁשם ּכגֹון למחקֹו: מּתר ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָָֻ

הּׁשם. ּבקדּׁשת אינן - ּבהן וכּיֹוצא מ'ּבאלהים', ּובית ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻמ'ּלה'',
מם  וכף ,'אלהי' ׁשל ּכף ּכגֹון מאחֹוריו, לּׁשם הּנטּפל ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכל
ּכׁשאר  הן והרי נמחקין, אינן - ּבהן וכּיֹוצא 'אלהיכם', ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל
ּפי  על ואף מקּדׁשם. ׁשהּׁשם מּפני ׁשם, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָאֹותּיֹות
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הּנטּפלֹות  האֹותּיֹות אּלּו הּמֹוחק למחקן, ואסּור ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנתקּדׁשּו
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, מדרבנן]אינֹו .[מלקות ְֲִֵֶַַַַָ

-ּכתב „. מה' הא יּוד מ'אלהים', למד נמחק אלף ואין אינֹו ; ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הּׁשם, ׁשּזה מּפני עצמֹו, ּבפני ׁשם ׁשהּוא 'יּה', לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי
צדי  מ'ּׁשּדי', ּדלת ׁשין הּכֹותב אבל הּוא. המפרׁש ׁשם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמקצת

נמחק.[צדי"ק] זה הרי - מ'ּצבאֹות' ְְֲִִֵֵֶָָּבית
ּכגֹון:ׁשאר ‰. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּמׁשּבחין הּכּנּויין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

ורחּום  וחזק חּנּון קּנא הּנאמן, והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול , ְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָ
למחקן. ּומּתר הּקדׁש, ּדברי ּכׁשאר הן הרי - ּבהן ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻוכּיֹוצא

.Â הּׁשם,ּכלי מקֹום את קֹוצץ - עליו ּכתּוב ׁשם ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
זכּוכית,וגֹונזֹו ּבכלי אֹו מּתכֹות ּבכלי חקּוק הּׁשם היה אפּלּו . ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָ

וגֹונזֹו. מקֹומֹו, את חֹות אּלא לֹוקה; זה הרי - הּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָוהּתי
ולא  ירחץ לא זה הרי ּבׂשרֹו, על ּכתּוב ׁשם היה אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹוכן
ׁשל  טבילה לֹו נזּדּמנה הּטּנפת. ּבמקֹום יעמד ולא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹיסּו
מסּבב  ּגמי, מצא לא ואם וטֹובל; ּגמי, עליו ּכֹור - ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹמצוה
עליו, לכר אמרּו ׁשּלא - יחץ ׁשּלא ּכדי יהּדק, ולא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹאחריו.

ערם. ּכׁשהּוא הּׁשם ּבפני לעמד ׁשאסּור מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאּלא
.Ê אבן הּסֹותר מן אפּלּו אֹו הּמזּבח, מן הׁשחתה ּדר אחת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

זרה: ּבעבֹודה ׁשּנאמר לֹוקה, - העזרה מּׁשאר אֹו ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָההיכל,
לה' ּכן תעׂשּון "לא וכתּוב: ּתּתצּון", מזּבחתם את ְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹ"ּכי
לֹוקה, - הׁשחתה ּדר הקּדׁש עצי הּׂשֹורף וכן ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאלהיכם".
לה' ּכן תעׂשּון לא . . ּבאׁש ּתׂשרפּון "ואׁשריהם ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:

ֱֵֶֹאלהיכם".
.Á לׂשרף ּכתבי אסּור - ּובאּוריהן ּופרּוׁשיהן ּכּלן, הּקדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

ּבּיד  לאּבדן אֹו אֹותֹואֹותן מּכין ּבּיד, והמאּבד מרּדּות.; מּכת ְְְְְִֵַַַַַַַַַָָָָ
יׂשראל  אֹותן ׁשּכתבּו הּקדׁש ּבכתבי אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבּמה
אֹותֹו ׂשֹורפין - ּתֹורה ספר ׁשּכתב יׂשראל מין אבל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבקדּׁשה.

האזּכרֹות הקודש]עם מאמין [שמות ׁשאינֹו מּפני ׁשּבֹו, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּזה  ּבדעּתֹו מעלה והּוא אּלא ּכתבֹו ולא הּׁשם, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּבקדּׁשת
ּומצוה  הּׁשם; נתקּדׁש לא ּכן, ודעּתֹו והֹואיל הּדברים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּכׁשאר

ׁשם להּניח ׁשּלא ּכדי למעׂשיהן.[זכר]לׂשרפֹו, ולא לּמינים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
הּקדׁש ּכתבי וכן אֹותֹו; ּגֹונזין הּׁשם, את ׁשּכתב ּגֹוי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאבל

יּגנזּו. ּגֹוי, ׁשּכתבן אֹו ְְִֶֶָָָָׁשּבלּו
.Ë קדׁשּכל - ּבאברהם האמּורֹות ׁשּנאמר:הּׁשמֹות זה אף ; ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכל  קדׁש. הּוא הרי ,"ּבעיני חן מצאתי נא אם ְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ"אדני,
אדני. נא, "אל מּזה: חּוץ חל, - ּבלֹוט האמּורֹות ְֲֲִֵֶַַָָָֹֹהּׁשמֹות
ּבגבעת  האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל חן". עבּד מצא נא ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהּנה
ּכל  חל. - ּבמיכה האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל קדׁש. - ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹּבנימין
ּבׁשיר  האמּור ׁשלמה ּכל קדׁש. - ּבנבֹות האמּורֹות ְְְֲִֵֶַָָָָָֹֹֹהּׁשמֹות

קדׁש - להקב"ה]הּׁשירים הכוונה ּכׁשאר [כי הּוא והרי , ְֲִִִֵֶַַָֹ
הקב"ה]הּכּנּויין ּכל [של ׁשלמה". ל "האלף מּזה: חּוץ ; ְְִִִֶֶֶַָָֹֹ

" מּזה: חּוץ חל, - ּבדנּיאל האמּור מלמלכּיא מלּכא, אנּת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּכּנּויין. ּכׁשאר הּוא והרי ְְֲִִִֵַַַַָָמלכּיא",

ה'תשע"ג  אדר א' שני יום

ז  ¤¤ּפרק
האדם מיסֹודי ‡. ּבני את מנּבא ׁשהאל לידע ואין הּדת, ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבמּדֹותיו, ּגּבֹור ּבחכמה, ּגדֹול חכם על אּלא חלה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָהּנבּואה
מתּגּבר ולא הּוא אּלא ּבעֹולם, ּבדבר עליו מתּגּבר יצרֹו יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

נכֹונה רחבה ּדעה ּבעל ּתמיד, יצרֹו על עד [ישרה]ּבדעּתֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ
אדם ּבגּופֹו,מאד. ׁשלם האּלּו, הּמּדֹות ּבכל ממּלא ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻ

לּפרּדס בראשית]ּכׁשּיּכנס ומעשה מרכבה ויּמׁש[מעשה ְְְִִֵֵֵֶַַָָ
נכֹונה  ּדעת לֹו ותהיה הרחֹוקים, הּגדֹולים הענינֹות ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָּבאֹותן
ּכלל  מּדרכי ּפֹורׁש ,והֹול מתקּדׁש והּוא ּולהּׂשיג, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָלהבין

ּומזרז והֹול הּזמן, ּבמחׁשּכי ההֹולכים עצמֹו[מעורר]העם ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ
מּדברים  ּבאחד ּכלל מחׁשבה לֹו ּתהיה ׁשּלא נפׁשֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומלּמד
ּתמיד  ּדעּתֹו אּלא ותחּבּולֹותיו, הּזמן מהבלי ולא ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבטלים,
הּצּורֹות  ּבאֹותן להבין הּכּסא, ּתחת קׁשּורה למעלה, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָּפנּויה
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבחכמתֹו ּומסּתּכל הּטהֹורֹות, ְְְְְִֵֶַַַַָָָָהּקדֹוׁשֹות

ראׁשֹונה מּצּורה ּכּלּה הקודש]הּוא חיות הנקראים [מלאכים ִִָָָֻ
ׁשֹורה  הּקדׁש רּוח מּיד - ּגדלֹו מהן ויֹודע הארץ, טּבּור ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹעד
ּבמעלת  נפׁשֹו ּתתערב - הרּוח עליו ׁשּתנּוח ּובעת ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָעליו.
ויבין  אחר, לאיׁש ויהפ 'איׁשים', הּנקראים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּמלאכים

ׁשהיה ּכמֹות ׁשאינֹו הקודש]ּבדעּתֹו רוח עליו ששרתה ,[עד ְְְֵֶֶַָָ
ּכמֹו החכמים, אדם ּבני ׁשאר מעלת על ׁשּנתעּלה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאּלא

אחר". לאיׁש ונהּפכּת עּמם, "והתנּבית ּבׁשאּול: ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר
מעלֹותהּנביאים,·. שונות]מעלֹות ׁשּיׁש[בדרגות ּכמֹו הן: ְְֲֲִִֵֵֶַַַ

מּנביא. ּגדֹול נביא ּבּנבּואה ּכ מחברֹו, ּגדֹול חכם ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּבחכמה
הּלילה, ּבחזיֹון ּבחלֹום אּלא הּנבּואה מראה רֹואין אין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוכּלן
"ּבּמראה  ׁשּנאמר: ּכמֹו ּתרּדמה, עליהן ׁשּתּפל אחר ּבּיֹום ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאֹו
אבריהן  ּכׁשּמתנּבאין, וכּלן, ּבֹו". אדּבר ּבחלֹום אתוּדע, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאליו
ותּׁשאר  מּטרפֹות, ועׁשּתֹונֹותיהם ּכֹוׁשל, הּגּוף וכח ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹמזּדעזעין,
ּבאברהם: ׁשּנאמר ּכמֹו ּׁשּתראה, מה להבין ּפנּויה ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּדעת
ׁשּנאמר  ּוכמֹו עליו"; נפלת גדלה חׁשכה אימה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"והּנה

ּכח". עצרּתי ולא למׁשחית, עלי נהּפ "והֹודי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּבדנּיאל:
מׁשל הּדברים ‚. ּדר - הּנבּואה ּבמראה לּנביא ׁשּמֹודיעים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לֹו ּבמראה מֹודיעין הּמׁשל ּפתרֹון ּבלּבֹו יחקק ּומּיד , ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ
אבינּו, יעקב ׁשראה הּסּלם ּכמֹו הּוא; מה וידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּנבּואה,
לּמלכּיֹות  מׁשל היה והּוא ּבֹו, ויֹורדים עֹולים ְְְְְִִִַַַָָָָָֻּומלאכים
הּנפּוח  והּסיר יחזקאל, ׁשראה החּיֹות ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָוׁשעּבּודן;

יחזקאל,[רותח] ׁשראה והּמגּלה ירמיה, ׁשראה ׁשקד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּומּקל
אֹומרין  מהן יׁש הּנביאים, ׁשאר וכן זכריה. ׁשראה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהאיפה
ּבלבד. הּפתרֹון אֹומרין מהן ויׁש אּלּו, ּכמֹו ּופתרֹונֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמׁשל
ּדברי  ּכמקצת ּפתרֹון, ּבלא ּבלבד הּמׁשל אֹומרין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹּופעמים

מתנּבאין. הם חידה ודר ּבמׁשל וכּלן, ּוזכריה. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיחזקאל
מתנּבאי ּכל „. אין - אּלא הּנביאים ׁשּירצּו, עת ּבכל ן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
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הּנטּפלֹות  האֹותּיֹות אּלּו הּמֹוחק למחקן, ואסּור ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנתקּדׁשּו
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, מדרבנן]אינֹו .[מלקות ְֲִֵֶַַַַָ

-ּכתב „. מה' הא יּוד מ'אלהים', למד נמחק אלף ואין אינֹו ; ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הּׁשם, ׁשּזה מּפני עצמֹו, ּבפני ׁשם ׁשהּוא 'יּה', לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי
צדי  מ'ּׁשּדי', ּדלת ׁשין הּכֹותב אבל הּוא. המפרׁש ׁשם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמקצת

נמחק.[צדי"ק] זה הרי - מ'ּצבאֹות' ְְֲִִֵֵֶָָּבית
ּכגֹון:ׁשאר ‰. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּמׁשּבחין הּכּנּויין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

ורחּום  וחזק חּנּון קּנא הּנאמן, והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול , ְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָ
למחקן. ּומּתר הּקדׁש, ּדברי ּכׁשאר הן הרי - ּבהן ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻוכּיֹוצא

.Â הּׁשם,ּכלי מקֹום את קֹוצץ - עליו ּכתּוב ׁשם ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
זכּוכית,וגֹונזֹו ּבכלי אֹו מּתכֹות ּבכלי חקּוק הּׁשם היה אפּלּו . ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָ

וגֹונזֹו. מקֹומֹו, את חֹות אּלא לֹוקה; זה הרי - הּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָוהּתי
ולא  ירחץ לא זה הרי ּבׂשרֹו, על ּכתּוב ׁשם היה אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹוכן
ׁשל  טבילה לֹו נזּדּמנה הּטּנפת. ּבמקֹום יעמד ולא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹיסּו
מסּבב  ּגמי, מצא לא ואם וטֹובל; ּגמי, עליו ּכֹור - ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹמצוה
עליו, לכר אמרּו ׁשּלא - יחץ ׁשּלא ּכדי יהּדק, ולא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹאחריו.

ערם. ּכׁשהּוא הּׁשם ּבפני לעמד ׁשאסּור מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאּלא
.Ê אבן הּסֹותר מן אפּלּו אֹו הּמזּבח, מן הׁשחתה ּדר אחת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

זרה: ּבעבֹודה ׁשּנאמר לֹוקה, - העזרה מּׁשאר אֹו ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָההיכל,
לה' ּכן תעׂשּון "לא וכתּוב: ּתּתצּון", מזּבחתם את ְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹ"ּכי
לֹוקה, - הׁשחתה ּדר הקּדׁש עצי הּׂשֹורף וכן ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאלהיכם".
לה' ּכן תעׂשּון לא . . ּבאׁש ּתׂשרפּון "ואׁשריהם ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:

ֱֵֶֹאלהיכם".
.Á לׂשרף ּכתבי אסּור - ּובאּוריהן ּופרּוׁשיהן ּכּלן, הּקדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

ּבּיד  לאּבדן אֹו אֹותֹואֹותן מּכין ּבּיד, והמאּבד מרּדּות.; מּכת ְְְְְִֵַַַַַַַַַָָָָ
יׂשראל  אֹותן ׁשּכתבּו הּקדׁש ּבכתבי אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבּמה
אֹותֹו ׂשֹורפין - ּתֹורה ספר ׁשּכתב יׂשראל מין אבל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבקדּׁשה.

האזּכרֹות הקודש]עם מאמין [שמות ׁשאינֹו מּפני ׁשּבֹו, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּזה  ּבדעּתֹו מעלה והּוא אּלא ּכתבֹו ולא הּׁשם, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּבקדּׁשת
ּומצוה  הּׁשם; נתקּדׁש לא ּכן, ודעּתֹו והֹואיל הּדברים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּכׁשאר

ׁשם להּניח ׁשּלא ּכדי למעׂשיהן.[זכר]לׂשרפֹו, ולא לּמינים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
הּקדׁש ּכתבי וכן אֹותֹו; ּגֹונזין הּׁשם, את ׁשּכתב ּגֹוי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאבל

יּגנזּו. ּגֹוי, ׁשּכתבן אֹו ְְִֶֶָָָָׁשּבלּו
.Ë קדׁשּכל - ּבאברהם האמּורֹות ׁשּנאמר:הּׁשמֹות זה אף ; ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכל  קדׁש. הּוא הרי ,"ּבעיני חן מצאתי נא אם ְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ"אדני,
אדני. נא, "אל מּזה: חּוץ חל, - ּבלֹוט האמּורֹות ְֲֲִֵֶַַָָָֹֹהּׁשמֹות
ּבגבעת  האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל חן". עבּד מצא נא ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהּנה
ּכל  חל. - ּבמיכה האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל קדׁש. - ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹּבנימין
ּבׁשיר  האמּור ׁשלמה ּכל קדׁש. - ּבנבֹות האמּורֹות ְְְֲִֵֶַָָָָָֹֹֹהּׁשמֹות

קדׁש - להקב"ה]הּׁשירים הכוונה ּכׁשאר [כי הּוא והרי , ְֲִִִֵֶַַָֹ
הקב"ה]הּכּנּויין ּכל [של ׁשלמה". ל "האלף מּזה: חּוץ ; ְְִִִֶֶֶַָָֹֹ

" מּזה: חּוץ חל, - ּבדנּיאל האמּור מלמלכּיא מלּכא, אנּת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּכּנּויין. ּכׁשאר הּוא והרי ְְֲִִִֵַַַַָָמלכּיא",

ה'תשע"ג  אדר א' שני יום

ז  ¤¤ּפרק
האדם מיסֹודי ‡. ּבני את מנּבא ׁשהאל לידע ואין הּדת, ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבמּדֹותיו, ּגּבֹור ּבחכמה, ּגדֹול חכם על אּלא חלה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָהּנבּואה
מתּגּבר ולא הּוא אּלא ּבעֹולם, ּבדבר עליו מתּגּבר יצרֹו יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

נכֹונה רחבה ּדעה ּבעל ּתמיד, יצרֹו על עד [ישרה]ּבדעּתֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ
אדם ּבגּופֹו,מאד. ׁשלם האּלּו, הּמּדֹות ּבכל ממּלא ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻ

לּפרּדס בראשית]ּכׁשּיּכנס ומעשה מרכבה ויּמׁש[מעשה ְְְִִֵֵֵֶַַָָ
נכֹונה  ּדעת לֹו ותהיה הרחֹוקים, הּגדֹולים הענינֹות ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָּבאֹותן
ּכלל  מּדרכי ּפֹורׁש ,והֹול מתקּדׁש והּוא ּולהּׂשיג, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָלהבין

ּומזרז והֹול הּזמן, ּבמחׁשּכי ההֹולכים עצמֹו[מעורר]העם ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ
מּדברים  ּבאחד ּכלל מחׁשבה לֹו ּתהיה ׁשּלא נפׁשֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומלּמד
ּתמיד  ּדעּתֹו אּלא ותחּבּולֹותיו, הּזמן מהבלי ולא ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבטלים,
הּצּורֹות  ּבאֹותן להבין הּכּסא, ּתחת קׁשּורה למעלה, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָּפנּויה
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבחכמתֹו ּומסּתּכל הּטהֹורֹות, ְְְְְִֵֶַַַַָָָָהּקדֹוׁשֹות

ראׁשֹונה מּצּורה ּכּלּה הקודש]הּוא חיות הנקראים [מלאכים ִִָָָֻ
ׁשֹורה  הּקדׁש רּוח מּיד - ּגדלֹו מהן ויֹודע הארץ, טּבּור ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹעד
ּבמעלת  נפׁשֹו ּתתערב - הרּוח עליו ׁשּתנּוח ּובעת ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָעליו.
ויבין  אחר, לאיׁש ויהפ 'איׁשים', הּנקראים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּמלאכים

ׁשהיה ּכמֹות ׁשאינֹו הקודש]ּבדעּתֹו רוח עליו ששרתה ,[עד ְְְֵֶֶַָָ
ּכמֹו החכמים, אדם ּבני ׁשאר מעלת על ׁשּנתעּלה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאּלא

אחר". לאיׁש ונהּפכּת עּמם, "והתנּבית ּבׁשאּול: ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר
מעלֹותהּנביאים,·. שונות]מעלֹות ׁשּיׁש[בדרגות ּכמֹו הן: ְְֲֲִִֵֵֶַַַ

מּנביא. ּגדֹול נביא ּבּנבּואה ּכ מחברֹו, ּגדֹול חכם ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּבחכמה
הּלילה, ּבחזיֹון ּבחלֹום אּלא הּנבּואה מראה רֹואין אין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוכּלן
"ּבּמראה  ׁשּנאמר: ּכמֹו ּתרּדמה, עליהן ׁשּתּפל אחר ּבּיֹום ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאֹו
אבריהן  ּכׁשּמתנּבאין, וכּלן, ּבֹו". אדּבר ּבחלֹום אתוּדע, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאליו
ותּׁשאר  מּטרפֹות, ועׁשּתֹונֹותיהם ּכֹוׁשל, הּגּוף וכח ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹמזּדעזעין,
ּבאברהם: ׁשּנאמר ּכמֹו ּׁשּתראה, מה להבין ּפנּויה ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּדעת
ׁשּנאמר  ּוכמֹו עליו"; נפלת גדלה חׁשכה אימה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"והּנה

ּכח". עצרּתי ולא למׁשחית, עלי נהּפ "והֹודי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּבדנּיאל:
מׁשל הּדברים ‚. ּדר - הּנבּואה ּבמראה לּנביא ׁשּמֹודיעים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לֹו ּבמראה מֹודיעין הּמׁשל ּפתרֹון ּבלּבֹו יחקק ּומּיד , ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ
אבינּו, יעקב ׁשראה הּסּלם ּכמֹו הּוא; מה וידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּנבּואה,
לּמלכּיֹות  מׁשל היה והּוא ּבֹו, ויֹורדים עֹולים ְְְְְִִִַַַָָָָָֻּומלאכים
הּנפּוח  והּסיר יחזקאל, ׁשראה החּיֹות ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָוׁשעּבּודן;

יחזקאל,[רותח] ׁשראה והּמגּלה ירמיה, ׁשראה ׁשקד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּומּקל
אֹומרין  מהן יׁש הּנביאים, ׁשאר וכן זכריה. ׁשראה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהאיפה
ּבלבד. הּפתרֹון אֹומרין מהן ויׁש אּלּו, ּכמֹו ּופתרֹונֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמׁשל
ּדברי  ּכמקצת ּפתרֹון, ּבלא ּבלבד הּמׁשל אֹומרין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹּופעמים

מתנּבאין. הם חידה ודר ּבמׁשל וכּלן, ּוזכריה. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיחזקאל
מתנּבאי ּכל „. אין - אּלא הּנביאים ׁשּירצּו, עת ּבכל ן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
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ּומתּבֹודדין  לב וטֹובי ׂשמחים ויֹוׁשבין ּדעּתן ׁשאין מכּונין ; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָ
אּלא  עצלּות, מּתֹו ולא עצבּות מּתֹו לא ׁשֹורה ְְְְִִֶַַַָָָֹֹהּנבּואה
וחליל  ותף נבל לפניהם הּנביאים, ּבני ,לפיכ ׂשמחה. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּתֹו
"והּמה  ׁשּנאמר: הּוא וזה הּנבּואה; מבּקׁשין והן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָוכּנֹור,
ׁשּיּנבאּו, עד הּנבּואה ּבדר מהּלכין ּכלֹומר, - ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָמתנּבאים"

מתּגּדל'. 'ּפלֹוני אֹומר: ׁשאּתה ְְְִִֵֵֶַַָּכמֹו
'ּבני אּלּו‰. הּנקראין הם להתנּבא, מבּקׁשין ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

ׁשּתׁשרה הּנביאים' אפׁשר ּדעּתן, ׁשּמכּונין ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתׁשרה  ׁשּלא ואפׁשר עליהן, .ׁשכינה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָֹ

.Â הּנביאים הּדבריםּכל לכל הּנבּואה ּדר הן ׁשאמרנּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכל  ׁשל ורּבן רּבנּו, ממׁשה חּוץ - והאחרֹונים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונים
ּכל  לׁשאר מׁשה נבּואת ּבין יׁש הפרׁש ּומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנביאים.
רּבנּו ּומׁשה ּבמראה; אֹו ּבחלֹום הּנביאים, ׁשּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּנביאים?

ועֹומד  ער הּוא מׁשה- "ּובבא ׁשּנאמר: מֹועד , אהל אל ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ
הּנביאים, ּכל אליו". מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע אּתֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלדּבר
וחידה. ּבמׁשל רֹואין  ּׁשהן מה רֹואין לפיכ ;מלא ידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעל
אדּבר  ּפה אל "ּפה ׁשּנאמר: ,מלא ידי על לא רּבנּו, ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּומׁשה
ונאמר: ּפנים", אל ּפנים מׁשה אל ה' "ודּבר ונאמר: ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו",
רֹואה  אּלא מׁשל, ׁשם ׁשאין ּכלֹומר, יּביט"; ה' ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ"ּותמנת
ׁשהּתֹורה  הּוא מׁשל; ּובלא חידה ּבלא ּבריֹו על ְְְִֶַַַָָָָָָֹֹֻהּדבר
ּבחידה  מתנּבא ׁשאינֹו בחידת", ולא "ּומראה, עליו: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמעידה
יראין  הּנביאים, ּכל ּבריֹו. על הּדבר ׁשרֹואה ּבמראה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאּלא
ׁשהּכתּוב  הּוא ּכן; אינֹו רּבנּו, ּומׁשה ּומתמֹוגגין. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָונבהלין
נבהל  אדם ׁשאין ּכמֹו רעהּו"; אל איׁש ידּבר "ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹומר:
רּבנּו מׁשה ׁשל ּבדעּתֹו ּכח היה ּכ חברֹו, ּדברי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלׁשמע
ּכל  ׁשלם. עמדֹו על עֹומד והּוא הּנבּואה, ּדברי ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָלהבין
אינֹו רּבנּו, מׁשה ׁשּירצּו. עת ּבכל מתנּבאין אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּנביאים,
ׁשֹורה  ּונבּואה לֹובׁשּתֹו הּקדׁש רּוח ׁשּיחּפץ, זמן ּכל אּלא ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכן;

לּה ּולהזּדּמן ּדעּתֹו לכּון צרי ואינֹו שתשרה עליו; [לחכות ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
לפיכעליו] הּׁשרת. ּכמלאכי ועֹומד ּומזּמן מכּון הּוא ׁשהרי ,ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻ

מה ואׁשמעה "עמדּו ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עת ּבכל ּיצּוה מתנּבא ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
להם: אמר ל" ׁשּנאמר: האל, הבטיחֹו ּובזה לכם". ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹה'
למדּת, הא עּמדי". עמד ּפה ואּתה, לאהליכם. לכם ְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּובּו
ׁשהּוא  לאהלם, חֹוזרין מסּתּלקת, ּכׁשהּנבּואה הּנביאים, ְְְְְְֳִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
מּנׁשֹותיהן. ּפֹורׁשין אינן לפיכ העם; ּכׁשאר ּכּלן הּגּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻצרכי
מן  ּפרׁש לפיכ הראׁשֹון; לאהלֹו חזר לא רּבנּו, ְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹּומׁשה
ּבצּור  ּדעּתֹו ונקׁשרה לּה, הּדֹומה ּומן לעֹולם ְְְְְְִִִֶַַָָָָָהאּׁשה
ּפניו, עֹור וקרן לעֹולם, מעליו ההֹוד נסּתּלק ולא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָֹהעֹולמים,

ּכּמלאכים. ְְְִִֵַַַָונתקּדׁש
.Ê,להרחיב הּנביא ּבלבד, לעצמֹו נבּואתֹו ׁשּתהיה אפׁשר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ

מאֹותן  יֹודע היה ּׁשּלא מה ׁשּידע עד ּדעּתֹו, ּולהֹוסיף ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלּבֹו
אֹו הארץ, מעּמי לעם ׁשּיׁשּלח ואפׁשר הּגדֹולים, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּדברים

אֹותם לבֹונן ממלכה, אֹו עיר בינה]לאנׁשי [ללמדם ְְְְִֵֵַַָָָ
הרעים  מּמעׂשים אֹותן למנע אֹו ּיעׂשּו, מה ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹּולהֹודיעם
ּכדי  ּומֹופת, אֹות לֹו נֹותנין אֹותֹו, ּוכׁשּמׁשּלחין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַׁשּבידיהן;
אֹות  העֹוׂשה ּכל ולא ּבאמת. ׁשלחֹו ׁשהאל העם ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּידעּו
ׁשהיינּו אדם אּלא נביא; ׁשהּוא אֹותֹו מאמינין ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּומֹופת,

ּובמעׂשיו, ּבחכמתֹו לנבּואה ראּוי ׁשהּוא מּתחּלתֹו ּבֹו ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָיֹודעין
הּנבּואה  ּבדרכי מהּל והיה ּגילֹו, ּבני ּכל על ּבהן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנתעּלה

ואמר ּובקד  ּומֹופת אֹות ועׂשה ּבא ּכ ואחר ּופריׁשּותּה, ּׁשתּה ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֻ
"אליו  ׁשּנאמר: מּמּנּו, לׁשמע מצוה - ׁשלחֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהאל
וזה  נביא, ואינֹו ּומֹופת אֹות ׁשּיעׂשה ואפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָּתׁשמעּון".

ּבגֹו ּדברים לֹו יׁש עיניים]האֹות באחיזת שנעשה ואף [יתכן ; ְְְִֵַָָ
וחכם  הּוא ּגדֹול ואדם הֹואיל לֹו, לׁשמע מצוה כן, ּפי ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹעל
נצטּוינּו, ׁשּבכ - חזקתֹו על אֹותֹו מעמידין לנבּואה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָוראּוי

לחּת ׁשּנצטּוינּו ואף ּכמֹו ּכׁשרים, עדים ׁשנים ּפי על הּדין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹ
ּפי אצלנּו,על הן ּוכׁשרין הֹואיל ּבׁשקר, ׁשהעידּו ׁשאפׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

ּבהן מעמידין וכּיֹוצא האּלּו ּובּדברים ּכׁשרּותן. על אֹותן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּולבנינּו", לנּו - והּנגלת אלהינּו; לה' - "הּנסּתרת ְְְְֱֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹנאמר:

לּלבב". יראה וה' לעינים, יראה האדם "ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָונאמר:

ח ּפרק ¤¤
האֹותֹות מׁשה ‡. מּפני יׂשראל ּבֹו האמינּו לא - רּבנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ּדפי ּבלּבֹו יׁש - האֹותֹות ּפי על ׁשהּמאמין ,[פקפוק]ׁשעׂשה; ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּבלט האֹות ׁשּיעׂשה בלהטיהם]ׁשאפׁשר אּלא [מלשון וכּׁשּוף. ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

להביא  לא - עׂשאן הּצר לפי ּבּמדּבר, ׁשעׂשה האֹותֹות ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹּכל
את  קרע - הּמצרים את להׁשקיע צר הּנבּואה: על ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָראיה

ּבֹו והצלילן צמאּוהּים הּמן. את לנּו הֹוריד - למזֹון צרכנּו . ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ
אֹותן  ּבלעה - קרח עדת ּבֹו ּכפרּו האבן. את להן ּבקע -ְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכלהארץ  ׁשאר וכן ּובמה . ּבמעמד האֹותֹות. ּבֹו? האמינּו ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ
סיני  ולאהר ראּו, ׁשעינינּו :- אחר ולא ׁשמעּו, ואזנינּו זר, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

והּקֹול  הערפל, אל נּגׁש והּוא והּלּפידים. והּקֹולֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהאׁש
ּכ להם אמר ל מׁשה! 'מׁשה, ׁשֹומעין: ואנּו אליו, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמּדּבר
ונאמר: עּמכם", ה' ּדּבר ּבפנים "ּפנים אֹומר: הּוא וכן .'ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכ
ׁשּבמעמד  ּומּנין הּזאת". הּברית את ה' ּכרת אבתינּו את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ"לא
ּבֹו ׁשאין אמת ׁשהיא לנבּואתֹו הראיה היא לבּדֹו, סיני ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהר
ּבעבּור  הענן, ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּדפי?
מּכלל, - לעֹולם" יאמינּו ּב וגם ,עּמ ּבדּברי העם ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָיׁשמע
לעֹולם, עֹומדת ׁשהיא נאמנּות ּבֹו האמינּו לא זה ּדבר ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּקדם

ּומחׁשבה. הרהּור אחריה ׁשּיׁש נאמנּות ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
ׁשהיא נמצאּו·. נבּואתֹו על העדים הם להם, ׁשּׁשּלח אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אחד והּוא ׁשהן אֹות; להן לעׂשֹות צרי ואינֹו [שווים]אמת, ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מהן  אחד ׁשּכל - ּביחד אחד ּדבר ׁשראּו עדים ּכׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּדבר,
להביא  צרי מהן אחד ואין אמת, אֹומר ׁשהּוא לחברֹו ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעד
אחר  לֹו עדים יׂשראל ּכל - רּבנּו מׁשה ּכ לחברֹו. ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראיה
הּוא  וזה אֹות. להם לעׂשֹות צרי ואינֹו סיני, הר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָמעמד
לֹו ׁשּנתן ּבעת נבּואתֹו, ּבתחּלת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאמר
ידע  ;"לקל "וׁשמעּו לֹו: ואמר ּבמצרים, לעׂשֹותן ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹהאֹותֹות
ּדפי, ּבלבבֹו יׁש האֹותֹות, ּפי על ׁשהּמאמין רּבנּו, ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשה
לא  "והן ואמר: ,מּליל נׁשמט והיה ּומחּׁשב, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹּומהרהר
ׁשאּלּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהֹודיעֹו עד - לי" ֲִִִֵֶֶַַַָָיאמינּו
ׁשּיצאּו ואחר מּמצרים, ׁשּיצאּו עד אּלא אינן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאֹותֹות
,אחרי ׁשּמהרהרין ההרהּור יסּתּלק הּזה, ההר על ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָויעמדּו
ּבאמת  ׁשלחּתי ׁשאני ׁשּידעּו אֹות ּכאן ל נֹותן ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשאני
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אֹומר: ׁשהּכתּוב והּוא הרהּור. ּבלּבם יּׁשאר ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּבּתחּלה,
העם  את ּבהֹוציא - ׁשלחּתי אנכי ּכי האֹות ל ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹ"וזה
נמצאת  הּזה". ההר על האלהים את ּתעבדּון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּמצרים,
מאמינין  אנּו אין רּבנּו, מׁשה אחר ׁשּיעמד נביא ׁשּכל ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאֹומר,
נׁשמע  אֹות, יע ׂשה 'אם ׁשּנאמר: ּכדי לבּדֹו, האֹות מּפני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּבֹו
מׁשה  ׁשּצּונּו הּמצוה מּפני אּלא ּׁשּיאמר'; מה לכל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו

אםּבּתֹורה  ואמר: ׁשּצּונּו, ּכמֹו ּתׁשמעּון"; "אליו - אֹות נתן ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ׁש ּפי על ואף עדים, ׁשני ּפי על הּדבר יֹודעין לחּת אנּו אין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

הּנביא, מּזה לׁשמע מצוה ּכ - ׁשקר אם העידּו אמת ְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאם
ּבכּׁשּוף  אֹו אמת האֹות אם יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָואף

ְָולאט.
.‚,ּגדֹולים,לפיכ ּומֹופתים אֹותֹות ועׂשה נביא עמד אם ְְְְִִִִִַָָָָָ

לֹו; ׁשֹומעין אין - רּבנּו מׁשה ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּובּקׁש
ּביחּוד יֹודעין ּבלאט[בבירור]ואנּו האֹותֹות ׁשאֹותן [בלחש], ְְְְִִֶָָָָ

האֹותֹות  ּפי על אינּה רּבנּו מׁשה ׁשּנבּואת לפי הן, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוכּׁשּוף
ראינּוה  ּבעינינּו אּלא זה, לאֹותֹות זה אֹותֹות ׁשּנער ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי

הּוא ׁשּׁשמע ּכמֹו ׁשמענּוה, רבנו]ּובאזנינּו הא [משה למה . ְְְְְֲֵֶַַַָָָָ
ּבעיניו,הּדבר ׁשראה ּדבר על לאדם ׁשהעידּו לעדים ּדֹומה? ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ּבוּדאי  יֹודע אּלא להן, ׁשֹומע ׁשאינֹו - ׁשראה ּכמֹו ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
האֹות  ּבא ׁשאם ּתֹורה, אמרה לפיכ ׁשקר. עדי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהן
ּבא  זה ׁשהרי ההּוא"; הּנביא ּדברי אל תׁשמע "לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּמֹופת,
והֹואיל  ;ּבעיני ּׁשראית מה להכחיׁש ּומֹופת, ּבאֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאלי
מׁשה, ׁשּצּונּו הּמצוה מּפני אּלא ּבמֹופת, מאמינים אנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואין
מׁשה, ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ׁשּבא זה מאֹות נקּבל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהיא

וׁשּׁשמענּו. ְְִֶֶַָָׁשראינּו

ט ּפרק ¤¤
ׁשהיאּדבר .‡ ּבּתֹורה, ּומפרׁש לעֹולם ּברּור עֹומדת מצוה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹ

עֹולמים, ולא ּולעֹולמי ּגרעֹון ולא ׁשּנּוי, לא לּה אין ְְְְִִֵֵֵָָָֹֹֹ
אתכם ּתֹוספת, מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּמּנּו" תגרע ולא עליו, תסף לא לעׂשֹות; תׁשמרּו אתֹו -; ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹֹ
לנּו "והּנגלת ּדברי ונאמר: ּכל את לעׂשֹות עֹולם, עד ּולבנינּו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

אנּו מצּוין ּתֹורה, ּדברי ׁשּכל למדּת, הא הּזאת". ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהּתֹורה
לדרתיכם", עֹולם "חּקת אֹומר: הּוא וכ עֹולם; עד ְְֲֵֵֶַַַָָָָֹֹֻלעׂשֹותן
רּׁשאי  נביא ׁשאין למדּת, הא היא". בּׁשמים "לא ְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹונאמר:
ּבין  מּיׂשראל ּבין איׁש, יעמד אם ,לפיכ מעּתה. ּדבר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹלחּדׁש
להֹוסיף  ׁשלחֹו ׁשה' ויאמר ּומֹופת, אֹות ויעׂשה האּמֹות, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֻמן
ּפרּוׁש הּמצוֹות מן ּבמצוה לפרׁש אֹו מצוה, לגרע אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹמצוה,
ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאֹותן ׁשאמר אֹו ממׁשה, ׁשמענּו ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
זמן  לפי מצוֹות אּלא ּדֹורֹות ּולדֹורי לעֹולם אינן יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבהן
ׁשל  נבּואתֹו להכחיׁש ּבא ׁשהרי ׁשקר, נביא זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהיּו
לא  אׁשר ה' ּבׁשם לדּבר ׁשהזיד על ּבחנק, ּומיתתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹמׁשה;
"לנּו הּזאת ׁשהּמצוה למׁשה צּוה ׁשמֹו ּברּו ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹצּוהּו,

ויכּזב". אל, איׁש, ו"לא עֹולם", עד ְְִִֵֵֵַַָָֹּולבנינּו
מּקרב אם .· להם אקים "נביא ּבּתֹורה: נאמר לּמה ּכן, ֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּדברי אחיהם" על לצּוֹות אּלא ּבא, הּוא ּדת לעׂשֹות לא ? ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשאמר  ּכמֹו עליה, יעברּו ׁשּלא העם ּולהזהיר ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה,

ּתֹורתׁשּבהם האחרֹון  "זכרּו צּונּו: אם וכן עבּדי". מׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּתלכּו', 'אל אֹו ּפלֹוני', למקֹום 'לכּו ּכגֹון: הרׁשּות, ְְְְְְְְִִֵֵַָָּבדברי
'אל  אֹו זֹו', חֹומה 'ּבנּו ּתעׂשּו', 'אל אֹו הּיֹום', מלחמה ְְֲֲִַַַַָָָ'עׂשּו
מיתה  חּיב - ּדבריו על והעֹובר לֹו; לׁשמע מצוה - ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹּתבנּוה'
אל  יׁשמע לא אׁשר האיׁש "והיה, ׁשּנאמר: ׁשמים, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבידי

מעּמֹו". אדרׁש אנכי - ּבׁשמי ידּבר אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּדברי
עצמֹווכן ‚. ּדברי על ׁשעבר נבואתו]נביא והּכֹובׁש[דברי , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

נאמר:[מעלים] ּובׁשלׁשּתן ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב - ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָנבּואתֹו
לנּו ׁשּנֹודע הּנביא לנּו יאמר אם וכן מעּמֹו". אדרׁש ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ"אנכי
ּבּתֹורה  האמּורֹות מצוֹות מּכל אחת על לעבר נביא, ְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
- ׁשעה לפי חמּורֹות, ּבין קּלֹות ּבין הרּבה, מצוֹות על ְְְֲִִֵֵֵַַַָָאֹו

לֹו. לׁשמע מּפי מצוה הראׁשֹונים, מחכמים למדנּו וכן ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָֹ
איש]הּׁשמּועה מפי 'עבר [איש נביא: ל יאמר אם ּבּכל, : ְְֲִִַַַָָֹֹֹ

חּוץ  לֹו; ׁשמע - הּכרמל ּבהר ּכאלּיהּו ּתֹורה', ּדברי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָעל
אלּיהּו ּכגֹון - ׁשעה לפי הּדבר ׁשּיהיה והּוא, זרה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמעבֹודה
נבחרה  וירּוׁשלים ּבחּוץ, עֹולה ׁשהקריב הּכרמל, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָּבהר

בה] רק ׁשהּוא [להקריב ּומּפני ּכרת. חּיב ּבחּוץ והּמקריב ,ְְְִִֵֵֶַַַַָָ
ּתׁשמעּון". "אליו נאמר: ּבזה וגם לֹו; לׁשמע מצוה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנביא,

מהואּלּו נעקר היא' לֹו: ואמרּו אלּיהּו את ּׁשּכתּוב ׁשאלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
'לא  אֹומר: היה - מקֹום"'? ּבכל עלתי ּתעלה "ּפן ְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבּתֹורה,
ׁשּצּוה  ּכמֹו ּכרת, חּיב לעֹולם ּבחּוץ הּמקריב אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנאמר
להכחיׁש ּכדי ה', ּבדבר ּבחּוץ הּיֹום אקריב אני אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָמׁשה;
לעבר  הּנביאים ּכל צּוּו אם הּזאת, הּדר ועל הּבעל'. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹֹנביאי
נעקר  ׁשהּדבר אמרּו ואם להן; לׁשמע מצוה ׁשעה, ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלפי
עד  ּולבנינּו "לנּו אמרה: ׁשהּתֹורה ּבחנק, מיתתן - ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלעֹולם

ָעֹולם".
הּׁשמּועה וכן „. מּפי ׁשּלמדנּו מּדברים ּדבר עקר אם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ממרע"ה] לֹו[מסורת צּוה ׁשה' ּתֹורה מּדיני ּבדין ׁשאמר אֹו ,ְִִִִֵֶֶַָָָ
ׁשקר, נביא זה הרי - ּפלֹוני ּכדברי והלכה הּוא ּכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּדין
ּתֹורה  להכחיׁש ּבא ׁשהרי אֹות; ׁשעׂשה ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָויחנק

היא  ּבּׁשמים "לא לֹוׁשאמרה: ׁשֹומעין ׁשעה, לפי אבל ." ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹ
ַֹּבּכל.

ּבעבֹודה ּבּמה ‰. אבל מצוֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָ
ׁשעה  לפי ואפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין - עׂשה זרה ואפּלּו . ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ

עבֹודה  ׁשּתעבד צּוהּו ׁשה' ואמר ּגדֹולים, ּומֹופתים ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאֹותֹות
על  סרה ּדּבר זה הרי - ּבלבד זֹו ּבׁשעה אֹו ּבלבד, הּיֹום ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָזרה
לא  . . והּמֹופת האֹות "ּובא ואמר: הּכתּוב צּוה זה ועל ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹה';
ה' על סרה ּדּבר ּכי . . ההּוא הּנביא ּדברי אל ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָתׁשמע
ּולפיכ מׁשה. ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ּבא ׁשהרי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאלהיכם",
וכּׁשּוף  ּבלאט - ׁשעׂשה וכל ׁשקר, נביא ׁשהּוא ּבוּדאי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנדע

ויחנק. ְֵֵָָָעׂשה;

ה'תשע"ג  אדר ב' שלישי יום

י ּפרק ¤¤
אינֹוּכל ‡. ׁשלחֹו, ׁשה' ויאמר לנּו ׁשּיעמד צרינביא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

רּבנּו מׁשה מאֹותֹות ּכאחד אֹות אלּיהּולעׂשֹות מאֹותֹות אֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ
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אֹומר: ׁשהּכתּוב והּוא הרהּור. ּבלּבם יּׁשאר ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּבּתחּלה,
העם  את ּבהֹוציא - ׁשלחּתי אנכי ּכי האֹות ל ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹ"וזה
נמצאת  הּזה". ההר על האלהים את ּתעבדּון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּמצרים,
מאמינין  אנּו אין רּבנּו, מׁשה אחר ׁשּיעמד נביא ׁשּכל ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאֹומר,
נׁשמע  אֹות, יע ׂשה 'אם ׁשּנאמר: ּכדי לבּדֹו, האֹות מּפני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּבֹו
מׁשה  ׁשּצּונּו הּמצוה מּפני אּלא ּׁשּיאמר'; מה לכל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו

אםּבּתֹורה  ואמר: ׁשּצּונּו, ּכמֹו ּתׁשמעּון"; "אליו - אֹות נתן ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ׁש ּפי על ואף עדים, ׁשני ּפי על הּדבר יֹודעין לחּת אנּו אין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

הּנביא, מּזה לׁשמע מצוה ּכ - ׁשקר אם העידּו אמת ְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאם
ּבכּׁשּוף  אֹו אמת האֹות אם יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָואף

ְָולאט.
.‚,ּגדֹולים,לפיכ ּומֹופתים אֹותֹות ועׂשה נביא עמד אם ְְְְִִִִִַָָָָָ

לֹו; ׁשֹומעין אין - רּבנּו מׁשה ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּובּקׁש
ּביחּוד יֹודעין ּבלאט[בבירור]ואנּו האֹותֹות ׁשאֹותן [בלחש], ְְְְִִֶָָָָ

האֹותֹות  ּפי על אינּה רּבנּו מׁשה ׁשּנבּואת לפי הן, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוכּׁשּוף
ראינּוה  ּבעינינּו אּלא זה, לאֹותֹות זה אֹותֹות ׁשּנער ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי

הּוא ׁשּׁשמע ּכמֹו ׁשמענּוה, רבנו]ּובאזנינּו הא [משה למה . ְְְְְֲֵֶַַַָָָָ
ּבעיניו,הּדבר ׁשראה ּדבר על לאדם ׁשהעידּו לעדים ּדֹומה? ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ּבוּדאי  יֹודע אּלא להן, ׁשֹומע ׁשאינֹו - ׁשראה ּכמֹו ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
האֹות  ּבא ׁשאם ּתֹורה, אמרה לפיכ ׁשקר. עדי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהן
ּבא  זה ׁשהרי ההּוא"; הּנביא ּדברי אל תׁשמע "לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּמֹופת,
והֹואיל  ;ּבעיני ּׁשראית מה להכחיׁש ּומֹופת, ּבאֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאלי
מׁשה, ׁשּצּונּו הּמצוה מּפני אּלא ּבמֹופת, מאמינים אנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואין
מׁשה, ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ׁשּבא זה מאֹות נקּבל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהיא

וׁשּׁשמענּו. ְְִֶֶַָָׁשראינּו

ט ּפרק ¤¤
ׁשהיאּדבר .‡ ּבּתֹורה, ּומפרׁש לעֹולם ּברּור עֹומדת מצוה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹ

עֹולמים, ולא ּולעֹולמי ּגרעֹון ולא ׁשּנּוי, לא לּה אין ְְְְִִֵֵֵָָָֹֹֹ
אתכם ּתֹוספת, מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּמּנּו" תגרע ולא עליו, תסף לא לעׂשֹות; תׁשמרּו אתֹו -; ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹֹ
לנּו "והּנגלת ּדברי ונאמר: ּכל את לעׂשֹות עֹולם, עד ּולבנינּו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

אנּו מצּוין ּתֹורה, ּדברי ׁשּכל למדּת, הא הּזאת". ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהּתֹורה
לדרתיכם", עֹולם "חּקת אֹומר: הּוא וכ עֹולם; עד ְְֲֵֵֶַַַָָָָֹֹֻלעׂשֹותן
רּׁשאי  נביא ׁשאין למדּת, הא היא". בּׁשמים "לא ְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹונאמר:
ּבין  מּיׂשראל ּבין איׁש, יעמד אם ,לפיכ מעּתה. ּדבר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹלחּדׁש
להֹוסיף  ׁשלחֹו ׁשה' ויאמר ּומֹופת, אֹות ויעׂשה האּמֹות, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֻמן
ּפרּוׁש הּמצוֹות מן ּבמצוה לפרׁש אֹו מצוה, לגרע אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹמצוה,
ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאֹותן ׁשאמר אֹו ממׁשה, ׁשמענּו ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
זמן  לפי מצוֹות אּלא ּדֹורֹות ּולדֹורי לעֹולם אינן יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבהן
ׁשל  נבּואתֹו להכחיׁש ּבא ׁשהרי ׁשקר, נביא זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהיּו
לא  אׁשר ה' ּבׁשם לדּבר ׁשהזיד על ּבחנק, ּומיתתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹמׁשה;
"לנּו הּזאת ׁשהּמצוה למׁשה צּוה ׁשמֹו ּברּו ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹצּוהּו,

ויכּזב". אל, איׁש, ו"לא עֹולם", עד ְְִִֵֵֵַַָָֹּולבנינּו
מּקרב אם .· להם אקים "נביא ּבּתֹורה: נאמר לּמה ּכן, ֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּדברי אחיהם" על לצּוֹות אּלא ּבא, הּוא ּדת לעׂשֹות לא ? ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשאמר  ּכמֹו עליה, יעברּו ׁשּלא העם ּולהזהיר ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה,

ּתֹורתׁשּבהם האחרֹון  "זכרּו צּונּו: אם וכן עבּדי". מׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּתלכּו', 'אל אֹו ּפלֹוני', למקֹום 'לכּו ּכגֹון: הרׁשּות, ְְְְְְְְִִֵֵַָָּבדברי
'אל  אֹו זֹו', חֹומה 'ּבנּו ּתעׂשּו', 'אל אֹו הּיֹום', מלחמה ְְֲֲִַַַַָָָ'עׂשּו
מיתה  חּיב - ּדבריו על והעֹובר לֹו; לׁשמע מצוה - ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹּתבנּוה'
אל  יׁשמע לא אׁשר האיׁש "והיה, ׁשּנאמר: ׁשמים, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבידי

מעּמֹו". אדרׁש אנכי - ּבׁשמי ידּבר אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּדברי
עצמֹווכן ‚. ּדברי על ׁשעבר נבואתו]נביא והּכֹובׁש[דברי , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

נאמר:[מעלים] ּובׁשלׁשּתן ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב - ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָנבּואתֹו
לנּו ׁשּנֹודע הּנביא לנּו יאמר אם וכן מעּמֹו". אדרׁש ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ"אנכי
ּבּתֹורה  האמּורֹות מצוֹות מּכל אחת על לעבר נביא, ְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
- ׁשעה לפי חמּורֹות, ּבין קּלֹות ּבין הרּבה, מצוֹות על ְְְֲִִֵֵֵַַַָָאֹו

לֹו. לׁשמע מּפי מצוה הראׁשֹונים, מחכמים למדנּו וכן ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָֹ
איש]הּׁשמּועה מפי 'עבר [איש נביא: ל יאמר אם ּבּכל, : ְְֲִִַַַָָֹֹֹ

חּוץ  לֹו; ׁשמע - הּכרמל ּבהר ּכאלּיהּו ּתֹורה', ּדברי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָעל
אלּיהּו ּכגֹון - ׁשעה לפי הּדבר ׁשּיהיה והּוא, זרה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמעבֹודה
נבחרה  וירּוׁשלים ּבחּוץ, עֹולה ׁשהקריב הּכרמל, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָּבהר

בה] רק ׁשהּוא [להקריב ּומּפני ּכרת. חּיב ּבחּוץ והּמקריב ,ְְְִִֵֵֶַַַַָָ
ּתׁשמעּון". "אליו נאמר: ּבזה וגם לֹו; לׁשמע מצוה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנביא,

מהואּלּו נעקר היא' לֹו: ואמרּו אלּיהּו את ּׁשּכתּוב ׁשאלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
'לא  אֹומר: היה - מקֹום"'? ּבכל עלתי ּתעלה "ּפן ְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבּתֹורה,
ׁשּצּוה  ּכמֹו ּכרת, חּיב לעֹולם ּבחּוץ הּמקריב אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנאמר
להכחיׁש ּכדי ה', ּבדבר ּבחּוץ הּיֹום אקריב אני אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָמׁשה;
לעבר  הּנביאים ּכל צּוּו אם הּזאת, הּדר ועל הּבעל'. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹֹנביאי
נעקר  ׁשהּדבר אמרּו ואם להן; לׁשמע מצוה ׁשעה, ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלפי
עד  ּולבנינּו "לנּו אמרה: ׁשהּתֹורה ּבחנק, מיתתן - ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלעֹולם

ָעֹולם".
הּׁשמּועה וכן „. מּפי ׁשּלמדנּו מּדברים ּדבר עקר אם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ממרע"ה] לֹו[מסורת צּוה ׁשה' ּתֹורה מּדיני ּבדין ׁשאמר אֹו ,ְִִִִֵֶֶַָָָ
ׁשקר, נביא זה הרי - ּפלֹוני ּכדברי והלכה הּוא ּכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּדין
ּתֹורה  להכחיׁש ּבא ׁשהרי אֹות; ׁשעׂשה ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָויחנק

היא  ּבּׁשמים "לא לֹוׁשאמרה: ׁשֹומעין ׁשעה, לפי אבל ." ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹ
ַֹּבּכל.

ּבעבֹודה ּבּמה ‰. אבל מצוֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָ
ׁשעה  לפי ואפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין - עׂשה זרה ואפּלּו . ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ

עבֹודה  ׁשּתעבד צּוהּו ׁשה' ואמר ּגדֹולים, ּומֹופתים ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאֹותֹות
על  סרה ּדּבר זה הרי - ּבלבד זֹו ּבׁשעה אֹו ּבלבד, הּיֹום ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָזרה
לא  . . והּמֹופת האֹות "ּובא ואמר: הּכתּוב צּוה זה ועל ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹה';
ה' על סרה ּדּבר ּכי . . ההּוא הּנביא ּדברי אל ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָתׁשמע
ּולפיכ מׁשה. ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ּבא ׁשהרי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאלהיכם",
וכּׁשּוף  ּבלאט - ׁשעׂשה וכל ׁשקר, נביא ׁשהּוא ּבוּדאי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנדע

ויחנק. ְֵֵָָָעׂשה;

ה'תשע"ג  אדר ב' שלישי יום

י ּפרק ¤¤
אינֹוּכל ‡. ׁשלחֹו, ׁשה' ויאמר לנּו ׁשּיעמד צרינביא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

רּבנּו מׁשה מאֹותֹות ּכאחד אֹות אלּיהּולעׂשֹות מאֹותֹות אֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ
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ׁשּלֹו,ואליׁשע, האֹות אּלא עֹולם; ׁשל מנהגֹו ׁשּנּוי ּבהם ׁשּיׁש ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּדבריו, ויאמנּו ּבעֹולם, להיֹות העתידין ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹׁשּיאמר
וגֹו'". הּדבר את נדע איכה :ּבלבב תאמר "וכי ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבמלאכּות לנבּואה הראּוי אדם ּכׁשּיבֹוא ,[בשליחות]לפיכ ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָ
ּבמצוֹות  ה' את לעבד אּלא לגרע, ולא להֹוסיף יבֹוא ולא ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹֹה',
מת  החיה אֹו הּים, את לנּו 'קרע לֹו: אֹומרין אין - ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהּתֹורה
'אם  לֹו: אֹומרין אּלא ,'ּב נאמין ּכ ואחר ּבאּלּו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָוכּיֹוצא
אֹומר, והּוא להיֹות'; העתידין ּדברים לנּו אמר אּתה, ְְְֱֲִִִִִֵַָָָָָֹנביא
ואפּלּו יבֹואּו, לא אם ּדבריו: היבֹואּו לראֹות מחּכים ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֹואנּו
ּבאּו ואם ׁשקר. נביא ׁשהּוא ּבידּוע - קטן אחד ּדבר ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָנפל

נאמן. ּבעינינּו יהיה - ּכּלן ְְְֱִֵֵֶֶָָָָֻּדבריו
הרּבה ּובֹודקין ·. ּפעמים ּכּלן אֹותֹו ּדבריו נמצאּו אם . ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻ

"וּידע  ּבׁשמּואל: ׁשּנאמר ּכמֹו אמת, נביא זה הרי ְְְֱֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָנאמנין,
לנביא  ׁשמּואל נאמן ּכי ׁשבע, ּבאר ועד מּדן יׂשראל ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכל

ַלה'".
ּומה והלא ‚. להיֹות, עתיד מה אֹומרין והּקֹוסמין המעֹוננין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָֹ

והּקֹוסמין  ׁשהמעֹוננין אּלא ּובינם? הּנביא ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהפרׁש
אין  ּומקצתן מתקּימין ּדבריהם מקצת ּבהן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

ׁשמ מתקּימין  הברי ויֹוׁשיע נא "יעמדּו ׁשּנאמר: ּכענין ים,, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
- "עלי יבאּו מאׁשר לחדׁשים, מֹודיעים ּבּכֹוכבים, ֲֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהחזים
מּדבריהם  יתקּים ׁשּלא  ואפׁשר אׁשר. ּכל ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ"מאׁשר",
ּבּדים, אתֹות "מפר ׁשּנאמר: ּכענין ּבּכל, יטעּו אּלא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכלּום,
ׁשּנאמר: קּימין, ּדבריו ּכל - הּנביא אבל יהֹולל". ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוקסמים
אׁשר  "הּנביא אֹומר: הּוא וכן ארצה". ה' מּדבר יּפל לא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ"ּכי
אמת; ּדברי ידּבר אּתֹו, ּדברי ואׁשר חלֹום, יסּפר חלֹום, ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאּתֹו
הּקֹוסמים  ׁשּדברי ּכלֹומר, - ה'" נאם הּבר, את ּלּתבן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻמה

ּכתבן ּבר[קש]והחלֹומֹות מעט ּבֹו נקיה]ׁשּנתערב ,[תבואה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָ
הבטיח  הּכתּוב הּזה ּובּדבר ּכלל. ּתבן ּבֹו ׁשאין ּכּבר ה' ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּודבר
והּקֹוסמים  המעֹוננים ׁשּמֹודיעין הּדברים ׁשאֹותן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָואמר,
אּתם  ואין האמת, ּדברי לכם יֹודיע הּנביא - ּומכּזבין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻלאּמֹות
ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא וקֹוסם למעֹונן ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹצריכין
הּגֹוים  ּכי וגֹו' . . קסמים קֹוסם ּבאׁש, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַָָמעביר
ׁשאין  למדּת, הא ."מאחי מּקרּב נביא וגֹו' . . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהאּלה
להיֹות  העתידים ּדברים להֹודיענּו אּלא לנּו, עֹומד ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָהּנביא

ואפּלּו,ּבעֹולם  ּבהן; וכּיֹוצא  וׁשלֹום מלחמה ורעב מּׂשבע ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ
לֹו מֹודיע יחיד לּנביא צרכי והל אבדה לֹו ׁשאבדה ּכׁשאּול , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

הּנביא  ׁשּיאמר הּוא הּדברים, ּבאּלּו וכּיֹוצא מקֹומּה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלהֹודיעֹו
יגרע. אֹו מצוה יֹוסיף אֹו אחרת, ּדת ׁשּיעׂשה לא -ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

'ּפלֹוני ּדברי „. ׁשּיאמר: ּכגֹון אֹומר, ׁשהּנביא הּפרענּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
וכּיֹוצא  'מלחמה' אֹו רעב' ׁשנת ּפלֹונית 'ׁשנה אֹו ְְְְִִֵַַָָָָָָָימּות',

ּדבריו, עמדּו לא אם - אּלּו הכחׁשה ּבדברים ּבזה אין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ
'הּנהלנבּואתֹו אֹומרים: ואין ׁשהּקדֹוׁש, ּבא'; ולא ּדּבר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ואפׁשר  הרעה", על ונחם חסד, ורב אּפים אר" הּוא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּברּו
להם  ׁשּתלה אֹו נינוה, ּכאנׁשי להם ונסלח ּתׁשּובה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשעׂשּו

ארכה] להם ואמר [נתן טֹובה על הבטיח אם אבל ְְְְֲִִִִִַַַָָָָּכחזקּיה.
ׁשהּוא  ּבידּוע - ׁשאמר הּטֹובה ּבאה ולא ,וכ ּכ ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיהיה
- ּתנאי על אפּלּו האל, ׁשּיגזר טֹובה ּדבר ׁשּכל ׁשקר; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹנביא

הּנביא. יּבחן ּבלבד הּטֹובה ׁשּבדברי למדּת, הא חֹוזר. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאינֹו
ּכׁשהיה  עּזּור, ּבן לחנניה ּבתׁשּובתֹו אֹומר ׁשּירמיהּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּוא
ירמיה: לֹו אמר לטֹובה. וחנניה לרעה מתנּבא ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָירמיה
נביא  ׁשאני ראיה ּבזה אין ּדברי, יעמדּו לא אם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ'חנניה,
ׁשקר', נביא ׁשאּתה יּודע ,ּדברי יעמדּו לא אם אבל ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשקר;
יּנבא  אׁשר הּנביא וגֹו' הּזה הּדבר את נא ׁשמע א" ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ה' ׁשלחֹו אׁשר הּנביא יּודע הּנביא ּדבר ּבבא ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹלׁשלח,

ֱֶֶּבאמת".
זה נביא ‰. הרי - נביא ׁשהּוא אחר נביא לֹו ׁשהעיד ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

חקירה  צרי הּׁשני זה ואין נביא, רּבנּוּבחזקת מׁשה ׁשהרי ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
אֹות. ׁשּיעׂשה קדם יׂשראל ּכל ּבֹו והאמינּו ליהֹוׁשע, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻהעיד
אחר  ּפעם ּדבריו והאמּנּו נבּואתֹו ׁשּנֹודעה נביא לּדֹורֹות. ְְְְְֳִֵֶַַַַַַָָָָָָוכן
- הּנבּואה ּבדרכי הֹול והיה נביא, לֹו ׁשהעיד אֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפעם,
אמת. אינּה ׁשּמא ּבנבּואתֹו, ּולהרהר אחריו לחׁשב ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאסּור
לעֹולם, ּומנּסים הֹולכים נהיה ולא מּדי, יֹותר לנּסֹותֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹואסּור
ּבּמּסה", נּסיתם ּכאׁשר אלהיכם, ה' את תנּסּו "לא ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנֹודע  מאחר אּלא אין". אם ּבקרּבנּו, ה' "היׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאמרּו:
ולא  יהרהרּו ולא ּבקרּבם, ה' ּכי וידעּו יאמינּו - נביא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשּזה
היה  נביא ּכי "וידעּו, ׁשּנאמר: ּכענין אחריו, ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָָיחׁשבּו

ְָּבתֹוכם".

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיׁש
ּבדרכיו; להּדּמֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹמצוֹות
את  לאהב (ד) רעים; את לאהב (ג) ּביֹודעיו; להּדּבק ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ(ב)
ׁשּלא  (ז) להֹוכיח; (ו) אחים; לׂשנא ׁשּלא (ה) ְְִִִִֵֶֶַַַֹֹֹהּגרים;
להל ׁשּלא (ט) אמללים; לעּנֹות ׁשּלא (ח) ּפנים; ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹֻלהלּבין
אּלּו מצוֹות ּובאּור לנטר. ׁשּלא (יא) לנקם; ׁשּלא (י) ְְְִִִִֵֵֶֶָֹֹֹֹרכיל;

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
נפש]ּדעֹות ‡. ותכונות ואחד [מידות אחד לכל יׁש הרּבה ְְְֵֵֵֶֶַָָָ

אדם  יׁש ּביֹותר: מּמּנה ּורחֹוקה מּזֹו מׁשּנה וזֹו אדם, ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻמּבני
מיּׁשבת  ׁשּדעּתֹו אדם ויׁש ּתמיד; ּכֹועס חמה, ּבעל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא
ּבכּמה  מעט ּכעס יכעס ּכעס, ואם - ּכלל ּכֹועס ואינֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹעליו,
רּוח  ׁשפל ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, לב ּגבּה ׁשהּוא אדם ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשנים.
מהל נפׁשֹו ּתׂשּבע לא ּתאוה, ּבעל ׁשהּוא ויׁש מאד. ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹֹֹעד
אפּלּו יתאּוה לא ּביֹותר, ּגּוף טהֹור ׁשהּוא ויׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹּבתאותּה;
רחבה, נפׁש ּבעל ויׁש להן. צרי ׁשהּגּוף מעּוטים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלדברים
"אהב  ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם, ממֹון מּכל נפׁשֹו ּתׂשּבע ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא

ּכסף" יׂשּבע לא מּועט ּכסף ּדבר אפּלּו ׁשּדּיֹו מקּצר, ויׁש ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשהּוא  ויׁש צרּכֹו. ּכל להּׂשיג ירּדף ולא לֹו, יסּפיק ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

ידֹו על וקֹובץ ּברעב עצמֹו לעצמו]מסּגף אֹוכל [מקמץ ואינֹו , ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָ
ממֹונֹו ּכל מאּבד ׁשהּוא ויׁש ּגדֹול; ּבצער אּלא מּׁשּלֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפרּוטה
ּכגֹון  הּדעֹות, ּכל ׁשאר - אּלּו ּדרכים ועל לדעּתֹו. ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָּבידֹו,
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וכילי[עצוב]ואֹונן[מתהולל]מהֹולל ,[פזרן]וׁשֹוע[קמצן], ְְְְִֵֵַַ
לבב ור אּמיץ ולב ורחמן, ּבהן.[פחדן]ואכזרי ּכּיֹוצא וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

האחר,ויׁש·. ּבּקצה מּמּנה הרחֹוקה ודעה ּדעה ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מּזֹו רחֹוקה זֹו - ּבינֹונּיֹות ּדעֹות ּדעֹות מהן יׁש - הּדעֹות וכל . ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ

ּדעֹות  מהן ויׁש ּגּופֹו; טבע לפי ּברּיתֹו, מּתחּלת לאדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהן
מכּון זה אדם ׁשל אליהם]ׁשּטבעֹו לקּבל [מותאם ועתיד ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ

לאדם  ׁשאינן מהן ויׁש הּדעֹות; מּׁשאר יתר ּבמהרה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאֹותן
להן  ׁשּנפנה אֹו מאחרים אֹותן למד אּלא ּברּיתֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּתחּלת
הּדעה  ׁשּזֹו ׁשּׁשמע אֹו ּבלּבֹו ׁשעלתה מחׁשבה לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמעצמֹו,
ׁשּנקּבעה. עד ּבּה עצמֹו והנהיג ,ליל ראּוי ּובּה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָטֹובה

ּדרׁשני .‚ אינן ודעה, ּדעה ׁשּבכל מּזֹו זֹו הרחֹוקֹות קצוֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
לעצמֹו. ללּמדן ולא ּבהן, ללכת לאדם לֹו ראּוי ואין ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹטֹובה;

מּוכן אֹו מהן, לאחת נֹוטה טבעֹו מצא לאחת [מותאם]ואם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
עצמֹו יחזיר - ּבּה ונהג מהן אחת למד ׁשּכבר אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמהן,

היׁשרה. ּדר והיא הּטֹובים, ּבדר ויל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמּוטב
.„מּכל הּדר ודעה, ּדעה ׁשּבכל ּבינֹונית מּדה היא - היׁשרה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מּׁשני  רחֹוקה ׁשהיא הּדעה והיא לאדם; לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּדעֹות
לזֹו ולא לזֹו לא קרֹובה ואינּה ׁשוה, רחּוק ּולפיכהּקצוֹות . ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֹ

ׁשם אדם ׁשּיהא הראׁשֹונים, חכמים ושוקל]צ ּוּו [מעריך ְֲִִִִֵֶָָָָָ
האמצעית, ּבּדר אֹותם ּומכּון אֹותם ּומׁשער ּתמיד, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדעֹותיו
ולא  לכעס, נֹוח חמה ּבעל יהא לא ּכיצד? ׁשלם. ׁשּיהא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹּכדי
ּדבר  על אּלא יכעס לא ּבינֹוני: אּלא מרּגיׁש, ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכמת
ּפעם  ּבֹו ּכּיֹוצא יעׂשה ׁשּלא ּכדי עליו, לכעס ׁשראּוי ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּגדֹול
ואי  להן צרי ׁשהּגּוף לדברים אּלא יתאּוה לא וכן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחרת.
לׂשבע  אכל "צּדיק ׁשּנאמר: ּכענין ּבזּולתן, לחיֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאפׁשר
ׁשּצרי ּדבר להּׂשיג אּלא ּבעסקֹו עמל יהיה לא וכן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשֹו".
ולא  לּצּדיק". מעט "טֹוב ׁשּנאמר: ּכענין ׁשעה, לחּיי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹו

ּב ידֹו ּכפי יקּבץ צדקה נֹותן אּלא ממֹונֹו, ּכל יפּזר ולא יֹותר, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹ
ידֹו יכולתו]מּסת יהיה [- ולא .ׁשּצרי למי ּכראּוי ּומלוה , ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ימיו  ּכל ׂשמח אּלא ואֹונן, עצב ולא וׂשֹוחק, ,ּבנחת מהֹולל ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּדרּבסבר היא זֹו, ודר ּדעֹותיו. ׁשאר וכן יפֹות. ּפנים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ממּצעֹות, ּבינֹונּיֹות ּדעֹות ּכּלן ׁשּדעֹותיו אדם ּכל ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻֻהחכמים.
חכם. ְִָָָנקרא

מּדעה ּומי ‰. ויתרחק ּביֹותר, עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
חסיד  נקרא זה, לצד אֹו זה לצד מעט מי ּבינֹונית ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

רּוח  ׁשפל ויהיה האחרֹון, הּקצה עד הּלב מּגבּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּיתרחק
נתרחק  ואם חסידּות. מּדת היא וזֹו חסיד; נקרא - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּביֹותר
מּדת  היא וזֹו חכם; נקרא - ענו ויהיה ּבלבד, האמצע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
הראׁשֹונים  וחסידים הּדעֹות. ּכל ׁשאר זֹו, ּדר ועל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחכמה.
הּקצוֹות: ׁשּתי ּכנגד האמצעית מּדר ׁשּלהן ּדעֹות מּטין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהיּו
ּדעה  ויׁש האחרֹון, הּקצה ּכנגד אֹותּה ׁשּמּטין ּדעה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיׁש
מּׁשּורת  לפנים הּוא וזה הראׁשֹון; הּקצה ּכנגד אֹותּה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּטין
והם  הּבינֹונּיים, אּלּו ּבדרכים ללכת אנּו ּומצּוין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּדין.

ּבדרכיו" "והלכּת ׁשּנאמר: והיׁשרים, הּטֹובים .הּדרכים ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
.Âאּתה לּמדּוּכ אף חּנּון, נקרא הּוא מה זֹו: מצוה ּבפרּוׁש ְְְְִִִֵַַַַָָָָ

מה  רחּום; היה אּתה אף רחּום, נקרא הּוא מה חּנּון; ְֱֱִֵֵַַַַַַַָָהיה
קראּו זֹו ּדר ועל קדֹוׁש. היה אּתה אף קדֹוׁש, נקרא ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָהּוא

חסד', ורב אּפים אר' הּכּנּויין, אֹותן ּבכל לאל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים
להֹודיע  - ּבהן וכּיֹוצא ו'חזק' 'ּגּבֹור' 'ּתמים', ויׁשר', ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ'צּדיק
עצמֹו להנהיג אדם וחּיב הן, ויׁשרים טֹובים ּדרכים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאּלּו

ּכחֹו. ּכפי ּולהּדּמֹות ְְִִֶַָֹּבהן
.Ê ּבֹו?וכיצד ׁשּיּקבעּו עד אּלּו ּבדעֹות עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּדעֹות  ּפי על ׁשעֹוׂשה ּבּמעׂשים ויׁשּלׁש ויׁשנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַיעׂשה
עליו  קּלים מעׂשיהן ׁשּיהיּו עד ּתמיד, ּבהן ויחזר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאמצעּיֹות,
ׁשהּׁשמֹות  ּולפי ּבנפׁשֹו. הּדעֹות ויּקבעּו טרח, ּבהם יהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹולא
חּיבין  ׁשאנּו הּבינֹונית הּדר הן הּיֹוצר, ּבהן ׁשּנקרא ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאּלּו
אברהם  ׁשּלּמדּה והיא ה''; ּדר' זֹו ּדר נקראת - ּבּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָללכת

לבניו  ּבניו אבינּו את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו, "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מביא  זֹו, ּבדר וההֹול ה'". ּדר וׁשמרּו אחריו, ּביתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָואת
אברהם  על ה' הביא "למען ׁשּנאמר: לעצמֹו, ּוברכה ְְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָטֹובה

עליו". ּדּבר אׁשר ֲִֶֶֶָָאת

ב  ¤¤ּפרק
מר חֹולי ‡. והּמתֹוק מתֹוק הּמר טֹועמין מן הּגּוף, ויׁש . ְְֲִִֵֵַַַַַָָ

ראּויין  ׁשאינן למאכלֹות ותאב ׁשּמתאּוה מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹולים
הּטֹובים, הּמאכלֹות וׂשֹונא והּפחם, העפר ּכגֹון ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלאכילה,
אדם  ּבני ּכ החלי. רב לפי הּכל - והּבׂשר הּפת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּכגֹון
הרעֹות, הּדעֹות ואֹוהבין מתאּוין - חֹולֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנפׁשֹותיהם
ּכבדה  והיא ּבּה, ללכת ּומתעּצלין הּטֹובה, הּדר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוׂשֹונאין
הּללּו: ּבאנׁשים אֹומר יׁשעיהּו וכן חלים. לפי למאד, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹעליהם
ואֹור  לאֹור חׁש ׂשמים רע, ולּטֹוב טֹוב לרע האֹומרים ְְְְִִֶַַָָָָֹ"הֹוי
נאמר: ועליהם למר". ּומתֹוק למתֹוק מר ׂשמים ,ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹלחׁש
ּתּקנת  היא ּומה ."חׁש ּבדרכי ללכת - יׁשר ארחֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ"העזבים
הּנפׁשֹות, רֹופאי ׁשהן החכמים, אצל ילכּו הּנפׁשֹות? ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָחֹולי

ּבּדעֹות  חלים לּדרוירּפאּו ׁשּיחזירּום עד אֹותם, ׁשּמלּמדים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הֹולכים  ואינם ׁשּלהם, הרעֹות ּבּדעֹות והּמּכירים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּטֹובה.
"ּומּוסר, ׁשלמה: אמר עליהם - אֹותם לרּפא החכמים ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאצל

ּבזּו". ֱִִָאוילים
אֹומרים וכיצד·. - חמה ּבעל ׁשהּוא מי רפּואתם? היא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ויל ּכלל; ירּגי ׁש לא וק ּלל, הּכה ׁשאם עצמֹו, להנהיג ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻלֹו
ּגבּה היה ואם מּלּבֹו. החמה ׁשּתעקר עד מרּבה, זמן זֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבדר

הרּבה  ּבבּזיֹון עצמֹו ינהיג - הּכל,לב מן למּטה ויׁשב , ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ
וכּיֹוצא  לֹובׁשיהם, את המבּזים סחבֹות ּבלֹויי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹוילּבׁש
לּדר ויחזר מּמּנּו, הּלב ּגבּה ׁשּיעקר עד אּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבדברים
האמצעית, לּדר ולכׁשּיחזר הּטֹובה; ּדר ׁשהיא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאמצעית,

ועל  ימיו. ּכל ּבּה אם יל הּדעֹות: ּכל ּבׁשאר יעׂשה זה קו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
וינהג  הּׁשני, לּקצה עצמֹו ירחיק האחד, לּקצה רחֹוק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהיה
ּבינֹונית  מּדה והיא הּטֹובה, לּדר ׁשּיחזר עד מרּבה זמן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבֹו

ודעה. ּדעה ְְֵֵֶָָָׁשּבכל
אּלא ויׁש‚. ּבבינֹונית, ּבהן לנהג לאדם לֹו ׁשאסּור ּדעֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

ּדר ׁשאין הּלב; ּגבּה והּוא - האחר הּקצה עד ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹיתרחק
רּוח  ׁשפל ׁשּיהיה אּלא ּבלבד, ענו האדם ׁשּיהיה ,הּטֹובה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

"ענו  רּבנּו ּבמׁשה נאמר ּולפיכ למאד. נמּוכה רּוחֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹותהיה
"ענו" נאמר ולא 'מאד מאד", חכמים, צּוּו ּולפיכ ּבלבד. ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹ
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וכילי[עצוב]ואֹונן[מתהולל]מהֹולל ,[פזרן]וׁשֹוע[קמצן], ְְְְִֵֵַַ
לבב ור אּמיץ ולב ורחמן, ּבהן.[פחדן]ואכזרי ּכּיֹוצא וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

האחר,ויׁש·. ּבּקצה מּמּנה הרחֹוקה ודעה ּדעה ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מּזֹו רחֹוקה זֹו - ּבינֹונּיֹות ּדעֹות ּדעֹות מהן יׁש - הּדעֹות וכל . ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ

ּדעֹות  מהן ויׁש ּגּופֹו; טבע לפי ּברּיתֹו, מּתחּלת לאדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהן
מכּון זה אדם ׁשל אליהם]ׁשּטבעֹו לקּבל [מותאם ועתיד ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ

לאדם  ׁשאינן מהן ויׁש הּדעֹות; מּׁשאר יתר ּבמהרה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאֹותן
להן  ׁשּנפנה אֹו מאחרים אֹותן למד אּלא ּברּיתֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּתחּלת
הּדעה  ׁשּזֹו ׁשּׁשמע אֹו ּבלּבֹו ׁשעלתה מחׁשבה לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמעצמֹו,
ׁשּנקּבעה. עד ּבּה עצמֹו והנהיג ,ליל ראּוי ּובּה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָטֹובה

ּדרׁשני .‚ אינן ודעה, ּדעה ׁשּבכל מּזֹו זֹו הרחֹוקֹות קצוֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
לעצמֹו. ללּמדן ולא ּבהן, ללכת לאדם לֹו ראּוי ואין ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹטֹובה;

מּוכן אֹו מהן, לאחת נֹוטה טבעֹו מצא לאחת [מותאם]ואם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
עצמֹו יחזיר - ּבּה ונהג מהן אחת למד ׁשּכבר אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמהן,

היׁשרה. ּדר והיא הּטֹובים, ּבדר ויל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמּוטב
.„מּכל הּדר ודעה, ּדעה ׁשּבכל ּבינֹונית מּדה היא - היׁשרה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מּׁשני  רחֹוקה ׁשהיא הּדעה והיא לאדם; לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּדעֹות
לזֹו ולא לזֹו לא קרֹובה ואינּה ׁשוה, רחּוק ּולפיכהּקצוֹות . ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֹ

ׁשם אדם ׁשּיהא הראׁשֹונים, חכמים ושוקל]צ ּוּו [מעריך ְֲִִִִֵֶָָָָָ
האמצעית, ּבּדר אֹותם ּומכּון אֹותם ּומׁשער ּתמיד, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדעֹותיו
ולא  לכעס, נֹוח חמה ּבעל יהא לא ּכיצד? ׁשלם. ׁשּיהא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹּכדי
ּדבר  על אּלא יכעס לא ּבינֹוני: אּלא מרּגיׁש, ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכמת
ּפעם  ּבֹו ּכּיֹוצא יעׂשה ׁשּלא ּכדי עליו, לכעס ׁשראּוי ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּגדֹול
ואי  להן צרי ׁשהּגּוף לדברים אּלא יתאּוה לא וכן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחרת.
לׂשבע  אכל "צּדיק ׁשּנאמר: ּכענין ּבזּולתן, לחיֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאפׁשר
ׁשּצרי ּדבר להּׂשיג אּלא ּבעסקֹו עמל יהיה לא וכן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשֹו".
ולא  לּצּדיק". מעט "טֹוב ׁשּנאמר: ּכענין ׁשעה, לחּיי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹו

ּב ידֹו ּכפי יקּבץ צדקה נֹותן אּלא ממֹונֹו, ּכל יפּזר ולא יֹותר, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹ
ידֹו יכולתו]מּסת יהיה [- ולא .ׁשּצרי למי ּכראּוי ּומלוה , ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ימיו  ּכל ׂשמח אּלא ואֹונן, עצב ולא וׂשֹוחק, ,ּבנחת מהֹולל ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּדרּבסבר היא זֹו, ודר ּדעֹותיו. ׁשאר וכן יפֹות. ּפנים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ממּצעֹות, ּבינֹונּיֹות ּדעֹות ּכּלן ׁשּדעֹותיו אדם ּכל ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻֻהחכמים.
חכם. ְִָָָנקרא

מּדעה ּומי ‰. ויתרחק ּביֹותר, עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
חסיד  נקרא זה, לצד אֹו זה לצד מעט מי ּבינֹונית ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

רּוח  ׁשפל ויהיה האחרֹון, הּקצה עד הּלב מּגבּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּיתרחק
נתרחק  ואם חסידּות. מּדת היא וזֹו חסיד; נקרא - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּביֹותר
מּדת  היא וזֹו חכם; נקרא - ענו ויהיה ּבלבד, האמצע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
הראׁשֹונים  וחסידים הּדעֹות. ּכל ׁשאר זֹו, ּדר ועל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחכמה.
הּקצוֹות: ׁשּתי ּכנגד האמצעית מּדר ׁשּלהן ּדעֹות מּטין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהיּו
ּדעה  ויׁש האחרֹון, הּקצה ּכנגד אֹותּה ׁשּמּטין ּדעה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיׁש
מּׁשּורת  לפנים הּוא וזה הראׁשֹון; הּקצה ּכנגד אֹותּה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּטין
והם  הּבינֹונּיים, אּלּו ּבדרכים ללכת אנּו ּומצּוין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּדין.

ּבדרכיו" "והלכּת ׁשּנאמר: והיׁשרים, הּטֹובים .הּדרכים ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
.Âאּתה לּמדּוּכ אף חּנּון, נקרא הּוא מה זֹו: מצוה ּבפרּוׁש ְְְְִִִֵַַַַָָָָ

מה  רחּום; היה אּתה אף רחּום, נקרא הּוא מה חּנּון; ְֱֱִֵֵַַַַַַַָָהיה
קראּו זֹו ּדר ועל קדֹוׁש. היה אּתה אף קדֹוׁש, נקרא ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָהּוא

חסד', ורב אּפים אר' הּכּנּויין, אֹותן ּבכל לאל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים
להֹודיע  - ּבהן וכּיֹוצא ו'חזק' 'ּגּבֹור' 'ּתמים', ויׁשר', ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ'צּדיק
עצמֹו להנהיג אדם וחּיב הן, ויׁשרים טֹובים ּדרכים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאּלּו

ּכחֹו. ּכפי ּולהּדּמֹות ְְִִֶַָֹּבהן
.Ê ּבֹו?וכיצד ׁשּיּקבעּו עד אּלּו ּבדעֹות עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּדעֹות  ּפי על ׁשעֹוׂשה ּבּמעׂשים ויׁשּלׁש ויׁשנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַיעׂשה
עליו  קּלים מעׂשיהן ׁשּיהיּו עד ּתמיד, ּבהן ויחזר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאמצעּיֹות,
ׁשהּׁשמֹות  ּולפי ּבנפׁשֹו. הּדעֹות ויּקבעּו טרח, ּבהם יהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹולא
חּיבין  ׁשאנּו הּבינֹונית הּדר הן הּיֹוצר, ּבהן ׁשּנקרא ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאּלּו
אברהם  ׁשּלּמדּה והיא ה''; ּדר' זֹו ּדר נקראת - ּבּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָללכת

לבניו  ּבניו אבינּו את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו, "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מביא  זֹו, ּבדר וההֹול ה'". ּדר וׁשמרּו אחריו, ּביתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָואת
אברהם  על ה' הביא "למען ׁשּנאמר: לעצמֹו, ּוברכה ְְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָטֹובה

עליו". ּדּבר אׁשר ֲִֶֶֶָָאת

ב  ¤¤ּפרק
מר חֹולי ‡. והּמתֹוק מתֹוק הּמר טֹועמין מן הּגּוף, ויׁש . ְְֲִִֵֵַַַַַָָ

ראּויין  ׁשאינן למאכלֹות ותאב ׁשּמתאּוה מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹולים
הּטֹובים, הּמאכלֹות וׂשֹונא והּפחם, העפר ּכגֹון ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלאכילה,
אדם  ּבני ּכ החלי. רב לפי הּכל - והּבׂשר הּפת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּכגֹון
הרעֹות, הּדעֹות ואֹוהבין מתאּוין - חֹולֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנפׁשֹותיהם
ּכבדה  והיא ּבּה, ללכת ּומתעּצלין הּטֹובה, הּדר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוׂשֹונאין
הּללּו: ּבאנׁשים אֹומר יׁשעיהּו וכן חלים. לפי למאד, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹעליהם
ואֹור  לאֹור חׁש ׂשמים רע, ולּטֹוב טֹוב לרע האֹומרים ְְְְִִֶַַָָָָֹ"הֹוי
נאמר: ועליהם למר". ּומתֹוק למתֹוק מר ׂשמים ,ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹלחׁש
ּתּקנת  היא ּומה ."חׁש ּבדרכי ללכת - יׁשר ארחֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ"העזבים
הּנפׁשֹות, רֹופאי ׁשהן החכמים, אצל ילכּו הּנפׁשֹות? ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָחֹולי

ּבּדעֹות  חלים לּדרוירּפאּו ׁשּיחזירּום עד אֹותם, ׁשּמלּמדים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הֹולכים  ואינם ׁשּלהם, הרעֹות ּבּדעֹות והּמּכירים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּטֹובה.
"ּומּוסר, ׁשלמה: אמר עליהם - אֹותם לרּפא החכמים ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאצל

ּבזּו". ֱִִָאוילים
אֹומרים וכיצד·. - חמה ּבעל ׁשהּוא מי רפּואתם? היא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ויל ּכלל; ירּגי ׁש לא וק ּלל, הּכה ׁשאם עצמֹו, להנהיג ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻלֹו
ּגבּה היה ואם מּלּבֹו. החמה ׁשּתעקר עד מרּבה, זמן זֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבדר

הרּבה  ּבבּזיֹון עצמֹו ינהיג - הּכל,לב מן למּטה ויׁשב , ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ
וכּיֹוצא  לֹובׁשיהם, את המבּזים סחבֹות ּבלֹויי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹוילּבׁש
לּדר ויחזר מּמּנּו, הּלב ּגבּה ׁשּיעקר עד אּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבדברים
האמצעית, לּדר ולכׁשּיחזר הּטֹובה; ּדר ׁשהיא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאמצעית,

ועל  ימיו. ּכל ּבּה אם יל הּדעֹות: ּכל ּבׁשאר יעׂשה זה קו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
וינהג  הּׁשני, לּקצה עצמֹו ירחיק האחד, לּקצה רחֹוק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהיה
ּבינֹונית  מּדה והיא הּטֹובה, לּדר ׁשּיחזר עד מרּבה זמן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבֹו

ודעה. ּדעה ְְֵֵֶָָָׁשּבכל
אּלא ויׁש‚. ּבבינֹונית, ּבהן לנהג לאדם לֹו ׁשאסּור ּדעֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

ּדר ׁשאין הּלב; ּגבּה והּוא - האחר הּקצה עד ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹיתרחק
רּוח  ׁשפל ׁשּיהיה אּלא ּבלבד, ענו האדם ׁשּיהיה ,הּטֹובה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

"ענו  רּבנּו ּבמׁשה נאמר ּולפיכ למאד. נמּוכה רּוחֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹותהיה
"ענו" נאמר ולא 'מאד מאד", חכמים, צּוּו ּולפיכ ּבלבד. ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹ
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ּכפר  - לּבֹו הּמגּביּה ׁשּכל אמרּו, ועֹוד רּוח'. ׁשפל הוי ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹמאד
ועֹוד  ."אלהי ה' את וׁשכחּת ,לבב "ורם ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבעּקר,

ּביּה ּדאית ּבׁשּמתא -]אמרּו: בו שיש מי בחרם ּגּסּות [יהא ְְְְִֵַַָָ
מקצתּה ואפּלּו היאהרּוח, רעה ּדעה הּכעס, וכן עד . ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

האחר, הּקצה עד מּמּנה ׁשּיתרחק לאדם וראּוי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלמאד;
עליו. לכעס ׁשראּוי ּדבר על ואפּלּו יכעס, ׁשּלא עצמֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹוילּמד
הּצּבּור  על אֹו ּביתֹו, ּובני ּבניו על אימה להטיל רצה ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָואם
- למּוטב ׁשּיחזרּו ּכדי עליהן לכעס ורצה ּפרנס, היה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאם
ּדעּתֹו ותהיה ליּסרם, ּכדי ּכֹועס ׁשהּוא ּבפניהם עצמֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיראה
ּבׁשעת  איׁש מדּמה ׁשהּוא ּכאדם עצמֹו, לבין ּבינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻמיּׁשבת
'ּכל  הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּכֹועס. אינֹו והּוא ְְֲֲִִִֵֵַָָָָּכעסֹו,
אם  - הּכֹועס ׁשּכל ואמרּו, זרה'. עבֹודה עֹובד ּכאּלּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהּכֹועס,
נבּואתֹו הּוא, נביא ואם מּמּנּו, מסּתּלקת חכמתֹו הּוא, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָחכם
צּוּו לפיכ חּיים; חּייהם אין ּכעס, ּבעלי מּמּנּו. ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמסּתּלקת

אפּלּולה  ירּגיׁש ׁשּלא עצמֹו ׁשּינהיג עד הּכעס, מן תרחק ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַֹ
הּצּדיקים: ודר הּטֹובה, הּדר היא וזֹו הּמכעיסין. ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָלדברים
מׁשיבין; ואינן חרּפתן, ׁשֹומעין עֹולבין; ואינן נעלבין, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָהן
אֹומר: הּכתּוב עליהם ּביּסּורין. ּוׂשמחים מאהבה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָעֹוׂשים

ּבגברתֹו". הּׁשמׁש ּכצאת ְְְֲִֵֶֶַָָֹֻ"ואהביו,
ּבׁשתיקה לעֹולם „. אדם ּבדבר ירּבה אּלא ידּבר ולא , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

על  אמרּו ּגּופֹו. לחּיי להן צרי ׁשהּוא ּבדברים אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָחכמה
ימיו  ּכל ּבטלה ׂשיחה ׂשח ׁשּלא הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹרב,
ירּבה  לא הּגּוף, ּבצרכי ואפּלּו אדם. ּכל רב ׂשיחת היא וזֹו -ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
הּמרּבה  'ּכל ואמרּו: חכמים צּוּו זה ועל ּדברים. ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָאדם
אּלא  טֹוב, לּגּוף מצאתי 'לא ואמרּו: חטא'; מביא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּדברים,

וכן  ּדברי ׁשתיקה'. יהיּו - חכמה ּובדברי ּתֹורה ּבדברי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָָ
ועניניהם מעטים, שלהם]החכם ׁשּצּוּו[תוכן והּוא מרּבים. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֻ

קצרה'. ּדר לתלמיד ֹו אדם יׁשנה 'לעֹולם ואמרּו: ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָחכמים
סכלּות; זֹו הרי מּועט, והענין מרּבין הּדברים היּו אם ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָֻאבל
ּברב  ּכסיל וקֹול ענין, ּברב החלֹום ּבא "ּכי נאמר: זה ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹֹועל

ְִָּדברים".
ׁשתיקה סיג ‰. ולא לחכמה, להׁשיב, ימהר לא ,לפיכ . ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹ

צעקה, ּבלא ונחת, ּבׁשּובה לּתלמידים וילּמד לדּבר; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹירּבה
חכמים, "ּדברי אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא לׁשֹון. אריכּות ְְְֲֲִִִֵֵֶָָֹֹֹּבלא

נׁשמעים". ְְִִַַָּבנחת
.Â ולא אסּור ּופּתּוי. חלקֹות ּבדברי עצמֹו להנהיג לאדם ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ

ּבּלב  ואחת ּבּפה אחת ּכברֹוּתהיה ּתֹוכֹו אּלא [פנימיותו , ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
לגנב כחיצוניותו] ואסּור ׁשּבּפה. הּדבר הּוא ׁשּבּלב, והענין ;ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבׂשר  לגֹוי ימּכר לא ּכיצד? הּגֹוי. ּדעת ואפּלּו הּברּיֹות, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַֹֹּדעת
ׁשל מנעל ולא ׁשחּוטה, ּבכלל בהמה]נבלה מתה [עור ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

יסרהב ולא ׁשחּוטה. ׁשל מנעל ּבחברֹו[יפציר]ּבמקֹום ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ּבתקרבת  לֹו וירּבה אֹוכל, ׁשאינֹו יֹודע והּוא אצלֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּיאכל

מאכל] חבּיֹות [דברי לֹו יפּתח ולא מקּבל; ׁשאינֹו יֹודע והּוא ,ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹ
לפּתֹותֹו ּכדי למכרן, אֹותן לפּתח צרי [לשקר]ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

אחת  מּלה אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפתח. ּכבֹודֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבׁשביל
אּלא  אסּורה; הּדעת, ּגנבת וׁשל ּפּתּוי ורּוח ׁשל אמת ׂשפת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

והּוֹות עמל מּכל טהֹור ולב שקרים]נכֹון, -]. ְְִֵַָָָָָ

.Ê ׂשחֹוק לא ּבעל אדם ליצנות]והתליהיה עצב [- ולא , ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
ראׁש וקּלּות 'ׂשחֹוק חכמים: אמרּו ּכ ׂשמח. אּלא - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹואֹונן
ולא  ּבׂשחֹוק, ּפרּוץ אדם יהא ׁשּלא וצּוּו, לערוה'. מרּגילין -ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
יפֹות. ּפנים ּבסבר האדם ּכל את מקּביל אּלא ּומתאּבל; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעצב
ּובטל  עצל ולא להֹון, נבהל רחבה, נפׁש ּבעל יהיה לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכן
ּבּתֹורה; ועֹוסק עסק, מעט טֹובה: עין ּבעל אּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּמלאכה,
ּבעל  לא יהיה ולא ּבֹו. יׂשמח חלקֹו, ׁשהּוא הּמעט ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַֹֹואֹותֹו
אחר  רֹודף ולא ּתאוה ּבעל ולא קנאה, ּבעל ולא ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹקטטה
והּכבֹוד, והּתאוה 'הּקנאה חכמים: אמרּו ּכ ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָָהּכבֹוד.
ּבּמּדה  יל - ּדבר ׁשל ּכללֹו העֹולם'. מן האדם את ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמֹוציאין
מכּונֹות  ּדעֹותיו ּכל ׁשּיהיּו עד ודעה, ּדעה ׁשּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּבינֹונית

יּכנּו" ּדרכי "וכל אֹומר: ׁשּׁשלמה והּוא .ּבאמצעית; ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹ

ה'תשע"ג  אדר ג' רביעי יום

ג ּפרק ¤¤
ּבהן ׁשּמא ‡. וכּיֹוצא והּכבֹוד והּתאוה 'הֹואיל אדם: יאמר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

מהן ּדר אפרׁש העֹולם, מן האדם את ּומֹוציאין הן רעה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
ולא  ּבׂשר יאכל ׁשּלא עד האחרֹון', לּצד ואתרחק ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּביֹותר
ילּבׁש ולא נאה ּבדירה יׁשב ולא אּׁשה יּׂשא ולא יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹיׁשּתה
ּכגֹון  ּבהן, וכּיֹוצא הּקׁשה והּצמר הּׂשק אּלא נאה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלּבּוׁש
המהּל ּבּה. ליל ואסּור היא, רעה ּדר זֹו ּגם - אדם ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמרי
עליו  "וכּפר ּבנזיר: אֹומר הּוא הרי 'חֹוטא'. נקרא זֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבדר
ׁשּלא  נזיר אם 'ּומה חכמים: אמרּו הּנפׁש"; על חטא ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאׁשר
ּדבר, מּכל עצמֹו הּמֹונע - ּכּפרה צרי הּיין, מן אּלא ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּפרׁש

לפיכ וכּמה'. ּכּמה אחת אדם צּוּועל ימנע ׁשּלא חכמים, ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
אֹוסר  יהיה ולא ּבלבד, הּתֹורה ׁשּמנעה מּדברים אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹעצמֹו
אמרּו ּכ הּמּתרין. ּדברים על ּובׁשבּועֹות ּבנדרים ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻעצמֹו
אֹוסר  ׁשאּתה אּלא ּתֹורה, ּׁשאסרה מה ּדּי 'לא ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחכמים:

אחרים' ּדברים עלי- ּתמיד ׁשּמתעּנין אּלּו הּזה, ּובּכלל !? ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
עצמֹו מסּגף אדם ׁשּיהא חכמים ואסרּו טֹובה, ּבדר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינן
ׁשלמה  צּוה ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּכל ועל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּבתענית.
לּמה  - יֹותר ּתתחּכם ואל הרּבה, צּדיק ּתהי "אל ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָואמר:

ִֵּתּׁשֹומם".
.·צריּברּו הּׁשם את לידע ּכּלם, מעׂשיו ּכל ׁשּיכּון אדם ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

לעּמת  הּכל ודּבּורֹו, וקּומֹו ׁשבּתֹו ויהיה ּבלבד; ְְְְְְְִִִִֶַַַֹֻהּוא,
מלאכה [למטרת] יעׂשה אֹו ויּתן ּכׁשּיּׂשא ּכיצד? הּדבר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה

יעׂשה  אּלא ּבלבד, ממֹון קּבּוץ ּבלּבֹו יהיה לא ׂשכר, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלּטל
מאכילה  להן, צרי ׁשהּגּוף ּדברים ׁשּימצא ּכדי הּללּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּדברים
ויׁשּתה  ּכׁשּיאכל וכן אּׁשה. ּונׂשיאת ּבית ויׁשיבת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּוׁשתּיה
להנֹות  ּכדי הּללּו ּדברים לעׂשֹות לּבֹו על יׂשים לא ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֹויבעל,
לח הּמתֹוק אּלא וׁשֹותה אֹוכל ׁשאינֹו ׁשּנמצא עד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבלבד,
ּכדי  ויׁשּתה, ּכׁשּיאכל לּבֹו על יׂשים אּלא להנֹות; ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹויבעל
ׁשהח ּכל יאכל לא ,לפיכ ּבלבד. ואבריו ּגּופֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלהברֹות
הּמֹועילין  ּדברים יאכל אּלא והחמֹור, הּכלב ּכמֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹמתאּוה,
לּגּוף, הרעים ּדברים יאכל ולא מתּוקים. אם מרים אם ְְְִִִִִִַַָָָָֹֹלֹו,
- חם ּבׁשרֹו ׁשהיה מי ּכיצד? .לח מתּוקין ׁשהן ּפי על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאף
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ׁשלמה  ׁשאמר ּכענין יין, יׁשּתה ולא ּדבׁש ולא ּבׂשר יאכל ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹלא
מי וׁשֹותה טֹוב", לא הרּבֹות ּדבׁש "אכל מׁשל: העלׁשין ּדר ְְְֳִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

צמח] אֹוכל [מין ׁשהּוא ׁשּנמצא מר; ׁשהּוא ּפי על אף ,ְִִֵֶֶֶַַַָ
הֹואיל  ׁשלם, ויעמד ׁשּיבריא ּכדי ּבלבד רפּואה ּדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשֹותה
ּכׁשּיבעל, וכן ּוׁשתּיה. ּבאכילה אּלא לחיֹות לאדם אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹואי

הּזרע את לקּים ּוכדי ּגּופֹו להברֹות ּכדי אּלא יבעל [-לא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
ּבכל ההמשכיות] אּלא ׁשּיתאּוה, זמן ּכל ּבֹועל אינֹו ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּדר ּכמֹו זרע ׁשכבת להֹוציא צרי ׁשהּוא ׁשּידע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָעת
הּזרע. את לקּים אֹו ְְֵֵֶֶַַַָהרפאּות,

ׁשּיהיה הּמנהיג ‚. לּבֹו על ׂשם אם - הרפּואה ּפי על עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּבנים  לֹו וׁשּיהיּו ּבלבד, חזקים ׁשלמים ואבריו ּגּופֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּכל
אּלא  טֹובה; ּדר זֹו אין - לצרּכֹו ועמלין מלאכּתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשין

לּבֹו על נפׁשֹויׂשים ׁשּתהיה ּכדי וחזק, ׁשלם ּגּופֹו ׁשּיהא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויׂשּתּכל ׁשּיבין אפׁשר ׁשאי ה', את לדעת [ישכיל]יׁשרה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לּבֹו על ויׂשים ּכֹואב; מאבריו אחד אֹו חֹולה והּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבחכמֹות,
נמצא  ּביׂשראל. וגדֹול חכם יהיה אּולי ּבן, לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה
אפּלּו ּתמיד, ה' את עֹובד ּכּלן, ימיו ּכל זֹו ּבדר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהמהּל

ׁשּבֹועל  ּבׁשעה ואפּלּו ונֹותן, ׁשּנֹוׂשא מּפני ּבׁשעה - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁש עד צרכיו ׁשּימצא ּכדי ּבּכל, ׁשלם ׁשּמחׁשבּתֹו ּגּופֹו ּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכדי  לדעת יׁשן אם יׁשן, ׁשהּוא ּבׁשעה ואפּלּו ה'. את ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעבד
יּוכל  ולא יחלה, ׁשּלא ּכדי ּגּופֹו וינּוח עליו, ּדעּתֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּתנּוח
לּמקֹום  עבֹודה ׁשּלֹו ׁשנה נמצאת - חֹולה והּוא ה' את ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹלעבד

הּוא  ועלּברּו .מעׂשי 'וכל ואמרּו: חכמים צּוּו זה ענין ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ
"ּבכל  ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר והּוא ׁשמים'; לׁשם ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֹיהיּו

ּדעהּו ּדרכי." ְֵֶָָ

ד ּפרק ¤¤
(עבודת)הֹואיל ‡. מּדרכי וׁשלם, ּבריא הּגּוף ה'והוית ְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

צריהּוא, - חֹולה והּוא ידע, אֹו ׁשּיבין אפׁשר אי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהרי
ּולהנהיג  הּגּוף, את המאּבדין מּדברים עצמֹו אדם ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָלהרחיק
לא  לעֹולם הן: ואּלּו הּמחלימים; הּמברין ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹעצמֹו
ּכׁשהּוא  אּלא יׁשּתה, ולא רעב; ּכׁשהּוא אּלא אדם, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיאכל
זמן  ּכל אּלא אחד, רגע ואפּלּו נקביו, יׁשהה ואל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָצמא.

רגליו את להס אֹו להׁשּתין גדולים]ׁשּצרי יעמד [נקבים , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
ִָמּיד.

ּכרסֹולא ·. ׁשּתתמּלא עד אדם ּכמֹויאכל יפחֹות אּלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
מעט רבי  אּלא הּמזֹון, ּבתֹו מים יׁשּתה ולא מּׂשבעתֹו. ע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

מה  ׁשֹותה ּבמעיו, להתאּכל הּמזֹון ּוכׁשּיתחיל ּביין; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּומזּוג
ואפּלּו מים, לׁשּתֹות ירּבה ולא לׁשּתֹות. צרי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹּׁשהּוא
יפה, יפה עצמֹו ׁשּיבּדק עד יאכל ולא הּמזֹון. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּכׁשּיתאּכל
קדם  ׁשּיהּל עד אדם, יאכל לא לנקביו. צרי יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּמא
יתיּגע  אֹו מלאכה, יעׂשה אֹו לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל עד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאכילה

וייגע  ּגּופֹו יעּנה - ּדבר ׁשל ּכללֹו אחר. ּבּבקר ּביגע יֹום ּכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
נפׁשֹו,עד ׁשּתתיּׁשב עד מעט ויׁשקט לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ

ּכ ואחר טֹוב; זה הרי ׁשּיגע, אחר ּבחּמין רחץ ואם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָואֹוכל.
ואֹוכל. מעט, ְְֵֶַׁשֹוהה

ּבמקֹומֹולעֹולם ‚. יׁשב אדם, ׂשמאל.ּכׁשּיאכל על יּטה אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

יטּיל, ולא ּגּופֹו יזעזע ולא ייגע ולא ירּכב ולא יהּל ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹֹֹֹֹולא
אֹו אכילתֹו אחר המטּיל וכל ׁשּבמעיו; הּמזֹון ׁשּיתאּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעד

וקׁשים. רעים חלאים עצמֹו על מביא זה הרי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיגע,
ׁשעֹות הּיֹום „. ועׂשרים ארּבע ליׁשן והּלילה, לאדם לֹו ּדי . ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ּכדי  הּלילה, ּבסֹוף ויהיּו ׁשעֹות; ׁשמֹונה ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשליׁשן,
ׁשעֹות, ׁשמֹונה הּׁשמׁש ׁשּתעלה עד ׁשנתֹו מּתחּלת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהא

הּׁשמׁש. ׁשּתעלה קדם מּמּטתֹו עֹומד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹונמצא
צּדֹולא ‰. על אּלא ערּפֹו, על ולא ּפניו, על לא אדם ייׁשן ְְִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ימין. צד על הּלילה ּובסֹוף ׂשמאל, צד על הּלילה ּבתחּלת -ְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָֹ
ׁשלׁש ּכמֹו אכילה אחר ימּתין אּלא לאכילה, סמּו ייׁשן ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹולא

ּבּיֹום. ייׁשן ולא ׁשעֹות. ארּבע ְְִַַַַָֹאֹו
.Â ּותאנים ּדברים ענבים ּכגֹון מעים, ּבני את המׁשלׁשלין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּומעי ואבּטיחים ואּגסים ּומעי [פנים]ותּותים הּקּׁשּואים ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ
אכילה.[פנים] קדם ּבּתחּלה, אֹותן אדם אֹוכל - ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹמלפפֹונֹות

מּבטן  ׁשּיצאּו עד מעט ׁשֹוהה אּלא הּמזֹון, עם יערבם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹולא
מאּמצין ׁשהן ּודברים מזֹונֹו. ואֹוכל ּבני [מקשים]העליֹון, את ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּופריׁשין רּמֹונים ּכגֹון ותּפּוחים [חבושים]מעים, ְְְִִִִִִֵַַ
- אגסים]ּוקרסטמילין ּתכף[מין אֹותן למזֹונֹו,[סמוך]אֹוכל ְְְְִִִֵֵֶַָ

מהן. ירּבה ְְֵֶֶַֹולא
.Ê אֹוכל ּכׁשּירצה ּכאחד, ּבהמה ּובׂשר עֹוף ּבׂשר לאכל אדם ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

העֹוף  ּבׂשר ּבּתחּלה ּבּתחּלה אֹוכל עֹוף, ּובׂשר ּביצים וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּבּתחּלה  אֹוכל ּגּסה, ּבהמה ּובׂשר ּדּקה ּבהמה ּבׂשר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּביצים;
הּכבד. ּומאחר הּקל, ּדבר אדם יקּדים לעֹולם - הּדּקה ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָּבׂשר

.Á ירּבה ּבימֹות ולא הּקרים, מאכלים אֹוכל - החּמה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ
-[תבלינים]ּבתבלין  הּגׁשמים ּובימֹות החמץ; את ואֹוכל , ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

החרּדל  מן מעט ואֹוכל ּבתבלין, ּומרּבה החּמין, אכלין ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹוכל
החלּתית תבלינים]ּומן ועֹוׂשה [מיני הֹול זֹו, ּדר ועל . ְְְִִִֵֶֶֶַַ

ּומקֹום  מקֹום ּבכל - החּמים ּובּמקֹומֹות הּקרים ְְְִִַַַַַָָָָּבּמקֹומֹות
לֹו. ָָּכראּוי

.Ëלאדם יׁש וראּוי מאד, עד ּביֹותר רעים ׁשהם מאכלֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
לעֹולם  לאכלן הּמלּוחים ׁשּלא הּגדֹולים הּדגים ּכגֹון - ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

והּפטרּיֹות  והּכמהין היׁשנה, הּמלּוחה והּגבינה ,היׁשנים, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
ׁשּנדף  עד ׁשּׁשהה ותבׁשיל מּגּתֹו, ויין הּיׁשן, הּמליח ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוהּבׂשר
לּגּוף, אּלּו הרי ּביֹותר; מר אֹו רע ׁשריחֹו מאכל וכל ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָריחֹו,
ּכמֹו אינם אבל רעים, ׁשהן מאכלֹות ויׁש הּמות. סם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו
אּלא  מהן לאכל ׁשּלא לאדם ראּוי לפיכ לרע; ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהראׁשֹונֹות
מהן  מזֹונֹו להיֹות עצמֹו ירּגיל ולא הרּבה, ימים ואחר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹמעט
ּוגבינה, ּגדֹולים, ּדגים ּכגֹון - ּתמיד מזֹונֹו עם לאכלן ְְְְְְִִִִִָָָָָאֹו
ּובׂשר  ׁשעֹות, ועׂשרים ארּבע ׁשּנחלב אחר ׁשּׁשהה ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוחלב
והּסּפיר  והעדׁשים, והּפֹול, ּגדֹולים, ּותיׁשים ּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָׁשורים

קטנית] והחציר [מין והּכרּוב, מּצֹות, ולחם ׂשעֹורים, ולחם ,ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָ
ירק] אלּו[סוג ּכל והּצנֹון; והחרּדל, והּׁשּומים, והּבצלים, ,ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

מעט  אּלא מאּלּו לאכל לאדם ראּוי אין הם. רעים ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמאכלים
לא  הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּלא אבל הּגׁשמים; ּובימֹות מאד, ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹֹעד
לאכלן, ראּוי אין - ּבלבד והעדׁשים והּפֹול ּכלל. מהם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיאכל
אֹוכלים  והּדלּועין, הּגׁשמים. ּבימֹות ולא החּמה ּבימֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָֹֹלא

החּמה. ּבימֹות מעט ְִֵֶַַַָמהן
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ׁשלמה  ׁשאמר ּכענין יין, יׁשּתה ולא ּדבׁש ולא ּבׂשר יאכל ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹלא
מי וׁשֹותה טֹוב", לא הרּבֹות ּדבׁש "אכל מׁשל: העלׁשין ּדר ְְְֳִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

צמח] אֹוכל [מין ׁשהּוא ׁשּנמצא מר; ׁשהּוא ּפי על אף ,ְִִֵֶֶֶַַַָ
הֹואיל  ׁשלם, ויעמד ׁשּיבריא ּכדי ּבלבד רפּואה ּדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשֹותה
ּכׁשּיבעל, וכן ּוׁשתּיה. ּבאכילה אּלא לחיֹות לאדם אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹואי

הּזרע את לקּים ּוכדי ּגּופֹו להברֹות ּכדי אּלא יבעל [-לא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
ּבכל ההמשכיות] אּלא ׁשּיתאּוה, זמן ּכל ּבֹועל אינֹו ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּדר ּכמֹו זרע ׁשכבת להֹוציא צרי ׁשהּוא ׁשּידע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָעת
הּזרע. את לקּים אֹו ְְֵֵֶֶַַַָהרפאּות,

ׁשּיהיה הּמנהיג ‚. לּבֹו על ׂשם אם - הרפּואה ּפי על עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּבנים  לֹו וׁשּיהיּו ּבלבד, חזקים ׁשלמים ואבריו ּגּופֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּכל
אּלא  טֹובה; ּדר זֹו אין - לצרּכֹו ועמלין מלאכּתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשין

לּבֹו על נפׁשֹויׂשים ׁשּתהיה ּכדי וחזק, ׁשלם ּגּופֹו ׁשּיהא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויׂשּתּכל ׁשּיבין אפׁשר ׁשאי ה', את לדעת [ישכיל]יׁשרה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לּבֹו על ויׂשים ּכֹואב; מאבריו אחד אֹו חֹולה והּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבחכמֹות,
נמצא  ּביׂשראל. וגדֹול חכם יהיה אּולי ּבן, לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה
אפּלּו ּתמיד, ה' את עֹובד ּכּלן, ימיו ּכל זֹו ּבדר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהמהּל

ׁשּבֹועל  ּבׁשעה ואפּלּו ונֹותן, ׁשּנֹוׂשא מּפני ּבׁשעה - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁש עד צרכיו ׁשּימצא ּכדי ּבּכל, ׁשלם ׁשּמחׁשבּתֹו ּגּופֹו ּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכדי  לדעת יׁשן אם יׁשן, ׁשהּוא ּבׁשעה ואפּלּו ה'. את ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעבד
יּוכל  ולא יחלה, ׁשּלא ּכדי ּגּופֹו וינּוח עליו, ּדעּתֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּתנּוח
לּמקֹום  עבֹודה ׁשּלֹו ׁשנה נמצאת - חֹולה והּוא ה' את ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹלעבד

הּוא  ועלּברּו .מעׂשי 'וכל ואמרּו: חכמים צּוּו זה ענין ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ
"ּבכל  ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר והּוא ׁשמים'; לׁשם ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֹיהיּו

ּדעהּו ּדרכי." ְֵֶָָ

ד ּפרק ¤¤
(עבודת)הֹואיל ‡. מּדרכי וׁשלם, ּבריא הּגּוף ה'והוית ְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

צריהּוא, - חֹולה והּוא ידע, אֹו ׁשּיבין אפׁשר אי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהרי
ּולהנהיג  הּגּוף, את המאּבדין מּדברים עצמֹו אדם ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָלהרחיק
לא  לעֹולם הן: ואּלּו הּמחלימים; הּמברין ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹעצמֹו
ּכׁשהּוא  אּלא יׁשּתה, ולא רעב; ּכׁשהּוא אּלא אדם, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיאכל
זמן  ּכל אּלא אחד, רגע ואפּלּו נקביו, יׁשהה ואל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָצמא.

רגליו את להס אֹו להׁשּתין גדולים]ׁשּצרי יעמד [נקבים , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
ִָמּיד.

