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שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤

xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

Ceøaeða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨
äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä ìkî¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«
éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨

éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

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

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn
.ycegd inil wlgzny

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

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

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

åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî (äøåú ìù øçà øôñ

úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî

äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì"

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä
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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
www.dvarmalchus.org/Register.aspx 

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.

נא לשים לב: כרגע עד שיתבהר המצב הרי משלוחים הביתה הם רק 
לחוברת אחת )אלא אם רוצים כמה משלוחים לאותה כתובת( ואילו 
האפשרות כמו שהייתה עד היום על ידי העיתון ידיעות אחרונות היא 
מ - 5 חוברות והלאה. וכמובן צריכים לציין ולסכם עם אותם חנויות 

שיסכימו לקבל עבורכם. ולשלוח לנו את הכתובת שלהם.

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.



ד

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 
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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 

אגרות קודש

]ט"ו אד"ר, תשי"ט[

בזח"ג רצג, ב )ועוד בכ"מ בזח"ג( איתא אשר ענין ויקץ כישן הוי' הוא בשם הוי' ולא אד' וכ"מ 

בתניא פי"ט )מדבארו על חכ' שבנפש(

ומפי' הענינים בזח"ג שם וס' הליקוטים להאריז"ל לתהלים סי' מד מוכח דגם ענין למה תישן הוי' 

הוא בשם הוי' )מדפרשו על דורמיטא דז"א(.
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zyxt ,icewtÎldwie zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,oqip ycegd mikxan ,ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
L„Á‰1'וגֹו חדׁשים ראׁש לכם כ"ק 2הּזה ּומביא , «…∆ְֳִִֵֶֶַָָֹ

'ּדּבּור  ּבמאמרֹו צדק' ה'צמח ְְֲִֶֶֶַַַַָאדמּו"ר
תרכ"ו  מּׁשנת זה הסּתּלקּותֹו3הּמתחיל' קדם 4ׁשאמרֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּלֹו) להסּתּלקּותֿהּלּולא הּמאה ׁשנת היא הּׁשנה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ(והרי
ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב ּדכתיב 5מה הּוא הדא לכם, הּזה 6החדׁש ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לֹו, לנחלה ּבחר העם אלקיו, ה' אׁשר הּגֹוי ְְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָֹאׁשרי
וׁשנים, חדׁשים ראׁשי ּבֹו קבע ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָָָמּׁשּבחר
ּגאּולה, ׁשל חדׁש ראׁש ּבֹו קבע ּובניו ּביעקב ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹּוכׁשּבחר
להּגאל, עתידין ּובֹו מּמצרים, יׂשראל נגאלּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַָָׁשּבֹו

נפלאֹות.7ׁשּנאמר  אראּנּו מצרים מארץ צאת ּכימי ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

מהּדרּוׁש8ּבּמאמר CÈLÓÓeב) הּקּצּור להקּדים ׁשּיׁש «¿ƒְְְֲִִֵֵֶַַַַַָ
אֹור' הּפסּוק 9ּב'תֹורה אמֹור 10על לכן ְֱֵַַָָָ

ׁשם  ׁשּמביא אתכם, והֹוצאתי הוי' אני יׂשראל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָלבני
ז"ל  רּבֹותינּו ּבּלילֹות,11מאמר מצרים יציאת מזּכירין ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַ

יציאת  נס ּנׁשּתּנה מה להבין וצרי ּבּלילֹות, ּגם ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָּדהינּו
ּכל  להזּכירם עליהם הזהרנּו ׁשּלא הּנּסים מ ּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמצרים
ׁשעלֿזה  מצרים, ּדיציאת הענין לבאר ּומתחיל .ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכ

ז"ל  חכמינּו את 12אמרּו לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ּבכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ
יציאת  עת הּוא ּכאילּו ּובערב, ּבּבקר יֹום ּבכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹעצמֹו,
ּברּוחנּיּות  מצרים ּדיציאת הענין ּגם ׁשּיׁשנֹו ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָָמצרים,
ּבּנפׁש למּטה כן ּוכמֹו העליֹונים, ּבעֹולמֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָלמעלה

ּכתיב  ּדהּנה ּבזה, והענין האדם. ּיפית 13ּבעבֹודת מה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבנפׁש למּטה נעׂשה ׁשּמּזה ּבתענּוגים, אהבה ּנעמּת ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּומה
ׁשל  ׂשמחה ּומצֹות, הּתֹורה ּבקּיּום הּׂשמחה ענין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָהאדם
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תרכ"ו").1) ― לכם הזה החודש "מאמר לקונטרס דבר" ב"פתח (כ"ה תרכ"ו לכם הזה החודש ד"ה ממאמר חלק הוא זה מאמר

ואילך). 234 ס"ע חמ"ו התוועדויות ― מנחם (תורת להמאמר בקשר השיחה גם ב.2)וראה יב, ע'3)בא שמות באוה"ת נדפס

הקונטרס. בהתחלת שנדפסו שליט"א אדמו"ר מכ"ק ומ"מ הערות איזה בתוספת ― תשכ"ו) ניסן (ב' בפ"ע ובקונטרס ואילך, רסד

"87ֿשניידערמאן").4) (בוך זה מאמר נמצא שבו הביכלאך בא' נרשם יא.5)כן פט"ו, יב.6)שמו"ר לג, טו.7)תהלים ז, מיכה ַַ

פלח 8) ואילך). קעד ע' תשי"ז (סה"מ תשי"ז הנ"ל ד"ה ואילך. ב'תתקכ ע' ח"ח בא באוה"ת החודש ד"ה גם ראה ― לקמן בהבא

ואילך. סו ע' שמות ע"ס ב.9)הרמון נז, ו.10)וארא ו, ב.11)וארא יב, ברכות רפמ"ז.12)משנה תניא ב. קטז, פסחים משנה

קכב 13) ע' תשי"ד (סה"מ תשי"ט תשי"ד. הנ"ל ד"ה ואילך). קלה ע' עזר"ת (סה"מ עזר"ת החודש ד"ה גם וראה ז. ז, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L„Á‰1‰f‰ יהיה ניסן ישראל ÌÎÏחודש B‚Â'לבני ÌÈL„Á L‡¯2, «…∆«∆»∆…√»ƒ¿

השנה  לחודשי הראשון ˆ„˜'החודש ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ ˜"Î ‡È·Óe≈ƒ«¿«∆«∆∆
B¯Ó‡Óa חסידות ‰ÏÈÁ˙n'שלו מאמר ¯eac' בפסוק Ê‰הפותח ¿«¬»ƒ««¿ƒ∆

הזה  ˙¯Â"Îלכם...""החודש ˙MÓ3B˙e˜lzÒ‰ Ì„˜ B¯Ó‡L4 ƒ¿«∆¬»…∆ƒ¿«¿
ניסן  (בי"ג הסתלקותו ליום קרוב

שנה  ‰È‡אותה ‰M‰ È¯‰Â«¬≈«»»ƒ
Œ˙e˜lzÒ‰Ï ‰‡n‰ ˙L¿««≈»«ƒ¿«¿
·e˙kM ‰Ó (BlL ‡Ïel‰ƒ»∆«∆»

L¯„na5‰f‰ L„Á‰ «ƒ¿»«…∆«∆
·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÎÏ6 »∆«»ƒ¿ƒ

שכתוב  ‰ÈBbזהו È¯L‡«¿≈«
ÌÚ‰ ,ÂÈ˜Ï‡ '‰ ¯L‡¬∆¡…»»»
¯ÁaMÓ ,BÏ ‰ÏÁÏ ¯Áa»«¿«¬»ƒ∆»«
Ba Ú·˜ BÓÏBÚa ‰"aw‰«»»¿»»«
,ÌÈLÂ ÌÈL„Á ÈL‡»̄≈√»ƒ¿»ƒ
ÂÈ·e ·˜ÚÈa ¯ÁaLÎe¿∆»«¿«¬…»»
ÏL L„Á L‡¯ Ba Ú·»̃«……∆∆

BaL ,‰Ïe‡b ניסן בחודש ¿»∆
,ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ eÏ‡‚ƒ¿¬ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ

B·e ניסן ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒבחודש
¯Ó‡pL ,Ï‡b‰Ï7ÈÓÈk ¿ƒ»≈∆∆¡«ƒ≈

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡≈̂¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ בגאולה «¿∆ƒ¿»

בין  והדמיון לבוא, העתידה

העת  לגאולה מצרים ידה גאולת
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פרשת , ויקהל פקודיפרשת  שבתהחודש הזה לכם ה "מאמר ד  )ג

ז   ............................................ ו"כתש'ה, ח ניסן"מבה, החודש

     ויקהל פקודי פ"ששיחת   )ד

 טז ...................................  ו"כתש'ה, ח ניסן"מבה, החודשפרשת 

  ויקהל פרשת  – לקוטי שיחות  )ה

גכ   .........................................................................  אירך כ )ק"בלה(

   על התורה לוי יצחק מתוך פניני  )ו
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סדק  .............................................  ציבורחומש לקריאה ב  )לב
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העק  ..........................  לשבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לד

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



ז

zyxt ,icewtÎldwie zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,oqip ycegd mikxan ,ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
L„Á‰1'וגֹו חדׁשים ראׁש לכם כ"ק 2הּזה ּומביא , «…∆ְֳִִֵֶֶַָָֹ

'ּדּבּור  ּבמאמרֹו צדק' ה'צמח ְְֲִֶֶֶַַַַָאדמּו"ר
תרכ"ו  מּׁשנת זה הסּתּלקּותֹו3הּמתחיל' קדם 4ׁשאמרֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּלֹו) להסּתּלקּותֿהּלּולא הּמאה ׁשנת היא הּׁשנה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ(והרי
ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב ּדכתיב 5מה הּוא הדא לכם, הּזה 6החדׁש ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לֹו, לנחלה ּבחר העם אלקיו, ה' אׁשר הּגֹוי ְְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָֹאׁשרי
וׁשנים, חדׁשים ראׁשי ּבֹו קבע ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָָָמּׁשּבחר
ּגאּולה, ׁשל חדׁש ראׁש ּבֹו קבע ּובניו ּביעקב ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹּוכׁשּבחר
להּגאל, עתידין ּובֹו מּמצרים, יׂשראל נגאלּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַָָׁשּבֹו

נפלאֹות.7ׁשּנאמר  אראּנּו מצרים מארץ צאת ּכימי ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

מהּדרּוׁש8ּבּמאמר CÈLÓÓeב) הּקּצּור להקּדים ׁשּיׁש «¿ƒְְְֲִִֵֵֶַַַַַָ
אֹור' הּפסּוק 9ּב'תֹורה אמֹור 10על לכן ְֱֵַַָָָ

ׁשם  ׁשּמביא אתכם, והֹוצאתי הוי' אני יׂשראל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָלבני
ז"ל  רּבֹותינּו ּבּלילֹות,11מאמר מצרים יציאת מזּכירין ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַ

יציאת  נס ּנׁשּתּנה מה להבין וצרי ּבּלילֹות, ּגם ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָּדהינּו
ּכל  להזּכירם עליהם הזהרנּו ׁשּלא הּנּסים מ ּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמצרים
ׁשעלֿזה  מצרים, ּדיציאת הענין לבאר ּומתחיל .ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכ

ז"ל  חכמינּו את 12אמרּו לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ּבכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ
יציאת  עת הּוא ּכאילּו ּובערב, ּבּבקר יֹום ּבכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹעצמֹו,
ּברּוחנּיּות  מצרים ּדיציאת הענין ּגם ׁשּיׁשנֹו ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָָמצרים,
ּבּנפׁש למּטה כן ּוכמֹו העליֹונים, ּבעֹולמֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָלמעלה

ּכתיב  ּדהּנה ּבזה, והענין האדם. ּיפית 13ּבעבֹודת מה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבנפׁש למּטה נעׂשה ׁשּמּזה ּבתענּוגים, אהבה ּנעמּת ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּומה
ׁשל  ׂשמחה ּומצֹות, הּתֹורה ּבקּיּום הּׂשמחה ענין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָהאדם
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תרכ"ו").1) ― לכם הזה החודש "מאמר לקונטרס דבר" ב"פתח (כ"ה תרכ"ו לכם הזה החודש ד"ה ממאמר חלק הוא זה מאמר

ואילך). 234 ס"ע חמ"ו התוועדויות ― מנחם (תורת להמאמר בקשר השיחה גם ב.2)וראה יב, ע'3)בא שמות באוה"ת נדפס

הקונטרס. בהתחלת שנדפסו שליט"א אדמו"ר מכ"ק ומ"מ הערות איזה בתוספת ― תשכ"ו) ניסן (ב' בפ"ע ובקונטרס ואילך, רסד

"87ֿשניידערמאן").4) (בוך זה מאמר נמצא שבו הביכלאך בא' נרשם יא.5)כן פט"ו, יב.6)שמו"ר לג, טו.7)תהלים ז, מיכה ַַ

פלח 8) ואילך). קעד ע' תשי"ז (סה"מ תשי"ז הנ"ל ד"ה ואילך. ב'תתקכ ע' ח"ח בא באוה"ת החודש ד"ה גם ראה ― לקמן בהבא

ואילך. סו ע' שמות ע"ס ב.9)הרמון נז, ו.10)וארא ו, ב.11)וארא יב, ברכות רפמ"ז.12)משנה תניא ב. קטז, פסחים משנה

קכב 13) ע' תשי"ד (סה"מ תשי"ט תשי"ד. הנ"ל ד"ה ואילך). קלה ע' עזר"ת (סה"מ עזר"ת החודש ד"ה גם וראה ז. ז, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L„Á‰1‰f‰ יהיה ניסן ישראל ÌÎÏחודש B‚Â'לבני ÌÈL„Á L‡¯2, «…∆«∆»∆…√»ƒ¿

השנה  לחודשי הראשון ˆ„˜'החודש ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ ˜"Î ‡È·Óe≈ƒ«¿«∆«∆∆
B¯Ó‡Óa חסידות ‰ÏÈÁ˙n'שלו מאמר ¯eac' בפסוק Ê‰הפותח ¿«¬»ƒ««¿ƒ∆

הזה  ˙¯Â"Îלכם...""החודש ˙MÓ3B˙e˜lzÒ‰ Ì„˜ B¯Ó‡L4 ƒ¿«∆¬»…∆ƒ¿«¿
ניסן  (בי"ג הסתלקותו ליום קרוב

שנה  ‰È‡אותה ‰M‰ È¯‰Â«¬≈«»»ƒ
Œ˙e˜lzÒ‰Ï ‰‡n‰ ˙L¿««≈»«ƒ¿«¿
·e˙kM ‰Ó (BlL ‡Ïel‰ƒ»∆«∆»

L¯„na5‰f‰ L„Á‰ «ƒ¿»«…∆«∆
·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÎÏ6 »∆«»ƒ¿ƒ

שכתוב  ‰ÈBbזהו È¯L‡«¿≈«
ÌÚ‰ ,ÂÈ˜Ï‡ '‰ ¯L‡¬∆¡…»»»
¯ÁaMÓ ,BÏ ‰ÏÁÏ ¯Áa»«¿«¬»ƒ∆»«
Ba Ú·˜ BÓÏBÚa ‰"aw‰«»»¿»»«
,ÌÈLÂ ÌÈL„Á ÈL‡»̄≈√»ƒ¿»ƒ
ÂÈ·e ·˜ÚÈa ¯ÁaLÎe¿∆»«¿«¬…»»
ÏL L„Á L‡¯ Ba Ú·»̃«……∆∆

BaL ,‰Ïe‡b ניסן בחודש ¿»∆
,ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ eÏ‡‚ƒ¿¬ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ

B·e ניסן ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒבחודש
¯Ó‡pL ,Ï‡b‰Ï7ÈÓÈk ¿ƒ»≈∆∆¡«ƒ≈

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡≈̂¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ בגאולה «¿∆ƒ¿»

בין  והדמיון לבוא, העתידה

העת  לגאולה מצרים ידה גאולת

שהיציאה  כשם כי גם מלמד

הייתה  כך ממצרים ניסן בחודש

תהיה  לבוא העתידה הגאולה גם

ניסן. בחודש

CÈLÓÓe (· ֿ הצמח אדמו"ר «¿ƒ
Ó‡na8LiL¯צדק ««¬»∆≈

Le¯c‰Ó ¯evw‰ ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ«ƒ≈«¿
החסידות «¿B˙'a¯‰מאמר

'¯B‡9 אדמו"ר מאמרי ספר

ה'צמח  של אימו, אבי (סבו, הזקן

התורה  פרשיות על צדק')

ושמות  בראשית »ÏÚבחומשים

˜eÒt‰10,ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰Â 'ÈÂ‰ È‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯BÓ‡ ÔÎÏ «»»≈¡ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒ¬»»¿≈ƒ∆¿∆
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ÌL ‡È·nL11 במשנה˙‡ÈˆÈ ÔÈ¯ÈkÊÓ ∆≈ƒ»«¬««≈««¿ƒƒ¿ƒ«

‰pzLp ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,˙BÏÈla Ìb eÈ‰c ,˙BÏÈla ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«≈¿«¿««≈¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»
ומיוחד שונה ÏkÓבמה ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ Ò שאר‡lL ÌÈqp‰ ≈¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ»«ƒƒ∆…

Ì¯ÈkÊ‰Ï Ì‰ÈÏÚ e¯‰Ê‰À¿«¿¬≈∆¿«¿ƒ»
,Ck Ïk יציאת על ואילו »»

להזכיר  מיוחד ציווי יש מצרים

בלילה.? גם היא והמצווה אותה

ÔÈÚ‰ ¯‡·Ï ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ¿»≈»ƒ¿»
‰ÊŒÏÚL ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ∆«∆

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡12ÏÎa »¿¬»≈«¿»
Ì„‡ ·iÁ ¯B„Â ¯Bc»«»»»

,BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡¯Ï והמצווה ƒ¿∆«¿
מצרים  יציאת את להזכיר היא

,·¯Ú·e ¯˜aa ÌBÈ ÏÎa¿»«…∆»∆∆
eÏÈ‡kעכשיו˙Ú ‡e‰ ¿ƒ≈

,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ אומר כך ועל ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
במאמר  צדק' ה'צמח אדמו"ר

‰ÔÈÚהנזכר  Ìb BLiL∆∆¿«»ƒ¿»
˙eiÁe¯a ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ¿»ƒ
˙BÓÏBÚa ‰ÏÚÓÏ¿«¿»»»
ÔÎ BÓÎe ,ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿≈
˙„B·Úa LÙpa ‰hÓÏ¿«»«∆∆«¬«

,Ì„‡‰.ומבאר שהולך כפי »»»
,‰Êa ÔÈÚ‰Â ביאור ¿»ƒ¿»»∆

מצרים  יציאת של המשמעות

השם  ובעבודת ברוחניות למעלה

האדם kבנפש ‰p‰c·È˙13 ¿ƒ≈¿ƒ
zÓÚp ‰Óe ˙ÈÙi ‰Ó«»ƒ«»«¿¿
‰fnL ,ÌÈ‚eÚ˙a ‰·‰‡«¬»¿«¬ƒ∆ƒ∆
"אהבה  של בדרגה ה' מאהבת

hÓÏ‰בתענוגים" ‰NÚ«¬∆¿«»
ÔÈÚ Ì„‡‰ LÙa¿∆∆»»»ƒ¿«
‰¯Bz‰ Ìei˜a ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿ƒ«»
ÏL ‰ÁÓN ,˙BˆÓeƒ¿ƒ¿»∆

·e˙kL BÓk ,‰ÂˆÓ14 ƒ¿»¿∆»
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z„·Ú»«¿»∆¬»»¡…∆
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e"kyz'dח ,oqip g"dan ,ycegd zyxt ,icewtÎldwie t"y

ׁשּיֹורדת  הּמלכּות חיצֹונּיּות ׁשּבחינת גֹו', ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָרעיתי
ּבין  ׁשֹוׁשּנה ענין זהּו להחיֹותן, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה
ּכלל, יֹורדת ׁשאינּה הּמלכּות ּפנימּיּות ּובחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָהחֹוחים.
ׁשמֹו ׁשּנׂשּגב לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה רעיתי. ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּוא
ׁשמֹו ׁשל וזיוֹו והֹודֹו הּמלכּות, ּפנימּיּות זהּו ְְְְְְִִִֶֶַַַלבּדֹו
וזהּו הּמלכּות. חיצֹונּיּות היינּו וׁשמים, ארץ על ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנמׁש
ׁשהם  ּכל' מ'רֹוב יֹותר נעלה הּוא ּומצֹות הּתֹורה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּקּיּום
לפי  העליֹון, וגןֿעדן הּתחּתֹון ּדגןֿעדן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּתענּוגים
ּבלבד, ׁשמֹו ׁשל וזיוֹו הֹודֹו מּבחינת אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשאינם
אׁשר  נאמר ׁשעלֿזה ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמהּֿׁשאיןּֿכן
אֹור  מלּבׁש ׁשּבהם מּמׁש, ּבמצֹותיו ּבמצֹותיו, ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻקּדׁשנּו
ועלֿידי  מּמׁש. ּובכבֹודֹו ּבעצמֹו ּברּוֿהּוא ְְְְְִֵֵַַַָָאיןֿסֹוף
ּברּוֿהּוא  איןֿסֹוף ּבאֹור ויגל יׂשמח זֹו, ְְְְְִִֵֵַָָהתּבֹוננּות
למעלה  ׁשהּוא ּומצֹות, הּתֹורה ּבעסק ּומתלּבׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמתּפּׁשט
ּבגןֿעדן  וׁשמים, ארץ על ׁשּמאיר והּגּלּוי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהאֹור
ּדיציאת  הענין ּכללּות וזהּו העליֹון. וגןֿעדן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּתחּתֹון
קּיּום  ׁשעלֿידי ויֹום, יֹום וכל ודֹור ּדֹור ׁשּבכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמצרים
ּברּוֿהּוא  איןֿסֹוף אֹור מלּבׁש ׁשּבהם ּומצֹות, ְְִֵֶֶַָָָָֻהּתֹורה
הּמיצרים  מּכל הּיציאה נעׂשית מּמׁש, ּובכבֹודֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּבעצמֹו

הׁשּתלׁשלּות. ּדסדר ְְְְְִִֵֶַּוגבּולים

הּדּברֹות 19יּובן Ê·e‰ג) עׂשרת ּבתחּלת ּׁשּכתּוב מה »∆ְְֲִִִֶֶֶַַַָָ
אׁשר ׁשּבמ  אלקי הוי' אנכי ּתֹורה, ּתן ְֱֲֲִֶֶֶַַָָָָֹֹ

מצרים  מארץ הּׁשאלה 20הֹוצאתי וידּועה נאמר 21, לּמה ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבראתי  אׁשר נאמר ולא מצרים, מארץ הֹוצאתי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאׁשר
ואף  מצרים. מיציאת יֹותר ּגדֹול ּפלא ׁשּזהּו וארץ, ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשמים
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ב. ועוד.19)ב, ואילך). 20 ע' ה'ש"ת ואילך; שכג ע' עטר"ת (סה"מ ה'ש"ת עטר"ת; החודש ד"ה גם ואתחנן 20)ראה ב. כ, יתרו

ו. וש"נ.21)ה, תא. ע' ח"א ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי א. כ, יתרו ראב"ע ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לכך הכוונה הסוד BiL¯„˙שעלֿפי ˙eÎÏn‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«ƒƒ««¿∆∆∆

,Ô˙BÈÁ‰Ï ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï שבכל החסידות בתורת כמבואר ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«¬»
הבחינה  של ומהותה ותוכנה עניינה היא והפנימיות וחיצוניות. פנימיות יש דרגה

האור  של השתלשלות' ב'סדר אחריה הבאה לדרגה ממנה שיורד ומה עצמה

מדרגה  למטה מלמעלה האלוקי

שלה  החיצוניות רק הוא לדרגה

במלכות גם שבעולם וכך

חיות  ומשפיעה שיורדת האצילות

בריאהֿיצירהֿעשייה  לעולמות

רק  האצילות, מעולם שלמטה

הנמשכת  היא המלכות חיצוניות

הפנימיות, ÔÈÚולא e‰Ê∆ƒ¿«
‰pLBL המלכות חיצוניות «»

נמשכת  היא כאשר דאצילות

‰ÌÈÁBÁ,ויורדת ÔÈa עולמות ≈«ƒ
שהם  בריאהֿיצירהֿעשייה

האצילות. עולם לגבי כ"חוחים"

˙eÎÏn‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·e¿ƒ«¿ƒƒ««¿
‡e‰ ,ÏÏk ˙„¯BÈ dÈ‡L∆≈»∆∆¿»
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .È˙ÈÚ¯ ˙ÈÁa¿ƒ««¿»ƒ¿«ƒ∆
BÓL ·bNpL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆ƒ¿»¿
˙eiÓÈt e‰Ê Bc·Ï¿«∆¿ƒƒ

,˙eÎÏn‰ בשם בחינה אותה ««¿
ונמשכת  יורדת שאיננה עצמו

לעולמות  האצילות מעולם

מהאצילות  ¿B„B‰Âשלמטה
ÏÚ CLÓpL BÓL ÏL BÂÈÊÂ¿ƒ∆¿∆ƒ¿»«

ÌÈÓLÂ ı¯‡ בבחינות ומאיר , ∆∆¿»«ƒ
כאמור, בגןֿעדן, ¿»‰eÈÈהשונות
˙eÎÏn‰ ˙eiBˆÈÁ שיורדת ƒƒ««¿

 ֿ בריאהֿיצירה בעולמות ומאירה

עשייה.

‰¯Bz‰ ÌeiwL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ«»
¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰ ˙BˆÓeƒ¿«¬∆≈
Ì‰L 'Ïk ·B¯'Ó≈…∆≈

,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚c ÌÈ‚eÚz‰ בתורת כאמור, ««¬ƒ¿«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿
מרוב  לבב ובטוב בשמחה אלוקיך ה' את "עבדת הפסוק את מפרשים החסידות

נעלית  הזה בעולם והמצוות התורה קיום עלֿידי ה' שעבודת זה במובן כל"

שלו, השונות בדרגות עדן, בגן אלוקות מגילוי הנשמות של העונג מאשר יותר

לכך  הטעם מובן ומעתה כל", "רוב ÌÈ‡Lהנקראת ÈÙÏ התענוגים ¿ƒ∆≈»
עדן  בגן BÂÈÊÂהרוחניים B„B‰ ˙ÈÁaÓ ‡l‡ מועטת BÓLוהארה ÏL ∆»ƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿

המלכות  חיצוניות BˆÓe˙בחינת ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,„·Ïaƒ¿««∆≈≈ƒ«»ƒ¿

,LnÓ ÂÈ˙BˆÓa ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ציווי ∆«∆∆¡«¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»
והארה, זיו רק ולא בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא ה'Ì‰aLשל במצוות ∆»∆

.LnÓ B„B·Î·e BÓˆÚa ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ LaÏÓ¿À»≈»¿«¿ƒ¿«»
Ï‚ÈÂ ÁÓNÈ ,BÊ ˙eBa˙‰ È„ÈŒÏÚÂ המצוות את המקיים B‡a¯האדם ¿«¿≈ƒ¿¿ƒ¿«¿»≈¿

‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡≈»
ËMt˙n‰,מלמעלה «ƒ¿«≈

בעצמו  מהקדושֿברוךֿהוא

‰¯Bz‰ ˜ÒÚa LaÏ˙Óeƒ¿«≈¿≈∆«»
‡e‰L ,˙BˆÓe האור ƒ¿∆

בתורה  ומצוות המלובש

Èelb‰Â ¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»¿«ƒ
,ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÏÚ ¯È‡nL∆≈ƒ«∆∆¿»«ƒ
המאיר  האלוקי האור היינו

ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a הנקרא ¿«≈∆««¿
‰ÔBÈÏÚ"ארץ" Ô„ÚŒÔ‚Â¿«≈∆»∆¿

"שמים". הנקרא

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc הרוחנית ƒƒ«ƒ¿«ƒ

האדם בנפש ה' «¿∆ÏÎaLבעבודת
,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ ¯B„Â ¯Bc»¿»»

˜Ìeiהיינו  È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ
Ì‰aL ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆»∆
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ LaÏÓ¿À»≈
BÓˆÚa ‡e‰ŒCe¯a»¿«¿

,LnÓ B„B·Î·e זיו רק ולא ƒ¿«»
ממנו מועטת ≈¬»ÈNÚ˙והארה

ÌÈ¯ˆÈn‰ ÏkÓ ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒ»«≈»ƒ
¯„Òc ÌÈÏe·‚e¿ƒ¿≈∆

˙eÏLÏzL‰ האור שבו ƒ¿«¿¿
והגבלה  במדידה בא האלוקי

ואילו  לדרגה, מדרגה ויורד

אור  מלובש ומצוות בתורה

מוגבל  בלתי איןֿסופי אלוקי

בכבודו  מהקדושֿברוךֿהוא

ובעצמו.

Ô·eÈ ‰Ê·e (‚19ÔzÓaL ˙B¯ac‰ ˙¯NÚ ˙lÁ˙a ·e˙kM ‰Ó »∆»«∆»ƒ¿ƒ«¬∆∆«ƒ¿∆¿««
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡ ,‰¯Bz20, »»…ƒ¬»»¡…∆¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ

‰Ï‡M‰ ‰Úe„ÈÂ21זה Ó‡¯בפסוק ‰nÏ אלוקיך ה' ‡L¯אנכי ƒ»«¿≈»»»∆¡«¬∆
ÌÈÓL È˙‡¯a ¯L‡ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ¿…∆¡«¬∆»»ƒ»«ƒ

e‰fL ,ı¯‡Â היא מלאֿדבר דבר מ"אין", "יש" והארץ השמים בריאת »»∆∆∆
‡Ït וחידושÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÓ ¯˙BÈ ÏB„b על יותר מלמד הוא כן ואם ∆∆»≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ
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ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבׂשמחה 14מצוה, אלקי הוי' את עבדּת ְְְְְֱֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
אֹור  ּגּלּוי מעלת ּגדל מּצד ׁשּזהּו ּכל, מרב לבב ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹּובטּוב
הּתֹורה  קּיּום עלֿידי ׁשּנעׂשה למּטה ּברּוֿהּוא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָאיןֿסֹוף
עֹולם  ּתענּוגי ׁשהם ּכל, מרב יֹותר נעלה ׁשהּוא ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּומצֹות,
הּתחּתֹון  ּדגןֿעדן הרּוחנּיים הּתענּוגים ּכל ּדהינּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּבא,

אחר  ּבמקֹום וכּמבאר העליֹון, ּכל'15וגןֿעדן ׁשּב'רֹוב ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
יֹובלֹות. אלפים נ' ּבמׁש ׁשּיהיּו הּגּלּוים ּכל ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָנכללים

ּׁשּכתּוב  ּבמה ההתּבֹוננּות עלֿידי נעׂשה זה  ּכי 16וענין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ
מה  ׁשּכל היינּו, וׁשמים, ארץ על הֹודֹו לבּדֹו, ׁשמֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָנׂשּגב
ּגןֿעדן  זה ארץ - וׁשמים ארץ על ּומאיר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּׁשּנמׁש
הֹודֹו אּלא אינֹו - העליֹון ּגןֿעדן זה וׁשמים ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתחּתֹון,
ׁשהיא  ׁשמֹו, מּבחינת ּבלבד הארה היינּו, ׁשמֹו, ׁשל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָוזיוֹו
ׁשמֹו ּגם ּכי עליהם, מל ׁשמֹו ׁשּנקרא מלכּותֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָמּדת
ּומאיר  הּנמׁש הּוא ׁשמֹו ׁשל וזיוֹו הֹודֹו ורק לבּדֹו, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָנׂשּגב
העליֹון. וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן וׁשמים, ארץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָעל
(ׁשּגם  זה ענין לפרׁש ׁשאפׁשר צדק', ה'צמח ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּומֹוסיף

נׂשּגב  ארץ ׁשמֹו על מאיר ׁשמֹו ׁשל וזיוֹו הֹודֹו ורק לבּדֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ
זה  לדרּוׁש ּבּבאּור ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ׁשּיׁש17וׁשמים) ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּפנימּיּות, ּובחינת חיצֹונּיּות ּבחינת ּבחינֹות, ב' ְְְְְִִִִִִִַַַַּבּמלכּות
ּפרׁשת  ריׁש מהאריז"ל הרקיע' ּב'זהר ׁשּכתּוב ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּכמֹו

ּׁשּכתּוב  מה ּבפרּוׁש ּכן 18ּבראׁשית, החֹוחים ּבין ּכׁשֹוׁשּנה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa עבדת לא אשר "תחת הוא הפסוק (לשון ¿ƒ¿»¿≈»≈……

(פרק  ובתניא אויביך", את ועבדת כל מרוב לבב ובטוב בשמחה אלוקיך ה' את

כך  על ומבואר זה". פסוק על ז"ל האר"י פירוש לכל "ונודע נאמר: כ"ו)

אלוקים  שעובד אףֿעלֿפי משמע "דלכאורה תזריע): (פרשת תורה' ב'לקוטי

וטוב  בשמחה העבודה שאין רק

ועבדת  העונש יומשך אזי לבב

כי  מובן, אינו וזה אויביך. את

הזה  המר העונש יהי' מה מפני

אך  לבד? השמחה חיסרון מחמת

אין  אדם כי שכתוב כמו העניין

ולא  טוב יעשה אשר בארץ צדיק

העונש, נמשך זה ומחמת יחטא

עובד  הי' אילו כן, ואףֿעלֿפי

הי' מצוה, של בשמחה ה' את

שמעורר  זו שמחה כוח גדול

והיא  כביכול למעלה השמחה

מהֿשאיןֿכן  הדינים... מבטלת

בשמחה...". עבדת לא אשר תחת

מובא  הפסוק רבות ופעמים

ה' את "עבדת - כאן כמו בחלקו,

לבב  ובטוב בשמחה אלוקיך

המעלה  להדגשת כל", מרוב

שבשמחה  הגדולה והחשיבות

מצוה) של e‰fLשל השמחה ∆∆
נובעת Ï„bמצוה „vÓƒ«…∆

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ Èelb ˙ÏÚÓ«¬«ƒ≈
‰hÓÏ ‡e‰ŒCe¯a»¿«»
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈ƒ
‡e‰L ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆
,Ïk ·¯Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈≈……

Ì‰Lהם כל" ‰ÌÈ‚eÚz"רוב Ïk eÈ‰c ,‡a‰ ÌÏBÚ È‚eÚz ∆≈«¬≈»«»¿«¿»««¬ƒ
¯‡·nÎÂ ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚c ÌÈiÁe¯‰»»ƒƒ¿«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿¿«¿…»

¯Á‡ ÌB˜Óa15ÌÈelb‰ Ïk ÌÈÏÏÎ 'Ïk ·B¯'aL האורות של ¿»«≈∆¿…ƒ¿»ƒ»«ƒƒ
להיות eÈ‰iLהאלוקיים BÏ·BÈ˙שעתידים ÌÈÙÏ‡ ' CLÓa מבואר ∆ƒ¿¿∆∆¬»ƒ¿

שנה, חמישים פעמים אלף חמישים הוא הזמן משך כללות כי קבלה בספרי

מדרגה  העליות של הכללי המספר שזהו לכך גם היא שהכוונה ומובא יובל,

"שבת  נקראת (השמיטה העולמות של התעלות יש שמיטה שנת בכל לדרגא,

שמיטות  שבע הוא יובל כל והרי העולמות) של עלי' יש ובשבת לה'

נ' בעניין מוגהת): לא רשימה (לפי הרבי כך על אמר מסוימת (בהזדמנות

שבע  יש כך ואחר שנייה שמיטה הוא הזה שהעולם כתוב יובלות אלפים

בחסידות  מובא הראשונה לשמיטה ובנוגע היובל, בא כך ואחר שמיטות

שנים  אלפים שבעת שזהו סברו התמונה) (ספר הראשונים שמקובלים

מדת  התוהו, עולם ברוחניות, שזהו אומר האריז"ל אבל בגשמיות, ("שמיטה")

לז' שהכוונה ומובן שמיטות, ז' באות הראשונה לשמיטה ובהמשך החסד,

ועל  יובלות, אלפים נ' נעשים ומזה אחד, יובל זהו שבע פעמים ושבע מידות,

התפארת, מידת הג' ספירה כנגד זהו כי הטוב, ריבוי שיהי' כתוב הג' שמיטה

אלפים  נ' עניין הוסיף: והרבי הסבר. מצאתי לא אלו ספורות ממילים חוץ אבל

קאפיל  יעקב מר' גןֿעדן בשערי וגם בהר, פרשת החיים באור נרמז יובלות

הבעלֿשםֿטוב, בזמן שהי'

כמה  אותו מביא והצמחֿצדק

פעמים).

È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«¬∆«¿≈
‰Óa ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿«

·e˙kM16BÓL ·bN Èk ∆»ƒƒ¿»¿
ı¯‡ ÏÚ B„B‰ ,Bc·Ï¿««∆∆

ÏkL ,eÈÈ‰ ,ÌÈÓLÂ ענייני ¿»»ƒ«¿∆»
האלוקי CLÓpMהאור ‰Ó«∆ƒ¿»

למטה ÏÚמלמעלה ¯È‡Óe≈ƒ«
‰Ê ı¯‡ - ÌÈÓLÂ ı¯‡∆∆¿»«ƒ∆∆∆
ÌÈÓLÂ ,ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿¿»«ƒ
BÈ‡ - ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔb ‰Ê∆«≈∆»∆¿≈
,BÓL ÏL BÂÈÊÂ B„B‰ ‡l‡∆»¿ƒ∆¿

,eÈÈ‰ אלא עצמו השם לא «¿
Ïa·„מועטת‰‡¯‰ ∆»»ƒ¿«

‡È‰L ,BÓL ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿∆ƒ
B˙eÎÏÓ ˙cÓ ֿ הקדוש של ƒ««¿

והתחתונה  האחרונה ברוךֿהוא,

הירידה  שעלֿידי הספירות מעשר

מלכות  לבחינת האלוקי האור של

העולמות, של התהוות יש

CÏÓ BÓL ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿∆∆
,Ì‰ÈÏÚ מיוחד קשר שיש הרי ¬≈∆

("שמו  המלכות לעניין השם בין

מה  שכל הדבר וטעם מלך")

הוא  עצמו השם לא ואפילו שם מבחינת מועטת הארה רק הוא למטה שנמשך

L Ìb Èk,Bc·Ï ·bN BÓ ומתגלה נמשך מלהיות ומרומם נעלה והוא ƒ«¿ƒ¿»¿«
BÂÈÊÂלמטה, B„B‰ ˜¯Âמועטת הארה ‰CLÓpשהם ‡e‰ BÓL ÏL ¿«¿ƒ∆¿«ƒ¿»

למטה ‰ÔBzÁzמלמעלה Ô„ÚŒÔb ,ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÏÚ ¯È‡Óe בחינת ≈ƒ«∆∆¿»«ƒ«≈∆««¿
‰ÔBÈÏÚ"ארץ" Ô„ÚŒÔ‚Â."שמים" בחינת ¿«≈∆»∆¿

BÓL ÌbL) ‰Ê ÔÈÚ L¯ÙÏ ¯LÙ‡L ,'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÛÈÒBÓeƒ«∆«∆∆∆∆¿»¿»≈ƒ¿»∆∆«¿
,Bc·Ï ·bNבארץ ומתגלה נמשך ולא ומרומם נעלה ‰B„Bוהוא ˜¯Â ƒ¿»¿«¿«

BÓL ÏL BÂÈÊÂ משמו מועטת ÈtŒÏÚהארה (ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÏÚ ¯È‡Ó ¿ƒ∆¿≈ƒ«∆∆¿»«ƒ«ƒ
Le¯„Ï ¯e‡aa ·e˙kM ‰Óמאמר‰Ê17˙eÎÏna LiL עצמה «∆»«≈ƒ¿∆∆≈««¿

כאמור  שם בחינת ÈÁ·e˙שהיא ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ,˙BÈÁa '·¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ«
˙L¯t LÈ¯ Ï"ÊÈ¯‡‰Ó 'ÚÈ˜¯‰ ¯‰Ê'a ·e˙kL BÓk ,˙eiÓÈt¿ƒƒ¿∆»«…«»»ƒ«≈»¬ƒ«≈»»«

·e˙kM ‰Ó Le¯Ùa ,˙ÈL‡¯a18 שהקדושֿברוךֿהוא השירים בשיר ¿≈ƒ¿≈«∆»
ישראל  כנסת על ‰ÌÈÁBÁאומר ÔÈa ‰pLBLk בין שנמצא נאה פרח כמו ¿«»≈«ƒ

ובולטת ניכרת ומעלתו ‚B',קוצים È˙ÈÚ¯ Ôk האריז"ל בכתבי ומבואר ≈«¿»ƒ
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ׁשּיֹורדת  הּמלכּות חיצֹונּיּות ׁשּבחינת גֹו', ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָרעיתי
ּבין  ׁשֹוׁשּנה ענין זהּו להחיֹותן, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה
ּכלל, יֹורדת ׁשאינּה הּמלכּות ּפנימּיּות ּובחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָהחֹוחים.
ׁשמֹו ׁשּנׂשּגב לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה רעיתי. ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּוא
ׁשמֹו ׁשל וזיוֹו והֹודֹו הּמלכּות, ּפנימּיּות זהּו ְְְְְְִִִֶֶַַַלבּדֹו
וזהּו הּמלכּות. חיצֹונּיּות היינּו וׁשמים, ארץ על ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנמׁש
ׁשהם  ּכל' מ'רֹוב יֹותר נעלה הּוא ּומצֹות הּתֹורה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּקּיּום
לפי  העליֹון, וגןֿעדן הּתחּתֹון ּדגןֿעדן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּתענּוגים
ּבלבד, ׁשמֹו ׁשל וזיוֹו הֹודֹו מּבחינת אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשאינם
אׁשר  נאמר ׁשעלֿזה ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמהּֿׁשאיןּֿכן
אֹור  מלּבׁש ׁשּבהם מּמׁש, ּבמצֹותיו ּבמצֹותיו, ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻקּדׁשנּו
ועלֿידי  מּמׁש. ּובכבֹודֹו ּבעצמֹו ּברּוֿהּוא ְְְְְִֵֵַַַָָאיןֿסֹוף
ּברּוֿהּוא  איןֿסֹוף ּבאֹור ויגל יׂשמח זֹו, ְְְְְִִֵֵַָָהתּבֹוננּות
למעלה  ׁשהּוא ּומצֹות, הּתֹורה ּבעסק ּומתלּבׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמתּפּׁשט
ּבגןֿעדן  וׁשמים, ארץ על ׁשּמאיר והּגּלּוי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהאֹור
ּדיציאת  הענין ּכללּות וזהּו העליֹון. וגןֿעדן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּתחּתֹון
קּיּום  ׁשעלֿידי ויֹום, יֹום וכל ודֹור ּדֹור ׁשּבכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמצרים
ּברּוֿהּוא  איןֿסֹוף אֹור מלּבׁש ׁשּבהם ּומצֹות, ְְִֵֶֶַָָָָֻהּתֹורה
הּמיצרים  מּכל הּיציאה נעׂשית מּמׁש, ּובכבֹודֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּבעצמֹו

הׁשּתלׁשלּות. ּדסדר ְְְְְִִֵֶַּוגבּולים

הּדּברֹות 19יּובן Ê·e‰ג) עׂשרת ּבתחּלת ּׁשּכתּוב מה »∆ְְֲִִִֶֶֶַַַָָ
אׁשר ׁשּבמ  אלקי הוי' אנכי ּתֹורה, ּתן ְֱֲֲִֶֶֶַַָָָָֹֹ

מצרים  מארץ הּׁשאלה 20הֹוצאתי וידּועה נאמר 21, לּמה ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבראתי  אׁשר נאמר ולא מצרים, מארץ הֹוצאתי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאׁשר
ואף  מצרים. מיציאת יֹותר ּגדֹול ּפלא ׁשּזהּו וארץ, ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשמים
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ב. ועוד.19)ב, ואילך). 20 ע' ה'ש"ת ואילך; שכג ע' עטר"ת (סה"מ ה'ש"ת עטר"ת; החודש ד"ה גם ואתחנן 20)ראה ב. כ, יתרו

ו. וש"נ.21)ה, תא. ע' ח"א ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי א. כ, יתרו ראב"ע ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לכך הכוונה הסוד BiL¯„˙שעלֿפי ˙eÎÏn‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«ƒƒ««¿∆∆∆

,Ô˙BÈÁ‰Ï ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï שבכל החסידות בתורת כמבואר ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«¬»
הבחינה  של ומהותה ותוכנה עניינה היא והפנימיות וחיצוניות. פנימיות יש דרגה

האור  של השתלשלות' ב'סדר אחריה הבאה לדרגה ממנה שיורד ומה עצמה

מדרגה  למטה מלמעלה האלוקי

שלה  החיצוניות רק הוא לדרגה

במלכות גם שבעולם וכך

חיות  ומשפיעה שיורדת האצילות

בריאהֿיצירהֿעשייה  לעולמות

רק  האצילות, מעולם שלמטה

הנמשכת  היא המלכות חיצוניות

הפנימיות, ÔÈÚולא e‰Ê∆ƒ¿«
‰pLBL המלכות חיצוניות «»

נמשכת  היא כאשר דאצילות

‰ÌÈÁBÁ,ויורדת ÔÈa עולמות ≈«ƒ
שהם  בריאהֿיצירהֿעשייה

האצילות. עולם לגבי כ"חוחים"

˙eÎÏn‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·e¿ƒ«¿ƒƒ««¿
‡e‰ ,ÏÏk ˙„¯BÈ dÈ‡L∆≈»∆∆¿»
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .È˙ÈÚ¯ ˙ÈÁa¿ƒ««¿»ƒ¿«ƒ∆
BÓL ·bNpL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆ƒ¿»¿
˙eiÓÈt e‰Ê Bc·Ï¿«∆¿ƒƒ

,˙eÎÏn‰ בשם בחינה אותה ««¿
ונמשכת  יורדת שאיננה עצמו

לעולמות  האצילות מעולם

מהאצילות  ¿B„B‰Âשלמטה
ÏÚ CLÓpL BÓL ÏL BÂÈÊÂ¿ƒ∆¿∆ƒ¿»«

ÌÈÓLÂ ı¯‡ בבחינות ומאיר , ∆∆¿»«ƒ
כאמור, בגןֿעדן, ¿»‰eÈÈהשונות
˙eÎÏn‰ ˙eiBˆÈÁ שיורדת ƒƒ««¿

 ֿ בריאהֿיצירה בעולמות ומאירה

עשייה.

‰¯Bz‰ ÌeiwL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ«»
¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰ ˙BˆÓeƒ¿«¬∆≈
Ì‰L 'Ïk ·B¯'Ó≈…∆≈

,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚c ÌÈ‚eÚz‰ בתורת כאמור, ««¬ƒ¿«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿
מרוב  לבב ובטוב בשמחה אלוקיך ה' את "עבדת הפסוק את מפרשים החסידות

נעלית  הזה בעולם והמצוות התורה קיום עלֿידי ה' שעבודת זה במובן כל"

שלו, השונות בדרגות עדן, בגן אלוקות מגילוי הנשמות של העונג מאשר יותר

לכך  הטעם מובן ומעתה כל", "רוב ÌÈ‡Lהנקראת ÈÙÏ התענוגים ¿ƒ∆≈»
עדן  בגן BÂÈÊÂהרוחניים B„B‰ ˙ÈÁaÓ ‡l‡ מועטת BÓLוהארה ÏL ∆»ƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿

המלכות  חיצוניות BˆÓe˙בחינת ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,„·Ïaƒ¿««∆≈≈ƒ«»ƒ¿

,LnÓ ÂÈ˙BˆÓa ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ציווי ∆«∆∆¡«¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»
והארה, זיו רק ולא בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא ה'Ì‰aLשל במצוות ∆»∆

.LnÓ B„B·Î·e BÓˆÚa ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ LaÏÓ¿À»≈»¿«¿ƒ¿«»
Ï‚ÈÂ ÁÓNÈ ,BÊ ˙eBa˙‰ È„ÈŒÏÚÂ המצוות את המקיים B‡a¯האדם ¿«¿≈ƒ¿¿ƒ¿«¿»≈¿

‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡≈»
ËMt˙n‰,מלמעלה «ƒ¿«≈

בעצמו  מהקדושֿברוךֿהוא

‰¯Bz‰ ˜ÒÚa LaÏ˙Óeƒ¿«≈¿≈∆«»
‡e‰L ,˙BˆÓe האור ƒ¿∆

בתורה  ומצוות המלובש

Èelb‰Â ¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»¿«ƒ
,ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÏÚ ¯È‡nL∆≈ƒ«∆∆¿»«ƒ
המאיר  האלוקי האור היינו

ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a הנקרא ¿«≈∆««¿
‰ÔBÈÏÚ"ארץ" Ô„ÚŒÔ‚Â¿«≈∆»∆¿

"שמים". הנקרא

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc הרוחנית ƒƒ«ƒ¿«ƒ

האדם בנפש ה' «¿∆ÏÎaLבעבודת
,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ ¯B„Â ¯Bc»¿»»

˜Ìeiהיינו  È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ
Ì‰aL ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆»∆
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ LaÏÓ¿À»≈
BÓˆÚa ‡e‰ŒCe¯a»¿«¿

,LnÓ B„B·Î·e זיו רק ולא ƒ¿«»
ממנו מועטת ≈¬»ÈNÚ˙והארה

ÌÈ¯ˆÈn‰ ÏkÓ ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒ»«≈»ƒ
¯„Òc ÌÈÏe·‚e¿ƒ¿≈∆

˙eÏLÏzL‰ האור שבו ƒ¿«¿¿
והגבלה  במדידה בא האלוקי

ואילו  לדרגה, מדרגה ויורד

אור  מלובש ומצוות בתורה

מוגבל  בלתי איןֿסופי אלוקי

בכבודו  מהקדושֿברוךֿהוא

ובעצמו.

Ô·eÈ ‰Ê·e (‚19ÔzÓaL ˙B¯ac‰ ˙¯NÚ ˙lÁ˙a ·e˙kM ‰Ó »∆»«∆»ƒ¿ƒ«¬∆∆«ƒ¿∆¿««
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡ ,‰¯Bz20, »»…ƒ¬»»¡…∆¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ

‰Ï‡M‰ ‰Úe„ÈÂ21זה Ó‡¯בפסוק ‰nÏ אלוקיך ה' ‡L¯אנכי ƒ»«¿≈»»»∆¡«¬∆
ÌÈÓL È˙‡¯a ¯L‡ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ¿…∆¡«¬∆»»ƒ»«ƒ

e‰fL ,ı¯‡Â היא מלאֿדבר דבר מ"אין", "יש" והארץ השמים בריאת »»∆∆∆
‡Ït וחידושÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÓ ¯˙BÈ ÏB„b על יותר מלמד הוא כן ואם ∆∆»≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ
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e"kyz'dי ,oqip g"dan ,ycegd zyxt ,icewtÎldwie t"y

ּׁשּכתּוב  מה רׁש"י ּומביא הּׁשביעי, החדׁש הּוא ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבחג
קדמאה, ירחא ליּה דקרן ּדעּתיקיא ּבירחא יֹונתן ְְְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָָּבתרּגּום
ּבניסן  ּוכתיב ּתֹורה, מּׁשּנּתנה ׁשביעאה, ירחא הּוא ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָּוכען
להבין, וצרי ׁשביעי. ּתׁשרי  נקרא חדׁשים, רא ׁש ְְְְְֳִִִִִִִֵֶָָָָֹׁשהּוא
ואחרּֿכ קדמאה ירחא ּתׁשרי ּתחּלה היה מה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָמּפני
היתה  ׁשהּגאּולה מּפני ואם הראׁשֹון. חדׁש ניסן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹנעׂשה
הא  הרי הּׁשנה, לחדׁשי ראׁשֹון ניסן נקרא לכן ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּבניסן,
ּתׁשרי. ּבחדׁש הּגאּולה היתה לא לּמה קׁשיא, ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹּגּופא
ּכמאמר  ּדגאּולה, אתחלּתא היתה ׁשּבתׁשרי ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּובפרט

ז"ל  מאבֹותינּו27רּבֹותינּו עבֹודה ּבטלה הּׁשנה  ּבראׁש ְְֲֲֵֵֵַַַָָָָָֹ
ניסן  עד הּגאּולה היתה לא לּמה ּכן, ואם ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹּבמצרים,

הּוא  הענין א ּגאּולה. ׁשל חדׁש נקרא ּדוקא ,28ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ
ּדגדרי  ההגּבלה ּבֹו יׁש העֹולם נברא ׁשּבֹו ּתׁשרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשחדׁש
נכלל  ּובזה ההׁשּתלׁשלּות. סדר מּצד ׁשהּוא ּכפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעֹולם
מהתהּוּות  למעלה היֹותֹו ׁשעם ּבעֹולמֹו, ּדבחר הענין ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָּגם
ּדהּנה, ההׁשּתלׁשלּות. סדר ּבגדרי עדין זה הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהעֹולם,
והּבחירה  (ּכּנ"ל), הּמלכּות מּבחינת היא העֹולם ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָהתהּוּות
ּבספירת  הּיסֹוד ספירת המׁשכת ענין הּוא ְְְְְְִִִִַַַַַַָָּבעֹולמֹו

ׁשּלמעלה 29המלכּות  ּבעֹולמֹו (הּבחירה זה וענין . ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
ז"ל  רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר הּוא העֹולם) 30מהתהּוּות ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּדין, ּבמּדת העֹולם את לברא ּבמחׁשבה עלה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָֹּבתחּלה
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הרחמים, מּדת עּמֹו ׁשּתף ּביֹום 31ואחרּֿכ ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ

לאחרי  ּגם אמנם, וׁשמים. ארץ אלקים הוי' ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשֹות
ּדסדר  ההגּבלה עדין יׁשנּה ּבעֹולמֹו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּבחירה
ּדיציאת  הענין להיֹות יכֹול לא ולכן ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹההׁשּתלׁשלּות,
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אֿב.27) יא, ואילך).28)ר"ה 28 ע' ה'ש"ת ואילך; שלב ע' עטר"ת (סה"מ ה'ש"ת עטר"ת; החודש ד"ה גם ראה ― לקמן בהבא

ואילך.29) קי ע' תרס"ה סה"מ וראה קל. ע' אעת"ר סה"מ א.30)ראה א, בראשית פרש"י ב. פ"מ, רבתי ב,31)פסיקתא בראשית

ד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡˙ÌÈשלמה] Á¯Èa תשרי בחודש‚Áa הסוכות ‰L„Áבחג ‡e‰ ¿∆«»≈»ƒ∆»«…∆

È"L¯ ‡È·Óe ,ÈÚÈ·M‰ הפסוק על Ìeb¯˙aבפירושו ·e˙kM ‰Ó «¿ƒƒ≈ƒ«ƒ«∆»¿«¿
,‰‡Ó„˜ ‡Á¯È dÈÏ Ô¯˜„ ‡È˜ÈzÚc ‡Á¯Èa Ô˙BÈ בחודש »»¿«¿»¿«ƒ«»¿»»≈«¿»«¿»»

הראשון  החודש לו קראו (הזקנים) Á¯È‡שהעתיקים ‡e‰ ÔÚÎe¿««¿»
,‰‡ÚÈ·L חודש) הוא וכעת ¿ƒ»»

וכעת  השביעי החודש תשרי)

Bz¯‰,היינו  ‰zpMÓƒ∆ƒ¿»»
ÔÒÈa ·È˙Îe ניסן חודש ועל ¿ƒ¿ƒ»

בתורה  ¯‡Lכתוב ‡e‰L∆…
,ÌÈL„Á מעכשיו כן אם √»ƒ

.ÈÚÈ·L È¯Lz ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ
‰Ó ÈtÓ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈«
‡Á¯È È¯Lz ‰lÁz ‰È‰»»¿ƒ»ƒ¿≈«¿»

‰‡Ó„˜ הראשון החודש «¿»»
ÔÒÈ ‰NÚ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¬»ƒ»

?.ÔBL‡¯‰ L„Á…∆»ƒ
‰Ïe‡b‰L ÈtÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈∆«¿»
‡¯˜ ÔÎÏ ,ÔÒÈa ‰˙È‰»¿»¿ƒ»»≈ƒ¿»
ÈL„ÁÏ ÔBL‡¯ ÔÒÈƒ»ƒ¿»¿≈

,‰M‰ שהסיבה נאמר ואם «»»
החודש  נקרא ניסן שחודש לכך

זה  שבחודש משום היא הראשון

ממצרים  והיציאה הגאולה הייתה

,‡ÈL˜ ‡Ùeb ‡‰ È¯‰ זה ¬≈»»«¿»
ביאור  ודורש קשה ««nÏ‰עצמו

L„Áa ‰Ïe‡b‰ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»«¿»¿…∆
È¯Lz דווקא בחודש אלא ƒ¿≈

È¯L˙aLניסן. Ë¯Ù·eƒ¿»∆¿ƒ¿≈
,‰Ïe‡‚c ‡zÏÁ˙‡ ‰˙È‰»¿»«¿«¿»ƒ¿»
ממצרים  הגאולה של ההתחלה

הייתה  תשרי בניסן בחודש

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók27 ¿«¬««≈«
ÏËa‰שכבר  ‰M‰ L‡¯a¿…«»»»¿»

eÈ˙B·‡Ó ‰„B·Ú¬»≈¬≈
,Ôk Ì‡Â ,ÌÈ¯ˆÓa ממצרים היציאה בין קשר שיש מצינו שכבר מאחר ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ≈

תשרי  ‰Ïe‡b‰לחודש ‰˙È‰ ‡Ï ‰nÏ הבאים בחדשים לא וגם בתשרי »»…»¿»«¿»
„Ú חודש?.‰Ïe‡b ÏL L„Á ‡¯˜ ‡˜Âc ‡e‰L ÔÒÈ «ƒ»∆«¿»ƒ¿»…∆∆¿»

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡28Ba LÈ ÌÏBÚ‰ ‡¯· BaL È¯Lz L„ÁL , «»ƒ¿»∆…∆ƒ¿≈∆ƒ¿»»»≈
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò „vÓ ‡e‰L ÈÙk ÌÏBÚ‰ È¯„‚c ‰Ïa‚‰‰««¿»»¿ƒ¿≈»»¿ƒ∆ƒ«≈∆«ƒ¿«¿¿
הזמן, (גדרי לו מיוחדות והגבלות גדרים עם מוגדר כעולם נברא הזה העולם

והגדרים  וההגבלות ומוגבל) מדוד נברא המאפיינים הדברים שאר וכל המקום

שהאור  מכך כתוצאה אור הם הוא העולם את ומחיה מקיים שמהווה, האלוקי

של  טבעות (כמו 'השתלשלות' של בדרך למטה מלמעלה ויורד שנמשך

ומתמעט, הולך האור שבמהלכו הליך לדרגה, מדרגה בזו) זו האחוזות שרשרת

מצומצם. יותר ונעשה העולם Ê·e‰הולך של ובהגבלות Ìbבגדרים ÏÏÎ »∆ƒ¿»«
,BÓÏBÚa ¯Á·c ÔÈÚ‰ היא בעולם הקדושֿברוךֿהוא של הבחירה היינו »ƒ¿»¿»«¿»

כזה  ‰B˙BÈבאופן ÌÚL הבחירה ‰ÌÏBÚ,עניין ˙ee‰˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ∆ƒ¡¿«¿»≈ƒ¿«»»
¯„Ò È¯„‚a ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰¬≈∆¬«ƒ¿ƒ¿≈≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ למעלה ולא «ƒ¿«¿¿
‰˙‰ee˙מזה. ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«

ÌÏBÚ‰ ליש מאין ובריאתו »»
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«««¿

,(Ï"pk) האלוקי האור שדרכה ««
לברוא  ויורד עולמות עובר

של ÈÁa‰Â¯‰מוגבלים  ¿«¿ƒ»
«¿BÓÏBÚaהקדושֿברוךֿהוא 

˙¯ÈÙÒ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»«¿ƒ«
˙¯ÈÙÒa „BÒi‰«¿ƒ¿ƒ«

˙eÎÏÓ‰29 בחסידות כמבואר ««¿
הקדושֿברוךֿהוא  ש"בחירת"

לברוא  הרצון והתגלות בעולמות

כעת,את  שהוא כפי העולם

האורות  שבו 'תיקון' של עולם

בזה  זה כלולים האלוקיים

עניין  הוא זה עם זה ומאוחדים

והתאחדות  התקשרות ה'יחוד',

שהסיום  העליונות המידות של

היסוד  מידת הוא שלהם והחותם

למצב  (בניגוד המלכות מידת עם

בעולם  הבחירה לפני שהיה

בעולם  היינו 'תיקון', של באופן

והתחברות  ייחוד אין שבו התוהו

עם  זה האורות של והתכללות

(‰ÈÁa¯‰זה). ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«¿ƒ»
BÓÏBÚa שיהיה הרצון עצם ¿»

כזה  «¿»¿∆ÏÚÓlL‰עולם
ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Ó בפועל( ≈ƒ¿«»»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ ‡e‰30‰·LÁÓa ‰ÏÚ ‰lÁ˙a «∆∆«¬««≈«ƒ¿ƒ»»»¿«¬»»
CkŒ¯Á‡Âהעליונה  ,ÔÈc‰ ˙cÓa ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡¯·Ï כשראה ƒ¿…∆»»¿ƒ««ƒ¿««»

תשלוט  הדין מידת אם להתקיים יכול העולם שאין ≈ÛzLƒהקדושֿברוךֿהוא
BnÚ את e˙kL·בבריאה BÓk ,ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓ31˙BNÚ ÌBÈa ƒƒ«»«¬ƒ¿∆»¿¬

ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ שני שיתוף ידי על הייתה שהבריאה היינו ¬»»¡…ƒ∆∆¿»»ƒ
הדין. מידת אלוקים שם וגם הרחמים מידת הוי' שם גם יחד, «¿«‡ÌÓ,השמות

,BÓÏBÚa ‰¯ÈÁa‰ È¯Á‡Ï Ìb רוצה אכן שהקדושֿברוךֿהוא ולמרות «¿«¬≈«¿ƒ»¿»
הזה ÔÎÏÂבעולם ,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òc ‰Ïa‚‰‰ ÔÈ„Ú dLÈ בגלל ∆¿»¬«ƒ««¿»»¿≈∆«ƒ¿«¿¿¿»≈

שבא  השתלשלות בסדר ויורד שנמשך אור עלֿידי היא וחיותו בריאתו שכל
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'ebe miycg y`x mkl dfd ycegd

עׂשרת  ּבהמׁש נזּכר וארץ ׁשמים ּדבריאת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהענין
ימים  ׁשׁשת ּכי ׁשּבת, ּבמצות ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּדּברֹות,
ׁשבת  הּׁשביעי ּובּיֹום הארץ ואת הּׁשמים את הוי' ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָעׂשה

אׁשר 22גֹו' רק נזּכר אלקי הוי' אנכי ּגּבי מּכלֿמקֹום, ,ְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
וארץ. ׁשמים ּבריאת נזּכר ולא מצרים, מארץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהֹוצאתי
מּבחינת  נמׁשכת וארץ ׁשמים ׁשּבריאת הּוא, הענין ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָא

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר העליֹון, מאמרֹות 23ּדּבּור ּבעׂשרה ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָ
הּמלכּות. ּבחינת אחרֹונה, ּבחינה ׁשהיא העֹולם, ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָנברא
ּבעֹולמֹות  ׁשההמׁשכה לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו מּזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָויתירה
הּמלכּות, ּפנימּיּות מּבחינת (לא היא הּמלכּות ְְְְְִִִִִִִַַַַַַֹמּבחינת
הענין  אבל ּבלבד. הּמלכּות חיצֹונּיּות מּבחינת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָאּלא)
ּכביכֹול  ׁשהּוא אנכי, ּבחינת עלֿידי הּוא מצרים ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹּדיציאת
היא  מצרים ׁשּיציאת לפי והינּו, ועצמּותֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַמהּותֹו
ההׁשּתלׁשלּות. סדר ׁשל ּוגבּולים מהּמיצרים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּיציאה
ׁשּמתחילים  הּדּברֹות עׂשרת ׁשּבין החּלּוק ּגם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַוזהּו
ּבבי"ת  ׁשּמתחילה וארץ ׁשמים לבריאת (אנכי) ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאל"ף

ּבית  יבנה ּבחכמה ענין הּוא הּבי"ת ּכי ,24(ּבראׁשית), ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּפלא  אֹותּיֹות הּוא האל"ף אבל ּבלבד, החכמה ,25ּבחינת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ

מהחכמה. ְְְֵֶַַָָָׁשּלמעלה

ּבעֹולמֹוe‰ÊÂד) הּקּב"ה מּׁשּבחר ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו ¿∆ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּובניו  ּביעקב ּוכׁשּבחר חדׁשים, ראׁשי ּבֹו ְְֲֳִֵֶַַַָָָָָָֹקבע
החּלּוק  ּכללּות ׁשּזהּו ּגאּולה, ׁשל חדׁש ראׁש ּבֹו ְְִֶֶֶֶַַָָָֹֹקבע
נברא  ׁשּבתׁשרי ּדכיון וניסן, ּתׁשרי החדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּבין
היא  ּבעֹולמֹו מּׁשּבחר חדׁשים ראׁשי קביעת הרי ְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָהעֹולם,
ּביעקב  ּוכׁשּבחר הראׁשֹון, החדׁש הּוא ׁשּתׁשרי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבאפן
ניסן. חדׁש ׁשהּוא ּגאּולה, ׁשל חדׁש ראׁש ּבֹו קבע ְִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹּובניו

ּכתיב  ּדהּנה ּבזה, האתנים 26והענין ּבירח גֹו' וּיּקהלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
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יז.22) לא, רפ"ה.23)תשא ג.24)אבות כד, ובכ"מ.25)משלי ב. א, ויקרא לקו"ת ב.26)ראה ח, מלכיםֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙¯NÚ CLÓ‰a ¯kÊ ı¯‡Â ÌÈÓL ˙‡È¯·c ÔÈÚ‰L Û‡Â¿«∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«»«ƒ»»∆ƒ¿»¿∆¿≈¬∆∆
ÌÈÓÈ ˙LL Èk ,˙aL ˙ÂˆÓa ·e˙kM ‰Ó e‰fL ,˙B¯ac‰«ƒ¿∆∆«∆»¿ƒ¿««»ƒ≈∆»ƒ
˙·L ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ 'ÈÂ‰ ‰NÚ»»¬»»∆«»«ƒ¿∆»»∆««¿ƒƒ»«

'B‚22, העובדה את מזכירים ימים בששה העולם את ברא שה' הכתוב ודברי

והארץ  השמים בורא הוא שה'

ÈÎ‡ Èab ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«≈»…ƒ
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ היא שבזה ¬»»¡…∆

עשרת  של וההתחלה הפתיחה

‡L¯הדברות ˜¯ ¯kÊƒ¿»«¬∆
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ
ÌÈÓL ˙‡È¯a ¯kÊ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

ı¯‡Â מהו השאלה וחוזרת »»∆
שמים  בריאת והרי לכך, הטעם

גדול  וחידוש פלא היא וארץ

מצרים.? יציאת מאשר יותר

˙‡È¯aL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿ƒ«
˙ÎLÓ ı¯‡Â ÌÈÓL»«ƒ»»∆ƒ¿∆∆
,ÔBÈÏÚ‰ ¯eac ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ»∆¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók23 ¿«¬««≈«
˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa אמירה «¬»»«¬»

‰ÌÏBÚ,ודיבור  ‡¯·ƒ¿»»»
,‰B¯Á‡ ‰ÈÁa ‡È‰L∆ƒ¿ƒ»«¬»
שבאמצעותן  הספירות בעשר

ומתגלה  פועל הקדושֿברוךֿהוא

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa שעניינה ¿ƒ«««¿
האור  את ולהשפיע לגלות

שבאדם  כשם למטה, האלוקי

שמבטא  האמצעי הוא הדיבור

השכל  תוכן את החוצה ומגלה

שנרמז  (וכפי האדם של והרגש

מלך  דבר "באשר בכתוב גם

שולט  שהמלך וכשם שלטון",

ופקודות  הוראות באמצעות

עניין  כך בדיבור מבטא שהוא

הקדושֿברוךֿהוא, של הדיבור

המלכות). ספירת הוא כביכול,

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ בלבד זו לא ƒ≈»ƒ∆
שהיא  מלכות, בחינת העליון, דיבור מבחינת נמשכת וארץ שמים שבריאת

אלא  הספירות בעשר ביותר התחתונה ÏÈÚÏהבחינה ¯‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿≈
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓ ˙BÓÏBÚa ‰ÎLÓ‰‰L עצמה‡Ï) ‡È‰ ∆««¿»»»»ƒ¿ƒ«««¿ƒ…

˙eÎÏn‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁaÓ (‡l‡ ,˙eÎÏn‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿ƒƒ««¿∆»ƒ¿ƒ«ƒƒ««¿
,ÈÎ‡ ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰ Ï·‡ .„·Ïaƒ¿«¬»»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ«¿≈¿ƒ«»…ƒ

אלוקיך" ה' "אנכי הפסוק בתחילת "אנכי"e‰L‡ככתוב ÏBÎÈ·kבחינת ∆ƒ¿»

B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó מבחינת מאד שנעלה בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא של «¿«¿
ÌÈ¯ˆÈn‰Óהמלכות  ‰‡Èˆi‰ ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆiL ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ«¿ƒ»≈«≈»ƒ

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏL ÌÈÏe·‚e בתוך בשונה שהיא המלכות מבחינת ¿ƒ∆≈∆«ƒ¿«¿¿
השתלשלות. סדר של "מצרים" והגבולות, הגדרים

˜elÁ‰ Ìb e‰ÊÂ ההבדל ¿∆««ƒ
˙B¯ac‰ ˙¯NÚ ÔÈaL∆≈¬∆∆«ƒ¿
Û"Ï‡a ÌÈÏÈÁ˙nL∆«¿ƒƒ¿»∆
ÌÈÓL ˙‡È¯·Ï (ÈÎ‡)»…ƒƒ¿ƒ«»«ƒ
˙"È·a ‰ÏÈÁ˙nL ı¯‡Â»»∆∆«¿ƒ»¿≈
˙"Èa‰ Èk ,(˙ÈL‡¯a)¿≈ƒƒ«≈

"בית" ÔÈÚלשון ‡e‰ƒ¿«
˙Èa ‰·È ‰ÓÎÁa24, ¿»¿»ƒ¿∆«ƒ

,„·Ïa ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»ƒ¿«
˙Bi˙B‡ ‡e‰ Û"Ï‡‰ Ï·‡¬»»»∆ƒ

‡Ït25‰ÏÚÓlL , ∆∆∆¿«¿»
‰ÓÎÁ‰Ó עניינו "פלא" שהרי ≈«»¿»

שלמעלה  והשגה דבר מהבנה

הנפש  שבכוחות (כשם שכלית

נעלה  כוח אמנם הוא השכל כוח

למעלה  הוא הרצון כוח אבל

מצרים, שיציאת ונמצא מהשכל),

הוצאתיך  אשר אלוקיך ה' "אנכי

מעניין  נעלה מצרים", מארץ

"בראשית  וארץ, שמים בריאת

ואת  השמים את אלוקים ברא

הדברות  עשרת ולכן הארץ",

מצרים. יציאת בעניין נפתחות

eÈÓÎÁ e¯Ó‡L e‰ÊÂ („¿∆∆»¿¬»≈
‰"aw‰ ¯ÁaMÓ Ï"Ê«ƒ∆»««»»
ÈL‡¯ Ba Ú·˜ BÓÏBÚa¿»»«»≈
·˜ÚÈa ¯ÁaLÎe ,ÌÈL„Á√»ƒ¿∆»«¿«¬…
L„Á L‡¯ Ba Ú·˜ ÂÈ·e»»»«……∆
˙eÏÏk e‰fL ,‰Ïe‡b ÏL∆¿»∆∆¿»

˜elÁ‰ הכללי ÔÈaLההבדל «ƒ∆≈
של  והתוכן ÌÈL„Á‰∆√»ƒהמהות

ÔÂÈÎc ,ÔÒÈÂ È¯Lzƒ¿≈¿ƒ»¿≈»
,ÌÏBÚ‰ ‡¯· È¯L˙aL∆¿ƒ¿≈ƒ¿»»»

ÌÈL„Á ÈL‡¯ ˙ÚÈ·˜ È¯‰ הבריאה BÓÏBÚaבהתחלת ¯ÁaMÓ ¬≈¿ƒ«»≈√»ƒƒ∆»«¿»
עצמו  ÁaLÎe¯מצד ,ÔBL‡¯‰ L„Á‰ ‡e‰ È¯LzL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆ƒ¿≈«…∆»ƒ¿∆»«

Ba Ú·˜ ÂÈ·e ·˜ÚÈa בעולמו ÏLהקדושֿברוךֿהוא L„Á L‡¯ ¿«¬…»»»«……∆∆
ÔÒÈ L„Á ‡e‰L ,‰Ïe‡b,ובניו יעקב - ישראל בבני הבחירה ומאז ¿»∆…∆ƒ»

הראשון. החודש הוא ניסן

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â26'B‚ eÏ‰wiÂ המלך אל נאספו ישראל [בני ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ«ƒ»¬
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יי e"kyz'd ,oqip g"dan ,ycegd zyxt ,icewtÎldwie t"y

ּׁשּכתּוב  מה רׁש"י ּומביא הּׁשביעי, החדׁש הּוא ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבחג
קדמאה, ירחא ליּה דקרן ּדעּתיקיא ּבירחא יֹונתן ְְְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָָּבתרּגּום
ּבניסן  ּוכתיב ּתֹורה, מּׁשּנּתנה ׁשביעאה, ירחא הּוא ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָּוכען
להבין, וצרי ׁשביעי. ּתׁשרי  נקרא חדׁשים, רא ׁש ְְְְְֳִִִִִִִֵֶָָָָֹׁשהּוא
ואחרּֿכ קדמאה ירחא ּתׁשרי ּתחּלה היה מה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָמּפני
היתה  ׁשהּגאּולה מּפני ואם הראׁשֹון. חדׁש ניסן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹנעׂשה
הא  הרי הּׁשנה, לחדׁשי ראׁשֹון ניסן נקרא לכן ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּבניסן,
ּתׁשרי. ּבחדׁש הּגאּולה היתה לא לּמה קׁשיא, ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹּגּופא
ּכמאמר  ּדגאּולה, אתחלּתא היתה ׁשּבתׁשרי ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּובפרט

ז"ל  מאבֹותינּו27רּבֹותינּו עבֹודה ּבטלה הּׁשנה  ּבראׁש ְְֲֲֵֵֵַַַָָָָָֹ
ניסן  עד הּגאּולה היתה לא לּמה ּכן, ואם ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹּבמצרים,

הּוא  הענין א ּגאּולה. ׁשל חדׁש נקרא ּדוקא ,28ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ
ּדגדרי  ההגּבלה ּבֹו יׁש העֹולם נברא ׁשּבֹו ּתׁשרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשחדׁש
נכלל  ּובזה ההׁשּתלׁשלּות. סדר מּצד ׁשהּוא ּכפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעֹולם
מהתהּוּות  למעלה היֹותֹו ׁשעם ּבעֹולמֹו, ּדבחר הענין ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָּגם
ּדהּנה, ההׁשּתלׁשלּות. סדר ּבגדרי עדין זה הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהעֹולם,
והּבחירה  (ּכּנ"ל), הּמלכּות מּבחינת היא העֹולם ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָהתהּוּות
ּבספירת  הּיסֹוד ספירת המׁשכת ענין הּוא ְְְְְְִִִִַַַַַַָָּבעֹולמֹו

ׁשּלמעלה 29המלכּות  ּבעֹולמֹו (הּבחירה זה וענין . ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
ז"ל  רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר הּוא העֹולם) 30מהתהּוּות ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּדין, ּבמּדת העֹולם את לברא ּבמחׁשבה עלה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָֹּבתחּלה
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הרחמים, מּדת עּמֹו ׁשּתף ּביֹום 31ואחרּֿכ ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ

לאחרי  ּגם אמנם, וׁשמים. ארץ אלקים הוי' ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשֹות
ּדסדר  ההגּבלה עדין יׁשנּה ּבעֹולמֹו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּבחירה
ּדיציאת  הענין להיֹות יכֹול לא ולכן ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹההׁשּתלׁשלּות,
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אֿב.27) יא, ואילך).28)ר"ה 28 ע' ה'ש"ת ואילך; שלב ע' עטר"ת (סה"מ ה'ש"ת עטר"ת; החודש ד"ה גם ראה ― לקמן בהבא

ואילך.29) קי ע' תרס"ה סה"מ וראה קל. ע' אעת"ר סה"מ א.30)ראה א, בראשית פרש"י ב. פ"מ, רבתי ב,31)פסיקתא בראשית

ד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡˙ÌÈשלמה] Á¯Èa תשרי בחודש‚Áa הסוכות ‰L„Áבחג ‡e‰ ¿∆«»≈»ƒ∆»«…∆

È"L¯ ‡È·Óe ,ÈÚÈ·M‰ הפסוק על Ìeb¯˙aבפירושו ·e˙kM ‰Ó «¿ƒƒ≈ƒ«ƒ«∆»¿«¿
,‰‡Ó„˜ ‡Á¯È dÈÏ Ô¯˜„ ‡È˜ÈzÚc ‡Á¯Èa Ô˙BÈ בחודש »»¿«¿»¿«ƒ«»¿»»≈«¿»«¿»»

הראשון  החודש לו קראו (הזקנים) Á¯È‡שהעתיקים ‡e‰ ÔÚÎe¿««¿»
,‰‡ÚÈ·L חודש) הוא וכעת ¿ƒ»»

וכעת  השביעי החודש תשרי)

Bz¯‰,היינו  ‰zpMÓƒ∆ƒ¿»»
ÔÒÈa ·È˙Îe ניסן חודש ועל ¿ƒ¿ƒ»

בתורה  ¯‡Lכתוב ‡e‰L∆…
,ÌÈL„Á מעכשיו כן אם √»ƒ

.ÈÚÈ·L È¯Lz ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ
‰Ó ÈtÓ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈«
‡Á¯È È¯Lz ‰lÁz ‰È‰»»¿ƒ»ƒ¿≈«¿»

‰‡Ó„˜ הראשון החודש «¿»»
ÔÒÈ ‰NÚ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¬»ƒ»

?.ÔBL‡¯‰ L„Á…∆»ƒ
‰Ïe‡b‰L ÈtÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈∆«¿»
‡¯˜ ÔÎÏ ,ÔÒÈa ‰˙È‰»¿»¿ƒ»»≈ƒ¿»
ÈL„ÁÏ ÔBL‡¯ ÔÒÈƒ»ƒ¿»¿≈

,‰M‰ שהסיבה נאמר ואם «»»
החודש  נקרא ניסן שחודש לכך

זה  שבחודש משום היא הראשון

ממצרים  והיציאה הגאולה הייתה

,‡ÈL˜ ‡Ùeb ‡‰ È¯‰ זה ¬≈»»«¿»
ביאור  ודורש קשה ««nÏ‰עצמו

L„Áa ‰Ïe‡b‰ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»«¿»¿…∆
È¯Lz דווקא בחודש אלא ƒ¿≈

È¯L˙aLניסן. Ë¯Ù·eƒ¿»∆¿ƒ¿≈
,‰Ïe‡‚c ‡zÏÁ˙‡ ‰˙È‰»¿»«¿«¿»ƒ¿»
ממצרים  הגאולה של ההתחלה

הייתה  תשרי בניסן בחודש

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók27 ¿«¬««≈«
ÏËa‰שכבר  ‰M‰ L‡¯a¿…«»»»¿»

eÈ˙B·‡Ó ‰„B·Ú¬»≈¬≈
,Ôk Ì‡Â ,ÌÈ¯ˆÓa ממצרים היציאה בין קשר שיש מצינו שכבר מאחר ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ≈

תשרי  ‰Ïe‡b‰לחודש ‰˙È‰ ‡Ï ‰nÏ הבאים בחדשים לא וגם בתשרי »»…»¿»«¿»
„Ú חודש?.‰Ïe‡b ÏL L„Á ‡¯˜ ‡˜Âc ‡e‰L ÔÒÈ «ƒ»∆«¿»ƒ¿»…∆∆¿»

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡28Ba LÈ ÌÏBÚ‰ ‡¯· BaL È¯Lz L„ÁL , «»ƒ¿»∆…∆ƒ¿≈∆ƒ¿»»»≈
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò „vÓ ‡e‰L ÈÙk ÌÏBÚ‰ È¯„‚c ‰Ïa‚‰‰««¿»»¿ƒ¿≈»»¿ƒ∆ƒ«≈∆«ƒ¿«¿¿
הזמן, (גדרי לו מיוחדות והגבלות גדרים עם מוגדר כעולם נברא הזה העולם

והגדרים  וההגבלות ומוגבל) מדוד נברא המאפיינים הדברים שאר וכל המקום

שהאור  מכך כתוצאה אור הם הוא העולם את ומחיה מקיים שמהווה, האלוקי

של  טבעות (כמו 'השתלשלות' של בדרך למטה מלמעלה ויורד שנמשך

ומתמעט, הולך האור שבמהלכו הליך לדרגה, מדרגה בזו) זו האחוזות שרשרת

מצומצם. יותר ונעשה העולם Ê·e‰הולך של ובהגבלות Ìbבגדרים ÏÏÎ »∆ƒ¿»«
,BÓÏBÚa ¯Á·c ÔÈÚ‰ היא בעולם הקדושֿברוךֿהוא של הבחירה היינו »ƒ¿»¿»«¿»

כזה  ‰B˙BÈבאופן ÌÚL הבחירה ‰ÌÏBÚ,עניין ˙ee‰˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ∆ƒ¡¿«¿»≈ƒ¿«»»
¯„Ò È¯„‚a ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰¬≈∆¬«ƒ¿ƒ¿≈≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ למעלה ולא «ƒ¿«¿¿
‰˙‰ee˙מזה. ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«

ÌÏBÚ‰ ליש מאין ובריאתו »»
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«««¿

,(Ï"pk) האלוקי האור שדרכה ««
לברוא  ויורד עולמות עובר

של ÈÁa‰Â¯‰מוגבלים  ¿«¿ƒ»
«¿BÓÏBÚaהקדושֿברוךֿהוא 

˙¯ÈÙÒ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»«¿ƒ«
˙¯ÈÙÒa „BÒi‰«¿ƒ¿ƒ«

˙eÎÏÓ‰29 בחסידות כמבואר ««¿
הקדושֿברוךֿהוא  ש"בחירת"

לברוא  הרצון והתגלות בעולמות

כעת,את  שהוא כפי העולם

האורות  שבו 'תיקון' של עולם

בזה  זה כלולים האלוקיים

עניין  הוא זה עם זה ומאוחדים

והתאחדות  התקשרות ה'יחוד',

שהסיום  העליונות המידות של

היסוד  מידת הוא שלהם והחותם

למצב  (בניגוד המלכות מידת עם

בעולם  הבחירה לפני שהיה

בעולם  היינו 'תיקון', של באופן

והתחברות  ייחוד אין שבו התוהו

עם  זה האורות של והתכללות

(‰ÈÁa¯‰זה). ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«¿ƒ»
BÓÏBÚa שיהיה הרצון עצם ¿»

כזה  «¿»¿∆ÏÚÓlL‰עולם
ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Ó בפועל( ≈ƒ¿«»»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ ‡e‰30‰·LÁÓa ‰ÏÚ ‰lÁ˙a «∆∆«¬««≈«ƒ¿ƒ»»»¿«¬»»
CkŒ¯Á‡Âהעליונה  ,ÔÈc‰ ˙cÓa ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡¯·Ï כשראה ƒ¿…∆»»¿ƒ««ƒ¿««»

תשלוט  הדין מידת אם להתקיים יכול העולם שאין ≈ÛzLƒהקדושֿברוךֿהוא
BnÚ את e˙kL·בבריאה BÓk ,ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓ31˙BNÚ ÌBÈa ƒƒ«»«¬ƒ¿∆»¿¬

ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ שני שיתוף ידי על הייתה שהבריאה היינו ¬»»¡…ƒ∆∆¿»»ƒ
הדין. מידת אלוקים שם וגם הרחמים מידת הוי' שם גם יחד, «¿«‡ÌÓ,השמות

,BÓÏBÚa ‰¯ÈÁa‰ È¯Á‡Ï Ìb רוצה אכן שהקדושֿברוךֿהוא ולמרות «¿«¬≈«¿ƒ»¿»
הזה ÔÎÏÂבעולם ,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òc ‰Ïa‚‰‰ ÔÈ„Ú dLÈ בגלל ∆¿»¬«ƒ««¿»»¿≈∆«ƒ¿«¿¿¿»≈

שבא  השתלשלות בסדר ויורד שנמשך אור עלֿידי היא וחיותו בריאתו שכל
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ּבּגמרא  ורּבי 36ּדהּנה, אליעזר רּבי ּבין ּפלּוגּתא יׁש ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּובתׁשרי  נגאלּו ּדבניסן סביראֿליּה אליעזר ּדרּבי ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻיהֹוׁשע,
נגאלּו ּדבניסן סביראֿליּה יהֹוׁשע ורּבי להּגאל, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָָָֻעתידין
ּבפלּוגּתתם  לׁשיטתיהּו ואזדּו להּגאל. עתידין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָּובניסן

הּגאּולה  יׂשראל 37ּבאפן אם סביראֿליּה אליעזר ּדרּבי , ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ולכן  נגאלין, אין לאו  ואם נגאלין ּתׁשּובה ְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָעֹוׂשין
מתקּבלת  אז ּכי להּגאל, עתידין ּדבתׁשרי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָסביראֿליּה

ׂשאת  ּביתר סביראֿליּה38ה ּתׁשּובה יהֹוׁשע ורּבי  . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻ
טֹובים 39ּדכתיב  ּומעׂשים ּבתׁשּובה לא ּתּגאלּו, ּבכסף לא ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹֹ

נגאלין  ּתׁשּובה  עֹוׂשין אין סביראֿליּה40(ּדאפילּו ולכן ,( ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָ
נגאלּו ׁשּלא מצרים ּביציאת ּכמֹו להּגאל, עתידין ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָֹׁשּבניסן
חסּדֹו מּצד מּלמעלה ה ּגּלּוי עלֿידי אּלא זכּותם, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָמּצד
ּבנֹוגע  ּפלּוגּתתם ּתכן ּגם ׁשּזהּו להֹוסיף, ויׁש הּקּב"ה. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשל

ּבעֹולם  הה ׁשּפעה סביראֿליּה41לכללּות אליעזר ּדרּבי , ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ולא  מּטה ׁשל (מּמים אֹוקיינּוס מּמימי ּכּולֹו העֹולם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּכל

ׁשֹו הּוא מעלה) ׁשל ׁשּנאמר מּמים מן 42תה, יעלה ואד ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
האדמה, ּפני ּכל את והׁשקה ועלה) ּבארץ (ׁשּׁשתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָהארץ
הקּדמת  עלֿידי היא מּלמעלה ׁשההׁשּפעה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּדהינּו,
עבֹודת  עלּֿדר) למעלה מּלמּטה ּדלתּתא, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָאתערּותא
ּכּולֹו העֹולם ּכל סביראֿליּה יהֹוׁשע ורּבי ְְְְִִֵַַַָָָָָֻהּתׁשּובה),

ׁשּנאמר  ׁשֹותה, הּוא העליֹונים הּׁשמים 43מּמים למטר ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשל  ּבאפן היא ההׁשּפעה ׁשעיּקר ּדהינּו, מים, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּתׁשּתה
יׁש ׁשּבּגמרא אף והּנה, עצמּה. מּצד ּדלעילא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאתערּותא
עתידין  ּבניסן אֹו להּגאל עתידין ּבתׁשרי אם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵָָָּפלּוגּתא

ּבּמדרׁש מּכלֿמקֹום, יהֹוׁשע 5להּגאל, ּכרּבי וסתם הכריע ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָֻ
להּגאל  עתידין לגּבי 44ּדבניסן ּדניסן הּמעלה מּצד והּוא . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
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‡¯Óba ,‰p‰c36‡z‚eÏt LÈ מחלוקתÈa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ ÔÈa ¿ƒ≈«¿»»≈¿¿»≈«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ

dÈÏŒ‡¯È·Ò ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c ,ÚLB‰È סוברeÏ‡‚ ÔÒÈ·c בני ¿À«¿«ƒ¡ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¬
ממצרים Ï‡b‰Ïישראל ÔÈ„È˙Ú È¯L˙·e,האחרונה Èa¯Âמהגלות ¿ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒ»≈¿«ƒ

dÈÏŒ‡¯È·Ò ÚLB‰È סוברeÏ‡‚ ÔÒÈ·c ממצרים ישראל ÔÒÈ·eבני ¿À«¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¬¿ƒ»
Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú מהגלות ¬ƒƒ¿ƒ»≈

e‰È˙ËÈLÏהאחרונה. e„Ê‡Â¿»¿¿ƒ»«¿
Ì˙z‚eÏÙa ורבי אליעזר רבי ƒ¿¿»»

לשיטתם  הולכים יהושע

שלהם  ∆…¿ÔÙ‡aבמחלוקת
‰Ïe‡b‰37 תהיה כיצד «¿»

לבוא, העתידה Èa¯c¿«ƒהגאולה
dÈÏŒ‡¯È·Ò ¯ÊÚÈÏ‡ סובר ¡ƒ∆∆¿ƒ»≈

ÔÈNBÚ Ï‡¯NÈ Ì‡ƒƒ¿»≈ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ÔÈÏ‡‚ ‰·eLz¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

ÔÎÏÂ ,ÔÈÏ‡‚ ÔÈ‡ כיוון ≈ƒ¿»ƒ¿»≈
העתידה  הגאולה דעתו שלפי

תשובה  עלֿידי «Œ‡¯È·Ò¿ƒתבוא
dÈÏ סובר אליעזר רבי ≈

,Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú È¯L˙·cƒ¿ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒ»≈
Ê‡ Èk בעשרת במיוחד בתשרי, ƒ»

תשובה, ∆∆»¿Ïa˜˙Óƒ˙ימי
˙‡N ¯˙Èa ‰·eLz‰38 «¿»¿∆∆¿≈

ימות  שאר בכל מאשר יותר

ÚLB‰Èהשנה. Èa¯Â¿«ƒ¿À«
dÈÏŒ‡¯È·Ò סובר·È˙Îc39 ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ

,eÏ‡bz ÛÒÎa ‡Ï ויש …¿∆∆ƒ»≈
זה  במובן הפסוק את לפרש

תבוא  לא העתידה שהגאולה

ראויים  יהיו ישראל שבני בזכות

על  בכסף תשלום כמו לה

תבוא  שהגאולה היינו רכישה,

ÌÈNÚÓe ‰·eL˙a ‡Ï…ƒ¿»«¬ƒ
ÔÈ‡ eÏÈÙ‡c) ÌÈ·BËƒ«¬ƒ≈
‰·eLz ÔÈNBÚƒ¿»

ÔÈÏ‡‚40Œ‡¯È·Ò ÔÎÏÂ ,( ƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ»
dÈÏיהושע רבי ÔÒÈaLסובר ≈∆¿ƒ»

„vÓ eÏ‡‚ ‡lL ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa BÓk ,Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆…ƒ¿¬ƒ«
,Ì˙eÎÊ היו ואדרבה ומצוות תורה ישראל לבני היו לא שעה באותה שהרי ¿»

מצרים בטומאת הייתה‡l‡שקועים ממצרים ‰Èelbהיציאה È„ÈŒÏÚ ∆»«¿≈«ƒ
‰"aw‰ ÏL BcÒÁ „vÓ ‰ÏÚÓlÓ ואם העתידה בגאולה גם יהיה וכך ƒ¿«¿»ƒ««¿∆«»»

ממצרים. והגאולה היציאה כמו בניסן תהיה העתידה שהגאולה ראוי כן

Ì˙z‚eÏt ÔÎz Ìb e‰fL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ אליעזר רבי של מחלוקתם ¿≈¿ƒ∆∆«…∆¿¿»»

יהושע ‰‰ÚtL‰ורבי ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba האלוקית והחיות השפע של ¿≈«ƒ¿»««¿»»
ÌÏBÚa41dÈÏŒ‡¯È·Ò ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c BÏekסובר , ÌÏBÚ‰ ÏkL »»¿«ƒ¡ƒ∆∆¿ƒ»≈∆»»»

‰hÓ ÏL ÌÈnÓ) ÒeÈÈ˜B‡ ÈÓÈnÓהים ÏLמי ÌÈnÓ ‡ÏÂ ƒ≈≈¿»ƒ«ƒ∆«»¿…ƒ«ƒ∆
‰ÏÚÓ הגשמים Ó‡pL¯מי ,‰˙BL ‡e‰ (42ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÈ „‡Â «¿»∆∆∆¡«¿≈«¬∆ƒ»»∆

ML)(‰ÏÚÂ ı¯‡a ‰˙ ∆»»»»∆¿»»
Èt Ïk ˙‡ ‰˜L‰Â¿ƒ¿»∆»¿≈

,‰Ó„‡‰ מי שגם וכיוון »¬»»
"אד" באמצעות נוצרים הגשמים

שעיקר  נמצא הים ממי שעולה

לעולם  באים והשפע החיות

שלמטה ¿»¿eÈ‰c,מהמים
הדברים  של והמשמעות

היא ««¿»»∆ÚtL‰‰L‰ברוחניות
לעולם  ויורדת שבאה

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ«¿≈
‡˙e¯Ú˙‡ ˙Óc˜‰«¿»«ƒ¿¬»

,‡z˙Ïc של) התעוררות ƒ¿«»
ÏÚÓÏ‰האדם) ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

˙„B·Ú C¯cŒÏÚ)«∆∆¬«
‰·eLz‰ האדם מצד שעיקרה «¿»

ÚLB‰Èעצמו  Èa¯Â חולק ), ¿«ƒ¿À«
עיקר  כי האומר אליעזר רבי על

"אתערותא  בכוח בא השפע

ורבי dÈÏŒ‡¯È·Òדלתתא" ¿ƒ»≈
סובר  ‰ÌÏBÚכי יהושע Ïk»»»

ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈnÓ BÏekƒ«ƒ»∆¿ƒ
,‰˙BL ‡e‰ החיות ועיקר ∆

הגשמים  ממי היא והשפע

¯Ó‡pL43ÌÈÓM‰ ¯ËÓÏ ∆∆¡«ƒ¿««»«ƒ
,eÈ‰c ,ÌÈÓ ‰zLzƒ¿∆»ƒ¿«¿
הדברים  של הרוחנית והמשמעות

‰‰ÚtL‰היא  ¯wÈÚL של ∆ƒ«««¿»»
הזה  לעולם האלוקית החיות

‡˙e¯Ú˙‡ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆ƒ¿¬»
dÓˆÚ „vÓ ‡ÏÈÚÏc ולא ƒ¿≈»ƒ««¿»

התעוררות  האדם בעקבות מצד

ההתגלות  זמן בניסן, שתבוא הגאולה לגבי האמורה לשיטתו בהתאם וזאת

מלמעלה. האלוקית

‡z‚eÏt LÈ ‡¯ÓbaL Û‡ ,‰p‰Â מחלוקתÔÈ„È˙Ú È¯L˙a Ì‡ ¿ƒ≈«∆«¿»»≈¿¿»ƒ¿ƒ¿≈¬ƒƒ
L¯„na ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈa B‡ Ï‡b‰Ï5 ¿ƒ»≈¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ»≈ƒ»»«ƒ¿»

Ì˙ÒÂ ÚÈ¯Î‰ בדבר מחלוקת שיש ולהזכיר לפרט מבלי סתמית בצורה ƒ¿ƒ«¿»«
Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈ·c ÚLB‰È Èa¯k44‡e‰Â לכך . הסיבה ¿«ƒ¿À«ƒ¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ»≈¿
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סדר  ׁשל ּוגבּולים מהּמיצרים יציאה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָמצרים,
עבֹודה  ּבטלה רק ׁשּבראׁשֿהּׁשנה וזהּו ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹההׁשּתלׁשלּות.
ּפעל  ּדראׁשֿהּׁשנה ׁשהּגּלּוי והינּו, ּבמצרים, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמאבֹותינּו
מּמצרים  לצאת לא אבל מהם, העבֹודה לבּטל ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹרק
חדׁש ראׁש ּבֹו קבע ּובניו ּביעקב ּכׁשּבחר ורק ְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹלגמרי.
הּתפארת, מּבחינת נמׁש ׁשּבֹו ניסן, חדׁש ּגאּולה, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשל
ׁשּלמעלה  האֹור לבחינת עד יֹותר, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָּולמעלה
מצרים  ּדיציאת הענין נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות,
ׁשּבתׁשרי  ּתׁשרי, לגּבי ּדניסן העּלּוי ּגם וזהּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּתןּֿתֹורה.
ּתקיעת  ׁשעלֿידי ואף הּדין, יֹום ׁשהּוא הּׁשנה ראׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹהּוא

רחמים  ּכּסא על ויֹוׁשב ּדין מּכּסא עֹומד הקב"ה ,32ׁשֹופר ְֲִִִִִֵֵֵֵַַָ
ׁשהּגּלּוי  והינּו, מׁשּפט, ּבחינת זה הרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָמּכלֿמקֹום
ׁשל  ּבאפן האדם עבֹודת אפן לפי הּוא מּלמעלה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנמׁש
והגּבלה  ּבמדידה זה הרי ולכן ּדלתּתא, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאתערּותא
יׁשנן  הרחמים, מּדת עּמֹו ׁשּׁשּתף לאחרי ׁשּגם ועלּֿדר)ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ניסן  חדׁש מהּֿׁשאיןּֿכן העֹולם), ּגדרי ׁשּמּצד ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹההגּבלֹות
אּלא) זכּותם, מּצד (לא מּמצרים יׂשראל נגאלּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּבֹו

הּקּב"ה  ׁשל חסּדֹו מּלמעלה 33מּצד הּגּלּוי ענין ׁשּזהּו , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
למעלה  הּוא ולכן ּדלעילא, אתערּותא ׁשל ּבאפן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנמׁש

וההגּבל  הׁשּתלׁשלּות מהּמדידה ּדסדר .34ה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּגם p‰Â‰ה) ּתהיה ּתׁשרי, לגּבי ּדניסן הּמעלה מּצד ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבזה  והענין ּדוקא. ּבניסן העתידה ,35הּגאּולה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָ
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ּבּגמרא  ורּבי 36ּדהּנה, אליעזר רּבי ּבין ּפלּוגּתא יׁש ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּובתׁשרי  נגאלּו ּדבניסן סביראֿליּה אליעזר ּדרּבי ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻיהֹוׁשע,
נגאלּו ּדבניסן סביראֿליּה יהֹוׁשע ורּבי להּגאל, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָָָֻעתידין
ּבפלּוגּתתם  לׁשיטתיהּו ואזדּו להּגאל. עתידין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָּובניסן

הּגאּולה  יׂשראל 37ּבאפן אם סביראֿליּה אליעזר ּדרּבי , ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ולכן  נגאלין, אין לאו  ואם נגאלין ּתׁשּובה ְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָעֹוׂשין
מתקּבלת  אז ּכי להּגאל, עתידין ּדבתׁשרי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָסביראֿליּה

ׂשאת  ּביתר סביראֿליּה38ה ּתׁשּובה יהֹוׁשע ורּבי  . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻ
טֹובים 39ּדכתיב  ּומעׂשים ּבתׁשּובה לא ּתּגאלּו, ּבכסף לא ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹֹ

נגאלין  ּתׁשּובה  עֹוׂשין אין סביראֿליּה40(ּדאפילּו ולכן ,( ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָ
נגאלּו ׁשּלא מצרים ּביציאת ּכמֹו להּגאל, עתידין ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָֹׁשּבניסן
חסּדֹו מּצד מּלמעלה ה ּגּלּוי עלֿידי אּלא זכּותם, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָמּצד
ּבנֹוגע  ּפלּוגּתתם ּתכן ּגם ׁשּזהּו להֹוסיף, ויׁש הּקּב"ה. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשל

ּבעֹולם  הה ׁשּפעה סביראֿליּה41לכללּות אליעזר ּדרּבי , ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ולא  מּטה ׁשל (מּמים אֹוקיינּוס מּמימי ּכּולֹו העֹולם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּכל

ׁשֹו הּוא מעלה) ׁשל ׁשּנאמר מּמים מן 42תה, יעלה ואד ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
האדמה, ּפני ּכל את והׁשקה ועלה) ּבארץ (ׁשּׁשתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָהארץ
הקּדמת  עלֿידי היא מּלמעלה ׁשההׁשּפעה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּדהינּו,
עבֹודת  עלּֿדר) למעלה מּלמּטה ּדלתּתא, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָאתערּותא
ּכּולֹו העֹולם ּכל סביראֿליּה יהֹוׁשע ורּבי ְְְְִִֵַַַָָָָָֻהּתׁשּובה),

ׁשּנאמר  ׁשֹותה, הּוא העליֹונים הּׁשמים 43מּמים למטר ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשל  ּבאפן היא ההׁשּפעה ׁשעיּקר ּדהינּו, מים, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּתׁשּתה
יׁש ׁשּבּגמרא אף והּנה, עצמּה. מּצד ּדלעילא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאתערּותא
עתידין  ּבניסן אֹו להּגאל עתידין ּבתׁשרי אם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵָָָּפלּוגּתא

ּבּמדרׁש מּכלֿמקֹום, יהֹוׁשע 5להּגאל, ּכרּבי וסתם הכריע ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָֻ
להּגאל  עתידין לגּבי 44ּדבניסן ּדניסן הּמעלה מּצד והּוא . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
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רע"א.36) יא, צז 37)ר"ה סע"ב.סנהדרין ה"ו.38), פ"ב תשובה הל' ג.39)רמב"ם נב, שם.40)ישעי' סנהדרין תענית 41)פרש"י
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡¯Óba ,‰p‰c36‡z‚eÏt LÈ מחלוקתÈa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ ÔÈa ¿ƒ≈«¿»»≈¿¿»≈«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ

dÈÏŒ‡¯È·Ò ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c ,ÚLB‰È סוברeÏ‡‚ ÔÒÈ·c בני ¿À«¿«ƒ¡ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¬
ממצרים Ï‡b‰Ïישראל ÔÈ„È˙Ú È¯L˙·e,האחרונה Èa¯Âמהגלות ¿ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒ»≈¿«ƒ

dÈÏŒ‡¯È·Ò ÚLB‰È סוברeÏ‡‚ ÔÒÈ·c ממצרים ישראל ÔÒÈ·eבני ¿À«¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¬¿ƒ»
Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú מהגלות ¬ƒƒ¿ƒ»≈

e‰È˙ËÈLÏהאחרונה. e„Ê‡Â¿»¿¿ƒ»«¿
Ì˙z‚eÏÙa ורבי אליעזר רבי ƒ¿¿»»

לשיטתם  הולכים יהושע

שלהם  ∆…¿ÔÙ‡aבמחלוקת
‰Ïe‡b‰37 תהיה כיצד «¿»

לבוא, העתידה Èa¯c¿«ƒהגאולה
dÈÏŒ‡¯È·Ò ¯ÊÚÈÏ‡ סובר ¡ƒ∆∆¿ƒ»≈

ÔÈNBÚ Ï‡¯NÈ Ì‡ƒƒ¿»≈ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ÔÈÏ‡‚ ‰·eLz¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

ÔÎÏÂ ,ÔÈÏ‡‚ ÔÈ‡ כיוון ≈ƒ¿»ƒ¿»≈
העתידה  הגאולה דעתו שלפי

תשובה  עלֿידי «Œ‡¯È·Ò¿ƒתבוא
dÈÏ סובר אליעזר רבי ≈

,Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú È¯L˙·cƒ¿ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒ»≈
Ê‡ Èk בעשרת במיוחד בתשרי, ƒ»

תשובה, ∆∆»¿Ïa˜˙Óƒ˙ימי
˙‡N ¯˙Èa ‰·eLz‰38 «¿»¿∆∆¿≈

ימות  שאר בכל מאשר יותר

ÚLB‰Èהשנה. Èa¯Â¿«ƒ¿À«
dÈÏŒ‡¯È·Ò סובר·È˙Îc39 ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ

,eÏ‡bz ÛÒÎa ‡Ï ויש …¿∆∆ƒ»≈
זה  במובן הפסוק את לפרש

תבוא  לא העתידה שהגאולה

ראויים  יהיו ישראל שבני בזכות

על  בכסף תשלום כמו לה

תבוא  שהגאולה היינו רכישה,

ÌÈNÚÓe ‰·eL˙a ‡Ï…ƒ¿»«¬ƒ
ÔÈ‡ eÏÈÙ‡c) ÌÈ·BËƒ«¬ƒ≈
‰·eLz ÔÈNBÚƒ¿»

ÔÈÏ‡‚40Œ‡¯È·Ò ÔÎÏÂ ,( ƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ»
dÈÏיהושע רבי ÔÒÈaLסובר ≈∆¿ƒ»

„vÓ eÏ‡‚ ‡lL ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa BÓk ,Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆…ƒ¿¬ƒ«
,Ì˙eÎÊ היו ואדרבה ומצוות תורה ישראל לבני היו לא שעה באותה שהרי ¿»

מצרים בטומאת הייתה‡l‡שקועים ממצרים ‰Èelbהיציאה È„ÈŒÏÚ ∆»«¿≈«ƒ
‰"aw‰ ÏL BcÒÁ „vÓ ‰ÏÚÓlÓ ואם העתידה בגאולה גם יהיה וכך ƒ¿«¿»ƒ««¿∆«»»

ממצרים. והגאולה היציאה כמו בניסן תהיה העתידה שהגאולה ראוי כן

Ì˙z‚eÏt ÔÎz Ìb e‰fL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ אליעזר רבי של מחלוקתם ¿≈¿ƒ∆∆«…∆¿¿»»

יהושע ‰‰ÚtL‰ורבי ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba האלוקית והחיות השפע של ¿≈«ƒ¿»««¿»»
ÌÏBÚa41dÈÏŒ‡¯È·Ò ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c BÏekסובר , ÌÏBÚ‰ ÏkL »»¿«ƒ¡ƒ∆∆¿ƒ»≈∆»»»

‰hÓ ÏL ÌÈnÓ) ÒeÈÈ˜B‡ ÈÓÈnÓהים ÏLמי ÌÈnÓ ‡ÏÂ ƒ≈≈¿»ƒ«ƒ∆«»¿…ƒ«ƒ∆
‰ÏÚÓ הגשמים Ó‡pL¯מי ,‰˙BL ‡e‰ (42ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÈ „‡Â «¿»∆∆∆¡«¿≈«¬∆ƒ»»∆

ML)(‰ÏÚÂ ı¯‡a ‰˙ ∆»»»»∆¿»»
Èt Ïk ˙‡ ‰˜L‰Â¿ƒ¿»∆»¿≈

,‰Ó„‡‰ מי שגם וכיוון »¬»»
"אד" באמצעות נוצרים הגשמים

שעיקר  נמצא הים ממי שעולה

לעולם  באים והשפע החיות

שלמטה ¿»¿eÈ‰c,מהמים
הדברים  של והמשמעות

היא ««¿»»∆ÚtL‰‰L‰ברוחניות
לעולם  ויורדת שבאה

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ«¿≈
‡˙e¯Ú˙‡ ˙Óc˜‰«¿»«ƒ¿¬»

,‡z˙Ïc של) התעוררות ƒ¿«»
ÏÚÓÏ‰האדם) ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

˙„B·Ú C¯cŒÏÚ)«∆∆¬«
‰·eLz‰ האדם מצד שעיקרה «¿»

ÚLB‰Èעצמו  Èa¯Â חולק ), ¿«ƒ¿À«
עיקר  כי האומר אליעזר רבי על

"אתערותא  בכוח בא השפע

ורבי dÈÏŒ‡¯È·Òדלתתא" ¿ƒ»≈
סובר  ‰ÌÏBÚכי יהושע Ïk»»»

ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈnÓ BÏekƒ«ƒ»∆¿ƒ
,‰˙BL ‡e‰ החיות ועיקר ∆

הגשמים  ממי היא והשפע

¯Ó‡pL43ÌÈÓM‰ ¯ËÓÏ ∆∆¡«ƒ¿««»«ƒ
,eÈ‰c ,ÌÈÓ ‰zLzƒ¿∆»ƒ¿«¿
הדברים  של הרוחנית והמשמעות

‰‰ÚtL‰היא  ¯wÈÚL של ∆ƒ«««¿»»
הזה  לעולם האלוקית החיות

‡˙e¯Ú˙‡ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆ƒ¿¬»
dÓˆÚ „vÓ ‡ÏÈÚÏc ולא ƒ¿≈»ƒ««¿»

התעוררות  האדם בעקבות מצד

ההתגלות  זמן בניסן, שתבוא הגאולה לגבי האמורה לשיטתו בהתאם וזאת

מלמעלה. האלוקית

‡z‚eÏt LÈ ‡¯ÓbaL Û‡ ,‰p‰Â מחלוקתÔÈ„È˙Ú È¯L˙a Ì‡ ¿ƒ≈«∆«¿»»≈¿¿»ƒ¿ƒ¿≈¬ƒƒ
L¯„na ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈa B‡ Ï‡b‰Ï5 ¿ƒ»≈¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ»≈ƒ»»«ƒ¿»

Ì˙ÒÂ ÚÈ¯Î‰ בדבר מחלוקת שיש ולהזכיר לפרט מבלי סתמית בצורה ƒ¿ƒ«¿»«
Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈ·c ÚLB‰È Èa¯k44‡e‰Â לכך . הסיבה ¿«ƒ¿À«ƒ¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ»≈¿
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e"kyz'dיד ,oqip g"dan ,ycegd zyxt ,icewtÎldwie t"y

לעילא  ׁשהיא ּדלעילא אתערּותא נמׁשכת אזי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדלתּתא,
מּגעת  ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין מּמקֹום יֹותר, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּולעילא

הּמעלֹות  ב' יׁשנן זֹו ּדלעילא ּובאתערּותא ּכלל, ,49ׁשם ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָ
ּדסדר  וההגּבלה מהּמדידה ׁשּלמעלה האֹור מעלת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהן
ויׁש ּפנימּיּות, ּבבחינת ׁשּנמׁש הּמעלה והן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָהׁשּתלׁשלּות,
ׁשּבּגאּלה  וזהּו זכר. יֹולדת  ענין ׁשּזהּו ותקף, קּיּום ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻלֹו

זכר  לׁשֹון חדׁש, ׁשיר ל ונֹודה נאמר וזהּו50העתידה , ְְְְֱֲִִֶֶֶַָָָָָָ
ּגדֹול  לאֹור מאפלה ׁשּמבאר 51ּגם ואף זכר. לׁשֹון , ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹ

אֹורה  הּכתּוב 52ּבׁשערי לׁשֹון היתה 53ּבדּיּוק לּיהּודים ְְְְְֲִִֵַַַָָָָ
הּוא  ׁשאֹורה נקבה, לׁשֹון ּדייקא, אֹורה גֹו', ְְְֵֶָָָָָָאֹורה
ּביחס  רק הּוא ּדאֹורה העּלּוי מּכלֿמקֹום, מאֹור, ְְְְִִֵַַַַָָָָָלמעלה
מּבחינת  ּגם למעלה הּוא ּגדֹול אֹור אבל סתם, ְְְְְֲִִַַַָָָָלאֹור

.54אֹורה  ָ

ÔÎÂ מׁשיח עלֿידי להּגאל עתידין ׁשּבניסן לנּו, ּתהיה ¿≈ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אחריה  ׁשאין והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻצדקנּו

היתה 50ּגלּות  לּיהּודים ּׁשּכתּוב מה יקּים לפניֿזה ועֹוד , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ז"ל  חכמינּו ּכדרׁשת הן ויקר, וׂשׂשֹון וׂשמחה 55א ֹורה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ

ויקר  מילה, זֹו ׂשׂשֹון טֹוב, יֹום זה ׂשמחה ּתֹורה, זֹו ְִִִֶָָָָָָאֹורה
לתפּלין  ּכּלּה הּתֹורה ּכל ׁשהקׁשה (וכיון ּתפּלין ,56אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻֻ

וׂשמחה  אֹורה והן ּכּלּה), הּתֹורה ּכל את ּכֹולל זה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהרי
לנּו ּתהיה ּכן ּכפׁשּוטם, ויקר .57וׂשׂשֹון ְְְִִִֵֶָָָָ
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ב.49) כד, שה"ש לקו"ת  גם ב.50)ראה קטז, פסחים ― ונאמר ה"ג שם.51)תוד "ה פסחים ― גאלנו אשר ברכת שער 52)נוסח

ואילך). ב (צח, ואילך פל"ב היהודים וקבל ד"ה טז.53)הפורים ח, אורה 54)אסתר ערך ד) (כרך הערכיםֿחב"ד ספר גם ראה

ב.55)בתחילתו. טז, וש"נ.56)מגילה א. לה, דמוצש"ק.57)קידושין הבדלה נוסח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡ÏÈÚÏc נוספתÔÈ‡L ÌB˜nÓ ,¯˙BÈ ‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏ ‡È‰L ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ»∆≈

,ÏÏk ÌL ˙ÚbÓ ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡"דלתתא ה"אתערותא גם שהרי ƒ¿¬»ƒ¿«»«««»¿»
האדם של ויכולתו כוחו לפי מוגבלת היא נעלית «¬¿e¯Ú˙‡·e¿ƒ˙‡הכי

BÊ ‡ÏÈÚÏc שיש) הראשונה דלעילא" ה"אתערותא אחרי שבאה השנייה, ƒ¿≈»
על  נגרמת שהיא בגלל יתרון בה

והעובדה  האדם עבודת ידי

לקלוט  מוכשר ראוי שהאדם

כי  חסרון גם בה יש אבל אותה,

ערך  לפי היא סוף סוף

מוגבל) אדם של התעוררות

˙BÏÚn‰ '· ÔLÈ49, שני ∆¿»««¬
יחד  גם ÏÚÓ˙היתרונות Ô‰≈«¬«

‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»
‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„n‰Ó≈«¿ƒ»¿««¿»»
,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc¿≈∆ƒ¿«¿¿
דלעילא" "אתערותא בהיותה

ולא  האדם בעבודת תלוייה שלא

המוגבלת  מידתו לפי מותאמת

CLÓpL ‰ÏÚn‰ Ô‰Â¿≈««¬»∆ƒ¿»
BÏ LÈÂ ,˙eiÓÈt ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈

,Û˜˙Â Ìei˜ באה היא כי ƒ¿…∆
"אתערותא  על בהוספה

נמשכת  שכן קודמת, דלעילא"

דלתתא" "אתערותא בעקבות

האדם ÔÈÚשל e‰fL∆∆ƒ¿«
.¯ÎÊ ˙„ÏBÈ∆∆»»

‰„È˙Ú‰ ‰l‡baL e‰ÊÂ¿∆∆«¿À»»¬ƒ»
¯ÈL EÏ ‰„BÂ ¯Ó‡∆¡«¿∆¿ƒ

¯ÎÊ ÔBLÏ ,L„Á50e‰ÊÂ , »»¿»»¿∆
Ìb ברכת בנוסח הלשון דיוק «

הסדר בליל הנאמרת גאלנו" נקבהÏÙ‡Ó‰"אשר ÏB„bלשון ¯B‡Ï51, ≈¬≈»¿»
¯ÎÊ ÔBLÏ שהיא הגאולה מעלת את להדגיש נקיבה, לשון "לאורה" ולא ¿»»

ובתוקף. בפנימיות החודר אור

‰¯B‡ È¯ÚLa ¯‡·nL Û‡Â52·e˙k‰ ÔBLÏ ˜ei„a53 ¿«∆¿…»¿«¬≈»¿ƒ¿«»
,‰·˜ ÔBLÏ ,‡˜ÈÈc ‰¯B‡ ,'B‚ ‰¯B‡ ‰˙È‰ ÌÈ„e‰iÏ«¿ƒ»¿»»»»¿»¿¿≈»

¯B‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰¯B‡L"לאור "מאפילה הביטוי כן ואם ∆»¿«¿»≈
מסויים, חיסרון על ללמד אמור "לאורה" ‰ÈelÚולא ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒ

ÒÁÈa ˜¯ ‡e‰ ‰¯B‡c¿»«¿««
¯B‡ Ï·‡ ,Ì˙Ò ¯B‡Ï¿¿»¬»

ÏB„b האמור הברכה כבנוסח »
גאלנו" "אשר בברכת כאן,

Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«
‰¯B‡ ˙ÈÁaÓ54. ƒ¿ƒ«»

ÔÒÈaL ,eÏ ‰È‰z ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆»∆¿ƒ»
È„ÈŒÏÚ Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒ¿ƒ»≈«¿≈
‰l‡ba e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈«¿À»

‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ שתהיה »¬ƒƒ¿«¿≈»
נצחית ‡È¯Á‰גאולה ÔÈ‡L∆≈«¬∆»

˙eÏb50‰ÊŒÈÙÏ „BÚÂ , »¿ƒ¿≈∆
ניסן, לחודש הכניסה לפני

אדר, בחודש »Ìi˜È¿Àבעמדנו
·e˙kM ‰Ó אסתר במגילת «∆»

‰¯B‡ ‰˙È‰ ÌÈ„e‰iÏ«¿ƒ»¿»»
Ô‰ ,¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ¿ƒ¿»¿»ƒ»≈

Ï"Ê eÈÓÎÁ ˙L¯„k55 ƒ¿»«¬»≈«
זה כתוב BÊבפירוש ‰¯B‡»

ÌBÈ ‰Ê ‰ÁÓN ,‰¯Bz»ƒ¿»∆
,‰ÏÈÓ BÊ ÔBNN ,·BË»ƒ»
ÔÂÈÎÂ) ÔÈlÙz el‡ ¯˜ÈÂƒ»≈¿ƒƒ¿≈»

‰L˜‰L הושוותהÏk ∆À¿»»
ÔÈlÙ˙Ï dlk ‰¯Bz‰56, «»À»ƒ¿ƒƒ

ז"ל  חכמינו שלמדו כפי

תפילין  במצוות האמור מהפסוק

בפיך" ה' תורת תהיה "למען –‰¯Bz‰ Ïk ˙‡ ÏÏBk ‰Ê È¯‰¬≈∆≈∆»«»
‰È‰z Ôk ,ÌËeLÙk ¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡ Ô‰Â ,(dlkÀ»¿≈»¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿∆
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אתערּותא  ׁשל ּבאפן מּלמעלה ּגיּלּוי ׁשענינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּתׁשרי,
ּדסדר  וההגּבלה מהּמדידה למעלה הּוא ולכן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּדלעילא,

ּכּנ"ל. ְְְִַַַהׁשּתלׁשלּות,

ÌÓ‡ מעלה ּגם ׁשּיׁש ידּוע ׁשהרי להבין, צרי עדין »¿»ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הקּדמת  עלֿידי ׁשּבאה ּדלעילא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּבאתערּותא
מּצד  ּדלעילא אתערּותא לגּבי ּדוקא, ּדלתּתא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָאתערּותא

ּכּמבאר  יֹולדת 45עצמּה. ּתחּלה  מזרעת  אּׁשה  ּבענין ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ
(אּׁשה 46זכר  ּדלתּתא אתערּותא הקּדמת ׁשעלֿידי , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבבחינת  מּלמעלה הּגּלּוי נמׁש אזי ּתחּלה) ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָמזרעת
מהּֿׁשאיןּֿכן  זכר), (יֹולדת ותקף קּיּום לֹו ויׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּפנימּיּות,
ללא  מּלמעלה הּגּלּוי ׁשּנמׁש ּתחּלה, מזריע ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָֹּכׁשאיׁש
ׁשהּגּלּוי  נקבה, יֹולדת אזי ּדלתּתא, אתערּותא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהקּדמת
ותקף  קּיּום לֹו ואין ּבלבד, חיצֹונּיּות ּבבחינת ְְְְִִִִִִֵֶַַֹהּוא

ּכנקבה  ּכח ֹו ּתׁש עתידין 47(עלּֿדר ׁשּבניסן וכיון ,( ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מּצד  ּדלעילא אתערּותא ׁשל ּבאפן הרי להּגאל, עצמּה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּדלתּתא, אתערּותא ׁשּבהקּדמת העּלּוי  לכאֹורה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָיחסר
 ֿ ׁשּלעתיד הּוא, הענין  א זכר. יֹולדת עלֿידיֿזה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּדוקא

ּכתיב  והּוא 48לבא ּבּה יּוּלד ואיׁש אי ׁש יאמר ּולצּיֹון ְְְְִִִִֵַַָָָֹ
מאד, נעלה מּמקֹום הּגּלּוי ׁשּיהיה והינּו, עליֹון, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹיכֹוננה
יּוּלד, ואיׁש איׁש ולכן עליֹון, יכֹוננה והּוא ענין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּזהּו
(זכר). איׁש נֹולד יהיה ּתחּלה, מזריע איׁש ּכאׁשר ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּגם
ׁשעלֿידי  ּדלעילא ׁשּבאתערּותא ׁשהּמעלה ּבזה, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהענין
אתערּותא  לגּבי ּדוקא היא ּדלתּתא, אתערּותא ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָהקּדמת
א ּכלל, עבֹודה עלֿידי ׁשּלא מעצמּה, הּבאה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּדלעילא
ׁשּלאחרי  והינּו, יֹותר, נעלית ּדלעילא אתערּותא ּגם ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָיׁש
אתערּותא  הקּדמת ׁשעלֿידי ּדלעילא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהאתערּותא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שקיימת  מזכיר לא ואפילו מוחלט כדבר יהושע רבי דעת את מקבל שהמדרש

היא אחרת È¯Lz,דעה Èa‚Ï ÔÒÈc ‰ÏÚn‰ „vÓ לעיל כמבואר ƒ«««¬»¿ƒ»¿«≈ƒ¿≈
BÈÚLהוא ניסן חודש ‡˙e¯Ú˙‡של ÏL ÔÙ‡a ‰ÏÚÓlÓ ÈelÈb ∆ƒ¿»ƒƒ¿«¿»¿…∆∆ƒ¿¬»

¯„Òc ‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„n‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔÎÏÂ ,‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»¿»≈¿«¿»≈«¿ƒ»¿««¿»»¿≈∆
.Ï"pk ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿««

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
באמת  מדוע עניין של לגופו

התעוררות  יש שבו ניסן חודש

תשרי  חודש על עדיף מלמעלה

האדם  מצד התעוררות יש שבו

Úe„È È¯‰L מעלה יש שאמנם ∆¬≈»«
כי  דלעילא" ב"אתערותא ויתרון

למדידות  ומעבר מעל היא

העולם  ושל האדם של ולהגבלות

ידוע  שני מצד Ìbאך LiL∆≈«
‰ÏÚÓ ויתרון‡˙e¯Ú˙‡a «¬»¿ƒ¿¬»

È„ÈŒÏÚ ‰‡aL ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»∆»»«¿≈
‡˙e¯Ú˙‡ ˙Óc˜‰«¿»«ƒ¿¬»
Èa‚Ï ,‡˜Âc ‡z˙Ïcƒ¿«»«¿»¿«≈
„vÓ ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ«

dÓˆÚ האדם כזה באופן כי «¿»
לקלוט  ומוכן ראוי כלי הוא

ה"אתערותא  את כראוי

בחסידות nk45·‡¯דלעילא". «¿…»
ÔÈÚa הרוחנית המשמעות ¿ƒ¿«

ז"ל  חכמינו דברי של הפנימית

‰M‡ של 'מקבל' הוא שעניינה ƒ»
מלמעלה  »»¿»Ú¯ÊÓ˙השפע

‰lÁz התעוררות היינו ¿ƒ»
ÎÊ¯מלמטה  ˙„ÏBÈ46 גורמת ∆∆»»

מלמעלה, התעוררות של המשכה

שעניינו  זכר 'משפיע',בחינת

˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»«
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ כשלב ƒ¿¬»ƒ¿«»

Ú¯ÊÓ˙ראשון  ‰M‡)ƒ»«¿««
Èelb‰ CLÓ ÈÊ‡ (‰lÁz¿ƒ»¬«ƒ¿»«ƒ

‰ÏÚÓlÓ היטב Û˜˙Âונקלט Ìei˜ BÏ LÈÂ ,˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ¿…∆
CLÓpL ,‰lÁz ÚÈ¯ÊÓ LÈ‡Lk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(¯ÎÊ ˙„ÏBÈ)∆∆»»«∆≈≈¿∆ƒ«¿ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿»

‰ÏÚÓlÓ Èelb‰"דלעילא ‡˙e¯Ú˙‡ה"אתערותא ˙Óc˜‰ ‡ÏÏ «ƒƒ¿«¿»¿…«¿»«ƒ¿¬»
˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁ·a ‡e‰ Èelb‰L ,‰·˜ ˙„ÏBÈ ÈÊ‡ ,‡z˙Ïcƒ¿«»¬«∆∆¿≈»∆«ƒƒ¿ƒ«ƒƒ

„·Ïa,כראוי נקלט (C¯cŒÏÚואינו Û˜˙Â Ìei˜ BÏ ÔÈ‡Â חכמינו דברי ƒ¿«¿≈ƒ¿…∆«∆∆
עניין  באותו כי נקבה בלשון זכר לאיש מתייחס הכתוב שלפעמים »Lzז"ל

k˜·‰נחלש  BÁk47ÔÙ‡a ,Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈaL ÔÂÈÎÂ ,( …ƒ¿≈»¿≈»∆¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ»≈¿…∆
,dÓˆÚ „vÓ ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ ÏL כל מלמטה ללא התעוררות ∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ««¿»

מצרים  ביציאת שהיה כשם האדם כזה ‰¯Èמצד באופן ÒÁÈ¯בגאולה ¬≈∆¿«
ÈelÚ‰ ‰¯B‡ÎÏ והיתרון‡˜ÂcL ,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ˙Óc˜‰aL ƒ¿»»ƒ∆¿«¿»«ƒ¿¬»ƒ¿«»∆«¿»

¯ÎÊ ˙„ÏBÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ואם «¿≈∆∆∆»»
מדגישים  מדוע את כן כך כל

של  כזמן ניסן חודש של המעלה

עד  דלעילא" "אתערותא

העתידה  הגאולה גם שבגללה

ניסן.? בחודש דווקא תהיה

Œ„È˙ÚlL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆∆»ƒ
·È˙k ‡·Ï48ÔBiˆÏe »…¿ƒ¿ƒ

da „leÈ LÈ‡Â LÈ‡ ¯Ó‡È≈»«ƒ¿ƒ«»
,ÔBÈÏÚ ‰BÎÈ ‡e‰Â¿¿¿∆»∆¿

Èelb‰ ‰È‰iL ,eÈ‰Â והרי ¿«¿∆ƒ¿∆«ƒ
(כמבואר  גילוי היא "לידה"

נמשלה  שהגלות בחסידות

ללידה) נמשלה והגאולה לעיבור

ÌB˜nÓ ומקור ÏÚ‰שורש ƒ»«¬∆
‡e‰Â ÔÈÚ e‰fL ,„‡Ó¿…∆∆ƒ¿«¿

,ÔBÈÏÚ ‰BÎÈ שעניין ¿¿∆»∆¿
ונוצר  נבנה מבחינה הגאולה

"עליון" ביותר, ≈«¿ÔÎÏÂעליונה
נעלה  ממקור הוא שהגילוי כיוון

leÈ„,מאד  LÈ‡Â LÈ‡ ויש ƒ¿ƒ«
הכתוב  לשון דיוק את לפרש

זה  במובן יולד" ואיש "איש

ÚÈ¯ÊÓ LÈ‡ ¯L‡k ÌbL∆««¬∆ƒ«¿ƒ«
,‰lÁz ההתעוררות והתחלת ¿ƒ»

מלמעלה, השפעה בדרך היא

דלעילא", ∆¿È‰Èƒ‰"אתערותא
.(¯ÎÊ) LÈ‡ „ÏB»ƒ»»

‰ÏÚn‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆««¬»
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡aL∆¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»«
,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»

לה  בפנימיות,שהודות נקלטת דלעילא" ה"אתערותא של וההתגלות ההארה

לעיל, ‰a‡‰כמבואר ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ Èa‚Ï ‡˜Âc ‡È‰ƒ«¿»¿«≈ƒ¿¬»ƒ¿≈»«»»
dÓˆÚÓ לגמרי‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡lL מלמטה, האדם ÏÏk,מצד ≈«¿»∆…«¿≈¬»¿»

,eÈ‰Â ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ Ìb LÈ C‡ אתערותא" «≈«ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¬≈≈¿«¿
כזו  ‰˜Óc˙דלעילא" È„ÈŒÏÚL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆«¿≈«¿»«

,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡שלה היתרונות כל ‡˙e¯Ú˙‡עם ˙ÎLÓ ÈÊ‡ ƒ¿¬»ƒ¿«»¬«ƒ¿∆∆ƒ¿¬»
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לעילא  ׁשהיא ּדלעילא אתערּותא נמׁשכת אזי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדלתּתא,
מּגעת  ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין מּמקֹום יֹותר, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּולעילא

הּמעלֹות  ב' יׁשנן זֹו ּדלעילא ּובאתערּותא ּכלל, ,49ׁשם ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָ
ּדסדר  וההגּבלה מהּמדידה ׁשּלמעלה האֹור מעלת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהן
ויׁש ּפנימּיּות, ּבבחינת ׁשּנמׁש הּמעלה והן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָהׁשּתלׁשלּות,
ׁשּבּגאּלה  וזהּו זכר. יֹולדת  ענין ׁשּזהּו ותקף, קּיּום ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻלֹו

זכר  לׁשֹון חדׁש, ׁשיר ל ונֹודה נאמר וזהּו50העתידה , ְְְְֱֲִִֶֶֶַָָָָָָ
ּגדֹול  לאֹור מאפלה ׁשּמבאר 51ּגם ואף זכר. לׁשֹון , ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹ

אֹורה  הּכתּוב 52ּבׁשערי לׁשֹון היתה 53ּבדּיּוק לּיהּודים ְְְְְֲִִֵַַַָָָָ
הּוא  ׁשאֹורה נקבה, לׁשֹון ּדייקא, אֹורה גֹו', ְְְֵֶָָָָָָאֹורה
ּביחס  רק הּוא ּדאֹורה העּלּוי מּכלֿמקֹום, מאֹור, ְְְְִִֵַַַַָָָָָלמעלה
מּבחינת  ּגם למעלה הּוא ּגדֹול אֹור אבל סתם, ְְְְְֲִִַַַָָָָלאֹור

.54אֹורה  ָ

ÔÎÂ מׁשיח עלֿידי להּגאל עתידין ׁשּבניסן לנּו, ּתהיה ¿≈ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אחריה  ׁשאין והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻצדקנּו

היתה 50ּגלּות  לּיהּודים ּׁשּכתּוב מה יקּים לפניֿזה ועֹוד , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ז"ל  חכמינּו ּכדרׁשת הן ויקר, וׂשׂשֹון וׂשמחה 55א ֹורה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ

ויקר  מילה, זֹו ׂשׂשֹון טֹוב, יֹום זה ׂשמחה ּתֹורה, זֹו ְִִִֶָָָָָָאֹורה
לתפּלין  ּכּלּה הּתֹורה ּכל ׁשהקׁשה (וכיון ּתפּלין ,56אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻֻ

וׂשמחה  אֹורה והן ּכּלּה), הּתֹורה ּכל את ּכֹולל זה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהרי
לנּו ּתהיה ּכן ּכפׁשּוטם, ויקר .57וׂשׂשֹון ְְְִִִֵֶָָָָ
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ב.49) כד, שה"ש לקו"ת  גם ב.50)ראה קטז, פסחים ― ונאמר ה"ג שם.51)תוד "ה פסחים ― גאלנו אשר ברכת שער 52)נוסח

ואילך). ב (צח, ואילך פל"ב היהודים וקבל ד"ה טז.53)הפורים ח, אורה 54)אסתר ערך ד) (כרך הערכיםֿחב"ד ספר גם ראה

ב.55)בתחילתו. טז, וש"נ.56)מגילה א. לה, דמוצש"ק.57)קידושין הבדלה נוסח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡ÏÈÚÏc נוספתÔÈ‡L ÌB˜nÓ ,¯˙BÈ ‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏ ‡È‰L ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ»∆≈

,ÏÏk ÌL ˙ÚbÓ ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡"דלתתא ה"אתערותא גם שהרי ƒ¿¬»ƒ¿«»«««»¿»
האדם של ויכולתו כוחו לפי מוגבלת היא נעלית «¬¿e¯Ú˙‡·e¿ƒ˙‡הכי

BÊ ‡ÏÈÚÏc שיש) הראשונה דלעילא" ה"אתערותא אחרי שבאה השנייה, ƒ¿≈»
על  נגרמת שהיא בגלל יתרון בה

והעובדה  האדם עבודת ידי

לקלוט  מוכשר ראוי שהאדם

כי  חסרון גם בה יש אבל אותה,

ערך  לפי היא סוף סוף

מוגבל) אדם של התעוררות

˙BÏÚn‰ '· ÔLÈ49, שני ∆¿»««¬
יחד  גם ÏÚÓ˙היתרונות Ô‰≈«¬«

‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»
‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„n‰Ó≈«¿ƒ»¿««¿»»
,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc¿≈∆ƒ¿«¿¿
דלעילא" "אתערותא בהיותה

ולא  האדם בעבודת תלוייה שלא

המוגבלת  מידתו לפי מותאמת

CLÓpL ‰ÏÚn‰ Ô‰Â¿≈««¬»∆ƒ¿»
BÏ LÈÂ ,˙eiÓÈt ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈

,Û˜˙Â Ìei˜ באה היא כי ƒ¿…∆
"אתערותא  על בהוספה

נמשכת  שכן קודמת, דלעילא"

דלתתא" "אתערותא בעקבות

האדם ÔÈÚשל e‰fL∆∆ƒ¿«
.¯ÎÊ ˙„ÏBÈ∆∆»»

‰„È˙Ú‰ ‰l‡baL e‰ÊÂ¿∆∆«¿À»»¬ƒ»
¯ÈL EÏ ‰„BÂ ¯Ó‡∆¡«¿∆¿ƒ

¯ÎÊ ÔBLÏ ,L„Á50e‰ÊÂ , »»¿»»¿∆
Ìb ברכת בנוסח הלשון דיוק «

הסדר בליל הנאמרת גאלנו" נקבהÏÙ‡Ó‰"אשר ÏB„bלשון ¯B‡Ï51, ≈¬≈»¿»
¯ÎÊ ÔBLÏ שהיא הגאולה מעלת את להדגיש נקיבה, לשון "לאורה" ולא ¿»»

ובתוקף. בפנימיות החודר אור

‰¯B‡ È¯ÚLa ¯‡·nL Û‡Â52·e˙k‰ ÔBLÏ ˜ei„a53 ¿«∆¿…»¿«¬≈»¿ƒ¿«»
,‰·˜ ÔBLÏ ,‡˜ÈÈc ‰¯B‡ ,'B‚ ‰¯B‡ ‰˙È‰ ÌÈ„e‰iÏ«¿ƒ»¿»»»»¿»¿¿≈»

¯B‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰¯B‡L"לאור "מאפילה הביטוי כן ואם ∆»¿«¿»≈
מסויים, חיסרון על ללמד אמור "לאורה" ‰ÈelÚולא ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒ

ÒÁÈa ˜¯ ‡e‰ ‰¯B‡c¿»«¿««
¯B‡ Ï·‡ ,Ì˙Ò ¯B‡Ï¿¿»¬»

ÏB„b האמור הברכה כבנוסח »
גאלנו" "אשר בברכת כאן,

Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«
‰¯B‡ ˙ÈÁaÓ54. ƒ¿ƒ«»

ÔÒÈaL ,eÏ ‰È‰z ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆»∆¿ƒ»
È„ÈŒÏÚ Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒ¿ƒ»≈«¿≈
‰l‡ba e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈«¿À»

‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ שתהיה »¬ƒƒ¿«¿≈»
נצחית ‡È¯Á‰גאולה ÔÈ‡L∆≈«¬∆»

˙eÏb50‰ÊŒÈÙÏ „BÚÂ , »¿ƒ¿≈∆
ניסן, לחודש הכניסה לפני

אדר, בחודש »Ìi˜È¿Àבעמדנו
·e˙kM ‰Ó אסתר במגילת «∆»

‰¯B‡ ‰˙È‰ ÌÈ„e‰iÏ«¿ƒ»¿»»
Ô‰ ,¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ¿ƒ¿»¿»ƒ»≈

Ï"Ê eÈÓÎÁ ˙L¯„k55 ƒ¿»«¬»≈«
זה כתוב BÊבפירוש ‰¯B‡»

ÌBÈ ‰Ê ‰ÁÓN ,‰¯Bz»ƒ¿»∆
,‰ÏÈÓ BÊ ÔBNN ,·BË»ƒ»
ÔÂÈÎÂ) ÔÈlÙz el‡ ¯˜ÈÂƒ»≈¿ƒƒ¿≈»

‰L˜‰L הושוותהÏk ∆À¿»»
ÔÈlÙ˙Ï dlk ‰¯Bz‰56, «»À»ƒ¿ƒƒ

ז"ל  חכמינו שלמדו כפי

תפילין  במצוות האמור מהפסוק

בפיך" ה' תורת תהיה "למען –‰¯Bz‰ Ïk ˙‡ ÏÏBk ‰Ê È¯‰¬≈∆≈∆»«»
‰È‰z Ôk ,ÌËeLÙk ¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡ Ô‰Â ,(dlkÀ»¿≈»¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿∆
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e"kyz'dטז ,oqip g"dan ,ycegd zyxt ,icewtÎldwie t"y zgiy

קודמת  בהתוועדות הבעש"ט 11דובר תורת הפסוק 12אודות תעזוב 13על עזוב גו' שונאך חמור תראה "כי
לעבודת  יבלבל שלא כדי לשברו, יש הגוף, ואילו בלבד, לנשמה ששייך ענין אינה ה' שעבודת שתוכנה, עמו",
לבררו  אם כי וסיגופים, תעניות ע"י לשברו אין שלכן הגוף, ע"י גם להיות צריכה ה' עבודת אלא הנשמה,

ולזככו.

בעבודתו, לו להפריע עלולה הגוף ששבירת בגלל רק לא - היא הגוף את לשבור שאין לכך הסיבה כלומר:
הו"ע הגוף וזיכוך שבירור בגלל dnvrאלא dceard.

אחד, שבכל ה"ישראל" חלק על רק לא היא שפעולתו - ניסן ר"ח של לחידוש בנוגע לעיל האמור ובסגנון
מישראל. אחד שבכל העולם" ה"אומות חלק על גם אלא

בזה: והענין

המשנה  כדברי ועד הבהמית, ונפש הגוף עם גם להיות צריכה יהודי של  מ"ש 14עבודתו "ואהבת 15בפירוש
לאלקות, אהבה תהי' ליצה"ר שגם היינו, הרע", וביצר טוב ביצר יצריך, "בשני לבבך", בכל אלקיך ה' את

בירושלמי  בו 16וכדאיתא שנאמר אבינו אברהם של המעלה את17שזוהי היצה"ר eaal"ומצאת שגם גו'", נאמן
בו  שנאמר דוד לגבי ה', את לאהבה בתענית 18נתהפך שהרגו בקרבי", חלל .19"ולבי

השייכים  בענינים ולא תורה, של אמות ד' עם הקשורים בענינים רק ויפעל שיעסוק לחשוב ליהודי ואין
ונפש  הגוף העולם, לעניני בנוגע למצרים", ד"נגוף הענין נפעל שלא זמן כל כי, - הבהמית ונפש הגוף לעולם,
ונפש  הגוף העולם, בעניני גם פועל כאשר ודוקא ממצרים; הגאולה ענין אמיתית עדיין נעשה לא הבהמית,

הגאולה. ענין אמיתית נעשה אזי - הבהמית

מצרים" את "וינצלו ביצי"מ מ"ש גם דגים"20וזהו בה שאין ו"כמצולה דגן" בה שאין כמצודה ש"עשאוה ,21,
במצרים  שהיו הניצוצות כל בירור גדול",22שזהו"ע ה"רכוש על מוותרים שהם טענו שבנ"י שאע"פ והיינו, ,

מיד  ממצרים שיצאו מבררים 21ובלבד שלא זמן כל כי הכל, את לקחת חייבים שהם הקב"ה להם אמר מ"מ, ,
את  לברר צורך יש אמיתית גאולה שתהי' וכדי אמיתית, גאולה להיות יכולה לא שבמצרים, הניצוצות כל את

ש"לא  באופן הניצוצות, אחד"23כל עד בהם .24נשאר

ניסן:„. דחודש לזמן במיוחד שייכת הבהמית ונפש הגוף לבירור בנוגע האמורה שההוראה להוסיף, ויש
כו', מיוחדת בזהירות צורך יש ולכן יתירה, בתקיפות הוא הטבע שאז הקיץ, חדשי מתחילים ניסן בחודש

זו.25וכידוע  מיוחדת בזהירות הצורך בגלל הקיץ, בזמן אבות פרקי לאמירת הטעמים א' שזהו

בגמרא  כדאיתא - לכם" הזה  "החודש עם גם קשור זה דדיומסת",בנוגע 26וענין ומיא דפרוגייתא ל"חמרא
להתם, איקלע ערך בן אלעזר תלמודו ש"רבי (נעקר תלמודי' איעקר והרחיצה), היין (אחר בתרייהו אימשיך

למיקרא בעא בספרא, למיקרי  קם אתא הדר כי mklושכחו), dfd ycgd הענין היפך  (שזהו לבם" הי' החרש אמר ,
וכידוע  היתר, מתאוות גם להזהר צריך הרי היתר, עניני אודות שמדובר שלמרות והיינו, לכם"), הזה 27ד"החודש

כו'. הפכיים לענינים גם לבוא יכולים היתר תאוות שמריבוי

גם  לפעול צריך ניסן שר"ח - השנה" לחדשי לכם הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה ד"החודש הענין וזהו
בעולם. וחלקו ונה"ב הגוף בעניני היינו, ד"שנה", בענינים
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מנחם 11) (תורת סכ"ז ס"ו; תשכ"ו פורים משפטים; ש"פ שיחת
.(162 ע' ריש ואילך; 107 ס"ע חמ"ו התוועדויות ―

יום"12) ב"היום (נעתק וש"נ סכ"א. בהוספות טוב שם כתר ראה
שבט). כח

ה.13) כג, משפטים
א).14) (נד, רפ"ט ברכות
ה.15) ו, ואתחנן
ה"ה.16) שם
ח.17) ט, נחמי'
כב.18) קט, תהלים
קצרות"19) והערות הגהות ב"מ"מ, שם ובהנסמן פ"א, תניא ראה

כז). ע' (ריש
לו.20) יב, בא
ב.21) ט, ברכות
וש"נ.22) .80 ע' חכ"א לקו"ש ראה
כח.23) יד, בשלח
תצא.24) ר"פ להאריז"ל וסה"ל ל"ת ראה
כתוב").25) "ומצאתי (בשם לאבות בהקדמה מד"ש ראה
(26― מנחם תורת גם וראה (ובפרש"י). ב קמז, שבת

וש"נ. .89 ע' ח"כ התוועדויות
וש"נ.27) .77 ע' ריש חל"ז התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה

.e"kyz'd ,oqip g"dan ,ycegd zyxt ,icewtÎldwie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

קוראין ‡. שנה בכל לא (שהרי השבוע בפרשת תלוי' אינה ניסן, ר"ח שלפני בשבת שקוראין החודש פרשת
בשבת  הנה לכך, שבהתאם לחדשים, שנחלקת כפי השנה בסדר אלא ניסן), ר"ח שלפני בשבת פרשה אותה
הוא  ראשון חדשים ראש לכם הזה "החודש - ניסן ר"ח אודות מדובר שבה הפרשה קוראין ניסן ר"ח שלפני

השנה" לחדשי .1לכם

הוא  אלא חדשים"), ("ראש סתם "חדשים" עם רק לא קשור ניסן ר"ח של שענינו - חידוש ישנו זה בפסוק
"חדשי על גם ופועל השנה:dpydקשור ענין עם קשורים שהחדשים כפי היינו, ,"

הוא  השנה לענין החדשים ענין שבין ל'2החילוק או כ"ט במשך הלבנה מהלך עם קשור החדשים שענין -
בגמרא  ואיתא החמה. מהלך עם קשור השנה ענין ואילו מונין 3יום, העולם ואומות ללבנה, מונין שישראל

לחמה.

- בכך גם די שלכאורה - סתם לחדשים ו"ראשון" "ראש" רק לא הוא ניסן שר"ח אומרת שהתורה וכיון
"לחדשי גם ענין dpydאלא עם שקשור החדשים, ענין על רק לא פועל ניסן שר"ח היא, הדבר משמעות הרי ,"

ע  על גם אלא פועל הלבנה, ניסן שר"ח - שבאין-ערוך ענין ניתוסף שעפ"ז החמה, ענין עם שקשור השנה, נין
לחמה. שמונין העולם אומות על גם אלא ללבנה, שמונין ישראל על רק לא ושולט

ניסן:·. בחודש שהיתה ביצי"מ גם מודגש זה ענין
חז"ל  למצרים".4אמרו ד"נגוף הענין גם אלא לישראל", ד"רפוא הענין רק לא הי' שביצי"מ

הענין  ללא הקודם, ומצבה במעמדה תישאר מצרים ואילו ממצרים, יצאו שבנ"י בכך מספיק הי' ולכאורה,
למצרים". ד"נגוף

מזה: ויתירה

לא  כן, עושה הי' ואילו ומיד, תיכף בנ"י את לשחרר ברירה לפרעה היתה - הכתובים פשטות משמעות ע"פ
שפרעה  מפני רק הי' בהם שהצורך המצריים, על הקב"ה שהביא המכות - כו' והמופתים האותות בכל צורך הי'

בנ"י. את לשחרר שלא והתעקש לבו את הכביד

קודמת  בהתוועדות בשעה 5[וכמשנ"ת בה פרעה, את להעניש אפשר הי' כיצד הקושיא: מתורצת שעפ"ז
גו'" אותם וענו "ועבדום הגזירה היתה מ"מ,6שמלכתחילה בנ"י, על גזירה שנגזרה שאף - בזה ומהביאורים ,

השליח  להיות מוכרח הי' לא לאחרי 7פרעה פרעה את להעניש אפשר הי' כיצד הקושיא בתירוץ - ביאור ועוד ,
שחטא "לפי - לבו את הקשה בעצמו התשובה envrnשהקב"ה למנוע הדין "נתן ולכן כו'", לישראל והרע תחלה

. כו'"ממנו לבו את הקב"ה חזק לפיכך .8.[

נמצא, כו', המכות בענין צורך הי' לא ואז ומיד, תיכף בנ"י את לשחרר פרעה בידי ברירה שהיתה וכיון
למצרים". "נגוף שיהי' הכרח אין כשלעצמו, דיצי"מ הענין שמצד

ד"נ  הענין גם ביצי"מ הי' לפועל בנוגע -ואעפ"כ, למצרים" שפועל גוף ניסן, לר"ח בנוגע האמור ע"ד  שזהו
שמונין בנ"י לעניני בנוגע רק (שנה).לא  לחמה שמונין אוה"ע לעניני בנוגע גם אלא (חודש), ללבנה

כאילו ‚. עצמו את לראות אדם חייב ויום) יום (ובכל ודור דור "בכל שהרי - האדם בעבודת מזה וההוראה
ממצרים" יצא וכמארז"ל 9הוא שלאח"ז 10, שהמאורעות אלא שלימה, גאולה ממצרים הגאולה היתה זכינו שאילו

האדם: בעבודת עתה גם נוגע דיצי "מ שהענין מובן ומזה שלימה, גאולה  היתה שלא לכך גרמו
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ב.1) יב, בא
וש"נ.2) סי"א. לקמן ראה
א.3) כט, סוכה
א.4) לו, זח"ב
ע'5) חמ"ה התוועדויות ― מנחם (תורת ס"ז וארא ש"פ שיחת

וש"נ. .(357

יג.6) טו, לך לך
פ"ח.7) שלו פרקים שמונה ספ"ו. תשובה הל' רמב"ם ראה
שם.8) פרקים שמונה ― ובארוכה ה"ג. שם
רפמ"ז.9) תניא (במשנה). ב קטז, פסחים

וש"נ.10) .230 ע' ח"כ לקו"ש ראה
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קודמת  בהתוועדות הבעש"ט 11דובר תורת הפסוק 12אודות תעזוב 13על עזוב גו' שונאך חמור תראה "כי
לעבודת  יבלבל שלא כדי לשברו, יש הגוף, ואילו בלבד, לנשמה ששייך ענין אינה ה' שעבודת שתוכנה, עמו",
לבררו  אם כי וסיגופים, תעניות ע"י לשברו אין שלכן הגוף, ע"י גם להיות צריכה ה' עבודת אלא הנשמה,

ולזככו.

בעבודתו, לו להפריע עלולה הגוף ששבירת בגלל רק לא - היא הגוף את לשבור שאין לכך הסיבה כלומר:
הו"ע הגוף וזיכוך שבירור בגלל dnvrאלא dceard.

אחד, שבכל ה"ישראל" חלק על רק לא היא שפעולתו - ניסן ר"ח של לחידוש בנוגע לעיל האמור ובסגנון
מישראל. אחד שבכל העולם" ה"אומות חלק על גם אלא

בזה: והענין

המשנה  כדברי ועד הבהמית, ונפש הגוף עם גם להיות צריכה יהודי של  מ"ש 14עבודתו "ואהבת 15בפירוש
לאלקות, אהבה תהי' ליצה"ר שגם היינו, הרע", וביצר טוב ביצר יצריך, "בשני לבבך", בכל אלקיך ה' את

בירושלמי  בו 16וכדאיתא שנאמר אבינו אברהם של המעלה את17שזוהי היצה"ר eaal"ומצאת שגם גו'", נאמן
בו  שנאמר דוד לגבי ה', את לאהבה בתענית 18נתהפך שהרגו בקרבי", חלל .19"ולבי

השייכים  בענינים ולא תורה, של אמות ד' עם הקשורים בענינים רק ויפעל שיעסוק לחשוב ליהודי ואין
ונפש  הגוף העולם, לעניני בנוגע למצרים", ד"נגוף הענין נפעל שלא זמן כל כי, - הבהמית ונפש הגוף לעולם,
ונפש  הגוף העולם, בעניני גם פועל כאשר ודוקא ממצרים; הגאולה ענין אמיתית עדיין נעשה לא הבהמית,

הגאולה. ענין אמיתית נעשה אזי - הבהמית

מצרים" את "וינצלו ביצי"מ מ"ש גם דגים"20וזהו בה שאין ו"כמצולה דגן" בה שאין כמצודה ש"עשאוה ,21,
במצרים  שהיו הניצוצות כל בירור גדול",22שזהו"ע ה"רכוש על מוותרים שהם טענו שבנ"י שאע"פ והיינו, ,

מיד  ממצרים שיצאו מבררים 21ובלבד שלא זמן כל כי הכל, את לקחת חייבים שהם הקב"ה להם אמר מ"מ, ,
את  לברר צורך יש אמיתית גאולה שתהי' וכדי אמיתית, גאולה להיות יכולה לא שבמצרים, הניצוצות כל את

ש"לא  באופן הניצוצות, אחד"23כל עד בהם .24נשאר

ניסן:„. דחודש לזמן במיוחד שייכת הבהמית ונפש הגוף לבירור בנוגע האמורה שההוראה להוסיף, ויש
כו', מיוחדת בזהירות צורך יש ולכן יתירה, בתקיפות הוא הטבע שאז הקיץ, חדשי מתחילים ניסן בחודש

זו.25וכידוע  מיוחדת בזהירות הצורך בגלל הקיץ, בזמן אבות פרקי לאמירת הטעמים א' שזהו

בגמרא  כדאיתא - לכם" הזה  "החודש עם גם קשור זה דדיומסת",בנוגע 26וענין ומיא דפרוגייתא ל"חמרא
להתם, איקלע ערך בן אלעזר תלמודו ש"רבי (נעקר תלמודי' איעקר והרחיצה), היין (אחר בתרייהו אימשיך

למיקרא בעא בספרא, למיקרי  קם אתא הדר כי mklושכחו), dfd ycgd הענין היפך  (שזהו לבם" הי' החרש אמר ,
וכידוע  היתר, מתאוות גם להזהר צריך הרי היתר, עניני אודות שמדובר שלמרות והיינו, לכם"), הזה 27ד"החודש

כו'. הפכיים לענינים גם לבוא יכולים היתר תאוות שמריבוי

גם  לפעול צריך ניסן שר"ח - השנה" לחדשי לכם הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה ד"החודש הענין וזהו
בעולם. וחלקו ונה"ב הגוף בעניני היינו, ד"שנה", בענינים
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מנחם 11) (תורת סכ"ז ס"ו; תשכ"ו פורים משפטים; ש"פ שיחת
.(162 ע' ריש ואילך; 107 ס"ע חמ"ו התוועדויות ―

יום"12) ב"היום (נעתק וש"נ סכ"א. בהוספות טוב שם כתר ראה
שבט). כח

ה.13) כג, משפטים
א).14) (נד, רפ"ט ברכות
ה.15) ו, ואתחנן
ה"ה.16) שם
ח.17) ט, נחמי'
כב.18) קט, תהלים
קצרות"19) והערות הגהות ב"מ"מ, שם ובהנסמן פ"א, תניא ראה

כז). ע' (ריש
לו.20) יב, בא
ב.21) ט, ברכות
וש"נ.22) .80 ע' חכ"א לקו"ש ראה
כח.23) יד, בשלח
תצא.24) ר"פ להאריז"ל וסה"ל ל"ת ראה
כתוב").25) "ומצאתי (בשם לאבות בהקדמה מד"ש ראה
(26― מנחם תורת גם וראה (ובפרש"י). ב קמז, שבת

וש"נ. .89 ע' ח"כ התוועדויות
וש"נ.27) .77 ע' ריש חל"ז התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה
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.Ê המשכן ובמלאכת בתחלה, המזבח בחנוכת להתנדב הנשיאים ראו מה נתן ר' "אמר רש"י, בפירוש הביאור
אותו, משלימין אנו שמחסרין, ומה שמתנדבין, מה צבור יתנדבו נשיאים, אמרו כך אלא בתחלה, התנדבו לא

שנאמר  הכל, את צבור שהשלימו אבני 45כיון את הביאו לעשות, עלינו מה נשיאים אמרו דים, היתה והמלאכה
כתיב": והנשאם  משמם, אות נחסרה מתחלה, שנתעצלו ולפי תחלה. המזבח בחנוכת התנדבו לכך וגו', השהם

נשיא  של הראשון ש"יתנדבו46התפקיד ולהשתדל לדאוג פונה xeaivהוא משה הי' ש"לא שמצינו (כפי כו'"
כו' הגוף צרכי (רק) (לא העם"47לעסקיו אל ההר מן אלא הקב"ה) ובין בינו הרוחניים עסקיו אם כי ו"מה 48, ,(

אצלם שנחסר בגלל - מקודם)xacdשמחסרין" להם "אנו 49(שהי' - אחר לצורך בו השתמשו שכבר לפי ,
אותו". משלימין

נשיאים  "אמרו  לבנ"י), היו שלא השוהם אבני לקנות בשביל כסף גם (כולל הכל" את צבור שהשלימו ו"כיון
בתור חובתם כל עשו שכבר - לעשות" עלינו התח mi`iypמה ואז השתתפותם, אודות לחשוב בנדבת ziyi`dילו

הי' לא כבר שאז אלא, השוהם. אבני את והביאו בכסף gxkdהמשכן, זאת  לקנות יכולים שהיו כיון בנדבתם,
בנ"י  כל לנדבת שוה היתה לא שנדבתם ונמצא, בנ"י, של 50שהתנדבו וזירוזם בכחם באה בנ"י שנדבת (ואף

שמו  רש"י מזכיר  (שלכן נתן" דר' "שעבודא ע"ד זה הרי - "ונותנין 51הנשיאים מהמנדבים, - מזה" ש"מוציאים ,(
השתתפותם). ללא כאילו ישיר, באופן להקב"ה, - לזה"

מעורב  הי' בתחלה" התנדבו ש"לא שבזה - בהנהגתם חסרון שהי' הבינו עצלות 52ומזה של ענין 53גם
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ז.45) לו, שם
ומצד 46) לנשיא, שנתמנה לפני עוד יותר נעלית במדריגה שהוא

הי' לא לכן מקודם אם שאפילו זאת, ועוד לנשיא. נתמנה מעלתו גודל
נעשה  לנשיא, אותו בוחרים שבנ"י גופא עי"ז הרי מעלה, בעל
את  פוטרת אחת ש"חטה בתרומה, וכמו מכולם. יותר נעלית במדריגה
שאר  כל כמו היא זו אחת שחטה שלמרות ב), קלז, (חולין הכרי"
הקב"ה  של בכחו הנה אותה, בוחר יהודי כאשר מ"מ, שבכרי, החטים

"תרומה". שנעשית ― עילוי בה פועל ה"ה התורה, ובכח
שעל 47) ושתי', אכילה כמו הגוף, בצרכי גם עילוי שיש אמת  הן

ולא  חסידות, ע"פ הוא זה ענין אבל, כו', הניצוצות בירור נעשה ידם
מקרא. של בפשוטו

גו' לחם "לאכל יב) יח, (יתרו הפסוק על בפרש"י שמצינו מה וגם
כאילו  בה מסובין חכמים שתלמידי מסעודה ש"הנהנה האלקים", לפני

הדמיון. בכ"ף "כאילו", רק זה הרי ― השכינה" מזיו נהנה
יד.48) יט, יתרו פרש"י
של 49) ביכלתם יש שבודאי ידעו הנשיאים אחר: באופן גם וי"ל

המשכן, לבנות בריותיו בנ"י עם בטרוניא בא שאינו הקב"ה, כציווי
שולט  תמיד ולא לבו", ש"ידבנו צורך שיש כיון אלא, סע"א), ג, (ע"ז
בכח  להם שיש ממה בפועל "מחסרין" שיהיו יתכן הרי הלב, על המוח

ובמזומן.
(א)50) ענינים: ב' יש המשכן בנדבת לא כי, שבלעדו הכרחי דבר

להיבנות. המשכן כאשר יכול גם המשכן, לבנין המנדב של זכותו (ב)
המשכן. לבנין מוכרחת אינה נדבתו

סה"ש  מז . ע' ח"ד שלו (אג"ק אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר וע"ד
אודות (24 ע' ציבורית תש"ב לעסקנות בנוגע מהר"ש אדמו"ר פתגם

לידי יבוא עצמו שהענין את ― יאבד שהוא אלא אופן, בכל פועל
שמרדכי  יד), ד, (אסתר המגילה ובלשון ידו. על הדבר שיהי' ה"זכות"
ש"את  אלא אחר", ממקום ליהודים יעמוד והצלה "רווח לאסתר: אמר

הזכות. את תאבדו ― תאבדו" אביך ַובית
מוכרחת היתה לא הנשיאים נדבת (שהרי ובנדו"ד: המשכן לבנין

להם  היתה ורק בנ"י), של מכספם השוהם אבני לקנות יכולים היו
כו'.הזכות  להשתתף

המאמר,51) בעל שם להזכיר רש"י של דרכו אין כלל שבדרך אף
בהתחלת אש",וכמו תבערו "לא הפסוק על ג), לה, (ויקהל פרשתנו

לחלק שמפרש אומרים ויש יצאת, ללאו הבערה אומרים מרבותינו "יש
יוסי ר' בין פלוגתא שזוהי נתן יצאת", ורש"י לר' וש"נ), א. ע, (שבת

שמו. מזכיר אינו

אם 52) ולידע להבחין ― שכלית בהבחנה צורך יש זה ובשביל
(בגלל  הקדושה מצד אלא אינה האישית נדבתם הבאת עיכוב סיבת

עצלות.שבנ"י השתדלותם של ענין גם בזה שמעורב או למשכן), ינדבו
בחג  (גם) אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר מה ע"פ ― זה להמתיק ויש

ואילך): 67 ע' תש"ג (סה"ש תש"ג הפסח
מטשערנאביל נחום מנחם ר' שהרה"צ ותמיד ידוע מדוכא עני הי' ָ

אחת, ופעם גדולים. חובות לו שנצטברו עד בפרנסתו, דחוק הי'
לו הביא אליו, שבאו החסידים את שלש כשקיבל ― דורון אחד חסיד

בשטרות רובל וחשב מאות כסף. רובל מאה שהם ַַ("אסיגנאציעס"),
אחת?! בבת כ"כ גדול סכום לו שיתנו כזאת, הוי' עשה למה לעצמו:
שאר  כל של וה"מעמדות" מה"קוויטלאך" שנאסף שהסכום ַובפרט

גם היו (שביניהם אז אליו שנכנסו כ"ק גבירים החסידים שמדייק כפי ,
("רענדלעך"), זהב דנרי שלשה גם היו המטבעות שבין אדמו"ר מו"ח
רובל  למאה קרוב הגיע גבירים), אצל רק מצויים היו ההוא שבזמן
והפסיק  ― רובל! מאות שלש קיבל כאן ואילו בלבד, בשטרות

הדבר.באמצע בפשר להתבונן כדי החסידים קבלת
כסף  לו שאין שהתאונן עני, חסיד אליו נכנס כן שלפני וכיון
בתו  ולהכניס בניו, לימוד שכר לשלם משפחתו, את לזון בשביל

הי' לו זקוק שהי' והסכום שלש מכוון לחופה, עתה: זה שקיבל לסכום
לא  אולי ברעיונו, עלה ואז הנ"ל. לחסיד לתתו החליט ― רובל מאות
 ֿ לכל להחיות אפשר שבו כזה, גדול סכום אחד לאיש לתת כדאי
פחות  לא מגיע להם שגם ביתו, בני גם וביניהם משפחות, שש הפחות

העניים. משפחות משאר
צריך הי' זה שכלית ובשביל מו"ח להבחנה כ"ק שמדייק כפי ―

אצל  ה', בעבודת נמוכות במדריגות רק לא נוגע זה שענין אדמו"ר
איזו  לידע ― גמור צדיק אצל גם אלא תומ"צ, מקיימי יהודים סתם

מהיצה"ר. ואיזו מהיצ"ט, באה סברא
הסברא שאילו ― היתה היתה השני'ומסקנתו הכסף) את (לחלק

במחשבתו ליפול צריכה היתה מהיצ"ט, נפלה מיד באה שלא וכיון ,
לו  להציע רצה לא שבתחילה ― מהיצה"ר שהיא הוכחה זו הרי מיד,
כל  את לקחת בדעתו יעלה שמא משפחות, לשש הכסף את לחלק
הסכום  כל את לתת סברא לו שיש שראה לאחרי ורק לעצמו, הסכום
שלכל  כך, חלקים, לששה הסכום את לחלק לו הציע אזי העני, לחסיד

אחד! חלק לעצמו יטול הפחות
נתן,53) ר' בשם אלא מעצמו, לא ― רש"י אומר זה וענין

,(37 הערה שבפנים לקו"ש (ראה הנשיאות לענין שייכות לו שהיתה
דבר  כמו אלא זר, דבר כמו לא הנשיאות  ענין על שהסתכל והיינו,

e"kyz'd ,oqip g"dan ,ycegd zyxt ,icewtÎldwie t"y zgiy

ההגדה  ובלשון דיצי"מ, הגאולה ענין אמיתית פועלים עי"ז שדוקא ליום 28וכאמור, מאבל לשמחה, "מיגון :
ו  גדול", לאור ומאפלה משיח טוב, ע"י והשלימה האמיתית בגאולה - הללויֿה" לפניו "ונאמר להסיום: עד

צדקנו.

***

ענין ‰. ישנו כמו"כ בזמן, ה"ראש" הו"ע שר"ח שכשם להוסיף, יש ניסן, ר"ח אודות להמדובר בהמשך
האדם: בנפש ה"ראש"

ע"י נעשה (ר"ח) החודש דקידוש הענין שכללות - שמקדשים i"paובהקדמה אלו הם ביתֿדין שהרי דוקא,
רז"ל  שאמרו ועד החודש, של 29את שמציאותם לפי שזהו מוטעין", ואפילו מזידין, אפילו שוגגין, אפילו "אתם

מהתורה  אפילו למעלה היא גופא,30בנ"י בישראל ר"ח) (כמו ד"ראש" הענין להיות צריך בודאי הרי שכן, וכיון .
האדם. בנפש

מדריגות  כמה יש עצמה שבנשמה - בזה של 31והענין המזל (שזהו שבנשמה ראש ויש שבנשמה רגל יש :
בגמרא  כדאיתא לרגל 32הנשמה, עד שבנשמה, המדריגות כל את כולל שבנשמה וה"ראש" חזי"), "מזלייהו :

החודש). ימי כל את כולל שר"ח (כשם שבנשמה

נאמרה  ופרטות כללות התורה (שהרי ישראל בכללות בתניא 33וענינו כמבואר - ראשי 34) יש ודור דור ש"בכל
חיותם  שמקבלים זה, שבדור הנשמות כל את כוללים והם כו'", ומוח ראש בחי' הם שנשמותיהם ישראל אלפי

שבדורם". ישראל בני מ"ראשי

למלכים" ר"ה בניסן "באחד שהרי - ניסן ר"ח עם קשור זה ענין קשור 35וגם המלכים שענין שאף והיינו, ,
למלכים. דר"ה הענין גם ניסן בר"ח יש מ"מ, חדשים, עם ולא שנים, עם

רז"ל  כמאמר - "רבותינו" נשיאינו": ל"רבותינו שייך ד"מלכים" הענין אבל,36והנה, רבנן", מלכי "מאן
לענינים ביחס רק הוא ד"רבותינו" ולמעלה miipgexהענין כו'; בהלכה שאלה שואלים רב אצל שהרי תורה, עניני  ,

לענינים גם ששייך ד"נשיאינו", הענין - הידועה miinybמזה באגה"ק הזקן רבינו מ"ש למרות שכן, שאין 37,
מו"ח  לכ"ק ועד מהבעש"ט החל נשיאינו, רבותינו כל אצל בפועל רואים הרי גשמיים, לענינים בנוגע לשאול
לענינים  בנוגע גם אצלם שואלים ושבוע, שבוע ובכל וחודש, חודש בכל ושנה, שנה שבכל דורנו, נשיא אדמו"ר

שנה,38גשמיים  בעניני גם אלא רוחניות, חודש, בעניני רק לא לפעול צריך ניסן שר"ח (ס"אֿד) משנת"ל (וע"ד
גשמיות).

(ס"ח). כדלקמן נשיאינו, רבותינו עם הקשורים ענינים כו"כ ניסן בחודש מצינו ולכן

.Â כנ"ל דוקא, מסויימת בפרשה תהי' החודש שפרשת הכרח שאין (אף השבוע פרשת עם גם זה לקשר ויש
הנשיאות: לענין בנוגע מיוחדת הדגשה יש ויקהל שבפרשת - ס"א)

בתוכם" "ושכנתי נעשה ידו שעל המשכן, בנין אודות מדובר ויקהל אחד 39בפרשת כל "בתוך רק לא -
תרומה"40ואחד" לי "ויקחו ע"י שנעשה הגשמי, המשכן אודות גם אלא ותפלה, בתורה הרוחנית עבודתו ע"י ,41

וגו'" ונחושת וכסף "זהב גשמיים, ט"ו 42מענינים או י"ג כל ע"י 43, דוקא ואדרבה: בפרשה, שנימנו הדברים
ברוחניות. ואחד, אחד כל בתוך בתוכם", "ושכנתי נעשה בגשמיות, תרומה" לי "ויקחו

את מזכירה שהתורה בפרשתנו מצינו זה mi`iypdובענין zacp"'גו הביאו "והנשיאים עצמה: ,44בפני
כדלקמן. הפסוק, על רש"י בפירוש בארוכה וכמבואר
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"לפיכך".28) פיסקא
א.29) כה, ר"ה
א'תג.30) ע' ח"ג תער"ב המשך ראה
ובכ"מ.31) ב. פו, תשא א. עז, משפטים תו"א ראה
וש"נ.32) א. ג, מגילה
וש"נ.33) ואילך. סע"א ו, חגיגה ראה
פ"ב.34)
(3565 הערה לקמן וש"נ.ראה .
(ברע"מ).36) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה

סכ"ב.37)
ואילך.38) 300 ס"ע חל"ו התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ח.39) כה, תרומה
ועוד.40) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
ב.41) שם,
ג.42) שם,
וש"נ.43) .153 ע' חכ"א לקו"ש ראה
כז.44) לה, ויקהל
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.Ê המשכן ובמלאכת בתחלה, המזבח בחנוכת להתנדב הנשיאים ראו מה נתן ר' "אמר רש"י, בפירוש הביאור
אותו, משלימין אנו שמחסרין, ומה שמתנדבין, מה צבור יתנדבו נשיאים, אמרו כך אלא בתחלה, התנדבו לא

שנאמר  הכל, את צבור שהשלימו אבני 45כיון את הביאו לעשות, עלינו מה נשיאים אמרו דים, היתה והמלאכה
כתיב": והנשאם  משמם, אות נחסרה מתחלה, שנתעצלו ולפי תחלה. המזבח בחנוכת התנדבו לכך וגו', השהם

נשיא  של הראשון ש"יתנדבו46התפקיד ולהשתדל לדאוג פונה xeaivהוא משה הי' ש"לא שמצינו (כפי כו'"
כו' הגוף צרכי (רק) (לא העם"47לעסקיו אל ההר מן אלא הקב"ה) ובין בינו הרוחניים עסקיו אם כי ו"מה 48, ,(

אצלם שנחסר בגלל - מקודם)xacdשמחסרין" להם "אנו 49(שהי' - אחר לצורך בו השתמשו שכבר לפי ,
אותו". משלימין

נשיאים  "אמרו  לבנ"י), היו שלא השוהם אבני לקנות בשביל כסף גם (כולל הכל" את צבור שהשלימו ו"כיון
בתור חובתם כל עשו שכבר - לעשות" עלינו התח mi`iypמה ואז השתתפותם, אודות לחשוב בנדבת ziyi`dילו

הי' לא כבר שאז אלא, השוהם. אבני את והביאו בכסף gxkdהמשכן, זאת  לקנות יכולים שהיו כיון בנדבתם,
בנ"י  כל לנדבת שוה היתה לא שנדבתם ונמצא, בנ"י, של 50שהתנדבו וזירוזם בכחם באה בנ"י שנדבת (ואף

שמו  רש"י מזכיר  (שלכן נתן" דר' "שעבודא ע"ד זה הרי - "ונותנין 51הנשיאים מהמנדבים, - מזה" ש"מוציאים ,(
השתתפותם). ללא כאילו ישיר, באופן להקב"ה, - לזה"

מעורב  הי' בתחלה" התנדבו ש"לא שבזה - בהנהגתם חסרון שהי' הבינו עצלות 52ומזה של ענין 53גם
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ז.45) לו, שם
ומצד 46) לנשיא, שנתמנה לפני עוד יותר נעלית במדריגה שהוא

הי' לא לכן מקודם אם שאפילו זאת, ועוד לנשיא. נתמנה מעלתו גודל
נעשה  לנשיא, אותו בוחרים שבנ"י גופא עי"ז הרי מעלה, בעל
את  פוטרת אחת ש"חטה בתרומה, וכמו מכולם. יותר נעלית במדריגה
שאר  כל כמו היא זו אחת שחטה שלמרות ב), קלז, (חולין הכרי"
הקב"ה  של בכחו הנה אותה, בוחר יהודי כאשר מ"מ, שבכרי, החטים

"תרומה". שנעשית ― עילוי בה פועל ה"ה התורה, ובכח
שעל 47) ושתי', אכילה כמו הגוף, בצרכי גם עילוי שיש אמת  הן

ולא  חסידות, ע"פ הוא זה ענין אבל, כו', הניצוצות בירור נעשה ידם
מקרא. של בפשוטו

גו' לחם "לאכל יב) יח, (יתרו הפסוק על בפרש"י שמצינו מה וגם
כאילו  בה מסובין חכמים שתלמידי מסעודה ש"הנהנה האלקים", לפני

הדמיון. בכ"ף "כאילו", רק זה הרי ― השכינה" מזיו נהנה
יד.48) יט, יתרו פרש"י
של 49) ביכלתם יש שבודאי ידעו הנשיאים אחר: באופן גם וי"ל

המשכן, לבנות בריותיו בנ"י עם בטרוניא בא שאינו הקב"ה, כציווי
שולט  תמיד ולא לבו", ש"ידבנו צורך שיש כיון אלא, סע"א), ג, (ע"ז
בכח  להם שיש ממה בפועל "מחסרין" שיהיו יתכן הרי הלב, על המוח

ובמזומן.
(א)50) ענינים: ב' יש המשכן בנדבת לא כי, שבלעדו הכרחי דבר

להיבנות. המשכן כאשר יכול גם המשכן, לבנין המנדב של זכותו (ב)
המשכן. לבנין מוכרחת אינה נדבתו

סה"ש  מז . ע' ח"ד שלו (אג"ק אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר וע"ד
אודות (24 ע' ציבורית תש"ב לעסקנות בנוגע מהר"ש אדמו"ר פתגם

לידי יבוא עצמו שהענין את ― יאבד שהוא אלא אופן, בכל פועל
שמרדכי  יד), ד, (אסתר המגילה ובלשון ידו. על הדבר שיהי' ה"זכות"
ש"את  אלא אחר", ממקום ליהודים יעמוד והצלה "רווח לאסתר: אמר

הזכות. את תאבדו ― תאבדו" אביך ַובית
מוכרחת היתה לא הנשיאים נדבת (שהרי ובנדו"ד: המשכן לבנין

להם  היתה ורק בנ"י), של מכספם השוהם אבני לקנות יכולים היו
כו'.הזכות  להשתתף

המאמר,51) בעל שם להזכיר רש"י של דרכו אין כלל שבדרך אף
בהתחלת אש",וכמו תבערו "לא הפסוק על ג), לה, (ויקהל פרשתנו

לחלק שמפרש אומרים ויש יצאת, ללאו הבערה אומרים מרבותינו "יש
יוסי ר' בין פלוגתא שזוהי נתן יצאת", ורש"י לר' וש"נ), א. ע, (שבת

שמו. מזכיר אינו

אם 52) ולידע להבחין ― שכלית בהבחנה צורך יש זה ובשביל
(בגלל  הקדושה מצד אלא אינה האישית נדבתם הבאת עיכוב סיבת

עצלות.שבנ"י השתדלותם של ענין גם בזה שמעורב או למשכן), ינדבו
בחג  (גם) אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר מה ע"פ ― זה להמתיק ויש

ואילך): 67 ע' תש"ג (סה"ש תש"ג הפסח
מטשערנאביל נחום מנחם ר' שהרה"צ ותמיד ידוע מדוכא עני הי' ָ

אחת, ופעם גדולים. חובות לו שנצטברו עד בפרנסתו, דחוק הי'
לו הביא אליו, שבאו החסידים את שלש כשקיבל ― דורון אחד חסיד

בשטרות רובל וחשב מאות כסף. רובל מאה שהם ַַ("אסיגנאציעס"),
אחת?! בבת כ"כ גדול סכום לו שיתנו כזאת, הוי' עשה למה לעצמו:
שאר  כל של וה"מעמדות" מה"קוויטלאך" שנאסף שהסכום ַובפרט

גם היו (שביניהם אז אליו שנכנסו כ"ק גבירים החסידים שמדייק כפי ,
("רענדלעך"), זהב דנרי שלשה גם היו המטבעות שבין אדמו"ר מו"ח
רובל  למאה קרוב הגיע גבירים), אצל רק מצויים היו ההוא שבזמן
והפסיק  ― רובל! מאות שלש קיבל כאן ואילו בלבד, בשטרות

הדבר.באמצע בפשר להתבונן כדי החסידים קבלת
כסף  לו שאין שהתאונן עני, חסיד אליו נכנס כן שלפני וכיון
בתו  ולהכניס בניו, לימוד שכר לשלם משפחתו, את לזון בשביל

הי' לו זקוק שהי' והסכום שלש מכוון לחופה, עתה: זה שקיבל לסכום
לא  אולי ברעיונו, עלה ואז הנ"ל. לחסיד לתתו החליט ― רובל מאות
 ֿ לכל להחיות אפשר שבו כזה, גדול סכום אחד לאיש לתת כדאי
פחות  לא מגיע להם שגם ביתו, בני גם וביניהם משפחות, שש הפחות

העניים. משפחות משאר
צריך הי' זה שכלית ובשביל מו"ח להבחנה כ"ק שמדייק כפי ―

אצל  ה', בעבודת נמוכות במדריגות רק לא נוגע זה שענין אדמו"ר
איזו  לידע ― גמור צדיק אצל גם אלא תומ"צ, מקיימי יהודים סתם

מהיצה"ר. ואיזו מהיצ"ט, באה סברא
הסברא שאילו ― היתה היתה השני'ומסקנתו הכסף) את (לחלק

במחשבתו ליפול צריכה היתה מהיצ"ט, נפלה מיד באה שלא וכיון ,
לו  להציע רצה לא שבתחילה ― מהיצה"ר שהיא הוכחה זו הרי מיד,
כל  את לקחת בדעתו יעלה שמא משפחות, לשש הכסף את לחלק
הסכום  כל את לתת סברא לו שיש שראה לאחרי ורק לעצמו, הסכום
שלכל  כך, חלקים, לששה הסכום את לחלק לו הציע אזי העני, לחסיד

אחד! חלק לעצמו יטול הפחות
נתן,53) ר' בשם אלא מעצמו, לא ― רש"י אומר זה וענין

,(37 הערה שבפנים לקו"ש (ראה הנשיאות לענין שייכות לו שהיתה
דבר  כמו אלא זר, דבר כמו לא הנשיאות  ענין על שהסתכל והיינו,



e"kyz'dכ ,oqip g"dan ,ycegd zyxt ,icewtÎldwie t"y zgiy

.Ë אמרו זה שמאמר (בהמפתחות), נרשם שבו בביכל, גם ישנו הצ"צ אדמו"ר מכ"ק החודש ד"ה המאמר
הסתלקותו. שלפני בימים הצ"צ

. שעה אחרי מינוט 37 ניסן י"ג ה' ליום אור היתה שההסתלקות בהביכל, נרשם חצות.71.וגם אחרי

המאמר  (בנוגע שכותב הענינים כל ומסתמא, הרגע, על גם שדייק ועד דייקן, הי' שהכותב ניכר ומזה
בדיוק. הם וההסתלקות)

.È:אמר המאמר ואחרי החודש. ד"ה המאמר את אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק
אדמו"ר. מו"ח ומכ"ק נ"ע, (מהורש"ב) מאדמו"ר מהר"ש, מאדמו"ר מהצ"צ, זה מאמר ישנו - לעיל כאמור

אחד" בסגנון מתנבאים  נביאים שני ש"אין רב 72וכיון  כל אמר מהנ"ל, בכמה שהובאו הענינים גם הרי בסגנון , י
אחר.

