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(‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

‰LÓ'וכּו ליהֹוׁשע ּומסרּה מּסיני ּתֹורה וכ1קּבל , …∆ְְְִִִִֵַַַָָָֻ
אחד ּולכל יׂשראל לכלל הּתֹורה מסירת ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָהיתה
וידּוע הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד לדֹור מּדֹור מּיׂשראל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָואחד
חמי מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד דֹורנּו נׂשיא נׂשיאנּו רּבנּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָֻּדּיּוק

זה הּמתחיל ּדּבּור (ּבמאמרֹו ּדכללּות2אדמֹו"ר ,( ְְְְֲִִִֶַַַַָָ
וכן ּתֹורה, מּתן נתינה, ּבׁשם נקראת ּדתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּמסירה
מּתן זמן הּׁשבּועֹות) (ּדחג והּברכֹות הּתפּלֹות ּבנֹוסח ְְְְְְִַַַַַַַָָָהּוא
את לנּו ונתן אֹומרים הּתֹורה ּבברּכת וגם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּתֹורתנּו,
לּמה ּכן, ואם הּתֹורה. נֹותן וחֹותמים ּומסּימים ְְְְְִִִֵֵַַָָָָּתֹורתֹו,

מׁשה ּכאן נתןמדּגיׁש הּקּב"ה ולא מּסיני, ּתֹורה ְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹ
וכּיֹוצא למׁשה, ּתֹורה נּתנה מּסיני אֹו למׁשה, הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאת
ּדחׁשיב ּבהּמאמר), ׁשּמדּיק (ּכפי להבין צרי ועֹוד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבזה.
ּבהׁשּתלׁשלּותּה הּתֹורה וקּבלת מסירת ואֹופן ענין ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּכאן
והאמֹוראים הּתּנאים ידי על ׁשּבאה ּכפי לדֹור ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָמּדֹור
ּבפרטי הּמצֹות ּכל מבֹוארֹות ׁשּבּה ּפה, ׁשּבעל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבּתֹורה
הּמצֹות נזּכרֹות ׁשּבכתב ׁשּבּתֹורה (ּכיון ּכהלכתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדיניהן
מׁשנה לקּבֹוע לכאֹורה צריכים היּו ּכן ואם ּבקּצּור). ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָרק
ּדׁשּׁשה הראׁשֹון ּבּסדר (הינּו, ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ּבתחּלת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָזֹו
ּבּמׁשנה ׁשּבֹו, הראׁשֹונה ּבּמּסכת מׁשנה, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָסדרי
מּדֹור הּתֹורה וקּבלת מסֹורת את להֹודיענּו ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהראׁשֹונה),

לאחרי מּסכּתֹות וכּמה ּכּמה ׁשהיא אבֹות, מּסכת ּבתחּלת קבעּוה ולּמה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלדֹור.
ּבזה ּומבאר ּפה. ׁשּבעל ּתֹורה ּדהיא3ּתחּלת ּדרֹוב, זֹו ּבמּסכת ּדדוקא הּנֹותנת, ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

את ּולהקנֹות טֹובֹות הּבלּתי הּמּדֹות את להרחיק הּמּדֹות ּבעניני הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָעסקּה
ּבּגמרא ׁשאיתא [ועד הּטֹובֹות מּלי4הּמּדֹות ּדבר על מדּבר זֹו ׁשּבמּסכת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

ל לֹומר מּסיני, ּתֹורה קּבל ּדמשה זֹו מׁשנה קבעּו ּדוקא ּכאן הּנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּדחסידּותא],
אף אלא מּלּבם, הּמׁשנה חכמי אֹותם ּבדּו לא הּמּסכת, ׁשּבזֹו והּמּוסרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּמּדֹות

הּמׁשנה ּבמפרׁשי (ּכּמבאר מּסיני נאמרּו ׁשהּתּנאים5אלּו נאמר ׁשלא והיינּו, .( ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ
מּצד זֹו ׁשּבמּסכת ההֹוראֹות המציאּו ּוברּור, ז ׂשכלם ׁשהיה הּמׁשנה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבעלי
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לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה כל גם התורה, כללות כי מציינת אבות במסכת
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„Bk eB„ ‡ÈN e‡ÈN¿ƒ≈¿ƒ≈¿
ÈÓÁ ÈBÓ ˙„¿̃À«ƒ»ƒ
eac BÓ‡Óa BÓ„‡«¿¿«¬»ƒ
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ה

    
  
(‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

‰LÓ'וכּו ליהֹוׁשע ּומסרּה מּסיני ּתֹורה וכ1קּבל , …∆ְְְִִִִֵַַַָָָֻ
אחד ּולכל יׂשראל לכלל הּתֹורה מסירת ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָהיתה
וידּוע הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד לדֹור מּדֹור מּיׂשראל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָואחד
חמי מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד דֹורנּו נׂשיא נׂשיאנּו רּבנּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָֻּדּיּוק

זה הּמתחיל ּדּבּור (ּבמאמרֹו ּדכללּות2אדמֹו"ר ,( ְְְְֲִִִֶַַַַָָ
וכן ּתֹורה, מּתן נתינה, ּבׁשם נקראת ּדתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּמסירה
מּתן זמן הּׁשבּועֹות) (ּדחג והּברכֹות הּתפּלֹות ּבנֹוסח ְְְְְְִַַַַַַַָָָהּוא
את לנּו ונתן אֹומרים הּתֹורה ּבברּכת וגם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּתֹורתנּו,
לּמה ּכן, ואם הּתֹורה. נֹותן וחֹותמים ּומסּימים ְְְְְִִִֵֵַַָָָָּתֹורתֹו,

מׁשה ּכאן נתןמדּגיׁש הּקּב"ה ולא מּסיני, ּתֹורה ְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹ
וכּיֹוצא למׁשה, ּתֹורה נּתנה מּסיני אֹו למׁשה, הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאת
ּדחׁשיב ּבהּמאמר), ׁשּמדּיק (ּכפי להבין צרי ועֹוד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבזה.
ּבהׁשּתלׁשלּותּה הּתֹורה וקּבלת מסירת ואֹופן ענין ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּכאן
והאמֹוראים הּתּנאים ידי על ׁשּבאה ּכפי לדֹור ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָמּדֹור
ּבפרטי הּמצֹות ּכל מבֹוארֹות ׁשּבּה ּפה, ׁשּבעל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבּתֹורה
הּמצֹות נזּכרֹות ׁשּבכתב ׁשּבּתֹורה (ּכיון ּכהלכתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדיניהן
מׁשנה לקּבֹוע לכאֹורה צריכים היּו ּכן ואם ּבקּצּור). ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָרק
ּדׁשּׁשה הראׁשֹון ּבּסדר (הינּו, ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ּבתחּלת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָזֹו
ּבּמׁשנה ׁשּבֹו, הראׁשֹונה ּבּמּסכת מׁשנה, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָסדרי
מּדֹור הּתֹורה וקּבלת מסֹורת את להֹודיענּו ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהראׁשֹונה),

לאחרי מּסכּתֹות וכּמה ּכּמה ׁשהיא אבֹות, מּסכת ּבתחּלת קבעּוה ולּמה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלדֹור.
ּבזה ּומבאר ּפה. ׁשּבעל ּתֹורה ּדהיא3ּתחּלת ּדרֹוב, זֹו ּבמּסכת ּדדוקא הּנֹותנת, ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

את ּולהקנֹות טֹובֹות הּבלּתי הּמּדֹות את להרחיק הּמּדֹות ּבעניני הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָעסקּה
ּבּגמרא ׁשאיתא [ועד הּטֹובֹות מּלי4הּמּדֹות ּדבר על מדּבר זֹו ׁשּבמּסכת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

ל לֹומר מּסיני, ּתֹורה קּבל ּדמשה זֹו מׁשנה קבעּו ּדוקא ּכאן הּנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּדחסידּותא],
אף אלא מּלּבם, הּמׁשנה חכמי אֹותם ּבדּו לא הּמּסכת, ׁשּבזֹו והּמּוסרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּמּדֹות

הּמׁשנה ּבמפרׁשי (ּכּמבאר מּסיני נאמרּו ׁשהּתּנאים5אלּו נאמר ׁשלא והיינּו, .( ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ
מּצד זֹו ׁשּבמּסכת ההֹוראֹות המציאּו ּוברּור, ז ׂשכלם ׁשהיה הּמׁשנה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבעלי
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‰Êa ‡Óe .?‰t ÏÚaL ‰Bz ˙lÁz ÈÁ‡Ï ˙BzÎqÓ3, «∆¿¿«¬≈¿ƒ«»∆¿«∆¿…»»∆
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˙‡ ˜ÈÁ‰Ï ˙Bcn‰«ƒ¿«¿ƒ∆
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˙Bcn‰ ˙‡ ˙B˜‰Ïe¿«¿∆«ƒ
‡˙È‡L „ÚÂ ˙BB‰«¿«∆ƒ»

‡Óba4BÊ ˙ÎqÓaL «¿»»∆¿«∆∆
ÈlÓ c ÏÚ a„Ó¿À»«¿«ƒ≈

‡˙e„ÈÒÁc.חסידות [=דרך «¬ƒ»
אורחות לנו מורה אבות מסכת

(רבינו המעשים ושלימות חיים

Âc˜‡חננאל)] Ô‡k ‰p‰ ,[ƒ≈»«¿»
‰Óc BÊ ‰LÓ eÚ»̃¿ƒ¿»¿…∆
ÓBÏ ,ÈÈqÓ ‰Bz Ïaƒ̃≈»ƒƒ««
ÌÈÒen‰Â ˙Bcn‰L Ï¿∆«ƒ¿«»ƒ
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ÌalÓחכמי אצל שמצינו כמו ƒƒ»
מליבם שבדו העולם אומות

ספרים וחיברו ומוסרים מדות

אדם יתנהג כיצד המוסר בדרכי

חברו ‡eÏעם Û‡ ‡Ï‡ ,∆»«≈
‡nk ÈÈqÓ eÓ‡∆∆¿ƒƒ««¿…»

‰Ln‰ ÈLÓa5.( ƒ¿»¿≈«ƒ¿»
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ו   

מּסיני מׁשה קּבל אלּו ענינים ּגם אלא ּוסברתם, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׂשכלם
לנביאים ּוזקנים לזקנים ויהֹוׁשע ליהֹוׁשע ְְְְִִִִִִִִֵֵַָָֻֻּומסרם
והעמידּו צּוּו והם הּגדֹולה, ּכנסת לאנׁשי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָּונביאים
ההֹוראֹות ּכל ּגם נּתֹוספּו ּזה ידי ׁשעל הרּבה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָתלמידים

אבֹות. ְֶֶֶַָׁשּבמּסכת

ÌÓ‡ּדמׁשה ההדּגׁשה ּבבאּור להֹוסיף צרי עדיין »¿»ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
רק (לא מתאים ׁשּיהיה ּבאֹופן מּסיני, ּתֹורה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹקּבל
הענין לכללּות ּגם אלא) ּדוקא, אבֹות מּסכת ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָלּתֹוכנּה
היה מּסיני, ּתֹורה קּבל ׁשמׁשה זה ׁשהרי ּתֹורה, ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדמּתן

ּתֹורה. מּתן ְִַַַָּבׁשעת

הּבאּורLÈÂב) ּבהקּדם אפׁשר, ּבדר הּקׁשר לבאר ¿≈ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
עבֹודת לגּבי ּתֹורה ּדמּתן החּדּוׁש ְְְְֲִִֵַַַַַָָּבענין

ּכל6האבֹות את אבינּו אברהם ׁשקּים ּפי על אף ּדהּנה, . ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
נּתנה ׁשלא עד ּכּלּה ּכמֹו7הּתֹורה ולּמדּה, ּומסרּה , ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹֻ

וכן8ׁשּכתּוב אחריו, ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר למען ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
חז"ל ּביׁש9אמרּו ויֹוׁשב זקן יצחקאברהם וכן היה, יבה ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ

מהם יׁשיבה ּפרׁשה לא אבֹותינּו ׁשל ּומימיהן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹויעקב,
ׁשּנּוי ּתֹורה ּבמּתן נעׂשה כן, ּפי על אף ּבמצרים, ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָאפּלּו
ּגדֹולים נּסים עם קׁשּור זה ׁשהיה ּכ ּכדי עד ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָעּקרי,

ּגֹו' סיני הר על ה' ׁשוּירד עד ענין10ונפלאים, ׁשּזהּו , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּוכהּפתּגם מעֹולם, היה יהיה11ׁשלא לא ּתֹורה ׁשמּתן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבזה והּבאּור הּפעם. הּוא6עֹוד ּתֹורה ּדמּתן ּדהחּדּוׁש , ְְְִֵֶַַַַַַַָָ
ּבמציאּות ׁשּנּוי זה ידי על להיֹות ּבפֹועל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַּבּפסקּֿדין

הּזה ׁשּבעֹולם הּגׁשמי ּתֹורה12הּדבר מּתן לפני ּדהּנה, . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
לא אבל (ּברּוחנּיּות), למעלה ׁשהם ּכפי הענינים ּכל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹהיּו
ולכן הּזה. ּבעֹולם הּגׁשמי הּדבר ּבמציאּות ׁשּנּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּפעלּו
ּדׁשבּועה הּמציאּות ׁשהיתה אבינּו ּבאברהם ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָמצינּו

חפץ ּתחת13ּבנקּטת יד נא ּדׂשים ּבאֹופן רק ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
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ÌÓe ÈÈÓ ‰LÓ Ïa eÏ‡ ÌÈÈÚ Ìb ‡Ï‡ ,Ì˙e¿»»»∆»«ƒ¿»ƒ≈ƒ≈…∆ƒƒ«¿»»
ÈL‡Ï ÌÈ‡Èe ÌÈ‡ÈÏ ÌÈÊe ÌÈÊÏ ÚLB‰ÈÂ ÚLB‰ÈÏƒÀ«ƒÀƒ¿≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿≈
È„È ÏÚL ,‰a‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙ e„ÈÓÚ‰Â eeˆ Ì‰Â ,‰ÏB„b‰ ˙¿∆∆«¿»¿≈ƒ¿∆¡ƒ«¿ƒƒ«¿≈∆«¿≈

.˙B‡ ˙ÎÓaL ˙B‡B‰‰ Ï Ìb eÙBz ‰f∆ƒ¿«»«»∆¿«∆∆»
Èˆ ÔÈÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ
‰Lb„‰‰ e‡a ÛÈB‰Ï¿ƒ¿≈««¿»»
,ÈÈÓ ‰Bz Ïa ‰LÓc¿…∆ƒ≈»ƒƒ«
ÌÈ‡˙Ó ‰È‰iL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿∆«¿ƒ
ÏL ÎBzÏ  ‡Ï…«¿¿»∆
‡Ï‡ ,‡Âc ˙B‡ ˙ÎÓ«∆∆»«¿»∆»
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‰È‰ ,ÈÈÓ ‰Bz Ïaƒ≈»ƒƒ«»»

.‰Bz ÔzÓ ˙ÚLaבסעיף ƒ¿«««»
את קבעו מה מפני נתבאר זה

מסיני' תורה קיבל 'משה המשנה

לומר - אבות במסכת דווקא וכו'

והמדות המוסר דרכי שכל לנו

בדו לא אבות שבמסכת הטובות

אלא מלבם, המשנה חכמי אותם

מסיני. משה קיבל אלו ענינים גם

כללותאך מדוע להבין יש עדיין

נתינה, בשם נקרא תורה מתן ענין

בענין המדברת זו במשנה ואילו

בלשון חז"ל נוקטים תורה, מתן

משה מסיני.ÏÈקבלה, תורה
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˙B‡‰6ÏÚ Û‡ ,‰p‰c . »»¿ƒ≈««
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„Ú  ‰Bz‰ Ï ˙‡∆»«»À»«

‰z ‡ÏL7תפילת כגון ∆…ƒ¿»
מתן קודם אברהם שתיקן שחרית

„ÏÂתורה Óe ,¿»»¿ƒ¿»
e˙Lלאחרים BÓ ,8 ¿∆»

ÂÈa ˙‡ ‰eˆÈ L‡ ÔÚÓÏ¿««¬∆¿«∆∆»»
ÔÎÂ ,ÂÈÁ‡ B˙Èa ˙‡Â¿∆≈«¬»¿≈

ÏÊÁ eÓ‡9ÔÊ Ì‰‡ »¿«««¿»»»≈
‰È‰ ‰ÈLÈa LBÈÂדרשו ¿≈ƒƒ»»»

לשון שנאמר מקום בכל חז"ל

יושב היה בישיבה – ÔÎÂ'זקן' ,¿≈
Ô‰ÈÓÈÓe ,ÚÈÂ ÁˆÈƒ¿»¿«¬…ƒ≈∆
‰Lt ‡Ï eÈ˙B‡ ÏL∆¬≈…»¿»
eÙ‡ Ì‰Ó ‰ÈLÈ¿ƒ»≈∆¬ƒ

ÌÈˆÓaבמצרים אתגם 'ואספת שנאמר בישיבות, ישראל בני ÈÊלמדו ¿ƒ¿«ƒ
È„ישראל' „Ú ,ÈÚ ÈepL ‰Bz ÔzÓa ‰Ú ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ≈«¬»¿««»ƒƒ»ƒ«¿≈

ÌÈ‡ÏÙÂ ÌÈÏB„b ÌÈ ÌÚ eL ‰Ê ‰È‰L ראיית כגון »∆»»∆»ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
הלפידים ואת הקולות את רואים העם 'וכל ככתוב הנראה, ושמיעת הנשמע

וכו' השופר קול Ú„ואת ,«
ÈÈ ‰ ÏÚ '‰ „iÂL∆«≈∆««ƒ«

'Bb10‡ÏL ÔÈÚ e‰fL ,∆∆ƒ¿»∆…
ÌÏBÚÓ ‰È‰החידוש אודות »»≈»

חז"ל אומרים תורה מתן של

פי על אף דוד, אמר במדרש:

לה' שמים השמים הקב"ה שגזר

כשביקש אדם, לבני נתן והארץ

גזירה ביטל התורה, ליתן

יעלו תחתונים ואמר ראשונה

ירדו והעליונים לעליונים

וא שנאמרלתחתונים המתחיל, ני

סיני'. הר אל ה' 'וירד

Ìb˙t‰Îe11‰Bz ÔzÓL ¿«ƒ¿»∆««»
ÌÚt‰ „BÚ ‰È‰È ‡Ïכי …ƒ¿∆«««

וארץ שמים של החיבור חידוש

תורה במתן כבר e‡a‰Âניתן .¿«≈
‰Êa6ÔzÓc LecÁ‰c , »∆¿«ƒ¿««

ÔÈcta ‡e‰ ‰Bz»«¿«ƒ
‰Ê È„È ÏÚ ˙BÈ‰Ï ÏÚBÙa¿«ƒ¿«¿≈∆
c‰ ˙e‡ÈˆÓa ÈepLƒƒ¿ƒ«»»

‰f‰ ÌÏBÚaL ÈÓLb‰12 ««¿ƒ∆»»«∆
שינוי פועלים התורה דין פסקי

שבעולם הגשמיות .במציאות
‰Bz ÔzÓ ÈÙÏ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿≈««»
ÈÙ ÌÈÈÚ‰ Ï eÈ‰»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰ÏÚÓÏ Ì‰L∆≈¿«¿»
‡Ï Ï‡ ,˙eiÁea¿»ƒ¬»…
˙e‡ÈˆÓa ÈepL eÏÚt»¬ƒƒ¿ƒ
ÌÏBÚa ÈÓLb‰ c‰«»»««¿ƒ»»
eÈˆÓ ÔÎÏÂ .‰f‰«∆¿»≈»ƒ
‰˙È‰L eÈ‡ Ì‰‡a¿«¿»»»ƒ∆»¿»

‰ÚeLc ˙e‡Èˆ‰ענין) «¿ƒƒ¿»
ÙÁרוחני) ˙a13דבר) ƒ¿ƒ«≈∆

דורשת הגמרא קדוש). גשמי

צריך להישבע הרוצה שאדם

ספר כגון קדושה של חפץ ליטול

עליהם ולהישבע ותפילין תורה

בה יש שובע. מלשון (שבועה

וכדי מלמעלה, כוח נתינת משום

גילוי לידי תבוא הכח שנתינת

שהאדם היינו בגשמיות, וביטוי
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אף14ירכי ּכי, ענינים), ּבׁשאר ולא ּבלבד, מּלה (ּבמצות ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָֹ
מהענין החל ענינים, וכּמה ּבכּמה עבֹודתֹו ועבד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָׁשּפעל
מידי יֹוצא מקרא (ּדאין ּכפׁשּוטּה אֹורחים ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָּדהכנסת

כּו',15ּפׁשּוטֹו נסיֹונֹות ּבכּמה ּבעמידתֹו מעלתֹו וגדלה ,( ְְְְְֲֲִִַַַָָָָָ
אֹוהבי אברהם ׁשּנקרא נעׂשה16ועד לא ּכן, ּפי על אף , ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ׁשלא הינּו, הּפעּולה), היתה (ׁשּבֹו הּגׁשמי ּבהּדבר ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּנּוי
רק היתה הּפעּולה ּכל ּכי ּבפֹועל, העׂשּיה ענין ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָהיה
ּכּמה אחת ועל להּגׁשמּיּות ּבנֹוגע ולא להרּוחנּיּות, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָֹּבנֹוגע
מּתן אמנם, הּזה. ּדעֹולם להחֹומריּות ּבנֹוגע לא ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹוכּמה

למעלה יעלּו ׁשּתחּתֹונים ּפעל זה17ּתֹורה ידי על ,18 ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ
כּו' הּמתחיל ואני ענין ׁשּזהּו למּטה, ירדּו ,17ׁשהעליֹונים ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

לעלֹות יכֹולים ׁשהּתחּתֹונים העבֹודה סדר התחיל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשמאז
ּדבר – חֹומרי מּדבר ׁשעֹוׂשים ועד עליֹונים, ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָלדרגא
הּגדרים (ּככל קדּׁשה ׁשל ענין – ּגׁשמי ּומּדבר ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻּגׁשמי,
– מּגׁשמּיּות ׁשעֹוׁשים ועד ּבזה), הקׁשּורים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָוהענינים

הּזקן אדמֹו"ר ּפתגם ּכּידּוע ּדער19רּוחנּיּות, אז ְְִִֵֶַַַַַָָָָ
פּון מאכן אידן אּון ּגׁשמּיּות אידן ּגיט ְְְְְְִִִִֶֶַַאֹויּבערׁשטער
ּדכל העבֹודה את ּגם ּכֹולל זה וענין רּוחנּיּות. ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּגׁשמּיּות

ׁשמים לׁשם יהיּו ּדעהּו20מעׂשי ּדרכי ּדאף21ּובכל , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לא אפּלּו קדּׁשה, ּגדרי אּלּו ּבדברים אין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָֹֻׁשלכאֹורה
ּכיון מקֹום, מּכל ׁשּבקדּׁשה, ּדבר אֹו קדּׁשה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻֻּתׁשמיׁשי
יהיּו מעׂשי ּדכל והּפסקּֿדין הּצּוּוי נתקּים ידם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשעל
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הגשמיות, פעולותיו את ידו על ולזכך ולהאיר הרוחני הכוח את לקלוט יוכל

מלמעלה, הרוחני הכוח עם הגשמי החפץ את שיחבר לממוצע זקוקים כך לשם

תפילין). תורה, ספר כגון קדושה של חפץ - המצוות הן המחבר והממוצע

והופכת הגשמי החפץ את החודרת הכוח, נתינת נמשכת המצוה באמצעות

- זה ועניין קדוש. לחפץ אותו

גשמיות לחיבור האפשרות

תורה במתן נתחדש ורוחניות

הגזרה את הקב"ה שביטל שעה

יעלו 'תחתונים לאמור הראשונה

ירדו ועליונים לעליונים

מתןֿ לפני אמנם לתחתונים'.

את האבות שקיימו אף תורה,

זאת ועשו ברוחניות המצוות

מכל גשמיים, חפצים באמצעות

השפעה כל הדבר פעל לא מקום

נשאר והוא עצמו בגשמי ושינוי

לכך הסיבה כמקודם. בגשמיותו

של המצוות שקיום משום היא

הציווי מצד היה לא האבות

עצמם מכוח אם כי האלוקי,

לא(מ ולכן ועושים) תנדבים

הכוח נתינת בפעולתם היתה

מה בגשמיות. קדושה להחדיר

לאחר המצוות קיום כן שאין

המשלח, בכוח הוא תורה מתן

סוף האין כוח ועושים) (מצווים

גשמי בחפץ אלוקות המחדיר

אבינו אברהם לקדוש. להופכו

לאחר רק מילה מצוות קיים

זה וציווי מהקב"ה לכך שנצטווה

קדושה להחדיר כוח נתינת הוא

מדוע מובן זה לפי המצוה. בו שקויימה לאחר גם קדוש ולהופכו בגשמי

המצוה, בו שנעשתה קדוש גשמי בדבר עבדו אליעזר את אבינו אברהם השביע

(גשמי חפץ בנקיטת דשבועה המציאות להיות יכולה היתה לא אברהם אצל כי

קדוש) מילהשנעשה במצות רק Á˙אלא E„È ‡ ÌÈNc ÔÙB‡a ˜«¿∆¿ƒ»»¿««
ÈÎÈ14„Ïa ‰Ó ˙ÂÓaהאבות עליה שנצטוו היחידה המצוה היא ¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ¿«

לקשר האלוקית הכוח נתינת כאמור היתה זו במצוה רק ולכן מהקב"ה,

הגשמי. בעולם קדושה ÌÈÈÚולהמשיך ‡La ‡ÏÂבהם היתה שלא ¿…ƒ¿»ƒ¿»ƒ
מלמעלה הכוח nÎÂ‰נתינת ‰nÎa B˙„BÚ „ÚÂ ÏÚtL Û‡ ,Èk ,(ƒ«∆»«¿»«¬»¿«»¿«»

ÔÈ‡c eLÙk ÌÈÁB‡ ˙ÒÎ‰c ÔÈÚ‰Ó ÏÁ‰ ,ÌÈÈÚƒ¿»ƒ»≈≈»ƒ¿»¿«¿»«¿ƒƒ¿»¿≈
BeLt È„ÈÓ ‡BÈ ‡˜Ó15‰nÎa B˙„ÈÓÚa B˙ÏÚÓ ‰Ï„‚Â ,( ƒ¿»≈ƒ≈¿¿»¿»«¬»«¬ƒ»¿«»

È‰B‡ Ì‰‡ ‡˜L „ÚÂ ,'eÎ ˙BBÈÒ16,Ôk Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿«∆ƒ¿»«¿»»¬ƒ««ƒ≈
,eÈ‰ ,(‰ÏeÚt‰ ‰˙È‰ BaL ÈÓL‰ c‰a ÈeL ‰NÚ ‡Ï…«¬»ƒ¿«»»««¿ƒ∆»¿»«¿»«¿

a ‰NÚ‰ ÔÈÚ ‰È‰ ‡ÏLב הקדושה Ïkהחדרת Èk ,ÏÚBÙ ∆…»»ƒ¿»»¬ƒ»¿«ƒ»
˙eÓL‰Ï Ú‚Ba ‡ÏÂ ,˙eÁe‰Ï Ú‚Ba ˜ ‰˙È‰ ‰ÏeÚt‰«¿»»¿»«¿≈«¿»»ƒ¿…¿≈«¿««¿ƒ
האלוקות על ומעלימה המסתירה

‡Ï ‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ¿««««»¿«»…
˙eÈÓBÁ‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿«¿ƒ

‰f‰ ÌÏBÚcכנודע ¿»«∆
במדרגה למטה היא שהחומריות

בלבד זו שלא מהגשמיות,

על ומסתירה שמעלימה

גם מזו יתרה עוד אלא האלוקות,

בקיומה וכופרת אותה .מכחישה
ÏÚt ‰B ÔÓ ,ÌÓ‡»¿»««»»«
eÏÚÈ ÌÈBÁL∆«¿ƒ«¬

‰ÏÚÓÏ17‰Ê È„È ÏÚ ,18 ¿«¿»«¿≈∆
,‰ÓÏ e„È ÌÈBÈÏÚ‰L∆»∆¿ƒ»¿¿«»
ÏÈÁ˙n‰ È‡Â ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»«¬ƒ««¿ƒ

'eÎ17אפשרות לתת כדי

למעלה, לעלות ל'תחתונים'

הכוח נתינת תחילה היתה

הר על הוי' 'וירד – מלמעלה

המתחיל', ו'אני «≈∆Ê‡ÓLסיני'
‰„BÚ‰ „Ò ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ≈∆»¬»
ÌÈÏBÎÈ ÌÈBÁ‰L∆««¿ƒ¿ƒ
ÏL ‡‚„Ï ˙BÏÚÏ«¬¿«¿»∆
ÌÈNBÚL „ÚÂ ,ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒ¿«∆ƒ
c  ÈÓBÁ cÓƒ»»¿ƒ»»
 ÈÓL cÓe ,ÈÓL«¿ƒƒ»»«¿ƒ
ÏÎk ‰„˜ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿À»¿»
ÌÈÈÚ‰Â ÌÈ„‰«¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
Úe„k ,˙eÁe  ˙eÓLÓ ÌÈLBÚL „ÚÂ ,(‰Êa ÌÈeL˜‰«¿ƒ»∆¿«∆ƒƒ«¿ƒ»ƒ«»«

Ô˜f‰ BÓ„‡ Ì‚˙t19Ô„È‡ È ÚLÚaÈB‡ Úc Ê‡ ƒ¿»«¿«»≈«∆∆¿¿∆ƒƒ¿
˙eÁe ˙eÓL ÔeÙ ÔÎ‡Ó Ô„È‡ Ôe‡ ˙eÓLנותן [=שהקב"ה «¿ƒƒ¿«¿«¿ƒ»ƒ
רוחניות] – מגשמיות עושים ויהודים גשמיות, ÏÏBkליהודים ‰Ê ÔÈÚÂ .¿ƒ¿»∆≈

ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ ÏÎc ‰„BÚ‰ ˙‡ Ì20e,מזה למעלה «∆»¬»¿»«¬∆ƒ¿¿≈»»ƒ
ד העבודה את e‰Úcגם EÈÎc ÏÎ21כגון רשות של דברים אפילו ¿»¿»∆»≈

בוראו לעבודת כלים נעשים כולם גופו צרכי וכל ושתיה Û‡cאכילה ,¿«
ÈLÈÓL ‡Ï eÙ‡ ,‰„˜ È„ e‡ ÌÈ„a ÔÈ‡ ‰B‡ÎÏL∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈¿À»¬ƒ…«¿ƒ≈
Ì˜˙ Ì„È ÏÚL ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,‰„˜aL c B‡ ‰„¿̃À»»»∆ƒ¿À»ƒ»»≈»∆«»»ƒ¿«≈

ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ ÏÎc ÔÈcŒ˜Òt‰Â Èeev‰שהכוונה - «ƒ¿«¿«ƒ¿»«¬∆ƒ¿¿≈»«ƒ
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ז       

אף14ירכי ּכי, ענינים), ּבׁשאר ולא ּבלבד, מּלה (ּבמצות ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָֹ
מהענין החל ענינים, וכּמה ּבכּמה עבֹודתֹו ועבד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָׁשּפעל
מידי יֹוצא מקרא (ּדאין ּכפׁשּוטּה אֹורחים ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָּדהכנסת

כּו',15ּפׁשּוטֹו נסיֹונֹות ּבכּמה ּבעמידתֹו מעלתֹו וגדלה ,( ְְְְְֲֲִִַַַָָָָָ
אֹוהבי אברהם ׁשּנקרא נעׂשה16ועד לא ּכן, ּפי על אף , ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ׁשלא הינּו, הּפעּולה), היתה (ׁשּבֹו הּגׁשמי ּבהּדבר ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּנּוי
רק היתה הּפעּולה ּכל ּכי ּבפֹועל, העׂשּיה ענין ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָהיה
ּכּמה אחת ועל להּגׁשמּיּות ּבנֹוגע ולא להרּוחנּיּות, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָֹּבנֹוגע
מּתן אמנם, הּזה. ּדעֹולם להחֹומריּות ּבנֹוגע לא ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹוכּמה

למעלה יעלּו ׁשּתחּתֹונים ּפעל זה17ּתֹורה ידי על ,18 ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ
כּו' הּמתחיל ואני ענין ׁשּזהּו למּטה, ירדּו ,17ׁשהעליֹונים ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

לעלֹות יכֹולים ׁשהּתחּתֹונים העבֹודה סדר התחיל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשמאז
ּדבר – חֹומרי מּדבר ׁשעֹוׂשים ועד עליֹונים, ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָלדרגא
הּגדרים (ּככל קדּׁשה ׁשל ענין – ּגׁשמי ּומּדבר ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻּגׁשמי,
– מּגׁשמּיּות ׁשעֹוׁשים ועד ּבזה), הקׁשּורים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָוהענינים

הּזקן אדמֹו"ר ּפתגם ּכּידּוע ּדער19רּוחנּיּות, אז ְְִִֵֶַַַַַָָָָ
פּון מאכן אידן אּון ּגׁשמּיּות אידן ּגיט ְְְְְְִִִִֶֶַַאֹויּבערׁשטער
ּדכל העבֹודה את ּגם ּכֹולל זה וענין רּוחנּיּות. ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּגׁשמּיּות

ׁשמים לׁשם יהיּו ּדעהּו20מעׂשי ּדרכי ּדאף21ּובכל , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לא אפּלּו קדּׁשה, ּגדרי אּלּו ּבדברים אין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָֹֻׁשלכאֹורה
ּכיון מקֹום, מּכל ׁשּבקדּׁשה, ּדבר אֹו קדּׁשה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻֻּתׁשמיׁשי
יהיּו מעׂשי ּדכל והּפסקּֿדין הּצּוּוי נתקּים ידם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשעל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ב.)14סי"גֿטו. כד, שרה וש"נ.)15חיי א. סג, ח.)16שבת מא, טו.)17ישעי' וארא תנחומא ג. פי"ב, לקו"ש)18שמו"ר ראה

.23 ע' כז)19ח"ח יום" אלול."היום כז יום" "היום גם וראה מי"ב.)20טבת. פ"ב דעות)21אבות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ס"ב. סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע סרל"א. או"ח טושו"ע ספ"ג.

    
הגשמיות, פעולותיו את ידו על ולזכך ולהאיר הרוחני הכוח את לקלוט יוכל

מלמעלה, הרוחני הכוח עם הגשמי החפץ את שיחבר לממוצע זקוקים כך לשם

תפילין). תורה, ספר כגון קדושה של חפץ - המצוות הן המחבר והממוצע

והופכת הגשמי החפץ את החודרת הכוח, נתינת נמשכת המצוה באמצעות

- זה ועניין קדוש. לחפץ אותו

גשמיות לחיבור האפשרות

תורה במתן נתחדש ורוחניות

הגזרה את הקב"ה שביטל שעה

יעלו 'תחתונים לאמור הראשונה

ירדו ועליונים לעליונים

מתןֿ לפני אמנם לתחתונים'.

את האבות שקיימו אף תורה,

זאת ועשו ברוחניות המצוות

מכל גשמיים, חפצים באמצעות

השפעה כל הדבר פעל לא מקום

נשאר והוא עצמו בגשמי ושינוי

לכך הסיבה כמקודם. בגשמיותו

של המצוות שקיום משום היא

הציווי מצד היה לא האבות

עצמם מכוח אם כי האלוקי,

לא(מ ולכן ועושים) תנדבים

הכוח נתינת בפעולתם היתה

מה בגשמיות. קדושה להחדיר

לאחר המצוות קיום כן שאין

המשלח, בכוח הוא תורה מתן

סוף האין כוח ועושים) (מצווים

גשמי בחפץ אלוקות המחדיר

אבינו אברהם לקדוש. להופכו

לאחר רק מילה מצוות קיים

זה וציווי מהקב"ה לכך שנצטווה

קדושה להחדיר כוח נתינת הוא

מדוע מובן זה לפי המצוה. בו שקויימה לאחר גם קדוש ולהופכו בגשמי

המצוה, בו שנעשתה קדוש גשמי בדבר עבדו אליעזר את אבינו אברהם השביע

(גשמי חפץ בנקיטת דשבועה המציאות להיות יכולה היתה לא אברהם אצל כי

קדוש) מילהשנעשה במצות רק Á˙אלא E„È ‡ ÌÈNc ÔÙB‡a ˜«¿∆¿ƒ»»¿««
ÈÎÈ14„Ïa ‰Ó ˙ÂÓaהאבות עליה שנצטוו היחידה המצוה היא ¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ¿«

לקשר האלוקית הכוח נתינת כאמור היתה זו במצוה רק ולכן מהקב"ה,

הגשמי. בעולם קדושה ÌÈÈÚולהמשיך ‡La ‡ÏÂבהם היתה שלא ¿…ƒ¿»ƒ¿»ƒ
מלמעלה הכוח nÎÂ‰נתינת ‰nÎa B˙„BÚ „ÚÂ ÏÚtL Û‡ ,Èk ,(ƒ«∆»«¿»«¬»¿«»¿«»

ÔÈ‡c eLÙk ÌÈÁB‡ ˙ÒÎ‰c ÔÈÚ‰Ó ÏÁ‰ ,ÌÈÈÚƒ¿»ƒ»≈≈»ƒ¿»¿«¿»«¿ƒƒ¿»¿≈
BeLt È„ÈÓ ‡BÈ ‡˜Ó15‰nÎa B˙„ÈÓÚa B˙ÏÚÓ ‰Ï„‚Â ,( ƒ¿»≈ƒ≈¿¿»¿»«¬»«¬ƒ»¿«»

È‰B‡ Ì‰‡ ‡˜L „ÚÂ ,'eÎ ˙BBÈÒ16,Ôk Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿«∆ƒ¿»«¿»»¬ƒ««ƒ≈
,eÈ‰ ,(‰ÏeÚt‰ ‰˙È‰ BaL ÈÓL‰ c‰a ÈeL ‰NÚ ‡Ï…«¬»ƒ¿«»»««¿ƒ∆»¿»«¿»«¿

a ‰NÚ‰ ÔÈÚ ‰È‰ ‡ÏLב הקדושה Ïkהחדרת Èk ,ÏÚBÙ ∆…»»ƒ¿»»¬ƒ»¿«ƒ»
˙eÓL‰Ï Ú‚Ba ‡ÏÂ ,˙eÁe‰Ï Ú‚Ba ˜ ‰˙È‰ ‰ÏeÚt‰«¿»»¿»«¿≈«¿»»ƒ¿…¿≈«¿««¿ƒ
האלוקות על ומעלימה המסתירה

‡Ï ‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ¿««««»¿«»…
˙eÈÓBÁ‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿«¿ƒ

‰f‰ ÌÏBÚcכנודע ¿»«∆
במדרגה למטה היא שהחומריות

בלבד זו שלא מהגשמיות,

על ומסתירה שמעלימה

גם מזו יתרה עוד אלא האלוקות,

בקיומה וכופרת אותה .מכחישה
ÏÚt ‰B ÔÓ ,ÌÓ‡»¿»««»»«
eÏÚÈ ÌÈBÁL∆«¿ƒ«¬

‰ÏÚÓÏ17‰Ê È„È ÏÚ ,18 ¿«¿»«¿≈∆
,‰ÓÏ e„È ÌÈBÈÏÚ‰L∆»∆¿ƒ»¿¿«»
ÏÈÁ˙n‰ È‡Â ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»«¬ƒ««¿ƒ

'eÎ17אפשרות לתת כדי

למעלה, לעלות ל'תחתונים'

הכוח נתינת תחילה היתה

הר על הוי' 'וירד – מלמעלה

המתחיל', ו'אני «≈∆Ê‡ÓLסיני'
‰„BÚ‰ „Ò ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ≈∆»¬»
ÌÈÏBÎÈ ÌÈBÁ‰L∆««¿ƒ¿ƒ
ÏL ‡‚„Ï ˙BÏÚÏ«¬¿«¿»∆
ÌÈNBÚL „ÚÂ ,ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒ¿«∆ƒ
c  ÈÓBÁ cÓƒ»»¿ƒ»»
 ÈÓL cÓe ,ÈÓL«¿ƒƒ»»«¿ƒ
ÏÎk ‰„˜ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿À»¿»
ÌÈÈÚ‰Â ÌÈ„‰«¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
Úe„k ,˙eÁe  ˙eÓLÓ ÌÈLBÚL „ÚÂ ,(‰Êa ÌÈeL˜‰«¿ƒ»∆¿«∆ƒƒ«¿ƒ»ƒ«»«

Ô˜f‰ BÓ„‡ Ì‚˙t19Ô„È‡ È ÚLÚaÈB‡ Úc Ê‡ ƒ¿»«¿«»≈«∆∆¿¿∆ƒƒ¿
˙eÁe ˙eÓL ÔeÙ ÔÎ‡Ó Ô„È‡ Ôe‡ ˙eÓLנותן [=שהקב"ה «¿ƒƒ¿«¿«¿ƒ»ƒ
רוחניות] – מגשמיות עושים ויהודים גשמיות, ÏÏBkליהודים ‰Ê ÔÈÚÂ .¿ƒ¿»∆≈

ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ ÏÎc ‰„BÚ‰ ˙‡ Ì20e,מזה למעלה «∆»¬»¿»«¬∆ƒ¿¿≈»»ƒ
ד העבודה את e‰Úcגם EÈÎc ÏÎ21כגון רשות של דברים אפילו ¿»¿»∆»≈

בוראו לעבודת כלים נעשים כולם גופו צרכי וכל ושתיה Û‡cאכילה ,¿«
ÈLÈÓL ‡Ï eÙ‡ ,‰„˜ È„ e‡ ÌÈ„a ÔÈ‡ ‰B‡ÎÏL∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈¿À»¬ƒ…«¿ƒ≈
Ì˜˙ Ì„È ÏÚL ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,‰„˜aL c B‡ ‰„¿̃À»»»∆ƒ¿À»ƒ»»≈»∆«»»ƒ¿«≈

ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ ÏÎc ÔÈcŒ˜Òt‰Â Èeev‰שהכוונה - «ƒ¿«¿«ƒ¿»«¬∆ƒ¿¿≈»«ƒ
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ח   

וכּמה ּכּמה אחת על ׁשמים, ּדעהּו,22לׁשם ּדרכי ּבכל ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּבּדבר ׁשּנּוי ּנעׂשה ּזה ידי ׁשעל מּובן ּגּופא מּזה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּנה

ְִַַהּגׁשמי.

ּבהמׁשכהp‰Â‰ג) ּתֹורה ּדמּתן (הּפעּולה זה ענין ¿ƒ≈ְְְְִֶַַַַָָָָָָ
ּדוקא, ּדמׁשה הּקּבלה עם קׁשּור ּדוקא) ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹלמּטה

ּד הּדּיּוק ׁשּזהּו ׁשלכאֹורה אף מּסיני, ּתֹורה ְְִִִִֶֶֶַַַָָ
זמן ׁשּבאֹותֹו זה רק נֹוגע נתן הּתֹורה, את ְְֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשל ּבאֹופן הא', ּפרּוׁש ּפרּוׁשים, ב' ּבזה ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּדיקא,
נֹות הּוא יפה ּבעין הּנֹותן ּדכל הּב'23ןנתינה, ּופרּוׁש , ְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

חמּדה היא ׁשהּמּתנה אלא עֹוד ולא מּתנה, ׁשל ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאֹופן
וכּו' קּבל24ּגנּוזה ׁשמׁשה ּכאן מדּיק ּכן ּפי על ואף . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

(ּכּנ"ל). מּסיני ִִַַַָּתֹורה

ÔeÈÂתער"ב ּבהמׁש הּמבאר ּפי רּבנּו25על ּדמׁשה , ¿»ְְְְִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ּבזה, והענין החכמה. אֹור לגּלּוי ּכלי ְְְְְִִִֶַָָָָָָָהיה
הּפרּוׁשים ּבאחד הּבאּור וכּידּוע אֹור. הּוא ענינּה ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָּדחכמה

חד וחּיֹוהי ספירת26ּבאיהּו על קאי (אֹורֹות) ׁשחּיֹוהי , ְְְִִִִִֶַַַַַָ
ׁשּגם27החכמה הינּו, ּכלי, ּבלי אֹור היא ׁשהחכמה לפי , ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

אֹור ׁשל ּבאֹופן הּוא ּדמׁשה28הּכלי הּׁשּיכּות ּגם וזהּו . ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֹ
נפׁשֹו ּומסר מּסיני, מׁשה ׁשקּבל הּתֹורה ענין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלכללּות

נפקת29עליה מחכמה אֹוריתא ּכי, ּבה30, ׁשּמאיר והינּו , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
דבר ּכל רֹואים ׁשּבה ּברּורה, חכמה ּבחינת החכמה, ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָאֹור
ּכלי רּבנּו מׁשה ׁשּלהיֹות ׁשם, ׁשּמבאר ּוכפי ּברּור. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבאֹופן
ׁשּבכתב ׁשּבתֹורה הּדבר מּקּצּור הּנה החכמה, אֹור ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָלגּלּוי

ּוקׁשרּתם ּבּפסּוק ּוכמֹו הּמצוה, ּדיני ּפרטי ּכל ידע31ידע ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
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וש"נ.)22 .104 ע' ח"י לקו"ש א.)23ראה נג, ב.)24ב"ב פח, ואילך.)25שבת א'שעז ע' ב).)26ח"ג (ג, בהקדמה עץ)27תקו"ז

קנ. ע' וארא א. תשדמ, ח"ד וירא אוה"ת ג. לט, שה"ש סע"ד. פז, מטות בלקו"ת הובא פ"ה. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים

ובכ"מ.)28ובכ"מ. שם. וארא ואוה"ת מטות לקו"ת א.)29ראה טו, בשלח ועוד.)30מכילתא א. קכא, א. פה, א. סב, זח"ב

ח.)31 ו, ואתחנן

    
לשם אם כי צדדי ענין לשם אינה חול מעניני והנאתו שימושיו עשיותיו, בכל

חול) עניני הם עצמם המעשים זאת בכל (אבל nk‰שמים, ˙Á‡ ÏÚ ,««««»
‰nÎÂ22 e‰Úc ÈÎc ÏÎaועלש בהם עצמם, ומעשיו דרכיו בכל ¿«»¿»¿»∆»≈

הוי' את הוא יודע Úp‰ידם, ‰f È„È ÏÚL ÔeÓ ‡Ùeb ‰fÓ ‰p‰ ,ƒ≈ƒ∆»»∆«¿≈∆«¬»
.ÈÓLb‰ ca ÈepLכאן ƒ«»»««¿ƒ

החידוש יותר ומודגש מתחדד

עליונים חיבור – תורה שבמתן

בעניני בהתעסקו גם ותחתונים.

ובמשקהו, במאכלו הרשות,

הוא מחדיר ומתנו במשאו

הגשמיים בענינים אלוקות

דרגת – לקדושה כלים לעשותם

ועד שמים, לשם יהיו מעשיך כל

- הוי' את יודע ידם ועל שבהם

יבאר הבא בסעיף 'דעהו'. דרגת

תורה שבמתן החידוש כי

עד בגשמיות חודרת שהאלוקות

קדושה של חפץ נעשה שהגשמי

בלשון דווקא ביטוי לידי בא

מסיני'.˜ÏÈ'משה תורה

‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â (¿ƒ≈ƒ¿»∆
‰B ÔÓc ‰ÏeÚt‰«¿»¿««»
(‡˜Âc ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰a»«¿»»¿«»«¿»
‰LÓc ‰Ïa‰ ÌÚ eL»̃ƒ««»»¿…∆
˜eic‰ e‰fL ,‡˜Âc«¿»∆∆«ƒ

cקּבל ÈÈÓ,משה ‰B ¿ִֵֶֹ»ƒƒ«
˜ ÚB ‰B‡ÎÏL Û‡«∆ƒ¿»≈««

ÔÓÊ B˙B‡aL ‰Êנתן ∆∆¿¿«ַָ
Ô˙הקּב"ה ,‰B‰ ˙‡ ַָָ∆«»»«

‡˜Ècלמטה LiLמלמעלה , «¿»∆≈
Let ,ÌÈLet  ‰Êa»∆≈ƒ≈
,‰È˙ ÏL ÔÙB‡a ,‡‰»¿∆∆¿ƒ»
‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈÚa Ô˙Bp‰ ÏÎc¿»«≈¿«ƒ»»

Ô˙B23a‰ LeÙe , ≈≈«
‡ÏÂ ,‰Ó ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«»»¿…

eÎÂ ‰Êeb ‰cÓÁ ‡È‰ ‰n‰L ‡Ï‡ „BÚ24Ôk Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»∆««»»ƒ∆¿»¿»¿¿««ƒ≈
(Ïpk ÈÈÓ ‰B Ïa˜ ‰LÓL Ô‡k ˜i„Óענין טמון שבזה ¿«≈»∆…∆ƒ≈»ƒƒ«««
תורה. מתן נושא כל על אור השופך

Ú˙ LÓ‰a ‡n‰ Èt ÏÚ ÔeÈÂ25‰È‰ ea ‰LÓc , ¿»«ƒ«¿…»¿∆¿≈¿…∆«≈»»

‡e‰ ÈÚ ‰ÓÎÁc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰ÓÎÁ‰ B‡ ÈeÏ ÈÏk¿ƒ¿ƒ«»¿»¿»ƒ¿»»∆¿»¿»ƒ¿»»
B‡בלי בעצם שהיא כמו האמת נקודת העצמית, נקודה היא החכמה בחי'

הטי' È‰BiÁÂשום e‰È‡a ÌÈLet‰ „Á‡a e‡a‰ Úe„iÎÂ .¿«»««≈¿«««≈ƒ¿ƒ¿«ƒ
„Á26[מאוחדים והאורות (הקב"ה) ÏÚ[=הוא È‡˜ (˙BB‡ È‰BiÁL , «∆«ƒ»ƒ«

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÙ27החכמה ¿ƒ««»¿»
כדוגמת יתברך איתו מאוחדת

כוח עם המשכלת נפש התאחדות

ממנה המתפשט ÈÙÏהשכל ,¿ƒ
ÈÏa B‡ ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰L∆«»¿»ƒ¿ƒ
ÈÏk‰ ÌbL ,eÈ‰ ,ÈÏk¿ƒ«¿∆««¿ƒ

B‡ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰28 ¿∆∆
האור אין האצילות בעולם

'פנימי' בבחינת מתגלה האלוקי

החכמה. ספירת באמצעות אלא

– כח הוא החכמה של ענינה

להיות הכוח להתבטל, הכוח מה,

ישות שום בה אין כלום'. 'לא

שתחצוץ, עצמאית הוויה בעלת

לכוח הכלי אפילו ולכן תפריע,

גמור ביטול הוא ענינו הביטול

כי עד עצמאית הוויה בעל ואינו

אור בעצם הוא הכלי e‰ÊÂגם .¿∆
‰LÓc ˙eÎiM‰ Ìb«««»¿…∆
‰B‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏƒ¿»ƒ¿»«»
Óe ,ÈÈÓ ‰LÓ Ïa˜L∆ƒ≈…∆ƒƒ«»«

‰ÈÏÚ BLÙ29,Èk , «¿»∆»ƒ
˙˜Ù ‰ÓÎÁÓ ‡˙ÈB‡30 «¿»≈»¿»»¿«

(באה) יצאה [=התורה

È‡nLמהחכמה] eÈ‰Â ,¿«¿∆≈ƒ
˙ÈÁa ,‰ÓÎÁ‰ B‡ ‰a»«»¿»¿ƒ«
‰aL ,‰ea ‰ÓÎÁ»¿»¿»∆»
ÔÙB‡a „ Ïk ÌÈ‡Bƒ»»»¿∆

eaברמז נאמרה התורה »
על לבד נקודה בבחי' ובקיצור

נקודה שהיא החכמה בחי' דרך

הטי' שום בלי בעצם שהיא כמו האמת נקודת ‡nLתמציתית, ÈÙÎe .¿ƒ∆¿»≈
‰p‰ ,‰ÓÎÁ‰ B‡ ÈeÏ ÈÏk ea ‰LÓ ˙BÈ‰L ,ÌL»∆ƒ¿…∆«≈¿ƒ¿ƒ«»¿»ƒ≈
,‰Ân‰ ÈÈc Èt Ïk Ú„È ˙ÎaL ‰B˙aL c‰ eÓƒƒ«»»∆¿»∆ƒ¿»»«»¿»≈ƒ≈«ƒ¿»

ÌL˜e ˜eta BÓÎe'עיניך בין לטוטפות והיו ידך על 31Ú„Èלאות ¿«»¿«¿»»«
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היא ּתפּלין ׁשּמצות ּולהעיר, ּתפּלין. מצות ּפרטי ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָּכל
ּגלּויֹות אינן הּתֹורה ׁשּמצוֹות ּכ על ְְְִֵֵֶַַַָָָָֻמהּדגמאֹות

ּדוקא ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ידי על אלא ׁשּלכן32ּומפֹורׁשֹות , ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אּמ ּתֹורת אברי33נקראת ׁשּכל ּכמֹו מׁשל ּדר על , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

מֹוציאתֹו והאם ּגדֹול, ּבהעלם האב ּבטּפת ּכלּולים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּולד
אל מההעלם הּמצֹות ּכל ּבאים מּמׁש ּככה ּגּלּוי, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלידי

ּדוקא ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּׁשמדּגיׁש34הּגּלּוי מה וזהּו . ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָ
מצות ּפרטי ּכל ידע ּוקׁשרּתם ּבּפסּוק ׁשּגם ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָּבהּמאמר
ּתֹורה אֹור, ׁשל ּבאֹופן הּתֹורה היתה ׁשאצלֹו ּכיון ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּתפּלין,

35ּבאֹופן הּידיעה נעׂשית ּזה ידי ׁשעל החכמה, אֹור ,ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ראּית הּנקראת אמּתית ראּיה הׂשכל, מראּית יֹותר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָנעלה
אצל היּו ּכזה ּובאֹופן ּבארּוכה), ׁשם (ּכּמבאר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהחכמה
החל ׁשּבכתב, ּתֹורה עניני ּכל הׁשלֹום עליו רּבנּו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹמׁשה

ּתֹורה. ּבמּתן ּבדּבּור ׁשּנתּגּלּו הּדּברֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָמעׂשרת

ÛÈÒBÓeלמׁשה נאמרּו הּמצֹות ּפרטי ׁשּגם ּבהּמאמר, ƒְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
למׁשה ׁשּנאמרּו ּפרטּיֹות ההלכֹות והן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמּסיני,
אֹור ּבבחינת החכמה אֹור מּגּלּוי ּכן ּגם ׁשהן ּפה, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבעל
ּדיני ּפרטי ׁשּכל לכ ׁשּנֹוסף ּבזה, והענין כּו'. ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּברּור
מׁשה אֹותם ידע ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּנתּבארּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמצֹות
ׁשּבנֹוגע ּדר ועל ׁשּבכתב, ּבּתֹורה ּכלּולים ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּכמֹו

ּבּגמרא איתא ּגּופא ּפה ׁשּבעל אי36לתֹורה אלפא אמר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ
ולא אֹוׁשעיא ור' חּייא ּדר' ּבמתניתא לי ּדׁשאיל ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹאּכא
מׁשה היה יכֹול ּכן ּוכמֹו כּו', מּמתניתין ליה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹּפׁשטינא
ּבּתֹורה ּפה ׁשּבעל דתֹורה הענינים ּכל למצֹוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָרּבנּו
ׁשּמּצד זאת, עֹוד הּנה כּו'), הּכללים ידי (על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּבכתב
הּמצֹות ּפרטי ּכל ּגם אצלֹו היּו החכמה אֹור ְְְְִִֵֶַַַָָָָָּגּלּוי
מּסיני לֹו נאמרּו ּדיניהם ּפרטי ׁשּכל ּברּור, אֹור ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבבחינת
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32(.333 ע' תשי"א .261 ע' ה'שי"ת תמז. ע' ח"ב תרל"ה סה"מ ואילך). ב (קנ, סכ"ט אגה"ק שם.)33תניא אגה"ק ח. א, משלי

שם. ה'שי"ת בסה"מ בהנסמן ועוד.)34וראה שם. תשי"א סה"מ תתקלו. ע' יתרו אוה"ת ב. פה, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה

כג.)35 ו, א.)36משלי כא, תענית

    
‡È‰ ÔÈlÙz ˙ÂˆnL ,ÈÚ‰Ïe .ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ Èt Ïk»¿»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒƒƒ
˙BLBÙÓe ˙BÈeÏb ÔÈ‡ ‰Bz‰ ˙BÂˆnL k ÏÚ ˙B‡Óc‰Ó≈«¿»«»∆ƒ¿«»≈»¿¿»

aL ‰Bz È„È ÏÚ ‡Ï‡‡˜Âc ‰t ÏÚ32שבכתב התורה מן ∆»«¿≈»∆¿«∆«¿»
שבמצוות, העליון הרצון פרטי מהם יודעים אנו אין ובקיצור ברמז שנאמרה

כדי לקיימן. עלינו אופן ובאיזה

פי על במדוייק לקיימן שנוכל

את אנו למדים העליון רצון

ידי על דוקא פרטיהן פרטי

פה שבעל שבתורה .ההלכות
מצות היא לכך הדוגמאות אחת

אי עצמו מהפסוק תפילין.

לקשור, כיצד לדעת אפשר

במדויק והיכן 'טוטפות', ומהן

עד ידך', 'ועל עיניך' 'בין הוא

שבעל תורה זאת כל שפירשה

Bz˙פה ˙‡˜ ÔÎlL ,∆»≈ƒ¿≈«
En‡33ÏLÓ c ÏÚ , ƒ∆«∆∆»»

„Ïe‰ È‡ ÏkL BÓk¿∆»≈¿≈«»»
‡‰ ˙ta ÌÈÏeÏk¿ƒ¿ƒ«»»

ÏB„b ÌÏÚ‰aדרך על ¿∆¿≈»
התמציתית החכמה ,נקודת

È„ÈÏ B˙‡ÈˆBÓ Ì‡‰Â¿»≈ƒ»ƒ≈
Èelbשיש הבינה כוח דרך על ƒ

הגילוי אל להביא היכולת בה

כלולים שהיו הפרטים פרטי את

ÌÈ‡aבהעלם LnÓ ‰Îk ,»»«»»ƒ
Ï‡ ÌÏÚ‰‰Ó ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿≈«∆¿≈∆
‰t ÏÚaL ‰Bza Èelb‰«ƒ«»∆¿«∆

‡˜Âc34‰Ó e‰ÊÂ . «¿»¿∆«
ÌbL Ó‡n‰a LÈb„Ó∆«¿ƒ¿««¬»∆«
Ú„È ÌzL˜e ˜eÒta«»¿«¿»»«

רבינו ÂˆÓ˙משה Èt Ïk»¿»≈ƒ¿«
BÏˆ‡L ÔÂÈk ,ÔÈlÙz¿ƒƒ≈»∆∆¿
ÏL ÔÙB‡a ‰Bz‰ ‰˙È‰»¿»«»¿∆∆

‰Bz ,B‡35אֹורB‡ , »
‰ÓÎÁ‰,כאמור שהיא, «»¿»

שבה ברורה, חכמה בחינת

ברור באופן דבר כל ÔÙB‡aרואים ‰ÚÈ„‰ ˙ÈÚ ‰ È„È ÏÚL ,∆«¿≈∆«¬≈«¿ƒ»¿∆
˙‡ ˙‡˜‰ ˙ÈzÓ‡ ‰‡ ,ÏÎ‰ ˙‡Ó ˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈≈¿ƒ««≈∆¿ƒ»¬ƒƒ«ƒ¿≈¿ƒ«
Ïˆ‡ eÈ‰ ‰Êk ÔÙB‡e ,‰Îe‡a ÌL ‡nk ‰ÓÎÁ‰«»¿»«¿…»»»¬»¿∆»∆»≈∆
ÏÁ‰ ,˙ÎaL ‰Bz ÈÈÚ Ïk ÌBÏL‰ ÂÈÏÚ ea ‰LÓ…∆«≈»»«»»ƒ¿»≈»∆ƒ¿»»≈

.‰Bz ÔzÓa ea„a elb˙L ˙Bac‰ ˙ÚÓ≈¬∆∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿««»
,ÈÈÓ ‰LÓÏ eÓ‡ ˙Bˆn‰ Èt ÌbL ,Ó‡n‰a ÛÈÒBÓeƒ¿««¬»∆«¿»≈«ƒ¿∆∆¿¿…∆ƒƒ«

a ‰LÓÏ eÓ‡L ˙Bt ˙BÎÏ‰‰ Ô‰ÂÔk Ìb Ô‰L ,‰t ÏÚ ¿≈«¬»¿»ƒ∆∆∆¿¿…∆¿«∆∆≈«≈
,‰Êa ÔÈÚ‰Â .eÎ ea B‡ ˙ÈÁa ‰ÓÎÁ‰ B‡ ÈelbÓƒƒ«»¿»ƒ¿ƒ«»¿»ƒ¿»»∆
Èt ÏkL ÎÏ ÛÒBL∆»¿»∆»¿»≈
e‡a˙L ˙Bˆn‰ ÈÈcƒ≈«ƒ¿∆ƒ¿»¬
Ú„È ‰t ÏÚaL ‰Bza«»∆¿«∆»«
Ì‰L BÓkÓ ‰LÓ Ì˙B‡»…∆ƒ¿∆≈
,˙ÎaL ‰Bza ÌÈÏeÏk¿ƒ«»∆ƒ¿»
‰B˙Ï ÚBaL c ÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿»
‡˙È‡ ‡Ùeb ‰t ÏÚaL∆¿«∆»ƒ»

‡Óba36Ó‡[=מובא] «¿»»»«
ÈÏ ÏÈ‡Lc ‡k‡ È‡ ‡ÙÏ‡ƒ¿»ƒƒ»¿»ƒƒ
Â ‡ÈÁ c ‡˙È˙Óa¿«¿ƒ»¿ƒ»¿
‡ÈLt ‡ÏÂ ‡ÈÚLB‡«¿»¿…»¿ƒ»

eÎ ÔÈ˙È˙nÓ ‰ÈÏאמר=] ≈ƒ«¿ƒƒ
רצה (אילפא עצמו על אילפא

פי על שאף בדבריו להראות

גדול נשאר עדיין למסחר שיצא

אותי שישאל מי יש אם בתורה):

שנסדרו בברייתות שנזכר דין על

אושעיה ורבי חייא רבי ידי על

הדין יסוד את להראות אוכל ולא

אזי במשנה הברייתא) (של

‡˙ÈÙÒ„ ‰È˜Ò‡Ó ‡ÏÈÙ

‡ÚÂמתורן עצמי את אפיל =

בים] ואטבע מכאןהספינה

יהודה (רבי הק' שרבינו רואים

כל כלל המשנה) מחבר הנשיא

המשנה, של בנוסח הברייתא דיני

לומר אילפא היה יכול ולכן

ענין כל לדייק שביכולתו

המשנה, לשון מתוך בברייתא

‰LÓ ‰È‰ ÏBÎÈ Ôk BÓÎe¿≈»»»…∆
ÌÈÈÚ‰ Ïk ‡BˆÓÏ ea«≈ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
‰Bza ‰t ÏÚaL ‰B˙„¿»∆¿«∆«»
ÌÈÏÏk‰ È„È ÏÚ ˙ÎaL∆ƒ¿»«¿≈«¿»ƒ
ולהסיק לדרוש ניתן בעזרתם התורה כללי את גם הקב"ה נתן תורה במתן

הפסוקים מן ‡Bמסקנות Èelb „nL ,˙‡Ê „BÚ ‰‰ ,eÎƒ≈…∆ƒ«ƒ
,ea B‡ ˙ÈÁa ˙Bˆn‰ Èt Ïk Ìb BÏˆ‡ eÈ‰ ‰ÓÎÁ‰«»¿»»∆¿«»¿»≈«ƒ¿ƒ¿ƒ«»
Bl Ó‡L „ÚÂ ,ea„a ÈÈÓ BÏ eÓ‡ Ì‰ÈÈc Èt ÏkL∆»¿»≈ƒ≈∆∆∆¿ƒƒ«¿ƒ¿«∆∆¡«

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



ט       

היא ּתפּלין ׁשּמצות ּולהעיר, ּתפּלין. מצות ּפרטי ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָּכל
ּגלּויֹות אינן הּתֹורה ׁשּמצוֹות ּכ על ְְְִֵֵֶַַַָָָָֻמהּדגמאֹות

ּדוקא ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ידי על אלא ׁשּלכן32ּומפֹורׁשֹות , ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אּמ ּתֹורת אברי33נקראת ׁשּכל ּכמֹו מׁשל ּדר על , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

מֹוציאתֹו והאם ּגדֹול, ּבהעלם האב ּבטּפת ּכלּולים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּולד
אל מההעלם הּמצֹות ּכל ּבאים מּמׁש ּככה ּגּלּוי, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלידי

ּדוקא ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּׁשמדּגיׁש34הּגּלּוי מה וזהּו . ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָ
מצות ּפרטי ּכל ידע ּוקׁשרּתם ּבּפסּוק ׁשּגם ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָּבהּמאמר
ּתֹורה אֹור, ׁשל ּבאֹופן הּתֹורה היתה ׁשאצלֹו ּכיון ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּתפּלין,

35ּבאֹופן הּידיעה נעׂשית ּזה ידי ׁשעל החכמה, אֹור ,ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ראּית הּנקראת אמּתית ראּיה הׂשכל, מראּית יֹותר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָנעלה
אצל היּו ּכזה ּובאֹופן ּבארּוכה), ׁשם (ּכּמבאר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהחכמה
החל ׁשּבכתב, ּתֹורה עניני ּכל הׁשלֹום עליו רּבנּו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹמׁשה

ּתֹורה. ּבמּתן ּבדּבּור ׁשּנתּגּלּו הּדּברֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָמעׂשרת

ÛÈÒBÓeלמׁשה נאמרּו הּמצֹות ּפרטי ׁשּגם ּבהּמאמר, ƒְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
למׁשה ׁשּנאמרּו ּפרטּיֹות ההלכֹות והן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמּסיני,
אֹור ּבבחינת החכמה אֹור מּגּלּוי ּכן ּגם ׁשהן ּפה, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבעל
ּדיני ּפרטי ׁשּכל לכ ׁשּנֹוסף ּבזה, והענין כּו'. ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּברּור
מׁשה אֹותם ידע ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּנתּבארּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמצֹות
ׁשּבנֹוגע ּדר ועל ׁשּבכתב, ּבּתֹורה ּכלּולים ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּכמֹו

ּבּגמרא איתא ּגּופא ּפה ׁשּבעל אי36לתֹורה אלפא אמר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ
ולא אֹוׁשעיא ור' חּייא ּדר' ּבמתניתא לי ּדׁשאיל ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹאּכא
מׁשה היה יכֹול ּכן ּוכמֹו כּו', מּמתניתין ליה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹּפׁשטינא
ּבּתֹורה ּפה ׁשּבעל דתֹורה הענינים ּכל למצֹוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָרּבנּו
ׁשּמּצד זאת, עֹוד הּנה כּו'), הּכללים ידי (על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּבכתב
הּמצֹות ּפרטי ּכל ּגם אצלֹו היּו החכמה אֹור ְְְְִִֵֶַַַָָָָָּגּלּוי
מּסיני לֹו נאמרּו ּדיניהם ּפרטי ׁשּכל ּברּור, אֹור ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבבחינת
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‡È‰ ÔÈlÙz ˙ÂˆnL ,ÈÚ‰Ïe .ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ Èt Ïk»¿»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒƒƒ
˙BLBÙÓe ˙BÈeÏb ÔÈ‡ ‰Bz‰ ˙BÂˆnL k ÏÚ ˙B‡Óc‰Ó≈«¿»«»∆ƒ¿«»≈»¿¿»

aL ‰Bz È„È ÏÚ ‡Ï‡‡˜Âc ‰t ÏÚ32שבכתב התורה מן ∆»«¿≈»∆¿«∆«¿»
שבמצוות, העליון הרצון פרטי מהם יודעים אנו אין ובקיצור ברמז שנאמרה

כדי לקיימן. עלינו אופן ובאיזה

פי על במדוייק לקיימן שנוכל

את אנו למדים העליון רצון

ידי על דוקא פרטיהן פרטי

פה שבעל שבתורה .ההלכות
מצות היא לכך הדוגמאות אחת

אי עצמו מהפסוק תפילין.

לקשור, כיצד לדעת אפשר
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י   

ותיק ּׁשּתלמיד מה ּכל ּגם מּסיני ּלֹו ׁשּנאמר ועד ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָּבדּבּור,
לחּדׁש ּׁשּכתּוב37עתיד ּבמה נכלל זה ׁשּכל וידּבר38, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּבּמדרׁש ּכדאיתא לאמר, האלה הּדברים ּכל את 39אלקים ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
כּו' החכמים ואף מּסיני, נבּואתן קּבלּו הּנביאים ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָׁשּכל
ׁשּתלמיד מה ואפילּו מּסיני, ׁשלֹו את קּבל ואחד אחד ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל
(ּכּמבאר ׁשעה ּבאֹותּה למׁשה הקּב"ה אמר לרב ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשֹואל

).40לעיל ְֵ

רּבנּוp‰Â‰ד) מׁשה ידי על הּתֹורה קּבלת על נֹוסף ¿ƒ≈ְֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ּגם הּנה החכמה, אֹור לגּלּוי ּכלי ְְְְִִִִֵַַָָלהיֹותֹו
ׁשמשה ּדוקא, ידֹו על היתה לדֹור מּדֹור הּתֹורה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹמסירת
לנביאים ּוזקנים לזקנים ויהֹוׁשע ליהֹוׁשע מסרּה ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָֻֻּדוקא
ׁשּכל הּזּוגֹות, עד הּגדֹולה, ּכנסת לאנׁשי מסרּוה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּונביאים
אֹור ּבגּלּוי ברּורה הלכה מׁשה מּפי ּבקּבלה ּבא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹזה
ּבאֹופן הּתֹורה עניני היּו אז ׁשעד הּטעם וזהּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהחכמה.
(לפני מחלֹוקת ּוללא ּוספקֹות, וטריא ׁשקלא ללא ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֹּברּור,
ּפרק ּבּמׁשנה ּכדאיתא אחד, ּבדבר חלקּו ׁשהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּזּוגֹות,

ּדחגיגה ּבינה)41ב לגּבי (אפּלּו החכמה מעלת ּכי, ,( ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָ
ולא כּו' קׁשיא לא ּתּמן ּדלית החּיים, עץ ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻׁשּנקראת

כּו' ּתחּי'42מחלֹוקת החכמה ואּדרּבה יׁש43, ׁשלא הינּו , ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ועל והאֹור. והּגּלּוי החּיּות היפ על הּמֹורים ענינים ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָּבּה
וכן הּקדֹוׁש, רּבנּו עד החכמה אֹור ּגּלּוי נמׁש זה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּדר
מּפי איׁש קּבלה ּדברי ׁשהן ּבּמׁשנה רּבי ׁשּקבע ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָההלכֹות
איׁש הּסמיכה ענין ּכללּות ּגם וזהּו רּבינּו. מׁשה עד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאיׁש
הּוא הּסמיכה ׁשּכח הּתּנאים, אצל ׁשהיה איׁש ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּפי

יהֹוׁשע את מׁשה והינּו44מּסמיכת ליהֹוׁשע), (ּומסרּה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֻֻ
כן ּוכמֹו מׁשה, מּבחינת החכמה ּכח ּבֹו יׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשהּנסמ
נקראים ׁשּלכן החכמה, ּבחינת ּבהם ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבהּתנאים
יּו"ד ּבחינת ּבהם ׁשיׁש יּו"ד), (ּבתֹוספת רּבי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָּבׁשם

מּסיני.45ּדחכמה ּתֹורה ׁשקּבל מׁשה ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו , ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
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(תשל"ח). זו שנה השבועות דחג ב' דיום אכה"ד אלקים וידבר

רע"א.)41 טז, תמורה פרש"י וראה ב. ברע"מ.)42משנה ב קכד, זח"ג

סכ"ו. אגה"ק בתניא ונתבאר יב.)43הובא ז, רמב"ם)44קהלת ראה

ה"א. פ"ד סנהדרין תש"ח)45הל' סה"מ ד. קיז, הוספות תו"א ראה
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ּבהּמאמר רב46ּומֹוסיף ׁשעד איתא אחר ׁשּבמקֹום , ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
החכמה. אֹור ּגּלּוי היה ְְִֵַָָָָּוׁשמּואל

לתֹורה‡ÌÓה) ׁשּבכתב מּתֹורה החכמה אֹור המׁשכת »¿»ְְְְִִֶַַַָָָָָָ
ׁשּבחכמה, הּמּדֹות מּבחינת הּוא ּפה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָׁשּבעל

נאמר זה ׁשּיׁשנּה30ועל הינּו נפקת, מחכמה אֹוריתא ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּדרּגת ויׁשנּה החכמה, ּבבחינת ׁשהיא ּכפי הּתֹורה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּדרּגת
היא הרי ּגּופא ׁשּבחכמה מחכמה, ׁשנפקת ּכפי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּתֹורה
ׁשּבחכמה, מּדֹות ענין ׁשּזהּו יציאה, נפקת, ׁשל ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּבאֹופן
ּבבחינת עדין ואינם החכמה ּבבחינת הם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהּמּדֹות
נעׂשה ידם ועל כּו', למּטה נמׁשכים ּכ ואחר ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָמציאּות,
ׁשּבעל לתֹורה ׁשּבכתב מּתֹורה ׁשּבאה (ּכפי ּבּתֹורה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָּגם
מקֹומֹות ּבכּמה ּכּמבאר מׁשנה, סדרי ׁשּׁשה 47ּפה) ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

ּבהגהה ּבּתניא ּגם הם48(ּומּובא מׁשנה סדרי ׁשּׁשּׁשה ,( ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אחר ּבמקֹום וכּמבאר ׁשּלמעלה, מּדֹות ׁשּׁשה 49ּבדגמת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֻ
וכּיֹוצא החסד, למּדת זרעים ּדסדר הּׁשּיכּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבפרטּיּות
רּבנּו ידי על הּמׁשנה חתימת וקֹודם הּסדרים. ּבׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבזה

מׁשנה סדרי ת"ר היּו אחד50הּקדֹוׁש ׁשּבכל הינּו, , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
התּכ יׁשנה סדרים ׁשּזֹוהימּׁשּׁשה מיּו"ד, יּו"ד ּללּות ְְְְִִִִִִֶֶַָָָ

נמׁשכּו ׁשּמהם מּדֹות ּבׁשּׁשה ּגדֹולה הּיֹותר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָהּׁשלמּות
ּבכל החכמה אֹור נמׁש זה ידי ועל מׁשנה. סדרי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּׁשה
ּבהלכֹות וכדאיתא ּפה ׁשּבעל ׁשּבּתֹורה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּפסקיּֿדינים

ּתֹורה ּבכלל51ּתלמּוד ּפסּוקֹות ההלכֹות ּכל הּזה ׁשּבזמן ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָ
מׁשנה, ּדבר ׁשל ּתֹוקף להם ׁשיׁש הינּו יחׁשבּו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמׁשנה
אֹור ּבהם ׁשּנמׁש יׂשראל, ּתפּוצֹות ּברב ׁשנתקּבלּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכיון
כּו' קׁשיא לא ּתּמן ּדלית החּיים, עץ (ּבחינת ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹֻהחכמה
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.121 א'שפה.)46ע' א'שפ. ע' שם תער"ב המשך)47המשך תרכד. ע' ח"ב להצ"צ הזהר ביאורי וראה הלימוד. הנהגת שער פע"ח

א'שע. ע' שם ב)).)48תער"ב (נה, הב' (הגהה מ פרק להצ"צ)49סוף ואילך. ד יט, האמצעי לאדמו"ר וישלח הזהר ביאורי ראה

ועוד. ואילך. קכח ע' תרנ"ב סה"מ ואילך. תשו ע' ע')50ח"ב מח"ו ס"כ. תשובה שערי – הגאונים תשובות וראה א. יד, חגיגה

וש"נ.)48451. רפ"ב. לאדה"ז

    
ÈÈÓ ‰B Ïa˜L ‰LÓ ÏLאיש מפי איש שנסמך רב הוא התנא ∆…∆∆ƒ≈»ƒƒ»

על (המורה יו"ד בתוספת רבי ונקרא יהושע את רבינו משה סמיכת מזמן

מבחינת החכמה כח בו נמשך משה סמיכת ידי שעל היות החכמה) ספירת

Ó‡n‰aמשה ÈÒBÓe .46‡ ÌB˜ÓaL , „ÚL ‡˙È‡ Á ƒ¿««¬»∆¿»«≈ƒ»∆««
Ï‡eÓLeהאמוראים מראשוני ¿≈

‰ÓÎÁ‰ B‡ Èe ‰È‰עד »»ƒ«»¿»
האמוראים תקופת ראשוני ימי

ותקופת הזוגות תקופת שלאחר

באופן התורה עניני היו התנאים,

שמאיר כפי קצרים בדברים ברור

החכמה. אור בהם

B‡ ˙ÎLÓ‰ ÌÓ‡ ‰»¿»«¿»«
˙ÎaL ‰BÓ ‰ÓÎÁ‰«»¿»ƒ»∆ƒ¿»
‡e‰ ‰t ÏÚaL ‰B˙Ï¿»∆¿«∆
˙Bcn‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ
‰Ê ÏÚÂ ,‰ÓÎÁaL∆¿»¿»¿«∆
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יי       

ּבהּמאמר רב46ּומֹוסיף ׁשעד איתא אחר ׁשּבמקֹום , ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
החכמה. אֹור ּגּלּוי היה ְְִֵַָָָָּוׁשמּואל

לתֹורה‡ÌÓה) ׁשּבכתב מּתֹורה החכמה אֹור המׁשכת »¿»ְְְְִִֶַַַָָָָָָ
ׁשּבחכמה, הּמּדֹות מּבחינת הּוא ּפה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָׁשּבעל

נאמר זה ׁשּיׁשנּה30ועל הינּו נפקת, מחכמה אֹוריתא ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּדרּגת ויׁשנּה החכמה, ּבבחינת ׁשהיא ּכפי הּתֹורה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּדרּגת
היא הרי ּגּופא ׁשּבחכמה מחכמה, ׁשנפקת ּכפי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּתֹורה
ׁשּבחכמה, מּדֹות ענין ׁשּזהּו יציאה, נפקת, ׁשל ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּבאֹופן
ּבבחינת עדין ואינם החכמה ּבבחינת הם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהּמּדֹות
נעׂשה ידם ועל כּו', למּטה נמׁשכים ּכ ואחר ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָמציאּות,
ׁשּבעל לתֹורה ׁשּבכתב מּתֹורה ׁשּבאה (ּכפי ּבּתֹורה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָּגם
מקֹומֹות ּבכּמה ּכּמבאר מׁשנה, סדרי ׁשּׁשה 47ּפה) ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

ּבהגהה ּבּתניא ּגם הם48(ּומּובא מׁשנה סדרי ׁשּׁשּׁשה ,( ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אחר ּבמקֹום וכּמבאר ׁשּלמעלה, מּדֹות ׁשּׁשה 49ּבדגמת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֻ
וכּיֹוצא החסד, למּדת זרעים ּדסדר הּׁשּיכּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבפרטּיּות
רּבנּו ידי על הּמׁשנה חתימת וקֹודם הּסדרים. ּבׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבזה

מׁשנה סדרי ת"ר היּו אחד50הּקדֹוׁש ׁשּבכל הינּו, , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
התּכ יׁשנה סדרים ׁשּזֹוהימּׁשּׁשה מיּו"ד, יּו"ד ּללּות ְְְְִִִִִִֶֶַָָָ

נמׁשכּו ׁשּמהם מּדֹות ּבׁשּׁשה ּגדֹולה הּיֹותר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָהּׁשלמּות
ּבכל החכמה אֹור נמׁש זה ידי ועל מׁשנה. סדרי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּׁשה
ּבהלכֹות וכדאיתא ּפה ׁשּבעל ׁשּבּתֹורה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּפסקיּֿדינים

ּתֹורה ּבכלל51ּתלמּוד ּפסּוקֹות ההלכֹות ּכל הּזה ׁשּבזמן ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָ
מׁשנה, ּדבר ׁשל ּתֹוקף להם ׁשיׁש הינּו יחׁשבּו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמׁשנה
אֹור ּבהם ׁשּנמׁש יׂשראל, ּתפּוצֹות ּברב ׁשנתקּבלּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכיון
כּו' קׁשיא לא ּתּמן ּדלית החּיים, עץ (ּבחינת ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹֻהחכמה
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.121 א'שפה.)46ע' א'שפ. ע' שם תער"ב המשך)47המשך תרכד. ע' ח"ב להצ"צ הזהר ביאורי וראה הלימוד. הנהגת שער פע"ח

א'שע. ע' שם ב)).)48תער"ב (נה, הב' (הגהה מ פרק להצ"צ)49סוף ואילך. ד יט, האמצעי לאדמו"ר וישלח הזהר ביאורי ראה

ועוד. ואילך. קכח ע' תרנ"ב סה"מ ואילך. תשו ע' ע')50ח"ב מח"ו ס"כ. תשובה שערי – הגאונים תשובות וראה א. יד, חגיגה

וש"נ.)48451. רפ"ב. לאדה"ז
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יב   

נפקת, מחכמה אֹוריתא ּכּנ"ל), כּו', מחלֹוקת ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָֹולא
ׁשּבחכמה. הּמּדֹות ְְִִִֶַַַָָמּבחינת

כּו',e‰ÊÂו) ליהֹוׁשע ּומסרּה מּסיני ּתֹורה קּבל מׁשה ¿∆ְִִִִֵֶַַָָָֹֻ
ּתֹוכן הּוא ליהֹוׁשע והּמסירה ּדמשה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשהּקּבלה
מּבחינת היציאה הינּו נפקת, מחכמה ּדאֹוריתא ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָהענין
להיֹות מּדֹות, הּׁשּׁשה ידי על מׁשה, ׁשל ּדרּגתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהחכמה,
ועל ּפה. ׁשּבעל לתֹורה ׁשּבכתב מּתֹורה ידן על ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָנמׁש
ּומסירת קּבלת הׁשּתלׁשלּות ּדסדר הּקׁשר לבאר יׁש זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּפי
וכּו') ּומסרּה מּסיני ּתֹורה קּבל (מׁשה לדֹור מּדֹור ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹהּתֹורה
הּוא אבֹות מּסכת ׁשל ענינּה ּכי ּדוקא, אבֹות ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָלמּסכת
ּבתחּלת ּדוקא ולכן הּמּדֹות, וזּכּו ּברּור הּמּדֹות, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָּבעניני
הּתֹורה, ּומסירת קּבלת הׁשּתלׁשלּות סדר ּבא זֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמּסכת
ׁשענינֹו (ּכּנ"ל), ׁשּבחכמה הּמּדֹות ידי על ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנעׂשה
ׁשל ּתכנּה ׁשּזהּו הּמּדֹות, וזּכּו ּברּור הּוא האדם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבעבֹודת
ענין לכללּות והּׁשּיכּות הּקׁשר ּגם וזהּו אבֹות. ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּסכת

רז"ל ּכמאמר ּומצֹות, אּלא52הּתֹורה הּמצֹות נּתנּו לא ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹ
הּתֹורה ׁשּפעּולת הינּו הּבריֹות, את ּבהן לצרף ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדי

הּמּדֹות. וזּכּו ּברּור ענין הּוא ּבהאדם ְְְְִִִִֵַָָָָּומצֹות

‰Êeהּוא (ׁשּתֹורה יׂשראל מנהג מּסכת53יּובן ללמֹוד ( »∆ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
הכנה ּבתֹור לעצרת ּפסח ׁשּבין ּבּׁשּבתֹות ְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָאבֹות

ּתֹורתנּו מּתן לזמן הּתֹורה54והקדמה מקּבלים ׁשאז ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ּובפנימּיּות הּפעם55ּבׂשמחה עֹוד לֹומדים ּכ ואחר , ְְְְְִִִִִַַַַַָָ

הּזקן רּבינּו ׁשּכתב ּכמֹו מחּדׁש ּכ56ּבאֹופן נֹוהגין ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מּתן ׁשּקֹודם ׁשהּלּמּוד ּבזה, והענין הּקיץ. ׁשּבתֹות ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכל
ּפנים ּכל (על ּדּלתּתא אתערּותא להיֹות ּכדי הּוא ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָּתֹורה
על הוי' ּדוּירד ּדלעלא להאתערּותא ׁשאפׁשר) ּכּמה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעד
ּתֹורה קּבל ּדמשה הענין להיֹות צרי ׁשּלזה סיני, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהר

המׁשכת נפקת, מחכמה ּדאֹוריתא ההמׁשכה ענין ׁשּזהּו כּו', ּומסרּה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָמּסיני
ּבמעׂשה מּטה למּטה ׁשּימׁש עד כּו', הּמּדֹות ידי על החּיים, עץ ּבחינת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻהחכמה,

העּקר הּוא (המעׂשה ירדּו57ּבפֹועל ּדעליֹונים ענין ׁשּזהּו הּזה, העׂשּיה ּבעֹולם ( ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
וזּכּו ּבברּור האדם מעבֹודת החל למעלה, יעלּו ּתחּתֹונים זה ידי ועל ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלמּטה,
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על ומסירתה משה ידי על התורה דקבלת הקשר יבאר הבא בסעיף דחכמה.

אבות למסכת לדור מדור ידו
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È„È ÏÚ ,ÌÈiÁ‰ ıÚ≈««ƒ«¿≈
CLÓiL „Ú ,'eÎ ˙Bcn‰«ƒ«∆À¿»
‰NÚÓa ‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»¿«¬∆
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ּכללּות עם ׁשּקׁשּור אבֹות ּדמּסכת הּתֹוכן (ׁשּזהּו ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּמּדֹות
ועד ּכּנ"ל), הּבריֹות, את ּבהן לצרף ּכדי הּמצֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָענין
ׁשעֹוסק מי אּלא חֹורין ּבן ל ׁשאין ּומּצב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלמעמד

ׁשנאמר ּתֹורה, ּתקרי58ּבתלמּוד אל הּלּוחֹות, על חרּות ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָ
אבֹות מּסכת ּבסּיּום ׁשּכתּוב (ּכמֹו חרּות אּלא האדם59חרּות ממׁשי ּכ ואחר ,( ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

את לברר ּכדי הּנׁשמה ירידת ּכּונת ׁשּזֹוהי העֹולם ּובכללּות ּבסביבתֹו ּגם זה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָענין
(ּכמבאר יתּבר לֹו ּדירה מהם ולעׂשֹות ּבעֹולם, וחלקֹו הּגּוף הּבהמית, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹנפׁש

ּבקר ׁשּיתגּלה ּכפי לז), ּפרק ּבּתניא לאחריּבארּוכה צדקנּו, מׁשיח ּבביאת מּמׁש ֹוב ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שבת קודש עמ' א



יד

        
– מאידית תרגום –

פרשת פרשיות: שלש בתורה קוראים זו בשבת
שקראנו – אחת) כפרשה (מחוברין קדושים אחרי
אמור פרשת ו(התחלת) שחרית), תפלת (לאחר בבוקר
מתקיימת [וההתוועדות מנחה בתפלת שנקרא –

בינתיים].
פרטית בהשגחה הוא דבר עניניםכל – ובודאי ,

ברבים שקוראים בתורה סדרות – ובפרט בתורה,
הללו הפרשיות ששלשת מובן, מזה ובציבור.

זו בשבת נקודה(שקוראים שייכות, ביניהן יש (
בזה. שאין מה בזה יש – גופא ובזה משותפת;

– קדושה אודות מדובר הפרשיות שלשת בכל
 ו השם) (קידוש שהם וכפי ,

בזה: זה ותלוים קשורים

 בקרבתם אהרן בני שני מות "אחרי –
היה ה'" לפני "בקרבתם ידי שעל גו'", ה' לפני

בכבודי""בקרובי "ונקדש ,בכבודי תקרי אל ,
של במיועדיו הבית שיתקדש כו', במכובדי אלא

בקודשמקום" העבודה אודות מדובר לזה ובהמשך .
(יום הקדוש ביום גדול כהן אהרן ידי על (הקדשים)

הכפורים).

 "אני קדוש כי תהיו "קדושים –
הפרשה גו'(ובהמשך קדושים והייתם "והתקדשתם –

ובס מקדשכם", ה' כייומהאני קדושים לי "והייתם –
"אמר זה, מפסוק לומדים שחז"ל וכפי אני"). קדוש

קדושים", תהיו כך קדוש שאני כשם כו' הקב"ה
כו'"אמר שנאמר בך מתקדש אני לישראל הקב"ה

אתפאר בך אשר ואניישראל בי מתקדשים ואתם ,

אם בכם", אנימתקדש מעלה עצמכם אתם מקדישים
אותי". קידשתם כאילו עליכם

 הציווי –בני בתוך "ונקדשתי
השם דקידוש המצוה את לומדים שמזה .ישראל",

קדושת אודות מדובר הפרשה שבתחלת כך על [נוסף
"קדושים אניהכהנים, קדוש כי גו' לאלקיהם יהיו

מקדשכם" הפרשהה' (ושם) תחלת שגם ולהוסיף, .[
לשון הוא (אמור) אמירה כך: על מרמז "אמור"

ושבח רז"לחשיבות כדרשת ,הפסוק ה'על "את
הקב"ה להם "אמר – גו'" האמירך וה' גו' האמרת

אחת חטיבה עשיתוני אתם ואנילישראל בעולם,
בני אומרת, זאת בעולם", אחת חטיבה אתכם אעשה
(כביכול), בהקב"ה ושבח חשיבות מוסיפים ישראל
שמים, שם מקדשים ישראל שבני זה ידי על – כולל
דרך על – ישראל בבני ושבח חשיבות מוסיף והקב"ה
אשר (ישראל בכם מתקדש ואני בי מתקדשים "אתם

אתפאר)". בך

:בזה הביאור
לפני בקרבתם אהרן בני שני מות "אחרי בהפסוק
(ענין כאן מוסיפה מה (א) מובן: אינו וימותו", ה'
שכבר לאחר וימותו", ה') לפני "(בקרבתם ו)תיבת

"אחרי זה לפני יתירהנאמר (ב) אהרן"? בני שני
"בקרבתם הפסוק של השני' המחצית מוסיפה מה מזו:
רק נאמר היה אילו מספיק היה לכאורה – ה'" לפני

אהרן"? בני שני מות "אחרי
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וש"נ.1) ואילך. סקי"ט הוספות קה"ת) (הוצאת טוב שם כתר ראה
כולם2) והם בתורה, אחד בהמשך באים אלו שסדרות זה על נוסף

הקרבנות. ספר ויקרא, מספר חלק
חי"ז3) לקו"ש גם ראה – וקדושים אחרי פ' בין בזה בהשייכות

ואילך. 91 ע'
ג.4) י, שמיני
מג.5) כט, שמות
שם.6) שמיני פרש"י
זֿח.7) כ,
כו.8) שם,
קדושים.9) ר"פ ויק"ר

שם.10) באבער תנחומא
ג.11) מט, ישעי'

זה,12) לדרש הטעם שם מפרשים וראה קדושים. ר"פ תו"כ
קדושים, נהי' שאנחנו שרצונו משמע תהיו קדושים כתיב זו שבפרשה
הש"י שרצון הרי ישראל בני בתוך ונקדשתי כתיב אמור ובפרשה

אחת. דהכוונה פירשו ולזה ידינו, על יתקדש שהוא
לב.13) כב,
רפ"ה.14) יסוה"ת הל' רמב"ם א. עד, סנהדרין
ח.15) ו. כא,
זה16) לשון מביא אוכלין) טומאת הל' (סוף שהרמב"ם ולהעיר

ואילך). 70 ע' חל"ב לקו"ש (וראה בכלל ישראל לקדושת בנוגע
(רש"י17) ישתבחו" – ד) צד, (תהלים און פועלי כל יתאמרו "כמו
און)).ברכות (דפועלי אתהפכא מעלת בזה דמרמז וי"ל – א ו,
ועוד.18) סע"א. ג, חגיגה שם. ברכות
יזֿיח.19) כו, תבוא
(ערוך20) כמותו שאין הניכר דבר כלומר בעולם, אחד ציור פי'

שם). ברכות הש"ס על בגליון נעתק אמר. ערך

       

למיתת בנוגע הידועה התמיהה בהקדים זה ויובן
אהרן בני מיתת הכתובים בפשטות בכלל: אהרן בני
היו ואביהוא נדב להבין: וצריך חטא. על עונש היא
אמר רבינו שמשה בזה כמודגש ביותר, גבוהה בדרגא

"הוא ואביהוא): נדב למיתת (בנוגע דברלאהרן אשר
לאמר ה' וכפי אכבד", העם כל פני ועל

מקרא של (פשוטו משהשרש"י לו "אמר מפרש: (
במיודעיו הבית שיתקדש הייתי יודע אחי אהרן לאהרן,
אני רואה עכשיו בך, או בי או סבור והייתי מקום של

   שהם יתכן כיצד כן אם – "
שגילתה הקרבתם, ידי על שבא חטא – ובפרט יחטאו,
ממני גדולים "שהם אקדש", "בקרובי – גדולתם את

וממך"?!

אמת) (ותורתו אמת שמשה בפשטותכיון מובן ,
לשם רק אינם וממך" ממני גדולים "שהם משה שדברי

(והאיש עלענווה אשר האדם מכל מאד עניו משה
על ובפרט האמת. היא שכן משום אלא האדמה), פני

הידוע דשפלות)פי (כהענין הפירוש אין שענווה
את מכיר שהוא אלא מעלותיו, את מכיר שאינו
שמוכרחים וכפי עניו. הוא הרי כן פי על ואף מעלותיו,

רבינו למשה בנוגע כיוןלומר מעלותיו, את שידע ,
חכם שתלמיד – בפועל ומעשה בהלכה נוגע הרי שזה
כל – תורה שקיבל רבינו, משה וכמה כמה אחת (ועל
מעלותיו את (לדעת צריך מסיני) – כולה התורה

מכובד באופן להתנהג לזה) עלובהתאם הבט (מבלי
בגלל אלא שלו, כבודו בגלל לא בעצמו), ענוותנותו

כבוד את) מייצג כבוד(שהוא שזהו , 
השם קידוש –.

גדולים "שהם אמר שמשה נאמר, אפילו לזה: נוסף
לומר תרצה אם (ואפילו ענוותנותו בגלל וממך" ממני
("ממני"), לעצמו בנוגע רק זה הרי – עליו) פעל שזה
אחיו אהרן של כבודו על לוותר יכול היה לא הוא אבל

("ממך").

גודל על הבט שמבלי היתה, שהאמת מובן, הרי
וקידוש התורה נותן כבוד וגודל ואהרן, משה מעלת
ואביהוא נדב הרי – ואהרן משה ידי על שבא השם
"בקרובי תלוי בהם דוקא וממך"; ממני "גדולים
להקב"ה התקרבותם גודל בגלל אקדש", (בבחירי)

ואהרן) דמשה מהקירוב יותר דוקא(עוד נפעל ולכן ,
("אקדש"). ביותר) (הגדול השם קידוש עלֿידם

לומר היתכן התמיהה: יותר עוד מתחזקת זה פי על
עשו אקדש") "בקרובי – ידה (שעל הקרבתם ידי שעל

חטא? אהרן בני שני

הקדוש האורֿהחיים ביאור בניידוע שמיתת ,
– בהקב"ה הגדולה דביקותם בגלל באה אהרן
מתו, ובזה הקודש בחיבת העליון אור לפני "שנתקרבו
שהיו הגם כו', הצדיקים מתו שבה הנשיקה סוד והוא
נעימות לדביקות מקרוב נמנעו לא במיתתם מרגישים
כלות עד מתיקות נשיקות חביבות ידידות עריבות

מהם". נפשם
אהרן") בני שני מות "אחרי (לאחרי כתוב ולכן

"   "אהרן בני שני "מות שכן, ,"
הפסוק ומוסיף ה', לפני התקרבותם גודל בגלל אירע

לרמז – עד"וימותו" היתה וחיבתם שהתקרבותם
נמנעו לא במיתתם מרגישים שהיו "שהגם כך, כדי

חסרון (מלשון החטא כו'"; (לאמקרוב היה בזה (
ה'" לפני שה"בקרבתם אלא), ה', לפני הקירוב בעצם

בפועלהביא ש"וימותו" לכךלכך ביודעין שגרמו ,
בפועל, הנפש כלות לידי תביא להקב"ה שדביקותם
בתשוקה להתמיד צריך שיהודי זה עם ביחד שכן
שכאשר ממנו נדרש להקב"ה, יותר להתקרב וצמאון
"שוב", עצמו על יפעל ד"רצוא", ומצב במעמד הוא
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ועוד.21) כד. ג, ח. ג, בראשית פרש"י
א.22) קיא, סנהדרין וראה יא. קרח תנחומא א. עד, ב"ב ראה

ועוד. י. פ"ה, שמו"ר
ג.23) יב, בהעלותך
(24.(236 ע' תש"י (סה"מ תש"י העם את וירא ד"ה
ע'25) (סה"מ פ"ח תרס"ה זכור ד"ה גם וראה שם. סה"מ ראה

ואילך. 30 ע' חי"ג לקו"ש – ובארוכה ריט).
ועוד.26) פ"ה. דיעות הל' ספ"ה. יסוה"ת הל' רמב"ם
הפרק.27) בסוף שם דיעות הל' וראה שם. יסוה"ת הל' רמב"ם

(אף28) בך" או בי או סבור "והייתי בהקס"ד משה שאמר ומה
מפני היתה ואביהוא נדב שגדלות מפני לומר, יש – אמת) שמשה
שנחשב (ומשה, אהרן אביהם מכח בהם שנמשך אהרן", "בני היותם
ביפה הידוע כפירוש א), ג, במדבר פרש"י ב. יט, סנהדרין – לאביהם
מעצם האב, מכח לו נמשך גופא הבן כח שיפה האב, מכח הבן כח

בהבן. הוא הדבר שגילוי אלא האב, של
אחרי.29) ר"פ
שם.30) אוה"ח
לקו"ת31) כא. א, מלכיםֿא לט. לא, ויצא עה"פ פרש"י ראה

ובכ"מ. א. פב, מטות
(שמתו32) הצדיקים כל למיתת שוים הם שם: האוה"ח ובלשון

ואלו להם מתקרבת הנשיקה שהצדיקים הוא, שההפרש אלא בנשיקה),
לה. נתקרבו הם

מבאר33) ועפ"ז – .988 ע' ח"ג לקו"ש תרמ"ט. מות אחרי רד"ה
בזה כי מות"), "אחרי כבר שנאמר (לאחרי "וימותו" תיבת כפל שם
מרמז ש"וימותו" בפנים, לעיל שהובא האוה"ח כפי' (דלא החטא הי'

לה'). התקרבותם גודל [על]



טו        

למיתת בנוגע הידועה התמיהה בהקדים זה ויובן
אהרן בני מיתת הכתובים בפשטות בכלל: אהרן בני
היו ואביהוא נדב להבין: וצריך חטא. על עונש היא
אמר רבינו שמשה בזה כמודגש ביותר, גבוהה בדרגא

"הוא ואביהוא): נדב למיתת (בנוגע דברלאהרן אשר
לאמר ה' וכפי אכבד", העם כל פני ועל

מקרא של (פשוטו משהשרש"י לו "אמר מפרש: (
במיודעיו הבית שיתקדש הייתי יודע אחי אהרן לאהרן,
אני רואה עכשיו בך, או בי או סבור והייתי מקום של

   שהם יתכן כיצד כן אם – "
שגילתה הקרבתם, ידי על שבא חטא – ובפרט יחטאו,
ממני גדולים "שהם אקדש", "בקרובי – גדולתם את

וממך"?!

אמת) (ותורתו אמת שמשה בפשטותכיון מובן ,
לשם רק אינם וממך" ממני גדולים "שהם משה שדברי

(והאיש עלענווה אשר האדם מכל מאד עניו משה
על ובפרט האמת. היא שכן משום אלא האדמה), פני

הידוע דשפלות)פי (כהענין הפירוש אין שענווה
את מכיר שהוא אלא מעלותיו, את מכיר שאינו
שמוכרחים וכפי עניו. הוא הרי כן פי על ואף מעלותיו,

רבינו למשה בנוגע כיוןלומר מעלותיו, את שידע ,
חכם שתלמיד – בפועל ומעשה בהלכה נוגע הרי שזה
כל – תורה שקיבל רבינו, משה וכמה כמה אחת (ועל
מעלותיו את (לדעת צריך מסיני) – כולה התורה

מכובד באופן להתנהג לזה) עלובהתאם הבט (מבלי
בגלל אלא שלו, כבודו בגלל לא בעצמו), ענוותנותו

כבוד את) מייצג כבוד(שהוא שזהו , 
השם קידוש –.

גדולים "שהם אמר שמשה נאמר, אפילו לזה: נוסף
לומר תרצה אם (ואפילו ענוותנותו בגלל וממך" ממני
("ממני"), לעצמו בנוגע רק זה הרי – עליו) פעל שזה
אחיו אהרן של כבודו על לוותר יכול היה לא הוא אבל

("ממך").

גודל על הבט שמבלי היתה, שהאמת מובן, הרי
וקידוש התורה נותן כבוד וגודל ואהרן, משה מעלת
ואביהוא נדב הרי – ואהרן משה ידי על שבא השם
"בקרובי תלוי בהם דוקא וממך"; ממני "גדולים
להקב"ה התקרבותם גודל בגלל אקדש", (בבחירי)

ואהרן) דמשה מהקירוב יותר דוקא(עוד נפעל ולכן ,
("אקדש"). ביותר) (הגדול השם קידוש עלֿידם

לומר היתכן התמיהה: יותר עוד מתחזקת זה פי על
עשו אקדש") "בקרובי – ידה (שעל הקרבתם ידי שעל

חטא? אהרן בני שני

הקדוש האורֿהחיים ביאור בניידוע שמיתת ,
– בהקב"ה הגדולה דביקותם בגלל באה אהרן
מתו, ובזה הקודש בחיבת העליון אור לפני "שנתקרבו
שהיו הגם כו', הצדיקים מתו שבה הנשיקה סוד והוא
נעימות לדביקות מקרוב נמנעו לא במיתתם מרגישים
כלות עד מתיקות נשיקות חביבות ידידות עריבות

מהם". נפשם
אהרן") בני שני מות "אחרי (לאחרי כתוב ולכן

"   "אהרן בני שני "מות שכן, ,"
הפסוק ומוסיף ה', לפני התקרבותם גודל בגלל אירע

לרמז – עד"וימותו" היתה וחיבתם שהתקרבותם
נמנעו לא במיתתם מרגישים שהיו "שהגם כך, כדי

חסרון (מלשון החטא כו'"; (לאמקרוב היה בזה (
ה'" לפני שה"בקרבתם אלא), ה', לפני הקירוב בעצם

בפועלהביא ש"וימותו" לכךלכך ביודעין שגרמו ,
בפועל, הנפש כלות לידי תביא להקב"ה שדביקותם
בתשוקה להתמיד צריך שיהודי זה עם ביחד שכן
שכאשר ממנו נדרש להקב"ה, יותר להתקרב וצמאון
"שוב", עצמו על יפעל ד"רצוא", ומצב במעמד הוא
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ועוד.21) כד. ג, ח. ג, בראשית פרש"י
א.22) קיא, סנהדרין וראה יא. קרח תנחומא א. עד, ב"ב ראה

ועוד. י. פ"ה, שמו"ר
ג.23) יב, בהעלותך
(24.(236 ע' תש"י (סה"מ תש"י העם את וירא ד"ה
ע'25) (סה"מ פ"ח תרס"ה זכור ד"ה גם וראה שם. סה"מ ראה

ואילך. 30 ע' חי"ג לקו"ש – ובארוכה ריט).
ועוד.26) פ"ה. דיעות הל' ספ"ה. יסוה"ת הל' רמב"ם
הפרק.27) בסוף שם דיעות הל' וראה שם. יסוה"ת הל' רמב"ם

(אף28) בך" או בי או סבור "והייתי בהקס"ד משה שאמר ומה
מפני היתה ואביהוא נדב שגדלות מפני לומר, יש – אמת) שמשה
שנחשב (ומשה, אהרן אביהם מכח בהם שנמשך אהרן", "בני היותם
ביפה הידוע כפירוש א), ג, במדבר פרש"י ב. יט, סנהדרין – לאביהם
מעצם האב, מכח לו נמשך גופא הבן כח שיפה האב, מכח הבן כח

בהבן. הוא הדבר שגילוי אלא האב, של
אחרי.29) ר"פ
שם.30) אוה"ח
לקו"ת31) כא. א, מלכיםֿא לט. לא, ויצא עה"פ פרש"י ראה

ובכ"מ. א. פב, מטות
(שמתו32) הצדיקים כל למיתת שוים הם שם: האוה"ח ובלשון

ואלו להם מתקרבת הנשיקה שהצדיקים הוא, שההפרש אלא בנשיקה),
לה. נתקרבו הם

מבאר33) ועפ"ז – .988 ע' ח"ג לקו"ש תרמ"ט. מות אחרי רד"ה
בזה כי מות"), "אחרי כבר שנאמר (לאחרי "וימותו" תיבת כפל שם
מרמז ש"וימותו" בפנים, לעיל שהובא האוה"ח כפי' (דלא החטא הי'

לה'). התקרבותם גודל [על]



טז       

בגוף, נשמה בתור העבודה את לעשות חזרה לשוב
רז"ל מאמר דרך על הזה, אתהובעולם כרחך "על

לו דירה עשיית של העליונה הכוונה ולהשלים חי",
.יתברך

"שהם אהרן, בני שני של גדלותם מובנת זה פי על
נעשה עלֿידם דוקא אשר – וממך" ממני גדולים
עד ה' לפני שלהם ההקרבה ידי על אקדש": "בקרובי
קידשו – ממש נפש מסירת – ממש הנפש כלות כדי

שמים במכובדי"),שם בכבודי, "ונקדש ("אקדש",
לה'. קרבן בדוגמת

שני ידי על ה' לפני דקירוב שהעבודה לומר, ויש
תורה, מתן (לאחר הראשונה פעם שזו – אהרן בני
(בפירוש) מוזכר בה המשכן) הקמת לאחר ותיכף
("בקרובי ה' קידוש על נפש מסירת אודות בתורה

עבודה היתה – היתה,אקדש") לא לכן שקודם
הכתוב פירוש אשרוזהו זרה אש ה' לפני "ויקריבו

אהרן בני למעליותא: זרה" "אש – אותם" צוה לא
נפש, המסירות עבודת – חדשה (זרה) אש הקריבו
והדרגה, סדר של אז, עד שנהגה להעבודה זרה שהיא
אותם" צוה לא "אשר (עבודה) האש ואילו

עבודת(למעליותא), (בניעלֿידי
מציווי יותר נעלה נפש) (המסירות שזה ועד .אהרן),

אקדש") ("בקרובי אהרן בני שהקרבת לומר ויש
כל סוף עד זה, שלאחרי ישראל בני לכל כח נתנה גם

בתורהדורו דוקא אבל השם, דקידוש להעבודה ת,
אהרן). בני אצל שהיה כפי (ולא בגופים נשמות

פרשת בתחילת הכתובים המשך גם מובן זה לפי
אהרן בני שני מות אחרי משה אל ה' "וידבר – אחרי
אל דבר משה אל ה' ויאמר וימותו, ה' לפני בקרבתם
ימות ולא גו' הקודש אל עת בכל יבוא ואל אחיך אהרן

גו'": הקודש אל אהרן יבוא בזאת גו',

אזי ה'", לפני "בקרבתם אהרן בני עבודת
שיוכל לאהרן הכח הקודשניתן אל ולעשותלהכנס

מסירת ה', לפני קירוב של באופן העבודה, את שם
בתכלית שזה כפי דוקא – (אבל ה', קידוש על נפש

בתור (– השלימות .שוב עם ביחד רצוא –

" הסדרה בשם הרמז גם שהסדרה"וזהו –
בזאת גו' ימות ולא גו' יבוא "אל לאהרן מהציווי (החל

באה גו'") הקודש אל יבוא בני מעבודת
אהרן שהנהגת להזהיר כדי (לא תהיהאהרן

ללמוד אהרן שעל ,(– אדרבה אלא אהרן, בני כהקרבת
הדרך את פתחו שהם אהרן, בני מהקרבת כח ולקבל
דוקא – כי אם ה', לפני והקירוב הקודש אל לכניסה

בגוף נשמה .בתור

,הסדרות ושייכות המשך גם מובן הנ"ל פי על
הציווי – קדושים פרשת באה אחרי פרשת שלאחר
שלאחר כיון אני", קדוש כי תהיו "קדושים יהודי לכל
של העבודה לסדר הדרך את פתחו אהרן שבני (אחרי)
– אהרן בעבודת בפועל מתבטא וזה אקדש", "בקרובי
תהיו", "קדושים והכח הציווי את יהודי כל מקבל

גדול) (כהן הקדשים דקדש הקדושה –כולל עד ,
קא שישנה ועד אני", "קדוש בדוגמת שהיא קדושה

כמוני" ש"יכול דעתך לפיסלקא – מזו ויתירה ,
כמוני"הפירו "יכול – המסקנא גם היא שכך ש

,בניחותא
מתקדש, הקב"ה – תהיו") (ש"קדושים זה ידי ועל

ש"קדושתי עד בך", מתקדש זה"אני (הרי למעלה
אתתלוי) מקדש שיהודי זה ידי על מקדושתכם",
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ספ"ד.34) אבות
ובכ"מ.35) פל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
רק36) לא הוא אקדש" ד)"בקרובי ש(העילוי היינו,

היתה עצמה הקרבתם גם אלא חטא), היא עצמה (וההקרבה מהקרבתם
ע"י שנעשה ה' קידוש ד"אקדש", מהעבודה חלק – נעלה* הכי ענין
מביא כשלא היא, בזה השלימות [אלא ה' לפני התקרבותם
אהרן בני שבהקרבת משה שאמר מה יומתק ועפ"ז ל"וימותו"].
– בך" או בי או סבור "והייתי בכבודי", "ונקדש ה' דבר נתקיים
עבודה ע"י אלא ח"ו, חטא ע"י קידוש לא היא בזה הכוונה דבודאי

נפש. דמסירת נעלית
האמור אש" ד"ותצא שהענין ואילך, 51 ע' חי"ב לקו"ש וראה (*

עיי"ש. קדושה, של גילוי השכינה, השראת של הו"ע אהרן במיתת
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ואילך). רמה ע' ח"ד

שם.46) המדרש ל' המשך
בֿד).47) מז, סע"ד. (מו, שם עינים מאור

       

את קידש זה "הרי – קדוש כאדם מתנהג למטה, עצמו
אומר הכתוב ועליו ישראלה' אתה עבדי לי ויאמר

אתפאר" בך .אשר

הציווי נאמר שבה אמור, פרשת באה לזה ובהמשך
ה'. קידוש מצות – ישראל" בני בתוך "ונקדשתי
חשיבות (מלשון "אמור" הפרשה בשם גם וכמרומז
עשיתוני אתם לישראל הקב"ה להם "אמר – ושבח)
אחת חטיבה אתכם אעשה ואני בעולם, אחת חטיבה
מתקדש ואני בי מתקדשים "אתם דרך על בעולם",

כנ"ל. בכם",

שבין המשותפת הנקודה מובנת זה פי על
קדושים, אחרי, – זו שבת עם בקשר הסדרות שלושת
שהוא (כפי שיהודי – הנקודה ובכללות אמור,
צריך הגשמי) הזה בעולם בגוף נשמה של במציאות

שמים. שם לקדש – זה ידי ועל עצמו, את לקדש
ומצוותיה, התורה עניני בכל כללי ציווי שזהו

הרמב"ם והתקדשתםובלשון תהיו, "קדושים :
לקיים כוללים"] ["ציוויים ציוויים הם קדושים, והייתם
מה כל בעשותך קדוש היה אמר כאילו התורה, כל

חז"ל וכמאמר –שצויתיך". קדושים פרשת בריש
גופי שרוב מפני בהקהל זו פרשה שנאמרה "מלמד

בה" תלויין .התורה

ומהי החילוק מהו להבין: צריך עדיין אמנם
גופא ה' וקידוש ישראל דקדושת בהענין – ההוספה

הסדרות? מג' אחת בכל –

ש"קדושים מכיון בזה: הענין נקודת לומר ויש
(מצ ישראל" בני בתוך ו"ונקדשתי קידושתהיו" ות

התורה) בכל כללי (וציווי תמידי ציווי הוא הרי השם)
שבבני הסוגים כל את וכולל מקיף זה הרי יהודי, לכל
המעמדים וכל – ורשעים) בינונים (צדיקים, ישראל

ומצבים.

ידי על שנפעל השם (קידוש זה ציווי – ובכללות
קידוש (א) כלליים: אופנים לג' נחלק ישראל) קדושת

בדברי ישראל דבני העבודה ידי על השם
דרך על הגוף, לקדושת עד קדושים, שהם (דברים
מקיים שיהודי – ובפשטות בזה), וכיוצא המזבח קדשי
קדושת ידי על השם קידוש (ב) נפש. מסירת עם מצוה

בעניני מלשון)ישראל (קדושה של באופן –

תהיו" פרושים – תהיו "קדושים והבדלה, ,פרישות
לך" במותר עצמך "קדש של באופן נכלל(ג) (שזה

תהיו" ד"קדושים הפירושבהחיוב נכלל בזה אשר ,(
שהוא אם) כי מזה, עצמו את מפריש או מבדיל (שאינו

שמים לשם הרשות בדברי שלמשתמש באופן ועד ,
דין כפסק השם. מקדש הוא הרי זה ידי ועל קדושה,

ידיהרמב"ם על הן נפעל שזה השם, לקידוש בנוגע
בפועל בעבודתו הוספה ידי על והן והבדלה, פרישה

ובמעשה.

הפרק בתחלת המשנה ביאור פי על יותר ויובן
שלישי פרק – זו אומרדשבת מהללאל בן "עקביא :

דע עבירה. לידי בא אתה ואין דברים בשלשה הסתכל
ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך, אתה ולאן באת, מאין
הולך אתה ולאן סרוחה, מטפה באת מאין וחשבון. דין
ליתן עתיד אתה מי ולפני ותולעה, רמה עפר למקום
ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך לפני וחשבון דין

הוא".
להבין: וצריך

ד"סור העבודה אודות מדברת שהמשנה מכיון א)
בא אתה "אין של למצב שמביאה (ההסתכלות מרע"
קודם הרבה כתוב להיות צריך זה הרי – עבירה") לידי
בהתאם – טוב" ד"עשה הענינים לפני בפרקיֿאבות,

טוב" עשה כך) ו(אחר מרע "סור העבודה ,לסדר
נקי כלי להיות צריך שראשיתֿכל לזה, המשל כידוע
ומאכל, משקה לתוכו לתת אפשר זה ולאחרי וטהור,

יפגמו. שלא באופן

בבות: לג' מאמרו ומחלק התנא מאריך מדוע ב)
(2) דברים", בשלשה "הסתכל – הכללית ההוראה (1)
בסיגנון הג' אותם (3) כו'", באת "מאין – הדברים ג'
מטפה באת, "מאין – עליהם המענה עם יחד דשאלות
– בקיצור לאומרו יכול היה לכאורה כו'". סרוחה
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שם.48) יסוה"ת הל' רמב"ם
ד'.49) שורש שלו בסהמ"צ
בפרש"י.50) הובא – עה"פ תו"כ ויק"ר,
(51.432 ע' ח"ב תשמ"ח השיחות ס' וראה

בפרש"י.52) גם וראה עה"פ. תו"כ
א.53) כ, יבמות
חלק54) סוף חרדים ס' וראה פ"ל. תניא קדושים. ר"פ רמב"ן ראה

מה"ת. מ"ע
(55.29 הערה 51 ע' ל"ז חלק לקו"ש ראה
תורה56) למתן (שלישי) זה דפרק מיוחדת מהשייכות ולהעיר

הכנה – הוא ועצרת פסח בין אבות פרקי ללימוד מהטעמים א' (שהרי
קיבל משה – אבות פרקי בתחלת כמודגש התורה, וקבלת תורה למתן
אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה כל – וסיומו מסיני, תורה
כו' ארחב"ע – אומרים זה ולאחרי תורה, אלא כבוד ואין לכבודו,
אוריאן נתינת – שלשה למספר במיוחד ששייך ויאדיר) תורה יגדיל

תליתאי. בירחא תליתאי ע"י תליתאי לעמא תליתאי
טו.57) לד, תהלים
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יח       

ענינים (וכולל קצר "דבר שהיא המשנה ללשון בהתאם
ואיןרבים)" דברים בשלשה "הסתכל בבות: בב' –

יותר או וכו'", באת מאין עבירה, לידי בא אתה
מטפה באת מאין "הסתכל אחת: בבבא – בקיצור
ותולעה, רמה עפר למקום הולך אתה ולאן סרוחה,
מלכי מלך לפני וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני

עבירה"? לידי בא אתה ואין הקב"ה, המלכים

:בזה והביאור
הוראה שנותנת – נחלקתהמשנה – ישראל בני

ישראל בני נחלקים שבהם הסוגים ג' כנגד אופנים, לג'
בריאה [ובעולמות: ורשעים בינונים צדיקים, בכללות:
– ועשיה מחצה, על מחצה – יצירה טוב, שרובו –

רע העבודהרובו סוגי ג' כנגד – יותר ובכללות .[
כאשר – וקדושה טוב בעניני עבודתו יהודי): כל (אצל
שנמצא הגוף מצד עבודתו בגלוי. בו מאירה נשמתו
וכו'), ושתי' (אכילה רשות עניני עם קשור בעולם,
בחירה של (באופן להיפך ונטיות לטוב נטיות בו שיש
שהרע במצב ועבודתו מחצה). על מחצה – חפשית

בהתגברות רע.הוא שרובו העשיה עולם –

לסוג הוראה ישנה שבמשנה מהאופנים אחד ובכל
לבינונים, – הב' האופן לצדיקים, – הא' האופן אחר:

לרשעים. הג' והאופן

תהיו"ל "קדושים הציווי ישנו ישראל בני
השם), קידוש (מצות ישראל" בני בתוך ו"ונקדשתי

חילו ישנם הקיום אופן שב(עיקר) הסוגיםאלא בין קים
ורשעים). בינונים (צדיקים ישראל שבבני

ועיקר בגלוי, בו מאירה שהנשמה הצדיק, אצל
לו אין עצמו מצד וקדושה, בטוב עצמו) (מצד עבודתו

הרע יצר לו אין (כי רע עם שייכות דרךשום ועל ,(
בכלל וקדושה טוב בעניני יהודי כל של בהעבודה זה
בא אתה ש"אין הזהירות להיות צריכה אצלו גם –
(כיון ושלום חס כפשוטה עבירה לא עבירה", לידי
עבירה אלא רע), עם זה) (בענין שייכות שום לו שאין

לרשות מרשות העברה מרשותמלשון יעבור שלא –
שהיא ישראל של (קדושתם בקדושה יותר נעלית
אלוקה חלק בהיותם אני", "קדוש ה', קדושת בדוגמת

ממש רשותממעל או יותר תחתונה דקדושה לרשות (

קדושתו לדרגת מתאימה שאינה (רשות) היתר של
בזה).(הדרגא וכיוצא הבריאה

" אם כי ממש, עבירה לא – גופא ובזה
תאוות דרך על לידיעבירה", להביא היכולים ,

חפץ, אוחזים ידה שעל ביתֿיד, [בדוגמת עבירה
כך כל חמור זה אין טומאה) (דיני דינים שבכמה
שנמוכה בקדושה לרשות העברה עצמו], כהחפץ

אני" ד"קדוש .מהקדושה

"לידי לבוא אפשרות בצדיק (שישנה זה על והטעם
שייך לא הנשמה טבע שמצד דהגם הוא, עבירה")
לרשות מרשות העברה לא (אפילו עבירה לעשות
המעלה ליהודי שתהיה הקב"ה רצה עצמה), בקדושה
"הן כביכול, הקב"ה בדוגמת (שיהיה חפשית דבחירה

ממנו" כאחד היה עלֿידיהאדם ושיוכיח ,(
לעולם נשמתו את שלחו ולכך – (נשמתו) הוא מי

מצד נשמתו קדושת מדרגת שלמטה (בקדושה) ורשות
" לבוא אפשרות קיימת ששם עלעצמו, עבירה",

ועל עצמה, בקדושה לרשות מרשות להעברה פנים כל
עבירה". לידי בא אתה "אין – (בחירה) עבודתו ידי

האופן – הא' בבבא המשנה הוראת באה זה ועל
כאשר – עבירה" לידי בא אתה ש"אין איך שמבאר

"  :(פרטים לפרט (בלי סתם "

בגלוי מאירה שנשמתו מי אודות שמדברים מכיון
שייכות שום לו (ואין וקדושה בטוב כולו מונח והוא
ולהסביר לפרט איפוא צורך אין – אחרים) לענינים
כיון דברים, בשלשה ההסתכלות מתבטאת במה
(שהיה אחרים (צדדיים) דברים קיימים לא שבעולמו
בקדושה, שלו ה' עבודת ורק אך בהם), להסתכל יכול
הם הרי דברים" שה"שלשה מאליו מובן במילא

שלו ה' בעבודת .בקדושה,

כאשר (א) בפשטות: מובנים דברים" וה"שלשה
בעולם (ב) ממש, ממעל אלוקה חלק – הוא היהודי
עבודתה, את שם ועושה כעת נמצאת נשמתו שבו
לעבור עבירה", "לידי להגיע אפשרות תתכן שם אשר,
(קדושת לדרגתו מתאימה שאינה בקדושה לרשות
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להסתפק).58) ראה אח"כ (ד"ה להרמב"ם לפיה"מ הקדמה
ובכ"מ.59) פ"ג. הקליפות (מח) שער ע"ח ראה
פכ"ד.60) ספ"ו. תניא ראה
פי"ג.61) שם וראה פ"א. תניא
ובכ"מ.62) מו. ע' תרפ"ח קפ. ע' תר"פ כא. ע' עזר"ת סה"מ ראה
רפ"ב.63) תניא

לעבירה64) שייך שאינו – ממש) "עבירה" הפירוש (לפי י"ל או
" רק כ"א (דקדושה)ממש, לרשות מרשות העברתו שע"י עבירה",

עבירה. ל(ידי) אפשריות ניתנה מדרגתו, למטה
לח,65) אמור לקו"ת רפ"ה. תשובה הל' רמב"ם כב. ג, בראשית

ב.
אחרים"66) קשוט כך ואחר עצמך "קשוט – בעבודה הרגיל כסדר

ושתי" וחטוף ואכול "חטוף צ"ל שלפעמים אלא – וש"נ). ב. קז, (ב"מ
ופרש"י (מכילתא תחמיצנה" אל לידך שבאה ו"מצוה א), נד, (עירובין

י יז).בא ב,

       

היא שאתו דנשמתו, המקור – בהקב"ה ו(ג) הנשמה),
את שלח ולשם העולם את בורא הוא (אשר קשורה
בתוקף לעמוד יוכל עבודתו ידי שעל בכוונה נשמתו,

שלו). הקדושה בדרגת

– ובפנימיות בעיון הסתכלות – "הסתכל ועלֿידי
נמצאת שהיא כפי גם שנשמתו, אלו, דברים" בשלשה
ממעל אלוקה חלק ה"ה (הבריאה), בעולם למטה
אתה ש"אין מוודא ה"ז – הקב"ה עם קשורה ממש,
יותר תחתונה דקדושה לרשות לעבור עבירה", לידי בא
ושאינה הנמוכה וכיו"ב) היתר (תאוות דהיתר רשות או
הקשורה נשמתו, של הקדושה דרגת לדרגתו, מתאימה

כמוני" "יכול אני", "קדוש .עם

עצמך ד"קדש העבודה דרך שהגםועל לך",
החיצונים בידי וקשור אסור (ואינו מותר הרישזה ,(

מהדבר נעלית שהיא קדושה – עצמך" "קדש אצלו זה
המותר.

,היצירה (עולם דרגא על קאי במשנה הב' הבבא
העולם מציאות גם בה מורגש שכבר מחצה) על מחצה
אפשרי (רק הבריאה כבעולם (שלא עצמו בפני
נרגש – הבריאה מקור – אלקות ששם המציאות),
הקדושה. היפך שהוא עולם זה אין אבל בגלוי),
קיימים שאצלו – הבינוני דרגת זה הרי ובעבודה
את מרגיש והוא הרע, היצר והן טוב היצר הן בתוקף
לו שאין לצדיק (בניגוד ממנו שמחוץ העולם מציאות
מקום נותן שזה קדושה), רק קיים ואצלו הרע יצר
כך הרע היצר על מתגבר שהוא אלא הרע, ליצר
יהיו שלו ומעשה דיבור במחשבה שהעבודה

אם ואפילו בשלימות, ,טובה לא מחשבה
אותה דוחה הוא .הרי

להתגברות אפשריות (שתהיה זו בירידה והכוונה
עבודתו ידי על שהיהודי בכדי זה הרי – הרע) היצר
הסתכלות ידי (על עבירה לידי יבוא שלא בזהירות
האתכפיא. מעלת אצלו יהיה – וכו'") באת מאין ב"דע

להסתפק איֿאפשר זו לדרגא שבנוגע מובן, ומזה
(כפי לפרט מבלי דברים" בשלשה "הסתכל באמירת
בגלוי אצלו שאלקות למי בנוגע אומרת שהמשנה

עוד ישנה שאצלו כיון קיימת), לא אחרת ומציאות
וקדושה, וטוב אלקות מלבד העולם) (מציאות מציאות
להתבטאות צריכה במה הפרטים להבהיר צריכים ולכך
עצמו מצד זאת שלולי (כיון וההתבוננות ההסתכלות
הוא) (בדרגתו עליו שישפיעו פרטים הם), מה ידע לא
עבירה (כולל עבירה" "לידי יבוא שלא עליו ויפעלו
טובים ענינים הם הרי גופא שהפרטים רק כפשוטה),
מכיון שבמשנה), הג' בבבא כמו מזה, למטה (ולא
ולאן באת מאין "דע – טוב שהוא בעולם נמצא שהוא
וחשבון": דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך אתה

אצלו להיות צריך – מקורו את מרגיש שאינו כיון
ו"לאן שלו, הנשמה במקור – באת" "מאין הידיעה
ו"לפני אותו, להוליך צריכה עבודתו לאן הולך", אתה
לכך יביא וזה – וחשבון" דין ליתן עתיד אתה מי

אחר במקום שנתבאר (כמו עבירה" לידי בא ),ש"לא
שבזה. דאתכפיא המעלה גם כולל

ששם במשנה האחרונה בבא באה זה לאחרי
רע, שרובו העשיה, בעולם להעבודה בנוגע מדובר
עולם מעשה כל ולכן אחרא, וסטרא הקליפות "עולם

בו" גוברים והרשעים ורעים קשים בכדיהזה –
לאתכפיא), (נוסף דאתהפכא המעלה גם שתהיה

לההסתכלות בנוגע פרטים התנא מוסיף ולכן
מרע", ד"סור הקו את גם הכוללים פרטים זו, בדרגא
באת מאין "דע הקליפות: את ולבטל לשבור בכדי
רמה עפר למקום הולך אתה ולאן סרוחה מטפה
עתיד אתה מי "ולפני – השלישי והענין ותולעה".
– הקב"ה" המלכים מלכי מלך לפני וחשבון דין ליתן
שלמעלה, דין בית (לפני וחשבון דין סתם לא זה הרי
המלכים מלכי מלך "לפני אלא בזה), וכיוצא שלמטה,
זה במצב שגם כח יותר נותן שזה בעצמו, הקב"ה"

עבירה" לידי בא חשוכא"לא דאתהפכא המעלה עם ,
מתגבר הוא הרי קליפות, שמלא בעולם (שגם לנהורא

עבירה). לידי בא ואינו

לפני באה לא זו משנה מדוע גם מובן זה פי על
משנה תוכן כי טוב", "ועשה אודות המדברים הענינים
– טוב לעשה בנוגע אלא מרע לסור בנוגע אינו זו
צדיקים, הדרגות, בכל ישראל בני ושלימות הקדושה

ורשעים .בינונים
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נתעלה67) בתומ"צ, ועבודתה למטה הנשמה ירידת ע"י – ואדרבה
טהור), מבחי' (שגבוה קדש לבחי' היא טהורה מבחי' הנשמה
הקדשים קדש לבחי' מתעלים מצ"ע, קדש מבחי' ששרשן והנשמות
וראה קי. ע' קדושים אוה"ת – לך) במותר עצמך דקדש העבודה (ע"י

קה. ע' שם
פ"ז.68) תניא
פי"ב.69) תניא

(70.435 ע' תשמ"ח סה"ש ואילך. 1202 ע' ח"ד לקו"ש
באופן71) הוא לרשעים ההוראה שגם שם, ח"ד לקו"ש וראה

.