ּכרסֹולא ·. ׁשּתתמּלא עד אדם ּכמֹויאכל יפחֹות אּלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
מעט רבי  אּלא הּמזֹון, ּבתֹו מים יׁשּתה ולא מּׂשבעתֹו. ע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

מה  ׁשֹותה ּבמעיו, להתאּכל הּמזֹון ּוכׁשּיתחיל ּביין; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּומזּוג
ואפּלּו מים, לׁשּתֹות ירּבה ולא לׁשּתֹות. צרי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹּׁשהּוא
יפה, יפה עצמֹו ׁשּיבּדק עד יאכל ולא הּמזֹון. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּכׁשּיתאּכל
קדם  ׁשּיהּל עד אדם, יאכל לא לנקביו. צרי יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּמא
יתיּגע  אֹו מלאכה, יעׂשה אֹו לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל עד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאכילה

וייגע  ּגּופֹו יעּנה - ּדבר ׁשל ּכללֹו אחר. ּבּבקר ּביגע יֹום ּכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
נפׁשֹו,עד ׁשּתתיּׁשב עד מעט ויׁשקט לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ

ּכ ואחר טֹוב; זה הרי ׁשּיגע, אחר ּבחּמין רחץ ואם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָואֹוכל.
ואֹוכל. מעט, ְְֵֶַׁשֹוהה

ּבמקֹומֹולעֹולם ‚. יׁשב אדם, ׂשמאל.ּכׁשּיאכל על יּטה אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

יטּיל, ולא ּגּופֹו יזעזע ולא ייגע ולא ירּכב ולא יהּל ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹֹֹֹֹולא
אֹו אכילתֹו אחר המטּיל וכל ׁשּבמעיו; הּמזֹון ׁשּיתאּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעד

וקׁשים. רעים חלאים עצמֹו על מביא זה הרי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיגע,
ׁשעֹות הּיֹום „. ועׂשרים ארּבע ליׁשן והּלילה, לאדם לֹו ּדי . ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ּכדי  הּלילה, ּבסֹוף ויהיּו ׁשעֹות; ׁשמֹונה ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשליׁשן,
ׁשעֹות, ׁשמֹונה הּׁשמׁש ׁשּתעלה עד ׁשנתֹו מּתחּלת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהא

הּׁשמׁש. ׁשּתעלה קדם מּמּטתֹו עֹומד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹונמצא
צּדֹולא ‰. על אּלא ערּפֹו, על ולא ּפניו, על לא אדם ייׁשן ְְִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ימין. צד על הּלילה ּובסֹוף ׂשמאל, צד על הּלילה ּבתחּלת -ְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָֹ
ׁשלׁש ּכמֹו אכילה אחר ימּתין אּלא לאכילה, סמּו ייׁשן ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹולא

ּבּיֹום. ייׁשן ולא ׁשעֹות. ארּבע ְְִַַַַָֹאֹו
.Â ּותאנים ּדברים ענבים ּכגֹון מעים, ּבני את המׁשלׁשלין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּומעי ואבּטיחים ואּגסים ּומעי [פנים]ותּותים הּקּׁשּואים ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ
אכילה.[פנים] קדם ּבּתחּלה, אֹותן אדם אֹוכל - ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹמלפפֹונֹות

מּבטן  ׁשּיצאּו עד מעט ׁשֹוהה אּלא הּמזֹון, עם יערבם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹולא
מאּמצין ׁשהן ּודברים מזֹונֹו. ואֹוכל ּבני [מקשים]העליֹון, את ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּופריׁשין רּמֹונים ּכגֹון ותּפּוחים [חבושים]מעים, ְְְִִִִִִֵַַ
- אגסים]ּוקרסטמילין ּתכף[מין אֹותן למזֹונֹו,[סמוך]אֹוכל ְְְְִִִֵֵֶַָ

מהן. ירּבה ְְֵֶֶַֹולא
.Ê אֹוכל ּכׁשּירצה ּכאחד, ּבהמה ּובׂשר עֹוף ּבׂשר לאכל אדם ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

העֹוף  ּבׂשר ּבּתחּלה ּבּתחּלה אֹוכל עֹוף, ּובׂשר ּביצים וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּבּתחּלה  אֹוכל ּגּסה, ּבהמה ּובׂשר ּדּקה ּבהמה ּבׂשר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּביצים;
הּכבד. ּומאחר הּקל, ּדבר אדם יקּדים לעֹולם - הּדּקה ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָּבׂשר

.Á ירּבה ּבימֹות ולא הּקרים, מאכלים אֹוכל - החּמה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ
-[תבלינים]ּבתבלין  הּגׁשמים ּובימֹות החמץ; את ואֹוכל , ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

החרּדל  מן מעט ואֹוכל ּבתבלין, ּומרּבה החּמין, אכלין ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹוכל
החלּתית תבלינים]ּומן ועֹוׂשה [מיני הֹול זֹו, ּדר ועל . ְְְִִִֵֶֶֶַַ

ּומקֹום  מקֹום ּבכל - החּמים ּובּמקֹומֹות הּקרים ְְְִִַַַַַָָָָּבּמקֹומֹות
לֹו. ָָּכראּוי

.Ëלאדם יׁש וראּוי מאד, עד ּביֹותר רעים ׁשהם מאכלֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
לעֹולם  לאכלן הּמלּוחים ׁשּלא הּגדֹולים הּדגים ּכגֹון - ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

והּפטרּיֹות  והּכמהין היׁשנה, הּמלּוחה והּגבינה ,היׁשנים, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
ׁשּנדף  עד ׁשּׁשהה ותבׁשיל מּגּתֹו, ויין הּיׁשן, הּמליח ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוהּבׂשר
לּגּוף, אּלּו הרי ּביֹותר; מר אֹו רע ׁשריחֹו מאכל וכל ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָריחֹו,
ּכמֹו אינם אבל רעים, ׁשהן מאכלֹות ויׁש הּמות. סם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו
אּלא  מהן לאכל ׁשּלא לאדם ראּוי לפיכ לרע; ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהראׁשֹונֹות
מהן  מזֹונֹו להיֹות עצמֹו ירּגיל ולא הרּבה, ימים ואחר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹמעט
ּוגבינה, ּגדֹולים, ּדגים ּכגֹון - ּתמיד מזֹונֹו עם לאכלן ְְְְְְִִִִִָָָָָאֹו
ּובׂשר  ׁשעֹות, ועׂשרים ארּבע ׁשּנחלב אחר ׁשּׁשהה ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוחלב
והּסּפיר  והעדׁשים, והּפֹול, ּגדֹולים, ּותיׁשים ּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָׁשורים

קטנית] והחציר [מין והּכרּוב, מּצֹות, ולחם ׂשעֹורים, ולחם ,ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָ
ירק] אלּו[סוג ּכל והּצנֹון; והחרּדל, והּׁשּומים, והּבצלים, ,ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

מעט  אּלא מאּלּו לאכל לאדם ראּוי אין הם. רעים ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמאכלים
לא  הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּלא אבל הּגׁשמים; ּובימֹות מאד, ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹֹעד
לאכלן, ראּוי אין - ּבלבד והעדׁשים והּפֹול ּכלל. מהם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיאכל
אֹוכלים  והּדלּועין, הּגׁשמים. ּבימֹות ולא החּמה ּבימֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָֹֹלא

החּמה. ּבימֹות מעט ְִֵֶַַַָמהן
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.Èהּמים מ ויׁש עֹוף והן: אּלּו; ּכמֹו ואינן רעים, ׁשהן אכלֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
ברווז] ּבׁשמן [כגון קלּוי ולחם והּתמרים, הּקטּנים, יֹונה ּובני ,ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

עד  צרּכּה ּכל אֹותּה ׁשּנּפּו והּסלת ּבׁשמן, ׁשּנּלֹוׁש לחם ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹו
מרסן ריח ּבּה נׁשאר והּציר[סובין]ׁשּלא דגים], [רוטב ְְְִִֵֶַַַָָֹֻ

דגים]והּמּוריס אּלּו;[שומן מאכילת להרּבֹות ראּוי אין . ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
ּתאותֹו אחר יּמׁש ולא יצרֹו, את וכֹובׁש חכם ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואדם
לרפּואה  להם נצר אם אּלא ּכלּום, הּנזּכרים מּכל יאכל ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹולא

ּגּבֹור. זה הרי -ֲִֵֶ
.‡È ירּבה לעֹולם ולא האילנֹות, מּפרֹות עצמֹו אדם ימנע ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

רטּבים  לֹומר צרי ואין יבׁשין, אפּלּו קדם מהן אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻ
החרּובים, וכן ּכחרבֹות. לּגּוף הן הרי צרּכן, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיתּבּׁשלּו
מהן  אֹוכלין ואין רעים, החמּוצין הּפרֹות וכל לעֹולם. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָרעים
והּתאנים  החּמין. ּובּמקֹומֹות החּמה ּבימֹות מעט ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָאּלא
יבׁשין, ּבין רטּבים ּבין לעֹולם, טֹובים והּׁשקדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֻוהענבים
על  אף אכילתן, יתמיד לא אבל צרּכֹו; ּכל מהן אדם ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹואֹוכל

ּפר  מּכל טֹובים ׁשהן האילנֹות.ּפי י ְִִִִִֵֶָָָ
.·Èלּזקנים הּדבׁש ויפה לּקטּנים רע ּבימֹות והּיין, ׁשּכן וכל , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

מה  ׁשליׁשי ׁשני החּמה, ּבימֹות לאכל אדם וצרי ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּגׁשמים.
הּגׁשמים. ּבימֹות אֹוכל ְִִֵֶַָּׁשהּוא

.‚È רפין לעֹולם מעיו ׁשּיהיּו אדם ויהיה יׁשּתּדל ימיו, ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
זמן  ׁשּכל - ּברפּואה ּגדֹול ּכלל וזה מעט. לׁשלׁשּול ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָקרֹוב
ּובּמה  ּבאים. רעים חלאים ּבקׁשי, יצא אֹו נמנע ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהראי

נתאּמצּו אם מעיו, אדם ּבחּור [נתקשו]ירּפה היה אם מעט? ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבּבקר ּבּבקר יאכל מתּבלין [צמחים]- ׁשלּוקין, מלּוחין ְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹֻ

ּובמּוריס דגים]ּבׁשמן מי [שומן יׁשּתה אֹו ּפת; ּבלא ּובמלח, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹ
היה  ואם ּומּוריס. ּומלח ּבׁשמן ּכרּוב, אֹו ּתרדין ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשלק
ּכמֹו ויׁשהה ּבּבקר, חּמין ּבמים מזּוג ּדבׁש יׁשּתה - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹזקן
אחר  יֹום ּכן יעׂשה סעּודתֹו. יאכל ּכ ואחר ׁשעֹות, ְְְֲֵֶַַַַַַַַָָָֹארּבע
מעיו. ׁשּירּפּו עד ,לכ צר אם ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹיֹום,

.„È ׁשאדם ועֹוד זמן ּכל הּגּוף: ּבבריאּות אמרּו אחר ּכלל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
הרּבה  ויגע ׂשבעמתעּמל כריסו]ואינֹו ממלא ּומעיו [אינו , ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ

אֹוכל  ואפּלּו מתחּזק, וכחֹו עליו ּבא חלי אין - ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹרפין
הרעים; ֲִַָָָמאכלֹות

.ÂË מי וכל אֹו מתעּמל, ואינֹו לבטח יֹוׁשב ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
נקביו  בצרכיו]ׁשּמׁשהה אפּלּו[מתאפק - קׁשין ׁשּמעיו מי אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ימיו  ּכל הרפּואה, ּפי על עצמֹו וׁשמר טֹובים מאכלֹות ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָאכל
ּגּסה ואכילה ּתׁשׁש. וכחֹו מכאֹובים ּכל [רבה]יהיּו לגּוף ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ

החלאים  רב חלאים. לכל עּקר והיא הּמות, סם ּכמֹו ְְְֳֳִִִִֶֶַַָָָָָָָֹאדם
מּפני  אֹו רעים, מאכלים מּפני אּלא אינן האדם, על ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּבאים
מּמאכלים  אפּלּו ּגּסה, אכילה ואֹוכל ּבטנֹו ממּלא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּוא
- ּולׁשֹונֹו ּפיו "ׁשמר ּבחכמתֹו: אֹומר ׁשּׁשלמה הּוא ְְְְִִֵֵֶָָֹֹֹטֹובים.
רע  מאכל מּלאכל ּפיו ׁשֹומר ּכלֹומר, נפׁשֹו"; מּצרֹות ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשמר

ּבצרכיו. אּלא מּלדּבר ּולׁשֹונֹו מּלׂשּבע, ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹאֹו
.ÊËימים ּדר מּׁשבעה לּמרחץ אדם ׁשּיּכנס - הרחיצה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

רעב, ּכׁשהּוא ולא לאכילה, סמּו יּכנס ולא ימים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלׁשבעה
להתעּכ הּמזֹון ּכׁשּיתחיל ּגּופֹואּלא ּכל ורֹוחץ ּבמעיו. ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהּגּוף ּבחּמין  ּבחּמין ּבלבד וראׁשֹו ּבהן, נכוה הּגּוף ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּבפֹוׁשרין  ּכ ואחר ּבפֹוׁשרין, ּגּופֹו ירחץ ּכ ואחר ּבהן. ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹנכוה
ּכלל, ראׁשֹו על יעביר ולא ּבצֹונן; ׁשּירחץ עד הּפֹוׁשרין, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹמן
ולא  הּגׁשמים. ּבימֹות ּבצֹונן ירחץ ולא צֹונן. ולא ּפֹוׁשרין ְְְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹֹֹלא
אּלא  ּבּמרחץ; יארי ולא ּגּופֹו, ּכל ויפר ׁשּיּזיע עד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹירחץ
ׁשּיּכנס  קדם עצמֹו ּובֹודק ויצא. יׁשּתּטף ּגּופֹו, ויפר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכׁשּיּזיע
ּבֹודק  וכן לנקביו. צרי יהא ׁשּמא ׁשּיצא, ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּמרחץ,
ּבעילה  וקדם אכילה, ואחר אכילה קדם ּתמיד עצמֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאדם
ויתעּמל, ׁשּייגע ואחר ויתעּמל ׁשּייגע וקדם ּבעילה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹואחר

ּוכׁשּיעֹור ׁשּייׁשן, סך]וקדם עׂשרה.[- הּכל ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ
.ÊÈ ראׁשֹוּכׁשּיצא ויכּסה ּבגדיו ילּבׁש הּמרחץ , מן אדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ואפּלּו[בחדר]ּבּבית קרה; רּוח ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי החיצֹון, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ
ׁשּתתיּׁשב  עד ׁשּיצא אחר ויׁשהא להּזהר. צרי החּמה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבימֹות
יׁשן  ואם יאכל. ּכ ואחר החמימּות, ותסּור ּגּופֹו וינּוח ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹנפׁשֹו
עד  יפה זה הרי - אכילה קדם הּמרחץ מן ּכׁשּיצא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמעט
ואין  הּמרחץ, מן ּכׁשּיצא קרים מים אדם יׁשּתה לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמאד.
עצמֹו, למנע יכֹול אינֹו ואם ּבּמרחץ. יׁשּתה ׁשּלא לֹומר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹצרי

הּמים ּבּמרחץ יערב ּבׁשמן ס ואם ויׁשּתה. ּבדבׁש אֹו ּביין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
טֹוב. זה הרי ׁשּיׁשּתּטף, אחר הּגׁשמים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָּבימֹות

.ÁÈ ּדם לא יּקיז ולא ּתמיד, ּדם להּקיז עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹֹ
ּביֹותר  לֹו צרי היה אם החּמה אּלא ּבימֹות לא יּקיז ולא ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

ּתׁשרי. ּבימי ּומעט ניסן ּבימי אּלא הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
ויּכנס  ּדם אדם יּקיז ולא ּכלל. יּקיז לא ׁשנה, חמּׁשים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹּומאחר
ׁשּיבֹוא  ּבּיֹום ולא ,לּדר ויצא יּקיז ולא אחד; ּביֹום ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלּמרחץ,
ּׁשהּוא  מּמה ּפחֹות ההּקזה, ּביֹום ויׁשּתה ויאכל .הּדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמן

יטּיל. ולא יתעּמל ולא ההּקזה, ּביֹום וינּוח ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹֹרגיל;
.ËÈ הּגּוף ׁשכבת ּכח היא העינים;זרע, ּומאֹור וכל וחּייו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

הּוא  אֹובדים. וחּייו ּכלה וכחֹו ּבלה הּגּוף ּביֹותר, ׁשּתצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזמן
ּודרכי ,חיל לּנׁשים ּתּתן "אל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשאמר
עליו  קֹופצת זקנה - ּבבעילה הּׁשטּוף ּכל מלכין". ,למחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ

ּומּׁשחיֹו, מּפיו נֹודף רע וריח ּכהֹות, ועיניו ּתׁשׁש, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹוכחֹו
זקנֹו ּוׂשער נֹוׁשר, עיניו וריסי עיניו וגּבֹות ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָֹּוׂשער

רֹובה רגליו ּוׂשער והרּבה [מתרבה]וׁשחיֹו נֹופלֹות, וׁשּניו , ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָ
'אחד  הרֹופאים: חכמי אמרּו עליו. ּבאין מאּלּו חּוץ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכאבים
,לפיכ הּתׁשמיׁש'. מרב - והאלף חלאים, ּבׁשאר מת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמאלף
ולא  ּבטֹובה; להיֹות רצה אם זה, ּבדבר להּזהר האדם ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָָֹצרי
מתקּׁשה  והּוא ּביֹותר, וחזק ּבריא ּגּופֹו ּכׁשּימצא אּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹיבעל
והּקּׁשּוי  אחר, לדבר עצמֹו ּומּסיח לדעּתֹו, ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהרּבה
הּביצים  חּוטי ּוכאּלּו ּולמּטה, מּמתניו ּכבד וימצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשהיה;
ׁשּיבעל. לֹו ּורפ ּואה לבעל,  צרי זה - חם ּובׂשרֹו ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹֹנמׁשכים,
ׁשּיתאּכל  אחר אּלא - רעב ולא ׂשבע, והּוא אדם יבעל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלא
ולא  ּבעילה. ואחר ּבעילה, קדם נקביו ויבּדק ּבמעיו. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹהּמזֹון
ּבּיֹום  ולא הּמרחץ, ּבבית ולא מיּׁשב, ולא מעּמד ְְְְְְְְִֵֶַַָָָֹֹֹֹֻֻיבעל

הּקזה  ּביֹום ולא לּמרחץ, אֹוׁשּיּכנס לּדר יציאה ּביֹום ולא , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
לאחריהן  ולא לפניהן לא ,הּדר מן .ּביאה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

.Î אּלּוּכל ּבדרכים עצמֹו לֹוהּמנהיג ערב אני - ׁשהֹורינּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ואינֹו וימּות, הרּבה ׁשּיזקין עד ימיו ּכל חלי לידי ּבא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו
- ימיו ּכל ּבריֹו על ועֹומד ׁשלם ּגּופֹו וׁשּיהיה לרֹופא, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻצרי
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רגיל  היה אם אֹו ּברּיתֹו, מּתחּלת רע ּגּופֹו היה ּכן אם ְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָאּלא
ּתבֹוא  אם אֹו מֹולדּתֹו, מּתחּלת הרעים הּמנהגֹות מן ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָּבמנהג

לעֹולם. ּבּצרת מּכת אֹו ּדבר ֶֶֶַַַַַָָֹמּכת
.‡Î לנהג וכל ראּוי אין ׁשאמרנּו, האּלּו הּטֹובים הּמנהגֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מאבריו  ׁשאחד מי אֹו החֹולה, אבל הּבריא. אּלא ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהם
אחד  לכל יׁש - רּבֹות ׁשנים רע מנהג ׁשּנהג מי אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחֹולה,
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו חליֹו, ּכפי ּומנהגֹות אחרים ּדרכים מהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואחד

וסת וׁשּנּוי הרפּואֹות; קבוע]ּבספרי הרגל חלי.[- ּתחּלת , ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ
.·Î החֹולה,ּכל ואחד הּבריא אחד - רֹופא ּבֹו ׁשאין מקֹום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּכל  זה; ּבפרק ׁשאמרנּו הּדברים מּכל לזּוז לֹו ראּוי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאין
מביא. הּוא טֹובה לאחרית מהם, ְֲִִֵֵֶֶַָָאחד

.‚Î ּתלמיד ּכל אין האּלּו, ּדברים עׂשרה ּבּה ׁשאין עיר ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ּבתֹוכּה לדּור רּׁשאי ואּמןחכמים רֹופא, הן: ואּלּו מקיז ; -] ְְְֲִֵֵֵַַָָָָֻ

הּכּסא דם] ּובית הּמרחץ, ּובית אֹו, נהר ּכמֹו מצּויין ּומים , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ולבלר ּתינֹוקֹות, ּומלּמד הּכנסת, ּובית וגּבאי [סופר]מעין, , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ

וחֹובׁשין מּכין ּדין ּובית לבית צדקה, הפושעים [האוסרים ְְְִִִֵַָָ
.הסוהר]

ה ּפרק ¤¤
ּבהן ׁשהחכם ּכׁשם ‡. מבּדל והּוא ּובדעֹותיו, ּבחכמתֹו נּכר ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻ

נּכר  ׁשּיהיה צרי ּכ - העם ּבמאכלֹומּׁשאר ּבמעׂשיו, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָ
ּובהּלּוכֹו ּובדּבּורֹו צרכיו ּובעׂשּית ּובבעילתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּובמׁשקהּו

ּדבריו ּובכלּכּול עניניו]ּובמלּבּוׁשֹו הנהלת ּובמּׂשאֹו[- ְְְְְְִַַָָָ
האּלּו הּמעׂשים ּכל ויהיּו ּביֹותר ּובמּתנֹו; ּומתּקנים נאים ,. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻ

ּתלמיד ּגרּגרןּכיצד? יהיה לא וסובא]חכמים אּלא [זולל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
אכילה  מּמּנּו יאכל ולא ּגּופֹו, להברֹות הראּוי מאכל ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹאֹוכל
ׁשּמתמּלאין  ּכאּלּו ּבטנֹו, למּלאת רֹודף יהא ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּגּסה.
ּבּקּבלה: מפרׁש ועליהם ּכרסן; ׁשּתפּוח עד ּומׁשקה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמּמאכל
'אּלּו חכמים: אמרּו - חּגיכם" ּפרׁש ּפניכם, על ּפרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ"וזריתי
והן  ּכחּגים'. ימיהם ּכל ועֹוׂשין וׁשֹותין, ׁשאֹוכלין אדם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבני
מאכל  הּוא וזה נמּות". מחר ּכי וׁשתה, "אכֹול ְְְֲִִֶַַָָָָָָֹהאֹומרים:
ּכל  "ּכי ואמר: הּכתּוב ׁשּגּנה הם אּלּו, וׁשלחנֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהרׁשעים;
אינֹו החכם אבל מקֹום". ּבלי צֹואה, קיא מלאּו ְְְֲִִֵֶָָָָָָָֻׁשלחנֹות
חּייו  ּכדי מּמּנּו ואֹוכל ׁשנים, אֹו אחד ּתבׁשיל אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹוכל

נפׁשֹו". לׂשבע אכל - "צּדיק ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ְְְְִֵֶַַַַַָֹֹֹֹודּיֹו;
אּלא ּכׁשהחכם ·. יאכלּנּו לא לֹו, הראּוי זה מעט אֹוכל ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשלחנֹו על לפי ּבביתֹו אּלא ּבּׁשּוק ולא ּבחנּות יאכל ולא . ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֻ
אצל  יאכל ולא הּברּיֹות; ּבפני יתּגּנה ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹצר
צֹואה. קיא הּמלאים הּׁשלחנֹות אֹותן על ולא הארץ, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻעּמי
ולא  החכמים. עם ואפּלּו מקֹום, ּבכל סעּודֹותיו ירּבה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא
לאכל  לֹו ראּוי ואין הרּבה. קּבּוץ ּבהן ׁשּיׁש ּבסעּודֹות ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיאכל
ונּׂשּואין  ארּוסין סעּודת ּכגֹון ּבלבד, מצוה ׁשל ּבסעּודה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
חכמים. ּתלמיד ּבת ׁשּנׂשא חכמים ּתלמיד ׁשּיהיה והּוא -ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
מּסעּודה  מעֹולם אכלּו לא הראׁשֹונים והחסידים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹוהּצּדיקים

ׁשּלהם. ֵֶֶֶָָׁשאינּה
לׁשרֹותּכׁשחכם ‚. ּכדי אּלא ׁשֹותה אינֹו יין, [לרכך]ׁשֹותה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּבמעיו היטב][וי אכילה זה תעכל הרי הּמׁשּתּכר, וכל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

עּמי  ּבפני מׁשּתּכר ואם חכמתֹו; ּומפסיד ּומגּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻחֹוטא
ּבּצהרים  לׁשּתֹות ואסּור הּׁשם. את חּלל זה הרי ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהארץ,
ׁשהּׁשתּיה  האכילה, ּבכלל היה אם אּלא מעט, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
מּיין  אּלא נזהרין ואין מׁשּכרת, אינּה האכילה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבכלל

הּמזֹון. ְֶַַַָׁשּלאחר
לֹואף „. ראּוי ּתמיד, לֹו מּתרת אדם ׁשל ׁשאׁשּתֹו ּפי על ְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבקדּׁשה  עצמֹו ׁשּינהיג חכמים אצל לתלמיד מצּוי יהא ולא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּבֹו יׁש אם ׁשּבת, ללילי ׁשּבת מּלילי אּלא ּכתרנגֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאׁשּתֹו

עּמּה מסּפר ּוכׁשהּוא ּבתחּלת [משמש]ּכח. לא יסּפר לא , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹ
ּכׁשהּוא  הּלילה ּבסֹוף ולא מלא, ּובטנֹו ׂשבע ּכׁשהּוא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּלילה
ולא  ׁשּבמעיו. הּמזֹון ּכׁשּיתאּכל הּלילה, ּבאמצע אּלא - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹרעב
ואפּלּו הבאי, ּבדברי ּפיו את ינּבל ולא ּביֹותר, ראׁשֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹיקל
מה  לאדם "מּגיד ּבּקּבלה: אֹומר הּוא הרי לבינּה; ְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבינֹו
איׁש ׁשּבין קּלה ׂשיחה 'אפּלּו חכמים: אמרּו - ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָּׂשחֹו"
לא  ׁשניהם יהיּו ולא הּדין'. את עליה לּתן עתיד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאׁשּתֹו,

ולא ׁשּכֹורים  מהן. אחד ולא עצּבנים; ולא עצלנים, ולא , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ
אּלא  - רֹוצה אינּה והיא אֹותּה, יאנס ולא יׁשנה; ְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹּתהיה
מעט, עּמּה ויׂשחק מעט יסּפר ּובׂשמחתם. ׁשניהם, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּברצֹון
מּיד. ויפרׁש ּבעּזּות, ולא ּבבּוׁשה ויבעל נפׁשֹו; ׁשּתתיּׁשב ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹּכדי

עצמֹו,ּכל ‰. וטהר נפׁשֹו, ׁשּקּדׁש ּדי לא - זה מנהג הּנֹוהג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
נאים  ּבנים הוין - ּבנים לֹו היּו ׁשאם אּלא ּדעֹותיו; ְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹותּקן

ּבמנהגֹות ּוביׁשנים  הּנֹוהג וכל ולחסידּות. לחכמה ראּויין , ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
העם. אֹותם ּכמֹו ּבנים לֹו הוין - ּבחׁש ההֹולכים העם ְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹׁשאר

.Â לא צניעּות ּבעצמן: חכמים ּתלמידי נֹוהגים ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹ
ראׁשן יתּבּזּו יגּלּו ולא ּגּופן , לבית ולא ׁשּיּכנס ּבׁשעה ואפּלּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

ול  צנּוע, יהא יקּנח הּכּסא, ולא ׁשּיׁשב, עד ּבגדיו יגּלה א ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
מן  לפנים ּבחדר חדר ויּכנס אדם, מּכל ויתרחק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבימין.

ירחיק  ּגדר, אחֹורי נפנה ואם ׁשם. ונפנה ׁשּלא הּמערה, ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ירחיק  ּבבקעה, נפנה ואם נתעּטׁש. אם קֹולֹו חברֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָיׁשמע
אפּלּו נפנה, ּכׁשהּוא ידּבר ולא ּפרּועֹו. חברֹו יראה ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹּכדי
ּכ ּבּיֹום, הּכּסא ּבבית צניעּות ׁשּנֹוהג ּוכדר ּגדֹול. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלצר
ׁשחרית  להּפנֹות עצמֹו אדם ילּמד ּולעֹולם ּבּלילה. ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָנֹוהג

יתרחק  ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ממקום וערבית להרחיק [יזדקק ְְְְְִִִֵֵֶַַַֹ
.אנשים]

.Ê ּדּבּורֹוּתלמיד ּבׁשעת וצֹווח צֹועק יהא לא - חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹ
ּבנחת  ּדּבּורֹו אּלא ּביֹותר, קֹולֹו יגּביּה ולא ּוכחּיֹות; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹּכבהמֹות

הּברּיֹות  ּכל יתרחק עם ׁשּלא יּזהר ּבנחת, ּוכׁשּידּבר . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
השניה] ּומקּדים [לקיצוניות הרּוח. ּגּסי ּכדברי ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד

ּכל  את ודן הימּנּו. נֹוחה רּוחן ׁשּתהא ּכדי אדם, ּכל ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָלׁשלֹום
ּבגנּותֹו מסּפר ואינֹו חברֹו, ּבׁשבח מסּפר - זכּות לכף ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהאדם

ׁשלֹום,ּכלל  אֹוהב ׁשּדבריו . מקֹום רֹואה אם ׁשלֹום. ורֹודף ְְְִֵֵֶֶָָָָָָ
לא  ּכיצד? ׁשֹותק. לאו, ואם אֹומר; ונׁשמעים, ְְְִִִִִֵֵֵַָָֹמֹועילים

נדרֹו על לֹו יׁשאל ולא ּכעסֹו, ּבׁשעת חברֹו את [אל ירּצה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
להתירו  פתח וינּוח;]יחפש ּדעּתֹו ׁשּתתקרר עד ׁשּנדר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשעה

עד  ּבהּול ׁשהּוא מּפני לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ּבׁשעה ינחמּנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻולא
ּבׁשעת  לחברֹו יראה ולא ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּיּקבר.

יׁשּנה [כשלונו]קלקלתֹו ולא מּמּנּו. עיניו יעלים אּלא , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
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רגיל  היה אם אֹו ּברּיתֹו, מּתחּלת רע ּגּופֹו היה ּכן אם ְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָאּלא
ּתבֹוא  אם אֹו מֹולדּתֹו, מּתחּלת הרעים הּמנהגֹות מן ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָּבמנהג

לעֹולם. ּבּצרת מּכת אֹו ּדבר ֶֶֶַַַַַָָֹמּכת
.‡Î לנהג וכל ראּוי אין ׁשאמרנּו, האּלּו הּטֹובים הּמנהגֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מאבריו  ׁשאחד מי אֹו החֹולה, אבל הּבריא. אּלא ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהם
אחד  לכל יׁש - רּבֹות ׁשנים רע מנהג ׁשּנהג מי אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחֹולה,
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו חליֹו, ּכפי ּומנהגֹות אחרים ּדרכים מהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואחד

וסת וׁשּנּוי הרפּואֹות; קבוע]ּבספרי הרגל חלי.[- ּתחּלת , ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ
.·Î החֹולה,ּכל ואחד הּבריא אחד - רֹופא ּבֹו ׁשאין מקֹום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּכל  זה; ּבפרק ׁשאמרנּו הּדברים מּכל לזּוז לֹו ראּוי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאין
מביא. הּוא טֹובה לאחרית מהם, ְֲִִֵֵֶֶַָָאחד

.‚Î ּתלמיד ּכל אין האּלּו, ּדברים עׂשרה ּבּה ׁשאין עיר ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ּבתֹוכּה לדּור רּׁשאי ואּמןחכמים רֹופא, הן: ואּלּו מקיז ; -] ְְְֲִֵֵֵַַָָָָֻ

הּכּסא דם] ּובית הּמרחץ, ּובית אֹו, נהר ּכמֹו מצּויין ּומים , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ולבלר ּתינֹוקֹות, ּומלּמד הּכנסת, ּובית וגּבאי [סופר]מעין, , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ

וחֹובׁשין מּכין ּדין ּובית לבית צדקה, הפושעים [האוסרים ְְְִִִֵַָָ
.הסוהר]

ה ּפרק ¤¤
ּבהן ׁשהחכם ּכׁשם ‡. מבּדל והּוא ּובדעֹותיו, ּבחכמתֹו נּכר ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻ

נּכר  ׁשּיהיה צרי ּכ - העם ּבמאכלֹומּׁשאר ּבמעׂשיו, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָ
ּובהּלּוכֹו ּובדּבּורֹו צרכיו ּובעׂשּית ּובבעילתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּובמׁשקהּו

ּדבריו ּובכלּכּול עניניו]ּובמלּבּוׁשֹו הנהלת ּובמּׂשאֹו[- ְְְְְְִַַָָָ
האּלּו הּמעׂשים ּכל ויהיּו ּביֹותר ּובמּתנֹו; ּומתּקנים נאים ,. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻ

ּתלמיד ּגרּגרןּכיצד? יהיה לא וסובא]חכמים אּלא [זולל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
אכילה  מּמּנּו יאכל ולא ּגּופֹו, להברֹות הראּוי מאכל ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹאֹוכל
ׁשּמתמּלאין  ּכאּלּו ּבטנֹו, למּלאת רֹודף יהא ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּגּסה.
ּבּקּבלה: מפרׁש ועליהם ּכרסן; ׁשּתפּוח עד ּומׁשקה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמּמאכל
'אּלּו חכמים: אמרּו - חּגיכם" ּפרׁש ּפניכם, על ּפרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ"וזריתי
והן  ּכחּגים'. ימיהם ּכל ועֹוׂשין וׁשֹותין, ׁשאֹוכלין אדם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבני
מאכל  הּוא וזה נמּות". מחר ּכי וׁשתה, "אכֹול ְְְֲִִֶַַָָָָָָֹהאֹומרים:
ּכל  "ּכי ואמר: הּכתּוב ׁשּגּנה הם אּלּו, וׁשלחנֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהרׁשעים;
אינֹו החכם אבל מקֹום". ּבלי צֹואה, קיא מלאּו ְְְֲִִֵֶָָָָָָָֻׁשלחנֹות
חּייו  ּכדי מּמּנּו ואֹוכל ׁשנים, אֹו אחד ּתבׁשיל אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹוכל

נפׁשֹו". לׂשבע אכל - "צּדיק ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ְְְְִֵֶַַַַַָֹֹֹֹודּיֹו;
אּלא ּכׁשהחכם ·. יאכלּנּו לא לֹו, הראּוי זה מעט אֹוכל ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשלחנֹו על לפי ּבביתֹו אּלא ּבּׁשּוק ולא ּבחנּות יאכל ולא . ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֻ
אצל  יאכל ולא הּברּיֹות; ּבפני יתּגּנה ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹצר
צֹואה. קיא הּמלאים הּׁשלחנֹות אֹותן על ולא הארץ, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻעּמי
ולא  החכמים. עם ואפּלּו מקֹום, ּבכל סעּודֹותיו ירּבה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא
לאכל  לֹו ראּוי ואין הרּבה. קּבּוץ ּבהן ׁשּיׁש ּבסעּודֹות ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיאכל
ונּׂשּואין  ארּוסין סעּודת ּכגֹון ּבלבד, מצוה ׁשל ּבסעּודה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
חכמים. ּתלמיד ּבת ׁשּנׂשא חכמים ּתלמיד ׁשּיהיה והּוא -ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
מּסעּודה  מעֹולם אכלּו לא הראׁשֹונים והחסידים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹוהּצּדיקים

ׁשּלהם. ֵֶֶֶָָׁשאינּה
לׁשרֹותּכׁשחכם ‚. ּכדי אּלא ׁשֹותה אינֹו יין, [לרכך]ׁשֹותה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּבמעיו היטב][וי אכילה זה תעכל הרי הּמׁשּתּכר, וכל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

עּמי  ּבפני מׁשּתּכר ואם חכמתֹו; ּומפסיד ּומגּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻחֹוטא
ּבּצהרים  לׁשּתֹות ואסּור הּׁשם. את חּלל זה הרי ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהארץ,
ׁשהּׁשתּיה  האכילה, ּבכלל היה אם אּלא מעט, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
מּיין  אּלא נזהרין ואין מׁשּכרת, אינּה האכילה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבכלל

הּמזֹון. ְֶַַַָׁשּלאחר
לֹואף „. ראּוי ּתמיד, לֹו מּתרת אדם ׁשל ׁשאׁשּתֹו ּפי על ְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבקדּׁשה  עצמֹו ׁשּינהיג חכמים אצל לתלמיד מצּוי יהא ולא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּבֹו יׁש אם ׁשּבת, ללילי ׁשּבת מּלילי אּלא ּכתרנגֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאׁשּתֹו

עּמּה מסּפר ּוכׁשהּוא ּבתחּלת [משמש]ּכח. לא יסּפר לא , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹ
ּכׁשהּוא  הּלילה ּבסֹוף ולא מלא, ּובטנֹו ׂשבע ּכׁשהּוא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּלילה
ולא  ׁשּבמעיו. הּמזֹון ּכׁשּיתאּכל הּלילה, ּבאמצע אּלא - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹרעב
ואפּלּו הבאי, ּבדברי ּפיו את ינּבל ולא ּביֹותר, ראׁשֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹיקל
מה  לאדם "מּגיד ּבּקּבלה: אֹומר הּוא הרי לבינּה; ְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבינֹו
איׁש ׁשּבין קּלה ׂשיחה 'אפּלּו חכמים: אמרּו - ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָּׂשחֹו"
לא  ׁשניהם יהיּו ולא הּדין'. את עליה לּתן עתיד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאׁשּתֹו,

ולא ׁשּכֹורים  מהן. אחד ולא עצּבנים; ולא עצלנים, ולא , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ
אּלא  - רֹוצה אינּה והיא אֹותּה, יאנס ולא יׁשנה; ְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹּתהיה
מעט, עּמּה ויׂשחק מעט יסּפר ּובׂשמחתם. ׁשניהם, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּברצֹון
מּיד. ויפרׁש ּבעּזּות, ולא ּבבּוׁשה ויבעל נפׁשֹו; ׁשּתתיּׁשב ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹּכדי

עצמֹו,ּכל ‰. וטהר נפׁשֹו, ׁשּקּדׁש ּדי לא - זה מנהג הּנֹוהג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
נאים  ּבנים הוין - ּבנים לֹו היּו ׁשאם אּלא ּדעֹותיו; ְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹותּקן

ּבמנהגֹות ּוביׁשנים  הּנֹוהג וכל ולחסידּות. לחכמה ראּויין , ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
העם. אֹותם ּכמֹו ּבנים לֹו הוין - ּבחׁש ההֹולכים העם ְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹׁשאר

.Â לא צניעּות ּבעצמן: חכמים ּתלמידי נֹוהגים ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹ
ראׁשן יתּבּזּו יגּלּו ולא ּגּופן , לבית ולא ׁשּיּכנס ּבׁשעה ואפּלּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

ול  צנּוע, יהא יקּנח הּכּסא, ולא ׁשּיׁשב, עד ּבגדיו יגּלה א ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
מן  לפנים ּבחדר חדר ויּכנס אדם, מּכל ויתרחק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבימין.

ירחיק  ּגדר, אחֹורי נפנה ואם ׁשם. ונפנה ׁשּלא הּמערה, ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ירחיק  ּבבקעה, נפנה ואם נתעּטׁש. אם קֹולֹו חברֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָיׁשמע
אפּלּו נפנה, ּכׁשהּוא ידּבר ולא ּפרּועֹו. חברֹו יראה ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹּכדי
ּכ ּבּיֹום, הּכּסא ּבבית צניעּות ׁשּנֹוהג ּוכדר ּגדֹול. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלצר
ׁשחרית  להּפנֹות עצמֹו אדם ילּמד ּולעֹולם ּבּלילה. ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָנֹוהג

יתרחק  ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ממקום וערבית להרחיק [יזדקק ְְְְְִִִֵֵֶַַַֹ
.אנשים]

.Ê ּדּבּורֹוּתלמיד ּבׁשעת וצֹווח צֹועק יהא לא - חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹ
ּבנחת  ּדּבּורֹו אּלא ּביֹותר, קֹולֹו יגּביּה ולא ּוכחּיֹות; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹּכבהמֹות

הּברּיֹות  ּכל יתרחק עם ׁשּלא יּזהר ּבנחת, ּוכׁשּידּבר . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
השניה] ּומקּדים [לקיצוניות הרּוח. ּגּסי ּכדברי ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד

ּכל  את ודן הימּנּו. נֹוחה רּוחן ׁשּתהא ּכדי אדם, ּכל ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָלׁשלֹום
ּבגנּותֹו מסּפר ואינֹו חברֹו, ּבׁשבח מסּפר - זכּות לכף ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהאדם

ׁשלֹום,ּכלל  אֹוהב ׁשּדבריו . מקֹום רֹואה אם ׁשלֹום. ורֹודף ְְְִֵֵֶֶָָָָָָ
לא  ּכיצד? ׁשֹותק. לאו, ואם אֹומר; ונׁשמעים, ְְְִִִִִֵֵֵַָָֹמֹועילים

נדרֹו על לֹו יׁשאל ולא ּכעסֹו, ּבׁשעת חברֹו את [אל ירּצה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
להתירו  פתח וינּוח;]יחפש ּדעּתֹו ׁשּתתקרר עד ׁשּנדר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשעה

עד  ּבהּול ׁשהּוא מּפני לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ּבׁשעה ינחמּנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻולא
ּבׁשעת  לחברֹו יראה ולא ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּיּקבר.

יׁשּנה [כשלונו]קלקלתֹו ולא מּמּנּו. עיניו יעלים אּלא , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
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וכּיֹוצא  ׁשלֹום ּבדברי אּלא יגרע ולא יֹוסיף ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּבדּבּורֹו,
ּבגמילּות  אֹו ּבאמת אּלא מדּבר אינֹו - ּדבר ׁשל ּכללֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן.
אּׁשה  עם יסּפר ולא ּבהן. וכּיֹוצא חכמה, ּבדברי אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחסדים,

ּבּתֹו. אֹו אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו היא אפּלּו ְֲֲִִִִַּבּׁשּוק,
.Á נטּוי לא וגרֹון זקּופה ּבקֹומה חכמים ּתלמיד ּכענין יהּל , ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ

ולא  עינים"; ּומׂשּקרֹות ּגרֹון, נטּויֹות "וּתלכנה ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּכענין  הרּוח, וגּסי הּנׁשים ּכמֹו ּבנחת ּגּודל ּבצד עקב ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָיהּל
ולא  ּתעּכסנה". ּוברגליהם ּתלכנה, וטפֹוף הלֹו" ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
קֹומתֹו יכּפף ולא ּבׁשּגעֹון. וינהג הרּבים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹירּוץ

חטֹורת עֹומד [גבנת]ּכבעלי ׁשהּוא ּכמֹו למּטה מסּתּכל אּלא ; ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּגם  ּבעסקיו. טרּוד ׁשהּוא ּכאדם ּבׁשוה ּומהּל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּתפּלה,
ׁשֹוטה  אֹו הּוא, ּדעה ּבעל חכם אם נּכר, אדם ׁשל ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבמהלכֹו
,הל ּכׁשהּסכל ּבּדר "וגם ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹוסכל;
עצמֹו על לּכל מֹודיע - הּוא" סכל לּכל, ואמר חסר; ְְִִֵַַַַַַָָָָֹֹלּבֹו

סכל. ֶָָׁשהּוא
.Ëחכמים מלּבּוׁש לֹוּתלמיד ואסּור נקי; נאה מלּבּוׁש , ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

לא  ילּבׁש ולא ּבּה. וכּיֹוצא ׁשמנּונית אֹו ּכתם ּבבגדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּיּמצא
מסּתּכלין  ׁשהּכל וארּגמן זהב ּבגדי ּכגֹון מלכים, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמלּבּוׁש
אּלא  - לֹובׁשיו את מבּזה ׁשהּוא ענּיים, מלּבּוׁש ולא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹּבהן,
מּדיו  מּתחת נראה ּבׂשרֹו יהא ולא נאים. ּבינֹונּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבגדים

הּקּלים[בגדיו] הּפׁשּתן ּבגדי ּכמֹו שקופים], ּביֹותר [דקים ְְְְִִִֵֵַַַָ
ּכמֹו הארץ, על סחּובין ּבגדיו יהיּו ולא ּבמצרים. ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשעֹוׂשים

ׁשּלֹו יד ּובית עקבֹו; עד אּלא הרּוח, ּגּסי עד [השרוול]ּבגדי , ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכגּסי  ׁשּנראה מּפני טּליתֹו, יׁשלׁשל ולא אצּבעֹותיו. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹראׁשי
ינעל  ולא להחליף. לֹו אין אם ּבלבד, ּבׁשּבת אּלא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹהרּוח,
החּמה; ּבימֹות טלאי, ּגּבי על טלאי ּכבגד מטּלאים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻמנעלים

הּגׁשמים, ּבימֹות ּתלמיד אבל יצא לא עני. היה אם מּתר ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻ
יׂשים  ולא מבּׂשמים; ּבבגדים ולא לּׁשּוק, מבּׂשם ְְְְְֲִִִִִַָָָָָֹֹֻֻחכמים
את  להעביר ּכדי ּבבׂשם ּבׂשרֹו מׁשח אם אבל ּבׂשערֹו. ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבׂשם
לֹו היה אם אּלא ּבּלילה, יחידי יצא לא וכן מּתר. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻהּזהמה,

החׁשד. מּפני אּלּו, ּכל לתלמּודֹו. ּבֹו לצאת קבּוע ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָזמן
.È ּבמׁשּפט ּתלמיד ּדבריו מכלּכל וזן חכמים, וׁשֹותה אֹוכל , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

עצמֹו על יטריח ולא והצלחתֹו, ממֹונֹו ּכפי ּביתֹו אנׁשי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹאת
מּדי מרובות]יֹותר ׁשּלא [בהוצאות ארץ, ּבדרכי חכמים צּוּו . ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

לתאבֹון אּלא ּבׂשר אדם לפעמים]יאכל בלבד, לטעימה -], ְֵֶַָָָָָָֹ
לאכלֹו לּבריא לֹו ּדי ּבׂשר". לאכל נפׁש תאּוה "ּכי ְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבׂשר  לאכל ּכדי עׁשיר היה ואם ׁשּבת; לערב ׁשּבת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמערב
אדם  יאכל 'לעֹולם ואמרּו: חכמים צּוּו אֹוכל. יֹום, ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹּבכל
ויכּבד  לֹו, ּכראּוי וילּבׁש ממֹונֹו, לפי לֹו הראּוי מן ְְְִִִִֵַַָָָָָָּפחֹות

לֹו'. הראּוי מן יתר ּובניו ְִִֵָָָָָאׁשּתֹו
.‡Èּדעה ּדר שכל]ּבעלי מלאכה [- אדם לֹו ׁשּיקּבע , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבית יקנה ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותֹו ּכהמפרנסת ואחר ּדירה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
אׁשר  . . ּבית ּבנה אׁשר האיׁש "מי ׁשּנאמר: - אּׁשה ֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָיּׂשא
הּטּפׁשין, אבל אּׁשה". ארׂש אׁשר . . חּללֹו ולא ּכרם, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנטע
ּבית, יקנה ידֹו ּתמצא אם ּכ ואחר אּׁשה, לּׂשא ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָמתחילין
מן  יתּפרנס אֹו אּמנּות לבּקׁש יחזר ימיו ּבסֹוף ּכ ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֻואחר
ּבית  . . תארׂש "אּׁשה ּבּקללֹות: אֹומר הּוא וכן ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָהּצדקה;

ּכדי  הפּוכין, מעׂשי יהיּו ּכלֹומר: - ּתּטע" ּכרם . . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַּתבנה
ּדוד  "ויהי - אֹומר? הּוא מה ּובּברכה .ּדרכי ּתצליח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא

עּמֹו". וה' מׂשּכיל, ּדרכיו ְְְִִַַָָָלכל
.·È נכסיו ואסּור ּכל להקּדיׁש אֹו להפקיר ויטריח לאדם , ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ

ויקנה ׂשדה, ימּכר ולא הּברּיֹות. ּבית,על ימּכר ולא ּבית; ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹ
מֹוכר  אבל ּביתֹו; ּבדמי סחֹורה יעׂשה אֹו מּטלטלין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָויקנה
מגּמתֹו יׂשים ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשדה. וקֹונה מּטלטלין, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
להנֹות  אֹו ׁשעה לפי מעט להתנאֹות לא - נכסיו ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהצליח

הרּבה. ויפסיד ְְְְִֵַַַמעט,
.‚È ּובאמּונה מּׂשאן ּבאמת חכמים, ּתלמידי ׁשל :ּומּתנן ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

עצמֹו על מדקּדק 'הן', הן ועל 'לאו' לאו על ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָאֹומר
ידקּדק  ולא מהן, ּכׁשּיּקח לאחרים ּומוּתר ונֹותן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבחׁשּבֹון,

ערבעליהן  לא נעׂשה ואינֹו לאלּתר, הּמקח ּדמי ונֹותן [על ; ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
קּבלןהלוואה] קבלן']ולא ּבהרׁשאה['ערב יבא ולא [ישמש , ְְְְְַַָָָָֹֹֹ

חובו] לגבות ממלווה מּקח מורשה ּבדברי עצמֹו מחּיב .ְְְְִִֵֵַַָ
ּבדּבּורֹו ׁשּיעמד ּכדי ּתֹורה, אֹותֹו חּיבה ׁשּלא ּבמקֹום ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹּוממּכר
ּומֹוחל  להן מארי ּבּדין, אחרים לֹו נתחּיבּו ואם יׁשּנהּו. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹולא
יצר  ולא חברֹו, אּמנּות לתֹו ירד ולא וחֹונן. ּומלוה, ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻלהן;
הּנרּדפין, מן יהיה - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּבחּייו. לעֹולם ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָלאדם
ואדם  העֹולבין. מן ולא הּנעלבין, מן הרֹודפין; מן ְְְְְֱִִִִִִֶַָָָָָֹֹולא
הּכתּוב  עליו ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּמעׂשים ּכל עֹוׂשה ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
אתּפאר". ּב אׁשר יׂשראל, אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹומר:

ה'תשע"ג  אדר ד' חמישי יום

ו ּפרק ¤¤
.‡ּובמעׂשיו ּדר ּבדעֹותיו נמׁש להיֹות - אדם ׁשל ּברּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

מדינתֹו אנׁשי ּבמנהג ונֹוהג וחבריו, רעיו צריאחר ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּכדי  ּתמיד, החכמים אצל וליׁשב לּצּדיקים להתחּבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָאדם
,ּבחׁש ההֹולכים הרׁשעים מן ויתרחק מּמעׂשיהם; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּילמד

ׁשּלא את ּכדי הֹול" אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא מּמעׂשיהם. ילמד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹ
האיׁש "אׁשרי ואֹומר: ירֹוע". כסילים, ורעה יחּכם; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹחכמים,
אנׁשיה  ואין רעים, ׁשּמנהגֹותיה ּבּמדינה היה אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָוגֹו'".
ונֹוהגים  צּדיקים, ׁשאנׁשיו למקֹום יל - יׁשרה ּבדר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהֹולכים
וׁשֹומע  יֹודעם ׁשהּוא הּמדינֹות ּכל היּו ואם טֹובים. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבדר
ׁשאינֹו אֹו זה, זמּננּו ּכמֹו טֹובה, לא ּבדר נֹוהגים ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשמּועתן
אֹו הּגיסֹות מּפני טֹובים, ׁשּמנהגֹותיה למדינה ליל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיכֹול
ּבדד  "יׁשב ׁשּנאמר: ּכענין יחידי, לבּדֹו יׁשב  - החלי ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּפני
ליׁשב  אֹותֹו מּניחים ׁשאין וחּטאים, רעים היּו ואם ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹויּדם".
- הרע ּבמנהגם ונֹוהג עּמהם נתערב ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּמדינה

ולחוחים לּמערֹות קוצים]יצא ינהיג [מקום ואל ולּמדּברֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ
מלֹון  בּמדּבר יּתנני "מי ׁשּנאמר: ּכענין חּטאים, ּבדר ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעצמֹו

ְִֹארחים".
מּמעׂשיהם עׂשמצות ·. ללמד ּכדי ּבחכמים, להּדּבק ,ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

ּבּׁשכינה?! להּדּבק לאדם אפׁשר וכי תדּבק"; "ּובֹו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבחכמים  'הּדּבק זֹו: מצוה ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא
ּתלמיד  ּבת ׁשּיּׂשא להׁשּתּדל אדם צרי ,לפיכ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָותלמידיהם'.
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עם  ולׁשּתֹות ולאכל חכמים, לתלמיד ּבּתֹו ויּׂשיא ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶַַָָֹחכמים,
ּפרקמטיא ולעׂשֹות חכמים, לתלמידי [עסקים]ּתלמידי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָ

בממונם]חכמים -]- חּבּור מיני ּבכל להן ּולהתחּבר , ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ
'והוי  ואמרּו: חכמים צּוּו וכן ּבֹו". "ּולדבקה ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

ּדבריהם'. את ּבצמא וׁשֹותה רגליהם, ּבעפר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמתאּבק
אדם מצוה ‚. ּכל מּיׂשראל על ואחד אחד ּכל את לאהב ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

"ואהבּת ׁשּנאמר: ׁשּיסּפר ּכגּופֹו, צרי ,לפיכ ."ּכמֹו לרע ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
עצמֹו ממֹון על חס ׁשהּוא ּכמֹו ממֹונֹו, על ולחּוס ְְְְְִֶַַַָָָָּבׁשבחֹו
חלק  לֹו אין חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד עצמֹו; ּבכבֹוד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַורֹוצה

הּבא. ַָָָלעֹולם
מצוֹות אהבת „. ׁשּתי הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת ונכנס ׁשּבא הּגר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

ּגר,עׂשה  ׁשהּוא מּפני ואחת רעים, ּבכלל ׁשהּוא מּפני אחת : ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַ
הּגר  אהבת על צּוה הּגר". את "ואהבּתם אמרה: ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָוהּתֹורה
ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: ׁשמֹו, אהבת על ׁשּצּוה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָּכמֹו
"ואהב  ׁשּנאמר: ּגרים, אֹוהב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ;"ְֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאלהי

ֵּגר".
תעׂשה ּכל ‰. ּבלא עֹובר - ּבלּבֹו מּיׂשראל אחד ,הּׂשֹונא  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

לאו  על לֹוקין ואין ;"ּבלבב אחי את תׂשנא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׂשנאה  על אּלא ּתֹורה, הזהירה ולא מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה,
על  אף - חברֹו את והמחרף חברֹו, את הּמּכה אבל ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּלב;

תׂשנא". "לא מּׁשּום עֹובר אינֹו רּׁשאי, ׁשאינֹו ְִִִֵֵֵֶַַָֹּפי
.Â יׂשטמּנּוּכׁשּיחטא לא - לאיׁש ׁשּנאמר איׁש ּכמֹו ויׁשּתק, ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ

טֹוב, ועד למרע אמנֹון את אבׁשלֹום ּדּבר "ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּברׁשעים:
אמנֹון" את אבׁשלֹום ׂשנא להֹודיעֹוּכי עליו מצוה אּלא ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבדבר  לי חטאת ולּמה ,וכ ּכ לי עׂשית 'לּמה לֹו: ְְְְִִִַָָָָָָָָָָָָָולֹומר
עליו  תּׂשא ולא ,עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפלֹוני'?
ולא  ׁשּימחל, צרי - לֹו למחל מּמּנּו ּובּקׁש חזר ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹחטא".

ׁשּנאמר: אכזרי, הּמֹוחל אל יהיה אברהם "וּיתּפּלל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
אבימלך]האלהים" .[על ֱִָֹ

.Ê לא הרֹואה ּבדר ה ֹול ׁשהּוא אֹו ׁשחטא, חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
על טֹובה  חֹוטא ׁשהּוא ּולהֹודיעֹו למּוטב, להחזירֹו מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

."עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: הרעים, ּבמעׂשיו ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעצמֹו
ּבדברים  ּבין לבינֹו, ׁשּבינֹו ּבדברים ּבין - חברֹו את ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּמֹוכיח
וידּבר  עצמֹו, לבין ּבינֹו להֹוכיחֹו צרי - הּמקֹום לבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּבינֹו
אּלא  לֹו אֹומר ׁשאינֹו ויֹודיעֹו רּכה, ּובלׁשֹון ּבנחת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
מּוטב; מּמּנּו, קּבל אם הּבא. העֹולם לחּיי ולהביאֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָלטֹובתֹו,
חּיב  ּתמיד וכן ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו יֹוכיח לאו, ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָואם

ע  וכל ׁשּיּכהּוד להֹוכיח, ׁשֹומע'! 'איני לֹו: ויאמר החֹוטא ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ
נתּפׂש הּוא ממחה, ואינֹו למחֹות ּבידֹו ּבעֹון [נענש]ׁשאפׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

ּבהם. למחֹות לֹו ׁשאפׁשר ּכּלם ְְִֵֶֶֶָָָֻאּלּו
.Á ּתחּלההּמֹוכיח חברֹו ראשונה]את לֹו[פעם ידּבר לא - ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ

ּכ חטא". עליו תּׂשא "ולא ׁשּנאמר: ׁשּיכלימּנּו, עד ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹקׁשֹות
ּתלמּוד  מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו, אּת יכֹול חכמים: ְְְְֲִִִַַַָָָָָאמרּו
לאדם  ׁשאסּור מּכאן חטא"; עליו תּׂשא "ולא ְְְִִֵֶַָָָָָָָֹלֹומר:
ׁשהּמכלים  ּפי על אף ּברּבים. ׁשּכן וכל יׂשראל, את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלהכלים
חכמים: אמרּו ּכ הּוא. ּגדֹול עֹון לֹוקה, אינֹו חברֹו ְֲֲִֵֵֶֶָָָָָאת
הּבא'. לעֹולם חלק לֹו אין ּברּבים, חברֹו ּפני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ'הּמלּבין

חברֹו יבּיׁש ׁשּלא זה, ּבדבר להּזהר אדם צרי ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלפיכ
ּבׁש ׁשהּוא ּבׁשם לֹו יקרא ולא ּגדֹול; ּבין קטן ּבין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּברּבים,
ּדברים  ּבּמה מּמּנּו. ּבׁש ׁשהּוא ּדבר לפניו יסּפר ולא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנּו,
- ׁשמים ּבדברי אבל לחברֹו; אדם ׁשּבין ּבדברים ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאמּורים?
ּומפרסמין  ּברּבים, אֹותֹו מכלימין - ּבּסתר ּבֹו חזר לא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹאם
עד  אֹותֹו, ּומקּללין ּומבּזין ּבפניו אֹותֹו ּומחרפין ְְְְְְְִִִֶַַַָָָחטאֹו

ליׂשראל. הּנביאים ּכל ׁשעׂשּו ּכמֹו למּוטב; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּיחזר
.Ë לֹומי לדּבר ולא להֹוכיחֹו רצה ולא חברֹו עליו ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

ּדעּתֹו ׁשהיתה אֹו ּביֹותר הדיֹוט החֹוטא ׁשהיה מּפני ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלּום,
זֹו הרי - הֹוכיחֹו ולא ׂשטמֹו ולא ּבלּבֹו, לֹו ּומחל ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֻמׁשּבׁשת,

חסידּות  הּמׂשטמהמּדת על אּלא ּתֹורה, הקּפידה לא [שנאה ; ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
בלב] .כבושה

.È ׁשּנפׁשן חּיב מּפני - ואלמנֹות ּביתֹומים להּזהר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
נמּוכה  ורּוחן למאד ממֹון.ׁשפלה ּבעלי ׁשהן ּפי על אף , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

אנּו מזהרים - מל ׁשל ויתֹומיו מל ׁשל אלמנתֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאפּלּו
והיא תעּנּון". לא ויתֹום אלמנה "ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליהן,
ּבהן  ינהג ולא רּכֹות, אּלא אליהן ידּבר לא עּמהן? ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנֹוהגין
לּבם  ולא ּבעבֹודה ּגּופם יכאיב ולא ּכבֹוד; מנהג ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹאּלא
הּמקניטן, ּכל עצמֹו. מּממֹון יֹותר ממֹונם על ויחּוס ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּבדברים,

ּבהן רדה אֹו לּבן, הכאיב אֹו הּמכעיסן, אּבד [שיעבד]אֹו אֹו , ְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
אֹותם, הּמּכה ׁשּכן וכל תעׂשה; ּבלא עֹובר זה הרי - ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹממֹונן
הרי  עליו, לֹוקין ׁשאין ּפי על אף זה, ולאו המקּללן. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
ּבחרב". אתכם והרגּתי אּפי, "וחרה ּבּתֹורה: מפרׁש ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹענׁשֹו
ׁשהם  זמן ׁשּכל העֹולם, והיה ׁשאמר מי להן ּכרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּברית
אלי, יצעק צעק אם "ּכי ׁשּנאמר: נענין, הן - מחמס ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹצֹועקים
ׁשעּנה  ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה צעקתֹו". אׁשמע ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשמע
ּתֹורה  ללּמדן ּכדי הרב אֹותן עּנה אבל עצמֹו; לצרכי ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָאֹותן
על  ואף מּתר. זה הרי - יׁשרה ּבדר להֹוליכן אֹו אּמנּות, ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻאֹו
הפרׁש, להן יעׂשה אּלא אדם; ּכל מנהג ּבהן ינהג לא כן, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפי
ריבם"; יריב ה' "ּכי וכבֹוד, ּגדֹולים ּוברחמים ּבנחת ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָוינהלם
נקראים  אימתי ועד מאם. יתֹום ואחד מאב, יתֹום ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאחד
להּסמ ּגדֹול לאדם צריכין יהיּו ׁשּלא עד זה? לענין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹיתֹומים

לגדלם]לֹו ּכל [- עֹוׂשה יהיה אּלא ּבהן, ּולהּטּפל ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלאמנן
הּגדֹולים. ּכל ּכׁשאר לעצמֹו עצמֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָצרכי

ז ּפרק ¤¤
ׁשּנאמר:[מרכל]המרּגל ‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבחברֹו ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ

לאו "לא על לֹוקין ׁשאין ּפי על ואף ."ּבעּמי רכיל תל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
עֹון לכזה, מּיׂשראל; רּבֹות נפׁשֹות להרג וגֹורם הּוא, ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ארע  מה ּולמד, צא ."רע ּדם על תעמד "לא לֹו: ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹנסמ
האדֹומי נוב]לדֹואג חרבה .[שבגללו ְֲִֵָ

מּזה איזה ·. והֹול ּדברים, טֹוען ׁשהּוא זה רכיל? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
על  ׁשמעּתי  וכ ּכ' ּפלֹוני', אמר וכ ּכ' ואֹומר: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלזה

את ּפלֹוני' מחריב זה הרי אמת, אֹומר ׁשהּוא ּפי על אף ; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
יׁש זה,העֹולם. לאו ּבכלל והּוא מאד עד מּזה ּגדֹול עֹון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּפי והּוא על אף חברֹו, ּבגנּות המסּפר והּוא הרע; לׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ
חברֹו' על רע ׁשם 'מֹוציא ׁשקר, האֹומר אבל אמת. ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאמר
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עם  ולׁשּתֹות ולאכל חכמים, לתלמיד ּבּתֹו ויּׂשיא ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶַַָָֹחכמים,
ּפרקמטיא ולעׂשֹות חכמים, לתלמידי [עסקים]ּתלמידי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָ

בממונם]חכמים -]- חּבּור מיני ּבכל להן ּולהתחּבר , ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ
'והוי  ואמרּו: חכמים צּוּו וכן ּבֹו". "ּולדבקה ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

ּדבריהם'. את ּבצמא וׁשֹותה רגליהם, ּבעפר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמתאּבק
אדם מצוה ‚. ּכל מּיׂשראל על ואחד אחד ּכל את לאהב ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

"ואהבּת ׁשּנאמר: ׁשּיסּפר ּכגּופֹו, צרי ,לפיכ ."ּכמֹו לרע ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
עצמֹו ממֹון על חס ׁשהּוא ּכמֹו ממֹונֹו, על ולחּוס ְְְְְִֶַַַָָָָּבׁשבחֹו
חלק  לֹו אין חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד עצמֹו; ּבכבֹוד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַורֹוצה

הּבא. ַָָָלעֹולם
מצוֹות אהבת „. ׁשּתי הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת ונכנס ׁשּבא הּגר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

ּגר,עׂשה  ׁשהּוא מּפני ואחת רעים, ּבכלל ׁשהּוא מּפני אחת : ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַ
הּגר  אהבת על צּוה הּגר". את "ואהבּתם אמרה: ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָוהּתֹורה
ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: ׁשמֹו, אהבת על ׁשּצּוה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָּכמֹו
"ואהב  ׁשּנאמר: ּגרים, אֹוהב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ;"ְֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאלהי

ֵּגר".
תעׂשה ּכל ‰. ּבלא עֹובר - ּבלּבֹו מּיׂשראל אחד ,הּׂשֹונא  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

לאו  על לֹוקין ואין ;"ּבלבב אחי את תׂשנא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׂשנאה  על אּלא ּתֹורה, הזהירה ולא מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה,
על  אף - חברֹו את והמחרף חברֹו, את הּמּכה אבל ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּלב;

תׂשנא". "לא מּׁשּום עֹובר אינֹו רּׁשאי, ׁשאינֹו ְִִִֵֵֵֶַַָֹּפי
.Â יׂשטמּנּוּכׁשּיחטא לא - לאיׁש ׁשּנאמר איׁש ּכמֹו ויׁשּתק, ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ

טֹוב, ועד למרע אמנֹון את אבׁשלֹום ּדּבר "ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּברׁשעים:
אמנֹון" את אבׁשלֹום ׂשנא להֹודיעֹוּכי עליו מצוה אּלא ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבדבר  לי חטאת ולּמה ,וכ ּכ לי עׂשית 'לּמה לֹו: ְְְְִִִַָָָָָָָָָָָָָולֹומר
עליו  תּׂשא ולא ,עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפלֹוני'?
ולא  ׁשּימחל, צרי - לֹו למחל מּמּנּו ּובּקׁש חזר ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹחטא".

ׁשּנאמר: אכזרי, הּמֹוחל אל יהיה אברהם "וּיתּפּלל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
אבימלך]האלהים" .[על ֱִָֹ

.Ê לא הרֹואה ּבדר ה ֹול ׁשהּוא אֹו ׁשחטא, חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
על טֹובה  חֹוטא ׁשהּוא ּולהֹודיעֹו למּוטב, להחזירֹו מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

."עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: הרעים, ּבמעׂשיו ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעצמֹו
ּבדברים  ּבין לבינֹו, ׁשּבינֹו ּבדברים ּבין - חברֹו את ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּמֹוכיח
וידּבר  עצמֹו, לבין ּבינֹו להֹוכיחֹו צרי - הּמקֹום לבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּבינֹו
אּלא  לֹו אֹומר ׁשאינֹו ויֹודיעֹו רּכה, ּובלׁשֹון ּבנחת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
מּוטב; מּמּנּו, קּבל אם הּבא. העֹולם לחּיי ולהביאֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָלטֹובתֹו,
חּיב  ּתמיד וכן ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו יֹוכיח לאו, ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָואם

ע  וכל ׁשּיּכהּוד להֹוכיח, ׁשֹומע'! 'איני לֹו: ויאמר החֹוטא ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ
נתּפׂש הּוא ממחה, ואינֹו למחֹות ּבידֹו ּבעֹון [נענש]ׁשאפׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

ּבהם. למחֹות לֹו ׁשאפׁשר ּכּלם ְְִֵֶֶֶָָָֻאּלּו
.Á ּתחּלההּמֹוכיח חברֹו ראשונה]את לֹו[פעם ידּבר לא - ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ

ּכ חטא". עליו תּׂשא "ולא ׁשּנאמר: ׁשּיכלימּנּו, עד ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹקׁשֹות
ּתלמּוד  מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו, אּת יכֹול חכמים: ְְְְֲִִִַַַָָָָָאמרּו
לאדם  ׁשאסּור מּכאן חטא"; עליו תּׂשא "ולא ְְְִִֵֶַָָָָָָָֹלֹומר:
ׁשהּמכלים  ּפי על אף ּברּבים. ׁשּכן וכל יׂשראל, את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלהכלים
חכמים: אמרּו ּכ הּוא. ּגדֹול עֹון לֹוקה, אינֹו חברֹו ְֲֲִֵֵֶֶָָָָָאת
הּבא'. לעֹולם חלק לֹו אין ּברּבים, חברֹו ּפני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ'הּמלּבין

חברֹו יבּיׁש ׁשּלא זה, ּבדבר להּזהר אדם צרי ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלפיכ
ּבׁש ׁשהּוא ּבׁשם לֹו יקרא ולא ּגדֹול; ּבין קטן ּבין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּברּבים,
ּדברים  ּבּמה מּמּנּו. ּבׁש ׁשהּוא ּדבר לפניו יסּפר ולא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנּו,
- ׁשמים ּבדברי אבל לחברֹו; אדם ׁשּבין ּבדברים ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאמּורים?
ּומפרסמין  ּברּבים, אֹותֹו מכלימין - ּבּסתר ּבֹו חזר לא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹאם
עד  אֹותֹו, ּומקּללין ּומבּזין ּבפניו אֹותֹו ּומחרפין ְְְְְְְִִִֶַַַָָָחטאֹו

ליׂשראל. הּנביאים ּכל ׁשעׂשּו ּכמֹו למּוטב; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּיחזר
.Ë לֹומי לדּבר ולא להֹוכיחֹו רצה ולא חברֹו עליו ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

ּדעּתֹו ׁשהיתה אֹו ּביֹותר הדיֹוט החֹוטא ׁשהיה מּפני ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלּום,
זֹו הרי - הֹוכיחֹו ולא ׂשטמֹו ולא ּבלּבֹו, לֹו ּומחל ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֻמׁשּבׁשת,

חסידּות  הּמׂשטמהמּדת על אּלא ּתֹורה, הקּפידה לא [שנאה ; ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
בלב] .כבושה

.È ׁשּנפׁשן חּיב מּפני - ואלמנֹות ּביתֹומים להּזהר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
נמּוכה  ורּוחן למאד ממֹון.ׁשפלה ּבעלי ׁשהן ּפי על אף , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

אנּו מזהרים - מל ׁשל ויתֹומיו מל ׁשל אלמנתֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאפּלּו
והיא תעּנּון". לא ויתֹום אלמנה "ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליהן,
ּבהן  ינהג ולא רּכֹות, אּלא אליהן ידּבר לא עּמהן? ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנֹוהגין
לּבם  ולא ּבעבֹודה ּגּופם יכאיב ולא ּכבֹוד; מנהג ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹאּלא
הּמקניטן, ּכל עצמֹו. מּממֹון יֹותר ממֹונם על ויחּוס ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּבדברים,

ּבהן רדה אֹו לּבן, הכאיב אֹו הּמכעיסן, אּבד [שיעבד]אֹו אֹו , ְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
אֹותם, הּמּכה ׁשּכן וכל תעׂשה; ּבלא עֹובר זה הרי - ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹממֹונן
הרי  עליו, לֹוקין ׁשאין ּפי על אף זה, ולאו המקּללן. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
ּבחרב". אתכם והרגּתי אּפי, "וחרה ּבּתֹורה: מפרׁש ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹענׁשֹו
ׁשהם  זמן ׁשּכל העֹולם, והיה ׁשאמר מי להן ּכרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּברית
אלי, יצעק צעק אם "ּכי ׁשּנאמר: נענין, הן - מחמס ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹצֹועקים
ׁשעּנה  ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה צעקתֹו". אׁשמע ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשמע
ּתֹורה  ללּמדן ּכדי הרב אֹותן עּנה אבל עצמֹו; לצרכי ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָאֹותן
על  ואף מּתר. זה הרי - יׁשרה ּבדר להֹוליכן אֹו אּמנּות, ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻאֹו
הפרׁש, להן יעׂשה אּלא אדם; ּכל מנהג ּבהן ינהג לא כן, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפי
ריבם"; יריב ה' "ּכי וכבֹוד, ּגדֹולים ּוברחמים ּבנחת ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָוינהלם
נקראים  אימתי ועד מאם. יתֹום ואחד מאב, יתֹום ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאחד
להּסמ ּגדֹול לאדם צריכין יהיּו ׁשּלא עד זה? לענין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹיתֹומים

לגדלם]לֹו ּכל [- עֹוׂשה יהיה אּלא ּבהן, ּולהּטּפל ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלאמנן
הּגדֹולים. ּכל ּכׁשאר לעצמֹו עצמֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָצרכי

ז ּפרק ¤¤
ׁשּנאמר:[מרכל]המרּגל ‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבחברֹו ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ

לאו "לא על לֹוקין ׁשאין ּפי על ואף ."ּבעּמי רכיל תל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
עֹון לכזה, מּיׂשראל; רּבֹות נפׁשֹות להרג וגֹורם הּוא, ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ארע  מה ּולמד, צא ."רע ּדם על תעמד "לא לֹו: ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹנסמ
האדֹומי נוב]לדֹואג חרבה .[שבגללו ְֲִֵָ

מּזה איזה ·. והֹול ּדברים, טֹוען ׁשהּוא זה רכיל? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
על  ׁשמעּתי  וכ ּכ' ּפלֹוני', אמר וכ ּכ' ואֹומר: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלזה

את ּפלֹוני' מחריב זה הרי אמת, אֹומר ׁשהּוא ּפי על אף ; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
יׁש זה,העֹולם. לאו ּבכלל והּוא מאד עד מּזה ּגדֹול עֹון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּפי והּוא על אף חברֹו, ּבגנּות המסּפר והּוא הרע; לׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ
חברֹו' על רע ׁשם 'מֹוציא ׁשקר, האֹומר אבל אמת. ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאמר
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וכ ּכ' ואֹומר: ׁשּיֹוׁשב זה - הרע לׁשֹון ּבעל אבל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָנקרא.
עליו', ׁשמעּתי וכ וכ אבֹותיו, היּו וכ וכ ּפלֹוני, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָָָָעׂשה
ה' "יכרת אֹומר: הּכתּוב זה על - ּגנאי ׁשל ּדברים ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָואֹומר

ּגדלֹות". מדּברת לׁשֹון חלקֹות, ׂשפתי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּכל
ּבעֹולם אמרּו‚. האדם מן נפרעין עברֹות ׁשלׁש 'על חכמים: ְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹ

עריֹות, וגּלּוי זרה, עבֹודה - הּבא לעֹולם חלק לֹו ואין ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּזה,
ּכּלם' ּכנגד הרע, ולׁשֹון ּדמים; אמרּוּוׁשפיכּות ועֹוד . ְְְְְִִֶֶָָָָָָֻ

ּבעּקר, ּכֹופר ּכאּלּו - הרע ּבלׁשֹון המסּפר 'ּכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָחכמים:
מי  אּתנּו, ׂשפתינּו נגּביר, ללׁשננּו אמרּו: "אׁשר ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
הֹורגת  הרע לׁשֹון 'ׁשלׁשה חכמים: אמרּו ועֹוד לנּו"'. ְְְֲִֶֶָָָָָָָָֹאדֹון
יֹותר  והמקּבלֹו, עליו; ׁשאֹומרין וזה והמקּבלֹו, האֹומרֹו, -ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

האֹומרֹו'. ְִָמן
אבקויׁש„. ׁשהן ּדברים מעין]ׁשם -]- ּכיצד? הרע. לׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

יאמר פילל]'מי אֹו[מי עּתה'; ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיהיה לפלֹוני, ְְְִִִִֶֶֶַַָֹ
ּומה  ארע מה להֹודיע רֹוצה איני מּפלֹוני, 'ׁשתקּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּיאמר:
חברֹו ּבטֹובת המסּפר וכן האּלּו. ּבּדברים וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהיה';
להן  ּגֹורם ׁשּזה הרע, לׁשֹון אבק זה הרי - ׂשֹונאיו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבפני
רעהּו מבר" ׁשלמה: אמר זה ענין ועל ּבגנּותֹו; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּיסּפרּו
ׁשּמּתֹו - לֹו" ּתחׁשב קללה - הׁשּכם ּבּבקר ּגדֹול ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבקֹול
ׂשחֹוק  ּדר הרע ּבלׁשֹון המסּפר וכן רעתֹו. לידי ּבא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָטֹובתֹו,

ּבׂשנאה  מדּבר ׁשאינֹו ּכלֹומר ראׁש, קּלּות הּוא ודר ; ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
"ּכמתלהלּה אֹומר: חּצים [משתטה]ׁשּׁשלמה - זיקים הּירה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ

הרע  ּבלׁשֹון המסּפר וכן אני". מׂשחק הלא ואמר: . . ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹומות
זה  ׁשּדבר יֹודע אינֹו ּכאּלּו לתּמֹו ׁשּיסּפר והּוא רמּיֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּדר
ׁשאּלּו יֹודע 'איני אֹומר: ּבֹו, ּכׁשּממחין אּלא הּוא, הרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשֹון

הרע'. לׁשֹון 'ׁשּזה אֹו ּפלֹוני' ׁשל ְֲִֶֶֶַָָָָמעׂשיו
ּבפניו אחד ‰. ׁשּלא אֹו חברֹו, ּבפני הרע ּבלׁשֹון ;המסּפר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּגֹורמין ּדברים להזיק]והמסּפר איׁש[יכולים נׁשמעּו אם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ
לֹו להצר אפּלּו ּבממֹונֹו, אֹו ּבגּופֹו חברֹו להּזיק איׁש, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָמּפי
אּלּו ּדברים נאמרּו ואם הרע. לׁשֹון זה הרי - להפחידֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
אחד  הּדבר סּפר ואם ונֹודע, הּדבר נׁשמע ּכבר ׁשלׁשה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבפני
והּוא, הרע; לׁשֹון מּׁשּום ּבֹו אין אחרת, ּפעם הּׁשלׁשה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹמן

יֹותר. ּולגּלֹותֹו הּקֹול להעביר יתּכּון ְְְֲִִֵֵֶַַַַֹׁשּלא
.Â ּבׁשכּונתם ּכל לדּור ׁשאסּור הרע, לׁשֹון ּבעלי הם - ,אּלּו ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

ּדין  ּגזר נחּתם ולא ּדבריהם. ולׁשמע עּמהם ליׁשב ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוכל
ּבלבד. הרע לׁשֹון על אּלא ּבּמדּבר, אבֹותינּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל

Ê. תעׂשה הּנֹוקם ּבלא עֹובר - חברֹו "לא את ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ
ּדעה לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על ואף עד [מידה]תּקם". היא רעה ְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

העֹולם  ּדברי ּכל על מעביר להיֹות לאדם ראּוי אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמאד;
לנקם  ּכדאי ואינן והבאי, הבל ּדברי הּמבינים אצל ׁשהּכל -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
'הׁשאילני  חברֹו: לֹו אמר הּנקימה? היא ּכיצד ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָעליהם.

'לׁשאל [גרזן]קרּדּמ צר למחר ;'מׁשאיל 'איני לֹו: אמר , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֻ
,מׁשאיל 'איני לֹו: אמר ,'קרּדּמ 'הׁשאילני לֹו: אמר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמּמּנּו,
אּלא  נֹוקם. זה הרי - 'מּמ ּכׁשּׁשאלּתי הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכדר
לֹו; ּגמל ּכאׁשר יגמל ולא ׁשלם, ּבלב יּתן לׁשאל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכׁשּיבֹוא
"אם  הּטֹובֹות: ּבדעֹותיו ּדוד אמר וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹוכן

רע". ׁשֹולמי ְְִִַָָּגמלּתי

.Á תעׂשה וכן ּבלא עֹובר - מּיׂשראל לאחד הּנֹוטר ,ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשאמר  ראּובן ּכיצד? ."עּמ ּבני את תּטר "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

'ׂשכר זה',[השכר]לׁשמעֹון: ׁשֹור 'הׁשאילני אֹו זה', ּבית לי ְְְְִִִִִֵֶֶַַֹ
מּמּנּו לׁשאל לראּובן ׁשמעֹון צר לימים ׁשמעֹון; רצה ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹֹולא
ואיני  ,מׁשאיל הריני ,ל 'הא ראּובן: לֹו ואמר לׂשּכר, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָֹאֹו

ּכ ל אׁשּלם ולא ,עֹובר ּכמֹות ּכזה, העֹוׂשה - 'מעׂשי ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָֹ
זמן  ׁשּכל יּטרּנּו; ולא מּלּבֹו הּדבר ימחה אּלא תּטר". ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּב"לא
לפיכ - לנקם יבֹוא ׁשּמא וזֹוכרֹו, הּדבר את נֹוטר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
ולא  מּלּבֹו העֹון ׁשּימחה עד הּנטירה, על ּתֹורה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהקּפידה

הּדעה היא וזֹו ׁשּיתקּים [המידה]יזּכרּנּו; ׁשאפׁשר הּנכֹונה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
זה. עם זה אדם ּבני ׁשל ּומּתנן ּומּׂשאן הארץ, יּׁשּוב ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבּה

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-rcndxtq
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ּתֹורה; ללמד ראׁשֹונה, (א) - עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹיׁש
ויֹודעיה  מלּמדיה לכּבד ׁשנּיה, אּלּו(ב) מצוֹות ׁשּתי ּובאּור . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
ּתֹורה ‡. מּתלמּוד ּפטּורים - ועבדים קטן נׁשים אבל ;- ְְֲֲִִִִַַָָָָָָ

ּתֹורה  ללּמדֹו חּיב ּבניכם,אביו את אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבנּה את ללּמד חּיבת האּׁשה ואין ּבם". החּיב לדּבר ׁשּכל , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ללּמד.ללמד חּיב ְְִֵַַָֹ
ללּמד ּכׁשם .· חּיב הּוא ּכ - ּבנֹו את ללּמד חּיב ׁשאדם ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבנֹו ּבן בני".את ולבני ,לבני "והֹודעּתם ׁשּנאמר: ולא , ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
וחכם  חכם ּכל על מצוה אּלא ּבלבד, ּבנֹו ּובן מּיׂשראל ּבנֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּבניו, ׁשאינן ּפי על אף הּתלמידים, ּכל את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָללּמד
הּׁשמּועה מּפי - "לבני -[ממרע"ה]"וׁשּננּתם 'ּבני' למדּו, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

"וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוּין ׁשהּתלמידים ,ּתלמידי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאּלּו
ּבנֹו? ּבן ועל ּבנֹו, על נצטּוה לּמה ּכן, אם הּנביאים". ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָבני

חברֹו. לבן ּבנֹו ּובן ּבנֹו, לבן ּבנֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַלהקּדים
ללּמדֹווחּיב (‚.) לבנֹו מלּמד ּבן לׂשּכר ללּמד חּיב ואינֹו , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

חּיב  - אביו לּמדֹו ׁשּלא מי ּבחּנם. אּלא את חברֹו ללּמד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּכׁשּיּכיר  הכרה]עצמֹו לידי ׁשּנאמר:[כשיבוא "ּולמדּתם , ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַ

מקֹום, ּבכל מֹוצא אּתה וכן לעׂשֹותם". ּוׁשמרּתם ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹאתם,
ׁשהּתלמּוד  מּפני לּמעׂשה, קֹודם לידי ׁשהּתלמּוד מביא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

ּתלמּוד. לידי מביא הּמעׂשה ואין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַמעׂשה,
ללמד היה .„ קֹודם הּוא הּוא ּתֹורה, ללמד ּבן לֹו ויׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵֵָָָָֹֹ

מּמּנּו, יֹותר ּׁשּילמד מה ּומׂשּכיל נבֹון ּבנֹו היה ואם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלבנֹו.
ׁשּכׁשם  - הּוא יּבטל לא קֹודם, ׁשּבנֹו ּפי על ואף קֹודם; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּבנֹו
עצמֹו. את ללּמד מצּוה הּוא ּכ ּבנֹו, את ללּמד עליו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּמצוה

ׁשאם לעֹולם ‰. - אּׁשה יּׂשא ּכ ואחר ּתֹורה, אדם ילמד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ
יצרֹו היה ואם ללמד. ּפנּויה ּדעּתֹו אין ּתחּלה, אּׁשה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹנׂשא
ואחר  אּׁשה, יּׂשא - ּפנּוי לּבֹו ׁשאין ׁשּנמצא עד עליו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמתּגּבר

ּתֹורה  ילמד ּכ. ְִַָָ
.Â ּתֹורה מאימתי ללּמדֹו אביו לדּבר מתחיל מּׁשּיתחיל ?, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
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לנּו צּוה "ּתֹורה מּפרׁשת מלּמדֹו: ראׁשֹון ּופסּוק מׁשה", ְְִִִֶַַָָָָָָ
עד  ּפסּוקים, ּפסּוקים מעט מעט מלּמדֹו ּכ ואחר ְְְְְְְְִִַַַַַַַָ"ׁשמע";

ּבריֹו לפי ׁשבע ּבן אֹו ׁשׁש ּבן וכוחו]ׁשּיהיה ,[בריאותו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַֻ
הּתינֹוקֹות. מלּמד אצל ְִִֵֵֶַַמֹוליכֹו

.Ê לֹוהיה נֹותן ׂשכר, הּתינֹוקֹות מלּמד לּקח הּמדינה מנהג ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּכּלּה.רֹוׂשכ  ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשּיקרא עד ּבׂשכר, ללּמדֹו וחּיב ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ללּמד  מּתר ּבׂשכר, ׁשּבכתב ּתֹורה ללּמד ׁשּנהגּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻמקֹום
ׁשּנאמר: ּבׂשכר, ללּמדּה אסּור ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה אבל ְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׂשכר.
אּתם  אף למדּתי, ּבחּנם אני מה - אתכם" לּמדּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ראה
ּכמֹו ּבחּנם, - לּדֹורֹות ּכׁשּתלּמדּו וכן מּמּני; למדּתם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבחּנם
ּבׂשכר, ילמד - ּבחּנם ׁשּילּמדֹו מי מצא לא מּמּני. ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלמדּתם
ּתלמּוד  ּבׂשכר? לאחרים ללּמד יכֹול קנה". "אמת ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּבׂשכר, ללּמד לֹו ׁשאסּור למדּת, הא - ּתמּכר" "ואל ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹלֹומר:

ּבׂשכר. רּבֹו ׁשּלּמדֹו ּפי על ְְִִֶַַַָָאף
.Á ּתֹורה ּכל ּבתלמּוד חּיב מּיׂשראל ּבין איׁש עני ּבין , ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

ׁשהיה עׁשיר, ּבין ּבחּור ּבין יּסּורין, ּבעל ּבין ּבגּופֹו ׁשלם ּבין ְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
הּפתחים, על המחּזר עני אפּלּו ּכחֹו, ׁשּתׁשׁש ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹזקן
ּתֹורה  ללמד זמן לֹו לקּבע חּיב - ּובנים אּׁשה ּבעל ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָֹֹואפּלּו

ולילה". יֹומם ּבֹו "והגית ׁשּנאמר: ּובּלילה, ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָּבּיֹום
.Ë עצים ּגדֹולי חֹוטבי מהן היּו - יׂשראל ּומהן חכמי , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבּתֹורה  עֹוסקים היּו כן ּפי על ואף סּומין, ּומהן מים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשֹואבי
הּׁשמּועה מעּתיקי מּכלל והן ּובּלילה; [מעבירי ּבּיֹום ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

לדור] מדור רּבנּו.תושבע"פ מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש ,ִִִִִִֵֶַ
.È מֹותֹועד יֹום עד ּתֹורה? ללמד אדם חּיב ׁשּנאמר:אימתי , ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

יעסק  ׁשּלא זמן וכל ;"חּיי ימי ּכל מלבב יסּורּו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"ּופן
ׁשֹוכח. הּוא ְִֵַּבלּמּוד,

.‡È לשלוש]לׁשּלׁשוחּיב ׁשליׁש[לחלק למידתֹו: זמן את ְְְְְִִֵֶַַַָָ
יבין  ּוׁשליׁש ּפה; ׁשּבעל ּבּתֹורה ּוׁשליׁש ׁשּבכתב; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה
וידּמה  מּדבר, ּדבר ויֹוציא מראׁשיתֹו, ּדבר אחרית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָויׂשּכיל
ׁשּידע  עד ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ּבּמּדֹות וידין לדבר, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדבר
וכּיֹוצא  והּמּתר האסּור יֹוציא והיא הּמּדֹות עּקר הּוא ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻהיא
הּנקרא  הּוא זה, וענין - הּׁשמּועה מּפי ׁשּלמד מּדברים ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבהן

ְַ'ּתלמּוד'.
.·È ׁשלׁש?ּכיצד ּבּמלאכה עֹוסק יהיה - אּמנּות ּבעל היה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

מהן  ּבׁשלׁש קֹורא - הּתׁשע אֹותן ּתׁשע. ּובּתֹורה ּבּיֹום, ְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשעֹות
ּובׁשלׁש ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשעֹות ּובׁשלׁש ׁשּבכתב; ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּתֹורה

קּבלה ודברי מּדבר. ּדבר להבין ּבדעּתֹו מתּבֹונן ,[נ"ך]- ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ
ּפה; ׁשּבעל ּתֹורה ּבכלל ּופרּוׁשן, הן; ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכלל

'ּפרּדס' הּנקראין ומרכבה]והענינֹות בראשית ּבכלל [מעשה , ְְְְְִִִִֵַַַָָָ
אדם; ׁשל ּתלמּודֹו ּבתחּלת אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּתלמּוד.
ׁשּבכתב, ּתֹורה ללמד צרי יהא ולא ּבחכמה ּכׁשּיגּדיל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹאבל
מזּמנים  ּבעּתים יקרא - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּתמיד לעסק ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻולא

הּׁשמּועה ודברי ׁשּבכתב וכיו"ב]ּתֹורה ׁשּלא [משניות ּכדי , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּתֹורה  מּדברי ּדבר ימיויׁשּכח ּכל ויפנה לפי , ּבלבד, לּתלמּוד ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּדעּתֹו. ויּׁשּוב לּבֹו ְְִִַַֹרחב
.‚È ּכׂשכר אּׁשה אינֹו אבל ׂשכר; לּה יׁש ּתֹורה, ׁשּלמדה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ

נצטּוית  ׁשּלא מּפני מצּוה האיׁש, ׁשאינֹו ּדבר העֹוׂשה וכל , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

אף  מּמּנּו. ּפחֹות אּלא ׁשעׂשה המצּוה ּכׂשכר ׂשכרֹו אין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻעליו,
ּבּתֹו את אדם ילּמד ׁשּלא חכמים צּוּו ׂשכר, לּה ׁשּיׁש ּפי ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעל
והן  להתלּמד, מכּונת ּדעּתן אין הּנׁשים ׁשרב מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּתֹורה;

לדבר  ּתֹורה ּדברי אמרּומֹוציאין ּדעּתן. ענּיּות לפי הבאי י ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָ
ּכאּלּו ּתֹורה, ּבּתֹו את המלּמד 'ּכל ּתפלּות'.חכמים: לּמדּה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָ

ּתֹורה  אבל ּפה. ׁשּבעל ּבתֹורה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָּבּמה
אינֹו לּמדּה, ואם לכּתחּלה; אֹותּה ילּמד לא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּבכתב,

ּתפלּות. ְְְִִַָּכמלּמדּה

ה'תשע"ג  אדר ה' שישי יום

ב ּפרק ¤¤
ּפלמֹוׁשיבין ‡. ּובכל ּומדינה, מדינה ּבכל ּתינֹוקֹות מלּמדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

ומחוז]ופל רּבן [מחוז ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ּבּה ׁשאין עיר וכל . ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּתינֹוקֹות; מלּמדי ׁשּמֹוׁשיבין עד העיר, אנׁשי את מחרימין -ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
מתקּים, העֹולם ׁשאין העיר; את מחריבין - הֹוׁשיבּו לא ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואם

רּבן. ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשל ּפיהם ּבהבל ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָאּלא
ׁשבע מכניסין ·. ּכבן ׁשׁש ּכבן להתלּמד הּתינֹוקֹות לפי את , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

אֹותֹו. מכניסין אין ׁשׁש, מּבן ּופחֹות ּגּופֹו; ּובנין הּבן ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹּכח
אֹותן  מּכה ואינֹו אימה. עליהן להּטיל המלּמד, אֹותן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּכה
ולא  ּבׁשֹוטים אֹותן יּכה לא ,לפיכ אכזרי; מּוסר אֹויב, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹמּכת

ּכּלֹו,ּבמקלֹות, הּיֹום ּכל ּומלּמדן ויֹוׁשב קטּנה. ּברצּועה אּלא ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
ולא  ּובּלילה. ּבּיֹום ללמד לחּנכן ּכדי - הּלילה מן ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹּומקצת
ימים  וערבי ׁשּבתֹות מערבי חּוץ ּכלל, הּתינֹוקֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָיּבטלּו
קֹורין  אין ּבׁשּבת, אבל טֹובים; ּובימים הּיֹום, ּבסֹוף ְְְֲִִִִֵַַָָָטֹובים

ראשוני]לכּתחּלה לראׁשֹון[לימוד ׁשֹונין אבל [חזרה , ְְֲִִִַָָָ
ּבית ראשונית] לבנין ואפּלּו הּתינֹוקֹות, מבּטלין ואין .ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַ

.הּמקּדׁש ְִַָ
אֹומלּמד ‚. ויֹוצא, הּתינֹוקֹות את מּניח ׁשהּוא ּתינֹוקֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַ

מתרּׁשל  ׁשהּוא אֹו עּמהן, אחרת מלאכה עֹוׂשה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
רמּיה". ה' מלאכת עׂשה "ארּור ּבכלל הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּבתלמּודן
מהיר  יראה, ּבעל אּלא מלּמד, להֹוׁשיב ראּוי אין ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

ּולדקּדק. ְְְִֵַלקרֹות
אּמֹותיהן ּומי „. מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא - אּׁשה לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּבניהן; אצל ּבאין מּפני ׁשהן ּתינֹוקֹות, ּתלּמד לא - אּׁשה וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
הּבנים. אצל ּבאין ׁשהן ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָאבֹותיהן

ּתינֹוקֹות,עׂשרים ‰. היּווחמּׁשה אחד. מלּמד אצל למדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אחר  עּמֹו מֹוׁשיבין ארּבעים, עד - ועׂשרים חמּׁשה על ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיתר
להם  מעמידין ארּבעים, על יתר היּו ּבלּמּודן; לסּיעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכדי

ּתינֹוקֹות  מלּמדי .ׁשני ְְְִֵֵַ
.Â מהיר מֹוליכין ׁשהּוא אחר למלּמד מּמלּמד הּקטן את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ההוראה]מּמּנּו ברזי ממנו ּבין [חכם ּבמקרא ּבין ּבדקּדּוק., ְְְְִִִֵֵֶָ
היה  ולא אחת, ּבעיר ׁשניהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמה
לצּדֹו נהר מּצד אֹו לעיר, מעיר אבל ּביניהן; מפסיק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנהר
ּכן  אם אּלא הּקטן, את מֹוליכין אין - העיר ּבאֹותּה ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
ּבמהרה  לּפל ראּוי ׁשאינֹו ּבנין הּנהר, ּגּבי על ּבריא ּבנין .היה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

.Ê מבֹויאחד הרחוב]מּבני מלּמד,[דיירי להעׂשֹות ׁשּבּקׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
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לנּו צּוה "ּתֹורה מּפרׁשת מלּמדֹו: ראׁשֹון ּופסּוק מׁשה", ְְִִִֶַַָָָָָָ
עד  ּפסּוקים, ּפסּוקים מעט מעט מלּמדֹו ּכ ואחר ְְְְְְְְִִַַַַַַַָ"ׁשמע";

ּבריֹו לפי ׁשבע ּבן אֹו ׁשׁש ּבן וכוחו]ׁשּיהיה ,[בריאותו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַֻ
הּתינֹוקֹות. מלּמד אצל ְִִֵֵֶַַמֹוליכֹו

.Ê לֹוהיה נֹותן ׂשכר, הּתינֹוקֹות מלּמד לּקח הּמדינה מנהג ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּכּלּה.רֹוׂשכ  ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשּיקרא עד ּבׂשכר, ללּמדֹו וחּיב ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ללּמד  מּתר ּבׂשכר, ׁשּבכתב ּתֹורה ללּמד ׁשּנהגּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻמקֹום
ׁשּנאמר: ּבׂשכר, ללּמדּה אסּור ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה אבל ְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׂשכר.
אּתם  אף למדּתי, ּבחּנם אני מה - אתכם" לּמדּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ראה
ּכמֹו ּבחּנם, - לּדֹורֹות ּכׁשּתלּמדּו וכן מּמּני; למדּתם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבחּנם
ּבׂשכר, ילמד - ּבחּנם ׁשּילּמדֹו מי מצא לא מּמּני. ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלמדּתם
ּתלמּוד  ּבׂשכר? לאחרים ללּמד יכֹול קנה". "אמת ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּבׂשכר, ללּמד לֹו ׁשאסּור למדּת, הא - ּתמּכר" "ואל ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹלֹומר:

ּבׂשכר. רּבֹו ׁשּלּמדֹו ּפי על ְְִִֶַַַָָאף
.Á ּתֹורה ּכל ּבתלמּוד חּיב מּיׂשראל ּבין איׁש עני ּבין , ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

ׁשהיה עׁשיר, ּבין ּבחּור ּבין יּסּורין, ּבעל ּבין ּבגּופֹו ׁשלם ּבין ְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
הּפתחים, על המחּזר עני אפּלּו ּכחֹו, ׁשּתׁשׁש ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹזקן
ּתֹורה  ללמד זמן לֹו לקּבע חּיב - ּובנים אּׁשה ּבעל ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָֹֹואפּלּו

ולילה". יֹומם ּבֹו "והגית ׁשּנאמר: ּובּלילה, ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָּבּיֹום
.Ë עצים ּגדֹולי חֹוטבי מהן היּו - יׂשראל ּומהן חכמי , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבּתֹורה  עֹוסקים היּו כן ּפי על ואף סּומין, ּומהן מים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשֹואבי
הּׁשמּועה מעּתיקי מּכלל והן ּובּלילה; [מעבירי ּבּיֹום ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

לדור] מדור רּבנּו.תושבע"פ מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש ,ִִִִִִֵֶַ
.È מֹותֹועד יֹום עד ּתֹורה? ללמד אדם חּיב ׁשּנאמר:אימתי , ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

יעסק  ׁשּלא זמן וכל ;"חּיי ימי ּכל מלבב יסּורּו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"ּופן
ׁשֹוכח. הּוא ְִֵַּבלּמּוד,

.‡È לשלוש]לׁשּלׁשוחּיב ׁשליׁש[לחלק למידתֹו: זמן את ְְְְְִִֵֶַַַָָ
יבין  ּוׁשליׁש ּפה; ׁשּבעל ּבּתֹורה ּוׁשליׁש ׁשּבכתב; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה
וידּמה  מּדבר, ּדבר ויֹוציא מראׁשיתֹו, ּדבר אחרית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָויׂשּכיל
ׁשּידע  עד ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ּבּמּדֹות וידין לדבר, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדבר
וכּיֹוצא  והּמּתר האסּור יֹוציא והיא הּמּדֹות עּקר הּוא ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻהיא
הּנקרא  הּוא זה, וענין - הּׁשמּועה מּפי ׁשּלמד מּדברים ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבהן

ְַ'ּתלמּוד'.
.·È ׁשלׁש?ּכיצד ּבּמלאכה עֹוסק יהיה - אּמנּות ּבעל היה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

מהן  ּבׁשלׁש קֹורא - הּתׁשע אֹותן ּתׁשע. ּובּתֹורה ּבּיֹום, ְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשעֹות
ּובׁשלׁש ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשעֹות ּובׁשלׁש ׁשּבכתב; ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּתֹורה

קּבלה ודברי מּדבר. ּדבר להבין ּבדעּתֹו מתּבֹונן ,[נ"ך]- ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ
ּפה; ׁשּבעל ּתֹורה ּבכלל ּופרּוׁשן, הן; ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכלל

'ּפרּדס' הּנקראין ומרכבה]והענינֹות בראשית ּבכלל [מעשה , ְְְְְִִִִֵַַַָָָ
אדם; ׁשל ּתלמּודֹו ּבתחּלת אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּתלמּוד.
ׁשּבכתב, ּתֹורה ללמד צרי יהא ולא ּבחכמה ּכׁשּיגּדיל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹאבל
מזּמנים  ּבעּתים יקרא - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּתמיד לעסק ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻולא

הּׁשמּועה ודברי ׁשּבכתב וכיו"ב]ּתֹורה ׁשּלא [משניות ּכדי , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּתֹורה  מּדברי ּדבר ימיויׁשּכח ּכל ויפנה לפי , ּבלבד, לּתלמּוד ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּדעּתֹו. ויּׁשּוב לּבֹו ְְִִַַֹרחב
.‚È ּכׂשכר אּׁשה אינֹו אבל ׂשכר; לּה יׁש ּתֹורה, ׁשּלמדה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ

נצטּוית  ׁשּלא מּפני מצּוה האיׁש, ׁשאינֹו ּדבר העֹוׂשה וכל , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

אף  מּמּנּו. ּפחֹות אּלא ׁשעׂשה המצּוה ּכׂשכר ׂשכרֹו אין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻעליו,
ּבּתֹו את אדם ילּמד ׁשּלא חכמים צּוּו ׂשכר, לּה ׁשּיׁש ּפי ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעל
והן  להתלּמד, מכּונת ּדעּתן אין הּנׁשים ׁשרב מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּתֹורה;

לדבר  ּתֹורה ּדברי אמרּומֹוציאין ּדעּתן. ענּיּות לפי הבאי י ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָ
ּכאּלּו ּתֹורה, ּבּתֹו את המלּמד 'ּכל ּתפלּות'.חכמים: לּמדּה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָ

ּתֹורה  אבל ּפה. ׁשּבעל ּבתֹורה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָּבּמה
אינֹו לּמדּה, ואם לכּתחּלה; אֹותּה ילּמד לא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּבכתב,

ּתפלּות. ְְְִִַָּכמלּמדּה

ה'תשע"ג  אדר ה' שישי יום

ב ּפרק ¤¤
ּפלמֹוׁשיבין ‡. ּובכל ּומדינה, מדינה ּבכל ּתינֹוקֹות מלּמדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

ומחוז]ופל רּבן [מחוז ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ּבּה ׁשאין עיר וכל . ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּתינֹוקֹות; מלּמדי ׁשּמֹוׁשיבין עד העיר, אנׁשי את מחרימין -ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
מתקּים, העֹולם ׁשאין העיר; את מחריבין - הֹוׁשיבּו לא ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואם

רּבן. ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשל ּפיהם ּבהבל ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָאּלא
ׁשבע מכניסין ·. ּכבן ׁשׁש ּכבן להתלּמד הּתינֹוקֹות לפי את , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

אֹותֹו. מכניסין אין ׁשׁש, מּבן ּופחֹות ּגּופֹו; ּובנין הּבן ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹּכח
אֹותן  מּכה ואינֹו אימה. עליהן להּטיל המלּמד, אֹותן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּכה
ולא  ּבׁשֹוטים אֹותן יּכה לא ,לפיכ אכזרי; מּוסר אֹויב, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹמּכת

ּכּלֹו,ּבמקלֹות, הּיֹום ּכל ּומלּמדן ויֹוׁשב קטּנה. ּברצּועה אּלא ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
ולא  ּובּלילה. ּבּיֹום ללמד לחּנכן ּכדי - הּלילה מן ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹּומקצת
ימים  וערבי ׁשּבתֹות מערבי חּוץ ּכלל, הּתינֹוקֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָיּבטלּו
קֹורין  אין ּבׁשּבת, אבל טֹובים; ּובימים הּיֹום, ּבסֹוף ְְְֲִִִִֵַַָָָטֹובים

ראשוני]לכּתחּלה לראׁשֹון[לימוד ׁשֹונין אבל [חזרה , ְְֲִִִַָָָ
ּבית ראשונית] לבנין ואפּלּו הּתינֹוקֹות, מבּטלין ואין .ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַ

.הּמקּדׁש ְִַָ
אֹומלּמד ‚. ויֹוצא, הּתינֹוקֹות את מּניח ׁשהּוא ּתינֹוקֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַ

מתרּׁשל  ׁשהּוא אֹו עּמהן, אחרת מלאכה עֹוׂשה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
רמּיה". ה' מלאכת עׂשה "ארּור ּבכלל הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּבתלמּודן
מהיר  יראה, ּבעל אּלא מלּמד, להֹוׁשיב ראּוי אין ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

ּולדקּדק. ְְְִֵַלקרֹות
אּמֹותיהן ּומי „. מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא - אּׁשה לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּבניהן; אצל ּבאין מּפני ׁשהן ּתינֹוקֹות, ּתלּמד לא - אּׁשה וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
הּבנים. אצל ּבאין ׁשהן ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָאבֹותיהן

ּתינֹוקֹות,עׂשרים ‰. היּווחמּׁשה אחד. מלּמד אצל למדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אחר  עּמֹו מֹוׁשיבין ארּבעים, עד - ועׂשרים חמּׁשה על ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיתר
להם  מעמידין ארּבעים, על יתר היּו ּבלּמּודן; לסּיעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכדי

ּתינֹוקֹות  מלּמדי .ׁשני ְְְִֵֵַ
.Â מהיר מֹוליכין ׁשהּוא אחר למלּמד מּמלּמד הּקטן את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ההוראה]מּמּנּו ברזי ממנו ּבין [חכם ּבמקרא ּבין ּבדקּדּוק., ְְְְִִִֵֵֶָ
היה  ולא אחת, ּבעיר ׁשניהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמה
לצּדֹו נהר מּצד אֹו לעיר, מעיר אבל ּביניהן; מפסיק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנהר
ּכן  אם אּלא הּקטן, את מֹוליכין אין - העיר ּבאֹותּה ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
ּבמהרה  לּפל ראּוי ׁשאינֹו ּבנין הּנהר, ּגּבי על ּבריא ּבנין .היה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

.Ê מבֹויאחד הרחוב]מּבני מלּמד,[דיירי להעׂשֹות ׁשּבּקׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
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ּבידֹו. למחֹות ׁשכניו יכֹולין אין - החצר מּבני אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאפּלּו
ּתינֹוקֹות  ללּמד ּבית ּופתח חברֹו ׁשּבא ּתינֹוקֹות מלּמד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּיבֹואּו ּכדי אֹו לֹו, אחרים ּתינֹוקֹות ׁשּיבֹואּו ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָּבצּדֹו
ּבידֹו, למחֹות יכֹול אינֹו - זה אצל זה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָמּתינֹוקֹות

ויאּדיר". ּתֹורה יגּדיל צדקֹו, למען חפץ "ה' ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

ג ּפרק ¤¤
יׂשראל ּבׁשלׁשה ‡. נכּתרּו ּתֹורה ּכתרים ּכתר ּכהּנה,- וכתר , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻ

"והיתה  ׁשּנאמר: אהרן, ּבֹו זכה - ּכהּנה ּכתר מלכּות. ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוכתר
זכה  - מלכּות ּכתר עֹולם". ּכהּנת ּברית אחריו, ּולזרעֹו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֻּלֹו

ׁשּנאמר  ּדוד, נגּדי".ּבֹו ּכּׁשמׁש וכסאֹו יהיה, לעֹולם "זרעֹו : ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ
- ּתֹורה לּכל ּכתר ּומּוכן ועֹומד מּנח הּוא ׁשּנאמר:הרי , ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

יעקב""מֹורׁשה  ׁשּמא קהּלת ויּטל. יבֹוא ׁשּירצה, מי ּכל - ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הּוא  הרי ּתֹורה? מּכתר ּגדֹולים הּכתרים ׁשאֹותן ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּתאמר,
למדּת, הא יׂשרּו". ׂשרים ּבי . . ימלכּו מלכים "ּבי ְְְִִִִִֵַָָָָָָֹֹאֹומר:

מלכּות. וכתר ּכהּנה מּכתר ּגדֹול הּתֹורה ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּכתר
קֹודם אמרּו·. חכמים, ּתלמיד 'ממזר }חׁשּוב {חכמים: ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

- מּפנינים" היא "יקרה ׁשּנאמר: הארץ, עם ּגדֹול ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלכהן
ולפנים'. לפני הּנכנס ּגדֹול מּכהן היא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹיקרה

מצוהאין ‚.  ּכנגד ל ׁשקּולה ׁשהיא ּכּלן, הּמצוֹות ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
- ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ּתֹורה ּתלמּוד אּלא ּתֹורה, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻּתלמּוד

הּתלמ  ,לפיכ מעׂשה. לידי מביא קֹודם ׁשהּתלמּוד ּוד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
מקֹום. ּבכל ְֲֶַַָָלּמעׂשה

אפׁשר היה „. אם - ּתֹורה ותלמּוד מצוה עׂשּית לפניו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָ
ואם  ּתלמּודֹו; יפסיק לא אחרים, ידי על להעׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹלּמצוה

לתֹורתֹו ויחזר הּמצוה יעׂשה .לאו, ְְְֲֲִֶַַַָָָֹ
ואחר ּתחּלת ‰. הּתלמּוד, על אּלא נּדֹון אינֹו אדם, ׁשל ּדינֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

מעׂשיו  ׁשאר על יעסק ּכ 'לעֹולם חכמים: אמרּו לפיכ ; ְְְְֲֲֲִִַַַָָָָָָָֹ
ׁשּמּתֹו - לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, ּבא אדם לׁשמּה, ׁשּלא ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ְִָלׁשמּה'.
.Â ּכראּוימי זֹו מצוה לקּים לּבֹו מכּתר ׁשּנׂשאֹו ולהיֹות לּה, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ

ּתֹורה  ׁשל לדבריםּבכתרּה ּדעּתֹו יּסיח לא ולא - אחרים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
ּכ ּכאחד. והּכבֹוד העׁשר עם ּתֹורה ׁשּיקנה לּבֹו על ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹיׂשים
ּתיׁשן, הארץ ועל ּתאכל, ּבּמלח ּפת ּתֹורה: ׁשל ּדרּכּה ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּוא
הּמלאכה  ּכל עלי ולא עמל. אּתה ּובּתֹורה ּתחיה, צער ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוחּיי
ּתֹורה, הרּבית אם אבל לּבטל; חֹורין ּבן אּתה ולא ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹלגמר,

הּצער. לפי - והּׂשכר ׂשכר, ְְְִִֵַַַַָָָָָהרּבית
.Ê עד ּתאמר ׁשּמא' ואקרא', ואחזר ממֹון, ׁשאקּבץ 'עד : ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

אם  - ואקרא' ואחזר מעסקי, ואּפנה צרי ּׁשאני מה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאקנה
ּתֹורה  ׁשל לכתרּה זֹוכה אּתה אין ,לּב על זֹו מחׁשבה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּתעלה

ואל לעֹולם  עראי, ּומלאכּת קבע, ּתֹורת עׂשה אּלא ; ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָ
ּתּפנה. לא ׁשּמא אׁשנה', 'לכׁשאּפנה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתאמר:

.Á לּים ּכתּוב מעבר ולא . . היא בּׁשמים "לא ּבּתֹורה: ְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
מצּויה;היא" היא הרּוח ּבגּסי לא היא", בּׁשמים "לא : ְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ

לפיכ היא. לּים מעבר ּבמהּלכי לא היא", לּים מעבר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ"ולא
וצּוּו מחּכים'; סחֹורה הּמרּבה ּכל 'לא חכמים: ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹאמרּו

ּבּתֹורה'. ועסק עסק, מעט 'הוי ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָֹואמרּו:

.Ë לכּוּדברי צמא ּכל "הֹוי ׁשּנאמר: ּבמים, נמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ
מדרֹון לּמים" ּבמקֹום מתּכּנסין אין הּמים מה :ל לֹומר - ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָ
אׁשּברן [שיפוע] ּבמקֹום ּומתקּבצין מעליו נזחלין אּלא ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבלב [שקע] ולא הרּוח ּבגּסי נמצאין אינן ּתֹורה, ּדברי ּכ -ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

רגלי  ּבעפר ׁשּמתאּבק רּוח ּוׁשפל ּבדּכא אּלא לב; ּגבּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכל
ועֹוׂשה  מּלּבֹו, הּזמן ותענּוגי הּתאוֹות ּומסיר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָהחכמים,

חּייו  ּכדי מעט יֹום ּבכל היהמלאכה לא אם ּיאכל,, מה לֹו ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹ
יֹו ּבּתֹורה.ּוׁשאר עֹוסק ולילֹו, מֹו ְְֵֵַָָ

.È מלאכה,ּכל יעׂשה ולא ּבּתֹורה ׁשּיעסק לּבֹו על הּמׂשים ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּצדקה מן את ויתּפרנס ּובזה הּׁשם, את חּלל זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מן  חּייו ונטל לעצמֹו, רעה וגרם הּדת, מאֹור וכּבה ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ׁשאסּור  לפי הּבא; הּזה.העֹולם ּבעֹולם ּתֹורה ּבדברי להנֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּנהנה 'ּכל חכמים: מן אמרּו חּייו נטל ּתֹורה, מּדברי ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבהן, להתּגּדל עטרה ּתעׂשם 'לא ואמרּו: צּוּו ועֹוד ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהעֹולם'.
את  'אהב ואמרּו: צּוּו ועֹוד ּבהן'. לחּפר קרּדם ְְְְְְֱִֶֶַַַָָֹֹֹולא
עּמּה ׁשאין ּתֹורה 'וכל הרּבנּות'. את ּוׂשנא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהּמלאכה,
את  מלסטם ׁשּיהא זה, אדם וסֹוף ּבטלה'; סֹופּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמלאכה,

ְִַהּברּיֹות.
.‡È ידיו מעלה מּמעׂשה מתּפרנס ׁשהּוא למי היא ,ּגדֹולה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

וטֹובה  ּכבֹוד לכל זֹוכה ּובזה היא; הראׁשֹונים חסידים ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּומּדת
תאכל, ּכי ּכּפי "יגיע ׁשּנאמר: הּבא, ולעֹולם הּזה, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבעֹולם
"ל "וטֹוב הּזה, ּבעֹולם "אׁשרי" - "ל וטֹוב ְְְְֶֶֶַַַָָָָאׁשרי

טֹוב. ׁשּכּלֹו הּבא ֶַָָָֻלעֹולם
.·È עליהן אין עצמֹו ׁשּמרּפה ּבמי מתקּימין ּתֹורה ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אכילה [מתעצל] ּומּתֹו עּדּון מּתֹו ׁשּלֹומדין ּבאּלּו ולא ,ְְְֲִִִִִֵֶָֹ
ּתמיד, ּגּופֹו ּומצער עליהן, עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשתּיה
ּדר חכמים אמרּו ּתנּומה. לעפעּפיו לעיניו, ׁשנת יּתן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
הּתֹורה  אין - ּבאהל" ימּות ּכי אדם הּתֹורה, "זאת ְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹרמז:
אמר  וכן החכמה. ּבאהלי עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמתקּימת,
ועֹוד  ּכחכה"; צר - צרה ּביֹום "התרּפית ּבחכמתֹו: ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹֹֹׁשלמה
ּבאף, ׁשּלמדּתי חכמה - ּלי" עמדה חכמתי "אף ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָאמר:
הּיגע  ׁשּכל ּכרּותה, 'ּברית חכמים: אמרּו לי. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָעמדה
הּיגע  וכל מׁשּכח; הּוא ּבמהרה לא הּכנסת, ּבבית ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבתלמּודֹו
חכמה". צנּועים "ואת ׁשּנאמר: מחּכים, ּבצנעה ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָּבתלמּודֹו
ּבידֹו; מתקּים ּתלמּודֹו ּתלמּודֹו, ּבׁשעת קֹולֹו הּמׁשמיע ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָוכל

ׁשֹוכח'. הּוא ּבמהרה ּבלחׁש, הּקֹורא ְְֲִֵֵֵַַַַָָאבל
.‚È למד אף אדם אין ּובּלילה, ּבּיֹום ללמד ׁשּמצוה ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

חכמתֹו ּבכתר רב לזּכֹות ׁשרצה מי ,לפיכ ּבּלילה; אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מהן  אחד אפּלּו יאּבד ולא לילֹותיו, ּבכל יּזהר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה,
ּבתלמּוד  אּלא ּבהן, וכּיֹוצא וׂשיחה ּוׁשתּיה ואכילה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשנה

ּגרנּה אין חכמים, אמרּו חכמה. ודברי ׁשל [קיבוצה]ּתֹורה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
העֹוסק  וכל בּלילה". רּני "קּומי ׁשּנאמר: ּבלילה, אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּתֹורה
ׁשּנאמר: ּבּיֹום, עליו נמׁש חסד ׁשל חּוט ּבּלילה, ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה
ׁשאין  ּבית וכל עּמי". ׁשירה ּובּלילה חסּדֹו, ה' יצּוה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ"יֹומם
ה' ּדבר "ּכי אֹוכלּתֹו. אׁש ּבּלילה, ּבֹו נׁשמעין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדברי
ּכל  וכן עּקר. ּכל ּתֹורה ּדברי על הׁשּגיח ׁשּלא זה - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבזה"
וׁשנה  ׁשּקרא אֹו עֹוסק, ואינֹו ּבּתֹורה לעסק לֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאפׁשר
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ּבכלל  זה הרי - ּוזנחֹו ּתלמּודֹו והּניח עֹולם להבלי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּופרׁש
הּתֹורה  את המבּטל 'ּכל חכמים: אמרּו ה'. ּדבר ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבֹוזה
מעני, הּתֹורה את המקּים וכל מעני; לבּטלּה סֹופֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמעׁשר,
הּוא  הרי ּבּתֹורה; הּוא מפרׁש זה וענין מעׁשר'. לקּימּה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹסֹופֹו
ּובטּוב  ּבׂשמחה אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאֹומר:
,עּנת "למען ואֹומר: ;"איב את ועבדּת ּכל , מרב - ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹלבב

"ּבאחרית להיטב - נּסת .ּולמען ְְְְֲִִֵֶֶַַַַֹ

ד ּפרק ¤¤
הגּון אין ‡. לתלמיד אּלא ּתֹורה אֹומלּמדין ּבמעׂשיו, נאה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

מהותו]לתם ידוע לא [שאין ּבדר הֹול היה אם אבל . ְְֲִֵֶֶָָָָֹ
יׁשרה, ּבדר אֹותֹו ּומנהיגין למּוטב, אֹותֹו מחזירין ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָטֹובה,
הּמדרׁש, לבית אֹותֹו מכניסין ּכ ואחר אֹותֹו; ְְְְְִִִִֵַַַַָָּובֹודקין
ׁשאינֹו לתלמיד הּׁשֹונה 'ּכל חכמים: אמרּו אֹותֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּומלּמדין

למרקּוליס אבן זרק ּכאּלּו צורת הגּון , שזו זרה [עבודה ְְְִִֶֶַַָָ
לכסיל עבודתה] נֹותן ּכן ּבמרּגמה, אבן "ּכצרֹור ׁשּנאמר: ,ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

חכמים  "ּכבֹוד, ׁשּנאמר: ּתֹורה, אּלא "ּכבֹוד" ואין ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָּכבֹוד",
ּפי  על אף - טֹובה ּבדר הֹול ׁשאינֹו הרב וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָינחלּו"'.
מּמּנּו, מתלּמדין אין - לֹו צריכין העם וכל הּוא, ּגדֹול ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשחכם
דעת, יׁשמרּו כהן ׂשפתי "ּכי ׁשּנאמר: למּוטב, ׁשּיחזר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעד
אמרּו הּוא". צבאֹות ה' מלא ּכי מּפיהּו, יבקׁשּו ְְְְְְִִִַַַָָָותֹורה
יבּקׁשּו ּתֹורה צבאֹות, ה' למלא הרב ּדֹומה 'אם ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָחכמים:

מּפיהּו'. ּתֹורה יבּקׁשּו אל לאו, אם ְְִִִִִַַָָמּפיהּו;
והּתלמ מלּמדין ּכיצד ·. ּבראׁש, יֹוׁשב הרב לפניו ? ידים ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

וׁשֹומעין  הרב את רֹואין ּכּלן ׁשּיהיּו ּכדי עטרה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻמּקפין
הּקרקע, על והּתלמידים הּכּסא על הרב יׁשב ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹּדבריו.
ּובראׁשֹונה, הּכּסאֹות. על הּכל אֹו הארץ, על הּכל אֹו ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
ׁשני, ּבית חרּבן ּומּקדם עֹומדין; והּתלמידים יֹוׁשב הרב ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהיה

יֹוׁשבין. והן לּתלמידים, ללּמד הּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹנהגּו
היה אם ‚. ואם מלּמד. לּתלמידים, מּפיו מלּמד הרב היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מתרּגם ידי על המקום]מלּמד לשפת המתרּגם [מתורגמן - ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַ
והמתרּגם  למתרּגם, אֹומר והרב הּתלמידים, ּובין ּבינֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָעֹומד
הּוא  למתרּגם, ׁשֹואלין ּוכׁשהן הּתלמידים; לכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָמׁשמיע
לּׁשֹואל. מׁשיב והמתרּגם למתרּגם, מׁשיב והרב לרב, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָׁשֹואל
יגּביּה ולא המתרּגם; מּקֹול יֹותר קֹולֹו הרב יגּביּה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָֹֹולא
אין  הרב. מּקֹול יֹותר הרב, את ׁשּׁשֹואל ּבעת קֹולֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהמתרּגם
אם  אּלא לׁשּנֹות, ולא להֹוסיף ולא לפחת לא רּׁשאי ְְְְְְְִִִֶַַַַָָֹֹֹֹֻהּתרּגמן
לּתרּגמן: הרב אמר רּבֹו. אֹו חכם, ׁשל אביו הּתרּגמן היה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻּכן
ּכׁשאֹומר  - מרי' אּבא לי אמר ּכ' אֹו רּבי', לי אמר ּכ'ְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשל  ׁשמֹו ּומזּכיר החכם, ּבׁשם אֹומרן לעם, הּדברים ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּתרּגמן
אף  ּפלֹוני', רּבאנא אמר ּכ' ואֹומר: רּבֹו, ׁשל אֹו הרב ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָאבי

ׁשמֹו; החכם הזּכיר ׁשּלא ּפי אֹועל לרּבֹו לקרֹות לֹו ׁשאסּור ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹ
ּבׁשמֹו. ְְִִָלאביו

עליהן הרב „. יכעס לא הּתלמידים, הבינּו ולא ׁשּלּמד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ
עד וירּגז  ּפעמים, ּכּמה אפּלּו הּדבר וׁשֹונה חֹוזר אּלא , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

'הבינֹותי', הּתלמיד יאמר לא וכן ההלכה. עמק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּיבינּו

ואם  ּפעמים. ּכּמה אפּלּו וׁשֹואל, חֹוזר אּלא הבין; לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהּוא
וללמד  היא, ּתֹורה 'רּבי, לֹו: יאמר - ורגז רּבֹו, עליו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹּכעס

קצרה'. ודעּתי ,צרי ְְְֲִִִַָָָאני
ראׁשֹונה לא ‰. מּפעם ׁשּלמד מחברֹו ּבֹוׁש הּתלמיד יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ׁשאם  ּפעמים; ּכּמה אחר אּלא למד לא והּוא ׁשנּיה, ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
והּוא  הּמדרׁש, לבית ויֹוצא נכנס נמצא - זה מּדבר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנתּבּיׁש

ּכלּום  למד 'אין אינֹו הראׁשֹונים: חכמים אמרּו לפיכ . ְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה מלּמד'. הּקּפדן ולא למד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּביׁשן
אֹו עמקֹו, מּפני הּדבר את הּתלמידים הבינּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבזמן
ׁשהם  לרב נּכר אם אבל קצרה; ׁשהיא ּדעּתן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמּפני
הבינּו לא ּולפיכ עליהן, ּומתרּפין ּתֹורה ּבדברי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹמתרּׁשלין
לחּדדן  ּכדי ּבדברים, ּולהכלימן עליהן לרּגז חּיב -ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מרה[לעוררם] 'זרק חכמים: אמרּו זה ּובענין ל [הט ; ְְְְֲִִֶָָָָָֹ
קּלּות אימה] לנהג לרב ראּוי אין ,לפיכ ְְְִִִִֵַַַַָָָֹּבּתלמידים'.