חידוש" בלא המדרש לבית אפשר ש"אי שאינו 73וכיון בהענין חידוש ישנו מהמאמרים אחד שבכל מובן, ,
נשיא  אותו אצל לשינויים בנוגע במכ"ש הוא שכן וי"ל לנשיא. מנשיא לשינויים בנוגע - זה וכל השני. במאמר

פעם. בכל חידוש יש שבודאי גופא,

חידוש שישנו `cgואע"פ lka המאה שנת היא שהשנה כיון - עתה ביחוד שנוגע מה הנה מהמאמרים,
שמופיע  הנוסח - גופא הצ"צ ואצל הצ"צ, ע"י שנאמר כפי המאמר זה הרי - הצ"צ של להסתלקותֿהילולא

הסתלקותו. שלפני בימים שנאמר הנ"ל, בביכל

מאמר אלו בימים ילמד אחד שכל וכדאי נכון - בפניםdfולכן הזקן , רבינו וכלשון יכולת 74ובעלֿפה, "כפי :
למעלה". נפשו ושרש השגתו

אחד שכל באופן עצמו, בפני בקונטרס המאמר  את ידפיסו רק מסתמא (לא וללמדו בכיסו להחזיקו יוכל
"ובלכתך גם) אלא בביתך", וגו'""בשבתך .75בדרך

.‡È הרי מעולמות, שלמעלה הו"ע שניסן תשרי, על ניסן חודש למעלת בנוגע מדובר זה שבמאמר אע"פ
לחדשי לכם הוא "ראשון הכתוב לשון בדיוק (ס"א)) (לעיל המדובר ראשון dpydע"פ הוא ניסן חודש הנה ,"

הלבנה  למהלך ששייך "חודש", בעניני רק לא ש 76ושליט ,l`xyi ללבנה "3מונין של בענינים גם אלא ,dpy"76,
ש  החמה, למהלך mlerdששייך zene` לחמה .3מונין

האדם  זה קטן בעולם שה"77וענינו -dlrnl,האלקית נפש בעניני רק לא ופועל נמשך ניסן, שבחודש מהטבע"
הבהמית  ונפש הגוף בעניני גם .78אלא 

בהטבע  שגם הטבע, ובעניני הגשמיים בענינים גם פעולתו שיפעל רצון יהי - המאמר ללימוד בנוגע גם ועד"ז
מהטבע למעלה שליומשך וכענינו רבה, לו".oqip79ובהצלחה נעשו נסים "נסי טוב) ש(באופן -

***

.·È שבשבת רש"י, פירוש בלימוד אשתקד נהוג שהי' וכפי ויקהלֿפקודי. פרשיות: ב' קוראים זה הש"ק ביום
קרוב  פקודי, בפרשת רש"י פירוש על גם עתה נתעכב - הפרשיות בב' רש"י פירוש נתבאר פרשיות ב' שקראו

אשתקד  כבר נתבאר הפרשה שבסוף רש"י פירוש (שהרי הסדרה הפסוק 80לסיום על "אף 81), וגו'", עליו "ויעל
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בהביכל 71) מהגליון נחתך .*כאן
בתחלתו.72) (להאריז"ל) רוה"ק שער וראה א. פט, סנהדרין
א.73) ג, חגיגה
לאדה"ז74) ― ת "ת  הל ' וראה רפ"ד. סוה"ד.תניא  פ"א ―
ז.75) ו, ואתחנן
בד"ה 76) (הובא הראב"ע בשם צג סי' ונעים נחמד ס' ראה

שנה". ללבנה ואין חדשים לחמה "אין פ"ו): תרנ"ד החודש

ועוד.77) ג. (פקודי) פרשתנו תנחומא
ד).78) צ, שמע"צ דרושי (לקו"ת גוים כל הנק'
רע"א.79) נז, ברכות ראה
(80) לידינו הגיע לא ח"ו המו"ל לע"ע לקו"ש גם וראה ― ע').

ועוד"). תש"ל. פקודי ש"פ ("משיחת ואילך 235
כט.81) מ,

*((wexa y"gxdl) h"iyz ixyz a"in `"hily x"enc` w"k azkn d`x:"lkiaa iz`vn..zewlzqdd c"r zexey dfi`,lecb wlg jzg jxekd la`
my aezkd,y] eazkna wizrny [m"zq xteq d"r aec onlf 'x ly] exetiq i"re"zevg xg` ivge 12 drya..dxdha eznyp dzvi"'ek eze`lnl yi ["

(9 dxrd 67 'r 2 zxaeg c"ag mxk mb d`xe).l"end.

e"kyz'd ,oqip g"dan ,ycegd zyxt ,icewtÎldwie t"y zgiy

י' אות משמם שנחסרה בכך כמרומז - הביטול תכלית אצלם חסר שהי' בגלל לכך, אצלם 54(והסיבה שנרגש -
כמו  תהי' לא המשכן בנדבת שהשתתפותם באופן נתעצלו ולכן למשכן, בנ"י התנדבו ידם שעל הנשיאות, ענין

צריכים היו שיתנדבו, הציבור את לעורר תפקידם עם ביחד כי, בנ"י), כל mzacpאצל z` micwdl55 שבנין כדי
להיות יוכל ixyt`dהמשכן mcwda.

מישראל  אחד כל של לנשיאות בנוגע מזה מת 56וההוראה להיות שצריכה יטעה , לא ואז הביטול, רגש וך
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - עצמו בעבודת גם יוסיף אלא הזולת, על בפעולה י"ח שיוצא לחשוב

ואילך. 424 ע' חט"ז בלקו"ש

***

.Á היא 57על שהשנה - צדק הצמח אדמו"ר כ"ק של מאמר  ישנו חדשים", ראש לכם הזה "החודש הפסוק
בא  פ' התורה באור שנדפס - שלו להסתלקותֿהילולא המאה מכ"ק 58שנת גם ישנו וכו', בשינויים זה מאמר .

מהר"ש  נ"ע 59אדמו"ר (מהורש"ב) אדמו"ר מכ"ק אדמו"ר 60, מו"ח .61ומכ"ק
אודות  מדובר שבו המאמר, ותוכן התחלת מצד החודש), (פ' זה הש"ק ליום זה מאמר של השייכות על נוסף
לחודש  מיוחדת שייכות להם שיש המאמר, בעלי מצד גם זה הש"ק ליום הוא שייך - החודש דפ' הענינים

:62ניסן 

התחלת - מהר"ש אדמו"ר ניסן. בי"ג שלו ההילולא יום - הצ"צ הצ"צ צוואת לפי נשיאות בו 63נשיאותו, ,
נשיאותו  התחלת יחידו, בנו אדמו"ר, מו"ח וכ"ק ניסן. בב' שלו ההילולא יום - נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר ביום.

ניסן  ב' ביום, .64בו

ניסן  בר"ח כלולים בו) וי"ג ב' - (ובכללם ניסן חודש ימי כל "66(וכמובן 65והרי בשם שנקרא y`xמזה
החודש) תחילת (ולא האברים 67חודש" כל חיות בתוכו שכולל הראש בדוגמת להיותו מתברך 68, ר"ח והרי ,(

מברכים  בשבת 69ycegוכלול y`x xeza מתברכין מיני' שבת שהרי בשבת, ג' יום בתור בשבת שנכלל לכך (נוסף
יומין  ).70כולהו
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הנשיאים. אצל חסרון של ענין על להצביע שיכול זה הוא ולכן שלו,
על 54) קאי הביאו" ש"הנשיאים לפרש שאין רש"י מוכיח ומזה

צ"ל  הכתוב הי' דא"כ, ― (14 הערה שבפנים לקו"ש (ראה עננים
"והנשאם  ולכן ישראל, נשיאי על שקאי ועכצ"ל, ביו"ד, "נשיאים"

משמם". אות נחסרה מתחלה, שנתעצלו "לפי כתיב",
שלהם 55) פרטי ענין אינה האישית נדבתם שגם בזה, להוסיף ויש

שהרי  ― לציבור השייך ענין אלא משה), של "עסקיו" (כמו בלבד
למוסרהצר  והיינו,לציבור יכים וש"נ), ואילך. סע"א ז, (ר"ה יפה יפה

אלא  הציבור, צורך בשביל בתרומתם שמשתמשים בלבד זו שלא
ציבור. ממון להיות צריכה עצמה שהתרומה

השוהם אבני תרומת אודות שמדובר המילואים,ובפרט ואבני
חקוקים היו בנ"י שעליהם "ששה שמות ― השוהם באבני לזכרון:

. האחת האבן על .משמותם (ו)ששה כח,. (תצוה השנית" האבן על .
. עשרה "שתים ― המילואים ואבני (שם,יו"ד), שבט" עשר לשני .

כא).
המזבח  בחנוכת להתנדב נשיאים "ראו ― זה ענין לתקן ובשביל
וכן  המשכן, את לשאת בקר עשר ושני עגלות שש שהביאו בתחלה",
השבט, כל עבור הביא נשיא שכל וכיון לחנכו, המזבח קרבנות הביאו

ציבור. של ענין נעשה זה הרי
"להיות56) כב): א, (אסתר  המגילה בביתו".ובלשון שורר איש כל
שליט"א 57) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה ― סוסי"א עד מכאן

בקונטרס  (נדפס תרכ"ו החודש ד"ה למאמר בהוספה ונדפס (באידית),
במהדורא  ועוד. ואילך. 409 ע' ח"ו ללקו"ש בהוספות ולאח"ז בפ"ע),

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה ניתוספו זו
ואילך.58) רסד ע'
ואילך.59) ל ע' תרכ"ו סה"מ
ואילך.60) קלא ע' תרנ"ד סה"מ

ואילך.61) 19 ע' ה'ש"ת סה"מ
על62) שייךשכללות נוסף נשיאים באחד ענין כי ניסן, לחודש

(ריש למלכים ר"ה ולהעיר בניסן א). ג, (שם ישראל למלכי ― ר"ה) מס'
להקריב הנשיאים התחילו בניסן דבא' לחנוכת מהא קרבניהם את

אין עתה גם ולכן סתכ"ט).המזבח, או"ח (טושו"ע כו' תחנון אומרים
.2 הערה 226 ע' חי"ט התוועדויות ― מנחם תורת גם וראה ―

מהר"ש63) אדמו"ר התולדות ספר תשנ"ז)ראה תש"ז; (קה"ת
ובהערה ואילך, 13 וש"נ.ס"ע שסג. ע' ח"א הצ"צ אג"ק שם.

יז,64) לדברים מספרי ולהעיר ה"ז. פ"א מלכים הל' רמב"ם ראה
כ.

יומ 65) מס'ובזה (ריש המשנה לשון ר"ה באחד ר"ה )תק בניסן
אףולרגלים למלכים (ד,― שם בגמרא (כדמפרש שבו לרגל שהכוונה

ד"ה  שם פירש"י לשון וכאריכות בזה, לדחוק צריך פשט שע"פ א).
ניסן בר"ח כי ― ובכל רגל) ― שבו, הרגל גם החודש, ימי  כל כלולים
הוא המשנה לשון ולאבאחד זה, לשלול בראש בניסן כדי ניסן, חודש

(שאפשרי דר"ח א' גם יום ראה ― הראי'). ע"פ מקדשים כשהיו זה
32 הערה תשי"ד ניסן וער"ח מבה"ח החודש, פ' תזריע, ש"פ שיחת

.(177 ע' חי"א התוועדויות ― מנחם (תורת
ראש 66) לענין ג) מא, תבא לקו"ת גם (וראה בתחלתו עט"ר ראה

ר"ח. לענין גם מובן ומזה השנה.
ה"ראש"67) מעלת מ"מ, ב"תחלה", גם מעלה שיש אף כי,

מוגה). בלתי (מהנחה יותר גדולה
קאּפ68) א פאר "וואס ― הראש של מהותו בהאבר ניכר ַַָָולכן

מוגה). בלתי (מהנחה האט" ָער
ג).69) לז, מקץ (תו"א והמשכה ברכה ל'
א.70) פח, ב. סג, זח"ב
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.Ë אמרו זה שמאמר (בהמפתחות), נרשם שבו בביכל, גם ישנו הצ"צ אדמו"ר מכ"ק החודש ד"ה המאמר
הסתלקותו. שלפני בימים הצ"צ

. שעה אחרי מינוט 37 ניסן י"ג ה' ליום אור היתה שההסתלקות בהביכל, נרשם חצות.71.וגם אחרי

המאמר  (בנוגע שכותב הענינים כל ומסתמא, הרגע, על גם שדייק ועד דייקן, הי' שהכותב ניכר ומזה
בדיוק. הם וההסתלקות)

.È:אמר המאמר ואחרי החודש. ד"ה המאמר את אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק
אדמו"ר. מו"ח ומכ"ק נ"ע, (מהורש"ב) מאדמו"ר מהר"ש, מאדמו"ר מהצ"צ, זה מאמר ישנו - לעיל כאמור

אחד" בסגנון מתנבאים  נביאים שני ש"אין רב 72וכיון  כל אמר מהנ"ל, בכמה שהובאו הענינים גם הרי בסגנון , י
אחר.

חידוש" בלא המדרש לבית אפשר ש"אי שאינו 73וכיון בהענין חידוש ישנו מהמאמרים אחד שבכל מובן, ,
נשיא  אותו אצל לשינויים בנוגע במכ"ש הוא שכן וי"ל לנשיא. מנשיא לשינויים בנוגע - זה וכל השני. במאמר

פעם. בכל חידוש יש שבודאי גופא,

חידוש שישנו `cgואע"פ lka המאה שנת היא שהשנה כיון - עתה ביחוד שנוגע מה הנה מהמאמרים,
שמופיע  הנוסח - גופא הצ"צ ואצל הצ"צ, ע"י שנאמר כפי המאמר זה הרי - הצ"צ של להסתלקותֿהילולא

הסתלקותו. שלפני בימים שנאמר הנ"ל, בביכל

מאמר אלו בימים ילמד אחד שכל וכדאי נכון - בפניםdfולכן הזקן , רבינו וכלשון יכולת 74ובעלֿפה, "כפי :
למעלה". נפשו ושרש השגתו

אחד שכל באופן עצמו, בפני בקונטרס המאמר  את ידפיסו רק מסתמא (לא וללמדו בכיסו להחזיקו יוכל
"ובלכתך גם) אלא בביתך", וגו'""בשבתך .75בדרך

.‡È הרי מעולמות, שלמעלה הו"ע שניסן תשרי, על ניסן חודש למעלת בנוגע מדובר זה שבמאמר אע"פ
לחדשי לכם הוא "ראשון הכתוב לשון בדיוק (ס"א)) (לעיל המדובר ראשון dpydע"פ הוא ניסן חודש הנה ,"

הלבנה  למהלך ששייך "חודש", בעניני רק לא ש 76ושליט ,l`xyi ללבנה "3מונין של בענינים גם אלא ,dpy"76,
ש  החמה, למהלך mlerdששייך zene` לחמה .3מונין

האדם  זה קטן בעולם שה"77וענינו -dlrnl,האלקית נפש בעניני רק לא ופועל נמשך ניסן, שבחודש מהטבע"
הבהמית  ונפש הגוף בעניני גם .78אלא 

בהטבע  שגם הטבע, ובעניני הגשמיים בענינים גם פעולתו שיפעל רצון יהי - המאמר ללימוד בנוגע גם ועד"ז
מהטבע למעלה שליומשך וכענינו רבה, לו".oqip79ובהצלחה נעשו נסים "נסי טוב) ש(באופן -

***

.·È שבשבת רש"י, פירוש בלימוד אשתקד נהוג שהי' וכפי ויקהלֿפקודי. פרשיות: ב' קוראים זה הש"ק ביום
קרוב  פקודי, בפרשת רש"י פירוש על גם עתה נתעכב - הפרשיות בב' רש"י פירוש נתבאר פרשיות ב' שקראו

אשתקד  כבר נתבאר הפרשה שבסוף רש"י פירוש (שהרי הסדרה הפסוק 80לסיום על "אף 81), וגו'", עליו "ויעל
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בהביכל 71) מהגליון נחתך .*כאן
בתחלתו.72) (להאריז"ל) רוה"ק שער וראה א. פט, סנהדרין
א.73) ג, חגיגה
לאדה"ז74) ― ת "ת  הל ' וראה רפ"ד. סוה"ד.תניא  פ"א ―
ז.75) ו, ואתחנן
בד"ה 76) (הובא הראב"ע בשם צג סי' ונעים נחמד ס' ראה

שנה". ללבנה ואין חדשים לחמה "אין פ"ו): תרנ"ד החודש

ועוד.77) ג. (פקודי) פרשתנו תנחומא
ד).78) צ, שמע"צ דרושי (לקו"ת גוים כל הנק'
רע"א.79) נז, ברכות ראה
(80) לידינו הגיע לא ח"ו המו"ל לע"ע לקו"ש גם וראה ― ע').

ועוד"). תש"ל. פקודי ש"פ ("משיחת ואילך 235
כט.81) מ,

*((wexa y"gxdl) h"iyz ixyz a"in `"hily x"enc` w"k azkn d`x:"lkiaa iz`vn..zewlzqdd c"r zexey dfi`,lecb wlg jzg jxekd la`
my aezkd,y] eazkna wizrny [m"zq xteq d"r aec onlf 'x ly] exetiq i"re"zevg xg` ivge 12 drya..dxdha eznyp dzvi"'ek eze`lnl yi ["

(9 dxrd 67 'r 2 zxaeg c"ag mxk mb d`xe).l"end.
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רש"י:1עה"פ ‡. מפרש וגו'" הארון את בצלאל "ויעש
משאר  יותר המלאכה על נפשו שנתן לפי – בצלאל "ויעש

שמו".2חכמים  על נקראת

זה  בפירוש רש"י שכוונת פשוטה 3ומובן שאלה ליישב ,
עשיית  נשתנה מה בצלאל": "ויעש בהתיבות המתעוררת

דלא  בצלאל, שעשאה הכתוב פירש בה שדוקא הארון,

לזה  – סתם? "ויעש" נאמר שבהם המשכן כלי כשאר
יותר  הארון מלאכת על נפשו שנתן שלפי רש"י מתרץ

שמו. על נקראת החכמים משאר

המשכן  מלאכת שבכללות דאף מובן, הלא צ"ל: אמנם

בזה  היודעים לב חכם איש כל אפשר 4השתתפו אי ,

`"e`ky אלא המשכן, מפרטי כאו"א בעשיית ישתתף מהם
המשכן  של הקודש במלאכת חלקו עשה מהם אחד שכל

שלו  הפרטים הכתוב 5באחד את לפרש יש הלא וא"כ -
לבדו) והוא (עצמו בצלאל אשר כפשוטו, בצלאל" "ויעש

הארון. את עשה

חכמי  לכל ראש (שהי' בצלאל השתתף שבודאי [ואף

גו' בחכמה אלקים רוח "אותו מלא שהרי lkaלב zeyrl
וגו'" ולהורות וגו' מחשבת עשה,6מלאכת הרי ובמילא ,

בהארון  ולא המשכן, כלי כל בעשיית הורה) עכ"פ או

שהוא  היחידי הכלי הי' שהארון לפרש יש מ"מ – בלבד

זולתו. סיוע בלי עשהו הארון שרק או בעצמו, עשהו
הי' הארון מקרא: של פשוטו לפי מובן ג"כ ע"ז והטעם

העיקרי  המשכן 7דבר כלי מכל ביותר ולכן 8והמקודש ,

בצלאל  ע"י דוקא עושי 9נעשה מכל והעיקרי יותר החכם -
המשכן  ].10מלאכת

את  להוציא לרש"י הכריחו מה לתמוה: יש וא"כ
(ד" מפשוטו היינוyrieהכתוב ממש),e`yryבצלאל"

על  נפשו שנתן (לפי שמו על נקראת רק שהמלאכה ולפרש
המלאכה)?

" אומר שהכתוב מכיון להבין: צריך בצלאל",yrieגם
על) נפשו שנתן "(לפי – הפסוק בל' לכתוב לרש"י לו הי'

'iyrd?"המלאכה" ולומר לשנות ולא ,"

תרומה ·. בפ' רש"י מ"ש בהקדם כ"ז בנוגע 11ויובן
פירשו  לעובי' שיעור נתן שלא "ואעפ"י הארון: לכפורת

שרש"י 12רבותינו  הטעם מהו ולכאורה טפח". עובי' שהי'
עובי  שיעור הנ"ל מקרא של פשוטו בפירוש משמיענו

עובי  נאמר (שלא שאין 13הכפורת ובפרט הכלים), בשאר
"פירשו  כלשונו כ"א מקרא של בפשוטו הוכחה לזה

רבותינו"?
אגב  בדרך להסביר, בא שבזה שינה 14וי"ל למה ,

" הארון, דעשיית הציווי בלשון רבים)eyreהכתוב (לשון
כהציווים  דלא וגו'", שטים עצי שאר 15ארון דעשיית

" בהם שנאמר והבגדים מובן 16גו'"ziyreהכלים שהרי ?
העושה  יהי' לבדו שמשה כפשוטו, הכוונה אין ד"ועשית"
המלאכות  אלו כל את שיעשה הנמנע דבר (והוא בפועל

ואדרבה "ועשית"); בהם ע"י yxetnשנאמר שנעשה בקרא
עבודת  מלאכת כל את לעשות . . לב חכם איש "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

א.1) לז, פרשתנו
החכמים.2) ראשון: בדפוס
הש"ח.3) וכפי'
אֿב.4) לו, פרשתנו
עושים.5) המה אשר ממלאכתו איש איש ד): לו, (פרשתנו ממ"ש ולהעיר
ואילך.6) לא לה, פרשתנו
הארון 7) ע"י זה הי' ובפרטיות בתוכם", "ושכנתי ענינו המשכן שהרי

כב). כה, (תרומה וגו'" שם לך "ונועדתי
לומר 8) מוכרח החכמים, משאר יותר הארון על נפשו שנתן לפרש"י וגם

דוקא? הארון על נפשו בצלאל נתן למה דאל"כ – כן
באו 9) שמשם הכלי עשה ולכן ל), (לה, בצלאל בשם הוי' קרא ראו – וכן

שם). תרומה רש"י (ראה הקריאות כל אח"כ
בצלאל 10) בשם ה' שקרא כמו א) אופנים: בכמה י"ל הכלים שאר בנוגע

ולכן  אחד, איש ע"י נעשה לא כלי שום ב) הוא. כן הכלים בעשיית גם – לבדו
לב) שבחכמי (העיקר בצלאל ע"י נעשה שלא מכיון ג) עשאו. מי מפרט אינו
סתם  ב"ויעש" ומסתפק עשאו מי מפרט אינו שבכלים) (העיקר הארון ואי"ז
קצרי  מקראות והרבה ב): מח, (ויחי פרש"י ראה – המקרא לשון (שכ"ה

לשון).
יז.11) כה,
ב.12) ד, סוכה
הפשט.13) ע"ד עובי משא"כ בקומתן, מדובר א) (ה, ובסוכה
ובגדי 14) וכליו המשכן בעשיית שהרי כוונתו, זהו שרק הענין אין כי

גם  מובן כי – בפשש"מ הכרח להם שאין דברים הרבה רש"י מביא כהונה
למק  חמש שהיו לבן הפרטים כל אינם בהכתובים המבוארים שהפרטים רא

בחלק  הנלמדים הפרטים ולכן פרטים. כו"כ עוד שהיו בפשטות ומוכרח בהם,
רש"י  מביאם שבכתובים, הפשוט הפי' סותרים ואינם שבתורה וכו' ההלכה
אומר  ולבי ֿ ו): ד (כח, תצוה רש"י ועיין והכלים. הבגדים מראה לבאר בכדי
הקורא  ירוץ למען שהוא כמות מעשיהם כותב אני כו' לבי לי אומר ועוד כו' לי
ויכלמו  הבית את ישראל בית את הגד דתצוה: מההפטורה ולהעיר כו'. בו

יֿיא). מג, (יחזקאל אותם ועשו גו' נכלמו ואם גו' מעונותיהם
כל 15) אודות מדובר שם כי מעניננו, אינו גו'" מקדש לי "ועשו מש"כ

לב. חכמי כל על המוטל – כולו המשכן
החומש 16) מפרשי ובכמה ב) פל"ד, (שמו"ר במדרש שהקשה כמו

הפשט. ע"ד ולא המדרש ע"ד ותירוצם – וכו') אוה"ח (רמב"ן,

e"kyz'd ,oqip g"dan ,ycegd zyxt ,icewtÎldwie t"y zgiy

ש  למלואים, השמיני אהרן ביום שנצטוה מאותן חוץ צבור, קרבנות והקריב משה שימש המשכן, הקמת יום הוא
שנאמר  ביום, וגו'".82בו המזבח אל קרב

את עליו "ויעל שנאמר שכיון - רש"י בפירוש ואתdהביאור מאותו dעולה שהם מוכח, הידיעה, בה' מנחה",
. למלואים השמיני ביום ש"אף ועכצ"ל, המילואים, ימי בשבעת כבר שהקריבו הצד סוג שזהו משה", שימש .

בעולה  נרמז זה שענין והטעם זה. שביום צבור" קרבנות שאר) (גם "הקריב שמשה מובן ומזה שבהם; השוה
תמיד" "עולת להיותם חשיבותם, מצד - דוקא מתבטל 83ומנחה יהודי שכאשר בעבודה, וענינו תמיד". ו"מנחת

ביכלתו  אזי שבנשמה, הביטול כח את שמעורר רבינו ממשה הנתינת-כח ע"י לה', כולו ומתמסר ממציאותו
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - מציאותו בעניני גם קדושה ואילך.84להמשיך 231 ע' ח"ו בלקו"ש

.‚È:"משה אל "ויקרא - מנחה בתפלת לקרוא שמתחילים בפרשה מ"ש גם וזהו
באדה"ר  כמ"ש רבתי, אל"ף לא - היא ד"ויקרא" הקב"ה 85האל"ף של כפיו יציר שהי' אל"ף 86, לא וגם ,

ענין על מורה שזה דוקא, זעירא אל"ף אלא התורה, אותיות שאר כל כמו רבינו lehiadבינונית, שביאר (כפי
זה  בענין לשאלתו במענה להצ"צ ).87הזקן

(שזה  זעירא דאל"ף הביטול ענין מישראל אחד כל אצל להיות צריך הנשיאים,וכמו"כ של היו"ד ענין גם ו
אחד  כל אצל שלכן, ע"ה", רבינו משה מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש נפש ש"כל זה בכח - ס"ח) כנ"ל

זוטרתי" "מילתא הוא היראה ענין בתניא 88מישראל כמבואר משה, אצל כמו שצוה 89, מה כל לקיים בכחו ולכן ,
וחיבור" צוותא מלשון "צוה - משה אל .90ה'

מישראל, אחד לכל זה על כח נתינת יש בודאי הרי משיח, ביאת שלפני האחרונים ברגעים כשנמצאים ובפרט
סיני" מהר ועומד "מושבע שובע 91להיותו מלשון גם "מושבע" כדי 92- לכך, הדרושים הכחות כל לו שנותנים ,

שביעה.

. ד"ויקרא הענין נעשה מישראל אחד כל שאצל ענינים ועד כל שיהיו כפי מועד", מאוהל אליו ה' וידבר .
אחרון" גואל הוא ראשון "גואל שהרי רבינו, משה עם גם שקשור - צדקנו משיח בביאת כפשוטם -93אלו

. לפניך נעשה "ושם ממש, רצונך"בקרוב כמצות הענין 94. שלימות גם יהי' ואז וחיבור, דצוותא הענין שלימות ,
ויקר" וששון ושמחה .95ד"אורה
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ז.82) ט, שמיני
בהר 83) העשוי' תמיד "עולת ו): כח, (פינחס הכתוב  ובלשון

אפילו  או מ"ת, (לאחרי סיני בהר כבר הקריבו עולה שקרבן ― סיני"
רק  שהתחילו העבודות שאר משא"כ ב), ו, חגיגה ראה ― מ"ת לפני
וכן  במנורה, צורך יש ― הנרות להדליק בשביל ובפשטות: לאח"ז.
עולה  קרבן אבל הזהב; במזבח צורך יש ― קטורת להקטיר בשביל
אבנים  ע"ג להקריבו יכולים הרי החיצון, מזבח הי' לא שעדיין אף ―

ודוממתי"). "שויתי עול, וקבלת ביטול ― בעבודה (שענינם
תשכ"ז.84) פקודי ש"פ שיחת בשילוב
בתחלתו.85) דה"י
ספ"א.86) אדר"נ (ב). יא פ"ג, קה"ר ה. פכ"ד, ב"ר
י"ג 87) צו, מוצש"ק בשיחת נתבאר .68 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש

וש"נ. .(279 ע' (לקמן ס"ח ניסן
וש"נ.88) סע"ב. לג, ברכות
רפמ"ב.89)
ובכ"מ.90) ג. נז, חוקת לקו"ת
ועוד.91) סע"ב. עג, יומא
ב"לקוטי 92) רפ"א לסש"ב" קצרות והערות הגהות "מ"מ, ראה

וש"נ. ואילך). יט (ס"ע פירושים"
שעה"פ 93) א. רנג, זח"א ספ"ט. דב"ר דֿו. פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א יו"ד. מט, ויחי
ובכ"מ.94) ויחי. ר"פ תו"ח וראה המוספין. תפלת נוסח
טז.95) ח, אסתר
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רש"י:1עה"פ ‡. מפרש וגו'" הארון את בצלאל "ויעש
משאר  יותר המלאכה על נפשו שנתן לפי – בצלאל "ויעש

שמו".2חכמים  על נקראת

זה  בפירוש רש"י שכוונת פשוטה 3ומובן שאלה ליישב ,
עשיית  נשתנה מה בצלאל": "ויעש בהתיבות המתעוררת

דלא  בצלאל, שעשאה הכתוב פירש בה שדוקא הארון,

לזה  – סתם? "ויעש" נאמר שבהם המשכן כלי כשאר
יותר  הארון מלאכת על נפשו שנתן שלפי רש"י מתרץ

שמו. על נקראת החכמים משאר

המשכן  מלאכת שבכללות דאף מובן, הלא צ"ל: אמנם

בזה  היודעים לב חכם איש כל אפשר 4השתתפו אי ,

`"e`ky אלא המשכן, מפרטי כאו"א בעשיית ישתתף מהם
המשכן  של הקודש במלאכת חלקו עשה מהם אחד שכל

שלו  הפרטים הכתוב 5באחד את לפרש יש הלא וא"כ -
לבדו) והוא (עצמו בצלאל אשר כפשוטו, בצלאל" "ויעש

הארון. את עשה

חכמי  לכל ראש (שהי' בצלאל השתתף שבודאי [ואף

גו' בחכמה אלקים רוח "אותו מלא שהרי lkaלב zeyrl
וגו'" ולהורות וגו' מחשבת עשה,6מלאכת הרי ובמילא ,

בהארון  ולא המשכן, כלי כל בעשיית הורה) עכ"פ או

שהוא  היחידי הכלי הי' שהארון לפרש יש מ"מ – בלבד

זולתו. סיוע בלי עשהו הארון שרק או בעצמו, עשהו
הי' הארון מקרא: של פשוטו לפי מובן ג"כ ע"ז והטעם

העיקרי  המשכן 7דבר כלי מכל ביותר ולכן 8והמקודש ,

בצלאל  ע"י דוקא עושי 9נעשה מכל והעיקרי יותר החכם -
המשכן  ].10מלאכת

את  להוציא לרש"י הכריחו מה לתמוה: יש וא"כ
(ד" מפשוטו היינוyrieהכתוב ממש),e`yryבצלאל"

על  נפשו שנתן (לפי שמו על נקראת רק שהמלאכה ולפרש
המלאכה)?

" אומר שהכתוב מכיון להבין: צריך בצלאל",yrieגם
על) נפשו שנתן "(לפי – הפסוק בל' לכתוב לרש"י לו הי'

'iyrd?"המלאכה" ולומר לשנות ולא ,"

תרומה ·. בפ' רש"י מ"ש בהקדם כ"ז בנוגע 11ויובן
פירשו  לעובי' שיעור נתן שלא "ואעפ"י הארון: לכפורת

שרש"י 12רבותינו  הטעם מהו ולכאורה טפח". עובי' שהי'
עובי  שיעור הנ"ל מקרא של פשוטו בפירוש משמיענו

עובי  נאמר (שלא שאין 13הכפורת ובפרט הכלים), בשאר
"פירשו  כלשונו כ"א מקרא של בפשוטו הוכחה לזה

רבותינו"?
אגב  בדרך להסביר, בא שבזה שינה 14וי"ל למה ,

" הארון, דעשיית הציווי בלשון רבים)eyreהכתוב (לשון
כהציווים  דלא וגו'", שטים עצי שאר 15ארון דעשיית

" בהם שנאמר והבגדים מובן 16גו'"ziyreהכלים שהרי ?
העושה  יהי' לבדו שמשה כפשוטו, הכוונה אין ד"ועשית"
המלאכות  אלו כל את שיעשה הנמנע דבר (והוא בפועל

ואדרבה "ועשית"); בהם ע"י yxetnשנאמר שנעשה בקרא
עבודת  מלאכת כל את לעשות . . לב חכם איש "כל
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א.1) לז, פרשתנו
החכמים.2) ראשון: בדפוס
הש"ח.3) וכפי'
אֿב.4) לו, פרשתנו
עושים.5) המה אשר ממלאכתו איש איש ד): לו, (פרשתנו ממ"ש ולהעיר
ואילך.6) לא לה, פרשתנו
הארון 7) ע"י זה הי' ובפרטיות בתוכם", "ושכנתי ענינו המשכן שהרי

כב). כה, (תרומה וגו'" שם לך "ונועדתי
לומר 8) מוכרח החכמים, משאר יותר הארון על נפשו שנתן לפרש"י וגם

דוקא? הארון על נפשו בצלאל נתן למה דאל"כ – כן
באו 9) שמשם הכלי עשה ולכן ל), (לה, בצלאל בשם הוי' קרא ראו – וכן

שם). תרומה רש"י (ראה הקריאות כל אח"כ
בצלאל 10) בשם ה' שקרא כמו א) אופנים: בכמה י"ל הכלים שאר בנוגע

ולכן  אחד, איש ע"י נעשה לא כלי שום ב) הוא. כן הכלים בעשיית גם – לבדו
לב) שבחכמי (העיקר בצלאל ע"י נעשה שלא מכיון ג) עשאו. מי מפרט אינו
סתם  ב"ויעש" ומסתפק עשאו מי מפרט אינו שבכלים) (העיקר הארון ואי"ז
קצרי  מקראות והרבה ב): מח, (ויחי פרש"י ראה – המקרא לשון (שכ"ה

לשון).
יז.11) כה,
ב.12) ד, סוכה
הפשט.13) ע"ד עובי משא"כ בקומתן, מדובר א) (ה, ובסוכה
ובגדי 14) וכליו המשכן בעשיית שהרי כוונתו, זהו שרק הענין אין כי

גם  מובן כי – בפשש"מ הכרח להם שאין דברים הרבה רש"י מביא כהונה
למק  חמש שהיו לבן הפרטים כל אינם בהכתובים המבוארים שהפרטים רא

בחלק  הנלמדים הפרטים ולכן פרטים. כו"כ עוד שהיו בפשטות ומוכרח בהם,
רש"י  מביאם שבכתובים, הפשוט הפי' סותרים ואינם שבתורה וכו' ההלכה
אומר  ולבי ֿ ו): ד (כח, תצוה רש"י ועיין והכלים. הבגדים מראה לבאר בכדי
הקורא  ירוץ למען שהוא כמות מעשיהם כותב אני כו' לבי לי אומר ועוד כו' לי
ויכלמו  הבית את ישראל בית את הגד דתצוה: מההפטורה ולהעיר כו'. בו

יֿיא). מג, (יחזקאל אותם ועשו גו' נכלמו ואם גו' מעונותיהם
כל 15) אודות מדובר שם כי מעניננו, אינו גו'" מקדש לי "ועשו מש"כ

לב. חכמי כל על המוטל – כולו המשכן
החומש 16) מפרשי ובכמה ב) פל"ד, (שמו"ר במדרש שהקשה כמו

הפשט. ע"ד ולא המדרש ע"ד ותירוצם – וכו') אוה"ח (רמב"ן,
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של הגדר כל ziiyrאלו: את במשמעותו כולל דבר איזה
ידם שעל mlypeהפרטים xnbp לרבות היינו ההוא, הדבר

כולם  בצירוף כי – ומלאכות פעולות שאינם פרטים גם
הדבר.eziiyrהיא של במעשה i"yxtkeושלמותו

בצביונם 29בראשית  תקנם עמדו, על תקנו – "ויעש
ל" בנוגע הוא שכן מובן ובמילא ziiyrובקומתן".

המשכן  ומלאכת עבודת רק לא כלולה בהעשי' המשכן":
גם כ"א המשכן lkבפועל, לבנין הנחוצים הפרטים שאר

והמלאכה. הבנין על וההוראה הלימוד גם ובכללם – וכליו

וכן  ופעולה; עבודה הוא פירושה "מלאכה" משא"כ
ל" בנוגע שהיתה zk`lnהוא והפעולה העבודה המשכן",

רש"י 30בהמשכן  מפירוש גם זה וכדמוכח להם 31. "הקדים :
את  דוחה שאינו לומר המשכן מלאכת לציווי שבת אזהרת
דוחה  אינו בעשייתו שהי' מה כל וכי ולכאו', – השבת"
בשבת, המותרים פרטים כמה בה יש הרי – השבת את
רש"י  דיוק דזהו אלא שבזה? וההוראה הלימוד ובפרט

בפועל.zk`ln"לציווי המלאכה המשכן",

נתינתֿנפשו בנדו"ד: הוא בצלאל zcgeindוכן של
ל" עד היתה להארון גם zk`lnבנוגע היינו הארון",

כלי  בשאר משא"כ – הארון של והפעולה בהמלאכה
המשכן.

זה:‚. שבפרש"י תורה" של ה"יינה
הן  האדם, כחות מכל למעלה הוא דמס"נ הכח
שכח  היא, הכוונה תכלית אמנם הפנימיים. והן המקיפים
תחתון, הכי לכח עד האדם, כחות כל תוך יחדור המס"נ
תהיינה  שלו והפעולות העשיות שגם המעשה, כח

שלו. המס"נ לתנועת מתאימות

"לפי  הארון: על בצלאל של בהמס"נ רש"י מרמז ולזה
על נפשו היא dk`lndשנתן "המלאכה" הרי וכנ"ל ,"

בכל  נמשכה שלו שהמס"נ ז.א. – הממשית הפעולה

שגם שלו, העשי' לכח ועד ניכר dk`lndaהכחות הי'
נפשו. שנתן

באופן  הן הכחות פעולות שכל בלבד זו לא הנה ועי"ז,
מצד  הכחות שגם כ"א שבהן), המס"נ תנועת (מצד אחר

פרטיות) בתכונות פרטיים כחות שהם (כפי הם ענינם
ממשיך: שרש"י וזהו יותר. נעלית לדרגא עי"ז מתעלים

"xzei יתרון לו נתוסף שלו המס"נ שע"י חכמים", משאר
בבחי' שהוא החכמה, כח עליון, הכי לכח עד הכחות בכל

אצל  שהיא כמו (והיינו מצ"ע היא שהחכמה מכפי "יותר"

מהמאמר  גם וכמובן נפשם). נתנו שלא חכמים" "שאר
הנסיון" כבעל חכם בנסיון,32"אין באה שהמס"נ שע"י ,

ש"אין  עד שלו, בחכמה נתוסף בפועל, במעשה היינו
כמוהו. חכם"

לפי  נעשה שכ"ז שמו", על "נקרית רש"י: ומסיים
הכתר  בחי' ("נקרית") ממשיכים המס"נ שנקרית 33שע"י

ופועלת 34"שמו" הספירות מכל למעלה ("על") שהיא ,
הכחות  בכל עילוי פועלת היא האדם בנפש גם לכן בהם;

מהם" דלמעלה).35("שנשתלשלו מהספירות

אביו „. מאבי בירושה לבצלאל בא הלזה המס"נ וכח

העגל 36חור  חטא למנוע נפשו ענינו 37שמסר היפך שהוא ,
בתוכם" "ושכנתי – המשכן לעשות 38של צוה לכן [אשר

מעשה  להם שנתכפר האומות כל שידעו "כדי המשכן
שכינתו 39העגל" השכנת שתומשך נפשו מסר שחור היינו ,[

מלאכת  על נפשו מסר בצלאל, בנו, בן גם לכן למטה, ית'

בתוכם" ד"ושכנתי הגילוי עיקר הוא שבו .40הארון,
בשם  גם ד') (שבסעי' הנ"ל ענין מרומז בצלאל 41ולכן

אביו  אבי ושם אביו חור":42ושם בן אורי בן "בצלאל –
ז"א  בחי' שהו"ע "אור", מלשון הוא חכ'43"אורי" – או ,44

ספי' הנוקבא, בחי' נקב, מלשון הוא ו"חור" דע"ס, ראשית
"בצל 45המלכות  הו"ע ו"בצלאל" דרגין, דכל סיפא ,
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כה.29) ז. א, בראשית
ולא 30) ההבאה מלאכת – והמלאכה שפי' ז) לו, (פרשתנו בפרש"י ודוק

התרומה. נתינת
ב.31) לה, פרשתנו
ובכ"מ.32) מה. ע' ה'ש"ת קיץ השיחות מס' ולהעיר יד. שער עקידה ראה
ואילך.33) ג לג, אמור לקו"ת
ד.34) ז, פקודי לקו"ת
רפ"ג.35) תניא
ל)36) לה, פרשתנו ב. לא, (תשא חור" "בן גם כתוב למה יומתק עפ"ז

חור. אביו באבי מפורש מצינו מס"נ כי –
ז,37) ה.סנה' לב, תשא פרש"י א.
ח.38) כה, תרומה
פקודי.39) ר"פ יא. לג, יח. לא, תשא פרש"י גם וראה ח. תרומה תנחומא

ואילך. 153 ע' ח"ו לקו"ש וראה

(40118 ע' לעיל בארוכה. 1346 ע' ח"ד לקו"ש וראה תרומה. ר"פ רמב"ן
ואילך.

א'.41) סי' וביאורים תשובות ראה
סע"א.42) קנב, זח"ב עיין
ע'43) שובה אוה"ת רלא, ע' ויקרא אוה"ת ב'רלד, ע' פקודי אוה"ת ראה

יסוד  בחי' הוא שבצלאל שם שמבואר [ואף חסד. בחי' הוא ש"אורי" א'תקיד,
פנימיות  עד העולה האמצעי בקו הוא יסוד כי כאן, משנ"ת עם לתווך יש –

הכתר].
משכני 44) ב). צח, שם (וראה א ד, אורה (שערי בדא"ח בכ"מ (מובא זוהר

לד, בהעלתך לקו"ת וראה בזוהר). לע"ע מצאתיו ולא ועוד), פ"ב. תש"א הא'
ג.

ויחו"ת 45) יחו"ע  בחי' הם וחור שאורי ושם תתק"נ. ע' תשא אוה"ת ראה
ומלכות). (ז"א
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ברש"י 17וגו'"הקודש מפורש יותר ועוד עשה 18; "שלא :
הציווי  שאת ומכיון – במשכן" מלאכה שום משה

על נלמד ומהם עכ"פ, הפעמים (ברוב lkmewnד"ועשית"
על  מוטלת עצמה שהעשי' לפרשו אין "ועשית") שנאמר
דהמשכן  העשיות כל על וכו' יצווה שהוא – אלא משה,

–

באם  גם מתאימה "ועשית", ע"ד שלשון כבר [ומצינו
ממש, ידיו במו הדבר ייעשה במ"ש gxkeneלא 19הוא

עיר  בונה קין ויהי ופרש"י עיר" בונה בכוחו 20"ויהי וכי -
על  שנבנה הפי' אלא שלמה?! עיר לבנות אחד אדם של
פיו], על נעשה שיהי' ב"ועשית" הפירוש כן וכמו – פיו

בו  שנאמר הארון דעשיית הציווי נשתנה מה וא"כ
"ועשו"?

ל' "ועשו" – הארון בעשיית החידוש שזהו ועכצ"ל
כ"א  אחד איש ע"י אינה הארון שמלאכת להורות – רבים
"ועשית", – המשכן כלי בשאר משא"כ – דוקא רבים ע"י

הפשט  ע"ד וליישב רבים. או יחיד כנ"ל, כולל, 21שפי'

מוכרח  – בזה הכלים משאר הארון נשתנה מה הקושיא
(אף  יחיד שיעשהו א"א שלכן שבארון פרט לבאר רש"י
פירוש  מעתיק ולכן בתושבע"פ), כ"א הפרט נמצא שלא

לזה ומקדים שיעור jix`neרבותינו נתן שלא ואעפ"י :
(כמו כאן lkaלעובי' – לעובי שיעור נתן שלא הכלים

רבותינו  "פירשו") כ"א – "אמרו" (לא ש)פירשו שאני
טפח. עובי' שהי'

לעבוד  אחד אדם של בכחו שאין בפשטות ומובן
כזה  משקל רבת זהב חתיכת זהב 22ולעשות הכוללת -

הכרובים  שני נעשו שממנו רב והזהב לא 23הכפורת אם -
רבים. ל' "ועשו", נאמר ולכן בנ"א. עוד של בסיוע

כתיב  בהקרשים שגם גו'",ziyre"24ואף הקרשים את
ברש"י  כובד 25ומפורש מחמת . . להקימו יכולין היו "שלא

ע"ד הוא בהציווי המדובר הרי – ואפ"ל iyrd'הקרשים"
דהגבהה  הענין דוגמת בזה הי' שלא ופשיטא מושכב. –

בכפורת  שהי' כמו – הארון ע"ג והנחה הקרקע .26מן

גו'", הארון את בצלאל ש"ויעש בפרשתנו הנ"ל וע"פ
שבצלאל לכאורה, היא, בפשטות את envraכוונתו עשה

תרומה: בפ' מפורש הרי הקושיא: מתעוררת – הארון
ועוד  רבים; ידי על תהי' שעשייתו גו'", ארון "ועשו

הרי אחד?!`"`(ועיקר): איש ע"י להיעשות

כפשוטו, (לא הוא בצלאל" "ויעש רש"י מפרש ולכן
שמו. על נקראת הארון מלאכת על נפשו שנתן לפי אלא)

על  נפשם נתנו החכמיֿלב כל אשר ודאי כי ואף
מהם: לכאו"א בנוגע וכמש"נ הם, שעשו המשכן מלאכת

אותה  לעשות המלאכה אל לקרבה לבו נשאו לכן 27אשר -
" נפשו) נתן (שבצלאל לפרש: רש"י משאר xzeiמוסיף

חכמים".

ביתרון  שהעיקר מכיון גיסא: לאידך צ"ל עדיין אמנם
בצלאל של ד"ecegieמעלתו בתפקידו נתן zexedleהי'

של28בלבו" ומדריכם מורם הי' שהוא היינו ,lk חכם איש
ומיוחד,מל lkaלב נעלה כשרון נחוץ (דלזה ומלאכה אכה

וא"כ  – וגו'") ובדעת בתבונה "בחכמה להשלימות נוסף
שאר  בעשיית גם החכמים משאר יותר נפשו שנתן בודאי
בעשיית  דוקא זו מעלה הודגשה ולמה המשכן, כלי

הארון?

על נפשו שנתן "לפי לאמר רש"י דייק "dk`lndלזה
"על לשונות iyrd'(ולא ב' של בתוכנן הפרש דיש – ("
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א.17) לו, פרשתנו
לג.18) לט, פקודי
לג,19) (וישלח סוכות" עשה ולמקנהו בית לו "ויבן אבל יז. ד, בראשית

כו'. הבונה מי פי' שלא – לשון קצרי מהמקראות שהוא יל"פ – יז)
פעמים,20) כמה שנתבאר דהכלל בולטת דוגמא – זה רש"י אגב: דרך

היו  שכאילו פי' שכוונת היינו מהכתוב, תיבות רש"י מעתיק – פרש"י שבכו"כ
ולולא  שמעתיק. הכתוב תיבות בין הכתוב בפנים כתובות דפירושו התיבות
כתובות  פרש"י שבפנים הכתוב תיבות צ"ל היו הזעצער הבחור "תיקון"
בונה  קין ויהי ובנדו"ד: הפי', התחלת לפני רש"י שמעתיקן כהתיבות באותיות

חנוך. בנו לזכר העיר שם ויקרא עיר
(21.(15 בהערה לעיל (הנסמן וכו' ברמב"ן במדרש משא"כ,
זהב 22) מנורת "ועשית לא) כה, (תרומה כתיב להמנורה בנוגע שגם ואף

(ראה  כבד משא זה שגם לט) (שם טהור" זהב "ככר היתה והמנורה טהור",
הרמב"ן  (כפי' כלי'" כל עם "משקלה זה הי' הרי ליטרא) קך שזהו שם פרש"י

בפרש"י וכו' (רא"ם בפ"ע המנורה משקל שזהו את"ל גם שם); שם)בפרש"י
לא). כה, (שם לאור והשליכו הככר טלטל לבד שמשה פרש"י הרי

(יומא 23) טפח השולים עובי הי' אם פלוגתא יש הרי עצמו ארון משא"כ
זהב  גם בו ה"ה שבכפורת ועוד צה). מצוה מנ"ח כמותו הלכה (ואין ב) עב,
הכתוב  שבפשטות ובפרט הארון. על ולהניחו להגביהו הי' וצריך הכרובים
הארון  עשיית* גמר הוא הארון על הכפורת שנתינת משמע כא) כה, (תרומה
ראה  * תרומה. ר"פ צפע"נ וראה א). ה, (סוכה בפ"ע כלי הוא שהכפורת אף –

ס"ג. בפנים לקמן
טו.24) כו, תרומה
לג.25) לט, פקודי
אדן 26) שכל אף "תעשה", יט) כו, (תרומה בהם שכתוב בהאדנים וכן

כו'. עשייתם בעת להגביהם הכרח הי' לא – כז) לח, (פקודי כסף ככר הי'
ב.27) לו, פרשתנו
לד.28) לה, שם



כה ldwie zyxt - zegiyÎihewl

של הגדר כל ziiyrאלו: את במשמעותו כולל דבר איזה
ידם שעל mlypeהפרטים xnbp לרבות היינו ההוא, הדבר

כולם  בצירוף כי – ומלאכות פעולות שאינם פרטים גם
הדבר.eziiyrהיא של במעשה i"yxtkeושלמותו

בצביונם 29בראשית  תקנם עמדו, על תקנו – "ויעש
ל" בנוגע הוא שכן מובן ובמילא ziiyrובקומתן".

המשכן  ומלאכת עבודת רק לא כלולה בהעשי' המשכן":
גם כ"א המשכן lkבפועל, לבנין הנחוצים הפרטים שאר

והמלאכה. הבנין על וההוראה הלימוד גם ובכללם – וכליו

וכן  ופעולה; עבודה הוא פירושה "מלאכה" משא"כ
ל" בנוגע שהיתה zk`lnהוא והפעולה העבודה המשכן",

רש"י 30בהמשכן  מפירוש גם זה וכדמוכח להם 31. "הקדים :
את  דוחה שאינו לומר המשכן מלאכת לציווי שבת אזהרת
דוחה  אינו בעשייתו שהי' מה כל וכי ולכאו', – השבת"
בשבת, המותרים פרטים כמה בה יש הרי – השבת את
רש"י  דיוק דזהו אלא שבזה? וההוראה הלימוד ובפרט

בפועל.zk`ln"לציווי המלאכה המשכן",

נתינתֿנפשו בנדו"ד: הוא בצלאל zcgeindוכן של
ל" עד היתה להארון גם zk`lnבנוגע היינו הארון",

כלי  בשאר משא"כ – הארון של והפעולה בהמלאכה
המשכן.

זה:‚. שבפרש"י תורה" של ה"יינה
הן  האדם, כחות מכל למעלה הוא דמס"נ הכח
שכח  היא, הכוונה תכלית אמנם הפנימיים. והן המקיפים
תחתון, הכי לכח עד האדם, כחות כל תוך יחדור המס"נ
תהיינה  שלו והפעולות העשיות שגם המעשה, כח

שלו. המס"נ לתנועת מתאימות

"לפי  הארון: על בצלאל של בהמס"נ רש"י מרמז ולזה
על נפשו היא dk`lndשנתן "המלאכה" הרי וכנ"ל ,"

בכל  נמשכה שלו שהמס"נ ז.א. – הממשית הפעולה

שגם שלו, העשי' לכח ועד ניכר dk`lndaהכחות הי'
נפשו. שנתן

באופן  הן הכחות פעולות שכל בלבד זו לא הנה ועי"ז,
מצד  הכחות שגם כ"א שבהן), המס"נ תנועת (מצד אחר

פרטיות) בתכונות פרטיים כחות שהם (כפי הם ענינם
ממשיך: שרש"י וזהו יותר. נעלית לדרגא עי"ז מתעלים

"xzei יתרון לו נתוסף שלו המס"נ שע"י חכמים", משאר
בבחי' שהוא החכמה, כח עליון, הכי לכח עד הכחות בכל

אצל  שהיא כמו (והיינו מצ"ע היא שהחכמה מכפי "יותר"

מהמאמר  גם וכמובן נפשם). נתנו שלא חכמים" "שאר
הנסיון" כבעל חכם בנסיון,32"אין באה שהמס"נ שע"י ,

ש"אין  עד שלו, בחכמה נתוסף בפועל, במעשה היינו
כמוהו. חכם"

לפי  נעשה שכ"ז שמו", על "נקרית רש"י: ומסיים
הכתר  בחי' ("נקרית") ממשיכים המס"נ שנקרית 33שע"י

ופועלת 34"שמו" הספירות מכל למעלה ("על") שהיא ,
הכחות  בכל עילוי פועלת היא האדם בנפש גם לכן בהם;

מהם" דלמעלה).35("שנשתלשלו מהספירות

אביו „. מאבי בירושה לבצלאל בא הלזה המס"נ וכח

העגל 36חור  חטא למנוע נפשו ענינו 37שמסר היפך שהוא ,
בתוכם" "ושכנתי – המשכן לעשות 38של צוה לכן [אשר

מעשה  להם שנתכפר האומות כל שידעו "כדי המשכן
שכינתו 39העגל" השכנת שתומשך נפשו מסר שחור היינו ,[

מלאכת  על נפשו מסר בצלאל, בנו, בן גם לכן למטה, ית'

בתוכם" ד"ושכנתי הגילוי עיקר הוא שבו .40הארון,
בשם  גם ד') (שבסעי' הנ"ל ענין מרומז בצלאל 41ולכן

אביו  אבי ושם אביו חור":42ושם בן אורי בן "בצלאל –
ז"א  בחי' שהו"ע "אור", מלשון הוא חכ'43"אורי" – או ,44

ספי' הנוקבא, בחי' נקב, מלשון הוא ו"חור" דע"ס, ראשית
"בצל 45המלכות  הו"ע ו"בצלאל" דרגין, דכל סיפא ,
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כה.29) ז. א, בראשית
ולא 30) ההבאה מלאכת – והמלאכה שפי' ז) לו, (פרשתנו בפרש"י ודוק

התרומה. נתינת
ב.31) לה, פרשתנו
ובכ"מ.32) מה. ע' ה'ש"ת קיץ השיחות מס' ולהעיר יד. שער עקידה ראה
ואילך.33) ג לג, אמור לקו"ת
ד.34) ז, פקודי לקו"ת
רפ"ג.35) תניא
ל)36) לה, פרשתנו ב. לא, (תשא חור" "בן גם כתוב למה יומתק עפ"ז

חור. אביו באבי מפורש מצינו מס"נ כי –
ז,37) ה.סנה' לב, תשא פרש"י א.
ח.38) כה, תרומה
פקודי.39) ר"פ יא. לג, יח. לא, תשא פרש"י גם וראה ח. תרומה תנחומא

ואילך. 153 ע' ח"ו לקו"ש וראה

(40118 ע' לעיל בארוכה. 1346 ע' ח"ד לקו"ש וראה תרומה. ר"פ רמב"ן
ואילך.

א'.41) סי' וביאורים תשובות ראה
סע"א.42) קנב, זח"ב עיין
ע'43) שובה אוה"ת רלא, ע' ויקרא אוה"ת ב'רלד, ע' פקודי אוה"ת ראה

יסוד  בחי' הוא שבצלאל שם שמבואר [ואף חסד. בחי' הוא ש"אורי" א'תקיד,
פנימיות  עד העולה האמצעי בקו הוא יסוד כי כאן, משנ"ת עם לתווך יש –

הכתר].
משכני 44) ב). צח, שם (וראה א ד, אורה (שערי בדא"ח בכ"מ (מובא זוהר

לד, בהעלתך לקו"ת וראה בזוהר). לע"ע מצאתיו ולא ועוד), פ"ב. תש"א הא'
ג.

ויחו"ת 45) יחו"ע  בחי' הם וחור שאורי ושם תתק"נ. ע' תשא אוה"ת ראה
ומלכות). (ז"א
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ברש"י 17וגו'"הקודש מפורש יותר ועוד עשה 18; "שלא :
הציווי  שאת ומכיון – במשכן" מלאכה שום משה

על נלמד ומהם עכ"פ, הפעמים (ברוב lkmewnד"ועשית"
על  מוטלת עצמה שהעשי' לפרשו אין "ועשית") שנאמר
דהמשכן  העשיות כל על וכו' יצווה שהוא – אלא משה,

–

באם  גם מתאימה "ועשית", ע"ד שלשון כבר [ומצינו
ממש, ידיו במו הדבר ייעשה במ"ש gxkeneלא 19הוא

עיר  בונה קין ויהי ופרש"י עיר" בונה בכוחו 20"ויהי וכי -
על  שנבנה הפי' אלא שלמה?! עיר לבנות אחד אדם של
פיו], על נעשה שיהי' ב"ועשית" הפירוש כן וכמו – פיו

בו  שנאמר הארון דעשיית הציווי נשתנה מה וא"כ
"ועשו"?

ל' "ועשו" – הארון בעשיית החידוש שזהו ועכצ"ל
כ"א  אחד איש ע"י אינה הארון שמלאכת להורות – רבים
"ועשית", – המשכן כלי בשאר משא"כ – דוקא רבים ע"י

הפשט  ע"ד וליישב רבים. או יחיד כנ"ל, כולל, 21שפי'

מוכרח  – בזה הכלים משאר הארון נשתנה מה הקושיא
(אף  יחיד שיעשהו א"א שלכן שבארון פרט לבאר רש"י
פירוש  מעתיק ולכן בתושבע"פ), כ"א הפרט נמצא שלא

לזה ומקדים שיעור jix`neרבותינו נתן שלא ואעפ"י :
(כמו כאן lkaלעובי' – לעובי שיעור נתן שלא הכלים

רבותינו  "פירשו") כ"א – "אמרו" (לא ש)פירשו שאני
טפח. עובי' שהי'

לעבוד  אחד אדם של בכחו שאין בפשטות ומובן
כזה  משקל רבת זהב חתיכת זהב 22ולעשות הכוללת -

הכרובים  שני נעשו שממנו רב והזהב לא 23הכפורת אם -
רבים. ל' "ועשו", נאמר ולכן בנ"א. עוד של בסיוע

כתיב  בהקרשים שגם גו'",ziyre"24ואף הקרשים את
ברש"י  כובד 25ומפורש מחמת . . להקימו יכולין היו "שלא

ע"ד הוא בהציווי המדובר הרי – ואפ"ל iyrd'הקרשים"
דהגבהה  הענין דוגמת בזה הי' שלא ופשיטא מושכב. –

בכפורת  שהי' כמו – הארון ע"ג והנחה הקרקע .26מן

גו'", הארון את בצלאל ש"ויעש בפרשתנו הנ"ל וע"פ
שבצלאל לכאורה, היא, בפשטות את envraכוונתו עשה

תרומה: בפ' מפורש הרי הקושיא: מתעוררת – הארון
ועוד  רבים; ידי על תהי' שעשייתו גו'", ארון "ועשו

הרי אחד?!`"`(ועיקר): איש ע"י להיעשות

כפשוטו, (לא הוא בצלאל" "ויעש רש"י מפרש ולכן
שמו. על נקראת הארון מלאכת על נפשו שנתן לפי אלא)

על  נפשם נתנו החכמיֿלב כל אשר ודאי כי ואף
מהם: לכאו"א בנוגע וכמש"נ הם, שעשו המשכן מלאכת

אותה  לעשות המלאכה אל לקרבה לבו נשאו לכן 27אשר -
" נפשו) נתן (שבצלאל לפרש: רש"י משאר xzeiמוסיף

חכמים".

ביתרון  שהעיקר מכיון גיסא: לאידך צ"ל עדיין אמנם
בצלאל של ד"ecegieמעלתו בתפקידו נתן zexedleהי'

של28בלבו" ומדריכם מורם הי' שהוא היינו ,lk חכם איש
ומיוחד,מל lkaלב נעלה כשרון נחוץ (דלזה ומלאכה אכה

וא"כ  – וגו'") ובדעת בתבונה "בחכמה להשלימות נוסף
שאר  בעשיית גם החכמים משאר יותר נפשו שנתן בודאי
בעשיית  דוקא זו מעלה הודגשה ולמה המשכן, כלי

הארון?

על נפשו שנתן "לפי לאמר רש"י דייק "dk`lndלזה
"על לשונות iyrd'(ולא ב' של בתוכנן הפרש דיש – ("
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א.17) לו, פרשתנו
לג.18) לט, פקודי
לג,19) (וישלח סוכות" עשה ולמקנהו בית לו "ויבן אבל יז. ד, בראשית

כו'. הבונה מי פי' שלא – לשון קצרי מהמקראות שהוא יל"פ – יז)
פעמים,20) כמה שנתבאר דהכלל בולטת דוגמא – זה רש"י אגב: דרך

היו  שכאילו פי' שכוונת היינו מהכתוב, תיבות רש"י מעתיק – פרש"י שבכו"כ
ולולא  שמעתיק. הכתוב תיבות בין הכתוב בפנים כתובות דפירושו התיבות
כתובות  פרש"י שבפנים הכתוב תיבות צ"ל היו הזעצער הבחור "תיקון"
בונה  קין ויהי ובנדו"ד: הפי', התחלת לפני רש"י שמעתיקן כהתיבות באותיות

חנוך. בנו לזכר העיר שם ויקרא עיר
(21.(15 בהערה לעיל (הנסמן וכו' ברמב"ן במדרש משא"כ,
זהב 22) מנורת "ועשית לא) כה, (תרומה כתיב להמנורה בנוגע שגם ואף

(ראה  כבד משא זה שגם לט) (שם טהור" זהב "ככר היתה והמנורה טהור",
הרמב"ן  (כפי' כלי'" כל עם "משקלה זה הי' הרי ליטרא) קך שזהו שם פרש"י

בפרש"י וכו' (רא"ם בפ"ע המנורה משקל שזהו את"ל גם שם); שם)בפרש"י
לא). כה, (שם לאור והשליכו הככר טלטל לבד שמשה פרש"י הרי

(יומא 23) טפח השולים עובי הי' אם פלוגתא יש הרי עצמו ארון משא"כ
זהב  גם בו ה"ה שבכפורת ועוד צה). מצוה מנ"ח כמותו הלכה (ואין ב) עב,
הכתוב  שבפשטות ובפרט הארון. על ולהניחו להגביהו הי' וצריך הכרובים
הארון  עשיית* גמר הוא הארון על הכפורת שנתינת משמע כא) כה, (תרומה
ראה  * תרומה. ר"פ צפע"נ וראה א). ה, (סוכה בפ"ע כלי הוא שהכפורת אף –

ס"ג. בפנים לקמן
טו.24) כו, תרומה
לג.25) לט, פקודי
אדן 26) שכל אף "תעשה", יט) כו, (תרומה בהם שכתוב בהאדנים וכן

כו'. עשייתם בעת להגביהם הכרח הי' לא – כז) לח, (פקודי כסף ככר הי'
ב.27) לו, פרשתנו
לד.28) לה, שם
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חסד 46אֿל" הוא אֿל כי מכהנ"ל, שלמעלה -47בחי'
יומין  כולי עם דאזיל יומא ז"א, למעלה 48תחלת גם או

שם  הוא שהרי הע"ס, ומכל ממדות ומל', מז"א – לגמרי
מדות שבי"ג שהוא mingxd49הראשון אֿל", ש"צל וכ"ש ,

מכוון  – מכהנ"ל למעלה הוא אֿל, שם של והצל המקיף
מקיפים  הכחות מכל למעלה הוא המס"נ שכח הנ"ל לענין

מקיף  הו"ע מלכות לגבי שז"א ומל', (וז"א ),50ופנימיים
הכתר. בחי' הספירות, מכל שלמעלה מבחי' ממשיך והוא

לבצלאל ‰. ציווה שמשה הטעם ג"כ יובן עפ"ז
"עשה  ובצלאל משכן", ואח"כ כלים תחלה "לעשות

בצלאל  שדרגת מכיון הכלים": עשה ואח"כ תחלה המשכן
הפנימיים  הרי ושם ופנימיים, ממקיפים למעלה היא

יותר  כלים,51מושרשים תחלה שיעשה משה רצה לכן ,

מקיף. המשכן, ואח"כ הפנימיים
שמגיע  עד מ"מ דרגתו, שזהו שאף אמר בצלאל אמנם

לכן  לדרגא, מדרגא למעלה ממטה לעלות צריך זו לדרגא
בעבודת  כי כלים", עשה ואח"כ תחלה המשכן את "עשה

פועל  ואח"כ המקיף, בחינת תחלה להמשיך צריכים האדם

הפנימיים  הכחות על .52המקיף
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כב.46) לח, פקודי פרש"י
ובכ"מ.47) ע"ח בשם ג. כג, תזריע לקו"ת
פ"א.48) שחה"ס פע"ח ד"ב. שכ"ה בע"ח נתבאר ב. קצא, זח"ג ראה

ועוד. ב. עו, האזינו לקו"ת
בארוכה 49) 1348 ע' ח"ד לקו"ש וראה א'תתקמט. ע' תשא אוה"ת ראה

הדעות. כל

שה"ש 50) ובלקו"ת וממלא. סובב בחי ' הוא ומל' שז"א ד נח, סידור ראה
זו"נ. יחוד הנק' זהו בממכ"ע בגילוי כשבא סוכ"ע שהמשכת א כט,

ע'51) אור יהל וראה ואילך. ב'ריד ע' ויקהל אוה"ת שהקו ראה קצא
הקו. את מקיף שהוא אף כו' האור מעצם שלמעלה מבחי' נלקח שרשו

ואילך.52) ג פח, פרשתנו תו"א ראה
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חסד 46אֿל" הוא אֿל כי מכהנ"ל, שלמעלה -47בחי'
יומין  כולי עם דאזיל יומא ז"א, למעלה 48תחלת גם או

שם  הוא שהרי הע"ס, ומכל ממדות ומל', מז"א – לגמרי
מדות שבי"ג שהוא mingxd49הראשון אֿל", ש"צל וכ"ש ,

מכוון  – מכהנ"ל למעלה הוא אֿל, שם של והצל המקיף
מקיפים  הכחות מכל למעלה הוא המס"נ שכח הנ"ל לענין

מקיף  הו"ע מלכות לגבי שז"א ומל', (וז"א ),50ופנימיים
הכתר. בחי' הספירות, מכל שלמעלה מבחי' ממשיך והוא

לבצלאל ‰. ציווה שמשה הטעם ג"כ יובן עפ"ז
"עשה  ובצלאל משכן", ואח"כ כלים תחלה "לעשות

בצלאל  שדרגת מכיון הכלים": עשה ואח"כ תחלה המשכן
הפנימיים  הרי ושם ופנימיים, ממקיפים למעלה היא

יותר  כלים,51מושרשים תחלה שיעשה משה רצה לכן ,

מקיף. המשכן, ואח"כ הפנימיים
שמגיע  עד מ"מ דרגתו, שזהו שאף אמר בצלאל אמנם

לכן  לדרגא, מדרגא למעלה ממטה לעלות צריך זו לדרגא
בעבודת  כי כלים", עשה ואח"כ תחלה המשכן את "עשה

פועל  ואח"כ המקיף, בחינת תחלה להמשיך צריכים האדם
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כב.46) לח, פקודי פרש"י
ובכ"מ.47) ע"ח בשם ג. כג, תזריע לקו"ת
פ"א.48) שחה"ס פע"ח ד"ב. שכ"ה בע"ח נתבאר ב. קצא, זח"ג ראה

ועוד. ב. עו, האזינו לקו"ת
בארוכה 49) 1348 ע' ח"ד לקו"ש וראה א'תתקמט. ע' תשא אוה"ת ראה

הדעות. כל

שה"ש 50) ובלקו"ת וממלא. סובב בחי ' הוא ומל' שז"א ד נח, סידור ראה
זו"נ. יחוד הנק' זהו בממכ"ע בגילוי כשבא סוכ"ע שהמשכת א כט,

ע'51) אור יהל וראה ואילך. ב'ריד ע' ויקהל אוה"ת שהקו ראה קצא
הקו. את מקיף שהוא אף כו' האור מעצם שלמעלה מבחי' נלקח שרשו
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כז

דהגבורות  הזוהר,  הקדמת  בריש  מ"ש  ביאור  ח. 
מרוחקין זה מזה, והחסדים מקורבים וסמוכים זה לזה

רבי חזקי'1 פתח כתיב )שיר השירים ב, ב( כשושנה 
בין החוחים, מאן שושנה דא כנסת ישראל, מה שושנה 
כנסת  אוף  וחוור,  סומק  בה  אית  החוחים  בין  דאיהי 

ישראל אית ביה דין ורחמי.
מה2 שושנה אית בה תליסר עלין, אוף כנסת ישראל 
אית בה תליסר מכילן דרחמי דסחרין לה מכל סטרהא, 
אוף אלהי"ם דהכא משעתא דאדכר, אפיק תליסר תיבין 

לסחרא לכנסת ישראל ולנטרא לה.
ולבתר3 אדכר זמנא אחרא, אמאי אדכר זמנא אחרא, 
בגין לאפקא חמש עלין תקיפין דסחרין לשושנה4, ואנון 

חמש אקרון ישועות, ואנון חמש תרעין.
הקדמת ספר הזהר דף א ע"א

בריש הקדמת הזהר לענין שושנה נקט מקודם5 סומק 

ברא  בראשית  הפסוק  את  ודרש  פתח  חזקי'  רבי  ללה"ק[  ]תרגום   )1
מאן  ושואל  החוחים",  בין  "כשושנה  כתיב  ואמר  והתחיל  אלהי"ם, 
שושנה ואמר דא כנסת ישראל, ומפרש מה שושנה דאיהי בין החוחים 
מה שושנה העומדת בין הקוצים, אית בה סומק וחוור יש בה שני גוונים 
דין  בה  אית  ישראל כמו כן השכינה הקדושה,  כנסת  אוף  ולבן,  אדום 

ורחמי יש בה דין ורחמים, 
2( ]תרגום ללה"ק[ מה שושנה אית בה תליסר עלין, מה שושנה יש בה י"ג 
עלין שהם י"ג פרחי שושנה, כמו כן השכינה יש בה שלש עשרה מדות 
משעתא  דהכא  אלהי"ם  אוף  הרחמים, שהם מסבבות את כל קצוותי', 
דאדכר, כך אנו רואים ממה שמֵעת שנזכר בתורה בפעם הראשונה ֵׁשם 
אלהי"ם, הוציא י"ג תיבות עד אלהי"ם השני, והם: את, השמים, ואת, 
שהם  ורוח,  תהום,  פני,  על,  וחשך,  ובהו,  תהו,  היתה,  והארץ,  הארץ, 
כנגד הי"ג מדות הרחמים, כדי לסבב את כנסת ישראל להפך את דיני' 

לרחמים, ועל ידי זה לשמרה. )מק"מ ורמ"ק ומפרשים(.
3( ]תרגום ללה"ק[ וממשיך ואמר, ואחר כך הזכיר עוד פעם שם אלהי"ם 
למה  אחרא  זמנא  אדכר  אמאי  וקאמר  מרחפת,  אלהי"ם  ורוח  בפסוק 
עלים  חמשה  להוציא  כדי  ומשיב  אלהי"ם,  שם  פעם  עוד  בתורה  נזכר 
ור"ל נקראים תקיפין על שם פעולתם שמסבבים את השכינה,  חזקים, 
ואנון חמש תרעין פירוש הם סוד חמשה  והם חמשה נקראים ישועות, 
בינה  שערי  החמישים  והם  מעשרה  כלול  אחד  )שכל  הבינה  שערי 

הנזכרים בכל מקום(.
4( הענין מבואר בכו"כ מקומות בחסידות: וראה לקוטי תורה – דרושים 
לסוכות עמוד פ, ג וז"ל: חמש עלין תקיפין דסחרין לשושנה שהם ה' 
גבורות, והענין שהם ה' גבורות ממותקות מה' חסדים כו' כמבואר בזהר 
הרקיע ריש פרשת בראשית שם. וענין הישועה הוא כי מלכות דאצילות 
יורדת להחיות בי"ע כמ"ש רגליה יורדות מות ע"כ צריכה לבחי' ישועות 
להושיעה שלא יהיה יניקת החיצונים. וע"ז אמר דוד כוס ישועות אשא 
)ועיין  רע  יגורך  לא  שם  אשר  באצי'  להעלותה  הכוס  בחי'  שיוגבה 
בהרמ"ז ריש פרשת בראשית דפירש שנשיאת הכוס הוא להמשיך בחי' 
קודש עמוד  יצחק אגרות  לוי  לקוטי  גם  ראה  כו'(.  דע"י  מלכות מה"ג 

שמו ביאור הענין.
 – חיוור  ב(  ודין,   – סומק  א(  הוא  דהסדר  הזהר,  לשון  דיוק  5( מבאר 

וחיוור, דין ורחמים6, מתחלה סומק ודין ואח"כ חיוור 
והוא  חסדים,  ואח"כ  גבורות  מתחלה  היינו  ורחמי, 

בהמשכת הפנימים. כי נקט הלשון "בה"7.
ואח"כ בהעלין שהם בחי' מקיפים כי נקט "דסחרין"8. 
מתחלה הוא הי"ג עלין שהם רחמי, י"ג מכילין דרחמי, 

ואח"כ הה' עלין תקיפין גבורות.
שמן  תיבין  בהי"ג  נרמזים  עלין  והה'  עלין  והי"ג 
אלקים9 א' עד אלקים ב', והה' תיבין שמן אלקים10 ב' 

עד אלקים ג'.
הנה11 ידוע שבכל בחי' ומדריגה יש פנימים ומקיפים, 
ומתחלה נמשך להבחי' שלמטה ממנו, הפנימי. ואח"כ 
מתחלה  עיר,  בנין  וכמו  מהפנימי,  גדול  שהוא  המקיף 
בונין את העיר ואח"כ עושין לה חומה, )וכדעת משה12 
ועיין  המשכן(.  ואח"כ  הכלים  לעשות  מתחלה  שאמר 
בפרי עץ חיים13 שער חג הסוכות. מבואר שם שמתחלה 
נמשכו הפנימים ואח"כ המקיפים, כי המקיפים גדולים 
מהפנימים. הנה מתחלה יכול התחתון לקבל מהעליון 

הפנימים ואח"כ יכול לקבל גם המקיפים, וכמובן.
ומפני שאם נעריך חסד14 וגבורה זה לגבי זה, גבורה 
)כי הפנימי הוא מה שהאור מצומצם  הוא בחי' פנימי 
ודין(, וחסד הוא בחי'  והיינו בחי' גבורה  בתוך הכלי, 

מקיף כמ"ש15 וימינו תחבקני.
פנימים  נמשך  מתחלה  הפנימים  בהמשכת  לכן 

דגבורה, ואחר כך פנימים דחסד.

היינו  גבורות.   – תקיפין  עליון  ה'  ד(  ד"רחמי",  עלין  י"ג  ג(  ורחמים, 
אופנים  בשני  זה  ומבאר  גבורה.  וחסד,  חסד,  גבורה,  הוא:  דהסדר 

כדלהלן.
6( ראה גם לקוטי לוי יצחק הערות לספר הזהר בראשית עמוד רעג.

7( כנ"ל בלשון הזהר "אית בה סומק וחוור".
8( כנ"ל בלשון הזהר "דסחרין לה מכל סטרהא".

9( כנ"ל בהערה 2.
10( היינו ה' תיבות )פסוק ב'( "מרחפת על פני המים ויאמר", כדלקמן.

11( ראה גם לקוטי לוי יצחק הערות לספר הזהר בראשית עמוד רפד.
12( )ברכות נה.( א"ר בר נחמני א"ר יונתן, בצלאל על שם חכמתו נקרא, 
בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור לו לבצלאל עשה לי 
משכן ארון וכלים, הלך משה והפך, ואמר לו עשה ארון וכלים ומשכן 
מכניס  כך  ואחר  בית  בונה  אדם  עולם  של  מנהגו  רבינו  משה  לו  אמר 
לתוכו כלים ואתה אומר עשה לי ארון וכלים ומשכן, כלים שאני עושה 
להיכן אכניסם, שמא כך אמר לך הקב"ה עשה משכן ארון וכלים, אמר 

לו שמא בצל אל היית וידעת.
13( "בענין המשכת החסדים דבינה והחסדים דז"א" )לקוטי לוי יצחק 

כאן(.
14( ראה ספר המאמרים אדמו"ר האמצעי דברים חלק ד'עמוד א' תכט 

ואילך. לקוטי לוי יצחק, הערות על תניא סוף עמוד נב.
15( שיר השירים ב, ו.

מתוך פניני לוי יצחק על התורה



ובהמשכת המקיפים מתחלה נמשך מקיפים דחסד16 
ואח"כ מקיפים דגבורה.

וגם יש לומר, כדי שלא להסמיך הפנימים והמקיפים 
דגבורות זל"ז, משא"כ בחסדים אין חשש אם יוסמכו 
נזכר ב' פעמים  זה לזה. וכמו ששם אלקים גבורה לא 
זה אחר זה, ושם אל חסד נזכר זה אחר זה, וכן שם הוי' 
רחמים כמ"ש17 אלי אלי, ויקרא18 הוי'הוי', וכן יצחק לא 
כתיב ב'פעמים זה אחר זה, ואברהם19 ויעקב20 נזכרים 

ב'פעמים זה אחר זה.
וכן בהד'מדריגות דחילו ורחימו רחימו דחילו21, הב' 
רחימו סמוכים זה לזה, והב' דחילו מרוחקים זה מזה, 

דחילו א' קודם הרחימו ודחילו ב' אחר הרחימו הב'.
ועל דרך זה בראש השנה ועשרת ימי תשובה וסוכות.

ויוהכ"פ  ועשי"ת  בר"ה  הגבורות  המשכת  מתחלה 
שהם ימי הדין.

ואח"כ הד' ימים שבין יוה"כ לסוכות, וסוכה ולולב, 
הם המשכת החסדים.

ימים  בהד'  המקיפים,  ואח"כ  הפנימים  מתחלה 
 – גדול  היותר  החסד  דסוכות,  א'  ביום  )וכן  הפנימים 

חסד22(, ובסוכות ע"י הסוכה המקיפים דבינה23.

האמצעי  אדמו"ר  המאמרים  בספר  המקיפים  בענין  ביאור  ראה   )16
דברים חלק ד' עמוד א' רכח ואילך.

17( תהלים כב, ב. "אלי אלי למה עזבתני".
18( שמות לד, ו. "ה' ה' אל רחום וחנון וגו'".

19( בראשית כב, יא. "ויקרא אליו מלאך ה'מן השמים ויאמר אברהם 
אברהם ויאמר הנני".

יעקב  ויאמר  הלילה  במראות  לישראל  אלקים  "ויאמר  ב.  מו,  שם   )20
יעקב ויאמר הנני".

21( ראה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשח"י )ד"ה לכן אמור סעיף 
ה, ו( עמוד קב. לקוטי שיחות חלק ג' פרשת תולדות עמוד 781 ואילך.

22( פרי עץ חיים שער חג הסוכות פ"א.
23( פרי עץ חיים שם פרק ד' "סוד הסוכה היא בחי'אור הבינה, המסככת 

מתחלה  דז"א,  החסדים  המשכת  בהלולב  וכן 
הנענועים שהוא המשכת הפנימים, ואח"כ מה שמקיפין 

התיבה בהלולב שהוא המשכת המקיפים.
הדין,  יום  הפעם  עוד  הוא  רבה  בהושענא  ואח"כ 

המשכת הגבורות.
הרי שהגבורות מרוחקין זה מזה, והחסדים מקורבים 

וסמוכים זה לזה.
אברהם  אברהם  בן  יצחק  תולדות  עדמ"ש24  והוא 
הוליד את יצחק. יצחק25 גבורות ואברהם חסדים, הנה 
אברהם  ואח"כ  גבורות  מתחלה  יצחק,  כתיב  מתחלה 
ואח"כ  חסדים  אברהם  מתחלה  כתיב  ואח"כ  חסדים, 
יצחק גבורות, הב' פעמים אברהם סמוכים זה לזה והב' 

פעמים יצחק מרוחקים זה מזה.
והסומק ודין, וחיוור ורחמי26, י"ל שנרמזים בבראשית 
ברא אלקים את. מתחלה ב' תיבין שמתחילין ב', ואח"כ 
ב' תיבין שמתחילין בא'. שמובן שב' הוא גבורה המדה 

השני', וא' הוא רחמי חסד המדה הראשונה, וד"ל.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד יא

על בנין". זוהר ח"ג דף רנה, ע"ב. וראה מאורי אור מערכת אות סמך 
)טו( וז"ל סוכה הוא אור המקיף בבינה, סכ"ה עם הכולל בגי' אלקים 
ומקיף לזו"ן וכו'. ע"ש. וראה לקוטי שיחות חלק כ"ט עמוד 211 ואילך.

24( שם כה, יט.
25( כידוע יצחק בחי' גבורות כמ"ש )בראשית לא, מב( "ופחד יצחק", 
תורה  לקוטי  ראה  לאברהם".  "חסד  כ(  ז,  )מיכה  כמ"ש  חסד  ואברהם 

ואתחנן ה, א ואילך.
גוונין  שני  בה  יש  השושנה  דכמו  הנ"ל,  בזוהר  דמבואר  פירוש:   )26
מתחלה אדום )גבורה( ואח"כ לבן )חסד(, וכמו"כ כנסת ישראל יש בה 
ודין",  "סומק  קודם  שבשניהם  הגבורות  דכותב  ורחמים.  )גבורה(  דין 
אמר  וע"ז  ורחמים",  "לבן  שבשניהם  ורחמים  החסד  מזכיר  ואח"כ 

שנרמזים בהפסוק בראשית וגו'.

מתוך פניני לוי יצחק על התורה כח
כד  חוברת

ההלווייה 
ומבוגרים. צעירים נשים, גברים, – החוגים מכל אנשים מלאה החצר כבר היתה בבוקר

כזו, בצורה אליו אנשים לקרב שכדי ומובן חודשים, ארבעה אפילו ארכה לא בעיר בעלי של שהותו תקופת

למשכבו  רתוק בעלי היה שבחלקה – קצרה כה תקופה במשך נפשם, נימי בכל אליו מקושרים להיות שהפכו עד

לקרב... במה שיהיה צריך –

במלים. לתאר ניתן לא – שם ששררו בתנאים העניינים, ובשאר בטהרה המתעסקים של עבודתם את

יהודי  בעיקר בכך שעסקו ומחרקוב.מובן מרוסטוב מלנינגרד, יהודים ביניהם – בעלי אל מקורבים שהיו ם

ההלווייה. במסע יצא – למדי גדול שהיה – והציבור המלאכה, כל הושלמה 11ֿ12 השעה עד

בעלי  את נשאו המלווים אך וירידות, עליות מלאה דרך מביתנו, קילומטרים מספר רחוק היה ביתֿהעלמין

וכך  הארון, את עליה להניח רצה לא מהם איש אולם עגלה, נסעה המלווים אחרי הדרך. כל לאורך בעצמם

ביתֿהעלמין. עד הדרך כל לאורך הארון נושאי התחלפו

ללכת  אחרות לנשים הנחתי לא ואף ביתֿהעלמין, אל הלכתי לא עצמי שלקראת 69אני לי סיפרו המלווים .

מהעיר. רבים אנשים עוד לביתֿהעלמין הגיעו הקבורה

האבלות  בתקופת התפילות
גם  ושם בעלי, נפטר שבו בחדר מעריב התפללו מהם מניינים וכמה המלווים, חזרו מעריב תפילת לקראת

שבעה  .70ישבתי

מספר  לתפילות להופיע החלו שמיד עקא, דא ה"שלושים". תקופת כל במשך שם להתפלל היתה הכוונה

להלשין. עלול שהוא חשד והתעורר המפעלים, באחד כסנדלר עבד מהם אחד זהותם. את ידע לא שאיש יהודים

תמיד  מגיעה והיתה יתרה, אדיקות לגלות היא אף החלה האחרונה בתקופה בביתנו שעבדה היהודייה

אותו  עם במיוחד התיידדה זו אשה כשלישית. אליהם הצטרפה – יהודים שני עמדו שבו מקום ובכל לתפילות,

סנדלר.

רבינוב  לכך, אלא 48בנוסף בלבד זו ולא גדולה, כה בפרהסיא ההלווייה נערכה מדוע ונשאל לחקירה נקרא

תירוצים  להמציא רבינוביץ' נאלץ זאת להסביר כדי זאת!... כל בארגון פעיל כה חלק נטל רבינוביץ', שהוא,

ולהשתתף  מלהגיע רבים נמנעו זאת בעקבות להיזהר. לו יעץ משרד באותו לו שהיה טוב וידיד בעולם, היו שלא

בתפילות.

בביתנו. ללון גם נשארו מהמכרים כמה אבלים. בניחום לנחמני נוספים אנשים הגיעו האבלות ימי כל לאורך

לבדי. אותי השאירו לא הראשונה בתקופה

אלינו, שהגיעו רבים מכתבים על מהדואר שהגיעו ידיעות הטובים, ידידינו של פעולותיהם – זאת כל בשל

אלינו  כאן) שאומרים כפי ("געקייבלט", שהוברקו כסף סכומי הצער 71ועל (שלמרבה ומסמרקנד מטשקנט גם ,

קיימנו  כבר חוץֿלארץ עם גם מקום. בכל שהיתה רואה", "עין אותה התעוררה – לסייע) כדי בהם היה לא כבר

מדי. גדול רושם יצרו הללו הדברים וכל קשר,

אנשים  בהתכנסות מעוניינת אינה שבעלתֿהבית נמסר ואז יום, עשרים בקושי אפוא, נמשך, לתפילות המניין

מתקי  אינן שהתפילות לציבור והודיעו בחפץֿלב), לכך הסכימה שהיא היתה (האמת בביתה מדי כאן רבים ימות

עוד.

ס"69) סשנ"ט יו"ד שו"ע שם.ראה ובנ"כ ב
פל"ה.70) נועם אמרי – יבק מעבר ראה
רלוי"צ.71) של ברפואתו לסייע במטרה
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כד  חוברת

ההלווייה 
ומבוגרים. צעירים נשים, גברים, – החוגים מכל אנשים מלאה החצר כבר היתה בבוקר

כזו, בצורה אליו אנשים לקרב שכדי ומובן חודשים, ארבעה אפילו ארכה לא בעיר בעלי של שהותו תקופת

למשכבו  רתוק בעלי היה שבחלקה – קצרה כה תקופה במשך נפשם, נימי בכל אליו מקושרים להיות שהפכו עד

לקרב... במה שיהיה צריך –

במלים. לתאר ניתן לא – שם ששררו בתנאים העניינים, ובשאר בטהרה המתעסקים של עבודתם את

יהודי  בעיקר בכך שעסקו ומחרקוב.מובן מרוסטוב מלנינגרד, יהודים ביניהם – בעלי אל מקורבים שהיו ם

ההלווייה. במסע יצא – למדי גדול שהיה – והציבור המלאכה, כל הושלמה 11ֿ12 השעה עד

בעלי  את נשאו המלווים אך וירידות, עליות מלאה דרך מביתנו, קילומטרים מספר רחוק היה ביתֿהעלמין

וכך  הארון, את עליה להניח רצה לא מהם איש אולם עגלה, נסעה המלווים אחרי הדרך. כל לאורך בעצמם

ביתֿהעלמין. עד הדרך כל לאורך הארון נושאי התחלפו

ללכת  אחרות לנשים הנחתי לא ואף ביתֿהעלמין, אל הלכתי לא עצמי שלקראת 69אני לי סיפרו המלווים .

מהעיר. רבים אנשים עוד לביתֿהעלמין הגיעו הקבורה

האבלות  בתקופת התפילות
גם  ושם בעלי, נפטר שבו בחדר מעריב התפללו מהם מניינים וכמה המלווים, חזרו מעריב תפילת לקראת

שבעה  .70ישבתי

מספר  לתפילות להופיע החלו שמיד עקא, דא ה"שלושים". תקופת כל במשך שם להתפלל היתה הכוונה

להלשין. עלול שהוא חשד והתעורר המפעלים, באחד כסנדלר עבד מהם אחד זהותם. את ידע לא שאיש יהודים

תמיד  מגיעה והיתה יתרה, אדיקות לגלות היא אף החלה האחרונה בתקופה בביתנו שעבדה היהודייה

אותו  עם במיוחד התיידדה זו אשה כשלישית. אליהם הצטרפה – יהודים שני עמדו שבו מקום ובכל לתפילות,

סנדלר.

רבינוב  לכך, אלא 48בנוסף בלבד זו ולא גדולה, כה בפרהסיא ההלווייה נערכה מדוע ונשאל לחקירה נקרא

תירוצים  להמציא רבינוביץ' נאלץ זאת להסביר כדי זאת!... כל בארגון פעיל כה חלק נטל רבינוביץ', שהוא,

ולהשתתף  מלהגיע רבים נמנעו זאת בעקבות להיזהר. לו יעץ משרד באותו לו שהיה טוב וידיד בעולם, היו שלא

בתפילות.

בביתנו. ללון גם נשארו מהמכרים כמה אבלים. בניחום לנחמני נוספים אנשים הגיעו האבלות ימי כל לאורך

לבדי. אותי השאירו לא הראשונה בתקופה

אלינו, שהגיעו רבים מכתבים על מהדואר שהגיעו ידיעות הטובים, ידידינו של פעולותיהם – זאת כל בשל

אלינו  כאן) שאומרים כפי ("געקייבלט", שהוברקו כסף סכומי הצער 71ועל (שלמרבה ומסמרקנד מטשקנט גם ,

קיימנו  כבר חוץֿלארץ עם גם מקום. בכל שהיתה רואה", "עין אותה התעוררה – לסייע) כדי בהם היה לא כבר

מדי. גדול רושם יצרו הללו הדברים וכל קשר,

אנשים  בהתכנסות מעוניינת אינה שבעלתֿהבית נמסר ואז יום, עשרים בקושי אפוא, נמשך, לתפילות המניין

מתקי  אינן שהתפילות לציבור והודיעו בחפץֿלב), לכך הסכימה שהיא היתה (האמת בביתה מדי כאן רבים ימות

עוד.

ס"69) סשנ"ט יו"ד שו"ע שם.ראה ובנ"כ ב
פל"ה.70) נועם אמרי – יבק מעבר ראה
רלוי"צ.71) של ברפואתו לסייע במטרה

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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ההרההרההרההר מןמןמןמן ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּיּיּיּירדרדרדרד ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים,,,, ייייֹוֹוֹוֹוםםםם א)ללללּמּמּמּמחרתחרתחרתחרת לה, עם (רש"י מּיד הּמׁשּכן הקמת צּוּוי את יׂשראל לבני מסר לא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבׂשֹורת  ּובפיו הּׁשנּיֹות הּלּוחֹות ּכׁשּבידיו ההר, מן ירידתֹו לאחר ׁשּמּיד לֹומר, ויׁש ּכּפּור. יֹום לּמחרת המּתין אּלא ההר, מן ְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָרדּתֹו
מחדׁש הּתֹורה ּבקּבלת ּכּלם ּכל ׁשקּועים היּו הם ׁשּכן חדׁשים, צּוּויים ליׂשראל למסר והּזמן הּמקֹום זה היה לא – ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ'סלחּתי'

הּסליחה. ְְִִַַָּובבׂשֹורת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 458 cenr ,fh wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולהלהלהלה:::: ּתּתּתּתמיההמיההמיההמיהה ייייׁשׁשׁשׁשננננּהּהּהּה ויקהלויקהלויקהלויקהל־־־־ּפּפּפּפּקּקּקּקּוּוּוּודידידידי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּבּבּבּבפרפרפרפרׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת
יׂשראל  ּבני 'וּיעׂשּו ּכתּוב להיֹות צרי היה ּותצּוה, ּתרּומה ּבפרׁשּיֹות הּמׁשּכן ּבנּית אֹודֹות למׁשה ה' ציּוּוי על ּבּכתּובים ׁשּמפרט ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאחרי

הּמׁשּכן? ּדבנּית הּפרטים ּכל ּבּכתּובים ׁשּוב מפרטים ּומּדּוע ּבזה, וכיֹוצא מׁשה' את ה' צּוה אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּככל
ּבפׁשטּות: ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְֵֵֶַַַָויׁש

אבֹות  עבדי ׁשל ׂשיחתן ׁש"יפה מּצד ׁשּזהּו רׁש"י ּופירׁש עּמֹו, ׁשארעּו המארעֹות את הּתֹורה ׁשּכפלה אברהם עבד ּבאליעזר ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמצינּו
סּפּורֹו. את הּתֹורה ּכֹופלת חביבּותֹו מּצד הרי הּקּב"ה, לפני החביב ׁשּדבר והינּו ּבנים", ׁשל ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמּתֹורתן

אֹו מּצב המתאר סּפּור רק אּלא "ּתֹורה", - ודינים הֹוראֹות ּכֹוללת ׁשאינּה "ׂשיחה" אפילּו ּדלפעמים הּוא, ּבזה הּפרּוׁש ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּדעֹומק
ּבּתֹורה. נכּפלת היא הרי הּקּב"ה אצל היא חביבה אם הּנה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפעּלה,

ּבנּית  ׁשעל־ידי ּדמּכיון הּקּב"ה. לפני חביבּותֹו מּצד זהּו הּמׁשּכן, ּבנּית ּפרטי את ּכֹופלת ׁשהּתֹורה ּדזה ּכאן, ׁשעל־דר־זה לֹומר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָויׁש
"עדּות  ּבזה ׁשהיה ּובפרט ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, ּבני אצל הּׁשכינה הׁשראת נהיתה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהּמׁשּכן

העגל" מעׂשה על הּקּב"ה להם ׁשּוּתר כא)ליׂשראל לח, פקודי הּקּב"ה.(פירש"י אצל ּביֹותר היא חביבה זֹו ּפרׁשה הּנה , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
חביבּותּה מּצד הּנה הּמׁשּכן, את יׂשראל ּבני ועׂשּית ּבנּית ּתאּור אלא הּמׁשּכן, לבנֹות אי הּדינים אפילּו ּכֹוללת הּפרׁשה ּׁשאין ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָואף

ּבּתֹורה. ונכּפלת מ"ּתֹורתן", אפילּו ׂשיחתן", עזראעזראעזראעזרא...."יפה אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָ

(á)íéîé úLLäéäé éòéáMä íBiáe äëàìî äNòz ¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À¦«§¤̧
äëàìî Bá äNòä-ìk ýåýéì ïBúaL úaL Lã÷ íëì̈¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈

:úîeé¨«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑,הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי ׁשּבת אזהרת להם הּׁשּבת הקּדים את ּדֹוחה ׁשאינֹו .לֹומר ≈∆»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
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ליהוהליהוהליהוהליהוה ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתת קדקדקדקדׁשׁשׁשׁש לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה ימיםימיםימיםימים ב)ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשתתתת (לה, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ָָָָֹֹ
ּכתיב החסידּות: ּדר על־ּפי זה לבאר ב)יׁש קכח, ּובני (תהלים עצמֹו לפרנס ּבמלאכּתֹו עֹוסק ּדכׁשהאדם תאכל". ּכי כּפי "יגיע ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

."ראׁש "יגיע ּבזה, ראׁשֹו להׁשקיע ולא הּמעׂשה, ּבכח – "ּב"כּפי רק להיֹות צרי זה הרי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹֹּביתֹו,
והעסק  ּכּלֹו, העֹולם את ּומפרנס הּזן הּוא הּקּב"ה אלא עסקֹו, על־ידי לֹו מּגיעים האדם מזֹונֹות אין ּבאמת ּכי הּוא, הּדבר ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻוטעם

ּפרנסתֹו. הּקּב"ה מׁשּפיע ׁשעל־ידֹו ו"אמצעי" "ּכלי" אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאינֹו

Ï‡¯NÈא  È·c ‡zLk Ïk ˙È ‰LÓ LÎ‡Â¿«¿≈…∆»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÈÈ „wÙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«≈¿»

:ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿

ÓBÈ·e‡ב  ‡z„·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ¿»¿»
‡˙aL ‡aL ‡L„e˜ ÔBÎÏ È‰È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈¿¿»«»«¿»
:ÏË˜˙È ‡z„·Ú da „aÚÈc Ïk ÈÈ Ì„√̃»¿»»¿«¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ּדבר Ï‰˜iÂטעם` מּפיו הּכל ׁשּיׁשמעּו , ַַ««¿≈ְְְִִִֶַַֹ
ּופרׁש ׁשּיתנּדבּו. ‰ÌÈ¯·cהּמׁשּכן ‰l‡, ְְְִִֵֵֶַַָ≈∆«¿»ƒ

לעׂשֹות  ּכתּוב ּכן על לעׂשֹות, וכליו ְְֲֲִֵֵַַַַָָָהּמׁשּכן

מה  ׁשּתעׂשּו צּוני ׁשהּׁשם  הּטעם והּנה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָאֹותם.
אףֿעלּֿפי  אתכם, הזהיר והּוא לכם, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָּׁשאֹומר
הּׁשמרּו לעׂשֹות, חּיבים אּתם ׁשמים ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּמעׂשה 

ּבפני  והעֹובר ּבׁשּבת. מעׂשה ּתעׂשּו ׁשּלא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלכם
יפרׁש אחר ּובמקֹום ּדין . ּבית ימיתּוהּו ְְְִִִֵֵֵֵַָָעדים ,

ּבסקילה: ְִִֶָׁשהּוא

וביום  מלאכה  תעשה  ימים  ששת   – ב  לה, 
כל  לה'  שבתון  שבת  קדש  לכם  יהיה  השביעי 

העשה בו מלאכה יומת

 – בכפל  שבת  מזכיר  מקומות  שברוב  מה  ביאור 
כנגד עוה"ז ועוה"ב, וזהו "שבת שבתון", ומבאר כמה 

וכמה פסוקים בנוגע שבת וכו'

שבת  מזכיר  מקומות  שברוב  שמצינן  מה  בס"ד  יתיישב 
בכפל כגון כאן שבת שבתון, וכן ושמרו בני ישראל את השבת 
לעשות את השבת וכן שבת וינפש הוא כפל שביתה. וכן יש 
ויכלו השמים  ויכלו שאמר  לדקדק בסדר בראשית בפרשת 
ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר  וכל צבאם  והארץ 
עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך 
אלקים את יום השביעי ויקדש אותו וגומר, הרי לכאורה בין 
והשביתה  המנוחה  בתואר  ובין  הבריאה  גמר  סיפור  בתואר 
כפל דבריו דלענין גמר הבריאה אמר ויכלו השמים וגומר ויכל 
אלקים וגומר, וכן לענין השביתה אמר וישבות ביום השביעי 
וגומר ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו הרי שכפל 

בכל חלוקה מהם.
ואגב גררא יובן בס"ד משרז"ל ויקדש אותו שלא נתן לו בן 
זוג מלבד מה שפירשנו בו בס"ד תחלת הסדר ועוד י"ל אשר 
בריאה  לשונות  בשני  הוציאו  למה  לעשו"ת  אלקים  בר"א 

ועשי'.
לכך אפשר לומר דעם היות שהיו שם שני בריאות אחת 
לצורך עה"ז שמים וארץ הפשוטים אבל עוד היתה שם לצורך 
החדשה  והארץ  השמים  דאפי'  במדרז"ל  וכדאיתא  עה"ב 
כדכתיב כי את השמים החדשה ואת הארץ החדשה אשר אני 
עושה כבר נבראו בששת ימי בראשית, ולכך אפשר הכתיב 
לשל  ואחת  עה"ז  לשל  אחת  מנוחות  שני  לעצמו  הקב"ה 
הראוי  מן  שהי'  ולפי  הנפשות,  לשם  לעה"ב  הצורך  בריאה 
ימים  שני  ולעשות  עצמה  בפני  פעולה  לכל  אחד  יום  ליחד 
הנהגת  לצורך  עה"ז  של  וארץ  שמים  גמר  לשם  אחת  שבת 
מלאכת  גמר  שהי'  שביתה  לצורך  עצמו  בפני  א'  ויום  הגוף, 
השמים והארץ החדשה ונמצא לפי זה יהי' גם לשבת בת זוג, 
אבל ברך אלקים את יום השבת ויקדש אותו במה שלא נתן 
לזה  וארץ  שמים  לשם  משניהם  שבת  א'  ביום  רק  זוג  בן  לו 
העולם ומשל עה"ב, וכל זאת כדי שלא יאמרו שתי רשויות 

הם וכל אחד מהם קבע לו מנוחה בפני עצמה.
בני  שמרו  אלמלא  רז"ל  מ"ש  מיושב  הדרך  זה  לפי  וגם 
ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין והוינן בה למה דוקא שתי 
שבתות  בשתי  לכווין  ישראל  צריכין  זה  ולדרכינו  שבתות, 

וארץ  שמים  מלאכת  על  הקב"ה  שביתת  לשם  אחת  הללו 
לעה"ז, ושבת שני' לשם שביתתו למלאכה שמים וארץ של 
עה"ב מה שיהי' אחר הגאולה ואז כשיכוונו בשתי הללו מיד 

הם נגאלים.
השמים  ויכלו  אמר  דתחלה  הנ"ל  פסוק  מבואר  ובזה 
וארץ  שמים  מלאכת  שנגמרו  לומר  היינו  צבאם  וכל  והארץ 
מלאכתו  השביעי  ביום  אלקים  ויכל  אמר  ואח"כ  עה"ז,  של 
אשר עשה היינו של עה"ב דמלאכה זו יש לייחסה אל עצמו 
משא"כ  דבר  שום  ידי  על  נבראה  שלא  קדושתו  מצד  ית' 
כמו  ומים  וארץ  ע"י השמים  תולדות של עה"ז שנברא הכל 

שנתבאר במקומו.
אמר  אחת  בבת  משניהם  שבת  השביעי  שביום  ולפי 
וישבות אלקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה מכל 
דייקא ר"ל בין משל עה"ז ובין משל עה"ב מכולן שבת ביום 
השביעי ולא קבע לזה יום בפני עצמו ולזה בפני עצמו, ולזה 
כנגד מה שהוא מנוחה לשל עה"ז, אמר ויברך אלקים את יום 
השביעי, וכנגד מה שהוא יום מנוחה לשל עה"ב אמר ויקדש 
אותו דודאי בבחינה זו יש בו קדושה יתירה ובזה ברכו שלא 

נתן לו בן זוג דהיינו לייחד יום אחד לכל אחת מהם וכנ"ל.
וז"ש כי ב"ו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלקים לעשות 
שניהם  ממלאכת  ר"ל  מלאכתו  מכל  שבת  לבדו  דבו  ר"ל 
דבר  שהוא  בריאה  דלשון  לעשות  אלקים  בר"א  אשר  וזהו 
דק נופל על של עה"ב ולשון עשי' על של עה"ז ור"ל דזיכה 
את יום השביעי לשבות בו בין ממלאכת ש"ו הפשוטים ובין 

ממלאכת השמים והארץ החדשה וכאמור.
ובזה מבואר מ"ש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את 
השבת דר"ל שצריכים לכוון אל שני שבתות הנ"ל אחת לשם 
עה"ז ואחת לשם עה"ב והוא עצמו מ"ש בתחלת הפסוק אך 
את שבתותי תשמרו בלשון רבים ללמדך שצריכים לכוון אל 
וינפש  וביום השביעי שבת  וזהו  שני שביתות הקב"ה, ואמר 
כפל הדבר לומר שהי' ב' בו מיני מנוחה אחת ממלאכת שמים 
ארץ שברא לתכלית הנהגת הגוף, שני' וינפש היינו מה ששב 
ממלאכת שמים וארץ החדשים שהוא לצורך תענוגי הנפש 
שהקב"ה  ר"ל  לי"י  שב"תון  שב"ת  כאן  וז"ש  דייקא  וינפש 

שבת בו שני מיני מנוחות וכדאמרן.
שמור  השבת,  יום  את  זכור  מ"ש  מיושב  הדרך  בזה  וגם 
בו  ששבת  מה  היינו  השבת  יום  את  דזכור  השבת,  יום  את 
לבוא  העתיד  לצורך  שהוא  בבחינת  ושמור  עה"ז,  ממלאכת 

שכבר נתעסק ובראו בששת ימי המעשה וכמדובר.
זרע ברך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקהל פקודי



לי icewtÎldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"k oey`x meil inei xeriy
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äì(à)øîàiå ìàøNé éða úãò-ìk-úà äLî ìä÷iå©©§¥´¤À¤¨£©²§¥¬¦§¨¥−©Ÿ́¤
:íúà úNòì ýåýé äeö-øLà íéøácä älà íäìà£¥¤®¥µ¤©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«

i"yx£‰LÓ Ï‰˜iÂ∑,הּכּפּורים יֹום הפעיל למחרת לׁשֹון והּוא ההר, מן אּלא ּכׁשּירד ּבּידים, אנׁשים אֹוסף ׁשאינֹו ««¿≈…∆ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ואכנׁש ותרּגּומֹו: ּדּבּורֹו, ּפי על נאספים .הן ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(210 'nr e zegiy ihewl)

ההרההרההרההר מןמןמןמן ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּיּיּיּירדרדרדרד ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים,,,, ייייֹוֹוֹוֹוםםםם א)ללללּמּמּמּמחרתחרתחרתחרת לה, עם (רש"י מּיד הּמׁשּכן הקמת צּוּוי את יׂשראל לבני מסר לא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבׂשֹורת  ּובפיו הּׁשנּיֹות הּלּוחֹות ּכׁשּבידיו ההר, מן ירידתֹו לאחר ׁשּמּיד לֹומר, ויׁש ּכּפּור. יֹום לּמחרת המּתין אּלא ההר, מן ְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָרדּתֹו
מחדׁש הּתֹורה ּבקּבלת ּכּלם ּכל ׁשקּועים היּו הם ׁשּכן חדׁשים, צּוּויים ליׂשראל למסר והּזמן הּמקֹום זה היה לא – ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ'סלחּתי'

הּסליחה. ְְִִַַָּובבׂשֹורת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 458 cenr ,fh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oMWnd zipA ihxt zElitM mrh©©§¦§¨¥§¦©©¦§¨

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולהלהלהלה:::: ּתּתּתּתמיההמיההמיההמיהה ייייׁשׁשׁשׁשננננּהּהּהּה ויקהלויקהלויקהלויקהל־־־־ּפּפּפּפּקּקּקּקּוּוּוּודידידידי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּבּבּבּבפרפרפרפרׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת
יׂשראל  ּבני 'וּיעׂשּו ּכתּוב להיֹות צרי היה ּותצּוה, ּתרּומה ּבפרׁשּיֹות הּמׁשּכן ּבנּית אֹודֹות למׁשה ה' ציּוּוי על ּבּכתּובים ׁשּמפרט ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאחרי

הּמׁשּכן? ּדבנּית הּפרטים ּכל ּבּכתּובים ׁשּוב מפרטים ּומּדּוע ּבזה, וכיֹוצא מׁשה' את ה' צּוה אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּככל
ּבפׁשטּות: ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְֵֵֶַַַָויׁש

אבֹות  עבדי ׁשל ׂשיחתן ׁש"יפה מּצד ׁשּזהּו רׁש"י ּופירׁש עּמֹו, ׁשארעּו המארעֹות את הּתֹורה ׁשּכפלה אברהם עבד ּבאליעזר ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמצינּו
סּפּורֹו. את הּתֹורה ּכֹופלת חביבּותֹו מּצד הרי הּקּב"ה, לפני החביב ׁשּדבר והינּו ּבנים", ׁשל ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמּתֹורתן

אֹו מּצב המתאר סּפּור רק אּלא "ּתֹורה", - ודינים הֹוראֹות ּכֹוללת ׁשאינּה "ׂשיחה" אפילּו ּדלפעמים הּוא, ּבזה הּפרּוׁש ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּדעֹומק
ּבּתֹורה. נכּפלת היא הרי הּקּב"ה אצל היא חביבה אם הּנה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפעּלה,

ּבנּית  ׁשעל־ידי ּדמּכיון הּקּב"ה. לפני חביבּותֹו מּצד זהּו הּמׁשּכן, ּבנּית ּפרטי את ּכֹופלת ׁשהּתֹורה ּדזה ּכאן, ׁשעל־דר־זה לֹומר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָויׁש
"עדּות  ּבזה ׁשהיה ּובפרט ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, ּבני אצל הּׁשכינה הׁשראת נהיתה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהּמׁשּכן

העגל" מעׂשה על הּקּב"ה להם ׁשּוּתר כא)ליׂשראל לח, פקודי הּקּב"ה.(פירש"י אצל ּביֹותר היא חביבה זֹו ּפרׁשה הּנה , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
חביבּותּה מּצד הּנה הּמׁשּכן, את יׂשראל ּבני ועׂשּית ּבנּית ּתאּור אלא הּמׁשּכן, לבנֹות אי הּדינים אפילּו ּכֹוללת הּפרׁשה ּׁשאין ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָואף

ּבּתֹורה. ונכּפלת מ"ּתֹורתן", אפילּו ׂשיחתן", עזראעזראעזראעזרא...."יפה אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָ

(á)íéîé úLLäéäé éòéáMä íBiáe äëàìî äNòz ¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À¦«§¤̧
äëàìî Bá äNòä-ìk ýåýéì ïBúaL úaL Lã÷ íëì̈¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈

:úîeé¨«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑,הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי ׁשּבת אזהרת להם הּׁשּבת הקּדים את ּדֹוחה ׁשאינֹו .לֹומר ≈∆»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dUrOd gM mr wx dqpxtA zEwQrzd¦§©§§©§¨¨©¦Ÿ©©©£¤

ליהוהליהוהליהוהליהוה ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתת קדקדקדקדׁשׁשׁשׁש לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה ימיםימיםימיםימים ב)ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשתתתת (לה, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ָָָָֹֹ
ּכתיב החסידּות: ּדר על־ּפי זה לבאר ב)יׁש קכח, ּובני (תהלים עצמֹו לפרנס ּבמלאכּתֹו עֹוסק ּדכׁשהאדם תאכל". ּכי כּפי "יגיע ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

."ראׁש "יגיע ּבזה, ראׁשֹו להׁשקיע ולא הּמעׂשה, ּבכח – "ּב"כּפי רק להיֹות צרי זה הרי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹֹּביתֹו,
והעסק  ּכּלֹו, העֹולם את ּומפרנס הּזן הּוא הּקּב"ה אלא עסקֹו, על־ידי לֹו מּגיעים האדם מזֹונֹות אין ּבאמת ּכי הּוא, הּדבר ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻוטעם

ּפרנסתֹו. הּקּב"ה מׁשּפיע ׁשעל־ידֹו ו"אמצעי" "ּכלי" אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאינֹו

Ï‡¯NÈא  È·c ‡zLk Ïk ˙È ‰LÓ LÎ‡Â¿«¿≈…∆»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÈÈ „wÙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«≈¿»

:ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿

ÓBÈ·e‡ב  ‡z„·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ¿»¿»
‡˙aL ‡aL ‡L„e˜ ÔBÎÏ È‰È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈¿¿»«»«¿»
:ÏË˜˙È ‡z„·Ú da „aÚÈc Ïk ÈÈ Ì„√̃»¿»»¿«¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ּדבר Ï‰˜iÂטעם` מּפיו הּכל ׁשּיׁשמעּו , ַַ««¿≈ְְְִִִֶַַֹ
ּופרׁש ׁשּיתנּדבּו. ‰ÌÈ¯·cהּמׁשּכן ‰l‡, ְְְִִֵֵֶַַָ≈∆«¿»ƒ

לעׂשֹות  ּכתּוב ּכן על לעׂשֹות, וכליו ְְֲֲִֵֵַַַַָָָהּמׁשּכן

מה  ׁשּתעׂשּו צּוני ׁשהּׁשם  הּטעם והּנה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָאֹותם.
אףֿעלּֿפי  אתכם, הזהיר והּוא לכם, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָּׁשאֹומר
הּׁשמרּו לעׂשֹות, חּיבים אּתם ׁשמים ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּמעׂשה 

ּבפני  והעֹובר ּבׁשּבת. מעׂשה ּתעׂשּו ׁשּלא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלכם
יפרׁש אחר ּובמקֹום ּדין . ּבית ימיתּוהּו ְְְִִִֵֵֵֵַָָעדים ,

ּבסקילה: ְִִֶָׁשהּוא
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(é)äeö øLà-ìk úà eNòéå eàáé íëa áì-íëç-ìëå§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²¨£¤¬¦−̈
ýåýé: §Ÿ̈«

(àé)-úàå åéñø÷-úà eäñëî-úàå Bìäà-úà ïkLnä-úà¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ§¤
:åéðãà-úàå åéãnò-úà åçéøa-úà åéLø÷§¨½̈¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«

i"yx£ÔkLn‰ הּתחּתֹונֹות יר ∑‡˙ מׁשּכן יעֹות קרּויים ּבתֹוכֹו ‡‰BÏ.הּנראֹות עּזים ∑‡˙ יריעֹות אהל העׂשּוי הּוא ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִַַַָ∆»√ְִִִֶֶָֹ
e‰ÒÎÓ.לּגג  ˙‡Â∑ אילים עֹורֹות עזראעזראעזראעזרא.....והּתחׁשים מכסה אבןאבןאבןאבן ַַ¿∆ƒ¿≈ְְְִִִֵֵַָ

(áé):Cñnä úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàå ïøàä-úà¤¨«¨¬Ÿ§¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«
i"yx£CÒn‰ ˙Î¯t ˙‡Â∑ מלמעלה ּבין הּמגן, ּדבר ּכל הּמחּצה, וכןּפרכת ,ּוסכ מס קרּוי מּכנגד, א)ּבין :(איוב ¿≈»…∆«»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבעדֹו", ב)"ׂשּכת אתּֿדרּכ(הושע ׂש "הנני :". ְְֲִִֵֶַַַָָֹ

(âé)íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä-úà¤©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤
:íéðtä©¨¦«

i"yx£ÌÈt‰ ÌÁÏ∑,ּולכאן לכאן ּפנים לֹו ׁשהיּו ׁשם על ּפרׁשּתי ּפרּוצה ּכבר ּתבה ּכמין עׂשּוי עזראעזראעזראעזרא.....ׁשהיה אבןאבןאבןאבן ∆∆«»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(ãé)ïîL úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−¤¬¤
:øBànä©¨«

i"yx£‰ÈÏk ˙‡Â∑ ּומחּתֹות ּבהן ∑È˙¯‰.מלקחים נתּונין והּפתילֹות ׁשהּׁשמן ּבזיכים ּבלע"ז, Â‡˙.לוציני"ׁש ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ≈…∆»ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ¿≈
¯B‡n‰ ÔÓL∑,'הּזית ּבראׁש 'מגרּגרֹו ּבמנחֹות: ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשמנים, מּׁשאר מׁשּנה ׁשהּוא חכמיֿלב, צרי הּוא אף ∆∆«»ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

וז ּכתית עזראעזראעזראעזרא.....והּוא אבןאבןאבןאבן ְִַָָ

(åè)åéca-úàå úøèwä çaæî-úàåäçLnä ïîL úàå §¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈
:ïkLnä çúôì çútä Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬©¤−©§¤¬©©¦§¨«

i"yx£Á˙t‰ CÒÓ∑ יריעֹות ולא קרׁשים ׁשם היּו ׁשּלא הּמזרח, ׁשּלפני עזראעזראעזראעזרא.....וילֹון אבןאבןאבןאבן »««∆«ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

(æè)úà|Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå äìòä çaæî ¥´¦§©´¨«ŸÀ̈§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

(æé)Cñî úàå äéðãà-úàå åéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥µ©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾¨©−
:øöçä øòL©¬©¤«¨¥«

i"yx£‰È„‡Œ˙‡Â ÂÈ„nÚŒ˙‡∑ הרּבה ּדברים וכן נקבה, ּולׁשֹון זכר לׁשֹון ּכאן קרּוי חצר ÚL¯.הרי CÒÓ ˙‡Â ∆«À»¿∆¬»∆»ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ¿≈»«««
¯ˆÁ‰∑הימּנּו ּוסתּומין רחב, חמּׁשים ׁשהיה החצר, רחב ׁשל אמצעּיֹות אּמה עׂשרים הּמזרח לצד ּפרּוׂש וילֹון ∆»≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר לּדרֹום, וכן אּמה ט"ו צפֹון כז)לצד לּכתף (לעיל קלעים אּמה עׂשרה "וחמׁש עזראעזראעזראעזרא.....": אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

Ïkי  ˙È Ôe„·ÚÈÂ Ôe˙ÈÈ ÔBÎa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎÂ¿»«ƒ≈ƒ»¿≈¿««¿»»
:ÈÈ „wÙ Ècƒ«≈¿»

È˙יא  d‡ÙBÁ ˙ÈÂ dÒ¯t ˙È ‡kLÓ ˙È»«¿¿»»¿»≈¿»»≈»
È‰B„enÚ ˙È È‰B¯·Ú ˙È È‰Btc ˙ÈÂ È‰BÙ¯et¿ƒ¿»«ƒ»«¿ƒ»«ƒ

:È‰BÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ

ÈÂ˙יב  ‡z¯tk ˙È È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡B¯‡ ˙È»¬»¿»¬ƒƒ»«À¿»¿»
:‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»

ÈÂ˙יג  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙È»»»¿»¬ƒƒ¿»»»ƒ¿»
:‡it‡ ÌÁÏ¿≈««»

ÈÂ˙יד  ‡‰Ó ˙ÈÂ È¯B‰‡„ ‡z¯Ó ˙ÈÂ¿»¿«¿»¿«¿≈¿»»»»¿»
:‡˙e¯‰‡„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»¿»ƒ¿»¿«¿»»

ÈÂ˙טו  ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»
˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆
:‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea¿«»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿««¿¿»

„LÁ‡טז  ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»«¬»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯BÈk ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎÓÒ‰‡יז  ˙ÈÂ È‰B„enÚ ˙È ‡z¯„ È„¯Ò ˙È»¿»≈«¿»»«ƒ¿»«¿»»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»

dxezd lr `xfr oa`

`iÂÈÒ¯˜ ּובריחיו ‡˙ והאהל, הּמׁשּכן קרסי . ∆¿»»ְְְְִִֵֶַַָָָֹ
,והּמס הּפרכת עּמּודיו, ׁשהם ואדניו, ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹועּמּודיו
לפנים  ׁשהם הּקדׁש ּכלי הזּכיר ּכ ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹואחר

ֵֶַָֹמהּפרכת:
biÌÈt‰ ÌÁÏ ˙‡Â:נעׂשה זה ּבעבּור ּכי . ¿≈∆∆«»ƒֲֲִֶַַָ

ci˙¯BÓ ˙‡Âׁשּבעבּורֹו הּמאֹור ׁשמן והזּכיר . ¿∆¿«ְְֲִִֶֶֶַַָ
הּמנֹורה: ְֲֵַַָנעׂשית

eh˙‡Â ּכל להזּכיר הׁשלים ואחר . הּקדׁש, י ¿∆ְְְְְִִִֵֶַַַַֹ
הּמאֹור  ׁשמן ּכלי והּנה הּפתח. מס את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכ
נכֹונים  יהיּו הּסּמים ּוקטרת הּמׁשחה ׁשמן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּוכלי

הּמׁשּכן: ּפתח והּמס הּפרכת ּבין קדׁש הם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכי
fh¯Bik‰ ּבּדים,‡˙ ּולכּנֹו לּכּיֹור אין הּנה . ∆«ƒְִִִֵֵַַַ

נׂשּואים: היּו העגלֹות על ְֲִַַָָָאּולי
fi‰È„‡ ˙‡Â ÂÈ„enÚ ˙‡ ¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ˙‡. ≈«¿≈∆»≈∆«»¿∆¬»∆»

נפח: לא אׁש ּתאכלהּו וחזק. ּגדֹולה רּוח ְְְְֵֵַַָָָָֹֹּכמֹו
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ׁשהּקּב"ה  מּמה יֹותר ירויח לא יתרה ויגיעה התעּסקּות על־ידי ׁשּגם יבין אזי מהּקּב"ה, מּגיעה ׁשהּפרנסה ּבאמת האדם ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּוכׁשּיּכיר
ּבדר ּכלי לעׂשֹות ּכדי ּבלבד, הּמעׂשה ּכח עם ּבמלאכּתֹו יעסק אּלא ּבמלאכּתֹו, ראׁשֹו יׁשקיע לא ּומּמילא לֹו, להׁשּפיע ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹֹֹרֹוצה

הּפרנסה. להׁשּפעת ְְְֶַַַַַַָָָהּטבע
את  מׁשקיע האדם ׁשאין מּמילא, ּבדר נעׂשית ׁשהּמלאכה ּפרּוׁשֹו ּתעׂשה) (ולא ׁש"ּתעׂשה" – מלאכה" ּתעׂשה ימים "ׁשׁשת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹוזהּו

האד  הׁשּתּדלּות ּבלי ּומּמילא, מאליה ּכאּלּו נעׂשית והּמלאכה ּבעסק, ם.עצמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
הּׁשבּוע  ּכל הּוא הרי ּבזה, ראׁשֹו מׁשקיע ואינֹו לּכל, ּומפרנס הּזן הּוא ׁשהּקּב"ה ויֹודע ׁשּמאמין ּכזה, ּבאפן נעׂשית ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּוכׁשהמלאכה

החּנּו ּבספר וכדאיתא איד", ׁשּבת'ּדיקער "א - ׁשּבת לב)ּבבחינת אמּונת (מצוה ּבנפׁשֹותינּו "לקּבע הּוא הּׁשּבת יֹום ׁשל ׁשענינֹו ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
הּׁשבּוע. ימי ּכל ּבנפׁשֹו קבּוע העֹולם" חּדּוׁש "אמּונת הרי ואצלֹו העֹולם", ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָחּדּוׁש

סתם. ׁשּבת ולא ׁשּבתֹון" ׁשּבת קדׁש, לכם יהיה הּׁשביעי "ּבּיֹום אזי ׁשּבת, ּבבחינת הּוא הּׁשבּוע ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּוכׁשּכל

(â):úaMä íBéa íëéúáLî ìëa Là eøòáú-àì«Ÿ§©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«
i"yx£L‡ e¯Ú·˙Œ‡Ï∑(ו יבמות לה, יצאת,(סנהדרין ללאו הבערה אֹומרים מר ּבֹותינּו יׁש לחּלק : אֹומרים ויׁש …¿«¬≈ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ

עזראעזראעזראעזרא.....יצאת  אבןאבןאבןאבן ָָ

(ã)äæ øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¤´
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

i"yx£'‰ ‰eˆŒ¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê∑ לכם לי עזראעזראעזראעזרא.....לאמר אבןאבןאבןאבן ∆«»»¬∆ƒ»ִֵֶָֹ

(ä)úà äàéáé Baì áéãð ìk ýåýéì äîeøz íëzàî eç÷§¸¥«¦§¤³§¨Æ©«Ÿ̈½µŸ§¦´¦½§¦¤¾¨¥−
:úLçðe óñëå áäæ ýåýé úîeøz§©´§Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤§«¤

i"yx£BaÏ ·È„∑ הּמׁשּכן נדבת ּפרׁשּתי ּכבר לב. נדיב קרּוי נדבֹו ׁשּלּבֹו ׁשם צּואתם על ּבמקֹום עזראעזראעזראעזרא.....ּומלאכּתֹו אבןאבןאבןאבן ¿ƒƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

(å)íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«

(æ)úøòå íéîcàî íìéà úøòåéöòå íéLçz §Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬
íéhL:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦¦«

(ç)ì íéîNáe øBànì ïîLåúøè÷ìå äçLnä ïîL §¤−¤©¨®§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
íénqä:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©©¦«

(è)ïLçìå ãBôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàå: §©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−§©«¤

ÓBÈa‡ג  ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ‡˙M‡ Ôe¯Ú·˙ ‡Ï»¿«¬∆»»¿…¿»≈¿»
:‡˙aLc¿«¿»

Ï‡¯NÈד  È·„ ‡zLk ÏÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ¯ÓÈÓÏ¿≈»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»¿≈»

ÈÚ¯˙Ècה  Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ÔBÎpÓ e·Ò»ƒ¿«¿»»√»¿»…¿ƒ¿¿≈
‡·‰c ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È È˙ÈÈ daÏƒ≈«¿≈»«¿»»√»¿»«¬»

:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

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

„B‚ÒÒ‡ז  ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈¿«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

ÁLÓÏח  ‡iÓÒe·e ‡˙e¯‰‡Ï ‡ÁLÓeƒ¿»¿«¿»»¿«»ƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¿̄»¿ƒ¿…∆¿«»

ÚwLÏ‡ט  ‡˙eÓÏL‡ È·‡Â ‡Ï¯e· È·‡Â¿«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

be¯Ú·˙ ‡Ï הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשהזּכיר ּבעבּור . ¿«¬ְֲִִִֶַַָ
יעׂשה  לא מלאכה ּכל הּמּצֹות, ּבחג ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹּוב ּׁשביעי
ּבׁשּבת  עּתה אמר נפׁש, אֹוכל להּתיר ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָּבהם,
ּבׂשר. ּולבּׁשל לחם לאפֹות אׁש, תבערּו ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָֹלא
סעדיה  רב והּגאֹון מאכל. לכל צֹור האׁש ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָּכי 
על  החֹולקים על ּתׁשּובֹות נכּבד, ספר ְְְִִִֵֵֶַַַָחּבר

ׁשּבת: נר על ְֵֵַַַָקדמֹונינּו
c¯Ó‡iÂ מה העדה לכל לפרׁש החל עּתה . «…∆ְְֵֵֵֵַַָָָָָ

הּׁשם: ִֵֶַָּׁשּצּוהּו
deÁ˜ ּגזרת אחר מ''ם ּבהיֹות רק ּתנּו. הפ . ¿ְְְִִֵֵֶַַַַ

לי  [נא] קחי נתינה. ּכמֹו היא הּנה ְְְְִִִִִִֵָָָלקיחה,

ּבעבּורי. היא לי הּלקיחה ּכי ּפרּוׁש מים, ְְֲִִִִִִֵַַַַָמעט
ּומּלת לה'. ּתרּומה מאּתכם קחּו Ïkוככה, ְְְְִִֵֶַַָָָ…

BaÏ ·È„ּכמֹו לּבֹו. נדבֹו אׁשר ּכל זרה, . ¿ƒƒְְֲִֶָָָָ
,טּוב רב זכר הּגד ֹול. ּבזרֹוע ,זרֹוע ְְְְֲֲִִֵֶַַָֹּבגדל
הּוי''ו  ּכי אמר יׁשּועה ורּבי הרב. טּוב ְְְִִֵֶַַַַָָָָזכר
ׁשהזּכיר  ואחר ּבעֹור. ּבנֹו ׂשדי, חיתֹו ּכמֹו ְְְְְְִִֶַַַַָָנֹוסף,

‰‡È·È ּתרּומת ׁשהיא לבאר והֹוסיף ּפירׁש , ¿ƒ∆»ְְְִִֵֵֵֶַָ
יׁש אחי. לי צּוה והּוא רּבים, וכמֹוהּו ְְִִִִֵַָָָה'.
היא  ׁשּתאוה ּבעבּור ּכסף, נקרא ּכי ְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָאֹומרים
הּנׁשים  ּכי נחׁשת, ּגם נכספה. מּגזרת ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹלעינים,

ּבּנחׁשת: ְְֲֶַַֹמנחׁשֹות

eÈL ˙ÚÏB˙Â אם ּבמ''ם, ויׁש מ''ם. ּבלא . ¿««»ƒְְְִֵֵֵֹ
הם: רּבים לׁשֹון אּולי ּכּׁשנים. חטאיכם ְְֲִִִֵֵֶַַַָָיהיּו

f˙¯ÚÂ:ּבקר לּוחֹות.ּובכֹורֹות ּכמֹו זכרים. . ¿……ְְְְְִָָ
ÌÈhL:נׁשים ּכמֹו ּבמ''ם. . ƒƒְְִֵָ

gÔÓLÂ.הּוא ידּוע ּכי ,ז זית הזּכיר ולא . ¿∆∆ְְִִִִַַָָֹ
ּכן ׁשּיביאּוB‡nÏ¯על הזּכיר הּנה ּכּמנהג. ֵַ«»ְְִִִִִֵֶַָָ

ּבקיאים  ׁשהם ּומי ּתרּומתם, ְְְְִִִִִֵֶַַָָהּמתנּדבים
והחל  וּיעׂשּו. יבאּו ּבאּמנּות, הם לב ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻׁשחכמי 
הּוא  מכסה והאהל ּכֹולל, הּוא ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹמהּמׁשּכן
ׁשנים  ּכֹולל והּוא מכסהּו, והזּכיר ְְְְְִִִִֵֵַָָעליו.

ְִִמכסים:



לג icewtÎldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"k oey`x meil inei xeriy

(é)äeö øLà-ìk úà eNòéå eàáé íëa áì-íëç-ìëå§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²¨£¤¬¦−̈
ýåýé: §Ÿ̈«

(àé)-úàå åéñø÷-úà eäñëî-úàå Bìäà-úà ïkLnä-úà¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ§¤
:åéðãà-úàå åéãnò-úà åçéøa-úà åéLø÷§¨½̈¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«

i"yx£ÔkLn‰ הּתחּתֹונֹות יר ∑‡˙ מׁשּכן יעֹות קרּויים ּבתֹוכֹו ‡‰BÏ.הּנראֹות עּזים ∑‡˙ יריעֹות אהל העׂשּוי הּוא ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִַַַָ∆»√ְִִִֶֶָֹ
e‰ÒÎÓ.לּגג  ˙‡Â∑ אילים עֹורֹות עזראעזראעזראעזרא.....והּתחׁשים מכסה אבןאבןאבןאבן ַַ¿∆ƒ¿≈ְְְִִִֵֵַָ

(áé):Cñnä úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàå ïøàä-úà¤¨«¨¬Ÿ§¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«
i"yx£CÒn‰ ˙Î¯t ˙‡Â∑ מלמעלה ּבין הּמגן, ּדבר ּכל הּמחּצה, וכןּפרכת ,ּוסכ מס קרּוי מּכנגד, א)ּבין :(איוב ¿≈»…∆«»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבעדֹו", ב)"ׂשּכת אתּֿדרּכ(הושע ׂש "הנני :". ְְֲִִֵֶַַַָָֹ

(âé)íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä-úà¤©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤
:íéðtä©¨¦«

i"yx£ÌÈt‰ ÌÁÏ∑,ּולכאן לכאן ּפנים לֹו ׁשהיּו ׁשם על ּפרׁשּתי ּפרּוצה ּכבר ּתבה ּכמין עׂשּוי עזראעזראעזראעזרא.....ׁשהיה אבןאבןאבןאבן ∆∆«»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(ãé)ïîL úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−¤¬¤
:øBànä©¨«

i"yx£‰ÈÏk ˙‡Â∑ ּומחּתֹות ּבהן ∑È˙¯‰.מלקחים נתּונין והּפתילֹות ׁשהּׁשמן ּבזיכים ּבלע"ז, Â‡˙.לוציני"ׁש ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ≈…∆»ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ¿≈
¯B‡n‰ ÔÓL∑,'הּזית ּבראׁש 'מגרּגרֹו ּבמנחֹות: ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשמנים, מּׁשאר מׁשּנה ׁשהּוא חכמיֿלב, צרי הּוא אף ∆∆«»ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

וז ּכתית עזראעזראעזראעזרא.....והּוא אבןאבןאבןאבן ְִַָָ

(åè)åéca-úàå úøèwä çaæî-úàåäçLnä ïîL úàå §¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈
:ïkLnä çúôì çútä Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬©¤−©§¤¬©©¦§¨«

i"yx£Á˙t‰ CÒÓ∑ יריעֹות ולא קרׁשים ׁשם היּו ׁשּלא הּמזרח, ׁשּלפני עזראעזראעזראעזרא.....וילֹון אבןאבןאבןאבן »««∆«ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

(æè)úà|Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå äìòä çaæî ¥´¦§©´¨«ŸÀ̈§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

(æé)Cñî úàå äéðãà-úàå åéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥µ©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾¨©−
:øöçä øòL©¬©¤«¨¥«

i"yx£‰È„‡Œ˙‡Â ÂÈ„nÚŒ˙‡∑ הרּבה ּדברים וכן נקבה, ּולׁשֹון זכר לׁשֹון ּכאן קרּוי חצר ÚL¯.הרי CÒÓ ˙‡Â ∆«À»¿∆¬»∆»ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ¿≈»«««
¯ˆÁ‰∑הימּנּו ּוסתּומין רחב, חמּׁשים ׁשהיה החצר, רחב ׁשל אמצעּיֹות אּמה עׂשרים הּמזרח לצד ּפרּוׂש וילֹון ∆»≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר לּדרֹום, וכן אּמה ט"ו צפֹון כז)לצד לּכתף (לעיל קלעים אּמה עׂשרה "וחמׁש עזראעזראעזראעזרא.....": אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

Ïkי  ˙È Ôe„·ÚÈÂ Ôe˙ÈÈ ÔBÎa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎÂ¿»«ƒ≈ƒ»¿≈¿««¿»»
:ÈÈ „wÙ Ècƒ«≈¿»

È˙יא  d‡ÙBÁ ˙ÈÂ dÒ¯t ˙È ‡kLÓ ˙È»«¿¿»»¿»≈¿»»≈»
È‰B„enÚ ˙È È‰B¯·Ú ˙È È‰Btc ˙ÈÂ È‰BÙ¯et¿ƒ¿»«ƒ»«¿ƒ»«ƒ

:È‰BÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ

ÈÂ˙יב  ‡z¯tk ˙È È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡B¯‡ ˙È»¬»¿»¬ƒƒ»«À¿»¿»
:‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»

ÈÂ˙יג  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙È»»»¿»¬ƒƒ¿»»»ƒ¿»
:‡it‡ ÌÁÏ¿≈««»

ÈÂ˙יד  ‡‰Ó ˙ÈÂ È¯B‰‡„ ‡z¯Ó ˙ÈÂ¿»¿«¿»¿«¿≈¿»»»»¿»
:‡˙e¯‰‡„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»¿»ƒ¿»¿«¿»»

ÈÂ˙טו  ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»
˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆
:‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea¿«»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿««¿¿»

„LÁ‡טז  ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»«¬»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯BÈk ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎÓÒ‰‡יז  ˙ÈÂ È‰B„enÚ ˙È ‡z¯„ È„¯Ò ˙È»¿»≈«¿»»«ƒ¿»«¿»»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»

dxezd lr `xfr oa`

`iÂÈÒ¯˜ ּובריחיו ‡˙ והאהל, הּמׁשּכן קרסי . ∆¿»»ְְְְִִֵֶַַָָָֹ
,והּמס הּפרכת עּמּודיו, ׁשהם ואדניו, ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹועּמּודיו
לפנים  ׁשהם הּקדׁש ּכלי הזּכיר ּכ ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹואחר

ֵֶַָֹמהּפרכת:
biÌÈt‰ ÌÁÏ ˙‡Â:נעׂשה זה ּבעבּור ּכי . ¿≈∆∆«»ƒֲֲִֶַַָ

ci˙¯BÓ ˙‡Âׁשּבעבּורֹו הּמאֹור ׁשמן והזּכיר . ¿∆¿«ְְֲִִֶֶֶַַָ
הּמנֹורה: ְֲֵַַָנעׂשית

eh˙‡Â ּכל להזּכיר הׁשלים ואחר . הּקדׁש, י ¿∆ְְְְְִִִֵֶַַַַֹ
הּמאֹור  ׁשמן ּכלי והּנה הּפתח. מס את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכ
נכֹונים  יהיּו הּסּמים ּוקטרת הּמׁשחה ׁשמן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּוכלי

הּמׁשּכן: ּפתח והּמס הּפרכת ּבין קדׁש הם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכי
fh¯Bik‰ ּבּדים,‡˙ ּולכּנֹו לּכּיֹור אין הּנה . ∆«ƒְִִִֵֵַַַ

נׂשּואים: היּו העגלֹות על ְֲִַַָָָאּולי
fi‰È„‡ ˙‡Â ÂÈ„enÚ ˙‡ ¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ˙‡. ≈«¿≈∆»≈∆«»¿∆¬»∆»

נפח: לא אׁש ּתאכלהּו וחזק. ּגדֹולה רּוח ְְְְֵֵַַָָָָֹֹּכמֹו
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(âë)úòìBúå ïîbøàå úìëz Bzà àöîð-øLà Léà-ìëå§¨¦º£¤¦§¨´¦À§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå íéfòå LLå éðL̈¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:eàéáä¥¦«
i"yx£Bz‡ ‡ˆÓŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎÂ∑ ּכּלם ּתכלת ּתחׁשים, אֹו אילים עֹורֹות אֹו ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן אֹו ¿»ƒ¬∆ƒ¿»ƒְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

עזראעזראעזראעזרא.....הביאּו אבןאבןאבןאבן ִֵ

(ãë)úîeøz íéøî-ìkúîeøz úà eàéáä úLçðe óñk ¨¥¦À§³©¤̧¤Æ§½¤¥¦¾¥−§©´
úëàìî-ìëì íéhL éöò Bzà àöîð øLà ìëå ýåýé§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²§¨§¤¬¤

:eàéáä äãáòä̈«£Ÿ̈−¥¦«

(äë)-úà äåèî eàéáiå eåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®©¨¦´©§¤À¤
:LMä-úàå éðMä úòìBz-úà ïîbøàä-úàå úìëzä©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 207 cenr ,`l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dIeHA EwQrzd miWPd wxW mrHd©©©¤©©¨¦¦§©§©§¦¨

מטוהמטוהמטוהמטוה ווווּיּיּיּיביאביאביאביאּוּוּוּו טוטוטוטוּוּוּוּו ּבּבּבּבידיהידיהידיהידיה חכמתחכמתחכמתחכמת־־־־לבלבלבלב כה)וכלוכלוכלוכל־־־־אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה (לה, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
א גֹו'" והארּגמן "הּתכלת את הביאּו ׁשרק האנׁשים מה־ׁשאין־ּכן הּמׁשּכן, למלאכת וכּו' והארּגמן הּתכלת את טוּו ׁשהּנׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמצינּו

החּלּוק. ּבטעם לעּין ויׁש הּמׁשּכן. למלאכת ּבעצמם אֹותן הכינּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלא
קדּׁשה". ּבית לׁשמי ועׂשּו - מקּדׁש לי "ועׂשּו רׁש"י ּכדפירׁש "לׁשמּה" להיֹות צריכה היתה הּמׁשּכן מלאכת ּדהּנה ּבזה: לֹומר ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻויׁש
הּתירּו לא ולכן לׁשמּה, מלאכּתם ׁשּיעׂשּו נאמנּות להם היתה לא העגל, ּבחטא חטאּו האנׁשים ׁשרב ּדמּכיון לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹועל־ּפי־זה

לׁשמּה). מלאכּתם ׁשּיעׂשּו הּדבר ּווּדאי הּמׁשּכן, ּבמלאכת ׁשּיתעּסקּו הּקּב"ה ּבחר ׁשּבהם אּלּו (ורק ּבּטוּיה להתעּסק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלהם
ּבּטוּיה. להתעּסק להם הּתירּו ולכן לׁשמּה, מלאכּתם יעׂשּו ׁשּלא לֹומר טעם אין העגל, ּבחטא חטאּו ׁשּלא הּנׁשים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמה־ׁשאין־ּכן

(åë)eåè äîëça äðúà ïaì àNð øLà íéLpä-ìëå§¨̧©¨¦½£¤̧¨¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−
:íéfòä-úà¤¨«¦¦«

i"yx£ÌÈfÚ‰ ˙‡ eÂË∑(צט טֹווין (שבת העּזים ּגּבי ׁשּמעל יתרה, אמנּות היתה .ֹותן א היא »∆»ƒƒְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

(æë)íéàlnä éðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´©¦ª¦®
:ïLçìå ãBôàì̈«¥−§©«¤

i"yx£e‡È·‰ Ì‡Np‰Â∑ לא הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה, הּמזּבח ּבחנּכת להתנּדב נׂשיאים ראּו מה נתן: רּבי אמר ¿«¿ƒƒ≈ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
אֹותֹו'. מׁשלימין אנּו ּׁשּמחּסרין, ּומה ּׁשּמתנּדבין, מה צּבּור 'יתנּדבּו נׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּבתחּלה? ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהתנּדבּו

ׁשּנאמר הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו לו)ּכיון הביאּו(לקמן לעׂשֹות? עלינּו מה נׂשיאים, אמרּו ּדּים", היתה "והּמלאכה : ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
א  והּנׂשאם את מּׁשמם, אֹות נחסרה מּתחּלה, ׁשּנתעּצלּו ּולפי ּתחּלה. הּמזּבח ּבחנּכת התנּדבּו לכ וגֹו'. הּׁשהם בני ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

עזראעזראעזראעזרא.....ּכתיב  אבןאבןאבןאבן ְִ

(çë)ìe øBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàåäçLnä ïîL §¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ©¦§½̈
:íénqä úøè÷ìå§¦§−Ÿ¤©©¦«

Âb¯‡Â‡כג  ‡ÏÎz dnÚ ÁÎzL‡c ¯·b ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿»¿«¿¿»»
È¯Î„„ ÈÎLÓe ÈfÚÓe ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ¿≈

:e‡È˙È‡ ‡BbÒÒ ÈÎLÓe È˜nÒÓ¿«¿≈«¿≈«¿»«¿ƒ

È˙כד  e‡È˙È‡ LÁe ÛÒk ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡c Ïk»«¬≈¬»¿«¿««¿ƒ»
dnÚ ÁÎzL‡ Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»¿…ƒƒ¿¿«ƒ≈
:e‡È˙È‡ ‡ÁÏt ˙„È·Ú ÏÎÏ ÔÈhL ÈÚ‡»≈ƒƒ¿»ƒƒ«À¿»»«¿ƒ

ÏfÚÓ‡כה  ‡‰„Èa ‡aÏ ˙ÓÈkÁ ‡˙z‡ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿«¿»
„k Ô˙ÈÓeÚ·ˆ ˙È ‡Âb¯‡ ˙ÈÂ ‡ÏÎz ˙È ÏÊÚ «¿««»≈»ƒ¿»¿»«¿¿»»»¿«

:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»»

ÓÎÁa‡כו  Ô‰nÚ Ô‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡iL ÏÎÂ¿»¿«»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆¿»¿»
‡ÈÊÚÓ ˙È ÔÏfÚ‡ÈÊÚÓ :Â''Ù¯ ‚''Ó·):( «¿«»«¬«»««¿»

ÈÂ˙כז  ‡Ï¯e· È·‡ ˙È e‡È˙È‡ ‡i·¯·¯Â¿«¿¿«»«¿ƒ»«¿≈¿»¿»
‡„BÙ‡a ‡ÚwLÏ ‡˙eÓÏL‡ È·‡«¿≈«¿»»¿«»»¿≈»

:‡LeÁ·e¿¿»

e¯‰‡Ï˙‡כח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡ÓÒea ˙ÈÂ¿»¿»¿»ƒ¿»¿«¿»»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓÏe¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

dxezd lr `xfr oa`

ּככה: ורּבים ּתנּופה, הּבּכּורים לחם È„Ïk·על ְְִִִֶֶַַַָָָ…¿ƒ
·Ï ׂשה ׁשֹור הּׁשפן. ּכדר לב. נדיבת אֹו . ≈ְְִֵֵֶֶַַָָ

ּבאף:ÌÊÂּבאזן:ÁÁ.ּכׁשבים: .˙ÚaËÂ. ְִָ»ֶָֹ»∆∆ַָ¿«««
ּבּזרֹוע:ÊÓeÎÂּבאצּבע: . ְֶַָ¿»ְַַ

bkLÈ‡ ÏÎÂׁשּטוּו הּנׁשים והֹוסיפּו אּׁשה. אֹו . ¿»ƒְִִִֶַָָָ

העּזים, ּגם  והּׁשׁש והּתֹולעת והאר ּגמן ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּתכלת
יֹותר: לחכמה צריכה אּומנּות ְְְְִִֵָָָָוהיא

fkÌÈ‡ÈNp‰Â,ונּצלּום מּמצרים ּבצאתם ּכי . ¿«¿ƒƒְְְְִִִִִֵַָ
ּגדֹול  ּדבר והּנה מעלתֹו. ּכפי ׁשאל איׁש ְְֲִִִֵַַָָָָָָּכל
הּנׂשיאים, ּביד לּמאֹור ׁשמן ׁשּנמצאּו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָהיה

ואחר  מּמצרים. ׁשּיצאּו רּבים חדׁשים ְְְֳִִִִִֶַַַַַַָָאחר
על  לדּבר וׁשב ואּׁשה. איׁש ּכל ּכלל ְְְִִֵֵַַַָָָָּכן
הראׁש, והזּכיר לעׂשֹות. לּבם ׁשּנׂשאם ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהּנׁשים,
ּבהם  אין ּכי מׁשמעּתֹו, אל סרים יהיּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻׁשּכּלם

ּכמֹוהּו: ָָָחכם

icewtÎldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"k oey`x meil inei xeriy

(çé)-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé-úà¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
:íäéøúéî¥«§¥¤«

i"yx£˙„˙È∑ ּברּוח ינּועּו ׁשּלא ּבארץ היריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לקׁשר ∑Ì‰È¯˙ÈÓ.לתקע .חבלים ƒ¿…ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ≈¿≈∆ְֲִִָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 185 cenr ,e wlg zegiyÎihewl itÎlr)

gExA ErEpi `NW¤Ÿ¨¨©

ואתואתואתואת־־־־מיתריהםמיתריהםמיתריהםמיתריהם:::: החצרהחצרהחצרהחצר ואתואתואתואת־־־־יתדתיתדתיתדתיתדת ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹאתאתאתאת־־־־יתדתיתדתיתדתיתדת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּברּוח ינּועּו ׁשּלא ּבארץ הּיריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לתקע – רש"י)יתדֹות ובפירוש יח. (לה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

הרעֹות  הרּוחֹות  נגד איתן ו ׁשּיעמד והאמת, ה ּיׁשר ּדר על לעמד ּתלמידֹו את מחּנ אדם ּכאׁשר הּדרּוׁש: ּבדר זה לפרׁש ְְְְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹיׁש
הּנראים  ּבדברים א הּדברים, ועיּקרי הּיסֹודֹות את הּתלמיד אצל לחּזק הּוא ׁשהעיּקר המחּנ ׁשּיחׁשב אפׁשר ּבחּוץ, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהמנּׁשבֹות

ּבאמּונתֹו. חזק יּׁשאר זה ּבלא ּגם ּכי הּתלמיד, עם להתעּסק צרי הּוא אין ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכטפלים
ּולקּׁשר" "לתקע עליו ּבעֹולם, המנּׁשבֹות מה"רּוחֹות" יּפל ולא ּברּוח" ינּוע "לא ׁשהּתלמיד המחּנ רֹוצה ׁשאם ּכן, אינּה האמת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹא

הּיריעֹות". "סֹופי ּגם הּתלמיד אצל ְְְִִֵֵֵֶַַַַַּולחּזק
ּכי  הּפרטים. ּבכל וחזקים ׁשלמים יהיּו רגליו, עד מראׁשֹו ׁשּבֹו, ּופרט ּפרט ׁשּכל ּבאפן הּתלמיד את להעמיד הּוא ׁשּצרי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוהינּו,
ּבתֹורה  הּיריעֹות" סֹופי "עד לגמרי ׁשלם ּכׁשהּתלמיד ורק ה"ר ּוח". אֹותֹו יּפיל ּומהיכן צד מאיזה לדעת אי־אפׁשר ּכן, יעׂשה לא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹאם

ה'. ּבאמּונת וחזק איתן ויּׁשאר ּברּוח", ינּוע ׁש"לא ּובטּוח סמּו להיֹות יּוכל אז ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּומצֹות,

(èé)ì ãøOä éãâa-úàLãwä éãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ
:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a∑ מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת והּמזּבחֹות והּמנֹורה והּׁשלחן, הארֹון, עזראעזראעזראעזרא.....לכּסֹות אבןאבןאבןאבן ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֻ

(ë)äLî éðôlî ìàøNé-éða úãò-ìk eàöiå:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«

(àë)äáãð øLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á¨«§¨̧
ìäà úëàìîì ýåýé úîeøz-úà eàéáä Búà Bçeø¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹¦§¤̧¤³Ÿ¤

:Lãwä éãâáìe Búãáò-ìëìe ãòBî....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−©«Ÿ¤

(áë)ìk íéLpä-ìò íéLðàä eàáiå|çç eàéáä áì áéãð ©¨¬Ÿ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À¥Â¦Â¨´
éðä øLà Léà-ìëå áäæ éìk-ìk æîeëå úòaèå íæðåó ¨¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈§¨¦¾£¤¬¥¦²

:ýåýéì áäæ úôeðz§©¬¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÈLp‰ ÏÚ∑,הּנׁשים 'וּיבאּועם מתרּגם: דלא מּׁשּום ּכפׁשּוטֹו, 'על' הּניח ּׁשהּתרּגּום (מה אליהם. ּוסמּוכין ««»ƒְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

על  ּבעֹודן ונזם חח ׁשהביאּו לֹומר, ורצה 'ּומיתן', מתרּגם: רק מיּנּה, לעיל ׁשּמתרּגם ּכמֹו ּגבריא, ואתּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻהאנׁשים'
העּזים") את "טוּו על רׁש"י ׁשּכתב ּכמֹו הּזרֹוע,∑ÁÁ.הּנׁשים, על נתּון עגל, זהב ׁשל ּתכׁשיט הּצמיד הּוא .והּוא ְִִִִֶֶַַַַָָָָ»ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹ

ÊÓeÎÂ∑ נת הּוא, זהב ׁשם ּכלי ּפרׁשּו ורּבֹותינּו לאּׁשה. מקֹום אֹותֹו ּכנגד זּמה ּון מקֹום ּכאן .ּכּומז, ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(119 'nr l zegiy ihewl)

ההההּנּנּנּנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים עלעלעלעל האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים כב)ווווּיּיּיּיבאבאבאבאּוּוּוּו ּגרמא (לה, ׁשהּזמן עׂשה מצות ׁשהּוא הּמקּדׁש, ּבבנין חּיבֹות ּדנׁשים ּבהא וטריא הּׁשקלא ידּוע ַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
חֹובת אּׁשה על ׁשאין לֹומר, ויׁש ּבּלילה). אֹותֹו ּבֹונין חּיּוב ּגּגּגּגבראבראבראברא(ּדאין הּוא אּלא הּצּבּור), (ׁשעל מקּדׁש" לי "ועׂשּו מצות לקּים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּיי ולכן יׂשראל, ּכלל עׂשּית "ועׂשּו", - הּצּבּור ידי על יהיה ׁשּבנינֹו מחּיב הּמקּדׁש ּבנין ׁשּגדר והיינּו, הּמקּדׁש. ׁשל החפצא ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמּצד
ונׁשים. אנׁשים יׂשראל, לכל עזראעזראעזראעזרא....זה אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֵֶָָָָ

ÈÂ˙יח  ‡z¯„„ ÈkÒ ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ ˙È»ƒ≈«¿¿»¿»ƒ≈¿«¿»¿»
:ÔB‰Èeh‡«≈

È˙יט  ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B·¿ƒ¿«»»

˜„Ìכ  ÔÓ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk e˜Ùe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ√»
:‰LÓ…∆

Ècכא  ÏÎÂ daÏ ÈÚ¯˙‡c ¯·b Ïk B˙‡Â«¬»¿«¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿…ƒ
‡˙eL¯Ù‡ ˙È e‡È˙È‡ d˙È dÁe¯ ˙ÓÏL‡«¿≈«≈»≈«¿ƒ»«¿»»
dÁÏt ÏÎÏe ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙„È·ÚÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¬ƒ««¿«ƒ¿»¿»À¿»≈

:‡L„e˜ ÈLe·ÏÏÂ¿ƒ¿≈¿»

daÏכב  ÈÚ¯˙‡c Ïk ‡iL ÏÚ ‡i¯·b Ô˙ÈÓe«¿«À¿«»«¿«»…¿ƒ¿¿≈ƒ≈
ÔÓ Ïk CeÁÓe Ô˜ÊÚÂ ÔÈÎ·LÂ ÔÈ¯ÈL e‡È˙È‡«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»
Ì„˜ ‡·‰c ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡ Èc ¯·b ÏÎÂ ·‰„cƒ¿«¿»¿«ƒ¬≈¬»«¬»√»

:ÈÈ¿»

dxezd lr `xfr oa`

hi„¯O‰ È„‚a הּנסיעה:‡˙ לצֹור . ∆ƒ¿≈«¿»ְְִֶַָ
ke‡ˆiÂּבאּו יׂשראל עדת ׁשּכל מּזה למדנּו . «≈¿ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ּכת: אחר ּכת מֹועד, אהל ֵֶֶַַַַֹאל
`kBaÏ B‡N ¯L‡ LÈ‡ Ïk e‡·iÂ הם . «»…»ƒ¬∆¿»ƒֵ

רם: לב לֹו ׁשּיׁש והּטעם, לב. ְְֵֵֵֵֶַַַַָחכמי
akּומּלתÌÈLp‰ ÏÚּכמֹו הּנׁשים, עם ּכמֹו . ִַ««»ƒְְִִַָ



לה icewtÎldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"k oey`x meil inei xeriy

(âë)úòìBúå ïîbøàå úìëz Bzà àöîð-øLà Léà-ìëå§¨¦º£¤¦§¨´¦À§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå íéfòå LLå éðL̈¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:eàéáä¥¦«
i"yx£Bz‡ ‡ˆÓŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎÂ∑ ּכּלם ּתכלת ּתחׁשים, אֹו אילים עֹורֹות אֹו ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן אֹו ¿»ƒ¬∆ƒ¿»ƒְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

עזראעזראעזראעזרא.....הביאּו אבןאבןאבןאבן ִֵ

(ãë)úîeøz íéøî-ìkúîeøz úà eàéáä úLçðe óñk ¨¥¦À§³©¤̧¤Æ§½¤¥¦¾¥−§©´
úëàìî-ìëì íéhL éöò Bzà àöîð øLà ìëå ýåýé§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²§¨§¤¬¤

:eàéáä äãáòä̈«£Ÿ̈−¥¦«

(äë)-úà äåèî eàéáiå eåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®©¨¦´©§¤À¤
:LMä-úàå éðMä úòìBz-úà ïîbøàä-úàå úìëzä©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 207 cenr ,`l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dIeHA EwQrzd miWPd wxW mrHd©©©¤©©¨¦¦§©§©§¦¨

מטוהמטוהמטוהמטוה ווווּיּיּיּיביאביאביאביאּוּוּוּו טוטוטוטוּוּוּוּו ּבּבּבּבידיהידיהידיהידיה חכמתחכמתחכמתחכמת־־־־לבלבלבלב כה)וכלוכלוכלוכל־־־־אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה (לה, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
א גֹו'" והארּגמן "הּתכלת את הביאּו ׁשרק האנׁשים מה־ׁשאין־ּכן הּמׁשּכן, למלאכת וכּו' והארּגמן הּתכלת את טוּו ׁשהּנׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמצינּו

החּלּוק. ּבטעם לעּין ויׁש הּמׁשּכן. למלאכת ּבעצמם אֹותן הכינּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלא
קדּׁשה". ּבית לׁשמי ועׂשּו - מקּדׁש לי "ועׂשּו רׁש"י ּכדפירׁש "לׁשמּה" להיֹות צריכה היתה הּמׁשּכן מלאכת ּדהּנה ּבזה: לֹומר ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻויׁש
הּתירּו לא ולכן לׁשמּה, מלאכּתם ׁשּיעׂשּו נאמנּות להם היתה לא העגל, ּבחטא חטאּו האנׁשים ׁשרב ּדמּכיון לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹועל־ּפי־זה

לׁשמּה). מלאכּתם ׁשּיעׂשּו הּדבר ּווּדאי הּמׁשּכן, ּבמלאכת ׁשּיתעּסקּו הּקּב"ה ּבחר ׁשּבהם אּלּו (ורק ּבּטוּיה להתעּסק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלהם
ּבּטוּיה. להתעּסק להם הּתירּו ולכן לׁשמּה, מלאכּתם יעׂשּו ׁשּלא לֹומר טעם אין העגל, ּבחטא חטאּו ׁשּלא הּנׁשים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמה־ׁשאין־ּכן

(åë)eåè äîëça äðúà ïaì àNð øLà íéLpä-ìëå§¨̧©¨¦½£¤̧¨¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−
:íéfòä-úà¤¨«¦¦«

i"yx£ÌÈfÚ‰ ˙‡ eÂË∑(צט טֹווין (שבת העּזים ּגּבי ׁשּמעל יתרה, אמנּות היתה .ֹותן א היא »∆»ƒƒְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

(æë)íéàlnä éðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´©¦ª¦®
:ïLçìå ãBôàì̈«¥−§©«¤

i"yx£e‡È·‰ Ì‡Np‰Â∑ לא הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה, הּמזּבח ּבחנּכת להתנּדב נׂשיאים ראּו מה נתן: רּבי אמר ¿«¿ƒƒ≈ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
אֹותֹו'. מׁשלימין אנּו ּׁשּמחּסרין, ּומה ּׁשּמתנּדבין, מה צּבּור 'יתנּדבּו נׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּבתחּלה? ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהתנּדבּו

ׁשּנאמר הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו לו)ּכיון הביאּו(לקמן לעׂשֹות? עלינּו מה נׂשיאים, אמרּו ּדּים", היתה "והּמלאכה : ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
א  והּנׂשאם את מּׁשמם, אֹות נחסרה מּתחּלה, ׁשּנתעּצלּו ּולפי ּתחּלה. הּמזּבח ּבחנּכת התנּדבּו לכ וגֹו'. הּׁשהם בני ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

עזראעזראעזראעזרא.....ּכתיב  אבןאבןאבןאבן ְִ

(çë)ìe øBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàåäçLnä ïîL §¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ©¦§½̈
:íénqä úøè÷ìå§¦§−Ÿ¤©©¦«

Âb¯‡Â‡כג  ‡ÏÎz dnÚ ÁÎzL‡c ¯·b ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿»¿«¿¿»»
È¯Î„„ ÈÎLÓe ÈfÚÓe ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ¿≈

:e‡È˙È‡ ‡BbÒÒ ÈÎLÓe È˜nÒÓ¿«¿≈«¿≈«¿»«¿ƒ

È˙כד  e‡È˙È‡ LÁe ÛÒk ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡c Ïk»«¬≈¬»¿«¿««¿ƒ»
dnÚ ÁÎzL‡ Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»¿…ƒƒ¿¿«ƒ≈
:e‡È˙È‡ ‡ÁÏt ˙„È·Ú ÏÎÏ ÔÈhL ÈÚ‡»≈ƒƒ¿»ƒƒ«À¿»»«¿ƒ

ÏfÚÓ‡כה  ‡‰„Èa ‡aÏ ˙ÓÈkÁ ‡˙z‡ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿«¿»
„k Ô˙ÈÓeÚ·ˆ ˙È ‡Âb¯‡ ˙ÈÂ ‡ÏÎz ˙È ÏÊÚ «¿««»≈»ƒ¿»¿»«¿¿»»»¿«

:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»»

ÓÎÁa‡כו  Ô‰nÚ Ô‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡iL ÏÎÂ¿»¿«»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆¿»¿»
‡ÈÊÚÓ ˙È ÔÏfÚ‡ÈÊÚÓ :Â''Ù¯ ‚''Ó·):( «¿«»«¬«»««¿»

ÈÂ˙כז  ‡Ï¯e· È·‡ ˙È e‡È˙È‡ ‡i·¯·¯Â¿«¿¿«»«¿ƒ»«¿≈¿»¿»
‡„BÙ‡a ‡ÚwLÏ ‡˙eÓÏL‡ È·‡«¿≈«¿»»¿«»»¿≈»

:‡LeÁ·e¿¿»

e¯‰‡Ï˙‡כח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡ÓÒea ˙ÈÂ¿»¿»¿»ƒ¿»¿«¿»»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓÏe¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

dxezd lr `xfr oa`

ּככה: ורּבים ּתנּופה, הּבּכּורים לחם È„Ïk·על ְְִִִֶֶַַַָָָ…¿ƒ
·Ï ׂשה ׁשֹור הּׁשפן. ּכדר לב. נדיבת אֹו . ≈ְְִֵֵֶֶַַָָ

ּבאף:ÌÊÂּבאזן:ÁÁ.ּכׁשבים: .˙ÚaËÂ. ְִָ»ֶָֹ»∆∆ַָ¿«««
ּבּזרֹוע:ÊÓeÎÂּבאצּבע: . ְֶַָ¿»ְַַ

bkLÈ‡ ÏÎÂׁשּטוּו הּנׁשים והֹוסיפּו אּׁשה. אֹו . ¿»ƒְִִִֶַָָָ

העּזים, ּגם  והּׁשׁש והּתֹולעת והאר ּגמן ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּתכלת
יֹותר: לחכמה צריכה אּומנּות ְְְְִִֵָָָָוהיא

fkÌÈ‡ÈNp‰Â,ונּצלּום מּמצרים ּבצאתם ּכי . ¿«¿ƒƒְְְְִִִִִֵַָ
ּגדֹול  ּדבר והּנה מעלתֹו. ּכפי ׁשאל איׁש ְְֲִִִֵַַָָָָָָּכל
הּנׂשיאים, ּביד לּמאֹור ׁשמן ׁשּנמצאּו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָהיה

ואחר  מּמצרים. ׁשּיצאּו רּבים חדׁשים ְְְֳִִִִִֶַַַַַַָָאחר
על  לדּבר וׁשב ואּׁשה. איׁש ּכל ּכלל ְְְִִֵֵַַַָָָָּכן
הראׁש, והזּכיר לעׂשֹות. לּבם ׁשּנׂשאם ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהּנׁשים,
ּבהם  אין ּכי מׁשמעּתֹו, אל סרים יהיּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻׁשּכּלם

ּכמֹוהּו: ָָָחכם
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i"yx£·‡ÈÏ‰‡Â∑,הּמׁשּכן למלאכת לבצלאל הּמקֹום והׁשוהּו הּׁשפחֹות. מּבני ׁשּבּׁשבטים, הירּודים מן ּדן, מּׁשבט ¿»√ƒ»ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּׁשּנאמר מה לקּים הּׁשבטים, מּגדֹולי לד)והּוא לפניֿדל (איוב ׁשֹוע "ולאֿנּכר עזראעזראעזראעזרא.....": אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

(äì)Løç úëàìî-ìk úBNòì áì-úîëç íúà àlî| ¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤¨¨´
í÷øå áLçåLMáe éðMä úòìBúa ïîbøàáe úìëza §¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²©¥−

:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

åì(à)ìëå áàéìäàå ìàìöá äNòå|øLà áì-íëç Léà §¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´£©¥À£¤Á
-ìk-úà úNòì úòãì änäa äðeáúe äîëç ýåýé ïúð̈©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ¨¥½¨¨©´©©«£½¤¨

:ýåýé äeö-øLà ìëì Lãwä úãáò úëàìî....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¤−¤£Ÿ©´©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«

(á)Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´
BàNð øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç£©¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´§¨´

:dúà úNòì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«

(â)éða eàéáä øLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧¥¦¹§¥´
íäå dúà úNòì Lãwä úãáò úëàìîì ìàøNé¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´Ÿ¨®§Â¥Â

:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤

(ã)Lãwä úëàìî-ìk úà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤©®Ÿ¤
íéNò änä-øLà Bzëàìnî Léà-Léà:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«

(ä)écî àéáäì íòä íéaøî øîàl äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³
:dúà úNòì ýåýé äeö-øLà äëàìnì äãáòä̈«£Ÿ̈Æ©§¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«

i"yx£‰„·Ú‰ ÈcÓ∑העבֹודה יֹותר צר עזראעזראעזראעזרא.....מּכדי אבןאבןאבןאבן ƒ≈»¬…»ְֲִֵֵֶָָֹ

(å)äMàå Léà øîàì äðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå©§©´¤À©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´§¦À̈
íòä àìkiå Lãwä úîeøúì äëàìî ãBò-eNòé-ìà©©«£²§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤©¦¨¥¬¨−̈

:àéáäî¥«¨¦«
i"yx£‡ÏkiÂ∑ מניעה עזראעזראעזראעזרא.....לׁשֹון אבןאבןאבןאבן «ƒ»≈ְְִָ

Ïkלה  „aÚÓÏ ‡aÏ ˙eÓÈkÁ ÔB‰nÚ ÌÏL‡«¿≈ƒ¿«ƒƒ»¿∆¿«»
‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b ˙„È·Úƒƒ««»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»
‡„È·Ú Ïk È„·Ú ÈÁÓe ‡ˆe··e È¯B‰Ê Ú·ˆaƒ¿«¿ƒ¿»«≈»¿≈»ƒƒ»

:ÔÂÓe‡ ÈÙÏÓe«¿≈«¿»

ÌÈkÁא  ¯·b ÏÎÂ ·‡ÈÏ‰‡Â Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈¿»√ƒ»¿»¿««ƒ
ÔB‰a ‡˙e˙ÏÎeÒÂ ‡ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏƒ»ƒ«¿»»¿»¿¿¿»»¿
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ˙È „aÚÓÏ ÚcÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ«»¿«¿»

:ÈÈ „wt Èc ÏÎÏ¿…ƒ«≈¿»

ÏÎÏeב  ·‡ÈÏ‰‡Ïe Ï‡Ïˆ·Ï ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒ¿«¿≈¿»√ƒ»¿»
Ïk daÏa ‡˙ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏ ÌÈkÁ ¯·b¿««ƒƒ»ƒ«¿»»¿¿»¿ƒ≈»
„aÚÓÏ ‡z„·ÚÏ ·¯˜ÓÏ daÏ ÈÚ¯˙‡c¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿∆¿«

:d˙È»«

Ècג  ‡˙eL¯Ù‡ Ïk ˙È ‰LÓ Ì„˜ ÔÓ e·ÈÒe¿ƒƒ√»…∆»»«¿»»ƒ
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·ÚÏ Ï‡¯NÈ Èa e‡È˙È‡«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ«»¿«¿»
‡z·„ „BÚ dÏ Ô˙ÈÓ Ôep‡Â d˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»«¿ƒ«¿«≈¿«¿»

:¯Ùˆa ¯Ùˆaƒ¿«ƒ¿»

È·Ú„˙ד  Ïk ˙È ÔÈ„·Úc ‡iÓÈkÁ Ïk B˙‡Â«¬»«ƒ«»¿»¿ƒ»»ƒƒ«
:ÔÈ„·Ú Ôep‡c dz„·ÚÓ ¯·b ¯·b ‡L„e˜¿»¿«¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

È‡Ï˙‡‰ה  ‡nÚ ÔbÒÓ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¿≈««¿««»¿«¿»»
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙc ‡z„·ÚÏ ‡ÁÏt ˙qÓƒ«»¿»»¿ƒƒ¿»¿«≈¿»¿∆¿«

:d˙È»«

·È¯LÓ˙‡ו  ‡ÊB¯Î e¯·Ú‡Â ‰LÓ „wÙe«≈…∆¿«¬«»»¿«¿ƒ»
‡z„·Ú „BÚ Ôe„·ÚÈ ‡Ï ‡˙z‡Â ¯·b ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«¿ƒ¿»»««¿ƒƒ¿»
:‰‡˙È‡lÓ ‡nÚ ˜ÒÙe ‡L„e˜ ˙eL¯Ù‡Ï¿«¿»¿»¿««»ƒ¿«¿»»

dxezd lr `xfr oa`

clועֹוד˙B¯B‰Ïe ׁשהם רּבים חכמים יׁש ּכי ְ¿ֲִִִֵֵֶַָ
הּוא  אהליאב והּנה אחרים. להֹורֹות ְְֲֳִִִִֵֵָָָקׁשים
לאחר  להֹורֹות ּגם הּמלאכֹות, ּבכל ְְְְֲֵֵַַַָָחברֹו
ּכל  עֹוׂשי ׁשניהם, על אמר ּכן על ְְְֵֵֵֶַַַָָָָּבחכמה.

מחׁשבֹות: וחׁשבי ְְְֲֵַָָָֹמלאכה
`‰NÚÂ יעׂשה ּבעצמֹו הּוא ּבצלאל הּנה . ¿»»ְְְְֲִֵֵֶַַַ

ואהליאב: הּוא ויֹורה, ְְְֳִִֶַָָָהּנכּבד.
a‡¯˜iÂה''א .‰·¯˜Ï ּולדבקה ּכמֹו נֹוסף, , «ƒ¿»ֵ¿»¿»ְְְָָָ

לׁשמֹור  ּכמֹוהּו ּכי ׁשאמר טעה, ּגדֹול וחכם ְְִִֶַָָָָָָָּבֹו.
ּומּלת  ה''א, מּפיק הּוא ּכי לעמדּה. ּבריתי ְְְִִִִִֵֶַַָָאת

ּבּה:עֹומד  לעמֹוד הּפירּוׁש ּכן על עֹומדת. ֲֵֵֵֶֶַַַָ
beÁ˜iÂ:הביאּו אׁשר הּתרּומה ּכל את .Ì‰Â. «ƒ¿ְֲִֵֶֶַָָ¿≈

ּבכל  מׁשה אל נדבה מביאים עֹוד היּו ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹיׂשראל 
ֶֹּבקר:

ce‡B·iÂ,מׁשה אהל אל .ÌÚ‰ÌÈa¯Ó e¯Ó‡iÂ: «»ֶֶֶֹֹ«…¿«¿ƒ»»
dמ''םÈcÓ,הׂשּכלּתי מלּמדי מּכל נֹותר.ּכמ''ם , ֵƒ≈ְְְְְִִִֵַַַַָ

ּפרׁשּתיו: ְֲִֵֶַַּכאׁשר
eÏB˜ e¯È·ÚiÂ:הרּנה וּיעבֹור ּכמֹו . ««¬ƒְֲִַַָָ
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(èë)-ìëì àéáäì íúà íaì áãð øLà äMàå Léà-ìk̈¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼§¨¦Æ§¨
eàéáä äLî-ãéa úBNòì ýåýé äeö øLà äëàìnä©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¤®¥¦¯

:ýåýéì äáãð ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«

ß xc` a"k ipy mei ß

(ì)äLî øîàiåíLa ýåýé àø÷ eàø ìàøNé éða-ìà ©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−§¥®
:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬§¨«

i"yx£eÁ¯∑היה ּבנּה מרים .ׁשל ְְִֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr `l zegiy ihewl)

היההיההיההיה מריםמריםמריםמרים ׁשׁשׁשׁשלללל ל)ּבּבּבּבננננּהּהּהּה לה, תּׂשא(רש"י ּכי ּבפרׁשת ּכן ּכתב לא מּדּוע ועֹוד, לעיל. ּכן ּכתב ּכבר רׁש"י הרי לׁשאל , ב)יׁש ׁשּגם (לא, , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מיח  הּבאׁשם ּפרׁש"י התחלת אּלא עצמֹו, ּבפני ּדּבּור אינֹו זה ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש לחּור. ּבצלאל לד)ס מֹודיע (פסוק הּכתּוב ּכלֹומר: . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

מּצד ּגם ּבצלאל ׁשל יחּוסֹו ׁשהּיחּוס האם האם האם האם ּגדל ּבפׁשטּות, לֹומר יׁש תּׂשא ּכי ּבפרׁשת אבל ל'דל'. ה'ׁשֹוע' הׁשואת טפי מתקּים ׁשּבזה , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשל מעלֹותיו מּצד הּוא ּבּכתּובחחחחּוּוּוּוררררלחּור .(וברש"י)הּמפרׁשֹות ְְֲִֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 449 cenr ,fh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

miGrd lrn zFrixId zIeh§¦©©§¦¥©¨¦¦

אתאתאתאת־־־־ממממׁשׁשׁשׁשהההה:::: יהוהיהוהיהוהיהוה ּכּכּכּכלללל־־־־אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־צצצצּוּוּוּוהההה אתאתאתאת עעעעׂשׂשׂשׂשהההה יהיהיהיהּוּוּוּודהדהדהדה למלמלמלמּטּטּטּטהההה חחחחּוּוּוּור ר ר ר  ּבּבּבּבןןןן אאאאּוּוּוּורירירירי ּבּבּבּבןןןן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹּוּוּוּובצלאלבצלאלבצלאלבצלאל ֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
אמר  מׁשּכן. ואחר־ּכ ּכלים ּתחּלה לעׂשֹות לבצלאל צּוה מׁשה ּכי כּו' רּבֹו לֹו אמר ׁשּלא ּדברים אפילּו מׁשה, את ה' צּוה אׁשר ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּכל

עׂשה וכן . . ּבתֹוכֹו ּכלים מׂשים ואחר־ּכ ּבית ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם מנהג ּבצלאל, רש"י)לֹו ובפירוש כב. (לח, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
ּכמנהג  ּדלא הּקרׁשים, את ואחר־ּכ ּתחּלה הּיריעֹות את עׂשּו מּדּוע העֹולם", ּכ"מנהג הּמׁשּכן לבנֹות צריכים היּו ּדאם לעּין, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹיׁש

ּגּגֹו את אחר־ּכ ורק הּבית, קירֹות את ׁשּבֹונים ועוד)העֹולם יד, לו, ויקהל התוספות בעלי רבותינו גם ?(וראה ְִִִֶֶֶַַַַַַַָָ
ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

הּפסּוק כו)על לה, לּב(ויקהל נׂשא אׁשר הּנׁשים ׁשּמעל "וכל יתרה, אּמנּות היתה "היא רׁש"י ּפירׁש העּזים" את טוּו ּבחכמה אֹותנה ן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּבת ּבמסכת רׁש"י ּפירׁש וכן אֹותן". טוין היּו שטוף)העּזין דבור־המתחיל ב עּזים (עד, ׁשל ּבגּופן העּזים, את טּוּו קדריׁש, "קרא ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

מּמׁש. ּגּופם על טוּוי ּכׁשהּצמר העּזים את הּנׁשים ׁשהביאּו והינּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמׁשמע".
את  לבנֹות ׁשּיסּימּו עד גּביהם על הּטוּיה עם העּזים את להׁשהֹות אפׁשר היה לא ּבעלי־חיים, צער ׁשּמּצד מעצמֹו, מּובן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹואם־ּכן

אֹותן. ׁשּטוּו אחרי מּיד הּיריעֹות את לעׂשֹות מכרחים היּו ולכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּקרׁשים,

(àì)úòãáe äðeáúa äîëça íéäìû çeø Búà àlîéå©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©
:äëàìî-ìëáe....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¨§¨¨«

(áì)óñkáe áäfa úNòì úáLçî áLçìå§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤
:úLçpáe....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©§«¤

(âì)-ìëa úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−§¨
:úáLçî úëàìî§¤¬¤©«£¨«¤

(ãì)Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeä Baìa ïúð úøBäìe§−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈
:ïã-ähîì§©¥¨«

ÔB‰nÚכט  ÔB‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡˙z‡Â ¯·b Ïk»¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡z„·Ú ÏÎÏ ‰‡˙È‡Ï¿«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿»¿∆¿«
‡z·„ Ï‡¯NÈ È· e‡È˙È‡ ‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÈÈל  Èa¯c BÊÁ Ï‡¯NÈ È·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¬¿«ƒ¿»
‡Ë·LÏ ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeLa¿¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»

:‰„e‰È„ƒ»

ÈÈלא  Ì„˜ ÔÓ ‰‡e· Áe¯ dnÚ ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ≈«¿»ƒ√»¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e˙ÏÎeÒa ‡˙ÓÎÁa¿»¿¿»¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡לב  ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ïe¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ·eƒ¿»»

e¯b·e˙לג  ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙eÓe‡·e¿»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:ÔÂÓe‡ ˙„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ««¿»

a¯לד  ·‡ÈÏ‰‡Â ‡e‰ daÏa ·‰È ‡Ùl‡Ïe¿«»»¿«¿ƒ≈¿»√ƒ»«
:Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»

dxezd lr `xfr oa`

`l‡lÓÈÂ מלא הּוא ּכי העיד הּׁשם הּנה . «¿«≈ִִִֵֵֵֵַָ
חכם  ׁשהּוא עֹוד וּתֹוספת ודעת. ּותבּונה ְְְֶֶֶַַָָָָָָחכמה

מלאכה: ְְָָָּבכל
al·LÁÏÂ.ּכמֹותן נראּו ׁשּלא מחׁשבֹות ּבלּבֹו . ¿«¿…ְְְֲִִֶַָָֹ

ולא  אבן, וחרׁשי ּכסף. ולא זהב, אּומן יׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹּכי
ׁשלם: היה ּובכּלם ְֵֵָָָָֻעץ.



לז icewtÎldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"k ipy meil inei xeriy

i"yx£·‡ÈÏ‰‡Â∑,הּמׁשּכן למלאכת לבצלאל הּמקֹום והׁשוהּו הּׁשפחֹות. מּבני ׁשּבּׁשבטים, הירּודים מן ּדן, מּׁשבט ¿»√ƒ»ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּׁשּנאמר מה לקּים הּׁשבטים, מּגדֹולי לד)והּוא לפניֿדל (איוב ׁשֹוע "ולאֿנּכר עזראעזראעזראעזרא.....": אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

(äì)Løç úëàìî-ìk úBNòì áì-úîëç íúà àlî| ¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤¨¨´
í÷øå áLçåLMáe éðMä úòìBúa ïîbøàáe úìëza §¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²©¥−

:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

åì(à)ìëå áàéìäàå ìàìöá äNòå|øLà áì-íëç Léà §¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´£©¥À£¤Á
-ìk-úà úNòì úòãì änäa äðeáúe äîëç ýåýé ïúð̈©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ¨¥½¨¨©´©©«£½¤¨

:ýåýé äeö-øLà ìëì Lãwä úãáò úëàìî....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¤−¤£Ÿ©´©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«

(á)Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´
BàNð øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç£©¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´§¨´

:dúà úNòì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«

(â)éða eàéáä øLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧¥¦¹§¥´
íäå dúà úNòì Lãwä úãáò úëàìîì ìàøNé¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´Ÿ¨®§Â¥Â

:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤

(ã)Lãwä úëàìî-ìk úà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤©®Ÿ¤
íéNò änä-øLà Bzëàìnî Léà-Léà:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«

(ä)écî àéáäì íòä íéaøî øîàl äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³
:dúà úNòì ýåýé äeö-øLà äëàìnì äãáòä̈«£Ÿ̈Æ©§¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«

i"yx£‰„·Ú‰ ÈcÓ∑העבֹודה יֹותר צר עזראעזראעזראעזרא.....מּכדי אבןאבןאבןאבן ƒ≈»¬…»ְֲִֵֵֶָָֹ

(å)äMàå Léà øîàì äðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå©§©´¤À©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´§¦À̈
íòä àìkiå Lãwä úîeøúì äëàìî ãBò-eNòé-ìà©©«£²§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤©¦¨¥¬¨−̈

:àéáäî¥«¨¦«
i"yx£‡ÏkiÂ∑ מניעה עזראעזראעזראעזרא.....לׁשֹון אבןאבןאבןאבן «ƒ»≈ְְִָ

Ïkלה  „aÚÓÏ ‡aÏ ˙eÓÈkÁ ÔB‰nÚ ÌÏL‡«¿≈ƒ¿«ƒƒ»¿∆¿«»
‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b ˙„È·Úƒƒ««»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»
‡„È·Ú Ïk È„·Ú ÈÁÓe ‡ˆe··e È¯B‰Ê Ú·ˆaƒ¿«¿ƒ¿»«≈»¿≈»ƒƒ»

:ÔÂÓe‡ ÈÙÏÓe«¿≈«¿»

ÌÈkÁא  ¯·b ÏÎÂ ·‡ÈÏ‰‡Â Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈¿»√ƒ»¿»¿««ƒ
ÔB‰a ‡˙e˙ÏÎeÒÂ ‡ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏƒ»ƒ«¿»»¿»¿¿¿»»¿
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ˙È „aÚÓÏ ÚcÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ«»¿«¿»

:ÈÈ „wt Èc ÏÎÏ¿…ƒ«≈¿»

ÏÎÏeב  ·‡ÈÏ‰‡Ïe Ï‡Ïˆ·Ï ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒ¿«¿≈¿»√ƒ»¿»
Ïk daÏa ‡˙ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏ ÌÈkÁ ¯·b¿««ƒƒ»ƒ«¿»»¿¿»¿ƒ≈»
„aÚÓÏ ‡z„·ÚÏ ·¯˜ÓÏ daÏ ÈÚ¯˙‡c¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿∆¿«

:d˙È»«

Ècג  ‡˙eL¯Ù‡ Ïk ˙È ‰LÓ Ì„˜ ÔÓ e·ÈÒe¿ƒƒ√»…∆»»«¿»»ƒ
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·ÚÏ Ï‡¯NÈ Èa e‡È˙È‡«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ«»¿«¿»
‡z·„ „BÚ dÏ Ô˙ÈÓ Ôep‡Â d˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»«¿ƒ«¿«≈¿«¿»

:¯Ùˆa ¯Ùˆaƒ¿«ƒ¿»

È·Ú„˙ד  Ïk ˙È ÔÈ„·Úc ‡iÓÈkÁ Ïk B˙‡Â«¬»«ƒ«»¿»¿ƒ»»ƒƒ«
:ÔÈ„·Ú Ôep‡c dz„·ÚÓ ¯·b ¯·b ‡L„e˜¿»¿«¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

È‡Ï˙‡‰ה  ‡nÚ ÔbÒÓ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¿≈««¿««»¿«¿»»
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙc ‡z„·ÚÏ ‡ÁÏt ˙qÓƒ«»¿»»¿ƒƒ¿»¿«≈¿»¿∆¿«

:d˙È»«

·È¯LÓ˙‡ו  ‡ÊB¯Î e¯·Ú‡Â ‰LÓ „wÙe«≈…∆¿«¬«»»¿«¿ƒ»
‡z„·Ú „BÚ Ôe„·ÚÈ ‡Ï ‡˙z‡Â ¯·b ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«¿ƒ¿»»««¿ƒƒ¿»
:‰‡˙È‡lÓ ‡nÚ ˜ÒÙe ‡L„e˜ ˙eL¯Ù‡Ï¿«¿»¿»¿««»ƒ¿«¿»»

dxezd lr `xfr oa`

clועֹוד˙B¯B‰Ïe ׁשהם רּבים חכמים יׁש ּכי ְ¿ֲִִִֵֵֶַָ
הּוא  אהליאב והּנה אחרים. להֹורֹות ְְֲֳִִִִֵֵָָָקׁשים
לאחר  להֹורֹות ּגם הּמלאכֹות, ּבכל ְְְְֲֵֵַַַָָחברֹו
ּכל  עֹוׂשי ׁשניהם, על אמר ּכן על ְְְֵֵֵֶַַַָָָָּבחכמה.

