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ד

   
(‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

ÌÙeעֹומר את הביאכם מּיֹום הּׁשּבת מּמחרת לכם ¿«¿∆ֲֲֳִִִֶֶֶֶַַַָָָ
מצות1הּתנּופה להיֹות צרי ׁשּבתחּלה והינּו, , ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

העֹומר, ספירת מצות ּכ ואחר הּתנּופה, עֹומר ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָהבאת
ׁשבּועי לממני ּומצוה יֹומי לממני זֹו2מצוה ׁשּמצוה , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָ

להבין צרי א הּׁשבּועֹות. לחג העֹומר הבאת ּבין ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהיא
ּכיון ּדלכאֹורה, הּׁשּבת, מּמחרת גֹו' ּוספרּתם ּׁשּכתּוב ְְְְֳִִֵֶֶַַַַַָָָָָמה

הּפסח מּמחרת היא ּבזה למימר3ׁשהּכּונה ליּה הוה , ְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּובפרט הּׁשּבת. מּמחרת נאמר ולּמה הּפסח, ְְֱֳֳִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָמּמחרת
ׁשּבת מּמחרת היא ׁשהּכּונה ואמרּו טעּו ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּצדֹוקים
עּמהם להתוּכח צריכים היּו יׂשראל וחכמי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבראׁשית,

הּפסח למחרת היא הּכתּוב ׁשּכּונת ראיֹות ואם3ּולהביא , ְְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
נאמר אּלא הּפסח, מּמחרת ּבּכתּוב נתּפרׁש לא לּמה ְֱֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכן

הּׁשּבת. ֳִַַַָָמּמחרת

העֹומר.ÔeÈÂב) ספירת ענין ּכללּות ּבאּור ּבהקּדים זה ¿»ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּמׁשנה איתא מן4ּדהּנה ּבאֹות הּמנחֹות ּכל ְְְִִִִֵַַָָָָָ

מנחת וכן הּׂשעֹורין, מן ּבאה קנאֹות) (מנחת וזֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָהחּטין,
קנאֹות ׁשמנחת הּטעם והּנה, הּׂשעֹורין. מן ּבאה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהעֹומר
ׁשם, ּבּמׁשנה מבֹואר ּבהמה, מאכל הּׂשעֹורין, מן ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָּבאה
א ּבהמה. מאכל קרּבנּה ּכ בהמה מעׂשה ׁשּמעׂשיה ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכׁשם
הּמנחֹות מּכל העֹומר מנחת נׁשּתנּתה לּמה ּבאּור צרי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָעדין

ּדוקא הּׂשעֹורין מן ּבזהׁשּבאה הּבאּור וידּוע לפי5. ׁשּזהּו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּבהמית. נפׁש ּברּור ענין הּוא העֹומר ּדמנחת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהעבֹודה

e‡eהּפסח5הענין ּדחג א' ּביֹום ׁשהיה הּגּלּוי ּדהּנה , ≈ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
עצמֹו מּצד ּדּלעילא אתערּותא ּבבחינת ,6היה ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָ

ׁשּכתּוב את7ּוכמֹו ּתעבדּון מּמצרים העם את ּבהֹוציא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
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טו.1) כג, א.2)אמור סו, ב.3)מנחות סה, א.4)שם יד, קעב5)סוטה ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה משכני ד"ה ראה – לקמן בהבא

להבין ד"ה גם וראה ואילך). 119 ע' תש"א (סה"מ תש"א במדבר דש"פ הנ"ל ד"ה ואילך). ערב ע' תרס"ח (סה"מ תרס"ח ואילך).

ואילך). ריח ע' ואילך. רי ע' תשח"י (סה"מ תשי"ח – משכני וד"ה ספה"ע ובכ"מ.6)ענין ב. לה, אמור א. ג, ויקרא לקו"ת ראה

יב.7) ג, שמות

    
ÓBÚ ˙‡ ÌÎ‡È‰ ÌBÓ ˙a‰ ˙ÁnÓ ÌÎÏ ÌÙe¿«¿∆»∆ƒ»√«««»ƒ¬ƒ¬∆∆∆

‰Ùe‰1,eÈ‰Â המצוה, סדר הוא lÁ˙aL‰כך פסח: של שני ביום «¿»¿«¿∆ƒ¿ƒ»
התנופה תבואה] של [=מדה עומר עם לעולה כבש מקריבים בניסן), (ט"ז

- בידיו] העומר את מניף ÓBÚ[=הכהן ˙‡‰ ˙ÂˆÓ ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿ƒ¿«¬»«∆
˙ÂˆÓ Ck Á‡Â ,‰Ùe‰«¿»¿««»ƒ¿«

,ÓBÚ‰ ˙ÈÙשבמצות ¿ƒ«»∆
העומר ÈÓÓÏספירת ‰ÂˆÓƒ¿»¿ƒ¿≈

ÈÓÓÏ ‰ÂˆÓe ÈÓBÈ≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÈÚeL2ימים למנות [=מצוה ¿≈

ומצוה וכו') אחד" יום ("היום

שבוע ("היום.. שבועות למנות

וכו')] לעומר" ÂˆnL‰אחד ,∆ƒ¿»
BÊהעומר ספירת È‰ƒ‡של

השבועות ‰‡˙בשבעת ÔÈa≈¬»«
.˙BÚe‰ ÁÏ ÓBÚ‰»∆¿««»
‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ C‡«»ƒ¿»ƒ«
'B ÌÙe e˙k∆»¿«¿∆
,˙a‰ ˙ÁnÓƒ»√«««»
‰ek‰L ÔÂÈk ,‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆««»»

‡È‰ ‰Êaיום ממחרת לא »∆ƒ
בלשון בראשית" ("שבת השבת

בשבוע), השביעי יום הגמרא.

‰Áאלא ˙ÁnÓמפי") ƒ»√««∆«
איש מפי איש [=קבלה השמועה

למדו והסנהדרין] מהנביאים

יוםֿטוב". כיֿאם שבת שאינה

3ÓÈÓÏרמב"ם) ÈÏ ‰Â‰ ,¬»≈¿≈»
בפירוש] (בפסוק) לומר לו [=היה

‰nÏÂ ,Á‰ ˙ÁnÓƒ»√««∆«¿»»
˙a‰ ˙ÁnÓ Ó‡∆¡«ƒ»√«««»
ÌÈB„v‰L Ùeƒ¿»∆«¿ƒ
האמינו שלא צדוק. [=תלמידי

שבעלֿפה] eÓ‡Âבתורה eÚ»¿»¿
˙ÁnÓ ‡È‰ ‰ek‰L∆««»»ƒƒ»√«
ÈÓÎÁÂ ,˙ÈL‡a ˙aL«»¿≈ƒ¿«¿≈
ÌÈÎÈˆ eÈ‰ Ï‡NÈƒ¿»≈»¿ƒƒ
‡È‰Ïe Ì‰nÚ ÁkÂ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«ƒ»∆¿»ƒ
‡È‰ e˙k‰ ˙ekL ˙BÈ‡¿»∆«»««»ƒ

Á‰ ˙ÁÓÏ(שבהערה בגמרא 3L˙(כמובא ‡Ï ‰nÏ Ôk Ì‡Â , ¿»√»«∆«¿ƒ≈»»…ƒ¿»≈
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ה

   
(‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

ÌÙeעֹומר את הביאכם מּיֹום הּׁשּבת מּמחרת לכם ¿«¿∆ֲֲֳִִִֶֶֶֶַַַָָָ
מצות1הּתנּופה להיֹות צרי ׁשּבתחּלה והינּו, , ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

העֹומר, ספירת מצות ּכ ואחר הּתנּופה, עֹומר ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָהבאת
ׁשבּועי לממני ּומצוה יֹומי לממני זֹו2מצוה ׁשּמצוה , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָ

להבין צרי א הּׁשבּועֹות. לחג העֹומר הבאת ּבין ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהיא
ּכיון ּדלכאֹורה, הּׁשּבת, מּמחרת גֹו' ּוספרּתם ּׁשּכתּוב ְְְְֳִִֵֶֶַַַַַָָָָָמה

הּפסח מּמחרת היא ּבזה למימר3ׁשהּכּונה ליּה הוה , ְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּובפרט הּׁשּבת. מּמחרת נאמר ולּמה הּפסח, ְְֱֳֳִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָמּמחרת
ׁשּבת מּמחרת היא ׁשהּכּונה ואמרּו טעּו ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּצדֹוקים
עּמהם להתוּכח צריכים היּו יׂשראל וחכמי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבראׁשית,

הּפסח למחרת היא הּכתּוב ׁשּכּונת ראיֹות ואם3ּולהביא , ְְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
נאמר אּלא הּפסח, מּמחרת ּבּכתּוב נתּפרׁש לא לּמה ְֱֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכן

הּׁשּבת. ֳִַַַָָמּמחרת

העֹומר.ÔeÈÂב) ספירת ענין ּכללּות ּבאּור ּבהקּדים זה ¿»ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּמׁשנה איתא מן4ּדהּנה ּבאֹות הּמנחֹות ּכל ְְְִִִִֵַַָָָָָ

מנחת וכן הּׂשעֹורין, מן ּבאה קנאֹות) (מנחת וזֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָהחּטין,
קנאֹות ׁשמנחת הּטעם והּנה, הּׂשעֹורין. מן ּבאה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהעֹומר
ׁשם, ּבּמׁשנה מבֹואר ּבהמה, מאכל הּׂשעֹורין, מן ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָּבאה
א ּבהמה. מאכל קרּבנּה ּכ בהמה מעׂשה ׁשּמעׂשיה ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכׁשם
הּמנחֹות מּכל העֹומר מנחת נׁשּתנּתה לּמה ּבאּור צרי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָעדין

ּדוקא הּׂשעֹורין מן ּבזהׁשּבאה הּבאּור וידּוע לפי5. ׁשּזהּו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּבהמית. נפׁש ּברּור ענין הּוא העֹומר ּדמנחת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהעבֹודה

e‡eהּפסח5הענין ּדחג א' ּביֹום ׁשהיה הּגּלּוי ּדהּנה , ≈ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
עצמֹו מּצד ּדּלעילא אתערּותא ּבבחינת ,6היה ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָ

ׁשּכתּוב את7ּוכמֹו ּתעבדּון מּמצרים העם את ּבהֹוציא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
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טו.1) כג, א.2)אמור סו, ב.3)מנחות סה, א.4)שם יד, קעב5)סוטה ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה משכני ד"ה ראה – לקמן בהבא

להבין ד"ה גם וראה ואילך). 119 ע' תש"א (סה"מ תש"א במדבר דש"פ הנ"ל ד"ה ואילך). ערב ע' תרס"ח (סה"מ תרס"ח ואילך).

ואילך). ריח ע' ואילך. רי ע' תשח"י (סה"מ תשי"ח – משכני וד"ה ספה"ע ובכ"מ.6)ענין ב. לה, אמור א. ג, ויקרא לקו"ת ראה

יב.7) ג, שמות

    
ÓBÚ ˙‡ ÌÎ‡È‰ ÌBÓ ˙a‰ ˙ÁnÓ ÌÎÏ ÌÙe¿«¿∆»∆ƒ»√«««»ƒ¬ƒ¬∆∆∆

‰Ùe‰1,eÈ‰Â המצוה, סדר הוא lÁ˙aL‰כך פסח: של שני ביום «¿»¿«¿∆ƒ¿ƒ»
התנופה תבואה] של [=מדה עומר עם לעולה כבש מקריבים בניסן), (ט"ז

- בידיו] העומר את מניף ÓBÚ[=הכהן ˙‡‰ ˙ÂˆÓ ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿ƒ¿«¬»«∆
˙ÂˆÓ Ck Á‡Â ,‰Ùe‰«¿»¿««»ƒ¿«

,ÓBÚ‰ ˙ÈÙשבמצות ¿ƒ«»∆
העומר ÈÓÓÏספירת ‰ÂˆÓƒ¿»¿ƒ¿≈

ÈÓÓÏ ‰ÂˆÓe ÈÓBÈ≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÈÚeL2ימים למנות [=מצוה ¿≈

ומצוה וכו') אחד" יום ("היום

שבוע ("היום.. שבועות למנות

וכו')] לעומר" ÂˆnL‰אחד ,∆ƒ¿»
BÊהעומר ספירת È‰ƒ‡של

השבועות ‰‡˙בשבעת ÔÈa≈¬»«
.˙BÚe‰ ÁÏ ÓBÚ‰»∆¿««»
‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ C‡«»ƒ¿»ƒ«
'B ÌÙe e˙k∆»¿«¿∆
,˙a‰ ˙ÁnÓƒ»√«««»
‰ek‰L ÔÂÈk ,‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆««»»

‡È‰ ‰Êaיום ממחרת לא »∆ƒ
בלשון בראשית" ("שבת השבת

בשבוע), השביעי יום הגמרא.

‰Áאלא ˙ÁnÓמפי") ƒ»√««∆«
איש מפי איש [=קבלה השמועה

למדו והסנהדרין] מהנביאים

יוםֿטוב". כיֿאם שבת שאינה

3ÓÈÓÏרמב"ם) ÈÏ ‰Â‰ ,¬»≈¿≈»
בפירוש] (בפסוק) לומר לו [=היה

‰nÏÂ ,Á‰ ˙ÁnÓƒ»√««∆«¿»»
˙a‰ ˙ÁnÓ Ó‡∆¡«ƒ»√«««»
ÌÈB„v‰L Ùeƒ¿»∆«¿ƒ
האמינו שלא צדוק. [=תלמידי

שבעלֿפה] eÓ‡Âבתורה eÚ»¿»¿
˙ÁnÓ ‡È‰ ‰ek‰L∆««»»ƒƒ»√«
ÈÓÎÁÂ ,˙ÈL‡a ˙aL«»¿≈ƒ¿«¿≈
ÌÈÎÈˆ eÈ‰ Ï‡NÈƒ¿»≈»¿ƒƒ
‡È‰Ïe Ì‰nÚ ÁkÂ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«ƒ»∆¿»ƒ
‡È‰ e˙k‰ ˙ekL ˙BÈ‡¿»∆«»««»ƒ

Á‰ ˙ÁÓÏ(שבהערה בגמרא 3L˙(כמובא ‡Ï ‰nÏ Ôk Ì‡Â , ¿»√»«∆«¿ƒ≈»»…ƒ¿»≈
˙a‰ ˙ÁnÓ Ó‡ ‡l‡ ,Á‰ ˙ÁnÓ e˙ka«»ƒ»√««∆«∆»∆¡«ƒ»√«««»

ÓBÚ‰ ˙ÈÙ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‡a ÌÈc‰a ‰Ê ÔeÈÂ (בעבודת ¿»∆¿«¿ƒ≈¿»ƒ¿»¿ƒ«»∆
נפשו עם ‡È˙‡האדם ‰p‰c קרבנותLna4Ïk‰[=מובא]. ¿ƒ≈ƒ»«ƒ¿»»

˙B‡ ˙ÁÓ BÊÂ ,ÔÈÁ‰ ÔÓ ˙B‡a ˙BÁn‰[סוטה a‡‰[=של ( «¿»»ƒ«ƒƒ¿ƒ¿«¿»»»
,‰p‰Â .ÔÈBÚ‰ ÔÓ ‰‡a ÓBÚ‰ ˙ÁÓ ÔÎÂ ,ÔÈBÚ‰ ÔÓƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«»∆»»ƒ«¿ƒ¿ƒ≈
˙B‡ ˙ÁÓL ÌÚ‰«««∆ƒ¿«¿»
ÏÎ‡Ó ,ÔÈBÚ‰ ÔÓ ‰‡a»»ƒ«¿ƒ«¬»
‰Lna ‡BÓ ,‰Ó‰a¿≈»¿»«ƒ¿»
‰ÈNÚnL ÌLk ,ÌL»¿≈∆«¬∆»
a Ck ‰Ó‰ ‰NÚÓ«¬≈¿≈»«»¿»»
ÔÈ„Ú C‡ .‰Ó‰a ÏÎ‡Ó«¬»¿≈»«¬«ƒ
‰L ‰nÏ e‡a CÈ»̂ƒ≈»»ƒ¿«¿»
ÏkÓ ÓBÚ‰ ˙ÁÓƒ¿«»∆ƒ»
ÔÓ ‰‡aL ˙BÁn‰«¿»∆»»ƒ
Úe„ÈÂ ‡Âc ÔÈBÚ‰«¿ƒ«¿»¿»«

‰Êa e‡a‰5ÈÙÏ e‰fL , «≈»∆∆∆¿ƒ
˙ÁÓc ‰„BÚ‰L∆»¬»¿ƒ¿«
ea ÔÈÚ ‡e‰ ÓBÚ‰»∆ƒ¿»≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙ'ב באדם - ∆∆««¬ƒ
כל - נפשֿאלוקית נפשות:

נפש ואלקות. קדושה עניינה,
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ו   

מּלמּטה העבֹודה ׁשענין הינּו, הּזה, ההר על ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹהאלקים
ּביציאת ואּלּו מצרים, יציאת לאחרי התחיל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָלמעלה
מה וזהּו למטה. מּלמעלה ההתעֹוררּות היתה ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָמצרים

גֹו',8ּׁשּכתּוב חדריו הּמל הביאני נרּוצה אחרי מׁשכני ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבדר ׁשהיּו מצרים ּדיציאת הּגּלּוים על קאי ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמׁשכני
הּמלכים מלכי מל עליהם ׁשּנגלה ּדּלעילא, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאתערּותא

ּבמ"ט9כּו' מׁשּקעים היּו עצמם מּצד ׁשּיׂשראל והינּו, ,ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ
טמאה ענין10ׁשערי ׁשּזהּו כּו', עליהם ׁשּנגלה אּלא , ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

מׁשכני, ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו למטה. מּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמׁשכני,
ּבּנפׁש רק הזזה ּפעל מלמעלה הּגּלּוי ּכי, יחיד, ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָלׁשֹון
מלמעלה, הּגיּלּוי מרּגׁשת האלקית נפׁש ׁשרק ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהאלקית,
ּגם וזהּו ּומּצבּה. ּבמעמדּה נׁשארה הּבהמית נפׁש ְְְֲֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאבל

ׁשּכתּוב ּומבאר11מה העם, ּברח ּכי מצרים ּביציאת ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּזקן ּכזאת,12רּבינּו היתה לּמה ּתמּוּה הּוא ּדלכאֹורה , ְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹ

היה לא לעֹולם חפׁשי לׁשּלחם לפרעה אמרּו אּלּו ְְְְְְְְִִִַַָָָָָָֹֹוכי
יׂשראל ׁשּבנפׁשֹות ׁשהרע מּפני אּלא לׁשּלחם, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמכרח
מּלמעלה ׁשהּגּלּוי ּדכיון והינּו, כּו', ּבתקּפֹו היה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָעדין

נפׁשּפע ּכן ּׁשאין מה האלקית, ּבּנפׁש רק הזזה ל ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
הצר הּבהמית נפׁש מּצד הּנה ּבתקּפּה, נׁשארה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּבהמית
ׁשהּגּלּוי לפי הּוא זה וכל והּבריחה. החּפזֹון ענין ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָלהיֹות
ואּלּו למּטה, מּלמעלה ּבדר היה מצרים ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָּדיציאת
הּגּלּוי נרּגׁש ולכן לזה, ּכלים היּו לא עצמם מּצד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹיׂשראל
ּדיציאת הּגּלּוי לאחרי אמנם ּבלבד. האלקית ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבּנפׁש
העבֹודה ענין ׁשהּוא העֹומר, ספירת ענין היה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָמצרים
הינּו, נרּוצה, אחרי נאמר זה ועל למעלה, ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַָָָָמּלמּטה
ּבאֹופן אּלא למּטה, מּלמעלה ּדמׁשכני, ּבאֹופן זה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
העבֹודה ׁשּזֹוהי לֹויפן), (אליין מעצמֹו היא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהריצה
מּלמּטה היא ׁשהעבֹודה וכיון למעלה. מּלמּטה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבדר
נאמר ולכן הּבהמית, לּנפׁש ּגם ׁשּי זה הרי ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָלמעלה,
הּבהמית. ּבּנפׁש ּגם הזזה ּפֹועל ׁשּזה רּבים, לׁשֹון ֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנרּוצה,

מּצד ּגם היא העבֹודה ּכאׁשר ּכי, ּדוקא, מרּוצה מּלׁשֹון נרּוצה, הּדּיּוק ּגם ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָוזהּו
נמׁש ׁשּכאׁשר הּוא הּבהמית הּנפׁש טבע ּכי מרּוצה, ּבדר ּזה הרי הּבהמית, ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָנפׁש
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והינּו, ּדוקא, מרּוצה ּבדר אצלֹו זה הרי דבר ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלאיזה
לאט הליכה ׁשל ענין ׁשּי לא הּבהמית הּנפׁש ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאצל
ׁשאינֹו אֹו ,ּומּמהֿנפׁש מרּוצה, ּבדר אם ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלאט,
ּבדר אליהם ׁשּנמׁש אֹו אלקּות, לעניני ּכלל ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹנמׁש
נמׁש להיֹות עליו ּפֹועלים ׁשּכאׁשר (והינּו, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָמרּוצה
זאת, ועֹוד מרּוצה). ּבדר אצלֹו נעׂשה זה הרי ְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹלאלקּות,
מרּוצה, ּבדר לאלקּות נמׁש הּבהמית נפׁש ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּכאׁשר
האלקית, נפׁש אצל ּגם הּמרּוצה ענין ּפֹועל זה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהרי
הּמרּוצה, ענין ּבּה אין עצמּה מּצד האלקית דנפׁש ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוהינּו,
על אבל והגּבלה, ּבמדידה היא לאלקּות ׁשלּה ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹוהּמׁשיכה
ּבּה ׁשּנעׂשה אֹור, ּתֹוספת ּבּה נּתֹוסף הּבהמית הּנפׁש ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָידי
אמרֹו וזהּו והגּבלה. ממדידה למעלה הּמרּוצה, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָענין

אצלנ רק (לא הּוא הּמרּוצה ׁשענין רּבים, לׁשֹון ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹרּוצה
ּוכללּות האלקית. נפׁש אצל ּגם אּלא) הּבהמית, ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹנפׁש
נפׁש דברּור העבֹודה על קאי נרּוצה ּדאחרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהענין
ׁשהיא העֹומר ּדספירת העבֹודה ּכללּות ׁשּזֹוהי ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּבהמית,
ּדמּתן להענין ההכנה וזֹוהי למעלה. מּלמּטה ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבדר

חדריו. הּמלך הביאני ֱֲִִֶֶַַָָָּתֹורה,

ב'eiËÙe˙ג) יׁש הּבהמית נפׁש ּבברּור הּנה יֹותר ƒ¿»ƒְֲִִֵֵֵֵֶֶַַ
הּמּדֹות, ּוברּור הּמֹוחין, ּברּור ְִִִִֵֵַַָענינים,
העֹומר ּוספירת העֹומר ּדהקרבת הענינים ב' .13והם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּבהמית, ּדנפׁש הּמֹוחין ּברּור ענין הּוא העֹומר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהקרבת
מן ּבאה העֹומר ׁשמנחת הענין לכללּות נֹוסף ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָּכי,
הּנפׁש ּברּור על ׁשּמֹורה ּבהמה, מאכל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּׂשעֹורים,
מן הּמנחה ּבאה ּגּופא ּבהמה ּבמאכל הּנה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּבהמית,

רז"ל מּמאמר ּכמּובן הּמֹוחין, על ׁשּמֹורה אין14הּדגן, ֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
אּלא ּדגן, טעם ׁשּיטעֹום עד אּבא לקרֹות יֹודע ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּתּנֹוק
ׁשעּקרּה ׁשּכיון הּבהמית, ּדנפׁש הּמֹוחין ענין ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו
אל וׁשּיכים קׁשּורים הם ׁשלּה הּמֹוחין ּגם הּנה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּדֹות,
ּבהמה מאכל הּוא (מֹוחין) הּדגן ׁשּגם ׁשּזהּו ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּמּדֹות,
העֹומר הקרבת ּולאחרי הּמּדֹות). אל הׁשּיכים ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ(מֹוחין
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ז   

והינּו, ּדוקא, מרּוצה ּבדר אצלֹו זה הרי דבר ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלאיזה
לאט הליכה ׁשל ענין ׁשּי לא הּבהמית הּנפׁש ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאצל
ׁשאינֹו אֹו ,ּומּמהֿנפׁש מרּוצה, ּבדר אם ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלאט,
ּבדר אליהם ׁשּנמׁש אֹו אלקּות, לעניני ּכלל ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹנמׁש
נמׁש להיֹות עליו ּפֹועלים ׁשּכאׁשר (והינּו, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָמרּוצה
זאת, ועֹוד מרּוצה). ּבדר אצלֹו נעׂשה זה הרי ְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹלאלקּות,
מרּוצה, ּבדר לאלקּות נמׁש הּבהמית נפׁש ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּכאׁשר
האלקית, נפׁש אצל ּגם הּמרּוצה ענין ּפֹועל זה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהרי
הּמרּוצה, ענין ּבּה אין עצמּה מּצד האלקית דנפׁש ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוהינּו,
על אבל והגּבלה, ּבמדידה היא לאלקּות ׁשלּה ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹוהּמׁשיכה
ּבּה ׁשּנעׂשה אֹור, ּתֹוספת ּבּה נּתֹוסף הּבהמית הּנפׁש ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָידי
אמרֹו וזהּו והגּבלה. ממדידה למעלה הּמרּוצה, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָענין

אצלנ רק (לא הּוא הּמרּוצה ׁשענין רּבים, לׁשֹון ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹרּוצה
ּוכללּות האלקית. נפׁש אצל ּגם אּלא) הּבהמית, ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹנפׁש
נפׁש דברּור העבֹודה על קאי נרּוצה ּדאחרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהענין
ׁשהיא העֹומר ּדספירת העבֹודה ּכללּות ׁשּזֹוהי ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּבהמית,
ּדמּתן להענין ההכנה וזֹוהי למעלה. מּלמּטה ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבדר

חדריו. הּמלך הביאני ֱֲִִֶֶַַָָָּתֹורה,

ב'eiËÙe˙ג) יׁש הּבהמית נפׁש ּבברּור הּנה יֹותר ƒ¿»ƒְֲִִֵֵֵֵֶֶַַ
הּמּדֹות, ּוברּור הּמֹוחין, ּברּור ְִִִִֵֵַַָענינים,
העֹומר ּוספירת העֹומר ּדהקרבת הענינים ב' .13והם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּבהמית, ּדנפׁש הּמֹוחין ּברּור ענין הּוא העֹומר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהקרבת
מן ּבאה העֹומר ׁשמנחת הענין לכללּות נֹוסף ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָּכי,
הּנפׁש ּברּור על ׁשּמֹורה ּבהמה, מאכל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּׂשעֹורים,
מן הּמנחה ּבאה ּגּופא ּבהמה ּבמאכל הּנה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּבהמית,

רז"ל מּמאמר ּכמּובן הּמֹוחין, על ׁשּמֹורה אין14הּדגן, ֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
אּלא ּדגן, טעם ׁשּיטעֹום עד אּבא לקרֹות יֹודע ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּתּנֹוק
ׁשעּקרּה ׁשּכיון הּבהמית, ּדנפׁש הּמֹוחין ענין ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו
אל וׁשּיכים קׁשּורים הם ׁשלּה הּמֹוחין ּגם הּנה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּדֹות,
ּבהמה מאכל הּוא (מֹוחין) הּדגן ׁשּגם ׁשּזהּו ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּמּדֹות,
העֹומר הקרבת ּולאחרי הּמּדֹות). אל הׁשּיכים ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ(מֹוחין
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(13.(123 ע' תש"א (סה"מ תש"א הנ"ל משכני ח"א14)ד"ה ה שער שערים מבוא ז. פט"ו, לב"ר כהונה מתנות א. מ, ברכות ראה

    
‡˜Âc ‰eÓ C„a BÏ‡ ‰Ê È‰ „לרצות הבהמית נפש טבע - »»¬≈∆∆¿¿∆∆¿»«¿»

עצומה וברתיחה גדול בתוקף דבר ‰ÈÓ‰a˙כל LÙp‰ Ï‡L ,eÈ‰Â ,¿«¿∆≈∆«∆∆««¬ƒ
,‰eÓ C„a Ì‡ Èk ,Ë‡Ï Ë‡Ï ‰ÎÈÏ‰ ÏL ÔÈÚ CiL ‡Ï…«»ƒ¿»∆¬ƒ»¿«¿«ƒƒ¿∆∆¿»

CLÙ‰nÓeעד" הולכת נפשֿהבהמית מקרה בכל תמיד שתרצה. [=ממה ƒ»«¿»
CLÓהסוף"] BÈ‡L B‡ ,∆≈ƒ¿»

˙e˜Ï‡ ÈÈÚÏ ÏÏkוכל ¿»¿ƒ¿»≈¡…
גשמיים לעניינים היא ,ריצתו
Ì‰ÈÏ‡ CLÓpL B‡- ∆ƒ¿»¬≈∆

- אלקות ∆∆¿C„aלענייני
L‡kL ,eÈ‰Â) ‰eÓ¿»¿«¿∆«¬∆
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להשיג כיצד המשכיל הבהמית', 'נפש של שכלה - המוחין בירור עניינים: שני
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מורה מ'דגן' מנחה הקרבת ולכן

המוחין, בירור e‰fLעל ‡l‡∆»∆∆
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˙BcÓבעיקר שהולכת כבהמה ƒ
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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



ח   

העבֹודה ּבאה הּבהמית, ּדנפׁש הּמֹוחין ּברּור ענין ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
העֹומר, ספירת ידי על הּבהמית ּדנפׁש הּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָדברּור
העֹומר ּדהקרבת והינּו, ׁשבּועי. ּולממני יֹומי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָלממני
זה הרי הּמּדֹות, אל הּׁשּיכים הּמֹוחין ּברּור ענין ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
ׁשהּוא העֹומר ספירת אבל ּבניסן, ט"ז ּבלבד, אחד ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָּביֹום
הּברּור מסּפיק לא זה על הּנה עצמן, הּמּדֹות ּברּור ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹענין
מּדה ּכל לברר ּפרטי, ּברּור להיֹות צרי אּלא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָּבכללּות,
להיֹות צרי ׁשהּברּור זאת, ועֹוד עצמּה, ּבפני ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּומּדה
מּכל ּכלּולה ׁשהיא ּכפי מּדה ּכל לברר ּפרטּיּות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָּבפרטי

והינ הּמּדֹות. מּקיףז' ּבדר הּוא ּבכללּות ׁשהּברּור ּו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ
לאט העבֹודה הּוא והעּקר לּפֹועל, נֹוגע ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָּבלבד,
ּפרטּיּות, ּבפרטי הּברּור ׁשּזהּו ּדוקא, עצמֹו ּבכח ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאט,
נעׂשית זה ידי ׁשעל מּדֹות, מז' ּכלּולה מּדה ׁשּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכפי

ּדעהּו ּדרכי ׁשּבכל ּבאֹופן ּפרטי15העבֹודה ּׁשּכל , ְְְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ
וזהּו ּכּדּבעי. ּיהיּו ּומעׂשה ּדּבּור ּדמחׁשבה ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָהענינים
ּדהינּו ׁשבּועי, לממני רק לא היא העֹומר ספירת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּמצות
יֹומי, לממני הּוא העּקר אּלא ּבכללּות, מּדה ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָּברּור
הֹוד כו' ׁשּבחסד חסד ּבפרטּיּות, הּמּדֹות ּברּור ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָּדהינּו
ּדעת לבאר יׁש ּובזה ׁשּבמלכּות. למלכּות עד כו' ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּבהֹוד

ירּוחם לממני16רּבנּו הּמצוה ּבין חּלּוק יׁש הּזה ׁשּבזמן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
אֹומרים יׁש ּדהּנה, ׁשבּועי. לממני להּמצּוה ׁשּגם17יֹומי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

ויׁש מּדאֹוריתא, היא העֹומר ספירת מצות הּגלּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּבזמן
רק18אֹומרים היא העֹומר ספירת מצות הּגלּות ׁשּבזמן ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ

ירּוחם רּבינּו א הּימים16מּדרּבנן. ספירת ּבין מחּלק ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
היא הּזה ּבזמן ּגם הּימים, ׁשספירת הּׁשבּועֹות, ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָּוספירת
ויׁש מּדרּבנן. היא הּׁשבּועֹות ספירת א ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָמּדאֹורייתא,
הּוא הּׁשבּועֹות ׁשספירת הּנ"ל, ּפי על ּבזה הּבאּור ְִִֵֶֶַַַַַַַָָלֹומר
ּברּור ענין הּוא הּימים ּוספירת הּמּדה, ּכללּות ּברּור ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָענין
ספירת הּנה זה ּפי ועל מּדה, ׁשּבכל ּופרט ּפרט ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל
ׁשענין ּכיון הּמּדֹות, ּפרטי ּכל ּברּור ענין ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּימים
(ּכּנ"ל), ּומעׂשה ּדּבּור ּבמחׁשבה ּבפֹועל לעבֹודה ׁשּי ְְֲֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָּזה
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צמח. בהגהת ו.15)פי"ב ג, חמישי16)משלי נתיב אדם תולדות ספר

ג). מד, – שי"ג (ויניציאה רביעי ומוספין17)חלק תמידין הל' רמב"ם

ועוד. שו. מצוה חינוך הכ"ב. משה18)פ"ז מטה א. סו, מנחות תוס'

    
חגֿהפסח של eaהשני ÔÈÚ ‡e‰L ÓBÚ‰ ˙˜‰ ÈÁ‡Ïe .¿«¬≈«¿»«»∆∆ƒ¿»≈

Lc ˙Bcn‰ e„ ‰„BÚ‰ ‰‡a ,˙ÈÓ‰a‰ Lc ÔÈÁBn‰«ƒ¿∆∆««¬ƒ»»»¬»¿≈«ƒ¿∆∆
,ÓBÚ‰ ˙È È„È ÏÚ ˙ÈÓ‰a‰:לשתים מתחלקת עצמה זו ועבודה ««¬ƒ«¿≈¿ƒ«»∆

ÈÚeL ÈÓÓÏe ÈÓBÈ ÈÓÓÏ"אחד יום ("היום הימים למנות (מצוה ¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿≈¿≈
השבועות למנות ומצוה וכו')

לעומר" אחד שבוע ("היום..

˜‰c˙וכו') ,eÈ‰Â .¿«¿¿«¿»«
ea ÔÈÚ ‡e‰L ÓBÚ‰»∆∆ƒ¿»≈
Ï‡ ÌÈÎiL‰ ÔÈÁBn‰«ƒ««»ƒ∆
„Á‡ ÌBÈa ‰Ê È‰ ,˙Bcn‰«ƒ¬≈∆¿∆»

העומר) ספירת «¿Ïaƒ„,(של
˙È Ï‡ ,ÔÈa ÊË¿ƒ»¬»¿ƒ«
ea ÔÈÚ ‡e‰L ÓBÚ‰»∆∆ƒ¿»≈
ÏÚ ‰p‰ ,ÔÓˆÚ ˙Bcn‰«ƒ«¿»ƒ≈«
ea‰ ˜ÈtÓ ‡Ï ‰Ê∆…«¿ƒ«≈
Èˆ ‡l‡ ,˙eÏÏÎaƒ¿»∆»»ƒ
Ï ,ÈËt ea ˙BÈ‰Ïƒ¿≈¿»ƒ¿»≈
Èa ‰cÓe ‰cÓ Ïk»ƒ»ƒ»ƒ¿≈

dÓˆÚשבע לספור הסיבה וזו «¿»
מידות שבע כנגד - ,שבועות
Èˆ ea‰L ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«≈»ƒ
,˙eiËt ÈËa ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ
‡È‰L Èk ‰cÓ Ïk Ï¿»≈»ƒ»¿ƒ∆ƒ
˙Bcn‰ 'Ê ÏkÓ ‰ÏeÏk- ¿»ƒ»«ƒ

לפרט צריך מידה, - שבוע בכל

המידה פרטי שהם הימים, מספר

להלן) eÈ‰Â,(כמבואר .¿«¿
‡e‰ ˙eÏÏÎa ea‰L∆«≈ƒ¿»

„Ïa ÈÓ „aהאדם - ¿∆∆«ƒƒ¿»
לו הגורם כללי זעזוע מקבל

לא עדיין בזה אך מגסותו, לצאת

ונקראת מעשיו, פרטי את משנה

הזזה - מקיף' 'בדרך זו: הזזה

חדרה לא שעדיין 'מלמעלה'

בפנימיותו ÚBהיטב BÈ‡Â ,¿≈≈«
ÏÚBtÏהנהגתו ,לשנות ¿«

‰„BÚ‰ ‡e‰ Ú‰Â¿»ƒ»»¬»
Ë‡Ï Ë‡Ïמידה כל לבדוק ¿«¿»

בפרטיות BÓˆÚומידה ÁÎa ,¿…««¿
ea‰ e‰fL ,‡˜Âc«¿»∆∆«≈
Èk ,˙eiËt ÈËaƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ
'ÊÓ ‰ÏeÏk ‰cÓ ÏkL∆»ƒ»¿»ƒ
‰Ê È„È ÏÚL ,˙BcÓƒ∆«¿≈∆
ÔB‡a ‰„BÚ‰ ˙ÈÚ«¬≈»¬»¿∆

e‰Úc ÈÎc ÏÎaLבכל=] ∆¿»¿»∆»≈
ה'] את דע 15ÏkMעניניך ,∆»

ÈÚack eÈ‰i ‰ÚÓe eac ‰LÁÓc ÌÈÈÚ‰ ÈËt[כראוי=]. ¿»≈»ƒ¿»ƒ¿«¬»»ƒ«¬∆ƒ¿ƒ∆»ƒ
,ÈÚeL ÈÓÓÏ ˜ ‡Ï ‡È‰ ÓBÚ‰ ˙È ˙ÂˆnL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ«»∆ƒ…«¿ƒ¿≈¿≈
,ÈÓBÈ ÈÓÓÏ ‡e‰ Ú‰ ‡l‡ ,˙eÏÏÎa ‰cÓ Ïk ea eÈ‰c¿«¿≈»ƒ»ƒ¿»∆»»ƒ»¿ƒ¿≈≈
„B‰aL „B‰ 'ÂÎ „ÁaL „Á ,˙eiËa ˙Bcn‰ ea eÈ‰c¿«¿≈«ƒƒ¿»ƒ∆∆∆¿∆∆∆¿
˙eÎÏÓÏ „Ú 'ÂÎ«¿«¿

˙eÎÏÓaLיביא הבא (בסעיף ∆¿«¿
לפ המידותדוגמאות אחרי).רטי

ספירת במצות כי שנתבאר

בירור עניינים: ב' העומר

ספירת - כללי באופן המידות

באופן ובירור שבועות, שבעה

הימים, ספירת - ∆«Êe‰פרטי
ea ˙Úc ‡Ï LÈ≈¿»≈«««≈

ÌÁeÈ16מרבותינו) ¿»
הרא"ש) של תלמידו הראשונים,

‰f‰ ÔÓÊaLבגלות -LÈ ∆ƒ¿««∆≈
ÈÓÓÏ ‰Âˆn‰ ÔÈa ˜elÁƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÈÓÓÏ ‰eˆn‰Ï ÈÓBÈ≈¿«ƒ¿»¿ƒ¿≈
LÈ ,‰p‰c .ÈÚeL¿≈¿ƒ≈≈

ÌÈÓB‡17ÔÓÊa ÌbL ¿ƒ∆«ƒ¿«
˙eÏb‰מקריבים אין כאשר «»

העומר È˙קרבן ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ«
‡˙ÈB‡cÓ ‡È‰ ÓBÚ‰»∆ƒƒ¿«¿»

מהתורה] גמור LÈÂ[=חיוב ,¿≈
ÌÈÓB‡18˙eÏb‰ ÔÓÊaL ¿ƒ∆ƒ¿««»

‡È‰ ÓBÚ‰ ˙È ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ«»∆ƒ
ÔacÓ ˜מתקנת [=חיוב «ƒ¿«»»

eÈaחכמים] ‡ .««≈
ÌÁeÈ16ÔÈa ˜lÁÓ ¿»¿«≈≈

˙Èe ÌÈÓi‰ ˙È¿ƒ««»ƒ¿ƒ«
˙ÈL ,˙BÚeM‰«»∆¿ƒ«
‰f‰ ÔÓÊa Ìb ,ÌÈÓi‰«»ƒ«ƒ¿««∆
‡ ,‡˙ÈÈB‡cÓ ‡È‰ƒƒ¿«¿»«
‡È‰ ˙BÚeM‰ ˙È¿ƒ««»ƒ
ÓBÏ LÈÂ .ÔacÓƒ¿«»»¿≈«
,Ïp‰ Èt ÏÚ ‰Êa e‡a‰«≈»∆«ƒ««
‡e‰ ˙BÚeM‰ ˙ÈL∆¿ƒ««»
,‰cn‰ ˙eÏÏk ea ÔÈÚƒ¿»≈¿»«ƒ»
ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈÓi‰ ˙Èe¿ƒ««»ƒƒ¿»
Ëe Ët Ïk ea≈»¿»¿»
‰Ê Èt ÏÚÂ ,‰cÓ ÏÎaL∆¿»ƒ»¿«ƒ∆
‡e‰L ÌÈÓi‰ ˙È ‰p‰ƒ≈¿ƒ««»ƒ∆
ÈËt Ïk ea ÔÈÚƒ¿»≈»¿»≈
‰f ÔÈÚL ÔÂÈk ,˙Bcn‰«ƒ≈»∆ƒ¿»∆
ÏÚBa ‰„BÚÏ iL«»»¬»¿«
‰ÚÓe eac ‰LÁÓa¿«¬»»ƒ«¬∆
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חּיּוב לכן זמן, ּובכל עת ּבכל ויׁשנּה להיֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּצריכה
ּׁשאין מה מּדאֹוריתא, הּוא הּזה ּבזמן ּגם הּימים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָספירת
הּמּדה, ּכללּות ּברּור ענין ׁשהּוא הּׁשבּועֹות ספירת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּכן
ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה ּבפֹועל לעבֹודה ׁשּי ּזה ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין
יֹומי, ּדממני העבֹודה לגּבי מעלה ּבזה ׁשּיׁש אף ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּנה
ּיֹותר, נעלה ענין ׁשּזהּו ּבכללּותּה הּמּדה ּברּור ׁשּזהּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכיון
ׁשאינּה ּיֹותר נעלית עבֹודה ׁשּזֹוהי ּכיון ּגיסא, לאיד ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהרי
הּכח לנּו אין הּזה ּבּזמן הּנה ּבפֹועל, למעׂשה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹׁשּיכת
מה על רק הּוא לנּו ׁשּנּתן והּכח הּמּדה, ּכללּות ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹלברר

ּבפֹועל. לעבֹודה ְֲֶַַָָָּׁשּׁשּי

הּמּדֹותe‡eד) התּכּללּות מּדה19ענין ּכל אי , ≈ְְְִִִִֵַַָָָ
החסד, ּבמּדת ּולדגמא הּמּדֹות. מז' ְְְְִִִֶֶַַַָָֻּכלּולה
אהבת הּוא ׁשענינּה עצמּה החסד מּדת ּכללּות על ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנֹוסף
חסד ּדענין הּמּדֹות. מּכל ּגם ּכלּולה היא הרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהוי',
את אֹוהב הּוא הרי להוי' אהבתֹו ׁשּמּצד הינּו ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבחסד
הּתֹורה ּבלּמּוד ׁשעֹוסק מי רֹואה ׁשּכאׁשר הוי', ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאֹוהבי
ּבאהבה מתעֹורר הּוא הרי ׁשמים, ּביראת הּמצֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָוקּיּום
ּבכל התעּסקּותֹו הרי להוי' אהבתֹו מּצד ּכן ּוכמֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָאליו.
וענין ּבזריזּות. היא ּומצֹות לתֹורה הׁשּיכים ְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָהענינים
ּבּקו מתּבטאת להוי' ׁשאהבתֹו הינּו ׁשּבחסד ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּגבּורה
ׁשּבחסד ּתפארת וענין הוי'. מנּגדי את ׁשּׂשֹונא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָההפכי,
מי רֹואה ׁשּכאׁשר מהחסד, הּבאה ההתּפארּות ענין ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּוא
(מיט ועריבּות נֹועם מּתֹו מצֹות ּומקּים ּתֹורה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָּׁשּלֹומד
ׁשּבּתֹורה הּיֹופי על מתּפאר הּוא הרי ּגעׁשמאק), ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָא
לפעֹול הּתֹורה יכֹולה וויפיל) (אֹויף מּדּה ּבאיזֹו ְְְְִִִִִֵַָָָּומצֹות,
(חג"ת), הּמּדֹות עּקרי התּכּללּות על ונֹוסף ְְְִִִֵַַַָָָָָּבאדם.
ׁשּבחסד ּדנצח (נה"י), הּמּדֹות ענפי ּגם ּבחסד ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַּכלּולים
מֹונעים יׁש ּכאׁשר ּגם הּנה להוי' אהבתֹו ׁשּמּצד ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהינּו
מֹונע ּכל נגד לעמֹוד עצמֹו את מנּצח הּוא הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּומעּכבים,
לֹו ואין מּבחּוץ התנּגדּות יׁש ׁשּכאׁשר זאת, ועֹוד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַֹכּו'.

עלי קמים רּבים ּכי כּו', להוי'20ּכח אהבתֹו מּצד הּנה , ֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
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ועוד. יז. וסעיף ב סעיף שם או"ח אדה"ז שו"ע וראה סק"א. סתפ"ט או"ח ברכ"י תרסז. משכני19)אות ד"ה ראה – לקמן בהבא

.5 שבהערה ותש"א תרס"ח ב.20)תרנ"ה, ג, תהלים

    
eÁ ÎÏ ,ÓÊ ÏÎe ˙Ú ÏÎa dLÈÂ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈL ,(Ï"pk)««∆¿ƒ»ƒ¿¿∆¿»¿»≈¿»¿«»≈ƒ
k È‡ ‰Ó ,‡˙ÈB‡cÓ ‡e‰ ‰‰ ÓÊa Ì ÌÈÓ‰ ˙ÈÙÒ¿ƒ««»ƒ«ƒ¿««∆ƒ¿«¿»«∆≈≈
‰ È‡L ,‰cn‰ ˙eÏÏk ea ÈÚ ‡e‰L ˙BÚe‰ ˙ÈÙÒ¿ƒ««»∆ƒ¿»≈¿»«ƒ»∆≈∆
LL Û‡ ‰p‰ ,‰NÚÓe eac ‰LÁÓa ÏÚBÙa ‰„BÚÏ CL«»»¬»¿«¿«¬»»ƒ«¬∆ƒ≈«∆≈

‰„BÚ‰ Èa‚Ï ‰ÏÚÓ ‰Êa»∆«¬»¿«≈»¬»
e‰L ÂÈk ,ÈÓBÈ ÈÓÓc¿ƒ¿≈≈≈»∆∆

n‰ ead˙eÏÏÎa ‰c- ≈«ƒ»ƒ¿»»
- המידה של עיקרה כל בירור

,˙B ‰ÏÚ ÈÚ e‰L∆∆ƒ¿»«¬∆≈
‡ÒÈ C„È‡Ï È‰מצד=] ¬≈¿ƒ»ƒ»

BÚ„‰שני] È‰BL ÂÈk ,≈»∆ƒ¬»
˙ÎL dÈ‡L ˙B ˙ÈÏÚ«¬≈≈∆≈»«∆∆
‰p‰ ,ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ¿«¬∆¿«ƒ≈
Ák‰ eÏ È‡ ‰‰ Óa«¿««∆≈»«…«
,‰cn‰ ˙eÏÏk Ï¿»≈¿»«ƒ»
˜ ‡e‰ eÏ pL Ák‰Â¿«…«∆ƒ»»«
‰„BÚÏ C ‰Ó ÏÚ««∆«»»¬»

.ÏÚBÙaהעבודה לסיכום, ¿«
היא ספירתֿהעומר של הפנימית

כיון בפרוטרוט, המידות בירור

המידות. מכל כלולה מדה שכל

דוגמאות יביא הבא בסעיף

ועבודת המדות. להתכללות

בכל להתמקד 'ספירתֿהעומר',

המידה מתוך פרטית מידה

ולבררה. הכללית,

˙eÏk˙‰ ÈÚ e‡e („≈ƒ¿»ƒ¿«¿
˙Bcn‰19‰cÓ Ïk CÈ‡ , «ƒ≈»ƒ»

.˙Bcn‰ 'ÊÓ ‰ÏeÏk¿»ƒ«ƒ
,„ÒÁ‰ ˙cÓa ‡Ó‚„Ïe¿À¿»¿ƒ««∆∆
˙cÓ ˙eÏÏk ÏÚ ÛÒBpL∆»«¿»ƒ«
dÈÚL dÓÚ „ÒÁ‰«∆∆«¿»∆ƒ¿»»

'ÈÂ‰ ˙‰‡ ‡e‰'ה אהבת - «¬«¬«»
שבאדם ה'חסד' מידת מצד ,היא
ÏkÓ Ì ‰ÏeÏk ‡È‰ È‰¬≈ƒ¿»«ƒ»
„ÒÁ ÈÚc .˙Bcn‰«ƒ¿ƒ¿»∆∆

„ÒÁaLהחסד [=מידת ∆¿∆∆
מתבטאת שגם כפי (אהבה)

(אהבה)] חסד של ¿»‰eÈבענין
È‰ 'ÈÂ‰Ï B˙‰‡ „nL∆ƒ««¬»«¬«»¬≈
È‰B‡ ˙‡ ‰B‡ ‡e‰≈∆¬≈
ÈÓ ‰‡B L‡kL ,'ÈÂ‰¬«»∆«¬∆∆ƒ

‡e‰ È‰ ,ÌÈÓL ˙‡Èa ˙Bn‰ Ìe˜Â ‰B‰ „enÏa ˜ÒBÚL∆≈¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿«»«ƒ¬≈
È‰ 'ÈÂ‰Ï B˙‰‡ „Ó k BÓÎe .ÂÈÏ‡ ‰‰‡a BÚ˙Óƒ¿≈¿«¬»≈»¿≈ƒ««¬»«¬«»¬≈
‡È‰ ˙BÓe ‰B˙Ï ÌÈÎL‰ ÌÈÈÚ‰ ÏÎa B˙e˜Ú˙‰ƒ¿«¿¿»»ƒ¿»ƒ««»ƒ¿»ƒ¿ƒ

„ÒÁaL ‰e ÈÚÂ .˙eÊÈÊaבאופן שמתבטאת כפי החסד [=מידת ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆¿∆∆
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ט   

חּיּוב לכן זמן, ּובכל עת ּבכל ויׁשנּה להיֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּצריכה
ּׁשאין מה מּדאֹוריתא, הּוא הּזה ּבזמן ּגם הּימים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָספירת
הּמּדה, ּכללּות ּברּור ענין ׁשהּוא הּׁשבּועֹות ספירת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּכן
ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה ּבפֹועל לעבֹודה ׁשּי ּזה ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין
יֹומי, ּדממני העבֹודה לגּבי מעלה ּבזה ׁשּיׁש אף ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּנה
ּיֹותר, נעלה ענין ׁשּזהּו ּבכללּותּה הּמּדה ּברּור ׁשּזהּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכיון
ׁשאינּה ּיֹותר נעלית עבֹודה ׁשּזֹוהי ּכיון ּגיסא, לאיד ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהרי
הּכח לנּו אין הּזה ּבּזמן הּנה ּבפֹועל, למעׂשה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹׁשּיכת
מה על רק הּוא לנּו ׁשּנּתן והּכח הּמּדה, ּכללּות ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹלברר

ּבפֹועל. לעבֹודה ְֲֶַַָָָּׁשּׁשּי

הּמּדֹותe‡eד) התּכּללּות מּדה19ענין ּכל אי , ≈ְְְִִִִֵַַָָָ
החסד, ּבמּדת ּולדגמא הּמּדֹות. מז' ְְְְִִִֶֶַַַָָֻּכלּולה
אהבת הּוא ׁשענינּה עצמּה החסד מּדת ּכללּות על ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנֹוסף
חסד ּדענין הּמּדֹות. מּכל ּגם ּכלּולה היא הרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהוי',
את אֹוהב הּוא הרי להוי' אהבתֹו ׁשּמּצד הינּו ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבחסד
הּתֹורה ּבלּמּוד ׁשעֹוסק מי רֹואה ׁשּכאׁשר הוי', ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאֹוהבי
ּבאהבה מתעֹורר הּוא הרי ׁשמים, ּביראת הּמצֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָוקּיּום
ּבכל התעּסקּותֹו הרי להוי' אהבתֹו מּצד ּכן ּוכמֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָאליו.
וענין ּבזריזּות. היא ּומצֹות לתֹורה הׁשּיכים ְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָהענינים
ּבּקו מתּבטאת להוי' ׁשאהבתֹו הינּו ׁשּבחסד ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּגבּורה
ׁשּבחסד ּתפארת וענין הוי'. מנּגדי את ׁשּׂשֹונא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָההפכי,
מי רֹואה ׁשּכאׁשר מהחסד, הּבאה ההתּפארּות ענין ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּוא
(מיט ועריבּות נֹועם מּתֹו מצֹות ּומקּים ּתֹורה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָּׁשּלֹומד
ׁשּבּתֹורה הּיֹופי על מתּפאר הּוא הרי ּגעׁשמאק), ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָא
לפעֹול הּתֹורה יכֹולה וויפיל) (אֹויף מּדּה ּבאיזֹו ְְְְִִִִִֵַָָָּומצֹות,
(חג"ת), הּמּדֹות עּקרי התּכּללּות על ונֹוסף ְְְִִִֵַַַָָָָָּבאדם.
ׁשּבחסד ּדנצח (נה"י), הּמּדֹות ענפי ּגם ּבחסד ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַּכלּולים
מֹונעים יׁש ּכאׁשר ּגם הּנה להוי' אהבתֹו ׁשּמּצד ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהינּו
מֹונע ּכל נגד לעמֹוד עצמֹו את מנּצח הּוא הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּומעּכבים,
לֹו ואין מּבחּוץ התנּגדּות יׁש ׁשּכאׁשר זאת, ועֹוד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַֹכּו'.