לאכל  ולא ּבפניהן, לׂשחק ולא הּתלמידים, ּבפני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַֹֹֹֹֹראׁש
מּמּנּו וילמדּו עליהן, אימתֹו ׁשּתהא ּכדי - עּמהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָולׁשּתֹות

ְִֵָּבמהרה.
.Â הּמדרׁשאין לבית ּכׁשּיּכנס הרב את עד ׁשֹואלין , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עד  ּכׁשּיּכנס, ׁשֹואל הּתלמיד ואין עליו; ּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתתיּׁשב
את  ׁשֹואלין ואין ּכאחד. ׁשנים ׁשֹואלין ואין וינּוח. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיׁשב
ּכדי  ּבֹו, עֹוסקין ׁשהן הענין מאֹותֹו אּלא אחר, מענין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרב
ּבׁשאלֹותיו, הּתלמידים להטעֹות לרב ויׁש יתּבּיׁש. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּלא
אם  ׁשּידע ּוכדי לחּדדן, ּכדי ּבפניהן, ׁשעֹוׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּובּמעׂשים
ׁשּיׁש לֹומר, צרי ואין זֹוכרין. אינן אֹו ּׁשּלּמדן מה הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָזֹוכרין
ּכדי  ּבֹו, עֹוסקין ׁשאינן אחר ּבענין א ֹותן לׁשאל רׁשּות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹלֹו

ְְָָלזרזן.
.Ê מעּמד אין מׁשיבין ואין מעּמד, מּגבֹוּהׁשֹואלין ולא ; ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֻֻ

הּזקנים מאחֹורי ולא מרחֹוק, כדי ולא לרב, בסמוך [היושבים ְְְֲִֵֵֵֵַָֹֹ
ּבענין שיראוהו] אּלא הרב את ׁשֹואלין ואין ׁשֹואלין . ואין , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

הלכֹות. מּׁשלׁש יֹותר ּבענין יׁשאל ולא מּיראה; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹאּלא
.Á ׁשּלא ׁשנים אחד וׁשאל ּבענין אחד ׁשאל - ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

לענין נזקקין שבעניין]ּבענין, בשאלה מעׂשה [מטפלים ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָ
למעשה] הלכה [הלכה לּמעׂשה; נזקקין מעׂשה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָוׁשאינֹו

לּמדרׁש; נזקקין והּגדה, מדרׁש להלכה; נזקקין ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָָָּומדרׁש,
ׁשוה, ּוגזרה וחמר קל וחמר; לקל נזקקין וחמר, וקל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּגדה
ּתלמיד, ואחד חכם אחד הּׁשֹואלין היּו וחמר. לקל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹנזקקין
ׁשניהן  לּתלמיד. נזקקין הארץ, ועם ּתלמיד לחכם; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנזקקין
ׁשניהן  ׁשאלּו הארץ, עּמי ׁשניהן ּתלמידים, ׁשניהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחכמים,
מעׂשים  ׁשני ּתׁשּובֹות, ׁשּתי ׁשאלֹות, ּבׁשּתי אֹו הלכֹות, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָּבׁשּתי

מעּתה. המתרּגם ּביד הרׁשּות -ְְְְֵֵַַַַָָ
.Ë הּמדרׁשאין ּבבית הּמדרׁש,יׁשנים ּבבית הּמתנמנם וכל . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן קרעים; קרעים נעׂשית ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֹחכמתֹו
אּלא  הּמדרׁש, ּבבית מׂשיחין ואין נּומה". ּתלּביׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ"ּוקרעים,
לֹו אֹומרים אין ׁשּנתעּטׁש, מי אפּלּו ּבלבד. ּתֹורה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָּבדברי
הּדברים. ׁשאר לֹומר, צרי ואין הּמדרׁש; ּבבית ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ'רפּואה'

ּכנסּיֹות. ּבּתי מּקדּׁשת חמּורה הּמדרׁש, ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֻֻּוקדּׁשת
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ּבכלל  זה הרי - ּוזנחֹו ּתלמּודֹו והּניח עֹולם להבלי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּופרׁש
הּתֹורה  את המבּטל 'ּכל חכמים: אמרּו ה'. ּדבר ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבֹוזה
מעני, הּתֹורה את המקּים וכל מעני; לבּטלּה סֹופֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמעׁשר,
הּוא  הרי ּבּתֹורה; הּוא מפרׁש זה וענין מעׁשר'. לקּימּה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹסֹופֹו
ּובטּוב  ּבׂשמחה אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאֹומר:
,עּנת "למען ואֹומר: ;"איב את ועבדּת ּכל , מרב - ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹלבב

"ּבאחרית להיטב - נּסת .ּולמען ְְְְֲִִֵֶֶַַַַֹ

ד ּפרק ¤¤
הגּון אין ‡. לתלמיד אּלא ּתֹורה אֹומלּמדין ּבמעׂשיו, נאה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

מהותו]לתם ידוע לא [שאין ּבדר הֹול היה אם אבל . ְְֲִֵֶֶָָָָֹ
יׁשרה, ּבדר אֹותֹו ּומנהיגין למּוטב, אֹותֹו מחזירין ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָטֹובה,
הּמדרׁש, לבית אֹותֹו מכניסין ּכ ואחר אֹותֹו; ְְְְְִִִִֵַַַַָָּובֹודקין
ׁשאינֹו לתלמיד הּׁשֹונה 'ּכל חכמים: אמרּו אֹותֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּומלּמדין

למרקּוליס אבן זרק ּכאּלּו צורת הגּון , שזו זרה [עבודה ְְְִִֶֶַַָָ
לכסיל עבודתה] נֹותן ּכן ּבמרּגמה, אבן "ּכצרֹור ׁשּנאמר: ,ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

חכמים  "ּכבֹוד, ׁשּנאמר: ּתֹורה, אּלא "ּכבֹוד" ואין ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָּכבֹוד",
ּפי  על אף - טֹובה ּבדר הֹול ׁשאינֹו הרב וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָינחלּו"'.
מּמּנּו, מתלּמדין אין - לֹו צריכין העם וכל הּוא, ּגדֹול ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשחכם
דעת, יׁשמרּו כהן ׂשפתי "ּכי ׁשּנאמר: למּוטב, ׁשּיחזר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעד
אמרּו הּוא". צבאֹות ה' מלא ּכי מּפיהּו, יבקׁשּו ְְְְְְִִִַַַָָָותֹורה
יבּקׁשּו ּתֹורה צבאֹות, ה' למלא הרב ּדֹומה 'אם ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָחכמים:

מּפיהּו'. ּתֹורה יבּקׁשּו אל לאו, אם ְְִִִִִַַָָמּפיהּו;
והּתלמ מלּמדין ּכיצד ·. ּבראׁש, יֹוׁשב הרב לפניו ? ידים ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

וׁשֹומעין  הרב את רֹואין ּכּלן ׁשּיהיּו ּכדי עטרה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻמּקפין
הּקרקע, על והּתלמידים הּכּסא על הרב יׁשב ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹּדבריו.
ּובראׁשֹונה, הּכּסאֹות. על הּכל אֹו הארץ, על הּכל אֹו ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
ׁשני, ּבית חרּבן ּומּקדם עֹומדין; והּתלמידים יֹוׁשב הרב ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהיה

יֹוׁשבין. והן לּתלמידים, ללּמד הּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹנהגּו
היה אם ‚. ואם מלּמד. לּתלמידים, מּפיו מלּמד הרב היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מתרּגם ידי על המקום]מלּמד לשפת המתרּגם [מתורגמן - ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַ
והמתרּגם  למתרּגם, אֹומר והרב הּתלמידים, ּובין ּבינֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָעֹומד
הּוא  למתרּגם, ׁשֹואלין ּוכׁשהן הּתלמידים; לכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָמׁשמיע
לּׁשֹואל. מׁשיב והמתרּגם למתרּגם, מׁשיב והרב לרב, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָׁשֹואל
יגּביּה ולא המתרּגם; מּקֹול יֹותר קֹולֹו הרב יגּביּה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָֹֹולא
אין  הרב. מּקֹול יֹותר הרב, את ׁשּׁשֹואל ּבעת קֹולֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהמתרּגם
אם  אּלא לׁשּנֹות, ולא להֹוסיף ולא לפחת לא רּׁשאי ְְְְְְְִִִֶַַַַָָֹֹֹֹֻהּתרּגמן
לּתרּגמן: הרב אמר רּבֹו. אֹו חכם, ׁשל אביו הּתרּגמן היה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻּכן
ּכׁשאֹומר  - מרי' אּבא לי אמר ּכ' אֹו רּבי', לי אמר ּכ'ְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשל  ׁשמֹו ּומזּכיר החכם, ּבׁשם אֹומרן לעם, הּדברים ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּתרּגמן
אף  ּפלֹוני', רּבאנא אמר ּכ' ואֹומר: רּבֹו, ׁשל אֹו הרב ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָאבי

ׁשמֹו; החכם הזּכיר ׁשּלא ּפי אֹועל לרּבֹו לקרֹות לֹו ׁשאסּור ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹ
ּבׁשמֹו. ְְִִָלאביו

עליהן הרב „. יכעס לא הּתלמידים, הבינּו ולא ׁשּלּמד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ
עד וירּגז  ּפעמים, ּכּמה אפּלּו הּדבר וׁשֹונה חֹוזר אּלא , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

'הבינֹותי', הּתלמיד יאמר לא וכן ההלכה. עמק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּיבינּו

ואם  ּפעמים. ּכּמה אפּלּו וׁשֹואל, חֹוזר אּלא הבין; לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהּוא
וללמד  היא, ּתֹורה 'רּבי, לֹו: יאמר - ורגז רּבֹו, עליו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹּכעס

קצרה'. ודעּתי ,צרי ְְְֲִִִַָָָאני
ראׁשֹונה לא ‰. מּפעם ׁשּלמד מחברֹו ּבֹוׁש הּתלמיד יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ׁשאם  ּפעמים; ּכּמה אחר אּלא למד לא והּוא ׁשנּיה, ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
והּוא  הּמדרׁש, לבית ויֹוצא נכנס נמצא - זה מּדבר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנתּבּיׁש

ּכלּום  למד 'אין אינֹו הראׁשֹונים: חכמים אמרּו לפיכ . ְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה מלּמד'. הּקּפדן ולא למד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּביׁשן
אֹו עמקֹו, מּפני הּדבר את הּתלמידים הבינּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבזמן
ׁשהם  לרב נּכר אם אבל קצרה; ׁשהיא ּדעּתן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמּפני
הבינּו לא ּולפיכ עליהן, ּומתרּפין ּתֹורה ּבדברי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹמתרּׁשלין
לחּדדן  ּכדי ּבדברים, ּולהכלימן עליהן לרּגז חּיב -ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מרה[לעוררם] 'זרק חכמים: אמרּו זה ּובענין ל [הט ; ְְְְֲִִֶָָָָָֹ
קּלּות אימה] לנהג לרב ראּוי אין ,לפיכ ְְְִִִִֵַַַַָָָֹּבּתלמידים'.

לאכל  ולא ּבפניהן, לׂשחק ולא הּתלמידים, ּבפני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַֹֹֹֹֹראׁש
מּמּנּו וילמדּו עליהן, אימתֹו ׁשּתהא ּכדי - עּמהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָולׁשּתֹות

ְִֵָּבמהרה.
.Â הּמדרׁשאין לבית ּכׁשּיּכנס הרב את עד ׁשֹואלין , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עד  ּכׁשּיּכנס, ׁשֹואל הּתלמיד ואין עליו; ּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתתיּׁשב
את  ׁשֹואלין ואין ּכאחד. ׁשנים ׁשֹואלין ואין וינּוח. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיׁשב
ּכדי  ּבֹו, עֹוסקין ׁשהן הענין מאֹותֹו אּלא אחר, מענין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרב
ּבׁשאלֹותיו, הּתלמידים להטעֹות לרב ויׁש יתּבּיׁש. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּלא
אם  ׁשּידע ּוכדי לחּדדן, ּכדי ּבפניהן, ׁשעֹוׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּובּמעׂשים
ׁשּיׁש לֹומר, צרי ואין זֹוכרין. אינן אֹו ּׁשּלּמדן מה הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָזֹוכרין
ּכדי  ּבֹו, עֹוסקין ׁשאינן אחר ּבענין א ֹותן לׁשאל רׁשּות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹלֹו

ְְָָלזרזן.
.Ê מעּמד אין מׁשיבין ואין מעּמד, מּגבֹוּהׁשֹואלין ולא ; ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֻֻ

הּזקנים מאחֹורי ולא מרחֹוק, כדי ולא לרב, בסמוך [היושבים ְְְֲִֵֵֵֵַָֹֹ
ּבענין שיראוהו] אּלא הרב את ׁשֹואלין ואין ׁשֹואלין . ואין , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

הלכֹות. מּׁשלׁש יֹותר ּבענין יׁשאל ולא מּיראה; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹאּלא
.Á ׁשּלא ׁשנים אחד וׁשאל ּבענין אחד ׁשאל - ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

לענין נזקקין שבעניין]ּבענין, בשאלה מעׂשה [מטפלים ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָ
למעשה] הלכה [הלכה לּמעׂשה; נזקקין מעׂשה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָוׁשאינֹו

לּמדרׁש; נזקקין והּגדה, מדרׁש להלכה; נזקקין ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָָָּומדרׁש,
ׁשוה, ּוגזרה וחמר קל וחמר; לקל נזקקין וחמר, וקל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּגדה
ּתלמיד, ואחד חכם אחד הּׁשֹואלין היּו וחמר. לקל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹנזקקין
ׁשניהן  לּתלמיד. נזקקין הארץ, ועם ּתלמיד לחכם; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנזקקין
ׁשניהן  ׁשאלּו הארץ, עּמי ׁשניהן ּתלמידים, ׁשניהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחכמים,
מעׂשים  ׁשני ּתׁשּובֹות, ׁשּתי ׁשאלֹות, ּבׁשּתי אֹו הלכֹות, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָּבׁשּתי

מעּתה. המתרּגם ּביד הרׁשּות -ְְְְֵֵַַַַָָ
.Ë הּמדרׁשאין ּבבית הּמדרׁש,יׁשנים ּבבית הּמתנמנם וכל . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן קרעים; קרעים נעׂשית ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֹחכמתֹו
אּלא  הּמדרׁש, ּבבית מׂשיחין ואין נּומה". ּתלּביׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ"ּוקרעים,
לֹו אֹומרים אין ׁשּנתעּטׁש, מי אפּלּו ּבלבד. ּתֹורה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָּבדברי
הּדברים. ׁשאר לֹומר, צרי ואין הּמדרׁש; ּבבית ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ'רפּואה'

ּכנסּיֹות. ּבּתי מּקדּׁשת חמּורה הּמדרׁש, ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֻֻּוקדּׁשת

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



dxezפד cenlz zekld - rcnd xtq - xc` 'e ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ג  אדר ו' קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
ּוביראתֹוּכׁשם ‡. אביו ּבכבֹוד מצּוה חּיב ׁשאדם הּוא ּכ - ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻ

לחּיי  הביאֹו ׁשאביו מאביו; יתר ורּבֹו, ויראתֹו. רּבֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבכבֹוד
הּבא. העֹולם לחּיי הביאֹו חכמה, ׁשּלּמדֹו ורּבֹו הּזה, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהעֹולם
אביו. לׁשל קֹודמת רּבֹו ׁשל רּבֹו, ואבדת אביו אבדת ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָראה
את  ּכ ואחר רּבֹו ׁשל את מּניח ּבמּׂשא, נׂשּואים ורּבֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָאביו
ואחר  רּבֹו את ּפֹודה ּבּׁשביה, ׁשבּויים ורּבֹו אביו אביו. ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשל
את  ּפֹודה חכמים, ּתלמיד אביו היה אם אביו; את ּפֹודה ְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָּכ
ׁשקּול  ׁשאינֹו ּפי על אף חכם, אביו היה אם וכן ּתחּלה. ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאביו
ואין  רּבֹו. אבדת מׁשיב ּכ ואחר אבדתֹו, מׁשיב - רּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכנגד
הרב. מּמֹורא יתר מֹורא ולא הרב, מּכבֹוד ּגדֹול ּכבֹוד ְְְִִֵַַָָָָָָָֹל
אמרּו לפיכ ׁשמים'. ּכמֹורא רּב 'מֹורא חכמים: ְְְְְֲִִִַַָָָָָָָאמרּו
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכחֹולק - רּבֹו על החֹולק 'ּכל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָחכמים:
עם  ּכעֹוׂשה - רּבֹו עם מריבה העֹוׂשה וכל ה'". על ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ"ּבהּצתם
וכל  ה'". את יׂשראל בני רבּו "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׁשכינה,

הּׁשכ  על ּכמתרעם - רּבֹו על "לא הּמתרעם ׁשּנאמר: ינה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹ
- רּבֹו אחר המהרהר וכל ה'". על ּכי תלּנתיכם, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֻעלינּו
ּבאלהים  העם "וידּבר ׁשּנאמר: הּׁשכינה, אחר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּכמהרהר

ְֶּובמׁשה"'.
מדרׁשאי ·. לֹו ׁשּקֹובע זה רּבֹו? על חֹולק הּוא ויֹוׁשב זה , ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּפי  על ואף קּים; ורּבֹו רּבֹו, ּברׁשּות ׁשּלא ּומלּמד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹודֹורׁש
רּבֹו ּבפני להֹורֹות לאדם ואסּור אחרת. ּבמדינה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשרּבֹו

מיתה. חּיב רּבֹו, ּבפני הלכה הּמֹורה וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלעֹולם;
ּדבר היה ‚. אדם לֹו וׁשאל מיל, עׂשר ׁשנים רּבֹו ּובין ּבינֹו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָ

להׁשיב  מּתר - ּבפני הלכה אפּלּו - האּסּור מן ּולהפריׁש . ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָֻ
ּדבר  עֹוׂשה אדם ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? להֹורֹות. מּתר ְְֵֶֶַַָָָָָָָֻרּבֹו,
לֹו יׁש - רׁשעֹו מּפני אֹו ּבאּסּורֹו, ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהאסּור
ואף  רּבֹו, ּבפני ואפּלּו אסּור', זה 'ּדבר לֹו: ולֹומר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָלהפריׁשֹו,
חּלּול  ׁשּיׁש מקֹום ׁשּכל רׁשּות; רּבֹו לֹו נתן ׁשּלא ּפי ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל
ּבדבר  אמּורים? ּדברים ּבּמה לרב. ּכבֹוד חֹולקין אין ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּׁשם,
ּולהֹורֹות  וליׁשב להֹוראה, עצמֹו לקּבע אבל נקרה; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּנקרה
- העֹולם ּבסֹוף ורּבֹו העֹולם, ּבסֹוף הּוא אפּלּו - ׁשֹואל ְְְְֲִֵַָָָָָלכל
רׁשּות  נטל ּכן אם אּלא רּבֹו, ׁשּימּות עד להֹורֹות לֹו ְְִֵֶֶַַַָָָָאסּור
ּולהֹורֹות  ליׁשב לֹו מּתר רּבֹו, ׁשּמת מי ּכל ולא ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמרּבֹו.

אּלא  להֹוראה.ּבּתֹורה, ׁשהּגיע ּתלמיד היה ּכן אם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּגיעוכל „. ׁשּלא -]ּתלמיד היתר קיבל להֹוראה,[לא ְְְִִִֶַַָָָֹ

"ּכי  נאמר: ועליו רּוח; וגס רׁשע ׁשֹוטה, זה הרי - ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּומֹורה
ואינֹו להֹוראה, ׁשהּגיע חכם וכן הּפילה". חללים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָרּבים
העורים; לפני מכׁשֹולֹות ונֹותן ּתֹורה, מֹונע זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמֹורה
הּקטּנים  הּתלמידים אּלּו הרגיה". ּכל "ועצמים נאמר: ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻועליו
עּמי  ּבפני להתּגּדל מבּקׁשין והם ּכראּוי, ּתֹורה הרּבּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּלא
לדּון  ּבראׁש ויֹוׁשבין וקֹופצין עירם, אנׁשי ּובין ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹהארץ
והם  הּמחלקת, את הּמרּבין הן - ּביׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּולהֹורֹות
והמחּבלים  ּתֹורה, ׁשל נרּה והמכּבין העֹולם, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמחריבין

לנּו "אחזּו ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר ועליהן צבאֹות. ה' ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכרם
ּכרמים". מחּבלים קטּנים, ׁשעלים - ְְְְִִִִִַַָָָֻׁשּועלים

ׁשּלא ואסּור ‰. ואפּלּו ּבׁשמֹו, לרּבֹו לקרֹות לתלמיד לֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ
ׁשּׁשמם  לאחרים לקרֹות ואפּלּו ּבפניו, ׁשמֹו יזּכיר ולא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבפניו.

אביו  ּבׁשם ׁשעֹוׂשה ּכדר רּבֹו, אפּלּוּכׁשם ׁשמן, יׁשּנה אּלא ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּפלאי הּׁשם ׁשּיהיה והּוא - מֹותם הּׁשֹומע [נדיר]לאחר ׁשּכל , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשלֹום, לֹו יחזיר אֹו לרּבֹו ׁשלֹום יּתן ולא ּפלֹוני. ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹידע
ׁשֹוחה  אּלא לזה; זה ּומחזירין הרעים ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכדר

רּבי'.[מתכופף] ,עלי 'ׁשלֹום וכבֹוד: ּביראה לֹו ואֹומר ְְְְְִִֵֶַָָָָָָלפניו,
ּומרי'. רּבי ,עלי 'ׁשלֹום לֹו: יחזיר ׁשלֹום, רּבֹו לֹו נתן ֲִִִִֶַַַַָָָָָאם

.Â רּבֹווכן ּבפני ּתפּליו יחלץ יֹוׁשב לא אּלא יסב, ולא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ
ולא  רּבֹו, לפני יתּפּלל ולא .הּמל לפני רּבֹו,ּכיֹוׁשב לאחר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹ

רּבֹו ּבצד ּבצּדֹו,ולא להּל לֹו ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
ואחר  אחֹוריו; ּכנגד מכּון יהיה ולא רּבֹו, לאחר יתרחק ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻאּלא
רּבֹו. ּבמקֹום יׁשב לא לּמרחץ. רּבֹו עם יּכנס ולא יתּפּלל. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּכ

ּבפניו ּדבריו יכריע עליו]ולא החולק את [כדעת יסּתר ולא , ְְְְְְִִֶַַָָָָֹֹֹ
יעמד  ולא 'ׁשב'; לֹו: ׁשּיאמר עד לפניו, יׁשב ולא ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹּדבריו.

לעמד.מּלפניו  רׁשּות ׁשּיּטל עד אֹו 'עמד', לֹו: ׁשּיאמר עד , ְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
לאחֹוריו, נרּתע אּלא אחֹוריו, לֹו יחזיר לא מרּבֹו, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּוכׁשּיּפטר

ּפניו. ּכנגד ְֶֶָָָָּופניו
.Ê עד וחּיב עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו רּבֹו, מּפני לעמד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

יׁשב  ּכ ואחר קֹומתֹו; יראה ולא מּמּנּו אדם ׁשּיתּכּסה וחּיב . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּברגל. רּבֹו ּפני את ְְְִֵֶֶֶַַָלהקּביל

.Á היה אין ּכן אם אּלא הרב, ּבפני לתלמיד ּכבֹוד חֹולקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּכבֹוד  לֹו לחלק רּבֹו לרּבֹו,ּדר עֹוׂשה ׁשהעבד מלאכֹות וכל . ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ּבמקֹום היה ואם לרּבֹו; עֹוׂשה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּתלמיד
אינֹו - הּוא' 'עבד יאמרּו: ׁשּמא וחׁש ּתפּלין, לֹו היה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹולא
מּלׁשּמׁשֹו ּתלמידֹו הּמֹונע וכל חֹולצֹו. ואינֹו מנעלֹו, לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָנֹועל
ּתלמיד  וכל ׁשמים; יראת מּמּנּו ּופֹורק חסד, מּמּנּו מֹונע -ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשּתסּתּלק  לּׁשכינה ּגֹורם רּבֹו, ּכבֹוד מּכל ּבדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּמזלזל

ְִִֵָמּיׂשראל.
.Ë לּמדּתנּוראה' לֹו: אֹומר ּתֹורה, ּדברי על עֹובר רּבֹו את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

'וכ ּכ לֹו:רּבנּו אֹומר ּבפניו, ׁשמּועה ׁשּמזּכיר זמן וכל . ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
רּבנּו' לּמדּתנּו עד 'ּכ מרּבֹו, ׁשמע ׁשּלא ּדבר יאמר ואל . ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
אֹומרֹו ׁשם ּבגדיו,ׁשּיזּכיר ּכל קֹורע - רּבֹו ּוכׁשּימּות עד . ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מאחה ואינֹו לּבֹו; את מגּלה חזקה]ׁשהּוא תפירה [תופר ְְְִֵֶֶֶֶַַ
רב  מּמּנּו ׁשּלמד מבהק ּברּבֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻלעֹולם.

הרי  - חכמתֹו רב מּמּנּו למד לא אם אבל ּתלמיד חכמתֹו. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
אבל [כמותו]חבר האּלּו; הּדברים ּבכל ּבכבֹודֹו חּיב ואינֹו , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ

הּמתים  ּכל על קֹורע ׁשהּוא ּכׁשם עליו וקֹורע מּלפניו, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעֹומד
אחד, ּדבר אּלא מּמּנּו למד לא אפּלּו עליהם. מתאּבל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

עליו. וקֹורע מּלפניו, עֹומד - ּגדֹול ּבין קטן ְְִֵֵֵֵַָָָָָָָּבין
.È מכּונֹותוכל ׁשּדעֹותיו חכמים אינֹו[ישרות]ּתלמיד - ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

ׁשּלא  ּפי על אף ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא מי ּבפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמדּבר
ּכלּום. מּמּנּו ְִֶַָלמד

.‡È הּדברים הרב ּבכל ּכבֹודֹו על למחל ׁשרצה הּמבהק ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻ
- מהן לאחד אֹו ּתלמידיו, לכל מהן, ּבאחד אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלּו,
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ּבידֹו חּיבהרׁשּות ׁשּמחל, ּפי על ואף להּדרֹו,. הּתלמיד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּמחל. ּבׁשעה ְֲִֶַַָָָואפּלּו

.·È ּכׁשםצרי הרב ּכ הרב, ּבכבֹוד חּיבין ׁשהּתלמידים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּכבֹוד  'יהי חכמים: אמרּו ּכ ּולקרבן; ּתלמידיו את ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלכּבד

'חבר ּכׁשל עלי חביב להּזהר ּתלמיד אדם וצרי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
המהּנין הּבנים ׁשהן ּולאהבן, הנאה]ּבתלמידיו, [גורמים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
הּבא. ולעֹולם הּזה ְֶַַָָָָָּבעֹולם

.‚È לּבֹוהּתלמידים ּומרחיבין הרב, חכמת אמרּומֹוסיפין . ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָ
מרּבֹותי, יתר מחברי למדּתי חכמה 'הרּבה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחכמים:
עץ  את מדליק קטן ׁשעץ ּוכׁשם מּכּלם'; יתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּומּתלמידי
מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד הרב, את מחּדד קטן ּתלמיד ּכ ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּגדֹול,

מפארה. חכמה ְְְִֵָָָָָֹּבׁשאלֹותיו

ו ּפרק ¤¤
להּדרֹוּכל ‡. מצוה - חכמים ּפי [לכבדו]ּתלמיד על ואף , ְְְְְֲִִִִַַַַָָָ

זקן", ּפני והדרּת ּתקּום, ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: רּבֹו, ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
חכמה  ׁשּקנה החכם?זה מּפני לעמד חּיבין ּומאימתי . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּפניו. מּכנגד ׁשּיעבר עד אּמֹות, ּבארּבע מּמּנּו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּׁשּיקרב
-אין ·. הּכּסא ּבבית ולא הּמרחץ ּבבית לא מּפניו עֹומדין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ

והדרּת" "ּתקּום, הּדּורׁשּנאמר: ּבּה ׁשּיׁש קימה ואין [כבוד], . ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבׁשעה  חכמים ּתלמידי מּפני לעמד חּיבין אּמנּיֹות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֻֻּבעלי
הּדּור  מה - והדרּת" "ּתקּום, ׁשּנאמר: ּבמלאכּתן, ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשעֹוסקין
ּומּנין  ּכיס. חסרֹון ּבּה ׁשאין קימה אף ּכיס, חסרֹון ּבֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאין
ׁשּלא  עד יראהּו ׁשּלא ּכדי החכם, מן עיניו יעלים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
ּכל  הא - "ּמאלהי "ויראת לֹומר: ּתלמּוד מּפניו? ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹיעמד

לּלב מסּור ׁשהּוא האמת]ּדבר יודע האדם ּבֹו:[רק נאמר , ֱֵֶֶַַָָָ
."ּמאלהי ְֱֵֵֶָָֹ"ויראת

להן אין ‚. עצמֹו ויכּון העם, על ׁשּיטריח לחכם ראּוי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
דווקא] לפניהם ּבדר[לעבור יל אּלא מּפניו; ׁשּיעמדּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכדי

יטריחֹו ׁשּלא ּכדי אחד, אֹותֹו יראה ׁשּלא ּומתּכּון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקצרה,
ׁשאין  החיצֹונה ּבּדר והֹולכין מּקיפין היּו והחכמים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלעמד.

יטריחּו. ׁשּלא ּכדי ׁשם, מצּויין ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹמּכיריהן
המהּל,הרי רֹוכב,„. מּפני ׁשעֹומדין ּוכׁשם ,ּכמהּל הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ

הרֹוכב  מּפני עֹומדין ּכ. ְְִִֵֵָָ
ּגדֹול ׁשלׁשה ‰. ּבאמצע, הרב - ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מּׂשמאלֹו וקטן .מימינֹו, ְְִִִָָֹ
.Â עדהרֹואה מּלפניו, עֹומד אינֹו - לארּבע חכם לֹו ׁשּיּגיע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

יׁשב  ׁשעבר, וכיון מּלפניו אּמֹות; עֹומד - ּדין ּבית אב ראה . ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
מאחריו  ׁשּיעבר עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמּׁשּיראּנּו
מּׁשּיראּנּו מּלפניו עֹומד - הּנׂשיא את ראה אּמֹות. ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָארּבע
עד  אֹו ּבמקֹומֹו, ׁשּיׁשב עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹמרחֹוק
מחּול  ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו, על ׁשּמחל והּנׂשיא מעיניו. .ׁשּיתּכּסה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

עד יֹוׁשבין, ואינן עֹומדין; העם ּכל נכנס, ׁשּיאמר ּכׁשהּנׂשיא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּורֹות  ׁשּתי לֹו עֹוׂשין נכנס, ּדין ּבית ּכׁשאב 'ׁשבּו'. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָלהן:
העם  ּוׁשאר ּבמקֹומֹו, ויֹוׁשב ׁשּנכנס עד ּומּכאן, מּכאן ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָעֹומדין

ּבמקֹומן. ְְִִָיֹוׁשבין
.Ê ׁשּיּגיעחכם ּכל שנמצא]ׁשּנכנס, אּמֹות [מי ּבארּבע לֹו ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ

מּלפניו, ש]עֹומד מצב יֹוׁשב[ונוצר ואחד עֹומד [ואין אחד ְְִֵֵֵֶֶָָָָ
בשורה] לעמוד ח חובה ּבני ּבמקֹומֹו. ויׁשב ׁשּנכנס עד כמים , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

על  מקּפצין להן, צריכין ׁשהרּבים ּבזמן - חכמים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָותלמידי
חכמים  לתלמיד ׁשבח ואין למקֹומן. ונכנסין העם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָראׁשי
- חכמים ּבני למקֹומֹו. חֹוזר ,לצר יצא ּבאחרֹונה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּיּכנס
אביהן; ּכלּפי ּפניהן הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּבזמן

העם. ּכלּפי ּפניהן הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין
.Á ּתמיד ּתלמיד רּבֹו לפני יֹוׁשב לעמד ׁשהּוא רּׁשאי אינֹו , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

מרּבה  ּכבֹודֹו יהא ׁשּלא ּבלבד, וערבית ׁשחרית אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּפניו
ׁשמים. ְִִַָמּכבֹוד

.Ë חכם,מי ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבזקנה מפלג זקן ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
לפניו  הּזקן עֹומדין ּבפני עֹומד ילד, ׁשהּוא החכם ואפּלּו . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכדי  אּלא קֹומתֹו, מלא לעמד חּיב ואינֹו ּבזקנה; ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻהּמפלג
יד  לֹו ונֹותנין ּבדברים אֹותֹו מהּדרין ּגֹוי, זקן ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָלהּדרֹו.
ּבמׁשמע. ׂשיבה ּכל ּתקּום", ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: - ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלסמכֹו

.È ּכל ּתלמידי עם ּבעצמן לעׂשֹות יֹוצאין אינן - חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ
ׁשּלא  ּכדי ּבהן, וכּיֹוצא מדינה ׁשל וחפירה ּבבנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקהל

הארץ  עּמי ּבפני החֹומֹות יתּבּזּו לבנין מהן ּגֹובין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
לתׁשּורת  ולא ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשֹומרין ּוׂשכר הּׁשערים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹותּקּון

ׁשהּוא [מתנת] מס ּבין הּמס, לּתן אֹותן מחּיבין ואין .ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמל
העיר ּבני על ציבורי]קצּוב ּכל [מס על קצּוב ׁשהּוא מס ּבין ְִֵֵֶַַַָָָָ

ואיׁש גולגולת]איׁש עּתה [מס בּגֹוים, יתנּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֶֶַַַַָָ
היתה  אם וכן ׂשרים". (ו) מל מּמּׂשא מעט, וּיחּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאקּבצם;
ואין  ּתחּלה; למּכר אֹותֹו מּניחין חכמים, לתלמיד ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹסחֹורה
אם  וכן הּוא. ׁשּימּכר עד למּכר, הּׁשּוק מּבני אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹמּניחין
מקּדימין  - הרּבה ּדינין ּבעלי ּבכלל עֹומד והּוא ּדין, לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָהיה

אֹותֹו. ּומֹוׁשיבין ִִאֹותֹו,
.‡È אֹותן עֹון לׂשנא אֹו החכמים את לבּזֹות הּוא לא ּגדֹול ; ְְֲִִֶַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: - חכמים ּתלמידי ּבּה ׁשּבּזּו עד ירּוׁשלים, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחרבה
ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי מלעבים ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָֹ"וּיהיּו
זה  וכן ּדבריו. מלּמדי מבּזין ּכלֹומר, ּבנבאיו"; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּתעּתעים
חּקתי  ּבמלּמדי ואם - ּתמאסּו" ּבחּקתי "ואם ּתֹורה: ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻֻׁשאמרה
לעֹולם  חלק לֹו אין - החכמים את המבּזה וכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתמאסּו.

ּבזה". ה' ּדבר "ּכי ּבכלל: הּוא והרי ְְֲִִֵַַַַָָָהּבא,
.·È לעֹולם אף חלק לֹו אין החכמים את ׁשהמבּזה ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

עדים ּבאּו אם - נּדּוי,הּבא חּיב - ּבדברים אפּלּו ׁשּבּזהּו, ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ליטרא  אֹותֹו וקֹונסין ּברּבים, ּדין ּבית אֹותֹו ּבכל ּומנּדין זהב ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ

ּבדברים,מקֹום  החכם את והמבּזה לחכם. אֹותּה ונֹותנין , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אֹותֹו מּתירין והן ּדין, ּבית אֹותֹו מנּדין - מֹותֹו לאחר ְְְֲִִִִִֵֵַַַַאפּלּו
לֹו מּתירין אין - חי החכם היה אם אבל ּבתׁשּובה; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיחזר
עצמֹו, החכם וכן ּבׁשבילֹו. ׁשּנּדּוהּו זה ׁשּירּצה עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאֹותֹו,
עדים  לא צרי ואין ּבֹו, ׁשהפקיר הארץ לעם לכבֹודֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמנּדה
ואם  החכם. את ׁשּירּצה עד לֹו, מּתירין ואין התראה; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולא
למחל  החכם רצה ואם לֹו. ּומּתירין ׁשלׁשה ּבאין החכם, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹמת

ּבידֹו. הרׁשּות נּדהּו, ולא ְְְִָָָֹלֹו
.‚È נּדּוי הרב לנהג ּתלמידיו ּכל חּיבין לכבֹודֹו, ׁשּנּדה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹ

חּיב  הרב אין עצמֹו, לכבֹוד ׁשּנּדה ּתלמיד אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבמנּדה;
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ּבידֹו חּיבהרׁשּות ׁשּמחל, ּפי על ואף להּדרֹו,. הּתלמיד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּמחל. ּבׁשעה ְֲִֶַַָָָואפּלּו

.·È ּכׁשםצרי הרב ּכ הרב, ּבכבֹוד חּיבין ׁשהּתלמידים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּכבֹוד  'יהי חכמים: אמרּו ּכ ּולקרבן; ּתלמידיו את ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלכּבד

'חבר ּכׁשל עלי חביב להּזהר ּתלמיד אדם וצרי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
המהּנין הּבנים ׁשהן ּולאהבן, הנאה]ּבתלמידיו, [גורמים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
הּבא. ולעֹולם הּזה ְֶַַָָָָָּבעֹולם

.‚È לּבֹוהּתלמידים ּומרחיבין הרב, חכמת אמרּומֹוסיפין . ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָ
מרּבֹותי, יתר מחברי למדּתי חכמה 'הרּבה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחכמים:
עץ  את מדליק קטן ׁשעץ ּוכׁשם מּכּלם'; יתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּומּתלמידי
מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד הרב, את מחּדד קטן ּתלמיד ּכ ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּגדֹול,

מפארה. חכמה ְְְִֵָָָָָֹּבׁשאלֹותיו

ו ּפרק ¤¤
להּדרֹוּכל ‡. מצוה - חכמים ּפי [לכבדו]ּתלמיד על ואף , ְְְְְֲִִִִַַַַָָָ

זקן", ּפני והדרּת ּתקּום, ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: רּבֹו, ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
חכמה  ׁשּקנה החכם?זה מּפני לעמד חּיבין ּומאימתי . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּפניו. מּכנגד ׁשּיעבר עד אּמֹות, ּבארּבע מּמּנּו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּׁשּיקרב
-אין ·. הּכּסא ּבבית ולא הּמרחץ ּבבית לא מּפניו עֹומדין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ

והדרּת" "ּתקּום, הּדּורׁשּנאמר: ּבּה ׁשּיׁש קימה ואין [כבוד], . ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבׁשעה  חכמים ּתלמידי מּפני לעמד חּיבין אּמנּיֹות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֻֻּבעלי
הּדּור  מה - והדרּת" "ּתקּום, ׁשּנאמר: ּבמלאכּתן, ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשעֹוסקין
ּומּנין  ּכיס. חסרֹון ּבּה ׁשאין קימה אף ּכיס, חסרֹון ּבֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאין
ׁשּלא  עד יראהּו ׁשּלא ּכדי החכם, מן עיניו יעלים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
ּכל  הא - "ּמאלהי "ויראת לֹומר: ּתלמּוד מּפניו? ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹיעמד

לּלב מסּור ׁשהּוא האמת]ּדבר יודע האדם ּבֹו:[רק נאמר , ֱֵֶֶַַָָָ
."ּמאלהי ְֱֵֵֶָָֹ"ויראת

להן אין ‚. עצמֹו ויכּון העם, על ׁשּיטריח לחכם ראּוי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
דווקא] לפניהם ּבדר[לעבור יל אּלא מּפניו; ׁשּיעמדּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכדי

יטריחֹו ׁשּלא ּכדי אחד, אֹותֹו יראה ׁשּלא ּומתּכּון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקצרה,
ׁשאין  החיצֹונה ּבּדר והֹולכין מּקיפין היּו והחכמים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלעמד.

יטריחּו. ׁשּלא ּכדי ׁשם, מצּויין ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹמּכיריהן
המהּל,הרי רֹוכב,„. מּפני ׁשעֹומדין ּוכׁשם ,ּכמהּל הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ

הרֹוכב  מּפני עֹומדין ּכ. ְְִִֵֵָָ
ּגדֹול ׁשלׁשה ‰. ּבאמצע, הרב - ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מּׂשמאלֹו וקטן .מימינֹו, ְְִִִָָֹ
.Â עדהרֹואה מּלפניו, עֹומד אינֹו - לארּבע חכם לֹו ׁשּיּגיע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

יׁשב  ׁשעבר, וכיון מּלפניו אּמֹות; עֹומד - ּדין ּבית אב ראה . ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
מאחריו  ׁשּיעבר עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמּׁשּיראּנּו
מּׁשּיראּנּו מּלפניו עֹומד - הּנׂשיא את ראה אּמֹות. ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָארּבע
עד  אֹו ּבמקֹומֹו, ׁשּיׁשב עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹמרחֹוק
מחּול  ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו, על ׁשּמחל והּנׂשיא מעיניו. .ׁשּיתּכּסה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

עד יֹוׁשבין, ואינן עֹומדין; העם ּכל נכנס, ׁשּיאמר ּכׁשהּנׂשיא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּורֹות  ׁשּתי לֹו עֹוׂשין נכנס, ּדין ּבית ּכׁשאב 'ׁשבּו'. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָלהן:
העם  ּוׁשאר ּבמקֹומֹו, ויֹוׁשב ׁשּנכנס עד ּומּכאן, מּכאן ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָעֹומדין

ּבמקֹומן. ְְִִָיֹוׁשבין
.Ê ׁשּיּגיעחכם ּכל שנמצא]ׁשּנכנס, אּמֹות [מי ּבארּבע לֹו ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ

מּלפניו, ש]עֹומד מצב יֹוׁשב[ונוצר ואחד עֹומד [ואין אחד ְְִֵֵֵֶֶָָָָ
בשורה] לעמוד ח חובה ּבני ּבמקֹומֹו. ויׁשב ׁשּנכנס עד כמים , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

על  מקּפצין להן, צריכין ׁשהרּבים ּבזמן - חכמים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָותלמידי
חכמים  לתלמיד ׁשבח ואין למקֹומן. ונכנסין העם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָראׁשי
- חכמים ּבני למקֹומֹו. חֹוזר ,לצר יצא ּבאחרֹונה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּיּכנס
אביהן; ּכלּפי ּפניהן הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּבזמן

העם. ּכלּפי ּפניהן הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין
.Á ּתמיד ּתלמיד רּבֹו לפני יֹוׁשב לעמד ׁשהּוא רּׁשאי אינֹו , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

מרּבה  ּכבֹודֹו יהא ׁשּלא ּבלבד, וערבית ׁשחרית אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּפניו
ׁשמים. ְִִַָמּכבֹוד

.Ë חכם,מי ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבזקנה מפלג זקן ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
לפניו  הּזקן עֹומדין ּבפני עֹומד ילד, ׁשהּוא החכם ואפּלּו . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכדי  אּלא קֹומתֹו, מלא לעמד חּיב ואינֹו ּבזקנה; ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻהּמפלג
יד  לֹו ונֹותנין ּבדברים אֹותֹו מהּדרין ּגֹוי, זקן ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָלהּדרֹו.
ּבמׁשמע. ׂשיבה ּכל ּתקּום", ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: - ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלסמכֹו

.È ּכל ּתלמידי עם ּבעצמן לעׂשֹות יֹוצאין אינן - חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ
ׁשּלא  ּכדי ּבהן, וכּיֹוצא מדינה ׁשל וחפירה ּבבנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקהל

הארץ  עּמי ּבפני החֹומֹות יתּבּזּו לבנין מהן ּגֹובין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
לתׁשּורת  ולא ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשֹומרין ּוׂשכר הּׁשערים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹותּקּון

ׁשהּוא [מתנת] מס ּבין הּמס, לּתן אֹותן מחּיבין ואין .ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמל
העיר ּבני על ציבורי]קצּוב ּכל [מס על קצּוב ׁשהּוא מס ּבין ְִֵֵֶַַַָָָָ

ואיׁש גולגולת]איׁש עּתה [מס בּגֹוים, יתנּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֶֶַַַַָָ
היתה  אם וכן ׂשרים". (ו) מל מּמּׂשא מעט, וּיחּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאקּבצם;
ואין  ּתחּלה; למּכר אֹותֹו מּניחין חכמים, לתלמיד ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹסחֹורה
אם  וכן הּוא. ׁשּימּכר עד למּכר, הּׁשּוק מּבני אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹמּניחין
מקּדימין  - הרּבה ּדינין ּבעלי ּבכלל עֹומד והּוא ּדין, לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָהיה

אֹותֹו. ּומֹוׁשיבין ִִאֹותֹו,
.‡È אֹותן עֹון לׂשנא אֹו החכמים את לבּזֹות הּוא לא ּגדֹול ; ְְֲִִֶַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: - חכמים ּתלמידי ּבּה ׁשּבּזּו עד ירּוׁשלים, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחרבה
ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי מלעבים ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָֹ"וּיהיּו
זה  וכן ּדבריו. מלּמדי מבּזין ּכלֹומר, ּבנבאיו"; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּתעּתעים
חּקתי  ּבמלּמדי ואם - ּתמאסּו" ּבחּקתי "ואם ּתֹורה: ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻֻׁשאמרה
לעֹולם  חלק לֹו אין - החכמים את המבּזה וכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתמאסּו.

ּבזה". ה' ּדבר "ּכי ּבכלל: הּוא והרי ְְֲִִֵַַַַָָָהּבא,
.·È לעֹולם אף חלק לֹו אין החכמים את ׁשהמבּזה ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

עדים ּבאּו אם - נּדּוי,הּבא חּיב - ּבדברים אפּלּו ׁשּבּזהּו, ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ליטרא  אֹותֹו וקֹונסין ּברּבים, ּדין ּבית אֹותֹו ּבכל ּומנּדין זהב ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ

ּבדברים,מקֹום  החכם את והמבּזה לחכם. אֹותּה ונֹותנין , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אֹותֹו מּתירין והן ּדין, ּבית אֹותֹו מנּדין - מֹותֹו לאחר ְְְֲִִִִִֵֵַַַַאפּלּו
לֹו מּתירין אין - חי החכם היה אם אבל ּבתׁשּובה; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיחזר
עצמֹו, החכם וכן ּבׁשבילֹו. ׁשּנּדּוהּו זה ׁשּירּצה עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאֹותֹו,
עדים  לא צרי ואין ּבֹו, ׁשהפקיר הארץ לעם לכבֹודֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמנּדה
ואם  החכם. את ׁשּירּצה עד לֹו, מּתירין ואין התראה; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולא
למחל  החכם רצה ואם לֹו. ּומּתירין ׁשלׁשה ּבאין החכם, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹמת

ּבידֹו. הרׁשּות נּדהּו, ולא ְְְִָָָֹלֹו
.‚È נּדּוי הרב לנהג ּתלמידיו ּכל חּיבין לכבֹודֹו, ׁשּנּדה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹ

חּיב  הרב אין עצמֹו, לכבֹוד ׁשּנּדה ּתלמיד אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבמנּדה;
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נּדּוי  ּבֹו נּדּוי לנהג ּבֹו לנהג חּיבין העם ּכל אבל מנּדה , וכן . ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻ
מנּדה  אינֹו יׂשראל, לכל מנּדה יׂשראל; לכל מנּדה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻלּנׂשיא,
אחרת, לעיר מנּדה אחרת; לעיר מנּדה לעירֹו, מנּדה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻֻֻלּנׂשיא.

לעירֹו. מנּדה ְְִֵֶֻאינֹו
.„È ּתלמידי ּבּמה ׁשּבּזה מּפני ׁשּנּדּוהּו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

עליהן חכמים  ׁשחּיבין ּדברים ׁשאר על ׁשּנּדּוהּו מי אבל . ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
יׂשראל  וכל הּנׂשיא חּיב ׁשּביׂשראל, קטן נּדהּו אפּלּו - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנּדּוי
ּבׁשבילֹו, ׁשּנּדּוהּו מּדבר ּבתׁשּובה ׁשּיחזר עד נּדּוי, ּבֹו ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹלנהג
ּבין  האדם, את מנּדין ּדברים ועׂשרים ארּבעה על לֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָויּתירּו
ואפּלּו החכם, את המבּזה (א) הן: ואּלּו אּׁשה; ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאיׁש
לחברֹו הּקֹורא (ג) ּדין; ּבית ׁשלּוח המבּזה (ב) מֹותֹו; ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַלאחר
צרי ואין סֹופרים, מּדברי אחד ּבדבר המזלזל (ד) ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'עבד';
לֹו וקבעּו ּדין ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו מי (ה) ּתֹורה; ּבדברי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָלֹומר
אֹותֹו מנּדין הּדין, את עליו קּבל ׁשּלא מי (ו) ּבא; ולא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹזמן,
רע  ּכלב ּכגֹון הּמּזיק, ּדבר ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מי (ז) ׁשּיּתן; ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעד

הּזקֹו ׁשּיסיר עד אֹותֹו מנּדין רעּוע, סּלם הּמֹוכר אֹו (ח) ; ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
אנס ּכל עליו ׁשּיקּבל עד אֹותֹו מנּדין לגֹוי, ׁשּלֹו [נזק]קרקע ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

על  הּמעיד (ט) הּמצר; ּבעל חברֹו ליׂשראל הּגֹוי מן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיבֹוא
ׁשּלא  ממֹון ּבעדּותֹו מּמּנּו והֹוציא ּגֹוים ׁשל ּבערּכאֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹיׂשראל

טּבח (י) ׁשּיׁשּלם; עד אֹותֹו מנּדין יׂשראל, [בעל ּכדין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
אחר,איטליז] לכהן ונֹותנן הּמּתנֹות מפריׁש ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹּכהן

ּגלּיֹות, ׁשל ׁשני טֹוב יֹום המחּלל (יא) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻמנּדין
הּפסח  ּבערב מלאכה העֹוׂשה (יב ) מנהג; ׁשהּוא ּפי על ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאף
לׁשבּועה  אֹו לבּטלה, ׁשמים ׁשם הּמזּכיר (יג) חצֹות; ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָאחר

הבאי מה-בכך]ּבדברי של הרּבים [דברים את הּמביא (יד) ; ְְֲִִִֵֵֶַַַָ
אכילת  לידי הרּבים את הּמביא (טו) הּׁשם; חּלּול ֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָלידי

ׁשנים המחּׁשב (טז) ּבחּוץ; חדׁשים [לעברם]קדׁשים וקֹובע ְְֳִִִֵֵַַַַָָָָ
חסר] או מלא החודש את [אם הּמכׁשיל (יז) לארץ; ְְִֶֶַַָָָּבחּוצה

טּבח  (יט) מצוה; מּלעׂשֹות הרּבים המעּכב (יח) ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהעּור;
ידֹו מּתחת טרפה לפני ׁשּיצאת סּכינֹו ּבדק ׁשּלא טּבח (כ) ; ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

את  ׁשּגרׁש מי (כב) לדעת; עצמֹו הּמקׁשה (כא) ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָחכם;
הּמביאין  ּומּתן, מּׂשא אֹו ׁשּתפּות ּובינּה ּבינֹו ועֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻאׁשּתֹו,
מנּדין  ּדין לבית ׁשניהן ּכׁשּיבֹואּו לזה, זה להזּדּקק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלהן
ׁשאינֹו מי המנּדה (כד) רעה; ׁשּׁשמּועתֹו חכם (כג) ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותן;

נּדּוי. ִַָחּיב

ז ּפרק ¤¤
-חכם ‡. ׁשּסרח ּדין, ּבית אב אֹו נׂשיא וכן ּבחכמה, זקן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

עׂשה  ּכן אם אּלא לעֹולם, ּבפרהסיא אֹותֹו מנּדין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
וחבריו נבט ּבן הרבים]ּכירבעם את והחטיאו אבל [שחטאו . ְְְֲֲֵֶַָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּבצנעה, אֹותֹו מלקין חּטאֹות, ׁשאר ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָּכׁשחטא
ּפי  על אף - לילה" עּמ נביא ּגם וכׁשל הּיֹום, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ"וכׁשלּת

לֹו ואֹומרים ּכּלילה. ּכּסהּו אותו]ׁשּכׁשל, 'הּכבד [כשמנדין : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
אסּור  - נּדּוי ׁשּנתחּיב חכמים ּתלמיד ּכל וכן .'ּבבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוׁשב

ז  מּדבר ּבֹורחין אּלא ּבמהרה, ּולנּדֹותֹו לקּפץ ּדין ה לבית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
נמנּו ׁשּלא מׁשּתּבחין, היּו החכמים וחסידי מּמּנּו. ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹונׁשמטין
להלקֹותֹו ׁשּנמנין ּפי על אף חכמים, ּתלמיד לנּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָמעֹולם

מרּדּות מּכת ואפּלּו מלקּות; נתחּיב מדרבנן]אם ,[מלקות ְְְֲִִִֵַַַַַַ
להּכֹותֹו. עליו ְְִִַָָנמנין

נּדּוהּווכיצד ·. ואם ּבׁשמּתא'; 'ּפלֹוני אֹומרין: הּנּדּוי? הּוא ְְְְְְִִִִִֵַַַָ
מחרם'. 'ּפלֹוני אֹומרין: והחרם, זה'. 'ּפלֹוני אֹומרין: ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָּבפניו,

נּדּוי. ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו אלה, ּבֹו - ְְִָָָָו'ארּור'
הּנּדּוי ּכיצד ‚. למּתירין 'ׁשרּוי לֹו: אֹומרין החרם? אֹו ְִִִִֵֵֶַַַַָָ

'ּפלֹוני, אֹומרין: ּבפניו, ׁשּלא הּתירּוהּו ואם ;'ל ְְְְִִִִִֶָָָָֹּומחּול
לֹו'. ּומחּול לֹו ָָׁשרּוי

עּמֹו?מה „. וׁשּנֹוהגין ּבעצמֹו, המנּדה ׁשּינהג הּמנהג הּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֻ
נּדּויֹו ימי ּכל ּכאבל ּולכּבס לסּפר אסּור מזּמנין מנּדה ואין , ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

בשלושה]עליו המזון לברכת אֹותֹו[מצרפין ּכֹוללין ולא , ְְִָָֹ
ּבארּבע  עּמֹו יֹוׁשבין ולא עׂשרה, ׁשּצרי ּדבר לכל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹּבעׂשרה

לאחרים הּוא ׁשֹונה אבל תורה]אּמֹות. לֹו;[מלמד וׁשֹונין , ְֲֲִִֵֶַַָ
לאחרים]ונׂשּכר מלאכה וׂשֹוכר [לעשות ואם [אחרים], מת . ְְְְִִֵֵָ

ארֹונֹו על אבן ּומּניחין ׁשֹולחין ּדין ּבית - ּכלֹומר ּבנּדּויֹו , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַ
צרי ואין הּצּבּור; מן מבּדל ׁשהּוא לפי אֹותֹו, רֹוגמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻׁשהן

מּטתֹו. את מלּוין ואין אֹותֹו, מסּפידין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָלֹומר,
ׁשֹונין יתר ‰. ואין לאחרים, ׁשֹונה ׁשאינֹו - הּמחרם עליו ְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ואינֹו ּתלמּודֹו. יׁשּכח ׁשּלא ּכדי לעצמֹו, הּוא ׁשֹונה אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹלֹו;
ואין  עּמֹו, ונֹותנין נֹוׂשאין ואין לֹו; נׂשּכרין ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָנׂשּכר,

ּפרנסתֹו ּכדי עסק, מעט אּלא עּמֹו, .מתעּסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.Â מנּדין מי - להּתירֹו ּבּקׁש ולא יֹום, ׁשלׁשים ּבנּדּויֹו ׁשּיׁשב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹֹ

- להּתירֹו ּבּקׁש ולא אחרים, יֹום ׁשלׁשים יׁשב ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹאֹותֹו
אֹותֹו .מחרימין ְִִַ

.Ê הדיֹוטֹות ּבכּמה אפּלּו ּבׁשלׁשה, החרם? אֹו הּנּדּוי מּתירין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ת"ח] לּתלמיד [שאינם ויׁש לבּדֹו. הּנּדּוי מּתיר ממחה, ויחיד ;ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻ

הרב. ּבמקֹום ואפּלּו החרם, אֹו הּנּדּוי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָלהּתיר
.Ë ּבגללֹוׁשלׁשה ׁשּנּדּוהּו מּדבר זה וחזר להן, והלכּו ׁשּנּדּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

לֹו ּומּתירין אחרים, ׁשלׁשה ּבאין -. ְֲִִִִֵַָָֹ
.È נּדּויֹומי לֹו ויּתיר הּנׂשיא אצל יל נּדהּו, מי ידע .ׁשּלא ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‡È עצמֹונּדּוי מּפי אפּלּו ּתנאי, הפרהעל צרי אם - [אף ְְֲֲִִִִִַַַָָָ
התנאי] נתקיים נּדה לא ואפּלּו עצמֹו, ׁשּנּדה חכמים ּתלמיד .ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

הרי  - נּדּוי עליו ׁשחּיב ּדבר על ואפּלּו ּפלֹוני, ּדעת על ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעצמֹו
לעצמֹו. מפר ְְֵֵֶַזה

.·È ּבחלֹוםמי אותו]ׁשּנּדּוהּו מנדה שמישהו ידע [חלם אפ ּלּו , ֲֲִִִֶַַָ
להּתירֹו הלכֹות, ׁשּׁשֹונין אדם ּבני עׂשרה צרי - נּדהּו ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָמי
מצא, לא ּפרסה. עד אחריהן טֹורח מצא, לא ואם ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹמּנּדּויֹו;
מי  לֹו מּתירין מצא, לא מׁשנה; ׁשּׁשֹונין עׂשרה לֹו ְֲִִִִִִִֶַַָָָָָֹמּתירין
עׂשרה  אפּלּו לֹו מּתירין מצא, לא ּבּתֹורה; לקרֹות ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֹׁשּיֹודעין
לֹו מּתירין עׂשרה, ּבמקֹומֹו מצא לא לקרֹות. יֹודעין ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹׁשאינן

ׁשלׁשה  .אפּלּו ְֲִָֹ
.‚È לֹומי מּתירין אין ּבפניו, נּדּוהּוׁשּנּדּוהּו ּבפניו; אּלא ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבין  ואין ּבפניו. ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין לֹו מּתירין ּבפניו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּומּתירין  מנּדין אּלא ּכלּום, להפרה ּכׁשּיחזר נּדּוי אחד, ּברגע ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכּמה  ּבנּדּויֹו זה להּניח ּדין ּבית ראּו ואם למּוטב. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהמנּדה
לזה  להחרים ּדין ּבית ראּו אם וכן רׁשעֹו. ּכפי מּניחין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשנים,

נידוי]לכּתחּלה עּמֹו[ללא וׁשֹותה עּמֹו ׁשאֹוכל מי ּולהחרים , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
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ליּסרֹו, ּכדי מחרימין - אּמֹות ּבארּבע עּמֹו ׁשּיעמד מי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹאֹו
על  אף החּטאים. יפרצּוה ׁשּלא עד לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּוכדי
לתלמיד  ׁשבח אינֹו לכבֹודֹו, לנּדֹות לחכם רׁשּות ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּפי
מּדברי  אזניו מעלים אּלא זה, ּבדבר עצמֹו להנהיג ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָחכמים
ׁשלמה  ׁשאמר ּכענין - להן לּבֹו יׁשית ולא הארץ, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹעּמי
."לּב ּתּתן אל ידּברּו, אׁשר הּדברים לכל "ּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבחכמתֹו:
ואינן  חרּפתן, ׁשֹומעין - הראׁשֹונים חסידים ּדר היה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָוכן
לֹו. וסֹולחין למחרף ׁשּמֹוחלין אּלא עֹוד, ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹמׁשיבין;

ואֹומרין  הּנאין, ּבמעׂשיהן מׁשּתּבחין היּו ּגדֹולים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָוחכמים
ּדרּכן  היא וזֹו לכבֹודן. החרימּוהּו ולא אדם נּדּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּמעֹולם
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּה. ליל ׁשראּוי חכמים, ּתלמידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
אֹו ׁשּבּזהּו חכמים ּתלמיד אבל ּבּסתר. חרפּוהּו אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשּבּזּוהּו
מחל  ואם ּכבֹודֹו. על למחל לֹו אסּור ּבפרהסיא, אדם ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹחרפֹו
ּכנחׁש, הרּבה ונֹוטר נֹוקם אּלא ּתֹורה; ּבזיֹון ׁשּזה נענׁש, -ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

לֹו. ויסלח מחילה, מּמּנּו ׁשּיבּקׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָעד
ּדס  רחמנא ּיען ּברי ְְְֲִַַַָָ
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ח ּפרק ¤¤
נזירּותֹו,‡. ימי הּנזיר ּכׁשּיגמר היא? ּכיצד טהרה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתגלחת

ואיל  לחּטאת, וכבׂשה לעֹולה, ּכבׂש - ּבהמֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמביא
ּתקרב לׁשלמים  לחּטאת הראּויה - ּפרׁש ולא ׁשלׁשּתן הביא ; ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹ

עֹולה. לעֹולה והראּויה ׁשלמים, לׁשלמים והראּויה ְְְְְְְִִִַָָָָָָָָָחּטאת,
עׂשרֹונֹות ׁשּׁשה הּׁשלמים, איל עם מידה]ּומביא שם - [-האיפה ְְִִִִֵֵֶַָָ

חּלֹות  עׂשר חּלה, עׂשרים מהן אֹופה - סלת עּׂשרֹון ׁשליׁשי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּוׁשני
אפייתן] לפני בשמן מּצֹות[בלולות רקיקי [משוחים ועׂשרה ְֲִֵַַָָ

אפייתם] לאחר וׁשעּור בשמן ׁשמן. ּברביעית העׂשרים ּומֹוׁשח ;ְְְִִִִִֵֶֶֶַָ
אחד. ּבכלי העׂשרים ּומביא מּסיני. למׁשה הלכה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹזה,

.·ּכ ואחר העֹולה, ּכ ואחר ּתחּלה, החּטאת ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָוׁשֹוחט
מגּלח  ּכ ואחר החּטאת הּׁשלמים, ׁשּׁשחט אחר ּגּלח ואם ; ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָ

ׁשֹולקן אֹו הּׁשלמים, ּומבּׁשל יצא. העֹולה, ל [=בישו אֹו ְְְִֵַַָָָָָָ
על ממושך] ונֹותן הּׁשלמים, זבחי ׁשל הרטב מן ולֹוקח .ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּדּוד ּתחת לאׁש מׁשליכֹו ּכ ואחר הּׁשלמים;[=סיר]הּׂשער, ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָ
יצא. החּטאת, ּתחת הׁשליכֹו ְְִִִַַַַָָָואם

הּנזירים ‚. ּבלׁשּכת הּנׁשים, ּבעזרת ׂשערֹו? מגּלח ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהיכן
את  מבּׁשלין וׁשם ּדרֹומית; מזרחית ּבקרן ׁשם ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשהיתה

לאׁש ׂשערן ּומ ׁשליכין ּבּמדינהׁשלמיהן, ּגּלח ואם [מחוץ . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
-למקדש] ּבּמקּדׁש ׁשּגּלח ּבין ּבּמדינה, ׁשּגּלח ּובין יצא. ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּפתח  ׁשּיהיה עד מגּלח ואינֹו הּדּוד; ּתחת ׂשערֹו מׁשלי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּוא
ׁשּיגּלח  לא - מֹועד" אהל "ּפתח ׁשּנאמר: ּפתּוח, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהעזרה

הּוא. מקּדׁש ּבזיֹון ׁשּזה הּפתח, ְְְִִֶֶֶֶֶַַָּכנגד
הּזרֹוע „. את הּכהן נֹוטל ּכ וחּלת ואחר האיל, מן ּבׁשלה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

אֹו הּנזיר ּכּפי על ונֹותנן אחד, ורקיק הּסל, מן אחת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָמּצה
ּומניפן יחד הּנזירה, ומניף הנזיר יד תחת ידו מכניס [הכהן ְְִִַָָ

למתים.עמו] ּולהּטּמא יין לׁשּתֹות הּנזיר הּתר ּכ ואחר .ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֻ
ממרט‰. על [=קרח]נזיר ואף ּתער; להעביר צרי אינֹו , ְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ

מקריב  זה הרי - ּכּפים לֹו ׁשאין אֹו ׂשער, לֹו ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּפי
ּגּלח  ולא קרּבנֹותיו, הביא ואם ויּטּמא. ויׁשּתה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹותיו,
לערב; ּומּטּמא ׁשֹותה אּלא מעּכבת, הּתגלחת אין - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹראׁשֹו

הּדמים  מן אחד עליו נתן ׁשּמּׁשּיּזרק ׁשּלא ּפי על אף הּתר, - ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
לעּכב. ולא למצוה אּלּו, ּדברים ׁשּכל הניף; ולא ּכּפיו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹעל

.Â לגּלח מצוה עליו, מעּכבת הּתגלחת ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאף
מרּבה  זמן לאחר ׁשּגּלח אפּלּו אֹו ּבתער, ׁשּלא ׁשּגּלח ונזיר ; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻ

ּגּלּוח, מצות קּים ולא ּכלּום, עׂשה לא - ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹוׁשּיר
טמא. נזיר ּבין טהֹור, נזיר ִִֵֵֵָָָָּבין

.Êוגּלחֹוּגּלח וחזר ּכּלֹו, ראׁשֹו וצּמח ׂשערֹות, ׁשּתי והּניח ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֻ
הּׂשערֹות, ׁשּתי אֹותן עם אחת [או]ּכּלֹו ונׁשארה אחת ׁשּגּלח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻ

אין  - אחת וגּלח אחת נׁשרה ּגּלּוח; מצות קּים זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּגּלּוח מצות ישנה ּכאן הראש כשעל גילוח מצות ואין [הואיל ְִִַַָ

אחת] שערה .רק
.Áהּׁשלמים על ראשונים]ּגּלח ּפסּול [שהקריבם ונמצא , ְְְִִִַַַָָָ

לֹו[הקרבן] עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה, ּתגלחּתֹו לא - [שהרי ְְְְִַָָָָֹ
נזירותו] ימי עדיין ונמצאת נשלמו החּטאת, על ּגּלח ;ְְִִַַַַָָ

הּׁשלמים  הביא ּכ ואחר חּטאת, לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנׁשחטה
לֹו. עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה, ּתגלחּתֹו - ּכמצותן וקרבּו ְְְְְְְְְִִַָָָָָָָָָֹוהעֹולה,

.Ë,לׁשמן ׁשּלא ונׁשחטּו הּׁשלמים, ועל העֹולה על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּגּלח
ּתגלחּתֹו - לׁשמן להקריבן אחרֹות קרּבנֹות הביא ּכ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָואחר

לֹו עלּו לא ּוזבחיו .ּפסּולה, ְְָָָָֹ
.Èּתגלחּתֹו - ּכׁשר מהן אחד ונמצא ׁשלׁשּתן, על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגּלח

ּכהלכתן  ויקרבּו הּזבחים ׁשאר ויביא .ּכׁשרה, ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
.‡È ּכמי הּוא הרי - ּפסּולה' 'ּתגלחּתֹו ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל

יֹום  ׁשלׁשים סֹותר ׁשהּוא נזירּותֹו, ימי ּבתֹו ּכמֹוׁשּנתּגּלח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַֹ
הּפסּולה, הּתגלחת אחר יֹום ׁשלׁשים מֹונה ונמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּבארנּו;

קרּבנֹותיו. ְְִֵָָּומביא
.·Èּכמצותן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר שלא ׁשלמי או לשמם [שלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ

שנים] שתי בן ּכׁשריןהיה נדבה]- עֹולין [כשלמי ואין , ְְִִֵֵ
לחם, טעּונין ואין אחד, ליֹום ונאכלין חֹובה; לׁשם ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלּבעלים

ב:]ולא תנופה ושוק]מּתנֹות[מצות חזה זרֹוע.[= ולא , ְְְַַָֹֹ
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ליּסרֹו, ּכדי מחרימין - אּמֹות ּבארּבע עּמֹו ׁשּיעמד מי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹאֹו
על  אף החּטאים. יפרצּוה ׁשּלא עד לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּוכדי
לתלמיד  ׁשבח אינֹו לכבֹודֹו, לנּדֹות לחכם רׁשּות ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּפי
מּדברי  אזניו מעלים אּלא זה, ּבדבר עצמֹו להנהיג ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָחכמים
ׁשלמה  ׁשאמר ּכענין - להן לּבֹו יׁשית ולא הארץ, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹעּמי
."לּב ּתּתן אל ידּברּו, אׁשר הּדברים לכל "ּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבחכמתֹו:
ואינן  חרּפתן, ׁשֹומעין - הראׁשֹונים חסידים ּדר היה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָוכן
לֹו. וסֹולחין למחרף ׁשּמֹוחלין אּלא עֹוד, ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹמׁשיבין;

ואֹומרין  הּנאין, ּבמעׂשיהן מׁשּתּבחין היּו ּגדֹולים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָוחכמים
ּדרּכן  היא וזֹו לכבֹודן. החרימּוהּו ולא אדם נּדּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּמעֹולם
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּה. ליל ׁשראּוי חכמים, ּתלמידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
אֹו ׁשּבּזהּו חכמים ּתלמיד אבל ּבּסתר. חרפּוהּו אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשּבּזּוהּו
מחל  ואם ּכבֹודֹו. על למחל לֹו אסּור ּבפרהסיא, אדם ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹחרפֹו
ּכנחׁש, הרּבה ונֹוטר נֹוקם אּלא ּתֹורה; ּבזיֹון ׁשּזה נענׁש, -ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

לֹו. ויסלח מחילה, מּמּנּו ׁשּיבּקׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָעד
ּדס  רחמנא ּיען ּברי ְְְֲִַַַָָ



meil cg` wxt m"anx ixeriyb"ryz'd xc` 'eÎhay 'l -

ה'תשע"ג  שבט ל' ראשון יום

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

ח ּפרק ¤¤
נזירּותֹו,‡. ימי הּנזיר ּכׁשּיגמר היא? ּכיצד טהרה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתגלחת

ואיל  לחּטאת, וכבׂשה לעֹולה, ּכבׂש - ּבהמֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמביא
ּתקרב לׁשלמים  לחּטאת הראּויה - ּפרׁש ולא ׁשלׁשּתן הביא ; ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹ

עֹולה. לעֹולה והראּויה ׁשלמים, לׁשלמים והראּויה ְְְְְְְִִִַָָָָָָָָָחּטאת,
עׂשרֹונֹות ׁשּׁשה הּׁשלמים, איל עם מידה]ּומביא שם - [-האיפה ְְִִִִֵֵֶַָָ

חּלֹות  עׂשר חּלה, עׂשרים מהן אֹופה - סלת עּׂשרֹון ׁשליׁשי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּוׁשני
אפייתן] לפני בשמן מּצֹות[בלולות רקיקי [משוחים ועׂשרה ְֲִֵַַָָ

אפייתם] לאחר וׁשעּור בשמן ׁשמן. ּברביעית העׂשרים ּומֹוׁשח ;ְְְִִִִִֵֶֶֶַָ
אחד. ּבכלי העׂשרים ּומביא מּסיני. למׁשה הלכה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹזה,

.·ּכ ואחר העֹולה, ּכ ואחר ּתחּלה, החּטאת ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָוׁשֹוחט
מגּלח  ּכ ואחר החּטאת הּׁשלמים, ׁשּׁשחט אחר ּגּלח ואם ; ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָ

ׁשֹולקן אֹו הּׁשלמים, ּומבּׁשל יצא. העֹולה, ל [=בישו אֹו ְְְִֵַַָָָָָָ
על ממושך] ונֹותן הּׁשלמים, זבחי ׁשל הרטב מן ולֹוקח .ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּדּוד ּתחת לאׁש מׁשליכֹו ּכ ואחר הּׁשלמים;[=סיר]הּׂשער, ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָ
יצא. החּטאת, ּתחת הׁשליכֹו ְְִִִַַַַָָָואם

הּנזירים ‚. ּבלׁשּכת הּנׁשים, ּבעזרת ׂשערֹו? מגּלח ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהיכן
את  מבּׁשלין וׁשם ּדרֹומית; מזרחית ּבקרן ׁשם ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשהיתה

לאׁש ׂשערן ּומ ׁשליכין ּבּמדינהׁשלמיהן, ּגּלח ואם [מחוץ . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
-למקדש] ּבּמקּדׁש ׁשּגּלח ּבין ּבּמדינה, ׁשּגּלח ּובין יצא. ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּפתח  ׁשּיהיה עד מגּלח ואינֹו הּדּוד; ּתחת ׂשערֹו מׁשלי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּוא
ׁשּיגּלח  לא - מֹועד" אהל "ּפתח ׁשּנאמר: ּפתּוח, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהעזרה

הּוא. מקּדׁש ּבזיֹון ׁשּזה הּפתח, ְְְִִֶֶֶֶֶַַָּכנגד
הּזרֹוע „. את הּכהן נֹוטל ּכ וחּלת ואחר האיל, מן ּבׁשלה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

אֹו הּנזיר ּכּפי על ונֹותנן אחד, ורקיק הּסל, מן אחת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָמּצה
ּומניפן יחד הּנזירה, ומניף הנזיר יד תחת ידו מכניס [הכהן ְְִִַָָ

למתים.עמו] ּולהּטּמא יין לׁשּתֹות הּנזיר הּתר ּכ ואחר .ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֻ
ממרט‰. על [=קרח]נזיר ואף ּתער; להעביר צרי אינֹו , ְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ

מקריב  זה הרי - ּכּפים לֹו ׁשאין אֹו ׂשער, לֹו ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּפי
ּגּלח  ולא קרּבנֹותיו, הביא ואם ויּטּמא. ויׁשּתה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹותיו,
לערב; ּומּטּמא ׁשֹותה אּלא מעּכבת, הּתגלחת אין - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹראׁשֹו

הּדמים  מן אחד עליו נתן ׁשּמּׁשּיּזרק ׁשּלא ּפי על אף הּתר, - ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
לעּכב. ולא למצוה אּלּו, ּדברים ׁשּכל הניף; ולא ּכּפיו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹעל

.Â לגּלח מצוה עליו, מעּכבת הּתגלחת ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאף
מרּבה  זמן לאחר ׁשּגּלח אפּלּו אֹו ּבתער, ׁשּלא ׁשּגּלח ונזיר ; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻ

ּגּלּוח, מצות קּים ולא ּכלּום, עׂשה לא - ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹוׁשּיר
טמא. נזיר ּבין טהֹור, נזיר ִִֵֵֵָָָָּבין

.Êוגּלחֹוּגּלח וחזר ּכּלֹו, ראׁשֹו וצּמח ׂשערֹות, ׁשּתי והּניח ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֻ
הּׂשערֹות, ׁשּתי אֹותן עם אחת [או]ּכּלֹו ונׁשארה אחת ׁשּגּלח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻ

אין  - אחת וגּלח אחת נׁשרה ּגּלּוח; מצות קּים זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּגּלּוח מצות ישנה ּכאן הראש כשעל גילוח מצות ואין [הואיל ְִִַַָ

אחת] שערה .רק
.Áהּׁשלמים על ראשונים]ּגּלח ּפסּול [שהקריבם ונמצא , ְְְִִִַַַָָָ

לֹו[הקרבן] עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה, ּתגלחּתֹו לא - [שהרי ְְְְִַָָָָֹ
נזירותו] ימי עדיין ונמצאת נשלמו החּטאת, על ּגּלח ;ְְִִַַַַָָ

הּׁשלמים  הביא ּכ ואחר חּטאת, לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנׁשחטה
לֹו. עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה, ּתגלחּתֹו - ּכמצותן וקרבּו ְְְְְְְְְִִַָָָָָָָָָֹוהעֹולה,

.Ë,לׁשמן ׁשּלא ונׁשחטּו הּׁשלמים, ועל העֹולה על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּגּלח
ּתגלחּתֹו - לׁשמן להקריבן אחרֹות קרּבנֹות הביא ּכ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָואחר

לֹו עלּו לא ּוזבחיו .ּפסּולה, ְְָָָָֹ
.Èּתגלחּתֹו - ּכׁשר מהן אחד ונמצא ׁשלׁשּתן, על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגּלח

ּכהלכתן  ויקרבּו הּזבחים ׁשאר ויביא .ּכׁשרה, ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
.‡È ּכמי הּוא הרי - ּפסּולה' 'ּתגלחּתֹו ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל

יֹום  ׁשלׁשים סֹותר ׁשהּוא נזירּותֹו, ימי ּבתֹו ּכמֹוׁשּנתּגּלח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַֹ
הּפסּולה, הּתגלחת אחר יֹום ׁשלׁשים מֹונה ונמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּבארנּו;

קרּבנֹותיו. ְְִֵָָּומביא
.·Èּכמצותן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר שלא ׁשלמי או לשמם [שלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ

שנים] שתי בן ּכׁשריןהיה נדבה]- עֹולין [כשלמי ואין , ְְִִֵֵ
לחם, טעּונין ואין אחד, ליֹום ונאכלין חֹובה; לׁשם ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלּבעלים

ב:]ולא תנופה ושוק]מּתנֹות[מצות חזה זרֹוע.[= ולא , ְְְַַָֹֹ
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.‚È מן הּכל - עּמהן הּבא והּלחם האּלּו, ּבהמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשלׁש
שני]החּלין מעשר מכסף ּכמֹו[ולא הקּדׁש, נדרי ּכׁשאר , ְְְְִִִֵֵֶַָֻ

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
.„È מעׂשר מּמעֹות ׁשאגּלח מנת על נזיר, 'הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהאֹומר:

נזיר  זה הרי - אּלא ׁשני' הּמעׂשר, מן קרּבנֹותיו מביא ואינֹו , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
החּלין. ִִַֻמן

.ÂË אביו קרּבנֹות להביא לֹו יׁש - ּבנזיר ׁשּנדר ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהאיׁש
עליהן  ּומגּלח קרּבנֹות לעצמֹו, על מגּלחת האּׁשה ואין ; ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

ׁשהיה  מי ּכיצד? הּוא. הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאביה;
והּניח  ּומת קרּבנֹותיו, ּבהן לקנֹות מעֹות והפריׁש נזיר, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָאביו
מנת  על נזיר 'הריני אביו: מֹות אחר ואמר הּסתּומין, ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָהּמעֹות
הרי  - לקרּבנֹותיו' אבי ׁשהפריׁש ּבּמעֹות קרּבנֹותי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאביא
נזירים, ואביו הּוא היה אם וכן קרּבנֹותיו. מהן מביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָזה
אחר  הּבן ואמר האב, ּומת סתּומין, מעֹות אביו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהפריׁש
מביא  זה הרי - אבי' מעֹות על מגּלח 'הריני אביו: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמֹות
מת  לנדבה. הּמע ֹות יּפלּו אמר, לא אם אבל מהן; ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקרּבנֹותיו
מּפני  הּסתּומין, הּמעֹות חֹולקין - רּבים ּבנים והּניח ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָהאב
חלקֹו. על לגּלח מהן אחד לכל ויׁש להן; ירּׁשה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהיא

ׁשנים. ּפי ּבהן נֹוטל ְְְִִֵֶַַָוהּבכֹור
.ÊË ּבין קצּוב, זמן נזיר והּבן עֹולם נזיר האב ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבין

מגּלח  זה הרי - עֹולם נזיר והּבן קצּוב זמן נזיר האב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
אביו  נזירּות מּמעֹות קרּבנֹותיו .ּומביא ְְְְִִִִֵָָָ

.ÊÈ אין ומת, טמאה קרּבנֹות ּבהן להביא מעֹות אביו ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָֻהפריׁש
טהרה  קרּבן ּבהן מביא לקרּבן הּבן האב הפריׁשן אם וכן ; ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

אּלּו ׁשּדברים טמאה; ּתגלחת עליהן מגּלח הּבן אין ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻטהרה,
זבחי  הביא ואם הן. לֹו.ספק עלּו לא ו, ְְִִֵֵֵָָָָֹ

.ÁÈ קרּבנֹות להביא חּיב - נזיר' לגּלח עלי 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאֹומר:
ׁשּירצה  נזיר איזה ידי על ּומקריבן טהרה, אמר:ּתגלחת . ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

לגּלח  עלי 'הרי אמר: אם אֹו נזיר', קרּבנֹות חצי עלי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'הרי
ׁשּירצה, נזיר לאיזה הּקרּבנֹות חצי מביא זה הרי - נזיר' ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחצי
'הרי  אמר: אם אבל מּׁשּלֹו; קרּבנֹותיו מׁשלים נזיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָואֹותֹו
ׁשלם, נזיר קרּבנֹות מביא זה הרי - נזיר' חצי קרּבנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעלי

נזירּות. חצי לנּו ְֲִִֵֶָׁשאין
.ËÈחברֹו וׁשמע נזיר', לגּלח ועלי נזיר, 'הריני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאֹומר:

אחר  נזיר לגּלח חּיב ואינֹו נזיר, חברֹו הרי - 'ואני' ;ואמר: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ
'ואני, אמר: ואם ּבּנזירּות. אּלא עצמֹו התּפיס לא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהרי
מהן  אחד ּכל ּפּקחין, היּו אם חּיב. זה הרי נזיר', לגּלח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָועלי
לגּלח  חּיבין כן, עׂשּו לא ואם חברֹו; ידי על קרּבנֹותיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹמביא

אחרים. ְֲִִִֵנזירים
.Î:ואמר חברֹו וׁשמע נזיר', חצי לגּלח עלי 'הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהאֹומר:

ׁשל  קרּבנֹותיו חצי מביא זה - נזיר' חצי לגּלח ועלי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ'ואני,
מׁשלים  מהן אחד וכל זה, ׁשל קרּבנֹותיו חצי מביא וזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָזה,
קרּבנֹות  חצי מביא זה לאו, ואם ּפּקחין; היּו אם ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָקרּבנֹותיו,
נזיר  לאיזה קרּבנֹות חצי מביא וזה ׁשּירצה, נזיר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָלאיזה

.ׁשּירצה  ְִֶֶ

ה'תשע"ג  אדר א' שני יום

ט ּפרק ¤¤
נזירים‡. קרּבנֹות מהן ׁשּיקריב מעֹות ,[אחרים]הּמפריׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

נזירים  קרּבנֹות ּבמֹותרן יביא - והֹותירּו מהן ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָוהקריב
סתּומין  מעֹות הפריׁש לנזירים. נזירים, ׁשּמֹותר ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַָאחרים;

לנדבה. הּמֹותרין יּפלּו - והֹותירּו ְְְְִִִִִִַָָָלנזירּותֹו,
מעֹות ·. מֹותר - והֹותירּו לנזירּותֹו, מפרׁשין מעֹות ְְְְְִִִִִִַָָֹהפריׁש

הּמלח  לים ילכּו החּטאת ּומֹותר עֹולה, יבֹואּו ְְֵֶַַַַַָָָָָָהעֹולה
טעּונין [לאיבוד] ואין ׁשלמים; יבֹואּו הּׁשלמים ּדמי ּומֹותר ,ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

אחד. ליֹום ונאכלין ְְֱִֶֶֶֶָָלחם,
יּפלּו‚. סתּומין, היּו אם - ומת לנזירּותֹו, מעֹות ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּמפריׁש

ילכּולנדבה  חּטאת ּדמי עֹולה, עֹולה ּדמי - מפרׁשין היּו . ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָֹ
אחד  ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּדמי הּמלח, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלים

לחם. טעּונין ְְִֵֶֶואין
להביא „. מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון הּסתּומין? הּמעֹות הם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכיצד

'אּלּו אמר: אם אבל ּכלּום; אמר ולא קרּבנֹותיו, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹמהן
ּכמפרׁשין  אּלּו הרי אמר לחֹובתי', אם לֹומר, צרי ואין ; ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֹ

ּכמפרׁשין. ׁשהן ולׁשלמי', ּולחּטאתי לעֹולתי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ'אּלּו
סתּומין הּמפריׁש‰. ּכמעֹות היא הרי מּום, ּבעלת ;ּבהמה ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָ

ּפי  על אף - ּכלי אֹו וזהב, ּכסף ׁשל לׁשֹון הּמפריׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָוכן
ּכמעֹות  הּוא הרי ולׁשלמי', ּולעֹולתי לחּטאתי 'ׁשּזֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאמר

ְִסתּומין.
.Â'לנזירּותי והּׁשאר לחּטאתי, 'א ּלּו אֹוהאֹומר: ומת, , ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ

לים  ילכּו חּטאת ּדמי - ּבעלּה לּה והפר אּׁשה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשהיתה
ׁשלמים. ּובחצין עֹולה ּבחצין יביא - והּׁשאר ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָהּמלח,

.Êיבֹואּו עֹולה ּדמי - לנזירּותי' והּׁשאר לעֹולתי, 'אּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאמר:
לנדבה  יּפלּו והּׁשאר .עֹולה, ְְְְִִַָָָָ

.Áׁשּדּמה והפריׁש[=חשב]מי ּבנזירּות, חּיב ׁשהּוא  ְְְִִִִִִֶֶַָָ
ואינֹו נדר זה ׁשאין והֹורהּו לחכם, ׁשאל ּכ ואחר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבנֹותיו,

יצאּו ׁשהפריׁש? ּבּקרּבנֹות ּיעׂשה מה - ּבנזירּות [לחולין]חּיב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכמֹו הקּדׁש, ׁשאינֹו הּוא, טעּות הקּדׁש ׁשּזה ּבעדר; ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָוירעּו

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
.Ëּכ ואחר קרּבנֹותיה, והפריׁשה ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָהאּׁשה

ותרעה  ּתצא הּבהמה, היתה מּׁשּלֹו אם - ּבעלּה לּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהפר
אדםּבעדר  ׁשאין היּו; ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּנ ּכגֹון ּכלּום, ּבהן לבעלּה ואין מּׁשּלּה לּההּקרּבנֹות ּתנּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
מה  אּלא רׁשּות, ּבהן לּבעל יהיה ׁשּלא מנת על ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּתנה
עֹולה, ּתקרב והעֹולה ּתמּות, החּטאת - ּבהן ּתעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּׁשּתרצה
טעּונים  ואינן אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יקרבּו ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָוהּׁשלמים

ֶֶלחם.
.È לנדבה יּפלּו לקרּבנֹותיה, סתּומין מעֹות היּוהפריׁש . ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָ

יבֹואּו עֹולה ּודמי הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמפרׁשין
ואינן  אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּודמי ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָָָָעֹולה,

לחם. ְִֶֶטעּונין
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.‡È ואחר נזירּות, ימי ּבתֹו ונטמאת ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה
טמאה  קרּבן מביאה זֹו הרי - לּה והפר ּבעלּה ׁשמע ּכ. ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ

.·È,קרּבנֹותיו עליו והפריׁש ּבנזיר, ּבנֹו את ׁשהּדיר ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָהאיׁש
ׁשּגּלח  אֹו קרֹוביו, אֹו הּוא ּומחה זֹו, ּבנזירּות הּבן רצה ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹולא
ּתקרב  והעֹולה ּתמּות, החּטאת - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו ְְְְִִֶַַַָָָָָהּוא,
ואינן  אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יקרבּו והּׁשלמים ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָעֹולה,

לחם  יּפלּוטעּונין אּלּו הרי סתּומים, מעֹות לֹו הפריׁש . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָ
הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - מפרׁשין מעֹות היּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹלנדבה.
ואינן  ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּדמי עֹולה, יבֹואּו עֹולה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָּודמי

אחד. ליֹום ונאכלין לחם ְְְֱִִֶֶֶֶָָטעּונין
.‚È,קרּבן והפריׁש ּבן', לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָהאֹומר:

ואסּורין והּפילה ספק, הּקרּבנֹות הרי - וילדה וחזרה אׁשּתֹו, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָ
ועבֹודה  .ּבגּזה ְֲִַָָ

.„È ּכיצד - הּוא מי ידּוע ואין מהן, אחד ׁשּנטמא נזירים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשני
טהרה  וקרּבן טמאה קרּבן מביאין קרּבנֹותיהן? ְְְְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָֻמביאין
הּטמא, הּוא אני 'אם מהן: אחד ואֹומר נזירּותם, ימי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבמלאת
הּטהֹור, הּוא אני ואם ;ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי טמאה ְְְְְְֲֳִִִֶֶַַַָָָָָָֻקרּבן

'ׁשּל טמאה וקרּבן ׁשּלי טהרה נזירּות קרּבן ימי וסֹופרין . ְְְְְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
קרּבן  ּומביאין וחֹוזרין אּלּו. קרּבנֹות מאחר ּגמּורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחרת
קרּבן  - טמא ׁשהייתי הּוא אני 'אם מהן: אחד ואֹומר ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָטהרה,
אני  ואם טהרתי; קרּבן וזה ,ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי ְְְְְְְֲֳֳִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻטמאה
וזה  ,ׁשּל טמאה וקרּבן ׁשּלי טהרה קרּבן - הּטהֹור ְְְְְְֳִֶֶֶַַַָָָָָָֻהּוא

ּכלּום. ּבקרּבנֹותיהן הפסידּו ׁשּלא נמצאּו .'טהרת ְְְְְְְְְֳִִִֵֶֶַָָָָֹקרּבן
.ÂË ועֹולת העֹוף חּטאת מביא זה הרי - מהן אחד ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמת

והעֹולה  מחֹובתי החּטאת הייתי, טמא 'אם ויאמר: ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹּבהמה,
העֹוף  וחּטאת מחֹובתי העֹולה הייתי, טהֹור ואם ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָנדבה;
ואֹומר: טהרה קרּבן ּומביא אחרת, נזירּות ימי וסֹופר ְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָספק';
ואם  חֹובה; וזֹו נדבה הראׁשֹונה העֹולה הייתי, טמא ְְְִִִִִֵָָָָָָָָָ'אם
ׁשאר  וזה נדבה, וזֹו חֹובה הראׁשֹונה העֹולה הייתי, ְְְְִִִֶָָָָָָָָָָטהֹור

אם קרּבני' אּלא טמאה, ּתגלחת מגּלח מּׁשניהן אחד ואין . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ראׁשם  ּפאת מּקיפין אּלּו ׁשאין - נׁשים אֹו קטּנים היּו ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכן

ִֵָמּספק.
.ÊË ׁשני ׁשהיּו ּכגֹון ּבטמאה? זה ספק להם יּולד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכיצד

טמא, ׁשם טמאה ׁשּספק הּיחיד, ּברׁשּות עֹומדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּנזירים
וא  אֹותן רֹואה מּבחּוץ אחד מּכם והיה אחד את 'ראיתי ֹומר: ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

הּוא' מי יֹודע ואיני עּמהן ׁשּנטמא, זה עד היה אם אבל . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
רּבים, הן הרי ׁשלׁשה, ׁשהן ּכיון - טהֹורין ׁשניהן הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבחצר,
ּברׁשּות  טמאה ּכספק טהֹור; ספקן הּיחיד, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻורּבים

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַָָָהרּבים
.ÊÈאֹו ׁשניהם, הּנזירים ּבׁשּׁשתקּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּבּמה

הּדבר  להם לא נסּתּפק 'אני מהם: אחד אמר אם אבל . ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מביא  אינֹו ׁשּנטמא, עליו מעידין עדים ׁשני אפּלּו - ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָנטמאתי'
'איני  ּכאֹומר נטמאתי', 'לא ׁשאמר ׁשּזה ּפיהם; על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקרּבן
ׁשאינֹו ונמצא נזירּותי', על נׁשאלּתי ׁשּכבר ּבטמאה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמביא
ׁשתק  אם אבל עצמֹו. ידי על נאמן ואדם העדים, את ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמכחיׁש
אחד, עד ּפי על אפּלּו קרּבן, מביא זה הרי - לֹו נסּתּפק ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
- ּבנזירּות' נדרּת 'ּבפני לאחד: ׁשאמר עד וכן ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכמֹו

נזירּות  נֹוהג הכחיׁשֹו, לא ואם ּכלּום; חּיב אינֹו הכחיׁשֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֵַָֹאם
ואיני  ׁשּנזר, מּכם אחד 'ראיתי לׁשנים: אמר אפּלּו ּפיו. ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
נזירּות  נֹוהגין אֹותֹו, מכחיׁשין ואין הֹואיל - הּוא' מי ְְְֲִִִִִִֵֵַַיֹודע
והתרּו נטמא, אֹו יין וׁשתה עד, ּפי על נזירּות נהג ּפיו. ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָעל

אחד. ּבעד הּנזירּות ׁשעּקר ּפי על אף לֹוקה, - ְְִִִֵֶֶֶַַַַָּבֹו
.ÁÈ מׁשּכב ׁשהיה ׁשם מת ׁשאין ּפי על אף - הּדר לרחב ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשהיא  ּפי על ואף ּבצּדֹו, נֹוגע אֹו עליו אּלא לעבר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמקֹום
וספק  הֹואיל טהֹור, זה הרי - נזיר מּׁשם ועבר ידּועה, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻטמאה

טהֹור  הרּבים מהדרך]ּברׁשּות נטה .[ואולי ְִִַָָ
.ËÈ היה אם אבל ּברגלֹו. ּבמהּל אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה

ּברגליו, ׁשהמהּל טמא; זה הרי - מּׂשא טעּון אֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָרֹוכב,
טעּון  אבל יסיט; ׁשּלא אֹו יאהיל ׁשּלא אֹו יּגע ׁשּלא ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאפׁשר
יסיט, ׁשּלא אֹו יאהיל וׁשּלא יּגע ׁשּלא אפׁשר אי - רֹוכב ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאֹו

הּדר לרחב הּמת .ׁשהרי ְֲֵֵֶֶֶַַַֹ

ה'תשע"ג  אדר ב' שלישי יום

י ּפרק ¤¤
ּולצרעּתֹו‡. לנזרֹו לֹו ועֹולה אחת, ּתגלחת מגּלח אדם ;אין ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָ

את  ּדֹוחה אינּה מצרע, ספק ׁשהּוא ּבזמן הּצרעת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹותגלחת
הּׁשנה  ּבכל והיה אחת, ׁשנה ׁשּנזר מי ,לפיכ ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָָהּנזירּות.
מצרע  ספק ּבּה ׁשהיה אֹו מת, טמא ּוספק מצרע ספק ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹהּזאת
ימים, ׁשבעת מֹונה זה הרי - ּבספק נטמא הּׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובסֹוף

ּבּׁשביעי מגּלח ואינֹו ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי בסוף ּומּזה [רק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַ
לאחר השנה] אּלא למת, ּולהּטּמא ּביין לׁשּתֹות יכֹול ואינֹו ;ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשהּוא  מּפני ׁשנים; ׁשּתי לאחר ּבקדׁשים ואֹוכל ׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָארּבע
טמאה  ותגלחת טהרה, ּתגלחת - ּתגלחֹות ארּבע לגּלח ְְְְְְְֳִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻצרי
ספק  הּוא ׁשהרי המצרע, ׁשּמגּלח תגלחֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמּספק,

ְָֹמצרע.
ראׁשֹונה,·. ׁשנה אחר אֹותּה מגּלח - ראׁשֹונה ְְִִִֵַַַַַַָָָָָּתגלחת

ואזֹוב  ארז ּבעץ ּומּטהר עיניו, וגּבֹות ּוזקנֹו ראׁשֹו ּבּה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומגּלח
מצרעין  ּכׁשאר הרי וצּפרים מצרע, ולא מת טמא אינֹו אם ; ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵָָָֹֹֹ

ּבׁשנה  וּדאי מצרע הּוא ואם נזירּותֹו; ׁשל טהרה ּתגלחת ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָֹהיא
ׁשנה  וׁשֹוהה מצרע. ׁשל ראׁשֹונה ּתגלחת היא הרי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹונה,
ׁשל  ׁשנּיה ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר הּנזירּות, ימי ּכמנין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָאחרת
ׁשּמא  מצרעין, ּכׁשאר ׁשבעה אחר לגּלח יכֹול ׁשאינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹמצרע
הרי  זֹו, ׁשנּיה וׁשנה היה; וּדאי מת טמא אּלא מצרע ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאינֹו
תגלחֹות  ׁשּתי ׁשּגּלח ּומאחר לגּלח. ׁשאסּור נזיר ּבּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּוא
וׁשֹוהה  ּבּקדׁשים. לאכל ּומּתר הּצרעת, טהרת ׁשלמה ְְֱֳֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאּלּו,
ׁשּמא  - ׁשליׁשית ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר ׁשליׁשית, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשנה
וׁשנה  מת, טמא היה ולא ראׁשֹונה ּבׁשנה היה וּדאי ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָָֹֹמצרע
ׁשנּיה  וׁשנה חֹולטֹו, ימי ׁשהיא מּפני לֹו עלתה לא ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹראׁשֹונה

מצרע ׁשל סֹופרֹו ימי ׁשהיא מּפני לֹו, עלתה [שבעה לא ְְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹ
לׁשהֹות ימים-] צרי לפיכ ּוׁשנּיה; ראׁשֹונה ּתגלחת ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָׁשּבין

- לנזירּותֹו ׁשליׁשית ּתגלחת ּומגּלח ּבנזירּותֹו, ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשנה
ּומצרע  היה וּדאי מת טמא ׁשּמא אֹו טהרה. ּתגלחת ְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוהיא
ונמצאת  ּולצרעּתֹו; לנזירּותֹו עֹולה אחת ּתגלחת ואין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָוּדאי,
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.‡È ואחר נזירּות, ימי ּבתֹו ונטמאת ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה
טמאה  קרּבן מביאה זֹו הרי - לּה והפר ּבעלּה ׁשמע ּכ. ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ

.·È,קרּבנֹותיו עליו והפריׁש ּבנזיר, ּבנֹו את ׁשהּדיר ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָהאיׁש
ׁשּגּלח  אֹו קרֹוביו, אֹו הּוא ּומחה זֹו, ּבנזירּות הּבן רצה ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹולא
ּתקרב  והעֹולה ּתמּות, החּטאת - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו ְְְְִִֶַַַָָָָָהּוא,
ואינן  אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יקרבּו והּׁשלמים ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָעֹולה,

לחם  יּפלּוטעּונין אּלּו הרי סתּומים, מעֹות לֹו הפריׁש . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָ
הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - מפרׁשין מעֹות היּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹלנדבה.
ואינן  ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּדמי עֹולה, יבֹואּו עֹולה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָּודמי

אחד. ליֹום ונאכלין לחם ְְְֱִִֶֶֶֶָָטעּונין
.‚È,קרּבן והפריׁש ּבן', לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָהאֹומר:

ואסּורין והּפילה ספק, הּקרּבנֹות הרי - וילדה וחזרה אׁשּתֹו, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָ
ועבֹודה  .ּבגּזה ְֲִַָָ

.„È ּכיצד - הּוא מי ידּוע ואין מהן, אחד ׁשּנטמא נזירים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשני
טהרה  וקרּבן טמאה קרּבן מביאין קרּבנֹותיהן? ְְְְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָֻמביאין
הּטמא, הּוא אני 'אם מהן: אחד ואֹומר נזירּותם, ימי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבמלאת
הּטהֹור, הּוא אני ואם ;ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי טמאה ְְְְְְֲֳִִִֶֶַַַָָָָָָֻקרּבן

'ׁשּל טמאה וקרּבן ׁשּלי טהרה נזירּות קרּבן ימי וסֹופרין . ְְְְְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
קרּבן  ּומביאין וחֹוזרין אּלּו. קרּבנֹות מאחר ּגמּורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחרת
קרּבן  - טמא ׁשהייתי הּוא אני 'אם מהן: אחד ואֹומר ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָטהרה,
אני  ואם טהרתי; קרּבן וזה ,ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי ְְְְְְְֲֳֳִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻטמאה
וזה  ,ׁשּל טמאה וקרּבן ׁשּלי טהרה קרּבן - הּטהֹור ְְְְְְֳִֶֶֶַַַָָָָָָֻהּוא

ּכלּום. ּבקרּבנֹותיהן הפסידּו ׁשּלא נמצאּו .'טהרת ְְְְְְְְְֳִִִֵֶֶַָָָָֹקרּבן
.ÂË ועֹולת העֹוף חּטאת מביא זה הרי - מהן אחד ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמת

והעֹולה  מחֹובתי החּטאת הייתי, טמא 'אם ויאמר: ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹּבהמה,
העֹוף  וחּטאת מחֹובתי העֹולה הייתי, טהֹור ואם ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָנדבה;
ואֹומר: טהרה קרּבן ּומביא אחרת, נזירּות ימי וסֹופר ְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָספק';
ואם  חֹובה; וזֹו נדבה הראׁשֹונה העֹולה הייתי, טמא ְְְִִִִִֵָָָָָָָָָ'אם
ׁשאר  וזה נדבה, וזֹו חֹובה הראׁשֹונה העֹולה הייתי, ְְְְִִִֶָָָָָָָָָָטהֹור

אם קרּבני' אּלא טמאה, ּתגלחת מגּלח מּׁשניהן אחד ואין . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ראׁשם  ּפאת מּקיפין אּלּו ׁשאין - נׁשים אֹו קטּנים היּו ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכן

ִֵָמּספק.
.ÊË ׁשני ׁשהיּו ּכגֹון ּבטמאה? זה ספק להם יּולד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכיצד

טמא, ׁשם טמאה ׁשּספק הּיחיד, ּברׁשּות עֹומדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּנזירים
וא  אֹותן רֹואה מּבחּוץ אחד מּכם והיה אחד את 'ראיתי ֹומר: ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

הּוא' מי יֹודע ואיני עּמהן ׁשּנטמא, זה עד היה אם אבל . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
רּבים, הן הרי ׁשלׁשה, ׁשהן ּכיון - טהֹורין ׁשניהן הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבחצר,
ּברׁשּות  טמאה ּכספק טהֹור; ספקן הּיחיד, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻורּבים

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַָָָהרּבים
.ÊÈאֹו ׁשניהם, הּנזירים ּבׁשּׁשתקּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּבּמה

הּדבר  להם לא נסּתּפק 'אני מהם: אחד אמר אם אבל . ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מביא  אינֹו ׁשּנטמא, עליו מעידין עדים ׁשני אפּלּו - ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָנטמאתי'
'איני  ּכאֹומר נטמאתי', 'לא ׁשאמר ׁשּזה ּפיהם; על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקרּבן
ׁשאינֹו ונמצא נזירּותי', על נׁשאלּתי ׁשּכבר ּבטמאה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמביא
ׁשתק  אם אבל עצמֹו. ידי על נאמן ואדם העדים, את ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמכחיׁש
אחד, עד ּפי על אפּלּו קרּבן, מביא זה הרי - לֹו נסּתּפק ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
- ּבנזירּות' נדרּת 'ּבפני לאחד: ׁשאמר עד וכן ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכמֹו

נזירּות  נֹוהג הכחיׁשֹו, לא ואם ּכלּום; חּיב אינֹו הכחיׁשֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֵַָֹאם
ואיני  ׁשּנזר, מּכם אחד 'ראיתי לׁשנים: אמר אפּלּו ּפיו. ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
נזירּות  נֹוהגין אֹותֹו, מכחיׁשין ואין הֹואיל - הּוא' מי ְְְֲִִִִִִֵֵַַיֹודע
והתרּו נטמא, אֹו יין וׁשתה עד, ּפי על נזירּות נהג ּפיו. ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָעל

אחד. ּבעד הּנזירּות ׁשעּקר ּפי על אף לֹוקה, - ְְִִִֵֶֶֶַַַַָּבֹו
.ÁÈ מׁשּכב ׁשהיה ׁשם מת ׁשאין ּפי על אף - הּדר לרחב ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשהיא  ּפי על ואף ּבצּדֹו, נֹוגע אֹו עליו אּלא לעבר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמקֹום
וספק  הֹואיל טהֹור, זה הרי - נזיר מּׁשם ועבר ידּועה, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻטמאה

טהֹור  הרּבים מהדרך]ּברׁשּות נטה .[ואולי ְִִַָָ
.ËÈ היה אם אבל ּברגלֹו. ּבמהּל אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה

ּברגליו, ׁשהמהּל טמא; זה הרי - מּׂשא טעּון אֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָרֹוכב,
טעּון  אבל יסיט; ׁשּלא אֹו יאהיל ׁשּלא אֹו יּגע ׁשּלא ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאפׁשר
יסיט, ׁשּלא אֹו יאהיל וׁשּלא יּגע ׁשּלא אפׁשר אי - רֹוכב ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאֹו

הּדר לרחב הּמת .ׁשהרי ְֲֵֵֶֶֶַַַֹ

ה'תשע"ג  אדר ב' שלישי יום

י ּפרק ¤¤
ּולצרעּתֹו‡. לנזרֹו לֹו ועֹולה אחת, ּתגלחת מגּלח אדם ;אין ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָ

את  ּדֹוחה אינּה מצרע, ספק ׁשהּוא ּבזמן הּצרעת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹותגלחת
הּׁשנה  ּבכל והיה אחת, ׁשנה ׁשּנזר מי ,לפיכ ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָָהּנזירּות.
מצרע  ספק ּבּה ׁשהיה אֹו מת, טמא ּוספק מצרע ספק ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹהּזאת
ימים, ׁשבעת מֹונה זה הרי - ּבספק נטמא הּׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובסֹוף

ּבּׁשביעי מגּלח ואינֹו ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי בסוף ּומּזה [רק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַ
לאחר השנה] אּלא למת, ּולהּטּמא ּביין לׁשּתֹות יכֹול ואינֹו ;ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשהּוא  מּפני ׁשנים; ׁשּתי לאחר ּבקדׁשים ואֹוכל ׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָארּבע
טמאה  ותגלחת טהרה, ּתגלחת - ּתגלחֹות ארּבע לגּלח ְְְְְְְֳִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻצרי
ספק  הּוא ׁשהרי המצרע, ׁשּמגּלח תגלחֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמּספק,

ְָֹמצרע.
ראׁשֹונה,·. ׁשנה אחר אֹותּה מגּלח - ראׁשֹונה ְְִִִֵַַַַַַָָָָָּתגלחת

ואזֹוב  ארז ּבעץ ּומּטהר עיניו, וגּבֹות ּוזקנֹו ראׁשֹו ּבּה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומגּלח
מצרעין  ּכׁשאר הרי וצּפרים מצרע, ולא מת טמא אינֹו אם ; ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵָָָֹֹֹ

ּבׁשנה  וּדאי מצרע הּוא ואם נזירּותֹו; ׁשל טהרה ּתגלחת ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָֹהיא
ׁשנה  וׁשֹוהה מצרע. ׁשל ראׁשֹונה ּתגלחת היא הרי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹונה,
ׁשל  ׁשנּיה ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר הּנזירּות, ימי ּכמנין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָאחרת
ׁשּמא  מצרעין, ּכׁשאר ׁשבעה אחר לגּלח יכֹול ׁשאינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹמצרע
הרי  זֹו, ׁשנּיה וׁשנה היה; וּדאי מת טמא אּלא מצרע ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאינֹו
תגלחֹות  ׁשּתי ׁשּגּלח ּומאחר לגּלח. ׁשאסּור נזיר ּבּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּוא
וׁשֹוהה  ּבּקדׁשים. לאכל ּומּתר הּצרעת, טהרת ׁשלמה ְְֱֳֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאּלּו,
ׁשּמא  - ׁשליׁשית ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר ׁשליׁשית, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשנה
וׁשנה  מת, טמא היה ולא ראׁשֹונה ּבׁשנה היה וּדאי ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָָֹֹמצרע
ׁשנּיה  וׁשנה חֹולטֹו, ימי ׁשהיא מּפני לֹו עלתה לא ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹראׁשֹונה

מצרע ׁשל סֹופרֹו ימי ׁשהיא מּפני לֹו, עלתה [שבעה לא ְְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹ
לׁשהֹות ימים-] צרי לפיכ ּוׁשנּיה; ראׁשֹונה ּתגלחת ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָׁשּבין

- לנזירּותֹו ׁשליׁשית ּתגלחת ּומגּלח ּבנזירּותֹו, ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשנה
ּומצרע  היה וּדאי מת טמא ׁשּמא אֹו טהרה. ּתגלחת ְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוהיא
ונמצאת  ּולצרעּתֹו; לנזירּותֹו עֹולה אחת ּתגלחת ואין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָוּדאי,
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ׁשליׁשית  ותגלחת צרעת, ּתגלחת ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָָּתגלחת
ׁשהרי  לֹו, עֹולה ׁשנים מּׁשלׁש אחת ואין טמאה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻּתגלחת
רביעית  ׁשנה לׁשהֹות צרי לפיכ טמאה. ּתגלחת ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָֻהּׁשליׁשית
ספק, ּתגלחת ּבכל ּוׂשערֹו רביעית. ּתגלחת ּומגּלח ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּבנזירּות,

ּבהניה. מּתר ׁשּנצטרע נזיר ׁשּׂשער - מּספק ּבהניה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻאסּור
מצרע,‚. ספק ּבהן והיה נזירּות, ׁשנים עׂשר  נדר אם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכן

עד  ּביין ׁשֹותה אינֹו זה הרי - ּבסֹופן טמאה ספק לֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻונֹולד
עׂשר  ּכל ּבסֹוף אחת ּתגלחֹות, ארּבע ּומגּלח ׁשנה; ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָארּבעים
לספק  ּוׁשנּיה צרעּתֹו, ימי לספק ראׁשֹונה ּתגלחת - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשנים
ּורביעית  טמאתֹו, לספק ּוׁשליׁשית מצרע, ׁשל סֹופרֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹֻימי

טהרה. ְֳִַַָָּתגלחת
עׁשיר„. היה אם קרּבנֹותיו? זה מביא [שקרבנו וכיצד ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

לאחריםבהמה] נכסיו ּכֹותב עוף], שקרבנו עני, ;[ונחשב ְֲִֵֵַָָ
מביא  ּכ ואחר יצא. לא עני, קרּבן ׁשהביא עׁשיר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּמצרע

העֹוף בהמה]חּטאת חטאת כן שאין מה הספק, על [שבאה ַַָ
וכל  - ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבתגלחת ּבהמה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָועֹולת

ספק ׁשהיא מּפני תאכל לא מהן, עֹוף חולין חּטאת [שאם ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
נשחט] ולא נמלק והעוף הואיל נבילה ּבתגלחת היא ּומביא ;ְְִִֵַַ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהמֹות, ׁשלׁש ׁשהּוא טהֹור, נזיר קרּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹרביעית
חּטאת ‰. - הּתגלחֹות ּבׁשלׁש ׁשּמביא העֹוף חּטאת ְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹׁשלׁש

המצרע  ׁשאין צרעּתֹו, לספק ׁשנּיה טמאתֹו; לספק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻראׁשֹונה,
ׁשנּיה  ּתגלחת לאחר אּלא קרּבנֹו ׁשליׁשית מביא חּטאת וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּולצרעּתֹו; לנזרֹו עֹולה אחת ּתגלחת ׁשאין טמאתֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻלספק
ׁשהּתגלחת  היה, וּדאי מת ּוטמא וּדאי מצרע ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹוׁשּמא
ׁשליׁשית  ותגלחת ׁשּבארנּו, ּכמֹו לצרעּתֹו והּׁשנּיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהראׁשֹונה

צר  ּולפיכ טמאה, טמאה ּתגלחת קרּבן להביא י ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻֻ
ְִִַּבּׁשליׁשית.