מחׁשבֹות: וחׁשבי ְְְֲֵַָָָֹמלאכה
`‰NÚÂ יעׂשה ּבעצמֹו הּוא ּבצלאל הּנה . ¿»»ְְְְֲִֵֵֶַַַ

ואהליאב: הּוא ויֹורה, ְְְֳִִֶַָָָהּנכּבד.
a‡¯˜iÂה''א .‰·¯˜Ï ּולדבקה ּכמֹו נֹוסף, , «ƒ¿»ֵ¿»¿»ְְְָָָ

לׁשמֹור  ּכמֹוהּו ּכי ׁשאמר טעה, ּגדֹול וחכם ְְִִֶַָָָָָָָּבֹו.
ּומּלת  ה''א, מּפיק הּוא ּכי לעמדּה. ּבריתי ְְְִִִִִֵֶַַָָאת

ּבּה:עֹומד  לעמֹוד הּפירּוׁש ּכן על עֹומדת. ֲֵֵֵֶֶַַַָ
beÁ˜iÂ:הביאּו אׁשר הּתרּומה ּכל את .Ì‰Â. «ƒ¿ְֲִֵֶֶַָָ¿≈

ּבכל  מׁשה אל נדבה מביאים עֹוד היּו ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹיׂשראל 
ֶֹּבקר:

ce‡B·iÂ,מׁשה אהל אל .ÌÚ‰ÌÈa¯Ó e¯Ó‡iÂ: «»ֶֶֶֹֹ«…¿«¿ƒ»»
dמ''םÈcÓ,הׂשּכלּתי מלּמדי מּכל נֹותר.ּכמ''ם , ֵƒ≈ְְְְְִִִֵַַַַָ

ּפרׁשּתיו: ְֲִֵֶַַּכאׁשר
eÏB˜ e¯È·ÚiÂ:הרּנה וּיעבֹור ּכמֹו . ««¬ƒְֲִַַָָ
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(ãé)äøNò-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé Nòiå©©̧©Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬
:íúà äNò úòéøé§¦−Ÿ¨¨¬Ÿ¨«

(åè)ìL úçàä äòéøéä CøàúBnà òaøàå änàa íéL ¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§©§©´©½
:úòéøé äøNò ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä áçø−Ÿ©©§¦¨´¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ

(æè)úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥²¤£¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¤¥¬©§¦−Ÿ
:ãáì§¨«

(æé)äðöéwä äòéøéä úôN ìò íéMîç úàìì Nòiå©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈©¦«Ÿ−̈
äòéøéä úôN-ìò äNò úàìì íéMîçå úøaçna©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´©§¦½̈

:úéðMä úøáçä©«Ÿ¤−¤©¥¦«

(çé)úéäì ìäàä-úà øaçì íéMîç úLçð éñø÷ Nòiå©©²©©§¥¬§−¤£¦¦®§©¥¬¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ
:ãçà¤¨«

(èé)äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nòiå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²
:äìòîìî íéLçz úøò....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

(ë):íéãîò íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«

(àë)øNòáçø änàä éöçå änàå Løwä Cøà únà ¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈−Ÿ©
:ãçàä Løwä©¤¬¤¨«¤¨«

(áë)ïk úçà-ìà úçà úálLî ãçàä Løwì úãé ézL§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ¨«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤¨®¥´
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNò̈½̈§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

(âë)úàôì íéLø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´§¨¦½¦§©−
:äðîéz áâð¤¬¤¥¨«¨

(ãë)íéLøwä íéøNò úçz äNò óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLéðLe åéúãé ézL §¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà:åéúãé ézL £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«

(äë)íéøNò äNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈¤§¦¬
:íéLø÷§¨¦«

(åë)Løwä úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä̈«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(æë):íéLø÷ äML äNò äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈¨−̈¦¨¬§¨¦«

kLÓ‡יד  ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓc ÔÚÈ¯È „·ÚÂ«¬«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:Ô‰˙È „·Ú ÔÚÈ¯È ¯NÚ „Á«¬«¿ƒ»¬«»¿∆

ÔÈn‡aטו  ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ¿«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡È˙et ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»ƒƒ¬»¬»¿«¿»

:ÔÚÈ¯È ¯NÚ „ÁÏ ‡„Á¬»¿«¬«¿ƒ»

ÔÚÈ¯Èטז  ˙L ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»≈¿ƒ»
:„BÁÏ¿

„ÚÈ¯È˙‡יז  ‡˙ÙÒ ÏÚ ÔÈLÓÁ ÔÈ·eÚ „·ÚÂ«¬«¬ƒ«¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ¬««

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙÒƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

È˙יח  ‡ÙtÏÏ ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙ¯et „·ÚÂ«¬«¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿«»»»
:„Á ÈÂ‰ÓÏ ‡kLÓ«¿¿»¿≈¡≈»

„„È¯Îיט  ÈÎLÓ ‡kLÓÏ ‰‡ÙBÁ „·ÚÂ«¬«»»¿«¿¿»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

ÔÈhLכ  ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „·ÚÂ«¬«»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

ebÏÙe˙כא  ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡כב  ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „·Ú Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈¬«¿…«≈«¿¿»

ÔÈtcכג  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „·ÚÂ«¬«»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚכד  ˙BÁz „·Ú ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿«¬«¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡t„ ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰B¯Èƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰B¯Èƒ̂ƒ

Ú·„כה  ‡etˆ Áe¯Ï ‡˙Èz ‡kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»¬«
:ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚ∆¿ƒ«ƒ

ÔÈÎÓÒכו  ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿»¿≈«¿ƒ
‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»

:„Á»

„ÔÈt:כז  ‡zL „·Ú ‡·¯ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»¬«ƒ»«ƒ

dxezd lr `xfr oa`

hiÏ‰‡Ï:אהל להיֹות . »…∆ְִֶֹ
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(æ)dúà úBNòì äëàìnä-ìëì íiã äúéä äëàìnäå§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨©§¨−̈©«£´Ÿ¨®
:øúBäå§¥«

i"yx£‰Î‡Ïn‰ŒÏÎÏ Ìic ‰˙È‰ ‰Î‡Ïn‰Â∑ ׁשל הּמלאכה לכל הּמׁשּכן, עֹוׂשי ׁשל ּדּים היתה ההבאה ּומלאכת ¿«¿»»»¿»«»¿»«¿»»ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּולהֹותר  אֹותּה לעׂשֹות ח)ּכמֹו∑B‰Â˙¯.מׁשּכן "והכּבד (לעיל ל : ג)ּבֹו",את ב מֹואב (מלכים את "והּכֹות עזראעזראעזראעזרא.....": אבןאבןאבןאבן ְְֲִֵַָָ¿≈ְְְְִֵֶֶַַָ

(ç)ïkLnä-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë eNòiå©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤©¦§−̈
éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé øNò¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½

:íúà äNò áLç äNòî íéáøk§ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(450 'nr fh zegiy ihewl)

יריעיריעיריעיריעֹוֹוֹוֹותתתת עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן אתאתאתאת לבלבלבלב חכםחכםחכםחכם ּכּכּכּכלללל ח)ווווּיּיּיּיעעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו הּקרׁשים(לו, לעׂשּית הּיריעֹות עׂשּית קדמה מּדּוע לׁשאל, כ)יׁש והרי (פסוק , ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
הּגג לפני הּבית קירֹות את לעׂשֹות העֹולם כב)מנהג לח, פקודי רש"י יריעֹות (ראה את והביאּו הזּדרזּו ׁשהּנׁשים ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש . ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

העהעהעהעּזּזּזּזיםיםיםים,,,,העּזים ּגּגּגּגּבּבּבּביייי ללא עלעלעלעל עצמּה, ּבפני ׂשערה ּכל ּתצמח ּבינתים ׁשהרי הּקרׁשים, עׂשּית לאחר עד הּגזיזה את לדחֹות יכלּו לא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
יֹותר. מׁשּבחת האריגה אז ּכי הּגזיזה, לאחר מּיד הּיריעֹות את וארגּו ּביחד. עזראעזראעזראעזרא....טוּיה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

(è)áçøå änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä Cøà¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

:úòéøéä-ìëì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¨©§¦«Ÿ

(é)Lîçå úçà-ìà úçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−¤¤¨®§¨¥³
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

(àé)äöwî úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì Nòiå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈
úøaçna äðBöéwä äòéøéä úôNa äNò ïk úøaçna©©§¨®¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤

:úéðMä©¥¦«
(áé)úàìì íéMîçå úçàä äòéøéa äNò úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ

úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNò̈¨Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ
:úçà-ìà úçà úàìlä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«

(âé)íéMîç Nòiåúçà úòéøéä-úà øaçéå áäæ éñø÷ ©©¾©£¦¦−©§¥´¨¨®©§©¥̧¤©§¦¹Ÿ©©³
:ãçà ïkLnä éäéå íéñøwa úçà-ìà¤©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«

aÚÓÏ„ז  ‡z„·Ú ÏÎÏ ˙qÓ ˙Â‰ ‡z„·ÚÂ¿ƒƒ¿»¬«ƒ«¿»ƒƒ¿»¿∆¿«
:˙¯˙ÈÂ d˙È»«ƒ»»

È˙ח  ‡z„·Ú È„·Úa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎ e„·ÚÂ«¬»»«ƒ≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿»»
‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ ‡kLÓ«¿¿»¬«¿ƒ»¿¿ƒ¿ƒ¿»
„·BÚ ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ«

:ÔB‰˙È „·Ú Ôn‡»»¬«»¿

‡ÔÈnט  ‡ÈÓ˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿»«ƒ
‡˙ÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»ƒ¿¬»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ»»

LÓÁÂי  ‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»»≈¿ƒ»¬»ƒ¬»¿»≈
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÛÙÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»»≈¬»ƒ¬»

„ÚÈ¯È˙‡יא  ‡˙ÙÒ ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·eÚ „·ÚÂ«¬«¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙÒa „·Ú Ôk ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈≈¬«¿ƒ¿»

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯Ècƒƒ¬»¿ƒ¿»≈≈ƒ¿≈»

Á„‡יב  ‡˙ÚÈ¯Èa „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ¬«ƒƒ¬»¬»
˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ¬«¿ƒ¿»ƒƒ¬»¿≈
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·eÚ ÔeÎÓ ‡˙Èz ÈÙBÏ≈ƒ¿≈»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

È˙יג  ÛÙÏÂ ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „·ÚÂ«¬««¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
‰Â‰Â ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»«¬»

:„Á ‡kLÓ«¿¿»»

dxezd lr `xfr oa`

f‰Î‡Ïn‰Â ׁשב דּים . ּומ ''ם עׂשּויה. ׁשהיתה . ¿«¿»»ְֲֵֶַָָָָָ
החכמים: ּכל ‰Î‡Ïn‰אל ÏÎÏׁשהיּו . ֲִֶַָָ¿»«¿»»ֶָ

לעׂשֹות: וטעם B‰Â˙¯צריכים הּפֹועל. ׁשם . ְֲִִַ¿≈ְֵַַַַ
הֹותירה: ְִֵָוהֹותר,

geNÚiÂ:מהּמׁשּכן החל .¯ÊLÓ ּבלׁשֹון . ««¬ְִֵֵֵַָ»¿»ְִ
האחד  מסּפר ּדקּדּוק ּכי ּדע .אֹור ְְְִִִִֵֶֶַַָָָיׁשמעאל
ּככה  ּגם הּקדׁש. לׁשֹון מּדר מׁשּונה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָֹּבחׁשּבֹון,
ּבלׁשֹון  ּגם מׁשּונה  ּכׂשּדים, ּבלׁשֹון ְְְְִִִֶַַהּוא
הּׁשמֹות, ּבסֹוף הה''א לעֹולם ּכי ְְְִִֵֵֵַַָָיׁשמעאל.

והּנה  סימן. ּבלא זכר, ּולׁשֹון לנקבה. ְְְְִִִִֵֵָָָָָֹסימן
וככה  זכרים. סימן ּבה''א  ׁשלׁשה , ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹּבחׁשּבֹון 
עׂשרה. ּגם  ׁשמֹונה, ּגם  ארּבעה, ְְְְֲֶַַַָָָָָּבחׁשּבֹון
ה''א. ּבלא הּזכר עׂשרים, עד והלאה ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּומּׁשם
והּנקבה  עׂשר. ּתׁשעה עׂשר, ׁשנים עׂשר, ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָאחד

ּתתערב ּבה  ׁשּלא עׂשרה, מּלת ּבׁשּנּוי רק ''א, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
וככה  עׂשרה, ׁשּתים אמרּו זכר, לׁשֹון ְְְְְֵֵֶַָָָָָעל
ועׂשר. וארּבע ׁשלׁש נקבה, לׁשֹון והּנה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֻּכּלם .
ּבתי''ו  ּתהיה סמּוכה, חׁשּבֹון מּלת היתה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָואם

האּלה. האנׁשים ּוׁשלׁשת ולנקבֹות. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹלזכרים 
לזכרים  ׁשמֹונה והּנה ּבניו. נׁשי ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹּוׁשלׁשת
ּכדר ׁשמֹונה, לֹומר לנקבה וׁשּנּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּכּמׁשּפט.

עׂשרה: ְְֵֵֶַעׁשּתי
hטעם היתה n‡a‰אּולי אּולי הידּועה. היא . ַַַ»«»ְְִַַָָָ

אּצילה: ׁשהיתה ראׁשֹון, ּבית ְְִִִִֶַַַָָָּכמּדת
aiּתי''ו˙B‡Ïel‰.לּולה ואחת הּנקבה, סימן . ַ«»ְְִֵַַַַָָ

מּזאת  ּכי אֹומרים ויׁש ה''א. האל''ף ּתחת ְְִִִֵֵֶַַָָָֹּובא 
ללת: הרה ְִַַָָָָהּגזרה
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(ãé)äøNò-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé Nòiå©©̧©Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬
:íúà äNò úòéøé§¦−Ÿ¨¨¬Ÿ¨«

(åè)ìL úçàä äòéøéä CøàúBnà òaøàå änàa íéL ¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§©§©´©½
:úòéøé äøNò ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä áçø−Ÿ©©§¦¨´¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ

(æè)úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥²¤£¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¤¥¬©§¦−Ÿ
:ãáì§¨«

(æé)äðöéwä äòéøéä úôN ìò íéMîç úàìì Nòiå©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈©¦«Ÿ−̈
äòéøéä úôN-ìò äNò úàìì íéMîçå úøaçna©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´©§¦½̈

:úéðMä úøáçä©«Ÿ¤−¤©¥¦«

(çé)úéäì ìäàä-úà øaçì íéMîç úLçð éñø÷ Nòiå©©²©©§¥¬§−¤£¦¦®§©¥¬¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ
:ãçà¤¨«

(èé)äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nòiå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²
:äìòîìî íéLçz úøò....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

(ë):íéãîò íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«

(àë)øNòáçø änàä éöçå änàå Løwä Cøà únà ¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈−Ÿ©
:ãçàä Løwä©¤¬¤¨«¤¨«

(áë)ïk úçà-ìà úçà úálLî ãçàä Løwì úãé ézL§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ¨«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤¨®¥´
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNò̈½̈§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

(âë)úàôì íéLø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´§¨¦½¦§©−
:äðîéz áâð¤¬¤¥¨«¨

(ãë)íéLøwä íéøNò úçz äNò óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLéðLe åéúãé ézL §¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà:åéúãé ézL £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«

(äë)íéøNò äNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈¤§¦¬
:íéLø÷§¨¦«

(åë)Løwä úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä̈«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(æë):íéLø÷ äML äNò äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈¨−̈¦¨¬§¨¦«

kLÓ‡יד  ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓc ÔÚÈ¯È „·ÚÂ«¬«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:Ô‰˙È „·Ú ÔÚÈ¯È ¯NÚ „Á«¬«¿ƒ»¬«»¿∆

ÔÈn‡aטו  ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ¿«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡È˙et ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»ƒƒ¬»¬»¿«¿»

:ÔÚÈ¯È ¯NÚ „ÁÏ ‡„Á¬»¿«¬«¿ƒ»

ÔÚÈ¯Èטז  ˙L ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»≈¿ƒ»
:„BÁÏ¿

„ÚÈ¯È˙‡יז  ‡˙ÙÒ ÏÚ ÔÈLÓÁ ÔÈ·eÚ „·ÚÂ«¬«¬ƒ«¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ¬««

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙÒƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

È˙יח  ‡ÙtÏÏ ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙ¯et „·ÚÂ«¬«¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿«»»»
:„Á ÈÂ‰ÓÏ ‡kLÓ«¿¿»¿≈¡≈»

„„È¯Îיט  ÈÎLÓ ‡kLÓÏ ‰‡ÙBÁ „·ÚÂ«¬«»»¿«¿¿»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

ÔÈhLכ  ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „·ÚÂ«¬«»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

ebÏÙe˙כא  ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡כב  ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „·Ú Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈¬«¿…«≈«¿¿»

ÔÈtcכג  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „·ÚÂ«¬«»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚכד  ˙BÁz „·Ú ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿«¬«¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡t„ ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰B¯Èƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰B¯Èƒ̂ƒ

Ú·„כה  ‡etˆ Áe¯Ï ‡˙Èz ‡kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»¬«
:ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚ∆¿ƒ«ƒ

ÔÈÎÓÒכו  ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿»¿≈«¿ƒ
‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»

:„Á»

„ÔÈt:כז  ‡zL „·Ú ‡·¯ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»¬«ƒ»«ƒ

dxezd lr `xfr oa`

hiÏ‰‡Ï:אהל להיֹות . »…∆ְִֶֹ
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(á)áäæ øæ Bì Nòiå õeçîe úéaî øBäè áäæ eätöéå©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦¦®©©¬©²¥¬¨−̈
:áéáñ̈¦«

(â)ézLe åéúîòt òaøà ìò áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´ŸÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®§¥´
:úéðMä Bòìö-ìò úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−©¥¦«

(ã):áäæ íúà óöéå íéhL éöò éca Nòiå©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(ä)úàNì ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥−
:ïøàä-úà¤¨«¨«Ÿ

(å)änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtk Nòiå©©¬©©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬
:daçø éöçå̈¥−¦¨§¨«

(æ)íúà äNò äL÷î áäæ íéáøë éðL NòiåúBö÷ éðMî ©©²©§¥¬§ª¦−¨¨®¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈¦§¥−§¬
:úøtkä©©«Ÿ¤

(ç)äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
éðMî íéáøkä-úà äNò úøtkä-ïî:åéúBö÷....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦©©²Ÿ¤¨¨¬¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«

(è)íäéôðëa íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäiå©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ
éðt eéä úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¨−§¥¬

:íéáøkä©§ª¦«

(é)änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìMä-úà Nòiå©©¬©¤©ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
éöçå änàå Baçø:Búî÷ ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

(àé):áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå øBäè áäæ Búà óöéå©§©¬Ÿ−¨¨´¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«

(áé)Bzøbñîì áäæ-øæ Nòiå áéáñ çôè úøbñî Bì Nòiå©©̧©¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²§¦§©§−
:áéáñ̈¦«

(âé)ìò úòahä-úà ïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨¨®©¦¥Æ¤©©¨½Ÿ©µ
:åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(ãé)úàNì íécaì íéza úòahä eéä úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ©©¦½¨¥−
:ïçìMä-úà¤©ª§¨«

dÏב  „·ÚÂ ‡¯aÓe ÂbÓ ÈÎc ·‰c È‰ÙÁÂ«¬»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ»»«¬«≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿

‡¯Úaג  ÏÚ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«««¿«
ÔÈz¯˙Â „Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿««ƒ¿≈«¿«¿≈

:‡˙Èz d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚƒ¿««ƒ¿≈ƒ¿≈»

ÔB‰˙Èד  ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „·ÚÂ«¬«¬ƒ≈¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒה  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:‡B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡B¯‡¬»¿ƒ«»¬»

‡ÔÈnו  ÔÈz¯z ÈÎc ·‰c ‡z¯tk „·ÚÂ«¬««À¿»¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

ÔB‰˙Èז  „·Ú „È‚ ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „·ÚÂ«¬«¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ¬«»¿
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

Á„ח  ‡·e¯Îe ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»«
‡i·e¯k ˙È „·Ú ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»¬«»¿«»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÔÈÏËט  ‡lÚÏ ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯Î BÂ‰Â«¬¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»»¿ƒ
Ï·˜Ï „Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a¿«¿≈««À¿»¿«≈«»√∆

:‡i·e¯Î Èt‡ BÂ‰ ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á«»√≈«À¿»¬«≈¿«»

‡ÔÈnי  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t ˙È „·ÚÂ«¬«»»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

c„‰·יא  ¯Èc dÏ „·ÚÂ ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈«¬«≈≈ƒ¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

BÁÒ¯יב  ‡ÎLet dÓe¯ ‡Ù„b dÏ „·ÚÂ«¬«≈¿«¿»≈¿»¿
¯BÁÒ dÙ„‚Ï ·‰„c ¯Èc „·ÚÂ ¯BÁÒ¿«¬«≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙יג  ·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ«»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

‡˙¯‡יד  ‡˙˜ÊÚ BÂ‰ ‡Ù„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¬ƒ¿»»«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

dxezd lr `xfr oa`

g ּובי''ת˙B‡¯Óa הּוא נכֹון  ּכי מ''ם. ּתחת . ֵ¿«¿ִֵַַָ
ּובּלחם. ּבּבׂשר והּנֹותר ּכמֹו הּקדׁש, ְְְִֶֶֶַַַַָָָֹּבלׁשֹון

וטעם יׁשמעאל. ּבל ׁשֹון .‰B‡·Bv˙וככה ְְְְִִֵַַָָָ«¿
מ  לראֹות ּכי להתיּפֹות הּנׁשים ּכל ׁשּפט ְְְְִִִִִַַַָָ

זכּוכית, אֹו נחׁשת ּבמראֹות ּבקר ּבכל ְְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹּפניהם
הּנזּכרים  הם ראׁשיהם . ׁשעל הּפארֹות ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלתּקן
ּכמנהג  היה יׂשראל מנהג ּכי יׁשעיה. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבספר

נׁשים  ּביׂשראל היּו והּנה הּיֹום. עד ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָיׁשמעאל
העֹולם, זה מּתאות ׁשּסרּו הּׁשם, ְֲִֵֶֶַַַָָָעֹובדֹות 
צֹור להן אין  ּכי נדבה, מראֹותיהן ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָונתנּו
ּפתח  אל יֹום יֹום ּבאֹות רק להתיּפֹות, ְְִֶֶַַַָעֹוד 
הּמצֹות. ּדברי ולׁשמע להתּפּלל מֹועד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַֹֹאהל
היּו ּכי מֹועד, אהל ּפתח צבאּו אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶַָָֹוזהּו
ּכאׁשר  הּכּיֹור, מּדת הּכתּוב הזּכיר ולא ְְֲִִִִֶַַַַַָֹרּבֹות.

רק  ׁשלמה. ׁשעׂשה הּכּיֹורים מּדת ְְִִִִִֶַַַָָֹֹהזּכיר
ׁשהּוא  והּכן ׁשהביאּו. הּמראֹות ּבכל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָנע ׂשה
וכן  הּכּיֹור. ּכמּדת הּוא לעֹולם ְְְְִִֵַַַָָהּמכֹונה,
לּמזרח  מֹועד  אהל  ׁשּפתח ּובעבּור ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמׁשּפט.
ירכים. ים לפאת קרא ּכן על הּפנים, ְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכמֹו
ּככתפֹות  ּכתפים, הּפתח אל הּקרֹובים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוקרא 

ִאיׁש:

icewtÎldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"k ipy meil inei xeriy

(çë):íéúëøia ïkLnä úòö÷îì äNò íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦

(èë)-ìà BLàø-ìà íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàBú eéäå§¨´«£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ¤Ÿ½¤
ì äNò ïk úçàä úòahäì íäéðL:úòö÷nä éðL ©©©−©¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−©¦§Ÿ«Ÿ

(ì)íéðãà øNò äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈£¨¦®
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà éðL§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(àì)ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éöò éçéøa Nòiå©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈
:úçàä̈«¤¨«

(áì)äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨³
:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ì íçéøá§¦¦Æ§©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

(âì)-ïî íéLøwä CBúa çøáì ïëézä çéøaä-úà Nòiå©©−©¤©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½¦
:äöwä-ìà äöwä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©¨¤−¤©¨¤«

(ãì)áäæ äNò íúòaè-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤©§Ÿ¨Æ¨¨´¨½̈
:áäæ íçéøaä-úà óöéå íçéøaì íézä¦−©§¦¦®©§©¬¤©§¦¦−¨¨«

(äì)LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøtä-úà Nòiå©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´
:íéáøk dúà äNò áLç äNòî øæLî̈§¨®©«£¥¬¥²¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«

(åì)áäæ íäéåå áäæ ítöéå íéhL éãenò äòaøà dì Nòiå©©©́À̈©§¨¨Æ©¥´¦¦½©§©¥´¨½̈¨«¥¤−¨¨®
:óñë-éðãà äòaøà íäì ÷öiå©¦´Ÿ¨¤½©§¨−̈©§¥¨«¤

(æì)çúôì Cñî NòiåéðL úòìBúå ïîbøàå úìëz ìäàä ©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:í÷ø äNòî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

(çì)íäéLàø ätöå íäéåå-úàå äMîç åéãenò-úàå§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯¨«¥¤²
:úLçð äMîç íäéðãàå áäæ íäé÷Lçå©«£ª«¥¤−¨¨®§©§¥¤¬£¦−̈§«¤

æì(à)éöçå íéúnà íéhL éöò ïøàä-úà ìàìöa Nòiå©©©̄§©§¥²¤¨«¨−Ÿ£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà̈§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£Ï‡Ïˆa NÚiÂ∑,חכמים מּׁשאר יֹותר הּמלאכה על נפׁשֹו ׁשּנתן ׁשמֹולפי על .נקראת «««¿«¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `i zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹו עלעלעלעל נקראתנקראתנקראתנקראת .... .... ההההּמּמּמּמלאכהלאכהלאכהלאכה עלעלעלעל נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתןתןתןתן א)לפילפילפילפי לז, את (רש"י עׂשה ׁשּבצלאל ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
אחד  ׁשאדם ּומּובן עצּום, מׁשקל ּבעל זהב ּגּוׁש הּכרּובים, ואת הּכּפרת את ּגם ּכללה הארֹון מלאכת ּדהּנה לֹומר, ויׁש לבּדֹו. ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהארֹון

" נאמר זֹו (ּומּסּבה הארֹון על ּולהּניחֹו ּכזה ּגּוׁש לעּבד יכֹול היה "ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּולא ולא הּכלים).ועועועועׂשׂשׂשׂשית ית ית ית ארֹון", ּכבׁשאר עזראעזראעזראעזרא...." אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

kLÓ‡כח  ˙ÈÂÊÏ „·Ú ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ¬«¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÏÚכט  ÔÈeÎÓ BÂ‰ ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈeÎÓ BÂ‰Â«¬¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¬¿«¿ƒ«
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï „·Ú Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ≈̄≈¿ƒ¿»»¬»≈¬«¿«¿≈

:ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»

zL‡ל  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz BÂ‰Â«¬¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿

:„Á ‡tc«»»

Èt„Ïלא  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „·ÚÂ«¬««¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»

Èz˙‡לב  ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔB‰ÈÙBÒÏ ‡kLÓ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈«¿¿»¿≈

:‡·¯ÚÓ««¿»

B‚aלג  ‡¯aÚ‡Ï ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚ ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿ƒ»»¿«¿»»¿
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ ÔÓ ‡it„««»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ú·„לד  ÔB‰˙˜ÊÚ ˙ÈÂ ‡·‰„ ‡ÙÁ ‡itc ˙ÈÂ¿»««»¬»«¬»¿»ƒ¿»¿¬«
‡i¯aÚ ˙È ‡ÙÁÂ ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰c«¬»«¿»¿«¿«»«¬»»«¿«»

:‡·‰c«¬»

Ú·ˆeלה  ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t ˙È „·ÚÂ«¬«»»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙¯eˆ d˙È „·Ú Ôn‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«»»¬«»««

:ÔÈ·e¯k¿ƒ

ÔeÙÁÂלו  ÔÈhL È„enÚ ‡Úa¯‡ dÏ „·ÚÂ«¬«««¿¿»«≈ƒƒ«¬»
‡Úa¯‡ ÔB‰Ï CÈz‡Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c«¬»»≈«¬»¿«ƒ¿«¿¿»

:ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»

ÏÎz‡לז  ‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
„·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ«

:¯i«̂»

ÙÁÂ‡לח  ÔB‰ÈÂÂ ˙ÈÂ ‡LÓÁ È‰B„enÚ ˙ÈÂ¿»«ƒ«¿»¿»»≈«¬»
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡·‰c ÔB‰ÈLeaÎÂ ÔB‰ÈLÈ≈̄≈¿ƒ≈«¬»¿«¿≈

:‡LÁ ‡LÓÁ«¿»¿»»

ÔÈhLא  ÈÚ‡c ‡B¯‡ ˙È Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈»¬»¿»≈ƒƒ
‡‚ÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe ÔÈn‡ ÔÈz¯z«¿≈«ƒ«¿»À¿≈¿«¿»«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙Ó‡Â dÈ˙Ù¿»≈¿«¿»«¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

blּומּלתÁB¯·Ïּכמֹו וטעם, הּקל. מהּבנין . ִַƒ¿«ְְְִֵַַַַַָ
ויֹורה. ירה ּכמ ֹו הּכבד. מהּבנין  ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמבריח,

ּככה: ְִַָָורּבים

`Ï‡Ïˆa NÚiÂ ּגם הארֹון, ּכבֹוד ּבעבּור . «««¿«¿≈ְֲַַָָ
הּמׁשּכן  הזּכיר והּנה הּקדׁש. ּכלי ּכל עׂשה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּוא
להם. אחד ּדר ּכי ,והּמס והּפרכת ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹוהאהל

קטֹורת  עם הּמׁשחה ׁשמן הזּכיר ּכן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָואחר
ּגם  הּמׁשחה, ּבׁשמן ּבׂשמים יׁש ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּסּמים,

הּסּמים: ְִִֶַַּבקטֹורת



מי icewtÎldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"k ipy meil inei xeriy

(á)áäæ øæ Bì Nòiå õeçîe úéaî øBäè áäæ eätöéå©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦¦®©©¬©²¥¬¨−̈
:áéáñ̈¦«

(â)ézLe åéúîòt òaøà ìò áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´ŸÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®§¥´
:úéðMä Bòìö-ìò úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−©¥¦«

(ã):áäæ íúà óöéå íéhL éöò éca Nòiå©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(ä)úàNì ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥−
:ïøàä-úà¤¨«¨«Ÿ

(å)änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtk Nòiå©©¬©©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬
:daçø éöçå̈¥−¦¨§¨«

(æ)íúà äNò äL÷î áäæ íéáøë éðL NòiåúBö÷ éðMî ©©²©§¥¬§ª¦−¨¨®¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈¦§¥−§¬
:úøtkä©©«Ÿ¤

(ç)äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
éðMî íéáøkä-úà äNò úøtkä-ïî:åéúBö÷....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦©©²Ÿ¤¨¨¬¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«

(è)íäéôðëa íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäiå©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ
éðt eéä úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¨−§¥¬

:íéáøkä©§ª¦«

(é)änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìMä-úà Nòiå©©¬©¤©ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
éöçå änàå Baçø:Búî÷ ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

(àé):áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå øBäè áäæ Búà óöéå©§©¬Ÿ−¨¨´¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«

(áé)Bzøbñîì áäæ-øæ Nòiå áéáñ çôè úøbñî Bì Nòiå©©̧©¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²§¦§©§−
:áéáñ̈¦«

(âé)ìò úòahä-úà ïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨¨®©¦¥Æ¤©©¨½Ÿ©µ
:åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(ãé)úàNì íécaì íéza úòahä eéä úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ©©¦½¨¥−
:ïçìMä-úà¤©ª§¨«

dÏב  „·ÚÂ ‡¯aÓe ÂbÓ ÈÎc ·‰c È‰ÙÁÂ«¬»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ»»«¬«≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿

‡¯Úaג  ÏÚ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«««¿«
ÔÈz¯˙Â „Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿««ƒ¿≈«¿«¿≈

:‡˙Èz d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚƒ¿««ƒ¿≈ƒ¿≈»

ÔB‰˙Èד  ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „·ÚÂ«¬«¬ƒ≈¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒה  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:‡B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡B¯‡¬»¿ƒ«»¬»

‡ÔÈnו  ÔÈz¯z ÈÎc ·‰c ‡z¯tk „·ÚÂ«¬««À¿»¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

ÔB‰˙Èז  „·Ú „È‚ ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „·ÚÂ«¬«¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ¬«»¿
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

Á„ח  ‡·e¯Îe ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»«
‡i·e¯k ˙È „·Ú ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»¬«»¿«»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÔÈÏËט  ‡lÚÏ ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯Î BÂ‰Â«¬¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»»¿ƒ
Ï·˜Ï „Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a¿«¿≈««À¿»¿«≈«»√∆

:‡i·e¯Î Èt‡ BÂ‰ ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á«»√≈«À¿»¬«≈¿«»

‡ÔÈnי  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t ˙È „·ÚÂ«¬«»»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

c„‰·יא  ¯Èc dÏ „·ÚÂ ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈«¬«≈≈ƒ¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

BÁÒ¯יב  ‡ÎLet dÓe¯ ‡Ù„b dÏ „·ÚÂ«¬«≈¿«¿»≈¿»¿
¯BÁÒ dÙ„‚Ï ·‰„c ¯Èc „·ÚÂ ¯BÁÒ¿«¬«≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙יג  ·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ«»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

‡˙¯‡יד  ‡˙˜ÊÚ BÂ‰ ‡Ù„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¬ƒ¿»»«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

dxezd lr `xfr oa`

g ּובי''ת˙B‡¯Óa הּוא נכֹון  ּכי מ''ם. ּתחת . ֵ¿«¿ִֵַַָ
ּובּלחם. ּבּבׂשר והּנֹותר ּכמֹו הּקדׁש, ְְְִֶֶֶַַַַָָָֹּבלׁשֹון

וטעם יׁשמעאל. ּבל ׁשֹון .‰B‡·Bv˙וככה ְְְְִִֵַַָָָ«¿
מ  לראֹות ּכי להתיּפֹות הּנׁשים ּכל ׁשּפט ְְְְִִִִִַַַָָ

זכּוכית, אֹו נחׁשת ּבמראֹות ּבקר ּבכל ְְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹּפניהם
הּנזּכרים  הם ראׁשיהם . ׁשעל הּפארֹות ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלתּקן
ּכמנהג  היה יׂשראל מנהג ּכי יׁשעיה. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבספר

נׁשים  ּביׂשראל היּו והּנה הּיֹום. עד ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָיׁשמעאל
העֹולם, זה מּתאות ׁשּסרּו הּׁשם, ְֲִֵֶֶַַַָָָעֹובדֹות 
צֹור להן אין  ּכי נדבה, מראֹותיהן ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָונתנּו
ּפתח  אל יֹום יֹום ּבאֹות רק להתיּפֹות, ְְִֶֶַַַָעֹוד 
הּמצֹות. ּדברי ולׁשמע להתּפּלל מֹועד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַֹֹאהל
היּו ּכי מֹועד, אהל ּפתח צבאּו אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶַָָֹוזהּו
ּכאׁשר  הּכּיֹור, מּדת הּכתּוב הזּכיר ולא ְְֲִִִִֶַַַַַָֹרּבֹות.

רק  ׁשלמה. ׁשעׂשה הּכּיֹורים מּדת ְְִִִִִֶַַַָָֹֹהזּכיר
ׁשהּוא  והּכן ׁשהביאּו. הּמראֹות ּבכל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָנע ׂשה
וכן  הּכּיֹור. ּכמּדת הּוא לעֹולם ְְְְִִֵַַַָָהּמכֹונה,
לּמזרח  מֹועד  אהל  ׁשּפתח ּובעבּור ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמׁשּפט.
ירכים. ים לפאת קרא ּכן על הּפנים, ְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכמֹו
ּככתפֹות  ּכתפים, הּפתח אל הּקרֹובים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוקרא 

ִאיׁש:



icewtÎldwieמב zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k iriax meil inei xeriy

(æë)Bì-äNò áäæ úòaè ézLe|ézL ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©§¥À©µ§¥´
Búà úàNì íécáì íézáì åécö éðL ìò åéúòìö©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®§¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−

:íää¤«

(çë):áäæ íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(èë)íénqä úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä ïîL-úà Nòiå©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤©©¦−
:ç÷ø äNòî øBäè̈®©«£¥−Ÿ¥«©

ß xc` c"k iriax mei ß

çì(à)äìòä çaæî-úà NòiåúBnà Lîç íéhL éöò ©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®¨¥Á©¸
ìLå òeáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà:Búî÷ úBnà L ¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬©−«Ÿ¨«

(á)óöéå åéúðø÷ eéä epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ Nòiå©©©́©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¨´©§Ÿ¨®©§©¬
:úLçð BúàŸ−§«¤

(â)íéòiä-úàå úøéqä-úà çaænä éìk-ìk-úà Nòiå©©¹©¤¨§¥´©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤©¨¦Æ
åéìk-ìk úzçnä-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤©©§®Ÿ¨¥−̈

:úLçð äNò̈¨¬§«¤

(ã)úçz úLçð úLø äNòî øaëî çaænì Nòiå©©³©©¦§¥̧©Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©
:Béöç-ãò ähîlî Bakøk©§ª²¦§©−¨©¤§«

(ä)úLçpä øaëîì úåöwä òaøàa úòaè òaøà ÷öiå©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬©§¨−Ÿ§¦§©´©§®¤
:íécaì íézä¦−©©¦«

(å):úLçð íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤

(æ)úàNì çaænä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©¨¥¬
:Búà äNò úçì áeáð íäa BúàŸ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«

i"yx£˙ÁÏ ·e·∑וכן חלּול, הּוא נב)נבּוב נבּוב"(ירמיה אצּבעֹות ארּבע "ועביֹו :.˙ÁÏ ·e·∑ עצי ׁשל הּלּוחֹות ¿À…ְְְְְֵֶַַָָָָָ¿À…ֲֵֶַ
ּבאמצע  והחלל רּוח לכל .ׁשּטים ְְְְִִֶֶַַָָָ

(ç)úàøîa úLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nòiå©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤§©§ŸÆ
:ãòBî ìäà çút eàáö øLà úàávä©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£˙‡·v‰ ˙‡¯Óa∑עּכבּו לא אֹותן ואף מתקּׁשטֹות, ּכׁשהן ּבהן ׁשרֹואֹות מראֹות ּבידן היּו יׂשראל ּבנֹות ¿«¿…«…¿…ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכי  'קּבל, הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הרע. ליצר ׁשעׂשּויים מּפני ּבהן מׁשה מֹואס והיה הּמׁשּכן, לנדבת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמּלהביא

צבאֹות  הּנׁשים העמידּו ידיהם ׁשעל הּכל, מן עלי חביבין ּפר,אּלּו ּבעבֹודת יגעים ּבעליהן ּכׁשהיּו ּבמצרים, רּבֹות ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
ּבעלּה עם עצמּה רֹואה אחת וכל הּמראֹות ונֹוטלֹות אֹותם, ּומאכילֹות ּומׁשּתה מאכל להם ּומֹוליכֹות הֹולכֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהיּו

ּומׁשּדלּתֹו להם ּבּמראה ונזקקֹות ּתאוה, לידי לבעליהם מביאֹות ּכ ּומּתֹו ,מּמ נאה אני לֹומר: ּבדברים, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּנאמר ׁשם, ויֹולדֹות ח)ּומתעּברֹות ונעׂשה (שה"ש הּצֹובאֹות". "ּבמראֹות ׁשּנאמר: וזהּו ,"עֹוררּתי הּתּפּוח "ּתחת : ְְְְְְְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָ

Ú¯lÓכז  dÏ „·Ú ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¬«≈ƒ¿«
È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿ƒ

:ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈¿

ÙÁÂ‡כח  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

ÈÂ˙כט  ‡L„e˜ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»
:eÓÒea „·BÚ ÈÎc ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿≈«¿»

ÔÈhLא  ÈÚ‡c ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»«¬»»¿»≈ƒƒ
Úa¯Ó dÈ˙t ÔÈn‡ LÓÁÂ dk¯‡ ÔÈn‡ LÓÁ¬≈«ƒÀ¿≈«¬≈«ƒ¿»≈¿««

:dÓe¯ ÔÈn‡ ‡˙Ï˙e¿»»«ƒ≈

‰BÂב  dpÓ d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B¯˜ „·ÚÂ«¬««¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈¬
:‡LÁ d˙È ‡ÙÁÂ È‰B¯«̃¿ƒ«¬»»≈¿»»

Â¯zÎÒt˙‡ג  ˙È ‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙È „·ÚÂ«¬«»»»≈«¿¿»»¿«¿≈»»»
‡˙È¯epˆ ˙È ‡˙˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿¿»»»ƒ¿»»

:‡LÁ „·Ú È‰BÓ Ïk ‡˙ÈzÁÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»»»»ƒ¬«¿»»

z„ˆÓ‡ד  „·BÚ ‡„¯Ò ‡Áa„ÓÏ „·ÚÂ«¬«¿«¿¿»¿»»«¿«¿»
:dbÏt „Ú Ú¯lÓ d··BÒ ˙BÁz ‡LÁ„ƒ¿»»¿»≈ƒ¿«««¿≈

ËÒ¯˙‡ה  Úa¯‡a ‡˙˜ÊÚ Úa¯‡ CÈz‡Â¿«ƒ«¿«ƒ¿»»¿«¿«ƒ¿»»
:‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡ ‡LÁ„ ‡„¯ÒÏƒ¿»»ƒ¿»»«¿»«¬ƒ«»

ÔB‰˙Èו  ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡LÁ¿»»

È¯ËÒז  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÈÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
„·Ú ÔÈÁeÏ ÏÈÏÁ ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ«»≈¿¬ƒƒ¬«

:d˙È»≈

LÁ‡ח  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡LÁ ‡¯BÈk ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»¿»»¿»¿ƒ≈¿»»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‰‡lˆÏ ÔÈ˙‡c ‡iL ÔÈÊÁÓa¿∆¿¿«¿«»¿»¿»¿«»»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

icewtÎldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"k iyily meil inei xeriy

(åè)óöéå íéhL éöò íécaä-úà NòiåúàNì áäæ íúà ©©³©¤©©¦Æ£¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨¨®¨¥−
:ïçìMä-úà¤©ª§¨«

(æè)íéìkä-úà Nòiå|åéúøò÷-úà ïçìMä-ìò øLà ©©¹©¤©¥¦´£¤´©©ª§À̈¤§¨«Ÿ¨³
ïäa Cqé øLà úåNwä-úàå åéúiwðî úàå åéútk-úàå§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈§¤̧©§¨½Ÿ£¤¬ª©−¨¥®

:øBäè áäæ̈−̈¨«
ß xc` b"k iyily mei ß

(æé)äøðnä-úà äNò äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nòiå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³¤©§Ÿ̈Æ
:eéä äpnî äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr gl zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמננננֹוֹוֹוֹורהרהרהרה אתאתאתאת יז)ווווּיּיּיּיעעעעׂשׂשׂשׂש לעיל(לז, רׁש"י לׁשֹון מּפׁשטּות ואּלּו הּמנֹורה, את עׂשה ׁשּבצלאל מׁשמע ׁשּכאן הּמפרׁשים, (תרומה הקׁשּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
לא) ידיכה, על ׁשּנעׂשתה על ממממׁשׁשׁשׁשה ה ה ה מׁשמע נפׁשֹו ׁשּנתן "לפי לעיל רׁש"י ּדברי ּפי ׁשעל לֹומר, ונראה לאּור. הּכּכר את ׁשהׁשלי , ְְְֵֶֶֶַַָָֹֹ ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

הּמנֹורה. את עׂשה ׁשּבצלאל מכרח אינֹו - ׁשמֹו" על נקראת . . ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּמלאכה

(çé)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|dcvî äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ
ìLe ãçàä:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

(èé)ìLçøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼
ìLeáâ äLïk çøôå øzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéò §¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ

ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL §¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

(ë):äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨

(àë)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

íéðwä:äpnî íéàöiä ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦¤«¨

(áë)áäæ úçà äL÷î dlk eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬
:øBäè̈«

(âë)áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe äòáL äéúøð-úà Nòiå©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬
:øBäè̈«

(ãë):äéìk-ìk úàå dúà äNò øBäè áäæ økk¦¨²¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨

(äë)änàå Bkøà änà íéhL éöò úøèwä çaæî-úà Nòiå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´¨§Á§©¨̧
:åéúðø÷ eéä epnî Búî÷ íéúnàå òeáø Baçø̈§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−¨¬©§Ÿ¨«

(åë)áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−
:áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå åéúðø÷-úàå§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«

ÙÁÂ‡טו  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»¿ƒ«»»»

È˙טז  ‡¯B˙t ÏÚ Èc ‡iÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»»«»ƒ«»»»
˙ÈÂ d˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ È‰BkÈÊa ˙ÈÂ È‰BÒÈ‚Ó»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ»≈¿»

:ÈÎc ·‰c Ô‰a Cq˙È Èc ‡˙ÂN«̃¿»»ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈

È˙יז  „·Ú „È‚ ÈÎc ·‰c ‡z¯Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»¿«¿»¿«¿≈¿ƒ¬«»
‡‰¯eÊÁ ‡‰„ÈÏk d˜e d„ÈL ‡z¯Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:BÂ‰ dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¬

˜Èיח  ‡˙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¯יט  „Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯Ó¿«¿»

efÁ¯‰‡כ  ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ≈»»
:‡‰pLBLÂ¿«»»

BÁz˙כא  ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:dpÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ«

È‚„‡כב  dÏk BÂ‰ dpÓ ÔB‰È˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¬À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰c ‡„Á¬»¿«¿≈

È·ˆÂ˙‰‡כג  ‡Ú·L ‡‰ÈˆBa ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
:ÈÎc ·‰c ‡‰˙ÈzÁÓe«¿¿¿»»¿«¿≈

Ó‰‡:כד  Ïk ˙ÈÂ d˙È „·Ú ÈÎc ·‰c ‡¯kkƒ¿»¿«¿≈¬«»«¿»»»»»

„‡ÈÚכה  ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»≈
Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡ ÔÈhLƒƒ«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««

:È‰B¯˜ BÂ‰ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈¬«¿ƒ

ÈÂ˙כו  d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»
dÏ „·ÚÂ È‰B¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ È‰BÏ˙k»¿ƒ¿¿¿»«¿ƒ«¬«≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿



מג icewtÎldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k iriax meil inei xeriy

(æë)Bì-äNò áäæ úòaè ézLe|ézL ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©§¥À©µ§¥´
Búà úàNì íécáì íézáì åécö éðL ìò åéúòìö©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®§¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−

:íää¤«

(çë):áäæ íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(èë)íénqä úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä ïîL-úà Nòiå©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤©©¦−
:ç÷ø äNòî øBäè̈®©«£¥−Ÿ¥«©

ß xc` c"k iriax mei ß

çì(à)äìòä çaæî-úà NòiåúBnà Lîç íéhL éöò ©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®¨¥Á©¸
ìLå òeáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà:Búî÷ úBnà L ¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬©−«Ÿ¨«

(á)óöéå åéúðø÷ eéä epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ Nòiå©©©́©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¨´©§Ÿ¨®©§©¬
:úLçð BúàŸ−§«¤

(â)íéòiä-úàå úøéqä-úà çaænä éìk-ìk-úà Nòiå©©¹©¤¨§¥´©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤©¨¦Æ
åéìk-ìk úzçnä-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤©©§®Ÿ¨¥−̈

:úLçð äNò̈¨¬§«¤

(ã)úçz úLçð úLø äNòî øaëî çaænì Nòiå©©³©©¦§¥̧©Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©
:Béöç-ãò ähîlî Bakøk©§ª²¦§©−¨©¤§«

(ä)úLçpä øaëîì úåöwä òaøàa úòaè òaøà ÷öiå©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬©§¨−Ÿ§¦§©´©§®¤
:íécaì íézä¦−©©¦«

(å):úLçð íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤

(æ)úàNì çaænä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©¨¥¬
:Búà äNò úçì áeáð íäa BúàŸ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«

i"yx£˙ÁÏ ·e·∑וכן חלּול, הּוא נב)נבּוב נבּוב"(ירמיה אצּבעֹות ארּבע "ועביֹו :.˙ÁÏ ·e·∑ עצי ׁשל הּלּוחֹות ¿À…ְְְְְֵֶַַָָָָָ¿À…ֲֵֶַ
ּבאמצע  והחלל רּוח לכל .ׁשּטים ְְְְִִֶֶַַָָָ

(ç)úàøîa úLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nòiå©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤§©§ŸÆ
:ãòBî ìäà çút eàáö øLà úàávä©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£˙‡·v‰ ˙‡¯Óa∑עּכבּו לא אֹותן ואף מתקּׁשטֹות, ּכׁשהן ּבהן ׁשרֹואֹות מראֹות ּבידן היּו יׂשראל ּבנֹות ¿«¿…«…¿…ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכי  'קּבל, הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הרע. ליצר ׁשעׂשּויים מּפני ּבהן מׁשה מֹואס והיה הּמׁשּכן, לנדבת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמּלהביא

צבאֹות  הּנׁשים העמידּו ידיהם ׁשעל הּכל, מן עלי חביבין ּפר,אּלּו ּבעבֹודת יגעים ּבעליהן ּכׁשהיּו ּבמצרים, רּבֹות ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
ּבעלּה עם עצמּה רֹואה אחת וכל הּמראֹות ונֹוטלֹות אֹותם, ּומאכילֹות ּומׁשּתה מאכל להם ּומֹוליכֹות הֹולכֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהיּו

ּומׁשּדלּתֹו להם ּבּמראה ונזקקֹות ּתאוה, לידי לבעליהם מביאֹות ּכ ּומּתֹו ,מּמ נאה אני לֹומר: ּבדברים, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּנאמר ׁשם, ויֹולדֹות ח)ּומתעּברֹות ונעׂשה (שה"ש הּצֹובאֹות". "ּבמראֹות ׁשּנאמר: וזהּו ,"עֹוררּתי הּתּפּוח "ּתחת : ְְְְְְְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָ

Ú¯lÓכז  dÏ „·Ú ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¬«≈ƒ¿«
È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿ƒ

:ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈¿

ÙÁÂ‡כח  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

ÈÂ˙כט  ‡L„e˜ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»
:eÓÒea „·BÚ ÈÎc ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿≈«¿»

ÔÈhLא  ÈÚ‡c ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»«¬»»¿»≈ƒƒ
Úa¯Ó dÈ˙t ÔÈn‡ LÓÁÂ dk¯‡ ÔÈn‡ LÓÁ¬≈«ƒÀ¿≈«¬≈«ƒ¿»≈¿««

:dÓe¯ ÔÈn‡ ‡˙Ï˙e¿»»«ƒ≈

‰BÂב  dpÓ d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B¯˜ „·ÚÂ«¬««¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈¬
:‡LÁ d˙È ‡ÙÁÂ È‰B¯«̃¿ƒ«¬»»≈¿»»

Â¯zÎÒt˙‡ג  ˙È ‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙È „·ÚÂ«¬«»»»≈«¿¿»»¿«¿≈»»»
‡˙È¯epˆ ˙È ‡˙˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿¿»»»ƒ¿»»

:‡LÁ „·Ú È‰BÓ Ïk ‡˙ÈzÁÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»»»»ƒ¬«¿»»

z„ˆÓ‡ד  „·BÚ ‡„¯Ò ‡Áa„ÓÏ „·ÚÂ«¬«¿«¿¿»¿»»«¿«¿»
:dbÏt „Ú Ú¯lÓ d··BÒ ˙BÁz ‡LÁ„ƒ¿»»¿»≈ƒ¿«««¿≈

ËÒ¯˙‡ה  Úa¯‡a ‡˙˜ÊÚ Úa¯‡ CÈz‡Â¿«ƒ«¿«ƒ¿»»¿«¿«ƒ¿»»
:‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡ ‡LÁ„ ‡„¯ÒÏƒ¿»»ƒ¿»»«¿»«¬ƒ«»

ÔB‰˙Èו  ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡LÁ¿»»

È¯ËÒז  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÈÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
„·Ú ÔÈÁeÏ ÏÈÏÁ ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ«»≈¿¬ƒƒ¬«

:d˙È»≈

LÁ‡ח  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡LÁ ‡¯BÈk ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»¿»»¿»¿ƒ≈¿»»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‰‡lˆÏ ÔÈ˙‡c ‡iL ÔÈÊÁÓa¿∆¿¿«¿«»¿»¿»¿«»»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»



icewtÎldwieמד zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k iriax meil inei xeriy

(ë):úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

סימן. סנוא"ה פסוקים, ויקהל קכ"ב פרשת חסלת

(àë)ét-ìò ãwt øLà úãòä ïkLî ïkLnä éãe÷ô älà¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬ª©−©¦´
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íiåìä úãáò äLî¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

i"yx£È„e˜Ù ‰l‡∑ הּמׁשּכן נדבת מׁשקלי ּכל נמנּו זֹו עבֹודתֹוּבפרׁשה לכל ּכליו ּכל ונמנּו ולּנחׁשת, ולּזהב .לּכסף, ≈∆¿≈ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ÔkLÓ ÔkLn‰∑ יׂשראל ׁשל עונֹותיהן על חרּבנין ּבׁשני ׁשּנתמׁשּכן לּמׁשּכן רמז ּפעמים, ‰Ú„˙.ׁשּתי ÔkLÓ∑ «ƒ¿»ƒ¿«ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻƒ¿«»≈À

ּביניהם עדּות  ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשהרי העגל, מעׂשה על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש להם ׁשּוּתר ‰ÌiÂÏ.ליׂשראל, ˙„·Ú∑ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ¬…««¿ƒƒ
הּוא ּפקּוד  וכליו, הּמׁשּכן ּולהֹוריד י לׂשאת ּבּמדּבר לּלוּים הּמסּורה עליו עבֹודה הּמפקד למּׂשאֹו איׁש איׁש ּולהקים, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

נׂשא  ּבפרׁשת ׁשּנאמר ‡Ó˙È¯.ּכמֹו „Èa∑ ׁשעליו עבֹודה אב ּבית לכל למסר עליהם ּפקיד היה .הּוא ְְֱֶֶַַָָָ¿«ƒ»»ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr `i zegiy ihewl)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשלללל עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיהןתיהןתיהןתיהן עלעלעלעל .... .... ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתמתמתמתמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ללללּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש כא)רמזרמזרמזרמז לח, העֹוסקת (רש"י ּבפרׁשתנּו, הּמקּדׁש חרּבן נרמז מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
הּלוה  מן ׁשעֹובר אּלא ּבׁשלמּות, נמצא הרי מׁשּכֹון ּדהּנה, הּמקּדׁש. לנצחּיּות רמז היינּו למעלּיּותא, ׁשהּוא לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּבבנין
הּקּב"ה  אּלא ח"ו, הּמקּדׁש, ּבּטּול מׁשמעּותֹו אין הּמקּדׁש חרּבן ּכאן: ואף הּלוה. אל חֹוזר ּכ ואחר מסּים, זמן למׁש הּמלוה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻאל

לנּו. להחזירֹו ועתיד לקחֹו, וׁשּוב החזירֹו, ּכ ואחר ּכמׁשּכֹון, עזראעזראעזראעזרא....לקחֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָ

(áë)úà äNò äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´§¨®¨¾̈¥²
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà-ìk̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ‰NÚ 'B‚Â È¯e‡ŒÔa Ï‡Ïˆ·e∑ אּלא ּכאן, ּכתיב אין מׁשה אֹותֹו צּוה אׁשר ¿«¿≈∆ƒ¿»»∆»¬∆ƒ»∆…∆ְֲִִֵֶֶֶָָָֹ
מׁשה  ּכי ּבסיני, למׁשה ּׁשּנאמר למה ּדעּתֹו הסּכימה רּבֹו, לֹו אמר ׁשּלא ּדברים אפּלּו מׁשה', את ה' צּוה אׁשר ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ'ּכל
הּקדֹוׁש צּוה להפ אדרּבה ּדהא קאמר, להתנּדב צּוּוי לענין (לא מׁשּכן ואחרּֿכ ּכלים ּתחּלה לעׂשֹות לבצלאל ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹצּוה
רּבינּו מׁשה וצּוּוי הּקרׁשים. צּוּוי ואחרּֿכ יריעֹות, מנֹורה, ׁשלחן, הּכלים: מּתחּלה 'ּתרּומה', ּבפרׁשת הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּברּו
יפעל  אי לּפֹועל, צּוּוי לענין מירי אּלא הּכלים. ואחרּֿכ ואהלֹו, הּמׁשּכן ּתחּלה 'וּיקהל', ריׁש הּׁשלֹום, ְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָעליו
ּכ ואחר מֹועד", אהל "את מּתחּלה הזּכר וגֹו'", ּבצלאל בׁשם קראתי "ראה 'ּכיֿתּׂשא': ּבפרׁשת ותמצא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּכּסדר,
הרֹואה  ּפרק ּב"ּתֹוספֹות" ועּין ּתחּלה, ּׁשּמתנּדב מה ּלי מה צריכין, ּׁשּיהיּו מה להכין להתנּדב לענין אבל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּכלים,

נט) 'וּיקהל':(ברכות ּבפרׁשת דכתיב לֹומר ויׁש הענין? הפ לבצלאל צּוה הּׁשלֹום עליו רּבינּו ׁשּמׁשה מּנלן ּתאמר, ואם .ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
את  ה' צּוה אׁשר "ּכל מּדכתיב: קרא והאי עּמהם, ּׁשּדּבר מה וקּצר וגֹו" אהליאב ואל ּבצלאל אל מׁשה ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ"וּיקרא
ּכ ואחר ּבית, ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם מנהג ּבצלאל: לֹו אמר היטב), ודֹוק ,ּבהפ להם מצּוה ּדהיה חזינן ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמׁשה"
ּכ ּבוּדאי ּכי היית? אל ּבצל מׁשה: לֹו אמר הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ׁשמעּתי ּכ לֹו: אמר ּבתֹוכֹו. ּכלים ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמׂשים

הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש לי ּכלים צּוה עׂשה ּכ ואחר ּתחּלה הּמׁשּכן עׂשה, וכן עזראעזראעזראעזרא....., אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

(âë)áLçå Løç ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´§¥®
:LMáe éðMä úòìBúáe ïîbøàáe úìëza í÷øå§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−©¥«

BÁÒ¯כ  ¯BÁÒ ‡z¯„Ïe ‡kLÓÏ ‡ikÒ ÏÎÂ¿»ƒ«»¿«¿¿»¿«¿»¿¿
:‡LÁcƒ¿»»

„e„‰Ò˙‡כא  ‡kLÓ ‡kLÓ ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¿»«¿¿»¿«¬»
È‡ÂÈÏ ÔÁÏt ‰LÓ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÈÓ˙‡ Ècƒƒ¿¿ƒ«≈¿»¿…∆»¿«≈»≈

:‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èaƒ»¿ƒ»»««¬…«¬»

Ë·LÏ‡כב  ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆ·e¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È „·Ú ‰„e‰È„ƒ»¬«»»ƒ«ƒ¿»»…∆

„„Ôכג  ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡ ¯a ·‡ÈÏ‰‡ dnÚÂ¿ƒ≈»√ƒ»«¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»
Ú·ˆ·e ‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b«»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»ƒ¿«

:‡ˆe··e È¯B‰Ê¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

`kÈ„e˜Ù ‰l‡ ּכי הּכלים, ּפק ּודי הּטעם . ≈∆¿≈ְִִֵֵַַַַ
נקרא  לּמה ּופרׁש הּכל. ּכֹוללת מׁשּכן ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּלת
העדּות. לּוחֹות ׁשּׁשם הארֹון ּבעבּור ְֲִֵֶַָָָָָמׁשּכן,
ּבעבּור  האמת, וזהּו קצרה. ּדר אחז ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָוהּנה

וטעם אלהים. ‰ÌiÂlמכּתב ˙„B·Ú ׁשהם , ְְֱִִַַַֹ¬««¿ƒƒֵֶ
ׁשהיה  ּכליו, ּכל ואת הּמׁשּכן את ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָנֹוׂשאים
והמררים  הּגרׁשֹונים ּכי איתמר. עליהם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמפקיד 
ּבׁשמֹות  ּפֹוקד ׁשהיה איתמר, יד על ְְִִִִֵֶַַַָָָָהּלוּים

מּׂשאם: ְֵַָָּכלי
akÏ‡Ïˆ·e ּבצלאל ּכי הּכתּוב הזּכיר . ¿«¿≈ְְְִִִֵַַָ

מעׂשיהם  ּכל  ע ׂשּו הראׁשֹונים, ׁשהם ְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָואהליאב
ְֶּכהֹוגן:

icewtÎldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k iriax meil inei xeriy
ּבעלּה לּה ׁשּקּנא למי ׁשּבתֹוכֹו מּמים להׁשקֹות לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשלֹום לׂשּום ׁשהּוא מהם, ותדע הּכּיֹור ונס ּתרה. ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

לא וכּנֹו וכּיֹור וגֹו" ּבּה וּיעׂש וגֹו' ּכּכר ׁשבעים הּתנּופה "ּונחׁשת נאמר: ׁשהרי מּמׁש, מראֹות ׁשהן ׁשם.ל הזּכרּו ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ
נׁשּיא', 'ּבמחזין אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּתנחּומא, רּבי ּדרׁש ּכ הּתנּופה, מּנחׁשת ּכּיֹור ׁשל נחׁשת היה ׁשּלא ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלמדּת,

ּתרּגּום  ּביׁשעיהוהּוא מצינּו וכן (ׁשפיעגעל), ּבלע "ז, מירוא"ׁש מראֹות, ג)ׁשל מתרּגמינן:(ישעיה "והּגליֹונים" : ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ
ˆ·‡e.'ּומחזיתא' ¯L‡∑ נדבתן להביא. ְְִָָ¬∆»¿ְְִִָָָ

(è)úàôì øöçä-úà Nòiå|LL øöçä éòì÷ äðîéz áâð ©©−©¤¤«¨¥®¦§©´¤¤́¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ¥´
:änàa äàî øæLî̈§½̈¥−̈¨«©¨«

(é)éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò íäéãenò©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãenòä̈«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(àé)íäéðãàå íéøNò íäéãenò änàá äàî ïBôö úàôìå§¦§©³¨Æ¥¨´¨«©½̈©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬
:óñk íäé÷Lçå íéãenòä éåå úLçð íéøNò¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(áé)äøNò íäéãenò änàa íéMîç íéòì÷ íé-úàôìå§¦§©À̈§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´£¨½̈
:óñk íäé÷eLçå íéãnòä éåå äøNò íäéðãàå§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−¨«¤

(âé):änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôìå§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«

(ãé)íäéãenò óúkä-ìà änà äøNò-Lîç íéòì÷§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®©«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

(åè)ì äfîe äfî úéðMä óúkìåLîç íéòì÷ øöçä øòL §©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾£¥¬
ìL íäéãnò änà äøNòìL íäéðãàå äL:äL ¤§¥−©¨®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«

(æè):øæLî LL áéáñ øöçä éòì÷-ìk̈©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«

æé)(íäé÷eLçå íéãenòä éåå úLçð íéãnòì íéðãàäå§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹©«£«¥¤Æ
éãnò ìk óñk íé÷Mçî íäå óñk íäéLàø éetöå óñk¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ§ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬

:øöçä¤«¨¥«

(çé)ïîbøàå úìëz í÷ø äNòî øöçä øòL Cñîe¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤§©§¨¨²
äîB÷å Cøà änà íéøNòå øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³

:øöçä éòì÷ únòì úBnà Lîç áçøá§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬¤«¨¥«
i"yx£¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ˙nÚÏ∑ החצר ּכמּדת .קלעי ¿À««¿≈∆»≈ְְִֵֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(445 'nr fh zegiy ihewl)

החצרהחצרהחצרהחצר קלעיקלעיקלעיקלעי יח)ּכּכּכּכממממּדּדּדּדתתתת לח, לּתן(רש"י הּכתּוב ׁשּבא ׁשהיה טעםטעםטעםטעםהיינּו האהל, ׁשער ּכמס (ולא אּמֹות חמׁש ּבגבּה הּמס היה מּדּוע ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
זהּו לו). כו, תרומה רש"י ראה – אּמֹות החצרהחצרהחצרהחצרעׂשר קלעיקלעיקלעיקלעי ּכחלקלעלעלעלעּמּמּמּמתתתת הּוא הּמס ּכגבהם.מהמהמהמהּקּקּקּקלעים לעים לעים לעים - ּגבהֹו להיֹות צרי ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

(èé)íäéåå úLçð äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnòå§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤¨«¥¤´
:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤

È„¯Òט  ‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï ‡z¯c ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿«≈«»»¿»≈
:ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·„ ‡z¯„«¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

LÁ‡י  ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿»

ÔÈ¯ÒÚיא  ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ‰‡Ó ‡etˆ Áe¯Ïe¿«ƒ»¿»«ƒ«≈∆¿ƒ
‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»»≈««»

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»

ÔÈn‡aיב  ÔÈLÓÁ ÔÈ„¯Ò ‡·¯ÚÓ Áe¯Ïe¿«««¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«ƒ
ÈÂÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈«¿»¿«¿≈«¿»»≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ««»¿ƒ≈ƒ¿»

‡ÔÈn:יג  ÔÈLÓÁ ‡ÁÈ„Ó ‡Óec˜ Áe¯Ïe¿«ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ«ƒ

ÔB‰È„enÚיד  ‡¯·ÚÏ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿»«≈
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz¿»»¿«¿≈¿»»

z¯c‡טו  Ú¯˙Ï ‡kÓe ‡kÓ ‡˙È˙ ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»ƒ¿««¿»
‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ«≈¿»»

:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈¿»»

ÈÊL¯:טז  ıe·c ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„¯Ò Ïk»¿»≈¿«¿»¿¿¿¿ƒ

i„enÚ‡יז  ÈÂÂ ‡LÁ ‡i„enÚÏ ‡iÎÓÒÂ¿«¿«»¿««»¿»»»≈««»
ÛÒÎc ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿»

:‡z¯„ È„enÚ Ïk ÛÒÎc ÔÈLaÎÓ Ôep‡Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«…«≈«¿»

ÏÎz‡יח  ¯iˆ „·BÚ ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe¿»»ƒ¿««¿»««»ƒ¿»
ÔÈ¯ÒÚÂ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈn‡ LÓÁ ‡È˙eÙa ‡Óe¯Â ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»¿»¿¿»¬≈«ƒ

:‡z¯„ È„¯Ò Ï·˜Ï»√≈¿»≈«¿»

‡¯Úa‡יט  ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„enÚÂ¿«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»
ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈ƒ¿«¿ƒ≈≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»



מה icewtÎldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k iriax meil inei xeriy

(ë):úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

סימן. סנוא"ה פסוקים, ויקהל קכ"ב פרשת חסלת

(àë)ét-ìò ãwt øLà úãòä ïkLî ïkLnä éãe÷ô älà¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬ª©−©¦´
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íiåìä úãáò äLî¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

i"yx£È„e˜Ù ‰l‡∑ הּמׁשּכן נדבת מׁשקלי ּכל נמנּו זֹו עבֹודתֹוּבפרׁשה לכל ּכליו ּכל ונמנּו ולּנחׁשת, ולּזהב .לּכסף, ≈∆¿≈ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ÔkLÓ ÔkLn‰∑ יׂשראל ׁשל עונֹותיהן על חרּבנין ּבׁשני ׁשּנתמׁשּכן לּמׁשּכן רמז ּפעמים, ‰Ú„˙.ׁשּתי ÔkLÓ∑ «ƒ¿»ƒ¿«ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻƒ¿«»≈À

ּביניהם עדּות  ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשהרי העגל, מעׂשה על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש להם ׁשּוּתר ‰ÌiÂÏ.ליׂשראל, ˙„·Ú∑ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ¬…««¿ƒƒ
הּוא ּפקּוד  וכליו, הּמׁשּכן ּולהֹוריד י לׂשאת ּבּמדּבר לּלוּים הּמסּורה עליו עבֹודה הּמפקד למּׂשאֹו איׁש איׁש ּולהקים, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

נׂשא  ּבפרׁשת ׁשּנאמר ‡Ó˙È¯.ּכמֹו „Èa∑ ׁשעליו עבֹודה אב ּבית לכל למסר עליהם ּפקיד היה .הּוא ְְֱֶֶַַָָָ¿«ƒ»»ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr `i zegiy ihewl)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשלללל עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיהןתיהןתיהןתיהן עלעלעלעל .... .... ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתמתמתמתמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ללללּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש כא)רמזרמזרמזרמז לח, העֹוסקת (רש"י ּבפרׁשתנּו, הּמקּדׁש חרּבן נרמז מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
הּלוה  מן ׁשעֹובר אּלא ּבׁשלמּות, נמצא הרי מׁשּכֹון ּדהּנה, הּמקּדׁש. לנצחּיּות רמז היינּו למעלּיּותא, ׁשהּוא לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּבבנין
הּקּב"ה  אּלא ח"ו, הּמקּדׁש, ּבּטּול מׁשמעּותֹו אין הּמקּדׁש חרּבן ּכאן: ואף הּלוה. אל חֹוזר ּכ ואחר מסּים, זמן למׁש הּמלוה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻאל

לנּו. להחזירֹו ועתיד לקחֹו, וׁשּוב החזירֹו, ּכ ואחר ּכמׁשּכֹון, עזראעזראעזראעזרא....לקחֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָ

(áë)úà äNò äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´§¨®¨¾̈¥²
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà-ìk̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ‰NÚ 'B‚Â È¯e‡ŒÔa Ï‡Ïˆ·e∑ אּלא ּכאן, ּכתיב אין מׁשה אֹותֹו צּוה אׁשר ¿«¿≈∆ƒ¿»»∆»¬∆ƒ»∆…∆ְֲִִֵֶֶֶָָָֹ
מׁשה  ּכי ּבסיני, למׁשה ּׁשּנאמר למה ּדעּתֹו הסּכימה רּבֹו, לֹו אמר ׁשּלא ּדברים אפּלּו מׁשה', את ה' צּוה אׁשר ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ'ּכל
הּקדֹוׁש צּוה להפ אדרּבה ּדהא קאמר, להתנּדב צּוּוי לענין (לא מׁשּכן ואחרּֿכ ּכלים ּתחּלה לעׂשֹות לבצלאל ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹצּוה
רּבינּו מׁשה וצּוּוי הּקרׁשים. צּוּוי ואחרּֿכ יריעֹות, מנֹורה, ׁשלחן, הּכלים: מּתחּלה 'ּתרּומה', ּבפרׁשת הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּברּו
יפעל  אי לּפֹועל, צּוּוי לענין מירי אּלא הּכלים. ואחרּֿכ ואהלֹו, הּמׁשּכן ּתחּלה 'וּיקהל', ריׁש הּׁשלֹום, ְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָעליו
ּכ ואחר מֹועד", אהל "את מּתחּלה הזּכר וגֹו'", ּבצלאל בׁשם קראתי "ראה 'ּכיֿתּׂשא': ּבפרׁשת ותמצא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּכּסדר,
הרֹואה  ּפרק ּב"ּתֹוספֹות" ועּין ּתחּלה, ּׁשּמתנּדב מה ּלי מה צריכין, ּׁשּיהיּו מה להכין להתנּדב לענין אבל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּכלים,

נט) 'וּיקהל':(ברכות ּבפרׁשת דכתיב לֹומר ויׁש הענין? הפ לבצלאל צּוה הּׁשלֹום עליו רּבינּו ׁשּמׁשה מּנלן ּתאמר, ואם .ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
את  ה' צּוה אׁשר "ּכל מּדכתיב: קרא והאי עּמהם, ּׁשּדּבר מה וקּצר וגֹו" אהליאב ואל ּבצלאל אל מׁשה ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ"וּיקרא
ּכ ואחר ּבית, ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם מנהג ּבצלאל: לֹו אמר היטב), ודֹוק ,ּבהפ להם מצּוה ּדהיה חזינן ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמׁשה"
ּכ ּבוּדאי ּכי היית? אל ּבצל מׁשה: לֹו אמר הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ׁשמעּתי ּכ לֹו: אמר ּבתֹוכֹו. ּכלים ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמׂשים

הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש לי ּכלים צּוה עׂשה ּכ ואחר ּתחּלה הּמׁשּכן עׂשה, וכן עזראעזראעזראעזרא....., אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

(âë)áLçå Løç ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´§¥®
:LMáe éðMä úòìBúáe ïîbøàáe úìëza í÷øå§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−©¥«

BÁÒ¯כ  ¯BÁÒ ‡z¯„Ïe ‡kLÓÏ ‡ikÒ ÏÎÂ¿»ƒ«»¿«¿¿»¿«¿»¿¿
:‡LÁcƒ¿»»

„e„‰Ò˙‡כא  ‡kLÓ ‡kLÓ ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¿»«¿¿»¿«¬»
È‡ÂÈÏ ÔÁÏt ‰LÓ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÈÓ˙‡ Ècƒƒ¿¿ƒ«≈¿»¿…∆»¿«≈»≈

:‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èaƒ»¿ƒ»»««¬…«¬»

Ë·LÏ‡כב  ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆ·e¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È „·Ú ‰„e‰È„ƒ»¬«»»ƒ«ƒ¿»»…∆

„„Ôכג  ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡ ¯a ·‡ÈÏ‰‡ dnÚÂ¿ƒ≈»√ƒ»«¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»
Ú·ˆ·e ‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b«»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»ƒ¿«

:‡ˆe··e È¯B‰Ê¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

`kÈ„e˜Ù ‰l‡ ּכי הּכלים, ּפק ּודי הּטעם . ≈∆¿≈ְִִֵֵַַַַ
נקרא  לּמה ּופרׁש הּכל. ּכֹוללת מׁשּכן ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּלת
העדּות. לּוחֹות ׁשּׁשם הארֹון ּבעבּור ְֲִֵֶַָָָָָמׁשּכן,
ּבעבּור  האמת, וזהּו קצרה. ּדר אחז ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָוהּנה

וטעם אלהים. ‰ÌiÂlמכּתב ˙„B·Ú ׁשהם , ְְֱִִַַַֹ¬««¿ƒƒֵֶ
ׁשהיה  ּכליו, ּכל ואת הּמׁשּכן את ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָנֹוׂשאים
והמררים  הּגרׁשֹונים ּכי איתמר. עליהם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמפקיד 
ּבׁשמֹות  ּפֹוקד ׁשהיה איתמר, יד על ְְִִִִֵֶַַַָָָָהּלוּים

מּׂשאם: ְֵַָָּכלי
akÏ‡Ïˆ·e ּבצלאל ּכי הּכתּוב הזּכיר . ¿«¿≈ְְְִִִֵַַָ

מעׂשיהם  ּכל  ע ׂשּו הראׁשֹונים, ׁשהם ְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָואהליאב
ְֶּכהֹוגן:



icewtÎldwieמו zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k iying meil inei xeriy

(ì)çaæî úàå ãòBî ìäà çút éðãà-úà da Nòiå©©©́À̈¤©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´
éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä©§½¤§¤¦§©¬©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬

:çaænä©¦§¥«©

(àì)úàå øöçä øòL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà-úàå§¤©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®§¥̧
:áéáñ øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk̈¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−¨¦«

èì(à)eNò éðMä úòìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe-éãâá ¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬¦§¥«
ì ãøNïøäàì øLà Lãwä éãâa-úà eNòiå Lãwa úøL §−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰ ÔÓe∑אֹומר אני ּומּכאן ּכאן, נאמר לא ּכהּנה,ׁשׁש ּבגדי הּללּו ׂשרד ּבגדי ׁשאין ƒ«¿≈∆¿»«¿»»¿ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

ּבהם  היה ׁשּלא מּסעֹות, סּלּוק ּבׁשעת הּקדׁש ּכלי ּבהם ׁשּמכּסים ּבגדים הם אּלא ׁשׁש, היה ּכהּנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻׁשּבבגדי
עזראעזראעזראעזרא.....ׁשׁש אבןאבןאבןאבן ֵ

ß xc` d"k iying mei ß

(á)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nòiå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:øæLî LLå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥¬¨§¨«

(â)CBúa úBNòì íìéút õv÷å áäfä éçt-úà eòwøéå©§©§º¤©¥´©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À§³
CBúáe éðMä úòìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe úìëzä©§¥̧¤Æ§´¨«©§¨½̈§²©¬©©¨¦−§´

:áLç äNòî LMä©¥®©«£¥−¥«
i"yx£eÚw¯ÈÂ∑קלו)ּכמֹו ּבלע"ז (תהלים אׁשטנדר"א הּזהב, מן מרּדדין היּו טּסין', 'ורּדידּו ּכתרּגּומֹו: הארץ". "לרקע : «¿«¿ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹ

וקֹוצצין  ּדּקין טּסין מרּדדין החּוטין, עם הּזהב את טֹווין היּו היא מלּמד הּוא ּכאן ּדּקֹות. טסין ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ(אויזדעהנען),
"זהב", ּבהן ׁשּנאמר ואפֹוד, ּבחׁשן ּומין מין ּכל עם מערבין ּפתילים אֹותן לעׂשֹות הּטס, לאר ּפתילים ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹמהן
והּזהב  ׁשּׁשה, ּכפּול חּוטן הּמינים ׁשּכל ּומין, מין ּכל עם וכן ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשּׁשה עם זהב ׁשל אחד ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָחּוט

ואחד  אחד ּכל עם ׁשביעי .חּוט  ְְִִִֶֶָָָ

(ã):øaç åéúBö÷ éðL-ìò úøáç Bì-eNò úôúk§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬§−̈ª¨«

(ä)áäæ eäNòîk àeä epnî åéìò øLà Búcôà áLçå§¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼¨À̈
äeö øLàk øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤«

ÈÂ˙ל  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯z ÈÎÓÒ ˙È da „·ÚÂ«¬««»«¿≈¿««¿«ƒ¿»¿»
dÏ Èc ‡LÁ„ ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»ƒ≈

:‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈«¿¿»

ÈÎÓÒלא  ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿≈¿«¿»¿¿¿»«¿≈
ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡z¯c Ú¯z¿««¿»¿»»ƒ≈«¿¿»¿»»ƒ≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„«¿»¿¿

e„·Úא  È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ÔÓeƒƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¬»
e„·ÚÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï¿≈ƒ»¿«»»¿¿»«¬»
„Èwt Èc ‡Ók Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ï ˙È»¿≈¿»ƒ¿«¬…¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

Âb¯‡Â‡ב  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈËeÁג  eˆÈv˜Â ‡·‰„ ÈqË ˙È e„Èc¯Â¿«ƒ»«≈«¬»¿«ƒƒ
Ú·ˆ B‚·e ‡Âb¯‡ B‚·e ‡ÏÎ˙ B‚a „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿¿«

:Ôn‡ „·BÚ ‡ˆe· B‚·e È¯B‰Ê¿ƒ¿»«»»

È‰B¯ËÒד  ÔÈ¯z ÏÚ ÔÙtÏÓ dÏ e„·Ú Ôt˙k«¿»¬»≈¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ
:ÛÙÏ˙Èƒ¿»≈

‰e‡ה  dpÓ È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒƒ≈
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c È‰B„·BÚk¿»ƒ«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

dxezd lr `xfr oa`

`„¯N È„‚a ּבמדּבר ּבפרׁשת הּנזּכרים הם . ƒ¿≈¿»ְְְְִִִֵַַַָָָ
ּבּפרכת, הארֹון ׁשּיכּסּו הּׁשם צּוה ּכי ְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹסיני.
ּתחׁש. עֹור ּכּסּוי הּפרכת, ועל ּכבֹודֹו. ְְֲִֶַַַַַָֹּבעבּור
ּדר ועל  ּתכלת. ּכליל ּבגד הּכּסּוי, זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַועל
אם  הארֹון, ּכבֹוד ּבעבּור הּתכלת ּכי ְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּסברא,

ויעמד  יסירהּו ּגׁשם, ירד ואם .ז האויר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהיה
ּבגד  הּפנים, ׁשלחן ועל ּתחׁש. עֹור ּכּסּוי ְְִִֶֶַַַַַָָָֻעליו 
עֹור  ּכּסּוי ּולמעלה , ׁשני. ּתֹולעת ּובגד ְְְִִֵֶֶֶַַַָָּתכלת
הּזהב. מזּבח ועל הּמנֹורה על ּתכלת ּובגד ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתחׁש.
ּתחׁש. עֹור הּכל, ועל העֹולה. מזּבח על ְְְְִַַַַַַַָָָָֹוארּגמן 

הּקדׁש ּבגדי הזּכיר ׂשרד, ּבגדי ׁשהזּכיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹואחר
לפרׁש והחל הּגדֹול, הּכהן ׁשהּוא לאהרן ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשהם 

ָאֹותּה:
a„BÙ‡‰ ˙‡ NÚiÂּבתֹו הּזהב ׂשמּו אי . «««∆»≈ְֵַָָָ

ְֵֶַהּתכלת:

icewtÎldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k iriax meil inei xeriy

(ãë)Lãwä úëàìî ìëa äëàìnì éeNòä áäfä-ìk̈©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ§¤´¤©®Ÿ¤
éäéå|úBàî òáLe økk íéøNòå òLz äôeðzä áäæ ©§¦´§©´©§À̈¥³©§¤§¦Æ¦½̈§©̧¥¯

ìLe:Lãwä ì÷La ì÷L íéL §¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£¯kk∑ּכפּול קדׁש ׁשל ּומנה מנה, ׁשל ׁשּׁשים ּכּכר הרי סלעים, כ"ה והּמנה מנה, ק"כ הּכּכר הרי היה, ƒ»ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשאין  אלפים, מּׁשלׁשת ּבמנינם ׁשּפחּותין הּׁשקלים ּכל ּבפרֹוטרֹוט מנה ,לפיכ ׁשקלים. אלפים ׁשלׁשת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹקדׁש
לכּכר  עזראעזראעזראעזרא.....מּגיעין אבןאבןאבןאבן ְִִִַָ

(äë)úBàî òáLe óìàå økk úàî äãòä éãe÷t óñëå§¤²¤§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®§¤Á¤Á§©̧¥¹
:Lãwä ì÷La ì÷L íéòáLå äMîçå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

(åë)ìëì Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ
ì äìòîå äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä-LL ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§¥«

ìLe óìà úBàî:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úL ¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«
i"yx£Ú˜a∑ מׁשקל ׁשם הּׁשקל הּוא מחצית B‚Â'.ׁשל ÛÏ‡ ˙B‡Ó LLÏ∑ מנינם עלה וכ יׂשראל, היּו ּכ ∆«ְֲִִֵֶֶֶַַָ¿≈≈∆∆¿ְְְִִֵָָָָָָָָ

הּמׁשּכן  ׁשהּוקם מאֹות אחר ׁשׁש ׁשל הּׁשקלים חצאי ּומנין היּו, ּכ הּמׁשּכן ּבנדבת עּתה ואף 'ּבמדּבר', ּבספר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
מאֹות  ג' הן הרי חצאין אלף מאֹות ׁשׁש ּכיצד? ׁשקלים, אלפים ׁשלׁשת ׁשל אחד ּכל ּכּכר, מאת עֹולה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאלף
וחמּׁשה  מאֹות ּוׁשבע אלף עֹולין חצאין, וחמּׁשים מאֹות וחמׁש אלפים והּׁשלׁשת ּכּכר, מאת הרי ׁשלמים, ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלף

ׁשקלים  עזראעזראעזראעזרא.....וׁשבעים אבןאבןאבןאבן ְְְִִִָ

(æë)úàå Lãwä éðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî éäéå©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤§¥−
:ïãàì økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦−̈¦¨¬¨¨«¤

i"yx£˙˜ˆÏ∑'לאּתכא' ‰L„w.ּכתרּגּומֹו: È„‡ אדנים ∑‡˙ צ"ו ולהם קרׁשים מ"ח ׁשהם הּמׁשּכן קרׁשי ׁשל »∆∆ְְְַַָָ≈«¿≈«…∆ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הא  ׁשאר וכל מאה, הרי ארּבעה, ּפרכת ּבהם ואדני ּכתיב "נחׁשת" עזראעזראעזראעזרא.....דנים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

(çë)äNò íéòáLå äMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½¨¨¬
:íúà ÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenòì íéåå̈¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«

i"yx£Ì‰ÈL‡¯ ‰tˆÂ∑,עּמּודים ּכסף ׁשל וחׁשּוקיהם ראׁשיהם "וצּפה ּכתיב: ׁשּבכּלן עזראעזראעזראעזרא....."מהן, אבןאבןאבןאבן ¿ƒ»»≈∆ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

(èë)úBàî-òaøàå íétìàå økk íéòáL äôeðzä úLçðe§¬¤©§−̈¦§¦´¦¨®§©§©¬¦§©§©¥−
:ì÷L....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨«¤

È·Ú„˙כד  ÏÎa ‡„È·ÚÏ „·Ú˙‡„ ‡·‰c Ïk»«¬»¿ƒ¿¬≈¿ƒƒ»¿…ƒƒ«
ÚL˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡˙eÓ¯‡ ·‰c ‰Â‰Â ‡L„e˜¿»«¬»¿«¬»»∆¿ƒ¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈ¯kkƒ¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÛÏ‡Âכה  ÔÈ¯kÎ ‰‡Ó ‡zLÎ ÈÈÓ ÛÒÎe¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿∆∆
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ‡LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÈÚÏÒaכו  ‡ÚÏÒ ˙ebÏt ‡zÏ‚Ï‚Ï ‡Ï˜zƒ¿»¿À¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc ÏÎÏ ‡L„e˜¿»¿…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ
ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÏ ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿»»«¿ƒ

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

È˙כז  ‡Îz‡Ï ÛÒÎc ÔÈ¯kk ‰‡Ó ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ¿ƒƒ¿«¿«»»»
‰‡Ó ‡zÎ¯Ù„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ ‡L„e˜ ÈÎÓÒ«¿≈¿»¿»«¿≈¿»À¿»¿»

:‡ÎÓÒÏ ‡¯kk ÔÈ¯kÎ ‰‡ÓÏ ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»

LÓÁÂ‡כח  ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le ‡ÙÏ‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
LaÎÂ ÔB‰ÈLÈ¯ ‡tÁÂ ‡i„enÚÏ ÔÈÂÂ „·Ú¬«»ƒ¿««»¿ƒ»≈≈¿«≈

:ÔB‰˙È»¿

ÔÈ¯˙eכט  ÔÈ¯kk ÔÈÚ·L ‡˙eÓ¯‡„ ‡LÁe¿»»«¬»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ck·‰f‰ Ïk מה הזּכיר לּמה הּגאֹון, אמר . »«»»ְִִֶַַָָָָ
הּתנּופה. ּבזהב עׂשּו מה הזּכיר ולא ּבּכסף, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹעׂשּו
היתה  המנֹורה ּכי הזּכיר  הּנה הׁשיב, ְְְְִִִִִֵֵַָָָוהּוא
ּומזּבח  הארֹון ּוזהב הּכּפֹורת ּככה ּגם זהב, ְֲִִֶַַַַַַָָָָָָּכּכר
היתה  ּכּלּה הּמנֹורה ּכי נכֹון, זה ואין ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻהּקטרת.
מּבית  הּוא זהב ציּפּוי רק הארֹון, כן ולא ְִִִֵַַָָָָָָֹזהב 
והּבּדים  והּׁשלחן הּקטרת מזּבח וכן ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹֻּומחּוץ.
הם  זהב מצּפים והּבריחים, ְְְְְִִִִֵַַָָָֻוהּקרׁשים 

ּׁשּקּבלנּו מה ּוכפי ּכּלּה. זהב ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻּכּלם .והּכּפרתהיתה
רב, ארּכּה ּכי היתה. אחד ּכּכר ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָמאבֹותינ ּו,
עׂשּו מה ׁשהזּכיר ּדעּתי, ּולפי רב. ְְְְְִִִִֶֶַַָָָורחּבּה
ּכי  הזּכיר, והּנה הּכּפּורים. ּכסף ׁשהּוא ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַּבּכסף,
ׁשהּוא  הּמׁשּכן, עֹומד היה החּיּוב ּכסף ְִִֵֶֶֶַַַָָָעל
יׂשראל. לבני לזּכרֹון וזה הּכלים. לכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּכֹולל
ּכלי  ּכל ציּפּוי זהב ּכּמה לׁשער יּוכל ְְְִִֵֵַַַַָָּומי

ְִַָהּמׁשּכן:

dkÛÒÎÂ'הּכּכרג ּכי הּמסּפר, מּזה ידענּו הּנה . ¿∆∆ְְִִִִִֵֶַַַָָָ
העדה: ּפקּודי וכסף והעד, ׁשקלים. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָאלפים

ekÚ˜a יבּוקע ּכאׁשר וטעמֹו, ׁשקל. חצי . ∆«ְְְֲֲִֶֶֶַַַ
חציֹו: הּנה ‰BÚ·¯הּׁשקל, ÏÎÏ עליו ׁשעברּו . ְִֵֶֶֶַ¿…»≈ְֶָָָ

זה: טעם הזּכרּתי ּוכבר ׁשלמֹות. ׁשנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָעׂשרים
fk˙˜ˆÏ:לרדת ּכמֹו הּיּו''ד, מּבעלי . »∆∆ְֲִֵֶֶַַָ
gk˙‡Â:ּכּכר הׁשלים ׁשּלא . ¿∆ְִִִֶָֹ
hk˙LÁe:הּנחׁשת ּכלי הזּכיר ּגם . ¿…∆ְְְִִֵֶַַֹ



מז icewtÎldwie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k iying meil inei xeriy

(ì)çaæî úàå ãòBî ìäà çút éðãà-úà da Nòiå©©©́À̈¤©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´
éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä©§½¤§¤¦§©¬©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬

:çaænä©¦§¥«©

(àì)úàå øöçä øòL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà-úàå§¤©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®§¥̧
:áéáñ øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk̈¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−¨¦«

èì(à)eNò éðMä úòìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe-éãâá ¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬¦§¥«
ì ãøNïøäàì øLà Lãwä éãâa-úà eNòiå Lãwa úøL §−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰ ÔÓe∑אֹומר אני ּומּכאן ּכאן, נאמר לא ּכהּנה,ׁשׁש ּבגדי הּללּו ׂשרד ּבגדי ׁשאין ƒ«¿≈∆¿»«¿»»¿ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

ּבהם  היה ׁשּלא מּסעֹות, סּלּוק ּבׁשעת הּקדׁש ּכלי ּבהם ׁשּמכּסים ּבגדים הם אּלא ׁשׁש, היה ּכהּנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻׁשּבבגדי
עזראעזראעזראעזרא.....ׁשׁש אבןאבןאבןאבן ֵ

ß xc` d"k iying mei ß

(á)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nòiå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:øæLî LLå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥¬¨§¨«

(â)CBúa úBNòì íìéút õv÷å áäfä éçt-úà eòwøéå©§©§º¤©¥´©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À§³
CBúáe éðMä úòìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe úìëzä©§¥̧¤Æ§´¨«©§¨½̈§²©¬©©¨¦−§´

:áLç äNòî LMä©¥®©«£¥−¥«
i"yx£eÚw¯ÈÂ∑קלו)ּכמֹו ּבלע"ז (תהלים אׁשטנדר"א הּזהב, מן מרּדדין היּו טּסין', 'ורּדידּו ּכתרּגּומֹו: הארץ". "לרקע : «¿«¿ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹ

וקֹוצצין  ּדּקין טּסין מרּדדין החּוטין, עם הּזהב את טֹווין היּו היא מלּמד הּוא ּכאן ּדּקֹות. טסין ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ(אויזדעהנען),
"זהב", ּבהן ׁשּנאמר ואפֹוד, ּבחׁשן ּומין מין ּכל עם מערבין ּפתילים אֹותן לעׂשֹות הּטס, לאר ּפתילים ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹמהן
והּזהב  ׁשּׁשה, ּכפּול חּוטן הּמינים ׁשּכל ּומין, מין ּכל עם וכן ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשּׁשה עם זהב ׁשל אחד ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָחּוט

ואחד  אחד ּכל עם ׁשביעי .חּוט  ְְִִִֶֶָָָ

(ã):øaç åéúBö÷ éðL-ìò úøáç Bì-eNò úôúk§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬§−̈ª¨«

(ä)áäæ eäNòîk àeä epnî åéìò øLà Búcôà áLçå§¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼¨À̈
äeö øLàk øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤«

ÈÂ˙ל  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯z ÈÎÓÒ ˙È da „·ÚÂ«¬««»«¿≈¿««¿«ƒ¿»¿»
dÏ Èc ‡LÁ„ ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»ƒ≈

:‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈«¿¿»

ÈÎÓÒלא  ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿≈¿«¿»¿¿¿»«¿≈
ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡z¯c Ú¯z¿««¿»¿»»ƒ≈«¿¿»¿»»ƒ≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„«¿»¿¿

e„·Úא  È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ÔÓeƒƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¬»
e„·ÚÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï¿≈ƒ»¿«»»¿¿»«¬»
„Èwt Èc ‡Ók Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ï ˙È»¿≈¿»ƒ¿«¬…¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

Âb¯‡Â‡ב  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈËeÁג  eˆÈv˜Â ‡·‰„ ÈqË ˙È e„Èc¯Â¿«ƒ»«≈«¬»¿«ƒƒ
Ú·ˆ B‚·e ‡Âb¯‡ B‚·e ‡ÏÎ˙ B‚a „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿¿«

:Ôn‡ „·BÚ ‡ˆe· B‚·e È¯B‰Ê¿ƒ¿»«»»

È‰B¯ËÒד  ÔÈ¯z ÏÚ ÔÙtÏÓ dÏ e„·Ú Ôt˙k«¿»¬»≈¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ
:ÛÙÏ˙Èƒ¿»≈

‰e‡ה  dpÓ È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒƒ≈
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c È‰B„·BÚk¿»ƒ«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

dxezd lr `xfr oa`

`„¯N È„‚a ּבמדּבר ּבפרׁשת הּנזּכרים הם . ƒ¿≈¿»ְְְְִִִֵַַַָָָ
ּבּפרכת, הארֹון ׁשּיכּסּו הּׁשם צּוה ּכי ְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹסיני.
ּתחׁש. עֹור ּכּסּוי הּפרכת, ועל ּכבֹודֹו. ְְֲִֶַַַַַָֹּבעבּור
ּדר ועל  ּתכלת. ּכליל ּבגד הּכּסּוי, זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַועל
אם  הארֹון, ּכבֹוד ּבעבּור הּתכלת ּכי ְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּסברא,

ויעמד  יסירהּו ּגׁשם, ירד ואם .ז האויר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהיה
ּבגד  הּפנים, ׁשלחן ועל ּתחׁש. עֹור ּכּסּוי ְְִִֶֶַַַַַָָָֻעליו 
עֹור  ּכּסּוי ּולמעלה , ׁשני. ּתֹולעת ּובגד ְְְִִֵֶֶֶַַַָָּתכלת
הּזהב. מזּבח ועל הּמנֹורה על ּתכלת ּובגד ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתחׁש.
ּתחׁש. עֹור הּכל, ועל העֹולה. מזּבח על ְְְְִַַַַַַַָָָָֹוארּגמן 

הּקדׁש ּבגדי הזּכיר ׂשרד, ּבגדי ׁשהזּכיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹואחר
לפרׁש והחל הּגדֹול, הּכהן ׁשהּוא לאהרן ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשהם 

ָאֹותּה:
a„BÙ‡‰ ˙‡ NÚiÂּבתֹו הּזהב ׂשמּו אי . «««∆»≈ְֵַָָָ

ְֵֶַהּתכלת:



icewtÎldwieמח zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"k iyiy meil inei xeriy

(ë)ãôàä úôúë ézL-ìò íðziå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£»§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ¨«¥³Ÿ
áLçì ìònî Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤

:ãôàä̈«¥«Ÿ

(àë)ãôàä úòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøiå©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ
ïLçä çfé-àìå ãôàä áLç-ìò úéäì úìëz ìéúôa¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´©½¤

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ãôàä ìòî¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß xc` e"k iyiy mei ß

(áë)ìéìk âøà äNòî ãôàä ìéòî-úà Nòiå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëz....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥«¤

(âë)àì áéáñ åéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìéònä-éôe¦«©§¦¬§−§¦´©§¨®¨¨¬§¦²¨¦−¬Ÿ
:òøwé¦¨¥«©

(ãë)úòìBúå ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä éìeL-ìò eNòiå©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈§©´©
:øæLî éðL̈¦®¨§¨«

(äë)CBúa íéðîòtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîòô eNòiå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹§´
:íéðnøä CBúa áéáñ ìéònä éìeL-ìò íéðnøä̈«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−¨«¦Ÿ¦«

(åë)ì áéáñ ìéònä éìeL-ìò ïnøå ïîòt ïnøå ïîòtúøL ©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®§¨¥¾
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(æë):åéðáìe ïøäàì âøà äNòî LL úðúkä-úà eNòiå©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ§¨¨«

(çë)-úàå LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä úàå§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®§¤
:øæLî LL ãaä éñðëî¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«

i"yx£˙Úa‚n‰ È¯‡tŒ˙‡Â∑ המפארֹות ּתפארת הּמגּבעֹות עזראעזראעזראעזרא.....הּמגּבעֹות, אבןאבןאבןאבן ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

(èë)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk í÷ø äNòî©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr hk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשניניניני ותותותותֹוֹוֹוֹולעתלעתלעתלעת וארוארוארוארּגּגּגּגמןמןמןמן ּוּוּוּותכלתתכלתתכלתתכלת ממממׁשׁשׁשׁשזרזרזרזר ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש האבנטהאבנטהאבנטהאבנט כט)ואתואתואתואת עֹולה (לט, חּבּורן ׁשאין ּוגבּורה, חסד הפכים, ׁשני הם ּופׁשּתן צמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אין  להקּב"ה, ּבּטּול ׁשענינּה ּבקדּׁשה, אבל מּדה; ּכל ׁשל 'מציאּותּה' ּבתקף מרּגׁשת ּבהם ּבלבד, הע ֹולם ּבעניני זהּו אמנם, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻיפה.

ּתכן: אֹותֹו יׁש ׁשּלׁשּתיהן אּלא עֹוד ולא לזֹו, זֹו מנּגדֹות הּמּדֹות הההה''''ׁשּתי ויראה עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתדתדתדת יראה ּבמקֹום אהבה ל "אין רז"ל: ּוכמאמר . ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ
ּבלבד". הּקּב"ה ּבמּדת אּלא אהבה, ְְְֲִִִֶַַַַָָָָּבמקֹום

ÏÚכ  Ôep·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ»À«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ ÈÙ˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כא  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È Ôe„ÁÈÂ¿«¬»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÈÓb¯כב  ÈÁÓ „·BÚ ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿ƒ»¿≈»«»≈¿ƒ
:‡ÏÎzƒ¿»

ÔÈ¯Lכג  ÌeÙk ‰e‚Ï ÏÈÙk ‡ÏÈÚÓ ÌeÙe¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÚÊa˙È ‡Ï ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ ‡¯Bz»««¿≈¿¿»ƒ¿¿»

ÏÎz‡כד  ÈBn¯ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»
:¯ÈÊL È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

B‚aכה  ‡ibÊ ˙È e·‰ÈÂ ÈÎc ·‰c ‡ibÊ e„·ÚÂ«¬»««»¿«¿≈ƒ»»««»¿
B‚a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ ‡iBnƒ̄«»«ƒ≈¿ƒ»¿¿¿

:‡iBnƒ̄«»

ÈÏBtLכו  ÏÚ ‡Bn¯Â ‡bÊ ‡Bn¯Â ‡bÊ«»¿ƒ»«»¿ƒ»«ƒ≈
„Èwt È„ ‡Ók ‡LnLÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ¿ƒ»¿¿¿«»»¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÈÁÓכז  „·BÚ ‡ˆe·c ÔÈezk ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒƒ¿»«»≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒ

iÚ·Bk‡כח  Á·L ˙ÈÂ ‡ˆe·c ‡zÙˆÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»¿«»«»
:¯ÈÊL ıe·c ‡ˆe· ÈÒÎÓ ˙ÈÂ ‡ˆe·c¿»¿»ƒ¿¿≈»¿¿ƒ

Âb¯‡Â‡כט  ‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ‡ÈÓ‰ ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»»
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ¯iˆ „·BÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ««»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

dxezd lr `xfr oa`

ak˙ÏÎz ÏÈÏk ˙lÓe:סמּו והּוא ּתכלת. ּכּולֹו . ƒ«¿ƒ¿≈∆ְְֵֶָ
gkLL ˙Ùˆn‰ ˙‡Â:לאהרן ׁשהּוא .˙BÚa‚n‰ È¯‡t ˙‡Â:הּמגּבעֹות ּכמֹו הּמצנפת ּדר אין ּכי לבניו, . ¿≈«ƒ¿∆∆≈ְֲֶַֹ¿∆«¬≈«ƒ¿»ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

icewtÎldwie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k iying meil inei xeriy

(å)áäæ úöaLî úañî íäMä éðáà-úà eNòiå©©«£Æ¤©§¥´©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®
:ìàøNé éða úBîL-ìò íúBç éçezt úçzôî....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §ª¨ŸÆ¦¥´½̈©§−§¥¬¦§¨¥«

(æ)éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk ìò íúà íNiå©¨´¤ŸÀ̈©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ç)áäæ ãôà äNòîk áLç äNòî ïLçä-úà Nòiå©©©̄¤©²¤©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ¨À̈
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

(è)úøæå Bkøà úøæ ïLçä-úà eNò ìeôk äéä òeáø̈¯©¨¨²¨−¨´¤©®¤¤¤̄¨§²§¤¬¤
:ìeôk Baçø̈§−¨«

(é)äãèt íãà øeè ïáà éøeè äòaøà Bá-eàìîéå©§©̧§½©§¨−̈´¥¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä øehä ú÷øáe¨¤½¤©−¨«¤¨«

(àé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(áé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(âé)úañeî äôLéå íäL LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ
:íúàlîa áäæ úöaLî¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«

(ãé)äøNò íézL äpä ìàøNé-éða úîL-ìò íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬¤§¥−
ì BîL-ìò Léà íúç éçezt íúîL-ìòøNò íéðL ©§Ÿ¨®¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½¦§¥¬¨−̈

:èáL̈«¤

(åè)úøLøL ïLçä-ìò eNòiåáäæ úáò äNòî úìáb ©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ¨−̈
:øBäè̈«

(æè)eðziå áäæ úòaè ézLe áäæ úöaLî ézL eNòiå©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−©§´Ÿ¨¨®©¦§À
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úòahä ézL-úà¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−§¬©«¤

(æé)úBö÷-ìò úòahä ézL-ìò áäfä úúáòä ézL eðziå©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ©§−
:ïLçä©«¤

(çé)ézL-ìò eðúð úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìò íðziå úöaLnä©¦§§®Ÿ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

(èé)ïLçä úBö÷ éðL-ìò eîéNiå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£À§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´©®¤
:äúéa ãôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨

Ôˆn¯Óו  ÔÚwLÓ ‡Ï¯e· È·‡ ˙È e„·ÚÂ«¬»»«¿≈¿»¿«¿»¿«¿»
Èa Ô‰ÓL ÏÚ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb ·‰„cƒ¿»¿ƒ»¿«¿»««¿»»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

‡·Èז  ‡„BÙ‡„ ‡t˙k ÏÚ ÔB‰˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿≈»«¿≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îe„¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

È„·BÚkח  Ôn‡ „·BÚ ‡LeÁ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿»«»»¿»≈
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL ıe·e¿ƒ

z¯Ê‡ט  ‡LeÁ ˙È e„·Ú ÛÈÚ ‰Â‰ Úa¯Ó¿««¬»ƒ¬»»¿»∆¿»
:ÛÈÚ dÈ˙Ù ‡z¯ÊÂ dk¯‡À¿≈¿∆¿»¿»≈ƒ

Ë·‡י  Ô·‡ È¯„Ò ‡Úa¯‡ d· eÓÈÏL‡Â¿«¿ƒ≈«¿¿»ƒ¿≈∆∆»»
‡¯„Ò Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Òƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»ƒ¿»

:„Á»

ÊÈÊ·Lיא  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ«¿≈
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿«¿¬

ÔÈÚÂיב  ‡È˜¯Ë È¯k˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

Ï¯e·e‡יג  ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»
·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ È¯zÙe«¿¿≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿«

:ÔB‰˙eÓÏL‡a¿«¿»¿

Èz¯zיד  ÔÈp‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡Â¿«¿«»«¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈
ÛBÏ‚k L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«ƒ¿
:ÔÈË·L ¯ÒÚ ÔÈ¯˙Ï dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc¿ƒ¿»¿««¿≈ƒ¿≈¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„טו  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

Ô˜ÊÚטז  ÔÈz¯˙Â ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È e·‰ÈÂ ·‰„cƒ¿»ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¿≈

:‡LeÁ È¯ËÒƒ¿≈¿»

ÔÈz¯zיז  ÏÚ ·‰„c ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z e·‰ÈÂƒ»«¿≈¿ƒ»»ƒ¿«««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»«ƒ¿≈¿»

È‰B¯ËÒיח  ÔÈz¯z ÏÚc ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿≈ƒ¿ƒ
ÈÙ˙k ÏÚ Ôep·‰ÈÂ ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ e·‰È¿»««¿≈¿«¿»»ƒ»À««¿≈

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡„BÙ‡≈»»√≈«ƒ

ÏÚיט  e‡ÈeLÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ«
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

eוטעםÌ‰BM‰ È·‡ ˙‡ eNÚiÂ:אֹותֹו לעׂשֹות וימהר ּכמֹו, ּתּקּון. ּכדר . ְַַ««¬∆«¿≈««ְְְֲִֵֶֶַַַ



מט icewtÎldwie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"k iyiy meil inei xeriy

(ë)ãôàä úôúë ézL-ìò íðziå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£»§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ¨«¥³Ÿ
áLçì ìònî Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤

:ãôàä̈«¥«Ÿ

(àë)ãôàä úòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøiå©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ
ïLçä çfé-àìå ãôàä áLç-ìò úéäì úìëz ìéúôa¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´©½¤

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ãôàä ìòî¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß xc` e"k iyiy mei ß

(áë)ìéìk âøà äNòî ãôàä ìéòî-úà Nòiå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëz....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥«¤

(âë)àì áéáñ åéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìéònä-éôe¦«©§¦¬§−§¦´©§¨®¨¨¬§¦²¨¦−¬Ÿ
:òøwé¦¨¥«©

(ãë)úòìBúå ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä éìeL-ìò eNòiå©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈§©´©
:øæLî éðL̈¦®¨§¨«

(äë)CBúa íéðîòtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîòô eNòiå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹§´
:íéðnøä CBúa áéáñ ìéònä éìeL-ìò íéðnøä̈«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−¨«¦Ÿ¦«

(åë)ì áéáñ ìéònä éìeL-ìò ïnøå ïîòt ïnøå ïîòtúøL ©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®§¨¥¾
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(æë):åéðáìe ïøäàì âøà äNòî LL úðúkä-úà eNòiå©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ§¨¨«

(çë)-úàå LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä úàå§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®§¤
:øæLî LL ãaä éñðëî¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«

i"yx£˙Úa‚n‰ È¯‡tŒ˙‡Â∑ המפארֹות ּתפארת הּמגּבעֹות עזראעזראעזראעזרא.....הּמגּבעֹות, אבןאבןאבןאבן ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

(èë)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk í÷ø äNòî©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr hk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשניניניני ותותותותֹוֹוֹוֹולעתלעתלעתלעת וארוארוארוארּגּגּגּגמןמןמןמן ּוּוּוּותכלתתכלתתכלתתכלת ממממׁשׁשׁשׁשזרזרזרזר ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש האבנטהאבנטהאבנטהאבנט כט)ואתואתואתואת עֹולה (לט, חּבּורן ׁשאין ּוגבּורה, חסד הפכים, ׁשני הם ּופׁשּתן צמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אין  להקּב"ה, ּבּטּול ׁשענינּה ּבקדּׁשה, אבל מּדה; ּכל ׁשל 'מציאּותּה' ּבתקף מרּגׁשת ּבהם ּבלבד, הע ֹולם ּבעניני זהּו אמנם, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻיפה.

ּתכן: אֹותֹו יׁש ׁשּלׁשּתיהן אּלא עֹוד ולא לזֹו, זֹו מנּגדֹות הּמּדֹות הההה''''ׁשּתי ויראה עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתדתדתדת יראה ּבמקֹום אהבה ל "אין רז"ל: ּוכמאמר . ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ
ּבלבד". הּקּב"ה ּבמּדת אּלא אהבה, ְְְֲִִִֶַַַַָָָָּבמקֹום

ÏÚכ  Ôep·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ»À«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ ÈÙ˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כא  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È Ôe„ÁÈÂ¿«¬»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÈÓb¯כב  ÈÁÓ „·BÚ ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿ƒ»¿≈»«»≈¿ƒ
:‡ÏÎzƒ¿»

ÔÈ¯Lכג  ÌeÙk ‰e‚Ï ÏÈÙk ‡ÏÈÚÓ ÌeÙe¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÚÊa˙È ‡Ï ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ ‡¯Bz»««¿≈¿¿»ƒ¿¿»

ÏÎz‡כד  ÈBn¯ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»
:¯ÈÊL È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

B‚aכה  ‡ibÊ ˙È e·‰ÈÂ ÈÎc ·‰c ‡ibÊ e„·ÚÂ«¬»««»¿«¿≈ƒ»»««»¿
B‚a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ ‡iBnƒ̄«»«ƒ≈¿ƒ»¿¿¿

:‡iBnƒ̄«»

ÈÏBtLכו  ÏÚ ‡Bn¯Â ‡bÊ ‡Bn¯Â ‡bÊ«»¿ƒ»«»¿ƒ»«ƒ≈
„Èwt È„ ‡Ók ‡LnLÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ¿ƒ»¿¿¿«»»¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÈÁÓכז  „·BÚ ‡ˆe·c ÔÈezk ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒƒ¿»«»≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒ

iÚ·Bk‡כח  Á·L ˙ÈÂ ‡ˆe·c ‡zÙˆÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»¿«»«»
:¯ÈÊL ıe·c ‡ˆe· ÈÒÎÓ ˙ÈÂ ‡ˆe·c¿»¿»ƒ¿¿≈»¿¿ƒ

Âb¯‡Â‡כט  ‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ‡ÈÓ‰ ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»»
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ¯iˆ „·BÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ««»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

dxezd lr `xfr oa`

ak˙ÏÎz ÏÈÏk ˙lÓe:סמּו והּוא ּתכלת. ּכּולֹו . ƒ«¿ƒ¿≈∆ְְֵֶָ
gkLL ˙Ùˆn‰ ˙‡Â:לאהרן ׁשהּוא .˙BÚa‚n‰ È¯‡t ˙‡Â:הּמגּבעֹות ּכמֹו הּמצנפת ּדר אין ּכי לבניו, . ¿≈«ƒ¿∆∆≈ְֲֶַֹ¿∆«¬≈«ƒ¿»ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ



icewtÎldwieנ zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k ycew zayl inei xeriy

(äì):úøtkä úàå åéca-úàå úãòä ïBøà-úà¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®§¥−©©«Ÿ¤

(åì)íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà: ¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«

(æì)-úàå äëøònä úøð äéúøð-úà äøähä äøðnä-úà¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈§¤
øBànä ïîL úàå äéìk-ìk: ¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«

(çì)úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤
ìäàä çút Cñî úàå íénqä: ©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤

(èì)úà|Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî ¥´¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà: ¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

(î)Cñnä-úàå äéðãà-úàå äéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨§¤©¨¨Æ
ìúãáò éìk-ìk úàå äéúãúéå åéøúéî-úà øöçä øòL §©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À¨§¥²£Ÿ©¬

ãòBî ìäàì ïkLnä: ©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«

(àî)ì ãøOä éãâa-úàLãwä éãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ
ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì: §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

(áî)ìàøNé éða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´¦§¨¥½
:äãáòä-ìk úà¥−¨¨«£Ÿ̈«

(âî)øLàk dúà eNò äpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈©«£¤²
éå eNò ïk ýåýé äeö:äLî íúà Cøá ¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«

i"yx£‰LÓ Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑,ידיכם ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון יהי להם: צ)אמר עלינּו(תהלים אלהינּו ה' נעם "ויהי : «¿»∆…»…∆ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
למׁשה  ׁשּבתפּלה מזמֹורים מי"א אחד והּוא .וגֹו'", ְְְְְִִִִִֶֶֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr `i zegiy ihewl)

למלמלמלמׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתפתפתפתפּלּלּלּלהההה מזממזממזממזמֹוֹוֹוֹוריםריםריםרים עעעעׂשׂשׂשׂשרררר מאחדמאחדמאחדמאחד אחדאחדאחדאחד מג)והוהוהוהּוּוּוּואאאא לט, מֹופיע (רש"י זה ּפסּוק והרי זה, ּדבר רׁש"י מצּיין מה לׁשם וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ׁשל  אכן, הּוא, הּמזמֹור ׁשהתחלת לֹומר אפׁשר היה מׁשה, ׁשל הּמזמֹור זה רק היה אם לֹומר: ויׁש עצמֹו. למׁשה" "ּתפּלה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבסּיּום
ּׁשּכתּוב  מה ׁשּגם מּובן מׁשה, אמרם זה ׁשּלאחר הּמזמֹורים ׁשּגם ּכיון אבל ּדבריו. על יׂשראל ּבני ּׁשענּו מה הּוא סּיּומֹו אבל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמׁשה,

מׁשה. מּדברי הּוא הּכל - ְְִִֵֶֶַַָֹֹּבאמצע

ß xc` f"k ycew zay ß

î(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ïkLî-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤¦§©−
äàãòBî ì:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¬Ÿ¤¥«

ÈÂ˙לה  È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È»¬»¿«¬»¿»¬ƒƒ¿»
:‡z¯Ùk«À¿»

‡it‡:לו  ÌÁÏ ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙È ‡¯B˙t ˙È»»»»»»ƒ¿»¿≈««»

ÈÈˆBaלז  ‡‰ÈˆBa ˙È ‡˙ÈÎ„ ‡z¯Ó ˙È»¿«¿»»ƒ»»ƒ»»ƒ≈
‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯„Òƒ¿»¿»»»»»¿»ƒ¿»

:‡˙e¯‰‡„¿«¿»»

„¯·e˙‡לח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿«¬»¿»ƒ¿»ƒ¿»
Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ¿»¿…∆¿«»¿»¿»»ƒ¿«

:‡kLÓ«¿¿»

„LÁ‡לט  ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯Bik ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎnÒ‰‡מ  ˙ÈÂ ‡‰„enÚ ˙È ‡z¯„„ È„¯Ò ˙È»¿»≈¿«¿»»«»»¿»«¿»»
‡‰kÒÂ È‰BeË‡ ˙È ‡z¯c Ú¯˙Ï ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»»¬ƒ¿ƒ»»
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‡kLÓ ÔÁÏt ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈»¿««¿¿»¿«¿«ƒ¿»

È˙מא  ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B·¿ƒ¿«»»

Èaמב  e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈
:‡ÁÏt Ïk ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»»¿»»

e„·Úמג  ‡‰Â ‡z„·Ú Ïk ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»»ƒƒ¿»¿»¬»
ÔB‰˙È CÈ¯·e e„·Ú Ôk ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók d˙È»«¿»ƒ«ƒ¿»≈¬»»ƒ»¿

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÌÈ˜zב  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È ‡ÓBÈa¿»«¿»«¿»»¿«¿«¿»¿ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«¿«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

aÌBÈa יֹום אֹומריםּכי הּוא.יׁש מחלקת . ¿ְֲִִֵֶַֹ
ניסן. חדׁש ראׁש יֹום היה לּמּלּואים ְִִִִִֶַַָָָֹֹהּׁשמיני
לאדר, יֹום  ועׂשרים ּבׁשלׁשה ּכי לֹומר ְְְְְְֲִִִֶַַָָֹֻוהצרכּו

יֹום  והּנה הּמׁשּכן. את מׁשה ְְִִִֵֵֶֶַָֹהקים
ּובֹונהּו, סֹותרֹו מׁשה היה ְְִִִֵֶַַָָֹּתחּלתהּמּלּואים
ׁשּדרׁש הּׂשעיר ּכי ואמרּו, הּכהנים. ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹלהרּגיל

והּנה  חדׁש. ראׁש ׂשעיר הּוא ׂשרף, והּנה ְְְִִִֵֵֶֶָֹֹֹֹמׁשה
לחדׁש ּבאחד הּמׁשּכן מׁשה ּׁשּיקים הּׁשם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹצּוה
הארֹון. נסֹוע יֹום עד יסּתרּנּו ולא ְְְְִִֶַַָָָֹהראׁשֹון,

icewtÎldwie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"k iyiy meil inei xeriy

(ì)åéìò eázëiå øBäè áäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNòiå©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´¨®©¦§§´¨À̈
:ýåýéì Lã÷ íúBç éçezt ázëî¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(àì)äìòîìî úôðönä-ìò úúì úìëz ìéút åéìò eðziå©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©©¦§¤−¤¦§¨®§¨
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ˙Ùˆn‰ ÏÚ ˙˙Ï∑ לֹומר אפׁשר ואי ּכתר, ּכמין הּמצנפת על מֹוׁשיבן היה הּפתילים ידי ועל »≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
והּציץ  ּתפּלין, מּניח ׁשּׁשם לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: קדׁשים ּבׁשחיטת ׁשהרי הּמצנפת, על ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהּציץ

ל  והּציץ למעלה המצנפת הרי הּמצח'. על נתּון ּכאן היה בּה: הקׁשיתי ועֹוד מלמעלה"? הּמצנפת "על ּומהּו מּטה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
אֹומר הּוא הּצּואה ּובענין ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו אֹומר כח)הּוא ואֹומר (לעיל ּתכלת", עלּֿפתיל אתֹו "וׂשמּת : ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּבמצחֹו? יקׁשרּנּו ּובמה לאזן, מאזן אּלא אינֹו ׁשהּציץ לפי ּבּמצנפת, ּבהן לקׁשרֹו הן חּוטין זה, ּתכלת ּפתיל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאני:
חּוטין  ּוׁשני ּבראׁשֹו, ּכׁשהּוא ּבּמצנפת ותֹולהּו קֹוׁשרֹו ׁשּבהן ּובאמצעיתֹו, ראׁשיו לׁשני ּתכלת חּוטי ּבֹו קבּועין ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹוהיּו
קׁשירה  ּדר ואין לקׁשר, נֹוח הּוא ׁשּכ ּבאמצעֹו, וכן מצחֹו, לצד מּתחת ואחת מּמעל אחת וקצה, קצה ּבכל ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהיּו
מאחֹוריו  יחד ּכּלם הּׁשנים ראׁשיהם וקֹוׁשר ּתכלת". ּפתיל "ועליו ּתכלת: ּפתיל על נאמר לכ חּוטין. מּׁשני ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּבפחֹות
ּבחׁשן  מצינּו ׁשהרי הן, ּומרּבין הֹואיל ּתכלת', 'ּפתילי נאמר: ׁשּלא ּתתמּה ואל הּמצנפת. על ּומֹוׁשיבֹו ערּפֹו, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻלמּול
החׁשן, טּבעֹות ב' היּו החׁשן קצֹות ּבׁשני ׁשהרי היּו, לא מּׁשנים ּפחֹות ,ּכרח ועל וגֹו'", החׁשן את "וּירּכסּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹואפֹוד
מּׁשנים  ּפחֹות מקֹום, ּומּכל היּו, חּוטין ד' קׁשירה ּדר ּולפי ׁשּכנגּדן, האפֹוד טּבעֹות ב' היּו האפֹוד ּכתפֹות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּובב'

אפׁשר  .אי ְִֶָ

(áì)ìàøNé éða eNòiå ãòBî ìäà ïkLî úãáò-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´¦§¨¥½
:eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa eNÚiÂ∑ הּמלאכה וגֹו'את ה' צּוה אׁשר עזראעזראעזראעזרא.....ּככל אבןאבןאבןאבן ««¬¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִֶֶַָָָֹ

(âì)-ìk-úàå ìäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤¨
:åéðãàå åéãnòå åéçéøa åéLø÷ åéñø÷ åéìk¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦−̈§©ª¨¬©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÔkLn‰Œ˙‡ e‡È·iÂ∑ יכֹולין היּו לֹוׁשּלא הּניח ּבּמׁשּכן מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה ׁשּלא ּולפי להקימֹו, «»ƒ∆«ƒ¿»¿ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
מחמ  אדם ׁשּום להקימֹו יכֹול היה ׁשּלא הקמתֹו, הּוא ּברּו ּכבדהּקדֹוׁש ּומׁשה ת לזקפן, ּבאדם ּכח ׁשאין הּקרׁשים, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

נראה  ,ּביד אּתה עסק לֹו: אמר אדם? ידי על הקמתֹו אפׁשר אי הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לפני מׁשה אמר ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהעמידֹו.
ּתנחּומא  רּבי מדרׁש מאליו, הּוקם הּמׁשּכן", "הּוקם ׁשּנאמר: וזהּו מאליו, וקם נזקף והּוא .ּכמקימֹו, ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr e zegiy ihewl)

ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוםםםם ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה לג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לט, "(רש"י ׁשּכתב הּמׁשּכן),ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוםםםםמּמה (נדבת להבאה ּגם ׁשּכּונתֹו מׁשמע מלאכה" ֶֶֶֶֹֹ ָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
'מלאכה' ו־ז)ׁשּנקראת לו , וּיקהל,(ויקהל ּפרׁשת ּבריׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּתרּומה". מאּתכם "קחּו ה' צּוּוי את קּים לא אי ותמּוּה, . ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לי ה' "צּוה רׁש"י ּפרׁש לאמר", ה' צּוה אׁשר הּדבר "זה הּפסּוק לכם לכם לכם לכם על ׁשּבנילאמרלאמרלאמרלאמר היה ׁשהּצּוּוי ּומּכיון הּמׁשּכן,ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל". את יבנּו ֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
זאת. לעׂשֹות למׁשה היה עזראעזראעזראעזרא....אסּור אבןאבןאבןאבן ְֲֶַָָָֹֹ

(ãì)äñëî-úàå íéîcàîä íìéàä úøBò äñëî-úàå§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½§¤¦§¥−
:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøòŸ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«

ÈÎcל  ·‰c ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏÎ ‡ˆÈˆ ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ»¿ƒ»¿¿»¿«¿≈
e·˙Îe:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb È‰BÏÚ ¿»¬ƒ¿ƒ»¿«¿»«…∆«»

ÏÚלא  ÔzÓÏ ‡zÏÎ˙ ‡ËeÁ È‰BÏÚ e·‰ÈÂƒ»¬ƒ»¿∆¿»¿ƒ««
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ‡lÚlÓ ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÊ‡לב  ÔkLÓ ‡kLÓ ÔÁÏt Ïk ÌÈÏLe¿ƒ»»¿««¿¿»«¿«ƒ¿»
‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„·Ú Ôk≈¬»

kLÓ‡לג  ˙È ‰LÓÏ ‡kLÓ ˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»«¿¿»¿…∆»«¿¿»
È‰B¯aÚ È‰Btc È‰BÙ¯et È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ

:È‰BÎnÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÈÂ˙לד  È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ ˙ÈÂ¿»»»«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈¿»
‡˙Î¯t ˙ÈÂ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ»»«¿≈¿«¿»¿»»À¿»

:‡Ò¯Ù„ƒ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

alÏÎzÂ:ּבנימין מׂשאת וּתרב ּכמׁשקל . «≈∆ְְְְִִִֵֵֶַַַָ
blÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ:אדניה ואת עּמּודיו ואת החצר קלעי את ּכמֹו ויתדתיה, מתריו את והּנה . «»ƒ∆«ƒ¿»ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ



ני icewtÎldwie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k ycew zayl inei xeriy

(äì):úøtkä úàå åéca-úàå úãòä ïBøà-úà¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®§¥−©©«Ÿ¤

(åì)íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà: ¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«

(æì)-úàå äëøònä úøð äéúøð-úà äøähä äøðnä-úà¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈§¤
øBànä ïîL úàå äéìk-ìk: ¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«

(çì)úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤
ìäàä çút Cñî úàå íénqä: ©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤

(èì)úà|Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî ¥´¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà: ¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

(î)Cñnä-úàå äéðãà-úàå äéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨§¤©¨¨Æ
ìúãáò éìk-ìk úàå äéúãúéå åéøúéî-úà øöçä øòL §©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À¨§¥²£Ÿ©¬

ãòBî ìäàì ïkLnä: ©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«

(àî)ì ãøOä éãâa-úàLãwä éãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ
ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì: §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

(áî)ìàøNé éða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´¦§¨¥½
:äãáòä-ìk úà¥−¨¨«£Ÿ̈«

(âî)øLàk dúà eNò äpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈©«£¤²
éå eNò ïk ýåýé äeö:äLî íúà Cøá ¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«

i"yx£‰LÓ Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑,ידיכם ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון יהי להם: צ)אמר עלינּו(תהלים אלהינּו ה' נעם "ויהי : «¿»∆…»…∆ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
למׁשה  ׁשּבתפּלה מזמֹורים מי"א אחד והּוא .וגֹו'", ְְְְְִִִִִֶֶֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr `i zegiy ihewl)

למלמלמלמׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתפתפתפתפּלּלּלּלהההה מזממזממזממזמֹוֹוֹוֹוריםריםריםרים עעעעׂשׂשׂשׂשרררר מאחדמאחדמאחדמאחד אחדאחדאחדאחד מג)והוהוהוהּוּוּוּואאאא לט, מֹופיע (רש"י זה ּפסּוק והרי זה, ּדבר רׁש"י מצּיין מה לׁשם וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ׁשל  אכן, הּוא, הּמזמֹור ׁשהתחלת לֹומר אפׁשר היה מׁשה, ׁשל הּמזמֹור זה רק היה אם לֹומר: ויׁש עצמֹו. למׁשה" "ּתפּלה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבסּיּום
ּׁשּכתּוב  מה ׁשּגם מּובן מׁשה, אמרם זה ׁשּלאחר הּמזמֹורים ׁשּגם ּכיון אבל ּדבריו. על יׂשראל ּבני ּׁשענּו מה הּוא סּיּומֹו אבל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמׁשה,

מׁשה. מּדברי הּוא הּכל - ְְִִֵֶֶַַָֹֹּבאמצע

ß xc` f"k ycew zay ß

î(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ïkLî-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤¦§©−
äàãòBî ì:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¬Ÿ¤¥«

ÈÂ˙לה  È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È»¬»¿«¬»¿»¬ƒƒ¿»
:‡z¯Ùk«À¿»

‡it‡:לו  ÌÁÏ ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙È ‡¯B˙t ˙È»»»»»»ƒ¿»¿≈««»

ÈÈˆBaלז  ‡‰ÈˆBa ˙È ‡˙ÈÎ„ ‡z¯Ó ˙È»¿«¿»»ƒ»»ƒ»»ƒ≈
‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯„Òƒ¿»¿»»»»»¿»ƒ¿»

:‡˙e¯‰‡„¿«¿»»

„¯·e˙‡לח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿«¬»¿»ƒ¿»ƒ¿»
Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ¿»¿…∆¿«»¿»¿»»ƒ¿«

:‡kLÓ«¿¿»

„LÁ‡לט  ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯Bik ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎnÒ‰‡מ  ˙ÈÂ ‡‰„enÚ ˙È ‡z¯„„ È„¯Ò ˙È»¿»≈¿«¿»»«»»¿»«¿»»
‡‰kÒÂ È‰BeË‡ ˙È ‡z¯c Ú¯˙Ï ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»»¬ƒ¿ƒ»»
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‡kLÓ ÔÁÏt ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈»¿««¿¿»¿«¿«ƒ¿»

È˙מא  ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B·¿ƒ¿«»»

Èaמב  e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈
:‡ÁÏt Ïk ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»»¿»»

e„·Úמג  ‡‰Â ‡z„·Ú Ïk ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»»ƒƒ¿»¿»¬»
ÔB‰˙È CÈ¯·e e„·Ú Ôk ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók d˙È»«¿»ƒ«ƒ¿»≈¬»»ƒ»¿

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÌÈ˜zב  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È ‡ÓBÈa¿»«¿»«¿»»¿«¿«¿»¿ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«¿«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

aÌBÈa יֹום אֹומריםּכי הּוא.יׁש מחלקת . ¿ְֲִִֵֶַֹ
ניסן. חדׁש ראׁש יֹום היה לּמּלּואים ְִִִִִֶַַָָָֹֹהּׁשמיני
לאדר, יֹום  ועׂשרים ּבׁשלׁשה ּכי לֹומר ְְְְְְֲִִִֶַַָָֹֻוהצרכּו

יֹום  והּנה הּמׁשּכן. את מׁשה ְְִִִֵֵֶֶַָֹהקים
ּובֹונהּו, סֹותרֹו מׁשה היה ְְִִִֵֶַַָָֹּתחּלתהּמּלּואים
ׁשּדרׁש הּׂשעיר ּכי ואמרּו, הּכהנים. ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹלהרּגיל

והּנה  חדׁש. ראׁש ׂשעיר הּוא ׂשרף, והּנה ְְְִִִֵֵֶֶָֹֹֹֹמׁשה
לחדׁש ּבאחד הּמׁשּכן מׁשה ּׁשּיקים הּׁשם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹצּוה
הארֹון. נסֹוע יֹום עד יסּתרּנּו ולא ְְְְִִֶַַָָָֹהראׁשֹון,



icewtÎldwieנב zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k ycew zayl inei xeriy

(å)ãòBî-ìäà ïkLî çút éðôì äìòä çaæî úà äzúðå: §¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®¦§¥¾¤−©¦§©¬«Ÿ¤¥«

(æ)íL zúðå çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©§¨«©¨¬−̈
íéî: ¨«¦

(ç)øöçä øòL Cñî-úà zúðå áéáñ øöçä-úà zîNå: §©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®§¨´©½̈¤¨©−©¬©¤«¨¥«

(è)-úàå ïkLnä-úà zçLîe äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈¨«©§¨¬¤©¦§−̈§¤
Lã÷ äéäå åéìk-ìk-úàå Búà zLc÷å Ba-øLà-ìk: ¨£¤®§¦©§¨¬Ÿ²§¤¨¥−̈§¨¬¨«Ÿ¤

(é)aæî-úà zçLîe-úà zLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä ç ¨«©§¨²¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¦©§¨Æ¤
íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå çaænä: ©¦§¥½©§¨¨¬©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«

(àé)Búà zLc÷å Bpk-úàå øikä-úà zçLîe: ¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ§¤©®§¦©§−̈Ÿ«

(áé)ãòBî ìäà çút-ìà åéða-úàå ïøäà-úà záø÷äå§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®
íéna íúà zöçøå: §¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

(âé)Búà zçLîe Lãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤¨«©§¨¬Ÿ²
éì ïäëå Búà zLc÷å: §¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«

(ãé)úðzk íúà zLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨−̈©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈ª¢«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(288 'nr ek zegiy ihewl)

ּכּכּכּכּתּתּתּתנתנתנתנת אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם והלוהלוהלוהלּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּתּתּתּת ּתּתּתּתקריבקריבקריבקריב ּבּבּבּבניוניוניוניו יד)ואתואתואתואת ּתצּוה(מ, ּבפרׁשת ח־ט)ואּלּו ּדהּנה (כט, לֹומר, ויׁש והּמגּבעת. האבנט ּגם נזּכרּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ
ּכדי הּבגדים את ּובניו אהרן לבׁשּו הּמּלּואים ימי לכהלכהלכהלכהּנּנּנּנה ה ה ה ּבׁשבעת ּתפקידֹולחלחלחלחּנּנּנּנכםכםכםכם זה ּכי הּבגדים, ּכל את אֹותם מׁשה הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ

ּבתפקידם הּבגדים את לבׁשּו הּׁשמיני ּבּיֹום אבל ּבכהּנה. לחּנכם את ּכּכּכּככהנים כהנים כהנים כהנים - המכּסה העּקרי, הּבגד את רק אֹותם הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּכהּנה. לעבֹודת ּבכ להכניסם ּכדי הּגּוף, ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֻּכל

(åè)íúà zçLîeéì eðäëå íäéáà-úà zçLî øLàk ¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½§¦«£−¦®
íúøãì íìBò úpäëì íúçLî íäì úéäì äúéäå: §Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

(æè):äNò ïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nòiå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«

(æé)Lãçì ãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´©®Ÿ¤
ïkLnä í÷eä: ©−©¦§¨«

(çé)íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà äLî í÷iå©¨̧¤¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ
åéãenò-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziå åéLø÷-úà: ¤§¨½̈©¦¥−¤§¦¨®©−̈¤¤©¨«

(èé)äñëî-úà íNiå ïkLnä-ìò ìäàä-úà Nøôiå©¦§³Ÿ¤¨¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìòîìî åéìò ìäàä̈²Ÿ¤¨−̈¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ï‰‡‰ ˙‡ N¯ÙiÂ∑ העּזים יריעֹות .הן «ƒ¿…∆»…∆ְִִִֵָ

Ú¯zו  Ì„˜ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»«¬»»√»¿«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÔÈ·eז  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯Bik ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

È˙ח  Ôz˙Â ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È ÈÂL˙e¿«ƒ»«¿»¿¿¿ƒ≈»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t¿»»ƒ¿««¿»

È˙ט  Èa¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
Ïk ˙ÈÂ d˙È Lc˜˙e d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«≈»≈¿»»

:‡L„e˜ È‰ÈÂ È‰BÓ»ƒƒ≈¿»

È‰BÓי  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ
L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ ‡Áa„Ó ˙È Lc˜˙e¿«≈»«¿¿»ƒ≈«¿¿»…∆

:ÔÈL„e˜¿ƒ

Lc˜˙eיא  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈¿«≈
:d˙È»≈

ÔkLÓיב  Ú¯˙Ï È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»«¬…¿»¿ƒƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

˜L„e‡יג  ÈLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»«¬…»¿≈¿»
:ÈÓ„˜ LnLÈÂ d˙È Lc˜˙e d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈¿«≈»≈ƒ«≈√»»

ÔÈezk:יד  ÔB‰˙È LaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈»¿ƒƒ

‡·ÔB‰eטו  ˙È ‡˙Èa¯ È„ ‡Ók ÔB‰˙È Èa¯˙e¿«ƒ»¿¿»ƒ«≈»»¬
ÔB‰˙e·¯ ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ È‰˙e ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂƒ«¿√»»¿≈¿≈¡≈¿¿¿

:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ˙e‰ÎÏ¿«¬»»¿»≈

Ôkטז  d˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿…ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

Áa„יז  ‡˙È˙ ‡zLa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ‰Â‰Â«¬»¿«¿»«¿»»¿«»ƒ¿≈»¿«
:‡kLÓ Ì˜z‡ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ»««¿¿»

È‰BÎnÒיח  ˙È ·‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ‰LÓ Ì˜‡Â«¬≈…∆»«¿¿»ƒ«»«¿ƒ
˙È Ì˜‡Â È‰B¯·Ú ˙È ·‰ÈÂ È‰Btc ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒƒ«»«¿ƒ«¬≈»

:È‰B„enÚ«ƒ

È˙יט  ÈeLÂ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ò¯t ˙È Ò¯Ùe¿«»¿»»««¿¿»¿«ƒ»
È„ ‡Ók ‡lÚlÓ È‰BÏÚ ‡kLÓ„ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

icewtÎldwie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k ycew zayl inei xeriy

(â)-úà ïøàä-ìò úkñå úeãòä ïBøà úà íL zîNå§©§¨´½̈¥−£´¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ¤
:úëøtä©¨«Ÿ¤

i"yx£Ô¯‡‰ŒÏÚ ˙kÒÂ∑ היתה מחּצה ׁשהרי הגּנה, .לׁשֹון ¿«…»«»»…ְְְֲֲִֵֶָָָָָ

(ã)-úà úàáäå Bkøò-úà zëøòå ïçìMä-úà úàáäå§¥«¥¨Æ¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ¤
:äéúøð-úà úéìòäå äøðnä©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨

i"yx£Bk¯Ú ˙‡ zÎ¯ÚÂ∑ הּפנים לחם ׁשל מערכֹות .ׁשּתי ¿»«¿»∆∆¿ְֲִֵֶֶֶַַָָ

(ä)úãòä ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä çaæî-úà äzúðå§¨«©º̈¤¦§©³©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´¨«¥ª®
ïkLnì çútä Cñî-úà zîNå: §©§¨²¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

ÏÚג  Ïh˙Â ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È Ôn˙ ÈeL˙e¿«ƒ«»»¬»¿«¬»¿«≈«
:‡zÎ¯t ˙È ‡B¯‡¬»»»À¿»

ÏÚ˙Âד  d¯„Ò ˙È ¯cÒ˙Â ‡¯B˙t ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»»»¿«¿«»ƒ¿≈¿»≈
:‡‰ÈˆBa ˙È ˜Ï„˙Â ‡z¯Ó ˙È»¿«¿»¿«¿≈»ƒ»»

iÓÒea‡ה  ˙¯Ë˜Ï ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»¿«¬»ƒ¿…∆¿«»
‡Ò¯t ˙È ÈeL˙e ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ Ì„√̃»¬»¿«¬»¿«ƒ»¿»»

:‡kLÓÏ ‡Ú¯˙„¿«¿»¿«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

היּו מיׁשאלואלצפן ּכי ּבספרי מצאנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָוהּנה
ׁשמיני  יֹום והּנה אדם. לנפׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָהּטמאים
ּכדמּות  ויׁש לחדׁש. ׁשמיני הּוא ְְְִִִִִֵֶַַֹלּמּלּואים
הּכתּוב  הזּכיר לא לּמה האחת, זה. על ְְִִֶַַַַָָָָָָֹראיה
ואנה  וסֹותרֹו, הּמׁשּכן את מקים מׁשה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה
נסּתר. ׁשּיהיה אחר מֹועד אהל ּפתח ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹיהיה
ולילה. יֹומם ּתׁשבּו מֹועד אהל ּופתח ּכתּוב ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּכי
קחּו לאמר ּתדּבר יׂשראל ּבני ואל ּכתּוב ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָֹועֹוד
ועֹוד  מׁשה. ׁשּדרׁש וזהּו לחּטאת. עּזים ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹׂשעיר
הזּכיר  לא לּמה חדׁש, ראׁש ׂשעיר היה ְְִִִִֶָָָָֹֹֹאם
וכאׁשר  ּכבׂשים. וׁשבעה אחד ואיל ּפרים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָׁשנים 
ׁשּיאמר  ראּוי היה הּבקר, ע ֹולת מּלבד ְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹהז ּכיר
הּפׁשט, ּדר על והּנה החדׁש. עֹולת ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹמּלבד
הקמת  ּתחּלה היתה הראׁשֹון החדׁש ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּביֹום
הקימּוהּו הראׁשֹון הּמׁשּכן זה והּנה ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָהּמׁשּכן.
הּבית  לבנֹות והחּלּו הראׁשֹון. לחדׁש א' ְְְִִִֵֵֶַַַָֹּביֹום
הּׁשני  ּבחדׁש הּׁשני, הּמׁשּכן ׁשהּוא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהראׁשֹון 
ּבחדׁש ּכתּוב ּכן ּכי לחדׁש. ּבּׁשני  אּיר ִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשהּוא
חמיׁשי  יֹום ּכי ּכתּוב ּובתלמּודנּו ּבּׁשני. ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָהּׁשני
קּבלה, ּדר הּוא ואם מּמצרים. יׂשראל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָיצא ּו
חמיׁשי  יֹום לפני סברא, ּדר הּוא ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָנקּבל.
ׁשנה  לתחּלת ּפׁשּוטה ׁשנה ּבין אין ּכי ְְְִִִֵֵַָָָָָָיצא ּו.
שנ''ג  חּסרֹון ׁשנת ּכי ימים. מג' ּפחֹות  ְִִִִֶֶַַָָָאחרת,
הם  מעּברֹות ואם  ּבׁשביעית. יצאּו ְְְְִִִִֵָָֻוש''נ
ּביֹום  אמר ׁשהּכתּוב ּובעב ּור ּבחּסרֹון. ְְֲֲִִֶַַַָָָָחמּׁשה

ּכ נראה יערכּנּו, ערהּׁשּבת הּׁשּבת ּביֹום י ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשּׁשי  ּביֹום והּנה הּׁשלחן. על הּלחם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֻמׁשה
ּפי  על  אף ׁשּבת. ּביֹום אֹו הּמׁשּכן  ְְִִַַַַַָָהּוקם
להׁשיב, הּטֹוען יּוכל ּכי ּגמּורה, ראיה זה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
ׁשהּוקם  אחר הּכהן, יערכּנּו הּׁשּבת ְְֵֶֶַַַַַַַַָֹּביֹום
הזּכיר  הּנה הּלחם. מׁשה וער ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמׁשּכן
אמרּתי  ּכאׁשר הּמׁשּכן  מׁשה הקים  ּכי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּבּמעׂשה,
מּמׁשּפחּתֹו ׁשהם והלוּים הּמקצֹועֹות. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַּבׁשני
האדנים  ונתן יחיד. מעׂשה אינּנּו ּכי ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָהקימ ּוהּו,
ּכן  ואחר הּקרׁשים, ׂשם ּכן ואחר ְְְְִֵֵַַַַַַָָָלמּטה,
ּבעבּור  העּמּודים הקים ּכן ואחר ְְֲִִִִֵֵַַַַַָהּבריחים,

ּפרׂש ּכן  ואחר האהל . ּפתח ּומס ְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּפרכת
ׂשם  ּכן  ואחר הּמכסה , עליו וׂשם ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹהאהל
וׂשם  ּבארֹון, הּלּוחֹות ונתן ים, לפאת ְְְִַַַָָָָָָָהארֹון 
הארֹון  על הּכּפֹורת  את ונתן  הּבּדים, ְִֶֶַַַַַַָָָָָעליו
לחם  עליו וער הּׁשלחן ונתן ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֻמלמעלה ,
ואמר  זה. היה ּבּבקר ּכי יֹורה והּנה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּפנים.
ּבּבקר  והעלה ּבּלילה, ּכן אחר הּנרֹות ְְֱֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹוּיעל
ּבין  עׂשה וכן  ּתמיד, עֹולת היא ְִִֵֵַָָָָָהעֹולה
הּמׁשּכן  את מׁשה מׁשח הּזה ּובּיֹום ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהערּבים.
ּכליו, ּכל ואת העֹולה ּומזּבח ּכליו, ּכל ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָואת
ּפתח  אל העדה ונקהלה ּכּנֹו, ואת הּכּיֹור ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָואת 
והלּביׁש ּבּמים, ּובניו אהרן ורחצּו מֹועד, ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹאהל
ּבניו  הלּביׁש ּגם הּקדׁש, ּבגדי אהרן ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹאת
ּבקר  ּבן ּפר והּגיׁש הּקדׁש, ּבׁשמן ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹונמׁשחּו
על  וחּטא הּפר את וׁשחט ׁשנים, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָואילים
האיל  וׁשחט האימּורים, את והקטיר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמזּבח,
האיל, את והקטיר הּמזּבח, על ּדמֹו את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָוזרק 
על  ּדמֹו את וזרק הּמּלּואים איל ּגם ְְִִֵֶַַַַַָָָוׁשחט
חּלת  וגם הּימין, ׁשֹוק עם והאמּורים ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָהּמז ּבח,
הקטיר  הּכל ׁשמן, לחם וחּלת אחת ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָֹמּצה
הּמּלּואים. ימי ׁשבעת עׂשה ּככה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּמזּבח.
על  לּיֹום ּתעׂשה חּטאת ּופר ּכתּוב, ְֲֶַַַַַַָָָוככה
לקּדׁשֹו. הּמזּבח ּומׁשחּת יֹום, לכל ְְְְְִִִֵַַַַַָָָהּכּפּורים.
ּומׁשחּת הּמזּבח על ּתכּפר ימים ׁשבעת ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָוכתּוב
ּכל  ּתעׂשה ּככה הּטעם, והּנה לקּדׁשֹו. ְְְֲִֵֶַַַַַָָָאֹותֹו
ּכּלֹות  ּביֹום ויהי וכתּוב הּמּלּואים. ימי ְְְְְִִִִֵַַַַָׁשבעת
ויקּדׁש אֹותֹו וּימׁשח הּמׁשּכן את להקים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹמׁשה
החּלּו אז הּמּלּואים. ימי ז' הּמזּבח, ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָאת
היה  וככה הּמזּבח. לחנּכת להקריב ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָֻהּנׂשיאים
לכּפר  לחּטאת ּבקר ּבן עגל אהרן ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹמקריב
וכבׂש ועגל ׁשּלֹו, האיל ּגם והעלה ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבעדֹו,
ׁשּׁשחט  אחר עֹולה, העלה העם  קרּבן  ְֱֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא 
לעגל  עׂשה ּכאׁשר וחּטאהּו, החּטאת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׂשעיר
ּולהקטיר  ּדמֹו לזרק לֹו, אׁשר ְְְֲִִֶַַַָָֹהחּטאת
ּכהן, יאכלּנה לא הּכהן חּטאת רק ְִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹֹהאימּורים,
וחּטאת  לּמחנה. מחּוץ הּפר ּבׂשר נׂשרף ּכן ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָעל

הּכהנים. יאכלּוה עּזים, ׂשעיר ׁשהּוא  ְְֲִִִִִֶַַָֹֹהּצּבּור
ּכל  ואחר הּבקר. עֹולת אחר היה זה ְְֶֶַַַַַַָָָָֹוכל
והּנה  וחּטאתֹו. נחׁשֹון עֹולת הקריב ְְְְִִִֵֶַַַָזה,
יֹום  עׂשר ּתׁשעה אחר הּמזּבח, חנּכת ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֻנׁשלמה 
ּדברי  לּב אל ּתׂשים ואל הראׁשֹון. ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹלחדׁש
ּכי  החג , קרּבנֹות עׂשה אימתי ּכי ְְִִֵֵֶַַָָָָָהּטֹוען
הּפסח  חג רק סיני ּבמדּבר עׂשּו לא ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹיׂשראל
ּכן  ּכי הּמּצֹות. חג ׁשמרּו ולא אחד, ְְְִֵֶַַַַָָָֹלילה
ּתאכל  ימים ׁשבעת ה', יביא ּכי והיה ְְְֲִִִִַַָָָָֹּכתּוב 
לזּכרֹון, לכם הּזה הּיֹום והיה ּופירׁש ְְִֵֵֶֶַַַָָָָמּצֹות.
מקרא  צאתכם יֹום לקּבע ּכן, אחר הּבא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹלּדֹור
מּגֹוׁשן. נסעּו הראׁשֹון ּבּיֹום היה ּכי ְִִִֶֶַָָָָקֹודׁש.
ׁשּיעׂשּו לחם להם אין סיני ּבמדּבר ּכי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָועֹוד
קרֹובים  ּפיׁשהיּו על אף ימים, ׁשבעת ְְִִִִֶַַַַָָמּצֹות
לעׂשֹות, לחם ׁשּמצאּו היה ּגדֹול ּדבר ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָמהּיּׁשּוב,
עם  ּכי לילה, הּפסח עם מרֹורים על ְְְֱִִִֶֶַַַַַָֹולאכל
היה  הּסברא, ּדר על והּנה מאד. היה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹרב
עֹולת  הּמּלּואים ימי ׁשבעת מׁשה ְְְִִִִֵֶַַַַֹמקריב
יֹום  זה אי ּכבׂשים. ׁשני הּׁשּבת ּוביֹום ְְְִִֵֵֶַַָָָּתמיד ,
עֹולת  הקריב הּמּלּואים, ימי לׁשבעת ְְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשהיה
נכֹון. זה וכל הּמּלּואים. קרּבן ּכן ואחר ְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשּבת.
הּׁשּבת, ּביֹום הּמזּבח ּבחנּכת נעׂשה מה ְְֲֲִֵַַַַַַַַַָָֻרק
חֹוׁשבין  היּו ולא מדּלגין, היּו אֹומרים ְְְְְִִִֵַָָֹיׁש
ואחרים  הּמזּבח. ׁשחנכּו הּימים חׁשּבֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָרק
ּבׁשּבת, היתהנקרבת הּנׂשיא עֹולת ּכי ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָאמרּו
ונאכלין. ראׁשֹון יֹום נׁשחטין היּו הּׁשלמים ְְְֱִִִִִֶַַָָָָרק

המׁשּל ׁשהּוא הּנׂשיא הּנה ּכי ח,וראייתם, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מעֹולת  חּוץ ּכבׂשים, ׁשּׁשה ׁשּבת ּביֹום ְְְִִִֵַַַָָָיקריב
אֹומרת, הראׁשֹונה  והּכת הּצּבּור. ׁשל ְִִֶֶֶַַַַַָָָהּׁשּבת 
והחלּוץ  יריחֹו ׁשהּקיפּו ימים ׁשׁשת ּככה ְְִִִִִֵֶֶֶָָָָּכי
ימים  ׁשבעת והּנה  ׁשּבת. יֹום ּדּלגּו ,ְְְִִִִֵֵַַָָהֹול
יֹום, עׂשר ארּבעה על אמרּו וכ ְְְְַַָָָָָָָָסבבּוה .
ּבמסּפר. הכניסּוהּו ולא הּכּפּורים. יֹום ְְְְִִִִִִֶַַָֹׁשּדּלגּו
וּיצא  הּמׁשּכן הּוקם ּכאׁשר הּסברא , ּדר ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָועל
ה' ּוכבֹוד הּמׁשּכן, את הענן  ּכּסה אז ְְִִֶֶֶַָָָָָֹמׁשה ,

הּמׁשּכן: את ְִִֵֶַָמּלא
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ּכּכּכּכּתּתּתּתנתנתנתנת אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם והלוהלוהלוהלּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּתּתּתּת ּתּתּתּתקריבקריבקריבקריב ּבּבּבּבניוניוניוניו יד)ואתואתואתואת ּתצּוה(מ, ּבפרׁשת ח־ט)ואּלּו ּדהּנה (כט, לֹומר, ויׁש והּמגּבעת. האבנט ּגם נזּכרּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ
ּכדי הּבגדים את ּובניו אהרן לבׁשּו הּמּלּואים ימי לכהלכהלכהלכהּנּנּנּנה ה ה ה ּבׁשבעת ּתפקידֹולחלחלחלחּנּנּנּנכםכםכםכם זה ּכי הּבגדים, ּכל את אֹותם מׁשה הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ

ּבתפקידם הּבגדים את לבׁשּו הּׁשמיני ּבּיֹום אבל ּבכהּנה. לחּנכם את ּכּכּכּככהנים כהנים כהנים כהנים - המכּסה העּקרי, הּבגד את רק אֹותם הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּכהּנה. לעבֹודת ּבכ להכניסם ּכדי הּגּוף, ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֻּכל
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(æè):äNò ïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nòiå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«

(æé)Lãçì ãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´©®Ÿ¤
ïkLnä í÷eä: ©−©¦§¨«

(çé)íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà äLî í÷iå©¨̧¤¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ
åéãenò-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziå åéLø÷-úà: ¤§¨½̈©¦¥−¤§¦¨®©−̈¤¤©¨«

(èé)äñëî-úà íNiå ïkLnä-ìò ìäàä-úà Nøôiå©¦§³Ÿ¤¨¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìòîìî åéìò ìäàä̈²Ÿ¤¨−̈¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ï‰‡‰ ˙‡ N¯ÙiÂ∑ העּזים יריעֹות .הן «ƒ¿…∆»…∆ְִִִֵָ

Ú¯zו  Ì„˜ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»«¬»»√»¿«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÔÈ·eז  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯Bik ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

È˙ח  Ôz˙Â ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È ÈÂL˙e¿«ƒ»«¿»¿¿¿ƒ≈»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t¿»»ƒ¿««¿»

È˙ט  Èa¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
Ïk ˙ÈÂ d˙È Lc˜˙e d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«≈»≈¿»»

:‡L„e˜ È‰ÈÂ È‰BÓ»ƒƒ≈¿»

È‰BÓי  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ
L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ ‡Áa„Ó ˙È Lc˜˙e¿«≈»«¿¿»ƒ≈«¿¿»…∆

:ÔÈL„e˜¿ƒ

Lc˜˙eיא  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈¿«≈
:d˙È»≈

ÔkLÓיב  Ú¯˙Ï È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»«¬…¿»¿ƒƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

˜L„e‡יג  ÈLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»«¬…»¿≈¿»
:ÈÓ„˜ LnLÈÂ d˙È Lc˜˙e d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈¿«≈»≈ƒ«≈√»»

ÔÈezk:יד  ÔB‰˙È LaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈»¿ƒƒ

‡·ÔB‰eטו  ˙È ‡˙Èa¯ È„ ‡Ók ÔB‰˙È Èa¯˙e¿«ƒ»¿¿»ƒ«≈»»¬
ÔB‰˙e·¯ ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ È‰˙e ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂƒ«¿√»»¿≈¿≈¡≈¿¿¿

:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ˙e‰ÎÏ¿«¬»»¿»≈

Ôkטז  d˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿…ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

Áa„יז  ‡˙È˙ ‡zLa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ‰Â‰Â«¬»¿«¿»«¿»»¿«»ƒ¿≈»¿«
:‡kLÓ Ì˜z‡ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ»««¿¿»

È‰BÎnÒיח  ˙È ·‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ‰LÓ Ì˜‡Â«¬≈…∆»«¿¿»ƒ«»«¿ƒ
˙È Ì˜‡Â È‰B¯·Ú ˙È ·‰ÈÂ È‰Btc ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒƒ«»«¿ƒ«¬≈»

:È‰B„enÚ«ƒ

È˙יט  ÈeLÂ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ò¯t ˙È Ò¯Ùe¿«»¿»»««¿¿»¿«ƒ»
È„ ‡Ók ‡lÚlÓ È‰BÏÚ ‡kLÓ„ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆
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(àì)-úàå íäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−§¤
:íäéìâø©§¥¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ epnÓ eˆÁ¯Â∑.'מּניּה 'ויקּדׁשּון ותרּגּומֹו: לכהּנה, ּכּלם הׁשוּו לּמּלּואים ׁשמיני יֹום ¿»¬ƒ∆…∆¿«¬…»»ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָֻֻֻ
עּמהם  מׁשה קדׁש ּבּיֹום .ּבֹו ִֶֶַַָָֹ

(áì)eöçøé çaænä-ìà íúáø÷áe ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²¤©¦§¥−©¦§¨®
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ì˙·¯˜·e∑ּכׁשּיקרבּו ּובקרבם, .ּכמֹו ¿»¿»»ְְְְְְִֶָָ

(âì)-úà ïziå çaænìå ïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´§©¦§¥½©©¦¥¾¤
äëàìnä-úà äLî ìëéå øöçä øòL Cñî: ¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−¤©§¨¨«

(ãì)àìî ýåýé ãBáëe ãòBî ìäà-úà ïðòä ñëéå©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½¨¥−
:ïkLnä-úà¤©¦§¨«

(äì)åéìò ïëL-ék ãòBî ìäà-ìà àBáì äLî ìëé-àìå§«Ÿ¨´Ÿ¤À¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬¨−̈
:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëe ïðòä¤«¨®̈§´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ ‡B·Ï ‰LÓ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑(ויקרא פרשת כהנים אֹומרוכתּוב (תורת ז')אחד אל (במדבר מׁשה "ּובבא : ¿…»……∆»∆…∆≈ְְֵֶֶֶָָֹֹ
הענן, עליו ׁשהיה זמן ּכל מעּתה: אמר הענן". עליו ׁשכן "ּכי ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא מֹועד", ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹאהל

עּמֹו ּומדּבר נכנס הענן, נסּתּלק לבא. יכל היה עזרא עזרא עזרא עזרא .לא אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ

(åì)é ïkLnä ìòî ïðòä úBìòäáeìëa ìàøNé éða eòñ §¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ
íäéòñî: ©§¥¤«

(æì)Búìòä íBé-ãò eòñé àìå ïðòä äìòé àì-íàå: §¦¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−¥¨«Ÿ«

(çì)Ba äìéì äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìò ýåýé ïðò ék¦Á£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬©−§¨®
:íäéòñî-ìëa ìàøNé-úéa-ìë éðéòì§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
i"yx£Ì‰ÈÚÒÓŒÏÎa Ï‡¯NÈŒ˙ÈaŒÏÎ ÈÈÚÏ∑.ׁשם יחנּו אׁשר ּבּמקֹום ׁשֹוכן הענן היה נֹוסעים, ׁשהיּו מּסע ּבכל ¿≈≈»≈ƒ¿»≈¿»«¿≈∆ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

È˙לא  È‰B·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ dpÓ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿ƒ≈…∆¿«¬…¿ƒ»
:ÔB‰ÈÏ‚¯ ˙ÈÂ ÔB‰È„È¿≈¿»«¿≈

ÔB‰·¯˜Ó·eלב  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔeLc˜È ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¿«¿¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

kLÓÏ‡לג  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È Ì˜‡Â«¬≈»«¿»¿¿¿«¿¿»
‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙È ·‰ÈÂ ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»ƒ«»¿»»ƒ¿««¿»

:‡„È·Ú ˙È ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆»ƒƒ»

„ÈÈלד  ‡¯˜ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È ‡Ú ‡ÙÁÂ«¬»¬»»»«¿«ƒ¿»ƒ»»«¿»
:‡kLÓ ˙È ÈÏÓ˙‡ƒ¿¿ƒ»«¿¿»

‡¯Èלה  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏÚÓÏ ‰LÓ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»»ƒ…∆¿≈«¿«¿«ƒ¿»¬≈
˙È ÈÏÓ˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂ ‡Ú È‰BÏÚ ‡¯L¿»¬ƒ¬»»ƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ»

:‡kLÓ«¿¿»

ÔÈÏËלו  ‡kLÓ ÈÂlÚÓ ‡Ú ˙e˜lzÒ‡·e¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»»¿ƒ
:ÔB‰ÈÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿…«¿»≈

Ú„לז  ÔÈÏË ‡ÏÂ ‡Ú ˜lzÒÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿««¬»»¿»»¿ƒ«
:d˙e˜lzÒ‡c ‡ÓBÈ»¿ƒ¿«»≈

ÓÓÈa‡לח  ‡kLÓ ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡Ú È¯‡¬≈¬»»¿»»«¿»««¿¿»ƒ»»
˙Èa ÏÎ ÈÈÚÏ da ‡ÈÏÈÏ· ÈÂ‰ ‡˙M‡ eÊÈÁÂ¿≈∆»»¬≈¿≈¿»≈¿≈≈»≈

˜ÊÁ :ÔB‰ÈÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

dl‰LÓ ÏBÎÈ ‡ÏÂ ׁשּיּכנס הּׁשם קראֹו אז . ¿…»…∆ְִֵֵֶַָָָ
אל  ּפנים הּׁשם עם מדּבר והיה אהל, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאל
ּפעם  ּגדֹול ּכהן נכנס ׁשהיה ּבּמקֹום ְִִֵֶַַַָָָָָָֹּפנים,
ּבית  ּבן מׁשה ּכי הּקטרת, ענן עם ּבׁשנה ְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹאחת
ׂשם  מׁשה ּכי ּככה, לֹומר והּוצרכּתי ְְְִִֶַַָָָֹהּוא.
הּכרּובים  ׁשּׁשם הּכּפֹורת וׂשם ּבארֹון, ְְִֶֶַַַַָָָָהּלּוח ֹות
מה  והּנה הּכבֹוד . ּתמיד ועליהם הארֹון, ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָעל
הּמס ּפרכת ּובניו אהרן  יֹורידּו ּכאׁשר ֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹנע ׂשה
ּכן  על אליו. יּגׁשּו אי הארֹון, מקֹום ְְִִֵֵֵַָָָמחּוץ

לפנים  נכנס היה לבּדֹו מׁשה ּכי ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאמרּתי
הּנקרא  הּמס יֹורידּו ּובניו ואהרן ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹמהּפרכת,
ּבֹו ּומכּסה הּמס לֹוקח היה ּומׁשה ְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּפרכת,
אהרן  יראּוהּו ׁשּלא העדּות, ארֹון את ְֲֲִִֵֶֶַַָֹֹמּיד
עֹוזרים  היּו ּכי ּבֹו, וכּסּו הּכתּוב ואמר ְְְִִִַַָָָָָּובניו.
הארֹון, מכּסים הּכהנים ּכי אֹומרים  ויׁש ְְְֲִִִִֵַַָָֹאֹותֹו.
ּבֹו ׁשּמצא ּובעבּור הארֹון . לנכח ּפניהם ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹואין 
לכל  ואמר ּבֹו, לילה ּתהיה ואׁש ְְְְְִֵֶַַָָָָּכתּוב,
ׁשּיּסע  ּפעמים יׁש ּכי יֹורה זה ּגם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמסעיהם,

ׁשּנסעּו ּכתּוב מצאנּו לא והּנה ּבּלילה. ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹהענן
ולילה, יֹומם אֹו יפרׁש זה, והאֹומר ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָּבּלילה.
מסעיהם, ּבמּלת יעׂשה מה והּנה אחד. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָיֹום
ולילה, יֹומם אֹו ּפרּוׁשֹו, רק מחניהם. אמר ְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹולא
ואּמֹו אביו ּומקּלל ּכמֹו לילה, אֹו יֹומם ְְְְִִֵַַָָָאֹו
ׁשראיתי  ּבעבּור זה, לכל והּוצרכּתי יּומת. ְְְְֲִִִֶֶַַָָָמֹות 
ּובעּמּוד  המרּגלים, ּדבר על מׁשה ּבתפּלת ְְְְְִִִֶַַַַַַָֹּכתּוב 
אׁש ּובעּמּוד יֹומם לפניהם הֹול אּתה ְְִֵֵֵֶַַָָָָענן

ְָָלילה:
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(ë)íécaä-úà íNiå ïøàä-ìà úãòä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤©©¦−
äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìò: ©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨«§¨

i"yx£˙„Ú‰ .הּלּוחֹות ∑‡˙ ∆»≈Àַ

(àë)Cñnä úëøt úà íNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤©¨½̈
äLî-úà ýåýé äeö øLàk úeãòä ïBøà ìò Cñiå: ©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(áë)ïkLnä Cøé ìò ãòBî ìäàa ïçìMä-úà ïziå©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈
:úëøtì õeçî äðôö̈®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤

i"yx£‰Ùˆ ÔkLn‰ C¯È ÏÚ∑(לג הּבית (יומא רחב ׁשל הּצפֹוני ׁשהּוא ∑C¯È.ּבחצי הּזה ּכּיר 'צדא', ּכתרּגּומֹו: «∆∆«ƒ¿»»…»ְֲִִִֶַַַַַֹ∆∆ְְִֵֶֶַַַָָ
אדם  ׁשל .ּבצּדֹו ְִֶָָ

(âë)ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cøò åéìò Cøòiå©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
äLî-úà: ¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr e zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמנחהנחהנחהנחה ואתואתואתואת העלההעלההעלההעלה אתאתאתאת עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיעלעלעלעל .... .... ססססּמּמּמּמיםיםיםים קטרתקטרתקטרתקטרת עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיקטרקטרקטרקטר .... .... ההההּנּנּנּנרתרתרתרת ווווּיּיּיּיעלעלעלעל .... .... לחםלחםלחםלחם ערערערער עליועליועליועליו כב־כט)ווווּיּיּיּיערערערער ואּלּו(מ, ֲֲֲֲַַַַַַַַֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
למׁשה ה' ד)ּבצּוּוי ּפסּוק ּבזמּנן (לעיל ׁשּלא נעׂשּו אּלה עבֹודֹות ׁשּׁשּתי ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּנרֹות. והדלקת הּלחם עריכת רק נזּכרּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

עליהן. מיחד ּבצּוּוי צר היה ההההּלּלּלּלחםחםחםחםהרגיל, ראׁשֹון.עריכתעריכתעריכתעריכת יֹום היה לּמּלּואים הּׁשמיני ויֹום ּבׁשּבת, הּוא לכ הּקבּוע הּזמן הדלקת הדלקת הדלקת הדלקת – ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבּבקר.ההההּנּנּנּנררררֹוֹוֹוֹותתתת להדליקם נצטּוה ּומׁשה הערּבים, ּבין הּוא לכ הּקבּוע הּזמן – ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

(ãë)Cøé ìò ïçìMä çëð ãòBî ìäàa äøðnä-úà íNiå©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®©²¤¬¤
äaâð ïkLnä: ©¦§−̈¤«§¨

(äë)äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì úøpä ìòiå: ©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
(åë)úëøtä éðôì ãòBî ìäàa áäfä çaæî-úà íNiå: ©¨²¤¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−©¨«Ÿ¤
(æë)ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìò øè÷iå©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ ¯Ë˜iÂ∑ׁשּנאמר ּכמֹו וערבית, ל)ׁשחרית וגֹו'(לעיל הּנרֹות את ּבהיטיבֹו ּבּבקר "ּבּבקר :". ««¿≈»»¿…∆ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

(çë)ïkLnì çútä Cñî-úà íNiå: ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

(èë)ìòiå ãòBî-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî úàå§¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤¥®©©©́
-úà ýåýé äeö øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìò̈À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLî¤«
i"yx£'B‚Â ÂÈÏÚ ÏÚiÂ∑ מׁשה ׁשּמׁש הּמׁשּכן, הקמת יֹום ׁשהּוא לּמּלּואים, הּׁשמיני ּבּיֹום קרּבנֹות אף והקריב «««»»¿ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר ּבּיֹום, ּבֹו אהרן ׁשּנצטּוה מאֹותן חּוץ ט)צ ּבּור, וגֹו'"(ויקרא הּמזּבח אל "קרב :.‰ÏÚ‰Œ˙‡∑ הּתמיד עלת. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ∆»…»ִַַָֹ
‰Án‰Œ˙‡Â∑ נסכים ׁשּנאמרמנחת ּכמֹו ּתמיד, כט)ׁשל וגֹו"(לעיל ּבּׁשמן ּבלּול סלת "ועּׂשרן :. ¿∆«ƒ¿»ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

(ì)ïziå çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©©¦¥¬
äöçøì íéî änL: ¨²¨©−¦§¨§¨«

È˙כ  ÈeLÂ ‡B¯‡Ï ‡˙e„‰Ò ˙È ·‰ÈÂ ·ÈÒe¿ƒƒ«»«¬»«¬»¿«ƒ»
ÏÚ ‡z¯tk ˙È ·‰ÈÂ ‡B¯‡ ÏÚ ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»«¬»ƒ«»«À¿»«

:‡lÚÏÓ ‡B¯‡¬»ƒ¿≈»

È˙כא  ÈeLÂ ‡kLÓÏ ‡B¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬»¿«¿¿»¿«ƒ»
‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Ïh‡Â ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»¿«≈«¬»¿«¬»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ˆc‡כב  ÏÚ ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡¯B˙t ˙È ·‰ÈÂƒ«»»»¿«¿«ƒ¿»«ƒ»
:‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡etˆ ‡kLÓ„¿«¿¿»ƒ»ƒ»»¿»À¿»

Ók‡כג  ÈÈ Ì„˜ ÌÁÏc ¯ecÒ È‰BÏÚ ¯cÒÂ¿««¬ƒƒƒ¿≈√»¿»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

Ï·˜Ïכד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡z¯Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«¿»¿«¿«ƒ¿»»√≈
:‡ÓB¯„Ï ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t»»«ƒ»¿«¿¿»¿»»

Èwt„כה  È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡‰ÈˆBa ˜Ï„‡Â¿«¿≈ƒ»»√»¿»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÓÊ‡כו  ÔkLÓa ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«¿¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
:‡zÎ¯t Ì„√̃»»À¿»

„Èכז  ‡Ók ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ ¯Ë˜‡Â¿«¿«¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

kLÓÏ‡:כח  ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿»»¿«¿»¿«¿¿»

kLÓ‡כט  Ú¯˙a ÈeL ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»«ƒƒ¿««¿¿»
˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È È‰BÏÚ ˜q‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿«≈¬ƒ»¬»»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙ÁÓƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÔÈ·eל  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯BÈk ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:Lec˜Ï ‡iÓ Ônz ·‰ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ««»«»¿ƒ



נה icewtÎldwie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k ycew zayl inei xeriy

(àì)-úàå íäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−§¤
:íäéìâø©§¥¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ epnÓ eˆÁ¯Â∑.'מּניּה 'ויקּדׁשּון ותרּגּומֹו: לכהּנה, ּכּלם הׁשוּו לּמּלּואים ׁשמיני יֹום ¿»¬ƒ∆…∆¿«¬…»»ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָֻֻֻ
עּמהם  מׁשה קדׁש ּבּיֹום .ּבֹו ִֶֶַַָָֹ

(áì)eöçøé çaænä-ìà íúáø÷áe ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²¤©¦§¥−©¦§¨®
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ì˙·¯˜·e∑ּכׁשּיקרבּו ּובקרבם, .ּכמֹו ¿»¿»»ְְְְְְִֶָָ

(âì)-úà ïziå çaænìå ïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´§©¦§¥½©©¦¥¾¤
äëàìnä-úà äLî ìëéå øöçä øòL Cñî: ¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−¤©§¨¨«

(ãì)àìî ýåýé ãBáëe ãòBî ìäà-úà ïðòä ñëéå©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½¨¥−
:ïkLnä-úà¤©¦§¨«

(äì)åéìò ïëL-ék ãòBî ìäà-ìà àBáì äLî ìëé-àìå§«Ÿ¨´Ÿ¤À¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬¨−̈
:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëe ïðòä¤«¨®̈§´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ ‡B·Ï ‰LÓ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑(ויקרא פרשת כהנים אֹומרוכתּוב (תורת ז')אחד אל (במדבר מׁשה "ּובבא : ¿…»……∆»∆…∆≈ְְֵֶֶֶָָֹֹ
הענן, עליו ׁשהיה זמן ּכל מעּתה: אמר הענן". עליו ׁשכן "ּכי ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא מֹועד", ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹאהל

עּמֹו ּומדּבר נכנס הענן, נסּתּלק לבא. יכל היה עזרא עזרא עזרא עזרא .לא אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ

(åì)é ïkLnä ìòî ïðòä úBìòäáeìëa ìàøNé éða eòñ §¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ
íäéòñî: ©§¥¤«

(æì)Búìòä íBé-ãò eòñé àìå ïðòä äìòé àì-íàå: §¦¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−¥¨«Ÿ«

(çì)Ba äìéì äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìò ýåýé ïðò ék¦Á£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬©−§¨®
:íäéòñî-ìëa ìàøNé-úéa-ìë éðéòì§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
i"yx£Ì‰ÈÚÒÓŒÏÎa Ï‡¯NÈŒ˙ÈaŒÏÎ ÈÈÚÏ∑.ׁשם יחנּו אׁשר ּבּמקֹום ׁשֹוכן הענן היה נֹוסעים, ׁשהיּו מּסע ּבכל ¿≈≈»≈ƒ¿»≈¿»«¿≈∆ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

È˙לא  È‰B·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ dpÓ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿ƒ≈…∆¿«¬…¿ƒ»
:ÔB‰ÈÏ‚¯ ˙ÈÂ ÔB‰È„È¿≈¿»«¿≈

ÔB‰·¯˜Ó·eלב  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔeLc˜È ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¿«¿¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

kLÓÏ‡לג  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È Ì˜‡Â«¬≈»«¿»¿¿¿«¿¿»
‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙È ·‰ÈÂ ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»ƒ«»¿»»ƒ¿««¿»

:‡„È·Ú ˙È ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆»ƒƒ»

„ÈÈלד  ‡¯˜ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È ‡Ú ‡ÙÁÂ«¬»¬»»»«¿«ƒ¿»ƒ»»«¿»
:‡kLÓ ˙È ÈÏÓ˙‡ƒ¿¿ƒ»«¿¿»

‡¯Èלה  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏÚÓÏ ‰LÓ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»»ƒ…∆¿≈«¿«¿«ƒ¿»¬≈
˙È ÈÏÓ˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂ ‡Ú È‰BÏÚ ‡¯L¿»¬ƒ¬»»ƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ»

:‡kLÓ«¿¿»

ÔÈÏËלו  ‡kLÓ ÈÂlÚÓ ‡Ú ˙e˜lzÒ‡·e¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»»¿ƒ
:ÔB‰ÈÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿…«¿»≈

Ú„לז  ÔÈÏË ‡ÏÂ ‡Ú ˜lzÒÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿««¬»»¿»»¿ƒ«
:d˙e˜lzÒ‡c ‡ÓBÈ»¿ƒ¿«»≈

ÓÓÈa‡לח  ‡kLÓ ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡Ú È¯‡¬≈¬»»¿»»«¿»««¿¿»ƒ»»
˙Èa ÏÎ ÈÈÚÏ da ‡ÈÏÈÏ· ÈÂ‰ ‡˙M‡ eÊÈÁÂ¿≈∆»»¬≈¿≈¿»≈¿≈≈»≈

˜ÊÁ :ÔB‰ÈÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

dl‰LÓ ÏBÎÈ ‡ÏÂ ׁשּיּכנס הּׁשם קראֹו אז . ¿…»…∆ְִֵֵֶַָָָ
אל  ּפנים הּׁשם עם מדּבר והיה אהל, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאל
ּפעם  ּגדֹול ּכהן נכנס ׁשהיה ּבּמקֹום ְִִֵֶַַַָָָָָָֹּפנים,
ּבית  ּבן מׁשה ּכי הּקטרת, ענן עם ּבׁשנה ְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹאחת
ׂשם  מׁשה ּכי ּככה, לֹומר והּוצרכּתי ְְְִִֶַַָָָֹהּוא.
הּכרּובים  ׁשּׁשם הּכּפֹורת וׂשם ּבארֹון, ְְִֶֶַַַַָָָָהּלּוח ֹות
מה  והּנה הּכבֹוד . ּתמיד ועליהם הארֹון, ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָעל
הּמס ּפרכת ּובניו אהרן  יֹורידּו ּכאׁשר ֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹנע ׂשה
ּכן  על אליו. יּגׁשּו אי הארֹון, מקֹום ְְִִֵֵֵַָָָמחּוץ

לפנים  נכנס היה לבּדֹו מׁשה ּכי ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאמרּתי
הּנקרא  הּמס יֹורידּו ּובניו ואהרן ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹמהּפרכת,
ּבֹו ּומכּסה הּמס לֹוקח היה ּומׁשה ְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּפרכת,
אהרן  יראּוהּו ׁשּלא העדּות, ארֹון את ְֲֲִִֵֶֶַַָֹֹמּיד
עֹוזרים  היּו ּכי ּבֹו, וכּסּו הּכתּוב ואמר ְְְִִִַַָָָָָּובניו.
הארֹון, מכּסים הּכהנים ּכי אֹומרים  ויׁש ְְְֲִִִִֵַַָָֹאֹותֹו.
ּבֹו ׁשּמצא ּובעבּור הארֹון . לנכח ּפניהם ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹואין 
לכל  ואמר ּבֹו, לילה ּתהיה ואׁש ְְְְְִֵֶַַָָָָּכתּוב,
ׁשּיּסע  ּפעמים יׁש ּכי יֹורה זה ּגם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמסעיהם,

ׁשּנסעּו ּכתּוב מצאנּו לא והּנה ּבּלילה. ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹהענן
ולילה, יֹומם אֹו יפרׁש זה, והאֹומר ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָּבּלילה.
מסעיהם, ּבמּלת יעׂשה מה והּנה אחד. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָיֹום
ולילה, יֹומם אֹו ּפרּוׁשֹו, רק מחניהם. אמר ְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹולא
ואּמֹו אביו ּומקּלל ּכמֹו לילה, אֹו יֹומם ְְְְִִֵַַָָָאֹו
ׁשראיתי  ּבעבּור זה, לכל והּוצרכּתי יּומת. ְְְְֲִִִֶֶַַָָָמֹות 
ּובעּמּוד  המרּגלים, ּדבר על מׁשה ּבתפּלת ְְְְְִִִֶַַַַַַָֹּכתּוב 
אׁש ּובעּמּוד יֹומם לפניהם הֹול אּתה ְְִֵֵֵֶַַָָָָענן

ְָָלילה:
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icewtÎldwie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k ycew zayl inei xeriy
קרּוי  הּוא אף חנּיתן וכןמקֹום יג)מּסע, למּסעי (בראשית וּיל" וכן: לג)ו", החנּיה (במדבר ׁשּמּמקֹום לפי מסעי", "אּלה : ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מּסעֹות: ּכּלן נקראּו לכ ונסעּו. ְְְְְְִַָָָָָֻחזרּו

ã ycew zegiyn zecewp ã(238 'nr e zegiy ihewl)

מסעיהםמסעיהםמסעיהםמסעיהם לח)ּבּבּבּבכלכלכלכל ממממּסּסּסּסעעעעֹוֹוֹוֹותתתת(מ, ּכּכּכּכּלּלּלּלןןןן נקראנקראנקראנקראּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן ונסעונסעונסעונסעּוּוּוּו,,,, חזרחזרחזרחזרּוּוּוּו החנהחנהחנהחנּיּיּיּיהההה ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ּגדֹולה (רש"י)לפילפילפילפי ירידה על מסּפר הּספר ּבתחּלת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
הּמׁשּכן. והקמת  ּתֹורה , מּתן מצרים, יציאת ידי על למּטה אלקּות המׁשכת - ּגדֹולה התעּלּות על מסּפר מּכן לאחר מצרים. ּגלּות –ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּלאחריה, ה'ּמּסע' היא מּלכּתחּלה ה'חנּיה' ׁשּמּטרת מּכיון ּכי מצרים. ּבגלּות התחילה ּכבר זֹו ׁשהתעּלּות מדּגׁש, הּספר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּובסּיּום

'מּסע'. כן לפני ּכבר היא זֹו 'חנּיה' - ּובהעלם ּבפנימּיּות הרי הּגאּלה, היא הּגלּות מּטרת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּכלֹומר:
סימן. כ"ל בל"י פסוקים, צ"ב

icEwR zWxR oniq('zay z`xwl' jezn - q"yd lr z"ez extq seqa dqtcp ,d"r oiq`cei xcprq xcpqkl` 'x b"dxdl zxb` jezn) ¦©¨¨©§¥

סימן, נרׁשם לא ּפקּודי פרׁשת ּבסֹוף א זה, למנין סימן עם ׁשּבּפרׁשה הּפסּוקים מנין ּפרׁשה ּכל ּבסּיּום נכּתב החּמׁשים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּברב
הּדפּוס. טעּות הּוא ְְְַַָּובפׁשטּות

ואחד  ּכל", "ּבלי ׁשּבגימטרּיא ּפסּוקים צ"ב זֹו ּבסדרה ׁשּיׁש היתה ּבזה והּכּונה סימן", ּכל "ּבלי ּכתּוב היה ׁשּבּמקֹור לֹומר, יׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹואּולי
הּסימן... והׁשמיט זֹו, לפרׁשה סימן ׁשאין ּכפׁשּוטֹו, זה והבין טעה, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּמדּפיסים
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אד"ש, תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו:

בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו הן 

בגשמיות והן ברוחניות ויוסיף בלימוד התורה וקיום מצותי' מתוך הרחבה.

בברכה לת"ת ביר"ש.

לפלא מש"כ שבענין לימוד והפצת תוה"ח אין שינוי - והרי נצטוינו מעלין בקדש, ובפרט ע"פ דברי 

כ"ק מו"ח אדמו"ר שבתקופתנו - כאו"א בדוגמת המטפס על הר משופע ביותר שא"א עמידה כ"א עלי' או 

כו'. - וג"ז יש להמליץ במרז"ל שדורו שמשיח בא הוא כולו זכאי או חייב. וק"ל.