עלי קמים רּבים ּכי כּו', להוי'20ּכח אהבתֹו מּצד הּנה , ֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

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

ועוד. יז. וסעיף ב סעיף שם או"ח אדה"ז שו"ע וראה סק"א. סתפ"ט או"ח ברכ"י תרסז. משכני19)אות ד"ה ראה – לקמן בהבא

.5 שבהערה ותש"א תרס"ח ב.20)תרנ"ה, ג, תהלים

    
eÁ ÎÏ ,ÓÊ ÏÎe ˙Ú ÏÎa dLÈÂ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈL ,(Ï"pk)««∆¿ƒ»ƒ¿¿∆¿»¿»≈¿»¿«»≈ƒ
k È‡ ‰Ó ,‡˙ÈB‡cÓ ‡e‰ ‰‰ ÓÊa Ì ÌÈÓ‰ ˙ÈÙÒ¿ƒ««»ƒ«ƒ¿««∆ƒ¿«¿»«∆≈≈
‰ È‡L ,‰cn‰ ˙eÏÏk ea ÈÚ ‡e‰L ˙BÚe‰ ˙ÈÙÒ¿ƒ««»∆ƒ¿»≈¿»«ƒ»∆≈∆
LL Û‡ ‰p‰ ,‰NÚÓe eac ‰LÁÓa ÏÚBÙa ‰„BÚÏ CL«»»¬»¿«¿«¬»»ƒ«¬∆ƒ≈«∆≈

‰„BÚ‰ Èa‚Ï ‰ÏÚÓ ‰Êa»∆«¬»¿«≈»¬»
e‰L ÂÈk ,ÈÓBÈ ÈÓÓc¿ƒ¿≈≈≈»∆∆

n‰ ead˙eÏÏÎa ‰c- ≈«ƒ»ƒ¿»»
- המידה של עיקרה כל בירור

,˙B ‰ÏÚ ÈÚ e‰L∆∆ƒ¿»«¬∆≈
‡ÒÈ C„È‡Ï È‰מצד=] ¬≈¿ƒ»ƒ»

BÚ„‰שני] È‰BL ÂÈk ,≈»∆ƒ¬»
˙ÎL dÈ‡L ˙B ˙ÈÏÚ«¬≈≈∆≈»«∆∆
‰p‰ ,ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ¿«¬∆¿«ƒ≈
Ák‰ eÏ È‡ ‰‰ Óa«¿««∆≈»«…«
,‰cn‰ ˙eÏÏk Ï¿»≈¿»«ƒ»
˜ ‡e‰ eÏ pL Ák‰Â¿«…«∆ƒ»»«
‰„BÚÏ C ‰Ó ÏÚ««∆«»»¬»

.ÏÚBÙaהעבודה לסיכום, ¿«
היא ספירתֿהעומר של הפנימית

כיון בפרוטרוט, המידות בירור

המידות. מכל כלולה מדה שכל

דוגמאות יביא הבא בסעיף

ועבודת המדות. להתכללות

בכל להתמקד 'ספירתֿהעומר',

המידה מתוך פרטית מידה

ולבררה. הכללית,

˙eÏk˙‰ ÈÚ e‡e („≈ƒ¿»ƒ¿«¿
˙Bcn‰19‰cÓ Ïk CÈ‡ , «ƒ≈»ƒ»

.˙Bcn‰ 'ÊÓ ‰ÏeÏk¿»ƒ«ƒ
,„ÒÁ‰ ˙cÓa ‡Ó‚„Ïe¿À¿»¿ƒ««∆∆
˙cÓ ˙eÏÏk ÏÚ ÛÒBpL∆»«¿»ƒ«
dÈÚL dÓÚ „ÒÁ‰«∆∆«¿»∆ƒ¿»»

'ÈÂ‰ ˙‰‡ ‡e‰'ה אהבת - «¬«¬«»
שבאדם ה'חסד' מידת מצד ,היא
ÏkÓ Ì ‰ÏeÏk ‡È‰ È‰¬≈ƒ¿»«ƒ»
„ÒÁ ÈÚc .˙Bcn‰«ƒ¿ƒ¿»∆∆

„ÒÁaLהחסד [=מידת ∆¿∆∆
מתבטאת שגם כפי (אהבה)

(אהבה)] חסד של ¿»‰eÈבענין
È‰ 'ÈÂ‰Ï B˙‰‡ „nL∆ƒ««¬»«¬«»¬≈
È‰B‡ ˙‡ ‰B‡ ‡e‰≈∆¬≈
ÈÓ ‰‡B L‡kL ,'ÈÂ‰¬«»∆«¬∆∆ƒ

‡e‰ È‰ ,ÌÈÓL ˙‡Èa ˙Bn‰ Ìe˜Â ‰B‰ „enÏa ˜ÒBÚL∆≈¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿«»«ƒ¬≈
È‰ 'ÈÂ‰Ï B˙‰‡ „Ó k BÓÎe .ÂÈÏ‡ ‰‰‡a BÚ˙Óƒ¿≈¿«¬»≈»¿≈ƒ««¬»«¬«»¬≈
‡È‰ ˙BÓe ‰B˙Ï ÌÈÎL‰ ÌÈÈÚ‰ ÏÎa B˙e˜Ú˙‰ƒ¿«¿¿»»ƒ¿»ƒ««»ƒ¿»ƒ¿ƒ

„ÒÁaL ‰e ÈÚÂ .˙eÊÈÊaבאופן שמתבטאת כפי החסד [=מידת ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆¿∆∆
גבורה] B˙‰‡Lשל eÈ‰«¿∆«¬»

Âwa ˙‡Ëa˙Ó 'ÈÂ‰Ï«¬«»ƒ¿«≈««
L ,ÈÎÙ‰‰'ה את אהבתו מפני «»¿ƒ∆

.'ÈÂ‰ È„Ó ˙‡ ‡B≈∆¿«¿≈¬«»
„ÒÁaL ˙‡Ù ÈÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿∆∆∆¿∆∆
˙e‡˙‰‰ ÈÚ ‡e‰ƒ¿»«ƒ¿»¬
L‡kL ,„ÒÁ‰Ó ‰‡a‰«»»≈«∆∆∆«¬∆
‰B „ÓB ÈÓ ‰‡B∆ƒ∆≈»
ÌÚB CBÓ ˙BÓ Ì˜Óe¿«≈ƒ¿ƒ«
‡ ËÈÓ) ˙eÈÚÂ«¬≈ƒ«
‡e‰ È‰ ,(˜‡ÓLÚ∆¿«¬≈
ÈÙB‰ ÏÚ ‡˙Óƒ¿»≈««ƒ
BÊÈ‡a ,˙BÓe ‰BaL∆«»ƒ¿¿≈

ÂÂ ÛÈB‡) dcÓ(ÏÈÙÈ ƒ»ƒƒ
ÏBÚÙÏ ‰B‰ ‰ÏBÎÈ¿»«»ƒ¿

.Ì„‡aכאן עד נתבאר »»»
מידות כלולות החסד שבמידת

עיקר שהם ותפארת, גבורה חסד

ÏÚהמידות. ÛÒBÂ¿»«
˙Bcn‰ ÈwÚ ˙eÏk˙‰ƒ¿«¿ƒ»≈«ƒ
„ÒÁa ÌÈÏeÏk ,(˙"‚Á)¿ƒ¿∆∆
(È"‰) ˙Bcn‰ ÈÙÚ Ì- ««¿≈«ƒ

המידות, מעיקר כתוצאה הבאים

אלו מידות להוריד ועניינם

Ácלפועל [=מידת, ¿∆«
‰ÒÁaLeÈ„הניצחון] ∆¿∆∆«¿

‰p‰ 'ÈÂ‰Ï B˙‰‡ „nL∆ƒ««¬»«¬«»ƒ≈
ÌÈÚBÓ LÈ L‡k Ì««¬∆≈¿ƒ
‡e‰ È‰ ,ÌÈkÚÓe¿«¿ƒ¬≈
„BÓÚÏ BÓÚ ˙‡ ÁÓ¿«≈«∆«¿«¬

Â .'ÂÎ ÚBÓ Ïk „‚רק לא ∆∆»≈«¿
ומקיים עצמו על שמתגבר

הנצח), (ֿמידת ומצוות התורה

L‡kLאלא ,˙‡Ê „BÚ…∆«¬∆
È‡Â eÁaÓ ˙e„˙‰ LÈ≈ƒ¿«¿ƒ«¿≈
ÌÈa Èk ,'eÎ Ák BÏ…«ƒ«ƒ

ÈÏÚ ÌÈÓ˜20=]דוד (דברי »ƒ»»
עלי קמים רבים אדם בני המלך:)

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



י   

הֹוד ענין ׁשּזהּו כּו' הּמנּגדים עם לֹוחם הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָהרי
מאיזה ּכאׁשר ׁשּגם הינּו ׁשּבחסד יסֹוד וענין ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבחסד.
אהבתֹו מּצד הּנה ּומצֹות, לתֹורה מׁשיכה לֹו אין ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָטעם
עד נפשֹו, ּתנּועֹות ּבכל לזה מתקּׁשר הּוא הרי ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָלהוי'
הּמחׁשבה ׁשּכל ועד ּומצֹות, לתֹורה ּבתׁשּוקה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּמתעֹורר
ענין ׁשּזהּו ּומצֹות, ּבּתֹורה רק הם ׁשּלֹו ּומעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּדּבּור
מּכל ּכלּולה החסד ׁשּמּדת ּוכׁשם ׁשּבחסד. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמלכּות
מּכל ּכלּולה מּדה ּׁשּכל הּמּדֹות, ּבכל ּגם הּוא ּכן ְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּמּדֹות,

ִַהּמּדֹות.

‰p‰Â'מז מּדה ּכל ּכלּולה האלקית ׁשּבנפׁש ּכׁשם ¿ƒ≈ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
את ׁשהרי הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם הּוא ּכן ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַהּמּדֹות,

האלקים עׂשה ּזה לעּמת הּנה21ּזה החסד, ּבמּדת ּוכמֹו . ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּגׁשמּיים לדברים ׁשאהבתֹו הינּו ׁשּבחסד חסד ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָענין
ׁשּבחסד ּוגבּורה לגׁשמּיּות. ּגלּויה ּבתׁשּוקה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָמתּבטאת
את ׂשֹונא הּוא הרי ּגׁשמּיים לדברים אהבתֹו ׁשּמּצד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהיינּו
מתאים אי לֹו: אֹומרים ׁשּכאׁשר ּזה, ּבענין לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַהמנּגד
מעלת לפי ׁשאינם ּבהמּיים ּבענינים ׁשקּוע להיֹות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָל
היינּו ׁשּבחסד ותפארת אֹותם. ׂשֹונא הּוא הרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהאדם,
ּגם הּוא הּנה ּגׁשמּיים, לענינים המׁשכתֹו על ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּנֹוסף
ּבזה (זי קאכט אּון זי ּבארימט (ער ּומתלהב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמתּפאר
הינּו ׁשּבחסד נצח וענין ּגׁשמּיים. לענינים נמׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
לדברים הּמׁשיכה אצלֹו חסרה סּבה מאיזֹו ּכאׁשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּגם
כו'. ּתׁשּוקה לפעֹול עצמֹו את מנּצח הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָּגׁשמּיים,
ׁשּמבּיׁשים מּבחּוץ, התנּגדּות ּכׁשּיׁשנה ׁשּגם מּזה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָויתרה
אברהם ּבן יהּודי ּכיצד ראּו ואֹומרים: אֹותֹו, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָּומבּזים
ּבענינים יֹותר ועֹוד ּבהמּיים, ּבענינים ׁשקּוע ויעקב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹיצחק
ּתאּותֹו, את יבלּבל לא ׁשּזה לֹוחם הּוא הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹאסּורים,

ּׁשּבאׁש עד ּתאותֹו ּגדלה ּכ וכל ׁשּבחסד. הֹוד ענין ּזהּו ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ּדּבּור הּמחׁשבה ׁשּגם ועד ׁשּבחסד, יסֹוד ענין ׁשּזהּו ּבהּתאוה, התקּׁשרּות ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלידי
לכלל ׁשּבא עד ּדחי, אל מּדחי הֹול וכ חמרּים, ּבענינים הם ׁשלֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּומעׂשה

ׁשּבחסד. מלכּות ענין ׁשּזהּו אסּורים, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָּדברים

ּבעֹומרp‰Â‰ה) ל"ג ּביֹום נׁשלם הּמּדֹות ּפרטי ּברּור ענין ּבחינת22עּקר ׁשהּוא , ¿ƒ≈ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הֹוד ּדהּנה ּבזה, והענין הּמּדֹות. לעּקר הּסֹוף ׁשּזהּו ׁשּבהֹוד, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהֹוד
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ההֹודאה ּבענין ּתחּתֹונה הּיֹותר הּמדריגה היא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּבהֹוד
ּבׂשכלֹו. מבין ׁשאינֹו אף הּוא ׁשּכן ׁשּמֹודה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָּגּופא,
עם ּכל מעין ׁשּנפלא ּגדֹול חכם יׁש ּדהּנה, לזה, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻוהּדגמא
לֹו יׁש ׁשּבכלל ּפי על ׁשאף קטן, חכם ּגם ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבחכמתֹו,
חכמתֹו את מבין אינֹו הּוא ּגם הרי, הּׂשכל, לענין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיכּות
לֹו ׁשּיׁש ּכיון מקֹום, ּומּכל הּגדֹול, החכם ׁשל ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּנפלאה
ׁשּׁשֹומע הּׂשכל את מבין ׁשאינֹו אף הּנה לׂשכל, ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּיכּות
מפלא ׂשכלי ענין ׁשּזהּו רֹואה הּוא הרי הּגדֹול, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמהחכם
אֹו יֹודע ׁשהּוא לֹומר אפׁשר ׁשאי אמת הן ולכן, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּביֹותר.
(אף מֹודה הּוא הרי אֹופן ּבכל אבל הּדבר, את ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָמּׂשיג
לפי והינּו מּלפניו, להתּבּטל ׁשּצרי מבין) ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו
לֹו ׁשּיׁש וכיון ּביֹותר, מפלא ׂשכלי ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּמרּגיׁש
לפניו, להתּבּטל ׁשּצרי מבין הּוא הרי לׂשכל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיכּות
ּפׁשּוט איׁש אבל מּׂשיג. ואינֹו יֹודע ׁשאינֹו ּפי על ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאף
עליו לֹומר ׁשּי לא הרי ּכלל, לׂשכל ׁשּי ׁשאינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּביֹותר
החכם אל ּולהתּבּטל להֹודֹות ׁשּצרי מבין ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאפּלּו
הּוא ּגּופא ּזה ענין הּנה ּומתּבּטל, ּׁשּמֹודה ּומה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּגדֹול,
הֹודאה ׁשּבהֹוד, הֹוד ענין וזהּו הֹודאה. ּבדר ְְְְְִֶֶֶֶֶָָָָָאצלֹו
חב"ד מּצד אינֹו ּגּופא (הֹודאה) ההֹוד ׁשענין ְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּבהֹודאה,
ּוכמֹו ּבעלמא. הֹודאה מּצד אּלא חג"ת, מּצד ְְְִִֶַַָָָָָאֹו
על כּו' ל אנחנּו מֹודים ּדרּבנן: מֹודים ּבנֹוסח ְְְְֲִִִֶַַַַָָָׁשאֹומרים
הּמדריגה וזֹוהי ׁשּבהֹודאה. הֹודאה ,ל מֹודים ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשאנּו

רז"ל אמרּו ּזה ׁשעל ּבקדּׁשה, אחרֹונה ּדלא23הּיֹותר מאן ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
אין ּכאׁשר ּגם ּכי, הּמתים, לתחּית קם אינֹו ּבמֹודים ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכרע
ׁשּצרי לכלֿהּפחֹות ׁשּיֹודע ּכיון הרי הּידיעה, ענין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאצלֹו
ידיעה ּגם לֹו אין אם ואפּלּו ּתקוה. לֹו יׁש אזי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָלהֹודֹות,
ּבלבד הֹודאה מּצד להֹודֹות ּבעצמֹו לפעֹול יכֹול אבל ְְְְְֲִִִַַַָָָָזֹו,

אבל ּתקוה. לֹו ויׁש ׁשּבהֹוד, הֹוד ׁשל ּבדרּגא לכלֿהּפחֹות הּוא הרי ידיעה, ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹללא
ׁשדרתֹו אזי ׁשּבהֹודאה, ההֹודאה ענין ּגם אצלֹו ׁשחסר ּבמֹודים, ּכרע ּדלא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמאן

לנחׁש קדּׁשה.23נהּפכת לעניני ׁשּיכּות לֹו ׁשאין והינּו, , ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

‰Êeּבר ׁשמעֹון רּבי ׁשל העבדא ּדהּנה, לרׁשּב"י, ּבעֹומר ּדל"ג הּקׁשר יּובן »∆ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
לעיל ׁשּנתּבאר (ּכמֹו ּתחת עֹומק עם רּום עֹומק לקּׁשר היתה ),24יֹוחאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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יי   

ההֹודאה ּבענין ּתחּתֹונה הּיֹותר הּמדריגה היא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּבהֹוד
ּבׂשכלֹו. מבין ׁשאינֹו אף הּוא ׁשּכן ׁשּמֹודה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָּגּופא,
עם ּכל מעין ׁשּנפלא ּגדֹול חכם יׁש ּדהּנה, לזה, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻוהּדגמא
לֹו יׁש ׁשּבכלל ּפי על ׁשאף קטן, חכם ּגם ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבחכמתֹו,
חכמתֹו את מבין אינֹו הּוא ּגם הרי, הּׂשכל, לענין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיכּות
לֹו ׁשּיׁש ּכיון מקֹום, ּומּכל הּגדֹול, החכם ׁשל ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּנפלאה
ׁשּׁשֹומע הּׂשכל את מבין ׁשאינֹו אף הּנה לׂשכל, ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּיכּות
מפלא ׂשכלי ענין ׁשּזהּו רֹואה הּוא הרי הּגדֹול, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמהחכם
אֹו יֹודע ׁשהּוא לֹומר אפׁשר ׁשאי אמת הן ולכן, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּביֹותר.
(אף מֹודה הּוא הרי אֹופן ּבכל אבל הּדבר, את ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָמּׂשיג
לפי והינּו מּלפניו, להתּבּטל ׁשּצרי מבין) ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו
לֹו ׁשּיׁש וכיון ּביֹותר, מפלא ׂשכלי ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּמרּגיׁש
לפניו, להתּבּטל ׁשּצרי מבין הּוא הרי לׂשכל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיכּות
ּפׁשּוט איׁש אבל מּׂשיג. ואינֹו יֹודע ׁשאינֹו ּפי על ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאף
עליו לֹומר ׁשּי לא הרי ּכלל, לׂשכל ׁשּי ׁשאינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּביֹותר
החכם אל ּולהתּבּטל להֹודֹות ׁשּצרי מבין ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאפּלּו
הּוא ּגּופא ּזה ענין הּנה ּומתּבּטל, ּׁשּמֹודה ּומה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּגדֹול,
הֹודאה ׁשּבהֹוד, הֹוד ענין וזהּו הֹודאה. ּבדר ְְְְְִֶֶֶֶֶָָָָָאצלֹו
חב"ד מּצד אינֹו ּגּופא (הֹודאה) ההֹוד ׁשענין ְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּבהֹודאה,
ּוכמֹו ּבעלמא. הֹודאה מּצד אּלא חג"ת, מּצד ְְְִִֶַַָָָָָאֹו
על כּו' ל אנחנּו מֹודים ּדרּבנן: מֹודים ּבנֹוסח ְְְְֲִִִֶַַַַָָָׁשאֹומרים
הּמדריגה וזֹוהי ׁשּבהֹודאה. הֹודאה ,ל מֹודים ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשאנּו

רז"ל אמרּו ּזה ׁשעל ּבקדּׁשה, אחרֹונה ּדלא23הּיֹותר מאן ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
אין ּכאׁשר ּגם ּכי, הּמתים, לתחּית קם אינֹו ּבמֹודים ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכרע
ׁשּצרי לכלֿהּפחֹות ׁשּיֹודע ּכיון הרי הּידיעה, ענין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאצלֹו
ידיעה ּגם לֹו אין אם ואפּלּו ּתקוה. לֹו יׁש אזי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָלהֹודֹות,
ּבלבד הֹודאה מּצד להֹודֹות ּבעצמֹו לפעֹול יכֹול אבל ְְְְְֲִִִַַַָָָָזֹו,

אבל ּתקוה. לֹו ויׁש ׁשּבהֹוד, הֹוד ׁשל ּבדרּגא לכלֿהּפחֹות הּוא הרי ידיעה, ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹללא
ׁשדרתֹו אזי ׁשּבהֹודאה, ההֹודאה ענין ּגם אצלֹו ׁשחסר ּבמֹודים, ּכרע ּדלא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמאן

לנחׁש קדּׁשה.23נהּפכת לעניני ׁשּיכּות לֹו ׁשאין והינּו, , ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

‰Êeּבר ׁשמעֹון רּבי ׁשל העבדא ּדהּנה, לרׁשּב"י, ּבעֹומר ּדל"ג הּקׁשר יּובן »∆ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
לעיל ׁשּנתּבאר (ּכמֹו ּתחת עֹומק עם רּום עֹומק לקּׁשר היתה ),24יֹוחאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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יב   

למעלה ׁשרׁשֹו לׁשרׁש עד רּום דעֹומק ההתּגּלּות ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹולכן,
ׁשּבהֹוד, הֹוד ספירת ׁשהּוא ּבעֹומר, ּבל"ג היתה ְְְְְִֶֶֶַָָָָָמעלה,
נׁשלמת ׁשּבּה ּבעבֹודה, ּתחּתֹונה הּיֹותר המדריגה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזֹוהי
ּפתיחת להיֹות יכֹולה ואז הּמּדֹות, עּקרי דברּור ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהעבֹודה
ׁשעל מעלה, למעלה ׁשרׁשֹו ׁשרׁש וגּלּוי להמׁשכת ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּצּנֹור
והּכח הּתֹורה. ּפנימּיּות ּגלּוי יׂשראל לכל יּגיע זה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹידי
ּדהֹוד העבֹודה ידי על הּוא לזה הּצּנֹור ּפתיחת ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָלפעֹול

ּתֹורה ׁשל עּלּה עֹול, הּקּבלת ענין ׁשהּוא (ּכמֹו25ׁשּבהֹוד, ְְְִֶֶֶַַַָָָָֻ
לעיל ּדזמן26ׁשּנתּבאר ּבהגּבלֹות מתחׁשב ׁשאינֹו והינּו, ,( ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

טעם ּפי על ׁשלא לגמרי היא עבֹודתֹו ּוכללּות ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּומקֹום,
אינםו והּזמן ׁשהּמקֹום ּבלבד זֹו לא הּנה ולכן, דעת, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּבזמן ׁשּגם אדרּבה, אּלא עליו, ּומסּתירים ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמעלימים
לכם. ּדּוספרּתם הענין ּפֹועל הּוא הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָּומקֹום

הׁשּבתe‰ÊÂו) מּמחרת לכם ּוספרּתם ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְֳִֶֶֶַַַַַַָָָָ
סדר ּכללּות ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּדוקא.
ולא מּטי ואחּור, קדימה ׁשל ּבדרּגא נקּבע ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות

זמּנים27מּטי וסדר זמּנים ענין הּוא הּדברים ּובכללּות ,28. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ
לברר לכם, ּדּוספרּתם הענין להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאמנם,
ּתחת, ּבעֹומק מּטה למּטה עד ההׁשּתלׁשלּות סדר ּכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאת

הּוא ּזה על הּכח ׁשּלמעלההּנה ּבחינה הּׁשּבת, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
הּזמן ענין נעלית29מּכללּות הּיֹותר הּמדריגה ּדהּנה, . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

החֹול ימי ׁשׁשת ׁשלאחרי הּׁשּבת, ענין הּוא הּזמן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבענין
ּדׁשּבת הּימים, מּכל מקּדׁש ׁשהּוא הּׁשּבת יֹום ְְִִֶַַַַָָָָָָֻּבא

וקּימא ענין30מּקּדׁשא עדין ּזה הרי כן ּפי על אף אבל , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּׁשביעי31ׁשּבּזמן, ּובּיֹום גֹו' ימים ׁשׁשת ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

היֹות עם הּנה זמן, ּבגדר עדין ׁשּזהּו וכיון וּיּנפׁש. ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשבת
אין אבל עצמֹו, את ׁשּיפקיע ּדּיֹו הרי ּדקדּׁשה, זמן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשּזהּו
ולכן, ּזה. ּדּלעּמת הּׁשטּות להפֹו ּבׁשביל מסּפיק ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֻזה
עד הּברּור ענין ׁשהּוא לכם, ּוספרּתם להיֹות צרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכאׁשר
הּׁשּבת, מּמחרת הּוא ּזה על הּכח הּנה ּתחת, ְֳִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹלעֹומק
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תוֿתז.25) ע' תרס"ו המשך וראה פכ"ט. שמואל מדרש כא. פי"ח, במדב"ר שלפני26)ראה בהשיחה

ואילך). 72 ע' שם (תו"מ ואילך ב סעיף – ז27)המאמר שער חיים עץ א. סה, ב. טז, זח"א ראה

מטי). ולא מטי א.28)(שער נט, ב. נז, להצ"צ אוה"ת29)סהמ"צ ד. לה, שם אמור לקו"ת ראה

ועוד. תתסט. ע' ח"ג קסז. ס"ע ח"א א.30)ויקרא יז, יז.31)ביצה לא, תשא

    
,‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ BLL LLÏ „Ú Ìe ˜ÓBÚ„ ˙elb˙‰‰«ƒ¿«¿∆«¿…∆»¿¿«¿»»¿»
È‰BfL ,„B‰aL „B‰ ˙È ‡e‰L ,ÓBÚa ‚Ïa ‰˙È‰»¿»¿»∆∆¿ƒ«∆¿∆ƒ
‰„BÚ‰ ˙ÓÏL daL ,‰„BÚa ‰BzÁz ˙Bi‰ ‰‚È„Ó‰««¿≈»«≈«¿»»¬»∆»ƒ¿∆∆»¬»

Bp‰ ˙ÁÈ˙ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ Ê‡Â ,˙Bcn‰ ÈwÚ e„נתינת=] ¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ¿¿ƒ««ƒ
Èel‚Âהכוח] ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«¿ƒ

‰ÏÚÓÏ BLL LL…∆»¿¿«¿»
ÚÈbÈ ‰Ê È„È ÏÚL ,‰ÏÚÓ»¿»∆«¿≈∆«ƒ«
ÈeÏb Ï‡È ÏÎÏ¿»ƒ¿»≈ƒ
Ák‰Â .‰Bz‰ ˙eiÓÈ¿ƒƒ«»¿«…«
Bp‰ ˙ÁÈ˙ ÏBÚÏƒ¿¿ƒ««ƒ
‰„BÚ‰ È„È ÏÚ ‡e‰ ‰ÊÏ»∆«¿≈»¬»
‡e‰L ,„B‰aL „B‰c¿∆¿∆
lÚ ,ÏBÚ ˙Ïaw‰ ÔÈÚd ƒ¿»««»«À»

‰Bz ÏL25תורה שלומד - ∆»
שמים, ויראת עול קבלת מתוך

חכמתו היא שהתורה בידעו

הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו

ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓk26,( ¿∆ƒ¿»≈¿≈
LÁ˙Ó BÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈ƒ¿«≈
,ÌB˜Óe ÔÓÊc ˙BÏa‚‰a»«¿»ƒ¿«»
‡È‰ B˙„BÚ ˙eÏÏÎe¿»¬»ƒ
ÌÚË È ÏÚ ‡ÏL ÈÓ‚Ï¿«¿≈∆…«ƒ««
BÊ ‡Ï ‰p‰ ,ÔÎÏÂ ,˙Ú„Â»««¿»≈ƒ≈…
ÔÓf‰Â ÌB˜n‰L „Ïaƒ¿»∆«»¿«¿«
ÌÈÓÈÏÚÓ ÌÈ‡≈»«¬ƒƒ
‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈÈzÓe«¿ƒƒ»»∆»
ÔÓÊa ÌbL ,‰a„‡«¿«»∆«ƒ¿«
ÏÚB ‡e‰ È‰ ÌB˜Óe»¬≈≈
.ÌÎÏ Ìzec ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆¿«¿∆»∆
דיוק לבאר יחזור הבא בסעיף

השבת". "ממחרת הפסוק לשון

יוםֿטוב'. 'ממחרת נאמר שלא

המידות לבירור שהכוח כיון

"ממחרת הוא העומר בספירת

מגדרי שלמעלה דרגה השבת"

ספירתֿ עבודת ועלֿידי הזמן.

של לגילוי בסוף באים העומר

מתןֿתורה.

e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Â¿∆««∆»
˙ÁnÓ ÌÎÏ Ìze¿«¿∆»∆ƒ»√«
ÔÈÚ‰Â .‡˜Âc ˙aL‰««»«¿»¿»ƒ¿»
„ ˙eÏÏk ,‰p‰c ,‰Êa»∆¿ƒ≈¿»≈∆

˙eÏLÏzL‰‰עולם שכל - «ƒ¿«¿¿
מהעולם ומשתלשל יורד

ממנו. b„a‡שלמעלה Úa˜ƒ¿«¿«¿»
ÈhÓ ,eÁ‡Â ‰ÓÈ„˜ ÏL∆¿ƒ»¿ƒ«ƒ

ÈhÓ ‡ÏÂואחר למטה, ומאיר מתחילה יורד העליון האור נוגע. ואינו [=נוגע ¿»«ƒ
לשרשו] מסתלק 27„Âכך ÌÈpÓÊ ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈc‰ ˙eÏÏÎe ,ƒ¿»«¿»ƒƒ¿»¿«ƒ¿≈∆

ÌÈpÓÊ'קודמת' עליונה הדרגה זמן: ('סדר') מעין קיים הרוחניים בעולמות - ¿«ƒ
בזמן קדימה מעין התחתונה, BÈ‰Ï˙28לדרגה ÏÎeiL È„k ,ÌÓ‡ .»¿»¿≈∆«ƒ¿

,ÌÎÏ Ìzec ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆¿«¿∆»∆
„ Ïk ˙‡ Ï¿»≈∆»≈∆
‰hÓÏ „Ú ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿«¿«»
‰p‰ ,˙Áz ˜ÓBÚa ‰hÓ«»¿∆««ƒ≈

‡e‰ ‰f ÏÚ Ák‰מּמחרת «…««∆ֳִַָ
,˙aM‰פירושו 'מחרת' ««»

˙eÏÏkÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa¿ƒ»∆¿«¿»ƒ¿»
ÔÓf‰ ÔÈÚ29,‰p‰c . ƒ¿»«¿«¿ƒ≈

˙ÈÏÚ ˙Bi‰ ‰‚È„n‰««¿≈»«≈«¬≈
ÔÈÚ ‡e‰ ÔÓf‰ ÔÈÚa¿ƒ¿»«¿«ƒ¿»
˙LL ÈÁ‡ÏL ,˙aM‰««»∆¿«¬≈≈∆
˙aM‰ ÌBÈ ‡a ÏBÁ‰ ÈÓÈ¿≈«»««»

˜Ó ‡e‰LÏkÓ Lc ∆¿À»ƒ»
‡LcwÓ ˙aLc ,ÌÈÓi‰«»ƒ¿«»ƒ«¿»

‡Ói˜Âמקודשת [=שבת ¿«¿»
מגיעה ימים ששה אחרי ועומדת.

מימיםֿ בשונה מאליה, שבת

בבניֿ תלויה שקביעותם טובים

החודש] שקידשו ,30ישראל
È‰ ÔÎ È ÏÚ ‡ Ï‡גם ¬»««ƒ≈¬≈

ÔÓfaL,שבת ÔÈÚ ÔÈ„Ú ‰f∆¬«ƒƒ¿»∆«¿«
e˙kL BÓÎe31˙LL Èk ¿∆»ƒ≈∆

ÈÚÈM‰ ÌBie B‚ ÌÈÓÈ»ƒ««¿ƒƒ
e‰fL ÔÂÈÎÂ .LpiÂ ˙L»««ƒ»«¿≈»∆∆
ÌÚ ‰p‰ ,ÔÓÊ „‚a ÔÈ„Ú¬«ƒ¿∆∆¿«ƒ≈ƒ
,‰M„˜c ÔÓÊ e‰fL ˙BÈ‰¡∆∆¿«ƒ¿À»
˙‡ ÚÈ˜iL Bic È‰¬≈«∆«¿ƒ«∆

BÓˆÚעבור רק מספיק [=כוחו «¿
Ê‰עצמו] ÔÈ‡ Ï‡ ,¬»≈∆

B‰Ï ÏÈLa ˜ÈÓ«¿ƒƒ¿ƒ«¬
.‰f ˙nÚlc ˙eËM‰«¿ƒ¿À«∆
˙BÈ‰Ï Èˆ L‡k ,ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆»ƒƒ¿
‡e‰L ,ÌÎÏ Ìze¿«¿∆»∆∆
˜ÓBÚÏ „Ú ea‰ ÔÈÚƒ¿»«≈«¿∆
‰f ÏÚ Ák‰ ‰p‰ ,˙Áz««ƒ≈«…««∆
,˙aM‰ ˙ÁnÓ ‡e‰ƒ»√«««»
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ּבחינה וקּימא, מּקּדׁשא ּדׁשּבת מהענין אפּלּו ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָלמעלה
הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ְְְְְִִֵֶֶַַָׁשּלמעלה

ÔÈÚ‰Âי ּבׁשעת ּדהּנה, היתהּבזה, מצרים, ציאת ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
העם, ּברח ּדכי הענין על ּדּלעילא ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָהאתערּותא
עליהם ּׁשּנגלה זה ּבכח ּתֹורה, למּתן ההכנה ּכללּות ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹועל
ּבעל וכּמאמר ּוגאלם, הּקּב"ה הּמלכים מלכי ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָמל

הּׁשליח32ההּגדה ולא אני ׂשרף ולא אני מלא ולא אני ְְְְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָָָֹֹֹ
והינּו ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו הּקּב"ה אחר, ולא הּוא ,33אני ְְְְְְֲִִֵַַַַָָֹ

היה אם הּנה טמאה, ׁשערי ּבמ"ט ׁשקּועים ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻּדכיון
ּבקדּׁשה, נעלֹות הּיֹותר מהּדרגֹות אפּלּו אחר, מׁשהּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻּבא
יׂשראל ּבני את להֹוציא יכֹול היה ׁשלא ּבלבד זֹו לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹהרי
מל ּדוקא לבֹוא הצר ולכן וכּו', אדרּבה אּלא ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּׁשם,
ּכלל ׁשּיכּות לֹו ׁשאין ּבעצמֹו, הּקּב"ה הּמלכים ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָמלכי

ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו הׁשּתלׁשלּות, הוי',34לסדר ּופסח ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הׁשּתלׁשלּות מּסדר למעלה הּדּלּוג ענין ּוכמֹו35ׁשהּוא . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

על העֹומר ספירת מצות יׂשראל לבני נּתנה ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכן
ׁשּיּוכל ּכח ׁשהּנתינת להם נאמר אזי ּכּלם, הּזמּנים ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻּכל
ספּורים, ּיהיּו יֹום המ"ט ׁשּכל לכם, ּוספרּתם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָלהיֹות

ּומזּככים מּבחינה36מבֹוררים הׁשּבת, מּמחרת זה הרי , ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
ּבדרּגֹות אפּלּו הׁשּתלׁשלּות מּסדר לגמרי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָׁשלמעלה

הׁשּבת, מּמחרת נמׁש וכאׁשר וקּימא. ׁשּמּקּדׁשא מׁשּבת ּגם למעלה ְְְְְְְְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשּבקדּׁשה,
חדריו, הּמל להביאני סֹוף ּכל סֹוף ּבאים אזי לכם, ּדּוספרּתם העבֹודה ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָונעׂשית

יהבית ּכתבית נפׁשי ּדאנא הענין היה ׁשאז ּתֹורה, מּתן על לנּו37ּדקאי ׁשּנּתן , ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּוא. ּברּו סֹוף אין ּומהּות עצמּות אּפגעגעּבן) אּונז ְְְְְְֵֶֶַָָָ(מ'האט

ּפנימיּות‡Cז) ּגּלּוי הּוא ׁשאז ּבעֹומר, ּדל"ג הענין ּבנתים יׁשנֹו לזה הכנה ּבתֹור «ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
הּוא38הּתֹורה הּתֹורה ּבלּמּוד ההׁשּתלׁשלּות ׁשּסדר ּפי על ׁשאף והינּו, . ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

מּכל הּתֹורה, ּפנימיּות ללּמּוד ּבאים ּכ ואחר ּדתֹורה נגלה לֹומדים ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּתחּלה
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"ויוציאנו".32) ועוד.33)פיסקא ג. יב, צו לקו"ת בהגש"פ. האריז"ל ובפרש"י.בא34)סידור כג יב,

תשל"ו35) (סה"מ תשל"ו – לכם וספרתם וד"ה והב') (הא' דודי קול ד"ה ב. טו, שה"ש לקו"ת ראה

וש"נ. .(211 ע' ואילך. 169 ע' ואילך. 164 ח36)ע' שער לפרדס (ומציין 6 שבהערה אמור לקו"ת

ובכ"מ. ב). תניא37)פרק וראה ואילך. סע"ד מח, שלח לקו"ת יעקב). העין (כגירסת א קה, שבת

ועוד. עיני38)פמ"ז. גל וד"ה דרשב"י הילולא ענין להבין ד"ה גם וראה .211 ע' תש"ד סה"מ ראה

וש"נ. .(230 ע' .216 ע' .214 ע' תשל"ז (סה"מ תשל"ז –

    
‰ÈÁa ,‡Ói˜Â ‡LcwÓ ˙aLc ÔÈÚ‰Ó elÙ‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬ƒ≈»ƒ¿»¿«»ƒ«¿»¿«¿»¿ƒ»

.˙eÏLÏzL‰ „Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
‡˙eÚ˙‡‰ ‰˙È‰ ,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ»¿»»ƒ¿¬»
ÔzÓÏ ‰Î‰‰ ˙eÏÏk ÏÚÂ ,ÌÚ‰ Áa ÈÎc ÔÈÚ‰ ÏÚ ‡ÏÈÚlcƒ¿≈»«»ƒ¿»¿ƒ»«»»¿«¿»«¬»»¿««

‰Ï‚pM ‰Ê ÁÎa ,‰Bz»¿…«∆∆ƒ¿»
ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈
,ÌÏ‡‚e ‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«»»¿»»
‰„‰‰ ÏÚa Ó‡nÎÂ32 ¿««¬»««««»»

‡ÏÂ È‡ C‡ÏÓ ‡ÏÂ È‡¬ƒ¿…«¿»¬ƒ¿…
ÁÈÏM‰ ‡ÏÂ È‡ Û»»¬ƒ¿…«»ƒ«
,Á‡ ‡ÏÂ ‡e‰ È‡¬ƒ¿…«≈
,BÓˆÚe B„BÎa ‰"aw‰«»»ƒ¿¿«¿

eÈ‰Â33eÈ‰L ÔÂÈÎc , ¿«¿¿≈»¿»
ÈÚL Ë"Óa ÌÈÚe˜L¿ƒ¿«¬≈
‡a ‰È‰ Ì‡ ‰p‰ ,‰‡ÓËÀ¿»ƒ≈ƒ»»»
elÙ‡ ,Á‡ e‰LÓƒ∆«≈¬ƒ
˙BÏÚ ˙Bi‰ ˙B‚c‰Ó≈««¿«≈«¬

‰M„˜a('וכו שרף ,(מלאך ƒ¿À»
‡ÏL „Ïa BÊ ‡Ï È‰¬≈…ƒ¿»∆…
Èa ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»¿ƒ∆¿≈

ÌMÓ Ï‡È‡l‡ , ƒ¿»≈ƒ»∆»
'ÂÎÂ ‰a„‡ֿחס נופל היה «¿«»

לרשות ממדרגתו ושלום

BÏ‡הקליפה Cˆ‰ ÔÎÏÂ ,¿»≈À¿»»
ÈÎÏÓ CÏÓ ‡˜Âc«¿»∆∆«¿≈
,BÓˆÚa ‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«»»¿«¿
ÏÏk ˙eÎiL BÏ ÔÈ‡L∆≈«»¿»
e‰L ,˙eÏLÏzL‰ „ÒÏ¿≈∆ƒ¿«¿¿∆∆

e˙kM ‰Ó34,'ÈÂ‰ ÁÒÙe «∆»»«¬«»
L- דילג - ÔÈÚ'פסח' ‡e‰ ∆ƒ¿»

„Ó ‰ÏÚÓÏ ‚elc‰«ƒ¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰35זה בכוח ורק ƒ¿«¿¿

ממצרים ישראל BÓÎeיצאו .¿
ÈÏ ‰z L‡k Ôk≈«¬∆ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈÙÒ ˙ÂˆÓ Ï‡Èƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ«
ÌÈpÓ‰ Ïk ÏÚ ÓBÚ‰»∆«»«¿«ƒ

Ìlkהבאים לדורות -ÈÊ‡ , À»¬«
Ák ˙È˙p‰L Ì‰Ï Ó‡∆«»∆∆«¿ƒ«…«
ÌzÙÒe ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿¿«¿∆
ÌBÈ Ë"Ó‰ ÏkL ,ÌÎÏ»∆∆»«

ÌÈeÙÒ eÈ‰i.מאירים=] ƒ¿¿ƒ
"וספרתם הזקן: רבינו כדברי

בהירות מלשון 'וספרתם' - לכם"

את להאיר צריך 'ספיר'), (אבן

המידות] את ,ה'לכם',
ÌÈÎkÊÓe ÌÈBÓ36, ¿»ƒ¿À»ƒ

„Ó ÈÓ‚Ï ‰ÏÚÓÏL ‰ÈÁaÓ ,˙aL‰ ˙ÁnÓ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ»√«««»ƒ¿ƒ»∆¿«¿»¿«¿≈ƒ≈∆
˙aLÓ Ì ‰ÏÚÓÏ ,‰M„˜aL ˙B„a elÙ‡ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¬ƒ¿«¿∆ƒ¿À»¿«¿»«ƒ«»
˙ÈÚÂ ,˙aL‰ ˙ÁnÓ CLÓ L‡ÎÂ .‡Ói˜Â ‡LcwnL∆ƒ«¿»¿«¿»¿«¬∆ƒ¿»ƒ»√«««»¿«¬≈

Ï ÛBÒ Ïk ÛBÒ ÌÈ‡a ÈÊ‡ ,ÌÎÏ ÌzÙÒec ‰„BÚ‰בסוף נאמר »¬»∆¿«¿∆»∆¬«»ƒ»∆
נרּוצה אחרי מׁשכני ְֲִֵֶַָָָהפסוק:

,ÂÈ„Á CÏn‰ È‡È‰ƒ«ƒ«∆∆¬»»
,‰Bz ÔzÓ ÏÚ È‡˜c¿»ƒ«««»
‡‡c ÔÈÚ‰ ‰È‰ Ê‡L∆»»»»ƒ¿»«¬»

˙È‰È ˙È˙k ÈLÙאני=] «¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
'נפשי' את - הוא ברוך הקדוש -

(בתוך ומסרתי כתבתי

37eÏהתורה)] ÔzpL ,∆ƒ»»
ÔaÚ‚Ú‚‡ Êe‡ Ë‡‰'Ó¿»¿»¿∆∆¿
ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ«¿¿≈

.‡e‰ Cea»
‰ÊÏ ‰Î‰ B˙a C‡ Ê«¿¬»»»∆
‚"Ïc ÔÈÚ‰ ÌÈ˙a BLÈ∆¿≈¿«ƒ»ƒ¿»¿
Èel ‡e‰ Ê‡L ,ÓBÚa»∆∆»ƒ

˙eÈÓÈ[סודות=] ¿ƒƒ
‰Bz‰38Û‡L ,eÈ‰Â . «»¿«¿∆«
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יג   

ּבחינה וקּימא, מּקּדׁשא ּדׁשּבת מהענין אפּלּו ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָלמעלה
הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ְְְְְִִֵֶֶַַָׁשּלמעלה

ÔÈÚ‰Âי ּבׁשעת ּדהּנה, היתהּבזה, מצרים, ציאת ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
העם, ּברח ּדכי הענין על ּדּלעילא ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָהאתערּותא
עליהם ּׁשּנגלה זה ּבכח ּתֹורה, למּתן ההכנה ּכללּות ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹועל
ּבעל וכּמאמר ּוגאלם, הּקּב"ה הּמלכים מלכי ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָמל

הּׁשליח32ההּגדה ולא אני ׂשרף ולא אני מלא ולא אני ְְְְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָָָֹֹֹ
והינּו ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו הּקּב"ה אחר, ולא הּוא ,33אני ְְְְְְֲִִֵַַַַָָֹ

היה אם הּנה טמאה, ׁשערי ּבמ"ט ׁשקּועים ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻּדכיון
ּבקדּׁשה, נעלֹות הּיֹותר מהּדרגֹות אפּלּו אחר, מׁשהּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻּבא
יׂשראל ּבני את להֹוציא יכֹול היה ׁשלא ּבלבד זֹו לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹהרי
מל ּדוקא לבֹוא הצר ולכן וכּו', אדרּבה אּלא ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּׁשם,
ּכלל ׁשּיכּות לֹו ׁשאין ּבעצמֹו, הּקּב"ה הּמלכים ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָמלכי

ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו הׁשּתלׁשלּות, הוי',34לסדר ּופסח ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הׁשּתלׁשלּות מּסדר למעלה הּדּלּוג ענין ּוכמֹו35ׁשהּוא . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

על העֹומר ספירת מצות יׂשראל לבני נּתנה ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכן
ׁשּיּוכל ּכח ׁשהּנתינת להם נאמר אזי ּכּלם, הּזמּנים ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻּכל
ספּורים, ּיהיּו יֹום המ"ט ׁשּכל לכם, ּוספרּתם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָלהיֹות

ּומזּככים מּבחינה36מבֹוררים הׁשּבת, מּמחרת זה הרי , ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
ּבדרּגֹות אפּלּו הׁשּתלׁשלּות מּסדר לגמרי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָׁשלמעלה

הׁשּבת, מּמחרת נמׁש וכאׁשר וקּימא. ׁשּמּקּדׁשא מׁשּבת ּגם למעלה ְְְְְְְְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשּבקדּׁשה,
חדריו, הּמל להביאני סֹוף ּכל סֹוף ּבאים אזי לכם, ּדּוספרּתם העבֹודה ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָונעׂשית

יהבית ּכתבית נפׁשי ּדאנא הענין היה ׁשאז ּתֹורה, מּתן על לנּו37ּדקאי ׁשּנּתן , ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּוא. ּברּו סֹוף אין ּומהּות עצמּות אּפגעגעּבן) אּונז ְְְְְְֵֶֶַָָָ(מ'האט

ּפנימיּות‡Cז) ּגּלּוי הּוא ׁשאז ּבעֹומר, ּדל"ג הענין ּבנתים יׁשנֹו לזה הכנה ּבתֹור «ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
הּוא38הּתֹורה הּתֹורה ּבלּמּוד ההׁשּתלׁשלּות ׁשּסדר ּפי על ׁשאף והינּו, . ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

מּכל הּתֹורה, ּפנימיּות ללּמּוד ּבאים ּכ ואחר ּדתֹורה נגלה לֹומדים ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּתחּלה
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יד   

ּגּופא זה סדר להיֹות ׁשּיּוכל ׁשהּכח לידע צרי ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמקֹום,
ׁשּזהּו ּבעֹומר, ּדל"ג הענין ּתחּלה ׁשּיׁש זה ידי על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּוא
נגלה ׁשלּמּוד ּכח נֹותן ׁשּזה הּתֹורה, ּפנימיּות ּגּלּוי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹענין
ּדתֹורה נגלה ידי שעל וגם למהוי, ּכּדּבעי יהי' ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדתֹורה
הּמל ּדוד ּדהּנה, ּבזה, והענין הּתֹורה. לפנימּיּות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָיבֹואּו

מּתֹורת נפלאֹות ואּביטה עיני ּגל ׁשּלמד39ּבּקׁש ּדאף , ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מּכל הּתֹורה, ּפנימיּות ּגם אּלא ּדתֹורה, נגלה רק ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹלא
ׁשּזהּו ּכיון ,מּתֹורת דנפלאֹות להענין הּגיע לא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמקֹום,

לבֹוא לעתיד רק ׁשּיתגּלה ׁשּכתּוב40ענין ּכמֹו ּכימי41, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּפלאֹות נּו"ן נפלאֹות, אראּנּו מצרים מארץ 42צאת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

לבֹוא לעתיד ׁשּיתּגּלה הנּו"ן ׁשער ענין אמנם,43ׁשהּוא . ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
רּבי ידי על ּבעֹומר, מל"ג החל ּכבר יׁשנּה ּבזה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָההתחלה
עיני ּגל להיֹות הּצּנֹור את ׁשּפתח יֹוחאי, ּבר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשמעֹון

הסּתּלקּותֹו, ּביֹום ּובפרט ,מּתֹורת נפלאֹות ואּביטה ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ
ענין44ּבעֹומר היה ׁשאז ,למד ימיו ׁשּכל ּדאף עיני, ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

טמי רזין ּגּלה הסּתּלקּותֹו ּביֹום הּנה ּדאֹוריתא, ריןרזין ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
הׁשּתא עד ּגליאן עד45ּדלא ּכדֹורֹו יהי' ׁשּלא ּבאמרֹו, , ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָֹ

ּדמׁשיחא רּבי46ּדרא ּפתח ׁשאֹותֹו הענין יתּגּלה ׁשאז , ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
יֹוחאי. ּבר ְִִַָׁשמעֹון

ÏÚÂהּפעם עֹוד מתעֹוררים וׁשנה ׁשנה ׁשּבכל הּידּוע ּפי ¿«ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ
ּבּפעם ׁשהיה ּומּצב הּמעמד ּוכללּות הענינים ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָּכל

ּבתנּועה47הראׁשֹונה ּבעֹומר ּבל"ג עֹומדים ּכאׁשר הּנה , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
ּבּדר ליל הּתֹורה, ּפנימּיּות ללּמּוד התקּׁשרּות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשל

הכנה ּזה הרי ּכּלּה, הׁשנה ּכל על זאת ּולהמׁשי יֹוחאי, ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻׁשּפתח
לבּקׁש הּמכׁשר עת ּגם וזהּו חדריו, הּמל הביאני ּתֹורה, ּדמּתן להענין ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻוהקּדמה
נפלאֹות ואּביטה עיני ּגל ,הּמל ּדוד ּבּקׁשת ׁשּתקּים (אֹויסּבעטן) ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻולפעֹול
ּגּלּוי יהיה ּדאֹורייתא, רזין ולמּוד ּדתֹורה נגלה לּמּוד ,ּבתֹורת ׁשּגם ,ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָמּתֹורת
ּפנימיּות ילמד ׁשהּוא בימינּו, ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח לביאת ועד ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּנפלאֹות,

ּכּלם יׂשראל ּבני ּכל עם .48הּתֹורה ְְִִֵֵַָָָָֻ
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טו מכתב כללי 

 ב"ה, יום ד' פ' אמור גו' ואמרת 

 פסח שני, ה'תש"מ

 שנה השביעית, שבת להוי',

ברוקלין, נ.י. 