.Â הּוא הראׁשֹונה על - עּמהן ׁשּמביא ּבהמה עֹולֹות ְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש
אני, טמא ואם מחֹובתי, זֹו אני, טהֹור 'אם ואֹומר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָמתנה

ּובּׁשליׁשית  ּבּׁשנּיה אֹומר הּוא וכן נדבה'; היא .הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
.Ê אם' ואֹומר: ּומתנה רביעית, ּבתגלחת טהרה קרּבן ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומביא

חֹובה וזֹו נדבה, ראׁשֹונה עֹולה - הייתי גם טמא היה [אם ְְִִִֵָָָָָָָ
מצרע,מצורע] חֹובת ראׁשֹונה עֹולה - הייתי מחלט ואם ;ְְְִִִִַָָָָָֹֻ

נדבה האמצעּיֹות ּוׁשּתים נזירּות, חֹובת טמא וזֹו גם היה [אם ְְְְְִִִֶַַָָָָ
עֹולה מת] - ּומצרע הייתי, מת מּטמאת טהֹור ואם .ְְְִִִִֵַָָָָֹֻ

ואחת  מצרע לחֹובת אחת הּׁשנּיה, וכן חֹובה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹהראׁשֹונה
קרּבן  והּׁשאר נדבה, ּורביעית ּוׁשליׁשית נזירּות, ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָלחֹובת
חֹובת  ראׁשֹונה עֹולה - ּומצרע הייתי, מת טמא ואם ְְְֳִִִִִֵֵַָָָָָָֹטהרתי.
טהרה'. ּתגלחת קרּבן וזה נדבה, ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ְְְְְְֳִִִִֶַַַַַָָָָָָָצרעת,

.Á ּבתגלחת לא מעּכבין אינם - והעֹולה האׁשם ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹאבל
וּדאי, מצרע הּוא אם אֹומר: נמצאת ּבצרעת. ולא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻטמאה,
היא  העֹוף וח ּטאת ּבּצּפרין, טהר הרי - ּבמת נטמא ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֹולא
ׁשעּמּה, ּבהמה ועֹולת ספק; ׁשהּוא מּפני תאכל ולא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּטאתֹו,

הּבהמה על ׁשּיגּלח ּכדי טהרה, ּתגלחת הוא מּקרּבן [אם ְְְְְֳִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ואם טהור] נדבה. ּבהמה עֹולת הרי הּוא, מת טמא ואם .ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָ

ה  חּטאת - הּוא מת ּוטמא מצרע, נזיר אינֹו קרּבן עֹוף ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ
טהרה  קרּבן הביא והרי נדבה, ּבהמה ועֹולת ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּנטמא,

ּבהמה  עֹולת - מצרע ולא מת, טמא אינֹו ואם ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹֹּבאחרֹונה.
טהרה, ּתגלחת מחֹובת היא ראׁשֹונה ּבתגלחת ְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהביא

נאכלת. לא והרי ספק, על ּבאה העֹוף ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוחּטאת
.Ë?ּתגלחֹות ארּבע מגּלח ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמה

לא  מּספק, מגּלח אינֹו האיׁש אבל אּׁשה. אֹו קטן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבׁשהיה
ונמצא  הּוא, טהֹור ׁשּמא - צרעת ּתגלחת ולא טמאה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻּתגלחת

מצוה  ּבמקֹום ׁשּלא ראׁשֹו ּפאת מגּלח מּקיף אינֹו לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
אּלּו ּתגלחֹות ארּבע ׁשאין - ּבלבד טהרה ּתגלחת ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאּלא

למצוה. אּלא ְְְִֵֶַָָלעּכב,
.È אחר עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ּבספק, ונטמא וּדאי ׁשּנצטרע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנזיר

ּתגלחת  ּומגּלח ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי מּזה מּצרעּתֹו, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשּיטהר
נזירותו]טמאה ימי ּכּלּה,[לאחר נזירּותֹו למנֹות ּומתחיל ; ְְְְִִִַָָֻֻ

ּומביא  ׁשּנטמא; טמאה ּבספק הראׁשֹונים הּימים נפלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשהרי
צרעת, קרּבן ׁשּיביא ּומאחר ּביין. וׁשֹותה טהרה, ְְְְְֳִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָקרּבנֹות

ּבּקדׁשים. ֳִֵַָאֹוכל
.‡Èוטהר ּבספק, מצרע והיה וּדאי מּספק [נרפא]נטמא ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ׁשלמה נזירּותֹו ימי מֹונה - אחר צרעּתֹו לגלח יכול [ואינו ְְְְִֵֵֶַָָ
התגלחת] קרבנות להקריב יכול ואינו מצורע הוא שמא ,שבעה,

נגעֹו ספק ּתגלחת ׁשאין הּנגע; ּתגלחת מגּלח ּכ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָואחר
ּתגלחת  ׁשּבין ימים ׁשבעת מֹונה ּכ ואחר נזירּות. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּדֹוחה
קרּבנֹותיו; ּומביא ּומגּלח ׁשנּיה, לתגלחת הראׁשֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹמצרע

ּכ ואחר ּוׁשביעי. ּבׁשליׁשי הּזה אם ּבּקדׁשים, מֹונה ואֹוכל ְְְְֳִִִִִִִִֵֶַַַָָָ
ואחר  טמאה; ּתגלחת ּומגּלח מת, לטמאת אחרים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָֻֻׁשבעה

ּכּלּה. נזירּותֹו מֹונה ְִֶָָֻּכ
.·È ׁשּיטהר לאחר - ּבוּדאי ּומצרע טמא היה אם ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוכן

ּבׁשליׁשי  ּומּזה הראׁשֹונה, צרעת ּתגלחת מגּלח ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָמּצרעּתֹו,
קרבנותיו]ּוׁשביעי הבאת ּוזקנֹו[לצורך ראׁשֹו ּומגּלח , ְְְִִֵַַָֹ

קרּבנֹותיו  ּומביא צרעת; ׁשל ׁשנּיה ּתגלחת והיא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּׁשביעי,
ׁשבעה וסֹופר ּבּקדׁשים. ואֹוכל נפרדים ּבּׁשמיני, [ימים ְְְְֳִִִִֵֵַַָָ

נזירותו] של טומאה ואחר לתגלחת טמאה; ּתגלחת ּומגּלח ,ְְְְִֵַַַַַַָֻ
וׁשֹותה  טהרה קרּבן ּומביא ׁשלמה, נזירּות ימי סֹופר ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָָּכ

ְִַּביין.
.‚È עֹולין הּטמאה ימי ׁשבעת ׁשאין ׁשבעה? סֹופר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻולּמה

מצרע  ׁשל ותגלחת ּתגלחת ׁשּבין הּספירה ימי .ּבׁשבעת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
.„È לא 'אם אֹו ,'וכ ּכ אעׂשה אם נזיר 'הריני ְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹהאֹומר:

מּנזירּות  ּכזֹו ּונזירּות רׁשע, זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאעׂשה',
היא  רוחם]רׁשעים מצב לפי ּדר[שנוזרים לה' הּנֹודר אבל ; ְֲִִֵֶֶַַָָ

אלהיו  "נזר ּבֹו: נאמר והרי ּומׁשּבח, נאה זה הרי - ְְֱֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻקדּׁשה
ּבּנביא, הּכתּוב ּוׁשקלֹו לה'"; הּוא קדׁש וגֹו' ראׁשֹו ְְִַַַַָָָָֹֹעל

"ו  לנזרים".ׁשּנאמר: ּומּבחּוריכם לנביאים, מּבניכם אקים ְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  אדר ג' רביעי יום
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מצוֹות  ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָיׁש
ּכאׁשר  אדם ּבערכי לדּון (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא
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ערכי  ּדין (ב) אדם; ערכי ּדין הּוא וזה ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמפרׁש
ּדין  (ה) ׂשדֹות; ערכי ּדין (ד) בּתים; ערכי ּדין (ג) ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָּבהמה;
חרם. יּגאל ׁשּלא (ז) חרם; יּמכר ׁשּלא (ו) נכסיו; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמחרים

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
ּכי ‡. "איׁש ׁשּנאמר: הקּדׁש, נדרי מּכלל נדר הם - ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהערכים

מּׁשּום  עליהן חּיבין לפיכ לה'"; נפׁשת ּבערּכ נדר, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיפלא
תאחר" ו"לא ּדברֹו", יחל מּפיו "לא הּיצא "ּככל ּומּׁשּום , ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹֹ

ֲֶַיעׂשה".
ּבּתֹורה ·. מפרׁש ּכאׁשר ערכין, ּבדיני לדּון עׂשה ;ּומצות ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ער' האֹומר: אֹו עלי', 'ערּכי האֹומר: עלי',[אדם-]ואחד זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
והּוא  ,הּנער ׁשני לפי הער נֹותן - עלי' ּפלֹוני ער' ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו

יתר. ולא ּפחֹות לא ׁשּבּתֹורה, הּקצּוב ְֵֶַַַָָָָָָֹֹהּדבר
.‚הּנער היה אם ?הער הּוא אֹווכּמה יֹום ׁשלׁשים ּבן ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

זה  הרי - עלי' זה ער' עליו: והאֹומר ,ער לֹו אין - ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות
אחד  מּבן היה ּכלּום. חּיב ואינֹו זה', ּכלי ער' ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכאֹומר
חמּׁשה  הּזכר ער - ּגמּורֹות ׁשנים חמׁש ּבן עד יֹום ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשלׁשים
יֹום  ׁשׁש ּבׁשנת מּׁשּיּכנס ׁשקלים. ׁשלׁשה והּנקבה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשקלים,
ׁשקלים, עׂשרים הּזכר ער - עׂשרים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
יֹום  ועׂשרים אחד ּבׁשנת מּׁשּיּכנס ׁשקלים. עׂשרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּנקבה
ׁשקלים, חמּׁשים הּזכר ער - ׁשּׁשים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחד
יֹום  וׁשּׁשים אחת ּבׁשנת ּומּׁשּיּכנס ׁשקלים. ׁשלׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹוהּנקבה
הּזכר  ער - ׁשנים ּכּמה חיה אפּלּו מֹותֹו, יֹום עד ֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאחד

ׁשקלים. עׂשרה והּנקבה ׁשקלים, עׂשר ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָחמּׁשה
הּלדה „. מּיֹום לעת מעת האּלּו, הּׁשנים הּׁשקלים ּכל וכל . ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ׁשלׁש מׁשקל והּוא הּקדׁש, ּבׁשקל ׂשעֹורה - ועׂשרים מאֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ּכמֹו סלע, אֹותֹו ועׂשּו עליו הֹוסיפּו ּוכבר טהֹור; ְְְִִֶֶֶַָָָָָמּכסף

ׁשקלים. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָׁשּבארנּו
.‰ער להם אין - ואנּדרֹוגינֹוס ּתֹורה טמטּום קצבה ׁשּלא , ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

טמטּום  ,לפיכ וּדאית; לנקבה אֹו וּדאי לזכר אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻער
אינֹו - אחר ׁשהעריכֹו אֹו עלי', 'ערּכי ׁשאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואנּדרֹוגינֹוס

ּכלּום. ְַָחּיב
.Âמערי אינֹו אבל ,נער 'ערּכי הּגֹוי ׁשאמר: ּגֹוי ּכיצד? . ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ויׂשראל  ּכלּום; אמר לא - עלי' זה יׂשראלי ער' אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעלי',
נֹותן  - עלי' הּגֹוי ּפלֹוני ער' אֹו עלי', זה ּגֹוי ער' ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאמר:
הּׁשֹוטה  ואת החרׁש את הּמערי וכן .הּנער הּגֹוי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלפי

ׁשניו. לפי ונֹותן חּיב, -ְְִֵַָָָ
.Ê יׂשראל ּכׁשאר ,ועֹור נער - ויהיה העבד יּפדה ואם ; ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

ׁשּנדר. ער יּתן ִֵֵֶֶַָלֹו,
.Á את הּמערי ואחד הּבריא, הּיפה את הּמערי ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחד

החֹולה  ׁשחיןהּכעּור מּכה הּנער היה אפּלּו אֹו[פצעים], ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ּגּדם אֹו יד]סּומה ׁשניו,[קטוע לפי נֹותן - מּום ּכל ּבֹו ויׁש ְְִִֵֵֵָָָָ

ּבּתֹורה. ׁשּקצּוב ְֶַָָּכמֹו
.Ë ּכערכים אינן 'ּדמי הּדמים אֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ּכיצד? . ְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

קטן  ּפלֹוני אֹותֹו היה אפּלּו - עלי' ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָזה

ּׁשהּוא  מה נֹותן - ּגֹוי אֹו אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום אֹו יֹומֹו, ְְְִֵֶֶַַֻּבן
ּבּׁשּוק. נמּכר עבד הּוא ּכאּלּו אלף, אֹו ּדינר ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשוה,

.È הּבית לבדק סתמן הּכל, - והּדמים ּכּלן [תחזוקת והערכים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ויּפלּוהמקדש] ּבּמקּדׁש,[=ימסרו]; ׁשהיתה לּלׁשּכה הּכל ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

הּבית. ּבדק לקדׁשי ְְִֵֶֶֶֶַַָמּוכנת
.‡Èנדרֹו ּכפי נֹותן - ּפלֹוני' 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: ;ּגֹוי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

נדר  אֹו נדבה הּגֹויים מן מקּבלין ׁשאין לּלׁשּכה, נֹופל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינֹו
ולנּו לכם "לא ׁשּנאמר: ירּוׁשלים, ּבדק אֹו הּבית ּבדק ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלחּזק
ּוצדקה  חלק אין "ולכם ונאמר: לאלהינּו", ּבית ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלבנֹות

ּבירּוׁשלים". ְִִִַָָוזּכרֹון
.·Èּיעׂש נדר ּומה אם נדר: מי ּדעת על הּגֹוי יּבדק ּבהן? ה ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

חּוץ  להן, ּׁשּיראה ּבמה ּדין ּבית יֹוציאּוהּו - יׂשראל ּדעת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
נדרּתי', 'לּׁשמים אמר: ואם ירּוׁשלים; ּובדק הּבית ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמּבדק

.יּגנזּו ְִָ
.‚È ּדמים ולא ער לא לֹו אין - הּגֹוססין הּגֹוסס ורב הֹואיל ; ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹֹ

ׁשל  ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר מי וכן ּכמת. הּוא הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָלמיתה,
ׁשהערי אֹו אחר, והעריכֹו ׁשעבר, עברה על להרגֹו ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיׂשראל
עלי' זה 'ּדמי אחר: ׁשאמר אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: אֹו ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעצמֹו,
ער לא לֹו אין והּמת הּוא, ּכמת ׁשּזה ּכלּום; חּיב אינֹו -ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
האדם  מן יחרם אׁשר חרם "ּכל נאמר: זה ועל ּדמים; ְְֱֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹולא
ּכמת. הּוא הרי אּלא ּפדיֹון, לֹו אין ּכלֹומר: יּפדה", לא -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

.„Èאֹו ּדמיהן, נדר אֹו אחרים, ׁשהערי להרג הּיֹוצא ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה
מּנכסיו  הּכל וגֹובין לׁשּלם, חּיב - .הּזיק ְְְִִִִֵַַַָָָֹ

.ÂË יׂשראל ּכׁשאר ונערכין, מעריכין ּולוּיים וקטן ּכהנים . ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ
לׁשּלם; חּיב - ּדמים נדר אֹו ,והערי נדרים לעֹונת ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּגיע

נדרים. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו קּימין, נדריו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי
.ÊË ׁשני לא ,הּנער ׁשני הן - הּׁשנים לפי הּקצּובין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהערכין

עלי'הּמערי ערּכ' ׁשּׁשים: לבן ׁשאמר עׂשרים ּבן ּכיצד? . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
עׂשרים: לבן ׁשאמר ׁשּׁשים ּובן ׁשּׁשים; ּבן ער נֹותן -ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עׂשרים. ּבן ער נֹותן - עלי' ערּכ'ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.ÊÈ ׁשוין ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה ּבערכים הּנדרים;וצרי ּכׁשאר , ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָָ

ׁשאר  על ׁשּנׁשאלין ּכדר הּדמים, ועל הערכין על ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָונׁשאלין
והקּדׁשֹות. ְְְִֵֶָנדרים

.ÁÈ אחד ּכל ּכּלם, ער נֹותן - עלי' ּכּלם אּלּו ער' ֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהאֹומר:
ׁשניו  לפי עני;ואחד ער כּלם ידי על נֹותן עני, היה ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ

עׁשיר. ער כּלם ידי על נֹותן עׁשיר, היה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻואם
.ËÈ ּכּמה וכן עלי', 'ערּכי ואמר: וחזר עלי', 'ערּכי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאֹומר:

ואחת  אחת ּכל על חּיב - עלי',ּפעמים ערכי 'ׁשני אמר: . ְְְֲִֵַַַַַַַַַָָָָָָ
- 'אלף' אפּלּו 'ארּבעה', אמר: אם וכן ערכין; ׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנֹותן

ׁשּנדר. ּכּמנין ְִֵֶַַָָנֹותן
.Î סתם ער אּלא מי, ער ּפרׁש ולא ,'ער עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאמר:

ׁשקלים  ׁשלׁשה ׁשהּוא ׁשּבערכין, ּפחֹות נֹותן -. ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ
.‡Î אין - ּבּדין ׁשּיעמד קדם ּומת עלי', 'ערּכי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהאֹומר:

לּתן  חּיבין והעריהּיֹורׁשין הּכהן, לפני "והעמידֹו ׁשּנאמר: , ְְְְֱֱֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
הּיֹורׁשין. יּתנּו ומת, ּבּדין עמד הּכהן". ְְִִִֵֵַַַַָָֹאֹותֹו

.·Î ּומת ּבּדין, ׁשעמד ּפי על אף - עלי' 'ּדמי האֹומר: ֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל
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ערכי  ּדין (ב) אדם; ערכי ּדין הּוא וזה ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמפרׁש
ּדין  (ה) ׂשדֹות; ערכי ּדין (ד) בּתים; ערכי ּדין (ג) ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָּבהמה;
חרם. יּגאל ׁשּלא (ז) חרם; יּמכר ׁשּלא (ו) נכסיו; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמחרים

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
ּכי ‡. "איׁש ׁשּנאמר: הקּדׁש, נדרי מּכלל נדר הם - ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהערכים

מּׁשּום  עליהן חּיבין לפיכ לה'"; נפׁשת ּבערּכ נדר, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיפלא
תאחר" ו"לא ּדברֹו", יחל מּפיו "לא הּיצא "ּככל ּומּׁשּום , ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹֹ

ֲֶַיעׂשה".
ּבּתֹורה ·. מפרׁש ּכאׁשר ערכין, ּבדיני לדּון עׂשה ;ּומצות ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ער' האֹומר: אֹו עלי', 'ערּכי האֹומר: עלי',[אדם-]ואחד זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
והּוא  ,הּנער ׁשני לפי הער נֹותן - עלי' ּפלֹוני ער' ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו

יתר. ולא ּפחֹות לא ׁשּבּתֹורה, הּקצּוב ְֵֶַַַָָָָָָֹֹהּדבר
.‚הּנער היה אם ?הער הּוא אֹווכּמה יֹום ׁשלׁשים ּבן ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

זה  הרי - עלי' זה ער' עליו: והאֹומר ,ער לֹו אין - ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות
אחד  מּבן היה ּכלּום. חּיב ואינֹו זה', ּכלי ער' ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכאֹומר
חמּׁשה  הּזכר ער - ּגמּורֹות ׁשנים חמׁש ּבן עד יֹום ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשלׁשים
יֹום  ׁשׁש ּבׁשנת מּׁשּיּכנס ׁשקלים. ׁשלׁשה והּנקבה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשקלים,
ׁשקלים, עׂשרים הּזכר ער - עׂשרים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
יֹום  ועׂשרים אחד ּבׁשנת מּׁשּיּכנס ׁשקלים. עׂשרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּנקבה
ׁשקלים, חמּׁשים הּזכר ער - ׁשּׁשים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחד
יֹום  וׁשּׁשים אחת ּבׁשנת ּומּׁשּיּכנס ׁשקלים. ׁשלׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹוהּנקבה
הּזכר  ער - ׁשנים ּכּמה חיה אפּלּו מֹותֹו, יֹום עד ֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאחד

ׁשקלים. עׂשרה והּנקבה ׁשקלים, עׂשר ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָחמּׁשה
הּלדה „. מּיֹום לעת מעת האּלּו, הּׁשנים הּׁשקלים ּכל וכל . ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ׁשלׁש מׁשקל והּוא הּקדׁש, ּבׁשקל ׂשעֹורה - ועׂשרים מאֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ּכמֹו סלע, אֹותֹו ועׂשּו עליו הֹוסיפּו ּוכבר טהֹור; ְְְִִֶֶֶַָָָָָמּכסף

ׁשקלים. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָׁשּבארנּו
.‰ער להם אין - ואנּדרֹוגינֹוס ּתֹורה טמטּום קצבה ׁשּלא , ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

טמטּום  ,לפיכ וּדאית; לנקבה אֹו וּדאי לזכר אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻער
אינֹו - אחר ׁשהעריכֹו אֹו עלי', 'ערּכי ׁשאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואנּדרֹוגינֹוס

ּכלּום. ְַָחּיב
.Âמערי אינֹו אבל ,נער 'ערּכי הּגֹוי ׁשאמר: ּגֹוי ּכיצד? . ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ויׂשראל  ּכלּום; אמר לא - עלי' זה יׂשראלי ער' אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעלי',
נֹותן  - עלי' הּגֹוי ּפלֹוני ער' אֹו עלי', זה ּגֹוי ער' ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאמר:
הּׁשֹוטה  ואת החרׁש את הּמערי וכן .הּנער הּגֹוי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלפי

ׁשניו. לפי ונֹותן חּיב, -ְְִֵַָָָ
.Ê יׂשראל ּכׁשאר ,ועֹור נער - ויהיה העבד יּפדה ואם ; ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

ׁשּנדר. ער יּתן ִֵֵֶֶַָלֹו,
.Á את הּמערי ואחד הּבריא, הּיפה את הּמערי ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחד

החֹולה  ׁשחיןהּכעּור מּכה הּנער היה אפּלּו אֹו[פצעים], ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ּגּדם אֹו יד]סּומה ׁשניו,[קטוע לפי נֹותן - מּום ּכל ּבֹו ויׁש ְְִִֵֵֵָָָָ

ּבּתֹורה. ׁשּקצּוב ְֶַָָּכמֹו
.Ë ּכערכים אינן 'ּדמי הּדמים אֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ּכיצד? . ְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

קטן  ּפלֹוני אֹותֹו היה אפּלּו - עלי' ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָזה

ּׁשהּוא  מה נֹותן - ּגֹוי אֹו אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום אֹו יֹומֹו, ְְְִֵֶֶַַֻּבן
ּבּׁשּוק. נמּכר עבד הּוא ּכאּלּו אלף, אֹו ּדינר ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשוה,

.È הּבית לבדק סתמן הּכל, - והּדמים ּכּלן [תחזוקת והערכים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ויּפלּוהמקדש] ּבּמקּדׁש,[=ימסרו]; ׁשהיתה לּלׁשּכה הּכל ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

הּבית. ּבדק לקדׁשי ְְִֵֶֶֶֶַַָמּוכנת
.‡Èנדרֹו ּכפי נֹותן - ּפלֹוני' 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: ;ּגֹוי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

נדר  אֹו נדבה הּגֹויים מן מקּבלין ׁשאין לּלׁשּכה, נֹופל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינֹו
ולנּו לכם "לא ׁשּנאמר: ירּוׁשלים, ּבדק אֹו הּבית ּבדק ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלחּזק
ּוצדקה  חלק אין "ולכם ונאמר: לאלהינּו", ּבית ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלבנֹות

ּבירּוׁשלים". ְִִִַָָוזּכרֹון
.·Èּיעׂש נדר ּומה אם נדר: מי ּדעת על הּגֹוי יּבדק ּבהן? ה ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

חּוץ  להן, ּׁשּיראה ּבמה ּדין ּבית יֹוציאּוהּו - יׂשראל ּדעת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
נדרּתי', 'לּׁשמים אמר: ואם ירּוׁשלים; ּובדק הּבית ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמּבדק

.יּגנזּו ְִָ
.‚È ּדמים ולא ער לא לֹו אין - הּגֹוססין הּגֹוסס ורב הֹואיל ; ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹֹ

ׁשל  ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר מי וכן ּכמת. הּוא הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָלמיתה,
ׁשהערי אֹו אחר, והעריכֹו ׁשעבר, עברה על להרגֹו ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיׂשראל
עלי' זה 'ּדמי אחר: ׁשאמר אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: אֹו ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעצמֹו,
ער לא לֹו אין והּמת הּוא, ּכמת ׁשּזה ּכלּום; חּיב אינֹו -ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
האדם  מן יחרם אׁשר חרם "ּכל נאמר: זה ועל ּדמים; ְְֱֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹולא
ּכמת. הּוא הרי אּלא ּפדיֹון, לֹו אין ּכלֹומר: יּפדה", לא -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

.„Èאֹו ּדמיהן, נדר אֹו אחרים, ׁשהערי להרג הּיֹוצא ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה
מּנכסיו  הּכל וגֹובין לׁשּלם, חּיב - .הּזיק ְְְִִִִֵַַַָָָֹ

.ÂË יׂשראל ּכׁשאר ונערכין, מעריכין ּולוּיים וקטן ּכהנים . ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ
לׁשּלם; חּיב - ּדמים נדר אֹו ,והערי נדרים לעֹונת ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּגיע

נדרים. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו קּימין, נדריו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי
.ÊË ׁשני לא ,הּנער ׁשני הן - הּׁשנים לפי הּקצּובין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהערכין

עלי'הּמערי ערּכ' ׁשּׁשים: לבן ׁשאמר עׂשרים ּבן ּכיצד? . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
עׂשרים: לבן ׁשאמר ׁשּׁשים ּובן ׁשּׁשים; ּבן ער נֹותן -ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עׂשרים. ּבן ער נֹותן - עלי' ערּכ'ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.ÊÈ ׁשוין ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה ּבערכים הּנדרים;וצרי ּכׁשאר , ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָָ

ׁשאר  על ׁשּנׁשאלין ּכדר הּדמים, ועל הערכין על ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָונׁשאלין
והקּדׁשֹות. ְְְִֵֶָנדרים

.ÁÈ אחד ּכל ּכּלם, ער נֹותן - עלי' ּכּלם אּלּו ער' ֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהאֹומר:
ׁשניו  לפי עני;ואחד ער כּלם ידי על נֹותן עני, היה ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ

עׁשיר. ער כּלם ידי על נֹותן עׁשיר, היה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻואם
.ËÈ ּכּמה וכן עלי', 'ערּכי ואמר: וחזר עלי', 'ערּכי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאֹומר:

ואחת  אחת ּכל על חּיב - עלי',ּפעמים ערכי 'ׁשני אמר: . ְְְֲִֵַַַַַַַַַָָָָָָ
- 'אלף' אפּלּו 'ארּבעה', אמר: אם וכן ערכין; ׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנֹותן

ׁשּנדר. ּכּמנין ְִֵֶַַָָנֹותן
.Î סתם ער אּלא מי, ער ּפרׁש ולא ,'ער עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאמר:

ׁשקלים  ׁשלׁשה ׁשהּוא ׁשּבערכין, ּפחֹות נֹותן -. ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ
.‡Î אין - ּבּדין ׁשּיעמד קדם ּומת עלי', 'ערּכי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהאֹומר:

לּתן  חּיבין והעריהּיֹורׁשין הּכהן, לפני "והעמידֹו ׁשּנאמר: , ְְְְֱֱֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
הּיֹורׁשין. יּתנּו ומת, ּבּדין עמד הּכהן". ְְִִִֵֵַַַַָָֹאֹותֹו

.·Î ּומת ּבּדין, ׁשעמד ּפי על אף - עלי' 'ּדמי האֹומר: ֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל
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ׁשּיקּצצּו -[=יקצבו]קדם יׁשוה ּכּמה הּדּינין ויאמרּו ּדמיו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
- מת ּכ ואחר ּדמיו קצצּו ואם לּתן. חּיבין הּיֹורׁשין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָאין

הּיֹורׁשין. ְְִִַיּתנּו
.‚Î,הּתֹורה מן קצּובין ׁשהערכין לדמים? הערכים ּבין ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּומה

קצּובין  אינן .והּדמים ְְִִֵַָָ
.„Î אחר והּנער העֹור ּומת עלי', ּפלֹוני ער' האֹומר: ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכן

לּתן  הּיֹורׁשין חּיבין - ּבּדין הּנער קדם ׁשעמד הּנער מת . ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּפטּור; זה הרי קּים, ׁשהּמערי ּפי על אף - ּבּדין ֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיעמד
'ּדמי  אמר: ּבּדין. עמידה צרי והּנער למת, ער ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין
זה  הרי - ּדמיו ׁשּיקצצּו קדם ּומת ּבּדין ועמד עלי', ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפלֹוני

לּמתים. ּדמים ׁשאין ִִֵֵֶַָָּפטּור;

ה'תשע"ג  אדר ד' חמישי יום

ב ּפרק ¤¤
ׁשאמר:‡. אֹו עלי', 'עיני אֹו 'רגלי' אֹו ידי' ער' ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

יד  אֹו'ער לּבי' ער' ּכלּום. אמר לא - עלי' 'עיניו אֹו זה' ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
נֹותן  - עלי' ּפלֹוני ׁשל 'ּכבדֹו אֹו לּבֹו' ער' אֹו עלי', ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ'ּכבדי
אמר: אם - ימּות החי, מן יּנטל ׁשאם אבר ּכל וכן ּכּלֹו; ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻער

ּכּלֹו ער נֹותן עלי', .'ערּכֹו ְֵֵֶֶַָֻ
עלי'·. חציי ער' ערּכֹו; חצי נֹותן עלי', ערּכי 'חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאמר:

ויחיה  חציֹו ׁשּיּנטל אפׁשר ׁשאי ּכּלֹו, ער נֹותן -. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
ׁשמין ‚. - עלי' ּפלֹוני יד 'ּדמי אֹו עלי', ידי 'ּדמי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהאֹומר:

ונֹותן  יד, ּבלא ׁשוה הּוא וכּמה ּבּיד, ׁשוה הּוא ּכּמה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹותֹו
ואם להקּדׁש חמּׁשים, יׁשוה ּכּלֹו, הּוא נמּכר אם ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֻ

לּלֹוקח  יהיה ולא לבעליו זֹו ידֹו ׁשּתּׁשאר מּידֹו, חּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹיּמכר
להקּדׁש לׁשּלם יתחּיב זה נמצא - ארּבעים יׁשוה ּכלּום, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲֵֵֶַָָָֹעׂשרה.
אֹו„. ראׁשֹו' 'ּדמי אֹו עלי', 'ּכבדי אֹו ראׁשי' 'ּדמי ְְְִִֵֵֵֵַָָֹֹהאֹומר:

ּכּלֹו ּדמי נֹותן - עלי' ּפלֹוני ׁשל חציי 'לּבֹו 'ּדמי האֹומר: וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ
חצי  נֹותן עלי', ּדמי 'חצי האֹומר: אבל ּכּלֹו; ּדמי נֹותן ְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻעלי',

ָָּדמיו.
מׁשקלֹו‰. נֹותן - ּפלֹוני' 'מׁשקל אֹו עלי', 'מׁשקלי :האֹומר: ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ

'מׁשקל  אמר: ׁשּפרׁש. ּכמֹו - זהב זהב, ואם ּכסף, ּכסף, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאם
ונֹותן  לׁשקל, ראּויה היא ּכּמה רֹואין - עלי' 'רגלי אֹו ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹידי',
האּציל  עד זה? לענין הּיד היא היכן ועד ׁשּפרׁש. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּמין

עד[=מרפק] והרגל, ׁשּבנדרים,[=ברך]הארּכּבה; לפי ; ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻ
אדם. ּבני לׁשֹון אחר ְְְִֵַַָָהֹולכין

.Âקֹומתי' נֹותן [=גובהי]האֹומר: - זהב' אֹו ּכסף עלי, ִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּפרׁש;[=מקל]ׁשרביט מּמין קֹומתֹו, מלא נכּפף ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

מּמין  הּנכּפף, ׁשרביט אפּלּו נֹותן - עלי' קֹומתי 'מלא ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹאמר:
ֵֵֶׁשּפרׁש.

.Ê היה אם - מין מאיזה ּפרׁש ולא עלי', 'מׁשקלי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹהאֹומר:
זהב; מׁשקלֹו נֹותן - מרּבה למּתנה ונתּכּון ּביֹותר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻעׁשיר
עלי', 'קֹומתי אֹו 'רגלי' אֹו ידי' 'מׁשקל ּבאֹומר הּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָוהּוא
ּבעׁשירּות  מפלג אינֹו ואם זהב. נֹותן - מין מאיזה ּפרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹֻולא
ּבאֹותֹו להּׁשקל ׁשּדרּכן מּדברים ידֹו מׁשקל אֹו מׁשקלֹו נֹותן -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּפרֹות  אפּלּו ׁשל מקֹום, אפּלּו קֹומתֹו, מלא ׁשרביט נֹותן וכן ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָֹ
ודעּתֹו ממֹונֹו לפי הּכל .[=נדיבותו]עץ; ְְְִֵַַָֹ

.Á יׁשיבתי 'מקֹום אֹו עלי', 'יׁשיבתי עלי', 'עמדי ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָהאֹומר:
ספק, אּלּו ּכל - עלי' 'הּקפי עלי', 'עביי עלי', 'רחּבי ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָעלי',

ממֹונֹו לפי מת,ּומביא ואם נתּכּונּתי'. ּכ 'לא ׁשּיאמר: עד ; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ׁשּבּלׁשֹונֹות. ּפחֹות הּיֹורׁשין ְְְִִֶַַָיּתנּו

.Ë;ּכסף מּדינר יפחֹות לא ּכסף', מטּבע עלי 'הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהאֹומר:
יפח  לא נחׁשת', ּכסף 'מטּבע מּמעה עלי [בנחושת]ֹות 'הרי . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

עֹורב לכלה אּמה על מאּמה יפחֹות לא [מתקן ּברזל', ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
עופות] ּכמֹולהברחת ההיכל, ּבגג למעלה ּבּמקּדׁש ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
.È יביא - מטּבע הזּכיר ולא זהב', אֹו ּכסף עלי 'הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהאֹומר:

ּכדי [=גוש]לׁשֹון מׁשקלּה יהיה זהב, ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ
וׁשכח  הּמׁשקל, ּפרׁש אם וכן נתּכּונּתי'. ּכ עד 'לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹׁשּיאמר:

נתּכּונּתי'. ּכ עד 'לא ׁשּיאמר: עד יביא - ּפרׁש ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּכּמה
.‡Èאֹו עלי', ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ְְִֵֵֶַַַָָָָָאחד

- 'זהב' אֹו 'ּכסף', אֹו 'חמּׁשים', אֹו מנה', עלי 'הרי ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאֹומר:
ּדמים' 'חּיב הּנקראין הן הּבית,הּכל לבדק והערכין והּדמין ; ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.·È ואחת חׁשיים, לׁשּכת אחת - ּבּמקּדׁש היּו לׁשכֹות ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָׁשּתי

לתֹוכּה נֹותנין חטא יראי - חׁשיים לׁשּכת הּכלים: ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָלׁשּכת
לׁשּכת  ּבחׁשאי. מּמּנה מתּפרנסין טֹובים ּבני וענּיים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָּבחׁשאי,
לׁשלׁשים  ואחת לתֹוכּה, זֹורקֹו ּכלי ׁשהתנּדב מי ּכל - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּכלים
לבדק  צר ּבֹו ׁשּנמצא ּכלי ּכל אֹותּה: ּפֹותחין הּגזּברין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹיֹום
נֹופלין  ּודמיהן נמּכרין, והּׁשאר אֹותֹו; מּניחין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָהּבית,

הּבית.[=מועברים] ּבדק ְְִִֶֶַַַללׁשּכת
.‚Èמזּבח לקדׁשי ּתרּומת [קרבנות]הצרכּו להן הסּפיקה ולא , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

אבל  הּבית; ּבדק מּקדׁשי להן הראּוי את מֹוציאין - ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּלׁשּכה
ּדבר  הּבית ּבדק ּבלׁשּכת מצאּו ולא הּבית, לבדק הצרכּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻאם
הּמזּבח  מּקדׁשי להן הראּוי את מֹוציאין אין - להן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהמסּפק

בקודש] .[שמעלין

ה'תשע"ג  אדר ה' שישי יום

ג  ּפרק
יום חמישי ֿ שישי ד 'ֿ ה 'אדר 

¤¤
עד ‡. ּבּדין עמד ולא עׂשרים, מּבן הּפחֹות את ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹהּמערי

מּבן  ּפחֹות ער אּלא נֹותן אינֹו - עׂשרים על יתר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשיהיה
ההעמדה עׂשרים  ּבזמן לא ,הער ּבזמן אּלא הער ׁשאין ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ִַּבּדין.
אם ·. ,הּמערי ׁשּנֹותן הן - ּבּתֹורה הּקצּובין הערכין ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

ּכל  נֹותן - מּׁשגת ידֹו ואין עני, היה אם אבל עׁשיר; ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהיה
ונפטר  אחד, סלע אפּלּו ּבידֹו, מהּנמצא "ואם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּנדר". יד ּתּׂשיג אׁשר ּפי על . . מערּכ ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹהּוא
סלע ‚. אּלא לֹו אין אם אחד, סלע אפּלּו נֹותן ׁשהּוא ?ּומּנין ֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הּקדׁש" ּבׁשקל יהיה ערּכ "וכל ׁשאין ׁשּנאמר: למדּת, הא - ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
חמּׁשים. על יֹותר ולא מּסלע, ּפחֹות ְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹּבערכין

מּמּנּו„. לֹוקחין אין - סלע אפּלּו ּבידֹו נמצא ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי
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חֹוב  עליו הּכל יּׁשאר אּלא מּסלע, ידֹוּפחֹות מצאה ואם ; ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּבּתֹורה. הּקצּוב ׁשלם ער יּתן - ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָוהעׁשיר

והעׁשיר ‰. עני ּכׁשהּוא ׁשהערי אֹו והעני, ׁשהערי ְְְֱֱֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָעׁשיר
עׁשיר  ּבער חּיב זה הרי עני,- ּכׁשהּוא הערי אם אבל ; ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

עני. ער נֹותן - והעני וחזר ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָוהעׁשיר
.Â וׁשמע עלי', ּפלֹוני ער' אֹו עלי', 'ערּכי ׁשאמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעׁשיר

ּבער חּיב העני הרי - עלי' זה ּׁשאמר 'מה ואמר: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהעני
ׁשלם  ער ׁשהּוא העׁשיר,עׁשיר, את ׁשהערי עני אבל ; ֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

ּכפי  ׁשהּוא עני, ּבער אּלא חּיב אינֹו - עלי' זה ער' ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמר:
ידֹו. ּתּׂשיג ֲִֶַָאׁשר

.Ê ׁשהּוא עׁשיר, ּבער להחּיב עני, ּבער החּיב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה
מה  ּכל מּמּנּו ׁשּלקחּו עני ּבער ׁשהחּיב ּכּלֹו? הּקצּוב ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהער
חּיב  אינֹו - העׁשיר ּכ ואחר אחד, סלע אפּלּו מּׁשגת ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּׁשּידֹו
חֹוב  הער ׁשאר יּׁשאר - עׁשיר ּבער חּיב היה ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלׁשּלם;

ׁשעליו  הער ויׁשּלם ׁשּיעׁשיר עד .עליו, ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
.Áסלעים',המפרׁש חמּׁשים עלי 'ערּכי ואמר: הער את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

יד  ּבהּׂשג נּדֹון אינֹו - סלעים' ׁשלׁשים עלי ּפלֹונית ער' ;אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
עד  חֹוב עליו והּׁשאר ּבידֹו, הּנמצא ּכל לֹוקחין ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָאּלא

ויּתן. ְֲִִֵֶַׁשּיעׁשיר
.Ë נּדֹון אינֹו - עלי' ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן

נדרן  ּפרׁשּו הרי ּדמים, ׁשחּיבי יד; ּכמי ּבהּׂשג הן והרי ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּגמּור. מנה לּתן חּיב ׁשהּוא הקּדׁש', עלי 'מנה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאמר

.Èּכמפרׁש אינֹו - ּפרׁש ולא סתם, 'ער עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהאֹומר:
ׁשקלים שבערכין]ׁשלׁשה ּכׁשאר [פחות יד ּבהּׂשג נּדֹון אּלא , ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹ

ֲִִַַהּמעריכין.
.‡Èּבידֹו והיּו עלי', 'ערּכי ואמר וחזר עלי', 'ערּכי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהאֹומר:

ידי  יצא - לראׁשֹונה וסלע לּׁשנּיה, ּתׁשע ונתן סלעים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעׂשר
הן  ּכחֹובֹות לא ׁשהערכין מה ׁשּתיהן; ׁשּכל ּפי על ׁשאף , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּגבה. ּׁשּגבה מה מאחר, הקּדׁש - לראׁשֹונה מׁשעּבד ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻּׁשּבידֹו
יצא  ׁשנּיה ידי - לּׁשנּיה ואחת לראׁשֹונה, ּתׁשע נתן אם ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָאבל
ידֹו אין והרי ּכלּום, ּבידֹו נׁשאר לא הּסלע, ּכׁשּנתן ׁשהרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּבידֹו ּׁשהיה מה ּכל ׁשהרי - יצא לא ראׁשֹונה וידי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמּׁשגת;
נתנֹו, ולא סלע לֹו נׁשאר הּתׁשע ּוכׁשּנתן לראׁשֹונה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻמׁשעּבד
ׁשאר  עליו יּׁשאר ,לפיכ מּׁשגת. ּׁשּידֹו מה ּכל נתן לא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹוהרי

ויׁשלים. ׁשּיעׁשיר עד ראׁשֹון, ְְֲִִִֵֶֶַַַער
.·Èּבידֹו היה ולא עלי', ערכי 'ׁשני ּפחֹות אּלהאֹומר: א ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

לׁשניהן, נתּפס אם ספק, הּדבר הרי - ערכין ׁשני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמּכדי
הּׁשני  לער וחציֹו אחד לער לֹו ּׁשּיׁש מה חצי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָונֹותן
ּבידֹו הּנמצא ּכל אֹו ׁשלם מהן אחד ער יּתן אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָויּפטר,

עד [בשביל] חֹוב עליו האחר הער ויּׁשאר מהן, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבאחד
ידֹו. הּׂשג ּכפי ּבעׁשירּות, אֹו ּבענּיּות אֹותֹו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָׁשּיּתן

.‚È ּפי על אף - נגנבּו אֹו ואבדּו ּדמיו, אֹו ערּכֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָהּמפריׁש
עד  ּבאחריּותן חּיב - אחריּותן' חּיּוב 'עלי אמר ְֲֲִֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא

הּגזּבר  ליד ההּוא,ׁשּיּגיעּו ּבּיֹום הערּכ את "ונתן ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשּיּגיעּו עד ׁשהפריׁשן, ּפי על אף חּלין הן הרי - לה'" ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻקדׁש

הּגזּבר. ְְִַַָליד
.„È מהן ולֹוקחין אֹותן, ממׁשּכנין - ודמים ערכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָחּיבי

ּׁשּנדרּו מה ּכרהן הּמׁשּכֹון ּבעל להן להחזיר חּיבין ואין ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּומן  הּקרקע, מן להן הּנמצא ּכל ּומֹוכרין ּבּלילה. אֹו ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָּבּיֹום
ּובהמה; ועבדים, הּבית, תׁשמיׁש ּוכלי מּכסּות, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָהּמּטלטלין,
כסּות  ולא אׁשּתֹו, כסּות לא מֹוכרין ואין הּכל. מן ְְְְְְְְִִִִִֵַָֹֹֹונפרעין

ׁשּצבען בגדים ולא סנּדלים [בשבילם]ּבניו, ולא לׁשמן, ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹ
הקּדיׁש לא נכסיו, ּכל הּמקּדיׁש וכן לׁשמן; ׁשּלקחן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹחדׁשים

אּלּו. ֵֶאת
.ÂË נכס מּכל לֹו אֹוונֹותנין ערכין עליו ׁשּיׁש לזה - יו ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָ

לֹו נֹותנין לֹו: ואין הּבית, לבדק מנה ׁשהקּדיׁש אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּדמים
עליה, ליׁשב ּומּטה וסנּדלין, יד, וׁשל ראׁש ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּתפּלין
נֹותנין  עני, היה ואם עליהן; ליׁשן לֹו הראּויין ּומּצע ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומּטה

ּומּפץ מּטה מזֹון [=מחצלת]לֹו לֹו ונֹותנין עליו. ליׁשן ְְִִִַַָָָָָ
לא  אבל לבּדֹו; לֹו חדׁש עׂשר ׁשנים ּוכסּות יֹום, ְְְְֲִֵֶַָָָֹֹֹׁשלׁשים
ּובכסּותן. ּבמזֹונֹותיהן חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּובניו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלאׁשּתֹו

לֹו. הראּויה ּכסּות אּלא לֹו נֹותנין ְְְְִֵֶָָָואין
.ÊË אֹותן מעבירין - מזהבין ּובגדים מׁשי ּכלי עליו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיּו

אבל  לחל; ּכמֹותֹו לאיׁש הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְֲִִֵָָָָָֹמעליו,
טֹובים  וימים לׁשּבתֹות .לא ְְִִַָָֹ

.ÊÈ מין מּכל אּמנּות כלי ׁשני לֹו נֹותנין - אּמן היה ְְְִִִִֵֵָָָָָֻֻאם
חרׁשומין  היה אם ּכיצד? מעצדין [=נגר]. ׁשני לֹו נֹותנין , ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

קרש] ליישור מגרֹות[כלי מרּבין [מסור]ּוׁשּתי ּכלים לֹו היּו . ְְְִִֵֵֵָֻ
ּומּועטין אחד מן [אחד]מּמין מֹוכרין אין - ׁשני מּמין ְִִִִִִִִֵֵֶָָ

כלים  ׁשני לֹו נֹותנין אּלא הּמּועטין, מן לֹו ולֹוקחין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻהמרּבין
הּמּועט. מן לֹו ׁשּיׁש וכל המרּבין, ְְִִִֵֶַַָָֻמן

.ÁÈ ּפי על אף ּבהמּתֹו, לֹו נֹותנין אין - אּכר אֹו חּמר ְְְִִִֵֶַַַָָָָהיה
לֹו נֹותנין אין - סּפן היה מּמּנה; אּלא מזֹונֹות לֹו ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאין

הּכל  יּמכר אּלא .ספינתֹו, ְִִֵֶַָָָֹ
.ËÈואמרּו ּומרּגלּיֹות, ועבדים ּבהמה ּבּנכסים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָהיה

הּוא  מׁשּביח ּבׁשלׁשים, ּכסּות זה לעבד יּלקח 'אם ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּתּגרים:
לאטלס ּבּה ּתמּתינּו אם - זֹו ּופרה הבשר]מאה; ,[=שוק ְְִִֵַַָָָָָָ

למקֹום  אֹותּה מעלין אם - זֹו ּומרּגלית עׂשרה; ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָמׁשּבחת
אין  - מעט' אּלא ׁשוה אינּה וכאן רב, ממֹון ּתׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפלֹוני,
ּבמקֹומֹו הּכל מֹוכרין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא להן. ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹׁשֹומעין
ּבּיֹום  הערּכ את "ונתן ׁשּנאמר: ׁשהּוא, ּכמה ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָּובׁשעתֹו,
ׁשאין  - הקּדׁש ׁשל ּדבר ּכל לרּבֹות לה'", קדׁש ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹההּוא,

ולא [=מייפים]מפרּכסין לּׁשּוק, ּבֹו ממּתינין ואין אֹותֹו, ְְְְְְִִִֵַַַֹ
מקֹומֹו אּלא להק ּדׁש, אין למקֹום. מּמקֹום אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָמֹוליכין

ְָּוׁשעתֹו.
.Î אבל ועבדים; ּבמּטלטלין אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָּבּמה

ּבּבקר  רצּופין יֹום ׁשּׁשים עליהן מכריזין - ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹהּקרקעֹות
אֹותן  מֹוכרין ּכ ואחר .ּובערב, ְְִֶֶַַָָָ

ה'תשע"ג  אדר ו' קודש שבת יום

ד ּפרק ¤¤
'ׂשדה ‡. הּנקראת היא מּמֹוריׁשיו, אדם ׁשּירׁשּה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׂשדה

ּבּה זכה אֹו ׁשּלקחּה וׂשדה הּנקראת ,[במתנה]אחּזה'; היא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
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חֹוב  עליו הּכל יּׁשאר אּלא מּסלע, ידֹוּפחֹות מצאה ואם ; ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּבּתֹורה. הּקצּוב ׁשלם ער יּתן - ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָוהעׁשיר

והעׁשיר ‰. עני ּכׁשהּוא ׁשהערי אֹו והעני, ׁשהערי ְְְֱֱֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָעׁשיר
עׁשיר  ּבער חּיב זה הרי עני,- ּכׁשהּוא הערי אם אבל ; ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

עני. ער נֹותן - והעני וחזר ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָוהעׁשיר
.Â וׁשמע עלי', ּפלֹוני ער' אֹו עלי', 'ערּכי ׁשאמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעׁשיר

ּבער חּיב העני הרי - עלי' זה ּׁשאמר 'מה ואמר: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהעני
ׁשלם  ער ׁשהּוא העׁשיר,עׁשיר, את ׁשהערי עני אבל ; ֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

ּכפי  ׁשהּוא עני, ּבער אּלא חּיב אינֹו - עלי' זה ער' ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמר:
ידֹו. ּתּׂשיג ֲִֶַָאׁשר

.Ê ׁשהּוא עׁשיר, ּבער להחּיב עני, ּבער החּיב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה
מה  ּכל מּמּנּו ׁשּלקחּו עני ּבער ׁשהחּיב ּכּלֹו? הּקצּוב ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהער
חּיב  אינֹו - העׁשיר ּכ ואחר אחד, סלע אפּלּו מּׁשגת ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּׁשּידֹו
חֹוב  הער ׁשאר יּׁשאר - עׁשיר ּבער חּיב היה ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלׁשּלם;

ׁשעליו  הער ויׁשּלם ׁשּיעׁשיר עד .עליו, ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
.Áסלעים',המפרׁש חמּׁשים עלי 'ערּכי ואמר: הער את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

יד  ּבהּׂשג נּדֹון אינֹו - סלעים' ׁשלׁשים עלי ּפלֹונית ער' ;אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
עד  חֹוב עליו והּׁשאר ּבידֹו, הּנמצא ּכל לֹוקחין ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָאּלא

ויּתן. ְֲִִֵֶַׁשּיעׁשיר
.Ë נּדֹון אינֹו - עלי' ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן

נדרן  ּפרׁשּו הרי ּדמים, ׁשחּיבי יד; ּכמי ּבהּׂשג הן והרי ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּגמּור. מנה לּתן חּיב ׁשהּוא הקּדׁש', עלי 'מנה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאמר

.Èּכמפרׁש אינֹו - ּפרׁש ולא סתם, 'ער עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהאֹומר:
ׁשקלים שבערכין]ׁשלׁשה ּכׁשאר [פחות יד ּבהּׂשג נּדֹון אּלא , ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹ

ֲִִַַהּמעריכין.
.‡Èּבידֹו והיּו עלי', 'ערּכי ואמר וחזר עלי', 'ערּכי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהאֹומר:

ידי  יצא - לראׁשֹונה וסלע לּׁשנּיה, ּתׁשע ונתן סלעים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעׂשר
הן  ּכחֹובֹות לא ׁשהערכין מה ׁשּתיהן; ׁשּכל ּפי על ׁשאף , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּגבה. ּׁשּגבה מה מאחר, הקּדׁש - לראׁשֹונה מׁשעּבד ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻּׁשּבידֹו
יצא  ׁשנּיה ידי - לּׁשנּיה ואחת לראׁשֹונה, ּתׁשע נתן אם ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָאבל
ידֹו אין והרי ּכלּום, ּבידֹו נׁשאר לא הּסלע, ּכׁשּנתן ׁשהרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּבידֹו ּׁשהיה מה ּכל ׁשהרי - יצא לא ראׁשֹונה וידי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמּׁשגת;
נתנֹו, ולא סלע לֹו נׁשאר הּתׁשע ּוכׁשּנתן לראׁשֹונה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻמׁשעּבד
ׁשאר  עליו יּׁשאר ,לפיכ מּׁשגת. ּׁשּידֹו מה ּכל נתן לא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹוהרי

ויׁשלים. ׁשּיעׁשיר עד ראׁשֹון, ְְֲִִִֵֶֶַַַער
.·Èּבידֹו היה ולא עלי', ערכי 'ׁשני ּפחֹות אּלהאֹומר: א ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

לׁשניהן, נתּפס אם ספק, הּדבר הרי - ערכין ׁשני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמּכדי
הּׁשני  לער וחציֹו אחד לער לֹו ּׁשּיׁש מה חצי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָונֹותן
ּבידֹו הּנמצא ּכל אֹו ׁשלם מהן אחד ער יּתן אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָויּפטר,

עד [בשביל] חֹוב עליו האחר הער ויּׁשאר מהן, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבאחד
ידֹו. הּׂשג ּכפי ּבעׁשירּות, אֹו ּבענּיּות אֹותֹו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָׁשּיּתן

.‚È ּפי על אף - נגנבּו אֹו ואבדּו ּדמיו, אֹו ערּכֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָהּמפריׁש
עד  ּבאחריּותן חּיב - אחריּותן' חּיּוב 'עלי אמר ְֲֲִֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא

הּגזּבר  ליד ההּוא,ׁשּיּגיעּו ּבּיֹום הערּכ את "ונתן ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשּיּגיעּו עד ׁשהפריׁשן, ּפי על אף חּלין הן הרי - לה'" ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻקדׁש

הּגזּבר. ְְִַַָליד
.„È מהן ולֹוקחין אֹותן, ממׁשּכנין - ודמים ערכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָחּיבי

ּׁשּנדרּו מה ּכרהן הּמׁשּכֹון ּבעל להן להחזיר חּיבין ואין ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּומן  הּקרקע, מן להן הּנמצא ּכל ּומֹוכרין ּבּלילה. אֹו ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָּבּיֹום
ּובהמה; ועבדים, הּבית, תׁשמיׁש ּוכלי מּכסּות, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָהּמּטלטלין,
כסּות  ולא אׁשּתֹו, כסּות לא מֹוכרין ואין הּכל. מן ְְְְְְְְִִִִִֵַָֹֹֹונפרעין

ׁשּצבען בגדים ולא סנּדלים [בשבילם]ּבניו, ולא לׁשמן, ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹ
הקּדיׁש לא נכסיו, ּכל הּמקּדיׁש וכן לׁשמן; ׁשּלקחן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹחדׁשים

אּלּו. ֵֶאת
.ÂË נכס מּכל לֹו אֹוונֹותנין ערכין עליו ׁשּיׁש לזה - יו ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָ

לֹו נֹותנין לֹו: ואין הּבית, לבדק מנה ׁשהקּדיׁש אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּדמים
עליה, ליׁשב ּומּטה וסנּדלין, יד, וׁשל ראׁש ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּתפּלין
נֹותנין  עני, היה ואם עליהן; ליׁשן לֹו הראּויין ּומּצע ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומּטה

ּומּפץ מּטה מזֹון [=מחצלת]לֹו לֹו ונֹותנין עליו. ליׁשן ְְִִִַַָָָָָ
לא  אבל לבּדֹו; לֹו חדׁש עׂשר ׁשנים ּוכסּות יֹום, ְְְְֲִֵֶַָָָֹֹֹׁשלׁשים
ּובכסּותן. ּבמזֹונֹותיהן חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּובניו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלאׁשּתֹו

לֹו. הראּויה ּכסּות אּלא לֹו נֹותנין ְְְְִֵֶָָָואין
.ÊË אֹותן מעבירין - מזהבין ּובגדים מׁשי ּכלי עליו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיּו

אבל  לחל; ּכמֹותֹו לאיׁש הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְֲִִֵָָָָָֹמעליו,
טֹובים  וימים לׁשּבתֹות .לא ְְִִַָָֹ

.ÊÈ מין מּכל אּמנּות כלי ׁשני לֹו נֹותנין - אּמן היה ְְְִִִִֵֵָָָָָֻֻאם
חרׁשומין  היה אם ּכיצד? מעצדין [=נגר]. ׁשני לֹו נֹותנין , ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

קרש] ליישור מגרֹות[כלי מרּבין [מסור]ּוׁשּתי ּכלים לֹו היּו . ְְְִִֵֵֵָֻ
ּומּועטין אחד מן [אחד]מּמין מֹוכרין אין - ׁשני מּמין ְִִִִִִִִֵֵֶָָ

כלים  ׁשני לֹו נֹותנין אּלא הּמּועטין, מן לֹו ולֹוקחין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻהמרּבין
הּמּועט. מן לֹו ׁשּיׁש וכל המרּבין, ְְִִִֵֶַַָָֻמן

.ÁÈ ּפי על אף ּבהמּתֹו, לֹו נֹותנין אין - אּכר אֹו חּמר ְְְִִִֵֶַַַָָָָהיה
לֹו נֹותנין אין - סּפן היה מּמּנה; אּלא מזֹונֹות לֹו ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאין

הּכל  יּמכר אּלא .ספינתֹו, ְִִֵֶַָָָֹ
.ËÈואמרּו ּומרּגלּיֹות, ועבדים ּבהמה ּבּנכסים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָהיה

הּוא  מׁשּביח ּבׁשלׁשים, ּכסּות זה לעבד יּלקח 'אם ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּתּגרים:
לאטלס ּבּה ּתמּתינּו אם - זֹו ּופרה הבשר]מאה; ,[=שוק ְְִִֵַַָָָָָָ

למקֹום  אֹותּה מעלין אם - זֹו ּומרּגלית עׂשרה; ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָמׁשּבחת
אין  - מעט' אּלא ׁשוה אינּה וכאן רב, ממֹון ּתׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפלֹוני,
ּבמקֹומֹו הּכל מֹוכרין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא להן. ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹׁשֹומעין
ּבּיֹום  הערּכ את "ונתן ׁשּנאמר: ׁשהּוא, ּכמה ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָּובׁשעתֹו,
ׁשאין  - הקּדׁש ׁשל ּדבר ּכל לרּבֹות לה'", קדׁש ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹההּוא,

ולא [=מייפים]מפרּכסין לּׁשּוק, ּבֹו ממּתינין ואין אֹותֹו, ְְְְְְִִִֵַַַֹ
מקֹומֹו אּלא להק ּדׁש, אין למקֹום. מּמקֹום אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָמֹוליכין

ְָּוׁשעתֹו.
.Î אבל ועבדים; ּבמּטלטלין אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָּבּמה

ּבּבקר  רצּופין יֹום ׁשּׁשים עליהן מכריזין - ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹהּקרקעֹות
אֹותן  מֹוכרין ּכ ואחר .ּובערב, ְְִֶֶַַָָָ

ה'תשע"ג  אדר ו' קודש שבת יום

ד ּפרק ¤¤
'ׂשדה ‡. הּנקראת היא מּמֹוריׁשיו, אדם ׁשּירׁשּה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׂשדה

ּבּה זכה אֹו ׁשּלקחּה וׂשדה הּנקראת ,[במתנה]אחּזה'; היא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
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אֹותּה, מֹודדין - אחּזתֹו ׂשדה והּמקּדיׁש מקנה'. ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ'ׂשדה
ּבּתֹורה. הּקצּוב הער הּוא ְְֵֶֶַַָָָָוערּכּה

ׂשעֹורים,·. חמר ּבֹו לזרע ׁשראּוי מקֹום ּכל הּוא? ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹוכּמה
ּבּיד רחב]יזרעּנּו שהפיזור כלי באמצעות יקרב [ולא ולא ְְְִֵֶַָָָֹ

לכל [יצופף] ׁשקל חמּׁשים ערּכֹו - אֹותּה ירחיק ולא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹזריעתֹו
ׂשדה  הּמקּדיׁש ואחד  הּמנין. מן יֹובל ׁשנת ואין יֹובל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשני
ׁשאין  רעה ׂשדה אֹו ּכמֹותּה, יׂשראל ארץ ּבכל ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָטֹובה

אֹותּה. מעריכין ּכזה - לרע ְֲִִֶַַָָָָֹּכמֹותּה
ׁשקלים ‚. ּבהלכֹות ּבארנּו ּבּתֹורה,ּכבר האמּור ׁשהּׁשקל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּתֹורה, האמּורה והּגרה חכמים; ּבלׁשֹון 'סלע' הּנקרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּוא
אֹותֹו ועׂשּו הּׁשקל, על והֹוסיפּו חכמים. ּבדברי הּמעה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהיא
ׁשני  והּמעה מעין, ׁשׁש והּדינר דינרין, ארּבעה והּסלע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָסלע;
ּפי  על ׁשאף ּופּונדיֹון; סלע ׁשנה, לכל נמצא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָפּונדיֹונין.
הּפּונדיֹונֹות  ּכׁשּיּתן - ּפּונדיֹונין וארּבעים ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּסלע

וארּבעים. ּתׁשעה נֹותן הּׁשלחני, מן סלע ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻלּקח
הּכר „. הּוא - חמׁשהחמר ,והּלת לתכין; ׁשני והּוא , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

איפֹות, עׂשר ׁשהן סאה, ׁשלׁשים החמר נמצא סאין. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹעׂשרה
ׁשהּמקֹום  ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר איפה. סאין ׁשלׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל

ּבׁשּבּורֹו הּוא [שטחו]ׁשּיׁש אּמה, חמּׁשים על אּמה חמּׁשים ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשּיׁש ׁשהּמקֹום למד, נמצאת סאה. מזרע והּוא סאה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית
מאתים  ּברּבּוע ׁשהּוא אּמה, אלף וׁשבעים חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָּבׁשּבּורֹו
אּמֹות  וׁשבעים ארּבע מאתים על אּמֹות וׁשבעים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָארּבע

ׂשעֹורים". חמר "זרע והּוא ּכר, ּבית הּוא - ְְְִֵֵֶֶַֹֹּבקרּוב
ׂשדֹות ‰. ּבערכי החׁשּבֹון ּדר ׂשדה ּכיצד ׁשהקּדיׁש הרי ? ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

הּיֹובל  מּׁשנת חּוץ ׁשנים ׁשמֹונה לּיֹובל ונׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻאחּזתֹו,
מּיד  לפּדֹותּה הרֹוצה ּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחׁשּבֹון, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינּה
סלעים  ׁשמֹונה ׂשעֹורים" חמר "זרע לכל נֹותן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹההקּדׁש,
עׂשר  נֹותנין לפּדֹותּה, הּבעלים רצּו ואם ּפּונדיֹונֹות; ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָּוׁשמֹונה
ּכל  וכן חמׁש. מֹוסיפין ׁשהן לפי ּפּונדיֹונֹות, ועׂשרה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹסלעים
הּתֹוספת  עם הּקרן ׁשּיהיה צרי ּבּתֹורה, האמּור ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחמׁש
אׁשּתֹו ּפדת אם וכן הּקרן; רביע ׁשהֹוסיף נמצא - ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה

חמׁש. מֹוסיפין אּלּו הרי - מּיֹורׁשיו אחד אֹו מקּדיׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשל
.Â סלעים ארּבע הּפֹודה נֹותן ׁשנים, ארּבע לּיֹובל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָנׁשאר

אֹותּה ּפדּו הּבעלים ואם חמר; לכל ּפּונדיֹונֹות ,וארּבעה ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
ׁשנה. לכל ּופּונדיֹון סלע זה, חׁשּבֹון לפי וכן חמׁש. ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹנֹותנין

נֹותן ּכאחד.[מדי-]ואינֹו הּכל נֹותן אּלא ּבׁשנה, ׁשנה ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
.Ê סלע לּתן יכֹול אינֹו - ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנׁשאר

לפּדֹותּה הּׁשנים ּופּונדיֹון ּפי על הּכהן לֹו "וחּׁשב ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ּבׁשּתי  לּיֹובל קדם אּלא ּכסף ּבגרעֹון נפּדית אינּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּנֹותרֹות",

יתר. אֹו ִֵָָׁשנים
.Á הּגזּבר רצה אם - וחדׁשים ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְְֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָנׁשאר

לכל  ּפּונדיֹונין ּוׁשני ׁשקלים ׁשני ויּתן ׁשנה החדׁשים ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלחׁשב
להקּדׁש חדׁשים מחּׁשבין ׁשאין לפי מּתר; זה הרי חמר, ,זרע ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

מחּׁשב  אּתה ׁשנים - הּנֹותרֹות" הּׁשנים ּפי "על ְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
חדׁשים. מחּׁשב אּתה ואין ְְְְֳִֵֵֵֶַַָָלהקּדׁש,

.Ë הּיֹובל לפני ׂשדהּו להקּדיׁש לאדם ראּוי אין ,ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָלפיכ
ׁשנים  מּׁשּתי ואינּהּבפחֹות מקּדׁשת, זֹו הרי - הקּדיׁשּה ואם , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻ

ׁשקל  חמּׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם אּלא ּכסף; ּבגרעֹון ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָנפּדית
יֹוצאה  זֹו הרי - ּפדיּה לא ואם אֹותּה; ּפֹודה חמר, ְְְְֲִֵֶֶָָָָָֹֹלכל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבּיֹובל, ְְֲִִֵֵֶַַָֹלּכהנים
.È מקּדׁשת אינּה עצמּה, הּיֹובל ּבׁשנת ׂשדהּו וכהן הקּדיׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

מ  זֹו הרי עצמּה, הּיֹובל ּבׁשנת ׁשהקּדיׁשּו קּדׁשת;ולוי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ
.‡Èׁשּגֹואלין לעֹולם.[=פודים]ּכׁשם מקּדיׁשין ּכ לעֹולם, ְְְְֲִִִֵֶַָָָ
.·È ּבגרעֹון נפ ּדית אינּה - הּיֹובל אחר ׂשדהּו את ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש

מחּׁשבין  ׁשאין לפי הּיֹובל, אחר ׁשנה ׁשּיגמר עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּכסף
להקּדׁש ׁשקל חדׁשים חמּׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם ,לפיכ ; ְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּיֹובל, ׁשאחר ּבּיֹום אפּלּו ּפֹודה זה הרי - חמר זרע ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלכל
ּכלּום. גֹורע ְְֵֵַואינֹו

.‚È לזריעה הראּויין מקֹומֹות אּלא מֹודדין אין .ּכׁשּמֹודדין, ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
נקעים אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוהים סלעים ׁשם [שקעים]היּו ְְְְֲִִִִָָָָָָָ

עּמּה; נמּדדין אין - טפחים עׂשרה עמּקים מים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָָָֻמלאים
עּמּה. נמּדדין מּכאן, ְִִִִָָָָּפחֹות

.„È מים ּבהם ואין יֹותר, אֹו עׂשרה נמּוכֹות מקֹומֹות ּבּה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָהיּו
להן ּׁשראּוי מה להן ּומחּׁשבין עצמן, ּבפני נמּדדין [לפי - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

השדה] כל של התעריף לפי ולא .שווים
.ÂË הרי ּפרׁש, ׁשּלא ּפי על אף - אילנֹות מלאה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהיתה

מקּדיׁש הּוא יפה ּבעין הּמקּדיׁש, ׁשּכל האילנֹות; ּגם .הקּדיׁש ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָ
אֹותּה, מֹודדין - והּקרקע ּבׁשוייהן, האילנֹות את ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּומחּׁשבין

זר  ּולכל ׁשנה לכל ּופּונדיֹון סלע ערּכּה ּכמֹוויהיה חמר, ע ְְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ÊË הּנקראת והיא לזריעה, ראּויה ׁשאינּה ׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמקּדיׁש
ּבׁשויּה אֹותּה ּפֹודין - האילנֹות 'טרׁשין' את הּמקּדיׁש וכן ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּבׁשוייהן. אֹותן ּפֹודין ְְִִִֵֶַָָּבלבד,
.ÊÈּפרׁש ולא סאה, ּבית לתֹו אילנֹות ׁשלׁשה האילנֹות ְְְְִִֵֵֵָָָָָָֹֹהיּו

את  הקּדיׁש זה הרי - ׁשהקּדיׁש הּוא ּבלבד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהאילנֹות
ׁשּביניהן  האילנֹות ואת האילנֹות הּקרקע היּו אם אבל . ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

אֹו ּבפחֹות, אֹו סאה, מּבית ּביתר אילנֹות ׁשלׁשה ּכל ְְְְְִִִֵֵָָָָָָֹנטּועין
ולא  הּקרקע, את הקּדיׁש לא זה הרי - זה אחר זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשהקּדיׁשן

ׁשּביניהן. האילנֹות ִֵֵֶֶֶָָאת
.ÁÈהקּדיׁש ּכ ואחר האילנֹות, ּפֹודה הקּדיׁש - הּקרקע את ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ

מּדתּה ּפי על הּקרקע ואת ּבׁשוייהן, האילנֹות .את ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.ËÈ אּלא נפּדית, ולא הּיֹובל והּגיע אחּזת ֹו, ׂשדה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻהּמקּדיׁש

ותהיה  ּדמיה, את נֹותנין הּכהנים - הקּדׁש יד ּתחת היא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
להן  הּדמים אחּזה ואֹותן ּפדיֹון; ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין ; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

הּבית.[=יימסרו]יּפלּו ּבדק להקּדׁש ְְְִִֵֶֶֶַַ
.Î חֹוזרת זֹו הרי - הּיֹובל ׁשּיּגיע קדם הּמקּדיׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּגאלּה

וכן  ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּבית לבדק יּפל ׁשּנתן והער ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלבעליה,
ּב ּגאלּה ּבּיֹובל אם לאביו חֹוזרת זֹו הרי מקּדיׁש, ׁשל אבל נֹו . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

נכרי אֹו קרֹוביו, ׁשאר אֹו ּבּתֹו, אֹותּה ּגאלה שאינו אם [זר, ְְְֲִִִָָָָָָ
חֹוזרת קרובו] מּידן, ּוגאלּה הּמקּדיׁש חזר אם - ההקּדׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּיד

ּתחת  והיא הּיֹובל הּגיע אּלא מּידן, ּגאלּה לא ואם לעֹולם; ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלֹו
להקּדׁש, יֹוצאה זֹו הרי - נכרי אֹו קרֹובים ׁשאר אֹו הּבת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָיד
לּכהנים, אחּזה ּתהיה אּלא לעֹולם, לבעליה חֹוזרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻואינּה
אחּזתֹו". ּתהיה לּכהן . . בּיבל ּבצאתֹו הּׂשדה "והיה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּנאמר:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

hay 'l oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ההקּדׁש מּיד נפּדית ׁשּכבר ּדמים, לּתן צריכין ּכהנים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹואין
ּבעליה. הן ּכאּלּו לּכהנים, ּתחזר אּלא מאחר; ערּכּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻולּקח

.‡Îהּמקּדיׁש היה אם אבל ּביׂשראל. אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּמה
הּיֹובל  עליה עבר ואפּלּו לעֹולם; ּגֹואל זה הרי לוי, אֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכהן

הּיֹובל  אחר אֹותּה ּפֹודה - ההקּדׁש מן נפּדית ׁשּנאמר:ולא , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
ללוּים". ּתהיה עֹולם ְְְִִִֶַַָֻ"ּגאּלת

.·Î מּיד ּבעלּה ּוגאלּה אחּזתּה, ׂשדה ׁשהקּדיׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻהאּׁשה
הּדבר  הרי - הּבעל ידי ּתחת והיא הּיֹובל והּגיע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָההקּדׁש,

לּכהנים  ּתצא אֹו לאּׁשה ּתחזר אם קדמה ספק, אם ,לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹ
להֹוציא  יכֹולין הּכהנים אין הּיֹובל, אחר ּבּה והחזיקה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהאּׁשה
להֹוציא  יכֹולה אינּה והחזיקּו, הּכהנים קדמּו ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמּידּה;

ִָָמּידם.
.‚Î והּגיע ההקּדׁש, מּיד ּכהן אֹותּה ּופדה ׂשדהּו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

היא  והרי 'הֹואיל יאמר: לא - הּכהן יד ּתחת והיא ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַֹֹֹהּיֹובל
יֹוצאה  אּלא ּבּה'; וזכיתי ידי ּתחת היא הרי לּכהנים, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹיֹוצאה

הּכהנים  אחיו .לכל ְֲִֶַָָֹ
.„Î ׁשּבּמׁשמר לּכהנים ּתּנתן ּבּיֹובל, לּכהנים הּׂשדה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכׁשּתצא

המקדש] בבית השבועית שבתורנות הכהנים ּבֹו[קבוצת ֶַָׁשּפגע
מׁשמר  ׁשהרי ּבּׁשּבת, יֹובל ׁשל הּׁשנה ראׁש היה ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּיֹובל;

הּיֹוצא. לּמׁשמר ּתּנתן - נכנס ּומׁשמר ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָיֹוצא
.‰Î- אֹותן ּפדּו ולא הּיֹובל והּגיע האילנֹות, את ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

לּכהנים  יֹוצאין בּיבל",אינן ּבצאתֹו הּׂשדה "והיה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּיֹובל  והּגיע הּטרׁשין, את הּמקּדיׁש אבל ׂשדה. אּלא לי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואין

ׁשּנאמר: לּכהנים, יֹוצאין אּלּו הרי - הּבעלים אֹותן ּפדּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹולא
נקראת. 'ׂשדה' וזֹו הּׂשדה", ְְְִֵֶֶַָָָָ"והיה

.ÂÎ,ּבדמיה אֹותּה ׁשמין מקנתֹו? ׂשדה מקּדיׁש ּדין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּכיצד
מי  ּכל אֹותּה ּופֹודה הּיֹובל, עד ׁשוה היא ּכּמה ְִִִֵֶַַַָָָָָורֹואין
חמׁש. מֹוסיף אינֹו הּמקּדיׁש, אֹותּה ּפדה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּירצה;

ודמים  ערכים ּכׁשאר הּבית, לבדק ּוכׁשּיּגיע ּופדיֹונּה . ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּנפּדית  ּבין ׁשּמכרּוה. הראׁשֹונים לּבעלים ּתחזר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּיֹובל,
נפּדית, ׁשּלא ּבין אחר, מּיד יֹוצאה היא והרי הּגזּבר, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמּיד

חֹוזרת זֹו הרי - ההקּדׁש מּיד יֹוצאה היא לּמֹוכר,והרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין לּכהנים; יֹוצאה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹואינּה

עוד ׁשּלֹו להשתייך אמורה היתה לא כבר ביובל [והרי ֶ
.למקדיש]

.ÊÎׁשּׁשמין ׂשדה אֹותּה[=מעריכים]ּכל למּכר להקּדׁש אֹותּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבׁשעת  ּבּבקר רצּופין, יֹום ׁשּׁשים עליה מכריזין ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבדמיה,
ּומסּימין  ּפֹועלין; הכנסת ּבׁשעת ּובערב ּפֹועלין, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָהֹוצאת

ׁשּומה,[=מציינים] היא ּובכ יפה היא ּכ' ואֹומרין: ְְְְִִִֶָָָָָָָמצריה,
ויּקח'. יבֹוא לּקח הרֹוצה ְִִֶַַָָָּכל

.ÁÎהּמֹוריׁשין [=קונה]הּלֹוקח מּׁשאר אֹו מאביו ׂשדה ְִִִִֵֵֶַַַָָָ
מֹוריׁשיו, אֹו אביו מֹות אחר ׁשהקּדיׁשּה ּבין והקּדיׁשּה, ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָאֹותֹו,
מת  ּכ ואחר מֹוריׁשיו, ׁשאר אֹו אביו ּבחּיי ׁשהקּדיׁשּה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבין
את  "ואם ׁשּנאמר: אחּזה, ּכׂשדה זֹו הרי - מֹוריׁשיו אֹו ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻאביו
ראּויה  ׁשאינּה ׂשדה אחּזתֹו", מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻׂשדה

לירׁשּה. לֹו ׁשראּויה זֹו יצאת - אחּזה ׂשדה ְְְְְֲִֵֶָָָָָָֻלהיֹות
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ה'תשע"ג  שבט ל' ראשון יום

.Ë .„ .‚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הּׁשליׁשית אהבתֹוהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ

ּופעּלֹותיו, וּצּוּויו ּבמצותיו ונסּתּכל ׁשּנתּבֹונן והּוא: ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻיתעּלה,
וזֹוהי ― הּתענּוג ּתכלית ּבהּׂשגתֹו ונתעּנג ׁשּנּׂשיגהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכדי

ספרי ּולׁשֹון המצּוה. האהבה e)ּתכלית ,e mixac)לפי" ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻ
"אלהי ה' את "ואהבּת d)ׁשּנאמר ,e my)ּכיצד אני יֹודע ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

האּלה הּדברים "והיּו לֹומר: ּתלמּוד ֿ הּמקֹום? את ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאהב
מצּו אנכי אּתהאׁשר ּכ ׁשּמּתֹו ― "לבב ֿ על הּיֹום  ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ֿ ידי ׁשעל ,ל ּבארנּו הּנה העֹולם". והיה ׁשאמר מי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכיר
ותבֹוא הּתענּוג ל ויּמצא הּׂשגה, לידי ּתבֹוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָההתּבֹוננּות
ֿ ּכן, ּגם ּכֹוללת זֹו ׁשּמצוה אמרּו, ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאהבה
ּבֹו, ולאמּונה יתעּלה לעבֹודתֹו האדם ֿ ּבני ּכל את ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּנקרא
ּותׁשּבחּנּו ּתהללּנּו ֿ ׁשהּוא, ֿ מי את אֹוהב אּתה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּכן
ּכ ― הּמׁשל ּדר על וזה ― לאהבתֹו ֿ אדם ּבני ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָותקרא
אמּתּותֹו, מהּׂשגת ל ּׁשהּגיע ּבמה ּבאמת ֿ ה' את ּתאהב ְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָאם
לידיעת והּסכלים ֿ הּפתאים את ּתקרא ספק ּבלי ׁשאּתה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי

ספרי ּולׁשֹון יֹודע. ּכבר ׁשאּתה את(my)האמת "ואהבּת : ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר ,אבי ּכאברהם הּברּיֹות על אהבהּו ― ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָה'"

בחרן" עׂשּו אׁשר ֿ הּנפׁש d)"ואת ,ai ziy`xa)ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְֲֶֶֶֶַַָָָ
"זרע הּכתּוב: ׁשהעיד ּכמֹו ― אֹוהב ׁשהיה לפי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאברהם,

אהבי" g)אברהם ,`n diryi)ּבני ֿ את הּׂשגתֹו ּבעצם קרא ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּבני ׁשּתקרא עד ּתאהבהּו ּכ אהבתֹו, מרב לאמּונה ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהאדם

אליו. ֵָָָָהאדם

― הרביעית ּבדעּתנּוהּמצוה לקּבע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
ּובֹוטחים ׁשאנּנים נהיה ּובל ּומֹוראֹו, יתעּלה (mielyיראתֹו ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָ

(mi`hgd lr db`c mey ila mihwyeלביאת נחּוׁש אּלא ― .ְִֶַָָ
ּתירא" אלהי ֿ ה' "את יתעּלה: אמרֹו וזהּו ֿ עת, ּבכל ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹענׁשֹו

(bi ,e mixac)סנהדרין ּובּגמרא .(.ep)ׁשקלא ּבדר אמרּו ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָ
יּומת" מֹות ֿ ה' ׁשם "ונקב יתעּלה: ּדבריו על (xwie`וטריא ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

(fh ,ckּפרֹוׁשי ואימא :dpeekd ,weqtay "awep"y ,ile` ,xen`) ְֵֵָָ
(yxetna myd my z` dbedl dfa:ּדכתיב ,(jkl dnbece)אׁשר" ְֲִִֶ

ּבׁשמֹות" fi)נּקבּו ,` xacna)אלהי ֿ ה' "את מן ואזהרּתּה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַֹ
הּוא ֿ ה'" ׁשם "ונקב ׁשּנאמר זה ּכלֹומר: ― ְְֱִֵֵֶֶֶַַָֹּתירא"?
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ההקּדׁש מּיד נפּדית ׁשּכבר ּדמים, לּתן צריכין ּכהנים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹואין
ּבעליה. הן ּכאּלּו לּכהנים, ּתחזר אּלא מאחר; ערּכּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻולּקח

.‡Îהּמקּדיׁש היה אם אבל ּביׂשראל. אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּמה
הּיֹובל  עליה עבר ואפּלּו לעֹולם; ּגֹואל זה הרי לוי, אֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכהן

הּיֹובל  אחר אֹותּה ּפֹודה - ההקּדׁש מן נפּדית ׁשּנאמר:ולא , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
ללוּים". ּתהיה עֹולם ְְְִִִֶַַָֻ"ּגאּלת

.·Î מּיד ּבעלּה ּוגאלּה אחּזתּה, ׂשדה ׁשהקּדיׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻהאּׁשה
הּדבר  הרי - הּבעל ידי ּתחת והיא הּיֹובל והּגיע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָההקּדׁש,

לּכהנים  ּתצא אֹו לאּׁשה ּתחזר אם קדמה ספק, אם ,לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹ
להֹוציא  יכֹולין הּכהנים אין הּיֹובל, אחר ּבּה והחזיקה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהאּׁשה
להֹוציא  יכֹולה אינּה והחזיקּו, הּכהנים קדמּו ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמּידּה;

ִָָמּידם.
.‚Î והּגיע ההקּדׁש, מּיד ּכהן אֹותּה ּופדה ׂשדהּו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

היא  והרי 'הֹואיל יאמר: לא - הּכהן יד ּתחת והיא ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַֹֹֹהּיֹובל
יֹוצאה  אּלא ּבּה'; וזכיתי ידי ּתחת היא הרי לּכהנים, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹיֹוצאה

הּכהנים  אחיו .לכל ְֲִֶַָָֹ
.„Î ׁשּבּמׁשמר לּכהנים ּתּנתן ּבּיֹובל, לּכהנים הּׂשדה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכׁשּתצא

המקדש] בבית השבועית שבתורנות הכהנים ּבֹו[קבוצת ֶַָׁשּפגע
מׁשמר  ׁשהרי ּבּׁשּבת, יֹובל ׁשל הּׁשנה ראׁש היה ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּיֹובל;

הּיֹוצא. לּמׁשמר ּתּנתן - נכנס ּומׁשמר ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָיֹוצא
.‰Î- אֹותן ּפדּו ולא הּיֹובל והּגיע האילנֹות, את ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

לּכהנים  יֹוצאין בּיבל",אינן ּבצאתֹו הּׂשדה "והיה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּיֹובל  והּגיע הּטרׁשין, את הּמקּדיׁש אבל ׂשדה. אּלא לי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואין

ׁשּנאמר: לּכהנים, יֹוצאין אּלּו הרי - הּבעלים אֹותן ּפדּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹולא
נקראת. 'ׂשדה' וזֹו הּׂשדה", ְְְִֵֶֶַָָָָ"והיה

.ÂÎ,ּבדמיה אֹותּה ׁשמין מקנתֹו? ׂשדה מקּדיׁש ּדין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּכיצד
מי  ּכל אֹותּה ּופֹודה הּיֹובל, עד ׁשוה היא ּכּמה ְִִִֵֶַַַָָָָָורֹואין
חמׁש. מֹוסיף אינֹו הּמקּדיׁש, אֹותּה ּפדה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּירצה;

ודמים  ערכים ּכׁשאר הּבית, לבדק ּוכׁשּיּגיע ּופדיֹונּה . ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּנפּדית  ּבין ׁשּמכרּוה. הראׁשֹונים לּבעלים ּתחזר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּיֹובל,
נפּדית, ׁשּלא ּבין אחר, מּיד יֹוצאה היא והרי הּגזּבר, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמּיד

חֹוזרת זֹו הרי - ההקּדׁש מּיד יֹוצאה היא לּמֹוכר,והרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין לּכהנים; יֹוצאה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹואינּה

עוד ׁשּלֹו להשתייך אמורה היתה לא כבר ביובל [והרי ֶ
.למקדיש]

.ÊÎׁשּׁשמין ׂשדה אֹותּה[=מעריכים]ּכל למּכר להקּדׁש אֹותּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבׁשעת  ּבּבקר רצּופין, יֹום ׁשּׁשים עליה מכריזין ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבדמיה,
ּומסּימין  ּפֹועלין; הכנסת ּבׁשעת ּובערב ּפֹועלין, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָהֹוצאת

ׁשּומה,[=מציינים] היא ּובכ יפה היא ּכ' ואֹומרין: ְְְְִִִֶָָָָָָָמצריה,
ויּקח'. יבֹוא לּקח הרֹוצה ְִִֶַַָָָּכל

.ÁÎהּמֹוריׁשין [=קונה]הּלֹוקח מּׁשאר אֹו מאביו ׂשדה ְִִִִֵֵֶַַַָָָ
מֹוריׁשיו, אֹו אביו מֹות אחר ׁשהקּדיׁשּה ּבין והקּדיׁשּה, ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָאֹותֹו,
מת  ּכ ואחר מֹוריׁשיו, ׁשאר אֹו אביו ּבחּיי ׁשהקּדיׁשּה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבין
את  "ואם ׁשּנאמר: אחּזה, ּכׂשדה זֹו הרי - מֹוריׁשיו אֹו ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻאביו
ראּויה  ׁשאינּה ׂשדה אחּזתֹו", מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻׂשדה

לירׁשּה. לֹו ׁשראּויה זֹו יצאת - אחּזה ׂשדה ְְְְְֲִֵֶָָָָָָֻלהיֹות



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd xc` 'eÎhay 'l -

ה'תשע"ג  שבט ל' ראשון יום

.Ë .„ .‚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הּׁשליׁשית אהבתֹוהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ

ּופעּלֹותיו, וּצּוּויו ּבמצותיו ונסּתּכל ׁשּנתּבֹונן והּוא: ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻיתעּלה,
וזֹוהי ― הּתענּוג ּתכלית ּבהּׂשגתֹו ונתעּנג ׁשּנּׂשיגהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכדי

ספרי ּולׁשֹון המצּוה. האהבה e)ּתכלית ,e mixac)לפי" ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻ
"אלהי ה' את "ואהבּת d)ׁשּנאמר ,e my)ּכיצד אני יֹודע ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

האּלה הּדברים "והיּו לֹומר: ּתלמּוד ֿ הּמקֹום? את ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאהב
מצּו אנכי אּתהאׁשר ּכ ׁשּמּתֹו ― "לבב ֿ על הּיֹום  ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ֿ ידי ׁשעל ,ל ּבארנּו הּנה העֹולם". והיה ׁשאמר מי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכיר
ותבֹוא הּתענּוג ל ויּמצא הּׂשגה, לידי ּתבֹוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָההתּבֹוננּות
ֿ ּכן, ּגם ּכֹוללת זֹו ׁשּמצוה אמרּו, ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאהבה
ּבֹו, ולאמּונה יתעּלה לעבֹודתֹו האדם ֿ ּבני ּכל את ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּנקרא
ּותׁשּבחּנּו ּתהללּנּו ֿ ׁשהּוא, ֿ מי את אֹוהב אּתה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּכן
ּכ ― הּמׁשל ּדר על וזה ― לאהבתֹו ֿ אדם ּבני ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָותקרא
אמּתּותֹו, מהּׂשגת ל ּׁשהּגיע ּבמה ּבאמת ֿ ה' את ּתאהב ְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָאם
לידיעת והּסכלים ֿ הּפתאים את ּתקרא ספק ּבלי ׁשאּתה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי

ספרי ּולׁשֹון יֹודע. ּכבר ׁשאּתה את(my)האמת "ואהבּת : ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר ,אבי ּכאברהם הּברּיֹות על אהבהּו ― ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָה'"

בחרן" עׂשּו אׁשר ֿ הּנפׁש d)"ואת ,ai ziy`xa)ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְֲֶֶֶֶַַָָָ
"זרע הּכתּוב: ׁשהעיד ּכמֹו ― אֹוהב ׁשהיה לפי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאברהם,

אהבי" g)אברהם ,`n diryi)ּבני ֿ את הּׂשגתֹו ּבעצם קרא ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּבני ׁשּתקרא עד ּתאהבהּו ּכ אהבתֹו, מרב לאמּונה ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהאדם

אליו. ֵָָָָהאדם

― הרביעית ּבדעּתנּוהּמצוה לקּבע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
ּובֹוטחים ׁשאנּנים נהיה ּובל ּומֹוראֹו, יתעּלה (mielyיראתֹו ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָ

(mi`hgd lr db`c mey ila mihwyeלביאת נחּוׁש אּלא ― .ְִֶַָָ
ּתירא" אלהי ֿ ה' "את יתעּלה: אמרֹו וזהּו ֿ עת, ּבכל ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹענׁשֹו

(bi ,e mixac)סנהדרין ּובּגמרא .(.ep)ׁשקלא ּבדר אמרּו ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָ
יּומת" מֹות ֿ ה' ׁשם "ונקב יתעּלה: ּדבריו על (xwie`וטריא ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

(fh ,ckּפרֹוׁשי ואימא :dpeekd ,weqtay "awep"y ,ile` ,xen`) ְֵֵָָ
(yxetna myd my z` dbedl dfa:ּדכתיב ,(jkl dnbece)אׁשר" ְֲִִֶ

ּבׁשמֹות" fi)נּקבּו ,` xacna)אלהי ֿ ה' "את מן ואזהרּתּה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַֹ
הּוא ֿ ה'" ׁשם "ונקב ׁשּנאמר זה ּכלֹומר: ― ְְֱִֵֵֶֶֶַַָֹּתירא"?
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עון איזה ּתאמר: ואם .ׁשיבר ּבלי ּבלבד הּׁשם את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיזּכיר
נאמר, ּבזה? iptn)יׁש "`xiz jidl` 'd z`" lr xaer `edy) ֵֶַָֹ

יּזכר ׁשּלא הּוא, ה' מּיראת ּכי ֿ הּיראה. את מאּבד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשהּוא
ּדבר ּודחּית זֹו ׁשאלה על הּתׁשּובה והיתה לבּטלה. ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָׁשמֹו
ולּכא", ּבׁשם, ׁשם ּדבעינא ― "חדא ׁשאמרּו: ּבכ ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָָָזה

oicּכלֹומר yiy meyn `ed ,ok xnel xyt` i`y oey`x mrh) ְַ
(cr aiig epi` scbndyׁשאמרּו ּכמֹו ּבׁשם, ֿ הּׁשם את ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָׁשיבר
ֿ יֹוסי" את יֹוסי mya"יּכה ellwie myd my xikfiy cr ,xnelk) ֵֵֶֶַ

,ipelt my z` ipelt my llwi e` ,ipelt z` ipelt dki oebk ,myd

(dnbecl wx iqei my xikfde,היא עׂשה "אזהרת ועֹוד, .ְְֲִֵַַָ
ׁשאמרּת זה ּכלֹומר: אזהרה". ׁשמּה לא עׂשה ֿ אזהרת ְְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוכל
ׁשּזה לפי יּתכן, לא ּתירא'" אלהי ֿ ה' 'את מן ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ"אזהרּתּה
הּנה ּבעׂשה. מזהירין ואין ― עׂשה מצות והּוא ― ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַצּוּוי
מצות ― ּתירא" אלהי ֿ ה' "את ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹנתּבאר

ֲֵעׂשה.

― הּתׁשיעית הּׁשם,הּמצוה קּדּוׁש על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָ
יׂשראל" ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי אמרֹו: al)והּוא ,ak `xwie). ְְְְְְְְִִִֵֵַָָ

ּברּבים, זֹו אמת ּדת לפרסם מצּוים ׁשאנּו זֹו: מצוה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֻוענין
אלינּו יבֹוא ׁשאפּלּו עד מּזיק, ׁשּום מהּזק ּבכ נירא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוׁשּלא

עריץ xeabe)אּנס siwz hily)יתעּלה ּבֹו לכּפֹור אֹותנּו ויקרא ְְְְִִִִֶַַָָָָ
ּבהחלט; לּמות ֿ עצמנּו את נמסר אּלא לֹו, נׁשמע לא ―ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
יתעּלה. ּבֹו מאמין ׁשּלּבנּו אף ׁשּכפרנּו, לחׁשב לֹו נּתן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹולא

(`ed jexa yecwa xetkl xeq` cala oir zi`xnl elit`y)ְוזֹו
ֿ יׂשראל, ֿ ּבני ּכל ּבּה ׁשּנצטּוּו הּׁשם קּדּוׁש מצות ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהיא

ּביד למּות ֿ עצמנּו את ׁשּנמסר אהבתֹוּכלֹומר: על העריץ י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ועזריה מיׁשאל חנניה ׁשעׂשּו ּכמֹו ּביחּודֹו, והאמּונה ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָיתעּלה
לּצלם, להׁשּתחות ּכׁשהכריח הרׁשע נבּוכדנאּצר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבימי
ׁשם היה ולא ּבכללם, ויׂשראל אדם ֿ ּבני ּכל ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָֹוהׁשּתחוּו
ליׂשראל ּגדֹולה חרּפה ּבכ והיה ׁשמים. ׁשם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָמקּדׁש
אֹותּה ׁשּמקּים מי ׁשם היה ולא זֹו, מצוה מּכּלם ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשאבדה

ּפחדּו הּכל b)אּלא l`ipc)ּבכגֹון אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ואין . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
והיה העֹולם, ֿ ּבאי ּכל ּפחדּו ׁשּבֹו העצּום הּמעמד ְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָאֹותֹו
ּוכבר העת. ּבאֹותּה עליו ּולהכריז יחּודֹו לפרסם ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָחֹובה
יׂשראל חרּפת ּתהיה ׁשּלא יׁשעיהּו, ֿ ידי על ה' ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהבטיח
ּבאֹותֹו ּבחּורים ּבהם וׁשּיֹופיעּו הּמעמד, ּבאֹותֹו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָּגמּורה
ּדמם ויפקירּו הּמות, ירּתיעם ׁשּלא הּקׁשה, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמעמד
ׁשּצּונּו ּכמֹו ּברּבים, ֿ ה' את ויקּדׁשּו ֿ האמּונה את ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָויפרסמּו
יבֹוׁש ֿ עּתה "לא אמרֹו: והּוא רּבנּו, מׁשה ֿ ידי על ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה
ידי מעׂשה ילדיו בראתֹו ּכי יחורּו. ּפניו עּתה ולא ְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹיעקב
ֿ אלהי ואת יעקב ֿ קדֹוׁש את והקּדיׁשּו ׁשמי יקּדיׁשּו ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַֹֹּבקרּבֹו

יעריצּו" bkÎak)יׂשראל ,hk diryi)ספרא ּולׁשֹון .,h xen`) ְְְֲִִִֵַָָ
(eÎd― מצרים מארץ אתכם הֹוצאתי ּכ ֿ מנת "על :ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

סנהדרין ּובּגמרא ּברּבים". ֿ ׁשמי את ׁשּתקּדׁשּו ֿ מנת (bl:)על ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
ּתא מצּוה? אינֹו אֹו הּׁשם, קּדּוׁש על מצּוה ֿ נח "ּבן ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻֻאמרּו:

dl`yl)ׁשמע daeyz ,rnyp `a).נח ּבני נצטּוּו מצות ׁשבע : ְְְְִִֵֶַַַַֹֹ
איתא myd)ואי yecw lr mb eehvpy xn`z m`e)ּתמניא ― ְְְִִַָָ

ray)הוֹו" `le dpeny yi),ל נתּבאר הּנה .!epcy dfn) ְְֲִִֵֵָ
ray"a llka llkp df m`e ,df lr deehvp gp oa mb m` `xnba

(rnyn ,`l m` "gp ipa zeevnׁשהן הּמצות מסּפר מּכלל ְְְִִִִֵֶֶַַַֹׁשהיא
מּמה זֹו מצוה על ראיתם והביאּו יׂשראל, על ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָחֹובה

al)ּׁשּנאמר: ,ak `xwie)ּוכבר יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָ
מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָנתּבארּו

ה'תשע"ג  אדר א' שני יום
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― הס"ג והּואהּמצוה הּׁשם, חּלּול על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ּבאּורֹו וׁשּקדם ּבֹו, מצּוים ׁשאנּו ה' קּדּוׁש הפxaky) ְְִִֵֵֶֶֶַָָֻ

(x`azpולא" יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתׁשיעית, עׂשה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹּבמצות
קדׁשי"א תחּללּו ֿ ׁשם al)ת ,ak `xwie)נחלק זה ועון . ְְְְְִֵֶֶֶַָָָֹ

היחידים על ואחד הּכלל על ׁשנים חלקים: ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹלׁשלׁשה
(mray)ׁשּדרׁשּו ֿ מי ׁשּכל הּוא: ― הראׁשֹון הּכללי החלק .ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּׁשמד ּבׁשעת ֿ הּמצות מן אחת על לעבֹור dxfbdמּמּנּו Ð) ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָֹ
lr mxiardl ick Ð zeevnd on zg` lhal l`xyi lr jlnd ieev

(wlg)להעביר מתּכּון האּנס אם ieeivדתם), lr xeariy) ְְֲִִִֵַַַָָ
(`ed jexa yecwdאֹו חמּורֹות. ּבמצות ּבין קּלֹות ּבמצות ְְְְֲִִֵֵַֹֹּבין

אֹו עריֹות ּגּלּוי אֹו זרה עבֹודה על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו ְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָמי
חּיב זה הרי ― הּׁשמד ּבׁשעת ׁשּלא ואפּלּו ּדמים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשפיכּות
עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו יעבֹור, ואל ויהרג נפׁשֹו ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָלמסֹור
ֿ הּׁשם את חּלל זה הרי ― נהרג ולא עבר ואם ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּתׁשיעית.
ּבמעמד ּכלֹומר: ― ּברּבים זה היה ואם זה. לאו על ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָועבר
על ועבר ּברּבים ֿ הּׁשם את חּלל זה הרי ― מּיׂשראל ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
חמּור ועונֹו קדׁשי" ֿ ׁשם את תחּללּו "ולא יתעּלה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹאמרֹו
ּבית ׁשאין לפי אנּוס, ׁשהּוא מּפני לֹוקה אינֹו אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹמאד;
ּברצֹון מזיד על אּלא מיתה אֹו מלקּות ענׁש לקּים רּׁשאי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדין

ספרא ּולׁשֹון והתראה. bi)ּבעדים ,i):לּמל מּזרעֹו ּבנֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ההּוא" ּבאיׁש ֿ ּפני את אני d)"וׂשמּתי ,k my):אמרּו , ְְְֲִִִֶַַַָָָ

edd`"ההּוא yi`l wxy xnel "`edd" yi`a xn`p okl ,xnelk) ַ
(Ð `edy aezkd xacn eilryולא ׁשֹוגג ולא אנּוס ְְֵָֹֹֹלא

אינֹו ּבאנס זרה עבֹודה ׁשעֹובד ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻמטעה".
חּלּול על עבר אבל ּדין, ּבית מיתת ֿ ׁשּכן ּכל ּכרת, ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחּיב
עברה האדם ׁשּיעׂשה ֿ ּכן ּגם ― הּכללי הּׁשני והחלק ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשם.
הּזלזּול ּבמעׂשיו מראה אּלא הנאה, ולא ּתאוה ּבּה ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשאין

dxezd)וההפקרּות zeevna)ׁשמים ׁשם מחּלל זה ּגם הרי ― ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
וחּללּת לּׁשקר בׁשמי ֿ תּׁשבעּו "ולא אמר: ּולפיכ ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹולֹוקה,

"אלהי ֿ ׁשם ai)את ,hi my)הּזלזּול על מראה ׁשּזה לפי , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
היחידים ׁשעל והחלק .ּבכ ּגּופנית הנאה ואין הּזה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּצּוּוי

(mray)איזה ּוביׁשר ּבחסידּות ידּוע אדם ׁשּיעׂשה הּוא: ―ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
אין זה מעׂשה וׁשּכגֹון עברה ׁשהּוא להמֹון הּנראה ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמעׂשה
מּתר מעׂשה ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לעׂשֹותֹו, חסיד לאֹותֹו ְֲֲִִֶֶַַַַָָָֻראּוי

אמרם והּוא ֿ הּׁשם, את חּלל זה הרי ―(:.et `nei)היכי" ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָ
x`ezi)ּדמי cvik):הּׁשם ax)חּלּול xn`)ּדׁשקלנא אנא ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵַָָָָ
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לאלּתר. ּדמי יהיבנא ולא טּבחא מּבי xyaּבׂשרא dpw` m`) ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ
olfb ip`y mixne` rextl xg`n ip`yky meyn ,cin mly` `le

(lfba lflfl ipnn micneleאנא ּכגֹון אמר: ּפלֹוני ְְֲִִַַָָרּבי
`jl)ּדמסּגינא m`)."ּתפּלין ּובלא ּתֹורה ּבלא אּמֹות ארּבע ְְְְְְִִֵַַַַָָֹֹ

אני אלהי ֿ ׁשם את תחּלל "ולא ואמר: זה לאו נכּפל ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּוכבר
k`)ה'" ,gi my)ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(:dk) ְְְְֲִִִִִֵָָָָ

יֹומא .(atÎ.et.)ּובסֹוף ְָ

― הס"ה ֿ ּבּתיהּמצוה את לנּתֹוץ ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אֹו הּנבּואה ֿ ספרי את להׁשחית אֹו יתעּלה ה' ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָעבֹודת
הּלאו ּולׁשֹון ּבזה. וכּיֹוצא הּקדֹוׁשים ֿ הּׁשמֹות את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָלמחֹוק
אלהיכם" לה' ּכן ֿ תעׂשּון "לא אמרֹו: הּוא זה ּבענין ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּבא

(c ,ai my)זרה עבֹודה לאּבד ֿ הּצּוּוי את הקּדים ׁשּכבר אחר ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
הזהיר לגמרי, ֿ מזּבחֹותיה את ולנּתֹוץ ׁשמּה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּולהׁשמיד
איזה על ֿ העֹובר וכל אלהיכם". לה' ּכן ֿ תעשּון "לא ְְֱֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹואמר:
וכּיֹוצא והּמזּבח ֿ ההיכל מן מּׁשהּו ׁשּיהרס ּכגֹון מּזה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּדבר

מּׁשמֹות ׁשם ׁשּימחק אֹו מּכֹותּבהם, ּובסֹוף לֹוקה. ― ה' ְְְִִֵֶֶֶַָֹ
(.ak)― הקּדׁש עצי ׁשהּׂשֹורף הּגמרא, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנתּבאר

מהכא "ואזהרּתיּה אמרּו: o`kn)לֹוקה. zcnlp dxdf`de): ְְְְֵֵֶַַָָָ
אלהיכם" לה' ּכן ֿ תעׂשּון לא ּבאׁש, ּתׂשרפּון ואׁשריהם ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹמן

(my):אמרּו לֹוקה. ― ֿ הּׁשם את ׁשהּמֹוחק ׁשם נתּבאר וכן .ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּכן ֿ תעׂשּון לא ֿ ׁשמם, את ואּבדּתם מהכא: ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ואזהרּתיּה

מּׁשבּועֹות. ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָלה'".

― הקע"ב ֿ נביאהּמצוה לכל להּׁשמע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
אפּלּו ֿ ּׁשּיצּוה, מה ּכל ּולקּים הּׁשלֹום עליהם ֿ הּנביאים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמן
ּובלבד האּלּו, הּמצות מן מצות ּכּמה אֹו מצוה, נגד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיצּוה
ּגרעֹון אֹו ּתֹוספת ׁשּינציח לא אבל ׁשעה; לפי זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשיהא

(mlerl dxezd zeevn lr siqedl e` rexbl deviy)ּכמֹו ,ְ
ׁשּבֹו והּכתּוב הּמׁשנה. ּבפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּבארנּו
ּתׁשמעּון" "אליו יתעּלה: אמרֹו הּוא זה צּוּוי ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָנאמר

(eh ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)― ּתׁשמעּון "אליו : ְְְִִֵֵָָ
האמּורֹות ֿ מצות מּכל אחת על לעבֹור ל אמר ְְֲֲֲִִִַַַַַָָָֹאפּלּו
חּיב זֹו מצוה על והעֹובר לֹו". ׁשמע ׁשעה, לפי ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּבּתֹורה
אׁשר האיׁש "והיה יתעּלה: אמרֹו וזהּו ׁשמים, ּבידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמיתה

ידּבר אׁשר ֿ ּדברי אל ֿ יׁשמע אדרׁש(iapd`)לא אנכי ּבׁשמי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
hi)מעּמֹו" ,my)ּבסנהדרין נתּבאר ּוכבר .(.ht)ׁשלׁשה" : ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ

ונביא הּנביא, ּדברי על העֹובר ׁשמים: ּבידי ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָמיתתם
נבּואתֹו" והּכֹובׁש עצמֹו, ּדברי על (deehvpyׁשעבר ְְְְִֵֵֶַַַַָָ

(`aip `le ze`apzdl `ed jexa yecwdnוכּלם ,(Ð ecnlp) ְָֻ
אדרׁש [אנכי ֿ ּדברי אל ֿ יׁשמע לא "אׁשר ּׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּמה
ּביּה: "קרי אמרּו: שמים]", בידי מיתה = ְְִִֵֵָמעּמֹו

ֿ יׁשמע iapd`)לא ixac lr xaerd df)יּׁשמע ֿ לא ,xaerd df) ְִִַַָֹֹ
(envr ixac lrיׁשמע ֿ לא ,(ez`eap yaekd df)ּוכבר ." ְְִַַָֹ

סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני odנתּבארּו el` wxt seq) ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ
(oiwpgpd.
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― הס"ד לנּסֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אֹו לנּו מבטיחים ׁשּנביאיו יתעּלה, ואּיּומיו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהבטחֹותיו
אחר ספק ּבהם ׁשּנּטיל ּדר על עלינּו, ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמאּימים

הּמֹודיעם נבּואת אמּתת `epilvׁשּידענּו xxaedy ixg` xnelk) ְְֲִִֶַַַַָָ
(izin` `iap `edyאלהיכם אתֿה' תנּסּו "לא אמרֹו: והּוא .ְְְֱֵֶֶַָֹֹ

ּבּמּסה" נּסיתם fh)ּכאׁשר ,e mixac). ֲִִֶֶַַַָ

― הּׁשמינית יתּברהּמצוה לֹו להּדּמֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ
ּבדרכיו" "והלכּת אמרֹו: והּוא יכלּתנּו, h)ּכפי ,gk mixac), ְְְְְְְְִִֵַָָָָָָ

ֿ ּדרכיו" ּבכל "ללכת ואמר: זה צּוּוי ּכפל ak)ּוכבר ,`i my) ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ
רחּום נקרא ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש "מה זה: ענין ּבפרּוׁש ְְְִִֵֶַַָָָָָָּובא
― חּנּון נקרא ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש רחּום; היה אּתה אף ―ְֱִֵַַַַַָָָָ
אף ― צּדיק נקרא ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש חּנּון; היה אּתה ְֱִִֵַַַַַַָָָָאף
אף ― חסיד נקרא ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש צּדיק; היה ְֱִִִֵַַַַָָָָָאּתה

ספרי לׁשֹון זהּו ― חסיד" היה צּוּוי(my)אּתה ּכפל ּוכבר . ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָ
ּתלכּו" אלהיכם ה' "אחרי ואמר: אחר ּבלׁשֹון bi,זה my) ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

(dּבא ּבפרּוׁשֹו וגם ,(.ci dheqa)לּמעׂשים להתּדּמֹות ׁשענינֹו , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
מת ׁשּבהם הּנכּבדֹות ולּמּדֹות ּדרהּטֹובים על יתעּלה אר ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
רב עּלּוי הּכל על יתעּלה ― ed`הּמׁשל jexa yecwdy) ְִִֶַַַַָָָֹ

mix`ezd lka miynzyn oi`e ,mixen`d mix`zd lkn mnexn
(lyn jxc `l` el`d.

― הּׁשּׁשית ּביןהּמצוה להתערב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
עּמהם ולׁשבת ּולהתמיד אּתם ּולהתחּבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכמים
ּבמאכל ההׁשּתּתפּות: מּדרכי ּדר ֿ ּבכל עּמהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּולהׁשּתּתף
להּדּמֹות ּבכ ׁשּנּגיע ּכדי ּוממּכר, ּומּקח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּומׁשּתה
והּוא מּדבריהם, האמּתּיֹות ּבּדעֹות ּולהאמין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלמעׂשיהם

ֿ בֹו" "ּולדבקה יתעּלה: ak)אמרֹו ,`i mixac)ּגם נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִֶַַַָָָָ
תדּבק" "ּובֹו ואמר: הּזה, k)הּצּוּוי ,i my):הּפרּוׁש ּובא . ְְִִֵֶַַַַָָָ

לׁשֹון זהּו ותלמידיהם. ּבחכמים הּדּבק ― בֹו" ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ"ּולדבקה
ּבת(my)הּספרי לּׂשא החֹובה על ראיה הביאּו וכן . ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ּולהּנֹות חכם לתלמיד ּבּתֹו ּולהּׂשיא חכמים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָּתלמידי
"ּובֹו ֿ ּׁשּנאמר מּמה עּמהם ּולהתעּסק חכמים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּתלמידי

אמרּו iw`:)תדּבק". zeaezk)להּדּבק לאדם לֹו אפׁשר "וכי : ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
הּוא" אכלה אׁש אלהי ה' "ּכי ּכתיב: והא (myּבּׁשכינה, ְְְְֱִִִֵֶַָָָֹֹ

(ck ,c.'וכּו חכם" לתלמיד ּבּתֹו ֿ הּמׂשיא ּכל אּלא ?ְְְִִִֵֶַַָָָָ

― הר"ו ּכמֹוהּמצוה ֿ זה ֿ את זה לאהֹוב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
ואהבתי חמלתי ׁשּתהיה ֿ עצמנּו, את אֹוהבים (lklׁשאנּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

(l`xyin cg`e cg`וגּופֹו ּבממֹונֹו לעצמי וחמלתי ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָּכאהבתי
ֿ ּׁשארצה מה וכל חפץ. ֿ ּׁשהּוא ּומה לֹו ֿ ּׁשּיׁש ֿ מה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוכל
אֹו לעצמי ארצה ֿ ּׁשּלא ֿ מה וכל ּכמֹוהּו; לֹו ארצה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלעצמי,
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכמֹוהּו. ּבׁשבילֹו ארצה לא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹלידידי,

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,my). ְְְֲֵַָָָ
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לאלּתר. ּדמי יהיבנא ולא טּבחא מּבי xyaּבׂשרא dpw` m`) ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ
olfb ip`y mixne` rextl xg`n ip`yky meyn ,cin mly` `le

(lfba lflfl ipnn micneleאנא ּכגֹון אמר: ּפלֹוני ְְֲִִַַָָרּבי
`jl)ּדמסּגינא m`)."ּתפּלין ּובלא ּתֹורה ּבלא אּמֹות ארּבע ְְְְְְִִֵַַַַָָֹֹ

אני אלהי ֿ ׁשם את תחּלל "ולא ואמר: זה לאו נכּפל ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּוכבר
k`)ה'" ,gi my)ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(:dk) ְְְְֲִִִִִֵָָָָ

יֹומא .(atÎ.et.)ּובסֹוף ְָ

― הס"ה ֿ ּבּתיהּמצוה את לנּתֹוץ ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אֹו הּנבּואה ֿ ספרי את להׁשחית אֹו יתעּלה ה' ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָעבֹודת
הּלאו ּולׁשֹון ּבזה. וכּיֹוצא הּקדֹוׁשים ֿ הּׁשמֹות את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָלמחֹוק
אלהיכם" לה' ּכן ֿ תעׂשּון "לא אמרֹו: הּוא זה ּבענין ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּבא

(c ,ai my)זרה עבֹודה לאּבד ֿ הּצּוּוי את הקּדים ׁשּכבר אחר ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
הזהיר לגמרי, ֿ מזּבחֹותיה את ולנּתֹוץ ׁשמּה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּולהׁשמיד
איזה על ֿ העֹובר וכל אלהיכם". לה' ּכן ֿ תעשּון "לא ְְֱֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹואמר:
וכּיֹוצא והּמזּבח ֿ ההיכל מן מּׁשהּו ׁשּיהרס ּכגֹון מּזה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּדבר

מּׁשמֹות ׁשם ׁשּימחק אֹו מּכֹותּבהם, ּובסֹוף לֹוקה. ― ה' ְְְִִֵֶֶֶַָֹ
(.ak)― הקּדׁש עצי ׁשהּׂשֹורף הּגמרא, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנתּבאר

מהכא "ואזהרּתיּה אמרּו: o`kn)לֹוקה. zcnlp dxdf`de): ְְְְֵֵֶַַָָָ
אלהיכם" לה' ּכן ֿ תעׂשּון לא ּבאׁש, ּתׂשרפּון ואׁשריהם ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹמן

(my):אמרּו לֹוקה. ― ֿ הּׁשם את ׁשהּמֹוחק ׁשם נתּבאר וכן .ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּכן ֿ תעׂשּון לא ֿ ׁשמם, את ואּבדּתם מהכא: ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ואזהרּתיּה

מּׁשבּועֹות. ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָלה'".

― הקע"ב ֿ נביאהּמצוה לכל להּׁשמע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
אפּלּו ֿ ּׁשּיצּוה, מה ּכל ּולקּים הּׁשלֹום עליהם ֿ הּנביאים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמן
ּובלבד האּלּו, הּמצות מן מצות ּכּמה אֹו מצוה, נגד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיצּוה
ּגרעֹון אֹו ּתֹוספת ׁשּינציח לא אבל ׁשעה; לפי זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשיהא

(mlerl dxezd zeevn lr siqedl e` rexbl deviy)ּכמֹו ,ְ
ׁשּבֹו והּכתּוב הּמׁשנה. ּבפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּבארנּו
ּתׁשמעּון" "אליו יתעּלה: אמרֹו הּוא זה צּוּוי ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָנאמר

(eh ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)― ּתׁשמעּון "אליו : ְְְִִֵֵָָ
האמּורֹות ֿ מצות מּכל אחת על לעבֹור ל אמר ְְֲֲֲִִִַַַַַָָָֹאפּלּו
חּיב זֹו מצוה על והעֹובר לֹו". ׁשמע ׁשעה, לפי ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּבּתֹורה
אׁשר האיׁש "והיה יתעּלה: אמרֹו וזהּו ׁשמים, ּבידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמיתה

ידּבר אׁשר ֿ ּדברי אל ֿ יׁשמע אדרׁש(iapd`)לא אנכי ּבׁשמי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
hi)מעּמֹו" ,my)ּבסנהדרין נתּבאר ּוכבר .(.ht)ׁשלׁשה" : ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ

ונביא הּנביא, ּדברי על העֹובר ׁשמים: ּבידי ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָמיתתם
נבּואתֹו" והּכֹובׁש עצמֹו, ּדברי על (deehvpyׁשעבר ְְְְִֵֵֶַַַַָָ

(`aip `le ze`apzdl `ed jexa yecwdnוכּלם ,(Ð ecnlp) ְָֻ
אדרׁש [אנכי ֿ ּדברי אל ֿ יׁשמע לא "אׁשר ּׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּמה
ּביּה: "קרי אמרּו: שמים]", בידי מיתה = ְְִִֵֵָמעּמֹו

ֿ יׁשמע iapd`)לא ixac lr xaerd df)יּׁשמע ֿ לא ,xaerd df) ְִִַַָֹֹ
(envr ixac lrיׁשמע ֿ לא ,(ez`eap yaekd df)ּוכבר ." ְְִַַָֹ

סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני odנתּבארּו el` wxt seq) ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ
(oiwpgpd.

ה'תשע"ג  אדר ב' שלישי יום

.„Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Â¯ .Â .Á ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הס"ד לנּסֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אֹו לנּו מבטיחים ׁשּנביאיו יתעּלה, ואּיּומיו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהבטחֹותיו
אחר ספק ּבהם ׁשּנּטיל ּדר על עלינּו, ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמאּימים

הּמֹודיעם נבּואת אמּתת `epilvׁשּידענּו xxaedy ixg` xnelk) ְְֲִִֶַַַַָָ
(izin` `iap `edyאלהיכם אתֿה' תנּסּו "לא אמרֹו: והּוא .ְְְֱֵֶֶַָֹֹ

ּבּמּסה" נּסיתם fh)ּכאׁשר ,e mixac). ֲִִֶֶַַַָ

― הּׁשמינית יתּברהּמצוה לֹו להּדּמֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ
ּבדרכיו" "והלכּת אמרֹו: והּוא יכלּתנּו, h)ּכפי ,gk mixac), ְְְְְְְְִִֵַָָָָָָ

ֿ ּדרכיו" ּבכל "ללכת ואמר: זה צּוּוי ּכפל ak)ּוכבר ,`i my) ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ
רחּום נקרא ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש "מה זה: ענין ּבפרּוׁש ְְְִִֵֶַַָָָָָָּובא
― חּנּון נקרא ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש רחּום; היה אּתה אף ―ְֱִֵַַַַַָָָָ
אף ― צּדיק נקרא ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש חּנּון; היה אּתה ְֱִִֵַַַַַַָָָָאף
אף ― חסיד נקרא ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש צּדיק; היה ְֱִִִֵַַַַָָָָָאּתה

ספרי לׁשֹון זהּו ― חסיד" היה צּוּוי(my)אּתה ּכפל ּוכבר . ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָ
ּתלכּו" אלהיכם ה' "אחרי ואמר: אחר ּבלׁשֹון bi,זה my) ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

(dּבא ּבפרּוׁשֹו וגם ,(.ci dheqa)לּמעׂשים להתּדּמֹות ׁשענינֹו , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
מת ׁשּבהם הּנכּבדֹות ולּמּדֹות ּדרהּטֹובים על יתעּלה אר ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
רב עּלּוי הּכל על יתעּלה ― ed`הּמׁשל jexa yecwdy) ְִִֶַַַַָָָֹ

mix`ezd lka miynzyn oi`e ,mixen`d mix`zd lkn mnexn
(lyn jxc `l` el`d.