יט        

היא שאתו דנשמתו, המקור – בהקב"ה ו(ג) הנשמה),
את שלח ולשם העולם את בורא הוא (אשר קשורה
בתוקף לעמוד יוכל עבודתו ידי שעל בכוונה נשמתו,

שלו). הקדושה בדרגת

– ובפנימיות בעיון הסתכלות – "הסתכל ועלֿידי
נמצאת שהיא כפי גם שנשמתו, אלו, דברים" בשלשה
ממעל אלוקה חלק ה"ה (הבריאה), בעולם למטה
אתה ש"אין מוודא ה"ז – הקב"ה עם קשורה ממש,
יותר תחתונה דקדושה לרשות לעבור עבירה", לידי בא
ושאינה הנמוכה וכיו"ב) היתר (תאוות דהיתר רשות או
הקשורה נשמתו, של הקדושה דרגת לדרגתו, מתאימה

כמוני" "יכול אני", "קדוש .עם

עצמך ד"קדש העבודה דרך שהגםועל לך",
החיצונים בידי וקשור אסור (ואינו מותר הרישזה ,(

מהדבר נעלית שהיא קדושה – עצמך" "קדש אצלו זה
המותר.

,היצירה (עולם דרגא על קאי במשנה הב' הבבא
העולם מציאות גם בה מורגש שכבר מחצה) על מחצה
אפשרי (רק הבריאה כבעולם (שלא עצמו בפני
נרגש – הבריאה מקור – אלקות ששם המציאות),
הקדושה. היפך שהוא עולם זה אין אבל בגלוי),
קיימים שאצלו – הבינוני דרגת זה הרי ובעבודה
את מרגיש והוא הרע, היצר והן טוב היצר הן בתוקף
לו שאין לצדיק (בניגוד ממנו שמחוץ העולם מציאות
מקום נותן שזה קדושה), רק קיים ואצלו הרע יצר
כך הרע היצר על מתגבר שהוא אלא הרע, ליצר
יהיו שלו ומעשה דיבור במחשבה שהעבודה

אם ואפילו בשלימות, ,טובה לא מחשבה
אותה דוחה הוא .הרי

להתגברות אפשריות (שתהיה זו בירידה והכוונה
עבודתו ידי על שהיהודי בכדי זה הרי – הרע) היצר
הסתכלות ידי (על עבירה לידי יבוא שלא בזהירות
האתכפיא. מעלת אצלו יהיה – וכו'") באת מאין ב"דע

להסתפק איֿאפשר זו לדרגא שבנוגע מובן, ומזה
(כפי לפרט מבלי דברים" בשלשה "הסתכל באמירת
בגלוי אצלו שאלקות למי בנוגע אומרת שהמשנה

עוד ישנה שאצלו כיון קיימת), לא אחרת ומציאות
וקדושה, וטוב אלקות מלבד העולם) (מציאות מציאות
להתבטאות צריכה במה הפרטים להבהיר צריכים ולכך
עצמו מצד זאת שלולי (כיון וההתבוננות ההסתכלות
הוא) (בדרגתו עליו שישפיעו פרטים הם), מה ידע לא
עבירה (כולל עבירה" "לידי יבוא שלא עליו ויפעלו
טובים ענינים הם הרי גופא שהפרטים רק כפשוטה),
מכיון שבמשנה), הג' בבבא כמו מזה, למטה (ולא
ולאן באת מאין "דע – טוב שהוא בעולם נמצא שהוא
וחשבון": דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך אתה

אצלו להיות צריך – מקורו את מרגיש שאינו כיון
ו"לאן שלו, הנשמה במקור – באת" "מאין הידיעה
ו"לפני אותו, להוליך צריכה עבודתו לאן הולך", אתה
לכך יביא וזה – וחשבון" דין ליתן עתיד אתה מי

אחר במקום שנתבאר (כמו עבירה" לידי בא ),ש"לא
שבזה. דאתכפיא המעלה גם כולל

ששם במשנה האחרונה בבא באה זה לאחרי
רע, שרובו העשיה, בעולם להעבודה בנוגע מדובר
עולם מעשה כל ולכן אחרא, וסטרא הקליפות "עולם

בו" גוברים והרשעים ורעים קשים בכדיהזה –
לאתכפיא), (נוסף דאתהפכא המעלה גם שתהיה

לההסתכלות בנוגע פרטים התנא מוסיף ולכן
מרע", ד"סור הקו את גם הכוללים פרטים זו, בדרגא
באת מאין "דע הקליפות: את ולבטל לשבור בכדי
רמה עפר למקום הולך אתה ולאן סרוחה מטפה
עתיד אתה מי "ולפני – השלישי והענין ותולעה".
– הקב"ה" המלכים מלכי מלך לפני וחשבון דין ליתן
שלמעלה, דין בית (לפני וחשבון דין סתם לא זה הרי
המלכים מלכי מלך "לפני אלא בזה), וכיוצא שלמטה,
זה במצב שגם כח יותר נותן שזה בעצמו, הקב"ה"

עבירה" לידי בא חשוכא"לא דאתהפכא המעלה עם ,
מתגבר הוא הרי קליפות, שמלא בעולם (שגם לנהורא

עבירה). לידי בא ואינו

לפני באה לא זו משנה מדוע גם מובן זה פי על
משנה תוכן כי טוב", "ועשה אודות המדברים הענינים
– טוב לעשה בנוגע אלא מרע לסור בנוגע אינו זו
צדיקים, הדרגות, בכל ישראל בני ושלימות הקדושה

ורשעים .בינונים
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נתעלה67) בתומ"צ, ועבודתה למטה הנשמה ירידת ע"י – ואדרבה
טהור), מבחי' (שגבוה קדש לבחי' היא טהורה מבחי' הנשמה
הקדשים קדש לבחי' מתעלים מצ"ע, קדש מבחי' ששרשן והנשמות
וראה קי. ע' קדושים אוה"ת – לך) במותר עצמך דקדש העבודה (ע"י

קה. ע' שם
פ"ז.68) תניא
פי"ב.69) תניא

(70.435 ע' תשמ"ח סה"ש ואילך. 1202 ע' ח"ד לקו"ש
באופן71) הוא לרשעים ההוראה שגם שם, ח"ד לקו"ש וראה

.



כ       

שבקדושת הענינים ג' יותר יובנו הנ"ל פי על
קדושים אחרי הסדרות, בג' (כמרומז ה' וקידוש ישראל
שבמשנה: הבבות ג' בין החילוק דרך על – ואמור)

ד"בקרובי הענין בעיקר מודגש אחרי בפרשת
– ואהרן ואביהוא נדב – הצדיקים בעבודת אקדש"
נשמה בתור ה'", לפני "בקרבתם שבמדרגת אחד אצל
כפי הזה. עולם עם קשור לא זאת בכל אבל בגוף,
הכפורים), (ביום הקודש אל אהרן בכניסת שהיה
לזה) מחוץ (ולא בקודש דוקא היה לה' שקירובו
ובאופן עת") בכל יבוא ("אל מסויים בזמן ודוקא

גו'"). יבוא ("בזאת מסויים

הקדושה ענין בעיקר מודגש "קדושים" בפרשת
של בעולם בעולם, נמצא שהוא – הבינונים בעבודת
כן פי על ואף העולם, מציאות את ומרגיש חול
ומן העריות מן פרושים "הוו – תהיו" "קדושים
במציאות (גם) ה' וקידוש קדושה שזוהי העבירה".
אבל במשכן), אקדש" "בקרובי כמו (שלא העולם

תהיו), (קדושים היהודי מצד בעיקר הוא מההקידוש
הוא העבודה אופן הרי – להעולם בנוגע כן שאין

כו'" פרושים "הוו – שלילה בדרך .בעיקר

"אמור" שבפרשת ישראל" בני בתוך ב"ונקדשתי
ישראל, שבני איך בעיקר מודגש  בני

שמים שם מקדשים הם הרי (אתםישראל,
אחת חטיבה פרישהעשיתוני ידי על לא ,(

העולם. מעניני

כשקורין) הזה הזמן עם גם זה לקשר ויש
בחודש הספירה ימי באמצע – בתורה) אלה פרשיות
מקיימים זה מחודש יום שבכל בכך שמיוחדים אייר,

העומר ספירת "החודש" מצות :מצוה,
(שמצות העומר ספירת אחרי התפילה בנוסח

בפרשת נאמרה העומר "ולטהרנוספירת אומרים (
כח יותר עוד נותן שזה העליונה". בקדושתך ולקדשנו
כמוני" "יכול (עד תהיו" "קדושים של בעבודה
– זה ידי ועל העליונה"), "בקדושתך – בניחותא

ישראל". בני בתוך "ונקדשתי

ליום מיום הוספה באה – גופא וקדושה ובטהרה
הספירה שהספירהבימי בכך מודגש שזה כפי .

וכו'), שלישי יום שני, (יום סידורי במספר לא נספרת
ימים" "שלושה ימים", שני ("היום הכולל במספר רק
ישנם הספירה מימי יום שבכל אומרת, זאת וכו'),
והקדושה והקדושה הטהרה בענין (כולל "הישגים"
עוד מוסיפים זה ועל זה, שלפני מהימים העליונה)
ד"שבע ותמימות להשלימות שמגיעים עד יותר,

תהיינה" תמימות .שבתות

"אייר": – החודש שם עם גם בהקשר להוסיף ויש
ראשיֿתיבות "אייר" זו: בתיבה הראשיֿתיבות ב' ידוע

רחל יעקב יצחק "אניאברהם וראשיֿתיבות ,'ה
העניןרופאך" מודגש הראשיֿתיבות שבשני –

וקדו ישראל") בני בתוך ("ונקדשתי ה' שתדקידוש
תהיו"): ("קדושים למטה ישראל

מורה רחל יעקב יצחק אברהם ראשיֿתיבות אייר
שכוללים יעקב יצחק (אברהם האבות עבודת על

המרכבה הן הן האבות – הביטולהאמהות) תכלית ,
"שכל עליה), להרוכב המרכבה ביטול (כמו להקב"ה

היו כולם הזהאבריהם עולם מעניני ומובדלים
שיהיהכו'" ישראל בני לכל הכח נמשך ומהאבות ,

עד המרכבה), ביטול (בדוגמת תהיו" "קדושים אצלם
דוקא (אבל אקדש"), ("בקרובי נפש דמסירות באופן

ידי על דוקא עצמן בהאמהות נמשך שזה ),כפי
הרביעי עולם כנגד דהמרכבה, הרביעי (עולםהרגל

תהיו" ד"קדושים הענין נפעל שם שדוקא העשיה),
ודוקא ישראל", בני בתוך ו"ונקדשתי 

הגשמי. העשיה בעולם

פי[וכידוע על אף הגשמי, העשיה בעולם שדוקא
הכוונה נשלמת – (האחרון) הרביעי עולם שהוא

דירה לעצמותויתברךדעשיית לו ,,
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לפי72) – הרמב"ן) (כפירוש לך במותר עצמך דקדש באופן או
על קאי שזה גשמיים.הפירוש מדברים

שהמצוה73) שלאחריו, סיון וחודש שלפניו ניסן בחודש כמו דלא
אלה. דחדשים מהימים בחלק רק היא העומר דספירת

של74) באופן – גופא הםוזה הספירה שימי מזה כמובן ,
כשמו – שענינו השבת"), ממחרת לכם ("וספרתם הפסח לחג בהמשך

ש"פ משיחת (קונטרס לעיל וכמשנ"ת והפסיחה, הדילוג שם על –
ס"ג). תזו"מ

טו.75) כג, אמור
(א,76) אור במאורי והוא ס"כ). סקכ"ו אה"ע (שו"ע שמואל בית

פד).
כו.77) טו, בשלח
כו'78) (להרה"צ יששכר שער ב. קמז, לשבת חת"ס חי' ראה

סה"ק). (בשם ס"ג אייר מאמר ממונקאטש)
ו.79) פמ"ז, ב"ר
פכ"ג.80) תניא
חלקולהעיר81) ע"י נעשה זה) (בשבת קדושים אחרי פ'
על בעיקר מדובר (שבו אחרי פ' סוף שכולל הפרשה, של

מדובר (שבו קדושים פ' ותחלת האבות) עבודת ע"ד בקודש, העבודה
כו'). תהיו פרושים בעולם, ישראל קדושת על

ובכ"מ.82) פל"ו. תניא בארוכה ראה
ג).83) (ע' בתחלתו תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק אוה"ת ראה

ועוד. תרס"ו). (בהמשך תרס"ז תקעו ד"ה

       

דירה זה עם ביחד אמנם בה, להדר טפלה היא שדירה
של דעתו מרחיבה העולםנאה אומרת, זאת ,

הזה עולם שהוא כיון אבל להקב"ה, ובטל חדור נהיה
מוסיף זה הרי ממנו, למטה תחתון דאין התחתון,

העליון]. באדם ועילוי הרחבה כביכול

ישראל בני אצל שיהיה לכך (וכח) והטעם
יעקב יצחק אברהם של (העבודה תהיו" "קדושים

נפעל – עלֿדרךרחל) שזהו אני". קדוש "כי ידי על
רופאך": ה' "אני ב"אייר", הב' הראשיֿתיבות
שהם כפי יהודים אודות שמדובר מדגיש "רופאך"
החולי ענין שייך שם (שדוקא למטה בגופים נשמות
בעצמו מהקב"ה ה'", מ"אני באה והרפואה והרפואה),

העצם שם הוי', כתר[משם בחינת ה'", ומ"אני ,,
של בגרמי'הדרגא שלמלה להדרגא עד ,

כמוני" "יכול ה', באופןקדושת רפואה היא שאז ,[
מהקב"ה בא שזה מלכתחילה, עליך" אשים ש"לא
והוא הקדושה, ותכלית השלימות תכלית שהוא
ה' "אני ישראל, לבני וקדושתו משלימותו ממשיך
השלימות בתכלית עומד למטה כאן שיהודי – רופאך"

קדישא דילהון גופא הקדושה, זהובתכלית על נוסף ,
קדישא דילהון ונשמתא רוחא "קדושיםשנפשא ,

אני". קדוש כי תהיו

בגלוי, יותר מודגש זה הרי עצמו אייר ובחודש
ביום – יותר יהיהשבוובתוקף "העשירי –

".'בגרמי מלה קדש ,

***

ההכנה בימי בעמדנו – יותר עוד מתוסף בזה
רשב"י של שמחתו ויום ההילולא יום בעומר, :לל"ג

לפני קירוב של העבודה בגלוי היתה רשב"י אצל
שאמר כמו – בגוף נשמה בתור אקדש") ("בקרובי ה'

" בעומר) בל"ג הסתלקותו (ביום דאתקטרנא
נשמתי בקב"ה, בי' אתקטרנא קטירא בחד עלמא בהאי

אתדבקת" בי' להטא, בי' אחידא תכליתבי' –
סימנא "אנא רשב"י שאמר כמו לאלקות, הביטול

".

את ותיקן ביטל הוא בתורה: גם רשב"י פעל וכך
ארפא" ואני ("מחצתי (אותיותהמחיצות ה"גל" – (

(בעומרועל התורה, ופנימיות דתורה נגלה בין –
בעולם, ותחתון עליון בין המחיצות גם – זה ידי

כולו. העולם בכל תתגלה הקב"ה של שהקדושה

– יהודי כל בעבודת זה על הכח נמשך ומרשב"י
אתקטרנא קטירנא "בחד של העבודה ודוגמת מעין
תהיו "קדושים קדוש, היהודי יהיה עניניו שבכל כו'",

"ונקדשתי אני", קדוש ישראל".כי בני

ישראל, במנהג בהדגשה מתבטא שזה לומר, ויש
על רשב"י של שמחתו יום את חוגגים בעומר שבל"ג

ותהלוכות כינוסים התוועדויות, לכבודידי
בל"ג לשדה לצאת המנהג [כידוע שמחתו ויום רשב"י
בני ילדי עם קשור – ובמיוחד בזה], וכיוצא בעומר,

מלך הדרת עם ברוב ודוקא שבטיישראל, "יחד ,
גםישראל" אחים "שבת ישראל", ילדי "יחד ,

שמים,יחד" שם לקידוש מגיעים זה ידי שעל –
הקב"ה. המלכים מלכי מלך של מלך הדרת

בההשתדלות – לפועל בנוגע זה מכל ההוראה
ובמיוחד כולל בכלל, שמים שם לקידוש בנוגע שצ"ל

רשב"י: של שמחתו יום בעומר, ל"ג עם בקשר –
(ביום בעומר ל"ג עד ימים כמה שנשארו כיון
ההכנות כל את שיעשו לדאוג צריכים הבע"ל), ראשון
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ב.84) נז, ברכות
פס"א85) ח"א מו"נ שי"ט. פרדס ה"ז. פ"ב עכו"מ הל' כ"מ

פכ"ח. ב' מאמר עיקרים ואילך.
ועוד.86) תתקיד. ע' יתרו אוה"ת ראה
ב.87) צד, זח"ג
קט.88) ע' שם אוה"ת ראה
ב.89) ע, זח"ג
(כי90) הספירה בימי היחידי (בחודש) העשירי יום שזהו ולהעיר

הספירה). לאחרי – בסיון ועשירי הספירה קודם הוא בניסן עשירי
לב.91) כז, ויקרא
לשו"ע92) עט"ז (וראה פ"ז (שכ"ב) ספה"ע שער פע"ח ראה

אדה"ז ובשו"ע מ"ו. פ"א וסיון אייר מס' חסידים משנת סתצ"ג). או"ח
רמ"א וראה זה. ביום בשמחה להרבות קצת נוהגין ס"ה: סתצ"ג או"ח
לזאת ואי קיז: ע' ריש הזקן אדמו"ר אגרותֿקודש וראה ס"ב. שם
בח"י ושמחה משתה יום ולעשות ונפש לב בכל בה' ושמחו שישו

יומא לטובה הבע"ל כו'.אייר דרשב"י דהילולא
קא (ע' תקס"ד בסה"מ דרשב"י הילולא ענין להבין ד"ה וראה
תרנ"ד סה"מ ואילך); ריח ע' ענינים באוה"ת – הגהות ועם ואילך,

דרשב"י ההילולא ביום שמחה שעושין בטעם – ועוד ואילך), רסא (ע'
בהערה. 343 ע' ח"ז לקו"ש וראה צדיקים. מיתת על תענית שנקבע אף

וש"נ.
בזה93) שהשלימות אלא בגוף), נשמה (בתור חייו ימי כל היינו
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כי        

דירה זה עם ביחד אמנם בה, להדר טפלה היא שדירה
של דעתו מרחיבה העולםנאה אומרת, זאת ,

הזה עולם שהוא כיון אבל להקב"ה, ובטל חדור נהיה
מוסיף זה הרי ממנו, למטה תחתון דאין התחתון,

העליון]. באדם ועילוי הרחבה כביכול

ישראל בני אצל שיהיה לכך (וכח) והטעם
יעקב יצחק אברהם של (העבודה תהיו" "קדושים

נפעל – עלֿדרךרחל) שזהו אני". קדוש "כי ידי על
רופאך": ה' "אני ב"אייר", הב' הראשיֿתיבות
שהם כפי יהודים אודות שמדובר מדגיש "רופאך"
החולי ענין שייך שם (שדוקא למטה בגופים נשמות
בעצמו מהקב"ה ה'", מ"אני באה והרפואה והרפואה),

העצם שם הוי', כתר[משם בחינת ה'", ומ"אני ,,
של בגרמי'הדרגא שלמלה להדרגא עד ,

כמוני" "יכול ה', באופןקדושת רפואה היא שאז ,[
מהקב"ה בא שזה מלכתחילה, עליך" אשים ש"לא
והוא הקדושה, ותכלית השלימות תכלית שהוא
ה' "אני ישראל, לבני וקדושתו משלימותו ממשיך
השלימות בתכלית עומד למטה כאן שיהודי – רופאך"

קדישא דילהון גופא הקדושה, זהובתכלית על נוסף ,
קדישא דילהון ונשמתא רוחא "קדושיםשנפשא ,

אני". קדוש כי תהיו

בגלוי, יותר מודגש זה הרי עצמו אייר ובחודש
ביום – יותר יהיהשבוובתוקף "העשירי –

".'בגרמי מלה קדש ,

***

ההכנה בימי בעמדנו – יותר עוד מתוסף בזה
רשב"י של שמחתו ויום ההילולא יום בעומר, :לל"ג

לפני קירוב של העבודה בגלוי היתה רשב"י אצל
שאמר כמו – בגוף נשמה בתור אקדש") ("בקרובי ה'

" בעומר) בל"ג הסתלקותו (ביום דאתקטרנא
נשמתי בקב"ה, בי' אתקטרנא קטירא בחד עלמא בהאי

אתדבקת" בי' להטא, בי' אחידא תכליתבי' –
סימנא "אנא רשב"י שאמר כמו לאלקות, הביטול

".

את ותיקן ביטל הוא בתורה: גם רשב"י פעל וכך
ארפא" ואני ("מחצתי (אותיותהמחיצות ה"גל" – (

(בעומרועל התורה, ופנימיות דתורה נגלה בין –
בעולם, ותחתון עליון בין המחיצות גם – זה ידי

כולו. העולם בכל תתגלה הקב"ה של שהקדושה

– יהודי כל בעבודת זה על הכח נמשך ומרשב"י
אתקטרנא קטירנא "בחד של העבודה ודוגמת מעין
תהיו "קדושים קדוש, היהודי יהיה עניניו שבכל כו'",

"ונקדשתי אני", קדוש ישראל".כי בני

ישראל, במנהג בהדגשה מתבטא שזה לומר, ויש
על רשב"י של שמחתו יום את חוגגים בעומר שבל"ג

ותהלוכות כינוסים התוועדויות, לכבודידי
בל"ג לשדה לצאת המנהג [כידוע שמחתו ויום רשב"י
בני ילדי עם קשור – ובמיוחד בזה], וכיוצא בעומר,

מלך הדרת עם ברוב ודוקא שבטיישראל, "יחד ,
גםישראל" אחים "שבת ישראל", ילדי "יחד ,

שמים,יחד" שם לקידוש מגיעים זה ידי שעל –
הקב"ה. המלכים מלכי מלך של מלך הדרת

בההשתדלות – לפועל בנוגע זה מכל ההוראה
ובמיוחד כולל בכלל, שמים שם לקידוש בנוגע שצ"ל

רשב"י: של שמחתו יום בעומר, ל"ג עם בקשר –
(ביום בעומר ל"ג עד ימים כמה שנשארו כיון
ההכנות כל את שיעשו לדאוג צריכים הבע"ל), ראשון
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כב       

כ לכך, בעלהראויות שזה כיון שבקדושה, דבר בכל מו
דרבה" "הכנה עד הכנה, לזה להיות חייבת .חשיבות

כך ואחר בשבת, בזה טובות החלטות עם מתחיל
ג', ב', א', ביום הבא, השבוע במשך בזה הפעולות –
התלוי יעשה ואחד אחד שכל – השבת ויום ו', ה', ד',
שיחגגו יהודים שם שנמצאים ומקום מקום שבכל בו
התוועדות עשיית ידי על גדולה, בשמחה בעומר ל"ג

מלך. הדרת עם וברוב ילדים, של תהלוכה או וכו'

מוסיפות שהתהלוכות בכך בהתחשב ובפרט
ובחינוך יחד", גם אחים "שבת ישראל, כל באחדות

גו'" דרכו פי על לנער "חנוך ישראל, עי"זילדי ,
על הילד, של ל"דרכו" בהתאם התהלוכה את שעושים
או דגל (עם ובעוז בגאון "צועד" הולך שהוא זה ידי
הקשורים ענינים גם עליהם לרשום שאפשר שלט),
לרשב"י השייכים ענינים – ובפרט ומצוות, בתורה
וחמימות חיות נותן שזה בזה, וכיוצא בעומר, ולל"ג
באופן ומצוות, תורה עניני לכל בנוגע יהודים בילדים
ויש בזיכרון, אצלם נשאר התהלוכה של שהרושםֿטוב

שלהם. בחינוך נמשכת פעולה לזה

בעזרת ומופלגה, רבה בהצלחה יהיה שזה ובכדי
מתוך המתאימות, ההכנות גם לכך דרושים יתברך, ה'
ילדים שיותר כמה למשוך גדול, ושטורעם פרסום

בזה. שישתתפו

– ה'תש"נ זו דשנה לראשיֿתיבות בהתאם ובפרט
שהפרסום לראות צריכים – נסים שנת תהא הי'
"ארים של באופן יהי' זו שנה תהלוכות של והשטורעם
(שגם שעברו השנים בכל מאשר יותר ההרים", על נסי

בלתיֿמשוערת). בהצלחה היה אז

בו, התלוי כל ואחד אחד כל בזה יעשה בטח לכן,
מתחיל בזה, שישתתפו אחרים על להשפיע כן וכמו
בזה משתתף שהוא איך אישית חיה דוגמא מהוראת

ובשמחה. בחיות

בעומר דל"ג התהלוכות יהיו בודאי – זה ידי ועל
כולו, העולם ולכל ישראל לבני גדול השם קידוש
מקום בכל ישראל דבני האחדות את יותר עוד ויחזקו

שהם.

ל"ג לפני עוד – ממש ומיד שתיכף רצון, ויהי
ה' הקידוש כבר יהיה – לזה ההכנה ובימי בעומר,
משיח ידי על והשלימה האמיתית הגאולה – הגדול
יום, בכל בתפילתם מבקשים ישראל שבני כפי צדקנו,
(רק) לא הגאולה את ומבקשים ביום, פעמים וכמה
כבוד בשביל – בעיקר אלא עצמו, טובת בשביל

שם לקדש בכדי – השכינה כבוד כיוןהמקום, – שמים
נמצא הקב"ה בגלות, נמצאים ישראל שבני זמן שכל

בגלותא" "שכינתא אתם, אנכייחד "עמו ,
כתיבבצרה" ולכן ,לעורר וירחמהו ה' "אל

כדכתיב אתנו השוכן הוי' שם על רבים רחמים

טמאתם" בתוך אתם בניהשוכן מבקשים ולכן ,
ועל שמים, שם ויתקדש הגאולה כבר שתבוא ישראל

שכתוב מה ישראלדרך בית עושה אני למענכם "לא
הגדול שמי את וקידשתי גו' קדשי לשם אם כי
ומארצו אלה הוי' עם להם ("באמור בגויים" המחולל

).יצאו"
בני "נצחוני – זאת לפעול בכחם יש ישראל ובני

ישראלנצחוני" שבני זה ידי שעל לעיל וכמדובר ,
לאחרי ובפרט הקב"ה, מתקדש עצמם, את מקדשים

הקיצין" כל –ש"כלו הכל והשלימו עברו וכבר ,
כל ואז ממש, ומיד תיכף הגאולה כבר לבוא צריכה
שמו, וקדושת ה' כבוד בגלוי יראה כולו העולם

יחדיו" בשר כל וראו ה' כבוד "וקידשתי"ונגלה ,
וקבצתי הגוים מן אתכם ולקחתי גו' הגדול שמי את
אדמתכם, אל אתכם והבאתי הארצות מכל אתכם

גו'" וטהרתם טהורים מים עליכם ,וזרקתי

ממש. ומיד תיכף – ומודגש וכאמור
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ובכ"מ.101) א. ד, ביצה
ו.102) כב, משלי

א.103) כט, מגילה ראה
טו.104) צא, תהלים
ז.105) נה, ישעי'
טז.106) טז, (אחרי) פרשתנו
פמ"ה.107) תניא
כבֿכג.108) לו, יחזקאל
כ.109) שם,
ב.110) נט, ב"מ
ב.111) צז, סנהדרין
ה.112) מ, ישעי'
ואילך.113) כג שם, יחזקאל

   יב כרך

הפסוקים על בפירושו בנירש"י אל "דבר
ארץ כמעשה אלקיכם, ה' אני אליהם ואמרת ישראל
את מעתיק וגו'" תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים
שאמרתי הוא "אני ומפרש: אלקיכם" ה' "אני התיבות

מעתהבסיני מלכותי עליכם וקבלתם אלקיכם ה' אנכי
לפניו וידוע גלוי אומר רבי גזרותי. לנתקקבלו שסופן

ה' אני בגזירה, עליהם בא לפיכך עזרא בימי בעריות
לשלם ונאמן להפרע דיין עליכם, גוזר מי דעו אלקיכם,

שכר".
אינו לכאורה הוא: רש"י בפירוש הפשוט הביאור
בני אל ידבר שמשה זה בציווי הכוונה מהי מובן
החידוש מה – אלקיכם" ה' "אני כי ויודיעם ישראל
את להם ונתן ממצרים, הקב"ה שהוציאם לאחר בזה
בפני כענין זה נאמר שלא רש"י ומבאר וכו' התורה

בתור אם כי –עצמו, כך אחר שכתוב למה
לקבל עליכם תורה, במתן מלכותי שקבלתם שמכיון
רש"י ומוסיף להלן. האמורים והגזירות הציוויים

שני באפירוש לכן בעריות, לנתק שסופן שמכיון :
וכו'. בגזירה עליהם

בזה: להבין יש אמנם

אלקים "וידבר הפסוק (על וארא פרשת בתחילת א)
להקשות יש בו שגם ה'", אני – אליו ויאמר משה אל
רש"י פירש כבר ה'") "אני באמרו החידוש מהו כנ"ל,
טוב שכר לשלם נאמן – ה' אני אליו "ויאמר
נדרש שהוא מצינו הזה ובלשון וכו' לפניו למתהלכים
ליתן נאמן וכו' ליפרע נאמן ה' אני מקומות בכמה
בפסוק גם לפרש יש שככה מובן כן, ואם – שכר"
שכר", לשלם ו"נאמן ליפרע" נאמן – ה' "אני דילן:

שרש"י מצינוובפרט הזה "ובלשון שם מדגיש בעצמו

נדרש שהוא מדייק א) כן: פי על אף – "
עוה"פ כאן בזה באופןרש"י מפרשו ועיקר: ב) ,

?אחר

הענינים (בפשטות מהו עניןב) ( זולת
הוא מלכות קבלת תוכן הרי והמצות? הגזירות קבלת
וכדמשמע המלך, יצוה אשר כל עצמו על שמקבל

מביאו (שרש"י הפסוק על גופא רש"י )מפירוש
מצרים מארץ הוצאתיך "אשר וגו'": אלקיך ה' "אנכי

שתהיו ההוצאה היא כדאי -היינו לי",
- המלכות) קבלת (שתוכנו אלקיך" ה' "אנכי שמפרש

מצותיו"שתהיו בקיום ה' את לעבוד לי",
זהבפועל לפני רש''י מפירוש גם "לפי(כדמוכח :

שאם בתורה פרשיות ואםשיש שכר מקבל אדם
כן הדברות עשרת אף יכול פורעניות, מקבל אינו לאו
מלכותי, עליכם "וקבלתם מחלקם וכאן - וכו'") ת"ל

קבלו"?

בפני ענין הוא המצוות קבלת אם גיסא: ולאידך ג)
להיות צריך היה כן אם – לחוד המלכות וקבלת עצמו
במצוה ישראל בני שנצטוו קודם המצוות לקבלת
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בֿג.1) יח, פרשתנו
ב.2) כ, יתרו
לפי3) (גם כי – "לפניו" גם) (להעתיק* לכתוב דייק שרש"י מה

הזמנים), (בכל לבנ"י גם זה דבר ידוע הי' שאם מובן הענינים) פשטות
שלא ואף "לפניו". לכתוב מוכרח ולכן הבחירה, ענין סותר זה הרי

" יט) ל, (נצבים מ"ש עדיין מכללותלמדנו הרי מ"מ בחיים",
שנאמרו ועונש דשכר מובןהענין אחרי, פרשת לפני פעמים

או שכר לו יתנו למה בבחירתו עושה אינו דאם הבחירה, ענין שישנו
עונש.

העולם. והי' שאמר מי לפני בתו"כ: גירסתנו (*
(4" ולא וכו'" אומר "רבי מהלשון רבי".כדמוכח
לשלם5) נאמן פעם ֿ) ה'" "אני פי' רש"י מפרש שבכ"מ ומה

מקום בכל הכרח שצ"ל מובן הרי – אחר) פירוש ופעם ולהפרע; שכר
לפרש הכרח שיש או אחר; פי' אפשריות לשלול או (היינו לזה ומקום

אחר). באופן

למ"ש6) דומה אינו "אלקיכם", מוסיף שכאן שמכיון לתרץ ואין
שפעם ומה כן. לפרש אפשר אז גם בפשטות כי וארא, פ' בתחלת
בב' כי כן, לומר ומוכרח הכתובים. דרך כ"ה – "אלקיכם" מוסיף
מאומה, פרש"י ולא אלקיכם", ה' "אני מסיים ג"כ שלאח"ז פסוקים

מקומות. בכו"כ ועוד אחרי, בס"פ ועד"ז
תיבות7) אמירת שטעם בפירש"י הכוונה אין הב' לפי' אף דהרי

לפי כ"א – שכר לשלם ונאמן להפרע דיין שהוא להגיד הוא אלו
כו'", עליהם בא לפיכך וכו' בעריות לנתק שסופן לפניו וידוע ש"גלוי
ולא התיבות פי' רק ה"ז שכר" לשלם ונאמן להפרע "דיין רש"י ומ"ש

לאמירתות הטעם גם ה"ז וארא בפ' משא"כ קמ"ל". ל"מאי ירוץ
אלו. תיבות

נפרדים,8) ענינים ב' הם והסוד, הרמז הדרוש ע"ד משא"כ
דרושי רז"ל, מדרשי בכמה ונת' ועוד. שם. יתרו במכילתא כדמוכח

וכו'. חסידות
פירושו9) שעבוד, שלשון הכוונהואף אין – וכיו"ב

שייך ששעבוד כ"א – בפועל העבודה ענין נכלל אין שעבוד שבלשון
"קרקעות "שעבוד דר"נ", "שעבודא (כמו בלבד להכנעה בנוגע

(לך "ועבדום" כמו בהשעבוד, עבודה כלול מקומות בכו"כ אבל וכו'),
בה משעבדת "היתה וכן בהון", "וישעבדון יונתן תרגם יג) טו,
כג) כה, (תולדות צעיר" יעבוד "ורב וכן ו), טז, שם (פרש"י בקושי"

ועוד. לזעירא". ישתעביד "ורבא אונקלוס ותרגם
א.10) כ,
צריכים11) במ"ת מלכותי שקבלתם שמכיון רש"י, כוונת דאין

"מעתהאתם לכתוב לרש"י הו"ל דא"כ – גזירותי"מצותי
גזירותי"). "קבלו (ולא



כג

   יב כרך

הפסוקים על בפירושו בנירש"י אל "דבר
ארץ כמעשה אלקיכם, ה' אני אליהם ואמרת ישראל
את מעתיק וגו'" תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים
שאמרתי הוא "אני ומפרש: אלקיכם" ה' "אני התיבות

מעתהבסיני מלכותי עליכם וקבלתם אלקיכם ה' אנכי
לפניו וידוע גלוי אומר רבי גזרותי. לנתקקבלו שסופן

ה' אני בגזירה, עליהם בא לפיכך עזרא בימי בעריות
לשלם ונאמן להפרע דיין עליכם, גוזר מי דעו אלקיכם,

שכר".
אינו לכאורה הוא: רש"י בפירוש הפשוט הביאור
בני אל ידבר שמשה זה בציווי הכוונה מהי מובן
החידוש מה – אלקיכם" ה' "אני כי ויודיעם ישראל
את להם ונתן ממצרים, הקב"ה שהוציאם לאחר בזה
בפני כענין זה נאמר שלא רש"י ומבאר וכו' התורה

בתור אם כי –עצמו, כך אחר שכתוב למה
לקבל עליכם תורה, במתן מלכותי שקבלתם שמכיון
רש"י ומוסיף להלן. האמורים והגזירות הציוויים

שני באפירוש לכן בעריות, לנתק שסופן שמכיון :
וכו'. בגזירה עליהם

בזה: להבין יש אמנם

אלקים "וידבר הפסוק (על וארא פרשת בתחילת א)
להקשות יש בו שגם ה'", אני – אליו ויאמר משה אל
רש"י פירש כבר ה'") "אני באמרו החידוש מהו כנ"ל,
טוב שכר לשלם נאמן – ה' אני אליו "ויאמר
נדרש שהוא מצינו הזה ובלשון וכו' לפניו למתהלכים
ליתן נאמן וכו' ליפרע נאמן ה' אני מקומות בכמה
בפסוק גם לפרש יש שככה מובן כן, ואם – שכר"
שכר", לשלם ו"נאמן ליפרע" נאמן – ה' "אני דילן:

שרש"י מצינוובפרט הזה "ובלשון שם מדגיש בעצמו

נדרש שהוא מדייק א) כן: פי על אף – "
עוה"פ כאן בזה באופןרש"י מפרשו ועיקר: ב) ,

?אחר

הענינים (בפשטות מהו עניןב) ( זולת
הוא מלכות קבלת תוכן הרי והמצות? הגזירות קבלת
וכדמשמע המלך, יצוה אשר כל עצמו על שמקבל

מביאו (שרש"י הפסוק על גופא רש"י )מפירוש
מצרים מארץ הוצאתיך "אשר וגו'": אלקיך ה' "אנכי

שתהיו ההוצאה היא כדאי -היינו לי",
- המלכות) קבלת (שתוכנו אלקיך" ה' "אנכי שמפרש

מצותיו"שתהיו בקיום ה' את לעבוד לי",
זהבפועל לפני רש''י מפירוש גם "לפי(כדמוכח :

שאם בתורה פרשיות ואםשיש שכר מקבל אדם
כן הדברות עשרת אף יכול פורעניות, מקבל אינו לאו
מלכותי, עליכם "וקבלתם מחלקם וכאן - וכו'") ת"ל

קבלו"?

בפני ענין הוא המצוות קבלת אם גיסא: ולאידך ג)
להיות צריך היה כן אם – לחוד המלכות וקבלת עצמו
במצוה ישראל בני שנצטוו קודם המצוות לקבלת
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בֿג.1) יח, פרשתנו
ב.2) כ, יתרו
לפי3) (גם כי – "לפניו" גם) (להעתיק* לכתוב דייק שרש"י מה

הזמנים), (בכל לבנ"י גם זה דבר ידוע הי' שאם מובן הענינים) פשטות
שלא ואף "לפניו". לכתוב מוכרח ולכן הבחירה, ענין סותר זה הרי

" יט) ל, (נצבים מ"ש עדיין מכללותלמדנו הרי מ"מ בחיים",
שנאמרו ועונש דשכר מובןהענין אחרי, פרשת לפני פעמים

או שכר לו יתנו למה בבחירתו עושה אינו דאם הבחירה, ענין שישנו
עונש.

העולם. והי' שאמר מי לפני בתו"כ: גירסתנו (*
(4" ולא וכו'" אומר "רבי מהלשון רבי".כדמוכח
לשלם5) נאמן פעם ֿ) ה'" "אני פי' רש"י מפרש שבכ"מ ומה

מקום בכל הכרח שצ"ל מובן הרי – אחר) פירוש ופעם ולהפרע; שכר
לפרש הכרח שיש או אחר; פי' אפשריות לשלול או (היינו לזה ומקום

אחר). באופן

למ"ש6) דומה אינו "אלקיכם", מוסיף שכאן שמכיון לתרץ ואין
שפעם ומה כן. לפרש אפשר אז גם בפשטות כי וארא, פ' בתחלת
בב' כי כן, לומר ומוכרח הכתובים. דרך כ"ה – "אלקיכם" מוסיף
מאומה, פרש"י ולא אלקיכם", ה' "אני מסיים ג"כ שלאח"ז פסוקים

מקומות. בכו"כ ועוד אחרי, בס"פ ועד"ז
תיבות7) אמירת שטעם בפירש"י הכוונה אין הב' לפי' אף דהרי

לפי כ"א – שכר לשלם ונאמן להפרע דיין שהוא להגיד הוא אלו
כו'", עליהם בא לפיכך וכו' בעריות לנתק שסופן לפניו וידוע ש"גלוי
ולא התיבות פי' רק ה"ז שכר" לשלם ונאמן להפרע "דיין רש"י ומ"ש

לאמירתות הטעם גם ה"ז וארא בפ' משא"כ קמ"ל". ל"מאי ירוץ
אלו. תיבות

נפרדים,8) ענינים ב' הם והסוד, הרמז הדרוש ע"ד משא"כ
דרושי רז"ל, מדרשי בכמה ונת' ועוד. שם. יתרו במכילתא כדמוכח

וכו'. חסידות
פירושו9) שעבוד, שלשון הכוונהואף אין – וכיו"ב

שייך ששעבוד כ"א – בפועל העבודה ענין נכלל אין שעבוד שבלשון
"קרקעות "שעבוד דר"נ", "שעבודא (כמו בלבד להכנעה בנוגע

(לך "ועבדום" כמו בהשעבוד, עבודה כלול מקומות בכו"כ אבל וכו'),
בה משעבדת "היתה וכן בהון", "וישעבדון יונתן תרגם יג) טו,
כג) כה, (תולדות צעיר" יעבוד "ורב וכן ו), טז, שם (פרש"י בקושי"

ועוד. לזעירא". ישתעביד "ורבא אונקלוס ותרגם
א.10) כ,
צריכים11) במ"ת מלכותי שקבלתם שמכיון רש"י, כוונת דאין

"מעתהאתם לכתוב לרש"י הו"ל דא"כ – גזירותי"מצותי
גזירותי"). "קבלו (ולא



כד    

קבלו "מעתה רש"י לשון דיוק מהו "ד)

ברוב רש"י בפירוש כרגיל בזה וכיוצא "מצותי" ולא
המקומות?

ב' מפרש רש"י שכאשר פעמים כמה מדובר ה)
שבכל הוכחה זה הרי אחד בענין יותר) (או פירושים
ולכן בהשני שאינו קושי איזה יש מהפירושים אחד
ולכאורה - זה) כראי זה ראי לא (כי שניהם מביא

בפשוטובנ מובן הפירושים מב' אחד כל הרי דידן דון
פירושים? ב' להביא הכריחו ומה מקרא, של

רש"י אין שבכלל פעמים כמה מדובר כן ו)
המובא הפירוש של המימרא בעל שם מזכיר בפירושו
- מקרא) של לפשוטו נוגע זה אין - פשוט (וטעמו
השם שגם הוכחה זה הרי שמזכירו, שבמקום ומזה,
– בהכתוב הפירוש בהבנת נוגע המימרא בעל של
בזה (השני) הפירוש בהבנת נתוסף מה להבין וצריך

"רבי"? שאמרו

"לעבור", הוא ל"עבירה" בשייכות הרגיל הלשון ז)
לכתוב רש"י שינה וכאן – בזה וכיוצא "ליכשל"

(בעריות)"? "לנתק

על כהנים בתורת מקורו רש"י של פירושו ח)
בעריות שניתקו מצינו "וכן מבאר: שם אבל הפסוק,

וכןשנאמר למשפחותיו. בוכה העם את משה וישמע
להם אמר וגו'"מלאכי דמעה כסות תעשו שנים וזאת

(שהוא עזרא" "בימי שמצינו זה רק מעתיק ורש"י –
משהמלאכי בימי ולא (שרש"י יקשה וביותר ;

– למשפחותיו" "בכה הפסוק על מפרש עצמו
על משפחות, עסקי על למשפחותיו אמרו "ורבותינו
מה הדוגמא רש"י ושביק להם"? הנאסרות עריות

הפרשה לאמירת הקרוב זמן הדור, באותו ,שאירע
" בימיומביא בעריות שניםלנתק כאלף ,"

זה. לאחרי

:זה בכל והביאור
בכוונת וארא פרשת בריש רש"י פירש שכבר אף
למתהלכים טוב שכר לשלם "נאמן ה'", "אני הכתוב
בכמה נדרש שהוא מצינו הזה ובלשון וכו' לפני
דידן: בנדון הכא שאני כן פי על אף – וכו'" מקומות

נאמר ה'" "אני שהלשון במקום רק יתכן זה פירוש
האמור לענין בקשר או ציווי, של ,

ומזהיר: מסיים הוא הרי הציווי חומר להדגיש שבכדי
ונאמן שכר לשלם אני נאמן כלומר, ה'", "אני כי ודע
מכוון שאליהם בהציווים הוא כן ואמנם ליפרע; אני
בכמה שנדרש מצינו הזה "ובלשון בכללו רש"י
רש"י. שמביא מהכתובים וכדמוכח – וכו'" מקומות

משה אל אלקים "וידבר בכתוב הוא כן וכמו
ענין התחלת שאינו רש"י שמפרשו ה'", אני
משפטחדש אתו "דבר אלא לכאורה), שנראה (כפי

הזה" לעם הרעות למה ולומר לדבר שהקשה על
אמר(בפרשה לזה ובהמשך ,(,"'ה "אני

אני נאמן והלא – מדותי אחר הרהרת למה כלומר:
במה זה דרך ועל לפני. למתהלכים טוב שכר לשלם
וגו'", ה' אני ישראל לבני אמור "לכן כך: אחר שכתוב
שגם לבאר והיינו, בהבטחתי", "הנאמן רש"י: פירש
לכאורה), שי"ל (כפי חדש בענין הכתוב בא לא הכא
זה לפני האמורים ההבטחה לדברי וחיזוק כסיום אלא
הבטחתו. לקיים נאמן והוא המבטיח הוא ה'" "אני –

נאמר ה'" ש"אני במקום כן שאין מה
בני אל "דבר שלפנינו בכתוב שהוא וכמו – הדיבור
לפרש אפשר שאי – ה'" אני אליהם ואמרת ישראל

שנאמן הדגשה או הזהרה לשם היא בזה דהכוונה
נאמר לא עדיין כי ליפרע, או שכר ציווילשלם שום

כן ואם הלזו, הדגשה או הזהרה עליו שתחול ענין או
ה' אני אליהם) ב"(ואמרת הכתוב כוונת מהי –

אלקיכם"?
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שם.12) במכילתא הוא שכן אף
י.13) יא, בהעלותך
יג.14) ב, מלאכי
א.15) טו, מגילה
בעריות16) שנתקו מה להביא לרש"י דהו"ל להקשות אין אבל

(ובפרט בלק דס"פ – מואב" בנות אל לזנות העם ד"ויחל ב"שטים"
א) שם: כי – ס"ד) לקמן ראה – נכריות נשים עם הי' ששם

לא ב) יג). כו, (פנחס שמעון משבט רק הי' החוטאים (עיקר)
)כ"א בעריות, (והפקירו יד) כד, שם (פרש"י בזמה

לקו"ש וראה יח). טו. כה, פנחס (פרש"י להחטיאם כדי לזנות בנותיהם
.32 ובהערה 5 ע' חי"ד

מוכח17) מביאו שרש"י מכיון מ"מ – שם שני פי' שזהו ואף
ע"פ מקרא.שזהו של

שלא שמכיון לתרץ עלואין בכו כ"א עריות, איסור על אז
דהרי – וכו' בגזירה עליהם יבוא זה שבשביל לומר יתכן לא האיסור,

מאד ה' אף "ויחר זה בשביל דהרי ביותר, חמור ענין זהו שגם מוכח
מוכרח להם", הנאסרות עריות "על שבכו (ולהפי' רע" משה ובעיני

זו). בכי' בשביל היתה וכו' אף שהחרון לומר
כבתו"כ. שניהם, להביא הו"ל ולכה"פ

ה'18) אני ישראל לבני אמור "לכן וא"ו) (פסוק שמסיים ואף
ע"ז חזרה ולא חדש, ציווי שזהו את"ל (ואף וגו'" אתכם והוצאתי

הוא הראשון הפסוק עכ"פ הרי – כבר) לפנ"ז,שציווהו למ"ש
שם. שפרש"י הא' לפירוש גם ציווי, ולא

נדרש19) שהוא מצינו הזה "ובלשון רש"י: לשון וכדיוק
בוארא רש"י מפרשו ולכן המקומות. בכל אינו זה כלל כי – מקומות"

וכו'. אני כדאי כט): (ו,
(20– יג) (כח, בויצא (כמו מדבר מי להגיד כוונתו אם משא"כ

וגו'"). הוצאתיך "אשר שמוסיף ז) (טז, לך בפ' או ו), (ג, שמות ע"ד

    

נאמר לא אלקיכם" ה' ש"אני לומר צריך ועלֿכרחך
בתור זהכאן שלאחרי שהואלהפסוקים אלא ,

הוא עצמו זה שדיבור היינו – עצמו בפני וענין ציווי
ציווי של במובן זה ולשון ציווי; מצינו כבר

ה' "אנכי הקב"ה אמר שבהתחלתם הדברות, בעשרת
יתברך. מלכותו עליהם שיקבלו והפירוש וגו'", אלקיך

דידן. בנדון הוא זה דרך ועל

על ציווי הוא שכאן לומר אפשר שאי מובן אמנם
בסיני; מלכותו עליהם קבלו כבר שהרי מלכותו, קבלת
המצוות לקבלת היא שהכוונה לומר אפשר אי וגם
[וגם, כנ"ל המלכות בקבלת פרט זה הרי כי בכללות,
אלא כאן, זה ציווי של מקומו אין זה שלפי כאמור,
שזהו לומר בהכרח כן ואם – הראשונה] המצוה לפני
לקבלת ציווי והמצוות: המלכות בקבלת חדש ציווי
וגם עליהם, נצטוו לא שעדיין מצוות של מיוחד סוג

המצוות. כל קבלת בכלל זו קבלה נכללה לא

הוא זה חדש ציווי לאחר הבאה המצוה והנה
" בגדר שהוא עריות, ומזהאיסור – (כדלהלן) "

אלקיכם" ה' אני אליהם, ד"ואמרת שהציווי הוכחה
של חדש, מסוג שהן מצות לקבלת אזהרה היא

"."

בני קבלו סיני הר שבמעמד היות עם אומרת, זאת
יש מקום מכל הקב"ה, מצוות לקיים עצמם על ישראל
בגדר שהן כאלו מצוות אלא אז קבלו שלא לומר מקום
ואותן בשכל המובנות אותן היינו סובלם, שהשכל

להם אין פנים כל על אבל מובנות, מצדשאינן
דקדושה) (אפילו שהשכל המצוות כן שאין מה השכל;
לא כאלו שמצוות שיאמרו אפשר הרי להם, מנגד

ומצוותיו. מלכותו בקבלת נכללו

בגדר שהן המצוות פרשת הקב"ה שצווה טרם ולכן
תחלהגזירה מקדים ה"ה (כדלהלן)), (עריות

ה"גזירות" קבלת על דוקאלהזהירם (ולאו
אנכי בסיני שאמרתי הוא ש"אני ביחוד), עריות גזירת
על שקבלתם היינו מלכותי", עליכם וקבלתם אלקיך ה'

קבלו "מעתה כך המצוות, לקיים גםעצמכם ,"
"גזירות" בגדר שהן .המצוות

:"גזירה" נקרא העריות על דהציווי והטעם
היוחסין מעלת לנישואין שבנוגע הוא, מובן דבר
להשתדך כשהבא ובפרט ועיקרי, חשוב מקום תופסת
שהתורה וראינו שלמדנו וכמו נעלה. יחוס בר הוא
"אלישבע את שנשא אהרן, אשת של ביחוסה האריכה

נחשון" אחות עמינדב מצויינתבת שהייתה לבאר –
נחשון אחות וגם) עמינדב (בת בהיותה ביחוסה,
צריך אשה הנושא למדנו "מכאן רש"י: [וכדפירוש

אליעזר את כששלח אברהם וכן באחיה"];
לו אמר ליצחק לבנו אשה ואללקחת ארצי אל "כי

ארצו בנות כי ליצחק", לבני אשה ולקחת תלך מולדתי
אברהם. ממשפחת בהיותן הן, מיוחסות ומולדתו

לאיש טוב הכי שהשידוך נותנת הסברא זה, ולפי
הגון יותר, אליו הקרוב וכל ממשפחתו – הוא המיוחס

השידוך. לענין יותר ומתאים

ורבו, פרו הוא הרי הנישואין תכלית ועיקר: ובכלל
ל" ונעשו שזהו מובן הרי בילדיהם, – "

היא כשהאשה יותר בשלימות האיש ,של
אל איש איש והתחלתם: הוא נהפוך עריות ובדיני

 !'גו תקרבו לא

תלוי היה שקיומו באופן העולם הקב"ה ברא ועוד:
שלהם אחיות ישאו הראשון אדם שבני יעקבבזה ,

נשא עמרם שלימה, דוקא מטתו והייתה אחיות נשא
– זה כל פי שעל ומשה, אהרן מרים ונולדו דודתו

ד" האיסור רש"י פירוש דרך על הוא הרי "
העקידה לךבענין יקרא ביצחק כי לי אמרת "אתמול

אומ אתה עכשיו בנך את נא קח ואמרת וחזרת רזרע
על מיוחד ציווי בא לכן הנער". אל ידך תשלח אל לי
על הציווי בא כך ואחר בכללות, ה"גזירות" קבלת

העריות. על הפרטית, ה"גזירה"

שרק אף א) לגמרי: מחוור זה פירוש אין אמנם
היה לא ולכן ה"גזירות", על לצוותם התחיל עכשיו

מקום מכל עצמם, על הגזירות את שיקבלו
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הציוויים21) לקיים שצריכים לומר רק הכוונה אם לזה: נוסף
זה נאמר הרי – שכר ולשלם ליפרע הוא נאמן כי לאח"ז הכתובים

– הראוי הבאים.במקומו הפסוקים ב'
חוקותי.22) ד"ה ה כו, תולדות פרש"י ראה
ובפרש"י),23) כו. טו, (בשלח חוקיו כל ושמרת ממש"נ וצע"ק

שהן באותן – ובנדו"ד – טעם" שום ד"בלא במצות המדובר שם אבל
.הטעם

כג.24) ו, וארא
ד.25) כד, ח"ש
בראשית26) רש"י ראה עריות. קצת* לב"נ אסרה שרוה"ק אלא

ט. לט, כד. ב,
"אחותי כשאמרו וליצחק לאברהם האמינו שלכן – כולם ולא (*

יב). כ, וירא (רש"י היא"
ואילך. ב נז, סנה' ראה – בכ"ז ההלכה ע"ד

יז.27) כ, קדושים פרש"י ראה
העריות"(רש"י מן עצמן גדרו "שהאומות דאף הא להמתיק יש ועפ"ז

מאביו. אחותו גם אסרו לא ז) לד, וישלח
יב.28) כב, וירא



כה     

נאמר לא אלקיכם" ה' ש"אני לומר צריך ועלֿכרחך
בתור זהכאן שלאחרי שהואלהפסוקים אלא ,

הוא עצמו זה שדיבור היינו – עצמו בפני וענין ציווי
ציווי של במובן זה ולשון ציווי; מצינו כבר

ה' "אנכי הקב"ה אמר שבהתחלתם הדברות, בעשרת
יתברך. מלכותו עליהם שיקבלו והפירוש וגו'", אלקיך

דידן. בנדון הוא זה דרך ועל

על ציווי הוא שכאן לומר אפשר שאי מובן אמנם
בסיני; מלכותו עליהם קבלו כבר שהרי מלכותו, קבלת
המצוות לקבלת היא שהכוונה לומר אפשר אי וגם
[וגם, כנ"ל המלכות בקבלת פרט זה הרי כי בכללות,
אלא כאן, זה ציווי של מקומו אין זה שלפי כאמור,
שזהו לומר בהכרח כן ואם – הראשונה] המצוה לפני
לקבלת ציווי והמצוות: המלכות בקבלת חדש ציווי
וגם עליהם, נצטוו לא שעדיין מצוות של מיוחד סוג

המצוות. כל קבלת בכלל זו קבלה נכללה לא

הוא זה חדש ציווי לאחר הבאה המצוה והנה
" בגדר שהוא עריות, ומזהאיסור – (כדלהלן) "

אלקיכם" ה' אני אליהם, ד"ואמרת שהציווי הוכחה
של חדש, מסוג שהן מצות לקבלת אזהרה היא

"."

בני קבלו סיני הר שבמעמד היות עם אומרת, זאת
יש מקום מכל הקב"ה, מצוות לקיים עצמם על ישראל
בגדר שהן כאלו מצוות אלא אז קבלו שלא לומר מקום
ואותן בשכל המובנות אותן היינו סובלם, שהשכל

להם אין פנים כל על אבל מובנות, מצדשאינן
דקדושה) (אפילו שהשכל המצוות כן שאין מה השכל;
לא כאלו שמצוות שיאמרו אפשר הרי להם, מנגד

ומצוותיו. מלכותו בקבלת נכללו

בגדר שהן המצוות פרשת הקב"ה שצווה טרם ולכן
תחלהגזירה מקדים ה"ה (כדלהלן)), (עריות

ה"גזירות" קבלת על דוקאלהזהירם (ולאו
אנכי בסיני שאמרתי הוא ש"אני ביחוד), עריות גזירת
על שקבלתם היינו מלכותי", עליכם וקבלתם אלקיך ה'

קבלו "מעתה כך המצוות, לקיים גםעצמכם ,"
"גזירות" בגדר שהן .המצוות

:"גזירה" נקרא העריות על דהציווי והטעם
היוחסין מעלת לנישואין שבנוגע הוא, מובן דבר
להשתדך כשהבא ובפרט ועיקרי, חשוב מקום תופסת
שהתורה וראינו שלמדנו וכמו נעלה. יחוס בר הוא
"אלישבע את שנשא אהרן, אשת של ביחוסה האריכה

נחשון" אחות עמינדב מצויינתבת שהייתה לבאר –
נחשון אחות וגם) עמינדב (בת בהיותה ביחוסה,
צריך אשה הנושא למדנו "מכאן רש"י: [וכדפירוש

אליעזר את כששלח אברהם וכן באחיה"];
לו אמר ליצחק לבנו אשה ואללקחת ארצי אל "כי

ארצו בנות כי ליצחק", לבני אשה ולקחת תלך מולדתי
אברהם. ממשפחת בהיותן הן, מיוחסות ומולדתו

לאיש טוב הכי שהשידוך נותנת הסברא זה, ולפי
הגון יותר, אליו הקרוב וכל ממשפחתו – הוא המיוחס

השידוך. לענין יותר ומתאים

ורבו, פרו הוא הרי הנישואין תכלית ועיקר: ובכלל
ל" ונעשו שזהו מובן הרי בילדיהם, – "

היא כשהאשה יותר בשלימות האיש ,של
אל איש איש והתחלתם: הוא נהפוך עריות ובדיני

 !'גו תקרבו לא

תלוי היה שקיומו באופן העולם הקב"ה ברא ועוד:
שלהם אחיות ישאו הראשון אדם שבני יעקבבזה ,

נשא עמרם שלימה, דוקא מטתו והייתה אחיות נשא
– זה כל פי שעל ומשה, אהרן מרים ונולדו דודתו

ד" האיסור רש"י פירוש דרך על הוא הרי "
העקידה לךבענין יקרא ביצחק כי לי אמרת "אתמול

אומ אתה עכשיו בנך את נא קח ואמרת וחזרת רזרע
על מיוחד ציווי בא לכן הנער". אל ידך תשלח אל לי
על הציווי בא כך ואחר בכללות, ה"גזירות" קבלת

העריות. על הפרטית, ה"גזירה"

שרק אף א) לגמרי: מחוור זה פירוש אין אמנם
היה לא ולכן ה"גזירות", על לצוותם התחיל עכשיו

מקום מכל עצמם, על הגזירות את שיקבלו
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הציוויים21) לקיים שצריכים לומר רק הכוונה אם לזה: נוסף
זה נאמר הרי – שכר ולשלם ליפרע הוא נאמן כי לאח"ז הכתובים

– הראוי הבאים.במקומו הפסוקים ב'
חוקותי.22) ד"ה ה כו, תולדות פרש"י ראה
ובפרש"י),23) כו. טו, (בשלח חוקיו כל ושמרת ממש"נ וצע"ק

שהן באותן – ובנדו"ד – טעם" שום ד"בלא במצות המדובר שם אבל
.הטעם

כג.24) ו, וארא
ד.25) כד, ח"ש
בראשית26) רש"י ראה עריות. קצת* לב"נ אסרה שרוה"ק אלא

ט. לט, כד. ב,
"אחותי כשאמרו וליצחק לאברהם האמינו שלכן – כולם ולא (*

יב). כ, וירא (רש"י היא"
ואילך. ב נז, סנה' ראה – בכ"ז ההלכה ע"ד

יז.27) כ, קדושים פרש"י ראה
העריות"(רש"י מן עצמן גדרו "שהאומות דאף הא להמתיק יש ועפ"ז

מאביו. אחותו גם אסרו לא ז) לד, וישלח
יב.28) כב, וירא



כו    

קבלת על צוותו שבעת יותר מתאים היה בפשטות
על יצוה בכלל ומצוותיו גםמלכותו המצוות סוגי

– שונים ובזמנם ציוויים לב' מחלקם ולמה הגזירות.
על כך ואחר בכלל, המצוות על תורה מתן בעת

הגזירות?
נאסרו נח לבני ואפילו תורה מתן לפני גם הרי ב)

שתיעריות לא (אבל ביותר הקרובות פנים כל על -
תורה (ובמתן היא "גזירה" זה שגם – ודודתו) אחיות

ועל מצוות) להם נעשהנתוספו .אמרו

אלקיכם" ה' ש"אני שני, פירוש רש"י מפרש לכן
הוא ופירושו אחריה; הבאה לפרשה הקדמה זה הרי
וכו'". ה' "אני – מקומות" בכמה נדרש שהוא "כמו

זה לכתוב הכתוב ששינה הואוזה הדבור,
– הציווי בחומר "יתירה 
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(29.26 הערה לעיל ראה
ג.30) כד, משפטים פרש"י
(31" הלשון דלכאורה גזר" הול"ל מובן: אינו בגזירה"
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המפחד ענין על מורה עליהם" "בא הלשון וגם: בגזירה". לענין)
ביותר. חמור לענין המתאים וכיו"ב,

כד.32) כב, אמור רש"י ראה
דמאביד33) ושם: פנחס. ר"פ צפע"נ וראה ה"ז. פי"ב איסו"ב הל'

ע"ב ק דף יבמות עיין בתרה, זרעם דאזיל ע"י מישראל נפשות
סח. דף וקידושין

ד.34) ז, ואתחנן

ב'35) שלהודיע אף "אלקיכם", תיבת גם כאן מוסיף שלכן וי"ל
שיכתוב מספיק ליפרע ונאמן שכר לשלם נאמן שהוא ― הדברים
הכוונה ששם ואת"ל ― וארא ר"פ מפרש"י [כדמשמע בלבד ה'" "אני

(מצות קיום אצל (כשאמור עונש)לשכר אצל (כשאמור לעונש
יט, (קדושים לקמן* בפרש"י כן מפורש הרי ― לדוד במשכיל כמ"ש
ומ"ש ― להפרע" ונאמן שכר לשלם נאמן ― ה' "אני טז):

האזהרה. בחומר מוסיף זה כי ― צ"ע] המפרשים
ב) עליכם, גוזר מי דעו א) רש"י: שכותב ענינים שהג' ועוי''ל:
ב) אני, א) תיבות: בהג' מרומזים שכר, לשלם ונאמן ג) להפרע, דיין
רש"י מהפך ואעפ"כ ― כאן) מפרשים גם (ראה אלקיכם ג) הוי',
(אף שכר" לשלם "נאמן ואח"כ להפרע" "דיין תחלה וכותב הסדר
בראשית), ר"פ (פרש"י הדין מדת שהוא אלקים לשם שייך שעונש
בנוגע כי ― שם)) (פרש"י הרחמים מדת שהוא הוי' לשם שייך ושכר
(אבל העונש להודיע יותר נוגע ― ביותר חמורה ובפרט ― לאזהרה
"אני לכתוב כלל רגיל אין כי אלקיכם" "הוי' לכתוב מוכרח בכתוב

מפרש ורש"י ― " הוי' הכתוב).אלקיכם
אזהרה: של סדר שזהו לפי הוא אלו, ענינים לג' שמרמז והטעם
ומוסיף ואדונו, בוראו הקב"ה, הוא שהגוזר להודיע צריכים מתחלה

שכר. יקבל הציווי יקיים אם ולאידך אותו, יענוש שגם
פרש"י ששם מזה מ"מ ― זה פסוק למדנו לא שעדיין ואף (*
אלו. תיבות פי' ה"ז שבפשטות מובן וכו', הוכחה שום בלי כן
נאמן ― אלקיכם שכר, לשלם נאמן ― ה' "אני שפי' במקום (ובמילא

מיוחד). פירוש צריך שם מא) טו, (שלח להפרע"
גדול36) בזה שהיצר כיון כי ― בפשטות וגם אינה גמורה פירכא

אזהרה שלולא מובן ― לנתק" "סופן ההזהרה לאחרי שגם עד כ"כ
― למשפחותיו" (ו"בוכה קרוב בזמן "לנתק" עלולים הי' זו חמורה

יוכיח).
לימי37) היא הכתוב שכוונת פרש"י לב) (טז, בשלח בפ' שגם ואף

שכוונתו היינו "לדורותיכם" בכתוב מפורש שם הרי ― בשבילירמי'
הבאים. בדורות מאורע

    

פנים, כל על במקצת להסיר, בכדי כן, פי על ואף
אלא יבוא שלא בדבר תדבר שהתורה התימא: את
אמרו זה שפירוש רש"י מדגיש – רבות שנים לאחרי

רבי:

המשניות וכתב סידר שבעלרבי ש"דברים ואף ,
בכתב" לאומרן רשאי אתה אי מקוםפה מכל ,

הפרוהתירו לה' לעשות "עת משום לכותבן
הלבתורתך" שנתמעט מליכתב אפשר דלא ד"כיון

משתכחת" לשעהוהתורה תורה דברי "הפרו לכן
ידיהצריכה" על הנאמר פסוק מפרש שרבי הרי –

לאחרי עד יהיה שלא המשנה, כתיבת על שקאי דוד
רב דידןזמן בנדון גם לשיטתיה אזיל נמי והכי -

סופן שאז עזרא, לזמן היא הכתוב שכוונת ומפרש
ה' אני בגזירה עליהם בא "לפיכך – בעריות לנתק

שכר". לשלם ונאמן וכו' אלקיכם
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14

15 הנגיד38) לר"ש התלמוד מבוא החזקה. ליד בהקדמתו רמב''ם
― ועוד לאבות. מאירי א. ס, גיטין רי"ד תוס' בתחלתו.

סידר רק רבינו ועוד) ב. כח, סוכה ב. יג, (שבת שלרש"י י"א והנה
― באגרתו רש"ג בדעת השקו"ט (וידוע כתבם* לא אבל המשניות
אשתמיט לא כהנ"ל, על רש''י מחולק ועפ"ז: ― בה) הנוסחאות בב'
הגמרא), ― (וכן כתבה מי עכ"פ) (לרמז, לבאר מקום בשום רש"י
מחולק. שרש"י זכרו ולא הש"ס בכתיבת המדברים מהראשונים כמה

שצ"ע. כהנה ועוד
שסמך הנ"ל) תמיהות להסיר ― עכ"פ (בדוחק לפענ"ד י"ל ולכן
(אף הוראה כו' משנה סוף בפי' רע"א) (פו, בב"מ מש"כ על רש"י
ד"ה, ב ס, (גטין לפרש"י זה ומתאים "כתב"), הזכיר לא שלגירסתנו
וגדולה תורה הוי אשי ור' דברבי א) נט, (גטין ולמחז"ל ודברים)

במק"א.
) בשם מדובר ― וסוכה) (שבת ברש"י תענית)ובהנ"ל

בזמן היינו ― שב"ת"ר" ואףובלשון רבי. ע"י המשנה חתימת
שהוא עכ"פ) (בדוחק י"ל ― האמוראים בזמן קאי ב) (סב, שבעירובין
― א) (לג, וב"מ ב) (יט, ובכתובות שם. שבשבת דת"ר גררא אגב

כבר שהי' דפשיטא, מילתא נקט רבי בימי שהי' דכיון כתוב.י"ל
דרז"ל חלה שוב דאפשר כיון כי ― בע"פ הי' בביהמ"ד שהלימוד או

לראות יצאו ספק וכשחל בכתב, לאומרן רשאי אתה אי שבע"פ דברים
ואכ"מ. באחרונים, וכמש"כ בספר.

ב.39) יד, תמורה ב. ס, גיטין
קטו,40) שבת ― אליבא תוד"ה וראה שם. תמורה א. שם גיטין

שם. אדה"ז ובשו"ע יב. סע' סשל"ד השו"ע נו"כ א.
קכו.41) קיט, תהלים
שם.42) גיטין – כיון ד"ה פרש"י
עת.43) ד"ה שם
"ורבותינו44) עה"פ: כפרש"י דינים, עוד למדו זה שמפסוק ואף

לישראל וגדר סיג לעשות כדי תורה דברי על שעוברין ממנו דרשו
קאי בעיקר הרי ― בבמה" שהקריבו הכרמל בהר ואלי' גדעון כגון
(ולא תורתך" "(הפרו) הכתוב לשון כדיוק (שבע"פ), תורה כתיבת על

וכיו''ב). "מצותיך"
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום חמישי עמ' ב
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אייר ד' ראשון יום
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א.10. מ, מ"א.11.קדושין פרק 12È.בסוף Â  אבינו שהוא כטבע נעשה להיות צריך בזה דאשתדל) דכברא "(באהבה
להיות צריך אויתיך) דנפשי (באהבה בזה. תועיל הקול) ידי (על הכוונה שהתעוררות יותר מובן ולכן לגופניות; שייך ולא ושכל, שבהרגש ענין –

שזהו כטבע איןÂÈÈÁנעשה אם ולכאורה –ÂÙÂ‚"?הרוחני הלב כוונת בזה תועיל מה כו') מעונה שהי' לאחרי – נפשו חיי (כהרגשתו זה מרגיש

ָרֵאל, ה' ֱאֹלֵהינּו, ה' ֶאָחד1 ַמע ִיׂשְ ׁשְ

ה' אלקינו ה' אחד . . וכלא איהו אמת ורזא דאמת2.
אותיות,  וסוף של הכ"ז  הוא ראש אמצע   — אמת 
ואני  ראשון  אני  בו3  שכתוב  הקב"ה,  על  רומז  והוא 

אחרון ומבלעדי אין אלקים, באמצעיתא4.
הוי' הא' — על שם אני ראשון. 
הוי' הב' — על שם אני אחרון. 

אלקינו, שבאמצע — על שם ומבלעדי אין אלקים. 
והכל הוא אחד.

רזא דאמת — הוא מה שראשי תיבות הוי' אלקינו 
ואהי"ה פעמים אהי"ה  יא"י, מספר אהי"ה,  הוי' הוא 

הוא מספר אמ"ת.
)תורת לוי יצחק עמ' קצג(

ַתמּו  ֹלא  י  ּכִ ַהְמַרֵחם  ַרֲחֶמיָך,  ָכלּו  ֹלא  י  ּכִ ַהטֹוב 
ֲחָסֶדיָך

כי  חסדיך,  עם  ומרחם  רחמיך,  עם  טוב  יחד  חיבר 
חסד ורחמים שייכים זה לזה. 

והנה, בחסד יש שתי בחינות.
טוב — כאשר החסד גנוז ונעלם.

חסד — כאשר החסד מתפשט ומתגלה5.
וגם ברחמים, תפארת, יש שתי בחינות.

השליש העליון — מכוסה.
שני השלישים התחתונים — מגולים6.

השליש  רחמיך,  עם  גנוז,  שהוא  טוב,  חיבר  לכן 
העליון של תפארת.

של  התחתונים  השלישים  שני  המרחם,  וחיבר 
תפארת, עם חסדיך הנגלים.

)תורת לוי יצחק עמ' ריז(

1( ואתחנן ו, ד.
2( זח"ב קפח, א.
3( ישעיה מד, ו.

4( בראשית רבה פפ"א, ב. ועיין לקוטי תורה מטות פא, א.
5( זח"ב קסח, ב. ועיין במקדש מלך שם.

6( ראה לקוטי תורה קדושים ל, ג. ראה כח, ב.

ַתמּו  ֹלא  י  ּכִ ַהְמַרֵחם  ַרֲחֶמיָך,  ָכלּו  ֹלא  י  ּכִ ַהטֹוב 
ֲחָסֶדיָך

טוב — הוא יסוד, כמו שכתוב7 אמרו צדיק כי טוב, 
וכתיב8 וצדיק יסוד עולם. וביוסף, יסוד, כתיב9 בן שבע 

עשרה שנה, מספר טו"ב.
רחמים — הוא תפארת.

בתפארת,  תלוי  יסוד   — רחמיך  כלו  לא  כי  הטוב 
כי הוא נמשך ממנה, כמו שכתוב10 אלה תולדות יעקב 

יוסף.
המרחם כי לא תמו חסדיך — תפארת תלוי בחסד, 
שהרי אברהם, חסד, נקרא אב ליעקב, תפארת, ככתוב11 
יצחק,  על  כן  שאין  )מה  אביך  אברהם  אלקי  ה'  אני 

גבורה, לא כתיב שם אביך(.
)תורת לוי יצחק עמ' ריז(

ל ָאְרחֹות ה' ֶחֶסד ֶוֶאֶמת12 ּכָ

מחסד בלבד, היינו גילוי אור אין סוף, יכולה להיות 
ממנו  שיצא  חסד,  אברהם,  וכמו  זה.  ללעומת  יניקה 
קו  אמת,  בחינת  גם  להיות  צריכה  לכן  ישמעאל13. 

האמצעי.
אברהם,  את  פדה  אשר  יעקב  לבית  שכתוב14  וכמו 

ויעקב הוא בחינת אמת, אמת ליעקב15.
ובאברהם עצמו כתיב16 ושמרו דרך ה' לעשות צדקה 
)קו הימין, חסד( ומשפט )קו האמצעי, כי משפט איהו 

רחמי17(.
)הערות לזהר א עמ' רז(

7( ישעיה ג, י.
8( משלי י, כה.
9( וישב לז, ב.

10( שם.
11( ויצא כח, יג.

12( תהלים כה, י.
13 פסחים נו, א.

14( ישעיה כט, כב.
15( מיכה ז, כ.

16( וירא יח, יט.
17( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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א.10. מ, מ"א.11.קדושין פרק 12È.בסוף Â  אבינו שהוא כטבע נעשה להיות צריך בזה דאשתדל) דכברא "(באהבה
להיות צריך אויתיך) דנפשי (באהבה בזה. תועיל הקול) ידי (על הכוונה שהתעוררות יותר מובן ולכן לגופניות; שייך ולא ושכל, שבהרגש ענין –

שזהו כטבע איןÂÈÈÁנעשה אם ולכאורה –ÂÙÂ‚"?הרוחני הלב כוונת בזה תועיל מה כו') מעונה שהי' לאחרי – נפשו חיי (כהרגשתו זה מרגיש
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ו.13. א.14.תיקון יז, זהר לתיקוני ז.15.הקדמה ח, השירים שיר
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אייר ז' רביעי יום
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.16‡ÈÏ Â„‡  ˙‰כאן "ואומר המחבר): ידי על נוספו – 2 ו1ֿ, ב" "א, (הסימונים :‡באהבות מדבר כי אש, כרשפי אינן
מביאן אם אבל אש, כרשפי שאינן באופן דוקא התבוננותÈÂÏÈ‚Ïאלו ג"כÏÂ„‚˙ע"י בהן ויש אש, כרשפי שהן באופן הן הרי כו' אבינו

ורשפי דצמאון – הולדה או גילוי – ומביאה – בהפלאה א) בכלל: התבוננות, ב' הנקודה: וכו'. הצמאון מעורר האב תפארת יקר כי המעלה,
מוסיף אדנ"ע (במאמרי כו' אפשריותאש תוצאות ב' כו'. כמים אהבה לקירוב, ומביאה בקירוב, ב) בריחוק. – מהתבוננות ג"כ שכן ,

) מביאתה‡ÂÊÈמהתבוננות – ירושה) (טבע, שבהעלם יראה) (או אהבה (1 ÈÂÏÈ‚Ï(2מהנ"ל): .˙„ÏÂ‰הנ"ל הפלאה ולהעיר: יראה). (או אהבה
פ"ב". עה"ח לקונ' בהערה בהנסמן יעויין לריחוק. בנוגע וכן ביטול. תוצאותי' – לגמרי בערך שלא באם בערך. הפלאה נ.17.צ"ל בפרק

.1– "– א קכג, טו. באגה"ק כמבואר – וגבורה ביראה וכן החיצוניות. – חסד הפנימיות, – ‡ÈÏ"אהבה Â„‡  ˙‰
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מהזהר.2. – פל"א 3‡Ë.כנ"ל Â‡ Î Ú‰שזהו יל"פ אם בפל"א אף‰ÌÚËצ"ע –ÔÚ‰כאן, כפשוטו נ"ל ויותר אמת,
פל"א. ראה בשיקוץ שהוא מפני – ודחויא – יא י' איוב – להנשמה לבוש שהגוף ע"ש – משכא כוונתוÔ‡ÎÂדנק' למעליותאאין "משכא",

ההפכי". לצד מדבר שהרי וכו' ו.4.כבע"ח ז, השירים –5.שיר ת"ו" בהוספות Ë‡"תקו"ז Â‡ Î Ú‰..6.ט לב, דברים
ז.7. נה, טז.8.ישעי' טז, ויקרא
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מהזהר.2. – פל"א 3‡Ë.כנ"ל Â‡ Î Ú‰שזהו יל"פ אם בפל"א אף‰ÌÚËצ"ע –ÔÚ‰כאן, כפשוטו נ"ל ויותר אמת,
פל"א. ראה בשיקוץ שהוא מפני – ודחויא – יא י' איוב – להנשמה לבוש שהגוף ע"ש – משכא כוונתוÔ‡ÎÂדנק' למעליותאאין "משכא",

ההפכי". לצד מדבר שהרי וכו' ו.4.כבע"ח ז, השירים –5.שיר ת"ו" בהוספות Ë‡"תקו"ז Â‡ Î Ú‰..6.ט לב, דברים
ז.7. נה, טז.8.ישעי' טז, ויקרא
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יא.9. כט, –10.בראשית ד" סב, דברים ˘."לקו"ת Ó  .11˘ Ó  שמעתיק כג) ע' (לאיכה "הצ"צ
'להעלותן מעתיק – זה מפ' קטע ב.Ó.".12ומפרש א, השירים ˘13.שיר Ó  אגה"ק – בימין נכלל הגוף "וכל

למש"כ בי' – ˘"..14סל"ב Ó  והדיוק"˘ÓÓ."(ספ"ד (לעיל חיבוק נק' תורה ע"י גם כי יל"פ השירים15.– שיר
ו. ˘16.ב, Ó  הדיוק"˘ÓÓ."ספמ"ט ג"כ וראה כדלעיל, נשיקין, המצות ע"י גם בכללות כי יל"פ כב.17.– כט, ישעי'

             

אייר ט' שישי יום
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יט.1. כז, התרגום2.משלי פי' לשלול זה האם וגו'": הפנים "כמים הפסוק שמביא אחר "פירוש" בתיבת הכוונה מה שאל: זה, ספר מחבר
"פנים – המצודות כמו מרומז וצורה" "דמות בתיבות (לכאורה פירושם? על גם הוספה בזה שיש או והמצודות? רש"י כמו לפרש רק וכו'

לשלול היא וגו') הפנים כמים הפסוק (שאחר "פירוש" "תיבת שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה כך על וכו'"). ‰ËÂ˘Ùשוחקות 'ÈÙ‰איך ועצ"ע .
– וגו' ומוסר חכמה לדעת בתחלתו: ככתוב הוא משלי דס' ענינו כי – בכתוב. שבתניא הפי' ובמילאÓÏÏ„ליישב וכו'. להתנהג ואיך מוסר

פי' זה כתוב (‰Â‰גם כן לפנים, הפנים מהםˆ"Ïשכמים – משלי ס' מוסרי בשארי וכמו וכיו"ב. טובה תחת רעה לשלם ולא האדם, אל האדם לב (
בהם. קשה עבודה דוקא שצ"ל מהם וכמה לקיימם, יוכל שבקל ÏÏכמה 'È Ï ÈÂ.לנדו"ד˘ÙÓÂבכל הוא – "כמים" שהדמיון הפי' אדה"ז –

" כן בטבע, זהו כי אחרת, וא"א – לפנים הפנים שכמים שכמו Ïהפרטים, „Ó Â‰‰ Ëלעבודה (ואפי' לזה,˜Ï‰אדם" לב שימת ורק – זקוק אין
הפי' אדה"ז לפי' מחשבות). ב' לחשוב שא"א אחר בענין כשחושב כיוןÂ‰‰Â‰משא"כ בדא"פ: להשתדל˘Ëי"ל עליו – גו' לב כן גו' כמים

ב'". סו"ס אגה"ק וראה כו' ינסה ג"כ – שונאו חבירו לע"ע אם ואפילו בחבירו) גם יפעול שעי"ז (כיון באהבתו ביותר
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אייר ט' שישי יום
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יט.1. כז, התרגום2.משלי פי' לשלול זה האם וגו'": הפנים "כמים הפסוק שמביא אחר "פירוש" בתיבת הכוונה מה שאל: זה, ספר מחבר
"פנים – המצודות כמו מרומז וצורה" "דמות בתיבות (לכאורה פירושם? על גם הוספה בזה שיש או והמצודות? רש"י כמו לפרש רק וכו'

לשלול היא וגו') הפנים כמים הפסוק (שאחר "פירוש" "תיבת שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה כך על וכו'"). ‰ËÂ˘Ùשוחקות 'ÈÙ‰איך ועצ"ע .
– וגו' ומוסר חכמה לדעת בתחלתו: ככתוב הוא משלי דס' ענינו כי – בכתוב. שבתניא הפי' ובמילאÓÏÏ„ליישב וכו'. להתנהג ואיך מוסר

פי' זה כתוב (‰Â‰גם כן לפנים, הפנים מהםˆ"Ïשכמים – משלי ס' מוסרי בשארי וכמו וכיו"ב. טובה תחת רעה לשלם ולא האדם, אל האדם לב (
בהם. קשה עבודה דוקא שצ"ל מהם וכמה לקיימם, יוכל שבקל ÏÏכמה 'È Ï ÈÂ.לנדו"ד˘ÙÓÂבכל הוא – "כמים" שהדמיון הפי' אדה"ז –

" כן בטבע, זהו כי אחרת, וא"א – לפנים הפנים שכמים שכמו Ïהפרטים, „Ó Â‰‰ Ëלעבודה (ואפי' לזה,˜Ï‰אדם" לב שימת ורק – זקוק אין
הפי' אדה"ז לפי' מחשבות). ב' לחשוב שא"א אחר בענין כשחושב כיוןÂ‰‰Â‰משא"כ בדא"פ: להשתדל˘Ëי"ל עליו – גו' לב כן גו' כמים

ב'". סו"ס אגה"ק וראה כו' ינסה ג"כ – שונאו חבירו לע"ע אם ואפילו בחבירו) גם יפעול שעי"ז (כיון באהבתו ביותר
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שזה3. בלבד זו ולא הקב"ה, את לאהוב נפש" לכל "שוה – זו בדרך מדוע יובן, הפרק) בהתחלת שהובאה (בהערה שליט"א הרבי לומד – לכך בהתאם
"קרוב אלא הדברÓ‡„"קרוב", "קרוב מזו: ויתירה ,"„‡Ó „‡Óההתבוננות מצד נפש" לכל "שוה היא אהבה). של זה בסוג מתבטא הזקן שרבנו (כפי "

טבע זה הרי שכן, הפנים, כמים של במעלה,‡Ï„Áהכללית שווים כששניהם גם הדבר" ו"קרוב חוזרת; אהבה בו מעוררת – לו שמראים שאהבה ,
" קרובה גם כשמלךÓ‡„והיא במשל, כמו זהו אלא, במעלה, שווים יהיו ששניהם שייך לא הרי ישראל, ובני הקב"ה של בנמשל שבעניננו מחמת ,"

" פעם ועוד להקב"ה; אהבה בהם לעורר לישראל, הקב"ה של אהבתו שעל הדבר ודאי הרי כך שפל, לאיש אהבה מראה ורב ל"מאד"Ó‡„גדול בנוסף "
הדבר קרוב – יותר נחותה האדם של והבנתו שמדריגתו שככל בכך, מיוחדת זו אהבה שכן, – נחותÂÈהראשון שהוא ככל שהרי האהבה, את לעורר

שווים כששניהם במשל: הנזכרות השונות בדרגות מודגש זה דבר להקב"ה. גדולה אהבה בו לעורר – לו מראה שהקב"ה האהבה אותו מחייבת יותר,
שזה בודאי – מלך הוא האהבה כשמעורר – "מלך" אהבה); מעורר זה אז (שגם יותר.במעלה ועוד עוד – ורב יותר, עוד – גדול חוזרת; אהבה מעורר

"הדיוט", הוא – כל ראשית אלא, למלך, שווה הוא שאין בלבד זו שלא שונות: דרגות כן גם נזכרות האהבה, את שמראים מי אל השני, בקצה גם וכך
את ויותר יותר לעורר עליה – ובהשגתו במדריגתו למטה שהוא ככל הרי פנים, כל על הלאה. וכך אנשים", "שפל – מזו ויתירה "נבזה", – כן על יתר
הוא אם מזו, יתירה אלא, – לאדם מהקב"ה היא האהבה אלא במעלה, דומה היא שאין "מאד", שזה בלבד זו שלא מאד", "מאד זה ולכן בו. האהבה
הקודמים. בפרקים שלמדנו ה' אהבת לעורר איך הדרכים לגבי זה, שבפרק ב"דרך" החידוש זהו חוזרת. אהבה בו לעורר צריך שזה בודאי – יותר נחות

דובר הקודמים בפרקים נחותות,˘‡ÂÏÈÙשכן, האדם של והשגתו מדריגתו ‡אם Ï,מוסבר כאן ואילו, וכו'. ה' ויראת ה' אהבת לעורר בכוחו יש

              

אייר י' קודש שבת יום
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אם כי מיוחדת, ל"התבוננות" זקוק הוא אין כאמור, שכן, האהבה, את לעורר יותר בכוחו – יותר נחותות האדם של והשגתו שמדריגתו שככל להיפך,
האהבה. את לעורר צריך זה ויותר יותר – יותר נחות שהוא שככל מחייב, הרי – כאמור – וזה הפנים", "כמים של לענין לב" יג,4.ל"שימת חגיגה

ג.5.ב. כה, י.6.איוב ז, ג.7.דניאל ו, ח.8.ישעי' ג, שמות
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אייר י' קודש שבת יום
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אם כי מיוחדת, ל"התבוננות" זקוק הוא אין כאמור, שכן, האהבה, את לעורר יותר בכוחו – יותר נחותות האדם של והשגתו שמדריגתו שככל להיפך,
האהבה. את לעורר צריך זה ויותר יותר – יותר נחות שהוא שככל מחייב, הרי – כאמור – וזה הפנים", "כמים של לענין לב" יג,4.ל"שימת חגיגה

ג.5.ב. כה, י.6.איוב ז, ג.7.דניאל ו, ח.8.ישעי' ג, שמות
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ה'תש"גד אייר, יט לעומריום ראשון

חומש: אמור, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק מו. ויש . . . סה חבירו אליו.

ִנים. ֹלׁש ׁשָ ינֹוק ַעד ְמֹלאת לֹו ׁשָ ֲערֹות ֹראׁש ּתִ ר ׂשַ ּלֹא ְלַסּפֵ ַח ְוׁשֶ ּלֹא ְלַגּלֵ ָרֵאל ׁשֶ ִמְנַהג ִיׂשְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ִמְנָהֵגי  ּבְ דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ ינֹוק( – הּוא  ּתִ ל  )ׁשֶ ְסּפֶֹרת[  ]=ּתִ ׁשֶערֶענֶעׁש  ָאּפְ ָערֹות –  ַהּשְׂ ִזיַזת  ּגְ
יל  ר ְלַהְרּגִ אֹות ָהֹראׁש ָנֲהגּו ְלַהּדֵ ַחת ּפֵ ִזיָזה ְוַהּנָ אֹות ָהֹראׁש. ּוִמּיֹום ַהּגְ ָאַרת ּפֵ ַהׁשְ ַהִחּנּוְך ּדְ רֹו הּוא ּבְ ְוִעּקָ

ה. ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ זֹון ּוְקִריַאת ׁשְ ת ַהּמָ ַחר ּוִבְרּכַ ית ָקָטן ּוִבְרכֹות ַהּשַׁ יַאת ַטּלִ ִעְנַין ְנׂשִ ינֹוק ּבְ ֶאת ַהּתִ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק כג

עד פרק כח

היום יום . . . 



לט היום יום . . . 

ה'תש"גה אייר, כ לעומריום שני

חומש: אמור, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה זהו . . . סה המלך.

רבינו הזקן קבל מר' מרדכי הצדיק ששמע מהבעש"ט: עס קומט ַארָאּפ א נשמה אויף 
דער וועלט און לעבט ָאּפ זיבעציג אכציג יָאהר, צוליב טָאן א אידען א טובה בגשמיות 

ובפרט אין רוחניות.

ם טֹוב: ַעל ׁשֵ ַמע ֵמַהּבַ ּשָׁ יק ׁשֶ ּדִ ַכי ַהּצַ ל ֵמר' ָמְרּדְ ֵקן ִקּבֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ִמּיּות ּוִבְפָרט  ַגׁשְ ֵדי ַלֲעׂשֹות ִליהּוִדי טֹוָבה ּבְ ָנה, ּכְ מֹוִנים ׁשָ ְבִעים־ׁשְ ָמה ָלעֹוָלם ְוָחָיה ׁשִ יֹוֶרֶדת ְנׁשָ

רּוָחִנּיּות. ּבְ

ה'תש"גו אייר, כא לעומריום שלישי

חומש: אמור, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והנה ככל . . . 130 באריכות.

אבותינו  כ"ק  הוד  ופירשו  הלכה,  דבר  מתוך  אלא  מחברו  אדם  יפטר  אל  אמרז"ל: 
רבותינו הקדושים, אזא דבר תורה ווָאס מַאכט איהם - דעם הערער - פאר א מהלך. 
ענין ההילוך הוא לעלות מדרגא לדרגא בעילוי אחר עילוי, מעלת הנשמות על מעלות 
המלאכים, דעלי' זו היא ביותר על ידי עבודה בפועל טוב, טָאן א טובה א אידען בגשמיות 

בכלל וברוחניות בפרט.

ּוֵפְרׁשּו  ֲהָלָכה",  ַבר  ּדְ ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ ֵמֲחֵברֹו  ָאָדם  ֵטר  ִיּפָ "ַאל  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 
ֲאִזין –  ה אֹותֹו – ֶאת ַהּמַ עֹוׂשֶ ֶזה, ׁשֶ ַבר ּתֹוָרה ּכָ ים, ּדְ דֹוׁשִ ת ֲאבֹוֵתינּו ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ בֹוד ְקֻדּשַׁ הֹוד ּכְ
מֹות ַעל ַמֲעלֹות  ׁשָ ִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי, ַמֲעַלת ַהּנְ א ּבְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ְך'. ִעְנַין ַהִהּלּוְך הּוא ַלֲעלֹות ִמּדַ ִל'ְמַהּלֵ
ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֹפַעל טֹוב, ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ִליהּוִדי  יֹוֵתר ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה ּבְ ה זֹו ִהיא ּבְ ֲעִלּיָ ּדַ ְלָאִכים,  ַהּמַ

ְפָרט. ְכָלל ּוְברּוָחִנּיּות ּבִ ּבִ

ה'תש"גז אייר, כב לעומריום רביעי

חומש: אמור, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: וכולם . . . סו א"ס ב"ה.

ּדּור. ֲאָבל נֹוֲהִגין  ּסִ ר ּבַ ית ֲאׁשֶ ִהְלכֹות ִציּצִ תּוב ּבְ ּכָ יו, ּוְכמֹו ׁשֶ דֹול ֵאין ָצִריְך ְלַכּסֹות ֹראׁשֹו ַעד ּפִ ית ּגָ ֲעִטיַפת ַטּלִ ּבַ
ם ָהֵעיַנִים. דֹול ּגַ ית ּגָ ּלִ ל ַהּטַ ֶחְלקֹו ָהֶעְליֹון ׁשֶ ְלַכּסֹות ּבְ

ף  ּדַ ְליֹום  ף  ּדַ  – בּוִעים  ַהּקְ עּוִרים  ׁשִ ַעל  נֹוָסף   – סֹוָטה  ֶכת  ַמּסֶ ִפיָרה  ַהּסְ יֵמי  ּבִ ִלְלֹמד  נֹוֲהִגים 
ְליֹום.

יום 
שני
תהלים:
מפרק כט
עד פרק לד

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק לה
עד פרק לח

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק לט
עד פרק מג



היום יום . . . מ

ה'תש"גח אייר, כג לעומריום חמישי

חומש: אמור, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ולכן המשיל . . . סו בחייהם.

א שליח איז דָאך איין זאך מיט דעם משלח, - ע"ד המבואר בענין שהמלאך נקרא בשם 
ה' ממש כשהוא שליח מלמעלה, ומכל שכן נשמות, ומבואר שבנשמות הוא עוד במעלה 
יתרה. - והנה חסידים זיינען שלוחים פון רבי'ן, פון אלטען רבי'ן, איז אז מ'טוט, איז 
מען מקושר, איז דאמָאלט איז ער אין אלץ מקושר: עס געהט א חסיד, עסט א חסיד, 

שלָאפט א חסיד.

הּוא  ׁשֶ ׁש ּכְ ם ה' ַמּמָ ׁשֵ ְלָאְך ִנְקָרא ּבְ ַהּמַ ִעְנַין ׁשֶ ֹבָאר ּבְ ֶרְך ַהּמְ ַח – ַעל ּדֶ ּלֵ ׁשַ ִליַח הּוא ְמֻאָחד ִעם ַהּמְ ׁשָ
ַמֲעָלה ְיֵתָרה. מֹות הּוא עֹוד ּבְ ׁשָ ּנְ ּבַ מֹות, ּוְמֹבָאר ׁשֶ ן ְנׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ַמְעָלה, ּוִמּכָ ִליַח ִמּלְ ׁשָ

ִרים  ִרים; ְוָאז ְמֻקּשָׁ ּפֹוֲעִלים ֲהֵרי ְמֻקּשָׁ ֵקן, ּוְכׁשֶ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ י, ׁשֶ לּוֵחי ָהַרּבִ ה ֲחִסיִדים ֵהם ׁשְ ְוִהּנֵ
ן ָחִסיד. ּכֹל: הֹוֵלְך ָחִסיד, אֹוֵכל ָחִסיד, ָיׁשֵ ּבַ

ה'תש"גט אייר, כד לעומריום ששי

חומש: אמור, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וז"ש אסף . . . האצילות.

ר ָהָאָדם רֹוֶאה אֹו ׁשֹוֵמַע, הּוא הֹוָרַאת ַהְנָהָגה  ָבר ְוָדָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ם טֹוב ָאַמר: ּכָ ַעל ׁשֵ מֹוֵרנּו ַהּבַ
ֲעבֹוַדת ה'. ֶרְך ּבַ יל ִמּכֹל, ּדֶ ּכִ ֲעבֹוַדת ה'. ְוֶזהּו ִעְנַין ָהֲעבֹוָדה, ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ּבַ

ה'תש"גי אייר, כה לעומרשבת

חומש: אמור, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מז. והנה . . . כמש"ל.

רּוָסה. ַלח ַעל ַהּפְ ַלח, ְוֹלא ִלְזרֹוק ַהּמֶ ּמֶ ָעִמים ּבַ ֹלׁש ּפְ רּוַסת ַהּמֹוִציא ׁשָ יל ּפְ ַנֲהִגיָנן ]=ָאנּו נֹוֲהִגים[ ְלַהְטּבִ

בּועֹות תקנ"ה  ַהּשָׁ ַחג  ּדְ יֹום ב'  ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ר  ִסּפֵ עּוָדה  ּסְ ּבַ בּועֹות תרכ"א  ַהּשָׁ ַחג  ּדְ יֹום ב' 
עּוָדה  ּסְ בּועֹות תקכ"ח ּבַ ַחג ַהּשָׁ יֹום ב' ּדְ ֵקן( : ּבְ נּו ַהּזָ י )ַרּבֵ עּוָדה ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּסְ ּבַ
ירּות  ׁשֹון ַסּפִ ם הּוא ִמּלְ ם ָלֶכם", ּוְסַפְרּתֶ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש(, "ּוְסַפְרּתֶ ּגִ י )ַהּמַ ת מֹוִרי ְוַרּבִ בֹוד ְקֻדּשַׁ ָאַמר ּכְ
ת ֲאֹדִני ָאִבי  בֹוד ְקֻדּשַׁ ֵען ּכְ ּשָׁ ִהיר. ַוּיִ ֶכם" ּבָ ְהֶיה ַה"ּלָ ּיִ ם ָלֶכם", ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ּוְבִהירּות. "ּוְסַפְרּתֶ
דֹוָלה.  ְדֵבקּות ּגְ בֹות ּבִ ל ד' ּבָ ּגּון ׁשֶ ֵקן[ ַעל ְזרֹועֹות ָקְדׁשֹו, ַוְיׁשֹוֵרר ֶאת ַהּנִ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ֶכם"? ְותֹוְך  ִרים ֶאת ַה"ּלָ ה ְמַסּפְ ֵאָלה: ּוַבּמֶ ל ׁשְ ִנּגּון ׁשֶ דֹוׁש, ַוּיֹאֶמר – ּבְ יּהַ ֶאת ֹראׁשֹו ַהּקָ ְך ִהְגּבִ ַאַחר ּכָ
ה  ל ִמּדָ ּכָ ּדֹות, ׁשֶ ַבע ַהּמִ ֵברּור ׁשֶ ִמימֹות, ּבְ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ ׁשֶ ׁשּוָבה: ּבְ ל ּתְ ִנּגּון ׁשֶ ּבּור ָאַמר – ּבְ ֵדי ּדִ ּכְ
רּור. ת ֵאיָנּה ְצִריָכה ּבֵ ּבָ ׁשַ תֹות, ּדְ ּבָ ַבע ׁשַ ּדֹות ַעְצָמם ִיְהיּו ׁשֶ ַבע ַהּמִ ַבע, ְוׁשֶ לּוָלה ִמּשֶׁ ְהֶיה ּכְ ה ּתִ ּוִמּדָ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק מד

עד פרק מח

יום 
שישי
תהלים:
מפרק מט
עד פרק נד

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק נה

עד פרק נט

            

ה'תש"ע אייר ד' ראשון יום   

        


חיוב חכמים הטילו התורה, מצוות מכל פטורים שקטנים אף
שטעם זו בהלכה מהנאמר אך במצוות. לחנכם כדי עליהם
הרואים שיבכו (כדי נפש" עגמת "מפני רק הוא לקטן הקריעה
בקטן נוהגת אינה אבלות שמצות מבואר המת), כבוד וירבה

תתע) סי' מו"ק .(מרדכי
להביא אין ומכאן בקטן. נוהגים אבלות שדיני אומרים ויש
טעם כל ואצלו חינוך, לגיל הגיע שלא בקטן מדובר כי ראיה,
יש לחינוך כשהגיע אך נפש. עגמת משום רק הוא הקריעה

חינוך מדין לו .(רדב"ז)לקרוע
משום הוא בקטן, אבלות מצות שאין הסוברים וטעם
לתשובה הקרובים את לעורר בעיקרן נועדו האבלות שהנהגות

שאינו בקטן שייך אינו זה וטעם בהם, פגעה הדין שמידת לאחר
עונשין. בר

מצוות לקיים הקטן את להרגיל הוא עיקרו חינוך חיוב ועוד:
קבוע, באופן מזדמן שקיומן במצוות שייך זה והרי כשיגדיל,
לאדם יזדמנו שלא יתכן ואף מצוי, אינו שקיומן במצוות ולא

כלל.
לאבלות: הקטן את לחנך חובה יש באב בתשעה זה, ולפי
הקרובים את לעורר כדי אינם באב בתשעה האבילות דיני כי
לפני שאירע הבית חורבן על היא בה האבילות שהרי לתשובה,
השני, הטעם לפי וגם הזה. הדור חטאי בגלל ולא דורות, הרבה
בקביעות, שנה מידי הנוהגים דינים על הוא המדובר כאן הרי

חינוך. דין בהם שייך ולכן
    

ה'תש"ע אייר ה' שני יום    

         
            

          
א)במשנה כו, קטן על(מועד הקורע מתאחין, שאין קרעין ואלו :

בית אב ועל נשיא, ועל תורה, שלימדו רבו ועל אמו, ועל אביו
על וקורע ירושלים. ועל המקדש, ועל יהודה, ערי ועל דין...

ירושלים. על ומוסיף מקדש
מהפסוק(שם)ובגמרא ולמדו מנלן? יהודה ערי (ירמיהושאלו:

ה) אישמא, שמנים ומשומרון משלו משכם אנשים "ויבאו :
בידם ולבונה ומנחה ומתגודדים בגדים וקרועי זקן מגולחי

ה'". בית להביא
פיינשטין הגר"מ סקי"א)וכתב ע', סי' ד', או"ח הזה(אג"מ שבזמן

ירושלים על לא אבל המקדש מקום על קריעה לקרוע צריך

האומות. ברשות ואינה לתפארת בנויה שהיא מאחר העתיקה,
– האומות בידי נתון מירושלים חלק שאם הסתייגות, ומוסיף

אחר ובמקום לקרוע. צריך – יפה בנוי אם לז)אף סי' ה, הוסיף(שם
יהודה ערי על לקרוע שצריך ערוך' ה'שולחן לשון דיוק פי על
נמצאות וירושלים יהודה שערי וכיון "בחורבנן", וירושלים
ואין כחרבות נחשבות אינן בנויות, והן יהודים של בשלטון
"בידינו", הוא אם גם המקדש, מקום אבל עליהן, לקרוע צורך

עליו. לקרוע יש בנוי אינו עוד כל
עבדי' 'ישכיל בשו"ת מג)וגם סי' מקום(ח, את שהרואה כתב

צריך, אינו העתיקה ירושלים את והרואה קריעה צריך המקדש
מתים, טמאי שאנו כיון למקום להיכנס הרשות לנו שאין מכיון
צריך אין בה שולטים שאנו ירושלים על אבל בו, שלטון לנו אין

לקרוע.

ה'תש"ע אייר ו' שלישי יום      

        
    

המת את לפנות שמותר הירושלמי, בשם משנה' ה'כסף וכתב
וה'אור אבותיו. בנחלת קבור להיות לאדם נוח כי אבותיו, לקברי
שקנו אלא בחיים עודם אבותיו אם גם הוא שההיתר הוסיף, שמח'
יהושע בספר מהמסופר ראיה והביא נחלה. באותה קבר לעצמם

אף(כד,לג) אפרים, בהר בנו פינחס בגבעת הכהן אלעזר את שקברו ,
(כי חייו ימי כל בשילה להיות חייב והיה גדול כהן היה שאלעזר

לעולם ממנה יוצא הגדול הכהן שאין ירושלים, כדין שילה (הל'דין

ה"ז) פ"ה מקדש בחיים.כלי עדיין היה שפינחס אף וזאת ,(
לארץ להעלותו כדי המת את לפנות שמותר נפסק וכן

עמו" אדמתו "וכפר ככתוב מכפרת, הארץ אדמת כי ישראל,
ג) ס"ק ש"ך שמ"ג, סי יו"ד .(ש"ע

לו נוח שלא דעתו גילה הנפטר אם שאפילו חידש והרלב"ח
מצוה להם ויש להעלותו בניו רשאים ישראל, בארץ להיקבר
דבריו לקיים חייבים – להעלותו לא בפירוש ציווה אם ורק בכך,

ב) ס"ק שם יו"ד תשובה .(פתחי
מקרלין האדמו"ר של הסתלקותו לאחר שהיה ומעשה
ושאלו ישראל, לארץ להעלותו ביקשו שחסידיו הברית, בארצות
נפשו שמשאת וידוע היות כי והשיב, פרנק הגרצ"פ את כך על
ומצוה בה להיקבר לו שנוח ברור בירושלים, לגור היתה

לארץ רע"ד)להעלותו סי' יו"ד צבי .(הר



מי             

ה'תש"ע אייר ד' ראשון יום   

        


חיוב חכמים הטילו התורה, מצוות מכל פטורים שקטנים אף
שטעם זו בהלכה מהנאמר אך במצוות. לחנכם כדי עליהם
הרואים שיבכו (כדי נפש" עגמת "מפני רק הוא לקטן הקריעה
בקטן נוהגת אינה אבלות שמצות מבואר המת), כבוד וירבה

תתע) סי' מו"ק .(מרדכי
להביא אין ומכאן בקטן. נוהגים אבלות שדיני אומרים ויש
טעם כל ואצלו חינוך, לגיל הגיע שלא בקטן מדובר כי ראיה,
יש לחינוך כשהגיע אך נפש. עגמת משום רק הוא הקריעה

חינוך מדין לו .(רדב"ז)לקרוע
משום הוא בקטן, אבלות מצות שאין הסוברים וטעם
לתשובה הקרובים את לעורר בעיקרן נועדו האבלות שהנהגות

שאינו בקטן שייך אינו זה וטעם בהם, פגעה הדין שמידת לאחר
עונשין. בר

מצוות לקיים הקטן את להרגיל הוא עיקרו חינוך חיוב ועוד:
קבוע, באופן מזדמן שקיומן במצוות שייך זה והרי כשיגדיל,
לאדם יזדמנו שלא יתכן ואף מצוי, אינו שקיומן במצוות ולא

כלל.
לאבלות: הקטן את לחנך חובה יש באב בתשעה זה, ולפי
הקרובים את לעורר כדי אינם באב בתשעה האבילות דיני כי
לפני שאירע הבית חורבן על היא בה האבילות שהרי לתשובה,
השני, הטעם לפי וגם הזה. הדור חטאי בגלל ולא דורות, הרבה
בקביעות, שנה מידי הנוהגים דינים על הוא המדובר כאן הרי

חינוך. דין בהם שייך ולכן
    

ה'תש"ע אייר ה' שני יום    

         
            

          
א)במשנה כו, קטן על(מועד הקורע מתאחין, שאין קרעין ואלו :

בית אב ועל נשיא, ועל תורה, שלימדו רבו ועל אמו, ועל אביו
על וקורע ירושלים. ועל המקדש, ועל יהודה, ערי ועל דין...

ירושלים. על ומוסיף מקדש
מהפסוק(שם)ובגמרא ולמדו מנלן? יהודה ערי (ירמיהושאלו:

ה) אישמא, שמנים ומשומרון משלו משכם אנשים "ויבאו :
בידם ולבונה ומנחה ומתגודדים בגדים וקרועי זקן מגולחי

ה'". בית להביא
פיינשטין הגר"מ סקי"א)וכתב ע', סי' ד', או"ח הזה(אג"מ שבזמן

ירושלים על לא אבל המקדש מקום על קריעה לקרוע צריך

האומות. ברשות ואינה לתפארת בנויה שהיא מאחר העתיקה,
– האומות בידי נתון מירושלים חלק שאם הסתייגות, ומוסיף

אחר ובמקום לקרוע. צריך – יפה בנוי אם לז)אף סי' ה, הוסיף(שם
יהודה ערי על לקרוע שצריך ערוך' ה'שולחן לשון דיוק פי על
נמצאות וירושלים יהודה שערי וכיון "בחורבנן", וירושלים
ואין כחרבות נחשבות אינן בנויות, והן יהודים של בשלטון
"בידינו", הוא אם גם המקדש, מקום אבל עליהן, לקרוע צורך

עליו. לקרוע יש בנוי אינו עוד כל
עבדי' 'ישכיל בשו"ת מג)וגם סי' מקום(ח, את שהרואה כתב

צריך, אינו העתיקה ירושלים את והרואה קריעה צריך המקדש
מתים, טמאי שאנו כיון למקום להיכנס הרשות לנו שאין מכיון
צריך אין בה שולטים שאנו ירושלים על אבל בו, שלטון לנו אין

לקרוע.

ה'תש"ע אייר ו' שלישי יום      

        
    

המת את לפנות שמותר הירושלמי, בשם משנה' ה'כסף וכתב
וה'אור אבותיו. בנחלת קבור להיות לאדם נוח כי אבותיו, לקברי
שקנו אלא בחיים עודם אבותיו אם גם הוא שההיתר הוסיף, שמח'
יהושע בספר מהמסופר ראיה והביא נחלה. באותה קבר לעצמם

אף(כד,לג) אפרים, בהר בנו פינחס בגבעת הכהן אלעזר את שקברו ,
(כי חייו ימי כל בשילה להיות חייב והיה גדול כהן היה שאלעזר

לעולם ממנה יוצא הגדול הכהן שאין ירושלים, כדין שילה (הל'דין

ה"ז) פ"ה מקדש בחיים.כלי עדיין היה שפינחס אף וזאת ,(
לארץ להעלותו כדי המת את לפנות שמותר נפסק וכן

עמו" אדמתו "וכפר ככתוב מכפרת, הארץ אדמת כי ישראל,
ג) ס"ק ש"ך שמ"ג, סי יו"ד .(ש"ע

לו נוח שלא דעתו גילה הנפטר אם שאפילו חידש והרלב"ח
מצוה להם ויש להעלותו בניו רשאים ישראל, בארץ להיקבר
דבריו לקיים חייבים – להעלותו לא בפירוש ציווה אם ורק בכך,

ב) ס"ק שם יו"ד תשובה .(פתחי
מקרלין האדמו"ר של הסתלקותו לאחר שהיה ומעשה
ושאלו ישראל, לארץ להעלותו ביקשו שחסידיו הברית, בארצות
נפשו שמשאת וידוע היות כי והשיב, פרנק הגרצ"פ את כך על
ומצוה בה להיקבר לו שנוח ברור בירושלים, לגור היתה

לארץ רע"ד)להעלותו סי' יו"ד צבי .(הר



מב            

ה'תש"ע אייר ז' רביעי יום  

        
          

     
לקיים כדי אפילו כבודו על למחול למלך שאסור מכאן
התורה את קורא שהמלך אמרו הקהל מצות לגבי אך מצוה.
התורה לכבוד בעמידה קרא המלך ואגריפס בישיבה, העם באזני

חכמים א)ושבחוהו מא, .(סוטה
הדינים: בין לחלק ויש

בזיונו על אך מצוה, לצורך כבודו על למחול יכול המלך
בזיון בכך אין כי מעומד, הקריאה הותרה ולכן למחול לו אסור
בפניו ביריקה הכרוכה החליצה ואילו הכבוד, מניעת רק אלא

הותרה לא – בזיון ב)שהיא יט, סנהדרין .(ר"ן
מצוה, לצורך בזיון אפילו הותר עצמו למלך לחלק: יש ועוד

מעומד, לקרוא יכול המלך ולכן אותו לבזות אסור לאחרים אך
בפניו לירוק לאשה להתיר אין .שם)(ר"ןאך

שהיה המלך דוד של הנהגתו מיושבת השני הביאור ולפי
אפילו מותר עצמו למלך כי ה', ברית ארון לפני ומכרכר מפזז

המצוה לכבוד שם)להתבזות דוד .(דרכי
רשאי מצוה שלצורך חכם, תלמיד לענין מכאן ללמוד יש וכן

בגמרא שמצינו כפי בזיונו, על א)למחול יז, שמואל(כתובות שרב
וכלה. חתן לשמח בעצמו ראש קלות נוהג היה יצחק בר

זירא רבי במצוה(שם)ובדעת רק כי לומר, יש עליו החולק
אך המלך, כדוד עצמו, לבזות לת"ח מותר למקום אדם שבין
הרי במצוה מדובר כי שאף לחבירו, אדם שבין במצוה לא

השכינה כלפי ולא חברו כלפי שם)מתבזה כתובות שיעורים .(קובץ

חמיש ה'תש"עיום אייר ח' י     

        
          

   
יעבץ' 'משנת ה)בספר אות מח סי' שינה(מועדים שהרמב"ם העיר,

לי"ג תתחלק עצמה ישראל שארץ כתב ולא הגמרא מלשון
הי"ג, חלק נוטל ישראל שכובשין הארצות שמכל אלא חלקים,
אבל הנכבשות, ארצות משאר י"ג חלק שנוטל שכוונתו ומכאן

מישראל. אחד כל כמו נוטל עצמה ישראל בארץ
פי על שנעשתה הראשונה החלוקה הרמב"ם לשיטת לדבריו,
ישראל בארץ ולכן לעתיד, גם ונמשכה בטלה לא ותומים אורים
אפשר אי שהרי מי"ג, אחד חלק נוטל המשיח אין עצמה

נקבעה. שכבר נחלה להפקיע
בבא במסכת המבואר פי על אחר, הסבר בזה לומר יש אכן,

ב)בתרא הקב"ה(קכב, ידי על החלוקה תהיה לבוא דלעתיד
לד)בעצמו סי' בהלכה, המשיח .(ימות

יש מי"ג אחד חלק נוטל המשיח שהמלך זה דין על אמנם,
יתכן ואיך הארץ", תחלק "לאלה בתורה מפורש הרי להקשות:

התורה? דין לבטל
משה' ה'אגרות קיג)ומבאר סי' יכול(או"ח 'מלך' שבתורת

שירצה כמה כל מהנכבש לקחת י)המשיח בהל' כאן הרמב"ם ,(כמ"ש
מי"ג. אחד חלק רק ייקח שמישראל אלא

ה'תש"ע אייר ט' שישי יום  

         
     

ידי על המתקיימת עמלק, מעשה את לזכור המצוה על
החינוך בספר כתב שנה, מידי 'זכור' פרשת תרג)קריאת :(מצוה

ונקמה המלחמה לעשות להם כי בזכרים, נוהגת זו "ומצוה
לנשים". ולא באויב,

כי כאן ברמב"ם מפורש שהרי תמוהים הדברים ולכאורה,
מחופתה! כלה אפילו יוצאת מצוה למלחמת

אלא למלחמה, יוצאת שהכלה הכוונה שאין מפרשים ויש
ממנה יוצאת והכלה בטילה החופה יוצא, והחתן .(רדב"ז)שמאחר

להלחם כדי אינה אכן מחופתה הכלה שיציאת גם ויתכן
ונשים ומאחר המלחמה, לאנשי מזון לספק כדי אלא בעצמה,

עמלק מעשה זכירת ממצות הן פטורות המלחמה, מעצם פטורות
המלחמה אנשי את לעורר נד)שנועדה או"ח ח, אומר יביע .(ראה

במקום דבריו את סותרים כאן החינוך דברי לכאורה אמנם
בנקבות! אף נוהגת עממים שבעה הריגת שמצות אחר

ואין מלחמה, ידי על היא עמלק מחיית מצות לחלק: ויש
מוטלת עממים שבעה מחיית מצות אבל בכך, אשה של דרכה
מהם אחד להרוג הזדמנות בידו נקרית כאשר יחיד, כל על אף

סיסרא את שהרגה יעל כמעשה שייכת, אשה גם יואל(דבריובזה

קיח) .סי'
המצוות בספר הרמב"ם מדברי אך החינוך, לדעת זה וכל

יד) ולפי(שורש מצוה, במלחמת משתתפות כן הנשים כי משמע
כאנשים זכור פרשת בשמיעת חייבות שם)(יביעזה .אומר

ה'תש"ע אייר י' קודש שבת   

        
           
          


התורה יסודי י"ב)בהלכות הל' שחכמת(פ"ב הרמב"ם כתב

ראויה ודעת דעת כל ש"אין עמוקים" "דברים בה יש האמת

            

חז"ל ואמרו א)לסבלן". יג, עולם(חגיגה של כבשונו שהן "דברים :
אותן תדרוש ואל לבדך, לך "כלומר לבושך", תחת יהיו
ראשי לו מוסרים מדעתו" ומבין "חכם שהוא מי ורק ברבים",
יהיה התורה עסק עיקר המשיח בימות הכיצד כן, ואם הפרקים.

מכסים"? לים "כמים הגבלה, בלי ה'", את "לדעת
והביאור:

ללומדה, חייב אחד שכל מהתורה חלק היא האמת חכמת
עצמה מצד שהתורה משום אינן זו חכמה בלימוד וההגבלות
האדם בני שרוב כיון אלא בהסתר, להיות צריכה (ה'חפצא')
לצאת ועלולה שבה, העומק על לעמוד יכולים אינם (ה'גברא')
ותהיה יוסרו, המניעות כל כאשר המשיח בימות ואילו תקלה.

הגבלות. ללא בה ילמדו זו, בחכמה כראוי להתעמק היכולת
חכמת בלימוד הגבלה אין עצמה התורה שמצד - זה פי על

האריז"ל דברי יובנו - ההקדמות)האמת לשער הרח"ו ש"דווקא(הקדמת
אף החכמה", זאת לגלות ומצוה מותר האחרונים אלו בדורות
אם כי חכמים תלמידי מכל "נעלמת הייתה הראשונים שבדורות

סגולה" כ"ו)ליחידי סי' לאדה"ז הקודש חלה(אגרת האחרונים בדורות :
תורתך" הפרו לה' לעשות "עת ומשום הרוחני במצב ירידה
הפנימיים הכוחות את המעוררת התורה פנימיות את לגלות צריך

שלם. בלב ה' את לעבוד ומסייעת שבנשמה
עיקר כי המשיח, לימות הכנה מהווה זה לימוד לכך, בנוסף
שחידוש וכדי בוראם", "דעת בהשגת יהיה המשיח בימות העסק
בדורות הרי עולם", של ב"מנהגו מוחלט שינוי יהי' לא זה עצום
ידי על לכך בהכנה צורך יש המשיח ימות שלפני האחרונים

התורה. פנימיות לימוד
    

             

          
   

         
         
           
        

       

         
         

        
        

          
           

     





























             

         
       


      

       
       

           


       
     

        
          

    
        

        
         

         
       

           
         
         

    
       

       
       

       
         

    



























































מג             

חז"ל ואמרו א)לסבלן". יג, עולם(חגיגה של כבשונו שהן "דברים :
אותן תדרוש ואל לבדך, לך "כלומר לבושך", תחת יהיו
ראשי לו מוסרים מדעתו" ומבין "חכם שהוא מי ורק ברבים",
יהיה התורה עסק עיקר המשיח בימות הכיצד כן, ואם הפרקים.

מכסים"? לים "כמים הגבלה, בלי ה'", את "לדעת
והביאור:

ללומדה, חייב אחד שכל מהתורה חלק היא האמת חכמת
עצמה מצד שהתורה משום אינן זו חכמה בלימוד וההגבלות
האדם בני שרוב כיון אלא בהסתר, להיות צריכה (ה'חפצא')
לצאת ועלולה שבה, העומק על לעמוד יכולים אינם (ה'גברא')
ותהיה יוסרו, המניעות כל כאשר המשיח בימות ואילו תקלה.

הגבלות. ללא בה ילמדו זו, בחכמה כראוי להתעמק היכולת
חכמת בלימוד הגבלה אין עצמה התורה שמצד - זה פי על

האריז"ל דברי יובנו - ההקדמות)האמת לשער הרח"ו ש"דווקא(הקדמת
אף החכמה", זאת לגלות ומצוה מותר האחרונים אלו בדורות
אם כי חכמים תלמידי מכל "נעלמת הייתה הראשונים שבדורות

סגולה" כ"ו)ליחידי סי' לאדה"ז הקודש חלה(אגרת האחרונים בדורות :
תורתך" הפרו לה' לעשות "עת ומשום הרוחני במצב ירידה
הפנימיים הכוחות את המעוררת התורה פנימיות את לגלות צריך

שלם. בלב ה' את לעבוד ומסייעת שבנשמה
עיקר כי המשיח, לימות הכנה מהווה זה לימוד לכך, בנוסף
שחידוש וכדי בוראם", "דעת בהשגת יהיה המשיח בימות העסק
בדורות הרי עולם", של ב"מנהגו מוחלט שינוי יהי' לא זה עצום
ידי על לכך בהכנה צורך יש המשיח ימות שלפני האחרונים

התורה. פנימיות לימוד
    

             

          
   

         
         
           
        

       

         
         

        
        

          
           

     





























המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום ראשון עמ' א

             

         
       


      

       
       

           


       
     

        
          

    
        

        
         

         
       

           
         
         

    
       

       
       

       
         

    

























































המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שני עמ' א

             

       
       

        
        

        
        

     
       

         
        

        
        

      
     

         
    

































המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שלישי עמ' ב



מד           
      

       

ה'תש"ע אייר ד' ראשון יום

   
ּדברי‡. ּבמקצת נֹוהג האבל ׁשּיהיה סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמּדברי

יֹום ׁשלׁשים ּכל ׁשהריאבלּות, יֹום? לׁשלׁשים סמכּו ּומּנין . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָֹֹ
מּכלל, ימים"; ירח אּמּה ואת אביה את "ּובכתה אֹומר: ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָהּוא

יֹום. ׁשלׁשים ּכל מצטער ְְִִֵֵֶַָָָֹׁשהאבל
.יֹום ׁשלׁשים ּכל ּבהן אסּור ׁשהאבל ּדברים :ואּלּו ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

מרעּות ּובׂשמחת ּובנּׂשּואין, ּובגהּוץ, ּבתסּפרת, [-אסּור ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹ
חברים] הּכלסעודת - למדינה מּמדינה ּבסחֹורה וליל ,ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹ

ּדברים. ְֲִִָָחמּׁשה
אֹו‚. ּגּופֹו, ׂשער ּכל לסּפר ׁשאסּור ּכׁשם ּכיצד? ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבתסּפרת

אסּור ּכ - ׁשבעה ּכל ּבכלי, צּפרניו לקץ אֹו ׂשפמֹו, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹלגּלח
- האּׁשה אבל ּבאיׁש; אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשלׁשים. ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֹּכל
יֹום ׁשלׁשים עד והאיׁש ׁשבעה, לאחר ׂשער ּבנטילת .מּתרת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ
ּפרע ׁשּיׁשּלח עד ׂשערֹו לגּדל חּיב - אּמֹו ועל אביו [-ועל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

רב] חבריו.שער ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ,ְֲֲִֵֶַָ
ּכל„. ּומגהצין חדׁשים לבנים ּכלים ללּבׁש אסּור ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָֹֹוכן

ּומגהצין, צבּועין היּו האּׁשה. ואחד האיׁש אחד ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹֹׁשלׁשים,
לבנים ׁשהן ּפי על אף - חדׁשים היּו לא אם וכן ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻמּתרין;

מּתרין ּולאחרּומגהצין, ּגהּוץ. מּׁשּום ּבהם אין ּפׁשּתן, ּוכלי . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
אּמֹו. ועל אביו על אפּלּו ּבגהּוץ, מּתר יֹום, ְְְֲִִִִִַַָָֹֻׁשלׁשים

יֹום‰. ׁשלׁשים ּכל אּׁשה לּׂשא אסּור ּכיצד? ּומּתרּבנּׂשּואין ; ְְִִִִִֵַָָָָָֹֻ
קּים ּכבר אם - אׁשּתֹו ׁשּמתה ּומי הּמיתה. ּביֹום אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָלארׂש
ּבנים לֹו ואין ׁשּיׁשּמׁשּנּו, מי לֹו ויׁש ּורבּיה, ּפרּיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמצות
עליו ׁשּיעברּו עד אחרת, אּׁשה לּׂשא אסּור זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָקטּנים
ּורבּיה, ּפרּיה מצות עדין קּים ׁשּלא מי אבל רגלים. ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשה
ׁשּיׁשּמׁשּנּו מי לֹו ׁשאין מי אֹו קטּנים, ּבנים לֹו ויׁש ׁשּקּים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָאֹו
עד עליה לבֹוא לֹו ואסּור מּיד; ולכנס לארׂש מּתר זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
עד ּתּבעל לא אבלה, ׁשהיתה האּׁשה וכן יֹום. ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹׁשלׁשים

יֹום. ְִֹׁשלׁשים
.Âלעׂשֹותּה מּתר אֹותּה, לפרע חּיב ׁשהיה מרעּות ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻׂשמחת

להּכנס אסּור - לפרעּה חּיב אינֹו אם אבל ׁשבעה. לאחר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָמּיד
יֹום ׁשלׁשים עד .לּה ְִַָֹ

.Êועל אביו על אבל מתים; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה
ׁשנים עד מרעּות לׂשמחת יּכנס לא - ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹאּמֹו

חדׁש .עׂשר ֶָָֹ
.Áׁשלׁשים לאחר ּבסחֹורה ליל מּתר - ּכּלן הּמתים ּכל ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻֻעל

ויאמרּו חבריו, ּבֹו ׁשּיגערּו עד - אּמֹו ועל אביו ועל ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹיֹום.
עּמנּו' ל' .לֹו: ִֵָ

.Ëאינֹו רצה, ּבעסקֹו; ממעט רצה, - ּכּלן הּמתים ּכל ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעל
ּבעסקֹו ממעט אּמֹו, ועל אביו על .ממעט. ְְְְְִִִֵֵַַַַָ

.È;ממעט ּבעסקֹו, למעט יכֹול אם - למקֹום מּמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָההֹול
נפׁש חּיי ּבהם ׁשּיׁש ּודברים הּדר צרכי יקנה לאו, .ואם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

.‡Èצלּוב ּבעלּה ׁשהיה תלוי]מי צלּובה,[- אׁשּתֹו אֹו ּבעיר, ְְֲִִִֶַָָָָָָ
ׁשּיכלה עד העיר, ּבאֹותּה לׁשּכן לֹו אסּור - ואּמֹו אביו ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹאֹו

ּכאנטֹוכיא ּגדֹולה עיר היתה ואם עיר]הּבׂשר. שם לֹו[- יׁש , ְְְְְְִִֵַַָָָָָָ
ּבֹו. צלּובין ׁשאינן האחר ּבּצד ְְִִֵֵֶַַַָָֹלׁשּכן

.È;ּולכאן לכאן עֹולה והּוא ּככּלֹו, מקצתֹו - ׁשביעי ְְְְְְִִִֶָָָֻיֹום
ּביֹום הּדברים, ׁשאר ולעׂשֹות ולרחץ לכּבס מּתר ,ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֻלפיכ
ּולגהץ לסּפר ּומּתר ּככּלֹו, מקצתֹו - ׁשלׁשים יֹום וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֻֻׁשביעי.