נט

לשבוע פרשת ויקהל־פקודי תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"א אדר
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום רביעי - כ"ד אדר
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב אדר
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה אדר
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג אדר
מפרק קח

עד סוף פסוק קיב

יום שישי - כ"ו אדר
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז אדר
פרק כ 

מפרק קכ עד סוף פרק קלד

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 



`xcס `"k oey`x mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ziwl`d zeigd - mipezgzd zenlera eli`e ,xzei dzegt dcna
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ולזה ממנו. קטן דבר בשביל ורק אך ונעלה גדול דבר לברוא דאין הידועה: קשיא בזה לתרץ הכוונה "אולי
¯‡·Ó,העבודה (ע"י הנראה „¯˜דעוה"ז כפי זו, בהערתו מעיר שליט"א אדמו"ר כ"ק כו'". שאת ביתר נעשה היא) אפשרית קליפות מלא בעולם

כד  רוח נחת לו להיות יתברך ברצונו "עלה שכך מפני ה"תכלית". הוא הזה (שהעולם בסיום מסתפק שאינו הזקן, רבנו של לשונו מאריכות
הזה העולם של החושך במקום יאיר הוא ברוך סוף אין שאור מוסיף, הזקן ורבנו ÌÈÂÈÏÚאתכפיא...") ˙ÂÓÏÂÚ· Â˙¯‡‰Ó ÊÚ ¯˙ÈÂ ˙‡˘ ¯˙È·

כל  מאיר בהם העליונים, שהעולמות לומר יכולים כיצד הידועה: הקושיא את לתרץ הזקן רבנו שכוונת שליט"א, אדמו"ר כ"ק כך על אומר -
גדול  "דבר בוראים לא הרי, בהעלם? הוא, ברוך סוף אין אור מאיר בו הזה העולם של התכלית בשביל הם הוא, ברוך סוף אין אור הרבה כך
יתעלה  קליפות) המלא הזה בעולם רק האפשרית "אתהפכא", של העבודה ידי (על הזה שהעולם הזקן, רבנו מסביר לכן קטן"? דבר בשביל

ש  כזו, כו'.·Âבמדה העליונים בעולמות מאשר עז ויתר שאת ביתר הוא ברוך סוף אין אור יאיר
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אדר  כ"א ראשון יום
פרק לו  ,90 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå åì ÷øô,en 'nr cr.(ì"æ é"øàäî

.åì ÷øtzln) "ezeyrl" dlnd z` xiaqdl owfd epax lgd mcewd wxta ¤¤
- ("ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd ly meiqd

ici lry meyn z`fe .dyrna zeevn miiwl ,"ezeyrl" `id lkd zilkzy

ytpd lr wx `le sebde zindad ytpd lr mb dpikyd xe` jynp ,dyrn

mixacd oiicr ,mxa .ziwl`d

dlrnd idn :dxaqd miperh

zkynda zcgeind dlecbd

,sebde zindad ytpd lr xe`d

z` dyrnd deedn dllbay

epax ,okl ,xiaqi - ?zilkzd

zilkz lky ,e"l wxta owfd
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א.1. ז, נשא, תנחומא כ.2.מדרש לג, נשא.3.שמות פ' סוף רבה במדבר בהעלותך. פ' סוף ספרי
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ìôåëîå ìåôë êùçå 'úé åøåà øúñä ïéðòá åðîî äèîì
éðà 'îåì ùîî 'ä ãâð ïäù à"ñå úåôéì÷ àìî àåäù ãò
íúãéøéå 'åîìåòä 'åìùìúùä úéìëú äðäå .ãåò éñôàå
ìéàåä 'éðåéìòä úåîìåò ìéáùá åðéà äâøãîì äâøãîî
æä"åò àåä úéìëúä àìà 'úé åéðô øåàî äãéøé íäìå
åéðôì çåø úçð úåéäì 'úé åðåöøá äìò êëù ïåúçúä
øéàéù àøåäðì àëåùç êôäúàå à"ñ àéôëúà ãë 'úé
ìë ìù à"ñäå êùçä íå÷îá ä"á óåñ ïéà 'ä øåà
êùçä ïî øåà ïåøúéå æò øúéå úàù øúéá åìåë æä"åò
íéùåáì é"ò íù øéàîù íéðåéìò úåîìåòá åúøàäî
àìù ä"á ñ"à øåà íéîéìòîå íéøéúñîä íéðô øúñäå
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ולזה ממנו. קטן דבר בשביל ורק אך ונעלה גדול דבר לברוא דאין הידועה: קשיא בזה לתרץ הכוונה "אולי
¯‡·Ó,העבודה (ע"י הנראה „¯˜דעוה"ז כפי זו, בהערתו מעיר שליט"א אדמו"ר כ"ק כו'". שאת ביתר נעשה היא) אפשרית קליפות מלא בעולם

כד  רוח נחת לו להיות יתברך ברצונו "עלה שכך מפני ה"תכלית". הוא הזה (שהעולם בסיום מסתפק שאינו הזקן, רבנו של לשונו מאריכות
הזה העולם של החושך במקום יאיר הוא ברוך סוף אין שאור מוסיף, הזקן ורבנו ÌÈÂÈÏÚאתכפיא...") ˙ÂÓÏÂÚ· Â˙¯‡‰Ó ÊÚ ¯˙ÈÂ ˙‡˘ ¯˙È·

כל  מאיר בהם העליונים, שהעולמות לומר יכולים כיצד הידועה: הקושיא את לתרץ הזקן רבנו שכוונת שליט"א, אדמו"ר כ"ק כך על אומר -
גדול  "דבר בוראים לא הרי, בהעלם? הוא, ברוך סוף אין אור מאיר בו הזה העולם של התכלית בשביל הם הוא, ברוך סוף אין אור הרבה כך
יתעלה  קליפות) המלא הזה בעולם רק האפשרית "אתהפכא", של העבודה ידי (על הזה שהעולם הזקן, רבנו מסביר לכן קטן"? דבר בשביל

ש  כזו, כו'.·Âבמדה העליונים בעולמות מאשר עז ויתר שאת ביתר הוא ברוך סוף אין אור יאיר
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íéøîà éèå÷éì
íéðå÷éúá 'éôãëå äèîìå äìòîìå úåçåø òáøàì ïëå
éåìéâ éðôî åðééäå 'åë ïåäîò äéðéî ìéìî àìã øúà úéìã
àéäù äøåúä úåììë ïäù úåøáãä úøùòá 'úé åðåöø
ììë íéðô øúñä íù ïéàå åúîëçå 'úé åðåöø úéîéðô
åéä ïëìå íééç úøåú åðì úúð êéðô øåàá éë ù"îë
øåáéã ìë ìòù ì"æøàîë ùîî úåàéöîá íéìèá
ìèá ïäì ä"á÷ä äøéæçäù àìà 'åë ïúîùð äçøô
àø÷ðù äøåú ìè àåäå íéúîä úà åá úåéçäì ãéúòù
'åë åäééçî äøåú ìè äøåúá ÷ñåòä ìë ì"æøàîë æåò
úò ãò íìåòäå íä åîùâúðå àèçä íøâ ë"çàù ÷ø
ìá÷ì åìëåéå íìåòäå óåâä úåéîùâ êëãæé æàù ïéîéä õ÷
æåò 'ø÷ðù äøåúä é"ò ìàøùéì øéàéù 'ä øåà éåìéâ
ïë íâ úåîåàä êùç äéâé ìàøùéì äøàää ïåøúéîå
åëì á÷òé úéá áéúëå 'åâå êøåàì íéåâ åëìäå áéúëãë
øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå áéúëå 'ä øåàá äëìðå
'éòìñä éôéòñáå íéøåöä úø÷ðá àåáì áéúëå 'åâå åéãçé
ïåàâ øãäá òôåäå ù"îëå 'åâå åðåàâ øãäå 'ä ãçô éðôî

:'åâå êöøà ìáú éáùåé ìë ìò êæåò
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עשרה.12. שמונה ב.13.בתפילת פח, ב.14.שבת קיא, שבת ג.15.ראה ס, ה.16.ישעי' ב, ה.17.שם, מ, כא.18.שם, ב, בנוסח 19.שם,
השנה. ראש של התפילה



`xcסד c"k iriax mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ד רביעי יום
,fn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úøçà ãåòå úàæ,94 'nr cr.úåáàä åîë

.àeä-Ceøadlrzn ,dbep ztilwny zindad ytpd geky ,ixd - ¨
ici lr `wec e`ly ,xaqei dzr .devn ziiyr ici lr dyecwa

zeevn ziiyrzeiyrnmb m` ik ,dyecwa zipeigd ytpd gek llkp
oze` miniiwny zeevn - dlitze rny z`ixw ,dxez cenilk zeevn

geka `le ,cala xeaica
oneiwa mb - dyrndodly

ytpd geka miynzyn
d zipeigdztilwny zinda

gek eze` llkp okle ,dbep
.dyecwaúåöîa íâå§©§¦§©

úàéø÷e äøBz ãeîìz©§¨§¦©
,ïäa àöBiëå älôúe òîL§©§¦¨§©¥¨¤
ytpd gek oci lr llkp -
oi` xe`a zindad zipeigd

,`ed jexa seqïðéàL óà©¤¥¨
Lnî úéîLb äiNòas` - ©£¦¨©§¦©¨

eniiew `l el` zeevny
zinyb diyr zervn`a

,ziynnúìLîî úçzL¤©©¤§¤¤
dâð útìwici lr m` ik - §¦©Ÿ©

.cala xeaicíB÷î-ìkî¦¨¨
ïì àîé÷ àälaewn ixd - ¨©§¨¨

,epilr,"éîc øeaãk åàì øeäøä"cepi` (daygn) "xedxd"y - §¦§¨§¦©¦
,xeaic enkBúáBç éãé àöBé Bðéàåynzydl yiy zeevn oze`a - §¥¥§¥¨

,xeaica oda,åéúôNa àéöBiL ãòzeevn oze`ay gxkdd ony - ©¤¦¦§¨¨
,xeaic didi -ïì àîé÷å,epilr laewne -åéúôN úîé÷ò"c- §©§¨¨©£¦©§¨¨

,milnd zxin` zryaéåä,`ed -,"äNòîjiiy dfk dyrn mb - £¥©£¤
xacdy myk ,dbep ztilw zlynn zgzy zindad zipeigd ytpl

- lirl xen`k ,ynn inyb dyrna`"hily x"enc` w"k.éà ék¦¦
ìå äôe íéúôNa àháì úéäìàä Lôpì øLôàíépLå ïBL ¤§¨©¤¤¨¡Ÿ¦§©¥¦§¨©¦¤§¨§¦©¦

,íéiîLbä,zeinyba iehia icil mi`a mkxc "dtd ze`ven" mdy - ©©§¦¦
,dt lray dtya zeize`d ibeq lkúéðeiçä Lôð éãé ìò íà ék¦¦©§¥¤¤©¦¦

,Lnî óebä éøáàa úLaìnä úéîäaäd"l wxta epcnly itk - ©¤¡¦©§ª¤¤§¤§¥©©¨
dlek `id ziwl`d ytpde zeidy ,dyrna devn ziiyrl xywa
ziwl`d ytpl zexyt`d oi` - inyb `ed sebd eli`e ,zipgex

zervn`a wx ,devn ly zinyb diyrl sebd z` xxerle lertl
gd ytpdziwl`d ytpd oia "rvenn"d `ide sebd z` dignd zipei

ytpd zlert z` d`iand `id `id zipeigd ytpd - inybd sebl
dxeza xeaicdy oeeikn :xeaicl qgia mb xacd jke .seba ziwl`d
zlrtd ici lr `a dlitze
- miinybd xeaicd ixa`
ziwl`d ytpd oi`y `vnp
lr m` ik z`f rval dleki

- zipeigd ytpd iciìëå§¨
ìBãb çëa øaãnM äî©¤§©¥§Ÿ©¨

øúBériwyn `edy lkk - ¥
dxezd ixeaica gek xzei

,dlitzdeñéðëî àeä©§¦
Lôpî úBçk øúBé Léaìîe©§¦¥Ÿ¦¤¤

.elà íéøeaãa úéðeiçä- ©¦¦§¦¦¥
dyecwa milvepn `linne
milawnd xzei miax zegek

.dbep ztilwn mzeigeäæå§¤
áeúkä øîàL2ìk" : ¤¨©©¨¨

."'Bâå äðøîàz éúBîöò- ©§©Ÿ©§¨§
zeaiz :xnelk - "jenk in 'd
zekixv dlitzde dxezd
ax gk oda riwydl ,"dpxn`z izenvr lk" ly ote`a xn`idl

.sebd ly xyt`d lkk xzeiíðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨
äëøáì3íà" :,dxezd -äëeøò,dxecg -¯ íéøáà ç"îø ìëa ¦§¨¨¦£¨§¨§©¥¨¦

,úønzLî,dxez cneld mc`d ly epexkfa -dðéà ¯ åàì íàå ¦§©¤¤§¦©¥¨
,"úønzLî,gkyidl dlelre -äçëMä ék,dxez ipipr ly - ¦§©¤¤¦©¦§¨

àéä,dxewn -ïäL ,úéîäaä úéðeiçä Lôðå óebä útìwî ¦¦§¦©©§¤¤©¦¦©¤¡¦¤¥
,äMã÷a íéîòôì úììëpä dâð útìwîdbep ztilwyk j` - ¦§¦©Ÿ©©¦§¤¤¦§¨¦¦§ª¨

;dgkyl daiq lk oi` ,dyecwa zllkpïçk LéznLk eðéäåly - §©§§¤©¦Ÿ¨
,zipeigd ytpde sebdBà äøBzä úMã÷a ïçk ìk ñéðëîe©§¦¨Ÿ¨¦§ª©©¨

:älôzä`ed - "mixa` g"nx lka dkexr" ly zernynd idef - ©§¦¨
`id f` - ,eixa` g"nx lk z` zxceg `idy ote`a cnel
d`iand daiqd z` xiqd jka ik ,epexkfa zxnyp `id ,"zxnzyn"

.dgkyl

,dbep ztilwny zindad - zipeigd ytpd gek cvik ,epcnl o`k cr
oldl .dyecwa llkp - dlitze dxez ly zeevn eci lr miniiwnyk
ici lr dyecwa llkp envr zipeigd ytpd gek wx `ly ,cnlp
zipeigd ytpd zipefip mdny milk`nd lk mb m` ik ;devn
ztilw zlynn zgz eid dl` milk`n mb - mdn dzeig zlawne
devn zniiwn zipeigd ytpdyk ixd - dpnn mzeig elaiwe dbep
zyecwa f` zllkp ,dl` milk`nn dlaiwy gekd zervn`a

ji` ,owfd epax xiaqi mb jka .milk`n mze` ly zeigd mb devnd
jtdiz ,dbep ztilwl dzr zkiiyd ,dfd mlerd lk ly zeigdy
- zeevn b"ixz miiwz dnyp lky ici lr :`eal cizrl dyecwl
cbpk ody ,dyrzÎ`l zeevn (365) d"qy lr xearln xnyidl
`ed mc`a mcd icib ly mciwtzy myke ,mc`d icib (365) d"qy
mb jk - eil` jiiy `ed oi`y mewnl mexfi `l mcdy xenyl
`l (dyecw ly) zeigdy dyrzÎ`ld zeevn d"qy mixney
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íéøîà éèå÷éì
àöåéëå äìôúå ù"÷å äøåú ãåîìú úåöîá íâå ä"á ñ"à
úìùîî úçúù ùîî úéîùâ äéùòá ïðéàù óà ïäá
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä î"î äâåð úôéì÷
ïì àîéé÷å åéúôùá àéöåéù ãò åúáåç éãé àöåé åðéàå
úéäìàä ùôðì øùôà éà éë äùòî éåä åéúôù úîé÷òã
íà éë íééîùâä íééðéùå ïåùìå äôå íééúôùá àèáì
óåâä éøáàá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð é"ò
ñéðëî àåä øúåé ìåãâ çëá øáãîù äî ìëå ùîî
ù"æå åìà íéøåáéãá úéðåéçä ùôðî úåçë øúåé ùéáìîå
äëåøò íà ì"æø ù"æå 'åâå äðøîàú éúåîöò ìë áåúëä
úøîúùî äðéà åàì íàå úøîúùî íéøáéà ç"îø ìëá
úéîäáä úéðåéçä ùôðå óåâä úôéì÷î àéä äçëùä éë
åðééäå äùåã÷á íéîòôì úììëðä äâåð úôéì÷î ïäù
åà äøåúä úùåã÷á ïçë ìë ñéðëîå ïçë ùéúîùë

:äìôúä
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י.2. לה, א.3.תהלים נד, עירובין

xc` b"k iyily mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
úåôéì÷ ùìùî àéä äìøòäù)
äéìò íäì ïéàù éøîâì úåàîèä
äåöî ìë ïëå ç"òá ù"îë íìåòì

:(å"ç äøéáòá äàáä

,íéúnä úiçúe çéLnä úBîé ìL äfä úeîìMä úéìëz ,äpäå§¦¥©§¦©§¥©¤¤§©¨¦©§¦©©¥¦
éeìz ¯ éîLbä äfä íìBòa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb àeäL¤¦¥¨¨¨©¤©©§¦¨

.úeìbä CLî ïîæ ìk eðúãBáòå eðéNòîadzidy zelbzdd - §©£¥©£¨¥¨§©¤¤©¨
Îlr `ly ,dlrnln zexxerzda ,xen`k ,d`a ,dxez ozn zrya

eli`e ;dhnln dcear ici
,`eal cizrly zelbzdd
epiyrne epizceara dielz

,zelbd onfaíøBbä ék¦©¥
àéä ¯ äåönä øëN§©©¦§¨¦

,dîöòa äåönäxky - ©¦§¨§©§¨
zelbzd `ed ixd devnd
,`ed jexa seq oi` xe`
xveie `iand ,"mxeb"de
devnd df ixd ,ef zelbzd

] .dnvrx"enc` w"k zxrd
:`"hilyznbeck `lc"

mlyn dcyd lray oenn
z` rxefe yxegy dfl
xviin rxefd oi`y) edcy
oi`y dn ('ek oennd z`
devndy ocic oecipa ok
.["dly xkyd z` dyer

dúiNòa ékly - ¦©£¦¨¨
,devndéLîîíãàä C ©§¦¨¨¨

-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb¦¥¨
,ähîì äìòîlî àeä¦§©§¨§©¨
íìBò úeiîLâa Laìúäì§¦§©¥§©§¦¨
älçz äéäL øáãa ,äfä©¤§¨¨¤¨¨§¦¨
,dâð útì÷ úìLîî úçz©©¤§¤¤§¦©Ÿ©

,äpnî dúeiç ìa÷îe- §©¥©¨¦¤¨
lk ixdy ,inybd xaca `ed jexa seq oi` xe` ielib jyneiy
itk ,dzhilyl oezpe dbep ztilwn ezeig lawn xzen inyb xac

,mincewd miwxta xaqedyíéøzîe íéøBähä íéøác ìk íäL¤¥¨§¨¦©§¦ª¨¦
:ïBâk ,úéiNòî äåönä íäa úéNòpL] -x"enc` w"k zxrd ¤©£¥¨¤©¦§¨©£¦¦§

:`"hily[:"mnec ,gnev ,igdn `nbec `iane"äæeæîe ïélôzä óì÷§©©§¦¦§¨
,äøBz øôñåici lre ,dbep ztilwn ezeig lawn ixd slwd - §¥¤¨

eze`a jynp ,dxez xtq e` ,dfefn e` ,oilitz ly devnl ezkitd
ixd igxkd - .devnd ici lr jynpd seq oi` xe` ielib ,slw

- xzene xedh didi ,devnd dyrp ea xacdyeðéúBaø øîàîëe§©£©©¥
äëøáì íðBøëæ1íéîL úëàìîì øLëä àì :dyriiy xacl - ¦§¨¦§¨¨Ÿª§©¦§¤¤¨©¦

,devn eaéôa íéøzîe íéøBäè àlà,E,dlik`l icedi ly eita - ¤¨§¦ª¨¦§¦
,äìøò BðéàL âBøúà ïëå,owfd epax xiaqn ,d`ad ddbda - §¥¤§¤¥¨§¨

:dlxr zepya oiicr `ed m` ,devn dyrp bexz`d oi` recn
ìMî àéä äìøòäL) ääâä *éøîâì úBàîhä úBtìw L ¤¨¨§¨¦¦¨Ÿ§¦©§¥§©§¥

,íìBòì äiìò íäì ïéàL,zelrzdl dleki dppi` dlxr - ¤¥¨¤£¦¨§¨

mzeig milawnd mixac mze` lk mb jke .dyecwl ,mrt s`
mb ,dyecwl zelrzdl mileki mpi` ,ze`nhd zetilwd yelyn

,devn mda miyerykäåöî ìk ïëå ,'íéiç õò'a áeúkL Bîk§¤¨§¥©¦§¥¨¦§¨
íBìLå-ñç äøáòa äàaädzeig ,ixd ,zlawn dxiard ik - ©¨¨©£¥¨©§¨

ze`nhd zetilwd yelyn
`id oi` okle ,ixnbl
:(dyecwl zelrzdl dleki
ïðéàL ä÷ãvä úBòîe¨©§¨¨¤¥¨

,íäa àöBiëå ,ìæb- ¨¥§©¥¨¤
mda mixg` miinyb mixac
ziiyr iptly ,devn dyer
zgz eid ,mda devnd
elaiwe dbep ztilw zlynn
ziiyr ici lre ,dpnn mzeig
micg`zn ,mda devnd

mr mixacd.oeilrd oevxd
mda mixacdyk ,mxa
md ,devn miiwn `ed
,mixedhe mixzen mixac
ici lr `ly dyrp dfe
devnd zlret - dxiar
cr eidy ,mixac mze`a
ztilw zlynn zgz f`
cg`zdle zelrzdl ,dbep
,`ed jexa seq oi` xe` mr

:"`ipz"d oeylaeåLëòå§©§¨
'ä úåöî íäa íi÷nL¤§©¥¨¤¦§©
úeiçä éøä ¯ BðBöøe§£¥©©

íäaLslway zeigd - ¤¨¤
e` ,bexz`d e` ,oilitzd

,dwcvd inc-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ììëðå ìhaúîe äìBò¤¦§©¥§¦§¨§¥¨
,íäa Laìîä Cøaúé BðBöø àeäL ,àeäepcnly itk - ¤§¦§¨¥©§ª¨¨¤

d"awdy ,devna yaeln d"awd ly epevxy ,mincewd miwxta
;devn dze` dyri icediy dvexøzñä úðéça íL ïéàL øçàî¥©©¤¥¨§¦©¤§¥

.Cøaúé BøBà øézñäì ììk íéðtly zeigd zllkp okl - ¨¦§¨§©§¦¦§¨¥
mze` ly zeigd zece` epcnl o`k cr .oeilrd oevxa dl` mixac
zeigd e` ,oilitzd ly slwd zeigk ,devnd ziyrp mday mixac
gekl xywa mb xacd jky ,cnlp oldl .dnecke ,bexz`d ly
dbep ztilwn `id mby ,sebd z` dignd zindad zipeigd ytpd
gek mb llkp ,devn meiwl ef ytp geka zeynzydd ici lre -

.oeilrd oevxd `idy devnd zyecwa dfúéðeiçä Lôð çk ïëå§¥Ÿ©¤¤©¦¦
Laìúî àeä ¯ äåönä íi÷îä íãàä óeb éøáàaL úéîäaä©¤¡¦¤§¤§¥¨¨¨©§©¥©¦§¨¦§©¥

,ätìwäî äìBòå ,Bæ äiNòa ïk íâcr oezp did dzlynn zgz - ©¥©£¦¨§¤¥©§¦¨
,dtilw ly ytp `idy zindad zipeigd ytpdn wlgk ,f`ììëðå§¦§¨

óBñ-ïéà øBàa ìèáe ,Cøaúé BðBöø àéäL äåönä úMã÷a¦§ª©©¦§¨¤¦§¦§¨¥¨¥§¥
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íéøîà éèå÷éì
äðäå æì ÷øôúåîé ìù äæä úåîéìùä úéìëú

àåäù íéúîä úééçúå çéùîä
åðéùòîá éåìú éîùâä æä"åòá ä"á ñ"à øåà éåìéâ
äåöîä øëù íøåâä éë úåìâä êùî ïîæ ìë åðúãåáòå
éåìéâ íãàä êéùîî äúééùòá éë äîöòá äåöîä àéä
úåéîùâá ùáìúäì äèîì äìòîìî ä"á ñ"à øåà
ôéì÷ úìùîî úçú äìçú äéäù øáãá æ"äåòú

íéøåäèä íéøáã ìë íäù äðîî äúåéç ìá÷îå äâåð
óì÷ ïåâë úééùòî äåöîä íäá úéùòðù 'éøúåîå
øùëåä àì ì"æø øîàîëå äøåú øôñå äæåæîå ïéìéôúä
ïëå .êéôá íéøúåîå íéøåäè àìà íéîù úëàìîì

*äìøò åðéàù âåøúà
ìæâ ïðéàù ä÷ãöä úåòîå
åéùëòå íäá àöåéëå
'ä úåöî íäá íéé÷îù
íäáù úåéçä éøä åðåöøå
øåàá ììëðå ìèáúîå äìåò

ïéàù øçàî íäá ùáåìîä 'úé åðåöø àåäù ä"á ñ"à
çë ïëå 'úé åøåà øéúñäì ììë íéðô øúñä 'éçá íù
íéé÷îä íãàä óåâ éøáàáù úéîäáä úéðåéçä ùôð
äôéì÷äî äìåòå åæ äéùòá ë"â ùáìúî àåä äåöîä
øåàá ìèáå 'úé åðåöø àéäù äåöîä úùåã÷á ììëðå
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א.1. קה, שבת ראה



סה xc` c"k iriax mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ד רביעי יום
,fn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úøçà ãåòå úàæ,94 'nr cr.úåáàä åîë

.àeä-Ceøadlrzn ,dbep ztilwny zindad ytpd geky ,ixd - ¨
ici lr `wec e`ly ,xaqei dzr .devn ziiyr ici lr dyecwa

zeevn ziiyrzeiyrnmb m` ik ,dyecwa zipeigd ytpd gek llkp
oze` miniiwny zeevn - dlitze rny z`ixw ,dxez cenilk zeevn

geka `le ,cala xeaica
oneiwa mb - dyrndodly

ytpd geka miynzyn
d zipeigdztilwny zinda

gek eze` llkp okle ,dbep
.dyecwaúåöîa íâå§©§¦§©

úàéø÷e äøBz ãeîìz©§¨§¦©
,ïäa àöBiëå älôúe òîL§©§¦¨§©¥¨¤
ytpd gek oci lr llkp -
oi` xe`a zindad zipeigd

,`ed jexa seqïðéàL óà©¤¥¨
Lnî úéîLb äiNòas` - ©£¦¨©§¦©¨

eniiew `l el` zeevny
zinyb diyr zervn`a

,ziynnúìLîî úçzL¤©©¤§¤¤
dâð útìwici lr m` ik - §¦©Ÿ©

.cala xeaicíB÷î-ìkî¦¨¨
ïì àîé÷ àälaewn ixd - ¨©§¨¨

,epilr,"éîc øeaãk åàì øeäøä"cepi` (daygn) "xedxd"y - §¦§¨§¦©¦
,xeaic enkBúáBç éãé àöBé Bðéàåynzydl yiy zeevn oze`a - §¥¥§¥¨

,xeaica oda,åéúôNa àéöBiL ãòzeevn oze`ay gxkdd ony - ©¤¦¦§¨¨
,xeaic didi -ïì àîé÷å,epilr laewne -åéúôN úîé÷ò"c- §©§¨¨©£¦©§¨¨

,milnd zxin` zryaéåä,`ed -,"äNòîjiiy dfk dyrn mb - £¥©£¤
xacdy myk ,dbep ztilw zlynn zgzy zindad zipeigd ytpl

- lirl xen`k ,ynn inyb dyrna`"hily x"enc` w"k.éà ék¦¦
ìå äôe íéúôNa àháì úéäìàä Lôpì øLôàíépLå ïBL ¤§¨©¤¤¨¡Ÿ¦§©¥¦§¨©¦¤§¨§¦©¦

,íéiîLbä,zeinyba iehia icil mi`a mkxc "dtd ze`ven" mdy - ©©§¦¦
,dt lray dtya zeize`d ibeq lkúéðeiçä Lôð éãé ìò íà ék¦¦©§¥¤¤©¦¦

,Lnî óebä éøáàa úLaìnä úéîäaäd"l wxta epcnly itk - ©¤¡¦©§ª¤¤§¤§¥©©¨
dlek `id ziwl`d ytpde zeidy ,dyrna devn ziiyrl xywa
ziwl`d ytpl zexyt`d oi` - inyb `ed sebd eli`e ,zipgex

zervn`a wx ,devn ly zinyb diyrl sebd z` xxerle lertl
gd ytpdziwl`d ytpd oia "rvenn"d `ide sebd z` dignd zipei

ytpd zlert z` d`iand `id `id zipeigd ytpd - inybd sebl
dxeza xeaicdy oeeikn :xeaicl qgia mb xacd jke .seba ziwl`d
zlrtd ici lr `a dlitze
- miinybd xeaicd ixa`
ziwl`d ytpd oi`y `vnp
lr m` ik z`f rval dleki

- zipeigd ytpd iciìëå§¨
ìBãb çëa øaãnM äî©¤§©¥§Ÿ©¨

øúBériwyn `edy lkk - ¥
dxezd ixeaica gek xzei

,dlitzdeñéðëî àeä©§¦
Lôpî úBçk øúBé Léaìîe©§¦¥Ÿ¦¤¤

.elà íéøeaãa úéðeiçä- ©¦¦§¦¦¥
dyecwa milvepn `linne
milawnd xzei miax zegek

.dbep ztilwn mzeigeäæå§¤
áeúkä øîàL2ìk" : ¤¨©©¨¨

."'Bâå äðøîàz éúBîöò- ©§©Ÿ©§¨§
zeaiz :xnelk - "jenk in 'd
zekixv dlitzde dxezd
ax gk oda riwydl ,"dpxn`z izenvr lk" ly ote`a xn`idl

.sebd ly xyt`d lkk xzeiíðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨
äëøáì3íà" :,dxezd -äëeøò,dxecg -¯ íéøáà ç"îø ìëa ¦§¨¨¦£¨§¨§©¥¨¦

,úønzLî,dxez cneld mc`d ly epexkfa -dðéà ¯ åàì íàå ¦§©¤¤§¦©¥¨
,"úønzLî,gkyidl dlelre -äçëMä ék,dxez ipipr ly - ¦§©¤¤¦©¦§¨

àéä,dxewn -ïäL ,úéîäaä úéðeiçä Lôðå óebä útìwî ¦¦§¦©©§¤¤©¦¦©¤¡¦¤¥
,äMã÷a íéîòôì úììëpä dâð útìwîdbep ztilwyk j` - ¦§¦©Ÿ©©¦§¤¤¦§¨¦¦§ª¨

;dgkyl daiq lk oi` ,dyecwa zllkpïçk LéznLk eðéäåly - §©§§¤©¦Ÿ¨
,zipeigd ytpde sebdBà äøBzä úMã÷a ïçk ìk ñéðëîe©§¦¨Ÿ¨¦§ª©©¨

:älôzä`ed - "mixa` g"nx lka dkexr" ly zernynd idef - ©§¦¨
`id f` - ,eixa` g"nx lk z` zxceg `idy ote`a cnel
d`iand daiqd z` xiqd jka ik ,epexkfa zxnyp `id ,"zxnzyn"

.dgkyl

,dbep ztilwny zindad - zipeigd ytpd gek cvik ,epcnl o`k cr
oldl .dyecwa llkp - dlitze dxez ly zeevn eci lr miniiwnyk
ici lr dyecwa llkp envr zipeigd ytpd gek wx `ly ,cnlp
zipeigd ytpd zipefip mdny milk`nd lk mb m` ik ;devn
ztilw zlynn zgz eid dl` milk`n mb - mdn dzeig zlawne
devn zniiwn zipeigd ytpdyk ixd - dpnn mzeig elaiwe dbep
zyecwa f` zllkp ,dl` milk`nn dlaiwy gekd zervn`a

ji` ,owfd epax xiaqi mb jka .milk`n mze` ly zeigd mb devnd
jtdiz ,dbep ztilwl dzr zkiiyd ,dfd mlerd lk ly zeigdy
- zeevn b"ixz miiwz dnyp lky ici lr :`eal cizrl dyecwl
cbpk ody ,dyrzÎ`l zeevn (365) d"qy lr xearln xnyidl
`ed mc`a mcd icib ly mciwtzy myke ,mc`d icib (365) d"qy
mb jk - eil` jiiy `ed oi`y mewnl mexfi `l mcdy xenyl
`l (dyecw ly) zeigdy dyrzÎ`ld zeevn d"qy mixney
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íéøîà éèå÷éì
àöåéëå äìôúå ù"÷å äøåú ãåîìú úåöîá íâå ä"á ñ"à
úìùîî úçúù ùîî úéîùâ äéùòá ïðéàù óà ïäá
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä î"î äâåð úôéì÷
ïì àîéé÷å åéúôùá àéöåéù ãò åúáåç éãé àöåé åðéàå
úéäìàä ùôðì øùôà éà éë äùòî éåä åéúôù úîé÷òã
íà éë íééîùâä íééðéùå ïåùìå äôå íééúôùá àèáì
óåâä éøáàá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð é"ò
ñéðëî àåä øúåé ìåãâ çëá øáãîù äî ìëå ùîî
ù"æå åìà íéøåáéãá úéðåéçä ùôðî úåçë øúåé ùéáìîå
äëåøò íà ì"æø ù"æå 'åâå äðøîàú éúåîöò ìë áåúëä
úøîúùî äðéà åàì íàå úøîúùî íéøáéà ç"îø ìëá
úéîäáä úéðåéçä ùôðå óåâä úôéì÷î àéä äçëùä éë
åðééäå äùåã÷á íéîòôì úììëðä äâåð úôéì÷î ïäù
åà äøåúä úùåã÷á ïçë ìë ñéðëîå ïçë ùéúîùë

:äìôúä
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י.2. לה, א.3.תהלים נד, עירובין



`xcסו d"k iying mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

חמישי  אדר יום כ"ה
,94 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð úåììëù øçàîå,gn 'nr cr.'éùò äøéöé

,éøîâì äøáòäå ìeha íà ék íìBòì äiìò ïäìyly - ¨¤£¦¨§¨¦¦¦§©£¨¨§©§¥
ozelrdl zexyt` oi` ,dbep ztilwl cebipa ,ze`nhd zetilwd

.ixnbl olhal m` ik dyecwláeúkL Bîk5çeø úàå" : §¤¨§¤©
;"õøàä ïî øéáòà äàîhämirtypd mixacdy xg`ne - ©ª§¨©£¦¦¨¨¤

ze`nhd zetilwd ylyn
mzexyt`a oi` ,ixnbl
m`e ,dyecwl zelrzdl
zg` lr mc` xeari
dyrzÎ`ld zeevn d"qyn
leki `l - "oditpr" e`

dyecwl zelrzdleze`
hxttpd lyzipeigd y

dze`a ea ynzydy
lr xearln ezexnyid ici lry oaen ixd ;dxiarlkzeevn d"qy

y gihan `ed ,dyrzÎ`ldlkzelrzdl lkez zipeigd eytp
,dyecwläNò-úBöî ç"îøeytp lk miiwz dyrdÎzeevn z` - §©¦§£¥

ick ,icedi ly zihxtéLîäì,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà C §©§¦¥¨§©¨
Bì úBìòäì,d"awdl -Lôpä úeììk Ba ãçéìe øM÷ìe §©£§©¥§©¥§¨©¤¤

øeîb ãeçéa ,óebä éøáà ç"îøaL úéðeiçämeiw ici lry - ©¦¦¤¦§©¤§¥©§¦¨
,d"awd mr zcg`zne zxywzne ytpd dlrzn ,zeevnúBéäì¦§

,Lnî íéãçàìmr - ©£¨¦©¨
,d"awdäìòL Bîk§¤¨¨

Bì úBéäì Cøaúé BðBöøa¦§¦§¨¥¦§
íäå ,íéðBzçza äøéc- ¦¨©©§¦§¥

ly zeigde mc`d ixa`
,mday zipeigd ytpd

miyrpBì,d"awdl -
.úBáàä Bîk äákøîì- §¤§¨¨§¨¨

,d"awdl "dakxn" eidy
itk - oeilrd oevxd mr micge`ne milha eid mdixa` lky
"dakxn" icedi lk ly eixa` lk eidi jk - b"k wxta epcnly

.zeevnd oipr ici lr ,d"awdl

äákøî äéäz ìàøNé úeììëaL úéðeiçä Lôð úeììkL øçàîe¥©©¤§¨¤¤©¦¦¤¦§¨¦§¨¥¦§¤¤§¨¨
útì÷ àéäL ,äfä íìBò ìL úeiçä úeììk íb éæà ¯ 'äì äLBã÷§¨©£©©§¨©©¤¨©¤¤¦§¦©

,åLëò dâðztilwn `id dfd mlerd ly zeigd ,giynd z`ia iptl - Ÿ©©§¨
,dbepæà àöz,dfd mlerd ly dlek zeigd -,dúàìçå dúàîhî ¥¥¨¦ª§¨¨§¤§¨¨

rxd epiid "dz`neh" -
"dz`lg"e ,dbep ztilway
aeh mby ,dbepay aehd epiid
`l` ,dyecwn epi` df

,dtilwnäMã÷ì äìòúå§©£¤¦§ª¨
,'äì äákøî úBéäì- ¦§¤§¨¨©

,`eal cizrlúelbúäa§¦§©
,BãBák,'d ceak -ìk eàøå" §§¨¨

,"åécçé øNaipa lk - ¨¨©§¨
,zewl` e`xi mc`dòéôBéå§¦©

,Bfò ïBàb øãäa íäéìò£¥¤©£©§ª
ìk úà 'ä ãBáë àìnéå"§¦¨¥§¤¨
ïéò eàøé ìàøNéå ,"õøàä̈¨¤§¦§¨¥¦§©¦

,äøBz ïzîák ïéòaoir"d - §©¦¦§©©¨
d`exy enk ,zewl` ly zn`d z` d`xz ,ziyep`d oird ,"dhnly

,dxez ozn zrya xacd didy itk - "dlrnly oir"d z`fáéúëc6: ¦§¦
:dxez ozna -ãBò ïéà íéäìàä àeä 'ä ék úòãì úàøä äzà"©¨¨§¥¨¨©©¦¨¡Ÿ¦¥

."Bcálîziwl`d zelbzdd lr xizqn miwl` myy dxzqddy - ¦§©
df did ,dxez ozn zryay ,`l` ,llk dxzqd dpi` - 'ied my ly

.icinz ote`a didi df `eal cizrl eli`e ,cala xvw onfläæ éãé ìòå§©§¥¤
,dyecwl dlrz dbep ztilwy -ìk éøîâì eìhaúéå eòlaúé¦§©§§¦§©§§©§¥¨

ìMä,úBàîhä úBtì÷ L-"zend rla 'ln erlazi"w"k zxrd - ©¨Ÿ§¦©§¥
- `ed "erlazi" ly heytd yexitd :xnelk .`"hily x"enc`
mewn dfi`a `vnp rlapy xacdy xnel mewn did df itle ,drila
xnelk ,"zend rla" oeyln `ed "erlazi" ly yexitd o`k j` ,`edy
.dxenb dcgkde oeilk -
dbep ztilwy dcaerd
d`vezk ,dyecwl dlrz
`linn `iaz zeevnd meiwn
zetilwd ylyy jk icil

,dplhazz ze`nhdék¦
äMãwäî ïúeiçå ïú÷éðé§¦¨¨§©¨¥©§ª¨
útì÷ éãé ìò àéä åLëò©§¨¦©§¥§¦©

.ïäéðéa úòvîîä dâð- Ÿ©©§ª©©¥¥¤
oia zrvenn `id dbep ztilw
ze`nhd zetilwd yly
- dyecw ,licadl ,oial
zetilwd yly ,oky
rxe d`neh ozeida ze`nhd
dplkezy dyecwl zekiiy mey mdl oi` ,aeh ly aehxew ila ,cala
,"rvenn" `idy ,dbep ztilw ici lr wxe ;dyecwn ozeig lawl

ay aehd llba - rxe aehn zakxen dzeidazekiiy dl yi d
lr ixd - ze`nhd zetilwl zekiiy dl yi day rxd llbae dyecwl
zeig wepil ze`nhd zetilwd ylyl xyt` ,dbep ztilw "jeeiz" ici
,`linn ,elkei `l ,dyecwl dlrzz dbep ztilwyk ,eli`e .dyecwn

.ixnbl dplhazze ozeig z` xzei wepil zetilwd x`yék ,àöîðå§¦§¨¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

çåø úàå ù"îë éøîâì äøáòäå ìåèéá à"ë íìåòì
êéùîäì äùò úåöî ç"îøå õøàä ïî øéáòà äàîåèä
åá ãçééìå øù÷ìå åì úåìòäì äèîì ä"á ñ"à øåà
øåîâ ãåçéá óåâä éøáà ç"îøáù úéðåéçä ùôðä úåììë
åì úåéäì 'úé åðåöøá äìòù åîë ùîî íéãçàì úåéäì

.úåáàä åîë äáëøîì åì íäå íéðåúçúá äøéã

øçàîå
äáëøî äéäú ìàøùé úåììëáù úéðåéçä ùôð úåììëù
àéäù æä"åò ìù úåéçä úåììë íâ éæà 'äì äùåã÷
äìòúå äúàìçå 'úàîåèî æà àöú åéùëò äâåð úôéì÷
ìë åàøå åãåáë úåìâúäá 'äì äáëøî úåéäì äùåã÷ì
ãåáë àìîéå åæåò ïåàâ øãäá íäéìò òéôåéå åéãçé øùá
äøåú ïúîáë ïéòá ïéò åàøé ìàøùéå õøàä ìë úà 'ä
ãåò ïéà íéäìàä àåä 'ä éë úòãì úàøä äúà áéúëã
ùìùä ìë éøîâì åìèáúéå åòìáúé äæ éãé ìòå åãáìî
åéùëò äùåã÷äî ïúåéçå ïú÷éðé éë úåàîèä úåôéì÷
ìë éë àöîðå ïäéðéá úòöåîîä äâåð úôéì÷ é"ò àéä
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ב.5. יג, לה.6.זכרי' ד, דברים

xc` c"k iriax mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

g"nx miiwz dnyp lky ici lre ;mi`zn epi`y mewnl jyniz
myky ,mc`d ixa` (248) g"nx cbpk ody ,dyrd zeevn (248)
on zeig jiynn `ede ytpd ly mieqn gekl ilk `ed xa` lky
.zewl` zelbzd d`iane oeilrd oevxl ilk `id devn lk jk ,ytpd

l`xyi zenyp lkyke
`l zetilwdy exnyi
dyecwdn zeig dpa`yz
ytpd z` dyecwl elrie
- l`xyi llk ly zipeigd
jka elri df mr cgiy ixd
ly zillkd zeigd z` mb
z` dnyp lk - dfd mlerd
mlerae ,mlera dwlg
lreta zewl` ielib xexyi

.ynn
úàælry ,dlrnd caln - Ÿ

dxez cenile zeevn meiw ici
ytpd ly gekd dlrzn

,dyecwa zipeigdãBòå§
,úøçàdlrn jka yi - ©¤¤
:ztqepúéðeiçä Lôð çkL¤Ÿ©¤¤©¦¦

úBiúBàa úLaìúnä©¦§©¤¤§¦
Bà äøBz ãeîìúa øeacä©¦§©§¨

Bà ,ïäa àöBiëå älôz- §¦¨§©¥¨¤
meiwa yalznd gekd

éøä ¯ úBiNòî úBöîìk ¦§©£¦£¥¨
Búeiçå Bìecbezegztzd - ¦§©

,mi`a df gek ly eneiwe
àeäL ,ícäî,mcd -ïéìëà ìk ïäL ,Lnî dâð útìwî ¥©¨¤¦§¦©Ÿ©©¨¤¥¨¢¨¦

eéäL ,íc eNòðå äúLå ìëàL ïé÷Lîe,ok iptl -úçz ©§¦¤¨©§¨¨§©£¨¤¨©©
,dzìLîî,dbep ztilw ly -,äpnî íúeiç e÷ðéådtilwn - ¤§©§¨§¨§©¨¦¤¨

,dbepäzòådevn eziiyr e` ezlitz ,dxez ecenil zrya - §©¨
,ziyrnàéä,dbep ztilw -úììëðå áBèì òøî úëtäúî ¦¦§©¤¤¥©§§¦§¤¤

LaìúðL ,äpnî ìãbä úéðeiçä Lôð çk éãé ìò ,äMãwa- ©§ª¨©§¥Ÿ©¤¤©¦¦©¨¥¦¤¨¤¦§©¥
,yalzn df geky dcaerd zervn`aelà úBiúBàadxez ly - §¦¥

,dlitze,Bæ äiNòa Bà,devn dze` ly -ïä ïä øLàzeize` - ©£¦¨£¤¥¥
,devnd dyrne dlitze dxezdíeL éìa ,Cøaúé BðBöø úeiîéðt§¦¦§¦§¨¥§¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ïk íb ììëð ïúeiçå ,íéðt øzñä¤§¥¨¦§©¨¦§¨©¥§¥¨

Lôð çk ïk íb äìBòå ììëð ïúeiçáe ,Cøaúé BðBöø àeäL¤§¦§¨¥§©¨¦§¨§¤©¥Ÿ©¤¤
.úéðeiçämixacd lk ly zeigd mb dyecwl dler jk ici lr dpd - ©¦¦

cenll e` devnd z` miiwl gekd z` laiw mci lrye ,dzye lk`y
,dxezd z`àéäL ,dâð útì÷ úeììk ïk íb äìòz äæ éãé ìòå§©§¥¤©£¤©¥§¨§¦©Ÿ©¤¦

,dbep ztilw -úeììk§¨
äfä íìBò ìL úeiçä©©¤¨©¤

.éøîçäå éîLbäizne - ©©§¦§©¨§¦
k zllkply zeigd l

- inybd dfd mlerd
?dyecwaìk øLàk©£¤¨

úéäìàä Lôðå äîLpä4 ©§¨¨§¤¤¨¡Ÿ¦
ú÷lçúnä ,ìàøNé ìëaL¤§¨¦§¨¥©¦§©¤¤

ì úeèøôa,àBaø íéML- ¦§¨§¦¦¦
xtqnd `ed sl` ze`n yy
llk zenyp ly illkd
lrny zenypd .l`xyi
mihxt od ,df xtqn
sl`d ze`n yyn zevevipe
yy lk xy`ke ,onwlck -
,"`eax miyy" ,sl` ze`n

zenypdLôð ìk íi÷z§©¥¨¤¤
úBöî â"éøz ìk úéèøt§¨¦¨©§©¦§
äNòú-àì ä"ñL :äøBzä©¨§¨Ÿ©£¤
xearl `ly xnyidl -

ick ,odilrä"ñL ãéøôäì§©§¦§¨
Lôð íc ìL íéãéb¦¦¤¨¤¤
àlL ,óebaL úéðeiçä©¦¦¤©¤Ÿ
äøáòa úeiç eìa÷éå e÷ðéé¦§¦©§©©£¥¨

ìMî úçàî BæïänL ,éøîâì ,úBàîhä úBtì÷ Lylyn - ¥©©¦¨Ÿ§¦©§¥§©§¥¤¥¤
,ixnbl ze`nhd zetilwdàúéøBàc äNòú-àì ä"ñù íéòtLð¦§¨¦Ÿ©£¤§©§¨

mb `l` dxezay dyrzÎ`ld wx `le -,ïðaøcî ïäL ïäéôðòå- §©§¥¤¤¥¦§©¨¨
mzeig milawn ,opaxcny dl` "mitpr" mby 'f wxta epcnly itke
mzrtyd milawnd mixacd lk .ixnbl ze`nhd zetilw ylyn
;dyecwl zelrzdl mileki mpi` ,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyn
mc`d ly mcd cib f` lawn ,dl` mixac lr dlilg xaer mc`yke
ylyn ezeig z` (dxiar dze`l zekiiy el yiy cib eze`)

,ixnbl ze`nhd zetilwdúBìòì úéðeiçä Lôð ìëeú àì áeLå§Ÿ©¤¤©¦¦©£
ìMä úàîèa äàîèð íà ,'ä ìàïéàL ,úBàîhä úBtì÷ L ¤¦¦§§¨§ª§©©¨Ÿ§¦©§¥¤¥
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íéøîà éèå÷éì
úàæúùáìúîä úéðåéçä ùôð çëù úøçà ãåòå

ïäá àöåéëå äìôú åà ú"úá øåáãä úåéúåàá
ìë éøä úåéùòî úåöî åààåäù íãäî åúåéçå åìåãéâ

ìëàù ïé÷ùîå ïéìëåà ìë ïäù ùîî äâåð úôéì÷î
íúåéç å÷ðéå äúìùîî úçú åéäù íã åùòðå äúùå
'ùåã÷á úììëðå áåèì òøî úëôäúî àéä äúòå äðîî
úåéúåàá ùáìúðù äðîî ìãâä úéðåéçä ùôð çë é"ò
éìá 'úé åðåöø úåéîéðô ïä ïä øùà åæ äéùòá åà åìà
àåäù ä"á ñ"à øåàá ë"â ììëð ïúåéçå íéðô øúñä íåù
úéðåéçä ùôð çë ë"â äìåòå ììëð ïúåéçáå 'úé åðåöø
úåììë àéäù äâåð úôéì÷ úåììë ë"â äìòú äæ é"òå
äîùðä ìë øùàë éøîåçäå éîùâä æä"åò ìù úåéçä
úåèøôá ú÷ìçúîä ìàøùé ìëáù úéäìàä ùôðå
úåöî â"éøú ìë úéèøô ùôð ìë íéé÷ú àåáø íéùùì
ùôð íã ìù íéãéâ ä"ñù ãéøôäì ú"ì ä"ñù äøåúä
åæ äøéáòá úåéç åìá÷éå å÷ðéé àìù óåâáù úéðåéçä
íéòôùð ïäîù éøîâì úåàîèä úåôéì÷ ùìùî úçàî
áåùå ïðáøãî ïäù ïäéôðòå 'úééøåàã äùòú àì ä"ñù
äàîèð íà 'ä ìà úåìòì úéðåéçä ùôð ìëåú àì
äéìò ïäì ïéàù úåàîèä úåôéì÷ ùìùä úàîåèá
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כ"ק וצ"ע". ישנן, שבמחשבה מצות כמה שבתרי"ג מפני ואולי ע"ע, עסקינן החיונית בנפש רק הרי "צ"ע,
הנפש  שכוח הענין, את מתחיל הזקן שרבנו כפי החיונית, הנפש אודות מדובר כאן שהרי שלמדנו מה על זו בהערתו עומד שליט"א אדמו"ר
נוגה  מקליפת הבאים ושתיה מאכילה הם החיונית) הנפש (של וחיותה שגידולה מעשיות, ומצוות התפילה הלימוד, באותיות המתלבש החיונית
שני  של בעבודה מפורט באופן הענין את מסביר הזקן ורבנו - וכו' בקדושה - נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל -
ברוך  סוף אין ובאור יתברך ברצונו ידן על מתאחדת הזה) העולם של החיות גם (ובמילא החיונית שהנפש איך ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי
החיונית? הנפש את להזכיר מתאים יותר כשהיה האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשון הזקן רבנו כאן משתמש איפוא, מדוע, - הוא
החיונית  הנפש של פעולתה ובכן, - במחשבה הנעשות מצוות מספר ישנן המצוות תרי"ג שבין מפני הוא הטעם ש"אולי" שליט"א הרבי ומתרץ
ואילו  ובמעשה; שבדיבור המצוות כל נעשות ידן ועל שבהן גשמיים באברים קשורה החיונית שהנפש מכיוון ובמעשה, בדיבור בעיקר מתבטאת
הזקן  רבנו כאן משתמש לכן החיונית. הנפש של הממשי תיווכה בלי האלקית, והנפש הנשמה ידי על בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות

האלקית. הנפש הרי הוא המצוות לכל המקורי הכוח כי האלקית", "נפש בלשון
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חמישי  אדר יום כ"ה
,94 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð úåììëù øçàîå,gn 'nr cr.'éùò äøéöé

,éøîâì äøáòäå ìeha íà ék íìBòì äiìò ïäìyly - ¨¤£¦¨§¨¦¦¦§©£¨¨§©§¥
ozelrdl zexyt` oi` ,dbep ztilwl cebipa ,ze`nhd zetilwd

.ixnbl olhal m` ik dyecwláeúkL Bîk5çeø úàå" : §¤¨§¤©
;"õøàä ïî øéáòà äàîhämirtypd mixacdy xg`ne - ©ª§¨©£¦¦¨¨¤

ze`nhd zetilwd ylyn
mzexyt`a oi` ,ixnbl
m`e ,dyecwl zelrzdl
zg` lr mc` xeari
dyrzÎ`ld zeevn d"qyn
leki `l - "oditpr" e`

dyecwl zelrzdleze`
hxttpd lyzipeigd y

dze`a ea ynzydy
lr xearln ezexnyid ici lry oaen ixd ;dxiarlkzeevn d"qy

y gihan `ed ,dyrzÎ`ldlkzelrzdl lkez zipeigd eytp
,dyecwläNò-úBöî ç"îøeytp lk miiwz dyrdÎzeevn z` - §©¦§£¥

ick ,icedi ly zihxtéLîäì,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà C §©§¦¥¨§©¨
Bì úBìòäì,d"awdl -Lôpä úeììk Ba ãçéìe øM÷ìe §©£§©¥§©¥§¨©¤¤

øeîb ãeçéa ,óebä éøáà ç"îøaL úéðeiçämeiw ici lry - ©¦¦¤¦§©¤§¥©§¦¨
,d"awd mr zcg`zne zxywzne ytpd dlrzn ,zeevnúBéäì¦§

,Lnî íéãçàìmr - ©£¨¦©¨
,d"awdäìòL Bîk§¤¨¨

Bì úBéäì Cøaúé BðBöøa¦§¦§¨¥¦§
íäå ,íéðBzçza äøéc- ¦¨©©§¦§¥

ly zeigde mc`d ixa`
,mday zipeigd ytpd

miyrpBì,d"awdl -
.úBáàä Bîk äákøîì- §¤§¨¨§¨¨

,d"awdl "dakxn" eidy
itk - oeilrd oevxd mr micge`ne milha eid mdixa` lky
"dakxn" icedi lk ly eixa` lk eidi jk - b"k wxta epcnly

.zeevnd oipr ici lr ,d"awdl

äákøî äéäz ìàøNé úeììëaL úéðeiçä Lôð úeììkL øçàîe¥©©¤§¨¤¤©¦¦¤¦§¨¦§¨¥¦§¤¤§¨¨
útì÷ àéäL ,äfä íìBò ìL úeiçä úeììk íb éæà ¯ 'äì äLBã÷§¨©£©©§¨©©¤¨©¤¤¦§¦©

,åLëò dâðztilwn `id dfd mlerd ly zeigd ,giynd z`ia iptl - Ÿ©©§¨
,dbepæà àöz,dfd mlerd ly dlek zeigd -,dúàìçå dúàîhî ¥¥¨¦ª§¨¨§¤§¨¨

rxd epiid "dz`neh" -
"dz`lg"e ,dbep ztilway
aeh mby ,dbepay aehd epiid
`l` ,dyecwn epi` df

,dtilwnäMã÷ì äìòúå§©£¤¦§ª¨
,'äì äákøî úBéäì- ¦§¤§¨¨©

,`eal cizrlúelbúäa§¦§©
,BãBák,'d ceak -ìk eàøå" §§¨¨

,"åécçé øNaipa lk - ¨¨©§¨
,zewl` e`xi mc`dòéôBéå§¦©

,Bfò ïBàb øãäa íäéìò£¥¤©£©§ª
ìk úà 'ä ãBáë àìnéå"§¦¨¥§¤¨
ïéò eàøé ìàøNéå ,"õøàä̈¨¤§¦§¨¥¦§©¦

,äøBz ïzîák ïéòaoir"d - §©¦¦§©©¨
d`exy enk ,zewl` ly zn`d z` d`xz ,ziyep`d oird ,"dhnly

,dxez ozn zrya xacd didy itk - "dlrnly oir"d z`fáéúëc6: ¦§¦
:dxez ozna -ãBò ïéà íéäìàä àeä 'ä ék úòãì úàøä äzà"©¨¨§¥¨¨©©¦¨¡Ÿ¦¥

."Bcálîziwl`d zelbzdd lr xizqn miwl` myy dxzqddy - ¦§©
df did ,dxez ozn zryay ,`l` ,llk dxzqd dpi` - 'ied my ly

.icinz ote`a didi df `eal cizrl eli`e ,cala xvw onfläæ éãé ìòå§©§¥¤
,dyecwl dlrz dbep ztilwy -ìk éøîâì eìhaúéå eòlaúé¦§©§§¦§©§§©§¥¨

ìMä,úBàîhä úBtì÷ L-"zend rla 'ln erlazi"w"k zxrd - ©¨Ÿ§¦©§¥
- `ed "erlazi" ly heytd yexitd :xnelk .`"hily x"enc`
mewn dfi`a `vnp rlapy xacdy xnel mewn did df itle ,drila
xnelk ,"zend rla" oeyln `ed "erlazi" ly yexitd o`k j` ,`edy
.dxenb dcgkde oeilk -
dbep ztilwy dcaerd
d`vezk ,dyecwl dlrz
`linn `iaz zeevnd meiwn
zetilwd ylyy jk icil

,dplhazz ze`nhdék¦
äMãwäî ïúeiçå ïú÷éðé§¦¨¨§©¨¥©§ª¨
útì÷ éãé ìò àéä åLëò©§¨¦©§¥§¦©

.ïäéðéa úòvîîä dâð- Ÿ©©§ª©©¥¥¤
oia zrvenn `id dbep ztilw
ze`nhd zetilwd yly
- dyecw ,licadl ,oial
zetilwd yly ,oky
rxe d`neh ozeida ze`nhd
dplkezy dyecwl zekiiy mey mdl oi` ,aeh ly aehxew ila ,cala
,"rvenn" `idy ,dbep ztilw ici lr wxe ;dyecwn ozeig lawl

ay aehd llba - rxe aehn zakxen dzeidazekiiy dl yi d
lr ixd - ze`nhd zetilwl zekiiy dl yi day rxd llbae dyecwl
zeig wepil ze`nhd zetilwd ylyl xyt` ,dbep ztilw "jeeiz" ici
,`linn ,elkei `l ,dyecwl dlrzz dbep ztilwyk ,eli`e .dyecwn

.ixnbl dplhazze ozeig z` xzei wepil zetilwd x`yék ,àöîðå§¦§¨¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

çåø úàå ù"îë éøîâì äøáòäå ìåèéá à"ë íìåòì
êéùîäì äùò úåöî ç"îøå õøàä ïî øéáòà äàîåèä
åá ãçééìå øù÷ìå åì úåìòäì äèîì ä"á ñ"à øåà
øåîâ ãåçéá óåâä éøáà ç"îøáù úéðåéçä ùôðä úåììë
åì úåéäì 'úé åðåöøá äìòù åîë ùîî íéãçàì úåéäì

.úåáàä åîë äáëøîì åì íäå íéðåúçúá äøéã

øçàîå
äáëøî äéäú ìàøùé úåììëáù úéðåéçä ùôð úåììëù
àéäù æä"åò ìù úåéçä úåììë íâ éæà 'äì äùåã÷
äìòúå äúàìçå 'úàîåèî æà àöú åéùëò äâåð úôéì÷
ìë åàøå åãåáë úåìâúäá 'äì äáëøî úåéäì äùåã÷ì
ãåáë àìîéå åæåò ïåàâ øãäá íäéìò òéôåéå åéãçé øùá
äøåú ïúîáë ïéòá ïéò åàøé ìàøùéå õøàä ìë úà 'ä
ãåò ïéà íéäìàä àåä 'ä éë úòãì úàøä äúà áéúëã
ùìùä ìë éøîâì åìèáúéå åòìáúé äæ éãé ìòå åãáìî
åéùëò äùåã÷äî ïúåéçå ïú÷éðé éë úåàîèä úåôéì÷
ìë éë àöîðå ïäéðéá úòöåîîä äâåð úôéì÷ é"ò àéä
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ב.5. יג, לה.6.זכרי' ד, דברים
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אדר  כ"ז קודש שבת יום
יום שבת קודש כ "ז אדר  ,96 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ïáåé äæáå,hn 'nr cr.úåøçà

,dnypd ly dlecbd dcixidy ixd ,dlrnl dnypl yiy el`k
- dnvr xear `l `idóeâa Laìúäì äfä íìBòì Búãéøé àlà¤¨§¦¨¨¨©¤§¦§©¥§

íðwúì éãk àeä ,úéðeiçä Lôðå,zindad ytpe sebd z` - §¤¤©¦¦§¥§©§¨
ìL ìL òøäî íãéøôäìe ,ãáìaéãé ìò ,úBàîhä úBtì÷ L ¦§©§©§¦¨¥¨©¤¨Ÿ§¦©§¥©§¥

äNòú-àì ä"ñL úøéîL§¦©§¨Ÿ©£¤
,ïäéôðòåxnyidl - §©§¥¤

`ziixe`c mixeqi`n
,opaxceBLôð úBìòäìe§©£©§

d÷ìç íò úéðeiçäiMäC ©¦¦¦¤§¨©©¨
,äfä íìBò úeììkî dì̈¦§¨¨©¤
øBàa íãçéìe íøM÷ìe§©§¨§©£¨§
øLà ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨£¤

éLîéíäa C,z`fe -ìò ©§¦¨¤©
úBöî ç"îø ìk Bîei÷ éãé§¥¦¨§©¦§
,úéðeiçä BLôða äNò£¥§©§©¦¦

àéä àéäLytpd - ¤¦¦
,zipeigdìk úîi÷îä©§©¤¤¨

økæpk úBiNòî úBöî¦§©£¦©¦§¨
.ìéòìwxta -dfoi`y , §¥

miiwl dleki ziwl`d ytpd
.zipeigd ytpd ici lr `l` ,inybd sebd mr zeyrpd zeevnd z`

.seba lertl dleki ziwl`d ytpd oi` dicrla ,okyáeúkL Bîëe§¤¨

ïewz äëéøö dðéà dîöò äîLpä ék :[å"ë øòL íéiç õòa]§¥©¦©©¦©§¨¨©§¨¥¨§¦¨¦
,'eëå äfä íìBòa Laìúäì äëøöä àìå ,'eë ììkytpe sebae - §¨§Ÿª§§¨§¦§©¥¨¨©¤§

,zindadéLîäì ÷øøBà Cick ,iwl` -,'eë íðwúìsebd z` - ©§©§¦§©§¨
,zindad ytpeLnî àeäå7øøáì ,äðéëMä úeìb ãBñ úîâã §©¨ª§©¨©§¦¨§¨¥

.'eëå ïéöBöéðmyk - ¦¦§
ick zelbl dcxi dpikydy
ivevip z` zelrdle xxal
- dtilwa eltpy dyecwd
,seba dnypd zcxei mb jk
,dabl zelb deednd xac
ytpe sebd z` owzl ick
zevevip z` xxale zindad
lk lr .mday dyecwd
ahid dzr zxaqen ,mipt
:zeiyrnd zeevnd zlrn
z`ixa zilkz lky oeeik
dnypd zcixie zenlerd
zelrdl ick `ed ,dhnl
,zindad ytpe sebd z`
lk z` mb jk ici lre
zeyrpd ,zeiyrn zeevn ici lr xwira rvazn xacd ixd - mlerd

.zindad ytpde sebd mr

äæáe,xaqedy dna - ¨¤
zeiyrnd zeevnd zlrny
oci lry jka z`hazn
,zipeigd ytpd zilrzn
eðéúBaø eâéìôäM äî ïáeé¨©¤¦§¦©¥

äëøáì íðBøëæ8aãàî ¦§¨¦§¨¨¦§Ÿ
,ä÷ãvä úìòîa ãàî§Ÿ§©£©©§¨¨
ìk ãâðk äìe÷M"L eøîàå§¨§¤§¨§¤¤¨

àéä éîìLeøé ãeîìz ìëáe ,"úBöîä,dwcvd zevn -úàø÷ð ©¦§§¨©§§©§¦¦¦§¥

,íúñ "äåöî" íLa- §¥¦§¨§¨
cner mc`y mixne`yk
,(mzq) devn zeyrl
,dwcvd zevnl `id dpeekd

lä ìbøä äéä Ck ékïBL ¦¨¨¨¤§¥©¨
íLa ä÷ãö àø÷ì¦§Ÿ§¨¨§¥

,íúñ "äåöî"jk lke - ¦§¨§¨
?dnlàéäL éðtîzevn - ¦§¥¤¦

,dwcvdïlkL ,äðlk ìò äìBòå ,úBiNòî úBönä øwòlk - ¦©©¦§©£¦§¨©ª¨¨¤ª¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìéëùî ìëì òãåðë ììë íäéðéá ïåéîãå êøò ïéàå äúö÷î
äæä íìåòì åúãéøé àìà 'åë ìåáñì ìåëé åðéà óåâäù
ãáìá íð÷úì éãë àåä úéðåéçä ùôðå óåâá ùáìúäì
éãé ìò úåàîèä úåôéì÷ ùìù ìù òøäî íãéøôäìå
åùôð úåìòäìå ïäéôðòå äùòú àì ä"ñù úøéîù
íøù÷ìå æä"åò úåììëî äì êééùä ä÷ìç íò úéðåéçä
åîåé÷ é"ò íäá êéùîé øùà ä"á ñ"à øåàá íãçééìå
'îéé÷îä àéä àéäù 'éðåéçä åùôðá äùò úåöî ç"îø ìë
éë [å"ë øòù ç"òá] ù"îëå ì"ðë úåéùòî úåöî ìë
äëøöåä àìå 'åë ììë ïå÷éú äëéøö äðéà äîöò äîùðä
àåäå 'åë íð÷úì øåà êéùîäì ÷ø 'åëå æä"åòá ùáìúäì
.'åëå ïéöåöéð øøáì äðéëùä úåìâ ãåñ úîâåã ùîî

úìòîá ãàî ãàîá ì"æø åâéìôäù äî ïáåé äæáå
ãåîìú ìëáå úåöîä ìë ãâðë äìå÷ùù åøîàå ä÷ãöä
ìâøä äéä êë éë íúñ äåöî íùá '÷ð àéä éîìùåøé
àéäù éðôî íúñ äåöî íùá ä÷ãö àåø÷ì ïåùìä
÷ø ïä ïìåëù äðìåë ìò äìåòå úåéùòî úåöîä ø÷éò
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.7:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו דלכאורה כאן: השייכות ממעלÏÏÎ"יל"פ א' חלק (שהיא נפה"א וסבל וכמשנ"ת ÓÓ˘ירידת
לאחרי שאפי' ועד וכו', (ק"נ והגוף החיונית נפש - לתקן בשביל וכו') אחד וחכ' שהוא מעלתה גודל פ"ב נפה"א,˘ÂÓÏ˙בארוכה ע"י התיקון

נת' Ú˙‰הרי ‰Ê'כו הבירור תכלית גמור צדיק Ï·ÂÒשאפי' ÂÈ‡שזהו והתירוץ מקורÓÓ˘כו'). היא - השכינה [כי ס"פ.Ù‰"‡כו' לקמן -
ÔÈˆÂˆÈ‰Âעניני כל המהוים ה"ה -ÌÏÂÚ‰גוף ,Á"‰Ù'נק וזה בהערתו ÂÒ„וכו'] מסביר שליט"א הרבי כו'". השכינה גלות וההבנה) השכל (מן

מובנת לא לכאורה שכן, - כאן שמדובר למה השכינה גלות  סוד ענין שייכות אלקה ·ÏÏÎזו, חלק (שהיא האלקית הנפש של וסבלה ירידתה
וממדריגה ÓÓ˘ממעל - אחד" וחכמתו ו"הוא עילאה", מ"חכמה באה שהיא הנשמה. ומעלת גדלות על השני בפרק במפורט שלמדנו כפי ,

עד  נוגה, קליפת (שהם והגוף החיונית הנפש את לתקן כדי רק זה הרי - כזה) רב סבל וסובלת כך כל גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה
שהגיע  בצדיק, שגם עתה, זה למדנו הרי - גמור בצדיק שהדבר כפי האלקית, הנפש ידי על החיונית ונפש הגוף תיקון שלימות לאחרי שגם
למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל יכול גופו אין וכו'). הגוף בבירור ביותר הנעלה (האופן הבירור לתכלית כבר
לברר  השכינה גלות סוד של ענין אותו ממש שזהו הוא, והתירוץ - האלקית? הנפש ירידת זאת, בכל היתה, מה לשם כלל, מובן לא ולכאורה

ה  של מקורה היא השכינה שכן, הניצוצין, ‰‡È˜Ï˙את ˘Ù כולל העולם, עניני כל את שמהווים הם הם והניצוצין - זה) פרק בסוף שנלמד (כפי
מהניצוצין. הבאים והגוף החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מן הבאה האלקית הנפש ענין: אותו ממש זה הרי - החיונית והנפש הגוף

" סוד, נקרא והנפש ÂÒ„וזה הגוף את לברר האלקית, הנפש של וגלותה בירידתה גם כך וההבנה: מהשכל ולמעלה נסתר זה כי השכינה", גלות
וההבנה. מהשכל שלמעלה ענין משום יש א.8.החיונית, ט, בתרא בבא

xc` e"k iyiy mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ו שישי יום
פרק לז  ,gn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãøé àì õåöéð ìëå,96 'nr cr.'åëå ïéöåöéð

BãBák éelb àeäL ,íéúnä úiçúe çéLnä úBîé ìL úéìëz ìk̈©§¦¤§©¨¦©§¦©©¥¦¤¦§
éeìz ¯ õøàä ïî äàîhä çeø øéáòäìe ,Cøaúé Búeäìàå¤¡¨¦§¨¥§©£¦©©ª§¨¦¨¨¤¨
úéðeiçä Lôðì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå Búeäìà úëLîäa§©§¨©¡¨§¥¨§¤¤©¦¦

,äéøáà ç"îø ìëa ìàøNé úeììëaLdn ici lre .ytpd ly - ¤¦§¨¦§¨¥§¨§©¥¨¤¨
- ?ef dkynd ytpl d`aìò©

ç"îø ìk dîei÷ éãé§¥¦¨¨§©
,äNò úBöîici lre - ¦§£¥

ytpl zewl`d zkynd
mb zewl` zkynp ,zipeigd

;elek mlerd lkaøéáòäìe§©£¦
,äpnî äàîhä çeø- ©©ª§¨¦¤¨

lk ly zipeigd ytpdn
,l`xyi llkn cg`
ä"ñL ìk dúøéîLa¦§¦¨¨¨§¨

,äNòú-àì úBöî- ¦§Ÿ©£¤
lr xearln ef zexnyid
,dyrzÎ`l zeevn d"qy

d`ianäpnî e÷ðéé àlL- ¤Ÿ¦§¦¤¨
dci lre ,zipeigd ytpdn

,dyecwn.äéãéb ä"ñL- §¨¦¤¨
.d`neh lyzbyen cvik

d`nehd gex ly dzcgkd
meiw ici lr ,mlerd lka
lr zeevnd b"ixz zxinye

- ?l`xyi ipa iciúBîLð àBaø íéML íäL ,ìàøNé úeììk ék¦§¨¦§¨¥¤¥¦¦¦§¨
íìéáLa ék ,íìBòä úeììk ìL úeiçä úeììk íä ,úBièøt- §¨¦¥§¨©©¤§¨¨¨¦¦§¦¨

,l`xyi zenyp liaya,àøáðmiiwzne ig elek mlerdy xg`ne - ¦§¨
,xy` `vei ,l`xyi zenyp liayaíäî èøt ìëåzenypa - §¨§¨¥¤

,l`xyiiLå ììBk àeäàBaø íéMMî ãçà ÷ìç ìL úeiçä Bì C ¥§©¨©©¤¥¤¤¨¦¦¦¦
íìBòä úeììkîsl` ze`n yyl eli`k wlgzn mlerd ,xnelk - ¦§¨¨¨

y mdn cg` lky ,miwlg,zenypd sl` ze`n yyn zg`l jii

wlgd dnyp lkl yi jk meyneéeìzäielz ,mlerd ly df wlg - ©¨
,dúiìòa 'äì BúBìòäì ,úéðeiçä BLôðaytpd ziilr ici lr - §©§©¦¦§©£©©£¦¨¨

.icedi ly zihxtd zipeigdeðéäcz` dlrn `ed cvik :xnelk - §©§
- ?mlerdn wlgdäîa,ici lr -LnzLnMmixaca -äfä íìBòî §©¤¦§©¥¥¨©¤

úéðeiçä BLôðå Bôeb Cøöì§Ÿ¤§©§©¦¦
mze` lvpl dxhna -

,'ä úãBáòìici lr - ©£©
mlerd ipipra ezeynzyd
eytple etebl mikxvpd
- 'd zcear myl ,zipeigd
.mlera ewlg z` dlrn `ed
äiúLe äìéëà ïBâk§£¦¨§¦¨
éìk ìëå äøéãå ,íäéîBãå§¥¤§¦¨§¨§¥

.åéLéîLz`edyk - ©§¦¨
elld mixacd lka ynzyn
lr dlrn `ed ,'d zcearl
mlera ewlg z` mci
xzei ixd opyi ,mxa .d"awdl
miyy" ,sl` ze`n yyn
jkl sqepe ,zenyp ,"`eax
icediy xacd ixyt` izla
miyyn wlga ynzyi cg`

?mlerd lk ly `eaxàlà¤¨
úBîLð àBaø íéMML¤¦¦¦§¨

elà úBièøt,l`xyi zellk ly zillkd dnypdn mihxt ody -ïä §¨¦¥¥
,íéLøLmihxte mitpr daxdl hytzne wlgzn yxey lky myke - ¨¨¦

- "miyxy" ody zenypl qgia mb jk -ì ÷lçúî LøL ìëåíéML §¨Ÿ¤¦§©¥§¦¦
,çeøå Lôða ïëå ,úçà äîLð àeä õBöéð ìkL ,úBöBöéð àBaø¦¦¤¨¦§¨¨©©§¥§¤¤§©

.äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà :úBîìBò äòaøàî íìBò ìëa- §¨¨¥©§¨¨¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨
eze`e zeliv`d mlern dnyp e` gex zpiga e` ,ytp zpiga dpyi

,'eke d`ixad mlern xac

õBöéð ìëå,dnyp ly -,äfä íìBòì ãøé àìzelrdle owzl ick - §¨¦Ÿ¨©¨¨©¤
owfd epaxy itk - zipeigd ytpde sebd z` owzl m` ik ,envr z`

epaxy oeeik .oldl xiaqn
zcixi z` o`k xikfn owfd
wiqtn `ed ,dnypd
ick (xbqend xn`nk)
iabl dcixid lceb yibcdl
uevip m` mby ,dnypd
dhnl o`k ribi dnypd
ly xzeia dpeilrd dbxcl

ly d`xile dad`l deey df oi` - xenb wicv ly d`xie dad`
- dhnl dzcixi iptl ,dlrnl dnypdàéäL óàdnypd zcixi - ©¤¦

,dfd mlerl,Lnî úeìb úðéçáe äìBãb äãéøé,dnypl -íb ék §¦¨§¨§¦©¨©¨¦©

äéäiL,seba dhnl ezcixia -äáäàå äàøéa 'ä ãáBò øeîb ÷écö ¤¦§¤©¦¨¥§¦§¨§©£¨
íéâeðòúa äaø,d`xie dad`a xzeia dpeilrd dbixcnd -òébé àì ©¨§©£¦Ÿ©¦©

,wicvd ly dnypd uevip -
'äa Búe÷ác úBìòîì§©£§¥©

eîéçøe eìéçãad`xia ¦§¦§¦
uevipl eidy dad`e

,dnypdBúãéøé íøèa§¤¤§¦¨
àì ,éøîçä äfä íìBòì̈¨©¤©¨§¦Ÿ

,dúö÷î àìå dðéî`l - ¦¨§Ÿ¦§¨¨
zvwnn `l s`e dpnn

,dpnníäéðéa ïBéîãå Cøò ïéàådnypd ly dad`de d`xid oia - §¥¤¤§¦§¥¥¤
,seba dhnl dzeida dzad`e dz`xi oial ,dlrnlòãBpk ,ììk§¨©¨

,'eë ìañì ìBëé Bðéà óebäL ,ìékNî ìëìzelecb dad`e d`xi - §¨©§¦¤©¥¨¦§Ÿ
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éåìéâ àåäù íéúîä úééçúå çéùîä úåîé ìù úéìëú
õøàä ïî äàîåèä çåø øéáòäìå 'úé åúåäìàå åãåáë
úéðåéçä ùôðì ä"á ñ"à øåàå åúåäìà úëùîäá éåìú
ìë äîåé÷ é"ò äéøáà ç"îø ìëá ìàøùé úåììëáù
äðîî äàîåèä çåø øéáòäìå äùò úåöî ç"îø
ä"ñù äðîî å÷ðéé àìù ú"ì úåöî ä"ñù ìë 'úøéîùá
úåîùð àåáø íéùù íäù ìàøùé úåììë éë äéãéâ
éë íìåòä úåììë ìù úåéçä úåììë íä úåéèøô
åì êééùå ììåë àåä íäî èøô ìëå àøáð íìéáùá
íìåòä úåììëî àåáø íéùùî ãçà ÷ìç ìù úåéçä
åðééäã äúééìòá 'äì åúåìòäì úéðåéçä åùôðá éåìúä
úéðåéçä åùôðå åôåâ êøåöì æä"åòî ùîúùîù äîá
éìë ìëå äøéãå íäéîåãå äéúùå äìéëà ïåâë 'ä úãåáòì
ïä åìà úåéèøô úåîùð àåáø íéùùù àìà åéùéîùú
ìëù úåöåöéð àåáø íéùùì ÷ìçúî ùøù ìëå 'éùøù
íìåò ìëá çåøå ùôðá ïëå úçà äîùð àåä õåöéð

äéùò äøéöé äàéøá 'åìéöà úåîìåò òáøàî

õåöéð ìëå
úåìâ 'éçáå äìåãâ äãéøé àéäù óà æä"åòì ãøé àì
äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö äéäéù íâ éë ùîî
åìéçãá 'äá åúå÷éáã úåìòîì òéâé àì íéâåðòúá äáø
àìå äðéî àì éøîåçä æä"åòì åúãéøé íøèá åîéçøå
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סט xc` f"k ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ז קודש שבת יום
יום שבת קודש כ "ז אדר  ,96 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ïáåé äæáå,hn 'nr cr.úåøçà

,dnypd ly dlecbd dcixidy ixd ,dlrnl dnypl yiy el`k
- dnvr xear `l `idóeâa Laìúäì äfä íìBòì Búãéøé àlà¤¨§¦¨¨¨©¤§¦§©¥§

íðwúì éãk àeä ,úéðeiçä Lôðå,zindad ytpe sebd z` - §¤¤©¦¦§¥§©§¨
ìL ìL òøäî íãéøôäìe ,ãáìaéãé ìò ,úBàîhä úBtì÷ L ¦§©§©§¦¨¥¨©¤¨Ÿ§¦©§¥©§¥

äNòú-àì ä"ñL úøéîL§¦©§¨Ÿ©£¤
,ïäéôðòåxnyidl - §©§¥¤

`ziixe`c mixeqi`n
,opaxceBLôð úBìòäìe§©£©§

d÷ìç íò úéðeiçäiMäC ©¦¦¦¤§¨©©¨
,äfä íìBò úeììkî dì̈¦§¨¨©¤
øBàa íãçéìe íøM÷ìe§©§¨§©£¨§
øLà ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨£¤

éLîéíäa C,z`fe -ìò ©§¦¨¤©
úBöî ç"îø ìk Bîei÷ éãé§¥¦¨§©¦§
,úéðeiçä BLôða äNò£¥§©§©¦¦

àéä àéäLytpd - ¤¦¦
,zipeigdìk úîi÷îä©§©¤¤¨

økæpk úBiNòî úBöî¦§©£¦©¦§¨
.ìéòìwxta -dfoi`y , §¥

miiwl dleki ziwl`d ytpd
.zipeigd ytpd ici lr `l` ,inybd sebd mr zeyrpd zeevnd z`

.seba lertl dleki ziwl`d ytpd oi` dicrla ,okyáeúkL Bîëe§¤¨

ïewz äëéøö dðéà dîöò äîLpä ék :[å"ë øòL íéiç õòa]§¥©¦©©¦©§¨¨©§¨¥¨§¦¨¦
,'eëå äfä íìBòa Laìúäì äëøöä àìå ,'eë ììkytpe sebae - §¨§Ÿª§§¨§¦§©¥¨¨©¤§

,zindadéLîäì ÷øøBà Cick ,iwl` -,'eë íðwúìsebd z` - ©§©§¦§©§¨
,zindad ytpeLnî àeäå7øøáì ,äðéëMä úeìb ãBñ úîâã §©¨ª§©¨©§¦¨§¨¥

.'eëå ïéöBöéðmyk - ¦¦§
ick zelbl dcxi dpikydy
ivevip z` zelrdle xxal
- dtilwa eltpy dyecwd
,seba dnypd zcxei mb jk
,dabl zelb deednd xac
ytpe sebd z` owzl ick
zevevip z` xxale zindad
lk lr .mday dyecwd
ahid dzr zxaqen ,mipt
:zeiyrnd zeevnd zlrn
z`ixa zilkz lky oeeik
dnypd zcixie zenlerd
zelrdl ick `ed ,dhnl
,zindad ytpe sebd z`
lk z` mb jk ici lre
zeyrpd ,zeiyrn zeevn ici lr xwira rvazn xacd ixd - mlerd

.zindad ytpde sebd mr

äæáe,xaqedy dna - ¨¤
zeiyrnd zeevnd zlrny
oci lry jka z`hazn
,zipeigd ytpd zilrzn
eðéúBaø eâéìôäM äî ïáeé¨©¤¦§¦©¥

äëøáì íðBøëæ8aãàî ¦§¨¦§¨¨¦§Ÿ
,ä÷ãvä úìòîa ãàî§Ÿ§©£©©§¨¨
ìk ãâðk äìe÷M"L eøîàå§¨§¤§¨§¤¤¨

àéä éîìLeøé ãeîìz ìëáe ,"úBöîä,dwcvd zevn -úàø÷ð ©¦§§¨©§§©§¦¦¦§¥

,íúñ "äåöî" íLa- §¥¦§¨§¨
cner mc`y mixne`yk
,(mzq) devn zeyrl
,dwcvd zevnl `id dpeekd

lä ìbøä äéä Ck ékïBL ¦¨¨¨¤§¥©¨
íLa ä÷ãö àø÷ì¦§Ÿ§¨¨§¥

,íúñ "äåöî"jk lke - ¦§¨§¨
?dnlàéäL éðtîzevn - ¦§¥¤¦

,dwcvdïlkL ,äðlk ìò äìBòå ,úBiNòî úBönä øwòlk - ¦©©¦§©£¦§¨©ª¨¨¤ª¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìéëùî ìëì òãåðë ììë íäéðéá ïåéîãå êøò ïéàå äúö÷î
äæä íìåòì åúãéøé àìà 'åë ìåáñì ìåëé åðéà óåâäù
ãáìá íð÷úì éãë àåä úéðåéçä ùôðå óåâá ùáìúäì
éãé ìò úåàîèä úåôéì÷ ùìù ìù òøäî íãéøôäìå
åùôð úåìòäìå ïäéôðòå äùòú àì ä"ñù úøéîù
íøù÷ìå æä"åò úåììëî äì êééùä ä÷ìç íò úéðåéçä
åîåé÷ é"ò íäá êéùîé øùà ä"á ñ"à øåàá íãçééìå
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.7:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו דלכאורה כאן: השייכות ממעלÏÏÎ"יל"פ א' חלק (שהיא נפה"א וסבל וכמשנ"ת ÓÓ˘ירידת
לאחרי שאפי' ועד וכו', (ק"נ והגוף החיונית נפש - לתקן בשביל וכו') אחד וחכ' שהוא מעלתה גודל פ"ב נפה"א,˘ÂÓÏ˙בארוכה ע"י התיקון

נת' Ú˙‰הרי ‰Ê'כו הבירור תכלית גמור צדיק Ï·ÂÒשאפי' ÂÈ‡שזהו והתירוץ מקורÓÓ˘כו'). היא - השכינה [כי ס"פ.Ù‰"‡כו' לקמן -
ÔÈˆÂˆÈ‰Âעניני כל המהוים ה"ה -ÌÏÂÚ‰גוף ,Á"‰Ù'נק וזה בהערתו ÂÒ„וכו'] מסביר שליט"א הרבי כו'". השכינה גלות וההבנה) השכל (מן

מובנת לא לכאורה שכן, - כאן שמדובר למה השכינה גלות  סוד ענין שייכות אלקה ·ÏÏÎזו, חלק (שהיא האלקית הנפש של וסבלה ירידתה
וממדריגה ÓÓ˘ממעל - אחד" וחכמתו ו"הוא עילאה", מ"חכמה באה שהיא הנשמה. ומעלת גדלות על השני בפרק במפורט שלמדנו כפי ,

עד  נוגה, קליפת (שהם והגוף החיונית הנפש את לתקן כדי רק זה הרי - כזה) רב סבל וסובלת כך כל גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה
שהגיע  בצדיק, שגם עתה, זה למדנו הרי - גמור בצדיק שהדבר כפי האלקית, הנפש ידי על החיונית ונפש הגוף תיקון שלימות לאחרי שגם
למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל יכול גופו אין וכו'). הגוף בבירור ביותר הנעלה (האופן הבירור לתכלית כבר
לברר  השכינה גלות סוד של ענין אותו ממש שזהו הוא, והתירוץ - האלקית? הנפש ירידת זאת, בכל היתה, מה לשם כלל, מובן לא ולכאורה

ה  של מקורה היא השכינה שכן, הניצוצין, ‰‡È˜Ï˙את ˘Ù כולל העולם, עניני כל את שמהווים הם הם והניצוצין - זה) פרק בסוף שנלמד (כפי
מהניצוצין. הבאים והגוף החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מן הבאה האלקית הנפש ענין: אותו ממש זה הרי - החיונית והנפש הגוף

" סוד, נקרא והנפש ÂÒ„וזה הגוף את לברר האלקית, הנפש של וגלותה בירידתה גם כך וההבנה: מהשכל ולמעלה נסתר זה כי השכינה", גלות
וההבנה. מהשכל שלמעלה ענין משום יש א.8.החיונית, ט, בתרא בבא
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,zeiyrnd zeevnd÷ø ïäick -,'äì úéðeiçä Lôð úBìòäì ¥©§©£¤¤©¦¦©
àéäL,zipeigd ytpd -ïäa úLaìúîe ,ïúBà úîi÷îä àéä- ¤¦¦©§©¤¤¨¦§©¤¤¨¤

,zeiyrnd zeevnaLaìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ììkéì¦¨¥§¥¨©§ª¨
,ïäadevn ly dzxhne dzpeek lky oeeikne .zeiyrnd zeevna - ¨¤

zipeigd ytpdy dfa `id
devn dze`a zyalzn
jexa seq oi` xe`a ztwene

- devnay `edEì ïéàå§¥§
úéðeiçä LôpL äåöî¦§¨¤¤¤©¦¦
Ck ìk da úLaìúî¦§©¤¤¨¨¨

,ä÷ãvä úåöîákixdy - ¦§¦§©©§¨¨
ytpd zyalzn dwcva
dlecb dcna zipeigd
x`y lka xy`n daxda

:zeiyrnd zeevndìëaL¤§¨
ïäa Laìúî ïéà úBöîä©¦§¥¦§©¥¨¤
Lôpî ãçà çk ÷ø©Ÿ©¤¨¦¤¤

úéðeiçägek :oebk - ©¦¦
dgipnd ciay dyrnd
dwifgnd e` ,oilitz
wx df mbe ,dnecke bexz`a

òéâiî ïúBð íãàL ä÷ãöa ìáà ,ãáì äåönä äNòî úòLa¦§©©£¥©¦§¨§©£¨¦§¨¨¤¨¨¥¦§¦©
åétk,eitk zribin gieexdy sqkdn dwcv ozepy -çk ìk éøä ©¨£¥¨Ÿ©

Laìî úéðeiçä BLôðøçà ÷ñò Bà Bzëàìî úiNòa- ©§©¦¦§ª¨©£¦©§©§¥¤©¥
,zipeigd eytp gek lk ea riwydy,elà úBòî Ba økzNpL¤¦§©¥¨¥

ä÷ãöì ïðúBpLëegek lk z` mzbyda riwydy mitqk mze` - §¤§¨¦§¨¨
,zipeigd eytp.'äì äìBò úéðeiçä BLôð ìk éøäixdy - £¥¨©§©¦¦¨©

zipeigd eytp ly lretdÎgek lk iehia icil `a ezribiae ezceara
ytpd ly cigi geka dxeywd ,xen`k ,zxg` devna enk `ly -

lka xy`n xzei ,dwcva jk lk dlecb dlrn dpyi okle .zipeigd
ozep mc`y dwcva oicd dn :dl`yd zl`yp ,mxa .zeevnd x`y
- ?dlrn dze` da oi` m`d ,ezbydl rbi `le car `ly sqkn

:owfd epax xiaqn,íB÷î-ìkî ,Bòéâiî äðäð BðéàL éî íâå§©¦¤¥¤¡¤¦§¦¦¨¨
elà úBòîáe ìéàBä- ¦§¨¥

,dwcvl ozep `edyäéä̈¨
úBð÷ì ìBëémirvn` - ¨¦§

wetiqlúéðeiçä BLôð éiç©¥©§©¦¦
éøä ¯df sqk ezpizpay - £¥

`ed ,dwcvléiç ïúBð¥©¥
.'äì BLôðzevnay ,jk - ©§©
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א.9. י, שם,

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה עזריאל זעליג שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מב' אד"ש, ויהי רצון שיבשר טוב בכל אותן הענינים אודותם 

מזכיר ובאופן דמוסיף והולך וכהסיסמא דשנה זו דופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ועד לנחלה בלי מצרים.

הספרים ששלחו ממוסד הרב קוק ע"פ הרשימה מעש"ק ויחי נתקבלו לא כבר, ולפלא שהולך כ"כ 

כוונה  עוד  ומחברים, שהרי  מולי"ם  עוד  עם  ע"פ מ"ש שכדאי להתקשר  ובפרט  בכבדות השגת הספרים 

פנימית במשלוח הספרים, שיהיו ספרי חסידות אצל כל הנ"ל...

בברכת פורים שמח ולבשו"ט

בכל האמור.



עי היום יום . . . 

ה'תש"גכא אדר איום ששי

חומש: כי תשא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אבל באמת . . . בשגגות.

ְוהּוא  ב(,  יח,  )ֵעירּוִבין  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ַעל  ם  ּגַ ַרַז"ל  י  ְדרּוׁשֵ ּבִ ְמָצא  ַהּנִ ָקדּום  ם  ׁשֵ הּוא  "ָחִסיד"  ם  ׁשֵ
"ד ּתַֹאר  תֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ ו. ָאְמָנם ּבְ ֵניֶהם ַיְחּדָ ׁשְ ִמּדֹות אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֵלמּות ְוַהַהְפָלָגה, ִאם ּבְ ְ ּתַֹאר ַהּשׁ
ְצֹות. יֹוֵדַע  ִקּיּום ַהּמִ בֹו ּבְ יִדיַעת ַהּתֹוָרה ְוִלּמּוָדּה ּוַמּצָ יר ַמהּותֹו ָהַעְצִמי ּוַמֲעָמדֹו ּבִ ּכִ ּמַ "ָחִסיד" הּוא ִמי ׁשֶ

ַלת ֹעל. ֶדֶרְך ַקּבָ ַמַעת ּבְ ִמׁשְ ה ּבְ ָחֵסר לֹו, ְונֹוֵתן ֵלב ְודֹוֵאג ְלַמּלֹאת ֶאת ֶהָחֵסר, ּוַמְרּבֶ ֶ הּוא ַמה ּשׁ

ה'תש"גכא אדר שנייום ראשון

חומש: שמיני, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: פרק לח. והנה . . . נ אברי הגוף.

תֹוַרת  נּו ּדְ ה ַרּבֵ ֵקן – הּוא ֹמשֶׁ נּו ַהּזָ ִני( : ְזֵקִני – ַרּבֵ ר ׁשֵ "ל )כ ַאּדָ ִסיּום ִסּפּור ַהּנַ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ּבְ ַה"ּצֶ
ָהֱאלִֹקי  ִמיד  ּתָ ֵאׁש  ַעִין.  טּוב  ּה  ּבָ ַהג  ּנָ ׁשֶ א  ֶאּלָ לֹו,  ָנה  ִנּתְ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ַרַז"ל  ָאְמרּו  ה  ֹמשֶׁ ּבְ "ד.  ַחּבַ ֲחִסידּות 
ְלָכל ָהעֹוְסִקים  ָנּה  ּתְ ַוּיִ ַעִין  ּה טּוב  ּבָ ָנַהג  ּוְזֵקִני  ִלְזֵקִני,  יד  ּגִ ַהּמַ ָנַתן ָהַרב  "ד –  ַחּבַ ַהּנֹוֵגַע ְלתֹוַרת ֲחִסידּות 
ָכרֹו  ה ׂשְ ִמיד ָהֱאלִֹקי, ִהּנֵ ל ַהּלֹוֵמד ִעם ֲחֵברֹו ּוְמעֹוֵרר ּבֹו ֶאת ָהֵאׁש ּתָ ר ּכָ רּור ִלי, ֲאׁשֶ תֹוַרת ַהֲחִסידּות. ּבָ ּבְ

ה ָלַעד. ְכּבֶ ר ְזכּותֹו ֶזה לֹא ּתִ ִאּתֹו ֲאׁשֶ

ה'תש"גכב אדר אשבת
ַלח ַאְחָאב. ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

חומש: כי תשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק לא. והנה . . . משמחי לב.

ַהְינּו  ּגֹו',  לֹא  ַהּיֹום  ית  ִליׁשִ ׁשְ ְסעּוָדה  ּדִ ָהא  ֲאָמָריו:  ִמּמַ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
י יֹוֵסי ְיֵהא ֶחְלִקי ֵמאֹוְכֵלי ג' ְסעּודֹות. ָבר, ְוָאַמר ַרּבִ ת, ֲאָבל ָצִריְך ִלְטֹעם ֵאיֶזה ּדָ ֵאין ָצִריְך ּפַ ׁשֶ

ת  ִפּלַ ְנָחה". ִיְתרֹון ּתְ ת ַהּמִ ְתִפּלַ ת ּבֹואֹו ְלִליָאְזנָא: "ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ּבִ ְתִחּלַ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ּתֹוַרת ַרּבֵ
ֲעסּוִקים  ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַהּיֹום,  ֶאְמַצע  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ הּוא  ְוַעְרִבית  ֲחִרית  ׁשַ ּדְ ִפּלֹות  ַהּתְ ַעל  ְנָחה  ַהּמִ
ֵהא  ּיְ ׁשֶ ִהיא,  עֹוָלם  ּבָ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ְלעֹוָלם,  ְוֶזהּו:  ְנָחה.  ַהּמִ ת  ִלְתִפּלַ ּוַמְפִסיִקים  ִעְנְיֵניֶהם,  ּבְ ּוְטרּוִדים 
ת  ִפּלַ ִעְנַין ּתְ ר ּבְ רּות ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, ְוֶזה ִנּכָ ּבְ ּדֹות, ָזִהיר ָיִאיר, ַהְינּו ִהְתּגַ ּמִ ִאיר ּופֹוֵעל ּבַ ֶכל ַהּמֵ ָאָדם ׂשֵ

ְנָחה. ַהּמִ

ה'תש"גכב אדר שנייום שני

חומש: שמיני, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך אעפי"כ . . . נ כל חי.

ֵהם  ָרֵאל ׁשֶ ּדֹות, ּוְמָבְרִכים ְלִיׂשְ ַדִים הּוא ַהֲעָלַאת ַהּמִ ַהת ַהּיָ ַכת ַהּמִֹחין, ַהְגּבָ ּכֲֹהִנים הּוא ַהְמׁשָ ת  ְרּכַ ּבִ
ר ְסִפירֹות. ל ֶעׂשֶ ֵלם ׁשֶ ְרצּוף ׁשָ ֵני ְמָלִכים – ַמְלכּות, ֲהֵרי ּפַ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני



היום יום . . . עב

ה'תש"גכג אדר איום ראשון

חומש: ויקהל, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק לב. והנה . . . מא ועד קטן.

ם ַהּגּוף  ִריא ֲאַזי ּגַ ָהרֹאׁש הּוא ּבָ ָרֵאל, ּוְכׁשֶ י ַאְלֵפי ִיׂשְ ִנים ּוַבֲעֵלי ּתֹוָרה ִנְקָרִאים ֵעיֵני ָהֵעָדה ְוָראׁשֵ ָהַרּבָ
ִריא. ּבָ

ה'תש"גכג אדר שנייום שלישי

חומש: שמיני, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ואף שבשניהם . . . 100 והתפשטות.

אאמו"ר אמר לרב אחד - בעל עבודה ומתמיד בלימודו: א רב בעדארף בכל עת ובכל 
רגע געדיינקען, אז תמיד שטייט ער אויף דעם שוועל ווָאס צווישען מזכי הרבים און 
ח"ו מחטיאי הרבים, אויף דעם שוועל פון עומק רום און עומק תחת, און אלע ענינים 

בעדארף נוגע זיין אין פנימית נקודת הנפש ממש, ווייל בנפשו הוא.

ָכל  ִלּמּודֹו: ַרב ָצִריְך ִלְזּכֹר ּבְ ַעל ֲעבֹוָדה ּוַמְתִמיד ּבְ "ּב[ ָאַמר ְלַרב ֶאָחד – ּבַ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ף  ים; ַעל ַהּסַ לֹום, ַמֲחִטיֵאי ָהַרּבִ ים, ְוַחס ְוׁשָ י ָהַרּבִ ין ְמַזּכֵ ּבֵ ף ׁשֶ ב הּוא ַעל ַהּסַ ִמיד ִנּצָ י ּתָ ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע, ּכִ
ַנְפׁשֹו הּוא. י ּבְ ׁש, ּכִ ֶפׁש ַמּמָ ת ַהּנֶ ְפִניִמּיּות ְנֻקּדַ ַחת – ְוָכל ָהִעְנָיִנים ְצִריִכים ָלַגַעת ּבִ ל ֹעֶמק רּום ְוֹעֶמק ּתַ ׁשֶ

ה'תש"גכד אדר איום שני

חומש: ויקהל, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי מאחר . . . מא לבדה.

אדמו"ר האמצעי ענה לר"ה פאריטשער על שאלתו, אם יחזור חסידות גם בעיירות 
שאנשיהם אין להם מושג בחסידות: דברי חסידות הערט די נשמה . וכתיב ונוזלים מן 
לבנון, לבנון ל"ב נו"ן, חכמה ובינה שבנשמה. און אז די נשמה הערט, איז נוזל ונוטף 

אין דער הארת הנשמה וואס
 איז מחי' דעם גוף, און עס ווערט א חזוק אין דעם ועשה טוב פון רמ"ח מ"ע און 

אין דעם סור מרע פון שס"ה מל"ת.

יֶהם  ַאְנׁשֵ ֲעָירֹות ׁשֶ ם ּבַ ֵאָלתֹו, ִאם ַיֲחֹזר ֲחִסידּות ּגַ ל ִמּפַאִריְטׁש ַעל ׁשְ י ִהּלֵ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָעָנה ְלַרּבִ
ְלָבנֹון – ֵל"ב  ְלָבנֹון",  ִמן  "ְוֹנְזִלים  ּוְכִתיב  ָמה.  ׁשָ ַהּנְ ׁשֹוַמַעת  ֲחִסידּות  ְבֵרי  "ּדִ ֲחִסידּות:  ּבַ ג  ֻמּשָׂ ָלֶהם  ֵאין 
ה  ָמה ַהְמַחּיָ ׁשָ ֶהָאַרת ַהּנְ ָבר ּבְ ָמה ׁשֹוַמַעת – 'נֹוֵזל ְונֹוֵטף' ַהּדָ ׁשָ ר ַהּנְ ָמה. ְוַכֲאׁשֶ ׁשָ ּנְ ּבַ נּו"ן, ָחְכָמה ּוִביָנה ׁשֶ
ה". ֲעׂשֶ ָס"ה ִמְצֹות לֹא ּתַ ׁשַ ּבְ ה ּוְב"סּור ֵמָרע" ׁשֶ ַרַמ"ח ִמְצֹות ֲעׂשֵ ּבְ ה טֹוב" ׁשֶ "ַוֲעׂשֵ ֶאת ַהּגּוף, ְונֹוָצר ִחּזּוק ּבְ

יום 
שלישי

יום 
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עג היום יום . . . 

ה'תש"גכד אדר שנייום רביעי

חומש: שמיני, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי בגוף . . . 100 בו ית'.

בֹות, ֲאָבל ֹלא ְלָאְמָרם. י ּתֵ ֵהם ָהָראׁשֵ מֹות, ׁשֶ ָבה - ַהּשֵׁ ְחׁשָ ּמַ ר ּבַ ֹכַח" ָצִריְך ִלְראֹות - אֹו ְלַצּיֵ א ּבְ ֲאִמיַרת "ָאּנָ ּבַ

ה'תש"גכה אדר איום שלישי

חומש: ויקהל, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: וז"ש הלל . . . מא באריכות.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשָׁ ּבָ ׁשַ חֹול ֵהן ּבְ ל יֹום, אֹוְמִרים ֵהן ּבְ יר ׁשֶ יֵענּו" ַאַחר ׁשִ "הֹוׁשִ

ה'תש"גכה אדר שנייום חמישי

חומש: שמיני, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: ולא שדבקות . . . נא חי ומדבר.

החסיד ר' מרדכי האראדאקער סיפר: פתגם הראשון ששמענו מרבינו הזקן כשבאנו 
לליאזנא הי': ווָאס מען טָאר ניט טָאר מען ניט, און ווָאס מען מעג דארף מען ניט. - 
כשלש ארבע שנים עבדנו בזה עד שהבאנו אופן זה בעניני חיינו, ורק אז נכנסנו ליחידות 

לשאול דרך בעבודה.

אנּו ְלִליָאְזָנא ָהָיה:  ּבָ ׁשֶ ֵקן ּכְ נּו ַהּזָ ַמְענּו ֵמַרּבֵ ָ ּשׁ ם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְתּגָ ר: ּפִ ַכי ֵמהָארָאדָאק ִסּפֵ ֶהָחִסיד ר' ָמְרּדְ
ינּו,  ִעְנְיֵני ַחּיֵ ֵהֵבאנּו ֹאֶפן ֶזה ּבְ ֶזה, ַעד ׁשֶ ִנים ָעַבְדנּו ּבָ ע ׁשָ לֹשׁ ַאְרּבַ ׁשָ ר". ּכְ ר – ְמֻיּתָ ּתָ "ָהָאסּור – ָאסּור, ְוַהּמֻ

ֲעבֹוָדה. ֶרְך ּבָ ֹאל ּדֶ ְוַרק ָאז ִנְכַנְסנּו ִליִחידּות ִלׁשְ

ה'תש"גכו אדר איום רביעי

חומש: ויקהל, רביעי.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ומ"ש בגמרא . . . 82 חרדים.

ת  ֵני ּתֹוָרה ָלֶגׁשֶ ָרֵאל – ְצִריִכים ְצִעיִרים ּבְ ֵרת – ַאֲהַבת ה', ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה, ַאֲהַבת ִיׂשְ ֵלי ׁשָ ה ּכְ לֹשָׁ ׁשְ ּבִ
ִלי  ִמּבְ  – ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ ּוְקִביעּות  ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִמְצֹות  ְלִקּיּום  ֲאֵחיֶהם  ֵלב  ְלָקֵרב  ְצָבאֹות,  ה'  ֶכֶרם  ּבְ ַלֲעֹבד 
ים, ּוְבִרית  ָרֵאל הּוא ַמְעַין ְמקֹור ַמִים ַחּיִ ר ֵלב ִיׂשְ מּור הּוא, ֲאׁשֶ ְפָלגֹות. ְוָהֱאֶמת ַהּגָ ב ִעם ַמֲחַלת ַהּמִ ֵ ִהְתַחּשׁ

ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם. רּוָתה ַלֲעבֹוָדה ְוַתֲעמּוָלה ׁשֶ ּכְ

ה'תש"גכו אדר שנייום ששי

חומש: שמיני, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: כי מי . . . בנפשותינו כנז"ל.

רּות ָהֹאֶכל,  ַכׁשְ ִרים ְוִחּנּוָכם, ּבְ ַהֲעָמַדת ּדֹור ְיׁשָ ָרֵאל, ּבְ ית ִיׂשְ ַעם ֱאלֵֹקי ַאְבָרָהם ִויסֹוד ּבֵ דֹוׁש ּבְ ל ַהּקָ ּכָ
ְמָרם ּוְלָעְבָדם. ָרֵאל ְלׁשָ י ִיׂשְ ד ְוַהּנֹוָרא ַעל ְיֵדי ְנׁשֵ ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ת, ָמַסר ְוָנַתן ַהּשׁ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ַוֲאִצילּות ֹטַהר ְקֻדּשׁ

י ַהּתֹוָרה, ָעֶליָה  ִית ּוְבִחּנּוְך ַעל ּפִ ַהְנָהַגת ַהּבַ ָחה, ּבְ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ַחּיֵ א חֹוָבָתּה ּוְתעּוָדָתּה ּבְ ַמּלֵ ר ּתְ ה ֲאׁשֶ ָ ָהִאּשׁ
ְנָתה ֵביָתּה". ים ּבָ תּוב אֹוֵמר "ַחְכמֹות ָנׁשִ ַהּכָ

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . עד

ה'תש"גכז אדר איום חמישי

חומש: ויקהל, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: אבל מי . . . 82 אהבת ריעים.

אאמו"ר אמר: אמת איז דער דרך המיצוע, א נטי' לימין אויף מחמיר זיין אויף זיך 
און געפינען אין זיך חסרונות, ָאדער עניני עבירות, ווָאס ניט ווי דער אמת איז, ָאדער 
א נטי' לשמאל, מקיל זיין זיך, מכסה זיין אייגענע חסרונות, ָאדער מקיל זיין אין עניני 

עבודה מצד אהבת עצמו, זיינען ביידע פַאלשע דרכים.

ה ְלָיִמין ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ְוִלְמֹצא  ּצּוַע. ְנִטּיָ ֶרְך ַהּמִ "ּב[ ָאַמר: ֱאֶמת ִהיא ּדֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ַעְצמֹו,  ַעל  ְלָהֵקל  ֹמאל,  ִלׂשְ ה  ְנִטּיָ אֹו  ִהיא,  ָהֱאֶמת  ׁשֶ ִפי  ּכְ ֵאיָנם  ׁשֶ ֲעֵברֹות,  ִעְנְיֵני  אֹו  ֶחְסרֹונֹות  ַעְצמֹו  ּבְ
ּיֹות. ָרִכים לֹא ֲאִמּתִ יֶהן ּדְ ּתֵ ְגָלל ַאֲהַבת ַעְצמֹו – ׁשְ ִעְנְיֵני ֲעבֹוָדה ּבִ ְלַחּפֹות ַעל ֶחְסרֹונֹות ַעְצמֹו, אֹו ְלָהֵקל ּבְ

ה'תש"גכז אדר שני, פרשת החדששבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן. ֲאִמיַרת ּכָ

ִמיד. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - עֹוַלת ּתָ
חומש: שמיני, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קכ־קלד.
תניא: פרק לט. ומפני . . . 104 מצוה עצמה.

משיחת אאמו"ר: חטא בני אהרן הי' בקרבתם לפני ה' וימותו. רצוא בלי שוב. דער 
אמת איז אז מ'קומט לפני ה' דארף זיין תטהרו, ריין און קלָאהר, עס מוז זיך דערהערען 
אין מעשה בפועל, כל הגבוה גבוה ביותר יורד למטה מטה ביותר, ורצוא בלי שוב, היא 
מיתה. ועל זה בא ציווי ה' אל משה )ויקרא טז ב( שיאמר לאהרן, אותיות נראה, ובכחות 
הנפש הוא השכלה, לאמר, בשביל לבוא אל הקדש גם מבית לפרוכת שהוא לפני הצמצום, 
דארף מען וויסען אז על הארן, אותיות נראה, השכלה, איז פאראן א כפורת, א כוונה 
פון א פארשטעל, ווָאס דָאס איז דער פני הכפורת, אשר על כן  ולא ימות, זָאל מען ניט 
בלייבען באם רצוא אליין, כי בענן אראה על הכפורת, דער צמצום הראשון איז כוונתו 
הגילוי, און דער מבוא צו דעם איז דער ואל, ביטול עצמי, טָאן ווָאס חסידות הייסט, 

ניט דָאס ווָאס דער שכל זָאגט, דאן איז יבוא אל הקדש.

ָרצֹוא  מּותּו".  ַוּיָ ה'  ִלְפֵני  ָקְרָבָתם  "ּבְ ָהָיה  ַאֲהרֹן  ֵני  ּבְ ֵחְטא  "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יַחת  ִמּשִׂ
ִבים ְלַהְפִנים  ְטָהרּו" – ָנִקי ָוָזְך. ַחּיָ ים "ּתִ ים "ִלְפֵני ה'" ָצִריְך ְלַהְקּדִ ׁשִ ר ִנּגָ ֲאׁשֶ ּכַ ִלי ׁשֹוב. ָהֱאֶמת ִהיא, ׁשֶ ּבְ
ִלי ׁשֹוב ִהיא ִמיָתה. ְוַעל ֶזה  יֹוֵתר, ְוָרצֹוא ּבְ ה ּבְ ה ַמּטָ יֹוֵתר יֹוֵרד ְלַמּטָ ֹבּהַ ּבְ ֹבּהַ ּגָ ל ַהּגָ ּכָ ֹפַעל, ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ ּבְ
ָלה,  ּכָ ֶפׁש הּוא ַהׂשְ ַהּנֶ ּוְבֹכחֹות  ִנְרֶאה –  ּיֹאַמר ְלַאֲהרֹן – אֹוִתּיֹות  ׁשֶ ְקָרא טז ב(,  )ַוּיִ ה  ִצּוּוי ה' ֶאל ֹמשֶׁ א  ּבָ
 – ָהָארֹן  ַעל  ׁשֶ ָלַדַעת  ֵיׁש  ְמצּום,  ַהּצִ ִלְפֵני  הּוא  ׁשֶ רֶֹכת,  ַלּפָ ית  ִמּבֵ ם  ּגַ ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ָלבֹוא  ִביל  ׁשְ ּבִ ֵלאֹמר: 
ן  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ּפֶֹרת",  ַהּכַ ֵני  "ּפְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ָרה,  ַהְסּתָ ל  ׁשֶ ָנה  ּוָ ּכַ ּפֶֹרת",  "ּכַ ָנה  ֶיׁשְ ָלה,  ּכָ ַהׂשְ "ִנְרֶאה",  אֹוִתּיֹות 
ְמצּום ָהִראׁשֹון  ּפֶֹרת", ַהּצִ ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהּכַ י ּבֶ ְלַבד, "ּכִ ָרצֹוא ּבִ ֵאר ּבְ ָ ּלֹא ְלִהּשׁ ]ָהַאְזָהָרה[ "ְולֹא ָימּות", ׁשֶ

ַהֲחִסידּות מֹוָרה, לֹא ֶאת ַמה  ֶ ּשׁ ַע ֶאת ַמה  ְלַבּצֵ ּטּול ַעְצִמי,  ּבִ בֹוא ְלָכְך הּוא ַה"ְוַאל",  ְוַהּמָ ּלּוי,  ַהּגִ ָוָנתֹו  ּכַ
ֶכל אֹוֵמר. אֹו ָאז – "ָיֹבא ֶאל ַהּקֶֹדׁש".  ַהּשֵׂ ֶ ּשׁ

שבת 
קודש
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ה'תשע"ג  אדר כ"א ראשון יום תפילין? להניח צריך מתי

:ÂÎŒ‰Î ˙ÂÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰
éøö CëéôìCk ïúåönL ,íBiä ìk åéìò ïúBéäì ìczLäì íãà C §¦¨¨¦¨¨§¦§©¥¦§¨¨¨¨©¤¦§¨¨¨

øúBé älôz úòLa Z íBiä ìk ïLáìì ïúåönL ét-ìò-óà ...àéä¦©©¦¤¦§¨¨§¨§¨¨©¦§©§¦¨¥
ìkä ïî¦©Ÿ

ומצאנו  תפילין, מצות של חיובה זמן התפרש לא בתורה
בדבר: שיטות כמה

תכב)ה'חינוך' לפי (מצוה אלו... פרשיות בארבע "הענין כתב:
ולכן  השם... ואחדות שמים מלכות עול קבלת באלו שיש

אלו יסודות להניח meidנצטוינו lk."לבנו לוח ועל עינינו בין
היום. כל להניחן חובה מהתורה כלומר:

ה'לבוש' כתב ב)וכן לז, בתורה (או"ח האמור שמשמעות ,
נראה  וכן היום. כל תמידית, קשירה היא אותם...' 'וקשרתם
והרי  עיניך", בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה שנאמר ממה

תמיד. להיות צריכים וזיכרון אות
ערוך בשלחן נפסק למעשה ב)אך לז, להיות (או"ח "מצותן :

יכול  אדם כל ואין נקי... גוף שצריכים מפני אבל היום, כל עליו
אדם  כל צריך ומ"מ היום, כל להניחם שלא נהגו בהם ליזהר

ותפילה". שמע קריאת בשעת עליו להיותם בהם ליזהר

יעקב' תורה (שם)וה'ישועות של עשה מצות ביטלו איך תמה:
זה? חשש מחמת

בגמרא המסופר על ראשונים כבר הקשו זה א)וכעין מט, (שבת

חייל  לקראתו וכשבא בתפילין מעוטר שהיה אלישע רבי אודות
להניח  לא שגזרו הרומאים מאימת מראשו הסירם מיד רומאי
נפשו  למסור צריך השמד בשעת הרי הריטב"א: והקשה תפילין.
רק  היא התורה מן תפילין מצות ותירץ: המצוות? כל קיום על
מידת  היא היום כל ולהניחן שמים, מלכות עול קבלת בעת
אך  מצוה, מקיים היום כל מניחן אם שאמנם הרי חסידות,

שמע. קריאת בעת רק הוא החיוב
כל  עליו להיותן להשתדל שצריך שכתב הרמב"ם מדברי אך
חיוב  איננו זה שגם משמע הכל", מן "יותר תפילה ובשעת היום,
כאילו  תפילין בלא ק"ש הקורא "כל שכתב ממה מובן וכן גמור.
לומר  צריך היה גמור חיוב הוא אם כי בעצמו", שקר עדות מעיד

עשה. מצות שמבטל
מגדים סק"ב)והפרי א"א שם להניחן (או"ח חייב שמהתורה כתב

להניחן  המובחר מן ומצווה מתי) הבדל (מבלי ביום אחת פעם
היום. כל

ה'תשע"ג  אדר כ"ב שני יום הכנסת  בבית מזוזה

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰,úéaä-øä©©©¦
läúéa ïäa ïéàL ,úBLøãî-ézáe úBiñðë-ézáe ,úBøæòäå úBëL ©§¨§¨£¨¨¥§¥¦¨¥¦§¨¤¥¨¤¥

ïéçøBàäL ,íéøôk ìL úñðkä-úéa .Lã÷ ïäL éôì ,ïéøeèt ,äøéc¦¨§¦§¦¤¥Ÿ¤¥©§¤¤¤§¨¦¤¨§¦
úéa Bá äéä íà ,ïékøk ìL úñðkä-úéa ïëå .äæeæîa áiç ,Ba ïéøc̈¦©¨¦§¨§¥¥©§¤¤¤§©¦¦¨¨¥

.äøéc¦¨
יא,ב)בגמרא כיון (יומא ממזוזה פטור הכנסת שבית מבואר

'מזוזות בכלל להתפלל jziaשאינו הבא לכל "עשויה אלא '
מיוחדים" בעלים לה דכרכים)ואין ד"ה שם כנסת (רש"י בית ורק ,

בכלל  הוא כי במזוזה חייב בה דרים שהאורחים כפרים של
'ביתך'.

פטורים  כנסיות שבתי הרמב"ם כתב מדוע לתמוה: ויש
הכנסת  בית קדושת הכיצד ועוד: קודש"? שהן "לפי ממזוזה

התורה? מן שהיא ממזוזה פוטרת מדרבנן שהיא
והביאור:

בגמרא פטור (שם)מבואר שבמקדש והעזרות ות שהלשכות
במזוזה  חייב חול שהוא 'ביתך' - ביתך' 'מזוזות שנאמר ממזוזה
פרהדרין  לשכת אמנם, ממזוזה. פטורים קודש שהן ומקומות

ימי  (בשבעת גדול לכהן דירה שהיתה הלשכות משאר שונה
במזוזה. וחייבת הכפורים) יום שלפני ההפרשה

הרי  כדירה, משמשת פרהדרין שלשכת בכך מה ולכאורה,
חול? של 'ביתך' ולא קודש היא

מצד  ממזוזה הפטורות והעזרות שהלשכות מכאן אלא
שבית  מפני אלא העצמית קדושתן משום זה אין קדושתן
ולכן  'ביתך'. אינו ולכן בו, השוכן לה' בית מהווה המקדש
בכלל  היא גדול" לכהן דירה בית "שהיתה פרהדרין לשכת

קדושה. בה שיש אף במזוזה וחייבת 'ביתך'
מעט' 'מקדש הוא כי ממזוזה פטור הכנסת בית גם ולכן
מן  קדושתו שאין ואף כנסיות, מבתי שכינה זזה לא ומעולם
של  כנסת בית אבל 'ביתך', ולא לקב"ה דירה הוא הרי התורה
בו  שיש כרכים של כנסת בית או בו גרים שהאורחים כפרים
לשכת  כמו במזוזה וחייב 'ביתך' בכלל הוא הרי - לשמש דירה

פרהדרין.
(`tx 'iq c"ei xteq mzg z"ey)

ה'תשע"ג  אדר כ"ג שלישי יום הקריאה  באמצע טעות

:‡ ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰íéøNò¤§¦
ãçà Bá äNòð íàå .äøBz -øôñ ìñBt ïäî ãçà ìëaL ,ïä íéøác§¨¦¥¤§¨¤¨¥¤¥¥¤¨§¦©£¨¤¨
Ba ïéàå ,úB÷Bðézä ïäa ïéãnìnL ïéLnçä ïî Lnçk àeä éøä ,ïäî¥¤£¥§ª¨¦©ª¨¦¤§©§¦¨¤©¦§¥

..íéaøa Ba ïéøB÷ ïéàå ,äøBz-øôñ úMã÷§ª©¥¤¨§¥¦¨©¦
נתקנה  אם – בציבור התורה לקריאת בנוגע הראשונים נחלקו

כאן  הרמב"ם דעת וזוהי הפרטים, בכל כשר תורה בספר דווקא
כחומש... הוא "הרי נפסל ואם דווקא, כשר ספר להיות שצריך
סי' הדור (פאר הרמב"ם כתב בתשובה אמנם בו". קורין ואין
ואפשר  כשר, תורה בספר דוקא נתקנה לא התורה שקריאת ט)
ס"ת  אין (כאשר פסול תורה בספר לכתחילה אפילו לקרוא
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לדעה כשר) – תורה בספר טעות נמצאה כאשר זה, לפי .
ידי  יצאו השניה ולדעה הקריאה, חובת ידי יצאו לא הראשונה

חובה.
תשובה נדפסה צדק' 'צמח לראשונה ובשו"ת נדפסה עו, סי' (או"ח

למי") כ"ספק כה, סי' ח"ו (נ"י) תורה יגדיל העיקר בקובץ כי עולה ממנה
אלא  פסול, תורה בספר לקרוא המתירה כדעה הוא להלכה
"שכבר  בדיעבד אבל המחמירה. לדעה לחשוש יש שלכתחילה
ואין  הקריאה להם עלתה – טעות בו אח"כ ונמצא בס"ת קראו

אחר". בס"ת ולקרות לחזור צריך
טעות  נמצאה כאשר אחרונה לברכה בקשר לנהוג יש ואיך
את  להשלים יש כשר? לספר להחליף וצריך הקריאה באמצע

שבדיעבד  "לפי אחרונה ברכה עליו ויברך הפסול בספר הפרשה
כדיעבד". הוי כאן [סברא], על סומכין

באמצע  אחרת ס"ת כשמוציאים ..." הרבי: כתב זה ובענין
בזה  שמעתי לא הנה הברכה. בענין ההנהגה היא איך הקריאה
באחרונים  הנדפס אלא בזה אין ובמילא מיוחדות שמועות

ונ"כ" אפרים בשער שהתשובה ובפרט לציין ויש לו. עמ' ח"ט קודש (אגרות

תשי"ד) בשנת הרבי מכתב כתיבת לאחר רב זמן נתפרסמה אפרים'הנ"ל וב'שער .
להמשיך  יצטרך אם אף הפסול, הספר על לברך שיש נפסק אכן
ולברך. להפסיק שיכול מקום עד בפסול, הקריאה את ולהשלים

ואילך) 144 עמ' ח, דוד, מגדל (קובץ

ה'תשע"ג  אדר כ"ד רביעי יום המצוות  בברכת נשים

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰eöøL íéãáòå íéLð̈¦©£¨¦¤¨
äNò úBöî øàL ïëå .äëøá àìa íéôhòúî ,úéöéöa óhòúäì§¦§©¥§¦¦¦§©§¦§Ÿ§¨¨§¥§¨¦§£¥
ïéçîî ïéà ,äëøá àìa ïúBà úBNòì eöø íà ,ïäî úBøeèt íéLpäL¤©¨¦§¥¤¦¨©£¨§Ÿ§¨¨¥§©¦

.ïãéa§¨¨
מצוות  קיום על לברך יכולות שנשים וסובר חולק הראב"ד

הרא"ש וכתב מהן. מט)שפטורות סי' פ"ב האומרים (קידושין שלדעת
כי  לשוא", ה' שם את תשא "לא איסור בזה אין לברך שיכולה

הוא מהתורה בתוך האיסור לא לבטלה ה' שם את כשמזכיר
לא  וחכמים מדרבנן, הוא צריכה' שאינה 'ברכה ואיסור ברכה,

עשה. מצוות קיום על נשים של בברכה זה איסור הטילו
ברכות בהלכות שכתב לשיטתו שהרמב"ם יתכן זה (פ"ט ולפי

שמים הט"ו) שם נושא זה הרי צריכה שאינה ברכה המברך "כל
שהכוונה  מדבריו ומשמע לשוא", כנשבע הוא והרי לשוא

אברהם' ה'מגן כתב וכן לשווא ה' שם נשיאת סי'לאיסור (או"ח

ו) מצוה רטו, על לברך לאשה אסור הרמב"ם לדעת ולכן בדעתו,
בה מחויבת ב)שאינה ג, סי' או"ח צדק .(צמח

איך  כי לברך, נשים על לאסור בראשונים נאמר טעם ועוד
במצוותיו קדשנו "אשר מצּוּוה.epeeiveתאמר איננה והרי "ִָ

גאלנו' 'אשר ברכת לגבי הטעמים שני בין מינה' ו'נפקא
גרמא שהזמן מצוה שהיא פסח לסיים בליל שצריך ב: קטז, פסחים (ראה

הגאולה) בברכת הראשון ההגדה הטעם לפי ממנה: פטורות שנשים ,
'וציונו' זו בברכה אומרים אין כי מותר, השני הטעם ולפי אסור

סי' פ"א קידושין .מט)(רא"ש
ערוך' ו)וב'שלחן תקפט, שאין (או"ח הרמב"ם כדעת נפסק

ספרד. מבני רבים מנהג וכן גרמא, שהזמן מ"ע על לברך לנשים
הרמ"א ב)אך יז, אשכנז(או"ח בני מנהג וכן שמברכות, (ראה פסק

ב) ט, אליעזר .ציץ
אפילו  לומר לנשים אסור הרמב"ם לדעת כי שכתבו ויש

גרמא שהזמן עשה מצוות בכלל הן כי שמע קריאת (יביע ברכות

ו) ג, ו. ב, שאין אומר השני כביאור הוא שהעיקר הסוברים יש אך .
לברך  יכולות ולכן 'וציוונו', לומר יכולות שאינן משום מברכות
בין  לחלק שיש ועוד 'וציוונו'. בהן אומרים שאין ק"ש ברכות
תיקנו  לא ובזה ברכה ללא המצוה את לקיים שיכולות מצוות
המצוה  גוף שהיא לברכה במצוה, מחויב שאינו למי ברכה
מצּוּוה  כ'אינו מצוות שאר לקיים שיכולה כשם לקיימה ִָשיכולה

נג)ועושה' ב, שלמה מנחת שם. אליעזר ציץ .(ראה

ה'תשע"ג  אדר כ"ה חמישי יום ממון  הנאת על הנהנין ברכת

:· ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰Cøáì Z íéøôBñ éøácîe¦¦§¥§¦§¨¥
äëøá àìa äðäpä ìëå ...epnî äðäé Ck-øçàå ,älçz ìëàî ìk ìò©¨©£¨§¦¨§©©¨¥¨¤¦¤§¨©¤¡¤§Ÿ§¨¨

.ìòî Z¨©
חז"ל א)אמרו לה, העולם (ברכות מן שיהנה לאדם לו "אסור :

כאילו  מעל.. ברכה בלא העוה"ז מן הנהנה וכל ברכה בלא הזה
חכמים  והנה, ומלואה". הארץ לה' שנאמר שמים מקדשי נהנה

ש  בדברים רק הנהנין בברכות ממנו sebחייבו נהנה האדם
הנאת על אבל וכו'), שתי' כאשר oenn(אכילה לדוגמא, –

במה  להבין יש ולכאורה ברכה; תקנו לא – ממון מקבל האדם
מן  נהנה האדם בשניהם הרי – ממון מהנאת הגוף הנאת שונה
אין  ולמה ומלואה", הארץ "לה' נאמר שעליו הזה העולם

ברכה? בלא ממון הנאת נהנה כאשר מעילה
שמן  וכיון תיקנו', דאורייתא 'כעין חכמים תקנת לומר: ויש

ברכת על רק חייבים ה"א)oefndהתורה לעיל תיקנו (ראה לכן –

ושתיה. אכילה על רק ברכה
האדם  של גופו בין החילוק פי על לבאר יש יותר ובעומק
בתור  רק מהקב"ה לו נמסרו האדם של וחייו גופו לממונו:

ע  רשות לאדם "אין כי בבעלותו, זה אין אבל גופו פקדון, ל
ס"ד)כלל" ונפש גוף נזקי הל' אדה"ז האדם (שו"ע של ממונו משא"כ .

נעשה שהוא באופן ה' מאת לו הממון.milraנמסר על
בעלות  לאדם שאין כשם הרי לגוף, השייכות הנאות ולכן:
'הן  אלא לו שייכות אינן – הגוף של ההנאות גם כך גופו על
שאין  מה ברכה. בלא מהם ליהנות לאדם ואסור שמים', קדשי
אינם  מלכתחילה הרי לו, הבאים ונכסים האדם של ממונו כן
לא  ולכן האדם, של לבעלותו נמסרו כי שמים', 'קדשי של בגדר

הממון. הנאת את להתיר ברכה צריך
( 108 'nr c"l zegiy ihewl)
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ה'תשע"ג יום  אדר כ"ו שישי שאכל  במקום שלוש מעין ברכת

ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó‰ Ïk :‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰»«¿»≈ƒ¿««»
ÌB˜na d˙B‡ C¯·Ï CÈ¯ˆ ,LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯· B‡¿»»««≈≈»»ƒ¿»≈»«»
ÔÈÚnL ‰Î¯· ‡ÏÂ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·È ‡Ï ‰lÁzÎÏe ...ÏÎ‡L∆»«¿«¿ƒ»…¿»≈ƒ¿««»¿…¿»»∆≈≈

.ÏÎ‡L ÌB˜n·e ·LBÈ ‡e‰Lk ‡l‡ ,LÏL»∆»¿∆≈«»∆»«
כברכת  היא שלוש' 'מעין שברכת משמע הרמב"ם מדברי

שאכל. במקום לברכה שצריך המזון
ראשונים בזה ב)ונחלקו קא, התוספות(פסחים את (שם). מביאים

ש"דברים הרמב"ם, כדעת שהיא הרשב"ם dkxaדעת oiperhd
onewna mdixg`l במקום לברך צריך מינין", ז' וכל יין כגון

בכלל  הוו לא מינין ז' וכל "יין התוספות לדעת אך שאכל,
מיני  וכל פת אלא - במקומן לאחריהם ברכה הטעונין דברים
בהם  שיש מזונות מיני כל שמא או המוציא עליו שמברכין פת
במקומן". לאחריהן ברכה הטעונין דברים בכלל הוו מינין, מה'

מדמה אמ  הרמב"ם שגם שיתכן העיר, המשנה' ה'מרכבת נם,
שבהם  דגן מיני לענין רק המזון לברכת שלוש מעין ברכת את

משבעת  פירות על לברכה בנוגע לא אבל אלו, בפרקים עוסק
ח. מפרק רק הרמב"ם עוסק שבה המינים

טעונים  המינים שבעת כל הרמב"ם שלפי כתב שמח' וה'אור
הלך  אם אבל לכתחילה רק זהו שבהם אלא במקומם ברכה
אינו  למקומו לחזור בדעתו ואין במזיד, אפילו אחר, למקום
ולברך  למקומו לחזור חייב סעודה קבע אם ורק לחזור, חייב

ממקומו. עקר אם
ערוך ס"ה)השולחן קעח, סי' :(או"ח הדעות שלשת את הביא

במקומם, לאחריהם ברכה טעונים המינים ששבעת אומרים "יש
לבד  פת דוקא אומרים ויש הגה: דגן. מיני דדוקא אומרים ויש

פ"ד) מיימוני הזקן(הגהות אדמו"ר הביא וכן ס"ג)". וסיכם:(שם
וכן  במקומו, לברך המינים שבעת בכל יחמיר "ולכתחילה
ברכות  שספק ולברך לחזור צריך אין מקומו שינה אם בדיעבד

להקל".

ה'תשע"ג  אדר כ"ז קודש שבת אדמה'? תפוח מפתיתי 'מחית על מברכים מה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰ãia ïëònL íéøîz ìáà£¨§¨¦¤§¨¨©¨
älçz ïäéìò Cøáî Z äqò Bîk ïàNòå ïälL ïéðéòøâ àéöBäå§¦©§¦¦¤¨¤©£¨¨§¦¨§¨¥£¥¤§¦¨

ìL ïéòî úçà äëøa óBqáìe "õòä éøt àøBa".L ¥§¦¨¥§©§¨¨©©¥¥¨
א)בגמרא לח, מברך (ברכות 'טרימא', מתמרים שהעושה נאמר

"דבר  הוא ש'טרימא' רש"י ומפרש העץ'. פרי 'בורא עליהם
wqexn epi`e zvw yezkd מאבד לגמרי שהתרסק דבר כן, ואם ."

שהכל. וברכתו חשיבותו את
יוסף' ה'בית וכתב זה חילוק הזכיר לא הרמב"ם סי'אך (או"ח

פרי רב) 'בורא ברכתם לגמרי התרסקו אם שאף נראה שמדבריו
העץ'.

שא  סוברים מהפוסקים רסק ורבים על הרמב"ם לדעת ף
לא  הפרי צורת אם אך קיים, הפרי רושם אם רק 'העץ' מברכים
נעשתה, פרי מאיזה ניכר שאין פירות ריבת כגון כלל, ניכרת

'שהכל' 250)ברכתה ע' הברכה' 'וזאת .(ראה
אינסטנט'), ('פירה תפוחיֿאדמה פתיתי על ברכה ולענין
כשמוסיפים  אך הפרי צורת בהם ניכרת אין פתיתים שבהיותם

- אדמה תפוחי כמחית הראשון למראיהם חוזרים מים להם
המבטל  הוא הריסוק אם צורתו': 'נשתנה דין בביאור תלוי הדבר
לקבוע  הבוחן אבן רק היא צורתו' ו'נשתנה הפרי, חשיבות את
ממילא  זו, דרגא עד השתנה שכבר מאחר הרי הריסוק, דרגת את
הוא  המראה שינוי אם אך חוזרת אינה ושוב ברכתו נשתנתה
הראשון  למראהו יחזור כאשר הרי הפרי, ברכת את המבטל

הראשונה. לברכתו ישוב
רש"י  לדעת והרמב"ם: רש"י במחלוקת תלוי שהדבר ויתכן
לגמרי  התרסק אם רק ולכן הפרי שם את המבטל הוא הריסוק
אף  הרמב"ם לדעת אך ברכתו, והשתנתה פרי שם ממנו בטל
כי  ניכר, מקורו אם המקורית, ברכתו את מברך לגמרי שנתרסק
ואם  הוא פרי מאיזה ניכר שאינו מחמת רק הוא הברכה שינוי
דעת  וכן הראשונה. לברכתו יחזור הראשון למראהו כשיחזור כן
שמראה  כיון 'האדמה' מברכים תפו"א מחית שעל זמננו פוסקי

וניכר חזר הברכה הפרי .שם)(וזאת
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ה'תשע"ג יום  אדר כ"ו שישי שאכל  במקום שלוש מעין ברכת

ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó‰ Ïk :‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰»«¿»≈ƒ¿««»
ÌB˜na d˙B‡ C¯·Ï CÈ¯ˆ ,LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯· B‡¿»»««≈≈»»ƒ¿»≈»«»
ÔÈÚnL ‰Î¯· ‡ÏÂ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·È ‡Ï ‰lÁzÎÏe ...ÏÎ‡L∆»«¿«¿ƒ»…¿»≈ƒ¿««»¿…¿»»∆≈≈

.ÏÎ‡L ÌB˜n·e ·LBÈ ‡e‰Lk ‡l‡ ,LÏL»∆»¿∆≈«»∆»«
כברכת  היא שלוש' 'מעין שברכת משמע הרמב"ם מדברי

שאכל. במקום לברכה שצריך המזון
ראשונים בזה ב)ונחלקו קא, התוספות(פסחים את (שם). מביאים

ש"דברים הרמב"ם, כדעת שהיא הרשב"ם dkxaדעת oiperhd
onewna mdixg`l במקום לברך צריך מינין", ז' וכל יין כגון

בכלל  הוו לא מינין ז' וכל "יין התוספות לדעת אך שאכל,
מיני  וכל פת אלא - במקומן לאחריהם ברכה הטעונין דברים
בהם  שיש מזונות מיני כל שמא או המוציא עליו שמברכין פת
במקומן". לאחריהן ברכה הטעונין דברים בכלל הוו מינין, מה'

מדמה אמ  הרמב"ם שגם שיתכן העיר, המשנה' ה'מרכבת נם,
שבהם  דגן מיני לענין רק המזון לברכת שלוש מעין ברכת את

משבעת  פירות על לברכה בנוגע לא אבל אלו, בפרקים עוסק
ח. מפרק רק הרמב"ם עוסק שבה המינים

טעונים  המינים שבעת כל הרמב"ם שלפי כתב שמח' וה'אור
הלך  אם אבל לכתחילה רק זהו שבהם אלא במקומם ברכה
אינו  למקומו לחזור בדעתו ואין במזיד, אפילו אחר, למקום
ולברך  למקומו לחזור חייב סעודה קבע אם ורק לחזור, חייב

ממקומו. עקר אם
ערוך ס"ה)השולחן קעח, סי' :(או"ח הדעות שלשת את הביא

במקומם, לאחריהם ברכה טעונים המינים ששבעת אומרים "יש
לבד  פת דוקא אומרים ויש הגה: דגן. מיני דדוקא אומרים ויש

פ"ד) מיימוני הזקן(הגהות אדמו"ר הביא וכן ס"ג)". וסיכם:(שם
וכן  במקומו, לברך המינים שבעת בכל יחמיר "ולכתחילה
ברכות  שספק ולברך לחזור צריך אין מקומו שינה אם בדיעבד

להקל".

ה'תשע"ג  אדר כ"ז קודש שבת אדמה'? תפוח מפתיתי 'מחית על מברכים מה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰ãia ïëònL íéøîz ìáà£¨§¨¦¤§¨¨©¨
älçz ïäéìò Cøáî Z äqò Bîk ïàNòå ïälL ïéðéòøâ àéöBäå§¦©§¦¦¤¨¤©£¨¨§¦¨§¨¥£¥¤§¦¨

ìL ïéòî úçà äëøa óBqáìe "õòä éøt àøBa".L ¥§¦¨¥§©§¨¨©©¥¥¨
א)בגמרא לח, מברך (ברכות 'טרימא', מתמרים שהעושה נאמר

"דבר  הוא ש'טרימא' רש"י ומפרש העץ'. פרי 'בורא עליהם
wqexn epi`e zvw yezkd מאבד לגמרי שהתרסק דבר כן, ואם ."

שהכל. וברכתו חשיבותו את
יוסף' ה'בית וכתב זה חילוק הזכיר לא הרמב"ם סי'אך (או"ח

פרי רב) 'בורא ברכתם לגמרי התרסקו אם שאף נראה שמדבריו
העץ'.

שא  סוברים מהפוסקים רסק ורבים על הרמב"ם לדעת ף
לא  הפרי צורת אם אך קיים, הפרי רושם אם רק 'העץ' מברכים
נעשתה, פרי מאיזה ניכר שאין פירות ריבת כגון כלל, ניכרת

'שהכל' 250)ברכתה ע' הברכה' 'וזאת .(ראה
אינסטנט'), ('פירה תפוחיֿאדמה פתיתי על ברכה ולענין
כשמוסיפים  אך הפרי צורת בהם ניכרת אין פתיתים שבהיותם

- אדמה תפוחי כמחית הראשון למראיהם חוזרים מים להם
המבטל  הוא הריסוק אם צורתו': 'נשתנה דין בביאור תלוי הדבר
לקבוע  הבוחן אבן רק היא צורתו' ו'נשתנה הפרי, חשיבות את
ממילא  זו, דרגא עד השתנה שכבר מאחר הרי הריסוק, דרגת את
הוא  המראה שינוי אם אך חוזרת אינה ושוב ברכתו נשתנתה
הראשון  למראהו יחזור כאשר הרי הפרי, ברכת את המבטל

הראשונה. לברכתו ישוב
רש"י  לדעת והרמב"ם: רש"י במחלוקת תלוי שהדבר ויתכן
לגמרי  התרסק אם רק ולכן הפרי שם את המבטל הוא הריסוק
אף  הרמב"ם לדעת אך ברכתו, והשתנתה פרי שם ממנו בטל
כי  ניכר, מקורו אם המקורית, ברכתו את מברך לגמרי שנתרסק
ואם  הוא פרי מאיזה ניכר שאינו מחמת רק הוא הברכה שינוי
דעת  וכן הראשונה. לברכתו יחזור הראשון למראהו כשיחזור כן
שמראה  כיון 'האדמה' מברכים תפו"א מחית שעל זמננו פוסקי

וניכר חזר הברכה הפרי .שם)(וזאת

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות בול ובו תמונת וכו', לדעתי מופרך הדבר, כיון שהבולים מתגלגלים סו"ס וכו' נוסף 

על הענין הכרחי שמכים על הבול והתמונה...

ובברכת הצ' בהנ"ל.



dxezעח xtqe dfefne oilitz 'ld - dad` xtq - xc` `"k '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתֹובר ּבתֹו לולאה]והֹולכת הרצּועֹות [כעין וׁשּיהיּו ׁשּלּה; ְְְְְִֶֶֶֶָָָ
ּדלת. ּבצּורת ידּוע קׁשר ׁשּלהן, הּקׁשר וׁשּיהיה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשחרֹות ;

ארּכֹו·. מרּבע עץ לֹוקחין ראׁש? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשים ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻּכיצד
פחֹות  אֹו רחּבֹו על יֹותר גבהֹו היה ואם וכגבהֹו. ְְְְְְְְִֵַָָָָָָָּכרחּבֹו
ׁשּיהא  ארּכֹו על אּלא מקּפידין ואין ּכלּום. ּבכ אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ארּבע  לֹו ׁשּיעׂשה ּכדי חריצין, ׁשלׁשה ּבֹו וחֹופרין ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָכרחּבֹו.

עֹור, ולֹוקחין זה ּכגֹון ְְְִִֶָראׁשים,
את  ּבֹו ּומׂשימין ּבמים אֹותֹו ְְְִִִִִֶַַּומרטיבין

חריץ ּומכניס העץ, ּכל ּבין העֹור את ין ְִִִֵֵֶַָָָָ
רטב  והּוא אֹותֹו ּומכּמׁשים ְְְְִִַָָֹוחריץ,
ּדמּות  ּבֹו ׁשעֹוׂשין עד ּומּכאן, ְִִִֶַָָמּכאן
מימין  ראׁשין ׁשלׁשה לּה ׁשּיׁש ְִִִִֶֶָָָׁשי"ן
לּה ׁשּיׁש ׁשי"ן ּודמּות ּתפּלין, ְְִִִִֵֶֶַַָהּמניח

הּמניח.ארּבעה מׂשמאל ראׁשים ְְִִִֵַַַָָָֹ
חֹולץ ‚. ּכ ואחר ׁשּייבׁש; עד העץ, על העֹור את ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומּניחין

האּמּום ּגּבי מעל תבנית]העֹור העֹור [דפוס, ונמצא עץ, ׁשל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּבית  ּבכל ּפרׁשה מכניסין ּפנּויין. ּבּתים ארּבעה ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּיׁש
מארּבע  אֹותֹו ותֹופרין מּלמּטה; העֹור מקצת ּומחזירין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָּובית,
ּבֹו ׁשּתּכנס מקֹום ׁשּלמּטה העֹור מן ּומּניחין ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּפּנֹותיו,

'מעּברת'. הּנקרא והּוא ּתֹובר, ּכמֹו ְְְְְִֶַַָָָָֹהרצּועה,
ארּכֹו„. מרּבע, עץ לֹוקחין יד? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻוכיצד

ּומחּפין  מעט; זה על יתר אֹו ּכאצּבע, ּגבהֹו ויהיה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּכרחּבֹו,
ׁשּייבׁש; עד האּמּום על העֹור את ּומּניחין רטב, ּבעֹור ְִִִִֶֶַַַַָָָֹאֹותֹו
ּומחזיר  העץ, ּבמקֹום הּפרׁשּיֹות ארּבע ּומכניס העֹור, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָוחֹולץ
מן  ּומּניחין ּפּנֹותיו, מארּבע ותֹופרֹו מּלמּטה; העֹור ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָמקצת

הרצּועה  מקֹום ּתֹובר, .העֹור ְְָָָָ
ּפרׁשה ‰. מכניס ראׁש? ׁשל ּבתפּלה הּפרׁשּיֹות סּדּור ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד

ּבבית  ׁשמע', אם 'והיה ׁשהיא ְְֲִִִֶַַַָָָָֹאחרֹונה,
הּמניח; ימין על ׁשהּוא ְִִִֵֶַַַראׁשֹון,
- 'יבא ּכי 'והיה לּה; סמּוכה ְְְְֲִִַָָָָּו'ׁשמע'
ו'קּדׁש ל'ׁשמע'; סמּוכה ׁשליׁשי, ְְְְְִִִִֶַַַָּבבית
לׂשמאל  ׁשהּוא רביעי, ּבבית ְְְִִִִִֶַֹלי'
הּקֹורא  ׁשּיהא ּכדי - ּתפּלין ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַהּמניח
על  קֹורא הּמניח, ּפני ּכנגד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלפניו,

ּפסּולֹות. - זה סּדּור החליף ואם זה ּכגֹון הּזה, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַהּסדר
.Âּדּפין ּבארּבעה אֹותּה ּכֹותבין - יד ׁשל [עמודים]ּתפּלין ְְְְִִִִֶַַָָָָ

זה: ּכגֹון ּבּתֹורה, סּדּורן על ּתֹורה, ּכספר אר אחד, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעֹור

ואינֹו יצא, - אחד ּבבית והּניחן עֹורֹות ארּבעה על ּכתבן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָואם
לדּבקן. ְְִַָָצרי

.Ê ּגֹולל יד, ׁשל ּבין ראׁש ׁשל ּבין הּפרׁשּיֹות, ּגֹולל ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשהּוא
הּפרׁשה, ּכׁשּתפּתח ׁשּתמצא עד - לתחּלתן מּסֹופן ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָאֹותן

לסֹופּה מּתחּלתּה ׁשיטה ּכל .ּתקרא ְְְִִִִָָָָָָ
.Á אֹותן ּכֹורכין ׁשּלהן, ּבּבּתים הּפרׁשּיֹות את ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּמכניסין

אֹותן  מכניסין ּכ ואחר ׂשער, הּמטלית ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָּבמטלית,

טהֹורה,ּבבּתיהן  חּיה אֹו ּבהמה ׂשער להיֹות צרי זה, וׂשער . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לכרכן  העם, ּכל נהגּו ּוכבר ׁשּלהן; ּוטרפֹות מּנבלֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָואפּלּו

העגלים. זנב ְְֲִִַַָָּבׂשער
.Ë ׁשל ּבגידין אּלא ּתֹופרין אין הּתפּלין, את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָּכׁשּתֹופרין

ׁשּלהן  ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה ׁשל אֹו .ּבהמה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
לבנים  והן החּיה, אֹו הּבהמה ּבעקב ׁשּיׁש הּגידין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלֹוקחין
ׁשּיעׂשּו עד ּבהן וכּיֹוצא ּבאבנים אֹותן ּומרּככין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקׁשים,
הּתפּלין  ּתֹופרין ּובהן אֹותן; וׁשֹוזרין אֹותן וטֹווין ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָּכפׁשּתן,

ּתֹורה. ספר ִִֵֶָויריעֹות
.Èּברּבּוע אֹותן ּתֹופרין הּתפּלין, רֹווחת,ּכׁשּתֹופרין והלכה . ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ

עׂשרה  ׁשּתים הּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירֹות, ׁשלׁש צד ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּיהיּו
עׂשר  הּתפירֹות עׂשה ואם ראׁש; ׁשל ּבין יד ׁשל ּבין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּתפירֹות,
ׁשּלהן  החּוט יהיה הּתפירֹות, וכל עֹוׂשה. עׂשרה, ארּבע ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹו

הרּוחֹות מׁשּתי הצדדים]סֹובב .[מב' ְִֵֵָ
.‡Èהחריץ ׁשּיּגיע לבית]וצרי בית ׁשל [שבין ּתפּלין ׁשל ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָ

ׁשּיהיּו ּכדי נּכר החרץ היה ואם הּתפר. מקֹום עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹראׁש,
מּגיע החרץ ׁשאין ּפי על ואף לּכל, נראין ראׁשים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹארּבעה
וצרי ּפסּולֹות. נּכר, חרצן אין ואם ּכׁשרֹות; - הּתפר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלמקֹום
אֹו חּוט העֹור, ּגּבי על וחריץ חריץ ּכל ּבתֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָָלהעביר
ּגיד  להעביר ּפׁשּוט, ּומנהג לבית; ּבית ּבין להבּדיל ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָמׁשיחה

מּׁשלׁשּתן. וחריץ חריץ ּבכל הּתפירה ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָמּגידי
.·Èעֹור וכיצד ׁשל רצּועה לֹוקחין הרצּועֹות? רחבה עֹוׂשין , ְְְְְִִֵֶַָָָָ

ואר ּכׁשרה. הּׁשעּור, מּזה רחבה היתה ואם הּׂשעֹורה; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכאר
מּמּנה  ויקׁשר הראׁש את ׁשּתּקיף ּכדי - ראׁש ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹרצּועה
ׁשּיּגיעּו עד ּומּכאן, מּכאן הרצּועֹות ׁשּתי ותמּתח ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּקׁשר,
ּכדי  - יד ׁשל רצּועה ואר מעט; מּמּנּו למעלה אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹלּטּבּור
אחת  רצּועה ותמּתח הּקׁשר, מּמּנה ויקׁשר הּזרֹוע את ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּתּקיף
ּכריכֹות  ׁשלׁש אצּבעֹו על מּמּנה ויכר אמצעית, אצּבע ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
האּלּו, הּׁשעּורין על יתר ארּכֹות הרצּועֹות היּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֻויקׁשר.

ְֵּכׁשרֹות.
.‚Èׁשּלּה ּבּתֹובר ראׁש ׁשל רצּועה מעבר ּומכניס [מקום ְְִֶֶַַָָָֹ

ּכמין הרצועה] מרּבע, קׁשר וקֹוׁשר ראׁשֹו, ּבמּדת ּומּקיף ,ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻ
אפׁשר  ואי ללמדֹו, חכמים ּתלמיד ּכל צרי זה, וקׁשר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּדלת.
קֹוׁשר  יד, ּבׁשל וכן העין. ּבראּית אּלא ּבכתב, צּורתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהֹודיע
ּבתֹו ויֹורדת עֹולה יד ׁשל הרצּועה ותהיה יּוד; ּכמין ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָקׁשר

ידֹו. על לקׁשר ׁשּירצה ּבעת ויקּצר ׁשּירחיב ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּקׁשר,
.„È ּפניהן - יד ׁשל ּבין ראׁש ׁשל ּבין ּתפּלין, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹהרצּועֹות

מּסיני  למׁשה ההלכה היא וזֹו ׁשחרים, אבל החיצֹונים . ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָֹֹ
אֹו ירּקֹות היּו אם הן, ּומּבפנים הֹואיל הרצּועֹות, ְְְֲִִִִִֵֵָָֻאחֹורי
הרצּועה, ּתהפ ׁשּמא יעׂשה, לא - אדּמֹות ּכׁשרין; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלבנֹות,
ּכעין  אּלא לעֹולם, הרצּועה אחֹורי יהיּו ולא לֹו. הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹּוגנאי
הּוא  ונֹואי לבנים. לבנה, ואם ירּקין, יר ּקה, אם - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֻֻהּקציצה

ּכּלּה. והרצּועה הּקציצה, ׁשחרֹות, ּכּלן ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֻֻלּתפּלין,
.ÂË הּתפּלין ּבֹו ׁשּמחּפין הרצּועֹות,העֹור מּמּנּו וׁשעֹוׂשין , ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ

נבלֹות  ואפּלּו הּטהֹורים, עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשל עֹור ְְְֲִִֵֵֶַַַָָהּוא
ּתפּלין  ׁשחּפה אֹו טמאים, מעֹור עׂשה ואם ׁשּלהן. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּוטרפֹות
אבל  לׁשמן. עּבּוד צרי הרצּועֹות, ועֹור ּפסּולֹות. - ְְְְְֲִִִָָָָָָּבזהב
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ארּבע ‡. ּכֹותבין - ראׁש ׁשל הּתפּלין? את ּכֹותבין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹּכיצד

לבּדֹו, ואחד אחד ּכל וגֹוללין קלפים, ארּבעה על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּפרׁשּיֹות
אחד  ּבעֹור מחּברין ׁשהן ּבּתים ּבארּבעה אֹותן וׁשל ּומּניחין ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ּדּפין ּבארּבעה הּפרׁשּיֹות ארּבע את ּכֹותבין - [עמודים]יד ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
ּתֹורה  ספר ּכמין וגֹוללֹו אחד, קלף לתחּלתֹו,על מּסֹופֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

אחד. ּבבית ּומּניחֹו
dxezxtqedfefneoilitz'ld-dad̀xtq

ְִִֶַַָ
ּפתּוחה ·. הּסתּומה עׂשה ׁשאם - ּבּפרׁשּיֹות להּזהר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָוצרי

השורה] בתחילת סתומה פרשה סתּומה [התחיל הּפתּוחה ְְַָָאֹו
השורה] בסוף או באמצע פתוחה פרשה וׁשלׁש[התחיל ּפסלן. ,ְְָָָֹ

ׁשהיא  אחרֹונה ּופרׁשה ּפתּוחֹות; ּכּלן הראׁשֹונֹות, ְֲִִִֶַַָָָָָָָָֻהּפרׁשּיֹות
סתּומה. ׁשמע", אם ְְִַָָָָֹ"והיה

ּכתּובֹות ‚. ארּבעּתן ׁשּיהיּו עד וחסר, ּבמלא להּזהר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוצרי
הּבדּוק ּתֹורה ּבספר ּכתּובֹות ׁשהן ּכתב [המוגה]ּכמֹו ׁשאם ; ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

חסר  הּמלא ּכתב ואם הּיתר; ׁשּימחק עד ּפסל, - מלא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחסר
ׁשּיׁש והּמלאֹות החסרֹות הן ואּלּו ּתּקנה. לֹו ואין ּפסל, -ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

אּלּו: ּפרׁשּיֹות ְְִֵַַָָּבארּבע
"זכֹור"„. מלא, ּבכֹור" כל לי "קּדׁש - ראׁשֹונה ְִִֵֶַָָָָָָָּפרׁשה

ואו, חסר "יצאים" מלא, "הֹוציא" חסר, "ּבחזק" ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹמלא,
"לאבתי" מלא, "והיבּוסי" חסר, "והאמרי" מלא, "יביא"ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
מלא, "הּׁשביעי" חסר, "מּצת" חסר, "העבדה" ואו, ְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹחסר
מלא, "ּבעבּור" חסר, "ּגבל" חסר, "ׂשאר" מלא, ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻ"מּצֹות"
מלא, "ּתֹורת" מלא, "עיני" מלא, "ּולזּכרֹון" מלא, ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ"לאֹות"

מלא. "למֹועדּה" חסר, "החּקה" יּוד, חסר "הֹוצא"ְֲֲִֵֵֵַָָָָָֻ
חסר ‰. "ולאבתי" חסר, "יבא ּכי "והיה - ׁשנּיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּפרׁשה

חסר  "חמר" "הֹוציאנּו"ואו, חסר, "ּבחזק" מלא, "ּבכֹור" , ְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹֹ
"ועד  חסר, "מּבכר" מלא, "ּבכֹור" חסר, "וּיהרג" ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹמלא,

ח  "זבח" מלא, מלא,ּבכֹור" "לאֹות" מלא, ּבכֹור" "וכל סר, ְְְְֵֵֵֵֵַָָָָָֹ
"עיני" אחרֹונה, ואו חסר "ּולטֹוטפת" ּבהא, ּכתּוב ְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָָֹ"ידכה"

מלא. "הֹוציאנּו" חסר, "ּבחזק" ְִֵֵֵֶָָָָֹמלא,
.Â,מלא "לבני" חסר, "מאד" "ׁשמע": - ׁשליׁשית ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּפרׁשה

מלא, "לאֹות" מלא, "ּובקּומ" ׁשנּיה, יּוד ּבלא "ּבבית"ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ
ואוין  ׁשני חסר "לטטפת" ׁשנּיה, יּוד ּבלא "יד""עיני" , ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹ

ׁשנּיה, יּוד ּבלא "ּבית" ראׁשֹונה, ואו חסר "מזזֹות" ְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמלא,
מלא. "ּובׁשערי"ְִֵֶָָ

.Ê ּבואו "מצֹותי" חסר, ׁשמע" אם "והיה - רביעית ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹּפרׁשה
ואו, חסר "ותירׁש" מלא, "ּומלקֹוׁש" מלא, "יֹורה" ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחת,
"נתן" חסר, "הּטבה" מלא, "יבּולּה" מלא, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ"והׁשּתחויתם"

ואו  חסר "לטֹוטפת" מלא, "לאֹות" חסר, "אתם" ְְֵֵֵֵָָָָָָָֹֹחסר,
יּוד  ּבלא "ּבבית" חסר, "אתם" מלא, "עיניכם" ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹׁשנּיה,

מלא  "מזּוזֹות" מלא, "ּובקּומ" יּוד ׁשנּיה, ּבלא "ּבית" , ְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ
ואו. חסר "לאבתיכם" מלא, "ּובׁשערי" ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשנּיה,

.Áּבתגין להּזהר זינין [כתרים]וצרי ּכמֹו והן אֹותּיֹות, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
ּבספר  ּכתּובין ׁשהן ּכמֹו ּתג, להן ׁשּיׁש האֹות על ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזקּופֹות
אּלּו: ּפרׁשּיֹות ׁשּבארּבע המתּיגֹות האֹותּיֹות הן ואּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּתֹורה;

.Ë מם והיא ּבלבד, אחת אֹות ּבּה יׁש - ראׁשֹונה ְְִִִֵֵַַַָָָָָּפרׁשה
יׁש - ׁשנּיה ּפרׁשה זינין. ׁשלׁש עליה "מּימים", ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹסתּומה
מחמׁשּתן  הא ּכל ועל הא, מהן אחת וכל אֹותּיֹות, חמׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּה
והא  ראׁשֹונה והא "ּונתנּה", ׁשל הא והן: זינין; ארּבע -ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
"ידכה". ׁשל והא "וּיהרג", ׁשל והא "הקׁשה", ׁשל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחרֹונה
ׁשל  קּוף הן: ואּלּו אֹותּיֹות, חמׁש ּבּה יׁש - ׁשליׁשית ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָּפרׁשה
יׁש "ּוקׁשרּתם", ׁשל וקּוף זינין; ׁשלׁשה עליה יׁש ,"ּובקּומ"ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכל  על "לטטפת", ׁשל ּפה טית וטית זינין; ׁשלׁשה ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹעליה
חמׁש ּבּה יׁש - רביעית ּפרׁשה זינין. ארּבעה מּׁשלׁשּתן ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָאחת
זינין; ׁשלׁשה עליה יׁש "ואספּת", ׁשל ּפה הן: ואּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹותּיֹות,
ׁשל  ּפה טית וטית אחד; זין עליה יׁש "ואספּת", ׁשל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָותו
ּכל  זינין. ארּבעה מּׁשלׁשּתן אחת ּכל על ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹֹ"לטטפת",
אֹו הּתגין, עׂשה לא ואם עׂשרה; ׁשׁש המתּיגֹות, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻהאֹותּיֹות

ּפסל. לא - ּבהן וגרע ְִֶַַָָָֹהֹוסיף
.Èממחה ׁשאינֹו מּמי ּתפּלין לבדקן.[בקי]הּלֹוקח צרי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

קציצֹות מאה מּמּנּו קציצֹות [בתים]לקח ׁשלׁש מהן ּבֹודק , ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ואחת  יד ׁשל ׁשּתים אֹו יד, ׁשל ואחת ראׁש ׁשל ׁשּתים אֹו -ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּכּלן  והרי האיׁש, זה החזק ּכׁשרים, מצאם אם ראׁש: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻׁשל
צבתים  צבתים לקחן ואם ּבדיקה. צרי הּׁשאר ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָּכׁשרין,

חבילות] הּצבתים,[חבילות ׁשחזקת ּבדיקה; צריכֹות ּכּלן -ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ
לקּוחין. הרּבה ְְֲִִֵֵַָמאנׁשים

.‡Èאֹו הּממחה, מן ׁשּלקחן אֹו ידֹו, ּבכתב ּתפּלין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּכֹותב
אדם  לבדקן מּׁשאר צרי אינֹו לעֹולם - לעֹורן והחזירן ּובדקן ְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָָ

ׁשלם, ׁשחּפּוין זמן ּכל ׁשנים; ּכּמה אחר ואפּלּו אחרת, ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּפעם
מּתֹוכן  אֹות נמחקה ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתן, הן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהרי
אּמא'. אבי מּׁשל 'אּלּו, אֹומר: היה הּזקן הּלל ׁשּנּקבה. ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאֹו

ג  ¤¤ּפרק
למׁשה ‡. הלכה ּכּלן - הּתפּלין ּבמעׂשה יׁש הלכֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשמֹונה

ּפסל; מהן, ּבאחת ׁשּנה ואם מעּכבֹות, ּכּלן ּולפיכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמּסיני,
ּתפירתן וכן מרּבעֹות, ׁשּיהיּו הן: [ארכן ּברּבּוע[בגידין]ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ

זוּיֹות כרחבן] ארּבע להן ׁשּיהיה עד ּברּבּוע, ואלכסֹונן ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
ּומּׂשמאל; מּימין ׁשין צּורת ראׁש, ׁשל ּבעֹור וׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹֹׁשוֹות;

ּבמטלית הּפרׁשּיֹות על [בד]וׁשּיכר ּבׂשער אֹותן וׁשּיכר ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
אֹותן  ּתֹופרין וׁשּיהיּו ּבבּתיהן; מכניסן ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמטלית,

להן וׁשעֹוׂשין מעבר]מעּברת[לרצועות]ּבגידין; [מקום ְְְִִִֶֶֶַָֹ
עֹוברת  ׁשּתהא עד הרצּועה, ּבּה ׁשּתּכנס החּפּוי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמעֹור
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ּתֹובר ּבתֹו לולאה]והֹולכת הרצּועֹות [כעין וׁשּיהיּו ׁשּלּה; ְְְְְִֶֶֶֶָָָ
ּדלת. ּבצּורת ידּוע קׁשר ׁשּלהן, הּקׁשר וׁשּיהיה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשחרֹות ;

ארּכֹו·. מרּבע עץ לֹוקחין ראׁש? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשים ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻּכיצד
פחֹות  אֹו רחּבֹו על יֹותר גבהֹו היה ואם וכגבהֹו. ְְְְְְְְִֵַָָָָָָָּכרחּבֹו
ׁשּיהא  ארּכֹו על אּלא מקּפידין ואין ּכלּום. ּבכ אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ארּבע  לֹו ׁשּיעׂשה ּכדי חריצין, ׁשלׁשה ּבֹו וחֹופרין ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָכרחּבֹו.

עֹור, ולֹוקחין זה ּכגֹון ְְְִִֶָראׁשים,
את  ּבֹו ּומׂשימין ּבמים אֹותֹו ְְְִִִִִֶַַּומרטיבין

חריץ ּומכניס העץ, ּכל ּבין העֹור את ין ְִִִֵֵֶַָָָָ
רטב  והּוא אֹותֹו ּומכּמׁשים ְְְְִִַָָֹוחריץ,
ּדמּות  ּבֹו ׁשעֹוׂשין עד ּומּכאן, ְִִִֶַָָמּכאן
מימין  ראׁשין ׁשלׁשה לּה ׁשּיׁש ְִִִִֶֶָָָׁשי"ן
לּה ׁשּיׁש ׁשי"ן ּודמּות ּתפּלין, ְְִִִִֵֶֶַַָהּמניח

הּמניח.ארּבעה מׂשמאל ראׁשים ְְִִִֵַַַָָָֹ
חֹולץ ‚. ּכ ואחר ׁשּייבׁש; עד העץ, על העֹור את ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומּניחין

האּמּום ּגּבי מעל תבנית]העֹור העֹור [דפוס, ונמצא עץ, ׁשל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּבית  ּבכל ּפרׁשה מכניסין ּפנּויין. ּבּתים ארּבעה ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּיׁש
מארּבע  אֹותֹו ותֹופרין מּלמּטה; העֹור מקצת ּומחזירין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָּובית,
ּבֹו ׁשּתּכנס מקֹום ׁשּלמּטה העֹור מן ּומּניחין ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּפּנֹותיו,

'מעּברת'. הּנקרא והּוא ּתֹובר, ּכמֹו ְְְְְִֶַַָָָָֹהרצּועה,
ארּכֹו„. מרּבע, עץ לֹוקחין יד? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻוכיצד

ּומחּפין  מעט; זה על יתר אֹו ּכאצּבע, ּגבהֹו ויהיה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּכרחּבֹו,
ׁשּייבׁש; עד האּמּום על העֹור את ּומּניחין רטב, ּבעֹור ְִִִִֶֶַַַַָָָֹאֹותֹו
ּומחזיר  העץ, ּבמקֹום הּפרׁשּיֹות ארּבע ּומכניס העֹור, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָוחֹולץ
מן  ּומּניחין ּפּנֹותיו, מארּבע ותֹופרֹו מּלמּטה; העֹור ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָמקצת

הרצּועה  מקֹום ּתֹובר, .העֹור ְְָָָָ
ּפרׁשה ‰. מכניס ראׁש? ׁשל ּבתפּלה הּפרׁשּיֹות סּדּור ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד

ּבבית  ׁשמע', אם 'והיה ׁשהיא ְְֲִִִֶַַַָָָָֹאחרֹונה,
הּמניח; ימין על ׁשהּוא ְִִִֵֶַַַראׁשֹון,
- 'יבא ּכי 'והיה לּה; סמּוכה ְְְְֲִִַָָָָּו'ׁשמע'
ו'קּדׁש ל'ׁשמע'; סמּוכה ׁשליׁשי, ְְְְְִִִִֶַַַָּבבית
לׂשמאל  ׁשהּוא רביעי, ּבבית ְְְִִִִִֶַֹלי'
הּקֹורא  ׁשּיהא ּכדי - ּתפּלין ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַהּמניח
על  קֹורא הּמניח, ּפני ּכנגד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלפניו,

ּפסּולֹות. - זה סּדּור החליף ואם זה ּכגֹון הּזה, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַהּסדר
.Âּדּפין ּבארּבעה אֹותּה ּכֹותבין - יד ׁשל [עמודים]ּתפּלין ְְְְִִִִֶַַָָָָ

זה: ּכגֹון ּבּתֹורה, סּדּורן על ּתֹורה, ּכספר אר אחד, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעֹור

ואינֹו יצא, - אחד ּבבית והּניחן עֹורֹות ארּבעה על ּכתבן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָואם
לדּבקן. ְְִַָָצרי

.Ê ּגֹולל יד, ׁשל ּבין ראׁש ׁשל ּבין הּפרׁשּיֹות, ּגֹולל ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשהּוא
הּפרׁשה, ּכׁשּתפּתח ׁשּתמצא עד - לתחּלתן מּסֹופן ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָאֹותן

לסֹופּה מּתחּלתּה ׁשיטה ּכל .ּתקרא ְְְִִִִָָָָָָ
.Á אֹותן ּכֹורכין ׁשּלהן, ּבּבּתים הּפרׁשּיֹות את ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּמכניסין

אֹותן  מכניסין ּכ ואחר ׂשער, הּמטלית ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָּבמטלית,

טהֹורה,ּבבּתיהן  חּיה אֹו ּבהמה ׂשער להיֹות צרי זה, וׂשער . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לכרכן  העם, ּכל נהגּו ּוכבר ׁשּלהן; ּוטרפֹות מּנבלֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָואפּלּו

העגלים. זנב ְְֲִִַַָָּבׂשער
.Ë ׁשל ּבגידין אּלא ּתֹופרין אין הּתפּלין, את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָּכׁשּתֹופרין

ׁשּלהן  ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה ׁשל אֹו .ּבהמה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
לבנים  והן החּיה, אֹו הּבהמה ּבעקב ׁשּיׁש הּגידין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלֹוקחין
ׁשּיעׂשּו עד ּבהן וכּיֹוצא ּבאבנים אֹותן ּומרּככין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקׁשים,
הּתפּלין  ּתֹופרין ּובהן אֹותן; וׁשֹוזרין אֹותן וטֹווין ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָּכפׁשּתן,

ּתֹורה. ספר ִִֵֶָויריעֹות
.Èּברּבּוע אֹותן ּתֹופרין הּתפּלין, רֹווחת,ּכׁשּתֹופרין והלכה . ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ

עׂשרה  ׁשּתים הּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירֹות, ׁשלׁש צד ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּיהיּו
עׂשר  הּתפירֹות עׂשה ואם ראׁש; ׁשל ּבין יד ׁשל ּבין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּתפירֹות,
ׁשּלהן  החּוט יהיה הּתפירֹות, וכל עֹוׂשה. עׂשרה, ארּבע ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹו

הרּוחֹות מׁשּתי הצדדים]סֹובב .[מב' ְִֵֵָ
.‡Èהחריץ ׁשּיּגיע לבית]וצרי בית ׁשל [שבין ּתפּלין ׁשל ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָ

ׁשּיהיּו ּכדי נּכר החרץ היה ואם הּתפר. מקֹום עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹראׁש,
מּגיע החרץ ׁשאין ּפי על ואף לּכל, נראין ראׁשים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹארּבעה
וצרי ּפסּולֹות. נּכר, חרצן אין ואם ּכׁשרֹות; - הּתפר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלמקֹום
אֹו חּוט העֹור, ּגּבי על וחריץ חריץ ּכל ּבתֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָָלהעביר
ּגיד  להעביר ּפׁשּוט, ּומנהג לבית; ּבית ּבין להבּדיל ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָמׁשיחה

מּׁשלׁשּתן. וחריץ חריץ ּבכל הּתפירה ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָמּגידי
.·Èעֹור וכיצד ׁשל רצּועה לֹוקחין הרצּועֹות? רחבה עֹוׂשין , ְְְְְִִֵֶַָָָָ

ואר ּכׁשרה. הּׁשעּור, מּזה רחבה היתה ואם הּׂשעֹורה; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכאר
מּמּנה  ויקׁשר הראׁש את ׁשּתּקיף ּכדי - ראׁש ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹרצּועה
ׁשּיּגיעּו עד ּומּכאן, מּכאן הרצּועֹות ׁשּתי ותמּתח ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּקׁשר,
ּכדי  - יד ׁשל רצּועה ואר מעט; מּמּנּו למעלה אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹלּטּבּור
אחת  רצּועה ותמּתח הּקׁשר, מּמּנה ויקׁשר הּזרֹוע את ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּתּקיף
ּכריכֹות  ׁשלׁש אצּבעֹו על מּמּנה ויכר אמצעית, אצּבע ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
האּלּו, הּׁשעּורין על יתר ארּכֹות הרצּועֹות היּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֻויקׁשר.

ְֵּכׁשרֹות.
.‚Èׁשּלּה ּבּתֹובר ראׁש ׁשל רצּועה מעבר ּומכניס [מקום ְְִֶֶַַָָָֹ

ּכמין הרצועה] מרּבע, קׁשר וקֹוׁשר ראׁשֹו, ּבמּדת ּומּקיף ,ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻ
אפׁשר  ואי ללמדֹו, חכמים ּתלמיד ּכל צרי זה, וקׁשר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּדלת.
קֹוׁשר  יד, ּבׁשל וכן העין. ּבראּית אּלא ּבכתב, צּורתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהֹודיע
ּבתֹו ויֹורדת עֹולה יד ׁשל הרצּועה ותהיה יּוד; ּכמין ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָקׁשר

ידֹו. על לקׁשר ׁשּירצה ּבעת ויקּצר ׁשּירחיב ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּקׁשר,
.„È ּפניהן - יד ׁשל ּבין ראׁש ׁשל ּבין ּתפּלין, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹהרצּועֹות

מּסיני  למׁשה ההלכה היא וזֹו ׁשחרים, אבל החיצֹונים . ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָֹֹ
אֹו ירּקֹות היּו אם הן, ּומּבפנים הֹואיל הרצּועֹות, ְְְֲִִִִִֵֵָָֻאחֹורי
הרצּועה, ּתהפ ׁשּמא יעׂשה, לא - אדּמֹות ּכׁשרין; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלבנֹות,
ּכעין  אּלא לעֹולם, הרצּועה אחֹורי יהיּו ולא לֹו. הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹּוגנאי
הּוא  ונֹואי לבנים. לבנה, ואם ירּקין, יר ּקה, אם - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֻֻהּקציצה

ּכּלּה. והרצּועה הּקציצה, ׁשחרֹות, ּכּלן ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֻֻלּתפּלין,
.ÂË הּתפּלין ּבֹו ׁשּמחּפין הרצּועֹות,העֹור מּמּנּו וׁשעֹוׂשין , ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ

נבלֹות  ואפּלּו הּטהֹורים, עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשל עֹור ְְְֲִִֵֵֶַַַָָהּוא
ּתפּלין  ׁשחּפה אֹו טמאים, מעֹור עׂשה ואם ׁשּלהן. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּוטרפֹות
אבל  לׁשמן. עּבּוד צרי הרצּועֹות, ועֹור ּפסּולֹות. - ְְְְְֲִִִָָָָָָּבזהב
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.‚È הּתפּלין מן ּפטּור ׁשמע, מּקרּית הּפטּור ׁשּיֹודעּכל קטן . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ּתפּלין, לֹו לֹוקח אביו - ּתפּלין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹלׁשמר
ּבצער  אּלא נקביו את לׁשמר יכֹול ׁשאינֹו וכל מעים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחֹולי
ּבתפּלין  חּיבין ּכּלן הּטמאין, וכל הּתפּלין; מן ּפטּור -ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָֻ
- עליו ּומיּׁשבת נכֹונה ּדעּתֹו ׁשאין ּומי מצטערין, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּכטהֹורין.
ּדעּתֹו להּסיח לֹו אסּור ּתפּלין, ׁשהּמניח הּתפּלין; מן ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָּפטּור
ׁשיר  ׁשאֹומרים ּבׁשעה והּלוּיים העבֹודה, ּבׁשעת ּכהנים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמהן.
מן  ּפטּורים - ּבּמקּדׁש מעמדן ּבׁשעת ויׂשראל הּדּוכן, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָעל

הּתפּלין. ּומן ְְִִִִַַָהּתפּלה
.„È עליו ׁשהן זמן ּכל ּבתפּליו למׁשמׁש אדם ׁשּלא חּיב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מּקדּׁשת  ּגדֹולה ׁשּקדּׁשתן - אחד רגע אפּלּו מהן ּדעּתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻיּסיח
אחד  ּבהן יׁש ואּלּו אחד, ׁשם אּלא ּבֹו אין ׁשהּציץ ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּציץ;

יד. ּבׁשל ּוכמֹותן ראׁש, ּבׁשל הא יּוד ׁשל ׁשם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָֹועׂשרים
.ÂËּתצא ּתפּלין ׁשּלא ׁשּיּזהר ּכאליׁשע, נקי ּגּוף צריכין ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

עליו  ׁשהן זמן ּכל מּלמּטה רּוח ליׁשן מּמּנּו אסּור ,לפיכ . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
סּודר, עליהן הּניח אם אּלא עראי, ׁשנת ולא קבע ׁשנת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם
הּוא  ּכיצד עראי. ׁשנת ּבהן יׁשן - אּׁשה עּמֹו היתה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹולא

ויׁשן יֹוׁשב והּוא ּברּכיו, ּבין ראׁשֹו מּניח זו עֹוׂשה? [שאין ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
קבע] .שינת

.ÊË ׁשנת אפּלּו ּבהם ליׁשן מּתר - ּבידֹו ּכרּוכין ּתפּליו ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻהיּו
נכנס קבע  אם אבל עראי; אכילת אּלא ּבהם אֹוכל ואינֹו . ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ידיו  ׁשּיּטל עד ׁשלחנֹו על ּומּניחן חֹולצן - קבע ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻלסעּודת
אחרונים] לבּוׁש[מים והּוא מזֹונֹו על ויבר יניחם, ּכ ואחר ,ְְְְִִֵֵַַַָָָ

ֶָּבהן.
.ÊÈ ּתפּלין יּניח לא - הּכּסא לבית והצר ּתפּלין, לבּוׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהיה

ׁשּמא הּסמּוכין[שבכותל]ּבחרין ויּכנס, הרּבים לרׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ
להׁשּתין  הצר אפּלּו יעׂשה? ּכיצד ּדרכים. עֹוברי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֻיּטלּום
ּכמין  ּבבגדֹו וגֹוללן אּמֹות, ארּבע ּברחּוק ּתפּליו חֹולץ ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָמים,
ּתצא  ׁשּלא ּכדי ויּזהר לּבֹו; ּכנגד ּבימינֹו ואֹוחזן ּתֹורה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹספר
ּוכׁשּיצא, צרכיו. ועֹוׂשה ונכנס טפח, ידֹו מּתחת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָרצּועה

ולֹובׁשן  הּכּסא, מּבית אּמֹות ארּבע .מרחיק ְְְְִִִֵֵַַַַַָ
.ÁÈ ׁשאין הּקבּוע, הּכּסא ּבבית אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּמה

ּבהן  יּכנס לא - עראי הּכּסא ּבית אבל עליו; נּתזֹות ֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹניצֹוצֹות
לׁשמרן  לחברֹו ונֹותנן אֹותן, חֹולץ אּלא ּגלּולין, ואין ּכׁשהן . ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּכלין רגלים ניצוצות]מי בלא הּכּסא [מהגוף ּבבית אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַַַָ
ּתחּוח עפר היה ואם ּביׁשיבה; אּלא אפּלּו[רך]הּקבּוע, , ְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָ

ׁשּלא  ּכדי מדרֹון, ּבמקֹום יעמד - קׁשה ּבמקֹום היה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבעמידה.
עליו. ניצֹוצֹות ְִִָָָיּנתזּו

.ËÈ ולא ערב, לעת הּכּסא לבית והצר ּתפּלין לבּוׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהיה
ּבהן  יּכנס לא - ׁשּיצא אחר ללבׁשן ּכדי הּיֹום מן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׁשאר
הּקבּוע. הּכּסא ּבבית מים להׁשּתין ואפּלּו ּבבגדֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָּגלּולים

ּבכלין ּומּניחן חֹולצן יעׂשה? ּכיצד להן]אּלא המיוחד [תיק ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ּכלין ׁשאינֹו ּבכלי אֹו טפח, ּבֹו היה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאם
- ּבּלילה הצר אם וכן ונכנס. ּבידֹו, הּכלי ואֹוחז ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻטפח,

ונכנס. ּבידֹו, הּכלי ואֹוחז ּבכלי, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָמּניחן
.Îידֹו מּניח - ּתפּלין לבּוׁש והּוא הּכּסא לבית ונכנס ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָׁשכח

עּמּוד ׁשּיגמר עד אחר [קילוח]עליהן וחֹולץ, ויֹוצא ראׁשֹון, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

ּבין  ראׁשֹון, ּבעּמּוד יפסיק ׁשאם צרכיו; ּכל ועֹוׂשה נכנס ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכ
סּכנה  ּבהן ׁשּיׁש חלאים לידי יבֹוא - ּבקטּנים ּבין ְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבגדֹולים

ְָּגדֹולה.
.‡Î ּבתפּלין מּטתֹו וׁשּמׁש לא ׁשכח יאחז לא זה הרי - ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּבּקציצה ולא מּפני [בית]ּברצּועה ויּטלם, ידיו; ׁשּיּטל עד , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
עסקנּיֹות. ְִִֶַַַָָׁשהּידים

.·Î מּתר לבּוׁשין, עֹומדין אדם ׁשּבני מקֹום - לּמרחץ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּנכנס
ערּמין  מקצתן ׁשם עֹומדין אדם ׁשּבני ּומקֹום ּתפּלין; ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָֻלהניח
ּתפּלין  ׁשם מניח ואינֹו ּתפּליו חֹולץ אינֹו לבּוׁשין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָּומקצתן
ּתפּליו, חֹולץ ערּמין, עֹומדין אדם ׁשּבני ּומקֹום ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻלכּתחּלה;

מניח  ׁשאינֹו לֹומר צרי .ואין ְִִֵֵֵֶַַָ
.‚Îואפּלּו ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּקברֹות ּבבית אדם יהּל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלא

ּתפּליו, לחלץ וצרי קבר; ׁשל אֹו מת ׁשל אּמֹות ארּבע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבתֹו
אּמֹות  ארּבע ׁשּירחיק ׁשּיכּסה עד עד ּתפּלין, אדם ילּבׁש ולא . ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּתפּלין  חֹולץ - ראׁשֹו על מּׂשֹוי הּנֹוׂשא ּבגדיו. וילּבׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹערותֹו
להּניח  אסּור מטּפחת, אפּלּו הּמּׂשֹוי; ׁשּיסיר עד ראׁש, ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹׁשל
על  מצנפּתֹו הּוא צֹונף אבל ּתפּלין, ּבֹו ׁשּיׁש הראׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹעל

ְִָּתפּליו.
.„Îּבֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר אֹו ּתפּלין ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבית

אחר  ּבכלי הּכלי ויּניח ּבכלי יּניחן אֹו ׁשּיֹוציאן, עד ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּטתֹו,
אפּלּו - להן מזּמן הּׁשני הּכלי היה אם אבל ּכלין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו

חׁשּובין  הן אחד ּככלי ּכלים, ּבתֹועׂשרה ּכלי הּניחן ואם . ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָָָ
מרא  ּתחת להּניחן מּתר ּכנגד ּכלי, ׁשּלא לכסת ּכר ּבין ׁשֹותיו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּבּמּטה. עּמֹו אׁשּתֹו ואפּלּו לׁשמרן, ּכדי ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹראׁשֹו,
.‰Î ׁשּתפּלין זמן ׁשּכל היא; ּגדֹולה קדּׁשה ּתפּלין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻֻקדּׁשת

נמׁש ואינֹו וירא, ענו הּוא - זרֹועֹו ועל אדם, ׁשל ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹעל
רעֹות  מחׁשבֹות מהרהר ואינֹו ּבטלה, ּובׂשיחה אּלא ּבׂשחֹוק , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

אדם  צרי ,לפיכ והּצדק. האמת לדברי לּבֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמפּנה
אמרּו היא. ּכ ׁשּמצותן, - הּיֹום ּכל עליו להיֹותן ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָלהׁשּתּדל
ראּוהּו לא ימיו ׁשּכל הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד רב, על ְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹעליו
ּבלא  אֹו ציצית, ּבלא אֹו ּתֹורה, ּבלא אּמֹות ארּבע ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹׁשהל

ְִִּתפּלין.
.ÂÎ,ּתפּלה ּבׁשעת - הּיֹום ּכל ללבׁשן ׁשּמצותן ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאף

הּכל  מן ּבלא יֹותר ׁשמע קרּית הּקֹורא 'ּכל חכמים: אמרּו ; ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹ
מניח  ׁשאינֹו וכל ּבעצמֹו'. ׁשקר עדּות מעיד ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּתפּלין,
צּוה  הּפרׁשּיֹות ּבארּבע ׁשהרי - עׂשה ּבׁשמֹונה עֹובר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתפּלין,
ּבתפּלין  הרגיל וכל יד. ׁשל ּתפּלין ועל ראׁש, ׁשל ּתפּלין ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹעל

יחיּו". - עליהם "אדני ׁשּנאמר: ימים, מארי -ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ה'תשע"ג  אדר כ"ב שני יום

ה  ¤¤ּפרק
הּפרׁשּיֹות ‡. ׁשּתי ּכֹותב הּמזּוזה? את ּכֹותבין "ׁשמע"ּכיצד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּדף על ׁשמע" אם אחת;[עמוד]ו"והיה ּביריעה אחד, ְִִִִֶַַַַַָָָָָֹ
ואם  צּפרן. חצי ּכמֹו מּלמּטה, ורוח מּלמעלה רוח לּה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹועֹוׂשה
יעׂשּנה  ׁשּלא ּובלבד - ּכׁשרה ּדּפין, ּבׁשלׁשה ּבׁשנים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּכתבּה

למטה]ּכזנב וקצר למעלה עּגּול[רחב ּכמֹו אֹו בצורה , [כתובה ְְִָָ
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מּצה  עׂשהּו אפּלּו - ּכלל עּבּוד צרי אינֹו ּבֹו, ׁשּמחּפין ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעֹור
ומלח] בקמח נעבד שלא נהגּו[עור הרּבה, ּומקֹומֹות ּכׁשר; ,ְְֲֵֵַָָ

מּצה. ּבעֹור אֹותן ְֲַַָָלעׂשֹות
.ÊË ּככתיבתן ׁשעׂשּיתן יׂשראל, אּלא הּתפּלין עֹוׂשין ,אין ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

חּפן  אם ,לפיכ ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּבעֹור, ׁשעֹוׂשין הּׁשין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמּפני
ׁשּלא  לכתבן, הּפסּול לכל הּדין והּוא ּפסּולין. - ּתפרן אֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹּגֹוי,

אֹותן. ֲֶַָיעׂשה
.ÊÈ עֹוׂשין יד, וׁשל יד, ׁשל אֹותּה עֹוׂשין אין ראׁש, ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶָָָֹּתפּלין

חמּורה מּקדּׁשה מֹורידין ׁשאין לפי - ראׁש ׁשל לקדּׁשה אֹותּה ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻֻ
ו  אֹותּהקּלה. עֹוׂשין אין ראׁש, ׁשל ּתפּלין ׁשל רצּועה כן ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּתפּלין  אבל ּבׁשּלבׁשן; אמּורים? ּדברים ּבּמה יד. ׁשל ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָלתפּלין
ליד, להחזירן רצה אם מע ֹולם, אדם לבׁשן ׁשּלא ראׁש ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹׁשל

טֹולה עֹוׂשה? הּוא וכיצד עד [מכסה]מּתר. עֹור עליה ְֵֶֶֶַַָָָֻ
ידֹו. על וקֹוׁשרּה אחת, ְְֵֶֶַַַָָָׁשּתעׂשה

.ÁÈׁשּנפסקּו ׁשּתי [נחתכו]ּתפּלין היּו אם - ׁשּלהן הּתפירֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ
זֹו ּבצד זֹו שכנגדה]הּתפירֹות והפנימית אֹו[החיצונה , ְְִַַ

אּלּו הרי - זֹו ּכנגד ׁשּלא זֹו אפּלּו ּתפירֹות ׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹׁשּנפסקּו
ּכל  ּבחדׁשֹות, אבל ּביׁשנֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָּפסּולֹות.