 אל בני ובנות ישראל 

 בכל מקום שהם 

ה' עליהם יחיו 

שלום וברכה!

של  יום-הילולא-שמחה  שבהוד",  "הוד  בעומר,  ל"ג  והמאיר,  הבהיר  ליום  מתקרבים  שאנו  כיון 

התנא רבי שמעון בן יוחאי, אשר רבו, רבי עקיבא, אמר עליו: "אני ובוראך – )בלבד( – מכירים כוחך". 

- ראוי להתבונן בנקודה אחת, לפחות, מן הכוחות הבלתי-ניתנים למדידה של רשב"י, נקודה שיש 

לה שייכות מיוחדת לכל יהודי, אפילו ליהודי פשוט ביותר, ועל-אחת-כמה-וכמה לבעל מדריגה. 

כידוע, נאלץ רשב"י להסתתר במערה במשך שתים עשרה שנה, ולאחר מכן עוד שנה, בגלל תקיפותו 

מצעדיו  אחד  הרי   – לחרות  יוצא  הוא  סוף  סוף  כאשר  הרומאיות.  הגזירות  בתקופת  היהדות  בהחזקת 

הראשונים הוא שהוא שואל: "איכא מילתא דבעי לתקוני"? )= האם יש דבר שיש לתקנו?( ומיד משקיע 

עצמו בתיקון הדבר, למרות שדיבר שם רק על מניעת הצורך להקיף דרך ארוכה – הרי מאחר שהיה זה ענין 

יום ד' פ' אמור: ובשיעור היומי בחומש: מועדי הוי' גו' פסח להוי'. 
אמור גו' ואמרת: ר"פ אמור. וארז"ל )תו"כ כאן. יבמות קיד, סע"ב. וש"נ – הובא בפרש"י עה"ת( להזהיר 

גדולים על הקטנים. וראה לקו"ת ואו"ת להה"מ עה"פ. 
פסח שני: כך נקרא בכ"מ, מתחיל ממשנה פסחים צב, ב )ובגמרא שם צג, א(, רמב"ם הל' ק"פ פ"ה, ועד 
לסידור רבנו הזקן )לפני ובא לציון(. ובחולין )קכט, ב(: כתוב במגלת תענית )פ"ב( פסחא זעירא כו'. וכ"ה במשנה )חלה 

בסופו. ר"ה יח, סע"א(: פסח קטן. וראה חי' אנשי שם חלה שם )מרמ"ז(. ועוד. 
פסח שני: ענינו "עס אין ניטא קיין 'פארפאלען'. מען קען אלע מאל פאריכטען" )היום יום י"ד אייר(. ולהעיר 
שזהו ענינו בתור תשלומין )דפסח ראשון(. והרי גר שנתגייר בין פ"ר לפ"ש חייב בפ"ש )רמב"ם הל' ק"פ פ"ה ה"ז(*. וי"ל 

שגם זה – סיבתו טענת למה נגרע. – וג"ז דוגמא )מה"ת( שהמסובב גדול מהסיבה**. 
פסח . . שנה השביעית. שבת: שכמה ענינים משותפים בהם )ראה המכ' כללי די"א ניסן תש"מ*** וש"נ(. 
)ולא העתיק תיבת לקדשו(.  יוה"ש  זכור את  כו' כמש"נ  ונפלאות  בנסים  כו'  רפ"ז: מ"ע  חומ"צ  הל'  עיין רמב"ם   –
בסהמ"צ שלו מ"ע קנז. שמו"ר פי"ט, ז "לזכור את יוה"ש זכר למע"ב כו' כך היו זוכרים הנסים שעשיתי לכם במצרים 
הזכור  מלמדינו  מה  האחרונים  קושית  מתורצת  ועפ"ז   – ממצרים".  ה'  הוציאך  יד  בחוזק  כי  "למה  ומסיים  כו'", 

דיוה"ש****. 
והמאיר . . "הוד שבהוד": שפי' )גם( אור. וראה פרש"י עה"ת פינחס כז, כ. 

ל"ג בעומר: ראה בעניניו בלקוטי לוי"צ אגרות לל"ג בעומר. 
ל"ג בעומר, "הוד שבהוד": נת' בארוכה בסי' אדהאמ"צ ד"ה עד הגל הזה. סד"ה ובי' ענין נחל איתן )בהמשך 

והחרים תרל"א( ובכו"כ דרושי רבותינו נשיאינו ועד לכ"ק מו"ח אדמו"ר ד"ה אני לדודי תרצ"ו )תש"ח( ועוד. 
יום-הילולא-שמחה: ראה משנת חסידים מס' אייר פ"א מ"ז: שמחה גדולה. 

הילולא-שמחה: ראה ד"ה להבין ענין הילולא דרשב"י תרע"ח. ובכ"מ. 
"אני . . כוחך": ירושלמי סנהדרין פ"א ה"ב )בסופה(. וראה לקו"ש ח"ז ע' 346 ואילך. 

של  מידותיו  מידותי שמידותי תרומות מתרומות  שנו  להעיר ממחז"ל  למדידה:  הכוחות הבלתי-ניתנים 
רע"ק )גיטין סז, א(. 

כידוע . . בפועל: שבת לג, ב. ושם. וראה תקוני זוהר בתחלתו. 

*( וראה לקו"ש חי"ח ע' 126 ואילך. המו"ל. 
**( ראה לקו"ש חי"ז ע' 135 ואילך. המו"ל. 

***( נדפס בספר אגרות מלך ח"ב מכתב קלה. המו"ל. 
****( וראה בארוכה לקו"ש חכ"א ע' 68 ואילך. המו"ל. 



טז
של צער ליהודים – משפיע עליו הדבר עד כדי כך שהוא משקיע השתדלות וזמן על תיקון הדבר למעשה 

בפועל. 

- אדם שישב שלש-עשרה שנה במערה, שקוע בחול, יוצא סוף-סוף לחופש, כשהוא סובל יסורים 

העיקר   – והוא  לתקן,  יש  מה  לחקור  מיד  מתחיל  הוא   – דרכו?  את  מתחיל  הוא  במה  גדולים,  גופניים 

המעשה – מתמסר אל הדבר עד לביצועו בפועל ממש! 

מובן שאי אפשר כלל להידמות לרשב"י ושכמותו, אך מאחר והסיפור הוא חלק מן התורה, תורה 

ההוראה,  את  למלא  יהודי  כל  של  שבכוחו  הדבר  ודאי  "הוראה",  מלשון  היא  "תורה"  והרי  שבעל-פה, 

לעשות ברוח זו ובכיוון זה ולהצליח, במיוחד לאחר שרשב"י הורה את הדרך וסלל אותה. 

אם עשיית טובה ליהודי בגשמיות, ואפילו רק לחסוך לו דרך מיותרת, ערכה כה גדול, - על אחת 

כמה וכמה כשאפשר להורות ליהודי את הדרך, ולחסוך לו דרך מיותרת, ברוחניות, "אשר יצווה את בניו 

ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט", ללכת בדרך ה' ולחנך את הילדים בדרך זו, על-ידי 

הפצת יהדות, תורה ומצוות, כולל תורתו של רשב"י בספר הזוהר שלו, פנימיות התורה, ובמיוחד לאחר 

שיש לה שייכות מיוחדת לדורנו, דור "עיקבתא דמשיחא", שכן "האי ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא 

ברחמים" )=בספר הזוהר הזה יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים(. 

***

כאן מגיעים לנקודה שניה הקשורה ברשב"י, במה שרשב"י מתחיל ופותח את "חיבורא דילך דאיהו 

ספר הזוהר", את החיבור שלו שהוא ספר הזוהר. 

- מיד בתחלת הקדמת ספר הזוהר נאמר: "בראשית. רבי שמעון פתח: הנצנים נראו בארץ כו', 

מאן מקיים עלמא כו'? קל ינוקי דלעאן באורייתא, ובגין אינון רביין דעלמא – עלמא אשתזיב" )- בראשית, 

משקיע . . וזמן: אף שתורתו אומנתו )שבת יא, א. טושו"ע )ואדה"ז( או"ח סו"ס קו. הל' ת"ת לאדה"ז פ"ד 
ס"ד-ה(. וראה אגה"ק ס"ך )קלא, סע"א(. 

לחקור: שזהו עוד יותר מהמאורע )זח"ג נט, ב( דכד כו' אתו לר"ש כו' ואתי מיטרא. 
העיקר המעשה: אבות פ"א מי"ז. 

שאי אפשר כלל להידמות לרשב"י: ע"ד מ"ש בתניא פמ"ד )סג, א( בנוגע למשה רבינו: מי הוא זה ואיזהו 
ניצוץ  אשר ערב לבו לגשת להשיג אפילו חלק אחד מני אלף ממדריגת אהבת רעיא מהימנא. ולהעיר שרשב"י "הי' 
משה" "ונתעלה לאותו אור שקבל משה כשעלה לקבל לוחות שניות" )עמה"מ סב, ד. וראה גם סידור שם דש, ב. שז, ב. 

ובכ"מ(. וראה זח"ג קלב, ב. הובא ונתבאר בד"ה להבין ענין הילולא דרשב"י תרע"ט )סה"מ תרע"ט ע' תיט ואילך(. 
"תורה" . . "הוראה": זח"ג נג, ב. 

ודאי . . למלא: כמחז"ל )במדב"ר פי"ב, ג( שאינו מבקש אלא לפי כוחן. 
לאחר . . וסלל: ע"ד הבי' בבקיעת גינאי נהרא )חולין ז, א( כיון שבא לאחרי קרי"ס. 

"אשר . . ומשפט": וירא יח, יט. 
צדקה ומשפט . . תורה ומצוות: ראה ד"ה ציון במשפט )לקו"ת דברים. אוה"ת שם(. 

הפצת . . פנימיות התורה . . שיש לה שייכות מיוחדת לדורנו: כי, כמ"ש האריז"ל, דוקא בדורות אלו 
האחרונים מותר ומצוה לגלות זאת החכמה – אגה"ק רסכ"ו )קמב, ב(. 

תורתו של רשב"י . . פנימיות התורה: ראה סד"ה להבין הנ"ל )ע' תכ(: ענינו הי' לגלות בחי' פנימיות התורה 
כו', וזהו שא' )זח"ג קלב, ב( ואנא ידענא דאנפאי נהירין, ומשה לא ידע משום דבמשה הי' בחי' תעלומות חכ' בהעלם 

וברשב"י הי' בהתגלות כו'. 
"האי . . ברחמים": זח"ג קכד, ב )ע"פ הגירסא באגה"ק שם(. 

"חיבורא . . הזוהר: זח"ג שם. 
רבי שמעון . . ינוקי: להעיר ממכות יז, ב: דילידת אימא כר' שמעון תילד. 

הנצנים נראו בארץ: שה"ש ב, יב. 
עלמא אשתזיב: הוספה על זה אשר "אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן" )שבת קיט, 
סע"ב(. וכבר העירו ממחז"ל עה"פ הקול קול יעקב והידים כו' בזמן שקולו של יעקב מצוי בבתי כנסיות אין הידים ידי 

עשו )ב"ר פס"ה, כ. זח"א קעא, א. ועוד(. 

אגרות קודש
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ר' שמעון פתח: הניצנים נראו בארץ . . מי מקיים את העולם? . . קול הילדים הקטנים הלומדים תורה, 

ובגללם העולם ניצול(. 

בחינוך תורני נאמן ואמיתי של ילדי ישראל – מתאחדות שתי הנקודות האמורות. 

ה'" במלוא  דרך  ויהא "שומר  זה  חינוך  יקבל  יהודי  ילד  עד שכל   – זה משובח  הרי  וכל המרבה 

המדה, "לדור ודור נספר תהלתך" – לכל הדור של הצאצאים, ולכל הדור של צאצאי הצאצאים "נספר" 

)באמצעות דיבור וחינוך מתאים( את תהלות ה'. 

***

ויהי רצון שיעשו את כל האמור – בתוככי הפצת כל התורה ומצוותיה – ובשמחה, שמחה גדולה, 

וזכות ל"ג בעומר, יום שמחתו של רשב"י, אשר רשב"י רצה שכל ישראל ישתתפו בשמחתו, ודאי תעמוד 

וכשעושים בשמחה  והדברים האמורים במיוחד,  בכלל,  והמצוות  בעניני התורה  ואחת שיעשו  לכל אחד 

משיגים תוצאות ביתר הצלחה, וזכות הרבים מסייעת. 

בכבוד ובברכה להצלחה רבה 

מנחם שניאורסאהן 

בחינוך: שייכות מיוחדת דענין החינוך )תלמידים( לרשב"י – ראה בסה"מ תרכ"ז )ס"ע רעד ואילך(. 
בחינוך . . של ילדי ישראל: להעיר שהבעש"ט קודם שנתגלה הי' עוזר – באהעלפער – למלמד תשב"ר ואומר 
עמהם אמן, אמר יהש"ר וכו' )סה"ש תש"א ע' 156. ובכ"מ(. ועד"ז הה"מ קודם שנתגלה הי' מלמד )לקו"ד כרך ב רו, 

א ואילך(. 
ומצוות  תורה  היהדות,  בהפצת  יתעסקו  הקטנים  שגם  א(  ג"כ  כולל  הנקודות:   .  . מתאחדות   .  . בחינוך 
)כמעשה דר' חייא – כתובות קג, ב(. ב( ילמדו פנימיות התורה, וכדברי הרשב"י כד יהא קריב ליומי משיחא אפילו רביי 
דעלמא זמינין לאשכחא טמירין דחכמתא )זח"א קיח, א. ועיי"ש קיז, א(. וראה זח"א צב, סע"ב שכן הי' בדורו של 

הרשב"י ינוקי גילו סתרי תורה. וראה קדושת לוי פ' חיי. 
"לדור . . תהלתך": תהלים עט, יג. 

)התורה( מחזרת על אכסניא שלה"  . צאצאי הצאצאים: ואח"כ ע"ד מאחז"ל "מכאן ואילך   . הצאצאים 
)ב"מ פה, א(. 

ובשמחה, שמחה גדולה: ראה רמב"ם הל' לולב בסופן. ובתניא פכ"ו: בשמחה וגו' ונודע לכל פי' האריז"ל 
על פסוק זה. 

שמחה גדולה: מ"ח מס' אייר פ"א מ"ז. וראה לקו"ד כרך ג )תקכג, א( הנהגת אדהאמ"צ בל"ג בעומר. 
רשב"י רצה . . בשמחתו: פע"ח שער ספה"ע פ"ז. ועפמש"כ במהרי"ו )הובא בש"ך יו"ד סשמ"ד סק"ט( הדין 

דשומעין לו. ואכמ"ל. 
רשב"י רצה: להעיר גם מדברי רשב"י בנוגע לר' אברהם הלוי שנהג כל השנה כו' ובכ"ז לא היה צ"ל בל"ג 

בעומר )פע"ח שם. הובא בעט"ז לשו"ע או"ח סתצ"ג(. 
שמחה . . הצלחה: כנראה במוחש. ואחז"ל שמחה פורצת גדר. 

אגרות קודש
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מוגה בלתי

ישראל ילדי עם במיוחד הקשור יום הוא בעומר לילדי1ל"ג השייכים בענינים בעיקר עתה אדבר ולכן ,
אליהם, השייך ובאופן ישראל,

שהרי – הילדות גיל את כבר עברו שנותיהם מספר שלפי לאלו גם תועלת ויביאו שייכים הדברים שיהיו ותקותי,
תקופה. מאותה טובים זכרונות לו יש ובודאי זה, בגיל היה שבה התקופה את מאתנו ואחד אחד כל זוכר בודאי

וה"אותיות" ה"משל" בסגנון "נפקאֿמינה" ללא כולם, עבור ותוכן משמעות לו יש בתורה ענין שכל ובפרט
מבוגרים. עבור או ילדים עבור הוא אם – הענין את מבארים שבהם

הכח, אצלם יתחדשו – והנערות הילדות מגיל כבר יצאו שנותיהם מספר שלפי אלו שגם יתברך, ה' יעזור
בהתלהבות חזק, ברצון נעורים, במרץ ומצוותיה, תורה יהדות, עניני בכל יעסקו ואילך ומכאן והרצון, החיות
אחדות. שנים בתוך היהודי העם כל של העתיד שהם ילדים חייהם, בבנין העוסקים כילדים חיות, של והתפעלות

בגמרא חז"ל בדברי המסופר פי (הקרויים3ובמדרשים2על תלמידים עם בעומר ל"ג יום של ענינו קשור ,
עקיבא.4בנים רבי התנאים, מגדולי אחד של תלמידיו – ומנהיגיהם) לרבותיהם

באהבה ביניהם ויחיו בזה, זה כבוד ינהגו ואילך שמכאן והחליטו נתעוררו שבו – זה מיום המיוחד והלימוד
לזה" זה כבוד נהגו ש"לא זה הענינים5(תמורת נתבטלו ואז לזה), זה האהבה אצלם חסרה שהיתה לפי ,

הספירה. ימי בתוך שמחה ליום זה יום חוגגים ומאז אצלם. שהיו רחמנאֿליצלן) (המגיפה הבלתיֿרצויים

ש ענין עניןוככל כל כמו אלא רבות, שנים לפני שאירע מאורע לזכור רק זה אין תורה, פי על זכרון ל
בעתיד. להתנהג יש וכיצד עתה, להתנהג כיצד ולימוד הוראה שהוא בתורה,

איש באהבה לנהוג עצמם על עקיבא רבי תלמידי קיבלו שבו בעומר, דל"ג להזכרון בנוגע זה דרך ועל
(ובניֿאדם ישראל בני של הקיום תלוי זו שבהנהגה מאתנו, ואחד אחד לכל והוראה לימוד שזהו – לרעהו

המצטרך. בכל וטוב שמחה של מצב ויהיה בלתיֿרצויים, מאורעות יהיו שלא בכלל),

,אמר עקיבא, רבי של תלמידיו מגדולי אחד יוחאי, בן שמעון שרבי – בעומר ל"ג עם הקשור נוסף ענין
שמחתו" "יום הוא בעומר הקב"ה.6של"ג עליו שהטיל השליחות את סיים זה שביום כיון ,

יוחאי? בן שמעון רבי של שליחותו התבטאה במה

כיצד "מורהֿדרך" בעולם וקבע נתן עולם, באי לכל להיטיב ורצונו הטוב, עצם להיותו הקב"ה, ובכן:
קשים, זמנים כשהגיעו אבל מהתורה, חלק רק שנתגלה זמן היה הקדושה. תורתנו – היוםֿיום בחיי להתנהג
רשות ניתנה – התורה הוראות פי על להתנהג ביהדותם, לעמוד ישראל בני שיוכלו כדי כח בתוספת צורך והיה

נסתר. היה אז שעד התורה חלק דתורה, נסתר גם ישראל בני עם ללמוד להתחיל יוחאי בן שמעון לרבי

דאורייתא, רזין גופא בתורה יש התורה, שבכל היוקר שלמרות מורה, נסתר, היה התורה שחלק העובדה
כאשר אמנם, זאת; לגלות שראוי עדיין סבורים היו לא זה לחלק ובנוגע שבתורה, הנסתר החלק התורה, סודות
גם להם לגלות להתחיל שצוה בכך הדבר התבטא – יותר גדולה במדה ישראל לבני אהבתו את הראה הקב"ה

יוחאי. בן שמעון רבי של שליחותו היתה וזו בתורה. ביותר העמוק החלק את

:לזה זה ואהבה בכבוד ההנהגה – הראשון הרעיון של ותוצאה המשך מהוה זה וענין
רז"ל כמאמר בהם, וילכו מדרכיו שילמדו הוא הקב"ה של כשם7רצונו רחום"; אתה אף רחום הוא "מה

סביבתו. עם להיטיב בכלל, אדם וכל ישראל, איש כל צריך כך לכל, להיטיב הקב"ה של שרצונו
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ס"חֿט.1) פי"ט סל"גֿד. פי"ח לשבועות" פסח "בין ספר ראה
וש"נ.
הגאונים).2) (בשם שם ובמאירי ב סב, יבמות ראה
ו.3) פי"א, קה"ר ג. פס"א, ב"ר ראה
ז.4) ו, ואתחנן ופרש"י ספרי

שם.5) יבמות
ובכ"מ.6) פ"ז. ספה"ע שער פע"ח ב. רפז, זח"ג ראה
סהמ"צ7) ה"ה. פ"א דעות הל' רמב"ם וראה כב. יא, עקב ספרי

מכילתא ג"כ וראה ס"ג. סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע ח. מ"ע להרמב"ם
ב. קלג, שבת ב. טו, בשלח

     

ביחס רק לא הזולת עם להיטיב שצריך – יוחאי בן שמעון רבי של בשליחותו והתבטא התגלה זה וענין
העניני בכל אלא כך, כל יקרים שאינם בעניניו רק לא הגלויים, נשמתו,לענינים עומק עם הקשורים לענינים עד ם,

להזולת. ליהודי, טובה לעשות כדי ליתן עליו הכל את – דנשמתא" "רזין

הראשונה. מההוראה וכתוצאה בהמשך שבאה בעומר, דל"ג השניה ההוראה זוהי

:שלישית נקודה באה – האמורות נקודות לשתי ובהמשך
על בכך התחיל – ישראל כל עם שבתורה הנסתר חלק את ללמוד רשות קיבל יוחאי בן שמעון רבי כאשר

לדור. מדור למוסרם להמשיך עליהם וצוה מובחרים, תלמידים עם הלימוד ידי

כדי והתלהבות כח יתר ישראל לבני ליתן שצריך ראה והקב"ה יותר, עוד קשים זמנים הגיעו כאשר אך
הבעלֿשםֿטוב, לעולם נשלח אזי – הנסיונות בכל לעמוד שיוכלו

– להסתלקותו שנה מאתיים ימלאו זו בשנה השבועות שבחג –

המובחרים תלמידיו עם ללמוד יוחאי בן שמעון רבי שהתחיל הענינים את ולגלות ללמד היתה ששליחותו
הידועה טוב שם הבעל אגרת וכלשון לכל, גלויים שיהיו ועד יותר, גדול לחוג חוצה",8– מעינותיך "יפוצו :

בעולם. ביותר הרחוקות לפינות אפילו "חוצה", שיגיעו עד ויותר, יותר אלו ענינים להפיץ שיש דהיינו,

לדורנו ועד הזקן מאדמו"ר החל תלמידיו, ולתלמידי לתלמידיו זה לאחרי טוב שם הבעל מסר זו ושליחות
מגעת. שידו מקום בכל ויהדות תורה יפיץ מאתנו ואחד אחד שכל – אנו

:הדברים ונקודת
למצב ועד תנועות, מיני כל ישנם שבו בעולם חיים שאתם כך על הבט מבלי לישראל: אומר הקב"ה
ומצוות תורה יהדות, עניני בקיום קשיים ובפרט רדיפות, מיני מכל ומתייראים אטום", "פצצת מפני שמתייראים
הדבר את לכם נותן שהנני זה ידי על גלוי, היותר באופן אליכם אהבתי את מגלה הנני זה בזמן דוקא הנה –
יחידי עבור הנסתר החלק את רק ולא דאורייתא, נגלה התורה, של הגלוי החלק את רק לא – לי שיש יקר היותר

גדול! ועד מקטן מישראל, אחד לכל דאורייתא רזין ויפיצו ויגלו שילמדו ומצוה רוצה הנני אלא סגולה,

מאתנו, אחד לכל דוגמא הקב"ה הראה תבל, קצוי בכל ל"חוצה", עד ביותר לו היקר את למסור זו, בהנהגה
שישנם ביותר והיקרים הנעלמים הענינים הנשמה, לפנימיות עד הכל, ולמסור ולהפיץ ליתן וציווי כח בנתנו

בעולם. רחוקה היותר לפינה ל"חוצה", ועד בסביבתו, ולהיטיב להאיר כדי – ליהודי

להעשות זה ענין צריך – עקיבא רבי תלמידי להנהגת בנוגע בעומר דל"ג הלימוד אודות לעיל האמור פי ועל
בעושר ביראתֿשמים, התורה, בלימוד בשנים, שביניהם החילוקים על הבט מבלי הזולת, אל וקירוב אהבה מתוך

בזה. וכיוצא

שנותן הקב"ה ציוויי בכל כמו – הקב"ה הבטחת ישנה אזי ושלום, אהבה של באופן היא ההנהגה וכאשר
עם הקשורים בענינים הן גשמיים, בענינים והן רוחניים בענינים הן המצטרך, בכל ברכה להמשכת – שכר גם

הגוף. עם הקשורים בענינים והן הנשמה

את תעמידו שאתם תקוה, מתוך אליכם, נשואות הכל שעיני אלו הנכם הילדים, אתם הנה לעיל, כאמור
וחרדות, פחדים וללא מלחמות ללא בטוב, הוספה של באופן תהיה שהנהגתו בכלל, העולם ואת היהודי העולם

העולם. בכל וקדושה טהרה יופי, באור, להוסיף כדי הכחות כל את וינצלו
תשפיעו ובכך והילדים, הנוער שבטבע וההתלהבות המרץ ומתוך התוקף בתכלית לפעול אתם תתחילו ובכן:
לו לדירה להיות בעולם ויפעלו שלכם, מההתלהבות יודבקו הם שגם ביותר, לזקנים ועד המבוגרים, על גם

קדושה. של ועולם טהרה של עולם שלום, של עולם – יתברך

שלום" משמיע טוב "מבשר הנביא, אליהו יבוא ממש, בימינו דידן, בעגלא בימינו, במהרה הנה זה ידי ,9ועל
לארץ והשלימה, האמיתית הגאולה אל ויביאנו הגלות, מן יוציאנו ממש שבקרוב צדקנו, משיח ביאת על ויבשר
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מאתנו, אחד לכל דוגמא הקב"ה הראה תבל, קצוי בכל ל"חוצה", עד ביותר לו היקר את למסור זו, בהנהגה
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בזה. וכיוצא

שנותן הקב"ה ציוויי בכל כמו – הקב"ה הבטחת ישנה אזי ושלום, אהבה של באופן היא ההנהגה וכאשר
עם הקשורים בענינים הן גשמיים, בענינים והן רוחניים בענינים הן המצטרך, בכל ברכה להמשכת – שכר גם

הגוף. עם הקשורים בענינים והן הנשמה

את תעמידו שאתם תקוה, מתוך אליכם, נשואות הכל שעיני אלו הנכם הילדים, אתם הנה לעיל, כאמור
וחרדות, פחדים וללא מלחמות ללא בטוב, הוספה של באופן תהיה שהנהגתו בכלל, העולם ואת היהודי העולם

העולם. בכל וקדושה טהרה יופי, באור, להוסיף כדי הכחות כל את וינצלו
תשפיעו ובכך והילדים, הנוער שבטבע וההתלהבות המרץ ומתוך התוקף בתכלית לפעול אתם תתחילו ובכן:
לו לדירה להיות בעולם ויפעלו שלכם, מההתלהבות יודבקו הם שגם ביותר, לזקנים ועד המבוגרים, על גם

קדושה. של ועולם טהרה של עולם שלום, של עולם – יתברך

שלום" משמיע טוב "מבשר הנביא, אליהו יבוא ממש, בימינו דידן, בעגלא בימינו, במהרה הנה זה ידי ,9ועל
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'גו השבת ממחרת לכם "וספרתם הפסוק על
תהיינה" תמימות שבתות במדרששבע "תניאיתא :

[הן אימתי תהיינה תמימות שבתות שבע כתיב חייא ר'
ופירשתמימות ביניהם". ושכני' ישוע שאין בזמן [

בשבת, ניסן חודש ראש "כשבא הרוקח): (בשם במ"כ
ואז שבת, במוצאי בספור ויתחילו בשבת פסח יבוא
ומה בראשית". ימי כששת תמימות השבתות הן
"לסימן – ביניהם" ושכני' ישוע שאין "בזמן שכתוב
"ישוע המשמרות אזי בשבת פסח כשחל כי נקט",
לעצרת פסח בין המקדש בבית עבדו לא ושכני'"

שם). במ"כ בארוכה (כמבואר
השבת" ב"ממחרת הכתוב פירוש להבין: וצריך
כי בראשית", שבת "ממחרת [לא הדיעות לכל היא

טוב" יום "ממחרת פסחאם] כשחל שגם והיינו .
היא הספירה התחלת השבוע, ימי משאר באחד
הפסח שלאחר השבת ממחרת ולא הפסח ממחרת

הבייתוסים מובן(כדעת ומזה .(לאחרי תיכף שהבא ,
שבועותזה שבע פירושו תמימות" שבתות "שבע

רז"לבמנינם וכמאמר לעת אתהובמעת "אימתי
מתחיל שאתה בזמן תמימות שבתות שבע מוצא
לפרש אפשר ואיך – בזה וכיוצא מבערב", לימנות
פסח שחל בזמן רק – "תמימות" השבתות שאימתי

"תמימות" הן שאז משום "כמובשבת, ספירתן
בראשית" ימי ?ששת

(כפי להסביר המדרש של כוונתו אם תמוה: ועוד
הענין את מוצא אתה שאי כפשוטו, הנראה)
במוצ"ש, לספור שמתחילים באופן אלא ד"תמימות"
לכל ומובנת וברורה קצרה בלשון למימר ליה הוה
צורך ומה – בזה) (וכיוצא בשבת" פסח שחל "בזמן
("בזמן כזה סימן ידי על זה להשמיענו ולמה בסימן,

ידיעת לאחרי רק המובן ביניהם"), ושכני' ישוע
ודוד שמואל ידי על ושנתקנו המשמרות, כמהסדר

ספירת מצות קיום התחלת לאחרי דורות וכמה
העומר?

שבהפירוש המדרש, בדברי לומר צריך כן ועל
ימי ששת "כמו (כשהן תמימות" הן ד"אימתי

העומר דספירת להענין כוונתו אין בראשית")
חל תהיינה" תמימות שבתות "שבע הציווי [שהרי
אם כי כנ"ל], לספור, שמתחילין אימת כל ומתקיים

המצוה" משרשי ול"רמז שבזה דמצותלהמדרש ,
של והמנין בשבת הוא פסח שכאשר העומר; ספירת
בראשית", ימי ד"ששת הסדר כפי הוא הספירה ימי
"תמימות" הן העומר דספירת שבתות" ה"שבע אז הרי
ה"תמימות" על נוספת מעלה – ענינם בפנימיות גם
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טו.1) כג, פרשתנו
ג.2) פ"א, קה"ר
שם.3) מ"כ
ב.4) סה, מנחות עה"פ. (ורש"י) תו"כ
ב.5) כב, ר"ה א; יז, חגיגה – פרש"י סע"א. שם, מנחות
"כתוב6) הבייתוסים: דעת נגד ריב"ז הוכיח ב סה, מנחות במס'

תמימות שבתות שבע אומר אחד וכתוב יום חמשים תספרו אומר אחד
שחל ביו"ט כאן בשבת להיות שחל ביו"ט כאן כיצד הא תהיינה
ופירש"י גרשום רבינו פירוש (ראה והיינו השבת". באמצע להיות
המתחילות "אותן הוא תמימות" שבתות ד"שבע שהפירוש שם),
שבהשנים מה וזה המדרש), (כפירוש בשבת" ומסתיימות בשבת באחד
שאז (אף השבת ממחרת לספור מתחילים השבת באמצע יו"ט שחל

למדים יום" חמשים "תספרו שמהכתוב לפי הוא "תמימות")
אלא שבת ועד בשבת מאחד תמימות שבתות שבע בעינן "דלא

שישלימו". יום באיזה בעלמא בחמשים
ס"ל, לא ולי' בקש שדחם אפ"ל שם שלאבל דרכו בזה

דבר של טעמו לו לגלות חפץ הי' ש"לא לצדוקי בנוגע
אסור אפשרי** שבאם מובן דמזה ― תורה"* טעמי להם לגלות
הוא האמתי וטעם בקש דחי' רק (דזהו ועפ"ז בקש. לדחותם שלא
לכם" "מנין ריב''ז פשיטות א) יתורץ: שם) שהובאו הטעמים כשאר
ד"שבת" י"ל לריב"ז גם הרי ב) כפשוטו), ― השבת (דממחרת
בשבת) יו"ט (כשחל לכם וספרתם הוא: הכתוב והמשך כפשוטו
הא ג) יום. חמשים תספרו השבת) באמצע (כשחל גו' השבת ממחרת
תענית). במגלת גם דהובאו (אף ריב"ז דברי כלל הובאו לא דבתו"כ

שם. 26 ובהערה 4 ע' חי"ט לקו"ש וראה
רע"א. קטז, ב"ב רשב"ם (*

ולכן ב) ל, (שבת לענותו צריך שאז אפשר כשאי משא"כ (**
כו'. גילה לא מעיקרא רק (שם) בב"ב

בשבת.7) חל (דפסח) היו"ט אין השנים שרוב ובפרט

שו"ע8) (ראה אחת פעם ומנה ספר שלא ע"י חיסר אם משא"כ
שם אדה"ז שו"ע שם). מחה"ש (ראה שם ובמג"א ס"ח סתפ"ט או"ח

סכ"ג).
שם.9) ורש"י תו"כ וכ"ה א. סו, מנחות

ואילך.10) 143 ס"ע חכ"ב לקו"ש גם ראה
(11,פ"ד המקדש כלי הל' רמב"ם א. כז, (תענית משמרות
ה"ג).

הקדמתו.12) בסוף החינוך ס' בלשון
כפשוטה.13) "תמימות" א) ענינים: שני ישנם ב"תמימות" כי

ב) מום). לבעל בניגוד ― ("תמים" חסרון שום מבלי שלימות היינו:
מעלה המוסיפה בותמימות כשאין גם חסר, שאינו (אף בהדבר

הוא תמימה" "שנה שמ"ש א), לא, (ערכין דרז"ל וע"ד זו). מעלה
(ראה שנה נקראת הנוסף חדש בלי שגם העיבור", חדש את "להביא
חדש שע"י אלא ס"ב), אה"ע מהדו"ק נו"ב שו"ת א. סג, נדרים ר"ן
לתהלים להצ"צ אוה"ת וראה ה"תמימות". ענין בה מיתוסף העיבור

ח). (ס"ד, ח* יט, אור) (יהל
תמימות"― שבתות ב"שבע ― דידן בנדון גם לומר יש ועפ"ז
יחסר שלא עצמם, שבתות" "שבע של השלימות (א) אלה: ענינים ב'

    

"אימתי בפירוש אומר אינו שהמדרש הטעם וזהו
מקום היה אז כי בשבת" פסח שחל בזמן תמימות הן

ש פסחלומר כשחל רק הוא ד"תמימות" הענין
– בשבת) פסח שחל (בזמן זה ענין אומר ולכן בשבת.

סימן ידי על אמירתורק אי ידי [על לרמז בכדי -
שתולה מה שזה בשבת"], פסח שחל "בזמן בפירוש

דפסח בהקביעות ה"תמימות" הפרטים.ענין בכל
כפשוטו "תמימות" אלאכי השנים, בכל מתקיים

כשחל (שזהו ביניהם ושכני' ד)ישוע (הרמז שכשאין
מיתוסף כנ"ל.בשבת), ב"תמימות", ענין

פרשתנו) רבה במדרש בעניןוהנה עוד מצינו (
תמימות שבתות שבע חייא ר' "תני ד"תמימות":
רצונו עושין שישראל בזמן תמימות הן אימתי תהיינה

צדק הצמח אדמו"ר כ"ק ומבאר מקום". שב'של ,
בתוכן לזה זה שייכות להם יש במדרש אלו מאמרים

מצדענינם הבאה ד"תמימות" שהמעלה והיינו, .
הספירה (כשימי בשבת פסח בה שחל בשנה עצמה
ולהגיע לבוא אפשר השבוע), דימי להסדר מתאימים
ידי על – השבת באמצע פסח שחל בהשנים גם אליה

מקום". של רצונו ד"עושין העבודה
"עושין ידי על נפעלת ה"תמימות" שמעלת ומכיון
ה"תמימות" מהות שביאור מובן הרי מקום", של רצונו
של רצונו ד"עושין הענין ביאור הקדמת ידי על יובן

מקום".

"עושין ידי על נפעלת ה"תמימות" שמעלת ומכיון
ה"תמימות" מהות שביאור מובן הרי מקום", של רצונו
של רצונו ד"עושין הענין ביאור הקדמת ידי על יובן

מקום".

בגמרא דגנךאיתא "ואספת הכתוב שאמר דזה
שאין "בזמן הוא דק"ש) שניה בפרשה (שנאמר גו'"
תמוה: ולכאורה מקום". של רצונו עושין ישראל
כתוצאה הבאה הברכה הבטחת היא דגנך" "ואספת
אל תשמעו שמוע אם "והיה מיני' לעיל שכתוב ממה
ואיך – נפשכם" ובכל לבבכם בכל ולעבדו גו' מצותי
עושין ישראל שאין בזמן קאי שהכתוב לומר אפשר

תורה בלקוטי ומבואר מקום? של בישוברצונו
מאדכם בכל נזכר לא (השניה) זו "דבפרשה הענין:

עדיין נקרא ולכן שמע, בפרשת שכתוב עושיןכמו
כו'". מקום של רצונו

הוא מקום" של רצונו ש"עושין זה ענין וביאור
מאדך" ד"בכל האהבה ידי על הטעםדוקא ידוע :

של מקומו "הוא כי – "מקום" נקרא שהקב"ה
ששייכתעולם" בחינה הוא ש"מקום" והיינו .

עלמין כל הממלא אור בעולמותלמקום, שמתלבש ,
" אבל מקום. בגדר עלהמוגבלים קאי מקום" של

מקום מגדר שלמעלה עלמין כל הסובב סוף אין אור
העולמות. של

עשיית ש(המשכת) הואוזהו מקום" של "רצונו
עבודה כל כי דוקא, מאדך" ד"בכל האהבה ידי על
בדוגמא להיות צריכה מלמעלה האור להמשיך ופעולה

ידה על הנמשך שללהאור "רצונו המשכת ולכן, ;
ידי על דוקא באה שלמעלה, גבול' ה'בלי – מקום"

ד"ובכל שבאדםהאהבה בליֿגבול – ".
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(ב) מבערב"). למנות ו"מתחיל לספור שכח (שלא מאומה בהם
שבתות" בה"שבע "תמימות" ישנה מסויימת, שנה שבקביעות
המשך (וראה עצמם. שמצד השלימות על יתירה מעלה בהם המוסיפה
שבתות ש"שבע סוס"א), שם לתהלים אוה"ת גם (וראה ריח ע' תרס"ו
הערה לקמן וראה שם. שבערכין תמימה" "שנה דוגמת הם תמימות"

.(37
המדרש פירוש לענין קסח ע' פרשתנו באוה"ת הובא (*

ב"תמימות".
ישוע14) "שאין בהסימן שבחר ראהומה – דוקא ביניהם" ושכני'

ח'. סעיף לקמן
להיות15) יכול ד"תמימות" הפנימי ענין שגם ג', סעיף לקמן וראה

עצמו. מצד זה ענין ישנו בשבת פסח שכשחל אלא השנים. בכל
ג.16) פכ"ח,
קסזֿח.17) ע' פרשתנו אוה"ת
הפירושים18) שכל ,782 ע' ח"ג בלקו"ש מהמבואר להעיר

" הן הדרשות ששתי – בנדו"ד ובפרט זל"ז. שייכים אחד שבפסוק
 שהענין שם), לויק"ר במ"כ (מובא מילקוט גם ולהעיר ."

אחר. בהמשך באים ושכני'" ד"ישוע והענין מקום" של ד"רצונו

ב.19) לה, ברכות
או"ת20) שם. לברכות מהרש"א בחדא"ג וכ"ה ג. מב, שלח

הבאות. בהערות הנסמן גם וראה מה). מפני ר"ה עקב פ' (להמגיד.
(21– אדה"ז מאמרי בספר בתוככם* והתהלכתי בד"ה בכ"ז ראה

ואילך. תרמד ע' ב' (כרך ויקרא באוה"ת קנז), (ע' ז"ל הר"פ הנחות
לקו"ת גם וראה ואילך). קעט (ע' תרכ"ט ובסה"מ תרפג) ואילך. תרנז

.24 שבהערה בינה אמרי א. מג, שלח
עושין פי' מענין . . להעיר יש :17 שבהערה קסז) (ע' באוה"ת (*

בתוככם. והתהלכתי בד"ה מקום של רצונו
וש"נ.22) ט. פס"ח, ב"ר
באוצו"ח23) מ"ש להבין רד"ה ויקרא לקו"ת בזה: הדעות ראה

.(29 שבהערה תרס"ו המשך תרנט. ע' שם אוה"ת גם (וראה ב). (נא,
א). (עה, מקום מע' (להצ"צ) החקירה בסו"ס – בארוכה

(שבשער24) חינוך פפ"ו. הק"ש שער אמ"ב (ראה מבואר לפעמים
שהדיוק ג), צט, ברכה לקו"ת גם וראה פמ"ט. ח"ב) – התשובה

"דכל האהבה כי חדש, רצון עושים שישראל הוא כו'" רצונו
הוא שענינה בבחי'מאדך מגעת היא שם), (לקו"ת הרצון

ידה על ולכן הרצון.הרצון,
וראה25) לו. מודדין בה מודד שאדם במדה ב) (ח, סוטה ראה

ע"י דוקא היא הבל"ג אור בחי' המשכת שגם הבאה בהערה הנסמן
ובדוגמתו. האור שמעין עבודה

שבחי'26) ב) קס, ב. קמ, ב. קכג, דרמ"צ ד. לט, (תו"א וכידוע
"מאד" בחי' ממשכת היא שלך", "מאד רק שהיא אף "מאדך",

האמיתי. בל"ג שלמעלה,



כי     

"אימתי בפירוש אומר אינו שהמדרש הטעם וזהו
מקום היה אז כי בשבת" פסח שחל בזמן תמימות הן

ש פסחלומר כשחל רק הוא ד"תמימות" הענין
– בשבת) פסח שחל (בזמן זה ענין אומר ולכן בשבת.

סימן ידי על אמירתורק אי ידי [על לרמז בכדי -
שתולה מה שזה בשבת"], פסח שחל "בזמן בפירוש

דפסח בהקביעות ה"תמימות" הפרטים.ענין בכל
כפשוטו "תמימות" אלאכי השנים, בכל מתקיים

כשחל (שזהו ביניהם ושכני' ד)ישוע (הרמז שכשאין
מיתוסף כנ"ל.בשבת), ב"תמימות", ענין

פרשתנו) רבה במדרש בעניןוהנה עוד מצינו (
תמימות שבתות שבע חייא ר' "תני ד"תמימות":
רצונו עושין שישראל בזמן תמימות הן אימתי תהיינה

צדק הצמח אדמו"ר כ"ק ומבאר מקום". שב'של ,
בתוכן לזה זה שייכות להם יש במדרש אלו מאמרים

מצדענינם הבאה ד"תמימות" שהמעלה והיינו, .
הספירה (כשימי בשבת פסח בה שחל בשנה עצמה
ולהגיע לבוא אפשר השבוע), דימי להסדר מתאימים
ידי על – השבת באמצע פסח שחל בהשנים גם אליה

מקום". של רצונו ד"עושין העבודה
"עושין ידי על נפעלת ה"תמימות" שמעלת ומכיון
ה"תמימות" מהות שביאור מובן הרי מקום", של רצונו
של רצונו ד"עושין הענין ביאור הקדמת ידי על יובן

מקום".

"עושין ידי על נפעלת ה"תמימות" שמעלת ומכיון
ה"תמימות" מהות שביאור מובן הרי מקום", של רצונו
של רצונו ד"עושין הענין ביאור הקדמת ידי על יובן

מקום".

בגמרא דגנךאיתא "ואספת הכתוב שאמר דזה
שאין "בזמן הוא דק"ש) שניה בפרשה (שנאמר גו'"
תמוה: ולכאורה מקום". של רצונו עושין ישראל
כתוצאה הבאה הברכה הבטחת היא דגנך" "ואספת
אל תשמעו שמוע אם "והיה מיני' לעיל שכתוב ממה
ואיך – נפשכם" ובכל לבבכם בכל ולעבדו גו' מצותי
עושין ישראל שאין בזמן קאי שהכתוב לומר אפשר

תורה בלקוטי ומבואר מקום? של בישוברצונו
מאדכם בכל נזכר לא (השניה) זו "דבפרשה הענין:

עדיין נקרא ולכן שמע, בפרשת שכתוב עושיןכמו
כו'". מקום של רצונו

הוא מקום" של רצונו ש"עושין זה ענין וביאור
מאדך" ד"בכל האהבה ידי על הטעםדוקא ידוע :

של מקומו "הוא כי – "מקום" נקרא שהקב"ה
ששייכתעולם" בחינה הוא ש"מקום" והיינו .

עלמין כל הממלא אור בעולמותלמקום, שמתלבש ,
" אבל מקום. בגדר עלהמוגבלים קאי מקום" של

מקום מגדר שלמעלה עלמין כל הסובב סוף אין אור
העולמות. של

עשיית ש(המשכת) הואוזהו מקום" של "רצונו
עבודה כל כי דוקא, מאדך" ד"בכל האהבה ידי על
בדוגמא להיות צריכה מלמעלה האור להמשיך ופעולה

ידה על הנמשך שללהאור "רצונו המשכת ולכן, ;
ידי על דוקא באה שלמעלה, גבול' ה'בלי – מקום"

ד"ובכל שבאדםהאהבה בליֿגבול – ".
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(ב) מבערב"). למנות ו"מתחיל לספור שכח (שלא מאומה בהם
שבתות" בה"שבע "תמימות" ישנה מסויימת, שנה שבקביעות
המשך (וראה עצמם. שמצד השלימות על יתירה מעלה בהם המוסיפה
שבתות ש"שבע סוס"א), שם לתהלים אוה"ת גם (וראה ריח ע' תרס"ו
הערה לקמן וראה שם. שבערכין תמימה" "שנה דוגמת הם תמימות"

.(37
המדרש פירוש לענין קסח ע' פרשתנו באוה"ת הובא (*

ב"תמימות".
ישוע14) "שאין בהסימן שבחר ראהומה – דוקא ביניהם" ושכני'

ח'. סעיף לקמן
להיות15) יכול ד"תמימות" הפנימי ענין שגם ג', סעיף לקמן וראה

עצמו. מצד זה ענין ישנו בשבת פסח שכשחל אלא השנים. בכל
ג.16) פכ"ח,
קסזֿח.17) ע' פרשתנו אוה"ת
הפירושים18) שכל ,782 ע' ח"ג בלקו"ש מהמבואר להעיר

" הן הדרשות ששתי – בנדו"ד ובפרט זל"ז. שייכים אחד שבפסוק
 שהענין שם), לויק"ר במ"כ (מובא מילקוט גם ולהעיר ."

אחר. בהמשך באים ושכני'" ד"ישוע והענין מקום" של ד"רצונו

ב.19) לה, ברכות
או"ת20) שם. לברכות מהרש"א בחדא"ג וכ"ה ג. מב, שלח

הבאות. בהערות הנסמן גם וראה מה). מפני ר"ה עקב פ' (להמגיד.
(21– אדה"ז מאמרי בספר בתוככם* והתהלכתי בד"ה בכ"ז ראה

ואילך. תרמד ע' ב' (כרך ויקרא באוה"ת קנז), (ע' ז"ל הר"פ הנחות
לקו"ת גם וראה ואילך). קעט (ע' תרכ"ט ובסה"מ תרפג) ואילך. תרנז

.24 שבהערה בינה אמרי א. מג, שלח
עושין פי' מענין . . להעיר יש :17 שבהערה קסז) (ע' באוה"ת (*

בתוככם. והתהלכתי בד"ה מקום של רצונו
וש"נ.22) ט. פס"ח, ב"ר
באוצו"ח23) מ"ש להבין רד"ה ויקרא לקו"ת בזה: הדעות ראה

.(29 שבהערה תרס"ו המשך תרנט. ע' שם אוה"ת גם (וראה ב). (נא,
א). (עה, מקום מע' (להצ"צ) החקירה בסו"ס – בארוכה

(שבשער24) חינוך פפ"ו. הק"ש שער אמ"ב (ראה מבואר לפעמים
שהדיוק ג), צט, ברכה לקו"ת גם וראה פמ"ט. ח"ב) – התשובה

"דכל האהבה כי חדש, רצון עושים שישראל הוא כו'" רצונו
הוא שענינה בבחי'מאדך מגעת היא שם), (לקו"ת הרצון

ידה על ולכן הרצון.הרצון,
וראה25) לו. מודדין בה מודד שאדם במדה ב) (ח, סוטה ראה

ע"י דוקא היא הבל"ג אור בחי' המשכת שגם הבאה בהערה הנסמן
ובדוגמתו. האור שמעין עבודה

שבחי'26) ב) קס, ב. קמ, ב. קכג, דרמ"צ ד. לט, (תו"א וכידוע
"מאד" בחי' ממשכת היא שלך", "מאד רק שהיא אף "מאדך",

האמיתי. בל"ג שלמעלה,



כב    

יתברך, רצונו שהוא עלמין, כל הסובב שאור ואף
ולהחיותם ליש מאין להוותם בעולמות תמיד פועל

ש מה הרי -אור בחינת הוא בעולם ומורגש
בעולם, בגילוי מאיר אינו הרצון בחינת אבל הממלא,
דבכל האהבה ידי ועל והעלם; מקיף בבחינת אם כי

בעולם בגילוי שיהיה הרצון בחינת ממשיכים .מאדך

של רצונו "עושין הדיוק שרצונו"וזהו ,
מגדר שלמעלה ה'בליֿגבול' סוף אין (אור יתברך
מזו (יתרה "מקום" בבחינת גם בגילוי יאיר מקום)

"ארון"המדה ,מן מהמקום
הנמנעות נמנע –.(

ד"עושין הענין של המיוחדת השייכות והנה
ידו שעל ועד העומר, ספירת למצות מקום" של רצונו
ספירת שבמצות ה"תמימות" מעלת נפעלת דוקא

העומר:
משעורים היה מאכלה"עומר" ,וענינה .