ׁשלׁשים .ּביֹום ְְִֹ
.‚Èאבליו ׁשּתכפּוהּו זה]מי אחר בזה קרובים לו -[נפטרו ְֲִֶָָָ

מאוד]הכּביד גדל ּומכּבס[- ּבמסּפרים; לא ּבתער, מקל ׂשערֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֹ
ּבנתר לא אבל ּבמים, מלח]ּכסּותֹו ּכל[מין ורֹוחץ ּבחֹול; ולא ְְְְְְֲִֵֶֶַָָֹֹ

ּובא אבליו, ׁשּתכפּוהּו מי וכן ּבחּמין. לא אבל ּבצֹונן, ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹּגּופֹו
אֹו האסּורים, מּבית ׁשּיצא אֹו הּׁשביה, ּומּבית הּים, ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמּמדינת
וכל והּתר, נדרֹו על ונׁשאל מּדר ׁשהיה אֹו והּתר, מנּדה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻֻֻׁשהיה
אבלם, ּבימי מגּלחין אּלּו הרי - לטהרה מּטמאה ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּיֹוצא

ּפנאי. מצאּו ולא אבל אחר אבל אֹותם ותכף ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהֹואיל

   
קרֹוב‡. לֹו ׁשּמת ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה באבלו]מי -[שחייב ְִֵֶֶָָָָ

ׁשלׁשים ּבתֹו ׁשלׁשיםאם ּביֹום אפּלּו הּׁשמּועה, הּגיעה יֹום ְְְְְֲִִִִִִַָָֹֹ
ימי ׁשבעת לנהג וחּיב קרֹובה; ׁשמּועה זֹו הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹעצמֹו
יֹום ׁשלׁשים ּומֹונה וקֹורע, הּׁשמּועה, ׁשהּגיעה מּיֹום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹאבלּות
יֹום - ּדבר ׁשל ּכללֹו הּדברים. ׁשאר עם הּתסּפרת, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹלאּסּור
לֹו הּגיעה אם אבל הּקבּורה. ּכיֹום הּקרֹובה, ְְְְֲִִִַַָָָָָׁשמּועתֹו
ואינּה רחֹוקה, ׁשמּועה זֹו הרי - הּׁשלׁשים אחר ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹהּׁשמּועה
יֹום ּוכאּלּו קֹורע. ואינֹו ּבלבד; אחד יֹום אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָנֹוהגת
ּככּלֹו. הּיֹום ּומקצת ׁשלׁשים, ויֹום ׁשביעי יֹום הּוא ְְְְְְִִִִַַָָֹֻהּׁשמּועה

.אחת ׁשעה אבלּות ׁשּנהג ּכיון ּככּלֹו? הּיֹום מקצת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּכיצד
ּולגּלח ולסּו ולרחץ לנעל ּומּתר ּכּלֹו, הּיֹום ּכל נהג ּכאּלּו -ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻֻ

הּדברים ּבכל מּתר הּוא וכן הּיֹום; .ּבׁשאר ְְְְִִֵַַָָָָֻ
ּביֹום‚. אֹו הרגל ּבתֹו קרֹובה ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה ְְְְִֶֶֶָָָָָמי

עֹולה - רחֹוקה נעׂשת הרגל אחר אֹו הּׁשּבת ּולאחר ְְֲֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהּׁשּבת,
אחד יֹום אּלא הּׁשּבת, לאחר אֹו הרגל לאחר נֹוהג ואינֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלֹו;

ּככּלֹו הּיֹום ּומקצת ׁשּבארנּו.ּבלבד, ּכמֹו , ְְְְְִִֵֶַַַָֻ
ּבמקֹום„. היה אם - ׁשּבא עד ידע ולא קרֹוב, לֹו ׁשּמת ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמי

ּפרסאֹות עׂשר מהל ׁשהּוא אחדקרֹוב ּביֹום ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר , ְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּגדֹול אצל מנחמים מצא אם הּׁשביעי; ּבּיֹום ּבא אפּלּו -ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָ
מנחמים, ּומצא הֹואיל - לעמד ׁשּננערּו ּפי על אף - ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָֹהּבית

ׁש ּתׁשלּום עּמהם ּומֹונה לֹו, מצאעֹולה לא ואם יֹום; לׁשים ְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹ
אפּלּו - רחֹוק ּבמקֹום היה אם וכן לעצמֹו. מֹונה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָמנחמים,
ׁשּבא. מּיֹום ּוׁשלׁשים ׁשבעה לעצמֹו מֹונה ׁשני, ּביֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּבא

אפּלּו‰. הֹול אינֹו - הראׁשֹונים ימים ּבׁשלׁשה ְֲִִִִִֵֵֵָָָָָֹהאבל,
ּבמקֹום יֹוׁשב ואינֹו ,הֹול - ואיל מּכאן אחר; אבל ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָלבית

הּמתנחמין ּבמקֹום אּלא אחרהמנחמין, למקֹום יצא ולא . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
יֹוׁשב ואינֹו יֹוצא, - ׁשנּיה הראׁשֹונה; ׁשּבת ּכל ּביתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּפתח
ּכדרּכֹו; מדּבר ואינֹו ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב - ׁשליׁשית ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַּבמקֹומֹו;

אדם. ּככל הּוא הרי - ְְֲִִֵָָָרביעית
.Âלקרע לֹו ׁשאסּור אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב - ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכהן
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למעלה העםּבגדיו וכל הּמּטה. אחר ולצאת ּפרע, ּולגּדל , ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּוכׁשּמברין לביתֹו. לנחמֹו הראשוןאֹותֹו[מאכילין]ּבאין [ביום ְְְְֲִִֵֶַַָ

הּספסל.לאבלו] על מסב והּוא הארץ, על מסּבין העם ּכל -ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
להם: אֹומר והּוא ,'ּכּפרת 'אנּו אֹותֹו: ּכׁשּמנחמין לֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָואֹומרין

הממּנה - אחרים לנחם רצה ואם הּׁשמים'; מן [-'ּתתּברכּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
הכהנים] 'ּתנחמּו'.סגן להם: ואֹומר העם, ּבתֹו ְְְְְֵֶַָָָָֻממּצעֹו

.Êיֹוצא ׁשאינֹו אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב הּמל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכן
ּפלטרין אחר[ארמון]מּפתח לֹומר צרי ואין מתֹו, אחר ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ואי אחרים, אבנר,מתים אחר ּדוד יצא ולא אבלים. מנחם נֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֹ
ּברצֹונֹו. נהרג ׁשּלא לעם להֹודיע ְְֱִִֶֶֶַַָָָֹאּלא

.Áלֹו ׁשּנתן ּומי עבדיו, אּלא לנחמֹו, לּמל נכנס אדם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכפי אּלא ּתנחּומין, לֹו לדּבר רׁשּות להם ואין להּכנס; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָרׁשּות

אֹותן ּׁשּירׁשה עלמה מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין . ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּדרּגׁש. על מסב והּוא ְְֵֵֶַַַָָָהארץ,

   
מתֹו‡. על לקרע חּיב לאאבל "ּובגדיכם ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

אּלא קריעה ואין לפרם. חּיב אחר הא תמתּו", ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֻתפרמּו,
ּומהיכן ּבגדיו". את וּיקרע הּמל "וּיקם ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמעּמד,
אֹו הּצדדין מן אֹו מאחֹוריו והּקֹורע מּלפניו; ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָקֹורע?
ּבלבד, ּגדֹול ּכהן אּלא - קריעה חֹובת ידי יצא לא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹמּלמּטה,

מּלמּטה. ּפֹורם ְִֵֶַָׁשהּוא
.להבּדיל צרי ואין טפח. הּקרע? ׁשעּור [לקרוע]ּכּמה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

הּבגד לקרע[למעלה]ׂשפת לֹו ויׁש ּבכלי. לקרע לֹו ּומּתר , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֻ
ּבפנים, ידֹו להכניס לֹו יׁש ,לפיכ אדם; ּבפני ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹּבפנים,

העליון]וקֹורע ּבגד[בגד אּלא לקרע חּיב ואינֹו ּבצנעה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבלבד. ְְִֶַָהעליֹון

להחליף‚. ּבא ואם לפנים; הּקרע אבלּות, ימי ׁשבעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָוכל
ּבׁשעת ׁשאינֹו קרע ׁשּכל אחר; קרע קֹורע ואינֹו מחליף, -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

המיתה]חּמּום אמּורים?[צער ּדברים ּבּמה קרע. אינֹו , ְֲִִִֵֶֶַַָ
אּמֹו ועל אביו על אבל ואּמֹו. מאביו חּוץ הּמתים, ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּבׁשאר
ואינֹו הּבגד, ׂשפת ּומבּדיל לּבֹו, את ׁשּמגּלה עד קֹורע -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
ּכל את וקֹורע העם. ּכל ּבפני מּבחּוץ ּבידֹו, אּלא ּבכלי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָקֹורע
מעּכב. אינֹו לבׂשרֹו, הּדבּוק הּזעה ּובגד ׁשעליו; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּבגדים
אביו על וכן ׁשבעה. ּכל לקרע חּיב אחר, ּבגד החליף ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואם
עד החלּוק, מן זרֹועֹו ּומֹוציא ּכתפֹו חֹולץ - אּמֹו ְְְִִִֵֵֶַַָועל
ׁשּיקּבר ואחר הּמּטה. לפני ּכ והֹול ּוזרֹועֹו; ּכתפֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּיתּגּלה

לחלץ. חּיב אינֹו אּמֹו, אֹו ְִִֵַַָָֹאביו
לקטן„. נפׁש[קריעה]קֹורעין עגמת מּפני הרואים], .[שיבכו ְְְְִִֵֶֶַָָָ

ׁשּלא לֹו, מֹודיעין ולא לֹו, מקרעין אין - מת לֹו ׁשּמת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָֹֹוחֹולה
מּפניו. הּנׁשים את ּומׁשּתקין עליו, ּדעּתֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּתּטרף

אׁשּתֹו‰. ּכבֹוד מּפני חמֹותֹו, ועל חמיו על אדם ;וקֹורע ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
ּבעלּה. ּכבֹוד מּפני חמֹותּה, ועל חמיה על קֹורעת היא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָוכן

.Â,ׁשבעה ּבתֹו - חלּוק לֹו ונזּדּמן לקרע, חלּוק לֹו ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמי
אפּלּו - אּמֹו ועל אביו ועל קֹורע. אינֹו ׁשבעה, לאחר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָקֹורע;

יֹום ׁשלׁשים ּכל קֹורע, - ׁשבעה ּבּבגדלאחר הּיֹוצא וכל . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הרי - עליהם עּתה קרע ׁשהּוא ּכלֹומר מתים, לפני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּקרּוע

והּמתים. החּיים ּבכבֹוד וזלזל הּברּיֹות, ּדעת ּגֹונב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַזה
.Êׁשהּוא אבי את ואבּקר ,חלּוק 'הׁשאילני לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאֹומר

ּומאחה קֹורע, - ׁשּמת ּומצאֹו ,והל חזק]חֹולה', לֹו[תופר ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהּוא הֹודיעֹו לא ואם קרעֹו. ּדמי לֹו ונֹותן חלּוקֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֹאת

ּבֹו. יּגע לא זה הרי חֹולה, ּבֹו ְֲִֵֵֶֶַַֹמבּקר

.Á,ׁשּמת וסבּור ונתעּלף, ּביתֹו, ּבתֹו חֹולה לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָמי
חֹוזר אינֹו ּדּבּור, ּכדי ּבתֹו מת אם - מת ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָוקרע,
וכן אחר. קרע וקֹורע חֹוזר מת, ּדּבּור ּכדי לאחר ואם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַוקֹורע;
אם - ּבנֹו נמצא ּכ ואחר וקרע, אביו', 'מת לֹו: ׁשאמרּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמי
ואם קריעה; ידי יצא הּדבר, אמּתת לֹו נֹודע ּדּבּור ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּבתֹו

אחר קרע לקרע וחּיב יצא, לא - ּדּבּור ּכדי .אחר ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

.Ë.לכּלן אחד קרע קֹורע ּכאחד, הרּבה מתים לֹו ׁשּמתּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמי
אח קרע ּכּלן על קֹורע - אּמֹו אֹו אביו ּבכללן ועלהיה ד, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אחר קרע אּמֹו ועל .אביו ְִִֵֶַַַָ
.Èאחר מת לֹו מת ּכ ואחר עליו, וקרע מת לֹו ׁשּמת ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמי

ׁשבעה, לאחר ואם אחר; קרע קֹורע ׁשבעה, ּבתֹו אם -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
אחר ׁשליׁשי מת לֹו מת ׁשהּוא. ּכל הראׁשֹון הּקרע על ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמֹוסיף
עד ,והֹול מֹוסיף וכן ׁשהּוא. ּכל מֹוסיף ׁשני, ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשבעה

אצּבעֹות ׁשלׁש מרחיק לטּבּורֹו, הּגיע [מהקרעטּבּורֹו; ְְְִִִֶַַַַָָֹ
נתמּלאהקודם] לאחֹוריו; מחזירֹו מּלפניו, נתמּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָוקֹורע.

למּטה. הֹופכֹו ואחרמּלמעלה, וקרע, אביו', 'מת לֹו: אמרּו ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ
אינֹו והעליֹון מתאחה, הּתחּתֹון - והֹוסיף ּבנֹו מת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשבעה
ואחר וקרע, ּבנֹו' 'מת לֹו: אמרּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמתאחה,
ׁשאין אחר; קרע קֹורע אּלא מֹוסיף, אינֹו - אביו מת ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשבעה

ּבתֹוספת. ואּמֹו ְְִִֶֶָאביו

ה'תש"ע אייר ה' שני יום

   
ׁשֹולל‡. - קרֹוביו ׁשאר על אדם ׁשּקֹורע הּקרעים [תופרּכל ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

חלשה] ּומאחהתפירה ׁשבעה, לאחר חזקה]הּקרע [תפירה ְְְִֶֶַַַַַָ
ׁשלׁשים, לאחר ׁשֹולל - אּמֹו ועל אביו ועל ׁשלׁשים; ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָֹֹלאחר

וׁש קֹורעת והאּׁשה לעֹולם. מאחה עלואינֹו אפּלּו מּיד, ֹוללת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
הּצניעּות. מּפני אּמּה, ועל ְְְִִִִֵַַָָָאביה

.לקרע חּיב הּוא ּכ - אּמֹו ועל אביו על אדם ׁשּקֹורע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכדר
הּנׂשיא ועל ּתֹורה, ׁשּלּמדֹו רּבֹו הסנהדרין]על ראש אב[- ועל , ְְְִִֶַַַַַַָָ

ספר ועל הּׁשם, ּברּכת ועל ׁשּנהרג, הּצּבּור רב ועל ּדין, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹּבית
הּמקּדׁש. ועל ירּוׁשלים, ועל יהּודה, ערי ועל ׁשּנׂשרף, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָּתֹורה

ואינֹו‚. לּבֹו, את ׁשּמגּלה עד קֹורע - הּקרעים אּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכל
לׁשללן, מּתר - מתאחין ׁשאין ּפי על ואף לעֹולם. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמאחה

ּוללקטן חלשות]למללן, תפירות סּלמֹות;[- ּכמין ולעׂשֹותן , ְְְְְְֲִַָָָָָָֻ
ּבלבד אלּכסנּדרי ּבאחּוי אּלא אסרּו חזקה]לא וכל[תפירה . ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ

ּכלּום; עׂשה לא הּלקּוט, אֹו הּמלל אֹו הּׁשלל מּתֹו ְְְִֵַַַַַָָָָָֹהּקֹורע
הּכלי הפ אפּלּו האלּכסנּדרי. האחּוי מּתֹו הּוא קֹורע ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאבל

יאחה.[הבגד] לא - למּטה ׂשפתֹו ונעׂשת ,ְְְְֲֶַַַָָָֹ
.„,לפיכ הּלֹוקח. ּכ לאחֹותֹו, אסּור ׁשהּמֹוכר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּוכׁשם

מתאחה אינֹו זה ׁשּקרע לּלֹוקח, להֹודיע צרי .הּמֹוכר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ׁשּנ‰. אביו? קרע ּכדר רּבֹו, על ׁשּקֹורע "והּואּומּנין אמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

עֹוד. ראהּו ולא ּופרׁשיו! יׂשראל רכב אבי אבי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמצעק:
קרעים" לׁשנים וּיקרעם ּבבגדיו, ׁשחּיבוּיחזק מּכאן , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

הבגד]הּׂשפה[לקרוע]להבּדיל של .[העליונה ְְִַַָָ
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מה            
      

למעלה העםּבגדיו וכל הּמּטה. אחר ולצאת ּפרע, ּולגּדל , ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּוכׁשּמברין לביתֹו. לנחמֹו הראשוןאֹותֹו[מאכילין]ּבאין [ביום ְְְְֲִִֵֶַַָ

הּספסל.לאבלו] על מסב והּוא הארץ, על מסּבין העם ּכל -ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
להם: אֹומר והּוא ,'ּכּפרת 'אנּו אֹותֹו: ּכׁשּמנחמין לֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָואֹומרין

הממּנה - אחרים לנחם רצה ואם הּׁשמים'; מן [-'ּתתּברכּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
הכהנים] 'ּתנחמּו'.סגן להם: ואֹומר העם, ּבתֹו ְְְְְֵֶַָָָָֻממּצעֹו

.Êיֹוצא ׁשאינֹו אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב הּמל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכן
ּפלטרין אחר[ארמון]מּפתח לֹומר צרי ואין מתֹו, אחר ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ואי אחרים, אבנר,מתים אחר ּדוד יצא ולא אבלים. מנחם נֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֹ
ּברצֹונֹו. נהרג ׁשּלא לעם להֹודיע ְְֱִִֶֶֶַַָָָֹאּלא

.Áלֹו ׁשּנתן ּומי עבדיו, אּלא לנחמֹו, לּמל נכנס אדם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכפי אּלא ּתנחּומין, לֹו לדּבר רׁשּות להם ואין להּכנס; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָרׁשּות

אֹותן ּׁשּירׁשה עלמה מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין . ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּדרּגׁש. על מסב והּוא ְְֵֵֶַַַָָָהארץ,

   
מתֹו‡. על לקרע חּיב לאאבל "ּובגדיכם ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

אּלא קריעה ואין לפרם. חּיב אחר הא תמתּו", ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֻתפרמּו,
ּומהיכן ּבגדיו". את וּיקרע הּמל "וּיקם ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמעּמד,
אֹו הּצדדין מן אֹו מאחֹוריו והּקֹורע מּלפניו; ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָקֹורע?
ּבלבד, ּגדֹול ּכהן אּלא - קריעה חֹובת ידי יצא לא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹמּלמּטה,

מּלמּטה. ּפֹורם ְִֵֶַָׁשהּוא
.להבּדיל צרי ואין טפח. הּקרע? ׁשעּור [לקרוע]ּכּמה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

הּבגד לקרע[למעלה]ׂשפת לֹו ויׁש ּבכלי. לקרע לֹו ּומּתר , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֻ
ּבפנים, ידֹו להכניס לֹו יׁש ,לפיכ אדם; ּבפני ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹּבפנים,

העליון]וקֹורע ּבגד[בגד אּלא לקרע חּיב ואינֹו ּבצנעה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבלבד. ְְִֶַָהעליֹון

להחליף‚. ּבא ואם לפנים; הּקרע אבלּות, ימי ׁשבעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָוכל
ּבׁשעת ׁשאינֹו קרע ׁשּכל אחר; קרע קֹורע ואינֹו מחליף, -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

המיתה]חּמּום אמּורים?[צער ּדברים ּבּמה קרע. אינֹו , ְֲִִִֵֶֶַַָ
אּמֹו ועל אביו על אבל ואּמֹו. מאביו חּוץ הּמתים, ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּבׁשאר
ואינֹו הּבגד, ׂשפת ּומבּדיל לּבֹו, את ׁשּמגּלה עד קֹורע -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
ּכל את וקֹורע העם. ּכל ּבפני מּבחּוץ ּבידֹו, אּלא ּבכלי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָקֹורע
מעּכב. אינֹו לבׂשרֹו, הּדבּוק הּזעה ּובגד ׁשעליו; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּבגדים
אביו על וכן ׁשבעה. ּכל לקרע חּיב אחר, ּבגד החליף ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואם
עד החלּוק, מן זרֹועֹו ּומֹוציא ּכתפֹו חֹולץ - אּמֹו ְְְִִִֵֵֶַַָועל
ׁשּיקּבר ואחר הּמּטה. לפני ּכ והֹול ּוזרֹועֹו; ּכתפֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּיתּגּלה

לחלץ. חּיב אינֹו אּמֹו, אֹו ְִִֵַַָָֹאביו
לקטן„. נפׁש[קריעה]קֹורעין עגמת מּפני הרואים], .[שיבכו ְְְְִִֵֶֶַָָָ

ׁשּלא לֹו, מֹודיעין ולא לֹו, מקרעין אין - מת לֹו ׁשּמת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָֹֹוחֹולה
מּפניו. הּנׁשים את ּומׁשּתקין עליו, ּדעּתֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּתּטרף

אׁשּתֹו‰. ּכבֹוד מּפני חמֹותֹו, ועל חמיו על אדם ;וקֹורע ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
ּבעלּה. ּכבֹוד מּפני חמֹותּה, ועל חמיה על קֹורעת היא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָוכן

.Â,ׁשבעה ּבתֹו - חלּוק לֹו ונזּדּמן לקרע, חלּוק לֹו ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמי
אפּלּו - אּמֹו ועל אביו ועל קֹורע. אינֹו ׁשבעה, לאחר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָקֹורע;

יֹום ׁשלׁשים ּכל קֹורע, - ׁשבעה ּבּבגדלאחר הּיֹוצא וכל . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הרי - עליהם עּתה קרע ׁשהּוא ּכלֹומר מתים, לפני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּקרּוע

והּמתים. החּיים ּבכבֹוד וזלזל הּברּיֹות, ּדעת ּגֹונב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַזה
.Êׁשהּוא אבי את ואבּקר ,חלּוק 'הׁשאילני לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאֹומר

ּומאחה קֹורע, - ׁשּמת ּומצאֹו ,והל חזק]חֹולה', לֹו[תופר ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהּוא הֹודיעֹו לא ואם קרעֹו. ּדמי לֹו ונֹותן חלּוקֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֹאת

ּבֹו. יּגע לא זה הרי חֹולה, ּבֹו ְֲִֵֵֶֶַַֹמבּקר

.Á,ׁשּמת וסבּור ונתעּלף, ּביתֹו, ּבתֹו חֹולה לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָמי
חֹוזר אינֹו ּדּבּור, ּכדי ּבתֹו מת אם - מת ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָוקרע,
וכן אחר. קרע וקֹורע חֹוזר מת, ּדּבּור ּכדי לאחר ואם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַוקֹורע;
אם - ּבנֹו נמצא ּכ ואחר וקרע, אביו', 'מת לֹו: ׁשאמרּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמי
ואם קריעה; ידי יצא הּדבר, אמּתת לֹו נֹודע ּדּבּור ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּבתֹו

אחר קרע לקרע וחּיב יצא, לא - ּדּבּור ּכדי .אחר ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

.Ë.לכּלן אחד קרע קֹורע ּכאחד, הרּבה מתים לֹו ׁשּמתּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמי
אח קרע ּכּלן על קֹורע - אּמֹו אֹו אביו ּבכללן ועלהיה ד, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אחר קרע אּמֹו ועל .אביו ְִִֵֶַַַָ
.Èאחר מת לֹו מת ּכ ואחר עליו, וקרע מת לֹו ׁשּמת ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמי

ׁשבעה, לאחר ואם אחר; קרע קֹורע ׁשבעה, ּבתֹו אם -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
אחר ׁשליׁשי מת לֹו מת ׁשהּוא. ּכל הראׁשֹון הּקרע על ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמֹוסיף
עד ,והֹול מֹוסיף וכן ׁשהּוא. ּכל מֹוסיף ׁשני, ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשבעה

אצּבעֹות ׁשלׁש מרחיק לטּבּורֹו, הּגיע [מהקרעטּבּורֹו; ְְְִִִֶַַַַָָֹ
נתמּלאהקודם] לאחֹוריו; מחזירֹו מּלפניו, נתמּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָוקֹורע.

למּטה. הֹופכֹו ואחרמּלמעלה, וקרע, אביו', 'מת לֹו: אמרּו ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ
אינֹו והעליֹון מתאחה, הּתחּתֹון - והֹוסיף ּבנֹו מת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשבעה
ואחר וקרע, ּבנֹו' 'מת לֹו: אמרּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמתאחה,
ׁשאין אחר; קרע קֹורע אּלא מֹוסיף, אינֹו - אביו מת ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשבעה

ּבתֹוספת. ואּמֹו ְְִִֶֶָאביו

ה'תש"ע אייר ה' שני יום

   
ׁשֹולל‡. - קרֹוביו ׁשאר על אדם ׁשּקֹורע הּקרעים [תופרּכל ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

חלשה] ּומאחהתפירה ׁשבעה, לאחר חזקה]הּקרע [תפירה ְְְִֶֶַַַַַָ
ׁשלׁשים, לאחר ׁשֹולל - אּמֹו ועל אביו ועל ׁשלׁשים; ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָֹֹלאחר

וׁש קֹורעת והאּׁשה לעֹולם. מאחה עלואינֹו אפּלּו מּיד, ֹוללת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
הּצניעּות. מּפני אּמּה, ועל ְְְִִִִֵַַָָָאביה

.לקרע חּיב הּוא ּכ - אּמֹו ועל אביו על אדם ׁשּקֹורע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכדר
הּנׂשיא ועל ּתֹורה, ׁשּלּמדֹו רּבֹו הסנהדרין]על ראש אב[- ועל , ְְְִִֶַַַַַַָָ

ספר ועל הּׁשם, ּברּכת ועל ׁשּנהרג, הּצּבּור רב ועל ּדין, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹּבית
הּמקּדׁש. ועל ירּוׁשלים, ועל יהּודה, ערי ועל ׁשּנׂשרף, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָּתֹורה

ואינֹו‚. לּבֹו, את ׁשּמגּלה עד קֹורע - הּקרעים אּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכל
לׁשללן, מּתר - מתאחין ׁשאין ּפי על ואף לעֹולם. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמאחה

ּוללקטן חלשות]למללן, תפירות סּלמֹות;[- ּכמין ולעׂשֹותן , ְְְְְְֲִַָָָָָָֻ
ּבלבד אלּכסנּדרי ּבאחּוי אּלא אסרּו חזקה]לא וכל[תפירה . ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ

ּכלּום; עׂשה לא הּלקּוט, אֹו הּמלל אֹו הּׁשלל מּתֹו ְְְִֵַַַַַָָָָָֹהּקֹורע
הּכלי הפ אפּלּו האלּכסנּדרי. האחּוי מּתֹו הּוא קֹורע ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאבל

יאחה.[הבגד] לא - למּטה ׂשפתֹו ונעׂשת ,ְְְְֲֶַַַָָָֹ
.„,לפיכ הּלֹוקח. ּכ לאחֹותֹו, אסּור ׁשהּמֹוכר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּוכׁשם

מתאחה אינֹו זה ׁשּקרע לּלֹוקח, להֹודיע צרי .הּמֹוכר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ׁשּנ‰. אביו? קרע ּכדר רּבֹו, על ׁשּקֹורע "והּואּומּנין אמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

עֹוד. ראהּו ולא ּופרׁשיו! יׂשראל רכב אבי אבי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמצעק:
קרעים" לׁשנים וּיקרעם ּבבגדיו, ׁשחּיבוּיחזק מּכאן , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

הבגד]הּׂשפה[לקרוע]להבּדיל של .[העליונה ְְִַַָָ
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מו           
      

.Âׁשמּועה ועל ּדין, ּבית אב ועל הּנׂשיא, על ׁשּקֹורעין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּומּנין
ּבבגדיו, ּדוד "וּיחזק ׁשּנאמר: צּבּור? רב ׁשּנהרג ְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבאה
וּיצמּו וּיבּכּו, וּיסּפדּו, אּתֹו. אׁשר האנׁשים ּכל וגם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוּיקרעם;

הערב זהעד - ּבנֹו" יהֹונתן "ועל נׂשיא, זה - ׁשאּול" על , ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבחרב" נפלּו ּכי - יׂשראל ּבית ועל ה' עם "ועל ּדין, ּבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאב

הרעה. ׁשמּועה זֹו -ְָָָָ

.Êהּׁשם ּברּכת על ׁשּקֹורעין אליקיםּומּנין "וּיבא ׁשּנאמר: ? ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
אסף ּבן ויֹואח הּספר וׁשבנא הּבית על אׁשר חלקּיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבן
ואחד הּׁשֹומע, אחד ּבגדים". קרּועי - חזקּיהּו אל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמזּכיר,

לקרע. חּיבין - ׁשֹומע מּפי ְִִִִֵֵַַַַַָֹהּׁשֹומע

.Áׁשּכבר ּדין, ּבבית ּכׁשּיעידּו לקרע חּיבין אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהעדים
ׁשּׁשמעּו ּבׁשעה .קרעּו ְְְֶָָָָ

.Ëויהי" ׁשּנאמר: ׁשּנׂשרף? ּתֹורה ספר על ׁשּקֹורעין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומּנין
הּמגּלה, ּכל ּתם עד . . וארּבעה ּדלתֹות ׁשלׁש יהּודי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹּכקרֹוא
ּבגדיהם את קרעּו ולא פחדּו, ולא האח. על אׁשר האׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹעל

ע וכל הּמל לקרעבדיו"- חּיבין ואין לקרע. ׁשחּיבין מּכלל , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבזרֹוע ׁשּנׂשרף ספר על בזדון]אּלא ׁשהיה.[בכח ּכּמעׂשה , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּכתב, על ואחת הּגויל על אחת - קריעֹות ׁשּתי לקרע ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָֹוחּיב
הּדברים". ואת הּמגּלה את הּמל ׂשרף "אחרי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

.Èועל ירּוׁשלים, ועל יהּודה, ערי על ׁשּקֹורעין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּומּנין
ׁשחרבּו מּׁשילההּמקּדׁש מּׁשכם אנׁשים "וּיבאּו ׁשּנאמר: ? ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבגדים". ּוקרעי זקן מגּלחי איׁש, ׁשמֹונים ְְְְְְִִִִֵֵָָָֹֻֻּומּׁשמרֹון,

.‡Èחּיב - נׁשמתֹו יציאת ּבׁשעת הּמת עם ׁשעמד מי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּכל
הּכל - ׁשּמת ּכׁשר אדם וכן קרֹובֹו; ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלקרע,

חכם ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, לקרע טפח,חּיבין וקֹורעין . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
קֹורעין והּכל קרֹוביו; הּכל ׁשּמת, חכם אבל האבלים. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּכׁשאר
מדרׁשֹו ּובית מּימין. וחֹולצין לּביהן, את ׁשּמגּלין עד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליו
חכמים ּתלמידי נהגּו ּוכבר ׁשבעה. ּכל ּבטל חכם, אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָׁשל
ׁשוין, ׁשהן ּפי על אף טפח, זה על זה לקרע מקֹום, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבכל

חברֹו. את מלּמד מהן אחד ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָואין

.Èּפניהם ׁשהחזירּו ּכיון - ׁשּמת החכם על הּקֹורעין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל
החכם, על ׁשהּקֹורע לי, ויראה ׁשֹוללין. הּמּטה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמאחֹורי
אּלא עליו מתאּבל אין - ׁשּמת רּבֹו ׁשאפּלּו למחר; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמאחה

ׁשמּועה יֹום אֹו מיתה יֹום אֹו ּבלבד, אחד לי,יֹום יראה וכן . ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
על אף למחר, ׁשֹולל ּבֹו, וכּיֹוצא הּנׂשיא על הּקֹורע ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָׁשאפּלּו

לעֹולם. מאחה ׁשאינֹו ְְִֵֶֶַָּפי
.‚Èּבׁשעת אּלא עליו קֹורעין אין - ׁשּמת ׁשמּועתֹו ׁשּבאה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָחכם

למחר ּומאחה ּבּיֹום, ּבֹו וׁשֹולל ּכבֹודֹו; הּוא וזה .הסּפד, ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָ

.„Èוחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ּדין ּבית ְְְִִִֵֵֶַַָָֹאב
ּבית ּובני ּבטלין; ׁשּבעירֹו מדרׁשֹות ּבּתי וכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹמּׂשמאל.
הּיֹוׁשבין - מקֹומם את ּומׁשּנין הּכנסת, לבית נכנסין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּכנסת

ּבדרֹום יׁשבּו ּבצפֹון והּיֹוׁשבין ּבצפֹון, יׁשבּו .ּבדרֹום ְְְְְְְְִֵֵַָָָָ
.ÂËהּידים ׁשּתי וחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנׂשיא

הּכנסת ּבית ּובני ּבטלים. מדרׁשֹות ּבּתי וכל ּומּכאן; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמּכאן
ולא ויֹוצאין; ׁשבעה וקֹוראין הּכנסת, לבית ּבׁשּבת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹנכנסין
ּדוין מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות יֹוׁשבין אּלא ּבּׁשּוק, ְְְְְִִִִֶַַָָָָיטּילּו

הּיֹום.[מצטערים] ַָּכל

   
אבלּות‡. למנין עֹולה אּלאהּׁשּבת ּבׁשּבת אבלּות ואין . ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

עטיפת ּכגֹון ׁשּבצנעה, כיסוי]ּבדברים ותׁשמיׁש[- הראׁש, ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ
ּבהן נֹוהג אינֹו ׁשּבגלּוי, ּדברים אבל ּבחּמין. ּורחיצה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּמּטה,
ׁשלֹום ונֹותן הּמּטה, את וזֹוקף מנעליו, לֹובׁש אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאבלּות,
קרּוע ּבגד ילּבׁש ולא מחליף, - ּבגד לֹו יׁש ואם אדם. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלכל
להחליף, לֹו אין ואם אּמֹו; ועל אביו על אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָּבׁשּבת,

לאחֹוריו. הּקרע את ְֲִֶֶַַַַָמחזיר

.הּמנחה מן ׁשּבת? ּבערב הּמּטֹות את זֹוקפים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי
ואף .ׁשּתחׁש עד עליה יׁשב לא כן, ּפי על ואף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּולמעלה;
אֹותן וכֹופה חֹוזר אחד, יֹום אּלא לֹו נׁשּתּיר ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעל

ׁשּבת .ּבמֹוצאי ְֵַָָ
ּדבר‚. אין - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש וכן ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹהרגלים,

ּבהן נֹוהג אבלּות ׁשעהמּדברי אפּלּו מתֹו את הּקֹובר וכל . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבטלה - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש קדם אֹו הרגל קדם ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹאחת
ויֹום הּׁשנה ראׁש לאחר מֹונה נמצא ׁשבעה. ּגזרת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו
ׁשּׁשה מֹונה הּפסח, ּולאחר יֹום. ועׂשרים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּכּפּורים
החג ימי וׁשבעת ׁשבעה, ּגזרת מּמּנּו ּבטלה ׁשהרי יֹום; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעׂשר
מֹונה עצרת, קדם מתֹו קבר אם וכן עׂשר. ארּבעה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הרי אחד, יֹום ׁשהּוא ּפי על אף יֹום; עׂשר ׁשּׁשה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאחריה

ימים. לׁשבעת ועֹולה רגל ְְְִִִֶֶַָָהיא
ּתׁשעה„. החג אחר מֹונה הּסּכֹות, חג קדם מתֹו את ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻקבר

ּבלבד טֹובימים יֹום ונמצא עצמֹו, ּבפני רגל ׁשמיני ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
חג ׁשל ּוׁשמיני החג, ימי וׁשבעת ׁשבעה, מפסיק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָהראׁשֹון

יֹום. ועׂשרים אחד הרי - אחד ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָרגל
אֹו‰. הרגלים, מן רגל קדם ימים ׁשבעת מתֹו את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקֹובר

ּגזרת מּמּנּו ּבטלה - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹקדם
יֹום ּבערב אֹו טֹוב יֹום ּבערב ּולכּבס לסּפר ּומּתר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻׁשלׁשים.
ּכלּום לאחריהם מֹונה ואינֹו ּככּלֹו; הּיֹום ׁשּמקצת .הּכּפּורים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ
הרגל קדם מתּו אפּלּו - מתאּבל הּוא אּמֹו ועל אביו על ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואם

ּפרע ׁשּיׁשּלח עד מגּלח אינֹו - יֹום רב]ּבׁשלׁשים שער אֹו[- , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַֹ
זה. ּדבר מפסיקין הרגלים ואין חבריו; ּבֹו ׁשּיגערּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעד

.Âאֹו חמיׁשי לֹומר צרי ואין הרגל, ּבערב ׁשּלֹו ׁשּׁשי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָחל
ׁשבעה ּגזרת אּלא מּמּנּו ּבטלה ולא מגּלח, אינֹו - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשליׁשי
עד מלאכה, לעׂשֹות ולא ,ולסּו לרחץ מּתר ואינֹו ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֻּבלבד.
ּולאחר הּׁשבעה. ׁשאר מפסיק טֹוב ויֹום טֹוב; יֹום ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּיּכנס

ו הּמיתה, מּיֹום ׁשלׁשים מׁשלים טֹוב, ּבכליֹום ּבהם אסּור ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ
ּדברים .החמּׁשה ְֲִִַָָ

.Ê- ׁשּבת הּוא והרי הרגל, ּבערב להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָחל
ּבתֹו לגּלח ּומּתר ׁשלׁשים, ּגזרת מּמּנּו -]ּבטלה [חול ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

וכן ּבׁשּבת. לגּלח לֹו אפׁשר ואי היה, אנּוס ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹועד;
הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש אחר אֹו עצרת, אחר ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹמגּלח
ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מי ׁשלׁשים. ּגזרת מּמּנּו ּבטלה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי
לגּלח ׁשאסּור ּפי על אף - ּגּלח ולא הרגל, ּבערב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלהיֹות
ּגזרת ּבטלה ׁשהרי הּמֹועד; לאחר לגּלח מּתר ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּבּמֹועד,

ׁשּירצה. עת ּבכל לגּלח לֹו ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשלׁשים,
.Áאבלּות עליו חלה לא - הרגל ּבתֹו מתֹו את ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּקֹובר

מתחיל הרגל לאחר אּלא ּברגל; אבלּות נֹוהג ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכלל,
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ׁשלׁשים ּומֹונה אבלּות, ּדברי ּכל ּבהם ונֹוהג ׁשבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלמנֹות
ׁשלׁשים ּגזרת ּבכל הּׁשלׁשים ּבׁשאר ונֹוהג הּקבּורה, .מּיֹום ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹ

.Ëמּיֹום הּׁשבעה מֹונה טֹובים, ימים ׁשני ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות
הֹואיל אבלּות, ּבֹו נֹוהג ׁשאין ּפי על אף האחרֹון; ׁשני ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָטֹוב
ׁשּׁשה מאחריו ּומֹונה הּמנין, מן לֹו עֹולה הּוא, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומּדבריהם

הּקבּורה מּיֹום יֹום ׁשלׁשים ּומֹונה ּבלבד; ׁשּבארנּו.ימים ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
.È,האחרֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא ׁשני טֹוב ּביֹום מתֹו את ְֲִֵֵֵֶֶַַָהּקֹובר

אבלּות ּבֹו נֹוהג - עצרת ׁשל ׁשני טֹוב ּביֹום ויֹוםאֹו הֹואיל ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶ
יּדחה - הּתֹורה מן ראׁשֹון יֹום ואבלּות מּדבריהם, ׁשני ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָטֹוב
ּביֹום קבר אם אבל ּתֹורה. ׁשל עׂשה מּפני ּדבריהם, ׁשל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעׂשה
ׁשּׁשניהם אבלּות; ּבֹו נֹוהג אינֹו - הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹטֹוב
החדׁש. קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו מהּטעם ,אר אחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכיֹום

   
ּבּמֹועד,‡. מתֹו על קֹורע ּבּמֹועד, אבלּות ׁשאין ּפי על ֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַאף

ּכתפֹו הקריעה]וחֹולץ ּומברין[ממקום את[מאכילים], ְְְִֵֵֶַ
הראשון]האבלים היום -[סעודות אּלּו ּכל ּבּמֹועד. לחם ֲִֵֵֵֶֶַָָ

אין - ׁשני ּביֹום אפּלּו טֹוב, ּביֹום אבל מֹועד; ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֵֶָֻּבחּלֹו
מברין. ולא חֹולצין, ולא ְְְְְִִִַֹֹקֹורעין,

.ׁשחּיבין הּקרֹובים אּלא חֹולצין, ולא ּבּמֹועד קֹורעין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאין
אֹו ּכׁשר, אדם על אֹו החכם, על וחֹולץ הּקֹורע אֹו ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאבל,
החכם על הּכל ּומברין נׁשמה. יציאת ּבׁשעת עֹומד ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמי

הרחבה ּבתֹו העיר]ּבּמֹועד ככר את[- ׁשּמברין ּכדר , ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
עליו. אבלים ׁשהּכל - ֲֲִִֵֵֶַָָָֹהאבלים

מּטֹות‚. על אּלא מברין אין ּבּמֹועד, האבלים את ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשּמברין
עֹומדיןזקּופֹות אבל ּבּמֹועד. אבלים ּברּכת אֹומרין ואין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָ

ּברחֹוב, הּמּטה את מּניחין ואין ונפטרין. ּומנחמין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּבּׁשּורה,
ּבספד אסּור ׁשהּמֹועד - ּבּמֹועד הּספד את להרּגיל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
ׁשאבל ּבּמֹועד, ואּמֹו אביו עצמֹות מלּקט אין וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָותענית.
את מסּפידין אין וכן קרֹובים. ׁשאר לֹומר צרי ואין לֹו; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָהּוא
ּבהם נֹוהגין אבל חדׁשים; ּבראׁשי ולא ּופּורים, ּבחנּכה ְְֲֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻהּמת
ּולאחריהם. ּופּורים, חנּכה לפני לסּפד ּומּתר אבלּות. ּדברי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻֻּכל

מעּנֹות„. ּבּמֹועד, להלן]הּנׁשים מטּפחֹות[מבואר לא אבל ְְְֲִֵַַַַָָֹ
כף] אל מעּנֹות[כף ּופּורים, וחנּכה חדׁשים ּובראׁשי ;ְְֲֳִִֵַַָָָֻ

הּמת, נקּבר ּבזה. ולא ּבזה לא מקֹוננֹות, אין אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּומטּפחֹות.
מטּפחֹות. ולא מעּנֹות ְְְְַַֹֹלא

עֹונֹות‰. ׁשּכּלן - עּנּוי? הּוא הספד]איזה ּכאחת.[דברי ְִֵֶֶַַָֻ
"ולּמדנה ׁשּנאמר: אחריה, עֹונֹות וכּלן אֹומרת, אחת - ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻקינה
אמּורים? ּדברים ּבּמה קינה". רעּותּה ואּׁשה נהי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹבנתיכם
סֹופדין - ׁשּמת חכמים ּתלמיד אבל ׁשּמתּו. העם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבׁשאר
וראׁשי ּופּורים ּבחנּכה לֹומר צרי ואין ּבּמֹועד, ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֻאֹותֹו
ּבימים אֹותֹו סֹופדין ואין ׁשני. טֹוב ּביֹום לא אבל ְְְְֲֳִִִִֵֵָָָֹחדׁשים;
ּכפניו ׁשמּועתֹו, ויֹום ּבספד. אסּורין נקּבר, ּבפניו; אּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָאּלּו,

רחֹוקה. ׁשהיא ּפי על אף אֹותֹו וסֹופדין ְְְִִִֶַַָהּוא;
.Âׁשּלּה מת על אּׁשה ּתעֹורר ספדן]לא קדם[ע"י יֹום ׁשלׁשים ְְִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּדוים והם החג יבֹוא ׁשּלא ּכדי הּמת[מצטערים]לחג, ׁשאין ; ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּבמת אמּורים? ּדברים ּבּמה יֹום. ׁשלׁשים הּלב מן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹמׁשּתּכח
מעֹוררת. לחג, סמּו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו מת אם אבל ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹיׁשן;

.Êמת לֹו ׁשּמת ּומי ּכרגל. הן הרי החתנּות, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַׁשבעת

ימי מׁשלים - ואּמֹו אביו אפּלּו - הּמׁשּתה ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּבתֹו
הּׁשלׁשים ּומֹונה אבלּות; ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּׂשמחה,

הּׂשמחה ימי ׁשבעת .מאחר ְְְִִֵֵַַַַָ

.Áּכדי טבחֹו, וטבח ּפּתֹו ואפה הּסעּודה צרכי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהכין
אם - לּׂשמחה ׁשּיּכנסּו קדם מת לֹו ּומת לּׂשמחה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיּכנסּו
ׁשבעת ונֹוהג והּפת, הּבׂשר מֹוכר - ּבׂשר ּגּבי על מים נתן ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹלא
נתן ואם הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר אבלּות; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָימי

ּב ּגּבי על מכניסיןמים - אֹותֹו למּכר אפׁשר אי ׁשהרי ׂשר, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּבעילת ּובֹועל לחּפה, הּכּלה ואת החתן ואת לחדר, הּמת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאת
נֹוהג ּכ ואחר הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ונֹוהג ּופֹורׁש. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמצוה,
ּבדברים נֹוהג הּימים, אֹותם וכל אבלּות. ימי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָׁשבעת
יׁשנה והיא האנׁשים, ּבין יׁשן הּוא ,לפיכ ּכׁשּבת; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּבצנעה
ּתכׁשיטין מֹונעין ואין מּטתֹו. יׁשּמׁש ׁשּלא ּכדי הּנׁשים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבין
למּכר ׁשאפׁשר ּבמקֹום היה יֹום. ׁשלׁשים ּכל הּכּלה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹמן
אבלּות ונֹוהג מֹוכר, - מים עליו ׁשּנתן ּפי על אף ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּבׂשר,
ּפי על אף הּבׂשר, למּכר אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום היּו ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּתחּלה;
ּבּמה ּתחּלה. הּמׁשּתה ימי ׁשבעת נֹוהג - מים עליו נתן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
ּכּלה, ׁשל אּמּה אֹו חתן ׁשל אביו ּבׁשּמת אמּורים? ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּדברים
אם אבל להם. ׁשּיטרח מי להם אין זֹו, סעּודה יפסידּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאם
- קרֹוביהם ׁשאר אֹו חתן, ׁשל אּמֹו אֹו ּכּלה, ׁשל אביה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמת
לחּפה, ּתּכנס ּכ ואחר ּתחּלה, האבל ימי ׁשבעת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻנֹוהגין

הּמׁשּתה ימי ׁשבעת .וינהגּו ְְְְְֲִִִֵֶַַ

ה'תש"ע אייר ו' שלישי יום

   
הּיֹורׁשין‡. את ּכֹופין ,לפיכ הּוא; הּמת ּכבֹוד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָההסּפד,

והמקֹוננֹות המקֹוננים ׂשכר ספדנים]לּתן אֹותֹו.[- וסֹופדין , ְְְְְְְְִִִֵַַַ
צּוה אם אבל אֹותֹו. סֹופדין אין ּתסּפדּוהּו', 'אל צּוה: ְְְְֲִִִִִִֵַָָָואם
ׁשּנאמר: מצוה, ׁשהּקבּורה לֹו; ׁשֹומעין אין - יּקבר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

ּתקּברּנּו". קבֹור ְְִִֶָ"ּכי
.וכל ימים. מארי אינֹו חכם, ׁשל ּבהסּפדֹו הּמתעּצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

ּכׁשר אדם ּבהסּפד וכלהּמתעּצל ּבחּייו; לקברֹו ראּוי , ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
אצל ׁשמּור ּכ על ׂשכרֹו הרי ּכׁשר, אדם על ּדמעֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּמֹוריד

הּוא.הּקדֹוׁש ּברּו ַָָ
מׁשּנין‚. ואין חכם, ׁשל מּטתֹו על ּתֹורה ספר מּניחין [-אין ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּדרמעבירים] אּלא מּטתֹו מֹוציאין ואין למּטה, מּמּטה ְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָאֹותֹו
מּתר העם, ּובׁשאר ּגג. ּדר אֹותּה ׁשּיׁשלׁשלּו לא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻּפתחים,

ֲַלעׂשֹות.
לּמת„. מֹוׁשבֹות וׁשבעה מעמדֹות מּׁשבעה ּפֹוחתין [-אין ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ

מהקבורה] ּבפחֹותבחזרה ּומֹוׁשב מעמד עֹוׂשין ואין ;ְְֲִֵַָָָ
ּביֹום אּלא עֹוׂשין ואין ּבקרֹובים. אּלא עֹוׂשין ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמעׂשרה,
ּבמקֹום עֹוׂשין ּכיצד ׁשּנהגּו. ּובמקֹום הּקברֹות, ּובבית ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָראׁשֹון,
ּבני ׁשאינן מׁשּפחה ּובני הּקרֹובים ׁשאר מעמידין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנהגּו?
ּכ ואחר ּבהן; וכּיֹוצא קינֹות ּדברי לפניהם ואֹומרין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאבל,
ּדברים לפניהם ואֹומרין ׁשבּו'! יקרים, 'ׁשבּו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָאֹומרין:
יקרים, 'עּמדּו, אֹומרין: ּכ ואחר יֹוׁשבין; ּכׁשהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאחרים
ׁשבעה ּכ ואֹומר וחֹוזר עֹומדין. ּכׁשהם ואֹומרין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹעמדּו'!
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מז            
      

ׁשלׁשים ּומֹונה אבלּות, ּדברי ּכל ּבהם ונֹוהג ׁשבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלמנֹות
ׁשלׁשים ּגזרת ּבכל הּׁשלׁשים ּבׁשאר ונֹוהג הּקבּורה, .מּיֹום ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹ

.Ëמּיֹום הּׁשבעה מֹונה טֹובים, ימים ׁשני ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות
הֹואיל אבלּות, ּבֹו נֹוהג ׁשאין ּפי על אף האחרֹון; ׁשני ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָטֹוב
ׁשּׁשה מאחריו ּומֹונה הּמנין, מן לֹו עֹולה הּוא, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומּדבריהם

הּקבּורה מּיֹום יֹום ׁשלׁשים ּומֹונה ּבלבד; ׁשּבארנּו.ימים ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
.È,האחרֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא ׁשני טֹוב ּביֹום מתֹו את ְֲִֵֵֵֶֶַַָהּקֹובר

אבלּות ּבֹו נֹוהג - עצרת ׁשל ׁשני טֹוב ּביֹום ויֹוםאֹו הֹואיל ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶ
יּדחה - הּתֹורה מן ראׁשֹון יֹום ואבלּות מּדבריהם, ׁשני ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָטֹוב
ּביֹום קבר אם אבל ּתֹורה. ׁשל עׂשה מּפני ּדבריהם, ׁשל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעׂשה
ׁשּׁשניהם אבלּות; ּבֹו נֹוהג אינֹו - הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹטֹוב
החדׁש. קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו מהּטעם ,אר אחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכיֹום

   
ּבּמֹועד,‡. מתֹו על קֹורע ּבּמֹועד, אבלּות ׁשאין ּפי על ֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַאף

ּכתפֹו הקריעה]וחֹולץ ּומברין[ממקום את[מאכילים], ְְְִֵֵֶַ
הראשון]האבלים היום -[סעודות אּלּו ּכל ּבּמֹועד. לחם ֲִֵֵֵֶֶַָָ

אין - ׁשני ּביֹום אפּלּו טֹוב, ּביֹום אבל מֹועד; ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֵֶָֻּבחּלֹו
מברין. ולא חֹולצין, ולא ְְְְְִִִַֹֹקֹורעין,

.ׁשחּיבין הּקרֹובים אּלא חֹולצין, ולא ּבּמֹועד קֹורעין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאין
אֹו ּכׁשר, אדם על אֹו החכם, על וחֹולץ הּקֹורע אֹו ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאבל,
החכם על הּכל ּומברין נׁשמה. יציאת ּבׁשעת עֹומד ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמי

הרחבה ּבתֹו העיר]ּבּמֹועד ככר את[- ׁשּמברין ּכדר , ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
עליו. אבלים ׁשהּכל - ֲֲִִֵֵֶַָָָֹהאבלים

מּטֹות‚. על אּלא מברין אין ּבּמֹועד, האבלים את ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשּמברין
עֹומדיןזקּופֹות אבל ּבּמֹועד. אבלים ּברּכת אֹומרין ואין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָ

ּברחֹוב, הּמּטה את מּניחין ואין ונפטרין. ּומנחמין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּבּׁשּורה,
ּבספד אסּור ׁשהּמֹועד - ּבּמֹועד הּספד את להרּגיל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
ׁשאבל ּבּמֹועד, ואּמֹו אביו עצמֹות מלּקט אין וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָותענית.
את מסּפידין אין וכן קרֹובים. ׁשאר לֹומר צרי ואין לֹו; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָהּוא
ּבהם נֹוהגין אבל חדׁשים; ּבראׁשי ולא ּופּורים, ּבחנּכה ְְֲֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻהּמת
ּולאחריהם. ּופּורים, חנּכה לפני לסּפד ּומּתר אבלּות. ּדברי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻֻּכל

מעּנֹות„. ּבּמֹועד, להלן]הּנׁשים מטּפחֹות[מבואר לא אבל ְְְֲִֵַַַַָָֹ
כף] אל מעּנֹות[כף ּופּורים, וחנּכה חדׁשים ּובראׁשי ;ְְֲֳִִֵַַָָָֻ

הּמת, נקּבר ּבזה. ולא ּבזה לא מקֹוננֹות, אין אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּומטּפחֹות.
מטּפחֹות. ולא מעּנֹות ְְְְַַֹֹלא

עֹונֹות‰. ׁשּכּלן - עּנּוי? הּוא הספד]איזה ּכאחת.[דברי ְִֵֶֶַַָֻ
"ולּמדנה ׁשּנאמר: אחריה, עֹונֹות וכּלן אֹומרת, אחת - ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻקינה
אמּורים? ּדברים ּבּמה קינה". רעּותּה ואּׁשה נהי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹבנתיכם
סֹופדין - ׁשּמת חכמים ּתלמיד אבל ׁשּמתּו. העם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבׁשאר
וראׁשי ּופּורים ּבחנּכה לֹומר צרי ואין ּבּמֹועד, ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֻאֹותֹו
ּבימים אֹותֹו סֹופדין ואין ׁשני. טֹוב ּביֹום לא אבל ְְְְֲֳִִִִֵֵָָָֹחדׁשים;
ּכפניו ׁשמּועתֹו, ויֹום ּבספד. אסּורין נקּבר, ּבפניו; אּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָאּלּו,

רחֹוקה. ׁשהיא ּפי על אף אֹותֹו וסֹופדין ְְְִִִֶַַָהּוא;
.Âׁשּלּה מת על אּׁשה ּתעֹורר ספדן]לא קדם[ע"י יֹום ׁשלׁשים ְְִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּדוים והם החג יבֹוא ׁשּלא ּכדי הּמת[מצטערים]לחג, ׁשאין ; ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּבמת אמּורים? ּדברים ּבּמה יֹום. ׁשלׁשים הּלב מן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹמׁשּתּכח
מעֹוררת. לחג, סמּו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו מת אם אבל ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹיׁשן;

.Êמת לֹו ׁשּמת ּומי ּכרגל. הן הרי החתנּות, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַׁשבעת

ימי מׁשלים - ואּמֹו אביו אפּלּו - הּמׁשּתה ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּבתֹו
הּׁשלׁשים ּומֹונה אבלּות; ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּׂשמחה,

הּׂשמחה ימי ׁשבעת .מאחר ְְְִִֵֵַַַַָ

.Áּכדי טבחֹו, וטבח ּפּתֹו ואפה הּסעּודה צרכי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהכין
אם - לּׂשמחה ׁשּיּכנסּו קדם מת לֹו ּומת לּׂשמחה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיּכנסּו
ׁשבעת ונֹוהג והּפת, הּבׂשר מֹוכר - ּבׂשר ּגּבי על מים נתן ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹלא
נתן ואם הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר אבלּות; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָימי

ּב ּגּבי על מכניסיןמים - אֹותֹו למּכר אפׁשר אי ׁשהרי ׂשר, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּבעילת ּובֹועל לחּפה, הּכּלה ואת החתן ואת לחדר, הּמת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאת
נֹוהג ּכ ואחר הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ונֹוהג ּופֹורׁש. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמצוה,
ּבדברים נֹוהג הּימים, אֹותם וכל אבלּות. ימי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָׁשבעת
יׁשנה והיא האנׁשים, ּבין יׁשן הּוא ,לפיכ ּכׁשּבת; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּבצנעה
ּתכׁשיטין מֹונעין ואין מּטתֹו. יׁשּמׁש ׁשּלא ּכדי הּנׁשים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבין
למּכר ׁשאפׁשר ּבמקֹום היה יֹום. ׁשלׁשים ּכל הּכּלה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹמן
אבלּות ונֹוהג מֹוכר, - מים עליו ׁשּנתן ּפי על אף ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּבׂשר,
ּפי על אף הּבׂשר, למּכר אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום היּו ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּתחּלה;
ּבּמה ּתחּלה. הּמׁשּתה ימי ׁשבעת נֹוהג - מים עליו נתן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
ּכּלה, ׁשל אּמּה אֹו חתן ׁשל אביו ּבׁשּמת אמּורים? ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּדברים
אם אבל להם. ׁשּיטרח מי להם אין זֹו, סעּודה יפסידּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאם
- קרֹוביהם ׁשאר אֹו חתן, ׁשל אּמֹו אֹו ּכּלה, ׁשל אביה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמת
לחּפה, ּתּכנס ּכ ואחר ּתחּלה, האבל ימי ׁשבעת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻנֹוהגין

הּמׁשּתה ימי ׁשבעת .וינהגּו ְְְְְֲִִִֵֶַַ

ה'תש"ע אייר ו' שלישי יום

   
הּיֹורׁשין‡. את ּכֹופין ,לפיכ הּוא; הּמת ּכבֹוד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָההסּפד,

והמקֹוננֹות המקֹוננים ׂשכר ספדנים]לּתן אֹותֹו.[- וסֹופדין , ְְְְְְְְִִִֵַַַ
צּוה אם אבל אֹותֹו. סֹופדין אין ּתסּפדּוהּו', 'אל צּוה: ְְְְֲִִִִִִֵַָָָואם
ׁשּנאמר: מצוה, ׁשהּקבּורה לֹו; ׁשֹומעין אין - יּקבר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

ּתקּברּנּו". קבֹור ְְִִֶָ"ּכי
.וכל ימים. מארי אינֹו חכם, ׁשל ּבהסּפדֹו הּמתעּצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

ּכׁשר אדם ּבהסּפד וכלהּמתעּצל ּבחּייו; לקברֹו ראּוי , ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
אצל ׁשמּור ּכ על ׂשכרֹו הרי ּכׁשר, אדם על ּדמעֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּמֹוריד

הּוא.הּקדֹוׁש ּברּו ַָָ
מׁשּנין‚. ואין חכם, ׁשל מּטתֹו על ּתֹורה ספר מּניחין [-אין ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּדרמעבירים] אּלא מּטתֹו מֹוציאין ואין למּטה, מּמּטה ְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָאֹותֹו
מּתר העם, ּובׁשאר ּגג. ּדר אֹותּה ׁשּיׁשלׁשלּו לא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻּפתחים,

ֲַלעׂשֹות.
לּמת„. מֹוׁשבֹות וׁשבעה מעמדֹות מּׁשבעה ּפֹוחתין [-אין ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ

מהקבורה] ּבפחֹותבחזרה ּומֹוׁשב מעמד עֹוׂשין ואין ;ְְֲִֵַָָָ
ּביֹום אּלא עֹוׂשין ואין ּבקרֹובים. אּלא עֹוׂשין ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמעׂשרה,
ּבמקֹום עֹוׂשין ּכיצד ׁשּנהגּו. ּובמקֹום הּקברֹות, ּובבית ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָראׁשֹון,
ּבני ׁשאינן מׁשּפחה ּובני הּקרֹובים ׁשאר מעמידין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנהגּו?
ּכ ואחר ּבהן; וכּיֹוצא קינֹות ּדברי לפניהם ואֹומרין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאבל,
ּדברים לפניהם ואֹומרין ׁשבּו'! יקרים, 'ׁשבּו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָאֹומרין:
יקרים, 'עּמדּו, אֹומרין: ּכ ואחר יֹוׁשבין; ּכׁשהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאחרים
ׁשבעה ּכ ואֹומר וחֹוזר עֹומדין. ּכׁשהם ואֹומרין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹעמדּו'!
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מח           
      

.‰ּכ ׁשּנהגּו, ּבמקֹום לאנׁשים ּומֹוׁשב מעמד ׁשעֹוׂשין ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָּכדר
לנׁשים ּכאנׁשעֹוׂשין הּנׁשים את ּומסּפידין מקֹום.; ּבכל ים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָ

ּגנאי ׁשּזה לעֹולם, ּברחֹוב האּׁשה מּטת מּניחין אין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאבל
קבּורתּה. למיתתּה, סמּו אּלא ְְִִֶָָָָָָָָלאּׁשה;

.Âולא ּונהי, קינים עליהן אֹומרים אין - עצמֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָֹהמלּקט
עליהם אֹומרין אבל אבלים. ּתנחּומי ולא אבלים, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּברּכת

ּכּבּוׁשים ודברי הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש ׁשבח .ּדברי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

.Êמת ׁשל ׁשדרֹו אם - למקֹום מּמקֹום מת ׁשל ארֹונֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָהמפּנה
אבלים ּברּכת עליו ואֹומרים ּבׁשּורה, עליו עֹומדין - ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָקּים
ׁשהעבירּוהּו ּפי על אף אֹותֹו, ּומסּפידין אבלים, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַותנחּומי
מסּפידין אין - קּימת ׁשדרֹו אין ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלאחר
ּברּכת לא עליו אֹומרין ואין ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹאֹותֹו,

אבלים ּתנחּומי ולא ּדבריםאבלים - אבלים? ּברּכת הן ואּלּו . ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָֹ
ּבׁשּורה. ׁשאֹומרין - אבלים ּתנחּומי האבל; ּבבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאֹומרים

.Áּכל עליהם מתאּבל זה הרי - ואּמֹו אביו עצמֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהמלּקט
ּבסדינֹו לֹו צרּורין אפּלּו מתאּבל, אין ולערב ּכּלֹו; ואיןהּיֹום . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻ

קינֹות. עליהם ְֲִִֵֶאֹומרין

.Ëראּוי יהיה ׁשנים ּכּמה ּובן הּקטּנים. את מסּפידין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין
עׁשירים ּובני חמׁש, ּבני - זקנים ּבני אֹו ענּיים ּבני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָלהסּפד?

נקבֹות ואחד זכרים אחד ׁשׁש; ּבני -. ְְְְִֵֵֵֶֶָָָ

.Èּבחיק יֹוצא - יֹום ׁשלׁשים ּכל - ׁשּמת בידים]ּתינֹוק -], ְְִִֵֵֵֶָֹ
אחד ּבאיׁש לא אבל אנׁשים; ּובׁשני אחת ּבאּׁשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹונקּבר
ואין ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין הּיחּוד. מּפני נׁשים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָּובׁשּתי
ׁשלׁשים ּבן אבלים. ּתנחּומי ולא אבלים, ּברּכת עליו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹאֹומרין

ּבגלֹוסקמא יֹוצא - ּגמּורים ארון]יֹום ּבאגּפים[- הּנּטלת קטּנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
בזרועות] ּברּכת[- עליו ואֹומרין ּבׁשּורה, עליו ועֹומדין ,ְְְְְְִִִַָָָָָ

ּבמּטה. יֹוצא חדׁש, עׂשר ׁשנים ּבן אבלים. ותנחּומי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאבלים
.‡Èמצהיבין רּבים ּבמּטה, הּיֹוצא מצטערים]ּכל וכל[- עליו; ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

הּנּכר וכל עליו. מצהיבין רּבים אין ּבמּטה, יֹוצא [-ׁשאינֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
לרּבים,מוכר] נּכר ׁשאינֹו וכל ּבֹו; מתעּסקין רּבים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָלרּבים,

לצאת נׁשים ׁשּנהגּו ּומקֹום ּבֹו. להתעּסק חּיבין הרּבים ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאין
יֹוצאֹות הּמּטה, לאחר הּמּטה; לפני יֹוצאֹות הּמּטה, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָלפני

הּמּטה. ְִַַַָלאחר
.Èוהּׁשפחֹות הכנענים]העבדים אֹותם,[- מסּפידים אין - ְְְֲִִִֵַַָָָָ

ו ּבׁשּורה; עליהם עֹומדין ּברּכתואין עליהם אֹומרים אין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ
ׁשאֹומרין ּכׁשם לֹו אֹומרין אּלא אבלים, ּתנחּומי ולא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹאבלים,

.'חסרֹונ ימּלא 'הּמקֹום ׁשּמת: חמֹורֹו ועל ׁשֹורֹו על ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָלֹו

   
הּמת,‡. את ׁשּקֹוברין אחר האבלים? את מנחמין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

הּמלּוין וכל הּקברֹות, ּבית ּבצד ועֹומדין האבלים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמתקּבצין
ׁשּורה לפני ׁשּורה להם, סביב עֹומדין הּמת ׁשּורהאת ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

הּמנין. מן אבלים ואין מעׂשרה, ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָּפחּותה
.ּבאין המנחמין וכל המנחמין, לׂשמאל עֹומדין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֹהאבלים

מן 'ּתנחמּו להן: ואֹומרים אחד, אחד האבלים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻאצל
לביתֹו האבל הֹול ּכ ואחר ויֹוםהּׁשמים'; יֹום ּובכל . ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּפנים ׁשּבאּו ּבין לנחמֹו, אדם ּבני ּבאין אבלּות, ימי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּׁשבעת
ניחמוהו]חדׁשֹות ּבאּו.[שלא ׁשּלא ּבין , ֲֵֶָָֹ

ּבראׁש‚. מסב עלהאבל אּלא ליׁשב רּׁשאין המנחמין ואין ; ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
לֹומר רּׁשאין ואין לארץ". אּתֹו "וּיׁשבּו ׁשּנאמר: קרקע, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגּבי
אליו ּדבר "ואין ׁשּנאמר: - ּתחּלה האבל ׁשּיפּתח עד ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּדבר,
את ויקּלל ּפיהּו, את אּיֹוב ּפתח כן "אחרי ּוכתיב: ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּדבר",
המנחמין אין ׁשּוב - ראׁשֹו ׁשּנענע וכיון אליפז". וּיען ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹיֹומֹו

מּדי. יֹותר יטריחּוהּו ׁשּלא אצלֹו, ליׁשב ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹרּׁשאין
אדם„. ּבני עׂשרה ּבאים - להתנחם אבלים לֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמת

ּוׁשאר האבלּות, ימי ׁשבעת ּכל ּבמקֹומֹו ויֹוׁשבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָּכׁשרין,
ּבכל קבּועין עׂשרה ׁשם היּו לא ואם עליהם. מתקּבצין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹהעם
ּבמקֹומֹו ויֹוׁשבין העם, מּׁשאר עׂשרה מתקּבצין - ויֹום .יֹום ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָ

נׂשיא‰. ּבפני לעמד חּיבין לביהמ"ד]הּכל חּוץ[כשנכנס , ְֲִִִֵַַַָָֹֹ
חּוץ 'ׁשב', אדם: אֹומר מּפניו העֹומד ּולכל וחֹולה; ְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָמאבל

ּבחליֹו. יׁשב ּבאבלֹו, יׁשב ׁשּמׁשמע: - וחֹולה ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמאבל
.Âהאבל,[שוטפים]ּומרּבצין[מטאטאים]מכּבדין ּבבית ְְְְְִִֵֵֶַַָ

וקיתֹונֹות וכֹוסֹות קערֹות ּוצלֹוחּיֹות,[כדים]ּומדיחין ְְְְְִִִִָ
הּמגמר את לא ׁשם מביאין אין אבל הּנרֹות; את ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּומדליקין

הּבׂשמים.[קטורת] את ולא ,ְְִֶַָֹ
.Êּבֹו ׁשּמברין הּמאכל האבל לבית מֹוליכין מאכיליםאין -] ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

לאבל] הראשון ׁשעם,ביום ּבכלי ולא ּכסף ּבכלי מעץלא -] ְְְִִֵֵֶֶַַֹֹ
קלּופהאלון] ערבה ׁשל נסרים ּבכלי אּלא ּבהן; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכּיֹוצא

מׁשקין ואין לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא ּבהן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹוכּיֹוצא
ׁשאין הענּיים את לבּיׁש ׁשּלא ּבצבּועה, אּלא לבנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבזכּוכית

טֹובֹות. ֵֵֶיינֹותיהן
.Áאחד לכל ּכֹוסֹות עׂשרה על יתר האבל ּבבית ׁשֹותין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאין

וארּבעה אכילה, ּבתֹו ּוׁשלׁשה אכילה, קדם ׁשלׁשה - ְְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָֹֹֹואחד
יׁשּתּכר ׁשּמא יֹוסיף, ולא אכילה; .אחר ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

.Ëׁשמּועה אֹומרין הלכה]אין אּלא[- האבל, ּבבית והּגדה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּדוין מצטערים]יֹוׁשבין אּלא[- הּמת, ּבפני אֹומרין אין וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

צרכים]ּדברים ּבפניו,[- ּתֹורה ּבדברי לעסק אבל מת; ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
אסּור. - הּקברֹות ּבבית ְְֵַָָאֹו

.Èמסּפידין ואין ימים, ׁשלׁשה על יתר הּמת על ּבֹוכין ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹאין
ׁשבעה על אבליתר העם. ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ

עליהן ּבֹוכין ואין חכמתן; רב לפי הּכל חכמים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּתלמידי
ּוכתיב: רּבנּו, מּמׁשה ּגדֹול לנּו ׁשאין - יֹום מּׁשלׁשים ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹיֹותר
ׁשנים על יתר מסּפידין אין וכן מׁשה". אבל בכי ימי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ"וּיּתמּו
ּוׁשנים הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּגדֹול ּבחכמה לנּו אין - חדׁש ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹעׂשר
ׁשנים לאחר ׁשמּועתֹו ׁשּבאה חכם וכן נסּפד. חדׁש ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹעׂשר

אֹותֹו. סֹופדין אין חדׁש, ְִֵֶָָֹעׂשר
.‡Èמּדי יתר מתֹו על אדם יתקּׁשה ׁשּנאמר:[באבלות]אל - ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּוא ׁשּזה מּדי; יתר ּכלֹומר: לֹו", ּתנדּו ואל למת, ּתבּכּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻ"אל
זה הרי העֹולם, מנהג על עצמֹו והמצער עֹולם, ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמנהגֹו
להסּפד, ׁשבעה לבכי, ׁשלׁשה יעׂשה? ּכיצד אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטּפׁש.

החמּׁשה. ולׁשאר לתסּפרת יֹום ְְְְְֲִִִִֶַָָֹֹׁשלׁשים
.Èאכזרי זה הרי חכמים, ׁשּצּוּו ּכמֹו מתאּבל ׁשּלא מי ;ּכל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ואחד ּבתׁשּובה. ויחזר ּבמעׂשיו, ויפׁשּפׁש וידאג יפחד ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאּלא
ׁשלׁשה ּכל ּכּלּה. החבּורה ּכל ּתדאג ׁשּמת, חבּורה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמּבני
על לֹו מּנחת חרב ּכאּלּו עצמֹו את יראה הראׁשֹונים, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻימים
,ואיל מּכאן זוית; ּבקרן מּנחת ׁשבעה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּכתפֹו;
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לחזר עצמֹו להכין ּכדי זה ּכל ּבּׁשּוק. ּכנגּדֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוברת
ולא[בתשובה] אתם "הּכית אֹומר: הּוא והרי מּׁשנתֹו, ויעֹור ,ְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹֹ

ולחּול. להקיץ ׁשּצרי מּכלל, ְְְִִִֶָָָָָחלּו";

   
חֹולים‡. לבּקר ּדבריהם ׁשל עׂשה אבלים,מצות ּולנחם , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

הּכּלה ּולהכניס הּמת, האֹורחים,[לחופה]ּולהֹוציא ּוללּוֹות , ְְְְְִִִֵַַַַַָָ
לפניו, וליל הּכתף, על לׂשאת הּקבּורה, צרכי ּבכל ְְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹולעסק
ּולסעדם והּכּלה, החתן לׂשּמח וכן ולקּבר; ולחּפר, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹולסּפד,
להן ׁשאין ׁשּבגּופֹו, חסדים ּגמילּות הם ואּלּו צרכיהם. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבכל
ּבכלל הם הרי מּדבריהם, אּלּו מצוֹות ׁשּכל ּפי על אף ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשעּור.
ׁשּיעׂשּו רֹוצה ׁשאּתה הּדברים ּכל ."ּכמֹו לרע ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"ואהבּת
ּובמצוֹות. ּבתֹורה לאחי אּתה אֹותם עׂשה אחרים, ל ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָאֹותם

.הּלּוּוי אורח]ׂשכר החק[של והּוא הּכל; מן מרּבה ְְְִִֶַַַַֹֹֻ
מאכיל - ּבּה ׁשּנהג החסד ודר אבינּו, אברהם ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשחקקֹו
הכנסת ּוגדֹולה אֹותם. ּומלּוה אֹותם, ּומׁשקה ּדרכים, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָעֹוברי
ׁשלׁשה והּנה "וּירא, ׁשּנאמר: ׁשכינה, ּפני מהקּבלת ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאֹורחים
ׁשאינֹו 'ּכל חכמים: אמרּו מהכנסתם; יֹותר ולּוּוים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָאנׁשים".

ּדמים'. ׁשֹופ ּכאּלּו ְְִִֵֶַָמלּוה,
.‚[- ּדין[בי"ד ּובית לצדקה. ׁשּכֹופין ּכדר ללויה, ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָּכֹופין

למקֹום; מּמקֹום העֹובר אדם ללּוֹות ׁשלּוחין מתּקנין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהיּו
ׁשפכּו ּכאּלּו הּכתּוב עליהם מעלה זה, ּבדבר נתעּצלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָואם
לֹו יׁש ּבעיר, אּמֹות ארּבע חברֹו את המלּוה אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדמים.
הרב ּבּה? אדם ׁשחּיב הּלויה ׁשעּור הּוא וכּמה מרּבה. ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻׂשכר

עיר ׁשל עּבּורּה עד לעיר]לּתלמיד, מחוץ אמה והאיׁש[ע' ; ְְִִִִֶַַַָָ
ואם ּפרסה; עד לרב, והּתלמיד הּׁשּבת. ּתחּום עד ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַַָָָלחברֹו,

ּפרסאֹות. ׁשלׁש עד מבהק, רּבֹו ְְַַַָָָָָֹֻהיה
את„. מבּקר ּגדֹול אפּלּו הּכל; על מצוה - חֹולים ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹּבּקּור

זה הרי הּמֹוסיף, וכל ּבּיֹום; הרּבה ּפעמים ּומבּקרין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּקטן.
ּכאּלּומׁשּבח החֹולה, את המבּקר וכל יטריח. ׁשּלא ּובלבד - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

ּכאּלּו מבּקר, ׁשאינֹו וכל מעליו; והקל מחליֹו, חלק ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנטל
ּדמים. ִֵָׁשֹופ

ואם‰. והלאה; ׁשליׁשי מּיֹום אּלא החֹולה, את מבּקרין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאין
מּיד אֹותֹו מבּקרין - והכּביד החלי, עליו מבּקריןקפץ ואין . ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹ

אחרֹונֹות, ּבׁשלׁש ולא ּבּיֹום, ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ּבׁשלׁש ְְְֲִַַָָָֹֹֹֹלא
ׁשהן בהן]מּפני לא[- מבּקרין ואין החֹולה. ּבצרכי מתעּסקין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

מּפני - הראׁש מחֹוׁשי ולא העין, חֹולי ולא מעים, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָֹֹֹחֹולי
להם. קׁשה ִֶֶֶַָָׁשהּבּקּור

.Â,מּטה ּגּבי על לא יׁשב לא - החֹולה את לבּקר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּנכנס
מקֹום ּגּבי על ולא ּכּסא, ּגּבי על ולא ספסל, ּגּבי על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא

ויֹוׁשבּגבֹוּה מתעּטף, אּלא מּמראׁשֹותיו; למעלה ולא , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ויֹוצא. רחמים, עליו ּומבּקׁש מּמראׁשֹותיו, ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָלמּטה

.Êחֹולים לבּקּור קֹודמת אבלים ׁשּנחמת לי, ׁשּנחּוםיראה ; ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
הּמתים. ועם החּיים עם חסדים ּגמילּות ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָאבלים

.Áּומתעּסק הּכּלה, את מּניח - וכּלה מת לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמי
הּמת מתעם אבל". ּבבית חכמים "לב אֹומר: הּוא וכן ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָ

מּלפני הּמת את מעבירין ,ּבּדר ּבזה זה ׁשּנפּגׁשּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכּלה
.הּמל מּלפני עֹוברין והּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹהּכּלה;

.Ë.הּכּלה ּולהכנסת הּמת להֹוצאת ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָמבּטלין

ּכל לֹו יׁש אבל צרּכֹו; ּכל לֹו ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבּמה
ּתֹורה, ּבתלמּוד מתעּסקין ׁשאין וכל מבּטלין. אין ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָצרּכֹו,

עּמֹו להתעּסק .חּיבין ְְִִִֵַַָ

.È,מלאכה ּבעׂשּית אסּורין העיר ּבני ּכל - ּבעיר אחד ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָמת
מּתרין ּבצרכיו, ׁשּיתעּסק מי לֹו יׁש ואם ׁשּיקּברּוהּו; .עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

.‡È,רּבֹוא ׁשּׁשים עד עּמֹו היּו אפּלּו - ׁשּמת חכמים ְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָּתלמיד
אין רּבֹוא, ׁשּׁשים היּו להֹוצאתֹו; ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְִִִִֵַַָָָָמבּטלין

אּלאמבּטלין ׁשעּור, לֹו אין - לאחרים מלּמד היה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
להֹוצאתֹו. הּכל ְְְִַַָָֹמבּטלין

.Èחֹוליהם ּומבּקרין אבליהם, ּומנחמין ּגֹוים, מתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַקֹוברין
ׁשלֹום ּדרכי מּפני -. ְְִֵֵַָ

.‚Èּבהם אֹוכלין אין ּכיצד? ּבהניה. אסּורין הּקברֹות ,ּבּתי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּבהם קֹורין ולא מלאכה, ּבהם עֹוׂשין ואין ּבהם, ׁשֹותין ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹואין

ּבהם[מקרא] ׁשֹונין ולא אין[משנה], - ּדבר ׁשל ּכללֹו . ְְִֵֶֶָָָָֹ
יל[נהנים]נאֹותין לא ראׁש. קּלּות ּבהם נֹוהגין ולא ּבהם, ְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹ

וספר ּבראׁשֹו, ּותפּלין קבר, ׁשל אּמֹות ארּבע ּבתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹאדם
ּבזרֹועֹו מּתר.ּתֹורה אּמֹות, ארּבע ּוברחּוק ׁשם. יתּפּלל ולא ; ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻ

.„Èּבדיסקיא יּתנם לא - למקֹום מּמקֹום עצמֹות ְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹהּמֹולי
ׁשּנֹוהג[שק] מּפני עליהם; וירּכב החמֹור ּגּבי על יּניחם ולא ,ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹ

מּפני אֹו הּגּנבים מּפני מתירא היה ואם ּבּזיֹון. מנהג ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבהן
מּתר. - ְִִַָֻהּלסטים

.ÂË;למכּבד מּבזּוי אפּלּו לקבר, מּקבר הּמת את מפּנין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאין
היה המיועד]ואם ׂשדהּו[הקבר מת]ּבתֹו מפּנהּו,[של - ְְְִֵֵַָָָ

לבזּוי. מּמכּבד ְְֲִִָָֻאפּלּו
.ÊË- ּכאחד מתים ׁשני ולא מת, ּגּבי על מת קֹוברין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹואין

עּמּה נקּבר אּמֹו, עם הּיֹוצא וקטן הּוא. .ׁשּבּזיֹון ְְִִִִִֵֶַָָָָָ
.ÊÈ;נאסרת עֹולם קרקע ׁשאין ּבהניה, אסּור אינֹו הּקבר ְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעפר

הּבנין קבר הקרקע]אבל מעל שבנוי ּבהניה.[- אסּור , ְֲֲִֶֶַַָָָָָ
.ÁÈ;הּמת ּבֹו ׁשּיּכנס עד נאסר, לא - למת קבר ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּבֹונה

ּבהניה נאסר נפל, ּבֹו הּטיל .אפּלּו ֱֲֲִִִֵֶֶַַָָ
.ËÈחי[ציון]נפׁש לׁשם הּמת,[לכשימות]ׁשּנעׂשה ּבֹו ורּמה , ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּדימֹוס ּבֹו אבנים]והֹוסיף על[שורת אף - הּמת לׁשם אחד ְְִִֵֵֶַַַָ
הּתֹוספת את הּכיר ואם ּבהניה; אסּור הּכל הּמת, ׁשּפּנה ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפי
ׁשהּטל ּכיון - הּמת לׁשם נעׂשה מּתר. והּׁשאר אֹותּה, חֹולץ -ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻ

ׁשּפּנהּו. ּפי על אף נאסר, - הּמת ֱִִֵֶֶַַַַָּבֹו
.Îזה הרי - אחר ּבקבר ּוקברֹו והל לאביו, קבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּבֹונה

ּבהניה, אסּור הּזה והּקבר עֹולמית; אחר מת ּבֹו יקּבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא
אביו ּכבֹוד .מּפני ְְִִֵָ

.‡Îּכּלֹו ּבהניה אסּור מּתרהּמת ׁשהּוא - מּׂשערֹו חּוץ , ְֲִֵֶַַָָָָָֻֻ
אסּורין - ּתכריכיו וכל ארֹונֹו וכן ּגּופֹו. ׁשאינֹו מּפני ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבהניה,

ּכלים אבל נאסרּו[בגדים]ּבהניה. לא ,לתכרי הּמּוכנים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבּמּטה ׁשּיּגיע עד נאסר לא - למת ּבגד ארג אפּלּו ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבהניה;

ההזמנה ׁשאין עּמֹו, הכנה]הּנקּברת אֹוסרת.[- ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
.Îעּמֹו הּנקּברת הּמּטה על הּמת על ׁשּזֹורקין הּכלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכל

ּבהניה, אסּורין -[- ּבתכריכין.[גזירה יתחּלפּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹ
.‚Îמצוה הּמת, על ּבחמתם ּכלים מזרקין ואּמֹו אביו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָהיּו

מּצילין אין הּנקּברת, לּמּטה הּגיעּו ואם להּצילם; אחרים ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעל
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מט            
      

לחזר עצמֹו להכין ּכדי זה ּכל ּבּׁשּוק. ּכנגּדֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוברת
ולא[בתשובה] אתם "הּכית אֹומר: הּוא והרי מּׁשנתֹו, ויעֹור ,ְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹֹ

ולחּול. להקיץ ׁשּצרי מּכלל, ְְְִִִֶָָָָָחלּו";

   
חֹולים‡. לבּקר ּדבריהם ׁשל עׂשה אבלים,מצות ּולנחם , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

הּכּלה ּולהכניס הּמת, האֹורחים,[לחופה]ּולהֹוציא ּוללּוֹות , ְְְְְִִִֵַַַַַָָ
לפניו, וליל הּכתף, על לׂשאת הּקבּורה, צרכי ּבכל ְְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹולעסק
ּולסעדם והּכּלה, החתן לׂשּמח וכן ולקּבר; ולחּפר, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹולסּפד,
להן ׁשאין ׁשּבגּופֹו, חסדים ּגמילּות הם ואּלּו צרכיהם. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבכל
ּבכלל הם הרי מּדבריהם, אּלּו מצוֹות ׁשּכל ּפי על אף ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשעּור.
ׁשּיעׂשּו רֹוצה ׁשאּתה הּדברים ּכל ."ּכמֹו לרע ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"ואהבּת
ּובמצוֹות. ּבתֹורה לאחי אּתה אֹותם עׂשה אחרים, ל ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָאֹותם

.הּלּוּוי אורח]ׂשכר החק[של והּוא הּכל; מן מרּבה ְְְִִֶַַַַֹֹֻ
מאכיל - ּבּה ׁשּנהג החסד ודר אבינּו, אברהם ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשחקקֹו
הכנסת ּוגדֹולה אֹותם. ּומלּוה אֹותם, ּומׁשקה ּדרכים, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָעֹוברי
ׁשלׁשה והּנה "וּירא, ׁשּנאמר: ׁשכינה, ּפני מהקּבלת ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאֹורחים
ׁשאינֹו 'ּכל חכמים: אמרּו מהכנסתם; יֹותר ולּוּוים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָאנׁשים".

ּדמים'. ׁשֹופ ּכאּלּו ְְִִֵֶַָמלּוה,
.‚[- ּדין[בי"ד ּובית לצדקה. ׁשּכֹופין ּכדר ללויה, ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָּכֹופין

למקֹום; מּמקֹום העֹובר אדם ללּוֹות ׁשלּוחין מתּקנין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהיּו
ׁשפכּו ּכאּלּו הּכתּוב עליהם מעלה זה, ּבדבר נתעּצלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָואם
לֹו יׁש ּבעיר, אּמֹות ארּבע חברֹו את המלּוה אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדמים.
הרב ּבּה? אדם ׁשחּיב הּלויה ׁשעּור הּוא וכּמה מרּבה. ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻׂשכר

עיר ׁשל עּבּורּה עד לעיר]לּתלמיד, מחוץ אמה והאיׁש[ע' ; ְְִִִִֶַַַָָ
ואם ּפרסה; עד לרב, והּתלמיד הּׁשּבת. ּתחּום עד ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַַָָָלחברֹו,

ּפרסאֹות. ׁשלׁש עד מבהק, רּבֹו ְְַַַָָָָָֹֻהיה
את„. מבּקר ּגדֹול אפּלּו הּכל; על מצוה - חֹולים ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹּבּקּור

זה הרי הּמֹוסיף, וכל ּבּיֹום; הרּבה ּפעמים ּומבּקרין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּקטן.
ּכאּלּומׁשּבח החֹולה, את המבּקר וכל יטריח. ׁשּלא ּובלבד - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

ּכאּלּו מבּקר, ׁשאינֹו וכל מעליו; והקל מחליֹו, חלק ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנטל
ּדמים. ִֵָׁשֹופ

ואם‰. והלאה; ׁשליׁשי מּיֹום אּלא החֹולה, את מבּקרין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאין
מּיד אֹותֹו מבּקרין - והכּביד החלי, עליו מבּקריןקפץ ואין . ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹ

אחרֹונֹות, ּבׁשלׁש ולא ּבּיֹום, ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ּבׁשלׁש ְְְֲִַַָָָֹֹֹֹלא
ׁשהן בהן]מּפני לא[- מבּקרין ואין החֹולה. ּבצרכי מתעּסקין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

מּפני - הראׁש מחֹוׁשי ולא העין, חֹולי ולא מעים, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָֹֹֹחֹולי
להם. קׁשה ִֶֶֶַָָׁשהּבּקּור

.Â,מּטה ּגּבי על לא יׁשב לא - החֹולה את לבּקר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּנכנס
מקֹום ּגּבי על ולא ּכּסא, ּגּבי על ולא ספסל, ּגּבי על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא

ויֹוׁשבּגבֹוּה מתעּטף, אּלא מּמראׁשֹותיו; למעלה ולא , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ויֹוצא. רחמים, עליו ּומבּקׁש מּמראׁשֹותיו, ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָלמּטה

.Êחֹולים לבּקּור קֹודמת אבלים ׁשּנחמת לי, ׁשּנחּוםיראה ; ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
הּמתים. ועם החּיים עם חסדים ּגמילּות ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָאבלים

.Áּומתעּסק הּכּלה, את מּניח - וכּלה מת לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמי
הּמת מתעם אבל". ּבבית חכמים "לב אֹומר: הּוא וכן ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָ

מּלפני הּמת את מעבירין ,ּבּדר ּבזה זה ׁשּנפּגׁשּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכּלה
.הּמל מּלפני עֹוברין והּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹהּכּלה;

.Ë.הּכּלה ּולהכנסת הּמת להֹוצאת ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָמבּטלין

ּכל לֹו יׁש אבל צרּכֹו; ּכל לֹו ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבּמה
ּתֹורה, ּבתלמּוד מתעּסקין ׁשאין וכל מבּטלין. אין ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָצרּכֹו,

עּמֹו להתעּסק .חּיבין ְְִִִֵַַָ

.È,מלאכה ּבעׂשּית אסּורין העיר ּבני ּכל - ּבעיר אחד ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָמת
מּתרין ּבצרכיו, ׁשּיתעּסק מי לֹו יׁש ואם ׁשּיקּברּוהּו; .עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

.‡È,רּבֹוא ׁשּׁשים עד עּמֹו היּו אפּלּו - ׁשּמת חכמים ְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָּתלמיד
אין רּבֹוא, ׁשּׁשים היּו להֹוצאתֹו; ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְִִִִֵַַָָָָמבּטלין

אּלאמבּטלין ׁשעּור, לֹו אין - לאחרים מלּמד היה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
להֹוצאתֹו. הּכל ְְְִַַָָֹמבּטלין

.Èחֹוליהם ּומבּקרין אבליהם, ּומנחמין ּגֹוים, מתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַקֹוברין
ׁשלֹום ּדרכי מּפני -. ְְִֵֵַָ

.‚Èּבהם אֹוכלין אין ּכיצד? ּבהניה. אסּורין הּקברֹות ,ּבּתי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּבהם קֹורין ולא מלאכה, ּבהם עֹוׂשין ואין ּבהם, ׁשֹותין ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹואין

ּבהם[מקרא] ׁשֹונין ולא אין[משנה], - ּדבר ׁשל ּכללֹו . ְְִֵֶֶָָָָֹ
יל[נהנים]נאֹותין לא ראׁש. קּלּות ּבהם נֹוהגין ולא ּבהם, ְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹ

וספר ּבראׁשֹו, ּותפּלין קבר, ׁשל אּמֹות ארּבע ּבתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹאדם
ּבזרֹועֹו מּתר.ּתֹורה אּמֹות, ארּבע ּוברחּוק ׁשם. יתּפּלל ולא ; ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻ

.„Èּבדיסקיא יּתנם לא - למקֹום מּמקֹום עצמֹות ְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹהּמֹולי
ׁשּנֹוהג[שק] מּפני עליהם; וירּכב החמֹור ּגּבי על יּניחם ולא ,ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹ

מּפני אֹו הּגּנבים מּפני מתירא היה ואם ּבּזיֹון. מנהג ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבהן
מּתר. - ְִִַָֻהּלסטים

.ÂË;למכּבד מּבזּוי אפּלּו לקבר, מּקבר הּמת את מפּנין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאין
היה המיועד]ואם ׂשדהּו[הקבר מת]ּבתֹו מפּנהּו,[של - ְְְִֵֵַָָָ

לבזּוי. מּמכּבד ְְֲִִָָֻאפּלּו
.ÊË- ּכאחד מתים ׁשני ולא מת, ּגּבי על מת קֹוברין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹואין

עּמּה נקּבר אּמֹו, עם הּיֹוצא וקטן הּוא. .ׁשּבּזיֹון ְְִִִִִֵֶַָָָָָ
.ÊÈ;נאסרת עֹולם קרקע ׁשאין ּבהניה, אסּור אינֹו הּקבר ְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעפר

הּבנין קבר הקרקע]אבל מעל שבנוי ּבהניה.[- אסּור , ְֲֲִֶֶַַָָָָָ
.ÁÈ;הּמת ּבֹו ׁשּיּכנס עד נאסר, לא - למת קבר ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּבֹונה

ּבהניה נאסר נפל, ּבֹו הּטיל .אפּלּו ֱֲֲִִִֵֶֶַַָָ
.ËÈחי[ציון]נפׁש לׁשם הּמת,[לכשימות]ׁשּנעׂשה ּבֹו ורּמה , ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּדימֹוס ּבֹו אבנים]והֹוסיף על[שורת אף - הּמת לׁשם אחד ְְִִֵֵֶַַַָ
הּתֹוספת את הּכיר ואם ּבהניה; אסּור הּכל הּמת, ׁשּפּנה ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפי
ׁשהּטל ּכיון - הּמת לׁשם נעׂשה מּתר. והּׁשאר אֹותּה, חֹולץ -ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻ

ׁשּפּנהּו. ּפי על אף נאסר, - הּמת ֱִִֵֶֶַַַַָּבֹו
.Îזה הרי - אחר ּבקבר ּוקברֹו והל לאביו, קבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּבֹונה

ּבהניה, אסּור הּזה והּקבר עֹולמית; אחר מת ּבֹו יקּבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא
אביו ּכבֹוד .מּפני ְְִִֵָ

.‡Îּכּלֹו ּבהניה אסּור מּתרהּמת ׁשהּוא - מּׂשערֹו חּוץ , ְֲִֵֶַַָָָָָֻֻ
אסּורין - ּתכריכיו וכל ארֹונֹו וכן ּגּופֹו. ׁשאינֹו מּפני ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבהניה,

ּכלים אבל נאסרּו[בגדים]ּבהניה. לא ,לתכרי הּמּוכנים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבּמּטה ׁשּיּגיע עד נאסר לא - למת ּבגד ארג אפּלּו ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבהניה;

ההזמנה ׁשאין עּמֹו, הכנה]הּנקּברת אֹוסרת.[- ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
.Îעּמֹו הּנקּברת הּמּטה על הּמת על ׁשּזֹורקין הּכלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכל

ּבהניה, אסּורין -[- ּבתכריכין.[גזירה יתחּלפּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹ
.‚Îמצוה הּמת, על ּבחמתם ּכלים מזרקין ואּמֹו אביו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָהיּו

מּצילין אין הּנקּברת, לּמּטה הּגיעּו ואם להּצילם; אחרים ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעל
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.„Îאת יפסיד ולא חּבלן, יהא ׁשּלא האדם את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמלּמדין
ואל לענּיים, אֹותן לּתן מּוטב לחּבלה. ויׁשליכם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּכלים

ותֹולעה לרּמה עֹובריׁשליכם הּמת, על ּכלים הּמרּבה וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּתׁשחית. ּבל ְִִַַמּׁשּום

.‰Îעֹוקרין - ׁשּמת של]מל פרסותיו רֹוכב[גידי ׁשהיה סּוס ְִֵֵֶֶֶֶָָ
מנּׁשר ּבֹו; יֹוׁשב ׁשהיה ּבּקרֹון מֹוׁשכת ׁשהיתה ועגלה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעליו,

עֹוׂשה[חותך] ׁשאין מקֹום ּולמּטה, הארּכּבה מן ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּפרסֹותיה
- ימים ׁשבעת קברֹו על יׁשיבה ּומֹוׁשיבין טרפה. ְְְְִִִִִִֵַַָָָָאֹותּה
על יׁשיבה ׁשהֹוׁשיבּו זה ּבמֹותֹו", לֹו עׂשּו "וכבֹוד ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
יֹום. ׁשלׁשים על יתר יׁשיבתֹו מבּטלין אין ׁשּמת, ונׂשיא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹקברֹו.

.ÂÎּכלי וכל מּטתֹו, לׂשרף להם יׁש - ׁשּמת נׂשיא אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹמל
הׁשחתה,ּתׁשמיׁשֹו מּׁשּום ולא האמֹורי, ּדרכי ּבזה ואין ; ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הּמלכים אבֹותי (ּובמׂשרפֹות) ּתמּות, "ּבׁשלֹום ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
יׂשר ל".הראׁשנים פּו ְְִִִָָֹ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע אייר ז' רביעי יום

  
ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹיׁש
מל למּנֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹעׂשרה
לֹו ירּבה ׁשּלא (ג) ּגרים; מּקהל ימּנה ׁשּלא (ב) ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמּיׂשראל;
ּכסף לֹו ירּבה ׁשּלא (ה) סּוסים; לֹו ירּבה ׁשּלא (ד) ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹנׁשים;
מהם להחיֹות ׁשּלא (ז) עממים; ׁשבעה להחרים (ו) ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹוזהב;
ּׁשעׂשה מה לזּכר (ט) עמלק; ׁשל זרעֹו למחֹות (ח) ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹנׁשמה;
;ּבּדר ואריבתֹו הרעים מעׂשיו לׁשּכח ׁשּלא (י) ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעמלק;
ליֹוׁשבי ׁשלֹום לׁשלח (יב) מצרים; ּבארץ לׁשּכן ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹ(יא)
אם ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר ּבּה ולדּון עליה, ּכׁשּצרים ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהעיר

(יג) ּתׁשלים; לא ואם מעּמֹוןּתׁשלים ׁשלֹום לדרׁש ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹֹ
אילני להׁשחית ׁשּלא (יד) עליהם; ּכׁשּצרים ּבלבד, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּומֹואב
הּמחנה ּבעלי ּבֹו ׁשּיצאּו יד להתקין (טו) ּבּמצֹור; ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָמאכל
ּכהן למׁשח (יז) ּבֹו; לחּפר יתד להתקין (טז) ּבֹו; ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹלהּפנֹות
להיֹות (יח) הּמלחמה; ּבׁשעת הּצבא אנׁשי ּבאזני ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָלדּבר
ּתמימה, ׁשנה ּבקנינן ׂשמחין ּכרם ונֹוטע ּבנין ּובֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמארׂש
ּדבר, עליהן לעבר ׁשּלא (יט) הּמלחמה; מן אֹותן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּומחזירין
להן; ודֹומה הּגדּוד וצרכי העיר לצרכי אפּלּו יצאּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹולא
ּדין (כא) הּמלחמה; ּבׁשעת לאחֹור ולחזר לערץ ׁשּלא ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹֹ(כ)
יכּבׁשּנה ׁשּלא (כג) ּתאר; יפת ּתּמכר ׁשּלא (כב) ּתאר; ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹיפת
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשּנבעלה. אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָלעבדּות

    
לארץ‡. ּכניסתן ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצוֹות למּנֹותׁשלׁש - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

זרעֹו ּולהכרית ,"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר: ,מל ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָלהם
ּבית ולבנֹות עמלק", זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשל

ּׁשּמה". ּובאת תדרׁשּו, "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָהּבחירה,
.ׁשלח "אתי ׁשּנאמר: עמלק, למלחמת קֹודם מל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמּנּוי

וכּו'", עמלק את והּכיתה ל עּתה למל למׁשח ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָה'
ּכי "ויהי ׁשּנאמר: הּבית, לבנין קֹודמת עמלק זרע ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהכרתת

וּיאמר איביו, מּכל מּסביב לֹו הניח וה' ּבביתֹו, הּמל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיׁשב
וגֹו'". ארזים ּבבית יֹוׁשב אנכי ראה, הּנביא: נתן אל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמל
ּברּו הּקדֹוׁש רצה לא לּמה מצוה, הּמל ׁשהקמת ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמאחר
ולא ּבתרעמת, ׁשּׁשאלּו לפי מּׁשמּואל? מל ּכׁשּׁשאלּו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהּוא
הּנביא, ּבׁשמּואל ׁשּקצּו מּפני אּלא הּמצוה, לקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאלּו

וגֹו'". מאסּו אתי ּכי מאסּו, את לא "ּכי ְְֱֲִִִֶֶַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשבעים‚. ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא ּתחּלה, מל מעמידין ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאין

ּדינֹו,זקנים ּובית רּבנּו מׁשה ׁשּמּנהּו ּכיהֹוׁשע - נביא ּפי ועל ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּדינֹו. ּובית הרמתי ׁשמּואל אֹותם ׁשּמּנה ודוד ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָּוכׁשאּול

ּדֹורֹות„. ּכּמה אחר אפּלּו ּגרים, מּקהל מל מעמידין ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאין
עלי לתת תּוכל "לא ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אּמֹו ׁשּתהיה עד -ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
אּלא ּבלבד, למלכּות ולא הּוא". אחי לא אׁשר נכרי, ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹאיׁש
אֹו חמּׁשים ׂשר ולא צבא, ׂשר לא - ׁשּביׂשראל ׂשררּות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹלכל

אּמת על ממּנה אפּלּו עׂשרה, ׁשּמחּלק[תעלת]ׂשר הּמים ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֻ
אּלא יהא ׁשּלא נׂשיא, אֹו ּדּין לֹומר צרי אין לּׂשדֹות; ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּמּנה
ּכל - "מל עלי ּתׂשים אחי "מּקרב ׁשּנאמר: ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָמּיׂשראל,
."אחי "מּקרב אּלא יהיּו לא ,עלי מׂשים ׁשאּתה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמׂשימֹות

ּבּמלכּות‰. אּׁשה מעמידין מל",אין עלי" ׁשּנאמר: - ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבהם ממּנין אין ׁשּביׂשראל, מׂשימֹות ּכל וכן מלּכה; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹולא

איׁש. ִֶָאּלא
.Âּגרע לא - ּגדֹול ּכהן ולא מל מעמידין דם]ואין מקיז -], ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

ּברסי ולא ּבּלן, ולא סּפר, עורות]ולא מעבד ׁשהם[- מּפני לא ; ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹֻ
נקלה ואּמנּותם הֹואיל אּלא מזלזלין[נבזה]ּפסּולין, העם , ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֻ

ּומּׁשּיעׂשה לעֹולם. נפסל.ּבהם אחד, יֹום מאּלּו ּבמלאכה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
.Êהּמׁשחה ּבׁשמן אֹותֹו מֹוׁשחין - הּמל ,ּכׁשּמעמידין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָ

- ראׁשֹו על וּיּצק הּׁשמן, ּפ את ׁשמּואל "וּיּקח ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
ּולבניו לֹו זֹוכה זה הרי - הּמל ׁשּמֹוׁשחין מאחר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוּיּׁשקהּו".
ימים יארי "למען ׁשּנאמר: להם, ירּׁשה ׁשהּמלכּות ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻלעֹולם,
- קטן ּבן הּניח יׂשראל". ּבקרב ּובניו הּוא ממלכּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
יהֹוידע ׁשעׂשה ּכמֹו ׁשּיגּדיל, עד הּמלּוכה לֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָמׁשּמרין
והּבן הּמלּוכה; לירּׁשת קֹודם ּבנחלה, הּקֹודם וכל ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֻליֹואׁש.
ּכל אּלא ּבלבד, הּמלכּות ולא מּמּנּו. לּקטן קֹודם ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגדֹול,
עד ּבנֹו ּולבן לבנֹו ירּׁשה - ׁשּביׂשראל הּמּנּויין וכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּׂשררֹות
ּבחכמה אבֹותיו מקֹום ממּלא חכם, ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָעֹולם;
ממּלא ׁשאינֹו ּפי על אף - ּביראה ממּלא היה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּוביראה.
וכל אֹותֹו; ּומלּמדין אביו, ּבמקֹום אֹותֹו מעמידין - ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָּבחכמה
אין מרּבה, ׁשחכמתֹו ּפי על אף - ׁשמים יראת ּבֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמי
ּדוד ׁשּנמׁשח ּכיון ׁשּביׂשראל. הּמּנּויין מן למּנּוי אֹותֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָממּנין
הּזכרים ּולבניו לֹו הּמלכּות והרי מלכּות, ּבכתר זכה -ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ
עֹולם". עד נכֹון יהיה ּכסא" ׁשּנאמר: עֹולם, עד ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּכׁשרים
ּבריתי". בני יׁשמרּו "אם ׁשּנאמר: לכׁשרים, אּלא זכה ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹולא
מּזרע הּמלכּות ּתּכרת לא לכׁשרים, אּלא זכה ׁשּלא ּפי על ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאף
"אם ׁשּנאמר: ,ּבכ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הבטיחֹו לעֹולם; ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָּדוד
ּבׁשבט ּופקדּתי . . ילכּון לא ּובמׁשּפטי ּבריתי בניו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹיעזבּו

מעּמֹו". אסיר לא וחסּדי עֹונם, ּובנגעים ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹּפׁשעם,
.Áאֹותֹו והיה יׂשראל, ׁשבטי מּׁשאר מל ׁשהעמיד ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָנביא

- ה' מלחמֹות ונלחם והּמצוה, הּתֹורה ּבדרכי הֹול ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמל
מל זה ּפיהרי על אף ּבֹו, נֹוהגֹות הּמלכּות מצוֹות וכל , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

           
      

אחּיה ׁשהרי ;מל מּבניו ויהיה לדוד, הּמלכּות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעּקר
(ׁשמֹוע)ּתׁשמע אם "והיה, לֹו: ואמר ירבעם, העמיד ְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשילני
ּבניתי ּכאׁשר נאמן ּבית ל ּובניתי וכּו' אצּו אׁשר ּכל ְְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאת
אחד ׁשבט אּתן "ולבנֹו הּׁשילני: אחּיה לֹו ואמר וכּו'"; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלדוד
ּבירּוׁשלים". לפני, הּימים ּכל עבּדי לדוד ניר היֹות למען -ְְְְֱִִִִִִַַַַַַָָָָָ

.Ëלעֹולם העֹומדים הם - ּדוד ּבית "ּכסאמלכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
יׂשראל מּׁשאר מל יעמד אם אבל עֹולם". עד נכֹון ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיהיה

מּביתֹו הּמלכּות ּתּפסק לא- א" נאמר: לירבעם ׁשהרי , ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּימים". ִַָָכל

.Èּבׁשמן אּלא הּמׁשחה, ּבׁשמן יׂשראל מלכי מֹוׁשחין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאין
מלאפרסמֹון אּלא לעֹולם, ּבירּוׁשלים אֹותן ממּנין ואין . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּה מֹוׁשחין ואין ּדוד, מּזרע אּלא[בירושלים]ירּוׁשלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּדוד. ִֶַָזרע

.‡Èאּלא אֹותן, מֹוׁשחין אין - ּדוד ּבית מלכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּכׁשּמֹוׁשחין
הּמעין .על ְַַַָ

.Èׁשם היתה ּכן אם אּלא ;מל ּבן מל מֹוׁשחין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואין
מלכותו]מחלקת מלחמה[על אֹו אחריו], מֹוׁשחין[מרננים - ְְֲִִֶַָָֹ

מּפני ׁשלמה מׁשחּו לפיכ הּמחלקת. לסּלק ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹאֹותֹו,
מּפני יהֹואחז ּומׁשחּו עתליה, מּפני ויֹואׁש אדנּיה, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹמחלקת

אחיו. ְִִָָיהֹויקים

    
לֹו‡. ּומׂשימין ,ּבּמל נֹוהגין ּגדֹול לכבודו]ּכבֹוד אימה[- ְֲִִִֵֶֶַָָָ

,"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר: - אדם ּכל ּבלב ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָויראה
על יֹוׁשבין ואין סּוסֹו, על רֹוכבין אין .עלי אימתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּתהא
ּבאחד ולא ּבכתרֹו, ולא ּבׁשרביטֹו, מׁשּתּמׁשין ואין ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹּכּסאֹו,

ּכּלן מת, ּוכׁשהּוא ּתׁשמיׁשֹו; ּכלי תשמישו]מּכל כלי -] ְְְִִֵֵֶַָָֻ
וׁשּמׁשיו, וׁשפחֹותיו ּבעבדיו יׁשּתּמׁש לא וכן לפניו. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹנׂשרפין
לׁשלמה, מּתרת היתה אביׁשג ,לפיכ אחר; מל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻאּלא

לאדנּיה. ֲֲִַַָָֹואסּורה
.לעֹולם לאחר נבעלת אינּה ,מל ׁשל אׁשּתֹו אפּלּואבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

אחר. מל ׁשל ּגרּוׁשתֹו אֹו אלמנתֹו נֹוׂשא אינֹו ,ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
מסּתּפר,‚. ּכׁשהּוא ולא ערם, ּכׁשהּוא אֹותֹו לראֹות ְְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹואסּור

מסּתּפג ּכׁשהּוא ולא הּמרחץ, ּבבית ּכׁשהּוא .[מתנגב]ולא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
חֹולץ בנים]ואינֹו בלא שמת אחיו "וירקה[לאשת ׁשּנאמר: - ְְְֱֵֵֶֶַָָ

ׁשהּמל - לֹו ׁשֹומעין אין רצה, ואפּלּו ּבּזיֹון; וזה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבפניו",
חֹולץ, ואינֹו והֹואיל מחּול. ּכבֹודֹו אין ּכבֹודֹו, על ְְְְִֵֵֵֶַַָָׁשּמחל
אין ּכ - אׁשּתֹו את ליּבם אפׁשר ׁשאי ּכיון וכן מיּבם; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאינֹו

ּבזיקתּה לעֹולם ּתׁשב אּלא לּה, לבעלה]חֹולצין בקשרה -]. ְְְִִֵֵֶָָָָָ
ּפלטרין„. מּפתח יֹוצא אינֹו מת, לֹו ׁשּלֹו.[ארמון]מת ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַ

לאבלו]אֹותֹו[מאכילין]ּוכׁשּמברין הראשון ביום העם[- ּכל - ְְִֶַָָָ
לעזרה, נכנס ואם הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, על ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻמסּבין
למלכי אּלא ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין יׁשב; - ּדוד מּזרע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוהיה
ה'". לפני וּיׁשב ּדוד, הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּדוד ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבית

עצמֹו‰. ּומתּקן יֹום, ּבכל מסּתּפר ּבלבּוׁשיןהּמל ּומתנאה , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
על ויֹוׁשב ."עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל" ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמפארים
העם וכל ּבראׁשֹו. ּכתר ּומׂשים ׁשּלֹו, ּבּפלטרין מלכּות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכּסא
ארצה. ּומׁשּתחוים לפניו, ועֹומדין ׁשּירצה, ּבעת אליו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבאין

- ארצה לֹו ּומׁשּתחוה ,הּמל לפני עֹומד נביא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאפּלּו
לּמל וּיׁשּתחּו ,הּמל לפני וּיבא הּנביא; נתן "הּנה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אּלא ,הּמל לפני ּבא אינֹו ּגדֹול ּכהן אבל (ּפניו)ארצה". ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעל
ּכהן לפני עֹומד הּמל אּלא לפניו, עֹומד ואינֹו רצה; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאם
לֹו וׁשאל יעמד, הּכהן אלעזר "ולפני ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּגדֹול
לכּבד ּגדֹול ּכהן על מצוה כן, ּפי על אף האּורים". ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּבמׁשּפט
יעמד ולא לֹו. ּכׁשּיבֹוא מּפניו, ולעמד ּולהֹוׁשיבֹו, ,הּמל ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאת
מצוה וכן האּורים. ּבמׁשּפט לֹו ּכׁשּיׁשאל אּלא לפניו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמל
הּסנהדרין לפניו ּוכׁשּיּכנסּו הּתֹורה, לֹומדי לכּבד הּמל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
היה וכן ּבצּדֹו. ויֹוׁשיבם לפניהם, יעמד יׂשראל, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוחכמי
היה חכמים, לתלמיד אפּלּו - עֹוׂשה יהּודה מל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָיהֹוׁשפט
ּדברים ּבּמה ּומרי'. 'רּבי לֹו: וקֹורא ּומנּׁשקֹו, מּכּסאֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָעֹומד
ועבדיו, הּוא לבּדֹו ּבביתֹו הּמל ׁשּיהיה ּבזמן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאמּורים?
- העם ּבפני ּבפרהסיא אבל ּבצנעה. ּבֹו וכּיֹוצא זה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיעׂשה
יקרא ולא רּכֹות, ידּבר ולא אדם, מּפני יעמד ולא יעׂשה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹֹלא

הּכל. ּבלב יראתֹו ׁשּתהא ּכדי ּבׁשמֹו, אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלאדם

.Âּבכבֹודֹו הּכל וחּיב הּגדֹול, הּכבֹוד הּכתּוב לֹו ׁשחלק ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר
וחלל ׁשפל ּבקרּבֹו לּבֹו להיֹות צּוה ּכ נבוב]- ׁשּנאמר:[- , ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָ

מּדי, יתר ּביׂשראל לב ּגּסּות ינהג ולא ּבקרּבי". חלל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹ"ולּבי
ּומרחם חֹונן ויהיה מאחיו". לבבֹו רּום "לבלּתי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:

ּבח ויבֹוא ויצא ּוגדֹולם, עללקטּנם ויחּוס ּובטֹובתם, פציהם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
רּבים, ּבלׁשֹון הּקהל ּכל אל ּוכׁשּמדּבר ׁשּבּקטּנים. קטן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכבֹוד
"אם ואֹומר: ועּמי", אחי "ׁשמעּוני ׁשּנאמר: - רּכֹות ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָידּבר
- יתרה ּבענוה יתנהג לעֹולם הּזה". לעם לעבד ּתהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּיֹום
מה". "ונחנּו אֹומר: הּוא והרי רּבנּו, מּמׁשה ּגדֹול לנּו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאין
האמן יּׂשא "ּכאׁשר וקצּפם, ּותלּנֹותם ּומּׂשאם טרחם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻויסּבל
עבּדֹו"; ּביעקב "לרעֹות הּכתּוב, קראֹו 'רֹועה' הּינק". ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹאת
ּבזרעֹו ירעה, עדרֹו "ּכרעה, ּבּקּבלה: מפרׁש רֹועה ׁשל ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹודרּכֹו

ינהל". עלֹות יּׂשא; ּובחיקֹו טלאים, ְְְְִִֵֵֵַַָָָיקּבץ

    
ּתֹורה‡. ספר לֹו ּכֹותב מלכּותֹו, ּכּסא על הּמל ׁשּיׁשב ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבעת

אבֹותיו לֹו ׁשהּניחּו הּספר על יתר מּספרלׁשמֹו ּומּגיהֹו ; ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לֹו הּניחּו לא אם ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ּפי על ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָֹהעזרה,
אחד ּתֹורֹות: ספרי ׁשני ּכֹותב - ׁשאבד אֹו ספר, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאבֹותיו
מּיׂשראל, אחד ּככל ּבֹו מצּוה ׁשהּוא ּגנזיו, ּבבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻמּניחֹו
אֹו הּכּסא, לבית ׁשּיּכנס ּבעת אּלא מּלפניו, יזּוז לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוהּׁשני
לּמלחמה יֹוצא לקריאה. ראּוי ׁשאין למקֹום אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלּמרחץ,
מסב עּמֹו, והּוא ּבּדין יֹוׁשב עּמֹו, והּוא נכנס עּמֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵַָוהּוא

ּכנגּדֹו חּייו".והּוא ימי ּכל בֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָ
.הּׁשמּועה מּפי - נׁשים" ּלֹו ירּבה למדּו,[ממרע"ה]"לא ְְְִִִֶַַָָָֹ

ּבין הּנׁשים ּבין נׁשים, עׂשרה ׁשמֹונה עד לֹוקח ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּוא
וקידושין]הּפילגׁשים כתובה ללא לו ׁשמֹונה[שמייחדן הּכל , ְְִִֶַַַֹ

לגרׁש, לֹו ויׁש לֹוקה. - ּובעלּה אחת, הֹוסיף ואם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָעׂשרה;
ׁשּגרׁש. זֹו ּתחת אחרת ְִֵֵֶֶֶַַַָולּׂשא

אחד‚. סּוס אפּלּו מרּכבּתֹו; ּכדי אּלא סּוסים ּלֹו ירּבה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹולא
אסּור. הּמלכים, ׁשאר ׁשעֹוׂשין ּכדר לפניו רץ להיֹות ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּפנּוי

לֹוקה. הֹוסיף, ְִִֶואם
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ני            
      

אחּיה ׁשהרי ;מל מּבניו ויהיה לדוד, הּמלכּות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעּקר
(ׁשמֹוע)ּתׁשמע אם "והיה, לֹו: ואמר ירבעם, העמיד ְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשילני
ּבניתי ּכאׁשר נאמן ּבית ל ּובניתי וכּו' אצּו אׁשר ּכל ְְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאת
אחד ׁשבט אּתן "ולבנֹו הּׁשילני: אחּיה לֹו ואמר וכּו'"; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלדוד
ּבירּוׁשלים". לפני, הּימים ּכל עבּדי לדוד ניר היֹות למען -ְְְְֱִִִִִִַַַַַַָָָָָ

.Ëלעֹולם העֹומדים הם - ּדוד ּבית "ּכסאמלכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
יׂשראל מּׁשאר מל יעמד אם אבל עֹולם". עד נכֹון ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיהיה

מּביתֹו הּמלכּות ּתּפסק לא- א" נאמר: לירבעם ׁשהרי , ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּימים". ִַָָכל

.Èּבׁשמן אּלא הּמׁשחה, ּבׁשמן יׂשראל מלכי מֹוׁשחין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאין
מלאפרסמֹון אּלא לעֹולם, ּבירּוׁשלים אֹותן ממּנין ואין . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּה מֹוׁשחין ואין ּדוד, מּזרע אּלא[בירושלים]ירּוׁשלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּדוד. ִֶַָזרע

.‡Èאּלא אֹותן, מֹוׁשחין אין - ּדוד ּבית מלכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּכׁשּמֹוׁשחין
הּמעין .על ְַַַָ

.Èׁשם היתה ּכן אם אּלא ;מל ּבן מל מֹוׁשחין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואין
מלכותו]מחלקת מלחמה[על אֹו אחריו], מֹוׁשחין[מרננים - ְְֲִִֶַָָֹ

מּפני ׁשלמה מׁשחּו לפיכ הּמחלקת. לסּלק ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹאֹותֹו,
מּפני יהֹואחז ּומׁשחּו עתליה, מּפני ויֹואׁש אדנּיה, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹמחלקת

אחיו. ְִִָָיהֹויקים

    
לֹו‡. ּומׂשימין ,ּבּמל נֹוהגין ּגדֹול לכבודו]ּכבֹוד אימה[- ְֲִִִֵֶֶַָָָ

,"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר: - אדם ּכל ּבלב ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָויראה
על יֹוׁשבין ואין סּוסֹו, על רֹוכבין אין .עלי אימתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּתהא
ּבאחד ולא ּבכתרֹו, ולא ּבׁשרביטֹו, מׁשּתּמׁשין ואין ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹּכּסאֹו,

ּכּלן מת, ּוכׁשהּוא ּתׁשמיׁשֹו; ּכלי תשמישו]מּכל כלי -] ְְְִִֵֵֶַָָֻ
וׁשּמׁשיו, וׁשפחֹותיו ּבעבדיו יׁשּתּמׁש לא וכן לפניו. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹנׂשרפין
לׁשלמה, מּתרת היתה אביׁשג ,לפיכ אחר; מל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻאּלא

לאדנּיה. ֲֲִַַָָֹואסּורה
.לעֹולם לאחר נבעלת אינּה ,מל ׁשל אׁשּתֹו אפּלּואבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

אחר. מל ׁשל ּגרּוׁשתֹו אֹו אלמנתֹו נֹוׂשא אינֹו ,ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
מסּתּפר,‚. ּכׁשהּוא ולא ערם, ּכׁשהּוא אֹותֹו לראֹות ְְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹואסּור

מסּתּפג ּכׁשהּוא ולא הּמרחץ, ּבבית ּכׁשהּוא .[מתנגב]ולא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
חֹולץ בנים]ואינֹו בלא שמת אחיו "וירקה[לאשת ׁשּנאמר: - ְְְֱֵֵֶֶַָָ

ׁשהּמל - לֹו ׁשֹומעין אין רצה, ואפּלּו ּבּזיֹון; וזה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבפניו",
חֹולץ, ואינֹו והֹואיל מחּול. ּכבֹודֹו אין ּכבֹודֹו, על ְְְְִֵֵֵֶַַָָׁשּמחל
אין ּכ - אׁשּתֹו את ליּבם אפׁשר ׁשאי ּכיון וכן מיּבם; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאינֹו

ּבזיקתּה לעֹולם ּתׁשב אּלא לּה, לבעלה]חֹולצין בקשרה -]. ְְְִִֵֵֶָָָָָ
ּפלטרין„. מּפתח יֹוצא אינֹו מת, לֹו ׁשּלֹו.[ארמון]מת ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַ

לאבלו]אֹותֹו[מאכילין]ּוכׁשּמברין הראשון ביום העם[- ּכל - ְְִֶַָָָ
לעזרה, נכנס ואם הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, על ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻמסּבין
למלכי אּלא ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין יׁשב; - ּדוד מּזרע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוהיה
ה'". לפני וּיׁשב ּדוד, הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּדוד ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבית

עצמֹו‰. ּומתּקן יֹום, ּבכל מסּתּפר ּבלבּוׁשיןהּמל ּומתנאה , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
על ויֹוׁשב ."עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל" ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמפארים
העם וכל ּבראׁשֹו. ּכתר ּומׂשים ׁשּלֹו, ּבּפלטרין מלכּות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכּסא
ארצה. ּומׁשּתחוים לפניו, ועֹומדין ׁשּירצה, ּבעת אליו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבאין

- ארצה לֹו ּומׁשּתחוה ,הּמל לפני עֹומד נביא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאפּלּו
לּמל וּיׁשּתחּו ,הּמל לפני וּיבא הּנביא; נתן "הּנה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אּלא ,הּמל לפני ּבא אינֹו ּגדֹול ּכהן אבל (ּפניו)ארצה". ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעל
ּכהן לפני עֹומד הּמל אּלא לפניו, עֹומד ואינֹו רצה; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאם
לֹו וׁשאל יעמד, הּכהן אלעזר "ולפני ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּגדֹול
לכּבד ּגדֹול ּכהן על מצוה כן, ּפי על אף האּורים". ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּבמׁשּפט
יעמד ולא לֹו. ּכׁשּיבֹוא מּפניו, ולעמד ּולהֹוׁשיבֹו, ,הּמל ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאת
מצוה וכן האּורים. ּבמׁשּפט לֹו ּכׁשּיׁשאל אּלא לפניו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמל
הּסנהדרין לפניו ּוכׁשּיּכנסּו הּתֹורה, לֹומדי לכּבד הּמל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
היה וכן ּבצּדֹו. ויֹוׁשיבם לפניהם, יעמד יׂשראל, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוחכמי
היה חכמים, לתלמיד אפּלּו - עֹוׂשה יהּודה מל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָיהֹוׁשפט
ּדברים ּבּמה ּומרי'. 'רּבי לֹו: וקֹורא ּומנּׁשקֹו, מּכּסאֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָעֹומד
ועבדיו, הּוא לבּדֹו ּבביתֹו הּמל ׁשּיהיה ּבזמן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאמּורים?
- העם ּבפני ּבפרהסיא אבל ּבצנעה. ּבֹו וכּיֹוצא זה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיעׂשה
יקרא ולא רּכֹות, ידּבר ולא אדם, מּפני יעמד ולא יעׂשה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹֹלא

הּכל. ּבלב יראתֹו ׁשּתהא ּכדי ּבׁשמֹו, אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלאדם

.Âּבכבֹודֹו הּכל וחּיב הּגדֹול, הּכבֹוד הּכתּוב לֹו ׁשחלק ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר
וחלל ׁשפל ּבקרּבֹו לּבֹו להיֹות צּוה ּכ נבוב]- ׁשּנאמר:[- , ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָ

מּדי, יתר ּביׂשראל לב ּגּסּות ינהג ולא ּבקרּבי". חלל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹ"ולּבי
ּומרחם חֹונן ויהיה מאחיו". לבבֹו רּום "לבלּתי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:

ּבח ויבֹוא ויצא ּוגדֹולם, עללקטּנם ויחּוס ּובטֹובתם, פציהם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
רּבים, ּבלׁשֹון הּקהל ּכל אל ּוכׁשּמדּבר ׁשּבּקטּנים. קטן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכבֹוד
"אם ואֹומר: ועּמי", אחי "ׁשמעּוני ׁשּנאמר: - רּכֹות ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָידּבר
- יתרה ּבענוה יתנהג לעֹולם הּזה". לעם לעבד ּתהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּיֹום
מה". "ונחנּו אֹומר: הּוא והרי רּבנּו, מּמׁשה ּגדֹול לנּו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאין
האמן יּׂשא "ּכאׁשר וקצּפם, ּותלּנֹותם ּומּׂשאם טרחם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻויסּבל
עבּדֹו"; ּביעקב "לרעֹות הּכתּוב, קראֹו 'רֹועה' הּינק". ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹאת
ּבזרעֹו ירעה, עדרֹו "ּכרעה, ּבּקּבלה: מפרׁש רֹועה ׁשל ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹודרּכֹו

ינהל". עלֹות יּׂשא; ּובחיקֹו טלאים, ְְְְִִֵֵֵַַָָָיקּבץ

    
ּתֹורה‡. ספר לֹו ּכֹותב מלכּותֹו, ּכּסא על הּמל ׁשּיׁשב ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבעת

אבֹותיו לֹו ׁשהּניחּו הּספר על יתר מּספרלׁשמֹו ּומּגיהֹו ; ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לֹו הּניחּו לא אם ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ּפי על ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָֹהעזרה,
אחד ּתֹורֹות: ספרי ׁשני ּכֹותב - ׁשאבד אֹו ספר, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאבֹותיו
מּיׂשראל, אחד ּככל ּבֹו מצּוה ׁשהּוא ּגנזיו, ּבבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻמּניחֹו
אֹו הּכּסא, לבית ׁשּיּכנס ּבעת אּלא מּלפניו, יזּוז לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוהּׁשני
לּמלחמה יֹוצא לקריאה. ראּוי ׁשאין למקֹום אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלּמרחץ,
מסב עּמֹו, והּוא ּבּדין יֹוׁשב עּמֹו, והּוא נכנס עּמֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵַָוהּוא

ּכנגּדֹו חּייו".והּוא ימי ּכל בֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָ
.הּׁשמּועה מּפי - נׁשים" ּלֹו ירּבה למדּו,[ממרע"ה]"לא ְְְִִִֶַַָָָֹ

ּבין הּנׁשים ּבין נׁשים, עׂשרה ׁשמֹונה עד לֹוקח ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּוא
וקידושין]הּפילגׁשים כתובה ללא לו ׁשמֹונה[שמייחדן הּכל , ְְִִֶַַַֹ

לגרׁש, לֹו ויׁש לֹוקה. - ּובעלּה אחת, הֹוסיף ואם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָעׂשרה;
ׁשּגרׁש. זֹו ּתחת אחרת ְִֵֵֶֶֶַַַָולּׂשא

אחד‚. סּוס אפּלּו מרּכבּתֹו; ּכדי אּלא סּוסים ּלֹו ירּבה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹולא
אסּור. הּמלכים, ׁשאר ׁשעֹוׂשין ּכדר לפניו רץ להיֹות ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּפנּוי

לֹוקה. הֹוסיף, ְִִֶואם
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נב           
      

אֹו„. ּבֹו ּולהתּגאֹות ּבגנזיו להּניח וזהב ּכסף לֹו ירּבה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹולא
ולעבדיו ׁשּלֹו לחילֹות ׁשּיּתן ּכדי אּלא ּבֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהתנאֹות
ולהיֹות ה', ּבית לאֹוצר ׁשּירּבה וזהב ּכסף וכל ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּולׁשּמׁשיו.
מצוה זה הרי - ּולמלחמֹותם הּצּבּור לצרכי מּוכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשם
ּגנזיו, ּבבית לעצמֹו להרּבֹות אּלא אסּור ואין ְְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָלהרּבֹותֹו;

לֹוקה. הרּבה, ואם לֹו". ירּבה "לא ְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

ׁשכרּות‰. ּדר לׁשּתֹות אסּור לּמלכיםהּמל "אל ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבּיֹום יׂשראל ּובצרכי ּבּתֹורה עֹוסק יהיה אּלא יין". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשתֹו
חּייו". ימי ּכל בֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: - ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָּובּלילה

.Âׁשטּוף יהיה לא להוט]וכן לֹו[- היתה לא אפּלּו ּבנׁשים. ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹֹ
הּטּפׁשים, ּכׁשאר ּתמיד אצלּה מצּוי יהיה לא - אחת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
הקּפידה לּבֹו הסרת על ."חיל לּנׁשים ּתּתן "אל ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
קהל ּכל לב הּוא ׁשּלּבֹו, - לבבֹו" יסּור "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה,
העם, מּׁשאר יתר ּבּתֹורה הּכתּוב ּדּבקֹו לפיכ ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָיׂשראל;

חּייו". ימי "ּכל ְֱֵֶֶַַָָׁשּנאמר:
.Êּבארנּו ּומעידיןּכבר אֹותן, ודנין ּדנין, - ּדוד ּבית ׁשּמלכי , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ולא ידּון, ׁשּלא חכמים ּגזרּו - יׂשראל מלכי אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹעליהן.
ּגס ׁשּלּבם מּפני עליו; מעידין ולא מעיד, ולא אֹותֹו, ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדנין

הּדת. על והפסד ּתּקלה הּדבר מן ויבֹוא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבהן,
.Áרׁשּות לּמל יׁש ,ּבּמל הּמֹורד עללהרגֹוּכל ּגזר אפּלּו . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּלא אֹו ,הל ולא ּפלֹוני למקֹום ׁשּיל העם מּׁשאר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹאחד
יהרג, - להרגֹו רצה ואם מיתה; חּיב - ויצא מּביתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹיצא
המבּזה ּכל וכן וכּו'". ּפי את ימרה אׁשר איׁש "ּכל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
להרגֹו, רׁשּות לּמל יׁש - אֹותֹו המחרף אֹו ,הּמל ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת
ּבלבד. ּבסיף אּלא להרג רׁשּות לּמל ואין ּגרא. ּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכׁשמעי

לאסר לֹו האסורים]ויׁש לכבֹודֹו.[בבית ּבׁשֹוטין ּולהּכֹות ְְְְֱִִֵֶַֹ
ּגזל. זה הרי הפקיר, ואם ממֹון; יפקיר לא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹאבל

.Ëאפּלּו ּבמצוֹות, ׁשּנתעּסק ּבׁשביל הּמל ּגזרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַהמבּטל
ּפטּור זה הרי - קּלה ּדבריּבמצוה העבד, ודברי הרב ּדברי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מצוה, לבּטל הּמל ּגזר אם לֹומר, צרי ואין קֹודמין. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהרב
לֹו. ׁשֹומעין ְִֵֶׁשאין

.È,התראה ּבלא אֹו ּברּורה, ּבראיה ׁשּלא נפׁשֹות ההֹורגין ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹּכל
אחד ּבעד רׁשּותאפּלּו לּמל יׁש - ּבׁשגגה ׁשהרג ׂשֹונא אֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

והֹורג צריכה. ּׁשהּׁשעה מה ּכפי העֹולם ּולתּקן אֹותן, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלהרג
להּטיל רּבים, ימים ּתלּויין ּומּניחן ותֹולה אחד, ּביֹום ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָרּבים

העֹולם. רׁשעי יד ולׁשּבר ְְְִִֵֵַָָָֹאימה,

ה'תש"ע אייר ח' חמישי יום

    
.‡לצר אֹו לצרכיו, העם על מס לּתן לּמל יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרׁשּות

מכס לֹו וקֹוצב סחורות]הּמלחמֹות; מן[על להבריח ואסּור , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
יּלקח הּמכס, ׁשּיגנב מי ׁשּכל לגזר, לֹו ויׁש ׁשּלֹו. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּמכס
ּולהּלן לעבדים", לֹו ּתהיּו "ואּתם ׁשּנאמר: יהרג, אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָממֹונֹו
מס ׁשּנֹותן מּכאן, - "ועבדּו למס ל "יהיּו אֹומר: ְְֲִִֵֵֶַַַָָָהּוא
ׁשּכל ּדין, ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל ודיניו מכס, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוקֹוצב

ּבֹו. זֹוכה ,מל ּבפרׁשת ְֶֶֶַָָָָהאמּור
.הּגּבֹורים העם מן ולֹוקח יׂשראל, ּגבּול ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוׁשֹולח

ּומעמיד ּובפרׁשיו, למרּכבּתֹו חיל מהן ועֹוׂשה החיל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואנׁשי

לפניו, לרּוץ אנׁשים מהם ּומעמיד לפניו. עֹומדים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמהם
מרּכבּתֹו" לפני ורצּו ּובפרׁשיו, ּבמרּכבּתֹו לֹו "וׂשם .ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
לפניו, ועֹומדים ׁשּמׁשים להיֹות ׁשּבהם הּיפים מן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָולֹוקח
יּקח, - חמֹוריכם ואת הּטֹובים ּבחּוריכם "ואת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּנאמר:

למלאכּתֹו". ְְְִַָָועׂשה
ועֹוׂשין‚. ,צרי ּׁשהּוא מה ּכל אּמנּיֹות ּבעלי מּכל לֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻוכן

והעבדים הּבהמֹות ּכל ולֹוקח ׂשכרן. ונֹותן מלאכּתֹו, ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָלֹו
ׁשּנאמר: - ּדמיהן אֹו ׂשכרן ונֹותן למלאכּתֹו, ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּׁשפחֹות
ּוכלי מלחמּתֹו ּכלי ולעׂשֹות קצירֹו, ולקצר חריׁשֹו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַֹֹ"ולחרׁש
ּבחּוריכם ואת ׁשפחֹותיכם ואת עבדיכם ואת וכּו' ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַרכּבֹו

למלאכּתֹו" ועׂשה יּקח, - חמֹוריכם ואת .הּטֹובים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּופילגׁשים„. נׁשים יׂשראל ּגבּול מּכל לֹוקח נׁשים,וכן : ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָ

אּלא וקּדּוׁשין, ּכתּבה ּבלא ּופילגׁשים, וקּדּוׁשין; ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָֹֻֻּבכתּבה
אסּור ההדיֹוט אבל לֹו. ּומּתרת אֹותּה, קֹונה ּבלבד ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֻּביחּוד

יעּוד אחר ּבלבד עברּיה ּבאמה אּלא לוּבפילגׁש, מייחדה -] ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
טּבחֹותלאשה] לארמֹונֹו ׁשּלֹוקח הּפילגׁשים לעׂשֹות לֹו ויׁש .ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָ

ורּקחֹות בשמים]ואֹופֹות מיני ּבנֹותיכם[- "ואת ׁשּנאמר: , ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָ
ּולאֹופֹות". ּולטּבחֹות לרּקחֹות ְְְִַַַָָיּקח

ׂשרי‰. אֹותם ּוממּנה ׂשרים, להיֹות הראּויין את ּכֹופה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן
אלפים ׂשרי לֹו "ולׂשּום ׁשּנאמר: - חמּׁשים וׂשרי ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאלפים

חמּׁשים" .וׂשרי ְֲִִֵָ
.Âלעבדיו והּכרמים והּזיתים הּׂשדֹות ּכׁשּילכּוולֹוקח , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּיאכלּו מה להם אין אם אּלּו, מקֹומֹות על ויפׁשטּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹלּמלחמה
ואת ׂשדֹותיכם "ואת ׁשּנאמר: - ּדמיהם ונֹותן מּׁשם, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאּלא

לעבדיו". ונתן יּקח, הּטֹובים וזיתיכם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכרמיכם
.Ê,הּבהמה ּומן האילנֹות ּומן הּזרעים מן מעׂשר לֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָויׁש

יעׂשר" וצאנכם וכּו' יעׂשר וכרמיכם "וזרעיכם .ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
.Áיׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות מּכל נֹוטל הּמׁשיח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמל

עֹולם עד ּולבניו לֹו חק זה, ודבר עׂשרה; מּׁשלׁש אחד .חלק ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
.Ëלּמל ממֹונם ,הּמל הרּוגי ׁשּכֹובׁש,ּכל הּממלכֹות וכל ; ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבֹוזזין - ׁשּבֹוזזין הּבּזה ּוׁשאר .לּמל הּמלכים אֹוצרֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהרי
הּבּזה, ּומחצית ּבראׁש; מחצית נֹוטל והּוא לפניו, ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹונֹותנין
על הּיֹוׁשבין העם עם ּביחד הּצבא אנׁשי ּכל אֹותּה. ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָחֹולקין
ּכחלק "ּכי ׁשּנאמר: - ּבׁשוה חֹולקין לׁשמרּה, ּבּמחנה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
יחלקּו". יחּדו - הּכלים על הּיׁשב ּוכחלק ּבּמלחמה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹהּירד

.Èלאנׁשי לעבדיו נֹותן ׁשּלֹו; היא הרי ׁשּכֹובׁש, הארץ ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל
ּׁשּירצה. מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּיראה, מה ּכפי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּמלחמה

ּדיניו הּדברים, אּלּו ׁשמים,ּדיןּובכל לׁשם מעׂשיו יהיּו ּובּכל . ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
העֹולם ּולמּלאת האמת, ּדת להרים ּומגּמתֹו מחׁשבּתֹו ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹותהיה
ׁשאין - ה' מלחמֹות ּולהּלחם הרׁשעים, זרֹוע ולׁשּבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹצדק,
ׁשּנאמר: ּומלחמה, מׁשּפט לעׂשֹות אּלא ּתחּלה, מל ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָממליכין

מלחמתינּו". את ונלחם לפנינּו, ויצא מלּכנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ"ּוׁשפטנּו

    
מצוה‡. מלחמת אּלא ּתחּלה, נלחם הּמל היאאין ואיזֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

עמלק, ּומלחמת עממין, ׁשבעה מלחמת זֹו מצוה? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָמלחמת
נלחם ּכ ואחר עליהם. ׁשּבא צר מּיד יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָועזרת
העּמים, ׁשאר עם ׁשּנלחם הּמלחמה והיא - הרׁשּות ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּבמלחמת

וׁשמעֹו. ּבגדּלתֹו ּולהרּבֹות יׂשראל ּגבּול להרחיב ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָֻּכדי
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.,ּדין מּבית רׁשּות ּבּה לּטל צרי אינֹו - מצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמלחמת
עת ּבכל מעצמֹו יֹוצא אבלאּלא לצאת. העם וכֹופה , ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבית ּפי על אּלא ּבּה, העם מֹוציא אינֹו - הרׁשּות ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמלחמת
ואחד. ׁשבעים ׁשל ְְִִִֶֶָּדין

.‚- הּמל ודר ּבידֹו. ממחין ואין ,ּדר לֹו לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּופֹורץ
מעּקם אינֹו :צרי ּׁשהּוא מה ּכפי אּלא ׁשעּור, לּה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין
אּלא זה, ׁשל ׂשדהּו מּפני אֹו זה, ׁשל ּכרמֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדרכים

מלחמּתֹו ועֹוׂשה ּבׁשוה, הֹול. ְְְְִֵֶֶַָ

להחרים„. עׂשה ׁשּנאמר:[לאבד]מצות עממין, ׁשבעה ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ
- הרגֹו ולא מהן, אחד לידֹו ׁשּבא וכל ּתחרימם"; ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ"החרם
נׁשמה". ּכל תחּיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהרי

זכרם. ואבד אבדּו, ְְְְִַָָָָּוכבר

אתוכן‰. "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, זרע לאּבד עׂשה מצות ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
הרעים מעׂשיו ּתמיד לזּכר עׂשה ּומצות עמלק"; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹזכר

איבתֹו לעֹורר ּכדי אליו]ואריבתֹו, "זכֹור[שנאתנו ׁשּנאמר: - ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָ
הּׁשמּועה מּפי עמלק". ל עׂשה אׁשר למדּו:[ממרע"ה]את ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָ

איבתֹו לׁשּכח ׁשאסּור ּבּלב, - תׁשּכח" "לא ּבּפה; - ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ"זכֹור"
ְְִָוׂשנאתֹו.