קּימת טבלה ׁשּפני הם]זמן מרובעים ואּלּו[שעדיין ּכׁשרֹות. , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָ
ותֹולין  ּתפרֹו ׁשּנקרע העֹור מקצת ׁשאֹוחזין ּכל החדׁשֹות? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹהן
ואם  חדׁשֹות; אּלּו הרי - נכרת ואינֹו חזק והּוא הּתפּלין, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָּבֹו
יׁשנֹות. אּלּו הרי - נפסק והּוא אּלא ּבֹו, לתלֹות ראּוי ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָאין

.ËÈ ּתֹופרין ואין אֹותּה, קֹוׁשרין אין - ׁשּנפסקה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָרצּועה
הרצּועה אֹותּה ּוׁשירי אחרת. ועֹוׂשה וגֹונזּה, מֹוציאּה אּלא , ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

ולמטה] הראש מקשר ארּכּה[שמשתלשלת ׁשּיהיה עד ְְְִִֶֶַָָּפסּולין,
עֹור  ּפני להיֹות יּזהר ּולעֹולם עליו. יתר אֹו ּכּׁשעּור, ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָורחּבּה

העליון][הצ הרצּועה ידֹוד על אֹותן ׁשּקֹוׁשר ּבעת למעלה ְְְְֵֵֶַַָָָָָ
ראׁשֹו. ְַֹועל

ד  ¤¤ּפרק
הּתפּלין ‡. מניחין על היכן אֹותן מניחין - ראׁש ׁשל ? ְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ

הּמקֹום  והּוא הּפנים, ׁשּכנגד הּׂשער סֹוף ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדקד,
רֹופס ּתינֹוק ׁשל ּבאמצע,[רך]ׁשּמחֹו אֹותן לכּון וצרי ּבֹו; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּקׁשר ויהיה העינים, ּבין ׁשּיהיּו תש"ר]ּכדי ּבגבּה[של ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּגלּגלת. סֹוף ׁשהּוא ְֶֶֶַָֹֹֻהערף,

והּוא ·. הּקּברת, על ׂשמאלֹו על אֹותּה קֹוׁשר - יד ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹוׁשל
הּתפּוח ועולה]הּבׂשר הּכתף [מנופח ּפרק ׁשּבין ׁשּבּמרּפק ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

לצלעיו, מרּפקֹו מדּבק ּכׁשהּוא ׁשּנמצא הּזרֹוע; ּפרק ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובין
הּדברים  "והיּו מקּים: ונמצא לּבֹו, ּכנגד ּתפּלה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּתהיה

לבב"..האּלה  על . ְֵֶֶַָָ
מצחֹו‚. על ראׁש ׁשל אֹו ידֹו, ּפס על יד ׁשל ּתפּלין ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמניח

ּבּה אין ּכאגֹוז, עגּלה ּתפ ּלתֹו העֹוׂשה הּמינּות; ּדר זֹו הרי -ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּכלל  אּטרמצוה לֹו[שמאלי]. ׁשהיא ּבימינֹו, ּתפּלין מניח - ְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָ

אֹותּה מניח - ידיו ּבׁשּתי ׁשֹולט היה ואם ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹּכׂשמאל;
הּתפּלין  קׁשירת ּומקֹום אדם. ּכל ׂשמאל ׁשהיא ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹּבׂשמאלֹו,

למדּום הּׁשמּועה מּפי הנחתן, רבינו ּומקֹום ממשה [מסורת ְְְֲִִַָָָָָ
.ע"ה]

אינּה„. יד, וׁשל יד, ׁשל מעּכבת אינּה ראׁש, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּתפּלין

וזֹו לעצמּה זֹו מצוֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני - ראׁש ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמעּכבת
'אׁשר  :מבר ראׁש ׁשל על עליהן? מבר וכיצד ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלעצמּה.
יד  ׁשל ועל ּתפּלין'; מצות על וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָקּדׁשנּו

ּתפּלין'. להניח וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר :ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָמבר
מהן;‰. אחת ּבׁשהניח אמּורים? ּדברים אם ּבּמה אבל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּתפּלין', 'להניח והיא אחת, ּברכה מבר - ׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהניח
ּוכׁשהּוא  ראׁש. ׁשל מניח ּכ ואחר ּתחּלה, יד ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוקֹוׁשר

יד. ׁשל חֹולץ ּכ ואחר ּתחּלה, ראׁש ׁשל חֹולץ ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹחֹולץ,
.Âלֹו אסּור - יד ׁשל ּתפ ּלין וקׁשר ּתפּלין' 'להניח ׁשּבר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי

לרּבֹו ׁשלֹום להׁשיב ואפּלּו ואם לסּפר, ראׁש; ׁשל ׁשּיניח עד , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
מצות  'על ׁשנּיה ּברכה לבר וצרי עברה, זֹו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָׂשח,

ראׁש. ׁשל מניח ּכ ואחר ְְִִִֵֶַַַָֹּתפּלין',
.Ê חלץ ואפּלּו עליהן, מבר ׁשּמניחן, זמן ּכל - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתפּלין

ּבּיֹום  ּפעמים מאה עליהם ולבׁש מבר ּכּלן, הּמצֹות וכל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
אחר  יד, ׁשל הּתפּלין על לבר צרי ,לפיכ עׂשּיתן; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקדם

עׂשּיתן. היא ׁשּקׁשירתן, קׁשירה; קדם הּקּברת על ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהנחה
.Á יד ׁשל יּניח לא ּבכלי, להצניען ּתפּליו אדם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכׁשחֹולץ

רֹוצה  ׁשהּוא ׁשּבׁשעה מּפני מּלמעלה; ראׁש וׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּלמּטה
ׁשּמּניחּה ונמצא ּתחּלה, ראׁש ּבׁשל יפּגע [עוזבה]ללבׁשן, ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

יד, ׁשל קדם ראׁש ׁשל לֹובׁשין ׁשאין לפי יד, ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹּומֹוציא
אחרת  למצוה מּמּנה ולעבר מצוה, להּניח לאדם לֹו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹואסּור
הּוא  ּבּה ּבּתחּלה, אדם ׁשל לידֹו ׁשּתבֹוא מצוה אּלא -ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ
ׁשּיפּגע  ּכדי למעלה, יד ׁשל להּניח צרי ,לפיכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמתעּסק.

הּסדר. על וילּבׁש ּתחּלה ְְְִִֵֶַַַָָּבּה
.Ëׁשהכינֹו -[יחדו]ּכלי ּבֹו והּניחן ּתפּלין, ּבֹו להּניח ְְְְֱִִִִִִִֶַַָ

הּניח  ולא הכינֹו חל; ּבדברי ּבֹו להׁשּתּמׁש ואסּור ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵַַַָֹֹנתקּדׁש,
עראי ּבֹו ׁשהּניח אֹו נתקּדׁש,[במקרה]ּבֹו, לא - הכינֹו ולא ְְֱֲִִִִֵֶַַַֹֹ

ּבין  הּתפּלין, את לתלֹות ואסּור ׁשהיה. ּכמֹות חל הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹוהרי
הּכיס  את הּוא ּתֹולה אבל עצמּה; ּבּתפּלה ּבין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּברצּועה

ּבֹו.ׁש מּנחין הּתפּלין ְִִִֶַָֻ
.È ּבּלילה לא ּבּיֹום, - ּתפּלין הנחת "מּימים זמן ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ

וימים  ׁשּבתֹות וכן ּתפּלין. מצות היא זֹו "חּקה" - ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֻימימה"
וׁשּבתֹות  לאֹות", ל "והיּו ׁשּנאמר: ּתפּלין, זמן אינן ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָטֹובים,
מּׁשּיראה  הנחתן? זמן ּומאימתי אֹות. עצמן הן טֹובים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוימים
החּמה. ׁשּתׁשקע עד ויּכירהּו, אּמֹות ארּבע ּברחּוק חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָאת

.‡È והן וחׁשכה החּמה, ׁשּתׁשקע קדם ּתפ ּלין ׁשהניח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
ּדבר  מֹורין ואין מּתר; הּלילה, ּכל עליו היּו אפּלּו - ְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָֻעליו
עליהן, ּתפּלין יניחּו ׁשּלא הּכל, את מלּמדין אּלא ּברּבים, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
ּתפּלין  הּמניח וכל החּמה. מּׁשּתׁשקע אֹותן יחלצּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאּלא

ּבלאו  עֹובר - החּמה ׁשּתׁשקע אחר ׁשּנאמר:לכּתחּלה , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ימימה". מּימים למֹועדּה, הּזאת החּקה את ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֻ"וׁשמרּת

.·È- החּמה עליו וׁשקעה ּבראׁשֹו, ּותפּלין ּבּדר ּבא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה
וחֹולץ  לביתֹו, מּגיע ׁשהּוא עד עליהן ידֹו יֹוׁשב מּניח היה . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

וקדׁש ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּמדרׁש -[שבת]ּבבית הּיֹום עליו ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ
ּבית  יׁש ואם וחֹולץ; לביתֹו, ׁשּמּגיע עד עליהן ידֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמּניח
חלץ  לא ואם ׁשם. מּניחן ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמרין לחֹומה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹסמּו
לׁשמרן, מקֹום לֹו היה ׁשּלא מּפני החּמה מּׁשּׁשקעה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּתפּליו

מּתר. - לׁשמרן ּכדי עליו ְְְְְְִֵָָָָָֻונמצאּו
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.‚È הּתפּלין מן ּפטּור ׁשמע, מּקרּית הּפטּור ׁשּיֹודעּכל קטן . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ּתפּלין, לֹו לֹוקח אביו - ּתפּלין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹלׁשמר
ּבצער  אּלא נקביו את לׁשמר יכֹול ׁשאינֹו וכל מעים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחֹולי
ּבתפּלין  חּיבין ּכּלן הּטמאין, וכל הּתפּלין; מן ּפטּור -ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָֻ
- עליו ּומיּׁשבת נכֹונה ּדעּתֹו ׁשאין ּומי מצטערין, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּכטהֹורין.
ּדעּתֹו להּסיח לֹו אסּור ּתפּלין, ׁשהּמניח הּתפּלין; מן ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָּפטּור
ׁשיר  ׁשאֹומרים ּבׁשעה והּלוּיים העבֹודה, ּבׁשעת ּכהנים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמהן.
מן  ּפטּורים - ּבּמקּדׁש מעמדן ּבׁשעת ויׂשראל הּדּוכן, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָעל

הּתפּלין. ּומן ְְִִִִַַָהּתפּלה
.„È עליו ׁשהן זמן ּכל ּבתפּליו למׁשמׁש אדם ׁשּלא חּיב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מּקדּׁשת  ּגדֹולה ׁשּקדּׁשתן - אחד רגע אפּלּו מהן ּדעּתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻיּסיח
אחד  ּבהן יׁש ואּלּו אחד, ׁשם אּלא ּבֹו אין ׁשהּציץ ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּציץ;

יד. ּבׁשל ּוכמֹותן ראׁש, ּבׁשל הא יּוד ׁשל ׁשם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָֹועׂשרים
.ÂËּתצא ּתפּלין ׁשּלא ׁשּיּזהר ּכאליׁשע, נקי ּגּוף צריכין ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

עליו  ׁשהן זמן ּכל מּלמּטה רּוח ליׁשן מּמּנּו אסּור ,לפיכ . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
סּודר, עליהן הּניח אם אּלא עראי, ׁשנת ולא קבע ׁשנת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם
הּוא  ּכיצד עראי. ׁשנת ּבהן יׁשן - אּׁשה עּמֹו היתה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹולא

ויׁשן יֹוׁשב והּוא ּברּכיו, ּבין ראׁשֹו מּניח זו עֹוׂשה? [שאין ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
קבע] .שינת

.ÊË ׁשנת אפּלּו ּבהם ליׁשן מּתר - ּבידֹו ּכרּוכין ּתפּליו ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻהיּו
נכנס קבע  אם אבל עראי; אכילת אּלא ּבהם אֹוכל ואינֹו . ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ידיו  ׁשּיּטל עד ׁשלחנֹו על ּומּניחן חֹולצן - קבע ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻלסעּודת
אחרונים] לבּוׁש[מים והּוא מזֹונֹו על ויבר יניחם, ּכ ואחר ,ְְְְִִֵֵַַַָָָ

ֶָּבהן.
.ÊÈ ּתפּלין יּניח לא - הּכּסא לבית והצר ּתפּלין, לבּוׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהיה

ׁשּמא הּסמּוכין[שבכותל]ּבחרין ויּכנס, הרּבים לרׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ
להׁשּתין  הצר אפּלּו יעׂשה? ּכיצד ּדרכים. עֹוברי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֻיּטלּום
ּכמין  ּבבגדֹו וגֹוללן אּמֹות, ארּבע ּברחּוק ּתפּליו חֹולץ ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָמים,
ּתצא  ׁשּלא ּכדי ויּזהר לּבֹו; ּכנגד ּבימינֹו ואֹוחזן ּתֹורה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹספר
ּוכׁשּיצא, צרכיו. ועֹוׂשה ונכנס טפח, ידֹו מּתחת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָרצּועה

ולֹובׁשן  הּכּסא, מּבית אּמֹות ארּבע .מרחיק ְְְְִִִֵֵַַַַַָ
.ÁÈ ׁשאין הּקבּוע, הּכּסא ּבבית אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּמה

ּבהן  יּכנס לא - עראי הּכּסא ּבית אבל עליו; נּתזֹות ֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹניצֹוצֹות
לׁשמרן  לחברֹו ונֹותנן אֹותן, חֹולץ אּלא ּגלּולין, ואין ּכׁשהן . ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּכלין רגלים ניצוצות]מי בלא הּכּסא [מהגוף ּבבית אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַַַָ
ּתחּוח עפר היה ואם ּביׁשיבה; אּלא אפּלּו[רך]הּקבּוע, , ְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָ

ׁשּלא  ּכדי מדרֹון, ּבמקֹום יעמד - קׁשה ּבמקֹום היה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבעמידה.
עליו. ניצֹוצֹות ְִִָָָיּנתזּו

.ËÈ ולא ערב, לעת הּכּסא לבית והצר ּתפּלין לבּוׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהיה
ּבהן  יּכנס לא - ׁשּיצא אחר ללבׁשן ּכדי הּיֹום מן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׁשאר
הּקבּוע. הּכּסא ּבבית מים להׁשּתין ואפּלּו ּבבגדֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָּגלּולים

ּבכלין ּומּניחן חֹולצן יעׂשה? ּכיצד להן]אּלא המיוחד [תיק ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ּכלין ׁשאינֹו ּבכלי אֹו טפח, ּבֹו היה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאם
- ּבּלילה הצר אם וכן ונכנס. ּבידֹו, הּכלי ואֹוחז ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻטפח,

ונכנס. ּבידֹו, הּכלי ואֹוחז ּבכלי, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָמּניחן
.Îידֹו מּניח - ּתפּלין לבּוׁש והּוא הּכּסא לבית ונכנס ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָׁשכח

עּמּוד ׁשּיגמר עד אחר [קילוח]עליהן וחֹולץ, ויֹוצא ראׁשֹון, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

ּבין  ראׁשֹון, ּבעּמּוד יפסיק ׁשאם צרכיו; ּכל ועֹוׂשה נכנס ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכ
סּכנה  ּבהן ׁשּיׁש חלאים לידי יבֹוא - ּבקטּנים ּבין ְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבגדֹולים

ְָּגדֹולה.
.‡Î ּבתפּלין מּטתֹו וׁשּמׁש לא ׁשכח יאחז לא זה הרי - ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּבּקציצה ולא מּפני [בית]ּברצּועה ויּטלם, ידיו; ׁשּיּטל עד , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
עסקנּיֹות. ְִִֶַַַָָׁשהּידים

.·Î מּתר לבּוׁשין, עֹומדין אדם ׁשּבני מקֹום - לּמרחץ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּנכנס
ערּמין  מקצתן ׁשם עֹומדין אדם ׁשּבני ּומקֹום ּתפּלין; ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָֻלהניח
ּתפּלין  ׁשם מניח ואינֹו ּתפּליו חֹולץ אינֹו לבּוׁשין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָּומקצתן
ּתפּליו, חֹולץ ערּמין, עֹומדין אדם ׁשּבני ּומקֹום ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻלכּתחּלה;

מניח  ׁשאינֹו לֹומר צרי .ואין ְִִֵֵֵֶַַָ
.‚Îואפּלּו ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּקברֹות ּבבית אדם יהּל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלא

ּתפּליו, לחלץ וצרי קבר; ׁשל אֹו מת ׁשל אּמֹות ארּבע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבתֹו
אּמֹות  ארּבע ׁשּירחיק ׁשּיכּסה עד עד ּתפּלין, אדם ילּבׁש ולא . ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּתפּלין  חֹולץ - ראׁשֹו על מּׂשֹוי הּנֹוׂשא ּבגדיו. וילּבׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹערותֹו
להּניח  אסּור מטּפחת, אפּלּו הּמּׂשֹוי; ׁשּיסיר עד ראׁש, ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹׁשל
על  מצנפּתֹו הּוא צֹונף אבל ּתפּלין, ּבֹו ׁשּיׁש הראׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹעל

ְִָּתפּליו.
.„Îּבֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר אֹו ּתפּלין ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבית

אחר  ּבכלי הּכלי ויּניח ּבכלי יּניחן אֹו ׁשּיֹוציאן, עד ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּטתֹו,
אפּלּו - להן מזּמן הּׁשני הּכלי היה אם אבל ּכלין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו

חׁשּובין  הן אחד ּככלי ּכלים, ּבתֹועׂשרה ּכלי הּניחן ואם . ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָָָ
מרא  ּתחת להּניחן מּתר ּכנגד ּכלי, ׁשּלא לכסת ּכר ּבין ׁשֹותיו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּבּמּטה. עּמֹו אׁשּתֹו ואפּלּו לׁשמרן, ּכדי ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹראׁשֹו,
.‰Î ׁשּתפּלין זמן ׁשּכל היא; ּגדֹולה קדּׁשה ּתפּלין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻֻקדּׁשת

נמׁש ואינֹו וירא, ענו הּוא - זרֹועֹו ועל אדם, ׁשל ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹעל
רעֹות  מחׁשבֹות מהרהר ואינֹו ּבטלה, ּובׂשיחה אּלא ּבׂשחֹוק , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

אדם  צרי ,לפיכ והּצדק. האמת לדברי לּבֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמפּנה
אמרּו היא. ּכ ׁשּמצותן, - הּיֹום ּכל עליו להיֹותן ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָלהׁשּתּדל
ראּוהּו לא ימיו ׁשּכל הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד רב, על ְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹעליו
ּבלא  אֹו ציצית, ּבלא אֹו ּתֹורה, ּבלא אּמֹות ארּבע ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹׁשהל

ְִִּתפּלין.
.ÂÎ,ּתפּלה ּבׁשעת - הּיֹום ּכל ללבׁשן ׁשּמצותן ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאף

הּכל  מן ּבלא יֹותר ׁשמע קרּית הּקֹורא 'ּכל חכמים: אמרּו ; ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹ
מניח  ׁשאינֹו וכל ּבעצמֹו'. ׁשקר עדּות מעיד ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּתפּלין,
צּוה  הּפרׁשּיֹות ּבארּבע ׁשהרי - עׂשה ּבׁשמֹונה עֹובר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתפּלין,
ּבתפּלין  הרגיל וכל יד. ׁשל ּתפּלין ועל ראׁש, ׁשל ּתפּלין ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹעל

יחיּו". - עליהם "אדני ׁשּנאמר: ימים, מארי -ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ה'תשע"ג  אדר כ"ב שני יום

ה  ¤¤ּפרק
הּפרׁשּיֹות ‡. ׁשּתי ּכֹותב הּמזּוזה? את ּכֹותבין "ׁשמע"ּכיצד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּדף על ׁשמע" אם אחת;[עמוד]ו"והיה ּביריעה אחד, ְִִִִֶַַַַַָָָָָֹ
ואם  צּפרן. חצי ּכמֹו מּלמּטה, ורוח מּלמעלה רוח לּה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹועֹוׂשה
יעׂשּנה  ׁשּלא ּובלבד - ּכׁשרה ּדּפין, ּבׁשלׁשה ּבׁשנים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּכתבּה

למטה]ּכזנב וקצר למעלה עּגּול[רחב ּכמֹו אֹו בצורה , [כתובה ְְִָָ
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ּכמין „. וכּפה מּכאן, ּומזּוזה מּכאן מזּוזה לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּבית
ּבגבּה יׁש אם - הּמׁשקֹוף ּבמקֹום הּמזּוזֹות ׁשּתי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹקׁשת
אין  ואם ּבמזּוזה; חּיב - יתר אֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּמזּוזֹות

מׁשקֹוף  לֹו ׁשאין מּפני ּפטּור, - טפחים עׂשרה .ּבהן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
מקצתֹו‰. היה הּמזּוזה; מן ּפטּור ּתקרה, לֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבית

הּקרּוי  היה ׁשאם לי, יראה - מקרה אינֹו ּומקצתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמקרה,
ּבמז  חּיב ׁשהּוא הּפתח, ואחר ּוזה ּכנגד הּדלתֹות, ּומעמידין . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּמזּוזה. את קֹובעין ְְִֶַָָּכ
.Â והעזרֹות הּלׁשכֹות הּבית מדרׁשֹות הר ּובּתי ּכנסּיֹות ּובּתי , ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּבית  קדׁש. ׁשהן לפי ּפטּורין , - ּדירה ּבית ּבהן ׁשאין -ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
וכן  ּבמזּוזה; חּיב ּבֹו, ּדרין ׁשהאֹורחין ּכפרים ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּכנסת
הּׁשערים  ּכל ּדירה. ּבית ּבֹו היה אם ּכרּכין, ׁשל הּכנסת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבית
ניקנֹור, מּׁשער חּוץ - מזּוזֹות להן היה לא ּבּמקּדׁש, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיּו
ׁשהּלׁשּכה  מּפני ּפלהדרין; לׁשּכת וׁשל מּמּנּו, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָוׁשּלפנים
ההפרׁשה. ימי ּבׁשבעת ּגדֹול לכהן ּדירה ּבית היתה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹהּזאת,

.Ê האֹוצרֹות ּבית העצים, ּבית הּבקר, ּבית הּתבן, ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית
ושמן] יין -[מחסני "ּבית" ׁשּנאמר: הּמזּוזה, מן ּפטּורין -ְְֱִִֵֶֶֶַַָ

ּבקר  רפת ,לפיכ ּבהן. וכּיֹוצא לאּלּו ּפרט ,ל המיחד ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבית
ׁשהרי  ּבמזּוזה, חּיבת - ּבּה ּומתקּׁשטֹות ּבּה יֹוׁשבֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשים
ּומרּפסת, אכסדרה, ׁשער, ּבית אדם. לדירת יחּוד ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיׁש

מּפני }והּגּנה { הּמזּוזה, מן ּפטּורין - והּדיר הגנה), (ושער ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
ּבמזּוזה  החּיבין ּבּתים היּו ואם לדירה; עׂשּויין ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשאינן

ּבמזּוזה. הם ּגם חּיבין אּלּו, למקֹומֹות ְְְִִִִֵֵַַָָּפתּוחין
.Á מבֹואֹות ׁשערי ואחד חצרֹות, ׁשערי אחד ,רחוב לפיכ] ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

אליו] פתוחין ּכּלן שחצרות  - ועירֹות מדינֹות ׁשערי ואחד ,ְְֲֲִֵֶַַָָָֻ
לתֹוכן. ּפתּוחין ּבמזּוזה החּיבין הּבּתים ׁשהרי ּבמזּוזה, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָחּיבין
הֹואיל  - לזה ּפתּוח וזה לזה, ּפתּוח זה ּבּתים, עׂשרה ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָואפּלּו
אמרּו: זה ּומּפני ּבמזּוזה; חּיבין ּכּלן ּבמזּוזה, חּיב ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוהּפנימי

ּבמזּוזה'. חּיב לחצר, הּגּנה מן הּפתּוח ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ'ׁשער
.Ë הּברסקי ּובית הּטבילה, ּובית הּמרחץ, ּובית הּכּסא, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻּבית

עורות] עיבוד לפי [בית הּמזּוזה, מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא ,ְְְְִִִֵֶַַָָ
ׁשּבספינה  ּובית ּבחג, החג סּכת ּכבֹוד. לדירת עׂשּויין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאינן
ׁשּתי  קבע. לדירת עׂשּויין ׁשאינן לפי הּמזּוזה, מן ּפטּורין -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

יֹוצרין ׁשל ּפטּורה [אומנים]סּכֹות החיצֹונה - מּזֹו לפנים זֹו , ְְְִִִִִֶַָָֻ
ׁשּבּׁשוקים  החנּיֹות וכן קבּועה. ׁשאינ ּה מּפני ה ּמזּוזה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמן

לדירה. קבּועים ׁשאינן מּפני הּמזּוזה, מן ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּפטּורין
.Èע אף - הרּבה ּפתחים לֹו ׁשּיׁש רגיל ּבית ׁשאינֹו ּפי ל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבכל  מזּוזה לעׂשֹות חּיב מהן, אחד ּבפתח אּלא ולבֹוא ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלצאת
ּבמזּוזה  חּיב ועלּיה, ּבית ׁשּבין קטן ּפתח ּופתח. חדר ּפתח . ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשער  על מזּוזה לעׂשֹות חּיב - ּבחדר חדר אפּלּו ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבּבית,
הּבית; ׁשער ועל החיצֹון, החדר ׁשער ועל הּפנימי, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַהחדר

ּוקבּועין. לדירה, עׂשּויין ְְֲִִִֶָָֻׁשּכּלן
.‡È אם - ּוביתֹו הּכנסת ּבית אֹו הּמדרׁש ּבית ׁשּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּפתח

ּפתח  ּבמזּוזה. חּיב הּפתח, ּבאֹותֹו ולבֹוא לצאת רגיל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהיה
ּדלת ׁשל הּציר אחר הֹולכין ּבּתים, ׁשני שלמעלה ׁשּבין [יתד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

את ושלמטה] קֹובעין ׁשם עּמֹו, נראה ׁשהּציר מקֹום -ְְִִִִֶֶֶַָָ
ְַָהּמזּוזה.

.·È ּבּטפח הּפתח, חלל ּבתֹו הּמזּוזה? את קֹובעין ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָוהיכן
לחּוץ  ואם הּסמּו הּׁשער. ּגבּה ׁשל העליֹון ׁשליׁש ּבתחּלת , ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

הּמׁשקֹוף  מן ׁשּירחיקּנה והּוא ּכׁשרה, מּזה, למעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקבעּה
ּפסּולה. מּׂשמאל, קבעּה ואם לּבית; הּנכנס ימין על ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹטפח.

ּבמזּוזה. חּיב ׁשּתפין, ׁשל ְִִִֶַַָָָֻּובית
.‚È ּתמיד הּכל חֹובת ׁשהיא מּפני ּבמזּוזה, להּזהר אדם .חּיב ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ה  ׁשל ׁשמֹו ּביחּוד יפּגע ויצא, ׁשּיּכנס עת ּברּווכל ּקדֹוׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּוׁשגּיתֹו מּׁשנתֹו ויעֹור אהבתֹו, ויזּכר - ּבהבלי [עיסוקו]הּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

עֹולמים, ּולעֹולמי לעֹולם העֹומד ּדבר ׁשם ׁשאין וידע ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּזמן;
והֹול לדעּתֹו, חֹוזר הּוא ּומּיד העֹולם, צּור ידיעת ְְְְִִֵֵֶַַָָָָאּלא
ּתפּלין  לֹו ׁשּיׁש מי ּכל חכמים, אמרּו מיׁשרים. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבדרכי
לֹו מחזק - ּבפתחֹו ּומזּוזה ּבבגדֹו, וציצית ּובזרֹועֹו, ְְְְְְְְְִִִִִָָֹֻּבראׁשֹו
הּמלאכים  הן והן רּבים, מזּכירין לֹו יׁש ׁשהרי יחטא; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
סביב  ה' מלא "חנה ׁשּנאמר: מּלחטא, אֹותֹו ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּמּצילין

דסיען). רחמנא (בריך ויחּלצם". ְְִֵֵַַָליראיו,

ז  ¤¤ּפרק
ספר ‡. לכּתב מּיׂשראל, ואיׁש איׁש ּכל על עׂשה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצות

הּׁשירה  את לכם ּכתבּו "ועּתה, ׁשּנאמר: לעצמֹו, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹורה
זֹו ׁשירה ּבּה ׁשּיׁש הּתֹורה, את ּכתבּו ּכלֹומר: [שירת הּזאת", ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּפרׁשּיֹות."האזינו"] ּפרׁשּיֹות הּתֹורה את ּכֹותבין ׁשאין לפי -ְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
מצוה  ּתֹורה, ספר אבֹותיו לאדם לֹו ׁשהּניחּו ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָואף
אינֹו ואם מּסיני; קּבלֹו ּכאּלּו ּבידֹו, ּכתבֹו ואם מּׁשּלֹו. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָֹלכּתב
ּתֹורה  ּבספר הּמּגיּה וכל לֹו. ּכֹותבין אחרים לכּתב, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹיֹודע

ּכּלֹו. ּכתבֹו ּכאּלּו הּוא הרי - אחת אֹות ְְֲֲִִֵַַָֻאפּלּו
לׁשם ·. לעצמֹו אחר ּתֹורה ספר לֹו לכּתב מצּוה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻהּמל

ׁשּנאמר: - הדיֹוט ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיה ספר על יתר ,ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
ּומּגיהין  וגֹו'"; לֹו וכתב - ממלכּתֹו ּכּסא על ּכׁשבּתֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ"והיה
לֹו ׁשהיה זה הּגדֹול. ּדין ּבית ּפי על העזרה, מּספר ֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותֹו
ׁשּנכּתב  אֹו ׁשּכתב וזה ּגנזיו; ּבבית מּניחֹו הדיֹוט, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכׁשהּוא
ספר  לּמלחמה, יצא ואם ּתמיד. עּמֹו יהיה ,ׁשּמל אחר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו
עּמֹו; והּוא ּבּדין, יֹוׁשב עּמֹו; והּוא נכנס, עּמֹו; זה ְְְִִִִִֵֶַָָּתֹורה
ימי  ּכל ּבֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: ּכנגּדֹו, והּוא ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמסב,

ַָחּייו".
לכּתב ‚. צרי - ׁשּימל קדם לעצמֹו ּתֹורה ספר לֹו היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלא

ּגנזיו; ּבבית מּניחֹו אחד, ּתֹורה: ספרי ׁשני ׁשּמל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאחר
אֹו ּבּלילה, אּלא מעּמֹו יסּור לא - ּתמיד עּמֹו יהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּׁשני,

מּטתֹו על ליׁשן אֹו הּכּסא, לבית אֹו לּמרחץ, .ּכׁשּיּכנס ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבׂשרטּוט „. ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּתֹורה הקלף ספר על קוים [מתיחת ְְְִֵֶֶֶָָֹ

הכתב] על לישור ּומקצתֹו הּגויל על מקצתֹו ׁשּכתב אֹו ,ְְְִִִֶַַַַָָָ
הּקלף. על ּכּלֹו אֹו הּגויל, על ּכּלֹו אֹו אּלא ּפסּול; - ְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהּקלף

ּכת  ּכֹותב ּתֹורה? ספר ּכֹותבין ּביֹותר:וכיצד נאה מתּקנת יבה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
ׁשיטה  ּכל ּובין קטּנה; אֹות ּכמלא ותבה, ּתבה ּכל ּבין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹיּניח

-[שורה] וׁשיטה ׁשיטה ּכל ואר ׁשיטה; ּכמלא ְְְְִִִִִֶָָָָָֹֹוׁשיטה,
למׁשּפחֹותיכם  'למׁשּפחֹותיכם לכּתב ּכדי אֹותּיֹות, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֹֹׁשלׁשים

ּדף ּכל רחב הּוא וזה ּפעמים, ׁשלׁשה [עמוד]למׁשּפחֹותיכם' ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ
הּדף  יהיה ׁשּלא ּכדי מּזה, קצרה הּׁשיטה ּתהא ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹודף.
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wfg zxecdn jezn

ּכקּבהעגולה] אֹו למטה], ורחב למעלה קצר ואם [כאהל, ; ְְִָֻ
ּכגֹון  הּסדר, על ׁשּלא ּכתבּה ּפסּולה. מאּלּו, ּכאחת ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעׂשה
אף  - עֹורֹות ּבׁשני ּכתבּה ּפסּולה. - לפרׁשה ּפרׁשה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָׁשהקּדים
- ׁשּבלּו ּותפּלין ׁשּבלה, ּתֹורה ספר ּפסּולה. ׁשּתפרן, ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָעל

הּגּליֹון מן ולא מזּוזה; מהן עֹוׂשין הריק]אין ׁשל [הקלף ְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
מּקדּׁשה  מֹורידין ׁשאין לפי מזּוזה, עליו ּכֹותבין אין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻספר,

קּלה. לקדּׁשה ְֲִַָָָֻחמּורה
אם ·. ל"והיה "ׁשמע" ּפרׁשת ׁשּבין הרוח לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומצוה

סתּומה ּפרׁשה ויפסיק ׁשמע", השורה בסוף הראשונה [יסיים ְַָָָָָֹ
השורה] באמצע השניה ויתחיל אותיות ט' עׂשה ריוח ואם ;ְִָָ

הּתֹורה  מן לּה סמּוכה ׁשאינּה לפי ּכׁשרה, ּפתּוחה, .אֹותּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ
ּבּמזּוזה: ׁשעֹוׂשין הּתגין הן ואּלּו ׁשּבּה; ּבּתגין להּזהר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוצרי

ואֹות ‚. אֹות ּכל על אֹותּיֹות, ׁשבע ּבּה יׁש - ראׁשֹונה ְִִֵֶַַָָָָָָּפרׁשה
ונּון  "ׁשמע", ׁשל ועין ׁשין הן: ואּלּו זינין; ׁשלׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן
ׁשל  טיתין ּוׁשני "מזזֹות", ׁשל זינין ּוׁשני ,"ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַֻּד"נפׁש
ּכל  על אֹותּיֹות, ׁשׁש ּבּה יׁש - ׁשנּיה ּופרׁשה ְְִִֵֵַָָָָָָָֹֹ"[ל]טטפת".
ּוׁשני  ,"ּדגנ" ׁשל ּגימל הן: ואּלּו זינין; ׁשלׁשה מהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחת
ׁשל  וצדי "[ל]טֹוטפת", ׁשל טיתין ּוׁשני "מזּוזֹות", ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹזינין
מהן  ּגרע אֹו ּבהן, ׁשהֹוסיף אֹו ּתגין, עׂשה לא ואם ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ"הארץ".

ּבׂשרטּוט ׁשּלא ּכתבּה ואם ּפסל. לא לישור - ישרים [קוים ְְְְִִֶַָָָֹֹ
ּבּההכתב] ׁשהֹוסיף אֹו וחסר, ּבמלא ּדקּדק ׁשּלא אֹו ,ְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹ

ּפסּולה. זֹו הרי - אחת אֹות אפּלּו ְְֲֲִִִִֵַַָמּבפנים
הרוח „. ּכנגד מּבחּוץ, הּמזּוזה על ׁשּכֹותבין ּפׁשּוט, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמנהג

הפסד, ּבזה ואין 'ׁשּדי'; לפרׁשה, ּפרׁשה ׁשהּוא ׁשּבין לפי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּמלאכים,מּבחּוץ  ׁשמֹות מּבפנים ּבּה ׁשּכֹותבין אּלּו אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ

חֹותמֹות אֹו ּפסּוק, אֹו קדֹוׁשים, ׁשמֹות שונות]אֹו -[צורות ְִֵָָ
ׁשאּלּו הּבא; לעֹולם חלק לֹו ׁשאין מי ּבכלל הן ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

הּמצוה, ׁשּבּטלּו להן ּדי לא מצוה הּטּפׁשים, ׁשעֹוׂשין אּלא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ואהבתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו יחּוד ׁשהיא ְְְֲִִֶֶַַָָָָּגדֹולה,
לּבם  על ׁשעלה ּכמֹו עצמן, להנית קמיע הּוא ּכאּלּו ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָועבֹודתֹו,

העֹולם. ּבהבלי המהּנה ּדבר ׁשּזה ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּסכל
ּבׁשיטה‰. הארץ" "על לכּתב ּבין [שורה]ּומצוה אחרֹונה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

לכּתב  הּסֹופרים ּכל ונהגּו ׁשיטה; ּבאמצע ּבין הּׁשיטה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבראׁש
ׁשיטה  ּבראׁש הארץ" ו"על ׁשיטֹות, ועׂשרים ּבׁשּתים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹאֹותּה
על  וׁשיטה, ׁשיטה ּכל ׁשּבראׁש האֹותּיֹות הן ואּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹאחרֹונה.
והיה, ּבין, ,ּובׁשכּב ,לבני הּדברים, ה', ׁשמע, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָהּסדר:
הּׁשמים, והׁשּתחויתם, ּפן, עׂשב, יֹורה, ּבכל, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמצּוה,
על  אׁשר, ,ּובׁשערי ,ּבּדר אתם, אתם, וׂשמּתם, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹואבדּתם,

ֶָָהארץ.
.Â,לתחּלתּה הּׁשיטה מּסֹוף אֹותּה ּגֹוללין אֹותּה, ְְְְִִִִִִֶַָָָָָּכׁשּכֹופלין

הּׁשיטה  מראׁש יקרא לקרֹות, הּקֹורא ּכׁשּיפּתח ׁשּתמצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעד
ׁשל לסֹופּה אֹו קנה ׁשל ּבׁשפֹופרת מכניסּה ׁשּגֹוללּה, ואחר . ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבמסמר, הּפתח מזּוזת אל אֹותּה ּומחּבר ּדבר, ּכל ׁשל אֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעץ
הּמזּוזה. ּבּה ּומכניס הּפתח ּבמזּוזת חֹופר ְְְִִֵֶַַַַַָָאֹו

.Ê א ּברּו' ּתחּלה: מבר הּפתח, ּבמזּוזת ׁשּיקּבעּנה ּתה וקדם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לקּבע וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹה'

היא  ׁשּקביעתּה ּכתיבתּה, ּבׁשעת מבר ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמזּוזה';
ְִַָהּמצוה.

.Áּבמּקל המזוזה]ּתליּה ליד זֹו[העומד ׁשאין ּפסּולה, - ְְְֵֵֶַָָָ
הּדלת אחֹורי הּניחּה חפר [בקיר]קביעה. ּכלּום. עׂשה לא , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

נגר ּכמֹו הּמזּוזה והכניס הּפתח, ּכבריח [קורה]ּבמזּוזת והּוא , ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ
ש]הּקרׁשים -[במשכן המזוזה]ּבּטּבעֹות ברוחב [שהכניסה ְִַַַָָ

טפח לּה העמיק וקבעה]ּפסּולה. טפח עומק ּפסּולה.[חפר , ְְֱִֶֶַָָָ
קנים  אל הּקנה חּבר ּכ ואחר מזּוזה, ּבֹו והכניס קנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָחת
מּפני  ּפסּולה, - הּפתח מזּוזת הּכל מן והעמיד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאחרים,

הּפתח. מזּוזת לעׂשּית הּמזּוזה קביעת ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָׁשּקדמה
.Ëּבּׁשבּוע ּפעמים נבּדקת הּיחיד, שנים]מזּוזת ,[שבע ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ

ּבּיֹובל ּפעמים רּבים, שנה]ּומזּוזת נקרעה [חמישים ׁשּמא - ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ
ּבּכתלים, קבּועה ׁשהיא מּפני נמחקה; אֹו אֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָמּמּנה

ְֶֶַמרקבת.
.È את ּומחּנכין ועבדים; נׁשים אפּלּו ּבמזּוזה, חּיבין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹהּכל

לבּתיהם  מזּוזה לעׂשֹות לארץ,הּקטּנים ּבחּוצה ּבית הּׂשֹוכר . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּבפּונּדק הּמזּוזה [מלון]והּדר מן ּפטּור - יׂשראל ּבארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

חּי יׂשראל, ּבארץ ּבית הּׂשֹוכר אבל יֹום; ּבמזּוזה ׁשלׁשים ב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ִָמּיד.

.‡È מזּוזה להביא הּׂשֹוכר על - לחברֹו ּבית ולקּבעהּמׂשּכיר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹ
ׁשהּמזּוזה  מּפני קביעתּה; על ׂשכר נֹותן היה אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאֹותּה,
לא  יֹוצא, ּוכׁשהּוא הּבית. חֹובת ואינּה היא, הּדר ְְִִֵֵֶַַַַַָָֹחֹובת
נֹוטלּה זה הרי לגֹוי, הּבית היה ואם ויצא; ּבידֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיּטלּנה

ְֵֵֶּכׁשּיצא.

ו  ¤¤ּפרק
לעׂשֹות ‡. ּבֹו הּדר יתחּיב ּכ ואחר ּבּבית, יׁש ּתנאין ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָעׂשרה

ואּלּו הּמזּוזה; מן ּפטּור מהן, אחד ּתנאי חסר ואם מזּוזה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלֹו
יתר  אֹו אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה ,הן: ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָ

מזּוזֹות ׁשּתי לֹו הפתח]וׁשּיהיה צידי מב' לֹו[עמודים ויהיה , ְְְְְְִִֵֶֶֶ
לֹו ותהיה ויהיה [לבית]מׁשקֹוף, ּדלתֹות, לֹו ויהיּו ּתקרה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָ

חל ּבית ויהיה יֹותר, אֹו טפחים עׂשרה הּׁשער [פרט ּגבּה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
וכיו"ב] כנסת לדירת לבית ועׂשּוי אדם, לדירת עׂשּוי ויהיה ,ְְְְְִִִֶַַָָָָ

וכיו"ב]ּכבֹוד למרחץ קבע.[פרט לדירת ועׂשּוי , ְְִֶַַָָ
מן ·. ּפטּור אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִִֵֶַַַַַַַַָּבית

אּמֹות הּמזּוזה  ארּבע על אּמֹות ארּבע לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש ואם ; ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַַָ
ואין  זוּיֹות, חמׁש ּבעל אֹו עגל, ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשוה,
ּבֹו ויׁש הֹואיל - רחּבֹו על יתר ארּכֹו היה ׁשאם  לֹומר, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָצרי

ּבמזּוזה. חּיב אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע לרּבע ְְְְְִֵֵַַַַַַַַַַָָּכדי
.‚- ותקרה ּכתלים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש הּמקֹום והּוא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאכסדרה,

ּפּצימין ׁשני לּה ׁשּיׁש ּפי על רביעית,[עמודים]אף ּברּוח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
הן, הּתקרה להעמיד ׁשהּפּצימין מּפני הּמזּוזה, מן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּפטּורה
אּלא  ּכתלים, לּה ׁשאין ּתקרה וכן נעׂשּו. מזּוזֹות מּׁשּום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
ּכתבנית  ׁשהיא ּפי על אף - ּומּכאן מּכאן עּמּודים על ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָעֹומדת
העּמּודים  ׁשאּלּו מזּוזֹות, לּה ׁשאין לפי ּפטּורה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבית,

עׂשּויין. הן הּתקרה ְְֲֲִִִֵַַָלהעמיד
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ּכמין „. וכּפה מּכאן, ּומזּוזה מּכאן מזּוזה לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּבית
ּבגבּה יׁש אם - הּמׁשקֹוף ּבמקֹום הּמזּוזֹות ׁשּתי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹקׁשת
אין  ואם ּבמזּוזה; חּיב - יתר אֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּמזּוזֹות

מׁשקֹוף  לֹו ׁשאין מּפני ּפטּור, - טפחים עׂשרה .ּבהן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
מקצתֹו‰. היה הּמזּוזה; מן ּפטּור ּתקרה, לֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבית

הּקרּוי  היה ׁשאם לי, יראה - מקרה אינֹו ּומקצתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמקרה,
ּבמז  חּיב ׁשהּוא הּפתח, ואחר ּוזה ּכנגד הּדלתֹות, ּומעמידין . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּמזּוזה. את קֹובעין ְְִֶַָָּכ
.Â והעזרֹות הּלׁשכֹות הּבית מדרׁשֹות הר ּובּתי ּכנסּיֹות ּובּתי , ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּבית  קדׁש. ׁשהן לפי ּפטּורין , - ּדירה ּבית ּבהן ׁשאין -ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
וכן  ּבמזּוזה; חּיב ּבֹו, ּדרין ׁשהאֹורחין ּכפרים ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּכנסת
הּׁשערים  ּכל ּדירה. ּבית ּבֹו היה אם ּכרּכין, ׁשל הּכנסת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבית
ניקנֹור, מּׁשער חּוץ - מזּוזֹות להן היה לא ּבּמקּדׁש, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיּו
ׁשהּלׁשּכה  מּפני ּפלהדרין; לׁשּכת וׁשל מּמּנּו, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָוׁשּלפנים
ההפרׁשה. ימי ּבׁשבעת ּגדֹול לכהן ּדירה ּבית היתה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹהּזאת,

.Ê האֹוצרֹות ּבית העצים, ּבית הּבקר, ּבית הּתבן, ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית
ושמן] יין -[מחסני "ּבית" ׁשּנאמר: הּמזּוזה, מן ּפטּורין -ְְֱִִֵֶֶֶַַָ

ּבקר  רפת ,לפיכ ּבהן. וכּיֹוצא לאּלּו ּפרט ,ל המיחד ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבית
ׁשהרי  ּבמזּוזה, חּיבת - ּבּה ּומתקּׁשטֹות ּבּה יֹוׁשבֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשים
ּומרּפסת, אכסדרה, ׁשער, ּבית אדם. לדירת יחּוד ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיׁש

מּפני }והּגּנה { הּמזּוזה, מן ּפטּורין - והּדיר הגנה), (ושער ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
ּבמזּוזה  החּיבין ּבּתים היּו ואם לדירה; עׂשּויין ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשאינן

ּבמזּוזה. הם ּגם חּיבין אּלּו, למקֹומֹות ְְְִִִִֵֵַַָָּפתּוחין
.Á מבֹואֹות ׁשערי ואחד חצרֹות, ׁשערי אחד ,רחוב לפיכ] ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

אליו] פתוחין ּכּלן שחצרות  - ועירֹות מדינֹות ׁשערי ואחד ,ְְֲֲִֵֶַַָָָֻ
לתֹוכן. ּפתּוחין ּבמזּוזה החּיבין הּבּתים ׁשהרי ּבמזּוזה, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָחּיבין
הֹואיל  - לזה ּפתּוח וזה לזה, ּפתּוח זה ּבּתים, עׂשרה ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָואפּלּו
אמרּו: זה ּומּפני ּבמזּוזה; חּיבין ּכּלן ּבמזּוזה, חּיב ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוהּפנימי

ּבמזּוזה'. חּיב לחצר, הּגּנה מן הּפתּוח ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ'ׁשער
.Ë הּברסקי ּובית הּטבילה, ּובית הּמרחץ, ּובית הּכּסא, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻּבית

עורות] עיבוד לפי [בית הּמזּוזה, מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא ,ְְְְִִִֵֶַַָָ
ׁשּבספינה  ּובית ּבחג, החג סּכת ּכבֹוד. לדירת עׂשּויין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאינן
ׁשּתי  קבע. לדירת עׂשּויין ׁשאינן לפי הּמזּוזה, מן ּפטּורין -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

יֹוצרין ׁשל ּפטּורה [אומנים]סּכֹות החיצֹונה - מּזֹו לפנים זֹו , ְְְִִִִִֶַָָֻ
ׁשּבּׁשוקים  החנּיֹות וכן קבּועה. ׁשאינ ּה מּפני ה ּמזּוזה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמן

לדירה. קבּועים ׁשאינן מּפני הּמזּוזה, מן ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּפטּורין
.Èע אף - הרּבה ּפתחים לֹו ׁשּיׁש רגיל ּבית ׁשאינֹו ּפי ל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבכל  מזּוזה לעׂשֹות חּיב מהן, אחד ּבפתח אּלא ולבֹוא ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלצאת
ּבמזּוזה  חּיב ועלּיה, ּבית ׁשּבין קטן ּפתח ּופתח. חדר ּפתח . ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשער  על מזּוזה לעׂשֹות חּיב - ּבחדר חדר אפּלּו ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבּבית,
הּבית; ׁשער ועל החיצֹון, החדר ׁשער ועל הּפנימי, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַהחדר

ּוקבּועין. לדירה, עׂשּויין ְְֲִִִֶָָֻׁשּכּלן
.‡È אם - ּוביתֹו הּכנסת ּבית אֹו הּמדרׁש ּבית ׁשּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּפתח

ּפתח  ּבמזּוזה. חּיב הּפתח, ּבאֹותֹו ולבֹוא לצאת רגיל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהיה
ּדלת ׁשל הּציר אחר הֹולכין ּבּתים, ׁשני שלמעלה ׁשּבין [יתד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

את ושלמטה] קֹובעין ׁשם עּמֹו, נראה ׁשהּציר מקֹום -ְְִִִִֶֶֶַָָ
ְַָהּמזּוזה.

.·È ּבּטפח הּפתח, חלל ּבתֹו הּמזּוזה? את קֹובעין ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָוהיכן
לחּוץ  ואם הּסמּו הּׁשער. ּגבּה ׁשל העליֹון ׁשליׁש ּבתחּלת , ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

הּמׁשקֹוף  מן ׁשּירחיקּנה והּוא ּכׁשרה, מּזה, למעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקבעּה
ּפסּולה. מּׂשמאל, קבעּה ואם לּבית; הּנכנס ימין על ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹטפח.

ּבמזּוזה. חּיב ׁשּתפין, ׁשל ְִִִֶַַָָָֻּובית
.‚È ּתמיד הּכל חֹובת ׁשהיא מּפני ּבמזּוזה, להּזהר אדם .חּיב ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ה  ׁשל ׁשמֹו ּביחּוד יפּגע ויצא, ׁשּיּכנס עת ּברּווכל ּקדֹוׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּוׁשגּיתֹו מּׁשנתֹו ויעֹור אהבתֹו, ויזּכר - ּבהבלי [עיסוקו]הּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

עֹולמים, ּולעֹולמי לעֹולם העֹומד ּדבר ׁשם ׁשאין וידע ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּזמן;
והֹול לדעּתֹו, חֹוזר הּוא ּומּיד העֹולם, צּור ידיעת ְְְְִִֵֵֶַַָָָָאּלא
ּתפּלין  לֹו ׁשּיׁש מי ּכל חכמים, אמרּו מיׁשרים. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבדרכי
לֹו מחזק - ּבפתחֹו ּומזּוזה ּבבגדֹו, וציצית ּובזרֹועֹו, ְְְְְְְְְִִִִִָָֹֻּבראׁשֹו
הּמלאכים  הן והן רּבים, מזּכירין לֹו יׁש ׁשהרי יחטא; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
סביב  ה' מלא "חנה ׁשּנאמר: מּלחטא, אֹותֹו ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּמּצילין

דסיען). רחמנא (בריך ויחּלצם". ְְִֵֵַַָליראיו,

ז  ¤¤ּפרק
ספר ‡. לכּתב מּיׂשראל, ואיׁש איׁש ּכל על עׂשה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצות

הּׁשירה  את לכם ּכתבּו "ועּתה, ׁשּנאמר: לעצמֹו, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹורה
זֹו ׁשירה ּבּה ׁשּיׁש הּתֹורה, את ּכתבּו ּכלֹומר: [שירת הּזאת", ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּפרׁשּיֹות."האזינו"] ּפרׁשּיֹות הּתֹורה את ּכֹותבין ׁשאין לפי -ְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
מצוה  ּתֹורה, ספר אבֹותיו לאדם לֹו ׁשהּניחּו ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָואף
אינֹו ואם מּסיני; קּבלֹו ּכאּלּו ּבידֹו, ּכתבֹו ואם מּׁשּלֹו. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָֹלכּתב
ּתֹורה  ּבספר הּמּגיּה וכל לֹו. ּכֹותבין אחרים לכּתב, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹיֹודע

ּכּלֹו. ּכתבֹו ּכאּלּו הּוא הרי - אחת אֹות ְְֲֲִִֵַַָֻאפּלּו
לׁשם ·. לעצמֹו אחר ּתֹורה ספר לֹו לכּתב מצּוה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻהּמל

ׁשּנאמר: - הדיֹוט ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיה ספר על יתר ,ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
ּומּגיהין  וגֹו'"; לֹו וכתב - ממלכּתֹו ּכּסא על ּכׁשבּתֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ"והיה
לֹו ׁשהיה זה הּגדֹול. ּדין ּבית ּפי על העזרה, מּספר ֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותֹו
ׁשּנכּתב  אֹו ׁשּכתב וזה ּגנזיו; ּבבית מּניחֹו הדיֹוט, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכׁשהּוא
ספר  לּמלחמה, יצא ואם ּתמיד. עּמֹו יהיה ,ׁשּמל אחר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו
עּמֹו; והּוא ּבּדין, יֹוׁשב עּמֹו; והּוא נכנס, עּמֹו; זה ְְְִִִִִֵֶַָָּתֹורה
ימי  ּכל ּבֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: ּכנגּדֹו, והּוא ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמסב,

ַָחּייו".
לכּתב ‚. צרי - ׁשּימל קדם לעצמֹו ּתֹורה ספר לֹו היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלא

ּגנזיו; ּבבית מּניחֹו אחד, ּתֹורה: ספרי ׁשני ׁשּמל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאחר
אֹו ּבּלילה, אּלא מעּמֹו יסּור לא - ּתמיד עּמֹו יהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּׁשני,

מּטתֹו על ליׁשן אֹו הּכּסא, לבית אֹו לּמרחץ, .ּכׁשּיּכנס ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבׂשרטּוט „. ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּתֹורה הקלף ספר על קוים [מתיחת ְְְִֵֶֶֶָָֹ

הכתב] על לישור ּומקצתֹו הּגויל על מקצתֹו ׁשּכתב אֹו ,ְְְִִִֶַַַַָָָ
הּקלף. על ּכּלֹו אֹו הּגויל, על ּכּלֹו אֹו אּלא ּפסּול; - ְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהּקלף

ּכת  ּכֹותב ּתֹורה? ספר ּכֹותבין ּביֹותר:וכיצד נאה מתּקנת יבה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
ׁשיטה  ּכל ּובין קטּנה; אֹות ּכמלא ותבה, ּתבה ּכל ּבין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹיּניח

-[שורה] וׁשיטה ׁשיטה ּכל ואר ׁשיטה; ּכמלא ְְְְִִִִִֶָָָָָֹֹוׁשיטה,
למׁשּפחֹותיכם  'למׁשּפחֹותיכם לכּתב ּכדי אֹותּיֹות, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֹֹׁשלׁשים

ּדף ּכל רחב הּוא וזה ּפעמים, ׁשלׁשה [עמוד]למׁשּפחֹותיכם' ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ
הּדף  יהיה ׁשּלא ּכדי מּזה, קצרה הּׁשיטה ּתהא ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹודף.
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הּׁשליׁשית  ׁשיטה מּתחּלת הּפתּוחה הּפרׁשה ּכגֹון ּומתחיל , ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָ
ֶזה:

ּבאמצע ·. ּגמר אם צּורֹות: ׁשלׁש לּה יׁש סתּומה, ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹּופרׁשה
ּכּׁשעּור רוח מּניח אותיות]הּׁשיטה, לכּתב [תשע ּומתחיל , ְְִִִִִֶַַַַַַָֹ

ׁשּיּמצא  עד סתּומה, ׁשהיא הּפרׁשה מּתחּלת הּׁשיטה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבסֹוף
זה: ּכגֹון ּבאמצע, נׁשאר הרוח לא ואם ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

הּׁשיטה  ּבסֹוף ולכּתב ּכּׁשעּור הרוח להּניח ּכדי הּׁשיטה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמן
ׁשיטה  מראׁש רוח מעט ויּניח ּפנּוי, הּכל יּניח - אחת ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹּתבה
ּכגֹון  ׁשיטה, מאמצע הּסתּומה הּפרׁשה לכּתב ויתחיל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשנּיה,

מּניח זה: הּׁשיטה, ּבסֹוף ּגמר ואם ְְִִִֶַַַַָָ
לכּתב  ּומתחיל הרוח, ּכׁשעּור הּׁשנּיה ׁשיטה ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָֹמּתחּלת

זה: ּכגֹון הּׁשיטה, מאמצע ְְְִֵֶֶַַַָָהּסתּומה
הּׁשיטה  ּבתחּלת ּתחּלתּה ּפתּוחה, ׁשּפרׁשה אֹומר, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנמצאת
לעֹולם. הּׁשיטה מאמצע ּתחּלתּה סתּומה, ּופרׁשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָלעֹולם;

לתּקנֹו‚. אפׁשר וחסר, ּבמלא מּגּה ׁשאינֹו ּתֹורה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻספר
וכתב ּולהּגיהֹו הּפרׁשּיֹות ּברוח טעה אם אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּברוח  ׁשהפסיק אֹו ּפתּוחה, סתּומה אֹו סתּומה, ְְְְְְִִֶֶַָָָָּפתּוחה
ולא  ּכדרּכֹו ׁשּכתב אֹו ּפרׁשה, ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום ּפנּוי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוהּניח
הּׁשירֹות  צּורת ׁשּׁשּנה אֹו הּפרׁשה, ּבמקֹום ּברוח ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהפסיק

והאזינו] הים אּלא [שירת ּתּקנה, לֹו ואין ּפסּול, זה הרי -ְֲֵֵֶֶַָָָָ
ּבֹו. ׁשּטעה הּדף ּכל את ְֵֶֶַַַָָָלסּלק

ׁשראיתי „. הּספרים ּבכל ּגדֹול ׁשּבּוׁש ׁשראיתי ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָּולפי
להֹודיע ּומחּברין ׁשּכֹותבין הּמסֹורֹות ּבעלי וכן אּלּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבדברים
ּבמחלקת  אּלּו, ּבדברים נחלקין והּפתּוחֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּסתּומֹות
ּפרׁשּיֹות  ּכל הּנה לכּתב ראיתי - עליהן ׁשּסֹומכין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּספרים

הּׁשירֹות  וצּורֹות והּפתּוחֹות, הּסתּומֹות לתּקן הּתֹורה, ּכדי , ְְְְְְִֵֵַַַַַָ
עליו  ׁשּסמכנּו וספר מהן. ּולהּגיּה הּספרים ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהן
ּכֹולל  ׁשהּוא ּבמצרים, הּידּוע הּספר הּוא אּלּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבדברים

ספרים ועׂשרים וכתובים]ארּבעה נביאים התורה ׁשהיה [כל , ְְְְִִֶֶַָָָָָ
היּו ועליו הּספרים, מּמּנּו להּגיּה ׁשנים מּכּמה ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָּבירּוׁשלים
הרּבה, ׁשנים ּבֹו ודקּדק אׁשר, ּבן ׁשהּגיהֹו לפי סֹומכין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּכל
ּבספר  סמכּתי ועליו ׁשהעּתיקֹו. ּכמֹו רּבֹות ּפעמים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוהּגיהֹו

ּכהלכתֹו. ׁשּכתבּתי ְְְִִֶַָָָּתֹורה
רקיע יהי ּבראׁשית: יׁשרצּוספר מארת, יהי הּמים, יּקוּו , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּכּלן  - הּׁשמים תֹולדֹות אּלה ויכּלּו, הארץ, ּתֹוצא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּמים,
אמר  ּולאדם אמר, האּׁשה אל ּפרׁשּיֹות; ׁשבע והן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּפתּוחֹות,
ידע, והאדם ּפתּוחה; - אלהים ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן -ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ויחי  מהללאל, ויחי קינן, ויחי אנֹוׁש, ויחי ׁשת, ויחי ספר, ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָזה
אחת  - נח ויחי ,למ ויחי מתּוׁשלח, ויחי ,חנֹו ויחי ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹירד,
נח  ּתֹולדת אּלה ה', וּירא סתּומֹות; ּכּלן אּלּו, ּפרׁשּיֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻעׂשרה
נח, אל אלהים וידּבר לנח, אלהים וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן -ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֹ
נח, בני וּיהיּו סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - נח אל אלהים ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹוּיאמר
ּולׁשם  ילד, ּוכנען ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - נח ּבני ּתֹולדת ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹואּלה
- ׁשם ּתֹולדת אּלה הארץ, כל ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻיּלד
ויחי  עבר, ויחי חי, וׁשלח חי, וארּפכׁשד ּפתּוחֹות; ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַׁשּתיהן
ּכּלן  - תרח ויחי נחֹור, ויחי ׂשרּוג, ויחי רעּו, ויחי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֻפלג,
ויהי  אברם, אל ה' וּיאמר ּפרׁשּיֹות; ׁשמֹונה והן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹסתּומֹות,

הּדברים, אחר ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - אמרפל ּבימי ויהי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָרעב,
- אברהם אל אלהים וּיאמר אברם, ויהי אברם, אׁשת ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹוׂשרי
ּפקד  וה' מּׁשם, וּיּסע ּפתּוחה; - אליו וּירא סתּומֹות; ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָארּבעּתן

אחר  ויהי ההוא, ּבעת ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן אחרי - ויהי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
זקן  ואברהם ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ׂשרה חּיי וּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּדברים,
ואּלה  יׁשמעאל, ּתלדת ואּלה אברהם, וּיסף סתּומה; -ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
ויהי  עׂשו, ויהי ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - רעב ויהי יצחק, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּתֹולדת
יעקב  וּיׁשלח סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - יעקב וּיצא יצחק, זקן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּכי
וּיאמר  סתּומֹות; ׁשּתיהן - ּדינה וּתצא יעקב, וּיבא ּפתּוחה; -ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ
- עׂשו ּתלדֹות ואּלה יעקב, בני וּיהיּו אלהים, וּירא ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹֹֹאלהים,
הּמלכים, ואּלה סתּומה; - ׂשעיר בני אּלה ּפתּוחֹות; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָארּבעּתן
הּורד  ויֹוסף ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - ּבעת ויהי יעקב, ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָֹוּיׁשב
ׁשּתיהן  - מּקץ ויהי הּדברים, אחר ויהי סתּומה; - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמצרימה
ׁשלׁשּתן  - יהּודה ואת ׁשמֹות, ואּלה אליו, וּיּגׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּפתּוחֹות;
ולוי, ׁשמעֹון יעקב, וּיקרא הּדברים, אחרי ויהי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹסתּומֹות;
ּגד, ּדן, ׁשׁש; והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - יּׂששכר זבּולן, ְְְְִֵֵָָָָָָֻֻיהּודה,
- ּבנימין סתּומֹות; חמׁשּתן - יֹוסף ּפרת ּבן נפּתלי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמאׁשר,
ׁשמֹונה  והּסתּומֹות, וארּבעים; ׁשלׁש הּפתּוחֹות, מנין ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָֹּפתּוחה.

ּפרׁשּיֹות. ותׁשעים אחת הּכל, ְְְְִִִִַַַַָָָֹוארּבעים;
בּימים  ויהי איׁש, וּיל חדׁש, מל וּיקם ׁשמֹות: ואּלה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָספר
וּיל סתּומה; - רעה היה ּומׁשה ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהרּבים
אלהים  וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן אל ה' וּיאמר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמׁשה,
מׁשה  אל ה' וידּבר מׁשה, אל ה' וידּבר סתּומה; - מׁשה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאל

אהרן  וידּבר ואל אבתם, ּבית ראׁשי אּלה ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ראה  מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - מׁשה אל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַֹֹֹה'
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ,ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹנתּתי
אהרן  אל אמר מׁשה אל ה' וּיאמר ּכבד, מׁשה אל ה' ֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹוּיאמר
וּיאמר  ּפתּוחה; - ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן -ְְְֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ
- הׁשּכם מׁשה אל ה' וּיאמר אהרן, אל אמר מׁשה אל ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹה'
וּיאמר  ּפרעה, אל ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות; ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹׁשּתיהן
אל  ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן ואל מׁשה אל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹה'
אל  ה' וּיאמר מׁשה, אל ה' וּיאמר סתּומה; - הׁשּכם ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹמׁשה
מׁשה  אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ּפרעה אל ּבא ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹמׁשה
עֹוד  . . וּיאמר ,חׁש ויהי . . וּיאמר סתּומה; - יד ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹנטה
אל  ה' וּיאמר מׁשה, וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אחד ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹנגע
סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - אהרן ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ְְְְֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹמׁשה,
וּיסעּו סתּומה; - הּלילה ּבחצי ויהי ּפתּוחה; - מׁשה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹוּיקרא
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ואהרן מׁשה אל ה' וּיאמר יׂשראל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹבני
- יבא ּכי והיה לי, קּדׁש כּו' וידּבר סתּומה; - ּבעצם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָויהי
וכּו' ה' וידּבר סתּומה; - ּבׁשּלח ויהי ּפתּוחֹות; ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָׁשּתיהן
נטה  ה' וּיאמר ּתצעק, מה מׁשה אל ה' וּיאמר ויחנּו, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֻויׁשבּו
ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - מרים וּתּקח מׁשה, יׁשיר אז ,יד ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹאת
ממטיר  הנני מׁשה אל ה' וּיאמר אילמה, וּיבאּו מׁשה, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹוּיּסע
וּיאמר  ּפתּוחה; - מׁשה אל ה' וידּבר סתּומֹות; ׁשלׁשּתן -ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
וּיאמר  עמלק, וּיבא עדת, ּכל  וּיסעּו סתּומה; - מׁשה אל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹה'
חמׁשּתן  - הּׁשליׁשי ּבחדׁש יתרֹו, וּיׁשמע ּכתב, מׁשה אל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹה'

אנכי  הּדברים, ּכל את אלהים וידּבר -ּפתּוחֹות; תּׂשא לא , ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹ
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dxez xtqe dfefne oilitz 'ld - dad` xtq - xc` b"k 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עיניו  יהּו ׁשּלא ּכדי זה, על יתר ארּכה ולא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻּכאּגרת;
הרבה]מׁשֹוטטֹות ּבּכתב.[מחפשות ְְְַָ

ימעט‰. ּפרׁשה [יקטין]לא ׁשּבין הרוח מּפני הּכתב, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לפרשה]לפרׁשה פרשה בין אותיות תשע מרווח .[לצורך ְָָָ

ּבתֹו ׁשּתים יכּתב לא - אֹותּיֹות חמׁש ּבת ּתבה לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹנזּדּמנה
ּוׁשּתים  הּדף ּבתֹו ׁשלׁש ּכֹותב אּלא לּדף, חּוץ וׁשלׁש ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּדף
- אֹותּיֹות ׁשלׁש לכּתב ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר לא לּדף; ְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֹחּוץ

הּׁשיטה. מּתחּלת ּומתחיל ּפנּוי, הּמקֹום ְְִִִִִַַַַַַָָָמּניח
.Âיזרקּנה לא - אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה לֹו [יכתבנה]נזּדּמנה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

הּדּפין העמודים]ּבין הּׁשיטה.[בין לתחּלת יחזר אּלא , ְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
ּפחֹות  אֹו אֹותּיֹות, עׂשר ּבת ּתבה הּׁשיטה ּבסֹוף לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָנזּדּמנה
ּבתֹו ּכּלּה את לכּתב ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר ולא יתר, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻאֹו
לּדף, חּוץ וחציּה הּדף ּבתֹו חציּה לכּתב יכֹול אם - ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹהּדף

מּתחּלת ּכֹותב  ּומתחיל ּפנּוי הּמקֹום מּניח לאו, ואם ; ְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
ִַָהּׁשיטה.

.Ê ּבלא ּפנּויֹות ׁשיטין ארּבע וחּמׁש, חּמׁש ּכל ּבין ְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻֻּומּניח
ׁשיטה  מּתחּלת החּמׁש ויתחיל יתר; ולא ּפחֹות לא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹֻּכתיבה,

ׁשיטה חמיׁשית  ּבאמצע ׁשּיגמר צרי הּתֹורה, ּוכׁשּיגמר . ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
מקּצר  הרּבה, ׁשיטין הּדף מן נׁשאר ואם הּדף; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַׁשּבסֹוף
הּׁשיטה. את יגמר ולא הּׁשיטה, מּתחּלת ויתחיל ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹועֹולה,
ּבסֹוף  ׁשיטה ּבאמצע יׂשראל" ּכל "לעיני ׁשּיהיה עד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּומתּכּון,

ַַהּדף.
.Á הּקטּנֹות ּובאֹותּיֹות הּגדֹולֹות, ּבאֹותּיֹות ּובאֹותּיֹות ויּזהר , ְְְִִִִֵַַַָָָָ

מעליהם]הּנקּודֹות ניקוד מׁשּנֹות [שיש ׁשּצּורתן ּובאֹותּיֹות , ְְִֶַָָָֻ
הּלפּופֹות הּפיין ּכמֹו[מקופלות]ּכגֹון העקּמֹות והאֹותּיֹות , ְְְְֲִִֵַַָָֻ

ּבּתגין ויּזהר איׁש. מּפי איׁש הּסֹופרים [כתרים]ׁשהעּתיקּו ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָ
עליה  ׁשּיׁש אֹות ויׁש אחד, ּתג עליה ׁשּיׁש אֹות יׁש - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָּובמנינן
הּׂשערה. ּכחּוט ּדּקין הן, זין ּכצּורת - הּתגין וכל ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָׁשבעה;

.Ë;הּמבחר מן למצוה אּלא נאמרּו לא האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
ּבּתגין  ּדקּדק ׁשּלא אֹו זה, ּבתּקּון ׁשּנה האֹותּיֹות ואם וכתב , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הארי אֹו הרחיקן, אֹו הּׁשיטין, את ׁשּקרב אֹו ּכתקנן, ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּכּלן
חּסר  ולא לאֹות, אֹות הדּביקן ולא הֹואיל - קּצרן אֹו ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹּבהן,
ׁשּנה  ולא אחת, אֹות צּורת הפסיד ולא הֹותיר, ְְְְִִִִַַַָֹֹֹולא

ּוסתּומֹות ּכׁשר.[כדלקמן]ּבפתּוחֹות ספר זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶָ
.È ּבהם נהגּו - ּבּתלמּוד אֹותן אמרּו ׁשּלא אחרים, ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיׁש

ׁשּיהיּו והן: איׁש; מּפי איׁש ּבידם היא וקּבלה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָהּסֹופרים,
וארּבעים, מּׁשמֹונה ּפחֹות לא ודף, ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹמנין
ּופרׁשה, ּפרׁשה ּכל ׁשּבין הרוח וׁשּיהיה ׁשּׁשים; על יתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹולא

אׁשר' אׁשר 'אׁשר אֹותּיֹות ּתׁשע ּבראׁשּכמֹו וׁשּיהיה ; ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַֹ
מת, ה', בּיּבׁשה, הּבאים, הּים: מּׁשירת למעלה ְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּׁשיטין
ׁשיטין, חמׁש - הּׁשירה מן ּולמּטה ׁשיטין; חמׁש - ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָּבמצרים
וּיצאּו, סּוס, אחריה, וּתּקח, :ּכ מהן ׁשיטה ּכל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּתחּלת
האזינּו: מּׁשירת למעלה הּׁשיטין ּבראׁשי ויהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹוּיבאּו;
ׁשׁש - קהל להכעיסֹו, ּבאחרית, ,הּדר אחרי, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָואעידה,
אׁשר, לדּבר, וּיבא, ׁשיטין: חמׁש - מּמּנה ּולמּטה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשיטין;

אׁשר. ֲֶַֹהּזאת,
.‡È לא ׁשּנה, ואם הּמבחר; מן למצוה האּלּו, הּדברים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֻוכל

מלא  החסר אֹו חסר, הּמלא ּכתב אם אבל  ׁשּכתב ּפסל. אֹו ; ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
קרא ׁשהיא מכתיבתה]מּלה אחרת ּכקריאתּה,[נקראת וכתב ְְְִִִִֶַָָָָֹ

"ּובּטחרים" "יׁשּגלּנה", ּבמקֹום "יׁשּכבּנה" ׁשּכתב ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכגֹון
"ּובעפלי  ּפתּוחה ּבמקֹום ּפרׁשה ׁשּכתב אֹו ּבהן; וכּיֹוצא ם", ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הּׁשירה ׁשּכתב אֹו ּפתּוחה; סתּומה ׁשּכתב אֹו [שירת סתּומה, ְְְִֶֶַַַָָָָָָ
האזינו] שירת או אחת הים ּפרׁשה ׁשּכתב אֹו הּכתב, ְְִֶַַַַָָָָָָּכׁשאר

ּכלל, ּתֹורה ספר קדּׁשת ּבֹו ואין ּפסּול, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֻּכׁשירה
הּתינֹוקֹות. ּבהן ׁשּמלּמדין החּמׁשין מן ּכחּמׁש ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻאּלא

.·È ּתֹורה ׁשלׁשים ספר על יֹותר לׁשהֹותֹו אסּור מּגּה, ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
טעּיֹות  ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ספר יּגנז. אֹו יתּקן, אּלא ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻיֹום;
מּגּה, הּספר רב היה ואם יּגנז. ארּבע, יתּקן; ודף, ּדף ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻּבכל
אחד  ּדף אפּלּו ונׁשאר ּדף, ּבכל טעּיֹות ארּבע ּבֹו יׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֻוהּׁשאר
יתּקן. זה הרי - טעּיֹות ארּבע ּבלא המׁשּבׁש הּׁשאר ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻֻמאֹותֹו

.‚È ּתֹולה ׁשּנמצא חסר, הּמלא ׁשּכתב אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה
מלא, החסר ּכתב אם אבל הּׁשיטֹות; ּביני ׁשּׁשכח ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאֹותּיֹות
מּפני  מתּקנֹו, זה הרי טעּיֹות, ּכּמה ודף ּדף ּבכל יׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻאפּלּו

ּתֹולה  ואינֹו ּגֹורד .ׁשהּוא ְֵֵֶֶ
.„Èחּמׁש הּתֹורה לכּתב עצמֹו,מּתר ּבפני חּמׁש ּכל חּמׁש, ְְְִִֵַַָָָָָָֹֻֻֻֻ

הּתם  ּתֹורה ספר קדּׁשת ּבהן ּבפני ואין מגּלה יכּתב לא אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבּה ׁשּיהיה כמה]עצמּה, מגּלה [רק ּכֹותבין ואין ּפרׁשּיֹות. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

מּתר. חּמׁש, עליה להׁשלים ּדעּתֹו ואם ּבּה; להתלּמד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻלּתינֹוק
מּתר. אחת, ּבׁשיטה ּתבֹות ׁשלׁש ׁשלׁש מגּלה ְְִִֵַַַָָָָָָֹֹֻּכתב

.ÂË ּומּניח אחד, ּבכר ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לדּבק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻמּתר
ׁשלׁש ונביא נביא ּכל ּובין ׁשיטין, ארּבע וחּמׁש חּמׁש ּכל ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻֻּבין
- ׁשיטין ׁשלׁש עׂשר מּׁשנים ונביא נביא ּכל ּובין ְְִִִִִִִֵֵָָָָָָֹׁשיטין,

חֹות ,לחּת ּבא הּוא:ׁשאם ּכ נביאים, ׁשל וסּדּורן . ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
יחזקאל, ירמיה, ּומלכים, ׁשמּואל, וׁשֹופטים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָֻיהֹוׁשע,
ואּיֹוב, ותּלים, רּות, הּכתּובים: וסדר עׂשר; ּותרי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיׁשעיה,
ּומגּלה, ודנּיאל, וקינֹות, הּׁשירים, וׁשיר וקהלת, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹּומׁשלי,

הּימים. ודברי ְְְְִִֵֶַָָועזרא,
.ÊË ּבׂשרטּוט אּלא אֹותן ּכֹותבין אין - הּקדׁש ּכתבי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּכל

הכתב] לישור ישרים קוים הּניר.[מתיחת על ּכתבן אפּלּו ,ְְֲִַַָָָ
אסּור. זה, על יתר ׂשרטּוט; ּבלא ּתבֹות ׁשלׁש לכּתב ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻּומּתר

.ÊÈ אין - ּוכתּובים נביאים ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָּכר
החּמׁשין  מן ּכחּמׁש אּלא ּתֹורה, ספר ּכקדּׁשת ּדין קדּׁשתֹו ; ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻֻ

תורה]הּיתר[ספר] חומשי חמשה ּכדין[על החסר [הספר], ְִֵֵֶַָָ
החומשים] .[מחמשת

ה'תשע"ג  אדר כ"ג ג' יום

ח  ¤¤ּפרק
ּבאמצע ‡. ּגמר אם צּורֹות: ׁשּתי לּה יׁש ּפתּוחה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּפרׁשה

ׁשהיא  הּפרׁשה ּומתחיל ּפנּוי, הּׁשיטה ׁשאר מּניח ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשיטה,
זה: ּכגֹון הּׁשנּיה, הּׁשיטה מּתחּלת ְְְְִִִִֶַַַָָָּפתּוחה

ּכׁשעּור  רוח הּׁשיטה מן ׁשּנׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבּמה
ּגמר  אם אֹו מעט, אּלא נׁשאר לא אם אבל אֹותּיֹות; ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּתׁשע
ּכתב, ּבלא ּפנּויה ּכּלּה ׁשנּיה ׁשיטה מּניח - הּׁשיטה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹֻּבסֹוף
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הּׁשליׁשית  ׁשיטה מּתחּלת הּפתּוחה הּפרׁשה ּכגֹון ּומתחיל , ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָ
ֶזה:

ּבאמצע ·. ּגמר אם צּורֹות: ׁשלׁש לּה יׁש סתּומה, ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹּופרׁשה
ּכּׁשעּור רוח מּניח אותיות]הּׁשיטה, לכּתב [תשע ּומתחיל , ְְִִִִִֶַַַַַַָֹ

ׁשּיּמצא  עד סתּומה, ׁשהיא הּפרׁשה מּתחּלת הּׁשיטה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבסֹוף
זה: ּכגֹון ּבאמצע, נׁשאר הרוח לא ואם ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

הּׁשיטה  ּבסֹוף ולכּתב ּכּׁשעּור הרוח להּניח ּכדי הּׁשיטה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמן
ׁשיטה  מראׁש רוח מעט ויּניח ּפנּוי, הּכל יּניח - אחת ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹּתבה
ּכגֹון  ׁשיטה, מאמצע הּסתּומה הּפרׁשה לכּתב ויתחיל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשנּיה,

מּניח זה: הּׁשיטה, ּבסֹוף ּגמר ואם ְְִִִֶַַַַָָ
לכּתב  ּומתחיל הרוח, ּכׁשעּור הּׁשנּיה ׁשיטה ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָֹמּתחּלת

זה: ּכגֹון הּׁשיטה, מאמצע ְְְִֵֶֶַַַָָהּסתּומה
הּׁשיטה  ּבתחּלת ּתחּלתּה ּפתּוחה, ׁשּפרׁשה אֹומר, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנמצאת
לעֹולם. הּׁשיטה מאמצע ּתחּלתּה סתּומה, ּופרׁשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָלעֹולם;

לתּקנֹו‚. אפׁשר וחסר, ּבמלא מּגּה ׁשאינֹו ּתֹורה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻספר
וכתב ּולהּגיהֹו הּפרׁשּיֹות ּברוח טעה אם אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּברוח  ׁשהפסיק אֹו ּפתּוחה, סתּומה אֹו סתּומה, ְְְְְְִִֶֶַָָָָּפתּוחה
ולא  ּכדרּכֹו ׁשּכתב אֹו ּפרׁשה, ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום ּפנּוי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוהּניח
הּׁשירֹות  צּורת ׁשּׁשּנה אֹו הּפרׁשה, ּבמקֹום ּברוח ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהפסיק

והאזינו] הים אּלא [שירת ּתּקנה, לֹו ואין ּפסּול, זה הרי -ְֲֵֵֶֶַָָָָ
ּבֹו. ׁשּטעה הּדף ּכל את ְֵֶֶַַַָָָלסּלק

ׁשראיתי „. הּספרים ּבכל ּגדֹול ׁשּבּוׁש ׁשראיתי ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָּולפי
להֹודיע ּומחּברין ׁשּכֹותבין הּמסֹורֹות ּבעלי וכן אּלּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבדברים
ּבמחלקת  אּלּו, ּבדברים נחלקין והּפתּוחֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּסתּומֹות
ּפרׁשּיֹות  ּכל הּנה לכּתב ראיתי - עליהן ׁשּסֹומכין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּספרים

הּׁשירֹות  וצּורֹות והּפתּוחֹות, הּסתּומֹות לתּקן הּתֹורה, ּכדי , ְְְְְְִֵֵַַַַַָ
עליו  ׁשּסמכנּו וספר מהן. ּולהּגיּה הּספרים ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהן
ּכֹולל  ׁשהּוא ּבמצרים, הּידּוע הּספר הּוא אּלּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבדברים

ספרים ועׂשרים וכתובים]ארּבעה נביאים התורה ׁשהיה [כל , ְְְְִִֶֶַָָָָָ
היּו ועליו הּספרים, מּמּנּו להּגיּה ׁשנים מּכּמה ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָּבירּוׁשלים
הרּבה, ׁשנים ּבֹו ודקּדק אׁשר, ּבן ׁשהּגיהֹו לפי סֹומכין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּכל
ּבספר  סמכּתי ועליו ׁשהעּתיקֹו. ּכמֹו רּבֹות ּפעמים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוהּגיהֹו

ּכהלכתֹו. ׁשּכתבּתי ְְְִִֶַָָָּתֹורה
רקיע יהי ּבראׁשית: יׁשרצּוספר מארת, יהי הּמים, יּקוּו , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּכּלן  - הּׁשמים תֹולדֹות אּלה ויכּלּו, הארץ, ּתֹוצא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּמים,
אמר  ּולאדם אמר, האּׁשה אל ּפרׁשּיֹות; ׁשבע והן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּפתּוחֹות,
ידע, והאדם ּפתּוחה; - אלהים ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן -ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ויחי  מהללאל, ויחי קינן, ויחי אנֹוׁש, ויחי ׁשת, ויחי ספר, ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָזה
אחת  - נח ויחי ,למ ויחי מתּוׁשלח, ויחי ,חנֹו ויחי ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹירד,
נח  ּתֹולדת אּלה ה', וּירא סתּומֹות; ּכּלן אּלּו, ּפרׁשּיֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻעׂשרה
נח, אל אלהים וידּבר לנח, אלהים וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן -ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֹ
נח, בני וּיהיּו סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - נח אל אלהים ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹוּיאמר
ּולׁשם  ילד, ּוכנען ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - נח ּבני ּתֹולדת ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹואּלה
- ׁשם ּתֹולדת אּלה הארץ, כל ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻיּלד
ויחי  עבר, ויחי חי, וׁשלח חי, וארּפכׁשד ּפתּוחֹות; ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַׁשּתיהן
ּכּלן  - תרח ויחי נחֹור, ויחי ׂשרּוג, ויחי רעּו, ויחי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֻפלג,
ויהי  אברם, אל ה' וּיאמר ּפרׁשּיֹות; ׁשמֹונה והן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹסתּומֹות,

הּדברים, אחר ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - אמרפל ּבימי ויהי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָרעב,
- אברהם אל אלהים וּיאמר אברם, ויהי אברם, אׁשת ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹוׂשרי
ּפקד  וה' מּׁשם, וּיּסע ּפתּוחה; - אליו וּירא סתּומֹות; ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָארּבעּתן

אחר  ויהי ההוא, ּבעת ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן אחרי - ויהי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
זקן  ואברהם ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ׂשרה חּיי וּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּדברים,
ואּלה  יׁשמעאל, ּתלדת ואּלה אברהם, וּיסף סתּומה; -ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
ויהי  עׂשו, ויהי ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - רעב ויהי יצחק, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּתֹולדת
יעקב  וּיׁשלח סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - יעקב וּיצא יצחק, זקן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּכי
וּיאמר  סתּומֹות; ׁשּתיהן - ּדינה וּתצא יעקב, וּיבא ּפתּוחה; -ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ
- עׂשו ּתלדֹות ואּלה יעקב, בני וּיהיּו אלהים, וּירא ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹֹֹאלהים,
הּמלכים, ואּלה סתּומה; - ׂשעיר בני אּלה ּפתּוחֹות; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָארּבעּתן
הּורד  ויֹוסף ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - ּבעת ויהי יעקב, ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָֹוּיׁשב
ׁשּתיהן  - מּקץ ויהי הּדברים, אחר ויהי סתּומה; - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמצרימה
ׁשלׁשּתן  - יהּודה ואת ׁשמֹות, ואּלה אליו, וּיּגׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּפתּוחֹות;
ולוי, ׁשמעֹון יעקב, וּיקרא הּדברים, אחרי ויהי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹסתּומֹות;
ּגד, ּדן, ׁשׁש; והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - יּׂששכר זבּולן, ְְְְִֵֵָָָָָָֻֻיהּודה,
- ּבנימין סתּומֹות; חמׁשּתן - יֹוסף ּפרת ּבן נפּתלי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמאׁשר,
ׁשמֹונה  והּסתּומֹות, וארּבעים; ׁשלׁש הּפתּוחֹות, מנין ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָֹּפתּוחה.

ּפרׁשּיֹות. ותׁשעים אחת הּכל, ְְְְִִִִַַַַָָָֹוארּבעים;
בּימים  ויהי איׁש, וּיל חדׁש, מל וּיקם ׁשמֹות: ואּלה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָספר
וּיל סתּומה; - רעה היה ּומׁשה ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהרּבים
אלהים  וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן אל ה' וּיאמר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמׁשה,
מׁשה  אל ה' וידּבר מׁשה, אל ה' וידּבר סתּומה; - מׁשה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאל

אהרן  וידּבר ואל אבתם, ּבית ראׁשי אּלה ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ראה  מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - מׁשה אל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַֹֹֹה'
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ,ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹנתּתי
אהרן  אל אמר מׁשה אל ה' וּיאמר ּכבד, מׁשה אל ה' ֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹוּיאמר
וּיאמר  ּפתּוחה; - ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן -ְְְֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ
- הׁשּכם מׁשה אל ה' וּיאמר אהרן, אל אמר מׁשה אל ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹה'
וּיאמר  ּפרעה, אל ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות; ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹׁשּתיהן
אל  ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן ואל מׁשה אל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹה'
אל  ה' וּיאמר מׁשה, אל ה' וּיאמר סתּומה; - הׁשּכם ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹמׁשה
מׁשה  אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ּפרעה אל ּבא ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹמׁשה
עֹוד  . . וּיאמר ,חׁש ויהי . . וּיאמר סתּומה; - יד ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹנטה
אל  ה' וּיאמר מׁשה, וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אחד ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹנגע
סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - אהרן ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ְְְְֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹמׁשה,
וּיסעּו סתּומה; - הּלילה ּבחצי ויהי ּפתּוחה; - מׁשה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹוּיקרא
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ואהרן מׁשה אל ה' וּיאמר יׂשראל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹבני
- יבא ּכי והיה לי, קּדׁש כּו' וידּבר סתּומה; - ּבעצם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָויהי
וכּו' ה' וידּבר סתּומה; - ּבׁשּלח ויהי ּפתּוחֹות; ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָׁשּתיהן
נטה  ה' וּיאמר ּתצעק, מה מׁשה אל ה' וּיאמר ויחנּו, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֻויׁשבּו
ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - מרים וּתּקח מׁשה, יׁשיר אז ,יד ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹאת
ממטיר  הנני מׁשה אל ה' וּיאמר אילמה, וּיבאּו מׁשה, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹוּיּסע
וּיאמר  ּפתּוחה; - מׁשה אל ה' וידּבר סתּומֹות; ׁשלׁשּתן -ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
וּיאמר  עמלק, וּיבא עדת, ּכל  וּיסעּו סתּומה; - מׁשה אל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹה'
חמׁשּתן  - הּׁשליׁשי ּבחדׁש יתרֹו, וּיׁשמע ּכתב, מׁשה אל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹה'

אנכי  הּדברים, ּכל את אלהים וידּבר -ּפתּוחֹות; תּׂשא לא , ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹ
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מררי, ּבני ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ּדנׂשא וידּבר ּתכריתּו, ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹּדאל
וידּבר  ּדצו, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - גרׁשֹון ּבני ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַּופקּודי
וידּבר  תׂשטה, ּכי ּדאיׁש וידּבר יעׂשּו, ּכי אּׁשה אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּדאיׁש

יפלא  ּכי אּׁשה אֹו חמׁשּתן ּדאיׁש - אהרן אל ּדדּבר וידּבר , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
מׁשה, ּכּלֹות ּביֹום ויהי וׂשמּו, יּׂשא, יאר, ,יברכ ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּפתּוחֹות;
ּבּיֹום  הּׁשני, ּבּיֹום ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - הּמקריב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָֻויהי
ּבּיֹום  הּׁשּׁשי, ּבּיֹום החמיׁשי, ּבּיֹום הרביעי, ּבּיֹום ְְֲִִִִִִִִַַַַַַַָהּׁשליׁשי,
ּביֹום  העׂשירי, ּבּיֹום הּתׁשיעי, ּבּיֹום הּׁשמיני, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַָהּׁשביעי,
,ּדבהעלת וידּבר חנּכת, זאת עׂשר, ׁשנים ּביֹום עׂשר, ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֻעׁשּתי
עׂשרה; ארּבע והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - הלוּים את ּדקח ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֻוידּבר
וידּבר  ּדויעׂשּו, וידּבר סתּומה; - ללוּים אׁשר ּדזאת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹוידּבר
סתּומה; - הקים ּוביֹום ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - טמא יהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָּדכי
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - הּׁשנית ּבּׁשנה ויהי ,ל ּדעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָוידּבר
העם  ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן - ּבנסע ויהי לחבב, מׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹוּיאמר
וּתדּבר  ּתקצר, ה' ּדהיד וּיאמר לי, ּדאספה וּיאמר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכמתאננים,
סתּומה; - ּפתאם ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְִִֶַַַָָָֹֹמרים
ינאצני, אנה ּדעד וּיאמר ,ל ּדׁשלח וידּבר ּדואביה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻוּיאמר
ּכּלן  - ּדבבאכם וידּבר תבאּו, ּדכי וידּבר מתי, ּדעד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹֻוידּבר
ׁשּתיהן  - אחת נפׁש ואם תׁשּגּו, וכי ׁשׁש; והן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַּפתּוחֹות,
- יּומת ּדמֹות וּיאמר ּפתּוחה; - יׂשראל בני וּיהיּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹסתּומֹות;
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - קרח וּיּקח להם, ּדועׂשּו וּיאמר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹסתּומה;
- אלעזר אל ּדאמר וידּבר ּדהעלּו, וידּבר ּדהּבדלּו, ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוידּבר
סתּומה; - ּדהרּמּו וידּבר ּפתּוחה; - וּיּלנּו סתּומֹות; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹׁשלׁשּתן
- יׂשראל ּבני וּיאמרּו ּדהׁשב, וּיאמר מאּתם, ּדוקח ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹוידּבר
ה' וידּבר סתּומה; - אהרן אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשלׁשּתן
ּדואל  וידּבר סתּומה; - לוי ולבני ּפתּוחה; - אהרן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאל
ּדקח  וידּבר יׂשראל, ּבני וּיבאּו חּקת, ּדזאת וידּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָֹֹֻהלוּים,
האמנּתם, לא ּדיען וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - הּמּטה ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹאת
ּפתּוחה; - מּקדׁש וּיסעּו סתּומֹות; ׁשּתיהן - מׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹוּיׁשלח
אז  ּפתּוחה; - ההר מהר וּיסעּו סתּומה; - הּכנעני ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹוּיׁשמע
- ּבלק וּירא ּפתּוחה; - יׂשראל וּיׁשלח סתּומה; - ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָיׁשיר

ויד  ּדפינחס, וידּבר יׂשראל, וּיׁשב וּיאמר סתּומה; ּדצרֹור, ּבר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
ּבני  יהּודה, ּבני גד, ּבני ׁשמעֹון, ּבני ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָה'
בנימן, ּבני אפרים, בני אּלה יֹוסף, ּבני זבּולן, ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻיּׂששכר,
אחת  והן סתּומֹות, ּכּלן - נפּתלי ּבני אׁשר, ּבני דן, ּבני ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאּלה
- וּתקרבנה הּלוי, פקּודי ואּלה ּפתּוחה; - ה' וידּבר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעׂשרה;
- ּדעלה וּיאמר צלפחד, ּבנֹות ּדכן וּיאמר סתּומֹות; ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּתיהן
ּוביֹום  ּדצו, וידּבר סתּומה; - מׁשה וידּבר ּפתּוחֹות; ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּתיהן
ּובחדׁש ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - חדׁשיכם ּובראׁשי ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּׁשּבת,
ּובחדׁש סתּומֹות; ׁשּתיהן - הּבּכּורים ּוביֹום ְְְִִִֵֶֶַַָֹהראׁשֹון,

עׂשר  ּובחמּׁשה ּוב עׂשֹור, ּפתּוחה; - הּׁשני,הּׁשביעי ּובּיֹום , ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּובּיֹום  החמיׁשי, ּובּיֹום הרביעי, ּובּיֹום הּׁשליׁשי, ְְֲִִִִִִַַַַַַָּובּיֹום
והן  סתּומֹות, ּכּלן - הּׁשמיני ּבּיֹום הּׁשביעי, ּובּיֹום ְְְְִִִִִִֵַַַַַָֻהּׁשּׁשי,
וּיצאּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ה' וידּבר מׁשה, וידּבר ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹּתׁשע;
ׁשלׁשּתן  - ּדׂשא וּיאמר אלעזר, וּיאמר ואלעזר, ְְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹמׁשה
וּיּגׁשּו מצאנּו, אם וּיאמרּו ּפתּוחה; - רב ּומקנה ְְְְְִִִֶַַַָָָֹסתּומֹות;
- מסעי אּלה מׁשה, אליהם וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹאליו

ׁשּתיהן  - ּדבערבת וידּבר הּכנעני, וּיׁשמע ּפתּוחֹות; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּתיהן
ׁשמֹות  ּדאּלה וידּבר יׂשראל, ּבני את ּדצו וידּבר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָסתּומֹות;
ּבני  אל ּדדּבר וידּבר מֹואב, ּדבערבת וידּבר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהאנׁשים,
הּפתּוחֹות, מנין ּפתּוחֹות . חמׁשּתן - ראׁשי וּיקרבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָיׂשראל,
מאה  הּכל, וׁשּׁשים; ׁשׁש והּסתּומֹות, ותׁשעים; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹׁשּתים

ּפרׁשּיֹות. וחמּׁשים ְֲִִִֶַָָּוׁשמֹונה
הּדברים אּלה ְִֵֵֶֶַָספר

ראה, אלי ה' וּיאמר ה', וידּבר וּנעבר, וּנפן אלי, ה' ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹֹוּיאמר
ּבנים, תֹוליד ּכי יׂשראל, ועּתה סתּומֹות. חמׁשּתן - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָואתחּנן
לא אנכי, ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - מׁשה וּיקרא יבּדיל, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹאז
ולא תגנב, ולא תנאף, ולא תרצח, לא ּכּבד, ׁשמֹור, ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹֹֹֹֹתׂשא,
ּכּלן - הּדברים את תתאּוה, ולא תחמד, ולא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻתענה,
והיה ּפתּוחה. - יׂשראל ׁשמע עׂשרה. אחת והן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָסתּומֹות,
ארּבעּתן - יביא ּכי ,בנ יׁשאל ּכי תנּסּו, לא ,יביא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָֹּכי
ּכל סתּומה. - תאמר ּכי ּפתּוחה. - עקב והיה ְְְְִֵֶַָָָָָֹסתּומֹות.
ההוא, ּבעת יׂשראל, ׁשמע ּתׁשּכח, ׁשכח אם והיה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹהּמצוה,
אם והיה הארץ, ּכי ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָועּתה
,יביא ּכי והיה אנכי, ראה ּתׁשמרּון, ׁשמר אם ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֹֹׁשמע,
- יקּום ּכי ׁשבע. והן סתּומֹות, ּכּלן - יכרית ּכי ירחיב, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻּכי
את תאכל, לא אּתם, ּבנים תׁשמע, ּכי ,יסית ּכי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹּפתּוחה.
עׂשר ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלן - טהרה צּפֹור ּכל ּתאכלּו, ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹֻזה
ּכי ׁשנים, ׁשבע מּקץ ׁשנים, ׁשלׁש מקצה ּפתּוחה. - ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּתעׂשר
ּכל סתּומֹות. ארּבעּתן - ל יּמכר ּכי אביֹון, ב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָיהיה
ׁשבעת ׁשבעה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - חדׁש את ׁשמֹור ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֻהּבכֹור,
תּטע לא וׁשטרים, ׁשפטים ּפתּוחה. - הּסּכת חג סתּומה. -ְְְְְִִִַַַָָֹֹֹֹֻ
ּכי סתּומֹות. ארּבעּתן - בקרּב יּמצא ּכי תזּבח, לא ,ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹל
וכי יהיה, וזה לּכהנים, יהיה לא תבא, ּכי ּפתּוחה. - ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹיּפלא
ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלם - יכרית ּכי ּבא, אּתה ּכי הּלוי, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻיבא
תצא ּכי עד, יקּום לא תּסיג, לא ּפתּוחה. - איׁש יהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹוכי
חמׁשּתן - עיר אל תצּור ּכי עיר, אל תקרב ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָלּמלחמה,
ּכי לּמלחמה, תצא ּכי ּפתּוחה. - חלל יּמצא ּכי ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָסתּומֹות.
תראה לא באיׁש, יהיה וכי לאיׁש, יהיה ּכי לאיׁש, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶָֹֹתהיין
ּכּלן - גבר כלי יהיה לא חמֹור, את תראה לא ׁשֹור, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶָֹֹֻאת
לא תבנה, ּכי ּפתּוחה. - יּקרא ּכי ׁשבע. והן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹסתּומֹות,
ּכי היה, אמת ואם אּׁשה, איׁש יּקח ּכי ּגדלים, ְְֱֲִִִִִִִִֶַַָָָֹתחרׁש,
ּכי ימצא, ּבׂשדה ואם בתּולה, נערה יהיה ּכי איׁש, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָיּמצא
לא ממזר, יבא לא פצּוע, יבא לא איׁש, יּקח לא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹֹֹֹֹימצא,
תסּגיר, לא מחנה, תצא ּכי אדמי, תתעב לא עּמֹוני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹֹיבא
ּבכרם, תבא ּכי נדר, תּדר ּכי ,תּׁשי לא קדׁשה, תהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
אּׁשה איׁש יּקח ּכי אּׁשה, איׁש יּקח ּכי ּבקמת, תבא ְִִִִִִִִִַַַָָָָֹּכי
לא ,ברע תּׁשה ּכי הּצרעת, ּבנגע הּׁשמר יּמצא, ּכי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחדׁשה,
ּכי תקצר, ּכי תּטה, לא אבֹות, יּומתּו לא עני, ׂשכיר ְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹֹֹתעׁשק
לא אנׁשים, יּנצּו ּכי אחים, יׁשבּו ּכי ריב, יהיה ּכי ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָֹֹתחּבט,
זכֹור ּוׁשלׁשים. חמׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - ּבכיס ל ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֻיהיה
תכּלה ּכי ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - תבֹוא ּכי והיה עׂשה, אׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָאת

מ ויצו סתּומֹות. ׁשּתיהן - הּזה הּיֹום וזקנילעׂשר, ׁשה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַ
ארּור העם, את מׁשה ויצו מׁשה, וידּבר ּפתּוחה. - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל
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לא  תרצח, לא ּכּבד, ּפתּוחה; - זכֹור סתּומֹות; ְְְְְִֵַַָָָָֹֹׁשלׁשּתן
ּכּלן  - תחמד לא תחמד, לא תענה, לא תגנב, לא ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹֹֹֹֹֹֻתנאף,
מׁשה  אל ה' וּיאמר ּפתּוחה; - העם וכל ׁשבע; והן ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹסתּומֹות,
איׁש, מּכה ימּכר, וכי ּפתּוחה; - הּמׁשּפטים ואּלה סתּומה; -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
וכי  יריבן, וכי אביו, ּומקּלל איׁש, וגנב אביו, ּומּכה יזד, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֻוכי
סתּומֹות, ּכּלן - איׁש יּכה וכי אנׁשים, יּנצּו וכי איׁש, ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֻיּכה
ּכי  יּגף, וכי  יפּתח, וכי ּפתּוחה; - ׁשֹור יּגח וכי עׂשר; ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָֹוהן
איׁש יּתן ּכי יּתן, ּכי אׁש, תצא ּכי איׁש, יבער ּכי איׁש, ְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַֹיגנב
יפּתה, וכי ּפתּוחה; - יׁשאל וכי ׁשבע; והן סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ
- ּכסף אם סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - לאלהים זבח ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמכּׁשפה,
תראה, ּכי תפּגע, ּכי תּׂשא, לא תקּלל, לא אלהים ְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָֹֹֹּפתּוחה;
תהיה  לא ּפתּוחה; - אנכי הּנה סתּומֹות; חמׁשּתן - תּטה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹלא
- ה' וּיאמר ּפתּוחה; - אמר מׁשה ואל סתּומה; - ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּכלה
ועׂשית  סתּומה; - ארֹון ועׂשּו ּפתּוחה; - ה' וידּבר ְְְְְְִֵַַַָָָָָָסתּומה;
- הּמׁשּכן ואת ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מנרת ועׂשית ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשלחן,
פרכת, ועׂשית ּפתּוחה; - הּקרׁשים את ועׂשית ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹסתּומה;
ּתצּוה, ואּתה הּמׁשּכן, חצר את ועׂשית הּמזּבח, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָועׂשית
ּפתּוחה; - האפד את ועׂשּו סתּומֹות; חמׁשּתן - הקרב ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹואּתה
ועׂשית  מעיל, את ועׂשית חׁשן, ועׂשית מׁשּבצת, ְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָָָֹֹועׂשית
ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - ּתעׂשה אׁשר וזה הּדבר, וזה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּציץ,
וידּבר  ּכּיֹור, ּדועׂשית וידּבר תּׂשא, ּדכי וידּבר מזּבח, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָועׂשית
וידּבר  סּמים, ל ּדקח וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹּדבׂשמים
וּיּתן  ּפתּוחה; - ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - קראתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדראה
ׁשּתיהן  - וּירד וּיפן רד, ּדל וידּבר סתּומה; - מׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאל
וּיאמר  מׁשה, וּיאמר סתּומה; - עלה ּדל וידּבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּפתּוחֹות;

ה  וּיאמר ּפסל, מׁשה אל ה' וּיאמר מׁשה, אל מׁשה ה' אל ' ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹ
וּיאמר  סתּומה; - מׁשה וּיקהל ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב
וּיעׂשּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - י ׂשראל ּבני אל מׁשה וּיאמר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹמׁשה,
את  וּיעׂש ּפתּוחה; - יריעת וּיעׂש סתּומה; - לב חכם ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹכל
וּיעׂש הּׁשלחן, את וּיעׂש ּבצלאל, וּיעׂש סתּומה; - ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֻהּקרׁשים
ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - הּקטרת מזּבח את וּיעׂש הּמנרה, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹאת
החצר, את וּיעׂש הּכּיֹור, את וּיעׂש העלה, מזּבח את ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹוּיעׂש
האפד  את וּיעׂש סתּומֹות; חמׁשּתן - הּזהב ּכל פקּודי, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלה
וּיעׂש החׁשן, את וּיעׂש סתּומה; - אבני את וּיעׂשּו ּפתּוחה; -ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹ
וּיעׂשּו ׁשׁש, הּכתנת את וּיעׂשּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מעיל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת
הּמׁשּכן, את וּיביאּו סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - וּתכל ציץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאת
ּבחדׁש ויהי ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - החדׁש ּדביֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹוידּבר
וּיׂשם  הּמנרה, את וּיׂשם הּׁשלחן, את וּיּתן וּיּקח, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהראׁשֹון,
החצר  את וּיקם הּכּיר, את וּיׂשם ,מס את וּיׂשם מזּבח, ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאת
מנין  ּפתּוחה. - הענן ויכס ׁשמֹונה; והן סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ
ותׁשעים; חמׁש הּסתּומֹות, ּומנין וׁשּׁשים; ּתׁשע ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָהּפתּוחֹות,

ּפרׁשּיֹות. וׁשּׁשים וארּבע מאה ְְְִִִֵַַַָָָֹהּכל,
- העֹוף מן ואם סתּומה; - הּצאן מן ואם וּיקרא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹספר
על  מנחה ואם תקרב, וכי תקריב, ּכי ונפׁש ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּפתּוחה;
חמׁשּתן  - ּתקריב ואם מרחׁשת, מנחת ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָהּמחבת,
ּכל  ואם וידּבר, עז, ואם הּצאן, מן ואם זבח, ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹסתּומֹות;
- תחטא ּכי ונפׁש ּכבׂש, ואם נפׁש, ואם נׂשיא, אׁשר ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָעדת,

ׁשּתיהן  - ה' וידּבר תּׂשיג, לא ואם ּתׁשע; והן ּפתּוחֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֻּכּלן
ׁשלׁשּתן  - ּדצו וידּבר ּדנפׁש, וידּבר נפׁש, ואם ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָסתּומֹות;
וידּבר  קרּבן, ּדזה וידּבר סתּומה; - ּתֹורת וזאת ְְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָֹּפתּוחֹות;
וידּבר  זבח, ּתֹורת וזאת האׁשם, ּתֹורת וזאת אהרן, אל ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּדדּבר
ּפתּוחֹות, ּכּלן - אהרן את ּדקח וידּבר יׂשראל, ּבני אל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּדדּבר
אהרן, אל ה' וידּבר סתּומה; - הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ׁשׁש; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹוהן
וזה  ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוידּבר
תזריע, ּכי ּדאּׁשה וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ימּות וכי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלכם,
ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ּובׂשר צרעת, נגע יהיה, ּכי ּדאדם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוידּבר

אּׁשה  אֹו ואיׁש סתּומה; - ּבׂשר אּׁשה אֹו אֹו ואיׁש ּפתּוחה; - ְְְְִִִִָָָָָָ
ׁשלׁשּתן  - והּבגד יּמרט, ּכי ואיׁש ּבׂשרם, בעֹור יהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכי
סתּומה; - ּדל ואם ּפתּוחה; - ּתהיה ּדזאת וידּבר ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֹסתּומֹות;
ׁשּתיהן  - יׂשראל ּבני אל ּדדּברּו וידּבר תבאּו, ּדכי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוידּבר
- תהיה ּכי ואּׁשה סתּומה; - תצא ּכי ואיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶָָּפתּוחֹות;
וידּבר  מֹות, ּדאחרי וידּבר סתּומה; - יזּוב ּכי ואּׁשה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָּפתּוחה;
ׁשלׁשּתן  - יׂשראל ּבני אל ּדדּבר וידּבר אהרן, אל ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדדּבר
ערות  ,אבי אׁשת ערות ,אבי ערות איׁש, איׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּפתּוחֹות;
,אבי אחֹות ערות אׁשת, ּבת ערות ,ּבנ ּבת ערות ,ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָאחֹות
אׁשת  ערות ,ּכּלת ערות ,אבי אחי ערות ,אּמ אחֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָערות
עׂשרה; ׁשּתים והן סתּומֹות, ּכּלן - ּובּתּה אּׁשה ערות ,ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאחי
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אל תבאּו וכי עדת, ּכל אל ּדדּבר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוידּבר
אל  ה' וּיאמר מּזרעֹו, יּתן ּדאׁשר וידּבר סתּומה; - יגּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוכי
הּגדֹול, והּכהן ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - הּכהנים אל אמר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹמׁשה
ּדויּנזרּו, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - אהרן אל ּדדּבר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹוידּבר
וידּבר  ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ּבניו ואל אהרן אל ּדדּבר ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוידּבר
אּלה  יׂשראל, ּבני אל ּדדּבר וידּבר סתּומה; - ּכׂשב אֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּדׁשֹור
ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - הארץ אל תבאּו ּדכי וידּבר ה', ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹמֹועדי
ּפתּוחה; - הּׁשביעי ּדבחדׁש וידּבר סתּומה; - לכם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּוספרּתם
יֹום, עׂשר ּדבחמּׁשה וידּבר סתּומה; - ּבעׂשֹור ּדא ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָוידּבר
ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - סלת ולקחּת יׂשראל, ּבני את ּדצו ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוידּבר

ה  את ּדהֹוצא וידּבר סתּומה; - אּׁשה ּבן  וידּבר וּיצא מקּלל, ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
,אחי ימּו ּכי ,ל וספרּת ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - סיני ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּדבהר
,עּמ אחי ימּו וכי ּומטה, אחי ימּו וכי ימּכר, ּכי ְְְְִִִִִִִִָָָָָָָֹואיׁש
לא  ואם ּבחּקתי, אם ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - יד תּׂשיג ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹֹֻֻוכי
וידּבר  סתּומה; - ּבזאת ואם ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - לי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹתׁשמעּו
מנין  סתּומה. - ּבהמה ואם ּפתּוחה; - יפלא ּכי ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָּדאיׁש
וארּבעים; ׁשׁש והּסתּומֹות, וחמּׁשים; ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָהּפתּוחֹות,

ותׁשעים. ׁשמֹונה ְְְִִֶַֹהּכל,
ׁשמעֹון, לבני סתּומה; - ראּובן ּבני וּיהיּו סיני: ּבמדּבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָספר
יֹוסף, לבני זבּולן, לבני יּׂששכר, לבני יהּודה, לבני ּגד, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֻלבני
נפּתלי, ּבני אׁשר, לבני דן, לבני בנימן, לבני מנּׁשה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלבני
על  ּדאיׁש וידּבר לוי, מּטה את ּדא וידּבר הּפקדים, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַֻאּלה
ראּובן, מחנה ּדגל עׂשרה; ארּבע והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻּדגלֹו
ארּבעּתן  - דן מחנה ּדגל אפרים, מחנה ּדגל אהל, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹונסע
וידּבר  הקרב, . . וידּבר ּתֹולדת, ואּלה ּפקּודי, אּלה ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹסתּומֹות;
וּיאמר  ולקהת, ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - ּדפקד וידּבר ואני, . .ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
וידּבר  ּדנׂשא, וידּבר ּדקח, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹּדפקד
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מררי, ּבני ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ּדנׂשא וידּבר ּתכריתּו, ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹּדאל
וידּבר  ּדצו, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - גרׁשֹון ּבני ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַּופקּודי
וידּבר  תׂשטה, ּכי ּדאיׁש וידּבר יעׂשּו, ּכי אּׁשה אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּדאיׁש

יפלא  ּכי אּׁשה אֹו חמׁשּתן ּדאיׁש - אהרן אל ּדדּבר וידּבר , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
מׁשה, ּכּלֹות ּביֹום ויהי וׂשמּו, יּׂשא, יאר, ,יברכ ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּפתּוחֹות;
ּבּיֹום  הּׁשני, ּבּיֹום ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - הּמקריב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָֻויהי
ּבּיֹום  הּׁשּׁשי, ּבּיֹום החמיׁשי, ּבּיֹום הרביעי, ּבּיֹום ְְֲִִִִִִִִַַַַַַַָהּׁשליׁשי,
ּביֹום  העׂשירי, ּבּיֹום הּתׁשיעי, ּבּיֹום הּׁשמיני, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַָהּׁשביעי,
,ּדבהעלת וידּבר חנּכת, זאת עׂשר, ׁשנים ּביֹום עׂשר, ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֻעׁשּתי
עׂשרה; ארּבע והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - הלוּים את ּדקח ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֻוידּבר
וידּבר  ּדויעׂשּו, וידּבר סתּומה; - ללוּים אׁשר ּדזאת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹוידּבר
סתּומה; - הקים ּוביֹום ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - טמא יהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָּדכי
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - הּׁשנית ּבּׁשנה ויהי ,ל ּדעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָוידּבר
העם  ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן - ּבנסע ויהי לחבב, מׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹוּיאמר
וּתדּבר  ּתקצר, ה' ּדהיד וּיאמר לי, ּדאספה וּיאמר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכמתאננים,
סתּומה; - ּפתאם ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְִִֶַַַָָָֹֹמרים
ינאצני, אנה ּדעד וּיאמר ,ל ּדׁשלח וידּבר ּדואביה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻוּיאמר
ּכּלן  - ּדבבאכם וידּבר תבאּו, ּדכי וידּבר מתי, ּדעד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹֻוידּבר
ׁשּתיהן  - אחת נפׁש ואם תׁשּגּו, וכי ׁשׁש; והן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַּפתּוחֹות,
- יּומת ּדמֹות וּיאמר ּפתּוחה; - יׂשראל בני וּיהיּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹסתּומֹות;
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - קרח וּיּקח להם, ּדועׂשּו וּיאמר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹסתּומה;
- אלעזר אל ּדאמר וידּבר ּדהעלּו, וידּבר ּדהּבדלּו, ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוידּבר
סתּומה; - ּדהרּמּו וידּבר ּפתּוחה; - וּיּלנּו סתּומֹות; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹׁשלׁשּתן
- יׂשראל ּבני וּיאמרּו ּדהׁשב, וּיאמר מאּתם, ּדוקח ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹוידּבר
ה' וידּבר סתּומה; - אהרן אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשלׁשּתן
ּדואל  וידּבר סתּומה; - לוי ולבני ּפתּוחה; - אהרן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאל
ּדקח  וידּבר יׂשראל, ּבני וּיבאּו חּקת, ּדזאת וידּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָֹֹֻהלוּים,
האמנּתם, לא ּדיען וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - הּמּטה ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹאת
ּפתּוחה; - מּקדׁש וּיסעּו סתּומֹות; ׁשּתיהן - מׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹוּיׁשלח
אז  ּפתּוחה; - ההר מהר וּיסעּו סתּומה; - הּכנעני ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹוּיׁשמע
- ּבלק וּירא ּפתּוחה; - יׂשראל וּיׁשלח סתּומה; - ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָיׁשיר

ויד  ּדפינחס, וידּבר יׂשראל, וּיׁשב וּיאמר סתּומה; ּדצרֹור, ּבר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
ּבני  יהּודה, ּבני גד, ּבני ׁשמעֹון, ּבני ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָה'
בנימן, ּבני אפרים, בני אּלה יֹוסף, ּבני זבּולן, ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻיּׂששכר,
אחת  והן סתּומֹות, ּכּלן - נפּתלי ּבני אׁשר, ּבני דן, ּבני ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאּלה
- וּתקרבנה הּלוי, פקּודי ואּלה ּפתּוחה; - ה' וידּבר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעׂשרה;
- ּדעלה וּיאמר צלפחד, ּבנֹות ּדכן וּיאמר סתּומֹות; ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּתיהן
ּוביֹום  ּדצו, וידּבר סתּומה; - מׁשה וידּבר ּפתּוחֹות; ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּתיהן
ּובחדׁש ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - חדׁשיכם ּובראׁשי ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּׁשּבת,
ּובחדׁש סתּומֹות; ׁשּתיהן - הּבּכּורים ּוביֹום ְְְִִִֵֶֶַַָֹהראׁשֹון,

עׂשר  ּובחמּׁשה ּוב עׂשֹור, ּפתּוחה; - הּׁשני,הּׁשביעי ּובּיֹום , ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּובּיֹום  החמיׁשי, ּובּיֹום הרביעי, ּובּיֹום הּׁשליׁשי, ְְֲִִִִִִַַַַַַָּובּיֹום
והן  סתּומֹות, ּכּלן - הּׁשמיני ּבּיֹום הּׁשביעי, ּובּיֹום ְְְְִִִִִִֵַַַַַָֻהּׁשּׁשי,
וּיצאּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ה' וידּבר מׁשה, וידּבר ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹּתׁשע;
ׁשלׁשּתן  - ּדׂשא וּיאמר אלעזר, וּיאמר ואלעזר, ְְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹמׁשה
וּיּגׁשּו מצאנּו, אם וּיאמרּו ּפתּוחה; - רב ּומקנה ְְְְְִִִֶַַַָָָֹסתּומֹות;
- מסעי אּלה מׁשה, אליהם וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹאליו

ׁשּתיהן  - ּדבערבת וידּבר הּכנעני, וּיׁשמע ּפתּוחֹות; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּתיהן
ׁשמֹות  ּדאּלה וידּבר יׂשראל, ּבני את ּדצו וידּבר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָסתּומֹות;
ּבני  אל ּדדּבר וידּבר מֹואב, ּדבערבת וידּבר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהאנׁשים,
הּפתּוחֹות, מנין ּפתּוחֹות . חמׁשּתן - ראׁשי וּיקרבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָיׂשראל,
מאה  הּכל, וׁשּׁשים; ׁשׁש והּסתּומֹות, ותׁשעים; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹׁשּתים

ּפרׁשּיֹות. וחמּׁשים ְֲִִִֶַָָּוׁשמֹונה
הּדברים אּלה ְִֵֵֶֶַָספר

ראה, אלי ה' וּיאמר ה', וידּבר וּנעבר, וּנפן אלי, ה' ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹֹוּיאמר
ּבנים, תֹוליד ּכי יׂשראל, ועּתה סתּומֹות. חמׁשּתן - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָואתחּנן
לא אנכי, ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - מׁשה וּיקרא יבּדיל, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹאז
ולא תגנב, ולא תנאף, ולא תרצח, לא ּכּבד, ׁשמֹור, ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹֹֹֹֹתׂשא,
ּכּלן - הּדברים את תתאּוה, ולא תחמד, ולא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻתענה,
והיה ּפתּוחה. - יׂשראל ׁשמע עׂשרה. אחת והן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָסתּומֹות,
ארּבעּתן - יביא ּכי ,בנ יׁשאל ּכי תנּסּו, לא ,יביא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָֹּכי
ּכל סתּומה. - תאמר ּכי ּפתּוחה. - עקב והיה ְְְְִֵֶַָָָָָֹסתּומֹות.
ההוא, ּבעת יׂשראל, ׁשמע ּתׁשּכח, ׁשכח אם והיה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹהּמצוה,
אם והיה הארץ, ּכי ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָועּתה
,יביא ּכי והיה אנכי, ראה ּתׁשמרּון, ׁשמר אם ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֹֹׁשמע,
- יקּום ּכי ׁשבע. והן סתּומֹות, ּכּלן - יכרית ּכי ירחיב, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻּכי
את תאכל, לא אּתם, ּבנים תׁשמע, ּכי ,יסית ּכי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹּפתּוחה.
עׂשר ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלן - טהרה צּפֹור ּכל ּתאכלּו, ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹֻזה
ּכי ׁשנים, ׁשבע מּקץ ׁשנים, ׁשלׁש מקצה ּפתּוחה. - ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּתעׂשר
ּכל סתּומֹות. ארּבעּתן - ל יּמכר ּכי אביֹון, ב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָיהיה
ׁשבעת ׁשבעה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - חדׁש את ׁשמֹור ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֻהּבכֹור,
תּטע לא וׁשטרים, ׁשפטים ּפתּוחה. - הּסּכת חג סתּומה. -ְְְְְִִִַַַָָֹֹֹֹֻ
ּכי סתּומֹות. ארּבעּתן - בקרּב יּמצא ּכי תזּבח, לא ,ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹל
וכי יהיה, וזה לּכהנים, יהיה לא תבא, ּכי ּפתּוחה. - ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹיּפלא
ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלם - יכרית ּכי ּבא, אּתה ּכי הּלוי, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻיבא
תצא ּכי עד, יקּום לא תּסיג, לא ּפתּוחה. - איׁש יהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹוכי
חמׁשּתן - עיר אל תצּור ּכי עיר, אל תקרב ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָלּמלחמה,
ּכי לּמלחמה, תצא ּכי ּפתּוחה. - חלל יּמצא ּכי ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָסתּומֹות.
תראה לא באיׁש, יהיה וכי לאיׁש, יהיה ּכי לאיׁש, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶָֹֹתהיין
ּכּלן - גבר כלי יהיה לא חמֹור, את תראה לא ׁשֹור, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶָֹֹֻאת
לא תבנה, ּכי ּפתּוחה. - יּקרא ּכי ׁשבע. והן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹסתּומֹות,
ּכי היה, אמת ואם אּׁשה, איׁש יּקח ּכי ּגדלים, ְְֱֲִִִִִִִִֶַַָָָֹתחרׁש,
ּכי ימצא, ּבׂשדה ואם בתּולה, נערה יהיה ּכי איׁש, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָיּמצא
לא ממזר, יבא לא פצּוע, יבא לא איׁש, יּקח לא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹֹֹֹֹימצא,
תסּגיר, לא מחנה, תצא ּכי אדמי, תתעב לא עּמֹוני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹֹיבא
ּבכרם, תבא ּכי נדר, תּדר ּכי ,תּׁשי לא קדׁשה, תהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
אּׁשה איׁש יּקח ּכי אּׁשה, איׁש יּקח ּכי ּבקמת, תבא ְִִִִִִִִִַַַָָָָֹּכי
לא ,ברע תּׁשה ּכי הּצרעת, ּבנגע הּׁשמר יּמצא, ּכי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחדׁשה,
ּכי תקצר, ּכי תּטה, לא אבֹות, יּומתּו לא עני, ׂשכיר ְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹֹֹתעׁשק
לא אנׁשים, יּנצּו ּכי אחים, יׁשבּו ּכי ריב, יהיה ּכי ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָֹֹתחּבט,
זכֹור ּוׁשלׁשים. חמׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - ּבכיס ל ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֻיהיה
תכּלה ּכי ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - תבֹוא ּכי והיה עׂשה, אׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָאת

מ ויצו סתּומֹות. ׁשּתיהן - הּזה הּיֹום וזקנילעׂשר, ׁשה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַ
ארּור העם, את מׁשה ויצו מׁשה, וידּבר ּפתּוחה. - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל
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יריעה  ּכל ּבתחּלת ׁשּיּניח צרי ,לפיכ אצּבעֹות. ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלדף,
ּכׁשּתּתפר  ׁשּנמצא - ּתפירה ּוכדי אחת אצּבע רחב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובסֹופּה,
ׁשּתי  ּכּלֹו, הּספר ּבכל ודף ּדף ּכל ּבין יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהיריעה,
לגל  ּכדי ּובסֹופֹו, הּספר ּבתחּלת העֹור מן ויּניח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאצּבעֹות.
הֹותיר, אֹו חּסר ואם למצוה; האּלּו, הּׁשעּורין וכל ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָעּמּוד.

ּפסל. ַָֹלא
ארּכֹו‚. ׁשּיהיה הּספר ׁשּיעׂשה עד אדם, יתּכּון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכיצד

ּבׁשוה העֹורֹות ּומרּבע מתחיל ועֹוׂשה [ברחבם]ּכהּקפֹו? , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
קצב טפחים, ׁשּׁשה מהן עֹור ּכל לּכל.[מדה]רחב אחד ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

יפה  מהּדק אחד, ּכר מהן ועֹוׂשה העֹורֹות, ּגֹולל ּכ ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻואחר
ׁשּׁשה  הּכר הּקף ׁשּיעׂשה עד ּומהּדק, ּבעֹורֹות ּומֹוסיף ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָיפה;
ׁשּמּקיפֹו ׁשני, ׁשל ּבחּוט ּומֹודד העֹור. רחב ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹטפחים,

.הּכר ֶֶַַעל
אֹו„. ארּבעים ארּכּה יהיה ׁשוה, ּכּנה יעׂשה ּכ ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָואחר

לׁשנים  ּבּכּנה מהן אחת אצּבע ויחּלק אצּבעֹות; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָחמּׁשים
אצּבע, חצי ׁשעּור ּבֹו ׁשּידע ּכדי חלקים, ּולארּבעה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹולׁשלׁשה
ּבכּנה  ועֹור עֹור ּכל וימּדד החלק. ּבזה וכּיֹוצא אצּבע, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּורביע
ּכּמה  ׁשּידע ּכדי ועֹור, עֹור ּבכל יׁש אצּבע ּכּמה ׁשּידע עד ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזֹו,

.הּכר ּכל ּבאר ְְֶֶֶֶַַָֹאצּבע
לבּדק ‰. ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אחרים, עֹורֹות לֹוקח ּכ ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹואחר

ׁשאר ידּוע, ודבר אחד. ּדף ּבהן וכֹותב הּכתב, ׁשעּור ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן
למעלה  ּגּליֹון מּניח ׁשהּוא לפי אצּבעֹות, עׂשרה ׁשבע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדף
אם  - הּכתב לפי הּוא הּדף, רחב אבל ארּבע; ּולמּטה ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָֹֹׁשלׁש,
הּכתב, לפי יבֹוא ּו ׁשּבּדף, הּׁשיטֹות מנין וכן עבה. אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּדק

ׁשיטה. ּכמלא לׁשיטה, ׁשיטה ׁשּבין ְְְִִִִִֵֶָָָֹלפי
.Â רחב ימד ּׁשּירצה, מה לפי ּבֹו ׁשּבֹודק הּדף ׁשּכֹותב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹואחר

אצּבעֹות  ׁשּתי הּדף רחב על ויֹוסיף הּכּנה; ּבאצּבעֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּדף
מאֹותֹו ׁשּגלל ּבּכר יבֹואּו ּדּפין ּכּמה ויחׁשב ודף, ּדף ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּבין
נכּתב  ּכּמה ויראה הּדּפין. חׁשּבֹון וידע ּבֹו, ׁשּבדק ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּכתב
ׁשהּוא  הּספר לפי ּומׁשער ּכּלּה, הּתֹורה מן ּבֹו ׁשּבדק זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבדף
מנין  לפי הּתֹורה ּכל עלתה אם - ּומחּׁשב מּמּנּו. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּכֹותב
הֹוציא  ואם ;ּבּכר ּבֹו ׁשּכֹותב הּכתב הּוא זה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּדּפין,

הּתֹורה מן יֹותר ׁשהּדּפין הכתב]החׁשּבֹון על דפים ,[עודף ְִִֵֶֶַַַַָ
אחר; ּבדף ויבּדק הּדּפין, מנין ׁשּיתמעט עד ּבּכתב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָֹירחיב
ּבּכתב  ימעט הּדּפין, מן יתר ׁשהּתֹורה החׁשּבֹון הֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָואם
אחר  ּבדף וכן אחר. ּבדף ויבּדק הּדּפין, ּבמנין ׁשּירּבה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַֹעד
הּדּפין  רחב ׁשּידע מאחר אחד. החׁשּבֹון ׁשּיבֹוא עד ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּדף,

.הּכר ּבאֹותֹו מתחיל הּכתב, ְְְְִִֶֶַַַָוׁשעּור
.Ê הּדף רחב ּכפי ּבׂשרטּוט, ּדּפין ּדּפין ועֹור, עֹור ּכל ְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹּומחּלק

ׁשלׁש העֹור מן לֹו ּוכׁשּיּׁשאר ּבחׁשּבֹון. ועלה ּבֹו, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבדק
מּניח  ׁשּבּיריעה, האחרֹונה הּדף על יֹותר ארּבע אֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאצּבעֹות
- יחּוׁש ואל הּׁשאר ויקץ ּתפירה, ּוכדי אצּבע רחב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמּמּנּו

ּכל ׁשּבא  ּכנגד ׁשּגלל, הּכר על אחרֹות עֹורֹות יּתֹוסף חרֹונה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּדבר  לחּׁשב צרי ואינֹו ועֹור; עֹור מּכל ׁשּקֹוצץ ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּתֹוספֹות

הּדּפין מנין לפי מֹוׁשכֹו ׁשהּכתב כרוחב זה, הוא הדפים [מנין ְְְְִִִֶֶַַַַָ
.הכתב]

.Á ּפחֹות אֹו ׁשּׁשה על יֹותר הּספר רחב לעׂשֹות הרֹוצה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכן

ּכהּקפֹו, ארּכֹו ויצא מחּׁשב, הּוא הּזאת הּדר על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמּׁשּׁשה,
ּבחׁשּבֹון. יטעה ׁשּלא והּוא, - יֹותר ולא ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹֹּבלא

.Ë ׁשעּורי ּובׁשאר האּלּו הּׁשעּורין ּבכל האמּור הּגּודל ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹרחב
הּבינֹוני  והּוא ּכּלּה, ּומצאנּוהּוּתֹורה ּבׁשעּורֹו, ּדקּדקנּו ּכבר - ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻ

ּכאר והן ּבדחק; זֹו ּבצד זֹו ּבינֹונּיֹות ׂשעֹורֹות ׁשבע ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹרחב
הּוא  מקֹום, ּבכל האמּור טפח וכל ּברוח. ׂשעֹורֹות ְְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשּתי

טפחים. ׁשּׁשה אּמה, וכל מּזֹו; אצּבעֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָארּבע
.È ארּבע מּדּפיו, ודף ּדף ּכל רחב - אני ׁשּכתבּתי ּתֹורה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹספר

מּׁשּתיהן  ּדף ּכל רחב האזינּו, וׁשירת הּים וׁשירת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאצּבעֹות;
וחמּׁשים; אחת ודף, ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין ּומנין אצּבעֹות; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשׁש
ואר ּדף; ועׂשרים ׁשּׁשה מאתים הּספר, ּכל ׁשל הּדּפין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּומנין
ּבקרּוב. אצּבעֹות, וׁשׁש וׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש אלף הּספר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכל

.‡È ׁשּבתחּלת לּגּליֹון ּבחׁשּבֹון, היתרֹות אצּבעֹות הּׁשׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאּלּו
אילים. עֹורֹות ּבהם, ׁשּכתבנּו והעֹורֹות וׁשּבסֹופֹו. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּספר
להן  קרֹוב אֹו האּלּו, הּמּדֹות ּפי על לכּתב ׁשּתרצה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובזמן
אֹו ּדף יתר אֹו ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אֹו אחד ּדף חסר הן ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמעט,
אּלא  לחׁשּבֹון, צרי ּתהא ולא ּתיגע לא - ׁשלׁשה אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשנים

ּכהּקפֹו. ארּכֹו ל יבֹוא ְְְִֵֶָָָמּיד
.·È על יתר ולא ּדּפין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביריעה עֹוׂשין ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹאין

חֹולק  ּדּפין, ּתׁשעה ּבת יריעה לֹו נזּדּמנה ּדּפין; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשמֹונה
לכאן  וחמּׁשה לכאן ארּבעה אמּורים?אֹותּה ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָ

ּפסּוק  אפּלּו הּספר, ּבסֹוף אבל ּבאמצעֹו; אֹו הּספר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבתחּלת
אֹותֹו ותֹופרין לבּדֹו, אחד ּדף אֹותֹו עֹוׂשין אחד, ּבדף ְְְְִִֶֶֶַַַָָָאחד

היריעֹות. ׁשאר ְְִִַָעם
.‚È ׁשל ּבגידין אּלא אֹותן ּתֹופרין אין היריעֹות, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּכׁשּתֹופרין

ּכדר ׁשּלהן, ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבהמה
,לפיכ מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר הּתפּלין; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתֹופרין
עד  ּפסל, - טמאה ּבהמה ּבגידי אֹו ּבגידין, ׁשּלא ּתפרן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאם

ּכהלכה. ויתּפר ויחזר ְְְֲֲִִֶַַַָָֹֹׁשּיּתיר
.„Èּכּלּה היריעה ּכל ּתֹופר אינֹו היריעֹות, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכׁשּתֹופרין

ּומעט  מּלמעלה מעט מּניח אּלא סֹופּה, ועד ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָמּתחּלתּה
ּבאמצעּה היריעה ּתּקרע ׁשּלא ּכדי ּתפירה, ּבלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמּלמּטה

ּבתחּלתֹוּכׁשּיגלל  אחד עץ, ׁשל עּמּודים ׁשני לֹו ועֹוׂשה . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
על  ּובּסֹוף ּבּתחּלה ׁשּׁשּיר העֹור ותֹופר ּבסֹופֹו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָואחד
ּבין  וירחיק עליהן; נגלל ׁשּיהא ּכדי ּבגידין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעּמּודים

ׁשּבּד והּכתב ף.העּמּוד ְְֶַַַַָָ
.ÂË ׁשיטֹות ׁשּתי ּבתֹו - יריעה ּבֹו ׁשּנקרעה ּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָספר

לאות] אות בין הכתב יתּפר.[בתוך לא ׁשלׁש, ּבתֹו יתּפר; ,ְְְִִָֹֹֹֹ
עפצֹו ׁשאין ּביׁשן אמּורים? ּדברים שבו ּבּמה האלון פרי [מי ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ

הקלף] ּתֹופר,עובד - עפּוץ ׁשהּוא הּגויל נּכר אם אבל ְֲִִִִֵֶַָָָָנּכר;
ּתבה  ּובין לדף, ּדף ּבין וכן ׁשלׁש. ּבתֹו הּבא קרע ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹואפּלּו
ּבגידין  אּלא אֹותן, ּתֹופרין אין - הּקרעים וכל יתּפר. - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹלתבה
ׁשּלא  יּזהר - הּקרעים ּובכל לזֹו; זֹו היריעֹות ּבהן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתֹופרין

צּורתּה. ּתׁשּתּנה אֹו אחת, אֹות ְְִֶֶַַַַָָּתחסר

י  ¤¤ּפרק
מהן ‡. אחד ׁשּכל הן, ּדברים ׁשעׂשרים למד, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָנמצאת
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מּטה, ארּור מׁשּגה, ארּור מּסיג, ארּור מקלה, ארּור ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָהאיׁש,
ארּור 17ארּור אחתֹו, עם ׁשכב ארּור ּבהמה, ּכל עם ׁשכב ְֲִִֵֵֵָָָָָֹֹֹ

אׁשר  ארּור ׁשחד, לקח ארּור מּכה, ארּור חתנּתֹו, עם ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשכב
ׁשמֹוע, אם והיה עׂשרה. ׁשלׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - יקים ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֻלא
הּברית  דברי אּלה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - תׁשמע לא אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹוהיה
והיה  ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - נּצבים אּתם מׁשה, וּיקרא סתּומה. -ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
וּיל סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - נתּתי ראה הּמצוה, ּכי יבאּו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹכי
מׁשה  אל ה' וּיאמר סתּומה. - מׁשה וּיקרא ּפתּוחה. - ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹמׁשה
ּבעצם, מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, וּיבא הּׁשמים, האזינּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהן,
סתּומה. - ליהּודה וזאת ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - הּברכה ְְְְְְֲִִַָָָָָֹֹוזאת
ּולדן, ּולגד, ולזבּולן, ּוליֹוסף, לבנימן, ּפתּוחה. - ְְְְְְְְְִִִִֵֵָָָָֻּוללוי

ׁשבע. והן סתּומֹות, ּכּלן - מׁשה וּיעל ְְְֵֵֶֶַַַַָָֻּולאׁשר,
והּסתּומֹות וארּבע, ׁשלׁשים - זה ספר ׁשל הּפתּוחֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַמנין
ּוׁשמֹונה. וחמּׁשים מאה - הּכל וארּבע. ועׂשרים מאה -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּומנין ותׁשעים, מאתים - הּתֹורה ּכל ׁשל הּפתּוחֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמנין
מאֹות ׁשׁש - הּכל ותׁשע. וׁשבעים מאֹות ׁשלׁש - ְְְְִִֵֵֵֵַַַָֹהּסתּומֹות

ותׁשע. ְִִֵַָוׁשּׁשים
רוח ּבאמצע יׁש וׁשיטה ׁשיטה ּכל 'האזינּו': ׁשירת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָצּורת

חלּוקה אחד ׁשיטה ּכל ונמצא הּסתּומה, הּפרׁשה ּכצּורת ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָ
הּתבֹות  הן ואּלּו ׁשיטֹות. ּבׁשבעים אֹותּה וכֹותבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָלׁשּתים.

וׁשיטה: ׁשיטה ּכל ְְִִֶָָָֹׁשּבראׁש
הלֹוא, הלה', ׁשחת, אל, הּצּור, ּכי, ּכׂשעירם, יערף, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹהאזינּו,
ּכנׁשר, יסבבנהּו, ימצאהּו, ּכי, יּצב, ּבהנחל, ׁשאל, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹזכר,

ּבני חמאת, וּינקהּו, ירּכבהּו, ה', וינּבל,יפרׂש, ׁשמנּת, ודם, , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ
ּכעסּוני, ּבנים, אראה, מּכעס, וּתׁשּכח, לא, אלהים, ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹּבתֹועבת,
יֹונק, ּומחדרים, עם, וקטב, חּצי, וּתלהט, וּתיקד, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבגֹוי,
ואיבינּו, וה', ּוׁשנים, יבינּו, ואין, ולא, ּפן, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹאׁשּביתה,
ואפס, ועל, וחׁש, לעת, חתּום, וראׁש, אׁשּכלת, ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹֹּומּׁשדמת,
מּדם, אׁשּכיר, אׁשיב, אם, ּכי, מחצּתי, ואין, יהי, יׁשּתּו, ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָצּור,

ונקם. ְְִַָָהרנינּו,
ׁשּבראׁש. הּתבֹות אּלּו ְֵֵֶַָֹּכל

ׁשהן אחרֹונה, ׁשיטה חצי ּכל ׁשּבראׁש הּתבֹות הן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹואּלּו
הּדף: ְְֶַַַּבאמצע

הּוא, עם, ּדֹור, צּדיק, ּכי, הבּו, וכרביבים, ּתּזל, ְְְְִִִִִִִַַַַָותׁשמע,
על, יּצרנהּו, ּובתהּו, יעקב, למסּפר, ּבהפרידֹו, ,זקני ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַֹֹּבינּו,
וּיּטׁש, וּיׁשמן, עם, עם, וׁשמן, וּיאכל, ואין, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹיׂשאהּו,
ואני, הם, ּכי, וּיאמר, וּירא, צּור, חדׁשים, יזּבחּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֻיקנאהּו,
ּפן, לּולי, אמרּתי, ּגם, מחּוץ, וׁשן, מזי, אסּפה, וּתאכל, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּכי,
ּכי, ּכי, לי, הלא, חמת, ענבמֹו, ּכי, ּכי, אם, איכה, לּו, ֲֲֲִִִִִִִֵֵַָָֹּכי,
ותאחז, ואמרּתי, ואין, אני, ראּו, יקּומּו, אׁשר, ואמר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹּכי,

וכּפר. ּכי, מראׁש, וחרּבי, ְְְְְְִִִִֵֶַַַֹולמׂשנאי,
ׁשיטֹות ּבׁשלׁשים אֹותּה ּכֹותבין הּים .ׁשירת ְְִִִִִַַָָ

מּניחין אחת - הּׁשיטֹות ּוׁשאר ּכדרּכּה, ראׁשֹונה ְְְִִִִִַַַַַָָָָׁשיטה
רוח מקֹומֹות ּבאמצעּה ּבׁשני הרוח מּניחין ואחת אחד, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

רוח  ונמצא לׁשלׁש, חלּוקה הּׁשיטה ׁשּתּמצא עד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבאמצעּה,
הרוח. ּכנגד ּוכתב הּכתב, ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָּכנגד

צּורתה: היא ְִָָוזֹו

eøîàiå äåäéì úàfä äøéMä úà ìàøNé éðáe äLî øéLé æà̈¨«¦¤§¥¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ©«Ÿ̈©«Ÿ§

øîàì¥Ÿäàb äàâ ék äBäél äøéLà̈¦¨©«¨¦«¨Ÿ¨¨ñeñ

:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§¨¨©¨«éì éäéå dé úøîæå éfò̈¦§¦§¨¨©«§¦¦

äòeLéì¦«¨eäåðàå éìà äæ¤¥¦§©§¥éäìà¡Ÿ¥

:eäðîîøàå éáà̈¦©«£«Ÿ£¤«§äBäé äîçìî Léà äBäé§¨¦¦§¨¨§¨

:BîL§«íiá äøé Bìéçå äòøt úákøî©§§Ÿ©§Ÿ§¥¨¨©¨øçáîe¦§©

ìL:óeñ íéá eòaè åéL ¨«¦¨ª§§©«Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§ŸŸ§©§ª¨«§¦§Ÿ§

:ïáà̈«¤ðéîéçka éøcàð äåäé E §¦«§§Ÿ̈¤§¨¦©Ÿ©ðéîéE §¦«§

:áéBà õòøz äBäé§¨¦§©¥«ðBàb áøáeñøäz E §Ÿ§«§©«£Ÿ

éî÷E ¨¤ðøç çlLz:Lwk Bîìëàé E §©©£Ÿ§«Ÿ§¥©©«çeøáe§©

étàíéî eîøòð E ©¤¤¤§©¦ãð Bîë eávð¦§§¥

íéìæð«Ÿ§¦:íé áìa úîäú eàô÷̈«§§ŸŸ§¤¨«øîà̈©

âéOà ócøà áéBà¥¤§Ÿ©¦Bîàìîz ììL ÷lçà£©¥¨¨¦§¨¥

éLôð©§¦:éãé BîLéøBz éaøç ÷éøà̈¦©§¦«¦¥¨¦«zôLð̈©§¨

íé Bîqk Eçeøá§«£¦¨¨íéîa úøôBòk eììö̈«£©«¤¤§©¦

:íéøécà©¦¦«äåäé íìàa äëîë éî¦«¨Ÿ¨¨«¥¦§Ÿ̈éî¦

Lãwa øcàð äëîk̈Ÿ¨¤§¨©Ÿ¤äNò úläú àøBð¨§¦ŸŸ¥

:àìô¤«¤úéèððéîé:õøà Bîòìáz E ¨¦¨§¦§¦§¨¥¨«¤úéçð̈¦¨

zìàb eæ íò Ecñçá§©§§©¨¨§¨äåð ìà Efòá zìäð¥©§¨§¨§¤§¥

:ELã÷̈§¤«ïeæbøé íénò eòîL̈«§©¦¦§¨ìéç¦

ìt éáLé æçà:úL ¨©«§¥§¨«¤éôelà eìäáð æà̈¦§£©¥

íBãà¡ãòø Bîæçàé áàBî éìéà¥¥¨«Ÿ£¥¨©eâîð̈Ÿ

:ïòðë éáLé ìkŸ«§¥§¨«©äúîéà íäéìò ìtz¦Ÿ£¥¤¥¨¨

ãçôå̈©©ïáàk eîcé EòBøæ ìãâa¦§Ÿ§«£¦§¨¨¤ãò©

äåäé Enò øáòé©«£Ÿ©§§Ÿ̈eæ íò øáòé ãò©«©«£Ÿ©

:úéð÷̈¦«¨Eúìçð øäa Bîòhúå Bîàáz§¦¥§¦¨¥§©©«£¨«§ïBëî̈

ìäBäé zìòt EzáL §¦§§¨©§¨§¨eððBk éðãà Lãwî¦§¨£Ÿ¨«£

éãé:E ¨¤«:ãòå íìòì Cìîé äBäé§¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤«ék¦

éî úà íäìò äBäé áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá̈©§Ÿ§¦§§¨«¨¨©¨©¨¤§¨£¥¤¤¥

íiä©¨CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¦§¨¥¨«§©©¨¨§:íiä©¨«

יתּכּון  - הּכתב ּבׁשאר ּבין ּבּׁשירֹות, ּבין - ּכּלּה הּתֹורה. ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכל
ולא  ּבּה, תדּבק ולא ּביֹותר, לחברּתּה סמּוכה אֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּתהיה
אּלא  תבֹות; ּכׁשּתי הּתבה תתראה ׁשּלא ּכדי מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹתתרחק
מאֹות, אֹות הרחיק ואם הׂשערה. ּכחּוט לאֹות אֹות ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָיהיה
הרי  - רגיל ׁשאינֹו לתינֹוק תבֹות ּכׁשּתי הּתבה ׁשּתראה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכדי

ׁשּיתּקן. עד פסּול ְֵֶֶַַָזה

ט  ¤¤ּפרק
ולא ‡. הּקפֹו, על יתר ארּכֹו לא ּתֹורה, ספר עֹוׂשין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין

ּבגויל ארּכֹו? הּוא וכּמה ארּכֹו. על יתר עבה]הּקפֹו -[קלף ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשל  הּגּודל ּברחב אצּבע ועׂשרים ארּבע ׁשהם טפחים, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּׁשה

ּובקלף יותר]יד; דק ׁשּיהא [שהוא והּוא יֹותר, אֹו ּפחֹות אֹו - ְְְִֵֵֶָָָ
את  ּומעט מּׁשּׁשה ּפחֹות ּבגויל עׂשה אם וכן ּכהּקפֹו. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָארּכֹו
ארּכֹו ׁשּיהיה עד ּבּכתב, והרחיב הּׁשּׁשה על יתר אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּכתב,

ּכּמצוה. זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַָּכהּקפֹו
הּגּליֹון·. כתב]ׁשעּור ללא ריק קלף מּלמּטה,[שוליים. ְִִִַַָָ

ּדף ּובין אצּבעֹות; ׁשלׁש ּולמעלה, אצּבעֹות; [עמוד]ארּבע ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹ
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יריעה  ּכל ּבתחּלת ׁשּיּניח צרי ,לפיכ אצּבעֹות. ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלדף,
ּכׁשּתּתפר  ׁשּנמצא - ּתפירה ּוכדי אחת אצּבע רחב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובסֹופּה,
ׁשּתי  ּכּלֹו, הּספר ּבכל ודף ּדף ּכל ּבין יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהיריעה,
לגל  ּכדי ּובסֹופֹו, הּספר ּבתחּלת העֹור מן ויּניח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאצּבעֹות.
הֹותיר, אֹו חּסר ואם למצוה; האּלּו, הּׁשעּורין וכל ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָעּמּוד.

ּפסל. ַָֹלא
ארּכֹו‚. ׁשּיהיה הּספר ׁשּיעׂשה עד אדם, יתּכּון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכיצד

ּבׁשוה העֹורֹות ּומרּבע מתחיל ועֹוׂשה [ברחבם]ּכהּקפֹו? , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
קצב טפחים, ׁשּׁשה מהן עֹור ּכל לּכל.[מדה]רחב אחד ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

יפה  מהּדק אחד, ּכר מהן ועֹוׂשה העֹורֹות, ּגֹולל ּכ ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻואחר
ׁשּׁשה  הּכר הּקף ׁשּיעׂשה עד ּומהּדק, ּבעֹורֹות ּומֹוסיף ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָיפה;
ׁשּמּקיפֹו ׁשני, ׁשל ּבחּוט ּומֹודד העֹור. רחב ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹטפחים,

.הּכר ֶֶַַעל
אֹו„. ארּבעים ארּכּה יהיה ׁשוה, ּכּנה יעׂשה ּכ ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָואחר

לׁשנים  ּבּכּנה מהן אחת אצּבע ויחּלק אצּבעֹות; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָחמּׁשים
אצּבע, חצי ׁשעּור ּבֹו ׁשּידע ּכדי חלקים, ּולארּבעה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹולׁשלׁשה
ּבכּנה  ועֹור עֹור ּכל וימּדד החלק. ּבזה וכּיֹוצא אצּבע, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּורביע
ּכּמה  ׁשּידע ּכדי ועֹור, עֹור ּבכל יׁש אצּבע ּכּמה ׁשּידע עד ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזֹו,

.הּכר ּכל ּבאר ְְֶֶֶֶַַָֹאצּבע
לבּדק ‰. ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אחרים, עֹורֹות לֹוקח ּכ ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹואחר

ׁשאר ידּוע, ודבר אחד. ּדף ּבהן וכֹותב הּכתב, ׁשעּור ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן
למעלה  ּגּליֹון מּניח ׁשהּוא לפי אצּבעֹות, עׂשרה ׁשבע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדף
אם  - הּכתב לפי הּוא הּדף, רחב אבל ארּבע; ּולמּטה ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָֹֹׁשלׁש,
הּכתב, לפי יבֹוא ּו ׁשּבּדף, הּׁשיטֹות מנין וכן עבה. אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּדק

ׁשיטה. ּכמלא לׁשיטה, ׁשיטה ׁשּבין ְְְִִִִִֵֶָָָֹלפי
.Â רחב ימד ּׁשּירצה, מה לפי ּבֹו ׁשּבֹודק הּדף ׁשּכֹותב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹואחר

אצּבעֹות  ׁשּתי הּדף רחב על ויֹוסיף הּכּנה; ּבאצּבעֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּדף
מאֹותֹו ׁשּגלל ּבּכר יבֹואּו ּדּפין ּכּמה ויחׁשב ודף, ּדף ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּבין
נכּתב  ּכּמה ויראה הּדּפין. חׁשּבֹון וידע ּבֹו, ׁשּבדק ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּכתב
ׁשהּוא  הּספר לפי ּומׁשער ּכּלּה, הּתֹורה מן ּבֹו ׁשּבדק זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבדף
מנין  לפי הּתֹורה ּכל עלתה אם - ּומחּׁשב מּמּנּו. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּכֹותב
הֹוציא  ואם ;ּבּכר ּבֹו ׁשּכֹותב הּכתב הּוא זה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּדּפין,

הּתֹורה מן יֹותר ׁשהּדּפין הכתב]החׁשּבֹון על דפים ,[עודף ְִִֵֶֶַַַַָ
אחר; ּבדף ויבּדק הּדּפין, מנין ׁשּיתמעט עד ּבּכתב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָֹירחיב
ּבּכתב  ימעט הּדּפין, מן יתר ׁשהּתֹורה החׁשּבֹון הֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָואם
אחר  ּבדף וכן אחר. ּבדף ויבּדק הּדּפין, ּבמנין ׁשּירּבה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַֹעד
הּדּפין  רחב ׁשּידע מאחר אחד. החׁשּבֹון ׁשּיבֹוא עד ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּדף,

.הּכר ּבאֹותֹו מתחיל הּכתב, ְְְְִִֶֶַַַָוׁשעּור
.Ê הּדף רחב ּכפי ּבׂשרטּוט, ּדּפין ּדּפין ועֹור, עֹור ּכל ְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹּומחּלק

ׁשלׁש העֹור מן לֹו ּוכׁשּיּׁשאר ּבחׁשּבֹון. ועלה ּבֹו, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבדק
מּניח  ׁשּבּיריעה, האחרֹונה הּדף על יֹותר ארּבע אֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאצּבעֹות
- יחּוׁש ואל הּׁשאר ויקץ ּתפירה, ּוכדי אצּבע רחב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמּמּנּו

ּכל ׁשּבא  ּכנגד ׁשּגלל, הּכר על אחרֹות עֹורֹות יּתֹוסף חרֹונה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּדבר  לחּׁשב צרי ואינֹו ועֹור; עֹור מּכל ׁשּקֹוצץ ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּתֹוספֹות

הּדּפין מנין לפי מֹוׁשכֹו ׁשהּכתב כרוחב זה, הוא הדפים [מנין ְְְְִִִֶֶַַַַָ
.הכתב]

.Á ּפחֹות אֹו ׁשּׁשה על יֹותר הּספר רחב לעׂשֹות הרֹוצה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכן

ּכהּקפֹו, ארּכֹו ויצא מחּׁשב, הּוא הּזאת הּדר על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמּׁשּׁשה,
ּבחׁשּבֹון. יטעה ׁשּלא והּוא, - יֹותר ולא ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹֹּבלא

.Ë ׁשעּורי ּובׁשאר האּלּו הּׁשעּורין ּבכל האמּור הּגּודל ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹרחב
הּבינֹוני  והּוא ּכּלּה, ּומצאנּוהּוּתֹורה ּבׁשעּורֹו, ּדקּדקנּו ּכבר - ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻ

ּכאר והן ּבדחק; זֹו ּבצד זֹו ּבינֹונּיֹות ׂשעֹורֹות ׁשבע ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹרחב
הּוא  מקֹום, ּבכל האמּור טפח וכל ּברוח. ׂשעֹורֹות ְְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשּתי

טפחים. ׁשּׁשה אּמה, וכל מּזֹו; אצּבעֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָארּבע
.È ארּבע מּדּפיו, ודף ּדף ּכל רחב - אני ׁשּכתבּתי ּתֹורה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹספר

מּׁשּתיהן  ּדף ּכל רחב האזינּו, וׁשירת הּים וׁשירת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאצּבעֹות;
וחמּׁשים; אחת ודף, ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין ּומנין אצּבעֹות; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשׁש
ואר ּדף; ועׂשרים ׁשּׁשה מאתים הּספר, ּכל ׁשל הּדּפין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּומנין
ּבקרּוב. אצּבעֹות, וׁשׁש וׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש אלף הּספר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכל

.‡È ׁשּבתחּלת לּגּליֹון ּבחׁשּבֹון, היתרֹות אצּבעֹות הּׁשׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאּלּו
אילים. עֹורֹות ּבהם, ׁשּכתבנּו והעֹורֹות וׁשּבסֹופֹו. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּספר
להן  קרֹוב אֹו האּלּו, הּמּדֹות ּפי על לכּתב ׁשּתרצה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובזמן
אֹו ּדף יתר אֹו ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אֹו אחד ּדף חסר הן ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמעט,
אּלא  לחׁשּבֹון, צרי ּתהא ולא ּתיגע לא - ׁשלׁשה אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשנים

ּכהּקפֹו. ארּכֹו ל יבֹוא ְְְִֵֶָָָמּיד
.·È על יתר ולא ּדּפין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביריעה עֹוׂשין ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹאין

חֹולק  ּדּפין, ּתׁשעה ּבת יריעה לֹו נזּדּמנה ּדּפין; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשמֹונה
לכאן  וחמּׁשה לכאן ארּבעה אמּורים?אֹותּה ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָ

ּפסּוק  אפּלּו הּספר, ּבסֹוף אבל ּבאמצעֹו; אֹו הּספר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבתחּלת
אֹותֹו ותֹופרין לבּדֹו, אחד ּדף אֹותֹו עֹוׂשין אחד, ּבדף ְְְְִִֶֶֶַַַָָָאחד

היריעֹות. ׁשאר ְְִִַָעם
.‚È ׁשל ּבגידין אּלא אֹותן ּתֹופרין אין היריעֹות, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּכׁשּתֹופרין

ּכדר ׁשּלהן, ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבהמה
,לפיכ מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר הּתפּלין; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתֹופרין
עד  ּפסל, - טמאה ּבהמה ּבגידי אֹו ּבגידין, ׁשּלא ּתפרן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאם

ּכהלכה. ויתּפר ויחזר ְְְֲֲִִֶַַַָָֹֹׁשּיּתיר
.„Èּכּלּה היריעה ּכל ּתֹופר אינֹו היריעֹות, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכׁשּתֹופרין

ּומעט  מּלמעלה מעט מּניח אּלא סֹופּה, ועד ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָמּתחּלתּה
ּבאמצעּה היריעה ּתּקרע ׁשּלא ּכדי ּתפירה, ּבלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמּלמּטה

ּבתחּלתֹוּכׁשּיגלל  אחד עץ, ׁשל עּמּודים ׁשני לֹו ועֹוׂשה . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
על  ּובּסֹוף ּבּתחּלה ׁשּׁשּיר העֹור ותֹופר ּבסֹופֹו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָואחד
ּבין  וירחיק עליהן; נגלל ׁשּיהא ּכדי ּבגידין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעּמּודים

ׁשּבּד והּכתב ף.העּמּוד ְְֶַַַַָָ
.ÂË ׁשיטֹות ׁשּתי ּבתֹו - יריעה ּבֹו ׁשּנקרעה ּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָספר

לאות] אות בין הכתב יתּפר.[בתוך לא ׁשלׁש, ּבתֹו יתּפר; ,ְְְִִָֹֹֹֹ
עפצֹו ׁשאין ּביׁשן אמּורים? ּדברים שבו ּבּמה האלון פרי [מי ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ

הקלף] ּתֹופר,עובד - עפּוץ ׁשהּוא הּגויל נּכר אם אבל ְֲִִִִֵֶַָָָָנּכר;
ּתבה  ּובין לדף, ּדף ּבין וכן ׁשלׁש. ּבתֹו הּבא קרע ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹואפּלּו
ּבגידין  אּלא אֹותן, ּתֹופרין אין - הּקרעים וכל יתּפר. - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹלתבה
ׁשּלא  יּזהר - הּקרעים ּובכל לזֹו; זֹו היריעֹות ּבהן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתֹופרין

צּורתּה. ּתׁשּתּנה אֹו אחת, אֹות ְְִֶֶַַַַָָּתחסר

י  ¤¤ּפרק
מהן ‡. אחד ׁשּכל הן, ּדברים ׁשעׂשרים למד, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָנמצאת
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הּכסּות. ּכנפי על ציצית לעׂשֹות - והיא אחת, עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
הּבגד ‡. מּמין הּבגד ּכנף על ׁשעֹוׂשין הּנקרא ענף הּוא - ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּנאמר: הראׁש, לציצית ּדֹומה ׁשהּוא מּפני ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָֹ'ציצית',
'לבן', הּנקרא הּוא - הענף וזה ראׁשי". ּבציצת ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ"וּיּקחני
מן  מנין הענף לחּוט ואין לצבעֹו. מצּוין אנּו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמּפני

ַָהּתֹורה.
הרקיע·. ּכעין ׁשּנצּבע צמר חּוט אֹותֹוולֹוקחין וכֹורכין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

למנין  ואין 'ּתכלת'. הּנקרא הּוא זה, וחּוט הענף; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל
הּתֹורה. מן ׁשעּור זה חּוט ׁשּכֹור ְִִִֵֶֶַַָהּכריכֹות

ענף ‚. הּכנף על ׁשּיעׂשה - צּוּויֹות ׁשּתי זֹו, ּבמצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָנמצאּו
"ועׂשּו ׁשּנאמר: ּתכלת, חּוט הענף על וׁשּיכר מּמּנה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיֹוצא

ּתכלת" ּפתיל הּכנף ציצת על ונתנּו ציצת, .להם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
הּלבן „. את מעּכב אינֹו את הּתכלת, מעּכב אינֹו והּלבן, ; ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

וכן  לבּדֹו; לבן עֹוׂשה ּתכלת, לֹו ׁשאין הרי ּכיצד? ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּתכלת.
הּכנף, עד ונתמעט הּלבן, ונפסק ּותכלת, לבן עׂשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאם

ּכׁשר. - לבּדֹו הּתכלת ְְְְִֵֵֶַַַָונׁשאר
ׁשּתי ‰. אינן חברֹו, את מעּכב מהן אחד ׁשאין ּפי על ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאף

ׁשּיׁש טּלית והּלֹובׁש היא; אחת עׂשה מצות אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצוֹות,
עׂשה  מצות ק ּים הרי - ּכאחד ׁשניהם אֹו ּתכלת, אֹו לבן, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבּה
מלּמד  לציצת", לכם "והיה הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָאחת.
זֹו, את זֹו מעּכבֹות הּציצּיֹות וארּבע אחת. מצוה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשּׁשניהם

אחת. מצוה ְְְִֶַַַַָָׁשארּבעּתן
.Â ׁשהיא טּלית ׁשל מּזוית מתחיל הּציצית? עֹוׂשין ְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָּכיצד

אצּבעֹות  ׁשלׁש על יֹותר לא מּמּנה ּומרחיק האריג, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹסֹוף
ּגּודל מּקׁשר ּפחֹות ולא עד למעלה, האצבע של ראשון [מפרק ְְְִֶֶַָָָֹ

ארּבעהציפורן] ׁשם ּומכניס ;- ּבאמצע וכֹופלן חּוטין, ה ְְְְְִִֶַַַָָָָָ
מׁשלׁשלין חּוטים ׁשמֹונה מן [משתלשלים]נמצאּו ּתלּויין , ְְְְְְִִִִִָָֻ

אצּבעֹות; מארּבע ּפחֹות אין הּׁשמֹונה, החּוטין ואר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּקרן.
וכל  ּכׁשרֹות. - ׁשּתים אֹו אּמה אפּלּו ּכן, על יֹותר היּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָואם

החּוטין,[שיעורן-]האצּבעֹות מּׁשמֹונת אחד ויהיה ּבגּודל. , ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
לבן. והּׁשבעה, ּתכלת; ְְְִֵֶַָָָחּוט

.Ê על אחת ּכריכה ּבֹו וכֹור הּלבן, מן אחד חּוט ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולֹוקח
ּבצד החּוטין חּוט [בשפת]ׁשאר ולֹוקח ּומּניחֹו; הּבגד, ְְְִִֵֶֶַַַַַָ

לבן, ׁשל ּכריכה ּבצד ּכריכֹות ׁשּתי ּבֹו וכֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּתכלת,
ּומרחיק  'חליה'. הּנקראין הם ּכריכֹות, הּׁשלׁש ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻוקֹוׁשר.
ּומרחיק  לבּדֹו; ּתכלת ׁשל ּבחּוט ׁשנּיה חליה ועֹוׂשה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻמעט,
ׁשהּוא  אחרֹונה, חליה עד וכן ׁשליׁשית; חליה ועֹוׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻֻמעט,
לבן  ׁשל אחרֹונה ּוכריכה ּתכלת, ׁשל ּכריכֹות ׁשּתי ּבּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכֹור
ולא  ּבּקדׁש, ׁשּמעלין ּבֹו, מסּים ּבּלבן, ׁשהתחיל מּפני -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

מינּה לּכנף סמּו ׁשּיהא ּכדי ּבּלבן? יתחיל ולּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָמֹורידין.
הכנף] הּכנפֹות.[מין ּבארּבע עֹוׂשה הּוא זֹו, ּדר ועל .ְְְְֶֶֶַַַַָ

.Á,מּׁשבע ּפחֹות לא ּכנף? ּבכל עֹוׂשה הּוא חליֹות ְְִֶֶַַָָָָָֹֻּכּמה
עׂשרה ו  ׁשלׁש על יֹותר ואם לא הּמבחר. מן מצוה היא וזֹו ; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֻ

הּתכלת  ּכר ואם ּכׁשרה; אחת, חליה אּלא עליה ּכר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלא
החליֹות  ּכל ׁשּיהיּו - הּתכלת ונֹואי ּכׁשרה. הּציצית, רב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻעל

ענף ׁשליׁשיהן ּוׁשני המׁשלׁשלין, החּוטין [שאינו ּבׁשליׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
לפרדֹוכרוך] וצרי נפרדים]. החוטים ׁשּיהיה [שיהיו עד , ְְְְִִֶֶַָָ

הראׁש. ׂשער ְְִִַָֹּכציצית
.Ë,החּוטין מּׁשמֹונת אחד לֹוקח - ּתכלת ּבלא לבן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה

ׁשני  ּומּניח ׁשליׁשן, עד החּוטין ׁשאר על אֹותֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָוכֹור
חליֹות  אֹותּה לכר רצה אם - זֹו ּוכריכה ענף. ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹֻׁשליׁשיהן
הּוא  וזה ּבידֹו, הרׁשּות - ּבּתכלת ׁשּכֹור ּכעין ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָֻחליֹות,

ׁשל מנהגנּו; ּכללֹו עֹוׂשה. חליֹות, מנין ּבלא לכר רצה ואם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
ויׁש ׁשליׁשין. ׁשני והענף ׁשליׁש, הּכרּו להיֹות יתּכּון - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּדבר
רב  על הּלבן ּכר ואם ּבּלבן; זה ּבדבר מדקּדק ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי

ּכׁשרה. - אחת חליה אּלא ּכר ׁשּלא אֹו ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהחּוטין,
.È לעׂשֹות רצה אם - הּתכלת חּוטי ואחד הּלבן, חּוטי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד

חוטים]ׁשזּורין ּכפּול [מכמה החּוט היה אפּלּו עֹוׂשה; , ְֲִִֶַָָָ
נחׁשב  אינֹו - אחד ּפתיל ׁשּנעׂשה עד וׁשזּור חּוטין, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשמֹונה

אחד. חּוט ֶֶָָאּלא
.‡È לׁשם טוּיה צריכין - ּתכלת ּבין לבן ּבין ציצית, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָחּוטי

ּבּקֹוצים ציצית  הּנאחז הּצמר מן לא אֹותן, עֹוׂשין ואין . ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
הּנימין מן ולא ּביניהן, רֹובצין הּנתלׁשין [שערות]ּכׁשהּצאן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

הּבגד  ּבסֹוף מׁשּיר ׁשהאֹורג ׁשתי מּׁשּיּורי ולא הּבהמה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמן
אֹותן, עֹוׂשין ואין הּפׁשּתן. מן אֹו צמר, ׁשל הּגּזה מן אּלא -ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּנּדחת עיר מּׁשל ולא הּגזּול, הּצמר מן עבודה לא [שעבדה ְִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּמׁשּתחוה זרה] ּפסּולה. עׂשה, ואם קדׁשים; מּׁשל ולא ,ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ

לפׁשּתן  הּמׁשּתחוה אבל לציצית; ּפסּול צמרּה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלּבהמה,
נׁשּתּנה. ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנטּוע

.·È ּפסּולה - ּגֹוי אֹותּה ׁשעׂשה אל ציצית "ּדּבר ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אֹותּה עׂשה אם אבל ציצת"; להם ועׂשּו . . יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָּבני
העׂשּוי  מן ׁשּנעׂשת וציצית ּכׁשרה. ּכּונה, ּבלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹיׂשראל

ּפסּולה. ְִֶָֹמּקדם,
.‚Èּכנף הביא אחר]ּכיצד? ּותפרּה[מבגד ציצית, ּבּה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּפסּול, אּמה, על אּמה הּכנף ּבאֹותּה יׁש אפּלּו - הּבגד ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל
זה  ׁשהרי - העׂשּוי מן ולא ציצת", להם "ועׂשּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

מאליה. ׁשּנעׂשת למי זה,ּדֹומה מּבגד ציצית להּתיר ּומּתר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
ּתכלת. ּבין לבן ּבין אחר, ּבבגד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָולתלֹותּה

.„Èזֹו ּכנף וקׁשר לזֹו, מּזֹו ּכנפים ׁשּתי ּבין החּוטין ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָּתלה
ונפרדּו ּבאמצע, חתכן ּכ ואחר ּכהלכתּה, זֹו וכנף ְְְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָּכהלכתּה
ׁשּׁשּתי  לפי ּפסּולין, היּו ׁשּקׁשרן ּבעת ׁשהרי ּפסּול; - מּזה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָזה

מערֹות ּובׁשעה [מחוברות]הּכנפים ׁשּביניהן, ּבחּוטין ּבזֹו זֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
העׂשּוי. מן עֹוׂשה נמצא - ציצּיֹות ׁשּתי נעׂשּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּפסקן,

.ÂËציצית על ציצית לארבע הּטיל בנוסף ציציות [ארבע ִִִִִִַ
הראׁשֹונה ציציות] מּתיר - הראׁשֹונה את לבּטל נתּכּון אם -ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
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- מהן אחד ּבֹו נעׂשה ואם ּתֹורה; ספר הּוא ּפֹוסל הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּבֹו ואין הּתינֹוקֹות, ּבהן ׁשּמלּמדין החּמׁשין מן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻּכחּמׁש
אם  (א) הן: ואּלּו ּברּבים; ּבֹו קֹורין ואין ּתֹורה, ספר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֻקדּׁשת
ּבהמה  עֹור על ׁשּנכּתב (ב) טמאה; ּבהמה עֹור על ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנכּתב
ספר  לׁשם ׁשּלא מעּבד ׁשהיה אֹו (ג) מעּבד; ׁשאינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻֻטהֹורה
ּבמקֹום  הּגויל על ּכתיבה, ּבמקֹום ׁשּלא ׁשּנכּתב (ד) ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹּתֹורה;
על  מקצתֹו ׁשּנכּתב (ה) ׂשער; ּבמקֹום הּקלף ועל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבׂשר
ּדּוכסּוסטֹוס  על ׁשּנכּתב (ו) הּקלף; על ּומקצתֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָהּגויל,

בבהמה] החיצוני העור ׂשרטּוט;[חלק ּבלא ׁשּנכּתב (ז) ;ְְְִִֶַֹ
העֹומד ּבׁשחר ׁשּלא ׁשּנכּתב רב](ח) זמן ;[המתקיים ְְִֵֶֶַָָֹֹ

וכ  ּגֹוי ׁשּכתבֹו (י) לׁשֹונֹות; ּבׁשאר ׁשּנכּתב ּבֹו(ט) ּיֹוצא ְְְְְִִֵֶֶַַָָ
האזּכרֹות ׁשּכתב (יא) ּפסּולין; הקב"ה]מּׁשאר ּבלא [שמות ְְְְִִֶַַָָָָֹ

אפּלּו ׁשהֹוסיף (יג) אחת; אֹות אפּלּו ׁשחּסר (יב) ֲֲִִִִֵֶֶַַַָָּכּונה;
צּורת  ׁשּנפסדה (טו) ּבאֹות; אֹות ׁשּנגעה (יד) אחת; ְְְְִֶֶַַַָָָאֹות
אחרת  לאֹות ּתדמה אֹו עּקר, ּכל ּתּקרא ׁשּלא עד אחת, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאֹות

ּבעּקר ּבין ּבנקב[בתחילת]- ּבין האות]הּכתיבה, ,[שניקבה ְְְִִֵֵֶֶַַָ
ּבטׁשטּוׁש ּבין ּבקרע, האות]ּבין מקצת ;[נמחקה ְְְִֵֵֶַ

ׁשּתראה  עד לאֹות, אֹות ּבין הקריב אֹו ׁשהרחיק ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ(טז)
ׁשּׁשּנה  (יז) אחת; ּכתבה ּתבֹות ׁשּתי אֹו ּתבֹות, ּכׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּתבה
ׁשּכתב  (יט) הּׁשירֹות; צּורת ׁשּׁשּנה (יח) הּפרׁשּיֹות; ִִִֶֶַַַַַָָָָצּורת
ּבגידי  ׁשּלא היריעֹות ׁשּתפר (כ) ּכׁשירה; הּכתב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשאר

לעּכב. לא למצוה, - הּדברים ּכל ּוׁשאר ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹטהֹורה.
ּגדֹול.·. וכבֹוד יתרה קדּׁשה ּבֹו נֹוהגין - הּכׁשר ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֻספר

ּיאכל, מה לֹו אין אפּלּו ּתֹורה, ספר למּכר לאדם לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹואסּור
חדׁש ּבֹו לּקח יׁשן ואפּלּו רּבים, ספרים לֹו היּו .ואפּלּו ְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָ

ׁשּילמד  - ּדברים לׁשני אּלא ּתֹורה, ספר מֹוכרין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלעֹולם
לֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ּבדמיו: אּׁשה ׁשּיּׂשא אֹו ּבדמיו, ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹּתֹורה

למּכר. אחר ְִֵַָָֹּדבר
חרׂש,‚. ּבכלי אֹותֹו נֹותנין - ׁשּנפסל אֹו ׁשּבלה, ּתֹורה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָספר

ּגניזתֹו. היא וזֹו חכמים; ּתלמיד אצל אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָוקֹוברין
למת [מעילי]מטּפחֹות ּתכריכין אֹותן עֹוׂשין ׁשּבלּו, ספרים ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ּגניזתן  היא וזֹו .מצוה; ְְְִִִָָָ
ּבֹו„. והּנח ּתֹורה, לספר ׁשהּוכן הּמטּפחֹות,ּתיק וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻ

הּמגּדל אֹו קריאתו]והארֹון, בעת הס"ת להנחת [בימה ְְִַָָָ
הּתיק; ּבתֹו ׁשהּספר ּפי על אף ּתֹורה, ספר ּבֹו ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמּניחין
ספר  עליו והּנח ּתֹורה, ספר עליו להּניח ׁשהּוכן הּכּסא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻוכן
אּלא  לזרקן; ואסּור הן, קדּׁשה ּתׁשמיׁשי הּכל - ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּתֹורה
עליהן  ׁשעֹומד הּבימֹות אבל נגנזין. ּכׁשּיּׁשברּו, אֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכׁשּיבלּו

והּלּוחֹות ּתֹורה, ספר הברית]אֹוחז לוחות ׁשּכֹותבין [דגם ְְִֵֵֶֶַָ
ּכסף  רּמֹוני וכן קדּׁשה. ּבהן אין - להתלּמד לּתינֹוק ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבהן
ּתׁשמיׁשי  - לנֹואי ּתֹורה לספר ׁשעֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוזהב
אֹותן  מכר ּכן אם אּלא לחל, להֹוציאן ואסּור הן; ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻקדּׁשה

חּמׁש. אֹו ּתֹורה ספר ּבדמיהן ְְִִֵֵֶֶָָֻלקנֹות
על ‰. לֹומר צרי ואין ספר, ּגּבי על ספר להּניח ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻמּתר

ּוכתּובים, נביאים ּגּבי על חּמׁשין ּומּניחין החּמׁשין. ְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָֻֻּגּבי
ולא  החּמׁשין, ּגּבי על ּוכתּובים נביאים מּניחין אין ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻאבל

ּתֹורה  ספר ּגּבי על הלכֹות חּמׁשין אפּלּו הּקדׁש, ּכתבי וכל . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
הּקמיעין אֹותן. לזרק אסּור - שמות והּגדֹות עם [קלפים ְְְִִֵַַָָָֹ

לסגולה] אין הקודש - הּקדׁש ּכתבי ׁשל ענינים ּבהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיׁש
עֹור. מחּפֹות היּו ּכן אם אּלא הּכּסא, לבית ּבהן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻנכנסין

.Âלבית לא ּבֹו ויּכנס ּבזרֹועֹו, ּתֹורה ספר אדם יאחז ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
הּכּסא  לבית אֹו ּפי הּמרחץ, על אף - הּקברֹות לבית אֹו , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

יקרא  ולא ׁשּלֹו. הּתיק ּבתֹו ונתּון ּבמטּפחֹות, ּכרּו ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹׁשהּוא
אֹו הּמת, מן אֹו הּקבר, מן אּמֹות ארּבע ׁשּירחיק עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַּבֹו,
ליׁשב  ואסּור ערם. ּכׁשהּוא הּספר יאחז ולא הּכּסא. ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹמּבית

עליה. ּתֹורה ׁשּספר מּטה ִֵֶֶֶַָָָָעל
.Ê עד ּבֹו, מּטתֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבית

אחר  ּבכלי הּכלי ויּתן ּבכלי, ׁשּיּניחּנּו עד אֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּיֹוציאּנּו,
לֹו מזּמן מיועד]ׁשאינֹו -[מיוחד, לֹו מזּמן היה אם אבל ; ְְֲִֵֶָָָָָֻֻ

עד  אֹו הן. אחד ּככלי זה, ּבתֹו זה ּכלים עׂשרה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָאפּלּו
ּבית  לֹו אין אם טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחּצה לֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיעׂשה
מּטתֹו, לׁשּמׁש אסּור - אחר ּבית לֹו יׁש אם אבל ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָאחר;

ׁשּיֹוציאּנּו. ִֶֶַעד
.Á נּדֹות ואפּלּו הּטמאין, לאחז ּכל מּתרין - ּגֹוים ואפּלּו , ְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻ

טמאה. מקּבלין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ּבֹו; ולקרֹות ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻספר
אּלא  ּבטיט; מלכלכֹות אֹו מטּנפֹות, ידיו יהיּו ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֻֻוהּוא,

ּבֹו. יּגעּו ּכ ואחר ידיהן, ְְְְֲִִֵֶַַָירחצּו
.Ë מּפניו לעמד חּיב ,מהּל ּכׁשהּוא ּתֹורה ספר הרֹואה .ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבֹו מהּל ׁשהּוא זה ׁשּיעמד עד עֹומדין, הּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹֹויהיּו
,ּכ ואחר מעיניהם; ׁשּיתּכּסה עד אֹו למקֹומֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּיּגיעּנּו

ליׁשב. מּתרין ְִִֵֵָֻיהיּו
.È מקֹום ּתֹורה לספר ליחד הּמקֹום,מצוה אֹותֹו ּולכּבד , ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּבכל  הן הן הּברית, ׁשּבלּוחֹות ּדברים מּדי; יתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּולהּדרֹו
ערותֹו יגּלה ולא ּתֹורה, ספר ּכנגד אדם ירק לא וספר. ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹספר
ראׁשֹו על יּניחּנּו ולא ּכנגּדֹו, רגליו יפׁשט ולא ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹֹֹּכנגּדֹו,
היה  ּכן אם אּלא ּתֹורה, לספר אחֹוריו יחזיר ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכמּׂשֹוי.