― הּׁשּׁשית ּביןהּמצוה להתערב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
עּמהם ולׁשבת ּולהתמיד אּתם ּולהתחּבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכמים
ּבמאכל ההׁשּתּתפּות: מּדרכי ּדר ֿ ּבכל עּמהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּולהׁשּתּתף
להּדּמֹות ּבכ ׁשּנּגיע ּכדי ּוממּכר, ּומּקח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּומׁשּתה
והּוא מּדבריהם, האמּתּיֹות ּבּדעֹות ּולהאמין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלמעׂשיהם

ֿ בֹו" "ּולדבקה יתעּלה: ak)אמרֹו ,`i mixac)ּגם נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִֶַַַָָָָ
תדּבק" "ּובֹו ואמר: הּזה, k)הּצּוּוי ,i my):הּפרּוׁש ּובא . ְְִִֵֶַַַַָָָ

לׁשֹון זהּו ותלמידיהם. ּבחכמים הּדּבק ― בֹו" ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ"ּולדבקה
ּבת(my)הּספרי לּׂשא החֹובה על ראיה הביאּו וכן . ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ּולהּנֹות חכם לתלמיד ּבּתֹו ּולהּׂשיא חכמים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָּתלמידי
"ּובֹו ֿ ּׁשּנאמר מּמה עּמהם ּולהתעּסק חכמים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּתלמידי

אמרּו iw`:)תדּבק". zeaezk)להּדּבק לאדם לֹו אפׁשר "וכי : ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
הּוא" אכלה אׁש אלהי ה' "ּכי ּכתיב: והא (myּבּׁשכינה, ְְְְֱִִִֵֶַָָָֹֹ

(ck ,c.'וכּו חכם" לתלמיד ּבּתֹו ֿ הּמׂשיא ּכל אּלא ?ְְְִִִֵֶַַָָָָ

― הר"ו ּכמֹוהּמצוה ֿ זה ֿ את זה לאהֹוב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
ואהבתי חמלתי ׁשּתהיה ֿ עצמנּו, את אֹוהבים (lklׁשאנּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

(l`xyin cg`e cg`וגּופֹו ּבממֹונֹו לעצמי וחמלתי ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָּכאהבתי
ֿ ּׁשארצה מה וכל חפץ. ֿ ּׁשהּוא ּומה לֹו ֿ ּׁשּיׁש ֿ מה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוכל
אֹו לעצמי ארצה ֿ ּׁשּלא ֿ מה וכל ּכמֹוהּו; לֹו ארצה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלעצמי,
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכמֹוהּו. ּבׁשבילֹו ארצה לא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹלידידי,

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,my). ְְְֲֵַָָָ
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― הר"ז והּואהּמצוה ֿ הּגרים, את לאהב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ֿ הּגר" את "ואהבּתם יתעּלה: hi)אמרֹו ,i mixac)ּפי ֿ ֿ על ואף . ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָ

ּבאמרֹו ֿ יׂשראל ּכל ֿ ּׁשּכֹולל ּבמה זה ּבענין נכלל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
צדק ּגר הּוא הּזה ׁשהּגר לפי ,"ּכמֹו לרע (edy`"ואהבּת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

(xac lkl l`xyik'ה לֹו הֹוסיף לּדת ׁשּנכנס מּפני אבל ―ְְֲִִִֵֶַַָָ
על ּבאזהרה ׁשעׂשה ּכמֹו נֹוספת, מצוה לֹו ויחד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאהבה,

ֿ עמיתֹו"(exrvl)אֹונאתֹו את איׁש תֹונּו "ולא ׁשאמר: ,`xwie) ְֲִִֶֶַָָָֹ
(fi ,dk"תֹונה ֿ לא "וגר :ּכ ֿ אחר ואמר .(k ,ak zeny). ְְֵֶַַַָָֹ

ּבגמרא hp:)ונתּבאר `rivn `aa)הּגר אֹונאת על ׁשחּיבים ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
תֹונה". לא "וגר ּומּׁשּום ֿ עמיתֹו" את איׁש תֹונּו "ולא ְְֲִִִִֵֶֶֹֹמּׁשּום
"ּכמֹו לרע "ואהבּת מּׁשּום לאהבֹו נתחּיבנּו ֿ ּכן ּגם ְְְְְְֲֳִִֵֵַַַַָָָָָּכ

נסּתר ּבֹו ואין ּפׁשּוט וזה ֿ הּגר". את "ואהבּתם (mixacּומּׁשּום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
(mixzqpנעלם ׁשּזה ֿ הּמצות את ׁשּמנה מּמי אחד יֹודע ואיני ,ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּצּונּו ּכמֹו הּגר על צּונּו ׁשה' ּבארּו הּמדרׁשֹות ּוברֹוב ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו.
"אלהי ה' את "ואהבּת אמרֹו והּוא יתעּלה, עצמֹו ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹעל

(d ,e mixac)."הּגר ֿ את "ואהבּתם ואמר ,ְְֲֵֶֶַַַַָ

― הש"ב ֿ זה,הּמצוה ֿ את זה מּלׂשנֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
"ּבלבב אחי ֿ את ֿ תׂשנא "לא אמרֹו: fi)והּוא ,hi `xwie). ְְְְִִִֶֶָָָָֹ

ספרא g)ּולׁשֹון ,c),ּבּלב ׁשהיא ׂשנאה אּלא אמרּתי "לא : ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
אינֹו ― ׂשֹונאֹו ׁשהּוא זה וידע הּׂשנאה, את לֹו ּגּלה אם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָאבל

על הּוא עֹובר אבל זה; לאו על ֿ תּטר'"עֹובר ולא ֿ תּקם 'לא ְֲִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹ
(gi ,my)לרע "ואהבּת אמרֹו: והּוא עׂשה על ּגם ועֹובר .ְְְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָ

"ּכמֹו(my).הּכל ֿ מן חמּור עון ― הּלב ׂשנאת אבל . ְֲִִֵַַַָָָָֹֹ

― הר"ה עברההּמצוה ּבעֹוׂשה למחֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּולהזהירֹו לעׂשֹותּה, ׁשרֹוצה ּבמי ּבדבריםאֹו ּכ על ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ

יחטא ואם אחטא: לא "אני אדם: יאמר ואל ְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָֹֹּולהֹוכיחֹו.
אנּו אּלא הּתֹורה, נגד זה ― ה'", עם ענינֹו זה ― ְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָזּולתי
ּומי לעבֹור. מאּמתנּו לזּולתנּו נּניח ולא לעבֹור ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻֻמצּוים
ּולמנעֹו, להֹוכיחֹו ֿ אדם ּכל על חֹובה ― לעבֹור ְְְֲִֶֶַַָָָָָׁשרֹוצה
ענׁש. לקּים המחּיבת עדּות עליו נתקּימה ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹואף

"עמית ֿ את ּתֹוכיח "הֹוכח יתעּלה: אמרֹו hi,והּוא `xwie) ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָ
(fiזה הרענּו אם זה, על זה ׁשּנתרעם זֹו ּבמצוה נכלל ּגם .ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

נצטּוינּו אּלא חטא, לֹו נׁשמֹור אֹו לֹו נּטֹור ואל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָלזה,
ּולׁשֹון ּכלּום, ּבּלב יּׁשאר ׁשּלא ּכדי ּבדברים, עליו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹלהתרעם

וחמּׁשה(my)ספרא ארּבעה אפלּו הֹוכחּתֹו אם "מּנין : ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָ
אף יכֹול ּתֹוכיח. הֹוכח לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ְְְֲִִֵַַַַַַָָּפעמים,

מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו `ezeאּתה gikedl jl xzeny ,xnelk) ְִִַַָָָ
('ecke miax ipta oebk ,yiiazn `edy ote`a elit`:לֹומר ְַַּתלמּוד

חטא". עליו ֿ תּׂשא hg`ולא dz` `yz ok dyrz m`y) ְְִֵָָָֹ
(ezaqaאדם ֿ ּכל על חֹובה זֹו ׁשּמצוה חכמים, ּבארּו ּוכבר .ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָ

קּלל ואפּלּו להֹוכיח, חּיב הּוא הרי לּגדֹול ֿ הּקטן מן ְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָֹֻאפּלּו
יּכה, אׁשר עד מּלהֹוכיח יסּתּלק ואל ידיו ירּפּו אל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻֻוזלזל

הּׁשמּועה מעּתיקי ׁשּבארּו dt)ּכמֹו lray dxezd ixqen) ְְְֲִֵֵֶַַָ
fh:)ואמרּו oikxr)ּתנאים זֹו למצוה ויׁש הּכאה. עד : ְְְְְְִִֵַַָָָָָ

ּב ונתּבאר ּבּתלמּוד.והלכֹות, מפּזרים מקֹומֹות ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻ

― הש"ג ֿ אתֿהּמצוה זה לבּיׁש ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּברּבים, חברֹו ּפני מלּבין אֹותֹו: ׁשּקֹוראים הּוא זה ועון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה,
אתֿ ּתֹוכיח "הֹוכח אמרֹו: הּוא ּבזה ׁשּבאה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהאזהרה

חטא" עליו ֿ תּׂשא ולא עמית(fi ,my)ּובספרא .(my) ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹ
חזֹור ּפעמים, וחמׁש ארּבע אפּלּו הֹוכחּתֹו אם "מּנין ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָאמרּו:
ּפׁשט אבל חטא'". עליו ֿ תּׂשא 'ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִֵַַַַָָָָֹוהֹוכח?
וׁשּלא ,ּבלּב עון לֹו ּתחׁשֹוב ׁשּלא מזהיר, הּוא הרי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹהּכתּוב

ְְִֵּתזּכרהּו.

ה'תשע"ג  אדר ד' חמישי יום

.‰˘ .˘„ .‡˘ .Â¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום רביעי ֿ חמישי ג 'ֿ ד 'אדר 

― הרנ"ו מּלהכּבידהּמצוה ׁשהזהרנּו (xfk`zdl)האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ֿ אלמנה "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא והאלמנֹות, היתֹומים ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָעל

תעּנּון" לא k`)ויתֹום ,ak zeny)יכּביד ׁשּלא ּכֹולל זה לאו . ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ
ּדברים עּמהם ידּבר אּלא ּבמעׂשה, ולא ּבדּבּור לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹעליהם
ּביֹותר, הּטֹובה ּבדר עּמהם ויתעּסק ּביֹותר, ונֹוחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָרּכים

להפליג ויתּכּון ּביֹותר טֹוב ּביחס אליהם (zeaxdl)ויתיחס ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
על עבר הרי ― ֿ אּלּו מּכל ּבאחד נזהר ׁשּלא ּומי ֿ זה. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבכל
והּוא זה לאו על העֹובר ענׁש יתעּלה ּבאר ּוכבר זה. ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאו

וגֹו'" אתכם והרגּתי אּפי "וחרה יתעּלה: bk)אמרֹו ,my). ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

― הש"א והּואהּמצוה הרכילּות, על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבעּמי רכיל תל ֿ "לא יתעּלה: fh)אמרֹו ,hi `xwie)אמרּו . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

(d ,c miyecw `xtq).לזה וקׁשה לזה ּדברים ר ּתהא לא :ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
ו ּדברים מטעין ּכרֹוכל ּתהא לא אחר: ּובכללּדבר .הֹול ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

רע ׁשם הֹוצאת על האזהרה זה en.)לאו zeaezk). ְֵֶַַַָָָָָָ

― הד"ש מּזה,הּמצוה זה מּלנקֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
נחּדל לא ואז מעׂשה, איזה מּקדם הּוא ׁשעׂשה ּכגֹון ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוהּוא:
ׁשּצער ּכמֹו נצערּנּו אֹו הרע, ּכפעלֹו ׁשּנגמלהּו עד ְְְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּלבּקׁשֹו

ֿ תּקם" "לא ואמר: מּכ ה' הזהיר gi)אֹותנּו. ,my)ּולׁשֹון . ְְְִִִִַָָָֹֹ
i)ספרא ,my):לֹו אמר נקימה? ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְִִֵֶַַָָָָָֹ

הׁשאילני לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהׁשאילני
הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר מׁשאיל איני לֹו: אמר ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻקרּדּמ
הּקׁש הּזה הּמׁשל ועל ֿ תּקם". לא נאמר: לכ ― ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּגל

ֿ הענינים. ְְִִָָָּבכל

― הש"ה ּפיהּמצוה על ואף מּלנטֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
החֹוטא לנּו ׁשחטא החטא את ׁשּנׁשמֹור והּוא: ננקֹום, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
ֿ תּטר". ולא ֿ תּקם "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ְְְְְְְִִִִֶֶַָֹֹֹֹונזּכרּנּו

ספרא i`)ּולׁשֹון ,my)אמר נטירה? ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ
הׁשאילני לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלֹו

היל לֹו: אמר ,קרּדּמ(jl dpd)ׁשּלא ּכמֹות איני , ְְְְִֵֵֶַַָָֹֻ
ֿ תּטר'". 'לא נאמר: לכ ― מּגל ְְְְֱִִִֶֶַַַַָֹֹהׁשאלּתני
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ה'תשע"ג  אדר ה' שישי יום

.‡È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"א ללּמדהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי Ðהיא mixg`l) ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

(miphwd) eipalּוללמדּה הּתֹורה חכמת ((envra)וזהּו ― ְְְְֶַַָָָָ
"לבני "וׁשּננּתם אמרֹו והּוא ּתֹורה, ּתלמּוד (mixacהּנקרא: ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָ

(f ,eספרי ּולׁשֹון .(my weqtd lr)אּלּו ― לבני "'וׁשּננּתם : ְְְְְִִֵֵֶַָָ
קרּוים ׁשהּתלמידים ֿ מקֹום ּבכל מֹוצא אּתה וכן .ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתלמידי

ׁשּנאמ ֿ הּנביאים'"ּבנים, בני 'וּיצאּו b)ר: ,a aÎmikln)וׁשם . ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ
(ixtqa)מחּדדים ׁשּיהיּו ― "וׁשּננּתם (mixceqn)אמרּו: ְְְְְִִִֶַָָָֻ

אּלא לֹו, מגמּגם ּתהא לא ּדבר, ׁשֹואל ּכׁשאדם ,ּפי ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבתֹו
ּפעמים: ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ּוכבר מּיד". לֹו אֹומר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּתהא

ועׂשיתם `)"ּולמדּתם ,d mixaca weqtd oeyl i"tr)ּולמען ְְְֲִֶֶַַַַ
ai)ילמדּו" ,`l my)ּולזרז זֹו מצוה להדּגיׁש הרּבּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִִֵַָָָ

ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ואין ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבהרּבה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָעליה
"ּבניכם אמרּו: ֿ ּבניכם", את אתם "ולּמדּתם נאמר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהרי

קּדּוׁשין ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבנֹותיכם", ולא ―(.el). ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ה'תשע"ג  אדר ו' קודש שבת יום

.Ë¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שישי ֿ שבת קודש ה 'ֿ ו 'אדר 

― הר"ט ֿ החכמיםהּמצוה את לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
"מּפני יתעּלה: אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולעמד

זקן" ּפני והדרּת ּתקּום dfׂשיבה `ed owfe Ð al ,hi `xwie) ְְְֵֵֵַָָָָָ
(dnkg daxd dpwyקימה ― והדרּת "ּתקּום ספרא: ּולׁשֹון .ְְְְִִַָָָָָ

הּדּור" ּבּה ugxndׁשּיׁש ziaa oebk xecid ea oi`y mewna la`) ִֵֶָ
(eiptn oicner oi`'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ

על(al:)מּקּדּוׁשין חֹובה זֹו ׁשּמצוה ֿ ּפי ֿ על ׁשאף ודע . ְְִִִִִֶֶַַַַָָ
ֿ החכמים את לכּבד ּכלֹומר: ― ּכללי ּבאפן ֿ אדם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכל

ּבאמרם ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, הּׁשוה לחכם rivn`ואפּלּו `aa) ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָ
(.bl― זה" מּפני זה עֹומדין ׁשּבבבל חכמים "ּתלמידי :ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ׁשּכבֹוד והּוא: הּתלמיד, על ותֹוספת יחּוד עֹוד ּבּה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָיׁש
ּתֹוספת ּבֹו יׁש לרּבֹו ׁשהּואהּתלמיד הּכבֹוד על ּגדֹולה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבארּו ׁשּכבר לפי ּבמֹורא, חּיב הּכבֹוד ועם ֿ חכם, לכל ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָחֹובה
חּיבֹו אׁשר אביו, ּכלּפי מחֹובתֹו ּגדֹולה רּבֹו ּכלּפי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשחֹובתֹו

אמרּו ּובפרּוׁש ּובמֹוראֹו. ּבכבֹודֹו my)הּכתּוב `rivn `aaa): ְְְְִֵַָָָ
קֹודם רּבֹו ― ורּבֹו dcetאביו diaya miieay eaxe eia` oebk) ְִֵַַָ

(eia` z` dcet jk xg`e ,eax z`ּבארּו וכבר .(:d oixcdpq) ְֲֵָ
ּבמחלקת: ּכּונתי ― רּבֹו על לחלֹוק לּתלמיד ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹׁשאסּור
ּבלי יֹורה אֹו וילּמד ּבסברתֹו ויּפרד ּדינֹו ּפסק נגד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיצא
לדּון ולא עליו ּולהתרעם עּמֹו לריב לֹו ואסּור ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשּירׁשהּו.
מּפעּלֹותיו ּפעּלה איזֹו ׁשּיסּביר ּכלֹומר: חֹובה, לכף ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻֻאֹותֹו

ההסּברֹות מּסּוגי ּבסּוג ּדּבּור איזה ly`אֹו eixac yxtny) ְְִִֵֵֶַַָ
(mheytkחלק ּובפרק .לכ נתּכּון ׁשּלא ׁשאפׁשר לפי ―ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

(.iw oixcdpq)על ּכחֹולק רּבֹו על ֿ החֹולק "ּכל ְְֵֵַַַַָָאמרּו:
ֿ ה'' על 'ּבהּצתם ׁשּנאמר: jynda)הּׁשכינה, d`x)xacna) ְְֱִֶֶַַַַָָֹ

(h ,ek,הּׁשכינה עם ּכעֹוׂשה רּבֹו עם מריבה ֿ העֹוׂשה ּכל ,ְְְִִִִֶֶַַָָָָ
ֿ ה'' את ֿ יׂשראל בני ֿ רבּו אׁשר מריבה מי 'הּמה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

d'")וגֹו' z`" xn`p ,oxd`e dyn lr my eaxy it lr s`),k my) ְ
(bi:ׁשּנאמר הּׁשכינה, על ּכמתרעם רּבֹו על ֿ הּמתרעם וכל ,ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

תלּנתיכם ֿ עלינּו Ð)'לא oxd`e dyn lr l`xyi mr zepelz)ּכי ְִֵֵֶָֹֹֻ
ֿ ה'' g)על ,fh zeny)אחר ּכמהרהר רּבֹו אחר ֿ המהרהר וכל . ְְְְְִֵֵַַַַַַַַַָ

ּובמׁשה'" ּבאלהים העם 'וידּבר ׁשּנאמר: (xacnaהּׁשכינה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
(d ,`kיׂשראל וריב קרח ׁשּמחלקת לפי ּברּור, ֿ זה וכל .ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ועליו מׁשה עם אּלא היתה לא הרעה ּומחׁשבּתם ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹותרעמתם
מהם ֿ ּדבר ּכל הּכתּוב ועׂשה ֿ יׂשראל, ּכל ׁשל רּבן ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשהּוא

ה'. d'")ּכלּפי lr mzevda")אמרּו dpynּובפרּוׁש c wxt zea`) ְְְֵֵַָ
(aiזה ֿ וכל ׁשמים". ּכמֹורא רּב "מֹורא :minkg ceak mb) ְְִֶַָָָָָָ

(minkg `xen mbeלכּבד צּוה ׁשהּכתּוב ּׁשּמצאנּו מּמה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָנלמד
הּתלמּוד, ּבלׁשֹונֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו וההֹורים, ֿ החכמים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָאת

ׁשהיא minkg)לא `xen).זאת והבן עצמּה. ּבפני מצוה ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹ
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צט xc` 'eÎ'd ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ג  אדר ה' שישי יום

.‡È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"א ללּמדהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי Ðהיא mixg`l) ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

(miphwd) eipalּוללמדּה הּתֹורה חכמת ((envra)וזהּו ― ְְְְֶַַָָָָ
"לבני "וׁשּננּתם אמרֹו והּוא ּתֹורה, ּתלמּוד (mixacהּנקרא: ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָ

(f ,eספרי ּולׁשֹון .(my weqtd lr)אּלּו ― לבני "'וׁשּננּתם : ְְְְְִִֵֵֶַָָ
קרּוים ׁשהּתלמידים ֿ מקֹום ּבכל מֹוצא אּתה וכן .ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתלמידי

ׁשּנאמ ֿ הּנביאים'"ּבנים, בני 'וּיצאּו b)ר: ,a aÎmikln)וׁשם . ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ
(ixtqa)מחּדדים ׁשּיהיּו ― "וׁשּננּתם (mixceqn)אמרּו: ְְְְְִִִֶַָָָֻ

אּלא לֹו, מגמּגם ּתהא לא ּדבר, ׁשֹואל ּכׁשאדם ,ּפי ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבתֹו
ּפעמים: ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ּוכבר מּיד". לֹו אֹומר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּתהא

ועׂשיתם `)"ּולמדּתם ,d mixaca weqtd oeyl i"tr)ּולמען ְְְֲִֶֶַַַַ
ai)ילמדּו" ,`l my)ּולזרז זֹו מצוה להדּגיׁש הרּבּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִִֵַָָָ

ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ואין ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבהרּבה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָעליה
"ּבניכם אמרּו: ֿ ּבניכם", את אתם "ולּמדּתם נאמר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהרי

קּדּוׁשין ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבנֹותיכם", ולא ―(.el). ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ה'תשע"ג  אדר ו' קודש שבת יום

.Ë¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שישי ֿ שבת קודש ה 'ֿ ו 'אדר 

― הר"ט ֿ החכמיםהּמצוה את לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
"מּפני יתעּלה: אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולעמד

זקן" ּפני והדרּת ּתקּום dfׂשיבה `ed owfe Ð al ,hi `xwie) ְְְֵֵֵַָָָָָ
(dnkg daxd dpwyקימה ― והדרּת "ּתקּום ספרא: ּולׁשֹון .ְְְְִִַָָָָָ

הּדּור" ּבּה ugxndׁשּיׁש ziaa oebk xecid ea oi`y mewna la`) ִֵֶָ
(eiptn oicner oi`'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ

על(al:)מּקּדּוׁשין חֹובה זֹו ׁשּמצוה ֿ ּפי ֿ על ׁשאף ודע . ְְִִִִִֶֶַַַַָָ
ֿ החכמים את לכּבד ּכלֹומר: ― ּכללי ּבאפן ֿ אדם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכל

ּבאמרם ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, הּׁשוה לחכם rivn`ואפּלּו `aa) ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָ
(.bl― זה" מּפני זה עֹומדין ׁשּבבבל חכמים "ּתלמידי :ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ׁשּכבֹוד והּוא: הּתלמיד, על ותֹוספת יחּוד עֹוד ּבּה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָיׁש
ּתֹוספת ּבֹו יׁש לרּבֹו ׁשהּואהּתלמיד הּכבֹוד על ּגדֹולה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבארּו ׁשּכבר לפי ּבמֹורא, חּיב הּכבֹוד ועם ֿ חכם, לכל ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָחֹובה
חּיבֹו אׁשר אביו, ּכלּפי מחֹובתֹו ּגדֹולה רּבֹו ּכלּפי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשחֹובתֹו

אמרּו ּובפרּוׁש ּובמֹוראֹו. ּבכבֹודֹו my)הּכתּוב `rivn `aaa): ְְְְִֵַָָָ
קֹודם רּבֹו ― ורּבֹו dcetאביו diaya miieay eaxe eia` oebk) ְִֵַַָ

(eia` z` dcet jk xg`e ,eax z`ּבארּו וכבר .(:d oixcdpq) ְֲֵָ
ּבמחלקת: ּכּונתי ― רּבֹו על לחלֹוק לּתלמיד ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹׁשאסּור
ּבלי יֹורה אֹו וילּמד ּבסברתֹו ויּפרד ּדינֹו ּפסק נגד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיצא
לדּון ולא עליו ּולהתרעם עּמֹו לריב לֹו ואסּור ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשּירׁשהּו.
מּפעּלֹותיו ּפעּלה איזֹו ׁשּיסּביר ּכלֹומר: חֹובה, לכף ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻֻאֹותֹו

ההסּברֹות מּסּוגי ּבסּוג ּדּבּור איזה ly`אֹו eixac yxtny) ְְִִֵֵֶַַָ
(mheytkחלק ּובפרק .לכ נתּכּון ׁשּלא ׁשאפׁשר לפי ―ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

(.iw oixcdpq)על ּכחֹולק רּבֹו על ֿ החֹולק "ּכל ְְֵֵַַַַָָאמרּו:
ֿ ה'' על 'ּבהּצתם ׁשּנאמר: jynda)הּׁשכינה, d`x)xacna) ְְֱִֶֶַַַַָָֹ

(h ,ek,הּׁשכינה עם ּכעֹוׂשה רּבֹו עם מריבה ֿ העֹוׂשה ּכל ,ְְְִִִִֶֶַַָָָָ
ֿ ה'' את ֿ יׂשראל בני ֿ רבּו אׁשר מריבה מי 'הּמה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

d'")וגֹו' z`" xn`p ,oxd`e dyn lr my eaxy it lr s`),k my) ְ
(bi:ׁשּנאמר הּׁשכינה, על ּכמתרעם רּבֹו על ֿ הּמתרעם וכל ,ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

תלּנתיכם ֿ עלינּו Ð)'לא oxd`e dyn lr l`xyi mr zepelz)ּכי ְִֵֵֶָֹֹֻ
ֿ ה'' g)על ,fh zeny)אחר ּכמהרהר רּבֹו אחר ֿ המהרהר וכל . ְְְְְִֵֵַַַַַַַַַָ

ּובמׁשה'" ּבאלהים העם 'וידּבר ׁשּנאמר: (xacnaהּׁשכינה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
(d ,`kיׂשראל וריב קרח ׁשּמחלקת לפי ּברּור, ֿ זה וכל .ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ועליו מׁשה עם אּלא היתה לא הרעה ּומחׁשבּתם ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹותרעמתם
מהם ֿ ּדבר ּכל הּכתּוב ועׂשה ֿ יׂשראל, ּכל ׁשל רּבן ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשהּוא

ה'. d'")ּכלּפי lr mzevda")אמרּו dpynּובפרּוׁש c wxt zea`) ְְְֵֵַָ
(aiזה ֿ וכל ׁשמים". ּכמֹורא רּב "מֹורא :minkg ceak mb) ְְִֶַָָָָָָ

(minkg `xen mbeלכּבד צּוה ׁשהּכתּוב ּׁשּמצאנּו מּמה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָנלמד
הּתלמּוד, ּבלׁשֹונֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו וההֹורים, ֿ החכמים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָאת

ׁשהיא minkg)לא `xen).זאת והבן עצמּה. ּבפני מצוה ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹ
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:`ziixadøîBì ãeîìzaezkd epcnln ±eléôà 'íBia'lg,úaMa ©§©©£¦©©¨
`ed cenildy xn`y awri xa `g` axk `le opgei iax yxcy enke

'ipinyd' zaizn.
:`ziixad jldn z` zx`an `xnbdàøwéòî àpz éàä ,àáø øîà̈©¨¨©©¨¥¦¨¨

déì àçéð à÷ éàîdligzn `ziixad ly `pzl d`xp did recn ± ©¨¦¨¥
,zaya elit` xnelk `weeca `ed 'leni ipinyd meiae' weqtdy
.dlina caln zek`ln x`ya wqer 'znei zen dillgn' weqtde

déì àéL÷ à÷ éàî óBqáìe,dpey`xd ezxaq lr el dywed dne ± §©©¨©§¨¥
`ed 'znei zen dillgn' weqtdy ,eixac z` jetdl jxvedy cr
'leni ipinyd meia' weqtde ,zaya dxeq`y dlin mb lleke `weeca
jk meyn jxvede ,zaya lgy ote`a xacn epi`e `weec e`l `ed

.zay dgec dliny cnll cgein weqtl
`l`øîà÷ éëäd mFIaE' xn`p ,`pzd xn` jk ±,'ìBné éðéîL ¨¦¨¨©©©§¦¦¦

leniy rnyne'úîeé úBî äéììçî' íéi÷î éðà äîe ,úaMa eléôà£¦©©¨¨£¦§©¥§©£¤¨¨
àéçc äìéî ìáà ,äìénî õeç úBëàìî øàLa,zayàîòè éàî± ¦§¨§¨¦¦¨£¨¦¨¨£¨©©£¨

y meyn ,jk yxtl epl oipneúòøv äîe ,àeä øîBçå ì÷dxengd ©¨¤©¨©©
äãBáòä úà äçBcL`ly dxeza xeqi` miiw xnelk ,ycwnd ziaa ¤¨¤¨£¨

z` df xeqi` llba zegcl dxezd dxingde ,zrxvd rbp z` uewl
e` ldwd aex m`y gqt oaxwa epivny enk .ycwna dceard
zrxvd z` uevwl mdl mixizn oi` ,zrxv z`neha mi`nh mipdkd

.dlila elke`le gqtd z` aixwdl elkeiy ick
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המשך ביאור למס' שבת ליום שלישי עמ' א



gק wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklngbqÎgn

ççîéìà eáLåéìà eììtúäå íúà eáL-øLà íäéáéà õøàa íLôð-ìëáe íááì-ìëa Eíöøà Cøc E §¨´¥¤À§¨§¨¨Æ§¨©§½̈§¤¬¤Ÿ§¥¤−£¤¨´Ÿ¨®§¦§©§´¥¤À¤³¤©§¨Æ
ì éúéða (úéðá)-øLà úéaäå zøça øLà øéòä íúBáàì äzúð øLà:EîLèîïBëî íéîMä zòîLå £¤´¨©´¨©£½̈¨¦Æ£¤´¨©½§¨§©©−¦£¤¨¦¬¦¦§¤«§¨©§¨³©¨©Æ¦Æ§´

:íètLî úéNòå íúpçz-úàå íúlôz-úà EzáLðíäéòLt-ìëìe Cì-eàèç øLà Enòì zçìñå ¦§§½¤§¦¨−̈§¤§¦¨¨®§¨¦−¨¦§¨¨«§¨©§¨³§©§Æ£¤´¨«§½̈§¨¦§¥¤−
:íeîçøå íäéáL éðôì íéîçøì ízúðe Cá-eòLt øLààðíéøönî úàöBä øLà íä Eúìçðå Enò-ék £¤´¨§¨®§©¨¯§©£¦²¦§¥¬Ÿ¥¤−§¦«£«¦«©§¬§©£¨§−¥®£¤³¥Æ¨Æ¦¦§©½¦

:ìæøaä øek CBzîáðéðéò úBéäìì ìàøNé Enò úpçz-ìàå Ecáò úpçz-ìà úBçúô Eíäéìà òîL ¦−¬©©§¤«¦§¸¥¤³§ªÆ¤§¦©´©§§½§¤§¦©−©§´¦§¨¥®¦§´Ÿ©£¥¤½
éìà íàø÷ ìëa:EâðEcáò äLî | ãéa zøac øLàk õøàä énò ìkî äìçðì Eì ízìcáä äzà-ék §−Ÿ¨§¨¬¥¤«¦«©º̈¦§©§¨³§Æ§©£½̈¦−Ÿ©¥´¨¨®¤©£¤̧¦©¹§¨§©´Ÿ¤´©§¤À

:äåäé éðãà íéøönî eðéúáà-úà EàéöBäaãðälôzä-ìk úà ýåýé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk | éäéå §¦£¯¤£Ÿ¥²¦¦§©−¦£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½¥²¨©§¦¨¬
BNøt åétëå åékøa-ìò òøkî ýåýé çaæî éðôlî í÷ úàfä äpçzäå:íéîMä úäðúà Cøáéå ãîòiå §©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧¦§©³§Ÿ̈Æ¦§´Ÿ©©¦§½̈§©−̈§ª¬©¨¨«¦©©©¾Ÿ©§¾̈¤¥−

:øîàì ìBãb ìB÷ ìàøNé ìä÷-ìkåðìôð-àì øac øLà ìëk ìàøNé Bnòì äçeðî ïúð øLà ýåýé Ceøa ¨§©´¦§¨¥®¬¨−¥«Ÿ¨´§À̈£¤̧¨©³§¨Æ§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´¦¥®«Ÿ¨©º
:Bcáò äLî ãéa øac øLà áBhä Bøác ìkî ãçà øácæðäéä øLàk eðnò eðéäìà ýåýé éäé ¨¨´¤À̈¦ŸÆ§¨´©½£¤´¦¤½§©−Ÿ¤¬©§«§¦̧§¨³¡Ÿ¥ÆÆ¦½̈©£¤¬¨−̈

:eðLhé-ìàå eðáæòé-ìà eðéúáà-íòçðìå åéëøc-ìëa úëìì åéìà eðááì úBhäìåéwçå åéúBöî øîL ¦£Ÿ¥®©©©§¥−§©¦§¥«§©¬§¨¥−¥¨®¨¤¤́§¨§¨À̈§¦§¸Ÿ¦§¨³§ª¨Æ
:eðéúáà-úà äeö øLà åéètLîeèðýåýé-ìà íéáø÷ ýåýé éðôì ézðpçúä øLà älà éøáã eéäéå ¦§¨½̈£¤¬¦−̈¤£Ÿ¥«§¦«§¸§¨©¹¥À¤£¤³¦§©©Æ§¦Æ¦§¥´§½̈§Ÿ¦²¤§¨¬

:BîBéa íBé-øác ìàøNé Bnò ètLîe Bcáò ètLî | úBNòì äìéìå íîBé eðéäìàñénò-ìk úòc ïòîì ¡Ÿ¥−¨´¨¨®§¨©£´¦§©´©§À¦§©²©¬¦§¨¥−§©¬§«§©À©©µ©¨©¥´
:ãBò ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék õøàäàñìå åéwça úëìì eðéäìà ýåýé íò íìL íëááì äéäåøîL ¨½̈¤¦¬§−̈´¨¡Ÿ¦®¥−«§¨¨³§©§¤Æ¨¥½¦−§¨´¡Ÿ¥®¨¤¯¤§ª¨²§¦§¬Ÿ

:äfä íBik åéúBöîáñ:ýåýé éðôì çáæ íéçáæ Bnò ìàøNé-ìëå Cìnäåâñçáæ úà äîìL çaæiå ¦§−̈©¬©¤«§©¤½¤§¨¦§¨¥−¦®Ÿ§¦¬¤−©¦§¥¬§¨«©¦§©´§ŸÀŸ¥´¤©́
ýåýé úéa-úà eëðçiå óìà íéøNòå äàî ïàöå óìà íéðLe íéøNò ø÷a ýåýéì çáæ øLà íéîìMä©§¨¦»£¤´¨©´©¨¼¨À̈¤§¦³§©Æ¦Æ¤½¤§¾Ÿ¥¨¬§¤§¦−¨®¤©«©§§Æ¤¥´§½̈

:ìàøNé éða-ìëå Cìnä©¤−¤§¨§¥¬¦§¨¥«

i"yx
(‡).ÏÊ¯·‰ ¯ÂÎ:כור קרוי זהב, בו שמזקקין חרסים
(Â).¯·„ ¯˘‡ ÏÎÎ מכל לכם והניח דבר, והיכן

י)אויביכם יב Â„·Ú(Ë):(דברים ËÙ˘Ó ˙Â˘ÚÏ
.ÂÓÚ ËÙ˘ÓÂ:האויב מיד עלבונם לתבוע

cec zcevn
(ÁÓ).Ìˆ¯‡ Í¯„הכוונה תהיה אויב , בארץ  בהיותם כי 

והבית: והעיר ארצם  דרך  התפלה  È˘ÚÂ˙(ËÓ)שתעבור
.ÌËÙ˘Ó'ה בעיני טוב שלא יכירו למען מאויביהם, לנקום

ישראל : על  עולם ÌÈÓÁ¯Ï.()הכבדת Ì˙˙Âשתנקום במה
ירחמו: כי יעשו וכן ישראל , על לרחם שמהראוי יבינו בהם,

(‡).ÏÊ¯·‰ ¯ÂÎ ÍÂ˙Óהיו וכאילו  השעבוד, קושי מתוך 
האש : על  העומד ברזל , בכור  לומר:ÂÈ‰Ï˙.(·)נתונים  רצה

רבים : אל  בין יחיד אל  בין פתוחות , עיניך  להיות בכדי היתה  ממצרים  ˜¯‡Ì.ההוצאה ÏÎ·:אליך יקראו אשר דבר  ÈÎ(‚)בכל 
.Ì˙Ï„·‰ אליך :‡˙‰ קראם בכל אליהם לשמוע  מהראוי כן אם  לנחלה , לך  הם להיות האומות מכל  שהבדלתם ÚÂ¯ÎÓ.(„)לפי

תפלתו: בעת  ברכיו על כורע שהיה ‰'.(Â)ממה  ÍÂ¯·:בראשונה ה' את  לברך  טוב כי ראה  העם , את  ברך  ÏÙ.טרם ‡Ï
נחסר : לא  לומר: ‡·ÂÈ˙Â.(Ê)רצה ÌÚ: בתמידות עמהם  שורה השכינה שהיתה  המדבר, דור  אנשי ÂÎÂ'.(Á)הם ˙ÂË‰Ï

להם : מצוי הדבור  בהיות  אבותינו , לבב שהטה ‡Ï‰.(Ë)כמו È¯·„ כל על  שאל  אשר  תחנתו, בדברי למעלה האמורים
בלילה:˜¯ÌÈ·Â.המתפללים: בין ביום בין התפלה, עת  בכל  לה' להשמע קרובים  התפלות  לשמועÂ˘ÚÏ˙.להיות  לומר : רצה

המבוקש : ולעשות ÂÎÂ'.התפלה Â„·Ú ËÙ˘Ó:לרבים בין ליחיד  בין הנצרך , דבר לומר: ·ÂÓÂÈ.רצה  ÌÂÈ דבר„·¯ לומר: רצה
ביומו: יעשה  ההוא, ביום  „Ú˙.(Ò)הנצרך  ÔÚÓÏ:בעמו הנפלא  השגחתו ˘ÌÏ.(Ò‡)בראותם  ÌÎ··Ï ‰È‰Âיהיה כן כאומר 

הזה: בהבית  שתהיה  עם  התפלה , תועיל לא  זאת  בזולת  אבל וכו', שלם לבבכם  יהיה  ‰Ê‰.כאשר ÌÂÈÎעם שלם  לבבכם אשר
ה':

oeiv zcevn
(ÁÓ).Â·˘ שביה :‡˘¯ יתיכוÂÎ¯.(‡)מלשון  כלי, שם 

כמו  וכסף, זהב ג)בה יז לזהב:(משלי עניןÂ˘ËÈ.(Ê)וכור
שונות: במלות הדבר וכפל צורך ,ËÙ˘Ó.(Ë)עזיבה, ענין

ט)וכן כא לה :(שמות יעשה הבנות ÂÎÁÈÂ.(Ò‚)כמשפט 
בלשון החנכה קרויה ואילך , משם בה  ושיעמוד  הדבר  התחלת

מקרא:

br wxt mildz - miaezk

mildzbrgkÎak

.âòáë:Cnò éúééä úBîäa òãà àìå øòá-éðàåâë:éðéîé-ãéa zæçà Cnò ãéîz éðàåãëEúöòa ©«£¦−©©§´Ÿ¥¨®§¹¥À¨¦¬¦¦¨«©«£¦´¨¦´¦¨®¹̈©À§¨§©§¦¦«©«£¨«§¬
:éðçwz ãBák øçàå éðçðúäë:õøàá ézöôç-àì Enòå íéîMá éì-éîåëéááì-øeö éááìe éøàL äìk ©§¥®¦§¹©©À¨¬¦¨¥«¦¦¦¬©¨¨®¦§¹¦§ÀŸ¨©¬§¦¨¨«¤¨¨¬§¥¦À§Å̈¦¬§¨¦¬

:íìBòì íéäìà é÷ìçåæëé÷çø äpä-ék:jnî äðBæ-ìk äzîöä eãáàé Eçëéì íéäìà úáø÷ | éðàå §¹¤§¦À¡Ÿ¦¬§¨«¦¦¥´§¥¤´Ÿ¥®¦¹§©À¨¨¤¬¦¤«¨©«£¦³¦«§©¬¡Ÿ¦À¦Å
éðãàa | ézL áBèáéúë)(äåäééúBëàìî-ìk øtñì éñçî íéäìà:E ¬©¦³©«Ÿ¨´¡Ÿ¦À©§¦®§¹©¥À¨©§£¤«

i"yx
(·Î).È‡Â המדה היא מה יודע הייתי ולא בער הייתי

עמך: הייתי זה È‡Â.וכבהמה כל רואה שהייתי אע"פ
מיראתך: זזתי ולא עמך הייתי ·È„(Î‚)תמיד ˙ÊÁ‡

.ÈÈÓÈ מדרכך לנטות רגלי כשקרבו ביראתך להחזיקני
רגלי: נטיו כמעט למעלה שאמר ˙ÈÁ.(Î„)כמו

˙˜ÈÁ.נחיתני: „Â·Î ¯Á‡Â כבוד על טעם היה אילו
הכבוד  כל לסנחרב שהשלמת לאחר פתרונו היה
והחרבת  לישראל נסיך הפלת אליך תקחנו לו שפסקת

ואחרי  פתרונו זה ואחר על שהטעם עכשיו סנחרב את
ולתפארת: לכבוד אליך משכתני תקחני לכבוד כן

(‰Î).ÌÈÓ˘· ÈÏ ÈÓ לאלוה לי שבחרתי מלאך שום
אותך: אלא בחרתי ˘‡¯Î)(Â.Èלא ‰ÏÎ בשרי נתאוה

לך: ˘‡¯È.ולבבי ‰ÏÎכמו תאוה קי"ט)ל' כלתה (לקמן
נפשי: ÍÓÓ.(ÊÎ)לתשועתך ‰ÂÊ:ממך נפרד

(ÁÎ).ÍÈ˙ÂÎ‡ÏÓ בלבי הבא הקודש רוח שליחותיך
לאמר:

cec zcevn
(·Î).¯Ú· È‡Âרשעים דרך  מדוע אדע ולא בער הייתי עדיין

לאÍÓÚ.צלחה: כי כבהמה הייתי עמך  אשר בהנהגה 
ÍÓÚ.(Î‚)הבנתיה : „ÈÓ˙ È‡Âולא עמך  תמיד הייתי ומ "מ 

אחריך: ללכת  ימיני ביד  אחזת וכאלו ממך  ·Í˙ˆÚ.(Î„)זזתי 
בעצתך : ללכת אותי נהגת תקח Á‡Â¯.כאלו  אלה כל  אחר

הכבוד  את השגתי ממך  זזתי שלא בעבור ר"ל הכבוד אותי
לאמיתו: הדבר  ÈÏ.(Î‰)בהבנת ÈÓ:להיטיב או  להרע  השמים בצבא  מי אין כי אנכי רואה  לשתףÍÓÚÂ.עתה חפצתי  לא 

לך : דומה  אין  כי בארץ  מי את  לה':ÏÎ‰.(ÂÎ)עמך  יתאוו  ולבבי È··Ï.בשרי ¯Âˆ:לעולם וחלקי לבבי חוזק הוא אלהים כי 
(ÊÎ).ÍÈ˜Á¯: ממך הסר כל  הכרת מעולם כאשר יאבדו  ממך Â‚Â'.(ÁÎ)הרחוקים È‡Âעצמי אקרב  כי אלהים קרבת לי  יש 

בה':˘˙È.אליו: מחסי זולת:ÙÒÏ¯שאשים  בדברי לעסוק ולא  והנפלאים  הנוראים מעשיך  בספורי לעסוק .

oeiv zcevn
(·Î).¯Ú·: וסכל תאוה:ÏÎ‰.(ÂÎ)שוטה  בשרי˘‡¯È.ענין 

לעמו שאר יכין אם ע"ח)כמו כריתה‰ˆÓ˙‰.(ÊÎ):(לקמן ענין
מצמיתי  עצמו ס"ט)כמו זהÂÊ‰.:(לעיל שם ועל  הסרה ענין

הצניעות: מדרכי סרחה  אשר על  זונה בשם  המנאפת נקראת 
(ÁÎ).ÍÈ˙ÂÎ‡ÏÓ:ומעשה מלאכה מלשון

xe` ldi
רבותכלהכו  לעולם. אלקים וחלקי  לבבי צור  ולבבי  שארי

ישנה אני הה"ד  תרומה לי ויקחו ד "א  ב' קנ"א  תרומה ר"פ
ער הקב "ה אלא הקץ  מן לך  ישנתי אני כנס"י אמרה ער ולבי
המצות מן ישנה אני לעולם . אלקים  וחלקי  לבבי צור שנאמר
לבבי צור מפרש  א"כ  עכ "ל . ער ולבי לי אבותי וזכות
תוקף היינו  לבבי צור ופי' ישראל . של לבן הוא שהקב "ה
ק "ש ענין ובד "ה  לבבך בכל  כענין בלב ההתקשרות  וחוזק 
כל  שהוא שבנפש  יחידה  בבחי' היינו לבבך  בכל דפי ' נתבאר 
שבחרתי מלאך שום  בשמים  לי מי רש"י וז"ל ע"ש . כו ' לבבך 
בשרי נתאוה שארי  כלה אותך . אלא  בחרתי  לא לאלוה לי 
לישועתך  נפשי כלתה כמו תאוה לשון שארי כלה לך ולבבי 
הנפש זה  ולבבי הגוף. זה  שארו כלה פי' והראב"ע עכ"ל .
לבבי תוקף כטעם לבבי  צור רק  התולדות . כח  שהיא המתאוה
הדבר הוא לבבי צור וטעם עיניכם ואחרי  לבבכם אחרי  כדרך 

עכ"ל . יאבד  ולא  לעולם  העומד 
בד"ה(וא"כ  כמ "ש  שינויים בה  שאין  רבה אהבה  בחי ' היא

כו'. זלעו"ז כי שינוים  בה יש  אה"ע משא"כ  עינים חכלילי
ישבו הנהר  בעבר  כי  האבות על  ג"כ קאי לבבי  דצור  ג"כ וזהו
שזהו מהשכל שלמעלה המדות והם  מהבינה למעלה  אבותיכם
לחוקקי לבי וזהו בחוקתי  אם  בד"ה ועמ "ש כו ' אה "ר בחי'
דפי' אראנו צורים  מראש  כי  לפסוק להעיר יש ומזה  ישראל.

מאד  חזקים שהם האבות על  דקאי ע"ב  דק "ל  פט "ו  בא  ברבות 
גושי אשתיצא  שארי  כלה כ ' ות "י הנ"ל . לבבי צור בחי' היינו
שכינתא עילאה כלה בחי' שהיא  שה"ש  בד "ה  (ועמ "ש ולבבי 
תקיפא ולגרמי ') היש  המכלה עילאה דיחודא  ביטול  עילאה 
עילאה כלה  שהיא  (ולפי לעלמא אלהא  וחולקי לבבי דבחין 
שבו הפנימי  מזבח  הלב פנימי' היא  בינה כי לבבי  צור  נק '
דלא ריעין תרין  הם או "א כי  וגם חזק . וחיבור קישור קטרת 
והיא הפסק  בלא תמיד  המ"ן שנובע מ "ת באר ע "ד  מתפרשין
צ' אות במא"א  וכ"כ  לבבי. צור  נק' לכן רעיתי אחותי בחי'
בינה שבחי' והיינו דאימא יסוד ולפעמים  חכמה  נק' צור סי "ח 
המלובש א"ס לאור כו ' שארי  כלה  אומרת עילאה שכינתא
דאו"א פנימי יחוד להיות והיינו כו' לבבי צור שהוא  בחכמה
כו'. שבמו"ס  דע"י מגבורה  באה  זו המשכה  ששרש  חדש אור
כשכלול  הוי ' שם היינו לעולם אלקים  וחלקי  לבבי צור  וזהו

הנ "ל : דע"י גבורה  והיינו אלקים  נק ' שהוא במקורו 
צורעו"ש  נק' ת "ת  וכן אש מוציא צור  נק' דנוק ' יסוד  במא"א

תפארת לגבי תתאה  כלה  בבחי' לבבי צור שייך  דכמ"כ  היינו
חייא א "ר ער ולבי ישנה אני בפסוק ד ' כ "ח בשה "ש רבות כו '.
הדין מן ישראל  של  לבן  הקב "ה שנק' מצינו  איכן אבא בר 
בד"ה ועמ"ש  לעולם. אלקים וחלקי לבבי צור  דכתיב קרא

כלה: אחותי לבבתני



קי br wxt mildz - miaezk

mildzbrgkÎak

.âòáë:Cnò éúééä úBîäa òãà àìå øòá-éðàåâë:éðéîé-ãéa zæçà Cnò ãéîz éðàåãëEúöòa ©«£¦−©©§´Ÿ¥¨®§¹¥À¨¦¬¦¦¨«©«£¦´¨¦´¦¨®¹̈©À§¨§©§¦¦«©«£¨«§¬
:éðçwz ãBák øçàå éðçðúäë:õøàá ézöôç-àì Enòå íéîMá éì-éîåëéááì-øeö éááìe éøàL äìk ©§¥®¦§¹©©À¨¬¦¨¥«¦¦¦¬©¨¨®¦§¹¦§ÀŸ¨©¬§¦¨¨«¤¨¨¬§¥¦À§Å̈¦¬§¨¦¬

:íìBòì íéäìà é÷ìçåæëé÷çø äpä-ék:jnî äðBæ-ìk äzîöä eãáàé Eçëéì íéäìà úáø÷ | éðàå §¹¤§¦À¡Ÿ¦¬§¨«¦¦¥´§¥¤´Ÿ¥®¦¹§©À¨¨¤¬¦¤«¨©«£¦³¦«§©¬¡Ÿ¦À¦Å
éðãàa | ézL áBèáéúë)(äåäééúBëàìî-ìk øtñì éñçî íéäìà:E ¬©¦³©«Ÿ¨´¡Ÿ¦À©§¦®§¹©¥À¨©§£¤«

i"yx
(·Î).È‡Â המדה היא מה יודע הייתי ולא בער הייתי

עמך: הייתי זה È‡Â.וכבהמה כל רואה שהייתי אע"פ
מיראתך: זזתי ולא עמך הייתי ·È„(Î‚)תמיד ˙ÊÁ‡

.ÈÈÓÈ מדרכך לנטות רגלי כשקרבו ביראתך להחזיקני
רגלי: נטיו כמעט למעלה שאמר ˙ÈÁ.(Î„)כמו

˙˜ÈÁ.נחיתני: „Â·Î ¯Á‡Â כבוד על טעם היה אילו
הכבוד  כל לסנחרב שהשלמת לאחר פתרונו היה
והחרבת  לישראל נסיך הפלת אליך תקחנו לו שפסקת

ואחרי  פתרונו זה ואחר על שהטעם עכשיו סנחרב את
ולתפארת: לכבוד אליך משכתני תקחני לכבוד כן

(‰Î).ÌÈÓ˘· ÈÏ ÈÓ לאלוה לי שבחרתי מלאך שום
אותך: אלא בחרתי ˘‡¯Î)(Â.Èלא ‰ÏÎ בשרי נתאוה

לך: ˘‡¯È.ולבבי ‰ÏÎכמו תאוה קי"ט)ל' כלתה (לקמן
נפשי: ÍÓÓ.(ÊÎ)לתשועתך ‰ÂÊ:ממך נפרד

(ÁÎ).ÍÈ˙ÂÎ‡ÏÓ בלבי הבא הקודש רוח שליחותיך
לאמר:

cec zcevn
(·Î).¯Ú· È‡Âרשעים דרך  מדוע אדע ולא בער הייתי עדיין

לאÍÓÚ.צלחה: כי כבהמה הייתי עמך  אשר בהנהגה 
ÍÓÚ.(Î‚)הבנתיה : „ÈÓ˙ È‡Âולא עמך  תמיד הייתי ומ "מ 

אחריך: ללכת  ימיני ביד  אחזת וכאלו ממך  ·Í˙ˆÚ.(Î„)זזתי 
בעצתך : ללכת אותי נהגת תקח Á‡Â¯.כאלו  אלה כל  אחר

הכבוד  את השגתי ממך  זזתי שלא בעבור ר"ל הכבוד אותי
לאמיתו: הדבר  ÈÏ.(Î‰)בהבנת ÈÓ:להיטיב או  להרע  השמים בצבא  מי אין כי אנכי רואה  לשתףÍÓÚÂ.עתה חפצתי  לא 

לך : דומה  אין  כי בארץ  מי את  לה':ÏÎ‰.(ÂÎ)עמך  יתאוו  ולבבי È··Ï.בשרי ¯Âˆ:לעולם וחלקי לבבי חוזק הוא אלהים כי 
(ÊÎ).ÍÈ˜Á¯: ממך הסר כל  הכרת מעולם כאשר יאבדו  ממך Â‚Â'.(ÁÎ)הרחוקים È‡Âעצמי אקרב  כי אלהים קרבת לי  יש 

בה':˘˙È.אליו: מחסי זולת:ÙÒÏ¯שאשים  בדברי לעסוק ולא  והנפלאים  הנוראים מעשיך  בספורי לעסוק .

oeiv zcevn
(·Î).¯Ú·: וסכל תאוה:ÏÎ‰.(ÂÎ)שוטה  בשרי˘‡¯È.ענין 

לעמו שאר יכין אם ע"ח)כמו כריתה‰ˆÓ˙‰.(ÊÎ):(לקמן ענין
מצמיתי  עצמו ס"ט)כמו זהÂÊ‰.:(לעיל שם ועל  הסרה ענין

הצניעות: מדרכי סרחה  אשר על  זונה בשם  המנאפת נקראת 
(ÁÎ).ÍÈ˙ÂÎ‡ÏÓ:ומעשה מלאכה מלשון

xe` ldi
רבותכלהכו  לעולם. אלקים וחלקי  לבבי צור  ולבבי  שארי

ישנה אני הה"ד  תרומה לי ויקחו ד "א  ב' קנ"א  תרומה ר"פ
ער הקב "ה אלא הקץ  מן לך  ישנתי אני כנס"י אמרה ער ולבי
המצות מן ישנה אני לעולם . אלקים  וחלקי  לבבי צור שנאמר
לבבי צור מפרש  א"כ  עכ "ל . ער ולבי לי אבותי וזכות
תוקף היינו  לבבי צור ופי' ישראל . של לבן הוא שהקב "ה
ק "ש ענין ובד "ה  לבבך בכל  כענין בלב ההתקשרות  וחוזק 
כל  שהוא שבנפש  יחידה  בבחי' היינו לבבך  בכל דפי ' נתבאר 
שבחרתי מלאך שום  בשמים  לי מי רש"י וז"ל ע"ש . כו ' לבבך 
בשרי נתאוה שארי  כלה אותך . אלא  בחרתי  לא לאלוה לי 
לישועתך  נפשי כלתה כמו תאוה לשון שארי כלה לך ולבבי 
הנפש זה  ולבבי הגוף. זה  שארו כלה פי' והראב"ע עכ"ל .
לבבי תוקף כטעם לבבי  צור רק  התולדות . כח  שהיא המתאוה
הדבר הוא לבבי צור וטעם עיניכם ואחרי  לבבכם אחרי  כדרך 

עכ"ל . יאבד  ולא  לעולם  העומד 
בד"ה(וא"כ  כמ "ש  שינויים בה  שאין  רבה אהבה  בחי ' היא

כו'. זלעו"ז כי שינוים  בה יש  אה"ע משא"כ  עינים חכלילי
ישבו הנהר  בעבר  כי  האבות על  ג"כ קאי לבבי  דצור  ג"כ וזהו
שזהו מהשכל שלמעלה המדות והם  מהבינה למעלה  אבותיכם
לחוקקי לבי וזהו בחוקתי  אם  בד"ה ועמ "ש כו ' אה "ר בחי'
דפי' אראנו צורים  מראש  כי  לפסוק להעיר יש ומזה  ישראל.

מאד  חזקים שהם האבות על  דקאי ע"ב  דק "ל  פט "ו  בא  ברבות 
גושי אשתיצא  שארי  כלה כ ' ות "י הנ"ל . לבבי צור בחי' היינו
שכינתא עילאה כלה בחי' שהיא  שה"ש  בד "ה  (ועמ "ש ולבבי 
תקיפא ולגרמי ') היש  המכלה עילאה דיחודא  ביטול  עילאה 
עילאה כלה  שהיא  (ולפי לעלמא אלהא  וחולקי לבבי דבחין 
שבו הפנימי  מזבח  הלב פנימי' היא  בינה כי לבבי  צור  נק '
דלא ריעין תרין  הם או "א כי  וגם חזק . וחיבור קישור קטרת 
והיא הפסק  בלא תמיד  המ"ן שנובע מ "ת באר ע "ד  מתפרשין
צ' אות במא"א  וכ"כ  לבבי. צור  נק' לכן רעיתי אחותי בחי'
בינה שבחי' והיינו דאימא יסוד ולפעמים  חכמה  נק' צור סי "ח 
המלובש א"ס לאור כו ' שארי  כלה  אומרת עילאה שכינתא
דאו"א פנימי יחוד להיות והיינו כו' לבבי צור שהוא  בחכמה
כו'. שבמו"ס  דע"י מגבורה  באה  זו המשכה  ששרש  חדש אור
כשכלול  הוי ' שם היינו לעולם אלקים  וחלקי  לבבי צור  וזהו

הנ "ל : דע"י גבורה  והיינו אלקים  נק ' שהוא במקורו 
צורעו"ש  נק' ת "ת  וכן אש מוציא צור  נק' דנוק ' יסוד  במא"א

תפארת לגבי תתאה  כלה  בבחי' לבבי צור שייך  דכמ"כ  היינו
חייא א "ר ער ולבי ישנה אני בפסוק ד ' כ "ח בשה "ש רבות כו '.
הדין מן ישראל  של  לבן  הקב "ה שנק' מצינו  איכן אבא בר 
בד"ה ועמ"ש  לעולם. אלקים וחלקי לבבי צור  דכתיב קרא

כלה: אחותי לבבתני
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr lw sc zay(oey`x meil)

äteøî àéä ïééãò ,ïéléôzdietx ±íãéalr jk lk micner mpi`e §¦¦£©¦¦§¨§¨¨
.dneiw

:mcia dietx oilitz zevny di`x d`ian `xnbd,éàpé éaø øîàc§¨©©¦©©
ïéëéøö ïéléôzd xy`k mgipdl.íéôðk ìòa òLéìàk ,é÷ð óeb §¦¦§¦¦¨¦¤¡¦¨©©§¨©¦

:`xnbd zxxanàéä éàî,iwp seb dpeekd dn ±àlL ééaà øîà ©¦¨©©©¥¤Ÿ
íäa çéôé.eilr mcera -.íäa ïLéé àlL øîà àáøzx`an ¨¦©¨¤¨¨¨©¤Ÿ¦©¨¤

:`xnbd,íéôðk ìòa òLéìà déì eø÷ éànàåitläøæb úçà íòtL §©©¨¥¡¦¨©©§¨©¦¤©©©©¨§¨
BLàø ìò ïéléôz çépnä ìkL ìàøNé ìò äøæb äòLøä úeëìî©§¨§¨¨§¥¨©¦§¨¥¤¨©©¦©§¦¦©Ÿ

eøwéexwpi ±,÷eMì àöéå ïéléôz çépî òLéìà äéäå ,BçBî úà ¦§¤§¨¨¡¦¨©¦©§¦¦§¨¨©
ãçà øBcñ÷ eäàøå.dxfbd revia lr dpenn ±õøryil`åéðôlî §¨¨©§¤¨¨¦§¨¨

õøåxecqwdòébäL ïåék .åéøçàxecqwdïìèð ,Bìöàxiqd ± §¨©£¨¥¨¤¦¦©¤§§¨¨
eilitz z` ryil`Bì øîà .Bãéa ïæçàå BLàøîxecqwd,Eãéa äî ¥Ÿ©£¨¨§¨¨©©§¨§

Bì øîàicia ryil`,äðBé éôðkeèLtryil`Bãé úàz` zn`l ¨©©§¥¨¨©¤¨
eixac.íéôðk ìòa BúBà ïéàøB÷ eéä Cëéôì .äðBé éôðk da eàöîðå§¦§§¨©§¥¨§¦¨¨§¦©©§¨©¦

,iwp seba oilitz zgpda exdfp `l mrdy cnlp i`pi iax ixacn

zevn meiw lr eytp zxiqna cigi did ryil`y oke ,ryil`k
.oilitz

:`xnbd zl`eydéì øîàc äðBé éôðk àðL éàîxga recn ± ©§¨©§¥¨§¨©¥
,dpei itpk eciay xnel ryil`.úBôBò øàL déì øîà àìådaiyn §Ÿ¨©¥§¨

:`xnbdàéîãc íeMîdnecy ±äðBéì ìàøNé úñðkzeevnde ¦§¨§¨§¤¤¦§¨¥§¨
,ditpkløîàpL(ci gq mildz)äéúBøáàå óñká ätçð äðBé éôðk' ¤¤¡©©§¥¨¤§¨©¨¤§¤§¤¨

'õeøç ÷ø÷øéaadfa zetevn ditpke sqka zetevn dizevep-] ¦©§©¨
z`e dxezd z` cnegy l`xyi mr lr xacn weqtd ,[gaeyn

,dpeil mze` liynde ,zevndäîy myk ±úBpéâî äéôðk Bæ äðBi ©¨§¨¤¨§¦
äéìò,dxewna `le znglp `id mdaeúBpéâî úBöî ìàøNé óà ¨¤¨©¦§¨¥¦§§¦

.ïäéìò£¥¤
:zepeyd zeieyxd jxc zaya dlind lnfi` zxarda dpc `xnbd
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המשך ביאור למס' שבת ליום ראשון עמ' א

    

      
 הכה ולכ גדוש, יהיה שהקומ שאסור לעיל ולמדנו ב: עמוד מז ד מוריד  

הקומ ומשווה  מ ויוצא שמבצב מה את האגודל באצבע   
 הקומ מ ויוצא שמבצב מה את בזרת,      

 מ כלו ישאר שלא בזהירות ומלמטה מלמעלה ולהשוות למחוק שצרי 
.כלו שבפני ממה מחיקתו ע יצא ושלא ,לחו היוצאי הפתיתי

רק וכי הגמרא: שואלת  קשה עבודה       
:הגמרא משיבה קשות. עבודות שה נאמר עליה שג,לומר יש כ 

 אחת   
זה: בעני מסתפקת הגמרא גדוש, יהיה לא שהקומ למדנו לעיל בברייתא  

       האצבעות בי הנכנס סולת    
.ונאכל כשיריי או המזבח על להקטירו וצרי כקומ דינו הא   

 מבפני שנראה מה        שנראה מה  
 מבחו           שבי מה  

,מבחו ולא מבפני לא נראה שאינו ממש, כשיריי.האצבעות או כקומ דינו 
          .כספק דינ  

הגמרא: שואלת  כקומ דינ שמא אפשר, אי להקטיר שלא יעשה, כיצד  
 כקומ דינ אי שמא אפשר, אי הקומ ע יחד ולהקטיר פסול, משהו אפילו החסר וקומ

הגמרא: משיבה פסול. היתר וקומ      
עצמו, שהיה בפני מה יקטיר כ אחר  ,הזה כסדר ודווקא  

שיקטיר    הוא ספק הביני שבי אמרנו הרי ,הקומ שמקטיר לפני 
דינו  ו מה     הקומ לפני  מקטיר א    

  ,הקומ הקטרת קוד העול מ ונאבדו שהקטיר מפני 
   מה חלק       

.הקומ את קוד שיקטיר חנינא רבי אמר לכ 
הגמרא: שואלת את כ ואחר הקומ את קוד יקטיר אכ א א ,הביני בי 

 שהרי חשש, יש עדיי   הדי את כא ולומר לקרוא לנו יש  
להקטיר הוקטר קרב ש  הראוי ממנו החלק עוד ומקטיר חוזר א 

למזבח,  איסור  הוא הביני בי שמא ספק שיש ומאחר 
.הקומ את שהקטיר אחר להקטירו מותר אי ,מהשיריי

הגמרא: מיישבת         לבי 
 שיריי וא ,קומ לש הקטרת תהיה ,ה קומ א ואומר, ומתנה המזבח, גבי על הביני

 הקטרת תהיה ,ה  זה ובאופ מנחה , קומ לש ולא המערכה כעצי בעלמא 
תקטירו, בבל עובר דברי לא      ש 

   ,לאישי שממנו כל להקטיר     
הגמרא: שואלת    ,ניחוח ריח לש שלא מקטיר א ג הוא שהאיסור וסוברי שחולקי  

:הגמרא מתרצת .הביני בי שהיה מה את להקטיר מותר אי   לומר מוכרחי אנו לחכמי  
וד  בולט אצבעותיה שבשר ,שמני כהני הגמרא:שיקמצו מוסיפה המנחה. מסולת ש שיכנס ביניה ריוח שו ואי זה לתו זה וחק

   ל ,הביני בי של לספק להיכנס בלי לקמו תקנה שיש    להנהיג יש  
 באופ לקמו אחרת תקנה יש א אבל אחרת, תקנה שאי במקו אלא ניחוח, ריח לש שלא להקטיר שמותר אליעזר רבי אמר שלא

.עדי ודאי הביני בי יהיה שלא

וקמיצה: חפינה בעניני ספיקות מביאה הגמרא          
   מהקטורת האצבעות בי הנכנס   ,הכיפורי ביו גדול כה הגחלי של על ליתנו צרי הא 

לא. או



      
   

     
      
      

   
      

    
   

      
     

   
     
     
     

    
     

    
     

    
   
     
     
      
     
      

    
   
       

   
     

     
     

  

מרומז בוודאי כמו שנגלה לדוד אלא שלא ידוע לנו עוד איך 
מרומז.

וא"כ מיושב קושית הח"ס דהשנוים שנעשו מרומז בכתוב 
הפירוש  להם  נתגלה  לא  עוד  הזמן  הגיע  שלא  כיון  אלא 
האמיתי וליחזקאל נגלה אבל לא נגלה שכן מרומז בכתוב מה 
שנאמר לדוד עד לעתיד יוערה עלינו רוח ממרום להבינינהו 
בירושלמי  הוא  וכן  לדוד,  שנאמר  במה  זה  כל  מרומז  איך 
לדרוש מ"ט  נתנה  לדוד  פ"ג מגילה ששמואל מסר  דמגילה 
עלי  ברוה"ק  המסורת  זו  ד'  מיד  השכיל  ד'  מיד  בכתב  הכל 
בתורה  מרומז  ג"כ  הוא  ושכן  לדרוש  שנתנה  מכאן  השכיל 
ויאמר  דוד  ויתאו  בירושלמי פ"ב דסנהדרין דרשו  וכדאיתא 
נתאוה לדרוש  ביהמ"ק  בנין  בית לחם  ישקנו מים מבאר  מי 
שכן  כתיפיו  דבין  מקרא  לו  שנתגלה  עד  בהמ"ק  בנין  מקום 

כדאיתא בזבחים שם.
דהביא  שהקדמנו  המשנה  שבפי'  רבינו  דברי  נבין  ובזה 
קרא דמיד ד' עלי השכיל ללמוד ממנו לעתיד, כי לכשיגלה 
ד' עינינו שנראה לבסוף דעתו של הקב"ה במה שאמר לדוד 
שהוא מסכים למה שנאמר ליחזקאל, ומעתה זאת גם כונת 
רבינו כאן דהוקשה לו גם כן אותן שינוים שבמקרא בנבואות 

השכיל  ד'  מיד  בכתב  שהכל  כיון  זאת  אפשר  ואיך  יחזקאל 
לדוד וכקושית הח"ס.

ע"ז כתב רבינו כמתרץ דאין מפורש ומבואר ובאמת כאשר 
יגלה לנו פירושו לא יהא כלל סתירה ממה שנגלה לדוד ובין 
מה שנגלה ליחזקאל, ואולם כ"ז שלא נתגלה לנו האמת בכל 
זאת אין אנו טועין אם בנו בית שני כפי אשר הבינו הם דכיון 
שלא הגיע העת שיגלה להם השי"ת הדרך האמיתי יש להם 
לעשות כפי אשר הורוהו משמים להבין הדברים אשר בכתב 
השכיל לדוד וממה שבא ליחזקאל בנבואה ולכן בנוהו כבנין 

שלמה ומעין הדברים המפורשים ביחזקאל.
ואפשר לומר שגם לפי דרכו של הח"ס שכתבתי לעיל דאין 
נביא רשאי לחדש ולשנותו רק יען שהקב"ה מראשית כזאת 
הודיע שיעשו כפי אשר יגלה להם עפ"י נביא יתכנו דברי רבינו 
שכיון לזה במתק לשונו להעיר אותנו על השינויים שרק ע"י 
נביא אשר יגלה השי"ת על ידו נדע איך לבנות לעתיד, כי בנין 
יחזקאל סתום ואין מבואר ובנין בית שני כבנין שלמה ומעין 
הדברים הנאמרים ליחזקאל כיון שכך הודיע השי"ת שיעשו 
לדורות כפי אשר יורם ויגלה להם בכל בנין ובנין ולעזרא גילה 

השי"ת לבנות מעין בנין שלמה ומעין בנין העתיד.

המשך מעמוד בב



קיי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr lw sc zay(oey`x meil)

äteøî àéä ïééãò ,ïéléôzdietx ±íãéalr jk lk micner mpi`e §¦¦£©¦¦§¨§¨¨
.dneiw

:mcia dietx oilitz zevny di`x d`ian `xnbd,éàpé éaø øîàc§¨©©¦©©
ïéëéøö ïéléôzd xy`k mgipdl.íéôðk ìòa òLéìàk ,é÷ð óeb §¦¦§¦¦¨¦¤¡¦¨©©§¨©¦

:`xnbd zxxanàéä éàî,iwp seb dpeekd dn ±àlL ééaà øîà ©¦¨©©©¥¤Ÿ
íäa çéôé.eilr mcera -.íäa ïLéé àlL øîà àáøzx`an ¨¦©¨¤¨¨¨©¤Ÿ¦©¨¤

:`xnbd,íéôðk ìòa òLéìà déì eø÷ éànàåitläøæb úçà íòtL §©©¨¥¡¦¨©©§¨©¦¤©©©©¨§¨
BLàø ìò ïéléôz çépnä ìkL ìàøNé ìò äøæb äòLøä úeëìî©§¨§¨¨§¥¨©¦§¨¥¤¨©©¦©§¦¦©Ÿ

eøwéexwpi ±,÷eMì àöéå ïéléôz çépî òLéìà äéäå ,BçBî úà ¦§¤§¨¨¡¦¨©¦©§¦¦§¨¨©
ãçà øBcñ÷ eäàøå.dxfbd revia lr dpenn ±õøryil`åéðôlî §¨¨©§¤¨¨¦§¨¨

õøåxecqwdòébäL ïåék .åéøçàxecqwdïìèð ,Bìöàxiqd ± §¨©£¨¥¨¤¦¦©¤§§¨¨
eilitz z` ryil`Bì øîà .Bãéa ïæçàå BLàøîxecqwd,Eãéa äî ¥Ÿ©£¨¨§¨¨©©§¨§

Bì øîàicia ryil`,äðBé éôðkeèLtryil`Bãé úàz` zn`l ¨©©§¥¨¨©¤¨
eixac.íéôðk ìòa BúBà ïéàøB÷ eéä Cëéôì .äðBé éôðk da eàöîðå§¦§§¨©§¥¨§¦¨¨§¦©©§¨©¦

,iwp seba oilitz zgpda exdfp `l mrdy cnlp i`pi iax ixacn

zevn meiw lr eytp zxiqna cigi did ryil`y oke ,ryil`k
.oilitz

:`xnbd zl`eydéì øîàc äðBé éôðk àðL éàîxga recn ± ©§¨©§¥¨§¨©¥
,dpei itpk eciay xnel ryil`.úBôBò øàL déì øîà àìådaiyn §Ÿ¨©¥§¨

:`xnbdàéîãc íeMîdnecy ±äðBéì ìàøNé úñðkzeevnde ¦§¨§¨§¤¤¦§¨¥§¨
,ditpkløîàpL(ci gq mildz)äéúBøáàå óñká ätçð äðBé éôðk' ¤¤¡©©§¥¨¤§¨©¨¤§¤§¤¨

'õeøç ÷ø÷øéaadfa zetevn ditpke sqka zetevn dizevep-] ¦©§©¨
z`e dxezd z` cnegy l`xyi mr lr xacn weqtd ,[gaeyn

,dpeil mze` liynde ,zevndäîy myk ±úBpéâî äéôðk Bæ äðBi ©¨§¨¤¨§¦
äéìò,dxewna `le znglp `id mdaeúBpéâî úBöî ìàøNé óà ¨¤¨©¦§¨¥¦§§¦

.ïäéìò£¥¤
:zepeyd zeieyxd jxc zaya dlind lnfi` zxarda dpc `xnbd
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 הכה ולכ גדוש, יהיה שהקומ שאסור לעיל ולמדנו ב: עמוד מז ד מוריד  

הקומ ומשווה  מ ויוצא שמבצב מה את האגודל באצבע   
 הקומ מ ויוצא שמבצב מה את בזרת,      

 מ כלו ישאר שלא בזהירות ומלמטה מלמעלה ולהשוות למחוק שצרי 
.כלו שבפני ממה מחיקתו ע יצא ושלא ,לחו היוצאי הפתיתי

רק וכי הגמרא: שואלת  קשה עבודה       
:הגמרא משיבה קשות. עבודות שה נאמר עליה שג,לומר יש כ 

 אחת   
זה: בעני מסתפקת הגמרא גדוש, יהיה לא שהקומ למדנו לעיל בברייתא  

       האצבעות בי הנכנס סולת    
.ונאכל כשיריי או המזבח על להקטירו וצרי כקומ דינו הא   

 מבפני שנראה מה        שנראה מה  
 מבחו           שבי מה  

,מבחו ולא מבפני לא נראה שאינו ממש, כשיריי.האצבעות או כקומ דינו 
          .כספק דינ  

הגמרא: שואלת  כקומ דינ שמא אפשר, אי להקטיר שלא יעשה, כיצד  
 כקומ דינ אי שמא אפשר, אי הקומ ע יחד ולהקטיר פסול, משהו אפילו החסר וקומ

הגמרא: משיבה פסול. היתר וקומ      
עצמו, שהיה בפני מה יקטיר כ אחר  ,הזה כסדר ודווקא  

שיקטיר    הוא ספק הביני שבי אמרנו הרי ,הקומ שמקטיר לפני 
דינו  ו מה     הקומ לפני  מקטיר א    

  ,הקומ הקטרת קוד העול מ ונאבדו שהקטיר מפני 
   מה חלק       

.הקומ את קוד שיקטיר חנינא רבי אמר לכ 
הגמרא: שואלת את כ ואחר הקומ את קוד יקטיר אכ א א ,הביני בי 

 שהרי חשש, יש עדיי   הדי את כא ולומר לקרוא לנו יש  
להקטיר הוקטר קרב ש  הראוי ממנו החלק עוד ומקטיר חוזר א 

למזבח,  איסור  הוא הביני בי שמא ספק שיש ומאחר 
.הקומ את שהקטיר אחר להקטירו מותר אי ,מהשיריי

הגמרא: מיישבת         לבי 
 שיריי וא ,קומ לש הקטרת תהיה ,ה קומ א ואומר, ומתנה המזבח, גבי על הביני

 הקטרת תהיה ,ה  זה ובאופ מנחה , קומ לש ולא המערכה כעצי בעלמא 
תקטירו, בבל עובר דברי לא      ש 

   ,לאישי שממנו כל להקטיר     
הגמרא: שואלת    ,ניחוח ריח לש שלא מקטיר א ג הוא שהאיסור וסוברי שחולקי  

:הגמרא מתרצת .הביני בי שהיה מה את להקטיר מותר אי   לומר מוכרחי אנו לחכמי  
וד  בולט אצבעותיה שבשר ,שמני כהני הגמרא:שיקמצו מוסיפה המנחה. מסולת ש שיכנס ביניה ריוח שו ואי זה לתו זה וחק

   ל ,הביני בי של לספק להיכנס בלי לקמו תקנה שיש    להנהיג יש  
 באופ לקמו אחרת תקנה יש א אבל אחרת, תקנה שאי במקו אלא ניחוח, ריח לש שלא להקטיר שמותר אליעזר רבי אמר שלא

.עדי ודאי הביני בי יהיה שלא

וקמיצה: חפינה בעניני ספיקות מביאה הגמרא          
   מהקטורת האצבעות בי הנכנס   ,הכיפורי ביו גדול כה הגחלי של על ליתנו צרי הא 

לא. או



      
   

     
      
      

   
      

    
   

      
     

   
     
     
     

    
     

    
     

    
   
     
     
      
     
      

    
   
       

   
     

     
     

  



xcde"קיי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr lw sc zay(oey`x meil)

äìéîã øæòéìà éáø ¯ øùò äòùú ÷øô
dpi`y efi`e zay dgec dlin efi` ,zaya dlin ipica wqer df wxt
opi`y el`e zay zegec dlin ikxv ody zek`ln el` oke ,dgec

.zegec

äðùî
mcewd wxta dpexg`d dpyna(:gkw)miyrp dlin ikxv lky epipy

:zaya dlind oikq zpkda dpc epzpyn .zaya,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
éìk àéáä àì íàea oilny lnfi` ±úaMa Bàéáî ,úaL áøòî ¦Ÿ¥¦§¦¥¤¤©¨§¦©©¨

`edyk ,miaxd zeyx jxc s`áe .älâîd zryäðkqyyegy §ª¤¦©¨¨
,dlind lr exfby miebdn,íéãò ét ìò eäqëîz` dqkn xnelk §©¥©¦¥¦
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é÷úî .à"ø ïBöøa àlL!?à"ø ïBöøa àlL" :óñBé áø dì ó ¤Ÿ¦§©§¦¨©¥¤Ÿ¦§
Y à"ø ïBöøa àlL àîéz éëå !éøLc àeä à"ø ,äaøcà©§©¨§¨¥§¦¥¨¤Ÿ¦§
,ø"äø Cøc eøñàc Y ïðaø ïBöøa àlà ,ø"äøa eléôà éøLc§¨¥£¦¦¤¨¦§©¨©§¨§¤¤
:àéðúäå !?éøL éîe .úBôétø÷å úBøéöç Cøc úBbb Cøc eøLå§¨¤¤©¤¤£¥§©§¥¦¨¥§¨©§¨
BúBà ïéàéáî ïéà Ck Y ø"äø Cøc BúBà ïéàéáî ïéàL íLk®§¥¤¥§¦¦¤¤¨¥§¦¦
àlà .úBøéöç Cøc àìå úBôétø÷ Cøc àìå úBbb Cøc àìŸ¤¤©§Ÿ¤¤©§¥§Ÿ¤¤£¥¤¨
.ù"ø ïBöøa àlà ,Bz÷eìçîe à"ø ïBöøa àlL :éLà áø øîà̈©©©¦¤Ÿ¦§©£§¤¨¦§
úBøéöç ãçàå úBôétø÷ ãçàå úBbb ãçà :øîBà ù"ø ,ïðúc¦§©¥¤¨©§¤¨©§¥§¤¨£¥
íéìëì àìå ,ïëBúa eúáML íéìëì ïä ãçà úeLø ïlek Y¨§¤¨¥§¥¦¤¨§§¨§Ÿ§¥¦
éBáî :éñà 'øî àøéæ éaø dépéî àòa .úéaä CBúa eúáML¤¨§§©©¦§¨¦¥©¦¥¨¥©©¦¨
øöçk ïðéøîà éî ?Bleëa ìèìèì eäî ,Ba eôzzLð àlL¤Ÿ¦§©§©§©§¥§¦¨§¦©¤¨¥
,Bleëa ìèìèì øzeî eáøò àìc â"òà Y øöç äî ,éîc̈¥©¨¥§Ÿ¥§¨§©§¥§
.Bleëa ìèìèì øzeî Ba eôzzLð àìc â"òà Y éîð éàä©©¦§Ÿ¦§©§¨§©§¥§
,úBvéçî 'ã déì úéà øöçc ,øöçì éîc àì :àîìéc Bà¦§¨¨¨¥¤¨¥§¨¥¦¥§¦
,ïéøeic déì úéà Y øöç ,ð"à .úBvéçî 'ã déì úéì Y éàä©¥¥§¦¨¥¦¥¦¦
ïéðîéæ .écéî àìå ì"à àìå ÷éúL .ïéøeic déa úéì Y éàä©¥¥¦¦¨¥§Ÿ§¨¦¥¦§¦
'ø íeMî Lé÷ì ïa ù"ø øîà :øîà à÷å áéúéc déçkLà©§©¥§¨¥§¨£©¨©¤¨¦¦©
,ù"òî ìîæéà eàéáä àìå eçëL úçà íòt :àéNpä äãeäé§¨©¨¦©©©©¨§§Ÿ¥¦¦§¥¥
ïéçépî Càéä :íéîëçì äL÷ øácä äéäå ,úaMa eäeàéáäå¤¡¦©©¨§¨¨©¨¨¨¤©£¨¦¥©©¦¦
ãBòå ,àeä éúenL à"øc Y àãç .à"øk ïéNBòå íéîëç éøác¦§¥£¨¦§¦§£¨§©¦§
úà úéìéàL :àéòLBà ø"àå .íéaøk äëìä íéaøå ãéçé Y¨¦§©¦£¨¨§©¦§©£¨§¥¦¤
,äåä Ba eôzzLð àlL éBáî :éì øîàå ,øæBbä äãeäé éaø©¦§¨©¥§¨©¦¨¤Ÿ¦§©§£¨
àlL éBáî øîì ì"ñ :ì"à .àLéø éàäì àLéø éàäî eäeúééàå§©§¥©¥¨§©¥¨§¨¨¤Ÿ

eôzzLðïéðîéæ àäå :ì"à .ïéà :ì"àå ?Bleëa ìèìèì øzeî ¦§©§¨§©§¥§§¦§¨¦§¦
péî éàòaéì zøîà àìå CCì èéäø CôèéL ábà àîìéc !éëä §©¦¨§¨¨§©§¦¨¦¦§¨©©¦§¨§¦¨

øîà ,øîúéà éøîb éì àèéäø àôèéL ábà ,ïéà :ì"à ?Cøîb§¨¨¦©©¦§¨§¦¨¦§¨¦¦§©¨©
ïéìèìèî ïéà Y Ba eôzzLð àlL éBáî :áø øîà àøéæ éaø©¦¥¨¨©©¨¤Ÿ¦§©§¥§©§§¦
àøéæ éaø døîà àúléî àä :ééaà øîà .úBnà 'ãa àlà Ba¤¨§©£©©©¥¨¦§¨£©¨©¦¥¨

c ,dLøéôe deáà øa äaø àúàc ãò ,dLøét àìåáø øîà §¨¥§¨©©£¨©¨©£¥§¨§¨©©
eôzzLð àlL éBáî :áø øîà deáà øa äaø øîà ïîçð©§¨¨©©¨©£¨©©¨¤Ÿ¦§©§
'ãa àlà Ba ïéìèìèî ïéà Y íéza íò úBøéöç eáøéò ,Ba¥§£¥¦¨¦¥§©§§¦¤¨§
.Bleëa ìèìèì øzeî Y íéza íò úBøéöç eáøéò àì ,úBnà©Ÿ¥§£¥¦¨¦¨§©§¥§
eáøéò ék àðL éàî :äaøì äàæBç àðéðç áø déì øîà̈©¥©£¦¨¨¨§©¨©§¨¦¥§
áøå .íéza eNòðå úBøéöç e÷zéðc Y íéza íò úBøéöç£¥¦¨¦§¦§£¥§©£¨¦§©
eäiL ãò äøB÷å éçìa øzéð éBánä ïéà :áø øîàc ,déîòèì§©§¥§¨©©¥©¨¦¨§¤¦§¨©¤§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr lw sc zay(oey`x meil)

dyrp df xaceïBöøa àlLly ezrck `ly ±é÷úî .øæòéìà éaøó ¤Ÿ¦§©¦¡¦¤¤©§¦
dìjk lr dywd ±,óñBé áødyrp df xacy xn`z ji`ïBöøa àlL ¨©¥¤Ÿ¦§

éøLc àeä øæòéìà éaø ,äaøcà ,øæòéìà éaøz` xiardl xizny ± ©¦¡¦¤¤©§©¨©¦¡¦¤¤§¨¥
.miaxd zeyxa elit` lnfi`d

:uxzl dqpn `xnbdàîéz éëåz` exiard mdy xn`z `nye - §¦¥¨
zetitxwe mizad iptly zexivge mizad zebb jxc lnfi`d
opaxcn xeq`y ,mdipia eaxir `ly ,xirl uegny [miyxbn-]

dyrp df xace .dfl dfn zeyxd xac xiardléaø ïBöøa àlL¤Ÿ¦§©¦
éøLc øæòéìàxiardl dlin jxevl xizny ±,íéaøä úeLøa eléôà ¡¦¤¤§¨¥£¦¦§¨©¦

àlàdyrpïBöøaly mzrck ±eøñàc ïðaølnfi`d z` xiardl ¤¨¦§©¨¨§¨§
,íéaøä úeLø Cøc,dxez xeqi` dfa yiy itleøLåjxevl exizde ± ¤¤§¨©¦§¨

exiardl dlinúBbb Cøce mizadúBøéöç Cøcmizad iptlyåjxc ¤¤©¤¤£¥§
,úBôétø÷mdipia zexivg iaexir eyr `ly:`xnbd dgec .éøL éîe ©§¥¦¨¦

mxeqi`y zeieyx jxc lnfi`d z` xiardl minkg exizd ike ±
,opaxcnBúBà ïéàéáî ïéàL íLk ,àéðúäåjxevl lnfi`d z`-] §¨©§¨§¥¤¥§¦¦
[dlindíéaøä úeLø Cøc,dxez xeqi` df xear migec oi`eïéà Ck ¤¤§¨©¦¨¥

úBøéöç Cøc àìå úBôétø÷ Cøc àìå úBbb Cøc àì BúBà ïéàéáî§¦¦Ÿ¤¤©§Ÿ¤¤©§¥§Ÿ¤¤£¥
.opaxc xeqi` elit` df xear migec oi`e zexivg iaexir eyr `lyk

:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà àlàxacdy `id wgvi iax zpeek ¤¨¨©©©¦
dyrpïBöøa àlLly ezrck `ly ±,Bz÷eìçîe øæòéìà éaø ¤Ÿ¦§©¦¡¦¤¤©£§

xfril` iax zrck `ly .eilr miwlegd minkg zrck `l s` xnelk
jxc lnfi`d z` exiardy mde ,miaxd zeyxa elit` xizny
.zay migec dlin ixiykn oi` mzhiyly jka e`xd opaxc zeieyx
zeieyxa elit` lnfi`d xiardl mixqe`y minkg zrck `lye

.zxk da yiy dlin zevn lhazz jk ici lry s` ,opaxcàlàxacd ¤¨
dyrpïBöøazrck ±ïBòîL éaøxzen zeyxd xacl elit`y xaeqd ¦§©¦¦§

.[zayd zqipka my did utgd m`] el` zeieyx jxc utg xiardl
ïðúcdpyna epipy jky -(.ht oiaexir),úBbb ãçà øîBà ïBòîL éaø ¦§©©¦¦§¥¤¨©

ïlek ,úBøéöç ãçàå úBôétø÷ ãçàåel` zeieyx lk ±ãçà úeLø §¤¨©§¥§¤¨£¥¨§¤¨
ïä,mipey miyp`l zekiiy md m` s` ,zeaygpeúáML íéìëì ¥§¥¦¤¨§

,ïëBúa,zayd zqipka el` zenewna eidy milk iabl ,xnelk §¨
ilan dzxagl zg` zeyxn el` milk `ivedle qipkdl xzene

.zexivg iaexir zeyrleúáML íéìëì àìåeidy ±úéaä CBúa §Ÿ§¥¦¤¨§§©©¦
ila el` zenewnl mizadn `ivedl xeq` mze`y ,zayd zqipka

.zexivg iaexir
ea eyr `ly ieana zayd zqipka zayy utg lehlha dpc `xnbd

:ze`ean iteziydépéî àòaepnn l`y ±éBáî ,éqà éaøî àøéæ éaø §¨¦¥©¦¥¨¥©¦©¦¨
zeyxl gezt iriaxd cvde ,eizegex ylyn zevign yiy aegx-]

[ieand jxc myl mi`vei zexivgd ipae ,miaxd,Ba eôzzLð àlL¤Ÿ¦§©§
ze`ean iteziy eyr `l ,ieana mitzeyd zexivgd ipay xnelk

,ieanl zexivgdn mivtg `ivedl mdl xizdleäîxzen m`d - ©
ìèìèì,meid ycwzdyk ieana edyy milkBleëaghy lka ± §©§¥§

wtqd iccve .zen` rax`a wx ea lhlhl mixzen `ny e` ,ieand
,mdïðéøîà éîieany mixne` ep` m`d ±éîc øöçk,xvgk epic ± ¦¨§¦©§¨¥¨¥

eáøò àìc áb ìò óà øöç äîoeik ,zexivg iaexir xvgd iyp` ©¨¥©©©§Ÿ¥§
nb cigid zeyx `idy,dxeìèìèì øzeîzrya xvga edyy milk ¨§©§¥

meid yeciwBleëa,xaca wleg oi`e zen` rax`a wx `leénð éàä §©©¦
gzta dxew e` igle zevignd zyly ici lry ,ieand mb jk ±

e ,dxenb cigid zeyx oick epic miaxd zeyxlàìc áb ìò óà©©©§Ÿ
eôzzLðzexivgd ipaìèìèì øzeî ,Baekeza ezayy milk ¦§©§¨§©§¥

àîìéc Bà .Bleëaieany xn`p `ny e` ±øöçì éîc àì`l` §¦§¨Ÿ¨¥§¨¥
,zilnxkldéì úéà øöçcdl yi ±úBvéçî òaøà,zexenbéàä± §¨¥¦¥©§©§¦©
iean la`déì úéìel oi` ±úBvéçî òaøàyly wx `l` zexenb ¥¥©§©§¦

.dxew e` igl wx yi miaxd zeyxl gztaeénð éàwlgl sqep ote` ± ¦©¦
y ,mdipiaïéøeic déì úéà øöç`id jkle ,xicz yeniyl dieyr ± ¨¥¦¥¦¦

,eleka milhlhne cigid zeyxl dnecïéøeic déa úéì éàäla` ± ©¥¥¦¦
yeniyl ieyr epi` [mdipia cixtn xvgdy] mizadn wegxy ieand

.zen` rax`n xzei ea lhlhl oi`e zilnxkl xzei dnece xicz
÷éúLiq` iaxéãéî àìå déì øîà àìå`xif iaxl melk dpr `le ± ¨¥§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

.ezl`y lrïéðîéæzxg` mrt ±déçkLàiq` iaxl `xif iax e`vn ± ¦§¦©§§¥
øîà à÷å áéúéc,jk xn`e ayiy ±íeMî Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà §¨¦§¨¨©¨©©¦¦§¤¨¦¦

áøòî ìîæéà eàéáä àìå eçëL úçà íòt ,àéNpä äãeäé éaø©¦§¨©¨¦©©©©¨§§Ÿ¥¦¦§¥¥¤¤
äL÷ øácä äéäå .úaMa eäeàéáäå ,úaLoaen epi`e,íéîëçì ©¨¤¡¦©©¨§¨¨©¨¨¨¤©£¨¦

íéîëç éøác ïéçépî Càéälnfi`d z` `iadl xzid oi`y exn`y ¥¨©¦¦¦§¥£¨¦
,opaxc zeieyx jxc `l elit` zayaøæòéìà éaøk ïéNBòåxizny §¦§©¦¡¦¤¤

,`edy ote` lka e`iadlàãçiaxk zeyrl oi`y cg` mrh ± £¨
,xfril`àeä éúBnL øæòéìà éaøc,dcepn did xfril` iax ixdy ± §©¦¡¦¤¤©¦

ãBòåixdy ,mrhíéaøk äëìä íéaøå ãéçé.minkgk weqtl yie §¨¦§©¦£¨¨¨©¦
,eixaca iq` iax jiyndàéòLBà éaø øîàålr ednzy minkgl §¨©©¦©§¨
,zaya lnfi`d zxardúéìéàLizl`y ±øæBbä äãeäé éaø úà §¥¦¤©¦§¨©¥

,`edd dyrnd zece` [ldend±]éì øîàåz` exiard eay mewndy §¨©¦
lnfi`dBa eôzzLð àlL éBáîze`ean iteziyeäezééàå ,äåä ¨¤Ÿ¦§©§£¨§©§

àLéø éàäì àLéø éàäîy zian lnfi`d z` exiarde ±cg` dvwa ¥©¥¨§©¥¨
rnyy xg`l .ieand ly ipyd dvwa didy wepizd zial ieand ly

iq` iaxn z`f lk `xif iaxdéì øîà,iq` iaxløîì déì àøéáñ± ¨©¥§¦¨¥§©
y xaeq dz`y jixacn cenll ozip m`døzeî eôzzLð àlL éBáî̈¤Ÿ¦§©§¨

,Bleëa ìèìèìlhlhl xzeny x`ean `irye` iax ixaca ixdy §©§¥§
eilr ziywd `le eixac z` z`ad dz`e ea etzzyp `ly ieana

.melk(øîàå)déì [øîà],`xif iaxl iq` iaxïéàip` jk ok` ± ¨©¥¦
.xaeqdéì øîà,iq` iaxl `xif iaxpéî éàòa ïéðîéæ àäåàìå C ¨©¥§¨¦§¦§©¦¨§Ÿ

éëä éì zøîàzipr `le ,df oipra jze` izl`y zxg` mrt `lde ± ¨§©§¦¨¦
,jk ilàîìécy dzid daiqd `ny -[àéúà] (èéäø) CôhéL ábà ¦§¨©©¦§¨¨§¨

Cøîb Cìyiwl yix ly eixac lr xefgl jcenil zvexn ick jez ± ¨§¨¨
.`irye` iax ixaca zxkfp ,`edd dyrnd xtiqydéì øîàiq` iax ¨©¥

,`xif iaxlïéàok` ±éøîb éì àèéäø àôhéL ábàexn ick jez ±zv ¦©©¦§¨§¦¨¦§¨¦
.`irye` iax ixaca izxkfp ef `ibeqa icenil

:ea etzzyp `ly ieana lehlh xzida oecl dkiynn `xnbdøîzéà¦§©
,yxcnd ziaa xn`p ±eôzzLð àlL éBáî ,áø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©¨¤Ÿ¦§©§
Ba ïéìèìèî ïéà Ba,ea ezayy milkøîà .úBnà òaøàa àlà ¥§©§§¦¤¨§©§©©¨©

døîà àúléî àä ,ééaàdze` xn` ef dreny ±àìå àøéæ éaø ©©¥¨¦§¨£¨¨©¦¥¨§Ÿ
dLøét,ax ixac exn`p ote` dfi`a yxit `le ±àúàc ãòcr ± ¥§¨©©£¨

`aydeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc ,dLøéôe deáà øa äaø©¨©£©¥§¨§¨©©©§¨¨©©¨©£©
,Ba eôzzLð àlL éBáî ,áø øîàm`,íéza íò úBøéöç eáøéò ¨©©¨¤Ÿ¦§©§¥§£¥¦¨¦

mizadn milk `ivedl dzr mi`yxe ,zexivg iaexir eyry xnelk
lk z` szyl ze`ean iteziy eyr `l zexivgd ipae ,mdizexvgl

,ieanay zexivgdBa ïéìèìèî ïéàea ezayy milk elit`àlà ¥§©§§¦¤¨
,úBnà òaøàam` mle`íò úBøéöç eáøéò àìd,íézaxeq`e §©§©©Ÿ¥§£¥¦¨¦

,mdizexvgl mizadn milk `ivedlìèìèì øzeîea ezayy milk ¨§©§¥
.Bleëa§

,dea` xa dax lr dywn `xnbd,äaøì äàæBç àðéðç áø déì øîà̈©¥©£¦¨¨¨§©¨
àðL éàî`ld ,eaxir `ll eaxir oia oicd dpey recn ±eáøéò ék ©§¨¦¥§

íò úBøéöçdíézaieana lhlhl oi`y mrhd ,zg` zeyx eyrpe £¥¦¨¦
meyn ,`ed zen` rax`a `l`e÷zéðcdúBøéöçmcewd mpicn §¦§£¥

íéza eNòðå`vnpe ,mdilr zexivg my oi`e mizad iabl elha ± §©£¨¦
,zexivg o`k oi`y aygpydéîòèì áøåezhiyl ±ïéà ,áø øîàc §©§©§¥§¨©©¥

eäiL ãò äøB÷å éçìa øzéð éBánä©¨¦¨§¤¦§¨©¤§

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

שבת.  פרק תשעה עשר - רבי אליעזר דמילה דף קל עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י



קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr lw sc zay(oey`x meil)

dyrp df xaceïBöøa àlLly ezrck `ly ±é÷úî .øæòéìà éaøó ¤Ÿ¦§©¦¡¦¤¤©§¦
dìjk lr dywd ±,óñBé áødyrp df xacy xn`z ji`ïBöøa àlL ¨©¥¤Ÿ¦§

éøLc àeä øæòéìà éaø ,äaøcà ,øæòéìà éaøz` xiardl xizny ± ©¦¡¦¤¤©§©¨©¦¡¦¤¤§¨¥
.miaxd zeyxa elit` lnfi`d

:uxzl dqpn `xnbdàîéz éëåz` exiard mdy xn`z `nye - §¦¥¨
zetitxwe mizad iptly zexivge mizad zebb jxc lnfi`d
opaxcn xeq`y ,mdipia eaxir `ly ,xirl uegny [miyxbn-]

dyrp df xace .dfl dfn zeyxd xac xiardléaø ïBöøa àlL¤Ÿ¦§©¦
éøLc øæòéìàxiardl dlin jxevl xizny ±,íéaøä úeLøa eléôà ¡¦¤¤§¨¥£¦¦§¨©¦

àlàdyrpïBöøaly mzrck ±eøñàc ïðaølnfi`d z` xiardl ¤¨¦§©¨¨§¨§
,íéaøä úeLø Cøc,dxez xeqi` dfa yiy itleøLåjxevl exizde ± ¤¤§¨©¦§¨

exiardl dlinúBbb Cøce mizadúBøéöç Cøcmizad iptlyåjxc ¤¤©¤¤£¥§
,úBôétø÷mdipia zexivg iaexir eyr `ly:`xnbd dgec .éøL éîe ©§¥¦¨¦

mxeqi`y zeieyx jxc lnfi`d z` xiardl minkg exizd ike ±
,opaxcnBúBà ïéàéáî ïéàL íLk ,àéðúäåjxevl lnfi`d z`-] §¨©§¨§¥¤¥§¦¦
[dlindíéaøä úeLø Cøc,dxez xeqi` df xear migec oi`eïéà Ck ¤¤§¨©¦¨¥

úBøéöç Cøc àìå úBôétø÷ Cøc àìå úBbb Cøc àì BúBà ïéàéáî§¦¦Ÿ¤¤©§Ÿ¤¤©§¥§Ÿ¤¤£¥
.opaxc xeqi` elit` df xear migec oi`e zexivg iaexir eyr `lyk

:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà àlàxacdy `id wgvi iax zpeek ¤¨¨©©©¦
dyrpïBöøa àlLly ezrck `ly ±,Bz÷eìçîe øæòéìà éaø ¤Ÿ¦§©¦¡¦¤¤©£§

xfril` iax zrck `ly .eilr miwlegd minkg zrck `l s` xnelk
jxc lnfi`d z` exiardy mde ,miaxd zeyxa elit` xizny
.zay migec dlin ixiykn oi` mzhiyly jka e`xd opaxc zeieyx
zeieyxa elit` lnfi`d xiardl mixqe`y minkg zrck `lye

.zxk da yiy dlin zevn lhazz jk ici lry s` ,opaxcàlàxacd ¤¨
dyrpïBöøazrck ±ïBòîL éaøxzen zeyxd xacl elit`y xaeqd ¦§©¦¦§

.[zayd zqipka my did utgd m`] el` zeieyx jxc utg xiardl
ïðúcdpyna epipy jky -(.ht oiaexir),úBbb ãçà øîBà ïBòîL éaø ¦§©©¦¦§¥¤¨©

ïlek ,úBøéöç ãçàå úBôétø÷ ãçàåel` zeieyx lk ±ãçà úeLø §¤¨©§¥§¤¨£¥¨§¤¨
ïä,mipey miyp`l zekiiy md m` s` ,zeaygpeúáML íéìëì ¥§¥¦¤¨§

,ïëBúa,zayd zqipka el` zenewna eidy milk iabl ,xnelk §¨
ilan dzxagl zg` zeyxn el` milk `ivedle qipkdl xzene

.zexivg iaexir zeyrleúáML íéìëì àìåeidy ±úéaä CBúa §Ÿ§¥¦¤¨§§©©¦
ila el` zenewnl mizadn `ivedl xeq` mze`y ,zayd zqipka

.zexivg iaexir
ea eyr `ly ieana zayd zqipka zayy utg lehlha dpc `xnbd

:ze`ean iteziydépéî àòaepnn l`y ±éBáî ,éqà éaøî àøéæ éaø §¨¦¥©¦¥¨¥©¦©¦¨
zeyxl gezt iriaxd cvde ,eizegex ylyn zevign yiy aegx-]

[ieand jxc myl mi`vei zexivgd ipae ,miaxd,Ba eôzzLð àlL¤Ÿ¦§©§
ze`ean iteziy eyr `l ,ieana mitzeyd zexivgd ipay xnelk

,ieanl zexivgdn mivtg `ivedl mdl xizdleäîxzen m`d - ©
ìèìèì,meid ycwzdyk ieana edyy milkBleëaghy lka ± §©§¥§

wtqd iccve .zen` rax`a wx ea lhlhl mixzen `ny e` ,ieand
,mdïðéøîà éîieany mixne` ep` m`d ±éîc øöçk,xvgk epic ± ¦¨§¦©§¨¥¨¥

eáøò àìc áb ìò óà øöç äîoeik ,zexivg iaexir xvgd iyp` ©¨¥©©©§Ÿ¥§
nb cigid zeyx `idy,dxeìèìèì øzeîzrya xvga edyy milk ¨§©§¥

meid yeciwBleëa,xaca wleg oi`e zen` rax`a wx `leénð éàä §©©¦
gzta dxew e` igle zevignd zyly ici lry ,ieand mb jk ±

e ,dxenb cigid zeyx oick epic miaxd zeyxlàìc áb ìò óà©©©§Ÿ
eôzzLðzexivgd ipaìèìèì øzeî ,Baekeza ezayy milk ¦§©§¨§©§¥

àîìéc Bà .Bleëaieany xn`p `ny e` ±øöçì éîc àì`l` §¦§¨Ÿ¨¥§¨¥
,zilnxkldéì úéà øöçcdl yi ±úBvéçî òaøà,zexenbéàä± §¨¥¦¥©§©§¦©
iean la`déì úéìel oi` ±úBvéçî òaøàyly wx `l` zexenb ¥¥©§©§¦

.dxew e` igl wx yi miaxd zeyxl gztaeénð éàwlgl sqep ote` ± ¦©¦
y ,mdipiaïéøeic déì úéà øöç`id jkle ,xicz yeniyl dieyr ± ¨¥¦¥¦¦

,eleka milhlhne cigid zeyxl dnecïéøeic déa úéì éàäla` ± ©¥¥¦¦
yeniyl ieyr epi` [mdipia cixtn xvgdy] mizadn wegxy ieand

.zen` rax`n xzei ea lhlhl oi`e zilnxkl xzei dnece xicz
÷éúLiq` iaxéãéî àìå déì øîà àìå`xif iaxl melk dpr `le ± ¨¥§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

.ezl`y lrïéðîéæzxg` mrt ±déçkLàiq` iaxl `xif iax e`vn ± ¦§¦©§§¥
øîà à÷å áéúéc,jk xn`e ayiy ±íeMî Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà §¨¦§¨¨©¨©©¦¦§¤¨¦¦

áøòî ìîæéà eàéáä àìå eçëL úçà íòt ,àéNpä äãeäé éaø©¦§¨©¨¦©©©©¨§§Ÿ¥¦¦§¥¥¤¤
äL÷ øácä äéäå .úaMa eäeàéáäå ,úaLoaen epi`e,íéîëçì ©¨¤¡¦©©¨§¨¨©¨¨¨¤©£¨¦

íéîëç éøác ïéçépî Càéälnfi`d z` `iadl xzid oi`y exn`y ¥¨©¦¦¦§¥£¨¦
,opaxc zeieyx jxc `l elit` zayaøæòéìà éaøk ïéNBòåxizny §¦§©¦¡¦¤¤

,`edy ote` lka e`iadlàãçiaxk zeyrl oi`y cg` mrh ± £¨
,xfril`àeä éúBnL øæòéìà éaøc,dcepn did xfril` iax ixdy ± §©¦¡¦¤¤©¦

ãBòåixdy ,mrhíéaøk äëìä íéaøå ãéçé.minkgk weqtl yie §¨¦§©¦£¨¨¨©¦
,eixaca iq` iax jiyndàéòLBà éaø øîàålr ednzy minkgl §¨©©¦©§¨
,zaya lnfi`d zxardúéìéàLizl`y ±øæBbä äãeäé éaø úà §¥¦¤©¦§¨©¥

,`edd dyrnd zece` [ldend±]éì øîàåz` exiard eay mewndy §¨©¦
lnfi`dBa eôzzLð àlL éBáîze`ean iteziyeäezééàå ,äåä ¨¤Ÿ¦§©§£¨§©§

àLéø éàäì àLéø éàäîy zian lnfi`d z` exiarde ±cg` dvwa ¥©¥¨§©¥¨
rnyy xg`l .ieand ly ipyd dvwa didy wepizd zial ieand ly

iq` iaxn z`f lk `xif iaxdéì øîà,iq` iaxløîì déì àøéáñ± ¨©¥§¦¨¥§©
y xaeq dz`y jixacn cenll ozip m`døzeî eôzzLð àlL éBáî̈¤Ÿ¦§©§¨

,Bleëa ìèìèìlhlhl xzeny x`ean `irye` iax ixaca ixdy §©§¥§
eilr ziywd `le eixac z` z`ad dz`e ea etzzyp `ly ieana

.melk(øîàå)déì [øîà],`xif iaxl iq` iaxïéàip` jk ok` ± ¨©¥¦
.xaeqdéì øîà,iq` iaxl `xif iaxpéî éàòa ïéðîéæ àäåàìå C ¨©¥§¨¦§¦§©¦¨§Ÿ

éëä éì zøîàzipr `le ,df oipra jze` izl`y zxg` mrt `lde ± ¨§©§¦¨¦
,jk ilàîìécy dzid daiqd `ny -[àéúà] (èéäø) CôhéL ábà ¦§¨©©¦§¨¨§¨

Cøîb Cìyiwl yix ly eixac lr xefgl jcenil zvexn ick jez ± ¨§¨¨
.`irye` iax ixaca zxkfp ,`edd dyrnd xtiqydéì øîàiq` iax ¨©¥

,`xif iaxlïéàok` ±éøîb éì àèéäø àôhéL ábàexn ick jez ±zv ¦©©¦§¨§¦¨¦§¨¦
.`irye` iax ixaca izxkfp ef `ibeqa icenil

:ea etzzyp `ly ieana lehlh xzida oecl dkiynn `xnbdøîzéà¦§©
,yxcnd ziaa xn`p ±eôzzLð àlL éBáî ,áø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©¨¤Ÿ¦§©§
Ba ïéìèìèî ïéà Ba,ea ezayy milkøîà .úBnà òaøàa àlà ¥§©§§¦¤¨§©§©©¨©

døîà àúléî àä ,ééaàdze` xn` ef dreny ±àìå àøéæ éaø ©©¥¨¦§¨£¨¨©¦¥¨§Ÿ
dLøét,ax ixac exn`p ote` dfi`a yxit `le ±àúàc ãòcr ± ¥§¨©©£¨

`aydeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc ,dLøéôe deáà øa äaø©¨©£©¥§¨§¨©©©§¨¨©©¨©£©
,Ba eôzzLð àlL éBáî ,áø øîàm`,íéza íò úBøéöç eáøéò ¨©©¨¤Ÿ¦§©§¥§£¥¦¨¦

mizadn milk `ivedl dzr mi`yxe ,zexivg iaexir eyry xnelk
lk z` szyl ze`ean iteziy eyr `l zexivgd ipae ,mdizexvgl

,ieanay zexivgdBa ïéìèìèî ïéàea ezayy milk elit`àlà ¥§©§§¦¤¨
,úBnà òaøàam` mle`íò úBøéöç eáøéò àìd,íézaxeq`e §©§©©Ÿ¥§£¥¦¨¦

,mdizexvgl mizadn milk `ivedlìèìèì øzeîea ezayy milk ¨§©§¥
.Bleëa§

,dea` xa dax lr dywn `xnbd,äaøì äàæBç àðéðç áø déì øîà̈©¥©£¦¨¨¨§©¨
àðL éàî`ld ,eaxir `ll eaxir oia oicd dpey recn ±eáøéò ék ©§¨¦¥§

íò úBøéöçdíézaieana lhlhl oi`y mrhd ,zg` zeyx eyrpe £¥¦¨¦
meyn ,`ed zen` rax`a `l`e÷zéðcdúBøéöçmcewd mpicn §¦§£¥

íéza eNòðå`vnpe ,mdilr zexivg my oi`e mizad iabl elha ± §©£¨¦
,zexivg o`k oi`y aygpydéîòèì áøåezhiyl ±ïéà ,áø øîàc §©§©§¥§¨©©¥

eäiL ãò äøB÷å éçìa øzéð éBánä©¨¦¨§¤¦§¨©¤§
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `lw sc zay(ipy meil)

,BëBúì ïéçeút úBøöçå íézaxvg lkl migezt miza ipy xnelk ¨¦©£¥§¦§
,ieanl zegezt zexivgd izyeàëäåeyrp zexivgdy o`ke ± §¨¨

,'miza'àkéà íéza,yi ±àkéì úBøöçdxewe igl ok lre ,oi` ± ¨¦¦¨£¥¥¨
`l` ea oilhlhn oi`e zilnxk oick ieand oic dyrpe ,miliren mpi`

jk m` .zen` rax`aeáøéò àì ékmizad mr zexivgdénðmb ± ¦Ÿ¥§©¦
,okíéza éðäì eäðéæçéì[ieand iabl] mizad z` d`xp -ïàîk ¤§¦§§¨¥¨¦§©

eîc éîéúñcmizad oia zewiqtn zexivgdy ,minezq md eli`k ± ¦§¦¦¨
,zexivgl mizadn milk `ivedl zexyt` oi` ixdy ieanleok m`

,àkéì íézáe àkéà úBøöçxn` recne ,dxewe igla xzip didi `le £¥¦¨¨¦¥¨
.eleka lhlhl df ote`a xzeny ax

:`xnbd zvxznøLôàzexyt` zniiw ±àúeLø déì éìháîc ¤§¨¦§©§¦¥§¨
ãç éaâì eäleëcz` mizad ilra elhai zayd mei jynay ± §§§©¥©

`ivedl el xzen didi jk ici lre ,xvgd ipan cg`l xvga mzeyx
zia s` yi zexivgd cg`le zexivg ieanl yi aeye ,xvgl ziadn
lhlhl xzen okle ,[eiabl mzeyx z` elhiay df ly ezial dpeekd]

.eleka
:`xnbd dywnúéa óBñ óBñcg`àkéàipy la`,àkéì íézaaxe ©¦¦¨¨¦¥¨

:`xnbd zvxzn .xvg lkl miza ipy jixvy xn`àøôvîc øLôà¤§¨§¦©§¨
àîBéc àbìt ãòåmzeyx z` elhai ,meid ivg cr xweadn ±éaâì §©©§¨§¨§©¥

ãçe ,xvgd ipan cg`l ±àéðôìe àîBéc débìtîcr meid ivgne ± ©¦©§¥§¨§©§¨
mzeyx z` elhai axrdãç éaâìxvgd ipan xg` ±mpyi ok m`e . §©¥©

.xvgl `ivedl milekiy miza ipy
:`xnbd dywnàðcéòa óBñ óBñonfa ±éàäì déúéàcxvgdy ± §¦§¨§¦¥§©

,cg`l zkiiyéàäì äéúéìeze`ay jixve ,exiagl zkiiy `l `id ± ¥¥§©
miyp`l mikiiy mde dil` migeztd miza ipy xvg lkl eidi onf

.mipey
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà àlàxaeq ,eaxir `l oiae eaxir oia ¤¨¨©©©¦

,ekezl migezt zexivge mizay oeik ,dxewe igla xzip ieandy ax
ixdy ,`ed eaxir `ll eaxir oia wligy ax ly enrheíøb éî¦¨©

eøñàéL úBøöçì,ze`ean iteziy `ll ieanl mdn `ivedl ©£¥¤¥¨§
d,àkéìå ,íézazegeztd zexvgde ieand oerny iax zrcl xnelk ¨¦§¥¨

,mda ezayy milk dfl dfn lhlhl xzene zg` zeyxl miaygp ,el
zexivgdy i`pza z`fy ax xaeqe .ze`ean iteziy eyr `l m` mb
mizad ivtg miievn `l df ote`ay itl ,mizad mr eaxir `l
,ziaa ezayy mivtgd z` mb ieanl e`iveiy yyg oi`e ,zexivga
eaxir m` mle` .ieanl m`ivedl xeq`y dcen oerny iax mby
xeq` ,ziaa ezayy mivtg zexivga miievne ,mizad mr zexivgd
yygn ,xvga ezayy milkd z` s` ieanl zexivgdn lhlhl
oi` oerny iax zrcl mb ,df ote`a .ziaa ezayy mivtg mb e`iveiy
dfn lhlhl xeq` ixdy ,xvgd mr zg` zeyxk ieand z` aiygdl
xzei envr ieana lhlhl xeq`e zilnxk zeidl jted ieande ,dfl
eaygi ,ze`ean iteziy zexivgd eyri m` j` .zen` rax`n

gd ,mizadlka lhlhl xzen didie ,zg` zeyxl ieande zexiv
.ieand

zpkda dk`ln ziiyr oipra xfril` iax zhiya dpc `xnbd
:dlin caln zevn x`ya zaya devn ixiyknøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©

ìkì àì ,ïðçBé éaø øîà àaàzaya zbdepd devn lka `l ±øîà ©¨¨©©¦¨¨Ÿ©Ÿ¨©
øæòéìà éaømbyéøéLëîd,äåöîzeriiqnd zek`lnd epiidc ©¦¡¦¤¤©§¦¥¦§¨

,devnd zpkdlíçlä ézL éøäL ,úaMä úà ïéçBczxvra mi`ad ¦¤©©¨¤£¥§¥©¤¤
ïä íBiä úáBç,xgnl ozegcl oi`eøæòéìà éaø ïãîì àìåxizdl ©©¥§Ÿ§¨¨©¦¡¦¤¤
zaya oziit`äåL äøéæbî àlàlk m`e ,oldl x`eaiy itke ¤¨¦§¥¨¨¨

dxifbl xfril` iax jxved recn ,zayd z` migec devn ixiykn
.deyïéçBcL íçlä ézL éøéLëîì ïéépî øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¥¦©¦§©§¦¥§¥©¤¤¤¦

øîBòa äàáä äøîàð ,úaMä úà(i bk `xwie)xnr z` mz`ade' ¤©©¨¤¤§¨£¨¨¨¤©£¥¤¤Ÿ¤
,'mkxivw ziW`xíçlä ézLa äàáä äøîàðå(fi bk my)mkizaWFOn' ¥¦§¦§¤§¤¤§¨£¨¨¦§¥©¤¤¦§Ÿ¥¤

,'dtEpY mgl E`iaYøîBòa äøeîàä äàáä äî`ed oicd ¨¦¤¤§¨©£¨¨¨£¨¨¤

yïéøéLëî,dcwxde dpigh ,dxivw oebkóà ,úaMä úà ïéçBc ©§¦¦¦¤©©¨©
ïéøéLëî ,íçlä ézLa äøeîàä äàáä,oziit` epiidcúà ïéçBc £¨¨¨£¨¦§¥©¤¤©§¦¦¦¤

.úaMä©©¨
:`xnbd zxne`éðôeîdxifbd z` micnl mdny miweqtd cg` ± §¥

,ef dyxcl iepte xzein deyCøôéîì àkéà ,éðôeî àì éàcxyt` ± §¦Ÿ§¥¦¨§¦§©
,dey dxifbd z` jextløîBòl äî`le devn dnvr `id ezxivwy ©¨¤

,devn ixiyknïkLs`y `id dkldøeö÷ àöî íà,dxevw dnw ± ¤¥¦¨¨¨
e xfegøöB÷aezky enk xnerd zevn myl zxg` dnw(i bk `xwie) ¥

okle ,'odMd l` mkxivw ziW`x xnr z` mz`ade 'ebe mYxvwE'§©§¤©£¥¤¤Ÿ¤¥¦§¦§¤¤©Ÿ¥
.zayd z` migec devnd ixiykníçlä ézLa øîàzdevn oi`y Ÿ©¦§¥©¤¤

,mgld izy myl xevwlLixdøeö÷ àöî íàdxevw dnw ±Bðéà ¤¦¨¨¨¥
e xfegøöB÷dxeza zxkfen `ly meyn mgld izy zevn myl ¥

xg`ne .zay egci dixiykny oipne ,mgld izy zevn iabl dxivwd
,dey dxifbd z` jextl xyt`eéðôeî ééeðôà éàìlr zn`a ± ¨¦©§¥§¥

dey dxifb jextl oi`e ,dyxcl iepte xzein miweqtd cg`y epigxk
.xzein miweqtdn cg`yk

:xzein miweqtd ipyn dfi` zx`an `xnbdéãkîixd ±áéúk ¦§¦§¦
,'ïäkä ìà íëøéö÷ úéLàø øîBò úà íúàáäå'ok m`(íåéá) ©£¥¤¤¤¥¦§¦§¤¤©Ÿ¥

íëàéáä [íBéî']'dtEpYd xnr z`(eh bk my),éì änìdazkp recn ± ¦£¦£¤¤Ÿ¤©§¨¨¨¦
.xnera d`ad oeyl aeyééeðôàì dpéî òîLiepte xzein weqtdy ± §©¦¨§©§¥

.mgld izyl dey dxifb epnn cenll
:`xnbd dywnézkàå`ld dyw oiicre ±àeä ãçà ãvî äðôeî± §©©¦§¤¦©¤¨

,cg` weqta wx `ed xeziid,øîàc øæòéìà éaøì déì ïðéòîLå§©§¦©¥§©¦¡¦¤¤§¨©
ãçà ãvî äðôeî,xzein cg` weqt wx day dey dxifb ±ïéãéîì± §¤¦©¤¨§¥¦

dcnell ozipïéáéLîexyt`d zcina jextle aiydl mb ozip j` ± §¦¦
weqtd wx mgld izyl xnern dey dxifbay oeike ,cenild z`

.dey dxifbd z` jextl ozip oiicr xzein xnera
oeik ,dyxcl iepte xzein mgld izya weqtd mb :`xnbd zvxzn

weqtay(fi bk my)zaiz 'dtEpY mgl E`iaY mkizaWFOn''eàéáz' ¦§Ÿ¥¤¨¦¤¤§¨¨¦
àeä àéeaøweqta ixdy ,dey dxifbd zyxcl diepte zxzein ± ¦¨

did ok m`e ,dycg dgpn `iadl yi zxvray xn`p xak el mcewd
izya weqtd mby xg`ne .'dtepz mgl mkizeayenn' aezkl leki

.dey dxifbd z` jextl oi` aey ,xzein mgld
iaxl mby zeevn yiy xn`y opgei iax ixaca oecl zxfeg `xnbd

.zay migec mpi` odixiykn xfril`:`xnbd zl`eyéàî éèeòîì§©¥©
.zay migec mpi` dixiykny ,hrnl opgei iax oiekzd devn efi` ±

éèeòîì àîéìéàzevn ixiykn hrnl `ay xn`p m` ±,áìeìoebk ¦¥¨§©¥¨
,zay migec mpi`y ,oli`d on mipind zrax` zvivwáìeì ,àéðúäå§¨©§¨¨

àlàå .øæòéìà éaø éøác ,úaMä úà ïéçBc åéøéLëî ìëåjxhvp §¨©§¦¨¦¤©©¨¦§¥©¦¡¦¤¤§¤¨
`ay xneléèeòîìzevn ixiykn,äkeñmigec mpi`y ,dziipa oebk §©¥¨

,zayéaø éøác ,úaMä úà ïéçBc äéøéLëî ìëå äkeñ ,àéðúäå§¨©§¨¨§¨©§¦¤¨¦¤©©¨¦§¥©¦
àlàå .øæòéìàopgei iax zpeekìëå ävî ,àéðúäå ,ävî éèeòîì ¡¦¤¤§¤¨§©¥©¨§¨©§¨©¨§¨

éèeòîì àlàå .øæòéìà éaø éøác ,úaMä úà ïéçBc äéøéLëî©§¦¤¨¦¤©©¨¦§¥©¦¡¦¤¤§¤¨§©¥
éaø éøác ,úaMä úà ïéçBc åéøéLëî ìëå øôBL ,àéðúäå ,øôBL¨§¨©§¨¨§¨©§¦¨¦¤©©¨¦§¥©¦

.øæòéìà¡¦¤¤
:`xnbd daiyn,äáäà øa àãà áø øîàopgei iax zpeekéèeòîì ¨©©£¨©©£¨§©¥

zxiywe ,Búélèì úéöéözaizk,Bçúôì äæeæîdl` mixiykny ¦¦§©¦§¨§¦§
.zay migec mpi`éëä énð àéðz,`ziixaa epipy oke ±ïéåLåiax ©§¨©¦¨¦§¨¦
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opax zrcl :`xnbd daiyn .'mzgnye'éøèöéàC,df weqt jxvp ± ¦§§¦
y itlàðéîà Czòc à÷ìñxnel jzrca dler didy ±óìéðdxifb ¨§¨©§¨¨¦¨¥©

dey'íéîé úòáL',alela aezkd,äkeqîzray' azkp my mby ¦§©¨¦¦¨
,'miniïläl äîa zbdep dkeqeléôàå íéîéaïàk óà ,úBìéìalel - ©§©¨¨¦©£¦¥©¨

a zbdep ezevneléôàå íéîéaïì òîLî à÷ ,úBìéì'meia' weqtd ¨¦©£¦¥¨©§©¨
.dlila `le meia wx bdep alely

:`xnbd dywnàðîçø áBzëéìåwxáìeìa,zay migec eixiykny §¦§©£¨¨§¨
ðä eúéðådépéî eôìéðå Cecnlie mgld izye xner zevn e`eaie ± §¥¨¨§¥§¦¥

weqta jxev yi recne ,zay migec odixiykn mby ,alel zevnn
:`xnbd zvxzn .odixiykn xizdl el` zevn zylya cgeiníeMî¦