.Â- ּדין ּבית ּפי על ּבמל יׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכל
יהֹוׁשע ׁשּכבׁש יׂשראל ּכארץ היא והרי רּבים, ּכּבּוׁש זה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהרי
יׂשראל ארץ ּכל ּכּבּוׁש אחר ׁשּכבׁשֹו והּוא, ּדבר; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָלכל

ּבּתֹורה .האמּורה ֲַָָָ

.Êמצריםּומּתר מארץ חּוץ ּכּלֹו, העֹולם ּבכל ;[והיא]לׁשּכן ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ
הּמערבי הּגדֹול הּים על[התיכון]מן ּפרסה מאֹות ארּבע ְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָ

ּכּוׁש ארץ ּכנגד ּפרסה, מאֹות הּמדּבר[אתיופיה]ארּבע ּוכנגד ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות ּובׁשלׁשה ּבּה. להתיּׁשב אסּור הּכל -ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹֹ
עֹוד", הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון "לא למצרים: לׁשּוב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
עד עֹוד לראֹותם תספּו "לא לראֹותּה", עֹוד תסיף ְְִִִִַָָֹֹֹֹ"לא

האּסּור. ּבכלל ואלּכסנדרּיא ְְְְְִִִֶַַָָָָעֹולם".

.Áולכּבׁש ולפרקמטיא, לסחֹורה מצרים לארץ לחזר ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר
ׁשם להׁשּתּקע אּלא אסּור ואין אחרֹות; לֹוקיןארצֹות ואין . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ליׁשב יחׁשב ואם הּוא; מּתר הּכניסה, ׁשּבׁשעת - זה לאו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻעל
מל ּכבׁש ׁשאם לי, ויראה מעׂשה. ּבֹו אין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּולהׁשּתּקע,
ולא מּתרת; ׁשהיא ּדין, ּבית ּפי על מצרים ארץ ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻיׂשראל
ּביד והיא ּבּה לׁשּכן אֹו יחידים, לּה לׁשּוב אּלא ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹהזהירה
ׁשּנאמר: הארצֹות, מּכל יֹותר מקלקלין ׁשּמעׂשיה מּפני ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּגֹוים,

וכּו'". מצרים ארץ ְְְֲִִֵֶֶַַ"ּכמעׂשה

.Ëאּלא - לעֹולם לארץ לחּוצה יׂשראל מארץ לצאת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאסּור
להּציל אֹו אּׁשה, לּׂשא אֹו ּתֹורה, הּגֹוים,[ממונו]ללמד מן ְְִִִִִִַַָָָֹ

ּבחּוצה לׁשּכן אבל לסחֹורה. הּוא יֹוצא וכן לארץ; ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹויחזר
ׁשוה ׁשּנעׂשה עד ׁשם, הרעב חזק ּכן אם אּלא אסּור, - ֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָלארץ
ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּדינרין. ּבׁשני חּטין ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָָּדינר
ּבזֹול, הּפרֹות היּו אם אבל ּביקר. והּפרֹות מצּויֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹהּמעֹות
הּכיס מן ּפרּוטה ואבדה ּיׂשּתּכר, ּבמה ולא מעֹות ימצא ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹולא
לצאת, ׁשּמּתר ּפי על ואף רוח. ּבֹו ׁשּימצא מקֹום לכל יצא -ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּדֹור ּגדֹולי ׁשני וכליֹון מחלֹון ׁשהרי חסידּות; מּדת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָאינּה

לּמקֹום. ּכליה ונתחּיבּו יצאּו, ּגדֹולה צרה ּומּפני ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָהיּו,

.Èיׂשראל ארץ ּתחּומי על מנּׁשקין היּו החכמים ,ּגדֹולי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּומתּגלּגלין אבניה, "ּכיּומנּׁשקין אֹומר: הּוא וכן עפרּה; על ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

יחננּו". עפרּה ואת אבניה, את עבדי ְְֲֲֲֵֶֶֶֶָָָָָָֹרצּו

.‡Èעֹונֹותיו יׂשראל, ּבארץ הּׁשֹוכן ּכל חכמים: ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָאמרּו
ּבּה,מחּולין הּיׁשב העם חליתי; ׁשכן, יאמר "ּובל ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

העֹולם לחּיי זֹוכה אּמֹות, ארּבע ּבּה הל אפּלּו עֹון". ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֻנׂשא
ּבֹו ׁשהּוא הּמקֹום ּוכאּלּו לֹו, נתּכּפר ּבּה, הּקבּור וכל ְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּבא.
הּוא ּובפרענּות עּמֹו". אדמתֹו "וכּפר ׁשּנאמר: ּכּפרה, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָֻמזּבח
קֹולטּתֹו ּדֹומה ואינֹו ּתמּות". טמאה אדמה "על ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָאֹומר:
ּגדֹולי כן, ּפי על ואף מיתה. לאחר ׁשּקֹולטּתֹו למי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמחּיים,
מּיעקב ּולמד צא לׁשם; מתיהן את מֹוליכין היּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהחכמים

הּצּדיק. ויֹוסף ְִִֵַַָאבינּו

.Èׁשרּבּה ּבעיר אפּלּו יׂשראל, ּבארץ אדם ידּור ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֻלעֹולם
יׂשראל ׁשרּבּה ּבעיר ואפּלּו לארץ, ּבחּוצה ידּור ואל ;ּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

זרה, עבֹודה עֹובד ּכאּלּו - לארץ לחּוצה הּיֹוצא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּכל
ל לאמר: ה', ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום גרׁשּוני "ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹׁשּנאמר:
אדמת "ואל אֹומר: הּוא ּובפרענּות אחרים". אלהים ְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָֹֹֻעבד
לחּוצה מהארץ לצאת ׁשאסּור ּכׁשם יבאּו". לא ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹיׂשראל
ׁשּנאמר: ארצֹות, לׁשאר מּבבל לצאת אסּור ּכ - ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלארץ

(ימּותּו)". וׁשּמה יּובאּו, ְֶָָָָָָ"ּבבלה

    
לֹו‡. ׁשּקֹוראין עד ּבעֹולם, אדם עם מלחמה עֹוׂשין ְְִִִִֵֶַָָָָָָאין

מצוה, מלחמת ואחד הרׁשּות, מלחמת אחד - ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָלׁשלֹום
אליה וקראת עליה, להּלחם עיר אל תקרב "ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע וקּבלּו הׁשלימּו, אם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹלׁשלֹום".
ׁשּנאמר: למס, הם והרי נׁשמה, מהם הֹורגין אין - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעליהן
קּבלּו ולא הּמס, עליהם קּבלּו ."ועבדּו למס, ל ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ"יהיּו
ׁשֹומעין אין - הּמס קּבלּו ולא העבדּות, ׁשּקּבלּו אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹהעבדּות,
ׁשּיהיּו היא - ׁשּיקּבלּו והעבדּות ׁשניהם. ׁשּיקּבלּו עד ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלהם;
יהיּו אּלא ּביׂשראל, ראׁש ירימּו ולא למּטה, ּוׁשפלים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹֹנבזים
ּדבר לׁשּום יׂשראל על יתמּנּו ולא ידם; ּתחת ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹּכבּוׁשים
הּמל לעבֹודת מּוכנים ׁשּיהיּו - ׁשּיקּבלּו והּמס ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבעֹולם.
ּובנין הּמצּודֹות, וחּזּוק החֹומֹות, ּבנין ּכגֹון ּוממֹונם, ְְְְְְִִִַַַַָָָּבגּופם
אׁשר הּמס דבר "וזה ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא הּמל ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַארמֹון

לב ׁשלמה, הּמל ואתהעלה ּביתֹו ואת ה' ּבית את נֹות ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
הּמסּכנֹות ערי ּכל ואת וכּו' ירּוׁשלים חֹומת ואת ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָהּמּלֹוא,
הּיֹום עד עֹובד, למס ׁשלמה וּיעלם וכּו' לׁשלמה היּו ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹֹֹֹאׁשר
אנׁשי הם ּכי עבד, ׁשלמה נתן לא יׂשראל ּומּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹהּזה.
ּופרׁשיו". רכּבֹו וׂשרי וׁשליׁשיו, וׂשריו ועבדיו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָָָהּמלחמה,

.אֹו ממֹונם חצי ׁשּיּקח עּמהם להתנֹות לּמל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש
ויּניח הּמּטלטלין ּכל אֹו הּמּטלטלין, ּכל ויּניח ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַָָָהּקרקעֹות

ּׁשּיתנה. מה ּכפי - ְְְִֶֶַַַַָהּקרקעֹות
ׁשהׁשלימּו‚. אחר להם, ּולכּזב ּבבריתם לׁשּקר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואסּור

מצוֹות ׁשבע .וקּבלּו ְְְִִֶַ
מצוֹות„. ׁשבע קּבלּו ולא ׁשהׁשלימּו אֹו הׁשלימּו, לא ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹֹואם

מלחמה עּמהם עֹוׂשין הּגדֹולים,- הּזכרים ּכל והֹורגין , ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָ
- קטן ולא אּׁשה הֹורגין ואין וטּפם; ממֹונם ּכל ְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹּובֹוזזין
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נג            
      

.,ּדין מּבית רׁשּות ּבּה לּטל צרי אינֹו - מצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמלחמת
עת ּבכל מעצמֹו יֹוצא אבלאּלא לצאת. העם וכֹופה , ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבית ּפי על אּלא ּבּה, העם מֹוציא אינֹו - הרׁשּות ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמלחמת
ואחד. ׁשבעים ׁשל ְְִִִֶֶָּדין

.‚- הּמל ודר ּבידֹו. ממחין ואין ,ּדר לֹו לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּופֹורץ
מעּקם אינֹו :צרי ּׁשהּוא מה ּכפי אּלא ׁשעּור, לּה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין
אּלא זה, ׁשל ׂשדהּו מּפני אֹו זה, ׁשל ּכרמֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדרכים

מלחמּתֹו ועֹוׂשה ּבׁשוה, הֹול. ְְְְִֵֶֶַָ

להחרים„. עׂשה ׁשּנאמר:[לאבד]מצות עממין, ׁשבעה ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ
- הרגֹו ולא מהן, אחד לידֹו ׁשּבא וכל ּתחרימם"; ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ"החרם
נׁשמה". ּכל תחּיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהרי

זכרם. ואבד אבדּו, ְְְְִַָָָָּוכבר

אתוכן‰. "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, זרע לאּבד עׂשה מצות ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
הרעים מעׂשיו ּתמיד לזּכר עׂשה ּומצות עמלק"; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹזכר

איבתֹו לעֹורר ּכדי אליו]ואריבתֹו, "זכֹור[שנאתנו ׁשּנאמר: - ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָ
הּׁשמּועה מּפי עמלק". ל עׂשה אׁשר למדּו:[ממרע"ה]את ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָ

איבתֹו לׁשּכח ׁשאסּור ּבּלב, - תׁשּכח" "לא ּבּפה; - ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ"זכֹור"
ְְִָוׂשנאתֹו.

.Â- ּדין ּבית ּפי על ּבמל יׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכל
יהֹוׁשע ׁשּכבׁש יׂשראל ּכארץ היא והרי רּבים, ּכּבּוׁש זה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהרי
יׂשראל ארץ ּכל ּכּבּוׁש אחר ׁשּכבׁשֹו והּוא, ּדבר; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָלכל

ּבּתֹורה .האמּורה ֲַָָָ

.Êמצריםּומּתר מארץ חּוץ ּכּלֹו, העֹולם ּבכל ;[והיא]לׁשּכן ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ
הּמערבי הּגדֹול הּים על[התיכון]מן ּפרסה מאֹות ארּבע ְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָ

ּכּוׁש ארץ ּכנגד ּפרסה, מאֹות הּמדּבר[אתיופיה]ארּבע ּוכנגד ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות ּובׁשלׁשה ּבּה. להתיּׁשב אסּור הּכל -ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹֹ
עֹוד", הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון "לא למצרים: לׁשּוב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
עד עֹוד לראֹותם תספּו "לא לראֹותּה", עֹוד תסיף ְְִִִִַָָֹֹֹֹ"לא

האּסּור. ּבכלל ואלּכסנדרּיא ְְְְְִִִֶַַָָָָעֹולם".

.Áולכּבׁש ולפרקמטיא, לסחֹורה מצרים לארץ לחזר ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר
ׁשם להׁשּתּקע אּלא אסּור ואין אחרֹות; לֹוקיןארצֹות ואין . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ליׁשב יחׁשב ואם הּוא; מּתר הּכניסה, ׁשּבׁשעת - זה לאו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻעל
מל ּכבׁש ׁשאם לי, ויראה מעׂשה. ּבֹו אין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּולהׁשּתּקע,
ולא מּתרת; ׁשהיא ּדין, ּבית ּפי על מצרים ארץ ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻיׂשראל
ּביד והיא ּבּה לׁשּכן אֹו יחידים, לּה לׁשּוב אּלא ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹהזהירה
ׁשּנאמר: הארצֹות, מּכל יֹותר מקלקלין ׁשּמעׂשיה מּפני ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּגֹוים,

וכּו'". מצרים ארץ ְְְֲִִֵֶֶַַ"ּכמעׂשה

.Ëאּלא - לעֹולם לארץ לחּוצה יׂשראל מארץ לצאת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאסּור
להּציל אֹו אּׁשה, לּׂשא אֹו ּתֹורה, הּגֹוים,[ממונו]ללמד מן ְְִִִִִִַַָָָֹ

ּבחּוצה לׁשּכן אבל לסחֹורה. הּוא יֹוצא וכן לארץ; ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹויחזר
ׁשוה ׁשּנעׂשה עד ׁשם, הרעב חזק ּכן אם אּלא אסּור, - ֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָלארץ
ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּדינרין. ּבׁשני חּטין ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָָּדינר
ּבזֹול, הּפרֹות היּו אם אבל ּביקר. והּפרֹות מצּויֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹהּמעֹות
הּכיס מן ּפרּוטה ואבדה ּיׂשּתּכר, ּבמה ולא מעֹות ימצא ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹולא
לצאת, ׁשּמּתר ּפי על ואף רוח. ּבֹו ׁשּימצא מקֹום לכל יצא -ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּדֹור ּגדֹולי ׁשני וכליֹון מחלֹון ׁשהרי חסידּות; מּדת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָאינּה

לּמקֹום. ּכליה ונתחּיבּו יצאּו, ּגדֹולה צרה ּומּפני ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָהיּו,

.Èיׂשראל ארץ ּתחּומי על מנּׁשקין היּו החכמים ,ּגדֹולי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּומתּגלּגלין אבניה, "ּכיּומנּׁשקין אֹומר: הּוא וכן עפרּה; על ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

יחננּו". עפרּה ואת אבניה, את עבדי ְְֲֲֲֵֶֶֶֶָָָָָָֹרצּו

.‡Èעֹונֹותיו יׂשראל, ּבארץ הּׁשֹוכן ּכל חכמים: ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָאמרּו
ּבּה,מחּולין הּיׁשב העם חליתי; ׁשכן, יאמר "ּובל ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

העֹולם לחּיי זֹוכה אּמֹות, ארּבע ּבּה הל אפּלּו עֹון". ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֻנׂשא
ּבֹו ׁשהּוא הּמקֹום ּוכאּלּו לֹו, נתּכּפר ּבּה, הּקבּור וכל ְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּבא.
הּוא ּובפרענּות עּמֹו". אדמתֹו "וכּפר ׁשּנאמר: ּכּפרה, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָֻמזּבח
קֹולטּתֹו ּדֹומה ואינֹו ּתמּות". טמאה אדמה "על ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָאֹומר:
ּגדֹולי כן, ּפי על ואף מיתה. לאחר ׁשּקֹולטּתֹו למי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמחּיים,
מּיעקב ּולמד צא לׁשם; מתיהן את מֹוליכין היּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהחכמים

הּצּדיק. ויֹוסף ְִִֵַַָאבינּו

.Èׁשרּבּה ּבעיר אפּלּו יׂשראל, ּבארץ אדם ידּור ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֻלעֹולם
יׂשראל ׁשרּבּה ּבעיר ואפּלּו לארץ, ּבחּוצה ידּור ואל ;ּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

זרה, עבֹודה עֹובד ּכאּלּו - לארץ לחּוצה הּיֹוצא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּכל
ל לאמר: ה', ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום גרׁשּוני "ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹׁשּנאמר:
אדמת "ואל אֹומר: הּוא ּובפרענּות אחרים". אלהים ְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָֹֹֻעבד
לחּוצה מהארץ לצאת ׁשאסּור ּכׁשם יבאּו". לא ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹיׂשראל
ׁשּנאמר: ארצֹות, לׁשאר מּבבל לצאת אסּור ּכ - ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלארץ

(ימּותּו)". וׁשּמה יּובאּו, ְֶָָָָָָ"ּבבלה

    
לֹו‡. ׁשּקֹוראין עד ּבעֹולם, אדם עם מלחמה עֹוׂשין ְְִִִִֵֶַָָָָָָאין

מצוה, מלחמת ואחד הרׁשּות, מלחמת אחד - ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָלׁשלֹום
אליה וקראת עליה, להּלחם עיר אל תקרב "ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע וקּבלּו הׁשלימּו, אם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹלׁשלֹום".
ׁשּנאמר: למס, הם והרי נׁשמה, מהם הֹורגין אין - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעליהן
קּבלּו ולא הּמס, עליהם קּבלּו ."ועבדּו למס, ל ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ"יהיּו
ׁשֹומעין אין - הּמס קּבלּו ולא העבדּות, ׁשּקּבלּו אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹהעבדּות,
ׁשּיהיּו היא - ׁשּיקּבלּו והעבדּות ׁשניהם. ׁשּיקּבלּו עד ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלהם;
יהיּו אּלא ּביׂשראל, ראׁש ירימּו ולא למּטה, ּוׁשפלים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹֹנבזים
ּדבר לׁשּום יׂשראל על יתמּנּו ולא ידם; ּתחת ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹּכבּוׁשים
הּמל לעבֹודת מּוכנים ׁשּיהיּו - ׁשּיקּבלּו והּמס ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבעֹולם.
ּובנין הּמצּודֹות, וחּזּוק החֹומֹות, ּבנין ּכגֹון ּוממֹונם, ְְְְְְִִִַַַַָָָּבגּופם
אׁשר הּמס דבר "וזה ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא הּמל ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַארמֹון

לב ׁשלמה, הּמל ואתהעלה ּביתֹו ואת ה' ּבית את נֹות ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
הּמסּכנֹות ערי ּכל ואת וכּו' ירּוׁשלים חֹומת ואת ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָהּמּלֹוא,
הּיֹום עד עֹובד, למס ׁשלמה וּיעלם וכּו' לׁשלמה היּו ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹֹֹֹאׁשר
אנׁשי הם ּכי עבד, ׁשלמה נתן לא יׂשראל ּומּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹהּזה.
ּופרׁשיו". רכּבֹו וׂשרי וׁשליׁשיו, וׂשריו ועבדיו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָָָהּמלחמה,

.אֹו ממֹונם חצי ׁשּיּקח עּמהם להתנֹות לּמל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש
ויּניח הּמּטלטלין ּכל אֹו הּמּטלטלין, ּכל ויּניח ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַָָָהּקרקעֹות

ּׁשּיתנה. מה ּכפי - ְְְִֶֶַַַַָהּקרקעֹות
ׁשהׁשלימּו‚. אחר להם, ּולכּזב ּבבריתם לׁשּקר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואסּור

מצוֹות ׁשבע .וקּבלּו ְְְִִֶַ
מצוֹות„. ׁשבע קּבלּו ולא ׁשהׁשלימּו אֹו הׁשלימּו, לא ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹֹואם

מלחמה עּמהם עֹוׂשין הּגדֹולים,- הּזכרים ּכל והֹורגין , ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָ
- קטן ולא אּׁשה הֹורגין ואין וטּפם; ממֹונם ּכל ְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹּובֹוזזין
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נד           
      

ּדברים ּבּמה זכרים. ׁשל טף זה והּטף", "והּנׁשים ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:
אבל האּמֹות. ׁשאר עם ׁשהיא הרׁשּות, ּבמלחמת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָֻאמּורים?
מהם מּניחין אין הׁשלימּו, ׁשּלא ועמלק עממין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשבעה
מערי רק (העּמים)וכּו' לכל ּתעׂשה "ּכן ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנׁשמה,
ּבעמלק: אֹומר הּוא וכן נׁשמה". ּכל תחּיה לא וכּו' ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהעּמים

הּׁשמים" מּתחת עמלק זכר את מדּבר"ּתמחה ׁשאינֹו ּומּנין . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
אׁשר עיר היתה "לא ׁשּנאמר: הׁשלימּו? ׁשּלא ּבאּלּו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹאּלא
הּכל את גבעֹון; יׁשבי החּוי ּבלּתי יׂשראל, ּבני אל ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹהׁשלימה
לקראת לּבם את לחּזק היתה, ה' מאת ּכי בּמלחמה. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלקחּו
ׁשּׁשלחּו מּכלל - החרימם" למען יׂשראל, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמלחמה

קּבלּו. ולא לׁשלֹום, ְְְִֶָָֹלהם

לארץ.‰. נכנסּו ׁשּלא עד יהֹוׁשע, ׁשלח ּכתבים ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
וׁשלח: וחזר יברח'; לברח, ׁשרֹוצה 'מי להם: ׁשלח ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהראׁשֹון
ׁשרֹוצה 'מי וׁשלח: וחזר יׁשלים'; להׁשלים, ׁשרֹוצה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ'מי
יֹוׁשבי הערימּו מה מּפני ּכן, אם יעׂשה'. מלחמה, ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלעׂשֹות

ישראל]ּגבעֹון עם להשלים יכלו להם[הלא ׁשּׁשלח לפי ? ְְִִֶֶַָָ
ׁשאין ודּמּו יׂשראל, מׁשּפטי ידעּו ולא קּבלּו; ולא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹּבכלל,
ׁשראּוי וראּו לּנׂשיאים, הּדבר קׁשה ולּמה לׁשלֹום. להם ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָּפֹותחין
ּברית להם ׁשּכרתּו מּפני הּׁשבּועה? לּולי חרב לפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלהּכֹותם

חופשיים] ּברית";[שיהיו להם תכרת "לא אֹומר: הּוא והרי ,ְְֲִִֵֵֶַָֹֹ
נׁשּבעּו ּובטעּות והֹואיל עבדים. למס ׁשּיהיּו ּדינם, היה ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָאּלא

הּׁשם. חּלּול לּולי ׁשהטעּום, על ׁשּיהרגּו היה ּבדין - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהם

.Âלאעּמֹון" ׁשּנאמר: לׁשלֹום, להם ׁשֹולחין אין - ּומֹואב ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁש ׁשּנאמר:תדרׁש לפי חכמים: אמרּו וטֹובתם". לֹומם ְְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לׁשלֹום", אליה ְְְֵֵֶַַַָָָָָָָ"וקראת
. . ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: לפי ׁשלֹומם". תדרׁש ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָֹֹ"לא
"וטֹובתם". לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לֹו", ְְֵַַַַָָָָּבּטֹוב
מעצמם הׁשלימּו אם ּבׁשלֹומם, ׁשֹואלים ׁשאין ּפי על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָואף

מקּבלין. ְְְִִַָּתחּלה,

.Êמארּבע אֹותּה מּקיפין אין לתפׂשּה, עיר על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּצרין
ּולמי לּבֹורח, מקֹום ּומּניחין רּוחֹותיה, מּׁשלׁש אּלא ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹרּוחֹותיה

נפׁשֹו על להּמלט ּכאׁשרׁשרֹוצה מדין על "וּיצּבאּו ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
צּוהּו ׁשּבכ למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מׁשה" את ה' [לצורצּוה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

רוחות] מג' .רק

.Áמהן מֹונעין ואין לּמדינה, ׁשחּוץ מאכל אילני קֹוצצין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאין
את[תעלת]אּמת תׁשחית "לא ׁשּנאמר: - ׁשּיבׁשּו עד הּמים ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַֹ

ּבכל אּלא ּבלבד, ּבמצֹור ולא לֹוקה. הּקֹוצץ, וכל ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹעצּה";
אבל לֹוקה. - הׁשחתה ּדר מאכל אילן הּקֹוצץ ּכל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמקֹום,
ׁשּמּזיק מּפני אֹו אחרים, אילנֹות מּזיק היה אם אֹותֹו, ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָקֹוצצין

יקרים ׁשּדמיו מּפני אֹו אחרים, אסרה[לבנין]ּבׂשדה לא ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
הׁשחתה. ּדר אּלא ְֶֶֶַָָָָּתֹורה,

.Ëוכן לֹו. צרי אינֹו ואפּלּו אֹותֹו, לקץ מּתר - סרק אילן ְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֻּכל
ראּוי ׁשאינֹו מּועט ּדבר אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשהזקין, מאכל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאילן
יקּצּנּו? ולא עֹוׂשה, הּזית יהיה וכּמה לקּצֹו. מּתר - ּבֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֻֻֻלטרח
יקּצּנּו לא ּתמרים, קב עֹוׂשה ׁשהּוא ודקל זיתים; הּקב .רבע ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻ

.Èוקֹורע ּכלים, המׁשּבר ּכל אּלא ּבלבד, האילנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹולא
מעין וסֹותם ּבנין, והֹורס ּדרּבגדים, מאכלֹות ּומאּבד , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מּכת אּלא לֹוקה, ואינֹו תׁשחית"; ּב"לא עֹובר - ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהׁשחתה
מּדבריהם מדרבנן]מרּדּות .[מלקות ְְִִֵֶַ

.‡Èמלחמה עּמהם ועֹוׂשין ּבׁשּבת, הּגֹוים עירֹות על ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָצרין
רדּתּה" "עד ׁשּנאמר: - מלחמתּבׁשּבת ּבין ּבׁשּבת; ואפּלּו , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

הרׁשּות. מלחמת ּבין ְְְִִֵֶֶָָמצוה,
.È- ּבּמלחמה ׁשּנהרג ּומי מקֹום. ּבכל חֹונין ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשחֹונין,

ּכמ מקֹומֹו קֹונה יּקבר; ׁשם ׁשּיּפל, מצוהּבּמקֹום .ת ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
.‚Èהּדמאי אֹוכלין ּבמחנה: ּפטרּו ּדברים [ספקוארּבעה ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָ

מינימעשר] ּכל ּומביאין ּתחּלה; ידים, מרחיצת ּופטּורין ;ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָ
אין ויבׁשין, ּתלּוׁשין מצאן ואפּלּו - מקֹום מּכל ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָעצים
חצרֹות ערּובי מּלערב ּפטּורין וכן ּבּמחנה. ּכ על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמקּפידין
והּוא - לסּכה ּומּסּכה לאהל מאהל מטלטלין אּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻּבּמחנה,
ּכדי טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה הּמחנה ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיּקיפּו
מחנה ואין ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו יחיד, רׁשּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתהיה
ּכ ּבהליכתן, אּלּו מּכל ׁשּפטּורין ּוכׁשם מעׂשרה. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּפחּותה

ּבחזירתן. ְֲִִַָָּפטּורין
.„Èלהּפנֹות הּׂשדה[צרכים]ואסּור ּפני על אֹו הּמחנה, ּבתֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

להּפנֹות מיחדת ּדר ׁשם לתּקן עׂשה מצות אּלא מקֹום; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבכל
וכּו'". לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָּבּה,

.ÂËעם ּתלּויה ואחד, אחד לכל יתד להיֹות עׂשה מצות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוכן
ויכּסה, ויּפנה, ּבּה, ויחּפר ,הּדר ּבאֹותּה יצא - מלחמּתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכלי
עּמהם ׁשּיׁש ּובין וגֹו'". אזנ על ל ּתהיה "ויתד ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:

ּתמיד,[האלוקים]ארֹון עֹוׂשים הם ּכ - עּמהם ׁשאין ּובין , ִִִֵֵֵֶֶָָָָ
קדֹוׁש". מחנ "והיה ְֱֲֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

ה'תש"ע אייר ט' שישי יום

    
ּכהן‡. ממּנין - הרׁשּות מלחמת ואחד מצוה, מלחמת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאחד

ּבׁשמן אֹותֹו ּומֹוׁשחין הּמלחמה, ּבׁשעת העם אל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָלדּבר
מלחמה'. 'מׁשּוח הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִִֶַַַָָָָהּמׁשחה;

.העם אל מלחמה מׁשּוח מדּבר ּפעמים ּבּספרׁשני אחת : ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
בגבול] אֹומר[- - הּמלחמה ׁשּיערכּו קדם ׁשּיֹוצאין, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבעת

וגֹו'"; חּללֹו ולא ּכרם, נטע אׁשר האיׁש "מי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹאליהם:
ּבערכי ואחת הּמלחמה. מערכי יחזר ּדברי, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכׁשּיׁשמע

בחזית]הּמלחמה ואל[- ּתחּפזּו ואל ּתיראּו "אל אֹומר: , ְְְְְְִִֵַַַַַָָ
מּפניהם". ְְִֵֶַַּתערצּו

ׁשעֹורכ‚. מׁשּוחּבעת להּלחם, קרֹובים והם הּמערכֹות, ין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
ואֹומר לפניו, הּמערכֹות וכל ּגבֹוּה, ּבמקֹום עֹומד ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָמלחמה
הּיֹום קרבים אּתם יׂשראל! "ׁשמע הּקדׁש: ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלהם
ואל ּתיראּו אל לבבכם, יר אל איביכם; על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלּמלחמה
עּמכם, ההל אלהיכם ה' ּכי מּפניהם. ּתערצּו ואל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּתחּפזּו
מׁשּוח ּכאן עד אתכם". להֹוׁשיע איביכם, עם לכם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהּלחם
ּבקֹול העם לכל מׁשמיע ּתחּתיו אחר וכהן אֹומר, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמלחמה
ּבנה אׁשר האיׁש "מי מלחמה: מׁשּוח אֹומר ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָרם.
ּבּמלחמה, ימּות ּפן לביתֹו; ויׁשב יל - חנכֹו ולא חדׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹבית
- חּללֹו ולא ּכרם נטע אׁשר האיׁש ּומי יחּנכּנּו. אחר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹואיׁש
יחּללּנּו. אחר ואיׁש ּבּמלחמה, ימּות ּפן לביתֹו; ויׁשב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיל
לביתֹו; ויׁשב יל - לקחּה ולא אּׁשה ארׂש אׁשר האיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹּומי
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מׁשּוח ּכאן עד יּקחּנה". אחר ואיׁש ּבּמלחמה, ימּות ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּפן
ואחר רם. ּבקֹול העם לכל מׁשמיע והּׁשֹוטר מדּבר, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָמלחמה
ור הּירא האיׁש "מי ואֹומר: מעצמֹו הּׁשֹוטר מדּבר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָּכ

העם. לכל מׁשמיע אחר וׁשֹוטר ְְְִֵֵֵַַַַָָָָהּלבב";

את„. מתּקנין הּמלחמה, מערכי החֹוזרין ּכל ׁשחֹוזרין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואחר
ּומעמידין העם. ּבראׁש צבאֹות ׂשרי ּופֹוקדים ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹהּמערכֹות,
וכּׁשילין ועּזים, חזקים ׁשֹוטרים ּומערכה מערכה ּכל ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָמאחֹורי

מן[קרדומות] לחזר המבּקׁש וכל ּבידיהם; ּברזל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשל
נפילה ׁשּתחּלת ׁשֹוקיו, את לקּפח ּבידם הרׁשּות - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמלחמה
מערכי אּלּו אנׁשים ׁשּמחזירין אמּורים, ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָניסה.

הר ּבמלחמת הּכלהּמלחמה? - מצוה ּבמלחמת אבל ׁשּות. ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
מחּפתּה. וכּלה מחדרֹו חתן אפּלּו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻיֹוצאין,

ּבית‰. הּבקר, ּבית הּבֹונה ואחד ליׁשיבתֹו, ּבית הּבֹונה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
האֹוצרֹות ּבית תבואה]העצים, לדירה;[- וראּוי הֹואיל - ְְִִִֵֵָָָָָ

אֹו ּבמּתנה, לֹו ׁשּנּתן ואחד הּלֹוקח, ואחד הּבֹונה, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחד
אכסדרה ׁשער ּבית הּבֹונה אבל חֹוזר. זה הרי - ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּיֹורׁש

לבית] הבית]ּומרּפסת[פרוזדור ארּבע[לפני ּבֹו ׁשאין ּבית אֹו , ְְִִֵֶֶֶַַַ
חֹוזר. אינֹו זה הרי - ּבית הּגֹוזל אֹו אּמֹות, ארּבע על ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַאּמֹות

.Â,מאכל אילני חמּׁשה הּנֹוטע ואחד ּכרם, הּנֹוטע ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
הּמברי ואחד הּנֹוטע, אחד מאכל. מיני מחמׁשת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואפּלּו

בעפר] ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף באילן]ואחד [אילן ְְִֶַַָ
ואחד הּלֹוקח, אחד ּבערלה. חּיבת ׁשהיא והרּכבה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהברכה
אילני ארּבעה הּנֹוטע אבל ּבמּתנה. לֹו ׁשּנּתן ואחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּיֹורׁש,
חֹוזר אינֹו - ּכרם ׁשּגזל אֹו סרק, אילני חמּׁשה אֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמאכל,

עליו. חֹוזרין אין ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ּכרם וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻעליו.

.Ê,האלמנה את המארס ואחד הּבתּולה, את המארס ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאחד
יבמה לֹו נפלה אם בנים]וכן ללא שמת אחיו אפּלּו[אשת ; ְְְֲִִֵָָָָ

ח ּכּלן - מהם אחד ּומת אחים, אּׁשהחמּׁשה קּדׁש ֹוזרין. ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר לאמעכׁשו אם שיחולו מנת על -] ְְְֵֵֶַַַָָָֹ

חודש] י"ב בו לֹו.יחזור ּובא חֹוזר - ּבּמלחמה הּזמן וׁשלם ,ְְְִֵַַַַָָָָ

.Áּכגֹון לֹו, האסּורה אּׁשה והמארס ּגרּוׁשתֹו, את ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָהּמחזיר
ממזרת הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאלמנה

גבעונית]ּונתינה -]- ּולנתין לממזר יׂשראל ּובת ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
חֹוזר. ֵֵאינֹו

.Ëאת ּכׁשּׁשֹומעין - הּמלחמה מערכי ׁשחֹוזרין אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
הּצבא, לאנׁשי ּומזֹון מים ּומסּפקין חֹוזרין, הּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּדברי

הּדרכים את .ּומתּקנין ְְְִִֶַַָ

.Èואין עּקר, ּכל הּמלחמה לערכי יֹוצאין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָואּלּו
וחנכֹו, ּבית הּבֹונה ּבעֹולם: ּדבר לׁשּום אֹותם ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמטריחין
אין - ּכרמֹו את ׁשחּלל ּומי ׁשּיּבם, אֹו ארּוסתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוהּנֹוׂשא
אחת, ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: ׁשנה, ּתם עד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹוצאין

הּקּבלה מּפי אׁשּתֹו". את נקי[ממרע"ה]וׂשּמח ׁשּיהיה למדּו, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
לכרם ּבין ׁשּנׂשא, לאּׁשה ּבין ׁשּקנה, לבית ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשנה

ּפריֹו. לאכל ְְֱִִִֶֶֹׁשהתחיל
.‡È,ּדר מתּקן ולא ּומזֹון, מים מסּפק אין ּכּלּה, הּׁשנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

נֹותן ולא ּבחֹומה, ׁשֹומר העיר[קרשים]ולא [לחיזוקלפּסי ְְְִֵֵֵַַָָֹֹ
העיר] יצאשער "לא ׁשּנאמר: ּדבר, ׁשּום עליו יעבר ולא ,ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

לאוין, ּבׁשני עליו לעבר - ּדבר" לכל עליו יעבר ולא ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּבּצבא,
הּגדּוד. לצרכי ולא העיר לצרכי ְְְְְְִֵֵַָָָֹֹלא

.Èׂשכרֹו לֹו והקּדים לאחרים, והׂשּכירֹו ּבית [מראש]ּבנה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ
חדׁש, עׂשר ׁשנים לאחר ׂשכרֹו לֹו נתן ׁשחנכֹו. ּכמי זה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

עּתה. עד חנכֹו ׁשּלא ּכמי הּוא ְֲֲִֵֶַַָָֹהרי

.‚Èצרי היה אם - עליהם ונעל חפציו, ּבֹו ונתן ּבית, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבנה
והתחיל[מזמנו]לבּטל ׁשחנכֹו ּכמי זה הרי ׁשמירתם, על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכמי זה הרי ּולׁשמרם, ליׁשב צריכין אינם ואם ּבֹו; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָליׁשב
חנכֹו. ֲֶָֹׁשּלא

.„Èחֹוזר אינֹו - לארץ ּבחּוצה ּכרם נטע אֹו ּבית הּבֹונה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכל
.עליהם ֲֵֶ

.ÂËּבלּבֹו ׁשאין ּכמׁשמעֹו, - הּלבב" ור הּירא האיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"מי
ּבקׁשרי אדם ׁשּיּכנס ּומאחר הּמלחמה. ּבקׁשרי לעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּכח

וידעהּמ צרה, ּבעת ּומֹוׁשיעֹו יׂשראל מקוה על יּׁשען לחמה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ּבכּפֹו, נפׁשֹו ויׂשים מלחמה, עֹוׂשה הּוא הּׁשם יחּוד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשעל
ּבבניו, ולא ּבאׁשּתֹו לא יחׁשב ולא יפחד, ולא יירא ְְְְְְְְְִִִַַָָָֹֹֹֹֹֹולא
וכל לּמלחמה. ּדבר מּכל ויפנה מּלּבֹו, זכרם ימחה ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָאּלא
עֹובר - עצמֹו ּומבהיל ּבּמלחמה, ּולהרהר לחׁשב ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָֹהּמתחיל
ואל ּתיראּו אל לבבכם, יר "אל ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹּבלא
ּדמי ׁשּכל אּלא עֹוד, ולא מּפניהם". ּתערצּו ואל ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּתחּפזּו
מלחמה עׂשה ולא נּצח לא ואם ּבצּוארֹו; ּתלּויין ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹיׂשראל
הּכל, ּדמי ׁשּׁשפ ּכמי זה הרי - נפׁשֹו ּובכל לּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבכל
מפרׁש והרי ּכלבבֹו". אחיו לבב את יּמס "ולא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
חרּבֹו מנע וארּור רמּיה, ה' מלאכת עֹוׂשה "ארּור ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּקּבלה:
לקּדׁש ּכּונתֹו ותהיה ּפחד, ּבלא לּבֹו ּבכל הּנלחם וכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמּדם".
ּתּגיעֹו ולא נזק ימצא ׁשּלא לֹו מבטח - ּבלבד הּׁשם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻאת
עד ּולבניו לֹו ויזּכה ּביׂשראל, נכֹון ּבית לֹו ויבנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָרעה,
יעׂשה עׂשה "ּכי ׁשּנאמר: הּבא, העֹולם לחּיי ויזּכה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעֹולם,
לא ורעה נלחם, אדני ה' מלחמֹות ּכי נאמן, ּבית לאדני ְְְֱֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹֹה'
ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש והיתה וכּו' מּימי ב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹתּמצא

."אלהי ה' את ֱִֵֶַַֹהחּיים,

    
חיילי]חלּוצי‡. ויכּבׁשּו[- הּגֹוים, ּבגבּול ּכׁשּיּכנסּו - הּצבא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ּובׂשר ּוטרפֹות נבלֹות לאכל להם מּתר - מהם ויׁשּבּו ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻאֹותם
מאכלֹות אּלא ּיאכל מה מצא ולא רעב אם ּבֹו, וכּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹחזיר
למדּו: הּׁשמּועה מּפי .נס יין ׁשֹותה וכן האסּורים; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאּלּו

ּבהם. וכּיֹוצא חזירים ערפי - טּוב" ּכל מלאים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ"ּובּתים
.יבעל לא אבל יצרֹו. ּתקפֹו אם ּבגיּותּה, אּׁשה ּבֹועל ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹֹֹוכן

"וראית ׁשּנאמר: ּביתֹו, לתֹו מכניסּה אּלא לֹו, ויל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹותּה
ּביאה אֹותּה לבעל ואסּור וכּו'". ּתאר יפת אׁשת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּׁשביה

ׁשּיּׂשאּנה. עד ְִִֶֶַָָָׁשנּיה,
הּׁשביה‚. ּבׁשעת אּלא מּתרת ּתאר יפת אׁשת ׁשּנאמר:אין , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ּבעּולה, ּבין ּבתּולה, ּבין - ּתאר" יפת אׁשת ּבּׁשביה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ"וראית
ּפי על אף "וחׁשקּת", לּגֹוים. איׁשּות ׁשאין איׁש; אׁשת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבין
ׁשּתים. יבעל ׁשּלא ּבחברּתּה; ולא - "ּבּה" יפה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשאינּה
ויּניח אחת יבעל ׁשּתים, יּקח ׁשּלא - לאּׁשה" ל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹ"ולקחּת

לאחיו. אֹו לאביו ילחצּנהאחת ׁשּלא יבעלנה]ּומּנין -] ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
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נה            
      

מׁשּוח ּכאן עד יּקחּנה". אחר ואיׁש ּבּמלחמה, ימּות ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּפן
ואחר רם. ּבקֹול העם לכל מׁשמיע והּׁשֹוטר מדּבר, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָמלחמה
ור הּירא האיׁש "מי ואֹומר: מעצמֹו הּׁשֹוטר מדּבר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָּכ

העם. לכל מׁשמיע אחר וׁשֹוטר ְְְִֵֵֵַַַַָָָָהּלבב";

את„. מתּקנין הּמלחמה, מערכי החֹוזרין ּכל ׁשחֹוזרין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואחר
ּומעמידין העם. ּבראׁש צבאֹות ׂשרי ּופֹוקדים ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹהּמערכֹות,
וכּׁשילין ועּזים, חזקים ׁשֹוטרים ּומערכה מערכה ּכל ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָמאחֹורי

מן[קרדומות] לחזר המבּקׁש וכל ּבידיהם; ּברזל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשל
נפילה ׁשּתחּלת ׁשֹוקיו, את לקּפח ּבידם הרׁשּות - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמלחמה
מערכי אּלּו אנׁשים ׁשּמחזירין אמּורים, ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָניסה.

הר ּבמלחמת הּכלהּמלחמה? - מצוה ּבמלחמת אבל ׁשּות. ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
מחּפתּה. וכּלה מחדרֹו חתן אפּלּו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻיֹוצאין,

ּבית‰. הּבקר, ּבית הּבֹונה ואחד ליׁשיבתֹו, ּבית הּבֹונה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
האֹוצרֹות ּבית תבואה]העצים, לדירה;[- וראּוי הֹואיל - ְְִִִֵֵָָָָָ

אֹו ּבמּתנה, לֹו ׁשּנּתן ואחד הּלֹוקח, ואחד הּבֹונה, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחד
אכסדרה ׁשער ּבית הּבֹונה אבל חֹוזר. זה הרי - ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּיֹורׁש

לבית] הבית]ּומרּפסת[פרוזדור ארּבע[לפני ּבֹו ׁשאין ּבית אֹו , ְְִִֵֶֶֶַַַ
חֹוזר. אינֹו זה הרי - ּבית הּגֹוזל אֹו אּמֹות, ארּבע על ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַאּמֹות

.Â,מאכל אילני חמּׁשה הּנֹוטע ואחד ּכרם, הּנֹוטע ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
הּמברי ואחד הּנֹוטע, אחד מאכל. מיני מחמׁשת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואפּלּו

בעפר] ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף באילן]ואחד [אילן ְְִֶַַָ
ואחד הּלֹוקח, אחד ּבערלה. חּיבת ׁשהיא והרּכבה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהברכה
אילני ארּבעה הּנֹוטע אבל ּבמּתנה. לֹו ׁשּנּתן ואחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּיֹורׁש,
חֹוזר אינֹו - ּכרם ׁשּגזל אֹו סרק, אילני חמּׁשה אֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמאכל,

עליו. חֹוזרין אין ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ּכרם וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻעליו.

.Ê,האלמנה את המארס ואחד הּבתּולה, את המארס ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאחד
יבמה לֹו נפלה אם בנים]וכן ללא שמת אחיו אפּלּו[אשת ; ְְְֲִִֵָָָָ

ח ּכּלן - מהם אחד ּומת אחים, אּׁשהחמּׁשה קּדׁש ֹוזרין. ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר לאמעכׁשו אם שיחולו מנת על -] ְְְֵֵֶַַַָָָֹ

חודש] י"ב בו לֹו.יחזור ּובא חֹוזר - ּבּמלחמה הּזמן וׁשלם ,ְְְִֵַַַַָָָָ

.Áּכגֹון לֹו, האסּורה אּׁשה והמארס ּגרּוׁשתֹו, את ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָהּמחזיר
ממזרת הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאלמנה

גבעונית]ּונתינה -]- ּולנתין לממזר יׂשראל ּובת ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
חֹוזר. ֵֵאינֹו

.Ëאת ּכׁשּׁשֹומעין - הּמלחמה מערכי ׁשחֹוזרין אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
הּצבא, לאנׁשי ּומזֹון מים ּומסּפקין חֹוזרין, הּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּדברי

הּדרכים את .ּומתּקנין ְְְִִֶַַָ

.Èואין עּקר, ּכל הּמלחמה לערכי יֹוצאין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָואּלּו
וחנכֹו, ּבית הּבֹונה ּבעֹולם: ּדבר לׁשּום אֹותם ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמטריחין
אין - ּכרמֹו את ׁשחּלל ּומי ׁשּיּבם, אֹו ארּוסתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוהּנֹוׂשא
אחת, ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: ׁשנה, ּתם עד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹוצאין

הּקּבלה מּפי אׁשּתֹו". את נקי[ממרע"ה]וׂשּמח ׁשּיהיה למדּו, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
לכרם ּבין ׁשּנׂשא, לאּׁשה ּבין ׁשּקנה, לבית ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשנה

ּפריֹו. לאכל ְְֱִִִֶֶֹׁשהתחיל
.‡È,ּדר מתּקן ולא ּומזֹון, מים מסּפק אין ּכּלּה, הּׁשנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

נֹותן ולא ּבחֹומה, ׁשֹומר העיר[קרשים]ולא [לחיזוקלפּסי ְְְִֵֵֵַַָָֹֹ
העיר] יצאשער "לא ׁשּנאמר: ּדבר, ׁשּום עליו יעבר ולא ,ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

לאוין, ּבׁשני עליו לעבר - ּדבר" לכל עליו יעבר ולא ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּבּצבא,
הּגדּוד. לצרכי ולא העיר לצרכי ְְְְְְִֵֵַָָָֹֹלא

.Èׂשכרֹו לֹו והקּדים לאחרים, והׂשּכירֹו ּבית [מראש]ּבנה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ
חדׁש, עׂשר ׁשנים לאחר ׂשכרֹו לֹו נתן ׁשחנכֹו. ּכמי זה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

עּתה. עד חנכֹו ׁשּלא ּכמי הּוא ְֲֲִֵֶַַָָֹהרי

.‚Èצרי היה אם - עליהם ונעל חפציו, ּבֹו ונתן ּבית, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבנה
והתחיל[מזמנו]לבּטל ׁשחנכֹו ּכמי זה הרי ׁשמירתם, על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכמי זה הרי ּולׁשמרם, ליׁשב צריכין אינם ואם ּבֹו; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָליׁשב
חנכֹו. ֲֶָֹׁשּלא

.„Èחֹוזר אינֹו - לארץ ּבחּוצה ּכרם נטע אֹו ּבית הּבֹונה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכל
.עליהם ֲֵֶ

.ÂËּבלּבֹו ׁשאין ּכמׁשמעֹו, - הּלבב" ור הּירא האיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"מי
ּבקׁשרי אדם ׁשּיּכנס ּומאחר הּמלחמה. ּבקׁשרי לעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּכח

וידעהּמ צרה, ּבעת ּומֹוׁשיעֹו יׂשראל מקוה על יּׁשען לחמה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ּבכּפֹו, נפׁשֹו ויׂשים מלחמה, עֹוׂשה הּוא הּׁשם יחּוד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשעל
ּבבניו, ולא ּבאׁשּתֹו לא יחׁשב ולא יפחד, ולא יירא ְְְְְְְְְִִִַַָָָֹֹֹֹֹֹולא
וכל לּמלחמה. ּדבר מּכל ויפנה מּלּבֹו, זכרם ימחה ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָאּלא
עֹובר - עצמֹו ּומבהיל ּבּמלחמה, ּולהרהר לחׁשב ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָֹהּמתחיל
ואל ּתיראּו אל לבבכם, יר "אל ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹּבלא
ּדמי ׁשּכל אּלא עֹוד, ולא מּפניהם". ּתערצּו ואל ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּתחּפזּו
מלחמה עׂשה ולא נּצח לא ואם ּבצּוארֹו; ּתלּויין ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹיׂשראל
הּכל, ּדמי ׁשּׁשפ ּכמי זה הרי - נפׁשֹו ּובכל לּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבכל
מפרׁש והרי ּכלבבֹו". אחיו לבב את יּמס "ולא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
חרּבֹו מנע וארּור רמּיה, ה' מלאכת עֹוׂשה "ארּור ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּקּבלה:
לקּדׁש ּכּונתֹו ותהיה ּפחד, ּבלא לּבֹו ּבכל הּנלחם וכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמּדם".
ּתּגיעֹו ולא נזק ימצא ׁשּלא לֹו מבטח - ּבלבד הּׁשם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻאת
עד ּולבניו לֹו ויזּכה ּביׂשראל, נכֹון ּבית לֹו ויבנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָרעה,
יעׂשה עׂשה "ּכי ׁשּנאמר: הּבא, העֹולם לחּיי ויזּכה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעֹולם,
לא ורעה נלחם, אדני ה' מלחמֹות ּכי נאמן, ּבית לאדני ְְְֱֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹֹה'
ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש והיתה וכּו' מּימי ב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹתּמצא

."אלהי ה' את ֱִֵֶַַֹהחּיים,

    
חיילי]חלּוצי‡. ויכּבׁשּו[- הּגֹוים, ּבגבּול ּכׁשּיּכנסּו - הּצבא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ּובׂשר ּוטרפֹות נבלֹות לאכל להם מּתר - מהם ויׁשּבּו ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻאֹותם
מאכלֹות אּלא ּיאכל מה מצא ולא רעב אם ּבֹו, וכּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹחזיר
למדּו: הּׁשמּועה מּפי .נס יין ׁשֹותה וכן האסּורים; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאּלּו

ּבהם. וכּיֹוצא חזירים ערפי - טּוב" ּכל מלאים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ"ּובּתים
.יבעל לא אבל יצרֹו. ּתקפֹו אם ּבגיּותּה, אּׁשה ּבֹועל ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹֹֹוכן

"וראית ׁשּנאמר: ּביתֹו, לתֹו מכניסּה אּלא לֹו, ויל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹותּה
ּביאה אֹותּה לבעל ואסּור וכּו'". ּתאר יפת אׁשת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּׁשביה

ׁשּיּׂשאּנה. עד ְִִֶֶַָָָׁשנּיה,
הּׁשביה‚. ּבׁשעת אּלא מּתרת ּתאר יפת אׁשת ׁשּנאמר:אין , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ּבעּולה, ּבין ּבתּולה, ּבין - ּתאר" יפת אׁשת ּבּׁשביה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ"וראית
ּפי על אף "וחׁשקּת", לּגֹוים. איׁשּות ׁשאין איׁש; אׁשת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבין
ׁשּתים. יבעל ׁשּלא ּבחברּתּה; ולא - "ּבּה" יפה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשאינּה
ויּניח אחת יבעל ׁשּתים, יּקח ׁשּלא - לאּׁשה" ל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹ"ולקחּת

לאחיו. אֹו לאביו ילחצּנהאחת ׁשּלא יבעלנה]ּומּנין -] ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
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נו           
      

ואחר ּפנּוי למקֹום יכניסּה "והבאתּה", ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּמלחמה?
יבעל. ְִָֹּכ

ּתֹורה„. ּדּברה ׁשּלא ראׁשֹונה, ּבביאה ּתאר ּביפת מּתר ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹֻהּכהן
מּפני ּכן, אחר אֹותּה לּׂשא יכֹול אינֹו אבל הּיצר; ּכנגד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא

ּגּיֹורת .ׁשהיא ִִֶֶ

ּביאה‰. ׁשּיבעלּנה אחר ּתאר? ּביפת יׂשראל ּדין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכיצד
ּכנפי ּתחת להּכנס עליה קּבלה אם - ּבגיּותּה והיא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹראׁשֹונה,
ּתׁשב - קּבלה לא ואם מּיד. ּגרּות לׁשם מטּבילּה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹהּׁשכינה,
אּמּה ואת אביה את "ּובכתה ׁשּנאמר: יֹום, ׁשלׁשים ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבביתֹו
את ּומגּדלת מֹונעּה. ואינֹו ּדתּה, על ּבֹוכה וכן ימים"; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָירח
ותהיה ּבעיניו. ׁשּתתּגּנה ּכדי ראׁשּה, את ּומגּלחת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹצּפרניה
ּכדי אֹותּה, ורֹואה יֹוצא אֹותּה, ורֹואה נכנס ּבּבית: ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעּמֹו

עּמּה ויגלּגל ּבּה. ּכדי[ישכנעה]ׁשּיקּוץ יֹום, ׁשלׁשים ּכל ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ
וטֹובלת מתּגּירת, זֹו הרי - ּבּה ורצה קּבלה, אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתקּבל.

הּגרים. ְִֵַָּככל

.Âּוׁשני ּבכּיה, ׁשל חדׁש חדׁשים: ׁשלׁשה להמּתין ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּוצריכה
וקּדּוׁשין ּבכתּבה ונֹוׂשאּה אחריו. ּבּה,חדׁשים חפץ לא ואם . ְְְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָֹֻ

תעׂשה, ּבלא עֹובר - אֹותּה מכר ואם לנפׁשּה. ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹמׁשּלחּה
ואינּה ּבּה"; תתעּמר לא ּבּכסף, ּתמּכרּנה לא "ּומכר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנבעלה אחר אֹותּה ּכבׁש אם וכן הּדמים. ּומחזיר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָמכּורה,
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר ּבּה, מּׁשּיׁשּתּמׁש - ׁשפחה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלׁשם

ּבּה. יׁשּתּמׁש ׁשּלא ּבּה", תתעּמר ְְִִֵֵֶַַָָֹֹ"לא

.Êלא חדׁש. עׂשר ׁשנים ּכל עּמּה מגלּגלין להתּגּיר, רצת ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹלא
ּומׁשּלחּה נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע מקּבלת - ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹרצת
אֹותּה נֹוׂשא ואינֹו הּתֹוׁשבים. הּגרים ּככל היא והרי ,לנפׁשּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

נתּגּירה. ׁשּלא אּׁשה לּׂשא ְְִִִֶֶַָָָָֹׁשאסּור
.Áּבנֹו ואינֹו ּגר, הּולד הרי - ראׁשֹונה מּביאה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָנתעּברה

הּדברים מן ּדיןלדבר ׁשּבית אּלא הּגֹויה; מן ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יפת ׁשל ראׁשֹונה מּביאה ותמר ּדעּתן. על אֹותֹו ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָמטּבילין
נמצאת הּנּׂשּואין. מאחר נֹולד אבׁשלֹום אבל היתה, ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּתאר
וכן לאמנֹון; להּנׂשא ּומּתרת מאּמֹו, אבׁשלֹום אחֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּתמר
מּמּך". ימנעני לא ּכי ,הּמל אל נא "ּדּבר אֹומרת: ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהיא

.Ëלהּניח רצת ׁשּלא ּתאר ה]יפת את זרה[לעזוב עבֹודה ְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשהׁשלימה עיר וכן אֹותּה. הֹורגין חדׁש, עׂשר הּׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלאחר
ויאּבדּו זרה, ּבעבֹודה ׁשּיכּפרּו עד ּברית, להן ּכֹורתין אין -ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּכל נח; ּבני ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאר ויקּבלּו מקֹומֹותיה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
אֹותֹו, הֹורגין - נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות עליו קּבל ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּגֹוי

ידינּו. ּתחת יׁשנֹו ְִֵֶַַָאם

.Èליׂשראל אּלא והּמצוֹות הּתֹורה הנחיל לא רּבנּו ,מׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
להתּגּיר הרֹוצה ּולכל יעקב", קהּלת "מֹורׁשה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אין רצה, ׁשּלא מי אבל ּכּגר". "ּככם ׁשּנאמר: האּמֹות, ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּׁשאר
מּפי רּבנּו מׁשה צּוה וכן ּומצוֹות. ּתֹורה לקּבל אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכֹופין
ׁשּנצטּוה מצוֹות ּכל לקּבל העֹולם ּבאי ּכל את לכף ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהּגבּורה,
הּנקרא הּוא - אֹותן והמקּבל יהרג. קּבל, ׁשּלא מי וכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹנח,
ׁשלׁשה ּבפני עליו לקּבל וצרי מקֹום; ּבכל ּתֹוׁשב' ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָֹ'ּגר

חכמים]חברים תלמידי ועברּו[- למּול, עליו המקּבל וכל . ְְְְֲִֵֵַַָָָָָ
ׁשּבאּמֹות. ּכמין זה הרי - מל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻעליו

.‡Èזה הרי - לעׂשֹותן ונזהר הּמצוֹות, ׁשבע המקּבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכל
הּבא לעֹולם חלק לֹו ויׁש העֹולם, אּמֹות והּוא,מחסידי ; ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּצּוה מּפני אֹותן ויעׂשה אֹותן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיקּבל
מּקדם נח ׁשּבני רּבנּו, מׁשה ידי על והֹודיענּו ּבּתֹורה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּוא
ּגר זה אין - הּדעת הכרע מּפני עׂשין אם אבל ּבהן. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנצטּוּו
(ולא)מחכמיהם. אּלא העֹולם אּמֹות מחסידי ואינֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּתֹוׁשב,

    
הראׁשֹון‡. אדם נצטּוה ּדברים ׁשּׁשה זרה,על עבֹודה על : ְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָ

ּברּכת ּגּלּוי[קללת]ועל ועל ּדמים, ׁשפיכּות ועל הּׁשם, ְְְְְִִִִֵַַַַַָ
הּדינין ועל הּגזל, ועל דיינים]עריֹות, ּפי[הושבת על אף . ְְֲִִִֵַַַַַַָָ

להן, נֹוטה והּדעת רּבנּו, מּמׁשה ּבידינּו הן קּבלה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻׁשּכּלן
אבר לנח הֹוסיף נצטּוה. אּלּו ׁשעל יראה הּתֹורה ּדברי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּכלל
תאכלּו"; לא דמֹו ּבנפׁשֹו ּבׂשר א" ׁשּנאמר: החי, ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמן
אברהם. עד העֹולם ּבכל הּדבר היה וכן מצוֹות. ׁשבע ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָנמצאּו
ויצחק ׁשחרית. התּפּלל והּוא ּבּמילה, אּלּו על יתר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָנצטּוה

אחר ּתפּלה והֹוסיף מעׂשר, ויעקבהפריׁש הּיֹום. לפנֹות ת ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
עמרם נצטּוה ּובמצרים ערבית. והתּפּלל הּנׁשה, ּגיד ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָהֹוסיף
ידֹו. על ּתֹורה ונׁשלמה רּבנּו מׁשה ׁשּבא עד יתרֹות, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבמצֹות

.ּכדרּכּה ׁשּיעבד והּוא חּיב, - זרה עבֹודה ׁשעבד נח וכלּבן . ְְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
נהרג נח ּבן עליה, ממיתין יׂשראל ׁשל ּדין ׁשּבית זרה ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹעבֹודה
ּבן אין עליה, ממיתין יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ׁשאין וכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָעליה.
ואין ּבּכל. אסּור נהרג, ׁשאינֹו ּפי על ואף עליה. נהרג ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹנח

מּצבה להקים אֹותן עליה]מּניחין אׁשרה[להקריב לּטע ולא , ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ
לע"ז] צּורֹות[אילן לעׂשֹות ולא לנֹואי.[אדם], ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲֵֶַַָֹ

ּבין‚. המיחד, ּבּׁשם ׁשּבר ּבין - הּׁשם את ׁשּבר נח ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻּבן
ּביׂשראל ּכן ּׁשאין מה חּיב; - לׁשֹון ּבכל ּבכּנּוי, ׁשּבר. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

עליו„. נהרג - אּמֹו ּבמעי עּבר אפּלּו נפׁש, ׁשהרג נח .ּבן ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
טרפה הרג אם במחלתו]וכן שימות שמשוער חולה אֹו[- , ְְִֵֵַָָ

- ׁשּמת עד ּברעב ׁשהּניחֹו אֹו הארי, לפני ּונתנֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכפתֹו
רֹודף הרג אם וכן נהרג. מקֹום, מּכל והמית [אחרהֹואיל ְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָ

להורגו] להּצילֹוחברו הנרדף]ׁשּיכֹול מאבריו[את ּבאחד ְְִֵֵֶַַַָָָ
רודף] ּביׂשראל.[של ּכן ּׁשאין מה עליו, נהרג -ְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָ

נח‰. ּבני על אסּורֹות עריֹות האב,ׁשׁש ואׁשת האם, : ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
"יעזב ׁשּנאמר: ּובהמה, ּוזכּור, מאּמֹו, ואחֹותֹו איׁש, ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָואׁשת
ּכמׁשמעּה; אּמֹו", "ואת אביו; אׁשת זֹו אביו", את ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָאיׁש
ּבזכּור; לא "ּבאׁשּתֹו", חברֹו; ּבאׁשת ולא ּבאׁשּתֹו", ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹֹ"ודבק
הּוא ׁשאין ועֹוף, חּיה ּבהמה להֹוציא אחד", לבׂשר ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ"והיּו
א (היא)[הוא], אבי בת "אחתי ונאמר: אחד; ּבׂשר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהם

לאּׁשה". לי וּתהי אּמי, בת ְְִִִִִַַָֹלא
.Âחּיב נח אביו[כשבא]ּבן ואנּוסת אביו מפּתת [שנולדעל ְֲִִֶַַַַַַָָָֹֻ

אפּלּומהם] אביו, אׁשת על וחּיב מקֹום. מּכל אּמֹו היא הרי ;ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ועל ּגדֹול; ּבין קטן ּבין הּזכּור, על וחּיב אביו. מיתת ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָלאחר
ואין לבּדֹו, נהרג והּוא ּגדֹולה. ּבין קטּנה ּבין ְְְְְְֱֵֵֵֵֶַַַָָָָהּבהמה,
אּלא ּבהמה, ּבהריגת נצטּוּו ׁשּלא - הּבהמה את ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהֹורגין

ְִֵָיׂשראל.
.Êּכדרּכּה עליה ׁשּיבֹוא עד חברֹו, אׁשת על חּיב נח ּבן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאין

לחּפה ׁשּנכנסה אֹו מארׂשה, אבל לבעלּה. ׁשּנבעלה ְְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחר
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עליה חּיבין אין - נבעלה לא ּבעלתועדין "והוא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אבל נח. ּבת על ׁשּבא נח ּבבן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּבעל".
- ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין הּיׂשראלית, על ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּגֹוי
יׂשראל; ּכדיני עליה, נסקל - מארׂשה נערה היתה ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹחּיב.
ּבחנק, זה הרי - נבעלה ולא לחּפה, ׁשּנכנסה אחר עליה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבא
ׁשּנבעלה אחר יׂשראל אׁשת על ּבא אם אבל יׂשראל. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכדיני
ּבסיף. והריגתֹו חברֹו, ּגֹוי אׁשת על ׁשּבא ּכמי זה הרי -ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

.Áעליה נהרג זה הרי - לעבּדֹו ׁשפחה ׁשּיחד נח מּׁשּוםּבן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
לּה ויאמרּו הּדבר ׁשּיּפׁשט עד עליה, חּיב ואינֹו חברֹו. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאׁשת

ּדבית 'זֹו בית]העם: של ּתחזר[- ּומאימתי ּפלֹוני'. עבד ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ויפרע מעבּדֹו, מּׁשּיפריׁשּנה ּבּׁשּוק.[יתגלה]להּתרּה? ראׁשּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

מּׁשּיֹוציאּה ׁשּלנּו? ּכגרּוׁשה חברֹו אׁשת ּתהיה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּומאימתי
רׁשּותֹו מּתחת היא מּׁשּתצא אֹו לעצמּה, ויׁשּלחּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמּביתֹו
ּבֹו ּתלּוי הּדבר ואין ּבכתב, ּגרּוׁשין להם ׁשאין לּה; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָותל

זהּב[בבעל] לפרׁש היא אֹו הּוא ׁשּירצה זמן ּכל אּלא לבד, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ
ּפֹורׁשין. - ְִִֶמּזה

.Ëואחד יׂשראל. ׁשּגזל ּבין ּגֹוי ׁשּגזל ּבין הּגזל, על חּיב נח ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבן
ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש אֹו נפׁש, ּגֹונב אֹו ממֹון, הּגֹונב אֹו ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּגֹוזל,
על - מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאכל ּפֹועל אפּלּו - ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹוכּיֹוצא
ּביׂשראל ּכן ּׁשאין מה ּגזלן; ּבכלל הּוא והרי חּיב, הּוא .הּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
מּׁשוה ּפחֹות ׁשּגזל נח ּובן ּפרּוטה. מּׁשוה ּפחֹות על חּיב ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוכן

עליה. נהרגין ׁשניהן - מּמּנּו ּוגזלּה אחר ּובא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּפרּוטה,
.Èהחי מן ּבׂשר ועל החי, מן אבר על חּיב ׁשהּוא;וכן ּבכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבדם הּוא ּומּתר ּבלבד. ליׂשראל אּלא הּׁשעּורין, נּתנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּלא
החי. ִַַמן

.‡Èהּבהמה מן הּפֹורׁש הּבׂשר, אֹו האבר החּיה;אחד מן אֹו ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
מּמּנּו. החי מן אבר על נהרג נח ּבן ׁשאין לי, יראה - העֹוף ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאבל

.Èהּסימנין ׁשני ּבּה ׁשחט אפּלּו - הּבהמה את [-הּׁשֹוחט ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
וושט] הּפֹורׁשיןקנה ּובׂשר אבר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל -ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּורין ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹמּמּנה
.‚Èעל אסּור החי, מן אבר מּׁשּום יׂשראל על ׁשאסּור ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

- נח ׁשּבני יׂשראל: ולא עליו, חּיבין נח ׁשּבני ויׁש נח. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹּבני
מּׁשּום עליה חּיבין טמאה, ּבין טהֹורה ּבין וחּיה, ּבהמה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאחד

החי מן ּבׂשר ּומּׁשּום החי מן מןאבר הּפֹורׁשין ּובׂשר ואבר ; ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הרי סימנין, ׁשני יׂשראל ּבּה ׁשּׁשחט ּפי על אף - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהמפרּכסת

החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּור ְִִִֵֵֶֶַַַָֹזה
.„Èּדּינין להֹוׁשיב חּיבין הּדינין? על מצּוין הם ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֻוכיצד

ּפל ּבכל מחוז]וׁשֹופטים מצוֹות,[- ּבׁשׁש לדּון ופל ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָ
מצוֹות מּׁשבע אחת על ׁשעבר נח ּובן העם; את ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּולהזהיר
ׁשּבר אֹו זרה, עבֹודה העֹובד אחד ּכיצד? ּבסיף. יהרג ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאּלּו,
ׁשּלהן, עריֹות מּׁשׁש אחת ׁשּבעל אֹו ּדם, ׁשּׁשפ אֹו הּׁשם, ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
ׁשהּוא ּכל ׁשאכל אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות אפּלּו ׁשּגזל ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָאֹו
על ׁשעבר אחד ׁשראה אֹו החי, מן ּבׂשר אֹו החי מן ִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמאבר
זה ּומּפני ּבסיף. יהרג זה הרי - והרגֹו ּדנֹו ולא מאּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאחת
ראּו, והם ּגזל, ׁשכם ׁשהרי - הריגה ׁשכם ּבעלי ּכל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנתחּיבּו
ּבלא אחד, ּובדּין אחד, ּבעד נהרג נח ּובן ּדנּוהּו. ולא ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוידעּו,

ּפי ועל -]התראה, דיין או ּבעדּות[עד לא אבל קרֹובין; ְְְְֲִִֵַַָָָֹ
להם אּׁשה ּתדּון ולא .אּׁשה, ְִִֶָָָָֹ

ה'תש"ע אייר י' קודש שבת יום

    
חּוץ‡. מּכלּום; ּפטּור מּמצוֹותיו, ּבאחת ׁשּׁשגג נח ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹּבן

עליו; נהרג אינֹו הּדם, ּגֹואל הרגֹו ׁשאם - ּבׁשגגה ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמרֹוצח
מקלט עיר לֹו אֹותֹו.ואין ממיתין אין ּדיניהם ּבּתי אבל , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָ

ּבלא ועבר מּמצוֹות ּבאחת ּבׁשֹוגג אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּבּמה
ּפנּויה. אֹו אׁשּתֹו ׁשהיא ודּמה חברֹו, אׁשת ׁשּבעל ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכּונה,
אסּורה ׁשהיא ידע ולא חברֹו, אׁשת ׁשהיא ידע אם ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאבל
הרג, אם וכן לֹו, מּתר זה ׁשּדבר לּבֹו על עלה אּלא ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻעליו
ונהרג. למזיד, קרֹוב זה הרי - להרג ׁשאסּור ידע לא ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוהּוא
למד. ולא ללמד לֹו ׁשהיה מּפני ׁשגגה, להם זֹו ּתחׁשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹולא

.לֹו מּתר מּמצוֹותיו, אחת על לעבר אּנס ׁשאנסֹו נח ְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻּבן
ׁשאינם לפי עֹובד, - זרה עבֹודה לעבד נאנס אפּלּו ְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלעבר;
קטן, לא מהן עֹונׁשין אין ּולעֹולם הּׁשם. קּדּוׁש על ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמצּוין

מצוֹות ּבני ׁשאינן לפי - ׁשֹוטה ולא חרׁש, .ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹ

מאחרי‚. לחזר רצה ּכ ואחר וטבל, ּומל ׁשּנתּגּיר, נח ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבן
ׁשֹומעין אין - מּקדם ּכׁשהיה ּבלבד ּתֹוׁשב ּגר ולהיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹה',

יהרג אֹו ּדבר, לכל ּכיׂשראל יהיה אּלא קטןלֹו; היה ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָ
ׁשּיגּדיל ּבׁשעה למחֹות יכֹול - ּדין ּבית אֹותֹו ,ּכׁשהטּבילּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

ּבׁשעתֹו מחה ׁשּלא וכיון ּבלבד; ּתֹוׁשב ּגר [מידויהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
צדק.כשהגדיל] ּגר הּוא הרי אּלא ממחה, אינֹו ׁשּוב -ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָ

ּכתּבתּה, ּכסף - ּדין ּבית ׁשהטּבילּוה לקטּנה ּבא אם ,ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻלפיכ
עד ּדין, ּבית יד ּתחת הּכל יהיה מפּתה, אֹו אֹונס קנס ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹאֹו
ותמחה, ותגּדיל ּתּטל, ׁשּמא ּבּגרּות; ּתמחה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּתגּדיל
אּלא ּבהן זכּות לּה ׁשאין מעֹות ּבגיּותּה אֹוכלת זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹונמצאת

יׂשראל. ְְִִֵֵָּבדיני

.„ׁשּבר נח קילל]ּבן זרה,[- עבֹודה ׁשעבד אֹו הּׁשם, את ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּפטּור. - ונתּגּיר חברֹו, ׁשהרג אֹו חברֹו, אׁשת על ׁשּבא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
חּיב; - ונתּגּיר יׂשראל, אׁשת על ׁשּבא אֹו יׂשראל, ּבן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרג
יׂשראל אׁשת על אֹותֹו וחֹונקין יׂשראל, ּבן על אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהֹורגין

ּדינֹו. נׁשּתּנה ׁשהרי - ְֲִִֵֶֶַַָָׁשּבעל

ּבארנּו‰. ּבעלּכבר אם אּלא - ּבסיף נח ּבני מיתת ׁשּכל , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּנכנסה אחר ּבעלּה ואם יּסקל, מארׂשה, נערה יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאׁשת

יחנק. ׁשּתּבעל, קדם ְִֵֵֵֶֶָָָֹֻלחּפה
.Âהּקּבלה ּבהמה[ממרע"ה]מּפי ּבהרּבעת אסּורין נח ׁשּבני , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

יׂשראל ׁשהּכה וגֹוי עליהן. נהרגין ואין ּבלבד; אילן ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּובהרּכבת
נהרג. אינֹו מיתה, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - ּבֹו חבל אפּלּו -ֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

.Êּבלבד וזרעֹו אברהם ּבּה נצטּוה - "אּתההּמילה ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: יׁשמעאל, ׁשל זרעֹו יצא לדרֹותם". ,אחרי ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוזרע
אמר יצחק ׁשהרי עׂשו, ויצא זרע". ל יּקרא ּביצחק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ"ּכי
מּכלל, - "ּולזרע ל אברהם, ּברּכת את ל "ויּתן ְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹליעקב:
ּובדרּכֹו ּבדתֹו הּמחזיק אברהם ׁשל זרעֹו לבּדֹו ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא

ּבמילה. המחּיבין והן ְְְְִִֵַַָָָָֻהיׁשרה,
.Áאברהם ׁשל זרעֹו ׁשהם קטּורה, ׁשּבני חכמים, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאמרּו

והֹואיל ּבמילה. חּיבין - ויצחק יׁשמעאל אחר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּבאּו
קטּורה ּבבני יׁשמעאל ּבני הּיֹום הּכלונתערבּו יתחּיבּו , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

עליה. נהרגין ואין ּבּׁשמיני; ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָּבמילה
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נז             
      

עליה חּיבין אין - נבעלה לא ּבעלתועדין "והוא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אבל נח. ּבת על ׁשּבא נח ּבבן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּבעל".
- ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין הּיׂשראלית, על ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּגֹוי
יׂשראל; ּכדיני עליה, נסקל - מארׂשה נערה היתה ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹחּיב.
ּבחנק, זה הרי - נבעלה ולא לחּפה, ׁשּנכנסה אחר עליה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבא
ׁשּנבעלה אחר יׂשראל אׁשת על ּבא אם אבל יׂשראל. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכדיני
ּבסיף. והריגתֹו חברֹו, ּגֹוי אׁשת על ׁשּבא ּכמי זה הרי -ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

.Áעליה נהרג זה הרי - לעבּדֹו ׁשפחה ׁשּיחד נח מּׁשּוםּבן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
לּה ויאמרּו הּדבר ׁשּיּפׁשט עד עליה, חּיב ואינֹו חברֹו. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאׁשת

ּדבית 'זֹו בית]העם: של ּתחזר[- ּומאימתי ּפלֹוני'. עבד ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ויפרע מעבּדֹו, מּׁשּיפריׁשּנה ּבּׁשּוק.[יתגלה]להּתרּה? ראׁשּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

מּׁשּיֹוציאּה ׁשּלנּו? ּכגרּוׁשה חברֹו אׁשת ּתהיה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּומאימתי
רׁשּותֹו מּתחת היא מּׁשּתצא אֹו לעצמּה, ויׁשּלחּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמּביתֹו
ּבֹו ּתלּוי הּדבר ואין ּבכתב, ּגרּוׁשין להם ׁשאין לּה; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָותל

זהּב[בבעל] לפרׁש היא אֹו הּוא ׁשּירצה זמן ּכל אּלא לבד, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ
ּפֹורׁשין. - ְִִֶמּזה

.Ëואחד יׂשראל. ׁשּגזל ּבין ּגֹוי ׁשּגזל ּבין הּגזל, על חּיב נח ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבן
ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש אֹו נפׁש, ּגֹונב אֹו ממֹון, הּגֹונב אֹו ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּגֹוזל,
על - מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאכל ּפֹועל אפּלּו - ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹוכּיֹוצא
ּביׂשראל ּכן ּׁשאין מה ּגזלן; ּבכלל הּוא והרי חּיב, הּוא .הּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
מּׁשוה ּפחֹות ׁשּגזל נח ּובן ּפרּוטה. מּׁשוה ּפחֹות על חּיב ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוכן

עליה. נהרגין ׁשניהן - מּמּנּו ּוגזלּה אחר ּובא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּפרּוטה,
.Èהחי מן ּבׂשר ועל החי, מן אבר על חּיב ׁשהּוא;וכן ּבכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבדם הּוא ּומּתר ּבלבד. ליׂשראל אּלא הּׁשעּורין, נּתנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּלא
החי. ִַַמן

.‡Èהּבהמה מן הּפֹורׁש הּבׂשר, אֹו האבר החּיה;אחד מן אֹו ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
מּמּנּו. החי מן אבר על נהרג נח ּבן ׁשאין לי, יראה - העֹוף ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאבל

.Èהּסימנין ׁשני ּבּה ׁשחט אפּלּו - הּבהמה את [-הּׁשֹוחט ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
וושט] הּפֹורׁשיןקנה ּובׂשר אבר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל -ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּורין ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹמּמּנה
.‚Èעל אסּור החי, מן אבר מּׁשּום יׂשראל על ׁשאסּור ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

- נח ׁשּבני יׂשראל: ולא עליו, חּיבין נח ׁשּבני ויׁש נח. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹּבני
מּׁשּום עליה חּיבין טמאה, ּבין טהֹורה ּבין וחּיה, ּבהמה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאחד

החי מן ּבׂשר ּומּׁשּום החי מן מןאבר הּפֹורׁשין ּובׂשר ואבר ; ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הרי סימנין, ׁשני יׂשראל ּבּה ׁשּׁשחט ּפי על אף - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהמפרּכסת

החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּור ְִִִֵֵֶֶַַַָֹזה
.„Èּדּינין להֹוׁשיב חּיבין הּדינין? על מצּוין הם ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֻוכיצד

ּפל ּבכל מחוז]וׁשֹופטים מצוֹות,[- ּבׁשׁש לדּון ופל ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָ
מצוֹות מּׁשבע אחת על ׁשעבר נח ּובן העם; את ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּולהזהיר
ׁשּבר אֹו זרה, עבֹודה העֹובד אחד ּכיצד? ּבסיף. יהרג ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאּלּו,
ׁשּלהן, עריֹות מּׁשׁש אחת ׁשּבעל אֹו ּדם, ׁשּׁשפ אֹו הּׁשם, ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
ׁשהּוא ּכל ׁשאכל אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות אפּלּו ׁשּגזל ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָאֹו
על ׁשעבר אחד ׁשראה אֹו החי, מן ּבׂשר אֹו החי מן ִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמאבר
זה ּומּפני ּבסיף. יהרג זה הרי - והרגֹו ּדנֹו ולא מאּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאחת
ראּו, והם ּגזל, ׁשכם ׁשהרי - הריגה ׁשכם ּבעלי ּכל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנתחּיבּו
ּבלא אחד, ּובדּין אחד, ּבעד נהרג נח ּובן ּדנּוהּו. ולא ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוידעּו,

ּפי ועל -]התראה, דיין או ּבעדּות[עד לא אבל קרֹובין; ְְְְֲִִֵַַָָָֹ
להם אּׁשה ּתדּון ולא .אּׁשה, ְִִֶָָָָֹ

ה'תש"ע אייר י' קודש שבת יום

    
חּוץ‡. מּכלּום; ּפטּור מּמצוֹותיו, ּבאחת ׁשּׁשגג נח ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹּבן

עליו; נהרג אינֹו הּדם, ּגֹואל הרגֹו ׁשאם - ּבׁשגגה ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמרֹוצח
מקלט עיר לֹו אֹותֹו.ואין ממיתין אין ּדיניהם ּבּתי אבל , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָ

ּבלא ועבר מּמצוֹות ּבאחת ּבׁשֹוגג אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּבּמה
ּפנּויה. אֹו אׁשּתֹו ׁשהיא ודּמה חברֹו, אׁשת ׁשּבעל ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכּונה,
אסּורה ׁשהיא ידע ולא חברֹו, אׁשת ׁשהיא ידע אם ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאבל
הרג, אם וכן לֹו, מּתר זה ׁשּדבר לּבֹו על עלה אּלא ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻעליו
ונהרג. למזיד, קרֹוב זה הרי - להרג ׁשאסּור ידע לא ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוהּוא
למד. ולא ללמד לֹו ׁשהיה מּפני ׁשגגה, להם זֹו ּתחׁשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹולא

.לֹו מּתר מּמצוֹותיו, אחת על לעבר אּנס ׁשאנסֹו נח ְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻּבן
ׁשאינם לפי עֹובד, - זרה עבֹודה לעבד נאנס אפּלּו ְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלעבר;
קטן, לא מהן עֹונׁשין אין ּולעֹולם הּׁשם. קּדּוׁש על ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמצּוין

מצוֹות ּבני ׁשאינן לפי - ׁשֹוטה ולא חרׁש, .ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹ

מאחרי‚. לחזר רצה ּכ ואחר וטבל, ּומל ׁשּנתּגּיר, נח ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבן
ׁשֹומעין אין - מּקדם ּכׁשהיה ּבלבד ּתֹוׁשב ּגר ולהיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹה',

יהרג אֹו ּדבר, לכל ּכיׂשראל יהיה אּלא קטןלֹו; היה ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָ
ׁשּיגּדיל ּבׁשעה למחֹות יכֹול - ּדין ּבית אֹותֹו ,ּכׁשהטּבילּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

ּבׁשעתֹו מחה ׁשּלא וכיון ּבלבד; ּתֹוׁשב ּגר [מידויהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
צדק.כשהגדיל] ּגר הּוא הרי אּלא ממחה, אינֹו ׁשּוב -ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָ

ּכתּבתּה, ּכסף - ּדין ּבית ׁשהטּבילּוה לקטּנה ּבא אם ,ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻלפיכ
עד ּדין, ּבית יד ּתחת הּכל יהיה מפּתה, אֹו אֹונס קנס ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹאֹו
ותמחה, ותגּדיל ּתּטל, ׁשּמא ּבּגרּות; ּתמחה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּתגּדיל
אּלא ּבהן זכּות לּה ׁשאין מעֹות ּבגיּותּה אֹוכלת זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹונמצאת

יׂשראל. ְְִִֵֵָּבדיני

.„ׁשּבר נח קילל]ּבן זרה,[- עבֹודה ׁשעבד אֹו הּׁשם, את ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּפטּור. - ונתּגּיר חברֹו, ׁשהרג אֹו חברֹו, אׁשת על ׁשּבא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
חּיב; - ונתּגּיר יׂשראל, אׁשת על ׁשּבא אֹו יׂשראל, ּבן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרג
יׂשראל אׁשת על אֹותֹו וחֹונקין יׂשראל, ּבן על אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהֹורגין

ּדינֹו. נׁשּתּנה ׁשהרי - ְֲִִֵֶֶַַָָׁשּבעל

ּבארנּו‰. ּבעלּכבר אם אּלא - ּבסיף נח ּבני מיתת ׁשּכל , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּנכנסה אחר ּבעלּה ואם יּסקל, מארׂשה, נערה יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאׁשת

יחנק. ׁשּתּבעל, קדם ְִֵֵֵֶֶָָָֹֻלחּפה
.Âהּקּבלה ּבהמה[ממרע"ה]מּפי ּבהרּבעת אסּורין נח ׁשּבני , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

יׂשראל ׁשהּכה וגֹוי עליהן. נהרגין ואין ּבלבד; אילן ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּובהרּכבת
נהרג. אינֹו מיתה, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - ּבֹו חבל אפּלּו -ֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

.Êּבלבד וזרעֹו אברהם ּבּה נצטּוה - "אּתההּמילה ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: יׁשמעאל, ׁשל זרעֹו יצא לדרֹותם". ,אחרי ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוזרע
אמר יצחק ׁשהרי עׂשו, ויצא זרע". ל יּקרא ּביצחק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ"ּכי
מּכלל, - "ּולזרע ל אברהם, ּברּכת את ל "ויּתן ְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹליעקב:
ּובדרּכֹו ּבדתֹו הּמחזיק אברהם ׁשל זרעֹו לבּדֹו ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא

ּבמילה. המחּיבין והן ְְְְִִֵַַָָָָֻהיׁשרה,
.Áאברהם ׁשל זרעֹו ׁשהם קטּורה, ׁשּבני חכמים, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאמרּו

והֹואיל ּבמילה. חּיבין - ויצחק יׁשמעאל אחר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּבאּו
קטּורה ּבבני יׁשמעאל ּבני הּיֹום הּכלונתערבּו יתחּיבּו , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

עליה. נהרגין ואין ּבּׁשמיני; ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָּבמילה
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נח            
      

.Ëּבׁשבע אּלא יעסק לא מיתה; חּיב ּבּתֹורה, ׁשעסק ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּגֹוי
מימֹות ּביֹום אפּלּו - ׁשּׁשבת ּגֹוי וכן ּבלבד. ׁשּלהם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָמצוֹות
ואין מיתה; חּיב ׁשּבת, ּכמֹו לעצמֹו אֹותֹו עׂשה אם - ְְְְִִֵַַַַָָָָָהחֹול
אין ּדבר: ׁשל ּכללֹו לעצמֹו. מֹועד עׂשה אם לֹומר, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָצרי
מּדעּתן, לעצמן מצוֹות ולעׂשֹות ּדבר, לחּדׁש אֹותם ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָמּניחין
ּבתֹורתֹו יעמד אֹו הּמצוֹות, ּכל ויקּבל צדק ּגר יהיה אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאּלא

יגרע ולא יֹוסיף חּדׁשולא אֹו ׁשבת, אֹו ּבּתֹורה, עסק ואם . ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ
חּיב ׁשהּוא אֹותֹו ּומֹודיעין אֹותֹו, ועֹונׁשין אֹותֹו מּכין - ְְִִִִֶַַָָָּדבר

נהרג. אינֹו אבל זה; על ֱֲִֵֶֶַָָָמיתה
.Èּכדי הּתֹורה, מצוֹות מּׁשאר מצוה לעׂשֹות ׁשרצה נח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבן

ואם ּכהלכתּה. אֹותּה לעׂשֹות אֹותֹו מֹונעין אין - ׂשכר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלקּבל
מּמּנּו; מקּבלין צדקה, נתן מּמּנּו. מקּבלין עֹולה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהביא
נּזֹון והּוא הֹואיל יׂשראל, לענּיי אֹותּה ׁשּנֹותנין לי, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָויראה
- צדקה ׁשּנתן הּגֹוי אבל להחיֹותֹו. עליהם ּומצוה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּגֹוים. לענּיי אֹותּה ונֹותנין מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָמקּבלין
.‡Èלאּלּו ׁשֹופטים לעׂשֹות יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָחּיבין

ׁשּלא ּכדי אּלּו, מׁשּפטים ּפי על להם לדּון הּתֹוׁשבים, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּגרים
מהם, ׁשֹופטיהם ׁשּיעמידּו ּדין ּבית ראּו אם העֹולם. ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיּׁשחת

מעמידין. מּיׂשראל, להם ׁשּיעמידּו ראּו ואם ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָמעמידין;
.Èׁשניהם ורצּו יׂשראל, ּבדיני לדּון לפני ׁשּבאּו ּגֹוים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשני

- רֹוצה אינֹו והאחד רֹוצה, האחד ּתֹורה. ּדין להם ּדנין -ְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
אם - וגֹוי יׂשראל היה ּבדיניהם. אּלא לדּון אֹותֹו ּכֹופין ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָאין
לֹו: ואֹומרים ּבדיניהם לֹו ּדנין - ּבדיניהם ליׂשראל זכּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָיׁש
לֹו ּדנין - ּבדינינּו ליׂשראל זכּות יׁש ואם ּדיניכם'; ּכ'ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָ
לגר ּכן עֹוׂשין ׁשאין לי, ויראה ּדינינּו'. ּכ' לֹו: ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָואֹומרים

ּבדיניהם לֹו ּדנין לעֹולם אּלא ׁשּנֹוהגיןּתֹוׁשב, לי, יראה וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ׁשהרי ּכיׂשראל, חסדים ּוגמילּות ארץ ּבדר ּתֹוׁשב ּגרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָעם
ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ׁשּנאמר: להחיֹותם, מצּוין ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאנּו

ׁשלֹום' להם ּכֹופלין 'אין חכמים: ׁשאמרּו וזה [-ואכלּה". ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
שלום"] צּוּו"שלום - הּגֹוים אפּלּו ּתֹוׁשב. ּבגר לא ּבגֹוים, -ְְֲִִִִֵַָֹ

יׂשראל, מתי עם מתיהם ולקּבר חֹוליהם, לבּקר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹחכמים
הרי ׁשלֹום; ּדרכי מּפני יׂשראל, ענּיי ּבכלל ענּייהם ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּולפרנס
ונאמר: מעׂשיו", ּכל על ורחמיו לּכל, ה' "טֹוב ְְֱֱֲֲֶֶַַַַַַָָָֹנאמר:

ׁשלֹום". נתיבתיה וכל נעם, ּדרכי ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"ּדרכיה

    
 

ּדוד‡. ּבית מלכּות ּולהחזיר לעמד עתיד הּמׁשיח ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמל
הראׁשֹונה הּממׁשלה נּדחיליׁשנּה, ּומקּבץ מקּדׁש, ּובֹונה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

מּקדם: ּכׁשהיּו ּבימיו, הּמׁשּפטים ּכל וחֹוזרין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹיׂשראל.
מצותּה ּככל ויֹובלֹות ׁשמּטין ועֹוׂשין קרּבנֹות, ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָמקריבין

ׁשאינֹוה מי אֹו ּבֹו, מאמין ׁשאינֹו מי וכל ּבּתֹורה. אמּורה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אּלא ּכֹופר, הּוא ּבלבד נביאים ּבׁשאר לא - לביאתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹמחּכה
ׁשּנאמר: עליו, העידה ּתֹורה ׁשהרי רּבנּו; ּובמׁשה ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה
מּכל וקּבצ וׁשב, ;ורחמ ,ׁשבּות את אלהי ה' ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶָָָֹ"וׁשב
ה' יקּבצ מּׁשם - הּׁשמים ּבקצה נּדח יהיה אם . . ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהעּמים
הּדברים ואּלּו .". . הארץ אל אלהי ה' והביא . . ְְֱֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹאלהי
ידי על ׁשּנאמרּו הּדברים ּכל ּכֹוללים הם ּבּתֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמפרׁשים
ּבׁשני נּבא וׁשם נאמר, ּבלעם ּבפרׁשת אף הּנביאים. ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּכל

את ׁשהֹוׁשיע ּדוד, ׁשהּוא הראׁשֹון ּבּמׁשיח - ְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמׁשיחים
ּבניו, מּבני ׁשּיעמד האחרֹון ּובּמׁשיח צריהם, מּיד ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל
"אראּנּו אֹומר: הּוא וׁשם עׂשו. ּבני מּיד יׂשראל את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמֹוׁשיע
הּמל זה קרֹוב", ולא "אׁשּורּנּו ּדוד; זה עּתה", ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹולא
ׁשבט "וקם ּדוד; זה מּיעקב", ּכֹוכב ּדר" ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמׁשיח.
זה - מֹואב" ּפאתי "ּומחץ הּמׁשיח. הּמל זה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּיׂשראל",
ּבחבל". וימּדדם מֹואב, את וּי" אֹומר: הּוא וכן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּדוד,
ּבֹו: ׁשּנאמר הּמׁשיח, הּמל זה - ׁשת" ּבני ּכל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ"וקרקר

ים" עד מּים ׁשּנאמר:"ּומׁשלֹו לדוד, - ירׁשה" אדֹום "והיה . ְְְְֱֱִִֵֶֶַַָָָָָָָ
זה - וגֹו'" ירׁשה "והיה וגֹו'". לעבדים לדוד אדֹום ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָ"וּתהי
לׁשּפט צּיֹון, ּבהר מֹוׁשעים "ועלּו ׁשּנאמר: הּמׁשיח, ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמל

עׂשו". הר ֵֶַָאת

.את אלהי ה' ירחיב "ואם אֹומר: הּוא מקלט ּבערי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹאף
". . ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת . . היהּגבל לא ּומעֹולם ; ְְְְְִֵַָָָָָָָֹֹֻ

זה ערים]ּדבר לּתהּו[ט' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש צּוה ולא ,-] ְִֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּכללחינם] ראיה, צרי הּדבר אין הּנביאים ּבדברי אבל .ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

זה. מּדבר מלאים ְְִִִֵֶַָָָהּספרים

אֹותֹות‚. לעׂשֹות צרי הּמׁשיח ׁשהּמל ,ּדעּת על יעלה ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָאל
מתים מחּיה אֹו ּבעֹולם, ּדברים ּומחּדׁש וכּיֹוצאּומֹופתים, , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

רּבי ׁשהרי ּכן! הּדבר אין אֹומרים; ׁשהּטּפׁשים אּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבדברים
ּכליו נֹוׂשא היה והּוא היה, מׁשנה מחכמי ּגדֹול חכם ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָעקיבה
הּמל ׁשהּוא עליו, אֹומר היה והּוא ,הּמל ּכֹוזבא ְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
עד הּמׁשיח, הּמל ׁשהּוא ּדֹורֹו חכמי וכל הּוא ודּמה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשיח.
ולא מׁשיח; ׁשאינֹו להם נֹודע ׁשּנהרג, ּכיון ּבעוֹונֹות; ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנהרג
ּככה הּדברים ועּקר מֹופת. ולא אֹות לא חכמים, מּמּנּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשאלּו

ל מׁשּתּנים ּומׁשּפטיה חּקיה אין הּזאת ׁשהּתֹורה עֹולםהן: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
וכל מהן; ּגֹורעין ולא עליהן, מֹוסיפין ואין עֹולמים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹּולעֹולמי
ׁשל הּדברים והֹוציא ּבּתֹורה ּפנים ׁשּגּלה אֹו ּגֹורע, אֹו ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמֹוסיף

ואּפיקֹורֹוס. רׁשע ּבוּדאי זה הרי - מּפׁשּוטן ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָמצוֹות
ּבּתֹורה„. הֹוגה ּדוד, מּבית מל יעמד ּבמצוֹותואם ועֹוסק ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

יׂשראל ּכל ויכף ּפה, וׁשּבעל ׁשּבכתב ּתֹורה ּכפי אביו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכדוד
ּבדקּה ּולחּזק ּבּה הדת]ליל -[פרצות ה' מלחמֹות ויּלחם , ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָ

ּכל ונּצח והצליח, עׂשה אם מׁשיח. ׁשהּוא ּבחזקת זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
יׂשראל נּדחי וקּבץ ּבמקֹומֹו, מקּדׁש ּובנה ׁשּסביביו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻהאּמֹות
את לעבוד כולו העולם את (ויתקן ּבוּדאי. מׁשיח זה הרי -ְֲִֵֶַַַָ
לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי שנאמר ביחד ה'
ּכה, עד הצליח לא ואם אחד) שכם ולעבדו ה' בשם ְְִִִַַֹֹכולם
הּוא והרי עליו, ּתֹורה ׁשהבטיחה זה ׁשאינֹו ּבידּוע - נהרג ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו
העמידֹו ולא ׁשּמתּו. הּכׁשרים הּׁשלמים ּדוד ּבית מלכי ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּככל
"ּומן ׁשּנאמר: רּבים, ּבֹו לנּסֹות אּלא הּוא ּברּו ְֱִִֶֶֶַַַַָָָהּקדֹוׁש
קץ, עת עד - ּוללּבן ּולברר ּבהם לצרֹוף יּכׁשלּו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמׂשּכילים
מׁשיח, ׁשּיהיה ׁשּדּמה הּנֹוצרי יׁשּוע אף לּמֹועד". עֹוד ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכי
"ּובני ׁשּנאמר: ּדנּיאל, ּבֹו נתנּבא ּכבר - ּדין ּבבית ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָונהרג
מכׁשֹול יׁש וכי ונכׁשלּו". - חזֹון להעמיד יּנּׂשאּו עּמ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָּפריצי
יׂשראל ּגֹואל ׁשהּמׁשיח ּדּברּו הּנביאים ׁשּכל מּזה, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּגדֹול
לאּבד ּגרם וזה מצֹותן, ּומחּזק נדחיהם ּומקּבץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּומֹוׁשיעם,
ּולהחליף ּולהׁשּפילם, ׁשאריתם ּולפּזר ּבחרב, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיׂשראל
ה'?! מּבלעדי אלֹוּה לעבד העֹולם רב ּולהטעֹות ְְְֱֲֲִִֵַַַַָָָֹֹהּתֹורה,
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ּכי להּׂשיגם, ּבאדם ּכח אין - העֹולם ּבֹורא מחׁשבֹות ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹאבל
הּדברים וכל מחׁשבֹותיו. מחׁשבֹותינּו ולא ּדרכיו ּדרכינּו ְְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹֹלא
אחריו ׁשעמד הּיׁשמעאלי זה וׁשל הּנֹוצרי, יׁשּוע ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהאּלּו

מוחמד] ּולתּקן[- הּמׁשיח, למל ּדר ליּׁשר אּלא אינן -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
אל אהּפ אז "ּכי ׁשּנאמר: ּביחד, ה' את לעבד ּכּלֹו ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהעֹולם
ׁשכם ּולעבדֹו ה', ּבׁשם ּכּלם לקרא ברּורה, ׂשפה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֻעּמים
הּמׁשיח, מּדברי ּכּלֹו העֹולם נתמּלא ּכבר ּכיצד? ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאחד".
ּבאּיים אּלּו ּדברים ּופׁשטּו הּמצוֹות, ּומּדברי הּתֹורה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָּומּדברי
ונֹותנים נֹוׂשאים והם לב; ערלי רּבים ּובעּמים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַרחֹוקים,
אּלּו 'מצוֹות אֹומרים: אּלּו - הּתֹורה ּובמצוֹות אּלּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָּבדברים
לדֹורֹות'. נֹוהגֹות היּו ולא הּזה, ּבּזמן ּבטלּו ּוכבר היּו, ְְְְְֱֲֶֶַַַָָָָֹאמת
ּכפׁשּוטן, ואינן ּבהן, יׁש נסּתרים 'ּדברים אֹומרים: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָואּלּו
הּמׁשיח הּמל ּוכׁשּיעמד נסּתריהם'. וגּלה מׁשיח, ּבא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּוכבר
ויֹודעים חֹוזרים ּכּלם הם מּיד - ויּנׂשא וירּום ויצליח ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבאמת,

הטעּום. ואבֹותיהם וׁשּנביאיהם אבֹותיהם, נחלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָׁשּׁשקר

    
 

מּמנהגֹו‡. ּדבר יּבטל הּמׁשיח ׁשּבימֹות ,ּדעּת על יעלה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאל
עֹולם אּלא ּבראׁשית; ּבמעׂשה חּדּוׁש ׁשם יהיה אֹו עֹולם, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשל
ּכבׂש, עם זאב "וגר ּביׁשעיה: ׁשּנאמר וזה .הֹול ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכמנהגֹו
ׁשּיהיּו - הּדבר ענין וחידה. מׁשל ירּבץ", ּגדי עם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָונמר
הּמׁשּולים העֹולם אּמֹות רׁשעי עם לבטח יֹוׁשבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻיׂשראל
על ׁשקד נמר - יׁשדדם ערבֹות "זאב ׁשּנאמר: ונמר, ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכזאב
יׁשחיתּו, ולא יגזלּו ולא האמת, לדת ּכּלם ויחזרּו ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻעריהם".
"ואריה, ׁשּנאמר: ּכיׂשראל, ּבנחת הּמּתר ּדבר יאכלּו ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאּלא
ּבענין הּכתּובים הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל ּתבן". יאכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּכּבקר
לּכל יּודע הּמׁשיח הּמל ּובימֹות הם; מׁשלים ְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּמׁשיח,

ּבהם. רמּוז ענין ּומה מׁשל, היּו ּדבר ְְִֵֶֶָָָָָָָָָלאיזה

.אּלא הּמׁשיח, לימֹות הּזה העֹולם ּבין 'אין חכמים: ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאמרּו
הּנביאים, ּדברי ׁשל מּפׁשּוטם ויראה ּבלבד'. מלכּיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשעּבּוד

גֹוג מלחמת ּתהיה הּמׁשיח ימֹות המלך]ׁשּבתחּלת שם -] ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ
אומתו]ּומגֹוג שם נביא[- יעמד ּומגֹוג, גֹוג מלחמת וׁשּקדם ; ְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹֹ

אנכי "הּנה ׁשּנאמר: לּבם, ּולהכין יׂשראל ליּׁשר ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹליׂשראל
ולא הּטמא לטהר לא ּבא ואינֹו וגֹו'". אלּיה את לכם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשֹולח
ולא ּכׁשרּות, ּבחזקת ׁשהם אנׁשים לפסל ולא הּטהֹור, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹלטּמא
ּבעֹולם, ׁשלֹום לׂשּום אּלא ּפסּולין; ׁשהחזקּו מי ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֻלהכׁשיר
החכמים מן ויׁש ּבנים". על אבֹות לב "והׁשיב ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
אּלּו וכל אלּיהּו. יבֹוא הּמׁשיח, הּמל ּביאת ׁשּקדם ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאֹומר,
ׁשּיהיּו; עד יהיּו, היא אדם ידע לא - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּדברים
להם אין החכמים ּגם הּנביאים. אצל הם סתּומין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּדברים

יׁש ּולפיכ הּפסּוקים; הכרע לפי אּלא אּלּו, ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקּבלה
הוית סּדּור אין ּפנים, ּכל ועל אּלּו. ּבדברים מחלקת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהם
יתעּסק לא ּולעֹולם ּבּדת. עּקר ּדקּדּוקיהם, ולא אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּדברים
האמּורים מדרׁשֹות ּבדברי יארי ולא ההּגדֹות, ּבדברי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹאדם
מביאין ׁשאינן - עּקר יׂשימם ולא ּבהם, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבענינים
הּקּצין; יחּׁשב לא וכן יראה. לידי ולא אהבה, לידי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹלא
יחּכה אּלא קּצין'. מחּׁשבי ׁשל ּדעּתן 'ּתּפח חכמים: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאמרּו

ּבכלל בעיקר]ויאמין ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו הּדבר, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָ
.‚הּמל אליוּבימי ויתקּבצּו מלכּותֹו ּכׁשּתתיּׁשב הּמׁשיח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

יתיחסּו יׂשראל, המשפחה]ּכל ּברּוח[יחוס ּפיו על ּכּלם ְְְֲִִִֵַַַָָָֻ
וגֹו'". ּומטהר מצרף "ויׁשב ׁשּנאמר: עליו, ׁשּתנּוח ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּקדׁש

מטהר לוי מייחס]ּובבני ּכהן,[- מיחס 'זה ואֹומר: ּתחּלה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֻ
הּוא הרי ליׂשראל; מיחסין ׁשאין את ודֹוחה לוי', מיחס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻוזה
לאּורים ּכהן עמד עד . . להם הּתרׁשתא "וּיאמר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹאֹומר:
הּמחזקין, מתיחסין הּקדׁש ׁשּברּוח למדּת, הּנה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻּולתּמים".
לׁשבטיהם, אּלא יׂשראל מיחס ואינֹו המיחס. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּומֹודיעין
אינֹו אבל ּפלֹוני. מּׁשבט וזה ּפלֹוני מּׁשבט ׁשּזה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּמֹודיע

עבד' וזה ממזר, 'זה ּכׁשרּות: ּבחזקת ׁשהם על [כנעני]אֹומר ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַ
נטמעה. ׁשּנטמעה, ׁשּמׁשּפחה הּוא ׁשהּדין -ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָ

ּכדי„. לא - הּמׁשיח ימֹות והחכמים הּנביאים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹנתאּוּו
ׁשּירּדּו ּכדי ולא העֹולם, ּכל על ּבּגֹוים,[ישתעבדו]ׁשּיׁשלטּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ולׁשּתֹות לאכל ּכדי ולא העּמים, אֹותם ׁשּינּׂשאּו ּכדי ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹולא
יהיה ולא וחכמתּה, ּבּתֹורה ּפנּויין ׁשּיהיּו ּכדי אּלא ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹולׂשמח;

ּומבּטל נֹוגׂש הּבא,[מהתורה]להם העֹולם לחּיי ׁשּיזּכּו ּכדי , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּתׁשּובה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְִֵֶַָּכמֹו

ולא‰. מלחמה ולא רעב לא ׁשם יהיה לא הּזמן, ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹֹּובאֹותֹו
וכל הרּבה, מׁשּפעת ּתהיה ׁשהּטֹובה - ותחרּות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻקנאה
לדעת אּלא העֹולם, ּכל עסק יהיה ולא ּכעפר. מצּויין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּמעדּנים
ּדברים ויֹודעים ּגדֹולים, חכמים יהיּו ּולפיכ ּבלבד. ה' ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַָָָאת
האדם, ּכח ּכפי ּבֹוראם ּדעת ויּׂשיגּו העמּקים; ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָֹֻהּסתּומים
מכּסים". לּים ּכּמים ה', את ּדעה הארץ מלאה "ּכי ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאמר:

ׁשּדי. ּבעזרת עׂשר, ארּבעה ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּברי
סנהדרין, הלכֹות ּוׁשמֹונים: אחד זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּומנין
ּפרקים; ועׂשרים ׁשנים עדּות, הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָׁשּׁשה
עׂשר ארּבעה אבל, הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ממרים, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהלכֹות

ּפרקים. עׂשר ׁשנים ּומלחמֹות, מלכים הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵָָָָָָּפרקים;
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נט            
      

ּכי להּׂשיגם, ּבאדם ּכח אין - העֹולם ּבֹורא מחׁשבֹות ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹאבל
הּדברים וכל מחׁשבֹותיו. מחׁשבֹותינּו ולא ּדרכיו ּדרכינּו ְְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹֹלא
אחריו ׁשעמד הּיׁשמעאלי זה וׁשל הּנֹוצרי, יׁשּוע ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהאּלּו

מוחמד] ּולתּקן[- הּמׁשיח, למל ּדר ליּׁשר אּלא אינן -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
אל אהּפ אז "ּכי ׁשּנאמר: ּביחד, ה' את לעבד ּכּלֹו ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהעֹולם
ׁשכם ּולעבדֹו ה', ּבׁשם ּכּלם לקרא ברּורה, ׂשפה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֻעּמים
הּמׁשיח, מּדברי ּכּלֹו העֹולם נתמּלא ּכבר ּכיצד? ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאחד".
ּבאּיים אּלּו ּדברים ּופׁשטּו הּמצוֹות, ּומּדברי הּתֹורה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָּומּדברי
ונֹותנים נֹוׂשאים והם לב; ערלי רּבים ּובעּמים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַרחֹוקים,
אּלּו 'מצוֹות אֹומרים: אּלּו - הּתֹורה ּובמצוֹות אּלּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָּבדברים
לדֹורֹות'. נֹוהגֹות היּו ולא הּזה, ּבּזמן ּבטלּו ּוכבר היּו, ְְְְְֱֲֶֶַַַָָָָֹאמת
ּכפׁשּוטן, ואינן ּבהן, יׁש נסּתרים 'ּדברים אֹומרים: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָואּלּו
הּמׁשיח הּמל ּוכׁשּיעמד נסּתריהם'. וגּלה מׁשיח, ּבא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּוכבר
ויֹודעים חֹוזרים ּכּלם הם מּיד - ויּנׂשא וירּום ויצליח ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבאמת,

הטעּום. ואבֹותיהם וׁשּנביאיהם אבֹותיהם, נחלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָׁשּׁשקר

    
 

מּמנהגֹו‡. ּדבר יּבטל הּמׁשיח ׁשּבימֹות ,ּדעּת על יעלה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאל
עֹולם אּלא ּבראׁשית; ּבמעׂשה חּדּוׁש ׁשם יהיה אֹו עֹולם, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשל
ּכבׂש, עם זאב "וגר ּביׁשעיה: ׁשּנאמר וזה .הֹול ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכמנהגֹו
ׁשּיהיּו - הּדבר ענין וחידה. מׁשל ירּבץ", ּגדי עם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָונמר
הּמׁשּולים העֹולם אּמֹות רׁשעי עם לבטח יֹוׁשבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻיׂשראל
על ׁשקד נמר - יׁשדדם ערבֹות "זאב ׁשּנאמר: ונמר, ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכזאב
יׁשחיתּו, ולא יגזלּו ולא האמת, לדת ּכּלם ויחזרּו ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻעריהם".
"ואריה, ׁשּנאמר: ּכיׂשראל, ּבנחת הּמּתר ּדבר יאכלּו ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאּלא
ּבענין הּכתּובים הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל ּתבן". יאכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּכּבקר
לּכל יּודע הּמׁשיח הּמל ּובימֹות הם; מׁשלים ְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּמׁשיח,

ּבהם. רמּוז ענין ּומה מׁשל, היּו ּדבר ְְִֵֶֶָָָָָָָָָלאיזה

.אּלא הּמׁשיח, לימֹות הּזה העֹולם ּבין 'אין חכמים: ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאמרּו
הּנביאים, ּדברי ׁשל מּפׁשּוטם ויראה ּבלבד'. מלכּיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשעּבּוד

גֹוג מלחמת ּתהיה הּמׁשיח ימֹות המלך]ׁשּבתחּלת שם -] ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ
אומתו]ּומגֹוג שם נביא[- יעמד ּומגֹוג, גֹוג מלחמת וׁשּקדם ; ְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹֹ

אנכי "הּנה ׁשּנאמר: לּבם, ּולהכין יׂשראל ליּׁשר ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹליׂשראל
ולא הּטמא לטהר לא ּבא ואינֹו וגֹו'". אלּיה את לכם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשֹולח
ולא ּכׁשרּות, ּבחזקת ׁשהם אנׁשים לפסל ולא הּטהֹור, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹלטּמא
ּבעֹולם, ׁשלֹום לׂשּום אּלא ּפסּולין; ׁשהחזקּו מי ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֻלהכׁשיר
החכמים מן ויׁש ּבנים". על אבֹות לב "והׁשיב ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
אּלּו וכל אלּיהּו. יבֹוא הּמׁשיח, הּמל ּביאת ׁשּקדם ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאֹומר,
ׁשּיהיּו; עד יהיּו, היא אדם ידע לא - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּדברים
להם אין החכמים ּגם הּנביאים. אצל הם סתּומין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּדברים

יׁש ּולפיכ הּפסּוקים; הכרע לפי אּלא אּלּו, ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקּבלה
הוית סּדּור אין ּפנים, ּכל ועל אּלּו. ּבדברים מחלקת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהם
יתעּסק לא ּולעֹולם ּבּדת. עּקר ּדקּדּוקיהם, ולא אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּדברים
האמּורים מדרׁשֹות ּבדברי יארי ולא ההּגדֹות, ּבדברי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹאדם
מביאין ׁשאינן - עּקר יׂשימם ולא ּבהם, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבענינים
הּקּצין; יחּׁשב לא וכן יראה. לידי ולא אהבה, לידי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹלא
יחּכה אּלא קּצין'. מחּׁשבי ׁשל ּדעּתן 'ּתּפח חכמים: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאמרּו

ּבכלל בעיקר]ויאמין ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו הּדבר, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָ
.‚הּמל אליוּבימי ויתקּבצּו מלכּותֹו ּכׁשּתתיּׁשב הּמׁשיח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

יתיחסּו יׂשראל, המשפחה]ּכל ּברּוח[יחוס ּפיו על ּכּלם ְְְֲִִִֵַַַָָָֻ
וגֹו'". ּומטהר מצרף "ויׁשב ׁשּנאמר: עליו, ׁשּתנּוח ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּקדׁש

מטהר לוי מייחס]ּובבני ּכהן,[- מיחס 'זה ואֹומר: ּתחּלה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֻ
הּוא הרי ליׂשראל; מיחסין ׁשאין את ודֹוחה לוי', מיחס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻוזה
לאּורים ּכהן עמד עד . . להם הּתרׁשתא "וּיאמר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹאֹומר:
הּמחזקין, מתיחסין הּקדׁש ׁשּברּוח למדּת, הּנה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻּולתּמים".
לׁשבטיהם, אּלא יׂשראל מיחס ואינֹו המיחס. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּומֹודיעין
אינֹו אבל ּפלֹוני. מּׁשבט וזה ּפלֹוני מּׁשבט ׁשּזה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּמֹודיע

עבד' וזה ממזר, 'זה ּכׁשרּות: ּבחזקת ׁשהם על [כנעני]אֹומר ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַ
נטמעה. ׁשּנטמעה, ׁשּמׁשּפחה הּוא ׁשהּדין -ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָ

ּכדי„. לא - הּמׁשיח ימֹות והחכמים הּנביאים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹנתאּוּו
ׁשּירּדּו ּכדי ולא העֹולם, ּכל על ּבּגֹוים,[ישתעבדו]ׁשּיׁשלטּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ולׁשּתֹות לאכל ּכדי ולא העּמים, אֹותם ׁשּינּׂשאּו ּכדי ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹולא
יהיה ולא וחכמתּה, ּבּתֹורה ּפנּויין ׁשּיהיּו ּכדי אּלא ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹולׂשמח;

ּומבּטל נֹוגׂש הּבא,[מהתורה]להם העֹולם לחּיי ׁשּיזּכּו ּכדי , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּתׁשּובה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְִֵֶַָּכמֹו

ולא‰. מלחמה ולא רעב לא ׁשם יהיה לא הּזמן, ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹֹּובאֹותֹו
וכל הרּבה, מׁשּפעת ּתהיה ׁשהּטֹובה - ותחרּות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻקנאה
לדעת אּלא העֹולם, ּכל עסק יהיה ולא ּכעפר. מצּויין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּמעדּנים
ּדברים ויֹודעים ּגדֹולים, חכמים יהיּו ּולפיכ ּבלבד. ה' ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַָָָאת
האדם, ּכח ּכפי ּבֹוראם ּדעת ויּׂשיגּו העמּקים; ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָֹֻהּסתּומים
מכּסים". לּים ּכּמים ה', את ּדעה הארץ מלאה "ּכי ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאמר:

ׁשּדי. ּבעזרת עׂשר, ארּבעה ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּברי
סנהדרין, הלכֹות ּוׁשמֹונים: אחד זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּומנין
ּפרקים; ועׂשרים ׁשנים עדּות, הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָׁשּׁשה
עׂשר ארּבעה אבל, הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ממרים, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהלכֹות

ּפרקים. עׂשר ׁשנים ּומלחמֹות, מלכים הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵָָָָָָּפרקים;
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מהראוי] לקרֹותיותר ּדרּכן אין ואם ּבּכל; אסּור זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
מּתר זה הרי ּובתבלין, ּבמים ׁשּנתּבּׁשל לבׂשר אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻ'מבּׁשל'
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וכּיֹוצא טבריה, ּבחּמי והמבּׁשל המעּׁשן, וכן ּובׁשלּוק. ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּבצלי
העיר. ּבני ׁשל הּלׁשֹון אחר ּבֹו הֹולכין - ְְִִֵֶֶַַַָָָּבהן

.לכל 'מליח' לקרֹות ּדרּכן אם - הּמליח מן נׁשּבע אֹו ְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָנדר
קֹוראין ׁשאין ּדרּכן ואם הּמלּוחין; ּבכל אסּור זה הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמלּוחין,

מליח ּבדג אּלא אסּור אינֹו ּבלבד, מליח לדג אּלא .'מליח' ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
לכל‚. 'ּכבּוׁש' לקרֹות ּדרּכן אם - הּכבּוׁש מן נׁשּבע אֹו ְְְְִִִִַַַַָָָָָנדר

'ּכבּוׁש' לקרֹות ּדרּכן אין ואם ּבּכל; אסּור זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹהּכבּוׁשין,
ירק ׁשל ּבכבּוׁש אּלא אסּור אינֹו ּבלבד, ּכבּוׁש לירק .אּלא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
קֹורין„. אין ּומקצתן ,ּכ לֹו קֹורין הּמקֹום ּבני מקצת ְְְִִִִֵֵַָָָָָָהיּו

ספק וכל נדרים, ספק זה הרי אּלא הרב; אחר הֹולכין אין -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לֹוקה. אינֹו עבר, ואם להחמיר. ְְְְִִִֵֶַַָָנדרים

ׁשּמסּתּפקין‰. ּבמקֹום הּׁשמן מן נדר [=משתמשים]ּכיצד? ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
קֹורין אין הּמקֹום אנׁשי ורב ׁשמׁשמין, ּובׁשמן זית ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻּבׁשמן
'ׁשמן ׁשמׁשמין לׁשמן וקֹורין זית, לׁשמן אּלא סתם ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֻ'ׁשמן'
- סתם 'ׁשמן' ׁשמׁשמין לׁשמן אף קֹורין ּומעּוטן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֻֻׁשמׁשמין',
וכן ׁשמׁשמין. ׁשמן על לֹוקה ואינֹו ּבׁשניהם; אסּור זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Âמקֹו ּבאֹותֹו הּׁשליח ׁשּדר ּדבר להּמלּכל [=לברר]ם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּכיצד? סתם. לּׁשליח ׁשּנאמר הּמין ּבכלל הּוא הרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעליו,
סתם, ּבׂשר לֹו לקנֹות ׁשליח אדם יׁשלח אם ׁשּדרּכן ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָמקֹום
אֹו זה ּבמקֹום נׁשּבע אם - ּדגים' אּלא מצאתי 'לא ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹואמר:
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדגים. ּבבׂשר אף נאסר הּבׂשר, מן ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹנדר
עֹופֹות ּבבׂשר אסּור הּבׂשר מן הּנֹודר - מקֹום ְְִִֵַַַָָָָָּובכל

הּדברים מראין ואם ּבחגבים. ּומּתר [=הנסיבות]ּובקרבים, ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֻ
אֹו ּבלבד, ּבהמה לבׂשר אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ׁשּנדר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבעת
ואפּלּו ּדגים, ּבבׂשר מּתר זה הרי - ּבלבד ּובהמה עֹוף ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻלבׂשר

עליהן. נמל ׁשהּׁשליח ְְֲִִֵֶֶַַָָָּבמקֹום
.Êעד נתּבּׁשלה ׁשּלא ּבביצה מּתר - המבּׁשל מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻהּנֹודר

נתּגלּגלה[התקשתה]ׁשקפתה אּלא ּבלבד.[=התחממה], ְְְְְִִֶֶַַָָָָ
קדרה מּמעׂשה מּדברים[=סיר]הּנֹודר אּלא אסּור אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ריפֹות ּכגֹון ּבקדרה, אֹותן ּולביבֹות[=גריסים]ׁשּמרּתיחין ְְְְִִִִִֵֶַָָ
אסּור זה הרי לקדרה, הּיֹורד מּכל עצמֹו אסר ּבהן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכּיֹוצא

ּבקדרה הּמתּבּׁשלין אוּבכל נאפים הבישול שאחרי [אפילו ְְְְִִִֵַַָָ
.מיטגנים]

.Áּבציר מּתר הּדגים, מן הדג]הּנֹודר [שומןּובמריס[רוטב ְְְִִִֵַַָָָֻֻ
הּמיםדגים] והּוא ּבקֹוס, מּתר - החלב מן הּנֹודר ּדגים. ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשל

מן נדר ּבחלב. מּתר הּקֹוס, מן נדר החלב; מן ְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָֻהּנבּדלין
ּתפלה. ּבין מליחה ּבין ּבּה אסּור ְְְִִֵֵֵַָָָָָהּגבינה,

.Ëמבּׁשלים ּבין חּיין ּבין ּבהן אסּור החּטים, מן .הּנֹודר ְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
ּפת; ּבין קמח ּבין ּבהן אסּור טֹועם', ׁשאיני חּטים ִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ'חּטה

ּבאפּויה ּבּה אסּור טֹועם', ׁשאיני יחיד,'חּטה בלשון ['חטה', ֲִִֵֵֶַָָָָ
לפת] לכסמתייחסת חיטה]ּומּתר ׁשאיני[-גרגרי 'חּטים ; ִִִֵֶָָֹֻ

טֹועם', ׁשאיני חּטים 'חּטה לכס; ואסּור ּבאפּוי מּתר ְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻטֹועם',
הּתבּואה, מן אֹו הּדגן מן והּנֹודר לכס. ּבין ּבאפּוי ּבין ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֹאסּור

הּמינין מחמׁשת אּלא אסּור דגן]אינֹו .[מיני ֲִִֵֵֵֶֶַָָ
.Èּבדלּועין מּתר הּירק, מן הּכריׁשיןהּנֹודר מן ,[=כרתי]. ְְִִִִִֵֵַַַָָָֻ

ּבקפלֹוטֹות בארץ]מּתר שמקורו כרתי של מן[סוג הּנֹודר . ְְִֵַַָֻ

מי ׁשהרי הּכרּוב, ּבֹו ׁשּנתּבּׁשל ּבּמים אסּור - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּכרּוב
עצמן. ּבּׁשלקֹות מּתר הּׁשלקֹות, מּמי נדר ּכׁשלקֹות. ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָֻהּׁשלקֹות
מּתר הּתבלין, מן ׁשּבֹו; ּבּתבלין מּתר הרטב, מן ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻהּנֹודר

ּבמקּפה אסּור הּגריסין, מן הּנֹודר סמיך]ּברטב. [=תבשיל ְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
ּגריסין. ְִִֶׁשל

.‡Èּומּתרהּנֹו הארץ, ּבפרֹות אסּור - הארץ מּפרֹות דר ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
האדמה]ּבכמהין שבתוך פטריות אמר:[סוג ואם ּופטרּיֹות; ְְְִִִִִֵַָ

על אף ּופטרּיֹות; ּבכמהין אף אסּור - עלי' קרקע ּגּדּולי ְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ'ּכל
ּבּקרקע. הן ּגדלין הּקרקע, מן יֹונקין ׁשאינן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָּפי

.Èּומּתר הּׁשנה, ּפרֹות ּבכל אסּור - ׁשנה מּפרֹות ְִֵֵֵַַָָָָָָָֻהּנֹודר
ּובגֹוזלֹות ּובביצים ּובחלב ּוטלאים אמר:ּבגדיים ואם ; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָ

אין הּקיץ, מּפרֹות הּנֹודר ּבכּלן. אסּור עלי', ׁשנה ְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻ'ּגּדּולי
ּבּתאנים. אּלא ְִֵֶַָָאסּור

.‚Èּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים הּגדֹול,ּובכל ּבעּקר הּזהר - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
מקֹום, ׁשּבאֹותֹו אדם ּבני לׁשֹון אחר הלֹו - ּבנדרים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשהּוא:
ותאמר: ּתֹורה זה העּקר ּפי ועל זמן. ּובאֹותֹו לׁשֹון, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹּבאֹותּה

ּפלֹוני'. ּבדבר ּומּתר ּפלֹוני, ּבדבר אסּור הּנֹודר ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ'זה
.„Èּביין מּתר הענבים, מן הּזיתים,הּנֹודר מן החדׁש; ואפּלּו ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

הּסתונּיֹות מן ּתמרים; ּבדבׁש מּתר הּתמרים, מן ּבׁשמן; ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻמּתר
חמוצים] ּביין[ענבים מּתר הּיין, מן סתונּיֹות. ּבחמץ מּתר ,ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻֻ

מּתר הּדבׁש, מן ׁשמׁשמין; ּבׁשמן מּתר הּׁשמן, מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻֻֻּתּפּוחים;
החמץ מן ּתמרים; הּירק,ּבדבׁש מן סתונּיֹות; ּבחמץ מּתר , ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ׂשדה ּבירקֹות בשדה]מּתר מעצמם אּלּו,[שצמחו ׁשּכל מּפני - ְְְִֵֵֶֶַָָָֻ
ּבאֹותֹו לוי ׁשאינֹו מּׁשם אּלא נדר לא והּוא הם, לוי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹמקֹום.
.ÂËהּכסּות מן מּתר[=בגד]הּנֹודר שאינם, גסים [באריגים ְִֵַַָֻ

ללבישה] ּובחמילהראויים ּוביריעה להגנהּבׂשק [יריעה ְֲִִִַַָָ
ּבכללמגשם] ׁשהעלּיה ּבעלּיה, אסּור - הּבית מן הּנֹודר .ְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

אסּור - הּמּטה מן הּנֹודר ּבבית. מּתר העלּיה, מן נדר ְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֻהּבית;
מּתר הּדרּגׁש, מן נדר קטּנה; מּטה ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻּבדרּגׁש,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָָֹּבמּטה.
.ÊËהאגף מן אסּור זה הרי זה, לבית יּכנס ׁשּלא ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּנֹודר

הדלת] הגפת מּתר[מקום - זֹו לעיר יּכנס ׁשּלא נדר ְְְִִִִֵֶַָָָֹֻולפנים;
לתחּומּה תחוםֿשבת]להּכנס - אמה להּכנס[אלפיים ואסּור , ְְְְִִִֵֵָָָָ

העיר]לעּבּורּה של שליש ושני אמה שבעים בתוך הנמצא .[בית ְִָ
.ÊÈׁשנים ׁשם ונׁשּתהה אדם ּובא העיר, מּבני הניה ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָהּנֹודר

מּמּנּו להנֹות אסּור זה הרי - חדׁש מּתר.עׂשר מּכאן, ּפחֹות ; ֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻ
אסּור יֹום, ׁשלׁשים ׁשם ׁשּׁשהה ּכל - העיר מּיֹוׁשבי ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹנדר

מּתר. מּכאן, ּפחֹות מּמּנּו; ִִֵֶָָָָֻלהנֹות
.ÁÈּפלֹוני מּמעין הּנמׁשכין הּמים מן ּבכלהּנֹודר אסּור - ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ

מּמּנּו הּיֹונקֹות לֹומר[בעקיפין]הּנהרֹות צרי ואין , ְְְִִֵֶַַַָָ
קֹוראין[ישירות]הּנמׁשכֹות ואין ׁשמם, ׁשּנׁשּתּנה ּפי על אף ; ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

אֹותן מלּוין ואין ּפלֹונית', ּו'באר ּפלֹוני' 'נהר אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאֹותם
עּקרן והּוא הֹואיל - הּנדּור הּמעין אסּור[=מקורם]לׁשם , ְְְִִֵַַַָָָָָ

אסּור אינֹו - ּפלֹוני מּמעין אֹו ּפלֹוני מּנהר נדר אם אבל ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹּבּכל.
ׁשמֹו. על הּנקראֹות הּנהרֹות ּבכל ְְְְִֶַַַָָָָאּלא

.ËÈהּיּבׁשה ּביֹוׁשבי מּתר - הּים מּיֹורדי מּיֹוׁשביהּנֹודר ; ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
מפרׁשים ׁשהם ּפי על אף הּים, ּביֹורדי אסּור - ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיּבׁשה
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יֹוׁשבי[=מפליגים] ּבכלל הּים ׁשּיֹורדי הּגדֹול; הּים ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּבאמצע
נתּכּון ׁשּלא ּבסּומין, אסּור - החּמה מרֹואי הּנֹודר ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּיּבׁשה.
אסּור - הראׁש מּׁשחֹורי נדר אֹותן. רֹואה ׁשהחּמה מּמי ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאּלא

ּבנׁשים ּומּתר ׂשיבֹות, ּובבעלי 'מכוסותּבקרחים [שכינויים ְְְְֲִִֵֵֵַָָֻ
הראש']ּובקטּניםהראש'] 'גלויי לקרֹות[שכינויים ּדרּכן ואם ; ְְְְִִִִַַָ

ּבּכל. אסּור לּכל, הראׁש ְֵַַָָֹֹֹֹׁשחרי

.Îּובכּותּיים ּביׂשראל אסּור - ׁשּבת מּׁשֹובתי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָנדר
ּומּתר[=שומרונים] ּביׂשראל, אסּור - ירּוׁשלים מעֹולי נדר .ְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻ

עליו ׁשּמצוה למי אּלא זה נתּכּון ׁשּלא לעלֹותּבכּותּיים; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
נקראין ׁשאין ּביׂשראל; מּתר - נח מּבני הּנֹודר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלירּוׁשלים.