" –של ספיר אבן מלשון גם (ספירה העומר"
ובהירות (המדותזכות וזיכוך בירור הוא (דנפש (

שלמעלה מבחינה הוא זה לבירור והכח .
הכתוב בפירוש בחסידות וכמבואר מהשתלשלות.
של העבודה על שהכח השבת", ממחרת לכם "וספרתם

" היא לכם", "וספרתם – הבהמית נפש בירור
מאצילות, שלמעלה סוף אין אור מבחינת השבת"

שבת מבחינת גם יותר .שנעלה

כאשר היא העומר דספירת העבודה שלימות ולכן,
בחינת המשכת היינו – מקום" של רצונו "עושין
ועד ד"מקום", בהגבלה מהשתלשלות שלמעלה הרצון

הבהמית. דנפש בהמדות

שענין המדרש, מאמר גם יובן הנ"ל כל פי על
הספירה ימי כאשר הוא העומר דספירת ה"תמימות"

בראשית. דימי בהסדר הם
תקופות סוגי לג' בכלל, מתחלק, הזמן דהנה
יש אמנם השנה. וימי החדש ימי השבוע, ימי הימים:
ימי של ההיקף ובין שבוע של הימים היקף בין חילוק

והשנה: החדש

באופן מזה זה משונים השנה וימי החדש ימי א)
בתחלת החודש: בימי בגשמיות. גם ונגלה, נראה
הולכת כך ואחר בלבד, נקודה רק היא הלבנה החדש
קיימא החדש שבאמצע עד ליום מיום ומתגדלת

ומתמעטת הולכת היא ואילך ומאז בשלימותא, סיהרא
השנה: בימי לגמרי; מתעלמת היא החדש שבסוף עד
וקור וקציר "זרע של לתקופות שמחולקים זאת מלבד

וחורף" וקיץ תקופהוחום בכל שגם זאת, עוד הרי ,
התקופה (שהרי ימים לשאר דומה אחד יום אין עצמה,
כן שאין מה כמובן). סופה ועד מתחילתה משתנית

בגשמיות נראה, חילוק בהם שאין השבוע, ביןבימי ,
לחבירו. אחד יום

ושנה: לחודש – שבוע בין חילוק בכללות ב)
מה – הב' הא', ושנים: בחדשים סידורי מנין הוקבע

בשבועות. כן שאין

בהחיות השנים משאר היא שונה שנה כל והביאור:
נמשך השנה ראש בכל כי עליהן. ומוסיפה בהן הנמשך

שלפניו בהשנים שנמשך מהחיות ששונה חדש .חיות
השנה, שבאותה להחדשים בנוגע הוא זה דרך ועל

חדש חיות נמשך חודש ראש כןבכל שאין מה .
לשבוע דשבוע החיות בין חילוק אין לשבוע, .בנוגע

יום ראשון יום תמיד מונים "אנו ושבוע שבוע שבכל
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מח.27) ס"פ תניא
לב.28) ע' תרס"ו המשך גם ראה
לו.29) ע' הנ"ל המשך גם ראה
וש"נ.30) א. כא, יומא
ואילך).31) ב (לד, החקירה ס' ס"ט. ח"א הרשב"א שו"ת ראה
(במשנה).32) א יד, סוטה א. פד, ב. סח, מנחות
שם.33) סוטה סע"ב. ג, פסחים
ובכ"מ.34) ריחֿט. ע' הנ"ל המשך ב. לה, אמור לקו"ת
עת"ר35) ציץ ועשית ד"ה בארוכה (ראה נפה"ב עיקר שהן

נ"ע אדמו"ר (ובהגהות רפ"ו תניא גם וראה שלאחריו. ובהמאמרים
לקלוי"צ פג. ע' שם קיצורים קיד). ע' לתניא והערות (בקיצורים לשם

ורפ"ט). שם) לתניא
בהמה36) מעשה שמעשי' כשם קנאות): מנחת (לענין שם בסוטה

ה מנחת לענין גם מובן ומזה – בהמה מאכל קרבנה ששייכתכך עומר
סע"א צו, מזח"ג ולהעיר הבהמית). נפש – (שבאדם בהמה לענין
שם. לזהר ואילך) שפז (ע' ולהצ"צ א) (עט, לאהאמ"צ ביאוה"ז ואילך.

ובכ"מ.37) ד. לה, שם לקו"ת גם וראה שם. הנ"ל המשך
"שבתות שענין שם, תרס"ו המשך סיוםוראה לעיל (ראה "

גם וראה ע"ש. השבת". "ממחרת דבחי' הענין אותו הוא (13 הערה
.47 הערה לקמן

סע"ב.38) רכה, זח"א ראה
ב.39) קו, ב"מ כב. ח, נח
ימי40) מששת שונה הוא השבת יום הרי – ברוחניות משא"כ

החילוק כי מזולתו, שונה הוא יום כל – עצמם ימים בהו' וגם החול.
(זח"ג עבידתי'" עביד ויומא יומא ש"כל מה בראשית ימי ששת שבין
לא, ר"ה ממס' בנגלה) (גם כדמוכח שבוע בכל דוגמתו יש ב), צד,
בספינה הפלגה מדיני שם). (וברש"י ב כז, שם א. כו, תענית רע"א.

הבדלה לשבת, .והכנה
ועוד.41) א. ג, עט"ר ד. נג, ר"ה לקו"ת סי"ד. אגה"ק
ועוד.42) ואילך. א י, בראשית אוה"ת ע"ב. שם עט"ר שם. לקו"ת
א'תתצא,43) ע' ברכה באוה"ת המבואר עם זה לקשר יש לכאורה

החיות שבלעדי חיים, לבחי' "שייך הוא ור"ה בר"ח הנמשך שהחיות
תוספות "הוא בשבת שנמשך מה משא"כ לגמרי". הי' כלא הי' הזה
שבוע בין (המפסיק השבת שביום ומכיון החיים". בחי' על . . אור
נמצא הרי לגמרי", הי' כלא "הי' שמבלעדו זה חיות נמשך אין לשבוע)
כל הפסק, הי' לא ― מצ"ע העולמות לקיום המוכרח החיות שבענין

וצ"ע. בשוה. אחד, בהמשך הם השבועות

    

עתה עד העולם ש"מבריאת אף – וכו'" ושלישי שני
"ימי אותם הם כי – ימים" ורבבות אלפים יש כבר

חלילה" שחוזרין .ההיקף

לימי השנה וימי החדש ימי שבין זה וחילוק
הרי – החדש בימי הימים: במספר גם מתבטא השבוע
שנה שישנה – בשנה גם וכן חסר. וחדש מלא חדש יש
מעוברת. ושנה פשוטה שנה ושלימה; כסדרה חסירה,
ושבוע שבוע בכל הרי – השבוע בימי כן שאין מה

הימים. מספר אותו הוא

וימי בשבת פסח שחל שבשנה הטעם גם וזהו
אז נמשך בראשית" ד"ימי הסדר באותו הם הספירה
השנים שבשאר מה ממילא, בדרך ה"תמימות" ענין
של רצונו ד"עושין העבודה ידי על אם כי נמשך אינו

מקום";
המשכת ענינה מקום" של רצונו ד"עושין העבודה
ד"מקום" בההגבלה ה'בליֿגבול') (אור הרצון בחינת
בהסדר הם הספירה ימי וכאשר – ד') סעיף (כנ"ל

(ימי בראשית" אזיד"ימי – זו) מעלה בהם יש
דגבול החיבור ישנו השבוע" ב"ימי גם כי עצמם. מצד
השבוע) ימי של (גם שיהיה איזו ה"זמן" גבול: ובלי
עם וביחד ועתיד), הוה (עבר ושינוי התחלקות ענינו
שלמעלה ענין בהם יש השבוע בימי הרי זה

.משינויים

ראשון מיום מתחילים הספירה ימי כאשר ולכן,
הסדר באותו הוא הספירה דימי המנין שאז בשבוע,
[החיבור ה"תמימות" אותה הרי בראשית", ד"ימי
מועילה היא בראשית" ב"ימי שישנה גבול] ובלי דגבול

הספירה ימי על דספירתגם שבתות" בה"שבע שגם ,
השנים שבשאר (מה ה"תמימות" ענין ישנו העומר

מקום") של רצונו ד"עושין העבודה ידי על .נמשך

דשנה שהקביעות מה גם יובן הנ"ל כל פי על
"שאין בהענין (כבמדרש) סימנו בשבת, חל שפסח כזו,
ומרמז מסמן הסימן כי ביניהם", ושכני' ישוע

של רצונו "עושין – בעולמות יתברך רצונו המשכת
:מקום"

"ושכנתי". – שכני' "יושיעך", מלשון הוא ישוע

"ישועה אלקות): לגילוי (ובנוגע החסידות ובלשון
ירידת והוא מנחתו, ואל הבל אל ה' וישע מלשון הוא
מה והוא הקדוש". שבזוהר נהורין דש"ע והשפע האור
ברוך העליון המאציל סוף אין אור "מבחינת שנמשך
שבתחילת וההשפעה "ההארה מבחינת שלמעלה הוא"

וההשתלשלות" (מלשוןהאצילות ש"ישוע" והיינו, .
מהשתלשלות. שלמעלה האור בחינת על מורה ישועה)

"שכינה" כמו הוא "שכן", הוא שעיקרו ו"שכני'",
תוך ומתלבשת "ששוכנת האלקות בחינת על שמורה

עלמין" עלמין.כל כל ממלא בחינת –

יחוד היינו – ושכני'" "ישוע שצירוף ונמצא,
ואור ("ישוע") מהשתלשלות שלמעלה האור בחינת
יתברך רצונו המשכת דוגמת הוא – ("שכני'") הממלא

מקום. בבחינת

מסמן שהמדרש מה שהטעם לומר יש זה פי ועל
"שאין בהענין בשבת חל שפסח כזו דשנה הקביעות
הן ד"אימתי המדרש כוונת כי – ביניהם" ושכני' ישוע
הן שבתות" ה"שבע כזו, שבקביעות היא תמימות"

תמימות ד"עושין העבודה חסרה כאשר גם ,
ולכן ושכני'". ב"ישוע המרומזת מקום" של רצונו
ושכני' ישוע שאין בזמן תמימות הן "אימתי אומר
ישוע המשמרות שחסרות כזו שבקביעות ביניהם",
ב"ישוע המרומזת העבודה חסרה כאשר גם ושכני',
תמימות הן העומר דספירת שבתות" ה"שבע ושכני'",

עצמם. מצד
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61 לקו"ת44) גם וראה יו''ד). (סעיף תש"ד השמיני ביום ויהי ד"ה
א. כה, שה"ש

מבחי'45) שרשו היומי שגלגל א'תתצט, ע' ברכה מאוה"ת להעיר
דשבתסוכ"ע, שהעלי' ושם, שוים''. הימים "כל ולכן העליון,

היומי דגלגל הקפות ו' בחי' אחר "שבא לפי הוא הזמן" מן "דלמעלה
העליון". רצון בחי' . .

השבוע שבימי השינוי העדר של השייכות יותר תומתק ועפ"ז
שבועל"עושין שבכל מה על הטעם שהרי ― מקום" של

מן בלמעלה העלי' היא שבשבת לפי הוא ההיקף ימי אותם חוזרים
שם). ואוה''ת הקודמת בהערה הנסמן (ראה הזמן

שחל46) ר"ה של יו''ט ובדוגמת והשנה. החדש לימי ששייכים אף
הוא בפנימיות שהטעם ב). כט, (ר"ה כו' תוקעין אין בשבת להיות
רע"ב. נז, ר"ה לקו''ת (ראה דר''ה בהענין גם פועלת ששבת מפני

ובכ"מ).
על גם פועלים והשנה החדש שימי גיסא, לאידך הוא ועד"ז

א). צא, זבחים (ראה בהלכה לפס"ד ועד השבוע דימי הענינים
המדרש47) פירוש שמקשר ,17 שבהערה אוה"ת גם ראה

ב"ממחרת הפירוש עם בראשית) ימי כששת (תמימות ב"תמימות"
השבת" ד"ממחרת הבחי' והרי – משבת" שלמעלה "מבחי' השבת",

ס"ה. כנ"ל מקום", של "רצונו בחי' דוגמת היא
בכ"מ.48) – השמות בפי' דרז"ל ע"ד
יכול49) יותר פשוטים סימנים כמה א) אבל: ס"ב. לעיל ראה

צריך הדיוק, בתכלית הם שבתורה הענינים שכל מכיון ב) לאומרם,
ה"תמימות", לענין שייך ביניהם" ושכני' ישוע ד"שאין שהענין לומר

כבפנים.
ס"ג.50) אגה"ק
תרנ"ז51) תשמח שמח ד"ה פנ"ב. גם וראה ב) (נז, פמ"א תניא

ובכ"מ. .25 ע'



כג     

עתה עד העולם ש"מבריאת אף – וכו'" ושלישי שני
"ימי אותם הם כי – ימים" ורבבות אלפים יש כבר

חלילה" שחוזרין .ההיקף

לימי השנה וימי החדש ימי שבין זה וחילוק
הרי – החדש בימי הימים: במספר גם מתבטא השבוע
שנה שישנה – בשנה גם וכן חסר. וחדש מלא חדש יש
מעוברת. ושנה פשוטה שנה ושלימה; כסדרה חסירה,
ושבוע שבוע בכל הרי – השבוע בימי כן שאין מה

הימים. מספר אותו הוא

וימי בשבת פסח שחל שבשנה הטעם גם וזהו
אז נמשך בראשית" ד"ימי הסדר באותו הם הספירה
השנים שבשאר מה ממילא, בדרך ה"תמימות" ענין
של רצונו ד"עושין העבודה ידי על אם כי נמשך אינו

מקום";
המשכת ענינה מקום" של רצונו ד"עושין העבודה
ד"מקום" בההגבלה ה'בליֿגבול') (אור הרצון בחינת
בהסדר הם הספירה ימי וכאשר – ד') סעיף (כנ"ל

(ימי בראשית" אזיד"ימי – זו) מעלה בהם יש
דגבול החיבור ישנו השבוע" ב"ימי גם כי עצמם. מצד
השבוע) ימי של (גם שיהיה איזו ה"זמן" גבול: ובלי
עם וביחד ועתיד), הוה (עבר ושינוי התחלקות ענינו
שלמעלה ענין בהם יש השבוע בימי הרי זה

.משינויים

ראשון מיום מתחילים הספירה ימי כאשר ולכן,
הסדר באותו הוא הספירה דימי המנין שאז בשבוע,
[החיבור ה"תמימות" אותה הרי בראשית", ד"ימי
מועילה היא בראשית" ב"ימי שישנה גבול] ובלי דגבול

הספירה ימי על דספירתגם שבתות" בה"שבע שגם ,
השנים שבשאר (מה ה"תמימות" ענין ישנו העומר

מקום") של רצונו ד"עושין העבודה ידי על .נמשך

דשנה שהקביעות מה גם יובן הנ"ל כל פי על
"שאין בהענין (כבמדרש) סימנו בשבת, חל שפסח כזו,
ומרמז מסמן הסימן כי ביניהם", ושכני' ישוע

של רצונו "עושין – בעולמות יתברך רצונו המשכת
:מקום"

"ושכנתי". – שכני' "יושיעך", מלשון הוא ישוע

"ישועה אלקות): לגילוי (ובנוגע החסידות ובלשון
ירידת והוא מנחתו, ואל הבל אל ה' וישע מלשון הוא
מה והוא הקדוש". שבזוהר נהורין דש"ע והשפע האור
ברוך העליון המאציל סוף אין אור "מבחינת שנמשך
שבתחילת וההשפעה "ההארה מבחינת שלמעלה הוא"

וההשתלשלות" (מלשוןהאצילות ש"ישוע" והיינו, .
מהשתלשלות. שלמעלה האור בחינת על מורה ישועה)

"שכינה" כמו הוא "שכן", הוא שעיקרו ו"שכני'",
תוך ומתלבשת "ששוכנת האלקות בחינת על שמורה

עלמין" עלמין.כל כל ממלא בחינת –

יחוד היינו – ושכני'" "ישוע שצירוף ונמצא,
ואור ("ישוע") מהשתלשלות שלמעלה האור בחינת
יתברך רצונו המשכת דוגמת הוא – ("שכני'") הממלא

מקום. בבחינת

מסמן שהמדרש מה שהטעם לומר יש זה פי ועל
"שאין בהענין בשבת חל שפסח כזו דשנה הקביעות
הן ד"אימתי המדרש כוונת כי – ביניהם" ושכני' ישוע
הן שבתות" ה"שבע כזו, שבקביעות היא תמימות"

תמימות ד"עושין העבודה חסרה כאשר גם ,
ולכן ושכני'". ב"ישוע המרומזת מקום" של רצונו
ושכני' ישוע שאין בזמן תמימות הן "אימתי אומר
ישוע המשמרות שחסרות כזו שבקביעות ביניהם",
ב"ישוע המרומזת העבודה חסרה כאשר גם ושכני',
תמימות הן העומר דספירת שבתות" ה"שבע ושכני'",

עצמם. מצד
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61 לקו"ת44) גם וראה יו''ד). (סעיף תש"ד השמיני ביום ויהי ד"ה
א. כה, שה"ש

מבחי'45) שרשו היומי שגלגל א'תתצט, ע' ברכה מאוה"ת להעיר
דשבתסוכ"ע, שהעלי' ושם, שוים''. הימים "כל ולכן העליון,

היומי דגלגל הקפות ו' בחי' אחר "שבא לפי הוא הזמן" מן "דלמעלה
העליון". רצון בחי' . .

השבוע שבימי השינוי העדר של השייכות יותר תומתק ועפ"ז
שבועל"עושין שבכל מה על הטעם שהרי ― מקום" של

מן בלמעלה העלי' היא שבשבת לפי הוא ההיקף ימי אותם חוזרים
שם). ואוה''ת הקודמת בהערה הנסמן (ראה הזמן

שחל46) ר"ה של יו''ט ובדוגמת והשנה. החדש לימי ששייכים אף
הוא בפנימיות שהטעם ב). כט, (ר"ה כו' תוקעין אין בשבת להיות
רע"ב. נז, ר"ה לקו''ת (ראה דר''ה בהענין גם פועלת ששבת מפני

ובכ"מ).
על גם פועלים והשנה החדש שימי גיסא, לאידך הוא ועד"ז

א). צא, זבחים (ראה בהלכה לפס"ד ועד השבוע דימי הענינים
המדרש47) פירוש שמקשר ,17 שבהערה אוה"ת גם ראה

ב"ממחרת הפירוש עם בראשית) ימי כששת (תמימות ב"תמימות"
השבת" ד"ממחרת הבחי' והרי – משבת" שלמעלה "מבחי' השבת",

ס"ה. כנ"ל מקום", של "רצונו בחי' דוגמת היא
בכ"מ.48) – השמות בפי' דרז"ל ע"ד
יכול49) יותר פשוטים סימנים כמה א) אבל: ס"ב. לעיל ראה

צריך הדיוק, בתכלית הם שבתורה הענינים שכל מכיון ב) לאומרם,
ה"תמימות", לענין שייך ביניהם" ושכני' ישוע ד"שאין שהענין לומר

כבפנים.
ס"ג.50) אגה"ק
תרנ"ז51) תשמח שמח ד"ה פנ"ב. גם וראה ב) (נז, פמ"א תניא

ובכ"מ. .25 ע'



כד

י ַדּלֹונּו ְמֹאד1 מּונּו ַרֲחֶמיָך, ּכִ ַמֵהר ְיַקְדּ

דלותא דעובדין טבין, דלותא דעובדין דכשרין2.
עובדין טבין — היינו שאין מעצור לרוח נדיבותו, 
ולא די לו לצאת ידי חובתו בלבד. והוא מצד מדתו של 

אברהם, חסד, כי טוב הוא חסד.
עובדין דכשרין — הוא רק כשר בלבד, שדי לו במה 
שחייבתו התורה בפירוש. והוא מצד מדתו של יצחק, 

גבורה3.
גם  אלא  טבין,  מעובדין  רק  לא   — מאד  דלונו  כי 
מעובדין דכשרין. והיינו דלות, שאין לו לא כסף, חסד, 
מדתו של אברהם, ולא זהב, גבורה, מדתו של יצחק. 
מדתו  תפארת,  רחמים,   — רחמיך  יקדמונו  מהר  לכן 

של יעקב.
וכתיב מהר, כי תפארת היא הבריח התיכון המבריח 
מן הקצה אל הקצה4, שאין שם מניעה ועיכוב כלל. מצד 
קו הימין בלבד אין מהירות, כי קו השמאל מעכב עליו. 
מצד קו השמאל בלבד אין מהירות, כי קו הימין מעכב 
עליו. אך מצד קו האמצעי אין שום עיכוב ומניעה והוא 

במהירות.
)הערות לזהר א עמ' רכו(

ָלִים5 ֵצא תֹוָרה, ּוְדַבר ה' ִמירּוׁשָ יֹון ּתֵ י ִמִצּ ּכִ

שבעל  תורה   — ה'  דבר  שבכתב.  תורה   — תורה 
פה.

או יש לומר,
תורה — הבנה והשגה. דבר ה' — התיבות עצמן, 

בלי הבנתן.
)הערות לתניא עמ' יט(

יו6 מֹו ַיְחָדּ י, ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ לּו ַלה' ִאּתִ ַגְדּ

גדלו להוי' — להמשיך מוחין לז"א, שם הוי'7.

1( תהלים עט, ח.
2( זח"א רכט, ב.

3( אגרת הקדש סי"ג.
4( תרומה כו, כח.

5( ישעיה ב, ג.
6( תהלים לד, ד.

7( ראה זח"ג )אד"ר( קכט, א.

המלכות,  את  ולהעלות  לרומם   — שמו  נרוממה 
שנקראת שם8.

כמו  החסדים,  מן  בנינו  כי  גדולה,  אמר  ובז"א 
שכתוב9 זכר חסדו, וחסד נקראת גדולה10. 

הגבורות11,  מן  בנינה  כי  רוממות,  נקט  ובמלכות 
וטבע האש, גבורה, להתרומם ולעלות למעלה.

)הערות לזהר ב עמ' תסג(

ָטפּונּו . . ֲאַזי ָעַבר  ִים ׁשְ ָלעּונּו . . ֲאַזי ַהַמּ ים ּבְ ֲאַזי ַחִיּ
דֹוִנים12 ִים ַהֵזּ נּו ַהּמַ ַעל ַנְפׁשֵ

ויש  מיתה13,  בהם  דתהו שכתוב  אדום  מלכי  ז'  יש 
י"א אלופי עשו14, שאף הם שרשם מעולם תהו.

זהו אזי חיים . . אזי המים . . אזי עבר — אז"י דוקא, 
שהוא ז' י"א.

)תורת לוי יצחק עמ' שמא(

ָטפּונּו . . ֲאַזי ָעַבר  ִים ׁשְ ָלעּונּו . . ֲאַזי ַהַמּ ים ּבְ ֲאַזי ַחִיּ
דֹוִנים ִים ַהֵזּ נּו ַהּמַ ַעל ַנְפׁשֵ

ישנן שלש בחינות של אור בקדושה, ולעומתם גם 
בסטרא דקליפה15,

אור פנימי,
אור מקיף,

היינו מה שנכנס האור בבחינת  ואור מקיף החוזר, 
אור פנימי בכלי, אבל אין הכלי יכול להכילו, כי נתמלא 

על כל גדותיו ויצא לחוץ. 
בלעונו — הוא אור פנימי, כמזון הנבלע.

שטפונו — מקיף החוזר.
המים הזדונים — מקיף הישר.

)תורת לוי יצחק עמ' תה(

8( תניא אגרת הקדש סימן ה.
9( תהלים צח, ג. 

10( שער היחוד והאמונה פ"ד.
11 ראה תורת מנחם תפארת לוי יצחק שמות עמ' קע.

12( תהלים קכד, ג-ה. 
13( וישלח לו, לא-לט.

14( שם, טו-יט.
15( עץ חיים שער המקיפים פ"א.

לקוטים מתורת לוי יצחק             

אייר י"א ראשון יום
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כד.9. ב, ו.10.בראשית כ, מ.11.ויקרא טו, ˘ÈÏ‡12.במדבר Â‡ ˜Î ˙קדושה (ל' אני קדוש כי גו' והייתם הפסוקים: ג' "י"ל :
קדושים הבדלה, ל' – ואבדיל העליון) המקדשÌÎÈ˜Ï‡Ïקדש כאדם –Â˙˘‡,לשמי או בשבילי פי' עיקר הא' דפסוק אינוÈÂ‡[לי שלכן –

ישראל]". עם ביחד – אלקיכם משא"כ בפ"ע קדושה שג"ז אני קדוש כי וכדמסיים וכיו"ב – לעולם א.13.זז לג, קדושין ראה



כה              

אייר י"א ראשון יום
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כד.9. ב, ו.10.בראשית כ, מ.11.ויקרא טו, ˘ÈÏ‡12.במדבר Â‡ ˜Î ˙קדושה (ל' אני קדוש כי גו' והייתם הפסוקים: ג' "י"ל :
קדושים הבדלה, ל' – ואבדיל העליון) המקדשÌÎÈ˜Ï‡Ïקדש כאדם –Â˙˘‡,לשמי או בשבילי פי' עיקר הא' דפסוק אינוÈÂ‡[לי שלכן –

ישראל]". עם ביחד – אלקיכם משא"כ בפ"ע קדושה שג"ז אני קדוש כי וכדמסיים וכיו"ב – לעולם א.13.זז לג, קדושין ראה



כו             

אייר י"ב שני יום
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כבֿכג.14. עג, ˘Ï"‡15.תהלים "„‡ " ‰הפשוט פי' בדא"פ: ויל"פ וכו'. ושברוה"ק הכתוב אמר מי לציין בתניא רגיל "אינו :
בנ"י בשם עכ"פ עצמו, בעד כו', לו וטוב רשע בשאלת מדבר שאסף שלפ"ז) הפסוקים פי' מוכרח Ù„˘(וכן „˘מקדשי אל אבוא :

ומפרש כ"כ. מסתיר החומר הי' לא הרי ואז קיים. שביהמ"ק הוא:„Ï‡אֿל, ˘‡כן ‰Êשלא (אף אסף כדלקמן) עמך" הייתי "בהמות (גם
(שיודעים הקודש ברוח זה) אמר אבל רש"י. לי' גריס לא בסד"ע דגם מוכח עולם, סדר רש"י שם ומדמזכיר א. יד, מגילה רש"י – נביא הי'
ידע (שעי"ז – נביא) הוי דלא שם, ברש"י הובא בגמרא, שמפורש אף דדניאל מהעתידות וכדמוכח נביאים. שאינם אלה גם – עי"ז עתידות

לאח"ז)". שנים כמה זה שהי' (אף שבגולה כנס"י כל בעד ˘Ï"‡16.ודיבר) "„‡ " ‰וכהפסוקים הפשוט כפי' "לא :Ê"ÙÏ˘שאסף ,
מדבר „?"עמך הייתי ב"בהמות מוסיף מה אדע" ולא בער "ואני כופל) (וכאן אבינה (שאז) אֿל מקדשי אל אבוא עד בעיני היא דעמל ,

כפשוטו, אינו דהפי' צ"ל Ïוע"כ ‡Ï‡בתניא שהובאו מה מובן ועפ"ז – כו'. כבהמה אני עמך בהיותי דאפילו אלא עוד ולא וגו' בער דאני ,
– והטעם כאן; להמדובר שייכות להם שאין אף אדע" ולא בער "ואני התיבות הפשוט".˘‰Ôגם כפי' דלא יב.17.המוכיחות קלט, תהלים
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.18‡"ËÈÏ˘ "Â‡ "Î ‰מובן אינו שלכאורה (מה יובן "עי"ז :ÏÏÎÂ ÏÏÎוחמץ בשבתות מלאכה איסור וכרת) (סקילה עונש חומר (1 (
דשויו"ט מהקדושה מנהו שמץ שעכ"פ (ואת"ל שויו"ט) מקדושת בו שורה אין – ע"ה ולכאורה זה, בזמן ששורה הקדושה את (דמחלל בפסח
להמתיק יש וכו'). מהקדושה מנהו שמץ רק יש שבע"ה (אף נפש לכל השווה הוא) שהחומר זה (2 מובן, אינו עדיין בע"ה, גם ישנו – שבצדיק

עבירה גופה "אין בשבת דמלאכה דוקא שויו"ט מאיסור ראי' דמביא ‰Â‡הדיוק ‡Ï‡לבאור ובפרט ג) פי"ג, שבת (ירוש' עבירה" עבר (האדם)
איסור שזהו הנ"ל) שבת (בירושלמי אחרונים לגברא".‡כמה גברא בין חילוק אין בזה גם ובכ"ז חפצא) ‡19"Â.(ולא "Î ‰

‡"ËÈÏ˘בשווה אסרו רבנן שגם – ומביא תמז. ר"ס שח ר"ס מה"ת): (ולא חכמים איסור הם דשניהם שלו בשו"ע לשיטתו – שניהם "משווה :
וצדיק". כד.20.לע"ה קד, תהלים
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דשויו"ט מהקדושה מנהו שמץ שעכ"פ (ואת"ל שויו"ט) מקדושת בו שורה אין – ע"ה ולכאורה זה, בזמן ששורה הקדושה את (דמחלל בפסח
להמתיק יש וכו'). מהקדושה מנהו שמץ רק יש שבע"ה (אף נפש לכל השווה הוא) שהחומר זה (2 מובן, אינו עדיין בע"ה, גם ישנו – שבצדיק

עבירה גופה "אין בשבת דמלאכה דוקא שויו"ט מאיסור ראי' דמביא ‰Â‡הדיוק ‡Ï‡לבאור ובפרט ג) פי"ג, שבת (ירוש' עבירה" עבר (האדם)
איסור שזהו הנ"ל) שבת (בירושלמי אחרונים לגברא".‡כמה גברא בין חילוק אין בזה גם ובכ"ז חפצא) ‡19"Â.(ולא "Î ‰

‡"ËÈÏ˘בשווה אסרו רבנן שגם – ומביא תמז. ר"ס שח ר"ס מה"ת): (ולא חכמים איסור הם דשניהם שלו בשו"ע לשיטתו – שניהם "משווה :
וצדיק". כד.20.לע"ה קד, תהלים
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ט.1. יב, ב.2.בראשית קא, ב ב.3.חלק כה, א.4.שמות קעט, ג חלק
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התפילה.5. ב.6.בנוסח קסב, ב חלק אֿב.7.זהר סעי' סז סי' או"ח שו"ע א. כא, ברכות
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התפילה.5. ב.6.בנוסח קסב, ב חלק אֿב.7.זהר סעי' סז סי' או"ח שו"ע א. כא, ברכות
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א.1. יג, חגיגה חז"ל כדרשת

             

אייר ט"ו חמישי יום
         

         
         

       
       

 
   


    
   
   

    
   
   
  
   
  
    
    
   

   
   
  

 
   

    
   

   
  

  
    

  
  

        
           
             

       
          

          
         

          
            

         
           

           
        

       
         

   
   
  
     

   
   

  
     
    
   

    
  
 
 
   
    

  
   
  
  
  

   
  

  
 

    
    
  
        

         
          

           
        

         
         

          
       

        
      

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

 
    

         
     

     
       

       
       

        
       

        
        

       
        

      
       

    
        

     
       

       
        

       
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

.2   ."ואתחנן ר"פ ספרי 'נשמת', "ל' :
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כד.3. כג, ירמי'
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ח.4. נה, ישעי'
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ח.4. נה, ישעי'
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ה'תש"גיא אייר, כו לעומריום ראשון

חומש: בהר, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק מח. והנה . . . ־134־ למקורן.

ה: ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ
ֵני ְכתּוִבים. ח – ׁשְ ַפּתָ ֵציֵרי ְוֹלא ּבְ ְוֵכן – ּבְ

ְרִדי בֹור. ח – ִמּיָ ַפּתָ ָקַמץ ְוֹלא ּבְ יָתִני – ּבְ ִחּיִ

ֵציֵרי – ַרב טּוְבָך. ֶסגֹול ְוֹלא ּבְ ֶזֶכר – ַזִין ּבְ
ים. ָקַמץ – ְכִפּתִ ח ְוֹלא ּבְ ַפּתָ ִליְך ַקְרחֹו – ּבְ ַמׁשְ

ֶמת. ּוַמְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקּיֶ

ה'תש"גיב אייר, כז לעומריום שני

חומש: בהר, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה פרטיות . . . ־134־ חשיבי.

ה: ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ
ית ְקמּוָצה. ִליׁשִ ֶמּנּו ַמֲאָמר – ֵמ"ם ׁשְ

תּוָחה. יֹום כּו' ֶנֱאַמר – ֵמם ּפְ ּכְ
י ָעָפר ֲאַנְחנּו. ְמֻלאפּום – ּכִ ָזכּור – ּבִ

תּוָחה.  ה ּפְ גּוׁשָ יו ּדְ ָבא, ּתָ ׁשְ תּוָחה, ָלֵמד ּבִ ִני – ֵטית ּפְ ּוְנַטְלּתַ
ִסיר. ְוַאֲהָבְתָך ֹלא ָתסּור – ְוֹלא ַאל ּתָ

ה'תש"גיג אייר, כח לעומריום שלישי

חומש: בהר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: וככה ממש . . . ־סח־ ותכלית.
ֲחנּון. ִמְנָחה אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

ְך',  ַמְעָלה ִמּמָ ע ַמה ּלְ ָהָיה אֹוֵמר ַמֲאָמִרים ְקָצִרים – ָאַמר: 'ּדַ ִנים ׁשֶ אֹוָתם ַהּשָׁ ֵקן – ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֲעבֹוַדת  ּבַ לּוי  ּתָ ׁשֶ ָך,  ִמּמְ ּוְסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות, ַהּכֹל הּוא  ַפְרצּוִפים  ּבְ ׁש ְלַמְעָלה  ּיֵ ּשֶׁ ל ַמה  ּכָ י  ּכִ ע  ּדַ

ָהָאָדם.

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק ס

עד פרק סה

יום 
שני
תהלים:
מפרק סו

עד פרק סח

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק סט

עד פרק עא

היום יום . . . 



היום יום . . . לו

ה'תש"גיד אייר, פסח שני, כט לעומריום רביעי

חומש: בהר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והמשל . . . ־סח־ האדם ודעתו.

פסח שני ענינו איז - עס איז ניטָא קיין "פַארפַאלען", מען קען ַאלע מָאל פַאריכטען. 
ַאז דָאס איז געווען  אפילו מי שהי' טמא, מי שהי' בדרך רחוקה. און אפילו "לכם", 

ברצונו, פונדעסטוועגען קען מען מתקן זיין.

ָהָיה ָטֵמא,  ם ִמי ׁשֶ ן. ּגַ ר ְלַתּקֵ ִמיד ֶאְפׁשָ ן[, ּתָ ַתּקֵ ִני ִעְנָינֹו הּוא – ֵאין "ָאבּוד" ]=ְלִהְתָיֵאׁש ִמּלְ ַסח ׁשֵ ּפֶ
ן. ר ְלַתּקֵ י ֵכן ֶאְפׁשָ ְרצֹונֹו, ַאף ַעל ּפִ ָבר ָהָיה ּבִ ַהּדָ ֶדֶרְך ְרחֹוָקה, ַוֲאִפּלּו – "ָלֶכם", ׁשֶ ָהָיה ּבְ ִמי ׁשֶ

ה'תש"גטו אייר, ל לעומריום חמישי

חומש: בהר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אבל הקב"ה . . . ־136־ בלבד.

בימי רבינו הזקן הי' שגור בפי החסידים הפתגם: דער שטיקעל ברויט ווָאס איך הָאב, 
איז ער דיינער ווי מיינער. והיו מקדימים מלת "דיינער" - דיינער ווי מיינער 

מֹו  ָך ּכְ ּלְ ׁש ִלי, ִהיא ׁשֶ ּיֵ ֶחם ׁשֶ רּוַסת ַהּלֶ ם: ּפְ ְתּגָ ִפי ַהֲחִסיִדים ַהּפִ גּור ּבְ ֵקן ָהָיה ׁשָ נּו ַהּזָ יֵמי ַרּבֵ ּבִ
י. ּלִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ָך" – ׁשֶ ּלְ ַבת "ׁשֶ י. ְוָהיּו ַמְקִדיִמים ּתֵ ּלִ ׁשֶ

ה'תש"גטז אייר, לא לעומריום ששי

חומש: בהר, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך ידיעתו . . . במ"א.

אאמו"ר כשהי' נוטל צפרניו, הי' מערב עמהם קיסם, קודם השריפה.
אאזמו"ר אמר להחסיד ר' אלי' אבעלער - איש פשוט מצד כשרונותיו וידיעותיו - 
זעהסט א סך  כשנכנס אליו ליחידות: אלי' איך בין דיר מקנא. פָאהרסט אויף מערק 
מענשען, איז ווען אינמיטען עסק רעדט מען זיך מיט יענעם פאנאנדער אין א אידישען 
ווָארט א עין יעקב ווָארט, און מ'איז מעורר אויף לערנען נגלה און חסידות, פון דעם 
ווערט א שמחה למעלה. און די מעקלעריי צָאהלט דער אויבערשטער ָאּפ בבני חיי ומזוני. 

און ווָאס גרעסער דער מַארק מעהר ארבעט, איז גרעסער די פרנסה.

ֵרָפה. ֶהם ֵקיָסם ֹקֶדם ַהּשְׂ ְרָניו, ָהָיה ְמָעֵרב ִעּמָ ָהָיה נֹוֵטל ִצּפָ ׁשֶ "ּב[ ּכְ י ]ָהַרׁשַ ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ד  ִמּצַ ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש  ַאּבֶעלֶער –  הּו  ֵאִלּיָ ר'  ְלֶהָחִסיד  ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ה נֹוֵסַע ַלְיִריִדים,  ָך. ַאּתָ א ּבְ הּו, ֲאִני ְמַקּנֵ ְכַנס ֵאָליו ִליִחידּות: ֵאִלּיָ ּנִ ׁשֶ רֹונֹוָתיו ִויִדיעֹוָתיו – ּכְ ׁשְ ּכִ
'ווָאְרט'  ְיהּוִדי,  ִעְנַין  ּבְ ַהּזּוַלת  ִעם  ְמׂשֹוֲחִחים  ָהֵעֶסק  ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים,  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ִעם  ׁש  ִנְפּגָ
ְמָחה ְלַמְעָלה.  ְך נֹוֶצֶרת ׂשִ ַוֲחִסידּות – ִמּכָ ם[ ֵמ"ֵעין ַיֲעֹקב", ּוְמעֹוְרִרים אֹודֹות ִלּמּוד ִנְגֶלה  ְתּגָ ]=ּפִ
דֹול יֹוֵתר, יֹוֵתר  ּוק ּגָ ַהּשׁ י ּוְמזֹוֵני. ּוְכָכל ׁשֶ ָבֵני ַחּיֵ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ ּלֵ ּוּוְך" ְמׁשַ ֵמי ַה"ּתִ ְוֶאת ּדְ

ֵדָלה. ְרָנָסה ּגְ ְך ַהּפַ ֲעבֹוָדה – ּכָ

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק עב
עד פרק עו

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק עז

עד פרק עח

יום 
שישי
תהלים:
מפרק עט
עד פרק פב



לז היום יום . . . 

ה'תש"גיז אייר, לב לעומרשבת

חומש: בהר, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק מט. והנה . . . ־138־ אהבת ה'.

ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך.

בק"ש שיש אומרים בבוקר - קודם התפלה - כדי לצאת חובת ק"ש בזמנה, ג"כ 
כופלים ג' התיבות, ומסיימים בתיבת "אמת". בק"ש דתפלין דר"ת ושמ"ר אין כופלים, 

אבל אומרים "אמת".
ל"ג בעומר שנת תר"ד - לערך - סיפר הצ"צ תורת הבעש"ט: עס שטעהט כי תהיו 
אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות. אט אזוי ווי די גרעסטע חכמים וועלען אייביג ניט דערגיין 
די גרויסע טבעיות'דיגע אוצרות, וועלכע השי"ת הָאט טובע געווען בארץ, אז הכל הי' 
מן העפר, ָאט אזוי קען קיינער ניט דערגיין די גרויסע אוצרות ווָאס ליגען אין אידען, 
ווָאס זיי זיינען דעם אויבערשטענס ב"ה ארץ חפץ. וסיים הבעש"ט: איך וויל מאכען פון 
אידען, ַאז זיי זָאלען געבען דעם יבול, ווָאס דעם אויבערשטענס ב"ה א ארץ חפץ קען 

געבען.

ּה,  ְזַמּנָ ַמע ּבִ ֵדי ָלֵצאת חֹוַבת ְקִריַאת ׁשְ ה – ּכְ ִפּלָ ּבֶֹקר – ֹקֶדם ַהּתְ ׁש אֹוְמִרים ּבַ ּיֵ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
ין  ְתִפּלִ ּדִ ַמע  ְקִריַאת ׁשְ ּבִ ֵתַבת "ֱאֶמת".  ּבְ ִמים  ּוְמַסּיְ בֹות ]"ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם"[,  ּכֹוְפִלים ג' ַהּתֵ ן  ּכֵ ם  ּגַ

א ֵאין ּכֹוְפִלים, ֲאָבל אֹוְמִרים "ֱאֶמת". א ַרּבָ ּמּוׁשָ ם ְוׁשִ נּו ּתָ ַרּבֵ ּדְ
ְהיּו  י ּתִ תּוב "ּכִ ם טֹוב: ּכָ ַעל ׁשֵ ַמח ֶצֶדק" ּתֹוַרת ַהּבַ ר ַה"ּצֶ ַנת תר"ד – ְלֶעֶרְך – ִסּפֵ ֹעֶמר ׁשְ ל"ג ּבָ
יגּו ֶאת אֹוְצרֹות  יֹוֵתר ְלעֹוָלם ֹלא ַיּשִׂ דֹוִלים ּבְ ַהֲחָכִמים ַהּגְ ם ׁשֶ ׁשֵ ם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַמר ה' ְצָבאֹות". ּכְ ַאּתֶ
יג  ְך ֹלא ָיכֹול ַאף ֶאָחד ְלַהּשִׂ ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר, ּכָ ָאֶרץ, ׁשֶ יַע ּבָ ֵרְך ִהְטּבִ ה' ִיְתּבָ דֹוִלים ׁשֶ ַבע ַהּגְ ַהּטֶ
ַעל  ם ַהּבַ רּוְך הּוא. ְוִסּיֵ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֵהם ָה'ֶאֶרץ ֵחֶפץ' ׁשֶ הּוִדים, ׁשֶ ּיְ ים ּבַ ֲחבּוּיִ דֹוִלים ׁשֶ ֶאת ָהאֹוָצרֹות ַהּגְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָה'ֶאֶרץ ֵחֶפץ' ׁשֶ נּו ֶאת ַהְיבּול ׁשֶ ֵהם ִיּתְ הּוִדים ׁשֶ ם טֹוב: ְרצֹוִני ְלָהִפיק ֵמַהּיְ ׁשֵ

ְיכֹוָלה ָלֵתת.

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק פג
עד פרק פז

            

ה'תש"ע אייר י"א ראשון יום     

     
        
         

       
ב)בגמרא ס, לאומרן(גיטין רשאי אתה אי שבכתב "דברים :

בכתב". לאומרן רשאי אתה אי פה שבעל ודברים פה בעל
הקרבנות, פרשיות את פה בעל לקרוא נוהגים כן, אם מדוע,

וכדומה? שמע קריאת הים, שירת
בדבר: ביאורים כמה

פה בעל לאומרו מותר כל בפי השגור דבר ת"ז)א. גיטין, (מרדכי

בפי שגור לא אם ששגור"אבל פי על אסוראף (שו"ע-

א) מו, או"ח .אדה"ז
להוציא כדי רק הוא שבכתב דברים פה בעל לומר האיסור ב.

חובתם ידי דברים)אחרים ד"ה ב יד, תמורה לעצמו(תוס' אחד כל "אבל
מותר".

ויתירה פה. בעל לאומרם יכול חובה שקריאתם דברים ג.
היא כשהקריאה גם פה, בעל אלו פסוקים לקרוא אפשר מזו:

אחת" פעם לאומרה וניתנו "הואיל ומצוה כחובה יונהלא (רבינו

הפסיד) לא ד"ה הרי"ף, בדפי א, ה, .ברכות
כי פה"? על לאומרן רשאי אתה אי שבכתב "דברים ולמה
ויתירות חסירות כגון דוקא, הכתב מתוך הנדרשים דברים יש

זאת. לעשות ניתן לא פה ובעל וכדומה,
כי – בכתב" לאומרן רשאי אתה אי פה שבעל ו"דברים
הכתב מתוך ובלימוד עמוקים, עניינים יש פה' שבעל ב'תורה
מפה למסרם צריך ולכן הדברים. כוונת את היטב יבין שלא יתכן

מדוייקת בצורה להסבירם ניתן כך כי שם)לאוזן, גיטין .(ריטב"א



לח            

ה'תש"ע אייר י"ב שני יום      

:‰˘Ú ˙ÂÂˆÓ  ˙ÂÂˆÓ‰ Ó   
     

וכך יד, לשל ראש של תפילין מצות כאן מקדים הרמב"ם
תפילין. הלכות שבתחילת המצוות במנין גם

סדר גם שהוא שבפסוק הסדר כפי נקט לא למה לתמוה: ויש
עיניך"? "בין כך ואחר ידך" "על תחילה – בפועל ההנחה

הרוגצ'ובי של חידוש פי על לבאר תפיליןויש הל' פענח' ('צפנת

ד) היד,פ"ד, על הקשירה במעשה היא המצוה – יד של בתפילין :
התפילין שבו המצב בתוצאה, היא המצוה ראש בשל ואילו

האדם. ראש על מונחים
נאמר יד של בתפילין הפסוק: בלשון מבואר החילוק ויסוד
ראש ובשל הקשירה, במעשה היא שהמצוה הרי 'וקשרתם',

הראש. על שיהיו – לטוטפות' 'והיו נאמר
המצוה זמן קודם תפילין הלובש למעשה: מינה' ו'נפקא
נוסף, במעשה צורך אין ראש בשל לזמנה. עד בהן לבוש ונשאר
יד בשל אך מצוה. מהווה ראשו על מונחות היותן עצם שהרי

הנחה. מעשה בתור בהן למשמש צורך יש
יד לשל ראש של שהקדים הרמב"ם של טעמו מובן זה ולפי
'אהבה' בספר אלו במצוות הרמב"ם של סדרו המצוות: במנין
היא כי יד, לשל קודם ראש של ולכן קיומן, תדירות לפי הוא
כן שאין מה הלבישה, זמן בכל נמשך קיומה שהרי יותר, תדירה
מכן לאחר ולא ההנחה מעשה בשעת רק מצותה יד של בתפילין
    

ה' אייר י"ג שלישי תש"עיום   

:ÂÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂÂˆÓ     
   

הרמב"ם לשון ז)מסתימת ה, מלכים ובהל' שהאיסור(כאן, משמע
כיום. גם קיים

כל בלבל אשור מלך סנחריב "כשעלה הרי לתמוה: ויש
המצרים ואלו ממקומם, אותם והגלה בזה זה ועירבם האומות
עם החיתון איסור ולכן, אחרים" אנשים עתה מצרים שבארץ
חזקתו - להתגייר מהן הפורש שכל "הותר, שלישי דור עד מצרי

הרוב" מן ס"ד)שפירש אהע"ז שו"ע ספי"ב, איסו"ב שתושבי(רמב"ם וכיון ,
לשוב אסור מדוע ההם, המצרים צאצאי אינם כיום מצרים

המצוות שבספר גם (מה מ"ו)למצרים הרמב"ם(מל"ת כתב
ממעשיהם)? נלמד שלא כדי הוא שהאיסור

שלא בוודאי אבל האומות, את בלבל אכן סנחריב לומר: ויש
וכיון במולדתם. נותרו ומיעוטם מארצם, כולם את העביר
דמי", מחצה על "כמחצה הרי "קבוע", הוא שנשאר שהמיעוט
כיון אשר מצרי, עם חיתון איסור לגבי כן לא לשם. לשוב ואסור
ומותר פריש" מרובא דפריש ש"כל הדין בו חל מהם שפורש

ישראל בקהל ס"ד)לבוא אהע"ז לשו"ע לבוש .(ראה
   

ה'תש"ע אייר י"ד רביעי יום    

:ÂÂ ˙ÂÂˆÓ‰ Ó     
         

        
מצוות מצוותבפירוט של מניינם את מציין הרמב"ם ,

את ומונה חוזר הלכה כל ובתחילת תעשה, לא ומצוות עשה
מניין את מציין ספר כל בסוף וגם בה, הנכללות המצוות מספר
המצוות של המספר את גם ציין לא ומדוע ספר. באותו המצוות

 ?
והביאור:

עליו תוסיף "לא נצטווינו שעליו מספר יש דאורייתא למצוות
ממנו" תגרע ה"א)ולא פ"ט יסוה"ת הל' מצוות(וראה של המספר אבל ,

תורה", מתן אחר "שנתחדשו מצוות הן כי קבוע אינו דרבנן
העולם" ולתקן הדת לחזק ה"ב)"כדי פ"א ממרים הרמב"ם(הל' ואין

סייג לעשות צורך שיש חכמים יראו אם כי מספרם, את מציין
מדרבנן. מצוה עוד יוסיפו צריכה" שהשעה מה "לפי לתורה

תקנות להתקין שבכוחו הגדול דין בית אין שבימינו ואף
הרמב"ם כתב מנהגים, לעיל)ולקבוע ש"הדברים(בהקדמה ,

חכמי "כל שהתקינו התקנות או ישראל" כל עליהם שהסכימו
דרבנן. מצוה של תוקף להם יש רובם" או ישראל

מהמובא להקשות ועוד)ואין בתחילתו, ת"א יתרו פ' מניין(של"ה שגם
דרבנן מצוות שז' רמזו ואף - מצוות שבע - קבוע דרבנן המצוות
וסימנם ,(620) תר"ך מספרם דאורייתא מצוות תרי"ג בצירוף
לא דין בית שאף מלמעלה נקבע למעשה אכן כי תורה", "כתר
שמצד כיון אבל דרבנן, מצוות שבע רק ותהיינה מצוות יחדש
הרמב"ם ציין לא מצוות, עוד להוסיף אפשרות יש ההלכה גדרי

מניינן. את
     



לט             

ה'תש"ע אייר ט"ו חמישי יום    

       
         

   
רבינו בדברי בהרחבה המבואר הענין טמון אלה בדברים

והאמונה' היחוד ב'שער א)הזקן כך(פרק המפרש הבעש"ט, בשם
בשמים': ניצב דברך ה' 'לעולם הפסוק את

את הקב"ה ברא שבו רקיע" "יהי הדיבור הוא ה'', 'דבר
כי להוותם, כדי תמידי באופן בשמים ניצב זה ודיבור השמים,
הקב"ה ע"י שנברא בכך די לא שלקיומו כך נברא העולם
רגע, בכל מחודשת להתהוות נזקק הוא אלא בריאתו, בתחילת

שנברא. כמקודם ואפס לאין יחזור ובלעדיה
כדברי לו", צריכים הנמצאים "שכל הרמב"ם שכתב וזהו

הבונה ימות אם אשר בנין הבונה מאדם בשונה כאן: ה'פירוש'
אותו. המהווה לקב"ה תמיד זקוק העולם הבנין, יתבטל לא

מהם". אחד כאמיתת אמיתתו אין "לפיכך ממשיך: והרמב"ם
מוגבל אינו שקיומו דבר על נאמר 'אמת', המושג עומק כלומר:

המשנה כדברי קצוב, ט)לזמן ח, הפסולים(פרה המכזבין' ש'מים
שנים. לשבע אחת המתייבש נהר מי הם חטאת, למי

להתהוות זקוקים הנמצאים שכל לדבריו בהמשך לכן,
אחד כאמיתת אמיתתו 'אין שלפיכך הרמב"ם כותב תמידית,
מציאות ואילו גמורה, אמת והוא לעד קיים הקב"ה כי מהם',
אמת אינו לעולם קיים שאינו ומה להפסק, יכולה הנבראים

מוחלטת.
      