Cøôéîì àkéàc,aleln cenild z` jextl yiy ±áìeìl äî`idy §¦¨§¦§©©§¨
daeyg devnïkL`edíéðéî äòaøà ïeòèz` eixiykn migec okle ¤¥¨©§¨¨¦¦

oipn mipin drax` miperh mpi`y mgld izye xner la` ,zayd
.mda cgein weqt jixv jkl ,zay egci mdixiykny

:`ziixaa lirl epipy .dkeq zevn ixiykna dpc `xnbdìëå äkeñ¨§¨
.øæòéìà éaø éøác ,úaMä úà ïéçBc äéøéLëî:`xnbd zl`ey ©§¦¤¨¦¤©©¨¦§¥©¦¡¦¤¤

déì àðîel oipn ±àä øæòéìà éaøì.df oic ±éàcnly xn`z m` ± §¨¥§©¦¡¦¤¤¨¦
'epivn dna' ly cenila dkeq,íçlä ézLe øîBòî,jextl yi `ld ¥¤§¥©¤¤

mgld izye xnerl dn,àeä dBáb CøBö ïkLmiaxw md xnelk ¤¥¤¨©
da oi`y dkeq la` ,zayd z` migec mdixiykn okl ,ycwnd ziaa

.migec dixiykny oipn deab jxevéàdkeq cnly xn`z m` ± ¦
,áìelîdkeq s` ,zay migec eixiykne devn `edy alely myky ¦¨

alell dn ,jextl yi df z` mb .zay migec dixiykn devn `idy
íéðéî äòaøà ïeòè ïkLxn`z ,zayd z` migec eixiykn okle ¤¥¨©§¨¨¦¦

.mipin drax` dperh dpi`y dkeqa
:`xnbd daiynøîb àlàdey dxifba cnl ±'íéîé úòáL'aezkd ¤¨¨©¦§©¨¦

dkeqaáìelî,'mini zray' azkp ea mbyïläl äîalela - ¦¨©§©¨
ïàk óà úaMä úà ïéçBc åéøéLëîdkeqa -ïéçBc äéøéLëî énð ©§¦¨¦¤©©¨©¨©¦©§¦¤¨¦

.úaMä úà¤©©¨
:`xnbd dywnäkeña àðîçø áBzëéìåzay migec dixiykny §¦§©£¨¨§¨

ðä éúéðådépéî øeîâéðå C,dpnn ecnlie mgld izye xner e`eaie ± §¥¥¨¨§¦§¦¥
.odixiykn xizdl ,el` zeevn izya cgein cenila jxev yi recne

:`xnbd zvxznäkeñl äî ,Cøôéîì àkéàc íeMîdxeng `idy ¦§¦¨§¦§©©§¨
,íéîiák úBìéla úâäBð ïkLmgld izye xner zevna xn`z ¤¥¤¤©¥§©¨¦

.zay egci odixiykny oipne ,meia wx zebdepy
:`ziixaa lirl epipy .dvn zevn ixiykna dpc `xnbdìëå ävî©¨§¨

.øæòéìà éaø éøác ,úaMä úà ïéçBc äéøéLëî:`xnbd zl`ey ©§¦¤¨¦¤©©¨¦§¥©¦¡¦¤¤
déì àðîel oipn ±àä øæòéìà éaøì.df oic ±éàcnly xn`z m` ± §¨¥§©¦¡¦¤¤¨¦

dvn,íçlä ézLe øîBòîmgld izye xnerl dn ,jextl yi `ld ¥¤§¥©¤¤
,dBáb CøBö ïkLoi` dvn la` ,ycwnd zial mi`aen md xnelk ¤¥¤¨©

.deab jxev daéàdvn cnly xn`z m`e ±áìelîyi z`f mb ¦¦¨
alell dn ,jextlíéðéî äòaøà ïeòè ïkLdperh dpi` dvne ¤¥¨©§¨¨¦¦

.mipin drax`éàcnly xn`z m`e ±,äkeqîdn ,jextl yi ok mb ¦¦¨
dkeqliák úBìéla úâäBð ïkL,íéîwx zbdepy dvna xn`z ¤¥¤¤©¥§©¨¦

oey`xd dlila(.kw migqt).øîb àlàdey dxifb cnl ±'øNò äMîç' ¤¨¨©£¦¨¨¨
ïläì äî ,úBkeqä âçî 'øNò äMîç'dkeq zevnaïéçBc äéøéLëî £¦¨¨¨¥©©©§©¨©§¦¤¨¦

ïàk óà ,úaMä úàdvna.úaMä úà ïéçBc äéøéLëî ¤©©¨©¨©§¦¤¨¦¤©©¨
:`xnbd dywnàðîçø áBzëéìåyexitaävîamigec dixiykny §¦§©£¨¨§©¨

,zayðä eúéðådépéî øeîâéìå C,mgld izye xner zevnd e`eaie ± §¥¨¨§¦§¦¥
zvxzn .zay migec odixiykn mby dvnn ecnlie dkeqe alel

,dvnn elld zevn cenll oi` :`xnbdCøôéîì àkéàc íeMî± ¦§¦¨§¦§©
,jextl yiyävîl äîdxengd,íéLðàák íéLpa úâäBð ïkL ©§©¨¤¥¤¤©¨¦§¨£¨¦

,zayd z` migec dixiykn okle ,dvn lek`l zeevn miyp mb ixdy
odn zexeht miypy onxb onfdy dyr zevn ody dkeqe alela la`

.zay egci odixiykny oipn
:`ziixaa lirl epipy .xtey zevn ixiykna dpc `xnbdìëå øôBL¨§¨

.øæòéìà éaø éøác ,úaMä úà ïéçBc åéøéLëî:`xnbd zl`eyàðî ©§¦¨¦¤©©¨¦§¥©¦¡¦¤¤§¨
éà ,àä øæòéìà éaøì déìxtey cnl,íçlä ézLe øîBòîyi ¥§©¦¡¦¤¤¨¦¥¤§¥©¤¤

,jextlïkLmddBáb CøBöe .deab jxev epi` xteyeéàecnl,áìelî ¤¥¤¨©¦¦¨
xeng aleldy jextl yiíéðéî äòaøà ïeòè ïkLoerh epi` xteye ¤¥¨©§¨¨¦¦

e .mipin drax`éàecnly xn`z,äkeqîdkeqy jextl yi mb ¦¦¨
dxengíéîiák úBìéla úâäBð ïkLe .meia wx bdep xteyeéàecnl ¤¥¤¤©¥§©¨¦¦
,ävnîdxeng dvny jextl yi mb,íéLðàák íéLpa úâäBð ïkL ¦©¨¤¥¤¤©¨¦§¨£¨¦

.`nxb onfdy dyr zevn `idy itl miypa zbdep dpi` xtey zevne
:`xnbd daiynàlà,xfril` iax cnl jkàø÷ øîà(` hk xacna) ¤¨¨©§¨

'ebe Wcgl cg`A iriaXd WcgaE','íëì äéäé äòeøz íBézevn ©Ÿ¤©§¦¦§¤¨©Ÿ¤§¨¦§¤¨¤
zbdep xteyíBiairiayd ycegl oey`xdeléôàlg `ed m` ©£¦

.úaMa:`xnbd zxxanéàîìecnll ieaixd azkp jxev dfi`le ± ©©¨§©
elit` zbdep xtey zevny.zayaàîéìéà`a weqtdy xn`p m` ± ¦¥¨

ìxizdäòé÷zc ,jk xnel xyt` i` ,zayaìàeîL éác àðz àä± §§¦¨¨¨¨§¥§¥
,ef `ziixa l`eny ly eyxcn ziaa epyàì äãBáò úëàìî ìk'¨§¤¤£¨Ÿ

'eNòú(` hk xacna),gxeh da yiy dk`ln wx zaya dxq` dxezd ± ©£
útä úéiãøe øôBL úòé÷z äúöé,xepzdndðéàå äîëç àéäL ¨§¨§¦©¨§¦©©©¤¦¨§¨§¥¨

,äëàìîzecxl oke ,zeyx zriwz elit` rewzl dxezd on xzene §¨¨
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `lw sc zay(ipy meil)

àeä déðîæ àzòLå àzòL ìk[zay mei llek] drye dry lk ± ¨©§¨§©§¨¦§¥
dl`yd zxfege ,eyael epi` m` s` cbaa ziviv lihdl daeg zniiw

.zay migec zivive dfefn ixiykn oi` recn
:`xnbd zvxznàîézéàå ,÷çöé éaø øîà ïîçð áø øîà àlà± ¤¨¨©©©§¨¨©©¦¦§¨§¦¥¨

z`f xn`y mixne` yie,òLBäé áøc déøa àðeä áøoi`y mrhd ©¨§¥§©§ª©
,zay migec dfefne ziviv ixiyknïøé÷ôäì Bãéáe ìéàBäziad z`] ¦§¨§©§¦¨

zaeg eilr legz `le ,ezeyxa cer miaygp mpi`e [zilhd z` e`
.mxear zay llgl gxkd oi`y `vnpe ,devnd

xfril` iax zrcly zevnd exkfp ,lirl d`aedy `ziixaa
`xnbd .z`f cnel `ed oipn zx`an `xnbd ,zay migec odixiykn

:alel zevn ixiykna dpcúà ïéçBc åéøéLëî ìëå áìeì ,øî øîà̈©©¨§¨©§¦¨¦¤
.øæòéìà éaø éøác ,úaMä:`xnbd zl`eydéì àðîel oipn ±éaøì ©©¨¦§¥©¦¡¦¤¤§¨¥§©¦

àä øæòéìà.df oic ±éàalel cnly xn`zíçlä ézLe øîBòî ¡¦¤¤¨¦¥¤§¥©¤¤
ok alel s` zayd z` migec mdixiykne zevn el`y myky`ld ,

mgld izye xnerl dn ,jextl yiïkLmda yiy zeaeyg zevn od ¤¥
,dBáb CøBöjxev ea oi` alel la` ,ycwnd ziaa miaxw md xnelk ¤¨©

.zay migec eixiykny oipne ,deab
:`xnbd daiyn,àø÷ øîà àlà(n bk `xwie)mkl mYgwlE'íBia ¤¨¨©§¨§©§¤¨¤©

zaizy `vnp ,'oey`xa mkl mzgwle' aezkl leki dide ,'oFW`xd̈¦
'íBia'meia alel zevn zbdep mlerly cnll ,dyxcl zxzein ©

oey`xdeléôàlg.úaMa:`xnbd zxxanàúëìä éàîìedfi` ± £¦©©¨§©¦§§¨
.zaya zbdep alel zevny epcnll yi jxevàîéìéàxn`p m` ± ¦¥¨

`a aezkdyìxizdìeèìèixdy dvwen `edy oeik zaya aleld §¦§
,ilk zxez eilr oi`éøèöéàìeèìè éøLéîì àø÷ Cjxev yi ike ± ¦§§¦§¨§¦§¥¦§

dxez ozna xq`p `l dvwen lehlh ixde ,lehlh xizi weqtdy
.minkg zxifb `l` dxez xeqi` epi`eàlàxeziid zpeek i`ce ¤¨

,åéøéLëîìs` ,zaya oli`dn aleld zvivw z` xizdl xnelk §©§¦¨
.dxezdn xeq` xacdy

:`xnbd zl`eyïðaøåzay migec mpi` alel ixiykny mixaeqy §©¨¨
:`xnbd daiyn .'meia' zaizn eyxci dnàeää,'meia' zaiz ±éòaéî ©¦¨¥

déìalel milhepy cnll ick zkxvp ±.äìéla àìå íBiazl`ey ¥©§Ÿ©©§¨
:`xnbd,øæòéìà éaøåoicd ,'meia' zaizn zxg` dyxc cnely §©¦¡¦¤¤

alel milhepydéì àðî äìéla àìå íBia:`xnbd daiyn .el oipn ± ©§Ÿ©©§¨§¨¥
déì à÷ôðdf oic cnli `ed ±úòáL íëéäìà 'ä éðôì ízçîLe'î ¨§¨¥¥§©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤¦§©

,'íéîé,xfril` iax yxc o`kne ,'mkl mzgwle' weqtd jynd `edy ¨¦
a aleld mr genyl yiyàìå íéîéa.úBìéì ¨¦§Ÿ¥

:`xnbd zl`eyïðaøå'meia' weqta mzrcl jxev yi dn myl §©¨¨
weqtdn df oic cenll ozip `ld ,dlila `le meia bdep alely

opax zrcl :`xnbd daiyn .'mzgnye'éøèöéàC,df weqt jxvp ± ¦§§¦
y itlàðéîà Czòc à÷ìñxnel jzrca dler didy ±óìéðdxifb ¨§¨©§¨¨¦¨¥©

dey'íéîé úòáL',alela aezkd,äkeqîzray' azkp my mby ¦§©¨¦¦¨
,'miniïläl äîa zbdep dkeqeléôàå íéîéaïàk óà ,úBìéìalel - ©§©¨¨¦©£¦¥©¨

a zbdep ezevneléôàå íéîéaïì òîLî à÷ ,úBìéì'meia' weqtd ¨¦©£¦¥¨©§©¨
.dlila `le meia wx bdep alely

:`xnbd dywnàðîçø áBzëéìåwxáìeìa,zay migec eixiykny §¦§©£¨¨§¨
ðä eúéðådépéî eôìéðå Cecnlie mgld izye xner zevn e`eaie ± §¥¨¨§¥§¦¥

weqta jxev yi recne ,zay migec odixiykn mby ,alel zevnn
:`xnbd zvxzn .odixiykn xizdl el` zevn zylya cgeiníeMî¦

Cøôéîì àkéàc,aleln cenild z` jextl yiy ±áìeìl äî`idy §¦¨§¦§©©§¨
daeyg devnïkL`edíéðéî äòaøà ïeòèz` eixiykn migec okle ¤¥¨©§¨¨¦¦

oipn mipin drax` miperh mpi`y mgld izye xner la` ,zayd
.mda cgein weqt jixv jkl ,zay egci mdixiykny

:`ziixaa lirl epipy .dkeq zevn ixiykna dpc `xnbdìëå äkeñ¨§¨
.øæòéìà éaø éøác ,úaMä úà ïéçBc äéøéLëî:`xnbd zl`ey ©§¦¤¨¦¤©©¨¦§¥©¦¡¦¤¤

déì àðîel oipn ±àä øæòéìà éaøì.df oic ±éàcnly xn`z m` ± §¨¥§©¦¡¦¤¤¨¦
'epivn dna' ly cenila dkeq,íçlä ézLe øîBòî,jextl yi `ld ¥¤§¥©¤¤

mgld izye xnerl dn,àeä dBáb CøBö ïkLmiaxw md xnelk ¤¥¤¨©
da oi`y dkeq la` ,zayd z` migec mdixiykn okl ,ycwnd ziaa

.migec dixiykny oipn deab jxevéàdkeq cnly xn`z m` ± ¦
,áìelîdkeq s` ,zay migec eixiykne devn `edy alely myky ¦¨

alell dn ,jextl yi df z` mb .zay migec dixiykn devn `idy
íéðéî äòaøà ïeòè ïkLxn`z ,zayd z` migec eixiykn okle ¤¥¨©§¨¨¦¦

.mipin drax` dperh dpi`y dkeqa
:`xnbd daiynøîb àlàdey dxifba cnl ±'íéîé úòáL'aezkd ¤¨¨©¦§©¨¦

dkeqaáìelî,'mini zray' azkp ea mbyïläl äîalela - ¦¨©§©¨
ïàk óà úaMä úà ïéçBc åéøéLëîdkeqa -ïéçBc äéøéLëî énð ©§¦¨¦¤©©¨©¨©¦©§¦¤¨¦

.úaMä úà¤©©¨
:`xnbd dywnäkeña àðîçø áBzëéìåzay migec dixiykny §¦§©£¨¨§¨

ðä éúéðådépéî øeîâéðå C,dpnn ecnlie mgld izye xner e`eaie ± §¥¥¨¨§¦§¦¥
.odixiykn xizdl ,el` zeevn izya cgein cenila jxev yi recne

:`xnbd zvxznäkeñl äî ,Cøôéîì àkéàc íeMîdxeng `idy ¦§¦¨§¦§©©§¨
,íéîiák úBìéla úâäBð ïkLmgld izye xner zevna xn`z ¤¥¤¤©¥§©¨¦

.zay egci odixiykny oipne ,meia wx zebdepy
:`ziixaa lirl epipy .dvn zevn ixiykna dpc `xnbdìëå ävî©¨§¨

.øæòéìà éaø éøác ,úaMä úà ïéçBc äéøéLëî:`xnbd zl`ey ©§¦¤¨¦¤©©¨¦§¥©¦¡¦¤¤
déì àðîel oipn ±àä øæòéìà éaøì.df oic ±éàcnly xn`z m` ± §¨¥§©¦¡¦¤¤¨¦

dvn,íçlä ézLe øîBòîmgld izye xnerl dn ,jextl yi `ld ¥¤§¥©¤¤
,dBáb CøBö ïkLoi` dvn la` ,ycwnd zial mi`aen md xnelk ¤¥¤¨©

.deab jxev daéàdvn cnly xn`z m`e ±áìelîyi z`f mb ¦¦¨
alell dn ,jextlíéðéî äòaøà ïeòè ïkLdperh dpi` dvne ¤¥¨©§¨¨¦¦

.mipin drax`éàcnly xn`z m`e ±,äkeqîdn ,jextl yi ok mb ¦¦¨
dkeqliák úBìéla úâäBð ïkL,íéîwx zbdepy dvna xn`z ¤¥¤¤©¥§©¨¦

oey`xd dlila(.kw migqt).øîb àlàdey dxifb cnl ±'øNò äMîç' ¤¨¨©£¦¨¨¨
ïläì äî ,úBkeqä âçî 'øNò äMîç'dkeq zevnaïéçBc äéøéLëî £¦¨¨¨¥©©©§©¨©§¦¤¨¦

ïàk óà ,úaMä úàdvna.úaMä úà ïéçBc äéøéLëî ¤©©¨©¨©§¦¤¨¦¤©©¨
:`xnbd dywnàðîçø áBzëéìåyexitaävîamigec dixiykny §¦§©£¨¨§©¨

,zayðä eúéðådépéî øeîâéìå C,mgld izye xner zevnd e`eaie ± §¥¨¨§¦§¦¥
zvxzn .zay migec odixiykn mby dvnn ecnlie dkeqe alel

,dvnn elld zevn cenll oi` :`xnbdCøôéîì àkéàc íeMî± ¦§¦¨§¦§©
,jextl yiyävîl äîdxengd,íéLðàák íéLpa úâäBð ïkL ©§©¨¤¥¤¤©¨¦§¨£¨¦

,zayd z` migec dixiykn okle ,dvn lek`l zeevn miyp mb ixdy
odn zexeht miypy onxb onfdy dyr zevn ody dkeqe alela la`

.zay egci odixiykny oipn
:`ziixaa lirl epipy .xtey zevn ixiykna dpc `xnbdìëå øôBL¨§¨

.øæòéìà éaø éøác ,úaMä úà ïéçBc åéøéLëî:`xnbd zl`eyàðî ©§¦¨¦¤©©¨¦§¥©¦¡¦¤¤§¨
éà ,àä øæòéìà éaøì déìxtey cnl,íçlä ézLe øîBòîyi ¥§©¦¡¦¤¤¨¦¥¤§¥©¤¤

,jextlïkLmddBáb CøBöe .deab jxev epi` xteyeéàecnl,áìelî ¤¥¤¨©¦¦¨
xeng aleldy jextl yiíéðéî äòaøà ïeòè ïkLoerh epi` xteye ¤¥¨©§¨¨¦¦

e .mipin drax`éàecnly xn`z,äkeqîdkeqy jextl yi mb ¦¦¨
dxengíéîiák úBìéla úâäBð ïkLe .meia wx bdep xteyeéàecnl ¤¥¤¤©¥§©¨¦¦
,ävnîdxeng dvny jextl yi mb,íéLðàák íéLpa úâäBð ïkL ¦©¨¤¥¤¤©¨¦§¨£¨¦

.`nxb onfdy dyr zevn `idy itl miypa zbdep dpi` xtey zevne
:`xnbd daiynàlà,xfril` iax cnl jkàø÷ øîà(` hk xacna) ¤¨¨©§¨

'ebe Wcgl cg`A iriaXd WcgaE','íëì äéäé äòeøz íBézevn ©Ÿ¤©§¦¦§¤¨©Ÿ¤§¨¦§¤¨¤
zbdep xteyíBiairiayd ycegl oey`xdeléôàlg `ed m` ©£¦

.úaMa:`xnbd zxxanéàîìecnll ieaixd azkp jxev dfi`le ± ©©¨§©
elit` zbdep xtey zevny.zayaàîéìéà`a weqtdy xn`p m` ± ¦¥¨

ìxizdäòé÷zc ,jk xnel xyt` i` ,zayaìàeîL éác àðz àä± §§¦¨¨¨¨§¥§¥
,ef `ziixa l`eny ly eyxcn ziaa epyàì äãBáò úëàìî ìk'¨§¤¤£¨Ÿ

'eNòú(` hk xacna),gxeh da yiy dk`ln wx zaya dxq` dxezd ± ©£
útä úéiãøe øôBL úòé÷z äúöé,xepzdndðéàå äîëç àéäL ¨§¨§¦©¨§¦©©©¤¦¨§¨§¥¨

,äëàìîzecxl oke ,zeyx zriwz elit` rewzl dxezd on xzene §¨¨
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr alw sc zay(iyily meil)

dpîæ øáò íà ïkLizy ,xner] lirl exkfpy zevndn zg` lk ly ¤¥¦¨©§©¨
dniiw `le ,[dvne xtey dkeq ,alel ,mgldäìèaok lre ,devnd ¨§¨

dniiwi meid dniiw `l m`y dlina la` ,zay migec dixiykn s`
.zay migec dixiykny oipn ,xgn

:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,øæòéìà éaøc àîòè eðééä àlà`xwie) ¤¨©§©§¨§©¦¡¦¤¤§¨©§¨
(b ai,úaMa eléôàå 'Búìøò øNa ìBné éðéîMä íBiáe'zaiz xnelk ©©§¦¦¦§©¨§¨©£¦©©¨

x`eand itly oeik ,zay dgec dliny epcnll dazkp `l 'meia'
lr weqta jxev oi`e ipiqn dynl dkld efy xfril` iax xaeq oldl
.zaya eyrii dlin ixiykn mby epcnll zxzein ef daiz okle ,jk

:`xnbd dywnçø áBzëéìåäìéîa àðî,zay migec dixiykny §¦§©£¨¨§¦¨
ðä eúéìådépéî øeîâéìå Clirl zexkfpd zevnd lk e`eaie ± §¥¨¨§¦§¦¥

:`xnbd zvxzn .dpnn ecnlieCøôéîì àkéàc íeMîyiy ± ¦§¦¨§¦§©
,zeevn x`yl cenild z` jextläìéîl äîdxengdïkL ©§¦¨¤¥

ìL äéìò eúøëðúBúéøa äøNò Ldlin zyxta -fi ziy`xa) ¦§§¨¤¨§Ÿ¤§¥§¦
(`k-`okl ile`e ,minrt dxyr yly 'zixa' zaiz dxkfp ,

.zay migec dixiykn
:zay dgec dnvr dliny oipn dpc `xnbdïðaø éâéìt àì ïàk ãò©¨Ÿ§¦¦©¨¨

déìòxfril` iax lr minkg ewlg `l ±äìéî éøéLëîa àlà £¥¤¨§©§¦¥¦¨
,zayd z` migec mpi` mzrclydôeb äìéî ìáàlìkä éøác £¨¦¨¨¦§¥©Ÿ

,úaL äçBc:`xnbd zxxanïìðî.zay dgec dliny,àleò øîà ¨©¨§¨¨¨©¨
efäëìä.ipiqn dynl,÷çöé éaø øîà ïëåefäëìä.ipiqn dynl £¨¨§¥¨©©¦¦§¨£¨¨

éáéúéî,`ziixaa epipy ,mdixac lr daiyid ipa eywd -ïéépî ¥¦¥¦©¦
øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø ,úaMä úà äçBcL Lôð çewéôìyi §¦©¤¤¤¤¤©©¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¥

,xnege lwn z`f cenllàéäL äìén äîowzl d`ay devnúçà ©¦¨¤¦©©
,íãà ìL åéøáéàîeLôð çewéôì øîBçå ì÷ ,úaMä úà äçBcdfy ¥¥¨¨¤¨¨¨¤©©¨©¨¤§¦©¤¤

i`ce eteb lkl oewzCzòc à÷ìñ éàå .úaMä úà äçBcLdliny ¤¤¤©©¨§¦¨§¨©§¨
n zcnlp zay dgecyäëìä,ipiqn dynléî äëìäî øîBçå ì÷ £¨¨©¨¤¥£¨¨¦

éúà,ipiqn dynl dkldn xnege lw cenll ozip ike ±øîà ,àéðúäå ¨¥§¨©§¨¨©
(äéøæò ïá øæòìà) éaø Bì[øæòéìà],`aiwr iaxl,àáé÷òj`id ©¦¡¦¤¤£¦¨

,`yna e` rbna zndn mc ziriaxn `nhpy xifp lr cnl dz`
,dxeryk mvrn xnege lwa ef d`neh lr glbne ezexifp z` xzeqy

`ldäøBòOk íöòy zndnànèî`nhp m` glbn xifpdy - ¤¤©§¨§©¥
ef ,dpnnäëìä,ipiqn dynlíc úéòéáøea cenll `a dz`ì÷ £¨¨§¦¦¨©

.äëìäî øîBçå ì÷ ïéðc ïéàå ,øîBçåzay dgec dlin m` ,dzrne ¨¤§¥¨¦©¨¤¥£¨¨
gewity xnege lwa dpnn dixfr oa xfrl` iax cnl ji` ,dkldn

.zay dgec ytp
:`xnbd zvxzn,øæòìà éaø øîà àlàzay dgec dliny oicd ¤¨¨©©¦¤§¨¨

àéúàdey dxfba cnlp ±'úBà' 'úBà'xn`p zaya .zayn`l zeny) ¨§¨
(bixn`p dlinae 'ebe '`ed zF` iM'(`i fi ziy`xa),'ebe 'zixA zF`l dide' ¦¦§¨¨§§¦

.zaya mb xn`p dlin zevn ly ieeivdy dey dxifba micnle
:`xnbd dywn,äzòî àlàoipra daezkd 'ze`' zaizy jixacl ¤¨¥©¨

mb ok m` ,dey dxifb dpnn cenll ick dazkp ,zayáéúëc ïéléôz§¦¦¦§¦
'úBà' ïäa(h bi zeny),'Lci lr zF`l Ll dide'éçãéìoebk] mdixiykn ¨¥§¨¨§§©¨§¦§¦

d z` [eceaire xerd zhytd.úaL©¨
:'ze`' ly cenildn da zxfeg `xnbdàlàzay dgec dliny oicd ¤¨

àéúàdey dxfba cnlp -'úéøa' 'úéøa'xn`p zaya .zaynzeny) ¨§¨§¦§¦
(fh `lxn`p dlinae ,'mlFr zixA mzxcl'(`i fi ziy`xa)zF`l dide' §ŸŸ¨§¦¨§¨¨§

.zaya mb zbdep dlin zevny dey dxifba micnle ,'ebe 'zixA§¦
lxr :`xnbd dywnìBãb,envr z` lenl `ay dxyr yely oa ± ¨

déa áéúëcaezk epiipra mby -,'úéøa'xn`py(ci fi my)xkf lxre' ¦§¦¥§¦§¨¥¨¨
,'xtd izixA z` diOrn `edd WtPd dzxkpe 'ebe lFOi `l xW £̀¤Ÿ¦§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨¤§¦¦¥©

éçãéìd z` dpnfa `ly ef dlin,úaLoldl eli`e(a"r)x`ean ¦§¥©¨
,ezcill ipinyd meia dpi`y xnelk ,dpnfa `ly dliny `ziixaa

.aeh mei elit` dgec dpi`
:'zixa' ly cenildn da zxfeg `xnbdàlàzay dgec dliny oicd ¤¨

àéúàdey dxfba cnlp ±'úBøBc' 'úBøBc'xn`p zaya ,zaynzeny) ¨§¨
(fh `lxn`p dlinae ,'ebe 'mzxcl zAXd z` zFUrl'(ai fi ziy`xa) ©£¤©©¨§ŸŸ¨

dlin zevny dey dxifba micnle ,'ebe 'mkizxcl xkf lM mkl lFOi'¦¨¤¨¨¨§ŸŸ¥¤
.zaya mb zbdep

zevn ,ok m` :`xnbd dywn'úBøBc' déa áéúëc úéöéö(gl eh xacna) ¦¦¦§¦¥
,'ebe 'mzxcl 'ebe zviv mdl EUre'éçãéìz` [oziiyr oebk] dixiykn §¨¨¤¦¦§ŸŸ¨¦§¥

daL,úlirle(.`lw)migec mpi` ziviv ixiykny `ziixaa xn`p ©¨
.zay

:`xnbd zpwqnïéðc ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlàdey dxifb'úBà' ¤¨¨©©©§¨©¦§¨¨¦
'úBøBã'å 'úéøa',lirl xkfpy itk dlin zyxta eazkpy'úBà'î §¦§¥
'úBøBã'å 'úéøa',zay dgec dliny ,zay zyxta eazkpyé÷etàì §¦§§©¥

ðäCzevnd x`y z` `ivedl ±ïäa áéúëc àeä ãç ãçclkay ± ¨¨§©©¦§¦¨¤
okle 'zexec' e` 'zixa' e` 'ze`' e` ,zg` daiz wx daezk odn zg`

.zayd z` zegec ody cenll oi`
:zay dgec dliny cnlp okidn zetqep zerc d`ian `xnbdéaøå§©¦

àø÷ øîà ,øîà ïðçBé(b ai `xwie)E'íBiázaiz ,'lFOi ipinXd'íBia' ¨¨¨©¨©§¨©©§¦¦¦©
dlin zeaxl ,'leni ipinya' aezkl did leki ixdy zxzeineléôà£¦

.úaMa©©¨
äzòî àlà ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì øîàjixac itl -éøqeçî ¨©¥¥¨¦§©¦¨¨¤¨¥©¨§§¥

äøtkmxizdl ick mzxdhl ipinyd meia oaxw miperhd mi`nh ± ©¨¨
,rxevne zclei ,daf ,af oebk ,miycw zlik`aeäa áéúëcE'íBia ¦§¦§©

'ipinXd,,úaL eçãc énð éëä.zay dgec cigi oaxw oi` `lde ©§¦¦¨¦©¦§¨©¨
weqtd :`xnbd zvxznàeää,dxtk ixqegna azkpy 'meiae'éòaéî ©¦¨¥

déìdidz oaxwd zaxwdy cnll eze` jixv ±.äìéla àìå íBia ¥©§Ÿ©©§¨
:`xnbd zl`eyénð éàädlina aezky 'meia' weqtd z` mb `ld ± ©©¦

déì éòaéîzbdep dliny cnll.äìéla àìå íBia:`xnbd zvxzn ¦¨¥¥©§Ÿ©©§¨
àeää,meia wx zbdep dliny oicd ±íéîé úðîL ïa'î'lFOiziy`xa) ©¦¤§Ÿ©¨¦¦

(ai fià÷ôð.cnlp `ed ± ¨§¨
:`xnbd dywnénð éàäwx axwy dxtk ixqegn oaxw mb `ld ± ©©¦

,meiaîweqtdBúBeö íBéa''ebe 'mdipAxw z` aixwdl 'ebe(gl f `xwie) §§©§©§¦¤¨§§¥¤
à÷ôðezaxwdy cnll 'ipinyd meia' weqtd xzeine ,cnlp `ed ± ¨§¨

:`xnbd zvxzn .zay dgec'BúBeö íBéa'î à÷ôðc áb ìò óà©©©§¨§¨¦§©
oiicr ,meia wx miaxw zepaxwyàëéøèöàmeia' weqtd z` jixv ± ¦§§¦¨

.df oiprl 'ipinyddéìò àðîçø ñçå ìéàBä àðéîà Czòc à÷ìñ± ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¨©£¨¨£¥
mdl xizde mixetkd ixqegn lrúelãa ééeúàìe` dpei oa `iadl ± §¨¥§©

`ny ,dnda mewna xezéúéì énð äìélamdl xzen didi mb ± ©©§¨©¦¥¥
,aixwdlïì òîLî à÷axw dxtk ixqegn oaxw mby 'ipinyd meiae' ¨©§©¨
.meia wx

é÷úîdì ójk lr dywd ±äzòî àlà ,àðéáø`xaq zniiw m` ± ©§¦¨©¦¨¤¨¥©¨
`ny ,dxtk ixqegn lr dqg dxezdyàäémbàäéå ïäa øLk øæ §¥¨¨¥¨¤¦¥

odk mbïäa øLk ïðBàmda exizdy epivn `le ,mpaxw z` aixwdl ¥¨¥¨¤
:`xnbd zvxzn .el` mixacàø÷ déøcäà àämeiae' xn`py oeik ± ¨©§§¥§¨

xifgd ,zepaxw x`y oick meia wx axw mpaxwy epcnll 'ipinyd
mb ,zepaxwd lk zxez llkl dxtkd ixqegn oaxw z` aezkd dfa

.daxwdl mileqt xfe ope`y df oiprl
:ztqep drc d`ian `xnbdàø÷ øîà ,øîà á÷òé øa àçà áø©£¨©©£Ÿ¨©¨©§¨

(b ai `xwie)mFIaE'éðéîMäzaizn ,'ebe 'lFOi'éðéîL'dliny micnl ©©§¦¦¦§¦¦
e ,ipinya dyrizeléôàlg.úaMa £¦©©¨

:`xnbd dywnéàäd mFIaE' `edd weqtd z` ±éðéîM'lFOiéòaéî ©©©§¦¦¦¦¨¥
éèeòîì déìa lenl `ly ±.éòéáLly herind :`xnbd zvxzn ¥§©¥§¦¦

d meid.à÷ôð 'íéîé úðîL ïa'î ,éòéáL§¦¦¦¤§Ÿ©¨¦¨§¨
:`xnbd zl`eydéì éòaéî ézkàåjixv oiicre ±ãçcg` weqt - §©©¦¦¨¥¥©

ãçå ,éòéáL éèeòîìcg` weqte ±ãçî éàc ,éòéLz éèeòîìm`y - §©¥§¦¦§©§©¥§¦¦§¦¥©
,cg` weqt wx didàðéîà äåäaezkd zpeeky xnel dreh iziid ± £¨¨¦¨

ay meyn ea leni `ly `weec iriay hrnlàèî àìc àeä éòéáL§¦¦§Ÿ§¨
déðîæ,epnf oiicr ribd `l ±,Cìéàå éðéîMî ìáàokn xg`l mei lk ¦§¥£¨¦§¦¦§¥©

,àeä déðîæmeid z` hrnl 'ipinyd meiae' weqtd z` mb jixv okle ¦§¥
zay dgec dliny cnll weqt epl oi`e iriyzd:`xnbd zpwqn .

àzøåeçî àlà'meia'n cenll yiy xacd xexa ±.ïðçBé éaøãk ¤¨§©©§¨¦§©¦¨¨
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המשך בעמוד טט

ezny in` cenr alw sc ± iyily wxtzekxa

ïéìèa ïpîæ øáò íàL.EgC KMlid:úaMa eléôàå ìBné éðéîMä íBiáe.`tEB dlinE ¤¦¨©§©¨§¥¦¦§¨¨©©§¦¦¦©£¦©©¨¦¨¨
`igCCmFIA Dil xYiI` ,ipiQn dynl dkld oOwl opixn` zAWdixiWknl:úBúéøa â"é. §¨§¨©¨¨§¦©§©¨£¨¨§Ÿ¤¦¦©¦©©¥©§©§¦¤¨§¦

dlin zWxtA mdxa`l Exn`p)ziy`xafi(:àéðz àäå.xifp zkQnA:íöò àáé÷ò ¤¤§§©§¨¨§¨¨©¦¨§¨©§¨§©¤¤¨¦£¦¨¤¤
äëìä äøBòNk.xifPdW zOd mC ziriaxl oiiPn :e"w oC r"x didWlr gNbn,Dld` ¦§¨£¨¨¤¨¨¨¦©¦¦§¦¦©©¥¤©¨¦§©¥©©¨¢¨

ld`A `Ohn Fpi`W ,dxFrUM mvr dn :e"w- ¨¤¤¦§¨¤¥§©¥§Ÿ¤
,F`VnE FrBn lr gNbn xifpmC ziriax ¨¦§©¥©©©¨©¨§¦¦¨

zn Wtp lM lre" aizkC ,ld`A d`OhOW¤§©§¨§Ÿ¤¦§¦§©¨¤¤¥
!?dilr gNbn xifPdW oiC Fpi` - "`ai `lŸ¨Ÿ¥¦¤©¨¦§©¥©¨¤¨
dxFrUM mvr ,`aiwr :xfrl` iAx Dil xn`e©£©¥©¦¤§¨¨£¦¨¤¤¦§¨
,dilr gNbn xifp `dIW ipiQn dynl dkld£¨¨§Ÿ¤¦¦©¤§¥¨¦§©¥©¨¤¨
- e"wA dPOn cFnll `A dY` mC ziriaxE§¦¦¨©¨¨¦§¦¤¨§
dxFY dpYip `lC ,dkldn xnFge lw oipC oi`e§¥¨¦©¨¤¥£¨¨§Ÿ¦§¨¨

dR lrAWWxCilb"iAzFCn:úBà àéúà ¤§©¤¦¨¥§¦¨§¨
úBà.aizM zAWA)zeny`l(,"`id zF` iM" §©¨§¦¦¦

dlinaEaizM)ziy`xafi(zF`l dide" §¦¨§¦§¨¨§
zAW o`M s` - zAW oNdN dn ."zixA:àlà §¦©§©¨©¨©¨©¨¤¨

äzòî.zAXA dxEn`d zF`C y"b Kd i` ¥©¨¦¨§¨£¨©©¨
daiYW ,WxCil ipiqA dxn`pdWxcl Ff ¤¤§¨§¦©¦¨¥¤¥¨¦§¨¨

oiNitzl inp DPin xnbil - dxn`p:àlà ¤¤§¨¦§©¦¨©¦¦§¦¦¤¨
úéøa úéøa àéúà.zF`C `Edd`l zF` ¨§¨§¦§¦©§Ÿ

.Fnvrn deW dxfB oC mc` oi`e ,ipiqA dxn`p¤¤§¨§¦©§¥¨¨¨§¥¨¨¨¥©§
zixaC Kd `N`zAXaE ,ipiqA dxn`p zixA ¤¨¨¦§¦§¦¤¤§¨§¦©©©¨

zixA aizM)zeny`l(zixA mzFxFcl" - §¦§¦§¨§¦
"mlFr:ìBãb.dlin iedC ,dxUr ylW oA ¨¨¤§Ÿ¤§¥§¨¥¦¨

DPnfA `NW:úéøa déa áéúëc.xkf lxre" ¤Ÿ¦§©¨¦§¦¥§¦§¨¥¨¨
"xtd izixA z` 'ebe lFOi `l xW`)ziy`xa £¤Ÿ¦¤§¦¦¥©

fi,(,aizM lFcbA `xw i`deDil aiIgnCn §©§¨§¨§¦¦¦§©¥¥
`l m`W .zxMFlnz` lEnl aiIg eia` ¨¥¤¦Ÿ¨¨¦©¨¨¤

oOwl opixn` op`e .zAW igcile ,Fnvr©§§¦§¦©¨©£©¨§¦©§©¨
DPnfA `N` dgFC Dpi` aFh mFi ENit`C: ©£¦¥¨¨¤¨¦§©¨

úBøBc úBøBc.zixA mzFxFcl" aizM zAWA§©¨§¦§¨§¦
zlinaE ,"mlFraizM ohw)my(zpnW oaE" ¨§¦©¨¨§¦¤§Ÿ©

"mkizFxFcl xkf lM mkl lFOi mini:íBia ¨¦¦¨¤¨¨¨§¥¤©
úaMa eléôàå.,"lFOi ipinXA" aizM `lCn ©£¦©©¨¦§¨§¦©§¦¦¦

DiwR`C xfril` 'xlEdlin - oixiWknl §¡¦¤¤§©§¥§©§¦¦¦¨
gETitE .`id dkld DnvrDil `iz` `l Wtp ©§¨£¨¨¦¦©¤¤¨¨§¨¥

e"wA,dliOn,Dil `wtp i`xTn `N` §¦¦¨¤¨¦§¨¥¨§¨¥
`nFiC `xzA wxtA opixn`cM:éøqeçî ¦§¨§¦©§¤¤©§¨§¨§§¥

äøtë.EkxvEdW oi`nh lM,dafe af :oAxwl ©¨¨¨§¥¦¤§§§¨§¨¨§¨¨
"ipinXd mFIaE" odA xn`p ,rxFvnE zclFi: ¤¤§¨¤¡©¨¥©©§¦¦

"Búeö íBéa.z` aixwdl l`xUi ipA z` §©Ÿ¤§¥¦§¨¥§©§¦¤
"mdipAxw)`xwief(dliNA `le mFIA -:àlà ¨§§¥¤©§Ÿ©©§¨¤¨

äzòî.xWkEdC mEXn,zENcA `iadl ¥©¨¦§§©§¨¦§©
oilEqR x`W DA oixiWkn:øLk ïðBàå øæ àäé ©§¦¦¨§¨§¦§¥¨§¥¨¥

ïäa.,dcFarl lEqR Fzn xAwp `NW cr opF` ¨¤¥©¤Ÿ¦§©¥¨©£¨
aizkC)my`k(`l FO`lE eia`l" lFcB odkA ¦§¦§Ÿ¥¨§¨¦§¦Ÿ

ikde ."lNgi `le `vi `l WCwOd onE ,`OHi¦©¨¦©¦§¨Ÿ¥¥§Ÿ§©¥§¨¦
Kixv Fpi` FO`e eia` EzOW mFiA s` :rnWn©§©©§¤¥¨¦§¦¥¨¦

FzcFare - lNgi `le opF` aixwn `N` ,WCwOd on z`vllNig - `vi `NW xg` `d .KkA zlNEgn `dY `l:àø÷ déøãäà àä."mFIaE" EdA aizkC ,dlil odA lFqtl ¨¥¦©¦§¨¤¨©§¦¥§Ÿ§©¥©£¨Ÿ§¥§¤¤§¨¨©¥¤Ÿ¨¨¦¥¨©©§¥§¨¦§¨¥©§¨¦§¦§©
odilr oAxw zxFY inp opF`e xf oiprl - odilr zFpAxTd lM zxFY dlil oiprlC oeike .opixn`cM:éðéîL.dlil ihFrnl - "mFIaE" .zAXA ENit`e ,ipinW `EdW lM:déúååk àéðz ¦§¨§¦©§¥¨¦§¦§©©§¨©¨©¨§¨£¥¤§¦§©¨§¥©¦©¨§¨£¥¤§¦¦¨¤§¦¦©£¦©©¨©§©¥©§¨©§¨§¨¥

ïðçBé 'øc.siliC"mFIaE"n:déì àçéð éàî àøwéòî.oM Fl d`xp mrh dfi`n ,zFk`ln x`W lv` "znEi zFn dillgn" igce ,zAXA ENit`e `weeC ipinW inwF`l?óBqáìe. §¨¨§¨¥¦©¥¦¨¨©¦¨¥§§¥§¦¦©§¨©£¦©©¨§¨¥§©§¤¨¨¥¤§¨§¨¥¥¤©©¦§¨¥§©
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,úaL äçBc:`xnbd zxxanïìðî.zay dgec dliny,àleò øîà ¨©¨§¨¨¨©¨
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déì éòaéîzbdep dliny cnll.äìéla àìå íBia:`xnbd zvxzn ¦¨¥¥©§Ÿ©©§¨
àeää,meia wx zbdep dliny oicd ±íéîé úðîL ïa'î'lFOiziy`xa) ©¦¤§Ÿ©¨¦¦

(ai fià÷ôð.cnlp `ed ± ¨§¨
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,'ìBné éðéîL'minid x`ya ipiny mei lgyk,úaMî õeçlnd la` §¦¦¦¦©¨

,`pzd miiqe .'znei zen dillgn' llka `ed ixd zayaãeîìz©§
øîBìaezkd epcnln ±,'íBia'e ipinyd meia lenl devnyeléôàlg ©©£¦

.úaMa©©¨
:zrxv dgec dliny oipn dpc `xnbdúà äçBc äìéî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦¨¨¤

dpîæa ïéa ,úòøväipinyd meia -,dpîæa àlL ïéaxg`l xnelk ©¨©©¥¦§©¨¥¤Ÿ¦§©¨
z` .dze` uewi dlind mewna zxda yi m`e ,ipinyd meidáBè íBé

dlin.ãáìa dpîæa àlà äçBc dðéà¥¨¨¤¨¦§©¨¦§¨
:`xnbd zxxanéléî éðäðî,zrxv dgec dliny cnlp okidn ± §¨¨¥¦¥

,ïðaø eðúcdxeza xn`p(b ai `xwie),'Búìøò øNa ìBné'zernyn §¨©¨¨¦§©¨§¨
ote` lka leniy aezkdíL LiL ét ìò óàå[dlind mewna-] §©©¦¤¥¨

õB÷é ,úøäa.dze`äîecvike ±íéi÷î éðàweqtd z`(g ck mixac) ©¤¤¨¨£¦§©¥
'úòøvä òâða øîMä',rbpd z` uewl `ly dxdf` efy ,'ebeøàLa ¦¨¤§¤©©¨©©¦§¨

úBîB÷îseba.äìénî õeç:`ziixad zl`eyBðéà Bàoi` `ny e` - §¦¦¨¥
,jk dfeléôà àlàzevnäìéî,zrxvd zvivw xeqi` iptn zigcp ¤¨£¦¦¨

ãeîìz .úøäa da ïéàL ïîæa ,'Búìøò øNa ìBné' íéi÷î éðà äîe¨£¦§©¥¦§©¨§¨¦§©¤¥¨©¤¤©§
øîBìaezkd epcnln ±,'øNa'leniy cnll zxzein 'xya' zaiz ©§©

.úøäa íL LiL ét ìò óàå§©©¦¤¥¨©¤¤
:`ziixad jldn z` zx`an `xnbdàøwéòî àpz éàä ,àáø øîà̈©¨¨©©¨¥¦¨¨

déì àçéð éàîmb ,zrxv dgec dliny `pzd xaq dligzn recn ± ©¦¨¥
,weqta xezii `lldéì àéL÷ éàî óBqáìexg` el dywed dne ± §©©©§¨¥
xeziil jxvede jk`l` .dgecy cenll weqtaøîà÷ éëä,`pzd ¨¦¨¨©

weqta xn`p,'Búìøò øNa ìBné'ote` lka leniy yxtl yieóàå ¦§©¨§¨§©
úøäa LiL ét ìò.dlind mewnaíéi÷î éðà äîeweqtd z` ©¦¤¥©¤¤¨£¦§©¥

,'úòøvä òâða øîMä'xen` dfìáà ,äìénî õeç úBîB÷î øàLa ¦¨¤§¤©©¨©©¦§¨§¦¦¨£¨
àîòè éàî .úòøvä úà äçBc äìéî,jk yxtl epl oipn ±àéúàc ¦¨¨¤©¨©©©©£¨§¨§¨

ef dkld cenll yiy itl ±úaM äîe .øîBçå ìwîdäøeîçyiy ¦©¨¤©©¨£¨
ok it lr s`e ,daxd zexdf`e miyper daúòøö ,dúBà äçBc äìéî¦¨¨¨¨©©

,cg` xeqi` `l` dpi`y dlwdïkL ìk àì.dze` dgcz dliny Ÿ¨¤¥
,x`al `ax jiynneøîà÷c 'Bðéà Bà' éàîe`pzl dywed dne - ©¥§¨¨©

`l` ,ea xefgl jxvedy cr jk lrøãäe `pzd xfg ±éànî ,øîà÷ £©¨¨©¦©
àøéîç úaLcdgec dlin m`e] zrxvn dxeng zayy epl oipne ± §©¨£¦¨

,[zrxv dgecy oky lk dze`àøéîç úòøö àîìéczrxv `ny ± ¦§¨¨©©£¦¨
,zayn dxengïkL`idúà äçBc äãBáòå ,äãBáòä úà äçBc ¤¥¨¤¨£¨©£¨¨¤

,úaMämb dgecy dgked oi` oiicr zay dgec dliny s` ok m`e ©©¨

:`pzd miiqn .zrxvøîBì ãeîìzaezkd xezii epcnln ±,'øNa' ©§©§©
leniyíL LiL ét ìò óàå.úøäa §©©¦¤¥¨©¤¤

:`ziixad ixaca xg` xe`ia d`ian `xnbd,àðéøçà àðMéìdligz ¦§¨©£¦¨
y `pzd xaqàîòè éàî ,úòøvä úà äçBc äìéîmeynéúàc ¦¨¨¤©¨©©©©£¨§¨¥

äNòdlin lyäNòú àì éçãå.zrxv zvivw xeqi` lyBà' éàîe £¥§¨¥Ÿ©£¤©
'Bðéàøîà÷c,jk lr `pzl dywed dne ±øîà÷ øãä`pzd xfg ± ¥§¨¨©£©¨¨©

,xn`eïðéøîàc øîéàmixne` ep` ote` dfi`a `ny ±äNò éúàc ¥©§¨§¦©§¨¥£¥
,äNòú àì úà éçãå`ed dgcpy xeqi`dyk `weecäNòú àì §¨¥¤Ÿ©£¤Ÿ©£¤

àãéøb,cala ±éàä,zrxvd z` uewl xeqi`d mle` ±å äNòmbàì §¥¨©£¥§Ÿ
,àeä äNòú,dyre dyrz `l dgec epi` dyreíéi÷î éðà äîe ©£¤¨£¦§©¥

,'Búìøò øNa ìBné'wxda ïéàL ïîæa[dlind mewna-].úøäa ¦§©¨§¨¦§©¤¥¨©¤¤
:`pzd miiqnøîBì ãeîìzaezkd xezii epcnln ±,'øNa'leniy ©§©§©

.úøäa íL LiL ét ìò óàå§©©¦¤¥¨©¤¤
:`xnbd zl`eyçðéz'xya' xeziidn `pzd ly cenild oaen ± ¦©

aìBãbenvr z` lenl `ay miyper xaeäa áéúëczaiz epiipra ± ¨¦§¦§
,'øNa'okeïè÷,ipinyd meia lenipy,'øNa' déa áéúk énðla` §©¨¨©¦§¦¥§©
éðBðéa,miyper xa epi`e lenip `l oiicre ipinyd meid xary ohw - ¥¦

,'xya' epiipra aezk `ly ,elenl deevn eia`yïìðîdgec ezliny §¨¨
:`xnbd daiyn .zrxv,ééaà øîàzrxv dgecy ipepia zlinàéúà ¨©©©¥¨§¨

àéðéaîlecb lxrn ,mdipyn 'deyd cvd' ly cenila zcnlp ± ¦¥©¨
y epiide .ohw lxrneîlxrìBãbceglàéúà àìcenll oi` ± §¨Ÿ¨§¨

dlrn lecbl yiy oeik ,ipepialïkL`edúøk Leðòmb ,leni `l m` ¤¥¨¨¥
îlxrïèwceglàéúà àìdlrn ohwl yiy oeik ,cenll oi` ±ïkL ¦¨¨Ÿ¨§¨¤¥
efdpîæa äìéîlxr cenll yi la` ,zrxvd z` dgec mzlin okle ¦¨¦§©¨

n ipepiaäåMä ãvä[szeynd-]ïäaL,mdipyay ±ïéìBnéð ïkL± ©©©¨¤¤¨¤¤¥¦¦
mlenl devn,ïéìBnépL ìk óà ,úòøvä úà ïéçBãå,ipepia oebk §¦¤©¨©©©Ÿ¤¦¦

ïéçBcmzlina.úòøvä úà ¦¤©¨©©
:zrxv dgecy ipepia zlinl xg` cenil d`ian `xnbd,øîà àáø̈¨¨©

y oicdäçBc dpîæa äìéîzrxvàø÷ àëéøö àì,weqt jixv epi` ± ¦¨¦§©¨¨Ÿ§¦¨§¨
y meynàéúà øîBçå ìwî.df oic cenll ozip ±àøéîçc úaM äîe ¦©¨¤¨§¨©©¨©£¦¨

dlin ok it lr s`e ,daxd zexdf`e miyper da yi oky zrxvn
äçBc,dze`úòøö,cg` e`l `l` dpi`y dlwdïkL ìk àì ¨¨©©Ÿ¨¤¥

dgecy dpnfa dlinl weqta jxev oi`y xg`ne .dze` dgec dliny
dlinl `a dpnfa dlina aezky 'xya' weqtdy jgxk lr ,zrxv

.zrxv dgec `id mby ipepia lxra dpnfa `ly
:`ax ixac lr dywn `xnbdéànî ,àáøì àøôñ áø déì øîà̈©¥©©§¨§¨¨¦©

àøéîç úaLc,zrxvn dxeng zayy jl oipn ±úòøö àîìéc §©¨£¦¨¦§¨¨©©
çàøéî,zaynïkLzrxvdúà äçBc äãBáòå äãBáòä úà äçBc £¦¨¤¥¨¤¨£¨§£¨¨¤

,úaMä:`xnbd zvxzn .zayn dxeng zrxvy `vnpíúämy ± ©©¨¨¨
mrhd ,dceard z` dgec zrxvy dnúòøö àøéîçc íeMî åàì̈¦©£¦¨¨©©

,dcearnéæç àìc àeä àøáâc íeMî àlàz` uewi `ed m` mby ± ¤¨¦§©§¨§Ÿ£¦
ozip aey ok m`e .dcearl ie`x didi `le `nh `ed oiicr zrxvd
dgecy xnege lw dze` dgec dlin m`y zayn xnege lw cenll

.`ax ixacke ,ipepia lxrl dyxcl 'xya' aezkd xzeine ,zrxv
:`xnbd zl`eyéànàzngn dcearl ie`x didi `l odkd recn ± ©©

,ez`nehBzøäa õB÷éåxdhie.ãBáòéåuvwy odkd :`xnbd daiyn §¨©¤§§©£
erbp z`àeä äìéáè øqeçîaixriy cr oizndl jixve xdhidl ick §©§¦¨

.eyny
:`xnbd dywnçðézea yiy odka xacd oaen ±íéàîè íéòâðmby ¦©§¨¦§¥¦

odkl yi m` la` ,xgnl cr xedh didi `l mze` uewi m`íéòâð§¨¦
íéøBäèxeq` mze` mbe ,dcearl leqte odka menl miaygp mdy §¦

uewl,cearl ickøîéîì àkéà éàîxeqi` lr xeari `ly recn - ©¦¨§¥©
m`e ,dcearn dxeng zrxvy jgxk lre ,cearl lkeiy ick mzvivw
.zrxvn dxeng zayy xn`y `ax lr dywe ,zayn dxeng mb ok

:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà àlàdxeng dpi` zrxv zn`a ¤¨¨©©©¦
ik ,cearl ick erbp z` uevwl odkl xeq` ok it lr s`e ,dcearn

ïðéøîà àëéämixne` ep` okid ±ïBâk ,äNòú àì éçãå äNò éúàc ¥¨¨§¦©§¨¥£¥§¨¥Ÿ©£¤§
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr alw sc zay(iyily meil)

äãBáòåycwna,úaMä úà äçBc,zayn s` dxeng zrxvy `vnp ©£¨¨¤©©¨
ok it lr s`edúBà äçBc äìéîxaa oldl x`eankdzrn ,`zii ¦¨¨¨

úaLdpnn dlwdLixdàäzL ïéc Bðéà ,äãBáòä éðtî úéçãp ©¨¤¦§¥¦§¥¨£¨¥¦¤§¥
,dúBà äçBc äìéî.dligzn `pzd xaq jk ¦¨¨¨

,x`al `ax jiynne,øîà÷c 'Bðéà Bà' éàîee`' zeaizd ,xnelk ©¥§¨¨©
dliny lirl epxn`y dnn jtidl xnel okziy ozernyn ,'epi`
ixd zaya lnde zay dgec dpi` dliny xnel ozipe ,zay dgec
wqer 'ipinyd meia' weqtde 'znei zen dillgn' aezkd llka `ed
eixaca `pzl dywed dn x`al jixve .zay caln minid x`ya

`l` .ea xefgl jxvedy cr mipey`xdøãäe `pzd xfg ±øîà £©¨©
dline zayn dxeng zrxvy dnn xnege lw epiyr `ld ,envrl

,zay dgec dliny oky lk ,dze` dgecéànîezn`a epl oipne ± ¦©
äøeîç úòøöc,zaynàîìéc`ny ±äøeîç úaL,zrxvnïkL §¨©©£¨¦§¨©¨£¨¤¥

äaøä úBøäæàå ïéLðBò da Lé,cg` xeqi` `l` dpi` zrxveéà) ¤¨¨¦§©§¨©§¥
(éîðefy d`xp dxe`kly dceard z` dgec zrxvy epivny dne

,zrxvd ly dzxnegéànîemrhdy epl oipne ±àøéîçc íeMî ¦©¦©£¦¨
úòøödcearnàîìéc ,àéä`ed mrhdéæç àìc àeä àøáb íeMî ¨©©¦¦§¨¦©§¨§Ÿ£¦

cr dcearl ie`x odkd didi `l oiicr ,zrxvd z` uewi m` mby ±
dgec xgn zcear oi`e ,yny axrde dliah jixv ixdy ,zxgnl
zrxvd dzid `ny df mrh `ll la` ,meid zxda zvivw xeqi`
lw oi`e zrxvn dxeng zayy okzi ok m`e ,dceard iptn zigcp

.zay dgecy dlinl xnegeäîecvike -íéi÷î éðàaezkd z` ¨£¦§©¥
,'ìBné éðéîL'minid x`ya ipiny mei lgyk,úaMî õeçlnd la` §¦¦¦¦©¨

,`pzd miiqe .'znei zen dillgn' llka `ed ixd zayaãeîìz©§
øîBìaezkd epcnln ±,'íBia'e ipinyd meia lenl devnyeléôàlg ©©£¦

.úaMa©©¨
:zrxv dgec dliny oipn dpc `xnbdúà äçBc äìéî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦¨¨¤

dpîæa ïéa ,úòøväipinyd meia -,dpîæa àlL ïéaxg`l xnelk ©¨©©¥¦§©¨¥¤Ÿ¦§©¨
z` .dze` uewi dlind mewna zxda yi m`e ,ipinyd meidáBè íBé

dlin.ãáìa dpîæa àlà äçBc dðéà¥¨¨¤¨¦§©¨¦§¨
:`xnbd zxxanéléî éðäðî,zrxv dgec dliny cnlp okidn ± §¨¨¥¦¥

,ïðaø eðúcdxeza xn`p(b ai `xwie),'Búìøò øNa ìBné'zernyn §¨©¨¨¦§©¨§¨
ote` lka leniy aezkdíL LiL ét ìò óàå[dlind mewna-] §©©¦¤¥¨

õB÷é ,úøäa.dze`äîecvike ±íéi÷î éðàweqtd z`(g ck mixac) ©¤¤¨¨£¦§©¥
'úòøvä òâða øîMä',rbpd z` uewl `ly dxdf` efy ,'ebeøàLa ¦¨¤§¤©©¨©©¦§¨

úBîB÷îseba.äìénî õeç:`ziixad zl`eyBðéà Bàoi` `ny e` - §¦¦¨¥
,jk dfeléôà àlàzevnäìéî,zrxvd zvivw xeqi` iptn zigcp ¤¨£¦¦¨

ãeîìz .úøäa da ïéàL ïîæa ,'Búìøò øNa ìBné' íéi÷î éðà äîe¨£¦§©¥¦§©¨§¨¦§©¤¥¨©¤¤©§
øîBìaezkd epcnln ±,'øNa'leniy cnll zxzein 'xya' zaiz ©§©

.úøäa íL LiL ét ìò óàå§©©¦¤¥¨©¤¤
:`ziixad jldn z` zx`an `xnbdàøwéòî àpz éàä ,àáø øîà̈©¨¨©©¨¥¦¨¨

déì àçéð éàîmb ,zrxv dgec dliny `pzd xaq dligzn recn ± ©¦¨¥
,weqta xezii `lldéì àéL÷ éàî óBqáìexg` el dywed dne ± §©©©§¨¥
xeziil jxvede jk`l` .dgecy cenll weqtaøîà÷ éëä,`pzd ¨¦¨¨©

weqta xn`p,'Búìøò øNa ìBné'ote` lka leniy yxtl yieóàå ¦§©¨§¨§©
úøäa LiL ét ìò.dlind mewnaíéi÷î éðà äîeweqtd z` ©¦¤¥©¤¤¨£¦§©¥

,'úòøvä òâða øîMä'xen` dfìáà ,äìénî õeç úBîB÷î øàLa ¦¨¤§¤©©¨©©¦§¨§¦¦¨£¨
àîòè éàî .úòøvä úà äçBc äìéî,jk yxtl epl oipn ±àéúàc ¦¨¨¤©¨©©©©£¨§¨§¨

ef dkld cenll yiy itl ±úaM äîe .øîBçå ìwîdäøeîçyiy ¦©¨¤©©¨£¨
ok it lr s`e ,daxd zexdf`e miyper daúòøö ,dúBà äçBc äìéî¦¨¨¨¨©©

,cg` xeqi` `l` dpi`y dlwdïkL ìk àì.dze` dgcz dliny Ÿ¨¤¥
,x`al `ax jiynneøîà÷c 'Bðéà Bà' éàîe`pzl dywed dne - ©¥§¨¨©

`l` ,ea xefgl jxvedy cr jk lrøãäe `pzd xfg ±éànî ,øîà÷ £©¨¨©¦©
àøéîç úaLcdgec dlin m`e] zrxvn dxeng zayy epl oipne ± §©¨£¦¨

,[zrxv dgecy oky lk dze`àøéîç úòøö àîìéczrxv `ny ± ¦§¨¨©©£¦¨
,zayn dxengïkL`idúà äçBc äãBáòå ,äãBáòä úà äçBc ¤¥¨¤¨£¨©£¨¨¤

,úaMämb dgecy dgked oi` oiicr zay dgec dliny s` ok m`e ©©¨

:`pzd miiqn .zrxvøîBì ãeîìzaezkd xezii epcnln ±,'øNa' ©§©§©
leniyíL LiL ét ìò óàå.úøäa §©©¦¤¥¨©¤¤

:`ziixad ixaca xg` xe`ia d`ian `xnbd,àðéøçà àðMéìdligz ¦§¨©£¦¨
y `pzd xaqàîòè éàî ,úòøvä úà äçBc äìéîmeynéúàc ¦¨¨¤©¨©©©©£¨§¨¥

äNòdlin lyäNòú àì éçãå.zrxv zvivw xeqi` lyBà' éàîe £¥§¨¥Ÿ©£¤©
'Bðéàøîà÷c,jk lr `pzl dywed dne ±øîà÷ øãä`pzd xfg ± ¥§¨¨©£©¨¨©

,xn`eïðéøîàc øîéàmixne` ep` ote` dfi`a `ny ±äNò éúàc ¥©§¨§¦©§¨¥£¥
,äNòú àì úà éçãå`ed dgcpy xeqi`dyk `weecäNòú àì §¨¥¤Ÿ©£¤Ÿ©£¤

àãéøb,cala ±éàä,zrxvd z` uewl xeqi`d mle` ±å äNòmbàì §¥¨©£¥§Ÿ
,àeä äNòú,dyre dyrz `l dgec epi` dyreíéi÷î éðà äîe ©£¤¨£¦§©¥

,'Búìøò øNa ìBné'wxda ïéàL ïîæa[dlind mewna-].úøäa ¦§©¨§¨¦§©¤¥¨©¤¤
:`pzd miiqnøîBì ãeîìzaezkd xezii epcnln ±,'øNa'leniy ©§©§©

.úøäa íL LiL ét ìò óàå§©©¦¤¥¨©¤¤
:`xnbd zl`eyçðéz'xya' xeziidn `pzd ly cenild oaen ± ¦©

aìBãbenvr z` lenl `ay miyper xaeäa áéúëczaiz epiipra ± ¨¦§¦§
,'øNa'okeïè÷,ipinyd meia lenipy,'øNa' déa áéúk énðla` §©¨¨©¦§¦¥§©
éðBðéa,miyper xa epi`e lenip `l oiicre ipinyd meid xary ohw - ¥¦

,'xya' epiipra aezk `ly ,elenl deevn eia`yïìðîdgec ezliny §¨¨
:`xnbd daiyn .zrxv,ééaà øîàzrxv dgecy ipepia zlinàéúà ¨©©©¥¨§¨

àéðéaîlecb lxrn ,mdipyn 'deyd cvd' ly cenila zcnlp ± ¦¥©¨
y epiide .ohw lxrneîlxrìBãbceglàéúà àìcenll oi` ± §¨Ÿ¨§¨

dlrn lecbl yiy oeik ,ipepialïkL`edúøk Leðòmb ,leni `l m` ¤¥¨¨¥
îlxrïèwceglàéúà àìdlrn ohwl yiy oeik ,cenll oi` ±ïkL ¦¨¨Ÿ¨§¨¤¥
efdpîæa äìéîlxr cenll yi la` ,zrxvd z` dgec mzlin okle ¦¨¦§©¨

n ipepiaäåMä ãvä[szeynd-]ïäaL,mdipyay ±ïéìBnéð ïkL± ©©©¨¤¤¨¤¤¥¦¦
mlenl devn,ïéìBnépL ìk óà ,úòøvä úà ïéçBãå,ipepia oebk §¦¤©¨©©©Ÿ¤¦¦

ïéçBcmzlina.úòøvä úà ¦¤©¨©©
:zrxv dgecy ipepia zlinl xg` cenil d`ian `xnbd,øîà àáø̈¨¨©

y oicdäçBc dpîæa äìéîzrxvàø÷ àëéøö àì,weqt jixv epi` ± ¦¨¦§©¨¨Ÿ§¦¨§¨
y meynàéúà øîBçå ìwî.df oic cenll ozip ±àøéîçc úaM äîe ¦©¨¤¨§¨©©¨©£¦¨

dlin ok it lr s`e ,daxd zexdf`e miyper da yi oky zrxvn
äçBc,dze`úòøö,cg` e`l `l` dpi`y dlwdïkL ìk àì ¨¨©©Ÿ¨¤¥

dgecy dpnfa dlinl weqta jxev oi`y xg`ne .dze` dgec dliny
dlinl `a dpnfa dlina aezky 'xya' weqtdy jgxk lr ,zrxv

.zrxv dgec `id mby ipepia lxra dpnfa `ly
:`ax ixac lr dywn `xnbdéànî ,àáøì àøôñ áø déì øîà̈©¥©©§¨§¨¨¦©

àøéîç úaLc,zrxvn dxeng zayy jl oipn ±úòøö àîìéc §©¨£¦¨¦§¨¨©©
çàøéî,zaynïkLzrxvdúà äçBc äãBáòå äãBáòä úà äçBc £¦¨¤¥¨¤¨£¨§£¨¨¤

,úaMä:`xnbd zvxzn .zayn dxeng zrxvy `vnpíúämy ± ©©¨¨¨
mrhd ,dceard z` dgec zrxvy dnúòøö àøéîçc íeMî åàì̈¦©£¦¨¨©©

,dcearnéæç àìc àeä àøáâc íeMî àlàz` uewi `ed m` mby ± ¤¨¦§©§¨§Ÿ£¦
ozip aey ok m`e .dcearl ie`x didi `le `nh `ed oiicr zrxvd
dgecy xnege lw dze` dgec dlin m`y zayn xnege lw cenll

.`ax ixacke ,ipepia lxrl dyxcl 'xya' aezkd xzeine ,zrxv
:`xnbd zl`eyéànàzngn dcearl ie`x didi `l odkd recn ± ©©

,ez`nehBzøäa õB÷éåxdhie.ãBáòéåuvwy odkd :`xnbd daiyn §¨©¤§§©£
erbp z`àeä äìéáè øqeçîaixriy cr oizndl jixve xdhidl ick §©§¦¨

.eyny
:`xnbd dywnçðézea yiy odka xacd oaen ±íéàîè íéòâðmby ¦©§¨¦§¥¦

odkl yi m` la` ,xgnl cr xedh didi `l mze` uewi m`íéòâð§¨¦
íéøBäèxeq` mze` mbe ,dcearl leqte odka menl miaygp mdy §¦

uewl,cearl ickøîéîì àkéà éàîxeqi` lr xeari `ly recn - ©¦¨§¥©
m`e ,dcearn dxeng zrxvy jgxk lre ,cearl lkeiy ick mzvivw
.zrxvn dxeng zayy xn`y `ax lr dywe ,zayn dxeng mb ok

:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà àlàdxeng dpi` zrxv zn`a ¤¨¨©©©¦
ik ,cearl ick erbp z` uevwl odkl xeq` ok it lr s`e ,dcearn
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr blw sc zay(iriax meil)

àéä éàpz,mi`pz da ewlgp xak -àéðúc,`ziixaa epipy jk - ©¨¥¦§©§¨
xn`p dlin zyxta(b ai `xwie)lFOi'øNazaizn micnle ,'Fzlxr ¦§©¨§¨

'xya',zxzeindéaø éøác ,ìBné úøäa íL LiL ét ìò óàå§©©¦¤¥¨©¤¤¦¦§¥©¦
.äiLàéxnege lwn zrxv dgec dpnfa dliny cenll oi` ezrcl Ÿ¦¨

jixve ,dlwd zrxv dgecy oky lk dxengd zay dgec `id m`y
.lirl `xtq ax zrcke weqt jk lréøö Bðéà ,øîBà ïúðBé éaøC ©¦¨¨¥¥¨¦

m`y itl ,zrxv dgec dpnfa dliny cnll weqtúaLdäøeîç ©¨£¨
dpnfa dlinäçBc,dze`úòøödlwdïkL ìk àìdgec dliny ¨¨©©Ÿ¨¤¥

cnll d`a ,zxzeind 'xya' zaiz ezrcl .lirl `ax zxaqke dze`
[epnfa `ly ohw wepiz-] 'ipepia' wepiz ly dpnfa `ly dlin mby

zrxv dgec.
:`ziixad ixaca dpc `xnbdíL LiL ét ìò óà 'øNa' ,øî øîà̈©©§©©©¦¤¥¨

.äiLàé éaø éøác ìBné úøäa:`xnbd dywnàø÷ éì änì àä- ©¤¤¦¦§¥©¦Ÿ¦¨¨¨¨¦§¨
rbpd zvivw `ld ,jk lr weqt jixv recn,àeä ïéekúî ïéàL øác̈¨¤¥¦§©¥

,rbpd zvivwl `le dlxrd jezigl oiekzn lnd ixdyïéàL øáãå§¨¨¤¥
.øzeî ïéekúî¦§©¥¨

:`xnbd zvxznàëøöð àì ,ééaà øîàdiy`i iax did jixv `l - ¨©©©¥Ÿ¦§§¨
cenild z`ì àlàzhiyïéekúî ïéàL øác øîàc ,äãeäé éaø ¤¨§©¦§¨§¨©¨¨¤¥¦§©¥

,øeñàoi` ok` xzen oiekzn epi`y xacy xaeqd oerny iaxl la` ¨
.weqta jxev

:sqep uexiz d`ian `xnbdàîéz eléôà ,øîà àáødiy`i iaxy ¨¨¨©£¦¥¨
zhiyl mb cenil jixvdïBòîL éaøepi`y xacy zeywdl oi` ©¦¦§

y itl ,xzen oiekznúeîé àìå déLéø ÷éñôa ïBòîL éaø äãBî- ¤©¦¦§¦§¦¥¥§Ÿ¨
heyty zenzy izpeek oi`e dndad ly dy`x jzeg ipixd xne`a
s`e ,uvwiz zrxvdy i`ce ,zrxv mewna dlin oke ,xeq` df xacy
mewna dlind z` xizdl cenil jixv okle ,xeq` dfl oiekzn epi`y

.zrxv
:`xnbd dywnåikééaàiax zrcl wx cenila jxev yiy xn`y §©©¥

dcediàøáñ éàä déì úéìdiyix wiqta oiekzn epi`y xaeq epi` ± ¥¥©§¨¨
,oerny iax itl xeq`eäééåøz éøîàc àáøå ééaà àäåexn` ± §¨©©¥§¨¨§¨§¦©§©§

,mdipyúeîé àìå déLéø ÷éñôa ïBòîL éaø äãBîepi`y s`y ¤©¦¦§¦§¦¥¥§Ÿ¨
:`xnbd zvxzn .xeq` oiekzndòîLc øúadrny iia`y xg`l - ¨©§©§¨

døáñ ,àáøî.dze` laiwe dilr ezrc ozp - ¥¨¨©§¨
àáøå ééaàc àäì éðúîc àkéà`axe iia` ixac z` mipeyd yi - ¦¨§©§¥§¨§©©¥§¨¨

àäàweqta xn`p .oldlc oiprd lr -(g ck mixac)òâða øîMä' ©¨¦¨¤§¤©
ì úòøvä'úBNòìå ãàî øBîLminkg eyxce ,'ebe'úBNòì'éà) ©¨©©¦§§Ÿ§©£©£¦

,Bìâø éab ìòL áéña äzà äNBò (ìáà äNBò äzàyi m` ,xnelk ©¨¤£¨¤©¨§¦¤©©¥©§
dieyrd] lrpd zrevx z` wcdln rpndl jixv epi` ,lbxa rbp el

,lbxl [aiqnBôéúk éab ìòL èBîáeepi` etizka rbp el yiyk oke - §¤©©¥§¥
el` zelert ici lry s` ,rbpd mewn lr `yn z`yln rpndl jixv

.xqeie jkgzi rbpdäøáò íàåzrxvdäøáò.dfa xeqi` yyg oi`e §¦¨§¨¨§¨
:`xnbd dywn,àeä ïéekúî ïéàL øác ,àø÷ éì änì àäåixdy §¨¨¨¦§¨¨¨¤¥¦§©¥

,aiqde hend ici lr zrxvd zxqdl oiekzn epi`ïéekúî ïéàL øáãå§¨¨¤¥¦§©¥
.øzeî:`xnbd zvxznàëøöð àì ,ééaà øîàcenila jxev oi` - ¨¨©©©¥Ÿ¦§§¨

,jk lrì àlàzhiy,øeñà ïéekúî ïéàL øác øîàc äãeäé éaø ¤¨§©¦§¨§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨
.weqta jxev oi`e xzen oerny iaxl la`

àîéz eléôà ,øîà àáøål mb cenila jxev yiyäãBîe ,ïBòîL éaø §¨¨¨©£¦¥¨©¦¦§¤
,úeîé àìå déLéø ÷éñôa ïBòîL éaøici lre aiqd ici lry oeike ©¦¦§¦§¦¥¥§Ÿ¨

xacd did 'zeyrl' weqtd `lel ,rbpd xqei i`ce etizk lry hend
.xeq`

:`xnbd dywnåikàøáñ éàä déì úéì ééaàepi`y xaeq epi` ± §©©¥¥¥©§¨¨
,oerny iax itl xeq` diyix wiqta oiekznéøîàc àáøå ééaà àäå§¨©©¥§¨¨§¨§¦

eäééååøz,mdipy exn` -úeîé àìå déLéø ÷éñôa ïBòîL éaø äãBî ©§©§¤©¦¦§¦§¦¥¥§Ÿ¨
:`xnbd zvxzn .xeq` oiekzn epi`y s`yäéòîLc øúaìiia` §¨©§¨§¥

døáñ ,àáøîilr ezrc ozp ±.dze` laiwe d ¥¨¨©§¨
:`xnbd dywnééaàådligz xaqyïBòîL éaøc àaélàxacy §©©¥©¦¨§©¦¦§

mewna lenl xzen ezrcle ,diyix wiqta elit` xzen oiekzn epi`y

,oiekzn epi`y meyn zrxv yiyéàäweqtd ±'øNa'diy`i iaxy ©§©
,zrxv dgec dliny epnn cnldéì ãéáò éàîiax epnn cnli dn - ©¨¦¥

:`xnbd zvxzn .oerny,íøîò áø øîàxacn weqtdõB÷ì øîBàa ¨©©©§¨§¥¨
ïéekúî àeä Bzøäauewie eze` leniy ldenl xne`y lecb lxra - ©©§¦§©¥

.xzen df xacy aezkd epcnlne ,xdhdl ick ezxda z`
:`xnbd zl`eyçðézlxra 'xya' xn`p recn ayiin df uexiz - ¦©

,ìBãblxra la`ïè÷'xya' aezk ea mby mini dpeny oaàkéà éàî ¨¨¨©¦¨
øîéîìrcei epi` mini dpeny oa ohw `ld ,df weqtn cnlp dn ± §¥©

:`xnbd daiyn .zxdad z` uewl oiekzdl,àéLøLî áø øîà̈©©§¨§§¨
xacn weqtdïaä éáà øîBàamicia zrxv rbp uewl `ly xdfeny] §¥£¦©¥

[dpeekaïéekúî à÷ àeä Bðác úøäa õB÷ìepa z` lnd a`dy - ¨©¤¤¦§¨¦§©¥
xv z`nehn exdhl ick ezxda z` uewl yexita oiekzn,zr

.xzen df xacy aezkd epcnlne
:`xnbd dywnøçà àkéà éàåz` lenl lekiy xg` mc` yi m` - §¦¦¨©¥

,wepizd zxdhn el ztki` `le epaøçà ãéáòéìoad z` xg` leni - ¤¡¦©¥
`l ok m`e ,e`ld xwri `l jke ,my cenri `l a`d dlind zryae
jixv dn myl `iyewd zxfege ,df ote`a xaic weqtdy xnel ozip

.'xya' weqtd z`øîàcxn` ixdy -ìk ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø §¨©©¦¦§¤¨¦¨
äNòú àìå äNò àöBî äzàL íB÷î,df z` df mixzeqdäzà íà ¨¤©¨¥£¥§Ÿ©£¤¦©¨

,äNòú àì äçãéå äNò àáé ,åàì íàå ,áèeî ,íäéðL íéi÷ì ìBëé̈§©¥§¥¤¨§¦¨¨Ÿ£¥§¦§¤Ÿ©£¤
:`xnbd zvxzn .eze` leni xg` m` mdipy z` miiwl xyt` o`ke

xacn weqtdàkéìcoi`y ±øçà.elenl lekiy §¥¨©¥
:aeh mei dgec dpi`y dpnfa `ly dlina dpc `xnbdøî øîà- ¨©©

,lirl d`aedy `ziixaa xn`p,áBè íBédlinäçBc dðéàeze` ¥¨¨
.ãáìa dpîæa àlà:`xnbd zxxanéléî éðä àðîoic cnlp oipn ± ¤¨¦§©¨¦§¨§¨¨¥¦¥

.dfäi÷æç éác àðz ïëå ,äi÷æç øîàdiwfg ly eyxcn ziaa epy ± ¨©¦§¦¨§¥¨¨§¥¦§¦¨
,ef `ziixaàø÷ øîà,gqt oaxw zlik` oipra weqta xn`p ±zeny) ¨©§¨

(i ai,'ø÷a ãò epnî eøéúBú àì'gqtd xyan xizedl xeq`y xnelk Ÿ¦¦¤©Ÿ¤
.oqipa e"h mei xwealøîBì ãeîìz ïéàLaezkle xefgl jxev oi`y ± ¤¥©§©

(my)EPOn xzPde'ø÷a ãòEtxUY W`A,'xzPde' aezkl leki dide §©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ§©Ÿ¨
EtxUY W`A EPOnøîBì ãeîìz äî .'xeziid epcnln dn -ãò' ¦¤¨¥¦§Ÿ©©§©©

.'ø÷a`l`éðL ø÷a Bì ïzéì áeúkä àasqep -,BúôéøNìxnelk Ÿ¤¨©¨¦¥Ÿ¤¥¦¦§¥¨
`l ,weqtd yxtzn jke .xzepd ztixya zewqer 'xwea cr' zeaizd
xzepy dne ,oqipa e"h `edy oey`xd xwead cr gqtdn exizez
cr oizndl yi `l` cin etxeyl xeq` aeh mei `edy oeik ,df xweaa
myke .etxeyl f`e crend leg `edy [oqip f"h mei] eixg`y xwead
epnn xzepd ztixy oi` [aeh mei axra] lega epnfy gqt oaxwy
lenip `le lega did [ipinyd meid] dpnfy dlin jk ,aeh mei dgec

.aeh mei dgec dlind oi` ,aeh meia elenl `ae epnfa
:sqep cenil d`ian `xnbdàø÷ øîà ,øîà ééaà(i gk xacna)úìBò' ©©¥¨©¨©§¨©

'BzaLa úaLmiaixw zay ly cinzd zler ixa` xnelk ,'ebe ©©§©©
,zayaàìåxai`iúìBòly cinzd,ìBçmiaixwàìå ,úaMaixai` §Ÿ©©©¨§Ÿ

úìBòly cinzd,ìBçmiaixw,áBè íBéadpnfy dliny oicd `ede ©§
.aeh mei dgec dpi` lega

:sqep cenil d`ian `xnbdàø÷ øîà ,øîà àáø(fh ai zeny)xW`' ¨¨¨©¨©§¨£¤
Wtp lkl lk`i,'íëì äNòé Bcáì àeä,zexzein 'ecal `ed' zeaiz ¥¨¥§¨¤¤§©¥¨¤¨¤

cenll yie ,'mkl dUri Wtp lkl lk`i xW`' aezkl did leki oky£¤¥¨¥§¨¤¤¥¨¤¨¤
zaizn,'àeä',aeh meia zeyrl xzen ytp lke` `weecyàìå§Ÿ

ïéøéLëî.mixike xepz ,oikq ,cety ziiyr oebk ,ytp lke` ly ©§¦¦
zaizne'Bcáì',aeh mei dgec ytp lke` `weecy cenll yiàìå §©§Ÿ

dpîæa àlL äìéîz`f hrnl weqt jixve .aeh mei dgec dpi`y ¦¨¤Ÿ¦§©¨
xne` iziid weqtd `lely meynàéúàcdgczy zcnlp dliny ± §¨§¨

aeh meiøîBçå ìwî`ly dlin ,dcear dgecy zrxv dne ,zrxvn ¦©¨¤
lirl x`azpy enk ,dze` dgec dpnfa(:alw)iptn dgcpy aeh mei ,

i` dcearweqtd jxved okle ,eze` dgcz dpnfa `ly dliny oic ep
.aeh mei dgec dpi`y epcnll

:sqep cenil d`ian `xnbd,øîà éMà áømei oipra weqta xn`p ©©¦¨©
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קכה ezny in` cenr blw sc ± iyily wxtzekxa

àéä éàpz.DPnfA dlin Dil `wtpC `Mi`Ce"wn`xw `z` ike ,`axM-,DPnfA `NWl ©¨¥¦§¦¨§¨§¨¥¦¨¦§©¨¦§¨¨§¦¨¨§¨§¤Ÿ¦§©¨
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ø'åë ÷éñôa ïBòîL '.`xw iAx `l i` ,KMlid-icar `l:døáñ.,DiYrC DA ozp ¦§¦§¦¦§¨¦¨©¦§¨¨¨§¦§©¨¨©¨©§¥

EPOn lAwe:b"d :áéña äzà äNBò úBNòì §¦¥¦¤©£¤©¨§¦
èBîáe Bìâø ìòLBôéúk éab ìòL.Kixv Fpi`e ¤©©§§¤©©¥§¥§¥¨¦

xdGdl)(FlbxA Flrpn xWFTW aiq zFgcNn §¦¨¥¦¦§¦¤¥¦§¨§©§
FtizM lr iF`Vn `ViNnE:äøáò íàå.zxdAd ¦¦¨©©§¥§¦¨§¨©©¤¤

KkA-aizM ikdl .Dl WWFg Fpi`e ,dxar §¨¨§¨§¥¥¨§¨¦§¦
FYk`ln zFUrl xYEOW ,"zFUrl":ééaàå ©£¤¨©£§©§§©©¥

ïBòîL 'øc àaélà.,DxaqC iOTn ,`xTirn ©¦¨§¦§¥¦¨¨¦©¥¦§©¨
Dil ciar i`n "xUA" i`d?õB÷ì øîBàa.lFcB ©§©©¨¥¥§¥¨¨
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l"l ipinXd mFIA?õB÷ì ïaä éáà øîBàa. ©©§¦¦§¥£¦©¥¨
oiEMznCcaril `lC xdfEn `Ede ,Fxdhl §¦§©¥§©£§§¨§¨¤¡©

oiEMznaE miciA:øçà àkéà éàå.WWFg Fpi`W §¨©¦§¦§©¥§¦¦¨©¥¤¥¥
Fxdhl-,mzdl a` Ewil `le ,xg` caril §©£¤¡©©¥§¨¥¨§¨¨

miIwl lFki dY` ixdW ;`xw DiiAxC b"r`e§§©§¥§¨¤£¥©¨¨§©¥
xg` `dC ,oFrnW 'xl e`l zxiwr `lA dUr£¥§Ÿ£¦©¨§¦§§¨©¥
,'ek Wiwl Wix xn`e .xar `le oiEMin `l̈¦©¥§¨¨©§¨©¥¨¦

`iEAxe`z` i`nl:ãò øîBì ãeîìz ïéàL §¦¨§©¨¨¤¥©§©©
ø÷a.ivnC ,"xwA cr EPOn xzFPde" ,`piipY Ÿ¤¦§¨¨§©¨¦¤©Ÿ¤§¨¥

"EtxUY W`A xzFPde" aYknl`N` ,dtixV` §¦§©§©¨¨¥¦§Ÿ¤¨©§¥¨
iYxq`W onGA EPOn xzFPde :xn`w ikde ,i`ẅ¥§¨¦¨¨©§©¨¦¤©§©¤¨©§¦
`EdW ipW xwA `aIWM ,oFW`x xwA EpiidC ,Ll§§©§Ÿ¤¦§¤¨ŸŸ¤¥¦¤

.EtxUY - crFn lW FNEgh"iA la`-.`l ¤¥¦§§£¨§Ÿ
oAxw gqtE .h"iA opicar `l lFgC icin :`nl ©̀§¨¦¥§¨¨§¦©§¤©¨§©
DPnfA `NW dlinE .lFg `EdW ,`Ed oqipA c"i§¦¨¤¦¨¤Ÿ¦§©¨
DPnf did `l Ff zAWaC ,`Ed lFgC icin inp: ©¦¦¥§¦§©¨Ÿ¨¨§©¨

è"éa ìBç úìBò àìå.oi` h"ir lW cinY ixa` §Ÿ©§¥§¥¨¦¤¥
lFg zlFrM inp DPnfA `NW dlinE ,h"iA oiaxw§¥¦§¦¨¤Ÿ¦§©¨©¦§©

inC h"iA:å"÷a àéúàc.;dgcYWzrxS dnE §¨¥§¨§¨§¤¦§¤©¨©©
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xcdeixCqn-aMrzOW `vnpe ,izixg` dlgzd `N` ,cinY Edl ixwin `liz` xcd iM ,inp WxiR iAbe .mgl `lA oglW-iwaW iM xn`C iqFi iAxlE .`id izixg` `zNin ©£©§©§¥¨¦§¦§¨¦¤¨©§¨¨©£¦¦§¦§¨¤¦§©¥ª§¨§Ÿ¤¤§©¥¥¥©¦¦£©¨¥¦§¨©£¦¦¦§©¦¥§¨©¦¨§¦

`Ed `zNin `cgC ,`Ed cinY inp ilgzn xcde-oiaMrn oi`W t"r` ,xfFg WxiR inp `kd-`id `zNin xnB DNEkC:ïéè÷ìäî.oivivAoiaMrnd:épî.`Ed in lW Ff zxM: ©£©©§§¥©¦¨¦©£¨¦§¨¨¨©¦¥¥¥¤¥§©§¦§¨§©¦§¨¦§©§§¦§¦¦©§©§¦©¦¨¥¤¦
ïneà àðäk áø øîà.devn dUr `le zAW lNigW ,i`w zAWaE .zxM WEpr:àðà àîéðåéãáòàbìt.ligzdWkE li`Fd :xnFlM,ligzd zEWxAdxEAge,dUr zEWxA dUrW ¨©©¨£¨¨¨¨¥§©¨¨¥¤¦¥©¨§Ÿ¨¨¦§¨§¥¨£¨£©¦©§¨§©¦§¤¦§¦¦§¦§¦§©¨¤¨¨¦§¨¨

mY` Ekl :Edl `nip ?aiIg i`O`EniIqedk`lOd:àtt áø øîà àlà.`Ed lxr oiicrC ,xn`w dlin mEXn - xn`wC zxM WEpre lFgaE ,ixiinw lOW lFcbA:àúàc ïBâëe ©©©¨¥¨§§©¤§©§©§¨¨¤¨¨©©©¨§¨¤¨¨©§¥§§¨¨¥§¨¨©¦¦¨¨¨©©£©¦¨¥§©£¨
úBLîMä ïéa.,dlinl xWM mFId lkC,DzklidM mFIA xFnbl zwRqn `l :Dil Exn`eDiA Exz` `lC - `Mil dzin ,EdinE .zxM WEpre ,devn `lA zAWA dxEAg dUrze ¥©§¨§¨©¨¥§¦¨©£©¥¨©§©©¦§©§¦§¨¨§©£¤©¨§©¨§Ÿ¦§¨§¨¨¥¦¦¨¥¨§¨©§¥

dlgz`C ,`Mi` zxke .d`xzd eilr lAw `le ,dzinlFf drWA Flv` zFgCl zAW dpYip `le ,ligzd `l zEWxA:àîéúc eäî.lNgnC opirnW` `l oizipzn,Dlr `zAW §¦¨§Ÿ¦¥¨¨©§¨¨§¨¥¦¨§©§¨¨¦§Ÿ¦§¦§Ÿ¦§¨©¨¦¨¤§§¨¨©§¥¨©§¦¦¨©§§¦©¦§©¥©§¨£¨
mcCoEzpM mW cnFre cwtEn - ciwR cwtindvivnaE ,ilkA`YpMq e`l - lFgA uiin `lC `pOE`e .dpMq mEXn e`le ,ixW ikd mEXnE ,dxFY xEQi` o`M oi`e ,dxEAg oi` §¨¦§¨¨¦§¨§¥¨§¨¦§¦¦§¦¨¥©¨§¥¨¦¨¦¨¦¨¥§¨¦©¨¨§¨¨§¨¨¥§¨©©§¨

`le ,`idDixarip:íãc ïì òîLî à÷øaçéî éøeaéç.`vFIWMi"r,dvivniAB 'ipznA ipzwCn ,dpMq mEXn ,ixW ikd ENit`eziplRqi`oFOke:àaøz éàpéî áL.fzFpn ' ¦§¨¦¨§¥¨©§©¨§¨¦¥¦©©§¤¥§¦¨©£¦¨¦¨¥¦©¨¨¦§¨¨¥§©§¦©¥¦§§¨¦§©©¦¨¦©§¨¨
alg lW:àøé÷c àãçå.derW:àaì÷å àøé÷àðéLéø.mi`ivFOW ur lW ztf `Eddpal `ide ,xE`d i"r `NW EPOn:eäðéòø÷eäééðîì.ciqtdWFf d`Etx zFNbl mdl:Lé÷á ¤¥¤©£¨§¦¨©£¨¦¨§©§¨¦¦¨¤¤¤¥¤¦¦¦¤¤Ÿ¨§¦§¨¨§©¦§§¨©§¤¦§¦¨¤§©§¨§©¦

àãç eëì.iziNiB `NW: §£¨¤Ÿ¦¦¦
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'îb?éàî ééBzàì 'äìéî éëøBö ìk' ,eälek éðú÷ éãkî §¨¦§¦¨¨¥§¨§¥¦¨§©¥©
Y äìéîa ÷ñBò àeäL ïîæ ìk ,ìnä :ø"úc ,àä ééBzàì§©¥¨§©¨¨§©¤¥§¦¨
ïéöévä ìò ïéa äìénä úà ïéákòîä ïéöévä ìò ïéa øæBç¥¥©©¦¦©§©§¦¤©¦¨¥©©¦¦
úà ïéákòîä ïéöéö ìò ,Løét .äìénä úà ïéákòî ïéàL¤¥§©§¦¤©¦¨¥¥©¦¦©§©§¦¤
Bðéà Y äìénä úà ïéákòî ïéàL ïéöéö ìò ,øæBç Y äìénä©¦¨¥©¦¦¤¥§©§¦¤©¦¨¥

øét" àpz ïàî .øæBçäðç øa øa äaø øîà ?"øæBç Bðéà L ¥©©¨¥¥¥¥¨©©¨©©¨¨
:ïðçBé éaø øîàúBéäì ìçL øNò äòaøà :àéðúc .àéä ä÷Bøa ïa ïðçBé 'ø ìL Bða ìàòîLé éaø ¨©©¦¨¨©¦¦§¨¥§¤©¨¨¤§¨¦§©§¨©§¨¨¨¨¤¨¦§

:à"ëçå .ä÷Bøa ïa ïðçBé 'ø ìL Bða ìàòîLé éaø éøác ,äæçä ãò çñtä (íãà) èéLôî Y úaMa©©¨©§¦¨¨©¤©©¤¨¤¦§¥©¦¦§¨¥§¤©¨¨¤§¨§
Y íúä ä÷Bøa ïa ïðçBé 'ø ìL Bða ìàòîLé 'ø øîà÷ àì ïàk ãò !?éànî .Blek úà ïéèéLôî©§¦¦¤¦©©¨¨¨¨©©¦§¨¥§¤©¨¨¤§¨¨¨
äæ" :àéðúc ,éîð éëä Y "eäåðàå éìà äæ" ïðéòác àëä ìáà ,"eäåðàå éìà äæ" ïðéòa àìc íeMî¦§¨¨¥©¤¥¦§©§¥£¨¨¨§¨¥©¤¥¦§©§¥¨¦©¦§©§¨¤
úéöéö ,äàð øôBLå ,äàð áìeìå ,äàð äkeñ åéðôì äNò ;úBöîa åéðôì äàðúä Y "eäåðàå ,éìà¥¦§©§¥¦§¨¤§¨¨§¦§£¥§¨¨¨¨¨§¨¨¤§¨¨¤¦¦

ì Ba áBúëe äàð äøBz øôñ ,äàðïéàøéLa BëøBëå ïneà øìáìa ,äàð ñBîìe÷a ,äàð Béãa BîL ¨¨¥¤¨¨¤§¦§¦§¨¨§§¨¤§©§¨¨§§§¦¨¦
ïepç äéä äzà óà Y íeçøå ïepç àeä äî :Bì äîBc éåä Y "eäåðàå" :øîBà ìeàL àaà .ïéàð̈¦©¨¨¥§©§¥¡¥¤©©§©©©¨¤¥©

:ïðúc ,àéä éñBé éaø Y épî àä :éLà áø øîà àlà .íeçøåäàøð àlL ïéáe ìéìòa äàøpL ïéa §©¤¨¨©©©¦¨©¦©¦¥¦¦§©¥¤¦§¨©£¦¥¤Ÿ¦§¨
.úaMä úà åéìò ïéìlçî ïéà Y ìéìòa äàøð :øîBà éñBé éaø ,úaMä úà åéìò ïéìlçî Y ìéìòa©£¦§©§¦¨¨¤©©¨©¦¥¥¦§¨©£¦¥§©§¦¨¨¤©©¨

íúä éñBé 'ø øîà÷ àì ïàk ãò àîìéc !?éànîäðzéðc àëä ìáà ,úBçcéì úaL äðzéð àìc Y ¦©¦§¨©¨¨¨¨©©¥¨¨§Ÿ¦§¨©¨¦¨£¨¨¨§¦§¨
:ïðúc ,àéä éñBé éaøc déìò éâéìôc ïðaø :éòcøäð éøîà àlà !éîð éëä Y úBçcéì úaLäòaøà ©¨¦¨¨¦©¦¤¨¨§¦§©§§¥©¨©¦§¦¦£¥§©¦¥¦¦§©©§¨¨

íéðL ,íäéðôì ïéîéc÷î äòaøàå .ïéëéæa éðL íãéa íéðLe ,íéøãñ éðL íãéa íéðL ,ïéñðëð íéðäkŸ£¦¦§¨¦§©¦§¨¨§¥§¨¦§©¦§¨¨§¥¨¦¦§©§¨¨©§¦¦¦§¥¤§©¦
ïéàéöBnäå ,íBøcì íäéðôe ïBôva íéãîBò ïéñéðënä .ïéëéæa éðL ìBhéì Y íéðLe ,íéøãñ éðL ìBhéì Y¦§¥§¨¦§©¦¦§¥¨¦¦©©§¦¦§¦©¨§¥¤©¨§©¦¦
íeMî ,äæ ìL Bçôè ãöa äæ ìL Bçôè ,ïéçépî elàå íéëLBî elà .ïBôvì íäéðôe íBøca íéãîBò§¦©¨§¥¤©¨¥§¦§¥©¦¦¦§¤¤§©¦§¤¤¦
.ãéîz äéä äæ óà Y ïéçépî elàå ïéìèBð elà eléôà :øîBà éñBé 'ø ."ãéîz ('ä) éðôì" øîàpL¤¤¡©¦§¥¨¦©¥¥£¦¥§¦§¥©¦¦©¤¨¨¨¦

é÷úî .ïneà :àðäk ø"à ?épî .úøk Y Leðò è÷ìéä àì íàå ,äìénä úà ïéè÷ìäî :ø"úáø dì ó §©§§¦¤©¦¨§¦Ÿ¦§¥¨¨¥©¦¨£¨¨©§¦¨©
áø øîà àlà !"äåöîc àbìt eúéãáò ïezà Y äåöîc àbìt éãáò àðà" eäì àîéì ïneà :àtt©¨¨¥¨§£¨£©¦©§¨§¦§¨©£©¦©§¨§¦§¨¤¨¨©©

é÷úî .ìBãb :àttøîà àlà !"ìBné àì øLà øëæ ìøòå" déa áéúk àéãäa ìBãb :éLà áø dì ó ©¨¨©§¦¨©©¦¨§¤§¨§¦¥§¨¥¨¨£¤Ÿ¦¤¨¨©
:eäì øîàå ,ú÷tñî àì :déì eøîàå ,úaLc úBLîMä ïéa àúàc ïBâëe ,ïneà íìBòì :éLà áø©©¦§¨¨§©£¨¥©§¨§©¨©£©¥¨©§©©©£©§
øîà ."'åëå ïéööBî" .úøk Leðòå ,ãáòc àeä äøeaçc çkzLéàå ,÷tzñéà àìå ãáòå .àðé÷tñî©§§¦¨©£©§¨¦§©¥§¦§©¥§©¨©£©§¨¨¥§¦¨©
àúaL déìò éìlçî à÷cî ,àèéLt .déì ïðéøáòå ,àeä äðkñ Y õééî àìc àðneà éàä :àtt áø©©¨©¨¨§¨¨¥©¨¨§¨§¦©¥§¦¨¦§¨§©§¦£¥©§¨
,ïBnëå úéðìtñéàc àéîeãå .øaçéî éøeaç :ì"î÷ ,ãé÷t ã÷ôéî íc éàä :àîéúc eäî !àeä äðkñ Y©¨¨©§¥¨©¨¦§¨¨¦©¥¦©©§§¨§¦§§¨¦§©
ïéðúBðå" .àeä äðkñ Y ãéáò àì ék Y ð"ä óà ,àeä äðkñ ãéáò àì ék Y ïBnëå úéðìtñéà äî̈¦§§¨¦§©¦¨¨¥©¨¨©¦¨¨¥©¨¨§§¦

éì äøîà ,ééaà øîà ."úéðìtñéà äéìòéáék ïBäleëc àúéðìtñéà :íàYàãçå àaøz éàpéî áL ¨¤¨¦§§¨¦¨©©©¥¨§¨¦¥¦§§¨¦¨§§¦¥©¦¨©§¨©£¨
àaì÷å àøé÷ :øîà àáø .àøé÷c .àðéLéø.eäééðîì àéñà éîBéðî éða eäðéòø÷ ,àæBçîa àáø dLø ¦¨¨¨£©¦¨§©§¨¦¦¨§¨¨¨¨¦§¨§©¦§§¥©§¥©§¨§¨©§

déì eøè÷ð Y àáeè áéâð àìå détà éLîc ïàî éàä :ìàeîL øîàc ,àãç eëì é÷áL :eäì øîà£©§§©¦§£¨©£©§¥©©§©¦©¥§¨©¥¨¦§§¥
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שבת.  פרק תשעה עשר - רבי אליעזר דמילה דף קלג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

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

àøîâ
.zaya dlin ikxv lk oiyer ,dxn`y epzpyn z` zx`an `xnbd

:`xnbd dywneälek éðz÷ éãkîlk z` zhxtn dpynd ixd ± ¦§¦¨¨¥§
ok m` ,'eke dvivne drixt ,dlin ,dlind ikxv'äìéî éëøBö ìk'¨§¥¦¨

éàî ééeúàì:`xnbd zvxzn .zeaxl `pzd `a dn ±àä ééeúàì± §¨¥©§¨¥¨
,`ziixaa x`eand z` zeaxl `aìnä ,ïðaø eðúc,zayaïîæ ìk §¨©¨¨©¨¨§©

äìéna ÷ñBò àeäLzeix`y xnelk ,oiviv d`exe eci z` wliq `le ¤¥©¦¨
,ekzgp `ly dlxrd xernúà ïéákòîä ïéöévä ìò ïéa øæBç¥¥©©¦¦©§©§¦¤

äìénädpi` dlind m` oia ,dlxrd xer zeix`y z` jzege xfeg ± ©¦¨
,mkzgiy cr dxiykäìénä úà ïéákòî ïéàL ïéöévä ìò ïéaoia ± ¥©©¦¦¤¥§©§¦¤©¦¨

meyn mrhde .mkzgi `l m` mb dxiyk dlind carica m`
m` la` .zay dgecy dlind ly jynd `ed mkezigyLøét± ¥©

if` ,dlindn eci z` wliqøæBç äìénä úà ïéákòîä ïéöéö ìò©¦¦©§©§¦¤©¦¨¥
mle` .dnlyed `l oiicr dlindy itl ,mkzegeïéàL ïéöéö ìò©¦¦¤¥

øæBç Bðéà äìénä úà ïéákòîdxnbp eci weliqay itl ,mkzege §©§¦¤©¦¨¥¥
ozip `ly dycg dlert ef miakrn mpi`y oiviv jezige dlind
dlin ikxv lk oiyer' ,dpynd zpeek efe .zayd z` dilr llgl
z` miakrn mpi`y oiviv jezgle xefgl xzeny epiide ,'zaya

.yxit `ly onf lk ,dlind
:`xnbd zxxanàpz ïàîm`y xaeqd ef `ziixa ly `pzd `ed in ± ©©¨

Løétdlind on eci wliqeøæBç Bðéà,miakrn mpi`y oiviv jezgl ¥©¥¥
dlertl aygp mkezige ,dlind zlert dxnbp cid weliqay itl

.zay dgec dpi`y dycg,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨
zhiy,àéðúc ,àéä ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¦§©§¨

øNò äòaøàoqipa[úà] (íãà) èéLôî ,úaMa úBéäì ìçL ©§¨¨¨¨¤¨¦§©©¨©§¦¤
,çñtäribne zeixeg`d milbxdn xerd zhytda ligzneãò ©¤©©
,äæçäz` `ivene dfgd otec z` rxewe hytdd z` wiqtn `ed f`e ¤¨¤

epi`e ,mxihwne mixeni`dzay i`venae ,xerd z` hiytdl jiynn
,zecear x`ye xerd zhytd z` xneb gqt lil `edyéaø éøác¦§¥©¦

,íéøîBà íéîëçå .ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLéxg`l ¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨©£¨¦§¦
e mixfeg ,mzxhwde mixeni`d z`ved.Blek úà ïéèéLôîiax mrhe ©§¦¦¤

dlertd dxnbp xerd zhytdn cid weliqay `ed l`rnyi
oeik ,zaya xerd zhytda jk xg` jiyndl xzid oi`e ,dpey`xd
eci weliqa ,dlina oke .zay i`vena dzeyrl lekiy dk`ln efy
.miakrn mpi`y oiviv zaya jezgl aeyl xzid oi`e dlind dxnbp

:`xnbd dgecéànîoa opgei iax ly epa l`rnyi iaxy oipn ± ¦©
,xfeg epi` eci wliq m` dlinay xaeq dwexaøîà÷ àì ïàk ãò± ©¨Ÿ¨¨©

xn`y eprny `l dzr crïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤
ä÷Bøa`weec `l` ,xfeg epi` yxit m`yíúäzhytd jynda §¨¨¨

,mixeni`d z`ved xg`l oaxwdïðéòa àìc íeMîzhytda oi`y ± ¦§Ÿ¨¦©
zevn meyn xerd,'eäåðàå éìà äæ'oi` mixeni`d zlihp xg`y ¤¥¦§©§¥

,xya ietia devn xecidàëä ìáàdlin zevna o`k ±ïðéòác± £¨¨¨§¨¦©
miiwl ick mlek oivivd z` jezgl jixvyénð éëä ,'eäåðàå éìà äæ'¤¥¦§©§¥¨¦©¦

id ie`xd on ±.dlind jyndk ef dlert aiygdl dàéðúcixdy - §©§¨
dxeza xn`p ,`ziixaa epipy jk(a eh zeny),'eäåðàå éìà äæ'exn`e ¤¥¦§©§¥

,minkgäàð áìeìå äàð äkeñ åéðôì äNò ,úBöîa åéðôì äàpúä¦§¨¥§¨¨§¦§£¥§¨¨¨¨¨§¨¨¤
ì Ba áBúëe äàð äøBz øôñ ,äàð úéöéö ,äàð øôBLåBéãa BîL §¨¨¤¦¦¨¨¥¤¨¨¤§¦§¦§

àaà .ïéàð ïéàøéLa BëøBëå ïneà øìáìa ,äàð ñBîìe÷a ,äàð̈¤§§¨¤§©§¨¨§§§¦¨¦¨¦©¨
'eäåðàå' øîBà ìeàLxnelk ,'`ede ip`' oeylnBì äîBc éåäwacde ¨¥§©§¥¡¥¤

,eikxca.íeçøå ïepç äéä äzà óà íeçøå ïepç àeä äî©©§©©©¨¡¥©§©
:xfeg epi` yxity xaeqd `pz d`ian `xnbd,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦

ïðúc ,àéä éñBé éaø épî àä(:`k d"x)ueg dkilda zay lelig oipra ¨©¦©¦¥¦¦§©
,dpald zii`x lr milyexia cirdl ick megzläàøpL ïéadpald ¥¤¦§¨

dycgdìéìòa,mlekl ielba ±ïéìlçî ,ìéìòa äàøð àlL ïéáe ©£¦¥¤Ÿ¦§¨©£¦§©§¦
micrdúaMä úà åéìòef ,e`xy dn cirdl milyexil miklede ¨¨¤©©¨

.`nw `pz zhiyåéìò ïéìlçî ïéà ìéìòa äàøð ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¦§¨©£¦¥§©§¦¨¨
,úaMä úàoi`e myl miaexwd e` oicd zia ede`x i`cey meyn ¤©©¨

devn yiy s`y cnlp iqei iax ixacn .jxevl `ly zay llgl
lr zay millgn oi` mewn lkn ,dycgd dpald zii`x lr cirdl
devn xecid yiy s` dlindn yxita mb ok m` ,jxev oi`yk jk

mpi`y oivivd z` mb jezgle xefgloi`y oeik mewn lkn ,miakrn
.jk lr zay millgn oi` ,dxiyk dlind ixdy dfa jxev

:`xnbd dgecéànî,xfeg epi` yxity xaeq iqei iaxy oipn ±àîìéc ¦©¦§¨
øîà÷ àì ïàk ãòxn`y eprny `l dzr cr ±íúä éñBé éaø`ly ©¨Ÿ¨¨©©¦¥¨¨

meyn `l` ,jxev jka oi`yk zay llglúBçcéì úaL äðzéð àìc§Ÿ¦§¨©¨¦¨
,lilra dpald zi`xp xy`k zay llgl llk xzed `l ±àëä ìáà£¨¨¨

,miakrn mpi`y oivivaúBçcéì úaL äðzéðc,yxit `lykénð éëä §¦§¨©¨¦¨¨¦©¦
ly jynd dfy oeik ,yxit m` mb zay dgczy xnel did ie`x ±

.dlind
:xg` `pz d`ian `xnbddéìò éâéìôc ïðaø ,éòcøäð éøîà àlà¤¨¨§¦§©§§¥©¨¨¦§¦¦£¥

ïðúc ,àéä éñBé éaøc(:hv zegpn)miptd mgl xecqe weliq oipra §©¦¥¦¦§©
,zayaïéñðëð íéðäk äòaøàlkidlíéðLmdníéøãñ éðL íãéa ©§¨¨Ÿ£¦¦§¨¦§©¦§¨¨§¥§¨¦

,miptd mgl ly zekxrn izy ±ïéëéæá éðL íãéa íéðLezetk izy ± §©¦§¨¨§¥§¦¦
.dpeal ze`lnäòaøàåmixg` mipdkíéðL ,íäéðôì ïéîéc÷îick §©§¨¨©§¦¦¦§¥¤§©¦

íéøãñ éðL ìBhéìxary reayd lyíéðLeickïéëéæá éðL ìBhéì ¦§¥§¨¦§©¦¦§¥§¦¦
.xary reayd lyïéñéðënäzeycgd zekxrnd z`íéãîBòagexa ©©§¦¦§¦

oglydïBôva,`ed zeaiyg jxcyïéàéöBnäå ,íBøcì íäéðôe ©¨§¥¤©¨§©¦¦
íéãîBòoglyd agexa mcbpkelà .ïBôvì íäéðôe íBøcami`ivend §¦©¨§¥¤©¨¥
íéëLBîmipyid mgld ixcq z`elàåmiqipkndïéçépîz` §¦§¥©¦¦

,miycgd,äæ ìL Bçôè ãöa äæ ìL Bçôèmiwlqnd xy`k ,xnelk ¦§¤¤§©¦§¤¤
ycgd mgld z` mixcqnd migipn cin ,gth mgld z` mikyen

ok miyere ,gth eze`aøîàpL íeMî(l dk zeny)oglXd lr Yzpe' ¦¤¤¡©§¨©¨©©ª§¨
mipR mgl,'ãéîz ('ä) éðôìlr gpen mgl `di cinzy devn xnelk ¤¤¨¦§¨©¨¦

.ycwna ogleydïéìèBð elà eléôà ,øîBà éñBé éaøz` dligz ©¦¥¥£¦¥§¦
mipyid mgld ixcqåjk xg` wxïéçépî elà,miycgd z`óàaäæ §¥©¦¦©¤

äéäweqtd miiwzn.'ãéîz'nlp minkg ixacnoia wqtd did m`y c ¨¨¨¦
weqtd miiwzn did `l ,ycgd mgld xeciql oyid mgld weliq
mpi`y oiviv lr dxfgd oi` ,dlindn eci wliqyk mb ok m` ,'cinz'

.dycg dlertl `l` dlind jyndl zaygp miakrn
:zaya oivivd jezig oipra oecl dkiynn `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

äìénä úà ïéè÷ìäîdlxrd zeix`y z` mikzege mihwln ± §©§§¦¤©¦¨
.dlind z` miakrnd oivivl dpeekde ,zayaLeðò ,è÷ìéä àì íàå§¦Ÿ¦§¥¨

.úøk:`xnbd zl`eyépî:`xnbd daiyn .zxk yepr in ±áø øîà ¨¥©¦¨©©
,ïneà ,àðäkezeyra zay lligy itl zxka yprp ldend xnelk ©£¨¨

.dlind z` xnb `l ixdy ,dlin zevn mewna `ly dxeag
:`xnbd dywné÷úî,àtt áø dì ód recnïneà,zxk aiigàîéì ©§¦¨©¨¨¨¥¨

eäì,one`d mdl xn`i ±äåöîc àbìt éãáò àðàiziyr ip` ± §£¨©§¦©§¨§¦§¨
dzyrp dxeagde xzida izlgzd ip` xnelk ,devnd zivgn

,xzidaäåöîc àbìt eúéãáò ïezàdzivgn z` enilyz mz` ± ©¨§¦©§¨§¦§¨
.oivivd z` exiqze ipyd

:`xnbd zvxzn,àtt áø øîà àlà,lega zwqer `ziixad ¤¨¨©©¨¨
m`y dzpeekeìBãbz` miakrnd oivivd lr xfg `le envr z` ln ¨

:`xnbd dywn .lxr oiicr `ed ixdy zxk yepr `ed ,dlind
é÷úî,éMà áø dì óy eprinydl jixv ikeìBãbenvr z` ln `ly ©§¦¨©©¦¨

`ld ,zxk aiigdéa áéúk àéãäaepipra xn`p yexita ±fi ziy`xa) §¤§¨§¦¥
(ciìBné àì øLà øëæ ìøòå'.'diOrn `edd WtPd dzxkpe 'ebe §¨¥¨¨£¤Ÿ¦§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

:`xnbd zvxzníìBòì ,éMà áø øîà àlà,zaya `ziixaa xaecn ¤¨¨©©©¦§¨
deïneà,zxk yepràúàc ïBâëel jenq onfd ribdy ±úBLîMä ïéa ¨§©£¨¥©§¨

,úaLc,dlind z` ligzdl dvx ldendeú÷tñî àì déì eøîàå §©¨§¨§¥Ÿ§©§©
zaya dxeag dyrze ,jiygiy mcew dlind z` xenbl witqz `l ±

.devn mewna `lyeäì øîàåone`dàðé÷tñî.witq` ok ip` ± §¨©§§©§¦¨
÷tzñéà àìå ãáòåmiakrnd oiviv ex`ype dlind z` ligzde ± ©£©§Ÿ¦§©©
,mxiqdl witqd `leãáòc àeä äøeaçc çëzLéàådyry `vnpe ± §¦§§©§©¨©£©

,devn mewna `ly dxeagúøk Leðòå.jk lr §¨¨¥
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr blw sc zay(iriax meil)

àøîâ
.zaya dlin ikxv lk oiyer ,dxn`y epzpyn z` zx`an `xnbd

:`xnbd dywneälek éðz÷ éãkîlk z` zhxtn dpynd ixd ± ¦§¦¨¨¥§
ok m` ,'eke dvivne drixt ,dlin ,dlind ikxv'äìéî éëøBö ìk'¨§¥¦¨

éàî ééeúàì:`xnbd zvxzn .zeaxl `pzd `a dn ±àä ééeúàì± §¨¥©§¨¥¨
,`ziixaa x`eand z` zeaxl `aìnä ,ïðaø eðúc,zayaïîæ ìk §¨©¨¨©¨¨§©

äìéna ÷ñBò àeäLzeix`y xnelk ,oiviv d`exe eci z` wliq `le ¤¥©¦¨
,ekzgp `ly dlxrd xernúà ïéákòîä ïéöévä ìò ïéa øæBç¥¥©©¦¦©§©§¦¤

äìénädpi` dlind m` oia ,dlxrd xer zeix`y z` jzege xfeg ± ©¦¨
,mkzgiy cr dxiykäìénä úà ïéákòî ïéàL ïéöévä ìò ïéaoia ± ¥©©¦¦¤¥§©§¦¤©¦¨

meyn mrhde .mkzgi `l m` mb dxiyk dlind carica m`
m` la` .zay dgecy dlind ly jynd `ed mkezigyLøét± ¥©

if` ,dlindn eci z` wliqøæBç äìénä úà ïéákòîä ïéöéö ìò©¦¦©§©§¦¤©¦¨¥
mle` .dnlyed `l oiicr dlindy itl ,mkzegeïéàL ïéöéö ìò©¦¦¤¥

øæBç Bðéà äìénä úà ïéákòîdxnbp eci weliqay itl ,mkzege §©§¦¤©¦¨¥¥
ozip `ly dycg dlert ef miakrn mpi`y oiviv jezige dlind
dlin ikxv lk oiyer' ,dpynd zpeek efe .zayd z` dilr llgl
z` miakrn mpi`y oiviv jezgle xefgl xzeny epiide ,'zaya

.yxit `ly onf lk ,dlind
:`xnbd zxxanàpz ïàîm`y xaeqd ef `ziixa ly `pzd `ed in ± ©©¨

Løétdlind on eci wliqeøæBç Bðéà,miakrn mpi`y oiviv jezgl ¥©¥¥
dlertl aygp mkezige ,dlind zlert dxnbp cid weliqay itl

.zay dgec dpi`y dycg,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨
zhiy,àéðúc ,àéä ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¦§©§¨

øNò äòaøàoqipa[úà] (íãà) èéLôî ,úaMa úBéäì ìçL ©§¨¨¨¨¤¨¦§©©¨©§¦¤
,çñtäribne zeixeg`d milbxdn xerd zhytda ligzneãò ©¤©©
,äæçäz` `ivene dfgd otec z` rxewe hytdd z` wiqtn `ed f`e ¤¨¤

epi`e ,mxihwne mixeni`dzay i`venae ,xerd z` hiytdl jiynn
,zecear x`ye xerd zhytd z` xneb gqt lil `edyéaø éøác¦§¥©¦

,íéøîBà íéîëçå .ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLéxg`l ¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨©£¨¦§¦
e mixfeg ,mzxhwde mixeni`d z`ved.Blek úà ïéèéLôîiax mrhe ©§¦¦¤

dlertd dxnbp xerd zhytdn cid weliqay `ed l`rnyi
oeik ,zaya xerd zhytda jk xg` jiyndl xzid oi`e ,dpey`xd
eci weliqa ,dlina oke .zay i`vena dzeyrl lekiy dk`ln efy
.miakrn mpi`y oiviv zaya jezgl aeyl xzid oi`e dlind dxnbp

:`xnbd dgecéànîoa opgei iax ly epa l`rnyi iaxy oipn ± ¦©
,xfeg epi` eci wliq m` dlinay xaeq dwexaøîà÷ àì ïàk ãò± ©¨Ÿ¨¨©

xn`y eprny `l dzr crïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤
ä÷Bøa`weec `l` ,xfeg epi` yxit m`yíúäzhytd jynda §¨¨¨

,mixeni`d z`ved xg`l oaxwdïðéòa àìc íeMîzhytda oi`y ± ¦§Ÿ¨¦©
zevn meyn xerd,'eäåðàå éìà äæ'oi` mixeni`d zlihp xg`y ¤¥¦§©§¥