האּמֹות. ׁשאר אּלא נח' ְְֵֶַָָָֹֻ'ּבני

.‡Îעׂשו ּובבני יׁשמעאל ּבבני מּתר - אברהם מּזרע ,נדר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ל יּקרא ביצחק "ּכי ׁשּנאמר: ּביׂשראל, אּלא אסּור ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואינֹו
אברהם". ּברּכת את ל "ויּתן ליעקב: אמר יצחק והרי ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹזרע",

.Îּבמּולי ואסּור יׂשראל, ּבערלי מּתר - הערלים מן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻנדר
העֹולם ּומּתראּמֹות יׂשראל, ּבערלי אסּור - הּמּולים מן נדר ; ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻ

ּגֹויים, לׁשם אּלא קרּויה הערלה ׁשאין העֹולם; אּמֹות ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻּבמּולי
אּלא זה ׁשל ּכּונתֹו ואין ערלים"; הּגֹויים כל "ּכי ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
עליה. מצּוה ׁשאינֹו ּולמי הּמילה, על מצּוה ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻלמי

.‚Îּבגרים אסּור מּיׂשראל, מּתרהּנֹודר הּגרים, מן ; ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻ
מן ּובלוּיים; ּבכהנים אסּור מּיׂשראל, הּנֹודר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָֹּביׂשראל.
מּתר הּכהנים, מן הּנֹודר ּביׂשראל. מּתר הּלוּיים, ּומן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֻֻהּכהנים
ּבבני מּתר מּבניו, הּנֹודר ּבכהנים. מּתר הּלוּיים, מן ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַָָָָֹֻֻּבלוּיים;
והּנׁשּבע הּנֹודר ּדין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּובכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָבניו.

הּוא. ֶָאחד

ה'תש"ע אייר ה' שני יום

   
אּלא‡. אסּור אינֹו הּיֹום', טֹועם 'ׁשאיני הּנׁשּבע אֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹודר

ׁשּתחׁש הלילה]עד אסּור[=עד אחד', יֹום טֹועם 'ׁשאיני ; ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּיֹום' טֹועם 'ׁשאיני הּנֹודר ,לפיכ נדרֹו. מּׁשעת לעת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָמעת
עד מּׁשּתחׁש יאכל לא ,מּׁשּתחׁש מּתר ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻ
אחד' 'יֹום אחרת ּפעם יּׁשבע ׁשּמא ּגזרה לחכם; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיּׁשאל
ׁשּבין הפרׁש יֹודעין העם ּכל אין ׁשהרי ,מּׁשּתחׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹויאכל

לזה. ֶֶָזה
.ספק זה הרי - יֹום' טֹועם 'ׁשאיני לעתנדר מעת ואסּור , ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

לֹוקה. אינֹו ׁשחׁשכה, אחר אכל ואם אחד'; 'יֹום ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכאֹומר
הּׁשּבת ימי ּבׁשאר אסּור זה הרי - זֹו' ׁשּבת טֹועם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ׁשאיני
טֹועם 'ׁשאיני ּבׁשּבת; מאחד מּתר הּוא והרי הּׁשּבת, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּוביֹום
אמר לעת. מעת ימים, ׁשבעת אסּור זה הרי - אחת' ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּבת
ספק, זה הרי - זֹו ולא אחת לא ּפרׁש ולא סתם, ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ'ׁשּבת'
אינֹו - הּׁשּבת אחר אכל ואם לעת; מעת ימים ׁשבעת ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָואסּור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶַלֹוקה,
החדׁש‚. ּבׁשאר אסּור - זה' חדׁש ׁשֹותה ּביֹום'ׁשאיני אבל ; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

חסר חדׁש ׁשהיה ּפי על אף מּתר, יהיה חדׁש 'ׁשאיניראׁש . ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻ
לעת. מעת ּגמּורים, יֹום ׁשלׁשים אסּור - אחד' חדׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹטֹועם
מּספק. לעת, מעת יֹום ׁשלׁשים אסּור - סתם 'חדׁש' ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹנדר

הּׁשנה„. מן נׁשאר לא אפּלּו - זֹו' ׁשנה ּבׂשר אֹוכל ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'ׁשאיני

הּיֹום אֹותֹו אּלא אסּור אין אחד, יֹום ראׁשאּלא ּוביֹום ; ְֵֶֶֶַָָָָֹ
חדׁש ראׁש יֹום הּוא לנדרים, הּׁשנה וראׁש מּתר. ְְִִֶַַָָָָָָֹֹֹֻהּׁשנה,
ׁשנה אסּור זה הרי - אחת' ׁשנה אֹוכל 'ׁשאיני ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתׁשרי.
ּבּה אסּור הּׁשנה, נתעּברה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְִִִִַַָָָָָָּתמימה,
ליֹום מּיֹום אסּור זה הרי - ׁשנה' אֹוכל 'ׁשאיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּובעּבּורּה.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֵֶַָמּספק,

הּׁשבּוע,‰. ׁשני ּבׁשאר אסּור - זה' ׁשבּוע יין ׁשֹותה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'ׁשאיני
מֹוצאי ׁשל הּׁשנה מראׁש אּלא מּתר ואינֹו הּׁשמּטה; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּובׁשנת

ׁשניםׁשביעית ׁשבע אסּור - אחד' ׁשבּוע יין ׁשֹותה 'ׁשאיני . ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשני ּבׁשאר אסּור - זה' 'יֹובל אמר ליֹום. מּיֹום ְְְְִִֵֵֶַָָָּגמּורֹות,

עצמּה. החמּׁשים ּובׁשנת ְְֲִִִֵַַַַָהּיֹובל,
.Âׁשנה היתה אם - אדר' חדׁש ראׁש עד יין ׁשֹותה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ'ׁשאיני

אּלא אסּור אינֹו - ּכׁשּנדר מעּברת ׁשהיא ידע ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻמעּברת,
זה הרי אדר, סֹוף עד נדר ואם ראׁשֹון; אדר חדׁש ראׁש ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹעד
עד ונדר מעּברת, ׁשהּׁשנה ידע ואם ׁשני. אדר סֹוף עד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאסּור

ׁשני אדר חדׁש ראׁש עד אסּור - אדר חדׁש .ראׁש ֲֲִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ
.Êלפני 'עד ׁשאמר ּבין - הּפסח עד ּבדבר עצמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהאֹוסר

ׁשּיּגיע עד אּלא אסּור אינֹו - הּפסח' 'עד ׁשאמר ּבין ִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּפסח',
עדּבלבד אסּור זה הרי - הּפסח' ׁשּיהיה 'עד אמר: ואם ; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשאמר אֹו הּבציר', 'עד אֹו הּקציר' 'עד אמר הּפסח. ִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּיצא
ׁשּיּגיע. עד אּלא אסּור אינֹו - 'הּבציר' אֹו הּקציר' ׁשּיהיה ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ'עד

.Áאּלא אסּור אינֹו עדיו, ונדר קבּוע ׁשּזמּנֹו ּכל הּכלל: ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָזה
ׁשּיצא. עד אסּור זה הרי ׁשּיהיה, עד נדר ואם ׁשּיּגיע; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָעד
ׁשּנדר ּבין - והּבציר הּקציר זמן ּכגֹון קבּוע, זמן לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוכל

ׁשּיּגיע עד אּלא אסּור אינֹו ׁשּיהיה, עד ׁשּנדר ּבין .עדיו, ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.Ëעד אסּור זה הרי - הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָהאֹוסר

ּכלּכּלֹות להכניס ּבֹו ׁשּנדר הּמקֹום אנׁשי [=סלי]ׁשּיתחילּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ
חּטים, קציר לקצר העם ׁשּיתחילּו עד - הּקציר' 'עד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּתאנים;
- הּקיץ' ׁשּיעבר 'עד ואמר: ּפרׁש ׂשעֹורים. קציר לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאבל

ׁשּיכּפלּו עד אסּור זה הּמחצלאֹות[=יקפלו]הרי רב העם ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ
תאנים]ׁשּבּמקצה של יבוש ּתאנים[שטח עליהן ׁשּמיּבׁשין , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֻ

ּגרֹוגרֹות לעׂשֹותן יבשות]וענבים לפיוצּמּוק[תאנים הּכל ים; ְְְֲֲִִִִַַַָָָֹ
נֹודר. ׁשל נדרֹו ְְִֵֶמקֹום

.È,הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ואסר ּבּבקעה ׁשּנדר הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּכיצד?
עּתה, ּבֹו ׁשהּוא מקֹום ׁשל ּבּקיץ מסּתּכל אינֹו - להר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועלה
ּבֹו, ׁשּנדר מקֹום ׁשל ּבּקיץ אּלא הּגיע, לא אם הּגיע ִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹאם

סֹומ הּוא ּבזה.ועליו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֵֶַָָָֹ
.‡Èזמן עד אסּור זה הרי - הּגׁשם עד ּבדבר עצמֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהאֹוסר

זמןהּגׁשמים הּגיע ּכסלו. חדׁש ראׁש יׂשראל ּבארץ ׁשהּוא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ואם ירדּו; לא ּבין ּגׁשמים ירדּו ּבין מּתר, זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהּגׁשמים
ואם מּתר. זה הרי ּבמרחׁשון, עׂשר מּׁשבעה ּגׁשמים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻירדּו

הּגׁשמים' 'עד הגשמיםאמר בזמן די לא אזי רבים, [לשון ְִַַַָָ
ׁשּירדּואלא] והּוא, הּגׁשמים; ׁשּירדּו עד אסּור זה הרי -ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

רביעה המטר]מּזמן לירידת השני המועד כלומר - למטר [כינוי ְְִִַָ
מּׁשלׁשה לּה, הּסמּוכין ּומקֹומֹות יׂשראל ּבארץ ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשנּיה,
ׁשּיפסקּו 'עד ואמר: ּפרׁש ואם .ואיל ּבמרחׁשון ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָועׂשרים
יׂשראל ּבארץ הּפסח, ׁשּיעבר עד אסּור זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּגׁשמים'

ּכמֹותּה. ׁשהן ְְֵֶַָּובּמקֹומֹות
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סי            
      

יֹוׁשבי[=מפליגים] ּבכלל הּים ׁשּיֹורדי הּגדֹול; הּים ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּבאמצע
נתּכּון ׁשּלא ּבסּומין, אסּור - החּמה מרֹואי הּנֹודר ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּיּבׁשה.
אסּור - הראׁש מּׁשחֹורי נדר אֹותן. רֹואה ׁשהחּמה מּמי ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאּלא

ּבנׁשים ּומּתר ׂשיבֹות, ּובבעלי 'מכוסותּבקרחים [שכינויים ְְְְֲִִֵֵֵַָָֻ
הראש']ּובקטּניםהראש'] 'גלויי לקרֹות[שכינויים ּדרּכן ואם ; ְְְְִִִִַַָ

ּבּכל. אסּור לּכל, הראׁש ְֵַַָָֹֹֹֹׁשחרי

.Îּובכּותּיים ּביׂשראל אסּור - ׁשּבת מּׁשֹובתי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָנדר
ּומּתר[=שומרונים] ּביׂשראל, אסּור - ירּוׁשלים מעֹולי נדר .ְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻ

עליו ׁשּמצוה למי אּלא זה נתּכּון ׁשּלא לעלֹותּבכּותּיים; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
נקראין ׁשאין ּביׂשראל; מּתר - נח מּבני הּנֹודר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלירּוׁשלים.

האּמֹות. ׁשאר אּלא נח' ְְֵֶַָָָֹֻ'ּבני

.‡Îעׂשו ּובבני יׁשמעאל ּבבני מּתר - אברהם מּזרע ,נדר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ל יּקרא ביצחק "ּכי ׁשּנאמר: ּביׂשראל, אּלא אסּור ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואינֹו
אברהם". ּברּכת את ל "ויּתן ליעקב: אמר יצחק והרי ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹזרע",

.Îּבמּולי ואסּור יׂשראל, ּבערלי מּתר - הערלים מן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻנדר
העֹולם ּומּתראּמֹות יׂשראל, ּבערלי אסּור - הּמּולים מן נדר ; ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻ

ּגֹויים, לׁשם אּלא קרּויה הערלה ׁשאין העֹולם; אּמֹות ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻּבמּולי
אּלא זה ׁשל ּכּונתֹו ואין ערלים"; הּגֹויים כל "ּכי ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
עליה. מצּוה ׁשאינֹו ּולמי הּמילה, על מצּוה ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻלמי

.‚Îּבגרים אסּור מּיׂשראל, מּתרהּנֹודר הּגרים, מן ; ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻ
מן ּובלוּיים; ּבכהנים אסּור מּיׂשראל, הּנֹודר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָֹּביׂשראל.
מּתר הּכהנים, מן הּנֹודר ּביׂשראל. מּתר הּלוּיים, ּומן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֻֻהּכהנים
ּבבני מּתר מּבניו, הּנֹודר ּבכהנים. מּתר הּלוּיים, מן ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַָָָָֹֻֻּבלוּיים;
והּנׁשּבע הּנֹודר ּדין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּובכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָבניו.

הּוא. ֶָאחד

ה'תש"ע אייר ה' שני יום

   
אּלא‡. אסּור אינֹו הּיֹום', טֹועם 'ׁשאיני הּנׁשּבע אֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹודר

ׁשּתחׁש הלילה]עד אסּור[=עד אחד', יֹום טֹועם 'ׁשאיני ; ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּיֹום' טֹועם 'ׁשאיני הּנֹודר ,לפיכ נדרֹו. מּׁשעת לעת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָמעת
עד מּׁשּתחׁש יאכל לא ,מּׁשּתחׁש מּתר ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻ
אחד' 'יֹום אחרת ּפעם יּׁשבע ׁשּמא ּגזרה לחכם; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיּׁשאל
ׁשּבין הפרׁש יֹודעין העם ּכל אין ׁשהרי ,מּׁשּתחׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹויאכל

לזה. ֶֶָזה
.ספק זה הרי - יֹום' טֹועם 'ׁשאיני לעתנדר מעת ואסּור , ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

לֹוקה. אינֹו ׁשחׁשכה, אחר אכל ואם אחד'; 'יֹום ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכאֹומר
הּׁשּבת ימי ּבׁשאר אסּור זה הרי - זֹו' ׁשּבת טֹועם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ׁשאיני
טֹועם 'ׁשאיני ּבׁשּבת; מאחד מּתר הּוא והרי הּׁשּבת, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּוביֹום
אמר לעת. מעת ימים, ׁשבעת אסּור זה הרי - אחת' ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּבת
ספק, זה הרי - זֹו ולא אחת לא ּפרׁש ולא סתם, ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ'ׁשּבת'
אינֹו - הּׁשּבת אחר אכל ואם לעת; מעת ימים ׁשבעת ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָואסּור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶַלֹוקה,
החדׁש‚. ּבׁשאר אסּור - זה' חדׁש ׁשֹותה ּביֹום'ׁשאיני אבל ; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

חסר חדׁש ׁשהיה ּפי על אף מּתר, יהיה חדׁש 'ׁשאיניראׁש . ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻ
לעת. מעת ּגמּורים, יֹום ׁשלׁשים אסּור - אחד' חדׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹטֹועם
מּספק. לעת, מעת יֹום ׁשלׁשים אסּור - סתם 'חדׁש' ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹנדר

הּׁשנה„. מן נׁשאר לא אפּלּו - זֹו' ׁשנה ּבׂשר אֹוכל ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'ׁשאיני

הּיֹום אֹותֹו אּלא אסּור אין אחד, יֹום ראׁשאּלא ּוביֹום ; ְֵֶֶֶַָָָָֹ
חדׁש ראׁש יֹום הּוא לנדרים, הּׁשנה וראׁש מּתר. ְְִִֶַַָָָָָָֹֹֹֻהּׁשנה,
ׁשנה אסּור זה הרי - אחת' ׁשנה אֹוכל 'ׁשאיני ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתׁשרי.
ּבּה אסּור הּׁשנה, נתעּברה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְִִִִַַָָָָָָּתמימה,
ליֹום מּיֹום אסּור זה הרי - ׁשנה' אֹוכל 'ׁשאיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּובעּבּורּה.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֵֶַָמּספק,

הּׁשבּוע,‰. ׁשני ּבׁשאר אסּור - זה' ׁשבּוע יין ׁשֹותה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'ׁשאיני
מֹוצאי ׁשל הּׁשנה מראׁש אּלא מּתר ואינֹו הּׁשמּטה; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּובׁשנת

ׁשניםׁשביעית ׁשבע אסּור - אחד' ׁשבּוע יין ׁשֹותה 'ׁשאיני . ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשני ּבׁשאר אסּור - זה' 'יֹובל אמר ליֹום. מּיֹום ְְְְִִֵֵֶַָָָּגמּורֹות,

עצמּה. החמּׁשים ּובׁשנת ְְֲִִִֵַַַַָהּיֹובל,
.Âׁשנה היתה אם - אדר' חדׁש ראׁש עד יין ׁשֹותה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ'ׁשאיני

אּלא אסּור אינֹו - ּכׁשּנדר מעּברת ׁשהיא ידע ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻמעּברת,
זה הרי אדר, סֹוף עד נדר ואם ראׁשֹון; אדר חדׁש ראׁש ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹעד
עד ונדר מעּברת, ׁשהּׁשנה ידע ואם ׁשני. אדר סֹוף עד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאסּור

ׁשני אדר חדׁש ראׁש עד אסּור - אדר חדׁש .ראׁש ֲֲִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ
.Êלפני 'עד ׁשאמר ּבין - הּפסח עד ּבדבר עצמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהאֹוסר

ׁשּיּגיע עד אּלא אסּור אינֹו - הּפסח' 'עד ׁשאמר ּבין ִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּפסח',
עדּבלבד אסּור זה הרי - הּפסח' ׁשּיהיה 'עד אמר: ואם ; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשאמר אֹו הּבציר', 'עד אֹו הּקציר' 'עד אמר הּפסח. ִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּיצא
ׁשּיּגיע. עד אּלא אסּור אינֹו - 'הּבציר' אֹו הּקציר' ׁשּיהיה ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ'עד

.Áאּלא אסּור אינֹו עדיו, ונדר קבּוע ׁשּזמּנֹו ּכל הּכלל: ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָזה
ׁשּיצא. עד אסּור זה הרי ׁשּיהיה, עד נדר ואם ׁשּיּגיע; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָעד
ׁשּנדר ּבין - והּבציר הּקציר זמן ּכגֹון קבּוע, זמן לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוכל

ׁשּיּגיע עד אּלא אסּור אינֹו ׁשּיהיה, עד ׁשּנדר ּבין .עדיו, ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.Ëעד אסּור זה הרי - הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָהאֹוסר

ּכלּכּלֹות להכניס ּבֹו ׁשּנדר הּמקֹום אנׁשי [=סלי]ׁשּיתחילּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ
חּטים, קציר לקצר העם ׁשּיתחילּו עד - הּקציר' 'עד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּתאנים;
- הּקיץ' ׁשּיעבר 'עד ואמר: ּפרׁש ׂשעֹורים. קציר לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאבל

ׁשּיכּפלּו עד אסּור זה הּמחצלאֹות[=יקפלו]הרי רב העם ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ
תאנים]ׁשּבּמקצה של יבוש ּתאנים[שטח עליהן ׁשּמיּבׁשין , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֻ

ּגרֹוגרֹות לעׂשֹותן יבשות]וענבים לפיוצּמּוק[תאנים הּכל ים; ְְְֲֲִִִִַַַָָָֹ
נֹודר. ׁשל נדרֹו ְְִֵֶמקֹום

.È,הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ואסר ּבּבקעה ׁשּנדר הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּכיצד?
עּתה, ּבֹו ׁשהּוא מקֹום ׁשל ּבּקיץ מסּתּכל אינֹו - להר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועלה
ּבֹו, ׁשּנדר מקֹום ׁשל ּבּקיץ אּלא הּגיע, לא אם הּגיע ִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹאם

סֹומ הּוא ּבזה.ועליו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֵֶַָָָֹ
.‡Èזמן עד אסּור זה הרי - הּגׁשם עד ּבדבר עצמֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהאֹוסר

זמןהּגׁשמים הּגיע ּכסלו. חדׁש ראׁש יׂשראל ּבארץ ׁשהּוא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ואם ירדּו; לא ּבין ּגׁשמים ירדּו ּבין מּתר, זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהּגׁשמים
ואם מּתר. זה הרי ּבמרחׁשון, עׂשר מּׁשבעה ּגׁשמים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻירדּו

הּגׁשמים' 'עד הגשמיםאמר בזמן די לא אזי רבים, [לשון ְִַַַָָ
ׁשּירדּואלא] והּוא, הּגׁשמים; ׁשּירדּו עד אסּור זה הרי -ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

רביעה המטר]מּזמן לירידת השני המועד כלומר - למטר [כינוי ְְִִַָ
מּׁשלׁשה לּה, הּסמּוכין ּומקֹומֹות יׂשראל ּבארץ ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשנּיה,
ׁשּיפסקּו 'עד ואמר: ּפרׁש ואם .ואיל ּבמרחׁשון ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָועׂשרים
יׂשראל ּבארץ הּפסח, ׁשּיעבר עד אסּור זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּגׁשמים'

ּכמֹותּה. ׁשהן ְְֵֶַָּובּמקֹומֹות
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סב           
      

.Èאּת 'ׁשאין לּה: ואמר ּבמרחׁשון אׁשּתֹו את ׁשהּדיר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמי
מהּיֹום אבי לבית ּתלכי אם הּפסח, ועד מּכאן לי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנהנית

סּכֹות' ּתל.ועד ׁשּמא ּגזרה מּיד, לֹו להנֹות אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻ
הּפסח לפני אֹותּה מהּנה הּוא והרי הּפסח, לפני הלכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואם

הּפסח עבר לֹוקה. זה הרי ממנו]- נהנית ּפי[וכבר על אף , ֲִֵֶֶֶַַַַַָ
זמן]ׁשהל החולף]הּתנאי[=שעבר לזמן זה[שהתייחס הרי - ְֲֵֶֶַַַָ

נֹוהג אּלא ותהנה; ׁשּתל ּולהּניחּה ּבנדרֹו, חּלין לנהג ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאסּור
הּנדר ׁשּתלה ּפי על ואף ׁשּנדר, ּכמֹו החג עד אּסּור ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּה
אחר הלכה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשעבר. זמן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבאּסּור

לפסח]הּפסח קודם ממנו נהנית לא אסּורה[אבל אינּה , ֲֵֶַַָָ
לֹו. ִֵָמּלהנֹות

.‚Èלבית ּתלכי אם החג, עד לי נהנית אּת 'ׁשאין לּה: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאמר
הּפסח' עד לפניאבי הלכה ואם מּיד. להנֹות אסּורה - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבהניתֹו ואסּורה לֹוקה; זה הרי - אֹותּה מהּנה ונמצא ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּפסח,
הּפסח. מּׁשהּגיע אביה לבית ליל ּומּתרת החג, ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻעד

ה'תש"ע אייר ו' שלישי יום

   
אחת‡. ּבת ּוקטּנה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקטן

ּבין אּסר נדרי ּבין ׁשּנדרּו, אֹו ׁשּנׁשּבעּו ויֹום, ׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָעׂשרה
לׁשם ידעּו אם אֹותן: וׁשֹואלין אֹותן ּבֹודקין - הקּדׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָנדרי
והקּדׁשן קּימין נדריהן - ונׁשּבעּו הקּדיׁשּו מי ּולׁשם נדרּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָמי

- ידעּו לא ואם ּכלּוםהקּדׁש; ּדבריהם ּבדיקהאין ּוצריכין . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹ
ּוׁשנת לקטּנה, עׂשרה ׁשּתים ׁשנת ׁשהיא - ּכּלּה הּׁשנה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכל

לקטן. עׂשרה ְְְֵֶָָֹׁשלׁש
.וׁשאלּו זֹו, ׁשנה ּבתחּלת ׁשהקּדיׁשּו אֹו ׁשּנדרּו הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?

אפּלּו אחר, נדר ונדרּו נדרם, ונתקּים יֹודעין, ונמצאּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאֹותם
יתקּים ּכ ואחר ּבדיקה, צריכין - זֹו ׁשנה ואיןּבסֹוף ; ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

צריכין אין הּׁשנה, ּבתחּלת יֹודעין ונמצאּו 'הֹואיל ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָאֹומרין:
ּכּלּה. הּזֹו הּׁשנה ּכל ּבֹודקין אּלא ְְִִֶַַָָָָָָֻּבדיקה',

לׁשם‚. אנּו 'יֹודעין ׁשאמרּו: ּפי על אף - הּזה הּזמן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדם
ואין נדרים, נדריהם אין - הקּדׁשנּו' מי ּולׁשם נדרנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

הקּדׁש ׁשלׁשהקּדׁשן ּבן הּבן ׁשּנמצא הּזה, הּזמן ואחר . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת והּבת אחד, ויֹום ׁשנה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעׂשרה
נדרנּו מי לׁשם יֹודעין אנּו 'אין ׁשאמרּו: ּפי על אף - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאחד
הקּדׁש והקּדׁשם קּימין, ּדבריהן - הקּדׁשנּו' מי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּולׁשם
וזֹו ׂשערֹות. ׁשּתי הביאּו ׁשּלא ּפי על אף נדרים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹונדריהם

מקֹום. ּבכל האמּורה הּנדרים' 'עֹונת ְְֲִִַַָָָָָהיא
על„. אף קּימין, נדריהם - הּגדֹולים לׁשני והּגיעּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָהֹואיל

ּדבר לכל ּגדֹולים נעׂשּו לא ועדין סימנין, הביאּו ׁשּלא ;ּפי ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשהּמפלא ּתֹורה, מּדברי זה להפלותודבר כבר היודע [קטן ְְְִִֵֶֶַָָָָֻ
פיו] למוצא ברצינות הקּדׁשֹוולהתייחס - לאיׁש ְְִֵֶַָהּסמּו

נדרים ּונדריו חּללּוהקּדׁש אם קּימין, ׁשּנדריהם ּפי על אף . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ויביאּו ׁשּיגּדילּו עד לֹוקין, אינן - והחליפּו נׁשּבעּו אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָנדרן,

ׂשערֹות. ְְֵָׁשּתי
.‰- ׁשהקּדיׁשּו ההקּדׁש מן ונהנה הּגדֹול ּובא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָהקּדיׁשּו,

ׁשּבארנּו.לֹוקה ּכמֹו הּתֹורה, מן נדרים ׁשּנדריהן מּפני ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
.Âאחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ׁשּבת אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

הּבעל; ּברׁשּות אֹו האב ּברׁשּות היתה ּבׁשּלא קּימין? ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹנדריה
נערה היא והרי הגּדילה, אפּלּו - האב ּברׁשּות היתה אם ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאבל
ׁשמעֹו ּביֹום ׁשּתּׁשבע ׁשבּועֹות וכל נדריה ּכל מפר אביה -, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
אתּה". אביה הניא ּכי וגֹו' ואסריה נדריה "ּכל ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּנאמר:

.Êׁשּתבּגר עד מפר? האב מתי חדשים]ועד וששה י"ב .[בת ְְִֵֵֶַַַָָָֹ
ּכנדר ּוׁשבּועֹותיה נדריה ּכל והרי לּה, מפר אינֹו - ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבגרה
נפׁשּה, על אסרה אׁשר "ּכל ּבהן: ׁשּנאמר ּוגרּוׁשה, ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאלמנה

עליה". ֶָָָיקּום
.Áּוׁשבּועֹותיּומאימתי אׁשּתֹו נדרי הּבעל מּׁשּתּכנסמפר ה? ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לידּה. הּגט ויּגיע ׁשּיגרׁשּנה עד לעֹולם, מפר והּוא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻלחּפה.
אֹו ּתנאי על ּגט לּה נתן לּה; יפר לא מּספק, מגרׁשת ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהיתה
ׁשּמת ׁשּׁשמעה מי וכן ׁשּבינתים. ּבּימים יפר לא זמן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלאחר
הּבעל אין - ּבּה ּכּיֹוצא וכל קּים, ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ְְֲֲֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּבעלּה,
ואין לאוין, מחּיבי היתה נדריה; מפרין האחרֹון ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹון
מּופרין. אּלּו הרי - נדריה והפר עׂשה, מחּיבי לֹומר ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָצרי

.Ëהּבעל עם האב אּלא נדריה, מפר אין - מארׂשה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹנערה
מּופר אינֹו לבּדֹו, האחד הפר ואם לבּדֹו,ּכאחד; הּבעל הפר . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

לֹוקה. אינּה - האב ׁשּיפר קדם נדרּה על ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹועברה
.Èהאב - ׁשּתּדר וכל אביה, לרׁשּות חזרה - הארּוס ְְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹמת

ׁשּנתארסה אחר האב מת ׁשּתארס. קדם ּכׁשהיה ,מפר, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
הּבעל[אפילו-]ונדרה ׁשאין מפר; הּבעל אין - מֹותֹו אחר ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

לחּפה. ׁשּתּכנס עד אׁשּתֹו נדרי ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֻמפר
.‡È,ארּוסּה ׁשמע ולא אביה וׁשמע ׁשּנדרה, ארּוסה ְְְֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹנערה

למאה אפּלּו ּבּיֹום, ּבֹו לאחר ונתארׂשה ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָונתּגרׁשה
ארּוס ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין האחרֹון ּובעלּה אביה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשעדראׁשֹון אחת, ׁשעה עצמּה לרׁשּות יצאת ׁשּלא מּפני ין; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
נערה. ׁשהיא מּפני האב ּברׁשּות ְְֲִִִִֵֶַָָָהיא

.È,ּבעלּה לּה הפר ולא ׁשּנדרה, הּנׂשּואה האּׁשה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל
להפר יכֹול אינֹו - ּבּיֹום ּבֹו והחזירּה ּבּיֹום, ּבֹו ׁשהריוגרׁשה ; ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּנדרה ּפי על אף ׁשּנדרה. אחר עצמּה לרׁשּות ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָיצאת
עצמּה לרׁשּות ויצאת הֹואיל - ּברׁשּותֹו עּתה והיא ְְְְְְִִִִִַַָָָָּברׁשּותֹו,

נדריה. נתקּימּו ְְְְִִֵֶַַָָּבינתים,
.‚È,ּבעלּה ולא אביה ׁשמע ולא ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹנערה

- ימים ּכּמה לאחר אפּלּו לאחרים, ונתארסה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָונתּגרׁשה
ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין - האחרֹון והארּוס האב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּכׁשּיׁשמע

הראׁשֹון הראׁשֹון.ארּוס הארּוס אֹותם ׁשמע ולא הֹואיל , ְִִִַָָָָָָָֹ
.„È,לּה והפר לבּדֹו אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה

למאה אפּלּו ּבּיֹום, ּבֹו ונתארסה ׁשּיׁשמע, קדם הארּוס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּומת
ארּוס ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין האחרֹון וארּוסּה אביה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשּיׁשמע קדם ׁשּמת .ראׁשֹון ְִִֵֶֶֶַֹ
.ÂË,האב ׁשמע ּכ ואחר ומת, והפר ראׁשֹון, ארּוס ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָׁשמע

האחרֹון הארּוס עם אביה - ּבּיֹום ּבֹו לאחר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָונתארסה
נדריה .מפרין ְְִֵֶָָ

.ÊË,הארּוס ּבּיֹום ּבֹו ּומת הארּוס, ׁשמע ולא אביה ְִֵַַַָָָָָָָָֹׁשמע
- ּבּיֹום ּבֹו ּומת ׁשתק, אֹו והפר הארּוס ּגם ׁשּׁשמע ְֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו

ועברה-]נתרֹוקנה להפר;[-מהבעל יכֹול והאב לאב, רׁשּות ְְְְְִֵָָָָָָָ
ּומת וׁשתק, ׁשּׁשמע אֹו ּבּיֹום, ּבֹו ּומת וקּים, הארּוס ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשמע

להפר. יכֹול האב אין - ׁשּלאחריו ְְֲֵֵֶַַָָָָָּבּיֹום
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.ÊÈספק זה הרי - ׁשּׁשמע אחר הארּוס הּגרּוׁשיןּגרׁשּה אם , ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אֹו ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּיארס האחרֹון הּבעל עם האב ויפר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכׁשתיקה,
הּנדרים. נתקּימּו ׁשּכבר ראׁשֹון, ארּוס ׁשּקּים ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשין

.ÁÈהּבעל ׁשמע ּכ ואחר האב, ּומת לּה והפר האב ְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָׁשמע
רׁשּות נתרֹוקנה לא האב, ׁשּימּות קדם הּבעל ׁשמע אפּלּו -ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשאין האב; מֹות אחר לעֹולם להפר יכֹול ואינֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָלּבעל,

ּבׁשּתפּות אּלא מפר .הארּוס ְֵֵֶָָָָֻ
.ËÈהאב ׁשמע ּכ ואחר ּומת, לּה והפר ארּוס אֹוׁשמע , ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָ

האב אין - ׁשּיׁשמע קדם הּבעל ּומת לּה, והפר האב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּׁשמע
אּלא ראׁשֹון, לארּוס ׁשּנראּו אּלּו נדרים להפר יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלבּדֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּיֹום, ּבֹו נתארסה אם אחרֹון, ארּוס ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻּבׁשּתפּות

.Îעד הארּוס ׁשמע ולא לבּדֹו, אביה לּה והפר ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹנדרה
להפר יכֹול אינֹו - לרׁשּותֹו נדריׁשּנכנסה מפר הּבעל ׁשאין ; ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּוא לרׁשּותֹו, ׁשּתּכנס קדם אּלא ׁשּנּׂשאת; אחר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹארּוסתֹו
- חכמים ּתלמידי ּדר היה לפיכ האב. ּבׁשּתפּות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּמפר

ׁשּנד נדרים 'ּכל לּה: אֹומר מרׁשּותֹו, ּבּתֹו ּתצא ׁשּלא רּתעד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מּופרין'. הן הרי ּביתי, ְֲִִֵֵֵָּבתֹו

.‡Îּכל' לּה: אֹומר לרׁשּותֹו, ּתּכנס ׁשּלא עד - הּבעל ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן
הרי ּביתי, ּבתֹו ּתּכנסי ׁשּלא עד מּׁשארסּתי ׁשּנדרּת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנדרים

מּופרין' ׁשמעהן ׁשּלא ּפי על אף אׁשּתֹו, נדרי מפר ׁשהּבעל ; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ָאֹותם.

.Îהאב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו הּבעל, ׁשלּוחי עם האב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהל
נדריה מפרין ּובעלּה אביה עדין - הּבעל ׁשלּוחי מסרעם . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

הּבעל לׁשלּוחי האב ׁשלּוחי ׁשּמסרּו אֹו הּבעל, לׁשלּוחי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהאב
הּבעל ולא מרׁשּותֹו, יצאת ׁשהרי להפר, יכֹול האב אין -ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּקֹודמין, מפר הּבעל ׁשאין להפר, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיכֹול
.‚Îמאמר יבמּה ּבּה עׂשה אפּלּו - יבם [קידושיׁשֹומרת ְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ

נדרייבמה] מפר אינֹו - אחת ליבמה אחד יבם ואפּלּו ,ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
התורה-]יבמּתֹו מן אותה קונה אינו עליה.[כי ׁשּיבֹוא עד , ְְִֶֶַָָָ

.„Îאין - קּים ואביה לאחיו, מארׂשה נערה יבמּתֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָֹהיתה
הּוא לבּדֹו האב אּלא ּכאחת, נדריה מפרין האב עם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהּיבם

ׁשּתּדר ּכל אינּהׁשּמפר מאמר, הּיבם בּה עׂשה ואפּלּו ; ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּגמּור, קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ׁשאין - מארׂשה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכנערה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.‰Îמן נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָנערה

מפר האב ואין האב, ּבחּיי ּכיתֹומה זֹו הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהּנּׂשּואין
נערה היא ׁשעדין ּפי על ואף .נדריה, ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָ

.ÂÎּובעלּה אביה נדרּה ׁשמעּו ולא ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹנערה
נדריה הרי - האב ּבחּיי יתֹומה ׁשּנעׂשית עד אֹו ׁשּבגרה, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעד

להפר יכֹול הּבעל ואין יצאת[כשבגרה]קּימין; ׁשהרי - ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
נכנסה לא ועדין ּבׁשּתפּות, עּמֹו מפר ׁשהּוא אביה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמרׁשּות

הּבעל לחופה]לרׁשּות שתכנס .[עד ְִַַַ

ה'תש"ע אייר ז' רביעי יום

   
ׁשמעֹו,‡. ּביֹום מפר האב - והּׁשבּועֹות הּנדרים ְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל

אּלא מפר אינֹו הּבעל אבל ואסריה". נדריה "ּכל ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבדברים ׁשהן אֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש ּוׁשבּועֹות נדרים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּכל

תכחל ׁשּלא ׁשּנדרה אֹו ׁשּנׁשּבעה ּכגֹון לבינּה, [איפורׁשּבינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
לאׁשּתֹו".לעיניים] איׁש "ּבין ׁשּנאמר: - תתקּׁשט ׁשּלא אֹו ,ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַֹ

.ׁשּבינֹו לדברים נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּומה
ׁשהּנ לעצמֹולבינּה? מפר - נפׁש עּנּוי ּבהם ׁשּיׁש דרים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מפר אינֹו לאחרים מפר, לעצמֹו - לבינּה וׁשּבינֹו .ולאחרים; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָ
מּתרת‚. ותהיה לּה מפר ּבׂשר, לאכל ׁשּלא נדרה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכיצד?

לעֹולם אדם ּכל עם איׁשלאכל ּכל ּתׁשמיׁש עליה אסרה . ְְְֱִִִֶֶַָָָָָָָָָֹ
יגרׁשּנה, אֹו ּוכׁשּימּות מׁשּמׁשּתּו; ותהיה חלקֹו יפר ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבעֹולם,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אדם. ּכל ּבתׁשמיׁש אסּורה היא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהרי

לזמן„. ׁשהּוא עּנּוי ואחד קטן, עּנּוי ואחד ּגדֹול, עּנּוי ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָאחד
הּבעל מפר הּכל - ׁשעה לפי אֹו .מרּבה, ְְִֵֵֶַַַַָָֹֻ

הּיֹום‰. תרחץ ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ׁשּלאּכיצד? אֹו , ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
נדרה אם וכן הּיֹום, ּדבׁש תאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום, יין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹתׁשּתה

רקמה תלּבׁש ׁשּלא אֹו הּיֹום, תכחל מפואר]ׁשּלא [=בגד ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
רע, מּמאכל נדרה אפּלּו ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מפר. - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹהּיֹום

יפר. זה הרי - מּימיה אֹותֹו טעמה ׁשּלא מּמין ֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו
.Âלּה אין ּובאחת עּנּוי, לּה יׁש ּבאחת כּכרֹות, מּׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָנדרה

עּנּוי כלשהי]ּבּה מסיבה לאוכלה מתכוונת אינה מקרה בכל [כי ִָ
ּבּה, ׁשּמתעּנה לזֹו מפר עּנּוי.- ּבּה ׁשאין לזֹו מפר ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

.Êּדברים מּׁשּום יפר זֹו, מדינה ׁשל ּתאנים תאכל ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹנדרה
ׁשעסק - לבינּה להּטּפל[=טירחה]ׁשּבינֹו לֹו הּוא ּגדֹול ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

אֹו ּגרׁשה, אֹו מת אם לפיכ אחרת. מּמדינה לּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּולהביא
אּלּו הרי - מדינה אֹותּה מּפרֹות אחר איׁש לּה ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָׁשהביא
לבינּה. ׁשּבינֹו ּבדברים לאחרים מפר ׁשאינֹו עליה; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאסּורין

.Áהּבעל ׁשאין ּפי על אף - לּברּיֹות להנֹות ׁשּלא נדרה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוכן
יהיה ׁשּלא לבינּה, ׁשּבינֹו ּדברים מּׁשּום להפר לֹו יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבּכלל,

ּבלבד מּׁשּלֹו להאכילּה אּמהזקּוק על הניתּה אסרה אם וכן . ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
יפר. זה הרי - הּיׁשמעאלים ּכל אֹו הּיהּודים ּכל ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּכּלּה,

.Ë'עלי אסּורה ּתׁשמיׁשי 'הנאת לבעלּה: ׁשאמרה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
להפר צרי אינֹו חברֹו- ּפרֹות לאֹוסר ּדֹומה? זה למה הא ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּתׁשמיׁשי 'הנאת לּה: ׁשאמר הּוא וכן הּפרֹות. ּבעל ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָעל
לּה מׁשעּבד ׁשהּוא מּפני ּכלּום; אמר לא - 'עלי ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻאסּורה
אם אבל איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועֹונה, ּכסּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָּבׁשאר
ואם להפר; צרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת לֹו: ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָאמרה
האדם את מאכילין ׁשאין לׁשּמׁשּה, אסּור זה הרי - הפר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

לֹו. האסּור ָָָָּדבר
.È'לעֹוׂשיהן ידי 'יקּדׁשּו ׁשּלא[לקב"ה]אמרה: ׁשּנדרה אֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּידיה מּפני ידיה, ּבמעׂשה נאסר אינֹו - ידיה ּבמעׂשה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיהנה
'הּׁשחרּור ׁשאמרּו: ּפי על אף לֹו; עבד]מׁשעּבדין [של ְְְְִִִֶַַַָָֻ

איסורו]והחמץ חכמים[בזמן הּׁשעּבּוד', מפקיעין וההקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מּפני להפקיעֹו, יכֹולה ׁשאינּה הּבעל, לׁשעּבּוד חּזּוק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָעׂשּו
יגרׁשּנה ׁשּמא להפר, הּוא צרי אבל מּדבריהם. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהּוא

לֹו. לחזר אסּורה ְְֲֲִֶַָֹותהיה
.‡Èולא ּבעלּה אבי לא ּבּה יהנה ׁשּלא נדרה אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹנׁשּבעה

להפר יכֹול אינֹו - קרֹוביו ּוׁשאר 'ׁשּלאאחיו נדרה אם וכן ; ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ
ּבדברים וכּיֹוצא ,'ּבקר לפני ותבן ,ּבהמּת לפני מים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּתן
ואינן לבינּה, ׁשּבינֹו מּדברים ואינן עּנּוי, ּבהן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאּלּו
להפר. יכֹול אינֹו זה הרי - ּבהן חּיבת ׁשהיא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּמלאכֹות
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סג            
      

.ÊÈספק זה הרי - ׁשּׁשמע אחר הארּוס הּגרּוׁשיןּגרׁשּה אם , ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אֹו ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּיארס האחרֹון הּבעל עם האב ויפר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכׁשתיקה,
הּנדרים. נתקּימּו ׁשּכבר ראׁשֹון, ארּוס ׁשּקּים ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשין

.ÁÈהּבעל ׁשמע ּכ ואחר האב, ּומת לּה והפר האב ְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָׁשמע
רׁשּות נתרֹוקנה לא האב, ׁשּימּות קדם הּבעל ׁשמע אפּלּו -ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשאין האב; מֹות אחר לעֹולם להפר יכֹול ואינֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָלּבעל,

ּבׁשּתפּות אּלא מפר .הארּוס ְֵֵֶָָָָֻ
.ËÈהאב ׁשמע ּכ ואחר ּומת, לּה והפר ארּוס אֹוׁשמע , ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָ

האב אין - ׁשּיׁשמע קדם הּבעל ּומת לּה, והפר האב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּׁשמע
אּלא ראׁשֹון, לארּוס ׁשּנראּו אּלּו נדרים להפר יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלבּדֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּיֹום, ּבֹו נתארסה אם אחרֹון, ארּוס ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻּבׁשּתפּות

.Îעד הארּוס ׁשמע ולא לבּדֹו, אביה לּה והפר ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹנדרה
להפר יכֹול אינֹו - לרׁשּותֹו נדריׁשּנכנסה מפר הּבעל ׁשאין ; ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּוא לרׁשּותֹו, ׁשּתּכנס קדם אּלא ׁשּנּׂשאת; אחר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹארּוסתֹו
- חכמים ּתלמידי ּדר היה לפיכ האב. ּבׁשּתפּות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּמפר

ׁשּנד נדרים 'ּכל לּה: אֹומר מרׁשּותֹו, ּבּתֹו ּתצא ׁשּלא רּתעד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מּופרין'. הן הרי ּביתי, ְֲִִֵֵֵָּבתֹו

.‡Îּכל' לּה: אֹומר לרׁשּותֹו, ּתּכנס ׁשּלא עד - הּבעל ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן
הרי ּביתי, ּבתֹו ּתּכנסי ׁשּלא עד מּׁשארסּתי ׁשּנדרּת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנדרים

מּופרין' ׁשמעהן ׁשּלא ּפי על אף אׁשּתֹו, נדרי מפר ׁשהּבעל ; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ָאֹותם.

.Îהאב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו הּבעל, ׁשלּוחי עם האב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהל
נדריה מפרין ּובעלּה אביה עדין - הּבעל ׁשלּוחי מסרעם . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

הּבעל לׁשלּוחי האב ׁשלּוחי ׁשּמסרּו אֹו הּבעל, לׁשלּוחי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהאב
הּבעל ולא מרׁשּותֹו, יצאת ׁשהרי להפר, יכֹול האב אין -ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּקֹודמין, מפר הּבעל ׁשאין להפר, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיכֹול
.‚Îמאמר יבמּה ּבּה עׂשה אפּלּו - יבם [קידושיׁשֹומרת ְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ

נדרייבמה] מפר אינֹו - אחת ליבמה אחד יבם ואפּלּו ,ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
התורה-]יבמּתֹו מן אותה קונה אינו עליה.[כי ׁשּיבֹוא עד , ְְִֶֶַָָָ

.„Îאין - קּים ואביה לאחיו, מארׂשה נערה יבמּתֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָֹהיתה
הּוא לבּדֹו האב אּלא ּכאחת, נדריה מפרין האב עם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהּיבם

ׁשּתּדר ּכל אינּהׁשּמפר מאמר, הּיבם בּה עׂשה ואפּלּו ; ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּגמּור, קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ׁשאין - מארׂשה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכנערה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.‰Îמן נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָנערה

מפר האב ואין האב, ּבחּיי ּכיתֹומה זֹו הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהּנּׂשּואין
נערה היא ׁשעדין ּפי על ואף .נדריה, ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָ

.ÂÎּובעלּה אביה נדרּה ׁשמעּו ולא ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹנערה
נדריה הרי - האב ּבחּיי יתֹומה ׁשּנעׂשית עד אֹו ׁשּבגרה, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעד

להפר יכֹול הּבעל ואין יצאת[כשבגרה]קּימין; ׁשהרי - ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
נכנסה לא ועדין ּבׁשּתפּות, עּמֹו מפר ׁשהּוא אביה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמרׁשּות

הּבעל לחופה]לרׁשּות שתכנס .[עד ְִַַַ

ה'תש"ע אייר ז' רביעי יום

   
ׁשמעֹו,‡. ּביֹום מפר האב - והּׁשבּועֹות הּנדרים ְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל

אּלא מפר אינֹו הּבעל אבל ואסריה". נדריה "ּכל ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבדברים ׁשהן אֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש ּוׁשבּועֹות נדרים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּכל

תכחל ׁשּלא ׁשּנדרה אֹו ׁשּנׁשּבעה ּכגֹון לבינּה, [איפורׁשּבינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
לאׁשּתֹו".לעיניים] איׁש "ּבין ׁשּנאמר: - תתקּׁשט ׁשּלא אֹו ,ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַֹ

.ׁשּבינֹו לדברים נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּומה
ׁשהּנ לעצמֹולבינּה? מפר - נפׁש עּנּוי ּבהם ׁשּיׁש דרים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מפר אינֹו לאחרים מפר, לעצמֹו - לבינּה וׁשּבינֹו .ולאחרים; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָ
מּתרת‚. ותהיה לּה מפר ּבׂשר, לאכל ׁשּלא נדרה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכיצד?

לעֹולם אדם ּכל עם איׁשלאכל ּכל ּתׁשמיׁש עליה אסרה . ְְְֱִִִֶֶַָָָָָָָָָֹ
יגרׁשּנה, אֹו ּוכׁשּימּות מׁשּמׁשּתּו; ותהיה חלקֹו יפר ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבעֹולם,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אדם. ּכל ּבתׁשמיׁש אסּורה היא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהרי

לזמן„. ׁשהּוא עּנּוי ואחד קטן, עּנּוי ואחד ּגדֹול, עּנּוי ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָאחד
הּבעל מפר הּכל - ׁשעה לפי אֹו .מרּבה, ְְִֵֵֶַַַַָָֹֻ

הּיֹום‰. תרחץ ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ׁשּלאּכיצד? אֹו , ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
נדרה אם וכן הּיֹום, ּדבׁש תאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום, יין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹתׁשּתה

רקמה תלּבׁש ׁשּלא אֹו הּיֹום, תכחל מפואר]ׁשּלא [=בגד ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
רע, מּמאכל נדרה אפּלּו ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מפר. - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹהּיֹום

יפר. זה הרי - מּימיה אֹותֹו טעמה ׁשּלא מּמין ֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו
.Âלּה אין ּובאחת עּנּוי, לּה יׁש ּבאחת כּכרֹות, מּׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָנדרה

עּנּוי כלשהי]ּבּה מסיבה לאוכלה מתכוונת אינה מקרה בכל [כי ִָ
ּבּה, ׁשּמתעּנה לזֹו מפר עּנּוי.- ּבּה ׁשאין לזֹו מפר ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

.Êּדברים מּׁשּום יפר זֹו, מדינה ׁשל ּתאנים תאכל ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹנדרה
ׁשעסק - לבינּה להּטּפל[=טירחה]ׁשּבינֹו לֹו הּוא ּגדֹול ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

אֹו ּגרׁשה, אֹו מת אם לפיכ אחרת. מּמדינה לּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּולהביא
אּלּו הרי - מדינה אֹותּה מּפרֹות אחר איׁש לּה ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָׁשהביא
לבינּה. ׁשּבינֹו ּבדברים לאחרים מפר ׁשאינֹו עליה; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאסּורין

.Áהּבעל ׁשאין ּפי על אף - לּברּיֹות להנֹות ׁשּלא נדרה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוכן
יהיה ׁשּלא לבינּה, ׁשּבינֹו ּדברים מּׁשּום להפר לֹו יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבּכלל,

ּבלבד מּׁשּלֹו להאכילּה אּמהזקּוק על הניתּה אסרה אם וכן . ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
יפר. זה הרי - הּיׁשמעאלים ּכל אֹו הּיהּודים ּכל ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּכּלּה,

.Ë'עלי אסּורה ּתׁשמיׁשי 'הנאת לבעלּה: ׁשאמרה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
להפר צרי אינֹו חברֹו- ּפרֹות לאֹוסר ּדֹומה? זה למה הא ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּתׁשמיׁשי 'הנאת לּה: ׁשאמר הּוא וכן הּפרֹות. ּבעל ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָעל
לּה מׁשעּבד ׁשהּוא מּפני ּכלּום; אמר לא - 'עלי ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻאסּורה
אם אבל איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועֹונה, ּכסּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָּבׁשאר
ואם להפר; צרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת לֹו: ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָאמרה
האדם את מאכילין ׁשאין לׁשּמׁשּה, אסּור זה הרי - הפר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

לֹו. האסּור ָָָָּדבר
.È'לעֹוׂשיהן ידי 'יקּדׁשּו ׁשּלא[לקב"ה]אמרה: ׁשּנדרה אֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּידיה מּפני ידיה, ּבמעׂשה נאסר אינֹו - ידיה ּבמעׂשה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיהנה
'הּׁשחרּור ׁשאמרּו: ּפי על אף לֹו; עבד]מׁשעּבדין [של ְְְְִִִֶַַַָָֻ

איסורו]והחמץ חכמים[בזמן הּׁשעּבּוד', מפקיעין וההקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מּפני להפקיעֹו, יכֹולה ׁשאינּה הּבעל, לׁשעּבּוד חּזּוק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָעׂשּו
יגרׁשּנה ׁשּמא להפר, הּוא צרי אבל מּדבריהם. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהּוא

לֹו. לחזר אסּורה ְְֲֲִֶַָֹותהיה
.‡Èולא ּבעלּה אבי לא ּבּה יהנה ׁשּלא נדרה אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹנׁשּבעה

להפר יכֹול אינֹו - קרֹוביו ּוׁשאר 'ׁשּלאאחיו נדרה אם וכן ; ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ
ּבדברים וכּיֹוצא ,'ּבקר לפני ותבן ,ּבהמּת לפני מים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּתן
ואינן לבינּה, ׁשּבינֹו מּדברים ואינן עּנּוי, ּבהן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאּלּו
להפר. יכֹול אינֹו זה הרי - ּבהן חּיבת ׁשהיא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּמלאכֹות
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סד           
      

.Èולא חלּו, לא ׁשעדין נדרים להפר ולאב לּבעל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹיׁש
ּבהן אלנאסרה אם עלי, אסּור 'הּיין ׁשאמרה: ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הלכה לא ׁשעדין ּפי על אף מפר, זה הרי - ּפלֹוני' ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלמקֹום
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נאסרה. ְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹולא

.‚Èׁש הּבעל אֹו ּפיהאב על אף מפרין, אינן - ׁשֹומעין אינן ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הראּוי ׁשמען; ׁשּלא נדרים מפר לׁשמע,[=המסוגל]ׁשהּבעל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּבֹו. מעּכבת הּׁשמיעה ְְִֵֶֶַַָאין
.„Èּבעל ּבין אב ּבין מפר, אינֹו לֹוהּׁשֹוטה אין הּקטן . ֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

נׁשיו ׁשּתי נדרי מפר והּבעל מפר. אינֹו לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָאיׁשּות,
ּכאחת. בנֹותיו ׁשּתי נדרי מפר האב וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכאחת;

.ÂËלעת מעת ואינּה הּיֹום, ּכל נדרים נדרההפרת ּכיצד? . ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ׁשני; יֹום וכל הּלילה, אֹותֹו מפר זה הרי ׁשני, ליל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּבתחּלת
נדרה הּיֹום. אֹותֹו ּכל מפר הּיֹום, ּבתחּלת ׁשני ּביֹום ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָנדרה
,ּתחׁש ׁשּלא עד לּה הפר אם - חׁשכה עם הּיֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבסֹוף
להפר. יכֹול אינֹו ׁשחׁשכה, עד לּה הפר לא ואם ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹמּופר;

.ÊËּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה הּוא ללּמדּומה יֹום"? אל "מּיֹום , ְִֵֶֶֶַַַָָ
הּיֹום ּכל מפר וכן ּבּלילה; נדרה אם ּבּלילה, [כלומרׁשּמפר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

למחרתו] ונמשך מהלילה וׁשהתמתחיל נדרה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,ְְְְֵֶַָָָָ
הרי[וחלפו] - הּבעל אֹו האב ׁשמע ּכ ואחר ימים, ְֲִֵַַַַַַַָָָָָָּכּמה

ׁשּנאמר: ׁשּׁשמע, ּבעת נדרה ּוכאּלּו ׁשמעֹו, ּביֹום מפר ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָזה
ּבלבד. נדרּה ּביֹום לא ׁשמעֹו", ְְְְְִִַָָֹ"ּביֹום

.ÊÈּולאחר לּה, והפר אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹנערה
מּופר זה אין - ׁשמעֹו ּביֹום והפר הארּוס, ׁשמע ,ימים ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָ
היֹו ואם וגֹו', ׁשמעֹו ּביֹום אתּה אביה הניא "ואם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשמעֹו" ּביֹום איׁשּה וׁשמע וגֹו', עליה ּונדריה לאיׁש, ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָתהיה
זה הרי הארּוס, וׁשמע האב ׁשהפר ׁשאחר למדּת, הא - ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוגֹו'
והפר, ארּוס ׁשמע אם הּדין והּוא האב. ׁשמֹוע ּביֹום ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָמפר
ׁשאינֹו - ׁשמעֹו ּביֹום והפר האב ׁשמע ימים ּכּמה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואחר
הּוא ׁשהרי מדּבר? הּכתּוב מארׂשה ׁשּבנערה ּומּנין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּופר.
איׁשּה וׁשמע וגֹו' נדרה איׁשּה ּבית "ואם למּטה: ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָאֹומר

מּכלל, - וגֹו' לּה" -והחריׁש למעלה האמּור ׁש"איׁשּה" ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָארּוס,

.ÁÈּפי על אף - לצערּה ּכדי וׁשתק הּבעל, אֹו האב ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמע
הפר ולא הּיֹום ועבר הֹואיל - נדרּה לקּים ּבלּבֹו היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

נדריה נתקּימּו ּבּטל, הּבעל,ולא אֹו האב לּה והפר נדרה, . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשבּועתּה על אֹו נדרּה על ועברה ׁשהפר, ידעה לא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיא
הֹואיל לאּסּור, ׁשּנתּכּונה ּפי על ואף ּפטּורה. זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבזדֹון

נאמר זה ועל ּפטּורה; - ההּתר ּכיונעׂשה לּה, יסלח "וה' : ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מרּדּות מּכת אֹותּה ּומּכין אתּה". אביה [מלקותהניא ְִִִֵַַַַָָָָֹ

לאּסּור.מדרבנן] ׁשּנתּכּונה מּפני ,ְְְְִִִֵֶַָ
.ËÈּבעלּה אֹו אביה לּה ׁשּיפר קדם נדרּה על ועברה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹנדרה

ּדבר על חּיבת זֹו הרי לּה, והפר ּבּיֹום ּבֹו ׁשּׁשמע ּפי על אף -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבֹו קרּבן.ׁשעברה - קרּבן ואם מלקּות, - מלקּות אם , ְְְְְְִִֶַַָָָָָָ

.Îאֹו לאב ׁשּיׁש יֹודע היה ׁשּלא מּפני וׁשתק נדרּה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשמע
ׁשּנדר ידע לא אבל להפר, להן ׁשּיׁש ׁשּידע אֹו להפר, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלּבעל

יפר זה הרי - ידע זמן ּולאחר הפרה, צרי ידיעתֹוזה ּוׁשעת ; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הּיֹום. ּכל ויפר ׁשמיעתֹו, ׁשעת אֹו הּנדר ׁשעת היא ּכאּלּו -ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

.‡Îּדעת על לּה והפר ּבּתֹו ׁשהיא וסבּור אׁשּתֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנדרה

והפר ּבקרּבן ׁשּנדרה וסבּור ּבנזיר, נדרה אם וכן ּבּתֹו; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשהיא
וסבּור ּבתאנים, עצמּה אסרה קרּבן; ׁשּנדרה ּדעת על ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָלּה
צרי - הענבים לאסר ׁשהּנדר ּדעת על לּה והפר ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבענבים,
הּזאת הּנֹודרת לׁשם והּנֹודרת, הּנדר ּכׁשּידע ּולהפר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹלחזר

הּזה הּנדר עצמּה;ּולׁשם לּנֹודרת אתּה", הניא "לא ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
נדרה. נדר איזה ׁשּידע עד נדרּה", את אביה "וׁשמע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואֹומר:

הידיעה. יֹום ּכל אֹותֹו להפר לֹו ְְְִֵֵַָָָויׁש

ה'תש"ע אייר ח' חמישי יום

   
לׁשֹון‡. ּבכל בּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי מקּים אֹו אדם ואףמפר , ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ההפרה לׁשמע צריכה האּׁשה ׁשאין - מּכרת ׁשאינּה ּפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל
הּקּיּום. ִַאֹו

.זה נדר 'אין אֹו 'ּבטל', אֹו 'מּופר', אֹומר: מפר? ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוכיצד
מעּקרֹו הּנדר עקירת ׁשענינם ּבדברים וכּיֹוצא ּביןּכלּום', - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אפׁשי 'אי לּה: אמר אם אבל ּבפניה. ׁשּלא ּבין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבפניה,
האֹומר וכן הפר; לא זה הרי - נדר' ּכאן 'אין אֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹׁשּתּדרי',
'ׁשרּוי אֹו ,'לי 'מּתר אֹו ,'לי 'מחּול לבּתֹו: אֹו ְְְִִִִָָָֻלאׁשּתֹו
האב ׁשאין ּכלּום; אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא וכל ,'ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלי

מּתיר חרטה]והּבעל סמך הּנדר[על עֹוקר אּלא החכם, ּכמֹו ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
עצמו]מּתחּלתֹו ּומפרֹו.[=מצד ְְִִֵָ

ליכי'‚. 'קּים לּה: ׁשּיאמר ּכגֹון מקּים? 'יפהוכיצד אֹו , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
,'מּדיר הייתי נדרּת, לא 'אּלּו אֹו ,'ּכמֹות 'אין אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹנדרּת',

זה. ּבנדר ׁשרצה ׁשּמׁשמען ּבדברים ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוכל
ּכלּום,„. לֹומר צרי אינֹו - בּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָהמבּטל

הּנדרים ּכל .ונתּבּטלּו ְְְְִִַַָָ
ׁש‰. הּבּטּול? הּוא ׁשאסרהּומה ּדבר לעׂשֹות אֹותּה ּיכף ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹ

ּומּניחּהאֹותֹו לּה מפר אּלא אֹותּה, ּכֹופה אינֹו ההפרה, אבל .ֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עֹוׂשה. אינּה רצת ואם עֹוׂשה, רצת אם -ְִִֵָָָָָָָ

.Â,תׁשּתה ׁשּלא אֹו תאכל ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּכיצד?
לאכל ּומּתרת הפר, זה הרי - 'לי 'מּופר לּה: ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻואמר

ׁשתי'ולׁשּתֹות 'טלי אכלי', 'טלי לּה: ואמר לּה ונתן נטל ; ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָ
מאליו. ּבטל והּנדר וׁשֹותה, אֹוכלת זֹו הרי -ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Êּבׂשפתיו להֹוציא צרי אׁשּתֹו, אֹו בּתֹו נדרי ואםהּמפר ; ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָ
להֹוציא צרי אינֹו המבּטל, אבל מּופר. אינֹו ּבלּבֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהפר
- לעׂשֹות אֹותּה וכֹופה ּבלבד, ּבלּבֹו מבּטל אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבׂשפתיו,

הּנדר. ּבטל עׂשת, לא ּבין עׂשת ֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבין
.Áלצר ׁשּלא ּבין הּׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, הּנדרים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹמפרין

ׁשּיאמרהּׁשּבת ּכדר ,'לי 'מּופר ּבׁשּבת: לּה יאמר ולא ; ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
'טלי אכלי', 'טלי לּה: ואֹומר ּבלּבֹו, מבּטל אּלא - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹּבחל

ּבזה. וכּיֹוצא ְְִֵֶַָׁשתי',
.Ëועד מּכאן ׁשּתּדרי נדרים 'ּכל לבּתֹו: אֹו לאׁשּתֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹהאֹומר

מּופרין' הן 'הרי אֹו קּימין', הן הרי ּפלֹוני, מּמקֹום ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשאבֹוא
ּכלּום אמר לא -- לּה להקים אֹו לּה, להפר ׁשליח עׂשה . ְְְִִֵַַָָָָָָָָֹ

וכ יפרּנּו"; ואיׁשּה יקימּנּו, "איׁשּה ׁשּנאמר: כלּום, ןאינֹו ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבׁשלּוחֹו. לא ּבעצמֹו, - ְְְִַָָֹהאב

.È,ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין וענבים, ּבתאנים עצמּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאסרה
וענבים 'ּתאנים ׁשאמרה ּבין הּמין, ּבכל עצמּה ׁשאסרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
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והפר לענבים ׁשּקּים אֹו לענבים, והפר לּתאנים וקּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו',
מּופר ּׁשהפר ּומה קּים, ּׁשּקּים מה - ּכּיֹוצאלּתאנים ּכל וכן ; ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכּלֹו', הּופר מקצתֹו ׁשהּופר 'נדר ּבהפרה, אֹומרין ואין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבזה.
ּבהּתרה. ׁשאֹומרין ְְְִֶֶֶַָָּכדר

.‡Èאינֹו - ּבנדרּה עצמֹו והתּפיס וׁשמע אׁשּתֹו, ׁשּנדרה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמי
להפר עצמּהיכֹול והתּפיסה הּוא, נדר לּה; קּים ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

קּים. וׁשּלֹו ׁשּלּה, את מפר - ְְְִֵֵֶֶֶַָָּבנדרֹו
.È,'נזירה 'הריני אֹומרת: ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו ׁשמע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָּכיצד?

נזירים ּוׁשניהם להפר, יכֹול אינֹו - 'ואני' הּוא:ואמר: אמר ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
וׁשּלֹו לּה, מפר - 'ואני' ואמרה: היא וׁשמעה נזיר', ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ'הריני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹקּים.
.‚È,להּדירּה ּבלּבֹו וגמר ּכמֹותֹו, והּדירּה לעצמֹו, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָנדר

להפר יכֹול אינֹו זה הרי - 'אמן' והּדירּהואמרה נדר ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּבנדר 'התרצי לּה: ׁשאמר ּכמי ּבלּבּה, מה לידע ׁשאלה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר
לּה. מפר זה הרי - 'אמן' ואמרה לא'? אֹו ּכמֹותי להיֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹזה

.„Èנזירה 'ואּת ּכלֹומר: ואּת', נזיר, 'הריני לּה: אמר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּכיצד?
לּה להפר יכֹול אינֹו - 'אמן' ואמרה לּה:ּכמֹותי', אמר ; ְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָ

'אמן' ואמרה ּכמֹותי'? נזירה האּת ּתאמרי, ּומה נזיר; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ'הריני
ׁשּתלה ּכמי ׁשּזה ּבטל, ׁשּלֹו - לּה הפר ואם יפר. זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
'אמן' ואמר ואּתה', נזירה, 'הריני לֹו: אמרה ּבנדרּה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָנדרֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן להפר. יכֹול אינֹו -ְְֵֵֵֵֶַָָָֹ
.ÂËּבנדרּה עצמֹו והתּפיס אחר וׁשמע ׁשּנדרה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה

מּופר, ׁשּלּה - לּה והפר ּבעלּה אֹו אביה וׁשמע 'ואני', ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָואמר:
חּיב - עצמֹו ׁשהתּפיס .וזה ְְְִִֶֶַַָ

.ÊËהרי' ואמרה: אב, ּברׁשּות ואינּה ּבעל לּה ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה
ׁשלׁשים ּבתֹו ונּׂשאת יֹום', ׁשלׁשים לאחר עלי אסּור ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹהּבׂשר
ּברׁשּות היא הרי הּנדר ׁשחל ׁשּבׁשעה ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיֹום

להפר יכֹול אינֹו ּברׁשּותֹו;הּבעל, היתה לא הּנדר ׁשּבׁשעת , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
היתה ואפּלּו וגֹו'; ּוגרּוׁשה" אלמנה "ונדר נאמר: זה ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
ּכמֹו ּבּקֹודמין, מפר הּבעל ׁשאין - הּנדר ּבׁשעת לֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹמארסת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊÈלאחר עליה אסּור הּבׂשר ׁשּיהיה ּבעלּה ּתחת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנדרה

נזירה ׁשּתהיה אֹו יֹום, לּהׁשלׁשים והפר יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּפי על אף - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּגרׁשּה אֹו ומת ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹּבעלּה,
- אלמנה אֹו ּגרּוׁשה היא הרי לחּול, לּנדר ׁשהיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּבׁשעה

זה נדר לּה הפר ׁשּכבר מּתרת, זֹו .הרי ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
.ÁÈה' ׁשאמרה: ּוגרּוׁשה ּבייןאלמנה אסּורה ריני ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

להפר יכֹול הּבעל אין - ונּׂשאת והיאּכׁשאּנׂשא', אמרה ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּבעל הרי - ּכׁשאתּגרׁש' ּבבׂשר אסּורה 'הריני ּבעלּה: ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּתחת

מּתרת. ּתהיה ּוכׁשּתתּגרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָֻמפר,
.ËÈקּים זה הרי - ּבלּבֹו אינֹוהמקּים - ּבלּבֹו והּמפר . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

יכֹול זה הרי - ּבלּבֹו הפר אם :לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּופר,
ּולהפר, לחזר יכֹול אינֹו - ּבלּבֹו קּים ואם ּולקּים; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹלחזר
ּדברים ּכח יהא ׁשּלא דּבּור; ּכדי ּבתֹו חזר אם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאּלא

ּבׂשפתיו מֹוציא מּכח ּגדֹול יכולׁשּבלּבֹו בשפתיו [שמוציא ְְִִִִֶַָָָֹ
דבור] כדי בתוך בו .לחזור

.Îונחם אׁשּתֹו, אֹו בּתֹו נדרי זה[=התחרט]המקּים הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַ
ּבּיֹום; ּבֹו לּה ּומפר וחֹוזר הקמתֹו, לֹו ּומּתיר לחכם ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָנׁשאל

ּכדי לחכם להּׁשאל יכֹול אינֹו - ונחם לּה, הפר אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָאבל
ויקּים. ֲִֵֶַַֹׁשּיחזר

.‡Îּבעלּה אֹו לבּדֹו אביה לּה וקּים ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
והּתיר לחכם ׁשּנׁשאל ּפי על אף - האחר לּה והפר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלבּדֹו,
לּה הפר ׁשּכבר האחר עם לּה ּומפר חֹוזר אינֹו הקמתֹו, ;לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

ּכאחד. ׁשניהם אּלא להפר להם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשאין
.Îונׁשאל ,'לי קּים ,לי 'קּים לאׁשּתֹו: אֹו לבּתֹו ְְְְְִִִִִַַַַָָָאמר

עליוע חלה הּׁשנּיה הרי - ראׁשֹונה הקמה לּה:ל אמר . ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָ
חלה ּכן אם אּלא הקמה תחּול ולא ,לי ּומּופר לי ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ'קּים
אחר מֹועלת ההקמה ׁשאין מּופר; זה הרי - ֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהפרה'
קּים. זה הרי - אחת' ּבבת ּומּופר, 'קּים לּה: אמר ְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָההפרה.
לּה: אמר לעֹולם. קּים זה הרי - הּיֹום' לי 'קּים לּה: ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָאמר
ּולמחר הּיֹום, קּימּו ׁשהרי מּופר; אינֹו - למחר' לי ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ'מּופר
ועבר אחת', ׁשעה לי 'קּים לּה: אמר להפר. יכֹול ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָאינֹו
ּכמי ׁשּזה אֹומרין ואין קּים; זה הרי - לּה הפר ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּיֹום
הֹוציא לא ׁשהרי ׁשעה', לאחר לי מּופר 'הרי לּה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
ּוכׁשעברה אחת', ׁשעה לי 'קּים לּה: אמר מּפיו. ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָהפרה
אסּורה ּולפיכ ספק, זה הרי - 'לי 'מּופר לּה אמר ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּׁשעה

לֹוקה. אינּה - נדרּה על עברה ואם ְְְְְִִִֵַָָָָָָּבנדרּה,
.‚Îּדעֹותיו לכֹונן ּכדי נדרים ׁשּנדר מדותיו]מי [=ליישר ְְְִִֵֵֵֶַָָָ

ׁשהיה מי ּכגֹון ּכיצד? ּומׁשּבח. נאה זה הרי - מעׂשיו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּולתּקן
ׁשֹוגה ׁשהיה מי אֹו ׁשּתים, אֹו ׁשנה עליו הּבׂשר ואסר ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָזֹולל,

ליין]ּביין אֹו[='מכור' מרּבה, זמן עצמֹו על הּיין ואסר , ְְְְְִִֶַַַַַַַָֻ
ׁשלמֹונים רֹודף ׁשהיה מי וכן לעֹולם; הּׁשכרּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאסר
אנׁשי הנית אֹו הּמּתנֹות, עצמֹו על ואסר להֹון, ְְְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָונבהל
וכּיֹוצא ּבנזיר, ונדר ּביפיֹו, מתּגאה ׁשהיה מי וכן זֹו; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמדינה
אּלּו ּובנדרים הן; לּׁשם עבֹודה ּדר ּכּלן - אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּבנדרים

נדרים'. לּפריׁשּות, 'סיג חכמים: אמרּו ּבהן, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָוכּיֹוצא
.„Î,אּסּור ּבנדרי אדם ירּבה לא - עבֹודה ׁשהן ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואף

ּבהן עצמֹו ירּגיל לפרׁשולא ׁשראּוי מּדברים יפרׁש אּלא ; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
נדר. ּבלא ְֵֶֶֶֹמהן,

.‰Îּבמה ּבנה ּכאּלּו הּנֹודר, ּכל חכמים: [מזבחאמרּו ְְֲִִֵַָָָָָָָ
המקדש] לבית מחוץ להּׁשאללקרבן מצוה - ונדר עבר ואם ;ְְְְִִִֵַַָָָָ

ּדברים ּבּמה לפניו. מכׁשֹול יהא ׁשּלא ּכדי נדרֹו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹעל
לקּימן, מצוה - הקּדׁש נדרי אבל אּסר. ּבנדרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָאמּורים?
אׁשּלם". לה' "נדרי ׁשּנאמר: מּדחק, אּלא עליהן יּׁשאל ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹולא

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע אייר ט' שישי יום

 
מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשר ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָיׁש

ּפרע הּנזיר ׁשּיגּדל (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; [=שערלא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יׁשּתהארוך] ׁשּלא (ג) נזרֹו; ימי ּכל ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ;ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

ׁשּלא (ד) ׁשּלהן; חמץ ואפּלּו יין, ּתערבת ולא יין ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהּנזיר
יאכ ׁשּלא (ה) לחים; ענבים יאכליאכל ׁשּלא (ו) צּמּוקין; ל ֲִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹֹ

זּוגין יאכל ׁשּלא (ז) ענבים]חרצּנים; ׁשּלא[=קליפת (ח) ; ְִִֶֶַַַֹֹֹ
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סה            
      

והפר לענבים ׁשּקּים אֹו לענבים, והפר לּתאנים וקּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו',
מּופר ּׁשהפר ּומה קּים, ּׁשּקּים מה - ּכּיֹוצאלּתאנים ּכל וכן ; ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכּלֹו', הּופר מקצתֹו ׁשהּופר 'נדר ּבהפרה, אֹומרין ואין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבזה.
ּבהּתרה. ׁשאֹומרין ְְְִֶֶֶַָָּכדר

.‡Èאינֹו - ּבנדרּה עצמֹו והתּפיס וׁשמע אׁשּתֹו, ׁשּנדרה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמי
להפר עצמּהיכֹול והתּפיסה הּוא, נדר לּה; קּים ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

קּים. וׁשּלֹו ׁשּלּה, את מפר - ְְְִֵֵֶֶֶַָָּבנדרֹו
.È,'נזירה 'הריני אֹומרת: ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו ׁשמע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָּכיצד?

נזירים ּוׁשניהם להפר, יכֹול אינֹו - 'ואני' הּוא:ואמר: אמר ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
וׁשּלֹו לּה, מפר - 'ואני' ואמרה: היא וׁשמעה נזיר', ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ'הריני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹקּים.
.‚È,להּדירּה ּבלּבֹו וגמר ּכמֹותֹו, והּדירּה לעצמֹו, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָנדר

להפר יכֹול אינֹו זה הרי - 'אמן' והּדירּהואמרה נדר ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּבנדר 'התרצי לּה: ׁשאמר ּכמי ּבלּבּה, מה לידע ׁשאלה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר
לּה. מפר זה הרי - 'אמן' ואמרה לא'? אֹו ּכמֹותי להיֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹזה

.„Èנזירה 'ואּת ּכלֹומר: ואּת', נזיר, 'הריני לּה: אמר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּכיצד?
לּה להפר יכֹול אינֹו - 'אמן' ואמרה לּה:ּכמֹותי', אמר ; ְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָ

'אמן' ואמרה ּכמֹותי'? נזירה האּת ּתאמרי, ּומה נזיר; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ'הריני
ׁשּתלה ּכמי ׁשּזה ּבטל, ׁשּלֹו - לּה הפר ואם יפר. זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
'אמן' ואמר ואּתה', נזירה, 'הריני לֹו: אמרה ּבנדרּה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָנדרֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן להפר. יכֹול אינֹו -ְְֵֵֵֵֶַָָָֹ
.ÂËּבנדרּה עצמֹו והתּפיס אחר וׁשמע ׁשּנדרה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה

מּופר, ׁשּלּה - לּה והפר ּבעלּה אֹו אביה וׁשמע 'ואני', ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָואמר:
חּיב - עצמֹו ׁשהתּפיס .וזה ְְְִִֶֶַַָ

.ÊËהרי' ואמרה: אב, ּברׁשּות ואינּה ּבעל לּה ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה
ׁשלׁשים ּבתֹו ונּׂשאת יֹום', ׁשלׁשים לאחר עלי אסּור ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹהּבׂשר
ּברׁשּות היא הרי הּנדר ׁשחל ׁשּבׁשעה ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיֹום

להפר יכֹול אינֹו ּברׁשּותֹו;הּבעל, היתה לא הּנדר ׁשּבׁשעת , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
היתה ואפּלּו וגֹו'; ּוגרּוׁשה" אלמנה "ונדר נאמר: זה ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
ּכמֹו ּבּקֹודמין, מפר הּבעל ׁשאין - הּנדר ּבׁשעת לֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹמארסת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊÈלאחר עליה אסּור הּבׂשר ׁשּיהיה ּבעלּה ּתחת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנדרה

נזירה ׁשּתהיה אֹו יֹום, לּהׁשלׁשים והפר יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּפי על אף - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּגרׁשּה אֹו ומת ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹּבעלּה,
- אלמנה אֹו ּגרּוׁשה היא הרי לחּול, לּנדר ׁשהיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּבׁשעה

זה נדר לּה הפר ׁשּכבר מּתרת, זֹו .הרי ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
.ÁÈה' ׁשאמרה: ּוגרּוׁשה ּבייןאלמנה אסּורה ריני ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

להפר יכֹול הּבעל אין - ונּׂשאת והיאּכׁשאּנׂשא', אמרה ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּבעל הרי - ּכׁשאתּגרׁש' ּבבׂשר אסּורה 'הריני ּבעלּה: ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּתחת

מּתרת. ּתהיה ּוכׁשּתתּגרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָֻמפר,
.ËÈקּים זה הרי - ּבלּבֹו אינֹוהמקּים - ּבלּבֹו והּמפר . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

יכֹול זה הרי - ּבלּבֹו הפר אם :לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּופר,
ּולהפר, לחזר יכֹול אינֹו - ּבלּבֹו קּים ואם ּולקּים; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹלחזר
ּדברים ּכח יהא ׁשּלא דּבּור; ּכדי ּבתֹו חזר אם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאּלא

ּבׂשפתיו מֹוציא מּכח ּגדֹול יכולׁשּבלּבֹו בשפתיו [שמוציא ְְִִִִֶַָָָֹ
דבור] כדי בתוך בו .לחזור

.Îונחם אׁשּתֹו, אֹו בּתֹו נדרי זה[=התחרט]המקּים הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַ
ּבּיֹום; ּבֹו לּה ּומפר וחֹוזר הקמתֹו, לֹו ּומּתיר לחכם ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָנׁשאל

ּכדי לחכם להּׁשאל יכֹול אינֹו - ונחם לּה, הפר אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָאבל
ויקּים. ֲִֵֶַַֹׁשּיחזר

.‡Îּבעלּה אֹו לבּדֹו אביה לּה וקּים ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
והּתיר לחכם ׁשּנׁשאל ּפי על אף - האחר לּה והפר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלבּדֹו,
לּה הפר ׁשּכבר האחר עם לּה ּומפר חֹוזר אינֹו הקמתֹו, ;לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

ּכאחד. ׁשניהם אּלא להפר להם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשאין
.Îונׁשאל ,'לי קּים ,לי 'קּים לאׁשּתֹו: אֹו לבּתֹו ְְְְְִִִִִַַַַָָָאמר

עליוע חלה הּׁשנּיה הרי - ראׁשֹונה הקמה לּה:ל אמר . ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָ
חלה ּכן אם אּלא הקמה תחּול ולא ,לי ּומּופר לי ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ'קּים
אחר מֹועלת ההקמה ׁשאין מּופר; זה הרי - ֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהפרה'
קּים. זה הרי - אחת' ּבבת ּומּופר, 'קּים לּה: אמר ְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָההפרה.
לּה: אמר לעֹולם. קּים זה הרי - הּיֹום' לי 'קּים לּה: ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָאמר
ּולמחר הּיֹום, קּימּו ׁשהרי מּופר; אינֹו - למחר' לי ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ'מּופר
ועבר אחת', ׁשעה לי 'קּים לּה: אמר להפר. יכֹול ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָאינֹו
ּכמי ׁשּזה אֹומרין ואין קּים; זה הרי - לּה הפר ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּיֹום
הֹוציא לא ׁשהרי ׁשעה', לאחר לי מּופר 'הרי לּה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
ּוכׁשעברה אחת', ׁשעה לי 'קּים לּה: אמר מּפיו. ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָהפרה
אסּורה ּולפיכ ספק, זה הרי - 'לי 'מּופר לּה אמר ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּׁשעה

לֹוקה. אינּה - נדרּה על עברה ואם ְְְְְִִִֵַָָָָָָּבנדרּה,
.‚Îּדעֹותיו לכֹונן ּכדי נדרים ׁשּנדר מדותיו]מי [=ליישר ְְְִִֵֵֵֶַָָָ

ׁשהיה מי ּכגֹון ּכיצד? ּומׁשּבח. נאה זה הרי - מעׂשיו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּולתּקן
ׁשֹוגה ׁשהיה מי אֹו ׁשּתים, אֹו ׁשנה עליו הּבׂשר ואסר ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָזֹולל,

ליין]ּביין אֹו[='מכור' מרּבה, זמן עצמֹו על הּיין ואסר , ְְְְְִִֶַַַַַַַָֻ
ׁשלמֹונים רֹודף ׁשהיה מי וכן לעֹולם; הּׁשכרּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאסר
אנׁשי הנית אֹו הּמּתנֹות, עצמֹו על ואסר להֹון, ְְְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָונבהל
וכּיֹוצא ּבנזיר, ונדר ּביפיֹו, מתּגאה ׁשהיה מי וכן זֹו; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמדינה
אּלּו ּובנדרים הן; לּׁשם עבֹודה ּדר ּכּלן - אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּבנדרים

נדרים'. לּפריׁשּות, 'סיג חכמים: אמרּו ּבהן, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָוכּיֹוצא
.„Î,אּסּור ּבנדרי אדם ירּבה לא - עבֹודה ׁשהן ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואף

ּבהן עצמֹו ירּגיל לפרׁשולא ׁשראּוי מּדברים יפרׁש אּלא ; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
נדר. ּבלא ְֵֶֶֶֹמהן,

.‰Îּבמה ּבנה ּכאּלּו הּנֹודר, ּכל חכמים: [מזבחאמרּו ְְֲִִֵַָָָָָָָ
המקדש] לבית מחוץ להּׁשאללקרבן מצוה - ונדר עבר ואם ;ְְְְִִִֵַַָָָָ

ּדברים ּבּמה לפניו. מכׁשֹול יהא ׁשּלא ּכדי נדרֹו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹעל
לקּימן, מצוה - הקּדׁש נדרי אבל אּסר. ּבנדרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָאמּורים?
אׁשּלם". לה' "נדרי ׁשּנאמר: מּדחק, אּלא עליהן יּׁשאל ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹולא

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע אייר ט' שישי יום

 
מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשר ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָיׁש

ּפרע הּנזיר ׁשּיגּדל (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; [=שערלא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יׁשּתהארוך] ׁשּלא (ג) נזרֹו; ימי ּכל ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ;ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

ׁשּלא (ד) ׁשּלהן; חמץ ואפּלּו יין, ּתערבת ולא יין ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהּנזיר
יאכ ׁשּלא (ה) לחים; ענבים יאכליאכל ׁשּלא (ו) צּמּוקין; ל ֲִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹֹ

זּוגין יאכל ׁשּלא (ז) ענבים]חרצּנים; ׁשּלא[=קליפת (ח) ; ְִִֶֶַַַֹֹֹ
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סו            
      

על ׁשּיגּלח (י) לּמתים; יּטּמא ׁשּלא (ט) הּמת; לאהל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹיּכנס
מצוֹות ּובאּור ּכׁשּיּטּמא. אֹו נזירּותֹו ּכׁשּיׁשלים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּקרּבנֹות,

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

   
אּסר‡. נדרי מּכלל נדר היא - יפליאהּנזירּות "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ׂשער הּנזיר ׁשּיגּדל עׂשה ּומצות לה'". להּזיר נזיר נדר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלנּדר
ּבימי ּגּלח ואם ראׁשֹו"; ׂשער ּפרע "ּגּדל ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹראׁשֹו,
על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹנזרֹו
ׁשאסרן ּדברים לאכל אֹו למתים להּטּמא אסּור וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹראׁשֹו".

נזרֹו. ימי ּכל הּיין, מּגפן עליו ְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

.לֹוקה זה הרי - הּיין מּגפן אכל אֹו נטמא, אֹו וגּלח, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעבר
הּנדרים,ׁשּתים ּכל ׁשּכֹולל ּדברֹו", יחל "לא מּׁשּום אחת : ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מיחד אּסּור ׁשאּסּורן מּדברים עליו ׁשעבר ּדבר מּׁשּום ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻואחת
הּנזיר. ִַַָעל

ׁשלׁש‚. עׂשה זה הרי - ּכמצותֹו נדרֹו וקּים ּבנזיר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹנדר
יעׂשה" מּפיו הּיצא "ּככל - האחת עׂשה: עׂשה;מצֹות והרי , ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

- והּׁשליׁשית ּגּדל; והרי ראׁשֹו", ׂשער ּפרע "ּגּדל - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹוהּׁשנּיה
ּפתח הּנזיר "וגּלח ׁשּנאמר: קרּבנֹותיו, הבאת עם ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּתגלחּתֹו

מֹועד". ֵֶֹאהל

זה„. הרי - נזיר' ׁשאהיה עד העֹולם, מן אּפטר 'לא ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהאֹומר:
מּיד עֹוברנזיר זה הרי נזירּותֹו, אחר ואם עּתה. ימּות ׁשּמא , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

זה לאו על לֹוקין ואין לׁשּלמֹו"; תאחר מעשה]ּב"לא בו .[שאין ְְְְְִֵֵֶַַַָֹ

ּדבר‰. ּבׂשפתיו ׁשּיֹוציא 'עד ּבנזירּות: אֹומרין ְְְִִִִִֵֶַָָָָאין
ׁשּגמר ּכיון אּלא ׁשּבלּבֹו'; ּכענין העם ּכל אצל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּמׁשמעֹו

ׁשענינם[=החליט] ּדברים ּבׂשפתיו והֹוציא [שפירושם]ּבלּבֹו, ְְְְְִִִִִֶָָָָָ
רחֹוקֹות ענינֹות ׁשהן ּפי על אף - נזיר לאׁשּיהיה [פירושים ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבמׁשמעןמוכרחים] ׁשאין ּפי על ואף נזירּות[הפשוט], לׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַָָ
נזיר. זה הרי -ֲִֵֶָ

.Â'אהיה' ואמר: לפניו, עֹובר נזיר ׁשהיה הרי הריּכיצד? - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלא ּפי על ואף זה, ּכמֹו ׁשּיהיה היה ּובלּבֹו הֹואיל נזיר, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹזה
ואמר: ּבׂשערֹו, אחז אם וכן זה'. ּכמֹו 'אהיה ואמר ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפרׁש

נוה' בשיער']'אהא התלויה במצוה יפה 'אהיה ,[במשמעות: ֱֵֶָ
מכלּכל' 'אהא ואסדרו']אֹו שיער 'אגדל אֹו[שמשמעותו. , ְְֱֵֵַ

מסלסל' אֹו[בשערי]'אהא מסלסל', 'הריני ׁשאמר: אֹו , ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָ
נזיר; זה הרי - ּפרע' לׁשּלח עלי 'הרי אֹו מכלּכל', ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ'הריני

להּזיר. ּבלּבֹו ׁשּיגמר ְְְְִִִֶַֹוהּוא,
.Êעֹובר נזיר ׁשהיה ּפי על אף - צּפרים' עלי 'הרי ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאמר:

נזיר אינֹו - להּזיר ּבלּבֹו ׁשהיה ּפי על ואף זהלפניו, והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבׂשפתיו הֹוציא ׁשּלא ּכלּום.ּכמי ְְְִִִֶָָֹ

.Áּכנזירּות נזירּות, ּכּנּויי העּלגיםּכל מקֹומֹות ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֵַָָ
'ּפזיח' 'נזיח', נזיק', 'הריני ׁשם: ואמר הּדּבּור, את ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמׁשּנין

נזיר. זה הרי -ֲִֵֶָ
.Ëהּזּוגין 'מן אֹו ּבלבד', החרצּנים מן נזיר 'הריני ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָהאֹומר:

מן נזיר 'הריני אֹו הּתגלחת', מן נזיר 'הריני אֹו ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָּבלבד',
ּגמּור נזיר זה הרי - ּבלבד' נזירּותהּטמאה ּדקּדּוקי וכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

ּבלבד, זה מּדבר אּלא להּזיר ּבלּבֹו היה ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעליו;
מּמּנּו ׁשּנזר ודבר ּגמּור.הֹואיל נזיר זה הרי הּנזיר, על אסּור ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

.È'הּגרֹוגרֹות מן נזיר 'הריני האֹומר: מיובשות]אבל ,[תאנים ְֲֲִִִֵֵַָָָָ
הּדבלה' 'מן מיובשות]אֹו תאנים זה[גוש הרי - ּבהן וכּיֹוצא , ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבהן נזיר.[בנדר]אסּור ואינֹו , ְִֵֶָָָ

.‡Èהריני' ואמר: לׁשּתֹות, לֹו ונתנּו יין, ׁשל ּכֹוס לֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָמזגּו
ּגמּור נזיר זה הרי - מּמּנּו' ּכֹועס,נזיר אֹו נפׁש, מר היה ואם . ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

עמלֹו לׁשּכח ּכדי ׁשּיׁשּתה מּמּנּו מבּקׁשין והיּו מתאּבל, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאֹו
ּבאֹותֹו[=צערו] אסּור זה הרי - מּמּנּו' נזיר 'הריני ואמר: ,ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָ

יׁשּתה ׁשּלא אּלא זה, נתּכּון ׁשּלא נזיר; ואינֹו ּבלבד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכֹוס
זה. ֶּכֹוס

.Èלרּוֹותֹו ּכדי ּכֹוס לֹו ׁשּנתנּו ׁשּכֹור ואמר:[=לשכרו]וכן , ְְְְְִֵֵֶַַָָ
ואינֹו ּבלבד, הּכֹוס ּבאֹותֹו אסּור זה הרי - מּמּנּו' נזיר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ'הריני
יֹותר אֹותֹו יׁשּכרּו ׁשּלא אּלא זה, נתּכּון ׁשּלא ּבנזירּות; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹחּיב
ואינֹו ּכלּום, ּדבריו אין - לֹוט ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָמּדי.
לֹוט, ׁשל לׁשכרּותֹו ׁשּמּׁשהּגיע ׁשּיעׂשה; עברה ּכל על ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחּיב

חּיּוב. ּבן ִֵֶאינֹו

.‚Èאֹו יין', ׁשֹותה ׁשאהיה מנת על נזיר 'הריני ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאֹומר:
למתים', ואסּור'מּטּמא נזיר, זה הרי - ׂשערֹו' 'מגּלח אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשהתנהּבכּלן מּפני וכל[לשנות]; ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבטל. ּתנאֹו - ּבּתֹורה הּכתּוב על ְְֵֶַַַַַָָָָהּמתנה

.„È,ּביין אסּור ׁשהּנזיר יֹודע הייתי 'לא ואמר: ּבנזיר, ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנדר
הייתי לא ּכן, יֹודע הייתי ואּלּו ּבתגלחת, אֹו ּבטמאה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹֻאֹו

ּבכּלן וחּיב נזיר, זה הרי - ׁשאסרנֹודר' יֹודע היה הּוא ׁשהרי ; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
נזר לא ׁשאפּלּו ּבארנּו, ּוכבר מינין; מּׁשלׁשה ּבאחד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעצמֹו

ּבכּלן. אסּור מהן, מאחד ְֵֵֶֶֶָָָָֻאּלא

.ÂËהיה אבל אּלּו, ּבכל אסּור ׁשהּנזיר אני 'יֹודע ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאמר:
לחיֹות יכֹול ׁשאיני מּפני הּיין, לׁשּתֹות אני לי ׁשּמּתר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבדעּתי

הּמתים' את קֹובר ׁשאני מּפני אֹו יין, מותרּבלא אהיה [ולכן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַֹ
ׁשגגֹות,להטמא] נדרי ּבכלל ׁשאּלּו מּפני נזיר; אינֹו זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחכם, ׁשאלה צריכין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשאינן

.ÊËאמר לא - נזירה' רגלי 'הרי נזירה', ידי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאֹומר:
זהּכלּום נזיר. זה הרי - נזירה' 'ּכבדי נזיר', ראׁשי 'הרי ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

'הרי אמר אם - ימּות החי, מן יּנטל ׁשאם אבר ּכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּכלל:
נזיר. זה הרי נזיר', ֲִִֵֶָָהּוא

.ÊÈּבן לֹו נֹולד אם - ּבן' לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹומר:
לֹו נֹולדה אם אבל נזיר; זה הרי טמטּוםזכר, אֹו [איןּבת, ְְֲֲִִֵֶַָָָָָֻ

נקבה] או זכר אם אנּדרֹוגינֹוסידוע אֹו וספק, עצמו בפני [מין ְְִַ
נקבה] ספק ליזכר ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני אמר: נזיר. זה אין -ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

הרי - אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום, אֹו ּבת, לֹו נֹולד אפּלּו - ְְְֲֲִִֵַַַָָֻולד'
וילדה, ונתעּברה חזרה נזיר; אינֹו אׁשּתֹו, הּפילה נזיר. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָָזה

נזיר. זה ֲִֵֶָהרי

ה'תש"ע אייר י' קודש שבת יום

   
אֹו‡. חברֹו, לזרז ׁשּנדר אֹו ּבאנס, אֹו ּבׁשֹוגג ּבנזיר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּנֹודר

נדרים ּכׁשאר ּפטּור, זה הרי - הבאי ּבנזיר,ּדר ׁשּנדר ּומי ; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
נזירּותֹו לֹו ּומּתיר לחכם, נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָונחם

הּנדרים. ׁשאר ׁשּמּתירין ְְְִִִֶֶֶַַָָּכדר
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.ּדעת על ׁשּנזר קרּבנֹותיו להביא והל ּבנזיר, ׁשּנדר ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָמי
ּבהמה נגנבה אֹו ׁשּנגנבּו, מצאן נזרֹו, ימי ּבמלאת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיביאם
אחר ואם נזיר; זה הרי - נזר הּבהמה נגנבה ׁשּלא עד אם - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמהן
ּבטעּות נזר ׁשּזה נזיר, אינֹו - נזר ׁשּמתה אֹו אבדה אֹו .ׁשּנגנבה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

נז[חבירו]ּבנזירּות[נזירותו]הּמתּפיס‚. זה הרי ּכמֹו- יר, ְְְֲִִִִֵֶַַָ
ּבנדר. הּמתּפיס ּכל ּבדין ְְְְִִֵֶֶֶַַַָׁשּבארנּו

נזיר„. זה הרי - ּכזה' 'הריני ואמר: לפניו, עֹובר נזיר .היה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ׁשאמר: אֹו מּיין', ּכפיו 'ּפי הּוא: ואמר ּבנזיר, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָנדר

ׁשמע אם וכן נזיר. זה הרי - מּלהּגזז' ּכׂשערֹו [-את'ׂשערי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
בנזירות] נודר וׁשמעחבירו דּבּור, ּכדי ּבתֹו 'ואני' ְְְְֲִִֵַַַָָואמר

הן ואפּלּו 'ואני', ואמר ׁשני, ׁשל דּבּור ּכדי ּבתֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָׁשליׁשי
נזירים. ּכּלן - ְִִֵָָֻמאה

ואמר‰. חברֹו וׁשמע ּבן', לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:
מּיד נזיר חברֹו הרי - .'ואני' ֲֲֲִִִֵֵַָָ

.Âחברֹו וׁשמע ּבן', ל ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני לחברֹו: ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר
נזיר זה אין - 'ואני' אּלאואמר: האחרֹון, זה נתּכּון ׁשּלא ; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּוא ׁשהרי זה', ּכמֹו ּבן ל ׁשּיהיה אֹוהב 'ׁשאני לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַלֹומר
מּמּנּו זאת]ּבׁש אמר הנימוס .[ומפאת ִֶֹ

.Êפלוני']האֹומר' בנוכחות ּכׁשּיהיה[שלא נזיר 'הריני : ְְֲִִִֵֵֶֶָָ
ׁשּמא ספק; זה הרי - 'ואני' ואמר: חברֹו וׁשמע ּבן', ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלפלֹוני
אֹוהב 'ׁשאני לֹומר אֹו ּכמֹותֹו, נזיר להיֹות אּלא נתּכּון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹלא

להקל. נזירּות, ּוספק ;'ּכמֹות ְְְְְִֵֵָאֹותֹו
.Áואמרׁש ּכנגּדן, ּבא אחד וראּו ,ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו נים ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ואמר הּוא', ׁשמעֹון לקראתנּו ההֹול 'זה הּׁשנים: מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחד
ראּובן', יהיה אם נזיר 'הריני זה: ואמר הּוא', 'ראּובן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָחברֹו:
אליהם הּגיע - ׁשמעֹון' יהיה אם נזיר 'הריני האחר: ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואמר
חברֹו הרי ׁשמעֹון, היה ואם נזיר; זה הרי ראּובן, הּוא ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָוהרי

ׁשּנדרּו ּכמֹו אּלאנזיר; אליהם, הּגיע לא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
אחד אין - הּוא מי ידעּו ולא מעיניהם, ונעלם לאחֹוריו ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחזר

נזיר. ִֵֶָמהן
.Ëּבכרי היה אם נזיר 'הריני האֹומר: תבואה]וכן [בערימת ְְֲִִִִִֵֵֵָָָָ

ּכֹור' מאה מידה]זה אֹו[שם ׁשּנגנב מצאֹו למדדֹו, והל , ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ
להקל. נזירּות ׁשּספק ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן נזיר, אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאבד

.Èהּכֹוי את וראּו ,ּבּדר מהּלכין ספקהיּו חיה ספק [שהוא ְְְִֶֶֶַַַָָ
חּיה',בהמה] ׁשּזה נזיר 'הריני מהן: אחד ואמר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמרחֹוק,

'הריני אחר: ואמר ּבהמה', ׁשּזה נזיר 'הריני אחד: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואמר
זה ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר חּיה', זה ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנזיר
ולא חּיה לא זה ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבהמה',
הרי - ּובהמה' חּיה ׁשּזה נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה',

ּדרכים ּבֹו יׁש - ׁשהּכֹוי מּפני נזירים; ׁשוה[=הלכות]ּכּלם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ
ּדרכים ּבֹו ויׁש לבהמה, ּבהן ׁשוה ּדרכים ּבֹו ויׁש לחּיה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהן
ּבהן ׁשוה ׁשאינֹו ּדרכים ּבֹו ויׁש ולבהמה, לחּיה ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשוה
אנּדרֹוגינֹוס, ראּו אם הּדין והּוא לבהמה. ולא לחּיה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֹלא
ׁשּנדרּו ּדר על ונדרּו אּׁשה, אֹו איׁש הּוא אם ּבֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָונחלקּו
ּדרכים ּבֹו יׁש - ׁשהאנּדרֹוגינֹוס נזירים; ּכּלן הרי - ּבּכֹוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻאּלּו
ׁשאינֹו ּודרכים לאּׁשה, ּבהן ׁשוה ּודרכים לאיׁש, ּבהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשוה
ּבהן ׁשוה ׁשהּוא ּודרכים לאּׁשה, ולא לאיׁש לא ּבהן ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשוה

ּולאּׁשה. ְְִִָלאיׁש

.‡Èותֹולדּתֹו ּבטבעֹו לא הּמצוה, ּבעניני האּלּו הּדרכים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹוכל
ּדמֹו[=תכונותיו] ּכיצד? שחיטתו]. ּכחּיה,[דם ּכּסּוי טעּון ְִֵַַָָָ

עם וכן הּבהמה עם ּכלאים הּוא והרי ּכבהמה; אסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוחלּבֹו
ּכחּיה ׁשחיטה, וטעּון ּבהמה; ואינֹו חּיה אינֹו ּכאּלּו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָהחּיה,
יתּבאר מהן אחד וכל אחרים, ּדינים ּבֹו ויׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָוכבהמה.

ּבלבן מטּמא האנּדרֹוגינֹוס וכן וקרי]ּבמקֹומֹו. ּכאנׁשים,[זוב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
ּבאדם נדה]ּומטּמא לא[דם עברי, ּבעבד נמּכר ואינֹו ּכנׁשים; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

ּוכנׁשים. ּכאנׁשים עליו, נהרג וההֹורגֹו ּכנׁשים; ולא ְְְְְֱֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹּכאנׁשים
ּבמקֹומֹו. יתּבאר מהן אחד וכל אחרים, ּדינים ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָויׁש

.Èּפּקחין מהן ּכנגּדן, ּבאּו אנׁשים ראּו אם [מסוגליםוכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
סּומיןלראות] ׁשאּלּו[עיורים]ּומהן נזיר 'הריני אחד: אמר - ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

אחר ואמר אמרּפּקחין', ּפּקחין', אּלּו ׁשאין נזיר 'הריני : ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
נזיר 'הריני אחר: ואמר סּומין', ׁשאּלּו נזיר 'הריני ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאחר:
ּפּקחין ׁשאּלּו נזיר 'הריני אחר: ואמר סּומין', אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין
ולא ּפּקחין לא אּלּו ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹוסּומין',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נזירים. ּכּלם הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֻסּומין'
.‚È,נזיר זה הרי - ּבנזיר ונדר נדרים, לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקטן

ׂשערֹות, ׁשּתי הביא לא ׁשעדין ּפי על ואף קרּבנֹותיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומביא
הּנֹודרים עלּכׁשאר אף ּבנזיר, הּקטן ּבנֹו את מּדיר והאיׁש . ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּבנּה את מּדרת האּׁשה ואין הּנדרים; לעֹונת ּבא ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפי
הּקּבלה מּפי הלכה - זה ודבר ואינֹו[ממשה]ּבנזיר. הּוא, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
נדרים. ּבׁשאר ְְִִֵָָנֹוהג

.„Èאֹו נזיר', אּתה 'הרי הּקטן: לבנֹו ׁשאמר האב ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכיצד?
- הּבן וׁשתק נזיר', זה 'הרי אֹו נזיר', ּפלֹוני 'ּבני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאמר:
ואם נזירּות, ּדקּדּוקי ּכל ּבֹו לנהג האב וחּיב נזיר, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהרי

טמאה קרּבן מביא - מביאנטמא - נזירּותֹו ּוכׁשּיׁשלים , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
הּגדֹולים. הּנזירים ּכׁשאר טהרה, ְְְְֳִִִִַַַָָָָקרּבן

.ÂËאֹו קרֹוביו, ׁשּמחּו אֹו זה, ּבדבר ּומחה הּבן רצה ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלא
מעׂשה נעׂשה ׁשהרי - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו ׂשערֹו, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּגּלח
זה הרי - זֹו ּבנזירּות קרֹוביו אֹו הּוא רצה ׁשּלא ּדעּתן, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּגּלה

נזיר ואינֹו איׁש.. ויעׂשה ׁשּיגּדיל עד להּדירֹו? לֹו יׁש מתי עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.ÊËנזירּות להם אין - יׂשראל".הּגֹויים ּבני אל "ּדּבר ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
.ÊÈנזירּות להם יׁש - ועבדים מפרנׁשים הּבעל אֹו והאב . ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

יׁש - העבד אבל הּנדרים. ּכׁשאר רצה, אם האּׁשה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָנזירּות
ּכפה לא ואם למתים; ּולהּטּמא לׁשּתֹות, אֹותֹו לכף ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹלרּבֹו

ּבנזירּות. נֹוהג ְִִֵאֹותֹו,
.ÁÈאֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ׁשאר העבד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָנדר

רּבֹו[=מגבילים]ׁשּמעּכבין אין - ׁשהערי אֹו הּמלאכה, את ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
נדר; עליו יחּול לא לֹו, קנּויה נפׁשֹו ׁשאין מּפני לכּפֹו; ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻצרי

ּפרֹות לאֹוסר ּדֹומה? הּדבר אבל[של-]למה עליהם. אחרים ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
יכֹול אינֹו - מלאכה ׁשּמעּכב ּדבר ולא עּנּוי, ׁשם אין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאם
יצא - 'ל 'מּופר לֹו: ואמר ּבנזירּות, עבּדֹו נדר ְְְְְִִִַַַָָָָָלכּפֹותֹו.
ואין אֹותֹו, ּכֹופין ׁשהעבד נזירּותֹו; להׁשלים וחּיב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָלחרּות,

לחרּות יצא הפר, ואם לֹו; כגילוימפרין נחשבת [שההפרה ְְְִִֵֵֵֵָָ
לשחרור] .דעת

.ËÈזה הרי - רּבֹו ׁשהל אֹו ּוברח, ּבנזירּות ׁשּנדר ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעבד
רּבֹו לרׁשּות ויחזר ׁשּיצטער ּכדי יין, לׁשּתֹות נזראסּור . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

לחרּותוהׁש יצא ּכ ואחר רּבֹו, ידע ולא וגּלח נזירּותֹו, לים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹ
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סז             
      

.ּדעת על ׁשּנזר קרּבנֹותיו להביא והל ּבנזיר, ׁשּנדר ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָמי
ּבהמה נגנבה אֹו ׁשּנגנבּו, מצאן נזרֹו, ימי ּבמלאת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיביאם
אחר ואם נזיר; זה הרי - נזר הּבהמה נגנבה ׁשּלא עד אם - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמהן
ּבטעּות נזר ׁשּזה נזיר, אינֹו - נזר ׁשּמתה אֹו אבדה אֹו .ׁשּנגנבה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

נז[חבירו]ּבנזירּות[נזירותו]הּמתּפיס‚. זה הרי ּכמֹו- יר, ְְְֲִִִִֵֶַַָ
ּבנדר. הּמתּפיס ּכל ּבדין ְְְְִִֵֶֶֶַַַָׁשּבארנּו

נזיר„. זה הרי - ּכזה' 'הריני ואמר: לפניו, עֹובר נזיר .היה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ׁשאמר: אֹו מּיין', ּכפיו 'ּפי הּוא: ואמר ּבנזיר, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָנדר

ׁשמע אם וכן נזיר. זה הרי - מּלהּגזז' ּכׂשערֹו [-את'ׂשערי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
בנזירות] נודר וׁשמעחבירו דּבּור, ּכדי ּבתֹו 'ואני' ְְְְֲִִֵַַַָָואמר

הן ואפּלּו 'ואני', ואמר ׁשני, ׁשל דּבּור ּכדי ּבתֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָׁשליׁשי
נזירים. ּכּלן - ְִִֵָָֻמאה

ואמר‰. חברֹו וׁשמע ּבן', לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:
מּיד נזיר חברֹו הרי - .'ואני' ֲֲֲִִִֵֵַָָ

.Âחברֹו וׁשמע ּבן', ל ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני לחברֹו: ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר
נזיר זה אין - 'ואני' אּלאואמר: האחרֹון, זה נתּכּון ׁשּלא ; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּוא ׁשהרי זה', ּכמֹו ּבן ל ׁשּיהיה אֹוהב 'ׁשאני לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַלֹומר
מּמּנּו זאת]ּבׁש אמר הנימוס .[ומפאת ִֶֹ

.Êפלוני']האֹומר' בנוכחות ּכׁשּיהיה[שלא נזיר 'הריני : ְְֲִִִֵֵֶֶָָ
ׁשּמא ספק; זה הרי - 'ואני' ואמר: חברֹו וׁשמע ּבן', ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלפלֹוני
אֹוהב 'ׁשאני לֹומר אֹו ּכמֹותֹו, נזיר להיֹות אּלא נתּכּון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹלא

להקל. נזירּות, ּוספק ;'ּכמֹות ְְְְְִֵֵָאֹותֹו
.Áואמרׁש ּכנגּדן, ּבא אחד וראּו ,ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו נים ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ואמר הּוא', ׁשמעֹון לקראתנּו ההֹול 'זה הּׁשנים: מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחד
ראּובן', יהיה אם נזיר 'הריני זה: ואמר הּוא', 'ראּובן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָחברֹו:
אליהם הּגיע - ׁשמעֹון' יהיה אם נזיר 'הריני האחר: ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואמר
חברֹו הרי ׁשמעֹון, היה ואם נזיר; זה הרי ראּובן, הּוא ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָוהרי

ׁשּנדרּו ּכמֹו אּלאנזיר; אליהם, הּגיע לא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
אחד אין - הּוא מי ידעּו ולא מעיניהם, ונעלם לאחֹוריו ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחזר

נזיר. ִֵֶָמהן
.Ëּבכרי היה אם נזיר 'הריני האֹומר: תבואה]וכן [בערימת ְְֲִִִִִֵֵֵָָָָ

ּכֹור' מאה מידה]זה אֹו[שם ׁשּנגנב מצאֹו למדדֹו, והל , ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ
להקל. נזירּות ׁשּספק ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן נזיר, אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאבד

.Èהּכֹוי את וראּו ,ּבּדר מהּלכין ספקהיּו חיה ספק [שהוא ְְְִֶֶֶַַַָָ
חּיה',בהמה] ׁשּזה נזיר 'הריני מהן: אחד ואמר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמרחֹוק,

'הריני אחר: ואמר ּבהמה', ׁשּזה נזיר 'הריני אחד: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואמר
זה ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר חּיה', זה ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנזיר
ולא חּיה לא זה ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבהמה',
הרי - ּובהמה' חּיה ׁשּזה נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה',

ּדרכים ּבֹו יׁש - ׁשהּכֹוי מּפני נזירים; ׁשוה[=הלכות]ּכּלם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ
ּדרכים ּבֹו ויׁש לבהמה, ּבהן ׁשוה ּדרכים ּבֹו ויׁש לחּיה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהן
ּבהן ׁשוה ׁשאינֹו ּדרכים ּבֹו ויׁש ולבהמה, לחּיה ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשוה
אנּדרֹוגינֹוס, ראּו אם הּדין והּוא לבהמה. ולא לחּיה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֹלא
ׁשּנדרּו ּדר על ונדרּו אּׁשה, אֹו איׁש הּוא אם ּבֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָונחלקּו
ּדרכים ּבֹו יׁש - ׁשהאנּדרֹוגינֹוס נזירים; ּכּלן הרי - ּבּכֹוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻאּלּו
ׁשאינֹו ּודרכים לאּׁשה, ּבהן ׁשוה ּודרכים לאיׁש, ּבהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשוה
ּבהן ׁשוה ׁשהּוא ּודרכים לאּׁשה, ולא לאיׁש לא ּבהן ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשוה

ּולאּׁשה. ְְִִָלאיׁש

.‡Èותֹולדּתֹו ּבטבעֹו לא הּמצוה, ּבעניני האּלּו הּדרכים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹוכל
ּדמֹו[=תכונותיו] ּכיצד? שחיטתו]. ּכחּיה,[דם ּכּסּוי טעּון ְִֵַַָָָ

עם וכן הּבהמה עם ּכלאים הּוא והרי ּכבהמה; אסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוחלּבֹו
ּכחּיה ׁשחיטה, וטעּון ּבהמה; ואינֹו חּיה אינֹו ּכאּלּו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָהחּיה,
יתּבאר מהן אחד וכל אחרים, ּדינים ּבֹו ויׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָוכבהמה.