ה'תש"ע אייר ט"ז שישי יום     

        
          
            
מצאם, לא אחיו את לחפש יעקב בשליחות יצא כשיוסף
מזה "נסעו לו שאמר גבריאל, המלאך והוא איש, בשדה ופגש
שאחיו לו ואמר הוסיף ואף דותינה", נלך אומרים שמעתי כי

להמיתו ב)מבקשים יג, סוטה רש"י וראה יז, לז, בראשית .(רש"י
היה להמיתו מבקשים שאחיו ידע יוסף אם הרמב"ן: והקשה
שגבריאל פירש ולכן עצמו! את ולסכן מללכת להימנע עליו
"לבקש שהלכו לו לרמוז נתכוין ובכך דותינה", "נלכה רק אמר
הרמז את הבין לא יוסף אבל בהם", שימיתוך דתות נכלי לך

הולך. היה לא מבין, היה ואילו

על להחמיר הרוצה האם נחלקו, והרמב"ן שרש"י לומר, ויש
רשאי. התורה מצוות בכל לעבור ולא ליהרג עצמו

הרמב"ם כדברי סובר יעבור(כאן)הרמב"ן בו שנאמר שמי
בנפשו מתחייב עבר ולא ונהרג יהרג קנז)ואל ר"ס יו"ד יוסף בית .(ראה

לו אסור היה להמיתו שמבקשים יודע היה יוסף אם זה ולפי
אביו. מצות לקיים כדי למיתה עצמו למסור

כדברי וליהרג, להחמיר בידו שהרשות סובר רש"י ואילו
משנה' צדקה(כאן)ה'כסף – עבר ולא נהרג שאם סוברים שרבים

מגבריאל שמע שיוסף שאף מפרש רש"י ולכן לו. תחשב
אביו שליחות לקיים החמיר להמיתו שמבקשים במפורש

נפש. במסירות
    

ה'תש"ע אייר י"ז קודש שבת    

        
             

 
הרמב" כאן קובע גדול שנייסוד של עדותם כי הכרח אין ם:

עדותם, פי על לפסוק שיש הכתוב גזירת אלא אמת, היא עדים
שקר. או אמת העידו אם שספק אף

חוב שטר ומהם: דינים, כמה האחרונים מבארים זה לפי
אך כסף לווה שמעון' בן 'יוסף בשם אדם כי בו נכתב אשר
טוען אחד וכל זה, לשם העונים אנשים שני קיימים עיר באותה
ללא מהם אחד מאף ממון להוציא ניתן לא הלווה, הוא לא כי

ראיה.
ניתן לכאורה לזה, זה קרקע מכרו שמעון בן יוסף שני ואם

הוא שהמוכר או נפשך: ממה הקרקע מלוקח החוב את לגבות
הוא שהקונה או החוב לפרעון משועבדת שמכר והקרקע הלוה

החוב! את לפרוע ועליו הלוה
מהקונה. הקרקע את לגבות אין כזה במקרה אף להלכה אבל
שני של עדותם כאמור, מובן: הדבר האמור היסוד ולפי
יכול היה אדם כל כן, ואם אמת. העדות כי ערובה אינה עדים
מדובר שכאשר אלא דבריהם. על סומך איננו כי לטעון
רשאי אדם שכל בעוד העדות, לפי לפסוק עליהם בביתֿדין,
כי לטעון יכול הקונה לפיכך, עליו. מקובלת לא שהעדות לטעון
את לתת מחובתו אין וגם הלווה, שאיננו בעצמו הוא יודע
שקרו בשטר החתומים שהעדים יתכן כי החוב בעד הקרקע

הלוואה. היתה לא ומעולם
   



מ           
      

       

ה'תש"ע אייר י"א ראשון יום

  

   
עֹולם אל ה' ְֵֵָּבׁשם

מצֹותי ּכל אל ּבהּביטי אבֹוׁש, לא ְְִִִֵֶֶַָָֹאז


Ïk,נּתנּו ּבפרּוׁשן - ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנּתנּו הּמצוֹות »ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ

והּמצוה". והּתֹורה האבן, לחת את ל "ואּתנה ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
וצּונּו ּפרּוׁשּה. זֹו ּו"מצוה", ׁשּבכתב; ּתֹורה זֹו ְְְִִִֵֶָָָָָָ"ּתֹורה",
הּנקראת היא זֹו, ּומצוה הּמצוה. ּפי על הּתֹורה, ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָלעׂשֹות
קדם רּבנּו מׁשה ּכתבּה - הּתֹורה ּכל ּפה'. ׁשּבעל ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ'ּתֹורה
וספר וׁשבט; ׁשבט לכל ּתֹורה ספר ונתן ידֹו. ּבכתב ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּימּות,
הּתֹורה ספר את "לקח ׁשּנאמר: לעד, ּבארֹון נתנהּו - ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחד
ׁשם והיה אלהיכם; ה' ּברית ארֹון מּצד אתֹו וׂשמּתם ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּזה,
אּלא ּכתבּה; לא - הּתֹורה ּפרּוׁש הּוא והּמצוה, לעד". ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹּב
"את ׁשּנאמר: יׂשראל, ּכל ולׁשאר וליהֹוׁשע לּזקנים ּבּה ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻצּוה
לעׂשֹות". תׁשמרּו אתֹו - אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל
נכּתבה ׁשּלא ּפי על אף ּפה'. ׁשּבעל 'ּתֹורה נקראת זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּומּפני
לׁשבעים ּדינֹו ּבבית ּכּלּה רּבנּו מׁשה לּמדּה ּפה, ׁשּבעל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּתֹורה
מּמׁשה. קּבלּו ׁשלׁשּתן ויהֹוׁשע, ּופינחס ואלעזר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻזקנים;

ּתֹור מסר רּבנּו, מׁשה ׁשל ּתלמידֹו ׁשהּוא ׁשּבעלוליהֹוׁשע ה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ּפה. על לּמד חּייו ימי ּכל יהֹוׁשע, וכן עליה; וצּוהּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּפה
הּזקנים מן עלי וקּבל מיהֹוׁשע, קּבלּו רּבים ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַֻּוזקנים
קּבל ודוד ּדינֹו, ּובית מעלי קּבל ּוׁשמּואל ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָּומּפינחס;
היה, מצרים מּיֹוצאי הּׁשילני, ואחּיה ּדינֹו. ּובית ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמּׁשמּואל
קּבל והּוא מׁשה; ּבימי קטן והיה מּמׁשה, וׁשמע היה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹולוי
ּדינֹו, ּובית הּׁשילני מאחּיה קּבל אלּיהּו ּדינֹו. ּובית ֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹמּדוד
קּבל הּכהן ויהֹוידע ּדינֹו, ּובית מאלּיהּו קּבל ֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹואליׁשע
והֹוׁשע ּדינֹו, ּובית מיהֹוידע קּבל ּוזכריה ּדינֹו, ּובית ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָמאליׁשע
ּדינֹו, ּובית מהֹוׁשע קּבל ועמֹוס ּדינֹו, ּובית מּזכריה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָקּבל
ּובית מיׁשעיה קּבל ּומיכה ּדינֹו, ּובית מעמֹוס קּבל ְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָויׁשעיה
ּובית מּיֹואל קּבל ונחּום ּדינֹו, ּובית מּמיכה קּבל ויֹואל ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָּדינֹו,
מחבּקּוק קּבל ּוצפניה ּדינֹו, ּובית מּנחּום קּבל וחבּקּוק ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָּדינֹו,
נרּיה ּבן ּוברּו ּדינֹו, ּובית מּצפניה קּבל וירמיה ּדינֹו, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּובית
ּבן מּברּו קּבלּו ּדינֹו ּובית ועזרא ּדינֹו, ּובית מּירמיה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָקּבל
'אנׁשי הּנקראין הן עזרא, ׁשל ּדינֹו ּבית ּדינֹו. ּובית ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנרּיה
חנניה ודנּיאל ּומלאכי, זכריה חּגי - והם הּגדֹולה'. ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכנסת
ּוזרּבבל; ּבלׁשן ּומרּדכי חכליה, ּבן ּונחמיה ועזריה, ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמיׁשאל
האחרֹון זקנים. ועׂשרים מאה ּתׁשלּום עּמהן, חכמים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהרּבה
ועׂשרים, הּמאה מּכלל היה והּוא הּצּדיק, ׁשמעֹון הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמהם
אחר ּגדֹול ּכהן היה והּוא מּכּלם; ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻוקּבל
הּצּדיק מּׁשמעֹון קּבלּו ּדינֹו ּובית ׂשֹוכֹו איׁש אנטיגנֹוס ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָעזרא.

איׁש יֹוחנן ּבן ויֹוסף צרדה איׁש יֹועזר ּבן ויֹוסף ּדינֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּובית
ּבן ויהֹוׁשע ּדינֹו, ּובית מאנטיגנֹוס קּבלּו ּדינם ּובית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻירּוׁשלים
יֹועזר ּבן מּיֹוסף קּבלּו ּדינם ּובית הארּבלי ונּתאי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּפרחיה
ּבן וׁשמעֹון טּבאי ּבן ויהּודה ּדינם, ּובית יֹוחנן ּבן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָויֹוסף
הארּבלי ונּתאי ּפרחיה ּבן מיהֹוׁשע קּבלּו ּדינם ּובית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשטח
קּבלּו ּדינם ּובית הּצדק ּגרי ואבטליֹון ׁשמעיה ּדינם. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּובית
קּבלּו ּדינם ּובית וׁשּמאי הּלל ּדינם. ּובית וׁשמעֹון ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָמיהּודה
ורּבן זּכאי ּבן יֹוחנן ורּבן ּדינם. ּובית ואבטליֹון ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמּׁשמעיה
חמּׁשה ּדינֹו. ּובית הּזקן מהּלל קּבלּו הּלל ׁשל ּבנֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָׁשמעֹון
החכמים ּגדֹולי והם זּכאי, ּבן יֹוחנן לרּבן לֹו היּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּתלמידים
יהֹוׁשע, ורּבי הּגדֹול, אליעזר רּבי - הם ואּלּו מּמּנּו; ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻׁשּקּבלּו
ּבן אלעזר ורּבי נתנאל, ּבן ׁשמעֹון ורּבי הּכהן, יֹוסי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹורּבי
ויֹוסף הּגדֹול, אליעזר מרּבי קּבל יֹוסף ּבן עקיבה ורּבי .ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָער
הּצדק ּגר ּבן מאיר ורּבי יׁשמעאל ורּבי היה. צדק ּגר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאביו
מרּבי וחבריו מאיר רּבי קּבל וגם עקיבה, מרּבי ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָקּבלּו
יֹוסי, ורּבי יהּודה, רּבי הם - מאיר רּבי ׁשל חבריו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָיׁשמעאל.
יֹוחנן ורּבי ׁשּמּוע, ּבן אלעזר ורּבי נחמיה, ורּבי ׁשמעֹון, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָורּבי
קּבלּו וכן ּתרדיֹון. ּבן חנניה ורּבי עּזאי, ּבן וׁשמעֹון ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּסנּדלר,
ׁשל וחבריו הּגדֹול; אליעזר מרּבי עקיבה רּבי ׁשל ֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחבריו
ורּבי הּגלילי, יֹוסי רּבי ׁשל רּבֹו טרפֹון רּבי הם - עקיבה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָרּבי
הּזקן ּגמליאל רּבן נּורי. ּבן יֹוחנן ורּבי אלעזר, ּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשמעֹון
ׁשמעֹון ורּבן הּזקן, הּלל ׁשל ּבנֹו אביו, ׁשמעֹון מרּבן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָקּבל
ׁשמעֹון ורּבן מּמּנּו, קּבל ּבנֹו ּגמליאל ורּבן מּמּנּו, קּבל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבנֹו
הּוא זה ׁשמעֹון, רּבן ׁשל ּבנֹו יהּודה ורּבי מּמּנּו. קּבל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּבנֹו
ּבן אלעזר ּומרּבי מאביו, קּבל והּוא הּקדֹוׁש', 'רּבנּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
הּמׁשנה. חּבר הּקדֹוׁש רּבנּו חברֹו. ׁשמעֹון ּומרּבי ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָׁשּמּוע
חּבּור חּברּו לא הּקדֹוׁש, רּבנּו ועד רּבנּו מׁשה ְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹּומימֹות
ּדֹור ּבכל אּלא ּפה; ׁשּבעל ּבתֹורה ּברּבים אֹותֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמלּמדין
ּכֹותב הּדֹור, ּבאֹותֹו ׁשּיהיה נביא אֹו ּדין ּבית ראׁש ְְִִִֵֵֶֶַָָֹודֹור,
על מלּמד והּוא מרּבֹותיו, ׁשּׁשמע הּׁשמּועֹות זכרֹון ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָלעצמֹו
ּכחֹו, ּכפי לעצמֹו ּכֹותב ואחד אחד ּכל וכן ּברּבים. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפה
ּומּדברים ׁשּׁשמע, ּכמֹו ּומהלכֹותיה הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּבאּור
מּפי למדּום ׁשּלא ּבּדינים ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹׁשּנתחּדׁשּו
עליהן והסּכימּו מּדֹות, עׂשרה מּׁשלׁש ּבמּדה אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּׁשמּועה
הּקדֹוׁש. רּבנּו עד ּתמיד, הּדבר היה וכ הּגדֹול. ּדין ְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָּבית
והּפרּוׁשין הּבאּורין וכל הּדינין וכל הּׁשמּועֹות ּכל קּבץ ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָוהּוא
ודֹור, ּדֹור ּכל ׁשל ּדין ּבית וׁשּלמדּו רּבנּו, מּמׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּׁשמעּו
לחכמים וׁשּננֹו הּמׁשנה. ספר מהּכל וחּבר ּכּלּה; הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּבכל
ּבכל ורּבצּו ּכּלם, ּוכתבּוהּו יׂשראל; לכל ונגלה ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָֻּברּבים,
ולּמה מּיׂשראל. ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמקֹום,
לפי ׁשהיה? ּכמֹות הּדבר הּניח ולא ,ּכ הּקדֹוׁש רּבנּו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹעׂשה
מתחּדׁשֹות והּצרֹות והֹולכין, מתמעטין ׁשהּתלמידים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשראה
ויׂשראל ּומתּגּברת, ּבעֹולם ּפֹוׁשטת הרׁשעה ּומלכּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּובאֹות,
ּביד להיֹות אחד חּבּור חּבר - לקצוֹות והֹולכין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָמתּגלּגלין
הּוא ימיו ּכל ויׁשב יּׁשכח; ולא ּבמהרה ׁשּילמדּוהּו ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻּכּלם,
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החכמים ּגדֹולי הם ואּלּו ּברּבים. הּמׁשנה ולּמד ּדינֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּובית
ׁשמעֹון מּמּנּו: וקּבלּו הּקדֹוׁש רּבנּו ׁשל ּדינֹו ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהיּו
חּיא, ורּבי חמא, ּבר חנינה ורּבי אפס, ורּבי ּבניו, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָוגמליאל
ורּבי יֹוחנן, ורּבי ּוׁשמּואל, קּפרא, ּובר יּנאי, ורּבי ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָורב,
ועּמהן מּמּנּו, ׁשּקּבלּו החכמים ּגדֹולי הם אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהֹוׁשעיה.
האחד ׁשאּלּו ּפי על אף החכמים. מּׁשאר ּורבבֹות ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָאלפים
קטן יֹוחנן רּבי ּבמדרׁשֹו, ועמדּו הּקדֹוׁש מרּבנּו קּבלּו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָעׂשר
וכן ּתֹורה. מּמּנּו וקּבל יּנאי לרּבי היה ּתלמיד ּכן ואחר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהיה,
רב חמא. ּבר חנינה מרּבי קּבל ּוׁשמּואל יּנאי, מרּבי קּבל ְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָרב
חּיא ורּבי הּמׁשנה, עּקרי ּולהֹודיע לבאר וספרי ספרא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָחּבר
ּובר הֹוׁשעיה רּבי וכן הּמׁשנה. עניני לבאר הּתֹוספּתא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָחּבר
חּבר יֹוחנן ורּבי הּמׁשנה, ּדברי לבאר הּבריתֹות חּברּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָקּפרא
ּבקרּוב הּבית חרּבן אחר יׂשראל ּבארץ הירּוׁשלמי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֻהּתלמּוד
ּוׁשמּואל מרב ׁשּקּבלּו החכמים ּומּגדֹולי ׁשנה. מאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמּׁשלׁש
ּומּגדֹולי ּכהנא; ורב נחמן, ורב יהּודה, ורב הּונא, רב -ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָ
אּמי, ורּבי חנא, ּבר ּבר רּבה - יֹוחנן מרּבי ׁשּקּבלּו ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהחכמים
ׁשּקּבלּו החכמים ּומּכלל אבּון. ורּבי ּדימי, ורב אּסי, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָורּבי
החכמים ּומּכלל יֹוסף. ורב רּבה יהּודה, ּומרב הּונא ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָמרב
מרב ּגם קּבלּו ּוׁשניהם ורבא; אּביי יֹוסף, ורב מרּבה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּקּבלּו
ּומר ורבינא; אׁשי רב מרבא, ׁשּקּבלּו החכמים ּומּכלל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָנחמן.

ּומרבינא. אׁשי, רב מאביו קּבל אׁשי רב ִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּבר
ארּבעים - הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה עד אׁשי מרב ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹנמצא
(ג) מרּבה, ורבא (ב) מרבא, אׁשי רב (א) הן: ואּלּו ְְֵֵֵֵֵַַָָָָָָּדֹורֹות,
ּוׁשמּואל, ורב יֹוחנן מרּבי הּונא ורב (ד) הּונא, מרב ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָורּבה
ורּבנּו (ו) הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּוׁשמּואל ורב יֹוחנן ורּבי ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָ(ה)
ּגמליאל מרּבן ׁשמעֹון ורּבן (ז) אביו, ׁשמעֹון מרּבן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש
ורּבן (ט) אביו, ׁשמעֹון מרּבן ּגמליאל ורּבן (ח) ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָאביו,
הּזקן ּגמליאל ורּבן (י) אביו, הּזקן ּגמליאל מרּבן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָׁשמעֹון
אביו מהּלל ׁשמעֹון ורּבן (יא) אביו, ׁשמעֹון מרּבן ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָאביו
ּוׁשמעיה (יג) ואבטליֹון, מּׁשמעיה וׁשּמאי והּלל (יב) ְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָוׁשּמאי,
מיהֹוׁשע וׁשמעֹון ויהּודה (יד) וׁשמעֹון, מיהּודה ְְְְְְְִִִִִַַַָָֻואבטליֹון
ּבן מּיֹוסף ונּתאי ויהֹוׁשע (טו) הארּבלי, ונּתאי ּפרחיה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבן
יֹוחנן ּבן ויֹוסף יֹועזר ּבן ויֹוסף (טז) יֹוחנן, ּבן ויֹוסף ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָיֹועזר
וׁשמעֹון (יח) הּצּדיק, מּׁשמעֹון ואנטיגנֹוס (יז) ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַמאנטיגנֹוס,
(כא) מּירמיה, ּוברּו (כ) ,מּברּו ועזרא (יט) מעזרא, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּצּדיק
וחבּקּוק (כג) מחבּקּוק, ּוצפניה (כב) מּצפניה, ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָוירמיה
ּומיכה (כו) מּמיכה, ויֹואל (כה) מּיֹואל, ונחּום (כד) ְְִִִִִֵֵַַָָמּנחּום,
(כט) מהֹוׁשע, ועמֹוס (כח) מעמֹוס, ויׁשעיה (כז) ְְְִִֵֵֵַַַָָָָמיׁשעיה,
ויהֹוידע (לא) מיהֹוידע, ּוזכריה (ל) מּזכריה, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָוהֹוׁשע

מ ואליׁשע (לב) (לד)מאליׁשע, מאחּיה, ואלּיהּו (לג) אלּיהּו, ְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ
(לז) מעלי, ּוׁשמּואל (לו) מּׁשמּואל, ודוד (לה) מּדוד, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָואחּיה
מּמׁשה ויהֹוׁשע (לט) מיהֹוׁשע, ּופינחס (לח) מּפינחס, ְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹֻֻועלי
ה' מעם ׁשּכּלם נמצא - הּגבּורה מּפי רּבנּו ּומׁשה (מ) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻרּבנּו,

יׂשראל. ְֱִֵֵָֹאלהי
ראׁשי מהם - הּדֹורֹות ּגדֹולי הם הּנזּכרים, החכמים אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל
ועּמהם ּגדֹולה. מּסנהדרי ּומהם ּגלּיֹות, ראׁשי ּומהם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻיׁשיבֹות,
רבינא ועּמהם. מהם ׁשּׁשמעּו ּורבבֹות אלפים ודֹור, ּדֹור ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּבכל
ׁשחּבר הּוא אׁשי ורב הּתלמּוד; חכמי סֹוף הם אׁשי, ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָורב

יֹוחנן רּבי ׁשחּבר אחר ׁשנער, ּבארץ הּבבלי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּתלמּוד
הּתלמּודין ׁשני וענין ׁשנה. מאה ּבכמֹו הירּוׁשלמי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּתלמּוד
ּודברים עמּקֹותיה, ּובאּור הּמׁשנה ּדברי ּפרּוׁש הּוא -ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ
ועד הּקדֹוׁש רּבנּו מימֹות ּדין ּובית ּדין ּבית ּבכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּנתחּדׁשּו
ּומּספרא הּתֹוספּתא, ּומן הּתלמּודים, ּומּׁשני הּתלמּוד. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָחּבּור
והּמּתר, האסּור יתּבאר מּכּלם - הּתֹוספּתֹות ּומן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻוספרי,
ּכמֹו והּפסּול, הּכׁשר והּפטּור, החּיב והּטהֹור, ְְְְֵֵַַַַַַַָָָָָָהּטמא

מּסיני. מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש ְִִִִִִִִִֶֶֶַֹׁשהעּתיקּו
ּדֹור ׁשּבכל ּונביאים חכמים ׁשּגזרּו ּדברים מהם יתּבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּגם
ּבפרּוׁש, מּמׁשה ׁשּׁשמעּו ּכמֹו לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹודֹור,
למׁשמרּתי. מׁשמרת עׂשּו מׁשמרּתי", את "ּוׁשמרּתם ְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר
ׁשּנהגּו אֹו ׁשהתקינּו והּתּקנֹות הּמנהגֹות מהם יתּבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
לפי הּדֹור, אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ׁשראּו ּכמֹו ודֹור, ּדֹור ְְְִִֵֶֶַָָָּבכל
יּגידּו אׁשר הּדבר מן תסּור "לא ׁשּנאמר: מהם, לסּור ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאסּור
ׁשּלא מפלאים ודינין מׁשּפטים וכן ּוׂשמאל". ימין - ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֻל
ּבּמּדֹות הּדֹור אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ּבהם ודנּו מּמׁשה, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹקּבלּום
ׁשהּדין וגמרּו הּזקנים, אֹותן ּופסקּו ּבהן, נדרׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּתֹורה
ימיו. ועד מׁשה מימֹות ּבּתלמּוד, אׁשי רב חּבר הּכל הּוא. ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּכ
הּתֹורה: ּדברי לפרׁש אחרים, חּבּורים מׁשנה חכמי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָוחּברּו
ספר ּבאּור חּבר הּקדֹוׁש, רּבנּו ׁשל ּתלמידֹו הֹוׁשעיה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָרּבי
סֹוף עד ׁשמֹות" מ"אּלה ּפרׁש יׁשמעאל ורּבי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָּבראׁשית.
חּבר עקיבה רּבי וכן 'מכילּתא'; הּנקרא והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהּתֹורה,
והּכל מדרׁשֹות. חּברּו אחריהם אחרים וחכמים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמכילּתא.

הּבבלי. הּתלמּוד קדם ְְִֶַַַַַֹֻחּבר
יׂשראל חכמי ּגדֹולי סֹוף וחבריהם, אׁשי ורב רבינא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָנמצא
ּתּקנֹות והתקינּו ּגזרֹות וׁשּגזרּו ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמעּתיקים
ּבכל ּומנהגֹותם ותּקנתם ּגזרתם ּופׁשטה מנהגֹות ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָָָוהנהיגּו
רב ׁשל ּדינֹו ּבית ואחר מֹוׁשבֹותיהם. מקֹומֹות ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָיׂשראל,
ּבכל יׂשראל נתּפּזרּו ּוגמרֹו, ּבנֹו ּבימי הּתלמּוד ׁשחּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאׁשי,
הרחֹוקים; ולאּיים לּקצוֹות והּגיעּו יתר, ּפּזּור ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָהארצֹות
ונתמעט ּבגיסֹות, הּדרכים ונׁשּתּבׁשּו ּבעֹולם, קטטה ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָורבתה
ּביׁשיבֹותיהם ללמד יׂשראל נתּכּנסּו ולא ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתלמּוד
יחידים מתקּבצים אּלא מּקדם. ׁשהיּו ּכמֹו ּורבבֹות ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֹאלפים
ּומדינה, מדינה ּובכל ועיר עיר ּבכל קֹורא ה' אׁשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָהּׂשרידים
ויֹודעים ּכּלם, החכמים ּבחּבּורי ּומבינים ּבּתֹורה, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻועֹוסקים
אחר ׁשעמד ּדין ּבית וכל הּוא. היא הּמׁשּפט ּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמהם
לבני הנהיג אֹו התקין אֹו וגזר ּומדינה מדינה ּבכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָהּתלמּוד
ּבכל מעׂשיו ּפׁשטּו לא - רּבֹות מדינֹות לבני אֹו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹמדינתֹו
ּבית והיֹות הּדרכים, וׁשּבּוׁש מֹוׁשבֹותיהם רחק מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹיׂשראל,
ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּובית יחידים, הּמדינה אֹותּה ׁשל ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָּדין
אין ,לפיכ הּתלמּוד. חּבּור קדם ׁשנים מּכּמה ּבטל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואחד
ואין אחרת, מדינה ּבמנהג לנהג זֹו מדינה אנׁשי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכֹופין
אחר ּדין ּבית ׁשּגזרּה ּגזרה לגזר זה ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאֹומרין
ּכ הּמׁשּפט ׁשּדר מהּגאֹונים אחד לּמד אם וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמדינתֹו.

ּדרה זה ׁשאין אחריו ׁשעמד אחר ּדין לבית ונתּבאר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּוא,
למי אּלא לראׁשֹון, ׁשֹומעין אין - ּבּתלמּוד הּכתּוב ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּפט

אחרֹון. ּבין ראׁשֹון, ּבין לדבריו, נֹוטה ְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּדעת
ׁשּנתחּדׁשּו ּומנהגֹות ותּקנֹות ּוגזרֹות ּבדינים הּללּו, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּודברים
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מי            
      

החכמים ּגדֹולי הם ואּלּו ּברּבים. הּמׁשנה ולּמד ּדינֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּובית
ׁשמעֹון מּמּנּו: וקּבלּו הּקדֹוׁש רּבנּו ׁשל ּדינֹו ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהיּו
חּיא, ורּבי חמא, ּבר חנינה ורּבי אפס, ורּבי ּבניו, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָוגמליאל
ורּבי יֹוחנן, ורּבי ּוׁשמּואל, קּפרא, ּובר יּנאי, ורּבי ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָורב,
ועּמהן מּמּנּו, ׁשּקּבלּו החכמים ּגדֹולי הם אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהֹוׁשעיה.
האחד ׁשאּלּו ּפי על אף החכמים. מּׁשאר ּורבבֹות ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָאלפים
קטן יֹוחנן רּבי ּבמדרׁשֹו, ועמדּו הּקדֹוׁש מרּבנּו קּבלּו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָעׂשר
וכן ּתֹורה. מּמּנּו וקּבל יּנאי לרּבי היה ּתלמיד ּכן ואחר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהיה,
רב חמא. ּבר חנינה מרּבי קּבל ּוׁשמּואל יּנאי, מרּבי קּבל ְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָרב
חּיא ורּבי הּמׁשנה, עּקרי ּולהֹודיע לבאר וספרי ספרא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָחּבר
ּובר הֹוׁשעיה רּבי וכן הּמׁשנה. עניני לבאר הּתֹוספּתא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָחּבר
חּבר יֹוחנן ורּבי הּמׁשנה, ּדברי לבאר הּבריתֹות חּברּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָקּפרא
ּבקרּוב הּבית חרּבן אחר יׂשראל ּבארץ הירּוׁשלמי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֻהּתלמּוד
ּוׁשמּואל מרב ׁשּקּבלּו החכמים ּומּגדֹולי ׁשנה. מאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמּׁשלׁש
ּומּגדֹולי ּכהנא; ורב נחמן, ורב יהּודה, ורב הּונא, רב -ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָ
אּמי, ורּבי חנא, ּבר ּבר רּבה - יֹוחנן מרּבי ׁשּקּבלּו ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהחכמים
ׁשּקּבלּו החכמים ּומּכלל אבּון. ורּבי ּדימי, ורב אּסי, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָורּבי
החכמים ּומּכלל יֹוסף. ורב רּבה יהּודה, ּומרב הּונא ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָמרב
מרב ּגם קּבלּו ּוׁשניהם ורבא; אּביי יֹוסף, ורב מרּבה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּקּבלּו
ּומר ורבינא; אׁשי רב מרבא, ׁשּקּבלּו החכמים ּומּכלל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָנחמן.

ּומרבינא. אׁשי, רב מאביו קּבל אׁשי רב ִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּבר
ארּבעים - הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה עד אׁשי מרב ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹנמצא
(ג) מרּבה, ורבא (ב) מרבא, אׁשי רב (א) הן: ואּלּו ְְֵֵֵֵֵַַָָָָָָּדֹורֹות,
ּוׁשמּואל, ורב יֹוחנן מרּבי הּונא ורב (ד) הּונא, מרב ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָורּבה
ורּבנּו (ו) הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּוׁשמּואל ורב יֹוחנן ורּבי ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָ(ה)
ּגמליאל מרּבן ׁשמעֹון ורּבן (ז) אביו, ׁשמעֹון מרּבן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש
ורּבן (ט) אביו, ׁשמעֹון מרּבן ּגמליאל ורּבן (ח) ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָאביו,
הּזקן ּגמליאל ורּבן (י) אביו, הּזקן ּגמליאל מרּבן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָׁשמעֹון
אביו מהּלל ׁשמעֹון ורּבן (יא) אביו, ׁשמעֹון מרּבן ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָאביו
ּוׁשמעיה (יג) ואבטליֹון, מּׁשמעיה וׁשּמאי והּלל (יב) ְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָוׁשּמאי,
מיהֹוׁשע וׁשמעֹון ויהּודה (יד) וׁשמעֹון, מיהּודה ְְְְְְְִִִִִַַַָָֻואבטליֹון
ּבן מּיֹוסף ונּתאי ויהֹוׁשע (טו) הארּבלי, ונּתאי ּפרחיה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבן
יֹוחנן ּבן ויֹוסף יֹועזר ּבן ויֹוסף (טז) יֹוחנן, ּבן ויֹוסף ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָיֹועזר
וׁשמעֹון (יח) הּצּדיק, מּׁשמעֹון ואנטיגנֹוס (יז) ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַמאנטיגנֹוס,
(כא) מּירמיה, ּוברּו (כ) ,מּברּו ועזרא (יט) מעזרא, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּצּדיק
וחבּקּוק (כג) מחבּקּוק, ּוצפניה (כב) מּצפניה, ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָוירמיה
ּומיכה (כו) מּמיכה, ויֹואל (כה) מּיֹואל, ונחּום (כד) ְְִִִִִֵֵַַָָמּנחּום,
(כט) מהֹוׁשע, ועמֹוס (כח) מעמֹוס, ויׁשעיה (כז) ְְְִִֵֵֵַַַָָָָמיׁשעיה,
ויהֹוידע (לא) מיהֹוידע, ּוזכריה (ל) מּזכריה, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָוהֹוׁשע

מ ואליׁשע (לב) (לד)מאליׁשע, מאחּיה, ואלּיהּו (לג) אלּיהּו, ְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ
(לז) מעלי, ּוׁשמּואל (לו) מּׁשמּואל, ודוד (לה) מּדוד, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָואחּיה
מּמׁשה ויהֹוׁשע (לט) מיהֹוׁשע, ּופינחס (לח) מּפינחס, ְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹֻֻועלי
ה' מעם ׁשּכּלם נמצא - הּגבּורה מּפי רּבנּו ּומׁשה (מ) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻרּבנּו,

יׂשראל. ְֱִֵֵָֹאלהי
ראׁשי מהם - הּדֹורֹות ּגדֹולי הם הּנזּכרים, החכמים אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל
ועּמהם ּגדֹולה. מּסנהדרי ּומהם ּגלּיֹות, ראׁשי ּומהם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻיׁשיבֹות,
רבינא ועּמהם. מהם ׁשּׁשמעּו ּורבבֹות אלפים ודֹור, ּדֹור ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּבכל
ׁשחּבר הּוא אׁשי ורב הּתלמּוד; חכמי סֹוף הם אׁשי, ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָורב

יֹוחנן רּבי ׁשחּבר אחר ׁשנער, ּבארץ הּבבלי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּתלמּוד
הּתלמּודין ׁשני וענין ׁשנה. מאה ּבכמֹו הירּוׁשלמי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּתלמּוד
ּודברים עמּקֹותיה, ּובאּור הּמׁשנה ּדברי ּפרּוׁש הּוא -ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ
ועד הּקדֹוׁש רּבנּו מימֹות ּדין ּובית ּדין ּבית ּבכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּנתחּדׁשּו
ּומּספרא הּתֹוספּתא, ּומן הּתלמּודים, ּומּׁשני הּתלמּוד. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָחּבּור
והּמּתר, האסּור יתּבאר מּכּלם - הּתֹוספּתֹות ּומן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻוספרי,
ּכמֹו והּפסּול, הּכׁשר והּפטּור, החּיב והּטהֹור, ְְְְֵֵַַַַַַַָָָָָָהּטמא

מּסיני. מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש ְִִִִִִִִִֶֶֶַֹׁשהעּתיקּו
ּדֹור ׁשּבכל ּונביאים חכמים ׁשּגזרּו ּדברים מהם יתּבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּגם
ּבפרּוׁש, מּמׁשה ׁשּׁשמעּו ּכמֹו לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹודֹור,
למׁשמרּתי. מׁשמרת עׂשּו מׁשמרּתי", את "ּוׁשמרּתם ְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר
ׁשּנהגּו אֹו ׁשהתקינּו והּתּקנֹות הּמנהגֹות מהם יתּבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
לפי הּדֹור, אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ׁשראּו ּכמֹו ודֹור, ּדֹור ְְְִִֵֶֶַָָָּבכל
יּגידּו אׁשר הּדבר מן תסּור "לא ׁשּנאמר: מהם, לסּור ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאסּור
ׁשּלא מפלאים ודינין מׁשּפטים וכן ּוׂשמאל". ימין - ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֻל
ּבּמּדֹות הּדֹור אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ּבהם ודנּו מּמׁשה, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹקּבלּום
ׁשהּדין וגמרּו הּזקנים, אֹותן ּופסקּו ּבהן, נדרׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּתֹורה
ימיו. ועד מׁשה מימֹות ּבּתלמּוד, אׁשי רב חּבר הּכל הּוא. ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּכ
הּתֹורה: ּדברי לפרׁש אחרים, חּבּורים מׁשנה חכמי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָוחּברּו
ספר ּבאּור חּבר הּקדֹוׁש, רּבנּו ׁשל ּתלמידֹו הֹוׁשעיה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָרּבי
סֹוף עד ׁשמֹות" מ"אּלה ּפרׁש יׁשמעאל ורּבי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָּבראׁשית.
חּבר עקיבה רּבי וכן 'מכילּתא'; הּנקרא והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהּתֹורה,
והּכל מדרׁשֹות. חּברּו אחריהם אחרים וחכמים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמכילּתא.

הּבבלי. הּתלמּוד קדם ְְִֶַַַַַֹֻחּבר
יׂשראל חכמי ּגדֹולי סֹוף וחבריהם, אׁשי ורב רבינא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָנמצא
ּתּקנֹות והתקינּו ּגזרֹות וׁשּגזרּו ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמעּתיקים
ּבכל ּומנהגֹותם ותּקנתם ּגזרתם ּופׁשטה מנהגֹות ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָָָוהנהיגּו
רב ׁשל ּדינֹו ּבית ואחר מֹוׁשבֹותיהם. מקֹומֹות ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָיׂשראל,
ּבכל יׂשראל נתּפּזרּו ּוגמרֹו, ּבנֹו ּבימי הּתלמּוד ׁשחּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאׁשי,
הרחֹוקים; ולאּיים לּקצוֹות והּגיעּו יתר, ּפּזּור ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָהארצֹות
ונתמעט ּבגיסֹות, הּדרכים ונׁשּתּבׁשּו ּבעֹולם, קטטה ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָורבתה
ּביׁשיבֹותיהם ללמד יׂשראל נתּכּנסּו ולא ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתלמּוד
יחידים מתקּבצים אּלא מּקדם. ׁשהיּו ּכמֹו ּורבבֹות ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֹאלפים
ּומדינה, מדינה ּובכל ועיר עיר ּבכל קֹורא ה' אׁשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָהּׂשרידים
ויֹודעים ּכּלם, החכמים ּבחּבּורי ּומבינים ּבּתֹורה, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻועֹוסקים
אחר ׁשעמד ּדין ּבית וכל הּוא. היא הּמׁשּפט ּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמהם
לבני הנהיג אֹו התקין אֹו וגזר ּומדינה מדינה ּבכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָהּתלמּוד
ּבכל מעׂשיו ּפׁשטּו לא - רּבֹות מדינֹות לבני אֹו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹמדינתֹו
ּבית והיֹות הּדרכים, וׁשּבּוׁש מֹוׁשבֹותיהם רחק מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹיׂשראל,
ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּובית יחידים, הּמדינה אֹותּה ׁשל ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָּדין
אין ,לפיכ הּתלמּוד. חּבּור קדם ׁשנים מּכּמה ּבטל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואחד
ואין אחרת, מדינה ּבמנהג לנהג זֹו מדינה אנׁשי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכֹופין
אחר ּדין ּבית ׁשּגזרּה ּגזרה לגזר זה ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאֹומרין
ּכ הּמׁשּפט ׁשּדר מהּגאֹונים אחד לּמד אם וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמדינתֹו.

ּדרה זה ׁשאין אחריו ׁשעמד אחר ּדין לבית ונתּבאר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּוא,
למי אּלא לראׁשֹון, ׁשֹומעין אין - ּבּתלמּוד הּכתּוב ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּפט

אחרֹון. ּבין ראׁשֹון, ּבין לדבריו, נֹוטה ְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּדעת
ׁשּנתחּדׁשּו ּומנהגֹות ותּקנֹות ּוגזרֹות ּבדינים הּללּו, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּודברים
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מב           
      

הּבבלי, ׁשּבּתלמּוד הּדברים ּכל אבל הּתלמּוד. חּבּור ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָאחר
וכל ועיר עיר ּכל וכֹופין ּבהן; ללכת יׂשראל ּכל ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָחּיבים
חכמים ׁשּנהגּו הּמנהגֹות ּבכל לנהג ּומדינה ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָֹמדינה
וכל הֹואיל ּבתּקנֹותם, וללכת ּגזרֹותם ולגזר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבּתלמּוד,
יׂשראל, ּכל עליהם הסּכימּו ׁשּבּתלמּוד הּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹותם
ׁשּדנּו אֹו ׁשהנהיגּו אֹו ׁשּגזרּו אֹו ׁשהתקינּו החכמים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָואֹותם
רּבן, אֹו יׂשראל חכמי ּכל הם הּוא, ּכ ׁשהּמׁשּפט ולמדּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּדין
עד ּדֹור, אחר ּדֹור ּכּלּה הּתֹורה ּבעּקרי הּקּבלה ׁשּׁשמעּו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהן
חּבּור אחר ׁשעמדּו החכמים ּכל הּׁשלֹום. עליו רּבנּו ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשה
הּנקראים הם - ּבחכמתם ׁשם להם ויצא ּבֹו, ּובנּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּתלמּוד
ּובארץ יׂשראל ּבארץ ׁשעמדּו הּגאֹונים אּלּו וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּגאֹונים'.
לאֹור והֹוציאּו הּתלמּוד ּדר למדּו - ּובצרפת ּובספרד ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשנער
למאד; עד ּדרּכֹו עמּקה ׁשּדר לפי עניניו, ּובארּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּתעלּומֹותיו
לפי אחרֹות, לׁשֹונֹות עם מערב ארּמי ּבלׁשֹון ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָֹועֹוד,
ׁשחּבר ּבעת ּבׁשנער לּכל ּברּורה היתה הּלׁשֹון ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשאֹותּה
הּגאֹונים, ּבימי ּבׁשנער וכן הּמקֹומֹות ּבׁשאר אבל ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָהּתלמּוד;
ּוׁשאלֹות אֹותֹו. ׁשּמלּמדים עד הּלׁשֹון אֹותּה מּכיר אדם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָאין
היה אׁשר ּגאֹון לכל ועיר עיר ּכל אנׁשי ׁשֹואלין ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָרּבֹות
מׁשיבים והם ׁשּבּתלמּוד, קׁשים ּדברים להם לפרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבימיהם,
הּתׁשּובֹות, מקּבצים הּׁשֹואלים ואֹותם חכמתם, ּכפי ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָלהם
ׁשּבכל הּגאֹונים חּברּו ּגם מהם. להבין ספרים מהן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָועֹוׂשין
הלכֹות ׁשּפרׁש מי מהם הּתלמּוד: לבאר חּבּורים ודֹור, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדֹור
ּבימיו, ׁשּנתקּׁשּו יחידים ּפרקים ׁשּפרׁש מי ּומהם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָיחידֹות,
הלכֹות חּברּו ועֹוד ּוסדרים. מּסכּתֹות ׁשּפרׁש מי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָּומהם
ּבדברים והּפטּור, והחּיב והּמּתר האסּור ּבענין ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֻּפסּוקֹות,
ׁשאינֹו מי למּדע קרֹובים ׁשּיהיּו ּכדי להם, צריכה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּׁשעה
ׁשעׂשּו ה' מלאכת היא וזֹו ּתלמּוד. ׁשל לעמקֹו לירד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָיכֹול
זה, זמן ועד הּתלמּוד ׁשחּבר מּיֹום יׂשראל, ּגאֹוני ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּה
והיא הּבית, לחרּבן ואלף מאה אחר ׁשמינית ׁשנה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהיא
לבריאת וׁשבע ּוׁשלׁשים מאֹות ּותׁשע אלפים ארּבעת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹׁשנת

ָעֹולם.
הּכל, את ׁשעה ודחקה יתרֹות, צרֹות ּתכפּו הּזה ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָֹּובּזמן
אֹותן ,לפיכ נסּתּתרה; נבֹונינּו ּובינת חכמינּו, חכמת ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָואבדה
ׁשהם וראּו הּגאֹונים, ׁשחּברּו והּתׁשּובֹות וההלכֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהּפרּוׁשין
ּכראּוי עניניהם מבין ואין ּבימינּו, נתקּׁשּו מבארים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּדברים
עצמֹו: הּתלמּוד לֹומר, צרי ואין ּבמסּפר. מעט ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָאּלא
ׁשהם - והּתֹוספּתֹות וספרי, וספרא, והּירּוׁשלמי, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּבבלי,
יּודע ּכ ואחר ,אר ּוזמן חכמה ונפׁש רחבה ּדעת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹצריכין
ּדיני ּוׁשאר והּמּתרים האסּורים ּבּדברים הּנכֹוחה הּדר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמהם
מיימֹון ּבן מׁשה אני חצני, נערּתי זה ּומּפני הּוא. היא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּתֹורה
ּבאּלּו ּובינֹותי הּוא, ּברּו הּצּור על ונׁשענּתי ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָהּספרּדי,
אּלּו מּכל הּמתּבררים ּדברים לחּבר וראיתי ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָהּספרים,
ׁשאר עם והּטהֹור הּטמא והּמּתר האסּור ּבענין ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֻהחּבּורים,
ׁשּתהא עד קצרה, ודר ּברּורה ּבלׁשֹון ּכּלם הּתֹורה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּדיני
ולא קׁשיא ּבלא - הּכל ּבפי סדּורה ּכּלּה ּפה ׁשּבעל ְְְְְְִֶֶַַָָָָֹֹֹֻֻּתֹורה
ּדברים אּלא ּבכה, אֹומר וזה ּבכה אֹומר זה לא ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹּפרּוק,
מּכל יתּבאר אׁשר הּמׁשּפט ּפי על נכֹונים, קרֹובים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָּברּורים
ועד הּקדֹוׁש רּבנּו מימֹות הּנמצאים והּפרּוׁשים החּבּורים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָאּלּו

ּכל ּבדין ולּגדֹול לּקטן ּגלּויין הּדינין ּכל ׁשּיהיּו עד ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹעכׁשו,
ׁש הּדברים ּכל ּובדין ׁשלמצוה, ּכללֹו ּונביאים. חכמים ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָ

ּבדין ּבעֹולם אחר לחּבּור צרי אדם יהא ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּדבר
ּפה ׁשּבעל לּתֹורה מקּבץ זה חּבּור יהיה אּלא יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּדיני
מׁשה מימֹות ׁשּנעׂשּו והּגזרֹות והּמנהגֹות הּתּקנֹות עם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכּלּה,
ּבכל הּגאֹונים לנּו ׁשּפרׁשּו ּוכמֹו הּתלמּוד, חּבּור ועד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָרּבנּו
חּבּור ׁשם קראתי לפיכ הּתלמּוד. אחר ׁשחּברּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחּבּוריהם
ּתחּלה, ׁשּבכתב ּתֹורה קֹורא ׁשאדם לפי - ּתֹורה' 'מׁשנה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָזה
ּכּלּה, ּפה ׁשּבעל ּתֹורה מּמּנּו ויֹודע ּבזה, קֹורא ּכ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻואחר
חּבּור לחּלק וראיתי ּביניהם. אחר ספר לקרֹות צרי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָואינֹו
לפרקים ההלכֹות ואחּלק וענין, ענין ּבכל הלכֹות הלכֹות ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָזה
קטּנֹות, להלכֹות אֹותֹו אחּלק ּופרק ּפרק וכל ענין; ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבאֹותֹו
וענין ענין ׁשּבכל ההלכֹות אּלּו ּפה. על סדּורים ׁשּיהיּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכדי
והיא ּבלבד, אחת מצוה מׁשּפטי ׁשהן הלכֹות מהן יׁש -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
עצמֹו, ּבפני ענין והּוא הרּבה קּבלה ּדברי ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמצוה
אם הרּבה, מצוֹות מׁשּפטי ּכֹוללים ׁשהם הלכֹות מהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָויׁש
זה חּבּור ׁשחּלּוק מּפני אחד; ּבענין ּכּלן הּמצוֹות אֹותן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻיהיּו
לּקֹורא ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמצוֹות, מנין לפי לא הענינים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלפי
ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש לדֹורֹות, הּנֹוהגֹות הּתֹורה מצוֹות ּומנין ְְְְֲִִֵֵַַַָֹּבֹו.
וארּבעים, ׁשמֹונה מאתים עׂשה מצוֹות מהם מצוֹות: ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָעׂשרה
תעׂשה לא מצוֹות ּומהם אדם; ׁשל אבריו מנין להם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹסימן
החּמה. ׁשנת ימי מנין להן סימן וחמׁש, וׁשּׁשים מאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשלׁש
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אלֹוּה, ׁשם ׁשּיׁש לידע עׂשה, מּמצוֹות ראׁשֹונה מצוה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ(א)
"ה' ׁשּנאמר: ליחדֹו, (ב) ."אלהי ה' "אנכי ְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּנאמר:
ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: לאהבֹו, (ג) אחד". ה' ְְְֱֱֳֵֵֶֶֶַַָָָָֹאלהינּו,
ּתירא". אלהי ה' "את ׁשּנאמר: מּמּנּו, ליראה (ד) ."ְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאלהי
עבֹודה אלהיכם"; ה' את "ועבדּתם ׁשּנאמר: להתּפּלל, ְְְֱֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ(ה)
להּׁשבע (ז) תדּבק". "ּובֹו ׁשּנאמר: ּבֹו, לדבקה (ו) ּתפּלה. ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָזֹו
ּבדרכיו להּדמֹות (ח) ּתּׁשבע". "ּובׁשמֹו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשמֹו,
לקּדׁש (ט) ּבדרכיו". "והלכּת ׁשּנאמר: והיׁשרים, ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּטֹובים
לקרֹות (י) יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ׁשּנאמר: ׁשמֹו, ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָאת
בׁשכּב ּבם... "ודּברּת ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּפעמים ׁשמע ְְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָקרּית
"וׁשּננּתם ׁשּנאמר: ּוללּמדּה, ּתֹורה ללמד (יא) ."ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹּובקּומ
לטטפת "והיּו ׁשּנאמר: ּבראׁש, ּתפּלין לקׁשר (יב) ."ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלבני
"ּוקׁשרּתם ׁשּנאמר: ּבּיד, ּתפּלין לקׁשר (יג) ."עיני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבין
להם "ועׂשּו ׁשּנאמר: ציצית, לעׂשֹות (יד) ."יד על ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָלאֹות

מזּוזֹותציצת". על "ּוכתבּתם ׁשּנאמר: מזּוזה, לקּבע (טו) ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָֹ
ּבמֹוצאי ּתֹורה לׁשמע העם את להקהיל (טז) ."ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבית
איׁש ּכל לכּתב (יז) העם". את "הקהל ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשביעית,
הּזאת". הּׁשירה את לכם "ּכתבּו ׁשּנאמר: לעצמֹו, ּתֹורה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹספר
ּכל ׁשל האחד על יתר לעצמֹו, ׁשני ספר הּמל לכּתב ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ(יח)
את לֹו "וכתב ׁשּנאמר: ּתֹורֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאדם,
ׁשּנאמר: הּמזֹון, אחר לבר (יט) הּזאת". הּתֹורה ְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמׁשנה
ּבית לבנֹות (כ) ."אלהי ה' את ּוברכּת - וׂשבעּת ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ"ואכלּת,
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מּבית ליראה (כא) מקּדׁש". לי "ועׂשּו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָהּבחירה,
ּתמיד, זה ּבית לׁשמר (כב) ּתיראּו". "ּומקּדׁשי ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹזה,
להיֹות (כג) העדת". אהל לפני ,אּת ּובני "ואּתה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
(כד) הּוא". הּלוי "ועבד ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, עֹובד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּלוי
"ורחצּו ׁשּנאמר: העבֹודה, ּבׁשעת ורגליו ידיו הּכהן ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלקּדׁש
אתֹו יער" ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, נרֹות לער (כה) ּובניו". ְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹאהרן
"ּכה ׁשּנאמר: יׂשראל, את הּכהנים לבר (כו) ּובניו". ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאהרן
ה' לפני ּולבֹונה לחם להסּדיר (כז) יׂשראל". ּבני את ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָתברכּו
(כח) ּפנים". לחם הּׁשלחן על "ונתּת ׁשּנאמר: ׁשּבת, ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּבכל
אהרן עליו "והקטיר ׁשּנאמר: ּבּיֹום, ּפעמים קטרת ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹלהקטיר
ּתמיד, העֹולה ּבמזּבח אׁש להבעיר (כט) סּמים". ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹקטרת
את להרים (ל) הּמזּבח". על ּתּוקד ּתמיד "אׁש, ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:
(לא) הּדׁשן". את "והרים ׁשּנאמר: הּמזּבח, מעל ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַהּדׁשן
ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, ׁשהּוא ׁשכינה מּמחנה טמאים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלׁשלח
לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה, מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"ויׁשּלחּו
ּדבר לכל ּולהקּדימֹו אהרן ׁשל לזרעֹו ּכבֹוד לחלק ְְְְְֲֲִֶַַַַָָָָֹֹ(לב)
הּכהנים להלּביׁש (לג) "וקּדׁשּתֹו". ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּבּקדּׁשה,
(לד) קדׁש". בגדי "ועׂשית ׁשּנאמר: ּכהּנה, ּבגדי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלעבֹודה
"ּבּכתף ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּכׁשּנֹוׂשאים הּכתף על הארֹון ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלׂשאת
הּמׁשחה, ּבׁשמן ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים למׁשח (לה) ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹֹיּׂשאּו".