,xya ietia devn xecidàëä ìáàdlin zevna o`k ±ïðéòác± £¨¨¨§¨¦©
miiwl ick mlek oivivd z` jezgl jixvyénð éëä ,'eäåðàå éìà äæ'¤¥¦§©§¥¨¦©¦

id ie`xd on ±.dlind jyndk ef dlert aiygdl dàéðúcixdy - §©§¨
dxeza xn`p ,`ziixaa epipy jk(a eh zeny),'eäåðàå éìà äæ'exn`e ¤¥¦§©§¥

,minkgäàð áìeìå äàð äkeñ åéðôì äNò ,úBöîa åéðôì äàpúä¦§¨¥§¨¨§¦§£¥§¨¨¨¨¨§¨¨¤
ì Ba áBúëe äàð äøBz øôñ ,äàð úéöéö ,äàð øôBLåBéãa BîL §¨¨¤¦¦¨¨¥¤¨¨¤§¦§¦§

àaà .ïéàð ïéàøéLa BëøBëå ïneà øìáìa ,äàð ñBîìe÷a ,äàð̈¤§§¨¤§©§¨¨§§§¦¨¦¨¦©¨
'eäåðàå' øîBà ìeàLxnelk ,'`ede ip`' oeylnBì äîBc éåäwacde ¨¥§©§¥¡¥¤

,eikxca.íeçøå ïepç äéä äzà óà íeçøå ïepç àeä äî©©§©©©¨¡¥©§©
:xfeg epi` yxity xaeqd `pz d`ian `xnbd,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦

ïðúc ,àéä éñBé éaø épî àä(:`k d"x)ueg dkilda zay lelig oipra ¨©¦©¦¥¦¦§©
,dpald zii`x lr milyexia cirdl ick megzläàøpL ïéadpald ¥¤¦§¨

dycgdìéìòa,mlekl ielba ±ïéìlçî ,ìéìòa äàøð àlL ïéáe ©£¦¥¤Ÿ¦§¨©£¦§©§¦
micrdúaMä úà åéìòef ,e`xy dn cirdl milyexil miklede ¨¨¤©©¨

.`nw `pz zhiyåéìò ïéìlçî ïéà ìéìòa äàøð ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¦§¨©£¦¥§©§¦¨¨
,úaMä úàoi`e myl miaexwd e` oicd zia ede`x i`cey meyn ¤©©¨

devn yiy s`y cnlp iqei iax ixacn .jxevl `ly zay llgl
lr zay millgn oi` mewn lkn ,dycgd dpald zii`x lr cirdl
devn xecid yiy s` dlindn yxita mb ok m` ,jxev oi`yk jk

mpi`y oivivd z` mb jezgle xefgloi`y oeik mewn lkn ,miakrn
.jk lr zay millgn oi` ,dxiyk dlind ixdy dfa jxev

:`xnbd dgecéànî,xfeg epi` yxity xaeq iqei iaxy oipn ±àîìéc ¦©¦§¨
øîà÷ àì ïàk ãòxn`y eprny `l dzr cr ±íúä éñBé éaø`ly ©¨Ÿ¨¨©©¦¥¨¨

meyn `l` ,jxev jka oi`yk zay llglúBçcéì úaL äðzéð àìc§Ÿ¦§¨©¨¦¨
,lilra dpald zi`xp xy`k zay llgl llk xzed `l ±àëä ìáà£¨¨¨

,miakrn mpi`y oivivaúBçcéì úaL äðzéðc,yxit `lykénð éëä §¦§¨©¨¦¨¨¦©¦
ly jynd dfy oeik ,yxit m` mb zay dgczy xnel did ie`x ±

.dlind
:xg` `pz d`ian `xnbddéìò éâéìôc ïðaø ,éòcøäð éøîà àlà¤¨¨§¦§©§§¥©¨¨¦§¦¦£¥

ïðúc ,àéä éñBé éaøc(:hv zegpn)miptd mgl xecqe weliq oipra §©¦¥¦¦§©
,zayaïéñðëð íéðäk äòaøàlkidlíéðLmdníéøãñ éðL íãéa ©§¨¨Ÿ£¦¦§¨¦§©¦§¨¨§¥§¨¦

,miptd mgl ly zekxrn izy ±ïéëéæá éðL íãéa íéðLezetk izy ± §©¦§¨¨§¥§¦¦
.dpeal ze`lnäòaøàåmixg` mipdkíéðL ,íäéðôì ïéîéc÷îick §©§¨¨©§¦¦¦§¥¤§©¦

íéøãñ éðL ìBhéìxary reayd lyíéðLeickïéëéæá éðL ìBhéì ¦§¥§¨¦§©¦¦§¥§¦¦
.xary reayd lyïéñéðënäzeycgd zekxrnd z`íéãîBòagexa ©©§¦¦§¦

oglydïBôva,`ed zeaiyg jxcyïéàéöBnäå ,íBøcì íäéðôe ©¨§¥¤©¨§©¦¦
íéãîBòoglyd agexa mcbpkelà .ïBôvì íäéðôe íBøcami`ivend §¦©¨§¥¤©¨¥
íéëLBîmipyid mgld ixcq z`elàåmiqipkndïéçépîz` §¦§¥©¦¦

,miycgd,äæ ìL Bçôè ãöa äæ ìL Bçôèmiwlqnd xy`k ,xnelk ¦§¤¤§©¦§¤¤
ycgd mgld z` mixcqnd migipn cin ,gth mgld z` mikyen

ok miyere ,gth eze`aøîàpL íeMî(l dk zeny)oglXd lr Yzpe' ¦¤¤¡©§¨©¨©©ª§¨
mipR mgl,'ãéîz ('ä) éðôìlr gpen mgl `di cinzy devn xnelk ¤¤¨¦§¨©¨¦

.ycwna ogleydïéìèBð elà eléôà ,øîBà éñBé éaøz` dligz ©¦¥¥£¦¥§¦
mipyid mgld ixcqåjk xg` wxïéçépî elà,miycgd z`óàaäæ §¥©¦¦©¤

äéäweqtd miiwzn.'ãéîz'nlp minkg ixacnoia wqtd did m`y c ¨¨¨¦
weqtd miiwzn did `l ,ycgd mgld xeciql oyid mgld weliq
mpi`y oiviv lr dxfgd oi` ,dlindn eci wliqyk mb ok m` ,'cinz'

.dycg dlertl `l` dlind jyndl zaygp miakrn
:zaya oivivd jezig oipra oecl dkiynn `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

äìénä úà ïéè÷ìäîdlxrd zeix`y z` mikzege mihwln ± §©§§¦¤©¦¨
.dlind z` miakrnd oivivl dpeekde ,zayaLeðò ,è÷ìéä àì íàå§¦Ÿ¦§¥¨

.úøk:`xnbd zl`eyépî:`xnbd daiyn .zxk yepr in ±áø øîà ¨¥©¦¨©©
,ïneà ,àðäkezeyra zay lligy itl zxka yprp ldend xnelk ©£¨¨

.dlind z` xnb `l ixdy ,dlin zevn mewna `ly dxeag
:`xnbd dywné÷úî,àtt áø dì ód recnïneà,zxk aiigàîéì ©§¦¨©¨¨¨¥¨

eäì,one`d mdl xn`i ±äåöîc àbìt éãáò àðàiziyr ip` ± §£¨©§¦©§¨§¦§¨
dzyrp dxeagde xzida izlgzd ip` xnelk ,devnd zivgn

,xzidaäåöîc àbìt eúéãáò ïezàdzivgn z` enilyz mz` ± ©¨§¦©§¨§¦§¨
.oivivd z` exiqze ipyd

:`xnbd zvxzn,àtt áø øîà àlà,lega zwqer `ziixad ¤¨¨©©¨¨
m`y dzpeekeìBãbz` miakrnd oivivd lr xfg `le envr z` ln ¨

:`xnbd dywn .lxr oiicr `ed ixdy zxk yepr `ed ,dlind
é÷úî,éMà áø dì óy eprinydl jixv ikeìBãbenvr z` ln `ly ©§¦¨©©¦¨

`ld ,zxk aiigdéa áéúk àéãäaepipra xn`p yexita ±fi ziy`xa) §¤§¨§¦¥
(ciìBné àì øLà øëæ ìøòå'.'diOrn `edd WtPd dzxkpe 'ebe §¨¥¨¨£¤Ÿ¦§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

:`xnbd zvxzníìBòì ,éMà áø øîà àlà,zaya `ziixaa xaecn ¤¨¨©©©¦§¨
deïneà,zxk yepràúàc ïBâëel jenq onfd ribdy ±úBLîMä ïéa ¨§©£¨¥©§¨

,úaLc,dlind z` ligzdl dvx ldendeú÷tñî àì déì eøîàå §©¨§¨§¥Ÿ§©§©
zaya dxeag dyrze ,jiygiy mcew dlind z` xenbl witqz `l ±

.devn mewna `lyeäì øîàåone`dàðé÷tñî.witq` ok ip` ± §¨©§§©§¦¨
÷tzñéà àìå ãáòåmiakrnd oiviv ex`ype dlind z` ligzde ± ©£©§Ÿ¦§©©
,mxiqdl witqd `leãáòc àeä äøeaçc çëzLéàådyry `vnpe ± §¦§§©§©¨©£©

,devn mewna `ly dxeagúøk Leðòå.jk lr §¨¨¥
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr clw sc zay(iying meil)

àúéðtñç.oigya dqkzn eipt xer ±dézðwz éàî`id dn ± ©§§¦¨©©©§¥
,ez`etxà÷ìéñc àiîa àáeè éLîéìeipt z` zeax minrt ugxi ± ¦§¥¨§©¨§¦§¨

.oicxz mda elyazdy mina
m` :dpyna xn`p÷çL àìoenk,úaL áøòîzaya wgyi `l Ÿ¨©¥¤¤©¨

oenk zwigya dpc `xnbd .eipiya qrli `l` ,dlind xg`l elit`
:aeh meia d`etxlúaMa äìénì ïéNBò ïéàL íéøác ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨¦¤¥¦©¦¨©©¨

,iepiya `l`dì ïéNBòl][dlináBè íBéa,lega dyery jxck ¦¨§
y epiide.ïîLå ïéé dì ïéôøBèå ïBnk dì ïé÷çBL£¦¨©§§¦¨©¦¨¤¤

:`ziixad lr dywn `xnbdàðL éàî ,óñBé áøì ééaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥©§¨
áBè íBéa ïBnkjxevl aeh meia ewgeyl exizdy oenkd dpey dna ± ©§

`ed mrhd jgxk lre ,aeh mei axrn ewgeyl did lekiy s` dlind
meynäøã÷ì éæçc,dxicwl oilazk etiqedl ie`x oeghd oenkd - ©£¦¦§¥¨

sexhl mb xizdl did ie`x ok m` ,aeh meia ezpigh zxzen ok lre
,zay axra mtxehl did lekiy s` dlind jxevl zaya onye oii

ixdyénð éæç ïîLå ïéémb miie`x ±äìBçì úaMa.dpkq ea oi`y ©¦¨¤¤£¦©¦©©¨§¤
ïa ïBòîL éaø øîà .úaMa äìBçì ïîLå ïéé ïéôøBè ïéà ,àéðúc§©§¨¥§¦©¦¨¤¤§¤©©¨¨©©¦¦§¤
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áøòå éúL`edy dxery y`xa axre izy zxeva xerd z` rxwi ± §¦¨¥¤

,cgéøæc íeMî ,àì úBëzî éìëa ìáàó.zegitpl mxeby ± £¨¦§¥©¨Ÿ¦§¨¦
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éeòî àìc à÷eðé éàä ,íà éì äøîà ,ééaà øîàåel dywy wepiz ± §¨©©©¥¨§¨¦¥©§¨§Ÿ§©¥

,dniypddénéàc àúéìñ eúéìenr dclepy `ilyd z` e`iai ± ©§¦§§¨§¦¥
éeòîe déåléò dé÷øLéìå.ahid meypie exya lr dze` ewilgie ± §¦§§¥¦¨¥§©¥

ïéè÷c à÷eðé éàä ,íà éì äøîà ,ééaà øîàåmepv `edy wepiz ± §¨©©©¥¨§¨¦¥©§¨§¨¦
,c`ndénéàc àúìéñì eúééìenr dclepy `ilyd z` e`iai ± ©§§¦§¨§¦¥
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ipic zx`an dligze ,zaya dlin ipica weqrl dkiynn epzpyn

:dixg`e dlind mcew wepizd zvigxïèwä úà ïéöéçøîming mina ©§¦¦¤©¨¨
,zaya engedyäìénä éðôì ïéa,ewfgl ickäìénä øçàì ïéáeick ¥¦§¥©¦¨¥§©©©¦¨

,eze`txlïéôlæîemithpn -åéìòming min.éìka àì ìáà ãia §©§¦¨¨©¨£¨Ÿ©§¦
öéçøî ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøïèwä úà ïés`éLéìMä íBia ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥©§¦¦¤©¨¨©©§¦¦

ezlinl,úaMa úBéäì ìçL,okeqn oiicr `edy itløîàpL ¤¨¦§©©¨¤¤¡©
mky iyp` zbixda(dk cl ziy`xa)íúBéäa éùéìMä íBiá éäéå'©§¦©©§¦¦¦§¨

,'íéáàBk.dpkqa oiicr lenipd iyilyd meia s`y rnyn £¦
y wepiz :mipey zewitq ixwna zaya dlina dpc dpynd÷ôñxacd ¨¥

`ede digi `l mzqd ony ,oeixd iycg dpeny wx eilr exar `ny
eilr exar wtq ,elenl zayd z` eilr millgn oi`e `nlra oa`k

.zayd z` eilr millgne oeixd iycg dryzåokñBðéâBøcðàin-] §©§§¦
[zeawpe zexkf ipniq el yiyúaMä úà åéìò ïéìlçî ïéà.elenl ¥§©§¦¨¨¤©©¨

ñBðéâBøcðàa øézî äãeäé éaøå,ezlina zayd z` eilr llgl §©¦§¨©¦¨©§§¦
.`xnba x`aziy itke weqta ieaxn z`f micnle

àøîâ
,ipyd oica dpyna epipy :dpynd ixaca dxizq dywn `xnbd
:`xnbd dywn .ilka `le cia ming min zaya lenipd lr mitlfny

àLéø úøîà àäåy xn`p dpynd zligza `lde -ïéöéçøîz` §¨¨§©¥¨©§¦¦
:`xnbd zvxzn .selifa wx `le ,ekxck z`f dyery rnyne ,ohwd

eäééåøz éøîàc deáà øa äaøå äãeäé áø,mdipy exn` -ãöék ©§¨§©¨©£©§¨§¦©§©§¥©
éðzzxne` dligz ,xnelk ,oivigxn cvik zx`an dpynd - ¨¦

y dpyndïèwä úà ïéöéçøîoingaøçàì ïéa äìéî éðôì ïéa ©§¦¦¤©¨¨¥¦§¥¦¨¥§©©
,äìéîzx`an jk xg`eãöék,dvigxd ziyrpåéìò ïéôlæîmin ¦¨¥©§©§¦¨¨
ming.éìka àì ìáà ãia©¨£¨Ÿ©§¦

:`xnbd dywnéðz÷ ïéöéçøî àäå ,àáø øîà,dpyna epipy - ¨©¨¨§¨©§¦¦¨¨¥
zvxzn .dvigx ly xe`ia `ed selify okzi `le selif dpi` dvigxe

:`xnbdéðz÷ éëä ,àáø øîà àlàixac z` yxtl yi jk - ¤¨¨©¨¨¨¦¨¨¥
,dpyndäìénä øçàì ïéa äìéî éðôlî ïéa ïèwä úà ïéöéçøî©§¦¦¤©¨¨¥¦¦§¥¦¨¥§©©©¦¨

éLéìMä íBiáe ,Bkøãk ïBLàøä íBiaezlinl,úaMa úBéäì ìçL ©¨¦§©§©©§¦¦¤¨¦§©©¨
wx `l` mivgex oi`øæòìà éaø .éìka àì ìáà ãia åéìò ïéôlæî§©§¦¨¨©¨£¨Ÿ©§¦©¦¤§¨¨

ïèwä úà ïéöéçøî ,øîBà äéøæò ïaelit` ekxckéLéìMä íBia ¤£©§¨¥©§¦¦¤©¨¨©©§¦¦
,úaMa úBéäì ìçLokeqn oiicr `edy iptníBiá éäéå' øîàpL ¤¨¦§©©¨¤¤¡©©§¦©

.'íéáàBk íúBéäa éLéìMä©§¦¦¦§¨£¦
`ax ly evexizl di`x d`ian `xnbd:àáøc déúååk àéðzepipy - ©§¨§¨¥§¨¨

,`ax ixack `ziixaaïéöéçøîz`øçàì ïéa äìéî éðôì ïéa ïèwä ©§¦¦©¨¨¥¦§¥¦¨¥§©©
éLéìMä íBiáe ,Bkøãk ïBLàø íBéa äìéîezlinlúBéäì ìçL ¦¨§¦§©§©©§¦¦¤¨¦§

úà ïéöéçøî ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø ,ãia åéìò ïéôlæî úaMa©©¨§©§¦¨¨©¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¥©§¦¦¤
ïèwämbäéàø ïéàL ét ìò óàå .úaMa úBéäì ìçL éLéìMä íBia ©¨¨©©§¦¦¤¨¦§©©¨§©©¦¤¥§¨¨

aezkdn dxenbøácìyi mewn lkn ,dfdéäéå' øîàpL ,øácì øëæ ©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©©§¦
.'íéáàBk íúBéäa éLéìMä íBiá:`ziixad dkiynn,ïéôlæî ïäLëe ©©§¦¦¦§¨£¦§¤¥§©§¦

.ãia àlà éìëa àìå äøò÷a àìå ñBëa àì ïéôlæî ïéàzx`an ¥§©§¦Ÿ§§Ÿ¦§¨¨§Ÿ¦§¦¤¨©¨
:`xnbdàn÷ àpúì ïàúà`nw `pz ixac jynd `id ef dkld - £¨§©¨©¨

.selif `l` iyilyd meia xizd `ly
:`xnbd zl`ey,øácì øëæ øácì äéàø ïéàL ét ìò óà éàî©©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨

:`xnbd daiyn .mky iyp`n dxenb di`x dpi` recn xnelkíeMî¦
okzie ,elenipy milecb lr xn`p weqtdyìBãâclenipy÷éìñ àì §¨Ÿ¨¦

àéiä àøNéaiyilyd meia okle ,zexidna dkex` dlrn exya oi` - ¦§¨©¨
la` ,okeqn oiicr `edàéiä àøNéa déa ÷éìñ ïè÷dlrn exya - ¨¨¨¦¥¦§¨©¨

.cer okeqn epi` iyilyd meiae zexidna dkex`
:ezlinl oey`xd meia wepiz zvigx oipra dyrn d`ian `xnbd

àáøc dén÷ì àúàc àeää`ae zaya epa z` lny mc`a dyrn - ©©£¨§©¥§¨¨
e ,evgxl xzen m` le`yl `ax iptldézòîLk déì éøBàdxede - ¥¥¦§©§¥

.evgxl xzen lkd ixacl oey`xd meiay ezhiyk `ax ellçéàL- ¦©©
dlgàáøe ,jk dxedy lr yprpy xaqeøîà,envrléãäa àðà ¨¨¨©£¨©£¥

éì änì éáñc àðîébøzly myexit lr welgl jixv iziid recn - ©§¥¨¨§¨¥¨¨¦
.oey`xd meia elit` uegxl xeq`y mihwepd el` mipwfdéì eøîà̈§¥

,àáøì ïðaø,jz`xed lr hxgzn dz` recnøîc déúååk àéðúäå ©¨¨§¨¨§¨©§¨§¨¥§©
`nw `pzl mb oey`xd meiay ,jzenk `ziixaa epipy `ld -

.mivigxneäì øîà,`axà÷éc eäééúååk ïéúéðúîdpynd oeyl - ¨©§©§¦¦§¨©§©§¨
.mitlfn wx oey`xd meia elit` `nw `pzly ,mzenk gken

:`xnbd zxxanéànî,mzenk dpyna rnyn ji` -øîà÷cî- ¦©¦§¨¨©
dpyna epipyy dnnïèwä úà ïéöéçøî øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤£©§¨¥©§¦¦¤©¨¨

àîìLa úøîà éà .úaMa úBéäì ìçL éLéìMä íBiadf xac - ©©§¦¦¤¨¦§©©¨¦¨§©¦§¨¨
y xn`z m` oaenàn÷ àpzoey`xd meiaøîà÷ ïéôlæîmeiae] ©¨©¨§©§¦¨¨©

,[slfl s` xizd `l iyilydïa øæòìà éaø déì øîà÷c eðééä©§§¨¨©¥©¦¤§¨¨¤
,äéøæò`l` jixack `lïéöéçøîmeia elit`] ekxck wepizd z` £©§¨©§¦¦

.[iyilydúøîà éà àlày xn`z m` -íBia ïéöéçøî àn÷ àpz ¤¨¦¨§©©¨©¨©§¦¦©
éàä ,éLéìMä íBia ïéôlæîe ,øîà÷ ïBLàøädpynd dazky dn - ¨¦¨¨©§©§¦©©§¦¦©

ïéöéçøî óà' ,ïéöéçøî øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø'iyilyd meia ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥©§¦¦©©§¦¦
déì éòaéîlr wleg xfrl` iax oky ,xnel xfrl` iaxl el did - ¦¨¥¥

`pz dcen mipey`xd mini ipya la` iyilyd meia wx `nw `pz
.mivigxny `nw

:ef mi`pz zwelgna dkldd z` drixkn `xnbdàúà ékxy`k - ¦£¨
`aéîéc áølaal l`xyi ux`nøîàmyaäëìä ,øæòìà éaø ©¦¦¨©©¦¤§¨¨£¨¨

äéøæò ïa øæòìà éaøk.iyilyd meia elit` wepizd z` mivigxny §©¦¤§¨¨¤£©§¨
e` cala dlind mewn zvigxa mi`pzd ewlgp m`d zxxan `xnbd

:sebd lk zvigxa
àáøòîa da eåäiaxe minkg zwelgna l`xyi ux` inkg ewiic - £¨§©£¨¨

a ewlgp m`d ewtzqde ,xfrl`Bà Bôeb ìk úöçøäaúöçøämewn ©§¨©¨©§¨©
däìéî.calaàøazñî ,déîL á÷òé éaøå ïðaøî àeää eäì øîà ¦¨¨©§©¥©¨¨§©¦©£Ÿ§¥¦§©§¨

a ewlgpyCzòc à÷ìñ éàc ,Bôeb ìk úöçøälr dlrz m`y - ©§¨©¨§¦¨§¨©§¨
a ewlgpy jzrcúöçøäd mewnäìéîoeik minkg zrcle ,cala ©§¨©¦¨

,slfl elit` xeq` okeqn epi` wepizd iyilyd meiayòøb éîm`d - ¦¨©
xzei xeng dfïénçîmipzipdäkî éab ìò,zayaïéà ,áø øîàc ¥©¦©©¥©¨§¨©©¥

,úaMa äkî éab ìòî ïîLå ïénç ïéòðBîminia exizdy jgxk lre §¦©¦¨¤¤¥©©¥©¨©©¨
sebd lk lr exq` iyilyd meiae ,sebd lk lr selif mipey`xd

.ax xizdy oinge onya enk dlind iab lr selif exizde
:awri iax zii`x z` dgec `xnbdé÷úîdì ójk lr dywd -áø ©§¦¨©

,óñBédne ,cala dlind mewn zvigxa ewlgpy xnel ozip `ld ¥
dpey dnae ,slfl elit` iyilyd meia xeq` minkgl recn ziywdy

,dkn lkn epicCì éðL àìålcad yiy xeaq jpi` ike -ïénç ïéa §Ÿ¨¦¨¥©¦
,úaMa ençeäLiyilyd meia dlind lr zzl minkg exq` mze`y ¤©©©¨

mda uegxl xeq`y `ixak epice ,cer okeqn epi` wepizdy oeik
,cg` xa` elit`ìoiaúaL áøòî ençeäL ïénçax xizd mze`y §©¦¤©¥¤¤©¨

.eilbxe eici eipt mda uegxl xzen `ixal ixdy ,dknd lr ozil
é÷úîdì ódywd -éîéc áø,sqei ax ixac lràëäc éànîe- ©§¦¨©¦¦¦©§¨¨

dixfr oa xfrl` iaxe minkgy oipneéâéìt úaMa ençeäL ïénça§©¦¤©©©¨§¦¦
,ewlgp -àîìécwxe zaya engedy oing exizd `l llk ile` - ¦§¨

,éâéìt úaL áøòa ençeäL ïénçaawri iax ziiyew zxfeg ok m`e §©¦¤©§¤¤©¨§¦¦
.iyilyd meia dlind mewn lr selif minkg exq` recn

:`xnbd zvxzndéì épLéàc éàòa àðà ,ééaà øîàizivx ip` - ¨©©©¥£¨§©¤¡©¥¥
,inic ax ziiyew z` uxzldéì épLå íã÷åel uxize micwd la` - §¨©§©¦¥

z`f,óñBé áøzaya engedy mina uegxl exizdy i`ce dlinay ©¥
Bì àeä äðkqL éðtî.awri iax zii`x zigcp aeye ,edevgxi `l m` ¦§¥¤©¨¨

énð øîzéàdlinay sqei ax ixack] yxcnd ziaa xn`p oke - ¦§©©¦
,[zaya engedy oing s` exizdïéáø àúà ékux`n oiax dlryk - ¦£¨¨¦

l`xyiîàdì éøîàå ,øæòìà éaø øîà eäáà éaø øexn`y yie - ¨©©¦£¨¨©©¦¤§¨¨§¨§¦¨
yäéøæò ïa øæòìà éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¦¤§¨¨¤£©§¨

ïéa ,úaL áøòî ençeäL ïénça ïéa úaMa ençeäL ïénça ïéa¥§©¦¤©©©¨¥§©¦¤©¥¤¤©¨¥
.Bì àéä äðkqL éðtî ,äìéî úöçøä ïéa Bôeb ìk úöçøä©§¨©¨¥©§¨©¦¨¦§¥¤©¨¨¦

:zaya dknd lr ming min zzl xzida dpc `xnbdàôebaeyp - ¨
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xcde"קלי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dlw sc zay(iyiy meil)

àìåy df ly ezlxr÷ôñ,elenl devn m` xacd.úaMä úà äçBc §Ÿ¨¥¨¤©©¨
y ,'ezlxr' zaizn hrnl yi cerBúìøò`edy df lyéàcåxkf ¨§¨©©
ñBðéâBøcðà àìå úaMä úà äçBc,xkfk epic m` `ed wtqyäçBã ¨¤©©¨§Ÿ©§§¦¤

Mä úà äçBc ñBðéâBøcðà ,øîBà äãeäé éaø .úaMä úàúa ¤©©¨©¦§¨¥©§§¦¤¤©©¨
ezlinaå`edúøk Leðò.lenip `di `l m` §¨¨¥

y ,'ezlxr' zaizn hrnl yi cerBúìøòy df lyéàcåmeid devn ¨§¨©©
elenlàìå ,úaMä úà äçBcdúBLîMä ïéa ãìBðzayd zqipka ¨¤©©¨§Ÿ©¥©§¨

,[d`ad zaya elenl devn m` xacd wtqy] dz`ivia e`úà äçBc¤¤
.úaMä©©¨

,'ezlxr' zaizn hrnl yi cerBúìøòy df lyéàcåelenl devn ¨§¨©©
àìå ,úaMä úà äçBcd,úaMä úà äçBc ìeäî àeäLk ãìBð ¨¤©©¨§Ÿ©§¤¨¤¤©©¨

éøö íéøîBà éànL úéaLéhäì Cìlä úéáe ,úéøa íc epnî ó ¤¥©©§¦¨¦§©¦¦¤©§¦¥¦¥
éøö Bðéà íéøîBà,Cmc sihdl jixvy mixaeqd i`ny zial s`e §¦¥¨¦

epi` okle ,`id dyeak dlxr `ny wtqn `l` epi` mewn lkn ,zixa
.zayd z` dgec

ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©
L ìeäî àeäLk ãìBðzercd lkléøvéhäì Cúéøa íc epnî ó ©§¤¨¤¨¦§©¦¦¤©§¦

àéä äLeák äìøòL éðtîàeäLk øéibúpL øb ìò ,e÷ìçp äî ìò , ¦§¥¤¨§¨§¨¦©©¤§§©¥¤¦§©¥§¤
,ìeäî,dyeak dlxr wtq ea oi`y iaxr oebkíéøîBà éànL úéaL ¨¤¥©©§¦

éøöéhäì Céøö Bðéà íéøîBà ìlä úéáe ,úéøa íc epnî óéhäì Có ¨¦§©¦¦¤©§¦¥¦¥§¦¥¨¦§©¦
.úéøa íc epnî¦¤©§¦

:`ziixad z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaa lirl `aed - ¨©©
zayd z` dgec i`ce ezlxry.úaMä úà äçBc ÷ôñ àìåzl`ey §Ÿ¨¥¤¤©©¨

:`xnbdéàî ééeúàìzpeekzn `ziixad ,wtq ly ote` dfi` - §¨¥©
jynda exkfp zewtqd lk `ld ,zayd z` dgec epi`y zeaxl

:`xnbd daiyn .`ziixadïðaø eðúc àä ééeúàì`ziixad zpeek - §¨¥¨§¨©¨¨
wepiz ,zxg` `ziixaa iepyd dxwnd z` zeaxläòáL ïaiycg ¤¦§¨

,zaya ely ipiny lgy ,xeairäðBîL ïáe ,úaMä úà åéìò ïéìlçî§©§¦¨¨¤©©¨¤§¨
,xeair iycg,úaMä úà åéìò ïéìlçî ïéàixde digi `l i`cey itl ¥§©§¦¨¨¤©©¨

`edy wepiz .devn ezlin oi`e znk `edïa ÷ôñ äòáL ïa ÷ôñ̈¥¤¦§¨¨¥¤
úaMä úà åéìò ïéìlçî ïéà ,äðBîL:`ziixad dkiynn .ezlina §¨¥§©§¦¨¨¤©©¨

wepizäðBîL ïa,zeigl ie`x epi`y oeik ,xeair iycgàeä éøä ¤§¨£¥
dvwenøeñàå ïáàkäçBL Bnà ìáà ,Bìèìèìwepizd lrBú÷éðîe ¨¤¤§¨§©§§£¨¦¨¥¦¨

,äðkqä éðtîdlgzy mexbl lelr diccay alg ieaixy xnelk ¦§¥©©¨¨
d`a [dpeny oa wtq miyceg dray oa wtq] df wtqe .okzqze

.zay dgec ezlin oi`y ,hrnl lirl `ziixad
jixv m`d ledn clepa mi`pzd ewlgp lirl d`aedy `ziixaa

:dkldd ink dpc `xnbd .zixa mc epnn sihdløîzéàxn`p - ¦§©
,yxcnd ziaaàn÷ àpúk äëìä ,øîà áølld zia zrca hwepd ©¨©£¨¨§©¨©¨

.ledn clepa zixa mc sihdl jixv oi`y ,mzenk dkldyìàeîLe§¥
øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ,øîàsihdl jixv zercd lkly ¨©£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨

.zixa mc epnn
:df oipra dyrn d`ian `xnbddéì ãéìéúà äáäà øa àãà áø©£¨©©£¨¦§§¦¥

à÷eðé àeääwepiz el clep -,ìeäî àeäLkipinyd meide ©§¨§¤¨
.zaya lg ezcilléàìBäî øñéìzà déøcäàdylyl e`iad - ©§§¥©§¥©¨¨¥

,zay lelig zngn elenl mdn cg` dvx `le ,milden xyrãò©
dééeLce`yre envra eze` ln `edy -,äëôL úeøkjzgy §©§¥§¨§¨

.cibd z` dbbyaøîà,dad` xa `c` ax jk lréì éúéz- ¨©¥¥¦
dfd yperd il ribnáøcà éøáòcax ixac lr izxary meyn - §©§¦©§©

.zixa mc sihdl llk jixv oi`y dkldy xn`yáø déì øîà̈©¥©
ïîçð,dad` xa `c` axløáò àì ìàeîLcàåixac lr ike - ©§¨§©¦§¥Ÿ¨©

,zxar `l l`enyøîéàdn lky xnel epl yi -ìàeîL øîàc ¥©§¨©§¥
mitihn ledn clepd zercd lkly xfrl` oa oerny iaxk dkldy

`weec epiid ,zixa mc epnn,ìBçala`øîà éî úaMaike - ©©©¨¦¨©

`ny wtq wx edf `ld ,jk lr zay millgny l`eny xn`
.`id dyeak dlxr

:`xnbd zx`anàeädad` xa `c` ax -øáñclepay mrhdy ¨©
y meyn `ed ,zixa mc sihdl jixv ledn,àéä äLeák äìøò éàcå©©¨§¨§¨¦

,df xaca mi`xen` ewlgp xake .zaya z`f dyr okleøîzéàc- §¦§©
,yxcnd ziaa xn`p jky,øîà äaøzixa mc sihdl jixvy mrhd ©¨¨©

y meyn `ed,àéä äLeák äìøò ànL ïðéLééçdilr millgn oi`e ¨§¦©¤¨¨§¨§¨¦
e ,zayd z`àéä äLeák äìøò éàcå ,øîà óñBé áødilr millgne ©¥¨©©©¨§¨§¨¦

.zayd z`
dì àðéîà àðî ,óñBé áø øîà,izhiy z` cnel ip` oipn -àéðúc ¨©©¥§¨£¦¨¨§©§¨
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zpwnA ibEltl ivnC inp d"d .`EdlFOip sqM zpwn :xninlE ,dcli KM xg`e DliAhd oiA DliAhd KM xg`e dcli oiA sqM`lzxAErn dgtW gwNW oFbM - 'dclie ,DxAEre ©¦§¨¥¦§¥§¦§©¤¤¥¨§¨§©©¨¦§¦¨¥¦§¦¨§©©¨¨§¨§¥©¦§©¤¤¦§§¤¨©¦§¨§¤¤§¨¨§¨§¨

k"g`e DliAhdA ENit`C ,opirnW` `zEax `N` .DliAhd KM xg`elFOip sqM zpwn iPWC `de .Dl zgMWn dcli`l`ng iAxl ',w"zNnDcleE dgtW gwNW oFbM xn` `le §©©¨¦§¦¨¤¨§¨©§§¦©©£¦§¦§¦¨§¨§¨©§©©¨§¨§©¥¦§©¤¤¦§§©¦¨¨¦§§Ÿ¨©§¤¨©¦§¨§¨¨
clFp ENit` ?DgwNW mcFw clFp `ixi` i`nE ,`id dliah mcFw dcli oM m`C mEXn - DOrDgwNXnlFOip `ng iAxl inp`l':ìBnéð úéa ãéìé àlààìdì zçkLî éëéä '. ¦¨¦§¦¥¨§¨¤§¦¨¦©¦§¨©¤¤§¨¨£¦©¦¤§¨¨©¦§©¦¨¨¦§¤¨§¦©¦¦§¥¦©§©©§¨

`inEC i`Ce `d'mkl'CDicicl `ilY dcil z`nEhA e`le li`Fd ,`Ed:äçôL ç÷Bìadøaeòì.`inEC e`l - dlah xaMW ,dcil d`nh 'iedC ,l`xUIn ENit`e'mkl'C,`Ed ¨©©§¨§¨¤¦§¨§§©¥¨©§¨§¦¥§¥©¦§¨§¨¨©£¦¦¦§¨¥§¨§¨§¥¨¥¨¤§¨¨§¨¨§¨§¨¤
FO`A wlg Fl oi`e li`Fd:'åë àçéðä.`xzA `aaA opgFi iAxe l"xC `zbElR).elw sc(:àlL úðî ìò dç÷lLdìéaèäì.e`lC ,llM zFvnC `aEIg zxFY DA `kiiW `lC ¦§¥¥¤§¦¨¦¨§§¨§§©¦¨¨§¨¨©§¨¤§¨¨©§¨¤Ÿ§©§¦¨§¨©§¨¨©¦¨§¦§§¨§¨

`inEC'mkl'CdcliA opiWiig `l dcil z`nEhl la` .`EdDliAhd k"g`e:eåéeãô.aizM mc` xFkaA:Lãç ïaî.ilzCneiWkr DPin rnW ikdAxxAzp`le ,`niIw oA `EdW §¨§¨¤£¨§§©¥¨¨¨§¦©§¨§¨§¦§¦¨§¨¦§¨¨§¦¦¤Ÿ¤¦§¨¥§¨¦§©¦¨©§¨¦§¨¥¤¤©¨¨§Ÿ
okl mcFw:ääL àì àä.ndaaE mc`A mFi miylWdgmini '-Dlr KixR cEnlYd .ied `witq: ¤¨¥¨Ÿ¨¨§Ÿ¦§¨¨¦§¥¨¨¦§¥¨¨¥©©§¨¥£¨
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éàðúë'ek zia cili yi.ilz `ng iaxc `ziixa jd jezn dil rnyn ikid :dniz

i`de ,'gl lenip otec `vei xaqc jl `ni` mlerl ?dcil z`neha `nrh

ol `wtpck ,leahzy cr zxeib daeyg dpi` xg` oiprac meyn ± dgtya dliah jixvnc

"ulegd" wxta zenaia).en sc(:

ïåâëdxaer dfe dgty df gwly.yxit

gwly oebk xninl ivn iedc :qxhpewa

`zeax `l` .dliah mcew dclie zxaern dgty

dl zgkyn dcli k"g`e dlaha elit`c ,hwp

w"z k"`c :i"xl dywe .'`l lenip sqk zpwn

xn`w i`n`e ,`zeax jd inp hwpinl l"d lirlc

)(azxaern gwl elit` .'ek lenip sqk zpwn

i`ce `l` dxaer dfe dgty df gwly `l` !inp

`inec xity ied dxaer dfe dgty df gwl

d`xp .i`g` axc zezli`y zqxibke 'mkl'c

edin .dnr dclee dgty gwly oebk qxbc i"xl

elit` `zeax hwpinl ivn dedc :i"xl dniz

zxaern dgty gwly oebk ,dnr dcle `la

hwpinl dil `gipc :l"ie !dliah mcew dclie

xne` cere .w"zc dizlina `ziixaa ipzwck

lenipe cg`l lenip i`xw jpdc meync :i"x

zyxta iaizk sqk zpwne zia cilic dpenyl

jiiyc b"dka edpigeky`l `gip jkld ,"jl jl"

cilic b"r`e .dliah ded `lc dxez ozn mcew

`l` dl zgkyn `l `ng 'xl '`l lenip zia

lk edin ± dlah k"g`e dclia ,dxez ozn xg`

miiwn dxez ozn iptl miiwl lekiy dn:ïåâë
dliahdl `ly n"r dgwly.'xtncke

"ulegd" wxta ,zenaia):gn sc(zpn lr gwlc

daxd ezedydl leki exiibl `ly:

ìëmini 'ge mc`a mei miyly ddyy

dndaa.xg`lk dpny meic .oiey opi`

edl carc .onwl gkenck ,dpny`zliz `lbir

cr ezigxzi` i` :xn`we ,drayc `neia

iptlk miyly meie .dipin opilk` ded `zxe`l

"dlgpl xeka yi" 'ta zexekaa opzck ,miyly

).hn sc(xn`w `l biltc `aiwr iax elit`e

xg`lk e` miyly iptlk `ed m` `wtqnc `l`

dedc dcen r"x elit` zelia` oiprle ,miyly

lwind ixack dkldc meyn ,miyly iptlk
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îúéà àäå !?éðéà .äëìä äLcçúðåLiL éîe ïôBc àöBé :ø §¦§©§¨£¨¨¦¦§¨¦§©¥¤¦¤¥
:øîà ãç .áø øa àéiç áøå àðeä áø ,úBìøò ézL Bì§¥¨§©¨§©¦¨©©©¨©
ïàk ãò .ïéìlçî ïéà :øîà ãçå ;úaMä úà åéìò ïéìlçî§©§¦¨¨¤©©¨§©¨©¥§©§¦©¨

ì ìáà ,úaMä úà åéìò ìlçì àlà Y éâéìt àìY äðîL ¨§¦¦¤¨§©¥¨¨¤©©¨£¨¦§Ÿ¨
úéa ãéìé Lé :éàpúk .àéìz àäa àä !déì ïðéìäî éàcå©©©£¦©¥¨§¨©§¨§©¨¥¥§¦©¦

ì ìBnépL úéa ãéìé Léå ãçàì ìBnépLúð÷î Lé ,äðîL ¤¦§¤¨§¥§¦©¦¤¦¦§Ÿ¨¥¦§©
ì ìBnépL óñk úð÷î Léå ,ãçàì ìBnépL óñkLé .äðîL ¤¤¤¦§¤¨§¥¦§©¤¤¤¦¦§Ÿ¨¥

ì ìBnépL óñk úð÷î Léå ,'àì ìBnépL óñk úð÷îäðBîL ¦§©¤¤¤¦§§¥¦§©¤¤¤¦¦§¨
úð÷î eäæ Y äãìé ë"çàå úøaeòî äçôL ç÷ì ?ãöék¥©¨©¦§¨§¤¤§¨§¨¤¦§©

ì ìBnépä óñkàéä Bæ Y änò dãìåe äçôL ç÷ì ,äðBîL ¤¤©¦¦§¨¨©¦§¨§¨¨¦¨¦
ì ìBnépL úéa ãéìé Léå .ãçàì ìBnépL óñk úð÷î,äðîL ¦§©¤¤¤¦§¤¨§¥§¦©¦¤¦¦§Ÿ¨

úéa ãéìé eäæ Y äãìéå Bìöà äøaòúðå äçôL ç÷ì ?ãöék¥©¨©¦§¨§¦§©§¨¤§§¨§¨¤§¦©¦
ì ìBnépäY dìéaèä ë"çàå äãìé :øîBà àîç áø .äðîL ©¦¦§Ÿ¨©¨¨¥¨§¨§¦§¦¨

Y äãìé Ck øçàå dìéaèä ,ãçàì ìBnépL úéa ãéìé eäæ¤§¦©¦¤¦§¤¨¦§¦¨§©©¨¨§¨
ì ìBnépä úéa ãéìé eäæïéa déì éðL àì àn÷ àðúå .äðîL ¤§¦©¦©¦¦§Ÿ¨§¨¨©¨¨¨¥¥¥

â"òàc ,dìéaèä ë"çàå äãìé ïéa ,äãìé ë"çàå dìéaèä¦§¦¨§¨§¨¥¨§¨§¦§¦¨§
ì ìBnéð Y äãéì äàîè Bnà ïéàc:(àáø øîà) .äðîL §¥¦§¥¨¥¨¦¦§Ÿ¨£©¨¨

,'àì ìBnéð úéa ãéìé dì úçkLî Y àîç 'øì àîìLa¦§¨¨§©¨¨©§©©¨§¦©¦¦§
óñk úð÷îe ,'àì ìBnéð óñk úð÷î .'çì ìBnéð úéa ãéìé§¦©¦¦§¦§©¤¤¦§¦§©¤¤
ìBnépL úéa ãéìé eäæ Y dìéaèä ë"çàå äãìé .'çì ìBnéð¦§¨§¨§¦§¦¨¤§¦©¦¤¦
.'çì ìBnépL úéa ãéìé eäæ Y äãìé ë"çàå dìéaèä ,ãçàì§¤¨¦§¦¨§¨§¨¤§¦©¦¤¦§

ì ìBnéð óñk úð÷îúøaeòî äçôL ç÷lL ïBâk Y äðîL ¦§©¤¤¦¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨§¤¤
ïBâk Y ãçàì ìBnéð óñk úð÷î ,äãìé ë"çàå dìéaèäå§¦§¦¨§¨§¨¦§©¤¤¦§¤¨§
eälek àîìLa ÷"úì àlà .døaeò äæå äçôL äæ ç÷lL¤¨©¤¦§¨§¤¨¨¤¨§¦§¨¨§
úçkLî éëéä ãçàì ìBnéð úéa ãéìé àlà ,eäì úçkLî©§©©§¤¨§¦©¦¦§¤¨¥¦©§©©
ã"îì àçéðä .døaeòì äçôL ç÷Bìa :äéîøé ø"à ?dì̈¦§§¨§¥©¦§¨§¨¨¨¦¨
úBøét ïéð÷ ã"îì àlà ,éîc óebä ïéð÷k åàì úBøét ïéð÷¦§©¥¨§¦§©©¨¥¤¨¦§©¥

k:àiLøLî áø øîà ?øîéîì àkéà éàî Y éîc óebä ïéð÷ §¦§©©¨¥©¦¨§¥©£©©§©§¦¨
ìàéìîb ïa ù"ø ,àéðz .dìéaèäì àlL î"ò äçôL ç÷Bìa§¥©¦§¨¤Ÿ§©§¦¨©§¨¤©§¦¥

."äcôz Lãç ïaî åéeãôe" øîàpL ,ìôð Bðéà Y íãàa íBé 'ì ääML ìk :øîBàíéîé úðîL ¥Ÿ¤¨¨¨¨¨¥¥¤¤¤¡©§¨¦¤Ÿ¤¦§¤§Ÿ©¨¦
éåä à÷éôñ Y ääL àì àä .'åâå "ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe" øîàpL ,ìôð Bðéà äîäaa©§¥¨¥¥¤¤¤¡©¦©§¦¦¨¨§¨¥¨¤§¨§©¨Ÿ¨¨§¥¨¨¥
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שבת.  פרק תשעה עשר - רבי אליעזר דמילה דף קלה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

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

äLcçúðåjkaäëìälenip dcil z`neha d`nh en`y in wxy §¦§©§¨£¨¨
:iq` iax ly epic lr dywn `xnbd .dpenyléðéà,`ed jk m`d - ¥¦

øîzéà àäå,yxcnd ziaa xn`p ixde -ïôBc àöBé`ly clepd-] §¨¦§©¥¤
tec zgizt ici lr `l` dlibx dcila,[mgxd oézL Bì LiL éîe¦¤¤§¥

úBìøòmpica ewlgp ,[df lr df zexer ipy-]øa àéiç áøå àðeä áø ¨§©¨§©¦¨©
ãç ,áø[cg`-]úaMä úà åéìò ïéìlçî øîà,ezlinaøîà ãçå ©©¨©§©§¦¨¨¤©©¨§©¨©

éâéìt àì ïàk ãò .ïéìlçî ïéàmi`xen`d ewlgpy eprny `l - ¥§©§¦©¨Ÿ§¦¦
àlàm`dì ìáà ,úaMä úà åéìò ìlçìäðîLipinyd meia -éàcå ¤¨§©¥¨¨¤©©¨£¨¦§Ÿ¨©©

déì ïðéìäîz`neha d`nh en` oi` otec `veiy s` ,eze` miln ± ¨£¦©¥
.dpenyl lenip epi` df ote`ay xn`y iq` iax lr dywe ,dcil

:`xnbd zvxznàéìz àäa àäm` wx ewlgpy zxaqy enk `l - ¨§¨©§¨
,dfa df md miielze ,ipinya lenip m` mb ewlgp `l` ,zaya elenl
.'ipinyd meiae' weqtdn zcnlp zay dgecy dliny dkldd oky
lenipy mb xaeq jgxk lr ,zayd z` eilr millgny xaeqd ,ok lre
z` eilr millgn oi`y xaeqde ,dcil d`nh en` oi`y s` dpenyl
,dcil d`nh dpi` en`y meyn dpenyl lenip epi`y xaeq zayd

.ezenk xeaqi iq` axe
ceqiy ,iprpk car zlin onfa mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
zxne` .m`d z`neha zipzen ipinya dlin m`d `ed mzwelgn

:`xnbdéàpúkepipy jke .mi`pz xak ewlgp iq` ax ly epica - §©¨¥
:iprpk car iabl `ziixaaLécarúéa ãéìé[ezgtyl eziaa clep-] ¥§¦©¦

ãçàì ìBnépL,ezcill oey`xd meia -ìBnépL úéa ãéìé Léå ¤¦§¤¨§¥§¦©¦¤¦
ìäðîL.ezcill ipinyd meia ±Lé`edy caróñk úð÷îdpwp-] ¦§Ÿ¨¥¦§©¤¤

[sqkaì ìBnépL óñk úð÷î Léå ,ãçàì ìBnépL.äðîL ¤¦§¤¨§¥¦§©¤¤¤¦¦§Ÿ¨
:sqk zpwn ly oicd z` dligz zx`an `ziixadóñk úð÷î Lé¥¦§©¤¤

ì ìBnépL óñk úð÷î Léå ãçàì ìBnépLç÷ì ,ãöék ,äðBîLdpw - ¤¦§¤¨§¥¦§©¤¤¤¦¦§¨¥©¨©
ì ìBnépä óñk úð÷î eäæ ,äãìé Ck øçàå úøaeòî äçôLäðBîL ¦§¨§¤¤§©©¨¨§¨¤¦§©¤¤©¦¦§¨

dpenyl lenipe l`xyil dnec `ed eziaa clepy xg`ny ,mini
la` .ezenkìBnépL óñk úð÷î àéä Bæ ,änò dãìåe äçôL ç÷ì̈©¦§¨§¨¨¦¨¦¦§©¤¤¤¦

,ãçàìmini dpeny oiicr exar `ly s` eziipw mr cin xnelk §¤¨
.l`xyil dnec epi`e ezeyxa clep `ly itl ,ezcill
:zia cili ly oey`xd oicd z` x`al zxfeg `ziixadúéa ãéìé Léå§¥§¦©¦

ì ìBnépLeäæ ,äãìéå Bìöà äøaòúðå äçôL ç÷ì ,ãöék äðîL ¤¦¦§Ÿ¨¥©¨©¦§¨§¦§©§¨¤§§¨§¨¤
ì ìBnépä úéa ãéìé.äðîL,øîBà àîç éaøy ezgtyøçàå äãìé §¦©¦©¦¦§Ÿ¨©¦¨¨¥¨§¨§©©

dìéaèä Ckoiicr dzid `l dpa zcil onfay `vnp ,zecar myl ¨¦§¦¨
,dcil z`neha d`nhì ìBnépL úéa ãéìé eäæmei,ãçàm` la` ¤§¦©¦¤¦§¤¨

éaèädì,dy`d zeevn lka daiigzde zecar myl,äãìé Ck øçàå ¦§¦¨§©©¨¨§¨
,dcil z`neha d`nhp dpa zcil zray `vnpìBnépä úéa ãéìé eäæ¤§¦©¦©¦

ì.äðîL ¦§Ÿ¨
:`xnbd zwiicndéì éðL àì àn÷ àpúåwlig `l -dìéaèä ïéa §©¨©¨Ÿ¨¦¥¥¦§¦¨

,dìéaèä Ck øçàå äãìé ïéa äãìé Ck øçàåiax lr wlegy oeik §©©¨¨§¨¥¨§¨§©©¨¦§¦¨
xaeqe `ngì ìBnéð äãéì äàîè Bnà ïéàc áb ìò óàc.äðîL §©©©§¥¦§¥¨¥¨¦¦§Ÿ¨

lenip epi` dcil d`nh dpi` en`y iny iq` ax ixacay `vnp
.mi`pzd xak ewlgp ipinya

:`xnbd dywn .`ziixad z` zx`an `xnbdàîìLa (àáø øîà)¨©¨¨¦§¨¨
àîç éaøìcard zlin onf dlzy `ng xa inx itly xacd oaen ± §©¦¨¨

,en` z`nehadì úçkLî`ven dz` -úéa ãéìéy,ãçàì ìBnéð ©§©©¨§¦©¦¦§¤¨
úéa ãéìéyì ìBnéðóñk úð÷î ,äðBîLyóñk úð÷îe ãçàì ìBnéð §¦©¦¦¦§¨¦§©¤¤¦§¤¨¦§©¤¤

yì ìBnéð.äðBîLe elv` dxarzd ,cvik,dìéaèä Ck øçàå äãìé ¦¦§¨¨§¨§©©¨¦§¦¨
,ãçàì ìBnépL úéa ãéìé eäæd`nh dzid `l en` ezcilay oeik ¤§¦©¦¤¦§¤¨

cil.dì ìBnépL úéa ãéìé eäæ ,äãìé Ck øçàå dìéaèä,äðBîLoeik ¦§¦¨§©©¨¨§¨¤§¦©¦¤¦¦§¨
.dcil d`nh dzid en` ezcilayì ìBnéð óñk úð÷îïBâk ,äðîL ¦§©¤¤¦¦§Ÿ¨§

,äãìé Ck øçàå dìéaèäå úøaeòî äçôL ç÷lLd`nh `idy ¤¨©¦§¨§¤¤§¦§¦¨§©©¨¨§¨
.ezeyxa clep ixdy l`xyil dnec dpae dcilìBnéð óñk úð÷î¦§©¤¤¦

ïBâk ,ãçàìote`a zxaern dgty epwy mipyäæå äçôL äæ ç÷lL §¤¨§¤¨©¤¦§¨§¤
,døaeòxaerd oi` ,en`a wlg xaerd z` gwell oi`y xg`ny ¨¨

.l`xyil ezcila dnecúçkLî eälek àîìLa ,àn÷ àpúì àlà¤¨§©¨©¨¦§¨¨§©§©©
eäì[cg`l lenipd zia cili caln] zekldd x`y lk z` mpn` - §

,`ziixaa x`azdy itk `ven dz`ãçàì ìBnéð úéa ãéìé àlà¤¨§¦©¦¦§¤¨
dì úçkLî éëéäclepd car lk ezrcl `ld ,epic okzi ji` - ¥¦©§©©¨

s`y zia cilil xnege lw ,dpenyl lenipy l`xyik epic eziaa
.ezeyxa did exeair

:`xnbd zvxzndøaeòì äçôL ç÷Bìa ,äéîøé éaø øîàzpn lr - ¨©©¦¦§§¨§¥©¦§¨§¨¨
,[xkend zelraa x`yz `ide] ely dxaer didi xarzzy xg`y
epi`y itl dpenyl lenip `ed oi` df ote`ay .dclie dxarzde

.en`a wlg el oi` ixdy l`xyil dnec
:`xnbd dywnàçéðäoaen df xac -øîàc ïàîì(:elw a"a)ïéð÷ ¨¦¨§©§¨©¦§©

éîc óebä ïéð÷k åàì úBøétwxy ote`a utg lr zelra el yiy in-] ¥¨§¦§©©¨¥
itdaygp df oi` ,envr utgd `l la` el mikiiy epnn mi`veid zex

,en`a wlg el oi`y itl cg` meil lenipy ,[eteba wlg el yiyàlà¤¨
øîéîì àkéà éàî ,éîc óebä ïéð÷k úBøét ïéð÷ øîàc ïàîì- §©§¨©¦§©¥§¦§©©¨¥©¦¨§¥©

.en`a wlg el yi `ld cg` meil lenip recn
:`xnbd zvxznàlL úðî ìò äçôL ç÷Bìa ,àéLøLî áø øîà̈©©§¨§§¨§¥©¦§¨©§¨¤Ÿ

dìéaèäìaeigl zekiiy lk dl oi` df ote`a .dclie elv` dxarzde §©§¦¨
meil lenipe l`xyil dnec epi` en`a wlg el yiy s` okle ,zeevn

.cg`
lirl x`azd(`"r)ltp `ed oeixdl ipinyd ycega clepy wepizy

cvik cle lka dpc `xnbd .zaya elenl oi`e ,zeigl ie`x epi`y
:zaya lenipe ltp epi`y reawl ozipàéðz,`ziixaa epipy -ïaø ©§¨©¨

ìL ääML ìk ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLíãàa íBé íéLmc` cle - ¦§¤©§¦¥¥Ÿ¤¨¨§Ÿ¦¨¨¨
y recia ,mei miyly ddyyøîàpL ,ìôð Bðéàoad oeict oipra ¥¥¤¤¤¡©

(fh gi xacna),'äcôz Lãç ïaî åéeãôe'oizndl dxezd dzeevy jkne §¨¦¤Ÿ¤¦§¤
epi`y xxazn df onf wxt xeark wxy rnyn ,oeictl mei miyly

ddy m` oke .okl mcew `le ,oeicta aiige ltpa íéîé úðîLcle §Ÿ©¨¦§
,äîäay reciaìôð Bðéà,dlik`a xzeneøîàpLonfd oipra §¥¨¥¥¤¤¤¡©

oaxwl ie`x dyrpy(fk ak `xwie)'ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe'¦©§¦¦¨¨§¨¥¨¤§¨§©
,'åâåf` wxy rnyn ,mini dpeny oizndl dzeev dxezdy jkne

.ltp epi`y xxazn
:`xnbd dywnääL àì àäozip l`ilnb oa oerny oax ixacn - ¨Ÿ¨¨

,dndaa mini dpenye mc`a mei miyly oiicr exar `l m`y wiicl
éåä à÷éôñok m` ,ltp e` `niiw xa `ed m` xacd wtq - §¥¨¨¥
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dlw sc zay(iyiy meil)

äLcçúðåjkaäëìälenip dcil z`neha d`nh en`y in wxy §¦§©§¨£¨¨
:iq` iax ly epic lr dywn `xnbd .dpenyléðéà,`ed jk m`d - ¥¦

øîzéà àäå,yxcnd ziaa xn`p ixde -ïôBc àöBé`ly clepd-] §¨¦§©¥¤
tec zgizt ici lr `l` dlibx dcila,[mgxd oézL Bì LiL éîe¦¤¤§¥

úBìøòmpica ewlgp ,[df lr df zexer ipy-]øa àéiç áøå àðeä áø ¨§©¨§©¦¨©
ãç ,áø[cg`-]úaMä úà åéìò ïéìlçî øîà,ezlinaøîà ãçå ©©¨©§©§¦¨¨¤©©¨§©¨©

éâéìt àì ïàk ãò .ïéìlçî ïéàmi`xen`d ewlgpy eprny `l - ¥§©§¦©¨Ÿ§¦¦
àlàm`dì ìáà ,úaMä úà åéìò ìlçìäðîLipinyd meia -éàcå ¤¨§©¥¨¨¤©©¨£¨¦§Ÿ¨©©

déì ïðéìäîz`neha d`nh en` oi` otec `veiy s` ,eze` miln ± ¨£¦©¥
.dpenyl lenip epi` df ote`ay xn`y iq` iax lr dywe ,dcil

:`xnbd zvxznàéìz àäa àäm` wx ewlgpy zxaqy enk `l - ¨§¨©§¨
,dfa df md miielze ,ipinya lenip m` mb ewlgp `l` ,zaya elenl
.'ipinyd meiae' weqtdn zcnlp zay dgecy dliny dkldd oky
lenipy mb xaeq jgxk lr ,zayd z` eilr millgny xaeqd ,ok lre
z` eilr millgn oi`y xaeqde ,dcil d`nh en` oi`y s` dpenyl
,dcil d`nh dpi` en`y meyn dpenyl lenip epi`y xaeq zayd

.ezenk xeaqi iq` axe
ceqiy ,iprpk car zlin onfa mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
zxne` .m`d z`neha zipzen ipinya dlin m`d `ed mzwelgn

:`xnbdéàpúkepipy jke .mi`pz xak ewlgp iq` ax ly epica - §©¨¥
:iprpk car iabl `ziixaaLécarúéa ãéìé[ezgtyl eziaa clep-] ¥§¦©¦

ãçàì ìBnépL,ezcill oey`xd meia -ìBnépL úéa ãéìé Léå ¤¦§¤¨§¥§¦©¦¤¦
ìäðîL.ezcill ipinyd meia ±Lé`edy caróñk úð÷îdpwp-] ¦§Ÿ¨¥¦§©¤¤

[sqkaì ìBnépL óñk úð÷î Léå ,ãçàì ìBnépL.äðîL ¤¦§¤¨§¥¦§©¤¤¤¦¦§Ÿ¨
:sqk zpwn ly oicd z` dligz zx`an `ziixadóñk úð÷î Lé¥¦§©¤¤

ì ìBnépL óñk úð÷î Léå ãçàì ìBnépLç÷ì ,ãöék ,äðBîLdpw - ¤¦§¤¨§¥¦§©¤¤¤¦¦§¨¥©¨©
ì ìBnépä óñk úð÷î eäæ ,äãìé Ck øçàå úøaeòî äçôLäðBîL ¦§¨§¤¤§©©¨¨§¨¤¦§©¤¤©¦¦§¨

dpenyl lenipe l`xyil dnec `ed eziaa clepy xg`ny ,mini
la` .ezenkìBnépL óñk úð÷î àéä Bæ ,änò dãìåe äçôL ç÷ì̈©¦§¨§¨¨¦¨¦¦§©¤¤¤¦

,ãçàìmini dpeny oiicr exar `ly s` eziipw mr cin xnelk §¤¨
.l`xyil dnec epi`e ezeyxa clep `ly itl ,ezcill
:zia cili ly oey`xd oicd z` x`al zxfeg `ziixadúéa ãéìé Léå§¥§¦©¦

ì ìBnépLeäæ ,äãìéå Bìöà äøaòúðå äçôL ç÷ì ,ãöék äðîL ¤¦¦§Ÿ¨¥©¨©¦§¨§¦§©§¨¤§§¨§¨¤
ì ìBnépä úéa ãéìé.äðîL,øîBà àîç éaøy ezgtyøçàå äãìé §¦©¦©¦¦§Ÿ¨©¦¨¨¥¨§¨§©©

dìéaèä Ckoiicr dzid `l dpa zcil onfay `vnp ,zecar myl ¨¦§¦¨
,dcil z`neha d`nhì ìBnépL úéa ãéìé eäæmei,ãçàm` la` ¤§¦©¦¤¦§¤¨

éaèädì,dy`d zeevn lka daiigzde zecar myl,äãìé Ck øçàå ¦§¦¨§©©¨¨§¨
,dcil z`neha d`nhp dpa zcil zray `vnpìBnépä úéa ãéìé eäæ¤§¦©¦©¦

ì.äðîL ¦§Ÿ¨
:`xnbd zwiicndéì éðL àì àn÷ àpúåwlig `l -dìéaèä ïéa §©¨©¨Ÿ¨¦¥¥¦§¦¨

,dìéaèä Ck øçàå äãìé ïéa äãìé Ck øçàåiax lr wlegy oeik §©©¨¨§¨¥¨§¨§©©¨¦§¦¨
xaeqe `ngì ìBnéð äãéì äàîè Bnà ïéàc áb ìò óàc.äðîL §©©©§¥¦§¥¨¥¨¦¦§Ÿ¨

lenip epi` dcil d`nh dpi` en`y iny iq` ax ixacay `vnp
.mi`pzd xak ewlgp ipinya

:`xnbd dywn .`ziixad z` zx`an `xnbdàîìLa (àáø øîà)¨©¨¨¦§¨¨
àîç éaøìcard zlin onf dlzy `ng xa inx itly xacd oaen ± §©¦¨¨

,en` z`nehadì úçkLî`ven dz` -úéa ãéìéy,ãçàì ìBnéð ©§©©¨§¦©¦¦§¤¨
úéa ãéìéyì ìBnéðóñk úð÷î ,äðBîLyóñk úð÷îe ãçàì ìBnéð §¦©¦¦¦§¨¦§©¤¤¦§¤¨¦§©¤¤

yì ìBnéð.äðBîLe elv` dxarzd ,cvik,dìéaèä Ck øçàå äãìé ¦¦§¨¨§¨§©©¨¦§¦¨
,ãçàì ìBnépL úéa ãéìé eäæd`nh dzid `l en` ezcilay oeik ¤§¦©¦¤¦§¤¨

cil.dì ìBnépL úéa ãéìé eäæ ,äãìé Ck øçàå dìéaèä,äðBîLoeik ¦§¦¨§©©¨¨§¨¤§¦©¦¤¦¦§¨
.dcil d`nh dzid en` ezcilayì ìBnéð óñk úð÷îïBâk ,äðîL ¦§©¤¤¦¦§Ÿ¨§

,äãìé Ck øçàå dìéaèäå úøaeòî äçôL ç÷lLd`nh `idy ¤¨©¦§¨§¤¤§¦§¦¨§©©¨¨§¨
.ezeyxa clep ixdy l`xyil dnec dpae dcilìBnéð óñk úð÷î¦§©¤¤¦

ïBâk ,ãçàìote`a zxaern dgty epwy mipyäæå äçôL äæ ç÷lL §¤¨§¤¨©¤¦§¨§¤
,døaeòxaerd oi` ,en`a wlg xaerd z` gwell oi`y xg`ny ¨¨

.l`xyil ezcila dnecúçkLî eälek àîìLa ,àn÷ àpúì àlà¤¨§©¨©¨¦§¨¨§©§©©
eäì[cg`l lenipd zia cili caln] zekldd x`y lk z` mpn` - §

,`ziixaa x`azdy itk `ven dz`ãçàì ìBnéð úéa ãéìé àlà¤¨§¦©¦¦§¤¨
dì úçkLî éëéäclepd car lk ezrcl `ld ,epic okzi ji` - ¥¦©§©©¨

s`y zia cilil xnege lw ,dpenyl lenipy l`xyik epic eziaa
.ezeyxa did exeair

:`xnbd zvxzndøaeòì äçôL ç÷Bìa ,äéîøé éaø øîàzpn lr - ¨©©¦¦§§¨§¥©¦§¨§¨¨
,[xkend zelraa x`yz `ide] ely dxaer didi xarzzy xg`y
epi`y itl dpenyl lenip `ed oi` df ote`ay .dclie dxarzde

.en`a wlg el oi` ixdy l`xyil dnec
:`xnbd dywnàçéðäoaen df xac -øîàc ïàîì(:elw a"a)ïéð÷ ¨¦¨§©§¨©¦§©

éîc óebä ïéð÷k åàì úBøétwxy ote`a utg lr zelra el yiy in-] ¥¨§¦§©©¨¥
itdaygp df oi` ,envr utgd `l la` el mikiiy epnn mi`veid zex

,en`a wlg el oi`y itl cg` meil lenipy ,[eteba wlg el yiyàlà¤¨
øîéîì àkéà éàî ,éîc óebä ïéð÷k úBøét ïéð÷ øîàc ïàîì- §©§¨©¦§©¥§¦§©©¨¥©¦¨§¥©

.en`a wlg el yi `ld cg` meil lenip recn
:`xnbd zvxznàlL úðî ìò äçôL ç÷Bìa ,àéLøLî áø øîà̈©©§¨§§¨§¥©¦§¨©§¨¤Ÿ

dìéaèäìaeigl zekiiy lk dl oi` df ote`a .dclie elv` dxarzde §©§¦¨
meil lenipe l`xyil dnec epi` en`a wlg el yiy s` okle ,zeevn

.cg`
lirl x`azd(`"r)ltp `ed oeixdl ipinyd ycega clepy wepizy

cvik cle lka dpc `xnbd .zaya elenl oi`e ,zeigl ie`x epi`y
:zaya lenipe ltp epi`y reawl ozipàéðz,`ziixaa epipy -ïaø ©§¨©¨

ìL ääML ìk ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLíãàa íBé íéLmc` cle - ¦§¤©§¦¥¥Ÿ¤¨¨§Ÿ¦¨¨¨
y recia ,mei miyly ddyyøîàpL ,ìôð Bðéàoad oeict oipra ¥¥¤¤¤¡©

(fh gi xacna),'äcôz Lãç ïaî åéeãôe'oizndl dxezd dzeevy jkne §¨¦¤Ÿ¤¦§¤
epi`y xxazn df onf wxt xeark wxy rnyn ,oeictl mei miyly

ddy m` oke .okl mcew `le ,oeicta aiige ltpa íéîé úðîLcle §Ÿ©¨¦§
,äîäay reciaìôð Bðéà,dlik`a xzeneøîàpLonfd oipra §¥¨¥¥¤¤¤¡©

oaxwl ie`x dyrpy(fk ak `xwie)'ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe'¦©§¦¦¨¨§¨¥¨¤§¨§©
,'åâåf` wxy rnyn ,mini dpeny oizndl dzeev dxezdy jkne

.ltp epi`y xxazn
:`xnbd dywnääL àì àäozip l`ilnb oa oerny oax ixacn - ¨Ÿ¨¨

,dndaa mini dpenye mc`a mei miyly oiicr exar `l m`y wiicl
éåä à÷éôñok m` ,ltp e` `niiw xa `ed m` xacd wtq - §¥¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr alw sc zay(iyily meil)

énð éà ,úòøöa äìéîoke ±,íéàìëå úéöéöcba zyial epiidc ¦¨§¨©©¦©¦¦¦§¦§©¦
,xnvn zeieyr zeivivde zetpk rax` ea yiy ozytn ieyrd

åàì ø÷òúîc àðcéòáce`ld xwrpy dryay ±íé÷Bî à÷± ¦§¦§¨§¦§£©¨¨¦
d miiwzn,äNòdry dze`a zniiwzn dlxrd jezigay epiide £¥

mr cbad zyiala oke ,rbpd zvivw ly e`ld xwrp mbe dlin zevn
ly e`ld xwrp mbe ziviv zevn mb dry dze`a zniiwzn ,zivivd

la` .mi`lk zyialàëä,cearl ick rbpd zvivwa o`k ±àðcéòa ¨¨§¦§¨
åàìì ø÷òúîcrbp zvivw ly e`ld xwrpy dry dze`a ±à÷ àì §¦§£©§¨Ÿ¨

íé÷Bîd miiwzn `l ±äNò,jk xg` wx `l` ycwnd zcear ly ¦£¥
q`y dnn gikedl oi` oklezrxvy ,cearle rbpd z` uewl odkl xe

dxeng zay oke zrxvn dxeng dcear `l` ,dcearn dxeng
xnege lw zay dgec dlin m`y ,`ax ixac mipekp aeye ,zrxvn

.zrxv dgecy

:`ibeqd zpwqnàäåefd zwelgnd ±,àøôñ áøå àáøcozip m` §¨§¨¨§©©§¨
jixvy e` [`ax zhiyk] xnege lwn zrxv dgec dliny cenll

,[`xtq ax zhiyk] jkl xezii
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr elw sc zay(ycew zay meil)

déì ïðéìäî éëéä ìäîéîm` reci `ly wepiz zaya miln ji` - ¦§©¥¦¨£¦©¥
wtq `ed l`ilnb oa oerny oax zrcl `ld ,`l m` eiycg el elk
xg`ne ,devn mewna `ly dxeag dyer ldendy okzie ,ltp
miyyeg `l zecle mzqay gken ,zaya milny dxeza xn`py

:`xnbd zvxzn .l`ilnb oa oerny oax zrck `ly ltpláø øîà̈©©
CLôp änî BúBà ïéìî ,äáäà øa àãà,jk oiae jk oia -éç íà £¨©©£¨¨¦¦©©§¨¦©

,àeä,eiycg el elky xnelkìéäî à÷ øétLs`e lny dyr dti - ©¦¨¨¦
,devn dyråàì íàåjezig ,znk epice eiycg el elk `l m`e - §¦¨

ixdy ,dxeag ziiyrl zaygp dpi` ezlxrøNaa Czçîznàeä §©¥©¨¨
.xeqi` ea oi`e

:`xnbd dywnàéðúc àä àlàå,`ziixaa epipyy dn ±ïa ÷ôñ §¤¨¨§©§¨¨¥¤
äðBîL ïa ÷ôñ äòáLycega clep m` mircei oi`y wepiz - ¦§¨¨¥¤§¨

,exeair ly ipinyd e` iriayd,úaMä úà åéìò ïéìlçî ïéà`ny ¥§©§¦¨¨¤©©¨
.lenl oi` wtqne ezlina devn lk oi`e znk epicy dpeny oa `ed

a `c` ax ixack m`e,dad` xéànà,eze` miln oi` recn - ©©
déìäîéðeze` lenp -ìéäî à÷ øétL ,àeä éç íà ,CLôp änî- ¦§£¥¦©©§¨¦©©¦¨¨¦

,lny dyr dtiåàì íàåixd.àeä øNaa Czçî §¦¨§©¥©¨¨
:`xnbd zvxznäéøëæ øa éîeçð áøå àðà ,àðéáøc déøa øî øîà̈©©§¥§©¦¨£¨§©§¦©§©§¨

àðîébøz,ef `iyew epvxiz -déì ïðéìäî énð éëä ìéäîéîok` - ©§¥§¨¦§¦¨¦©¦¨£¦©¥
e ,dpeny oa wtq milnäëøöð àìxnel `ziixad dkxved `l - Ÿ¦§§¨

,zayd z` eilr millgn oi`y,äìéî éøéLëîì àlàziiyr oebk ¤¨§©§¦¥¦¨
,oikqøæòéìà éaøc àaélàå.mxear mb zayd llgl xizdy §©¦¨§©¦¡¦¤¤

zryz wepizl elky epl reci m` `l` epi` df oicy `pzd epcnlne
,llk dlin zevn oi`y okzi dpeny oa wtqa la` ,xeaird iycg
.oikqd ziiyr jxevl lfxae mingt ziiyra zayd z` llgn `vnpe
,znl aygp ltpy dad` xa `c` ax ixac z` dlez `xnbd

:mi`pz zwelgnaéàpúk ,ééaà øîàepipy .df xaca mi`pz ewlgp - ¨©©©¥§©¨¥
`ziixaa(i"t ipiny `xtq)dliap z`neh oipra dxeza xn`p :(hl `i `xwie)

ïî úeîé éëå'äìëàì íëì àéä øLà äîäaä,'`nhi DzlapA rbPd §¦¨¦©§¥¨£¤¦¨¤§¨§¨©Ÿ¥©§¦§¨¨¦§¨
d`ay 'dlk`l' zaizn miyxeceàéáäì[zeaxl-]äðîL ïacle - §¨¦¤§Ÿ¨

,xeair iycg dpeny xg`l clepy dnda lyBúèéçL ïéàL¤¥§¦¨
Bzøäèî.znk epice zeigl ie`x epi`y oeik dliap z`nehnéñBé éaø §©©§©¦¥

Bzøäèî BúèéçL ,íéøîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaøå äãeäé éaøa§©¦§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦§¦¨§©©§
.dliap z`nehnéâìôéî à÷ àäa åàì éàîmiwleg mpi` m`d - ©¨§¨¨¦§§¦

,dfaøáñ øîcdpeny oay mixaeq xfrl` iaxe dcedi iax ±àeä éç §©¨©©
,ezxdhn ezhigy okleøîe`nw `pze ±àeä úî øáñezhigy oi`e ©¨©¥

.ezxdhn
:`xnbd dgecéëä éà ,àáø øîàoa m` mi`pzd ewlgpy jk m` - ¨©¨¨¦¨¦

,znk e` igk epic dpenyéâìôéîcàmiwleg mdy cr -ïéðòì ©§¦§§¦§¦§©
éâìôéì ,äøäèå äàîeèewlgiy -,äìéëà ïéðòì`pzd xnelk §¨§¨¢¨¦§§¦§¦§©£¦¨

,dhigy xg`l elke`l xzeny xeaqi ,igk epic dpeny oay xaeqd
ezxizn ezhigy oi`y xeaqi znk epic dpeny oay xaeqd `pzde

.elke`l xeq`eàlài`ceàîìò éleëcdpeny oa zercd lkl -úî ¤¨§¥¨§¨¥
eäà,zeliap z`neh oiprl wx ewlgpe ,dlik`a xeq`eéñBé éaøå§©¦¥

,éøáñ ïBòîL éaøa øæòìà éaøå äãeäé éaøadpeny oa oicy §©¦§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§¨§¦
,äôøèky mykàéä äúîc áb ìò óà åàì äôøèdpi`y s` - ¦§¥¨§¥¨¨©©©§¥¨¦

,dznk zaygpe zeigl die`xäzøäèî dúèéçL,dliap z`nehn §¦¨¨§©©§¨
énð àëähgypy dpeny oaa o`k mb -àðL àìdpey epi` - ¨¨©¦Ÿ§¨

.ezxdhn ezhigy mewn lkn znk aygpy s`e dtixhnïðaøå§©¨¨
dpeny oay ,mixaeq,äôøèì éîc àìy itl ,dpnn rexb `l`äôøè Ÿ¨¥¦§¥¨§¥¨

,øLBkä úòL dì äúéädxedh zeidl zexyt` dl dzid xnelk ¨§¨¨§©©¤
la` ,dtixh dzyrpy mcew dze` mihgey eid m`éàädpeny oa - ©

øLBkä úòL dì äúéä àìmcew clep ixdy xdhidle hgyidl Ÿ¨§¨¨§©©¤
:`xnbd dtiqen .epnfàîéz éëådzyrpy dnda ixde ,dywz m`e - §¦¥¨

ïèaî äôøèxyekd zry dzid `ly dtixh `idyk dclepe §¥¨¦¤¤
,dpeny oal oicd `ede dzxdhn dhigyeøîéîì àkéà éàîdn - ©¦¨§¥©

,aiydl yi .jk lr aiydl minkgl yiäèéçL dðéîa Lé íúä- ¨¨¥§¦¨§¦¨

mewn lkn ,dtixh `idyk dclep m` mb ,diycg dl elky dnda
la` ,dhigy odl dliren odiycg elky zenda x`yàëäef - ¨¨

ipinya dclepy,äèéçL dðéîa ïéàeclepy zendad lk ,xnelk ¥§¦¨§¦¨
.dhigy odl dliren `l ipinya
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יותר  לא היו – שבהן העשירות – נפשות ששֿשבע בנות משפחות ובבתי במיטות, כבד מחסור שרר בעיר

מיטות. משתייםֿשלוש

ארבע  ביתנו בחצר הופיעו – שעות מספר בתוך – הפרופסור כך על הורה שבו יום באותו עוד זאת, ועם

בכל  להשכיבו אפוא ניסינו היכן. היה לא – מיטות לקנות שכן המיטות, הובאו מניין מושג כל לי אין מיטות!

יותר. נוחה לו תהיה זו שמיטה בתקווה אחרת, במיטה פעם

ומספר  המיטות, את בהן להוביל עגלות היו לא ברחוב. המיטות נישאו שבה הדרך היה בפניֿעצמו מחזה

כתפיהם. על כבד משא נושאים כשהם המיטות, בנשיאת התחלפו אנשים

אנשים  עבור אותן השארתי אלה. מיטות באמצעות משפחות מספר של נפשותיהן את החייתי משם כשנסעתי

הלחה. הקרקע על לישון אז עד שנאלצו חולים
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,ewlgpéøà Bìëàå âbä ïî ìôða.oexqg lk ea did `leøîoax - §¨©¦©©©£¨£¦©

l`ilnb oa oerny,øáñ`ly oeikyeygl yi ,mei miyly exar ¨©
`nyøîe ,àeä úîwlegd `pzde -øáñzwfgay.àeä éç ¥©¨©©

:df oipra dyrn d`ian `xnbddéøa[epa-]óñBé øa éîéc áøc §¥§©¦¦©¥
à÷eðé àeää déì ãéìéúà,wepiz el clep -áéëL ïéîBé ïéúìz Bâa ¦§§¦¥©§¨§§¨¦¦§¦

.ezcill miyly jeza zne -déåléò ìéaàúî÷ áéúéeia` ayi - ¨¦¨¦§©¥¦¨¥
.eilr la`zdedeáà déì øîà,eia` inic ax el xn` -àúéðBøååö ¨©¥£©¨§¦¨

ìëéîì úéòa÷mila`d milke`y minrhn lek`l jpevx m`d - ¨¨¥§¥©

aiig jpi` xnelk ,la`zn dz` ok lre `zipexeev mi`xwpd
.ltpk epicy oeik ,la`zdldéì øîà,epa el xn` -déa éì íé÷- ¨©¥¦¦¥

ea il reciåéLãç Bì eìkL.ltp epi` i`cee ¤¨¢¨¨
:oipra sqep dyrn d`ian `xnbdàðäk áø éa òìwéà éMà áø- ©©¦¦§©¥©©£¨

,`pdk ax ly ezial oncfdàúléî déa òøzéàax ly epay rx` - ¦§©¥¦§¨
zn `pdkïéîBé ïéúìz Bâa.ezcill mei miyly jeza -dééæçd`x - §§¨¦¦©§¥

`pdk ax z` iy` axdéåléò ìaàúî à÷å áéúécla`zde ayiy - §¨¦§¨¦§©¥¦¨¥
.eilrdéì øîà,iy` axøî déì øáñ àìxaeq jpi` ike -àäì ¨©¥Ÿ¨©¥©§¨

,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàcyìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä §¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥
.ltpk epic mzqaydéì øîà,`pdk axdéeâa éì íé÷ea il reci - ¨©¥¦¦§©¥

.åéLãç Bì eìkL¤¨¢¨¨
z` xhet m` ezcill mei miyly jeza zny wepiza dpc `xnbd

:meain en`øîzéàdlra zny dy` ,yxcnd ziaa xn`p - ¦§©
y cg` oa xi`ydeìL CBúa úîíéL,ezcillåa`l yiy s` lr ¥§§Ÿ¦§

,mig`äLc÷úðå äãîòdxhet df oay dxeaq dzidy oeik ,xg`l ¨§¨§¦§©§¨
.meain,àáøc déîMî àðéáø øîà̈©©¦¨¦§¥§¨¨
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr elw sc zay(ycew zay meil)

,àéä ìàøNé úLà íàz`yl xzend l`xyil dycwzd m` xnelk ¦¥¤¦§¨¥¦
,dvelgúöìBçl`xyil `ypiz jk xg` wxe mig`d cg`l ¤¤

wepizdy l`ilnb oa oerny oaxk dkldy okziy oeik ,dyciwy
la` .dvilge meain en` z` xhet epi`e ltpl aygpïäk úLà íà¦¥¤Ÿ¥

,àéä,dvelga xeq`d odkl dycwzpy xnelkúöìBç dðéàick ¦¥¨¤¤
cle mzqay minkg zhiy lr df ote`a mikneqe ,eilr xq`z `ly

.ltpl miyyeg oi`àéáøL áøådéîMî[enya-]úçà ,øîà àáøc §©§¤§¨¦§¥§¨¨¨©©©
,Bæ úçàå Bæodk zy` oiae l`xyi zy` `id m` oia,úöìBçm`e §©©¤¤

.dyxbi odkl dycwzd,àéáøL áøì àðéáø déì øîàmpn` ¨©¥©¦¨§©§¤§¨
àúøBàaaxra -éëä àáø øîàla` ,zvleg ef zg`e ef zg`y §§¨¨©¨¨¨¦
àøôöìxweaa zxgnl ±déa øãä`l odk zy`y xn`e ea xfg ± §©§¨£©¥
.uelgzdéì øîà,`piaxl `iaxy axäeúéøLodkl mzxzd ± ¨©¥§¦¨

,dvilgn dze` mzxhty ici lr dz`ylàaøz eøLúc àåòø àäé§¥©£¨§¦§©§¨
mai zxney xizn jpd m` ,xnelk ,dlik`a alg exizzy oevx idi ±¥¤

.dlik`a alg xizdl s` lkez weyl
qepibexcp` zlin oipra dpyna dcedi iax zhiya dpc `xnbd

dpyna epipy .zaya(:clw):'åëå øézî äãeäé éaøqepibexcp` lenl ©¦§¨©¦
.zayaìkì àì ,àcñç áø øîà éáæéL áø øîàoipréaø øîà ¨©©¦§¥¨©©¦§¨Ÿ§Ÿ¨©©¦
äãeäéy,àeä øëæ ñBðéâBøcðà.dlin oiprl wx `l`äzà íàL §¨©§§¦¨¨¤¦©¨

ïk øîBà,xkfk epic xac lklyCøòé ïéëøòa,ilr ekxr xne`d ± ¥¥©£¨¦¥¨¥
.xkf ly jxr zzl eilr didi

:`xnbd zxxanCøòéî àìc ïìðîeoi`y xaeq dcedi iaxy oipne ± §¨¨§Ÿ¦£¨
,jxrp qepibexcp`àéðúcweqta xn`p ,`ziixaa epipyy -(b fk `xwie) §©§¨

LMxr dide','øëfä,jxrp xkf `weecy miyxec `"d ze`d xeziine §¨¨¤§§©¨¨
íeèîeè àìåzngn zeawp `le zexkf `l ea xkip oi`y ,meh`-] §Ÿ§

[eilry mexwdìBëé .ñBðéâBøcðàåy xnel ziid,Léà Cøòa àäé àì §©§§¦¨Ÿ§¥§¥¤¦
,äMà Cøòa àäé ìáà,dy` jxrk ozi ilr ekxr xne`deãeîìz £¨§¥§¥¤¦¨©§

øîBìzaizay `"d ze`d xeziia aezkd epcnln -'øëfä'zaize ©©¨¨
weqtay 'm`e','àéä äá÷ð íàå'wxyéàcå øëæeúéàcå äá÷ð §¦§¥¨¦¨¨©©§¥¨©¨¦

mikxrp,ñBðéâBøcðàå íeèîeè àìå§Ÿ§§©§§¦
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יותר  לא היו – שבהן העשירות – נפשות ששֿשבע בנות משפחות ובבתי במיטות, כבד מחסור שרר בעיר

מיטות. משתייםֿשלוש

ארבע  ביתנו בחצר הופיעו – שעות מספר בתוך – הפרופסור כך על הורה שבו יום באותו עוד זאת, ועם

בכל  להשכיבו אפוא ניסינו היכן. היה לא – מיטות לקנות שכן המיטות, הובאו מניין מושג כל לי אין מיטות!

יותר. נוחה לו תהיה זו שמיטה בתקווה אחרת, במיטה פעם

ומספר  המיטות, את בהן להוביל עגלות היו לא ברחוב. המיטות נישאו שבה הדרך היה בפניֿעצמו מחזה

כתפיהם. על כבד משא נושאים כשהם המיטות, בנשיאת התחלפו אנשים

אנשים  עבור אותן השארתי אלה. מיטות באמצעות משפחות מספר של נפשותיהן את החייתי משם כשנסעתי

הלחה. הקרקע על לישון אז עד שנאלצו חולים

המשך מעמוד בא

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

àúøBàì ãò déì,eze` hgey f` wxe axrd cr oiznn ziid m` - ¥©§§¨
dépéî ïðéìëà äåäla` ,epnn milke` epiid -àzLädzr - £¨¨§¦©¦¥©§¨

,iriayd meia eze` zhgyydépéî ïðéìëà àì,epnn lk`p `l - Ÿ¨§¦©¦¥
.ltpl yegl yi cle mzqay l`ilnb oa oerny oaxk dkldy oeik
`lyk mb ltpl yyeg l`ilnb oa oerny oaxy gken df dyrnn

.iia` ixack `ly ,oexqg lk ea epi`x `le zne wdit
:`xnbd zvxznàlà,jtidl xnel jixvúîå ÷äétLke`x `le ¤¨§¤¦¥¨¥

,dhrn zeig `l`éâéìt ék ,àeä úî ìkä éøácote` dfi`ae ± ¦§¥©Ÿ¥¦§¦¦
,ewlgpéøà Bìëàå âbä ïî ìôða.oexqg lk ea did `leøîoax - §¨©¦©©©£¨£¦©

l`ilnb oa oerny,øáñ`ly oeikyeygl yi ,mei miyly exar ¨©
`nyøîe ,àeä úîwlegd `pzde -øáñzwfgay.àeä éç ¥©¨©©

:df oipra dyrn d`ian `xnbddéøa[epa-]óñBé øa éîéc áøc §¥§©¦¦©¥
à÷eðé àeää déì ãéìéúà,wepiz el clep -áéëL ïéîBé ïéúìz Bâa ¦§§¦¥©§¨§§¨¦¦§¦

.ezcill miyly jeza zne -déåléò ìéaàúî÷ áéúéeia` ayi - ¨¦¨¦§©¥¦¨¥
.eilr la`zdedeáà déì øîà,eia` inic ax el xn` -àúéðBøååö ¨©¥£©¨§¦¨

ìëéîì úéòa÷mila`d milke`y minrhn lek`l jpevx m`d - ¨¨¥§¥©

aiig jpi` xnelk ,la`zn dz` ok lre `zipexeev mi`xwpd
.ltpk epicy oeik ,la`zdldéì øîà,epa el xn` -déa éì íé÷- ¨©¥¦¦¥

ea il reciåéLãç Bì eìkL.ltp epi` i`cee ¤¨¢¨¨
:oipra sqep dyrn d`ian `xnbdàðäk áø éa òìwéà éMà áø- ©©¦¦§©¥©©£¨

,`pdk ax ly ezial oncfdàúléî déa òøzéàax ly epay rx` - ¦§©¥¦§¨
zn `pdkïéîBé ïéúìz Bâa.ezcill mei miyly jeza -dééæçd`x - §§¨¦¦©§¥

`pdk ax z` iy` axdéåléò ìaàúî à÷å áéúécla`zde ayiy - §¨¦§¨¦§©¥¦¨¥
.eilrdéì øîà,iy` axøî déì øáñ àìxaeq jpi` ike -àäì ¨©¥Ÿ¨©¥©§¨

,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàcyìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä §¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥
.ltpk epic mzqaydéì øîà,`pdk axdéeâa éì íé÷ea il reci - ¨©¥¦¦§©¥

.åéLãç Bì eìkL¤¨¢¨¨
z` xhet m` ezcill mei miyly jeza zny wepiza dpc `xnbd

:meain en`øîzéàdlra zny dy` ,yxcnd ziaa xn`p - ¦§©
y cg` oa xi`ydeìL CBúa úîíéL,ezcillåa`l yiy s` lr ¥§§Ÿ¦§

,mig`äLc÷úðå äãîòdxhet df oay dxeaq dzidy oeik ,xg`l ¨§¨§¦§©§¨
.meain,àáøc déîMî àðéáø øîà̈©©¦¨¦§¥§¨¨
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המשך ביאור למס' שבת ליום שבת טודש עמ' א



c"agקמ 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

.áåéìà òâéì ìëé BðéàL úBîB÷ øNò dBáb àeä elôàå BúBhäì ìëé BðéàL ìúBkaL øBça òeá÷ øpä íà elôà£¦¦©¥¨©©¤©¤¤¥¨Ÿ§©©£¦¨©¤¤¤¥¨Ÿ¦©¥¨
ïéðò ìëa øeñà úéLLòa øeâñ àeä elôàå ììk[eøáãa íéîëç e÷ìç àlL9BøBàì LnzLäì eøñàL øpäL §¨©£¦¨©£¨¦¨§¨¦§¨¤Ÿ¨§£¨¦§¨¨¤©¥¤¨§§¦§©¥§

éøvL LéîLz:ïéðò ìëa eäeøñà ïeiò C ©§¦¤¨¦¦£¨§¨¦§¨
ב  סעיף הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld
ïéðò ìëá [å שהתירו יש - הנר יטה שלא לשמור לחבירו המפתח ונתן במפתח סגור הנר אם -8.

zetqede mipeiv
שמשמרו 8) מי כשיש שהתירו ד, סעיף להלן המבואר עלֿדרך

ב). ס"ק במשנ"ב הובא רבה (אליה יטה. שלא
ÎÒ"„עד"ז9) ·˘ ÔÓÈÒ· של במראה בשבת מסתכלין אין :

הנימין  את בחול בה להסיר ודרך כאיזמל חריפה שהיא מתכת
לחוש  ויש מדולדלין שהן בה כשרואה וזקנו מראשו המדולדלין
אם  ואף בחול כדרכו הנימין בה ויסיר שבת שהוא ישכח שמא
בגזרתם  חכמים חלקו שלא אסור בכותל ומחוברת קבוע הוא

לפעמים. זה חשש בה שיש זו במראה
·"ÎÒ ÛÂÒ Ê˘ ÔÓÈÒ·Â לשבת האורחים שמות קריאת לגבי

שוקעת  חקיקה חקוקים שיהיו והוא הכותל: גבי על החקוקים
ימחוק  שמא גזרה בהם לעיין אפילו אסור בולטין הם אם אבל
שזימן  ויתחרט צרכם כל להם הכין שלא שיראה האורחים מן
מן  הבולטים שמותם ויעביר ויגרוד הראוי מן יותר אורחים
שאינה  שוקעת חקיקה משא"כ השמש יקראם שלא כדי הכותל
ואפילו  ימחוק ולא שבת שהוא יזכור כך ובתוך למחוק נוחה
יכול  שאינו הכותל בראש רבה גבוהה היא הבולטת חקיקה אם
בין  בגזרתם חכמים חלקו שלא מפני אסור למחוק שם להגיע

ער"ה. בסי' כמ"ש לנמוך גבוה

•
zay zekld - jexr ogley

ÊÈ המותרת מלאכה לעשות ורוצה שבת במוצאי יו"ט חל אם
קדש  בין המבדיל ברוך אומר בתפלה שיבדיל קודם ביו"ט

ומלכות: שם בלא לקדש

ÁÈ מבד ואינן ערבית מתפללות שאינן הנשים ילות אותן
בין  המבדיל ברוך לומר ללמדן יש שבת במוצאי בתפלה
ואם  הכוס שעל הבדלה לפני מלאכה עשיית קודם לחול קדש

מאחרים. לשמוע צריכות המבדיל לומר יודעות אינן

שלא  אומרים יש כי בידן למחות אין שמיעתן קודם עושות ואם
עצים  וחטיבת ואורג כותב כגון גמורות מלאכות אלא אסרו
לרשות  מרשות והוצאה בעלמא הנר הדלקת אבל בהם וכיוצא
אסרו  לא כלל טורח בהם שאין הרבים ברשות אמות ד' וטלטול
בהם  שאין מלאכות הותרו (ולא עיקר דבריהם שאין ואף כלל
המבדיל  אמר וגם בתפלה שהבדיל שאף אומרים ליש אלא טורח
שלדבריהם  הכוס על שיבדיל עד במלאכה אסור ברכה בלא
בתפלה  שהבדיל מיד מותר טורח בהם שאין במלאכות עכ"פ
אין  בתפלה שהבדיל קודם אבל להבדלה נר מדליקים שהרי
סופרים  מדברי האסורים דברים אפילו מלאכה בשום היתר
אין  כך שנהגו הנשים מקום מכל המבדיל) אמר לא אם עכ"פ

בידן. למחות צריך

יש  ולכן בידן למחות צריך גמורות מלאכות עושות הן אם אבל
שבת  במוצאי המבדיל לומר בנותיהם שילמדו ברבים לדרוש
שהן  מים ומחממות ואש עצים מבעירות מהן שהרבה מפני מיד

גמורות: מלאכות

ËÈ המבדיל לומר יודעות שאינן בנשים למחות לענין זה וכל
בזה  וכיוצא הנר בטלטול אפילו אסורים האנשים אבל

המבדיל. שיאמרו או בתפלה שיבדילו קודם

שום  לעשות ולא להדליק שלא לעצמו יחמיר נפש בעל וכל
הבדיל  שכבר אע"פ הצבור של קדושה סדר קודם מלאכה
קדושה  סדר קודם מלאכה העושה וכל המבדיל אמר וגם בתפלה
הנר  טלטול אבל מלאכה מאותה לעולם ברכה סימן רואה אינו
המבדיל  אמר או בתפלה שהבדיל אחר מיד מותר בזה וכיוצא
אחר  מיד הכנסת בבית נרות להדליק רשאי הכנסת ושמש
הצבור  אמרו שלא אע"פ המבדיל) שאמר (או בתפלה שהבדיל
צריך  מקום (ומכל מצוה) לצורך שהיא (כיון קדושה סדר עדיין

ברכו): הצבור שאמרו אחר להדליק ליזהר

Î או מהבארות שבת מוצאי בכל מים לדלות נוהגים קצת
שהיא  מרים של שבארה חכמים שאמרו לפי מהמעיינות
הבארות  כל על שבת מוצאי בכל מחזרת היא טבריא של בימה
מכל  מיד מתרפא ממימיה ושותה בה שפוגע מי וכל והמעיינות
יזדמנו  אולי כי שבת מוצאי בכל לדלות נוהגין לכך תחלואיו

מרים: של מבארה להם

‡Î מח שמוסיף למי מי לומר מותר אם הרבה הקודש על ול
מתבשיל  מיד לאכול לו מותר ויהא לו שיבשל שהבדיל

רס"ג: בסי' נתבאר זה

מלאכה  שום לעשות ולא לשתות ושלא לאכול שלא רצט סימן ב חלק

יזֿכא  סעיפים שיבדיל קודם
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

סידור ‡ מיני בכל שבת במוצאי שלחנו אדם יסדר לעולם
אע"פ  גמורה לסעודה השלחן בעריכת אצלו הנהוגים
מחמת  הן יותר לו שאין מחמת הן כזית אלא יאכל לא שעכשיו
בסידור  הכנה לעשות לו יש מקום מכל ליותר תאב שאינו
כדי  גמורה לסעודה כמו בזה וכיוצא מפה פריסת כגון השלחן
שנתבאר  כמו בכניסתו כמו כבוד דרך ביציאתו השבת את ללוות

ר[ס]"ב: בסי'

משאר · יותר שבת במוצאי נרות להרבות נוהגים יש ולכן
הבדלה  אחר וזמירות פיוטים לומר ג"כ ונוהגים החול לילות
שיצא  אחר המלך את שמלוין כדרך שיצא אחר השבת את ללות

העיר: מן

אֿב  סעיפים שבת במוצאי שלחנו שיסדר ש סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: נקראים תוכןתוכןתוכןתוכן שבנ"י בכך הפנימי הביאור

"יהודים" בשם במגילה

åîùå 'åë éãåäé ùéà ù"î ô"ò ïáåé ïéðòä øåàéáå
åùåøéô éðéîéã ïéáäì êéøöå .éðéîé ùéà 'åë éëãøî
äîì ïë íàå ,é"ùø ùøéôãë ïéîéðá èáùî àåäù

.äãåäé èáù íù ìò àåäã éãåäé äéì éø÷
של  נפש ומסירת הביטול ענין יותר בפרטיות לבאר
יהודי  איש מ"ש להקדים יש אחשורוש, בימי ישראל בני
טעם  מה להבין דצריך ימיני, איש גו' מרדכי ושמו גו'
והרי  - יהודה שבט שם על - יהודי" "איש מרדכי נקרא

ימיני". "איש פירוש שזהו בנימין, משבט הי' מרדכי

âøäì ãéîùäì øîàð ïîä úøæâáã ïéáäì êéøö íâ
äðéãî äàîå íéøùòå òáùá éøäå ,íéãåäéä 'åë
íéøôà íéèáùä ìëî íâ äéä ùåøåùçà úåëìî

.äùðîå
נקראים  ישראל שבני הטעם להבין צריך כמו"כ
בני  או ישראל בני בשם (ולא יהודים בשם במגילה
את  גו" להרוג "להשמיד המן בגזירת כהלשון יעקב),
מכל  היו אחשורוש מדינות בקכ"ז והלא היהודים", כל
ממלכות  רק לא [כלומר ומנשה מאפרים גם השבטים,
עשרת  גלות אחר  ו"גם - יוסף] ממלכות גם אלא יהודה

סנחריב". בימי השבטים

ìåèáä úðéçá éðôî íéãåäé íìåë åàø÷ðù àìà
íéøîåà åðàù åîë ,ä"á óåñ ïéà øåàì íäá ùéù
'÷ð äæ íù ìòù ,êì åðçðà íéãåî äøùò äðåîùá
äàø÷ ïë ìò 'ä úà äãåà íòôä äàì ù"îë éãåäé

.äãåäé åîù
הוא  יהודה שם כי יהודים, לשם הטעם אלא
על  ה' את אודה "הפעם לאה וכדברי הודאה, מלשון
א) פירושים: שני יש ובהודאה יהודה", שמו קראה כן
ב) ולהלל", "להודות כמו תודה, נתינת - הודאה
כמו  אחרים, לדעת ומודה דעתו את שמבטל - הודאה
לומר  בוש ולא "הודה או מאיר", לרבי חכמים "מודים

לך" אנחנו ב"מודים הפנימי הפירוש וזהו כו'".
לשון  גם שהוא עשרה, שמונה בתפלת שאומרים
הקב"ה  אל עצמנו את מבטלים שאנו וביטול, הודאה
הודאה  של זו בחינה שם ועל ב"ה). סוף אין (אור

יהודים. בשם בנ"י נקראים להקב"ה וביטול

,íéãåäéì øù ùåøéô ,éãåäé ùéà éëãøî '÷ð ïëìå
.ìåèáä øå÷î äéä àåä éë ,úéáä øä ùéà åîë

" בשם נקרא הוא איש מרדכי "איש" כי יהודי",
- יהודי" ו"איש הבית", הר "איש כמו שררה, לשון
היינו  ה"שר", הי' שמרדכי היינו - ליהודים" "שר

את המקור  בנ"י לכל השפיע שהוא הביטול, לבחינת
להקב"ה. הביטול בחינת

øî áéúëã ïéðî äøåúä ïî éëãøî ì"æø øîàîë
úòãì äæ øîå .àéëã àøéî ïðéîâøúîå ,øåøã
'îâá øëæðä ÷ùåî àåä íéùøôî øàùå í"áîøä
ùø÷ðù òåãé äéç íã àåäù ,ïéëøáî ãöéë ÷øô

.øî àø÷ðä íùåá äùòðå äøàåöáù úøèåèçá
לבחינת  ומקור שר שהי' שבמרדכי, זה ענין

"מרדכי". בשם גם נרמז הביטול,

"מרדכי  רז"ל במאמר הפנימי הביאור ע"פ זה ויובן
דכיא", מירא ומתרגמינן דרור מר דכתיב מנין התורה מן
בושם  שהוא הקטורת, מסממני אחד הוא דרור דמר

שנקרש. "ידוע"] [ששמה טמאה חי' מדם שנעשה

àëôäúàå àééôëúà úðéçá ùôðä úåãîá åðééäå
.å÷úéîì åøéøîî

טמאה  חי' דם הפיכת הדברים: של הפנימי והתוכן
העבודה  על מורה הקטורת, מסממני בושם להיות
פירוש, למתקא", ממרירו ואתהפכא ד"אתכפיא
והן  הפיכה, משמעו ואתהפכא כפי', משמעו אתכפיא

דקודם  הקליפה, בביטול מדריגות צריכים שתי כל
הקליפה  זו דבמדריגה הקליפה, את ולכפות להכניע
שהאדם  אלא לקדושה המנגד דבר נשארה
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c"agקמי i`iyp epizeax zxezn

את  להפוך היא הכל תכלית אולם עלי', מתגבר
"בכל  רז"ל מאמר דרך ועל לטוב, מרע עצמה הקליפה
היצר  את להפוך היא שהתכלית יצריך", בשני - לבבך
טובים  לדברים יתאווה הרע שהיצר טוב, ליצר הרע
למתקא  ממרירו אתהפכא בזהר שנקרא וזהו וקדושים.
תיהפך  מר, שהיא קליפה של מציאות שתמורת -

מתוקה. שהיא קדושה של למציאות

,äåàúîä ùôð ,úéðåéçä ùôðä àåä íãä éë
äæä íìåò éâåðòúî úåéîäáä åéúååàú êôäîùëå
äùòðù ïéðò åäæ 'äá åéâåðòúå åöôç ìë úåéäì

.íùåá åðîî
מורה  טמאה, חי' דם שהוא ד"מר" בעניננו, וכן
"נפש  גם [הנקראת הבהמית נפש של החיות על
גשמיים, תענוגים המתאווה נפש שהיא החיונית"],
תאוותיו  הפיכת - ענינה בושם להיות זה דם והפיכת
ותענוגו  חפצו שכל עד הזה עולם מתענוגי הבהמיות

קדושה. ובעניני בהשם יהי'

מוסיף:] אגב [ובדרך

øåîá íé÷ñåôä ú÷åìçî ùøôì ùé äæ êøã ìòå
ùéå ,äìéëàá åìéôà åøéúî äðåé åðéáøù ,ì"ðä
åçéø àìà êôäúð àìù ì"ñã äìéëàá åúåà íéøñåà
øæçù ì"ñ äðåé åðéáø áøäå .äìéëàá øåñà åôåâ ìáà

.å"éø ïîéñ ç"à øåèá ù"îëå ,øúéä úåéäì éøîâì
בושם  שהוא מור, בענין לעיל המבואר ע"פ
התאוות  ביטול על ומורה טמאה, חי' מדם הנעשה
ע"ד  לבאר יש לטוב, והפיכתם הקליפה שמצד
באכילה  גם מותר מור אם הפוסקים פלוגתת החסידות
מהותו  שנשתנה למהות, ממהות "שמתהפך (לפי
אסור  אבל מותר ריחו שרק או לגמרי"), הראשון
הדם  שנצרר רק לגמרי, מהותו נשתנה "לא (כי באכילה
המריח  בושם כתואר להיות תוארו ונהפך וייבש

בלבד").

'îâá øëæðä ïéðòá éåìú úåãéñç ô"ò íú÷åìçîå
åà úåââùë åùòð úåðåãæ íà äáåùú éáâ àîåéá
êôäð òøäù äî àåäù ,'à ïéðò íäéðù éë ,úåéëæë
øëæðä éðåòãé àåä ì"ðä òåãé äéç éøäù ,áåèì
úåôéì÷î àåäù ,íéèôåù úùøôá äøåúá
ìà ùøåãå éðåòãéå áåà ìàåùå ù"îë ,úåàîèä

.íéúîä

äìéëàá åìéôà øúåî æìä íùåáä äéäéù äæ ïëìå
,úåéëæë åùòð úåðåãæä äáäàî äáåùúáù åîë àåä
åøîà äæ ìòå .ùîî áåè úåéäì éøîâì êôäð òøäù
íéøåîâ íé÷éãö ïéà íéãîåò äáåùú éìòáù íå÷îá

.ãåîòì íéìåëé

íä úåðåãæä äáø äáäàî àìù äáåùúá ìáà
åäæå .áåè úåéäì éøîâì åëôäúð àì ìáà ,úåââùë
øæç àì î"î áåè åçéøù ô"òà ì"ðä øåîäù ã"î

.'åë äìéëàá øúåî úåéäì
ביטול  הוא כמה עד תלוי' חסידות ע"פ הפלוגתא
ומדריגות, אופנים שני שיש לעיל וכנזכר הקליפה,
הקליפה  (הפיכת ואתהפכא הקליפה) (כפיית אתכפיא
וכפי' אתכפיא של באופן רק הוא דאם ממש), לטוב
אזי  ממש) לטוב נהפך ולא במציאותו נשאר הרע (שאז
משא"כ  ריחו), אלא לטוב נתהפך (ולא באכילה אסור
מותר  שאז ממש, לטוב שנהפך אתהפכא, של באופן

באכילה. גם

תשובה  ידי שעל בתשובה, האופנים שני ע"ד והוא
תשובה  ידי ועל כשגגות, רק הזדונות נעשו מיראה
(שעל  ממש לזכיות הזדונות נהפכו רבה מאהבה
אין  עומדין תשובה שבעלי במקום נאמר זו תשובה

בו). לעמוד יכולים גמורים צדיקים
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dxe` ixry

ההשתלשלות Â‡È·Â¯(ג) כל של זאת התכללות בחי' ענין
התכללות  בחי' ע"ד יובן ומקורן בשרשן
שהמדות  שהגם רואים שאנו עד"מ כמו בשכל המדות
מ"מ  המולידן משכל בפ"ע במציאות השכל מן מתהווים
והיו  בו ומתאחדים בשכל כלולים היו הרי שנולדו קודם

בפ"ע  בשם שם עולות שאינן עד בתכלית שם בטלים
מדות  שם קריאת עליהם נופל ואין כלל מדות בשם לקרותן
וכמו"כ  בפ"ע מהות לגילוי ההעלם מן שיצאו לאחר רק
ליש  מאין שתמצא קודם המדות מקור החכמה בחי' גם
בתכלית  ממש אין בבחי' כלולה היתה חכמה במהות
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

רק  כלל חכמה בשם עולה היתה ולא וההתכללות הביטול
כו' חכמה בשם שנק' הוא לגלוי ההעלם מן יציאתה אחר
כלול  היה עלול כל לעילה מעילה שמסתעף מה כל וא"כ
הם  כולם ולמטה מחכמה העלולים כל כך בעילתו תחלה
היה  ואם החכמה מקור האמתי אין בבחי' ובטלים כלולים
להיות  באפשרי היה לא גמור גלוי בבחי' משם הארה גלוי

הוא ב  הסובב שהארת אלא ועלול עילה השתלשלות חי'
עו"ע  השתלשלות בחי' להיות כדי כו' כ"ע בתוך בהעלם

דדוקא  בזה הפרש יש הנה אך וד"ל. כו' למהות ממהות
החיות  ופנימית הרוחנית אור בבחי' השתלשלות בבחי'
מטעם  כו' הסובב הארת מוסתר שם לעילה מעילה הנמשך
עד  חיצוני יש בבחי' עלול כל התהוות בבחי' אבל הנ"ל
באה  ההארה דוקא בזה ממש לדבר יש במציא' שנראה
במציא' היה לא לאו ואם ממלא מבחי' ולא סובב מבחי'
אלא  גמור בגלוי סובב מבחי' האור שאין רק כ"כ יש

הנ"ל: מטעם בהעלם
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ÔÈ·‰ÏÂ'וכתי נעשו שמים ה' בדבר מ"ש מקודם י"ל כ"ז
ה' ורצון שבחפץ שמשמע עשה ה' חפץ אשר כל
ידוע  הנה כי הוא והענין לבד, במאמר ולא הכל נעשה
הדבר  ענין הוא שהחומר וצורה חומר יש ודבר דבר שלכל
וירח, שמש או ארץ או שמים להיות דהיינו בכללות ההוא
דבר  לכל ושטח במראה תמונה וכל ציור כל היא והצורה
והארץ  השמים כמו נעשה אופן איזה על בצלמו בדמותו
השטח  ציור צ"ל נמצא כו' לרקיע הארץ ומן כדורים הם
וכן  כו' מאירים גלגלים הם והירח והשמש כזה, ריחוק ע"ד
בארכו  כך שיהי' ציורו אופן ודצח"ם נברא בכל עד"ז
החומר  והנה הציור. ז"ע משולש או קרנות בעל או ורחבו
האור  בחי' נתהווה אור יהי שבמא' ובע"מ ה' בדבר נברא
ליש, מאין הרקיע נתהווה רקיע יהי במאמ' וכן ליש מאין
הנבראי' פרטי שארי ציור או עד"מ הרקיע צורת אופן אבל
בא  שלא ה' בחפץ נעשה הוא ובצלמם בדמותם דדצח"ם
החומר  שנברא מה והנה מאמר. או בדבור גילוי לכלל
הוא  בלבד ורצונו ה' בחפץ הכל נברא ולא ודבור במאמ'
שהי' רק הגשמי היש התהוות להיות יכול הי' לא שאז מפני
שאנו  וכמו ממש, במציאות ביטול בבחי' והי' רוחני העולם
לעילה  בטל שהעלול עו"ע השתלשלות בחי' בכל רואים
וכמו  השכל, מן נולדים שהמדות משכל מדות למשל כמו
לפניו  טוב ההוא שהדבר בשכלו מתבונן שאם רואים שאנו
הוי' את ואהבת מ"ש יובן ובזה לזה, אהבה לו נולד אזי
האהבה, על הציווי יתכן איך מובן אינו דלכאור' אלקיך
התבוננות  על הוא דהציוי הוא הענין אך שבלב, מדה שהיא
שהו"ע  ושמע הסכת מל' כו' ישראל שמע תחלה וכמ"ש
לבחי' יבוא ממילא ועי"ז באלקות שיתבונן ההתבוננות
השתלשלות  דרך השכל מן מקבלים שהמדות לפי האהבה,
נולדים  המדות במו"מ כמו בגשמי' וכן קירוב, בבחי' עו"ע
בטלים  הם לכן השכל מן נולדים שהמדות ולפי השכל, מן
נברא  הי' אם וכמו"כ להעילה, בטל העלול כי כו' להשכל

כמו  ממש במציאות בטל העולם הי' הוי' ורצון בחפץ הכל
עבודה  הי' לא וא"כ הביטול בתכלית שהם דאתכסי' עלמא
הוי' דבר ע"י היש התהוות מציאות גילוי עיקר רק כלל,
נפרדים, הם כאילו נראים הדבור שאותי' רואי' שאנו וכמו
דבר  לך אין כי כו' נפרד לומר שייך אינו למעלה כי הגם
לפי  וע"כ כו' בנ"א כלשון תורה דברה מ"מ אך ממנו שחוץ
כי  מל' בחי' והוא ליש נראים הוי' דבר מבחי' שנתהוו
בחי' היא מל' שבחי' עם בלא מלך אין כ"ע מלכות מלכותך
שם  בבחי' אלא ויתגלה יאיר שלא והסתלקות ההתנשאות
כמו  ונבראו צוה הוא כי הוי' שם את יהללו וזהו בלבד,
על  נקרא אשר בלבד שמו הוא שמלכותו בו"ד מלך עד"מ
וזהו  בנפעל, הפועל כח התלבשות בבחי' לא אבל מדינתו
שלא  עד הוא אתה מ"ש ג"כ וזהו כו', ממילא שהוא ונבראו
שברא  לפי ברא כתי' ולא משנבה"ע הוא אתה נבה"ע
בראשית  וכמ"ש ממש, בנפעל הפועל כח שהוא משמע
כו' בנפעל הפועל כח התלבשות בחי' שהוא אלקי' ברא
מ"ש  וזהו כלל, התלבשות בבחי' שאינו משמע נברא אבל
בלבד  ושמו הוא הי' העולם נברא שלא עד דר"א בפרקי
בעלמא  והארה זיו מבחי' רק הוא העולם שהתהוות לפי
ואם  כו', מאין יש שיתהווה כדי וריחוק התנשאות בבחי'
בטל  העולם הי' השתלשלות בבחי' העולמות התהוות הי'
התהוות  ולזה יש, בחי' גילוי הי' ולא ממש במציאות
הצורה  התהוות הי' אם אך הוי', דבר מבחי' הוא החומר
בחי' בהם הי' ולא ממש נפרדים הי' ה' דבר מבחי' ג"כ
ביטול  להיות כדי הוא מאין יש בריאות ותכלית כלל, ביטול
שיהי' וכמו למעלה כמו למטה ה' כבוד ונגלה לאין היש
ע"י  הצורה שנעשה ע"י וזהו כו', יראו בעין עין כי לע"ל
ביטול  נעשה ועי"ז ביטול בחי' מה כח הוא חכ' כי חכ'
הוא  הביטול מזה המכוון והנה אתברירו. ובחכ' לאין היש
לעוה"ב, חלק להם יש ישראל שכל לעוה"ב שיזכו כדי

בעבודתינו תלוי זה לעוה"ב שיזכו היום וכדי ימינו כל

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



קמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

רק  כלל חכמה בשם עולה היתה ולא וההתכללות הביטול
כו' חכמה בשם שנק' הוא לגלוי ההעלם מן יציאתה אחר
כלול  היה עלול כל לעילה מעילה שמסתעף מה כל וא"כ
הם  כולם ולמטה מחכמה העלולים כל כך בעילתו תחלה
היה  ואם החכמה מקור האמתי אין בבחי' ובטלים כלולים
להיות  באפשרי היה לא גמור גלוי בבחי' משם הארה גלוי

הוא ב  הסובב שהארת אלא ועלול עילה השתלשלות חי'
עו"ע  השתלשלות בחי' להיות כדי כו' כ"ע בתוך בהעלם

דדוקא  בזה הפרש יש הנה אך וד"ל. כו' למהות ממהות
החיות  ופנימית הרוחנית אור בבחי' השתלשלות בבחי'
מטעם  כו' הסובב הארת מוסתר שם לעילה מעילה הנמשך
עד  חיצוני יש בבחי' עלול כל התהוות בבחי' אבל הנ"ל
באה  ההארה דוקא בזה ממש לדבר יש במציא' שנראה
במציא' היה לא לאו ואם ממלא מבחי' ולא סובב מבחי'
אלא  גמור בגלוי סובב מבחי' האור שאין רק כ"כ יש

הנ"ל: מטעם בהעלם
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂ'וכתי נעשו שמים ה' בדבר מ"ש מקודם י"ל כ"ז
ה' ורצון שבחפץ שמשמע עשה ה' חפץ אשר כל
ידוע  הנה כי הוא והענין לבד, במאמר ולא הכל נעשה
הדבר  ענין הוא שהחומר וצורה חומר יש ודבר דבר שלכל
וירח, שמש או ארץ או שמים להיות דהיינו בכללות ההוא
דבר  לכל ושטח במראה תמונה וכל ציור כל היא והצורה
והארץ  השמים כמו נעשה אופן איזה על בצלמו בדמותו
השטח  ציור צ"ל נמצא כו' לרקיע הארץ ומן כדורים הם
וכן  כו' מאירים גלגלים הם והירח והשמש כזה, ריחוק ע"ד
בארכו  כך שיהי' ציורו אופן ודצח"ם נברא בכל עד"ז
החומר  והנה הציור. ז"ע משולש או קרנות בעל או ורחבו
האור  בחי' נתהווה אור יהי שבמא' ובע"מ ה' בדבר נברא
ליש, מאין הרקיע נתהווה רקיע יהי במאמ' וכן ליש מאין
הנבראי' פרטי שארי ציור או עד"מ הרקיע צורת אופן אבל
בא  שלא ה' בחפץ נעשה הוא ובצלמם בדמותם דדצח"ם
החומר  שנברא מה והנה מאמר. או בדבור גילוי לכלל
הוא  בלבד ורצונו ה' בחפץ הכל נברא ולא ודבור במאמ'
שהי' רק הגשמי היש התהוות להיות יכול הי' לא שאז מפני
שאנו  וכמו ממש, במציאות ביטול בבחי' והי' רוחני העולם
לעילה  בטל שהעלול עו"ע השתלשלות בחי' בכל רואים
וכמו  השכל, מן נולדים שהמדות משכל מדות למשל כמו
לפניו  טוב ההוא שהדבר בשכלו מתבונן שאם רואים שאנו
הוי' את ואהבת מ"ש יובן ובזה לזה, אהבה לו נולד אזי
האהבה, על הציווי יתכן איך מובן אינו דלכאור' אלקיך
התבוננות  על הוא דהציוי הוא הענין אך שבלב, מדה שהיא
שהו"ע  ושמע הסכת מל' כו' ישראל שמע תחלה וכמ"ש
לבחי' יבוא ממילא ועי"ז באלקות שיתבונן ההתבוננות
השתלשלות  דרך השכל מן מקבלים שהמדות לפי האהבה,
נולדים  המדות במו"מ כמו בגשמי' וכן קירוב, בבחי' עו"ע
בטלים  הם לכן השכל מן נולדים שהמדות ולפי השכל, מן
נברא  הי' אם וכמו"כ להעילה, בטל העלול כי כו' להשכל

כמו  ממש במציאות בטל העולם הי' הוי' ורצון בחפץ הכל
עבודה  הי' לא וא"כ הביטול בתכלית שהם דאתכסי' עלמא
הוי' דבר ע"י היש התהוות מציאות גילוי עיקר רק כלל,
נפרדים, הם כאילו נראים הדבור שאותי' רואי' שאנו וכמו
דבר  לך אין כי כו' נפרד לומר שייך אינו למעלה כי הגם
לפי  וע"כ כו' בנ"א כלשון תורה דברה מ"מ אך ממנו שחוץ
כי  מל' בחי' והוא ליש נראים הוי' דבר מבחי' שנתהוו
בחי' היא מל' שבחי' עם בלא מלך אין כ"ע מלכות מלכותך
שם  בבחי' אלא ויתגלה יאיר שלא והסתלקות ההתנשאות
כמו  ונבראו צוה הוא כי הוי' שם את יהללו וזהו בלבד,
על  נקרא אשר בלבד שמו הוא שמלכותו בו"ד מלך עד"מ
וזהו  בנפעל, הפועל כח התלבשות בבחי' לא אבל מדינתו
שלא  עד הוא אתה מ"ש ג"כ וזהו כו', ממילא שהוא ונבראו
שברא  לפי ברא כתי' ולא משנבה"ע הוא אתה נבה"ע
בראשית  וכמ"ש ממש, בנפעל הפועל כח שהוא משמע
כו' בנפעל הפועל כח התלבשות בחי' שהוא אלקי' ברא
מ"ש  וזהו כלל, התלבשות בבחי' שאינו משמע נברא אבל
בלבד  ושמו הוא הי' העולם נברא שלא עד דר"א בפרקי
בעלמא  והארה זיו מבחי' רק הוא העולם שהתהוות לפי
ואם  כו', מאין יש שיתהווה כדי וריחוק התנשאות בבחי'
בטל  העולם הי' השתלשלות בבחי' העולמות התהוות הי'
התהוות  ולזה יש, בחי' גילוי הי' ולא ממש במציאות
הצורה  התהוות הי' אם אך הוי', דבר מבחי' הוא החומר
בחי' בהם הי' ולא ממש נפרדים הי' ה' דבר מבחי' ג"כ
ביטול  להיות כדי הוא מאין יש בריאות ותכלית כלל, ביטול
שיהי' וכמו למעלה כמו למטה ה' כבוד ונגלה לאין היש
ע"י  הצורה שנעשה ע"י וזהו כו', יראו בעין עין כי לע"ל
ביטול  נעשה ועי"ז ביטול בחי' מה כח הוא חכ' כי חכ'
הוא  הביטול מזה המכוון והנה אתברירו. ובחכ' לאין היש
לעוה"ב, חלק להם יש ישראל שכל לעוה"ב שיזכו כדי

בעבודתינו תלוי זה לעוה"ב שיזכו היום וכדי ימינו כל
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c"agקמד i`iyp epizeax zxezn

שהוא  לעוה"ב יזכו ועי"ז לאין היש ביטול לעשות לעשותם
מצוה  שכר כי תרדל"מ חו"ב כי מה כח חכ' בחי' גילוי
נשמות  שיעמדו התחי' עולם בחי' הוא עוה"ב והנה מצוה,
וכשארז"ל  מאלקות ג"כ ניזון הגוף ויהי' דוקא בגופים
על  שקאי לומר שא"א שתי' ולא אכילה לא בו אין עוה"ב
גופים  בלא נשמות הוא ג"ע שהרי רבותא מאי דא"כ ג"ע

התחי' עולם על שקאי א"ו כלל, אכילה בהם שייך ואין
ושתי' אכילה בהם יהי' לא ואעפי"כ בגופים נשמות שיהי'
כמו  חיות יקבל הגוף וגם השכינה מזיו נזונים יהי' אלא
הארץ  שעתה שוה ופריו עצו טעם ענין וזהו הנשמה,
דהיינו  שוה ופריו עצו טעם יהי' לע"ל אבל מהציוי שינתה
ממש. הנשמה כמו השכינה מזיו רוחני חיות יקבל שהגוף

dcedi eil` ybie
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÎÂ פני חמה כפני משה פני אמרו הנה כי ביהושע יובן
כפנ  ויהושע הוי', שמש הוא חמה לבנה, כפני י יהושע

וכמו  השמש, אור על ומסתיר המעלים אלקים שם לבנה
שמאירה  ומה מהשמש שמקבלת מה בחי' ב' בלבנה שיש
המקבל  הוא נער בחי' הא' בחי', ב' יש ביהושע כן אורה,
בפ"ע, מדריגה שנעשה כמו והב' חמה, שהוא ממשה
ממה  ממשה מקבל שהוא כמו ערוך לאין מעלתו וגדול
מלאך  שולח אנכי הנה מ"ש וזהו בפ"ע, משפיע שנעשה
מלך  בחי' ב' שיש בזהר כדאי' דאצי' מל' על וקאי לפניך
דאבוהי  מלעילא שליחא איהו כד הוא ומלאך ומלאך,

דיהושע. בחי' הב' ג"כ שהוא ודאימי'
È„Î·Â של שרו זקנתי גם הייתי נער כתיב הנה זה להבין

ובכתבי  מט"ט שהוא בזהר ואיתא אמרו, עולם
בחי', ב' ג"כ בו ויש דיצירה ו"ק שהוא איתא האריז"ל
מל' בו שמאיר כמו היינו ביו"ד, ומיט"ט יו"ד, בלא מט"ט

מכל  שפע שמקבלת ע"ש יו"ד בשם נק' שמל' דאצי'
ספי' והט' חדא, נקודה בסוד נאצלה בעצמה מל' כי הע"ס,
נעשה  שבחכמה שממל' שבע"ס, ממל' תוס' בסוד לה בא
כולם  וכן שבמל' חסד נעשה שבחסד וממל' שבמל' חכמה
כתר  או שבמל' מל' או שהוא חדא נקודה בסוד נאצלה כי
ובזה  עולם. של שרו דיצי' ו"ק הוא יו"ד בלא ומט"ט מל',
קבלני  לא רבך משה ליהושע המלאך שאמר מה יובן
אין  אם משה ואמר לפניך מלאך שולח אנכי הנה כמ"ש
כי  המלאך, לפני נכנע ואדרבה קיבלו ויהושע כו' פניך
שהוא  המלאך לקבל רצה לא לכן הוי' שמש הוא משה
היינו  בקרבו שמי כי בו תמר אל שזהו ביו"ד, מיט"ט
יהושע  אבל הרבה, ממנו גדול הוא כי היו"ד בו שמאיר
לפניו, ונכנע קיבלו המשפיע מקור שהוא לבנה כפני שהוא
השפע  פנימיות שרצה כו' פניך אין אם אמר משה אבל

התלבשות. בלי שהוא כמו

zeldvn lew d"c
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.ãé
éáâì "êåøò ïéàá"å úåèéùôá úåùáìúäî äìòîìù øåàä

.øãâ åá ùé úàæ ìëáå éìëáù øåàä
שמוכרחים האחרונים, בפרקים  נ "ע הרבי שהוכיח לאחרי 
שהוא איזה יש  בכלי  התלבשותו לפני באור שגם  לפרש
אור  נחשב הוא בכלי  המתלבש  האור שלגבי  אלא גדר,
אלו  דרגות שתי  בין היחס את זה בפרק מבאר פשוט,

בכלי ) התלבשותו ולאחר בכלי, התלבשותו  (לפני  שבאור
השונות. בדרגות

ñåîë íòèë ¯ úåùáìúäî äìòîìù øåàä
äìòîì äæ ïáåéåהעליונים åðéúåáøבעולמות øîàî êøã ìò

äëøáì íðåøëæ50 תורתו גדולת את רבינו משה ראה שכאשר
של  במסרקות בשרו את שסרקו סופו ואת עקיבא רבי של
לו  ענה זה ועל שכרה", וזו תורה "זו וכי שאל ברזל,
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ב.50. סא, ברכות ב. כט, מנחות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוא  ברוך äáùçîáהקדוש äìò êë ÷åúùלפניäøåàëìã ,
òîùîלמשה הקב"ה ìáàשתשובת ,ììë íòè äæì ïéàù

ïë øîåì äìéìç úîàáוכמובןñç úåù÷ò êøãá äæ ïéàù
íåìùå שאין למרות כך לעשות מתעקש הקב"ה שכביכול -

כלל והגיון טעם àìàלזה טעם,, יש לזה  שגם לומר חייבים
äîëçäåאלא ìëùäî äìòîìù ñåîëä íòè ïéðò åäæù

רבינו  משה מבטא שאותה  äæìהעליונה ïéà ìëùä éô ìòå
åìëùá íå÷î åì äéä àìù ãò ììë íòè רבינו משה  ìòשל

åë äøëù åæå äøåú åæ éëå ìàùå äæ.'
åäæå,רבינו משה הבין לא  שאותו  הכמוס הטעם -ïéðò

îמדריגת äìòîì àåäù åîë äîëçä ìù øåàäהתלבשות
íòèåב äîëç åúåéä íòã ,äîëçä éìëשל האור גם שהרי

חכמה בגדר היא בכלי  התלבשותה לפני  íå÷îהחכמה ìëî ,
àåä åìàë äàøð äîëçä éìë àåäù ìëùäå äîëçä éáâì
äîëçä éìë øãâî èùôåî àåä ïë íàå ,íòè éìá ïåöø

ìëù àåäùכפי החכמה מדריגת שהוא רבינו ומשה
כמוס טעם להבין יכל לא - בכלי  אור - באצילות שמתגלית
לפני רבם  שסברת והלל משמאי  הנ"ל וכבמשל זה.
חסד של מהתחלקות למעלה היא בכליהם שהתלבשה

בהעלם. שם שנמצא למרות וגבורה,
åðééäå)לא מופשט הוא בכלי  מהתלבשות שלמעלה שהאור

אלא עצמו, מהכלי øåàäרק éë éìëäá ùáìúîä øåàäî íâ
éìëä åîë àåä éøä éìëá ùáìúî øùàëשמשתנה כלומר,

הכלי גדר את  äìåëéומקבל éìëäù äî âéùäìå ïéáäì
,âéùäìהקודמת באות הראשונה המסקנה שהיתה  כפי 

דוכתייהו , אחליפו øåàäמעניין íöòåמהתלבשות שלמעלה
äæîבכלי èùôåîבכלי המתלבש מהאור -àåäù íâä-

מהתלבשות שלמעלה  ïëהאור íâבגדרäîëçפשוט ואינו
').åëלגמרי

äîùðä ìëùì êøòá åðéà éîùâä çåîáù ìëùä
את יותר להבין  התלבשותו כדי קודם האור בין ההבדל

דוגמא: נ "ע הרבי מביא בכלי, התלבשותו  לאחר לאור בכלי 
êøã ìò äæ éøäåהאדם מנפש çåîáùדוגמא ìëùä åîë

להשוותו  ננסה אם הזה, בעולם האדם של éáâìהגשמי 
óåâá äúåùáìúä íãå÷ úìëùîä ùôðáù ìëùäזה הרי

ירידתה לפני  הנפש של השכל שהרי  בערך, שלא בכלל
ïéðòלעולם åäæù ùîî úåéðçåøä úåäî âéùäì ìëù àåäù

,äðåéìòä äâùääדברים רק משיג התחתון השכל ואילו
מגושמים.