ּבלבן מטּמא האנּדרֹוגינֹוס וכן וקרי]ּבמקֹומֹו. ּכאנׁשים,[זוב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
ּבאדם נדה]ּומטּמא לא[דם עברי, ּבעבד נמּכר ואינֹו ּכנׁשים; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

ּוכנׁשים. ּכאנׁשים עליו, נהרג וההֹורגֹו ּכנׁשים; ולא ְְְְְֱֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹּכאנׁשים
ּבמקֹומֹו. יתּבאר מהן אחד וכל אחרים, ּדינים ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָויׁש

.Èּפּקחין מהן ּכנגּדן, ּבאּו אנׁשים ראּו אם [מסוגליםוכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
סּומיןלראות] ׁשאּלּו[עיורים]ּומהן נזיר 'הריני אחד: אמר - ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

אחר ואמר אמרּפּקחין', ּפּקחין', אּלּו ׁשאין נזיר 'הריני : ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
נזיר 'הריני אחר: ואמר סּומין', ׁשאּלּו נזיר 'הריני ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאחר:
ּפּקחין ׁשאּלּו נזיר 'הריני אחר: ואמר סּומין', אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין
ולא ּפּקחין לא אּלּו ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹוסּומין',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נזירים. ּכּלם הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֻסּומין'
.‚È,נזיר זה הרי - ּבנזיר ונדר נדרים, לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקטן

ׂשערֹות, ׁשּתי הביא לא ׁשעדין ּפי על ואף קרּבנֹותיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומביא
הּנֹודרים עלּכׁשאר אף ּבנזיר, הּקטן ּבנֹו את מּדיר והאיׁש . ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּבנּה את מּדרת האּׁשה ואין הּנדרים; לעֹונת ּבא ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפי
הּקּבלה מּפי הלכה - זה ודבר ואינֹו[ממשה]ּבנזיר. הּוא, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
נדרים. ּבׁשאר ְְִִֵָָנֹוהג

.„Èאֹו נזיר', אּתה 'הרי הּקטן: לבנֹו ׁשאמר האב ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכיצד?
- הּבן וׁשתק נזיר', זה 'הרי אֹו נזיר', ּפלֹוני 'ּבני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאמר:
ואם נזירּות, ּדקּדּוקי ּכל ּבֹו לנהג האב וחּיב נזיר, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהרי

טמאה קרּבן מביא - מביאנטמא - נזירּותֹו ּוכׁשּיׁשלים , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
הּגדֹולים. הּנזירים ּכׁשאר טהרה, ְְְְֳִִִִַַַָָָָקרּבן

.ÂËאֹו קרֹוביו, ׁשּמחּו אֹו זה, ּבדבר ּומחה הּבן רצה ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלא
מעׂשה נעׂשה ׁשהרי - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו ׂשערֹו, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּגּלח
זה הרי - זֹו ּבנזירּות קרֹוביו אֹו הּוא רצה ׁשּלא ּדעּתן, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּגּלה

נזיר ואינֹו איׁש.. ויעׂשה ׁשּיגּדיל עד להּדירֹו? לֹו יׁש מתי עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.ÊËנזירּות להם אין - יׂשראל".הּגֹויים ּבני אל "ּדּבר ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
.ÊÈנזירּות להם יׁש - ועבדים מפרנׁשים הּבעל אֹו והאב . ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

יׁש - העבד אבל הּנדרים. ּכׁשאר רצה, אם האּׁשה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָנזירּות
ּכפה לא ואם למתים; ּולהּטּמא לׁשּתֹות, אֹותֹו לכף ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹלרּבֹו

ּבנזירּות. נֹוהג ְִִֵאֹותֹו,
.ÁÈאֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ׁשאר העבד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָנדר

רּבֹו[=מגבילים]ׁשּמעּכבין אין - ׁשהערי אֹו הּמלאכה, את ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
נדר; עליו יחּול לא לֹו, קנּויה נפׁשֹו ׁשאין מּפני לכּפֹו; ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻצרי

ּפרֹות לאֹוסר ּדֹומה? הּדבר אבל[של-]למה עליהם. אחרים ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
יכֹול אינֹו - מלאכה ׁשּמעּכב ּדבר ולא עּנּוי, ׁשם אין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאם
יצא - 'ל 'מּופר לֹו: ואמר ּבנזירּות, עבּדֹו נדר ְְְְְִִִַַַָָָָָלכּפֹותֹו.
ואין אֹותֹו, ּכֹופין ׁשהעבד נזירּותֹו; להׁשלים וחּיב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָלחרּות,

לחרּות יצא הפר, ואם לֹו; כגילוימפרין נחשבת [שההפרה ְְְִִֵֵֵֵָָ
לשחרור] .דעת

.ËÈזה הרי - רּבֹו ׁשהל אֹו ּוברח, ּבנזירּות ׁשּנדר ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעבד
רּבֹו לרׁשּות ויחזר ׁשּיצטער ּכדי יין, לׁשּתֹות נזראסּור . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

לחרּותוהׁש יצא ּכ ואחר רּבֹו, ידע ולא וגּלח נזירּותֹו, לים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹ
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סח          
      

ויצא ּגּלח, ולא נדר, אם אבל נדרֹו; ידי יצא זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
- לחרּות יצא ּכ ואחר נטמא, נדרֹו. ידי יצא לא - ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹלחרּות

חדשה]מֹונה בנזירות ׁשּנטמא[ומתחיל לאמּׁשעה [=כשנטהר. ְִִֶֶָָָ
קרבן] הבאת .מיום

.Îהּבית ּבפני נֹוהגת הּבית;[המקדש]נזירּות ּבפני וׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
לעֹולם, נזיר זה הרי - הּזה ּבּזמן ּבנזיר ׁשּנדר מי ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ

נזרֹו. ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו ׁשּיביא ּכדי ּבית לנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאין
.‡Îיׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת, הּנזירּות ׁשּנזראין ּומי ; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

לארץ לעלֹות אֹותֹו ּומחּיבין אֹותֹו קֹונסין - לארץ ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָּבחּוצה
ׁשּנדר. הּימים ּכמנין יׂשראל ּבארץ נזיר ולהיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל,

אֹותֹו ּכֹופין - לארץ ּבחּוצה הּזה ּבּזמן ׁשּנדר מי ,ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ
ׁשּימּות, עד ׁשם נזירּות נֹוהג ויהיה יׂשראל, לארץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלעלֹות
נזרֹו. ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו ויקריב הּמקּדׁש, ׁשּיּבנה עד ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹו

.Îלׁשּתֹות אסּור זה הרי לארץ, ּבחּוצה ׁשהּוא זמן ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָוכל
ואף - עליו נזירּות ּדקּדּוקי וכל ּולגּלח, למתים ּולהּטּמא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָיין

לֹו עֹולין אּלּו ימים ׁשאין ּפי נזירות]על ימי ואם[במנין ; ְִִִִֵֵֶַָ
ו לֹוקה.עבר - ּבנגיעה וכּיֹוצא ּבמת נגע אֹו ּגּלח, אֹו ׁשתה, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ



      

ה'תש"ע אייר ד' ראשון יום

.ÊÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ז ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

מתי ואפּלּו אחת ּתקרה ּתחת מת עם ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָמּלהּמצא
ּכלֿ "ועל אמרֹו: והּוא קרֹוביו, ּכלֹומר: ְְְְְְִַַָָָָמצוה,

יבא" לא מת נפׁשת  ,נטמא ואם ְְְִִֵַָָֹֹֹ
לֹוקה. ― ּולאּמֹו לאביו ְְֲִִִֶַָואפּלּו

ה'תש"ע אייר ה' שני יום

ה'תש"ע אייר ו' שלישי יום

.ÂÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ו הדיֹוטהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

מןֿהּקרֹובים חּוץ מתים לׁשאר ְְְִִִִִִֵֵַַָמּלהּטּמא
"לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּכתּוב, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹהמפרׁשים

ּבעּמיו" לאֿיּטּמא  לאו על והעֹובר . ְְִֵַַַָָָָֹ
― מצוה מתי [ׁשּׁשה] חמּׁשה לזּולת ונטמא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָזה

ו מלקּות. ּבאחּיב הּנׁשים; על חל אינֹו זה לאו ְְִֵֶַַַַָָָָָ
ּבקּבלה   ― אהרן "ּבני : ְְֲֵַַָָֹ

אהרן". ּבנֹות ְְֲַֹֹולא

ה'תש"ע אייר ז' רביעי יום

.Ò˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
‰Ò˘ .‚Ò˘ .„Ò˘
ÈÈ‡Ê„ÈÚÈÂ˘‡ÌÂÈ

.
― הקע"ג עלינּוהּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

את [יאחד ּכלֿאּמתנּו את ׁשּיקּבץ מּיׂשראל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻמל
ּדברתנּו    את וינהיג .[ ְְְִִֵֶַָ

"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְִִֶֶֶֶַָָָָֻּכּלנּו,
  מּקדם הזּכרנּו ּוכבר   ְְְִִֶַָֹ

ּבספרי אתּֿדבריהם  מצות "ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶָֹֹ

להם למּנֹות לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָנצטּוּו
ׁשל זרעֹו ּולהכרית ּביתֿהּבחירה, ולבנֹות ,ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָמל

ּבספרי אמרּו עֹוד עמלק".  ׂשֹום" : ְְְֲִֵֵָָ
הּפרּוׁש, ּובא עׂשה". מצות ― מל עלי ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּתׂשים
ּתהא ― מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּזה
הּכבֹוד ּבתכלית ּבלּבנּו וׁשּיהיה "עלי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָאימתֹו
עד מּמּנה, למעלה ׁשאין והרֹוממּות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻוהּגדּלה
מּבין נביא מּמעלת ּגדֹולה אצלנּו מעלתֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה

אמרּו ּובפרּוׁש ׁשּבדֹורֹו. הּנביאים : ְְְְִִֵֶַָ
איזה הּזה הּמל ּוכׁשמצּוה לנביא". קֹודם מל"ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
חֹובה ― הּתֹורה מן מצוה סֹותר יהיה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַָָָֹצּוּוי
ואינֹו ּפקּדתֹו על והעֹובר אתּֿפקּדתֹו; ְְְְְֵֵֵֶַַָָָֻֻלקּים
ׁשּקּבלּו ּכמֹו ּבסיף, להרגֹו לּמל יׁש רׁשּות ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָמקּימּה,

ואמר עצמם על ימרהאבֹותינּו אׁשר "ּכלֿאיׁש ּו: ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָ
יּומת" וגֹו' אתּֿפי  וכלֿמֹורד . ְְִֵֶָָ

לּמל מּתר ּדמֹו ― ׁשּיהיה מי יהיה ― ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֻּבּמלכּות
מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר הּתֹורה. ּפי על ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻהממּנה

מּסנהדרין ב' ּבפרק ּכרתֹותזֹו ּופרקּובריׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַ
מּסֹוטה .ז' ִָ

― השס"ב ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
יׂשראל, מּזרע ׁשאינֹו איׁש ,מל עלינּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּלהעמיד
"לא יתעּלה: אמרֹו והּוא צדק, ּגר ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹאףֿעלּֿפי
הּוא" לאֿאחי אׁשר נכרי איׁש עלי לתת ְֲִִִֵֶֶַָָָָֹתּוכל

  ספרי ּולׁשֹון .  : ְְִֵ
מצות זֹו ― נכרי איׁש עלי לתת תּוכל ְְִִִֵֶַַָָָֹ"לא
עלינּו ׁשּנמּנה אסּור הּמּנּויים ׁשאר וכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה".

ּתֹורה מּנּוי לא ― הּדברים מן ּדבר ּבׁשּום ְְִִִַָָָָֹ
  אדם ― מלכּות מּנּוי ְְִַָָֹולא

ׁשהרי מּיׂשראל. אּמֹו ׁשּתהא עד ּגרים מּקהל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
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"אחי מּקרב מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום יתעּלה: ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמר
אמרּו , ׁשאּתה "ּכלֿמׂשימֹות : ְְִֶַָָָ

אבל ."אחי מּקרב אּלא יהיּו לא עלי ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמׂשים
הּנבּואה ספרי מּפסּוקי ידעּתי ּכבר ּבלבד, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּמלכּות

אמרּו ּובפרּוׁש ּדוד. ּבּה ׁשּזכה : ְְִֵֶָָָָָ
עד אחריו זרעֹו וכן ּדוד", ּבֹו זכה מלכּות ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ"ּכתר
ּבתֹורת ׁשּמאמין למי מל אין ּכלֿהּדֹורֹות. ְְֲִִֵֶֶֶַַַָסֹוף
ּדוקא; ׁשלמה מּזרע ּדוד, מּזרע אּלא רּבנּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹמׁשה
מלכּות לענין הּזה הּנכּבד הּזרע מּזּולת ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָֹוכל
ספק. ּבֹו ואין ּברּור וזה ּביּה. קרינא "נכרי" ―ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָ
ּביבמֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

 וסנהדריןוסֹוטהונּדה. ְְְְְִִֶַָָ

― השס"ד הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
נׁשים, ירּבהֿמּלהרּבֹות "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ

נׁשים" לֹו על יֹוסיף ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְִִֶַַָָֹ
נתּבארּו ּוכבר וקּדּוׁשין. ּבכתּבה נׁשים עׂשרה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻׁשמנה

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ;ּגם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
לֹוקה. ― עליהן ׁשּמֹוסיף ְְֲִֵֶֶֶַָוכלֿזמן

― השס"ג הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"לאֿירּבהֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא סּוסים, ְְְְְְִִִֶֶַַַָֹמּלהרּבֹות

סּוסים" ּלֹו לֹו יהיּו ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְְִִֶַָֹ
לאסּוסים אחד סּוס ואפּלּו לפניו, ׁשרצים ְֲִִִֶֶַָָָָֹ

ּבלבד, עליה רֹוכב ׁשהּוא הּבהמה זּולת אצלֹו, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָיהיה
אצלֹו מּוכנים ׁשהם ּבארות ׁשּיהיּו סּוסים ְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻאֹו
― לעצמֹו אבל הּצבא; עליהם ׁשּירּכבּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָלּמלחמה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. אחת ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָרק

מּסנהדרין ב' .ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

― השס"ה הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לעצמֹו, מיחד ממֹון ְְְְְְְְִִֶַַַָָָֻמּלהרּבֹות

מאד" ירּבהּֿלֹו לא וזהב לכ"וכסף והּגבּול . ְְְְְְְֶֶֶַַָָָֹֹ
הֹוצאֹות להֹוציא מכדי למעלה לֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹהּוא,
ממֹון לקּבץ אבל לֹו. המיחדים ועבדיו מרּכבּתֹו ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֻעל
ּוכבר מּתר. זה הרי ― ּכלֿיׂשראל לצרכי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשּיהא
אּלּו, מצות ׁשלׁש טעם ּבּכתּוב יתעּלה ה' ְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּבאר

סּוסים "לאֿירּבהֿלֹו ּכלֹומר:    ְְִֶַַֹ
נׁשים ירּבהֿלֹו ולא   ְְִֶַָֹ

ׁשּנֹודע ּולפי מאד". ירּבהֿלֹו לא וזהב וכסף ,ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשלמה מענין ּכמפרסם ּבּטּול לידי ּבהן הּגיעּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻטעמן

ּבמּדע מעלתֹו ּגדל אף על הּׁשלֹום, ְֲֶַַַַַָָָָָֹעליו

ידידיה וׁשהּוא ּובחכמה    ְְְְְִֶָָָ
    אמרּו . : ְָ

טעמי ידעּו ׁשאּלּו אדם, לבני הערה ּבזה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיׁש
ׁשהרי לבּטּולן ּדר להם מֹוצאים היּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכלֿהּמצות

הּגדֹול הּׁשלם זה אפּלּו ּבזה טעה ֲִֵֶֶַַָָָָָ
ּבׁשּום לעברה סּבה זה מעׂשה יהא ׁשּלא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוחׁשב
ׁשהיּו החלּוׁשה, ּבדעּתם ההמֹון ּכלֿׁשּכן ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָּפנים,
זה ּדבר אסר לא ויאמרּו: ּבהן זלזּול לידי ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבאים
אנּו ― וכ ּכ ּבגלל אּלא זה ּדבר על צּוה ְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹולא
על נקּפיד ולא זֹו מצוה נּתנה ׁשּבעבּורֹו ּבּדבר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹנּזהר
הּדת. הפסד לידי ּבאים היּו וכ עצמּה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמצוה
מהן אין אבל טעמיהן; יתעּלה ה' הסּתיר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלפיכ
אֹותם ׁשרב אּלא וסּבה, טעם לּה ׁשאין אחת ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּגם
ולא ההמֹון ּדעֹות יּׂשיגּום לא והּטעמים ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹהּסּבֹות
ה' "ּפּקּודי הּנביא: ׁשהעיד ּכמֹו הם וכּלם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻיבינּום.

מׂשּמחיֿלב" יׁשרים  . ְְְִֵֵַָ

ה'תש"ע אייר ח' חמישי יום

.ËÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÙ˜ .Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקפ"ז ׁשבעההּמצוה להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹ
עממין     ֲִָ

 עּקר היּו ׁשהם ּכיון ְְִֵֵֶַַָָָּולאּבדם,
יתעּלה: אמרֹו והּוא הראׁשֹון. ויסֹודּה זרה ְְְֲִִִֶַָָָָָָעבֹודה

ּתחרימם" "ּכיֿהחרם  לנּו ּובאר . ֲֲִִֵֵֵֵַַָ
נלמד ׁשּלא ּכדי הּדבר: ׁשּטעם רּבים, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבכתּובים
ּומחּזקים המזרזים הּכתּובים ורּבים ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָמּכפירתם.
יחׁשֹוב ואּולי מצוה. מלחמת ּומלחמּתם ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָלהרגם,
ּכיון לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ׁשּזֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָמיׁשהּו
יחׁשֹוב לא זאת א אבדּו; ּכבר עממין ְְְְֲִִֶַַָָָָֹֹׁשּׁשבעה
נֹוהג ואינֹו לדֹורֹות נֹוהג ענין הבין ׁשּלא מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹאּלא

עם ׁשּנסּתּים ׁשענין והּוא: מּטרתֹו,לדֹורֹות, הּׂשגת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
אין ― מסּים ּבזמן קׁשּור הּדבר אֹותֹו ׁשּיהא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻּבלי
נֹוהג ׁשהּוא לפי לדֹורֹות", נֹוהג "אינֹו עליו ְְְִִֵֵֵֶָָאֹומרים
הלא הּדבר. לאֹותֹו אפׁשרּות נמצאת ׁשּבֹו ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹּבכלּֿדֹור
ּבכללּותֹו עמלק אתֿזרע ה' יאּבד אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּתראה,
ּבימינּו, ּבמהרה ׁשּיהיה ּכמֹו ― סֹופֹו עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָויׁשמידּנּו
אתֿזכר אמחה "ּכיֿמחה יתעּלה: ׁשהבטיח ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּכמֹו

וגֹו'" עמלק  ׁשּזה אז נאמר האם ― ְֲִֵֶֶַַָָֹ
עמלק" אתֿזכר "ּתמחה ׁשּנאמר   ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָ
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סט           
      

"אחי מּקרב מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום יתעּלה: ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמר
אמרּו , ׁשאּתה "ּכלֿמׂשימֹות : ְְִֶַָָָ

אבל ."אחי מּקרב אּלא יהיּו לא עלי ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמׂשים
הּנבּואה ספרי מּפסּוקי ידעּתי ּכבר ּבלבד, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּמלכּות

אמרּו ּובפרּוׁש ּדוד. ּבּה ׁשּזכה : ְְִֵֶָָָָָ
עד אחריו זרעֹו וכן ּדוד", ּבֹו זכה מלכּות ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ"ּכתר
ּבתֹורת ׁשּמאמין למי מל אין ּכלֿהּדֹורֹות. ְְֲִִֵֶֶֶַַַָסֹוף
ּדוקא; ׁשלמה מּזרע ּדוד, מּזרע אּלא רּבנּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹמׁשה
מלכּות לענין הּזה הּנכּבד הּזרע מּזּולת ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָֹוכל
ספק. ּבֹו ואין ּברּור וזה ּביּה. קרינא "נכרי" ―ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָ
ּביבמֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

 וסנהדריןוסֹוטהונּדה. ְְְְְִִֶַָָ

― השס"ד הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
נׁשים, ירּבהֿמּלהרּבֹות "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ

נׁשים" לֹו על יֹוסיף ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְִִֶַַָָֹ
נתּבארּו ּוכבר וקּדּוׁשין. ּבכתּבה נׁשים עׂשרה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻׁשמנה

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ;ּגם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
לֹוקה. ― עליהן ׁשּמֹוסיף ְְֲִֵֶֶֶַָוכלֿזמן

― השס"ג הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"לאֿירּבהֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא סּוסים, ְְְְְְִִִֶֶַַַָֹמּלהרּבֹות

סּוסים" ּלֹו לֹו יהיּו ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְְִִֶַָֹ
לאסּוסים אחד סּוס ואפּלּו לפניו, ׁשרצים ְֲִִִֶֶַָָָָֹ

ּבלבד, עליה רֹוכב ׁשהּוא הּבהמה זּולת אצלֹו, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָיהיה
אצלֹו מּוכנים ׁשהם ּבארות ׁשּיהיּו סּוסים ְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻאֹו
― לעצמֹו אבל הּצבא; עליהם ׁשּירּכבּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָלּמלחמה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. אחת ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָרק

מּסנהדרין ב' .ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

― השס"ה הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לעצמֹו, מיחד ממֹון ְְְְְְְְִִֶַַַָָָֻמּלהרּבֹות

מאד" ירּבהּֿלֹו לא וזהב לכ"וכסף והּגבּול . ְְְְְְְֶֶֶַַָָָֹֹ
הֹוצאֹות להֹוציא מכדי למעלה לֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹהּוא,
ממֹון לקּבץ אבל לֹו. המיחדים ועבדיו מרּכבּתֹו ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֻעל
ּוכבר מּתר. זה הרי ― ּכלֿיׂשראל לצרכי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשּיהא
אּלּו, מצות ׁשלׁש טעם ּבּכתּוב יתעּלה ה' ְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּבאר

סּוסים "לאֿירּבהֿלֹו ּכלֹומר:    ְְִֶַַֹ
נׁשים ירּבהֿלֹו ולא   ְְִֶַָֹ

ׁשּנֹודע ּולפי מאד". ירּבהֿלֹו לא וזהב וכסף ,ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשלמה מענין ּכמפרסם ּבּטּול לידי ּבהן הּגיעּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻטעמן

ּבמּדע מעלתֹו ּגדל אף על הּׁשלֹום, ְֲֶַַַַַָָָָָֹעליו

ידידיה וׁשהּוא ּובחכמה    ְְְְְִֶָָָ
    אמרּו . : ְָ

טעמי ידעּו ׁשאּלּו אדם, לבני הערה ּבזה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיׁש
ׁשהרי לבּטּולן ּדר להם מֹוצאים היּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכלֿהּמצות

הּגדֹול הּׁשלם זה אפּלּו ּבזה טעה ֲִֵֶֶַַָָָָָ
ּבׁשּום לעברה סּבה זה מעׂשה יהא ׁשּלא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוחׁשב
ׁשהיּו החלּוׁשה, ּבדעּתם ההמֹון ּכלֿׁשּכן ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָּפנים,
זה ּדבר אסר לא ויאמרּו: ּבהן זלזּול לידי ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבאים
אנּו ― וכ ּכ ּבגלל אּלא זה ּדבר על צּוה ְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹולא
על נקּפיד ולא זֹו מצוה נּתנה ׁשּבעבּורֹו ּבּדבר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹנּזהר
הּדת. הפסד לידי ּבאים היּו וכ עצמּה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמצוה
מהן אין אבל טעמיהן; יתעּלה ה' הסּתיר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלפיכ
אֹותם ׁשרב אּלא וסּבה, טעם לּה ׁשאין אחת ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּגם
ולא ההמֹון ּדעֹות יּׂשיגּום לא והּטעמים ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹהּסּבֹות
ה' "ּפּקּודי הּנביא: ׁשהעיד ּכמֹו הם וכּלם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻיבינּום.
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ה'תש"ע אייר ח' חמישי יום

.ËÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÙ˜ .Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקפ"ז ׁשבעההּמצוה להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹ
עממין     ֲִָ

 עּקר היּו ׁשהם ּכיון ְְִֵֵֶַַָָָּולאּבדם,
יתעּלה: אמרֹו והּוא הראׁשֹון. ויסֹודּה זרה ְְְֲִִִֶַָָָָָָעבֹודה

ּתחרימם" "ּכיֿהחרם  לנּו ּובאר . ֲֲִִֵֵֵֵַַָ
נלמד ׁשּלא ּכדי הּדבר: ׁשּטעם רּבים, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבכתּובים
ּומחּזקים המזרזים הּכתּובים ורּבים ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָמּכפירתם.
יחׁשֹוב ואּולי מצוה. מלחמת ּומלחמּתם ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָלהרגם,
ּכיון לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ׁשּזֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָמיׁשהּו
יחׁשֹוב לא זאת א אבדּו; ּכבר עממין ְְְְֲִִֶַַָָָָֹֹׁשּׁשבעה
נֹוהג ואינֹו לדֹורֹות נֹוהג ענין הבין ׁשּלא מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹאּלא

עם ׁשּנסּתּים ׁשענין והּוא: מּטרתֹו,לדֹורֹות, הּׂשגת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
אין ― מסּים ּבזמן קׁשּור הּדבר אֹותֹו ׁשּיהא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻּבלי
נֹוהג ׁשהּוא לפי לדֹורֹות", נֹוהג "אינֹו עליו ְְְִִֵֵֵֶָָאֹומרים
הלא הּדבר. לאֹותֹו אפׁשרּות נמצאת ׁשּבֹו ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹּבכלּֿדֹור
ּבכללּותֹו עמלק אתֿזרע ה' יאּבד אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּתראה,
ּבימינּו, ּבמהרה ׁשּיהיה ּכמֹו ― סֹופֹו עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָויׁשמידּנּו
אתֿזכר אמחה "ּכיֿמחה יתעּלה: ׁשהבטיח ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּכמֹו

וגֹו'" עמלק  ׁשּזה אז נאמר האם ― ְֲִֵֶֶַַָָֹ
עמלק" אתֿזכר "ּתמחה ׁשּנאמר   ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָ
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ע          
      

נֹוהג הּוא אּלא לֹומר, אין ּכ לדֹורֹות?! נֹוהג ְֵֵֵֵֶַָָאינֹו
מצוה עמלק זרע יּמצא וכלֿעֹוד ודֹור. ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָּבכלֿדֹור
הּוא ּולאּבדם עממין ׁשבעה הריגת וכ ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָלהכריתֹו.
ואנחנּו מצוה. מלחמת והיא ― ּבֹו ׁשּנצטּוינּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָצּוּוי

לׁשרׁשם מצּוים ּֿבכל ּולרדפם ְְְְְְִָָָָָֻ
עד עׂשינּו, וכ האחרֹון, עד ׁשּיּׁשמדּו, עד ודֹור ְְֲִִֶַַַַָָָָָדֹור
הּׁשארית ונתּפּזרה ּדוד, עלֿידי הׁשמדתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּנׁשלמה
ׁשרׁש. ּבהם נׁשאר ׁשּלא עד האּמֹות ּבין ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻונטמעה
הּמצוה ּתהיה לא ּכלּו, ׁשּכבר זה עלֿידי ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹאּולם
לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה להרגם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנצטּוינּו
נֹוהגת ׁשאינּה עמלק ּבמלחמת נאמר ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹּכׁשם
מצוה ּכי והכרתתם, הׁשמדתם אחר אפּלּו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָלדֹורֹות,
ּכמֹו מיחד ּבמקֹום ולא ּבזמן קׁשּורה אינּה ְְְְְְִֵַָָָָֹֻזֹו
היא אּלא למצרים, אֹו לּמדּבר המיחדֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֻהּמצות
ּבנמצא יהיה וכלֿעֹוד עליו, ׁשּמצּוים ּבמי ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֻקׁשּורה

    אֹותֹו ּבֹו ְְִַמקּימים
ּבין ּבהבּדל ּולהתּבֹונן להבין ל ראּוי ּובכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּצּוּוי.
ׁשהּמצוה יׁש ּכי עליו. ׁשּנצטּוה הּדבר ּובין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמצוה
ּכבר עליו ׁשּנצטּוה ׁשהּדבר אּלא לדֹורֹות, ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנֹוהגת
הּדבר ּבהעדר לא א מןֿהּדֹורֹות; ּבדֹור ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹנעּדר
לדֹורֹות נֹוהגת לאינּה הּמצוה ּתהפ עליו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנצטּוה
הּדבר היה אם לדֹורֹות נֹוהגת אינּה ּתהיה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָאבל
מסּים, ּבמּצב מצּוי מסּים ּדבר ׁשּיהא והּוא: ְְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָֻֻלהפ
אחד ּדין אֹו אחד, מעׂשה ּבֹו לעׂשֹות חּיב ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָוהיה
אףֿעלּֿפי חֹובה, אינֹו והּיֹום ― מסּים ְְְִִֵַַַַָָֻּובזמן
זקן לוי ּכגֹון: הּמּצב, ּבאֹותֹו מצּוי הּדבר ְְִֵֵֶַַַָָָָָׁשאֹותֹו
ּכמֹו הּיֹום. אצלנּו ּכׁשר והּוא ּבּמדּבר ּפסּול ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה

ּבמקֹומֹו ׁשּנתּבאר .ודעהּו זה ּכלל והבן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

― המ"ט ׁשּלאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹֻ
יקלקלּו ׁשּלא ּכדי עממין, מּׁשבעה אדם ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹלהחיֹות
אמרֹו והּוא זרה, ּבעבֹודה ויטעּום ּבניֿאדם ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָאת

ּכלֿנׁשמה" תחּיה "לא יתעּלה:  ותהיה . ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ
קפז. ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו עׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָהריגתם
לֹו אתֿׁשאפׁשר ― מהם הֹורג ואינֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָוהעֹובר

לאֿתעׂשה. מצות על עבר זה הרי ― ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹלהרגֹו

― הקפ"ח זרעהּמצוה להכרית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּונקבֹות, זכרים עׂשו, זרע מּכלֿׁשאר ּבלבד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעמלק
אתֿזכר "ּתמחה יתעּלה: אמרֹו והּוא וגדֹול, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹקטן

עמלק"  מּקדם הזּכרנּו ּוכבר ְְְֲִִֵֶַָָֹ
  אמרם מצות "ׁשלׁש : ְְִָָָֹֹ

להם למּנֹות לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָנצטּוּו
ׁשל זרעֹו ּולהכרית ּביתֿהּבחירה, להם ולבנֹות ,ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָמל
מצוה. מלחמת היא עמלק מלחמת וגם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָעמלק".

מּסֹוטה ח' ּבפרק ּדיניה נתּבארּו .ּוכבר ְְְֲִִִֶֶֶָָָָ

― הקפ"ט אתהּמצוה לזּכֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָ
ׁשּנאמר ּברע, אֹותנּו ׁשּקּדם עמלק, לנּו ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאׁשרֿעׂשה
ּבדברים אתֿהּנפׁשֹות ּונעֹורר ּוזמן ּבכלֿזמן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאתֿזה
ּכדי לׂשנאֹו, ּבניֿהאדם את ׁשּנקרא ּבֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָלהּלחם
ּתמעט ולא ׂשנאתֹו ּתחלׁש ולא הּדבר יּׁשכח ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
את "זכֹור יתעּלה: אמרֹו וזה הּזמן; ּבמׁש ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּנפׁשֹות

עמלק" ל אׁשרֿעׂשה  ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲֲִֵֵֶָָָ
   ל אׁשרֿעׂשה את "זכֹור :ְֲֵֶָָָ

ּכלֹומר: ּבּלב". ― ּתׁשּכח לא ּבּפה, ― ְְֲִֵֵֶַַַָָֹעמלק
ׁשּלא ,לכ אדם ּבני ׁשּיביאּו ּבפי ּדברים ְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָֹאמֹור

ספרא ּולׁשֹון מןֿהּלב. ׂשנאתֹו ּתסּור  ְְְִִִֵַָָָ
יכֹול עמלק, ל אׁשרֿעׂשה את "זכֹור :ְֲֲֵֵֶָָָָָ

ׁשכחת הרי ּתׁשּכח, ׁשּלא אֹומר ּכׁשהּוא ?ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹּבלבב
ׁשּתהא ― זכֹור? מקּים אני מה הא אמּורה; ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָהּלב

עׂשהׁשֹונה אי ּתראה, הלא ."ּבפי ְְֲִִֵֶֶָָֹ
זכר ׁשהּוא זֹו: מצוה לקּים ּכׁשּבא הּנביא, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשמּואל
"ּפקדּתי אמרֹו: והּוא להרגם, צּוה ואחרּֿכ ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָּתחּלה,

ליׂשראל" עמלק אׁשרֿעׂשה את  . ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָ

― הנ"ט מּלׁשּכֹוחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּברע. קּדמּונּו ואׁשר עמלק, זרע לנּו עׂשה אׁשר ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
ׁשּזכירת עׂשה מּמצות קפ"ט ּבמצוה ּבארנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹּוכבר
― לֹו האיבה וחּדּוׁש עמלק זרע לנּו ּׁשעׂשה ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָמה
ּדבר מּלהׁשלי אנּו מזהרים וכ עׂשה. מצות ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻהיא
לאֿתעׂשה, מצות והיא ― ּומּלׁשכחֹו מּלּבנּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹזה

ּתׁשּכח" "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא  , ְְְְִִֶַָָֹ
ּובספרי   ;ּבּפה ― "זכֹור" : ְְִֵֶַָ

איבתֹו ּתׁשלי אל ּכלֹומר: ּבּלב, ― ּתׁשּכח" ְְְִִֵֵַַַַָָֹ"לא
.מּלּב ּתסירּנה ְְִִִֶֶַָואל

ה'תש"ע אייר ט' שישי יום
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― המ"ו ׁשּלעֹולםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻ

ּכפירתם נלמד ׁשּלא ּכדי מצרים, ּבארץ לגּור ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלא
והּוא הּתֹורה, לדעת המגּנים ּכמנהגיהם ננהג ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֻוׁשּלא
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עֹוד" הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון "לא יתעּלה: ְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹאמרֹו
  ׁשלׁש זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר .ְְְְִִֶַַָָָָֹ
אמרּו ּפעמים,     : ְְִָָ

ׁשּלא אתֿיׂשראל ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות ְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹֹּבׁשלׁשה
ּובׁשלׁשּתן למצרים חזרּו ּובׁשלׁשה למצרים, ְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָֹלׁשּוב
הּוא מהם אחד ― הּמקֹומֹות ׁשלׁשת ְְְֵֶֶֶֶֶַָֹנענׁשּו.
אמרּתי אׁשר ּבּדר" אמרֹו: ― והּׁשני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהזּכרנּו;

לראתּה" עֹוד לאֿתסיף ל  והּׁשליׁשי ; ְְְְִִִִַָֹֹ
לא הּיֹום אתֿמצרים ראיתם אׁשר "ּכי אמרֹו: ―ְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹ

עדֿעֹולם" עֹוד לראתם תספּו  ֿואף ְְִִַַָָֹֹ
ּבּקּבלה לנּו ּבא סּפּור, ׁשהּוא הּלׁשֹון ׁשּפׁשט ְִִֶֶַַַַַָָָָָעלּֿפי

סּכה ּגמרא ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר לאו. ׁשהּוא ְְְְִֵֶָָָָָָֻ
לדּור ׁשאסּור הארץ מּכלל היא אלכסנּדריא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּגם

ארץ חבל מֹודדים אלכסנּדריא ּומּים ּבּה, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ
מאֹות ארּבע ורחב ּפרסה מאֹות ארּבע ְְְְְֵֵֶַַַַַַָֹֹּבאר

ּבּה. לדּור ׁשאסּור מצרים ּכלֿארץ וזֹוהי ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּפרסה,
לעבר ּכדי אֹו מסחר לׁשם ּבּה לעבר מּתר ְְְֲֲֲִֵֵַַָָָָֹֹֻאבל

ּבירּוׁשלמי אמרּו ּובפרּוׁש אחרת. לארץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָ
  חֹוזר אּתה אבל חֹוזר, אּתה אי ליׁשיבה :ֲִִִֵֵַַָָָָ

הארץ. ּולכּבּוׁש ולפרקמטיא ְְְְְְִִִֶַַָָָָלסחֹורה

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
ׁשּנצטּוינּו   ׁשאר ּבמלחמת ְְְְִִִֶֶֶַָ

ׁשּכן רׁשּות. מלחמת הּנקראת: והיא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֻהאּמֹות,
על ּברית עּמהם נכרֹות עּמהם, נּלחם ׁשאם ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָנצטּוינּו

ּבלבד נפׁשם עּמנּו יׁשלימּו אם ; ְְְִִִִַַַָָ
ּתׁשלּום עליהם נּטיל אז אתֿהארץ, לנּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוימסרּו
למס ל "יהיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ועבדּות, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָמּסים

"ועבדּו  ספרי ּולׁשֹון .  ְְֲִֵַָ
ולא מּסים עלינּו אנּו מקּבלין "אמרּו: :ְְְְִִִֵַָָָֹ

להם ׁשֹומעין אין ― מּסים ולא ׁשעּבּוד ְְְְִִִִִֵֶָֹׁשעּבּוד,
ּדבר ׁשּיּתנּו והּוא: וזֹו". זֹו עליהם ׁשּיקּבלּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָעד
ויהיּו ההיא ּבעת הּמל ׁשּיקּבע ּכפי ּכלֿׁשנה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקבּוע
ענין וזהּו וׁשפלּות, ּבמֹורא ּונתּונים ְְְְְְְִִִִִֶַָָנכנעים
נצטּוינּו ― אּתנּו יׁשלימּו לא אם אבל ְְְֲִִִִִִַַַָָֹהּׁשעּבּוד.
ּכלֿׁשללּה ולקחת וגדֹול, קטן ּבעיר, ּכלֿזכר ְְְֲִַַַָָָָָָָָָָֹלהרֹוג
תׁשלים "ואםֿלא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹוכלֿהּנׁשים,

וגֹו'" עּמ וכלֿזה .    ְְִֶָָ
  ּוכבר הרׁשּות. מלחמת ּדין ְְְִִֶֶָָהּוא

מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
מּסנהדרין ב' .ּובפרק ְְְִִֶֶֶַ

― הנ"ו לקראהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
צּונּו ׁשה' והּוא לעֹולם, ּומֹואב לעּמֹון ְְְִֶַָָָָׁשלֹום
לפני לאנׁשיהן נׁשלח הערים על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּבצּורנּו
אם אּתנּו; ׁשּיׁשלימּו מהם ּונבּקׁש ׁשּיּכנעּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמלחמה
ּבם להּלחם לנּו אסּור אתֿהעיר, לנּו ְְְִִִֵֶָָָָָָימסרּו
עׂשה מּמצות ק"ץ ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּולהרגם,
מנהג עּמהם נֹוהגים ׁשאין ּומֹואב מעּמֹון חּוץ ―ְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשלֹום להם מלהקּדים ה' הזהירנּו אּלא ְְְִִִִֶֶֶַָָָָזה;
"לאֿתדרׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּיּכנעּו. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹּומּלבּקׁש

וטבתם ׁשלמם  ספרי ּולׁשֹון .: ְְְְִֵָָָֹֹ
עליה להּלחם אלֿעיר ּכיֿתקרב ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"מּכלל

לׁשלֹום אליה וקראת  ?ּכאן אף יכֹול ְְֵֶַָָָָָָָ
 ׁשלמם "לאֿתדרׁש לֹומר: ְְְִַַָֹֹֹּתלמּוד

ׁשּנאמר: מּכלל וטבתם".     ְְֱִֶֶַַָָֹ
  "לֹו ּבּטֹוב  ּכאן אף יכֹול ַַָָ

 :לֹומר ּתלמּוד ,  ְַַ
"לעֹולם ּכלֿימי "וטבתם, . ְְֶָָָָָֹ

― הנ"ז מּלכרֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
להּציק ּכדי עיר על הּמצֹור ּבׁשעת מאכל ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָאילנֹות
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לּבם, ּולהכאיב ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹלאנׁשיה

תכרת" לא ואתֹו ― אתֿעצּה תׁשחית  . ְְְִִֵֶַָֹֹֹ
מי ּכגֹון זה, לאו ּבכלל ּכלֿהׁשחתה נכנסת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוכן
― לבּטלה ּכלי יׁשּבֹור אֹו לבּטלה ּבגד ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשּיׂשרֹוף
ּובסֹוף ולֹוקה "לאֿתׁשחית" מּׁשּום עֹובר זה ְְְֲִִֵֵֶֶַֹהרי

―מּכֹות טֹובֹות אילנֹות ׁשּקֹוצץ נתּבאר, ְִִֵֵֶַָָ
ואתֹו תאכל "מּמּנּו מהכא: ואזהרּתּה אמרּו: ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלֹוקה.
ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר תכרת" ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹֹלא

ּבתרא .מּבבא ְִַָָָ

― הקצ"ב ׁשּבזמןהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
לּמחנה מחּוץ ּדר נכין לּמלחמה מחנֹותינּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיצאּו
ּבכלֿמקֹום צרכיו ּכלֿאיׁש יעׂשה ולא יּפנּו, ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹׁשּבֹו

  ׁשעֹוׂשים ּכדר ― האהלים ְִִֵֶֶֶָָֹּובין
ל ּתהיה "ויד יתעּלה: אמרֹו והּוא ― ְְְְְְִִֶֶַָָָֻהאּמֹות

וגֹו'" לּמחנה מחּוץ  ספרא ּולׁשֹון . ְְְֲִִֶַַָ
 והּנה ׁשּנאמר: מקֹום, אּלא יד "אין :ְֱִֵֵֶֶֶַָָָ

יד" לֹו מּציב  . ִַָ

― הקצ"ג ּכליהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
הּמחנה לכלֿאנׁשי הּמלחמה ּכלי עם ּתלּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהחפירה
הּמּוכנה ּבּדר ׁשם ׁשּיּפנה מקֹום ּבֹו לחּפֹור ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכדי
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עֹוד" הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון "לא יתעּלה: ְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹאמרֹו
  ׁשלׁש זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר .ְְְְִִֶַַָָָָֹ
אמרּו ּפעמים,     : ְְִָָ

ׁשּלא אתֿיׂשראל ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות ְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹֹּבׁשלׁשה
ּובׁשלׁשּתן למצרים חזרּו ּובׁשלׁשה למצרים, ְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָֹלׁשּוב
הּוא מהם אחד ― הּמקֹומֹות ׁשלׁשת ְְְֵֶֶֶֶֶַָֹנענׁשּו.
אמרּתי אׁשר ּבּדר" אמרֹו: ― והּׁשני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהזּכרנּו;

לראתּה" עֹוד לאֿתסיף ל  והּׁשליׁשי ; ְְְְִִִִַָֹֹ
לא הּיֹום אתֿמצרים ראיתם אׁשר "ּכי אמרֹו: ―ְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹ

עדֿעֹולם" עֹוד לראתם תספּו  ֿואף ְְִִַַָָֹֹ
ּבּקּבלה לנּו ּבא סּפּור, ׁשהּוא הּלׁשֹון ׁשּפׁשט ְִִֶֶַַַַַָָָָָעלּֿפי

סּכה ּגמרא ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר לאו. ׁשהּוא ְְְְִֵֶָָָָָָֻ
לדּור ׁשאסּור הארץ מּכלל היא אלכסנּדריא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּגם

ארץ חבל מֹודדים אלכסנּדריא ּומּים ּבּה, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ
מאֹות ארּבע ורחב ּפרסה מאֹות ארּבע ְְְְְֵֵֶַַַַַַָֹֹּבאר

ּבּה. לדּור ׁשאסּור מצרים ּכלֿארץ וזֹוהי ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּפרסה,
לעבר ּכדי אֹו מסחר לׁשם ּבּה לעבר מּתר ְְְֲֲֲִֵֵַַָָָָֹֹֻאבל

ּבירּוׁשלמי אמרּו ּובפרּוׁש אחרת. לארץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָ
  חֹוזר אּתה אבל חֹוזר, אּתה אי ליׁשיבה :ֲִִִֵֵַַָָָָ

הארץ. ּולכּבּוׁש ולפרקמטיא ְְְְְְִִִֶַַָָָָלסחֹורה

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
ׁשּנצטּוינּו   ׁשאר ּבמלחמת ְְְְִִִֶֶֶַָ

ׁשּכן רׁשּות. מלחמת הּנקראת: והיא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֻהאּמֹות,
על ּברית עּמהם נכרֹות עּמהם, נּלחם ׁשאם ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָנצטּוינּו

ּבלבד נפׁשם עּמנּו יׁשלימּו אם ; ְְְִִִִַַַָָ
ּתׁשלּום עליהם נּטיל אז אתֿהארץ, לנּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוימסרּו
למס ל "יהיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ועבדּות, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָמּסים

"ועבדּו  ספרי ּולׁשֹון .  ְְֲִֵַָ
ולא מּסים עלינּו אנּו מקּבלין "אמרּו: :ְְְְִִִֵַָָָֹ

להם ׁשֹומעין אין ― מּסים ולא ׁשעּבּוד ְְְְִִִִִֵֶָֹׁשעּבּוד,
ּדבר ׁשּיּתנּו והּוא: וזֹו". זֹו עליהם ׁשּיקּבלּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָעד
ויהיּו ההיא ּבעת הּמל ׁשּיקּבע ּכפי ּכלֿׁשנה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקבּוע
ענין וזהּו וׁשפלּות, ּבמֹורא ּונתּונים ְְְְְְְִִִִִֶַָָנכנעים
נצטּוינּו ― אּתנּו יׁשלימּו לא אם אבל ְְְֲִִִִִִַַַָָֹהּׁשעּבּוד.
ּכלֿׁשללּה ולקחת וגדֹול, קטן ּבעיר, ּכלֿזכר ְְְֲִַַַָָָָָָָָָָֹלהרֹוג
תׁשלים "ואםֿלא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹוכלֿהּנׁשים,

וגֹו'" עּמ וכלֿזה .    ְְִֶָָ
  ּוכבר הרׁשּות. מלחמת ּדין ְְְִִֶֶָָהּוא

מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
מּסנהדרין ב' .ּובפרק ְְְִִֶֶֶַ

― הנ"ו לקראהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
צּונּו ׁשה' והּוא לעֹולם, ּומֹואב לעּמֹון ְְְִֶַָָָָׁשלֹום
לפני לאנׁשיהן נׁשלח הערים על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּבצּורנּו
אם אּתנּו; ׁשּיׁשלימּו מהם ּונבּקׁש ׁשּיּכנעּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמלחמה
ּבם להּלחם לנּו אסּור אתֿהעיר, לנּו ְְְִִִֵֶָָָָָָימסרּו
עׂשה מּמצות ק"ץ ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּולהרגם,
מנהג עּמהם נֹוהגים ׁשאין ּומֹואב מעּמֹון חּוץ ―ְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשלֹום להם מלהקּדים ה' הזהירנּו אּלא ְְְִִִִֶֶֶַָָָָזה;
"לאֿתדרׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּיּכנעּו. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹּומּלבּקׁש

וטבתם ׁשלמם  ספרי ּולׁשֹון .: ְְְְִֵָָָֹֹ
עליה להּלחם אלֿעיר ּכיֿתקרב ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"מּכלל

לׁשלֹום אליה וקראת  ?ּכאן אף יכֹול ְְֵֶַָָָָָָָ
 ׁשלמם "לאֿתדרׁש לֹומר: ְְְִַַָֹֹֹּתלמּוד

ׁשּנאמר: מּכלל וטבתם".     ְְֱִֶֶַַָָֹ
  "לֹו ּבּטֹוב  ּכאן אף יכֹול ַַָָ

 :לֹומר ּתלמּוד ,  ְַַ
"לעֹולם ּכלֿימי "וטבתם, . ְְֶָָָָָֹ

― הנ"ז מּלכרֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
להּציק ּכדי עיר על הּמצֹור ּבׁשעת מאכל ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָאילנֹות
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לּבם, ּולהכאיב ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹלאנׁשיה

תכרת" לא ואתֹו ― אתֿעצּה תׁשחית  . ְְְִִֵֶַָֹֹֹ
מי ּכגֹון זה, לאו ּבכלל ּכלֿהׁשחתה נכנסת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוכן
― לבּטלה ּכלי יׁשּבֹור אֹו לבּטלה ּבגד ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשּיׂשרֹוף
ּובסֹוף ולֹוקה "לאֿתׁשחית" מּׁשּום עֹובר זה ְְְֲִִֵֵֶֶַֹהרי

―מּכֹות טֹובֹות אילנֹות ׁשּקֹוצץ נתּבאר, ְִִֵֵֶַָָ
ואתֹו תאכל "מּמּנּו מהכא: ואזהרּתּה אמרּו: ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלֹוקה.
ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר תכרת" ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹֹלא

ּבתרא .מּבבא ְִַָָָ

― הקצ"ב ׁשּבזמןהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
לּמחנה מחּוץ ּדר נכין לּמלחמה מחנֹותינּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיצאּו
ּבכלֿמקֹום צרכיו ּכלֿאיׁש יעׂשה ולא יּפנּו, ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹׁשּבֹו

  ׁשעֹוׂשים ּכדר ― האהלים ְִִֵֶֶֶָָֹּובין
ל ּתהיה "ויד יתעּלה: אמרֹו והּוא ― ְְְְְְִִֶֶַָָָֻהאּמֹות

וגֹו'" לּמחנה מחּוץ  ספרא ּולׁשֹון . ְְְֲִִֶַַָ
 והּנה ׁשּנאמר: מקֹום, אּלא יד "אין :ְֱִֵֵֶֶֶַָָָ

יד" לֹו מּציב  . ִַָ

― הקצ"ג ּכליהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
הּמחנה לכלֿאנׁשי הּמלחמה ּכלי עם ּתלּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהחפירה
הּמּוכנה ּבּדר ׁשם ׁשּיּפנה מקֹום ּבֹו לחּפֹור ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכדי
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עב           
      

ׁשּלא ּכדי ׁשּיּפנה, אחר אתֿהּצֹואה ויכּסה ,ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלכ
הּמל ּבמחנה הארץ ּפני על הּצֹואה חמהּתראה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

"ּכיֿתצא הּפרׁשה: ּבתחּלת ׁשאמר ּכמֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדוקא,
"איב על מחנה  הּוא זה צּוּוי ּולׁשֹון . ְְֲִֶֶֶַַֹ

"עלֿאזנ ל ּתהיה "ויתד יתעּלה: אמרֹו . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ
ספרי ּולׁשֹון מקֹום אּלא אזנ "אין : ְְְֲִֵֵֵֶֶָ

"זּיּונ       . ִֶ

ה'תש"ע אייר י' קודש שבת יום

   
    

       
― הקצ"א ּכהןהּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ

ׁשּיֹוכיח אתֿתֹוכחת העם לפני ְְִִֵֶֶַַָָ
הּמלחמה      ְִַָָ

   ,ׁשּיּלחם ראּוי ׁשאינֹו מי ויחזיר ,ְֲִִִֵֵֶֶַָָ
ּתלּויֹות ׁשּמחׁשבֹותיו מּפני הן חלׁשתֹו, מּפני ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֻהן
והם ― לּמלחמה ּגיׁשה חסר לֹו הּגֹורם ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבדבר

הּכתּוב ׁשּבאר הּדברים ׁשלׁשת  ― ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
נקרא: זה וכהן ּבּמלחמה. מתחילים אחרּֿכ ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹורק
הּנזּכר ּכּלׁשֹון ּבתֹוכחּתֹו ויאמר ְְְְְְִִַַַַַָָָָֹ'מׁשּוחֿמלחמה'.
אתֿ המעֹודדים ּדברים זה ּבענין ויֹוסיף ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָּבּתֹורה,
אתֿנפׁשם למסֹור אֹותם ּומביאים לּמלחמה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָהעם
המקלקלים ּבּסכלים הּנקמה ועל ה', ּדת נצחֹון ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָעל
"והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא הּיּׁשּוב, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָאתֿסדר

הּכהן" ונּגׁש אלֿהּמלחמה ּכקרבכם ֿאחר . ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
רּכי להחזיר הּצבא ּבׁשּורֹות להכריז יצּוה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכ
אכל, ולא נטע אֹו יׁשב ולא ׁשּבנה וכלֿמי ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּלבב,
אמרֹו: והּוא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ּכנס ולא ארׂש ְְְְֵֵֵֶַַַָָָֹאֹו

הּׁשטרים" "ודּברּו ּבגמרא אמרּו . ְְְְְִִִַָָָֹ
וׁשֹוטר מדּבר ּכהן ― הּׁשטרים "ודּברּו :ְְְְְִִֵֵֵַַֹֹ

מ ּתֹוכחת ּכלֹומר: וכלֿזה, ׁשּוחֿמלחמהמׁשמיע". ְְְְְְִִֶַַַַַָָָ
אּלא חֹובה אינֹו הּמלחמה ּבערכי ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹוההכרזה
מלחמת אבל זה; ּדין נֹוהג ּובּה הרׁשּות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָּבמלחמת
ּתֹוכחה לא מּכלֿזה, ּדבר ׁשּום ּבה אין ― ְִִֵֶָָָָָָָֹמצוה

  הכרזה ולא  ְְַָָֹ
 מּסֹוטה ח' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְְִִֵֶֶֶָָ

.זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם .ְְְֲִִִֵָָָ

― הרי"ד ׁשּיתיחדהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
למּסעֹות ּבּה יל ולא ׁשלמה, ׁשנה לאׁשּתֹו ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹהחתן

לזה ּבכלֿהּדֹומה יתחּיב ולא ּכּבּוׁש, לצבא יצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹולא
ׁשּכנסּה מּיֹום ּתמימה ׁשנה עּמּה יׂשמח אּלא ―ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ

ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
אׁשרֿלקח" אתֿאׁשּתֹו וׂשּמח אחת  . ְְֲִִֶֶֶַָָָ

מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

― השי"א מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
מןֿ עבֹודה לׁשּום ׁשנה ּבמׁש מּביתֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָאתֿהחתן
נפטרּנּו אּלא לזּולתּה, ולא למלחמה לא ְְְְְְֲִִֶֶָָָָָָֹֹהעבֹודֹות
להעדרֹו הּגֹורמים מחֹובֹות ּכלֿהּׁשנה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבמׁש
לכלֿ עליו "ולאֿיעבר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמּביתֹו,

סֹוטהּדבר" ּגמרא ּולׁשֹון .יצא "לא : ְְֵֵָָָָָֹ
יתּקןּבּצבא" אבל יצא, ּבלא הּוא ּבּצבא יכֹול ְְֲֵֵֵַַַָָָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ― ּומזֹון מים ויסּפק זין ְְִִִֵֵַַַַַָּכלי
אּתה ּדאין הּוא עליו לכלּֿדבר, עליו ְְְֲֵַַָָָָָָָָֹֹ'ולאֿיעבר

אחרים על מעביר אּתה אבל מעביר  ֲֲֲֲִִִֵַַַַָָ
   לי ּדנפקא מאחר וכי ,ְְְִִֵַַָָ

 לא" לכלּֿדבר", עליו ְֲִַָָָָָֹֹֹמ"ּלאֿיעבר
לאוין". ּבׁשני עליו לעבר לי? לּמה ּבּצבא" ְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹיצא
ּכלֿמהּֿׁשחּיבים ׁשּלא הּתׁשיעי ּבּכלל ּבארנּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּוכבר
החתן ׁשּגם ודע מצות. ׁשּתי יהיה לאוין ּבׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעליו

עצמֹו      ְַ
  :ּכלֹומר מּביתֹו, מּלצאת ְְִִֵֵַָָֻמזהר

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלֿהּׁשנה. ― ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹלנסע
מּסֹוטה ח' .ּבפרק ְִֶֶָ

― הנ"ח מּלירֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ּומּלערֹוץ הּמלחמה ּבׁשעת אתֿהּכֹופרים ְְְֲִִִִֶַַַַָָ

ולעמֹוד ּולהתחּזק להתאּמץ חֹובה אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּפניהם,
האחר העם לאחֹורּכנגד ּופֹונה וכלֿהּנסֹוג . ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ

"לא אמרֹו: והּוא לאֿתעׂשה, על עבר זה הרי ―ְְֲֲֵֶֶַַַָָֹֹ
מּפניהם" תערץ  :ואמר אתֿהּלאו וכפל . ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתיראּום" "לא  ּבענין אתֿהּצּוּוי וכפל . ְְְִִִֶַַָָָֹ

לפנֹות וׁשּלא לערֹוץ ׁשּלא ּכלֹומר: הרּבה, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַֹֹזה
אפׁשר זה ׁשּבמּצב לפי הּמלחמה ּבׁשעת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָלאחֹור
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר האמת. ּדבר את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָלקּים

מּסֹוטה ח' .ּבפרק ְִֶֶָ

― הרכ"א יפתהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּתאר,   ְְְִֶַַָֹ

יפתּֿתאר" אׁשת ּבּׁשביה "וראית  ּוכבר ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
קּדּוׁשין ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵֵָָ
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― הרס"ג מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבא הּפעם ּבאֹותּה ּבעילתּה אחרי יפתּֿתאר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹאׁשת
ּבמקֹומֹו, ׁשּנתּבאר ּכמֹו העיר, ּכּבּוׁש ּבׁשעת ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָעליה
ּבּה חפצּת אםֿלא "והיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹוהּוא

ל ּומכר לנפׁשּה בּכסף"וׁשּלחּתּה אֿתמּכרּנה . ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

― הרס"ד ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבאמרי ּכּונתי ּבעילתּה. אחר יפתּֿתאר ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָֹמּלהעביד
אצלֹו ויּניחּנה ׁשפחה יעׂשּנה ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ"להעבידּה":
אמרֹו והּוא ׁשפחּות, ּדר העֹובדֹות הּׁשפחֹות ְְְְְְִִֶֶַָָָָּכׁשאר

עּניתּה" אׁשר ּתחת ּבּה "לאֿתתעּמר .יתעּלה: ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ספרי ּולׁשֹון  ― ּבּה "לאֿתתעּמר : ְְְִִֵֵַָֹ

לאוין ׁשּׁשני ל נתּבאר הּנה ּבּה". ּתׁשּתּמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּלא

ׁשהזהר והם: נפרדים, ענינים ׁשני על מזהירים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻאּלּו
ּדר אצלֹו מּלהׁשאירּה וגם לזּולתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָמּלמכרּה
"וׁשּלחּתּה יתעּלה: ׁשּצּוה ּכמֹו אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָׁשפחּות,

ּפרׁשּו וכ לנפׁשּה".   ְְְְֵַָָ
ּומכרֹו" "והתעּמרּֿבֹו נפׁש ּבגֹונב ּׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָּבמה

  אמרּו , לרׁשּותֹו מּׁשּיכניסֹו : ְְְִִִֶַָ
ּבתחּלת יפתּֿתאר ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹויׁשּתּמׁש

.קּדּוׁשין ִִ
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עג            
      

― הרס"ג מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבא הּפעם ּבאֹותּה ּבעילתּה אחרי יפתּֿתאר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹאׁשת
ּבמקֹומֹו, ׁשּנתּבאר ּכמֹו העיר, ּכּבּוׁש ּבׁשעת ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָעליה
ּבּה חפצּת אםֿלא "והיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹוהּוא

ל ּומכר לנפׁשּה בּכסף"וׁשּלחּתּה אֿתמּכרּנה . ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

― הרס"ד ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבאמרי ּכּונתי ּבעילתּה. אחר יפתּֿתאר ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָֹמּלהעביד
אצלֹו ויּניחּנה ׁשפחה יעׂשּנה ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ"להעבידּה":
אמרֹו והּוא ׁשפחּות, ּדר העֹובדֹות הּׁשפחֹות ְְְְְְִִֶֶַָָָָּכׁשאר

עּניתּה" אׁשר ּתחת ּבּה "לאֿתתעּמר .יתעּלה: ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ספרי ּולׁשֹון  ― ּבּה "לאֿתתעּמר : ְְְִִֵֵַָֹ

לאוין ׁשּׁשני ל נתּבאר הּנה ּבּה". ּתׁשּתּמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּלא

ׁשהזהר והם: נפרדים, ענינים ׁשני על מזהירים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻאּלּו
ּדר אצלֹו מּלהׁשאירּה וגם לזּולתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָמּלמכרּה
"וׁשּלחּתּה יתעּלה: ׁשּצּוה ּכמֹו אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָׁשפחּות,

ּפרׁשּו וכ לנפׁשּה".   ְְְְֵַָָ
ּומכרֹו" "והתעּמרּֿבֹו נפׁש ּבגֹונב ּׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָּבמה

  אמרּו , לרׁשּותֹו מּׁשּיכניסֹו : ְְְִִִֶַָ
ּבתחּלת יפתּֿתאר ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹויׁשּתּמׁש
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שישי עמ' א



יום ראשון ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמרעד

ביאורים למסכת סוטה דף יט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
           

          
        

         
         
          

          
            

          
        

          
         

        
       

      
       

           
      

        
   

   

    
          

        
      

          
          

         
        

        
        
        

        

         
        

          


          
           

          
        

            
          

           
          

         
        

           
         

           
            
            

        
           

         
          

         
        

        
         

          
        
          
          
           

         
        

          
      

        











































































































































     

              
             
            

            
     

       
     

     
     

     
      
      
      
     
      
      
     
     

   

   
     

     
     
       
     

     
     

      
   

      

     
    

    
      

      
      

     
      

     
        
      
     
      
      

     
      
     

    
        

          
            

           
          
             

           















































































































          
            
            
           
     

      

    
    
       
    
       
       
      
       
      

     
      


    

   
    
     
      
     

    

    
   
       
     
      
      
     
     
     
      
     
     
     
    
    
     
     
      
    
     
     
     
      
           
           
          
          
             
          

     

















































































































       


        
        
       
       
        
      
        
       

   

   
       

        
       

        
        
       

        
        
       

        
       
       
          

         
          

       
       

       
        
       
        

































































             

   
           
          

           
          

       
       

          
        

            

           
           

         
         

        
          

        
         

        










































המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום חמישי עמ' א
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף יט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום ראשון ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

         
         
           
           
         
           
        

       
        

        
         

        
          

           
         

         
         

         
        

       
        

         
         

          
          

        
       

          
           

          
           

          
          

           
           

        
         

           
         

          
        
          

          
          

  
         
          
         

        
        

        
      

       
         

         
        

         
           

     

         
  
           

         
         

        
         

         
        

        
        

         
       

        
        

            
          
        
        

 
        

        
        

          
         

        
          

        
         

          
         

           
         

      
        

         
          

       
       

         
           

         
        

          
          

        
         

          
          

          
         
        

           
         
          

          
        
        

        















































































































































































































































עז יום ראשון ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף יט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
         
           
           
         
           
        

       
        

        
         

        
          

           
         

         
         

         
        

       
        

         
         

          
          

        
       

          
           

          
           

          
          

           
           

        
         

           
         

          
        
          

          
          

  
         
          
         

        
        

        
      

       
         

         
        

         
           

     

         
  
           

         
         

        
         

         
        

        
        

         
       

        
        

            
          
        
        

 
        

        
        

          
         

        
          

        
         

          
         

           
         

      
        

         
          

       
       

         
           

         
        

          
          

        
         

          
          

          
         
        

           
         
          

          
        
        

        















































































































































































































































יום שני ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמרעח

ביאורים למסכת סוטה דף כ עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כ עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כ עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שני ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
         

          
          

         
          

          
          
           
         

         
          

          
          

          
          

       
        
          
          
         
          

    
          

          
          

         
          

        
        

           
 

          
          

          
       

        
          

        
           

         
           

            
             

          
          
          
            

        
       

       
        

         
     

       
          

         
         

          

          
         

            
         

        
           

        
          

         
     

         
          

     
       

         
           
          

         
          

      
          
          

            
          

       
          

       
        

        
        

   
         

         
          
          

         
           
         
         

 
          

             
     

           
           

            
           

            
        

          
            

         
            

         
          

             
        

            
       















































































































































































































































פי יום שני ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כ עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
         

          
          

         
          

          
          
           
         

         
          

          
          

          
          

       
        
          
          
         
          

    
          

          
          

         
          

        
        

           
 

          
          

          
       

        
          

        
           

         
           

            
             

          
          
          
            

        
       

       
        

         
     

       
          

         
         

          

          
         

            
         

        
           

        
          

         
     

         
          

     
       

         
           
          

         
          

      
          
          

            
          

       
          

       
        

        
        

   
         

         
          
          

         
           
         
         

 
          

             
     

           
           

            
           

            
        

          
            

         
            

         
          

             
        

            
       















































































































































































































































יום שלישי ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמרפב

ביאורים למסכת סוטה דף כא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
        

       
           

           
        

        
          

            
           

 
          

           
        

         
       

      
         

        
           

           
       

            
          

          
         

            
          

       
          

         
       

       
          
         

         
         

        
        
          
          

         
        

          
       

         
            

          
         

          
           
             
            

          
          

           
           

           
           

         
        

             
          
            

         
         

          
          

          
          
         
          

           
          

   
          

          
         

        
        

           
         

            
          
          

           
          

         
         

           
         

        
        

         
          


        

        
           

           
           

            
         

         
          

   
          

          
          

         
            

         
           

         
          
         

             
         













































































































































































































































המשך בעמוד הה
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כא עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שלישי ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

             

          
         

          
         

         
         

      
          

        
        

        
       

          
         

         
         

           
         

 
          

           
         

  
        

        
        

         
         

          
    
        

       
        

        
        

          
           

           

          
         

            
           

           
          
           

            
 

        
          

           
         
           
           
          
         
         

        
          

    
         

      
         

      
        

          
         
         
          

    
         

        
        

  
         
  

























































































































































פה יום שלישי ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
         

          
         

         
         

      
          

        
        

        
       

          
         

         
         

           
         

 
          

           
         

  
        

        
        

         
         

          
    
        

       
        

        
        

          
           

           

          
         

            
           

           
          
           

            
 

        
          

           
         
           
           
          
         
         

        
          

    
         

      
         

      
        

          
         
         
          

    
         

        
        

  
         
  























































































































































             

           
          

          
          

 
         

          
          

            
      

         
        

            
           

    































המשך ביאור למס' סוטה ליום אחד ועשרים לעומר עמ' א



יום רביעי ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמרפו

ביאורים למסכת סוטה דף כב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום רביעי ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

              

          
      

           
          

           
          
          
           

  
         

        
        

         
          

         
            

         
            

             
         

         


           
          

         
           

         
          

        
           

     
          

         
          

           
   

          
           

          
        

  
         

          
            
          
           
            

         
        

       
       

    
           

         
             

         
           

          
         

   
           

       
        

   
        

        
     

        
       

        
       

  



















































































































































פט יום רביעי ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

          
      

           
          

           
          
          
           

  
         

        
        

         
          

         
            

         
            

             
         

         


           
          

         
           

         
          

        
           

     
          

         
          

           
   

          
           

          
        

  
         

          
            
          
           
            

         
        

       
       

    
           

         
             

         
           

          
         

   
           

       
        

   
        

        
     

        
       

        
       

  

















































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אייר תשט"ו

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

אין  שעברו,  בשנים  דא  בכגון  שנהגו  כיון  הנה  בעומר,  בל"ג  למירון  הנסיעה  לשאלת  בהנוגע   ...

כדאי לבטל הענין ולתת מקום ללמוד פירושים בזה, ומהם פירושים שאינם רצוים, אבל לאידך גיסא, אין 

מההכרח שתסע כל הישיבה וכל הר"מ והר"י וכו'. פלא שכותב שיבטלו שבוע שלם מן כל הלימודים כי הרי 

בכגון דא לא הכמות עיקר אלא האיכות.

בברכה.



יום חמישי ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמרצ

ביאורים למסכת סוטה דף כג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

       
      

          
         
          

   
         

          
          

    
          

          
       

          
        

          
    

          
         
       

        
          

         
         

 
           

        
        

              
          

            
        

           
         

         
        

          
       

         
           

       
         
        

         
         

         

          
          

        
     

        
            

          
          
           
       

       
           

             
        
           
         

          
         
         
            
           

        
         

         
         

          
          

   
        

         
           

            
          

        
        

       
         

          
          
          

         
         

           
          

    























































































































































































     

         
        

           
         

     
     

     
    

      
    

    
      

      
     

     
       

     
      

      
    

      
      

      
      

       
    

      
      

       
     
      
       
      
       
     
     

      
      
      
      
      

   
     
      

           
            

           
            
           

          
             

            
           
             
            
            
          
           
           

 


























































































































         
         
            
           

   
      
        
       

       
     
     
     
      
      
      
       

      

      
       
       
     
      
     
     
     
      
      
     
      
    
      
     
     
      
     
        

     

       
      
      
      
      

     
      

          
           

          
              

          
            
           

            
           
            

          
         
            
            

           
           

       
                           

                         
                     



































































































































       
   

      
      
      
     
       
       
      
       
       
        
        
        
        
        
       
       

      
     
        
         
       
        

          
        

        
        
        
        
       































































 ב"ה,  ד' אייר תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש אודות איך להתנהג בענין ללכת יחידי בלילה וכו'. הרי אף שמובטחני שהשי"ת שומר ישראל 

ישמרם את כל אחד ואחת מהם, וכמו שכתבתי במכתבי מאז, וביחוד שכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, מה עד כאן עומד ומשמש אף עתה כו' ומעורר ר"ר על כל הנ"ל, הנה בכל זה אין להיות יוצא מן 

הכלל כמוש נוהגים שאר מאנ"ש בזה, ובודאי אפשר לסדר שלא יפריע נוהג זה מעבודתו בקדש...

אגרות קודש
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום חמישי ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

             

            
        

         
            

           
      

       
      

         
       

         
   

       
          

         
          

     
       

         
         

         
      

        
         

       
          

       
            

        
           

         
          
         

            
        

         
        

         
          

  
         

          
         

         

            
  

         
           

           
     

          
          

   
       

        
        

         
          

           
         

           
        

         
  

      
          

       
         

      
        

          
  

   

   
          
         

      
       
       

        
        
       

          
          











































































































































































צג יום חמישי ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

            
        

         
            

           
      

       
      

         
       

         
   

       
          

         
          

     
       

         
         

         
      

        
         

       
          

       
            

        
           

         
          
         

            
        

         
        

         
          

  
         

          
         

         

            
  

         
           

           
     

          
          

   
       

        
        

         
          

           
         

           
        

         
  

      
          

       
         

      
        

          
  

   

   
          
         

      
       
       

        
        
       

          
          









































































































































































 ב"ה,  ד' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

הצעה  ע"ד  לחשוב  הי'  כדאי  והמורות,  מהמורים  תלונות  כמה  שיש  כיון  אשר  להעיר  וזאת   ...

שבהנהלה יכנס בא כח המורים עכ"פ בתור מייעץ בענינים הקשורים עם המורים. ואחכה לבשו"ט בכל 

הנ"ל.

בברכה.

אגרות קודש



יום שישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמרצד

ביאורים למסכת סוטה דף כד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
        

        
      

          
         

         
         

          
        

           
          

          
         

         
          

         
          

      
        

       
         

           
         

     
       

           
       

         
         

          
        

       
           


         

      
          

           
           

         
     

          
         

         
        

           
       

       
        

          
            

          
         

        
           

        
          

        
          

         
         

         
          

        
        

       
         

        
         

         
          

        
         

         
         

        
           

































































































































































             

          
        

         
         

          
      

        
          

          
         

         

           
         

      
        

          
            

            
         
        

   











































המשך ביאור למס' סוטה ליום חמשה ועשרים לעומר עמ' א
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
          

         
        

   
        

        
          

      
            

          
         

           
       

           
           

         
          

      
          

         

        
          

        
            

            
            
          

        
        

          
          

     
          

         
          

         
         

         
        

          
       























































































צז יום שישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
          

         
        

   
        

        
          

      
            

          
         

           
       

           
           

         
          

      
          

         

        
          

        
            

            
            
          

        
        

          
          

     
          

         
          

         
         

         
        

          
       





















































































אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מכ"ז ניסן, והשי"ת יצליח את כאו"א מאתנו לראות במהרה ממש בקיום 

בקשת כאו"א מישראל ג"פ בכל יום, ולמלשינים אל תהי תקוה כו', ולעבוד את השי"ת בלימוד התורה 

וקיום המצות בהידור, וביותר השתדלות להרחיב ולהגדיל את מוסדות הק', ובפרט אלו הקשורים בנשיאי 

חב"ד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וכ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - ככל האפשרי. וכל המקבל 

עליו עומ"ש ועוסק במרץ אליבא דנפשי' בכל הנ"ל - הרי מסלקים ממנו כל טרדות ובלבולים, וכידוע המשל 

בזה שכל המוסר עצמו גם למעלה מטו"ד לעבדות הנשיאים הרי פרנסתו ופרנסת ב"ב מזונותיו ומנוחת 

נפשו וגופו על הנשיאים, וכמבואר בכמה שיחות הק'...

זה  אשר  חב"ד,  בכרם  בעבודה  אומץ  ויוסיף  טובות,  ושנים  ימים  באריכות  אותו  יברך  והשי"ת 

ימשיך תוספת ברכה והצלחה בעסקנות הצבורית ובעניניו הפרטים.

בברכת הצלחה.

 ב"ה,  ה' אייר תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר צבי שי'

שלום וברכה!

...אתענין דלעת אם הדפיסו מכתבי זקנו הרה"ג והרה"ח כו' מוהרי"ח ע"ה זוננפלד, או אם נערך 

להדפוס לזמן קרוב שבודאי יו"ח מתעסקים בזה, וכמרז"ל עד כמה נתאוה שיהיו שפתותיו דובבות וכו'.



שבת קודש י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמרצח

ביאורים למסכת סוטה דף כה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
        

         
         

      
         

          
       

         
         

          
         

           
  

        
       
           

          
         

          
          

           
         

         
       

        
    

         
        
         

         
           

          
          

        
          

          
        

          
       

         
          

         
         

          
         


       

           
          

         
             

         
          

  
         

         
         

         
          

          
       

         
         

       
          

            
             
             
          

          
      

        
           

         
          

          
            

         
         

         
        

          
             

         
             

    
        

        
        

       
            

        
       

          
           

         
   

         
         

            
           

           
         

         
            
           

        
      

          
       

         
      
      

          
         









































































































































































































































המשך בעמוד דד
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כה עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כה עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

שבת קודש י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

             

           
          

   
        

           
  

           
          

         
         

          
         

        
         

         
          

        
         

         
     











































קי שבת קודש י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
          

   
        

           
  

           
          

         
         

          
         

        
         

         
          

        
         

         
     









































אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יצחק שי' הכהן

שלום וברכה! 

בנועם קבלתי מכתבו מח' למ"ט מונים בו כותב ע"ד התועדות דחג הפסח ותוכן דבורו אז, ויה"ר 

מהשי"ת אשר לאיוש"ט ימשיך בהשפעתו על סביבתו לקרב את לבם לתורה ולמצות ולמאור שבתורה זוהי 

פנימיות התורה אשר מובן שזה מוסיף ג"כ בפנימיות החיות בגשמיות כי הרי אצל איש הישראלי הגשמיות 

מוסיף  ה"ז  דמיא  כגופו  דאשתו  וכידוע  הגוף,  חיות  בחיצוניות  ג"כ  נתוסף  ובמילא  ילכו  יחד  והרוחניות 

תוספת בריאות גם בהנוגע לאשתו של אדם והשי"ת יצליחו לבשר טוב גם בזה.

של  בתוכנם  לזכותם  אחרים  בשל  טובה  עינו  תהי'  ובודאי  כבקשתו  קונטרסים  ג"כ  מקבל  בטח 

הקונטרסים גם אותם.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות ולהוסיף אומץ בהרמת קרן ישראל סבא מתוך בריאות הנכונה 

והרחבת הדעת.

 ב"ה,  ד' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל הפ"נ שלו אודות זוגתו הרבנית מרת... תחי' וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירה לרפואה קרובה ויה"ר מהשי"ת אשר יבשר טובות בזה.

וכשמוסיפים  כנגד מדה  על מרז"ל שמדתו של הקב"ה מדה  לדכוותי' אך למותר להעיר  ובודאי 

בבריאות מושפעיו היינו סביבתו וקהלתו בריאות ברוחניות ע"י קירוב לבם יותר ויותר לאבינו שבשמים 

הרי הקב"ה מוסיף בריאות הגשמי והרוחני )אשר אצל איש הישראלי יחד ילכו והא בהא תליא( בהמצטרך 

לו ולאשתו דאשתו כגופו דמיא וזהו נוסף על ענין זה שגדול ערכו בפ"ע וכמובא הביאור במרז"ל שכר מצוה 

מצוה, אשר עצם היכולת לעשיית המצוה בפועל זהו שכר היותר גדול שנברא יכול לקבל בחסד חנם של 

הקב"ה המאפשר לאדם קרוץ מחומר למלאות רצון ממה"מ הקב"ה בכבודו ובעצמו.

בכבוד ובברכה לבשר טוב בכל הנ"ל.
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       §©¤̧©¹§©§¤´¤¡«Ÿ¥¤À£¤´¦´©¨¤»¦¨¨«¥¤´
         §¨«Ÿ¥¤¼©´Ÿ§½¦¤−¤¨¦´Ÿ¨¥®§©À̈¦«§©§Æ¦§¥´§Ÿ̈½

        §¦§¥¤−§©§¥¤«©©§¥´§¥½¥−¨¦§¥´¦§¨¥®©¦¨¥−¥¬¤
      ¦§¨¦«©©§¥º¤¥³¤¦§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§¦§§Ÿ½̈©¦¨¥−¦§©´©

        ©©§¦®©¦¨¥Æ¨´¤¦½©§©§ª−§¬Ÿ¦§¨«©¦§£Æ©«Ÿ̈½
        £¨¬−£´Ÿ¦®©´Ÿ¤§Ÿ̈½¦¥¬¤§−̈¤©¥¦«


(È).Ì‰È‡ ÈÓÂמי בדבר לך תימה מה

היא: ירושה נבואה וכי נביאים, של אביהם
(ÊË).„È‚‰ ‡Ï ‰ÎÂÏÓ‰ „ ˙‡Âדרך

בו: היתה ˘‡ÏÂ.(Î‡)צניעות „ÎÏÈÂעל אף
שהיו עליו, הגורל נפל שם, היה שלא פי
והנביא בקופסא, ונתונין באיגרות שמם כתובין

אחת: איגרת ונוטל ידו ‡Ï(Î)מכניס ‡Á
.ÌÈÏÎ‰שהיה כליהן, הבאין שם שנתנו בבית

תנחומא: רבי אגדה ומדרש הגדולה. מן בורח
איני שמא אמר: ותומים, באורים הכלים, ואל
ותומים, באורים שישאלו עד לגדולה ראוי

בידו: ועלה ושאלו

 
(È).Ì˘Ó:הגבעה ‡Ì‰È.מן ÈÓÂמה לומר: רצה

גם הלא הנביאים, חבל כל של אביהם מי וכי תתמהו,
היו: נביאים לא אלו של Ï˘ÓÏ.אביהם ‰˙È‰אדם בבוא

שאול הגם במשל, עליו אמרו בה, הורגל שלא למעלה
˘‡ÏÂ.(È„)בנביאים: „Â„ Ó‡ÈÂ,הבמה אל בבואו

הלכתם: אן להם, ושאל דודו ‡ÔÈ.מצאו ÈÎמצאנו לא
עליהם: לשאלו שמואל אל ובאנו העם:ÚˆÈÂ˜.(ÊÈ)אותם, את ‰'.אסף Ï‡השכינה שם צבור, רוב שנאספים במקום

ימלוך:ÌÎÈË˘Ï.(ËÈ)שורה: מי הגורל להטיל לבד, שבט לאלפים:ÌÎÈÙÏ‡ÏÂ.כל החלוקות המשפחות הם
(Î).˜ÈÂ:הגורל להטיל ותומים, האורים לפני השבטים כל שמות הקריב לומר: עלהÎÏÈÂ„.רצה לומר: רצה

הקלפי: מן המעלה ביד פתקו ונלכד בנימן, לבני ˘‡ÏÂ.(Î‡)הגורל „ÎÏÈÂנלכד הגברים, על הגורל שהטילו אחר
המעלה: ביד שאול של ‰'.(Î)פתקו „ÂÚ ÂÏ‡˘ÈÂבא האם ותומים, באורים עוד לשאול הוסיפו שבקשוהו, אחר

והידועים: שם הנמצאים מלבד איש עוד להעמידÁ‡.לפה מיוחד מקום להם והיה העם, כלי בין עצמו הסתיר
השררה: מן בורח היה כי שם, עצמו מטמין שאול והיה תשמישם, כלי שם

 
(‚È).ÏÎÈÂ:כלה(„È).„Â„:אביו ובאה‡Ô.אחי אנה,

הה"א: בזעקתÚˆÈÂ˜.(ÊÈ)בחסרון באה כי על אסיפה, ענין
פה:‰ÌÂÏ.(Î)הדוחקים:‰ÌÈˆÁÂÏ.(ÁÈ)המאסף:

.‡Á:ומסתור מחבואה ‰ÌÈÏÎ.מלשון Ï‡,בכלים כמו
כא)וכן כה ובארון.(שמות ומשפטו: תתן, הארון ואל :

     

 

         ©¬Ÿ¤¨¤−§¨´¦©«§¦¦®©¨´¦«§©§À§©§Æ¤¥³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´
        £«¥¤½§¦¬¤©¦−̈¦©«Ÿ¤¦¨«£´£«Ÿ¥À§¨¬¨©²§¥¥¬

        §Ÿ̈«¡Ÿ¥−©©«©§ª®©©¥§¥¤²¦¦§©¬§Ÿ̈−©¦§«Ÿ¤©´¨«§º
         ©§´¨«À̈©§©Æ¤©¥½§−Ÿ¤´Ÿ¦§¦®§Ÿ¨Æ«Ÿ¤«¡´©½Ÿ¤

         ¥«Ÿ¥−¦§¨¥«©§¦Æ¤´¤§Ÿ̈½©§¨−¦«¨¨®¦©¦§¥³§©«£¨Æ§©«£¨Æ

         §©¨´§¦§¥½̈©«£¤²©¤¬Ÿ¦−§¥«¥¤«§¦¥²¨«§¬£«¥−¤¨®¤
         ¨¥̧§¥§¨¥²©§¦−©«Ÿ©¨Æ¦§¨¦½¦§´§¦½©«Ÿ̈−
          ¡Ÿ¥´¦§¨¥®§¨¬Ÿ¦¤−£¬©«¨©¾©−̈©¦¨®¦«¨¤º¨©´

         §Ÿ̈À©«£³Ÿ§¨¨Æ§¨´§½§¦«§¬−§¨§¦¬©§¦¦«©ª̈´©«Â§¦¦
         ©´©¤£¨©º§¥´¤£©§¨»¦§¥´©§¨¦¼¦§¥´§¨¦À¦¤©§¦½

       ©«£©§−̈¤§©¤§¥®¦©¥´§ª¦½¨Æ¤¦½̈§¥−¤¤¨«¦§¥Æ
       ¡¦´¨½̈¦§¦−¦«¦¥®¦«¦¥®¦§¥´¨½̈§©§−̈©©§¨«¦§¥¬

       ¥−̈§¦¥´§¦¥´§¦§¦®¦§¥´§½§©§−̈§ª¦¥«©©«©§³
        ¤£¥¤Æ©¦§©§½©¨¬Ÿ§¦§©©¤−¤§¦§¥´§Ÿ̈®§©¥−¥¬§Ÿ̈«


(‰).‰„‰ ˙‡ Â‡ÈˆÂ‰Âאת כוכבים, עבודת

מן יותר ומאוס נדה אם כי כאן נאמר לא המת
דם כי הנדה כטומאת דוגמא שלם המוטל המת

ומוסרח: מאוס ‰Â˙(Ê)נדה ˙‡ ÂÎÈÂ

˘„˜ ÂÏÚ‰ ‡Ï ‰ÏÂÚÂ ÂÈË˜‰ ‡Ï ˙Ë˜Â
.Ï‡˘È È‰Ï‡Ïעשו אחרים לאלהים אבל

להם: לקטר ועיר עיר לכל ‡Ï(È‡)במות
.ÂÏ˘˙:שגגה לשון

 
(‰).Â˘„˜˙‰ ‰˙Úהתקדשו הדלתות את ופתחתי הואיל

ה': לבית לבא תוכלו למען ÂÎÂ'בטבילה Â˘„˜Â
.Â‡ÈˆÂ‰Âהיא הנדה את ממנו שתוציאו מה בזה קדשו

להשליכה ממקומה להנידה הראויה כוכבים העבודת
ומתועב: הנמאס כדבר ‰È.(Â)חוצה ÂÈÂחזרו

אליה: הפנות לבל ממנה ‰Â˙.(Ê)פניהם של‡˙
˜ˆÛ.(Á)המנורה: È‰ÈÂ:הקצף היה זה ˙ÈÂובעבור
.‰ÂÚÊÏלו יקרה שלא יחרד כי השומע לכל לחרדה נתנם

È‡Â.כמקרם: ˙‡ ˘‡Î:הוא כן בשבי:È˘.(Ë)אשר הם ˙˘ÂÏ.(È‡)הנה Ï‡ושגגה שכחה לכם יהיה לא
הבית: טהרת ÂÎÂ'.בדבר Á Î ÈÎ:המקום בעבודת זהירים שתהיו מהראוי כן ‰'.(ÂË)אם È„שהיא בדבר

ה': עבודת

 
(‰).Â˘„˜˙‰:הטהרו.‰„‰:נדידה הואÛÂÚ.(Â)מל'

הפנים: ונתתיםÂÚÊÏ‰.(Á)אחורי כמו וחרדה זיע מל'
טו)לזעוה יקרא˘ÏÂ˜‰.לתמהון:Ó˘Ï‰.:(ירמיה כן

לעשותם אדם בני ודרך השפתים בקבוץ הנעשה הקול
לשמה הזאת העיר את ושמתי וכן שנחרב חשוב דבר על

יט)ולשרקה על˙˘ÂÏ.(È‡):(שם כמו ושגגה שכחה ענין
ו)השל :(ש"ב
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       ¥−̈§¦¥´§¦¥´§¦§¦®¦§¥´§½§©§−̈§ª¦¥«©©«©§³
        ¤£¥¤Æ©¦§©§½©¨¬Ÿ§¦§©©¤−¤§¦§¥´§Ÿ̈®§©¥−¥¬§Ÿ̈«


(‰).‰„‰ ˙‡ Â‡ÈˆÂ‰Âאת כוכבים, עבודת

מן יותר ומאוס נדה אם כי כאן נאמר לא המת
דם כי הנדה כטומאת דוגמא שלם המוטל המת

ומוסרח: מאוס ‰Â˙(Ê)נדה ˙‡ ÂÎÈÂ

˘„˜ ÂÏÚ‰ ‡Ï ‰ÏÂÚÂ ÂÈË˜‰ ‡Ï ˙Ë˜Â
.Ï‡˘È È‰Ï‡Ïעשו אחרים לאלהים אבל

להם: לקטר ועיר עיר לכל ‡Ï(È‡)במות
.ÂÏ˘˙:שגגה לשון

 
(‰).Â˘„˜˙‰ ‰˙Úהתקדשו הדלתות את ופתחתי הואיל

ה': לבית לבא תוכלו למען ÂÎÂ'בטבילה Â˘„˜Â
.Â‡ÈˆÂ‰Âהיא הנדה את ממנו שתוציאו מה בזה קדשו

להשליכה ממקומה להנידה הראויה כוכבים העבודת
ומתועב: הנמאס כדבר ‰È.(Â)חוצה ÂÈÂחזרו

אליה: הפנות לבל ממנה ‰Â˙.(Ê)פניהם של‡˙
˜ˆÛ.(Á)המנורה: È‰ÈÂ:הקצף היה זה ˙ÈÂובעבור
.‰ÂÚÊÏלו יקרה שלא יחרד כי השומע לכל לחרדה נתנם

È‡Â.כמקרם: ˙‡ ˘‡Î:הוא כן בשבי:È˘.(Ë)אשר הם ˙˘ÂÏ.(È‡)הנה Ï‡ושגגה שכחה לכם יהיה לא
הבית: טהרת ÂÎÂ'.בדבר Á Î ÈÎ:המקום בעבודת זהירים שתהיו מהראוי כן ‰'.(ÂË)אם È„שהיא בדבר

ה': עבודת

 
(‰).Â˘„˜˙‰:הטהרו.‰„‰:נדידה הואÛÂÚ.(Â)מל'

הפנים: ונתתיםÂÚÊÏ‰.(Á)אחורי כמו וחרדה זיע מל'
טו)לזעוה יקרא˘ÏÂ˜‰.לתמהון:Ó˘Ï‰.:(ירמיה כן

לעשותם אדם בני ודרך השפתים בקבוץ הנעשה הקול
לשמה הזאת העיר את ושמתי וכן שנחרב חשוב דבר על

יט)ולשרקה על˙˘ÂÏ.(È‡):(שם כמו ושגגה שכחה ענין
ו)השל :(ש"ב
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המשך בעמוד ממ
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סנהדרין. פרק שמיני - בן סורר ומורה דף סט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד ככ
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המשך בעמוד עמ
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סנהדרין. פרק שמיני - בן סורר ומורה דף ע עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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סנהדרין. פרק שמיני - בן סורר ומורה דף ע עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד קמח
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המשך בעמוד ימ
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סנהדרין. פרק שמיני - בן סורר ומורה דף עא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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סנהדרין. פרק שמיני - בן סורר ומורה דף עא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד קלב
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שלישי עמ' א

   


             

    

È‰ Ï‰ ˙ ‰È ÏB ‡‰ È ˙  ‰ È Ï ÏB Ï È Ï Ï È ÔÏ 
˙M ‰‰ ˙ˆ B ‰ È‡ ‰ ÔÈ‡ ‰ÏÈ˙‰ ‡ ‰È  ÔM‰ ˙‡ ÔÈÏÏBˆ: 

ה סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק

1

2

 
   פול של והגריס המלח גרגיר -

אחר(=שעועית) השמן שימשך דברים: לשני גורמים
זמן יותר במשך הנר ושיבער שעיקרהפתילה, וכיון ,

יפה, הנר שידלק בכדי הוא והפול המלח שמניח הטעם

לזה לחוש אין לכך בגללם, הנר שידלק הזמן בשביל ולא
ממין שאינם אף על - בשבת הנר הבערת קצת שגורמים

לפתילה .הראוי

 
מהתוספתא.6) י"ב ס"ק משנ"ב הקודם.7)ראה בסעיף שנתבאר מהטעם והותרו

•

     

‚Îבמקום הם אפי' שאובין מים אבל מקוה במי זה וכל
ויש ידים לטבילת פסולות סאה מ' בהם ויש אשבורן
לטבילת כשרים והם הואיל בקרקע שאובין סאה במ' מכשירין
כמו עזרא מתקנת תורה לדברי טבילה הצריכים קריין בעלי

הראשונה). כסברא (והעיקר פ"ח בסי' שנתבאר

ידים לטבילת פסולים הכל לדברי לקרקע המחובר שבכלי ומים
ביו"ד שיתבאר כמו בכלים טבילה שאין גשמים מי הם (ואפי'

ר"א). סי'

לנטילת כשרה הכל לדברי קרקע גבי על שהמשיכוה ושא[ו]בה
למעלה: כמ"ש ידים

„Îלפי השנית ידו על ויתן אחת בידו מהנהר מים יטול לא
הכלי מן היא שנטילה טבילה ולא נטילה לא כאן שאין

כלי. אינה וידו

טהורות ידיו בטבילה ואחת הכלי מן אחת ידו נטל אם אבל
ידים. נטילת על ומברך

ידים נטילת על מברך שאינו אומרים יש ידיו ב' המטביל אבל
נטילה שלשון לפי ידים שטיפת על או ידים טבילת על אלא
נטילת על שמברך אומרים ויש נטלא שנקרא הכלי שם על נתקן
על אבל ידים טבילת על ציונו שהיכן ידים טבילת על ולא ידים
הנטילה חיוב שמחמת מנה מאתיים בכלל ויש ציונו ידים נטילת
במים מטביל שאם שהכריע מי ויש עכשיו מטבילין אנו שציונו
במים מטביל אם אבל ידים נטילת על מברך לנטילה הכשרים
על מברך ק"ס בסי' שיתבאר כמו לנטילה ולא לטבילה הכשרים

הכל): לדברי יוצא ידים שטיפת על (והמברך ידים טבילת

‰Îמים שהצריכו כמו פעמים שתי צריך אין ידיו המטביל

אין אם מהידים שנטמאו הראשונים לטהר בנטילה שניים
לנגב א"צ וכן כלל טמאים מים כאן אין בטבילה אבל רביעית
כמו ידיו להגביה א"צ וכן קנ"ח בסימן שנתבאר כמו ידיו

קס"ב: בסימן שיתבאר

לידיו המים יבאו וכיצד לידים נוטלין כלי באיזה קנט, סימן א חלק

כגֿכה סעיפים

דבר‡ מחמת בין מקומם מחמת בין מראיהם שנשתנו מים
ושכר יין או קומוס או דיו לתוכן שנפל כגון לתוכן שנפל
עפר לתוכם נפל אם אבל ידים לנטילת פסולים מראיהן ושינו
המים שגידול (לפי שיתבאר כמו כשירים שעכרום אע"פ וטיט
נשתנו ואם שינוי) חשוב זה ואין בכך ודרכם וטיט בעפר הוא
עצמן מחמת נשתנו אם אבל פסולים אחר דבר או עשן מחמת
חזרו לברייתן חזרו אח"כ אם הפוסל שינוי נשתנו ואפילו כשרים

לכשרותן:

נתכוין אפילו פתו בהם ששרה או מלאכה במים עשה
לפי ידים לנטילת פסולים לשני ונפל זה בכלי לשרות
כשופכין נעשו בו צורך לו שיש דבר במים עושה שכשאדם
נתכוין לא אם אבל בשופכין נוטלין ואין לשפיכה שעומדין

למי פת שנפל רק כלל עשאםלשרות שלא כשרים בהם ונשרו ם
סופרים: בדברי להקל ויש בזה גם שפוסל מי ויש שופכין

כלים‚ היו ואם פסולים ירקות או כלים בהם הדיח אם
שאין כשרים ונקיים מודחים ירקות או חדשים או מודחים
בה ואין הואיל שופכין משום המים לפסול מלאכה נקראת זו
בהם שרה אם מקום ומכל נקיים כבר היו שמבלעדיה צורך
בימות שנתבקעו כלים בהם נתן אם וכן יכמשו שלא כדי הירקות
של כלי נתן אם וכן ופסולים מלאכה ה"ז שיתכווצו כדי החמה
שלא חיים דגים בהם נתן אבל פסולים לצננו המים לתוך יין
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שבת קודש עמ' ב



קלג    


             

    

È‰ Ï‰ ˙ ‰È ÏB ‡‰ È ˙  ‰ È Ï ÏB Ï È Ï Ï È ÔÏ 
˙M ‰‰ ˙ˆ B ‰ È‡ ‰ ÔÈ‡ ‰ÏÈ˙‰ ‡ ‰È  ÔM‰ ˙‡ ÔÈÏÏBˆ: 

ה סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק

1

2

 
   פול של והגריס המלח גרגיר -

אחר(=שעועית) השמן שימשך דברים: לשני גורמים
זמן יותר במשך הנר ושיבער שעיקרהפתילה, וכיון ,

יפה, הנר שידלק בכדי הוא והפול המלח שמניח הטעם

לזה לחוש אין לכך בגללם, הנר שידלק הזמן בשביל ולא
ממין שאינם אף על - בשבת הנר הבערת קצת שגורמים

לפתילה .הראוי

 
מהתוספתא.6) י"ב ס"ק משנ"ב הקודם.7)ראה בסעיף שנתבאר מהטעם והותרו

•

     

‚Îבמקום הם אפי' שאובין מים אבל מקוה במי זה וכל
ויש ידים לטבילת פסולות סאה מ' בהם ויש אשבורן
לטבילת כשרים והם הואיל בקרקע שאובין סאה במ' מכשירין
כמו עזרא מתקנת תורה לדברי טבילה הצריכים קריין בעלי

הראשונה). כסברא (והעיקר פ"ח בסי' שנתבאר

ידים לטבילת פסולים הכל לדברי לקרקע המחובר שבכלי ומים
ביו"ד שיתבאר כמו בכלים טבילה שאין גשמים מי הם (ואפי'

ר"א). סי'

לנטילת כשרה הכל לדברי קרקע גבי על שהמשיכוה ושא[ו]בה
למעלה: כמ"ש ידים

„Îלפי השנית ידו על ויתן אחת בידו מהנהר מים יטול לא
הכלי מן היא שנטילה טבילה ולא נטילה לא כאן שאין

כלי. אינה וידו

טהורות ידיו בטבילה ואחת הכלי מן אחת ידו נטל אם אבל
ידים. נטילת על ומברך

ידים נטילת על מברך שאינו אומרים יש ידיו ב' המטביל אבל
נטילה שלשון לפי ידים שטיפת על או ידים טבילת על אלא
נטילת על שמברך אומרים ויש נטלא שנקרא הכלי שם על נתקן
על אבל ידים טבילת על ציונו שהיכן ידים טבילת על ולא ידים
הנטילה חיוב שמחמת מנה מאתיים בכלל ויש ציונו ידים נטילת
במים מטביל שאם שהכריע מי ויש עכשיו מטבילין אנו שציונו
במים מטביל אם אבל ידים נטילת על מברך לנטילה הכשרים
על מברך ק"ס בסי' שיתבאר כמו לנטילה ולא לטבילה הכשרים

הכל): לדברי יוצא ידים שטיפת על (והמברך ידים טבילת

‰Îמים שהצריכו כמו פעמים שתי צריך אין ידיו המטביל

אין אם מהידים שנטמאו הראשונים לטהר בנטילה שניים
לנגב א"צ וכן כלל טמאים מים כאן אין בטבילה אבל רביעית
כמו ידיו להגביה א"צ וכן קנ"ח בסימן שנתבאר כמו ידיו

קס"ב: בסימן שיתבאר

לידיו המים יבאו וכיצד לידים נוטלין כלי באיזה קנט, סימן א חלק

כגֿכה סעיפים

דבר‡ מחמת בין מקומם מחמת בין מראיהם שנשתנו מים
ושכר יין או קומוס או דיו לתוכן שנפל כגון לתוכן שנפל
עפר לתוכם נפל אם אבל ידים לנטילת פסולים מראיהן ושינו
המים שגידול (לפי שיתבאר כמו כשירים שעכרום אע"פ וטיט
נשתנו ואם שינוי) חשוב זה ואין בכך ודרכם וטיט בעפר הוא
עצמן מחמת נשתנו אם אבל פסולים אחר דבר או עשן מחמת
חזרו לברייתן חזרו אח"כ אם הפוסל שינוי נשתנו ואפילו כשרים

לכשרותן:

נתכוין אפילו פתו בהם ששרה או מלאכה במים עשה
לפי ידים לנטילת פסולים לשני ונפל זה בכלי לשרות
כשופכין נעשו בו צורך לו שיש דבר במים עושה שכשאדם
נתכוין לא אם אבל בשופכין נוטלין ואין לשפיכה שעומדין

למי פת שנפל רק כלל עשאםלשרות שלא כשרים בהם ונשרו ם
סופרים: בדברי להקל ויש בזה גם שפוסל מי ויש שופכין

כלים‚ היו ואם פסולים ירקות או כלים בהם הדיח אם
שאין כשרים ונקיים מודחים ירקות או חדשים או מודחים
בה ואין הואיל שופכין משום המים לפסול מלאכה נקראת זו
בהם שרה אם מקום ומכל נקיים כבר היו שמבלעדיה צורך
בימות שנתבקעו כלים בהם נתן אם וכן יכמשו שלא כדי הירקות
של כלי נתן אם וכן ופסולים מלאכה ה"ז שיתכווצו כדי החמה
שלא חיים דגים בהם נתן אבל פסולים לצננו המים לתוך יין
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קלד   

מצילין רק כלל בהם פועלין המים שאין מלאכה זו אין ימותו
דבר לתוכם נתן אם וכן שופכין נקראים אינן וגם ממיתה אותן
כמאוסים שהם שופכין אינן שהרי כשרים שיריחו כדי המריח

להשביחם: נתכוין כאן אבל

ועולין„ בשר לתוכו ונתן שנתות בו שיש בכלי המים אם

במים מלאכה עשיית ה"ז משקלו יודע ובזה השנתות עד המים
ושקל המים משקל יודע היה אם (אבל ידים לנטילת ופסולין

בגופן): המלאכה נעשית שלא כיון כשרים כנגדם הבשר

אֿד סעיפים לנטילה פסולים ואיזו כשרים מים איזו קס, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: החצרתוכןתוכןתוכןתוכן "שער בכתוב הפנימי הפירוש

יפתח" השבת וביום גו' קדים הפונה הפנימית

       
גו'] יפתח השבת [וביום

שבו השבת, מעלת את יותר בפרטיות להבין כדי
להקדים יש מחכמה", שלמעלה העליון "רצון מאיר
"שער אשר יחזקאל, הנביא בדברי הפנימי הפירוש את
דלעתיד] במקדש [שיהי' קדים הפונה הפנימית החצר
יפתח". השבת וביום המעשה, ימי ששת סגור יהי'

על קאי זה שפסוק זהר בתיקוני מבואר דהנה
כי בזה, והכוונה דשבת, יתירה נשמה וגילוי "פתיחת"
גילוי על מורה במקדש הפנימית" החצר "שער פתיחת
ביום רק מאיר זה וגילוי ביותר, נעלה אלקי אור
גילוי בו ופועל האדם, בנפש גם מאיר והוא השבת,

יתירה". "נשמה

הכתוב בלשון נרמזת השבת דיום הגילוי מעלת [והנה

קדים" ."הפונה

ומבאר:] שהולך וזהו

      
 

והנבראים העולמות כל נבראו שממנו האלקי הכח
שזהו אלא ח"ו, גוף לו שאין אף "דיבור", בשם נק'
מגלה הוא שבאדם, התחתון שדבור ד"כמו משל,
למעלה כך במחשבתו, ונעלם צפון שהי' מה לשומעים
מההעלם ית' ממנו והחיות האור יציאת ב"ה, סוף באין
דבור, בשם נק' ולהחיותם עולמות לברוא הגילוי אל

העולם". נברא שבהן מאמרות עשרה הן והן

      
    

    

(גם הוא" מאמר נמי "בראשית בגמ' איתא
מאמרות). מעשרה אחד הוא "בראשית"

הוא: בדבר הפנימי והפירוש

מאמרות, עשרה ע"י כנ"ל, היא, העולם בריאת
האדם בדיבור שמצינו וכשם הקב"ה; של דיבורו שזהו
על לגלות ואמצעי כלי אלא אינו שהדיבור להבדיל,
מהמידות מאחת רגש או שכלי רעיון הזולת אל ידו
אותיות בתוך מלובש הרגש או שהרעיון - שבלב
דיבורו שבתוך כביכול, למעלה בנמשל כך - הדיבור
"חכמה בחינת מלובשת מאמרות) (עשרה הקב"ה של
העליונות. המדות ובחינת ית') חכמתו (היא עילאה"

ביאור: ליתר

מ"הספירות באחת מקורם הנבראים תכונות
ה"מוחין כוחות משלשת מאחד אם - הקדושות"
מהמדות מאחת או ודעת) בינה (חכמה העליונים"
היא בפועל והתהוותם וכו'); גבורה (חסד, העליונות
בחינת מלובשת (שבו הקב"ה של דיבורו ידי על
חכמת את מגלה שהדיבור דכשם המדות), או החכמה
האור "יציאת למעלה, כך הזולת, אל מדותיו או האדם
ית' ממנו המדות] או החכמה [מבחינת והחיות
נק' ולהחיותם עולמות לברוא הגילוי אל מההעלם

דיבור". בשם

הוא": מאמר נמי ב"בראשית הפנימי הפירוש וזהו
"המעלה להיותה "ראשית", נקראת שחכמה ידוע
היא למעלה וכך הנבראים", אצל הראשונה ומדרגה
ובשביל - קדושות ספירות מעשר הראשונה הספירה
הנק' ית' חכמתו גם הקב"ה "השפיל" העולם, בריאת
היינו ("מאמר"), ית' דיבורו בתוך להתלבש "ראשית",
הגילוי אל מההעלם והוציאה עילאה חכמה שהלביש

זה. ידי על העולמות לברוא
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אצל הציור או הכתיבה מלאכת כמשל זה והרי
רגש או חכמה דבר מבטא שהאדם להבדיל, ודם בשר
להוריד שצריך - ציור ידי על או במלים מסויים
רגשותיו) (או חכמתו את ולצמצם ("להשפיל")

מסויים. בציור או מסויימות באותיות

      
   

ימי "ששת הביטוי יובן הנ"ל ביאור ע"פ
וכיו"ב, הבריאה" ימי "ששת הול"ל דלכאו' בראשית",
דכל הבריאה שבתוך הוא, בזה הפנימי הפירוש אלא
הנק' עילאה חכמה בחינת מלובשת הימים ששת

"ראשית".

" ענין תוכן שהוסבר הקבמלאכתו[לאחרי של ה""

חכמת שהשפיל העולמות, בבחינתבבריאת להתלבש ית' ו

ד החידוש עומק יובן - מאמרות) (עשרה "מנוחת"דיבור

השבת."הקב ביום ה

ומבאר:]. שהולך וזהו

     
    

אינו הקב"ה אצל ("וינפש") המנוחה שענין מובן,
"לא שהרי המלאכה, עייפות מצד שנח כאדם כפשוטו,
בדבר אלא עולמו, את הקב"ה ברא ביגיעה ולא בעמל
למעלה. "עלי'" - ענינה אלא נעשו", שמים וכבר ה'

פירוש:

שתוכן להבדיל, ודם בשר אצל שמצינו דרך על
"עליית - הוא מלאכתו עשיית בגמר שלו המנוחה
כוחות היו המלאכה עשיית שבזמן היינו, הכוחות";
שבידיו המעשה בכח מלובשים ומדותיו) (שכלו נפשו
והציור), הכתיבה ממלאכת המשל לעיל (כמובא
עסוקים שהיו נפשו כוחות כל - ממלאכתו וכשנח
שלכן למקורם, ועולים חוזרים זו במלאכה ומלובשים
הוא קשה, ממלאכה נח אדם דכאשר רואים, אנו
לפי והיינו זיך"), צו ("געקומען עצמו אל ששב מרגיש
ושובת כשנח ממש לעצמותו "חוזר שהאדם

ממלאכתו".

כלומר:

שכוחות בלבד זו לא הנה ממלאכתו, נח כשאדם
וחוזרים במלאכה להתלבש מירידתם "עולים" נפשו
לעצמותו "חוזר שהאדם זאת, עוד אלא למקורם,

למעלה נפשו, עצמיות בתוך שעולה היינו ממש",
נפשו. מכוחות מעלה

עצמה, הנפש א) מדריגות: ג' כאן שיש נמצא
שלה הפרטיים הכחות מעשר למעלה שהיא
שכל כפי הנפש, כוחות ב) החכמה). היא (שראשיתם
במוחו - השכל ולדוגמא: במקומו, "פועל" ואחד אחד
הרי עצמה הנפש (שלגבי וכו' בלב - המדות אדם, של
בכח ומוגדרת מוגבלת להיות והשפלה ירידה זו
כחות את ומשפיל מוריד שהאדם כפי ג) מסויים).

וכיו"ב). הכתיבה מלאכת (כמו במלאכה נפשו

מירידתה "עולה" הנפש המלאכה, ובגמר
שחוץ דברים עם מתקשרת היא ידם (שעל בכוחותי'
למעלה שהיא כפי לעצמותה ו"חוזרת" ממנה),
רואים, אנו שלכן שלה; (הפרטיים) הכוחות ממדריגת
האדם כי מלפעול, חדלים נפשו כוחות המנוחה שבעת

ממש. בעצמותו מהם, שלמעלה במצב אז הוא

הקב"ה מדריגות: ג' יש כביכול, למעלה וכך
עליונות ספירות מעשר למעלה הוא ובעצמו בכבודו
איהו מדות אלין מכל "לאו זהר בתיקוני (כדאיתא
אורו את ומצמצם משפיל שהקב"ה כפי ויש כלל");
אלקיים כוחות עשרה שהם עליונות, ספירות בעשר
שהשפע כפי ויש מלכות); ועד (מחכמה מוגדרים
ית' בדיבורו ומתצמצם יורד העליונות ספירות מעשר

בפועל. העולמות והנהגת בריאת בשביל

ושבת, המעשה ימי ששת בין ההבדל וזהו
והמדות החכמה נשפלו בראשית ימי שבששת
והתהוות בריאת בשביל ית' דיבורו בבחינת להתלבש
הוא"), מאמר נמי "בראשית בפירוש (כנ"ל העולמות
"שבת השבת ביום ואילו עשה"; אשר "מלאכתו וזהו
ומקורה לשרשה חוזרת האלקית שהחיות וינפש",
ית' שהוא כפי והמדות, מהחכמה למעלה ית' בעצמותו
(אפילו) ("למעלה הספירות עשר מכל למעלה בעצמו

מהחכמה").

עשר "גילוי" עדיין הי' לא הבריאה שקודם דכשם
והנהגת בריאת בשביל ית' מאתו (ש"נאצלו" ספירות
מהבריאה, "נפש" כאשר בשבת, כך - כנ"ל) העולמות,
לבחינה ית', לעצמותו והמדות החכמה "עולות"

מהחכמה". "שלמעלה

    
"בחינת היא היא - מהחכמה" שלמעלה ה"בחינה

העליון". ותענוג רצון
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קלה    

       
אצל הציור או הכתיבה מלאכת כמשל זה והרי
רגש או חכמה דבר מבטא שהאדם להבדיל, ודם בשר
להוריד שצריך - ציור ידי על או במלים מסויים
רגשותיו) (או חכמתו את ולצמצם ("להשפיל")

מסויים. בציור או מסויימות באותיות

      
   

ימי "ששת הביטוי יובן הנ"ל ביאור ע"פ
וכיו"ב, הבריאה" ימי "ששת הול"ל דלכאו' בראשית",
דכל הבריאה שבתוך הוא, בזה הפנימי הפירוש אלא
הנק' עילאה חכמה בחינת מלובשת הימים ששת

"ראשית".

" ענין תוכן שהוסבר הקבמלאכתו[לאחרי של ה""

חכמת שהשפיל העולמות, בבחינתבבריאת להתלבש ית' ו

ד החידוש עומק יובן - מאמרות) (עשרה "מנוחת"דיבור

השבת."הקב ביום ה

ומבאר:]. שהולך וזהו

     
    

אינו הקב"ה אצל ("וינפש") המנוחה שענין מובן,
"לא שהרי המלאכה, עייפות מצד שנח כאדם כפשוטו,
בדבר אלא עולמו, את הקב"ה ברא ביגיעה ולא בעמל
למעלה. "עלי'" - ענינה אלא נעשו", שמים וכבר ה'

פירוש:

שתוכן להבדיל, ודם בשר אצל שמצינו דרך על
"עליית - הוא מלאכתו עשיית בגמר שלו המנוחה
כוחות היו המלאכה עשיית שבזמן היינו, הכוחות";
שבידיו המעשה בכח מלובשים ומדותיו) (שכלו נפשו
והציור), הכתיבה ממלאכת המשל לעיל (כמובא
עסוקים שהיו נפשו כוחות כל - ממלאכתו וכשנח
שלכן למקורם, ועולים חוזרים זו במלאכה ומלובשים
הוא קשה, ממלאכה נח אדם דכאשר רואים, אנו
לפי והיינו זיך"), צו ("געקומען עצמו אל ששב מרגיש
ושובת כשנח ממש לעצמותו "חוזר שהאדם

ממלאכתו".

כלומר:

שכוחות בלבד זו לא הנה ממלאכתו, נח כשאדם
וחוזרים במלאכה להתלבש מירידתם "עולים" נפשו
לעצמותו "חוזר שהאדם זאת, עוד אלא למקורם,

למעלה נפשו, עצמיות בתוך שעולה היינו ממש",
נפשו. מכוחות מעלה

עצמה, הנפש א) מדריגות: ג' כאן שיש נמצא
שלה הפרטיים הכחות מעשר למעלה שהיא
שכל כפי הנפש, כוחות ב) החכמה). היא (שראשיתם
במוחו - השכל ולדוגמא: במקומו, "פועל" ואחד אחד
הרי עצמה הנפש (שלגבי וכו' בלב - המדות אדם, של
בכח ומוגדרת מוגבלת להיות והשפלה ירידה זו
כחות את ומשפיל מוריד שהאדם כפי ג) מסויים).

וכיו"ב). הכתיבה מלאכת (כמו במלאכה נפשו

מירידתה "עולה" הנפש המלאכה, ובגמר
שחוץ דברים עם מתקשרת היא ידם (שעל בכוחותי'
למעלה שהיא כפי לעצמותה ו"חוזרת" ממנה),
רואים, אנו שלכן שלה; (הפרטיים) הכוחות ממדריגת
האדם כי מלפעול, חדלים נפשו כוחות המנוחה שבעת

ממש. בעצמותו מהם, שלמעלה במצב אז הוא

הקב"ה מדריגות: ג' יש כביכול, למעלה וכך
עליונות ספירות מעשר למעלה הוא ובעצמו בכבודו
איהו מדות אלין מכל "לאו זהר בתיקוני (כדאיתא
אורו את ומצמצם משפיל שהקב"ה כפי ויש כלל");
אלקיים כוחות עשרה שהם עליונות, ספירות בעשר
שהשפע כפי ויש מלכות); ועד (מחכמה מוגדרים
ית' בדיבורו ומתצמצם יורד העליונות ספירות מעשר

בפועל. העולמות והנהגת בריאת בשביל

ושבת, המעשה ימי ששת בין ההבדל וזהו
והמדות החכמה נשפלו בראשית ימי שבששת
והתהוות בריאת בשביל ית' דיבורו בבחינת להתלבש
הוא"), מאמר נמי "בראשית בפירוש (כנ"ל העולמות
"שבת השבת ביום ואילו עשה"; אשר "מלאכתו וזהו
ומקורה לשרשה חוזרת האלקית שהחיות וינפש",
ית' שהוא כפי והמדות, מהחכמה למעלה ית' בעצמותו
(אפילו) ("למעלה הספירות עשר מכל למעלה בעצמו

מהחכמה").

עשר "גילוי" עדיין הי' לא הבריאה שקודם דכשם
והנהגת בריאת בשביל ית' מאתו (ש"נאצלו" ספירות
מהבריאה, "נפש" כאשר בשבת, כך - כנ"ל) העולמות,
לבחינה ית', לעצמותו והמדות החכמה "עולות"

מהחכמה". "שלמעלה

    
"בחינת היא היא - מהחכמה" שלמעלה ה"בחינה

העליון". ותענוג רצון
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קלו   

שלמעלה עליון" "כתר בחינת של ענינה הם [והם
והמוח הראש את שמקיף גשמי כתר (כמו החכמה מן

שבאדם)].

פירוש:

הנפש שרצון להבדיל, האדם בנפש שמצינו ע"ד
כח (כמו הנפש של פרטיים כוחות אינם הנפש ועונג
מוגדר כח שכל היראה, או האהבה רגש או השכל,
אלא כו'), בלב המדות במוח, השכל - ומקומו בעניינו
והם בהם ועסוקה מעורה בכללותה הנפש כל
"ווערט הנפש (דכללות הנפש כללות את "תופסים"
הרצון ידי שעל שרואים, וכפי בהם). פארכאפט"
נוגע העונג וכן שרוצה, להדבר הנפש כללות נמשכת
דבר מאיזה מתענג האדם דכאשר האדם, נפש בעומק
נפשו כוחות כל וגם עצמותו, בכל מעסיקו זה הרי

לגמרי. אחר באופן ופועלים משתנים

הנפש, בעומק מושרשים והעונג שהרצון ונמצא
מלאכה, עשיית בגמר ולפיכך, הכוחות. מכל למעלה
וחוזר נפשו בכוחות מירידתו ועולה נח כשאדם
במלאכתו. הנפש תענוג מתגלה אזי - נפשו לעצמות

ותענוג "רצון שבחינת כביכול, למעלה הוא וכך
ית'. ועצמותו במהותו מושרשים העליון"

שלמעלה לבחינה ומדות "החכמה שעליית ונמצא,
העליון". ותענוג "לרצון העלי' היא היא - מהחכמה"

"שביתת" שמחמת דשבת, העילוי גודל וזהו
של והעונג הרצון בעולם מתגלה השבת ביום הקב"ה

הקב"ה.

     
     

        
  

הוא: ו"קדם" "ראשית" בין ההבדל

(ועד"ז עצמו הדבר התחלת משמעה "ראשית"
שהם דברים כמה כאן שיש מורה "ראשון" התואר
השני בא שאח"כ שלהם, הראשון והוא אחת חטיבה
וקודם לפני שהוא פירושו "קדם" משא"כ וכו');

מהם. חלק אינו אבל שלאחריו להדברים

למעלה: התוארים שני בין וההבדל

ערך איזה כבר לו שיש האלקי האור היא "ראשית"
עילאה חכמה שבחינת מה וזהו לנבראים, ושייכות
ראשונה ומדריגה "המעלה להיותה "ראשית", נקראת

נבראים"; אצל

של ומהותו עצמותו על מורה "קדם" משא"כ
עולם" של "קדמונו התואר פירוש וזהו הקב"ה,
שייכות מגדר למעלה שהוא כפי הקב"ה על המורה
שהוא . . כמוהו דוגמא אין "אשר ונבראים, לעולמות

ח"ו". לו שני ואין אחד

של "קדמונו גילוי - קדים" "הפונה ענין וזהו
עולם".