(לו) קדׁש". מׁשחת "ׁשמן עֹובדיםׁשּנאמר: הּכהנים להיֹות ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹ
ּכאחד, עֹובדים ּובּמֹועדים מׁשמרֹות, מׁשמרֹות ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּבּמקּדׁש
(לז) האבֹות". על ממּכריו, לבד הּלוי... יבא "וכי ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ּכׁשאר עליהן ּומתאּבלין לקרֹוביהן מּטּמאים הּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלהיֹות
(לח) יּטּמא". "לּה ׁשּנאמר: להתאּבל, מצּוין ׁשהן ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיׂשראל
אּׁשה "והּוא, ׁשּנאמר: ּבתּולה, נֹוׂשא ּגדֹול ּכהן ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹלהיֹות
ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּתמידין להקריב (לט) יּקח". ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָבבתּוליה
ּבכל מנחה ּגדֹול ּכהן להקריב (מ) תמיד". עלה לּיֹום, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹ"ׁשנים
קרּבן להֹוסיף (מא) ּובניו". אהרן קרּבן "זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹיֹום,
כבׂשים". ׁשני - הּׁשּבת "ּוביֹום ׁשּנאמר: ׁשּבת, ּבכל ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר
ׁשּנאמר: וחדׁש, חדׁש ראׁש ּבכל קרּבן להֹוסיף ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ(מב)
הּפסח, ּבחג קרּבן להֹוסיף (מג) חדׁשיכם". ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ"ּובראׁשי
להקריב (מד) לה'". אּׁשה ּתקריבּו ימים "ׁשבעת ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
אחד, ּכבׂש עם ּפסח ׁשל ראׁשֹון מּמחרת העמר ְֳִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמנחת
ּביֹום קרּבן להֹוסיף (מה) עמר". את "והבאתם ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
הּלחם ׁשּתי להביא (מו) הּבּכּורים". "ּוביֹום ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָעצרת,
ׁשּנאמר: עצרת, ּביֹום הּלחם ּבגלל הּקרבים הּקרּבנֹות ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָעם
הּלחם". על והקרבּתם ּתנּופה לחם ּתביאּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ"מּמֹוׁשבתיכם
הּׁשביעי "ּובחדׁש ׁשּנאמר: הּׁשנה, ּבראׁש קרּבן להֹוסיף ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ(מז)
ׁשּנאמר: הּצֹום, ּביֹום קרּבן להֹוסיף (מח) לחדׁש". ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹּבאחד
ּביֹום הּיֹום עבֹודת לעׂשֹות (מט) הּׁשביעי". לחדׁש ְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹ"ּובעׂשֹור
ּבקר", ּבן ּבפר הּקדׁש, אל אהרן יבא "ּבזאת ׁשּנאמר: ְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהּצֹום,
קרּבן להֹוסיף (נ) מֹות. אחרי ּבפרׁשת הּכתּובה העבֹודה ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָוכל
ריח אּׁשה עלה "והקרבּתם ׁשּנאמר: הּסּכֹות, חג ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻּביֹום
ּבפני רגל ּכי עצרת, ׁשמיני ּביֹום קרּבן להֹוסיף (נא) ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹניחח".
ּברגלים, לחג (נב) הּׁשמיני". "ּבּיֹום ׁשּנאמר: הּוא, ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָֹעצמֹו
ּברגלים, להראֹות (נג) לי". ּתחג רגלים "ׁשלׁש ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
(נד) ."זכּור כל יראה - ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

לׁשחט (נה) ."ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ּברגלים, ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹלׂשמח
לאכל (נו) קהל". ּכל אתֹו "וׁשחטּו ׁשּנאמר: הּפסח, ְְֱֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּכבׂש
"ואכלּו ׁשּנאמר: ּבניסן, עׂשר חמּׁשה ּבלילי צלי ּפסח ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבׂשר

הּבׂשר". הּׁשניאת "ּבחדׁש ׁשּנאמר: ׁשני, ּפסח לעׂשֹות (נז) ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
מּצה על ׁשני ּפסח ּבׁשר את לאכל (נח) עׂשר". ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבארּבעה
לתקע (נט) יאכלהּו". ּומררים מּצֹות "על ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶַַַַָֹֹֹֻּומרֹור,
"ּותקעּתם ׁשּנאמר: הּצרֹות, ּובׁשעת הּקרּבנֹות על ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַָָָּבחצֹוצרֹות
ׁשמיני מּיֹום ּבהמה קרּבנֹות ּכל להיֹות (ס) ְְְְְְֲִִִִֵַָָָֹֹּבחצצרת".
ּכל להיֹות (סא) והלאה". הּׁשמיני "מּיֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָָוהלאה,
(סב) לרצֹון". יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: ּתמים, ּבהמה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָקרּבן
מלח". ּתקריב קרּבנ ּכל "על ׁשּנאמר: קרּבן, ּכל ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלמלח
(סד) קרּבנֹו". עלה "אם ׁשּנאמר: העֹולה, מעׂשה ְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹ(סג)
(סה) החּטאת". ּתֹורת "זאת ׁשּנאמר: החּטאת, ֱֲֵֶֶַַַַַַַָָֹמעׂשה
מעׂשה (סו) האׁשם". ּתֹורת "זאת ׁשּנאמר: האׁשם, ֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעׂשה
(סז) הּׁשלמים". זבח ּתֹורת "וזאת ׁשּנאמר: הּׁשלמים, ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹזבח
מנחה". קרּבן תקריב ּכי "ונפׁש ׁשּנאמר: הּמנחה, ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעׂשה
ׁשּנאמר: ּבהֹוראה, טעּו אם קרּבן ּדין ּבית להקריב ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָ(סח)
קרּבן הּיחיד להקריב (סט) יׁשּגּו". יׂשראל עדת ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ"ואם
ּכרת, עליה ׁשחּיבים תעׂשה לא ּבמצות ׁשגג אם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחּטאת
אם קרּבן הּיחיד להקריב (ע) תחטא". ּכי "ונפׁש ְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
חטא, לא אֹו חּטאת עליו ׁשחּיבים חטא חטא אם לֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנסּתּפק
הּוא וזה אׁשמֹו"; את והביא ואׁשם... ידע "ולא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹו ּבמעילה, הּׁשֹוגג להקריב (עא) ּתלּוי'. 'אׁשם ְְְְִִִִֵַַָָָָָּנקרא
ּבפּקדֹון ׁשּכפר אֹו חרּופה, ּבׁשפחה אֹו ּבגזלה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהחֹוטא
וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה אׁשם; קרּבן מביא - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָונׁשּבע
תּגיע לא "אם ׁשּנאמר: ויֹורד, עֹולה קרּבן להקריב ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ(עב)
חטא מּכל ה' לפני להתוּדֹות (עג) תּׂשיג". לא "ואם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹידֹו",
הּקרּבן, ּבׁשעת וׁשּלא הּקרּבן ּבׁשעת האדם, ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּיעׂשה
להקריב (עד) עׂשּו". אׁשר חּטאתם את "והתוּדּו ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
(עה) הּזב". יטהר "וכי ׁשּנאמר: ׁשּיטהר, אחר קרּבן ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּזב
טהרה "ואם ׁשּנאמר: ׁשּתטהר, אחר קרּבן הּזבה ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָלהקריב
ׁשּנאמר: ׁשּיטהר, אחר קרּבן הּמצרע להקריב (עו) ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹמּזֹובּה".
אחר קרּבן הּיֹולדת להקריב (עז) הּׁשמיני...". ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ"ּובּיֹום

י "ּובמלאת ׁשּנאמר: לעּׂשרׁשּתטהר, (עח) טהרּה". מי ְְְְֱֳִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
לקּדׁש (עט) וצאן". ּבקר מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּבהמה,
הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: ּולהקריבֹו, הּטהֹורה הּבהמה ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָּבכֹור
ּפדה א" ׁשּנאמר: אדם, ּבכֹור לפּדֹות (פ) יּולד...". ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשר
ׁשּנאמר: חמֹור, ּפטר לפּדֹות (פא) האדם". ּבכֹור את ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָתפּדה
ׁשּנאמר: חמֹור, ּפטר לערף (פב) בׂשה". ּתפּדה חמֹור ְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹ"ּופטר
ׁשּיׁש הּקרּבנֹות ּכל להביא (פג) וערפּתֹו". תפּדה לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"ואם
ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל ּבנדבה אֹו ּבחֹובה האדם ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָעל
ּכל להקריב (פד) ׁשּמה". והבאתם ּׁשּמה, "ּובאת ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר: הּבחירה, ּבבית ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות
לארץ מחּוצה הּקרּבנֹות ּבהבאת להּטּפל (פה) מצּוּך". ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאנכי
,ּונדרי ,ל יהיּו אׁשר קדׁשי "רק ׁשּנאמר: הּבחירה, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלבית
אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּובאת"; ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתּׂשא
ויהיּו מּומים ּבעלי קדׁשים לפּדֹות (פו) לארץ. חּוצה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבקדׁשי
מּפי ּתזּבח"; נפׁש אּות ּבכל "רק ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָֻמּתרים,
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מג            
      

מּבית ליראה (כא) מקּדׁש". לי "ועׂשּו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָהּבחירה,
ּתמיד, זה ּבית לׁשמר (כב) ּתיראּו". "ּומקּדׁשי ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹזה,
להיֹות (כג) העדת". אהל לפני ,אּת ּובני "ואּתה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
(כד) הּוא". הּלוי "ועבד ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, עֹובד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּלוי
"ורחצּו ׁשּנאמר: העבֹודה, ּבׁשעת ורגליו ידיו הּכהן ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלקּדׁש
אתֹו יער" ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, נרֹות לער (כה) ּובניו". ְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹאהרן
"ּכה ׁשּנאמר: יׂשראל, את הּכהנים לבר (כו) ּובניו". ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאהרן
ה' לפני ּולבֹונה לחם להסּדיר (כז) יׂשראל". ּבני את ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָתברכּו
(כח) ּפנים". לחם הּׁשלחן על "ונתּת ׁשּנאמר: ׁשּבת, ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּבכל
אהרן עליו "והקטיר ׁשּנאמר: ּבּיֹום, ּפעמים קטרת ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹלהקטיר
ּתמיד, העֹולה ּבמזּבח אׁש להבעיר (כט) סּמים". ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹקטרת
את להרים (ל) הּמזּבח". על ּתּוקד ּתמיד "אׁש, ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:
(לא) הּדׁשן". את "והרים ׁשּנאמר: הּמזּבח, מעל ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַהּדׁשן
ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, ׁשהּוא ׁשכינה מּמחנה טמאים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלׁשלח
לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה, מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"ויׁשּלחּו
ּדבר לכל ּולהקּדימֹו אהרן ׁשל לזרעֹו ּכבֹוד לחלק ְְְְְֲֲִֶַַַַָָָָֹֹ(לב)
הּכהנים להלּביׁש (לג) "וקּדׁשּתֹו". ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּבּקדּׁשה,
(לד) קדׁש". בגדי "ועׂשית ׁשּנאמר: ּכהּנה, ּבגדי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלעבֹודה
"ּבּכתף ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּכׁשּנֹוׂשאים הּכתף על הארֹון ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלׂשאת
הּמׁשחה, ּבׁשמן ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים למׁשח (לה) ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹֹיּׂשאּו".

(לו) קדׁש". מׁשחת "ׁשמן עֹובדיםׁשּנאמר: הּכהנים להיֹות ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹ
ּכאחד, עֹובדים ּובּמֹועדים מׁשמרֹות, מׁשמרֹות ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּבּמקּדׁש
(לז) האבֹות". על ממּכריו, לבד הּלוי... יבא "וכי ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ּכׁשאר עליהן ּומתאּבלין לקרֹוביהן מּטּמאים הּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלהיֹות
(לח) יּטּמא". "לּה ׁשּנאמר: להתאּבל, מצּוין ׁשהן ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיׂשראל
אּׁשה "והּוא, ׁשּנאמר: ּבתּולה, נֹוׂשא ּגדֹול ּכהן ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹלהיֹות
ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּתמידין להקריב (לט) יּקח". ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָבבתּוליה
ּבכל מנחה ּגדֹול ּכהן להקריב (מ) תמיד". עלה לּיֹום, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹ"ׁשנים
קרּבן להֹוסיף (מא) ּובניו". אהרן קרּבן "זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹיֹום,
כבׂשים". ׁשני - הּׁשּבת "ּוביֹום ׁשּנאמר: ׁשּבת, ּבכל ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר
ׁשּנאמר: וחדׁש, חדׁש ראׁש ּבכל קרּבן להֹוסיף ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ(מב)
הּפסח, ּבחג קרּבן להֹוסיף (מג) חדׁשיכם". ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ"ּובראׁשי
להקריב (מד) לה'". אּׁשה ּתקריבּו ימים "ׁשבעת ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
אחד, ּכבׂש עם ּפסח ׁשל ראׁשֹון מּמחרת העמר ְֳִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמנחת
ּביֹום קרּבן להֹוסיף (מה) עמר". את "והבאתם ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
הּלחם ׁשּתי להביא (מו) הּבּכּורים". "ּוביֹום ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָעצרת,
ׁשּנאמר: עצרת, ּביֹום הּלחם ּבגלל הּקרבים הּקרּבנֹות ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָעם
הּלחם". על והקרבּתם ּתנּופה לחם ּתביאּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ"מּמֹוׁשבתיכם
הּׁשביעי "ּובחדׁש ׁשּנאמר: הּׁשנה, ּבראׁש קרּבן להֹוסיף ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ(מז)
ׁשּנאמר: הּצֹום, ּביֹום קרּבן להֹוסיף (מח) לחדׁש". ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹּבאחד
ּביֹום הּיֹום עבֹודת לעׂשֹות (מט) הּׁשביעי". לחדׁש ְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹ"ּובעׂשֹור
ּבקר", ּבן ּבפר הּקדׁש, אל אהרן יבא "ּבזאת ׁשּנאמר: ְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהּצֹום,
קרּבן להֹוסיף (נ) מֹות. אחרי ּבפרׁשת הּכתּובה העבֹודה ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָוכל
ריח אּׁשה עלה "והקרבּתם ׁשּנאמר: הּסּכֹות, חג ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻּביֹום
ּבפני רגל ּכי עצרת, ׁשמיני ּביֹום קרּבן להֹוסיף (נא) ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹניחח".
ּברגלים, לחג (נב) הּׁשמיני". "ּבּיֹום ׁשּנאמר: הּוא, ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָֹעצמֹו
ּברגלים, להראֹות (נג) לי". ּתחג רגלים "ׁשלׁש ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
(נד) ."זכּור כל יראה - ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

לׁשחט (נה) ."ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ּברגלים, ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹלׂשמח
לאכל (נו) קהל". ּכל אתֹו "וׁשחטּו ׁשּנאמר: הּפסח, ְְֱֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּכבׂש
"ואכלּו ׁשּנאמר: ּבניסן, עׂשר חמּׁשה ּבלילי צלי ּפסח ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבׂשר

הּבׂשר". הּׁשניאת "ּבחדׁש ׁשּנאמר: ׁשני, ּפסח לעׂשֹות (נז) ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
מּצה על ׁשני ּפסח ּבׁשר את לאכל (נח) עׂשר". ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבארּבעה
לתקע (נט) יאכלהּו". ּומררים מּצֹות "על ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶַַַַָֹֹֹֻּומרֹור,
"ּותקעּתם ׁשּנאמר: הּצרֹות, ּובׁשעת הּקרּבנֹות על ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַָָָּבחצֹוצרֹות
ׁשמיני מּיֹום ּבהמה קרּבנֹות ּכל להיֹות (ס) ְְְְְְֲִִִִֵַָָָֹֹּבחצצרת".
ּכל להיֹות (סא) והלאה". הּׁשמיני "מּיֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָָוהלאה,
(סב) לרצֹון". יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: ּתמים, ּבהמה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָקרּבן
מלח". ּתקריב קרּבנ ּכל "על ׁשּנאמר: קרּבן, ּכל ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלמלח
(סד) קרּבנֹו". עלה "אם ׁשּנאמר: העֹולה, מעׂשה ְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹ(סג)
(סה) החּטאת". ּתֹורת "זאת ׁשּנאמר: החּטאת, ֱֲֵֶֶַַַַַַַָָֹמעׂשה
מעׂשה (סו) האׁשם". ּתֹורת "זאת ׁשּנאמר: האׁשם, ֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעׂשה
(סז) הּׁשלמים". זבח ּתֹורת "וזאת ׁשּנאמר: הּׁשלמים, ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹזבח
מנחה". קרּבן תקריב ּכי "ונפׁש ׁשּנאמר: הּמנחה, ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעׂשה
ׁשּנאמר: ּבהֹוראה, טעּו אם קרּבן ּדין ּבית להקריב ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָ(סח)
קרּבן הּיחיד להקריב (סט) יׁשּגּו". יׂשראל עדת ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ"ואם
ּכרת, עליה ׁשחּיבים תעׂשה לא ּבמצות ׁשגג אם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחּטאת
אם קרּבן הּיחיד להקריב (ע) תחטא". ּכי "ונפׁש ְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
חטא, לא אֹו חּטאת עליו ׁשחּיבים חטא חטא אם לֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנסּתּפק
הּוא וזה אׁשמֹו"; את והביא ואׁשם... ידע "ולא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹו ּבמעילה, הּׁשֹוגג להקריב (עא) ּתלּוי'. 'אׁשם ְְְְִִִִֵַַָָָָָּנקרא
ּבפּקדֹון ׁשּכפר אֹו חרּופה, ּבׁשפחה אֹו ּבגזלה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהחֹוטא
וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה אׁשם; קרּבן מביא - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָונׁשּבע
תּגיע לא "אם ׁשּנאמר: ויֹורד, עֹולה קרּבן להקריב ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ(עב)
חטא מּכל ה' לפני להתוּדֹות (עג) תּׂשיג". לא "ואם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹידֹו",
הּקרּבן, ּבׁשעת וׁשּלא הּקרּבן ּבׁשעת האדם, ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּיעׂשה
להקריב (עד) עׂשּו". אׁשר חּטאתם את "והתוּדּו ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
(עה) הּזב". יטהר "וכי ׁשּנאמר: ׁשּיטהר, אחר קרּבן ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּזב
טהרה "ואם ׁשּנאמר: ׁשּתטהר, אחר קרּבן הּזבה ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָלהקריב
ׁשּנאמר: ׁשּיטהר, אחר קרּבן הּמצרע להקריב (עו) ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹמּזֹובּה".
אחר קרּבן הּיֹולדת להקריב (עז) הּׁשמיני...". ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ"ּובּיֹום

י "ּובמלאת ׁשּנאמר: לעּׂשרׁשּתטהר, (עח) טהרּה". מי ְְְְֱֳִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
לקּדׁש (עט) וצאן". ּבקר מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּבהמה,
הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: ּולהקריבֹו, הּטהֹורה הּבהמה ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָּבכֹור
ּפדה א" ׁשּנאמר: אדם, ּבכֹור לפּדֹות (פ) יּולד...". ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשר
ׁשּנאמר: חמֹור, ּפטר לפּדֹות (פא) האדם". ּבכֹור את ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָתפּדה
ׁשּנאמר: חמֹור, ּפטר לערף (פב) בׂשה". ּתפּדה חמֹור ְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹ"ּופטר
ׁשּיׁש הּקרּבנֹות ּכל להביא (פג) וערפּתֹו". תפּדה לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"ואם
ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל ּבנדבה אֹו ּבחֹובה האדם ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָעל
ּכל להקריב (פד) ׁשּמה". והבאתם ּׁשּמה, "ּובאת ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר: הּבחירה, ּבבית ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות
לארץ מחּוצה הּקרּבנֹות ּבהבאת להּטּפל (פה) מצּוּך". ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאנכי
,ּונדרי ,ל יהיּו אׁשר קדׁשי "רק ׁשּנאמר: הּבחירה, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלבית
אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּובאת"; ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתּׂשא
ויהיּו מּומים ּבעלי קדׁשים לפּדֹות (פו) לארץ. חּוצה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבקדׁשי
מּפי ּתזּבח"; נפׁש אּות ּבכל "רק ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָֻמּתרים,
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מד           
      

הּמקּדׁשין ּבפסּולי אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהּׁשמּועה
הּוא "והיה ׁשּנאמר: קדׁש, הּתמּורה להיֹות (פז) ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיּפדּו.
ׁשּנאמר: מנחֹות, ׁשירי לאכל (פח) ּקדׁש". יהיה ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּותמּורתֹו
ּבׂשר לאכל (פט) ּובניו". אהרן יאכלּו מּמּנה, ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"והּנֹותרת
(צ) ּבהם". ּכּפר אׁשר אתם "ואכלּו ׁשּנאמר: ואׁשם, ְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻחּטאת
ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ׁשּנטמא, קדׁש ּבׂשר ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלׂשרף
- הּזבח מּבׂשר "והּנֹותר ׁשּנאמר: נֹותר, לׂשרף (צא) ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹטמא".
ׂשערֹו, הּנזיר לגּדל (צב) יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבּיֹום
ׂשערֹו הּנזיר לגּלח (צג) ראׁשֹו". ׂשער ּפרע "ּגּדל ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
נטמא, אם נזרֹו ימי ּבתֹו אֹו נזרֹו, ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹעל
מה ּכל אדם לקּים (צד) עליו". מת ימּות "וכי ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּבהם, וכּיֹוצא צדקה אֹו מּקרּבן ּבׂשפתיו, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּׁשּיֹוציא
נדרים ּבהפרת לדּון (צה) ועׂשית". ּתׁשמר ,ׂשפתי ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹ"מֹוצא
ּבנבלה הּנֹוגע ּכל להיֹות (צו) ּבּתֹורה. האמּורין הּדינים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָּבכל
ׁשמנה להיֹות (צז) הּבהמה". מן ימּות "וכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָֹטמא,

הּטמא". לכם "וזה ׁשּנאמר: מטּמאין, להיֹותׁשרצים (צח) ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
(צט) יאכל". אׁשר האכל "מּכל ׁשּנאמר: מתטּמאין, ְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהאכלין
הּיֹולדת להיֹות (ק) לאחרים. ּומטּמאה טמאה הּנּדה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהיֹות
(קב) ּומטּמא. טמא הּמצרע להיֹות (קא) ּכנּדה. ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹטמאה
מנּגע ּבית להיֹות (קג) ּומטּמא. טמא מנּגע ּבגד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻלהיֹות
זרע ׁשכבת להיֹות (קה) מטּמא. הּזב להיֹות (קד) ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָמטּמא.
הּמת להיֹות (קז) מטּמאה. הּזבה להיֹות (קו) ְְְְְְִִֵַַַַָָָָמטּמאה.
ּומטהרין טהֹור, לאדם מטּמאין נּדה מי להיֹות (קח) ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָמטּמא.
טמאין ׁשל הּדינין אּלּו וכל ּבלבד. מת מּטמאת טמא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻלאדם
ּבּתֹורה מבאר מהן וטמאה טמאה ּכל מׁשּפטי רב ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻֻאּלּו,
ּבמי ּבטבילה הּטמאֹות מּכל הּטהרה להיֹות (קט) ְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָֻׁשּבכתב.
מּפי למדּו ּבׂשרֹו"; ּכל את ּבּמים "ורחץ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמקוה,
ּבבת ּבהן עֹולה ּגּופֹו ׁשּכל ּבמים זֹו ׁשרחיצה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשמּועה,
ּבין אדם צרעת ּבין הּצרעת, מן הּטהרה להיֹות (קי) ְֳִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָאחת.
ּומים צּפרים ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ּבעץ ּבית, ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָצרעת
להיֹות (קיא) הּמצרע". ּתֹורת ּתהיה "זאת ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹחּיים,
הּׁשביעי, בּיֹום "והיה ׁשּנאמר: ׂשערֹו, ּכל את מגּלח ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמצרע
לּכל ידּוע הּמצרע להיֹות (קיב) ׂשערֹו". ּכל את ְְְְִֶַַַַַָָָָֹֹיגּלח
יהיה וראׁשֹו פרמים, יהיּו "ּבגדיו ּבֹו: האמּורים ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָֹֻּבּדברים
ׁשאר ּכל וכן יקרא". טמא, וטמא יעטה; ׂשפם ועל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָפרּוע,
ּפרה לעׂשֹות (קיג) עצמן. את להֹודיע צריכין ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהּטמאים
ּבני לעדת "והיתה ׁשּנאמר: מּוכן, אפרּה להיֹות ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאדּמה
הּקצּובין ּדמים נֹותן אדם מערי להיֹות (קיד) ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָיׂשראל".
מערי להיֹות (קטו) נדר". יפלא ּכי "איׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבּפרׁשה,
הּבהמה". את "והעמיד ׁשּנאמר: ּדמיה, נֹותן טמאה ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבהמה
ׁשּנאמר: הּכהן, ּכער נֹותן ּביתֹו מערי להיֹות ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ(קטז)
ּכער נֹותן ׂשדהּו מקּדיׁש להיֹות (קיז) הּכהן". ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ"והעריכֹו
(קיח) זרעֹו". ּכפי ערּכ "והיה ׁשּנאמר: ּבּפרׁשה, ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָהּקצּוב
חמׁש, ּולהֹוסיף לה' ּׁשּמעל מה ּבמעילה הּׁשֹוגג ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלׁשּלם

(קיט) יׁשּלם". הּקדׁש מן חטא אׁשר "ואת להיֹותׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
הּלּולים". קדׁש ּפריֹו ּכל "יהיה ׁשּנאמר: קדׁש, רבעי ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹנטע
עמר להּניח (קכב) לקט. להּניח (קכא) ּפאה. להּניח ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ(קכ)
ּפרט להּניח (קכד) ּבּכרם. עֹוללֹות להּניח (קכג) ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהּׁשכחה.

אתם"; ּתעזב ולּגר "לעני נאמר: אּלּו ׁשּבכל לפי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּכרם.
לבית ּבּכּורים להביא (קכה) ׁשּלהם. עׂשה מצות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָוזהּו
להפריׁש (קכו) ."אדמת ּבּכּורי "ראׁשית ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּבחירה,
לֹו". ּתּתן ּדגנ "ראׁשית ׁשּנאמר: לּכהן, ּגדֹולה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּתרּומה
מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: ללוּים, ּדגן מעׂשר להפריׁש ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַַָָָ(קכז)
לבעליו להאכל ׁשני מעׂשר להפריׁש (קכח) וגֹו'". ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהארץ
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּתעּׂשר"; "עּׂשר ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבירּוׁשלים,
מן מעׂשר מפריׁשין הלוּים להיֹות (קכט) ׁשני. מעׂשר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַׁשהּוא
ׁשּנאמר: לּכהנים, אֹותֹו ונֹותנין מּיׂשראל ׁשּלקחּו ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּמעׂשר
מעׂשר ּתחת עני מעׂשר להפריׁש (קל) ּתדּבר". הלוּים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָ"ואל
ׁשלׁש "מקצה ׁשּנאמר: ּבּׁשבּוע, ּובּׁשּׁשית ּבּׁשליׁשית ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשני
וּדּוי להתוּדֹות (קלא) ."ּתבּואת מעׂשר ּכל את ּתֹוציא ְְְְְִִִִֶַַַָָָׁשנים,
הּקדׁש". ּבערּתי ,אלהי ה' לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמעׂשר,
לפני ואמרּת "וענית ׁשּנאמר: הּבּכּורים, על לקרֹות ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ(קלב)
"ראׁשית ׁשּנאמר: לּכהן, חּלה להפריׁש (קלג) ."אלהי ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹה'
קרקע, להׁשמיט (קלד) ּתרּומה". ּתרימּו חּלה, - ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹערסתכם
לׁשּבֹות (קלה) ּונטׁשּתּה". ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
(קלו) ּתׁשּבת". ּובּקציר "ּבחריׁש ׁשּנאמר: הארץ, ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמעבֹודת
את "וקּדׁשּתם ׁשּנאמר: ּכׁשמּטה, ּבׁשביתה יֹובל ׁשנת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלקּדׁש
הּיֹובל, ּבׁשנת ּבּׁשֹופר לתקע (קלז) ׁשנה". החמּׁשים ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֹׁשנת
לארץ ּגאּלה לּתן (קלח) ּתרּועה". ׁשֹופר "והעברּת ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנאמר:
ּתּתנּו ּגאּלה אחּזתכם, ארץ "ּובכל ׁשּנאמר: הּיֹובל, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻּבׁשנת
ׁשנה, עד חֹומה ערי ּבּתי ּגאּלת להיֹות (קלט) ְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻלארץ".
(קמ) חֹומה". עיר מֹוׁשב ּבית ימּכר ּכי "ואיׁש, ְְֱִִִִֵֶֶַָָֹׁשּנאמר:
ׁשבע ל "וספרּת ׁשּנאמר: ּוׁשמּטים, ׁשנים יֹובל ׁשני ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמנֹות

(קמא) "ׁשמֹוטוגֹו'". ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, ּכספים להׁשמיט ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָ
"את ׁשּנאמר: לנכרי, לנּגׂש (קמב) ידֹו". מּׁשה ּבעל ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּכל
(קמג) ."יד ּתׁשמט אחי את ל יהיה ואׁשר ּתגׂש, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּנכרי
ׁשּנאמר: והּקבה, והּלחיים הּזרֹוע לּכהן הּבהמה מן ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלּתן
ׁשּנאמר: לּכהן, הּגז ראׁשית לּתן (קמד) הּזרֹוע". לּכהן ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ"ונתן
חרמים, ּבדיני לדּון (קמה) לֹו". ּתּתן - צאנ ּגז ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָֹ"וראׁשית
אׁשר חרם (ה) ּכל א" ׁשּנאמר: לּכהן, ּומהם לה' ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹמהם
יאכל ּכ ואחר ועֹוף חּיה ּבהמה לׁשחט (קמו) ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹיחרם".
לכּסֹות (קמז) ."ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹּבׂשרם,
ּבעפר". וכּסהּו ּדמֹו, את וׁשפ" ׁשּנאמר: ועֹוף, חּיה ְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדם
את ּתׁשּלח "ׁשּלח ׁשּנאמר: הּקן, מן צּפֹור אם לׁשלח ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹ(קמח)
החּיה "זאת ׁשּנאמר: ּבהמה, ּבסימני לבּדק (קמט) ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהאם".
ּבין ׁשּיבּדיל עד העֹוף ּבסימני לבּדק (קנ) ּתאכלּו". ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹאׁשר
ּבסימני לבּדק (קנא) צּפֹור". "ּכל ׁשּנאמר: לטהֹור, ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹטמא
ּכרעים". לֹו "אׁשר ׁשּנאמר: הּטמא, מן טהֹור לידע ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחגבים
מּכל ּתאכלּו זה "את ׁשּנאמר: ּדגים, ּבסימני לבּדק ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ(קנב)
וחדׁשים ׁשנים ּולחּׁשב חדׁשים לקּדׁש (קנג) ּבּמים". ְְֲֳֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָאׁשר
חדׁשים". ראׁש לכם הּזה "החדׁש ׁשּנאמר: ּבלבד, ּדין ְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבבית
ּתׁשּבת". הּׁשביעי "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, לׁשּבֹות ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָֹ(קנד)
לקּדׁשֹו". הּׁשּבת יֹום את "זכֹור ׁשּנאמר: ׁשּבת, לקּדׁש ְְְֱֵֶֶֶַַַַַַָָָ(קנה)
ׂשאֹור ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום ׁשּנאמר: חמץ, לבער ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָ(קנו)
ׁשל הראׁשֹון ּבּלילה מצרים ּביציאת לסּפר (קנז) ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּבּתיכם".
(קנח) ההּוא". ּבּיֹום לבנ "והּגדּת ׁשּנאמר: הּמּצֹות, ְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָחג
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(קנט) מּצֹות". ּתאכלּו "ּבערב ׁשּנאמר: זה, ּבליל מּצה ְְֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלאכל
מקרא הראׁשֹון, "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ּפסח, ׁשל ּבראׁשֹון ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָלׁשּבֹות
הּׁשביעי, "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ּבֹו, ּבּׁשביעי לׁשּבֹות (קס) ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַֹקדׁש".
יֹום, מ"ט העמר מּקצירת לסּפר (קסא) קדׁש". ְְְִִִִֶֶַָָֹֹֹמקרא
לׁשּבֹות (קסב) הּׁשּבת". מּמחרת לכם "ּוספרּתם ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
מקרא הּזה, הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם ׁשּנאמר: החמּׁשים, ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָּביֹום

ׁשּנאמר:קדׁש". הּׁשביעי, חדׁש ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבֹות (קסג) ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹ
להתעּנֹות (קסד) ׁשּבתֹון". לכם יהיה לחדׁש, ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּבאחד
נפׁשתיכם". את ּתעּנּו לחדׁש "ּוּבעׂשֹור ׁשּנאמר: ּבֹו, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבעׂשירי
(קסו) ׁשּבתֹון". "ׁשּבת ׁשּנאמר: הּצֹום, ּביֹום לׁשּבֹות ְְֱִֶֶַַַַַָ(קסה)
הראׁשֹון, "ּבּיֹום ׁשּנאמר: הּסּכֹות, חג ׁשל ּבראׁשֹון ְֱִִִֶֶֶַַַַָָֻלׁשּבֹות
ׁשּנאמר: חג, ׁשל ּבּׁשמיני לׁשּבֹות (קסז) קדׁש". ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָֹמקרא
ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב (קסח) קדׁש". מקרא הּׁשמיני ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ"ּוּבּיֹום
לּטל (קסט) ימים". ׁשבעת ּתׁשבּו "ּבּסּכֹות ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹֻימים,
הדר עץ ּפרי הראׁשֹון, ּבּיֹום לכם "ּולקחּתם ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלּולב,
הּׁשנה, ּבראׁש ׁשֹופר קֹול לׁשמע (קע) ּתמרים". ְְְִִַַַָָָָֹֹֹּכּפת
הּׁשקל מחצית לּתן (קעא) לכם". יהיה ּתרּועה "יֹום ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
הּפקדים". על העבר ּכל יּתנּו "זה ׁשּנאמר: וׁשנה, ׁשנה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבכל
יֹוסיף לא אם ודֹור, ּדֹור ּבכל ׁשּיהא נביא מּכל לׁשמע ְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹ(קעב)
,מל למּנֹות (קעג) ּתׁשמעּון". "אליו ׁשּנאמר: יגרע, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹולא
ּבית מּכל לׁשמע (קעד) ."מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
הּמׁשּפט "ועל ׁשּנאמר: ליׂשראל, להם ׁשּיעמדּו הּגדֹול ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּדין
אם רּבים, אחרי לנטֹות (קעה) ּתעׂשה". - ל יאמרּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַֹאׁשר
רּבים "אחרי ׁשּנאמר: ּבּדינין, הּסנהדרין ּבין מחלקת ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹּתהיה
וקהל קהל ּבכל וׁשֹוטרים ׁשֹופטים למּנֹות (קעו) להּטֹות". -ְְְְְְְִִַַָָָָָ
(קעז) ."ל ּתּתן וׁשטרים "ׁשפטים ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָֹֹמּיׂשראל,
ׁשּנאמר: ּבּדין, ׁשעֹומדין ּבׁשעה ּדינין ּבעלי ּבין ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלהׁשוֹות
ׁשּיׁש למי ּדין ּבבית להעיד (קעח) ."עמית ּתׁשּפט ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָֹ"ּבצדק
(קעט) ידע". אֹו ראה אֹו עד, "והּוא ׁשּנאמר: עדּות, ְֱֵֵֶֶַַָָָלֹו
וׁשאלּת, וחקרּת "ודרׁשּת ׁשּנאמר: הרּבה, העדים ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלחקר
לעׂשֹות, ׁשּזממּו ּכמֹו זֹוממין לעדים לעׂשֹות (קפ) ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָהיטב".
את לערף (קפא) זמם". ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:
ּבּנחל". העגלה את ׁשם "וערפּו ׁשּנאמר: ּכמצותּה, ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעגלה
,הּדר ל "ּתכין ׁשּנאמר: מקלט, ערי ׁשׁש להכין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ(קפב)
קֹולטֹות, הן וגם לׁשבת, ערים ללוּים לתת (קפג) ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוׁשּלׁשּת".

(קפד) ערים". ללוּים "ונתנּו מעקה,ׁשּנאמר: לעׂשֹות ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָ
זרה עבֹודה לאּבד (קפה) ."לגּג מעקה "ועׂשית ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
להרג (קפו) וגֹו'". ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: מׁשּמׁשיה, ְְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָֹוכל
ּבאׁש "וׂשרפּת ׁשּנאמר: העיר, את ולׂשרף הּנּדחת עיר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאנׁשי
עממים ׁשבעה לאּבד (קפז) ׁשללּה". ּכל ואת העיר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָאת
להכרית (קפח) ּתחרימם". "החרם ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמארץ
(קפט) עמלק". זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָזרעֹו
אׁשר את "זכֹור ׁשּנאמר: ּתדיר, עמלק לנּו ּׁשעׂשה מה ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלזּכר
ּכּמׁשּפט הרׁשּות ּבמלחמת לעׂשֹות (קצ) עמלק". ל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָעׂשה
למׁשח (קצא) עיר". אל תקרב "ּכי ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּכתּוב
ונּגׁש הּמלחמה, אל ּכקרבכם "והיה ׁשּנאמר: לּמלחמה, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכהן
ׁשּנאמר: ּבּמחנה, יד להתקין (קצב) העם". אל ודּבר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכהן
ׁשּנאמר: יתד, להתקין (קצג) לּמחנה". מחּוץ ל ּתהיה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ"ויד

הּגזל, את להׁשיב (קצד) ."אזנ על ל ּתהיה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"ויתד
צדקה, לּתן (קצה) ּגזל". אׁשר הּגזלה את "והׁשיב ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
עברי, לעבד להעניק (קצו) ."יד את ּתפּתח "ּפתח ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
(קצז) עברּיה. אמה וכן לֹו"; ּתעניק "העניק ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
"אם" עּמי"; את ּתלוה ּכסף "אם ׁשּנאמר: לעני, ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָלהלוֹות
ּתעביטּנּו". "והעבט ׁשּנאמר: מצוה, אּלא רׁשּות אינֹו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזה
מּפי ;"תּׁשי "לּנכרי ׁשּנאמר: ּברּבית, לנכרי להלוֹות ְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַָָ(קצח)
הּמׁשּכֹון להׁשיב (קצט) עׂשה. מצות ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהּׁשמּועה
לּתן (ר) העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב "הׁשב ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלבעליו,
להיֹות (רא) ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ׁשּנאמר: ּבזמּנֹו, ׂשכיר ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָׂשכר
ּבכרם תבא "ּכי ׁשּנאמר: ׂשכירּותֹו, ּבזמן אֹוכל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּׂשכיר
מעל אֹו חברֹו מעל לעזב (רב) ."רע ּבקמת תבא "ּכי ,"ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹרע
על הּמּׂשא להקים (רג) עּמֹו". ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבהמּתֹו,
האבדה, להׁשיב (רד) עּמֹו". ּתקים "הקם ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּבהמה,
החֹוטא, להֹוכיח (רה) ."לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּנאמר:
אדם ּכל לאהב (רו) ."עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
את לאהב (רז) ."ּכמֹו לרע "ואהבּת ׁשּנאמר: ּברית, ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמּבני
הּמאזנים לצּדק (רח) הּגר". את "ואהבּתם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹהּגר,
(רט) צדק". אבני צדק "מאזני ׁשּנאמר: הּמׁשקלֹות, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹעם
לכּבד (רי) ּתקּום". ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: החכמים, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלכּבד
ליראה (ריא) ."אּמ ואת אבי את "ּכּבד ׁשּנאמר: ואם, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאב
לפרֹות (ריב) ּתיראּו". ואביו אּמֹו "איׁש, ׁשּנאמר: ואם, ְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָמאב
ּבקּדּוׁשין, לבעל (ריג) ּורבּו". "ּפרּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶַֹולרּבֹות,
חתן לׂשּמח (ריד) אליה". ּובא אּׁשה, איׁש יּקח "ּכי ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
אחת ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: אחת, ׁשנה אׁשּתֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאת
יּמֹול הּׁשמיני "ּובּיֹום ׁשּנאמר: הּבן, את למּול (רטו) ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָוגֹו'".
יבא "יבמּה ׁשּנאמר: אח, אׁשת ליּבם (רטז) ערלתֹו". ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבׂשר

"וח ׁשּנאמר: ליבם, לחלץ (ריז) מעלעליה". נעלֹו לצה ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: אנּוסתֹו, את אֹונס לּׂשא (ריח) ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָרגלֹו".
ימיו, ּכל אׁשּתֹו עם רע ׁשם מֹוציא ליׁשב (ריט) ְְִִִִֵֵֵַָָָָלאּׁשה".
ימיו". ּכל לׁשּלחּה יּוכל לא לאּׁשה, תהיה "ולֹו ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּדינין, ׁשאר עם ׁשקל ּבחמּׁשים ּבמפּתה לדּון ְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ(רכ)
ׁשּנאמר: ּכּכתּוב, ּתאר ליפת לעׂשֹות (רכא) יפּתה". ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָֹ"וכי
ּבׁשטר, לגרׁש (רכב) ּתאר". יפת אׁשת ּבּׁשביה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ"וראית
לעׂשֹות (רכג) ּבידּה". ונתן ּכריתּות ספר לּה "וכתב ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
הּתֹורה ּכל את הּכהן, לּה "ועׂשה ׁשּנאמר: ּכתֹורּה, ְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלּׂשֹוטה
הּׁשֹופט "והּפילֹו ׁשּנאמר: הרׁשעים, להלקֹות (רכד) ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹהּזאת".
ּבּה "ויׁשב ׁשּנאמר: ּבׁשגגה, רֹוצח להגלֹות (רכה) ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּכהּו".
ּבסיף, הֹורגין ּדין ּבית להיֹות (רכו) הּכהן". מֹות ְְְִִִִֵֵַַַֹעד
ּבחנק, הֹורגין ּדין ּבית להיֹות (רכז) יּנקם". "נקם ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
(רכח) והּנאפת". הּנאף [יּומת] (ימּות) "מֹות ְֱֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
אתֹו יׂשרפּו "ּבאׁש ׁשּנאמר: ּבאׁש, ׂשֹורפין ּדין ּבית ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָֹלהיֹות

(רכט) ׁשּנאמר:ואתהן". ּבאבנים, סֹוקלין ּדין ּבית להיֹות ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ
ׁשּנאמר: ּתלּיה, ׁשּנתחּיב מי לתלֹות (רל) אתם". ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ"ּוסקלּתם
ׁשּנאמר: ּביֹומֹו, הּנהרג לקּבר (רלא) עץ". על אתֹו ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"ותלית
עברי ּבעבד לדּון (רלב) ההּוא". ּבּיֹום ּתקּברּנּו קבר ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ"ּכי
ליעד (רלג) עברי". עבד תקנה "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּכהלכֹותיו,
לבנֹו "ואם יעדּה...", לֹו "אׁשר ׁשּנאמר: עברּיה, ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָָאמה
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מה            
      

(קנט) מּצֹות". ּתאכלּו "ּבערב ׁשּנאמר: זה, ּבליל מּצה ְְֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלאכל
מקרא הראׁשֹון, "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ּפסח, ׁשל ּבראׁשֹון ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָלׁשּבֹות
הּׁשביעי, "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ּבֹו, ּבּׁשביעי לׁשּבֹות (קס) ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַֹקדׁש".
יֹום, מ"ט העמר מּקצירת לסּפר (קסא) קדׁש". ְְְִִִִֶֶַָָֹֹֹמקרא
לׁשּבֹות (קסב) הּׁשּבת". מּמחרת לכם "ּוספרּתם ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
מקרא הּזה, הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם ׁשּנאמר: החמּׁשים, ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָּביֹום

ׁשּנאמר:קדׁש". הּׁשביעי, חדׁש ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבֹות (קסג) ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹ
להתעּנֹות (קסד) ׁשּבתֹון". לכם יהיה לחדׁש, ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּבאחד
נפׁשתיכם". את ּתעּנּו לחדׁש "ּוּבעׂשֹור ׁשּנאמר: ּבֹו, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבעׂשירי
(קסו) ׁשּבתֹון". "ׁשּבת ׁשּנאמר: הּצֹום, ּביֹום לׁשּבֹות ְְֱִֶֶַַַַַָ(קסה)
הראׁשֹון, "ּבּיֹום ׁשּנאמר: הּסּכֹות, חג ׁשל ּבראׁשֹון ְֱִִִֶֶֶַַַַָָֻלׁשּבֹות
ׁשּנאמר: חג, ׁשל ּבּׁשמיני לׁשּבֹות (קסז) קדׁש". ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָֹמקרא
ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב (קסח) קדׁש". מקרא הּׁשמיני ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ"ּוּבּיֹום
לּטל (קסט) ימים". ׁשבעת ּתׁשבּו "ּבּסּכֹות ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹֻימים,
הדר עץ ּפרי הראׁשֹון, ּבּיֹום לכם "ּולקחּתם ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלּולב,
הּׁשנה, ּבראׁש ׁשֹופר קֹול לׁשמע (קע) ּתמרים". ְְְִִַַַָָָָֹֹֹּכּפת
הּׁשקל מחצית לּתן (קעא) לכם". יהיה ּתרּועה "יֹום ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
הּפקדים". על העבר ּכל יּתנּו "זה ׁשּנאמר: וׁשנה, ׁשנה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבכל
יֹוסיף לא אם ודֹור, ּדֹור ּבכל ׁשּיהא נביא מּכל לׁשמע ְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹ(קעב)
,מל למּנֹות (קעג) ּתׁשמעּון". "אליו ׁשּנאמר: יגרע, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹולא
ּבית מּכל לׁשמע (קעד) ."מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
הּמׁשּפט "ועל ׁשּנאמר: ליׂשראל, להם ׁשּיעמדּו הּגדֹול ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּדין
אם רּבים, אחרי לנטֹות (קעה) ּתעׂשה". - ל יאמרּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַֹאׁשר
רּבים "אחרי ׁשּנאמר: ּבּדינין, הּסנהדרין ּבין מחלקת ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹּתהיה
וקהל קהל ּבכל וׁשֹוטרים ׁשֹופטים למּנֹות (קעו) להּטֹות". -ְְְְְְְִִַַָָָָָ
(קעז) ."ל ּתּתן וׁשטרים "ׁשפטים ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָֹֹמּיׂשראל,
ׁשּנאמר: ּבּדין, ׁשעֹומדין ּבׁשעה ּדינין ּבעלי ּבין ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלהׁשוֹות
ׁשּיׁש למי ּדין ּבבית להעיד (קעח) ."עמית ּתׁשּפט ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָֹ"ּבצדק
(קעט) ידע". אֹו ראה אֹו עד, "והּוא ׁשּנאמר: עדּות, ְֱֵֵֶֶַַָָָלֹו
וׁשאלּת, וחקרּת "ודרׁשּת ׁשּנאמר: הרּבה, העדים ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלחקר
לעׂשֹות, ׁשּזממּו ּכמֹו זֹוממין לעדים לעׂשֹות (קפ) ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָהיטב".
את לערף (קפא) זמם". ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:
ּבּנחל". העגלה את ׁשם "וערפּו ׁשּנאמר: ּכמצותּה, ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעגלה
,הּדר ל "ּתכין ׁשּנאמר: מקלט, ערי ׁשׁש להכין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ(קפב)
קֹולטֹות, הן וגם לׁשבת, ערים ללוּים לתת (קפג) ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוׁשּלׁשּת".