רוחנית: להשגה דוגמא íéëàìîäומביא úâùä åîëå
íéâéùîùהעליונים úåéðçåøäבעולמות  úåäî)úåäî åðééä

éðçåøäבעולמותåë äéùò äøéöé äàéøáã(',בעולם שאמנם
נפרדת מודעות  בעלי  לנבראים מקום אין  האצילות

שלא רוחנית השגה זה בי"ע בעולמות גם אבל כמלאכים,
הזה , בעולם הגשמית להשגה øáãáבערך äâùää åîëå

åë ïîæå íå÷î úðéçáá åðéàùלתפוס יכול רוחני  שכל שרק '
וזמן  במקום מוגבל הוא הרי  הגשמי כי  זה , åîëåדבר

ïãò ïâá úåîùðä úâùä ïëù ìëå ,øçà íå÷îá øàáúðù
úåéðçåøä úåäî íéâéùîùמהשגת למעלה היא שהשגתם

ïãòהמלאכים ïâã ãåîéìä ïéðò åäæùהנשמות ïéðòשל ìëá
זה הרי  שלומדים, úåîùðäùונושא åáù úåéðçåøä úðéçáá
åë øáãä úåäî íéâéùî',

çåîáù ìëùä ïë ïéàù äî הגשמיéðçåøä úåäî âéùî åðéà
ììëמודע הזה בעולם הגשמי השכל אם גם כלומר -

של הוא) מה - (מהות  במהות לא זה הרי  רוחניים, לעניינים
íàהרוחני, éëבãáì úåàéöî úðéçáיודע שהוא  -

מהותו  מה כלל יודע לא אך קיימת  הרוחנית של ,שמציאותו
àåä úåäîä âéùîù äîåרקéîùâ øáãáברוחניות אך .

בלבד. המציאות של היא ההשגה
éøäבמוח שהתלבשה כפי הנפש של שהשכל הענין, מסקנת

הוא ììëהגשמי , äîùðáù ìëùä êøòî åðéàùלפני
בגוף úåäîáלמעלהíùãהתלבשותה ÷ø àéä äâùää

å éðçåøä אילוå éîùâä úåäî ÷ø âùåî çåîáù ìëùá אילו
åë ãáì úåàéöî úðéçáá ÷ø àåä éðçåøä',

הנשמה התלבשות לפני  לשכל שבמוח השכל בין זה חילוק 
כלל, בערך שלא חילוק הוא åîëבגוף àìå בין ההבדל

íéúåäî éðù íúåéä íòã ìëùä éáâì úåãîäשזה לכאורה ,
והם רגש שעניינם מידות וזה ולהשיג , להבין שעניינו  שכל

מהשכל, למטה בנפש  êøòáבמדרגתם  íä éøä íå÷î ìëî
íäìù úåàéöîä úðéçáá äæì äæגופא דבר אותו  שאת 

מרגישים והמידות מבין åëהשכל íéðçåø íéúåäî íäéðùå ,',
ֿ ערוך. באין  אינו ביניהם ההבדל ùôðáùולכן ìëùä ìáà

úìëùîäהגשמי במוח  התלבשותה úåäîלפני âéùîù
éåìâä ìëùä éáâì ùîî ìëùäî äìòîì åîë äæ éøä éðçåøä

åë',
íå÷î ìëîå,לעיל כנזכר ֿ ערוך באין  המרחק למרות ,íâ éøä

àåä גדר במוח, ההתלבשות לפני  המשכלת שבנפש השכל -
åëשל éåìâä ìëùì øå÷î àåäå ìëù.'

äàìéò äîëç ïéðò ïáåé äæ êøã ìòåשהיא (העליונה)
האצילות שבעולם äàîéúñהחכמה  äîëç éáâì(הסתומה)

אחד אך בערך שלא הם שאמנם שבכתר, החכמה  שהיא
וממילא מהשני , גדר משתלשל לה יש שבכתר החכמה גם

חכמה  äîëçäשל øåàù øåàä éáâì íéìëä äæ êøã ìòå
הכלי שבתוך äàîéúñשבאצילות, àçåîî åùøùשהיא

הכלי שמעל שבכתר 'åëהחכמה

a"xrz zereayd bgc 'a mei
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קמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוא  ברוך äáùçîáהקדוש äìò êë ÷åúùלפניäøåàëìã ,
òîùîלמשה הקב"ה ìáàשתשובת ,ììë íòè äæì ïéàù

ïë øîåì äìéìç úîàáוכמובןñç úåù÷ò êøãá äæ ïéàù
íåìùå שאין למרות כך לעשות מתעקש הקב"ה שכביכול -

כלל והגיון טעם àìàלזה טעם,, יש לזה  שגם לומר חייבים
äîëçäåאלא ìëùäî äìòîìù ñåîëä íòè ïéðò åäæù

רבינו  משה מבטא שאותה  äæìהעליונה ïéà ìëùä éô ìòå
åìëùá íå÷î åì äéä àìù ãò ììë íòè רבינו משה  ìòשל

åë äøëù åæå äøåú åæ éëå ìàùå äæ.'
åäæå,רבינו משה הבין לא  שאותו  הכמוס הטעם -ïéðò

îמדריגת äìòîì àåäù åîë äîëçä ìù øåàäהתלבשות
íòèåב äîëç åúåéä íòã ,äîëçä éìëשל האור גם שהרי

חכמה בגדר היא בכלי  התלבשותה לפני  íå÷îהחכמה ìëî ,
àåä åìàë äàøð äîëçä éìë àåäù ìëùäå äîëçä éáâì
äîëçä éìë øãâî èùôåî àåä ïë íàå ,íòè éìá ïåöø

ìëù àåäùכפי החכמה מדריגת שהוא רבינו ומשה
כמוס טעם להבין יכל לא - בכלי  אור - באצילות שמתגלית
לפני רבם  שסברת והלל משמאי  הנ"ל וכבמשל זה.
חסד של מהתחלקות למעלה היא בכליהם שהתלבשה

בהעלם. שם שנמצא למרות וגבורה,
åðééäå)לא מופשט הוא בכלי  מהתלבשות שלמעלה שהאור

אלא עצמו, מהכלי øåàäרק éë éìëäá ùáìúîä øåàäî íâ
éìëä åîë àåä éøä éìëá ùáìúî øùàëשמשתנה כלומר,

הכלי גדר את  äìåëéומקבל éìëäù äî âéùäìå ïéáäì
,âéùäìהקודמת באות הראשונה המסקנה שהיתה  כפי 

דוכתייהו , אחליפו øåàäמעניין íöòåמהתלבשות שלמעלה
äæîבכלי èùôåîבכלי המתלבש מהאור -àåäù íâä-

מהתלבשות שלמעלה  ïëהאור íâבגדרäîëçפשוט ואינו
').åëלגמרי

äîùðä ìëùì êøòá åðéà éîùâä çåîáù ìëùä
את יותר להבין  התלבשותו כדי קודם האור בין ההבדל

דוגמא: נ "ע הרבי מביא בכלי, התלבשותו  לאחר לאור בכלי 
êøã ìò äæ éøäåהאדם מנפש çåîáùדוגמא ìëùä åîë

להשוותו  ננסה אם הזה, בעולם האדם של éáâìהגשמי 
óåâá äúåùáìúä íãå÷ úìëùîä ùôðáù ìëùäזה הרי

ירידתה לפני  הנפש של השכל שהרי  בערך, שלא בכלל
ïéðòלעולם åäæù ùîî úåéðçåøä úåäî âéùäì ìëù àåäù

,äðåéìòä äâùääדברים רק משיג התחתון השכל ואילו
מגושמים.

רוחנית: להשגה דוגמא íéëàìîäומביא úâùä åîëå
íéâéùîùהעליונים úåéðçåøäבעולמות  úåäî)úåäî åðééä

éðçåøäבעולמותåë äéùò äøéöé äàéøáã(',בעולם שאמנם
נפרדת מודעות  בעלי  לנבראים מקום אין  האצילות

שלא רוחנית השגה זה בי"ע בעולמות גם אבל כמלאכים,
הזה , בעולם הגשמית להשגה øáãáבערך äâùää åîëå

åë ïîæå íå÷î úðéçáá åðéàùלתפוס יכול רוחני  שכל שרק '
וזמן  במקום מוגבל הוא הרי  הגשמי כי  זה , åîëåדבר

ïãò ïâá úåîùðä úâùä ïëù ìëå ,øçà íå÷îá øàáúðù
úåéðçåøä úåäî íéâéùîùמהשגת למעלה היא שהשגתם

ïãòהמלאכים ïâã ãåîéìä ïéðò åäæùהנשמות ïéðòשל ìëá
זה הרי  שלומדים, úåîùðäùונושא åáù úåéðçåøä úðéçáá
åë øáãä úåäî íéâéùî',

çåîáù ìëùä ïë ïéàù äî הגשמיéðçåøä úåäî âéùî åðéà
ììëמודע הזה בעולם הגשמי השכל אם גם כלומר -

של הוא) מה - (מהות  במהות לא זה הרי  רוחניים, לעניינים
íàהרוחני, éëבãáì úåàéöî úðéçáיודע שהוא  -

מהותו  מה כלל יודע לא אך קיימת  הרוחנית של ,שמציאותו
àåä úåäîä âéùîù äîåרקéîùâ øáãáברוחניות אך .

בלבד. המציאות של היא ההשגה
éøäבמוח שהתלבשה כפי הנפש של שהשכל הענין, מסקנת

הוא ììëהגשמי , äîùðáù ìëùä êøòî åðéàùלפני
בגוף úåäîáלמעלהíùãהתלבשותה ÷ø àéä äâùää

å éðçåøä אילוå éîùâä úåäî ÷ø âùåî çåîáù ìëùá אילו
åë ãáì úåàéöî úðéçáá ÷ø àåä éðçåøä',

הנשמה התלבשות לפני  לשכל שבמוח השכל בין זה חילוק 
כלל, בערך שלא חילוק הוא åîëבגוף àìå בין ההבדל

íéúåäî éðù íúåéä íòã ìëùä éáâì úåãîäשזה לכאורה ,
והם רגש שעניינם מידות וזה ולהשיג , להבין שעניינו  שכל

מהשכל, למטה בנפש  êøòáבמדרגתם  íä éøä íå÷î ìëî
íäìù úåàéöîä úðéçáá äæì äæגופא דבר אותו  שאת 

מרגישים והמידות מבין åëהשכל íéðçåø íéúåäî íäéðùå ,',
ֿ ערוך. באין  אינו ביניהם ההבדל ùôðáùולכן ìëùä ìáà

úìëùîäהגשמי במוח  התלבשותה úåäîלפני âéùîù
éåìâä ìëùä éáâì ùîî ìëùäî äìòîì åîë äæ éøä éðçåøä

åë',
íå÷î ìëîå,לעיל כנזכר ֿ ערוך באין  המרחק למרות ,íâ éøä

àåä גדר במוח, ההתלבשות לפני  המשכלת שבנפש השכל -
åëשל éåìâä ìëùì øå÷î àåäå ìëù.'

äàìéò äîëç ïéðò ïáåé äæ êøã ìòåשהיא (העליונה)
האצילות שבעולם äàîéúñהחכמה  äîëç éáâì(הסתומה)

אחד אך בערך שלא הם שאמנם שבכתר, החכמה  שהיא
וממילא מהשני , גדר משתלשל לה יש שבכתר החכמה גם

חכמה  äîëçäשל øåàù øåàä éáâì íéìëä äæ êøã ìòå
הכלי שבתוך äàîéúñשבאצילות, àçåîî åùøùשהיא

הכלי שמעל שבכתר 'åëהחכמה
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דצח"ם, שבין הדרגות חילוקי זה. על זה ופועלים נבדלים דברים מחברים ושמיעה ראיה כחות
אדם  בני ב' מתחברים שמיעה ע"י וכן הדומם, עם להתחבר האדם שכל יכול הראיה ע"י ועכ"ז

פרטית. השגחה – דלמעלה העין מזה. זה נבדלים

ÌÓ‡ הלא אזן "הנטע אֹומר זה על הּׂשכל, אל זאת לקרב »¿»ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
מּובן  אינֹו ּדלכאֹורה יּביט", הלא עין יצר אם ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹֹיׁשמע,
האברים  ּוׁשני ּוׁשמיעה ּדראּיה אּלּו ּכחֹות ׁשני ּתפס מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹמּפני
ּבהם  יׁש הּללּו ׁשּבּכחֹות לפי הּוא הענין א ּדוקא, ואזן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּדעין
זה  ויּובן למעלה. ׁשהם ּכמֹו הענינים ּבהבנת ּכללי הּקׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכדי

למּטה ּבאדם מׁשל, ּדר הן על ּוׁשמיעה ּדראּיה הּכחֹות הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לגמרי  מּזה זה ונפרדים הּנבּדלים ּדברים המחּברים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּכחֹות
הּדברים  ׁשני אׁשר ּכזה ּבאפן מּמׁש ּומיחדים לאחדים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלהיֹות
מתאחדים  ׁשהם זאת לבד הּנה מאּלּו אּלּו ונבּדלים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹהּנפרדים
ּדענין  והינּו זה, על זה ּפֹועלים ׁשהם זאת עֹוד הּנה זה עם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹזה
ּוכמֹו ּכן, ּגם הּתנּועה ּבכח ּגם להיֹות יכֹול ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָֹההתאחדּות
הּכלי  את הּתֹופסת הּיד הרי ּבידֹו ּדבר איזה ּתֹופס ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכאׁשר
והּיתרֹון  מּמׁש, ּבהתאחדּות לאחדים והיּו הּכלי עם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָמתאחדת
ׁשּמאחדים  זאת לבד הּנה ּוׁשמיעה, ּדראּיה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּבהּכחֹות
ּפֹועלים  הם הּנה מּזה, זה ונבּדלים נפרדים ּדברים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָּומחּברים
ּדראּיה  הּכחֹות ידי על הּנה ּתחּלה, הּנפרדים הּדברים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאׁשר
מׁשל  ּדר ועל ּבזּולתֹו, ּפֹועל מהם אחד ּכל הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּוׁשמיעה
הרי  ׁשּיהיה צּיּור איזה אֹו אבן אֹו חֹומה רֹואה האדם ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּכאׁשר
ונחקק  אֹותֹו ויֹודע האדם ּבמח מצטּירים והּצּיּור ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהחֹומה
הּדבר  ּכׁשאין ּגם ׁשראה הּדבר אֹותֹו ׁשּזֹוכר ּבמחֹו ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּדבר
ּדהאבן  ּכלל, האדם מעלת ּבער אינּה ׁשהאבן ּדהגם ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאצלֹו,
וחי, צֹומח מדרגֹות יׁש ּוביניהם מדּבר, והאדם ּדֹומם ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהיא
ּבער מבּדל וחי לזה, זה ּבער הן ודֹומם ּדצֹומח ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻוידּוע
הפלאת  מּובן מּזה אׁשר מהּדֹומם, ׁשּכן ּומּכל 2מהּצֹומח ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

וכּנ"ל  ,ּבאיןֿערֹו ׁשהּוא הּדֹומם על המדּבר ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַַַמעלת
מכּסה  החמר ׁשהּוא ּגּופֹו אבל נפׁש ּבֹו ׁשּיׁש הגם ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּדבהּדֹומם
מּכמֹו יֹותר נּכרת ּדנפׁשֹו ּבהּצֹומח כן לא נפׁשֹו, על ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹלגמרי
אינֹו חמרֹו עצם הּנה החמרי ּדגּופֹו והינּו ּבהּדֹומם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנּכר

ּכל  ּדנפׁשֹו3מכּסה החי ּבמין הּוא ּוביֹותר נפׁשֹו, על ּכ ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָ
ּגּופֹו, חמר על ידּועה ּבמּדה ׁשֹולטת וגם יֹותר נּכרת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהחּיּונית
ּבתכלית  ּגם ה ּנה ּדהּצֹומח ּבזה הּוא וחי צֹומח ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָּדההפרׁש

הּמתיחס ּגּופני יפי רק היא מעלתֹו הּגּוף עּלּוי מעלת אל ְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
מעלת  ּדהּנה הּנפׁש, אל הּמתיחסֹות מהּמעלֹות ואינּה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָּבלבד

ּבמיני  ּגם יׁשנם אׁשר סגּלה עניני הן וריח ּבטעם ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻהּצֹומח
הּפרטית  מעלתֹו ּכן אם ּכן, ּגם החּיים ּבעלי וגּופי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָהּדֹומם
יֹותר  הּנֹוטה ּגּופנית מעלה ׁשהיא חּיּוני ּביפי היא הּצֹומח ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשל
ּבענינים  היא החּיים ּבעלי ּומעלת הּדֹוממים, מעלת ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָאל
ׁשּיׁש הּפקחֹות חּיֹות ּוכמֹו הּנפׁש, מעלת אל יֹותר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַהּמתיחסים
היֹות  ועם הּנפׁש, מּמעלת הּוא ּבכללּותֹו ׁשהּׂשכל ׂשכל, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבהן
"ידע  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּנקנה, ׂשכל הּוא חּיים הּבעלי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּׂשכל
ּדברי  זה הרי מקֹום מּכל ּבעליו", אבּוס וחמֹור קנהּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹׁשֹור
א  ּפרק ג מאמר ּבעּקרים איתא ּדהּנה המדּבר, למין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתֹוכחה
הּמעלֹות  להּכיר צרי ׁשּבֹו הּׂשכל מעלת מּצד האדם ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּכי
מהּנבראים, ואחד אחד ּבכל ׁשּיׁשנן הּטבעּיים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהּיתרֹונֹות
ּבֹו להֹוסיף צרי הּברּואים ּבאחד רֹואה ׁשהאדם ענין ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָוכל
מאמר  מבאר הּוא ּובזה האדם, מעלֹות ּבעניני ודעת ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָחכמה

ז"ל ב)רּבֹותינּו ק, ּדכתיב (עירּובין "מאי חּייא רּבי מאמר ו , ְֲִִִִִֵֵַַַַַַָ
לה) יחּכמנּו",(אּיֹוב הּׁשמים ּומעֹוף ארץ מּבהמֹות מּלפנּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

צניעּות  למדין היינּו ּתֹורה נּתנה "אלמלא יֹוחנן רּבי ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָּומאמר
הרי  חמרי ׁשהּוא עם החי הרי ּכן אם מּנמלה", וגזל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמחתּול
החי  טבע רק זהּו אמנם הּנפׁשית, מעלת אל יֹותר נֹוטה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּוא
ׂשכל  ּבהן יׁש ׁשּבחּיֹות והּפקחין חּיּוני, ּבטבעֹו ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבלבד
להאדם  הֹוכחה הוי ולכן לזמן, מּזמן להם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּנּתֹוסף
המדּבר  הרי זה עם אבל התּבֹונן", לא עּמי ידע לא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּד"יׂשראל
ּבפרט, ּומהּדֹומם ּבכלל חי צֹומח מהּדֹומם לגמרי מבּדל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻהּוא
ׂשכל  עם הּדֹומם מתחּבר הראּיה ידי על הּנה מקֹום ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּומּכל

הי  ועם אֹוהאדם, האבן ׁשּנמצאת זה אין ׁשההתחּברּות ֹות ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּגּוף  נמצא ׁשהיא ּכמֹו האדם ּבׂשכל מּמׁש ּבפעל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהחֹומה
ונחקק  מצטּיר הרי מקֹום מּכל הּיד, ּבתפיסת האבן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּמׁשּות
ׁשני  מתחּברים ידֹו ועל ׁשּבֹו הּׁשמיעה ּבכח הּוא וכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבׂשכלֹו,
ידי  ׁשעל מּזה, זה נבּדלים צּורה ּבעלי ׁשני ׁשהם אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבני
ּדהגם  ׂשכלֹו, עם הּזּולת ׁשל ודּבּור קֹול מתחּבר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָהּׁשמיעה
וכן  ּובדעּתֹו ּבינתֹו ּבחכמתֹו מּמּנּו נבּדל הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּזּולת
ּדבר  איזה ׁשֹומע ּכאׁשר מקֹום ּומּכל נפׁשֹו, ּובהּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבּמּדֹותיו
ׁשל  ודּבּור הּקֹול מתחּבר הרי טֹובה מּדה איזה אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחכמה
הּדבר  את ּומּׂשיג ויֹודע ׁשּלֹו הּׂשכלית הּנפׁש עם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּזּולת
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התאחדּות  הּנה ּובאמת זּולתֹו. עם ּומתאחד ּבׂשכלֹו ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּומאיר
על  מהרֹואה ּפֹועלים הם ּוׁשמיעה ּדראּיה הּכחֹות ידי ׁשעל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹזֹו
הּׁשמיעה, ּכח ּבענין וכן הרֹואה, על ּומהּנראה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּנראה
ׁשֹולט  הרע יצר ואין חֹומד", והּלב רֹואה "העין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּוכמאמר
ידי  על הּמתחּבר ׁשהּדבר הרי רֹואֹות, ּׁשעיניו ּבמה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
אֹותּיֹות  ּוכמֹו ּבּטֹוב, ּגם הּוא וכן ּבהרֹואה. ּפֹועל ְְְְִִֵֵֶַַָָָהראּיה,
ידי  על ּדוקא הּוא ּבמּוחׁש, אלקּות ראּית וכן ְְְְְְֱִִֵֵַַַַָָֹמחּכימֹות,
ּפרטית. הׁשּגחה ּבענין וכּנ"ל הּנראים, הּגׁשמּיים ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָָָהּדברים
ׁשהּדּבּור  הרי בדּברֹו", יצאה ּד"נפׁשי הּׁשמיעה ּבענין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָוכן
ּדהתחּברּות  הּנפׁש, ּכלֹות ׁשל הענין לפעל יכֹול הּזּולת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשל
ּוכמֹו הּנראה, ּבּדבר ּפֹועל הרֹואה וכן ׁשמיעה, ידי על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּוא

טֹוב  ּדכאׁשר ,"יבר הּוא עין "טֹוב ט) כב, (מׁשלי ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹׁשּכתּוב
הּיתרֹון  הּוא ּדבזה ּברכה, ממׁשי ּדבר איזה על מּביט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעין
ּדׁשני  ההתחּברּות ה ּוא ידם ּדעל ּוׁשמיעה, ראּיה ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹּדכחֹות
למעלה  הּוא מּזה הּדגמא אׁשר לגמרי, נפרדים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּדברים
ׁשרֹואה  יּביט", הלא עין יצר אם יׁשמע הלא אזן ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹ"הנטע
הּתחּתֹונים  עניני וכל ּופרט, ּפרט ּכל על ּומׁשּגיח ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָּכביכֹול
למעלה  עין ענין ּכללּות ענין וזהּו למעלה. ונחקקים ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָעֹולים

טעמא  ּומהאי ּפרטית, הׁשּגחה הּכחֹות ז ׁשהיא ׁשני ּתפס ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
אלקי  "הּטה וזהּו המחּברים. ּכחֹות להיֹותם ּוׁשמיעה, ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹּדראּיה
לּצלן  רחמנא הּׁשממה ּגדל ּוראה" עיני ּפקח ּוׁשמע ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאזנ

צר. מּני לחּלצם לעזרתם ּובא ּבּגֹולה, יׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשל
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זה.ז. ומטעם

•
mixeaic ihewl

ה"שמנת  וזהו שבעשירות, הרע הצד גם אבל קיים
כשית" העשירות 34עבית עזות. יענה שעשיר מה העזות .

העצמי, מהותו את רואה הוא שאין לסומא אותו עושה
עצמו  בעיני אותו עושה העשירות וגס. שפל הוא כמה עד
ומביע  שונים יחוסים לעצמו מחפש הוא ולמדן, לחכם
ללמוד  יש איך  המלמד על השוחט, על הרב , על דעה

בישיבה. או בחדרים
אין  אלה בדברים דעתו הארץ. עם שהנו שוכח הוא
העני  העם־הארץ את יכנה בעצמו הוא ממש. שום בהם
משוגע, בשם  תורניות ובבעיות רבנות בעניני המתערב 
למעשה  לגמרי. שוכח הוא עצמו שלו העם־הארצות ועל
העני  שאת אלא עני, אותו כמו עם־הארץ אותו הוא הרי

חכם. בשם עצמו ואת משוגע בשם קורא הוא

עשירים  לאותם להסביר ההכרח ומן הצורך מן כן
האמיתית  הכוונה לפי שלא בעשירותם המשתמשים
לדעת  שעליהם העשירות, את הקב"ה להם נתן לשמה
בעצמם  הם ואשר עליהם המוטלת הגדולה האחריות את

לרעתם. היא שהעשירות כך לידי מביאים
למטרות  העשירות את המנצלים עשירים אותם
לומדי  החזקת התורה, להרבצת אומרת זאת הנרצות,
פירותיהם  להם יש  חסדים וגמילות צדקה תורה,
אותם  ואילו הבא. לעולם קיימת והקרן הזה בעולם
הנרצות  למטרות העשירות את מנצלים שאינם עשירים
הרי  העשירות, להם ניתנה לשמה האלקית הכוונה ולפי
לעולם  שהיא הקרן של הפירות להם שאין בלבד זו לא

הבא. לעולם להאבידו של הפירות להם יש אלא הבא,
a"yz'd ,fenz g"x axr
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טו.34) לב, דברים

•
Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ÈÈÁ ÈÓÈ È¯·„][

ששם  ללבוב לנסוע ומהרתי וטשערניגאוו מינסק מאהליב בפלכי במסעי עשיתי שבועות ָָכששה
עומדים  שכבר זאת לבד הנה החסידים עדת אשר מפורטת הרצאה להם ומסרתי חברינו עם נזדמנתי

בטכסים  העיירות את וכובשים הולכים המה ברזל רגלי היהודים 205על והמון מסודר ובתכנית מחוכם
עדרים. עדרים אחריהם נוהר

והעיקר  בתחלה מאשר שאת ביתר החרם את לחדש צריכים הכל תחלת אשר החליטו חברינו
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התאחדּות  הּנה ּובאמת זּולתֹו. עם ּומתאחד ּבׂשכלֹו ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּומאיר
על  מהרֹואה ּפֹועלים הם ּוׁשמיעה ּדראּיה הּכחֹות ידי ׁשעל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹזֹו
הּׁשמיעה, ּכח ּבענין וכן הרֹואה, על ּומהּנראה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּנראה
ׁשֹולט  הרע יצר ואין חֹומד", והּלב רֹואה "העין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּוכמאמר
ידי  על הּמתחּבר ׁשהּדבר הרי רֹואֹות, ּׁשעיניו ּבמה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
אֹותּיֹות  ּוכמֹו ּבּטֹוב, ּגם הּוא וכן ּבהרֹואה. ּפֹועל ְְְְִִֵֵֶַַָָָהראּיה,
ידי  על ּדוקא הּוא ּבמּוחׁש, אלקּות ראּית וכן ְְְְְְֱִִֵֵַַַַָָֹמחּכימֹות,
ּפרטית. הׁשּגחה ּבענין וכּנ"ל הּנראים, הּגׁשמּיים ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָָָהּדברים
ׁשהּדּבּור  הרי בדּברֹו", יצאה ּד"נפׁשי הּׁשמיעה ּבענין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָוכן
ּדהתחּברּות  הּנפׁש, ּכלֹות ׁשל הענין לפעל יכֹול הּזּולת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשל
ּוכמֹו הּנראה, ּבּדבר ּפֹועל הרֹואה וכן ׁשמיעה, ידי על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּוא

טֹוב  ּדכאׁשר ,"יבר הּוא עין "טֹוב ט) כב, (מׁשלי ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹׁשּכתּוב
הּיתרֹון  הּוא ּדבזה ּברכה, ממׁשי ּדבר איזה על מּביט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעין
ּדׁשני  ההתחּברּות ה ּוא ידם ּדעל ּוׁשמיעה, ראּיה ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹּדכחֹות
למעלה  הּוא מּזה הּדגמא אׁשר לגמרי, נפרדים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּדברים
ׁשרֹואה  יּביט", הלא עין יצר אם יׁשמע הלא אזן ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹ"הנטע
הּתחּתֹונים  עניני וכל ּופרט, ּפרט ּכל על ּומׁשּגיח ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָּכביכֹול
למעלה  עין ענין ּכללּות ענין וזהּו למעלה. ונחקקים ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָעֹולים

טעמא  ּומהאי ּפרטית, הׁשּגחה הּכחֹות ז ׁשהיא ׁשני ּתפס ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
אלקי  "הּטה וזהּו המחּברים. ּכחֹות להיֹותם ּוׁשמיעה, ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹּדראּיה
לּצלן  רחמנא הּׁשממה ּגדל ּוראה" עיני ּפקח ּוׁשמע ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאזנ

צר. מּני לחּלצם לעזרתם ּובא ּבּגֹולה, יׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשל
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זה.ז. ומטעם

•
mixeaic ihewl

ה"שמנת  וזהו שבעשירות, הרע הצד גם אבל קיים
כשית" העשירות 34עבית עזות. יענה שעשיר מה העזות .

העצמי, מהותו את רואה הוא שאין לסומא אותו עושה
עצמו  בעיני אותו עושה העשירות וגס. שפל הוא כמה עד
ומביע  שונים יחוסים לעצמו מחפש הוא ולמדן, לחכם
ללמוד  יש איך  המלמד על השוחט, על הרב , על דעה

בישיבה. או בחדרים
אין  אלה בדברים דעתו הארץ. עם שהנו שוכח הוא
העני  העם־הארץ את יכנה בעצמו הוא ממש. שום בהם
משוגע, בשם  תורניות ובבעיות רבנות בעניני המתערב 
למעשה  לגמרי. שוכח הוא עצמו שלו העם־הארצות ועל
העני  שאת אלא עני, אותו כמו עם־הארץ אותו הוא הרי

חכם. בשם עצמו ואת משוגע בשם קורא הוא

עשירים  לאותם להסביר ההכרח ומן הצורך מן כן
האמיתית  הכוונה לפי שלא בעשירותם המשתמשים
לדעת  שעליהם העשירות, את הקב"ה להם נתן לשמה
בעצמם  הם ואשר עליהם המוטלת הגדולה האחריות את

לרעתם. היא שהעשירות כך לידי מביאים
למטרות  העשירות את המנצלים עשירים אותם
לומדי  החזקת התורה, להרבצת אומרת זאת הנרצות,
פירותיהם  להם יש  חסדים וגמילות צדקה תורה,
אותם  ואילו הבא. לעולם קיימת והקרן הזה בעולם
הנרצות  למטרות העשירות את מנצלים שאינם עשירים
הרי  העשירות, להם ניתנה לשמה האלקית הכוונה ולפי
לעולם  שהיא הקרן של הפירות להם שאין בלבד זו לא

הבא. לעולם להאבידו של הפירות להם יש אלא הבא,
a"yz'd ,fenz g"x axr
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טו.34) לב, דברים

•
Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ÈÈÁ ÈÓÈ È¯·„][

ששם  ללבוב לנסוע ומהרתי וטשערניגאוו מינסק מאהליב בפלכי במסעי עשיתי שבועות ָָכששה
עומדים  שכבר זאת לבד הנה החסידים עדת אשר מפורטת הרצאה להם ומסרתי חברינו עם נזדמנתי

בטכסים  העיירות את וכובשים הולכים המה ברזל רגלי היהודים 205על והמון מסודר ובתכנית מחוכם
עדרים. עדרים אחריהם נוהר

והעיקר  בתחלה מאשר שאת ביתר החרם את לחדש צריכים הכל תחלת אשר החליטו חברינו
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אחור  ויסוגו ההמון את יחריד כזה חרם אשר אליהם והמתקרב עמהם המשתתף על החרם חומר את להטיל
נשיאם  את ולהלשין הממשלה בעיני ריחם להבאיש המלוכה לעיר אנשים ולשלוח אליהם, מלהתקרב
היהודים  על למלוך יצא גדול סכום וכשיאסוף ישמעאל, למדינת למדינה חוץ ושולח רב ממון מאסף שהוא
בעלי  אנשים לנשיאם לו יש כבר אשר חברינו המה ויודעים פראנק, וחברי צבי שבתי חברי שעשו ַכמו
כמה  ידי על יצליחו כי המה מקוים בכ"ז אבל והאצילים הנסיכים חוגי בין וביותר הממשלה בחוגי השפעה

הממשלה. שרי ופקידי האצילים הנסיכים בבתי הנמצאים הצרפתים הפדגוגים מהמורים

רק  דרושה ואינו החרם טופס את שמעון הביא הנה שהבין כפי אשר לרב"מ אמר ברוך בצלאל
הלוחמים. ועד עם הדבר יסדר ּפעסעלעס שמר ובודאי הגר"א חתימת

הרב  קראו שובה בראש במוצש"ק העומדים החסידים מעדת סגולה מיחידי אסיפה והרמ"מ "מ
יקרא  בחוהמ"ס כי ויחליטו הכופר שמעון של ענינו כל את להם ויודיעו המתנגדים ממלחמת ההגנה
שמעון  פני מעל הצביעות מסוה את ויקרעו הכתבים דבר ויפרסמו יודיעו ושם רבתי אספה הקהלה ועד

ההשכלה. למולך ישראל ילדי  את המעביר

חרם  הכריז הגר"א כי העיר בכל השמועה כברק התפשטה תקנ"ז שנת יוהכ"פ מחרת החמישי ביום
כל  להחסידים לעשות גזר ואף הגאון התיר זה חרם ע"פ ואשר בראש ונשיאם החסידים על חמור
ימתח  עמהם ומשא מגע לו יהי' אשר ואת יחנם, ולא עליהם יחמול לא שאיש וצוה שבעולם הרעות

העמוד. על

הסעיר  ביום 206החרם ובו שבמתנגדים המתונים את גם אלא בלבד ווילנא חסידי את רק לא
שנה  וחצי ושבע שבעים בן זקן הוא כבר כי הגר"א בידיעת שלא הוכרז החרם אשר השמועה נתפשטה
ושמעון  ּפעסעלעס מר ובראשם החסידים נגד הלוחמים ועד רק ביותר כחו תש יוהכ"פ ומתענית

סגולה. יחידי במעמד ורק בהשכמה החרם הוכרז זה ומטעם המדקדק

הפרנס  הוציא – תקנ"ז – תשרי לחדש עשר שנים ביום – החרם הכרזת למחרת – הששי ביום
החרם  כרוז כי א) ופרורי': ווילנא יושבי היהודים לכל גלוי כרוז רפאל'ס מאיר ר' החסיד ההוא דחודש
ואשר  ב) יצא. החסיד הגאון מפי אשר נתברר לא כי לאשרו הממאן מהביד"צ התאשר לא החסידים על
וילדים  נשים האנשים כל על הוטל הקהלה ומטעם פומבית אסיפה תהא לחוהמ"ס בראשון הרביעי ביום

האסיפה. אל לבא ומעלה מברֿמצוה

הקהלה  פרנסי מאת גלוי חוזר מכתב ווילנא חסידי ערכו ביום בו החסידים על החרם שהוכרז ביום
– מיוחדים צירים וישלחו א' סעיף הקהלה בכרוז לעיל האמור בנושא – מהמתנגדים מאחדים גם –

ברבים. לפרסם ויבקשו ומינסק שקלאב בריסק לקהלות – ַָשטאפעטען

ע"פ  נודע עתה זה כי כתבו ומאהליב וויטעבסק שווינציאן, שקלאב במינסק החסידים עדת ַָָואל
שמעון, האיש זה בכרוז, המה  מודיעים שאודותו וחביריו האיש בידי חתומים ואגרות ומכתבים כתבים
בעיר  וחדרים בישיבות המורים מורה בתור לשומו גדלוהו ואשר טובות החסיד הגאון אתו דבר אשר

הג  ובעל הדקדוק בחכמת מופלג להיותו ושליח ווילנא גמור אפיקורס הוא התנ"ך, בלימוד יון
השנים  ארבעת ובמשך ההשכלה ללימוד ולהסיתם התורה, מלימוד להדיחם נפשות לצודד המשכילים
יצאו  כבר מהם והרבה ואשכנז בגאליציא המשכילים ספר לבתי צעירים הרבה שלח בווילנא ַשיושב

רעה. לתרבות
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ואלופי  הביד"צ ובמעמד הקהלה מטעם הוכרזה אשר רבתי באספה לחוהמ"ס בראשון הרביעי ביום
כל  בפי הנקרא האיש על המה שמעידים בקול ויכריזו צורה בעלי אנשים שני עמדו העדה ונכבדי הקהלה
ללכת  אותם ומסית מלימוד הישיבות תלמידי את להדיח המשכילים שליח שהוא המדקדק שמעון ר'
במשך  שהסית התלמידים רשימת אצלם ויש ובאשכנז, בגאליציא המשכילים של הספר בבתי ַללמוד
שכנים  חמורה בשבועה להשבע מוכנים הם ואשר עליהם שהוציא והסכומים תקנ"בֿתקנ"ו השנים ארבעת
את  להשביע המה ודורשים חביריו ובכת"י ומדיח המסית שמעון יד בכתב כתוב שאמרו מה וכל דבריהם

הכופר. שמעון של תועבות מהמעשה היודע שהוא יגיד לא אם חמורה בשבועה ּפעסעלעס מר

ואחדים  הקהלה משומרי שנים הנה תוהות בעינים וכה כה פונה ובעודנו השמועה על נבהל שמעון
הלוך  הנאספים בין הסער כי הקהל ירגמוהו שלא – מידם יתחמק שלא – סבבוהו החסידים מפרחי
שמעון  להם שאמר כפי – להישיבות בניהם צאת מעת הזמן כל אשר התלמידים מהורי ורבים וגדול
להם  מסר אשר בלימוד בניהם מהצלחת בהידיעות התנחמו והמה מאומה מהם שמעו לא – המסית
בפח  נפלו בניהם אשר וכששמעו חכמים וסמיכות מורנו תעודות בכתר מעוטרים לראותם וקוו שמעון
– התלמידים אמות – והנשים ראשיהם, שערות את תלשו – ישראל לכלל לזרא שהיו – המשכילים

הקברות. בית ליללת נהפכה והאספה שברם על קוננו

עסק  שבועות כשלשה ובמשך החרם, דבר את השכיח והכופר המסית שמעון עם מהמאורע הרעש
שמעון  הי' הזמן משך וכל שמעון של ממעונו שלקחו והאיגרות הרשימות הכתבים בקריאת הביד"צ
מרחשון  ובאמצע ּפעסעלעס האדון של השתדלותו לו הועילה ולא מעולה, בשמירה הקהלה בכלא אסור
ימים  שלשה עמדו אחרי – ההיא בעת כנהוג – בוז של בתהלוכה מהעיר ב"ב עם לשלחו משפטו נחרץ

ב"קונע" ביום שעות בפניו.207שלש ירקו העובר הקהל וכל

מן  וב"ב הכופר שמעון הלוית הדין פסק נתקיים מרחשון לחדש ושלשה בעשרים החמישי וביום
בוז. של בתהלוכה העיר
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ביתֿהכנסת  שבפרוזדור הפנות  באחת ב"קונע": ההעמדה עונש מתאר

פסי  שני דופן" "יוצאי היו – שבעיר הגדול בביתֿהכנסת רוב ע"פ -

ברזל, של ושלשלאות החוטא את מעמידים היו זו בפנה ברזל.

ברזל  שלשלת עוד הברזל. פסי על אותו רותקות היו ידיו, על הנתונות

הי' "בקונע" הקיר. אל אותו ורותקת צוארו על נתונה היתה אחת

לבית  ונכנס יוצא הקהל כשכל תפלה בשעת לראוה מוצג החוטא

מתקלסים  היו – השובבים הנערים כמובן, ביחוד, – והכל הכנסת,

מזו. גדולה יותר בושת לך ואין בפניו, יורקים וגם בו

∑
ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [י"ג

ב"ה 

יעקב  מו"ה אי"א וו"ח ידי"ע ש"ב כבוד

שי' יוסף

וברכה, שלום

ונהניתי  הטוב, משלומו נודעתי שי' הרמ"מ ידידינו מאת

ביתו, ומשלום המפורטים במכתביו ישמחני הטוב האל במאד,

עסקו... ובמה

הוא  חי חי רבינו אבינו כי ירחם, ובטח ירחם והשי"ת

הטוב  משלומו יודיעני בגו"ר. הטובים מפעלינו, בכל אתנו

ומכ"א.

יודע  והשאר הקדושים, במקומות לקרותו נא פ"נ מוסג"פ

בעצמו.

מר  התמים ב"ג עם תי' חנה מ' בתי בנשואי השי"ת זכני

בשעה  היתה החתונה גורארי'. שי' מענדיל מנחם ב"ר שמרי'

אבות  וזכות העבר, סיון י"א ועש"ק ביום ומוצלחת טובה

בגו"ר. חייהם ימי כל יהיו שמאושרים בנים ובני לבנים יושמר

ש"ב. והדו"ש כאו"נ, ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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ואלופי  הביד"צ ובמעמד הקהלה מטעם הוכרזה אשר רבתי באספה לחוהמ"ס בראשון הרביעי ביום
כל  בפי הנקרא האיש על המה שמעידים בקול ויכריזו צורה בעלי אנשים שני עמדו העדה ונכבדי הקהלה
ללכת  אותם ומסית מלימוד הישיבות תלמידי את להדיח המשכילים שליח שהוא המדקדק שמעון ר'
במשך  שהסית התלמידים רשימת אצלם ויש ובאשכנז, בגאליציא המשכילים של הספר בבתי ַללמוד
שכנים  חמורה בשבועה להשבע מוכנים הם ואשר עליהם שהוציא והסכומים תקנ"בֿתקנ"ו השנים ארבעת
את  להשביע המה ודורשים חביריו ובכת"י ומדיח המסית שמעון יד בכתב כתוב שאמרו מה וכל דבריהם

הכופר. שמעון של תועבות מהמעשה היודע שהוא יגיד לא אם חמורה בשבועה ּפעסעלעס מר

ואחדים  הקהלה משומרי שנים הנה תוהות בעינים וכה כה פונה ובעודנו השמועה על נבהל שמעון
הלוך  הנאספים בין הסער כי הקהל ירגמוהו שלא – מידם יתחמק שלא – סבבוהו החסידים מפרחי
שמעון  להם שאמר כפי – להישיבות בניהם צאת מעת הזמן כל אשר התלמידים מהורי ורבים וגדול
להם  מסר אשר בלימוד בניהם מהצלחת בהידיעות התנחמו והמה מאומה מהם שמעו לא – המסית
בפח  נפלו בניהם אשר וכששמעו חכמים וסמיכות מורנו תעודות בכתר מעוטרים לראותם וקוו שמעון
– התלמידים אמות – והנשים ראשיהם, שערות את תלשו – ישראל לכלל לזרא שהיו – המשכילים

הקברות. בית ליללת נהפכה והאספה שברם על קוננו

עסק  שבועות כשלשה ובמשך החרם, דבר את השכיח והכופר המסית שמעון עם מהמאורע הרעש
שמעון  הי' הזמן משך וכל שמעון של ממעונו שלקחו והאיגרות הרשימות הכתבים בקריאת הביד"צ
מרחשון  ובאמצע ּפעסעלעס האדון של השתדלותו לו הועילה ולא מעולה, בשמירה הקהלה בכלא אסור
ימים  שלשה עמדו אחרי – ההיא בעת כנהוג – בוז של בתהלוכה מהעיר ב"ב עם לשלחו משפטו נחרץ

ב"קונע" ביום שעות בפניו.207שלש ירקו העובר הקהל וכל

מן  וב"ב הכופר שמעון הלוית הדין פסק נתקיים מרחשון לחדש ושלשה בעשרים החמישי וביום
בוז. של בתהלוכה העיר
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31 ע' תרפ"ב) (ירושלים, התלמוד" חתימת אחרי ב"העונשין (207

ביתֿהכנסת  שבפרוזדור הפנות  באחת ב"קונע": ההעמדה עונש מתאר

פסי  שני דופן" "יוצאי היו – שבעיר הגדול בביתֿהכנסת רוב ע"פ -

ברזל, של ושלשלאות החוטא את מעמידים היו זו בפנה ברזל.

ברזל  שלשלת עוד הברזל. פסי על אותו רותקות היו ידיו, על הנתונות

הי' "בקונע" הקיר. אל אותו ורותקת צוארו על נתונה היתה אחת

לבית  ונכנס יוצא הקהל כשכל תפלה בשעת לראוה מוצג החוטא

מתקלסים  היו – השובבים הנערים כמובן, ביחוד, – והכל הכנסת,

מזו. גדולה יותר בושת לך ואין בפניו, יורקים וגם בו

∑
ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [י"ג

ב"ה 

יעקב  מו"ה אי"א וו"ח ידי"ע ש"ב כבוד

שי' יוסף

וברכה, שלום

ונהניתי  הטוב, משלומו נודעתי שי' הרמ"מ ידידינו מאת

ביתו, ומשלום המפורטים במכתביו ישמחני הטוב האל במאד,

עסקו... ובמה

הוא  חי חי רבינו אבינו כי ירחם, ובטח ירחם והשי"ת

הטוב  משלומו יודיעני בגו"ר. הטובים מפעלינו, בכל אתנו

ומכ"א.

יודע  והשאר הקדושים, במקומות לקרותו נא פ"נ מוסג"פ

בעצמו.

מר  התמים ב"ג עם תי' חנה מ' בתי בנשואי השי"ת זכני

בשעה  היתה החתונה גורארי'. שי' מענדיל מנחם ב"ר שמרי'

אבות  וזכות העבר, סיון י"א ועש"ק ביום ומוצלחת טובה

בגו"ר. חייהם ימי כל יהיו שמאושרים בנים ובני לבנים יושמר

ש"ב. והדו"ש כאו"נ, ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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äîåøú úùøô
äëïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤

øLà Léà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨¦Æ£¤´
:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácéâäîeøzä úàæå ¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«§ŸÆ©§½̈

:úLçðe óñëå áäæ ízàî eç÷z øLàãúìëúe £¤¬¦§−¥«¦®̈¨¨¬¨¤−¤§«¤§¥¯¤
:íéfrå LLå éðL úrìBúå ïîbøàåäíìéà úøòå §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯

:íéhL éörå íéLçz úøòå íéîcàî(éåì)åïîL §¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«¤−¤
ì íéîNa øànì:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîL ©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«

æ:ïLçìå ãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàçeNrå ©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤§¨¬
:íëBúa ézðëLå Lc÷î éìèäàøî éðà øLà ìëk ¦−¦§®̈§¨«©§¦−§¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´

ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz úà EúBà«§½¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−
:eNrzñ(ìàøùé)éíéúnà íéhL éör ïBøà eNrå ©«£«§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦

Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå: ¨¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«
àéeptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®

:áéáñ áäæ øæ åéìr úéNråáéòaøà Bl z÷öéå §¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨©´§¨À©§©Æ
ézLe åéúîrt òaøà ìr äzúðå áäæ úòaè©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ®̈§¥´
Bòìö-ìr úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−

:úéðMäâéíúà úétöå íéhL éör écá úéNrå ©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
:áäæãéúòìö ìr úòaha íécaä-úà úàáäå ¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ

:íäa ïøàä-úà úàNì ïøàäåèïøàä úòaèa ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ
:epnî eøñé àì íécaä eéäéæèúà ïøàä-ìà zúðå ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ

éìà ïzà øLà úãrä:E ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(909 'nr b zegiy ihewl)

‰Óe¯z ÈÏ eÁ˜ÈÂ(ב (כה, ¿ƒ¿ƒ¿»

"לׁשמי", ּתהיה ׁשהּלקיחה לי", "ויקחּו נאמר לּמה לׁשאל, ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

ּכאן, יׁש רמז אּלא "לׁשמי". ּתהיה ׁשהּנתינה לי", "ויּתנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹולא

העליֹונה, הּכּונה מּלּוי לׁשם "לׁשמי", צדקה לקּבל צרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשעני

ּבֹו ׁשּתהיה ּכדי וענּיים עׁשירים ּבעֹולם ׁשּיהיּו הּקּב"ה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשרצה

ׁשּכן, וחסד. צדקה ׁשּום Ïkהׁשּפעת ּבלי עֹוׂשה, ׁשּיהּודי ּדבר ְְֵֶֶֶַַָָָָ»ְְִִֶֶָָ

ּדרכי "ּבכל ּכּכתּוב: ה'. לׁשם ּבקדּׁשה, חדּור להיֹות צרי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהבּדל,

ּדעהּו". -ֵָ

éðùæédkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNrå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
:daçø éöçå änàåçéáäæ íéáøk íéðL úéNrå §©¨¬¨¥−¦¨§¨«§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨®̈

:úøtkä úBö÷ éðMî íúà äNrz äL÷îèéäNrå ¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−§¬©©«Ÿ¤©«Â£¥Â
äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
:åéúBö÷ éðL-ìr íéáøkä-úà eNrz úøtkä-ïî¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©§¥¬§¨«

ëíéëëñ äìrîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìr íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéäé úøtkäàëúøtkä-úà zúðå ©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬©§ª¦«§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤
úãrä-úà ïzz ïøàä-ìàå äìrîìî ïøàä-ìr©¨«¨−Ÿ¦§®̈§¨§¤¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½

éìà ïzà øLà:EáëEzà ézøaãå íL Eì ézãrBðå £¤¬¤¥−¥¤«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹
ïBøà-ìr øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä ìrî¥©´©©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 BúàäëúéNrå Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨¦̧¨

úéNrå áéáñ çôè úøbñî BlBzøbñîì áäæ-øæ ¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²§¦§©§−
:áéáñåëzúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNrå ¨¦«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ

òaøàì øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬
:åéìâøæëíézáì úòahä ïééäz úøbñnä únrì ©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´

:ïçìMä-úà úàNì íécáìçëíécaä-úà úéNrå §©¦½¨¥−¤©ª§¨«§¨¦³¨¤©©¦Æ
-úà íá-àOðå áäæ íúà úétöå íéhL éör£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈¨®̈§¦¨−̈¤

:ïçìMäèëåéúBN÷e åéútëå åéúørw úéNrå ©ª§¨«§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ
:íúà äNrz øBäè áäæ ïäa Cqé øLà åéúiwðîe§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

ì:ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä-ìr zúðåô §¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1346 'nr c zegiy ihewl)

ÔB¯‡ eNÚÂ(י (כה, ¿»¬

ּכּכתּוב לּתֹורה, סימן הּוא ט)הארֹון ח, רק (מ"א ּבארֹון "אין ִֵַַַָָָָָָָ

ּבׁשאר  ּכמֹו עבֹודה, ׁשּום אין ּבארֹון והּנה, האבנים". לּוחֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָׁשני

ׁשם" ל "ונֹועדּתי - מלמעלה לגּלּוי ּכלי רק והּוא הּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּכלי

כב) הּבּטּול,(פסוק ּבתכלית הּתֹורה ללּמּוד אפֹוא, רמז, לנּו הרי .ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

. . ה' ּדבר ּבֹו נדּבר אּלא ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא הּדּבּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ"ׁשאין

אחר  ּכעֹונה ,"אמרת לׁשֹוני "ּתען ּבבחינת ּומאליו", ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּמילא

ֵַהּקֹורא.

,éðù
éùéìùàìäNréz äL÷î øBäè áäæ úøðî úéNrå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³

äéçøôe äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøBðnä©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨
:eéäé äpnîáììL äécvî íéàöé íéð÷ äMLå| äL ¦¤¬¨¦«§«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´

ìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷dcvî äøðî éð÷ äL §¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈
:éðMäâììLãçàä äðwa íéãwLî íéráâ äL ©¥¦«§¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»

ìLe çøôå øzôkãçàä äðwa íéãwLî íéráâ äL ©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈
ì ïk çøôå øzôk:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

ãìäéøzôk íéãwLî íéráâ äraøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨

iriax - ek - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äéçøôeäìøzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå §¨¤«¨§©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ
íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−

ì äpnî:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
åìúçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−

:øBäè áäææìäìräå 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 íúéðáúañåëà-úàå §©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«§¤
úìëúe øæLî LL úòéøé øNr äNrz ïkLnä©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤
äNrz áLç äNrî íéáøk éðL úrìúå ïîbøàå§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−©«£¤¬

:íúàáíéøNrå äðîL úçàä äréøéä | Cøà Ÿ¨«´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ
äcî úçàä äréøéä änàa òaøà áçøå änàä«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬

:úréøéä-ìëì úçàâúøáç ïééäz úòéøéä Lîç ©©−§¨©§¦«Ÿ£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ
-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå dúçà-ìà äMà¦−̈¤£Ÿ¨®§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤

:dúçàãäréøéä úôN ìr úìëz úàìì úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ
äréøéä úôNa äNrz ïëå úøáça äöwî úçàä̈«¤½̈¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwääúàìì íéMîç ©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«£¦¦´ª«¨ÀŸ
äNrz úàìì íéMîçå úçàä äréøéa äNrz©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤Æ
úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà äréøéä äö÷a¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ

:dúçà-ìà äMà úàìläåéñø÷ íéMîç úéNrå ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´
íéñøwa dúçà-ìà äMà úòéøéä-úà zøaçå áäæ̈¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½

:ãçà ïkLnä äéäåæìäàì 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
ézLrì úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨´©©½§©§¥¬

:úréøé äøNrèãáì úòéøéä Lîç-úà zøaçå ¤§¥−§¦«Ÿ§¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈
äréøéä-úà zìôëå ãáì úòéøéä LL-úàå§¤¥¬©§¦−Ÿ§®̈§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´

:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMäéíéMîç úéNrå ©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤§¨¦¹¨£¦¦´
úøáça äðöéwä úçàä äréøéä úôN ìr úàììª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈©¦«Ÿ−̈©«Ÿ¨®¤
:úéðMä úøáçä äréøéä úôN ìr úàìì íéMîçå©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ§©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«

àé-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNrå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤
:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla íéñøwä©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«

áéäréøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ
:ïkLnä éøçà ìr çøñz úôãòäâéäfî änàäå ¨«Ÿ¤½¤¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«§¨«©¨̧¦¤¹

äéäé ìäàä úòéøé Cøàa óãòa äfî änàäå§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤¦«§¤̧
:Búqëì äfîe äfî ïkLnä écö-ìr çeøñãéúéNrå ¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«§¨¦³¨

úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî¦§¤Æ¨½Ÿ¤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¿«∆»

מׁשּכן  ּגׁשמּיים מּדברים לעׂשֹות אפׁשר אי קׁשה: היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלמׁשה

הּמנֹורה, לגּבי ּבמיחד נׁשאלת והּׁשאלה להּקּב"ה? ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּומקּדׁש

ּביׂשראל" ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם לבאי "עדּות כב,ׁשהיתה (שבת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

אּלא ב) אדם, ׁשל  ּבכחֹו אינֹו אכן, זה, ּדבר הּקּב"ה: לֹו אמר .ְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

נעׂשית והיא לאּור הּכּכר את הׁשל הּבֹורא; ׁשל .ÈÏ‡Ó‰ּבכחֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ≈≈∆»

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
ìëì äNrz ïk dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä̈¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®¥´©«£¤½§−Ÿ

:ïkLnä éLø÷çéïkLnì íéLøwä-úà úéNrå ©§¥¬©¦§¨«§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§®̈
:äðîéú äaâð úàôì Lø÷ íéøNrèéíéraøàå ¤§¦´¤½¤¦§©−¤¬§¨¥¨«¨§©§¨¦Æ

íéðãà éðL Løwä íéøNr úçz äNrz óñë-éðãà©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´©®̈¤§¥̧£¨¦¹
ì ãçàä Løwä-úçzíéðãà éðLe åéúãé ézL ©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯£¨¦²

ì ãçàä Løwä-úçz:åéúãé ézLëïkLnä òìöìe ©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«§¤¯©©¦§¨²
:Lø÷ íéøNr ïBôö úàôì úéðMäàëíéraøàå ©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−¨«¤§©§¨¦¬

éðL óñk íäéðãàéðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà ©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´
:ãçàä Løwä úçz íéðãàáëäné ïkLnä éúkøéìe £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈

:íéLø÷ äML äNrzâëäNrz íéLø÷ éðLe ©«£¤−¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ©«£¤½
:íéúëøia ïkLnä úòö÷îìãëíîàú eéäéå ¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦§¦«§´«Ÿ£¦»

úrahä-ìà BLàø-ìr íénú eéäé åcçéå ähîlî¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©
ì äéäé ïk úçàäì íäéðL:eéäé úòö÷nä éðL ¨«¤®̈¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«

äëeéäåøNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL §¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½

:ãçàä Løwä úçzåëøá úéNråíéhL éör íçé ©−©©¤¬¤¨«¤¨«§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®
:ãçàä ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîçæëäMîçå £¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«©«£¦¨´

äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨´
:äné íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

çëäöwä-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦©¨¤−
:äöwä-ìàèë-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå ¤©¨¤«§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤



קני iriax - ek - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äéçøôeäìøzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå §¨¤«¨§©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ
íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−

ì äpnî:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
åìúçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−

:øBäè áäææìäìräå 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 íúéðáúañåëà-úàå §©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−¨¨«§¤
úìëúe øæLî LL úòéøé øNr äNrz ïkLnä©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤
äNrz áLç äNrî íéáøk éðL úrìúå ïîbøàå§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−©«£¤¬

:íúàáíéøNrå äðîL úçàä äréøéä | Cøà Ÿ¨«´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ
äcî úçàä äréøéä änàa òaøà áçøå änàä«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬

:úréøéä-ìëì úçàâúøáç ïééäz úòéøéä Lîç ©©−§¨©§¦«Ÿ£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ
-ìà äMà úøáç úòéøé Lîçå dúçà-ìà äMà¦−̈¤£Ÿ¨®§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤

:dúçàãäréøéä úôN ìr úìëz úàìì úéNrå £Ÿ¨«§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ
äréøéä úôNa äNrz ïëå úøáça äöwî úçàä̈«¤½̈¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwääúàìì íéMîç ©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«£¦¦´ª«¨ÀŸ
äNrz úàìì íéMîçå úçàä äréøéa äNrz©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤Æ
úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà äréøéä äö÷a¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ

:dúçà-ìà äMà úàìläåéñø÷ íéMîç úéNrå ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´
íéñøwa dúçà-ìà äMà úòéøéä-úà zøaçå áäæ̈¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½

:ãçà ïkLnä äéäåæìäàì 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
ézLrì úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨´©©½§©§¥¬

:úréøé äøNrèãáì úòéøéä Lîç-úà zøaçå ¤§¥−§¦«Ÿ§¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈
äréøéä-úà zìôëå ãáì úòéøéä LL-úàå§¤¥¬©§¦−Ÿ§®̈§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´

:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMäéíéMîç úéNrå ©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤§¨¦¹¨£¦¦´
úøáça äðöéwä úçàä äréøéä úôN ìr úàììª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈©¦«Ÿ−̈©«Ÿ¨®¤
:úéðMä úøáçä äréøéä úôN ìr úàìì íéMîçå©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ§©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«

àé-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNrå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤
:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla íéñøwä©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«

áéäréøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ
:ïkLnä éøçà ìr çøñz úôãòäâéäfî änàäå ¨«Ÿ¤½¤¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«§¨«©¨̧¦¤¹

äéäé ìäàä úòéøé Cøàa óãòa äfî änàäå§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤¦«§¤̧
:Búqëì äfîe äfî ïkLnä écö-ìr çeøñãéúéNrå ¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬¦¤−§©Ÿ«§¨¦³¨

úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî¦§¤Æ¨½Ÿ¤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¿«∆»

מׁשּכן  ּגׁשמּיים מּדברים לעׂשֹות אפׁשר אי קׁשה: היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלמׁשה

הּמנֹורה, לגּבי ּבמיחד נׁשאלת והּׁשאלה להּקּב"ה? ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּומקּדׁש

ּביׂשראל" ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם לבאי "עדּות כב,ׁשהיתה (שבת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

אּלא ב) אדם, ׁשל  ּבכחֹו אינֹו אכן, זה, ּדבר הּקּב"ה: לֹו אמר .ְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

נעׂשית והיא לאּור הּכּכר את הׁשל הּבֹורא; ׁשל .ÈÏ‡Ó‰ּבכחֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ≈≈∆»

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
ìëì äNrz ïk dúçà-ìà äMà úálLî ãçàä̈¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®¥´©«£¤½§−Ÿ

:ïkLnä éLø÷çéïkLnì íéLøwä-úà úéNrå ©§¥¬©¦§¨«§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§®̈
:äðîéú äaâð úàôì Lø÷ íéøNrèéíéraøàå ¤§¦´¤½¤¦§©−¤¬§¨¥¨«¨§©§¨¦Æ

íéðãà éðL Løwä íéøNr úçz äNrz óñë-éðãà©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´©®̈¤§¥̧£¨¦¹
ì ãçàä Løwä-úçzíéðãà éðLe åéúãé ézL ©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯£¨¦²

ì ãçàä Løwä-úçz:åéúãé ézLëïkLnä òìöìe ©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«§¤¯©©¦§¨²
:Lø÷ íéøNr ïBôö úàôì úéðMäàëíéraøàå ©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−¨«¤§©§¨¦¬

éðL óñk íäéðãàéðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà ©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´
:ãçàä Løwä úçz íéðãàáëäné ïkLnä éúkøéìe £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈

:íéLø÷ äML äNrzâëäNrz íéLø÷ éðLe ©«£¤−¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ©«£¤½
:íéúëøia ïkLnä úòö÷îìãëíîàú eéäéå ¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦§¦«§´«Ÿ£¦»

úrahä-ìà BLàø-ìr íénú eéäé åcçéå ähîlî¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©
ì äéäé ïk úçàäì íäéðL:eéäé úòö÷nä éðL ¨«¤®̈¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«

äëeéäåøNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL §¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½

:ãçàä Løwä úçzåëøá úéNråíéhL éör íçé ©−©©¤¬¤¨«¤¨«§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®
:ãçàä ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîçæëäMîçå £¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«©«£¦¨´

äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨´
:äné íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

çëäöwä-ïî çøáî íéLøwä CBúa ïëézä çéøaäå§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®©§¦¾©¦©¨¤−
:äöwä-ìàèë-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå ¤©¨¤«§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤



iriayקני ,iyy ,iying - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úétöå íçéøaì íéza áäæ äNrz íäéúraè©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´¨½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬
:áäæ íçéøaä-úàìBètLîk ïkLnä-úà úî÷äå ¤©§¦¦−¨¨«©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½

:øäa úéàøä øLàñ £¤¬¨§¥−¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(dlw zxaeg zeniyx)

ÛÒk È„‡(יט (כו, «¿≈∆∆
(מּלבד  מּזהב עׂשּויים אֹו זהב מצּפים היּו הּמׁשּכן ּכלי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻּכל

ויׁש מּכסף. היּו האדנים ורק ּבחצר), ׁשהיּו הּנחׁשת, ּומזּבח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכּיֹור

להׁשּתּמׁש ראּוי העֹולם היה "לא רז"ל ּׁשאמרּו מה ּפי על ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלבאר

לא  ּכסף על ואּלּו הּמקּדׁש", ּבית ּבׁשביל נברא, ולּמה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבזהב,

ׁשעמדּו ׁשהאדנים, אפֹוא, מּובן, לעֹולם. ׁשּי הּוא ּכי ּכן, ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָנאמר

ּדוקא, מּכסף נעׂשּו לעֹולם, הּמׁשּכן קדּׁשת את וחּברּו הּקרקע ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻעל

מּזהב. ִָָֹלא

éùéîçàìéðL úrìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNrå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNré áLç äNrî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈§ª¦«

áìíétöî íéhL éãenr äraøà-ìr dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½§ª¦´
:óñë-éðãà äraøà-ìr áäæ íäéåå áäæâìäzúðå ¨½̈¨«¥¤−¨®̈©©§¨−̈©§¥¨«¤§¨«©¨´

úéaî änL úàáäå íéñøwä úçz úëøtä-úà¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ¦¥´
íëì úëøtä äìécáäå úeãrä ïBøà úà úëøtì©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½

:íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéaãì-úà zúðå ¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«§¨«©¨Æ¤
:íéLãwä Lã÷a úãrä ïBøà ìr úøtkääìzîNå ©©½Ÿ¤©−£´¨«¥ª®§−Ÿ¤©¢¨¦«§©§¨³

çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©
ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö ìr ïçìMä©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−

:ïBôö òìö-ìråìúìëz ìäàä çúôì Cñî úéNrå ©¤¬©¨«§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå:í÷ø äNrî §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

æìíúà úétöå íéhL éãenr äMîç Cñnì úéNrå§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³Ÿ¨Æ
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå áäæ̈½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

:úLçðñ §«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

ÔÁÏM‰ ÁÎ ‰¯Bn‰ ˙‡Â ˙Î¯tÏ ıeÁÓ ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ,כו) ¿«¿»∆«À¿»ƒ«»…∆¿∆«¿»…««À¿»
לה)

Á¯Ên‰ ÈtÏk ‡ÚÓ˜ CeLÓ . . ·‰f‰ ÁaÊÓe(רש"י) ƒ¿««»»»ƒ¿»¿«≈«ƒ¿»
הּׁשלחן  לפני ּתחּלה, ּבּמזּבח נתקל להיכל ׁשּנכנס ׁשּמי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻוהינּו,

ּדהּנה לבאר, ויׁש "תּכֹון ÁaÊÓוהּמנֹורה. ּכּכתּוב לּתפּלה, רֹומז ְְְְְִֵֵֵַָָƒ¿≈«ְִִֵַַָָ

לאחר  ורק הּיֹום. עבֹודת התחלת ׁשהיא ,"לפני קטרת ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּתפּלתי

הּתֹורה  לּמּוד רּוחנית, עבֹודה – ּבּמנֹורה לעסק נּתן ְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָֹהּתפּלה

ׁשמים. לׁשם אכילה ּכגֹון ּגׁשמית, עבֹודה – ּבּׁשלחן אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֻוכּדֹומה,

éùùæëàLîç íéhL éör çaænä-úà úéNrå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á
çaænä äéäé reáø áçø úBnà Lîçå Cøà úBnà©¸¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©

ìLå:Búî÷ úBnà Láòaøà ìr åéúðø÷ úéNrå §¨¬©−«Ÿ¨«§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´
:úLçð Búà úétöå åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ¨®§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

âåéúâìæîe åéú÷øæîe åéréå BðMãì åéúøéq úéNrå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
:úLçð äNrz åéìk-ìëì åéúzçîeãBl úéNrå ©§Ÿ®̈§¨¥−̈©«£¤¬§«¤§¨¦³¨Æ

úLøä-ìr úéNrå úLçð úLø äNrî øaëî¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨©¨¤À¤
:åéúBö÷ òaøà ìr úLçð úòaè òaøàääzúðå ©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬§¨«§¨«©¨´

úLøä äúéäå ähîlî çaænä ákøk úçz dúàŸÀ̈©²©©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§®̈¨§¨«§¨´¨¤½¤
:çaænä éöç ãråéör éca çaænì íécá úéNrå ©−£¦¬©¦§¥«©§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´

:úLçð íúà úétöå íéhLæåéca-úà àáeäå ¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈§«¤§¨¬¤©−̈
çaænä úòìö ézL-ìr íécaä eéäå úòaha©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ©¦§¥−©

:Búà úàNaçøLàk Búà äNrz úçì áeáð ¦§¥¬Ÿ«§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧
:eNré ïk øäa Eúà äàøäñ ¤§¨¬«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 הּוא ÔÈÊÓלפנינּו ב. .( ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֻ≈ƒ
) ׁשלילּיים ּדברים ג.ÁÈÊÓמבּטל עוֹונֹות). ּומכּפר רעֹות ּגזרֹות ְְְִִִִֵַָ≈ƒ«ְְֲֵֵַָ

לֹומר:aÁÓ·והּוא ויׁש ׁשּבּׁשמים. אביהם על יׂשראל –ÔÈÊÓאת ְ¿«≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ≈ƒ
הּקרּבנֹות  ּבזכּות ּכ ּבאכילתֹו, זֹוכים ׁשהּבעלים ּכׁשם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשלמים.

נּזֹון. לכּפרה.ÁÈÊÓ,¯tÎÓהעֹולם ׁשּבאים ואׁשם, חּטאת – ִָָ≈ƒ«¿«≈ְְִֶַַָָָָָָ

·aÁÓ"ּבלבד הּקּב"ה ו"לכבֹוד לה' ּכליל ׁשהיא עֹולה, (מדרש – ¿«≈ְְִִִִֶַַַָָָָ

.תדשא)

,éùù
éòéáùèäðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNrå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§®̈¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨

äàtì Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì íérì÷§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥−̈
:úçàäéúLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr åéãnrå ¨«¤¨«§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤

:óñk íäé÷Lçå íéãnrä éååàéïBôö úàôì ïëå ¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¥̧¦§©³¨Æ
Cøà äàî íérì÷ Cøàaáéúëåãîòåéø÷åéãenrå ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤§©¨´

íéãnrä éåå úLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯¨«©ª¦²
:óñk íäé÷Lçåáéíérì÷ íé-úàôì øöçä áçøå ©«£ª«¥¤−¨«¤§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−

:äøNr íäéðãàå äøNr íäéãnr änà íéMîç£¦¦´©®̈©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨«
âé:änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«
ãéíäéãnr óúkì íérì÷ änà äøNr Lîçå©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´

ìLìL íäéðãàå äL:äLåèLîç úéðMä óúkìå §½̈§©§¥¤−§¨«§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬
ìL íäéãnr íérì÷ äøNrìL íäéðãàå äL:äL ¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«

æèìeúìëz änà íéøNr | Cñî øöçä ørL §©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤
í÷ø äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®

:äraøà íäéðãàå äraøà íäéãnræééãenr-ìk ©ª«¥¤´©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«¨©¥¸

xihtn - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íäéðãàå óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ øöçä¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−¨®¤§©§¥¤−
:úLçðçéíéMîç | áçøå änàá äàî øöçä Cøà §«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´

íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§®̈§©§¥¤−
:úLçðèé-ìëå Búãár ìëa ïkLnä éìk ìëì §«¤§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨

:úLçð øöçä úãúé-ìëå åéúãúéqqq §¥«Ÿ¨²§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(fw zxaeg zeniyx)

¯ÊLÓ LL(יח (כז, ≈»¿»
קנהּפׁשּת - ּבבד" ּבד ש"צֹומח מּׁשּום 'ּבד' נקרא מּכל È„ÈÁÈן ְְְִִִֵֶַַַַָָָ¿ƒƒִָ

ב)ּגרעין יח, הבּדילּו(זבחים הם ׁשּכן מּפׁשּתן, הּקלעים נעׂשּו לכן . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

העֹולם; הׁשּפעת מּפני ּבֹו הּנמצא על והגּנּו לעֹולם, הּמׁשּכן ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָּבין

ּבני  ּבין הּמבּדילה היא – אחד" "ה' הּבֹורא, ּבאחדּות ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהאמּונה

הּׁשלילית. הׁשּפעתֹו מּפני עליהם הּמגּנה והיא לעֹולם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל

.ïîéñ å"éòé ,íé÷åñô å"ö

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥
ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©

:ïîà eøîàå áéø÷.àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥
:êøáúé.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨

,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨
éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨
:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîæéóñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenr-ìk̈©¥¸¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤
:úLçð íäéðãàå óñk íäéååçéäàî øöçä Cøà ¨«¥¤−¨®¤§©§¥¤−§«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧

Lîç äî÷å íéMîça íéMîç | áçøå änàá̈«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬
:úLçð íäéðãàå øæLî LL úBnàèééìk ìëì ©−¥´¨§®̈§©§¥¤−§«¤§ŸÆ§¥´

úãúé-ìëå åéúãúé-ìëå Búãár ìëa ïkLnä©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²§¨¦§¬Ÿ
:úLçð øöçäqqq ¤«¨¥−§«¤

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley



קני xihtn - fk - dnexz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íäéðãàå óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ øöçä¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−¨®¤§©§¥¤−
:úLçðçéíéMîç | áçøå änàá äàî øöçä Cøà §«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´

íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å íéMîça©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§®̈§©§¥¤−
:úLçðèé-ìëå Búãár ìëa ïkLnä éìk ìëì §«¤§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨

:úLçð øöçä úãúé-ìëå åéúãúéqqq §¥«Ÿ¨²§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(fw zxaeg zeniyx)

¯ÊLÓ LL(יח (כז, ≈»¿»
קנהּפׁשּת - ּבבד" ּבד ש"צֹומח מּׁשּום 'ּבד' נקרא מּכל È„ÈÁÈן ְְְִִִֵֶַַַַָָָ¿ƒƒִָ

ב)ּגרעין יח, הבּדילּו(זבחים הם ׁשּכן מּפׁשּתן, הּקלעים נעׂשּו לכן . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

העֹולם; הׁשּפעת מּפני ּבֹו הּנמצא על והגּנּו לעֹולם, הּמׁשּכן ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָּבין

ּבני  ּבין הּמבּדילה היא – אחד" "ה' הּבֹורא, ּבאחדּות ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהאמּונה

הּׁשלילית. הׁשּפעתֹו מּפני עליהם הּמגּנה והיא לעֹולם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל

.ïîéñ å"éòé ,íé÷åñô å"ö

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥
ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©

:ïîà eøîàå áéø÷.àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥
:êøáúé.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨

,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨
éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨
:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîæéóñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenr-ìk̈©¥¸¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤
:úLçð íäéðãàå óñk íäéååçéäàî øöçä Cøà ¨«¥¤−¨®¤§©§¥¤−§«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧

Lîç äî÷å íéMîça íéMîç | áçøå änàá̈«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬
:úLçð íäéðãàå øæLî LL úBnàèééìk ìëì ©−¥´¨§®̈§©§¥¤−§«¤§ŸÆ§¥´

úãúé-ìëå åéúãúé-ìëå Búãár ìëa ïkLnä©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²§¨¦§¬Ÿ
:úLçð øöçäqqq ¤«¨¥−§«¤

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley



קנד

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äîåøú úùøôì äøèôä

ä ÷øô à íéëìîá

äåëì äîëç ïúð ýåýéåíìL éäéå Bì-øac øLàk äîìL ©«Ÿ̈À¨©³¨§¨Æ¦§Ÿ½Ÿ©«£¤−¦¤®©§¦´¨ÀŸ

:íäéðL úéøá eúøëiå äîìL ïéáe íøéç ïéaæëCìnä ìriå ¥³¦¨Æ¥´§Ÿ½Ÿ©¦§§¬§¦−§¥¤«©©̧©©¤¯¤
ìL ñnä éäéå ìûøNé-ìkî ñî äîìL:Léà óìà íéL §Ÿ²Ÿ©−¦¨¦§¨¥®©§¦´©©½§Ÿ¦¬¤−¤¦«

çëeéäé Lãç úBôéìç Lãça íéôìà úøùr äðBðáì íçìLiå©¦§¨¥´§¨À¨£¤̧Ÿ¤£¨¦³©¸Ÿ¤Æ£¦½µŸ¤¦«§´
:ñnä-ìr íøéðãàå Búéáa íéLãç íéðL ïBðáláèëéäéå ©§¨½§©¬¦¢¨¦−§¥®©«£«Ÿ¦−̈©©¨«©§¦¯

ì:øäa áöç óìà íéðîLe ìañ àNð óìà íéráL äîìL ¦§Ÿ²Ÿ¦§¦¬¤−¤Ÿ¥´©¨®§Ÿ¦¬¤−¤Ÿ¥¬¨¨«
ìì íéávpä éøOî ãáììL äëàìnä-ìr øLà äîìLúL §Â©Â¦¨¥¸©¦¨¦³¦§ŸŸÆ£¤´©©§¨½̈§¬Ÿ¤

ìLe íéôìà:äëàìna íéNòä íra íéãøä úBàî Làìåöéå £¨¦−§´Ÿ¥®¨«Ÿ¦´¨½̈¨«Ÿ¦−©§¨¨«©§©´
éðáà úéaä ãqéì úBø÷é íéðáà úBìãb íéðáà eòqiå Cìnä©¤¿¤©©¦ÁÁ£¨¦̧§Ÿ¹£¨¦¯§¨²§©¥¬©−̈¦©§¥¬

:úéæâáìeðéëiå íéìábäå íBøéç éðáe äîìL éða eìñôiå ¨¦«©¦§§ºŸ¥¯§Ÿ²ŸŸ¥¬¦−§©¦§¦®©¨¦²
:úéaä úBðáì íéðáàäå íéöräåàäðL íéðBîLá éäéå ¨«¥¦¬§¨«£¨¦−¦§¬©¨«¦©§¦´¦§¦´¨¨´

äðMa íéøöî-õøàî ìûøNé-éða úàöì äðL úBàî òaøàå§©§©´¥´¨¿̈§¥´§¥«¦§¨¥´¥¤«¤¦§©Á¦Á©¨¨̧
äîìL Cìîì éðMä Lãçä àeä åæ Lãça úéréáøä̈«§¦¦¹§´Ÿ¤¦Àµ©´Ÿ¤©¥¦½¦§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ

:ýåýéì úéaä ïáiå ìûøNé-ìráCìnä äða øLà úéaäå ©¦§¨¥®©¦¬¤©©−¦©«Ÿ̈«§©©À¦£¤̧¨¹̈©¤³¤
ìLe Baçø íéøNrå Bkøà änà-íéML ýåýéì äîìLíéL §ŸŸÆ©«Ÿ̈½¦¦«©¨¬¨§−§¤§¦´¨§®§Ÿ¦¬

:BúîB÷ änàâänà íéøNr úéaä ìëéä éðt-ìr íìeàäå ©−̈«¨«§¨«À̈©§¥Æ¥©´©©½¦¤§¦³©¨Æ

:úéaä éðt-ìr Baçø änàa øNr úéaä áçø éðt-ìr Bkøà̈§½©§¥−´Ÿ©©¨®¦¤¯¤¨«©¨²¨§−©§¥¬©¨«¦
ã:íéîèà íéô÷L éðBlç úéaì Nriåäúéaä øé÷-ìr ïáiå ©©´©©½̈¦©¥−§ª¦¬£ª¦«©¦Á¤©¦̧©©³¦

Nriå øéácìå ìëéäì áéáñ úéaä úBøé÷-úà áéáñ réöé̈¦̧©Æ¨¦½¤¦³©©̧¦Æ¨¦½©¥«−̈§©§¦®©©¬©
:áéáñ úBòìöådaçø änàa Lîç äðzçzä réöiä §¨−¨«¦©¨¦̧©©©§Ÿ¹̈¨¥¯¨«©¨´¨§À̈

daçø änàa òáL úéLéìMäå daçø änàa LL äðëézäå§©¦«Ÿ¨Æ¥³¨«©¨Æ¨§½̈§©̧§¦¦½¤¬©¨«©−̈¨§¨®
úBøé÷a æçà ézìáì äöeç áéáñ úéaì ïúð úBòøâî ék¦¿¦§¨Á¨©̧©©³¦¨¦Æ½¨§¦§¦¬£−Ÿ§¦¬

:úéaäæwîe äðáð òqî äîìL ïáà Búðaäa úéaäåúBá ©¨«¦§©©̧¦Æ§¦¨´Ÿ½¤«¤§¥¨¬©−̈¦§¨®©¨³
:Búðaäa úéaa òîLð-àì ìæøá éìk-ìk ïæøbäåçòìvä çút §©©§¤Æ¨§¦´©§¤½«Ÿ¦§©¬©©−¦§¦¨«Ÿ«¤À©©¥¨Æ

äðëézä-ìr eìré íéleìáe úéðîéä úéaä óúk-ìà äðëézä©¦´Ÿ½̈¤¤¬¤©©−¦©§¨¦®§¦À©«£Æ©©¦´Ÿ½̈

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

(æë,Léà óìà íéùìLúeðnà éìòa eéä íäå §Ÿ¦¤¤¦§¥¨©£¥ª¨
(çë .ïBðáìì íçìLe íéöò úúéøëìíéôìà úøNò ¦§¦©¥¦§¨¨¦§¨£¤¤£¨¦

,úBôéìç LãçaíéãáBò eéä óìàä íéùìL CBzî ©Ÿ¤£¦¦§Ÿ¦¨¤¤¨§¦
.íäéðéa íéôlçúî eéäå ,íéôìà úøNò ÷ø Lãç ìëa§¨Ÿ¤©£¤¤£¨¦§¨¦§©§¦¥¥¤

,ñnä ìòòa÷pL Lãça CìiL ãçà ìk çéøëäì ©©©§©§¦©¨¤¨¤¥¥©Ÿ¤¤¦§©
(èë .Bì,ìañ àNðøää ïî íéðáàä úà úàNì Ÿ¥©¨¨¥¤¨£¨¦¦¨¨

eéäL ïëzéå ,íéøb eéä íéáöBçäå íéìaqäå .øéòì̈¦§©©¨¦§©§¦¨¥¦§¦¨¥¤¨
(ì .íéðBòábäî,íéávpä éøOîíéãîBòå íépîîä ¥©¦§¦¦¨¥©¦¨¦©§ª¦§§¦

.äëàìnä éNBò ìöà,íòa íéãBøäúà íéNâBpä ¥¤¥©§¨¨¨¦¨¨©§¦¤
.äëàìnä éNBò íòä(àì,eòqiåïî ïúBà eø÷ò ¨¨¥©§¨¨©©¦¨§¨¦

.øää,úBø÷é íéðáàíì÷Lîa) úBãák íéðáà ¨¨£¨¦§¨£¨¦§¥§¦§¨¨
.úBL÷å (élâqä,íéìábäåíéàé÷a eéäL ,ìáb éLðà ©§ª¦§¨§©¦§¦©§¥§¨¤¨§¦¦

(à .úBðáìå íéðáà úzñì,åéæ Lãça,øià Lãça §©¥£¨¦§¦§§Ÿ¤¦§Ÿ¤¦¨
.úBðìéàì åéæ Ba LiL,éðMä LãçäLãç ,øîBìk ¤¥¦¨¦¨©Ÿ¤©¥¦§©Ÿ¤

.ïñépî éðMä Lãçä àeä åéæ,äîìL Cìîìäæ ¦©Ÿ¤©¥¦¦¦¨¦§Ÿ§ŸŸ¤
."úéòéáøä äðMa" ìò áñeî,úéaä ïáiåìéçúä ¨©©¨¨¨§¦¦©¦¤©©¦¦§¦

(á .úéaä úà úBðáì,Bkøà änà íéMLìëéää ¦§¤©©¦¦¦©¨¨§©¥¨
(â .áøòîì çøænî ,íéLãwä Lã÷ úéa íòéðt ìò ¦¥Ÿ¤©¨¨¦¦¦§¨§©£¨©§¥

,úéaä ìëéä.ìëéää ìL Bçøæîìáçø éðt ìò ¥©©©¦§¦§¨¤©¥¨©§¥Ÿ©
,úéaä.íBøãì ïBôvî,úéaä éðt ìòçøæî ãöì ©¨¦¦¨§¨©§¥©¨¦§©¦§¨

(ã .õeç ãöì,íéîèà íéô÷Lõeçaî íéôe÷L §©§ª¦£ª¦§¦¦©
éáò ìL éîéðtä ãvaL ,øîBìk ,íéðôaî íéîeèàå©£¦¦¦§¦§©¤©©©§¦¦¤¢¦
.áçøúîe CìBä äéä õeçaîe ,øö÷ ïBlç ìk äéä øéwä©¦¨¨¨©¨¨¦©¨¨¥¦§©¥
úBàøäì .øBàîì úBéeNòä úBðBlç øàL Cøãk àlL¤Ÿ§¤¤§¨©¨£§¨§©§

éøö BðéàLävçîa íéîeèà ,øçà Leøt .äøBàì C ¤¥¨¦§¨¥©¥£¦¦§¦¨
(ä .äæa àöBiëå úéëeëæ Bîk ,äøéäáe äôe÷Lòéöé §¨§¦¨§§¦§©¥¨¤¨¦©

,áéáñ,úBàøèæeæb ïéòk íéòéöé eèìa úéaä úBøéwî ¨¦¦¦©©¦¨§§¦¦§¥§§§¨
.íéLãwä Lã÷ àeäL øéácìå ìëéäì áéáqîitl) ¦¨¦©¥¨§©§¦¤Ÿ¤©¨¨¦

.("dxez dpyn"ae zeipyna m"anxd yexitúBòìö Nòiå©©©§¨
,áéáñïéòk eéä úBøéwäî eèìaL íéòéöé íúBà ¨¦¨§¦¦¤¨§¥©¦¨§¥

(å .ïéðaì áéáñ úBòìö,daçø änàa LîçCøàì §¨¨¦©¦§¨¨¥¨©¨¨§¨§Ÿ¤
.áçø úBnà Lîç èìBa òéöiä äéä øéwä,äðëézäå ©¦¨¨©¨¦©¥¨¥©Ÿ©§©¦Ÿ¨

.éòöîàä òéöiä,daçø änàa LLäúéä ©¨¦©¨¤§¨¦¥¨©¨¨§¨¨§¨
.øéwä Cøà éðt ìò áçø úBnà LL øéwä ïî dúèéìa§¦¨¨¦©¦¥©Ÿ©©§¥Ÿ¤©¦

,úéLéìMäå.äðBéìòä òéöiäänàa òáL §©§¦¦©¨¦©¨¤§¨¤©¨©¨
,daçøáçø úBnà òáL øéwä ïî dúèéìa äúéä ¨§¨¨§¨§¦¨¨¦©¦¤©©Ÿ©

.øéwä Cøà éðt ìò,úéaì ïúð úBòøâî ékék ©§¥Ÿ¤©¦¦¦§¨¨©©©¦¦
òéöiäL ,ähîì äìòîlî úBòøâî eéä úBòìvä©§¨¨§Ÿ̈¦§©§¨§©¨¤©¨¦©
ïëå ,úçà änà äðBéìòä ïî úòøâî äúéä äðBëézä©¦¨¨§¨§Ÿ©©¦¨¤§¨©¨©©§¥

.äðBëézä ïî änà úòøâî äúéä äðBzçzäáéáñ ©©§¨¨§¨§Ÿ©©©¨¦©¦¨¨¦
,äöeç.õeçaî úBøéwì áéáñæçà ézìáì ¨¨¦©¦¦©§¦§¦£Ÿ

,úéaä úBøé÷aíéLðà eðòMé àìå eñtèé àlL éãk §¦©¨¦§¥¤Ÿ§©§§Ÿ¦¨££¨¦
ìL Lc÷äa íLnzLäa íéìòBî eéäéå úéaä úBøé÷a§¦©©¦§¦§£¦§¦§©§¨©¤§¥¤
eðúð àì äæ ïôàa íééeNòä íéòéöiäL ,Lc÷nä©¦§¨¤©§¦¦¨£¦§Ÿ¤¤Ÿ¨§

(æ .úéaä úBøé÷ì áø÷úäì íéLðàìäîìL ïáà ¨£¨¦§¦§¨¥§¦©©¦¤¤§¥¨
,òqîðáàä úà eòéqäL Bîk.úéaä øäa ìæøa éìëa eúzñ àìå ,ïéðaä úîBça ïúBà eîN äëk ,øéîMä éãé ìò øää ïî íé,úBáwîeíéLéht éðéî ©¨§¤¦¦¤¨£¨¦¦¨¨©§¥©¨¦¨¨¨¨§©©¦§¨§Ÿ¦§¦§¥©§¤§©©©¦©¨¦¥©¦¦

(ç .úezñì,äðëézä òìvä çút.úBøéwä ïéa eéäL íéàzä ìà äñéðëì ,úéaä ãöa äéä çút,úéðîéä úéaä óúk ìà.úéaä ìL éîBøcä ãva §¦¤©©¥¨©¦Ÿ¨¤©¨¨§©©©¦¦§¦¨¤©¨¦¤¨¥©¦¤¤¤©©¦©§¨¦©©©§¦¤©©¦

ìMä-ìà äðëézä-ïîe:íéLèïtñiå eälëéå úéaä-úà ïáiå ¦©¦«Ÿ−̈¤©§¦¦«©¦¬¤¤©©−¦©§©¥®©¦§³Ÿ

:íéæøàa úøãNe íéáb úéaä-úàé-ìk-ìr réöiä-úà ïáiå ¤©©̧¦Æ¥¦½§¥−Ÿ¨«£¨¦«©¦³¤¤©¨¦̧©Æ©¨
:íéæøà éöra úéaä-úà æçàiå BúîB÷ úBnà Lîç úéaä©©½¦¨¥¬©−«¨®©¤«¡¬Ÿ¤©©−¦©«£¥¬£¨¦«

àé:øîàì äîìL-ìà ýåýé-øáã éäéåáé-øLà äfä úéaä ©§¦Æ§©§Ÿ̈½¤§Ÿ−Ÿ¥«Ÿ©©̧¦©¤¹£¤
zøîLå äùrz éètLî-úàå éúwça Cìz-íà äðá äzà©¨´Ÿ¤À¦¥¥³§ªŸ©Æ§¤¦§¨©´©«£¤½Ÿ§¨«©§¨¬
øLà Czà éøác-úà éúî÷äå íäa úëìì éúBöî-ìk-úà¤¨¦§©−¨¤¤́¨¤®©«£¦«Ÿ¦³¤§¨¦Æ¦½̈£¤¬

éáà ãåc-ìà ézøac:Eâéàìå ìûøNé éða CBúa ézðëLå ¦©−§¦¤¨¦¬¨¦«§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¬Ÿ

:ìàøNé énr-úà áærà¤«¡−Ÿ¤©¦¬¦§¨¥«

,íéleìáeãenò ïéða àeäå ,úBiðéìeì úBâøãîa §¦§©§¥§¨¦§¦§©©
.úBìòî úBìòî éeNò íéðáàìMä ìà,íéL £¨¦¨©£©£¤©§¦¦

.úBîB÷ ùìL eéä úBøéwä ïéa eéäL íéàzäL¤©¨¦¤¨¥©¦¨¨Ÿ
,eälëéå(è .BúBà íéìLäúéaä úà ïtñiå ©§©¥¦§¦©¦§Ÿ¤©©¦

,íéábúøiöîe ä÷e÷ç äø÷úa úéaä úà äqk ¥¦¦¨¤©©¦§¦§¨£¨§ª¤¤
.øàôe éBðì ,(úBøBáe úBnb ïéòk) "íéáb"úøãNe ¥¦§¥ª§§¥§¥Ÿ

,íéæøàaäø÷z äNò úøiöîä äø÷zì ìònî ¨£¨¦¦©©©¦§¨©§ª¤¤¨¨¦§¨
(é .íéøeãñ íéæøà éöò úBçelîìò òéöiä úà ïáiå ¦£¥£¨¦§¦©¦¤¤©¨¦©©

,BúîB÷ úBnà Lîç úéaä ìkíäL íéòéöiä ¨©©¦¨¥©¨©§¦¦¤¥
òéöé ìk dáb äéä ,úéaì áéáqî äNòL úBòìvä©§¨¤¨¨¦¨¦©©¦¨¨Ÿ©¨¨¦©

.åéðôlMî äìòîì úBnà Lîçúéaä úà æçàiå ¨¥©§©§¨¦¤§¨¨©¤¡Ÿ¤©©¦
,íéæøà éöòa.ïBéìòä âbä éeqëì ©£¥£¨¦§¦©©¨¤§

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



קנה
ìMä-ìà äðëézä-ïîe:íéLèïtñiå eälëéå úéaä-úà ïáiå ¦©¦«Ÿ−̈¤©§¦¦«©¦¬¤¤©©−¦©§©¥®©¦§³Ÿ

:íéæøàa úøãNe íéáb úéaä-úàé-ìk-ìr réöiä-úà ïáiå ¤©©̧¦Æ¥¦½§¥−Ÿ¨«£¨¦«©¦³¤¤©¨¦̧©Æ©¨
:íéæøà éöra úéaä-úà æçàiå BúîB÷ úBnà Lîç úéaä©©½¦¨¥¬©−«¨®©¤«¡¬Ÿ¤©©−¦©«£¥¬£¨¦«

àé:øîàì äîìL-ìà ýåýé-øáã éäéåáé-øLà äfä úéaä ©§¦Æ§©§Ÿ̈½¤§Ÿ−Ÿ¥«Ÿ©©̧¦©¤¹£¤
zøîLå äùrz éètLî-úàå éúwça Cìz-íà äðá äzà©¨´Ÿ¤À¦¥¥³§ªŸ©Æ§¤¦§¨©´©«£¤½Ÿ§¨«©§¨¬
øLà Czà éøác-úà éúî÷äå íäa úëìì éúBöî-ìk-úà¤¨¦§©−¨¤¤́¨¤®©«£¦«Ÿ¦³¤§¨¦Æ¦½̈£¤¬

éáà ãåc-ìà ézøac:Eâéàìå ìûøNé éða CBúa ézðëLå ¦©−§¦¤¨¦¬¨¦«§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¬Ÿ

:ìàøNé énr-úà áærà¤«¡−Ÿ¤©¦¬¦§¨¥«

,íéleìáeãenò ïéða àeäå ,úBiðéìeì úBâøãîa §¦§©§¥§¨¦§¦§©©
.úBìòî úBìòî éeNò íéðáàìMä ìà,íéL £¨¦¨©£©£¤©§¦¦

.úBîB÷ ùìL eéä úBøéwä ïéa eéäL íéàzäL¤©¨¦¤¨¥©¦¨¨Ÿ
,eälëéå(è .BúBà íéìLäúéaä úà ïtñiå ©§©¥¦§¦©¦§Ÿ¤©©¦

,íéábúøiöîe ä÷e÷ç äø÷úa úéaä úà äqk ¥¦¦¨¤©©¦§¦§¨£¨§ª¤¤
.øàôe éBðì ,(úBøBáe úBnb ïéòk) "íéáb"úøãNe ¥¦§¥ª§§¥§¥Ÿ

,íéæøàaäø÷z äNò úøiöîä äø÷zì ìònî ¨£¨¦¦©©©¦§¨©§ª¤¤¨¨¦§¨
(é .íéøeãñ íéæøà éöò úBçelîìò òéöiä úà ïáiå ¦£¥£¨¦§¦©¦¤¤©¨¦©©

,BúîB÷ úBnà Lîç úéaä ìkíäL íéòéöiä ¨©©¦¨¥©¨©§¦¦¤¥
òéöé ìk dáb äéä ,úéaì áéáqî äNòL úBòìvä©§¨¤¨¨¦¨¦©©¦¨¨Ÿ©¨¨¦©

.åéðôlMî äìòîì úBnà Lîçúéaä úà æçàiå ¨¥©§©§¨¦¤§¨¨©¤¡Ÿ¤©©¦
,íéæøà éöòa.ïBéìòä âbä éeqëì ©£¥£¨¦§¦©©¨¤§

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם קנו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:236:188:358:329:079:0410:0310:0117:2717:3217:5117:5617:1118:06באר שבע )ח(

6:246:198:358:329:079:0510:0310:0117:2417:3017:4917:5416:5918:04חיפה )ח(

6:216:158:348:319:059:0210:019:5917:2617:3117:5117:5616:5018:03ירושלים )ח(

6:256:208:368:339:089:0610:0410:0217:2517:3017:5017:5517:0918:05תל אביב )ח(

7:056:569:048:589:359:3010:2610:2317:1217:2217:4317:5217:0218:06אוסטריה, וינה )ח(

6:406:479:339:3610:0510:0811:1511:1720:2720:2020:5420:4720:0420:58אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:066:569:048:599:379:3210:2810:2517:1717:2617:4717:5617:0718:00אוקראינה, אודסה )ח(

6:406:308:388:339:109:0510:019:5716:4716:5617:1717:2616:3717:30אוקראינה, דונייצק )ח(

6:526:428:498:449:219:1610:1210:0916:5617:0617:2717:3616:4617:40אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:237:129:179:119:499:4410:4010:3617:1717:2717:4917:5917:0718:03אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:157:049:109:049:429:3610:3210:2817:1017:2017:4217:5217:0117:56אוקראינה, קייב )ח(

7:297:209:299:2510:019:5710:5410:5017:4617:5518:1518:2417:3518:37איטליה, מילאנו )ח(

6:176:178:508:509:209:2010:2310:2318:3918:3919:0119:0018:2119:04אקוואדור, קיטו )ח(

6:216:279:099:129:429:4510:5010:5219:5419:4820:2020:1319:3120:25ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:577:059:559:5910:2610:3011:3711:3921:0020:5221:2921:2020:3621:24ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:026:549:079:039:399:3510:3310:3117:4017:4718:0718:1417:2818:18ארה"ב, בולטימור )ח(

6:526:458:578:549:299:2510:2310:2017:2917:3617:5618:0317:1718:14ארה"ב, ברוקלין )ח(

6:536:468:588:549:309:2610:2310:2117:2817:3517:5518:0217:1618:14ארה"ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:317:239:359:3110:0710:0311:0010:5718:0218:1018:3018:3817:5118:49ארה"ב, דטרויט )ח(

7:026:579:149:129:479:4410:4310:4118:1018:1418:3418:3817:5518:48ארה"ב, היוסטן )ח(

6:386:328:498:469:219:1810:1610:1417:3617:4218:0118:0717:2318:16ארה"ב, לוס אנג'לס )ח(

6:576:539:119:099:449:4210:4110:3918:1318:1718:3718:4117:5918:50ארה"ב, מיאמי )ח(

6:516:438:548:509:269:2210:2010:1717:2217:2917:4917:5617:1018:09ארה"ב, ניו הייבן )ח(

6:486:408:538:499:249:2010:1810:1517:2217:3017:5017:5717:1118:07ארה"ב, שיקאגו )ח(

6:166:199:009:029:309:3110:3510:3619:1719:1419:3919:3618:5619:40בוליביה, לה-פס )ח(

8:027:519:559:4910:2710:2211:1711:1317:5118:0218:2418:3417:4218:51בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:007:499:559:4910:2710:2111:1711:1317:5418:0418:2618:3617:4518:51בלגיה, בריסל )ח(

5:475:508:308:329:029:0310:0810:0918:5418:5019:1819:1318:3319:20ברזיל, ס. פאולו )ק(

5:345:378:178:198:488:509:549:5518:4018:3619:0318:5918:1919:06ברזיל, ריו דה ז'נרו )ק(

7:197:089:139:089:459:3910:3510:3117:1017:2117:4317:5317:0118:08בריטניה, לונדון )ח(

7:347:229:259:199:579:5110:4610:4117:1317:2517:4717:5917:0518:15בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:297:179:219:159:539:4710:4210:3817:1317:2417:4617:5717:0418:01גרמניה, ברלין )ח(

7:407:309:379:3110:0810:0310:5910:5517:3917:4918:1118:2117:3018:25גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:425:468:308:329:009:0210:0710:0919:0118:5719:2519:2018:4019:24דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:077:049:259:249:589:5710:5610:5518:3918:4119:0119:0418:2319:08הודו, בומביי )ח(

7:016:589:219:199:539:5110:5210:5118:3718:3918:5919:0218:2119:06הודו, פונה )ח(

6:546:458:528:479:249:1910:1610:1217:0217:1217:3317:4116:5217:45הונגריה, בודפשט )ח(

7:026:559:069:029:389:3410:3210:2917:3517:4218:0218:0917:2318:13טורקיה, איסטנבול )ח(

7:187:119:249:219:579:5310:5110:4918:0118:0818:2718:3417:4918:38יוון, אתונה )ח(

7:157:059:129:089:459:4010:3610:3317:2317:3217:5318:0217:1318:06מולדובה, 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
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:006:579:239:229:539:5210:5310:5118:4218:4419:0419:0718:2619:11מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:406:499:379:4110:1010:1411:2111:2420:4620:3721:1521:0620:1921:10ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:396:348:568:539:279:2410:2410:2217:5718:0118:2118:2517:4318:29נפאל, קטמנדו )ח(

7:147:149:429:4210:1410:1411:1611:1619:2319:2319:4519:4519:0519:49סינגפור, סינגפור )ח(

6:576:458:508:449:229:1610:1110:0716:4416:5517:1717:2816:3517:32פולין, ורשא )ח(

6:046:068:398:399:119:1210:1510:1518:4018:3819:0219:0018:2119:04פרו, לימה )ח(

7:467:379:479:4210:1910:1411:1111:0818:0418:1218:3318:4217:5318:54צרפת, ליאון )ח(

8:037:5310:009:5510:3210:2711:2311:2018:0718:1718:3818:4717:5719:01צרפת, פריז )ח(

6:046:038:358:359:059:0510:0710:0718:1718:1818:3918:3918:0018:43קולומביה, בוגוטה )ח(

7:197:109:229:179:539:4910:4610:4317:4517:5318:1318:2117:3418:33קנדה, טורונטו )ח(

7:006:519:008:569:329:2810:2410:2117:1817:2617:4717:5517:0718:08קנדה, מונטריאול )ח(

6:356:298:428:399:169:1210:1010:0817:2417:3017:5017:5517:1117:59קפריסין, לרנקה )ח(

9:259:1211:1411:0711:4611:3912:3412:3018:5619:0919:3119:4318:4819:47רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:008:4610:4910:4211:2011:1312:0812:0318:2818:4119:0419:1718:2119:33רוסיה, מוסקבה )ח(

8:328:2210:2910:2411:0210:5711:5311:5018:4018:4919:1019:1918:2919:23רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:347:259:349:2910:0510:0010:5710:5417:4617:5618:1718:2617:3618:38שווייץ, ציריך )ח(

6:406:389:029:019:349:3310:3410:3318:2418:2618:4618:4818:0718:52תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קנז 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
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:236:188:358:329:079:0410:0310:0117:2717:3217:5117:5617:1118:06באר שבע )ח(

6:246:198:358:329:079:0510:0310:0117:2417:3017:4917:5416:5918:04חיפה )ח(

6:216:158:348:319:059:0210:019:5917:2617:3117:5117:5616:5018:03ירושלים )ח(

6:256:208:368:339:089:0610:0410:0217:2517:3017:5017:5517:0918:05תל אביב )ח(

7:056:569:048:589:359:3010:2610:2317:1217:2217:4317:5217:0218:06אוסטריה, וינה )ח(

6:406:479:339:3610:0510:0811:1511:1720:2720:2020:5420:4720:0420:58אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:066:569:048:599:379:3210:2810:2517:1717:2617:4717:5617:0718:00אוקראינה, אודסה )ח(

6:406:308:388:339:109:0510:019:5716:4716:5617:1717:2616:3717:30אוקראינה, דונייצק )ח(

6:526:428:498:449:219:1610:1210:0916:5617:0617:2717:3616:4617:40אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:237:129:179:119:499:4410:4010:3617:1717:2717:4917:5917:0718:03אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:157:049:109:049:429:3610:3210:2817:1017:2017:4217:5217:0117:56אוקראינה, קייב )ח(

7:297:209:299:2510:019:5710:5410:5017:4617:5518:1518:2417:3518:37איטליה, מילאנו )ח(

6:176:178:508:509:209:2010:2310:2318:3918:3919:0119:0018:2119:04אקוואדור, קיטו )ח(

6:216:279:099:129:429:4510:5010:5219:5419:4820:2020:1319:3120:25ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:577:059:559:5910:2610:3011:3711:3921:0020:5221:2921:2020:3621:24ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:026:549:079:039:399:3510:3310:3117:4017:4718:0718:1417:2818:18ארה"ב, בולטימור )ח(

6:526:458:578:549:299:2510:2310:2017:2917:3617:5618:0317:1718:14ארה"ב, ברוקלין )ח(

6:536:468:588:549:309:2610:2310:2117:2817:3517:5518:0217:1618:14ארה"ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:317:239:359:3110:0710:0311:0010:5718:0218:1018:3018:3817:5118:49ארה"ב, דטרויט )ח(

7:026:579:149:129:479:4410:4310:4118:1018:1418:3418:3817:5518:48ארה"ב, היוסטן )ח(

6:386:328:498:469:219:1810:1610:1417:3617:4218:0118:0717:2318:16ארה"ב, לוס אנג'לס )ח(

6:576:539:119:099:449:4210:4110:3918:1318:1718:3718:4117:5918:50ארה"ב, מיאמי )ח(

6:516:438:548:509:269:2210:2010:1717:2217:2917:4917:5617:1018:09ארה"ב, ניו הייבן )ח(

6:486:408:538:499:249:2010:1810:1517:2217:3017:5017:5717:1118:07ארה"ב, שיקאגו )ח(

6:166:199:009:029:309:3110:3510:3619:1719:1419:3919:3618:5619:40בוליביה, לה-פס )ח(

8:027:519:559:4910:2710:2211:1711:1317:5118:0218:2418:3417:4218:51בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:007:499:559:4910:2710:2111:1711:1317:5418:0418:2618:3617:4518:51בלגיה, בריסל )ח(

5:475:508:308:329:029:0310:0810:0918:5418:5019:1819:1318:3319:20ברזיל, ס. פאולו )ק(

5:345:378:178:198:488:509:549:5518:4018:3619:0318:5918:1919:06ברזיל, ריו דה ז'נרו )ק(

7:197:089:139:089:459:3910:3510:3117:1017:2117:4317:5317:0118:08בריטניה, לונדון )ח(

7:347:229:259:199:579:5110:4610:4117:1317:2517:4717:5917:0518:15בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:297:179:219:159:539:4710:4210:3817:1317:2417:4617:5717:0418:01גרמניה, ברלין )ח(

7:407:309:379:3110:0810:0310:5910:5517:3917:4918:1118:2117:3018:25גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:425:468:308:329:009:0210:0710:0919:0118:5719:2519:2018:4019:24דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:077:049:259:249:589:5710:5610:5518:3918:4119:0119:0418:2319:08הודו, בומביי )ח(

7:016:589:219:199:539:5110:5210:5118:3718:3918:5919:0218:2119:06הודו, פונה )ח(

6:546:458:528:479:249:1910:1610:1217:0217:1217:3317:4116:5217:45הונגריה, בודפשט )ח(

7:026:559:069:029:389:3410:3210:2917:3517:4218:0218:0917:2318:13טורקיה, איסטנבול )ח(

7:187:119:249:219:579:5310:5110:4918:0118:0818:2718:3417:4918:38יוון, אתונה )ח(

7:157:059:129:089:459:4010:3610:3317:2317:3217:5318:0217:1318:06מולדובה, 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
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:006:579:239:229:539:5210:5310:5118:4218:4419:0419:0718:2619:11מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:406:499:379:4110:1010:1411:2111:2420:4620:3721:1521:0620:1921:10ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:396:348:568:539:279:2410:2410:2217:5718:0118:2118:2517:4318:29נפאל, קטמנדו )ח(

7:147:149:429:4210:1410:1411:1611:1619:2319:2319:4519:4519:0519:49סינגפור, סינגפור )ח(

6:576:458:508:449:229:1610:1110:0716:4416:5517:1717:2816:3517:32פולין, ורשא )ח(

6:046:068:398:399:119:1210:1510:1518:4018:3819:0219:0018:2119:04פרו, לימה )ח(

7:467:379:479:4210:1910:1411:1111:0818:0418:1218:3318:4217:5318:54צרפת, ליאון )ח(

8:037:5310:009:5510:3210:2711:2311:2018:0718:1718:3818:4717:5719:01צרפת, פריז )ח(

6:046:038:358:359:059:0510:0710:0718:1718:1818:3918:3918:0018:43קולומביה, בוגוטה )ח(

7:197:109:229:179:539:4910:4610:4317:4517:5318:1318:2117:3418:33קנדה, טורונטו )ח(

7:006:519:008:569:329:2810:2410:2117:1817:2617:4717:5517:0718:08קנדה, מונטריאול )ח(

6:356:298:428:399:169:1210:1010:0817:2417:3017:5017:5517:1117:59קפריסין, לרנקה )ח(

9:259:1211:1411:0711:4611:3912:3412:3018:5619:0919:3119:4318:4819:47רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:008:4610:4910:4211:2011:1312:0812:0318:2818:4119:0419:1718:2119:33רוסיה, מוסקבה )ח(

8:328:2210:2910:2411:0210:5711:5311:5018:4018:4919:1019:1918:2919:23רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:347:259:349:2910:0510:0010:5710:5417:4617:5618:1718:2617:3618:38שווייץ, ציריך )ח(

6:406:389:029:019:349:3310:3410:3318:2418:2618:4618:4818:0718:52תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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