       
      

  
קדים.. הפונה הפנימית החצר "שער נאמר זה על
הפונה השער נפתח שבשבת יפתח", השבת וביום
ומתגלה "נפתח" שבשבת היינו "קדם", בחינת - קדים
"רצון מתגלה שאז בכך המתבטא עולם", של "קדמונו
כנ"ל). ית' בעצמותו מושרשים (שהם העליון" ותענוג

דהיות הקב"ה, מ"שביתת" תוצאה הוא זה וגילוי
ית' בעצמותו עולה שהכל וינפש", "שבת שאז
ית' מעצמותו אז מתגלה לפיכך החכמה, מן שלמעלה
בסמוך שימשיך [וכפי העליון ותענוג רצון בחינת

להבדיל]. אדם משביתת לזה המשל

       
 ["ראשית" [שנק'  

      

      
   

המלאכה, בגמר הוא ממלאכתו האדם עונג עיקר
פרט אחר פרט כיצד שרואה אף העשי', דבאמצע
מרגיש אינו מ"מ, תחלה, במחשבתו שעלה כפי נעשה
וגמר סיום אחרי עד במלאכתו, עונג כ"כ עדיין

א שרק שמלאכתוהמלאכה, כשרואה מאד מתענג ז
ורצונו. חפצו כפי בפועל נגמרה

בגמר נח האדם דכאשר הוא, בזה הטעם ועומק
ששם כנ"ל, נפשו, לעצמות האדם עולה אז המלאכה

העונג. אז מתגלה ולפיכך העונג, של מקומו הוא

לידי בא העליון שהעונג כביכול, למעלה וכך
מלאכת וגמר סיום לאחרי השבת, ביום רק גילוי
והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא כאשר הבריאה,
עלי' למעלה, שביתה זמן הוא שבשבת לפי מאד", טוב

ית'. לעצמותו
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"נשמה גילוי ענין שורש מובן הנ"ל כל ע"פ
"שנולד בזה, הפירוש לעיל ונתבאר בשבת, יתירה"
בהם נמצא שאין מה ממש, חדש דבר ישראל בכנסת
מן שלמעלה לה' ורצון אהבה בחינת והיינו בחול,
"יחידה בחינת גילוי מצד רבה, אהבה בחינת השכל",

שבנפש",

"ביום שלמעלה משום היא זה לחידוש שהסיבה
ועונג "רצון בחינת ונתגלה שנפתח יפתח", השבת
ישראל בנשמות המאיר מלמעלה זה וגילוי העליון",
(בחינת האדם של הנשמה עצם את למטה גם מעורר
העליון" "רצון בחינת מתגלה שעי"ז "יחידה"),
השכל מן שלמעלה לאלקות הרצון שהוא שבנפש,

הנשמה. בעצם הנטוע

       
     

במצותיו קדשנו "אשר אומרים שבת דליל בקידוש
במצותיו" "קדשנו לומר מסתפקים שאין בנו", ורצה
בנו", "ורצה מוסיפים אלא המצוות) כל ברכת (כנוסח
שייך ולכאו' - דוקא השבת לענין שייך שזה ומשמע
כי בהן וקדשנו לנו שניתנו המצוות בכל כן לומר

בנו". "רצה הקב"ה

והמכוון יותר, עמוקה כאן שהכוונה ועלֿכרחך
בשבת. רק באמת שייך

זמן הוא בשבת כי מובן, לעיל שנתבאר מה וע"פ
האדם בנפש מאיר זה וגילוי העליון", רצון "גילוי
וזהו שבנשמתו), העליון" "רצון בחינת מתגלה (שעי"ז
"בנו מאיר דלמעלה העליון" ש"רצון בנו", "ורצה

ממש".
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חכמה בחי' דהיינו בבריאה דהתלמוד שאמר מה
ב' בזה יש כו' בכללות דבי"ע דצח"ם בע"ג של
עיון מצות הן מצות ב' דהנה וגרסא, עיון מדריגות
בדיבור קריאה ומצות כו' בו והגית כמ"ש במחשבה
בתור' וכמ"כ בתושב"כ, ושניהם כו' בם ודברת [כמ"ש]
וגירסא, עיון מדריגות ב' [ג"כ] יש תלמוד שנק' שבע"פ
וההלכות המשניות לימוד הוא שהגירסא כידוע הוא והענין
בטעמה ברורה הלכה רק וכלל כלל פלפול בלי הפסוקות
כשר וכך כך והלכה דין אלא שאינו המשנה כדין ולא דוקא
של פסקן רק כלל, לדבר טעם נתינת בלא פסול וכך כך
זכאי חייב ופסול כשר המדות בחי' רק והוא בלבד דברים
דיצי', המדות בבחי' פי' ביצי' המשנה שאומר וזהו וכו',
למדות והמוחין הטעם בבחי' פי' בבריאה התלמוד אבל
פסול וכך כשר כך למה ההלכות טעמי בחי' [כל] דהיינו
פלוני דר' מ"ט המשנה דין טעם בתלמוד שמבואר וכמו
ששרשו טעמים בבחי' שהוא אעפ"י אך כו', קרא אמר
פסוקות ההלכות לגרוס גרסא בחי' רק זה אין מ"מ בבריאה
כל הובררו כבר כי כלל בירור וא"צ בטעמיהן ברורות
פלפול אצלם הי' שלא וב"ה ב"ש לפני הזוגו' (וכמו הצורך
בחי' הוא הב' מדריגה אבל כו'), ורבא דאביי הוי' ע"ד
שבמל' בחכ' שהוא התלמוד עיקר שהוא בפלפול העיון

קושיות להקשות הוא הפלפול ענין ועיקר וסתירותדבריאה

ל"ק כמו בטעמו כ"א ולהעמיד ולתרץ ההלכות בין רבות
ברוב שמעתתא רווחא דממילא עד דמקשי] ר"ל [כמו כו'
הנה אך כידוע, עי"ז לגמרי חדשים דינים ויצאו הפלפול
לחדש ותיק תלמיד שעתיד מה דכל שאמרו מה להבין יש
זה ניתן ואם לחדש בתלמיד כח יש מאין כו' למשה ניתן
הלא כו' בקבלה או בתורה נתפרש לא למה למשה כבר
דעיקר הוא הענין אבל כו', הם מעט שבקבלה הל"מ
טעם באמיתי' חדשה וסברא טעם המצאת רק הוא הפלפול
קושיות מפני מתחילה נעלם האמיתי' טעם שהי' ההלכה
[ומפני] ההלכה, טעם אמיתי' ומעלימות המסתירות רבות
שאחר עד ההלכות בין רבות בסתירות [הגדולה] הערבוביא
הטעם, אמיתי' לאור והוציאו נת[חדש] הפלפול ריבוי
ויש וסתירה, קושי' כל לתרץ חדשות סברות ובהמצאות
רע בין להבדיל שהוא ההלכות בירור הא' דברים ב' כאן
על אחד כל ולהעמיד הקושי' ובלבול סיג כל להסיר לטוב
בפי' במ"א כמ"ש בשערות סלסול כמו וה"ז שרשו,
נולדו שממנו החדש הטעם המצאת והב' כו', סלסל"ה
החדש הטעם המצאת הי' ותחילה לגמרי חדשים דינין
הקושיא הסתר מפני בהעלם החדשים] הדינין [ותולדות
דבחכ' המאמר ענין והיינו כנ"ל, לאור יצא ואח"כ

הנ"ל. דברים ב' כאן שיש אתברירו
,החדש הטעם המצאת בענין להבין יש לכאורה
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"נשמה גילוי ענין שורש מובן הנ"ל כל ע"פ
"שנולד בזה, הפירוש לעיל ונתבאר בשבת, יתירה"
בהם נמצא שאין מה ממש, חדש דבר ישראל בכנסת
מן שלמעלה לה' ורצון אהבה בחינת והיינו בחול,
"יחידה בחינת גילוי מצד רבה, אהבה בחינת השכל",

שבנפש",

"ביום שלמעלה משום היא זה לחידוש שהסיבה
ועונג "רצון בחינת ונתגלה שנפתח יפתח", השבת
ישראל בנשמות המאיר מלמעלה זה וגילוי העליון",
(בחינת האדם של הנשמה עצם את למטה גם מעורר
העליון" "רצון בחינת מתגלה שעי"ז "יחידה"),
השכל מן שלמעלה לאלקות הרצון שהוא שבנפש,

הנשמה. בעצם הנטוע

       
     

במצותיו קדשנו "אשר אומרים שבת דליל בקידוש
במצותיו" "קדשנו לומר מסתפקים שאין בנו", ורצה
בנו", "ורצה מוסיפים אלא המצוות) כל ברכת (כנוסח
שייך ולכאו' - דוקא השבת לענין שייך שזה ומשמע
כי בהן וקדשנו לנו שניתנו המצוות בכל כן לומר

בנו". "רצה הקב"ה

והמכוון יותר, עמוקה כאן שהכוונה ועלֿכרחך
בשבת. רק באמת שייך

זמן הוא בשבת כי מובן, לעיל שנתבאר מה וע"פ
האדם בנפש מאיר זה וגילוי העליון", רצון "גילוי
וזהו שבנשמתו), העליון" "רצון בחינת מתגלה (שעי"ז
"בנו מאיר דלמעלה העליון" ש"רצון בנו", "ורצה

ממש".
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חכמה בחי' דהיינו בבריאה דהתלמוד שאמר מה
ב' בזה יש כו' בכללות דבי"ע דצח"ם בע"ג של
עיון מצות הן מצות ב' דהנה וגרסא, עיון מדריגות
בדיבור קריאה ומצות כו' בו והגית כמ"ש במחשבה
בתור' וכמ"כ בתושב"כ, ושניהם כו' בם ודברת [כמ"ש]
וגירסא, עיון מדריגות ב' [ג"כ] יש תלמוד שנק' שבע"פ
וההלכות המשניות לימוד הוא שהגירסא כידוע הוא והענין
בטעמה ברורה הלכה רק וכלל כלל פלפול בלי הפסוקות
כשר וכך כך והלכה דין אלא שאינו המשנה כדין ולא דוקא
של פסקן רק כלל, לדבר טעם נתינת בלא פסול וכך כך
זכאי חייב ופסול כשר המדות בחי' רק והוא בלבד דברים
דיצי', המדות בבחי' פי' ביצי' המשנה שאומר וזהו וכו',
למדות והמוחין הטעם בבחי' פי' בבריאה התלמוד אבל
פסול וכך כשר כך למה ההלכות טעמי בחי' [כל] דהיינו
פלוני דר' מ"ט המשנה דין טעם בתלמוד שמבואר וכמו
ששרשו טעמים בבחי' שהוא אעפ"י אך כו', קרא אמר
פסוקות ההלכות לגרוס גרסא בחי' רק זה אין מ"מ בבריאה
כל הובררו כבר כי כלל בירור וא"צ בטעמיהן ברורות
פלפול אצלם הי' שלא וב"ה ב"ש לפני הזוגו' (וכמו הצורך
בחי' הוא הב' מדריגה אבל כו'), ורבא דאביי הוי' ע"ד
שבמל' בחכ' שהוא התלמוד עיקר שהוא בפלפול העיון

קושיות להקשות הוא הפלפול ענין ועיקר וסתירותדבריאה

ל"ק כמו בטעמו כ"א ולהעמיד ולתרץ ההלכות בין רבות
ברוב שמעתתא רווחא דממילא עד דמקשי] ר"ל [כמו כו'
הנה אך כידוע, עי"ז לגמרי חדשים דינים ויצאו הפלפול
לחדש ותיק תלמיד שעתיד מה דכל שאמרו מה להבין יש
זה ניתן ואם לחדש בתלמיד כח יש מאין כו' למשה ניתן
הלא כו' בקבלה או בתורה נתפרש לא למה למשה כבר
דעיקר הוא הענין אבל כו', הם מעט שבקבלה הל"מ
טעם באמיתי' חדשה וסברא טעם המצאת רק הוא הפלפול
קושיות מפני מתחילה נעלם האמיתי' טעם שהי' ההלכה
[ומפני] ההלכה, טעם אמיתי' ומעלימות המסתירות רבות
שאחר עד ההלכות בין רבות בסתירות [הגדולה] הערבוביא
הטעם, אמיתי' לאור והוציאו נת[חדש] הפלפול ריבוי
ויש וסתירה, קושי' כל לתרץ חדשות סברות ובהמצאות
רע בין להבדיל שהוא ההלכות בירור הא' דברים ב' כאן
על אחד כל ולהעמיד הקושי' ובלבול סיג כל להסיר לטוב
בפי' במ"א כמ"ש בשערות סלסול כמו וה"ז שרשו,
נולדו שממנו החדש הטעם המצאת והב' כו', סלסל"ה
החדש הטעם המצאת הי' ותחילה לגמרי חדשים דינין
הקושיא הסתר מפני בהעלם החדשים] הדינין [ותולדות
דבחכ' המאמר ענין והיינו כנ"ל, לאור יצא ואח"כ

הנ"ל. דברים ב' כאן שיש אתברירו
,החדש הטעם המצאת בענין להבין יש לכאורה
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קלח   

ומדריגתם מעלתם יתרון מה החדשים הדינין ותולדות
כלל פלפול בלי בטעמיהן הפסוקי' וההלכות הדינים משאר
הם גם הלא גרסא, שנק' כנ"ל כבר ברורה הלכה שנק'
לגירסא, עיון בין יש הפרש ומה כמוהם וההלכות דינים
בבחי' המ[ברר] החכ' כח דבחי' משום הוא הענין אך
שבהלכות חכ' מבחי' בשרשו נעלה יותר הוא פלפול
דבריא', דמל' חכ' מבחי' ג"כ שהן גם בטעמיהן הברורות
דין [ו]להוציא פלפול בבחי' המ[ברר] חכ' בחי' שרש אבל
כח שאין ידוע להיות שבבריאה אצי' בבחי' הוא חדש
כח אין וכמ"כ כו', נוקבא בחי' ולא דכר בחי' רק לברר
דבריאה בחכ' שמאיר דאצי' חכ' בבחי' רק בפלפול הבירור
אין ע"כ המתברר, מן חזק כחו שיהי' צריך מברר כל כי
הנוקבא מכח חזק שהוא הדכר כח אלא לברר הנוקבא בכח
כאן וכמ"כ כידוע, דנוקבא למ"ן מברר דדכורא מ"ד ע"כ
ולהוליד וחיצוני' פנימי' בין להבדיל ההלכות בבירור
הלכות כי למ"ן, שמברר מ"ד בחי' כמו ה"ז כו' חדשות

והביר נוקבא בחי' היא דבריאה מ"הדתו' כח בבחי' הוא ור
להסיר בכחו יש וע"כ בבריאה, האצי' אור שהוא דדכורא
סברות ולהוליד מכונו על דבר כל ולהעמיד קושיא כל
הסברא כח מצד הנולדים ההלכות שאותן ואע"פ חדשות,
שהולידם החכ' כח מ"מ ההלכות שאר כמו הן והפלפול
כי ההלכות, שאר שבטעמי החכ' מבחי' נעלה יותר מחדש

דאצי' מ"ה כח וע"י תחילה בהעלם החדש טעם הי' הרי
קושיא דכל משום וההעלם החושך מתוך לאור יצא דוקא
ה[מ]אצי' אור וכאשר כו', ומצמצם המסתיר דקליפו' מסט'
יש מבחי' ההפשט[ה] [בתכלית] ביטול בחי' שהוא מאיר
ויצא כלל דקליפו' חושך ויסתיר יחשיך לא אז כידוע כו'
האמיתי בתכלית שהוא האמיתי הטעם העלם כל לאור
לא חושך גם וכמ"ש כו' אמיתתו לתכלית המושכל נקודת
הוא דוקא דאצי' מ"ה דכח כנ"ל הטעם ועיקר כו', יחשיך
ובזה וד"ל. כו' החושך מתוך אור ולהוציא להבדיל המברר
בפלפול לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה כל שאמר מה יובן
חדש דין להוציא עיון שנק' [הנ"ל] מדריגה שהוא דוקא
והוא כלל הקושיא יסתירו שלא נוג"ה בירורי בבחי'
ניתן הכל כו' [לאור] הקליפות והעלם ההסתר מן להוציא
דבחכ' הבירורים כל מקור אבא יסוד בחי' שהוא למשה
דרא בכל דמשה דאתפשטותא בזהר וכמ"ש אתברירו
מ"ה כח להם להיות העדה ועיני [הדור] חכמי בכל [ודרא]
ופלפול עיון בבחי' דנוג"ה הבירורי' בבחי' בנפשם זה
וטעמי' סברות המצא' עפ"י רבים דינים לחדש בתורה
דבריאה בחכ' דאצי' חכ' הארת בחי' והוא כו', חדשים
לברר ג"כ זה כח להם להיות העדה דעיני חכמה שרש
מה כל דבריאה החכ' ומקור בשרש הי' דכבר אמר וע"כ

וד"ל. כו' דבריאה מחכ' ששרשו ותיק שתלמיד
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ב"ר‡Íכט) ליואי יהודה רבי החסיד הגאון דהנה הענין
בהקדמת יו"ט התוס' של רבו מפראג בצלאל
והוא היודע הוא במ"ש הרמב"ם ע"ד השיג ה' גבורת ספרו
אומרים שהם ראה וז"ל עליהם, להשיב והרבה כו' הדיעה
הדבר שיודע הוא שכל וכל מופשט, שכל שעצמותו עליו
נסמך ית' הוא יהיה כן ואם לנפשו, חוץ שהוא כמו בנפשו
ואם העילה, קודם העלול ויהיה ממנו עלולים אשר אל
אשר הנבראים לאלו סבה שהוא עצמו משיג שהוא יאמרו
(ר"ל והמושכל והמשכיל שהשכל ויאמרו נמצאו, ממנו
כמו אחד דבר והידוע) והיודע הדיעה הרמב"ם מ"ש
שהוא עצמו שמשיג מה ויהיה האלה בדברים שהאריכו
כל אחר הנה והמושכל, המושג בעצמו הוא לנמצאים סיבה

אשר הדברים השכלאלו כי וזהו ומבוטל, בטל הדבר אמרו
הוא השכל ענין כי אומר שאתה כמו בדבר מיוחד הוא
כלל גדר ית' השם אל ואין שהוא, כמו הדבר ידיעת
נותן אתה בזה הרי שכל שעצמותו אומר אתה ואם שיוגדר,
עליו לומר בדבר מתייחד ית' שהוא לומר אין לכך גדר, לו

שעצמותו האומרים סכלו ולפיכך כו', מיוחד זה דבר שהוא
אנו אבל מיוחד דבר לומר תוכל לא ית' הוא אבל שכל,
ענין ואין במה יוגדר לא פשוטה הויה שעצמותו אומרים
אם יאמרו ואולי ומהותו, הווייתו יודעים אנו ואין שכל זה
נשוב ית', מהו א"כ עליו, לומר ח"ו וגשם שכל עצמותו אין
כל אמתתה על לעמוד יוכל האדם שבגוף הנשמה וכי להם
כי זאת קושיא עליו לשאול שאין הכל בורא וכש"כ שכן
משמותיו ללמוד תוכל הדברים וכל וחי, האדם יראני לא
זהו כי ללמוד הויה בלשון בא העצם שם כי הקדושים
הדברים אלו ותבין בלבד הויה זה אין שכל אבל עצמותו
הוא ברוך הקדוש רז"ל קראו ולכן וז"ל כ' עוד עכ"ל מאד
רק נודע לא עצמותו אמיתת כי הוא, ברוך השכל נק' ולא
נאמר וע"ז הנמצאים, ומכל וגוף גשם מכל נבדל שהוא
הוא כי נבדל שהוא מי על נאמר קדוש שענין ב"ה קדוש
פשוט שהוא בעצמו ומזה הפשיטות, בתכלית פשוט ית'
לו שיש הדבר כי ממנו, נבדל דבר אין הפשיטות בתכלית
דבר ממנו נבדל גדר אותו בשביל מה בדבר ומיוחד גדר
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כלל גדר לו ואין פשוט ית' הוא כי מפני אבל בגדרו, שאינו
הכל, יכול והוא הכל יודע הוא כן ואם ממנו, נבדל דבר אין
הכל זה ובשביל מיוחד בדבר יוגדר גדר לו שאין מפני וכ"ז
לא או הכל יודע הי' לא ואם שית', כמו כן גם מאתו נמצא
בדבר שיוגדר בשביל זה דבר הי' הכל ממנו נמצא הי'
יודע ית' והוא ברור, זה ודבר יוגדר לא כי אינו וזה מיוחד
ההשגה בין חילוק אין כי בכחו הכל ופועל בחכמתו הכל
כי פעולות שאר פועל שהוא מה או הנמצאים משיג שהוא
אלקים וידע שיאמר פועל בלשון ויבא פועל ג"כ ההשגה
הידיעה שאין נאמר וכאשר כו', אלקים וידבר שיאמר כמו
ויהי' משתנה ידיעתו תהי' כי לך יקשה לא שוב עצמותו
מתואר ית' הוא רק הידיעה עצמותו אין כי משתנה עצמותו
לדעת ישראל לכל שראוי החיים דרך וזהו כל שיודע
והובא זצ"ל, מפראג מהר"ל החסיד הגאון עכ"ל ולהאמין
עשרה במשנה דאבות פ"ה י"ט בתוס' בקצרה ק' דברי ג"כ
הרמב"ם דברי שם שהביא ביהש"מ בע"ש נבראו דברים
בענין דהיינו למעלה הרצון שינוי בענין הקושיא לתרץ ז"ל
הוא המופת חידוש שהרי הנביאים ע"י שנעשי' המופתים
לא כי שתירצו וע"ש ח"ו שינוי הוא וא"כ ברצונו חידוש
כ' מפראג מהר"ל הגאון ובשם ע"ש, כו' דרכי דרכיכם
הגדיל עצה הפליא חיים בדרך ורבינו וז"ל לתרץ התוי"ט
הכל והיכולת הידיעה כי אמר השאלה, זו להסיר תושי'
וכמו פעולה לשון הוא אלקים וידע כמ"ש מפעולותיו
אלו גם כך ריבוי ולא שינוי בו מחייבין אין פעולות ששאר
נחלק ז"ל הוא כי ופי' עכ"ל, הקבלה בחכמת בזה ונסמך
וכמ"ש עצמותו בחי' היא שהידיעה הרמב"ם מ"ש על
הרמב"ם לדברי קשה ולכן כו', היודע והוא המדע שהוא
ח"ו בעצמותו שינוי הוא שא"כ רצון שינוי מענין קושיא
שעצמותו לדבריו משא"כ עצמותו, הוא שרצונו מאחר
שייך לא וא"כ פרטי ומהות מגדר ומובדל מרומם ומהותו
אלא ודעת, וחכמה רצון גדר ועצמותו במהותו לומר כלל
(אלא חכמה, וגדר ממהות רב עילוי ומתנשא מרומם
חכמה מגדר שלמעלה מהות מהו לצייר בכחינו אין שאנחנו
וחכמה רצון ובחי' הטעם), ע"ש פ"ח ח"ב בלק"א כמ"ש
ואת החכמה בחי' את ויצר שפעל ר"ל מפעולותיו הם ודעת
פעולה בחי' היינו אלקים וידע כשנאמר דהיינו הרצון, בחי'

למעלה עצמותו אבל ויעש. או וידבר אומר שאתה כמו
דבר אין דבודאי יודע, אינו שח"ו (ולא מדע, ומהות מגדר
דבר שאין מכש"כ הדעת בחי' שיצר מאחר כי ממנו, נעלם
הלא עין היוצר ישמע הלא אזן הנוטע וכמ"ש ממנו נעלם
בבחי' הוא מעצמותו, נעלם דבר שאין שמה אלא יביט,
וידע מ"ש אבל דעת, ומהות מגדר קץ לאין מעלה שלמעלה
ור"ל פעולה בחי' היינו ממש, דעת בחי' שהוא אלקים
כל את יודע זו שבידיעה דאצי' הדעת ספירת אצילת
ומש"ה הרצון, בענין הוא וכן ממש), דעת בבחי' הנבראים
מאחר ח"ו בעצמותו שינוי אינו הרצון ושינוי חידוש
נמשך שהרצון ואע"פ רצון, ומהות מגדר למעלה שעצמותו
והמשכה פעולה ה"ז חדש רצון כשנפעל א"כ ממנו, ונפעל
אין פעולות ששאר כמו אמר ע"ז ועצמותו, ממהותו חדשה
שנבראו וארץ שמים בריאת כמו ר"ל שינוי, בו מחייבין
מן חדשה פעולה וה"ז כלל היו לא ומקודם ליש, מאין
וכמאמר במהו"ע ח"ו שינוי פועל זה שאין ובודאי העצמות
ממש, בשוה כו' ומשנברא כו' נבה"ע שלא עד הוא אתה
שינוי, בו פועל אין הרצון חידוש המשכת פעולת כמ"כ
רצון ברא כך וארץ שמים בריאת ע"ד פעולה ג"כ שהוא

שבא והטעם כו', שוםחדש גורמים הפעולות כל אין מת
ושרש שמקור לפי שהוא למשכילים ידוע במהו"ע שינוי
ית' ממנו בעלמא וזיו הארה מבחי' רק הוא וקיומם חיותם
שום פועל אינו שהזיו וכמו כו' ושמים ארץ על הודו כמ"ש
הרצון והתהוות חיות וכמ"כ במ"א, כמ"ש בהמאור שינוי
בעלמא והארה זיו ע"י ג"כ הוא ית' ממנו והדעת והחכמה
עכ"פ ח"ו, בעצמותו שינוי מחייב אינו הרצון שינוי לכן
הרמב"ם עמ"ש שנחלק הנ"ל מהר"ל הגאון מדברי לנו יצא
מדע, בחי' מגדר למעלה ית' עצמותו אלא כו' המדע שהוא
העשר שהם ור"ל פעולותיו הם ורצון וחכמ' מדע ובחי'
כו' ודעת וחכמה רצון בחי' שהם ממנו שנאצלו ספירות
עצמותו אבל הנמצאים כשאר ממנו והמשכה פעולה והם
הקדוש נק' ולפיכך הע"ס מגדר ונשגב מרומם ית' ומהותו
מגדר ומובדל קדוש שהוא לפי ב"ה השכל נקרא ולא ב"ה
אבל חסד וכן מיוחד גדר הוא הרי חכמ' שספי' חכמה בחי'
וז"ש הפשיטות, בתכלית פשוט אלא גדר לו אין השי"ת
כו': הע"ס שה"ע הקבלה בחכמת בזה שנסמך התוי"ט
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כלל גדר לו ואין פשוט ית' הוא כי מפני אבל בגדרו, שאינו
הכל, יכול והוא הכל יודע הוא כן ואם ממנו, נבדל דבר אין
הכל זה ובשביל מיוחד בדבר יוגדר גדר לו שאין מפני וכ"ז
לא או הכל יודע הי' לא ואם שית', כמו כן גם מאתו נמצא
בדבר שיוגדר בשביל זה דבר הי' הכל ממנו נמצא הי'
יודע ית' והוא ברור, זה ודבר יוגדר לא כי אינו וזה מיוחד
ההשגה בין חילוק אין כי בכחו הכל ופועל בחכמתו הכל
כי פעולות שאר פועל שהוא מה או הנמצאים משיג שהוא
אלקים וידע שיאמר פועל בלשון ויבא פועל ג"כ ההשגה
הידיעה שאין נאמר וכאשר כו', אלקים וידבר שיאמר כמו
ויהי' משתנה ידיעתו תהי' כי לך יקשה לא שוב עצמותו
מתואר ית' הוא רק הידיעה עצמותו אין כי משתנה עצמותו
לדעת ישראל לכל שראוי החיים דרך וזהו כל שיודע
והובא זצ"ל, מפראג מהר"ל החסיד הגאון עכ"ל ולהאמין
עשרה במשנה דאבות פ"ה י"ט בתוס' בקצרה ק' דברי ג"כ
הרמב"ם דברי שם שהביא ביהש"מ בע"ש נבראו דברים
בענין דהיינו למעלה הרצון שינוי בענין הקושיא לתרץ ז"ל
הוא המופת חידוש שהרי הנביאים ע"י שנעשי' המופתים
לא כי שתירצו וע"ש ח"ו שינוי הוא וא"כ ברצונו חידוש
כ' מפראג מהר"ל הגאון ובשם ע"ש, כו' דרכי דרכיכם
הגדיל עצה הפליא חיים בדרך ורבינו וז"ל לתרץ התוי"ט
הכל והיכולת הידיעה כי אמר השאלה, זו להסיר תושי'
וכמו פעולה לשון הוא אלקים וידע כמ"ש מפעולותיו
אלו גם כך ריבוי ולא שינוי בו מחייבין אין פעולות ששאר
נחלק ז"ל הוא כי ופי' עכ"ל, הקבלה בחכמת בזה ונסמך
וכמ"ש עצמותו בחי' היא שהידיעה הרמב"ם מ"ש על
הרמב"ם לדברי קשה ולכן כו', היודע והוא המדע שהוא
ח"ו בעצמותו שינוי הוא שא"כ רצון שינוי מענין קושיא
שעצמותו לדבריו משא"כ עצמותו, הוא שרצונו מאחר
שייך לא וא"כ פרטי ומהות מגדר ומובדל מרומם ומהותו
אלא ודעת, וחכמה רצון גדר ועצמותו במהותו לומר כלל
(אלא חכמה, וגדר ממהות רב עילוי ומתנשא מרומם
חכמה מגדר שלמעלה מהות מהו לצייר בכחינו אין שאנחנו
וחכמה רצון ובחי' הטעם), ע"ש פ"ח ח"ב בלק"א כמ"ש
ואת החכמה בחי' את ויצר שפעל ר"ל מפעולותיו הם ודעת
פעולה בחי' היינו אלקים וידע כשנאמר דהיינו הרצון, בחי'

למעלה עצמותו אבל ויעש. או וידבר אומר שאתה כמו
דבר אין דבודאי יודע, אינו שח"ו (ולא מדע, ומהות מגדר
דבר שאין מכש"כ הדעת בחי' שיצר מאחר כי ממנו, נעלם
הלא עין היוצר ישמע הלא אזן הנוטע וכמ"ש ממנו נעלם
בבחי' הוא מעצמותו, נעלם דבר שאין שמה אלא יביט,
וידע מ"ש אבל דעת, ומהות מגדר קץ לאין מעלה שלמעלה
ור"ל פעולה בחי' היינו ממש, דעת בחי' שהוא אלקים
כל את יודע זו שבידיעה דאצי' הדעת ספירת אצילת
ומש"ה הרצון, בענין הוא וכן ממש), דעת בבחי' הנבראים
מאחר ח"ו בעצמותו שינוי אינו הרצון ושינוי חידוש
נמשך שהרצון ואע"פ רצון, ומהות מגדר למעלה שעצמותו
והמשכה פעולה ה"ז חדש רצון כשנפעל א"כ ממנו, ונפעל
אין פעולות ששאר כמו אמר ע"ז ועצמותו, ממהותו חדשה
שנבראו וארץ שמים בריאת כמו ר"ל שינוי, בו מחייבין
מן חדשה פעולה וה"ז כלל היו לא ומקודם ליש, מאין
וכמאמר במהו"ע ח"ו שינוי פועל זה שאין ובודאי העצמות
ממש, בשוה כו' ומשנברא כו' נבה"ע שלא עד הוא אתה
שינוי, בו פועל אין הרצון חידוש המשכת פעולת כמ"כ
רצון ברא כך וארץ שמים בריאת ע"ד פעולה ג"כ שהוא

שבא והטעם כו', שוםחדש גורמים הפעולות כל אין מת
ושרש שמקור לפי שהוא למשכילים ידוע במהו"ע שינוי
ית' ממנו בעלמא וזיו הארה מבחי' רק הוא וקיומם חיותם
שום פועל אינו שהזיו וכמו כו' ושמים ארץ על הודו כמ"ש
הרצון והתהוות חיות וכמ"כ במ"א, כמ"ש בהמאור שינוי
בעלמא והארה זיו ע"י ג"כ הוא ית' ממנו והדעת והחכמה
עכ"פ ח"ו, בעצמותו שינוי מחייב אינו הרצון שינוי לכן
הרמב"ם עמ"ש שנחלק הנ"ל מהר"ל הגאון מדברי לנו יצא
מדע, בחי' מגדר למעלה ית' עצמותו אלא כו' המדע שהוא
העשר שהם ור"ל פעולותיו הם ורצון וחכמ' מדע ובחי'
כו' ודעת וחכמה רצון בחי' שהם ממנו שנאצלו ספירות
עצמותו אבל הנמצאים כשאר ממנו והמשכה פעולה והם
הקדוש נק' ולפיכך הע"ס מגדר ונשגב מרומם ית' ומהותו
מגדר ומובדל קדוש שהוא לפי ב"ה השכל נקרא ולא ב"ה
אבל חסד וכן מיוחד גדר הוא הרי חכמ' שספי' חכמה בחי'
וז"ש הפשיטות, בתכלית פשוט אלא גדר לו אין השי"ת
כו': הע"ס שה"ע הקבלה בחכמת בזה שנסמך התוי"ט
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בחי' שהוא מהשכל שלמעלה רצון ואית בליבי', דמשער
ע"י לישראל נמשך זה ורצון יחידה, בחי' א"א ונק' כתר
וז"ע לנש"י, ית' ממהו"ע המשכה הוא שהדיבור מ"ת
הוי' ש' בחי' לכאו"א נמשך במ"ת כי עמכם ה' דיבר פב"פ
בתוך מזלי' הנק' הנשמה שורש והאיר שלכם, בפנים
מקיפי' בחי' שהם וכתר חכ' בחי' והיינו שבגוף, הנשמה
כמו והנה בנר"ן, היינו בפנימיות האירו שבנשמה ח"י
למעלה כמ"כ מקיפי', וח"י פנימי, אור נר"נ יש בנשמה
במ"ת ולכן וכתר, חכ' בחי' וסוכ"ע נר"נ, בחי' ממכ"ע ז"ע
עילאה כבוד בחי' היינו וח"ע כתר בחי' סוכ"ע גילוי
גילוי בנפש הגילוי הי' עי"ז תתאה, כבוד בחי' בממכ"ע
הנשמה מזל כי נשמתן, שפרחה וזהו בנר"ן, מזלי' בחי'
רצון מבחי' שהיא בשבת שמאיר יתירה הנשמה כענין זהו
וז"ע וכתר, חכ' בחי' בשבת סוכ"ע גילוי ע"י והיינו העליון
לך ונועדתי מבחי' בהמשכן יובן ועד"ז דע"ק, סעודתא
מזה לכן בשערי', נודע בחי' ונודעתי מבחי' למע' שמה
כו'. מהשכל שלמעלה בחי' והביטול ההשתחוואה נמשך

'הי ובבהמק"ד בגילוי הי' שבמ"ת זה שגילוי מה
יפה פ"א במדבר במד"ר רז"ל מ"ש ע"ד זהו בהסתר
עלמא כענין הוא וא"כ לכת, והצנע שנא' הצניעות הוא
והמשכן מל', הוא סיני הר כי דאתגלי' ועלמא דאתכסי'
ס"פ ב"פ נא' המשכן את מלא הוי' וכבוד פסוק והנה בינה.
בחי' ב' שיש חופה כבוד כל על כי כמ"ש והענין פקודי,
כבודו הארץ כל מלא וז"ע עילאה, וכבוד תתאה כבוד כבוד
כבוד מבחי' ממקומו ה' כבוד ברוך וכתי' תתאה, כבוד היינו
בחי' וב' וכתר, חכ' שהוא כבודו מקום איה ומבחי' עילאה
תחתון דעת הוא שמלמטלמ"ע ה' דיעות אל כענין זהו כבוד
בהיפוך הוא ומלמעלמ"ט מאין, ונתהוה היש שלמטה

וכבוד ב"פ וז"ע חשיב, כלא קמי' וכולא אין הוא שלמטה
כו'. העדות משכן המשכן פקודי ע"ד המשכן, את מלא ה'
שארז"ל ע"ד אינו במשכן שהאיר תתאה כבוד בחי' גם והנה
שנא' זקופה בקומה שיהלך לאדם אסור סע"ב דמ"ג ברכות
בבחי' היא זו השראה הארץ שבכל כבודו, הארץ כל מלא
אתן לא לאחר וכבודי והכתי' כה"כ מלא איך דאל"כ מקיף,
אלא הפנימי', אל לבוש שהם דמל' ע"ס כבודי הרמ"ז דפי'
מן פנוי מקום שאין ללמדך ארז"ל ועד"ז מקיף, אור ע"ד רק
הוא בראתיו ולכבודי פי' נ"ע ואדמו"ר סנה, אפי' השכינה
ע"ד בפנימיות מלא הכבוד הי' ובמשכן ובבהמ"ק מל', כתר
נת' נמצא בהעלם. וברגל בגילוי במוח מאירה המחשבה
תתאה וכבוד עילאה כבוד שורה הי' ובמשכן שבבהמ"ק

וביטולשה היש ביטול שורש שמשם כו' דיעות אל "ע
ז"ע ח"ע בחי' הוא עילאה שכבוד לעיל מבואר וכבר אמיתי,
דצלם, מ"ם למ"ד שז"ע דנשמה מקיף ח"י בחי' סוכ"ע בחי'
ודאי ובמ"ת אלי', מגילוי גבוה הנשמה של המקיף שגילוי
בחי' מב' לכן נשמתן, פרחה שז"ע בפנימי המקיף האיר
היש ביטול הא' ביטול, בחי' ב' נמשך במשכן שהאיר כבוד
מבשכמל"ו, שנמשך נפשך בכל ע"ד תתאה מכבוד הנמשך
הנושאות המרכבה מחיות ששרשה לנה"ב זה ביטול ועיקר
בחי' לנה"א אמיתי ביטול נמשך עילאה ומכבוד הכבוד, את
עכשיו זו ובחי' כלה, בחי' ב' וכענין פנימית, השתחוואה
דפי' שלום שים ומסיים והשתחוואות כריעות שמו"ע ז"ע
של עליון דעת שיהי' הדיעות ב' חיבור הוא השלום
וזהו נש"י, של [תחתון] בדעת גם ונמשך מאיר המשפיע
וע"פ הנ"ל. כבוד בחי' ב' הפכים ב' ומחבר שמקשר שלום
הדעת, המשכת פי' הטפה, המשכת שלום שים הקבלה

כו'. חוליות ח"י נגד ברכאן ח"י שלכן
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ממש קירוב בבחי' להיות מבפנים החקיקה בחי'
הוא לאלקות, אהבה לו יהי' הנה"ב וגם לאלקות
אלקי והחיות האור בבחי' פ"ד שנת"ל ההתבוננות ע"י
התלבשות בבחי' שבא מה (היינו בעולמות שמאיר
הב' במדריגה פ"ד היחוד בשער מ"ש זה ואין בעולמות,
גבוה מדריגה שזהו כו', האלקי בהאין ההתבוננות דהיינו
התהוות הא' הענינים ב' שם דמ"ש ערוך, באין יותר
במדרי' הכוונה כו', המהווה האין והב' והנאצלים הנבראים
ונאצלים, בנבראים המתלבש והחיות האור בבחי' הא'

שהוא העליונים המלאכים נפש וכן הגלגלים נפש וכמו
המתלבש האור בנאצלים וכן שלהם והחיות האור בחי'
הוא הב' והמדרי' כו', בפרט וספי' ספי' בכל דאצי' בע"ס
המאציל עצמות אור בחי' והיינו האלקי האין עצמות בחי'
בבחי' (והכל ונאצלים בנבראים התלבשות מבחי' שלמעלה
האין הארת בחי' מדריגות ב' בזה שיש היש, של האין
מהתלבשות שלמעלה האין עצם ובחי' בהיש, המתלבש
בחי' היא שחכ' כמו היינו חכ', בחי' שזהו ומש"ש כו'.
באופן ממש ביטל בבחי' (ר"ל אין ליש שעושה מ"ח כ"ח

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

   

כו') יורה בחי' בענין פנ"ח באמ"ב ועמ"ש דחכ') הביטל
היא הא' דמדריגה העיון בתחלת שם שנר' כמו ולא
האור בבחי' היא הב' והמדרי' והחומר היש בהתהוות

היא כאן ומשנ"ת כנ"ל. הכוונה אלא כו', האלקי והחיות
שזהו המתלבש והחיות האור בחי' דהיינו דשם הא' מדרי'

כו'). והשגתם הנבראים נפש בחי'

•

1

2

3

4

5

6


         

  

וש ותוה השכל תות –  ותל  ש – יש לשכל ה ש –  ש
יות הות חיילי השכל  ה הות ה י ותוה השכל חלישות –

ּבּזהרp‰Â‰ב) המדּבר3איתא מין נקרא ׁשמֹות ּדבארּבעה ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ
למעלה הּוא ּדאדם אנֹוׁש. ּגבר, איׁש, אדם, –ְְְֱִֶֶַָָָָָ
ּדהּמלאכים יּובן ּובזה מּכּלם. למּטה ואנֹוׁש ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻמּכּלם,

תזּכרּנּו",4ׁשּקטרגּו ּכי אנֹוׁש "מה אמרּו האדם ּבריאת על ְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָ
ּכי הּמהּות, וׁשפלּות הּקטן על להֹורֹות אנֹוׁש ּבׁשם ְְְְְֱִִֵֶַַַַָֹּוקראּוהּו

ׁשּכתּוב ּוכמֹו החליׁשּות, על מֹורה אנֹוׁש הּלב5ׁשם "עקב ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּדכתיב והגם חלּוׁש. – אנּוׁש ּדפרּוׁש הּוא", ואנׁש "ּובן6מּכל ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֻ

ּבזלזּול "אדם" ׁשם ּגם מזּכירים הרי תפקדּנּו", ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָאדם
להּׁשם ּד"אנֹוׁש" הּׁשם ּדֹומה אינֹו זה ּובכל ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָוׁשפלּות,
הּוא "אנֹוׁש" וׁשם הּמעלה, ׁשם הּוא "אדם" ּדׁשם ְְְֱֲֵֵֵַַָָָָָּד"אדם",
הּוא תפקדּנּו" ּכי אדם "ּובן ּׁשּכתּוב ּומה הּׁשפלּות, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשם

ּב "ּכהנים", הּמתחיל ּדּבּור ּבתֹוספֹות (מּסכת)ּכדמחּלק ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ
"ּבני אֹו אדם" ּו"בן "אדם" ּבין א, עּמּוד ג ּדף זרה ְֲֵֵֶַַָָָָָָָעבֹודה
ּוכמֹו יׂשראל, ׁשם והּוא הּמעלה ׁשם הּוא ּד"אדם" ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָאדם",
אדם" ּו"בן אדם, קרּויים אּתם – אּתם" "אדם ְִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכתּוב
מין ּכל נכלל אדם" "ּבני ּדבׁשם הראׁשֹון, אדם ּבני ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָהּכּונה
מין נקרא ׁשּבהם ׁשמֹות ּבארּבעה הּנה ּפרט, ּובדר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהמדּבר.
הּתאר, וׁשם העצם ׁשם ּפלּגֹות, ׁשני יׁש הרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻהמדּבר,
ׁשני הּנה – אנֹוׁש ּגבר, איׁש, אדם, – אּלּו ׁשמֹות ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּובארּבעה
הּׁשמֹות ּוׁשני עצמּיים, ׁשמֹות הם "איׁש" "אדם" ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָהּׁשמֹות
העצם ׁשם הּוא "אדם" ּדׁשם ּתארים, הם "אנֹוׁש" ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ"ּגבר"
והּנה הּמּדֹות. אל העצם ׁשם הּוא "איׁש" וׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָּדׂשכל,
מּדֹות הן הּׂשכל ּפי ׁשעל ּומּדֹות הּׂשכל, ּפי על הן ִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַהּמּדֹות

ּבמּדֹות ׁשּיׁש הּיתרֹון ּדזהּו המדּבר, מּמעלת ׁשהם ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַאנֹוׁשּיֹות
ּכן ּגם הם חּיים ּדבעלי החּיים, ּדבעלי הּמּדֹות על ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַהמדּבר
ּבעצם מּדֹות ּבעלי הם חּיים הּבעלי ואּדרּבא מּדֹות, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָּבעלי
מּדֹות הּנה זה עם אבל אכזרי, והעֹורב רחמני הּנׁשר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמהּותם,
ּכן, ּגם ׂשכל להם ויׁש טבעּיים, מּדֹות הּמה חּיים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּבעלי
הּנה וטבעם, למּדֹותיהם ּבהּׁשּי הּוא ׁשהּׂשכל זאת לבד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּנה
הענינים ידי על הּנקנה ּדעת הּוא ׂשכלם הרי זאת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלבד

ׁשּכתּוב ּוכמֹו אבּוס7הּטבעּיים, וחמֹור קנהּו ׁשֹור "ידע ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
הענינים ידי על רק הּוא והּכרתם ׁשּידיעתם הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבעליו",

להיֹו הּואהּטבעּיים המדּבר מין ׁשל ּומּדֹות טבעים, רק תם ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָ
לׂשכל אפׁשר ׁשאי והינּו ׂשכלי, הּוא ׁשהמדּבר ׂשכל ּפי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָעל
הּׂשכל ּפי ׁשעל לּמּדֹות אפׁשר ואי ׂשכל ּפי ׁשעל מּדֹות ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבלי
"איׁש", לׁשם "אדם" ׁשם ּבין ההבּדל מה ּכן אם ׂשכל, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבלי
הּוא "איׁש" וׁשם הּׂשכל, אל העצם ׁשם הּוא "אדם" ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּדׁשם
והן ׂשכל הן ּכאחד ּדׁשניהם מאחר הּמּדֹות, אל העצם ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשם
ּדׂשכל אמת ּדהן הּוא, הענין א המדּבר. מּמעלת הם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּדֹות
ׁשני הם הּנה זה עם אבל זה, ּבלא לזה אפׁשר אי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּומּדֹות
ּובעלי ׂשכל ּבעלי והם המדּבר, ּבמעלת נבּדלים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָמהּותים
הּתאר ׁשמֹות רק הם ו"אנֹוׁש" ּד"גבר" הּׁשמֹות ּוׁשני ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹהּמּדֹות,
ׁשהם והינּו ו"איׁש", ּד"אדם" הּׁשמֹות מהּותי את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמתארים
ּתגּברת על מֹורה ּד"גבר" איכּותם, ּכמּות את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּמֹודדים
והּמּדֹות, הּׂשכל חליׁשּות על מֹורה ו"אנֹוׁש" והּמּדֹות ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַהּׂשכל

הּׂשכלית. הּנפׁש על ׁשּקאי אדם", "חביב ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוזהּו
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א.3) עמוד ריש מח, ג חלק
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(7.72 עמוד ש"ת המאמרים ספר ראה - ג. א, ישעיה



קמי    

כו') יורה בחי' בענין פנ"ח באמ"ב ועמ"ש דחכ') הביטל
היא הא' דמדריגה העיון בתחלת שם שנר' כמו ולא
האור בבחי' היא הב' והמדרי' והחומר היש בהתהוות

היא כאן ומשנ"ת כנ"ל. הכוונה אלא כו', האלקי והחיות
שזהו המתלבש והחיות האור בחי' דהיינו דשם הא' מדרי'

כו'). והשגתם הנבראים נפש בחי'
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וש ותוה השכל תות –  ותל  ש – יש לשכל ה ש –  ש
יות הות חיילי השכל  ה הות ה י ותוה השכל חלישות –

ּבּזהרp‰Â‰ב) המדּבר3איתא מין נקרא ׁשמֹות ּדבארּבעה ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ
למעלה הּוא ּדאדם אנֹוׁש. ּגבר, איׁש, אדם, –ְְְֱִֶֶַָָָָָ
ּדהּמלאכים יּובן ּובזה מּכּלם. למּטה ואנֹוׁש ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻמּכּלם,

תזּכרּנּו",4ׁשּקטרגּו ּכי אנֹוׁש "מה אמרּו האדם ּבריאת על ְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָ
ּכי הּמהּות, וׁשפלּות הּקטן על להֹורֹות אנֹוׁש ּבׁשם ְְְְְֱִִֵֶַַַַָֹּוקראּוהּו

ׁשּכתּוב ּוכמֹו החליׁשּות, על מֹורה אנֹוׁש הּלב5ׁשם "עקב ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּדכתיב והגם חלּוׁש. – אנּוׁש ּדפרּוׁש הּוא", ואנׁש "ּובן6מּכל ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֻ

ּבזלזּול "אדם" ׁשם ּגם מזּכירים הרי תפקדּנּו", ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָאדם
להּׁשם ּד"אנֹוׁש" הּׁשם ּדֹומה אינֹו זה ּובכל ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָוׁשפלּות,
הּוא "אנֹוׁש" וׁשם הּמעלה, ׁשם הּוא "אדם" ּדׁשם ְְְֱֲֵֵֵַַָָָָָּד"אדם",
הּוא תפקדּנּו" ּכי אדם "ּובן ּׁשּכתּוב ּומה הּׁשפלּות, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשם

ּב "ּכהנים", הּמתחיל ּדּבּור ּבתֹוספֹות (מּסכת)ּכדמחּלק ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ
"ּבני אֹו אדם" ּו"בן "אדם" ּבין א, עּמּוד ג ּדף זרה ְֲֵֵֶַַָָָָָָָעבֹודה
ּוכמֹו יׂשראל, ׁשם והּוא הּמעלה ׁשם הּוא ּד"אדם" ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָאדם",
אדם" ּו"בן אדם, קרּויים אּתם – אּתם" "אדם ְִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכתּוב
מין ּכל נכלל אדם" "ּבני ּדבׁשם הראׁשֹון, אדם ּבני ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָהּכּונה
מין נקרא ׁשּבהם ׁשמֹות ּבארּבעה הּנה ּפרט, ּובדר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהמדּבר.
הּתאר, וׁשם העצם ׁשם ּפלּגֹות, ׁשני יׁש הרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻהמדּבר,
ׁשני הּנה – אנֹוׁש ּגבר, איׁש, אדם, – אּלּו ׁשמֹות ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּובארּבעה
הּׁשמֹות ּוׁשני עצמּיים, ׁשמֹות הם "איׁש" "אדם" ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָהּׁשמֹות
העצם ׁשם הּוא "אדם" ּדׁשם ּתארים, הם "אנֹוׁש" ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ"ּגבר"
והּנה הּמּדֹות. אל העצם ׁשם הּוא "איׁש" וׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָּדׂשכל,
מּדֹות הן הּׂשכל ּפי ׁשעל ּומּדֹות הּׂשכל, ּפי על הן ִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַהּמּדֹות

ּבמּדֹות ׁשּיׁש הּיתרֹון ּדזהּו המדּבר, מּמעלת ׁשהם ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַאנֹוׁשּיֹות
ּכן ּגם הם חּיים ּדבעלי החּיים, ּדבעלי הּמּדֹות על ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַהמדּבר
ּבעצם מּדֹות ּבעלי הם חּיים הּבעלי ואּדרּבא מּדֹות, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָּבעלי
מּדֹות הּנה זה עם אבל אכזרי, והעֹורב רחמני הּנׁשר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמהּותם,
ּכן, ּגם ׂשכל להם ויׁש טבעּיים, מּדֹות הּמה חּיים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּבעלי
הּנה וטבעם, למּדֹותיהם ּבהּׁשּי הּוא ׁשהּׂשכל זאת לבד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּנה
הענינים ידי על הּנקנה ּדעת הּוא ׂשכלם הרי זאת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלבד

ׁשּכתּוב ּוכמֹו אבּוס7הּטבעּיים, וחמֹור קנהּו ׁשֹור "ידע ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
הענינים ידי על רק הּוא והּכרתם ׁשּידיעתם הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבעליו",

להיֹו הּואהּטבעּיים המדּבר מין ׁשל ּומּדֹות טבעים, רק תם ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָ
לׂשכל אפׁשר ׁשאי והינּו ׂשכלי, הּוא ׁשהמדּבר ׂשכל ּפי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָעל
הּׂשכל ּפי ׁשעל לּמּדֹות אפׁשר ואי ׂשכל ּפי ׁשעל מּדֹות ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבלי
"איׁש", לׁשם "אדם" ׁשם ּבין ההבּדל מה ּכן אם ׂשכל, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבלי
הּוא "איׁש" וׁשם הּׂשכל, אל העצם ׁשם הּוא "אדם" ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּדׁשם
והן ׂשכל הן ּכאחד ּדׁשניהם מאחר הּמּדֹות, אל העצם ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשם
ּדׂשכל אמת ּדהן הּוא, הענין א המדּבר. מּמעלת הם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּדֹות
ׁשני הם הּנה זה עם אבל זה, ּבלא לזה אפׁשר אי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּומּדֹות
ּובעלי ׂשכל ּבעלי והם המדּבר, ּבמעלת נבּדלים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָמהּותים
הּתאר ׁשמֹות רק הם ו"אנֹוׁש" ּד"גבר" הּׁשמֹות ּוׁשני ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹהּמּדֹות,
ׁשהם והינּו ו"איׁש", ּד"אדם" הּׁשמֹות מהּותי את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמתארים
ּתגּברת על מֹורה ּד"גבר" איכּותם, ּכמּות את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּמֹודדים
והּמּדֹות, הּׂשכל חליׁשּות על מֹורה ו"אנֹוׁש" והּמּדֹות ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַהּׂשכל

הּׂשכלית. הּנפׁש על ׁשּקאי אדם", "חביב ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוזהּו
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הארכידוכס פרדיננד, הנסיך על רב רושם השאירו אחוזותיו, של היהודי מנהלן יצחק, משה ר' דברי
ידע. שלא דברים היהודים על שמע לראשונה הראשון. פרדיננד המלך של ובנו בוהמיה של

פרועה הסתה מנהלים הקתוליים הכמרים וכי ומזימות. תככים רוחשת המלוכה חצר כי ידע הנסיך
ישע חסר המלך אביו עומד אחת שלא כך ועל הכמרים, של הרב כוחם על ידע גם הוא יהודים. נגד

כנגדם.

נעשה כי לחוש החל הוא מאוד. עליו והשפיעו עיניו, את אפוא, פקחו, יצחק משה ר' של הסבריו
ליהודים. עוול

הזמין דבר של בסופו הכרעה. לקבל שצריך כאחד במחשבותיו, שקוע הנסיך התהלך מספר ימים
להתערבותו בקשר המהר"ל את אליו שיזמין לנסיך האחוזות מנהל יעץ כזכור, יצחק. משה ר' את אליו

המתמטית. הבעיה בעניין ממורביה הארכידוכס עם

גם אם כי היהדות בלימודי רק לא הידענים מגדולי כאחד המהר"ל את בפניו אז תיאר הוא
כדי המתמטית, לבעיה הפיתרון את עבורו למצוא ממנו יותר מתאים אין כך ומשום כלליים. בלימודים

ממורביה. הארכידוכס עם לו שהייתה בהתערבות להפסיד לא

שלוחי "היה באמרו: המהר"ל, את אליו להביא המשימה את יצחק משה ר' על הטיל עתה ובכן,
אורחי". שיהיה דרישתי את פראג של לרבה למסור

לנסיך: משהו להסביר יצחק משה לר' היה כך על גם
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לבוא השליחות את עצמי על לקבל יכול "אינני - לנסיך יצחק משה ר' השיב - אדוני" לי "סלח
אליך. לבוא מסכים הוא אם אצלו לברר עלי תחילה הנסיך. בפני להתייצב ממנו ולדרוש הגאון אל
ובפרט לנסיך, זה אם ואפילו מקום לאיזשהו ללכת מישהו על לצוות הנוהג מן זה אין סוף כל סוף

המהר"ל". כמו באישיות הוא המדובר כאשר

היהודי מנהלן מצד כהעלבה זאת קיבל לא הוא עליו, שורה ידידות ארשת כאשר זאת שמע הנסיך
לרבנות הגיע ואיך המהר"ל, הוא אישיות איזה לדעת סקרנותו התעוררה עכשיו אדרבה, אחוזותיו. של

בכלל. ישראל גדולי אודות יותר לדעת רצה ובכלל, פראג. העיר

שאל - הרבנים" ראש הוא שיבה איש שלושים"האם של נסיעה עליו "שתכבד - הארכידוכס
טובה"? במרכבה פרסאות

בהיותו וחמש. ארבעים כבן שנותיו, במבחר הוא הרבנים "ראש - יצחק משה הרב השיב - "לא"!
ביותר הגדולים הלימוד בבתי למד שנה וכעשרים ישראל, חכמי גדולי בו התהללו כבר שתיםֿעשרה בן
ראש משרת לקבל הסכים אשר זכתה בפראג ישראל עדת קהל אשר שנים כעשר וזה ובפולין, באשכנז

הבירה". בפראג הרבנים

מרובות". והכנסותיו גדולה, משכורת מקבל "הוא - הארכידוכס אמר - "בוודאי"

לבחורי לימוד בית החזקת לטובת משכורתו את "נדב - יצחק משה הרב השיב - הרבנים" "ראש
בית את ורק הרבנים, ראש מינה אשר הגדולים המורים אחד של הנהלתו תחת תורה הלומדים היהודים

הוצאותיו". על הקהל מחזיק הרבנים ראש ועד

הארכידוכס. שאל - הרבנים"? ראש מתפרנס "ובמה

ועם מכולת, של בחנות היהודים אחד עם השותפות "ממסחר - יצחק משה ר' השיב - "פרנסתו"
ועשרות בתורה, שוקד הוא כיום ולילה בריווח, מצויה פרנסתו הללו העסקים ומשני אחד, עורות סוחר
אליו הפונים והרחוקות, הקרובות במדינות הרבנים, מגדולי יום יום מקבל הוא אגרות עשרות

שונות". בהלכות וספקותיהם בשאלותיהם

ור' הרבנים, וראש הרבנים חיי ואורחות היהודים חיי אורחות פרטי לדעת התעניין הארכידוכס
אופנו. על דבר דבר לו סיפר יצחק משה

אם כי בציינו הנסיך, בקשת על לו וסיפר המהר"ל אצל יצחק משה ר' ביקר הראשונה בהזדמנות
מבצרו. אל להביאו כדי המיוחדת מרכבתו את הנסיך אליו ישלח הנסיך, את לבקר המהר"ל ייאות
אמור היה שהנסיך במרכבה לנסוע ההצעה את דחה אך הנסיך, את לבקר הסכמתו את הביע המהר"ל

רגילה. נוסעים בעגלת הנסיך אל לנסוע יותר טוב זה שיהיה סבר הוא אליו. לשלוח

הבעיה את לפניו הלה הגיש וכאשר במבצרו, הנסיך אצל ביקורו את המהר"ל ערך שבוע כעבור
כל ללא הנחוצים ההסברים עם הבעיה את מיד המהר"ל לו פתר פיתרון, חיפש עליה האסטרונומית

קושי.

את הגדיל אשר דבר הנסיך, של ובשפתו הכתב על המענה את המהר"ל העלה לכך נוסף
הנסיך. של השתוממותו

קיימת בהסבירו: משהו. מלקבל התחמק המהר"ל אך טרחתו, עבור תשלום למהר"ל הציע הנסיך
הנצרכים אלו, ורק בחינם. ילמדו והמדעים התורה שאת רבנו, משה ימי מאז ישראל, עם אצל מסורת

מלאכה. ביטול כשכר רק אבל שכר לקבל יכולים לפרנסה,
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משהשבוע ר' בבית קיים ומנוחתו סעודותיו שאת בעוד הנסיך. של בטירתו המהר"ל שהה מלא
בנושאי הנסיך עם בשיחות בטירה בילה היום משעות גדול חלק אך הנסיכותית. לטירה הסמוך יצחק

למהר"ל. מוכר היה שלא נושא, כל היה לא עובדתית, ומגוונים. שונים וחכמה מדע

אמונתם אודות יותר לדעת סקרן היה הנסיך היהודים. על הנסיך עם המהר"ל שוחח זו בהזדמנות
היהודים. וחיי היהודית ההיסטוריה היהודים, של

ביטויי תוך המהר"ל, באוזני השתוממותו את אחת לא הנסיך הביע - כלֿכך"? רב ידע לך "מנין
עצומה. הערכה

חכמת החשבון, חכמת הטבע, חכמת למד סיבה לאיזו המהר"ל את הארכידוכס שאל הימים באחד
האדם הרגיל דרך על הלוא - לו, המה צורך ולאיזה למדם ספרים ומאיזה ממי הנפש, וחכמת הצמחים
בידו עולה וכשהדבר ולשכללן, לפתחן בהן ומתחזק בוריין על ולומדן שתים או אחת בחכמה בוחר
ומה - ההוא במדע מקצוע לבעל ומתפרסם רב כבוד ונוחל טוב שם לו קונה הוא מועט, או רב אם

התורה? חכמת היא

העולם בורא ציווה אשר המצוות וידיעת הוראת "היא - המהר"ל לו הסביר - התורה" "חכמת
בני לכל האֿל ציווה מצוות שבע סיני. הר מעמד ועד האלוקים ברא אשר הראשון מאדם האדם, לבני
שש - וביחד בקבלה, שבאו מצוות ושבע מצוות, ושלושֿעשרה מאות שש ציווה ישראל ולעם האדם.

מצוות. ועשרים מאות

ובשביל לעשות. שלא שהזהיר מה ב. לעשות. שציווה מה א. סוגים: לשני נחלקות הבורא מצוות
לקביעות - החשבון חכמת כמו: שונות, בחכמות בקיאים ולהיות לדעת עלינו המצוות קיום
חכמת וידיעת האוכל, כשרות לענייני - הטבע וחכמת הצמחים חכמת המועדים. וזמני ראשיֿחודשים

הנעלות. המידות קניין בשביל - הנפש

היצירה כל את המחיה הוא, ברוך הבורא את להשיג, יכול האדם שמוח כמה עד להבין, - וביותר
הבורא ואילו בוראו ואינה הגוף את מחיה שהנפש - הוא ההבדל (רק הגוף את מחיה שהנפש כשם
השכלית הידיעה אל לגשת האפשרות ראשית אפוא, כן, אם אותם). ומחיה הכול ברא הוא ברוך

הנפש. חכמת ידיעת היא - אלוקית בחקירה ביותר הדקים במושגים

שה התורה, בחכמת ישנן ועוד, ברפואה החכמות משאר עליהם והנוסף הללו, החכמות כל יא-
ובאים ברמז, רק בתורה אמורים - ומהם מסודר, בסדר מפורשים - מהם תפארתם. ועטרת המדעים כליל
דור בכל לדור. מדור והמקבלים המסורת בעלי שהם ישראל, חכמי בגדולי איש, מפי איש במסורת,
מהות לפי וחכמתה, התורה דברי את להסביר ספר על ביאוריהם את כותבים החכמים ראשי - ודור
מפתגמי מיוחד ספר לנו יש וכבר טובות, מידות לקניין האומה את ומזרזים דורם, אנשי כישרונות

חבריו". לבין בינו האדם הנהגת וביחס בוראו, לבין בינו האדם הנהגת ביחס דור בכל החכמים

אשר מיום "הרי - הארכידוכס אמר - ישראל" ימי תולדות אודות לי לספר שהואלת מה "לפי
ארבע עברו משה, ידי על תורה מתן עד הדורות, ששה במשך אברהם, עם הברית את כרת הבורא
לארץ ישראל את הביא משה יורש יהושע אשר ומעת וגלות, עוני של ימים רובם שנה, ושלושים מאות
עד הראשון ומגלות שונות מלחמות היו אז וגם שנה, ותשעים מאות שמונה עברו בבל גלות עד כנען
את עזב ישראל עם אשר שנה ושבע שמונים מאות ארבע כאלף וזה שנה, מאות כחמש רק עברו השני
את שכח לא ואיך היהודית הדת מתנגדי של הקשה עולם תחת שונות, במדינות בגולה ונודד ארצו

תורתו"?
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קמה    

משהשבוע ר' בבית קיים ומנוחתו סעודותיו שאת בעוד הנסיך. של בטירתו המהר"ל שהה מלא
בנושאי הנסיך עם בשיחות בטירה בילה היום משעות גדול חלק אך הנסיכותית. לטירה הסמוך יצחק

למהר"ל. מוכר היה שלא נושא, כל היה לא עובדתית, ומגוונים. שונים וחכמה מדע

אמונתם אודות יותר לדעת סקרן היה הנסיך היהודים. על הנסיך עם המהר"ל שוחח זו בהזדמנות
היהודים. וחיי היהודית ההיסטוריה היהודים, של

ביטויי תוך המהר"ל, באוזני השתוממותו את אחת לא הנסיך הביע - כלֿכך"? רב ידע לך "מנין
עצומה. הערכה

חכמת החשבון, חכמת הטבע, חכמת למד סיבה לאיזו המהר"ל את הארכידוכס שאל הימים באחד
האדם הרגיל דרך על הלוא - לו, המה צורך ולאיזה למדם ספרים ומאיזה ממי הנפש, וחכמת הצמחים
בידו עולה וכשהדבר ולשכללן, לפתחן בהן ומתחזק בוריין על ולומדן שתים או אחת בחכמה בוחר
ומה - ההוא במדע מקצוע לבעל ומתפרסם רב כבוד ונוחל טוב שם לו קונה הוא מועט, או רב אם

התורה? חכמת היא

העולם בורא ציווה אשר המצוות וידיעת הוראת "היא - המהר"ל לו הסביר - התורה" "חכמת
בני לכל האֿל ציווה מצוות שבע סיני. הר מעמד ועד האלוקים ברא אשר הראשון מאדם האדם, לבני
שש - וביחד בקבלה, שבאו מצוות ושבע מצוות, ושלושֿעשרה מאות שש ציווה ישראל ולעם האדם.

מצוות. ועשרים מאות

ובשביל לעשות. שלא שהזהיר מה ב. לעשות. שציווה מה א. סוגים: לשני נחלקות הבורא מצוות
לקביעות - החשבון חכמת כמו: שונות, בחכמות בקיאים ולהיות לדעת עלינו המצוות קיום
חכמת וידיעת האוכל, כשרות לענייני - הטבע וחכמת הצמחים חכמת המועדים. וזמני ראשיֿחודשים

הנעלות. המידות קניין בשביל - הנפש

היצירה כל את המחיה הוא, ברוך הבורא את להשיג, יכול האדם שמוח כמה עד להבין, - וביותר
הבורא ואילו בוראו ואינה הגוף את מחיה שהנפש - הוא ההבדל (רק הגוף את מחיה שהנפש כשם
השכלית הידיעה אל לגשת האפשרות ראשית אפוא, כן, אם אותם). ומחיה הכול ברא הוא ברוך

הנפש. חכמת ידיעת היא - אלוקית בחקירה ביותר הדקים במושגים

שה התורה, בחכמת ישנן ועוד, ברפואה החכמות משאר עליהם והנוסף הללו, החכמות כל יא-
ובאים ברמז, רק בתורה אמורים - ומהם מסודר, בסדר מפורשים - מהם תפארתם. ועטרת המדעים כליל
דור בכל לדור. מדור והמקבלים המסורת בעלי שהם ישראל, חכמי בגדולי איש, מפי איש במסורת,
מהות לפי וחכמתה, התורה דברי את להסביר ספר על ביאוריהם את כותבים החכמים ראשי - ודור
מפתגמי מיוחד ספר לנו יש וכבר טובות, מידות לקניין האומה את ומזרזים דורם, אנשי כישרונות

חבריו". לבין בינו האדם הנהגת וביחס בוראו, לבין בינו האדם הנהגת ביחס דור בכל החכמים

אשר מיום "הרי - הארכידוכס אמר - ישראל" ימי תולדות אודות לי לספר שהואלת מה "לפי
ארבע עברו משה, ידי על תורה מתן עד הדורות, ששה במשך אברהם, עם הברית את כרת הבורא
לארץ ישראל את הביא משה יורש יהושע אשר ומעת וגלות, עוני של ימים רובם שנה, ושלושים מאות
עד הראשון ומגלות שונות מלחמות היו אז וגם שנה, ותשעים מאות שמונה עברו בבל גלות עד כנען
את עזב ישראל עם אשר שנה ושבע שמונים מאות ארבע כאלף וזה שנה, מאות כחמש רק עברו השני
את שכח לא ואיך היהודית הדת מתנגדי של הקשה עולם תחת שונות, במדינות בגולה ונודד ארצו
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קמו   

העולם בורא אחד, אֿל פרסום בעד נפשו המֹוסר "סמל - המהר"ל השיב - הראשון" ֵַ"אבינו
להאמין הדעת, תוקף ואת הלב אומץ את הנחילנו באלוקים, הכופר נמרוד דעת נגד ומנהיגו, ומלואו,
ומנהיגם, אותם מחיה ובשמים, האדמה עלֿפני אשר החי כל על המשגיח יחיד, באֿל שלמה באמונה

יתברך. השם קדושת על הנפש מסירת ואת

להפריענו עלינו הבא מישהו עם התחשב מבלי הלב, ואומץ הדעת תוקף הלזו, קדושה וירושה
אם ובין התורה, עלֿפי חיינו מאורחות ולהדיחנו להסיתנו הבא חכם הוא אם בין ודתנו, מאמונתנו
בעד בשרנו את ומוסרים עמדנו, על חזק לעמוד מתאמצים אנחנו בזרוע, עלינו הבא ושר מלך הוא

נשמתנו. טובת

החזיקו ויעקב, ויצחק אברהם אבותינו, בישראל. החי כל אם היא לצעירים, לימוד בית ֵהישיבה,
יהודה בנו את שלח למצרים אבינו יעקב וברדת הבורא, את לפרסם דעת בני את ללמד לימוד בתי
רבנו משה הלימודים. בשיעורי לקחו להקשיב שרצה ולמי משפחתו מבני לרבים לימוד בית לו להכין

והזקנים. יהושע ובניהם, אחיו אהרן הוא, למד שבה ישיבה יסד

שנתקנה התקנה את לשמור היהודים השתדלו הכלכלי מצבם עם התחשב מבלי - ודור דור בכל
לתק הכוונה "כנראה שליט"א: אדמו"ר כ"ק (הערת מלפנים שנה וחמישים מאות שש יהושעבאלף נת

עם לימוד של "חדר" יהיה ישראל מבני וישוב וקבוץ עדה בכל אשר א"), כא, בבאֿבתרא גמלא, בן
ואברכים. בחורים בשביל הישיבות על נוסף ומעלה, חמש מבני לילדים מומחה מורה

אנשים ומעמידים שהעמידו המה והן והדת, האמונה על שהגינו המה הן והישיבות ה"חדרים"
נפש". במסירות מצוה ושומרי תורה לומדי ויושר מדע בעלי

את פרדיננד אליו הזמין הארכידוכסים, שני של ההתערבות מתאריך החדשים ששת חלפו כאשר
הציע בנוכחותם מקסימיליאן. אחיו את וכן הבישוף, את גם הזמין הוא מורביה. של הארכידוכס יוהן

התערבו. שבגללה לבעיה הפיתרון את פרדיננד

ומדע. חכמה גדוש היה המענה מוקסמים. היו כולם

הפיתרון וידיעותיי. מחכמתי נובע זה מענה "כי - לנוכחים פרדיננד הנסיך פנה - תחשבו" "אל
ממני דרש שהלה כיוון זהותו. את לגלות אוכל לא הטוב רצוני כל ועם אחר. אדם עלֿידי לי הוגש

שמו". את לגלות לא בתוקף

פרדיננד הנסיכים בניו שני ונסיכיו. יועציו כל של לאסיפה המלך קרא מכן לאחר קצר זמן
המלוכה אוצר קופת את למלא כיצד הבעיה עמדה הפרק על המוזמנים. בין היו גם ומאקסימיליאן
מהמדינה. היהודים כל את לגרש הכמרים דרישת היתה היום סדר על שעמדה נוספת בעיה הריקה.

לא מהם איש והרגליהם. באופיים שונים גם היו הם לרעהו. איש חיבה רחשו לא הנסיכים שני
השני. נגד תככים אחד ניהל אחת לא כן: על יתר רעהו. אצל המתרחש על ידע

ידידותית אחים שיחת ביניהם זאת בכל קיימו אביהם. של המלכותי בארמונו יחד בהזדמנם עתה,
אחוזותיו כי התאונן מקסימיליאן השני. של אחוזותיו מנוהלים איך לדעת רצה אחד כל שונים, בעניינים

מכספו. עליהן להוסיף אף ועליו כלום, לו מכניסות אינן

אחוזותיך מצב "ומה - פרדיננד אחיו בפני גלויות התוודה - גדול" חוב בעל הנני האמת "למען
לדעת. הוא גם רצה פרדיננד"? -
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הגונים. רווחים לו מכניסות אחוזותיו שכן להתלונן. מה על לו אין כי השיב פרדיננד

השתומם: מקסימיליאן

יותר ופוריות יותר גדולות שאחוזותיי לי "נדמה - לדעת מקסימיליאן רצה - אפשרי"? זה "איך
רווחים"?! מביאות - ואחוזותיך הפסדים, לי מביאות הן אפוא, כיצד, משלך,

פרדיננד. ענה אחוזותיי" ממנהל לקבל, תוכל ביותר הנכון המענה "את

מקסימיליאן. שאל הנפלאות"? עושה אחוזותיך מנהל הוא "ומי

יחד בירושה אותו קיבלתי שנה, כחמישים זה אחוזותיי את "המנהל פרדיננד ענה זקן" יהודי "הוא
האחוזות". עם

בפליאה: באחיו הביט מקסימיליאן

אחוזותיי "מנהל - מקסימיליאן אמר לאחוזותיך"! יהודי מנהל לך שיהיה לעולם מאמין הייתי "לא
כהלכה". ואביר משכיל גרמני, הינו

הנסיך: פרדיננד פני על עלה חיוך

רק זה אין שלך, המנהל לבין שלי המנהל בין ההבדל את יותר מוחשי באופן הנני רואה "עתה
הנסיך אמר גרמני..." וזה יהודי שזה בכך גם כנראה, הוא, ההבדל אלא, שונים, אנשים בין הבדל

פרדיננד.

ממנה. שלווה הסכום את המדינה אוצר לקופת שישיב ממקסימיליאן לדרוש המלך החל בינתיים
בתשלומיו. כלל לעמוד מסוגל ואינו בחובות, שקוע מקסימיליאן הנסיך כי למלך גילה קצר בירור

להבין: מסוגל היה לא המלך

כמה אשר כזו במידה הנך מבזבז כי הדבר פירוש האם והפוריות? העשירות לאחוזותיך קרה "ומה
מקסימיליאן. הנסיך מבנו הסברים האבא תבע לצרכיך"? די בזה יהיה לא לך יהיו לא שרק אחוזות

מה היטב להבין ורצה תום, עד עניין כל לברר היתה ודרכו ומחושב שקול אדם בטבעו היה המלך
עשירות כך כל הן שאחוזותיו בזמן בחובות כך כל השקוע מקסימיליאן בנו של המוזר מצבו גורמי הן

ופוריות.

אינם ומדוע מקסימיליאן, בנו של באחוזותיו קורה מה היטב לברר אימונו מאנשי המלך שלח לכן
רווחים. לו מכניסים

אחוזות של הגרמני המנהל כי למסקנה המומחים הגיעו וממושכת מקיפה חקירה לאחר
מקופתו. כספים ונטל הנסיך את שרימה זה והוא בכספים, מועל פשוט, מקסימיליאן,

הנסיך. של למצבו מעט אך הועילה זו שפעולה מובן אך הרמאי, המנהל את לאסור המלך פקד מיד

ליבו. מר את לפניו שפך פרדיננד אחיו אצל ביקורו ובעת חובותיו, את לכסות במה לו היה לא עדיין

כי הנני "משער - אחיו את לנחם פרדיננד הנסיך ניסה - אחוזותיי" מנהל עם שיחה "אחטוף
הכספיים". בענייניך סדר להכניס דרך ימצא וידיעותיו בחכמתו

בכך לו לעזור נכונותו על לאחיו הודה אם כי היהודים, על בזלזול מקסימיליאן הגיב לא הפעם
הקורה. לעובי היהודי אחוזותיו מנהל את שיכניס
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קמז    

הגונים. רווחים לו מכניסות אחוזותיו שכן להתלונן. מה על לו אין כי השיב פרדיננד

השתומם: מקסימיליאן

יותר ופוריות יותר גדולות שאחוזותיי לי "נדמה - לדעת מקסימיליאן רצה - אפשרי"? זה "איך
רווחים"?! מביאות - ואחוזותיך הפסדים, לי מביאות הן אפוא, כיצד, משלך,

פרדיננד. ענה אחוזותיי" ממנהל לקבל, תוכל ביותר הנכון המענה "את

מקסימיליאן. שאל הנפלאות"? עושה אחוזותיך מנהל הוא "ומי

יחד בירושה אותו קיבלתי שנה, כחמישים זה אחוזותיי את "המנהל פרדיננד ענה זקן" יהודי "הוא
האחוזות". עם

בפליאה: באחיו הביט מקסימיליאן

אחוזותיי "מנהל - מקסימיליאן אמר לאחוזותיך"! יהודי מנהל לך שיהיה לעולם מאמין הייתי "לא
כהלכה". ואביר משכיל גרמני, הינו

הנסיך: פרדיננד פני על עלה חיוך

רק זה אין שלך, המנהל לבין שלי המנהל בין ההבדל את יותר מוחשי באופן הנני רואה "עתה
הנסיך אמר גרמני..." וזה יהודי שזה בכך גם כנראה, הוא, ההבדל אלא, שונים, אנשים בין הבדל

פרדיננד.

ממנה. שלווה הסכום את המדינה אוצר לקופת שישיב ממקסימיליאן לדרוש המלך החל בינתיים
בתשלומיו. כלל לעמוד מסוגל ואינו בחובות, שקוע מקסימיליאן הנסיך כי למלך גילה קצר בירור

להבין: מסוגל היה לא המלך

כמה אשר כזו במידה הנך מבזבז כי הדבר פירוש האם והפוריות? העשירות לאחוזותיך קרה "ומה
מקסימיליאן. הנסיך מבנו הסברים האבא תבע לצרכיך"? די בזה יהיה לא לך יהיו לא שרק אחוזות

מה היטב להבין ורצה תום, עד עניין כל לברר היתה ודרכו ומחושב שקול אדם בטבעו היה המלך
עשירות כך כל הן שאחוזותיו בזמן בחובות כך כל השקוע מקסימיליאן בנו של המוזר מצבו גורמי הן

ופוריות.

אינם ומדוע מקסימיליאן, בנו של באחוזותיו קורה מה היטב לברר אימונו מאנשי המלך שלח לכן
רווחים. לו מכניסים

אחוזות של הגרמני המנהל כי למסקנה המומחים הגיעו וממושכת מקיפה חקירה לאחר
מקופתו. כספים ונטל הנסיך את שרימה זה והוא בכספים, מועל פשוט, מקסימיליאן,

הנסיך. של למצבו מעט אך הועילה זו שפעולה מובן אך הרמאי, המנהל את לאסור המלך פקד מיד

ליבו. מר את לפניו שפך פרדיננד אחיו אצל ביקורו ובעת חובותיו, את לכסות במה לו היה לא עדיין

כי הנני "משער - אחיו את לנחם פרדיננד הנסיך ניסה - אחוזותיי" מנהל עם שיחה "אחטוף
הכספיים". בענייניך סדר להכניס דרך ימצא וידיעותיו בחכמתו

בכך לו לעזור נכונותו על לאחיו הודה אם כי היהודים, על בזלזול מקסימיליאן הגיב לא הפעם
הקורה. לעובי היהודי אחוזותיו מנהל את שיכניס
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קמח   

 

תרפ"ד אייר ז' ב"ה,

אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

שי' מנשה מו"ה

וברכה. שלום

רשפ"ז לידידנו שלחו אשר הדבר וטוב הגיעני, נכון מכתבו

אשר בכל להצליחם והמעשים העושים כל בעזר יהי' וה' שי',

להם.

אשר אלטהויז שי' רא"ח ידידנו מוח' מכתב קבלו בטח

ע"ד אחדים ימים על פה הוא כעת וגם העבר, טבת בחדש כתב

צלחה. פט"ב לעיר מגורנו מקום העתקת

בפרטיות כתב אשר שי' ישעי' ר' האיש של מכתבו קראתי

יש וגם שי' מאנ"ש כנסיות בתי הרבה ת"ל ישנם במחנם כי

ומאד שונים, בשיעורים התורה, על קבועים עתים להם

טוב ואין הטוב, השמע על אתענג ומרחוק זה, על התענגתי

ועד מנפש להם אשר בכל להצליח בעזרם יהי' וה' תורה, אלא

בשר.

את לשאול נא יואילו בפרטיות, בשלומינו דרישתם וע"ד

שלומינו, מנועם תמידיות ידיעות המקבל שי' דוד ר' ידידנו

בגו"ר. יעזור הוא הטוב והאל

רא"ח ידידנו כתובת על לפט"ב לשלוח אבקש תשובתם

עמו על וירחם יחוס ית' והוא כוננו גבר מצעדי מה' כי שי'

כפולה בברכה יברכם שהם מקום בכל מרעיתו וצאן

ומשולשת.

בגו"ר. אנ"ש הדו"ש עוז וידידם כאו"נ ושלום ברכה והי'
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עם זה נושא על פרדיננד שוחח לעייןכאשר הלה לו הבטיח יצחק, משה ר' היהודי אחוזותיו מנהל
הסבך. מן אחיו את לחלץ באפשרויות היטב

זאת עם רגל. מפשיטת מקסימיליאן הנסיך להצלת תכנית יצחק משה ר' גיבש מכן לאחר קצר זמן
פרטיה. כל על ברתֿביצוע הינה שהתוכנית בכך לגמרי שישתכנע עד לאיש, זו תוכניתו את גילה לא
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שישי עמ' ב

             

         
          

           

      
           

   













המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום ראשון עמ' ב

  

   
                 

                  
             

  
דבריֿתורה) (אפילו לדבר מותר כיצד השאלה: נשאלת

למדנו הרי הסעודה, יקדים1בעת שמא בסעודה מסיחין ''אין
אותו נפתח הקול ("כשיוצא סכנה" לידי ויבוא לוושט קנה
ומשתה מאכל ומסתכן.. המאכל בו ונכנס הקנה פי שעל כובע

רש"י)? - הושט" דרך הולך

אמוראים: בכך נחלקו אמנם כי לומר ויש

בגמרא בסעודתא;2נאמר יתבי הוו יצחק ורב נחמן "רב :
אדוני (יאמר מילתא' מר 'לימא יצחק, לרב נחמן רב ליה אמר
מסיחין אין - יוחנן רבי אמר 'הכי ליה, אמר דברֿמה);

סכנה". לידי ויבא לוושט קנה יקדים שמא בסעודה

מסיחין ש"אין ידע לא נחמן רב וכי לתמוה, יש ולכאורה
בסעודה"?!

בשעת לדבר שאסור סבר יצחק שרב מכיון ועוד: זאת
היה מוכרח כי נאמר אם ואף שאמר? מה אמר כיצד הסעודה,
עליו היה - מסיחין" ש"אין הדין את נחמן לרב להשמיע
הטעם את ואילו ההלכה עצם את רק ולומר בדבריו לקצר

מכן! לאחר לדחות היה יכול וכו"') יקדים ("שמא לכך

ש"אין ההלכה את ידע נחמן רב גם שבאמת לבאר, ונראה
היתה מילתא" מר "לימא באומרו כוונתו בסעודה". מסיחין
רב שלדעת משום זאת תורה. לדברי אלא דברים, לסתם לא
ורק אך חל הסכנה מפני בסעודה" מסיחין ש"אין הדין נחמן
רב סובר - בדבריֿתורה דבריֿתורה. על ולא חולין שיחת על

ומצלא" מגנא "תורה שכן לסכנה לחוש אין - מפני3נחמן
אפשרית. סכנה כל

ש"אין הדין שטעם מכיון כי - יצחק רב לו השיב כך על
לידי ויבא לוושט קנה יקדים "שמא הוא, בסעודה" מסיחין
כדוגמת דבריֿתורה. על גם חלה זו שהלכה הרי - סכנה"

הגמרא לא4דברי מצוה "שומר כי שאף - מצוה עשיית לגבי
רע" דבר -5ידע בכלֿזאת נזוקין", אינן מצוה ו"שלוחי

שונה מצוי, שההיזק (במקום שאני" הזיקא, דשכיח "היכא
רב האריך לכן מצוה). לצורך לא אף להסתכן ואין הדבר
לוושט" קנה יקדים "שמא - לאיסור הטעם את והוסיף נחמן
הזיקא" "שכיח של הגדר חל זה שבמקרה להדגיש כדי -
לא אפילו הסעודה, בשעת מסיחין אין ולכן מצוי) (הנזק

בדבריֿתורה.

המגןֿאברהם כתב אין6להלכה, בדבריֿתורה שאף

עליו אמרו שלא שולחן "כל כתב זאת ועם בסעודה, מסיחין
שכוונתו לומר וצריך מזבחיֿמתים". אכלו כאילו דבריֿתורה,

לאחריה או האכילה קודם האליהוֿרבה7היא, כדברי או
המשנהֿברורה לדבר.8שהביא מותר לתבשיל תבשיל שבין

(225 עמ' לה, כרך (לקוטיֿשיחות,

ולא יחדיו שאכלו ששלושה התנא, דברי את להבין יש
ביטול הלוא - מזבחיֿמתים אכלו כאילו דבריֿתורה, אמרו
יותר חמור עליו והעונש מאוד חמור ענין הוא תורה

שלמדנו וכפי מזבחיֿמתים") אכלו שאפשר9(מ"כאילו "כל ,
עליו נאמר עוסק" ואינו בתורה ואת10לעסוק בזה ה' דבר "כי

תכרת"! הכרת - הפר מצותו

"שלושה ואומרת, ממשיכה המשנה - גיסא ולאידך
של משלחנו אכלו כאילו תורה דברי עליו ואמרו שאכלו..
דבריֿ אמירת בעבור השכר כל זהו האם להבין: וצריך מקום",

באיןֿערוך ונעלה רב תורה לימוד על השכר והרי !11תורה,

יש "כן הלשון את דוקאשלושהלהבין מדוע שאכלו",
"שלושה"?

את לתאר באה לא משנתנו הענין: עלהשכרביאור
את להשמיענו אלא תורה, ביטול על העונש ואת תורה לימוד

לנומעלתגודל אומרת האכילה. על והשפעתו הלימוד
עצמו המאכל - דבריֿתורה עליו שנאמרו שולחן כי המשנה

מקום". של מ"שלחנו חלק נעשה

לפחות השתתפו בסעודה אם רק קיימת זו מיוחדת מעלה
ובדוגמת "זימון" לענין כמו קביעות; יש אז שכן "שלושה",
"חזקה"). זו הרי פעמים (בשלוש חזקה" הווי זימני "בתלת
על גם ומשפיע פועל - "קביעות" בו שיש רוחני ענין כל
בזמן "קביעות", של באופן שלומדים תורה לכן, הגשמיות.
מ"שלחנו לחלק אותה ועושה האכילה את מעלה הסעודה,

מקום". של

נאמרו לא האכילה קביעות בעת אם - גיסא ולאידך
מכיון זאת מזבחיֿמתים". אכלו "כאילו זה הרי דבריֿתורה,

חיים" "תורת היא לכן12שהתורה "חיות"; אין ובלעדיה
של (היפוכה מתים" מ"זבחי כאכילה שכזו אכילה מוגדרת

חיים"). "תורת דבריֿתורה עמה שנאמרו אכילה

שלח) פרשת - תשכ"ח קודש (שיחות

ב.1)1)1)1) ה, א.3)3)3)3)שם.2)2)2)2)תענית כא, ב.4)4)4)4)סוטה ח, ה.5)5)5)5)פסחים ח, א.6)6)6)6)קהלת ס"ק קע סימן השלחן"7)7)7)7)אורחֿחיים ה"ערוך שכתב כמו
א.8)8)8)8)שם. ס"ק א.9)9)9)9)שם צט, לא.10)10)10)10)סנהדרין טו, א.11)11)11)11)שלח משנה פ"ו להלן לדוגמה בתפילת12)12)12)12)ראה שלום" "שים ברכת

שמונהֿעשרה.
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דבריֿתורה) (אפילו לדבר מותר כיצד השאלה: נשאלת

למדנו הרי הסעודה, יקדים1בעת שמא בסעודה מסיחין ''אין
אותו נפתח הקול ("כשיוצא סכנה" לידי ויבוא לוושט קנה
ומשתה מאכל ומסתכן.. המאכל בו ונכנס הקנה פי שעל כובע

רש"י)? - הושט" דרך הולך

אמוראים: בכך נחלקו אמנם כי לומר ויש

בגמרא בסעודתא;2נאמר יתבי הוו יצחק ורב נחמן "רב :
אדוני (יאמר מילתא' מר 'לימא יצחק, לרב נחמן רב ליה אמר
מסיחין אין - יוחנן רבי אמר 'הכי ליה, אמר דברֿמה);

סכנה". לידי ויבא לוושט קנה יקדים שמא בסעודה

מסיחין ש"אין ידע לא נחמן רב וכי לתמוה, יש ולכאורה
בסעודה"?!

בשעת לדבר שאסור סבר יצחק שרב מכיון ועוד: זאת
היה מוכרח כי נאמר אם ואף שאמר? מה אמר כיצד הסעודה,
עליו היה - מסיחין" ש"אין הדין את נחמן לרב להשמיע
הטעם את ואילו ההלכה עצם את רק ולומר בדבריו לקצר

מכן! לאחר לדחות היה יכול וכו"') יקדים ("שמא לכך

ש"אין ההלכה את ידע נחמן רב גם שבאמת לבאר, ונראה
היתה מילתא" מר "לימא באומרו כוונתו בסעודה". מסיחין
רב שלדעת משום זאת תורה. לדברי אלא דברים, לסתם לא
ורק אך חל הסכנה מפני בסעודה" מסיחין ש"אין הדין נחמן
רב סובר - בדבריֿתורה דבריֿתורה. על ולא חולין שיחת על

ומצלא" מגנא "תורה שכן לסכנה לחוש אין - מפני3נחמן
אפשרית. סכנה כל

ש"אין הדין שטעם מכיון כי - יצחק רב לו השיב כך על
לידי ויבא לוושט קנה יקדים "שמא הוא, בסעודה" מסיחין
כדוגמת דבריֿתורה. על גם חלה זו שהלכה הרי - סכנה"

הגמרא לא4דברי מצוה "שומר כי שאף - מצוה עשיית לגבי
רע" דבר -5ידע בכלֿזאת נזוקין", אינן מצוה ו"שלוחי

שונה מצוי, שההיזק (במקום שאני" הזיקא, דשכיח "היכא
רב האריך לכן מצוה). לצורך לא אף להסתכן ואין הדבר
לוושט" קנה יקדים "שמא - לאיסור הטעם את והוסיף נחמן
הזיקא" "שכיח של הגדר חל זה שבמקרה להדגיש כדי -
לא אפילו הסעודה, בשעת מסיחין אין ולכן מצוי) (הנזק

בדבריֿתורה.

המגןֿאברהם כתב אין6להלכה, בדבריֿתורה שאף

עליו אמרו שלא שולחן "כל כתב זאת ועם בסעודה, מסיחין
שכוונתו לומר וצריך מזבחיֿמתים". אכלו כאילו דבריֿתורה,

לאחריה או האכילה קודם האליהוֿרבה7היא, כדברי או
המשנהֿברורה לדבר.8שהביא מותר לתבשיל תבשיל שבין

(225 עמ' לה, כרך (לקוטיֿשיחות,

ולא יחדיו שאכלו ששלושה התנא, דברי את להבין יש
ביטול הלוא - מזבחיֿמתים אכלו כאילו דבריֿתורה, אמרו
יותר חמור עליו והעונש מאוד חמור ענין הוא תורה

שלמדנו וכפי מזבחיֿמתים") אכלו שאפשר9(מ"כאילו "כל ,
עליו נאמר עוסק" ואינו בתורה ואת10לעסוק בזה ה' דבר "כי

תכרת"! הכרת - הפר מצותו

"שלושה ואומרת, ממשיכה המשנה - גיסא ולאידך
של משלחנו אכלו כאילו תורה דברי עליו ואמרו שאכלו..
דבריֿ אמירת בעבור השכר כל זהו האם להבין: וצריך מקום",

באיןֿערוך ונעלה רב תורה לימוד על השכר והרי !11תורה,

יש "כן הלשון את דוקאשלושהלהבין מדוע שאכלו",
"שלושה"?

את לתאר באה לא משנתנו הענין: עלהשכרביאור
את להשמיענו אלא תורה, ביטול על העונש ואת תורה לימוד

לנומעלתגודל אומרת האכילה. על והשפעתו הלימוד
עצמו המאכל - דבריֿתורה עליו שנאמרו שולחן כי המשנה

מקום". של מ"שלחנו חלק נעשה

לפחות השתתפו בסעודה אם רק קיימת זו מיוחדת מעלה
ובדוגמת "זימון" לענין כמו קביעות; יש אז שכן "שלושה",
"חזקה"). זו הרי פעמים (בשלוש חזקה" הווי זימני "בתלת
על גם ומשפיע פועל - "קביעות" בו שיש רוחני ענין כל
בזמן "קביעות", של באופן שלומדים תורה לכן, הגשמיות.
מ"שלחנו לחלק אותה ועושה האכילה את מעלה הסעודה,

מקום". של

נאמרו לא האכילה קביעות בעת אם - גיסא ולאידך
מכיון זאת מזבחיֿמתים". אכלו "כאילו זה הרי דבריֿתורה,

חיים" "תורת היא לכן12שהתורה "חיות"; אין ובלעדיה
של (היפוכה מתים" מ"זבחי כאכילה שכזו אכילה מוגדרת

חיים"). "תורת דבריֿתורה עמה שנאמרו אכילה

שלח) פרשת - תשכ"ח קודש (שיחות

ב.1)1)1)1) ה, א.3)3)3)3)שם.2)2)2)2)תענית כא, ב.4)4)4)4)סוטה ח, ה.5)5)5)5)פסחים ח, א.6)6)6)6)קהלת ס"ק קע סימן השלחן"7)7)7)7)אורחֿחיים ה"ערוך שכתב כמו
א.8)8)8)8)שם. ס"ק א.9)9)9)9)שם צט, לא.10)10)10)10)סנהדרין טו, א.11)11)11)11)שלח משנה פ"ו להלן לדוגמה בתפילת12)12)12)12)ראה שלום" "שים ברכת

שמונהֿעשרה.



miyecwÎzenקנ ixg`fhoey`x meiqelwpe`

  


 


 ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½©«£¥´½§¥−
     §¥´©«£®Ÿ§¨§¨¨¬¦§¥«§Ÿ̈−©¨ª«

      ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼
    §©¨³Ÿ§¨¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤
      ¤§¥̧©©¹Ÿ¤£¤³©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦

    ¤«¨½̈¥«¨¤−©©©«Ÿ¤§²Ÿ¨¬Ÿ
     ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¤¨¨²§©−̈§©¬¦

    §Ÿ¨«§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥
     ©»¦«§´©§¨¼§©§¥¬©Æ©§½Ÿ

      §¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤¥½§¨©¬
    ©©²¦¤§¨−§¥¨«¥¥À£©Æ

     §¥´¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−§©¨®
     §©¬¦¤−̈§Ÿ¨«§¦§¦©«£²Ÿ¤©¬

      ©«©−̈£¤®§¦¤¬©«£−§©¬¥«

e˙ÈÓcא ˙a ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÓe«ƒ¿»ƒ…∆»«¿ƒ
‡˙‡ Ô‰È˜a Ô‰‡ Èa ÔÈ¿≈¿≈«¬…¿»≈∆»»

:e˙ÈÓe ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÈÎeבÓ‡Â ¿≈»√»¿»ƒ«¬«
e‡ Ô‰‡ ÌÚ ÏÓ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆«≈ƒ«¬…»
‡L„e˜Ï ÔcÚ ÏÎa ÏÏÚ È‰È ‡ÏÂ¿»¿≈»≈¿»ƒ»¿¿»
Èc ‡ Ì„˜Ï ‡ÎÏ ÂÈÓƒ»¿»À¿»ƒ√»«À¿»ƒ
‡Úa È‡ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡‡ ÏÚ«¬»¿»¿¬≈«¬»»
:‡ ˙Èa ÏÚ ÈÏ˙Ó ‡‡¬»ƒ¿¿ƒ«≈«À¿»

L„e˜Ï‡ג Ô‰‡ ÏÏÚ È‰È ‡„a¿»¿≈»≈«¬…¿¿»
Î„e ‡˙‡Ï È a ˙a¿«≈¿«»»¿«
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Ô‰È ec ÔÈÎÓe LaÏÈ ‡L„e˜¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿¿
È ‡e„ ‡ÈÓ‰e a ÏÚ«ƒ¿≈¿∆¿»»¿»≈«
LÈa ˙È ‡e„ ‡Óe¿ƒ¿∆¿»¿»»≈¿≈≈
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(‡)Èa ÈL ˙Ó È‡ ‰LÓ Ï‡ ‰ a„ÈÂ«¿«≈∆…∆«¬≈¿≈¿≈

‚Â Ô‰‡.ּבן אלעזר רּבי היה לֹומר? ּתלמּוד מה «¬…¿ְְִֶֶַַַַָָָָ
רֹופא. אצלֹו ׁשּנכנס לחֹולה מׁשל מֹוׁשלֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָעזריה
ּבא ּבטחב. ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל אל לֹו: ְְְִֵַַַַַַַָָֹאמר
ּבטחב, ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל אל לֹו: ואמר ְְְְִֵֵַַַַַַַַָֹאחר
מן יֹותר זרזֹו זה ּפלֹוני. ׁשּמת ּכדר ּתמּות ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלא
אהרן": ּבני ׁשני מֹות "אחרי נאמר: לכ ְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַָָֹהראׁשֹון,

()È‡ Ô‰‡Ï‡ ac ‰LÓÏ‡ ‰ Ó‡Â«…∆∆…∆«≈∆«¬…»ƒ
‡ÈÏ‡Â.ּבניו ׁשּמתּו ּכדר ימּות ÏÂ‡:ׁשּלא ¿«»…ְֵֶֶֶֶָָָֹ¿…

˙eÓÈ.מת הּוא ּבא, ‡‡‰:ׁשאם ÔÚa È.ּכי »ִֵֶָƒ∆»»≈»∆ִ
ענני עּמּוד עם ׁשם נראה אני ׁשּגּלּוי.ּתמיד ּולפי ְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָ

ּפׁשּוטֹו; זהּו לבא, ירּגיל ׁשּלא יּזהר ׁשם, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשכינתי
ּביֹום הּקטרת ּבענן ּכיֿאם יבא לא ְְְֲִִִֶַַַָָֹֹֹּומדרׁשֹו:

מאֹות.Êa‡˙(‚)הּכּפּורים: ארּבע ׁשּלֹו ּגימטרּיא ִִַ¿…ְְִִֵֶַַַָ
ראׁשֹון לבית רמז ‚Â:ועׂשר, Ô‰‡ ‡È ˙‡Êa. ְְִִֶֶֶֶַ¿…»…«¬…¿

ּכמֹו ּביֹוםֿהּכּפּורים, אם ּכי עת, ּבכל לא זֹו, ְְְְִִִִֵַַָֹואף
ּבעׂשֹור הּׁשביעי "ּבחדׁש הּפרׁשה: ּבסֹוף ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּמפרׁש

‚Â(„)לחדׁש": „a˙˙.מׁשּמׁש ׁשאינֹו מּגיד ֶַֹ¿…∆«¿ְִֵֵֶַַ
ּבחּוץ ּבהם מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים ּבׁשמֹונה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלפנים
סנגֹור, נעׂשה קטגֹור ׁשאין לפי זהב, ּבהם ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש

כו) ׁשל(ר"ה וכּלן הדיֹוט, ּככהן ּבארּבעה, ְְְְְֵֶֶֶַָָָָֹֻאּלא
LaÏÈ:ּבּוץ L„˜.(ת"כ)הקּדׁש מּׁשל .È:ׁשּיהיּו …∆ƒ¿»ְְִִֵֶֶֶƒ¿…

ּכמֹו ּבראׁשֹו, יּניח ּבריׁשּה', 'יחת ְְְְְִֵֵֵַַַָֹּכתרּגּומֹו:
טז) לט 'ואחּתּתּה'(בראשית ּבגּדֹו", "וּתּנח ::Â ְְֲִִֵַַַַ¿»«

ÌÈna.חליפֹותיו ּבכל טבילה טעּון הּיֹום אֹותֹו ««ƒְְֲִִַָָָָ
ל) מחליף(יומא היה ּפעמים וחמׁש ּפנים, מעבֹודת ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

זהב מּבגדי ּומׁשּנה לפנים, ּומחּוץ חּוץ, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלעבֹודת
חליפה ּובכל זהב, לבגדי לבן ּומּבגדי לבן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָָָָָלבגדי
הּכּיֹור: מן ורגלים ידים קּדּוׁשי ּוׁשני טבילה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָטעּון

ה ‡ÏL(Â)תורה ˙‡‰ ˙‡.האמּור ∆«««»¬∆ָָ
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:d˙Èa L‡ ÏÚÂזÈ ˙È ÈÂ ¿«¡«≈≈¿ƒ«»¿≈
ÈÈ Ì„˜ B‰˙È ÌÈ˜ÈÂ ÈÈÙ¿ƒƒƒƒ»¿√»¿»

:‡ÓÊ LÓ Ú˙aח‰‡ ÈÂ ƒ¿««¿«ƒ¿»¿ƒ≈«¬…
„Á ‡„Ú È„Ú ÈÈÙ È ÏÚ«¿≈¿ƒƒ«¿ƒ«¿»«
:ÏÊ‡ÊÚÏ „Á ‡„ÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»¿«¿»««¬»≈

Ècט ‡ÈÙ ˙È ‰‡ ˜ÈÂƒ»≈«¬…»¿ƒ»ƒ
ÈÈ„ ‡ÓLÏ ‡„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ¿ƒ¬ƒ«¿»ƒ¿»«¿»

:‡˙‡hÁ d„aÚÈÂיÈc ‡ÈÙe ¿«¿¿ƒ≈«»»¿ƒ»ƒ
Ì˜È ÏÊ‡ÊÚÏ ‡„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ¿ƒ¬ƒ«¿»«¬»≈ƒ»«
È‰BÏÚ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ÈÁ „««√»¿»¿«»»¬ƒ
:‡a„ÓÏ ÏÊ‡ÊÚÏ d˙È ÁLÏ¿««»≈«¬»≈¿«¿¿»

B‡יא ˙È ‰‡ ˜ÈÂƒ»≈«¬…»»
È‰BÏÚ ÈÂ dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈ƒ««¬ƒ
‡B ˙È ÒBÈÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ¿«¡«≈≈¿ƒ»»

dÏ Èc ‡˙‡hÁ„:יבÈÏÓ ÈÂ ¿«»»ƒ≈¿ƒ«¿≈
ÈÂÚÓ ‡L‡c ÈÓe ‡˙ÈÁÓ«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈
È‰BÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ Ó ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ
ÂÈÓ ÏÚÈÂ È˜Èwc ÈÓÒea ˙Ë¿̃…∆¿ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ»

:‡ÙÏיג˙BË˜ ˙È ÈÂ ¿»À¿»¿ƒ≈»¿∆
ÈÙÁÂ ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea¿«»«∆»»»√»¿»¿»≈
ÏÚ Èc ‡ ˙È ‡Ë˜ ‡Ú¬»»¿»¿»»«À¿»ƒ«


מּׁשל ולא ּבא הּוא ׁשּמּׁשּלֹו ּכאן, ולּמד ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹלמעלה.

B˙Èa:צּבּור „Úe B„Úa Â.(ת"כ לו, (יומא ִ¿ƒ∆«¬¿«≈
ּביתֹו: ועֹונֹות עֹונֹותיו עליו זמתוּדה תורה ְֲֲִֵֶַַָָָ

(Á)˙BÏ ÌÈÚ‰ ÈLŒÏÚ ‰‡ ˙Â.מעמיד ¿»««¬…«¿≈«¿ƒƒ…»ֲִַ
ּבּקלּפי, ידיו ׁשּתי ונֹותן לׂשמאל, ואחד לימין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאחד
עליהם. ונֹותן ּבׂשמאל, וחברֹו ּבימין ּגֹורל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָֹונֹוטל
ּבֹו ׁשּכתּוב ואת לּׁשם, הּוא "לּׁשם", ּבֹו ׁשּכתּוב ְֵֵֶֶֶֶַַָָאת

לעזאזל מׁשּתּלח ת"כ).ÏÊ‡ÊÚ:"לעזאזל", סז, (יומא ְֲֲִֵֵֵַַַַָָ¬»≈
ּגזרה", "ארץ ׁשּנאמר: ּגבּה, צּוק וקׁשה, עז הר ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּוא

hÁ‡˙(Ë)חתּוכה: e‰NÚÂ.הּגֹורל ּכׁשּמּניח ֲָ¿»»«»ְִֶַַַָ
חּטאת": "לה' ואֹומר: ׁשם, לֹו קֹורא ְֵֵֵַַָָָעליו,

(È)ÈÁŒ„ÓÚÈ.אחרים;ּכ עלֿידי חי", "יעמד מֹו »√««ְְֲֲִֵֵַַַֻ
חי'. ּכד 'יּתקם לֹומר?(ת"כ)ותרּגּומֹו: ּתלמּוד מה ְְְִַַַַַַַָ

יֹודע ואיני לעזאזל", אתֹו "לׁשּלח ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלפי
נאמר: לכ לחּיים, אם למיתה אם ְְְֱִִִִִֶַַָָׁשּלּוחֹו

מּכאן, ׁשּיׁשּתּלח; עד חי עמידתֹו - ְֲֳִִִֶַַַַַַָָָ"יעמדֿחי"
למיתה ÂÈÏÚ:ׁשּׁשליחּותֹו Ï.,עליו ׁשּיתוּדה ְְִִֶָ¿«≈»»ְִֶֶַָָ

וגֹו'": עליו "והתוּדה B„Úa(È‡)ּכדכתיב: Â ְְְְְִִִַָָָ¿ƒ∆«¬
'B‚Â.(ת"כ)ׁשהם הּכהנים, אחיו ועל עליו ׁשני וּדּוי ¿ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּנאמר: ּביתֹו, קרּויים קלה)ּכּלם "ּבית(תהלים ְֱִֵֵֶֶַָֻ
ׁשהּכהנים מּכאן, וגֹו". אתֿה' ּברכּו ְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹאהרן

ּבֹו, על(ת"כ)מתּכּפרים אּלא אינּה ּכּפרתן וכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
עלֿ "וכּפר ׁשּנאמר: ּכמֹו וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֻטמאת

וגֹו'": מּטמאת ‰ÁaÊn.(È)הּקדׁש ÏÚÓהחיצֹון ְְִֶַֹֹֻ≈««ƒ¿≈«ִַ
מה) ‰':(יומא ÈÙÓ.צד והּוא הּפתח, ׁשּלפני מּצד ƒƒ¿≈ְְִִֵֶֶַַַַ

שם).wc‰:מערבי "ּדּקה",(יומא לֹומר ּתלמּוד מה ֲִַָ«»ְַַַַָ
ׁשּנאמר היא, ּדּקה הּקטרת ּכל לו)והלא ל :(שמות ְֱֲִֶֶֶַַַַָָֹֹ

מן ּדּקה ׁשּתהא אּלא הדק"? מּמּנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ"וׁשחקּת
מחזירּה היה יֹוםֿהּכּפּורים ׁשמערב ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּדּקה,

הּמחּתה.L‡‰ŒÏÚ(È‚)לּמכּתׁשת: ׁשּבתֹו:‡ÏÂ ְֶֶַַ«»≈ְְֶַַָ¿…
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:d˙Èa L‡ ÏÚÂזÈ ˙È ÈÂ ¿«¡«≈≈¿ƒ«»¿≈
ÈÈ Ì„˜ B‰˙È ÌÈ˜ÈÂ ÈÈÙ¿ƒƒƒƒ»¿√»¿»

:‡ÓÊ LÓ Ú˙aח‰‡ ÈÂ ƒ¿««¿«ƒ¿»¿ƒ≈«¬…
„Á ‡„Ú È„Ú ÈÈÙ È ÏÚ«¿≈¿ƒƒ«¿ƒ«¿»«
:ÏÊ‡ÊÚÏ „Á ‡„ÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»¿«¿»««¬»≈

Ècט ‡ÈÙ ˙È ‰‡ ˜ÈÂƒ»≈«¬…»¿ƒ»ƒ
ÈÈ„ ‡ÓLÏ ‡„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ¿ƒ¬ƒ«¿»ƒ¿»«¿»

:‡˙‡hÁ d„aÚÈÂיÈc ‡ÈÙe ¿«¿¿ƒ≈«»»¿ƒ»ƒ
Ì˜È ÏÊ‡ÊÚÏ ‡„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ¿ƒ¬ƒ«¿»«¬»≈ƒ»«
È‰BÏÚ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ÈÁ „««√»¿»¿«»»¬ƒ
:‡a„ÓÏ ÏÊ‡ÊÚÏ d˙È ÁLÏ¿««»≈«¬»≈¿«¿¿»

B‡יא ˙È ‰‡ ˜ÈÂƒ»≈«¬…»»
È‰BÏÚ ÈÂ dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈ƒ««¬ƒ
‡B ˙È ÒBÈÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ¿«¡«≈≈¿ƒ»»

dÏ Èc ‡˙‡hÁ„:יבÈÏÓ ÈÂ ¿«»»ƒ≈¿ƒ«¿≈
ÈÂÚÓ ‡L‡c ÈÓe ‡˙ÈÁÓ«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈
È‰BÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ Ó ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ
ÂÈÓ ÏÚÈÂ È˜Èwc ÈÓÒea ˙Ë¿̃…∆¿ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ»

:‡ÙÏיג˙BË˜ ˙È ÈÂ ¿»À¿»¿ƒ≈»¿∆
ÈÙÁÂ ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea¿«»«∆»»»√»¿»¿»≈
ÏÚ Èc ‡ ˙È ‡Ë˜ ‡Ú¬»»¿»¿»»«À¿»ƒ«


מּׁשל ולא ּבא הּוא ׁשּמּׁשּלֹו ּכאן, ולּמד ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹלמעלה.

B˙Èa:צּבּור „Úe B„Úa Â.(ת"כ לו, (יומא ִ¿ƒ∆«¬¿«≈
ּביתֹו: ועֹונֹות עֹונֹותיו עליו זמתוּדה תורה ְֲֲִֵֶַַָָָ

(Á)˙BÏ ÌÈÚ‰ ÈLŒÏÚ ‰‡ ˙Â.מעמיד ¿»««¬…«¿≈«¿ƒƒ…»ֲִַ
ּבּקלּפי, ידיו ׁשּתי ונֹותן לׂשמאל, ואחד לימין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאחד
עליהם. ונֹותן ּבׂשמאל, וחברֹו ּבימין ּגֹורל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָֹונֹוטל
ּבֹו ׁשּכתּוב ואת לּׁשם, הּוא "לּׁשם", ּבֹו ׁשּכתּוב ְֵֵֶֶֶֶַַָָאת

לעזאזל מׁשּתּלח ת"כ).ÏÊ‡ÊÚ:"לעזאזל", סז, (יומא ְֲֲִֵֵֵַַַַָָ¬»≈
ּגזרה", "ארץ ׁשּנאמר: ּגבּה, צּוק וקׁשה, עז הר ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּוא

hÁ‡˙(Ë)חתּוכה: e‰NÚÂ.הּגֹורל ּכׁשּמּניח ֲָ¿»»«»ְִֶַַַָ
חּטאת": "לה' ואֹומר: ׁשם, לֹו קֹורא ְֵֵֵַַָָָעליו,

(È)ÈÁŒ„ÓÚÈ.אחרים;ּכ עלֿידי חי", "יעמד מֹו »√««ְְֲֲִֵֵַַַֻ
חי'. ּכד 'יּתקם לֹומר?(ת"כ)ותרּגּומֹו: ּתלמּוד מה ְְְִַַַַַַַָ

יֹודע ואיני לעזאזל", אתֹו "לׁשּלח ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלפי
נאמר: לכ לחּיים, אם למיתה אם ְְְֱִִִִִֶַַָָׁשּלּוחֹו

מּכאן, ׁשּיׁשּתּלח; עד חי עמידתֹו - ְֲֳִִִֶַַַַַַָָָ"יעמדֿחי"
למיתה ÂÈÏÚ:ׁשּׁשליחּותֹו Ï.,עליו ׁשּיתוּדה ְְִִֶָ¿«≈»»ְִֶֶַָָ

וגֹו'": עליו "והתוּדה B„Úa(È‡)ּכדכתיב: Â ְְְְְִִִַָָָ¿ƒ∆«¬
'B‚Â.(ת"כ)ׁשהם הּכהנים, אחיו ועל עליו ׁשני וּדּוי ¿ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּנאמר: ּביתֹו, קרּויים קלה)ּכּלם "ּבית(תהלים ְֱִֵֵֶֶַָֻ
ׁשהּכהנים מּכאן, וגֹו". אתֿה' ּברכּו ְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹאהרן

ּבֹו, על(ת"כ)מתּכּפרים אּלא אינּה ּכּפרתן וכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
עלֿ "וכּפר ׁשּנאמר: ּכמֹו וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֻטמאת

וגֹו'": מּטמאת ‰ÁaÊn.(È)הּקדׁש ÏÚÓהחיצֹון ְְִֶַֹֹֻ≈««ƒ¿≈«ִַ
מה) ‰':(יומא ÈÙÓ.צד והּוא הּפתח, ׁשּלפני מּצד ƒƒ¿≈ְְִִֵֶֶַַַַ

שם).wc‰:מערבי "ּדּקה",(יומא לֹומר ּתלמּוד מה ֲִַָ«»ְַַַַָ
ׁשּנאמר היא, ּדּקה הּקטרת ּכל לו)והלא ל :(שמות ְֱֲִֶֶֶַַַַָָֹֹ

מן ּדּקה ׁשּתהא אּלא הדק"? מּמּנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ"וׁשחקּת
מחזירּה היה יֹוםֿהּכּפּורים ׁשמערב ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּדּקה,

הּמחּתה.L‡‰ŒÏÚ(È‚)לּמכּתׁשת: ׁשּבתֹו:‡ÏÂ ְֶֶַַ«»≈ְְֶַַָ¿…
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˙eÓÈ.:מיתה חּיב ּכתקנּה, עׂשאּה לא אם הא »ְְֲִִִַָָָָָָֹ
(„È)BÚaˆ‡ ‰f‰Â.ּבמׁשמע אחת ÈÏÂ:הּזאה ¿ƒ»¿∆¿»ְְַַַַָָָ¿ƒ¿≈

ÚL ‰fÈ ˙t‰.:למּטה וׁשבע למעלה אחת הרי ««…∆«∆∆«ְְְְֲֵֶַַַַַָָ
(ÂË)ÌÚÏ L‡.,הּכהנים על מכּפר ּׁשהּפר מה ¬∆»»ְֲִֵֶַַַַַָֹ

עליו ׁשעלה הּׂשעיר והּוא יׂשראל, על הּׂשעיר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמכּפר
לּׁשם ‰t:הּגֹורל Ì„Ï ‰NÚ L‡.אחת ֵַַָ«¬∆»»¿««»ַַ

למּטה: וׁשבע Èa(ÊË)למעלה ˙‡ÓhÓ ְְְְֶַַַָָƒÀ¿…¿≈
Ï‡NÈ.(ת"כ)ולא ּבטמאה, לּמקּדׁש הּנכנסין על ƒ¿»≈ְְְְְִִִַַַָָָֹֻ

וחּטאת "לכלֿחּטאתם", ׁשּנאמר: ּבּסֹוף, להם ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָֹנֹודע
ׁשֹוגג מזיד.Ì‰ÈÚLtÓe:היא הּנכנסין אף ִֵƒƒ¿≈∆ְִִִֵַַָ

ÚBÓ„:ּבטמאה Ï‰‡Ï ‰NÚÈ ÔÎÂ.(נז ּכׁשם(יומא ְְָֻ¿≈«¬∆¿…∆≈ְֵ
למּטה, וׁשבע למעלה אחת ּבפנים מּׁשניהם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהּזה

למעלה אחת מּׁשניהם מּבחּוץ הּפרכת על מּזה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּכ
למּטה Ì˙‡ÓË:וׁשבע CB˙a Ìz‡ ÔÎM‰.ֿאףֿעל ְְֶַַָ«…≈ƒ»¿À¿…»ַַ

ּביניהם: ׁשכינה טמאים, ׁשהם יזּפי ‡ŒÏ(ÁÈ)תורה ְְִִִֵֵֵֵֶֶָ∆
‰ŒÈÏ L‡ ÁaÊn‰.ׁשהּוא הּזהב, מזּבח זה «ƒ¿≈«¬∆ƒ¿≈ְִֶֶַַָָ

לפי "ויצא"? לֹומר ּתלמּוד ּומה ּבהיכל, ה' ְְְְִִֵֵַַַַָָָלפני
ולפנים הּמזּבח מן ועמד הּפרכת על ההּזאֹות ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהּזה
הּמזּבח מן לצאת הזקיקֹו הּמזּבח ּובמּתנֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָוהּזה,

צפֹונית מזרחית מּקרן ויתחיל נח)ולחּוץ, :(יומא ְְְְְִִִִִֶֶַַָ
ÂÈÏÚ tÎÂ.הּפר מּדם "ולקח ּכּפרתֹו? היא ּומה ¿ƒ∆»»ְִִַַַַַָָָָ

זה: לתֹו זה מערבין - הּׂשעיר" f‰Â‰(ËÈ)ּומּדם ְְִִִֶֶַַָָֹ¿ƒ»
Ìc‰ŒÔÓ ÂÈÏÚ.על ּבאצּבעֹו מּתנֹות ׁשּנתן אחר »»ƒ«»ְְֶֶַַַַַָָָ

ּגּגֹו על הּזאֹות ׁשבע מּזה .B‰ËÂ:(ת"כ)קרנֹותיו, ְֶֶַַַַַַָָ¿ƒ¬
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ּׁשעבר לבא:.BLc˜Â:מּמה כלעתיד תורה ִֶַַָ¿ƒ¿ִֶָָֹ

(‡Î).ÈzÚ LÈ‡(סו מּיֹום(יומא לכ הּמּוכן ƒƒƒְִַָָ
כבאתמֹול: ÚBÓ„(Î‚)תורה Ï‰‡ŒÏ‡ ‰‡ ‡e. ְֶ»«¬…∆…∆≈

ונתנּו זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו זה ׁשאין רּבֹותינּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָאמרּו
יֹומא ּבמּסכת לדבריהם לב)טעם ּכל(דף ואמרּו: , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

זֹו מ'ּביאה' חּוץ הּסדר, על נאמרה ּכּלּה ְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּפרׁשה
והקטרת העם ועֹולת עֹולתֹו עׂשּית אחר ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָׁשהיא

וׂשעיר ּפר זהב,אמּורי ּבבגדי ּבחּוץ ׁשּנעׂשים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
לבן ּבגדי ולֹובׁש ּופֹוׁשטן ּומקּדׁש e‡:וטֹובל ְְְְְִֵֵֵֵַָָָ»

„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡.,הּמחּתה ואת הּכף את להֹוציא ∆…∆≈ְְְִֶֶַַַַָ
ולפנים לפני הּקטרת ּבּה ‡˙Œ:ׁשהקטיר ËLÙe ְְְְְִִִִִֶֶַַָֹ»«∆

„a‰ È„‚a.זהב ּבגדי ולֹובׁש ׁשהֹוציאם, אחר ƒ¿≈«»ְְִִֵֵֶַַָָָ
ּתמיד העבֹודֹות: סדר וזהּו הערּבים. ּבין ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלתמיד
הּפנימּיים וׂשעיר ּפר ועבֹודת זהב, ּבבגדי ׁשחר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשל
העם ואיל ואילֹו לבן, ּבבגדי מחּתה ׁשל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּוקטרת
ּומחּתה ּכף והֹוצאת זהב, ּבבגדי הּמּוספין ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָּומקצת
הערּבים ּבין ׁשל ותמיד הּמּוספין ּוׁשירי לבן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבבגדי

זהב. ּבבגדי הּפנימי מזּבח ׁשעל ההיכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּוקטרת
הּוא: ּכ העבֹודֹות, סדר לפי הּמקראֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָוסדר
אתּֿבׂשרֹו "ורחץ ּבּמדּבר", אתֿהּׂשעיר ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ"וׁשּלח
"ואת וגֹו'", אתֿעלתֹו ועׂשה "ויצא וגֹו'", ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹבּמים
"ואחריֿכן עד הּפרׁשה וכל וגֹו'", החּטאת ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָחלב
אהרן" "ּובא ואחריֿכן: אלֿהּמחנה", :יבֹוא ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָֹ

ÌL ÌÁÈp‰Â.יׁשּתּמׁש ולא ּגניזה ׁשּטעּונין מלּמד ¿ƒƒ»»ְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ
אחר: ּכּפּורים ליֹום ּבגדים ארּבעה ְְְְִִִֵַַָָָָּבאֹותן

(„Î)B‚Â BaŒ˙‡ ÁÂ.(לב למעלה(יומא ¿»«∆¿»¿ְְַָ
ׁשּכׁשהּוא ּולבׁשם", אתּֿבׂשרֹו מ"ורחץ ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָלמדנּו
טבילה. טעּון לבן, לבגדי זהב מּבגדי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמׁשּנה
עבֹודת ּבהן ׁשעבד זהב ּבגדי ּפׁשט טבילה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבאֹותּה
הּיֹום; לעבֹודת לבן ּבגדי ולבׁש ׁשחר ׁשל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּתמיד
לבגדי לבן מּבגדי מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא למדנּו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוכאן

טבילה טעּון ˜„LB:זהב, ÌB˜Óa.(שם יומא (ת"כ, ְִָָָָ¿»»
ּבית ּבגג היתה והיא עזרה, ּבקדּׁשת ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻֻהמקּדׁש
לּיֹום, חֹובה הּבאֹות טבילֹות ארּבע וכן ְְְְִֵַַַַַַָָָהּפרוה,
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(‡Î).ÈzÚ LÈ‡(סו מּיֹום(יומא לכ הּמּוכן ƒƒƒְִַָָ
כבאתמֹול: ÚBÓ„(Î‚)תורה Ï‰‡ŒÏ‡ ‰‡ ‡e. ְֶ»«¬…∆…∆≈

ונתנּו זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו זה ׁשאין רּבֹותינּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָאמרּו
יֹומא ּבמּסכת לדבריהם לב)טעם ּכל(דף ואמרּו: , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

זֹו מ'ּביאה' חּוץ הּסדר, על נאמרה ּכּלּה ְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּפרׁשה
והקטרת העם ועֹולת עֹולתֹו עׂשּית אחר ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָׁשהיא

וׂשעיר ּפר זהב,אמּורי ּבבגדי ּבחּוץ ׁשּנעׂשים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
לבן ּבגדי ולֹובׁש ּופֹוׁשטן ּומקּדׁש e‡:וטֹובל ְְְְְִֵֵֵֵַָָָ»

„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡.,הּמחּתה ואת הּכף את להֹוציא ∆…∆≈ְְְִֶֶַַַַָ
ולפנים לפני הּקטרת ּבּה ‡˙Œ:ׁשהקטיר ËLÙe ְְְְְִִִִִֶֶַַָֹ»«∆

„a‰ È„‚a.זהב ּבגדי ולֹובׁש ׁשהֹוציאם, אחר ƒ¿≈«»ְְִִֵֵֶַַָָָ
ּתמיד העבֹודֹות: סדר וזהּו הערּבים. ּבין ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלתמיד
הּפנימּיים וׂשעיר ּפר ועבֹודת זהב, ּבבגדי ׁשחר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשל
העם ואיל ואילֹו לבן, ּבבגדי מחּתה ׁשל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּוקטרת
ּומחּתה ּכף והֹוצאת זהב, ּבבגדי הּמּוספין ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָּומקצת
הערּבים ּבין ׁשל ותמיד הּמּוספין ּוׁשירי לבן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבבגדי

זהב. ּבבגדי הּפנימי מזּבח ׁשעל ההיכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּוקטרת
הּוא: ּכ העבֹודֹות, סדר לפי הּמקראֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָוסדר
אתּֿבׂשרֹו "ורחץ ּבּמדּבר", אתֿהּׂשעיר ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ"וׁשּלח
"ואת וגֹו'", אתֿעלתֹו ועׂשה "ויצא וגֹו'", ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹבּמים
"ואחריֿכן עד הּפרׁשה וכל וגֹו'", החּטאת ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָחלב
אהרן" "ּובא ואחריֿכן: אלֿהּמחנה", :יבֹוא ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָֹ

ÌL ÌÁÈp‰Â.יׁשּתּמׁש ולא ּגניזה ׁשּטעּונין מלּמד ¿ƒƒ»»ְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ
אחר: ּכּפּורים ליֹום ּבגדים ארּבעה ְְְְִִִֵַַָָָָּבאֹותן

(„Î)B‚Â BaŒ˙‡ ÁÂ.(לב למעלה(יומא ¿»«∆¿»¿ְְַָ
ׁשּכׁשהּוא ּולבׁשם", אתּֿבׂשרֹו מ"ורחץ ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָלמדנּו
טבילה. טעּון לבן, לבגדי זהב מּבגדי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמׁשּנה
עבֹודת ּבהן ׁשעבד זהב ּבגדי ּפׁשט טבילה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבאֹותּה
הּיֹום; לעבֹודת לבן ּבגדי ולבׁש ׁשחר ׁשל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּתמיד
לבגדי לבן מּבגדי מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא למדנּו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוכאן

טבילה טעּון ˜„LB:זהב, ÌB˜Óa.(שם יומא (ת"כ, ְִָָָָ¿»»
ּבית ּבגג היתה והיא עזרה, ּבקדּׁשת ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻֻהמקּדׁש
לּיֹום, חֹובה הּבאֹות טבילֹות ארּבע וכן ְְְְִֵַַַַַַָָָהּפרוה,
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ּבחיל היתה הראׁשֹונה ‡˙ÂÈ„Œ:אבל LÏÂ. ְֲִֵַָָָָָ¿»«∆¿»»

הּׁשנה ימֹות ּכל ּבהן עֹובד ׁשהּוא ּבגדים :ׁשמֹונה ְְְִֵֶֶַָָָָָָ
‡ˆÈÂ.ׁשם העֹולה ׁשּמזּבח החצר אל ההיכל :מן ¿»»ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

B˙ÏÚŒ˙‡ ‰NÚÂ.:למעלה האמּור לעֹולה איל ¿»»∆…»ְְְִַַָָָָ
וגֹו'": אהרן יבא ‰ÌÚ"ּבזאת ˙ÏÚŒ˙‡Â.(עג (יומא ְְֲַָֹֹֹ¿∆…«»»

ּבני עדת "ּומאת למעלה האמּור לעלה" אחד ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ"ואיל

וגֹו'": ‰‡˙(Î‰)יׂשראל Ï ˙‡Â.ּפר אמּורי ְְִֵָ¿≈≈∆««»ֵֵַ
‰Ê‰וׂשעיר: È˜È.ּדאּלּו החיצֹון, מזּבח על ְִָ«¿ƒ«ƒ¿≈»ְְִִִֵַַַ

ועלה זרה קטרת עליו תעלּו "לא ּכתיב: ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֹֹּבּפנימי
ט)ּומנחה" ל כו:(שמות ‰e‡(ÊÎ)תורה L‡ ְִָ¬∆»
ÌÓcŒ˙‡.:ולפנים ולפני כחלהיכל תורה ∆»»ְְְְִִִֵַַָ

(Ï)BÂ LÓÈŒL‡ Ô‰‰ ÎÂ.(ת"כ)ּכּפרה ¿ƒ∆«…≈¬∆ƒ¿«¿ַָָ
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ּגדֹול, ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹזֹו
ּבכהן לֹומר הצר ּבאהרן, הּפרׁשה ּכל ׁשּנאמרה ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלפי

א הּבא ּכמֹוהּוּגדֹול ׁשּיהא lÓÈ‡:חריו L‡Â ְֲֵֶַַָָָָ«¬∆¿«≈
B„ÈŒ˙‡.(ת"כ),הּמׁשחה ּבׁשמן הּמׁשּוח אּלא לי אין ∆»ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

את ימּלא "ואׁשר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבגדים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֻמרּבה
ׁשעמדּו הּגדֹולים הּכהנים ּכל והם וגֹו'", ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹידֹו
ׁשמן ׁשל צלֹוחית נגנזה ׁשּבימיו ,ואיל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹמּיאׁשּיהּו

‡ÂÈ:הּמׁשחה ˙Á Ô‰Ï.(ת"כ)ּבנֹו ׁשאם ללּמד ְִַָ¿«≈««»ƒְְִֵֶַ
אדם: לכל קֹודם הּוא מקֹומֹו, את לגממּלא תורה ְְְֵֵֶַָָָ

(„Ï)B‚Â ‰ ‰e L‡ ÚÂ.ֿיֹום ּכׁשהּגיע ««««¬∆ƒ»¿ְִִֶַ
אהרן, ׁשל ׁשבחֹו ּולהּגיד הּזה; ּכּסדר עׂשה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּכּפּורים
הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו, לֹובׁשן היה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא

א:(ת"כ) ‡ŒB.(‚)תורה BL ÁLÈ L‡¬∆ƒ¿«∆∆
קרּבן" "להקריב ׁשּנאמר: מדּבר, הּכתּוב :ּבמקּדׁשין ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

‰Áa.(קו לעזרה:(זבחים LÁÈ(„)חּוץ Ìc. ««¬∆ֲָָָ»≈»≈
ּבנפׁשֹו ׁשּמתחּיב האדם, ּדם ּכׁשֹופ:CÙL Ìc. ְְְְִֵֵֶַַַָָָ»»»

ּבחּוץ:(ת"כ) ּדמים הּזֹורק את ‡L(‰)לרּבֹות ְִֵֶַַַָ¬∆
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ּגדֹול, ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹזֹו
ּבכהן לֹומר הצר ּבאהרן, הּפרׁשה ּכל ׁשּנאמרה ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלפי

א הּבא ּכמֹוהּוּגדֹול ׁשּיהא lÓÈ‡:חריו L‡Â ְֲֵֶַַָָָָ«¬∆¿«≈
B„ÈŒ˙‡.(ת"כ),הּמׁשחה ּבׁשמן הּמׁשּוח אּלא לי אין ∆»ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

את ימּלא "ואׁשר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבגדים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֻמרּבה
ׁשעמדּו הּגדֹולים הּכהנים ּכל והם וגֹו'", ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹידֹו
ׁשמן ׁשל צלֹוחית נגנזה ׁשּבימיו ,ואיל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹמּיאׁשּיהּו

‡ÂÈ:הּמׁשחה ˙Á Ô‰Ï.(ת"כ)ּבנֹו ׁשאם ללּמד ְִַָ¿«≈««»ƒְְִֵֶַ
אדם: לכל קֹודם הּוא מקֹומֹו, את לגממּלא תורה ְְְֵֵֶַָָָ

(„Ï)B‚Â ‰ ‰e L‡ ÚÂ.ֿיֹום ּכׁשהּגיע ««««¬∆ƒ»¿ְִִֶַ
אהרן, ׁשל ׁשבחֹו ּולהּגיד הּזה; ּכּסדר עׂשה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּכּפּורים
הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו, לֹובׁשן היה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא

א:(ת"כ) ‡ŒB.(‚)תורה BL ÁLÈ L‡¬∆ƒ¿«∆∆
קרּבן" "להקריב ׁשּנאמר: מדּבר, הּכתּוב :ּבמקּדׁשין ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

‰Áa.(קו לעזרה:(זבחים LÁÈ(„)חּוץ Ìc. ««¬∆ֲָָָ»≈»≈
ּבנפׁשֹו ׁשּמתחּיב האדם, ּדם ּכׁשֹופ:CÙL Ìc. ְְְְִֵֵֶַַַָָָ»»»

ּבחּוץ:(ת"כ) ּדמים הּזֹורק את ‡L(‰)לרּבֹות ְִֵֶַַַָ¬∆
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‡‡Â ‡È‰ ‡Ó„ ‡ LÙ¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬»
‡ÎÏ ‡Á„Ó ÏÚ BÎÏ d‰È¿»ƒ≈¿««¿¿»¿«»»
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:ÎÓ ‡LÙיב˙ÈÓ‡ k ÏÚ «¿»¿«»«≈¬»ƒ
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ÏÎ‡˙Ó Èc ‡ÙBÚ B‡ ‡˙ÈÁ«¿»»ƒƒ¿¬≈
:‡ÙÚ dÎÈÂ dÓc ˙È „BLÈÈÂ¿≈»¿≈ƒ«ƒ≈¿«¿»

dÓcיד ‡ Ïk LÙ È‡¬≈¿«»ƒ¿»¿≈
ÈÏ ˙ÈÓ‡Â ‡e‰ dLÙ¿«¿≈«¬»ƒƒ¿≈
eÏÎÈ˙ ‡Ï ‡ Ïk Ìc Ï‡Èƒ¿»≈«»ƒ¿»»≈¿


(Ê)ÌÈÚÏ.ּכמֹו כא)לּׁשדים, יג :(ישעיה «¿ƒƒְִֵַ

ירּקדּוֿׁשם": ÏÚ‰(Á)"ּוׂשעירים ‰ÏÚÈŒL‡. ְְְִִַָ¬∆«¬∆…»
ּברא"ם] [עּין ּבחּוץ איברים הּמקטיר על ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָלחּיב
חברֹו, והעלה אחד ׁשחט ׁשאם ּבחּוץ, ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשֹוחט

חּיבין קט)ׁשניהן חולין זרעֹו.ÎÂ˙(Ë):(ת"כ. ְִֵֶַָ¿ƒ¿«ְַ
נכרתין: וימיו ׁשּנאמר:.ÌcŒÏk(È)נכרת לפי ְְְִִִָָָָ»»ְֱִֶֶַ

ּדם על אּלא חּיב יהא לא יכֹול יכּפר", ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ"ּבּנפׁש
"ּכלּֿדם" לֹומר: ּתלמּוד ÈÙ.:הּמקּדׁשים? È˙Â ְְִַַַָָָֻ¿»«ƒ»«

ּבֹו:(ת"כ) ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָּפנאי

(‡È)‰ LÙ Èk.היא ּבּדם ּברּיה, ּכל ׁשל ƒ∆∆«»»ְִִֶַָָָ
נפׁש על לכּפר המזּבח על נתּתיו ּולפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתלּויה,

הּנפׁש: על ּותכּפר נפׁש ּתבא ŒÏk(È)האדם; ְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ»
ÌkÓ LÙ.:הּקטּנים על ּגדֹולים להזהיר ∆∆ƒ∆ְְְְִִִַַַַ

(‚È)„eˆÈ L‡.(פד חולין ציד,(ת"כ. אּלא לי אין ¬∆»ִִֵֶַָ
מּכל "ציד", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ותרנגֹולין ְְְְִִִִִֵַַַַַָָאּוזין
ׁשּלא יצּוד"? "אׁשר נאמר: לּמה ּכן, אם ֱֲִֵֶֶֶַָָָָֹמקֹום.