טפחים. עׂשרה מּמּנּו ְֲִִֶַָָָָּגבֹוּה
.‡È יּניח לא - עּמֹו ּתֹורה וספר למקֹום מּמקֹום מהּל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה

עליו; וירּכב החמֹור ּגּבי על ויּניחּנּו הּׂשק, ּבתֹו ּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָספר
מּתר  הּגּנבים, מן מתּפחד היה -ואם ּפחד ׁשם אין ואם . ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

.והֹול הּבהמה על רֹוכב והּוא לּבֹו, ּכנגד ּבחיקֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָמּניחֹו
ּובאימה  ראׁש ּבכבד יׁשב ּתֹורה, ספר לפני ׁשּיֹוׁשב מי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹּכל
ׁשּנאמר: עֹולם, ּבאי ּכל על הּנאמן העד ׁשהּוא ֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָופחד,

לעד" ּב ׁשם חכמים "והיה אמרּו ּכחֹו. ּכפי ויכּבדּנּו ; ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ
על  מחּלל ּגּופֹו הּתֹורה, את המחּלל 'ּכל ְְִִֵֶַַַַָָָָֻהראׁשֹונים:
הּברּיֹות'. על מכּבד ּגּופֹו הּתֹורה, את המכּבד וכל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻהּברּיֹות;

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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הּכסּות. ּכנפי על ציצית לעׂשֹות - והיא אחת, עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
הּבגד ‡. מּמין הּבגד ּכנף על ׁשעֹוׂשין הּנקרא ענף הּוא - ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּנאמר: הראׁש, לציצית ּדֹומה ׁשהּוא מּפני ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָֹ'ציצית',
'לבן', הּנקרא הּוא - הענף וזה ראׁשי". ּבציצת ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ"וּיּקחני
מן  מנין הענף לחּוט ואין לצבעֹו. מצּוין אנּו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמּפני

ַָהּתֹורה.
הרקיע·. ּכעין ׁשּנצּבע צמר חּוט אֹותֹוולֹוקחין וכֹורכין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

למנין  ואין 'ּתכלת'. הּנקרא הּוא זה, וחּוט הענף; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל
הּתֹורה. מן ׁשעּור זה חּוט ׁשּכֹור ְִִִֵֶֶַַָהּכריכֹות

ענף ‚. הּכנף על ׁשּיעׂשה - צּוּויֹות ׁשּתי זֹו, ּבמצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָנמצאּו
"ועׂשּו ׁשּנאמר: ּתכלת, חּוט הענף על וׁשּיכר מּמּנה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיֹוצא

ּתכלת" ּפתיל הּכנף ציצת על ונתנּו ציצת, .להם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
הּלבן „. את מעּכב אינֹו את הּתכלת, מעּכב אינֹו והּלבן, ; ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

וכן  לבּדֹו; לבן עֹוׂשה ּתכלת, לֹו ׁשאין הרי ּכיצד? ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּתכלת.
הּכנף, עד ונתמעט הּלבן, ונפסק ּותכלת, לבן עׂשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאם

ּכׁשר. - לבּדֹו הּתכלת ְְְְִֵֵֶַַַָונׁשאר
ׁשּתי ‰. אינן חברֹו, את מעּכב מהן אחד ׁשאין ּפי על ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאף

ׁשּיׁש טּלית והּלֹובׁש היא; אחת עׂשה מצות אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצוֹות,
עׂשה  מצות ק ּים הרי - ּכאחד ׁשניהם אֹו ּתכלת, אֹו לבן, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבּה
מלּמד  לציצת", לכם "והיה הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָאחת.
זֹו, את זֹו מעּכבֹות הּציצּיֹות וארּבע אחת. מצוה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשּׁשניהם

אחת. מצוה ְְְִֶַַַַָָׁשארּבעּתן
.Â ׁשהיא טּלית ׁשל מּזוית מתחיל הּציצית? עֹוׂשין ְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָּכיצד

אצּבעֹות  ׁשלׁש על יֹותר לא מּמּנה ּומרחיק האריג, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹסֹוף
ּגּודל מּקׁשר ּפחֹות ולא עד למעלה, האצבע של ראשון [מפרק ְְְִֶֶַָָָֹ

ארּבעהציפורן] ׁשם ּומכניס ;- ּבאמצע וכֹופלן חּוטין, ה ְְְְְִִֶַַַָָָָָ
מׁשלׁשלין חּוטים ׁשמֹונה מן [משתלשלים]נמצאּו ּתלּויין , ְְְְְְִִִִִָָֻ

אצּבעֹות; מארּבע ּפחֹות אין הּׁשמֹונה, החּוטין ואר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּקרן.
וכל  ּכׁשרֹות. - ׁשּתים אֹו אּמה אפּלּו ּכן, על יֹותר היּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָואם

החּוטין,[שיעורן-]האצּבעֹות מּׁשמֹונת אחד ויהיה ּבגּודל. , ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
לבן. והּׁשבעה, ּתכלת; ְְְִֵֶַָָָחּוט

.Ê על אחת ּכריכה ּבֹו וכֹור הּלבן, מן אחד חּוט ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולֹוקח
ּבצד החּוטין חּוט [בשפת]ׁשאר ולֹוקח ּומּניחֹו; הּבגד, ְְְִִֵֶֶַַַַַָ

לבן, ׁשל ּכריכה ּבצד ּכריכֹות ׁשּתי ּבֹו וכֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּתכלת,
ּומרחיק  'חליה'. הּנקראין הם ּכריכֹות, הּׁשלׁש ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻוקֹוׁשר.
ּומרחיק  לבּדֹו; ּתכלת ׁשל ּבחּוט ׁשנּיה חליה ועֹוׂשה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻמעט,
ׁשהּוא  אחרֹונה, חליה עד וכן ׁשליׁשית; חליה ועֹוׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻֻמעט,
לבן  ׁשל אחרֹונה ּוכריכה ּתכלת, ׁשל ּכריכֹות ׁשּתי ּבּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכֹור
ולא  ּבּקדׁש, ׁשּמעלין ּבֹו, מסּים ּבּלבן, ׁשהתחיל מּפני -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

מינּה לּכנף סמּו ׁשּיהא ּכדי ּבּלבן? יתחיל ולּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָמֹורידין.
הכנף] הּכנפֹות.[מין ּבארּבע עֹוׂשה הּוא זֹו, ּדר ועל .ְְְְֶֶֶַַַַָ

.Á,מּׁשבע ּפחֹות לא ּכנף? ּבכל עֹוׂשה הּוא חליֹות ְְִֶֶַַָָָָָֹֻּכּמה
עׂשרה ו  ׁשלׁש על יֹותר ואם לא הּמבחר. מן מצוה היא וזֹו ; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֻ

הּתכלת  ּכר ואם ּכׁשרה; אחת, חליה אּלא עליה ּכר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלא
החליֹות  ּכל ׁשּיהיּו - הּתכלת ונֹואי ּכׁשרה. הּציצית, רב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻעל

ענף ׁשליׁשיהן ּוׁשני המׁשלׁשלין, החּוטין [שאינו ּבׁשליׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
לפרדֹוכרוך] וצרי נפרדים]. החוטים ׁשּיהיה [שיהיו עד , ְְְְִִֶֶַָָ

הראׁש. ׂשער ְְִִַָֹּכציצית
.Ë,החּוטין מּׁשמֹונת אחד לֹוקח - ּתכלת ּבלא לבן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה

ׁשני  ּומּניח ׁשליׁשן, עד החּוטין ׁשאר על אֹותֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָוכֹור
חליֹות  אֹותּה לכר רצה אם - זֹו ּוכריכה ענף. ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹֻׁשליׁשיהן
הּוא  וזה ּבידֹו, הרׁשּות - ּבּתכלת ׁשּכֹור ּכעין ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָֻחליֹות,

ׁשל מנהגנּו; ּכללֹו עֹוׂשה. חליֹות, מנין ּבלא לכר רצה ואם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
ויׁש ׁשליׁשין. ׁשני והענף ׁשליׁש, הּכרּו להיֹות יתּכּון - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּדבר
רב  על הּלבן ּכר ואם ּבּלבן; זה ּבדבר מדקּדק ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי

ּכׁשרה. - אחת חליה אּלא ּכר ׁשּלא אֹו ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהחּוטין,
.È לעׂשֹות רצה אם - הּתכלת חּוטי ואחד הּלבן, חּוטי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד

חוטים]ׁשזּורין ּכפּול [מכמה החּוט היה אפּלּו עֹוׂשה; , ְֲִִֶַָָָ
נחׁשב  אינֹו - אחד ּפתיל ׁשּנעׂשה עד וׁשזּור חּוטין, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשמֹונה

אחד. חּוט ֶֶָָאּלא
.‡È לׁשם טוּיה צריכין - ּתכלת ּבין לבן ּבין ציצית, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָחּוטי

ּבּקֹוצים ציצית  הּנאחז הּצמר מן לא אֹותן, עֹוׂשין ואין . ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
הּנימין מן ולא ּביניהן, רֹובצין הּנתלׁשין [שערות]ּכׁשהּצאן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

הּבגד  ּבסֹוף מׁשּיר ׁשהאֹורג ׁשתי מּׁשּיּורי ולא הּבהמה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמן
אֹותן, עֹוׂשין ואין הּפׁשּתן. מן אֹו צמר, ׁשל הּגּזה מן אּלא -ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּנּדחת עיר מּׁשל ולא הּגזּול, הּצמר מן עבודה לא [שעבדה ְִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּמׁשּתחוה זרה] ּפסּולה. עׂשה, ואם קדׁשים; מּׁשל ולא ,ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ

לפׁשּתן  הּמׁשּתחוה אבל לציצית; ּפסּול צמרּה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלּבהמה,
נׁשּתּנה. ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנטּוע

.·È ּפסּולה - ּגֹוי אֹותּה ׁשעׂשה אל ציצית "ּדּבר ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אֹותּה עׂשה אם אבל ציצת"; להם ועׂשּו . . יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָּבני
העׂשּוי  מן ׁשּנעׂשת וציצית ּכׁשרה. ּכּונה, ּבלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹיׂשראל

ּפסּולה. ְִֶָֹמּקדם,
.‚Èּכנף הביא אחר]ּכיצד? ּותפרּה[מבגד ציצית, ּבּה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּפסּול, אּמה, על אּמה הּכנף ּבאֹותּה יׁש אפּלּו - הּבגד ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל
זה  ׁשהרי - העׂשּוי מן ולא ציצת", להם "ועׂשּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

מאליה. ׁשּנעׂשת למי זה,ּדֹומה מּבגד ציצית להּתיר ּומּתר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
ּתכלת. ּבין לבן ּבין אחר, ּבבגד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָולתלֹותּה

.„Èזֹו ּכנף וקׁשר לזֹו, מּזֹו ּכנפים ׁשּתי ּבין החּוטין ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָּתלה
ונפרדּו ּבאמצע, חתכן ּכ ואחר ּכהלכתּה, זֹו וכנף ְְְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָּכהלכתּה
ׁשּׁשּתי  לפי ּפסּולין, היּו ׁשּקׁשרן ּבעת ׁשהרי ּפסּול; - מּזה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָזה

מערֹות ּובׁשעה [מחוברות]הּכנפים ׁשּביניהן, ּבחּוטין ּבזֹו זֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
העׂשּוי. מן עֹוׂשה נמצא - ציצּיֹות ׁשּתי נעׂשּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּפסקן,

.ÂËציצית על ציצית לארבע הּטיל בנוסף ציציות [ארבע ִִִִִִַ
הראׁשֹונה ציציות] מּתיר - הראׁשֹונה את לבּטל נתּכּון אם -ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
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"אׁשר  לֹומר: ּתלמּוד חמׁש? ּבעלת ולא "ארּבע", - ּכן ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹאם
ול  זה. על יֹותר אֹו חמׁש ּבעלת אפּלּו ּבּה", אני ּתכּסה ּמה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבעלי  אינן ּוׁשּתיהן ׁשלׁש, ּבעלת ּופֹוטר חמׁש ּבעלת ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמחּיב
,לפיכ ארּבע. חמׁש, ּבכלל ׁשּיׁש מּפני ּכנפֹות? ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָארּבע
אּלא  עֹוׂשה אינֹו ׁשׁש, אֹו חמׁש לבעלת ציצית עֹוׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשהּוא
הּׁשׁש אֹו החמׁש מאֹותן מּזֹו זֹו המרחקֹות הּכנפים ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻלארּבע
ּבּה". ּתכּסה אׁשר ּכסּות ּכנפֹות ארּבע "על ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָּבלבד,

עֹור,„. ׁשל היא חּיבת; - עֹור ׁשל ּוכנפיה ּבגד, ׁשל ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָּכסּות
עּקר  אחר אּלא הֹולכין ׁשאין ּפטּורה; - ּבגד ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכנפיה

ּכנפי הּכסּות  "על ׁשּנאמר: חּיבת, - ׁשּתפין ׁשני ׁשל ּכסּות . ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
- הּׁשאּולה למעט אּלא ,"ּכסּות" נאמר לא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹבגדיהם";
מּכאן  יֹום; ׁשלׁשים הּציצית מן ּפטּורה הּׁשאּולה, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהּטּלית

חּיבת. ,ֵֶֶַָָואיל
ּוכסּות ‰. צמר; חּוטי ׁשּלּה לבן עֹוׂשין - צמר ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָּכסּות

ּוׁשאר  מּמינּה. ּפׁשּתן, חּוטי ׁשּלּה לבן ע ֹוׂשין - ּפׁשּתן ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשל
מׁשי  חּוטי ּכגֹון - מּמינֹו ומין מין ּכל ׁשל לבן עֹוׂשין ְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָּבגדים,

נֹוצה וחּוטי מׁשי, עזים]לכסּות רצה [צמר ואם נֹוצה. לכסּות ְְְְִִִִֵֶָָָָ
עֹוׂשה; מּפׁשּתים, אֹו מּצמר מינים ׁשאר ׁשל לבן ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָלעׂשֹות
ּבמינן. ׁשּלא ּבין ּבמינן ּבין ּפֹוטרין והּפׁשּתים ׁשהּצמר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמּפני

ּפֹוטרין. אין ּבמינן, ׁשּלא ּפֹוטרין; ּבמינן, - מינין ְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹּוׁשאר
.Â חּוטי אֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּבכסּות צמר חּוטי לעׂשֹות הּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָּומה

ּבכ  ּבלא ּפׁשּתן לבּדֹו, לבן ׁשהּוא ּפי על אף צמר, ׁשל סּות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
ציצית, לענין מּתר ׁשהּׁשעטנז מּתר, ׁשּיהא הּוא ּבדין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻּתכלת?
מה  ּומּפני לפׁשּתן. אֹותּה ּומּטילין היא, צמר הּתכלת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי
מּמינּה, ׁשּלּה הּלבן לעׂשֹות ׁשאפׁשר מּפני ּכן? עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
אּתה  יכֹול אם תעׂשה, ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוכל
וידחה  עׂשה יבֹוא לאו, ואם מּוטב; הרי ׁשניהם, את ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלקּים

ׁשניהם  את לקּים אפׁשר וכאן, תעׂשה. לא .את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.Ê ּתכלת ּבּה מּטילין אין - ּפׁשּתן ׁשל עֹוׂשה ּכסּות אּלא , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

נדחית  ׁשהּציצית מּפני לא ּפׁשּתן; חּוטי ׁשל ּבלבד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּלבן
מּדבריהם זֹו ּגזרה אּלא הּׁשעטנז, ׁשּמא [מדרבנן]מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

על  עֹובר ונמצא ציצית, חּיּוב זמן ׁשאינֹו ּבּלילה ּבּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיתּכּסה
הּציצית  ׁשחֹובת - עׂשה מצות ׁשם ׁשאין ּבעת תעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלא
ראּיה. ּבׁשעת אתֹו", "ּוראיתם ׁשּנאמר: ּבּלילה, ולא ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּיֹום,
רֹואין  אחרים רֹואה, ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבציצית חּיב ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָוסּומא,

אֹותֹו.
.Á,ּבׁשּבת ּבין ּבחל ּבין ּבּלילה, ציצית ללּבׁש לאדם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹֻמּתר

יבר ּומאימתי ;יבר ׁשּלא ּובלבד זמּנּה, ׁשאינֹו ּפי על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואף
ׁשּבּה. ללבן ׁשּבּה ּתכלת ּבין מּׁשּיּכיר ּבּׁשחר? הּציצית ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' עליה? מבר ְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוכיצד
זמן  וכל ּבציצית'. להתעּטף וצּונּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָאׁשר
מבר ואינֹו ׁשּיתעּטף; קדם עליה מבר ּבּיֹום, ּבּה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמתעּטף
הּוא  הּמצוה ׁשּסֹוף מּפני עׂשּיתּה, ּבׁשעת הּציצית ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָעל

ּבּה. ְִֵֶַָׁשּיתעּטף
.Ëנפסקּו הּמרחץ. ּולבית הּכּסא לבית ּבציצית להּכנס ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּומּתר

מצוה  ׁשהיא מּפני ּבאׁשּפה, זֹורקן - ּתכלת אֹו לבן, חּוטי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָלֹו

עד  לגֹוי, מצּיצת טּלית למּכר ואסּור קדּׁשה. ּבגּופּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻׁשאין
ׁשּמא  אּלא - קדּׁשה ּבגּופּה ׁשּיׁש מּפני לא ציצּיֹותיה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּיּתיר
יׂשראל, ׁשהּוא וידּמה יׂשראל, עּמֹו ויתלּוה ּבּה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיתעּטף
מן  הּציצית מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָויהרגּנּו.
חּיב  להתעּטף, ׁשּיֹודע קטן ׁשּכל חכמים, ּומּדברי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּתֹורה;
להתעּטף  ׁשרצּו ועבדים ונׁשים ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבציצית,
עׂשה  מצוֹות ׁשאר וכן ּברכה; ּבלא מתעּטפים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹּבציצית,
ּברכה, ּבלא אֹותּה לעׂשֹות רצּו אם - מהן ּפטּורֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשהּנׁשים

ואנּדרֹוגינֹוס  טמטּום ּבידן. ממחין ספקי אין זכר [ספקי ְְְְְְִִֵַַָָֻ
ּבכּלןנקבה] חּיבין המצוות], אין [בכל לפיכ מּספק; ְְִִִֵֵַָָָָֻ

ּברכה. ּבלא עֹוׂשין אּלא ְְְְִִֶָָָָֹמברכין,
.È לעׂשֹות חּיב ׁשהּוא אדם ּכל הּציצית? מצות חּיּוב ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהיא

לּה יּטיל - לציצית הראּויה ּבכסּות יתּכּסה אם - זֹו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָמצוה
ּבּה יתּכּסה ּכ ואחר ציצית,ציצית, ּבלא ּבּה נתּכּסה ואם ; ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹ

ּכל  - לציצית הראּויים הּבגדים אבל עׂשה. מצות ּבּטל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָהרי
ּפטּורין  - ּומּנחין מקּפלין אּלא אדם, ּבהן יתּכּסה ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻזמן
ׁשּיׁש האיׁש חֹובת אּלא הּטּלית, חֹובת ׁשאינּה הּציצית; ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמן

טּלית. ִַלֹו
.‡Èּבּה ּולהתעּטף טּלית לקנֹות מחּיב אדם ׁשאין ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻאף

עצמֹו לפטר חסיד לאדם ראּוי אין - ציצית ּבּה ׁשּיעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכדי
זֹו ּבכסּות מּמצוה עטּוף להיֹות אדם יׁשּתּדל לעֹולם אּלא ; ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ

הּתפּלה, ּובׁשעת זֹו. מצוה ׁשּיקּים ּכדי ּבציצית, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהמחּיבת
חכמים, לתלמיד הּוא ּגדֹול ּוגנאי ּביֹותר; להּזהר ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָצרי

ּבציצית. עטּוף אינֹו והּוא ְְְִִִֵֵֶַָׁשּיתּפּלל
.·È הּכתּוב ׁשהרי ציצית, ּבמצות זהיר אדם יהא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלעֹולם

ּכּלן  הּמצֹות ּכל ּבּה ותלה אתֹו,ׁשקלּה "ּוראיתם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
מ  ּכל את ה'".ּוזכרּתם צֹות ְְְִֶֶַָ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  אדר כ"ה חמישי יום

-dad̀xtq
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הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם את לבר והיא אחת, עׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור אכילה. ְְֲִִִִֵֵַַָָָאחר

א  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. מזֹון, אכילת אחר לבר הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמצות

מן  חּיב ואינֹו ."אלהי ה' את ּוברכּת וׂשבעּת, ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ"ואכלּת
ּוברכּת"; וׂשבעּת, "ואכלּת ׁשּנאמר: ׂשבע, אם אּלא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּתֹורה,

סֹופרים אחריו.[מדרבנן]ּומּדברי מבר ּכּזית, אכל ׁשאפּלּו , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּתחּלה,·. מאכל ּכל על לבר אדם חּיב סֹופרים, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּומּדברי

מּמּנּו יהנה ּכ ואחר ואחר יבר טֹוב, ריח הריח אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשהּוא, ּכל לׁשּתֹות אֹו לאכל נתּכּון ואפּלּו מּמּנּו. יהנה ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכ
ּברכה, ּבלא העֹולם מן הּנהנה וכל יהנה; ּכ ואחר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמבר

מהקדש]מעל גזל אחר [כאילו לבר סֹופרים, מּדברי וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ
ו  ּׁשּיאכל מה רביעית,ּכל ׁשּיׁשּתה והּוא - ּׁשּיׁשּתה מה כל ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
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ׁשחת ּפי על אף - להֹוסיף נתּכּון ואם ּוכׁשרה. חֹותכּה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹו
הּכל, ּפסל ּכׁשהֹוסיף ׁשהרי ּפסּולה; זֹו הרי מּׁשּתיהן, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
עׂשּוי, מן נעׂשה הּׁשאר נמצא הּתֹוספת, חת אֹו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּוכׁשהּתיר

היתה. ּפסּולה הראׁשֹונה ְְֲִִֶָָָָָָׁשעׂשּיתֹו
.ÊËׁשלׁש לבעלת הּמּטיל הׁשלימּה[כנפים]וכן ּכ ואחר , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ

רביעית]לארּבע כנף ּפסּולה,[הוסיף ּכּלּה - לרביעית והּטיל , ְְְְְִִִִַַָָָֻ
העׂשּוי. מן ולא "ּתעׂשה", ְֱֲִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

.ÊÈ ארּבע על ציצית ּומּטילין לׁשנים, הּטּלית את ּכֹופלין ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַאין
ּכּלּה ּתפרּה ּכן אם אּלא ּכפּולה, ּכׁשהיא וא ּכנפיה מרּוח , פּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ַַאחת.
.ÁÈ,אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ - הּציצית ּבּה ׁשּיׁש הּכנף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנפסק

יתּפר  לא ׁשלׁש, ּבתֹו ּבמקֹומּה; ׁשל ּתֹופרּה זוית נתמעטה . ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹ
נׁשאר  לא אפּלּו - האריג סֹוף ּובין הּציצית חּוטי ׁשּבין ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבגד
חּוטי  נתמעטּו אם וכן ּכׁשרה. ׁשהּוא, ּכל אּלא האריג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמן
ּכׁשרה; עניבה, ּכדי אּלא מהן נׁשּתּיר לא אפּלּו - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּציצית

ּפסּולה. - אחד חּוט אפּלּו מעּקרֹו, החּוט נפסק ְְְֲִִִִֵֶַַָָָואם

ב  ¤¤ּפרק
מקֹום ‡. ּבכל ּבּתֹורה האמּורה הּצבּועּתכלת הּצמר היא , ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּבּכחל לבן]ּכּפתּו בצבע המעורב כחול היא [כצבע וזֹו ; ְִֶַַַָֹ
רקיע ׁשל ּבטהרֹו לעין הּנראית הרקיע ללא ּדמּות [כשהוא ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָ

צביעתּהעננים] ׁשּתהא צרי ּבציצית, האמּורה והּתכלת .ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלא  וכל ּתׁשּתּנה. ולא ּביפיּה, ׁשעֹומדת ידּועה, ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹצביעה
ׁשהּוא  ּפי על אף לציצית; ּפסּול הּצביעה, ּבאֹותּה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָנצּבע

ּבאיסטיס ׁשּצבעֹו ּכגֹון הרקיע, צבע ּכעין ּבׁשאר ][מין אֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
חזק]הּמׁשחירין כחול בצבע ּפסּול [הצובעים זה הרי - ְֲִִֵֶַַָ

עז ּבת ורחל איל]לציצית. ואביה עז ּפסּול [שאמה צמרּה , ְְְִִֵֵַַָָָ
ְִִלציצית.

ציצית ·. ׁשל ּתכלת צֹובעין וׁשֹורין ּכיצד הּצמר, לֹוקחין ? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַ
נקי; ׁשּיהיה עד אֹותֹו, מכּבסין ּכ ואחר ּבסיד; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָאֹותֹו

ּבאהלא אֹותֹו צמח]ּומרּתיחים ּכדר[מין ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ
העין את ׁשּיקלט ּכדי עֹוׂשין הצבע]ׁשהּצּבעין -]ּכ ואחר . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

עינֹו ׁשּדֹומה ּדג והּוא חּלזֹון, ּדם לעין [מראהו]מביאין ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הּמלח[צבע] ּובים ּכדיֹו, ׁשחר ודמ ֹו הגדול]הּים, הּוא [ים ְְְִֶַַַָָָָֹ

סממנין עּמֹו ונֹותנין ליֹורה, הּדם את ונֹותנין [מיני מצּוי. ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ
עֹוׂשין;צבעים] ׁשהּצּבעין ּכדר ּבּה, וכּיֹוצא הּקּמֹוניא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

הרקיע. ּכעין ׁשּיעׂשה עד הּצמר, ּבֹו ונֹותנין אֹותֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּומרּתיחין
ציצית. ׁשל ּתכלת צּורת היא ְְִִִֵֶֶַוזֹו

צבעּה‚. ואם לׁשמּה; צביעה צריכה ציצית, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּתכלת
ּבּה צבע אם - הּצבע ּבּה ׁשּיׁש והּיֹורה ּפסּולה. לׁשמּה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּכּלּה. הּיֹורה נפסלה לאו, אם יפה הּוא אם לבדקֹו צמר ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֻמעט
ּומּניח  קטן, ּבכלי הּיֹורה מן הּצבע לֹוקח יעׂשה? ּכיצד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאּלא
נצּבע  ׁשהרי ׁשּבדק, את וׂשֹורף ּבֹו; ׁשּבֹודק צמר מעט ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבֹו
ּפגמֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּבדק ׁשּבּכלי הּצבע וׁשֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבדיקה.

נפּגם ּופסלֹו ׁשּלא הּצבע, ּבׁשאר הּתכלת וצֹובע ;. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּמא „. חֹוׁשׁשין, - הּממחה מן אּלא נלקחת אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּתכלת

אם  הּממחה, מן ׁשּנלקחה ּפי על ואף לׁשמּה. נצּבעה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻלא

הּמׁשחירין  צבעֹונין מּׁשאר ּבאחד ׁשּנצּבעה ונֹודע ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָנבּדקה
ּפסּולה  - עֹומדין .ׁשאינן ְְִֵֶָָ

אם ‰. ּכהלכתּה, נצּבעה אם ׁשּיּודע עד אֹותּה ּבֹודקין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכיצד
ּתבן  לֹוקחין ׁשּבלּול[נוזל]ורירלאו? שרץ]ׁשל ּומי [מין , ְְְִִֵֶֶֶַָ
ׁשּנתחּמצּו עליהם]רגלים וׁשֹורין [שעברו יֹום; ארּבעים ְְְְְִִִִֶַַַַָ

ּבעינּה עמדה אם לעת. מעת ּבכּלן, ולא [בצבעה]הּתכלת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֻ
ׂשעֹורין [כהתה]ּכהת ׁשל ּבצק לֹוקחין - ּכהת ואם ּכׁשרה. , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

למּוריס[מחמיצים]ׁשּמעּפׁשין דגים]אֹותֹו את [מיץ ונֹותנין , ְְְְְְִִֶֶַָ
ּומֹוציאין  ּבּתּנּור; הּבצק ואֹופה ּבתֹוכֹו, ׁשּנׁשּתּנת הּתכלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָזֹו
ּׁשהיתה, מּמה ּכהת אם אֹותּה: ורֹואין הּפת, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתכלת

עינּה הֹוסיף ואם צבעה]ּפסּולה; יֹותר [התחזק והׁשחרה , ְְְְֲִִֵֵָָָֻ
ּכׁשרה. - אפּיה קדם ּׁשהיתה ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹמּמה

.Âמושב]חצר או מחזקין [כפר והיּו הּתכלת, ּבּה ׁשּמֹוכרין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
היא ּבכ  והרי ּבדיקה, צרי ואין סתם, מּמּנה לֹוקחין - ׁשרּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

זֹו הרי - הּגֹוי אצל ּתכלת הּמפקיד ׁשּתחׁשד. עד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבחזקתּה,
ּבׁשני  חתּום והיה ּבכלי, היתה ואם החליפּה. ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָּפסּולה,

סגירה]חֹותמֹות סימני ּכׁשרה;[שני - חֹותם ּבתֹו חֹותם , ְְֵָָָָ
ּפסּולה. אחד, ְְֶָָָּבחֹותם

.Ê מפסקין חּוטין מצא אפּלּו ּבּׁשּוק, ּתכלת ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻהּמֹוצא
ציצית]ּוׁשזּורין[מופרדים] טּלית [כחוטי הּלֹוקח ּפסּולה. - ְְִִֵַַַָ

- הּגֹוי מן ּבחזקתּה. היא הרי מּיׂשראל, הּׁשּוק מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמצּיצת
הּתּגר ההדיֹוט[סוחר]מן מן ּכׁשרה; סוחר], ּפסּולה.[שאינו , ְְְִִֵֶַַַָָָ

.Á צבעֹונין מּׁשאר אֹו ירּקה, אֹו אדּמה, ּכּלּה ׁשהיא ְְְֲִִִִִֶַָָָָֻֻֻטּלית
ואם  ירּקין; ירּקה, אם צבעּה: ּכעין ׁשּלּה לבן חּוטי עֹוׂשה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻֻ
מּׁשאר  ׁשּלּה לבן עֹוׂשה - ּתכלת ּכּלּה היתה אדּמין. ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻֻֻאדּמה,

ּכתכלת  נראה ׁשהּוא מּפני הּׁשחר, מן חּוץ וכֹורצבעֹונין, ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
ציצּיֹות  ּבׁשאר ׁשעֹוׂשה ּכדר ּתכלת, אחד חּוט הּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעל

צבּועין. ְִֵֶָׁשאינן
.Ë ׁשּלא מי מענׁש יתר לבן, מּניח ׁשאינֹו מי ענׁש ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹקׁשה

מצּויה  אינּה והּתכלת, לּכל; מצּוי ׁשהּלבן, לפי ּתכלת: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּניח
מּפני לּכל  זמן, ּבכל ולא מקֹום ּבכל מצּויה ׁשאינּה לפי - ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ׁשאמרנּו. ְֶֶַַַָהּצבע

ג ּפרק ¤¤
היא ‡. - הּתֹורה מן ציצית ּבּה לעׂשֹות אדם ׁשחּיב ְֲִִִִֶַַַָָָָָּכסּות

ּכנפים  ארּבע לּה ׁשּיׁש ותהיה ּכסּות ארּבע; על יֹותר אֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
לבּדֹו המהּל קטן ׁשל ורּבֹו ראׁשֹו ּבּה ׁשּיתּכּסה ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּדתּה,
הּכסּות  ותהיה עּמֹו; וליל לׁשמרֹו אחר צרי ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּׁשּוק,

ּבלבד. ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ְְִִִֶֶֶֶַׁשל
צמר ·. ּובגדי מׁשי, ּבגדי ּכגֹון - מינין ׁשאר ׁשל טּלית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאבל

ונֹוצהּגפן  ארנבים, וצמר ּגמּלים, צמר ּובגדי ׁשל [צמר], ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
מּדברי  אּלא ציצית ּבמצות חּיבין אין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעּזים,
מרּבעת  ׁשּתהיה והּוא, ציצית; ּבמצות להּזהר ּכדי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻחכמים,
ׁשּכל  ׁשאמרנּו. ּכׁשעּור ׁשעּורּה ויהיה ארּבע, על יֹותר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
ּופׁשּתים  צמר אּלא אינם סתם, ּבּתֹורה האמּורים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּבגדים

ְִַּבלבד.
.‚"ּכסּות ּכנפֹות ארּבע ׁשלׁש."על ּבעלת ולא "ארּבע", - ְְְְְְֲַַַַַַַַָֹֹ
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"אׁשר  לֹומר: ּתלמּוד חמׁש? ּבעלת ולא "ארּבע", - ּכן ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹאם
ול  זה. על יֹותר אֹו חמׁש ּבעלת אפּלּו ּבּה", אני ּתכּסה ּמה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבעלי  אינן ּוׁשּתיהן ׁשלׁש, ּבעלת ּופֹוטר חמׁש ּבעלת ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמחּיב
,לפיכ ארּבע. חמׁש, ּבכלל ׁשּיׁש מּפני ּכנפֹות? ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָארּבע
אּלא  עֹוׂשה אינֹו ׁשׁש, אֹו חמׁש לבעלת ציצית עֹוׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשהּוא
הּׁשׁש אֹו החמׁש מאֹותן מּזֹו זֹו המרחקֹות הּכנפים ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻלארּבע
ּבּה". ּתכּסה אׁשר ּכסּות ּכנפֹות ארּבע "על ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָּבלבד,

עֹור,„. ׁשל היא חּיבת; - עֹור ׁשל ּוכנפיה ּבגד, ׁשל ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָּכסּות
עּקר  אחר אּלא הֹולכין ׁשאין ּפטּורה; - ּבגד ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכנפיה

ּכנפי הּכסּות  "על ׁשּנאמר: חּיבת, - ׁשּתפין ׁשני ׁשל ּכסּות . ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
- הּׁשאּולה למעט אּלא ,"ּכסּות" נאמר לא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹבגדיהם";
מּכאן  יֹום; ׁשלׁשים הּציצית מן ּפטּורה הּׁשאּולה, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהּטּלית

חּיבת. ,ֵֶֶַָָואיל
ּוכסּות ‰. צמר; חּוטי ׁשּלּה לבן עֹוׂשין - צמר ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָּכסּות

ּוׁשאר  מּמינּה. ּפׁשּתן, חּוטי ׁשּלּה לבן ע ֹוׂשין - ּפׁשּתן ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשל
מׁשי  חּוטי ּכגֹון - מּמינֹו ומין מין ּכל ׁשל לבן עֹוׂשין ְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָּבגדים,

נֹוצה וחּוטי מׁשי, עזים]לכסּות רצה [צמר ואם נֹוצה. לכסּות ְְְְִִִִֵֶָָָָ
עֹוׂשה; מּפׁשּתים, אֹו מּצמר מינים ׁשאר ׁשל לבן ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָלעׂשֹות
ּבמינן. ׁשּלא ּבין ּבמינן ּבין ּפֹוטרין והּפׁשּתים ׁשהּצמר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמּפני

ּפֹוטרין. אין ּבמינן, ׁשּלא ּפֹוטרין; ּבמינן, - מינין ְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹּוׁשאר
.Â חּוטי אֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּבכסּות צמר חּוטי לעׂשֹות הּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָּומה

ּבכ  ּבלא ּפׁשּתן לבּדֹו, לבן ׁשהּוא ּפי על אף צמר, ׁשל סּות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
ציצית, לענין מּתר ׁשהּׁשעטנז מּתר, ׁשּיהא הּוא ּבדין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻּתכלת?
מה  ּומּפני לפׁשּתן. אֹותּה ּומּטילין היא, צמר הּתכלת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי
מּמינּה, ׁשּלּה הּלבן לעׂשֹות ׁשאפׁשר מּפני ּכן? עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
אּתה  יכֹול אם תעׂשה, ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוכל
וידחה  עׂשה יבֹוא לאו, ואם מּוטב; הרי ׁשניהם, את ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלקּים

ׁשניהם  את לקּים אפׁשר וכאן, תעׂשה. לא .את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.Ê ּתכלת ּבּה מּטילין אין - ּפׁשּתן ׁשל עֹוׂשה ּכסּות אּלא , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

נדחית  ׁשהּציצית מּפני לא ּפׁשּתן; חּוטי ׁשל ּבלבד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּלבן
מּדבריהם זֹו ּגזרה אּלא הּׁשעטנז, ׁשּמא [מדרבנן]מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

על  עֹובר ונמצא ציצית, חּיּוב זמן ׁשאינֹו ּבּלילה ּבּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיתּכּסה
הּציצית  ׁשחֹובת - עׂשה מצות ׁשם ׁשאין ּבעת תעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלא
ראּיה. ּבׁשעת אתֹו", "ּוראיתם ׁשּנאמר: ּבּלילה, ולא ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּיֹום,
רֹואין  אחרים רֹואה, ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבציצית חּיב ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָוסּומא,

אֹותֹו.
.Á,ּבׁשּבת ּבין ּבחל ּבין ּבּלילה, ציצית ללּבׁש לאדם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹֻמּתר

יבר ּומאימתי ;יבר ׁשּלא ּובלבד זמּנּה, ׁשאינֹו ּפי על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואף
ׁשּבּה. ללבן ׁשּבּה ּתכלת ּבין מּׁשּיּכיר ּבּׁשחר? הּציצית ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' עליה? מבר ְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוכיצד
זמן  וכל ּבציצית'. להתעּטף וצּונּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָאׁשר
מבר ואינֹו ׁשּיתעּטף; קדם עליה מבר ּבּיֹום, ּבּה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמתעּטף
הּוא  הּמצוה ׁשּסֹוף מּפני עׂשּיתּה, ּבׁשעת הּציצית ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָעל

ּבּה. ְִֵֶַָׁשּיתעּטף
.Ëנפסקּו הּמרחץ. ּולבית הּכּסא לבית ּבציצית להּכנס ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּומּתר

מצוה  ׁשהיא מּפני ּבאׁשּפה, זֹורקן - ּתכלת אֹו לבן, חּוטי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָלֹו

עד  לגֹוי, מצּיצת טּלית למּכר ואסּור קדּׁשה. ּבגּופּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻׁשאין
ׁשּמא  אּלא - קדּׁשה ּבגּופּה ׁשּיׁש מּפני לא ציצּיֹותיה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּיּתיר
יׂשראל, ׁשהּוא וידּמה יׂשראל, עּמֹו ויתלּוה ּבּה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיתעּטף
מן  הּציצית מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָויהרגּנּו.
חּיב  להתעּטף, ׁשּיֹודע קטן ׁשּכל חכמים, ּומּדברי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּתֹורה;
להתעּטף  ׁשרצּו ועבדים ונׁשים ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבציצית,
עׂשה  מצוֹות ׁשאר וכן ּברכה; ּבלא מתעּטפים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹּבציצית,
ּברכה, ּבלא אֹותּה לעׂשֹות רצּו אם - מהן ּפטּורֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשהּנׁשים

ואנּדרֹוגינֹוס  טמטּום ּבידן. ממחין ספקי אין זכר [ספקי ְְְְְְִִֵַַָָֻ
ּבכּלןנקבה] חּיבין המצוות], אין [בכל לפיכ מּספק; ְְִִִֵֵַָָָָֻ

ּברכה. ּבלא עֹוׂשין אּלא ְְְְִִֶָָָָֹמברכין,
.È לעׂשֹות חּיב ׁשהּוא אדם ּכל הּציצית? מצות חּיּוב ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהיא

לּה יּטיל - לציצית הראּויה ּבכסּות יתּכּסה אם - זֹו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָמצוה
ּבּה יתּכּסה ּכ ואחר ציצית,ציצית, ּבלא ּבּה נתּכּסה ואם ; ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹ

ּכל  - לציצית הראּויים הּבגדים אבל עׂשה. מצות ּבּטל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָהרי
ּפטּורין  - ּומּנחין מקּפלין אּלא אדם, ּבהן יתּכּסה ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻזמן
ׁשּיׁש האיׁש חֹובת אּלא הּטּלית, חֹובת ׁשאינּה הּציצית; ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמן

טּלית. ִַלֹו
.‡Èּבּה ּולהתעּטף טּלית לקנֹות מחּיב אדם ׁשאין ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻאף

עצמֹו לפטר חסיד לאדם ראּוי אין - ציצית ּבּה ׁשּיעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכדי
זֹו ּבכסּות מּמצוה עטּוף להיֹות אדם יׁשּתּדל לעֹולם אּלא ; ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ

הּתפּלה, ּובׁשעת זֹו. מצוה ׁשּיקּים ּכדי ּבציצית, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהמחּיבת
חכמים, לתלמיד הּוא ּגדֹול ּוגנאי ּביֹותר; להּזהר ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָצרי

ּבציצית. עטּוף אינֹו והּוא ְְְִִִֵֵֶַָׁשּיתּפּלל
.·È הּכתּוב ׁשהרי ציצית, ּבמצות זהיר אדם יהא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלעֹולם

ּכּלן  הּמצֹות ּכל ּבּה ותלה אתֹו,ׁשקלּה "ּוראיתם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
מ  ּכל את ה'".ּוזכרּתם צֹות ְְְִֶֶַָ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  אדר כ"ה חמישי יום

-dad̀xtq
zFkxA zFkld¦§§¨

הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם את לבר והיא אחת, עׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור אכילה. ְְֲִִִִֵֵַַָָָאחר

א  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. מזֹון, אכילת אחר לבר הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמצות

מן  חּיב ואינֹו ."אלהי ה' את ּוברכּת וׂשבעּת, ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ"ואכלּת
ּוברכּת"; וׂשבעּת, "ואכלּת ׁשּנאמר: ׂשבע, אם אּלא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּתֹורה,

סֹופרים אחריו.[מדרבנן]ּומּדברי מבר ּכּזית, אכל ׁשאפּלּו , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּתחּלה,·. מאכל ּכל על לבר אדם חּיב סֹופרים, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּומּדברי

מּמּנּו יהנה ּכ ואחר ואחר יבר טֹוב, ריח הריח אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשהּוא, ּכל לׁשּתֹות אֹו לאכל נתּכּון ואפּלּו מּמּנּו. יהנה ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכ
ּברכה, ּבלא העֹולם מן הּנהנה וכל יהנה; ּכ ואחר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמבר

מהקדש]מעל גזל אחר [כאילו לבר סֹופרים, מּדברי וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ
ו  ּׁשּיאכל מה רביעית,ּכל ׁשּיׁשּתה והּוא - ּׁשּיׁשּתה מה כל ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
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.ËÈאינֹו - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין האסּור, ּדבר האֹוכל ְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָּכל
טבל  ׁשאכל הרי ּכיצד? ּבּסֹוף. ולא ּבּתחּלה, לא עליו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמבר

ומעשרות] תרומות הופרש ּדדבריהם [שלא טבל ואפּלּו ,ְְֲִִֵֶֶֶַ
ּתרּומֹותיו,[מדרבנן] ּכל נּטלּו ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר ׁשאכל אֹו ,ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

;מבר אינֹו - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מעׂשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאֹו
,נס יין ׁשתה אֹו ּוטרפֹות, נבלֹות אכל אם לֹומר, צרי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואין

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Îּדמאי אכל אם אם אבל שספק הארץ, עם [תבואת ְֲִַַָָ

מעׂשר הופרשה] אֹו לענּיים, אּלא ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף ,ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
חׁשּבֹון  מּמּנּו נּטל ׁשּלא ּפי על אף ּתרּומתֹו, ׁשּנּטלה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹראׁשֹון

ּבׁשּבלים ׁשהקּדימֹו והּוא ּגדֹולה, את ּתרּומה הלוי [הקדים ְְְְְֳִִִִֶָָ
בשבליה] התבואה כשעדיין חלקו ונטל ׁשני הכהן מעׂשר אֹו ,ֲִֵֵַ

החמׁש את נתן ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, [הדרוש והקּדׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּבהן.בפדייתם] ּכּיֹוצא ּכל וכן וסֹוף; ּתחּלה מבר זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ב  ¤¤ּפרק
ׁשנּיה ‡. 'הּזן', ּברּכת ראׁשֹונה היא: ּכ הּמזֹון, ּברּכת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָסדר

'הּטֹוב  רביעית ירּוׁשלים', 'ּבֹונה ׁשליׁשית 'הארץ', ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּברּכת
ּתּקנּהוהּמטיב' ׁשנּיה, ּתּקנּה; רּבנּו מׁשה ראׁשֹונה, ּברכה . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

רביעית, ּוברכה ּבנֹו; ּוׁשלמה ּדוד ּתּקנּה ׁשליׁשית, ְְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֹֻיהֹוׁשע;
ּתּקנּוה. מׁשנה ְְְִִֵַָָחכמי

ואכלּו·. הּבית, ּבעל אצל מלאכה עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּפֹועלים
ׁשּתי  סעּודתן לאחר ּומברכים לפניה, מברכין אין - ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּפּתן

הּבית  ּבעל מּמלאכת יּבטלּו ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ּברכה ּברכֹות : ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וכֹולל  'הארץ', ּבברּכת ּפֹותח - ׁשנּיה ּכתקנּה; - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָראׁשֹונה
'הארץ' ּבברּכת וחֹותם 'הארץ', ּבברּכת ירּוׁשלים' .'ּבֹונה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבסעּודתן עֹוׂשין היּו מזון]ואם תמורת אֹו[עובדים ּבלבד, ְְְִִִִַָָָ
ּברכֹות, ארּבע ּכתקנן מברכין - עּמהן מסב הּבית ּבעל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהיה

אדם. ּכל ְִָָָָּכׁשאר
ּובסֹופּה‚. ּבתחּלתּה הֹודיה לֹומר צרי - 'הארץ' ,ּברּכת ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָ

'ארץ  אמר ׁשּלא וכל הּמזֹון'; ועל הארץ 'על ּבּה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוחֹותם
חֹובתֹו. ידי יצא לא 'הארץ', ּבברּכת ּורחבה' טֹובה ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹחמּדה
לּתֹורה; ּברית ּולהקּדים ותֹורה, ּברית ּבּה להזּכיר ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָוצרי
מילה  ּברית היא 'הארץ', ּבברּכת ׁשאֹומרין הּזאת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשהּברית
נכרתּו ּכּלּה והּתֹורה ּבריתֹות; עׂשרה ׁשלׁש עליה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשּנכרתּו
מּלבד  הּברית ּדברי "אּלה ׁשּנאמר: ּבריתֹות, ׁשלׁש ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעליה

ה'". ּבברית לעבר וגֹו' נּצבים "אּתם ְְְְְְִִִִִֶַַָָהּברית",
יׂשראל „. על אלהינּו ה' 'רחם ּבּה ּפֹותח - ׁשליׁשית ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹּברכה

'עיר ירּוׁשלים ועל ּבירּוׁשלים עּמ אלהינּו ה' 'נחמנּו אֹו , ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּבבנין  עּמֹו 'מנחם אֹו ירּוׁשלים', 'ּבֹונה ּבּה וחֹותם ;'ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעיר
ׁשּלא  מי וכל 'נחמה'. זֹו ּברכה נקראת ּולפיכ - ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹירּוׁשלים'
מּפני  חֹובתֹו, ידי יצא לא - זֹו ּבברכה ּדוד ּבית מלכּות ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹאמר
ּבחזרת  אּלא ּגמ ּורה, נחמה ׁשאין הּברכה; ענין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיא

ּדוד. ּבית ְִֵַָמלכּות
טֹובים ‰. ּובימים ּבנחמה,ּבׁשּבתֹות ּומסּים ּבנחמה מתחיל , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ה' 'נחמנּו מתחיל: ּכיצד? ּבאמצע. הּיֹום קדּׁשת ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֻואֹומר
עּמ יׂשראל על אלהינּו ה' 'רחם אֹו ,'עיר ּבצּיֹון ְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹאלהינּו

ירּוׁשלים', ּבבנין עּמֹו 'מנחם ּומסּים: ;'עיר ירּוׁשלים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָועל
ואלהי  'אלהינּו ּבׁשּבת: ּבאמצע ואֹומר ירּוׁשלים'. 'ּבֹונה ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹאֹו
הּמנֹוח  יֹום ּובמצות ּבמצֹותי והחליצנּו רצה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָאבֹותינּו,
ּתהא  ואל ,רצֹונ ּכמצות ּבֹו וננּוח ּבֹו ונׁשּבת הּזה, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹהּׁשביעי
'יעלה  אֹומר טֹובים ּובימים מנּוחתנּו'. ּביֹום ויגֹון ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָצרה
מֹוסיף  מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי וכן ְְְְֳִִֵֵֵֶָָָֻויבֹוא';

ויבֹוא'. 'יעלה ׁשליׁשית ּברכה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָּבאמצע
.Â על' 'הארץ' ּברּכת ּבאמצע מֹוסיף ּופּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֻּבחנּכה

ּבּתפּלה  ׁשּמֹוסיף ּכדר חדׁשהּנּסים', ראׁש אֹו טֹוב ויֹום . ְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹ
ואחר  ּתחּלה, והחליצנּו' 'רצה מזּכיר ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשחל
ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת חדׁש ראׁש וכן ויבֹוא'; 'יעלה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכ
ו'יעלה  והחליצנּו' ּו'רצה 'הארץ', ּבברּכת הּנּסים' 'על ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמזּכיר

ּבּנחמה. ְֶַָָָויבֹוא'
.Ê מלכּיֹות ׁשלׁש ּבּה להזּכיר צרי רביעית, .ּברכה ְְְְְִִִִַַָָָָָֹֻ

לבעל  ּברכה ּבּה מֹוסיף הּבית, ּבעל אצל האֹורח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּוכׁשּמבר
ּבעל  ּתבֹוׁש ׁשּלא רצֹון 'יהי אֹומר: מברכֹו? ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּבית.

רׁש לֹו ויׁש הּבא'; לעֹולם ּתּכלם ולא הּזה, ּבעֹולם ּות הּבית ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבּה. ּולהארי הּבית, ּבעל ּבברּכת ְְְְֲִִִִַַַַַַָלהֹוסיף

.Áהּמל' רביעית: ּבברכה אֹומר האבל, ּבבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּוכׁשּמברכין
ּבצדק, ׁשֹופט אמת, ּדּין אמת, אל והּמטיב, הּטֹוב ְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַהחי,
ועבדיו, עּמֹו ׁשאנחנּו ּכרצֹונֹו, ּבֹו לעׂשֹות ּבעֹולמֹו ְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָׁשּליט
על  רחמים ּומבּקׁש ּולברכֹו'; לֹו להֹודֹות חּיבין אנּו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹּובּכל

ּׁשּירצה  מה ּכפי לנחמֹו 'הרחמן'.האבל וגֹומר , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
.Ë ּברכֹות ארּבע אחר חתנים ּברּכת מברכין חתנים, ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָּבבית

ׁשם  ׁשאֹוכלים ּוסעּודה סעּודה ּבכל מברכין אּלּו, ואין ; ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
אֹותּה? מברכין ּכּמה ועד קטּנים. ולא עבדים, לא זֹו ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹּברכה
ראׁשֹון  ּביֹום אֹותּה מברכין אלמנה, ׁשּנׂשא אלמֹון היה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָאם
ׁשּנׂשא  אלמֹון אֹו אלמנה ׁשּנׂשא ּבחּור היה ואם ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָּבלבד;

הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת ּכל אֹותּה מברכין ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָּבתּולה,
.È אחרֹונה ּברכה היא חתנים, ּבבית ׁשּמֹוסיפין זֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָּברכה

ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נּׂשּואין. ׁשל ּברכֹות ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָמּׁשבע
אבל  הּברכֹות; וׁשמעּו נּׂשּואין, ּבברּכת ׁשעמדּו הם ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהאֹוכלין
ּבׁשעת  נּׂשּואין ּברּכת ׁשמעּו ׁשּלא אחרים האֹוכלין היּו ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹאם
ּברכֹות, ׁשבע מזֹון ּברּכת אחר ּבׁשבילם מברכין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָנּׂשּואין,

נּׂשּואין  ּבׁשעת ׁשּמברכין עׂשרה,ּכדר ׁשּיהיּו והּוא - ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָ
הּמנין. מן ְֲִִִַַָָוחתנים

.‡È ּברכֹות ׁשבע הן אּתה אּלּו ּברּו' :מל אלהינּו ה' ְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'; ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'; יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין  ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'; יֹוצר ה', אּתה ּברּו עד; עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה; לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
אהּובים, רעים ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'; צּיֹון מׂשּמח ה', ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָאּתה
עּמֹו מׂשּמח ה', אּתה ּברּו עדן; ּבגן מּקדם יציר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׂשּמח
אׁשר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'; ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובֹונה
ואחוה  אהבה ורּנה ּגילה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָּברא
ּומחּוצֹות  יהּודה מערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות. ְְְֱִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹׁשלֹום
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ּומטעמת ּכּזית. ׁשּיאכל הטעם]והּוא בדיקת לשם -[טעימה ְְִִֶֶֶַַַֹ
רביעית. עד לאחריה, ולא לפניה לא ּברכה, צריכה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאינּה

מצוה ‚. ּכל על מברכין ּכ - ההניה על ׁשּמברכין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָּוכׁשם
חכמים  ּתּקנּו רּבֹות ּוברכֹות אֹותּה. יעׂשה ּכ ואחר ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָּומצוה,
ּתמיד, הּבֹורא את לזּכר ּכדי ּבּקׁשה, ודר והֹודיה, ׁשבח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדר

מצוה. עׂשה ולא נהנה ׁשּלא ּפי על ְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹאף
ההניה,„. ּברכֹות מינין: ׁשלׁשה ּכּלן, הּברכֹות ּכל ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹֻנמצאּו

והֹודיה  ׁשבח ּדר ׁשהן - הּיראה ּוברכֹות הּמצוה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּוברכֹות
מּמּנּו ּוליראה ּתמיד הּבֹורא את לזּכר ּכדי .ּובּקׁשה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּתּקנּום ‰. ּדינֹו ּובית עזרא הּברכֹות, ּכל ראּוי ונסח ואין . ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
וכל  מּמּנה; לגרע ולא מהן, אחת על להֹוסיף ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹלׁשּנֹותן,

מּמטּבע אּלא [נוסח]המׁשּנה אינֹו ּבּברכֹות, חכמים ׁשּטבעּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ה  ּבּה ׁשאין ּברכה וכל ּומלכּותטֹועה. ׁשם אלוקינו זּכרת ["ה' ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

העולם"] סמּוכה מלך היתה ּכן אם אּלא ּברכה, אינּה -ְְְִֵֵֶָָָָָָָ
ְֲֶַָלחברּתּה.

.Â לׁשֹון ּבכל נאמרין ּכּלן, הּברכֹות ׁשּיאמר וכל והּוא, ; ְְְְֱִֶֶַַָָָָָָֹֻ
והזּכיר  הֹואיל הּמטּבע, את ׁשּנה ואם חכמים. ׁשּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכענין

יצא. חל, ּבלׁשֹון אפּלּו הּברכה, וענין ּומלכּות ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹאזּכרה
.Ê;אֹומר ּׁשהּוא מה לאזנֹו ׁשּיׁשמיע צרי ּכּלן, הּברכֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכל

ּבין  ּבׂשפתיו, ׁשהֹוציא ּבין - יצא לאזנֹו, הׁשמיע לא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואם
ּבלּבֹו ׁשּבר. ְִֵֶַ

.Á ּדבר ּובין הּברכה ּבין יפסיק לא ּכּלן, הּברכֹות ְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹֻּכל
אחרים  ּבדברים עליו לחזר ׁשּמברכין צרי הפסיק, ואם . ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ

ּדבר  מענין ׁשהן ּבדברים הפסיק ואם ׁשנּיה; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולבר
ׁשּבר ּכגֹון ּכיצד? ׁשנּיה. לבר צרי אינֹו עליו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמברכין
'הביאּו מלח', 'הביאּו אמר: ׁשּיאכל וקדם הּפת, ְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
וכּיֹוצא  לּבהמה', מאכל 'ּתנּו לאכל', לפלֹוני 'ּתנּו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּתבׁשיל',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ;לבר צרי אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבאּלּו
.Ë אֹותן לבר לּטמא מּתר ּכּלן, הּברכֹות ׁשהיה ּכל ּבין , ְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֻֻ

לעלֹות יכֹול ׁשהּוא טמאה ּבּיֹום [ליטהר]טמא ּבֹו מּמּנה ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּיֹום.[בטבילה] ּבֹו מּמּנה לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו טמאה ּבין ,ְֲִֵֵֶֶַַָָָֻ

ערותֹו. ׁשּיכּסה עד ערם, ּכׁשהּוא לבר למבר ּבּמה ואסּור ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּופניה יֹוׁשבת - אּׁשה אבל ּבאיׁש; אמּורים? [שלמטה]ּדברים ְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָ

ּומברכת.[דבוקות]טּוחֹות ְְֶֶַַַָּבּקרקע,
.È מּתר חֹובתֹו, ידי ויצא ׁשּבר ּפי על אף ּכּלן, הּברכֹות ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻּכל

חּוץ  - להֹוציאן ּכדי חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא לאחרים לבר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹלֹו
אּלא  לאחרים מבר ׁשאינֹו מצוה, ּבּה ׁשאין ההניה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּברּכת
ּכגֹון  - מצוה ּבּה ׁשּיׁש ההניה ּברּכת אבל עּמהן. נהנה ּכן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאם
מבר זה הרי - הּיֹום וקּדּוׁש הּפסח, ּבלילי מּצה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאכילת
וׁשֹותה  אֹוכל ׁשאינֹו ּפי על אף וׁשֹותין, ואֹוכלין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלאחרים

ִֶָעּמהן.
.‡È,סֹופּה ועד מּתחּלתּה הּברכֹות מן ּברכה הּׁשֹומע ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָּכל

ענה  ׁשּלא ּפי על ואף יצא, - חֹובתֹו ידי ּבּה לצאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונתּכּון
- ּכמבר זה הרי ,המבר אחר 'אמן' העֹונה וכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אמן';
חּיב  המבר היה ּברכה. ּבאֹותּה חּיב המבר ׁשּיהיה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָוהּוא,
חֹובתֹו, ידי יצא לא - הּתֹורה מן חּיב ועֹונה סֹופרים, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּדברי

הּתֹורה  מן ּבּה חּיב ׁשהּוא מּמי יׁשמע אֹו 'אמן', ׁשּיענה ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעד
מֹותֹו.ּכ ְ

.·Èׁשּנתועדּו יין,[התכנסו]רּבים לׁשּתֹות אֹו ּפת, לאכל ְְֱֲִִִִֶֶַַַַֹ
לאכל  מּתרין אּלּו הרי - 'אמן' ּכּלן וענּו מהן, אחד ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻּובר
ּבא  זה אּלא ּכאחד, לאכל נתּכּונּו לא אם אבל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹולׁשּתֹות;
אחד, מּכּכר אֹוכלין ׁשהן ּפי על אף - מעצמֹו ּבא וזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעצמֹו
ּבפת  אמּורים? ּדברים ּבּמה לעצמֹו. מבר ואחד אחד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
הסּבה  צריכין אינן ּומׁשקין, אכלים ׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵַַַָָָָָויין

יחד] לאכול ּכּלן [התכנסות וענּו מהן, אחד ּבר אם אּלא ,ְִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
נתּכּונּו ׁשּלא ּפי על אף וׁשֹותין, אֹוכלין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ'אמן'

ּכאחד. ְְֵֶָָלהסב
.‚È הּברכֹות מּכל ּברכה מבר מּיׂשראל אחד הּׁשֹומע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל

ועד  מּתחּלתּה ּכּלּה הּברכה ׁשמע ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻּכּלן
לענֹות סֹופּה, חּיב - ּברכה ּבאֹותּה חּיב ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ

מין אֹו ּגֹוי, המבר היה ואם ּכּותי [אפיקורס]'אמן'; אֹו , ְְִִִֵֵַָָָָ
מטּבע[שומרוני] וׁשּנה ּגדֹול ׁשהיה אֹו הּמתלּמד, ּתינֹוק אֹו ,ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

'אמן'.[נוסח] אחריהן עֹונין אין - ְֲִֵֵֵֶַַָָָהּברכה
.„Èחטּופה אמן לא יענה לא - 'אמן' העֹונה [בהבלעת ּכל ֲֲֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

אמןהאל"ף] ולא הנו"ן]קטּופה, קצרה,[בהבלעת אמן ולא , ְְְְֵֵָָָָָֹֹ
מן  יֹותר קֹולֹו יגּביּה ולא ּבינֹונית; אּלא ארּכה, אמן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻולא
יענה  לא ּבּה, חּיב ׁשהּוא הּברכה ׁשמע ׁשּלא מי וכל .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהמבר

העֹונים. ּבכלל ְִִֵַָָ'אמן'
.ÂË ׁשם נֹוׂשא זה הרי צריכה, ׁשאינּה ּברכה המבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכל

אחריו  לענֹות ואסּור לּׁשוא, ּכנׁשּבע הּוא והרי לּׁשוא; ְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָׁשמים
ּפי  על ואף ּכתקנן; הּברכֹות אֹותן מלּמדין הּתינֹוקֹות, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ'אמן'.
עֹונין  ואין מּתר. זה הרי למידה, ּבׁשעת לבּטלה מברכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשהן
חֹובתֹו. ידי יצא לא 'אמן', אחריהן והעֹונה 'אמן'; ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאחריהן

.ÊË והעֹונה מגּנה; זה הרי ּברכֹותיו, אחר 'אמן' העֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
- מׁשּבח זה הרי אחרֹונֹות, ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ּברכה ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻאחר
ּברכה  ואחר הּמזֹון, ּבברּכת ירּוׁשלים' 'ּבֹונה אחר ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָּכגֹון
ׁשהיא  ּברכה ּכל ּבסֹוף וכן ערבית. ׁשמע קרּית ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאחרֹונה

עצמֹו אחר 'אמן' ּבּה עֹונה אחרֹונֹות, ּברכֹות .סֹוף ְְֲֵֶַַַַָָָ
.ÊÈ אחרי והרי ירּוׁשלים, ּבבֹונה 'אמן' יענה ּברּכת ולּמה ה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּתּקנּוה  מׁשנה חכמי ּבימי זֹו ׁשּברכה מּפני והּמטיב'? ,'הּטֹוב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
היא  מזֹון, ׁשל הּברכֹות עּקר סֹוף אבל ּתֹוספת; היא ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָּוכאּלּו
עֹולם'? 'אהבת אחר 'אמן' יענה לא ולּמה ירּוׁשלים'. ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ'ּבֹונה
ּבּה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ראׁשֹונֹות. ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹמּפני
ׁשּמברכין  ּברכֹות ּכגֹון לדבר, ּתחּלה אֹותן ׁשּמברכין ְְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָמּברכֹות
ּב'אמן' יפסיק לא - חנּכה נר והדלקת הּמגּלה, קריאת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻלפני

עליו. ׁשּבר הּדבר ּובין הּברכה ְֵֵֵֶַַַָָָָָָּבין
.ÁÈ?ּבּה וכּיֹוצא הּפרֹות ּברּכת אחר 'אמן' יענה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹולּמה

ּברכה  אחר אּלא 'אמן' עֹונין ואין אחת; ּברכה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
ּברכֹות  אֹו אחרת, ּברכה אֹותּה ׁשּקדמה ּברכֹות אחרֹונה ּכגֹון , ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָ

שמיטה]מל ּגדֹול[במוצאי ּכהן ּוברכֹות וכּיֹוצא [ביוהכ"פ], , ְְִֵֵֶֶַָֹ
עֹונה  ּולפיכ ּברכֹותיו, ּכל הׁשלים ׁשּכבר להֹודיע - ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָּבהן

ֵָ'אמן'.
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.ËÈאינֹו - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין האסּור, ּדבר האֹוכל ְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָּכל
טבל  ׁשאכל הרי ּכיצד? ּבּסֹוף. ולא ּבּתחּלה, לא עליו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמבר

ומעשרות] תרומות הופרש ּדדבריהם [שלא טבל ואפּלּו ,ְְֲִִֵֶֶֶַ
ּתרּומֹותיו,[מדרבנן] ּכל נּטלּו ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר ׁשאכל אֹו ,ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

;מבר אינֹו - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מעׂשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאֹו
,נס יין ׁשתה אֹו ּוטרפֹות, נבלֹות אכל אם לֹומר, צרי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואין

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Îּדמאי אכל אם אם אבל שספק הארץ, עם [תבואת ְֲִַַָָ

מעׂשר הופרשה] אֹו לענּיים, אּלא ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף ,ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
חׁשּבֹון  מּמּנּו נּטל ׁשּלא ּפי על אף ּתרּומתֹו, ׁשּנּטלה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹראׁשֹון

ּבׁשּבלים ׁשהקּדימֹו והּוא ּגדֹולה, את ּתרּומה הלוי [הקדים ְְְְְֳִִִִֶָָ
בשבליה] התבואה כשעדיין חלקו ונטל ׁשני הכהן מעׂשר אֹו ,ֲִֵֵַ

החמׁש את נתן ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, [הדרוש והקּדׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּבהן.בפדייתם] ּכּיֹוצא ּכל וכן וסֹוף; ּתחּלה מבר זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ב  ¤¤ּפרק
ׁשנּיה ‡. 'הּזן', ּברּכת ראׁשֹונה היא: ּכ הּמזֹון, ּברּכת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָסדר

'הּטֹוב  רביעית ירּוׁשלים', 'ּבֹונה ׁשליׁשית 'הארץ', ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּברּכת
ּתּקנּהוהּמטיב' ׁשנּיה, ּתּקנּה; רּבנּו מׁשה ראׁשֹונה, ּברכה . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

רביעית, ּוברכה ּבנֹו; ּוׁשלמה ּדוד ּתּקנּה ׁשליׁשית, ְְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֹֻיהֹוׁשע;
ּתּקנּוה. מׁשנה ְְְִִֵַָָחכמי

ואכלּו·. הּבית, ּבעל אצל מלאכה עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּפֹועלים
ׁשּתי  סעּודתן לאחר ּומברכים לפניה, מברכין אין - ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּפּתן

הּבית  ּבעל מּמלאכת יּבטלּו ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ּברכה ּברכֹות : ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וכֹולל  'הארץ', ּבברּכת ּפֹותח - ׁשנּיה ּכתקנּה; - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָראׁשֹונה
'הארץ' ּבברּכת וחֹותם 'הארץ', ּבברּכת ירּוׁשלים' .'ּבֹונה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבסעּודתן עֹוׂשין היּו מזון]ואם תמורת אֹו[עובדים ּבלבד, ְְְִִִִַָָָ
ּברכֹות, ארּבע ּכתקנן מברכין - עּמהן מסב הּבית ּבעל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהיה

אדם. ּכל ְִָָָָּכׁשאר
ּובסֹופּה‚. ּבתחּלתּה הֹודיה לֹומר צרי - 'הארץ' ,ּברּכת ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָ

'ארץ  אמר ׁשּלא וכל הּמזֹון'; ועל הארץ 'על ּבּה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוחֹותם
חֹובתֹו. ידי יצא לא 'הארץ', ּבברּכת ּורחבה' טֹובה ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹחמּדה
לּתֹורה; ּברית ּולהקּדים ותֹורה, ּברית ּבּה להזּכיר ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָוצרי
מילה  ּברית היא 'הארץ', ּבברּכת ׁשאֹומרין הּזאת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשהּברית
נכרתּו ּכּלּה והּתֹורה ּבריתֹות; עׂשרה ׁשלׁש עליה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשּנכרתּו
מּלבד  הּברית ּדברי "אּלה ׁשּנאמר: ּבריתֹות, ׁשלׁש ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעליה

ה'". ּבברית לעבר וגֹו' נּצבים "אּתם ְְְְְְִִִִִֶַַָָהּברית",
יׂשראל „. על אלהינּו ה' 'רחם ּבּה ּפֹותח - ׁשליׁשית ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹּברכה

'עיר ירּוׁשלים ועל ּבירּוׁשלים עּמ אלהינּו ה' 'נחמנּו אֹו , ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּבבנין  עּמֹו 'מנחם אֹו ירּוׁשלים', 'ּבֹונה ּבּה וחֹותם ;'ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעיר
ׁשּלא  מי וכל 'נחמה'. זֹו ּברכה נקראת ּולפיכ - ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹירּוׁשלים'
מּפני  חֹובתֹו, ידי יצא לא - זֹו ּבברכה ּדוד ּבית מלכּות ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹאמר
ּבחזרת  אּלא ּגמ ּורה, נחמה ׁשאין הּברכה; ענין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיא

ּדוד. ּבית ְִֵַָמלכּות
טֹובים ‰. ּובימים ּבנחמה,ּבׁשּבתֹות ּומסּים ּבנחמה מתחיל , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ה' 'נחמנּו מתחיל: ּכיצד? ּבאמצע. הּיֹום קדּׁשת ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֻואֹומר
עּמ יׂשראל על אלהינּו ה' 'רחם אֹו ,'עיר ּבצּיֹון ְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹאלהינּו

ירּוׁשלים', ּבבנין עּמֹו 'מנחם ּומסּים: ;'עיר ירּוׁשלים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָועל
ואלהי  'אלהינּו ּבׁשּבת: ּבאמצע ואֹומר ירּוׁשלים'. 'ּבֹונה ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹאֹו
הּמנֹוח  יֹום ּובמצות ּבמצֹותי והחליצנּו רצה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָאבֹותינּו,
ּתהא  ואל ,רצֹונ ּכמצות ּבֹו וננּוח ּבֹו ונׁשּבת הּזה, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹהּׁשביעי
'יעלה  אֹומר טֹובים ּובימים מנּוחתנּו'. ּביֹום ויגֹון ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָצרה
מֹוסיף  מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי וכן ְְְְֳִִֵֵֵֶָָָֻויבֹוא';

ויבֹוא'. 'יעלה ׁשליׁשית ּברכה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָּבאמצע
.Â על' 'הארץ' ּברּכת ּבאמצע מֹוסיף ּופּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֻּבחנּכה

ּבּתפּלה  ׁשּמֹוסיף ּכדר חדׁשהּנּסים', ראׁש אֹו טֹוב ויֹום . ְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹ
ואחר  ּתחּלה, והחליצנּו' 'רצה מזּכיר ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשחל
ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת חדׁש ראׁש וכן ויבֹוא'; 'יעלה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכ
ו'יעלה  והחליצנּו' ּו'רצה 'הארץ', ּבברּכת הּנּסים' 'על ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמזּכיר

ּבּנחמה. ְֶַָָָויבֹוא'
.Ê מלכּיֹות ׁשלׁש ּבּה להזּכיר צרי רביעית, .ּברכה ְְְְְִִִִַַָָָָָֹֻ

לבעל  ּברכה ּבּה מֹוסיף הּבית, ּבעל אצל האֹורח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּוכׁשּמבר
ּבעל  ּתבֹוׁש ׁשּלא רצֹון 'יהי אֹומר: מברכֹו? ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּבית.

רׁש לֹו ויׁש הּבא'; לעֹולם ּתּכלם ולא הּזה, ּבעֹולם ּות הּבית ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבּה. ּולהארי הּבית, ּבעל ּבברּכת ְְְְֲִִִִַַַַַַָלהֹוסיף

.Áהּמל' רביעית: ּבברכה אֹומר האבל, ּבבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּוכׁשּמברכין
ּבצדק, ׁשֹופט אמת, ּדּין אמת, אל והּמטיב, הּטֹוב ְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַהחי,
ועבדיו, עּמֹו ׁשאנחנּו ּכרצֹונֹו, ּבֹו לעׂשֹות ּבעֹולמֹו ְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָׁשּליט
על  רחמים ּומבּקׁש ּולברכֹו'; לֹו להֹודֹות חּיבין אנּו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹּובּכל

ּׁשּירצה  מה ּכפי לנחמֹו 'הרחמן'.האבל וגֹומר , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
.Ë ּברכֹות ארּבע אחר חתנים ּברּכת מברכין חתנים, ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָּבבית

ׁשם  ׁשאֹוכלים ּוסעּודה סעּודה ּבכל מברכין אּלּו, ואין ; ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
אֹותּה? מברכין ּכּמה ועד קטּנים. ולא עבדים, לא זֹו ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹּברכה
ראׁשֹון  ּביֹום אֹותּה מברכין אלמנה, ׁשּנׂשא אלמֹון היה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָאם
ׁשּנׂשא  אלמֹון אֹו אלמנה ׁשּנׂשא ּבחּור היה ואם ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָּבלבד;

הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת ּכל אֹותּה מברכין ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָּבתּולה,
.È אחרֹונה ּברכה היא חתנים, ּבבית ׁשּמֹוסיפין זֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָּברכה

ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נּׂשּואין. ׁשל ּברכֹות ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָמּׁשבע
אבל  הּברכֹות; וׁשמעּו נּׂשּואין, ּבברּכת ׁשעמדּו הם ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהאֹוכלין
ּבׁשעת  נּׂשּואין ּברּכת ׁשמעּו ׁשּלא אחרים האֹוכלין היּו ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹאם
ּברכֹות, ׁשבע מזֹון ּברּכת אחר ּבׁשבילם מברכין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָנּׂשּואין,

נּׂשּואין  ּבׁשעת ׁשּמברכין עׂשרה,ּכדר ׁשּיהיּו והּוא - ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָ
הּמנין. מן ְֲִִִַַָָוחתנים

.‡È ּברכֹות ׁשבע הן אּתה אּלּו ּברּו' :מל אלהינּו ה' ְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'; ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'; יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין  ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'; יֹוצר ה', אּתה ּברּו עד; עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה; לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
אהּובים, רעים ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'; צּיֹון מׂשּמח ה', ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָאּתה
עּמֹו מׂשּמח ה', אּתה ּברּו עדן; ּבגן מּקדם יציר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׂשּמח
אׁשר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'; ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובֹונה
ואחוה  אהבה ורּנה ּגילה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָּברא
ּומחּוצֹות  יהּודה מערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות. ְְְֱִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹׁשלֹום
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- מׁשקין מּׁשאר ּבין הּיין מן ּבין מרביעית, ּפחֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּׁשֹותה
אינֹו ּולבּסֹוף הּמין, לאֹותֹו הראּויה ּברכה ּבּתחּלה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָמבר

ּכלל. ְְֵָָמבר
.‚Èׁשלׁש ׁשּמעין אחת ּברכה היא אלהינּווזֹו ה' אּתה ּברּו' : ְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

טֹובה  חמּדה ארץ ועל הּכלּכלה ועל הּמחיה על העֹולם, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמל
על  אלהינּו ה' רחם אבֹותינּו; את והנחלּת ׁשרצית ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּורחבה
,ּכבֹוד מׁשּכן צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ועל עּמ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָיׂשראל
ּבקדּׁשה  עליה ּונברכ ּבבנינּה וׂשּמחנּו לתֹוכּה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻוהעלנּו
ּובׁשּבתֹות  הּמחיה'. ועל הארץ על ה', אּתה ּברּו ְְְְֳִֶַַַַַָָָָָָָָּובטהרה;

אֹומ  טֹובים, הּיֹום,וימים קדּׁשת מעין ּבכללּה זֹו ּבברכה ר ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
הּמזֹון. ּבברּכת ׁשּמזּכיר ְְְְִִֶֶֶַַַָּכדר

ה'תשע"ג  אדר כ"ו שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשלׁש‡. מעין אחת ּברכה אֹו הּמזֹון ּברּכת המבר צריּכל , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

יׁשב  - מהּל ּכׁשהּוא אכל ׁשאכל. ּבּמקֹום אֹותּה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלבר
ּבמקֹומֹו, יׁשב - עֹומד ּכׁשהּוא אכל ;ויבר ׁשּפסק, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמקֹום
ּבמעיו  הּמזֹון ׁשּיתאּכל קדם ונזּכר הּמזֹון, ּברּכת ׁשכח .ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹויבר
למקֹומֹו חֹוזר מזיד, היה ואם ׁשּנזּכר; ּבּמקֹום מבר -ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
אם  וכן חֹובתֹו. ידי יצא ׁשּנזּכר, ּבּמקֹום ּבר ואם ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומבר
חֹובתֹו; ידי יצא - מהּל ּכׁשהּוא אֹו עֹומד, ּכׁשהּוא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָּבר
ׁשלׁש, ׁשּמעין ּברכה ולא הּמזֹון, ּברּכת יבר לא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹּולכּתחּלה,

ׁשאכל. ּובּמקֹום יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ְֵֶֶֶַַָָָאּלא
אינֹו·. - ּבר לא אֹו 'הּמֹוציא' ּבר אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹמי

הּתֹורה  מן ׁשאינּה מּפני ,ּומבר 'הּמֹוציא'חֹוזר לבר ׁשכח . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּו חֹוזר סעּודתֹו, ּגמר ׁשּלא עד נזּכר אם לאחר - ואם ;מבר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

.ּומבר חֹוזר אינֹו ְֵֵֵֶַָָׁשּגמר,
אחר ‚. לבית והל סעּודתֹו ּופסק זה, ּבבית אֹוכל אֹוהיה , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּביתֹו לפתח לֹו ויצא עּמֹו, לדּבר חברֹו לֹו וקרא אֹוכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהיה
וׁשּנה הֹואיל - מה וחזר על למפרע לבר צרי מקֹומֹו, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

ּגֹומר  ּכ ואחר 'הּמֹוציא', ּבּתחּלה ּומבר וחֹוזר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּׁשאכל,
ְָסעּודתֹו.

אֹו„. חתן לקראת ויצאּו לאכל, יֹוׁשבין ׁשהיּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָֹחברים
למקֹומן  חֹוזרין - חֹולה אֹו זקן ׁשם הּניחּו אם - ּכּלה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָלקראת
הּניחּו לא ואם ׁשנּיה. לבר צריכין ואינן סעּודתן, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָָֹוגֹומרין
ּוכׁשהן  למפרע; ּברכה צריכין יֹוצאין, ּכׁשהן - אדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשם

לכּתחּלה. ּברכה צריכין ְְְְְִִִִַָָָחֹוזרין,
ׁשּכל ‰. ּפרֹות; לאכילת אֹו לׁשתּיה, מסּבין היּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻוכן

על  למפרע מבר ּולפיכ אכילתֹו, ּפסק הרי מקֹומֹו, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמׁשּנה
צרי ּׁשהּוא מה על לכּתחּלה ׁשנּיה ּומבר וחֹוזר ּׁשאכל, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמה
צרי אינֹו אחד, ּבבית לפּנה מּפּנה מקֹומֹו והמׁשּנה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלאכל.

ׁשל ּבמזרחּה אכל .ּולבר לאכל [עץ]לחזר ּובא ּתאנה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
.ּולבר לחזר צרי ְְֲֲִֵַַָָָָֹּבמערבּה,

.Â ּפט הּפת, על הּפרּפרתּבר את ותוספת]ר [מריחה ְֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּבהן; וכּיֹוצא ּופרֹות, הּתבׁשיל מּמיני הּפת, ּבהן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאֹוכלין
על  ּבר הּפת. את ּפטר לא הּפרּפרת, על ּבר אם ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹאבל

קדרה בקדירה]מעׂשה שנתבשלו דגן הּתבׁשיל [מיני את ּפטר , ְְֲִֵֵֶַַַַָָ
דגן] ממיני מעׂשה [שלא את ּפטר לא הּתבׁשיל, על ּבר ;ְֲִֵֵֶַַַַַַָֹ

ְֵָקדרה.
.Êאֹו לאכל נמל ּכ ואחר מּלׁשּתֹות, אֹו מּלאכל ּבלּבֹו ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּגמר

ואם  ;ּומבר חֹוזר מקֹומֹו, ׁשּנה ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹלׁשּתֹות
אפּלּו - לאכל אֹו לׁשּתֹות לחזר ּדעּתֹו אּלא ּבלּבֹו, ּגמר ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹלא

ׁשנית  לבר צרי אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל .ּפסק ְִִֵֵֵַַָָָָֻ
.Á'הּמזֹון ּברּכת ּונבר 'ּבֹואּו ואמרּו: ׁשֹותין, 'ּבֹואּוהיּו אֹו , ְְְְִִֵַַָָָָ

אֹו ׁשּיברכּו עד לׁשּתֹות, להם נאסר - הּיֹום' קּדּוׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָּונקּדׁש
אף  יקּדׁשּו, אֹו ׁשּיברכּו קדם ולׁשּתֹות לחזר רצּו ואם ְְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹיקּדׁשּו;
ּפרי  'ּבֹורא  ּולבר לחזר צריכים - רּׁשאים ׁשאינם ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹעל
אינן  ונבּדיל', 'ּבֹואּו אמרּו: אם אבל יׁשּתּו. ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהּגפן',

.ּולבר לחזר ְְֲִִֵַָֹצריכין
.Ëׁשהיּו ּכגֹון אחר, יין מין להן ּובא יין, לׁשּתֹות מסּבין ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהיּו

אדם  חדׁשׁשֹותין והביאּו יׁשן אֹו ׁשחר, אינן והביאּו - ְְִִִֵֵֵָָָָָָָֹֹ
ּברּו' מברכין: אבל ׁשנּיה; ּפעם הּיין ּברּכת לבר ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָצריכין

והּמטיב'. הּטֹוב העֹולם, מל אלהינּו ה' ְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹאּתה
.È מּכל מׁשקה על ולא האכלין, מּכל אכל על מברכין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹאין

לפניו  ׁשּיבֹוא עד לפניו,הּמׁשקין, הביאּו ּכ ואחר ּבר ואם ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ונׂשרף  מּידֹו ונפל עליו, ּובר אכל נטל .ּולבר לחזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹצרי
ּפי  על אף עליו, ּומבר וחֹוזר אחר נֹוטל - נהר ׁשטפֹו ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָאֹו
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' לֹומר וצרי הּמין; מאֹותֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָׁשהּוא
ׁשמים  ׁשם להֹוציא ׁשּלא ּכדי ראׁשֹונה, ּברכה על ועד' ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלעֹולם

אּמת על אדם עֹומד וׁשֹותה,[תעלת]לבּטלה. ּומבר הּמים, ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
הּמים  אינן הּברכה, ּבׁשעת לפניו ׁשהיּו ׁשהּמים ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָאף

מּתחּלה. נתּכּון ׁשּלכ מּפני - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּׁשתה
.‡Èהּסעּודה מחמת והן הּסעּודה, ּבתֹו הּבאים [כגון ּדברים ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

ודגים] לאחריהן;בשר ולא לפניהן לא ּברכה צריכין אינן -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשּבּסֹוף, הּמזֹון ּוברּכת ׁשּבּתחּלה, 'הּמֹוציא' ּברּכת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאּלא
מחמת  ׁשאינן ּודברים לּסעּודה. טפלה ׁשהּכל הּכל, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּפֹוטרין

פירות]הּסעּודה ּברכה [כגון טעּונין - הּסעּודה ּבתֹו ׁשּבאּו , ְְְְְִֶַַָָָָָ
לאחר  הּבאים ּודברים לאחריהן. ּברכה טעּונין ואין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפניהן,
- הּסעּודה מחמת ׁשּלא ּבין הּסעּודה מחמת ּבין ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּסעּודה,

ּולאחריהן  לפניהן ּברכה .טעּונין ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
.·È ּובעת הּדם, הּקזת ּובסעּודת טֹובים, וימים ְְְְִִִֵַַַַַָָָָּבׁשּבתֹות

על  סעּודתֹו קֹובע ׁשאדם ּבהן, וכּיֹוצא הּמרחץ, מן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיצא
ׁשּׁשֹותה הּיין  הּיין את ּפטר הּמזֹון, ׁשּלפני הּיין על ּבר אם - ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

הּימים, ּבׁשאר אבל הּמזֹון; ּברּכת ׁשּיבר קדם הּמזֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלאחר
להן  ּבא הּמזֹון. ׁשּלאחר הּיין על ּבּתחּלה ּולבר לחזר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹצרי
ּבית  ׁשאין לעצמֹו, מבר ואחד אחד ּכל הּמזֹון, ּבתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיין
את  ּפֹוטר ואינֹו 'אמן'; אחד אחר הּכל ׁשּיענּו ּפנּוי, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּבליעה

הּמזֹון. ׁשּלאחר ְִֶַַַַַָהּיין

ה  ¤¤ּפרק
הּמזֹון ‡. ּבברּכת חּיבין ועבדים, אם נׁשים ּבּדבר יׁש וספק ; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

חּיבין  אינן אֹו זמן, לּה קבּוע ׁשאין לפי הּתֹורה, מן חּיבין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהן
חֹובתן. ידי הּגדֹולים את מֹוציאין אין ,לפיכ הּתֹורה. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמן
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קֹול  ּכּלה, וקֹול חתן קֹול ׂשמחה, קֹול ׂשׂשֹון קֹול ְְְִִַַָָָָָָירּוׁשלים,
אּתה  ּברּו מּנגינתם; ּונערים מּמׁשּתה חתנים חּפת ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָָֻמצהלֹות

הּכּלה'. עם חתן מׂשּמח ְִֵַַַַָָָה',
.·È- הּיֹום קדּׁשת טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת הזּכיר ולא ְְְְְִִַַַַָָֹֻׁשכח

אֹומר: ּבׁשּבת - רביעית ּבברכה ׁשּיתחיל קדם נזּכר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאם
ולברית  לאֹות יׂשראל לעּמֹו מנּוחה ׁשּבת נתן אׁשר ּברּו'ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ּברּו' אֹומר: טֹוב ּביֹום הּׁשּבת'; מקּדׁש ה' אּתה ּברּו ְְֵֵֶַַַַָָָָֹקדׁש,
ּברּו ּולׂשמחה, לׂשׂשֹון יׂשראל לעּמֹו טֹובים ימים נתן ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאׁשר
רביעית, ּבברכה ּומתחיל והּזמּנים'. יׂשראל מקּדׁש ה' ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָאּתה

ּפֹוסק וגֹומר  - רביעית ּבברכה ׁשהתחיל אחר נזּכר ואם . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָ
'הּזן'. ּברּכת ׁשהּוא לראׁש, ְְִֵֶַַָָֹוחֹוזר

.‚È נזּכר אם - ויבֹוא' 'יעלה אמר ולא ׁשכח חדׁשים, ְְְְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבראׁשי
נתן  אׁשר ּברּו' אֹומר: - רביעית ּבברכה ׁשּיתחיל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹקדם

לזּכרֹון', יׂשראל לעּמֹו חדׁשים ּבּהראׁשי חֹותם ;ואינֹו ְְְְֳִִִֵֵֵֵַָָָָָ
ׁשהתחיל  אחר נזּכר ואם וגֹומר. רביעית, ּבברכה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָּומתחיל
ׁשל  ּבחּלֹו וכן חֹוזר. ואינֹו אֹותּה, ּגֹומר - רביעית ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָֻּברכה
ּבברּכת  הענין הזּכיר ולא ׁשכח ּובפּורים, ּובחנּכה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻמֹועד.

חֹוזר. אינֹו - ֵֵַָהּמזֹון
.„È ׁשּיתאּכל קדם נזּכר אם - ּבר ולא וׁשכח ׁשאכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמי

ּומבר חֹוזר ׁשּבמעיו, ידע הּמאכל ולא מּמּנּו, נעלם אם וכן . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
נתאּכל  ׁשּלא והּוא, ;ּומבר חֹוזר - ּבר לא אֹו ּבר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹאם

ׁשּבמעיו. ְֵֶַָָהּמזֹון

ג  ¤¤ּפרק
והּכּסמין‡. והּׂשעֹורין, החּטין, - הן מינין [חיטים חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָֻ

ׁשּועלמדבריות] וׁשּבלת מדברית], והּׁשּפֹון.[שעורה , ְְִִֶַָֹ
מּמין  והּׁשּפֹון, ׁשּועל וׁשּבלת החּטין; מּמין ְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹֻהּכּסמין,
נקראים  ׁשּבלים, ּכׁשהן - האּלּו הּמינין וחמׁשת ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּׂשעֹורין.

וזֹורין ׁשּדׁשין ואחר מקֹום; ּבכל [ברוח אֹותן'ּתבּואה' ְְְְִִֶַַָָָָָ
את לנקותן] ולׁשין מהן אחד את ּוכׁשּטֹוחנין 'ּדגן'; נקראין ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

מאחד  הּנעׂשת והּפת 'ּפת'. נקרא אֹותֹו, ואֹופין מהן,קמחֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
לויה ּבלא מקֹום, ּבכל 'ּפת' הּנקראת נוסף]היא שם .[ללא ְְְְִִֵַַָָָָֹ

לפניה ·. לבר חּיב - ּפת אלהינּוהאֹוכל ה' אּתה ּברּו' : ְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשלּוק  ּדגן אכל הארץ'. מן לחם הּמֹוציא העֹולם, ִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמל

האדמה',[מבושל] ּפרי 'ּבֹורא לפניו מבר - ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָּכמֹות
לפניו  מבר - קמח אכל רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָּולאחריו

נפׁשֹות'. 'ּבֹורא ּולאחריו ְְֲֵֶַַָָֹ'ׁשהּכל',
אֹו‚. ּבמים וערבֹו ׁשּקלהּו הּמינין, מחמׁשת אחד ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקמח

לאכילה, ראּוי ׁשּיהיה ּכדי עבה היה אם - מׁשקין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשאר
היה  ואם מזֹונֹות'; מיני 'ּבֹורא ּבתחּלה עליו מבר - ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָּולעטֹו
'ׁשהּכל', ּבתחּלה עליו מבר - לׁשתּיה ראּוי ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹר

נפׁשֹות' 'ּבֹורא .ּולבּסֹוף ְְֵַָ
לבּדֹו„. ּבין ּבקדרה, ׁשּבּׁשלֹו הּמינין מחמׁשת אחד ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָקמח

לביבֹות ּכגֹון - אחרים ּדברים עם ׁשערבֹו סולת]ּבין [עוגת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָ
- ּבקדרה ּובּׁשלֹו ּכתׁשֹו אֹו ׁשחּלקֹו הּדגן וכן ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא

ּכרמל וגרׂש הריפֹות שונות]ּכגֹון בצורות ּבהן,[חיטים וכּיֹוצא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשערב  ּתבׁשיל ּכל וכן קדרה', 'מעׂשה הּנקרא הּוא זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכל
א  מברּבֹו ּבּתחּלה, - ּפת ּבין קמח ּבין הּמינין, מחמׁשת חד ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מזֹונֹות'. מיני 'ּבֹורא ְִֵֵָָעליו
אצלֹו,‰. חׁשּוב הּמין אֹותֹו ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָּבּמה

ׁשערב  הּמינין מחמׁשת אחד היה אם אבל טפלה; היה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולא
הּטפלה  את ּופֹוטר העּקר, על אּלא מבר אינֹו - וזה טפלה . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

העּקר  על מבר טפלה, ועּמֹו עּקר ׁשהּוא ּכל - ּבּברכֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכלל
העּקר, עם מערבת הּטפלה ׁשהיתה ּבין הּטפלה, את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּופֹוטר

מערבת. היתה ׁשּלא ְְֵֶֶֶָָֹֹּבין
.Âלפת המערבת? הּטפלה היא ירק]ּכיצד ּכרּוב [מין אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לדּבקֹו ּכדי הּמינין מחמׁשת אחד ׁשל קמח ּבֹו וערב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּׁשלֹו
סמיך] מזֹונֹות',[לעשותו מיני 'ּבֹורא עליו מבר אינֹו -ְְִֵֵֵֵָָָ

ׁשּמערבין  ּדבר ׁשּכל טפלה; זה וקמח העּקר הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּלפת
- הּתבׁשיל לצּבע ּכדי אֹו ריח, לּתן ּכדי אֹו לדּבק, ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַֹאֹותֹו
ּבּתערבת, טעם לּתן ּכדי ערב אם אבל לֹו; טפלה זה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהרי
ונֹותנין  אֹותן ׁשּמבּׁשלין ּדבׁש מיני ,לפיכ עּקר. הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהרי
אינֹו - מתיקה מיני מהן ועֹוׂשין לדּבק, ּכדי חּטה חלב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבהן
העּקר. הּוא ׁשהּדבׁש מּפני מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא עליו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמבר

.Ê ּדג לאכל ׁשּצר הרי מערבת? ׁשאינּה הּטפלה היא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכיצד
ּולׁשֹונֹו ּגרֹונֹו הּמליח יּזיק ׁשּלא ּכדי עּמֹו הּפת ואכל ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹמליח,
לֹו; טפלה ׁשהּפת מּפני הּפת, את ּופֹוטר הּמליח על מבר -ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּכּי ּכל ּבזה וכן .ֹוצא ְֵֵֶַָֹ
.Áּפּתים אֹותּה ׁשּפתת לפירורים]הּפת ּובּׁשלּה[פיררה , ְִִִֶַַַָָָ

ׁשּנּכר  אֹו ּכּזית, ּבּפתיתין יׁש אם - ּבמרק לׁשּה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבקדרה
ּבּתחּלה  עליה מבר - צּורתּה נׁשּתּנת ולא ּפת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהן
ּבּבּׁשּול  הּפת צּורת ׁשעברה אֹו ּכּזית, ּבהן אין ואם ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ'הּמֹוציא';

מזֹונֹות'. מיני 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליה מבר -ְְְִִֵֵֵֶַָָָָ
.Ë ּבּקרקע ׁשּנאפת הּמדּברֹות עּסה ׁשֹוכני ׁשהערבּיים ּכמֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּתחּלה  עליה מבר ּפת, צּורת עליה ואין הֹואיל - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹופין
מבר עליה, סעּודתֹו קבע ואם מזֹונֹות'; מיני ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ'ּבֹורא
אֹו ּבחלב, אֹו ּבׁשמן אֹו ּבדבׁש ׁשּלׁשּה עּסה וכן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'הּמֹוציא'.
הּבאה  'ּפת הּנקראת והיא ואפאּה, ּתבלין מיני ּבּה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשערב

וכיו"ב]ּבכיסנין' בדבש ונילושה כיסים כיסים אף [עשויה - ְִִַָ
קבע  ואם מזֹונֹות'; מיני 'ּבֹורא עליה מבר ּפת, ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל

'הּמֹוציא'. מבר עליה, ְְִֵֶַָָָָסעּודתֹו
.È עליו מבר ּבּתחּלה - ּפת מּמּנּו ׁשעׂשה אֹו ׁשּבּׁשלֹו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹארז

נפׁשֹות' 'ּבֹורא ּולבּסֹוף מזֹונֹות', מיני ׁשּלא 'ּבֹורא ּובלבד ; ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ
לבּדֹו ארז אּלא אחר, ּדבר עם מערב אֹויהא ּדחן, ּפת אבל . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ּולבּסֹוף  'ׁשהּכל', מבר ּבּתחּלה - קטנּיֹות מיני ׁשאר ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּפת
רּבֹות'. נפׁשֹות ְֵַָ'ּבֹורא

.‡È לאחריו מברכין 'הּמֹוציא', ּבּתחּלה עליו ׁשּמברכין ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּכל
הּמזֹון  עליו ּברּכת ׁשּמברכין וכל ּברכֹות; ארּבע ּכסדרּה ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָ

אחת  ּברכה לאחריו מברכין מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָּבּתחּלה
הארז. מן חּוץ - ׁשלׁש ִֵֵֶָָֹֹמעין

.·È אבל ּולמעלה; מּכּזית ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּמה
הּפת  מן ּבין מּכּזית, ּפחֹות אכלין,האֹוכל מּׁשאר ּבין ְֳִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
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- מׁשקין מּׁשאר ּבין הּיין מן ּבין מרביעית, ּפחֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּׁשֹותה
אינֹו ּולבּסֹוף הּמין, לאֹותֹו הראּויה ּברכה ּבּתחּלה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָמבר

ּכלל. ְְֵָָמבר
.‚Èׁשלׁש ׁשּמעין אחת ּברכה היא אלהינּווזֹו ה' אּתה ּברּו' : ְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

טֹובה  חמּדה ארץ ועל הּכלּכלה ועל הּמחיה על העֹולם, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמל
על  אלהינּו ה' רחם אבֹותינּו; את והנחלּת ׁשרצית ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּורחבה
,ּכבֹוד מׁשּכן צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ועל עּמ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָיׂשראל
ּבקדּׁשה  עליה ּונברכ ּבבנינּה וׂשּמחנּו לתֹוכּה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻוהעלנּו
ּובׁשּבתֹות  הּמחיה'. ועל הארץ על ה', אּתה ּברּו ְְְְֳִֶַַַַַָָָָָָָָּובטהרה;

אֹומ  טֹובים, הּיֹום,וימים קדּׁשת מעין ּבכללּה זֹו ּבברכה ר ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
הּמזֹון. ּבברּכת ׁשּמזּכיר ְְְְִִֶֶֶַַַָּכדר

ה'תשע"ג  אדר כ"ו שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשלׁש‡. מעין אחת ּברכה אֹו הּמזֹון ּברּכת המבר צריּכל , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

יׁשב  - מהּל ּכׁשהּוא אכל ׁשאכל. ּבּמקֹום אֹותּה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלבר
ּבמקֹומֹו, יׁשב - עֹומד ּכׁשהּוא אכל ;ויבר ׁשּפסק, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמקֹום
ּבמעיו  הּמזֹון ׁשּיתאּכל קדם ונזּכר הּמזֹון, ּברּכת ׁשכח .ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹויבר
למקֹומֹו חֹוזר מזיד, היה ואם ׁשּנזּכר; ּבּמקֹום מבר -ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
אם  וכן חֹובתֹו. ידי יצא ׁשּנזּכר, ּבּמקֹום ּבר ואם ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומבר
חֹובתֹו; ידי יצא - מהּל ּכׁשהּוא אֹו עֹומד, ּכׁשהּוא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָּבר
ׁשלׁש, ׁשּמעין ּברכה ולא הּמזֹון, ּברּכת יבר לא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹּולכּתחּלה,

ׁשאכל. ּובּמקֹום יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ְֵֶֶֶַַָָָאּלא
אינֹו·. - ּבר לא אֹו 'הּמֹוציא' ּבר אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹמי

הּתֹורה  מן ׁשאינּה מּפני ,ּומבר 'הּמֹוציא'חֹוזר לבר ׁשכח . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּו חֹוזר סעּודתֹו, ּגמר ׁשּלא עד נזּכר אם לאחר - ואם ;מבר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

.ּומבר חֹוזר אינֹו ְֵֵֵֶַָָׁשּגמר,
אחר ‚. לבית והל סעּודתֹו ּופסק זה, ּבבית אֹוכל אֹוהיה , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּביתֹו לפתח לֹו ויצא עּמֹו, לדּבר חברֹו לֹו וקרא אֹוכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהיה
וׁשּנה הֹואיל - מה וחזר על למפרע לבר צרי מקֹומֹו, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

ּגֹומר  ּכ ואחר 'הּמֹוציא', ּבּתחּלה ּומבר וחֹוזר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּׁשאכל,
ְָסעּודתֹו.

אֹו„. חתן לקראת ויצאּו לאכל, יֹוׁשבין ׁשהיּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָֹחברים
למקֹומן  חֹוזרין - חֹולה אֹו זקן ׁשם הּניחּו אם - ּכּלה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָלקראת
הּניחּו לא ואם ׁשנּיה. לבר צריכין ואינן סעּודתן, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָָֹוגֹומרין
ּוכׁשהן  למפרע; ּברכה צריכין יֹוצאין, ּכׁשהן - אדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשם

לכּתחּלה. ּברכה צריכין ְְְְְִִִִַָָָחֹוזרין,
ׁשּכל ‰. ּפרֹות; לאכילת אֹו לׁשתּיה, מסּבין היּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻוכן

על  למפרע מבר ּולפיכ אכילתֹו, ּפסק הרי מקֹומֹו, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמׁשּנה
צרי ּׁשהּוא מה על לכּתחּלה ׁשנּיה ּומבר וחֹוזר ּׁשאכל, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמה
צרי אינֹו אחד, ּבבית לפּנה מּפּנה מקֹומֹו והמׁשּנה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלאכל.

ׁשל ּבמזרחּה אכל .ּולבר לאכל [עץ]לחזר ּובא ּתאנה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
.ּולבר לחזר צרי ְְֲֲִֵַַָָָָֹּבמערבּה,

.Â ּפט הּפת, על הּפרּפרתּבר את ותוספת]ר [מריחה ְֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּבהן; וכּיֹוצא ּופרֹות, הּתבׁשיל מּמיני הּפת, ּבהן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאֹוכלין
על  ּבר הּפת. את ּפטר לא הּפרּפרת, על ּבר אם ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹאבל

קדרה בקדירה]מעׂשה שנתבשלו דגן הּתבׁשיל [מיני את ּפטר , ְְֲִֵֵֶַַַַָָ
דגן] ממיני מעׂשה [שלא את ּפטר לא הּתבׁשיל, על ּבר ;ְֲִֵֵֶַַַַַַָֹ

ְֵָקדרה.
.Êאֹו לאכל נמל ּכ ואחר מּלׁשּתֹות, אֹו מּלאכל ּבלּבֹו ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּגמר

ואם  ;ּומבר חֹוזר מקֹומֹו, ׁשּנה ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹלׁשּתֹות
אפּלּו - לאכל אֹו לׁשּתֹות לחזר ּדעּתֹו אּלא ּבלּבֹו, ּגמר ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹלא

ׁשנית  לבר צרי אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל .ּפסק ְִִֵֵֵַַָָָָֻ
.Á'הּמזֹון ּברּכת ּונבר 'ּבֹואּו ואמרּו: ׁשֹותין, 'ּבֹואּוהיּו אֹו , ְְְְִִֵַַָָָָ

אֹו ׁשּיברכּו עד לׁשּתֹות, להם נאסר - הּיֹום' קּדּוׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָּונקּדׁש
אף  יקּדׁשּו, אֹו ׁשּיברכּו קדם ולׁשּתֹות לחזר רצּו ואם ְְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹיקּדׁשּו;
ּפרי  'ּבֹורא  ּולבר לחזר צריכים - רּׁשאים ׁשאינם ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹעל
אינן  ונבּדיל', 'ּבֹואּו אמרּו: אם אבל יׁשּתּו. ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהּגפן',

.ּולבר לחזר ְְֲִִֵַָֹצריכין
.Ëׁשהיּו ּכגֹון אחר, יין מין להן ּובא יין, לׁשּתֹות מסּבין ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהיּו

אדם  חדׁשׁשֹותין והביאּו יׁשן אֹו ׁשחר, אינן והביאּו - ְְִִִֵֵֵָָָָָָָֹֹ
ּברּו' מברכין: אבל ׁשנּיה; ּפעם הּיין ּברּכת לבר ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָצריכין

והּמטיב'. הּטֹוב העֹולם, מל אלהינּו ה' ְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹאּתה
.È מּכל מׁשקה על ולא האכלין, מּכל אכל על מברכין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹאין

לפניו  ׁשּיבֹוא עד לפניו,הּמׁשקין, הביאּו ּכ ואחר ּבר ואם ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ונׂשרף  מּידֹו ונפל עליו, ּובר אכל נטל .ּולבר לחזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹצרי
ּפי  על אף עליו, ּומבר וחֹוזר אחר נֹוטל - נהר ׁשטפֹו ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָאֹו
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' לֹומר וצרי הּמין; מאֹותֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָׁשהּוא
ׁשמים  ׁשם להֹוציא ׁשּלא ּכדי ראׁשֹונה, ּברכה על ועד' ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלעֹולם

אּמת על אדם עֹומד וׁשֹותה,[תעלת]לבּטלה. ּומבר הּמים, ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
הּמים  אינן הּברכה, ּבׁשעת לפניו ׁשהיּו ׁשהּמים ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָאף

מּתחּלה. נתּכּון ׁשּלכ מּפני - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּׁשתה
.‡Èהּסעּודה מחמת והן הּסעּודה, ּבתֹו הּבאים [כגון ּדברים ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

ודגים] לאחריהן;בשר ולא לפניהן לא ּברכה צריכין אינן -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשּבּסֹוף, הּמזֹון ּוברּכת ׁשּבּתחּלה, 'הּמֹוציא' ּברּכת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאּלא
מחמת  ׁשאינן ּודברים לּסעּודה. טפלה ׁשהּכל הּכל, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּפֹוטרין

פירות]הּסעּודה ּברכה [כגון טעּונין - הּסעּודה ּבתֹו ׁשּבאּו , ְְְְְִֶַַָָָָָ
לאחר  הּבאים ּודברים לאחריהן. ּברכה טעּונין ואין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפניהן,
- הּסעּודה מחמת ׁשּלא ּבין הּסעּודה מחמת ּבין ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּסעּודה,

ּולאחריהן  לפניהן ּברכה .טעּונין ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
.·È ּובעת הּדם, הּקזת ּובסעּודת טֹובים, וימים ְְְְִִִֵַַַַַָָָָּבׁשּבתֹות

על  סעּודתֹו קֹובע ׁשאדם ּבהן, וכּיֹוצא הּמרחץ, מן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיצא
ׁשּׁשֹותה הּיין  הּיין את ּפטר הּמזֹון, ׁשּלפני הּיין על ּבר אם - ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

הּימים, ּבׁשאר אבל הּמזֹון; ּברּכת ׁשּיבר קדם הּמזֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלאחר
להן  ּבא הּמזֹון. ׁשּלאחר הּיין על ּבּתחּלה ּולבר לחזר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹצרי
ּבית  ׁשאין לעצמֹו, מבר ואחד אחד ּכל הּמזֹון, ּבתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיין
את  ּפֹוטר ואינֹו 'אמן'; אחד אחר הּכל ׁשּיענּו ּפנּוי, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּבליעה

הּמזֹון. ׁשּלאחר ְִֶַַַַַָהּיין

ה  ¤¤ּפרק
הּמזֹון ‡. ּבברּכת חּיבין ועבדים, אם נׁשים ּבּדבר יׁש וספק ; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

חּיבין  אינן אֹו זמן, לּה קבּוע ׁשאין לפי הּתֹורה, מן חּיבין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהן
חֹובתן. ידי הּגדֹולים את מֹוציאין אין ,לפיכ הּתֹורה. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמן
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ואם  ;'ּומבר ּברּו' עֹונה הּוא ,'נבר' אֹומר המבר ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹמצא
אחריהן  עֹונה הּוא ׁשאכלנּו', ּברּו' עֹונין האֹוכלים ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָמצא

.'אמן' ֵָ

ו ּפרק ¤¤
נטילת ‡. צרי - 'הּמֹוציא' עליה ׁשּמברכין הּפת האֹוכל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

וסֹוף  ּתחּלה ּפי ידים  על ואף חּלין; ּפת ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָֻ
עד  יאכל, לא - טמאה להן יֹודע ואינֹו מלכלכֹות, ידיו ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻׁשאין
נטילת  צרי - ּבמׁשקין ׁשּטּבּולֹו ּדבר ּכל וכן ידיו. ׁשּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּיּטל

ּתחּלה. ְִִַָָידים
ּבין ·. ׁשמע, לקרּית ּבין לאכילה, ּבין - ידיו הּנֹוטל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכל

על לתפּלה  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ּבּתחּלה מבר - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבּתֹורה  ׁשּנצטּוינּו היא, חכמים מצות ׁשּזֹו ידים'; ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָנטילת
ּומים  ."יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי "על ׁשּנאמר: מהן, ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹלׁשמע
הּסּכנה; מּפני אּלא ׁשאינן עליהן, מברכין אין - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחרֹונים

ּביֹותר. ּבהן להּזהר אדם חּיב ְְְִִֵֵֶַָָָָָָּולפיכ
.‚- רׁשּות לתבׁשיל, ּתבׁשיל ּבין ידים נֹוטל,נטילת רצה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

נֹוטל  אינֹו ידים,רצה נטילת צריכין אינן - חּלין ׁשל ּופרֹות . ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
זה  הרי לפרֹות, ידיו הּנֹוטל וכל ּבּסֹוף; ולא ּבּתחּלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹלא

הרּוח ּכל[גאוותנים]מּגּסי שהמלח [מדד]. (כל הּמלח, את ִֵֶֶַַַַָָ
סדֹומית  מלח ּבֹו יׁש ׁשּמא - ּבאחרֹונה ידים נטילת צרי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָבו)
עיניו  על ידיו ויעביר סדֹומית, מלח ּכטבע ׁשּטבעֹו מלח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
מּפני  סעּודה, ּכל ּבסֹוף ידים לּטל חּיבין זה מּפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹויּסמא;
ׁשהן  מּפני ּבּתחּלה, ידים מּנטילת ּפטּורין ּובּמחנה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּמלח.

הּסּכנה. מּפני ּבאחרֹונה, וחּיבין ּבּמלחמה; ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָטרּודין
הּפרק „. עד ידים? נטילת היא היכן היד עד כף [חיבור  ְִִִֵֶֶַַַַַָָ

וכל והזרוע] הּידים. ׁשּתי לכל רביעית הּמים? ׁשעּור וכּמה ;ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ
וכל ידים; ּבנטילת חֹוצץ ּבטבילה, מים]ׁשחֹוצץ העֹולה [סוג ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

הּמקוה[המשלים] סאה]למידת רביעית.[מ' לׁשעּור עֹולה , ְְְְִִִִִֶֶַַ
מקוה,‰. ּבמי ידיו הטּביל אם - ידים נטילת הּצרי ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

ׁשעּור  ּבהן ׁשאין ּבמים הטּבילן ואם אחר; ּדבר צרי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינֹו
ׁשאין מקוה, ּכלּום, עׂשה לא ׁשּבּקרקע, ׁשאּובין ּבמים אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבנטילה. אּלא הּידים את מטהרין הּׁשאּובין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּמים
.Â ּבּמים ּדברים: ּבארּבעה להּזהר צרי ידיו, הּנֹוטל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּכל

ׁשּיהיה  ּובּׁשעּור, ידים; לנטילת ּפסּולין יהיּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹעצמן,
ׁשּנֹוטלין  הּמים ׁשּיהּו ּובּכלי, הּידים; ׁשּתי לכל רביעית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבהן

ּבכלי  נֹותן.ּבהן מּכח ּבאין הּמים ׁשּיהּו ּובּנֹוטל, ; ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
.Ê,וגּלּוי מראה, ׁשּנּוי - הּמים את ּפֹוסלין ּדברים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָארּבעה

מּלׁשּתֹות  הּבהמה את ׁשּמֹונע והפסד ּבהן, מלאכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָועׂשּית
ּבין  ּבכלים ּבין - מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו מים ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
מקֹומן  מחמת ּבין לתֹוכן ׁשּנפל ּדבר מחמת ּבין ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבקרקעֹות,
מן  אֹותן האֹוסר ּגּלּוי נתּגּלּו אם וכן ּפסּולין. אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָ

ידים לנטילת נפסלּו ארסו]הּׁשתּיה, בהם נתן נחש .[שמא ְְְְִִִִִַַַָָ
.Á ּופסּולין ׁשֹופכין, נעׂשּו - מלאכה ּבהן ׁשּנעׂשה מים ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָּכל

ידים  אֹולנטילת ּכלים, ּבהן ׁשהדיח ׁשאּובין מים ּכיצד? . ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
- ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ּבין ּבזה, וכּיֹוצא ּפּתֹו, ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשרה

ה  ידים. לנטילת חדׁשים,ּפסּולין אֹו מּודחין ּכלים ּבהן דיח ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הּכעכין את ּבהן מטּבל ׁשהּנחּתֹום מים ּפסלן. [עוגות לא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
חֹופןיבשות] וׁשהּוא ּפסּולין; בכפו], ּבׁשעת [נוטל מהן ְְְִִֵֵֶֶַ

מלאכה, ּבהן ׁשּנעׂשּו הן ׁשּבחפניו, ׁשהּמים - ּכׁשרין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָליׁשה,
ּבכׁשרּותן. הן הרי מהם, ׁשחֹופן הּמים ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָאבל

.Ëאֹו מרים ׁשהיּו ּכגֹון - הּכלב מּׁשתּית ׁשּנפסלּו מים ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָוכל
עכּורין  אֹו הּכלב מלּוחין אֹותן יׁשּתה ׁשּלא עד רע, ריחן אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

להטּביל  ּכׁשרין ּובקרקעֹות, ידים; לנטילת ּפסּולין ּבכלים, -ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָ
אבל  הּידים; את ּבהן מטּבילין ּבמקֹומן, - טבריה חּמי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן.

אּמה מהן ׁשהפליג אֹו ּבכלי, מהן נטל תעלה]אם מהן [משך ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אחרֹונים, ולא ראׁשֹונים  לא מהן נֹוטלין אין - אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֹלמקֹום

הּבהמה. לׁשתּית ראּויין ׁשאינן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָמּפני
.Èלּנֹוטל ׁשּיּתן [לכתחילה]יׁש עד מעט, מעט ידיו על לּתן ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכׁשר. אחת, ּבׁשטיפה ּכּלּה הרביעית נתן ואם ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֻּכּׁשעּור;
ארּבעה אדם]חמּׁשה[או]נֹוטלין זה [בני יד אֹו זה, ּבצד זה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ידיהן ׁשּירּפּו ּובלבד - אחת ּבׁשטיפה זה, יד ּגּבי [לא על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
לזו] זו ידיהם ּבאֹותּהידחקו ויהיה הּמים, ּביניהן ׁשּיבֹוא ּכדי ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ואחד  אחד לכל רביעית ּכדי .הּׁשטיפה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
.‡Èהּכלים ּבדפנֹות לא לּידים נֹותנין ולא [שנשברו]אין , ְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹ

גדול]הּמחץ[תחתית]ּבׁשּולי חרס ּבחרסים[כלי ולא [שברי , ְְֲִֵַַַַָֹ
ּבמגּופתחרס] ולא ּתּקן[מכסה], ואם [הרחיב]החבית. ְְְִִִִֵֶַָֹ

החמת וכן לּידים; מּמּנה נֹותנין לנטילה, [נוד]הּמגּופה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּפי  על אף - וקּפה ׂשק אבל לּידים. ּבּה נֹותנין ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻׁשּתּקנּה,
ּבחפניו, לחברֹו יּתן ולא לּידים. מהן נֹותנין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּתּקנן,
אֹותן  המטהרת ׁשבירה ׁשּנׁשּברּו וכלים ּכלי. חפניו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
ׁשברי  ׁשהן מּפני לּידים, ּבהם נֹותנין אין - טמאה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמידי

ִֵּכלים.
.·È אדמה ּוכלי ּגללים ּכלי אפּלּו לּידים, נֹוטלין הּכלים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבכל

ׁשלמים  ׁשּיהיּו והּוא, ׁשאין - אֹו רביעית, מחזיק ׁשאינֹו ּכלי . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַ
לּידים. מּמּנּו נֹותנין אין - רביעית ְְִִִִִֵֶַַָּבֹו

.‚È אם וקטן. ׁשֹוטה חרׁש אפּלּו לּידים, לּתן ּכׁשרין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכל
יּטה  אֹו ידיו, על וצק ּברּכיו, ּבין הּכלי מּניח - אחר ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאין

על  זֹו,החבית על ּבזֹו וצק אחת ידֹו נֹוטל אֹו ויּטל; ידיו, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ
הּׁשנּיה  על ּבראׁשֹונה וצק לּידים.וחֹוזר נֹוטל והּקֹוף, . ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

.„Èחלולה]הּׁשקת האדם[אבן ּבגלּגל [מים]ׁשּדֹולה אֹו ּבידֹו ְְְֶֶֶַַַָָָָֹ
ּומׁשקין  והֹולכין ּבאּמה מּמּנה נמׁשכין והּמים לתֹוכּה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָונֹותן
וׁשטפּו הּמים ועברּו ּבּׁשקת, ידיו והּניח הּבהמה, אֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהּירקֹות
ידיו; על נֹותן ּכאן אין ׁשהרי נטילה, לֹו עלתה לא - ידיו ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹעל
הּמים  ׁשּנמצאּו עד הּדלי, לׁשפיכת קרֹובֹות ידיו היּו ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָואם

נטילה. לֹו עלתה - האדם נתינת מּכח ידיו על ְְְְִִִַַַָָָָָָָָָֹׁשטפּו
.ÂË,נעׂשה לא אֹו מלאכה מהן נעׂשה אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמים

טמאין, אֹו טהֹורין הן אם ּבהן, ׁשאין אֹו ּכּׁשעּור ּבהן יׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאם
ידיו  נטל לא ספק ידיו נטל ספק ספק ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - ְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ידים, טהֹור.ׁשּבטהרת ְֳִֶַַָָָ
.ÊËיצאּו ׁשּלא למעלה, ידיו ׁשּיגּביּה צרי - ראׁשֹונים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמים

צרי - ואחרֹונים הּידים; את ויטּמאּו ויחזרּו לּפרק חּוץ ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָמים
ידיו  ׁשעל הּמלח ּכח ּכל ׁשּיצא ּכדי למּטה, ידיו מים ׁשּיׁשּפיל . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

קרקע; ּגּבי על ּבין ּכלי ּגּבי על ּבין נּטלים ְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָראׁשֹונים,
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ּכדי  סֹופרים, מּדברי הּמזֹון ּבברּכת חּיבין הּקטּנים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָאבל
ּבמצוֹות. ְְְְִַָלחּנכן

ּכאחד ·. ּפת ׁשאכלּו ּבׁשלׁשה לבר חּיבין קדם , הּזּמּון רּכת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
האֹוכלין  היּו אם הּזּמּון? ּברּכת היא זֹו ואי הּמזֹון. ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּברּכת
נבר' ואֹומר: מהן, האחד מבר עׂשרה, עד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹמּׁשלׁשה
ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו' עֹונין: והּכל מּׁשּלֹו'; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאכלנּו
ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו' :ּומבר חֹוזר והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָחיינּו',

ִָחיינּו'.
.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ואֹומר: מתחיל ּכ ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹואחר

'אמן' עֹונין והן הּברכֹות; ארּבע ׁשּגֹומר עד הּזן', ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהעֹולם,
ּוברכה  ּברכה ּכל .אחר ְְַַָָָָָ

ּבּׁשם „. מזּמנין ּולמעלה, מעׂשרה האֹוכלין ּכיצד?היּו . ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ
עֹונין: והן מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו לאלהינּו נבר' אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהמבר
חֹוזר  והּוא חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו אלהינּו ּברּו'ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹ
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו אלהינּו ּברּו' ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹואֹומר:

הּמזֹון. ּברּכת ְְִִַַַָּומתחיל
ּבצרכי ‰. להתעּסק מּׁשּיתחילּו - חתנים ּבבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּסֹועד

הּנּׂשּואין  אחר יֹום ׁשלׁשים ועד ולהכינּה, נּׂשּואין -סעּודת ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָֹ
עֹונין: והן מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה נבר' :ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמבר
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ּברּו'ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ּברּו' ואֹומר: חֹוזר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא
לאלהינּו נבר' :מבר - עׂשרה היּו ואם חיינּו'. ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָֹּובטּובֹו

והם  מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו 'ּברּוׁשהּׂשמחה עֹונין: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאלהינּו
ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה אלהינּו ּברּו' ואֹומר: חֹוזר ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָֹוהּוא
אֹותּה ׁשעֹוׂשין סעּודה וכן חיינּו'. ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשאכלנּו
מבר חדׁש, עׂשר ׁשנים עד הּנּׂשּואין מחמת הּנּׂשּואין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאחר

ּבמעֹונֹו'. ְְִִֶַָ'ׁשהּׂשמחה
.Â הּמזֹון ּבברּכת ׁשחּיבין ּכדר הּזּמּון, ּבברּכת חּיבין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּכל

ּבעזרה  קדׁשים קדׁשי ׁשאכלּו ּכהנים אפּלּו ּכהנים - וכן . ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹ
ויׂשראל  ּתרּומה הּכהנים ואכלּו ּכאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹויׂשראלים
ּבזּמּון  חּיבין ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ּבזּמּון. חּיבין - ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֻחּלין

הּמזֹון. ּבברּכת ְְְִִַַָָּכחּיּובן
.Ê עליהן מזּמנין אין - ּוקטּנים ועבדים מצרפים נׁשים [אין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ

נׁשים לזימון] ׁשל חבּורה ּתהא ולא לעצמן. מזּמנין אבל ,ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ
אֹו לעצמן, נׁשים אּלא - הּפריצּות מּפני ּוקטּנים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָועבדים
ּבּׁשם. יזּמנּו ׁשּלא ּובלבד לעצמן; קטּנים אֹו לעצמן, ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹעבדים

וזכרות]אנּדרֹוגינֹוס נקבות סימני בו ואינֹו[שיש למינֹו, מזּמן ְְְְְִִֵֵַַ
והּטמטּום  ספק. ׁשהּוא מּפני לאנׁשים, ולא לנׁשים לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻמזּמן

זכרות] ולא נקבות סימני לא בו קטן [שאין ּכלל. מזּמן ְְֵֵַָָָאינֹו
ׁשהּוא [מבין]הּיֹודע ּפי על ואף עליו, מזּמנין - מברכין למי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּבין  ׁשלׁשה למנין ּבין ּומצטרף ׁשמֹונה; ּכבן אֹו ׁשבע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכבן
עליו. מזּמנין אין והּנכרי, עליו. לזּמן עׂשרה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָלמנין

.Á ומעלה ּפת מּכּזית ׁשאכל מי על אּלא מזּמנין ׁשבעה אין . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ציר אֹו ירק עּמהן אכלּו ּוׁשלׁשה ּפת, מאכלים ׁשאכלּו [מיץ ְְְִִֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּיהא מבושלים] והּוא, ּבּׁשם; לזּמן מצטרפין - ּבזה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא
ירק  וארּבעה ּפת, ׁשאכלּו ׁשּׁשה אבל הּפת. מאֹוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהמבר

ּבּמה  הּנּכר. רב הּפת אֹוכלי ׁשּיהּוא עד מצטרפין, אין -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּכל  ׁשּיאכל צרי - ּבׁשלׁשה אבל ּבעׂשרה; אמּורים? ְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֹּדברים

מזּמנין. ּכ ואחר ּפת, ּכּזית מהן ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָאחד
.Ë אם - ואכל ׁשליׁשי ּובא מּלאכל, וגמרּו ׁשאכלּו ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשנים

מצטרף  אכלין, מּׁשאר אפּלּו ׁשהּוא ּכל עּמֹו לאכל ְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶָָָָֹיכֹולין
על עּמהן  אף לכּלן, ׁשּמבר הּוא - ׁשּבּמסּבין ּגדֹול וחכם . ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ

ּבאחרֹונה. אּלא ּבא ׁשּלא ֲִֶֶַָָָָֹּפי
.Èלחלק רּׁשאין אינן ּכאחד, ׁשאכלּו אחד ׁשל ׁשה כל [לברך ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

יׁשבנפרד] ׁשּׁשה, חמּׁשה. וכן ארּבעה, וכן להן [מותר]; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבוצות]לחלק לחלק,[לשתי רּׁשאין אינן עׂשרה עׂשרה; עד , ֲֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָ

הּזּמּון  ּברּכת ותהיה ׁשּיחלקּו זמן ׁשּכל עׂשרים; ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָעד
לחלק. להם יׁש הּכל, ּכזּמּון וחלק חלק ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלכל

.‡È ׁשלׁשה ׁשל חבּורֹות מּׁשלׁש ׁשּבאּו אדם ּבני ְְְֲִֵֶֶָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה
לחלק רּׁשאין אינן יחד]ׁשלׁשה, אכלו שלא אף ;[ומזמנים ְִֵֵֵַָָָָֹ

רּׁשאין  ׁשּלֹו, ּבחבּורה מהן ואחד אחד ּכל זּמן ּכבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשלׁשה  עליהן. זּמנּו ׁשּכבר ּבזּמּון, חּיבין ואינן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלחלק,
מּׁשּלֹו, אֹוכל ואחד אחד ׁשּכל ּפי על אף - לאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיׁשבּו

לחלק. רּׁשאין ִֵֵֵַָָָאינן
.·È ׁשּמקצתן ּבזמן - אחד ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּתי

אּלּו לאו, ואם אחד; לזּמּון מצטרפין אּלּו, את אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָרֹואין
לעצמן  מזּמנין ואּלּו לעצמן אחד מזּמנין ׁשּמׁש יׁש ואם . ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

- זֹו לחבּורה זֹו מחבּורה ּומׁשּמׁש הֹול ׁשהּוא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָּביניהם,
רֹואין  אּלּו מקצת ׁשאין ּפי על אף אחד, לזּמּון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמצטרפין
ּבבאּור  המבר ּדברי ּכל ׁשּתיהן ׁשּיׁשמעּו והּוא, אּלּו; ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָמקצת

.[בבהירות]
.‚È ּכדי לֹו, קֹוראין - לּׁשּוק מהן אחד ויצא ׁשאכלּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה

ּבּׁשּוק, והּוא עליו ּומזּמנין אֹומרין, ּׁשהן מה לׁשמע ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיכּון
הּמזֹון  ּברּכת יבר למקֹומֹו, ולכׁשּיחזר חֹובתֹו; ידי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹויצא
מזּמנין  אין - מהן אחד ויצא ׁשאכלּו, עׂשרה אבל ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלעצמֹו.

עּמהן  ּבמקֹומֹו ויׁשב ׁשּיחזר עד .עליו, ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
.„È- לעצמֹו ּובר מהן אחד וקדם ּכאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשלׁשה

יצא  לא והּוא זּמּון; חֹובת ידי הּׁשנים ויצאּו עליו, ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹמזּמנין
למפרע זּמּון ׁשאין זה, ברהמ"ז]ּבזּמּון .[אחר ְְְִִֵֵֶֶַַ

.ÂË היה ואם לעצמֹו; מבר ואחד אחד ּכל ׁשאכלּו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשנים
רם, ּבקֹול מבר ׁשּיֹודע זה יֹודע, אינֹו ואחד יֹודע ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
חֹובתֹו ידי ויֹוצא ּוברכה, ּברכה ּכל אחר 'אמן' עֹונה .והּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

לבעלּה, מברכת ואּׁשה לרּבֹו, מבר ועבד לאביו, מבר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּובן
למי  מארה 'ּתבֹוא חכמים: אמרּו אבל חֹובתן; ידי ְְְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָָויֹוצאין

לֹו'. מברכין ּובניו ְְְִִֶָָָׁשאׁשּתֹו
.ÊËׁשאכלּו ּבזמן חֹובתן? ידי ׁשּיצאּו אמּורים ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה

ּולפיכ סֹופרים, מּדברי לבר חּיבין ׁשהן ׂשבעּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹולא
אם  אבל חֹובתן. מידי אּׁשה אֹו עבד אֹו קטן אֹותן ֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָמֹוציאין
אּׁשה  אין - הּתֹורה מן הּמזֹון ּבברּכת ׁשּנתחּיב וׂשבע, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל
החּיב  ׁשּכל חֹובתֹו; מידי אֹותֹו מֹוציאין עבד אֹו קטן ִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹו
אּלא  חֹובתֹו, מידי אֹותֹו מֹוציאין אין - הּתֹורה מן ְִִִִֵֵֶַָָָָָּבדבר

ּכמֹותֹו. הּתֹורה מן הּדבר ּבאֹותֹו ְְִַַַַָָָָהחּיב
.ÊÈ אם - הּזּמּון ּברּכת מברכין ּומצאן אחרים, אצל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּנכנס
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ואם  ;'ּומבר ּברּו' עֹונה הּוא ,'נבר' אֹומר המבר ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹמצא
אחריהן  עֹונה הּוא ׁשאכלנּו', ּברּו' עֹונין האֹוכלים ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָמצא

.'אמן' ֵָ

ו ּפרק ¤¤
נטילת ‡. צרי - 'הּמֹוציא' עליה ׁשּמברכין הּפת האֹוכל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

וסֹוף  ּתחּלה ּפי ידים  על ואף חּלין; ּפת ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָֻ
עד  יאכל, לא - טמאה להן יֹודע ואינֹו מלכלכֹות, ידיו ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻׁשאין
נטילת  צרי - ּבמׁשקין ׁשּטּבּולֹו ּדבר ּכל וכן ידיו. ׁשּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּיּטל

ּתחּלה. ְִִַָָידים
ּבין ·. ׁשמע, לקרּית ּבין לאכילה, ּבין - ידיו הּנֹוטל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכל

על לתפּלה  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ּבּתחּלה מבר - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבּתֹורה  ׁשּנצטּוינּו היא, חכמים מצות ׁשּזֹו ידים'; ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָנטילת
ּומים  ."יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי "על ׁשּנאמר: מהן, ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹלׁשמע
הּסּכנה; מּפני אּלא ׁשאינן עליהן, מברכין אין - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחרֹונים

ּביֹותר. ּבהן להּזהר אדם חּיב ְְְִִֵֵֶַָָָָָָּולפיכ
.‚- רׁשּות לתבׁשיל, ּתבׁשיל ּבין ידים נֹוטל,נטילת רצה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

נֹוטל  אינֹו ידים,רצה נטילת צריכין אינן - חּלין ׁשל ּופרֹות . ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
זה  הרי לפרֹות, ידיו הּנֹוטל וכל ּבּסֹוף; ולא ּבּתחּלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹלא

הרּוח ּכל[גאוותנים]מּגּסי שהמלח [מדד]. (כל הּמלח, את ִֵֶֶַַַַָָ
סדֹומית  מלח ּבֹו יׁש ׁשּמא - ּבאחרֹונה ידים נטילת צרי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָבו)
עיניו  על ידיו ויעביר סדֹומית, מלח ּכטבע ׁשּטבעֹו מלח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
מּפני  סעּודה, ּכל ּבסֹוף ידים לּטל חּיבין זה מּפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹויּסמא;
ׁשהן  מּפני ּבּתחּלה, ידים מּנטילת ּפטּורין ּובּמחנה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּמלח.

הּסּכנה. מּפני ּבאחרֹונה, וחּיבין ּבּמלחמה; ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָטרּודין
הּפרק „. עד ידים? נטילת היא היכן היד עד כף [חיבור  ְִִִֵֶֶַַַַַָָ

וכל והזרוע] הּידים. ׁשּתי לכל רביעית הּמים? ׁשעּור וכּמה ;ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ
וכל ידים; ּבנטילת חֹוצץ ּבטבילה, מים]ׁשחֹוצץ העֹולה [סוג ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

הּמקוה[המשלים] סאה]למידת רביעית.[מ' לׁשעּור עֹולה , ְְְְִִִִִֶֶַַ
מקוה,‰. ּבמי ידיו הטּביל אם - ידים נטילת הּצרי ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

ׁשעּור  ּבהן ׁשאין ּבמים הטּבילן ואם אחר; ּדבר צרי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינֹו
ׁשאין מקוה, ּכלּום, עׂשה לא ׁשּבּקרקע, ׁשאּובין ּבמים אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבנטילה. אּלא הּידים את מטהרין הּׁשאּובין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּמים
.Â ּבּמים ּדברים: ּבארּבעה להּזהר צרי ידיו, הּנֹוטל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּכל

ׁשּיהיה  ּובּׁשעּור, ידים; לנטילת ּפסּולין יהיּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹעצמן,
ׁשּנֹוטלין  הּמים ׁשּיהּו ּובּכלי, הּידים; ׁשּתי לכל רביעית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבהן

ּבכלי  נֹותן.ּבהן מּכח ּבאין הּמים ׁשּיהּו ּובּנֹוטל, ; ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
.Ê,וגּלּוי מראה, ׁשּנּוי - הּמים את ּפֹוסלין ּדברים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָארּבעה

מּלׁשּתֹות  הּבהמה את ׁשּמֹונע והפסד ּבהן, מלאכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָועׂשּית
ּבין  ּבכלים ּבין - מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו מים ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
מקֹומן  מחמת ּבין לתֹוכן ׁשּנפל ּדבר מחמת ּבין ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבקרקעֹות,
מן  אֹותן האֹוסר ּגּלּוי נתּגּלּו אם וכן ּפסּולין. אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָ

ידים לנטילת נפסלּו ארסו]הּׁשתּיה, בהם נתן נחש .[שמא ְְְְִִִִִַַַָָ
.Á ּופסּולין ׁשֹופכין, נעׂשּו - מלאכה ּבהן ׁשּנעׂשה מים ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָּכל

ידים  אֹולנטילת ּכלים, ּבהן ׁשהדיח ׁשאּובין מים ּכיצד? . ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
- ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ּבין ּבזה, וכּיֹוצא ּפּתֹו, ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשרה

ה  ידים. לנטילת חדׁשים,ּפסּולין אֹו מּודחין ּכלים ּבהן דיח ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הּכעכין את ּבהן מטּבל ׁשהּנחּתֹום מים ּפסלן. [עוגות לא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
חֹופןיבשות] וׁשהּוא ּפסּולין; בכפו], ּבׁשעת [נוטל מהן ְְְִִֵֵֶֶַ

מלאכה, ּבהן ׁשּנעׂשּו הן ׁשּבחפניו, ׁשהּמים - ּכׁשרין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָליׁשה,
ּבכׁשרּותן. הן הרי מהם, ׁשחֹופן הּמים ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָאבל

.Ëאֹו מרים ׁשהיּו ּכגֹון - הּכלב מּׁשתּית ׁשּנפסלּו מים ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָוכל
עכּורין  אֹו הּכלב מלּוחין אֹותן יׁשּתה ׁשּלא עד רע, ריחן אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

להטּביל  ּכׁשרין ּובקרקעֹות, ידים; לנטילת ּפסּולין ּבכלים, -ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָ
אבל  הּידים; את ּבהן מטּבילין ּבמקֹומן, - טבריה חּמי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן.

אּמה מהן ׁשהפליג אֹו ּבכלי, מהן נטל תעלה]אם מהן [משך ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אחרֹונים, ולא ראׁשֹונים  לא מהן נֹוטלין אין - אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֹלמקֹום

הּבהמה. לׁשתּית ראּויין ׁשאינן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָמּפני
.Èלּנֹוטל ׁשּיּתן [לכתחילה]יׁש עד מעט, מעט ידיו על לּתן ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכׁשר. אחת, ּבׁשטיפה ּכּלּה הרביעית נתן ואם ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֻּכּׁשעּור;
ארּבעה אדם]חמּׁשה[או]נֹוטלין זה [בני יד אֹו זה, ּבצד זה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ידיהן ׁשּירּפּו ּובלבד - אחת ּבׁשטיפה זה, יד ּגּבי [לא על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
לזו] זו ידיהם ּבאֹותּהידחקו ויהיה הּמים, ּביניהן ׁשּיבֹוא ּכדי ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ואחד  אחד לכל רביעית ּכדי .הּׁשטיפה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
.‡Èהּכלים ּבדפנֹות לא לּידים נֹותנין ולא [שנשברו]אין , ְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹ

גדול]הּמחץ[תחתית]ּבׁשּולי חרס ּבחרסים[כלי ולא [שברי , ְְֲִֵַַַַָֹ
ּבמגּופתחרס] ולא ּתּקן[מכסה], ואם [הרחיב]החבית. ְְְִִִִֵֶַָֹ

החמת וכן לּידים; מּמּנה נֹותנין לנטילה, [נוד]הּמגּופה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּפי  על אף - וקּפה ׂשק אבל לּידים. ּבּה נֹותנין ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻׁשּתּקנּה,
ּבחפניו, לחברֹו יּתן ולא לּידים. מהן נֹותנין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּתּקנן,
אֹותן  המטהרת ׁשבירה ׁשּנׁשּברּו וכלים ּכלי. חפניו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
ׁשברי  ׁשהן מּפני לּידים, ּבהם נֹותנין אין - טמאה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמידי

ִֵּכלים.
.·È אדמה ּוכלי ּגללים ּכלי אפּלּו לּידים, נֹוטלין הּכלים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבכל

ׁשלמים  ׁשּיהיּו והּוא, ׁשאין - אֹו רביעית, מחזיק ׁשאינֹו ּכלי . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַ
לּידים. מּמּנּו נֹותנין אין - רביעית ְְִִִִִֵֶַַָּבֹו

.‚È אם וקטן. ׁשֹוטה חרׁש אפּלּו לּידים, לּתן ּכׁשרין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכל
יּטה  אֹו ידיו, על וצק ּברּכיו, ּבין הּכלי מּניח - אחר ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאין

על  זֹו,החבית על ּבזֹו וצק אחת ידֹו נֹוטל אֹו ויּטל; ידיו, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ
הּׁשנּיה  על ּבראׁשֹונה וצק לּידים.וחֹוזר נֹוטל והּקֹוף, . ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

.„Èחלולה]הּׁשקת האדם[אבן ּבגלּגל [מים]ׁשּדֹולה אֹו ּבידֹו ְְְֶֶֶַַַָָָָֹ
ּומׁשקין  והֹולכין ּבאּמה מּמּנה נמׁשכין והּמים לתֹוכּה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָונֹותן
וׁשטפּו הּמים ועברּו ּבּׁשקת, ידיו והּניח הּבהמה, אֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהּירקֹות
ידיו; על נֹותן ּכאן אין ׁשהרי נטילה, לֹו עלתה לא - ידיו ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹעל
הּמים  ׁשּנמצאּו עד הּדלי, לׁשפיכת קרֹובֹות ידיו היּו ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָואם

נטילה. לֹו עלתה - האדם נתינת מּכח ידיו על ְְְְִִִַַַָָָָָָָָָֹׁשטפּו
.ÂË,נעׂשה לא אֹו מלאכה מהן נעׂשה אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמים

טמאין, אֹו טהֹורין הן אם ּבהן, ׁשאין אֹו ּכּׁשעּור ּבהן יׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאם
ידיו  נטל לא ספק ידיו נטל ספק ספק ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - ְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ידים, טהֹור.ׁשּבטהרת ְֳִֶַַָָָ
.ÊËיצאּו ׁשּלא למעלה, ידיו ׁשּיגּביּה צרי - ראׁשֹונים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמים

צרי - ואחרֹונים הּידים; את ויטּמאּו ויחזרּו לּפרק חּוץ ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָמים
ידיו  ׁשעל הּמלח ּכח ּכל ׁשּיצא ּכדי למּטה, ידיו מים ׁשּיׁשּפיל . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

קרקע; ּגּבי על ּבין ּכלי ּגּבי על ּבין נּטלים ְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָראׁשֹונים,
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עליהן  להּל ׁשאסּור ּכּזית, ּבהן ׁשּיׁש ּפרּורין ׁשם ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיּׁשאר
לאּבדן  מּתר ּכּזית, ּבהן ׁשאין ּפרּורין אבל עליהן; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולרחץ

ַָּבּיד.
.·È,הּמזֹון ּברּכת ׁשּמבר ּכל - לנטילה מים להם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהביאּו

מזהמֹות, וידיו הּגדֹול יׁשב ׁשּלא ּכדי ּתחּלה, ידיו נֹוטל ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹהּוא
אחר  זה ּבּסֹוף ידן נֹוטלין הּסֹועדין, ּוׁשאר אחר. ׁשּיּטל ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹעד

זהזה  ּבדבר מכּבדין ואין לפני"]; מכּבדין ["טול ׁשאין , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּבגׁשרים ולא ּבדרכים, ולא מזהמֹות, "לך ּבידים לגדול [לומר ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹ

ּכניסה.-לפני"] ּובׁשעת למזּוזה, הראּוי ּבפתח ְְְְִִִֶֶַַָָָָָאּלא
.‚È ידיהן ונּגבּו ידיהן, את לּטל הּמזֹון,ּגמרּו ּברּכת ּוברכּו , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּמגמר את הּמזֹון,[בשמים]והביאּו ּברּכת ׁשּבר הּגדֹול - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
'אמן'. עֹונין וכּלן הּמגמר, על מבר ְְְִֵֵַַָָָָֻֻהּוא

.„È ּכֹוס מביאין - ובשמים) ברכה כוס (של יין ׁשם היה ְִִִִַָָָאם
רביעית  רביעית,מחזיק על יתר אֹו ּבׂשמים {, מין ;}ּומביאין ְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָ

ּברּכת  ּומבר ּבׂשמאלֹו, הּבׂשמים ואת ּבימינֹו, הּיין את ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאֹוחז
על  מבר ּכ ואחר הּיין, על מבר ּכ ואחר ְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָָהּמזֹון;
טחֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ערב ׁשמן הּבׂשמים היה אם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבׂשמים.

הּׁשּמׁש שמשו]ּבראׁש ראש על הבשמים ריח היה [מנגב ואם ; ְְִַַָָָֹ
טחֹו חכמים, ּתלמיד יצא [מנגבו]הּׁשּמׁש ׁשּלא ּכדי ּבּכתל, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

לּׁשּוק. ְַָֻמבּׂשם
.ÂË יין טעּונה הּמזֹון ּברּכת ׁשאין ּפי על על אף ּבר אם , ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

מּבפנים, ּברכה ׁשל ּכֹוס ׁשּידיח צרי ׁשאמרנּו, ּכּמנהג ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּיין
יין  וימּלאּנּו מּבחּוץ; אֹותֹו לברּכת ויׁשטף ׁשהּגיע וכיון חי, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

ואין  לׁשתּיה. ערב ׁשּיהא ּכדי מים, מעט לתֹוכֹו נֹותן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ'הארץ',
עד  ׁשֹותקין, הּכל אּלא הּמזֹון, ּברּכת ׁשל ּכֹוס על ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹמׂשיחין

ויׁשּתּו. והּיין, הּמזֹון ּברּכת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָׁשּתכלה

ח  ¤¤ּפרק
ּפרי ‡. 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן מברכין - האילן ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל

רּבֹות' נפׁשֹות 'ּבֹורא ּובּסֹוף הּמינין העץ', מחמׁשת חּוץ ; ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
וזיתים  ּותאנים ורּמֹונים ענבים והן ּבּתֹורה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָהּכתּובין
ׁשלׁש. מעין אחת ּברכה ּבּסֹוף עליהן מבר ׁשהּוא - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּותמרים
'ּבֹורא  ּבּתחּלה עליהן מברכין - והירקֹות הארץ ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ׁשאין  ּודברים רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ּולבּסֹוף האדמה', ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּפרי
וחלב  ּומים ּוביצים ודגים ּוגבינה ּבׂשר ּכגֹון הארץ, מן ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָּגּדּולן
'ּבֹורא  ּולבּסֹוף 'ׁשהּכל', מבר ּבּתחּלה - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּודבׁש
טעּון  אינֹו - צמאֹו לרּוֹות ׁשּלא מים והּׁשֹותה רּבֹות'. ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹנפׁשֹות

לאחריו. ולא לפניו לא ְְְְֲַָָָָָֹֹּברכה,
עליהן ·. מבר - מׁשקין מהן והֹוציא ּפרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָהּסֹוחט

נפׁשֹות' 'ּבֹורא ּולבּסֹוף 'ׁשהּכל', הענבים ּבּתחּלה מן חּוץ ; ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּגפן', ּפרי 'ּבֹורא ּבּתחּלה מבר הּוא הּיין ׁשעל - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּזיתים
מבר הּוא הּׁשמן ועל ׁשלׁש, מעין אחת ּברכה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּולבּסֹוף
ׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה העץ'. ּפרי 'ּבֹורא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּתחּלה

הּׁשלקֹות מי עם הּׁשמן מן וׁשתה ּבגרֹונֹו [ירקות חֹוׁשׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשתה מבושלים] אם אבל ּבׁשתּיתֹו; נהנה ׁשהרי ּבהן, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָוכּיֹוצא

עליו  מבר - ּבגרֹונֹו חֹוׁשׁש היה ׁשּלא אֹו לבּדֹו, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשמן
הּׁשמן. ּבטעם נהנה לא ׁשהרי ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ'ׁשהּכל',

אֹו‚. ּבּׁשלן אם - חּיים להאכל ׁשּדרּכן ירקֹות אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּפרֹות
ונימוחו]ׁשלקן הרבה 'ׁשהּכל',[בישלם ּבּתחּלה עליהן מבר , ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּכגֹון  ׁשלּוקין, להאכל ׁשּדרּכן וירקֹות נפׁשֹות'. 'ּבֹורא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּולבּסֹוף
ולפת ירק]ּכרּוב ּבּתחּלה [מין עליהן מבר חּיין, אכלן אם - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבין  אכלן - ּומבּׁשלין חּיין להאכל ׁשּדרּכן ּודברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ'ׁשהּכל'.
הראּויה  ּברכה ּבּתחּלה עליהן מבר - מבּׁשלין ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻחּיין
היּו ואם העץ'; ּפרי 'ּבֹורא מבר עץ, ּפרֹות היּו אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָלהן:

האדמה'. ּפרי 'ּבֹורא מבר ירקֹות, אֹו אדמה ְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָּפרֹות
ׁשלק „. מי על מבר - ׁשּׁשלקן להּׁשלק ׁשּדרּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָירקֹות

מימיהן, לׁשּתֹות ׁשּׁשלקן והּוא, האדמה'; ּפרי 'ּבֹורא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּלהן
לׁשּתֹותן  ׁשּדרּכן ּבמקֹום ּכׁשלקֹות, ׁשלקֹות ּדבׁשׁשּמימי . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

'ׁשהּכל' ּתחּלה עליו מברכין ׁשּמעכן ּתמרים, ּתמרים אבל . ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָֹ
עליהן  מבר - עּסה ּכמֹו ועׂשין ׁשּלהן, ּגרעינין  והֹוציא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבידֹו,
ׁשלׁש. מעין אחת ּברכה ּולבּסֹוף העץ', ּפרי 'ּבֹורא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹּבּתחּלה

עד ‰. מימיהן ּומבּׁשלין אֹותן, ׁשּסֹוחטין הּמתּוקים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּקנים
גושי]ׁשּיקּפא אמרּו,[ייעשה הּגאֹונים ּכל - למלח וידמה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

'ּבֹורא  אמרּו, ּומּקצתם האדמה', ּפרי 'ּבֹורא עליו ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָׁשּמברכין
'ּבֹורא  מבר קנים, אֹותן ׁשהּמֹוצץ אמרּו, וכן העץ'; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּפרי
עליו  מברכין ואין ּפרי, זה ׁשאין אֹומר ואני האדמה'. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּפרי
ידי  על ׁשּנׁשּתּנה הּקנים אּלּו ּדבׁש יהיה ׁשּלא 'ׁשהּכל'; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּלא

באש]האּור בישול נׁשּתּנה,[ע"י ׁשּלא ּתמרים מּדבׁש ּגדֹול , ְְְִִִֶַַָָָָֹ
'ׁשהּכל'. עליו ְְִֶַָָָֹּומברכין

.Â עליו מבר - לבן עץ ּכמֹו ׁשהּוא הּדקל ראׁש והּוא ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּקֹור,
קפרס 'ׁשהּכל'. צלף[עלים]ּבּתחּלה אילן]ׁשל מבר[מין - ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

והאבּיֹונֹות  ּפרי; ׁשאינֹו מּפני האדמה', ּפרי 'ּבֹורא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָעליו
ּדּקים [גרגירים] ּתמרים ּכצּורת ׁשהן הּפרי הן צלף, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשל

העץ'. ּפרי 'ּבֹורא עליהן ּומבר - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָקטּנים
.Êוהּזנּגביל קינמון]הּפלּפלין רטּבין,[מין ׁשהן ּבזמן - ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻ

האדמה' ּפרי 'ּבֹורא ּתחּלה עליהן אינן מבר יבׁשין, אבל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָ
ּתבלין, ׁשהן מּפני - לאחריהן ולא לפניהן לא ּברכה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹטעּונין
ׁשאינן  ּומׁשקין לאכילה, ראּויין ׁשאינן אכלין וכן אכל. ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינן
ולא  לפניהן לא ּברכה, טעּונין אינן - לׁשתּיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹראּויין

ְֲֵֶַלאחריהן.
.Áׁשהקריס והּיין ׁשעּפׁשה, ׁשעברה [החמיץ]הּפת ותבׁשיל , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

והּנֹובלֹות מהעץ]צּורתֹו, שנשרו ּפּגין[פירות [קודם ׁשהן ְְִֵֶַַָ
והּגֹובאישהתבשלו] והחמץ, והּׁשכר, חגב], והּמלח,[מין , ְְְְֵֶֶַַַַַַָֹ

פטריות]והּכמהין מבר[מין הּוא ּכּלן על - והּפטרּיֹות , ְְְְְִִִֵֵַַַָָֻ
מברכין  'ׁשהּכל', לפניו ׁשּמברכין וכל 'ׁשהּכל'. ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּתחּלה
חי  ּׁשּברא, מה ּכל על רּבֹות נפׁשֹות 'ּבֹורא ְְֲֵֵֶַַַַָָָָָלאחריו
לפניו. ּברכה טעּון לאחריו, ּברכה הּטעּון וכל ְְְְְֲִַַָָָָָָָָָָָָהעֹולמים'.

.Ëיין]ׁשמרים ׁשלׁשה[של עליהם מים,[מדות]ׁשּנתן ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
יין  ׁשּזה הּגפן', ּפרי 'ּבֹורא עליהן מבר - ארּבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהֹוציא
ּבהן  ׁשּיׁש ּפי על אף - מארּבעה ּפחֹות הֹוציא הּוא; ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמזּוג

'ׁשהּכל'. ּתחּלה עליהן מבר יין, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹטעם
.È ועל יצא; - האדמה' ּפרי 'ּבֹורא האילן ּפרֹות על ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבר

ּבר אם הּכל, ועל יצא. לא - העץ' ּפרי 'ּבֹורא הארץ ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּפרֹות
יצא  - הּיין.'ׁשהּכל' ועל הּפת על ואפּלּו , ְֲִִֶַַַַַַַַָָֹ
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מים קרקע. ּגּבי על נּטלין אינן ּבין ואחרֹונים, ראׁשֹונים, ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָ
האּור באש]ּבחּמי נּטלין [שהוחמו אין אחרֹונים, ּבצֹונן. ּבין ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

והּוא  - ׁשאין ּבחּמין מּפני ּבהן, סֹולדת ׁשהּיד חּמים ׁשּיהיּו , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אם  אבל ּבהן; לפׁשּפׁש יכֹול ׁשאינֹו הּזהמא, את ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמעבירין

ּבאחרֹונה. מהן נֹוטלין ּפֹוׁשרין, ְְֲִִֵֶַָָָהיּו
.ÊÈּומתנה ׁשחרית, ידיו אדם הּיֹום,[מכוין]נֹוטל ּכל עליהן ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּלא  והּוא, ואכילה; אכילה לכל ידיו לּטל צרי ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֹואינֹו
ידיו  לּטל צרי מהן, ּדעּתֹו הּסיח אם אבל מהן; ּדעּתֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּסיח

נטילה. ׁשּצרי עת ְְִִֵֶָָָּבכל
.ÁÈ ּדבר אֹו ּפת ּבהן ואֹוכל ּבמּפה, ידיו את אדם ְְֵֶֶַַָָָָָָָָָלט

ידיו  נטל ׁשּלא ּפי על אף ּבמׁשקה, הּמאכיל ׁשּטּבּולֹו . ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
נטילת  צרי והאֹוכל, ידים; נטילת צרי אינֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלאחרים,
הּוא  אחר אּלא ּבּמאכל, נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף ֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָידים,

ּבמגרפה לאֹוכל הּדין והּוא מזלג]הּמאכילֹו. ׁשּצרי[כעין , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
ידים. ְִִַַָנטילת

.ËÈ נֹותן ׁשהּוא ּפי על אף ידיו, נטל ׁשּלא מי להאכיל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאסּור
ּפיו  צּוּולתֹו הרּבה וצּוּויים ידים; ּבנטילת לזלזל ואסּור . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָ

לֹו אין אפּלּו הּדבר. על והזהירּו ידים, נטילת על ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָחכמים
נֹו לׁשּתֹות, ּכדי אּלא אֹוכל,מים ּכ ואחר ּבמקצתן, ידיו טל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

מקצתן. ְְִֶָָוׁשֹותה
.Î האֹוכל וכל יאכל; ּכ ואחר ידיו, את לנּגב אדם ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹצרי

טמא  לחם ּכאֹוכל ידים, נּגּוב ידיו ּבלא הּנֹוטל וכל . ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּברּכת  ידים, לנטילת ותכף .מבר ּכ ואחר מנּגב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבאחרֹונה,
מים  לׁשּתֹות אפּלּו אחר; ּבדבר ּביניהם יפסיק לא - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּמזֹון
הּמזֹון. ּברּכת ׁשּיבר עד אסּור ּבאחרֹונה, ידיו ׁשּנטל ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאחר

ה'תשע"ג  אדר כ"ז קודש שבת יום

ז  ¤¤ּפרק
.‡ּדר וכּלן ּבסעּודה, יׂשראל חכמי נהגּו רּבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמנהגֹות

ידיו  נֹוטל ׁשּבכּלן ּגדֹול לסעּודה, ּכׁשּנכנסין הן: ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻארץ;
ּבראׁש, מסב וגדֹול מסּבין. ויֹוׁשבין נכנסין, ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹֻּתחּלה,
ּבראׁש, מסב ּגדֹול מּטֹות, ׁשלׁש היּו מ ּמּנּו; למּטה לֹו ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹוׁשני

מּמּנּו למּטה לֹו ּוׁשליׁשי מּמּנּו, למעלה לֹו .וׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
ּומׁשלים·. 'הּמֹוציא', מבר הּבית הּברכה [מסיים]ּבעל ְְְִִִֵַַַַַַַָָָ

ׁשּיבר ּכדי הּמזֹון, ּברּכת מבר והאֹורח ּבֹוצע; ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואחר
ּבֹוצע, ׁשּבכּלן ּגדֹול - הּבית ּבעלי ּכּלן היּו ואם הּבית. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻֻלבעל

הּמזֹון. ּברּכת מבר ְְְִֵַַָָוהּוא
ולפּתן‚. מלח ׁשּיביאּו עד לבצע, רּׁשאי הּבֹוצע דבר אין [כל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הפת] עם נתּכּונּוהנאכל ּכן אם אּלא ואחד, אחד ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלפני
חרבה ּפת שהיא]לאכל קטּנה,[כמות ּפרּוסה לא ּבֹוצע ואינֹו . ְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

מּפני  מּכּביצה, יֹותר ּפרּוסה ולא עין, ּכצר נראה ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמּפני
ואינֹו ּגדֹולה. ּפרּוסה לבצע לֹו יׁש ּובׁשּבת ּכרעבתן; ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנראה

ׁשּבׁשל מּמקֹום אּלא יפה.[נאפה]ּבֹוצע, יפה ִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשם „. היתה אם ׁשלמה; מּכּכר לבצע הּמבחר, מן ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָֹֻמצוה

ּבתֹו ּפרּוסה מּניח חּטים, ׁשל ּופרּוסה ׂשעֹורים ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשלמה

ּומּׁשלמה  מחּטים ׁשּיבצע ּכדי מּׁשּתיהן, ּובֹוצע .ׁשלמה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
נֹוטל  ּכּכרֹות; ׁשּתי על לבצע חּיב טֹובים, ּובימים ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבׁשּבת

מהן. אחת ּובֹוצע ּבידֹו, ְְֵֵֵֶֶַַַָׁשּתיהן
נֹוטל ‰. והאחד ואחד, אחד ּכל לפני ּפרּוסה נֹותן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבֹוצע

האֹוכל  ּביד נֹותן ואינֹו אבל.ּבידֹו; היה ּכן אם אּלא , ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
רּׁשאין  הּמסּבין ואין ואֹוכל; ּתחּלה ידיו ּפֹוׁשט הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוהּבֹוצע,
עד  לטעם, רּׁשאי הּבֹוצע ואין ;המבר ׁשּיטעם עד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹֹלטעם,
ּכבֹוד  לחלק הּבֹוצע רצה ואם הּמסּבין. רב מּפי 'אמן' ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּיכלה
ידֹו לפׁשט ויּניחּנּו ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא למי אֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹלרּבֹו,

ּבידֹו. הרׁשּות - לֹו ְְֶָָֹקדם
.Âּבּקערה לזה זה ממּתינין לצורך ׁשנים, הפסיק אחד [אם ְְְִִִֶֶַַַָָָ

וכיו"ב] ּגמרּושתיה ממּתינין. אין ׁשלׁשה, מהן [הפסיקו]; ְְְִִֵֵֶַָָֹ
אין  הּׁשנים מהן, אחד ּגמר עּמהן; מפסיק הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשנים,
מׂשיחין  אין ׁשּגֹומרין. עד והֹולכין, אֹוכלין אּלא לֹו, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָמפסיקין
להן  ּבא אם זה, ּומּפני סּכנה. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבסעּודה,
ּבר ׁשאם לעצמֹו, מבר ואחד אחד ּכל - הּמזֹון ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיין
סּכנה. לידי יבֹוא הּבליעה, ּבׁשעת 'אמן' העֹונה ויענה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאחד

לבּיׁשֹו. ׁשּלא ּבמנתֹו, ולא האֹוכל, ּבפני מסּתּכלין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹואין
.Ê עּמהן אֹוכל אינֹו הּמסּבין, לפני העֹומד ודרהּׁשּמׁש ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ליּׁשב  ּכדי ותבׁשיל, ּתבׁשיל מּכל ּפיו לתֹו לּתן היא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָרחמנּות
לֹו, ׁשּנֹותנין וכֹוס ּכֹוס ּכל על מבר יין, לֹו נתנּו ואם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּדעּתֹו.

ׁשתּי ׁשאין ּברצֹונם.מּפני אּלא ּברצֹונֹו, ּתלּויה תֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ
.Áאחת ידֹו נֹוטל מים, להׁשּתין הּמסּבין מן אחד [זו יצא ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

והפליגשנגעה] חברֹו עם ּדּבר ידיו [שהה]ונכנס; ׁשּתי נֹוטל , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָ
ונֹוטל  ּבמקֹומֹו ויֹוׁשב נכנס לׁשתּיה, מסּבין היּו ואם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָֻונכנס.
ּבמקֹומֹו? נֹוטל ולּמה לאֹורחין; ּפניו מחזיר ּכ ואחר ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָידיו,

אכילה. ׁשם ׁשאין מּפני ידיו, נטל ׁשּלא ידּמּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּמא
.Ëחי ּבׂשר מּניחין מבושל]אין ואין [שאינו הּפת, על ְִִֵֵַַַַַָָ

מלא ּכֹוס את [משקין]מעבירין סֹומכין ואין הּפת, על ְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
ולא  החתיכֹות; את ולא הּפת, את זֹורקין ואין ּבּפת. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּקערה
וענבים, ּותאנים ּתּותים ּכגֹון קלּפין, להן ׁשאין האכלין ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאת

להמׁשי ּומּתר נמאסין. ׁשהן ּבצּנֹורֹות [להזרים]מּפני יין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻ
החּמה, ּבימֹות ואגֹוזים קליֹות לפניהם וזֹורקין חתנים; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבבּתי
ידים  נֹוטלין ואין ׁשּנמאסין. מּפני הּגׁשמים, ּבימֹות לא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאבל
ּומׁשקין, אכלין ׁשאר מפסידין אין וכן מזּוג. ּבין חי ּבין ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּביין,

ּובעיטה  ּבּזּוי [זלזול]ּדר. ְִִֶֶָ
.Èּבנֹו ּביד ולּתן ּׁשּלפניהם, מּמה ּכלּום לּטל לאֹורחין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹאסּור

ׁשהרי  הּסעּודה, ּבעל יתּבּיׁש ׁשּמא - הּבית ּבעל ׁשל ּבּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאֹו
נֹוטלין  הּקטּנים ונמצאּו לפניהם, ּׁשהביא מה אּלא לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאין

והֹולכין  צף אֹותֹו וׁשמן יין, חבית לחברֹו אדם יׁשלח לא . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
וידּמה  ׁשמן, ׁשּכּלּה חבית אדם לֹו יׁשלח ׁשּמא - ּפניה ְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻעל
אֹורחים, ויזּמן ּבלבד, ּפניה ׁשעל הּוא וׁשמן יין, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהיא
ּבּוׁשה  לידי הּמביאין אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹויתּבּיׁש.

אסּורין. - הּסעּודה ְְֲִַַַָלבעל
.‡È הּׁשלחן את מסּלקין - מּלאכל [מטאטאים]ּומכּבדיןּגמרּו ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹֻ

ׁשּמא  ידיהן; את נֹוטלין ּכ ואחר ּבֹו, ׁשאכלּו הּמקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאת
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עליהן  להּל ׁשאסּור ּכּזית, ּבהן ׁשּיׁש ּפרּורין ׁשם ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיּׁשאר
לאּבדן  מּתר ּכּזית, ּבהן ׁשאין ּפרּורין אבל עליהן; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולרחץ

ַָּבּיד.
.·È,הּמזֹון ּברּכת ׁשּמבר ּכל - לנטילה מים להם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהביאּו

מזהמֹות, וידיו הּגדֹול יׁשב ׁשּלא ּכדי ּתחּלה, ידיו נֹוטל ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹהּוא
אחר  זה ּבּסֹוף ידן נֹוטלין הּסֹועדין, ּוׁשאר אחר. ׁשּיּטל ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹעד

זהזה  ּבדבר מכּבדין ואין לפני"]; מכּבדין ["טול ׁשאין , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּבגׁשרים ולא ּבדרכים, ולא מזהמֹות, "לך ּבידים לגדול [לומר ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹ

ּכניסה.-לפני"] ּובׁשעת למזּוזה, הראּוי ּבפתח ְְְְִִִֶֶַַָָָָָאּלא
.‚È ידיהן ונּגבּו ידיהן, את לּטל הּמזֹון,ּגמרּו ּברּכת ּוברכּו , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּמגמר את הּמזֹון,[בשמים]והביאּו ּברּכת ׁשּבר הּגדֹול - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
'אמן'. עֹונין וכּלן הּמגמר, על מבר ְְְִֵֵַַָָָָֻֻהּוא

.„È ּכֹוס מביאין - ובשמים) ברכה כוס (של יין ׁשם היה ְִִִִַָָָאם
רביעית  רביעית,מחזיק על יתר אֹו ּבׂשמים {, מין ;}ּומביאין ְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָ

ּברּכת  ּומבר ּבׂשמאלֹו, הּבׂשמים ואת ּבימינֹו, הּיין את ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאֹוחז
על  מבר ּכ ואחר הּיין, על מבר ּכ ואחר ְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָָהּמזֹון;
טחֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ערב ׁשמן הּבׂשמים היה אם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבׂשמים.

הּׁשּמׁש שמשו]ּבראׁש ראש על הבשמים ריח היה [מנגב ואם ; ְְִַַָָָֹ
טחֹו חכמים, ּתלמיד יצא [מנגבו]הּׁשּמׁש ׁשּלא ּכדי ּבּכתל, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

לּׁשּוק. ְַָֻמבּׂשם
.ÂË יין טעּונה הּמזֹון ּברּכת ׁשאין ּפי על על אף ּבר אם , ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

מּבפנים, ּברכה ׁשל ּכֹוס ׁשּידיח צרי ׁשאמרנּו, ּכּמנהג ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּיין
יין  וימּלאּנּו מּבחּוץ; אֹותֹו לברּכת ויׁשטף ׁשהּגיע וכיון חי, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

ואין  לׁשתּיה. ערב ׁשּיהא ּכדי מים, מעט לתֹוכֹו נֹותן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ'הארץ',
עד  ׁשֹותקין, הּכל אּלא הּמזֹון, ּברּכת ׁשל ּכֹוס על ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹמׂשיחין

ויׁשּתּו. והּיין, הּמזֹון ּברּכת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָׁשּתכלה

ח  ¤¤ּפרק
ּפרי ‡. 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן מברכין - האילן ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל

רּבֹות' נפׁשֹות 'ּבֹורא ּובּסֹוף הּמינין העץ', מחמׁשת חּוץ ; ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
וזיתים  ּותאנים ורּמֹונים ענבים והן ּבּתֹורה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָהּכתּובין
ׁשלׁש. מעין אחת ּברכה ּבּסֹוף עליהן מבר ׁשהּוא - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּותמרים
'ּבֹורא  ּבּתחּלה עליהן מברכין - והירקֹות הארץ ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ׁשאין  ּודברים רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ּולבּסֹוף האדמה', ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּפרי
וחלב  ּומים ּוביצים ודגים ּוגבינה ּבׂשר ּכגֹון הארץ, מן ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָּגּדּולן
'ּבֹורא  ּולבּסֹוף 'ׁשהּכל', מבר ּבּתחּלה - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּודבׁש
טעּון  אינֹו - צמאֹו לרּוֹות ׁשּלא מים והּׁשֹותה רּבֹות'. ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹנפׁשֹות

לאחריו. ולא לפניו לא ְְְְֲַָָָָָֹֹּברכה,
עליהן ·. מבר - מׁשקין מהן והֹוציא ּפרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָהּסֹוחט

נפׁשֹות' 'ּבֹורא ּולבּסֹוף 'ׁשהּכל', הענבים ּבּתחּלה מן חּוץ ; ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּגפן', ּפרי 'ּבֹורא ּבּתחּלה מבר הּוא הּיין ׁשעל - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּזיתים
מבר הּוא הּׁשמן ועל ׁשלׁש, מעין אחת ּברכה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּולבּסֹוף
ׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה העץ'. ּפרי 'ּבֹורא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּתחּלה

הּׁשלקֹות מי עם הּׁשמן מן וׁשתה ּבגרֹונֹו [ירקות חֹוׁשׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשתה מבושלים] אם אבל ּבׁשתּיתֹו; נהנה ׁשהרי ּבהן, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָוכּיֹוצא

עליו  מבר - ּבגרֹונֹו חֹוׁשׁש היה ׁשּלא אֹו לבּדֹו, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשמן
הּׁשמן. ּבטעם נהנה לא ׁשהרי ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ'ׁשהּכל',

אֹו‚. ּבּׁשלן אם - חּיים להאכל ׁשּדרּכן ירקֹות אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּפרֹות
ונימוחו]ׁשלקן הרבה 'ׁשהּכל',[בישלם ּבּתחּלה עליהן מבר , ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּכגֹון  ׁשלּוקין, להאכל ׁשּדרּכן וירקֹות נפׁשֹות'. 'ּבֹורא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּולבּסֹוף
ולפת ירק]ּכרּוב ּבּתחּלה [מין עליהן מבר חּיין, אכלן אם - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבין  אכלן - ּומבּׁשלין חּיין להאכל ׁשּדרּכן ּודברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ'ׁשהּכל'.
הראּויה  ּברכה ּבּתחּלה עליהן מבר - מבּׁשלין ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻחּיין
היּו ואם העץ'; ּפרי 'ּבֹורא מבר עץ, ּפרֹות היּו אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָלהן:

האדמה'. ּפרי 'ּבֹורא מבר ירקֹות, אֹו אדמה ְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָּפרֹות
ׁשלק „. מי על מבר - ׁשּׁשלקן להּׁשלק ׁשּדרּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָירקֹות

מימיהן, לׁשּתֹות ׁשּׁשלקן והּוא, האדמה'; ּפרי 'ּבֹורא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּלהן
לׁשּתֹותן  ׁשּדרּכן ּבמקֹום ּכׁשלקֹות, ׁשלקֹות ּדבׁשׁשּמימי . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

'ׁשהּכל' ּתחּלה עליו מברכין ׁשּמעכן ּתמרים, ּתמרים אבל . ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָֹ
עליהן  מבר - עּסה ּכמֹו ועׂשין ׁשּלהן, ּגרעינין  והֹוציא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבידֹו,
ׁשלׁש. מעין אחת ּברכה ּולבּסֹוף העץ', ּפרי 'ּבֹורא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹּבּתחּלה

עד ‰. מימיהן ּומבּׁשלין אֹותן, ׁשּסֹוחטין הּמתּוקים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּקנים
גושי]ׁשּיקּפא אמרּו,[ייעשה הּגאֹונים ּכל - למלח וידמה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

'ּבֹורא  אמרּו, ּומּקצתם האדמה', ּפרי 'ּבֹורא עליו ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָׁשּמברכין
'ּבֹורא  מבר קנים, אֹותן ׁשהּמֹוצץ אמרּו, וכן העץ'; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּפרי
עליו  מברכין ואין ּפרי, זה ׁשאין אֹומר ואני האדמה'. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּפרי
ידי  על ׁשּנׁשּתּנה הּקנים אּלּו ּדבׁש יהיה ׁשּלא 'ׁשהּכל'; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּלא

באש]האּור בישול נׁשּתּנה,[ע"י ׁשּלא ּתמרים מּדבׁש ּגדֹול , ְְְִִִֶַַָָָָֹ
'ׁשהּכל'. עליו ְְִֶַָָָֹּומברכין

.Â עליו מבר - לבן עץ ּכמֹו ׁשהּוא הּדקל ראׁש והּוא ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּקֹור,
קפרס 'ׁשהּכל'. צלף[עלים]ּבּתחּלה אילן]ׁשל מבר[מין - ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

והאבּיֹונֹות  ּפרי; ׁשאינֹו מּפני האדמה', ּפרי 'ּבֹורא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָעליו
ּדּקים [גרגירים] ּתמרים ּכצּורת ׁשהן הּפרי הן צלף, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשל

העץ'. ּפרי 'ּבֹורא עליהן ּומבר - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָקטּנים
.Êוהּזנּגביל קינמון]הּפלּפלין רטּבין,[מין ׁשהן ּבזמן - ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻ

האדמה' ּפרי 'ּבֹורא ּתחּלה עליהן אינן מבר יבׁשין, אבל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָ
ּתבלין, ׁשהן מּפני - לאחריהן ולא לפניהן לא ּברכה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹטעּונין
ׁשאינן  ּומׁשקין לאכילה, ראּויין ׁשאינן אכלין וכן אכל. ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינן
ולא  לפניהן לא ּברכה, טעּונין אינן - לׁשתּיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹראּויין

ְֲֵֶַלאחריהן.
.Áׁשהקריס והּיין ׁשעּפׁשה, ׁשעברה [החמיץ]הּפת ותבׁשיל , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

והּנֹובלֹות מהעץ]צּורתֹו, שנשרו ּפּגין[פירות [קודם ׁשהן ְְִֵֶַַָ
והּגֹובאישהתבשלו] והחמץ, והּׁשכר, חגב], והּמלח,[מין , ְְְְֵֶֶַַַַַַָֹ

פטריות]והּכמהין מבר[מין הּוא ּכּלן על - והּפטרּיֹות , ְְְְְִִִֵֵַַַָָֻ
מברכין  'ׁשהּכל', לפניו ׁשּמברכין וכל 'ׁשהּכל'. ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּתחּלה
חי  ּׁשּברא, מה ּכל על רּבֹות נפׁשֹות 'ּבֹורא ְְֲֵֵֶַַַַָָָָָלאחריו
לפניו. ּברכה טעּון לאחריו, ּברכה הּטעּון וכל ְְְְְֲִַַָָָָָָָָָָָָהעֹולמים'.

.Ëיין]ׁשמרים ׁשלׁשה[של עליהם מים,[מדות]ׁשּנתן ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
יין  ׁשּזה הּגפן', ּפרי 'ּבֹורא עליהן מבר - ארּבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהֹוציא
ּבהן  ׁשּיׁש ּפי על אף - מארּבעה ּפחֹות הֹוציא הּוא; ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמזּוג

'ׁשהּכל'. ּתחּלה עליהן מבר יין, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹטעם
.È ועל יצא; - האדמה' ּפרי 'ּבֹורא האילן ּפרֹות על ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבר

ּבר אם הּכל, ועל יצא. לא - העץ' ּפרי 'ּבֹורא הארץ ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּפרֹות
יצא  - הּיין.'ׁשהּכל' ועל הּפת על ואפּלּו , ְֲִִֶַַַַַַַַָָֹ
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ּבהן. להריח ׁשאסּור לפי עליהן, מברכין אין - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהעריֹות
העׂשּוי  וׁשמן הּכּסא, ּבית ׁשל ּובׂשמים מתים, ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבׂשמים
ׁשּנעׂשּו לפי עליהן, מברכין אין - הּזהמה את ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלהעביר
ואת  הּכלים את ּבֹו ׁשּמגּמרין מגמר רע. ריח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻלהעביר
להריח  נעׂשה ׁשּלא לפי עליו, מברכין אין - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּבגדים
אינֹו הּמגמרין, ּבבגדים הּמריח וכן מגמר. ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻֻּבעצמֹו

עּקר. ּבלא ריח אּלא ּבׂשם, עּקר ׁשם ׁשאין לפי ,ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמבר
.Ëמסּבה ׁשל מברכין [סעודה]ּבׂשמים אין - ּגֹוים ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶָָָ

מהּל היה זרה. לעבֹודה ּגֹוים, מסּבת ׁשּסתם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעליהן;
אינֹו ּגֹוים, העיר רב אם - טֹוב ריח והריח לּכר ְְִִִִֵֵֵַַַַָֹחּוץ
ׁשּמברכין  ריח נתערב .מבר יׂשראל, רב ואם ;ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹמבר
הרב. אחר הֹולכין - עליו מברכין ׁשאין ּבריח ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹעליו,
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹיׁש
ּפאה; להּניח (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמצוֹות
ילּקט  ׁשּלא (ד) לקט; להּניח (ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ(ב)
הּכרם; יעֹולל ׁשּלא (ו) ּבּכרם; עֹוללֹות לעזב (ה) ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹהּלקט;
הּכרם; ּפרט ילּקט ׁשּלא (ח) הּכרם; ּפרט לעזב ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ(ז)
הּׁשכחה; לקחת יׁשּוב ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח ְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹ(ט)
יד; ּכמּסת צדקה לּתן (יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ(יא)
- אּלּו מצוֹות ּובאּור העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ(יג)

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
יּניח ‡. אּלא ּכּלּה, הּׂשדה ּכל יקצר לא - ׂשדהּו את ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהּקֹוצר

ּפאת  תכּלה "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּבסֹוף לענּיים מעט ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקמה
ׁשּמּניח, וזה הּתֹולׁש. ואחד הּקֹוצר, אחד ;"ּבקצר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׂשד

'ּפאה'. הּנקרא ְִֵַָָהּוא
את ·. ּכׁשאֹוסף ּבאילנֹות מּניח ּכ - ּבּׂשדה ׁשּמּניח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּוכׁשם

אסף  אֹו ה ּׂשדה, ּכל את וקצר עבר לענּיים. מעט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּפרֹותיהן,
ונֹותנֹו מעט, אסף אֹו ּׁשּקצר מּמה לֹוקח - האילן ּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל
ּתעזב  ולּגר "לעני ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ׁשּנתינתֹו ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלענּיים;
נֹותן  זה הרי - ּפת ואפהּו ולׁשֹו, הּקמח טחן ואפּלּו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאתם".

לענּיים. הּפת מן ֲִִִֵַַָָּפאה
.‚- הּפאה ׁשּיּתן קדם נׂשרף, אֹו ׁשּקצר, הּקציר ּכל ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאבד

יכֹול  ואינֹו תעׂשה, לא מצות על עבר ׁשהרי לֹוקה; זה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
לֹו ׁשּנּתק ׁשּבּה עׂשה .לקּים ְֲִֵֵֶֶַַָ

ּומאּלם„. ּכׁשּקֹוצר ּבלקט, אלומות]וכן ילּקט [- לא - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַֹ
לענּיים,הּׁשּבלים  יּניחם אּלא הּקציר, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

טחן  אפּלּו - ולּקטן עבר תלּקט". לא קציר "ולקט ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
אתם"; ּתעזב ולּגר "לעני ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותן - ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואפה
לֹוקה. - לענּיים ׁשּיּתן קדם ׁשּלּקטן, אחר נׂשרפּו אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאבדּו

וכן ‰. הּבצירה, ּבׁשעת הענבים מן ׁשּנפרט ּבפרט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
לא  ּכרמ ּופרט תעֹולל, לא וכרמ" ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּבעֹוללֹות

המעּמר וכן אתם". ּתעזב ולּגר לעני ,[חבילות]תלּקט; ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

ׁשּנאמר: יּקחּנה, לא זה הרי - ּבּׂשדה אחת אלּמה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוׁשכח
- ּולקחֹו עבר לקחּתֹו". תׁשּוב לא ּבּׂשדה, עמר ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
"לּגר  ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותנֹו זה הרי ואפהּו, טחנֹו ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאפּלּו
ׁשּכּלן  למדּת, הא עׂשה. מצות זֹו יהיה", ולאלמנה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻלּיתֹום
ׁשּבהן, עׂשה קּים לא ואם לעׂשה; ׁשּנּתק תעׂשה לא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹמצות

ֶלֹוקה.
.Â ׁשכח אם - ּבּקמה היא ּכ ּבעמרין, ׁשהּׁשכחה ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָּכׁשם

ׁשהּׁשכחה  ּוכׁשם לענּיים. זֹו הרי קצרּה, ולא הּקמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמקצת
ּכּלן  לאילנֹות ׁשכחה יׁש ּכ - ּבּה וכּיֹוצא ׁשּנאמר:ּבּתבּואה , ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

"אחרי תפאר לא ,זית תחּבט זו "ּכי "אחריך" [ודרשו: ְְְֲִֵֵֶַַָֹֹ
ׁשכחה שכחה] להן ׁשּיׁש האילנֹות, לׁשאר הּדין והּוא ;ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

ִֵַּכּזיתים.
.Ê,הּפרט - ּבּכרם לענּיים מּתנֹות ׁשארּבע למד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנמצאת

והּׁשכחה  והּפאה, -והעֹוללֹות, ּבּתבּואה מּתנֹות וׁשלׁש ; ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹ
- האילנֹות ּבׁשאר ּוׁשּתים והּפאה; והּׁשכחה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּלקט,

והּפאה. ְְִֵַַָָהּׁשכחה,
.Á לּבעלים הניה טֹובת ּבהן אין - אּלּו ענּיים מּתנֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל

טובה] לו שיחזיק מנת על שירצה למי לתתם רשות לו ,[=אין
ּבעלים; ׁשל ּכרהן על אֹותן ונֹוטלין ּבאין הענּיים ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָאּלא

מּידֹו. אֹותן מֹוציאין ׁשּביׂשראל, עני ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָואפּלּו
.Ë צדק ּגר אּלא אינֹו ענּיים, ּבמּתנֹות האמּור ּגר ׁשהרי ּכל - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

אף  ּברית ּבן ּלוי מה והּגר", הּלוי "ּובא ּבמעׂשר: אֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּוא
מּמּתנֹות  ּגֹוים ענּיי מֹונעין אין כן, ּפי על ואף ּברית. ּבן ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּגר
מּפני  - אֹותן ונֹוטלין יׂשראל ענּיי ּבכלל ּבאין אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו,

ׁשלֹום. ְֵַָּדרכי
.È"אתם ּתעזב ולּגר "לעני ענּיים: ּבמּתנֹות זמן נאמר ּכל , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

עליהן  ולחזר מּלבּקׁש הענּיים ּפסקּו אֹותן. ּתֹובעין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהענּיים
קדֹוׁש ּגּופן ׁשאין אדם; לכל מּתר מהן הּנׁשאר הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
"ונתן  ּבהן נאמר ׁשּלא ּדמיהן; לּתן חּיב ואינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכתרּומֹות.
לחּיה  אֹותן לעזב מצּוה ואינֹו אתם"; "ּתעזב אּלא ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻלענּיים",

ענּיים. אין והרי לענּיים, אּלא ְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָּולעֹופֹות
.‡È המלּקטים מּׁשּיּכנסּו ּבלקט? מּתרין אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומאימתי

ּומאימתי  ויצאּו. הראׁשֹונים, מלּקטים אחר וילּקטּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָהּׁשנּיים
ּבּכרם  הענּיים מּׁשּיהּלכּו ּובעֹוללֹות? ּבפרט מּתרין אדם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
אדם  ּכל ּומאימתי אדם. לכל מּתר כן אחרי הּנׁשאר ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻויבֹואּו,
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.‡È לֹומר מנת על הּברכה והתחיל ּבידֹו, ׁשכר ׁשל ּכֹוס ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלקח
אֹותֹו. מחזירין אין - הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא ואמר וטעה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'ׁשהּכל',
מנת  על הּברכה והתחיל הארץ, ּפרֹות לפניו היּו אם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
- העץ' ּפרי 'ּבֹורא ואמר וטעה האדמה', ּפרי 'ּבֹורא ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָלֹומר
ּדגן, ׁשל ּתבׁשיל לפניו היה אם וכן אֹותֹו. מחזירין ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאין
ואמר  וטעה מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא לֹומר מנת על ּובר ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָּופתח
הּׁשם  ׁשהזּכיר ׁשּבׁשעה מּפני יצא; - לחם' ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ'הּמֹוציא
הראּויה  לּברכה אּלא נתּכּון לא הּברכה, עּקר ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוהּמלכּות,
על  אף טעּות, הּברכה ּבעּקר היה ולא והֹואיל הּמין, ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹלאֹותֹו

אֹותֹו. מחזירין ואין יצא, - ּבסֹופּה ׁשּטעה ְְֲִִִֵֶַָָָָָּפי
.·È לא אם ּבר אם ּבהן לֹו ׁשּנסּתּפק האּלּו הּברכֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל

ׁשהן  מּפני ּבּסֹוף; ולא ּבּתחּלה לא ,ּומבר חֹוזר אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹּבר
סֹופרים  ּברכה מּדברי ּבלא ּפיו לתֹו אכלין והכניס ׁשכח . ְְְְְְְֳִִִִִִִֵַָָָָֹ

ּפרֹות  היּו ואם ּבּסֹוף; ּומבר ּבֹולען, - מׁשקין היּו אם -ְְְְִִִֵֵַַָָָָ
אחד  לצד מס ּלקן - וענבים ּתּותים ּכגֹון יּמאסּו, זרקן ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשאם
ּפֹולים  ּכגֹון נמאסין, אינן ואם ּבֹולען; ּכ ואחר ,ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּומבר
ּכ ואחר ּפנּוי, ּופיו ׁשּיבר עד מּפיו ּפֹולטן - ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָואפּונים

ֵאֹוכל.
.‚È לפנ -היּו ׁשוֹות ּברכֹותיהן היּו אם - הרּבה מינין יו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

אין  ואם הּׁשאר; את ּופֹוטר ׁשּירצה, מהן איזה על ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמבר
הראּויה  ּברכה מהן אחד ּכל על מבר - ׁשוֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּברכֹותיהן
ּבזה  רֹוצה אינֹו ואם מקּדים. להקּדים ׁשּירצה מין זה ואי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָלֹו,
הּוא  עליו הּמינין, מּׁשבעת אחד ּביניהן יׁש אם - מּזה ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיֹותר

לּברכה  קֹודם ּבּפסּוק, הּקֹודם וכל ּתחּלה; והּׁשבעה,מבר . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
ּותאנה  וגפן ּוׂשערה, חּטה "ארץ זה: ּבפסּוק האמּורין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹהן
הּתמרים; הן זה, ּודבׁש ּודבׁש". ׁשמן, זית ארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָורּמֹון;

ל'ארץ' ׁשני ׁשהּתמרים - לענבים קֹודמין [השני והּתמרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ל'ארץ'שבפסוק] ׁשליׁשי והענבים .[הראשון], ְְְֲִִִֶֶָָ

.„È וׁשל הּפרֹות מיני חמׁשת ׁשל ׁשלׁש ׁשּמעין אחת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּברכה
'על  אֹומר: הּוא הּפרֹות ׁשעל אּלא הּדגן; מיני ׁשל היא ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיין,
חמּדה  ארץ ועל הּׂשדה ּתנּובת ועל העץ ּפרי ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעץ
הּגפן' ּפרי ועל הּגפן 'על אֹומר: הּוא הּיין ועל .וכּו''; ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַ

ּבארץ  היה ואם הּפרֹות'; ועל הארץ 'על ּבׁשּתיהן: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוחֹותם
מי  ויׁש ּפרֹותיה'. ועל הארץ 'על ּבהן: חֹותם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,
טֹוב  אל 'ּכי חתימה: קדם ׁשלׁש, ׁשּמעין ּבּברכה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּמֹוסיף
ׁשאֹומר  מי ויׁש רביעית; ּברכה מעין ׁשהּוא אּתה', ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּומטיב

ּבלבד. הּמזֹון ּבברּכת אּלא רביעית ּברכה ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
.ÂËמיני ׁש חמׁשת ׁשל ּתבׁשיל ואכל ּתמרים ואכל יין תה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ּככה: ּבאחרֹונה מבר ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּדגן,
הּגפן, ּפרי ועל הּגפן ועל הּכלּכלה, ועל הּמחיה על ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהעֹולם,
חמּדה  ארץ ועל הּׂשדה, ּתנּובת ועל העץ, ּפרי ועל העץ ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָועל
ועל  הּמחיה, ועל הארץ, על ה', אּתה ּברּו' וחֹותם: ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָוכּו'';

.הּפרֹות' ֵַ
.ÊË זה על ּבּסֹוף מבר - יין וׁשתה ּבׂשר אכל אם ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל

ענבים, אֹו ּתאנים אכל עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבפני
אחת  ּברכה ּבּסֹוף מבר - ּבהן וכּיֹוצא ואּגסים ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָותּפּוחים

הן. העץ ּפרֹות ׁשּכּלן מּפני הּכל, ּכֹוללת והיא ׁשלׁש, ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמעין
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ

ט  ¤¤ּפרק
קדם ‡. ּבמׁשקה אֹו ּבמאכל להנֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשם

וכיצד ּברכה  ּברכה. קדם טֹוב ריח להריח לֹו אסּור ּכ - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
מין  אֹו עץ הריח לֹו ׁשּיׁש זה היה אם טֹוב? ריח על ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמברכין
מין  אֹו עׂשב היה ואם בׂשמים'; עצי 'ּבֹורא עליו מבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָעץ,
ולא  מעץ לא היה ואם בׂשמים'; עּׂשבי 'ּבֹורא מבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹהעׂשב,

מן ׁשהּוא הּמֹור ּכגֹון של]מאדמה, מבר[הדם - החּיה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
ּכגֹון  לאכילה, הראּוי ּפרי היה ואם בׂשמים'; מיני ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ'ּבֹורא

-אתרֹו הּכל ועל ּבּפרֹות'. טֹוב ריח 'ׁשּנתן מבר - ותּפּוח ג ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
יצא. בׂשמים', מיני 'ּבֹורא אמר ְִִִֵֵַָָָָאם

הּמגמר·. על מברכין גחלים אין על המונחים [בשמים ְְְִֵַַָָֻ
ריחם] להדיף ּתימֹורתֹובוערות ׁשּתעלה עד וכיצד [עשנו], . ְֲִֵֶֶַַַָ

מברכין  עץ, ריח ׁשּנתן הּנׂשרף זה היה אם עליו? ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמברכין
בׂשמים'; 'עּׂשבי מברכין עׂשב, היה ואם בׂשמים'; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָ'עצי
מיני  'ּבֹורא מברכין ּבּה, וכּיֹוצא חּיה מּמין היה ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָואם

ְִָבׂשמים'.
ׁשמן ‚. 'ּבֹורא עליו מבר ּבֹו, וכּיֹוצא אפרסמֹון ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשמן

ריחֹו ׁשחזר עד ׁשּטחנֹו אֹו ׁשּכבׁשֹו זית ׁשמן אבל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָערב';
ׁשּבּׂשמֹו ׁשמן בׂשמים'. עצי 'ּבֹורא עליו מבר [ערבו נֹודף, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

בשמים] מיני עם 'ּבֹורא עליו מבר הּמׁשחה, ׁשמן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכעין
ּופֹוטר  ההדס על מבר והדס, ׁשמן לפניו הביאּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָבׂשמים'.
בׂשמים'. 'עצי והיא לׁשניהן, אחת ׁשּברכה מּפני הּׁשמן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

ּברּכת „. אין עׂשב, ׁשהּוא ּובׂשם עץ ׁשהּוא ּבׂשם לפניו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹהיּו
ועל  לעצמֹו, זה על מבר אּלא חברֹו, את ּפֹוטרת מהן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאחד
וׁשמן  ּבימינֹו, יין אֹוחז - וׁשמן יין לפניו הביאּו לעצמֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזה
הּׁשמן  על ּומבר וחֹוזר וׁשֹותהּו, הּיין על ּומבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבׂשמאלֹו;

ּבר  וטחֹו ּבֹו, הּׁשּמׁשּומריח בידים אׁש לשוק יצא [שלא ְְִֵַַַָָֹ
ּבּכתל.מבושמות] טחֹו חכמים, ּתלמיד הּׁשּמׁש היה ואם ;ְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

.‰מבר האדמה, מן אם העץ מן אם ספק ׁשהּוא ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדבר
בׂשמים' מיני 'ּבֹורא מּמינין עליו הרֹוכל ׁשערבֹו ּבׂשם ; ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ

ׁשל  לחנּותֹו נכנס בׂשמים'. מיני 'ּבֹורא עליו מבר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהרּבה,
מיני 'ּבֹורא מבר הרּבה, מינין ּבּה ׁשּיׁש אם ּבׂשם בׂשמים'. ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ויצא  נכנס אחת; אּלא מבר אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ׁשם ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻיׁשב
ּופעם. ּפעם ּכל על מבר ויצא, ְְְִֵַַַַַַָָָָנכנס

.Âהּים וחלפי הים]הּׁשֹוׁשּנה שבשפת עליהן [צמחים מברכין , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
נרּגס בׂשמים'. עצי צמח]'ּבֹורא עצי [מין 'ּבֹורא ּגּנה, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָ

הּורד, ּומי הּורד, בׂשמים'. עּׂשבי 'ּבֹורא ׂשדה, וׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָבׂשמים';
והּמצטּכי שרף]והּלבֹונה, הנקרא מעץ היוצא וכּיֹוצא [נוזל , ְְְְְִֵַַַַַָ

בׂשמים'. עצי 'ּבֹורא - ְֲִֵֵֶָָּבהן
.Ê ריח הן: ואּלּו עליהן; מברכין אין טֹוב, ריח מיני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה

רע  ריח להעביר העׂשּוי טֹוב וריח ּבֹו, להריח ׁשאסּור ,טֹוב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
זה. ריח ׁשל ּבעצמֹו להריח נעׂשה ׁשּלא טֹוב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוריח

.Á?זרה ּכיצד עבֹודה ׁשל מן ּבׂשמים ערוה ׁשעל ּובׂשמים , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
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ּבהן. להריח ׁשאסּור לפי עליהן, מברכין אין - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהעריֹות
העׂשּוי  וׁשמן הּכּסא, ּבית ׁשל ּובׂשמים מתים, ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבׂשמים
ׁשּנעׂשּו לפי עליהן, מברכין אין - הּזהמה את ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלהעביר
ואת  הּכלים את ּבֹו ׁשּמגּמרין מגמר רע. ריח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻלהעביר
להריח  נעׂשה ׁשּלא לפי עליו, מברכין אין - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּבגדים
אינֹו הּמגמרין, ּבבגדים הּמריח וכן מגמר. ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻֻּבעצמֹו

עּקר. ּבלא ריח אּלא ּבׂשם, עּקר ׁשם ׁשאין לפי ,ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמבר
.Ëמסּבה ׁשל מברכין [סעודה]ּבׂשמים אין - ּגֹוים ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶָָָ

מהּל היה זרה. לעבֹודה ּגֹוים, מסּבת ׁשּסתם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעליהן;
אינֹו ּגֹוים, העיר רב אם - טֹוב ריח והריח לּכר ְְִִִִֵֵֵַַַַָֹחּוץ
ׁשּמברכין  ריח נתערב .מבר יׂשראל, רב ואם ;ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹמבר
הרב. אחר הֹולכין - עליו מברכין ׁשאין ּבריח ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹעליו,
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹיׁש
ּפאה; להּניח (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמצוֹות
ילּקט  ׁשּלא (ד) לקט; להּניח (ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ(ב)
הּכרם; יעֹולל ׁשּלא (ו) ּבּכרם; עֹוללֹות לעזב (ה) ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹהּלקט;
הּכרם; ּפרט ילּקט ׁשּלא (ח) הּכרם; ּפרט לעזב ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ(ז)
הּׁשכחה; לקחת יׁשּוב ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח ְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹ(ט)
יד; ּכמּסת צדקה לּתן (יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ(יא)
- אּלּו מצוֹות ּובאּור העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ(יג)

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
יּניח ‡. אּלא ּכּלּה, הּׂשדה ּכל יקצר לא - ׂשדהּו את ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהּקֹוצר

ּפאת  תכּלה "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּבסֹוף לענּיים מעט ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקמה
ׁשּמּניח, וזה הּתֹולׁש. ואחד הּקֹוצר, אחד ;"ּבקצר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׂשד

'ּפאה'. הּנקרא ְִֵַָָהּוא
את ·. ּכׁשאֹוסף ּבאילנֹות מּניח ּכ - ּבּׂשדה ׁשּמּניח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּוכׁשם

אסף  אֹו ה ּׂשדה, ּכל את וקצר עבר לענּיים. מעט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּפרֹותיהן,
ונֹותנֹו מעט, אסף אֹו ּׁשּקצר מּמה לֹוקח - האילן ּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל
ּתעזב  ולּגר "לעני ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ׁשּנתינתֹו ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלענּיים;
נֹותן  זה הרי - ּפת ואפהּו ולׁשֹו, הּקמח טחן ואפּלּו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאתם".

לענּיים. הּפת מן ֲִִִֵַַָָּפאה
.‚- הּפאה ׁשּיּתן קדם נׂשרף, אֹו ׁשּקצר, הּקציר ּכל ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאבד

יכֹול  ואינֹו תעׂשה, לא מצות על עבר ׁשהרי לֹוקה; זה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
לֹו ׁשּנּתק ׁשּבּה עׂשה .לקּים ְֲִֵֵֶֶַַָ

ּומאּלם„. ּכׁשּקֹוצר ּבלקט, אלומות]וכן ילּקט [- לא - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַֹ
לענּיים,הּׁשּבלים  יּניחם אּלא הּקציר, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

טחן  אפּלּו - ולּקטן עבר תלּקט". לא קציר "ולקט ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
אתם"; ּתעזב ולּגר "לעני ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותן - ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואפה
לֹוקה. - לענּיים ׁשּיּתן קדם ׁשּלּקטן, אחר נׂשרפּו אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאבדּו

וכן ‰. הּבצירה, ּבׁשעת הענבים מן ׁשּנפרט ּבפרט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
לא  ּכרמ ּופרט תעֹולל, לא וכרמ" ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּבעֹוללֹות

המעּמר וכן אתם". ּתעזב ולּגר לעני ,[חבילות]תלּקט; ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

ׁשּנאמר: יּקחּנה, לא זה הרי - ּבּׂשדה אחת אלּמה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוׁשכח
- ּולקחֹו עבר לקחּתֹו". תׁשּוב לא ּבּׂשדה, עמר ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
"לּגר  ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותנֹו זה הרי ואפהּו, טחנֹו ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאפּלּו
ׁשּכּלן  למדּת, הא עׂשה. מצות זֹו יהיה", ולאלמנה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻלּיתֹום
ׁשּבהן, עׂשה קּים לא ואם לעׂשה; ׁשּנּתק תעׂשה לא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹמצות

ֶלֹוקה.
.Â ׁשכח אם - ּבּקמה היא ּכ ּבעמרין, ׁשהּׁשכחה ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָּכׁשם

ׁשהּׁשכחה  ּוכׁשם לענּיים. זֹו הרי קצרּה, ולא הּקמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמקצת
ּכּלן  לאילנֹות ׁשכחה יׁש ּכ - ּבּה וכּיֹוצא ׁשּנאמר:ּבּתבּואה , ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

"אחרי תפאר לא ,זית תחּבט זו "ּכי "אחריך" [ודרשו: ְְְֲִֵֵֶַַָֹֹ
ׁשכחה שכחה] להן ׁשּיׁש האילנֹות, לׁשאר הּדין והּוא ;ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

ִֵַּכּזיתים.
.Ê,הּפרט - ּבּכרם לענּיים מּתנֹות ׁשארּבע למד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנמצאת

והּׁשכחה  והּפאה, -והעֹוללֹות, ּבּתבּואה מּתנֹות וׁשלׁש ; ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹ
- האילנֹות ּבׁשאר ּוׁשּתים והּפאה; והּׁשכחה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּלקט,

והּפאה. ְְִֵַַָָהּׁשכחה,
.Á לּבעלים הניה טֹובת ּבהן אין - אּלּו ענּיים מּתנֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל

טובה] לו שיחזיק מנת על שירצה למי לתתם רשות לו ,[=אין
ּבעלים; ׁשל ּכרהן על אֹותן ונֹוטלין ּבאין הענּיים ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָאּלא

מּידֹו. אֹותן מֹוציאין ׁשּביׂשראל, עני ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָואפּלּו
.Ë צדק ּגר אּלא אינֹו ענּיים, ּבמּתנֹות האמּור ּגר ׁשהרי ּכל - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

אף  ּברית ּבן ּלוי מה והּגר", הּלוי "ּובא ּבמעׂשר: אֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּוא
מּמּתנֹות  ּגֹוים ענּיי מֹונעין אין כן, ּפי על ואף ּברית. ּבן ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּגר
מּפני  - אֹותן ונֹוטלין יׂשראל ענּיי ּבכלל ּבאין אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו,

ׁשלֹום. ְֵַָּדרכי
.È"אתם ּתעזב ולּגר "לעני ענּיים: ּבמּתנֹות זמן נאמר ּכל , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

עליהן  ולחזר מּלבּקׁש הענּיים ּפסקּו אֹותן. ּתֹובעין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהענּיים
קדֹוׁש ּגּופן ׁשאין אדם; לכל מּתר מהן הּנׁשאר הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
"ונתן  ּבהן נאמר ׁשּלא ּדמיהן; לּתן חּיב ואינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכתרּומֹות.
לחּיה  אֹותן לעזב מצּוה ואינֹו אתם"; "ּתעזב אּלא ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻלענּיים",

ענּיים. אין והרי לענּיים, אּלא ְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָּולעֹופֹות
.‡È המלּקטים מּׁשּיּכנסּו ּבלקט? מּתרין אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומאימתי

ּומאימתי  ויצאּו. הראׁשֹונים, מלּקטים אחר וילּקטּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָהּׁשנּיים
ּבּכרם  הענּיים מּׁשּיהּלכּו ּובעֹוללֹות? ּבפרט מּתרין אדם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
אדם  ּכל ּומאימתי אדם. לכל מּתר כן אחרי הּנׁשאר ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻויבֹואּו,
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הּׂשדה, סֹוף קֹוצר אֹותֹו ׁשרֹואין לאּלּו ואֹומר הּכל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקצר
ׁשם  ׁשאין ׁשעה יׁשמר ׁשּלא ועֹוד, הּנחּתי'. הּׂשדה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'ּבתחּלת

לֹו הּקרֹוב לעני ויּתנּנה ויּניחּנה, הּפאה אדם, והּניח עבר . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּיּניח  וצרי ּפאה; זֹו הרי - ּבאמצעּה אֹו הּׂשדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבתחּלת
ּבּׂשדה  ּׁשּנׁשאר למה הראּויה הּפאה ּכׁשעּור הּׂשדה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבסֹוף

הראׁשֹונה. את ׁשהפריׁש ְִִִֶֶַַָָאחר
.‚È מּצד לנּו 'ּתן לֹו: ואמרּו לענּיים, ּפאה ׁשּנתן הּבית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

- להם ונתן ּפאה זה', וזֹו ׁשהפריׁשזֹו הּׂשדה ּבעל וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּפאה, זֹו 'הרי ׁשאמר: אֹו זֹו', וגם ּפאה, זֹו 'הרי ואמר: ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּפאה,

ּפאה. ׁשּתיהן הרי - ְְֲֵֵֵֶָוזֹו'
.„È ּבסֹוף מּניחין אּלא הּׂשדה, ּכל את לקצר לּפֹועלים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאסּור

הּפאה  ּכׁשעּור ׁשּיפריׁשּנה הּׂשדה עד ּכלּום, ּבּה לענּיים ואין ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אסּור  - ׂשדה ּבסֹוף ּפאה ׁשראה עני ,לפיכ מּדעּתֹו. הּבית ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבעל
הּבית. ּבעל מּדעת ׁשהיא לֹו ׁשּיּודע עד ּגזל, מּׁשּום ּבּה ִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָלּגע

.ÂË מּזרעים ּבהן וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּתבּואה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפאה
לּקרקע, ּבמחּבר נּתנת - והאילנֹות הּכרם ּפאת וכן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּנקצרין,
ּבמּגלֹות, אֹותּה קֹוצרין ואין ּבידם; אֹותּה ּבֹוזזין ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָוהענּיים
רעהּו את איׁש יּכּו ׁשּלא ּכדי - ּבקרּדּמֹות אֹותּה עֹוקרין .ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֻ

אפּלּו מחּלקין; הרי ּביניהן, אֹותּה לחּלק הענּיים אֹותן ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָרצּו
לזה  - לבז אֹומר ואחד לחּלק, אֹומרין ותׁשעה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּתׁשעים

ּכהלכה. ׁשאמר ׁשֹומעין, ְֲִֶֶַַָָָָָהאחד
.ÊËּדלית ׁשל מוגבהת]ּפאה הענּיים [=גפן ׁשאין ּדקל, וׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

מֹוריד  הּבית ּבעל - ּגדֹולה ּבסּכנה אּלא אֹותּה לבז ְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹמּגיעין
לעצמן, אֹותּה לבז ּכּלן רצּו ואם הענּיים; ּבין ּומחּלק ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻאֹותּה,

אֹומר ּבֹוזזין  ואחד לבז, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים ואפּלּו ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹ
הּבית  ּבעל ּומחּיבין ּכהלכה, ׁשאמר לאחד ׁשֹומעין - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלחּלק

ּביניהן. ּולחּלק ְְִֵֵֵֶַלהֹוריד
.ÊÈ,ּבּׂשדה לענּיים הּפאה את מחּלקין ּבּיֹום עּתֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשלׁש

הּיֹום, ּובחצֹות ּבּׁשחר, - אֹותּה לבז אֹותן מּניחין ֲִִַַַַַַָָָֹאֹו
לּטל  אֹותֹו מּניחין אין זה, ּבזמן ׁשּלא ׁשּבא ועני ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּובמנחה;
לּטל  ּכּלן ּבֹו ׁשּיתקּבצּו לענּיים קבּוע עת ׁשּיהיה ּכדי -. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ענּיֹות  ׁשם ׁשּיׁש מּפני ּבּיֹום? אחת עת לּה קבעּו לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולּמה
קטּנים  ׁשם ויׁש הּיֹום, ּבתחּלת לאכל ׁשּצריכין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָֹמניקֹות
ויׁש הּיֹום, חצי עד לּׂשדה יּגיעּו ולא ּבּבקר נעֹורין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשאינן

הּמנחה. עד מּגיעין ׁשאינן זקנים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשם
.ÁÈ ׁשּנפל אֹו הּׁשאר, על וזרק הּפאה מקצת ׁשּנטל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעני

ּומעבירין  אֹותֹו, קֹונסין - עליה טּליתֹו ׁשּפרׂש אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליה,
מּמּנה  ויּנתן אֹותֹו מּידֹו, אֹותֹו לֹוקחין - ּׁשּנטל מה ואפּלּו ; ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אחר. ְִֵַָלעני
.ËÈ ּפלֹוני לאיׁש זה 'הרי ואמר: הּפאה, את ׁשּלּקט ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

לעצמֹו, ּבּה ׁשּזֹוכה מּתֹו - ׁשּלּקט זה הּוא עני אם - ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעני'
אּלא  לֹו, זכה לא - הּוא עׁשיר ואם ּפלֹוני; לאֹותֹו ּבּה ְְְִִִֶָָָָָָָֹזכה

ראׁשֹון  ׁשּנמצא לעני .יּתנּנה ְְִִִִֶֶֶָָָ
.Î ּובא לפניו, העֹומדין אּלּו לענּיים ּפאה ׁשהּניח הּבית ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

ׁשכחה  ּבלקט זֹוכה אדם ׁשאין ּבּה; זכה - ּונטלּה אחר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָעני
לידֹו ׁשּיּגיעּו עד מציאה, ׁשל וסלע .ּופאה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

ה'תשע"ג  אדר כ"ג שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
חברּתּה‡. על מּׂשדה הּפאה את מּניחין היּואין ּכיצד? . ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבּׁשנּיה  ויּניח ּכּלּה, האחת את יקצר לא - ׂשדֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻלֹו
ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: לׁשּתיהן, הראּויה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפאה
ואם  לּה. הראּויה ּפאה ואחת אחת ּבכל ׁשּיּניח ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבקצר

ּפאה. אינּה חברּתּה, על מּׂשדה ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּניח
.·ּבתֹו נחל והיה אחד, מין ּכּלּה זרּועה ׂשדהּו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהיתה

אּמת אֹו ,מֹוׁש ׁשאינֹו ּפי על אף הּמים [=תעלת]הּׂשדה, ִִֵֵֶֶַַַַַַַָ
ׁשּתהיה  והּוא ּכאחת, צדדיה ּׁשּבׁשני מה לקצר יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
זה  מּצד ּפאה ונֹותן ׂשדֹות, ּכׁשּתי זֹו הרי - ּוקבּועה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמֹוׁשכת

לעצמֹו. זה מּצד ּופאה ְְְְִֵֶַַַָלעצמֹו
מפסיק‚. היה אם רחב [מפריד]וכן ׁשהּוא הּיחיד ּדר ּבּה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

אבל  אּמה. ע ׂשרה ׁשׁש הרחב הרּבים ּדר אֹו אּמֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָארּבע
הּי הרּבים ׁשביל ׁשביל אֹו אּמֹות, מארּבע הּפחֹות והּוא חיד, ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ

החּמה  ּבימֹות קבּוע היה אם - אּמה עׂשרה מּׁשׁש ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּפחֹות
הּגׁשמים  ּבימֹות קב ּוע אינֹו ואם מפסיק; הּגׁשמים, ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּובימֹות

אחת. ּכׂשדה היא הרי אּלא מפסיק, אינֹו -ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ
חרּוׁשה,„. ולא זרּועה ׁשאינּה ּבּורה ארץ ּבּה מפסיק ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהיה

ׁשהפסיק  אֹו - נזרעה ולא  ׁשּנחרׁשה והיא - נירה ארץ ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָֹאֹו
מּכאן  וחּטים מּכאן חּטים ׁשהיה ּכגֹון אחר, זרע ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּה
ׁשּתביא  קדם אפּלּו ּבאמצעּה ׁשּקצר אֹו ּבאמצע, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשעֹורים
ׂשדֹות; לׁשּתי נפסקת זֹו הרי - ׁשּקצר מקֹום וחרׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשליׁש
ׁשל  ּתלמים ּכׁשלׁשה מאּלּו, אחד ּכל רחב ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹוהּוא,

החרישה]ּפתיח ּבּמה [=תחילת רבע. מּבית ּפחֹות והּוא - ְִִֵֶַַַָָֹ
ׁשּתי  על אּמה חמּׁשים ׁשהיא קטּנה ּבׂשדה אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדברים
אֹו הּבּור אין זֹו, על יתרה היתה אם אבל ּפחֹות; אֹו ְְֲִֵֵַַַָָָָָאּמֹות
רבע. ּבית רחב ּבֹו היה ּכן אם אּלא לׁשנים, מפסיקּה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּניר

ּבּה. מפסיק ׁשהּוא, ּכל אחר זרע ְֲִֵֶֶַַַָָָאבל
ּגֹובאי‰. ארבה]אכלּה ּבאמצעּה[מין נמלים קרסמּוה אֹו , ְְְְְֲִִֶַָָָָָָ

מפסיק. זה הרי ׁשאכלּו, מקֹום חרׁש אם -ְְֲִִֵֶֶַַָָָ
.Â ּתּלים ּתּלים ּבֹו יׁש אּלא ׁשוה, ּכּלֹו ׁשאינֹו ּבהר ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּזֹורע

יכֹול  ׁשאינֹו ּפי על אף - עמּקֹות מקֹומֹות ּומקֹומֹות ְְְֲִִֵֶַַָֻּגבֹוהין
הּמקֹום  נחרׁש אּלא ּכאחד, אֹותֹו ולזרע ּכּלֹו אֹותֹו ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלחרׁש

ּפא  ּומּניח אחת, ּכׂשדה זה הרי - עצמֹו ּבפני אחת הּגבֹוּה ה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ
ההר. ּכל על ההר ְַָָָָָּבסֹוף

.Ê מּכל ּפאה נֹותן טפחים, עׂשרה ּגבֹוהֹות ׁשהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָמדרגֹות
על  מאחת נֹותן מערבין, ׁשּורֹות ראׁשי היּו ואם ואחת; ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹאחת

הּׁשּורֹות הּכל  ראׁשי ׁשאין ּפי על אף - מעׂשרה ּפחֹות היּו . ֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הּׂשדה  ּכל ּפני על סלע היה הּכל. על מאחת נֹותן ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמערבין,
זה, מּצד ונֹותנּה זה מ ּצד הּמחרׁשה את הּוא עֹוקר אם -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מפסיק. אינֹו לאו, ואם ְְְִִִֵַַָמפסיק;
.Á מלּבנֹות ׁשהיא ּפי על אף - אילנֹות ּבּה ׁשּיׁש ׂשדה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּזֹורע

מרובעות]מלּבנֹות הּזרע [ערוגות ּכל ואין האילנֹות, ּבין ְְְִֵֵֶַַַָָָ
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אֹותּה ׁשכח אם יׂשראל? ּבארץ זיתים ׁשל ּבׁשכחה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרין
ׁשהּוא  ּכסלו, חדׁש מראׁש ּבּה מּתר זה הרי - הּזית ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֻּבראׁש

רביעה אפלה[מטר]זמן ּבׁשנה השני ׁשנּיה המועד [כלומר: ְְְְֲִִֵַָָָָָ
מאחרים] שהגשמים בשנה המטר זיתים לירידת צּבּורי אבל ;ֲִִֵֵָ

ענּיים  מּׁשּיפסקּו ּבהן מּתר זה הרי האילן, ּתחת ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיּׁשכחּו
אחריהן. ְֲִֵֵֶַַמּלחּזר

.·È ּבארץ הּמּנחֹות הּזיתים ׁשכחת לּטל לעני ׁשּיׁש זמן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל
אדם  ּכל הּתר ׁשּכבר ּפי על ואף נֹוטל, - האילנֹות ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּתחת
ׁשכחה  לּטל לֹו ׁשּיׁש זמן וכל האילנֹות; ׁשּבראׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּׁשכחה
ׁשכחה  לֹו אין ׁשעדין ּפי על ואף נֹוטל, - האילן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבראׁש

.ּתחּתיו  ְַָ
.‚Èמּתנֹות- עליהן מקּפידין הענּיים ׁשאין ׁשּבּׂשדה ענּיים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הענּיים  ּפסקּו לא ׁשעדין ּפי על ואף הּׂשדה, ּבעל ׁשל הן ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהרי
מּתנֹותיהן  על .מּלחּזר ְְִֵֵֶַַַ

.„È אּלא הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן - האּלּו ענּיים מּתנֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּכל
ּוכמעׂשרֹות  ּכתרּומֹות יׂשראל, אֹומר:ּבארץ הּכתּוב הרי ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

."בׂשד קציר תקצר ו"ּכי ארצכם", קציר את ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹֻ"ּובקצרכם
לארץ  ּבחּוצה נֹוהגת ׁשהּפאה ּבּתלמּוד, נתּפרׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּוכבר
אּלּו, ענּיים מּתנֹות לׁשאר הּדין ׁשהּוא לי, ויראה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם;

סֹופרים. מּדברי לארץ ּבחּוצה נֹוהגֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָׁשהן
.ÂË הּפאה ׁשעּור הּוא ׁשעּור;ּכּמה לּה אין הּתֹורה, מן ? ִִִֵֵַַַָָָָ

מּדבריהם, אבל חֹובתֹו. ידי יצא אחת, ׁשּבלת הּניח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאפּלּו
לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ, ּבין מּׁשּׁשים, מאחד ּפחֹות ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאין
הענּיים, רב ּולפי הּׂשדה, ּגדל לפי מּׁשּׁשים האחד על ְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּומֹוסיף
ׁשאם  ּביֹותר, קטּנה ׁשהיא ׂשדה ּכיצד? הּזרע. ּברּכת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּולפי
מֹוסיף  זה הרי - לעני מֹועיל אינֹו מּׁשּׁשים, אחד מּמּנה ֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהּניח
זרע  ואם מֹוסיף. מרּבין, הענּיים היּו אם וכן הּׁשעּור; ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֻעל

נתּבר  ׁשהרי הר ּבה, ואסף וכל מעט הּברכה. לפי מֹוסיף -  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּזאת  להֹוספה ואין ׂשכר; לֹו מֹוסיפין ּבפאה, ְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהּמֹוסיף

ִׁשעּור.

ה'תשע"ג  אדר כ"ב שני יום

ב  ¤¤ּפרק
ּכּלֹו‡. ּולקיטתֹו ונׁשמר, הארץ, מן ׁשּגּדּוליו אכל, ְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹֻּכל

ּבפאה  חּיב - לקּיּום אֹותֹו ּומכניסין ׁשּנאמר:ּכאחת, , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָ
ארצכם". קציר את ְְְְְְִֶֶֶַֻ"ּובקצרכם

ׁשחּיב ·. הּוא האּלּו, ּדרכים ּבחמׁש לקציר הּדֹומה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
והאגֹוזין,ּבפאה  והחרּובין, והּקטנּיֹות, הּתבּואה, ּכגֹון - ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָ

ּבין  והּתמרים והּזיתים, והענבים, והרּמֹונים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּׁשקדים,
ּופּואה  איסטיס אבל ּבאּלּו. ּכּיֹוצא וכל יבׁשים, ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹֻרטּבים
ּופטרּיֹות  ּכמהין וכן אכל. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹוכּיֹוצא
הארץ. ּפרֹות ּכׁשאר הארץ מן ּגּדּוליהן ׁשאין מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּפטּורין,
מפקר  הּוא ׁשהרי ׁשּיׁשמרּנּו, מי לֹו ׁשאין ּפטּור, ההפקר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻוכן

הּתא  וכן ּכאחד,לּכל. לקיטתן ׁשאין ּבפאה, חּיבין אינן נים ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּׁשּיּגמר  מה ּבֹו ויׁש הּיֹום ּׁשּיּגמר מה זה ּבאילן יׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
אֹותֹו מכניסין ׁשאין ּפטּור, הּירק וכן ימים. ּכּמה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלאחר

אֹותן  מיּבׁשין ׁשהרי ּבּפאה, חּיבין והּבצלים הּׁשּומים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלקּיּום.
ׁשּמּניחין  ּבצלים ׁשל האּמהֹות וכן לּקּיּום; אֹותן ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּומכניסין
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּבפאה. חּיבֹות הּזרע, מהן לּקח ּבארץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹותן

ֶָּבהן.
ּבפאה ‚. חּיב ׁשהּוא ּכל -קרקע ׁשּתפין ׁשל היתה ואפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

רּבים. ׁשל אפּלּו ארצכם", "קציר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַׁשּנאמר:
אֹו„. לסטים, קצרּוה אֹו לעצמן, ּגֹוים ׁשּקצרּוה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָׂשדה

זֹו הרי - ּבהמה אֹו הרּוח ׁשּברּתּה אֹו נמלים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָקרסמּוה
ּבּקמה  הּפאה ׁשחֹובת הּפאה; מן .ּפטּורה ְִֵֵֶַַַַָָָָָ

זֹו‰. הרי - ׁשּנׁשאר חציּה הּלסטים וקצרּו חציּה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָקצר
הּלסטים  ׁשּקצרּו ּבחצי - ׁשהחּיּוב קצרּוּפטּורה; אם אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

לׁשעּור  ּפאה נֹותן - הּׁשאר וקצר הּוא וחזר חציּה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּלסטים
ּפאה  נֹותן הּלֹוקח - חציּה ּומכר חציּה, קצר ּׁשּקצר; ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה
נֹותן  הּגזּבר מּיד הּפֹודה - חציּה והקּדיׁש חציּה, קצר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלּכל.
הּנׁשאר  מן מּניח זה הרי - והקּדיׁשֹו חציּה, קצר לּכל; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּפאה

לּכל. הראּויה ְֵַָָָֹּפאה
.Âּבּׁש למּכר ענבים מּמּנּו ּבֹוצר ׁשהיה ּובדעּתֹוּכרם ּוק, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

מּכאן  לּׁשּוק ּבֹוצר היה אם - אֹותֹו לדר לּגת הּׁשאר ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּיּניח
הּנׁשאר. ּכפי לּגת, ּׁשּבֹוצר למה ּפאה נֹותן זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּכאן
ּפאה  נֹותן זה הרי - ּבלבד אחת מרּוח לּׁשּוק ּבֹוצר היה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָואם
אחת  מרּוח ּובצר הֹואיל הּכרם; לכל הראּוי ּכפי הּנׁשאר, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמן
ּפטּור  ׁשהּוא מּכאן, ּומעט מּכאן מעט עראי ּכבֹוצר אינֹו -. ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

מלילֹות הּקֹוטף שבלים]וכן של עראית מעט [קטיפה מעט ְְְְִֵֵַַַ
ּומן  הּלקט מן ּפטּור ׂשדהּו, ּכל קטף אפּלּו - לביתֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומכניס

הּפאה. ּומן ְִִֵַַָָהּׁשכחה
.Ê,ׁשליׁש הביאה לא ועדין ׁשּתגמר קדם - ׂשדהּו ּכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקֹוצר

חּיבת  לׁשליׁש, הּגיעה ואם ּפטּורה; זֹו ּבפרֹות הרי וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
חּיבין. ּגמירתן, ׁשליׁש נגמרּו אם - ְְְְִִִִִִַָָָָָהאילן

.Á חּיבת - קמה והיא ּופדאּה קמה, והיא ׂשדהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּבׁשעת  ּפטּורה; - ּפדאּה ּכ ואחר הּגזּבר, קצרּה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבפאה.

ּבפאה  חּיב ׁשאינֹו קדׁש היתה הּפאה, .חּיּוב ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
.Ë מן ּפטּורה זֹו הרי - נתּגּיר ּכ ואחר ׂשדהּו, ׁשּקצר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגֹוי

הּׁשכחה  ׁשאין ּפי על אף הּׁשכחה, ּומן הּלקט ּומן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפאה
העּמּור  ּבׁשעת .אּלא ְִִֶַָָ

.È ּבקיאין ׁשאינן מּפני לקצר, ּגֹוים ּפֹועלים ׂשֹוכרין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָֹאין
ז  הרי ּכּלּה, את וקצרּו ׂשכר ואם ּופאה; חּיבת ּבלקט ֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

.ּבפאה  ְֵָ
.‡È זה הרי - ּפאה הּניח ולא ׂשדהּו, ּכל ׁשּקצר הּבית ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבעל

לענּיים  ּפאה הּׁשּבלים מן ואפּלּונֹותן לעּׂשר; צרי ואינֹו , ְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
מן  ּפטּור זה הרי ּפאה, מּׁשּום הּקציר רב להן ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹנתן
קדם  ּפאה להן נֹותן זרה, לא ועדין ּדׁש אם וכן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמעׂשרֹות.
- מלאכּתֹו וגמר ּובמזרה, ּברחת וזרה ּדׁש אבל ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיעּׂשר;
ׁשעּור  המעּׂשרין, הּפרֹות מן להן נֹותן ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמעּׂשר,

ּבאילנֹות. וכן ׂשדה. לאֹותּה הראּויה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָהּפאה
.·Èׁשּיהיּו ּכדי - הּׂשדה ּבסֹוף אּלא הּפאה את מּניחין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין

נּכרת  ׁשּתהיה ּוכדי לֹו, ׁשּיבֹואּו מקֹום יֹודעין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָהענּיים
יתּכּון  ׁשּלא - הרּמאין ּומּפני יחׁשד, ולא ולּׁשבים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹלעֹוברים
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הּׂשדה, סֹוף קֹוצר אֹותֹו ׁשרֹואין לאּלּו ואֹומר הּכל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקצר
ׁשם  ׁשאין ׁשעה יׁשמר ׁשּלא ועֹוד, הּנחּתי'. הּׂשדה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'ּבתחּלת

לֹו הּקרֹוב לעני ויּתנּנה ויּניחּנה, הּפאה אדם, והּניח עבר . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּיּניח  וצרי ּפאה; זֹו הרי - ּבאמצעּה אֹו הּׂשדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבתחּלת
ּבּׂשדה  ּׁשּנׁשאר למה הראּויה הּפאה ּכׁשעּור הּׂשדה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבסֹוף

הראׁשֹונה. את ׁשהפריׁש ְִִִֶֶַַָָאחר
.‚È מּצד לנּו 'ּתן לֹו: ואמרּו לענּיים, ּפאה ׁשּנתן הּבית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

- להם ונתן ּפאה זה', וזֹו ׁשהפריׁשזֹו הּׂשדה ּבעל וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּפאה, זֹו 'הרי ׁשאמר: אֹו זֹו', וגם ּפאה, זֹו 'הרי ואמר: ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּפאה,

ּפאה. ׁשּתיהן הרי - ְְֲֵֵֵֶָוזֹו'
.„È ּבסֹוף מּניחין אּלא הּׂשדה, ּכל את לקצר לּפֹועלים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאסּור

הּפאה  ּכׁשעּור ׁשּיפריׁשּנה הּׂשדה עד ּכלּום, ּבּה לענּיים ואין ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אסּור  - ׂשדה ּבסֹוף ּפאה ׁשראה עני ,לפיכ מּדעּתֹו. הּבית ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבעל
הּבית. ּבעל מּדעת ׁשהיא לֹו ׁשּיּודע עד ּגזל, מּׁשּום ּבּה ִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָלּגע

.ÂË מּזרעים ּבהן וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּתבּואה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפאה
לּקרקע, ּבמחּבר נּתנת - והאילנֹות הּכרם ּפאת וכן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּנקצרין,
ּבמּגלֹות, אֹותּה קֹוצרין ואין ּבידם; אֹותּה ּבֹוזזין ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָוהענּיים
רעהּו את איׁש יּכּו ׁשּלא ּכדי - ּבקרּדּמֹות אֹותּה עֹוקרין .ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֻ

אפּלּו מחּלקין; הרי ּביניהן, אֹותּה לחּלק הענּיים אֹותן ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָרצּו
לזה  - לבז אֹומר ואחד לחּלק, אֹומרין ותׁשעה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּתׁשעים

ּכהלכה. ׁשאמר ׁשֹומעין, ְֲִֶֶַַָָָָָהאחד
.ÊËּדלית ׁשל מוגבהת]ּפאה הענּיים [=גפן ׁשאין ּדקל, וׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

מֹוריד  הּבית ּבעל - ּגדֹולה ּבסּכנה אּלא אֹותּה לבז ְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹמּגיעין
לעצמן, אֹותּה לבז ּכּלן רצּו ואם הענּיים; ּבין ּומחּלק ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻאֹותּה,

אֹומר ּבֹוזזין  ואחד לבז, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים ואפּלּו ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹ
הּבית  ּבעל ּומחּיבין ּכהלכה, ׁשאמר לאחד ׁשֹומעין - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלחּלק

ּביניהן. ּולחּלק ְְִֵֵֵֶַלהֹוריד
.ÊÈ,ּבּׂשדה לענּיים הּפאה את מחּלקין ּבּיֹום עּתֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשלׁש

הּיֹום, ּובחצֹות ּבּׁשחר, - אֹותּה לבז אֹותן מּניחין ֲִִַַַַַַָָָֹאֹו
לּטל  אֹותֹו מּניחין אין זה, ּבזמן ׁשּלא ׁשּבא ועני ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּובמנחה;
לּטל  ּכּלן ּבֹו ׁשּיתקּבצּו לענּיים קבּוע עת ׁשּיהיה ּכדי -. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ענּיֹות  ׁשם ׁשּיׁש מּפני ּבּיֹום? אחת עת לּה קבעּו לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולּמה
קטּנים  ׁשם ויׁש הּיֹום, ּבתחּלת לאכל ׁשּצריכין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָֹמניקֹות
ויׁש הּיֹום, חצי עד לּׂשדה יּגיעּו ולא ּבּבקר נעֹורין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשאינן

הּמנחה. עד מּגיעין ׁשאינן זקנים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשם
.ÁÈ ׁשּנפל אֹו הּׁשאר, על וזרק הּפאה מקצת ׁשּנטל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעני

ּומעבירין  אֹותֹו, קֹונסין - עליה טּליתֹו ׁשּפרׂש אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליה,
מּמּנה  ויּנתן אֹותֹו מּידֹו, אֹותֹו לֹוקחין - ּׁשּנטל מה ואפּלּו ; ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אחר. ְִֵַָלעני
.ËÈ ּפלֹוני לאיׁש זה 'הרי ואמר: הּפאה, את ׁשּלּקט ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

לעצמֹו, ּבּה ׁשּזֹוכה מּתֹו - ׁשּלּקט זה הּוא עני אם - ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעני'
אּלא  לֹו, זכה לא - הּוא עׁשיר ואם ּפלֹוני; לאֹותֹו ּבּה ְְְִִִֶָָָָָָָֹזכה

ראׁשֹון  ׁשּנמצא לעני .יּתנּנה ְְִִִִֶֶֶָָָ
.Î ּובא לפניו, העֹומדין אּלּו לענּיים ּפאה ׁשהּניח הּבית ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

ׁשכחה  ּבלקט זֹוכה אדם ׁשאין ּבּה; זכה - ּונטלּה אחר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָעני
לידֹו ׁשּיּגיעּו עד מציאה, ׁשל וסלע .ּופאה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

ה'תשע"ג  אדר כ"ג שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
חברּתּה‡. על מּׂשדה הּפאה את מּניחין היּואין ּכיצד? . ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבּׁשנּיה  ויּניח ּכּלּה, האחת את יקצר לא - ׂשדֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻלֹו
ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: לׁשּתיהן, הראּויה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפאה
ואם  לּה. הראּויה ּפאה ואחת אחת ּבכל ׁשּיּניח ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבקצר

ּפאה. אינּה חברּתּה, על מּׂשדה ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּניח
.·ּבתֹו נחל והיה אחד, מין ּכּלּה זרּועה ׂשדהּו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהיתה

אּמת אֹו ,מֹוׁש ׁשאינֹו ּפי על אף הּמים [=תעלת]הּׂשדה, ִִֵֵֶֶַַַַַַַָ
ׁשּתהיה  והּוא ּכאחת, צדדיה ּׁשּבׁשני מה לקצר יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
זה  מּצד ּפאה ונֹותן ׂשדֹות, ּכׁשּתי זֹו הרי - ּוקבּועה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמֹוׁשכת

לעצמֹו. זה מּצד ּופאה ְְְְִֵֶַַַָלעצמֹו
מפסיק‚. היה אם רחב [מפריד]וכן ׁשהּוא הּיחיד ּדר ּבּה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

אבל  אּמה. ע ׂשרה ׁשׁש הרחב הרּבים ּדר אֹו אּמֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָארּבע
הּי הרּבים ׁשביל ׁשביל אֹו אּמֹות, מארּבע הּפחֹות והּוא חיד, ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ

החּמה  ּבימֹות קבּוע היה אם - אּמה עׂשרה מּׁשׁש ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּפחֹות
הּגׁשמים  ּבימֹות קב ּוע אינֹו ואם מפסיק; הּגׁשמים, ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּובימֹות

אחת. ּכׂשדה היא הרי אּלא מפסיק, אינֹו -ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ
חרּוׁשה,„. ולא זרּועה ׁשאינּה ּבּורה ארץ ּבּה מפסיק ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהיה

ׁשהפסיק  אֹו - נזרעה ולא  ׁשּנחרׁשה והיא - נירה ארץ ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָֹאֹו
מּכאן  וחּטים מּכאן חּטים ׁשהיה ּכגֹון אחר, זרע ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּה
ׁשּתביא  קדם אפּלּו ּבאמצעּה ׁשּקצר אֹו ּבאמצע, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשעֹורים
ׂשדֹות; לׁשּתי נפסקת זֹו הרי - ׁשּקצר מקֹום וחרׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשליׁש
ׁשל  ּתלמים ּכׁשלׁשה מאּלּו, אחד ּכל רחב ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹוהּוא,

החרישה]ּפתיח ּבּמה [=תחילת רבע. מּבית ּפחֹות והּוא - ְִִֵֶַַַָָֹ
ׁשּתי  על אּמה חמּׁשים ׁשהיא קטּנה ּבׂשדה אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדברים
אֹו הּבּור אין זֹו, על יתרה היתה אם אבל ּפחֹות; אֹו ְְֲִֵֵַַַָָָָָאּמֹות
רבע. ּבית רחב ּבֹו היה ּכן אם אּלא לׁשנים, מפסיקּה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּניר

ּבּה. מפסיק ׁשהּוא, ּכל אחר זרע ְֲִֵֶֶַַַָָָאבל
ּגֹובאי‰. ארבה]אכלּה ּבאמצעּה[מין נמלים קרסמּוה אֹו , ְְְְְֲִִֶַָָָָָָ

מפסיק. זה הרי ׁשאכלּו, מקֹום חרׁש אם -ְְֲִִֵֶֶַַָָָ
.Â ּתּלים ּתּלים ּבֹו יׁש אּלא ׁשוה, ּכּלֹו ׁשאינֹו ּבהר ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּזֹורע

יכֹול  ׁשאינֹו ּפי על אף - עמּקֹות מקֹומֹות ּומקֹומֹות ְְְֲִִֵֶַַָֻּגבֹוהין
הּמקֹום  נחרׁש אּלא ּכאחד, אֹותֹו ולזרע ּכּלֹו אֹותֹו ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלחרׁש

ּפא  ּומּניח אחת, ּכׂשדה זה הרי - עצמֹו ּבפני אחת הּגבֹוּה ה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ
ההר. ּכל על ההר ְַָָָָָּבסֹוף

.Ê מּכל ּפאה נֹותן טפחים, עׂשרה ּגבֹוהֹות ׁשהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָמדרגֹות
על  מאחת נֹותן מערבין, ׁשּורֹות ראׁשי היּו ואם ואחת; ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹאחת

הּׁשּורֹות הּכל  ראׁשי ׁשאין ּפי על אף - מעׂשרה ּפחֹות היּו . ֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הּׂשדה  ּכל ּפני על סלע היה הּכל. על מאחת נֹותן ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמערבין,
זה, מּצד ונֹותנּה זה מ ּצד הּמחרׁשה את הּוא עֹוקר אם -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מפסיק. אינֹו לאו, ואם ְְְִִִֵַַָמפסיק;
.Á מלּבנֹות ׁשהיא ּפי על אף - אילנֹות ּבּה ׁשּיׁש ׂשדה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּזֹורע

מרובעות]מלּבנֹות הּזרע [ערוגות ּכל ואין האילנֹות, ּבין ְְְִֵֵֶַַַָָָ
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להּקצר „. יכֹולה הּפנימית - זֹו ּבצד זֹו ׁשּבֹולֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהיּו
ואינּה הּפנימית עם להּקצר יכֹולה והחיצֹונה הּקמה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָעם
את  ּומּצלת נּצלת, הּפנימית - הּקמה עם להּקצר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיכֹולה

היא ׁשהרי לקמה]החיצֹונה; מגיע ראשה שאין [השבולת ֲִִֵֶַָ
נקצרה. לא ׁשעדין ּפי על ואף הּמּגל, מּתֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּכנֹופלת

הּׂשדה. ּבעל ׁשל הן הרי ׁשּבקׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּׁשּבלים
הּבית ‰. ּבעל ׁשל קציר ונתערב העמרים, את ׁשּפּזרה ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרּוח

ראּויה  היא לקט ּכּמה הּׂשדה את אֹומדין - הּלקט ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָעם
אנס  ׁשּזה מּפני לענּיים; ונֹותן ׁשעּור לעׂשֹות, הּוא וכּמה . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּכֹור. ּבית לכל ּתבּואה קּבין ארּבעת ְְְִֵֶַַַַָָזה?
.Â הּבית ּבעל ּובא ענּיים, לּקטּוהּו ולא לארץ, ׁשּנפל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלקט

עֹוׂשה? הּוא ּכיצד - הארץ על ׁשּלֹו הּקציר את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהגּדיׁש
הּנֹוגעֹות  הּׁשּבלים וכל אחר, למקֹום ּכּלֹו ׁשּלֹו הּגדיׁש ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמפּנה
מהן  היא איזֹו יֹודעין אנּו ׁשאין מּפני לענּיים; ּכּלן - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּבארץ

לקט  ׁשּנאמר:ׁשהיתה - לענּיים ענּיים מּתנֹות ּוספק , ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
מּׁשּל לפניהן הּנח ."ּתעזב", ְְֲִִֵֶֶַַַֹ

.Ê ּׁשראּויה מה לענּיים ויּתן אֹותּה, אֹומדין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָולּמה
קנסּוהּו הּלקט, על והגּדיׁש ׁשעבר מּפני לקט? ;לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

והגּדיׁש ׂשעֹורים הּלקט היה ואפּלּו ׁשֹוגג, היה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
ואפּלּו ּבאּו, ולא לענּיים קרא ואפּלּו חּטים, ְֲֲֲִִִִִִַַָָָָָָֹעליו
הרי  ּבארץ, הּנֹוגעֹות ּכל - מּדעּתֹו ׁשּלא אחרים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהגּדיׁשּוהּו

לענּיים. ֲִִֵָהן
.Áלרּבץ הענּיים [=להרטיב]הצר ׁשּילּקטּו קדם ׂשדהּו את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

לרּבץ; מּתר הּלקט, הפסד על מרּבה הּזקֹו אם - ׁשּבּה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻלקט
קּבץ  ואם לרּבץ. אסּור הפסדֹו, על מרּבה הּלקט הפסד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻואם
- ויּטלּנּו העני ׁשּיבֹוא עד הּגדר על והּניחֹו הּלקט, ּכל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת

חסידּות. מּדת זֹו ֲֲִִֵַהרי
.Ëּבתֹו החרים היּו אם - הּנמלים ּבחררי הּנמצאים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹזרעים

ּבתֹו מּתנה לענּיים ׁשאין הּׂשדה; ּבעל ׁשל הּוא הרי ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּקמה,
ׁשּמא  ענּיים; ׁשל זה הרי - ׁשּנקצר ּבמקֹום היּו ואם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקמה.

ּגררּוהּו הּלקט אֹומרין:מן אין ׁשחר, ׁשּנמצא ּפי על ואף . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
לקט. הּלקט, ׁשּספק - ׁשעברה' מּׁשנה זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ'הרי

.È ׁשּתי מפריׁש זה הרי - ּבגדיׁש ׁשּנתערבה לקט ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבלת
אח  על ואֹומר היא ׁשּבֹולֹות, הרי זֹו, היא הּלקט 'אם מהן: ת ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ּבהן  חּיבת ׁשהיא הּמעׂשרֹות הרי - לקט אינּה ואם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלענּיים;
ׁשנּיה' ּבׁשּבלת קבּועים זֹו, על ׁשּבלת ּכן ּומתנה וחֹוזר ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ּתהיה  והאחרת לעני, מהן אחת את ונֹותן ׁשנּיה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבלת
ֲֵַמעׂשר.

.‡È אחריו ּבנֹו ׁשּילּקט מנת על הּפֹועל, את אדם יׂשּכר ;לא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ילּקט  לקצר, לחברֹו קמתֹו והּמֹוכר והחכּורֹות האריסין ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאבל
ללּקט  ּובניו אׁשּתֹו את להביא לּפֹועל ויׁש אחריו. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּבנֹו
רביעֹו אֹו ׁשליׁשֹו אֹו הּקציר חצי לּטל ׂשכרֹו ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָֹאחריו,

ְִָּבׂשכרֹו.
.·È את מּניח ׁשהּוא אֹו ללּקט, הענּיים את מּניח ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמי

- חברֹו על מהן אחד את ׁשּסּיע אֹו אחד, את ּומֹונע ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאחד
הענּיים  את ּגֹוזל זה .הרי ֲֲִִֵֵֶֶָ

.‚È ּכדי ׂשדהּו, ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ארי להרּביץ לאדם ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָואסּור

ויברחּו הענּיים לּטל ׁשּיראּו ראּויין ׁשאינן ענּיים ׁשם היּו . ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָֹ
לאו, ואם ממחה; ּבידן, למחֹות הּבית ּבעל יכֹול אם - ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלקט

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני ְְִִֵֵַַָָמּניחן
.„È הפקר אינֹו - רּבֹו נפילת עם הּלקט את מאחר הּמפקיר ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֻ

רׁשּות. ּבֹו לֹו אין רּבֹו, ְֵֶַָֻׁשּנׁשר
.ÂË ּגרּגרין א ׁשני אֹו אחד ּגרּגר זה ּפרט? הּוא הּנפרטין יזה , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבבת  ּגרּגרין ׁשלׁשה נפלּו הּבצירה; ּבׁשעת האׁשּכֹול ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹמן
ּפרט. אינֹו ֵֶֶַַאחת,

.ÊË ונפל ּבעלין והסּב האׁשּכֹול, את וכֹורת ּבֹוצר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻהיה
ּפרט  אינֹו - ונפרט -לארץ לארץ ּומׁשלי ּבֹוצר היה . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּפרט; ׁשם, הּנמצא אׁשּכֹול חצי אפּלּו האׁשּכֹולֹות, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּמפּנה
ּפרט הּוא הרי ׁשם, ׁשּנפרט ׁשלם אׁשּכֹול על וכן [כמגדיש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

למעלה] שהוזכר הּגפן הלקט ּתחת הּכלּכּלה את והּמּניח .ְְִֶֶֶַַַַַַַַַָ
הענּיים. את ּגֹוזל זה הרי ּבֹוצר, ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבׁשעה

.ÊÈ מעּבה ׁשאינֹו הּקטן אׁשּכֹול זה עֹוללֹות? היא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻאיזֹו
אּלא  זֹו על זֹו נֹוטפֹות ענביו ואין ּכתף, לֹו ׁשאין ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכאׁשּכֹולֹות,
- ּכתף לּה ואין נטף נטף, לּה ואין ּכתף לּה יׁש ְְְֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָֻמפּזרֹות.

לענּיים  - ספק ואם הּכרם; ּבעל ׁשל היא .הרי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
.ÁÈ ּגּבי על זֹו ּבּׁשדרה המחּברֹות ּפסיגין ּכתף? הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאיזה

ׁשּיהיּו והּוא וי ֹורדֹות; ּבּׁשדרה המחּברֹות ענבים נטף, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻזֹו;
ידֹו ּבפס נֹוגעין ׁשּבעֹוללֹות, הענבים בכל ּכל לגעת [שיכול ְְֲִִֵֶַָָָָָ

בנפרד] לׁשאר גרגר ׁשהּוא מּפני 'עֹולל'? ׁשמֹו נקרא ולּמה .ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ
לאיׁש. ּכעֹולל ְְְִֵֶָהאׁשּכֹולֹות

.ËÈ,לענּיים ולּתנן העֹוללֹות לבצר חּיב הּבית ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹואין
לעצמן  אֹותן ּבֹוצרין הן הּוא אּלא הרי יחידי, וגרּגר ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

ֵעֹוללֹות.
.Î עֹוללת זמֹורה ׁשל ּובארּכּבה אׁשּכֹול, ּבּה ׁשהיה ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻזמֹורה

נקרצת אם ּבעל [=נחתכת]- ׁשל היא הרי האׁשּכֹול, עם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ
לענּיים. היא הרי לאו, ואם ְֲֲִִִִֵֶֶַָָהּכרם;

.‡Î ענּיים ׁשל הּוא הרי עֹוללֹות, ׁשּכּלֹו ׁשּנאמר:ּכרם - ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֻ
הּפרט  ואין עֹוללֹות. ּכּלֹו אפּלּו תעֹולל", לא וכרמ"ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַֹֻ

ּבלבד. ּבּכרם אּלא נֹוהגין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָוהעֹוללֹות
.·Î ועֹוללֹות ּפרט לּקח זֹוכין הענּיים ּבעל אין ׁשּיתחיל עד , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

לא  ,ּכרמ תבצר "ּכי ׁשּנאמר : - ּכרמֹו את לבצר ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹהּכרם
אׁשּכֹולֹות  ׁשלׁשה ּבהן? זֹוכין ויהיּו יבצר וכּמה ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹתעֹולל";

רביע. עֹוׂשין ְִִֵֶַׁשהן
.‚Î אין העֹוללֹות, נֹודעּו ׁשּלא עד ּכרמֹו את ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹהּמקּדיׁש

לענּיים  העֹוללֹות העֹוללֹות - העֹוללֹות מּׁשּנֹודעּו ואם ; ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
להקּדׁש ּגּדּולם ׂשכר ויּתנּו .לענּיים, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

.„Îׁשּנֹודעּו אחר הּגפן את זֹומר הּזֹומר זה הרי העֹוללֹות, ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
העֹוללֹות  ּכֹורת ּכ האׁשּכֹולֹות, ׁשּכֹורת ּוכׁשם .ּכדרּכֹו; ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָ

.‰Î ּבעֹוללֹות חּיב לבצר, ליׂשראל ּכרמֹו ׁשּמכר ;ּגֹוי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ
חּיב, יׂשראל ׁשל חלקֹו - ּבכרם ׁשּתפין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻיׂשראל

ּפטּור. ּגֹוי ְֶָוׁשל
.ÂÎ נֹותנן - עֹוללֹות ּבֹו ּומצא טבל, מעׂשר לֹו ׁשּנתנּו לוי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבן

האׁשּכֹול עם נקרצת ואם שלו]לעני; היא לֹו[הרי יׁש [אף]- ְְְְִִִִֵֶֶֶָָ
אחר. מקֹום על מעׂשר ּתרּומת ְֲֲֵֵַַַַַָָלעׂשֹותּה
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ׁשּׂשדה  ידּוע ׁשהּדבר הּׂשדה; לכל אחת ּפאה נֹותן - ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמערב
הּזרע. נחלק האילנֹות מקֹום ּומּפני היא, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָאחת

.Ëּבתֹו עׂשרה ּכל האילנֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָּבּמה
סאה, מּבית ּביתר אילנֹות עׂשרה ּכל היּו אם אבל סאה; ְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָָָָּבית
האילנֹות  ׁשהרי - ּומלּבן מלּבן מּכל ּפאה נֹותן זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרי

מלּבנֹות  מלּבנֹות זרע האילנֹות מּפני ולא הרּבה, .מרחקין ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
.È לכל אחת ּפאה נֹותן - הּירק ׁשּבין הּבצלים מלּבנֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכן

מלּבנֹות  ּומׂשימֹו ּביניהן מבּדיל ׁשהּירק ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבצלים,
.מלּבנֹות  ְְַ

.‡Èּבּה ׁשהתחילּו וכיון אחד, מין זרּועה ּכּלּה ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻׂשדה
עד  ּומּכאן, מּכאן ּׁשּיבׁש מה ּתלׁש אֹו קצר ליּבׁש ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָמקֹומֹות
אם  - מּזֹו זֹו מרחקֹות מלּבנֹות מלּבנֹות מפרד הּלח ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֻׁשּנׁשאר
ערּוגֹות, ערּוגֹות הּמין מאֹותֹו לזרע ׁשם אדם ּבני ּדר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
ּומלּבן, מלּבן מּכל ּפאה מּניח זה הרי - חרּדל אֹו ׁשבת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכגֹון
מין  היה ואם נזרעּו'; ערּוגֹות 'ערּוגֹות אֹומר: ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָׁשהרֹואה
ּפאה  נֹותן - וקטנּיֹות ּתבּואה ּכגֹון ׂשדֹות, אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶָָָׁשּזֹורעין

לּכל  .אחת ַַַֹ
.·È מּכאן ויבׁש מּכאן יבׁש ּכׁשהיה אמ ּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּבאמצע כל ולח כדרך השדה בקצה לקצור [ומתחיל ְְֶַַָ
מּניח הקוצרים] ּבאמצע, ויבׁש מּכאן ולח מּכאן לח אבל ;ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

עצמֹו. ּבפני הּלח ּומן עצמֹו ּבפני הּיבׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמן
.‚È,ּבהן וכּיֹוצא ּפֹולין אֹו אפּונים אֹו ּבצלים ׁשּזרעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׂשדה

הּׂשדה  מקצת ּומּניח ּבּׁשּוק, לחין מקצתן למּכר ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹוהיה
אֹותֹו ׁשּמֹוכר לזה ּפאה להּניח חּיב - ּגרן מּמּנּו ויעׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיבׁש
עצמֹו; ּבפני יבׁש אֹותֹו ׁשּקֹוצר ולזה עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלח

הן  מינין ּכׁשני והּגרן, .ׁשהּׁשּוק ְְִִִֵֵֶֶַַֹ
.„Èעֹוׂשהּו ׁשהּוא ּפי על אף - אחד מין ׂשדהּו את ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּזֹורע

ּפי  על אף - מינין ׁשני זרעּה אחת; ּפאה מּניח ּגרנֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשני
עצמֹו ּבפני זה למין ּפאה נֹותן אחד, ּגרן אֹותן עֹוׂשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהּוא

עצמֹו ּבפני זה למין .ּופאה ְְְִִֵֵֶַָ
.ÂË ּגונ ׁשני מיני זרעּה ׁשני ׁשּזרעּה ּכגֹון אחד, מּמין ים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ׂשעֹורים  מיני ׁשני אֹו ּפאה חּטים נֹותן אחד, ּגרן עׂשין אם - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ
למׁשה  הלכה זה, ודבר ּפאֹות; ׁשּתי נֹותן ּגרנֹות, ׁשּתי ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאחת;

ִִַמּסיני.
.ÊË,ונׁשּתּתפּו חזרּו ּפאֹות; ׁשּתי נֹותנין ׁשחלקּו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהאחין

אחת  ּפאה ּכנֹותנין ואחר הּׂשדה, חצי ׁשּקצרּו הּׁשּתפין . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ׁשּלקח  וזה ּכלּום; מפריׁש אינֹו הּקצּור, ׁשּלקח זה - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחּלקּו
ונׁשּתּתפּו, חזרּו ּבלבד. ׁשּלקח החצי על מפריׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּקמה,
מחלקֹו מפריׁש מהן אחד ּכל - ּבׁשּתפּות האחר החצי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוקצרּו
ׁשּנקצר. החצי על לא אבל ׁשּבּקמה, חברֹו חלק על ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבּקמה

.ÊÈ והתחיל הּגיע, לא וחציּה ׁשליׁש, עד חציּה ׁשהּגיע ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׂשדה
ׁשליׁש, ּכּלּה הביאה ּכ ואחר חציֹו, ׁשהּגיע ּבחצי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוקצר
מן  מפריׁש - ּבּתחּלה ׁשהּגיע הראׁשֹון החצי ּגמר ּכ ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָואחר
ועל  הראׁשֹון על האמצעּיים ּומן האמצעּיים, על ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון

האחרֹון  על הראׁשֹון מן לא אבל .האחרֹון; ֲֲֲִִַַַָָָָֹ
.ÁÈ אם - הרּבה לאנׁשים מּׂשדהּו מקֹומֹות מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָהּמֹוכר

ׁשּלקח. מחלקֹו ּפאה נֹותן ואחד אחד ּכל הּׂשדה, ּכל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמכר
- מקצת וׁשּיר מקצת ּומכר לקצר, הּׂשדה ּבעל התחיל ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹואם

הּׂשדה לקצר,ּבעל ׁשהתחיל ׁשּכיון לּכל; הראּויה ּפאה נֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מה  על הּלֹוקח מפריׁש - ּתחּלה מכר ואם ּבּכל. ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָֹנתחּיב

ּׁשּׁשּיר  מה על הּׂשדה ּובעל .ּׁשּלקח, ִֵֶֶֶַַַַַַָָ
.ËÈ ּבין הּמבּדיל ּגבֹוּה ּגדר אּלא ּבּה מפסיק אין אילן, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׂשדה

והּבּדים  מּלמּטה, מבּדיל הּגדר היה אם אבל ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָהאילנֹות;
זה  הרי - ּגּבֹו על ּבּגדר ונֹוגעין מּלמעלן מערבין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהּפארֹות

לּכל  ּפאה ונֹותנין אחת, .ּכׂשדה ְְְִֵֶַַַָָֹ
.Î לקח אחת; ּפאה מּמּנּו נֹותנין אחד, אילן ׁשּלקחּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

ּפאה  נֹותן וזה לעצמֹו, ּפאה נֹותן זה - ּדרֹומֹו וזה צפֹונֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
.לעצמֹו ְְַ

.‡Î ּבצד וחברֹו זה חרּוב ּבצד עֹומד ׁשאדם ּכל - ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחרּובין
אחת, ּכׂשדה ּכּלן הן הרי - זה את זה ורֹואין אחר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻחרּוב

לכּלן  אחת האמצעּיים,ּופאה את רֹואין הּצדדין ׁשני היּו ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
מן  אחד מּצד מפריׁש - זה את זה רֹואין הּצדדין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָואין
הראׁשֹונים, על האמצעּיים ּומן האמצעּיים על ְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָהראׁשֹונים

האחר. צד על זה ראׁשֹון מּצד יפריׁש לא ְֲִִִֵֶַַַַַָָֹאבל
.·Î ּכגֹון העיר, מרּוחֹות אחת ּברּוח מהן ׁשּיׁש ּכל - ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּזיתים

ּכׂשדה  הן הרי - ּבמזרחּה אֹו ּכּלן, העיר ּבמערב ׁשּיׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻזיתים
לכּלן  אחת ּופאה .אחת, ְֵַַַַָָֻ

.‚Î מעל להקל ּכדי ּומּכאן, מּכאן ּכרמֹו מקצת את ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּבֹוצר
הּוא  - ויֹוסיפּו רוח האׁשּכֹולֹות ׁשאר ׁשּימצאּו עד ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָהּגפן

'מדל'הּנ מדל,קרא אינֹו אחת מרּוח ׁשהּבֹוצר ּבארנּו, ּוכבר ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּפי  על ואף - לּכל הראּויה ּפאה הּנׁשאר מן נֹותן ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּולפיכ
ּפאה  נֹותן אינֹו ּבּׁשּוק, למּכר הדל אם אבל לּׁשּוק. ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּבצר
ׁשהּניח  הּׁשאר מן נֹותן - לביתֹו להביא הדל ׁשהדל; ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלזה

לּכל. הראּויה ּפאה ,ְְִֵַָָָֹֹלדר

ה'תשע"ג  אדר כ"ד רביעי יום

ד  ¤¤ּפרק
הּקצירה,‡. ּבׁשעת הּמּגל מּתֹו הּנֹופל זה לקט? הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאיזה 

ויקצר  הּׁשּבלים ּכׁשּיקּבץ ידֹו מּתֹו הּנֹופל ׁשּיהיה אֹו והּוא, ; ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּכאחת, ׁשלׁש נפלּו אם אבל ׁשּתים; אֹו אחת ׁשּבלת ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹהּנֹופל
מאחר  אֹו הּמּגל, מאחר והּנֹופל הּׂשדה. לבעל ׁשלׁשּתן ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָהרי

לקט. אינּה אחת, ׁשּבלת אפּלּו - ֲִִֵֶֶֶַַַָָֹהּיד
לקט ·. אינֹו ידֹו מּתֹו הּנֹופל - מּגל ּבלא ּבידֹו קֹוצר ;היה ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ידֹו מּתֹו הּנֹופל - אֹותן ׁשּתֹולׁשין ּדברים הּתֹולׁש ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאבל
ׁשּקצר  ואחר להּתלׁש, ׁשּדרּכֹו ּדבר ּתֹולׁש אֹו קֹוצר היה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקט.
על  מּידֹו ונפל קֹוץ הּכהּו קמצֹו, מלא ּתלׁש אֹו זרֹועֹו ְְְְְִִַַַָָָָֹֹֻמלא

הּבית. ּבעל ׁשל זה הרי - ֲִֵֶֶֶַַַַָָהארץ
ּכל ‚. ונקצר נקצרה, לא אחת ׁשּבלת ונׁשארה קֹוצר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהיה

מּגיעסביבֹותיה  ראׁשּה היה אם ויכֹולה - ׁשּבצּדּה לּקמה ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לאו, ואם הּׂשדה; ּבעל ׁשל היא הרי הּקמה, עם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהּקצר

ענּיים. ׁשל היא ֲֲִִִֵֶהרי
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להּקצר „. יכֹולה הּפנימית - זֹו ּבצד זֹו ׁשּבֹולֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהיּו
ואינּה הּפנימית עם להּקצר יכֹולה והחיצֹונה הּקמה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָעם
את  ּומּצלת נּצלת, הּפנימית - הּקמה עם להּקצר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיכֹולה

היא ׁשהרי לקמה]החיצֹונה; מגיע ראשה שאין [השבולת ֲִִֵֶַָ
נקצרה. לא ׁשעדין ּפי על ואף הּמּגל, מּתֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּכנֹופלת

הּׂשדה. ּבעל ׁשל הן הרי ׁשּבקׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּׁשּבלים
הּבית ‰. ּבעל ׁשל קציר ונתערב העמרים, את ׁשּפּזרה ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרּוח

ראּויה  היא לקט ּכּמה הּׂשדה את אֹומדין - הּלקט ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָעם
אנס  ׁשּזה מּפני לענּיים; ונֹותן ׁשעּור לעׂשֹות, הּוא וכּמה . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּכֹור. ּבית לכל ּתבּואה קּבין ארּבעת ְְְִֵֶַַַַָָזה?
.Â הּבית ּבעל ּובא ענּיים, לּקטּוהּו ולא לארץ, ׁשּנפל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלקט

עֹוׂשה? הּוא ּכיצד - הארץ על ׁשּלֹו הּקציר את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהגּדיׁש
הּנֹוגעֹות  הּׁשּבלים וכל אחר, למקֹום ּכּלֹו ׁשּלֹו הּגדיׁש ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמפּנה
מהן  היא איזֹו יֹודעין אנּו ׁשאין מּפני לענּיים; ּכּלן - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּבארץ

לקט  ׁשּנאמר:ׁשהיתה - לענּיים ענּיים מּתנֹות ּוספק , ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
מּׁשּל לפניהן הּנח ."ּתעזב", ְְֲִִֵֶֶַַַֹ

.Ê ּׁשראּויה מה לענּיים ויּתן אֹותּה, אֹומדין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָולּמה
קנסּוהּו הּלקט, על והגּדיׁש ׁשעבר מּפני לקט? ;לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

והגּדיׁש ׂשעֹורים הּלקט היה ואפּלּו ׁשֹוגג, היה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
ואפּלּו ּבאּו, ולא לענּיים קרא ואפּלּו חּטים, ְֲֲֲִִִִִִַַָָָָָָֹעליו
הרי  ּבארץ, הּנֹוגעֹות ּכל - מּדעּתֹו ׁשּלא אחרים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהגּדיׁשּוהּו

לענּיים. ֲִִֵָהן
.Áלרּבץ הענּיים [=להרטיב]הצר ׁשּילּקטּו קדם ׂשדהּו את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

לרּבץ; מּתר הּלקט, הפסד על מרּבה הּזקֹו אם - ׁשּבּה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻלקט
קּבץ  ואם לרּבץ. אסּור הפסדֹו, על מרּבה הּלקט הפסד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻואם
- ויּטלּנּו העני ׁשּיבֹוא עד הּגדר על והּניחֹו הּלקט, ּכל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת

חסידּות. מּדת זֹו ֲֲִִֵַהרי
.Ëּבתֹו החרים היּו אם - הּנמלים ּבחררי הּנמצאים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹזרעים

ּבתֹו מּתנה לענּיים ׁשאין הּׂשדה; ּבעל ׁשל הּוא הרי ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּקמה,
ׁשּמא  ענּיים; ׁשל זה הרי - ׁשּנקצר ּבמקֹום היּו ואם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקמה.

ּגררּוהּו הּלקט אֹומרין:מן אין ׁשחר, ׁשּנמצא ּפי על ואף . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
לקט. הּלקט, ׁשּספק - ׁשעברה' מּׁשנה זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ'הרי

.È ׁשּתי מפריׁש זה הרי - ּבגדיׁש ׁשּנתערבה לקט ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבלת
אח  על ואֹומר היא ׁשּבֹולֹות, הרי זֹו, היא הּלקט 'אם מהן: ת ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ּבהן  חּיבת ׁשהיא הּמעׂשרֹות הרי - לקט אינּה ואם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלענּיים;
ׁשנּיה' ּבׁשּבלת קבּועים זֹו, על ׁשּבלת ּכן ּומתנה וחֹוזר ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ּתהיה  והאחרת לעני, מהן אחת את ונֹותן ׁשנּיה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבלת
ֲֵַמעׂשר.

.‡È אחריו ּבנֹו ׁשּילּקט מנת על הּפֹועל, את אדם יׂשּכר ;לא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ילּקט  לקצר, לחברֹו קמתֹו והּמֹוכר והחכּורֹות האריסין ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאבל
ללּקט  ּובניו אׁשּתֹו את להביא לּפֹועל ויׁש אחריו. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּבנֹו
רביעֹו אֹו ׁשליׁשֹו אֹו הּקציר חצי לּטל ׂשכרֹו ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָֹאחריו,

ְִָּבׂשכרֹו.
.·È את מּניח ׁשהּוא אֹו ללּקט, הענּיים את מּניח ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמי

- חברֹו על מהן אחד את ׁשּסּיע אֹו אחד, את ּומֹונע ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאחד
הענּיים  את ּגֹוזל זה .הרי ֲֲִִֵֵֶֶָ

.‚È ּכדי ׂשדהּו, ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ארי להרּביץ לאדם ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָואסּור

ויברחּו הענּיים לּטל ׁשּיראּו ראּויין ׁשאינן ענּיים ׁשם היּו . ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָֹ
לאו, ואם ממחה; ּבידן, למחֹות הּבית ּבעל יכֹול אם - ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלקט

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני ְְִִֵֵַַָָמּניחן
.„È הפקר אינֹו - רּבֹו נפילת עם הּלקט את מאחר הּמפקיר ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֻ

רׁשּות. ּבֹו לֹו אין רּבֹו, ְֵֶַָֻׁשּנׁשר
.ÂË ּגרּגרין א ׁשני אֹו אחד ּגרּגר זה ּפרט? הּוא הּנפרטין יזה , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבבת  ּגרּגרין ׁשלׁשה נפלּו הּבצירה; ּבׁשעת האׁשּכֹול ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹמן
ּפרט. אינֹו ֵֶֶַַאחת,

.ÊË ונפל ּבעלין והסּב האׁשּכֹול, את וכֹורת ּבֹוצר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻהיה
ּפרט  אינֹו - ונפרט -לארץ לארץ ּומׁשלי ּבֹוצר היה . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּפרט; ׁשם, הּנמצא אׁשּכֹול חצי אפּלּו האׁשּכֹולֹות, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּמפּנה
ּפרט הּוא הרי ׁשם, ׁשּנפרט ׁשלם אׁשּכֹול על וכן [כמגדיש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

למעלה] שהוזכר הּגפן הלקט ּתחת הּכלּכּלה את והּמּניח .ְְִֶֶֶַַַַַַַַַָ
הענּיים. את ּגֹוזל זה הרי ּבֹוצר, ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבׁשעה

.ÊÈ מעּבה ׁשאינֹו הּקטן אׁשּכֹול זה עֹוללֹות? היא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻאיזֹו
אּלא  זֹו על זֹו נֹוטפֹות ענביו ואין ּכתף, לֹו ׁשאין ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכאׁשּכֹולֹות,
- ּכתף לּה ואין נטף נטף, לּה ואין ּכתף לּה יׁש ְְְֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָֻמפּזרֹות.

לענּיים  - ספק ואם הּכרם; ּבעל ׁשל היא .הרי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
.ÁÈ ּגּבי על זֹו ּבּׁשדרה המחּברֹות ּפסיגין ּכתף? הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאיזה

ׁשּיהיּו והּוא וי ֹורדֹות; ּבּׁשדרה המחּברֹות ענבים נטף, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻזֹו;
ידֹו ּבפס נֹוגעין ׁשּבעֹוללֹות, הענבים בכל ּכל לגעת [שיכול ְְֲִִֵֶַָָָָָ

בנפרד] לׁשאר גרגר ׁשהּוא מּפני 'עֹולל'? ׁשמֹו נקרא ולּמה .ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ
לאיׁש. ּכעֹולל ְְְִֵֶָהאׁשּכֹולֹות

.ËÈ,לענּיים ולּתנן העֹוללֹות לבצר חּיב הּבית ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹואין
לעצמן  אֹותן ּבֹוצרין הן הּוא אּלא הרי יחידי, וגרּגר ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

ֵעֹוללֹות.
.Î עֹוללת זמֹורה ׁשל ּובארּכּבה אׁשּכֹול, ּבּה ׁשהיה ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻזמֹורה

נקרצת אם ּבעל [=נחתכת]- ׁשל היא הרי האׁשּכֹול, עם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ
לענּיים. היא הרי לאו, ואם ְֲֲִִִִֵֶֶַָָהּכרם;

.‡Î ענּיים ׁשל הּוא הרי עֹוללֹות, ׁשּכּלֹו ׁשּנאמר:ּכרם - ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֻ
הּפרט  ואין עֹוללֹות. ּכּלֹו אפּלּו תעֹולל", לא וכרמ"ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַֹֻ

ּבלבד. ּבּכרם אּלא נֹוהגין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָוהעֹוללֹות
.·Î ועֹוללֹות ּפרט לּקח זֹוכין הענּיים ּבעל אין ׁשּיתחיל עד , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

לא  ,ּכרמ תבצר "ּכי ׁשּנאמר : - ּכרמֹו את לבצר ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹהּכרם
אׁשּכֹולֹות  ׁשלׁשה ּבהן? זֹוכין ויהיּו יבצר וכּמה ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹתעֹולל";

רביע. עֹוׂשין ְִִֵֶַׁשהן
.‚Î אין העֹוללֹות, נֹודעּו ׁשּלא עד ּכרמֹו את ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹהּמקּדיׁש

לענּיים  העֹוללֹות העֹוללֹות - העֹוללֹות מּׁשּנֹודעּו ואם ; ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
להקּדׁש ּגּדּולם ׂשכר ויּתנּו .לענּיים, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

.„Îׁשּנֹודעּו אחר הּגפן את זֹומר הּזֹומר זה הרי העֹוללֹות, ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
העֹוללֹות  ּכֹורת ּכ האׁשּכֹולֹות, ׁשּכֹורת ּוכׁשם .ּכדרּכֹו; ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָ

.‰Î ּבעֹוללֹות חּיב לבצר, ליׂשראל ּכרמֹו ׁשּמכר ;ּגֹוי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ
חּיב, יׂשראל ׁשל חלקֹו - ּבכרם ׁשּתפין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻיׂשראל

ּפטּור. ּגֹוי ְֶָוׁשל
.ÂÎ נֹותנן - עֹוללֹות ּבֹו ּומצא טבל, מעׂשר לֹו ׁשּנתנּו לוי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבן

האׁשּכֹול עם נקרצת ואם שלו]לעני; היא לֹו[הרי יׁש [אף]- ְְְְִִִִֵֶֶֶָָ
אחר. מקֹום על מעׂשר ּתרּומת ְֲֲֵֵַַַַַָָלעׂשֹותּה
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.ËÈּבּה אין ׁשכחה; אינּה - ּוׁשכחּה סאתים, ּבּה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָקמה
ּבריאֹות  הן ּכאּלּו הּדּקֹות הּׁשּבלים את רֹואין - ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָסאתים
ראּויה  היתה ואם מלאֹות, הן ּכאּלּו הּׁשדּופֹות ואת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻוארּכֹות,

ׁשכחה  אינּה ּוׁשכחּה, סאתים לעׂשֹות זה אמּדן .אחר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
.Î ּתב סאה אינן ׁשכח - עקּורה ׁשאינּה ּוסאה עקּורה, ּואה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָ

ׁשכחה  ׁשניהן אּלא ּובפרֹות מצטרפין, ּובבצלים ּבׁשּום וכן ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּובׁשניהן  ּתלּוׁש, ּומקצתן ּבּקרקע מקצתן ׁשכח אם - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאילן

ׁשכחה. ׁשניהן אּלא מצטרפין, אינן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסאתים
.‡Îאינּה - ׁשכּוחה ׁשאינּה הּקמה ּבצד עמר ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוכח

ׁשּסביבֹותיו ׁשכחה  עמר"; וׁשכחּת תקצר "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשכחה. אינּה - קמה ׁשּסביבֹותיו עמר אבל ׁשכחה, - ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹקציר
היתה  אפּלּו - ׁשכּוחה ׁשאינּה קמה ּבצד קמה ׁשכח אם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן
הּׁשכּוחה, את מּצלת זֹו הרי - אחד קלח ׁשכּוחה ׁשאינּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזֹו
עמר  ּבצד קמה אֹו עמר ׁשכח אם אבל לקחּתּה. מּתר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻויהיה
אֹותן, מּציל אינֹו - סאתים ּבֹו היה אפּלּו - ׁשכּוח ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשּלֹו; עמר על מּצלת חברֹו קמת אין לענּיים. הּׁשכּוח ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי
הּקמה  ׁשּתהיה עד חּטים, עמר על מּצלת ׂשעֹורים קמת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹואין

העמר. ִִֶָֹמּמין
.·Î סאין ּכּמה ּבֹו היה אפּלּו האילנֹות, ּבין אילן ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹוכח

- ׁשלׁשה ׁשכחה; הן הרי - אילנֹות ׁשני ׁשּׁשכח אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפרֹות,
ׁשכחה  .אינּה ְִֵָָ

.‚Î ּומפרסם ידּוע ׁשאינֹו ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה
אֹו הּפרצה; ּבצד אֹו הּגת ּבצד עֹומד ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
ּכגֹון  ּבׁשמֹו, אֹו הרּבה; זיתים עֹוׂשה ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבמעׂשיו,
ׁשהּוא  הּזיתים, ּבין הּנטֹופה' 'זית ּכגֹון ידּוע, ׁשם לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה

'הּביׁשני' אֹו 'הּׁשפכני' אֹו הרּבה, ׁשמן היה נֹוטף אם אבל . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - אּלּו ּדברים מּׁשלׁשה אחד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבֹו
ואין  לעֹולם, ׁשֹוכחֹו ׁשאּתה עמר ּבּׂשדה"; עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
ׁשאּתה  זה, יצא - ותראהּו ּתׁשּוב אם אּלא ּבֹו יֹודע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּתה
ׁשהּוא  מּפני ּבֹו, ּתפּגע ׁשּלא ּפי על ואף זמן לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹזֹוכרֹו

ּומפרסם. ְְַָָֻידּוע
.„Î עֹומד היה וידּוע. ּכמפרסם זה הרי ּבדעּתֹו, מסּים ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻֻהיה

ּבֹו, וכּיֹוצא נטֹופה זית ׁשניהן היּו מסּימֹו. הּדקל הּדקל, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבצד
אחת  וׁשכח נטֹופה, זית ׂשדהּו ּכל היתה זה. את מסּים ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזה

ׁשכחה  לֹו יׁש - ׁשּתים אֹו ׁשּלא מהן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
וׁשכח  ּבֹו התחיל אם אבל המפרסם. זה ּבאילן ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֻהתחיל
והּוא, מפרסם; ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשכחה, זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻמקצתֹו
אינֹו - סאתים אבל מּסאתים; ּפחֹות ּבֹו הּנׁשאר ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האילן, ּכל ׁשכח ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשכחה,
.‰Î ׁשל ׁשּורֹות וׁשלׁש לבּדֹו, הּׁשּורֹות ּבאמצע העֹומד ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹזית

ּבכל  ׁשאין ּפי על אף - רּוחֹותיו מּׁשלׁש אֹותֹו מּקיפין ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹזיתים
אינֹו - האמצעי את וׁשכח זיתים, ׁשני אּלא מהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּורה

הסּתירּוהּו הּׁשּורֹות ׁשהרי ּבלבד?ׁשכחה; זית אמרּו ולּמה . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבאֹותֹו יׂשראל ּבארץ חׁשּוב ׁשם ׁשהיה הּזמן.מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.ÂÎ את לפׁשט יכֹול ׁשאינֹו ּכל ּבעריס? ׁשכחה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאיזה
ולּטלּה ויׁשּכח ידֹו הּגפנים מן ּגפן מן מּׁשּיעבר ּובּכרם, ; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

האילן, ּכל ּוׁשאר הימּנּו; מּׁשּירד ּובדקל, ּבדלית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאֹותּה;
ּבֹו; התחיל ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹו. ויל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹמּׁשּיפנה
את  ׁשּיבצר עד ׁשכחה, אינֹו - ּוׁשכחֹו ּבֹו התחיל אם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹאבל

סביביו. ְִָָּכל
.ÊÎ,לעצמֹו ּבֹו וזכה ּבּבקר והׁשּכים ּכרמֹו, את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּמפקיר

ּובפאה  ּובׁשכחה ּובעֹוללֹות ּבפרט חּיב - ׁשהרי ּובצרֹו ; ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
הּוא  והרי לֹו, ׁשהיה מּפני - ּבֹו קֹורא אני "ו"כרמ "ׂשד"ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
זה  הרי אחרים, ׁשל ּבׂשדה ההפקר מן זכה אם אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו.
ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור ּכ ּובין ּכ ּובין הּכל. מן ְְִִֵֵַַַַָָָָֹּפטּור

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ה'תשע"ג  אדר כ"ו שישי יום

ו  ¤¤ּפרק
והּוא ‡. הארץ, ּבזרע לענּיים יׁש ׁשּׁשית אחרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה

עני'. 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ׁשּנֹותנין ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּמעׂשר
ׁשּקֹוצר ·. אחר ּומעׂשרֹות: ּתרּומֹות הפרׁשת סדר הּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָוזה

מלאכּתֹו ותּגמר העץ, ּפרי אֹוסף אֹו הארץ, מפריׁשזרע - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
החמּׁשים, מן אחד ּגדֹולה',מּמּנּו 'ּתרּומה הּנקרא הּוא וזה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ

ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ּבּתֹורה: נאמר זה ועל לּכהן; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונֹותנּה
וזה  העׂשרה, מן אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ואחר ."ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָויצהר
נאמר  זה ועל לּלוי; ונֹותנֹו ראׁשֹון', 'מעׂשר הּנקרא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָהּוא
"ולבני  ונאמר: וגֹו'", יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּתֹורה:

ּביׂשראל". מעׂשר ּכל נתּתי הּנה ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָלוי,
הּנקרא ‚. והּוא מעׂשרה, אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ועליו  ּבירּוׁשלים; אֹותֹו אֹוכלין לבעליו, והּוא ׁשני', ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ'מעׂשר
ּגאלנאמר  "ואם "עּׂשר : נאמר: ועליו מּמעׂשרֹו", איׁש יגאל ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לׁשּכן  יבחר אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' לפני ואכלּת . . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּתעּׂשר
וכּו'". ּדגנ מעׂשר ׁשם, ְְְְְַַָָׁשמֹו

הּׁשבּוע,„. מן ראׁשֹונה ּבׁשנה מפריׁשין הּזה הּסדר ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ּובחמיׁשית; ּוברביעית מן ּובּׁשנּיה ּובּׁשליׁשית ּבּׁשּׁשית אבל ְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָ

הּׁשאר  מן מפריׁש ראׁשֹון, מעׂשר ׁשּמפריׁשין אחר - ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָהּׁשבּוע
ואין  עני', 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ונֹותנֹו אחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָמעׂשר
נאמר  ועליו עני; מעׂשר אּלא ׁשני מעׂשר אּלּו ׁשנים ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשּתי
ּתבּואת מעׂשר ּכל את ּתֹוציא ׁשנים, ׁשלׁש "מקצה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה:
נאמר: ועליו וכּו'", הּלוי ּובא .ּבׁשערי והּנחּת ההיא, ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּׁשנה
הּׁשליׁשית, ּבּׁשנה ּתבּואת מעׂשר ּכל את לעׂשר תכּלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"ּכי

וכּו'". הּמעׂשר ְְֲֵַַַׁשנת
הפקר ‰. ּכּלּה - הּׁשמּטה ולא ׁשנת ּתרּומה, לא ּבּה ואין ; ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ

ּובחּוצה  עני. מעׂשר ולא ׁשני, ולא ראׁשֹון לא ּכלל, ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹֹמעׂשרֹות
מצרים  ּבארץ מפריׁשין - קרקע ׁשמּטת ּבּה ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלארץ,
ׁשארצֹות  מּפני עני; ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּומֹואב, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָּובעּמֹון
נסמכין  יׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי יׂשראל, לארץ קרֹובֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאּלּו
ּבארץ  מפריׁשין ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה והלכה ּבּׁשביעית. ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעליה
מפריׁשין  ּבׁשנער, אבל ּבּׁשביעית. עני מעׂשר ּומֹואב ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָעּמֹון

הּׁשנים. רב ּכסדר ׁשני, מעׂשר ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבּׁשביעית
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.ÊÎ אם - ּביתֹו לתֹו ּובצרן ּגפנים, חמׁש לֹו ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶָָָָָמי
ענבים עראי]לאכלן הּׁשכחה [בציר ּומן הּפרט מן ּפטּור - ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ

ּבעֹוללֹות וחּיב הרבעי, מותנה ּומן בעוללות החיוב [שאין ְְְִִֵַָָָ
ׁשּיר בבציר] ּכן אם אּלא ּבּכל, חּיב - יין ּבצרן ואם ;ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ְִָָמקצתן.

ה'תשע"ג  אדר כ"ה חמישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ׁשכחֹו‡. הּׂשדה, ּבעל ׁשכחֹו ולא ּפֹועלים ׁשּׁשכחּוהּו ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהעמר

ּפֹועלים  ׁשכחּוהּו ולא הּׂשדה והיּוּבעל ואּלּו אּלּו ׁשכחּוהּו , ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
אינֹו - ׁשּׁשכחּוהּו ּבׁשעה אֹותֹו ורֹואין עֹוברין אחרים ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָׁשם
אם  - הּטמּון עמר ואפּלּו אדם. ּכל ׁשּיׁשּכחּוהּו עד ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשכחה;

ׁשכחה. זה הרי ְְֲִִֵֶַָנׁשּכח,
ׁשהּפֹועלים ·. אני 'יֹודע ואמר: ּבעיר, הּׂשדה ּבעל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה

ׁשכחה; זה הרי ׁשכחּוהּו, - ּפלֹוני' ׁשּבמקֹום עמר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹׁשֹוכחין
ׁשכחה; אינֹו - ּוׁשכחּוהּו ּכן, ואמר ּבּׂשדה היה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם
אפּלּו ּבעיר, אבל הּׁשכחה, הּוא ּבּׂשדה, מעּקרֹו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּׁשכּוח

ׁשכחה  זה הרי ׁשכח, ּולבּסֹוף עמר זכּור "וׁשכחּת ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבעיר. לא ִֶַָָֹּבּׂשדה",

ּבקׁש‚. חּפּוהּו אֹו ּבפניו הענּיים הּקׁש,עמדּו את זֹוכר והּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
אינֹו - ּוׁשכחֹו ּבּׂשדה והּניחֹו לעיר להֹוליכֹו ּבֹו ׁשהחזיק ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָאֹו
ׁשהּניחֹו ּפי על אף למקֹום, מּמקֹום נטלֹו אם אבל ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָׁשכחה;
הרי  - ּוׁשכחֹו לּכלים, אֹו לּבקר אֹו לּגדיׁש אֹו לּגּפה ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָסמּו

ׁשכחה. ְִֶָזה
וׁשכח „. חברֹו, ּגּבי על והּניחֹו לעיר, להֹוליכֹו עמר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנטל

העליֹון זכר אם - ׁשניהן עצמו]את ׁשּיפּגע [מצד קדם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשכחה[=שיתקל] הּתחּתֹון אין מכוסה ּבֹו, הוא [שהרי ְְִֵַַָ

ׁשכחה.בעליון] הּתחּתֹון לאו, ואם ;ְְְִִַַָָ
ׁשם ‰. וׁשכח חברֹו, ׂשדה לתֹו חזקה ּברּוח עמרין ְְְְֲֲֳִֵֵַַָָָָָָעפּו

"בׂשד קציר" ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - ּפּזרה עמר אבל ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשכחה. זה הרי - וׁשכח ׂשדהּו, ּבתֹו ְְְֲֳִֵֵֶַָָָָָעמריו

.Â- הרביעי את וׁשכח ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עמר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּנֹוטל
החמיׁשי; ׁשּיּטל עד ׁשכחה הרביעי אין ׁשּׁשי, ׁשם היה ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹאם
החמיׁשי, את לּטל ּכדי מּׁשּיׁשהה - ּבלבד חמּׁשה היּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹואם

ׁשכחה  הרביעי .הרי ְְֲִִִֵָָ
.Êאינֹו - מהן אחד את וׁשכח מערּבבין, ׁשעמריה ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׂשדה

סביבֹותיו  ּכל את ׁשּיּטל עד .ׁשכחה, ְְִִִֶֶַָָָֹ
.Á ׁשהן ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּבצלים והּׁשּום ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּלּוף

ׁשכחה  להן יׁש ּבארץ, קמה,טמּונין וׁשכח ּבּלילה הּקֹוצר . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
להן  יׁש - ׁשּׁשכח הּסּומה וכן עמר, וׁשכח ּבּלילה ׁשעּמר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
את  לּטל מתּכּון ּבּלילה הּקֹוצר אֹו הּסּומה היה ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשכחה;

'הרי  האֹומר: וכל ׁשכחה. לֹו אין הּגס, מנת הּגס על קֹוצר ני ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
הּמתנה  ׁשּכל ׁשכחה; לֹו יׁש - נֹוטל' אני ׁשֹוכח, ּׁשאני ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמה

ּבטל. ּתנאֹו ּבּתֹורה, הּכתּוב ְֵַַַָָָָעל
.Ë וכן לבהמה, להאכילּה נגמרה ׁשּלא עד ׁשּקצרּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתבּואה

הּׁשּומים  וכן עמרים, עׂשאּה ולא אגּדֹות אגּדֹות קצרּה ְְְֲֲֲֳִִִֵַָָָָָֹֻֻאם

עׂשאן  ולא לּׁשּוק להּמכר קטּנֹות אגּדֹות ׁשּתלׁשן ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֻוהּבצלים
ׁשכחה  להן אין - ּגרן מהן להעמיד .עמרים ְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

.È ׁשּלאחריו - ּולאחריו לפניו וׁשכח לקצר, ׁשהתחיל ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקֹוצר
ׁשכחה  אינֹו וׁשּלפניו לקחּתֹו"ׁשכחה, תׁשּוב "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לאחריו. ויּניחֹו מּמּנּו ׁשּיעבר עד ׁשכחה, אינֹו -ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ
.‡È לצפֹון ּפניו זה הּׂשדה, מאמצע לקצר ׁשהתחילּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים

ׁשּלפניהן  - ּולאחריהן לפניהן וׁשכחּו לדרֹום, ּפניו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוזה
לאחריו  הּוא - ׁשּלפניו זה מהן, אחד ׁשּכל מּפני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשכחה;

חברֹו ׁשהתחילּוׁשל ּבּמקֹום לאחריהן ׁשּׁשכחּוהּו והעמר . ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּמן  הּׁשּורֹות עם מערב ׁשהּוא מּפני ׁשכחה; אינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמּמּנּו,
וכן  ׁשכּוח. ׁשאינֹו עליו מֹוכיחין והן לּמערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמזרח
ׁשנים  והתחילּו לּגרן, אֹותן ׁשּפּנּו עמרים ׁשל ְְְֳִִִִִֶֶֶַַַָָֹהּׁשּורֹות
אינֹו - אחֹוריהן ּבין ּבאמצע עמר וׁשכחּו ׁשּורה, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמאמצע
לּמזרח  הּמערב ׁשּמן הּׁשּורה ּבאמצע ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשכחה;

ׁשכּוח  ׁשאינֹו עליו מֹוכחת והיא ּבּה, התחילּו לא .ׁשעדין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
.·È והן האלּמֹות, ּופּנה וחזר אלּמֹות, אלּמֹות ואּלם ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָֻֻֻהּקֹוצר,

הּׁשני  ּומּמקֹום אחר, למקֹום זה מּמקֹום 'עמרים', ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין
ּבׁשעה  העמר וׁשכח לּגרן, ׁשליׁשי ּומּמקֹום ׁשליׁשי, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹלמקֹום
ּגמר  ׁשהּוא למקֹום העמרים ּפּנה אם - למקֹום מּמקֹום ְְְֳִִִִִֶֶַָָָָָָָׁשּפּנה
ּגמר  ׁשהּוא מּמקֹום ּוכׁשּיפּנה ׁשכחה; לֹו יׁש וׁשכח, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמלאכה
למקֹום  העמרים ּפּנה ואם ׁשכחה. לֹו אין לּגרן, ְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָָֹמלאכה
מּמקֹום  ּוכׁשּפּנה ׁשכחה; לֹו אין וׁשכח, מלאכה ּגמר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאינֹו

ׁשכחה  לֹו יׁש מלאכה, ּגמר .ׁשאינֹו ְְְִֵֵֶַָָָ
.‚Èׁשּדעּתֹו מקֹום זה מלאכה? ּגמר ׁשהּוא מקֹום הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָאיזה

מּׁשם  להֹוליכן אֹו ׁשם, אֹותן ולדּוׁש ׁשם העמרין ּכל ְְְֳִִִֵַָָָָָָָָָלקּבץ
הּוא  מלאכה, ּגמר ׁשאינֹו ּומקֹום הּגרן; ׁשהּוא ּגדיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמקֹום
אלּמֹות  מהם לעׂשֹות ּכדי העמרים ּבֹו ׁשּמקּבצין ְְְֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמקֹום

אחר  למקֹום להֹוליכן ּכדי .ּגדֹולֹות ְְְְִֵֵַָָ
.„È אינן - וׁשלׁש ׁשכחה; - מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות ּכריכֹות ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֻׁשּתי

-ׁשכחה  ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - מּזה זה הּמבּדלין עמרין ׁשני . ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשכחה. ְִֵָָאינן

.ÂË;ׁשכחה - מּזה זה הּמבּדלין והחרּובין זיתים צּבּורי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשני
ׁשכחה  אינן - ּוׁשלׁשה ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - ּפׁשּתן חצני ׁשני . ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָֹֹ

ׁשכחה. אינן -ְִֵָָ
.ÊË האילנֹות ּבׁשאר וכן ּגפנֹות, זה ׁשּתי הּמבּדלין ׁשנים - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

ולּגר  "לעני ׁשּנאמר: ׁשכחה; אינן - ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמּזה
לּגר. ואחד לעני אחד ׁשנים, היּו אפּלּו - אתם" ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתעזב

.ÊÈ קּבין ארּבעת ׁשל ואחד קב, קב ׁשל העמרים ּכל ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהיּו
ׁשכחה  אינֹו - הארּבעה על יתר ׁשכחה; זה הרי - .ּוׁשכחֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

קּבין  ׁשמֹונת על יתר ואחד קּבין, ׁשני ׁשני ׁשל היּו אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
ׁשכחה. אינֹו -ְִֵָ

.ÁÈ ׁשכחה אינֹו - ּוׁשכחֹו סאתים, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּנאמר:העמר , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּכל  ּפי על אף - ּגדיׁש ולא עמר ּבּׂשדה", עמר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ"וׁשכחּת
ׁשּיׁש ּפי על אף - עמרים ׁשני ׁשכח  סאתים. סאתים ְֳֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהעמרים
הרי  סאתים, מהן אחד ּבכל ואין הֹואיל - סאתים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשניהן
ּבׁשניהן  היה אפּלּו ׁשכחה, ׁשהן לי יראה וכן ׁשכחה; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאּלּו

מּסאתים. ִִֵַָָיתר
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.ËÈּבּה אין ׁשכחה; אינּה - ּוׁשכחּה סאתים, ּבּה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָקמה
ּבריאֹות  הן ּכאּלּו הּדּקֹות הּׁשּבלים את רֹואין - ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָסאתים
ראּויה  היתה ואם מלאֹות, הן ּכאּלּו הּׁשדּופֹות ואת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻוארּכֹות,

ׁשכחה  אינּה ּוׁשכחּה, סאתים לעׂשֹות זה אמּדן .אחר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
.Î ּתב סאה אינן ׁשכח - עקּורה ׁשאינּה ּוסאה עקּורה, ּואה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָ

ׁשכחה  ׁשניהן אּלא ּובפרֹות מצטרפין, ּובבצלים ּבׁשּום וכן ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּובׁשניהן  ּתלּוׁש, ּומקצתן ּבּקרקע מקצתן ׁשכח אם - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאילן

ׁשכחה. ׁשניהן אּלא מצטרפין, אינן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסאתים
.‡Îאינּה - ׁשכּוחה ׁשאינּה הּקמה ּבצד עמר ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוכח

ׁשּסביבֹותיו ׁשכחה  עמר"; וׁשכחּת תקצר "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשכחה. אינּה - קמה ׁשּסביבֹותיו עמר אבל ׁשכחה, - ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹקציר
היתה  אפּלּו - ׁשכּוחה ׁשאינּה קמה ּבצד קמה ׁשכח אם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן
הּׁשכּוחה, את מּצלת זֹו הרי - אחד קלח ׁשכּוחה ׁשאינּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזֹו
עמר  ּבצד קמה אֹו עמר ׁשכח אם אבל לקחּתּה. מּתר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻויהיה
אֹותן, מּציל אינֹו - סאתים ּבֹו היה אפּלּו - ׁשכּוח ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשּלֹו; עמר על מּצלת חברֹו קמת אין לענּיים. הּׁשכּוח ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי
הּקמה  ׁשּתהיה עד חּטים, עמר על מּצלת ׂשעֹורים קמת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹואין

העמר. ִִֶָֹמּמין
.·Î סאין ּכּמה ּבֹו היה אפּלּו האילנֹות, ּבין אילן ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹוכח

- ׁשלׁשה ׁשכחה; הן הרי - אילנֹות ׁשני ׁשּׁשכח אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפרֹות,
ׁשכחה  .אינּה ְִֵָָ

.‚Î ּומפרסם ידּוע ׁשאינֹו ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה
אֹו הּפרצה; ּבצד אֹו הּגת ּבצד עֹומד ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
ּכגֹון  ּבׁשמֹו, אֹו הרּבה; זיתים עֹוׂשה ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבמעׂשיו,
ׁשהּוא  הּזיתים, ּבין הּנטֹופה' 'זית ּכגֹון ידּוע, ׁשם לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה

'הּביׁשני' אֹו 'הּׁשפכני' אֹו הרּבה, ׁשמן היה נֹוטף אם אבל . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - אּלּו ּדברים מּׁשלׁשה אחד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבֹו
ואין  לעֹולם, ׁשֹוכחֹו ׁשאּתה עמר ּבּׂשדה"; עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
ׁשאּתה  זה, יצא - ותראהּו ּתׁשּוב אם אּלא ּבֹו יֹודע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּתה
ׁשהּוא  מּפני ּבֹו, ּתפּגע ׁשּלא ּפי על ואף זמן לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹזֹוכרֹו

ּומפרסם. ְְַָָֻידּוע
.„Î עֹומד היה וידּוע. ּכמפרסם זה הרי ּבדעּתֹו, מסּים ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻֻהיה

ּבֹו, וכּיֹוצא נטֹופה זית ׁשניהן היּו מסּימֹו. הּדקל הּדקל, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבצד
אחת  וׁשכח נטֹופה, זית ׂשדהּו ּכל היתה זה. את מסּים ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזה

ׁשכחה  לֹו יׁש - ׁשּתים אֹו ׁשּלא מהן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
וׁשכח  ּבֹו התחיל אם אבל המפרסם. זה ּבאילן ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֻהתחיל
והּוא, מפרסם; ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשכחה, זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻמקצתֹו
אינֹו - סאתים אבל מּסאתים; ּפחֹות ּבֹו הּנׁשאר ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האילן, ּכל ׁשכח ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשכחה,
.‰Î ׁשל ׁשּורֹות וׁשלׁש לבּדֹו, הּׁשּורֹות ּבאמצע העֹומד ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹזית

ּבכל  ׁשאין ּפי על אף - רּוחֹותיו מּׁשלׁש אֹותֹו מּקיפין ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹזיתים
אינֹו - האמצעי את וׁשכח זיתים, ׁשני אּלא מהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּורה

הסּתירּוהּו הּׁשּורֹות ׁשהרי ּבלבד?ׁשכחה; זית אמרּו ולּמה . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבאֹותֹו יׂשראל ּבארץ חׁשּוב ׁשם ׁשהיה הּזמן.מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.ÂÎ את לפׁשט יכֹול ׁשאינֹו ּכל ּבעריס? ׁשכחה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאיזה
ולּטלּה ויׁשּכח ידֹו הּגפנים מן ּגפן מן מּׁשּיעבר ּובּכרם, ; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

האילן, ּכל ּוׁשאר הימּנּו; מּׁשּירד ּובדקל, ּבדלית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאֹותּה;
ּבֹו; התחיל ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹו. ויל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹמּׁשּיפנה
את  ׁשּיבצר עד ׁשכחה, אינֹו - ּוׁשכחֹו ּבֹו התחיל אם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹאבל

סביביו. ְִָָּכל
.ÊÎ,לעצמֹו ּבֹו וזכה ּבּבקר והׁשּכים ּכרמֹו, את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּמפקיר

ּובפאה  ּובׁשכחה ּובעֹוללֹות ּבפרט חּיב - ׁשהרי ּובצרֹו ; ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
הּוא  והרי לֹו, ׁשהיה מּפני - ּבֹו קֹורא אני "ו"כרמ "ׂשד"ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
זה  הרי אחרים, ׁשל ּבׂשדה ההפקר מן זכה אם אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו.
ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור ּכ ּובין ּכ ּובין הּכל. מן ְְִִֵֵַַַַָָָָֹּפטּור

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ה'תשע"ג  אדר כ"ו שישי יום

ו  ¤¤ּפרק
והּוא ‡. הארץ, ּבזרע לענּיים יׁש ׁשּׁשית אחרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה

עני'. 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ׁשּנֹותנין ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּמעׂשר
ׁשּקֹוצר ·. אחר ּומעׂשרֹות: ּתרּומֹות הפרׁשת סדר הּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָוזה

מלאכּתֹו ותּגמר העץ, ּפרי אֹוסף אֹו הארץ, מפריׁשזרע - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
החמּׁשים, מן אחד ּגדֹולה',מּמּנּו 'ּתרּומה הּנקרא הּוא וזה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ

ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ּבּתֹורה: נאמר זה ועל לּכהן; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונֹותנּה
וזה  העׂשרה, מן אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ואחר ."ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָויצהר
נאמר  זה ועל לּלוי; ונֹותנֹו ראׁשֹון', 'מעׂשר הּנקרא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָהּוא
"ולבני  ונאמר: וגֹו'", יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּתֹורה:

ּביׂשראל". מעׂשר ּכל נתּתי הּנה ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָלוי,
הּנקרא ‚. והּוא מעׂשרה, אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ועליו  ּבירּוׁשלים; אֹותֹו אֹוכלין לבעליו, והּוא ׁשני', ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ'מעׂשר
ּגאלנאמר  "ואם "עּׂשר : נאמר: ועליו מּמעׂשרֹו", איׁש יגאל ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לׁשּכן  יבחר אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' לפני ואכלּת . . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּתעּׂשר
וכּו'". ּדגנ מעׂשר ׁשם, ְְְְְַַָָׁשמֹו

הּׁשבּוע,„. מן ראׁשֹונה ּבׁשנה מפריׁשין הּזה הּסדר ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ּובחמיׁשית; ּוברביעית מן ּובּׁשנּיה ּובּׁשליׁשית ּבּׁשּׁשית אבל ְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָ

הּׁשאר  מן מפריׁש ראׁשֹון, מעׂשר ׁשּמפריׁשין אחר - ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָהּׁשבּוע
ואין  עני', 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ונֹותנֹו אחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָמעׂשר
נאמר  ועליו עני; מעׂשר אּלא ׁשני מעׂשר אּלּו ׁשנים ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשּתי
ּתבּואת מעׂשר ּכל את ּתֹוציא ׁשנים, ׁשלׁש "מקצה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה:
נאמר: ועליו וכּו'", הּלוי ּובא .ּבׁשערי והּנחּת ההיא, ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּׁשנה
הּׁשליׁשית, ּבּׁשנה ּתבּואת מעׂשר ּכל את לעׂשר תכּלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"ּכי

וכּו'". הּמעׂשר ְְֲֵַַַׁשנת
הפקר ‰. ּכּלּה - הּׁשמּטה ולא ׁשנת ּתרּומה, לא ּבּה ואין ; ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ

ּובחּוצה  עני. מעׂשר ולא ׁשני, ולא ראׁשֹון לא ּכלל, ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹֹמעׂשרֹות
מצרים  ּבארץ מפריׁשין - קרקע ׁשמּטת ּבּה ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלארץ,
ׁשארצֹות  מּפני עני; ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּומֹואב, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָּובעּמֹון
נסמכין  יׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי יׂשראל, לארץ קרֹובֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאּלּו
ּבארץ  מפריׁשין ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה והלכה ּבּׁשביעית. ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעליה
מפריׁשין  ּבׁשנער, אבל ּבּׁשביעית. עני מעׂשר ּומֹואב ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָעּמֹון

הּׁשנים. רב ּכסדר ׁשני, מעׂשר ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבּׁשביעית
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.Á אחד אין מּכּכר למקֹום, מּמקֹום העֹובר לעני ּפֹוחתין ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ
ּבפּונדיֹון  ּבסלע הּנמּכר סאין ארּבע החּטים [שהוא ּכׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

סעודות] שתי כדי בו ויש הקב, רובע של ּכל ככר ּבארנּו ּוכבר ;ְְֵַָָ
ּתחת  לּתן וכסת עליו, ׁשּיׁשן מּצע לֹו נֹותנין - לן ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּדֹות.
ׁשלׁש מזֹון לֹו נֹותנין - ׁשבת ואם וקטנית; וׁשמן ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹמראׁשֹותיו,
אֹותֹו, מּכירין היּו ואם וירק. ודג וקטנית וׁשמן ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָסעּודֹות,

ּכבֹודֹו. לפי לֹו ְְְִִנֹותנין
.Ë לֹועני ונֹותנין עליו מערימין צדקה, לּקח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ועינֹו עצמֹו, את הּמרעיב ועׁשיר הלואה; לׁשם אֹו מּתנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשם
ּבֹו מׁשּגיחין אין - יׁשּתה ולא מּמּנּו יאכל ׁשּלא ּבממֹונֹו .צרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

.È לֹומי ּׁשראּוי מּמה מעט ׁשּיּתן אֹו צדקה, לּתן רֹוצה ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אֹותֹו ּכֹופין ּדין ּבית ּׁשאמדּוהּו- מה ׁשּיּתן עד אֹותֹו ּומּכין , ֲִִִִֵֵֶֶַַַָ

לּתן. לֹו ּׁשראּוי מה מהן ולֹוקחין  ּבפניו, לנכסיו ויֹורדין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלּתן;
ׁשּבתֹות. ּבערבי ואפּלּו הּצדקה, על ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָּוממׁשּכנין

.‡È ה [=נדיב]ׁשֹועאדם מן יתר צדקה נֹותן לֹו,ׁשהּוא ראּוי ְִֵֵֶַָָָָָָָ
אסּור  - יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי לּגּבאין ונֹותן לעצמֹו ׁשּמצר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאֹו
- מּמּנּו וׁשֹואל ׁשּמכלימֹו וגּבאי צדקה; מּמּנּו ולגּבֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלתבעֹו

לחציו". ּכל על "ּופקדּתי ׁשּנאמר: מּמּנּו, להּפרע ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹעתיד
.·È ׁשבּויים,אין לפדיֹון ואפּלּו היתֹומים, על צדקה ּפֹוסקין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָ

ּכדי  עליהן הּדּין ּפסק ואם הרּבה; ממֹון להן ׁשּיׁש ּפי על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואף

מּתר  ׁשם, להם ּומן לׂשּום הּנׁשים מן לֹוקחין צדקה ּגּבאי . ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
המרּבה, ׁשחזקת - מרּבה ּדבר לא אבל מּועט, ּדבר ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻהּתינֹוקֹות
לפי  הּכל ׁשּלהן? מּועט הּוא וכּמה אחרים. מּׁשל ּגזל אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּגנבה

ענּיּותן. אֹו הּבעלים ְֲִִֶַָָֹעׁשר
.‚È קֹודמין עני ּביתֹו, וענּיי אדם; לכל קֹודם קרֹובֹו, ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

אחרת  עיר לענּיי קֹודמין עירֹו, וענּיי עירֹו; ׁשּנאמר:לענּיי , ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ
."ּבארצ ּולאבינ לענּי לאחי"ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָֹ

.„È ׁשם מי ׁשהל העיר אנׁשי עליו ּופסקּו ּבסחֹורה, ׁשהל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
רּבים, היּו ואם העיר. אֹותּה לענּיי נֹותן זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָצדקה
אֹותּה מביאין ּבאין, ּוכׁשהן נֹותנין; - צדקה עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָּופסקּו

עיר חבר ׁשם יׁש ואם עירם. ענּיי ּבּה ּומפרנסין [תלמיד עּמהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
הציבור] בצרכי המתעסק והּוא חכם עיר, לחבר אֹותּה יּתנּו -ְְְִִֶֶָ

לֹו. ׁשּיראה ּכמֹו ְְְֵֶֶַָָמחּלקּה
.ÂË:ספר האֹומר 'ּתנּו אֹו הּכנסת', לבית ּדינר מאתים 'ּתנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

- הּכנסת' לבית ואם ּתֹורה ּבֹו; רגיל ׁשהּוא הּכנסת לבית יּתנּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
מאתים  'ּתנּו האֹומר: לׁשניהם. יּתנּו ּבׁשניהם, רגיל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיה

העיר  אֹותּה לענּיי יּתנּו לענּיים', .ּדינרין ְֲֲִִִִִִִֵַָָָָ
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ה'תשע"ג  אדר כ"א ראשון יום

.‚È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שני כ "א ֿ כ "ב אדר 
― הי"ג יד,הּמצוה ׁשל ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם יתעּלה: אמרֹו וגם(my)והּוא ; ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָ
ׁשל ׁשּתפּלין והראיה ּפעמים. ארּבע נכּפל זֹו ּבמצוה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּצּוּוי
מנחֹות ּבּגמרא אמרם הּוא ― מצות ׁשּתי יד וׁשל ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹראׁש

(.cn)וׁשל ראׁש ׁשל ׁשּתפּלין ׁשּסֹובר, מי על הּתמּה ּדר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹעל
ׁשּתיהן ּכׁשּיהיּו אּלא האחרת, ּבלי מהן אחת ּתּונח לא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיד
חדא מצות, ׁשּתי לּה ּדלית "מאן לׁשֹונם: וזה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹּבנמצא,
לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכלֹומר: לעּבד?!" לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹמצוה
יעׂשה אּלא לא, אחת?! [לפחֹות] יעׂשה לא מצות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּתי
הּנה ׁשּבנמצא. מהן איזֹו יניח ּולפיכ ׁשּבידֹו, ֿ הּמצוה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאת
מצות. ׁשּתי ראׁש וׁשל יד ׁשל לּתפּלין ׁשּקראּו ,ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹנתּבאר
אמר ׁשהרי ּבהן, חּיבֹות הּנׁשים אין אּלּו מצות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּוׁשּתי

"ּבפי ה' ּתֹורת ּתהיה "למען חּיּובן: ּבטעם (zenyיתעּלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָ
(h ,biּבארּו וכ ּתֹורה, ּבתלמּוד חּיבֹות אינן ונׁשים ―ְְְְֲִֵֵַַָָָָָ

ּבפרק האּלה הּמצות ׁשּתי ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּמכלּתא.
מּמנחֹות jli`e)ד' :`l). ְִָ

ה'תשע"ג  אדר כ"ב שני יום

.ÁÈ .ÂË ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הט"ו והּואהּמצוה מזּוזה, ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ

"ּובׁשערי ּבית ֿ מזזֹות על "ּוכתבּתם יתעּלה: ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻאמרֹו

(h ,e mixac)זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .(k ,`i my); ְְְְִִִֶַַָָ
מּמנחֹות ג' ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו מצוה l`ודיני sc) ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻ

(jli`e.

― הי"ח מּמנּוהּמצוה ֿ זכר לכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
מׁשּבח זה הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻספר

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא l.)מאד zegpn)מעלה "ּכתבֹו, : ְְְְְֲִֶֶַָָָֹ
לֹו אפׁשר אי ואם סיני". מהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָעליו
ׁשּיכּתבּו יבּקׁש אֹו לקנֹותֹו הּוא חּיב ― ּבידֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָלכתבֹו
ֿ הּׁשירה את לכם "ּכתבּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָּבׁשבילֹו,

(epif`d zxiy)"הּזאת(hi ,`l my)zaizk lr ieevd jezne) ַֹ
(dxezd lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxtׁשאינֹו לפי ,ְִֵֶ

ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות ֿ הּתֹורה את לכּתב aiigמּתר jgxkÎlrae) ְִִִֶַָָָָָָֹֻ
(dlek dxezd zaizkaהּׁשירה ֿ "את ּבאמרֹו רצֹונֹו ואכן .ְְְְִֵֶַָָָ

ּולׁשֹון הּזאת. ֿ הּׁשירה את הּכֹוללת ֿ הּתֹורה ּכל ― ְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת"
סנהדרין לֹו(k`:)ּגמרא ׁשהּניחּו ֿ ּפי ֿ על אף רבא: "אמר : ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ּתֹורה ספר אבֹותיו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלאדם
איתבּה הּזאת'. הּׁשירה את לכם ּכתבּו lr'ועּתה dywd) ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

(eixac:אּבּיי(jlny dpyna xn`p)ּתֹורה ספר לֹו ּכֹותב ֵֵֵֶַַָ
― אבֹותיו ּבׁשל יתּגאה ׁשּלא ּכדי y)לׁשמֹו, o`kn)אין מל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָֹ

(ok)נצרכה לא "התם הּתׁשּובה: ּובאה לא?!" הדיֹוט ,my) ְְְְִֶַָָָָָָָָ
(cnll weqtd `a `lלֹו 'וכתב ּכדתניא: ּתֹורֹות, לׁשּתי ְְְְִִֵֶַַָָָאּלא

ּבין ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ּתֹורֹות"; ׁשּתי ― הּתֹורה' ֿ מׁשנה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָאת
אחד, ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ֿ אדם ׁשּכל הּוא, להדיֹוט ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמל
ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתֹורֹות, ספרי ׁשני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָוהּמל
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.Â,מעׂשרה אחד מּמּנּו מפריׁש הּלוי, ׁשּלֹוקח ראׁשֹון ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעׂשר
"ואל  ּבּתֹורה: נאמר ועליו מעׂשר; ּתרּומת והּוא לּכהן, ְְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָָֹונֹותנֹו

ּתדּבר" .הלוּים ְְִִֵַַ
.Ê עני מעׂשר ׁשם לֹו והיה ענּיים, עליו ׁשעברּו הּׂשדה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָּבעל

ׂשבעֹו ּכדי הּמעׂשר מן עליו ׁשּיעבר עני לכל נֹותן ׁשּנאמר:- , ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
וׂשבעּו" ,ּבׁשערי –"ואכלּו ְְְְִֵֶָָָ

Á מחצי יפחֹות לא נתן, החּטים מן אם וכּמה? ׂשבעֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹּכדי
מן  ואם מּקב; יפחֹות לא נתן, הּׂשעֹורים מן ואם ְְְְִִִִִִִַַַַָֹקב;
לא  הּגרֹוגרֹות, מן ואם וחצי; מּקב יפחֹות לא ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹֹֻהּכּסמין,
חמׁש מּמׁשקל יפחֹות לא הּדבלה, מן ואם מּקב; ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹיפחֹות
מן  ואם לג; מחצי יפחֹות לא הּיין, מן ואם סלע; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹועׂשרים

מרביעית  יפחֹות לא נתן, נתן הּׁשמן הּקב. רבע הארז, מן ; ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
ּוׁשלׁשים  חמּׁשה מׁשקל והּוא ליטרה, מׁשקל לֹו נֹותן ירק, ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹלֹו
מן  עׂשרה; האגֹוזים, מן קּבין; ׁשלׁשת החרּובין, מן ְֱֲִִִִִִִֶֶַָָָָָֹּדינר;
ואם  אחד. ואתרֹוג, ׁשּתים; הרּמֹונים, מן חמּׁשה; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָָהאפרסקין,
ויּקח  ׁשּימּכרם מּכדי יפחֹות לא הּפרֹות, מּׁשאר לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹנתן

סעּודֹות. ׁשּתי מזֹון ְְְְִֵֵֶּבדמיהן
.Ë לכל לּתן ּכדי ּבֹו ואין מרּבין והענּיים מּועט, ּדבר לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָֻהיה

ּביניהן  מחּלקין והן לפניהן, נֹותן - ּכּׁשעּור ואחד .אחד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
.È,לּבעלים הנאה טֹובת ּבֹו אין - ּבּגרן הּמתחּלק עני ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּומעׂשר

ׁשּביׂשראל, עני ואפּלּו ּכרהֹו; על ונֹוטלין ּבאין הענּיים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא
טֹובת  ּבֹו יׁש - ּבּבית הּמתחּלק אבל מּידֹו. אֹותֹו ְֲִִִִִֵֵַַַַַָָמֹוציאין

ׁשּירצה  עני לכל ונֹותנֹו לּבעלים, .הנאה ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָ
.‡Èמיּדעֹו אֹו קרֹובֹו לעני לּתנֹו ורצה ּבּגרן, מעׂשר לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהיה

עני  לכל מחּלקֹו - והחצי לֹו, לּתנֹו מחצה להפריׁש לֹו יׁש -ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשאמרנּו ּכּׁשעּור .ׁשּיעבר, ְֲִֶֶַַַָֹ

.·È?ׂשבעֹו ּכדי אּלא לעני נֹותן ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה
הענּיים  לכל מחּלקֹו ּבּבית, הּמעׂשר היה אם אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבּׂשדה;

ּכזית  ּכזית ּבּׂשדה אפּלּו אּלא ׂשבעֹו ּכדי לּתן מצּוה ׁשאינֹו ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
,בׁשערי "ואכלּו ׁשּנאמר: לּקח, ׁשם מֹוצא אינֹו ׁשהרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ְֵָוׂשבעּו".
.‚È ּופֹוטרין ּתחּלה, לאּׁשה נֹותנין - לּבית ואּׁשה איׁש ְְְְִִִִִִִַַָָָָָּבאּו

לאיׁש נֹותנין ּכ ואחר ׁשני אֹותּה; ּוקרֹובֹו, איׁש ּובנֹו, אב . ְְְְְִִִֵַַָָָָ
האחר  לֹו נֹותן - עני מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחין,

ׁשּלֹו. עני ְִֶַַָמעׂשר
.„È מעׂשר מפריׁש זה - ּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו ענּיים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשני

ונֹותן  מחלקֹו מפריׁש חברֹו וכן לחברֹו, ונֹותנֹו מחלקֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעני
.לֹו

.ÂË ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ּבלקט אסּור לקצר, ׂשדה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמקּבל
ּכגֹון  הּׂשדה, ּבכל חלק לּקח מּמּנּו ׁשּקּבלּה ּבזמן אימתי? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעני.
ּבעל  לֹו אמר אם אבל ּבׂשכרֹו. רביעּה אֹו ׁשליׁשּה לֹו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָׁשּנתן
'רביע  אֹו ,'ׁשּל היא ּבלבד קֹוצר ּׁשאּתה מה 'ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּׂשדה:
ּובׁשעת  ׁשּיקצר, עד ּכלּום לֹו אין זה הרי - ּׁשּתקצר' ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹמה

הּוא  עני ׁשהּקציר ּבלקט מּתר ,לפיכ ואסּור ; ּופאה. כחה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
ׁשּקצר, אחר אּלא עני מעׂשר מפריׁשין ׁשאין - עני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבמעׂשר

ׁשּקצר. ּבחלקֹו זכה ְְֲֵֶֶַַָָָוהרי
.ÊË מּתר זה הרי - והעני ּופרֹות, קרקע ׂשדהּו את ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר

ּבהן, אסּור והּלֹוקח ׁשּלּה. עני ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבלקט
ּדמים  נתן לא ׁשעדין ּפי על ּולקחּה,ואף הּדמים לוה ואפּלּו ; ְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ענּיים. ּבמּתנֹות אסּור זה ְְֲֲִִֵֶַָהרי
.ÊÈמּמּנּו מׁשּלמין ואין מלוה, מּמּנּו ּפֹורעין אין - עני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמעׂשר

הּתגמּולין טובה]את ואין [החזר ׁשבּויים, ּבֹו ּפֹודין ואין , ְְְְִִִֵֵֶַַ
ׁשֹוׁשבינּות ּבֹו הנישא]עֹוׂשין לזוג מּמּנּו[מתנה נֹותנין ואין , ְְְִִִִֵֶ

חסדים, ּגמילּות ׁשל ּדבר מּמּנּו מׁשּלחין אבל לצדקה; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָּדבר
עיר  לחבר אֹותֹו ונֹותנין עני. מעׂשר ׁשהּוא להֹודיעֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָוצרי

כמתנה] - לחּוצה [לרב מהארץ אֹותֹו מֹוציאין ואין ְְְִִֵֵֶָָָָּבטֹובה.
"ואכלּו ואֹומר: ,"ּבׁשערי "והּנחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלארץ,

וׂשבעּו". ,ְְִֵֶָָבׁשערי

ה'תשע"ג  אדר כ"ז קודש שבת יום

ז  ¤¤ּפרק
ּׁשראּוי ‡. מה ּכפי יׂשראל לענּיי צדקה לּתן עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצות

מּׂשגת  הּנֹותן יד היתה אם ּתפּתח לעני, "ּפתח ׁשּנאמר: - ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
,"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, "והחזקּת ונאמר: לֹו", יד ְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָאת

."עּמ אחי "וחי ְְֱִִֵֶַָָונאמר:
לֹו·. נתן ולא מּמּנּו, עיניו והעלים מבּקׁש, עני הרֹואה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

,לבב את תאּמץ "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹצדקה
האביֹון". מאחי ,יד את תקּפץ ְְְְִִֵֶֶָָָֹֹולא

לֹו‚. אין אם - לֹו לּתן מצּוה אּתה העני, ּׁשחסר מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי
ּבית; ּכלי לֹו קֹונין ּבית, ּכלי לֹו אין אֹותֹו; מכּסים ְְְְִִִִֵֵֵַַַּכסּות,
מּׂשיאין  אּׁשה, היתה ואם אּׁשה; אֹותֹו מּׂשיאין אּׁשה, לֹו ְְִִִִִִִִֵַַָָָָָאין
הּסּוס  על לרּכב העני זה ׁשל ּדרּכֹו היה אפּלּו לאיׁש. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותּה
לרּכב  סּוס לֹו קֹונין - מּנכסיו וירד והעני לפניו, רץ ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָֹועבד

לפניו  לרּוץ ועבד יחסר עליו אׁשר מחסֹורֹו "ּדי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לעּׁשרֹו. מצּוה אּתה ואין חסרֹונֹו, להׁשלים אּתה ּומצּוה ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֻֻלֹו";

לֹו„. ּומּציעין ּבית, לֹו ׂשֹוכרין - אּׁשה להּׂשיאֹו ׁשּבא ְְִִִִִִֶַַַָָָיתֹום
אּׁשה  לֹו מּׂשיאין ּכ ואחר ּתׁשמיׁשֹו, ּכלי וכל .מּטה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

נֹותן ‰. - מּׂשגת הּנֹותן יד ואין מחסֹורֹו, ּדי וׁשאל עני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבא
ידֹו הּׂשגת ּכפי מן לֹו מצוה נכסיו, חמׁש עד וכּמה? . ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ

עין  מּכן, ּפחֹות ּבינֹוני; ּבנכסיו, מעׂשרה ואחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּמבחר;
ּבׁשנה; הּׁשקל מּׁשליׁשית עצמֹו אדם ימנע אל ּולעֹולם ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָרעה.

הּנֹותן הּמתּפרנס וכל עני ואפּלּו מצוה. קּים לא מּזה, ּפחֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
לאחר. צדקה לּתן חּיב הּצדקה, ְְְִִֵֵַַַָָָָָמן

.Â אין עני - האכילּוני' אני, 'רעב ואמר: אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
היה  מּיד. אֹותֹו מפרנסין אּלא הּוא, רּמאי ׁשּמא אחריו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבֹודקין

הּוא  רּמאי ׁשּמא אחריו ּבֹודקין - 'ּכּסּוני' ואמר: ואם ערם, ; ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹ
ּבֹודקין  ואין מּיד, ּכבֹודֹו לפי אֹותֹו מכּסין - אֹותֹו מּכירין ְְְְְִִִִִִֵַַָָהיּו

ֲַָאחריו.
.Ê ּדרכי מפרנסין מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ענּיי ּומכּסין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָ

למּתנה ׁשלֹום  לֹו נזקקין אין הּפתחים, על המחּזר ועני . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
העני  את להחזיר ואסּור מּועטת. מּתנה לֹו נֹותנין אבל ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻמרּבה;
ׁשּנאמר: אחת, ּגרֹוגרת לֹו נֹותן אּתה ואפּלּו ריקם, ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשאל

נכלם". ,ּד יׁשב ְִַַָָֹ"אל
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.Á אחד אין מּכּכר למקֹום, מּמקֹום העֹובר לעני ּפֹוחתין ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ
ּבפּונדיֹון  ּבסלע הּנמּכר סאין ארּבע החּטים [שהוא ּכׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

סעודות] שתי כדי בו ויש הקב, רובע של ּכל ככר ּבארנּו ּוכבר ;ְְֵַָָ
ּתחת  לּתן וכסת עליו, ׁשּיׁשן מּצע לֹו נֹותנין - לן ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּדֹות.
ׁשלׁש מזֹון לֹו נֹותנין - ׁשבת ואם וקטנית; וׁשמן ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹמראׁשֹותיו,
אֹותֹו, מּכירין היּו ואם וירק. ודג וקטנית וׁשמן ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָסעּודֹות,

ּכבֹודֹו. לפי לֹו ְְְִִנֹותנין
.Ë לֹועני ונֹותנין עליו מערימין צדקה, לּקח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ועינֹו עצמֹו, את הּמרעיב ועׁשיר הלואה; לׁשם אֹו מּתנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשם
ּבֹו מׁשּגיחין אין - יׁשּתה ולא מּמּנּו יאכל ׁשּלא ּבממֹונֹו .צרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

.È לֹומי ּׁשראּוי מּמה מעט ׁשּיּתן אֹו צדקה, לּתן רֹוצה ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אֹותֹו ּכֹופין ּדין ּבית ּׁשאמדּוהּו- מה ׁשּיּתן עד אֹותֹו ּומּכין , ֲִִִִֵֵֶֶַַַָ

לּתן. לֹו ּׁשראּוי מה מהן ולֹוקחין  ּבפניו, לנכסיו ויֹורדין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלּתן;
ׁשּבתֹות. ּבערבי ואפּלּו הּצדקה, על ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָּוממׁשּכנין

.‡È ה [=נדיב]ׁשֹועאדם מן יתר צדקה נֹותן לֹו,ׁשהּוא ראּוי ְִֵֵֶַָָָָָָָ
אסּור  - יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי לּגּבאין ונֹותן לעצמֹו ׁשּמצר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאֹו
- מּמּנּו וׁשֹואל ׁשּמכלימֹו וגּבאי צדקה; מּמּנּו ולגּבֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלתבעֹו

לחציו". ּכל על "ּופקדּתי ׁשּנאמר: מּמּנּו, להּפרע ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹעתיד
.·È ׁשבּויים,אין לפדיֹון ואפּלּו היתֹומים, על צדקה ּפֹוסקין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָ

ּכדי  עליהן הּדּין ּפסק ואם הרּבה; ממֹון להן ׁשּיׁש ּפי על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואף

מּתר  ׁשם, להם ּומן לׂשּום הּנׁשים מן לֹוקחין צדקה ּגּבאי . ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
המרּבה, ׁשחזקת - מרּבה ּדבר לא אבל מּועט, ּדבר ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻהּתינֹוקֹות
לפי  הּכל ׁשּלהן? מּועט הּוא וכּמה אחרים. מּׁשל ּגזל אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּגנבה

ענּיּותן. אֹו הּבעלים ְֲִִֶַָָֹעׁשר
.‚È קֹודמין עני ּביתֹו, וענּיי אדם; לכל קֹודם קרֹובֹו, ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

אחרת  עיר לענּיי קֹודמין עירֹו, וענּיי עירֹו; ׁשּנאמר:לענּיי , ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ
."ּבארצ ּולאבינ לענּי לאחי"ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָֹ

.„È ׁשם מי ׁשהל העיר אנׁשי עליו ּופסקּו ּבסחֹורה, ׁשהל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
רּבים, היּו ואם העיר. אֹותּה לענּיי נֹותן זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָצדקה
אֹותּה מביאין ּבאין, ּוכׁשהן נֹותנין; - צדקה עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָּופסקּו

עיר חבר ׁשם יׁש ואם עירם. ענּיי ּבּה ּומפרנסין [תלמיד עּמהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
הציבור] בצרכי המתעסק והּוא חכם עיר, לחבר אֹותּה יּתנּו -ְְְִִֶֶָ

לֹו. ׁשּיראה ּכמֹו ְְְֵֶֶַָָמחּלקּה
.ÂË:ספר האֹומר 'ּתנּו אֹו הּכנסת', לבית ּדינר מאתים 'ּתנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

- הּכנסת' לבית ואם ּתֹורה ּבֹו; רגיל ׁשהּוא הּכנסת לבית יּתנּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
מאתים  'ּתנּו האֹומר: לׁשניהם. יּתנּו ּבׁשניהם, רגיל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיה

העיר  אֹותּה לענּיי יּתנּו לענּיים', .ּדינרין ְֲֲִִִִִִִֵַָָָָ
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ה'תשע"ג  אדר כ"א ראשון יום

.‚È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שני כ "א ֿ כ "ב אדר 
― הי"ג יד,הּמצוה ׁשל ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם יתעּלה: אמרֹו וגם(my)והּוא ; ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָ
ׁשל ׁשּתפּלין והראיה ּפעמים. ארּבע נכּפל זֹו ּבמצוה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּצּוּוי
מנחֹות ּבּגמרא אמרם הּוא ― מצות ׁשּתי יד וׁשל ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹראׁש

(.cn)וׁשל ראׁש ׁשל ׁשּתפּלין ׁשּסֹובר, מי על הּתמּה ּדר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹעל
ׁשּתיהן ּכׁשּיהיּו אּלא האחרת, ּבלי מהן אחת ּתּונח לא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיד
חדא מצות, ׁשּתי לּה ּדלית "מאן לׁשֹונם: וזה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹּבנמצא,
לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכלֹומר: לעּבד?!" לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹמצוה
יעׂשה אּלא לא, אחת?! [לפחֹות] יעׂשה לא מצות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּתי
הּנה ׁשּבנמצא. מהן איזֹו יניח ּולפיכ ׁשּבידֹו, ֿ הּמצוה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאת
מצות. ׁשּתי ראׁש וׁשל יד ׁשל לּתפּלין ׁשּקראּו ,ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹנתּבאר
אמר ׁשהרי ּבהן, חּיבֹות הּנׁשים אין אּלּו מצות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּוׁשּתי

"ּבפי ה' ּתֹורת ּתהיה "למען חּיּובן: ּבטעם (zenyיתעּלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָ
(h ,biּבארּו וכ ּתֹורה, ּבתלמּוד חּיבֹות אינן ונׁשים ―ְְְְֲִֵֵַַָָָָָ

ּבפרק האּלה הּמצות ׁשּתי ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּמכלּתא.
מּמנחֹות jli`e)ד' :`l). ְִָ

ה'תשע"ג  אדר כ"ב שני יום

.ÁÈ .ÂË ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הט"ו והּואהּמצוה מזּוזה, ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ

"ּובׁשערי ּבית ֿ מזזֹות על "ּוכתבּתם יתעּלה: ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻאמרֹו

(h ,e mixac)זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .(k ,`i my); ְְְְִִִֶַַָָ
מּמנחֹות ג' ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו מצוה l`ודיני sc) ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻ

(jli`e.

― הי"ח מּמנּוהּמצוה ֿ זכר לכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
מׁשּבח זה הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻספר

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא l.)מאד zegpn)מעלה "ּכתבֹו, : ְְְְְֲִֶֶַָָָֹ
לֹו אפׁשר אי ואם סיני". מהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָעליו
ׁשּיכּתבּו יבּקׁש אֹו לקנֹותֹו הּוא חּיב ― ּבידֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָלכתבֹו
ֿ הּׁשירה את לכם "ּכתבּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָּבׁשבילֹו,

(epif`d zxiy)"הּזאת(hi ,`l my)zaizk lr ieevd jezne) ַֹ
(dxezd lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxtׁשאינֹו לפי ,ְִֵֶ

ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות ֿ הּתֹורה את לכּתב aiigמּתר jgxkÎlrae) ְִִִֶַָָָָָָֹֻ
(dlek dxezd zaizkaהּׁשירה ֿ "את ּבאמרֹו רצֹונֹו ואכן .ְְְְִֵֶַָָָ

ּולׁשֹון הּזאת. ֿ הּׁשירה את הּכֹוללת ֿ הּתֹורה ּכל ― ְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת"
סנהדרין לֹו(k`:)ּגמרא ׁשהּניחּו ֿ ּפי ֿ על אף רבא: "אמר : ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ּתֹורה ספר אבֹותיו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלאדם
איתבּה הּזאת'. הּׁשירה את לכם ּכתבּו lr'ועּתה dywd) ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

(eixac:אּבּיי(jlny dpyna xn`p)ּתֹורה ספר לֹו ּכֹותב ֵֵֵֶַַָ
― אבֹותיו ּבׁשל יתּגאה ׁשּלא ּכדי y)לׁשמֹו, o`kn)אין מל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָֹ

(ok)נצרכה לא "התם הּתׁשּובה: ּובאה לא?!" הדיֹוט ,my) ְְְְִֶַָָָָָָָָ
(cnll weqtd `a `lלֹו 'וכתב ּכדתניא: ּתֹורֹות, לׁשּתי ְְְְִִֵֶַַָָָאּלא

ּבין ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ּתֹורֹות"; ׁשּתי ― הּתֹורה' ֿ מׁשנה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָאת
אחד, ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ֿ אדם ׁשּכל הּוא, להדיֹוט ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמל
ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתֹורֹות, ספרי ׁשני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָוהּמל

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



hקיב wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnhckÎeh

èåèúàå àBlnä-úàå Búéa-úàå ýåýé úéa-úà úBðáì äîìL Cìnä | äìòä-øLà ñnä-øáã äæå§¤̧§©©©¹£¤«¤¡¨´©¤´¤§ŸÀŸ¦§Á¤¥̧§Ÿ̈³§¤¥Æ§¤©¦½§¥−
:øæb-úàå Bcâî-úàå øöç-úàå íìLeøé úîBçæèLàa dôøNiå øæb-úà ãkìiå äìò íéøöî-Cìî äòøt ©´§¨¨®¦§¤¨¬Ÿ§¤§¦−§¤¨«¤©§¸Ÿ¤«¤¦§©¹¦¨À̈©¦§³Ÿ¤¤Æ¤Æ©¦§§¨´¨¥½

:äîìL úLà Bzáì íéçlL dðziå âøä øéòa áLiä éðòðkä-úàåæéïøç úéa-úàå øæb-úà äîìL ïáiå §¤©«§©£¦²©Ÿ¥¬¨¦−¨¨®©«¦§¨Æ¦ª¦½§¦−¥¬¤§Ÿ«Ÿ©¦³¤§ŸŸÆ¤½̈¤§¤¥¬Ÿ−Ÿ
:ïBzçzçé:õøàa øaãna øîãz (øîú)-úàå úìòa-úàåèéì eéä øLà úBðkñnä éøò-ìk úàåäîìL ©§«§¤©£¨²§¤©§¬Ÿ©¦§−̈¨¨«¤§¥̧¨¨¥³©«¦§§Æ£¤´¨´¦§Ÿ½Ÿ

õøà ìëáe ïBðáláe íìLeøéa úBðáì ÷Lç øLà äîìL ÷Lç | úàå íéLøtä éøò úàå áëøä éøò úàå§¥Æ¨¥´¨¤½¤§¥−¨¥´©¨¨¦®§¥´¥´¤§ŸÀŸ£¤³¨©Æ¦§³¦¨©¦ÆÆ©§¨½§−Ÿ¤¬¤
:BzìLîîë:änä ìàøNé éðaî-àì øLà éñeáéäå éeçä éføtä ézçä éøîàä-ïî øúBpä íòä-ìk ¤§©§«¨Â̈¨©¨̧¦¨¡Ÿ¦¹©¦¦³©§¦¦Æ©¦¦´§©§¦½£¤²«Ÿ¦§¥¬¦§¨¥−¥«¨

àëãáò-ñîì äîìL íìòiå íîéøçäì ìàøNé éða eìëé-àì øLà õøàa íäéøçà eøúð øLà íäéða§¥¤À£¤̧Ÿ§³©£¥¤Æ¨½̈¤£¤¯«Ÿ¨§²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦¨®©©£¥³§ŸŸÆ§©Ÿ¥½
:äfä íBiä ãòáëìLå åéøNå åéãáòå äîçìnä éLðà íä-ék ãáò äîìL ïúð-àì ìàøNé éðaîeåéL ©−©¬©¤«¦§¥Æ¦§¨¥½«Ÿ¨©¬§Ÿ−Ÿ¨®¤¦¥º©§¥´©¦§¨À̈©£¨¨Æ§¨¨´§¨¦½̈

:åéLøôe Baëø éøNåâëì äëàìnä-ìò øLà íéávpä éøN | älàíéãøä úBàî Lîçå íéMîç äîìL §¨¥¬¦§−¨¨¨«¥´¤¨¥´©¦¨¦À£¤³©©§¨¨Æ¦§Ÿ½Ÿ£¦¦−©£¥´¥®¨Ÿ¦´
:äëàìna íéNòä íòaãëäða æà dì-äða øLà dúéa-ìà ãåc øéòî äúìò äòøt-úa Cà ¨½̈¨Ÿ¦−©§¨¨«©´©©§ÀŸ¨«§¨Æ¥¦´¨¦½¤¥−̈£¤´¨«¨¨®−̈¨¨¬

:àBlnä-úà¤©¦«

i"yx
(ÂË).ÒÓ‰ ¯·„ ‰ÊÂהענין בסוף שמפרש (פסוק מה

עובד,כ) למס שלמה ויעלם וגו', הנותר העם כל :
אלה: כל את בו לבנות היה המס ‰ÂÏÓ‡.אותו ˙‡Â

שם  על מלוא, ונקרא דוד, בעיר בירושלים היה מקום
עפר: לתוכה ומלאו נמוכה, חומה שמוקף

(ÊË).ÌÈÁÂÏ˘.נדוניא(ÁÈ)¯·„Ó· ¯ÂÓ„˙ ˙‡Â
.ı¯‡·:הישוב ‰ÂÎÒÓ˙.(ËÈ)אצל È¯Ú בית קרוי

‰ÌÈ·ˆ.(Î‚)אוצריא: È¯˘:הממונים על ממונים
.˙Â‡Ó ˘ÓÁÂ ÌÈ˘ÓÁ גרים היו מהם מאות שלש

אלף  ושמונים סבל נושא אלף שבעים על הממונים
בעם, הרודים מאות ושלש אלפים ושלשת בהר, חוצב

למעלה ל)שאמר וגו'(ה לשלמה הנצבים משרי לבד :
הימים ובדברי מאות. ושלש אלפים טז)שלשת ב (ב

שם, שחסר מאות שלש אלו מאות, שש אומר: הוא
וחמשים  ומאתים כולן, על ממונים שהיו כאן, מנה
המלאכה. עושי שאר על ממונים ישראל, היו הנותרים,

הימים י)ובדברי ח הנצבים (ב שרי ואלה לעצמן: מנאן

המלאכה: עושי בעם, הרדים ומאתים חמשים לשלמה
(„Î).‰Ú¯Ù ˙· Í‡ כמה דוד, בעיר מתחלה שהיתה

הספר בראש א)שנאמר דוד:(ג עיר אל ויביאה :‰˙ÏÚ
.'Â‚Â „Â„ ¯ÈÚÓ הימ יא)יםובדברי ח אמר (ב כי מפרש:

באה  אשר המה קדש כי דוד בעיר לי אשה תשב  לא
ה': ארון ·‰.אליהם Ê‡:שלמה.‡ÂÏÓ‰ לבנות ‡˙

שהוכיחו  וזה ולשפחותיה, לעבדיה בתים, לתוכו
כז)ירבעם יא רגלים,(לקמן לעולי פרוץ הניחו אביך :

(סנהדרין  פרעה לבת אנגריא לעשות אותו בנית ואתה
שלמה, העוה בזו אך כאן, האמור 'אך' וזהו ב), קא
בת  אך אומר, ואני שמעתי. כך המלוא, את לה שבנה
הוצרך  למעלה, האמורות הערים כלומר וגו', פרעה
את  אך ולגדולה, ולפרשים לרכב למסכנות לבנות
הניחו  אביו כי גדולה, לשום בונה היה לא המלוא,
עלתה  פרעה שבת אלא אהלים, רגלים עולי בו לפרוש
את  בנה אז בית, לאותו סמוך והמלוא ביתה , אל

המלוא:

cec zcevn
(ÂË).ÒÓ‰ ¯·„ ‰ÊÂ, מישראל העלה אשר המס  לומר: רצה

וכו': ה ' בית את  לבנות המס  דבר  היה זה ‰ÂÏÓ‡.על ˙‡Â
אנשים בו להתאסף פנוי  מקום להחומה סמוך הניח דוד  כי 

שנאמרכמ  ט)ו  ב שלמה(שמואל ובא וביתה . המלוא מן ויבן :
ששולחים˘ÌÈÁÂÏ.(ÊË)ובנאה: מנחה  במקום לומר : רצה

וכן לבנותיהם , אדם  יד)בני א שלוחים:(מיכא תתני לכן :
(ÊÈ).'ÂÎÂ Ô·ÈÂ: שלמה בנאה  לזה  שרפה, שפרעה ועל לומר: ·‡¯ı.(ÁÈ)רצה ¯·„Ó·: הישוב אל סמוך  לומר: ÒÓÏ(Î‡)רצה

.„·ÂÚ:עבודתו בעצמו שיעבוד  אם כי  ממון, למס  עבד :Ú·„.(Î·)לא עבודת בגופו ‰ÌÈ·ˆ.(Î‚)לעבוד  È¯˘:לומר רצה
הממונים: על  Â‡Ó˙.ממונים  ˘ÓÁÂ ÌÈ˘ÓÁממוני על  ממונים  היו והם ישראל  מבני היו ור ''ן הגבעונים, מן  היו מאות  שלש

לבדן: ישראל  של  חשב הימים  ובדברי [ למעלה שאמר בהר  וחוצבים הסבל  נושאי  ממוני זולת  המלך , מלאכת  ‡Í(Î„)שאר 
.‰Ú¯Ù לביתה:·˙ סמוך שהיה המלוא, את  לכבודה בנה  ביתה , אל  פרעה  בת עלתה כאשר  מיד  לומר: רצה 

oeiv zcevn
(ÂË).ÒÓ‰ המס :„·¯ כמו‰ÂÎÒÓ˙.(ËÈ)צורך  האוצרות,

יא) א מסכנת :(שמות ערי ‰¯Î·.ויבן È¯Ú:מרכבות בהן  להניח 
(‡Î).ÌÓÈ¯Á‰Ï:להכריתם(·Î).ÂÈ˘ÈÏ˘Â,ונכבדיו גבוריו

ד)כמו טו שלישיו :(שם המושלים‰¯ÌÈ„Â.(Î‚)ומבחר
ונוגשים:

xc` f"kÎb"k ycew zayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּסנהדרין.
מּמנחֹות ג' jli`e)ּבפרק l)ּובריׁש(`aa)ּבתרא(.ciÎbi) ְְְְִֵֶֶַָָ

.(blw:)וׁשּבת ְַָ

ה'תשע"ג  אדר כ"ג שלישי יום

.ÊÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ שבת קודש כ "ג ֿ כ "ז אדר 
― הי"ז אצלנּוהּמצוה הּיֹוׁשב מל ֿ ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

מּמנּו, יּפרד ולא לעצמֹו ּתֹורה ספר יכּתב הּמלכּות ּכּסא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹעל
וכתב מּמלכּתֹו ּכּסא על כׁשבּתֹו "והיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָוהּוא

הּזאת" הּתֹורה ֿ מׁשנה את gi)לֹו ,fi my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִֵֶַַָָָֹ
מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני .(k`.)ּכל ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'תשע"ג  אדר כ"ד רביעי יום

.„È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ד והּואהּמצוה ציצית, ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

הּכנף ֿ ציצת על ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָאמרֹו
ּתכלת" gl)ּפתיל ,eh xacna),מצות ּכׁשּתי נמנית אינּה א . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹ

אצלנּו הּוא ׁשהּכלל ֿ ּפי ֿ על gl.)אף zegpn)אינּה "הּתכלת : ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ׁשּכן ֿ הּתכלת", את מעּכב אינֹו והּלבן ֿ הּלבן את ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעּכבת

ּבּספרי my)אמרּו gly zyxt):מצות ׁשּתי ׁשהן "יכֹול : ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
לציצת לכם והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמצות
הּנׁשים אין וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה ―ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

קּדּוׁשין ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבּה, .(bl:)חּיבֹות ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
מּמנחֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו (gl.ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

(jli`e.

ה'תשע"ג  אדר כ"ה חמישי יום

ה'תשע"ג  אדר כ"ו שישי יום

ה'תשע"ג  אדר כ"ז קודש שבת יום

.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ט אחרהּמצוה יתעּלה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָ

ּוברכּת וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ אכילה, ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָּכל
וגֹו'" אלהי ֿ ה' i)את ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון .zekxa) ְְְֱֶֶֶַָֹ

(e wxt yixואכלּת ׁשּנאמר: ֿ הּתֹורה, מן הּמזֹון "ּברּכת :ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָ
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ה'". את ּוברכּת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוׂשבעּת

ּברכֹות. ּבמּסכת ְְְֶֶַָמקֹומֹות
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המשך ביאור למס' שבת ליום שני עמ' א
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:BzìLîîë:änä ìàøNé éðaî-àì øLà éñeáéäå éeçä éføtä ézçä éøîàä-ïî øúBpä íòä-ìk ¤§©§«¨Â̈¨©¨̧¦¨¡Ÿ¦¹©¦¦³©§¦¦Æ©¦¦´§©§¦½£¤²«Ÿ¦§¥¬¦§¨¥−¥«¨

àëãáò-ñîì äîìL íìòiå íîéøçäì ìàøNé éða eìëé-àì øLà õøàa íäéøçà eøúð øLà íäéða§¥¤À£¤̧Ÿ§³©£¥¤Æ¨½̈¤£¤¯«Ÿ¨§²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦¨®©©£¥³§ŸŸÆ§©Ÿ¥½
:äfä íBiä ãòáëìLå åéøNå åéãáòå äîçìnä éLðà íä-ék ãáò äîìL ïúð-àì ìàøNé éðaîeåéL ©−©¬©¤«¦§¥Æ¦§¨¥½«Ÿ¨©¬§Ÿ−Ÿ¨®¤¦¥º©§¥´©¦§¨À̈©£¨¨Æ§¨¨´§¨¦½̈

:åéLøôe Baëø éøNåâëì äëàìnä-ìò øLà íéávpä éøN | älàíéãøä úBàî Lîçå íéMîç äîìL §¨¥¬¦§−¨¨¨«¥´¤¨¥´©¦¨¦À£¤³©©§¨¨Æ¦§Ÿ½Ÿ£¦¦−©£¥´¥®¨Ÿ¦´
:äëàìna íéNòä íòaãëäða æà dì-äða øLà dúéa-ìà ãåc øéòî äúìò äòøt-úa Cà ¨½̈¨Ÿ¦−©§¨¨«©´©©§ÀŸ¨«§¨Æ¥¦´¨¦½¤¥−̈£¤´¨«¨¨®−̈¨¨¬

:àBlnä-úà¤©¦«

i"yx
(ÂË).ÒÓ‰ ¯·„ ‰ÊÂהענין בסוף שמפרש (פסוק מה

עובד,כ) למס שלמה ויעלם וגו', הנותר העם כל :
אלה: כל את בו לבנות היה המס ‰ÂÏÓ‡.אותו ˙‡Â

שם  על מלוא, ונקרא דוד, בעיר בירושלים היה מקום
עפר: לתוכה ומלאו נמוכה, חומה שמוקף

(ÊË).ÌÈÁÂÏ˘.נדוניא(ÁÈ)¯·„Ó· ¯ÂÓ„˙ ˙‡Â
.ı¯‡·:הישוב ‰ÂÎÒÓ˙.(ËÈ)אצל È¯Ú בית קרוי

‰ÌÈ·ˆ.(Î‚)אוצריא: È¯˘:הממונים על ממונים
.˙Â‡Ó ˘ÓÁÂ ÌÈ˘ÓÁ גרים היו מהם מאות שלש

אלף  ושמונים סבל נושא אלף שבעים על הממונים
בעם, הרודים מאות ושלש אלפים ושלשת בהר, חוצב

למעלה ל)שאמר וגו'(ה לשלמה הנצבים משרי לבד :
הימים ובדברי מאות. ושלש אלפים טז)שלשת ב (ב

שם, שחסר מאות שלש אלו מאות, שש אומר: הוא
וחמשים  ומאתים כולן, על ממונים שהיו כאן, מנה
המלאכה. עושי שאר על ממונים ישראל, היו הנותרים,

הימים י)ובדברי ח הנצבים (ב שרי ואלה לעצמן: מנאן

המלאכה: עושי בעם, הרדים ומאתים חמשים לשלמה
(„Î).‰Ú¯Ù ˙· Í‡ כמה דוד, בעיר מתחלה שהיתה

הספר בראש א)שנאמר דוד:(ג עיר אל ויביאה :‰˙ÏÚ
.'Â‚Â „Â„ ¯ÈÚÓ הימ יא)יםובדברי ח אמר (ב כי מפרש:

באה  אשר המה קדש כי דוד בעיר לי אשה תשב  לא
ה': ארון ·‰.אליהם Ê‡:שלמה.‡ÂÏÓ‰ לבנות ‡˙

שהוכיחו  וזה ולשפחותיה, לעבדיה בתים, לתוכו
כז)ירבעם יא רגלים,(לקמן לעולי פרוץ הניחו אביך :

(סנהדרין  פרעה לבת אנגריא לעשות אותו בנית ואתה
שלמה, העוה בזו אך כאן, האמור 'אך' וזהו ב), קא
בת  אך אומר, ואני שמעתי. כך המלוא, את לה שבנה
הוצרך  למעלה, האמורות הערים כלומר וגו', פרעה
את  אך ולגדולה, ולפרשים לרכב למסכנות לבנות
הניחו  אביו כי גדולה, לשום בונה היה לא המלוא,
עלתה  פרעה שבת אלא אהלים, רגלים עולי בו לפרוש
את  בנה אז בית, לאותו סמוך והמלוא ביתה , אל

המלוא:

cec zcevn
(ÂË).ÒÓ‰ ¯·„ ‰ÊÂ, מישראל העלה אשר המס  לומר: רצה

וכו': ה ' בית את  לבנות המס  דבר  היה זה ‰ÂÏÓ‡.על ˙‡Â
אנשים בו להתאסף פנוי  מקום להחומה סמוך הניח דוד  כי 

שנאמרכמ  ט)ו  ב שלמה(שמואל ובא וביתה . המלוא מן ויבן :
ששולחים˘ÌÈÁÂÏ.(ÊË)ובנאה: מנחה  במקום לומר : רצה

וכן לבנותיהם , אדם  יד)בני א שלוחים:(מיכא תתני לכן :
(ÊÈ).'ÂÎÂ Ô·ÈÂ: שלמה בנאה  לזה  שרפה, שפרעה ועל לומר: ·‡¯ı.(ÁÈ)רצה ¯·„Ó·: הישוב אל סמוך  לומר: ÒÓÏ(Î‡)רצה

.„·ÂÚ:עבודתו בעצמו שיעבוד  אם כי  ממון, למס  עבד :Ú·„.(Î·)לא עבודת בגופו ‰ÌÈ·ˆ.(Î‚)לעבוד  È¯˘:לומר רצה
הממונים: על  Â‡Ó˙.ממונים  ˘ÓÁÂ ÌÈ˘ÓÁממוני על  ממונים  היו והם ישראל  מבני היו ור ''ן הגבעונים, מן  היו מאות  שלש

לבדן: ישראל  של  חשב הימים  ובדברי [ למעלה שאמר בהר  וחוצבים הסבל  נושאי  ממוני זולת  המלך , מלאכת  ‡Í(Î„)שאר 
.‰Ú¯Ù לביתה:·˙ סמוך שהיה המלוא, את  לכבודה בנה  ביתה , אל  פרעה  בת עלתה כאשר  מיד  לומר: רצה 

oeiv zcevn
(ÂË).ÒÓ‰ המס :„·¯ כמו‰ÂÎÒÓ˙.(ËÈ)צורך  האוצרות,

יא) א מסכנת :(שמות ערי ‰¯Î·.ויבן È¯Ú:מרכבות בהן  להניח 
(‡Î).ÌÓÈ¯Á‰Ï:להכריתם(·Î).ÂÈ˘ÈÏ˘Â,ונכבדיו גבוריו

ד)כמו טו שלישיו :(שם המושלים‰¯ÌÈ„Â.(Î‚)ומבחר
ונוגשים:

             

          
         

          
        

      
        

        
         

        
         

           
       

          
   
          

         
          

        
       

          
           

         
         

        
       

         
     

         
         

       
      

          
        

        
          

           
         

         
      

      
      

        
       

         
    

          
         

    
          

          
        

         
        

       















































































































drÎcrקיד wxt mildz - miaezk

mildzcrbkÎ`k

.ãòàë:EîL eììäé ïBéáàå éðò íìëð Cc áLé-ìàáëìáð-épî Eútøç øëæ Eáéø äáéø íéäìà äîe÷ ©¨´Ÿ©´¦§¨®¨¦¬§¹¤§À§©§¬§¤«¨´−¡Ÿ¦¦¨´¦¤®§−Ÿ¤§¨«§¬¦¦¹̈À̈
:íBiä-ìkâëéøøö ìB÷ çkLz-ìàéî÷ ïBàL E:ãéîú äìò E ¨©«©−¦§©´«Ÿ§¤®§¬¹̈¤ÀŸ¤¬¨¦«

mildzdr`iÎ`

.äòà:øéL óñàì øBîæî úçLz-ìà çvðîìáeøtñ EîL áBø÷å eðéãBä íéäìà | El eðéãBä ©«§©¥¬©©©§¥®¦§−§¨¨´¦«»¦³§¸¡Ÿ¦À−¦§¨´§¤®¦¹§À
éúBàìôð:Eâ:ètLà íéøLéî éðà ãòBî çwà ékã:äìq äéãenò ézðkz éëðà äéáLé-ìëå õøà íéâîð ¦§§¤«−¦¤©´¥®£¹¦À¥«¨¦¬¤§«Ÿ§«Ÿ¦À¤¬¤§¨«Ÿ§¤®¨¨«Ÿ¦̧¦©−§¦©¤´¨¤«¨

ä:ïø÷ eîéøz-ìà íéòLøìå eläz-ìà íéììBäì ézøîàåøàeöá eøaãz íëðø÷ íBønì eîéøz-ìà ¨©´§¦−©«§¦©¨®Ÿ¹§¨«§¨¦À©¨¦¬¨«¤©¨¦´©¨´©§§¤®§©§−§©¨´
:÷úòæ:íéøä øaãnî àìå áøònîe àöBnî àì ékç:íéøé äæå ìétLé äæ èôL íéäìà-ékèñBë ék ¨¨«¦³´Ÿ−¦¨¦©«£¨®§¹ÀŸ¦¦§©¬¨¦«¦«¡Ÿ¦¬Ÿ¥®¤¬©¹§¦À§¤´¨¦«¦³¶

:õøà-éòLø ìk ezLé eöîé äéøîL-Cà äfî øbiå Cñî àìî | øîç ïééå ýåýé-ãéaéíìòì ãébà éðàå §©§Ÿ̈¿§©³¦¨©̧¨¬¥¤¤»©©¥¶¦Å¤¬©−§¨¤¨¦§´¦§®¹ÀŸ¦§¥¨«¤−©«£¦©¦´§Ÿ¨®
:á÷òé éäìàì äønæààé:÷écö úBðø÷ äðîîBøz òcâà íéòLø éðø÷-ìëå ¹£©§À̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ§¨©§¥´§¨¦´£©¥®©§¹©À§¨©«§¬©¦«

i"yx
(‡Î).ÌÏÎ Í„ ·Â˘È Ï‡ מלפניך דך ישוב אל

נכלם: אויב Í˙Ù¯Á.(Î·)בתפילתו זאת כמו גדופיך
˙˘Á˙.(‡)חרף: Ï‡:ישראל ÍÏ(·)את ÂÈ„Â‰

.ÌÈ‰Ï‡ בפינו וקרוב הרעה על אף הודינו הטובה על
תמיד: תמיד:Â¯ÙÒ.שמך נפלאותיך ÈÎ(‚)דורותינו
.„ÚÂÓ Á˜‡ בנבול עסוקים אנו אין טוב יום לנו כשיש

ראש: וקלות ‡˘ËÂÙ.פה ÌÈ¯˘ÈÓ È‡ אל נותנין אנו
ליום: המאורע מעין ולשבחך להללך ÌÈ‚ÂÓ(„)לבנו

.'Â‚Â ‰È·˘ÂÈ ÏÎÂ ı¯‡ נמוגים כשהיו תורה מתן ביום
בראשית  מעשה עם שהתנית מתנאי יושביה וכל הארץ

ובהו: לתוהו תחזרו וכו' יקבלו לא È„ÂÓÚ‰.אם È˙Î˙
ונשמע: נעשה לרשעים ÌÈÏÏÂ‰Ï.(‰)כשאמרתי

ישראל: את ÂÓÓˆ‡.(Ê)המערבבים ‡Ï ÈÎ מש הש

בשיירא  מפרשים שאתם המדברות מן ולא וממערבו
קרן: להרים אלה בכל לא ממון ÈÎ(Á)להרבות

.ËÙÂ˘ ÌÈ‰Ï‡:שעשיתם הרעה כל ÊÂ‰על ÏÈÙ˘È ‰Ê
.ÌÈ¯È:ירים והנמוכים ישפיל ÒÂÎ.(Ë)הגבוהים ÈÎ

בידו: ÓÁ¯.התרעלה ÔÈÈÂ:בלע"ז ווינו"ש ÏÓ‡חזק
.ÍÒÓ:הגוים כל את ולהשקות למזוג מזג מלא הכוס

.‰ÊÓ ¯‚ÈÂ'ל משתיהם את ויקלח יפיץ הכוס מזה
מוגרים א')כמים ÌÏÂÚÏ.(È):(מיכה „È‚‡ È‡Â מאז

וגבורתו: נקמתו את ¯˘ÌÈÚ.(È‡)והלאה È¯˜ ÏÎÂ
עמלק: שנא'‡‚„Ú.של כה)כענין את (יחזקאל ונתתי

עמלק  קרן יגדעו ישראל ישראל עמי ביד באדום נקמתי
שהם  ישראל עולם של צדיקו קרנות תרוממנ' ואז וגו'

הקב"ה: של שבחו

cec zcevn
(‡Î).Í„קבלם רק תפלתו  בעת נכלם ישוב אל  המדוכה

זה: בעבור  שמך  את יהללו  והאביון העני ואז ברצון 
(·Î).Í·È¯: לגדף קמו למולך  ‰ÌÂÈ.כי ÏÎ בכל שחרף מה 
˙ÈÓ„.(Î‚)עת : ‰ÏÚכלפי לחרף  תמיד  עולה הוא  אשר

˙˘Á˙.(‡)מעלה: Ï‡ לבל לה' יתרצה המזמור בזה  ר "ל 
בגולה: בהיותם ישראל  את אנו‰ÂÈ„Â.(·)ישחית עת בכל

לה': ˘ÍÓ.מודים  ·Â¯˜Â להציל שמך  לנו קרוב עת בכל וכן
נפלאותיך:Â¯ÙÒ.ולהושיע : ספרו אבותינו  כאשר ÈÎ(‚)ר"ל

.„ÚÂÓ Á˜‡ אקח כ "א  לבד  באקראי מישרים אשפוט לא ר"ל 
הדבר: על  קבוע כוכביםÌÈ‚ÂÓ.(„)זמן העובדי רצו כשלא

היו כי  יושביה וכל  הארץ מוסדי  נמוגים והיו התורה לקבל 
ובוהו: לתוהו לחזור עמודי‡ÈÎ.קרובים תכנתי  אנכי  הנה

התורה: קבלתי אני כי עולם  עד  עומדם על  להשאר את‡È˙¯Ó.(‰)הארץ תרשיעו אל  כוכבים  עובדי לרשעי  אמרתי לזה 
לתוהו: העולם  יוחזר  פן כי ומתורתו מה' להעבירם  ˜¯Ô.ישראל  ÂÓÈ¯˙ Ï‡: להחטיאם ישראל ˙¯ÂÓÈ.(Â)על Ï‡תתגאו אל 

רבה : בגאוה  ר "ל  הצואר  בחוזק מעלה כלפי תדברו ואל התרוממות Ï‡(Ê)עם  ÈÎ.ÌÈ¯‰ 'ÂÎÂ ל ההרמה מרוח ר"ל  לכם באה  א 
מאליה : באה  איננה  כי ממדבר ולא  ממערב ולא  השמש את˘ËÙÂ.(Á)מוצא וירים זה את ישפיל  הדין לפי במשפט בא הכל 

ÒÂÎ.(Ë)זה : ÈÎלפי במזיגה ממולא  משובח  יין עם כוס  ה' ביד  הוא  מוכן כי  הוא כן לא  בהרמה  תהיו עולם  שעד תחשבו אל
האדם)הראוי דעת המבלבל היין לשתיית הפורעניות ÊÓ‰.:(המשיל ¯‚ÈÂ:הרשעים לפי וישפוך  יזיל  הזה ˘È¯Ó‰.מהכוס Í‡המקרא סרס 

הצדיקים: לא  אבל השמרים עם הכוס כל וישתו ימצו ארץ  רשעי כל  אך  אשרÈ‡Â.(È)לומר צדקתו לעולם אגיד  אני אבל 
עמנו: ˜¯È.(È‡)יעשה ÏÎÂהצדיק קרנות  תרוממנה מעתה  כי עוד תרומם  ולא  הרשעים  ממשלות  כל  ואכרית  בידי הכח יתן אז 

וממשלתו:

oeiv zcevn
(·Î).ÈÓ:מן המיה :˘‡ÔÂ.(Î‚)כמו זמן:ÚÂÓ„.(‚)ענין
(„).ÌÈ‚ÂÓ: והמסה המגה ובסיס:˙È˙Î.מל ' כן מל '
(‰).ÂÏÂ‰˙ Ï‡ ÌÈÏÏÂ‰Ïקנאתי כמו  ורשע  סכלות ענין

ע"ג)בהוללים הוא˜¯Ô.:(לעיל שהקרן והתחזקות ממשלה  ענין 
הקרן: לבעלי עתקÚ˙˜.(Â)לחוזק  ידברו כמו חוזק (לקמן ענין 

הרמה:‰¯ÌÈ.(Ê):צד) כ ÓÁ¯.(Ë)מלשון בטעם מומשובח 
חמר  לב)תשתה  יינה ÍÒÓ.:(דברים מסכה כמו  מזיגה (משלי ענין

במורד ÈÂ‚¯.:ט) מוגרים  כמו ושפיכה  הזלה א)ענין :(מיכה
.‰È¯Ó˘: המשקה בו אשר הכוס בקרקעית הנופל  ÂˆÓÈ.הוא 

מציצה : גדעו‡‚„Ú.(È‡)מל ' שקמים  כמו וחתוך  כריתה ענין
ט) :(ישעיה
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קכב    

      
א: עמוד מח ד        פוסלת שמחשבה לפשוט 

בקטורת, בעדויות משנה מ"א)שנינו ,(פ"ח    
,מנחות הכיפורי,של יו של ובי השנה ימות כל של בי 

המנחה, ע שמביאי הקטורת עליה להקטיר הכיפורי ביו גדול כה שחותה 
 הדי בה שג בכלי, המונחי ,ולפני לפני      

 לא יו טבול בה וכשנגע מחולקי גופי שה שא מבתרומה, בקודש חומר שזהו 
זו, ממשנה שימי רב ומדייק .מצרפ שהכלי ,נפסלי כול זאת בכל ,בכול נגע 

    בכלי הנחתה ידי על הגו קדושת שנתקדשה מוכח בקטורת, 
 כ וא ,בקדשי פוסל רק אלא בחולי מטמא יו טבול שאי שרת,  

נפסל, לילה עליו ועבר אותו הקטירו לא שא,הגו קדושת הקדוש דבר כל כדי
   .להלינה שחושב 

:הכיפורי יו של הקטורת עבודת בעני פפא רב של נוס ספק  
ב: עמוד מח ד  שעת  להקטיר מנת למחר,על הקטורת 

 הא ,בכ הקטורת לפסול ,לקטורת מצוה הכשר שהוא גחלי חתיית כגו 
 ,זו בעבודה כשחישב הקטורת את ופוסל הקטורת מעבודות מאחת ונחשב 

  מחשבה ואי כעבודה נחשבת אינה גחלי וחתיית כמצוה אינ מצוה שמכשירי 
בה, פוסלת

שרצו  ספק הגמרא מביאה בשמאלו. הכ ואת בימינו המחתה את נטל במשנה, שנינו

ממשנתינו: לפושטו     השחיטה ממקו קדשי לד 
למזבח  יד לזורקו  וזריקה קבלה ועל לא, או זו בהולכה הד נפסל הא  

שכתוב 'כהונה', בה שנאמר בימי דווקא צרי שודאי נסתפק, ה)לא א את (ויקרא ְֶַָ'וחט

סביב', הזח על ה את וזרק ה את הניה אהר ני והקריב ה' לפני הקר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

נאמר  זה ועל השחיטה, אחר הראשונה העבודה שהיא ,הד קבלת זו כא האמור 'והקריבו'

שנאמר  מקו וכל ,'הכהני אהר 'בני על מדבר בפסוק האמור  'וזרקו' וכ ,'הכהני אהר 'בני

שלומדי ,בימי אלא אינו כד:)כהונה בו(זבחים שכתוב טז)ממצורע יד ְַָ'וטבל (ויקרא

בפירוש  כתובה לא הולכה אבל ,ימי שצרי כה שכתוב מקו לכל הימנית' עאצ את הְְִֵֶֶַַָָֹה

את  שיקריבו שמשמעותו 'והקריבו' בלשו קבלה הכתוב שהוציא ממה נלמד אלא בפסוק,

כיו  א הולכה, דהיינו המזבח, לעבר הד א להסתפק יש בפסוק, בפירוש נאמר שלא 

לא. או ימי צריכה הולכה שג ללמד הולכה על ג מדבר בפסוק שנאמר 'הכהני'

    ,במשנתינו זה די שנינו     
   ראיה להביא ויש ,הד כהולכת דינה הכ שהולכת הגמרא סברה 

בשמאל. כשירה שהולכה ממשנתינו

בקטורת, האמור מדי לפשוט לנו למה הגמרא: שואלת  בקרב האמור מדי 
עצמו,  מוליכי היו כהני ששה התמיד, איברי הולכת בסדר תמיד במסכת 

ו  בימינו הראש והרגל, הראש את מולי הראשו התמיד, איברי   הבהמה 
    ומקו ,חו כלפי פונה היה העור הופשט שמש מקו  

 החת מקו יראה שלא כדי ,המולי הכה כלפי פונה היה הבהמה מגו שחתכוה החת

בשמאל. כשירה שהולכה מכא ומוכח ,לחו ניוול מראה שהוא



     
    
      

    
    

     
     
    
     
    
    
     
    

    
    

     
     
    

    
     
      

   
     

    
   

     
     
    
     
   
     
      
    
      

   
   

    
     

    
     
    

         

      

               
          

            
           

                     
                    

                        
                         

    

 

        

           
          

         
           

         
          

       
         
          

         
                        

         
         
          
           
        
          
           

                     
          
          
          
          

       

          
          
        
         
          

         
          

         
       

        
         

         
        

         
        

         
         

          
            
         

         
         

        
          

   



קכג     

      
א: עמוד מח ד        פוסלת שמחשבה לפשוט 

בקטורת, בעדויות משנה מ"א)שנינו ,(פ"ח    
,מנחות הכיפורי,של יו של ובי השנה ימות כל של בי 

המנחה, ע שמביאי הקטורת עליה להקטיר הכיפורי ביו גדול כה שחותה 
 הדי בה שג בכלי, המונחי ,ולפני לפני      

 לא יו טבול בה וכשנגע מחולקי גופי שה שא מבתרומה, בקודש חומר שזהו 
זו, ממשנה שימי רב ומדייק .מצרפ שהכלי ,נפסלי כול זאת בכל ,בכול נגע 

    בכלי הנחתה ידי על הגו קדושת שנתקדשה מוכח בקטורת, 
 כ וא ,בקדשי פוסל רק אלא בחולי מטמא יו טבול שאי שרת,  

נפסל, לילה עליו ועבר אותו הקטירו לא שא,הגו קדושת הקדוש דבר כל כדי
   .להלינה שחושב 

:הכיפורי יו של הקטורת עבודת בעני פפא רב של נוס ספק  
ב: עמוד מח ד  שעת  להקטיר מנת למחר,על הקטורת 

 הא ,בכ הקטורת לפסול ,לקטורת מצוה הכשר שהוא גחלי חתיית כגו 
 ,זו בעבודה כשחישב הקטורת את ופוסל הקטורת מעבודות מאחת ונחשב 

  מחשבה ואי כעבודה נחשבת אינה גחלי וחתיית כמצוה אינ מצוה שמכשירי 
בה, פוסלת

שרצו  ספק הגמרא מביאה בשמאלו. הכ ואת בימינו המחתה את נטל במשנה, שנינו

ממשנתינו: לפושטו     השחיטה ממקו קדשי לד 
למזבח  יד לזורקו  וזריקה קבלה ועל לא, או זו בהולכה הד נפסל הא  

שכתוב 'כהונה', בה שנאמר בימי דווקא צרי שודאי נסתפק, ה)לא א את (ויקרא ְֶַָ'וחט

סביב', הזח על ה את וזרק ה את הניה אהר ני והקריב ה' לפני הקר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

נאמר  זה ועל השחיטה, אחר הראשונה העבודה שהיא ,הד קבלת זו כא האמור 'והקריבו'

שנאמר  מקו וכל ,'הכהני אהר 'בני על מדבר בפסוק האמור  'וזרקו' וכ ,'הכהני אהר 'בני

שלומדי ,בימי אלא אינו כד:)כהונה בו(זבחים שכתוב טז)ממצורע יד ְַָ'וטבל (ויקרא

בפירוש  כתובה לא הולכה אבל ,ימי שצרי כה שכתוב מקו לכל הימנית' עאצ את הְְִֵֶֶַַָָֹה

את  שיקריבו שמשמעותו 'והקריבו' בלשו קבלה הכתוב שהוציא ממה נלמד אלא בפסוק,

כיו  א הולכה, דהיינו המזבח, לעבר הד א להסתפק יש בפסוק, בפירוש נאמר שלא 

לא. או ימי צריכה הולכה שג ללמד הולכה על ג מדבר בפסוק שנאמר 'הכהני'

    ,במשנתינו זה די שנינו     
   ראיה להביא ויש ,הד כהולכת דינה הכ שהולכת הגמרא סברה 

בשמאל. כשירה שהולכה ממשנתינו

בקטורת, האמור מדי לפשוט לנו למה הגמרא: שואלת  בקרב האמור מדי 
עצמו,  מוליכי היו כהני ששה התמיד, איברי הולכת בסדר תמיד במסכת 

ו  בימינו הראש והרגל, הראש את מולי הראשו התמיד, איברי   הבהמה 
    ומקו ,חו כלפי פונה היה העור הופשט שמש מקו  

 החת מקו יראה שלא כדי ,המולי הכה כלפי פונה היה הבהמה מגו שחתכוה החת

בשמאל. כשירה שהולכה מכא ומוכח ,לחו ניוול מראה שהוא
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה אליעזר ליפא שי'

שלום וברכה!