זאת: ּבהזמנה אּלא ּבׂשר, ÏÎ‡Èיאכל L‡.ּפרט ְְֶַַָָָָָֹֹ¬∆≈»≈ְָ
‰e‡(È„)לטמאים: BLÙ BÓc.לֹו הּוא ּדמֹו ְִִֵ»¿«¿ָ
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ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנפׁש הּנפׁש, ŒÏk:ּבמקֹום LŒÈk ְְִֶֶֶֶֶַַָƒ∆∆»

‡Â‰ BÓc Na.'ּו'בׂשר 'ּדם' הּדם. היא הּנפׁש »»»ƒִֶֶַַָָָָ
נקבה: לׁשֹון 'נפׁש' זכר. ÏÎ‡z(ÂË)לׁשֹון L‡ ְְְֵֶֶָָָ¬∆…«

‰Ëe ‰Ï.,הּכתּוב ּדּבר טהֹור עֹוף ּבנבלת ¿≈»¿≈»ְְִִֵַַָָ
ּבבית ׁשּנבלעת ּבׁשעה אּלא טמאה לּה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאין
ואינ ּבאכילתּה ׁשּמטּמאה ּכאן, ולּמד ּההּבליעה. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

נכּתבה לא ּכאן, האמּורה ּו"טרפה" ּבמּגע, ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹמטּמאה
טמא עֹוף נבלת ּתהא יכֹול ׁשנינּו: וכן לדרׁש. ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹאּלא
לֹומר ּתלמּוד הּבליעה? ּבבית ְְְְְִֵַַַַָָמטּמאה
טמא, עֹוף יצא טרפה, ּבמינֹו ׁשּיׁש מי - ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ"טרפה"

טרפה: ּבמינֹו BBÚ(ÊË)ׁשאין ‡NÂ.יאכל אם ְְִֵֵֶָ¿»»¬ִַֹ
ׁשאר ּככל זֹו טמאה על חּיב לּמקּדׁש, יּכנס אֹו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻקדׁש

BBÚ:טמאֹות ‡NÂ ÁÈ ‡Ï BNe.רחיצת על ְֻ¿»…ƒ¿»¿»»¬ְִַַ
ּבמלקֹות: ּבגדים ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש אּגּופֹו תורה ְְְְִִֵַַָָָ

()ÌÎÈ‰Ï‡ ‰ È‡.ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא אני ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִֶַַָ
כ) עליכם(שמות וקּבלּתם ,"אלהי ה' "אנכי :ְְֱֲִִֵֶֶֶַָֹֹ

ּגלּוי אֹומר: רּבי גזרֹותי. קּבלּו מעּתה ְְְִִֵֵֵַַַַַָָמלכּותי,
עזרא, ּבימי ּבעריֹות לּנתק ׁשּסֹופן לפניו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוידּוע

ּדעּו - אלהיכם" ה' "אני ּבגזרה: עליהם ּבא ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹלפיכ
ׂשכר: לׁשּלם ונאמן להּפרע ּדּין עליכם, ּגֹוזר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמי

(‚)ÌÈˆÓŒ‡ ‰NÚÓk.(ת"כ)ׁשּמעׂשיהם מּגיד ¿«¬≈∆∆ƒ¿«ƒֲִֵֶֶַַ
האּמֹות, מּכל מקלקלים ּכנענּיים וׁשל מצרּיים ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָֻֻׁשל
הּכל מן מקלקל יׂשראל ּבֹו ׁשּיׁשבּו מקֹום :ואֹותֹו ְְְְְִִֵֶַָָָָֹֻ

‰L ÌÎ˙‡ ‡ÈÓ È‡ L‡.עממין ׁשאֹותן מּגיד ¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»ֲִִֶַָָ
מּכּלם יֹותר מקלקלים יׂשראל, :(ת"כ)ׁשּכבׁשּו ְְְְִִִֵֵֶָָָָֻֻ

eÎÏ˙ ‡Ï Ì‰È˙wÁe.ׁשּלא הּכתּוב הּניח מה ¿À…≈∆…≈≈ִִֶַַַָֹ
החקּוקיןאמ ּדברים ׁשּלהן, נימּוסֹות אּלּו אּלא ר? ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

אֹומר: מאיר רּבי ואצטדּיאֹות. טרטּיאֹות ּכגֹון ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלהם,
חכמים: ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי ‡˙ÈËtLÓŒ(„)אּלּו ְֱֲִִֵֵֶַָָָ∆ƒ¿»«

eNÚz.,ּבמׁשּפט ּבּתֹורה האמּורים ּדברים אּלּו «¬ְְְֲִִִֵַָָָָ
לאמרן ּכדאי היּו נאמרּו, לא È˙wÁŒ˙‡Â:ׁשאּלּו ְְְְֱִֶֶַָָָֹ¿∆À…«

eÓLz.הרע ׁשּיצר ,הּמל ּגזרת ׁשהם ּדברים ƒ¿¿ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
העֹולם ואּמֹות לׁשמרן'? לנּו 'לּמה עליהם: ְְְֲִֵֵֶָָָָָָָֻמׁשיב
ׁשעטנז ּולביׁשת חזיר אכילת ּכגֹון: עליהן, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַמׁשיבין
ּגזרּתי ה'", "אני נאמר: לכ חּטאת, מי ְְְֱֲֳִִֵֶַַַַָָָָוטהרת

להּפטר!: רּׁשאים אּתם אי Ì‰aעליכם, ˙ÎÏÏ.אל ְֲִִִֵֵֶֶַַָָ»∆∆»∆ַ



קנז miyecwÎzen ixg`giiyily mei qelwpe`

      §©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´¦§¨¥½©¬¨¨−̈
      ́ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ¨´¦½

    ¨«Ÿ§−̈¦¨¥«§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³
      §¥¨Æ§¥½̈¨«¤§−̈©¥®§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬

     ©©²¦§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«§¦Æ´Ÿ
      §©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®§¨−̈£Ÿ«

    ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
     ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®£¦−§Ÿ̈¬

   ¡«Ÿ¥¤«§©«£¥¤«¤¦§©²¦£¤¬
    §©§¤−̈´Ÿ©«£®§©«£¥´¤«¤§©¿©
      £¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬¨̧¨̧´Ÿ©«£½

      §ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«¤¦§¨©©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−

Ïk ‡È‰ dÓc ‡a Ïk L È‡¬≈¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»
:ÈˆÈzLÈ dpÏÎÈcטוÈc L‡ ÏÎÂ ¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈¿»¡«ƒ

‡ÈÈa ‡È˙e ‡ÏÈ ÏeÎÈÈ≈¿ƒ»¿ƒ»¿«ƒ»
ÈÁÈÂ È‰BLeÏ ÚaˆÈÂ ‡B‚e¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿«¿≈
‡LÓ „Ú ‡Ó È‰ÈÂ ‡Ó¿«»ƒ≈¿»»««¿»

:Èk„ÈÂטזde ÚaˆÈ ‡Ï Ì‡Â ¿ƒ¿≈¿ƒ»¿««ƒ¿≈
:dBÁ ÏaÈÂ ÈÁÈ ‡ÏאÏÈlÓe »«¿≈ƒ«≈≈«ƒ

:ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈבÌÚ ÏlÓ ¿»ƒ∆¿≈»«≈ƒ
ÈÈ ‡‡ ÔB‰Ï ÓÈ˙Â Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡ג‡Ú‡„ ‡Ú È„BÚk ¡»¬¿»≈«»¿«¿»
‡Ï da Ôez˙È Èc ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¿«»
‡Ú‡„ ‡Ú È„BÚÎe Ôe„aÚ«̇¿¿¿»≈«»¿«¿»
Ôz ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ÔÚÎ„ƒ¿««ƒ¬»»≈»¿«»
‡Ï ÔB‰ÈBÓÈe Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿ƒ≈»

:ÔeÎ‰˙ד˙ÈÂ Ôe„aÚz ÈÈc ˙È ¿»»ƒ««¿¿¿»
ÈÈ ‡‡ ÔB‰a ‡Îl‰Ï Ôez ÈÓÈ¿»«ƒ¿¿«»»¿¬»¿»


ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנפׁש הּנפׁש, ŒÏk:ּבמקֹום LŒÈk ְְִֶֶֶֶֶַַָƒ∆∆»

‡Â‰ BÓc Na.'ּו'בׂשר 'ּדם' הּדם. היא הּנפׁש »»»ƒִֶֶַַָָָָ
נקבה: לׁשֹון 'נפׁש' זכר. ÏÎ‡z(ÂË)לׁשֹון L‡ ְְְֵֶֶָָָ¬∆…«

‰Ëe ‰Ï.,הּכתּוב ּדּבר טהֹור עֹוף ּבנבלת ¿≈»¿≈»ְְִִֵַַָָ
ּבבית ׁשּנבלעת ּבׁשעה אּלא טמאה לּה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאין
ואינ ּבאכילתּה ׁשּמטּמאה ּכאן, ולּמד ּההּבליעה. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

נכּתבה לא ּכאן, האמּורה ּו"טרפה" ּבמּגע, ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹמטּמאה
טמא עֹוף נבלת ּתהא יכֹול ׁשנינּו: וכן לדרׁש. ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹאּלא
לֹומר ּתלמּוד הּבליעה? ּבבית ְְְְְִֵַַַַָָמטּמאה
טמא, עֹוף יצא טרפה, ּבמינֹו ׁשּיׁש מי - ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ"טרפה"

טרפה: ּבמינֹו BBÚ(ÊË)ׁשאין ‡NÂ.יאכל אם ְְִֵֵֶָ¿»»¬ִַֹ
ׁשאר ּככל זֹו טמאה על חּיב לּמקּדׁש, יּכנס אֹו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻקדׁש

BBÚ:טמאֹות ‡NÂ ÁÈ ‡Ï BNe.רחיצת על ְֻ¿»…ƒ¿»¿»»¬ְִַַ
ּבמלקֹות: ּבגדים ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש אּגּופֹו תורה ְְְְִִֵַַָָָ

()ÌÎÈ‰Ï‡ ‰ È‡.ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא אני ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִֶַַָ
כ) עליכם(שמות וקּבלּתם ,"אלהי ה' "אנכי :ְְֱֲִִֵֶֶֶַָֹֹ

ּגלּוי אֹומר: רּבי גזרֹותי. קּבלּו מעּתה ְְְִִֵֵֵַַַַַָָמלכּותי,
עזרא, ּבימי ּבעריֹות לּנתק ׁשּסֹופן לפניו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוידּוע

ּדעּו - אלהיכם" ה' "אני ּבגזרה: עליהם ּבא ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹלפיכ
ׂשכר: לׁשּלם ונאמן להּפרע ּדּין עליכם, ּגֹוזר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמי

(‚)ÌÈˆÓŒ‡ ‰NÚÓk.(ת"כ)ׁשּמעׂשיהם מּגיד ¿«¬≈∆∆ƒ¿«ƒֲִֵֶֶַַ
האּמֹות, מּכל מקלקלים ּכנענּיים וׁשל מצרּיים ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָֻֻׁשל
הּכל מן מקלקל יׂשראל ּבֹו ׁשּיׁשבּו מקֹום :ואֹותֹו ְְְְְִִֵֶַָָָָֹֻ

‰L ÌÎ˙‡ ‡ÈÓ È‡ L‡.עממין ׁשאֹותן מּגיד ¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»ֲִִֶַָָ
מּכּלם יֹותר מקלקלים יׂשראל, :(ת"כ)ׁשּכבׁשּו ְְְְִִִֵֵֶָָָָֻֻ

eÎÏ˙ ‡Ï Ì‰È˙wÁe.ׁשּלא הּכתּוב הּניח מה ¿À…≈∆…≈≈ִִֶַַַָֹ
החקּוקיןאמ ּדברים ׁשּלהן, נימּוסֹות אּלּו אּלא ר? ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

אֹומר: מאיר רּבי ואצטדּיאֹות. טרטּיאֹות ּכגֹון ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלהם,
חכמים: ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי ‡˙ÈËtLÓŒ(„)אּלּו ְֱֲִִֵֵֶַָָָ∆ƒ¿»«

eNÚz.,ּבמׁשּפט ּבּתֹורה האמּורים ּדברים אּלּו «¬ְְְֲִִִֵַָָָָ
לאמרן ּכדאי היּו נאמרּו, לא È˙wÁŒ˙‡Â:ׁשאּלּו ְְְְֱִֶֶַָָָֹ¿∆À…«

eÓLz.הרע ׁשּיצר ,הּמל ּגזרת ׁשהם ּדברים ƒ¿¿ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
העֹולם ואּמֹות לׁשמרן'? לנּו 'לּמה עליהם: ְְְֲִֵֵֶָָָָָָָֻמׁשיב
ׁשעטנז ּולביׁשת חזיר אכילת ּכגֹון: עליהן, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַמׁשיבין
ּגזרּתי ה'", "אני נאמר: לכ חּטאת, מי ְְְֱֲֳִִֵֶַַַַָָָָוטהרת

להּפטר!: רּׁשאים אּתם אי Ì‰aעליכם, ˙ÎÏÏ.אל ְֲִִִֵֵֶֶַַָָ»∆∆»∆ַ



miyecwÎzenקנח ixg`giiyily meiqelwpe`
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:ÔBÎ‰Ï‡ה˙ÈÂ ÈÓÈ ˙È Ôe˙Â »¬¿ƒ¿»¿»«¿»
È È ÈÈÈÁÈÂ ‡‡ ÔB‰˙È „a ƒ«ƒ«¿≈»¿¬»»¿≈≈

:ÈÈ ‡‡ ‡ÓÏ ÈÁÏ ÔB‰ו ¿¿«≈»¿»¬»¿»¿«
Ôe˙ ‡Ï a È ÏÎÏ ¿«¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿¿

:ÈÈ ‡‡ ‡È ‰‡Ïז˙È ¿«»»∆¿»¬»¿»∆¿«
‡ È˙ ‡Ï ‡ ˙ÈÂ e‡¬¿∆¿«ƒ»»¿«≈ƒ»

:˙È È˙ ‡Ï ‡È‰ח˙È ƒ»¿«≈∆¿¿«∆¿«
e‡ ˙È È˙ ‡Ï e‡ ˙‡ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬

:‡È‰טe‡ ˙a ˙Á‡ ˙È ƒ∆¿«¬»»«¬
ÔÓ e‡ ÔÓ ‡„ÈÏÈ ‡ ˙ B‡«ƒ»ƒƒ»ƒ¬ƒ
Ï ‡ ÔÓ B‡ ÈÁ‡ ˙‡ƒ«»√ƒƒƒ»ƒ¿«

:Ô‰˙È È˙ ‡Ï ÔÁ‡י˙È »√»»¿«≈∆¿»¿≈∆¿«
È˙ ‡Ï a ˙ B‡ a ˙a«¿»«¿«»»¿«≈
:ÔÈ‡ ˙È È‡ Ô‰˙È∆¿»¿≈¬≈∆¿¿»ƒƒ

ÈÏÈ„‡יא e‡ ˙‡ ˙a ˙È∆¿««ƒ«¬ƒƒ»
È˙ ‡Ï ‡È‰ ˙Á‡ e‡ ÔÓƒ¬¬»»ƒ»¿«≈

:˙Èיב‡Ï e‡ ˙Á‡ ˙È ∆¿¿«∆¿«¬«¬»
:‡È‰ e‡ ˙È È˙יג˙È ¿«≈»ƒ«¬ƒ∆¿«

˙È È‡ È˙ ‡Ï ‡ ˙Á‡¬«ƒ»»¿«≈¬≈»ƒ«


יׂשראל, חכמת למדּתי ּתאמר: ׁשּלא מּתֹוכם, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּתּפטר

האּמֹות: חכמת ואלמד אל(‰)˙‡ ÌÓe ְְְֵֵֶַַָָֻ¿«¿∆∆
È˙wÁ.ּפרט ׁשּלא הּפרׁשה, ּדקּדּוקי ׁשאר לרּבֹות À…«ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ
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סֹופֹו והלא הּזה, ּבעֹולם ּתאמר ׁשאם הּבא, ֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹלעֹולם
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(„È)‰‚˙ ‡Ï È‡ŒÈÁ‡ ˙ÂÚ.היא ּומה ∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈ִַ

תקרב": לא "אלֿאׁשּתֹו a(ÂË)ערותֹו? ˙‡ ְְְִִֶֶָָֹ≈∆ƒ¿
‡Â‰.,ּבּה איׁשּות לבנ ּבׁשּיׁש אּלא אמרּתי לא ƒְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

ונכרית וׁשפחה לאנּוסה עה)ּפרט טז:(סנהדרין תורה ְְְְְֲִִַָָָָ
(ÊÈ)dz ‰‡ ˙ÂÚ.(צז אסר(יבמות לא ∆¿«ƒ»ƒ»ַָֹ

נאמר: לכ הראׁשֹונה, נּׂשּואי עלֿידי אּלא ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּכתּוב
"אׁשר הענׁש: לענין וכן קיחה. לׁשֹון תּקח", ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹ"לא

ואתֿאּמּה" אתֿאּׁשה כ)יּקח קיחה,(לקמן לׁשֹון , ְְִִִִֶֶַָָָ
ּבּתּה לּׂשא מּתר אּׁשה, אנס ‰‰:אבל ‰‡. ֲִִִַָָָָָָֻ«¬»≈»

לזֹו זֹו "עצת.nÊ‰:קרֹובֹות ּכתרּגּומֹו: עצה, ְָƒ»ְְֵֵַַָ
לחטא: יֹועצ ׁשּיצר .‡d˙Á‡ŒÏ(ÁÈ)חטאין", ְְְְֲִִִֶֶַֹ∆¬…»

נ) ּכאחת:(קידושין צרה,.Ïׁשּתיהן לׁשֹון ְְֵֶַַƒ¿…ְָָ
לזֹו צרה זֹו את ּגרׁשּה.ÈiÁa‰:לעׂשֹות ׁשאם לּמד ְֲֶַָָ¿«∆»ְְִִֵֶֶָ

ּבחּיים: ׁשהיא זמן ּכל אחֹותּה את יּׂשא יטלא תורה ְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
(‡Î)CÏnÏ.,'מל' ׁשּׁשמּה היא אלילים עבֹודת «…∆ְֱֲִִִֶֶַָֹ

לּכמרים, ּבנֹו ׁשּמֹוסר עבֹודתּה, היא סד)וזֹו (סנהדרין ְְְֲִִֵֶַָָָ
הּבן את ּומעבירין ּגדֹולֹות מדּורֹות ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֶַַועֹוׂשין

האׁש מדּורֹות ׁשּתי ּבין היא.Ôz˙Œ‡Ï:ּברגליו זֹו ְְְְֵֵֵַָָ…ƒ≈ִ
לּכמרים CÏnÏ:מסירתֹו ÈÚ‰Ï.העברת זֹו ְְִִַָָ¿«¬ƒ«…∆ֲַַָ

כבהאׁש: ‰‡(Î‚)תורה Ïz.וערוה קדׁש לׁשֹון ֵָ∆∆ְְְֵֶָָ
עלּֿתבליתם" "ואּפי וכן: כה)ונאּוף, י ּדבר(ישעיה . ְְְְִִִֵַַַָָָ

אדם זרע וערּבּוב ּבלילה לׁשֹון הּוא", "ּתבל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָאחר:
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כבהאׁש: ‰‡(Î‚)תורה Ïz.וערוה קדׁש לׁשֹון ֵָ∆∆ְְְֵֶָָ
עלּֿתבליתם" "ואּפי וכן: כה)ונאּוף, י ּדבר(ישעיה . ְְְְִִִֵַַַָָָ

אדם זרע וערּבּוב ּבלילה לׁשֹון הּוא", "ּתבל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָאחר:
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ÓÈÓÏ:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
„Èב ‡zL Ï ÌÚ ÏÓ«≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈
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ּבהמה: כדוזרע ‰‡(ÁÎ)תורה ‡È˜˙‡ÏÂ ְְֵֶַָ¿…»ƒ»»∆

ÌÎ˙‡.מאּוס ּדבר ׁשהאכילּוהּו מל לבן מׁשל ∆¿∆ְֱִֶֶֶֶֶָָָָָ
יׂשראל, ארץ ּכ מקיאֹו, אּלא ּבמעיו עֹומד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשאין
תרֹוקן', 'ולא ותרּגּומֹו: עברה. עֹוברי מקּימת ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָאינּה

מהם: עצמּה מריקה רּקּון, ‰BLÙp˙(ËÎ)לׁשֹון ְְְִִֵֶַָָ«¿»
˙NÚ‰.:ּבמׁשמע והּנקבה ÌzÓLe(Ï)הּזכר »…ְְְְֵַַַָָָָ¿«¿∆

ÈzÓLÓ˙‡.על ּביתּֿדין ÏÂ‡:ּכלהזהיר ∆ƒ¿«¿ƒְְִִֵַַָ¿…
ÌÎÈ‰Ï‡ ‰ È‡ Ì‰ e‡n˙.ּתּטּמאּו אם הא ƒ«¿»∆¬ƒ¡…≈∆ְִִַָ

יׁש הנאה ּומה מאחרי, נפסלים ואּתם אלהיכם ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאיני

"אני נאמר: לכ ּכליה? מתחּיבים ואּתם ּבכם, ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָלי
אחרי פרשת חסלת אלהיכם": ֱֵֶֹה'

()Ï‡NÈÈ ˙„ÚÏÏ‡ c..רבה (ויקרא «≈∆»¬«¿≈ƒ¿»≈
ׁשרבת"כ) מּפני ּבהקהל, זֹו ּפרׁשה ׁשּנאמרה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמלּמד

ּבּה ּתלּויין ּתֹורה eÈ‰z:ּגּופי ÌÈL„˜.ּפרּוׁשים הוּו ְִֵָָ¿…ƒƒ¿ְֱִ
העברה, ּומן העריֹות רבה)מן מקֹום(ויקרא ׁשּכל ֲֲִִֵֶָָָָָָ

קדּׁשה, מֹוצא אּתה ערוה, ּגדר מֹוצא (לקמןׁשאּתה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
מקּדׁשכם".כא) ה' "אני - וגֹו'" וחללה זנה "אּׁשה :ְְְֲֲִִִֶַַָָָָֹ

מקּדׁשֹו".(שם) ה' אני זרעֹו... יחּלל "ולא :(שם): ְְְְְֲִֵַַַֹ
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È˙ח È‡ ÏaÈ BÁ ÏÎÈÈ„e¿≈¿ƒ≈≈¿«≈¬≈»


וגֹו'": וחללה זנה אּׁשה יהיּו... ‡LÈ(‚)"קדׁשים ְְְֲִִִַָָָָֹֹƒ

e‡È ÂÈ‡Â B‡.אביו ּתיראּו מּכם אחד ּכל ƒ¿»ƒƒ»ְִִִֶֶָָָ
ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו קידושיןואּמֹו; כהנים. (תורת ְְְִִֶָ

אֹומכט) ּכׁשהּוא מּנין? אּׁשה איׁש, אּלא לי ר:אין ְִִִִִֵֵֶֶַָָ
נאמר לּמה אםּֿכן, ׁשנים. ּכאן הרי ְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָ"ּתיראּו",
אּׁשה אבל לעׂשֹות, ּבידֹו סּפק ׁשהאיׁש ְֲֲִִִִֵֶַָָָָ"איׁש"?

עליה אחרים e‡È:רׁשּות ÂÈ‡Â B‡.ּכאן ְֲִֵֶָָƒ¿»ƒƒ»ָ
את ירא ׁשהּבן לפניו ׁשּגלּוי לפי לאב, אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהקּדים
לפי לאם, אב הקּדים ּובּכבֹוד, מאּמֹו. יֹותר ְְְִִִִִֵֵֵַָָָאביו
מאביו, יֹותר אּמֹו את מכּבד ׁשהּבן לפניו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּגלּוי

ּבדברים ׁשּמׁשּדלּתֹו eÓL:מּפני È˙˙aL˙‡Â. ְְְְִִִֵֶַַָ¿∆«¿…«ƒ¿…
אףֿעלּֿפי לֹומר: אב, למֹורא ׁשּבת ׁשמירת ְְִִַַַַַַָָָָסמ
את 'חּלל :ל יאמר אם אב, מֹורא על ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהזהרּתי
הּמצוֹות ּכל ּבׁשאר וכן לֹו, ּתׁשמע אל :הּׁשּבת'! ְְְְִִִֵַַַַַָָָ

ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡.(ה חּיבים(יבמות ואבי אּתה ¬ƒ¡…≈∆ְִִַַָָָ
ּדברי. את לבּטל לֹו ּתׁשמע לא לפיכ (ב"מּבכבֹודי, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

לו) קידושין ולאלב. ּבמקֹומֹו, יׁשב לא מֹורא? ְְִֵֵֵֶָֹֹאיזהּו
ּכבֹוד? ואיזהּו ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹידּבר
ּומֹוציא: מכניס ּומנעיל, מלּביׁש ּומׁשקה, ְְְְֲִִִִִֶַַַַַמאכיל

(„).ÌÏÈÏ‡‰Ï‡ eÏ‡.(ת"כ)לעבדם «ƒ¿∆»¡ƒƒְְָָ
חׁשּוב הּוא ּכלא - 'אל' לׁשֹון È‰Ï‡Â:אלילים ְְֱִִַָָ≈…≈

‰ÎqÓ.ּפֹונה אּתה ואם הם, אלילים ּתחּלתן «≈»ְְֱִִִִֵֶַָָָ
אלהּות: לעׂשֹותן סֹופ ˙אחריהם ‡ÏÌÎÏ eNÚ. ְֱֲֲֵֶַַָֹ…«¬»∆

ּתאמר: ואם לכם. אחרים ולא לאחרים ּתעׂשּו ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֹֹלא
לכם?! עֹוׂשין אחרים אבל לעצמכם, ּתעׂשּו ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָֹלא

נאמר ּכבר ג)הרי כ לא(שמות - "ל יהיה "לא : ְְְֱֲִֵֶֶַָֹֹ
אחרים: ׁשל ולא ׁשּל(‰)'B‚Â eÁaÊ˙ ÈÎÂ.לא ְְֲִֵֶֶֹ¿ƒƒ¿¿¿ֹ

זביחתן ּתהא ׁשּלא ללּמד אּלא זֹו ּפרׁשה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹנאמרה
לקּבע ׁשאם הּזה, הּזמן ּבתֹו להאכל עלֿמנת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא

נאמר ּכבר הרי אכילה זמן טז)להם ז "ואם(לעיל : ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָ
וגֹו'" קרּבנֹו זבח נדבה אֹו e‰ÁaÊ:נדר ÌÎÏ. ְְְֶֶֶַָָָָƒ¿…¿∆ƒ¿»À

לכם ׁשּיהא נחתֿרּוח, עלֿמנת ּתהא זביחתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּתחּלת
ירּצה לא ּפסּול, מחׁשבת עליו ּתחׁשבּו ׁשאם ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹלרצֹון,

לפני לפי.ÌÎÏ:עליכם זהּו אפיצימנט"ו, ְֲֵֶַָƒ¿…¿∆ְִֶ
למדּו ורּבֹותינּו יג)ּפׁשּוטֹו; לּמתעּסק(חולין מּכאן ְְְְִִֵֵַַַָָ

ׁשּפסּול, לׁשחט:ּבקדׁשים ׁשּיתּכּון ׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
(Â)ÏÎ‡È ÌÎÁÊ ÌBÈa.ּתׁשחטּוהּו ּכׁשּתזּבחּוהּו ¿ƒ¿¬∆≈»≈ְְְְֲִִֶ

ּכבר: לכם ׁשּקבעּתי זה זמן מנת Ì‡Â(Ê)על ְְְְִֶֶֶַַַָָָָ¿ƒ
'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰.,לזמּנֹו לחּוץ ענין אינֹו אם ≈»…≈»≈¿ְְְִִִֵַָ
נאמר ּכבר ז)ׁשהרי יאכל(לעיל האכל "ואם ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

לח ענין ּתנהּו וגֹו'", ׁשלמיו למקֹומֹו.מּבׂשרֿזבח ּוץ ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
לֹומר ּתלמּוד אכילתֹו? על ּכרת חּיבים יהיּו ְְֲִִִֵַַַַָָָָיכֹול

מּמּנּו(שם) ּתּׂשא", עֹונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש :ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
למקֹומֹו חּוץ ּבמחׁשבת הּנׁשחט יצא מחברֹו, :ולא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

Ïebt.ּכמֹו ד)מתעב, סה ּפּגלים(ישעיה "ּומרק : ƒְְְִִַָֹֻ
È‡(Á)ּכליהם": BBÚ ÂÈÏÎ‡Â.ּגמּור ּבנֹותר ְֵֶ¿…¿»¬ƒ»ְָָ
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È˙ח È‡ ÏaÈ BÁ ÏÎÈÈ„e¿≈¿ƒ≈≈¿«≈¬≈»


וגֹו'": וחללה זנה אּׁשה יהיּו... ‡LÈ(‚)"קדׁשים ְְְֲִִִַָָָָֹֹƒ

e‡È ÂÈ‡Â B‡.אביו ּתיראּו מּכם אחד ּכל ƒ¿»ƒƒ»ְִִִֶֶָָָ
ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו קידושיןואּמֹו; כהנים. (תורת ְְְִִֶָ

אֹומכט) ּכׁשהּוא מּנין? אּׁשה איׁש, אּלא לי ר:אין ְִִִִִֵֵֶֶַָָ
נאמר לּמה אםּֿכן, ׁשנים. ּכאן הרי ְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָ"ּתיראּו",
אּׁשה אבל לעׂשֹות, ּבידֹו סּפק ׁשהאיׁש ְֲֲִִִִֵֶַָָָָ"איׁש"?

עליה אחרים e‡È:רׁשּות ÂÈ‡Â B‡.ּכאן ְֲִֵֶָָƒ¿»ƒƒ»ָ
את ירא ׁשהּבן לפניו ׁשּגלּוי לפי לאב, אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהקּדים
לפי לאם, אב הקּדים ּובּכבֹוד, מאּמֹו. יֹותר ְְְִִִִִֵֵֵַָָָאביו
מאביו, יֹותר אּמֹו את מכּבד ׁשהּבן לפניו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּגלּוי

ּבדברים ׁשּמׁשּדלּתֹו eÓL:מּפני È˙˙aL˙‡Â. ְְְְִִִֵֶַַָ¿∆«¿…«ƒ¿…
אףֿעלּֿפי לֹומר: אב, למֹורא ׁשּבת ׁשמירת ְְִִַַַַַַָָָָסמ
את 'חּלל :ל יאמר אם אב, מֹורא על ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהזהרּתי
הּמצוֹות ּכל ּבׁשאר וכן לֹו, ּתׁשמע אל :הּׁשּבת'! ְְְְִִִֵַַַַַָָָ

ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡.(ה חּיבים(יבמות ואבי אּתה ¬ƒ¡…≈∆ְִִַַָָָ
ּדברי. את לבּטל לֹו ּתׁשמע לא לפיכ (ב"מּבכבֹודי, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

לו) קידושין ולאלב. ּבמקֹומֹו, יׁשב לא מֹורא? ְְִֵֵֵֶָֹֹאיזהּו
ּכבֹוד? ואיזהּו ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹידּבר
ּומֹוציא: מכניס ּומנעיל, מלּביׁש ּומׁשקה, ְְְְֲִִִִִֶַַַַַמאכיל

(„).ÌÏÈÏ‡‰Ï‡ eÏ‡.(ת"כ)לעבדם «ƒ¿∆»¡ƒƒְְָָ
חׁשּוב הּוא ּכלא - 'אל' לׁשֹון È‰Ï‡Â:אלילים ְְֱִִַָָ≈…≈

‰ÎqÓ.ּפֹונה אּתה ואם הם, אלילים ּתחּלתן «≈»ְְֱִִִִֵֶַָָָ
אלהּות: לעׂשֹותן סֹופ ˙אחריהם ‡ÏÌÎÏ eNÚ. ְֱֲֲֵֶַַָֹ…«¬»∆

ּתאמר: ואם לכם. אחרים ולא לאחרים ּתעׂשּו ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֹֹלא
לכם?! עֹוׂשין אחרים אבל לעצמכם, ּתעׂשּו ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָֹלא

נאמר ּכבר ג)הרי כ לא(שמות - "ל יהיה "לא : ְְְֱֲִֵֶֶַָֹֹ
אחרים: ׁשל ולא ׁשּל(‰)'B‚Â eÁaÊ˙ ÈÎÂ.לא ְְֲִֵֶֶֹ¿ƒƒ¿¿¿ֹ

זביחתן ּתהא ׁשּלא ללּמד אּלא זֹו ּפרׁשה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹנאמרה
לקּבע ׁשאם הּזה, הּזמן ּבתֹו להאכל עלֿמנת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא

נאמר ּכבר הרי אכילה זמן טז)להם ז "ואם(לעיל : ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָ
וגֹו'" קרּבנֹו זבח נדבה אֹו e‰ÁaÊ:נדר ÌÎÏ. ְְְֶֶֶַָָָָƒ¿…¿∆ƒ¿»À

לכם ׁשּיהא נחתֿרּוח, עלֿמנת ּתהא זביחתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּתחּלת
ירּצה לא ּפסּול, מחׁשבת עליו ּתחׁשבּו ׁשאם ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹלרצֹון,

לפני לפי.ÌÎÏ:עליכם זהּו אפיצימנט"ו, ְֲֵֶַָƒ¿…¿∆ְִֶ
למדּו ורּבֹותינּו יג)ּפׁשּוטֹו; לּמתעּסק(חולין מּכאן ְְְְִִֵֵַַַָָ

ׁשּפסּול, לׁשחט:ּבקדׁשים ׁשּיתּכּון ׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
(Â)ÏÎ‡È ÌÎÁÊ ÌBÈa.ּתׁשחטּוהּו ּכׁשּתזּבחּוהּו ¿ƒ¿¬∆≈»≈ְְְְֲִִֶ

ּכבר: לכם ׁשּקבעּתי זה זמן מנת Ì‡Â(Ê)על ְְְְִֶֶֶַַַָָָָ¿ƒ
'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰.,לזמּנֹו לחּוץ ענין אינֹו אם ≈»…≈»≈¿ְְְִִִֵַָ
נאמר ּכבר ז)ׁשהרי יאכל(לעיל האכל "ואם ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

לח ענין ּתנהּו וגֹו'", ׁשלמיו למקֹומֹו.מּבׂשרֿזבח ּוץ ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
לֹומר ּתלמּוד אכילתֹו? על ּכרת חּיבים יהיּו ְְֲִִִֵַַַַָָָָיכֹול

מּמּנּו(שם) ּתּׂשא", עֹונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש :ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
למקֹומֹו חּוץ ּבמחׁשבת הּנׁשחט יצא מחברֹו, :ולא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

Ïebt.ּכמֹו ד)מתעב, סה ּפּגלים(ישעיה "ּומרק : ƒְְְִִַָֹֻ
È‡(Á)ּכליהם": BBÚ ÂÈÏÎ‡Â.ּגמּור ּבנֹותר ְֵֶ¿…¿»¬ƒ»ְָָ
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חּוץ הּנׁשחט על ּכרת ענּוׁש ואינֹו מדּבר, ְְְִֵֵֵַַַַָָָָהּכתּוב

כא)למקֹומֹו, וזהּו(זבחים הּכתּוב. מעטֹו ׁשּכבר ְְְֲִִֶֶַָָ
מּגזרה למדּוהּו ּכרתֹות ּובמּסכת מדּבר, ּגמּור ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּבנֹותר

E„N(Ë)ׁשוה: ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï.ּפאה ׁשּיּניח ָָ…¿«∆¿«»¿ִֵֶַַָ
ׂשדהּו ˜ˆEÈ:(ת"כ)ּבסֹוף Ë˜ÏÂ.הּנֹוׁשרים ׁשּבלים ְֵָ¿∆∆¿ƒ¿ְֳִִִַ

אינן ׁשלׁש אבל ׁשּתים, אֹו אחת קצירה, ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹּבׁשעת
ח)לקט. פאה ˙ÏÏBÚ(È):(ת"כ. ‡Ï.ּתּטל לא ֶֶ…¿≈ִֹֹ

ׁשאין ּכל עֹוללת? איזהּו נּכרֹות. והן ׁשּבּה, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָעֹוללֹות
נטף ולא ּכתף לא ז)לּה EÓ:(פאה Ëe.ּגרּגרי ְֵֵָָָֹֹ∆∆«¿¿ְְֵַ

ּבצירה ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ‡ÌÎÈ‰Ï:ענבים ‰ È‡. ְְְֲִִִִַַָָ¬ƒ¡…≈∆
ׁשּנאמר נפׁשֹות, אּלא מּכם ּגֹובה ואיני להּפרע. ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדּין

כב) ריבם(משלי יריב ה' ּכי וגֹו'... ּתגזלּֿדל "אל :ְְִִִִַָָָָ
e‚z(È‡)וגֹו'": ‡Ï.אבל ממֹון, לגֹונב אזהרה ְ…ƒ¿…ְְֲֵַָָָָ

לגֹונב אזהרה הּדּברֹות, ׁשּבעׂשרת תגנב" ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ"לא
עליו ׁשחּיבין ּדבר מענינֹו, הּלמד ּדבר ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָנפׁשֹות;

ּביתּֿדין קט).eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ:מיתת לפי(ב"ק ִִֵַ¿…¿«¬ְִ
כב)ׁשּנאמר ה קרן(ויקרא מׁשּלם "וכחׁשּֿבּה", : ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָ

לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹוחמׁש.
תכחׁשּו" ׁשּנאמר.ewL˙Œ‡ÏÂ:"ולא :(שם)לפי ְְֲַֹ¿…¿«¿ְֱִֶֶַ

ענׁש, למדנּו וחמׁש. קרן יׁשּלם עלֿׁשקר", ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ"ונׁשּבע

תׁשּקרּו" "ולא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? Ï‡:אזהרה ְְְְְִִַַַַַָָֹ…
eÚ˙Œ‡ÏÂ ewL˙Œ‡ÏÂ eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ e‚z. ƒ¿…¿…¿«¬¿…¿«¿¿…ƒ»¿
להּׁשבע סֹופ לׁשּקר, סֹופ לכחׁש, סֹופ ּגנבּת, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָאם

ÈÓL(È)לּׁשקר: eÚ˙Œ‡ÏÂ.?נאמר לּמה ֶֶַ¿…ƒ»¿ƒ¿ƒֱֶַָָ
ׁשּנאמר ז)לפי כ ׁשםֿה'(שמות את תּׂשא "לא : ְֱִִֵֶֶֶַָֹ

ׁשם על אּלא חּיב יהא לא יכֹול לּׁשוא". ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאלהי
לֹומר: ּתלמּוד הּכּנּויין? ּכל לרּבֹות מּנין ְְְִִִִַַַַַַָָֻהמיחד?
לי: ׁשּיׁש ׁשם ּכל - לּׁשקר" בׁשמי תּׁשבעּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ"ולא

(‚È)˜LÚ˙Œ‡Ï.(ת"כ)ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש :זה …«¬…ְִֵֶַַָ
ÔÈÏ˙Œ‡Ï.הּפעּלה על מּוסב נקבה, Œ„Ú:לׁשֹון …»ƒְְְֵַַָָָֻ«

˜.ׁשּיציאתֹו מדּבר, הּכתּוב יֹום ּבׂשכיר …∆ְְְִִִֵֶַַָָ
הּלילה. ּכל ׂשכרֹו ּגּבּוי זמן לפיכ חּמה, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָמּׁשּׁשקעה

אֹומר הּוא אחר טו)ּובמקֹום כד "ולאֿתבֹוא(דברים : ְְֵֵַָָֹ
ׁשהׁשלמת לילה, ּבׂשכיר מדּבר הּׁשמׁש", ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעליו

הּׁשחר, עּמּוד מּׁשּיעלה קי)ּפעּלתֹו זמן(ב"מ לפיכ ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֻ
לבעל זמן ּתֹורה ׁשּנתנה לפי הּיֹום; ּכל ׂשכרֹו ְְְְְִִֶַַַַָָָָָּגּבּוי

מעֹות: לבּקׁש עֹונה LÁ(È„)הּבית, Ïl˜˙Œ‡Ï. ְִֵַַַָָ…¿«≈≈≈
ּתלמּוד אדם? ּכל לרּבֹות מּנין חרׁש, אּלא לי ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאין

כז)לֹומר כב לּמה(שמות ּכן, אם תאר". לא בעּמ" : ְְִֵַַָָָֹֹ
אף ּבחּיים, ׁשהּוא מיחד, חרׁש מה "חרׁש"? ְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻנאמר
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יח ˙ ‡ÏÂ Ìw˙ ‡Ïe »ƒ¿»ƒ«¿»


ּבחּיים ׁשאינֹו הּמת, יצא ּבחּיים. ׁשהּוא :(ת"כ)ּכל ִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ÏLÓ z˙ ‡Ï eÚ ÈÏÂ.(ת"כ)הּסּומא לפני ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…ְִֵַָ
ּתאמר: אל לֹו. הֹוגנת ׁשאינּה עצה ּתּתן לא ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבּדבר,
ונֹוטלּה עליו עֹוקף ואּתה חמֹור, ל וקח ׂשד ְְְְְְְֲֵַַָָָָָֹמכר

EÈÏ‡Ó:הימּנּו ˙‡ÈÂ.אינֹו הּזה ׁשהּדבר לפי ֵֶ¿»≈»≈¡…∆ְִֵֶֶַַָָ
אֹו לטֹובה זה ׁשל ּדעּתֹו אם לידע לּברּיֹות ְְְִִֵֶֶַַַָָמסּור
נתּכּונּתי, לטֹובה ולֹומר: להּׁשמט ויכֹול ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָלרעה,

"ויראת ּבֹו: נאמר הּמּכירלפיכ ,"מאלהי ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
אדם ׁשל ללּבֹו הּמסּור ּדבר ּכל וכן .ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָמחׁשבֹותי
ּבֹו: נאמר ּבֹו, מּכירֹות הּברּיֹות ׁשאר ואין ְְְֱִִֵֵֶַַַָָהעֹוׂשהּו

:"מאלהי ÏÂÚ(ÂË)"ויראת eNÚ˙Œ‡Ï ְֱֵֵֶָָֹ…«¬»∆
ËtLna.קרּוי הּדין את המקלקל ׁשהּדּין מלּמד «ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ

קרּוי ׁשהעול ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻעּול,
ׁשּנאמר טז)ּתֹועבה, כה וגֹו'(דברים ה' תֹועבת "ּכי : ְֱֲִֵֶֶַַָ
עול" עׂשה וחרם,.ּכל ׁשקץ קרּויה והּתֹועבה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

כו)ׁשּנאמר ז אלּֿבית(שם תֹועבה "ולאֿתביא : ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
וגֹו'" ּתׁשּקצּנּו ׁשּקץ ּכמהּו, חרם O˙Œ‡Ï‡:והיית ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ…ƒ»

Ï„ŒÈ.(ת"כ)והעׁשיר זה הּוא עני ּתאמר: ׁשּלא ¿≈»ְִִֶֶֶַָָֹֹ
ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא ּבּדין אזּכּנּו לפרנסֹו, :חּיב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

Ï„ Èt ˙ ‡ÏÂ.,זה הּוא עׁשיר ּתאמר: ׁשּלא ¿…∆¿«¿≈»ִֶֶַָֹֹ
ּבבׁשּתֹו? ואראה אבּיׁשּנּו היא זה, הּוא ּגדֹולים ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָּבן
ּפני תהּדר "ולא נאמר: לכ ּבּדבר! יׁש ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹענׁש

E˙ÈÓÚ:גדֹול" ËtLz ˜„ˆa.ּדבר ּכמׁשמעֹו. ָ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆ְְַָָָ
זכּות לכף חבר את ּדן הוי לב)אחר: :(סנהדרין ְְְֱֲֵֵֵֶַַָ

(ÊË)ÏÈ Ï˙Œ‡Ï.ׁשּכל עלֿׁשם אֹומר אני …≈≈»ƒֲִֵֵֶַָ
ּבבּתי הֹולכים הרע, לׁשֹון ּומסּפרי מדנים ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָמׁשּלחי

מה לרּגל לסּפררעיהם רע ּיׁשמעּו מה אֹו רע, ּיראּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
רגילה, הֹולכי רכיל', 'הֹולכי נקראים ְְְְִִִִֵֵַָָָּבּׁשּוק,

מצינּו ׁשּלא לדברי, ּוראיה ּבלע"ז. ְְְִִֶַַַָָָָֹאשפיימנ"ט
תל "לא 'הליכה': ּבלׁשֹון ּכתּוב ׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ'רכילּות'

ּוברזל" נחׁשת רכיל "הלכי כח)רכיל", ו ;(ירמיה ְְְִִֵֶֶַָָֹֹ
הליכה, ּבֹו ּכתּוב אין הרע לׁשֹון קאּוׁשאר (תהילים ְֲִֵָָָָָָ

רעהּו",ה) בּסתר "מלׁשני ג): קכ "לׁשֹון(שם : ְְִֵֵֵֶַָָ
ד)רמּיה", יב אני(שם לכ ּגדלֹות". מדּברת "לׁשֹון : ְְְְֲִִֶֶַָָָֹ

נחלפת ׁשהּכ"ף ּומרּגל, הֹול ׁשהּלׁשֹון ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאֹומר:
אחד מּמקֹום ׁשּמֹוצאיהם האֹותּיֹות ׁשּכל ְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָּבגימ"ל,
ּבכ"ף, וגימ"ל ּבפ"א, ּבי"ת ּבזֹו; זֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָמתחּלפֹות
וכן ּבצד"י. וזי"ן ּבלמ"ד, ונּו"ן ּבכ"ף, ְְְְְְְִִֵֶַָָָוקֹו"ף

כח) יט ב ּבמרמה(שמואל רּגל ,"ּבעבּד "וירּגל :ְְְְְְִִֵֵַַַָ
וכן רעה, עלי ג)לאמר טו רגל(תהילים "לא : ְֵֵַַָָָָֹֹ

ּכל אחר ּומרּגל הּסֹוחר רֹוכל, וכן ְְְֵֵֵֵַַַַַָֹעלֿלׁשנֹו",
הּנׁשים, ּבהם להתקּׁשט ּבׂשמים הּמֹוכר וכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָסחֹורה,
לׁשֹון 'רֹוכל' נקרא ּבעירֹות, ּתמיד ׁשּמחּזר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעלֿׁשם

ּכמֹו קּורצין", תיכֹול "לא ותרּגּומֹו: גרֹוגל. (דניאל ְְְְִֵֵַָ
קרצאח) ּבּה "אכל יהּודיא"; ּדי קרציהֹון "ואכלּו :ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָֻ

לאכל מׁשּפטם ׁשהיה ּבעיני, נראה מלּכא". ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבי
ּגמר והּוא הלעטה, ׁשּום ּדבריהם המקּבל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָּבבית
האמת, על ּומעמידם מקּימים ׁשּדבריו ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָֻחּזּוק,
לׁשֹון קּורצין", "אכילת נקראת: הלעטה ְְְְְֲִִִֵַַָָָואֹותּה

ּבעיניו" יג)"קרץ ו רכיל(משלי הֹולכי ּכל ּדר ׁשּכן , ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ
יבינּו ׁשּלא רכילּותן, ּדברי ולרמז ּבעיניהם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹלקרץ

הּׁשֹומעים EÚ:ׁשאר ÌŒÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï.לראֹות ְְִַָ…«¬…««≈∆ְִ
להּצילֹו יכֹול ואּתה טֹובע(ת"כ)ּבמיתתֹו ּכגֹון: , ְְְְִִֵַַַָָָ

עליו ּבאים לסטים אֹו וחּיה :ּבּנהר, È‡.נאמן ְְִִִַַָָָָָָ¬ƒֱֶָ
להּפרע: ונאמן ׂשכר, ÂÈÏÚ(ÊÈ)לׁשּלם ‡O˙Œ‡ÏÂ ְְְֱִֵֶַַָָָָ¿…ƒ»»»

‡ËÁ.:ּברּבים ּפניו את ּתלּבין .Ìw˙Œ‡Ï(ÁÈ)לא ≈¿ְִִֶַַָָָֹ…ƒ…
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יח ˙ ‡ÏÂ Ìw˙ ‡Ïe »ƒ¿»ƒ«¿»


ּבחּיים ׁשאינֹו הּמת, יצא ּבחּיים. ׁשהּוא :(ת"כ)ּכל ִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ÏLÓ z˙ ‡Ï eÚ ÈÏÂ.(ת"כ)הּסּומא לפני ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…ְִֵַָ
ּתאמר: אל לֹו. הֹוגנת ׁשאינּה עצה ּתּתן לא ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבּדבר,
ונֹוטלּה עליו עֹוקף ואּתה חמֹור, ל וקח ׂשד ְְְְְְְֲֵַַָָָָָֹמכר

EÈÏ‡Ó:הימּנּו ˙‡ÈÂ.אינֹו הּזה ׁשהּדבר לפי ֵֶ¿»≈»≈¡…∆ְִֵֶֶַַָָ
אֹו לטֹובה זה ׁשל ּדעּתֹו אם לידע לּברּיֹות ְְְִִֵֶֶַַַָָמסּור
נתּכּונּתי, לטֹובה ולֹומר: להּׁשמט ויכֹול ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָלרעה,

"ויראת ּבֹו: נאמר הּמּכירלפיכ ,"מאלהי ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
אדם ׁשל ללּבֹו הּמסּור ּדבר ּכל וכן .ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָמחׁשבֹותי
ּבֹו: נאמר ּבֹו, מּכירֹות הּברּיֹות ׁשאר ואין ְְְֱִִֵֵֶַַַָָהעֹוׂשהּו

:"מאלהי ÏÂÚ(ÂË)"ויראת eNÚ˙Œ‡Ï ְֱֵֵֶָָֹ…«¬»∆
ËtLna.קרּוי הּדין את המקלקל ׁשהּדּין מלּמד «ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ

קרּוי ׁשהעול ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻעּול,
ׁשּנאמר טז)ּתֹועבה, כה וגֹו'(דברים ה' תֹועבת "ּכי : ְֱֲִֵֶֶַַָ
עול" עׂשה וחרם,.ּכל ׁשקץ קרּויה והּתֹועבה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

כו)ׁשּנאמר ז אלּֿבית(שם תֹועבה "ולאֿתביא : ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
וגֹו'" ּתׁשּקצּנּו ׁשּקץ ּכמהּו, חרם O˙Œ‡Ï‡:והיית ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ…ƒ»

Ï„ŒÈ.(ת"כ)והעׁשיר זה הּוא עני ּתאמר: ׁשּלא ¿≈»ְִִֶֶֶַָָֹֹ
ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא ּבּדין אזּכּנּו לפרנסֹו, :חּיב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

Ï„ Èt ˙ ‡ÏÂ.,זה הּוא עׁשיר ּתאמר: ׁשּלא ¿…∆¿«¿≈»ִֶֶַָֹֹ
ּבבׁשּתֹו? ואראה אבּיׁשּנּו היא זה, הּוא ּגדֹולים ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָּבן
ּפני תהּדר "ולא נאמר: לכ ּבּדבר! יׁש ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹענׁש

E˙ÈÓÚ:גדֹול" ËtLz ˜„ˆa.ּדבר ּכמׁשמעֹו. ָ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆ְְַָָָ
זכּות לכף חבר את ּדן הוי לב)אחר: :(סנהדרין ְְְֱֲֵֵֵֶַַָ

(ÊË)ÏÈ Ï˙Œ‡Ï.ׁשּכל עלֿׁשם אֹומר אני …≈≈»ƒֲִֵֵֶַָ
ּבבּתי הֹולכים הרע, לׁשֹון ּומסּפרי מדנים ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָמׁשּלחי

מה לרּגל לסּפררעיהם רע ּיׁשמעּו מה אֹו רע, ּיראּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
רגילה, הֹולכי רכיל', 'הֹולכי נקראים ְְְְִִִִֵֵַָָָּבּׁשּוק,

מצינּו ׁשּלא לדברי, ּוראיה ּבלע"ז. ְְְִִֶַַַָָָָֹאשפיימנ"ט
תל "לא 'הליכה': ּבלׁשֹון ּכתּוב ׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ'רכילּות'

ּוברזל" נחׁשת רכיל "הלכי כח)רכיל", ו ;(ירמיה ְְְִִֵֶֶַָָֹֹ
הליכה, ּבֹו ּכתּוב אין הרע לׁשֹון קאּוׁשאר (תהילים ְֲִֵָָָָָָ

רעהּו",ה) בּסתר "מלׁשני ג): קכ "לׁשֹון(שם : ְְִֵֵֵֶַָָ
ד)רמּיה", יב אני(שם לכ ּגדלֹות". מדּברת "לׁשֹון : ְְְְֲִִֶֶַָָָֹ

נחלפת ׁשהּכ"ף ּומרּגל, הֹול ׁשהּלׁשֹון ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאֹומר:
אחד מּמקֹום ׁשּמֹוצאיהם האֹותּיֹות ׁשּכל ְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָּבגימ"ל,
ּבכ"ף, וגימ"ל ּבפ"א, ּבי"ת ּבזֹו; זֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָמתחּלפֹות
וכן ּבצד"י. וזי"ן ּבלמ"ד, ונּו"ן ּבכ"ף, ְְְְְְְִִֵֶַָָָוקֹו"ף

כח) יט ב ּבמרמה(שמואל רּגל ,"ּבעבּד "וירּגל :ְְְְְְִִֵֵַַַָ
וכן רעה, עלי ג)לאמר טו רגל(תהילים "לא : ְֵֵַַָָָָֹֹ

ּכל אחר ּומרּגל הּסֹוחר רֹוכל, וכן ְְְֵֵֵֵַַַַַָֹעלֿלׁשנֹו",
הּנׁשים, ּבהם להתקּׁשט ּבׂשמים הּמֹוכר וכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָסחֹורה,
לׁשֹון 'רֹוכל' נקרא ּבעירֹות, ּתמיד ׁשּמחּזר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעלֿׁשם

ּכמֹו קּורצין", תיכֹול "לא ותרּגּומֹו: גרֹוגל. (דניאל ְְְְִֵֵַָ
קרצאח) ּבּה "אכל יהּודיא"; ּדי קרציהֹון "ואכלּו :ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָֻ

לאכל מׁשּפטם ׁשהיה ּבעיני, נראה מלּכא". ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבי
ּגמר והּוא הלעטה, ׁשּום ּדבריהם המקּבל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָּבבית
האמת, על ּומעמידם מקּימים ׁשּדבריו ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָֻחּזּוק,
לׁשֹון קּורצין", "אכילת נקראת: הלעטה ְְְְְֲִִִֵַַָָָואֹותּה

ּבעיניו" יג)"קרץ ו רכיל(משלי הֹולכי ּכל ּדר ׁשּכן , ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ
יבינּו ׁשּלא רכילּותן, ּדברי ולרמז ּבעיניהם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹלקרץ

הּׁשֹומעים EÚ:ׁשאר ÌŒÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï.לראֹות ְְִַָ…«¬…««≈∆ְִ
להּצילֹו יכֹול ואּתה טֹובע(ת"כ)ּבמיתתֹו ּכגֹון: , ְְְְִִֵַַַָָָ

עליו ּבאים לסטים אֹו וחּיה :ּבּנהר, È‡.נאמן ְְִִִַַָָָָָָ¬ƒֱֶָ
להּפרע: ונאמן ׂשכר, ÂÈÏÚ(ÊÈ)לׁשּלם ‡O˙Œ‡ÏÂ ְְְֱִֵֶַַָָָָ¿…ƒ»»»

‡ËÁ.:ּברּבים ּפניו את ּתלּבין .Ìw˙Œ‡Ï(ÁÈ)לא ≈¿ְִִֶַַָָָֹ…ƒ…
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Ï È ‡Ï ‡ËLכ‚ ««¿≈»»ƒ«¬»¿«
˙ÎL ‡˙‡ Ì kLÈ È‡¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«
‚Ï ‡ÈÁ‡ ‡˙‡ ‡È‰Â ‡«¿»¿ƒ«¿»¬ƒ»ƒ¿«
‡tÎ ˙Èt˙‡ ‡Ï ‡t˙‡Â¿ƒ¿¿»»»ƒ¿¿ƒ«¿«¿»
Ï ˙È‰È˙‡ ‡Ï ‡˙Á B‡≈»»ƒ¿¿ƒ««
˙È ‡Ï È‰˙ ‡w ËLƒ¿»ƒÀ¿»¿≈»¿

˙Á˙‡ ‡Ï È‡כא˙È È˙ÈÈÂ ¬≈»ƒ¿»»«¿«¿ƒ»
‡ kL ˙Ï ÈÈ Ì L‡«¿≈√»¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

‡L‡Ï ÎcכבÈ‰BÏ tÎÈÂ ¿««¬»»ƒ««¬ƒ
Ï ÈÈ Ì ‡L‡ ‡Î ‡‰Î«¬»¿ƒ¿»«¬»»√»¿»«
Ï LÈÂ Á Èc ˙BÁ¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

Á Èc ˙BÁכגÏ˙ È‡Â ≈¿≈ƒ»«¬≈≈¬
ÏÎÈc ‡ Ïk ˙Â ‡‡Ï¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«¿≈«
˙Ï ‡ ˙È ‡Á Á˙¿«¬»»»»ƒ≈¿«


כג) לאו.(יומא לֹו: אמר !מּגל הׁשאילני לֹו: ְְִִֵַַַַָָָָאמר

איני לֹו: אמר !קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻלמחר
נקימה. היא זֹו - הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר ,ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹמׁשאיל
!קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר נטירה? היא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻואיזֹו
!מּגל הׁשאילני לֹו: אמר למחר לאו. לֹו: ְְְִִֵַַַַָָָָָָאמר
זֹו - הׁשאלּתני ׁשּלא ּכמֹות ואיני ,ל הא לֹו: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹאמר
ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבלּבֹו, האיבה ׁשּנֹוטר נטירה, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהיא

Bk:נֹוקם Ï ‰‡Â.(ת"כ)רּבי אמר ֵ¿»«¿»¿≈¬»ִַַָ
ּבּתֹורה: ּגדֹול ּכלל זה ‡˙È˙wÁŒ(ËÈ)עקיבא: ְֲִֶַָָָָ∆À…«

L..'וגֹו ּכלאים תרּביע לא ּבהמּת הן: ואּלּו ƒ¿…ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַֹ
לּדבר טעם ׁשאין ,מל ּגזרֹות אּלּו ‚:חּקים ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ∆∆

ÌÈ‡Ïk.תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ƒ¿«ƒְְֱֱִִֶֶֶַַַָָֹ
לא יכֹול יחּדו". ּופׁשּתים צמר ּגּזיׁשעטנז ילּבׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

מּנין "ּבגד". לֹומר: ּתלמּוד ּפׁשּתן? ואניצי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָצמר
ּדבר "ׁשעטנז". לֹומר: ּתלמּוד הּלבדים? ְְְְִֵַַַַַַָָָלרּבֹות
ּדבר לׁשֹון נּוז אני: ואֹומר ונּוז. טוּוי ׁשּוע, ְְְֲִֵֶַָָָׁשהּוא
ּבלע"ז, מישטי"ר לחּברֹו. זה עם זה וׁשזּור ְְְְְִִֶֶַַַַָָהּנמלל

יב)ּכמֹו: ׁשאנּו(מו"ק ּבהֹון', ּדאית לנאזי 'חזין ְְְְְֲִֵֶַַָָ
ּולׁשֹון פלישטר"א. ּכּמּוׁש, לׁשֹון ְְְְִִָמפרׁשים

ּופׁשּתים: צמר מחּברת מנחם: ּפרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ"ׁשעטנז",
(Î)LÈ‡Ï ˙ÙÁ.ואיני לאיׁש, ּומיחדת מיעדת ∆¡∆∆¿ƒְְְְִִֵֶֶֶֶֹֻ

ּכנענית ּובׁשפחה ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו (קידושיןיֹודע ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ
לעבדו) המארסת חֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשחציּה

מדּבר הּכתּוב ּבׁשפחה, ׁשּמּתר Ï‡:עברי ‰cÙ‰Â ְְְְִִִֵֶַַָָָֻ¿»¿≈…
‰˙cÙ..ּבכסף 'ּפדיֹון' ּוסתם ּפדּויה, ואינּה ּפדּויה ƒ¿»»ְְְְְְִֵֶֶָָָָ

לט) גיטין LÙÁ‰:(ת"כ. B‡.ּבׁשטר:‰È‰ ˙w. À¿»ְִָƒ…∆ƒ¿∆
את לבּקר ּביתּֿדין על יׁש הּוא. ולא לֹוקה ְְִִֵֵֵֶַַָֹהיא
ואין חּפׁשה לא ּכי מיתה, לחּיבֹו ׁשּלא ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹֻהּדבר,

ורּבֹותינּו ּגמּורין. קידּוׁשין יא)קּדּוׁשיה (כריתות ְְִִִִֵֶַָ
ּבקריאה, יהא ּבמלקּות ׁשהּוא ׁשּמי מּכאן, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָלמדּו

הּלֹוקה על קֹורין הּמלקין כחׁשהּדּינים (דברים ְִִִֶֶַַַַַַָ
ה'נחֿנט) והפלא וגֹו'... לעׂשֹות תׁשמר "אםֿלא :ְְְְֲִִִַָֹֹ

וגֹו'" אתֿמּכת:‰LtÁ ‡ÏŒÈk.(כג לפיכ(מכות ְְֶַֹƒ…À»»ְִָ
הא קּדּוׁשין. קּדּוׁשיה ׁשאין מיתה, עליה חּיב ִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאין

מיתה: וחּיב קּדּוׁשין קּדּוׁשיה - חּפׁשה כאאם תורה ְִִִִִֶַָָָָָֻ
(Î)‡ËÁ L‡ B˙‡Á BÏ ÁÏÂ.גיטין) ¿ƒ¿«≈«»¬∆»»

ט) כריתות אתלט. ּכׁשֹוגג:לרּבֹות הּמזיד ְְִֵֵֶַַ
(‚Î)B˙Ï ÌÏÂ.יהא אטימתֹו; ואטמּתם «¬«¿∆»¿»ְְֲֲִֵֶַַָ
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‡Ï ‡„‡Ï ˜Á ÔBÎÏ È‰È ÔÈL¿ƒ¿≈¿¿»»«¬»»»
:ÏÎ‡˙ÈכדÈ‰È ‡˙ÚÈ ‡zLe ƒ¿¬≈¿«»¿ƒ≈»¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔÁaLz L„˜ da‡ Ïk»ƒ≈…∆À¿¿»√»¿»
È˙כה ÔeÏÎÈz ‡˙Á ‡zLe¿«»¬ƒ≈»≈¿»

‡‡ dzÏÏÚ ÔBÎÏ ‡B‡Ï da‡ƒ≈¿»»¿¬«¿≈¬»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈכוÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ¿»¡»¬»≈¿«

:ÔeBÚ˙ ‡ÏÂ ÔeLÁ˙ ‡Ï ‡c¿»»¿«¬¿»¿
„ÔBÎLÈכז ‡˙‡ Ôe˙ ‡Ï»«¿»»¿≈¿

:˜„„ ‡˙‡ ˙È ÏaÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«≈»»»¿ƒ¿»
˙Ôezכח ‡Ï ˙È ÏÚ ÏeaÁÂ¿ƒ«ƒ»ƒ¿

‡Ï ÔÈ˙ÈÁ ÔÈLeÂ ÔBÎa¿ƒ¿¿¿¿ƒ¬ƒƒ»
:ÈÈ ‡‡ ÔBÎa Ôez˙כטÏÁ˙ ‡Ï ƒ¿¿¬»¿»»«≈

ÈÚË˙ ‡ÏÂ d˙eÈÚË‡Ï za ˙È»¿«»¿«¿¬«¿»ƒ¿≈
˙Ú ‡Ú‡ ÈÏ˙˙Â ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿¿≈«¿»≈«


מּמּנּו מּלהנֹות ונסּתם È‰È‰:אטּום ÌÈL LÏL ְְִִִֵֶָָָ»…»ƒƒ¿∆

ÌÈÏÚ ÌÎÏ.נטיעתֹו מּׁשעת לֹו? מֹונה מאימתי »∆¬≈ƒְְִִֵֵֶַַָָ
יהא(ת"כ) ׁשנים ׁשלׁש לאחר הצניעֹו אם יכֹול, .ְְְִִִִֵַַָָָֹ

יהא: ּבהויתֹו "יהיה", לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִֵֶַַַָָָֻמּתר?
(„Î)L„˜ BÈŒÏk ‰È‰È.ׁשּכתּוב ׁשני, ּכמעׂשר ƒ¿∆»ƒ¿…∆ְֲִֵֵֶַָ

ל)ּבֹו כז לה'".(ויקרא קדׁש וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר :ְְֲֶֶַַַָָָֹ
ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ נאכל אינֹו ׁשני, ּמעׂשר ְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָמה

כד) זה(קידושין ודבר ּכן. זה אף ּבפדיֹון, ְְְִֵֶֶֶַָָָאּלא
ּולהּלל לׁשּבח ׁשם ׁשּנֹוׂשאֹו הּוא, לה'" ְְְִִֵֵֶַַַַָ"הּלּולים

B˙‡ez(Î‰)לּׁשמים: ÌÎÏ ÈB‰Ï.הּמצוה ִַַָ¿ƒ»∆¿»ְִַָ
ּתבּואתֹו, לכם להֹוסיף ּתהיה ׁשּתׁשמרּו, ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹהּזאת
רּבי היה הּנטיעֹות. ּפרֹות לכם מבר אני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבׂשכרּה
ׁשּלא הרע, יצר ּכנגד ּתֹורה ּדּברה אֹומר: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעקיבא
חּנם, ּבֹו מצטער אני ׁשנים ארּבע הרי אדם: ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹיאמר

ּתבּואתֹו" לכם "להֹוסיף נאמר: לפיכ:‰ È‡. ְְְֱִִֶֶַָָָ¬ƒ
הבטחתי: לׁשמר ונאמן ּכ על הּמבטיח ה', ְְְְֱֲִִִִֶַַַַַָָָָֹאני

(ÂÎ)Ìc‰ŒÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï.נדרׁש ּפנים להרּבה ……¿««»ְְְִִֵַָָ
קדׁשים(סג)ּבסנהדרין מּבׂשר יאכל ׁשּלא אזהרה , ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

חּלין מּבהמת לאֹוכל ואזהרה ּדמים, זריקת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָֻלפני
הרּבה ועֹוד נפׁשּה, ׁשּתצא ˙eLÁ:טרם ‡Ï. ְְְֵֵֵֶֶֶַַָ…¿«¬

סו) ּובעֹופֹות;(סנהדרין ּבחלּדה המנחׁשין אּלּו ְְְְְֲִֵַַָֻּכגֹון
ּבּדר הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה ˙eBÚ:ּפּתֹו ‡Ï. ְְְִִִִִִֶֶַָָ…¿≈

יפה ּפלֹוני יֹום ׁשאֹומר: וׁשעֹות, עֹונֹות ְְְִֵֶֶָָלׁשֹון
לצאת: קׁשה ּפלֹונית ׁשעה מלאכה, ְְְְִִֵַָָָָָָָלהתחיל

(ÊÎ)ÌÎL‡ ˙‡ e˙ ‡Ï.(כ זה(מכות …«ƒ¿«…¿∆ֶ
הּקף ונמצא ּולפּדחּתֹו, אזנֹו לאחֹורי צדעיו ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמׁשוה
ׂשערֹו עּקרי אזניו אחֹורי ׁשעל סביב, עגל ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹראׁשֹו

הרּבה מּצדעיו ˜Ê:למעלה ˙‡.(כא סֹוף(מכות ְְְְִֵַַָָָ¿«¿»∆
ּולחי לחי ּבכל ׁשּתים חמׁש: והן ּוגבּוליו, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָהּזקן
ׁשּתי ּבֹו ויׁש רחב ׁשהּוא הראׁש, אצל ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָֹלמעלה
ׁשּתי חּבּור מקֹום - ּבסנטרֹו למּטה ואחת ְְְְְְִֵֵֵַַַַָּפאֹות,

יחד: LÏ(ÁÎ)הּלחיים ËÂ.ׁשל ּדרּכן ּכן ְִַַַַָ¿∆∆»∆∆ְֵֶַָ
מת להם ּכׁשּמת ּבׂשרם מׂשרטין להיֹות :אמֹורּיים, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָ

Ú˜Ú˜ ˙˙Îe.(כא וׁשקּוע,(מכות המחּקה ּכתב ¿…∆«¬«ְְְֶַַַָֻ
והּוא ּבמחט ׁשּמקעקעֹו לעֹולם, נמחק ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָׁשאינֹו

לעֹולם ד)לׁשֹון.˜Ú˜Ú:מׁשחיר כה :(במדבר ְְִַָ«¬«ְ
אֹותם"; ו)"והֹוקע כא ב "והֹוקענּום",(שמואל : ְְֲַַָ

ונמצאּו עליהם, אֹותם ותֹולין ּבארץ עץ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָּתֹוחבין
ּבלע"ז: פורפויינ"ט ּבּקרקע, ּותחּובין ְְְְִִַַַַַֻמחּקין

(ËÎ)d˙BÊ‰Ï zaŒ˙‡ ÏÁzŒÏ‡.ּבּתֹו ּבמֹוסר «¿«≈∆ƒ¿¿«¿»ְִֵ



קסה miyecwÎzen ixg`hiiying mei qelwpe`

    ̈¥´©«£½̈©«£©§¤¬¨§¨−¤¦§®
       ¨´¨¦À¦«§¤¬¨¤²£¥¦−¬Ÿ¥«¨¥«

    ©¨¨Æ¨«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®¬Ÿ¤
   ¦¦−©«Ÿ̈«©¨¨´©«£¦¦À

      «Ÿ§Æ¤¦§½§¦¬¨¤−§«¨®£¦−
     §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¬Ÿ«Ÿ§−©©¨®¬Ÿ

     §©«£−§¬Ÿ§¥«´Ÿ©¦½§©−
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      ©«£©½¬Ÿ¦§−¨¤®£¦−§Ÿ̈«©

        §©¥¬¤¦§−§©§®̈§«Ÿ¦§¤´¨½̈¤¨«§¨¬¨−̈¤¦¨«

‡Ï ‡„‡Ï ˜Á ÔBÎÏ È‰È ÔÈL¿ƒ¿≈¿¿»»«¬»»»
:ÏÎ‡˙ÈכדÈ‰È ‡˙ÚÈ ‡zLe ƒ¿¬≈¿«»¿ƒ≈»¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔÁaLz L„˜ da‡ Ïk»ƒ≈…∆À¿¿»√»¿»
È˙כה ÔeÏÎÈz ‡˙Á ‡zLe¿«»¬ƒ≈»≈¿»

‡‡ dzÏÏÚ ÔBÎÏ ‡B‡Ï da‡ƒ≈¿»»¿¬«¿≈¬»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈכוÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ¿»¡»¬»≈¿«

:ÔeBÚ˙ ‡ÏÂ ÔeLÁ˙ ‡Ï ‡c¿»»¿«¬¿»¿
„ÔBÎLÈכז ‡˙‡ Ôe˙ ‡Ï»«¿»»¿≈¿

:˜„„ ‡˙‡ ˙È ÏaÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«≈»»»¿ƒ¿»
˙Ôezכח ‡Ï ˙È ÏÚ ÏeaÁÂ¿ƒ«ƒ»ƒ¿

‡Ï ÔÈ˙ÈÁ ÔÈLeÂ ÔBÎa¿ƒ¿¿¿¿ƒ¬ƒƒ»
:ÈÈ ‡‡ ÔBÎa Ôez˙כטÏÁ˙ ‡Ï ƒ¿¿¬»¿»»«≈

ÈÚË˙ ‡ÏÂ d˙eÈÚË‡Ï za ˙È»¿«»¿«¿¬«¿»ƒ¿≈
˙Ú ‡Ú‡ ÈÏ˙˙Â ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿¿≈«¿»≈«


מּמּנּו מּלהנֹות ונסּתם È‰È‰:אטּום ÌÈL LÏL ְְִִִֵֶָָָ»…»ƒƒ¿∆

ÌÈÏÚ ÌÎÏ.נטיעתֹו מּׁשעת לֹו? מֹונה מאימתי »∆¬≈ƒְְִִֵֵֶַַָָ
יהא(ת"כ) ׁשנים ׁשלׁש לאחר הצניעֹו אם יכֹול, .ְְְִִִִֵַַָָָֹ

יהא: ּבהויתֹו "יהיה", לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִֵֶַַַָָָֻמּתר?
(„Î)L„˜ BÈŒÏk ‰È‰È.ׁשּכתּוב ׁשני, ּכמעׂשר ƒ¿∆»ƒ¿…∆ְֲִֵֵֶַָ

ל)ּבֹו כז לה'".(ויקרא קדׁש וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר :ְְֲֶֶַַַָָָֹ
ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ נאכל אינֹו ׁשני, ּמעׂשר ְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָמה

כד) זה(קידושין ודבר ּכן. זה אף ּבפדיֹון, ְְְִֵֶֶֶַָָָאּלא
ּולהּלל לׁשּבח ׁשם ׁשּנֹוׂשאֹו הּוא, לה'" ְְְִִֵֵֶַַַַָ"הּלּולים

B˙‡ez(Î‰)לּׁשמים: ÌÎÏ ÈB‰Ï.הּמצוה ִַַָ¿ƒ»∆¿»ְִַָ
ּתבּואתֹו, לכם להֹוסיף ּתהיה ׁשּתׁשמרּו, ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹהּזאת
רּבי היה הּנטיעֹות. ּפרֹות לכם מבר אני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבׂשכרּה
ׁשּלא הרע, יצר ּכנגד ּתֹורה ּדּברה אֹומר: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעקיבא
חּנם, ּבֹו מצטער אני ׁשנים ארּבע הרי אדם: ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹיאמר

ּתבּואתֹו" לכם "להֹוסיף נאמר: לפיכ:‰ È‡. ְְְֱִִֶֶַָָָ¬ƒ
הבטחתי: לׁשמר ונאמן ּכ על הּמבטיח ה', ְְְְֱֲִִִִֶַַַַַָָָָֹאני

(ÂÎ)Ìc‰ŒÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï.נדרׁש ּפנים להרּבה ……¿««»ְְְִִֵַָָ
קדׁשים(סג)ּבסנהדרין מּבׂשר יאכל ׁשּלא אזהרה , ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

חּלין מּבהמת לאֹוכל ואזהרה ּדמים, זריקת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָֻלפני
הרּבה ועֹוד נפׁשּה, ׁשּתצא ˙eLÁ:טרם ‡Ï. ְְְֵֵֵֶֶֶַַָ…¿«¬

סו) ּובעֹופֹות;(סנהדרין ּבחלּדה המנחׁשין אּלּו ְְְְְֲִֵַַָֻּכגֹון
ּבּדר הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה ˙eBÚ:ּפּתֹו ‡Ï. ְְְִִִִִִֶֶַָָ…¿≈

יפה ּפלֹוני יֹום ׁשאֹומר: וׁשעֹות, עֹונֹות ְְְִֵֶֶָָלׁשֹון
לצאת: קׁשה ּפלֹונית ׁשעה מלאכה, ְְְְִִֵַָָָָָָָלהתחיל

(ÊÎ)ÌÎL‡ ˙‡ e˙ ‡Ï.(כ זה(מכות …«ƒ¿«…¿∆ֶ
הּקף ונמצא ּולפּדחּתֹו, אזנֹו לאחֹורי צדעיו ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמׁשוה
ׂשערֹו עּקרי אזניו אחֹורי ׁשעל סביב, עגל ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹראׁשֹו

הרּבה מּצדעיו ˜Ê:למעלה ˙‡.(כא סֹוף(מכות ְְְְִֵַַָָָ¿«¿»∆
ּולחי לחי ּבכל ׁשּתים חמׁש: והן ּוגבּוליו, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָהּזקן
ׁשּתי ּבֹו ויׁש רחב ׁשהּוא הראׁש, אצל ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָֹלמעלה
ׁשּתי חּבּור מקֹום - ּבסנטרֹו למּטה ואחת ְְְְְְִֵֵֵַַַַָּפאֹות,

יחד: LÏ(ÁÎ)הּלחיים ËÂ.ׁשל ּדרּכן ּכן ְִַַַַָ¿∆∆»∆∆ְֵֶַָ
מת להם ּכׁשּמת ּבׂשרם מׂשרטין להיֹות :אמֹורּיים, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָ

Ú˜Ú˜ ˙˙Îe.(כא וׁשקּוע,(מכות המחּקה ּכתב ¿…∆«¬«ְְְֶַַַָֻ
והּוא ּבמחט ׁשּמקעקעֹו לעֹולם, נמחק ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָׁשאינֹו

לעֹולם ד)לׁשֹון.˜Ú˜Ú:מׁשחיר כה :(במדבר ְְִַָ«¬«ְ
אֹותם"; ו)"והֹוקע כא ב "והֹוקענּום",(שמואל : ְְֲַַָ

ונמצאּו עליהם, אֹותם ותֹולין ּבארץ עץ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָּתֹוחבין
ּבלע"ז: פורפויינ"ט ּבּקרקע, ּותחּובין ְְְְִִַַַַַֻמחּקין

(ËÎ)d˙BÊ‰Ï zaŒ˙‡ ÏÁzŒÏ‡.ּבּתֹו ּבמֹוסר «¿«≈∆ƒ¿¿«¿»ְִֵ



miyecwÎzenקסו ixg`hiiyy meiqelwpe`
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:ÔÈ‡ËÁלiaL ÈÓBÈ ˙ÈÈÏÈ„ ‡ ƒ¿ƒ»≈««»ƒƒ
ÔÈÏÁc ÔB‰ ÈLc˜Ó ˙ÈÏe ÔeËƒ¿¿≈«¿¿ƒ¿«¬ƒ

:ÈÈ ‡‡לאÔÈca ˙a Ôet˙˙ ‡Ï ¬»¿»»ƒ¿¿»«ƒƒ
‡‡‡Ï ÔeÚa˙˙ ‡Ï eeÎ„e¿»ƒ¿¿¿ƒ¿»»»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰aלבÔÓ ¿¬»¿»¡»¬ƒ
Ìe˜ ‡˙ÈB‡a ac Ì„̃»¿««¿«¿»¿
‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡ Èt‡ c‰˙e¿«««≈»»¿ƒ¿«≈¡»»

:ÈÈ ‡‡לגnÚ i˙È È‡Â ¬»¿»«¬≈ƒ¿««ƒ»
:˙È ÔeB˙ ‡Ï ÔBÎÚ‡a ‡Biƒ»¿«¿¬»»≈

ÔBÎÏלד È‰È ÔBÎÓ ‡ÈÈ¿«ƒ»ƒ¿¿≈¿
Ï ÌÁ˙e ÔBÎÈÈa i˙Èc ‡BÈƒ»¿ƒ¿««≈≈¿«≈≈
‡Ú‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈi„ È‡ ˙Â¿»»¬≈«»ƒ¬≈¿«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÌÈÓ„לה‡Ï ¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬»
‡ÁLÓa ÔÈ„a ˜L Ôe„aÚ«̇¿¿¿«¿ƒƒ¿«¿»

:‡ÏÎÓe ‡Ï˜˙ÓaלוÔÂÊ‡Ó ¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»…¿»»
ÔÏÈÎÓ ËBL˜c ÔÏ˜˙Ó ËBL˜cƒ¿«¿¿»ƒ¿¿ƒ»


קּדּוׁשין לׁשם ׁשּלא לביאה Ê˙Œ‡ÏÂ‰:ּפנּויה ְְְִִִֵֶָָֹ¿…ƒ¿∆

‡‰.ּפרֹותיה את מזנה הארץ ּכן, עֹוׂשה אּתה אם »»∆ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אֹומר הּוא וכן ּבארצכם. ולא אחר ּבמקֹום ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָֹלעׂשֹותן

ג) ג וגֹו'":(ירמיה רבבים "וּיּמנעּו :(Ï)ÈLc˜Óe ְְְִִִַָƒ¿»ƒ
e‡È.(ה ּבמנעלֹו(יבמות ולא ּבמקלֹו לא יּכנס לא ƒ»ְְְְְִִֵַָָֹֹֹ

ׁשאני ואףֿעלּֿפי רגליו; ׁשעל ּובאבק ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻּובאפנּדתֹו
ׁשּבתתי "את - הּמקּדׁש על ְְְְִִֶֶַַַַַָֹמזהירכם
ׁשּבת: ּדֹוחה הּמקּדׁש ּבית ּבנין אין - ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹּתׁשמרּו"

(‡Ï)˙‡‰ŒÏ‡ eÙŒÏ‡.לבעלֿאֹוב אזהרה «ƒ¿∆»……ְְַַַָָ
סה)ויּדעֹוני. המדּבר(סנהדרין ּפיתֹום זה ּבעלֿאֹוב, ְְְִִִֵֶַַַַ

'יּדּוע' ׁשּׁשמּה חּיה עצם ּמכניס ויּדעֹוני, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָמּׁשחיֹו.
מדּבר והעצם ּפיו, לתֹו:eL˜ŒÏ‡.להיֹות ְְְִֵֶֶַָ«¿«¿ְִ

לפני מּטּמאין אּתם ּבם, ּתעסקּו ׁשאם ּבם, ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָעסּוקים
אתכם מתעב ‡ÌÎÈ‰Ï:ואני ‰ È‡.מי את ּדעּו ְְֲִֵֶֶַַ¬ƒ¡…≈∆ְִֶ

מחל ּבמי:אּתם Ìe˜(Ï)יפין ‰ÈN ÈtÓ. ְֲִִִֶַַƒ¿≈≈»»
לב) קידושין לֹומר:(ת"כ, ּתלמּוד אׁשמאי? זקן ְְֵַַַַָָיכֹול

חכמה ׁשּקנה אּלא זקן אין Èt:"זקן", „‰Â ְֵֵֵֶֶָָָָָָָ¿»«¿»¿≈
Ô˜Ê.את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו יׁשב לא הּדּור? איזהּו »≈ְְְִִִֵֵֵֶֶֹֹֹ

לכ ראהּו? ׁשּלא ּכמֹו עיניו יעצים יכֹול ְְְֲִֵֶַָָָָָָָֹּדבריו.
מסּור זה ּדבר ׁשהרי ,"מאלהי "ויראת ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹנאמר:

וכל הּוא, אּלא ּבֹו מּכיר ׁשאין עֹוׂשהּו, ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶַָָללּבֹו
:"מאלהי "ויראת ּבֹו: נאמר לּלב הּמסּור ְֱֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּדבר

(‚Ï)eB˙ ‡Ï.:לֹו ּתאמר לא ּדברים; אֹונאת …ְִַַָָֹֹ
ּבא אּתה ועכׁשו אלילים, עבֹודת עֹובד היית ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָאמׁש

הּגבּורה: מּפי ׁשּנּתנה ּתֹורה ÌÈ‚ŒÈ(Ï„)ללמד ְְְִִִִֶַָָָֹƒ≈ƒ
Ì˙ÈÈ‰.לחבר ּתאמר אל ׁשּב ‰:מּום È‡ ¡ƒ∆ְְֲֵֶַַַֹ¬ƒ

ÌÎÈ‰Ï‡.:אני ואלהיו אלהי(‰Ï)eNÚ˙Œ‡Ï ¡…≈∆ֱֲִֵֶָֹֹ…«¬
ËtLna ÏÂÚ.לא" נאמר: ּכבר הרי לּדין, אם »∆«ƒ¿»ְֱֲִִֵֶַַָֹ

ּכאן? הּׁשנּוי "מׁשּפט" ּומהּו ּבּמׁשּפט", עול ְְֲִִֶַַַַָָָָָתעׂשּו
ׁשהּמֹודד מלּמד והּמׂשּורה; והּמׁשקל הּמּדה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהיא
את ּכמקלקל הּוא הרי ּבּמּדה, ׁשּקר ׁשאם ּדּין, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנקרא
ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי עּול, וקרּוי ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֻהּדין,
את מטּמא ּבדּין: האמּורים ּדברים לחמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָוגֹורם
ּומּפיל הּׁשכינה את ּומסּלק הׁשם את ּומחּלל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהארץ

מארצם אֹותם ּומגלה ּבחרב יׂשראל זֹו.cna‰:את ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ«ƒ»
הארץ כט)מּדת ב''ב סא. :ּכמׁשמעֹו.Ï˜Lna:(ב''מ ִֶַָָ«ƒ¿»ְְַָ
‰eNne.:הּלח מּדת הם.‡ŒÈ„˜(ÂÏ)היא «¿»ִִַַַ«¿≈∆∆ֵ

ּכנגּדן ׁשּׁשֹוקלין מּדת.‡ÙÈ˙:הּמׁשקֹולֹות היא ְְְְִִֶֶַָ≈«ִִַ
הּלח‰ÔÈ.הּיבׁש: מּדת היא ‰È˙‡B:זֹו L‡ ֵַָƒִִַַַ¬∆≈ƒ
ÌÎ˙‡.הבחנּתי אני אחר: ּדבר ּכן. מנת על ∆¿∆ְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
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ׁשל ׁשאינּה לטּפה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבמצרים
מׁשקלֹותיו ׁשּטֹומן מּמי להּפרע הּנאמן ואני ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבכֹור,
ּבהם: מּכירים ׁשאין הּברּיֹות את להֹונֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּבמלח

לז Ó‡()תורה Ï‡È ÈaŒÏ‡Â.על ענׁשין ¿∆¿≈ƒ¿»≈…«ֳִַָ
ÓeÈ˙:האזהרֹות ˙BÓ.(ת"כ)אין ואם ּדין; ּבבית ְַָָ»ְְִִֵֵ

אֹותן מסּיעין הארץ עם ּדין, לבית ‰‡:ּכח ÌÚ. ְְְִִֵֶַַַָָָֹ«»»∆
עם(ת"כ) אחר: ּדבר הארץ. נבראת ׁשּבגינֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָעם

מצ עלֿידי הארץ את לירׁש הּללּו:ׁשעתידין וֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
(‚)ÈŒ˙‡ Ô‡.(ת"כ)מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, ּפנאי ∆≈∆»«ְֲִִִֶֶַָ

ּבֹו ועֹוסק ּכל.LÈ‡a:עסקי ׁשאין ּבּצּבּור, ולא ְֲֵַָ»ƒְִֵֶַָֹ
נכרתין ÏnÏ:הּצּבּור Ô˙ BÚÓ È.סנהדרין (ת"כ, ְִִִַָƒƒ«¿»««…∆

ּבןּֿבנֹוסד) ּבאׁש", ּבנֹוּֿובּתֹו "מעביר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָלפי
נתן מּזרעֹו "ּכי לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְִִִִִֶַַַַַָּובןּֿבּתֹו
"ּבתּתֹו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּפסּול זרע ."ְְִִִֶֶַַַַַָֹלּמל

"לּמל ‡˙ÈLc˜ÓŒ:מּזרעֹו ‡nË ÔÚÓÏ.ּכנסת את ְִֶַַֹ¿«««≈∆ƒ¿»ƒְֶֶֶ
ּכלׁשֹון לי, מקּדׁשת ׁשהיא כג)יׂשראל, כא :(לקמן ְְְִִִִֵֶֶֶָֻ

אתֿמקּדׁשי": יחּלל ‰ÌÏÚ(„)"ולא Ì‡Â ְְְִֵֶַַָֹ¿ƒ«¿≈
eÓÈÏÚÈ.ׁשּיעלימּו סֹוף אחד, ּבדבר העלימּו אם «¿ƒְְְִִִֶֶֶַָָָ

סֹוף קטּנה, סנהדרי העלימּו אם הרּבה; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּבדברים
ּגדֹולה: סנהדרי אמר.BLÓe(‰)ׁשּיעלימּו ְְְְִֵֶֶַַָ¿ƒ¿«¿ַָ

,ללּמד אּלא חטאה? מה מׁשּפחה וכי ׁשמעֹון: ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָרּבי
ּכּלם ׁשאין מֹוכס ּבּה ׁשּיׁש מׁשּפחה ל ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻׁשאין

עליו מחּפין ׁשּכּלם ‡˙B:מֹוכסין, ÈÎ‰Â.לּמה ְְִִֶַָָָֻ¿ƒ¿«ƒ…ָָ
ּכל יהיּו יכֹול "ּובמׁשּפחּתֹו", ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַָָנאמר?
אֹותֹו - "אתֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּבהּכרת? ְְְִִֵַַַָָָֹהּמׁשּפחה

ּכל ולא ּביּסּוריןּבהּכרת אּלא ּבהּכרת :הּמׁשּפחה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
Ïn‰ È‡ ˙BÏ.(ת"כ)עבֹודת ׁשאר לרּבֹות ƒ¿«¬≈«…∆ְְֲַַָ

עבֹודתּה: זֹו אין ואפּלּו ,ּבכ ׁשעבדּה ואלילים תורה ְֱֲֲֲִִִֵֶַָָָָָ
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˙È Ï‡È ˙È ‡nÚ ÔeLaÎÈƒ¿¿«»≈ƒ¿»≈»
‰È„a ‡e‰‰ ‡ ÔÓ ÔB‰ÈÈÚ≈≈ƒ«¿»«ƒ¿»≈
‡Ï˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a ÏÓÏ dÚÓƒ«¿≈¿…∆¿ƒ¿»¿«»»

:d˙ÈהÈ‚e ˙È ‡‡ ÈeL‡Â »≈∆¡«≈¬»»¿ƒ
ÈÈL‡Â È‰B„Úe ‡e‰‰ ‡‚a¿«¿»«ƒ¿»ƒ∆¡≈≈


ׁשל ׁשאינּה לטּפה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבמצרים
מׁשקלֹותיו ׁשּטֹומן מּמי להּפרע הּנאמן ואני ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבכֹור,
ּבהם: מּכירים ׁשאין הּברּיֹות את להֹונֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּבמלח

לז Ó‡()תורה Ï‡È ÈaŒÏ‡Â.על ענׁשין ¿∆¿≈ƒ¿»≈…«ֳִַָ
ÓeÈ˙:האזהרֹות ˙BÓ.(ת"כ)אין ואם ּדין; ּבבית ְַָָ»ְְִִֵֵ

אֹותן מסּיעין הארץ עם ּדין, לבית ‰‡:ּכח ÌÚ. ְְְִִֵֶַַַָָָֹ«»»∆
עם(ת"כ) אחר: ּדבר הארץ. נבראת ׁשּבגינֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָעם

מצ עלֿידי הארץ את לירׁש הּללּו:ׁשעתידין וֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
(‚)ÈŒ˙‡ Ô‡.(ת"כ)מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, ּפנאי ∆≈∆»«ְֲִִִֶֶַָ

ּבֹו ועֹוסק ּכל.LÈ‡a:עסקי ׁשאין ּבּצּבּור, ולא ְֲֵַָ»ƒְִֵֶַָֹ
נכרתין ÏnÏ:הּצּבּור Ô˙ BÚÓ È.סנהדרין (ת"כ, ְִִִַָƒƒ«¿»««…∆

ּבןּֿבנֹוסד) ּבאׁש", ּבנֹוּֿובּתֹו "מעביר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָלפי
נתן מּזרעֹו "ּכי לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְִִִִִֶַַַַַָּובןּֿבּתֹו
"ּבתּתֹו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּפסּול זרע ."ְְִִִֶֶַַַַַָֹלּמל

"לּמל ‡˙ÈLc˜ÓŒ:מּזרעֹו ‡nË ÔÚÓÏ.ּכנסת את ְִֶַַֹ¿«««≈∆ƒ¿»ƒְֶֶֶ
ּכלׁשֹון לי, מקּדׁשת ׁשהיא כג)יׂשראל, כא :(לקמן ְְְִִִִֵֶֶֶָֻ

אתֿמקּדׁשי": יחּלל ‰ÌÏÚ(„)"ולא Ì‡Â ְְְִֵֶַַָֹ¿ƒ«¿≈
eÓÈÏÚÈ.ׁשּיעלימּו סֹוף אחד, ּבדבר העלימּו אם «¿ƒְְְִִִֶֶֶַָָָ

סֹוף קטּנה, סנהדרי העלימּו אם הרּבה; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּבדברים
ּגדֹולה: סנהדרי אמר.BLÓe(‰)ׁשּיעלימּו ְְְְִֵֶֶַַָ¿ƒ¿«¿ַָ

,ללּמד אּלא חטאה? מה מׁשּפחה וכי ׁשמעֹון: ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָרּבי
ּכּלם ׁשאין מֹוכס ּבּה ׁשּיׁש מׁשּפחה ל ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻׁשאין

עליו מחּפין ׁשּכּלם ‡˙B:מֹוכסין, ÈÎ‰Â.לּמה ְְִִֶַָָָֻ¿ƒ¿«ƒ…ָָ
ּכל יהיּו יכֹול "ּובמׁשּפחּתֹו", ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַָָנאמר?
אֹותֹו - "אתֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּבהּכרת? ְְְִִֵַַַָָָֹהּמׁשּפחה

ּכל ולא ּביּסּוריןּבהּכרת אּלא ּבהּכרת :הּמׁשּפחה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
Ïn‰ È‡ ˙BÏ.(ת"כ)עבֹודת ׁשאר לרּבֹות ƒ¿«¬≈«…∆ְְֲַַָ

עבֹודתּה: זֹו אין ואפּלּו ,ּבכ ׁשעבדּה ואלילים תורה ְֱֲֲֲִִִֵֶַָָָָָ
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ÈÚËÓÏ È‰B˙a ÔÚËc Ïk ˙ÈÂ d˙È»≈¿»»¿»»«¿ƒ¿ƒ¿≈
:ÔB‰nÚ BbÓ ÏÓ ˙aוL‡Â »«…∆ƒ«¿∆¡«

ee„e ÔÈca ˙a È˙È Ècƒƒ¿¿≈»«ƒƒ¿
ÈÊ‚e ˙È Ôz‡Â ÔB‰È˙ ÈÚËÓÏ¿ƒ¿≈«¿≈¿∆≈»¿ƒ
BbÓ d˙È ÈˆÈL‡Â ‡È‰‰ ‡L‡a«¬»»«ƒ∆¡≈≈»≈ƒ

:dnÚזÔB‰˙e ÔeLc˜˙˙Â «≈¿ƒ¿«¿¿
:ÔB‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈¬»¿»¡»¬

Ôe„aÚ˙Âח ÈÓÈ˜ ˙È Ôeh˙Â¿ƒ¿»¿»«¿«¿¿
:ÔBLc˜Ó ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙ÈטÈ‡ »¿¬»¿»¿«ƒ¿¬≈

˙ÈÂ È‰e‡ ˙È ËeÏÈ Èc b ‚¿«¿«ƒ¿»¬ƒ¿»
È‰e‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È dn‡ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬ƒ

:iÁ ‡ÏË˜ ËÏ dn‡ÂיÈc ‚e ¿ƒ≈«¿»»«»¿«ƒ
˙È Ûe‚È Èc b ˙z‡ ˙È Ûe‚È¿»ƒ«¿«ƒ¿»
ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È dÁ ˙z‡ƒ««¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

:‡zÙi‚Â ‡ÙibיאekLÈ Èc ‚e «»»¿««¿»¿«ƒƒ¿
È‰e‡„ ‡˙ÈÚ È‰e‡ ˙z‡ ÌÚƒƒ«¬ƒ∆¿¿»«¬ƒ
ÔB‰ÈÂz ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È Èlb«ƒƒ¿¿»»ƒ¿«¿«¿≈

:ÔÈiÁ ‡ÏË˜יבekLÈ Èc ‚e ¿»»«»ƒ¿«ƒƒ¿
ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È d˙lk ˙È»«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿«¿
‡ÏË˜ e„Ú ‡Ïz ÔB‰ÈÂz«¿≈ƒ¿»¬»¿»»

:ÔÈiÁיג˙È ekLÈ Èc ‚e «»ƒ¿«ƒƒ¿»
‡zÚBz ‡˙z‡ ÈkLÓ ‡ec¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»∆¿»
ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ÔB‰ÈÂz e„Ú¬»«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿«¿

:ÔÈiÁ ‡ÏË˜יד˙È È Èc ‚e ¿»»«»ƒ¿«ƒƒ«»
‡È‰ ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ dn‡ ˙ÈÂ ‡˙z‡ƒ¿»¿»ƒ«≈«ƒ¿ƒƒ


(Ê)ÌzLc˜˙‰Â.:אלילים עבֹודת ּפריׁשּות זֹו ¿ƒ¿«ƒ¿∆ְֱֲִִִַ

ח ˜Ïl(Ë)תורה Bn‡Â ÂÈ‡.(פה סנהדרין (ת"כ, »ƒ¿ƒƒ≈
מיתה לאחר Ba.:לרּבֹות ÂÈÓcּכל וכן סקילה, זֹו ְְִַַַָ»»ְְִֵָָ

ולמדנּו ּבם", "ּדמיהם ּבֹו", "ּדמיו ׁשּנאמר: ְְְֱֵֶֶֶַַָָָָָמקֹום
אתם ירּגמּו "ּבאבן ּבהם: ׁשּנאמר ויּדעֹוני, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמאֹוב
"ּדמֹו ּכמֹו מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו ּבם". ְְְְִֵֶֶָָָּדמיהם
ּגרם ׁשהּוא הּוא, אּלא מיתתֹו על נענׁש אין ְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹבראׁשֹו"

ׁשּיהרג: לקטן.LÈ‡Â(È)לעצמֹו Û‡È:ּפרט L‡ ְְֵֵֶַָ¿ƒְְָָָ¬∆ƒ¿«
LÈ‡ ˙L‡Œ˙‡.(נב סנהדרין יט. לאׁשת(קידושין ּפרט ∆≈∆ƒְְֵֶָ

אׁשתֿ איזֹו ועל קּדּוׁשין. לקטן ׁשאין למדנּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקטן,
:?ל חּיבּתי ‡e‰ÚŒ˙Lאיׁש ˙‡ Û‡È L‡.ּפרט ְְִִִַ¬∆ƒ¿«∆≈∆≈≈ְָ

לעֹובד קּדּוׁשין ׁשאין למדנּו, ּגּלּולים. עֹובד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָלאׁשת
Ù‡p‰Â˙:ּגּלּולים Û‡p‰ ˙ÓeÈŒ˙BÓ.מיתה ּכל ִִ««…≈¿«…»∆ִָָ

חנק:הא אּלא אינּה סתם, ּבּתֹורה יאמּורה תורה ְֲֵֶֶֶַָָָָָָ
(È)eÚ Ïz.זרע מבלּבלין אחר: לׁשֹון ּגנאי. ∆∆»ְְְְִֵֶַַַַָ

הּבן: ּבזרע ‡‰(È‚)האב ÈkLÓ.(נה (סנהדרין ְֵֶַַָָƒ¿¿≈ƒ»
ּבׁשפֹופרת: ּכמכחֹול ‡˙B(È„)מכניס eÙÈ ְְְְִִִֶֶַƒ¿¿…

Ô‰˙‡Â.(עה אׁשּתֹו(סנהדרין לֹומר יכֹול אּתה אי ¿∆¿∆ְִִַַָָ
נאסרה ולא ּבהּתר נׂשאּה ׁשהרי יׂשרפּו, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהראׁשֹונה
ׁשּתיהן ּכאן הּכתּובין ואּמּה אּׁשה אּלא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָעליו,
מרּבֹותינּו ויׁש ואּמּה. חמֹותֹו את ׁשּנׂשא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָלאּסּור,
"אתהן"? ּומהּו חמֹותֹו, אּלא ּכאן אין ְְֲִֵֶֶֶֶַָָׁשאֹומרים:
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‡ÏÂ Ô‰ÈÂ È Ôe„˜È ‡e¿»¿»≈¿»¿∆¿»
:ÔÎÈÈ ÔÈ‡ËÁ  È‰¿≈¬«ƒ¿ƒ≈≈

È‡טו zÎ ÔzÈ È e¿«ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ»
‡È ÈÂ ÏË˜È ‡ÏË˜Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¿»¿ƒ»

:ÔeÏË˜zטז˜ È ‡z‡Â ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒƒ¿«
ÏË˜Â  ËÏÏ ‡È ÏÎÏ¿»¿ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ¿
‡ÏË˜È ‡È ÈÂ ‡z‡ È»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¿¿»»

:ÔÈÁ ‡ÏË˜ ÔeÏ˜Èיזe ƒ¿«¿¿»»«»ƒ¿«
‡ È‰e‡  Á‡ È È Èƒƒ«»¬»≈«¬ƒ
‡È‰Â È È ÈÊÁÈÂ ‡ «ƒ≈¿∆¡≈»∆¿¿«¿ƒ
‡e‰ ‡Ï˜ È È ÈÊÁ∆¡≈»∆¿¿≈¿»»
È Ô‰ È ÈÈÏ ÔeÈzÈÂ¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈«¿∆¿«

:Ï˜È Á È Á‡יחe ¬»≈«ƒ≈¿«≈¿«
‡‡Ò ‡z‡ È eÈ Èƒƒ¿»ƒ¿»¬»»
È Ï˜ È È È ÈÈÂƒ«≈»∆¿¿«»¿»««ƒ
‡‰ ‡Ò È È ‡È‰Â¿ƒ¿«≈»¬«¿»»
:Ô‰  Ô‰ÈÂz ÔeÈzÈÂ¿ƒ¿≈«¿≈ƒ«¿

‡eיט Á‡Â ‡ Á‡ ÈÂ¿∆¿«¬«ƒ»«¬«»
È È˜ È È‡ È ‡Ï»¿«≈¬≈»»ƒ≈«ƒ

:ÔeÏ˜È Ô‰ÁכÈ e ¿∆¿«¿¿«ƒ


אחת: "הן", הּוא: יוני ולׁשֹון מהן; אחת ְְִֵֶֶֶַַַַָָאת

(ÂË)e‰z ‰‰‰‡Â.ּבהמה חטא, אדם אם ¿∆«¿≈»«¬…ְִֵָָָָָ
על ּתּקלה לאדם ׁשּבאה מּפני אּלא חטאה? ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָמה
לאדם, קלֿוחמר ּתּסקל. הּכתּוב: אמר לפיכ ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹידּה,
לחברֹו רעה וגֹורם לרע טֹוב ּבין להבחין ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּיֹודע

אֹומר אּתה ּבּדבר ּכּיֹוצא עברה. ב)לעבר יב :(דברים ֲֲֵֵֵַַַַָָָָֹ
קל ּדברים הרי אתּֿכלֿהּמקמֹות", ּתאּבדּון ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ"אּבד
ׁשֹומעין, ואינן רֹואין ׁשאינן אילנֹות, ּומה ְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹוחמר:
הׁשחת, ּתֹורה: אמרה ידם, על ּתּקלה ׁשּבאת ְְֵֶַַַַָָָָָָָָעל
לדרכי חּיים מּדר חברֹו את הּמּטה וכּלה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׂשרף

וכּמה: ּכּמה אחת על טזמיתה, ÒÁ„(ÊÈ)תורה ְִַַַַַָָָ∆∆
‡e‰.ּומדרׁשֹו 'חּסּודא'. חרּפה, ארּמי: ְְֲִִִֶַָָָָלׁשֹון

נח) חסד(סנהדרין אחֹותֹו?! נׂשא קין ּתאמר: אם :ֲִִֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר מּמּנּו, עֹולמֹו לבנֹות הּמקֹום (תהליםעׂשה ְֱִִֶֶֶַַָָָָ

יּבנה":פט) חסד "עֹולם :(ÁÈ)‰‰.וכן ּגּלה, ִֶֶֶָָ∆¡»ְִֵָ
ּבּתבה יֹורדת והּוא"ו הּוא, ּגּלּוי "ערוה", לׁשֹון ְְְִֵֶֶֶַַָָָָּכל

מּגזרת "זעוה" ּכמֹו ּדבר, ט)לׁשם ה :(אסתר ְְְֲִִֵַַָָָ
אח. מּגזרת "אחוה" וכן ולאֿזע", ְְְְֲִִֵַַָָָָֹֹ"ולאֿקם

רּבֹותינּו ּבּה נחלקּו זֹו נה)והעראה יׁש(יבמות , ְְְֲֵֵֶַַָָָ
הכנסת זֹו אֹומרים: ויׁש ׁשּמׁש, נׁשיקת זֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָאֹומרים:

‡(ËÈ)עטרה: Á‡ ÂÂ.הּכתּוב ׁשנה ֲָָ¿∆¿«¬ƒ¿ַָָָ
אביו אחֹות על ּבין עליהן, ׁשהזהר לֹומר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבאזהרתן,
אבל האם. מן אחיֹותיהן על ּבין האב, מן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָואּמֹו
אחי אׁשת על אּלא הזהר, לא אביו אחי אׁשת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻערות

האב: מן ‡„(Î)אביו È ‡.יבמות) ִִָָָ¬∆ƒ¿«∆…»
האמּורנד) 'ּכרת' על ללּמד ּבא הּזה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָהּמקרא

ערירי הליכת ּבענׁש ׁשהּוא .ÈÈ:למעלה, ְְְֲֲִִִֶֶַַָֹ¬ƒƒ
לֹו ודֹומה ולד; ּבלא ב)ּכתרּגּומֹו: טו :(בראשית ְְְְְֶַָָ
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‡ÏÂ Ô‰ÈÂ È Ôe„˜È ‡e¿»¿»≈¿»¿∆¿»
:ÔÎÈÈ ÔÈ‡ËÁ  È‰¿≈¬«ƒ¿ƒ≈≈

È‡טו zÎ ÔzÈ È e¿«ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ»
‡È ÈÂ ÏË˜È ‡ÏË˜Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¿»¿ƒ»

:ÔeÏË˜zטז˜ È ‡z‡Â ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒƒ¿«
ÏË˜Â  ËÏÏ ‡È ÏÎÏ¿»¿ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ¿
‡ÏË˜È ‡È ÈÂ ‡z‡ È»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¿¿»»

:ÔÈÁ ‡ÏË˜ ÔeÏ˜Èיזe ƒ¿«¿¿»»«»ƒ¿«
‡ È‰e‡  Á‡ È È Èƒƒ«»¬»≈«¬ƒ
‡È‰Â È È ÈÊÁÈÂ ‡ «ƒ≈¿∆¡≈»∆¿¿«¿ƒ
‡e‰ ‡Ï˜ È È ÈÊÁ∆¡≈»∆¿¿≈¿»»
È Ô‰ È ÈÈÏ ÔeÈzÈÂ¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈«¿∆¿«

:Ï˜È Á È Á‡יחe ¬»≈«ƒ≈¿«≈¿«
‡‡Ò ‡z‡ È eÈ Èƒƒ¿»ƒ¿»¬»»
È Ï˜ È È È ÈÈÂƒ«≈»∆¿¿«»¿»««ƒ
‡‰ ‡Ò È È ‡È‰Â¿ƒ¿«≈»¬«¿»»
:Ô‰  Ô‰ÈÂz ÔeÈzÈÂ¿ƒ¿≈«¿≈ƒ«¿

‡eיט Á‡Â ‡ Á‡ ÈÂ¿∆¿«¬«ƒ»«¬«»
È È˜ È È‡ È ‡Ï»¿«≈¬≈»»ƒ≈«ƒ

:ÔeÏ˜È Ô‰ÁכÈ e ¿∆¿«¿¿«ƒ


אחת: "הן", הּוא: יוני ולׁשֹון מהן; אחת ְְִֵֶֶֶַַַַָָאת

(ÂË)e‰z ‰‰‰‡Â.ּבהמה חטא, אדם אם ¿∆«¿≈»«¬…ְִֵָָָָָ
על ּתּקלה לאדם ׁשּבאה מּפני אּלא חטאה? ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָמה
לאדם, קלֿוחמר ּתּסקל. הּכתּוב: אמר לפיכ ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹידּה,
לחברֹו רעה וגֹורם לרע טֹוב ּבין להבחין ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּיֹודע

אֹומר אּתה ּבּדבר ּכּיֹוצא עברה. ב)לעבר יב :(דברים ֲֲֵֵֵַַַַָָָָֹ
קל ּדברים הרי אתּֿכלֿהּמקמֹות", ּתאּבדּון ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ"אּבד
ׁשֹומעין, ואינן רֹואין ׁשאינן אילנֹות, ּומה ְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹוחמר:
הׁשחת, ּתֹורה: אמרה ידם, על ּתּקלה ׁשּבאת ְְֵֶַַַַָָָָָָָָעל
לדרכי חּיים מּדר חברֹו את הּמּטה וכּלה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׂשרף

וכּמה: ּכּמה אחת על טזמיתה, ÒÁ„(ÊÈ)תורה ְִַַַַַָָָ∆∆
‡e‰.ּומדרׁשֹו 'חּסּודא'. חרּפה, ארּמי: ְְֲִִִֶַָָָָלׁשֹון

נח) חסד(סנהדרין אחֹותֹו?! נׂשא קין ּתאמר: אם :ֲִִֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר מּמּנּו, עֹולמֹו לבנֹות הּמקֹום (תהליםעׂשה ְֱִִֶֶֶַַָָָָ

יּבנה":פט) חסד "עֹולם :(ÁÈ)‰‰.וכן ּגּלה, ִֶֶֶָָ∆¡»ְִֵָ
ּבּתבה יֹורדת והּוא"ו הּוא, ּגּלּוי "ערוה", לׁשֹון ְְְִֵֶֶֶַַָָָָּכל

מּגזרת "זעוה" ּכמֹו ּדבר, ט)לׁשם ה :(אסתר ְְְֲִִֵַַָָָ
אח. מּגזרת "אחוה" וכן ולאֿזע", ְְְְֲִִֵַַָָָָֹֹ"ולאֿקם

רּבֹותינּו ּבּה נחלקּו זֹו נה)והעראה יׁש(יבמות , ְְְֲֵֵֶַַָָָ
הכנסת זֹו אֹומרים: ויׁש ׁשּמׁש, נׁשיקת זֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָאֹומרים:

‡(ËÈ)עטרה: Á‡ ÂÂ.הּכתּוב ׁשנה ֲָָ¿∆¿«¬ƒ¿ַָָָ
אביו אחֹות על ּבין עליהן, ׁשהזהר לֹומר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבאזהרתן,
אבל האם. מן אחיֹותיהן על ּבין האב, מן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָואּמֹו
אחי אׁשת על אּלא הזהר, לא אביו אחי אׁשת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻערות

האב: מן ‡„(Î)אביו È ‡.יבמות) ִִָָָ¬∆ƒ¿«∆…»
האמּורנד) 'ּכרת' על ללּמד ּבא הּזה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָהּמקרא

ערירי הליכת ּבענׁש ׁשהּוא .ÈÈ:למעלה, ְְְֲֲִִִֶֶַַָֹ¬ƒƒ
לֹו ודֹומה ולד; ּבלא ב)ּכתרּגּומֹו: טו :(בראשית ְְְְְֶַָָ



miyecwÎzenקע ixg`kiriay meiqelwpe`

     ¦−̈£¦¦¬¨ª«§¦À£¤¬¦©²
      ¤¥¬¤¨¦−¦¨´¦®¤§©¬¨¦²¦−̈

   £¦¦¬¦«§«§©§¤³¤¨ªŸ©Æ
   §¤¨¦§¨©½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¦³
      ¤§¤Æ¨½̈¤£¤̧£¦¹¥¦¬¤§¤²−̈¨

      ¨¤¬¤¨«§³Ÿ¥«§Æ§ª´Ÿ©½£¤
     £¦¬§©¥−©¦§¥¤®¦³¤¨¥̧¤Æ¨½

     ¨«¨ª−¨«¨«Ÿ©´¨¤À©¤»¦«§´
     ¤©§¨¨¼©«£¦º¤§¤³¨¨¤Æ¨¤´¤Ÿ½̈
      ¤²¤¨©¬¨−̈§¨®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

   £¤¦§©¬§¦¤§¤−¦¨«©¦«
   §¦§©§¤º¥«©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈

    ¥«¨¬©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ§©§¸¤
     ©§«Ÿ¥¤¹©§¥¨´¨À§ŸÆ£¤´¦§´Ÿ

    ¨«£¨½̈£¤¦§©¬§¦¨¤−§©¥«
      ¦«§¦³¤¦Æ§¦½¦¬¨−£¦´§Ÿ̈®

     ¨«©§¦¬¤§¤²¦¨«©¦−¦«§¬¦«

˙ÈÚ È‰e‡ ‡ ˙‡ ˙È eÈƒ¿»ƒ««¬ƒ∆¿«
ÔeÏa˜È Ô‰B È È‰e‡ ‡«¬ƒ«ƒ¿∆¿«¿

:Ôe˙eÓÈ „ÏÂ ‡ÏaכאÈ ‚e ¿»¿»¿¿«ƒ
‡È‰ ‡˜Ó È‰e‡ ˙‡ ˙È Èƒ«»ƒ«¬ƒ¿»»»ƒ
„ÏÂ ‡Ïa È È‰e‡„ ‡˙ÈÚ∆¿¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿»

:ÔB‰Èכב˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ï ˙È Ôeh˙Â ¿¿ƒ¿»»¿»«¿»
‡ÏÂ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÈ Ï»ƒ«¿«¿¿»¿¿»
ÏÚÓ ‡‡ È ‡Ú‡ ÔBÎ˙È Ô˜B¿̇≈»¿«¿»ƒ¬»»≈

:a ÓÏ Ôn ÔBÎ˙Èכג‡ÏÂ »¿«»¿ƒ««¿»
‡‡ È ‡iÓÓÚ ÈBÓÈa ÔeÎ‰¿̇»¿ƒ≈«¿«»ƒ¬»
Ï ˙È È‡ ÔBÎÈÓ„˜ ÔÓ ÈÏ‚Ó«¿≈ƒ√»≈¬≈»»
:ÔB‰˙È ÈÓÈÓ ˜ÈÂ e„Ú ÔÈ‡ƒ≈¬»¿»ƒ≈¿ƒ»¿

È˙כד Ôe˙È Ôe‡ ÔBÎÏ ˙ÈÓ‡Â«¬»ƒ¿«ƒ¿»
˙ÈÓÏ ÔBÎÏ ‡ ‡‡Â ÔB‰Ú‡«¿¬«¬»∆¿ƒ«¿¿≈«
‡‡ „e Ï ‡„Ú ‡Ú‡ ˙È»««¿»»¿»¬»¿»¬»
ÔÓ ÔBÎ˙È ˙È‡ È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ«¿≈ƒ»¿ƒ

:‡iÓÓÚכה‡ÈÚa ÔÈa Ôe˙Â «¿«»¿«¿¿≈¿ƒ»
‡BÚ ÔÈe ‡‡ÓÏ ‡ÈÎ„«¿»ƒ¿»»»≈»
˙È Ôe˙ ‡ÏÂ ÈÎ„Ï ‡‡Ó¿»»»ƒ¿≈¿»¿«¿»
ÏÎe ‡BÚe ‡ÈÚa ÔBÎÈ˙«¿»≈ƒ¿ƒ»¿»¿…
˙È‡ È ‡Ú‡ ˙ Èƒ«¿≈«¿»ƒ«¿≈ƒ

:‡‡Ï ÔBÎÏכוÈÓ„˜ ÔB‰˙e ¿¿»»»¿√»«
ÈÈ ‡‡ È˜ È‡ ÔÈÈ«̃ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»
‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È ˙È‡Â¿«¿≈ƒ»¿ƒ«¿«»


לֹו אין קֹוברן, - ּבנים לֹו יׁש ערירי", הֹול ְְֲִִִִֵֵֵָָָֹ"ואנכי
מקראֹות ּבׁשני ׁשּנה לכ ּבנים. ּבלא מת - ְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹּבנים
"ערירים יהיּו"; "ערירים ימתּו", "ערירים ְֲֲֲִִִִִִִֵָֻאּלּו:
לֹו יהיּו לא עברה, ּבׁשעת לֹו יהיּו אם ְְְֲִִִִֵַָָֹֻימתּו",
ׁשאם יהיּו", "ערירים ּבחּייו; ׁשּקֹוברן לפי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָּכׁשּימּות,
ׁשהּוא ּכמֹו ימיו ּכל יהיה עברה, ּבׁשעת לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָאין

היא.‰‡Â‰(Î‡)עכׁשו: מנּדה הּזאת הּׁשכיבה ְַָƒ»ƒְְִִַַָָֹֻ
ּכנּדה ּבּה העראה לאסר ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְְְֱֲִֵֶַַָָָָָָֹּומאּוסה.
הערה": מקֹורּה "את ּבה: מפרׁשת ְְֱֲֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהעראה

כב ּכמֹו.ı˜‡Â(Î‚)תורה מאּוס, (בראשיתלׁשֹון »»Àְְִ
ּבמזֹונֹו:כז) קץ ׁשהּוא ּכאדם ּבחּיי", "קצּתי :ְְְְִִֶַַַָָָ

כד ‰‰h‰(Î‰)תורה ‰Ó‰a‰ÔÈa Ï‰Â¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»«¿…»
‰‡ÓhÏ.ׁשהרי לחמֹור, ּפרה ּבין לֹומר צרי אין «¿≈»ֲֲִֵֵֵֶַַָָָ

לטמאה ל טהֹורה ּבין אּלא הם, ונּכרין ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֻמבּדלין
וכּמה חציֹו, לנׁשחט סימן ׁשל רּבֹו ׁשּנׁשחט ּבין ,ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻל

ׂשערה מלא לחציֹו? רּבֹו ÎÏ:ּבין ÈÏ‰‡ ְְְֲֵֶַָֹֻ¬∆ƒ¿«¿ƒ»∆
.‡nËÏ:לאסר(ÂÎ)ÈnÚ‰ÔÓ Î˙‡ Ï‡Â ¿«≈ֱֶֹ»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ

ÈÏ ˙BÈ‰Ï.,ׁשּלי אּתם הרי מהם, מבּדלים אּתם אם ƒ¿ƒְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
רּבי וחבריו. נבּוכדנאצר ׁשל אּתם הרי לאו, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואם
אדם: יאמר ׁשּלא מּנין אֹומר: עזריה ּבן ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאלעזר
ללּבׁש אפׁשי "אי חזיר'! ּבבׂשר קצה ְְְְֲִִִִִִֶַַָָֹ'נפׁשי
ואבי אעׂשה ּומה 'אפׁשי, יאמר: אבל ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּכלאים'!

miyecwÎzen ixg`kiriay mei qelwpe`

      §¦´«¦À̈¦¦«§¤̧¨¤¬²¬¦§Ÿ¦−
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:ÈÓ„˜ ÔÈÁÏÙ ÈÂ‰ÓÏכז  ¿∆≈»¿ƒ√»»¿«
 ÔÈ Ô‰ È‰È È ƒ¿»¬≈¿≈¿ƒƒ
 ÔÏ˜È Ï˜È Î¿ƒ¿¿»»ƒ¿«¿¿«¿»
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אתכם "ואבּדל לֹומר: ּתלמּוד עלי'? ּגזר ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּבּׁשמים
מהם הבּדלתכם ׁשּתהא לי", להיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמןֿהעּמים
מלכּות על עליו ּומקּבל העברה מן ּפֹורׁש ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹלׁשמי,

Â(ÊÎ)ׁשמים:  ‰ ‰È‰ÈÈ.נאמר ּכאן ִַָƒƒ¿∆»∆¿ֱֶַָ

- והתראה עדים 'ּכרת': ולמעלה 'מיתה' ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּבהם
- וׁשגגתם ּבהּכרת, - התראה ּבלא מזיד ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹּבסקילה,
'ּכרת': ּבהם ׁשּנאמר מיתֹות חּיבי ּבכל וכן ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת.

קדושים פרשת חסלת

.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¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

        Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily
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אתכם "ואבּדל לֹומר: ּתלמּוד עלי'? ּגזר ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּבּׁשמים
מהם הבּדלתכם ׁשּתהא לי", להיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמןֿהעּמים
מלכּות על עליו ּומקּבל העברה מן ּפֹורׁש ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹלׁשמי,

Â(ÊÎ)ׁשמים:  ‰ ‰È‰ÈÈ.נאמר ּכאן ִַָƒƒ¿∆»∆¿ֱֶַָ

- והתראה עדים 'ּכרת': ולמעלה 'מיתה' ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּבהם
- וׁשגגתם ּבהּכרת, - התראה ּבלא מזיד ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹּבסקילה,
'ּכרת': ּבהם ׁשּנאמר מיתֹות חּיבי ּבכל וכן ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת.

קדושים פרשת חסלת

.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¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨
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.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily
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קעב

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
KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

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
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



קעג

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

    
להשתדל יש הרמב"ם. ספר את מסיימים כאשר ועאכו"כ תורה, של לגמרה שמחה שעושין תורה ישראל מנהג
פאר ברוב גדול, הכי בפרסום שייערכו חגיגות ואתר, אתר בכל מלך, הדרת עם ברוב ברבים, הסיום את לערוך

והדר.

            

שונות מסיבות אשר במקומות ולכן - התורה כבוד משום הכושר שעת עד הסיום שמאחרין ישראל מנהג
- זה שלאחרי הסמוכים בימים יותר) הרבה טוב באופן - (או רק הסיום" "חגיגת את לערוך אפשרות תהיה
עניינו. לפי ומקום מקום בכל ההוא, במקום המתאימה הכושר לשעת עד הסיום" "חגיגת את להעתיק יכולים



בראש - שיכלול הרמב"ם, ספר על תורה חידושי קובץ ידפיסו הרמב"ם", "סיום נערך שבו ומקום מקום בכל
שאין במקומות הסיום. חגיגת בעת שנאמרו הרמב"ם של במשנתו וחידושיֿתורה ה"הדרנים" את ובראשונה

אחרים מקומות עם ישתתפו - שלם קובץ כדי חידו"ת מספיק
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לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי־מות־קדושים 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
6:076:008:498:459:219:1810:2810:2519:1419:1819:3919:4318:5819:53באר שבע )ק(

6:045:578:488:449:209:1610:2610:2319:1519:2019:4019:4518:4919:55חיפה )ק(

6:035:568:478:439:199:1510:2510:2219:1519:1919:3919:4418:3819:52ירושלים )ק(

6:076:008:498:459:229:1810:2810:2519:1419:1919:3919:4418:5819:55תל אביב )ק(

5:555:448:518:459:239:1710:3310:2919:5320:0220:2420:3419:4220:49אוסטריה וינה )ק(

6:466:518:589:009:309:3310:2710:2817:5317:4518:1918:1117:2818:22אוסטרליה מלבורן )ח(

6:035:528:558:499:289:2210:3710:3319:5119:5920:2120:3019:4020:34אוקראינה אודסה )ק(

5:415:308:368:309:099:0210:1910:1419:3819:4720:0920:1919:2720:23אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:045:529:008:549:339:2610:4310:3920:0620:1620:3920:4919:5620:53אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:555:438:528:469:259:1810:3610:3120:0020:1020:3320:4319:5020:47אוקראינה קייב )ק(

5:315:208:268:208:588:5110:0810:0319:2619:3519:5720:0719:1620:11אוקראינה דונייצק )ק(

6:306:209:229:179:549:4911:0411:0020:1620:2420:4620:5420:0421:09איטליה מילאנו )ק(

6:026:018:368:359:069:0510:0810:0718:2418:2318:4518:4418:0518:48אקוואדור קיטו )ח(

7:177:229:309:3210:0310:0410:5911:0018:2818:2118:5318:4618:0418:57ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:138:1910:2510:2810:5610:5911:5211:5319:1519:0719:4219:3418:5019:38ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:236:149:109:059:429:3810:5010:4719:4919:5520:1620:2219:3620:26ארה״ב בולטימור )ק(

6:096:008:588:539:309:2510:3910:3519:4219:4820:1020:1619:2920:29ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:106:018:598:549:319:2610:3910:3519:4119:4820:0920:1619:2920:29ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:436:349:349:2810:0510:0011:1411:1020:2120:2820:4920:5620:0921:09ארה״ב דטרויט )ק(

6:496:429:309:2710:039:5911:0911:0619:5319:5720:1720:2119:3820:31ארה״ב היוסטן )ק(

6:146:079:008:559:319:2710:3810:3519:3119:3519:5620:0119:1620:11ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:536:479:329:2910:0410:0111:1011:0719:4819:5120:1120:1519:3220:24ארה״ב מיאמי )ק(

6:065:578:548:499:269:2110:3510:3119:3719:4320:0520:1219:2420:26ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:015:528:528:479:239:1810:3210:2819:4019:4620:0820:1519:2720:26ארה״ב שיקאגו )ק(

6:326:339:019:019:309:3010:3110:3018:3118:2818:5318:5018:1018:54בוליביה לא פאס )ח(

6:396:279:369:2910:0910:0211:2011:1520:4520:5521:1821:2920:3621:49בלגיה אנטוורפן )ק(

6:396:279:379:3010:0910:0211:2011:1520:4620:5621:1921:2920:3621:47בלגיה בריסל )ק(

5:435:298:468:389:179:1010:3010:2520:0920:2020:4520:5820:0021:02בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:176:198:388:389:099:1010:0810:0817:5517:5018:1718:1317:3318:19ברזיל ס.פאולו )ח(

6:026:048:248:248:558:569:549:5417:4217:3718:0418:0017:2018:06ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:555:428:548:479:259:1910:3710:3220:0620:1620:3920:5019:5621:08בריטניה לונדון )ק(

5:595:469:008:539:329:2510:4410:3920:1820:2920:5421:0620:1021:26בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:005:478:598:529:319:2410:4310:3820:1320:2420:4720:5920:0421:03גרמניה ברלין )ק(

6:226:109:209:149:529:4511:0310:5820:2820:3821:0121:1120:1821:15גרמניה פרנקפורט )ק(

6:186:138:538:509:269:2310:3010:2818:5919:0119:2119:2318:4219:27הודו בומביי )ח(

6:126:088:498:469:219:1810:2510:2318:5618:5819:1819:2018:3919:24הודו פונה )ח(

5:475:368:418:359:139:0710:2310:1919:4019:4820:1120:2019:2920:24הונגריה בודפשט )ק(

6:186:099:079:029:399:3410:4710:4419:4919:5620:1720:2419:3720:28טורקיה איסטנבול )ק(

6:436:359:309:2510:029:5711:0911:0620:0620:1220:3320:3919:5320:43יוון אתונה )ק(

6:105:599:028:569:359:2910:4510:4019:5920:0720:2920:3819:4820:42מולדובה קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי־מות־קדושים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:097:059:519:4810:2110:1810:2610:2320:0320:0520:2520:2719:4620:31מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:047:119:119:149:449:4710:3910:4017:5317:4418:2118:1217:2818:16ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:315:258:148:118:458:419:519:4818:3618:3919:0019:0318:2119:07נפאל קטמנדו )ח(

6:576:569:269:259:599:5711:0010:5919:1119:1019:3219:3118:5219:35סינגפור סינגפור )ח(

5:295:168:298:229:008:5310:1210:0719:4319:5320:1720:2819:3420:32פולין ורשא )ק(

6:116:128:358:349:079:0710:0710:0718:0318:0018:2518:2217:4318:26פרו לימה )ח(

6:466:369:399:3410:1110:0611:2111:1720:3520:4221:0421:1320:2321:27צרפת ליאון )ק(

6:516:399:479:4010:1810:1211:2911:2420:5020:5921:2221:3220:4021:48צרפת פריז )ק(

5:415:398:178:158:478:459:509:4818:1018:0918:3118:3117:5118:35קולומביה בוגוטה )ח(

6:266:169:189:129:509:4410:5910:5520:0820:1520:3720:4519:5620:58קנדה טורונטו )ק(

6:005:508:538:479:259:1910:3510:3019:4819:5520:1720:2619:3620:40קנדה מונטריאול )ק(

6:096:028:528:489:259:2110:3210:2819:2119:2619:4619:5219:0719:56קפריסין לרנקה )ק(

6:135:589:189:109:499:4111:0210:5720:4620:5921:2421:3720:3921:58רוסיה מוסקבה )ק(

6:266:159:199:139:519:4511:0110:5720:1620:2520:4720:5620:0521:00רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

6:286:179:239:179:559:4811:0511:0020:2420:3220:5421:0320:1321:18שוייץ ציריך )ק(

6:015:578:358:329:079:0510:1010:0918:3418:3518:5618:5718:1719:01תאילנד 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

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 eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קעה לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי־מות־קדושים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:097:059:519:4810:2110:1810:2610:2320:0320:0520:2520:2719:4620:31מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:047:119:119:149:449:4710:3910:4017:5317:4418:2118:1217:2818:16ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:315:258:148:118:458:419:519:4818:3618:3919:0019:0318:2119:07נפאל קטמנדו )ח(

6:576:569:269:259:599:5711:0010:5919:1119:1019:3219:3118:5219:35סינגפור סינגפור )ח(

5:295:168:298:229:008:5310:1210:0719:4319:5320:1720:2819:3420:32פולין ורשא )ק(

6:116:128:358:349:079:0710:0710:0718:0318:0018:2518:2217:4318:26פרו לימה )ח(

6:466:369:399:3410:1110:0611:2111:1720:3520:4221:0421:1320:2321:27צרפת ליאון )ק(

6:516:399:479:4010:1810:1211:2911:2420:5020:5921:2221:3220:4021:48צרפת פריז )ק(

5:415:398:178:158:478:459:509:4818:1018:0918:3118:3117:5118:35קולומביה בוגוטה )ח(

6:266:169:189:129:509:4410:5910:5520:0820:1520:3720:4519:5620:58קנדה טורונטו )ק(

6:005:508:538:479:259:1910:3510:3019:4819:5520:1720:2619:3620:40קנדה מונטריאול )ק(

6:096:028:528:489:259:2110:3210:2819:2119:2619:4619:5219:0719:56קפריסין לרנקה )ק(

6:135:589:189:109:499:4111:0210:5720:4620:5921:2421:3720:3921:58רוסיה מוסקבה )ק(

6:266:159:199:139:519:4511:0110:5720:1620:2520:4720:5620:0521:00רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

6:286:179:239:179:559:4811:0511:0020:2420:3220:5421:0320:1321:18שוייץ ציריך )ק(

6:015:578:358:329:079:0510:1010:0918:3418:3518:5618:5718:1719:01תאילנד 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

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 eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
יום שלישי לאחר צאת הכוכבים
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