ז"ע קבלתי מכתב הרב יהוסף שי' רלבג, בהנוגע למצב בריאותו, נוסף על הפ"ש שהגיעני ע"י הרב 

הרי"י שליט"א העכט.

בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו,

ותקותי חזקה, אשר בעצמו יבשר טוב מהטבת מצב בריאותו, בטוב הנראה והנגלה דוקא, ומהטבה 

להוספה אשר מוסיף כב' בהפצת היהדות ועניני' בכל מקום שידו מגעת בשמחה ובטוב לבב,

והרי נמצאים אנו בחדש אדר וממנו לאדר שני וממנו לחדש ניסן, אשר נהפוך החדש כולו לשמחה 

וליום טוב, ומסמך גאולה לגאולה כימי צאתך מארץ מצרים, והרי הימים האלו )כשהם( נזכרים )ה"ה גם( 

ונעשים, וכידוע פירוש האר"י החי בזה.

המחכה לבשו"ט וחותם בת"ח ת"ח על התשורה היקרה מדאני אסא ממירון,

והרי גם זה מענינא דיומא, הדסה היא אסתר, אשר כנסת ישראל עם ישראל, אשר ועמך כולם 

צדיקים, בזמן הגלות הם כהדסים אשר במצולה, ע"י אשר הסתר אסתיר פני מהם, ודוקא מעת כזאת, עת 

צרה היא ליעקב וממנה יושע, כדיוק הבעש"ט, שהצרה עצמה נהפכת לצהר, אסתהר ירח יפה כלבנה עד 

שגם אוה"ע קוראים אותה כך )מגילה יג, א(.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך בריאות הנכונה בקרוב.
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המשך ביאור למס' שבת ליום שבת אודש עמ' א

             

         
          

        
         

         
        

          
        

       
         

        
          

        

          
      


          
        

      
         

           
          

        
       

















































המשך ביאור למס' שבת ליום ראשון עמ' א
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המשך ביאור למס' שבת ליום חמישי עמ' א

             

         
       

        
         

          
        

        
           

         
      

   
          

          
     

           
         

          
          

          
        

          
         

          
        

        
           
         
          
          
         
          

        

        
         

       
          

           
        

       
         

         
       

         
         

          
         

        
     

          
         

          
       

       
         

       
           

          
          

        
     

        
      

       
       

































































































































המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' ב



c"agקנד 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

äBì øeøaL áeLç íãà[iéãéçé eìéôàå úaLa úBø÷ì Bì øzeî ìBçä úBîé ìk Bîöòa øðä úBèäì Bkøã ïéàL ¨¨¨¤¨¤¥©§§©©¥§©§¨§©©¦§§©¨©£¦§¦¦
:BøîLî øçà ïéàå§¥©¥§©§

ה  סעיף הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld
åì øåøáù [é שיהיה צריך לכך - תורה) דברי לצורך (עכ"פ בחול הנר להטות שדרכם חשובים אנשים שישנם משום -

ענין  בשום הנר מטה שאינו לו .13ברור

zetqede mipeiv
'אדם 13) השו"ע: כלשון כתב שלא שוע"ר מלשון משמע להטות'.כן בחול דרכו שאין חשוב

•

zay zekld - jexr ogley

‡È שלא הגשמים מפני צעיפה על בגד ליתן לאשה אסור
אינו  מטינוף להציל בו שמתכוונת שכיון הצעיף ילכלכו
בשרה  על הגשמים ירדו שלא מתכוונת אם אבל מלבוש נחשב
ניצול  זה ידי שעל אע"פ ראשה על בגד לפרוס מותרת ויצערוה
בלבד  מטינוף להציל בו כשמתכוונת ואף מטינוף ג"כ הצעיף
רוב  ג"כ בו מתעטפת היא אלא בלבד ראשה על מונח אינו אם
לה  ראוי שאינו וגס עב בגד שהוא ואע"פ מלבוש כדרך גופה
אפילו  בו לצאת מותרת הגשמים בלא בו מתעטפת היתה ולא
באיש  וכן גסים) בגדים מיני (פירוש וחמילה ויריעה שק הוא
ראשו  שעל כובע גבי על כובע ליתן לאיש שמותר שכן וכל
על  עמוק שיהיה ובלבד מלבוש דרך שהוא כיון הגשמים מפני

שיתבאר: כמו ראשו

·È שעושה דהיינו שלו בקב יוצא רגליו שנקטעו הקיטע אין
בתוכו  שוקו ראש לשום מעט בו וחוקק רגל של דפוס כמין
למקלו  הוא צריך עכ"פ שהרי בו להלך כדי זה קב עושה ואין
הילוכו  צורך והוא הואיל שיתבאר כמו במקלו לצאת לו ומותר
אלא  רגל כחסר נראה יהא שלא בשביל הוא זה קב עשיית אלא
ואסור  משוי) הוא (הרי הילוכו צורך שאינו כיון לפיכך רגל. נכה

. בו לצאת

בו  ולצאת ללבשו מותר מלבוש תורת עליו שיש דבר שכל (ואף
וא"כ  אחר לצורך אלא הליכתו לצורך ללובשו צריך שאינו אף
שאינו  אע"פ בו יצא לא למה שלו מנעל שהוא זה קב הדין הוא
שקב  לפי רגל חסר יראה שלא בו להתחפש אלא הליכתו צורך
נקרא  ואין עץ של והוא הואיל כלל מנעל תורת עליו אין זה

תרי"ד. בסי' שיתבאר כמו עור של אלא מנעל

כמו  עליו מנעל תורת יש שאז עור מחופה זה קב אם ואף
אלא  בו שאין שכיון הקיטע בו יצא לא ואעפ"כ שם שיתבאר
אלא  בידו ויביאנו וישכח ממנו ישמט שמא חוששין שוקו ראש
הקב  מן למעלה ג"כ ממנו עודף הקב את החופה עור כן אם

שלא  עליו שם ולקשור שוקו על זה עודף ללבוש שיוכל בענין
ממנו). להשמט יוכל

(ואפילו  עץ של במנעל לצאת לו מותר קיטע שאינו מי אבל
שמא  חוששין אין בו נכנסת שהרגל שכיון כלל עור מחופה אינו
רגלו  סביב בחוזק להדקו יכול שאינו אע"פ ( רגלו מעל ישמט

שמותר  שכן שקורין וכל עור המחופים מנעלים במיני לצאת
שכיון  במהרה מהרגלים להשתמט שיכולים אע"פ (פאנטיני"ש)
ויש  לגמרי שישמטו חוששין אין החופה בעור נכנסת שהרגל
אע"פ  לכתחלה בהם לצאת שלא להחמיר שנוהגין מקומות
להסירם  צריך אינו בהם ויצא שכח אם אבל הדין מן שמותר

הרבים: ברשות רגליו מעל

‚È שוקיו אורך ועל ארכבותיו על ומהלך רגליו בשתי קיטע
מותר  שוקיו לאורך עץ של או עור של סמוכות לו ועושה
וכווצו  שיבשו קיטע אבל שלו תכשיט שהם לפי בהם לצאת
עושה  אלא כלל עליהם להלך יכול ואינו וארכבותיו שוקיו גידי
על  בידיו נסמך מהלך וכשהוא עליו ויושב נמוך כסא כמין לו
על  ונח וחוזר לפניו ונדחף הארץ מן גופו ועוקר קטנים ספסלים
עור  של סמוכות לו ועושה מאחוריו לו קשורה והכסא אחוריו
ועוקר  ידיו על נשען שכשהוא התלוים רגליו לראשי עץ של או
גבוה  קרקע לפניו כשיש לפעמים קצת רגליו על גם נשען עצמו
יצא  לא לארץ נוגעין ואין באויר תלויין הן פעמים רוב אבל
הארץ  על מונחים ואינם תלוים שהם שכיון בשבת אלו בסמוכות
אבל  בידו ויביאנו וישכח רגליו מעל ישמטו שמא לחוש יש
שכיון  לצאת לו מותר שבידיו ובספסלים שמאחוריו בכסא
נסמך  גופו (שכל מנעליו הם הרי מבלעדם ללכת יכול שאינו

עליהם).

אפילו  בו לצאת מותר מקל בלא כלל לילך יכול שאינו חיגר וכן
ואינו  מקל בלא קצת לילך לו אפשר אם אבל לו קשור אינו
ולא  יותר (בטוב) ללכת שיוכל עצמו את להחזיק אלא נוטלו
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קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

äBì øeøaL áeLç íãà[iéãéçé eìéôàå úaLa úBø÷ì Bì øzeî ìBçä úBîé ìk Bîöòa øðä úBèäì Bkøã ïéàL ¨¨¨¤¨¤¥©§§©©¥§©§¨§©©¦§§©¨©£¦§¦¦
:BøîLî øçà ïéàå§¥©¥§©§

ה  סעיף הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld
åì øåøáù [é שיהיה צריך לכך - תורה) דברי לצורך (עכ"פ בחול הנר להטות שדרכם חשובים אנשים שישנם משום -

ענין  בשום הנר מטה שאינו לו .13ברור

zetqede mipeiv
'אדם 13) השו"ע: כלשון כתב שלא שוע"ר מלשון משמע להטות'.כן בחול דרכו שאין חשוב

•

zay zekld - jexr ogley

‡È שלא הגשמים מפני צעיפה על בגד ליתן לאשה אסור
אינו  מטינוף להציל בו שמתכוונת שכיון הצעיף ילכלכו
בשרה  על הגשמים ירדו שלא מתכוונת אם אבל מלבוש נחשב
ניצול  זה ידי שעל אע"פ ראשה על בגד לפרוס מותרת ויצערוה
בלבד  מטינוף להציל בו כשמתכוונת ואף מטינוף ג"כ הצעיף
רוב  ג"כ בו מתעטפת היא אלא בלבד ראשה על מונח אינו אם
לה  ראוי שאינו וגס עב בגד שהוא ואע"פ מלבוש כדרך גופה
אפילו  בו לצאת מותרת הגשמים בלא בו מתעטפת היתה ולא
באיש  וכן גסים) בגדים מיני (פירוש וחמילה ויריעה שק הוא
ראשו  שעל כובע גבי על כובע ליתן לאיש שמותר שכן וכל
על  עמוק שיהיה ובלבד מלבוש דרך שהוא כיון הגשמים מפני

שיתבאר: כמו ראשו

·È שעושה דהיינו שלו בקב יוצא רגליו שנקטעו הקיטע אין
בתוכו  שוקו ראש לשום מעט בו וחוקק רגל של דפוס כמין
למקלו  הוא צריך עכ"פ שהרי בו להלך כדי זה קב עושה ואין
הילוכו  צורך והוא הואיל שיתבאר כמו במקלו לצאת לו ומותר
אלא  רגל כחסר נראה יהא שלא בשביל הוא זה קב עשיית אלא
ואסור  משוי) הוא (הרי הילוכו צורך שאינו כיון לפיכך רגל. נכה

. בו לצאת

בו  ולצאת ללבשו מותר מלבוש תורת עליו שיש דבר שכל (ואף
וא"כ  אחר לצורך אלא הליכתו לצורך ללובשו צריך שאינו אף
שאינו  אע"פ בו יצא לא למה שלו מנעל שהוא זה קב הדין הוא
שקב  לפי רגל חסר יראה שלא בו להתחפש אלא הליכתו צורך
נקרא  ואין עץ של והוא הואיל כלל מנעל תורת עליו אין זה

תרי"ד. בסי' שיתבאר כמו עור של אלא מנעל

כמו  עליו מנעל תורת יש שאז עור מחופה זה קב אם ואף
אלא  בו שאין שכיון הקיטע בו יצא לא ואעפ"כ שם שיתבאר
אלא  בידו ויביאנו וישכח ממנו ישמט שמא חוששין שוקו ראש
הקב  מן למעלה ג"כ ממנו עודף הקב את החופה עור כן אם

שלא  עליו שם ולקשור שוקו על זה עודף ללבוש שיוכל בענין
ממנו). להשמט יוכל

(ואפילו  עץ של במנעל לצאת לו מותר קיטע שאינו מי אבל
שמא  חוששין אין בו נכנסת שהרגל שכיון כלל עור מחופה אינו
רגלו  סביב בחוזק להדקו יכול שאינו אע"פ ( רגלו מעל ישמט

שמותר  שכן שקורין וכל עור המחופים מנעלים במיני לצאת
שכיון  במהרה מהרגלים להשתמט שיכולים אע"פ (פאנטיני"ש)
ויש  לגמרי שישמטו חוששין אין החופה בעור נכנסת שהרגל
אע"פ  לכתחלה בהם לצאת שלא להחמיר שנוהגין מקומות
להסירם  צריך אינו בהם ויצא שכח אם אבל הדין מן שמותר

הרבים: ברשות רגליו מעל

‚È שוקיו אורך ועל ארכבותיו על ומהלך רגליו בשתי קיטע
מותר  שוקיו לאורך עץ של או עור של סמוכות לו ועושה
וכווצו  שיבשו קיטע אבל שלו תכשיט שהם לפי בהם לצאת
עושה  אלא כלל עליהם להלך יכול ואינו וארכבותיו שוקיו גידי
על  בידיו נסמך מהלך וכשהוא עליו ויושב נמוך כסא כמין לו
על  ונח וחוזר לפניו ונדחף הארץ מן גופו ועוקר קטנים ספסלים
עור  של סמוכות לו ועושה מאחוריו לו קשורה והכסא אחוריו
ועוקר  ידיו על נשען שכשהוא התלוים רגליו לראשי עץ של או
גבוה  קרקע לפניו כשיש לפעמים קצת רגליו על גם נשען עצמו
יצא  לא לארץ נוגעין ואין באויר תלויין הן פעמים רוב אבל
הארץ  על מונחים ואינם תלוים שהם שכיון בשבת אלו בסמוכות
אבל  בידו ויביאנו וישכח רגליו מעל ישמטו שמא לחוש יש
שכיון  לצאת לו מותר שבידיו ובספסלים שמאחוריו בכסא
נסמך  גופו (שכל מנעליו הם הרי מבלעדם ללכת יכול שאינו

עליהם).

אפילו  בו לצאת מותר מקל בלא כלל לילך יכול שאינו חיגר וכן
ואינו  מקל בלא קצת לילך לו אפשר אם אבל לו קשור אינו
ולא  יותר (בטוב) ללכת שיוכל עצמו את להחזיק אלא נוטלו
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c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

øçàî ,äãîå øåòéùá ë"â àåä äæ øåà úôñåú äðäå
êåøò åðéàå äðéáå äîëç úåìùìúùäá êùîðù
,úåèéùôä úéìëúá èåùôä 'úé åúåîöòå åúåäîì

.'åë íéä ïî äôèë ÷ø àåä úåìùìúùää øãñå
ומידה, שיעור לה יש הזאת אור תוספת גם אמנם,
אותיות  ד' דרך העולמות בתוך ומתלבש שנמשך מאחר
הספירות  בתוך האור התלבשות ע"י היינו הוי", שם
שהן  כנ"ל), "השתלשלות" (הנקרא וכו' ובינה חכמה
ואין  שלה, והגדרה בציור ספירה כל מוגבלים, כוחות
שהוא  יתברך ועצמותו למהותו ודמיון ערך שום להן

כו  העולמות וכל הפשיטות", בתכלית אינם "פשוט לם
אור  תוספת גם וא"כ יתברך. אצלו הים מן כטפה אלא
אור  אלא סוף" "אין אינה השתלשלות בסדר המאירה

ומדוד. מוגבל

àéä êâçá úçîùå øîàðù è"åé úçîù úåöî ïëìå
,øùáá àìà äçîù ïéà äçîù éîìùá ,äãîå ìåáâá
,ïééá àìà äçîù ïéà ÷"îäá áøçùî åéùëòå
,è"åé úçîù úáåç éãé àöåé ïéé úéòéáøáå

.øåòéùå ìåáâá àéä äçîùäù
ומידה, שיעור לה יש אור" ה"תוספת שגם מאחר
זו  גילוי תוספת מחמת המתעוררת השמחה גם לכן,
טוב  יום שמחת שמצות מה וזהו ומידה, בגבול היא
בכזית  שמחה מצות י"ח שיוצאים ומדה, בגבול היא

הזה). (בזמן יין רביעית או שלמים מבשר

øúåé äìåãâ äçîùäù íéøåô úçîù ë"àùî
.'åë òãé àìã ãò ,úòãäî äìòîì

úøéñîä é"òù ,äìòîì øàåáîä ïéðò éðôî àåäå
äðéçá àåäù ,äðùä ìë æà íäá äéäù ùôð
àúúìã àúåøòúàá äðä ,úòãå íòèäî äìòîìù
óåñ ïéà úåîöòá äìòî äìòîì åòéâä äæ ìåèáå
åðéàù ,úåìùìúùää øãâî äìòî äìòîìù ,ä"á
úðéçá êùîð à÷åã äæîù ,'åë àìîîå ááåñ øãâá

.úåëéøàá ì"ðë ,ùôð úøéñîä

.úòãäî äìòîì àåä äæ éåìéâî äçîùä ïëìå
("עד  הדעת מן למעלה היא פורים של השמחה
ענינו  (שזהו נפש דמסירת האדם, מצד הן ידע"), דלא
מצד  והן כנ"ל, ודעת מטעם למעלה היא פורים) של
ועצמותו  ממהותו בפורים, שנמשך האור מדריגת
מה  גם וזהו הדעת. מן למעלה שהוא יתברך,
כלל, ומדה ושיעור מהגבלה "למעלה היא שהשמחה
ושיעור, גבול בזה לומר יתכן דעת עפ"י שהוא מה כי
סוף  אין בבחינת היא מהדעת שלמעלה בחינה משא"כ

ממש".

,éëãøî êåøáì ïîä øåøà ïéá òãé àìã ãò åðééäå
íéåù íìåë 'úé åúåîöò úøàä úåìâð úåìâäá éë
,êéùçé àì êùç íâ ù"îë äøåàë äëùçëå ,ùîî
äî êéòùô åáøå åì ïúú äî ú÷ãö íà ù"îëå

.åì äùòú
לבסומי  אינש "חייב שאמרו מה גם יובן ובזה
מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא
בין  להבדיל צריכים שאין לומר אפשר כיצד דתמוה
איך  חז"ל רמזו שבזה אלא מרדכי, לברוך המן ארור
מגיעים  פורים ושמחת דפורים המסירתֿנפש שע"י
עצמותו  הארת נגלות בהגלות כי יתברך, לעצמותו
כאורה, כחשכה וכמ"ש ממש, שוים כולם הרי יתברך,
יחשיך, לא חשך גם וכמ"ש לפניו, שווים ואור דחושך
תעשה  מה פשעיך ורבו לו תתן מה צדקת "אם ונאמר

וכמבוא  יתברך,לו", עצמותו שמצד מקומות בכמה ר
לומר  שייך לא כלל, ונבראים העולמות בגדר שאינו
מקום  תתפוס עבודתם העדר או הנבראים שעבודת
בין  להקב"ה לו איכפת מה "וכי (וכמאמר יתברך אצלו
את  בהן לצרף אלא המצוות ניתנו לא כו" ששוחט
לברוך  המן ארור בין ידע דלא "עד וזהו הבריות"),

מרדכי".
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פי'Â‰ÊÂ(ו) המלך בו לבש אשר מלכות לבוש יביאו
דא"ס  מלכות לבוש בחינת הוא מלכות לבוש
כו' מלך להיות והתנשאות גיאות בבחי' בו שנתלבש

זה  יביאו יביאו מ"ש אך כו' לבש גיאות מלך ה' וכמ"ש
לבוש  דבחי' משום דוקא למעלה מלמטה שיביאו היינו
מחשבה  בחינת דהיינו תליא דלתתא באתערותא זה מלכות

1

2

3

4

5

6

c"ag i`iyp epizeax zxezn

על  נשען לחוץ וכשיוצא מקל בלא בביתו ההולך זקן וכן יפול
הוא  אם אפילו בשבת בו לצאת אסור כחו תשוש מחמת מקלו
בביתו  שהולך (שכיון יפול פן ומתיירא גופו שמנענע כך כל זקן
וכל  גופו כל עליו שיסמוך למקל זה צריך אין כן אם מקל בלא
כמשוי  זה הרי ליפול שמתיירא בעת בו שמתחזק אלא הליכתו
נסמך  גופו שכל למנעלים דומה ואינו הליכתו לצורך שנושא
עליהם  אין אם אף בהם לצאת מותר ולכך הליכתו בכל עליהם
שעמד  חולה וכן עור) מחופה שאינו עץ של כגון מנעל שם
ואם  בו לצאת אסור מקל בלא (קצת) לילך לו אפשר אם מחליו
זולתו  לילך לו אפשר שהרי במקל יצא לא סומא וכן מותר לאו
לומר  צריך ואין פסיעותיו ולתקן לישר אלא נוטלו ואינו
לצאת  שאסורים שבידם חשוב במקל לילך שנוהגים החשובים

תקכ"ב): סי' (עיין בו לצאת אסורים ביו"ט ואפילו בשבת בו

„È בלתי בחול יוצא שהוא כמו בשבת לצאת שלא ליזהר טוב
ולא  שבת שהיום ידו על שיזכור אחד תכשיט או מלבוש

: לחללו יבא

ÂË לו שהם מפני בהם לצאת מותר ברגליו וכבלים שאסור מי

בידו  ויביאם רגליו מעל יפלו שמא חוששים ואין מלבוש כמו
: יברח שלא היטב תקועים הם הסתם שמן לפי

ÊË הליצנים שעושים חמור כמין והוא באנקטמין יוצאין אין
בקשרים  ולא ברגליו והולך נושא והוא עליו כרוכב ונראה
בהם  והולכין הרגל לכף מושב בהם שיש גבוהים עצים והם

בפ  ולא הפנים בטיט על שנותנים פרצוף צורות כעין והם רמי
מלבושים  ואינם הם משוי אלו (שכל התינוקות להפחיד
בני  לרוב הוצאה דרך זו (שאין פטור בהם יצא ואם ( ותכשיטין

:( אדם

ÊÈ מפני ואפילו מחצלת או קופה או בתיבה יוצאין אין
שאין  שכיון במלבוש כמו בהם שנתלבש אפילו הגשמים
בשק  יוצאין אבל משוי הן הרי לעולם בהם להתלבש דרך
בשעת  בהן לצאת שדרך מפני מלבוש דרך וחמילה ויריעה

עליהם: מלבוש שם הגשמים בשעת שלא אף ולכן הגשמים

אסורים  מהם ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

יא-יז  סעיפים
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: פורים תוכןתוכןתוכןתוכן שמחת גדלה אמאי השאלה יישוב

ארור  בין ידע דלא "עד השיעור וביאור יו"ט, משמחת

מרדכי" וברוך המן

ãò àéøåôá éîåñáì ùðéà áééç ì"æøàî ïáåé æ"ôòå
äøéúéå äîåöò íéøåô úçîùù ,'åë òãé àìã

.è"åéáù äçîùäî

,ä"éåäá íé÷éãö åððø áéúë è"åéä ìë ìò äðä éë
äæ øåîæî íéøîåà êëìã äîåøú øäåæá øàåáîëå

.íéáåè íéîéå úåúáùá
לפי  בהוי'", צדיקים "רננו כתיב יו"ט כל על
יו"ט, של והרינה השמחה מדריגת נרמזת זה שבכתוב

בהוי'. בשם השמחה שהיא

ã"åé ,úåîìåòä úåìùìúùä úðéçá àåä ä"éåä äðäå
.'åë äðéá 'ä äîëç

בעולמות, המאיר האלקי האור על רומז הוי' שם
שהוא  ספירות, העשר נרמזות הוי' שם אותיות בד' כי
האלקי  האור ירידת דסדר השתלשלות", "סדר בחינת

ע  ה"עשר בכל ענין הוא למדריגה ממדריגה ולם
האלקי, שבאור ובחינות מדריגות עשר שהן ספירות",
דאות  השם, אותיות בד' נרמזות הספירות עשר וכל
- ראשונה ה"א אות החכמה, ספירת על רומזת יו"ד
גבורה  (חסד המדות ששת - ו' אות הבינה, ספירת

ספירת  - אחרונה ה"א ואות יסוד), הוד נצח תפארת
המלכות.

éåìâå øåà úôñåú íéëéùîîù åðééä ä"éåäá åððøå
.úåìùìúùää øãñá úåìùìúùäî äìòîìî

מורה  בהוי', השמחה שהיא בהוי'", "רננו וענין
דשם תוספתעל באותיות הרגיל ע"ד שלא אור גילוי

ספירות). העשר (היינו הוי'

מתעוררת  השמחה שמידת גשמית, שמחה דרך ועל
אדם  למשל: חדש. דבר אצלו שנתוסף בעת רק באדם
גלוי' בשמחה מתעורר אינו קבועה פרנסה לו שיש
סכום  לידו בא אם ורק הרגילה, פרנסתו לו כשמגיעה

נפשו. ותגל ישמח הרגיל ע"ד שלא גדול

"בהוי'" והרינה השמחה שענין למעלה, הוא וכך
שהאור  הרגיל. על יתירה אור גילוי תוספת על מורה
ומדוד, קצוב אור הוא השתלשלות" שב"סדר האלקי
לפי  ונמדד האור מתצמצם ומדריגה מדריגה שבכל
אמנם  ההיא, המדריגה של והגדרים ההגבלות ערך
למעלה), רצון ועת שמחה זמן (שהוא טוב יום בזמן
וגילוי" אור "תוספת השתלשלות בסדר נמשכת
"סדר  בתוך השתלשלות, מסדר מלמעלה
נמשכת  למעלה, זו אור ומתוספת ההשתלשלות".

מועד. קדושת ענין שזהו יתירה, קדושה בעולם
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קנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

øçàî ,äãîå øåòéùá ë"â àåä äæ øåà úôñåú äðäå
êåøò åðéàå äðéáå äîëç úåìùìúùäá êùîðù
,úåèéùôä úéìëúá èåùôä 'úé åúåîöòå åúåäîì

.'åë íéä ïî äôèë ÷ø àåä úåìùìúùää øãñå
ומידה, שיעור לה יש הזאת אור תוספת גם אמנם,
אותיות  ד' דרך העולמות בתוך ומתלבש שנמשך מאחר
הספירות  בתוך האור התלבשות ע"י היינו הוי", שם
שהן  כנ"ל), "השתלשלות" (הנקרא וכו' ובינה חכמה
ואין  שלה, והגדרה בציור ספירה כל מוגבלים, כוחות
שהוא  יתברך ועצמותו למהותו ודמיון ערך שום להן

כו  העולמות וכל הפשיטות", בתכלית אינם "פשוט לם
אור  תוספת גם וא"כ יתברך. אצלו הים מן כטפה אלא
אור  אלא סוף" "אין אינה השתלשלות בסדר המאירה

ומדוד. מוגבל

àéä êâçá úçîùå øîàðù è"åé úçîù úåöî ïëìå
,øùáá àìà äçîù ïéà äçîù éîìùá ,äãîå ìåáâá
,ïééá àìà äçîù ïéà ÷"îäá áøçùî åéùëòå
,è"åé úçîù úáåç éãé àöåé ïéé úéòéáøáå

.øåòéùå ìåáâá àéä äçîùäù
ומידה, שיעור לה יש אור" ה"תוספת שגם מאחר
זו  גילוי תוספת מחמת המתעוררת השמחה גם לכן,
טוב  יום שמחת שמצות מה וזהו ומידה, בגבול היא
בכזית  שמחה מצות י"ח שיוצאים ומדה, בגבול היא

הזה). (בזמן יין רביעית או שלמים מבשר

øúåé äìåãâ äçîùäù íéøåô úçîù ë"àùî
.'åë òãé àìã ãò ,úòãäî äìòîì

úøéñîä é"òù ,äìòîì øàåáîä ïéðò éðôî àåäå
äðéçá àåäù ,äðùä ìë æà íäá äéäù ùôð
àúúìã àúåøòúàá äðä ,úòãå íòèäî äìòîìù
óåñ ïéà úåîöòá äìòî äìòîì åòéâä äæ ìåèáå
åðéàù ,úåìùìúùää øãâî äìòî äìòîìù ,ä"á
úðéçá êùîð à÷åã äæîù ,'åë àìîîå ááåñ øãâá

.úåëéøàá ì"ðë ,ùôð úøéñîä

.úòãäî äìòîì àåä äæ éåìéâî äçîùä ïëìå
("עד  הדעת מן למעלה היא פורים של השמחה
ענינו  (שזהו נפש דמסירת האדם, מצד הן ידע"), דלא
מצד  והן כנ"ל, ודעת מטעם למעלה היא פורים) של
ועצמותו  ממהותו בפורים, שנמשך האור מדריגת
מה  גם וזהו הדעת. מן למעלה שהוא יתברך,
כלל, ומדה ושיעור מהגבלה "למעלה היא שהשמחה
ושיעור, גבול בזה לומר יתכן דעת עפ"י שהוא מה כי
סוף  אין בבחינת היא מהדעת שלמעלה בחינה משא"כ

ממש".

,éëãøî êåøáì ïîä øåøà ïéá òãé àìã ãò åðééäå
íéåù íìåë 'úé åúåîöò úøàä úåìâð úåìâäá éë
,êéùçé àì êùç íâ ù"îë äøåàë äëùçëå ,ùîî
äî êéòùô åáøå åì ïúú äî ú÷ãö íà ù"îëå

.åì äùòú
לבסומי  אינש "חייב שאמרו מה גם יובן ובזה
מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא
בין  להבדיל צריכים שאין לומר אפשר כיצד דתמוה
איך  חז"ל רמזו שבזה אלא מרדכי, לברוך המן ארור
מגיעים  פורים ושמחת דפורים המסירתֿנפש שע"י
עצמותו  הארת נגלות בהגלות כי יתברך, לעצמותו
כאורה, כחשכה וכמ"ש ממש, שוים כולם הרי יתברך,
יחשיך, לא חשך גם וכמ"ש לפניו, שווים ואור דחושך
תעשה  מה פשעיך ורבו לו תתן מה צדקת "אם ונאמר

וכמבוא  יתברך,לו", עצמותו שמצד מקומות בכמה ר
לומר  שייך לא כלל, ונבראים העולמות בגדר שאינו
מקום  תתפוס עבודתם העדר או הנבראים שעבודת
בין  להקב"ה לו איכפת מה "וכי (וכמאמר יתברך אצלו
את  בהן לצרף אלא המצוות ניתנו לא כו" ששוחט
לברוך  המן ארור בין ידע דלא "עד וזהו הבריות"),

מרדכי".
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

פי'Â‰ÊÂ(ו) המלך בו לבש אשר מלכות לבוש יביאו
דא"ס  מלכות לבוש בחינת הוא מלכות לבוש
כו' מלך להיות והתנשאות גיאות בבחי' בו שנתלבש

זה  יביאו יביאו מ"ש אך כו' לבש גיאות מלך ה' וכמ"ש
לבוש  דבחי' משום דוקא למעלה מלמטה שיביאו היינו
מחשבה  בחינת דהיינו תליא דלתתא באתערותא זה מלכות
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰¯‰Ó ששון קול ירושלים ובחוצות יהודה בערי ישמע
המעלה  מהו וצ"ל כלה, וקול חתן קול שמחה וקול
המשמח  כל כמ"ש החתן הוא העיקר והלא כלה קול שיהי'
מפני  צ"ל וגם קולות, בה' שניתנה לתורה זוכה החתן את
ומהו  לתורה שייך למה וגם החתן, את לשמח צריך מה
הז' ברכה ובין הו' ברכה בין ההפרש צ"ל וגם קולות. הה'
ברא  אשר ובברכת וכלה, חתן משמח אומרים הו' שבברכה
זמן  על קאי הו' דברכה אך הכלה. עם חתן משמח אומרים
שאז  לע"ל על קאי ברא אשר וברכת עיקר, שחתן הגלות

עיקר. הכלה יהי'
È„Î·Â אשר הברכה תחלת תחלה להבין צריך כ"ז להבין

וכלה  חתן ושמחה לששון לקרות שייך האיך ברא
דרך  הוא ששון כי ע"ס כללות הוא זה הלא בריאה בשם
החכמה  נק' ובד"כ מע"ס, השפע כללות המקבל יסוד פרט
וא"כ  ומל', ז"א הוא וכלה חתן בינה, הוא ושמחה ששון,
פי' לפי ואפי' בריאה, בשם אותם לקרוא אפשר האיך
מדות  וא"כ אבי"ע עולמות ד' יש גופא שבאצי' המקובלים
בריאה. בשם אותם לקרות יתכן לא ג"כ שבאצי' יצי' הם

Í‡ מלשון הא' פירושים, שני יש ברא בתיבת כי הענין
הרי"ף  שפי' כמו גילוי מלשון והב' מאין, יש בריאה
לחוץ  ויצא ניקב שמא הבריא שמא דחיישינן וושט גבי
ירדו  ע"ס נאצלו דכאשר ומפרש גילוי, מלשון שהוא
במוח  תחלה כלולה היתה מדה כל דהנה והענין ממדריגתן.
מביא  שבשכל דההתבוננות רואים שאנו כמו מחשבתו,
לפניו  שטוב איך מתבונן כאשר דהיינו גילוי לידי המדה
בחכמה  יש ובד"כ זה, לדבר ורצון מדה אצלו נעשה הדבר
והם  גילוי לידי יוצאים הם ואח"כ הרצונות, כל מציאת
מן  מעלה למעלה הם המדות שרש ובאמת שבשכל, מדות
כשנתהווה  וא"כ ותליא, אחיד בעתיקא ז"א כמ"ש השכל
בשכל  שהוא (דכמו מדה בשם שעולה עד מדה מציאות
ולכן  ועצומה. גדולה ירידה ה"ז מדה) בשם עדיין נק' אינו
דרגא, חות מלשון הוא חתן כי חתן, בשם המדות נק'
מדה, להיות משרשן כשיורדים חתן בשם נק' ואימתי
צריך  ולכן ירידתן, ע"ש הוא חתן בשם הנק' שמן ועיקר

אותן. לשמח
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.åè
øåàéá ,úåæåðâä úåøéôñ øùòá úåøåàä éùøù úå÷ìçúä

.÷"àã é"çðøð ìù ä÷åìçäå ,÷éúòä úâøãá
úå÷ìçúää úîåòìù úåøîìù çëåäå øáñåäù éøçà
øãâ ùé øåàá íâ äðä ,íéèåùôë úåøåàä íéáùçð íéìëáù
åäî ,åæ úåàá ò"ð éáøä øàáî ,úåøéôñ øùò ìù úå÷ìçúäå
.úåøéôñ ìù úå÷ìçúä ùé øáë åáù øåàáù ïåùàøä ùøùä

úåæåðâä úåøéôñä ìù íøãâá úåèéù á
åäæù øîåì ùéåביטוי לו יש  שבאורות , ההתחלקות ענין -

ïë íâ ו ïéàבדרגת øåàá ïìéöàîá úåæåðâä úåøéôñ øùò ïéðò
,íåöîöä éðôìù óåñשלפני סוף אין באור שגם  כידוע -

שהספירות אלא ספירות , עשר של התחלקות יש  הצמצום,

"גנוזות", נקראות ולכן מוחלט בהעלם הם íâùשם åðééäå
êééù íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàäá ïééãò ìåìë å÷ä úåéäá

åë úåøåàä éùøù íäù úåæåðâä úåøéôñ øùò åá,כלומר .'
שרש – בקו כבר מתחיל שבאורות והגדר שההתחלקות

הצמצום. לפני סוף  אין  באור כלול כשהוא האורות,
ãøôäå"áúë ñ- הענין בהבנת אחרת úåøéôñשיטה øùòäù

úåæåðâäהצמצום שלפני סוף אין  באור éùøùבמאצילן ïä
íéìëä52,.האורות ולא

אין  שבאורות היא בפרד"ס הרמ "ק שיטת  הענין : ביאור 
הוא חלוקות ספירות עשר של הגדר וכל התחלקות, שום
שרק צבעוניים, זכוכית בכלי המים וכמשל הכלים, מצד רק
שיטתו, לפי הנה ההתחלקות, בהם ניכר הכלי מחמת
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א.51. רפט, שם זה דרך ועל א. קכט, ג' חלק זוהר

אחר 52. כי והענין, שם: לשונו וזה ו'. פרק הצחצחות שער
הכלים, שרשי הם האמת לפי השרש, בעצם המתאחדים שהשרשים
ולא  לשרש לא צריך ואין אחד, הכל העצמות כי העצמות. שרש לא

האצילות  ספירות ר"ל החצונית הספי' שבכלים כמו א"כ למקור.
היות  עם בהם מתפשט העצם בשרשם כן בהם, מתפשט העצם

השרש. עצם והם ממש עצמותו שהם עד ויותר יותר בהם שיתגלה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

והתנשאות  גיאות בלבוש שמתלבש אמלוך דאנא זו
תליא  דוקא באתדל"ת העולמות בכל מל' בחינת להמשיך
מחשבה  בחי' גם ממש עצמותו שמצד מאחר הרי כי מלתא
שאין  מאחר ימלוך מי דעל כו' חשיבי כלא אמלוך דאנא זו
מעשה  דסוף משום הוא הענין אלא כנ"ל כלל מלבדו עוד
ומחשבה  רצון לו שעלה מה דהיינו תחלה במחשבה עלה
שנתאוה  דוקא מעשה סוף מפני היינו אמלוך דאנא זו
בדברים  המלובשים המצות ע"י בתחתונים דירה לו להיות
וכה"ג  גשמיים ותפילין גשמיי' ציצית כגון דוקא גשמיים
בלי  גמור בגלוי אא"ס עצמות מבחי' ויתגלה יאיר שבזה
משום  כנ"ל לה' לא אשר המעשים כשאר ולא פנים הסתר
נוגה  ממשלת תחת נתונים ההם הגשמיים שהדברים דגם
שנעשים  מפני העליון לאור מסתירים אינן מ"מ דעשי'

שנק' התפילין וכמו העליון אור להשראת ולבוש כלי בחי'
לנהוג  שאסור מצוה תשמישי וציצית קדושה תשמישי
שנתקדשו  מפני כו' והצמר הקלף בגשם גם בהם בזיון
נק' המצות וע"כ כו' בהן השוכן האלקי אור בקדושת
עלה  שלזה בהן מלובש דא"ס מל' שבחי' המלך מצות
בו  לבש אשר מלכות לבוש וזהו מלוכה בחי' במחשבה
יביאו  אך וד"ל כו' מלכי מלך שנק' דא"ס מל' בחינת המלך
שיהי' שכדי באתדל"ת מלמטה לו שיביאו מלכות לבוש
תליא  באתדל"ת המל' דבחי' זו במחשבה ותענוג רצון לו
המלך  מצות קיום ע"י מלמטה אותו שמעוררים מלתא
והתענוג  הרצון בחי' מחדש עולה זו מעשה סוף שע"י
מלכות  לבוש לו שמביאים והוא מלך שיהיה במחשבה

וד"ל: כו' לבש גאות מלך ה' להיות
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Â‰ÊÂ'הי שהמשכן למקדש משכן שבין החילוק ג"כ
הגילוי  הי' שבמשכן לפי והיינו דוקא, מצומח
הקדב"ה  של עראי דירת רק הי' כי ההשתל' סדר שבבחי'
הי' שבמשכן וזהו כו'. לאוהל מאהל מתהלך ואהי' וכמ"ש
קדמו, שמים בחי' כיריעה שמים נוטה ע"ש יריעות למעלה
כמ"ש  במשכן הי' העולם בבריאת שהי' מה כל ולכך

צומח במד  השתל' סדר שבבחי' וחי מצומח הי' ולכך רש,
דלע"ל  מעין שהי' בבהמ"ק אבל כו', מדומם למעלה וחי
דירת  הי' כי השתלשלות מסדר שלמעלה הגילוי שיהי'
מסדר  שלמעלה בחי' הוא קבע כי דהיינו הקדב"ה של קבע
דירת  אי בסוכה שבגמרא המחלוקת וזהו"ע השתלשלות,
היא  שהפלוגתא והיינו עראי, דירת אי בעינן קבע
מקיפים  דסוכה סכך ע"י שממשיכין סוכה של זו בהמשכה
סדר  שבבחי' המשכה מבחי' עראי דירת הוא אם עליונים,
והנה  השתל', מסדר שלמעלה קבע דירת או השתל'
שלמעלה  אא"ס גילוי דהיינו קבע דירת שהי' בהמ"ק
שדומם  לפי דוקא ועפר מאבני' הי' ע"כ השתל' מסדר
ארץ  שבמח' לפי כו' תחב"ס נעוץ ע"כ מדריגה סוף שהיא
ירדו  שבג"ע עליונות שנשמות מה ג"כ יובן ובזה קדמה.
ונהנין  שיושבין הגם שג"ע לפי והיינו דוקא, בגופים למטה
גילוי  מבחי' רק הוא שבג"ע הגילוי מ"מ אך השכינה, מזיו
מעדן  יוצא ונהר וכמ"ש כו' השתלשלות שבסדר אא"ס
בחי' הוא חכ' והנה חכ', בחי' הוא עדן הגן, את להשקות

וכמ"ש  ההשתל' ראשית נמשך מחכ' כי ההשתל' סדר
ביוד  ארז"ל וכן ממכ"ע, בחי' שהוא תמצא מאין והחכ'
הגילוי  יהי' תח"ה אבל חכ', בחי' שהוא העוה"ב נברא
יהי' וע"כ סוכ"ע מבחי' השתל' סדר מן שלמעלה מבחי'
הסוכ"ע  אא"ס עצמות שלגבי לפי בגופים דוקא נשמות
לפניו  שוין שניהם כו' לראות המשפילי לשבת המגביהי
יותר  גבוה שהאור כל ואדרבה וקטן, גדול ומשוה השוה
בגופים, דוקא נשמות יהי' וע"כ וכידוע יותר להשפיל יכול
ירדו  בג"ע שנה אלפי' מג' יותר שהם גבוהות ונשמות
הסוכ"ע  מאור ולהנות לקבל כדי בגוף להתלבש למטה
כו'. עלי' צורך ירידה וזהו בג"ע, להם עדיין נתגלה שלא
לקבל  יכול ואינו בג"ע תחלה הנשמה להיות צריך מ"מ אך
כל  צריכה ולכך בג"ע תחלה שהי' ע"י כ"א הסוכ"ע אור
שבהשתל' לפי תח"ה ואח"כ בג"ע תחלה להיות נשמה
אור  ג"כ לקבל אח"כ יכולה בג"ע שיהי' ואחר קדם שמים
ויהודא  יוסף ענין ג"כ זהו והנה קדמה. שארץ הסוכ"ע
ודומם  צומח ובחי' וארץ שמים ומדריגת בחי' ג"כ שהוא
בהגדלה  והולך שמתוסף וריבוי תוס' לשון יוסף כי כו'
יסוד  בחי' שהוא צומח בחי' ענין והוא למעלה והגבהה
בחי' הוא ויהודא הכתר, עד עולה ודעת הדעת עד שעולה
יהודא  ולכן דאצי' הרוממות בחי' שהוא דאצי' מל' ארץ
הביטול  בחי' בו יש שבדומם וביטול הודאה בחי' הוא

כנ"ל. ביותר
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‰¯‰Ó ששון קול ירושלים ובחוצות יהודה בערי ישמע
המעלה  מהו וצ"ל כלה, וקול חתן קול שמחה וקול
המשמח  כל כמ"ש החתן הוא העיקר והלא כלה קול שיהי'
מפני  צ"ל וגם קולות, בה' שניתנה לתורה זוכה החתן את
ומהו  לתורה שייך למה וגם החתן, את לשמח צריך מה
הז' ברכה ובין הו' ברכה בין ההפרש צ"ל וגם קולות. הה'
ברא  אשר ובברכת וכלה, חתן משמח אומרים הו' שבברכה
זמן  על קאי הו' דברכה אך הכלה. עם חתן משמח אומרים
שאז  לע"ל על קאי ברא אשר וברכת עיקר, שחתן הגלות

עיקר. הכלה יהי'
È„Î·Â אשר הברכה תחלת תחלה להבין צריך כ"ז להבין

וכלה  חתן ושמחה לששון לקרות שייך האיך ברא
דרך  הוא ששון כי ע"ס כללות הוא זה הלא בריאה בשם
החכמה  נק' ובד"כ מע"ס, השפע כללות המקבל יסוד פרט
וא"כ  ומל', ז"א הוא וכלה חתן בינה, הוא ושמחה ששון,
פי' לפי ואפי' בריאה, בשם אותם לקרוא אפשר האיך
מדות  וא"כ אבי"ע עולמות ד' יש גופא שבאצי' המקובלים
בריאה. בשם אותם לקרות יתכן לא ג"כ שבאצי' יצי' הם

Í‡ מלשון הא' פירושים, שני יש ברא בתיבת כי הענין
הרי"ף  שפי' כמו גילוי מלשון והב' מאין, יש בריאה
לחוץ  ויצא ניקב שמא הבריא שמא דחיישינן וושט גבי
ירדו  ע"ס נאצלו דכאשר ומפרש גילוי, מלשון שהוא
במוח  תחלה כלולה היתה מדה כל דהנה והענין ממדריגתן.
מביא  שבשכל דההתבוננות רואים שאנו כמו מחשבתו,
לפניו  שטוב איך מתבונן כאשר דהיינו גילוי לידי המדה
בחכמה  יש ובד"כ זה, לדבר ורצון מדה אצלו נעשה הדבר
והם  גילוי לידי יוצאים הם ואח"כ הרצונות, כל מציאת
מן  מעלה למעלה הם המדות שרש ובאמת שבשכל, מדות
כשנתהווה  וא"כ ותליא, אחיד בעתיקא ז"א כמ"ש השכל
בשכל  שהוא (דכמו מדה בשם שעולה עד מדה מציאות
ולכן  ועצומה. גדולה ירידה ה"ז מדה) בשם עדיין נק' אינו
דרגא, חות מלשון הוא חתן כי חתן, בשם המדות נק'
מדה, להיות משרשן כשיורדים חתן בשם נק' ואימתי
צריך  ולכן ירידתן, ע"ש הוא חתן בשם הנק' שמן ועיקר

אותן. לשמח
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.åè
øåàéá ,úåæåðâä úåøéôñ øùòá úåøåàä éùøù úå÷ìçúä

.÷"àã é"çðøð ìù ä÷åìçäå ,÷éúòä úâøãá
úå÷ìçúää úîåòìù úåøîìù çëåäå øáñåäù éøçà
øãâ ùé øåàá íâ äðä ,íéèåùôë úåøåàä íéáùçð íéìëáù
åäî ,åæ úåàá ò"ð éáøä øàáî ,úåøéôñ øùò ìù úå÷ìçúäå
.úåøéôñ ìù úå÷ìçúä ùé øáë åáù øåàáù ïåùàøä ùøùä

úåæåðâä úåøéôñä ìù íøãâá úåèéù á
åäæù øîåì ùéåביטוי לו יש  שבאורות , ההתחלקות ענין -

ïë íâ ו ïéàבדרגת øåàá ïìéöàîá úåæåðâä úåøéôñ øùò ïéðò
,íåöîöä éðôìù óåñשלפני סוף אין באור שגם  כידוע -

שהספירות אלא ספירות , עשר של התחלקות יש  הצמצום,

"גנוזות", נקראות ולכן מוחלט בהעלם הם íâùשם åðééäå
êééù íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàäá ïééãò ìåìë å÷ä úåéäá

åë úåøåàä éùøù íäù úåæåðâä úåøéôñ øùò åá,כלומר .'
שרש – בקו כבר מתחיל שבאורות והגדר שההתחלקות

הצמצום. לפני סוף  אין  באור כלול כשהוא האורות,
ãøôäå"áúë ñ- הענין בהבנת אחרת úåøéôñשיטה øùòäù

úåæåðâäהצמצום שלפני סוף אין  באור éùøùבמאצילן ïä
íéìëä52,.האורות ולא

אין  שבאורות היא בפרד"ס הרמ "ק שיטת  הענין : ביאור 
הוא חלוקות ספירות עשר של הגדר וכל התחלקות, שום
שרק צבעוניים, זכוכית בכלי המים וכמשל הכלים, מצד רק
שיטתו, לפי הנה ההתחלקות, בהם ניכר הכלי מחמת
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א.51. רפט, שם זה דרך ועל א. קכט, ג' חלק זוהר

אחר 52. כי והענין, שם: לשונו וזה ו'. פרק הצחצחות שער
הכלים, שרשי הם האמת לפי השרש, בעצם המתאחדים שהשרשים
ולא  לשרש לא צריך ואין אחד, הכל העצמות כי העצמות. שרש לא

האצילות  ספירות ר"ל החצונית הספי' שבכלים כמו א"כ למקור.
היות  עם בהם מתפשט העצם בשרשם כן בהם, מתפשט העצם

השרש. עצם והם ממש עצמותו שהם עד ויותר יותר בהם שיתגלה



c"agקס i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

אלפים  שלשת וידבר וכמו בשלשלת, טבעת כמו הקשורים רוחנים ענינים – השתלשלות סדר
העלולים  למדות העילה שהוא השכל וכמו זה, אחר זה ונמשכים תורה, של דבר כל על משל

ממנו.

¯e‡·e,ּומדרגֹות ּבחינֹות ב' ּדיׁש ידּוע ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָ
למעלה  הּוא והב' הׁשּתלׁשלּות, הּוא ְְְְְְִַַַָָהא'
האחּוזים  רּוחנּיים ענינים הם ּדהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָמהׁשּתלׁשלּות.
אּלּו והתאחזּותם התקּׁשרּותם ואפן ּבאּלּו, אּלּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹּוקׁשּורים
ּבּׁשלׁשלת, ּוקׁשּורים האחּוזים הּטּבעֹות ּדר על הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבאּלּו
מּמּנה, העליֹונה הּטּבעת ּבסֹוף אחּוזה הּׁשנּיה טּבעת ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּדראׁש
הּוא  וכן מּמּנה, הּתחּתֹונה הּטּבעת ּבראׁש קׁשּורה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹּובסֹופּה
טּבעֹות  רּבּוי עד והעׁשירית הרביעית הּׁשליׁשית ְְְְֲִִִִִִִַַַַַַַָָָּבהּטּבעת
ּבלמעלה  אחּוזים הם ּבראׁשיתן הּנה ּדכּלן זה, אחר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבזה
הׁשּתלׁשלּות  ענין וזהּו מהם, ּבלמּטה קׁשּורים ּובסֹופן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמהם
אחּוזים  ׁשהם ׂשכל, ּכמֹו רּוחנּיים מציאּות ענינים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשהם
והינּו ׁשּבהּׁשלׁשלת, הּטּבעֹות ּבדגמת ּבאּלּו אּלּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻּוקׁשּורים
ּבהּמציאּות  קׁשּורה היא ּבסֹופּה הּנה הראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָּדהּמציאּות
היא  ּבראׁשיתּה אׁשר הּׁשנּיה והּמציאּות מּמּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלמּטה
קׁשּורה  היא ּבסֹופּה הּנה ׁשּלמעלה, ּבהּמציאּות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָקׁשּורה
מציאּות  ׁשל סדרם הּוא וכ מּמּנה, ׁשּלמּטה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבהּמציאּות
ּכל  הּנה לעצמם, מציאּות מהם אחד ּכל היֹותם ּדעם ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּללּו,
לֹו ׁשּקדּום הרּוחני ּבהּמציאּות אחּוז ראׁשֹו הרי מהם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד
ענין  ּדזהּו מּמּנּו, ׁשּלמּטה הרּוחני ּבהּמציאּות קׁשּור ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָוסֹופֹו

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו מׁשל", אלפים ׁשלׁשת (עירּובין "וידּבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ו  ּדבר ּכל על ׁשלמה ׁשאמר "מלּמד ב) עּמּוד כא דבר ּדף ְְְֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ׂשכלים  אלפים ג' ׁשהם מׁשל", אלפים ׁשלׁשת ּתֹורה ְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹׁשל
הם  ּכּלם אׁשר ּתֹורה, ׁשל ודבר ּדבר ּבכל ונמׁשל ְְְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָָָֻּבמׁשל
קׁשּור  הראׁשֹון ׁשל ּדסֹופֹו זה, אחר זה ונמׁשכים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָהֹולכים
ׁשל  ּבסֹופֹו אחּוז הּׁשני ׁשל וראׁשֹו הּׁשני ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹּבראׁשֹו
ּדׁשלׁשלת. הּטּבעֹות ּבדגמת זה אחר ּבזה ּכּלם וכן ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻהראׁשֹון,
הּטּבעת  ואין לבד, מׁשל רק הם הּׁשלׁשלת טּבעֹות ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאמנם
והּטּבעת  הּׁשנּיה, הּטּבעת ׁשל היֹותּה מחּיבת ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהראׁשֹונה
ׁשהּוא  ּכמֹו אבל הראׁשֹונה, מן מכרחת אינּה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻהּׁשנּיה
הראׁשֹון  הּׂשכל הּנה ּדׂשכל, הרּוחנים ּבהּמציאּות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהּנמׁשל
הּוא  הּׁשני והּׂשכל אחריו, הּבא הּׁשני הּׂשכל את ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמחּיב

ׁשאנּו ּכמֹו ועלּול, ּדעּלה ּבסדר הראׁשֹון, הּׂשכל מן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻמכרח
ּבדר מׁשּתלׁשלים הם הּנה הּנפׁש ּבכחֹות ּבמּוחׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹרֹואים
הּנה  ולכן לזה, זה ׁשּבער הּוא ועלּול ּדעּלה ועלּול, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָעּלה
ונמצא  העּלה מן מכרח עלּול וכל עלּול, מחּיב עּלה ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָֻּכל
מה  הּוא ועלּול ּדעּלה ּדהּגדר ולהיֹות מּמּנּו, מּמילא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבדר
יכֹולים  עּלה ּבכל הּנה לזאת לזה, זה ּבערּכם קרֹובים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּׁשהם
לפעמים  ואם מּמּנה, לבֹוא המחּיבים העלּולים ענין ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻלידע
הּמֹונעת  צדדית סּבה מּפני הּוא העלּולים מתּגּלים ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָאינם
יבֹוא, ׁשּלא אפׁשר אי לבֹוא המחּיב ּכי התּגּלּותם, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּומעּכבת
יבֹוא, ׁשּלא ּומעּכב הּמֹונע צדדי ּדבר יׁש ּדכאׁשר לא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹאם
סּבה  מּצד אם ּכי עצמֹו מּצד הּמניעה אין הרי ּכן ְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָאם
עּלתֹו מעלת לידע אפׁשר עלּול ּומּכל לבד, ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָחיצֹונית
לעצמֹו, מציאּות ּכבר הּוא העלּול ּכאׁשר ּגם ּכי ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָהמחּיבֹו,
חּיבֹו, אׁשר עּלתֹו התּפּׁשטּות ּבֹו יׁש הרי מקֹום מּכל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָהּנה
והּמּדֹות  עּלה ּדהּׂשכל ועלּול, עּלה ׁשהם ּומּדֹות ׂשכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוכמֹו
ּבדר נמצאת והּמּדה מּדה מחּיב ׂשכל ּכל הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעלּולים,
ּבמחֹו ׂשכל יׁש ׁשּכאׁשר הּכלל ּדזה הּׂשכל, מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּמילא

ּבה  ּבֹו ּומתּבֹונן טֹובה ּבהבנה ּומבין ּדעּתֹו,ּומׂשּכיל עמקת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָ
ּומכרחת  המחּיבת מּדה ּבלּבֹו ׁשּיתעֹורר ּבהכרח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻֻהּנה
ּבמּוחׁש, הּוא ּדכן ּבמחֹו, ּומּׂשגת הּנתּפסת ההיא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻמההׂשּכלה
ּבהכרח  הרי ּבֹו ּומתּבֹונן ּדבר מבין ּדכאׁשר – ּבגׁשמּיּות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהן
ּביראה  אֹו וקרּוב ּבאהבה אם ׁשהּוא מּדה ּבאיזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיתעֹורר
מהּמׂשּכל  ּומכרחת המחּיבת הּמּדה ּבאֹותּה והינּו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻֻֻורחּוק,
אלקי  ּבהתּבֹוננּות ּדכׁשּמתּבֹונן – ּברּוחנּיּות והן ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָֹההּוא,
ּבהכרח  הרי אז הּנה ּבלּבֹו, נרּגׁש ׁשהענין עד ּדעּתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבהעמקת
ההּוא, מהּמׂשּכל המחּיבת הּמּדה ּבאֹותּה ׁשּיתעֹורר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּדבר
ּׁשּמׂשּכיל  ּבמה וההתקּׁשרּות ההתּבֹוננּות הּוא הּכל ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַֹּדעּקר
והּמּובן  ּבחכמתֹו הּמׂשּכל ההּוא הענין ׁשּיהיה עד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּומבין
א  זיינע ווערט עם ּביז ּבדעּתֹו, מקּׁשר ּבינתֹו ּבכח ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֻֻּומּׂשג

ׂשכלי יז זא ענין רק ּדאינֹו והינּו מּמּנּו, ׁשחּוץ ּדבר ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
.זא א זיינע איז עס לֹו, נֹוגע ההּוא ׁשהּׂשכל אם ּכי ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבלבד,
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שלו.יז. דבר נהיה שזה עד

c"ag i`iyp epizeax zxezn

שבשרשי שכן  כל התחלקות, שום אין  שבאצילות שבאורות
התחלקות שום אין  הצמצום שלפני סוף אין באור 53האורות

שרש  מצד רק זה ספירות עשר של התחלקות שיש וזה
øîàðהכלים, íà åðééäåונפרשíä úåøéôñ øùòã úåøåàäù

úåäî éìáוגדרéøîâì äìòîìù óåñ ïéà øåàä åîë éøîâì
úåøéôñ øùò úåäîî בו ואין לגמרי  פשוט בוודאי  שהוא

התחלקות, úåæåðâäשום úåøéôñ øùòã øîåì êéøö ïë ìò
עשר במספר שהם גופא בזה התחלקות יש  éùøùשבהם íä

íéìëä.לעיל הנזכרת הפרד"ס שיטת וזוהי  האורות, ולא
åðáúëù äî éôì ìáàהאר"י שיטת פי úåøåàäáעל íâù

úåøéôñ øùòãדאצילותåë ãñçå äîëç úåëééù øîåì ùé'
הקודמות באותיות באריכות שהוכח  àø÷ðùוכפי ÷ø ,-

äîהאורות éìá וגדר úåøéôñ,(-מהות) øùòã íéìëä éáâì
úåæåðâä úåøéôñ øùò ïë íàהצמצום שלפני סוף  אין באור

åîéùøäî äìòîìù עשר אבל הכלים, שרש  הוא  שהרשימו -
הגנוזות úåøéôñהספירות øùòã úåøåàä éùøù íä

úåìéöàã וגדר התחלקות יש  בהם  '.åëוגם
הם האם האורות, ענין  בהבנת כלליות שיטות שתי  ואלו 
איזה בהם  שיש או  הפרד "ס . כדברי  לגמרי  פשוטים

האר"י כדברי .54התחלקות
ìåáâ úðéçáá íä úåæåðâä Y åîöò óåñ ïéà øåàä éáâì

ìáà,הגנוזות ספירות בעשר התחלקות שיש שאמרנו מה כל
ב לא åîöòהוא óåñ ïéà øåàä עצמו סוף אין  באור שהרי 

העצמות של ה'יכולת' בדרגת רק ולא התחלקות, שום אין 
לגלות העצמות יכולת רק כלל, אור של גילוי שום  אין  ששם

אלא התחלקות, שום אין בודאי  ששם - åìéôàאור
על כבר éåìéâäåכשמדברים øåàäבפועלúåîöòä ïîלפני

åëהצמצום íöòä éåìéâ úðéçáá àåäù',בגילוי הנה
סוף אין  האור של úåäîîהראשון éøîâì èùôåî àåä éøä

ììë úåøéôñ úðéçá íù êééù åðéàå úåøéôñ øùòשהרי
גדר, שום בו שייך שלא סוף" אין "אור הוא כן כשמו 

וסוף בשביל,'åëהגבלה האור גילוי  על כשמדובר רק
"עשר  לומר שייך הצמצום) לפני  שזה (אף העולמות

ספירות".
úåæåðâä úåøéôñ øùòå עשר של התחלקות יש כבר ששם

)øùôàשøîåì êéøö- הגנוזות " ספירות "עשר במקום
úåøåàã úåøéôñ øùòå(íéàø÷ð ïäéáâì ìåáâ éìáå äî éìá

åîéùøäî åìöàðù íéìëã úåøéôñ øùòשלפני הגבול כח -
äìòîìùהצמצום øåàäî åëùîðå åìöàð úåøåàä éë ,

å÷ä êùîð åðîîù åîéùøäîבלי" הם הרשימו  לעומת ולכן
וגדר  ìáàמה " מעריכים, כשאנו  ספירות עשר של האורות 

åîöòאותם óåñ ïéà øåà éáâìלגמרי ïëהפשוט íâ íä
åë ìåáâä øå÷îå ùøù שביאר כפי  הכלים שרש לא  אמנם - .'

לאור  שרש שם יש  כבר אבל האורות, שרשי  אלא הפרד"ס,
הקו. אור שהוא  המוגבל,

הראשון  הגילוי – ממש  עצמו סוף אין  לאור ביחס כי נמצא,
אך הגבול, שרש נקראים הגנוזות, ספירות  עשר  הבורא, של
הם הרשימו, בדרגת הכלים, של בפועל להתחלקות ביחס

גבול". ו "בלי  מה" "בלי  נקראים
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משנ"ת 53. והנה, ו'): (אות תשט"ו שנת בשלח פרשת שיחת ראה
הפרדס  מדעת מוכרח זה הרי – פשוטים הם האורות הפרדס שלדעת
שלא  המקובלים ולדעת הצמצום. מענין ידע לא שהרמ"ק ידוע עצמה:
בהכרח  הספירות, בענין שדיברו בשעה הנה הצמצום, מענין ידעו
הם  שהאורות דכיון פשוטים, הם שהאורות – לדעתם – לומר
שיהי' יתכן לא הרי באמצע, צמצום של ענין  ואין במקורם, בדביקות
וציור  פשוטים, הם שהאורות ועכצ"ל ציור, של ענין איזה בהאורות
הן  הגנוזות שהע"ס הפרדס מ"ש וזהו הכלים. מצד רק הוא הספירות
(האורות) העצמות "כי (העצמות), האורות שרשי ולא הכלים שרשי
מענין  ידע שלא דכיון – למקור" ולא לשורש לא צריך ואין אחד הכל
הם  האורות אזי באמצע, צמצום אין כאשר לשיטתו, הרי הצמצום,

אורות  בין החילוק זהו שהרי מקורם, עם אחת מציאות והם בדביקות
הפסק. ע"י הם והכלים בדביקות הם שהאורות לכלים,

האריז"ל 54. שיטת של החידוש כי אפשר בדרך לומר ויש
ה', בעבודת הצמצום) לפני גם שרש לה יש באורות (שההתחלקות
לא  המוגבלים, הנבראים - אלינו הבורא, בין כביכול שהיחס היא,
של  המושג כל הצמצום לפני ואילו הצמצום, לאחר רק התחדש
בעצמו  הבורא של בגילוי גם אלא מקום, תופס לא ונבראים התחלקות
לעשר  שרש שיש מתבטא וזה אלינו. יחס יש הצמצום, לפני כביכול,
ראה  - הצמצום. לפני גם העולם, של ההנהגה מקור שהם הספירות,

זה. ספר בסיום - אפשר" בדרך כללי "באור גם
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אלפים  שלשת וידבר וכמו בשלשלת, טבעת כמו הקשורים רוחנים ענינים – השתלשלות סדר
העלולים  למדות העילה שהוא השכל וכמו זה, אחר זה ונמשכים תורה, של דבר כל על משל

ממנו.

¯e‡·e,ּומדרגֹות ּבחינֹות ב' ּדיׁש ידּוע ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָ
למעלה  הּוא והב' הׁשּתלׁשלּות, הּוא ְְְְְְִַַַָָהא'
האחּוזים  רּוחנּיים ענינים הם ּדהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָמהׁשּתלׁשלּות.
אּלּו והתאחזּותם התקּׁשרּותם ואפן ּבאּלּו, אּלּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹּוקׁשּורים
ּבּׁשלׁשלת, ּוקׁשּורים האחּוזים הּטּבעֹות ּדר על הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבאּלּו
מּמּנה, העליֹונה הּטּבעת ּבסֹוף אחּוזה הּׁשנּיה טּבעת ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּדראׁש
הּוא  וכן מּמּנה, הּתחּתֹונה הּטּבעת ּבראׁש קׁשּורה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹּובסֹופּה
טּבעֹות  רּבּוי עד והעׁשירית הרביעית הּׁשליׁשית ְְְְֲִִִִִִִַַַַַַַָָָּבהּטּבעת
ּבלמעלה  אחּוזים הם ּבראׁשיתן הּנה ּדכּלן זה, אחר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבזה
הׁשּתלׁשלּות  ענין וזהּו מהם, ּבלמּטה קׁשּורים ּובסֹופן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמהם
אחּוזים  ׁשהם ׂשכל, ּכמֹו רּוחנּיים מציאּות ענינים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשהם
והינּו ׁשּבהּׁשלׁשלת, הּטּבעֹות ּבדגמת ּבאּלּו אּלּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻּוקׁשּורים
ּבהּמציאּות  קׁשּורה היא ּבסֹופּה הּנה הראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָּדהּמציאּות
היא  ּבראׁשיתּה אׁשר הּׁשנּיה והּמציאּות מּמּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלמּטה
קׁשּורה  היא ּבסֹופּה הּנה ׁשּלמעלה, ּבהּמציאּות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָקׁשּורה
מציאּות  ׁשל סדרם הּוא וכ מּמּנה, ׁשּלמּטה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבהּמציאּות
ּכל  הּנה לעצמם, מציאּות מהם אחד ּכל היֹותם ּדעם ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּללּו,
לֹו ׁשּקדּום הרּוחני ּבהּמציאּות אחּוז ראׁשֹו הרי מהם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד
ענין  ּדזהּו מּמּנּו, ׁשּלמּטה הרּוחני ּבהּמציאּות קׁשּור ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָוסֹופֹו

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו מׁשל", אלפים ׁשלׁשת (עירּובין "וידּבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ו  ּדבר ּכל על ׁשלמה ׁשאמר "מלּמד ב) עּמּוד כא דבר ּדף ְְְֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ׂשכלים  אלפים ג' ׁשהם מׁשל", אלפים ׁשלׁשת ּתֹורה ְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹׁשל
הם  ּכּלם אׁשר ּתֹורה, ׁשל ודבר ּדבר ּבכל ונמׁשל ְְְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָָָֻּבמׁשל
קׁשּור  הראׁשֹון ׁשל ּדסֹופֹו זה, אחר זה ונמׁשכים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָהֹולכים
ׁשל  ּבסֹופֹו אחּוז הּׁשני ׁשל וראׁשֹו הּׁשני ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹּבראׁשֹו
ּדׁשלׁשלת. הּטּבעֹות ּבדגמת זה אחר ּבזה ּכּלם וכן ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻהראׁשֹון,
הּטּבעת  ואין לבד, מׁשל רק הם הּׁשלׁשלת טּבעֹות ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאמנם
והּטּבעת  הּׁשנּיה, הּטּבעת ׁשל היֹותּה מחּיבת ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהראׁשֹונה
ׁשהּוא  ּכמֹו אבל הראׁשֹונה, מן מכרחת אינּה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻהּׁשנּיה
הראׁשֹון  הּׂשכל הּנה ּדׂשכל, הרּוחנים ּבהּמציאּות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהּנמׁשל
הּוא  הּׁשני והּׂשכל אחריו, הּבא הּׁשני הּׂשכל את ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמחּיב

ׁשאנּו ּכמֹו ועלּול, ּדעּלה ּבסדר הראׁשֹון, הּׂשכל מן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻמכרח
ּבדר מׁשּתלׁשלים הם הּנה הּנפׁש ּבכחֹות ּבמּוחׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹרֹואים
הּנה  ולכן לזה, זה ׁשּבער הּוא ועלּול ּדעּלה ועלּול, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָעּלה
ונמצא  העּלה מן מכרח עלּול וכל עלּול, מחּיב עּלה ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָֻּכל
מה  הּוא ועלּול ּדעּלה ּדהּגדר ולהיֹות מּמּנּו, מּמילא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבדר
יכֹולים  עּלה ּבכל הּנה לזאת לזה, זה ּבערּכם קרֹובים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּׁשהם
לפעמים  ואם מּמּנה, לבֹוא המחּיבים העלּולים ענין ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻלידע
הּמֹונעת  צדדית סּבה מּפני הּוא העלּולים מתּגּלים ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָאינם
יבֹוא, ׁשּלא אפׁשר אי לבֹוא המחּיב ּכי התּגּלּותם, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּומעּכבת
יבֹוא, ׁשּלא ּומעּכב הּמֹונע צדדי ּדבר יׁש ּדכאׁשר לא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹאם
סּבה  מּצד אם ּכי עצמֹו מּצד הּמניעה אין הרי ּכן ְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָאם
עּלתֹו מעלת לידע אפׁשר עלּול ּומּכל לבד, ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָחיצֹונית
לעצמֹו, מציאּות ּכבר הּוא העלּול ּכאׁשר ּגם ּכי ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָהמחּיבֹו,
חּיבֹו, אׁשר עּלתֹו התּפּׁשטּות ּבֹו יׁש הרי מקֹום מּכל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָהּנה
והּמּדֹות  עּלה ּדהּׂשכל ועלּול, עּלה ׁשהם ּומּדֹות ׂשכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוכמֹו
ּבדר נמצאת והּמּדה מּדה מחּיב ׂשכל ּכל הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעלּולים,
ּבמחֹו ׂשכל יׁש ׁשּכאׁשר הּכלל ּדזה הּׂשכל, מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּמילא

ּבה  ּבֹו ּומתּבֹונן טֹובה ּבהבנה ּומבין ּדעּתֹו,ּומׂשּכיל עמקת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָ
ּומכרחת  המחּיבת מּדה ּבלּבֹו ׁשּיתעֹורר ּבהכרח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻֻהּנה
ּבמּוחׁש, הּוא ּדכן ּבמחֹו, ּומּׂשגת הּנתּפסת ההיא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻמההׂשּכלה
ּבהכרח  הרי ּבֹו ּומתּבֹונן ּדבר מבין ּדכאׁשר – ּבגׁשמּיּות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהן
ּביראה  אֹו וקרּוב ּבאהבה אם ׁשהּוא מּדה ּבאיזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיתעֹורר
מהּמׂשּכל  ּומכרחת המחּיבת הּמּדה ּבאֹותּה והינּו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻֻֻורחּוק,
אלקי  ּבהתּבֹוננּות ּדכׁשּמתּבֹונן – ּברּוחנּיּות והן ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָֹההּוא,
ּבהכרח  הרי אז הּנה ּבלּבֹו, נרּגׁש ׁשהענין עד ּדעּתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבהעמקת
ההּוא, מהּמׂשּכל המחּיבת הּמּדה ּבאֹותּה ׁשּיתעֹורר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּדבר
ּׁשּמׂשּכיל  ּבמה וההתקּׁשרּות ההתּבֹוננּות הּוא הּכל ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַֹּדעּקר
והּמּובן  ּבחכמתֹו הּמׂשּכל ההּוא הענין ׁשּיהיה עד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּומבין
א  זיינע ווערט עם ּביז ּבדעּתֹו, מקּׁשר ּבינתֹו ּבכח ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֻֻּומּׂשג

ׂשכלי יז זא ענין רק ּדאינֹו והינּו מּמּנּו, ׁשחּוץ ּדבר ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
.זא א זיינע איז עס לֹו, נֹוגע ההּוא ׁשהּׂשכל אם ּכי ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבלבד,
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רצים  שהיו וילדים נשים אנשים הקהל כל את באיומים מבריחים והיו אותם, סובבים בראשם וסרדיוט
במרכבת  נסיעה כבוד, הדרת של נסיעה היתה זו ונסיעה צוחה. בקול ומיללים וצועקים התהלוכה אחר
שעברה  מקום ובכל לנוח מיוחד חדר אדמו"ר לכ"ק נותנים היו – ּפאסט – מלון ובכל מרווחה ָָהּפאסט

אותו. ומברכים אדמו"ר כ"ק הוד קדש פני מקבלים ונשים אנשים מאות היו המרכבה

פקידות  משרי ואחד לּפטרבורג, אדמו"ר כ"ק הוד בא תשרי לחודש ושמונה עשרים הששי ביום
טאייני  בחצר מהבתים אחד אל עמו הנוסעים ואת אותו ויביא קדשו פני את קדם הפנימי ַשר

לשרתם.224225226227סאוועט  נכרי ולהבדיל עברי  משרת עליהם ויצו ָ

ביום  פעמים שלשה בציבור להתפלל נוהג אדמו"ר אביו כ"ק הוד כי  להשר הגיד הר"מ הרה"ק
הנ  באשר זו, דרישה למלאת יכול לא אשר על הוא שמצטער ענהו השר ומעריב, מנחה כולם,שחרית ה

עמהם  שבא והשני והוא אביו כ"ק לו 228הוד הציע הר"מ העברים. מאחיהם בדילים להיות צריכים ,
ישמע  אשר קטנים סדקים יעשו וממעל שמה יתפללו ביניהם מפסיק סתום שכותל האחד בהמעון אשר

כן. נעשה שעות איזה וכעבור בתורה, והקריאה התפלה את
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חשאית. מועצה = (224

.1818ֿ1881 (225

השלישית. המחלקה = (226

ּפעטער  – רוסי' קיסרי (ע"ש ּפעטראּפאוולאוו מבצר = (227ַָָ

ַוּפאוועל).
עמהם 228) שבא דלהלן והשני המשרת, משה יוסף ר' הוא אולי :

ברשימה.

•
ycew zexb`

תרפ"א  תמוז ט"ז ב"ה,

שמואל  מו"ה אי"א וו"ח הנעלה תלמידינו

שו"ב  שי'

וברכה. שלום

בעזרו. יהי' והשי"ת התקבל א"ר ששה בסך שילוחו

וזה  בפאלטאווע כעת הנהו תמימים, תומכי המוסד ע"ד

לשם: כתיבה עניני לכל האדרעס

פאלטאווא] ,21 פאראחאווא שניאורסאהן, [ז.

אלקים  עזרך אשר מכל הודיעיני נא הואיל יקר, תלמיד

האלקים. יברכם מקומך, אנשי בקרב ולברכה, לטובה לעשות

מהתמימים  ואחד אחד כל את ית' האל שולח למחי' הלא

שמות  במד"ר וכאמרז"ל הער, ישראל לב ולעודד לעורר יחיו,

כו'. רבים מים ע"פ בתחלתו פמ"ט

הם, יפים ישראל בני להם, אשר וכל ד' עם יהיו ברוכים

נטועה  חזקה אהבתם ה', את תמימה לבם הם, יקרים

מעוררים  וכאשר מטרידם, החיים שקושי ורק וכמוסה,

והמועיל. הטוב בכל מתעוררים אותם,

ורבך  בוראך, זכור תעודתך, דע יקר, תלמיד ע"כ ואשר

ואחד  אחד כל כי דרישתו יתלונן, שדי בצל בשמים אשר

את  וישרת מאדו, נפשו בלבו האלקים את יעבוד עבוד מאתנו

פרקי  בלימוד המבריא מזון עת בכל לפניהם לתת סגולה, עם

רעים  אהבת על לעורר דא"ח, אגדה, שיעורי העולם, אבות

אבותינו  מחיי נעימות בשיחות הלבבות לקרב חברים, דיבוק

אלקי  בדגל יתחזקו נפש ובעוז לב בתום אשר הקדושים,

יוכל. כאשר איש איש ועבודה בתורה ישראל

בתבונתינו  ולא דורש, האלקים והשגתינו חכמתינו את לא

על  להתענג יואיל כי עלה ויתעלה יתברך ברצונו יתאווה,

מלך  מזמירת באמרו גם מישרים הולך תם ולב נפש שפיכות

ית'. מצותיו ובקיימו בתורה, פסוק בלמדו ישראל,

ישראל  עם אחינו כל ובעזר בעזרך יהי' הטוב והאל

עתים  ולקבוע במנוחה לישב יחיו עליהם ד' במחנך היושבים

במושב[ו]תם. יהי' נועם ואור לתורה,

ורבו. מורו בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'
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mixeaic ihewl

שלכל  הוא הזולת, עם והן עצמו עם הן העבודה, סדר
הכללית  ההכאה שזה הכללי הביטול להיות צריך לראש
הבירור  להיות צריך מכן ולאחר הרע. ומהות בעצם
והעבודה  ברע, שיש והרע הטוב את לברר הפרטי,
ואת  ברע השקוע הטוב ניצוץ את להוציא היא הפרטית

לחוץ. לדחות הרע
הטוב  בבירור הפרטית לעבודה שמוכרחים כשם
הכללי. לביטול גם מוכרחים כך ברע, הנמצאים והרע
של  המעמיד הדבר עיקר הוא הכללי הביטול אדרבה

הבירורים. בעבודת הפרטית העבודה
שאימרת  בשקלוב האמצעי הרבי חסידי בפי מרגלא
אגב, בדרך הנאמרת הצולע המלמד מיכל של הביטול
של  ה"יחידות" דברי לקליטת לכלי השומע את עושה

הרבי.
אחד  היה  מאן מנחם ר' של אביו  מנזסון שלמה ר'
גביר, בן גביר היה האמצעי. הרבי של האברכים מחסידיו
רבנו  של בזמנו עוד שהיו חסידים ידי על ומודרך מחונך
חסידים  עם להתוועד נוהג היה "יחידות" ולאחר הזקן,
החמימות  ערך לפי אבל ה"יחידות". למחול ולהצטרף
אלה  הקרירים, מהחסידים עדיין היה החסידית

בתים. בעלי חסידים הנקראים
היה  בשקלוב, החסידים אברכי שאר כפי שלמה, ר'
ומתוועד  החסידיות לכנופיות מצטרף בהתלהבות, מתפלל

חסידים. בין הנהוג כפי
מיכל  התפרץ מסויימת, התוועדות בשעת אחת פעם
בלבו  עצמו את הכה מזעזע, בבכי הצולע המלמד
עלי  רחם עולם, של ריבונו עצמו: כלפי בטענו ובראשו,
ודבק  בתורתך עינינו ב"והאר מאושרת בחיות לי ועזור
שמך", את וליראה לאהבה לבבנו ויחד במצותיך לבנו
ב"והעושר  מנסזון לשלמה שיש מאושרת חיות כאותה

מלפניך". והכבוד
שלמה, ר' את לבטל התכוון לא המלמד שמיכל אף
עצמו, על חשב הוא דנפשיה, אדעתא זאת אמר הוא שכן
באמת  חש הוא אין שכן בעבודה, מדרגתו רצון שבע לא
שר' כפי בתורתך", עינינו "והאר של הבקשה את לאמיתו
פעלה  אימרתו ברם, והכבוד", ב"והעושר חש שלמה
מהר  חיש נסע הוא שלמה. ר' על חזק רושם
ומאז  האמצעי הרבי אל ל"יחידות" נכנס לליובאוויטש,

לגמרי. אחר לאדם נשתנה
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בי  – הרוממות פקודת ב'כשהגיעה השני 219ום ביום אשר – תקס"א תשרי ח"י דחוהמ"ס שני
– הממשלה חשבון על – הּפאסט מרכבת עם המלוכה לעיר מסעו יעשה תשרי לחדש וארבעה ָעשרים
אזרחים, בבגדי פקידים ושלשה חנם, עמו ויסעו לשמשו שירצה מי את אנשים שני עמו לקחת ויכול

עמו. יקחנו אדמו"ר כ "ק הוד אשר הר"מ הרה"ק התאמץ הנה דרכם, על אותם ילוו

ית' לו ותודה השי"ת בחסד קדישא, בפומי' ומרגלא הצעיר בנו את מחבב הי' אדמו"ר כ"ק הוד
בשמו  נקרא שהוא ממי עשר פי מצוינים כשרונות בעל הוא מאד 220221משה במאד המצוין זכרו אשר

עד. עדי ממני ימוש לא

הקודמת  לגבי זו נסיעה הצטיינות לכל וכבד 222נודע קשה מאסר היתה הראשונה – תקנ"ט בשנת –
המות" "עגלת ונקראת ברזל בפחי המכוסה השחורה במרכבה שהושיבוהו הראשונה מרגע –223ביותר

בסוסים  רוכבים חרב שלופי וחיילים אותם, סובבים חרב שלופי רגלי וחיל – וואגען שטארב ַָדער
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אגרותֿ  וש"נ. .137 ע' תש"ז השיחות ספר – אודותו ראה (218

בחיי  שנולד ואילך 96 ע' תש"ב השיחות ובספר קכז. ע' ח"ח קודש

הבעש"ט.

ב'219) ג').ביום ביום חל תקס"א תשרי (ח"י ג' ביום אוצ"ל: :

קיץ  השיחות ספר פצ"אֿצב. הזכרונות ספר – אודותו ראה (220

ועוד. ואילך. 58 ע' ה'ש"ת

של.אבי:221) זקנו אביו ואוצ"ל: שתח"י. בהעתקה כ"ה

כסלו. כז יום" "היום ואילך. שמ ע' ח"ג אגרותֿקודש ראה (222

פי"ט. ח"א רבי בית

מוליכים  היו מות למשפט ר"ל ונידונים מלכות מחוייבי (223

והצבע  אויר) בשביל קטנים נקבים (עם ברזל בטסי מכוסות בעגלות

(לקו"ד  תרצ"ג כסלו יט (שיחת אימה ומטיל מבהיל שחור, הי' שלהם

בהערה). א) יב, ח"א
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רצים  שהיו וילדים נשים אנשים הקהל כל את באיומים מבריחים והיו אותם, סובבים בראשם וסרדיוט
במרכבת  נסיעה כבוד, הדרת של נסיעה היתה זו ונסיעה צוחה. בקול ומיללים וצועקים התהלוכה אחר
שעברה  מקום ובכל לנוח מיוחד חדר אדמו"ר לכ"ק נותנים היו – ּפאסט – מלון ובכל מרווחה ָָהּפאסט

אותו. ומברכים אדמו"ר כ"ק הוד קדש פני מקבלים ונשים אנשים מאות היו המרכבה

פקידות  משרי ואחד לּפטרבורג, אדמו"ר כ"ק הוד בא תשרי לחודש ושמונה עשרים הששי ביום
טאייני  בחצר מהבתים אחד אל עמו הנוסעים ואת אותו ויביא קדשו פני את קדם הפנימי ַשר

לשרתם.224225226227סאוועט  נכרי ולהבדיל עברי  משרת עליהם ויצו ָ

ביום  פעמים שלשה בציבור להתפלל נוהג אדמו"ר אביו כ"ק הוד כי  להשר הגיד הר"מ הרה"ק
הנ  באשר זו, דרישה למלאת יכול לא אשר על הוא שמצטער ענהו השר ומעריב, מנחה כולם,שחרית ה

עמהם  שבא והשני והוא אביו כ"ק לו 228הוד הציע הר"מ העברים. מאחיהם בדילים להיות צריכים ,
ישמע  אשר קטנים סדקים יעשו וממעל שמה יתפללו ביניהם מפסיק סתום שכותל האחד בהמעון אשר

כן. נעשה שעות איזה וכעבור בתורה, והקריאה התפלה את
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חשאית. מועצה = (224

.1818ֿ1881 (225

השלישית. המחלקה = (226

ּפעטער  – רוסי' קיסרי (ע"ש ּפעטראּפאוולאוו מבצר = (227ַָָ

ַוּפאוועל).
עמהם 228) שבא דלהלן והשני המשרת, משה יוסף ר' הוא אולי :

ברשימה.

•
ycew zexb`

תרפ"א  תמוז ט"ז ב"ה,

שמואל  מו"ה אי"א וו"ח הנעלה תלמידינו

שו"ב  שי'

וברכה. שלום

בעזרו. יהי' והשי"ת התקבל א"ר ששה בסך שילוחו

וזה  בפאלטאווע כעת הנהו תמימים, תומכי המוסד ע"ד

לשם: כתיבה עניני לכל האדרעס

פאלטאווא] ,21 פאראחאווא שניאורסאהן, [ז.

אלקים  עזרך אשר מכל הודיעיני נא הואיל יקר, תלמיד

האלקים. יברכם מקומך, אנשי בקרב ולברכה, לטובה לעשות

מהתמימים  ואחד אחד כל את ית' האל שולח למחי' הלא

שמות  במד"ר וכאמרז"ל הער, ישראל לב ולעודד לעורר יחיו,

כו'. רבים מים ע"פ בתחלתו פמ"ט

הם, יפים ישראל בני להם, אשר וכל ד' עם יהיו ברוכים

נטועה  חזקה אהבתם ה', את תמימה לבם הם, יקרים

מעוררים  וכאשר מטרידם, החיים שקושי ורק וכמוסה,

והמועיל. הטוב בכל מתעוררים אותם,

ורבך  בוראך, זכור תעודתך, דע יקר, תלמיד ע"כ ואשר

ואחד  אחד כל כי דרישתו יתלונן, שדי בצל בשמים אשר

את  וישרת מאדו, נפשו בלבו האלקים את יעבוד עבוד מאתנו

פרקי  בלימוד המבריא מזון עת בכל לפניהם לתת סגולה, עם

רעים  אהבת על לעורר דא"ח, אגדה, שיעורי העולם, אבות

אבותינו  מחיי נעימות בשיחות הלבבות לקרב חברים, דיבוק

אלקי  בדגל יתחזקו נפש ובעוז לב בתום אשר הקדושים,

יוכל. כאשר איש איש ועבודה בתורה ישראל

בתבונתינו  ולא דורש, האלקים והשגתינו חכמתינו את לא

על  להתענג יואיל כי עלה ויתעלה יתברך ברצונו יתאווה,

מלך  מזמירת באמרו גם מישרים הולך תם ולב נפש שפיכות

ית'. מצותיו ובקיימו בתורה, פסוק בלמדו ישראל,

ישראל  עם אחינו כל ובעזר בעזרך יהי' הטוב והאל

עתים  ולקבוע במנוחה לישב יחיו עליהם ד' במחנך היושבים

במושב[ו]תם. יהי' נועם ואור לתורה,

ורבו. מורו בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'
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:dúà úNrì äëàìnä-ìàâäLî éðôlî eç÷iå ¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«©¦§º¦¦§¥´¤À
ìûøNé éða eàéáä øLà äîeøzä-ìk úà¥³¨©§¨Æ£¤̧¥¦¹§¥´¦§¨¥À
eàéáä íäå dúà úNrì Lãwä úãár úëàìîì¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´Ÿ®̈§Â¥Â¥¦̧

:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìàãíéîëçä-ìk eàáiå ¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½
Léà-Léà Lãwä úëàìî-ìk úà íéNòä̈«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤©®Ÿ¤¦«¦¬

:íéNò änä-øLà BzëàìnîääLî-ìà eøîàiå ¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«©«Ÿ§Æ¤¤´
äëàìnì äãárä écî àéáäì írä íéaøî øîàl¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈

:dúà úNrì ýåýé äeö-øLàåeøéáriå äLî åöéå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«©§©´¤À©©«£¦̧
ãBò-eNré-ìà äMàå Léà øîàì äðçna ìB÷¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´§¦À̈©©«£²
:àéáäî írä àìkiå Lãwä úîeøúì äëàìî§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤©¦¨¥¬¨−̈¥«¨¦«

æúBNrì äëàìnä-ìëì íiã äúéä äëàìnäå§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨©§¨−̈©«£´
:øúBäå dúàñçéNòa áì-íëç-ìë eNriå Ÿ¨®§¥«©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯

øæLî LL úòéøé øNr ïkLnä-úà äëàìnä©§¨¨²¤©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈
áLç äNrî íéáøk éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−

:íúà äNrèíéøNrå äðîL úçàä äréøéä Cøà ¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ
äcî úçàä äréøéä änàa òaøà áçøå änàä«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬

:úréøéä-ìëì úçàéúòéøéä Lîç-úà øaçéå ©©−§¨©§¦«Ÿ©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé Lîçå úçà-ìà úçà©©−¤¤¨®§¨¥³§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

àéúçàä äréøéä úôN ìr úìëz úàìì Nriå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äðBöéwä äréøéä úôNa äNr ïk úøaçna äöwî¦¨−̈©©§®̈¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈

:úéðMä úøaçnaáéäréøéa äNr úàìì íéMîç ©©§¤−¤©¥¦«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨»©§¦¨´
øLà äréøéä äö÷a äNr úàìì íéMîçå úçàä̈«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−
-ìà úçà úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ©ª´¨½Ÿ©©−¤

:úçàâéøaçéå áäæ éñø÷ íéMîç Nriå-úà ¤¨«©©¾©£¦¦−©§¥´¨®̈©§©¥̧¤
ïkLnä éäéå íéñøwa úçà-ìà úçà úòéøéä©§¦¹Ÿ©©³¤©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈

à:ãçôãéïkLnä-ìr ìäàì íéfr úòéøé Nriå ¤¨«©©̧©Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®
:íúà äNr úòéøé äøNr-ézLråèäréøéä Cøà ©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤©§¦¨´

ìL úçàääréøéä áçø úBnà òaøàå änàa íéL ¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§©§©´©½−Ÿ©©§¦¨´
:úréøé äøNr ézLrì úçà äcî úçàäæèøaçéå ¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ©§©¥²

:ãáì úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà¤£¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¤¥¬©§¦−Ÿ§¨«
æéäðöéwä äréøéä úôN ìr íéMîç úàìì Nriå©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈©¦«Ÿ−̈

äréøéä úôN-ìr äNr úàìì íéMîçå úøaçna©©§®̈¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´©§¦½̈

:úéðMä úøáçäçéíéMîç úLçð éñø÷ Nriå ©«Ÿ¤−¤©¥¦«©©²©©§¥¬§−¤£¦¦®
:ãçà úéäì ìäàä-úà øaçìèéäñëî Nriå §©¥¬¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ¤¨«©©³©¦§¤Æ

íéLçz úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì̈½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−
:äìrîìîñëéör ïkLnì íéLøwä-úà Nriå ¦§¨«§¨©©¬©¤©§¨¦−©¦§®̈£¥¬

:íéãîr íéhLàëänàå Løwä Cøà únà øNr ¦¦−«Ÿ§¦«¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ
:ãçàä Løwä áçø änàä éöçåáëúãé ézL ©«£¦´¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨ÀŸ

äNr ïk úçà-ìà úçà úálLî ãçàä Løwì©¤̧¤Æ¨«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤®̈¥´¨½̈
:ïkLnä éLø÷ ìëìâëïkLnì íéLøwä-úà Nriå §−Ÿ©§¥¬©¦§¨«©©¬©¤©§¨¦−©¦§®̈

:äðîéz áâð úàôì íéLø÷ íéøNrãëíéraøàå ¤§¦´§¨¦½¦§©−¤¬¤¥¨«¨§©§¨¦Æ
éðL íéLøwä íéøNr úçz äNr óñë-éðãà©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®§¥̧

ì ãçàä Løwä-úçz íéðãàéðLe åéúãé ézL £¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà:åéúãé ézLäëòìöìe £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«§¤¯©

:íéLø÷ íéøNr äNr ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈¤§¦¬§¨¦«
åëLøwä úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéraøàå§©§¨¦¬©§¥¤−®̈¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤

:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä̈«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«
æë:íéLø÷ äML äNr äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈¨−̈¦¨¬§¨¦«
çë:íéúëøia ïkLnä úòö÷îì äNr íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦
èë-ìà íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàBú eéäå§¨´«£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ¤

ì äNr ïk úçàä úrahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−
:úrö÷näìóñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå ©¦§Ÿ«Ÿ§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤

úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà øNr äML¦¨¬¨−̈£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©
:ãçàä LøwäàìäMîç íéhL éör éçéøa Nriå ©¤¬¤¨«¤¨«©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈

:úçàä ïkLnä-òìö éLø÷ìáìíçéøá äMîçå §©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«©«£¦¨´§¦¦½
íçéøá äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨³§¦¦Æ

:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ìâìçéøaä-úà Nriå §©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨©©−©¤©§¦´©
-ìà äöwä-ïî íéLøwä CBúa çøáì ïëézä©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½¦©¨¤−¤

:äöwäãìíúòaè-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå ©¨¤«§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤©§Ÿ¨Æ
:áäæ íçéøaä-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ äNr̈¨´¨½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤©§¦¦−¨¨«

äìéðL úrìBúå ïîbøàå úìëz úëøtä-úà Nriå©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNr áLç äNrî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«

åìáäæ ítöéå íéhL éãenr äraøà dì Nriå©©´©À̈©§¨¨Æ©¥´¦¦½©§©¥´¨½̈
:óñë-éðãà äraøà íäì ÷öiå áäæ íäéååæìNriå ¨«¥¤−¨®̈©¦´Ÿ¨¤½©§¨−̈©§¥¨«¤©©³©

éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî̈¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
LLåø äNrî øæLî:í÷çìäMîç åéãenr-úàå §¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«§¤©¨³£¦¨Æ

áäæ íäé÷Lçå íäéLàø ätöå íäéåå-úàå§¤¨¥́¤½§¦¨¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨¨®

ipy ,oey`x - el ,dl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éãå÷ô-ìä÷éå úùøô
äìïåùàøàìä÷iåìûøNé éða úãr-ìk-úà äLî ©©§¥´¤À¤¨£©²§¥¬¦§¨¥−

ýåýé äeö-øLà íéøácä älà íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤®¥µ¤©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−
:íúà úNrìáíBiáe äëàìî äNrz íéîé úLL ©«£¬Ÿ¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´

ýåýéì ïBúaL úaL Lã÷ íëì äéäé éréáMä©§¦¦À¦«§¤̧¨¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−©«Ÿ̈®
:úîeé äëàìî Bá äNòä-ìkâLà eøráú-àì ¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈¨««Ÿ§©«£´¥½
:úaMä íBéa íëéúáLî ìëaô(éåì)ãäLî øîàiå §−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«©´Ÿ¤¤½

-øLà øácä äæ øîàì ìûøNé-éða úãr-ìk-ìà¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¤´©¨½̈£¤
:øîàì ýåýé äeöäýåýéì äîeøz íëzàî eç÷ ¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ§¸¥«¦§¤³§¨Æ©«Ÿ̈½

óñëå áäæ ýåýé úîeøz úà äàéáé Baì áéãð ìkµŸ§¦´¦½§¦¤¾¨¥−§©´§Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðeåLLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe §«¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬
:íéfråæéörå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå §¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬
:íéhLçì íéîNáe øBànì ïîLåäçLnä ïîL ¦¦«§¤−¤©¨®§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈

:íénqä úøè÷ìåèíéàlî éðáàå íäL-éðáàå §¦§−Ÿ¤©©¦«§©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®
:ïLçìå ãBôàìéeNréå eàáé íëa áì-íëç-ìëå ¨«¥−§©«¤§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½

:ýåýé äeö øLà-ìk úà(ìàøùé)àéïkLnä-úà ¥²¨£¤¬¦−̈§Ÿ̈«¤̧©¦§½̈
à-úàåéLø÷-úàå åéñø÷-úà eäñëî-úàå Bìä ¤¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ§¤§¨½̈

:åéðãà-úàå åéãnr-úà åçéøa-úàáé-úàïøàä ¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«¤¨«¨¬Ÿ
:Cñnä úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàåâé-úà §¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«¤

:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤©¨¦«
ãéúàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−

:øBànä ïîLåèåéca-úàå úøèwä çaæî-úàå ¤¬¤©¨«§¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈
Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬

:ïkLnä çúôì çútäæèäìòä çaæî | úà ©¤−©§¤¬©©¦§¨«¥´¦§©´¨«ŸÀ̈
-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨

:Bpk-úàå øikä-úà åéìkæéøöçä érì÷ úà ¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«¥µ©§¥´¤«¨¥½
:øöçä ørL Cñî úàå äéðãà-úàå åéãnr-úà¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾¨©−©¬©¤«¨¥«

çé-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé-úà¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
:íäéøúéîèéì ãøOä éãâa-úà-úà Lãwa úøL ¥«§¥¤«¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«
ë:äLî éðôlî ìûøNé-éða úãr-ìk eàöiåìåçá ë"ò ©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«
àëäáãð øLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á¨«§¨̧

eàéáä Búà Bçeøýåýé úîeøz-úàìäà úëàìîì ¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹¦§¤̧¤³Ÿ¤
:Lãwä éãâáìe Búãár-ìëìe ãrBîáëeàáiå ¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−©«Ÿ¤©¨¬Ÿ

íæðå çç eàéáä áì áéãð | ìk íéLpä-ìr íéLðàä̈«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À¥Â¦Â¨´¨¤¹¤

éðä øLà Léà-ìëå áäæ éìk-ìk æîeëå úraèåó §©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈§¨¦¾£¤¬¥¦²
:ýåýéì áäæ úôeðzâëBzà àöîð-øLà Léà-ìëå §©¬¨−̈©«Ÿ̈«§¨¦º£¤¦§¨´¦À

úøòå íéfrå LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ
:eàéáä íéLçz úøòå íéîcàî íìéàãëíéøî-ìk ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−¥¦«¨¥¦À

ìëå ýåýé úîeøz úà eàéáä úLçðe óñk úîeøz§³©¤̧¤Æ§½¤¥¦¾¥−§©´§Ÿ̈®§¿Ÿ
äãárä úëàìî-ìëì íéhL éör Bzà àöîð øLà£¤Á¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²§¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−

:eàéáääëeàéáiå eåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå ¥¦«§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®©¨¦´
úrìBz-úà ïîbøàä-úàå úìëzä-úà äåèî©§¤À¤©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤©¬©

:LMä-úàå éðMäåëïaì àNð øLà íéLpä-ìëå ©¨¦−§¤©¥«§¨̧©¨¦½£¤̧¨¨¬¦¨²
:íéfrä-úà eåè äîëça äðúàæëeàéáä íàNpäå Ÿ−̈¨§¨§®̈¨−¤¨«¦¦«§©§¦¦´¥¦½

ãBôàì íéàlnä éðáà úàå íäMä éðáà úà¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´©¦ª¦®¨«¥−
:ïLçìåçëìe øBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàåïîL §©«¤§¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ

:íénqä úøè÷ìå äçLnäèëøLà äMàå Léà-ìk ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«¨¦´§¦À̈£¤̧
äeö øLà äëàìnä-ìëì àéáäì íúà íaì áãð̈©´¦¨»Ÿ¨¼§¨¦Æ§¨©§¨½̈£¤̧¦¨¯
äáãð ìàøNé-éðá eàéáä äLî-ãéa úBNrì ýåýé§Ÿ̈²©«£−§©¤®¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈

:ýåýéìô ©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` zegiy ihewl)

‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL(ב (לה, ≈∆»ƒ≈»∆¿»»
‰NÚz התעּסקּות ּבלי זֹו מלאכה לעׂשֹות יׁש ּתעׂשה. ולא - ≈»∆ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָֹ

מאליה. נעׂשית ּכאּלּו אּגב, ּבדר אם ּכי ‰ÈÚÈ·Mמיחדת, ÌBi·e ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻ««¿ƒƒ
L„˜ ÌÎÏ ‰È‰È.לאדם מאיר הּׁשּבת אֹור אז –'‰Ï ÔB˙aL ˙aL ƒ¿∆»∆…∆ִֵַַָָָָָ«««»«

יֹום  ּוכׁשּמּגיע 'ׁשּבת', ּבבחינת הּוא החל ּבימֹות ּגם ׁשהרי –ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

ׁשּבתֹון'. 'ׁשּבת קדּׁשה, ּתֹוספת אפֹוא, לֹו, ּבאה ְֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּׁשּבת

éðùìýåýé àø÷ eàø ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−
ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìûìöa íLa:äãeäé §¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬§¨«

àìúrãáe äðeáúa äîëça íéýìû çeø Búà àlîéå©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©
:äëàìî-ìëáeáìáäfa úNrì úáLçî áLçìå §¨§¨¨«§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬

:úLçpáe óñkáeâìúàlîì ïáà úLøçáe ©¤−¤©§«¤©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ
:úáLçî úëàìî-ìëa úBNrì õr úLøçáe©«£´¤¥®©«£−§¨§¤¬¤©«£¨«¤

ãìCîñéçà-ïa áàéìäàå àeä Baìa ïúð úøBäìe§−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈
:ïã-ähîìäì-ìk úBNrì áì-úîëç íúà àlî §©¥¨«¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨

ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå | Løç úëàìî§¤´¤¨¨´§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈
äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe éðMä úrìBúa§©¯©©¨¦²©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈

:úáLçî éáLçååìàáàéìäàå ìàìöá äNrå §«§¥−©«£¨«Ÿ§¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈
äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà | ìëå§´Ÿ¦´£©¥À£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ
úãár úëàìî-ìk-úà úNrì úrãì änää¥½¨¨©´©©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´



קסה ipy - el - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé äeö-øLà ìëì LãwäáäLî àø÷iå-ìà ©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«©¦§¨´¤À¤
øLà áì-íëç Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´£©¥½£¤̧
äáø÷ì Baì BàNð øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð̈©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´§¨´¦½§¨§¨¬

:dúà úNrì äëàìnä-ìàâäLî éðôlî eç÷iå ¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«©¦§º¦¦§¥´¤À
ìûøNé éða eàéáä øLà äîeøzä-ìk úà¥³¨©§¨Æ£¤̧¥¦¹§¥´¦§¨¥À
eàéáä íäå dúà úNrì Lãwä úãár úëàìîì¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´Ÿ®̈§Â¥Â¥¦̧

:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìàãíéîëçä-ìk eàáiå ¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½
Léà-Léà Lãwä úëàìî-ìk úà íéNòä̈«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤©®Ÿ¤¦«¦¬

:íéNò änä-øLà BzëàìnîääLî-ìà eøîàiå ¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«©«Ÿ§Æ¤¤´
äëàìnì äãárä écî àéáäì írä íéaøî øîàl¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈

:dúà úNrì ýåýé äeö-øLàåeøéáriå äLî åöéå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«©§©´¤À©©«£¦̧
ãBò-eNré-ìà äMàå Léà øîàì äðçna ìB÷¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´§¦À̈©©«£²
:àéáäî írä àìkiå Lãwä úîeøúì äëàìî§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤©¦¨¥¬¨−̈¥«¨¦«

æúBNrì äëàìnä-ìëì íiã äúéä äëàìnäå§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨©§¨−̈©«£´
:øúBäå dúàñçéNòa áì-íëç-ìë eNriå Ÿ¨®§¥«©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯

øæLî LL úòéøé øNr ïkLnä-úà äëàìnä©§¨¨²¤©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈
áLç äNrî íéáøk éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−

:íúà äNrèíéøNrå äðîL úçàä äréøéä Cøà ¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ
äcî úçàä äréøéä änàa òaøà áçøå änàä«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬

:úréøéä-ìëì úçàéúòéøéä Lîç-úà øaçéå ©©−§¨©§¦«Ÿ©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé Lîçå úçà-ìà úçà©©−¤¤¨®§¨¥³§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

àéúçàä äréøéä úôN ìr úìëz úàìì Nriå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äðBöéwä äréøéä úôNa äNr ïk úøaçna äöwî¦¨−̈©©§®̈¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈

:úéðMä úøaçnaáéäréøéa äNr úàìì íéMîç ©©§¤−¤©¥¦«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨»©§¦¨´
øLà äréøéä äö÷a äNr úàìì íéMîçå úçàä̈«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−
-ìà úçà úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ©ª´¨½Ÿ©©−¤

:úçàâéøaçéå áäæ éñø÷ íéMîç Nriå-úà ¤¨«©©¾©£¦¦−©§¥´¨®̈©§©¥̧¤
ïkLnä éäéå íéñøwa úçà-ìà úçà úòéøéä©§¦¹Ÿ©©³¤©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈

à:ãçôãéïkLnä-ìr ìäàì íéfr úòéøé Nriå ¤¨«©©̧©Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®
:íúà äNr úòéøé äøNr-ézLråèäréøéä Cøà ©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤©§¦¨´

ìL úçàääréøéä áçø úBnà òaøàå änàa íéL ¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§©§©´©½−Ÿ©©§¦¨´
:úréøé äøNr ézLrì úçà äcî úçàäæèøaçéå ¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ©§©¥²

:ãáì úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà¤£¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¤¥¬©§¦−Ÿ§¨«
æéäðöéwä äréøéä úôN ìr íéMîç úàìì Nriå©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈©¦«Ÿ−̈

äréøéä úôN-ìr äNr úàìì íéMîçå úøaçna©©§®̈¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´©§¦½̈

:úéðMä úøáçäçéíéMîç úLçð éñø÷ Nriå ©«Ÿ¤−¤©¥¦«©©²©©§¥¬§−¤£¦¦®
:ãçà úéäì ìäàä-úà øaçìèéäñëî Nriå §©¥¬¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ¤¨«©©³©¦§¤Æ

íéLçz úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì̈½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−
:äìrîìîñëéör ïkLnì íéLøwä-úà Nriå ¦§¨«§¨©©¬©¤©§¨¦−©¦§®̈£¥¬

:íéãîr íéhLàëänàå Løwä Cøà únà øNr ¦¦−«Ÿ§¦«¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ
:ãçàä Løwä áçø änàä éöçåáëúãé ézL ©«£¦´¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨ÀŸ

äNr ïk úçà-ìà úçà úálLî ãçàä Løwì©¤̧¤Æ¨«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤®̈¥´¨½̈
:ïkLnä éLø÷ ìëìâëïkLnì íéLøwä-úà Nriå §−Ÿ©§¥¬©¦§¨«©©¬©¤©§¨¦−©¦§®̈

:äðîéz áâð úàôì íéLø÷ íéøNrãëíéraøàå ¤§¦´§¨¦½¦§©−¤¬¤¥¨«¨§©§¨¦Æ
éðL íéLøwä íéøNr úçz äNr óñë-éðãà©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®§¥̧

ì ãçàä Løwä-úçz íéðãàéðLe åéúãé ézL £¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà:åéúãé ézLäëòìöìe £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«§¤¯©

:íéLø÷ íéøNr äNr ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈¤§¦¬§¨¦«
åëLøwä úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéraøàå§©§¨¦¬©§¥¤−®̈¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤

:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä̈«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«
æë:íéLø÷ äML äNr äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈¨−̈¦¨¬§¨¦«
çë:íéúëøia ïkLnä úòö÷îì äNr íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦
èë-ìà íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàBú eéäå§¨´«£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ¤

ì äNr ïk úçàä úrahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−
:úrö÷näìóñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå ©¦§Ÿ«Ÿ§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤

úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà øNr äML¦¨¬¨−̈£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©
:ãçàä LøwäàìäMîç íéhL éör éçéøa Nriå ©¤¬¤¨«¤¨«©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈

:úçàä ïkLnä-òìö éLø÷ìáìíçéøá äMîçå §©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«©«£¦¨´§¦¦½
íçéøá äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨³§¦¦Æ

:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ìâìçéøaä-úà Nriå §©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨©©−©¤©§¦´©
-ìà äöwä-ïî íéLøwä CBúa çøáì ïëézä©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½¦©¨¤−¤

:äöwäãìíúòaè-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå ©¨¤«§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤©§Ÿ¨Æ
:áäæ íçéøaä-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ äNr̈¨´¨½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤©§¦¦−¨¨«

äìéðL úrìBúå ïîbøàå úìëz úëøtä-úà Nriå©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNr áLç äNrî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«

åìáäæ ítöéå íéhL éãenr äraøà dì Nriå©©´©À̈©§¨¨Æ©¥´¦¦½©§©¥´¨½̈
:óñë-éðãà äraøà íäì ÷öiå áäæ íäéååæìNriå ¨«¥¤−¨®̈©¦´Ÿ¨¤½©§¨−̈©§¥¨«¤©©³©

éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî̈¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
LLåø äNrî øæLî:í÷çìäMîç åéãenr-úàå §¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«§¤©¨³£¦¨Æ

áäæ íäé÷Lçå íäéLàø ätöå íäéåå-úàå§¤¨¥́¤½§¦¨¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨¨®



iyingקסו - hl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìk úzçnä-úàå úâìænä:úLçð äNr åéìk- ©¦§¨−Ÿ§¤©©§®Ÿ¨¥−̈¨¨¬§«¤
ãúçz úLçð úLø äNrî øaëî çaænì Nriå©©³©©¦§¥̧©Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©

:Béöç-ãr ähîlî Bakøkäúòaè òaøà ÷öiå ©§ª²¦§©−¨©¤§«©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ
:íécaì íéza úLçpä øaëîì úåöwä òaøàa§©§©¬©§¨−Ÿ§¦§©´©§®¤¨¦−©©¦«

å:úLçð íúà óöéå íéhL éör íécaä-úà Nriå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤
æçaænä úòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©

:Búà äNr úçì áeáð íäa Búà úàNìñçNriå ¨¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«©©À©
úàå úLçð øBikä úàúàávä úàøîa úLçð Bpk ¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ

:ãrBî ìäà çút eàáö øLàñèøöçä-úà Nriå £¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«©©−©¤¤«¨¥®
äàî øæLî LL øöçä érì÷ äðîéz áâð | úàôì¦§©´¤´¤¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ¥´¨§½̈¥−̈

:änàaéúLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr ¨«©¨«©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤
:óñk íäé÷Lçå íéãenrä éååàéäàî ïBôö úàôìå ¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©³¨Æ¥¨´

úLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr änàá̈«©½̈©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤
:óñk íäé÷Lçå íéãenrä éååáéíérì÷ íé-úàôìå ¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©À̈§¨¦Æ

äøNr íäéðãàå äøNr íäéãenr änàa íéMîç£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨®
:óñk íäé÷eLçå íéãnrä éååâéäîã÷ úàôìå ¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−¨«¤§¦§©²¥¬§¨

:änà íéMîç äçøæîãéänà äøNr-Lîç íérì÷ ¦§−̈¨£¦¦¬©¨«§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈
ìL íäéãenr óúkä-ìàìL íäéðãàå äL:äL ¤©¨¥®©«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«

åèì äfîe äfî úéðMä óúkìåíérì÷ øöçä ørL §©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾
ìL íäéãnr änà äøNr Lîçíäéðãàå äL £¥¬¤§¥−©®̈©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−

ìL:äLæè:øæLî LL áéáñ øöçä érì÷-ìk §¨«¨©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«
æéíäé÷eLçå íéãenrä éåå úLçð íéãnrì íéðãàäå§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹©«£«¥¤Æ

ìk óñk íé÷Mçî íäå óñk íäéLàø éetöå óñk¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ§ª¨¦´¤½¤−Ÿ
:øöçä éãnrçéí÷ø äNrî øöçä ørL Cñîe ©ª¥¬¤«¨¥«¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½

íéøNrå øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³
érì÷ únrì úBnà Lîç áçøá äîB÷å Cøà änà©¨Æ½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬

:øöçäèéäraøà íäéðãàå äraøà íäéãnrå ¤«¨¥«§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈
:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk íäéåå úLçð§®¤¨«¥¤´¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤

ëñññ :úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤
.ïîéñ ä"àåðñ ,íé÷åñô á"ë÷

àëéãe÷ô älàãwt øLà úãrä ïkLî ïkLnä ¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬ª©−
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íiåìä úãár äLî ét-ìr©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkäáëäãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe ©Ÿ¥«§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´§®̈
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà-ìk úà äNrâëBzàå ¨¾̈¥²¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¦À

í÷øå áLçå Løç ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà̈«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´§¥®§Ÿ¥À

:LMáe éðMä úrìBúáe ïîbøàáe úìëzañ ©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−©¥«
ãëLãwä úëàìî ìëa äëàìnì éeNrä áäfä-ìk̈©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ§¤´¤©®Ÿ¤

òáLe økk íéøNrå òLz äôeðzä áäæ | éäéå©§¦´§©´©§À̈¥³©§¤§¦Æ¦½̈§©̧
ìLe úBàîLãwä ì÷La ì÷L íéL:äëóñëå ¥¯§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤§¤²¤

úBàî òáLe óìàå økk úàî äãrä éãe÷t§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®§¤Á¤Á§©̧¥¹
:Lãwä ì÷La ì÷L íéráLå äMîçååëò÷a ©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤¤µ©

øáòä ìëì Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ¨«Ÿ¥¹
ì äìrîå äðL íéøNr ïaî íéã÷tä-ìrúBàî-LL ©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§¥«¥¬

ìLe óìà:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úLæëéäéå ¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«©§¦À
úàå Lãwä éðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤§¥−
økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦−̈¦¨¬

:ïãàìçëäMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå ¨¨«¤§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´
íäéLàø ätöå íéãenrì íéåå äNr íéráLå§¦§¦½¨¨¬¨¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−

:íúà ÷Mçåèëøkk íéráL äôeðzä úLçðe §¦©¬Ÿ¨«§¬¤©§−̈¦§¦´¦®̈
:ì÷L úBàî-òaøàå íétìàåìéðãà-úà da Nriå §©§©¬¦§©§©¥−¨«¤©©´©À̈¤©§¥Æ

øaëî-úàå úLçpä çaæî úàå ãrBî ìäà çút¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´©§½¤§¤¦§©¬
:çaænä éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpäàì-úàå ©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬©¦§¥«©§¤

úàå øöçä ørL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®§¥̧
:áéáñ øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk̈¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−¨¦«

èìàeNr éðMä úrìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬
ì ãøN-éãâáLãwä éãâa-úà eNriå Lãwa úøL ¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLàô £¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(199 'nr e zegiy ihewl)

˙‡·v‰ ˙‡¯Óa(ח (לח, ¿«¿…«…¿…
BÏ ¯Ó‡ ;Ú¯‰ ¯ˆiÏ ÌÈeNÚL ÌeMÓ ,Ô‰a Ò‡BÓ ‰LÓ ‰È‰Â¿»»…∆≈»∆ƒ∆¬ƒ«≈∆»«»«
e„ÈÓÚ‰ Ì‰È„È ÏÚL ,Ïk‰ ÔÓ ÈÏÚ ÔÈ·È·Á el‡ Èk ,Ïa˜ ,‰"aw‰«»»«≈ƒ≈¬ƒƒ»«ƒ«…∆«¿≈∆∆¡ƒ

˙Ba¯ ˙B‡·ˆ ÌÈLp‰(רש"י) «»ƒ¿»«
למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין "ּתחּתֹון ׁשּגם ּכדי ּבּמׁשּכן היּו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּמראת

ואדרּבה: הּׁשכינה. להׁשראת ּכלי להקּב"ה, 'ּדירה' יהיה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָמּמּנּו"

על, קּבלת על מֹורה (ו'צבא' ה' צבאֹות ידם על מעמידים ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּכאׁשר

ּדוקא ּבגלּוי מּתֹוLiLkהּמאירה עליו ּומתּגּברים הרע יצר ְְְִַַָָָ¿∆≈ְְִִִֵֶַַָָָ

הּכל". מן עלי חביבין "אּלּו הרי - על) ֲֲִִִֵֵַַַַָָֹֹקּבלת

éùéîçáïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nriå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²
:øæLî LLå éðL úrìBúåâáäfä éçt-úà eòwøéå §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«©§©§º¤©¥´©¨¨»

CBúáe úìëzä CBúa úBNrì íìéút õv÷å§¦¥´§¦¦¼©«£À§³©§¥̧¤Æ§´
äNrî LMä CBúáe éðMä úrìBz CBúáe ïîbøàä̈«©§¨½̈§²©¬©©¨¦−§´©¥®©«£¥−

:áLçãéðL-ìr úøáç Bì-eNr úôúkáéúëåéúååö÷ ¥«§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬

iriax ,iyily - gl ,fl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úLçð äMîç íäéðãàåôæìàìûìöa Nriå §©§¥¤¬£¦−̈§«¤©©©̄§©§¥²
änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éör ïøàä-úà¤¨«¨−Ÿ£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³

:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçåááäæ eätöéå ¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«©§©¥²¨¨¬
:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå õeçîe úéaî øBäèâ÷öiå ¨−¦©´¦¦®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©¦´Ÿ

ézLe åéúîrt òaøà ìr áäæ úòaè òaøà BìÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ®̈§¥´
Bòìö-ìr úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−

:úéðMäã:áäæ íúà óöéå íéhL éör éca Nriå ©¥¦«©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«
äïøàä úòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ

:ïøàä-úà úàNìåøBäè áäæ úøtk Nriå ¨¥−¤¨«¨«Ÿ©©¬©©−Ÿ¤¨¨´¨®
:daçø éöçå änàå dkøà éöçå íéúnàæNriå ©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«©©²©

úBö÷ éðMî íúà äNr äL÷î áäæ íéáøë éðL§¥¬§ª¦−¨¨®¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈¦§¥−§¬
:úøtkäçãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk ©©«Ÿ¤§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬

éðMî íéáøkä-úà äNr úøtkä-ïî äfî äöwî¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤¨¨¬¤©§ª¦−¦§¥¬
áéúëåéúååö÷éø÷:åéúBö÷èéNøt íéáøkä eéäiå §¨«©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧

úøtkä-ìr íäéôðëa íéëëñ äìrîì íéôðë§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤
éðt eéä úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¨−§¥¬

:íéáøkäôéíéhL éör ïçìMä-úà Nriå ©§ª¦«©©¬©¤©ª§−̈£¥´¦¦®
éöçå änàå Baçø änàå Bkøà íéúnà:Búî÷ ©¨©³¦¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

àé:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå øBäè áäæ Búà óöéå©§©¬Ÿ−¨¨´¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«
áéáäæ-øæ Nriå áéáñ çôè úøbñî Bì Nriå©©̧©¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²

:áéáñ Bzøbñîìâéïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå §¦§©§−¨¦«©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨®̈©¦¥Æ
òaøàì øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬

:åéìâøãéíéza úòahä eéä úøbñnä únrì ©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ
:ïçìMä-úà úàNì íécaìåèíécaä-úà Nriå ©©¦½¨¥−¤©ª§¨«©©³©¤©©¦Æ

:ïçìMä-úà úàNì áäæ íúà óöéå íéhL éör£¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨¨®¨¥−¤©ª§¨«
æèåéúør÷-úà ïçìMä-ìr øLà | íéìkä-úà Nriå©©¹©¤©¥¦´£¤´©©ª§À̈¤§¨«Ÿ¨³

Cqé øLà úåNwä-úàå åéúiwðî úàå åéútk-úàå§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈§¤̧©§¨½Ÿ£¤¬ª©−
:øBäè áäæ ïäaô ¨¥®¨−̈¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr `l zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈLÁz ˙B¯BÚ ‰ÒÎÓe(יט (לו, ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»¿»
הם ה'ּתחׁש' ÈÁ‰Ó.צבעי ˜ÏÁ על קאי ׁש'חי' לרמז, ויׁש ְִֵֵַַַ≈∆≈««ְְִֵֵֶַַָֹ

ּכל  על נברא ּכל ׁשל הּמקֹור העֹולמים", "חי ׁשהּוא ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה,

ה'ּתחׁש', ׁשּצבעי ּבכ נרמז וזה וחיצֹוני. טפל ּפרט ּגם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפרטיו,

אּלּו עֹורֹות היּו לכן הּקּב"ה. החי', מ'מין הם חיצֹוני, ּדבר ִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהם

ׁשל  הּפנימי ּתכנֹו את מיחד ּבאפן מבּטאים הם ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמלמעלה,

ּפרט  ׁשּכל ׁשּמתּגּלה ּכזה ּבאפן הּׁשכינה הׁשראת ׁשהּוא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמׁשּכן,

מהּקּב"ה. ֵַָָָּבא

éùéìùæéäNr äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nriå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³
äéçøôe äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøðnä-úà¤©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéä äpnîçéìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLå| äL ¦¤¬¨¨«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´
ìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷dcvî äøðî éð÷ äL §¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈

:éðMäèéìLãçàä äðwa íéãwLî íéráâ äL ©¥¦«§¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»
ìLe çøôå øzôkãçà äð÷a íéãwLî íéráâ äL ©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈
ì ïk çøôå øzôk:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

ëäéøzôk íéãwLî íéráâ äraøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôeàëøzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå §¨¤«¨§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ

çzíéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL ú ©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−
ì äpnî:äpnî íéàöiä íéðwä úLLáëíäéøzôk ¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦¤«¨©§«Ÿ¥¤¬

:øBäè áäæ úçà äL÷î dlk eéä äpnî íúð÷e§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬¨«
âëäéúzçîe äéç÷ìîe äráL äéúøð-úà Nriå©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨¦§®̈©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨

:øBäè áäæãëúàå dúà äNr øBäè áäæ økk ¨¨¬¨«¦¨²¨¨¬¨−¨¨´Ÿ®̈§¥−
:äéìk-ìkôäëíéhL éör úøèwä çaæî-úà Nriå ¨¥¤«¨©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®

epnî Búî÷ íéúnàå reáø Baçø änàå Bkøà änà©¨´¨§Á§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−
:åéúðø÷ eéäåëBbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå ¨¬©§Ÿ¨«©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯

áäæ øæ Bì Nriå åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈
:áéáñæëBøæì úçzî | Bì-äNr áäæ úòaè ézLe ¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©§¥À

íécáì íézáì åécö éðL ìr åéúòìö ézL ìr©µ§¥´©§Ÿ½̈©−§¥´¦®̈§¨¦´§©¦½
:íäa Búà úàNìçëíéhL éör íécaä-úà Nriå ¨¥¬Ÿ−¨¤«©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®
:áäæ íúà óöéåèëLã÷ äçLnä ïîL-úà Nriå ©§©¬Ÿ−̈¨¨«©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤

:ç÷ø äNrî øBäè íénqä úøè÷-úàåñ §¤§¬Ÿ¤©©¦−¨®©«£¥−Ÿ¥«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(442 'nr a g"nyz zeiecreezd)

Bk¯‡ ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡ . . ÔB¯‡‰ ˙‡ Ï‡Ïˆa NÚiÂ(א (לז, «««¿«¿≈∆»»«»«ƒ»≈ƒ»¿
‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ ÔB¯‡ ÌB˜Ó(א כא, (יומא ¿»≈ƒ«ƒ»

וגֹו') וחצי (אּמתים 'ּגבּול' יחּדיו להם חּברּו ׁשּבארֹון ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי

מֹופיעה  הארֹון ּׁשּמּדת מה וימּתק הּמּדה). מן (אינֹו ּגבּול' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּו'בלי

ואּלּוÎaL˙·ּבּתֹורה ותיבֹותיה; אֹותּיֹותיה ּבמסּפר מגּבלת ׁשהיא , ַָ∆ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻ

מּתֹורה לנּו ידּועה הּמּדה מן ׁשאינֹו t‰העבּדה ÏÚaLלּה ׁשאין , ְְִִִֵֶַָָָָָָֻ∆¿«∆ֵֶָ

ועֹוד. עֹוד ּבּה ּולחּדׁש להֹוסיף ונּתן ְְְְִִֵַָָָּגבּול,

éòéáøçìàíéhL éör äìòä çaæî-úà Nriå©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®
ìLå reáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnà LîçL ¨¥Á©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬

:Búî÷ úBnàáepnî åéúpt òaøà ìr åéúðø÷ Nriå ©−«Ÿ¨«©©©́©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−
:úLçð Búà óöéå åéúðø÷ eéäâéìk-ìk-úà Nriå ¨´©§Ÿ¨®©§©¬Ÿ−§«¤©©¹©¤¨§¥´

-úà ú÷øænä-úàå íériä-úàå úøéqä-úà çaænä©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤



קסז iying - hl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìk úzçnä-úàå úâìænä:úLçð äNr åéìk- ©¦§¨−Ÿ§¤©©§®Ÿ¨¥−̈¨¨¬§«¤
ãúçz úLçð úLø äNrî øaëî çaænì Nriå©©³©©¦§¥̧©Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©

:Béöç-ãr ähîlî Bakøkäúòaè òaøà ÷öiå ©§ª²¦§©−¨©¤§«©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ
:íécaì íéza úLçpä øaëîì úåöwä òaøàa§©§©¬©§¨−Ÿ§¦§©´©§®¤¨¦−©©¦«

å:úLçð íúà óöéå íéhL éör íécaä-úà Nriå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤
æçaænä úòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©

:Búà äNr úçì áeáð íäa Búà úàNìñçNriå ¨¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«©©À©
úàå úLçð øBikä úàúàávä úàøîa úLçð Bpk ¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ

:ãrBî ìäà çút eàáö øLàñèøöçä-úà Nriå £¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«©©−©¤¤«¨¥®
äàî øæLî LL øöçä érì÷ äðîéz áâð | úàôì¦§©´¤´¤¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ¥´¨§½̈¥−̈

:änàaéúLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr ¨«©¨«©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤
:óñk íäé÷Lçå íéãenrä éååàéäàî ïBôö úàôìå ¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©³¨Æ¥¨´

úLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr änàá̈«©½̈©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤
:óñk íäé÷Lçå íéãenrä éååáéíérì÷ íé-úàôìå ¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©À̈§¨¦Æ

äøNr íäéðãàå äøNr íäéãenr änàa íéMîç£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨®
:óñk íäé÷eLçå íéãnrä éååâéäîã÷ úàôìå ¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−¨«¤§¦§©²¥¬§¨

:änà íéMîç äçøæîãéänà äøNr-Lîç íérì÷ ¦§−̈¨£¦¦¬©¨«§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈
ìL íäéãenr óúkä-ìàìL íäéðãàå äL:äL ¤©¨¥®©«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«

åèì äfîe äfî úéðMä óúkìåíérì÷ øöçä ørL §©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾
ìL íäéãnr änà äøNr Lîçíäéðãàå äL £¥¬¤§¥−©®̈©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−

ìL:äLæè:øæLî LL áéáñ øöçä érì÷-ìk §¨«¨©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«
æéíäé÷eLçå íéãenrä éåå úLçð íéãnrì íéðãàäå§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹©«£«¥¤Æ

ìk óñk íé÷Mçî íäå óñk íäéLàø éetöå óñk¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ§ª¨¦´¤½¤−Ÿ
:øöçä éãnrçéí÷ø äNrî øöçä ørL Cñîe ©ª¥¬¤«¨¥«¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½

íéøNrå øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³
érì÷ únrì úBnà Lîç áçøá äîB÷å Cøà änà©¨Æ½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬

:øöçäèéäraøà íäéðãàå äraøà íäéãnrå ¤«¨¥«§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈
:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk íäéåå úLçð§®¤¨«¥¤´¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤

ëñññ :úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤
.ïîéñ ä"àåðñ ,íé÷åñô á"ë÷

àëéãe÷ô älàãwt øLà úãrä ïkLî ïkLnä ¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬ª©−
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íiåìä úãár äLî ét-ìr©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkäáëäãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe ©Ÿ¥«§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´§®̈
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà-ìk úà äNrâëBzàå ¨¾̈¥²¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¦À

í÷øå áLçå Løç ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà̈«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´§¥®§Ÿ¥À

:LMáe éðMä úrìBúáe ïîbøàáe úìëzañ ©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−©¥«
ãëLãwä úëàìî ìëa äëàìnì éeNrä áäfä-ìk̈©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ§¤´¤©®Ÿ¤

òáLe økk íéøNrå òLz äôeðzä áäæ | éäéå©§¦´§©´©§À̈¥³©§¤§¦Æ¦½̈§©̧
ìLe úBàîLãwä ì÷La ì÷L íéL:äëóñëå ¥¯§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤§¤²¤

úBàî òáLe óìàå økk úàî äãrä éãe÷t§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®§¤Á¤Á§©̧¥¹
:Lãwä ì÷La ì÷L íéráLå äMîçååëò÷a ©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤¤µ©

øáòä ìëì Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ¨«Ÿ¥¹
ì äìrîå äðL íéøNr ïaî íéã÷tä-ìrúBàî-LL ©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§¥«¥¬

ìLe óìà:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úLæëéäéå ¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«©§¦À
úàå Lãwä éðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤§¥−
økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦−̈¦¨¬

:ïãàìçëäMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå ¨¨«¤§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´
íäéLàø ätöå íéãenrì íéåå äNr íéráLå§¦§¦½¨¨¬¨¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−

:íúà ÷Mçåèëøkk íéráL äôeðzä úLçðe §¦©¬Ÿ¨«§¬¤©§−̈¦§¦´¦®̈
:ì÷L úBàî-òaøàå íétìàåìéðãà-úà da Nriå §©§©¬¦§©§©¥−¨«¤©©´©À̈¤©§¥Æ

øaëî-úàå úLçpä çaæî úàå ãrBî ìäà çút¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´©§½¤§¤¦§©¬
:çaænä éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpäàì-úàå ©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬©¦§¥«©§¤

úàå øöçä ørL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®§¥̧
:áéáñ øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk̈¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−¨¦«

èìàeNr éðMä úrìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬
ì ãøN-éãâáLãwä éãâa-úà eNriå Lãwa úøL ¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLàô £¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(199 'nr e zegiy ihewl)

˙‡·v‰ ˙‡¯Óa(ח (לח, ¿«¿…«…¿…
BÏ ¯Ó‡ ;Ú¯‰ ¯ˆiÏ ÌÈeNÚL ÌeMÓ ,Ô‰a Ò‡BÓ ‰LÓ ‰È‰Â¿»»…∆≈»∆ƒ∆¬ƒ«≈∆»«»«
e„ÈÓÚ‰ Ì‰È„È ÏÚL ,Ïk‰ ÔÓ ÈÏÚ ÔÈ·È·Á el‡ Èk ,Ïa˜ ,‰"aw‰«»»«≈ƒ≈¬ƒƒ»«ƒ«…∆«¿≈∆∆¡ƒ

˙Ba¯ ˙B‡·ˆ ÌÈLp‰(רש"י) «»ƒ¿»«
למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין "ּתחּתֹון ׁשּגם ּכדי ּבּמׁשּכן היּו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּמראת

ואדרּבה: הּׁשכינה. להׁשראת ּכלי להקּב"ה, 'ּדירה' יהיה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָמּמּנּו"

על, קּבלת על מֹורה (ו'צבא' ה' צבאֹות ידם על מעמידים ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּכאׁשר

ּדוקא ּבגלּוי מּתֹוLiLkהּמאירה עליו ּומתּגּברים הרע יצר ְְְִַַָָָ¿∆≈ְְִִִֵֶַַָָָ

הּכל". מן עלי חביבין "אּלּו הרי - על) ֲֲִִִֵֵַַַַָָֹֹקּבלת

éùéîçáïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nriå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²
:øæLî LLå éðL úrìBúåâáäfä éçt-úà eòwøéå §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«©§©§º¤©¥´©¨¨»

CBúáe úìëzä CBúa úBNrì íìéút õv÷å§¦¥´§¦¦¼©«£À§³©§¥̧¤Æ§´
äNrî LMä CBúáe éðMä úrìBz CBúáe ïîbøàä̈«©§¨½̈§²©¬©©¨¦−§´©¥®©«£¥−

:áLçãéðL-ìr úøáç Bì-eNr úôúkáéúëåéúååö÷ ¥«§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬



iriayקסח - n - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãrBî ìäàì ïkLnä úãár éìk-ìk úàå äéúãúéå¦¥«Ÿ¤®¨§¥À¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«
àîì ãøOä éãâa-úàLãwä éãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàìáî-øLà ìëk §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§²Ÿ£¤
úà ìàøNé éða eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´¦§¨¥½¥−

:äãárä-ìkâîäpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå ¨¨«£Ÿ̈«©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ
íúà Cøáéå eNr ïk ýåýé äeö øLàk dúà eNr̈´Ÿ½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈

:äLîô ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i zegiy ihewl)

‰LÓ Ï‡ ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ(לג (לט, «»ƒ∆«ƒ¿»∆…∆

ÂÈÏ‡Ó Ì˜Â Û˜Ê ‡e‰Â ,BÓÈ˜Ók ‰‡¯(רש"י) ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈≈»

לֹומר, ויׁש זֹו. ּבדר הּמׁשּכן הקמת היתה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁש

מּכחם  הּמׁשּכן עבֹודת נעׂשתה הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּבמׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּדהּנה

Ï‡¯NÈׁשל Èaיׁש זֹו ׁשּבעבֹודה ואף ּדלּתתא'. 'אתערּותא ּבדר , ֶ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

לעֹולם; הּׁשכינה הׁשראת את להביא ּבכחּה אין מיחדת, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻחביבּות

ׁשל מּכחֹו הּבאה ּבפעּלה צר יׁש 'אתערּותא ‰aw"‰לזה ּבדר , ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ«»»ְְֲִֶֶָ

ְִֵָּדלעילא'.

éòéáùîà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-íBéa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§«
ïkLî-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤¦§©−

:ãrBî ìäàâúkñå úeãrä ïBøà úà íL zîNå ¬Ÿ¤¥«§©§¨´½̈¥−£´¨«¥®§©Ÿ¨¬
:úëøtä-úà ïøàä-ìrãïçìMä-úà úàáäå ©¨«¨−Ÿ¤©¨«Ÿ¤§¥«¥¨Æ¤©ª§½̈

-úà úéìräå äøðnä-úà úàáäå Bkør-úà zëørå§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ¤©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤
:äéúøðäéðôì úøè÷ì áäfä çaæî-úà äzúðå ¥«Ÿ¤«¨§¨«©º̈¤¦§©³©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−

:ïkLnì çútä Cñî-úà zîNå úãrä ïBøà£´¨«¥ª®§©§¨²¤¨©¬©¤−©©¦§¨«
å-ìäà ïkLî çút éðôì äìòä çaæî úà äzúðå§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®¦§¥¾¤−©¦§©¬«Ÿ¤

:ãrBîæïéáe ãrBî ìäà-ïéa øikä-úà zúðå ¥«§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´
:íéî íL zúðå çaænäçáéáñ øöçä-úà zîNå ©¦§¥®©§¨«©¨¬−̈¨«¦§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®

:øöçä ørL Cñî-úà zúðåèïîL-úà zç÷ìå §¨´©½̈¤¨©−©¬©¤«¨¥«§¨«©§¨Æ¤¤´¤
Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä-úà zçLîe äçLnä©¦§½̈¨«©§¨¬¤©¦§−̈§¤¨£¤®

:Lã÷ äéäå åéìk-ìk-úàå Búà zLc÷åézçLîe §¦©§¨¬Ÿ²§¤¨¥−̈§¨¬¨«Ÿ¤¨«©§¨²
çaænä-úà zLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úà¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¦©§¨Æ¤©¦§¥½©

:íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäåàéøikä-úà zçLîe §¨¨¬©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ
:Búà zLc÷å Bpk-úàåáé-úàå ïøäà-úà záø÷äå §¤©®§¦©§−̈Ÿ«§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ§¤

:íéna íúà zöçøå ãrBî ìäà çút-ìà åéðä½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦
âéBúà zçLîe Lãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤¨«©§¨¬Ÿ²

:éì ïäëå Búà zLc÷åãézLaìäå áéø÷z åéða-úàå §¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§¨¬
:úðzk íúàåè-úà zçLî øLàk íúà zçLîe Ÿ−̈ª¢«Ÿ¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤

ðäëå íäéáàéì eíúçLî íäì úéäì äúéäå £¦¤½§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²
:íúøãì íìBò úpäëìæèøLà ìëk äLî Nriå ¦§ª©¬−̈§«ŸŸ¨«©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧
:äNr ïk Búà ýåýé äeöñæéïBLàøä Lãça éäéå ¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²

:ïkLnä í÷eä Lãçì ãçàa úéðMä äðMaçéí÷iå ©¨¨¬©¥¦−§¤¨´©®Ÿ¤©−©¦§¨«©¨̧¤
åéLø÷-úà íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà äLî¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ¤§¨½̈

:åéãenr-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziåèé-úà Nøôiå ©¦¥−¤§¦¨®©−̈¤¤©¨«©¦§³Ÿ¤
åéìr ìäàä äñëî-úà íNiå ïkLnä-ìr ìäàä̈¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬¨²Ÿ¤¨−̈

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìîñëçwiå ¦§®̈§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©º
-ìr íécaä-úà íNiå ïøàä-ìà úãrä-úà ïziå©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤©©¦−©
:äìrîìî ïøàä-ìr úøtkä-úà ïziå ïøàä̈«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨«§¨

àëúëøt úà íNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤
ýåýé äeö øLàk úeãrä ïBøà ìr Cñiå Cñnä©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñáëïçìMä-úà ïziåìr ãrBî ìäàa ¤¤«©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²
:úëøtì õeçî äðôö ïkLnä Cøéâëåéìr Cøriå ¤¬¤©¦§−̈¨®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤©©«£¬Ÿ¨¨²

ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cør¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñãëãrBî ìäàa äøðnä-úà íNiå ¤¤«©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½
ìMä çëð:äaâð ïkLnä Cøé ìr ïçäëúøpä ìriå −Ÿ©©ª§¨®©²¤¬¤©¦§−̈¤«§¨©©¬©©¥−Ÿ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôìñåëíNiå ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨²¤
:úëøtä éðôì ãrBî ìäàa áäfä çaæî-úà¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−©¨«Ÿ¤

æëýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìr øè÷iå©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñçë:ïkLnì çútä Cñî-úà íNiå ¤¤«©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

èëãrBî-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî úàå§¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤¥®
äeö øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìr ìriå©©´©¨À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéñììäà-ïéa øikä-úà íNiå §Ÿ̈−¤¤«©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤
:äöçøì íéî änL ïziå çaænä ïéáe ãrBî¥−¥´©¦§¥®©©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«

àìíäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−
:íäéìâø-úàåáìíúáø÷áe ãrBî ìäà-ìà íàáa §¤©§¥¤«§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eöçøé çaænä-ìàñ ¤©¦§¥−©¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
âìïziå çaænìå ïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´§©¦§¥½©©¦¥¾

äLî ìëéå øöçä ørL Cñî-úà¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−
:äëàìnä-úàôãìãrBî ìäà-úà ïðrä ñëéå ¤©§¨¨«©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®

:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëeäìäLî ìëé-àìå §´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§«Ÿ¨´Ÿ¤À
ãBáëe ïðrä åéìr ïëL-ék ãrBî ìäà-ìà àBáì̈Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬¨−̈¤«¨®̈§´

:ïkLnä-úà àìî ýåýéåìräáeìrî ïðrä úBì §Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´
é ïkLnäìëa ìûøNé éða eòñ:íäérñîæì-íàå ©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ©§¥¤«§¦

iyy - hl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éø÷:øaç åéúBö÷äepnî åéìr øLà Búcôà áLçå §−̈ª¨«§¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´
éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ eäNrîk àeä»§©«£¥¼¼¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk øæLî LLåñåeNriå §¥´¨§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£Æ
úçzôî áäæ úöaLî úañî íäMä éðáà-úà¤©§¥´©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®§ª¨ŸÆ

:ìàøNé éða úBîL-ìr íúBç éçeztæíúà íNiå ¦¥´½̈©§−§¥¬¦§¨¥«©¨´¤ŸÀ̈
øLàk ìûøNé éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk ìr©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´¦§¨¥®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöôçäNrî ïLçä-úà Nriå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©©̄¤©²¤©«£¥¬
úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôà äNrîk áLç¥−§©«£¥´¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©

:øæLî LLå éðLèïLçä-úà eNr ìeôk äéä reáø ¨¦−§¥¬¨§¨«¨¯©¨¨²¨−¨´¤©®¤
:ìeôk Baçø úøæå Bkøà úøæéäraøà Bá-eàìîéå ¤¤̄¨§²§¤¬¤¨§−¨«©§©̧§½©§¨−̈

:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãà øeè ïáà éøeè́¥¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«
àé:íìäéå øétñ Côð éðMä øehäåáééLéìMä øehäå §©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ§©−©§¦¦®
ì:äîìçàå BáL íLâéLéLøz éréáøä øehäå ¤¬¤§−§©§¨«¨§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬

:íúàlîa áäæ úöaLî úañeî äôLéå íäL−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«
ãéíézL äpä ìûøNé-éða úîL-ìr íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬

BîL-ìr Léà íúç éçezt íúîL-ìr äøNr¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½
ì:èáL øNr íéðLåèúøLøL ïLçä-ìr eNriå ¦§¥¬¨−̈¨«¤©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ

:øBäè áäæ úár äNrî úìábæèézL eNriå ©§ª−©«£¥´£®Ÿ¨−̈¨«©©«£À§¥Æ
ézL-úà eðziå áäæ úòaè ézLe áäæ úöaLî¦§§´Ÿ¨½̈§¥−©§´Ÿ¨¨®©¦§À¤§¥Æ

:ïLçä úBö÷ éðL-ìr úòahäæéúúárä ézL eðziå ©©¨½Ÿ©§¥−§¬©«¤©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìr úòahä ézL-ìr áäfäçéúàå ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ©§−©«¤§¥̧

úöaLnä ézL-ìr eðúð úúárä ézL úBö÷ ézL§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨§−©§¥´©¦§§®Ÿ
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìr íðziåèéeNriå ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«©©£À

ïLçä úBö÷ éðL-ìr eîéNiå áäæ úòaè ézL§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´©®¤
:äúéa ãôàä øár-ìà øLà BúôN-ìrëeNriå ©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨©©«£»

ãôàä úôúë ézL-ìr íðziå áäæ úòaè ézL§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ¨«¥³Ÿ
áLçì ìrnî Bzøaçî únrì åéðt ìenî ähîlî¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤

:ãôàäàëúòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøiå ¨«¥«Ÿ©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ
-àìå ãôàä áLç-ìr úéäì úìëz ìéúôa ãôàä̈«¥¹Ÿ¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ
ýåýé äeö øLàk ãôàä ìrî ïLçä çfé¦©´©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàô ¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(314 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ(כא (לט, ¿…ƒ««…∆≈«»≈…
אֹותֹו ׁש"חֹוגר – עדÂÈ¯BÁ‡Óהאפד ּומּגיע ..ÂÈ·˜Úׁשּי ," ֵֵֶָֹ≈¬»ִַַַ¬≈»ַָ

. ׁש"ּתלּוי – החׁשן ואּלּו ׁשּבאדם. חיצֹוני והכי נמּו הכי ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלחלק

על .ÂÈÙlÓ BaÏׁשּבֹו ּפנימי והכי נעלה הכי לחלק ׁשּי ," ַƒƒ¿»»ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָ

זהּו הּלב). ּפנימּיּות ּפנימּיּות, מּלׁשֹון ּגם ÁfÈ("מּלפניו" ‡ÏÂ ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ¿…ƒ«

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ חיצֹונּיים והכי נמּוכים הכי הּדברים ּגם – «…∆≈«»≈…ְְֲֲִִִִִִִַַַָ

והכי  נעלים הכי לּדברים מחּברים להיֹות צריכים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָֻׁשּבאדם

ׁשּבֹו. ְִִִֶּפנימּיים

éùùáëìéìk âøà äNrî ãôàä ìérî-úà Nriå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëzâëåéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìérnä-éôe §¥«¤¦«©§¦¬§−§¦´©§®̈¨¨¬§¦²

:røwé àì áéáñãëéðBnø ìérnä éìeL-ìr eNriå ¨¦−¬Ÿ¦¨¥«©©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾
bøàå úìëz:øæLî éðL úrìBúå ïîäëéðîrô eNriå §¥¬¤§©§¨−̈§©´©¨¦®¨§¨«©©«£¬©«£Ÿ¥−

íéðnøä CBúa íéðîrtä-úà eðziå øBäè áäæ̈¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹§´¨«¦Ÿ¦À
:íéðnøä CBúa áéáñ ìérnä éìeL-ìråëïîrt ©¥³©§¦Æ¨¦½§−¨«¦Ÿ¦«©«£³Ÿ

ì áéáñ ìérnä éìeL-ìr ïnøå ïîrt ïnøåúøL §¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®§¨¥¾
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkñæë-úà eNriå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£²¤

:åéðáìe ïøäàì âøà äNrî LL úðúkäçëúàå ©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ
éñðëî-úàå LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®§¤¦§§¥¬

:øæLî LL ãaäèëúìëúe øæLî LL èðáàä-úàå ©−̈¥¬¨§¨«§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤
ýåýé äeö øLàk í÷ø äNrî éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñìáäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNriå ¤¤«©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´
Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìr eázëiå øBäè̈®©¦§§´¨À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤

:ýåýéìàì-ìr úúì úìëz ìéút åéìr eðziå ©«Ÿ̈«©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìî úôðönäñ ©¦§¤−¤¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

áìéða eNriå ãrBî ìäà ïkLî úãár-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´
:eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNéô ¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

âì-úàå ìäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤
åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìkáéúëåçéøáéø÷åéãnrå åéçéøa ¨¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦−̈§©ª¨¬

:åéðãàåãìëî-úàåíéîcàîä íìéàä úøBò äñ ©«£¨¨«§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½
:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøò äñëî-úàå§¤¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«

äì:úøtkä úàå åéca-úàå úãrä ïBøà-úàåì-úà ¤£¬¨«¥ª−§¤©®̈§¥−©©«Ÿ¤¤
:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMäæì-úà ©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«¤

-úàå äëørnä úøð äéúøð-úà äøähä äøðnä©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈§¤
:øBànä ïîL úàå äéìk-ìkçìáäfä çaæî úàå ¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«§¥Æ¦§©´©¨½̈

Cñî úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−
:ìäàä çútèìøaëî-úàå úLçpä çaæî | úà ¤¬©¨«Ÿ¤¥´¦§©´©§À¤§¤¦§©³

øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨¥®̈¤©¦−Ÿ
:Bpk-úàåî-úàå äéãnr-úà øöçä érì÷ úà §¤©«¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤

ì Cñnä-úàå äéðãàåéøúéî-úà øöçä ørL £¨¤À¨§¤©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈



קסט iriay - n - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãrBî ìäàì ïkLnä úãár éìk-ìk úàå äéúãúéå¦¥«Ÿ¤®¨§¥À¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«
àîì ãøOä éãâa-úàLãwä éãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàìáî-øLà ìëk §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§²Ÿ£¤
úà ìàøNé éða eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´¦§¨¥½¥−

:äãárä-ìkâîäpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå ¨¨«£Ÿ̈«©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ
íúà Cøáéå eNr ïk ýåýé äeö øLàk dúà eNr̈´Ÿ½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈

:äLîô ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i zegiy ihewl)

‰LÓ Ï‡ ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ(לג (לט, «»ƒ∆«ƒ¿»∆…∆

ÂÈÏ‡Ó Ì˜Â Û˜Ê ‡e‰Â ,BÓÈ˜Ók ‰‡¯(רש"י) ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈≈»

לֹומר, ויׁש זֹו. ּבדר הּמׁשּכן הקמת היתה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁש

מּכחם  הּמׁשּכן עבֹודת נעׂשתה הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּבמׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּדהּנה

Ï‡¯NÈׁשל Èaיׁש זֹו ׁשּבעבֹודה ואף ּדלּתתא'. 'אתערּותא ּבדר , ֶ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

לעֹולם; הּׁשכינה הׁשראת את להביא ּבכחּה אין מיחדת, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻחביבּות

ׁשל מּכחֹו הּבאה ּבפעּלה צר יׁש 'אתערּותא ‰aw"‰לזה ּבדר , ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ«»»ְְֲִֶֶָ

ְִֵָּדלעילא'.

éòéáùîà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-íBéa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§«
ïkLî-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤¦§©−

:ãrBî ìäàâúkñå úeãrä ïBøà úà íL zîNå ¬Ÿ¤¥«§©§¨´½̈¥−£´¨«¥®§©Ÿ¨¬
:úëøtä-úà ïøàä-ìrãïçìMä-úà úàáäå ©¨«¨−Ÿ¤©¨«Ÿ¤§¥«¥¨Æ¤©ª§½̈

-úà úéìräå äøðnä-úà úàáäå Bkør-úà zëørå§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ¤©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤
:äéúøðäéðôì úøè÷ì áäfä çaæî-úà äzúðå ¥«Ÿ¤«¨§¨«©º̈¤¦§©³©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−

:ïkLnì çútä Cñî-úà zîNå úãrä ïBøà£´¨«¥ª®§©§¨²¤¨©¬©¤−©©¦§¨«
å-ìäà ïkLî çút éðôì äìòä çaæî úà äzúðå§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®¦§¥¾¤−©¦§©¬«Ÿ¤

:ãrBîæïéáe ãrBî ìäà-ïéa øikä-úà zúðå ¥«§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´
:íéî íL zúðå çaænäçáéáñ øöçä-úà zîNå ©¦§¥®©§¨«©¨¬−̈¨«¦§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®

:øöçä ørL Cñî-úà zúðåèïîL-úà zç÷ìå §¨´©½̈¤¨©−©¬©¤«¨¥«§¨«©§¨Æ¤¤´¤
Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä-úà zçLîe äçLnä©¦§½̈¨«©§¨¬¤©¦§−̈§¤¨£¤®

:Lã÷ äéäå åéìk-ìk-úàå Búà zLc÷åézçLîe §¦©§¨¬Ÿ²§¤¨¥−̈§¨¬¨«Ÿ¤¨«©§¨²
çaænä-úà zLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úà¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¦©§¨Æ¤©¦§¥½©

:íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäåàéøikä-úà zçLîe §¨¨¬©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ
:Búà zLc÷å Bpk-úàåáé-úàå ïøäà-úà záø÷äå §¤©®§¦©§−̈Ÿ«§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ§¤

:íéna íúà zöçøå ãrBî ìäà çút-ìà åéðä½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦
âéBúà zçLîe Lãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤¨«©§¨¬Ÿ²

:éì ïäëå Búà zLc÷åãézLaìäå áéø÷z åéða-úàå §¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§¨¬
:úðzk íúàåè-úà zçLî øLàk íúà zçLîe Ÿ−̈ª¢«Ÿ¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤

ðäëå íäéáàéì eíúçLî íäì úéäì äúéäå £¦¤½§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²
:íúøãì íìBò úpäëìæèøLà ìëk äLî Nriå ¦§ª©¬−̈§«ŸŸ¨«©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧
:äNr ïk Búà ýåýé äeöñæéïBLàøä Lãça éäéå ¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²

:ïkLnä í÷eä Lãçì ãçàa úéðMä äðMaçéí÷iå ©¨¨¬©¥¦−§¤¨´©®Ÿ¤©−©¦§¨«©¨̧¤
åéLø÷-úà íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà äLî¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ¤§¨½̈

:åéãenr-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziåèé-úà Nøôiå ©¦¥−¤§¦¨®©−̈¤¤©¨«©¦§³Ÿ¤
åéìr ìäàä äñëî-úà íNiå ïkLnä-ìr ìäàä̈¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬¨²Ÿ¤¨−̈

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìîñëçwiå ¦§®̈§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©º
-ìr íécaä-úà íNiå ïøàä-ìà úãrä-úà ïziå©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤©©¦−©
:äìrîìî ïøàä-ìr úøtkä-úà ïziå ïøàä̈«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨«§¨

àëúëøt úà íNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤
ýåýé äeö øLàk úeãrä ïBøà ìr Cñiå Cñnä©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñáëïçìMä-úà ïziåìr ãrBî ìäàa ¤¤«©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²
:úëøtì õeçî äðôö ïkLnä Cøéâëåéìr Cøriå ¤¬¤©¦§−̈¨®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤©©«£¬Ÿ¨¨²

ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cør¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñãëãrBî ìäàa äøðnä-úà íNiå ¤¤«©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½
ìMä çëð:äaâð ïkLnä Cøé ìr ïçäëúøpä ìriå −Ÿ©©ª§¨®©²¤¬¤©¦§−̈¤«§¨©©¬©©¥−Ÿ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôìñåëíNiå ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨²¤
:úëøtä éðôì ãrBî ìäàa áäfä çaæî-úà¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−©¨«Ÿ¤

æëýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìr øè÷iå©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñçë:ïkLnì çútä Cñî-úà íNiå ¤¤«©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

èëãrBî-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî úàå§¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤¥®
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קע
.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 eðéýìà 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

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ùãåçä úùøô úøèôä

äî ÷øô ìà÷æçéá

éñåäì âäåð à"èéìù ø"åîãà ÷"ëìàøùé úéá ¯ íòä ìë (çé¯æè) íé÷åñôä íâ ïàë ó

."øîà äë (çé) ÷åñôá [äøèôää ìéçúäì=] øîåì íéëéøöù ,íéøçàì êééù åðéàå"
.(íééåðéù íò åèú ãåîò á"ùú ïîåéä úåîéùø)

äîæèàéNpì úàfä äîeøzä-ìà eéäé õøàä írä ìkµŸ¨¨´¨½̈¤¦«§−¤©§¨´©®Ÿ©¨¦−
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äîæèàéNpì úàfä äîeøzä-ìà eéäé õøàä írä ìkµŸ¨¨´¨½̈¤¦«§−¤©§¨´©®Ÿ©¨¦−
:ìàøNéaæéCñpäå äçðnäå úBìBòä äéäé àéNpä-ìrå §¦§¨¥«§©©¨¦´¦«§¤À¨«´§©¦§¨»§©¥¼¤¼

ìûøNé úéa éãrBî-ìëa úBúaMáe íéLãçáe íébça©«©¦³¤«¢¨¦Æ©©¨½§¨«£¥−¥´¦§¨¥®
äìBòä-úàå äçðnä-úàå úàhçä-úà äùré àeä́©«£¤ºŸ¤©«©¨´§¤©¦§À̈§¤¨«¨Æ

:ìàøNé-úéa ãra øtëì íéîìMä-úàå§¤©§¨¦½§©¥−§©¬¥«¦§¨¥«
."øîà¯äë (çé) ÷åñôá [äøèôää ìéçúäì=] øîåì íéëéøö"

çéúàhçå íéîz ø÷a-ïa-øt çwz Lãçì ãçàa ïBLàøa äåäé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¨«¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¦©¬©¤¨−̈¨¦®§¦¥−̈
:Lc÷nä-úàèéäøærä úBpt òaøà-ìàå úéaä úæeæî-ìà ïúðå úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå ¤©¦§¨«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©´©«©À̈§¨©Æ¤§©´©©½¦§¤©§©²¦¬¨«£¨−̈

:úéîéðtä øöçä ørL úæeæî ìrå çaænìëéútîe äâL Léàî Lãçá äráLa äNrz ïëå ©¦§¥®©§©̧§©½©−©¤«¨¥¬©§¦¦«§¥³©«£¤Æ§¦§¨´©½Ÿ¤¥¦¬Ÿ¤−¦¤®¦

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,ìàøNéa àéNpì (æèäøeîàä úàfä äîeøzä ©¨¦§¦§¨¥©§¨©Ÿ¨£¨
úBîeøz úLøôä øác ìò íL økæpL) äìòîì§©§¨¤¦§©¨©§©©§¨©§

òîeìàøNéa àéNpä íâå ,íòä ìk úáBç àéä (úBøN ©©§¦©¨¨¨§©©¨¦§¦§¨¥
.úàfä äîeøzä úà úúì åéìò íbàéNpä ìòå (æé ©¨¨¨¥¤©§¨©Ÿ§©©¨¦

,'åâå äéäéàéNpä ìò ãBò äéäé ,äîeøzä ãálî ¦§¤¦§©©§¨¦§¤©©¨¦
.ïàk øékænL úBðaøwä àéáäì,'åâå äNòé àeä §¨¦©¨§¨¤©§¦¨©£¤

.älà ìk úà àéáé BlMî ,øîBìk,ïBLàøa (çé §©¦¤¨¦¤¨¥¤¨¦
.ïñéð Lãça ,ïBLàøä Lãçaúà úàhçå ©Ÿ¤¨¦§Ÿ¤¦¨§¦¥¨¤

,Lc÷nä.Lc÷nä úà øäèz äæaúæeæî (èé ©¦§¨¨¤§©¥¤©¦§¨§©
,úéaä.ìëéää úæeæî,çaænì äøæòä úBptúBpt ©©¦§©©¥¨¦¨£¨¨©¦§¥©¦

.çaænä âb çèL,úéîéðtä øöçä øòLøòL ¤©©©¦§¥©©©¤¨¥©§¦¦©©
.ìàøNé úøæò,Lãçá äòáLa äNòz ïëå (ë ¤§©¦§¨¥§¥©£¤§¦§¨©Ÿ¤

pçz ïëå.íéîé äòáL CLî ìëa úBðaø÷a CLéàî §¥§©¥§¨§¨§¨¤¤¦§¨¨¦¥¦



קעב
éñåäì âäåð à"èéìù ø"åîãà ÷"ëíééñì=] øîåì íéëéøöù ,íéøçàì êééù åðéàå" ,åúæåçàî ¯ øîà¯äë (çé¯æè) íé÷åñôä íâ ïàë ó

."ãéîú [åè ÷åñô ,ïàë äøèôää
.(íééåðéù íò åèú ãåîò á"ùú ïîåéä úåîéùø)

æèíúfçà äéäz åéðáì àéä Búìçð åéðaî Léàì äðzî àéNpä ïzé-ék äåäé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦«¦¥̧©¨¦³©¨¨Æ§¦´¦¨½̈©«£¨¬¦−§¨¨´¦«§¤®£ª¨¨¬
:äìçða àéäæéúáLå øBøcä úðL-ãr Bl äúéäå åéãárî ãçàì Búìçpî äðzî ïzé-éëå ¦−§©«£¨«§¦«¦¥̧©¨¹̈¦©«£¨À§©©Æ¥«£¨½̈§¨³§¨Æ©§©´©§½§¨©−

:äéäz íäì åéða Búìçð Cà àéNpìçéíúfçàî íúðBäì írä úìçpî àéùpä çwé-àìå ©¨¦®©µ©«£¨½¨−̈¨¤¬¦«§¤«§«Ÿ¦©̧©¨¦¹Ÿ¦©«£©´¨À̈§«Ÿ¨Æ¥«£ª¨½̈
:Búfçàî Léà énr eöôé-àì øLà ïrîì åéða-úà ìçðé Búfçàî¥«£ª¨−©§¦´¤¨¨®§©̧©Æ£¤´«Ÿ¨ª´©¦½¦−¥«£ª¨«

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©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 14e ,zFTC 21 ,xwFAA 6 drW ,'b mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad iWilWd mFiA oqip Wcg W`xŸŸ¤¦¨©©§¦¦©¨¨¥§¨

:úéaä-úà ízøtëåàëíBé øNr äraøàa ïBLàøa §¦©§¤−¤©¨«¦¨«Â¦Â§©§¨¨̧¨¨¬Æ
:ìëàé úBvî íéîé úBòáL âç çñtä íëì äéäé Lãçì©½Ÿ¤¦«§¤¬¨¤−©¨®©©¾§ª´¨¦½©−¥«¨¥«

áëõøàä ír-ìk ãráe Bãra àeää íBia àéNpä äNrå§¨¨³©¨¦Æ©´©½©«£¾§©−¨©´¨¨®¤
:úàhç øtâëýåýéì äìBò äNré âçä-éîé úráLå ©−©¨«§¦§©̧§¥«¤¹̈©«£¤¯¨´©«Ÿ̈À

íéîiä úráL íBiì íîéîz íéìéà úráLå íéøt úráL¦§©´Â̈¦Â§¦§©̧¥¦³§¦¦Æ©½¦§©−©¨¦®
:íBiì íéfr øérN úàhçåãëäôéàå øtì äôéà äçðîe §©¾̈§¦¬¦¦−©«¦§À̈¥¨¬©¨²§¥¨¬

:äôéàì ïéä ïîLå äNré ìéàìäëøùr äMîça éréáMa ¨©−¦©«£¤®§¤−¤¦¬¨«¥¨«©§¦¦¿©«£¦¨Á¨¨̧Ÿ
úàhçk íéîiä úráL älàë äNré âça Lãçì íBé³©¸Ÿ¤Æ¤½̈©«£¤¬¨¥−¤¦§©´©¨¦®©«©¨Æ

:ïîMëå äçðnëå äìòkåîàørL äåäé éðãà øîà-äk ¨«Ÿ½̈§©¦§¨−§©¨«¤«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼©¹©
éîé úLL øeâñ äéäé íéã÷ äðtä úéîéðtä øöçä¤«¨¥³©§¦¦Æ©Ÿ¤´¨¦½¦«§¤´¨½¥−¤§¥´

:çúté Lãçä íBéáe çúté úaMä íBéáe äNrnäáàáe ©©«£¤®§³©©¨Æ¦¨¥½©§¬©−Ÿ¤¦¨¥«©¨´
ørMä úæeæî-ìr ãîrå õeçî ørMä íìeà Cøc àéùpä©¨¦¿Ÿ¤Á¤Á¨̧©©¹©¦À§¨©Æ©§©´©©½©
-ìr äåçzLäå åéîìL-úàå BúìBr-úà íéðäkä eùrå§¨´Ÿ©«Ÿ£¦À¤«¨Æ§¤§¨½̈§¦§©«£¨²©

qé-àì ørMäå àöéå ørMä ïzôî:áørä-ãr øâ ¦§©¬©©−©§¨¨®§©©¬©«Ÿ¦¨¥−©¨¨«¤
âúBúaMa àeää ørMä çút õøàä-ír eåçzLäå§¦§©«£´©¨À̈¤¤µ©©©´©©½©©¨−

:ýåýé éðôì íéLãçáeãàéNpä áø÷é-øLà äìòäå ¤«¢¨¦®¦§¥−§Ÿ̈«§¨´Ÿ½̈£¤©§¦¬©¨¦−
:íéîz ìéàå íîéîz íéNáë äML úaMä íBéa ýåýéìäíéNákìå ìéàì äôéà äçðîe ©«Ÿ̈®§´©©À̈¦¨¯§¨¦²§¦¦−§©¬¦¨¦«¦§¨Æ¥¨´¨©½¦§©§¨¦¬

:äôéàì ïéä ïîLå Bãé úzî äçðîåíéNák úLLå íîéîz ø÷a-ïa øt Lãçä íBéáe ¦§−̈©©´¨®§¤−¤¦¬¨«¥¨«§´©½Ÿ¤©¬¤¨−̈§¦¦®§¥¯¤§¨¦²
:eéäé íîéîz ìéàåæBãé âéOz øLàk íéùákìå äçðî äNré ìéàì äôéàå øtì äôéàå ¨©−¦§¦¦¬¦«§«§¥¨̧©¹̈§¥¨³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈§©̧§¨¦½Ÿ©«£¤¬©¦−¨®
:äôéàì ïéä ïîLåç:àöé Bkøãáe àBáé ørMä íìeà Cøc àéNpä àBááeèàBááe §¤−¤¦¬¨«¥¨«§−©¨¦®¤´¤¨³©©̧©Æ¨½§©§−¥¥«§¸

áâð ørL-Cøc àöé úBçzLäì ïBôö ørL Cøc àaä íéãrBna ýåýé éðôì õøàä-ír©¨¹̈¤¦§¥´§Ÿ̈»©«£¦¼©¿̈¤Á¤Á©̧©¨¹§¦§©«£À¥¥Æ¤«¤©´©¤½¤
Bçëð ék Bá àa-øLà ørMä Cøc áeLé àì äðBôö ørL-Cøc àöé áâð ørL-Cøc àaäå§©¨Æ¤«¤©´©¤½¤¥¥−¤«¤©´©¨®¨´Ÿ¨À¤³¤©©̧©Æ£¤¨´½¦¬¦§−

:àöéé:eàöé íúàöáe àBáé íàBáa íëBúa àéNpäåàéäçðnä äéäz íéãrBnáe íébçáe ¥¥«§©¨¦®§¨³§¨Æ¨½§¥−̈¥¥«©©¦´©«£¦À¦«§¤³©¦§¨Æ
:äôéàì ïéä ïîLå Bãé úzî íéNákìå ìéàì äôéàå øtì äôéàáéäáãð àéùpä äNré-éëå ¥¨³©¨Æ§¥¨´¨©½¦§©§¨¦−©©´¨®§¤−¤¦¬¨«¥¨«§¦©«£¤Á©¨¦̧Ÿ§¨¹̈

Búìr-úà äNrå íéã÷ äðtä ørMä-úà Bì çúôe ýåýéì äáãð íéîìL-Bà äìBò¨´«§¨¦»§¨¨´©«Ÿ̈¼¨´©À¤©©̧©Æ©Ÿ¤´¨¦½§¨¨³¤«Ÿ¨Æ
:Búàö éøçà ørMä-úà øâñå àöéå úaMä íBéa äNré øLàk åéîìL-úàåâéNáëå §¤§¨½̈©«£¤¬©«£¤−§´©©¨®§¨¨²§¨©¬¤©©−©©«£¥¬¥«§¤̧¤

:Búà äNrz ø÷aa ø÷aa ýåýéì íBiì äìBò äNrz íéîz BúðL-ïaãéäùrú äçðîe ¤§¨¹¨¦À©«£¤¬¨²©−©«Ÿ̈®©¬Ÿ¤©−Ÿ¤©«£¤¬Ÿ«¦§¨Á©«£¤̧Ÿ
L ïîLå äôéàä úéML ø÷aa ø÷aa åéìrúBwç ýåýéì äçðî úìqä-úà ñøì ïéää úéLéì ¨¹̈©³Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¦¦´¨«¥½̈§¤²¤§¦¦¬©¦−¨´Ÿ¤©®Ÿ¤¦§¨Æ©«Ÿ̈½ª¬

:ãéîz íìBòåè:ãéîz úìBò ø÷aa ø÷aa ïîMä-úàå äçðnä-úàå Nákä-úà eùré −̈¨¦«©«£¸Ÿ¤©¤¯¤§¤©¦§¨²§¤©¤−¤©´Ÿ¤©®Ÿ¤©−¨¦«

,úéaä úà ízøtëå éútîe äâLúBðaøwä Ÿ¤¦¤¦§¦©§¤¤©¨¦©¨§¨
ñðëpL éútîe äâBL Léàî ïåòä øéñäì eàBáé elàä̈¥¨§¨¦¤¨Ÿ¥¦¤¦¤¦¤¦§©
.ñðkäì úeLø Bì ïéàL íB÷îa Lc÷nì©¦§¨§¨¤¥§§¦¨¥

,íéîé úBòáL (àë"úBòáL" àø÷ðå .íéîé úòáL §ª¨¦¦§©¨¦§¦§¨§ª
.úBòeáL äòáL øtñì epnî íéìéçúnL íL ìò©¥¤©§¦¦¦¤¦§Ÿ¦§¨¨

,àéNpä äNòå (áë.BlMî àéáiL,àeää íBia §¨¨©¨¦¤¨¦¦¤©©
úBðaø÷ íä elàä úBðaøwäå .ïñéða øNò äòaøàa§©§¨¨¨¨§¦¨§©¨§¨¨¥¥¨§§
.âça áéø÷äì íééeàøä úBðaøwä ãálî íäå ,íéàelî¦¦§¥¦§©©¨§¨¨§¦§©§¦¤¨

,éòéáMa (äë.éøLz Lãça ,éòéáMä Lãça ©§¦¦©Ÿ¤©§¦¦§Ÿ¤¦§¥
,úéîéðtä øöçä øòL (à.ìàøNé úøæò øòL ©©¤¨¥©§¦¦©©¤§©¦§¨¥

,Lãçä íBéáe.Lãç Làøaúæeæî ìò ãîòå (á §©Ÿ¤§ŸŸ¤§¨©©§©
,øòMäíéLtLt éðL eéä ìëéää øòL écö éðMî ©©©¦§¥¦¥©©©¥¨¨§¥¦§¨¦

éîBøcä LtLta ãîBò àéNpäå ,(íépè÷ íéøòL =)§¨¦§©¦§©¨¦¥©¦§¨©§¦
.ìëéää øòL ìLíéNáë äML úaMä íBéa (ã ¤©©©¥¨§©©¨¦¨§¨¦

,'åâå.íä íéàelî éîé ìL úBðaø÷,Bãé úzî (ä ¨§¨¤§¥¦¦¥©©¨
.Bááì úáãðå Bãé úáçøä éôk,àéNpä àBááe (ç §¦©§¨©¨§¦§©§¨§©¨¦

.Lãç Làøa Bà úaLa àéNpä àBáiLkíìeà Cøc §¤¨©¨¦§©¨§ŸŸ¤¤¤¨
,'åâå àBáé øòMäBúBàa ,Ba àaL øòL BúBàa ©©©¨§©©¤¨§
éøö Bðéàå ,àöé øòLéwäì Cøîàpä éôk äøæòä úà ó ©©¥¥§¥¨¦§©¦¤¨£¨¨§¦©¤¡¨

.íéãòBnä ïéðòì äæ øçàL ÷eñtaàéNpäå (é ©¨¤©©¤§¦§©©£¦§©¨¦
,íëBúaéøö àéNpä íb íéãòBnaéwäì Cúà ó §¨©£¦©©¨¦¨¦§©¦¤

ñðké àìå ,Bkøc ñðëð àlL øòLa úàöìå äøæòä̈£¨¨§¨¥§©©¤Ÿ¦§©©§§Ÿ¦¨¥
.äøæòa Bcâðk øòL ïéàL éçøænä øòMä Cøc¤¤©©©©¦§¨¦¤¥©©§¤§¨£¨¨

,äáãð àéNpä äNòé éëå (áééîé úLLa §¦©£¤©¨¦§¨¨§¥¤§¥
.äNònä,úìqä úà ñøì (ãéúìqä úà ñqøì ©©£¤¨Ÿ¤©Ÿ¤§©¥¤©Ÿ¤

.ïîLa§¤¤



קעג
éñåäì âäåð à"èéìù ø"åîãà ÷"ëíééñì=] øîåì íéëéøöù ,íéøçàì êééù åðéàå" ,åúæåçàî ¯ øîà¯äë (çé¯æè) íé÷åñôä íâ ïàë ó

."ãéîú [åè ÷åñô ,ïàë äøèôää
.(íééåðéù íò åèú ãåîò á"ùú ïîåéä úåîéùø)

æèíúfçà äéäz åéðáì àéä Búìçð åéðaî Léàì äðzî àéNpä ïzé-ék äåäé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦«¦¥̧©¨¦³©¨¨Æ§¦´¦¨½̈©«£¨¬¦−§¨¨´¦«§¤®£ª¨¨¬
:äìçða àéäæéúáLå øBøcä úðL-ãr Bl äúéäå åéãárî ãçàì Búìçpî äðzî ïzé-éëå ¦−§©«£¨«§¦«¦¥̧©¨¹̈¦©«£¨À§©©Æ¥«£¨½̈§¨³§¨Æ©§©´©§½§¨©−

:äéäz íäì åéða Búìçð Cà àéNpìçéíúfçàî íúðBäì írä úìçpî àéùpä çwé-àìå ©¨¦®©µ©«£¨½¨−̈¨¤¬¦«§¤«§«Ÿ¦©̧©¨¦¹Ÿ¦©«£©´¨À̈§«Ÿ¨Æ¥«£ª¨½̈
:Búfçàî Léà énr eöôé-àì øLà ïrîì åéða-úà ìçðé Búfçàî¥«£ª¨−©§¦´¤¨¨®§©̧©Æ£¤´«Ÿ¨ª´©¦½¦−¥«£ª¨«

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©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל פקודי - החודש בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:476:429:169:139:469:4310:4710:4418:5018:5219:1219:1418:3419:18מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:107:179:509:5310:2310:2611:2911:3120:1220:0120:3920:2919:4920:33ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:216:148:458:419:169:1210:1610:1318:1118:1518:3418:3817:5618:42נפאל, קטמנדו )ח(

7:117:109:399:3810:1210:1011:1311:1219:2219:2019:4319:4119:0319:45סינגפור, סינגפור )ח(

6:146:008:278:208:598:519:559:5017:2317:3417:5518:0517:1418:09פולין, ורשא )ח(

6:096:098:408:399:129:1210:1510:1418:3118:2718:5218:4918:1018:53פרו, לימה )ח(

7:127:019:289:2210:009:5410:5810:5318:3418:4219:0219:1018:2319:23צרפת, ליאון )ח(

7:257:139:409:3310:1210:0511:0911:0418:4118:5019:1119:2018:3119:33צרפת, פריז )ח(

5:595:578:328:309:029:0010:0410:0218:1718:1618:3818:3717:5818:41קולומביה, בוגוטה )ח(

6:476:369:048:589:369:3010:3410:3018:1318:2018:4018:4818:0118:59קנדה, טורונטו )ח(

6:256:148:428:369:149:0810:1110:0717:4717:5618:1618:2417:3618:36קנדה, מונטריאול )ח(

6:116:038:298:249:028:5810:019:5717:4417:4918:0918:1417:3018:18קפריסין, לרנקה )ח(

8:378:2310:4910:4111:2111:1312:1712:1119:3919:5120:1320:2519:3120:29רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:117:5510:2310:1510:5410:4611:5011:4419:1319:2519:4720:0019:0520:15רוסיה, מוסקבה )ח(

7:557:4410:1010:0310:4210:3611:3911:3519:1119:2019:4119:4919:0119:53רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

6:586:469:149:089:469:3910:4310:3818:1818:2718:4818:5618:0819:08שווייץ, ציריך )ח(

6:316:278:568:539:289:2610:2910:2718:2918:3018:5118:5118:1218:55תאילנד, 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

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל פקודי - החודש 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
6:025:558:238:198:568:519:559:5117:4317:4818:0718:1217:2718:21באר שבע )ח(

6:025:558:238:198:558:519:549:5117:4217:4718:0618:1117:1618:20חיפה )ח(

5:595:528:228:178:538:499:529:4917:4317:4818:0718:1117:0718:19ירושלים )ח(

6:045:568:248:198:568:529:559:5217:4217:4718:0618:1117:2618:21תל אביב )ח(

6:286:168:448:379:159:0910:1210:0817:4517:5518:1518:2417:3518:37אוסטריה, וינה )ח(

7:037:099:439:4610:1510:1811:2111:2220:0019:5220:2620:1719:3520:28אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:306:198:458:399:189:1110:1510:1017:4817:5718:1718:2517:3718:29אוקראינה, אודסה )ח(

6:035:518:188:118:508:439:479:4217:1917:2817:4917:5817:0918:02אוקראינה, דונייצק )ח(

6:156:038:298:229:018:559:589:5317:3017:3917:5918:0817:1918:12אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:436:308:558:489:289:2110:2510:1917:5318:0218:2318:3317:4318:37אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:346:228:488:419:209:1310:1710:1217:4617:5618:1718:2717:3618:31אוקראינה, קייב )ח(

6:556:449:119:059:439:3710:4110:3618:1618:2418:4418:5218:0519:05איטליה, מילאנו )ח(

6:156:148:488:479:189:1710:2110:1918:3718:3518:5818:5618:1719:00אקוואדור, קיטו )ח(

6:406:469:189:209:519:5310:5510:5619:2919:2119:5419:4619:0519:57ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:237:3010:0710:1010:3810:4111:4411:4520:3020:2020:5720:4720:0320:51ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:346:248:518:469:249:1910:2210:1818:0318:1018:3018:3617:5118:40ארה"ב, בולטימור )ח(

6:236:138:428:369:139:0810:1210:0817:5318:0018:2018:2617:4118:37ארה"ב, ברוקלין )ח(

6:246:148:428:369:149:0910:1210:0817:5317:5918:1918:2617:4018:37ארה"ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:006:509:189:139:509:4510:4810:4418:2918:3618:5619:0318:1719:14ארה"ב, דטרויט )ח(

6:426:359:038:599:369:3110:3510:3218:2518:2918:4918:5218:1019:02ארה"ב, היוסטן )ח(

6:156:078:368:319:089:0310:0710:0317:5518:0018:1918:2417:4118:33ארה"ב, לוס אנג'לס )ח(

6:396:349:028:589:349:3010:3410:3118:2618:2918:4918:5218:1119:01ארה"ב, מיאמי )ח(

6:216:118:378:329:109:0510:0810:0417:4717:5418:1418:2017:3518:33ארה"ב, ניו הייבן )ח(

6:176:078:368:319:089:0210:0610:0217:4817:5518:1518:2217:3618:32ארה"ב, שיקאגו )ח(

6:246:259:039:039:329:3210:3610:3619:0519:0019:2719:2218:4319:26בוליביה, לה-פס )ח(

7:207:079:339:2610:059:5811:0210:5718:2918:3919:0019:1018:1919:26בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:197:069:339:2610:059:5811:0210:5618:3018:4119:0119:1118:2119:26בלגיה, בריסל )ח(

5:586:018:358:359:069:0710:1010:1018:3818:3219:0118:5518:1519:02ברזיל, ס. פאולו )ח(

5:455:478:218:228:538:539:579:5618:2418:1918:4718:4118:0218:47ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

6:376:248:518:449:239:1610:1910:1417:4817:5818:1918:3017:3918:44בריטניה, לונדון )ח(

6:496:349:018:539:339:2510:2910:2317:5418:0518:2718:3817:4518:54בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:456:328:588:509:309:2310:2610:2117:5218:0318:2418:3517:4318:39גרמניה, ברלין )ח(

7:006:489:159:089:479:4010:4410:3918:1518:2518:4518:5518:0518:59גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:565:598:358:369:069:0710:1010:1018:4318:3719:0619:0018:2019:04דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:546:509:189:159:519:4810:5110:4818:4718:4919:0919:1118:3019:15הודו, בומביי )ח(

6:496:449:149:119:469:4310:4610:4318:4518:4619:0719:0818:2819:12הודו, פונה )ח(

6:176:068:328:269:058:5810:029:5717:3417:4318:0418:1217:2418:16הונגריה, בודפשט )ח(

6:336:238:508:459:229:1710:2010:1618:0018:0718:2618:3317:4818:37טורקיה, איסטנבול )ח(

6:516:429:109:059:429:3710:4110:3718:2318:2918:4918:5518:1018:59יוון, אתונה )ח(

6:396:278:538:479:269:1910:2310:1817:5518:0318:2418:3217:4418:36מולדובה, קישינב )ח(



קעה לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל פקודי - החודש 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
6:476:429:169:139:469:4310:4710:4418:5018:5219:1219:1418:3419:18מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:107:179:509:5310:2310:2611:2911:3120:1220:0120:3920:2919:4920:33ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:216:148:458:419:169:1210:1610:1318:1118:1518:3418:3817:5618:42נפאל, קטמנדו )ח(

7:117:109:399:3810:1210:1011:1311:1219:2219:2019:4319:4119:0319:45סינגפור, סינגפור )ח(

6:146:008:278:208:598:519:559:5017:2317:3417:5518:0517:1418:09פולין, ורשא )ח(

6:096:098:408:399:129:1210:1510:1418:3118:2718:5218:4918:1018:53פרו, לימה )ח(

7:127:019:289:2210:009:5410:5810:5318:3418:4219:0219:1018:2319:23צרפת, ליאון )ח(

7:257:139:409:3310:1210:0511:0911:0418:4118:5019:1119:2018:3119:33צרפת, פריז )ח(

5:595:578:328:309:029:0010:0410:0218:1718:1618:3818:3717:5818:41קולומביה, בוגוטה )ח(

6:476:369:048:589:369:3010:3410:3018:1318:2018:4018:4818:0118:59קנדה, טורונטו )ח(

6:256:148:428:369:149:0810:1110:0717:4717:5618:1618:2417:3618:36קנדה, מונטריאול )ח(

6:116:038:298:249:028:5810:019:5717:4417:4918:0918:1417:3018:18קפריסין, לרנקה )ח(

8:378:2310:4910:4111:2111:1312:1712:1119:3919:5120:1320:2519:3120:29רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:117:5510:2310:1510:5410:4611:5011:4419:1319:2519:4720:0019:0520:15רוסיה, מוסקבה )ח(

7:557:4410:1010:0310:4210:3611:3911:3519:1119:2019:4119:4919:0119:53רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

6:586:469:149:089:469:3910:4310:3818:1818:2718:4818:5618:0819:08שווייץ, ציריך )ח(

6:316:278:568:539:289:2610:2910:2718:2918:3018:5118:5118:1218:55תאילנד, 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

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤
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