(קפד) ערים". ללוּים "ונתנּו מעקה,ׁשּנאמר: לעׂשֹות ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָ
זרה עבֹודה לאּבד (קפה) ."לגּג מעקה "ועׂשית ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
להרג (קפו) וגֹו'". ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: מׁשּמׁשיה, ְְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָֹוכל
ּבאׁש "וׂשרפּת ׁשּנאמר: העיר, את ולׂשרף הּנּדחת עיר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאנׁשי
עממים ׁשבעה לאּבד (קפז) ׁשללּה". ּכל ואת העיר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָאת
להכרית (קפח) ּתחרימם". "החרם ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמארץ
(קפט) עמלק". זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָזרעֹו
אׁשר את "זכֹור ׁשּנאמר: ּתדיר, עמלק לנּו ּׁשעׂשה מה ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלזּכר
ּכּמׁשּפט הרׁשּות ּבמלחמת לעׂשֹות (קצ) עמלק". ל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָעׂשה
למׁשח (קצא) עיר". אל תקרב "ּכי ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּכתּוב
ונּגׁש הּמלחמה, אל ּכקרבכם "והיה ׁשּנאמר: לּמלחמה, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכהן
ׁשּנאמר: ּבּמחנה, יד להתקין (קצב) העם". אל ודּבר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכהן
ׁשּנאמר: יתד, להתקין (קצג) לּמחנה". מחּוץ ל ּתהיה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ"ויד

הּגזל, את להׁשיב (קצד) ."אזנ על ל ּתהיה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"ויתד
צדקה, לּתן (קצה) ּגזל". אׁשר הּגזלה את "והׁשיב ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
עברי, לעבד להעניק (קצו) ."יד את ּתפּתח "ּפתח ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
(קצז) עברּיה. אמה וכן לֹו"; ּתעניק "העניק ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
"אם" עּמי"; את ּתלוה ּכסף "אם ׁשּנאמר: לעני, ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָלהלוֹות
ּתעביטּנּו". "והעבט ׁשּנאמר: מצוה, אּלא רׁשּות אינֹו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזה
מּפי ;"תּׁשי "לּנכרי ׁשּנאמר: ּברּבית, לנכרי להלוֹות ְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַָָ(קצח)
הּמׁשּכֹון להׁשיב (קצט) עׂשה. מצות ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהּׁשמּועה
לּתן (ר) העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב "הׁשב ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלבעליו,
להיֹות (רא) ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ׁשּנאמר: ּבזמּנֹו, ׂשכיר ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָׂשכר
ּבכרם תבא "ּכי ׁשּנאמר: ׂשכירּותֹו, ּבזמן אֹוכל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּׂשכיר
מעל אֹו חברֹו מעל לעזב (רב) ."רע ּבקמת תבא "ּכי ,"ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹרע
על הּמּׂשא להקים (רג) עּמֹו". ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבהמּתֹו,
האבדה, להׁשיב (רד) עּמֹו". ּתקים "הקם ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּבהמה,
החֹוטא, להֹוכיח (רה) ."לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּנאמר:
אדם ּכל לאהב (רו) ."עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
את לאהב (רז) ."ּכמֹו לרע "ואהבּת ׁשּנאמר: ּברית, ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמּבני
הּמאזנים לצּדק (רח) הּגר". את "ואהבּתם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹהּגר,
(רט) צדק". אבני צדק "מאזני ׁשּנאמר: הּמׁשקלֹות, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹעם
לכּבד (רי) ּתקּום". ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: החכמים, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלכּבד
ליראה (ריא) ."אּמ ואת אבי את "ּכּבד ׁשּנאמר: ואם, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאב
לפרֹות (ריב) ּתיראּו". ואביו אּמֹו "איׁש, ׁשּנאמר: ואם, ְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָמאב
ּבקּדּוׁשין, לבעל (ריג) ּורבּו". "ּפרּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶַֹולרּבֹות,
חתן לׂשּמח (ריד) אליה". ּובא אּׁשה, איׁש יּקח "ּכי ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
אחת ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: אחת, ׁשנה אׁשּתֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאת
יּמֹול הּׁשמיני "ּובּיֹום ׁשּנאמר: הּבן, את למּול (רטו) ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָוגֹו'".
יבא "יבמּה ׁשּנאמר: אח, אׁשת ליּבם (רטז) ערלתֹו". ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבׂשר

"וח ׁשּנאמר: ליבם, לחלץ (ריז) מעלעליה". נעלֹו לצה ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: אנּוסתֹו, את אֹונס לּׂשא (ריח) ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָרגלֹו".
ימיו, ּכל אׁשּתֹו עם רע ׁשם מֹוציא ליׁשב (ריט) ְְִִִִֵֵֵַָָָָלאּׁשה".
ימיו". ּכל לׁשּלחּה יּוכל לא לאּׁשה, תהיה "ולֹו ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּדינין, ׁשאר עם ׁשקל ּבחמּׁשים ּבמפּתה לדּון ְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ(רכ)
ׁשּנאמר: ּכּכתּוב, ּתאר ליפת לעׂשֹות (רכא) יפּתה". ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָֹ"וכי
ּבׁשטר, לגרׁש (רכב) ּתאר". יפת אׁשת ּבּׁשביה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ"וראית
לעׂשֹות (רכג) ּבידּה". ונתן ּכריתּות ספר לּה "וכתב ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
הּתֹורה ּכל את הּכהן, לּה "ועׂשה ׁשּנאמר: ּכתֹורּה, ְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלּׂשֹוטה
הּׁשֹופט "והּפילֹו ׁשּנאמר: הרׁשעים, להלקֹות (רכד) ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹהּזאת".
ּבּה "ויׁשב ׁשּנאמר: ּבׁשגגה, רֹוצח להגלֹות (רכה) ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּכהּו".
ּבסיף, הֹורגין ּדין ּבית להיֹות (רכו) הּכהן". מֹות ְְְִִִִֵֵַַַֹעד
ּבחנק, הֹורגין ּדין ּבית להיֹות (רכז) יּנקם". "נקם ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
(רכח) והּנאפת". הּנאף [יּומת] (ימּות) "מֹות ְֱֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
אתֹו יׂשרפּו "ּבאׁש ׁשּנאמר: ּבאׁש, ׂשֹורפין ּדין ּבית ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָֹלהיֹות

(רכט) ׁשּנאמר:ואתהן". ּבאבנים, סֹוקלין ּדין ּבית להיֹות ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ
ׁשּנאמר: ּתלּיה, ׁשּנתחּיב מי לתלֹות (רל) אתם". ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ"ּוסקלּתם
ׁשּנאמר: ּביֹומֹו, הּנהרג לקּבר (רלא) עץ". על אתֹו ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"ותלית
עברי ּבעבד לדּון (רלב) ההּוא". ּבּיֹום ּתקּברּנּו קבר ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ"ּכי
ליעד (רלג) עברי". עבד תקנה "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּכהלכֹותיו,
לבנֹו "ואם יעדּה...", לֹו "אׁשר ׁשּנאמר: עברּיה, ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָָאמה
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מו           
      

"והפּדּה". ׁשּנאמר: עברּיה, אמה לפּדֹות (רלד) ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָָָייעדּנה".
ּבהם "לעֹולם, ׁשּנאמר: לעֹולם, ּכנעני ּבעבד לעבד ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ(רלה)
"וכי ׁשּנאמר: ממֹון, מׁשּלם החֹובל להיֹות (רלו) ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָֹּתעבדּו".
ּבהמה, ּבנזקי לדּון (רלז) איׁש". והּכה אנׁשים, ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָֻיריבן
לדּון (רלח) רעהּו". ׁשֹור את איׁש ׁשֹור יּגף "וכי ְֱִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשּנאמר:
לדּון (רלט) ּבֹור". איׁש יפּתח "ּכי ׁשּנאמר: הּבֹור, ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָּבנזקי
"אם יגנב", "וּכי ׁשּנאמר: ּבמיתה, אֹו ּבתׁשלּומין ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָֹּבגּנב
הבער, ּבנזקי לדּון (רמ) ּומכרֹו". איׁש "וגֹונב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבּמחּתרת",
ּבנזקי לדּון (רמא) כרם". אֹו ׂשדה איׁש יבער "ּכי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
לדּון (רמב) קֹוצים". ּומצאה אׁש, תצא "ּכי ׁשּנאמר: ְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהאׁש,
אֹו ּכסף רעהּו אל איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: חּנם, ׁשֹומר ְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָּבדין
"ּכי ׁשּנאמר: וׂשֹוכר, ׂשכר נֹוׂשא ּבדין לדּון (רמג) ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָכלים".
ּבדין לדּון (רמד) ׁשֹור". אֹו חמֹור רעהּו אל איׁש ְֲִִִֵֵֵֶָיּתן
לדּון (רמה) רעהּו". מעם איׁש יׁשאל "וכי ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּׁשֹואל,
."לעמית ממּכר תמּכרּו "וכי ׁשּנאמר: ּוממּכר, מּקח ְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָּבדין
ּפׁשע". ּדבר ּכל "על ׁשּנאמר: ונטען, טֹוען ּבדין לדּון ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָ(רמו)
"וקּצתה ׁשּנאמר: הרֹודף, ּבנפׁש ואפּלּו הּנרּדף להּציל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ(רמז)
ּכי "איׁש ׁשּנאמר: נחלֹות, ּבדיני לדּון (רמח) ּכּפּה". ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָאת

יׂשראל". לבני והיתה לֹו אין ּובן ְְְְִִֵֵֵֵָָָָימּות,

ה'תש"ע אייר י"ג שלישי יום

  
לעלֹות ׁשּלא תעׂשה, לא מּמצוֹות ראׁשֹונה מצוה ְְֲֲִִִִֶֶַַָָֹֹ(א)
ל יהיה "לא ׁשּנאמר: ה', זּולתי אלֹוּה ׁשּיׁש ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבמחׁשבה

ל ּפסל, לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ּפני". על אחרים יעׂשהאלהים א ֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
פסל". ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: אחרים, לֹו יעׂשּו ולא ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבידֹו
ׁשּנאמר: לאחרים, אפּלּו זרה עבֹודה לעׂשֹות ׁשּלא ֱֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ(ג)
צּורֹות לעׂשֹות ׁשּלא (ד) לכם". תעׂשּו לא מּסכה, ֲֲֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ"ואלהי
תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: אֹותן, עֹובדין ׁשאין ּפי על ואף ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָֹלנֹואי,
ׁשאין ּפי על ואף זרה, לעבֹודה להׁשּתחוֹות ׁשּלא (ה) ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאּתי".
להם". תׁשּתחוה "לא ׁשּנאמר: ּבהׁשּתחויה, עבֹודתּה ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדר
ּבהם, להעבד ׁשּדרּכּה ּבדברים זרה עבֹודה לעבד ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ(ו)
,לּמל ּבנֹו להעביר ׁשּלא (ז) תעבדם". "ולא ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (ח) ."לּמל להעביר תּתן לא ּומּזרע" ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹׁשּנאמר:
(ט) האבת". אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: אֹוב, מעׂשה ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹלעׂשֹות
(י) הּיּדענים". "ואל ׁשּנאמר: יּדעֹוני, מעׂשה לעׂשֹות ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּלא
אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה אחר לפנֹות ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
תקים "ולא ׁשּנאמר: מּצבה, להקים ׁשּלא (יא) ְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאלילים".
"ואבן ׁשּנאמר: מׂשּכית, אבן לּתן ׁשּלא (יב) מּצבה". ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹל
ּבּמקּדׁש, אילן לּטע ׁשּלא (יג) ּבארצכם". תּתנּו לא ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹמׂשּכית
ליּׁשבע ׁשּלא (יד) עץ". ּכל אׁשרה, ל תּטע "לא ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּבּה, אֹותן מׁשּביעין ולא לעֹובדיה, זרה ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבעבֹודה
(טו) ."ּפי על יּׁשמע לא תזּכירּו, לא אחרים אלהים ְְֱֲִִִִִֵֵַַַָֹֹֹ"וׁשם
"ולא ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה אחר יׂשראל ּבני להּדיח ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
אדם להסית ׁשּלא (טז) למּדיח. אזהרה זֹו ;"ּפי על ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹיּׁשמע
יֹוספּו "ולא ּבמסית: ׁשּנאמר זרה, עבֹודה אחר ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּיׂשראל
לֹו". תאבה "לא ׁשּנאמר: הּמסית, לאהב ׁשּלא (יז) ֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹלעׂשֹות".

תׁשמע "לא ׁשּנאמר: לּמסית, הּׂשנאה לעזב ׁשּלא ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ(יח)
ּדמֹו, על עֹומד אּלא הּמסית, להּציל ׁשּלא (יט) ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאליו".
הּמּוסת ילּמד ׁשּלא (כ) עליו". עינ תחֹוס "לא ְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
יׁשּתק ׁשּלא (כא) תחמל". "לא ׁשּנאמר: הּמסית, על ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַֹֹֹֹזכּות
חֹובה, לֹו ידע אם הּמסית, על חֹובה מּללּמד ְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמּוסת
ּבצּפּוי ליהנֹות ׁשּלא (כב) עליו". תכּסה "ולא ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (כג) עליהם". וזהב ּכסף תחמד "לא ׁשּנאמר: ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנעבד,

לכמ הּנּדחת עיר תּבנהלבנֹות "לא ׁשּנאמר: ׁשהיתה, ֹות ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
"ולא ׁשּנאמר: הּנּדחת, עיר ּבממֹון ליהנֹות ׁשּלא (כד) ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹעֹוד".
ּבעבֹודה ליהנֹות ׁשּלא (כה) החרם". מן מאּומה ּביד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹידּבק
לּה, ׁשּנתנּס ּוביין ׁשּלּה ּובתקרבת מׁשּמׁשיה ּובכל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹזרה
להתנּבא ׁשּלא (כו) ."ּבית אל תֹועבה תביא "ולא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:
(כז) אחרים". אלהים ּבׁשם ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבׁשמּה,
ּדבר לדּבר יזיד "אׁשר ׁשּנאמר: ּבׁשקר, להתנּבא ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לּמתנּבא לׁשמע ׁשּלא (כח) צּויתיו". לא אׁשר את ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹּבׁשמי,
הּנביא". ּדברי אל תׁשמע "לא ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשם
מּמּנּו, נירא ולא הּׁשקר נביא מהריגת נּמנע ׁשּלא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ(כט)
עֹובדי ּבחּקֹות ללכת ׁשּלא (ל) מּמּנּו". תגּור "לא ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּבחּקֹות תלכּו "ולא ׁשּנאמר: ּבמנהגֹותם, ולא זרה ְְְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻעבֹודה
קסם ּב יּמצא "לא ׁשּנאמר: לקסם, ׁשּלא (לא) ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹהּגֹוי".
(לג) תעֹוננּו". "לא ׁשּנאמר: לעֹונן, ׁשּלא (לב) ְְְֱִֵֵֶֶֶַָֹֹקסמים".
לכּׁשף, ׁשּלא (לד) תנחׁשּו". "לא ׁשּנאמר: לנחׁש, ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹׁשּלא
לחּבר ׁשּלא (לה) ּומכּׁשף". וגֹו' ּב יּמצא "לא ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
ּבאֹוב, לׁשאל ׁשּלא (לו) חבר". "וחבר ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹחבר,
ׁשּנאמר: ּבּיּדעֹוני, לׁשאל ׁשּלא (לז) אֹוב". "וׁשֹואל ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: הּמתים, מן ּבחלֹום לׁשאל ׁשּלא (לח) ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹֹ"ויּדעני".
איׁש, עדי אּׁשה ּתעדה ׁשּלא (לט) הּמתים". אל ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ"ודֹורׁש
איׁש יעדה ׁשּלא (מ) אּׁשה". על גבר כלי יהיה "לא ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּנאמר:
(מא) אּׁשה". ׂשמלת ּגבר ילּבׁש "לא ׁשּנאמר: אּׁשה, ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹעדי
"ּוכתבת ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ּכעֹובדי ּבּגּוף לכּתב ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
ּכמֹו ׁשעטנז ללּבׁש ׁשּלא (מב) ּבכם". תּתנּו לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹקעקע,
ׁשעטנז". תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ּכמרי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלֹובׁשין
ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ּככמרי ראׁש ּפאת להּקיף ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ(מג)
הּזקן ּכל להׁשחית ׁשּלא (מד) ראׁשכם". ּפאת תּקיפּו ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ"ולא
."זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכעֹובדי

זרה עבֹודה ּכעֹובדי להתּגֹודד ׁשּלא "לא(מה) ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
לׁשּכן ׁשּלא (מו) היא. אחת ּוׂשריטה ּוגדידא ְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹתתּגֹודדּו";
הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון "לא ׁשּנאמר: לעֹולם, מצרים ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבארץ
העינים, ּוראּית הּלב מחׁשבֹות אחר לתּור ׁשּלא (מז) ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹעֹוד".
(מח) עיניכם". ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
להם תכרת "לא ׁשּנאמר: עממין, לׁשבעה ּברית לכרת ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּנאמר: עממין, מּׁשבעה אדם להחיֹות ׁשּלא (מט) ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹּברית".
זרה, עבֹודה עֹובדי על לחן ׁשּלא (נ) נׁשמה". ּכל תחּיה ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ"לא
עבֹודה עֹובדי להֹוׁשיב ׁשּלא (נא) תחּנם". "ולא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (נב) ."ּבארצ יׁשבּו "לא ׁשּנאמר: ּבארצנּו, ְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָֹֹזרה
ּבם". תתחּתן "ולא ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ּבעֹובדי ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלהתחּתן
ׁשּנאמר: לעֹולם, יׂשראל ּבת ּומֹואבי עּמֹוני יּׂשא ׁשּלא ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ(נג)
זרע להרחיק ׁשּלא (נד) ה'". ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבא ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹ"לא
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תתעב "לא ׁשּנאמר: ּדֹורֹות, ׁשלׁשה עד אּלא הּקהל מן ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעׂשו
עד אּלא ּבּקהל מּלבֹוא מצרי להרחיק ׁשּלא (נה) ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹאדמי".
לקרא ׁשּלא (נו) מצרי". תתעב "לא ׁשּנאמר: ּדֹורֹות, ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹׁשלׁשה
הּגֹוים, ּכׁשאר מלחמה ּבׁשעת ּבּתחּלה ּומֹואב לעּמֹון ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָׁשלֹום
להׁשחית ׁשּלא (נז) וטֹובתם". ׁשלֹומם תדרׁש "לא ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
"לא ׁשּנאמר: אסּור, הׁשחתה ּבֹו ׁשּיׁש ּכל וכן מאכל, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאילני
ולא הּמלחמה אנׁשי ייראּו ׁשּלא (נח) עצּה". את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹתׁשחית
תערץ "לא ׁשּנאמר: מלחמה, ּבׁשעת מאֹויביהם ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹיפחדּו
מעׂשה מּלבבנּו יסּור ׁשּלא (נט) ּתיראּום". "לא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹמּפניהם",
ׁשאנּו (ס) תׁשּכח". "לא ׁשּנאמר: לנּו, ׁשעׂשה הרע ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעמלק
תקּלל", לא "אלהים, ׁשּנאמר: הּׁשם, ּברּכת על ְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֻמזהרין
ּכל הּכלל: וזה יּומת". מֹות ה', ׁשם "ונֹוקב ּבענׁש: ְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹונאמר
מצות זֹו הרי ּדין, ּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב עליו ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשענׁש
מצוֹות והן ּבכרת, ׁשהן ּופסח, הּמילה מן חּוץ - תעׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא
"ולא ׁשּנאמר: ּבּטּוי, ׁשבּועת על לעבר ׁשּלא (סא) ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַֹֹֹעׂשה.
ׁשּנאמר: לּׁשוא, יּׁשבע ׁשּלא (סב) לּׁשקר". בׁשמי ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹתּׁשבעּו
את לחּלל ׁשּלא (סג) לּׁשוא". אלהי ה' ׁשם את תּׂשא ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ"לא
ׁשם את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשם
תנּסּו "לא ׁשּנאמר: ה', ּדבר את לנּסֹות ׁשּלא (סד) ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָֹֹקדׁשי".

אלהיכם". ה' ּבּתיאת אֹו הּמקּדׁש, ּבית לאּבד ׁשּלא (סה) ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
הּׁשמֹות את מֹוחקין אין וכן מדרׁשֹות; ּבּתי אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָּכנסּיֹות,
"אּבד ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּכתבי מאּבדים ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻהמקּדׁשין,
הּצלּוב ילין ׁשּלא (סו) אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּתאּבדּון
ׁשּלא (סז) העץ". על נבלתֹו תלין "לא ׁשּנאמר: העץ, ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, סביב ׁשמירה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלהׁשּבית
ׁשּנאמר: עת, ּבכל להיכל ּכהן יּכנס ׁשּלא (סח) ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשמרּתי".
ּבעל ּכהן יּכנס ׁשּלא (סט) הּקדׁש". אל עת ּבכל יבא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ"ואל
יבא". לא הּפרכת אל א" ׁשּנאמר: ולפנים, הּמזּבח מן ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמּום
מּום". ּבֹו יהיה "אׁשר ׁשּנאמר: מּום, ּבעל יעבד ׁשּלא ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַֹֹ(ע)
אׁשר איׁש "ּכל ׁשּנאמר: עֹובר, מּום ּבעל יעבד ׁשּלא ֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ(עא)
ּבעבֹודת הלוּים יתעּסקּו ׁשּלא (עב) יקרב". לא מּום, ְְְְֲִִִִֶַַַַַֹֹּבֹו
"אל ּבלוּים: ׁשּנאמר הלוּים, ּבעבֹודת הּכהנים ולא ְְְֱֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַֹֹֹהּכהנים
(עג) אּתם". ּגם הם ּגם יקרבּו לא הּמזּבח ואל הּקדׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹּכלי
"יין ׁשּנאמר: יין, ׁשתּוי ּבּתֹורה יֹורה ולא לּמקּדׁש יּכנס ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
"ּולהֹורֹות ונאמר: מֹועד", אהל אל ּבבאכם ּתׁשּת אל ְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹוׁשכר
ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, הּזר יעבד ׁשּלא (עד) יׂשראל". ּבני ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאת
טמא, ּכהן יעבד ׁשּלא (עה) אליכם". יקרב לא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹ"וזר
ּכהן יעבד ׁשּלא (עו) יׂשראל". בני מּקדׁשי "ויּנזרּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
(עז) יחּללּו". "ולא ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד יֹום ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַֹטבּול
את יטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: לעזרה, טמא ּכהן יּכנס ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
למחנה טמא יּכנס ׁשּלא (עח) ׁשכינה. מחנה זה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמחניהם";
ּתֹו אל יבֹוא "לא ׁשּנאמר: הּבית, הר לדֹורֹות ׁשּכנגּדֹו ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹלוּיה,
מזּבח אבני לבנֹות ׁשּלא (עט) לוּיה. מחנה זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּמחנה";
על לפסע ׁשּלא (פ) ּגזית". אתהן תבנה "לא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּגזית,
(פא) מזּבחי". על ּבמעלֹות תעלה "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַֹהּמזּבח,
תעלּו "לא ׁשּנאמר: הּזהב, ּבמזּבח ּולהקריב להקטיר ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּנאמר: הּמזּבח, אׁש לכּבֹות ׁשּלא (פב) זרה". קטרת ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעליו
ׁשּלא (פג) תכּבה". לא - הּמזּבח על ּתּוקד ּתמיד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ"אׁש,

לא "ּובמתּכנּתֹו ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ׁשמן ּבמתּכנת ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻלעׂשֹות
"על ׁשּנאמר: זר, הּמׁשחה ּבׁשמן לסּו ׁשּלא (פד) ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹתעׂשּו".

הּקטרת,ּב ּבמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא (פה) ."ייס לא אדם ׂשר ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ
ּבּדי להֹוציא ׁשּלא (פו) תעׂשּו". לא "וּבמתּכנּתּה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹֻׁשּנאמר:
החׁשן יּזח ׁשּלא (פז) מּמּנּו". יסּורּו "לא ׁשּנאמר: ֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהארֹון,
(פח) האפֹוד". מעל החׁשן יּזח "ולא ׁשּנאמר: האפֹוד, ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמעל
לא - ּלֹו יהיה תחרא "ּכפי ׁשּנאמר: הּמעיל, יּקרע ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
"הּׁשמר ׁשּנאמר: ּבחּוץ, קדׁשים להעלֹות ׁשּלא (פט) ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹיּקרע".
ּבחּוץ, קדׁשים לׁשחט ׁשּלא (צ) ."...עלתי ּתעלה ּפן ,ְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹל
אהל ּפתח ואל ּכׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר "איׁש ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:
מּומין ּבעלי להקּדיׁש ׁשּלא (צא) ונכרת". הביאֹו לא ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַֹֹמֹועד
אּסּור זהּו תקריבּו"; לא מּום, ּבֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹלּמזּבח,
ׁשּנאמר: קרּבן, לׁשם מּומין ּבעלי לׁשחט ׁשּלא (צב) ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהקּדׁשֹו.
מּומין ּבעלי ּדם לזרק ׁשּלא (צג) לה'". אּלה תקריבּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַֹֹֹ"לא
לה'"; תקריבּו "לא מּומין: ּבבעלי ׁשּנאמר הּמזּבח, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹלגּבי
ּבעלי אמּורי להקטיר ׁשּלא (צד) ּדמם. זריקת אּסּור ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוזהּו
ׁשּלא (צה) מהם". תּתנּו לא "ואּׁשה ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַֹֹמּומין,
אלהי לה' תזּבח "לא ׁשּנאמר: עֹובר, מּום ּבעל ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹלהקריב
ׁשּלא (צו) עֹובר. מּום זהּו מּום"; ּבֹו יהיה אׁשר וׂשה, ְֲִֵֶֶֶֶֶָֹׁשֹור
לא נכר, ּבן "ּומּיד ׁשּנאמר: הּגֹוים, מּיד מּום ּבעל ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹלהקריב
לא "מּום ׁשּנאמר: ּבּקדׁשים, מּום יּתן ׁשּלא (צז) ְֱֳִִִֵֶֶֶַַַָֹֹתקריבּו".
להקריב ׁשּלא (צח) מּום. ּבֹו ּתּתן לא ּכלֹומר, ּבֹו"; ְְְְִִִֵֶֶַַֹֹיהיה
לא ּדבׁש, וכל ׂשאֹור כל "ּכי ׁשּנאמר: ּדבׁש, אֹו ְְְְְֱִֶֶַַַָָֹׂשאֹור
תׁשּבית "ולא ׁשּנאמר: ּתפל, להקריב ׁשּלא (צט) ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹתקטירּו".
ּומחיר, אתנן להקריב ׁשּלא (ק) ."אלהי ּברית ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹמלח
ׁשּלא (קא) ּכלב". ּומחיר זֹונה אתנן תביא "לא ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:
תׁשחטּו לא ּבנֹו, ואת "אתֹו ׁשּנאמר: ּבנֹו, ואת אֹותֹו ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַֹֹֹלׁשחט
חֹוטא, ּבמנחת זית ׁשמן לּתן ׁשּלא (קב) אחד". ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּביֹום
עליה לּתן ׁשּלא (קג) ׁשמן". עליה יׂשים "לא ֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשמן יּתן ׁשּלא (קד) לבנה". עליה יּתן "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלבֹונה,
ׁשּלא (קה) ׁשמן". עליו יּצק "לא ׁשּנאמר: ׂשֹוטה, ְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבמנחת

לבנ עליו יּתן "ולא ׁשּנאמר: לבֹונה, עליו ׁשּלאיּתן (קו) ה". ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ
ימיר ולא יחליפּנּו, "לא ׁשּנאמר: הּקדׁשים, את ְְְֱֳִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹלהמיר
ׁשּנאמר לקרּבן, מּקרּבן הּקדׁשים לׁשּנֹות ׁשּלא (קז) ְְְְֱֳִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹאתֹו".
לקרּבן יקדיׁשּנּו לא ּכלֹומר, אתֹו"; איׁש יקּדיׁש "לא ְְְְְְִִִֶַַַַָָֹֹֹּבּבכֹור:
א" ׁשּנאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור לפּדֹות ׁשּלא (קח) ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹאחר.
ּבהמה, מעׂשר למּכר ׁשּלא (קט) תפּדה". לא וגֹו' ׁשֹור ְְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹֹּבכֹור
ׁשּנאמר: החרם, ׂשדה למּכר ׁשּלא (קי) יּגאל". "לא ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
"לא ׁשּנאמר: החרם, ׂשדה לפּדֹות ׁשּלא (קיא) יּמכר". ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ"לא
ׁשּנאמר: העֹוף, חּטאת ראׁש יבּדיל ׁשּלא (קיב) ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹיּגאל".
ּבּקדׁשים, לעבד ׁשּלא (קיג) ערּפֹו". מּמּול ראׁשֹו את ְֲֳִִֶֶַַַָָָֹֹֹ"ּומלק
את לגזז ׁשּלא (קיד) ."ׁשֹור ּבבכר תעבד "לא ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (קטו) ."צאנ ּבכֹור תגז "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֳִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהּקדׁשים,
חמץ על תׁשחט "לא ׁשּנאמר: קּים, והחמץ הּפסח ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹיׁשחט
ׁשּיּפסלּו עד הּפסח אמּורי להּניח ׁשּלא (קטז) זבחי". ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּדם
ׁשּלא (קיז) ּבקר". עד חּגי חלב ילין "ולא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבלינה,
ּבקר". עד מּמּנּו תֹותירּו "לא ׁשּנאמר: הּפסח, מּבׂשר ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלהֹותיר
הּׁשליׁשי, לּיֹום עׂשר ארּבעה מחגיגת להֹותיר ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ(קיח)
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מז            
      

תתעב "לא ׁשּנאמר: ּדֹורֹות, ׁשלׁשה עד אּלא הּקהל מן ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעׂשו
עד אּלא ּבּקהל מּלבֹוא מצרי להרחיק ׁשּלא (נה) ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹאדמי".
לקרא ׁשּלא (נו) מצרי". תתעב "לא ׁשּנאמר: ּדֹורֹות, ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹׁשלׁשה
הּגֹוים, ּכׁשאר מלחמה ּבׁשעת ּבּתחּלה ּומֹואב לעּמֹון ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָׁשלֹום
להׁשחית ׁשּלא (נז) וטֹובתם". ׁשלֹומם תדרׁש "לא ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
"לא ׁשּנאמר: אסּור, הׁשחתה ּבֹו ׁשּיׁש ּכל וכן מאכל, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאילני
ולא הּמלחמה אנׁשי ייראּו ׁשּלא (נח) עצּה". את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹתׁשחית
תערץ "לא ׁשּנאמר: מלחמה, ּבׁשעת מאֹויביהם ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹיפחדּו
מעׂשה מּלבבנּו יסּור ׁשּלא (נט) ּתיראּום". "לא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹמּפניהם",
ׁשאנּו (ס) תׁשּכח". "לא ׁשּנאמר: לנּו, ׁשעׂשה הרע ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעמלק
תקּלל", לא "אלהים, ׁשּנאמר: הּׁשם, ּברּכת על ְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֻמזהרין
ּכל הּכלל: וזה יּומת". מֹות ה', ׁשם "ונֹוקב ּבענׁש: ְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹונאמר
מצות זֹו הרי ּדין, ּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב עליו ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשענׁש
מצוֹות והן ּבכרת, ׁשהן ּופסח, הּמילה מן חּוץ - תעׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא
"ולא ׁשּנאמר: ּבּטּוי, ׁשבּועת על לעבר ׁשּלא (סא) ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַֹֹֹעׂשה.
ׁשּנאמר: לּׁשוא, יּׁשבע ׁשּלא (סב) לּׁשקר". בׁשמי ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹתּׁשבעּו
את לחּלל ׁשּלא (סג) לּׁשוא". אלהי ה' ׁשם את תּׂשא ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ"לא
ׁשם את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשם
תנּסּו "לא ׁשּנאמר: ה', ּדבר את לנּסֹות ׁשּלא (סד) ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָֹֹקדׁשי".

אלהיכם". ה' ּבּתיאת אֹו הּמקּדׁש, ּבית לאּבד ׁשּלא (סה) ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
הּׁשמֹות את מֹוחקין אין וכן מדרׁשֹות; ּבּתי אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָּכנסּיֹות,
"אּבד ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּכתבי מאּבדים ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻהמקּדׁשין,
הּצלּוב ילין ׁשּלא (סו) אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּתאּבדּון
ׁשּלא (סז) העץ". על נבלתֹו תלין "לא ׁשּנאמר: העץ, ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, סביב ׁשמירה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלהׁשּבית
ׁשּנאמר: עת, ּבכל להיכל ּכהן יּכנס ׁשּלא (סח) ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשמרּתי".
ּבעל ּכהן יּכנס ׁשּלא (סט) הּקדׁש". אל עת ּבכל יבא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ"ואל
יבא". לא הּפרכת אל א" ׁשּנאמר: ולפנים, הּמזּבח מן ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמּום
מּום". ּבֹו יהיה "אׁשר ׁשּנאמר: מּום, ּבעל יעבד ׁשּלא ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַֹֹ(ע)
אׁשר איׁש "ּכל ׁשּנאמר: עֹובר, מּום ּבעל יעבד ׁשּלא ֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ(עא)
ּבעבֹודת הלוּים יתעּסקּו ׁשּלא (עב) יקרב". לא מּום, ְְְְֲִִִִֶַַַַַֹֹּבֹו
"אל ּבלוּים: ׁשּנאמר הלוּים, ּבעבֹודת הּכהנים ולא ְְְֱֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַֹֹֹהּכהנים
(עג) אּתם". ּגם הם ּגם יקרבּו לא הּמזּבח ואל הּקדׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹּכלי
"יין ׁשּנאמר: יין, ׁשתּוי ּבּתֹורה יֹורה ולא לּמקּדׁש יּכנס ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
"ּולהֹורֹות ונאמר: מֹועד", אהל אל ּבבאכם ּתׁשּת אל ְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹוׁשכר
ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, הּזר יעבד ׁשּלא (עד) יׂשראל". ּבני ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאת
טמא, ּכהן יעבד ׁשּלא (עה) אליכם". יקרב לא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹ"וזר
ּכהן יעבד ׁשּלא (עו) יׂשראל". בני מּקדׁשי "ויּנזרּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
(עז) יחּללּו". "ולא ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד יֹום ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַֹטבּול
את יטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: לעזרה, טמא ּכהן יּכנס ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
למחנה טמא יּכנס ׁשּלא (עח) ׁשכינה. מחנה זה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמחניהם";
ּתֹו אל יבֹוא "לא ׁשּנאמר: הּבית, הר לדֹורֹות ׁשּכנגּדֹו ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹלוּיה,
מזּבח אבני לבנֹות ׁשּלא (עט) לוּיה. מחנה זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּמחנה";
על לפסע ׁשּלא (פ) ּגזית". אתהן תבנה "לא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּגזית,
(פא) מזּבחי". על ּבמעלֹות תעלה "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַֹהּמזּבח,
תעלּו "לא ׁשּנאמר: הּזהב, ּבמזּבח ּולהקריב להקטיר ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּנאמר: הּמזּבח, אׁש לכּבֹות ׁשּלא (פב) זרה". קטרת ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעליו
ׁשּלא (פג) תכּבה". לא - הּמזּבח על ּתּוקד ּתמיד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ"אׁש,

לא "ּובמתּכנּתֹו ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ׁשמן ּבמתּכנת ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻלעׂשֹות
"על ׁשּנאמר: זר, הּמׁשחה ּבׁשמן לסּו ׁשּלא (פד) ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹתעׂשּו".

הּקטרת,ּב ּבמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא (פה) ."ייס לא אדם ׂשר ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ
ּבּדי להֹוציא ׁשּלא (פו) תעׂשּו". לא "וּבמתּכנּתּה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹֻׁשּנאמר:
החׁשן יּזח ׁשּלא (פז) מּמּנּו". יסּורּו "לא ׁשּנאמר: ֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהארֹון,
(פח) האפֹוד". מעל החׁשן יּזח "ולא ׁשּנאמר: האפֹוד, ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמעל
לא - ּלֹו יהיה תחרא "ּכפי ׁשּנאמר: הּמעיל, יּקרע ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
"הּׁשמר ׁשּנאמר: ּבחּוץ, קדׁשים להעלֹות ׁשּלא (פט) ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹיּקרע".
ּבחּוץ, קדׁשים לׁשחט ׁשּלא (צ) ."...עלתי ּתעלה ּפן ,ְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹל
אהל ּפתח ואל ּכׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר "איׁש ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:
מּומין ּבעלי להקּדיׁש ׁשּלא (צא) ונכרת". הביאֹו לא ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַֹֹמֹועד
אּסּור זהּו תקריבּו"; לא מּום, ּבֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹלּמזּבח,
ׁשּנאמר: קרּבן, לׁשם מּומין ּבעלי לׁשחט ׁשּלא (צב) ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהקּדׁשֹו.
מּומין ּבעלי ּדם לזרק ׁשּלא (צג) לה'". אּלה תקריבּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַֹֹֹ"לא
לה'"; תקריבּו "לא מּומין: ּבבעלי ׁשּנאמר הּמזּבח, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹלגּבי
ּבעלי אמּורי להקטיר ׁשּלא (צד) ּדמם. זריקת אּסּור ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוזהּו
ׁשּלא (צה) מהם". תּתנּו לא "ואּׁשה ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַֹֹמּומין,
אלהי לה' תזּבח "לא ׁשּנאמר: עֹובר, מּום ּבעל ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹלהקריב
ׁשּלא (צו) עֹובר. מּום זהּו מּום"; ּבֹו יהיה אׁשר וׂשה, ְֲִֵֶֶֶֶֶָֹׁשֹור
לא נכר, ּבן "ּומּיד ׁשּנאמר: הּגֹוים, מּיד מּום ּבעל ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹלהקריב
לא "מּום ׁשּנאמר: ּבּקדׁשים, מּום יּתן ׁשּלא (צז) ְֱֳִִִֵֶֶֶַַַָֹֹתקריבּו".
להקריב ׁשּלא (צח) מּום. ּבֹו ּתּתן לא ּכלֹומר, ּבֹו"; ְְְְִִִֵֶֶַַֹֹיהיה
לא ּדבׁש, וכל ׂשאֹור כל "ּכי ׁשּנאמר: ּדבׁש, אֹו ְְְְְֱִֶֶַַַָָֹׂשאֹור
תׁשּבית "ולא ׁשּנאמר: ּתפל, להקריב ׁשּלא (צט) ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹתקטירּו".
ּומחיר, אתנן להקריב ׁשּלא (ק) ."אלהי ּברית ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹמלח
ׁשּלא (קא) ּכלב". ּומחיר זֹונה אתנן תביא "לא ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:
תׁשחטּו לא ּבנֹו, ואת "אתֹו ׁשּנאמר: ּבנֹו, ואת אֹותֹו ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַֹֹֹלׁשחט
חֹוטא, ּבמנחת זית ׁשמן לּתן ׁשּלא (קב) אחד". ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּביֹום
עליה לּתן ׁשּלא (קג) ׁשמן". עליה יׂשים "לא ֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשמן יּתן ׁשּלא (קד) לבנה". עליה יּתן "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלבֹונה,
ׁשּלא (קה) ׁשמן". עליו יּצק "לא ׁשּנאמר: ׂשֹוטה, ְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבמנחת

לבנ עליו יּתן "ולא ׁשּנאמר: לבֹונה, עליו ׁשּלאיּתן (קו) ה". ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ
ימיר ולא יחליפּנּו, "לא ׁשּנאמר: הּקדׁשים, את ְְְֱֳִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹלהמיר
ׁשּנאמר לקרּבן, מּקרּבן הּקדׁשים לׁשּנֹות ׁשּלא (קז) ְְְְֱֳִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹאתֹו".
לקרּבן יקדיׁשּנּו לא ּכלֹומר, אתֹו"; איׁש יקּדיׁש "לא ְְְְְְִִִֶַַַַָָֹֹֹּבּבכֹור:
א" ׁשּנאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור לפּדֹות ׁשּלא (קח) ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹאחר.
ּבהמה, מעׂשר למּכר ׁשּלא (קט) תפּדה". לא וגֹו' ׁשֹור ְְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹֹּבכֹור
ׁשּנאמר: החרם, ׂשדה למּכר ׁשּלא (קי) יּגאל". "לא ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
"לא ׁשּנאמר: החרם, ׂשדה לפּדֹות ׁשּלא (קיא) יּמכר". ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ"לא
ׁשּנאמר: העֹוף, חּטאת ראׁש יבּדיל ׁשּלא (קיב) ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹיּגאל".
ּבּקדׁשים, לעבד ׁשּלא (קיג) ערּפֹו". מּמּול ראׁשֹו את ְֲֳִִֶֶַַַָָָֹֹֹ"ּומלק
את לגזז ׁשּלא (קיד) ."ׁשֹור ּבבכר תעבד "לא ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (קטו) ."צאנ ּבכֹור תגז "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֳִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהּקדׁשים,
חמץ על תׁשחט "לא ׁשּנאמר: קּים, והחמץ הּפסח ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹיׁשחט
ׁשּיּפסלּו עד הּפסח אמּורי להּניח ׁשּלא (קטז) זבחי". ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּדם
ׁשּלא (קיז) ּבקר". עד חּגי חלב ילין "ולא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבלינה,
ּבקר". עד מּמּנּו תֹותירּו "לא ׁשּנאמר: הּפסח, מּבׂשר ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלהֹותיר
הּׁשליׁשי, לּיֹום עׂשר ארּבעה מחגיגת להֹותיר ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ(קיח)
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מח           
      

למדּו, הּׁשמּועה מּפי הּבׂשר"; מן ילין "ולא ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר וזה מדּבר, הּכתּוב עׂשר ארּבעה חגיגת ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבבׂשר
ׁשליׁשי ׁשהּוא הּפסח, ׁשל ׁשני יֹום ׁשל לבקרֹו - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ"לּבקר"
ּבקר, עד ׁשני ּפסח מּבׂשר להֹותיר ׁשּלא (קיט) ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלּׁשחיטה.
להֹותיר ׁשּלא (קכ) ּבקר". עד מּמּנּו יׁשאירּו "לא ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּנאמר:
עד מּמּנּו תֹותירּו "ולא ׁשּנאמר: ּבקר, עד הּתֹודה ְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּבׂשר
לאחר אֹותן מּניחין ׁשאין קדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבקר";
ׁשּנאמר: ּבּפסח, עצם לׁשּבר ׁשּלא (קכא) אכילתן. ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹזמן
ּבפסח עצם לׁשּבר ׁשּלא (קכב) ּבֹו". תׁשּברּו לא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ"ועצם,
להֹוציא ׁשּלא (קכג) ּבֹו". תׁשּברּו לא "ועצם, ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַֹֹׁשני,
הּבית". מן תֹוציא "לא ׁשּנאמר: החבּורה, מן הּפסח ְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹמּבׂשר
תאפה "לא ׁשּנאמר: חמץ, מנחֹות ׁשירי לעׂשֹות ׁשּלא ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ(קכד)
ּומבּׁשל, נא הּפסח ּבׂשר לאכל ׁשּלא (קכה) חלקם". ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻחמץ,

(קכו) מבּׁשל". ּובׁשל נא, מּמּנּו ּתאכלּו "אל ׁשּלאׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
לא וׂשכיר, "ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: ּתֹוׁשב, לגר ּפסח ּבׂשר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלהאכיל
ׁשּנאמר: ּפסח, ּבׂשר הערל יאכל ׁשּלא (קכז) ּבֹו". ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹיאכל
הּפסח ּבׂשר להאכיל ׁשּלא (קכח) ּבֹו". יאכל לא ערל, ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ"וכל
ּבֹו"; יאכל לא נכר, ּבן "ּכל ׁשּנאמר: ׁשּנׁשּתּמד, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹליׂשראל
ּכמֹותם, זרה עבֹודה ועבד נכר לבני ׁשּנלוה יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּכלֹומר,
קדׁשים, ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא (קכט) ּבֹו. יאכל ְִִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹלא
אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל אׁשר "והּנפׁש ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
הּקדׁשים מן לאכל ׁשּלא (קל) עליו". וטמאתֹו ְְֱֳִִֶֶַַָָָָֹֹֻלה',
יאכל". לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנטמאּו,
יּׂשא עֹונֹו "ואכליו ׁשּנאמר: נֹותר, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֲִֶֶֶֶַָָָֹֹֹ(קלא)
ׁשּנאמר: ּפּגּול, לאכל ׁשּלא (קלב) ההיא". הּנפׁש ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹונכרתה
האכלת והּנפׁש יהיה; ּפּגּול לֹו, יחׁשב לא אתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ"הּמקריב
זר יאכל ׁשּלא (קלג) ּבכרת. והּוא ּתּׂשא"; עֹונּה ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹמּמּנּו,
ׁשּלא (קלד) קדׁש". יאכל לא זר, "וכל ׁשּנאמר: ְְֱֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹּתרּומֹות,
ּכהן "ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: ּתרּומה, ּוׂשכירֹו ּכהן ּתֹוׁשב אפּלּו ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹיאכל
ּתרּומה, ערל יאכל ׁשּלא (קלה) קדׁש". יאכל לא ְְִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹוׂשכיר,
הּפסח מן הּכתּוב לּמדֹו זה ודבר קדׁשים. לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָוהּוא
למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי הּתֹורה; מן ּבפרּוׁש ואינֹו ׁשוה, ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבגזרה
סֹופרים. מּדברי ואינֹו ּתֹורה, מּגּופי - ּבּקדׁשים ערל ְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאּסּור
מּזרע "איׁש ׁשּנאמר: ּתרּומה, טמא ּכהן יאכל ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ(קלו)
לא קדׁש, חללה ּתאכל ׁשּלא (קלז) יאכל". לא ּבּקדׁשים ְֲֳִֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹֹוגֹו'
תהיה ּכי - ּכהן "ּובת ׁשּנאמר: וׁשֹוק, חזה ולא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּתרּומֹות
ׁשּלא (קלח) תאכל". לא הּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, ְְֳִִִִֵֶַַָָֹֹֹלאיׁש
לא ּתהיה, ּכליל ּכהן מנחת "וכל ׁשּנאמר: ּכהן, מנחת ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּתאכל
ּבפנים, הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר לאכל ׁשּלא (קלט) ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹתאכל".
לאכל ׁשּלא (קמ) מּדמּה". יּובא אׁשר חּטאת "וכל ְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
"לא ׁשּנאמר: ּבכּונה, מּום ּבהם ׁשהּטל הּמקּדׁשין ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻּפסּולי
ׁשּבפסּולי למדנּו, הּׁשמּועה מּפי ּתֹועבה"; ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹתאכל
ׁשּלא (קמא) מדּבר. הּכתּוב מּום ּבהם ׁשהּטל ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻהּמקּדׁשין
"לא ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר ֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלאכל
לאכל ׁשּלא (קמב) ."ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל ְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹתּוכל
."ּתירׁש" ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, חּוץ ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמעׂשר
לירּוׁשלים, חּוץ יצהר ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ(קמג)

ׁש (קמד) ."ויצהר" חּוץׁשּנאמר: ּתמים ּבכֹור לאכל ּלא ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ׁשּלא (קמה) ּובכֹורֹות". וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶֶַַַָֹֹלירּוׁשלים,
"לא ׁשּנאמר: לעזרה, חּוץ ואׁשם חּטאת הּכהנים ְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹיאכלּו
ּבא ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה מּפי ;"וצאנ ּבקר וגֹו' ְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹתּוכל
לפי לעזרה, חּוץ ואׁשמֹות חּטאֹות ּבׂשר לאסר אּלא ְְֱֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּכתּוב
לאכל תּוכל "לא - אכילתֹו למקֹום חּוץ ׁשּיאכל ּדבר ְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּכל
העֹולה, ּבׂשר לאכל ׁשּלא (קמו) ּבֹו. אקרא "ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹֹּבׁשערי
לא ּכלֹומר, ּתּדר"; אׁשר ּונדרי וגֹו' תּוכל "לא ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
מֹועל, ּכל ׁשל אזהרה היא וזֹו ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּתּוכל
נהנה, ואם מהן; ליהנֹות האסּורין הּקדׁשים מן יהנה ְֱֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
זריקת קדם קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (קמז) ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹמעל.
ּתּוכל לא ּכלֹומר, ;"ונדבתי וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹֹּדמים,
ּבׂשר זר יאכל ׁשּלא (קמח) ּדמם. ׁשּיּזרק עד נדבֹותי ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלאכל
הם". קדׁש ּכי יאכל, לא "וזר ׁשּנאמר: קדׁשים, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹקדׁשי
ׁשּנאמר: ּבעזרה, הּנחה קדם ּבּכּורים ּכהן יאכל ׁשּלא ֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ(קמט)
לאכל ׁשּלא (קנ) הּבּכּורים. אּלּו ;"יד ּותרּומת תּוכל... ְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ"לא
ׁשּנאמר: ׁשּיּפדה, עד ּבירּוׁשלים, ואפּלּו ּבטמאה ׁשני ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמעׂשר
ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא (קנא) ּבטמא". מּמּנּו בערּתי ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ"לא
ׁשּלא (קנב) מּמּנּו". באני אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹּבאנינּות,
ּוׁשתּיה, אכילה ּבהם ׁשאין ּבדברים ׁשני מעׂשר ּדמי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָלהֹוציא
לצרכי חּוץ ׁשהּוא וכל למת"; מּמּנּו נתּתי "ולא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
לאכל ׁשּלא (קנג) ּבֹו. אקרא למת" מּמּנּו "נתּתי החי, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּגּוף
החּיב הארץ מן ׁשּגּדּוליו ּדבר הּוא והּטבל, ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּטבל;
ׁשּנאמר: ה', ּתרּומת מּמּנּו הֹוציאּו ׁשּלא ּומעׂשרֹות, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַֹּבתרּומֹות
לה'"; ירימּו אׁשר את יׂשראל' בני קדׁשי את יחּללּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ"ולא
יעׂשּו לא לה', אֹותן להרים עתידין ׁשהם ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּכלֹומר,
ּתרּומה להקּדים ׁשּלא (קנד) ּבטבלן. אֹותן ויאכלּו חל ְְְְְְְִִֶַָָָָֹֹֹאֹותן
ׁשני מעׂשר ולא לתרּומה, ראׁשֹון מעׂשר ולא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָֹֹלבּכּורים,
ּכ ואחר ּתחּלה, ּבּכּורים הּסדר: על מֹוציאין אּלא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָלראׁשֹון,
מעׂשר ּכ ואחר ראׁשֹון, מעׂשר ּכ ואחר ּגדֹולה, ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָּתרּומה
ּדבר ּתאחר לא תאחר", לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשני;
ׁשּנדר והּנדבֹות הּנדרים לאחר ׁשּלא (קנה) להקּדימֹו. ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהראּוי
לעלֹות ׁשּלא (קנו) לׁשּלמֹו". תאחר "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹוׁשּנּדב,
ׁשּלא (קנז) ריקם". פני יראּו "ולא ׁשּנאמר: קרּבן, ּבלא ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלחג
יחל "לא ׁשּנאמר: נפׁשֹו, על אדם ׁשאסר ּדברים על ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹלעבר
זנה "אּׁשה ׁשּנאמר: זֹונה, ּכהן יּקח ׁשּלא (קנח) ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּדברֹו".
ׁשּנאמר: חללה, ּכהן יּקח ׁשּלא (קנט) יּקחּו". לא ֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹוחללה

ׁשּנאמר:"וחללה ּגרּוׁשה, יּקח ׁשּלא (קס) יּקחּו". לא ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּכהן יּקח ׁשּלא (קסא) יּקחּו". לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ"ואּׁשה
את זנה, וחללה ּוגרּוׁשה "אלמנה ׁשּנאמר: אלמנה, ְְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּגדֹול
ואפּלּו אלמנה, ּגדֹול ּכהן יבעל ׁשּלא (קסב) יּקח". לא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹאּלה
זרעֹו"; יחּלל "לא ׁשּנאמר: ׁשּמחּללּה, מּפני קּדּוׁשין, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּבלא
ּכהן יּכנס ׁשּלא (קסג) ּכׁשרה. לחּלל ׁשּלא מזהר הּוא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻהרי
(קסד) ּתפרעּו". אל "ראׁשיכם ׁשּנאמר: ראׁש, ּפרּוע ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלּמקּדׁש
"ּובגדיכם ׁשּנאמר: ּבגדים, קרּוע לּמקּדׁש ּכהן יּכנס ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
ּבׁשעת העזרה מן ּכהן יצא ׁשּלא (קסה) תפרמּו". ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹֹלא
(קסו) תצאּו". לא מֹועד אהל "ּומּפתח ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹעבֹודה,
לא "לנפׁש ׁשּנאמר: מתים, לׁשאר הדיֹוט ּכהן יּטּמא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
לקרֹוביו, ואפּלּו ּגדֹול ּכהן יּטּמא ׁשּלא (קסז) ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹיּטּמא".
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ּכהן יּכנס ׁשּלא (קסח) יּטּמא". לא ּולאּמֹו "לאביו ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּכ יבא"; לא מת, נפׁשת ּכל "ועל ׁשּנאמר: מת, עם ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּגדֹול
יּטּמא. ּבבל וחּיב יבֹוא ּבבל חּיב ׁשהּוא הּׁשמּועה, מּפי ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָלמדּו
ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבארץ חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ(קסט)
ּבּבּזה חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא (קע) לֹו". יהיה לא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ"ונחלה
חלק הלוּים לּכהנים יהיה "לא ׁשּנאמר: הארץ, ּכּבּוׁש ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבׁשעת
"לא ׁשּנאמר: מת, על קרחה לעׂשֹות ׁשּלא (קעא) ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹונחלה".
ּבהמה לאכל ׁשּלא (קעב) למת". - עיניכם ּבין קרחה ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹתׂשימּו
הּגרה". מּמעלי תאכלּו לא זה את א" ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹטמאה,
לכם, יהיּו "וׁשקץ ׁשּנאמר: טמא, ּדג לאכל ׁשּלא ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ(קעג)
ׁשּנאמר: טמא, עֹוף לאכל ׁשּלא (קעד) תאכלּו". לא ְֱֱִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹמּבׂשרם
לאכל ׁשּלא (קעה) יאכלּו". לא העֹוף, מן ּתׁשּקצּו אּלה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ"ואת
לא לכם, הּוא טמא העֹוף, ׁשרץ "ּכל ׁשּנאמר: העֹוף, ֱֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשרץ
"וכל ׁשּנאמר: הארץ, ׁשרץ לאכל ׁשּלא (קעו) ְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹיאכלּו".
ׁשּלא (קעז) יאכל". לא הּוא, ׁשקץ - הארץ על הּׁשרץ ֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּׁשרץ
נפׁשתיכם, את תטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: הארץ, רמׂש ְְְְֱֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
ּתֹולעת לאכל ׁשּלא (קעח) הארץ". על הרמׂש הּׁשרץ ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּבכל
על הּׁשרץ הּׁשרץ "לכל ׁשּנאמר: לאויר, ּכׁשּתצא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפרֹות
הּמים, ׁשרץ לאכל ׁשּלא (קעט) תאכלּום". לא - ְֱִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהארץ

הּׁשרץ".ׁש הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו "אל ּנאמר: ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
נבלה". ּכל תאכלּו "לא ׁשּנאמר: מתה, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ(קפ)
לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: טרפה, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ(קפא)
"ולא ׁשּנאמר: החי, מן אבר לאכל ׁשּלא (קפב) ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹתאכלּו".
הּנׁשה, ּגיד לאכל ׁשּלא (קפג) הּבׂשר". עם הּנפׁש ֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹתאכל
הּנׁשה". ּגיד את יׂשראל בני יאכלּו לא ּכן "על ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
תאכלּו". לא ּדם, "וכל ׁשּנאמר: ּדם, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ(קפד)
ועז וכׂשב ׁשֹור חלב "ּכל ׁשּנאמר: חלב, לאכל ׁשּלא ְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ(קפה)
"לא ׁשּנאמר: ּבחלב, ּבׂשר לבּׁשל ׁשּלא (קפו) תאכלּו". לא -ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ
ּבחלב, ּבׂשר לאכל ׁשּלא (קפז) אּמֹו". ּבחלב ּגדי ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹתבּׁשל
מּפי למדּו ּכ ׁשנּיה; ּפעם ּגדי" תבּׁשל "לא ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר
(קפח) אכילה. לאּסּור ואחד ּבּׁשּול לאּסּור ׁשאחד ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהּׁשמּועה,
את יאכל "ולא ׁשּנאמר: הּנסקל, ׁשֹור ּבׂשר לאכל ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
הּפסח, קדם חדׁשה ּתבּואה ּפת לאכל ׁשּלא (קפט) ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּבׂשרֹו".
מן קלי לאכל ׁשּלא (קצ) תאכלּו". לא וגֹו' "ולחם ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
לאכל ׁשּלא (קצא) תאכלּו". לא "וקלי ׁשּנאמר: ְְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹהחדׁש,
ׁשּלא (קצב) תאכלּו". לא "וכרמל ׁשּנאמר: החדׁש, מן ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּכרמל
לא ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: ערלה, ְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹלאכל
ּתקּדׁש "ּפן ׁשּנאמר: הּכרם, ּכלאי לאכל ׁשּלא (קצג) ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹיאכל".
אּסּור הּוא זה הּכרם"; ּותבּואת ּתזרע, אׁשר הּזרע ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהמלאה
חלב "אׁשר ׁשּנאמר: ,נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא (קצד) ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹאכילה.
לאכל ׁשּלא (קצה) נסיכם". יין יׁשּתּו יאכלּו, ְְְֱִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹזבחימֹו
וסבא". זֹולל זה "ּבננּו ׁשּנאמר: וסֹובא, זֹולל ּדר ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹולׁשּתֹות
אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ׁשּנאמר: הּצֹום, ּביֹום לאכל ׁשּלא ְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ(קצו)
"ולא ׁשּנאמר: ּבפסח, חמץ לאכל ׁשּלא (קצז) תעּנה". ְְְֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֻלא
ׁשּנאמר: חמץ, ּתערבת לאכל ׁשּלא (קצח) חמץ". ֱֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹיאכל
אחר חמץ לאכל ׁשּלא (קצט) תאכלּו". לא מחמצת, ְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ"ּכל
חמץ". עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: עׂשר, ארּבעה יֹום ְֱֲֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹחצֹות
(רא) חמץ". ל יראה "לא ׁשּנאמר: חמץ, יראה ׁשּלא ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ(ר)

ּבבּתיכם". יּמצא לא "ׂשאֹור, ׁשּנאמר: חמץ, יּמצא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
וטעמֹו יין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא יין, הּנזיר יׁשּתה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ(רב)
החמיץ ואפּלּו ענבים"; מׁשרת "וכל ׁשּנאמר: יין, ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָּכטעם
ׁשּנאמר: עליו, אסּור זה הרי הּיין, ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר אֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּיין
ענבים יאכל ׁשּלא (רג) יׁשּתה". לא ׁשכר וחמץ יין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹֹ"חמץ
ענבים יאכל ׁשּלא (רד) לחים". "וענבים ׁשּנאמר: ֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹלחים,
יאכל ׁשּלא (רה) יאכל". לא "ויבׁשים ׁשּנאמר: ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֹֹיבׁשים,
יאכל ׁשּלא (רו) יאכל". לא "מחרצּנים ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹֹחרצּנים,
הּנזיר יּטּמא ׁשּלא (רז) יאכל". לא - זג "ועד ׁשּנאמר: ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹזּוגין,
יּכנס ׁשּלא (רח) יּטּמא". לא ּולאּמֹו "לאביו ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלּמת,
ׁשּלא (רט) יבא". לא מת, נפׁש "על ׁשּנאמר: הּמת, ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹּבאהל
ׁשּלא (רי) ראׁשֹו". על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: הּנזיר, ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹֹיגּלח
לקצֹור". ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּכל ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלקצר
קצירה, ּבׁשעת הּנֹופלֹות הּׁשּבלים ללקט ׁשּלא ְְְְֳִִִִִֶַַַָֹֹ(ריא)
לבצר ׁשּלא (ריב) תלּקט". לא ,קציר "ולקט ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (ריג) תעֹולל". לא וכרמ" ׁשּנאמר: הּכרם, ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַֹֹעֹוללֹות
(ריד) תלּקט". לא ּכרמ "ּופרט ׁשּנאמר: הּכרם, ּפרט ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹללקט
וכן לקחּתֹו"; תׁשּוב "לא ׁשּנאמר: הּׁשכחה, עמר לּקח ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (רטו) ."אחרי תפאר "לא ׁשּנאמר: האילנֹות, ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹכל
(רטז) ּכלאים". תזרע לא ׂשד" ׁשּנאמר: זרעים, ּכלאי ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלזרע
ּכרמ תזרע "לא ׁשּנאמר: ּבּכרם, ירק אֹו ּתבּואה לזרע ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּלא
מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ריז) ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹּכלאים".
יעׂשה ׁשּלא (ריח) ּכלאים". תרּביע לא ּבהמּת" ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשּנאמר:
ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: ּכאחד, ּבהמה מיני ּבׁשני ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמלאכה
מלאכה ּבׁשעת ּבהמה לחסם ׁשּלא (ריט) יחּדו". ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹֹֹּובחמר
ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: ונהנית, מּמּנּו ׁשאֹוכלת ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבדבר
ׂשד" ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, אדמה לעבד ׁשּלא (רכ) ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּבדיׁשֹו".
ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, אילן לעבד ׁשּלא (רכא) תזרע". ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹלא

ספי לקצר ׁשּלא (רכב) תזמר". לא וכרמ"ּכדר ׁשביעית חי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹ
לא קציר ספיח "את ׁשּנאמר: הּׁשנים, ּבׁשאר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּקֹוצרין
ּכדר ּבּׁשביעית האילן ּפרֹות לאסף ׁשּלא (רכג) ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹתקצֹור".
לא נזיר עּנבי "ואת ׁשּנאמר: וׁשנה, ׁשנה ּבכל ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאֹוספין
אילן, ּבין אדמה ּבין יֹובל ּבׁשנת לעבד ׁשּלא (רכד) ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹתבצר".
ּכׁשאר יֹובל ספיחי לקצר ׁשּלא (רכה) תזרעּו". "לא ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (רכו) ספיחיה". את תקצרּו "לא ּבֹו: ׁשּנאמר ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹהּׁשנים,
"ולא ּבֹו: ׁשּנאמר ּׁשנים, ׁשאר ּכאספת יֹובל ּפרֹות ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלאסף
יׂשראל ּבארץ ׂשדה למּכר ׁשּלא (רכז) נזריה". את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹֹתבצרּו
(רכח) לצמיתּות". תּמכר לא "והארץ, ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָֹלצמיתּות,
"ּוׂשדה ׁשּנאמר: ּוׂשדֹותיהם, הלוּים מגרׁש לׁשּנֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּלא
אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי יּמכר"; לא עריהם, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמגרׁש
ׁשּנאמר: הלוּים, את לעזב ׁשּלא (רכט) יׁשּתּנה. ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹׁשּלא
להם נֹותנין אּלא הּלוי"; את ּתעזב ּפן ,ל ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ"הּׁשמר
ׁשּלא (רל) ורגל. רגל ּבכל ּבהן אֹותם ּומׂשּמחים ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹמּתנֹותיהם
את יּגׂש "לא ׁשּנאמר: ׁשביעית, עליה ׁשעברה הלואה ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹיתּבע
הּׁשמּטה, מּפני לעני מּלהלֹות ימנע ׁשּלא (רלא) ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹרעהּו".
מקֹום ּכל - הּכלל זה ּדבר". יהיה ּפן ,ל "הּׁשמר ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
לא מצות אּלא אינֹו 'אל', אֹו 'ּפן' אֹו 'הּׁשמר' ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר
מה לֹו ּומּלּתן לעני מּלהחיֹות יּמנע ׁשּלא (רלב) ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹתעׂשה.
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מט            
      

ּכהן יּכנס ׁשּלא (קסח) יּטּמא". לא ּולאּמֹו "לאביו ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּכ יבא"; לא מת, נפׁשת ּכל "ועל ׁשּנאמר: מת, עם ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּגדֹול
יּטּמא. ּבבל וחּיב יבֹוא ּבבל חּיב ׁשהּוא הּׁשמּועה, מּפי ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָלמדּו
ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבארץ חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ(קסט)
ּבּבּזה חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא (קע) לֹו". יהיה לא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ"ונחלה
חלק הלוּים לּכהנים יהיה "לא ׁשּנאמר: הארץ, ּכּבּוׁש ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבׁשעת
"לא ׁשּנאמר: מת, על קרחה לעׂשֹות ׁשּלא (קעא) ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹונחלה".
ּבהמה לאכל ׁשּלא (קעב) למת". - עיניכם ּבין קרחה ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹתׂשימּו
הּגרה". מּמעלי תאכלּו לא זה את א" ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹטמאה,
לכם, יהיּו "וׁשקץ ׁשּנאמר: טמא, ּדג לאכל ׁשּלא ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ(קעג)
ׁשּנאמר: טמא, עֹוף לאכל ׁשּלא (קעד) תאכלּו". לא ְֱֱִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹמּבׂשרם
לאכל ׁשּלא (קעה) יאכלּו". לא העֹוף, מן ּתׁשּקצּו אּלה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ"ואת
לא לכם, הּוא טמא העֹוף, ׁשרץ "ּכל ׁשּנאמר: העֹוף, ֱֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשרץ
"וכל ׁשּנאמר: הארץ, ׁשרץ לאכל ׁשּלא (קעו) ְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹיאכלּו".
ׁשּלא (קעז) יאכל". לא הּוא, ׁשקץ - הארץ על הּׁשרץ ֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּׁשרץ
נפׁשתיכם, את תטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: הארץ, רמׂש ְְְְֱֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
ּתֹולעת לאכל ׁשּלא (קעח) הארץ". על הרמׂש הּׁשרץ ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּבכל
על הּׁשרץ הּׁשרץ "לכל ׁשּנאמר: לאויר, ּכׁשּתצא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפרֹות
הּמים, ׁשרץ לאכל ׁשּלא (קעט) תאכלּום". לא - ְֱִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהארץ

הּׁשרץ".ׁש הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו "אל ּנאמר: ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
נבלה". ּכל תאכלּו "לא ׁשּנאמר: מתה, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ(קפ)
לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: טרפה, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ(קפא)
"ולא ׁשּנאמר: החי, מן אבר לאכל ׁשּלא (קפב) ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹתאכלּו".
הּנׁשה, ּגיד לאכל ׁשּלא (קפג) הּבׂשר". עם הּנפׁש ֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹתאכל
הּנׁשה". ּגיד את יׂשראל בני יאכלּו לא ּכן "על ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
תאכלּו". לא ּדם, "וכל ׁשּנאמר: ּדם, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ(קפד)
ועז וכׂשב ׁשֹור חלב "ּכל ׁשּנאמר: חלב, לאכל ׁשּלא ְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ(קפה)
"לא ׁשּנאמר: ּבחלב, ּבׂשר לבּׁשל ׁשּלא (קפו) תאכלּו". לא -ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ
ּבחלב, ּבׂשר לאכל ׁשּלא (קפז) אּמֹו". ּבחלב ּגדי ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹתבּׁשל
מּפי למדּו ּכ ׁשנּיה; ּפעם ּגדי" תבּׁשל "לא ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר
(קפח) אכילה. לאּסּור ואחד ּבּׁשּול לאּסּור ׁשאחד ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהּׁשמּועה,
את יאכל "ולא ׁשּנאמר: הּנסקל, ׁשֹור ּבׂשר לאכל ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
הּפסח, קדם חדׁשה ּתבּואה ּפת לאכל ׁשּלא (קפט) ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּבׂשרֹו".
מן קלי לאכל ׁשּלא (קצ) תאכלּו". לא וגֹו' "ולחם ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
לאכל ׁשּלא (קצא) תאכלּו". לא "וקלי ׁשּנאמר: ְְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹהחדׁש,
ׁשּלא (קצב) תאכלּו". לא "וכרמל ׁשּנאמר: החדׁש, מן ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּכרמל
לא ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: ערלה, ְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹלאכל
ּתקּדׁש "ּפן ׁשּנאמר: הּכרם, ּכלאי לאכל ׁשּלא (קצג) ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹיאכל".
אּסּור הּוא זה הּכרם"; ּותבּואת ּתזרע, אׁשר הּזרע ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהמלאה
חלב "אׁשר ׁשּנאמר: ,נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא (קצד) ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹאכילה.
לאכל ׁשּלא (קצה) נסיכם". יין יׁשּתּו יאכלּו, ְְְֱִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹזבחימֹו
וסבא". זֹולל זה "ּבננּו ׁשּנאמר: וסֹובא, זֹולל ּדר ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹולׁשּתֹות
אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ׁשּנאמר: הּצֹום, ּביֹום לאכל ׁשּלא ְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ(קצו)
"ולא ׁשּנאמר: ּבפסח, חמץ לאכל ׁשּלא (קצז) תעּנה". ְְְֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֻלא
ׁשּנאמר: חמץ, ּתערבת לאכל ׁשּלא (קצח) חמץ". ֱֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹיאכל
אחר חמץ לאכל ׁשּלא (קצט) תאכלּו". לא מחמצת, ְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ"ּכל
חמץ". עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: עׂשר, ארּבעה יֹום ְֱֲֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹחצֹות
(רא) חמץ". ל יראה "לא ׁשּנאמר: חמץ, יראה ׁשּלא ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ(ר)

ּבבּתיכם". יּמצא לא "ׂשאֹור, ׁשּנאמר: חמץ, יּמצא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
וטעמֹו יין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא יין, הּנזיר יׁשּתה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ(רב)
החמיץ ואפּלּו ענבים"; מׁשרת "וכל ׁשּנאמר: יין, ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָּכטעם
ׁשּנאמר: עליו, אסּור זה הרי הּיין, ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר אֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּיין
ענבים יאכל ׁשּלא (רג) יׁשּתה". לא ׁשכר וחמץ יין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹֹ"חמץ
ענבים יאכל ׁשּלא (רד) לחים". "וענבים ׁשּנאמר: ֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹלחים,
יאכל ׁשּלא (רה) יאכל". לא "ויבׁשים ׁשּנאמר: ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֹֹיבׁשים,
יאכל ׁשּלא (רו) יאכל". לא "מחרצּנים ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹֹחרצּנים,
הּנזיר יּטּמא ׁשּלא (רז) יאכל". לא - זג "ועד ׁשּנאמר: ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹזּוגין,
יּכנס ׁשּלא (רח) יּטּמא". לא ּולאּמֹו "לאביו ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלּמת,
ׁשּלא (רט) יבא". לא מת, נפׁש "על ׁשּנאמר: הּמת, ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹּבאהל
ׁשּלא (רי) ראׁשֹו". על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: הּנזיר, ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹֹיגּלח
לקצֹור". ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּכל ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלקצר
קצירה, ּבׁשעת הּנֹופלֹות הּׁשּבלים ללקט ׁשּלא ְְְְֳִִִִִֶַַַָֹֹ(ריא)
לבצר ׁשּלא (ריב) תלּקט". לא ,קציר "ולקט ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (ריג) תעֹולל". לא וכרמ" ׁשּנאמר: הּכרם, ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַֹֹעֹוללֹות
(ריד) תלּקט". לא ּכרמ "ּופרט ׁשּנאמר: הּכרם, ּפרט ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹללקט
וכן לקחּתֹו"; תׁשּוב "לא ׁשּנאמר: הּׁשכחה, עמר לּקח ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (רטו) ."אחרי תפאר "לא ׁשּנאמר: האילנֹות, ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹכל
(רטז) ּכלאים". תזרע לא ׂשד" ׁשּנאמר: זרעים, ּכלאי ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלזרע
ּכרמ תזרע "לא ׁשּנאמר: ּבּכרם, ירק אֹו ּתבּואה לזרע ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּלא
מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ריז) ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹּכלאים".
יעׂשה ׁשּלא (ריח) ּכלאים". תרּביע לא ּבהמּת" ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשּנאמר:
ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: ּכאחד, ּבהמה מיני ּבׁשני ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמלאכה
מלאכה ּבׁשעת ּבהמה לחסם ׁשּלא (ריט) יחּדו". ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹֹֹּובחמר
ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: ונהנית, מּמּנּו ׁשאֹוכלת ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבדבר
ׂשד" ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, אדמה לעבד ׁשּלא (רכ) ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּבדיׁשֹו".
ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, אילן לעבד ׁשּלא (רכא) תזרע". ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹלא

ספי לקצר ׁשּלא (רכב) תזמר". לא וכרמ"ּכדר ׁשביעית חי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹ
לא קציר ספיח "את ׁשּנאמר: הּׁשנים, ּבׁשאר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּקֹוצרין
ּכדר ּבּׁשביעית האילן ּפרֹות לאסף ׁשּלא (רכג) ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹתקצֹור".
לא נזיר עּנבי "ואת ׁשּנאמר: וׁשנה, ׁשנה ּבכל ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאֹוספין
אילן, ּבין אדמה ּבין יֹובל ּבׁשנת לעבד ׁשּלא (רכד) ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹתבצר".
ּכׁשאר יֹובל ספיחי לקצר ׁשּלא (רכה) תזרעּו". "לא ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (רכו) ספיחיה". את תקצרּו "לא ּבֹו: ׁשּנאמר ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹהּׁשנים,
"ולא ּבֹו: ׁשּנאמר ּׁשנים, ׁשאר ּכאספת יֹובל ּפרֹות ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלאסף
יׂשראל ּבארץ ׂשדה למּכר ׁשּלא (רכז) נזריה". את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹֹתבצרּו
(רכח) לצמיתּות". תּמכר לא "והארץ, ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָֹלצמיתּות,
"ּוׂשדה ׁשּנאמר: ּוׂשדֹותיהם, הלוּים מגרׁש לׁשּנֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּלא
אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי יּמכר"; לא עריהם, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמגרׁש
ׁשּנאמר: הלוּים, את לעזב ׁשּלא (רכט) יׁשּתּנה. ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹׁשּלא
להם נֹותנין אּלא הּלוי"; את ּתעזב ּפן ,ל ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ"הּׁשמר
ׁשּלא (רל) ורגל. רגל ּבכל ּבהן אֹותם ּומׂשּמחים ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹמּתנֹותיהם
את יּגׂש "לא ׁשּנאמר: ׁשביעית, עליה ׁשעברה הלואה ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹיתּבע
הּׁשמּטה, מּפני לעני מּלהלֹות ימנע ׁשּלא (רלא) ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹרעהּו".
מקֹום ּכל - הּכלל זה ּדבר". יהיה ּפן ,ל "הּׁשמר ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
לא מצות אּלא אינֹו 'אל', אֹו 'ּפן' אֹו 'הּׁשמר' ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר
מה לֹו ּומּלּתן לעני מּלהחיֹות יּמנע ׁשּלא (רלב) ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹתעׂשה.
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הּנֹותן נמצא: ."לבב את תאּמץ "לא ׁשּנאמר: ,צרי ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּׁשהּוא
- הּצדקה מן עיניו והּמעלים עׂשה; מצות עֹוׂשה - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָצדקה
לׁשלח ׁשּלא (רלג) תעׂשה. לא על עבר עׂשה, ׁשּבּטל על ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹיתר
תׁשּלחּנּו "לא ׁשּנאמר: חפׁשי, ּכׁשּיצא ריקם עברי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעבד
עני, ׁשהּוא ּכׁשּידע ּבחֹובֹו העני יתּבע ׁשּלא (רלד) ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹריקם".
ׁשּלא (רלה) ּכנׁשה". לֹו תהיה "לא ׁשּנאמר: לֹו, יצר ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹולא
לֹו תּתן לא - ּכסּפ "את ׁשּנאמר: ליׂשראל, ּברּבית ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלהלֹות
תּׁשי "לא ׁשּנאמר: ּברּבית, ללֹות ׁשּלא (רלו) ."ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַֹֹּבנׁש
ׁשּלא לּלוה, אזהרה ׁשּזֹו הּׁשמּועה, מּפי למדּו ּכ ;"ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלאחי
ּברּבית, ּומלוה לוה ּבין יד להׁשית ׁשּלא (רלז) לּמלוה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹינּׁש
ׁשּנאמר: ּביניהם, ׁשטר לכּתב ולא עד, ולא ערב, להיֹות ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹולא
ׂשכיר, ּפעּלת לאחר ׁשּלא (רלח) ."נׁש עליו תׂשימּון ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ"לא
ימׁשּכן ׁשּלא (רלט) ."אּת ׂשכיר ּפעּלת תלין "לא ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
לעבט ּביתֹו אל תבא "לא ׁשּנאמר: ּבזרֹוע, חֹובֹו ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹּבעל

ׁשהּואעבטֹו". ּבעת העני מּבעליו העבֹוט למנֹוע ׁשּלא (רמ) ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ
ּתׁשּכב לא ּכלֹומר, ּבעבטֹו"; תׁשּכב "לא ׁשּנאמר: לֹו, ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָֹֹֹצרי
לֹו צרי והּוא הֹואיל ּבּלילה, לֹו הׁשיבּנּו אּלא ,עּמ ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָועבֹוטֹו
תחבל "ולא ׁשּנאמר: האלמנה, למׁשּכן ׁשּלא (רמא) ְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּבּלילה.
אכל ּבהם ׁשעֹוׂשין ּכלים לחבל ׁשּלא (רמב) אלמנה". ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבגד
לגנב ׁשּלא (רמג) ורכב". רחים יחבל "לא ׁשּנאמר: ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹנפׁש,
(רמד) נפׁש. ּגנבת זֹו תגנב"; "לא ׁשּנאמר: מּיׂשראל, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹנפׁש
ממֹון. ּגנבת זֹו ּתגנבּו"; "לא ׁשּנאמר: ממֹון, לגנב ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹׁשּלא
להּסיג ׁשּלא (רמו) תגזל". "לא ׁשּנאמר: לגזל, ׁשּלא ְְְֱִִִֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹ(רמה)
לעׁשק, ׁשּלא (רמז) ."רע ּגבּול תּסיג "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַֹֹֹּגבּולֹות,
ּבממֹון לכחׁש ׁשּלא (רמח) ."רע את תעׁשק "לא ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
על ליּׁשבע ׁשּלא (רמט) תכחׁשּו". "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹחברֹו,
לא ּכלֹומר, תׁשּקרּו"; "ולא ׁשּנאמר: חברֹו, ממֹון ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָֹֹּכפירת
יֹונה ׁשּלא (רנ) .ּביד לחבר ׁשּיׁש ּבממֹון לּׁשקר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּתּׁשבע
(רנא) אחיו". את איׁש ּתֹונּו "אל ׁשּנאמר: ּוממּכר, ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָּבמּקח
עמיתֹו"; את איׁש תֹונּו "ולא ׁשּנאמר: ּבדברים, יֹונה ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹׁשּלא
ּבדברים, הּגר את להֹונֹות ׁשּלא (רנב) ּדברים. אֹונאת ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹזֹו
ּבמּקח הּגר את להֹונֹות ׁשּלא (רנג) תֹונה". לא "וגר ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּנאמר:
עבד להחזיר ׁשּלא (רנד) תלחצּנּו". "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּוממּכר,
"לא ׁשּנאמר: לארץ, ׁשּבחּוצה לאדֹוניו יׂשראל לארץ ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּברח
זה, עבד להֹונֹות ׁשּלא (רנה) אדניו". אל עבד ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹתסּגיר
לֹו, ּבּטֹוב יבחר אׁשר ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ" ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
"ּכל ׁשּנאמר: ואלמנה, יתֹום לעּנֹות ׁשּלא (רנו) ּתֹונּנּו". ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלא
עברי ּבעבד לעבד ׁשּלא (רנז) תעּנּון". לא ויתֹום, ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹאלמנה
(רנח) עבד". עבדת ּבֹו תעבד "לא ׁשּנאמר: עבד, ֱֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹעבֹודת
ממּכרת יּמכרּו "לא ׁשּנאמר: עבד, ממּכרת אֹותֹו למּכר ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹׁשּלא
"לא ׁשּנאמר: ,ּבפר עברי ּבעבד לעבד ׁשּלא (רנט) ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹעבד".
עברי ּבעבד לעבד הּגֹוי להּניח ׁשּלא (רס) ."ּבפר בֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹתרּדה
(רסא) ."לעיני ּבפר ירּדּנּו "לא ׁשּנאמר: ,ּבפר לֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּנמּכר
ימׁשל "לא ׁשּנאמר: לאחר, עברּיה אמה למּכר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹׁשּלא
ׁשאר היעּודה עברּיה מאמה למנע ׁשּלא (רסב) ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹלמכרּה".
יגרע"; לא ועֹונתּה, ּכסּותּה "ׁשארּה ׁשּנאמר: ועֹונה, ְְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹּכסּות
ּתאר יפת אׁשת למּכר ׁשּלא (רסג) הּנׁשים. לׁשאר הּדין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹוהּוא
לכּבׁש ׁשּלא (רסד) ּתמּכרּנה". "לא ׁשּנאמר: ׁשפחה, ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹלהיֹות

ּבּה". תתעּמר "לא ׁשּנאמר: ׁשפחה, להיֹות ּתאר יפת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹאׁשת
(רסו) ."רע אׁשת תחמד "לא ׁשּנאמר: לחמד, ׁשּלא ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ(רסה)
(רסז) ."רע ּבית תתאּוה "לא ׁשּנאמר: להתאּוֹות, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּלא
המחּבר מן מלאכה ּגמר ּבׁשעת ׁשּלא הּׂשכיר יאכל ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻׁשּלא
ׁשּלא (רסח) תניף". לא "וחרמׁש ׁשּנאמר: ּבֹו, עֹוׂשה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹׁשהּוא
ענבים "ואכלּת ׁשּנאמר: אכילתֹו, על יתר הּׂשכיר ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָיּקח
יתעּלם ׁשּלא (רסט) תּתן". לא ,ּכלי ואל ;ׂשבע ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּכנפׁש
ׁשּלא (רע) להתעּלם". תּוכל "לא ׁשּנאמר: האבדה, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמן
"לא ׁשּנאמר: ,ּבּדר מּׂשאּה ּתחת רֹובצת ּבהמה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹלהּניח
ּבמּדה, עול לעׂשֹות ׁשּלא (רעא) ."אחי חמֹור ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָֹתראה
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבּמׁשּפט"; עול תעׂשּו "לא ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
(רעב) הּמּדה. ּבמׁשּפט עול ּתעׂשּו לא מזהיר: ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשהּכתּוב
"לא ׁשּנאמר: ואיפה, איפה ואבן אבן אצלנּו להיֹות ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
ׁשּנאמר: הּמׁשּפט, לעּול ׁשּלא (רעג) וגֹו'". ּבבית ל ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹיהיה
ׁשּנאמר: ׁשחד, לּקח ׁשּלא (רעד) ּבּמׁשּפט". עול תעׂשּו ְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ"לא
ׁשּנאמר: ּבּדין, ּגדֹול לכּבד ׁשּלא (רעה) תּקח". לא ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"וׁשחד,
מאדם ּבּדין הּדּין יירא ׁשּלא (רעו) ּגדֹול". ּפני תהּדר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ"ולא
על לרחם ׁשּלא (רעז) איׁש". מּפני תגּורּו "לא ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹרע,
ׁשּלא (רעח) ּבריבֹו". תהּדר לא "ודל, ׁשּנאמר: ּבּדין, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹעני
מׁשּפט תּטה "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, אדם מׁשּפט ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלהּטֹות
הּמּזיק על לרחם ׁשּלא (רעט) ּבמצוֹות. אביֹון ּזה ;"ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹאבינ
להּטֹות ׁשּלא (רפ) ."עינ תחֹוס "לא ׁשּנאמר: קנסֹות, ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבדיני
יתֹום". ּגר מׁשּפט תּטה "לא ׁשּנאמר: ויתֹומים, ּגרים ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹמׁשּפט
עּמֹו, חברֹו ואין ּדינין מּבעלי מאחד לׁשמע ׁשּלא ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹ(רפא)

(רפב) ׁשוא". ׁשמע תּׂשא "לא אחריׁשּנאמר: לנטֹות ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
המזּכין על יֹותר המחּיבין היּו אם נפׁשֹות, ּבדברי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָרּבים
ׁשּלא (רפג) לרעת". רּבים אחרי תהיה "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאחד,
ׁשּנאמר: נפׁשֹות, ּבדיני ּתחּלה זכּות ׁשּלּמד מי חֹובה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָילּמד
אדם ּבּדּינין למּנֹות ׁשּלא (רפד) לנטת". רב, על תענה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹ"ולא
ּבחכמֹות חכם ׁשהּוא ּפי על אף ּתֹורה, ּבדיני חכם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאינֹו
ׁשּלא (רפה) ּבּמׁשּפט". פנים תּכירּו "לא ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹאחרֹות,
(רפו) ׁשקר". עד ּברע תענה "לא ׁשּנאמר: ּבׁשקר, ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹלהעיד
רׁשע, עם יד ּתׁשת "אל ׁשּנאמר: עברה, ּבעל יעיד ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
"לא ׁשּנאמר: קרֹוב, יעיד ׁשּלא (רפז) חמס". עד ְֱִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹלהית
יּומתּו ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבנים"; על אבֹות ְְְְִִִֶַַָָָָֹיּומתּו
ׁשּלא (רפח) ּקרֹובים. לׁשאר הּדין והּוא ּבנים, ּבעדּות ְְְְִִִִֵֶַָָָֹאבֹות
אחד עד יקּום "לא ׁשּנאמר: אחד, עד ּפי על הּדין ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלכרת
(רצ) תרצח". "לא ׁשּנאמר: נקי, להרג ׁשּלא (רפט) ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָֹֹֹּבאיׁש".
ּגּופֹו עדים ׁשני ׁשּיראּו עד הּדעת, ּבאמד הּדין לחּת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (רצא) ּתהרג". אל וצּדיק "ונקי ׁשּנאמר: ּדבר, ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשל
"ועד ׁשּנאמר: נפׁשֹות, ּבדיני ּבֹו ׁשהעיד ּבּדין העד ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָיֹורה
קדם הריגה מחּיב להרג ׁשּלא (רצב) בנפׁש". יענה לא ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֻאחד,
לפני עמדֹו עד הרצח, ימּות "ולא ׁשּנאמר: ּבּדין, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעמד
אֹותֹו הֹורגין אּלא הרֹודף, על לחּוס ׁשּלא (רצג) ְִֵֵֶֶַָָָָָֹהעדה".
ׁשּנאמר: ערותֹו, יגּלה אֹו ויהרגּנּו לּנרּדף ׁשּיּגיע ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹקדם
לענׁש ׁשּלא (רצד) ."עינ תחֹוס לא ּכּפּה, את ְֲֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ"וקּצתה
ׁשּלא (רצה) ּדבר". תעׂשה לא "ולּנערה ׁשּנאמר: ְֱֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהאנּוס,
לנפׁש ּכפר תּקחּו "ולא ׁשּנאמר: הרֹוצח, מן ּכפר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלּקח
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ׁשּנאמר: ּבׁשגגה, רֹוצח ּבגלּות ּכפר לּקח ׁשּלא (רצו) ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹרֹוצח".
לעמד ׁשּלא (רצז) מקלטֹו". עיר אל לנּוס כפר, תקחּו ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹֹֹ"ולא
ׁשּלא (רצח) ."רע ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: הּדם, ֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹעל
(רצט) ."ּבבית ּדמים תׂשים "ולא ׁשּנאמר: מכׁשֹול, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹלהּניח
תּתן לא עּור, "ולפני ׁשּנאמר: ,ּבּדר ּתם להכׁשיל ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא
מלקּות, המחּיב ּבמלקּות להֹוסיף ׁשּלא (ש) ְְְְְְִִֶַַַָֹֹֻמכׁשל".
ׁשּנאמר: לרּגל, ׁשּלא (שא) יֹוסיף". ּפן יֹוסיף; "לא ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּנאמר:

(שב) ."ּבעּמי רכיל תל ׁשּנאמר:"לא ּבּלב, לׂשנא ׁשּלא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
אדם ּפני להלּבין ׁשּלא (שג) ."ּבלבב אחי את תׂשנא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ"לא
תּׂשא ולא ,עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמּיׂשראל,
(שה) תּקם". "לא ׁשּנאמר: לנקם, ׁשּלא (שד) חטא". ְְֱִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹעליו
על אם לּקח ׁשּלא (שו) תּטר". "ולא ׁשּנאמר: לנטר, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (שז) הּבנים". על האם תּקח "לא ׁשּנאמר: ֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּבנים,
(שח) יגּלח". לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: הּנתק, ׂשער ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹלגּלח
הּצרעת". ּבנגע "הּׁשמר ׁשּנאמר: צרעת, סימני לתלׁש ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
לא "אׁשר ׁשּנאמר: איתן, ּבנחל ולזרע לעבד ׁשּלא ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ(שט)
ׁשּנאמר: מכּׁשף, להחיֹות ׁשּלא (שי) יּזרע". ולא ּבֹו, ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹיעבד
מּצרכי ּבדבר חתן יתחּיב ׁשּלא (שיא) תחּיה". לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ"מכּׁשפה
ּבהן, וכּיֹוצא החֹומה ּוׁשמירת צבא ּכגֹון ׁשנתֹו, ּכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָצּבּור
(שיב) ּדבר". לכל עליו יעבר ולא ּבּצבא, יצא "לא ְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
מּכל תסּור "לא ׁשּנאמר: ּדין, ּבית ּפי על להמרֹות ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
מצוֹות על להֹוסיף ׁשּלא (שיג) ."ל יּגידּו אׁשר ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹהּדבר
ּפה, על ׁשּקּבלּו ּבפרּוׁשּה ּבין ׁשּבכתב ּתֹורה ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּתֹורה,
אתֹו - אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
מּכל לגרע ׁשּלא (שיד) עליו". תסף לא לעׂשֹות; ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹתׁשמרּו
ׁשּלא (שטו) מּמּנּו". תגרע "ולא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹמצוֹות
ׁשּלא (שטז) תקּלל". לא "אלהים ׁשּנאמר: הּדּין, ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹלקּלל
יׂשראל, ארץ יׁשיבת ראׁש אֹו הּמל והּוא הּנׂשיא, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלקּלל
אחד לקּלל ׁשּלא (שיז) תאר". לא ,בעּמ "ונׂשיא ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (שיח) חרׁש". תקּלל "לא ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמּׁשאר
יּומת". מֹות ואּמֹו, אביו "ּומקּלל ׁשּנאמר: ואם, אב ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלקּלל
ואּמֹו, אביו "ּומּכה ׁשּנאמר: ואם, אב להּכֹות ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ(שיט)
ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (שכ) יּומת". ְְֱֲֶֶֶַַַָָָָֹמֹות
לתחּום חּוץ להּל ׁשּלא (שכא) מלאכה". כל תעׂשה ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹ"לא
איׁש יצא "אל ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּדרכים ּכהֹולכי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמדינה
תבערּו "לא ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, לענׁש ׁשּלא (שכב) ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹמּמקמֹו".
ּבראׁשֹון מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (שכג) מׁשבתיכם". ּבכל ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאׁש

ׁשּנאמר: ּפסח, (שכד)ׁשל ּבהם". יעׂשה לא מלאכה "ּכל ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
"ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר ּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי מלאכה לעׂשֹות ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּבחג מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (שכה) ּבהם". יעׂשה לא ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמלאכה
תעׂשּו". לא עבדה מלאכת "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר ְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשבּועֹות,
ׁשּנאמר הּׁשביעי, לחדׁש ּבאחד מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ(שכו)
לעׂשֹות ׁשּלא (שכז) תעׂשּו". לא עבדה מלאכת "ּכל ְֲֲֲֶֶֶַַָָֹֹֹּבֹו:
לא מלאכה "וכל ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹמלאכה
חג, ׁשל ּבראׁשֹון מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (שכח) ְֲֲִֶֶַַַָָָֹתעׂשּו".
ׁשּלא (שכט) תעׂשּו". לא עבדה מלאכת "ּכל ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
"ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר חג, ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום מלאכה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָלעׂשֹות
אם, ערות לגּלֹות ׁשּלא (של) תעׂשּו". לא עבדה ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹמלאכת

לגּלֹות ׁשּלא (שלא) ערותּה". תגּלה לא היא, אּמ" ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
(שלב) תגּלה". לא אחֹות "ערות ׁשּנאמר: אחֹות, ְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָֹערות
אבי אׁשת "ערות ׁשּנאמר: אב, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
מן אֹו האב מן אחֹותֹו ערות לגּלֹות ׁשּלא (שלג) תגּלה". ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹלא
אחֹות ,אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת "ערות ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהאם,
ּבת ערות לגּלֹות ׁשּלא (שלד) ערותּה". תגּלה לא - ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהיא
ערות לגּלֹות ׁשּלא (שלה) ."ּבנ ּבת "ערות ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּבן,
(שלו) ערותן". תגּלה לא ,ּבּת ּבת "אֹו ׁשּנאמר: הּבת, ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבת
מּפני ּבּתֹורה? נתּפרׁשה לא ולּמה הּבת; ערות לגּלֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי הּבת; מן ׁשתק הּבת, ּבת ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָׁשאסר
לגּלֹות ׁשּלא (שלז) עריֹות. ּכׁשאר ּתֹורה, מּגּופי הּבת ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאּסּור
תגּלה". לא ּובּתּה אּׁשה "ערות ׁשּנאמר: ּובּתּה, אּׁשה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹערות
ּבת "את ׁשּנאמר: ּבנּה, ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ(שלח)
ׁשּנאמר: ּבּתּה, ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ׁשּלא (שלט) ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבנּה".
אחֹות ערות לגּלֹות ׁשּלא (שמ) תּקח". לא ּבּתּה ּבת ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹ"ואת
ׁשּלא (שמא) תגּלה". לא אּמ אחֹות "ערות ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהאם,
לא אבי אחֹות "ערות ׁשּנאמר: האב, אחֹות ערות ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹלגּלֹות
ׁשּנאמר: האב, אחי אׁשת ערות לגּלֹות ׁשּלא (שמב) ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹתגּלה".
לגּלֹות ׁשּלא (שמג) היא". ּדדת תקרב, לא אׁשּתֹו ְְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ"אל
(שמד) תגּלה". לא ,ּכּלת "ערות ׁשּנאמר: הּבן, אׁשת ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹערות
אחי אׁשת "ערות ׁשּנאמר: אח, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
אׁשּתֹו, אחֹות ערות לגּלֹות ׁשּלא (שמה) תגּלה". ְְְְֲִֵֶֶַַַֹֹלא
לגּלֹות ׁשּלא (שמו) תּקח". לא אחתּה אל "ואּׁשה ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
תקרב". לא - טמאתּה ּבנּדת אּׁשה "ואל ׁשּנאמר: נּדה, ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻערות
אׁשת "ואל ׁשּנאמר: איׁש, אׁשת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ(שמז)
עם לׁשּכב ׁשּלא (שמח) לזרע". ׁשכבּת תּתן לא - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹעמית
לזרע". ׁשכבּת תּתן לא ּבהמה "ּובכל ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבהמה,
לא "ואּׁשה ׁשּנאמר: עליה, ּבהמה אּׁשה ּתביא ׁשּלא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ(שמט)
זכר, עם לׁשּכב ׁשּלא (שנ) לרבעּה". בהמה לפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹתעמד
ערות לגּלֹות ׁשּלא (שנא) תׁשּכב". לא - זכר "ואת ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (שנב) תגּלה". לא אבי "ערות ׁשּנאמר: עצמֹו, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהאב
אבי אחי "ערות ׁשּנאמר: עצמֹו, האב אחי ערות ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלגּלֹות
המביאין ּבדברים לעריֹות לקרב ׁשּלא (שנג) תגּלה". ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּנאמר: ּוקפיצה, ּורמיזה ונּׁשּוק חּבּוק ּכגֹון ערוה, ּגּלּוי ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָלידי
מּפי ערוה"; לגּלֹות תקרבּו לא ּבׂשרֹו, ׁשאר ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ"אל
ּגּלּוי לידי המביאה לקרבה אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּׁשמּועה
"לא ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבת ממזר יּׂשא ׁשּלא (שנד) ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹערוה.
והיא קדׁשה, ּתהיה ׁשּלא (שנה) ה'". ּבקהל ממזר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹיבא
קדׁשה". תהיה "לא ׁשּנאמר: וקּדּוׁשין, ּכתּבה ּבלא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻהּנבעלת
לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ּגרּוׁשתֹו המגרׁש יחזיר ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ(שנו)
לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל "לא ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
מיבמּה, חּוץ זר לאיׁש היבמה ּתּנׂשא ׁשּלא (שנז) ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹלקחּתּה".
האֹונס יגרׁש ׁשּלא (שנח) הּמת". אׁשת תהיה "לא ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (שנט) ימיו". ּכל ׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: ְֱֲֶֶֶַַַָָָָָֹֹאנּוסתֹו,
יּוכל "לא ּבֹו: ׁשּנאמר אׁשּתֹו, את רע ׁשם מֹוציא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹיגרׁש
יׂשראל, ּבת סריס יּקח ׁשּלא (שס) ימיו". ּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹלׁשּלחּה
מּכל זכר לסרס ׁשּלא (שסא) ּדּכא". פצּוע יבא "לא ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
"ּובארצכם ׁשּנאמר: ועֹוף, חּיה ּבהמה ולא אדם לא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּמינין,
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ׁשּנאמר: ּבׁשגגה, רֹוצח ּבגלּות ּכפר לּקח ׁשּלא (רצו) ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹרֹוצח".
לעמד ׁשּלא (רצז) מקלטֹו". עיר אל לנּוס כפר, תקחּו ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹֹֹ"ולא
ׁשּלא (רצח) ."רע ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: הּדם, ֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹעל
(רצט) ."ּבבית ּדמים תׂשים "ולא ׁשּנאמר: מכׁשֹול, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹלהּניח
תּתן לא עּור, "ולפני ׁשּנאמר: ,ּבּדר ּתם להכׁשיל ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא
מלקּות, המחּיב ּבמלקּות להֹוסיף ׁשּלא (ש) ְְְְְְִִֶַַַָֹֹֻמכׁשל".
ׁשּנאמר: לרּגל, ׁשּלא (שא) יֹוסיף". ּפן יֹוסיף; "לא ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּנאמר:

(שב) ."ּבעּמי רכיל תל ׁשּנאמר:"לא ּבּלב, לׂשנא ׁשּלא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
אדם ּפני להלּבין ׁשּלא (שג) ."ּבלבב אחי את תׂשנא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ"לא
תּׂשא ולא ,עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמּיׂשראל,
(שה) תּקם". "לא ׁשּנאמר: לנקם, ׁשּלא (שד) חטא". ְְֱִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹעליו
על אם לּקח ׁשּלא (שו) תּטר". "ולא ׁשּנאמר: לנטר, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (שז) הּבנים". על האם תּקח "לא ׁשּנאמר: ֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּבנים,
(שח) יגּלח". לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: הּנתק, ׂשער ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹלגּלח
הּצרעת". ּבנגע "הּׁשמר ׁשּנאמר: צרעת, סימני לתלׁש ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
לא "אׁשר ׁשּנאמר: איתן, ּבנחל ולזרע לעבד ׁשּלא ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ(שט)
ׁשּנאמר: מכּׁשף, להחיֹות ׁשּלא (שי) יּזרע". ולא ּבֹו, ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹיעבד
מּצרכי ּבדבר חתן יתחּיב ׁשּלא (שיא) תחּיה". לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ"מכּׁשפה
ּבהן, וכּיֹוצא החֹומה ּוׁשמירת צבא ּכגֹון ׁשנתֹו, ּכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָצּבּור
(שיב) ּדבר". לכל עליו יעבר ולא ּבּצבא, יצא "לא ְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
מּכל תסּור "לא ׁשּנאמר: ּדין, ּבית ּפי על להמרֹות ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
מצוֹות על להֹוסיף ׁשּלא (שיג) ."ל יּגידּו אׁשר ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹהּדבר
ּפה, על ׁשּקּבלּו ּבפרּוׁשּה ּבין ׁשּבכתב ּתֹורה ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּתֹורה,
אתֹו - אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
מּכל לגרע ׁשּלא (שיד) עליו". תסף לא לעׂשֹות; ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹתׁשמרּו
ׁשּלא (שטו) מּמּנּו". תגרע "ולא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹמצוֹות
ׁשּלא (שטז) תקּלל". לא "אלהים ׁשּנאמר: הּדּין, ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹלקּלל
יׂשראל, ארץ יׁשיבת ראׁש אֹו הּמל והּוא הּנׂשיא, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלקּלל
אחד לקּלל ׁשּלא (שיז) תאר". לא ,בעּמ "ונׂשיא ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (שיח) חרׁש". תקּלל "לא ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמּׁשאר
יּומת". מֹות ואּמֹו, אביו "ּומקּלל ׁשּנאמר: ואם, אב ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלקּלל
ואּמֹו, אביו "ּומּכה ׁשּנאמר: ואם, אב להּכֹות ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ(שיט)
ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (שכ) יּומת". ְְֱֲֶֶֶַַַָָָָֹמֹות
לתחּום חּוץ להּל ׁשּלא (שכא) מלאכה". כל תעׂשה ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹ"לא
איׁש יצא "אל ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּדרכים ּכהֹולכי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמדינה
תבערּו "לא ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, לענׁש ׁשּלא (שכב) ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹמּמקמֹו".
ּבראׁשֹון מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (שכג) מׁשבתיכם". ּבכל ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאׁש

ׁשּנאמר: ּפסח, (שכד)ׁשל ּבהם". יעׂשה לא מלאכה "ּכל ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
"ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר ּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי מלאכה לעׂשֹות ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּבחג מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (שכה) ּבהם". יעׂשה לא ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמלאכה
תעׂשּו". לא עבדה מלאכת "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר ְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשבּועֹות,
ׁשּנאמר הּׁשביעי, לחדׁש ּבאחד מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ(שכו)
לעׂשֹות ׁשּלא (שכז) תעׂשּו". לא עבדה מלאכת "ּכל ְֲֲֲֶֶֶַַָָֹֹֹּבֹו:
לא מלאכה "וכל ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹמלאכה
חג, ׁשל ּבראׁשֹון מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (שכח) ְֲֲִֶֶַַַָָָֹתעׂשּו".
ׁשּלא (שכט) תעׂשּו". לא עבדה מלאכת "ּכל ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
"ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר חג, ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום מלאכה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָלעׂשֹות
אם, ערות לגּלֹות ׁשּלא (של) תעׂשּו". לא עבדה ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹמלאכת

לגּלֹות ׁשּלא (שלא) ערותּה". תגּלה לא היא, אּמ" ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
(שלב) תגּלה". לא אחֹות "ערות ׁשּנאמר: אחֹות, ְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָֹערות
אבי אׁשת "ערות ׁשּנאמר: אב, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
מן אֹו האב מן אחֹותֹו ערות לגּלֹות ׁשּלא (שלג) תגּלה". ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹלא
אחֹות ,אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת "ערות ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהאם,
ּבת ערות לגּלֹות ׁשּלא (שלד) ערותּה". תגּלה לא - ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהיא
ערות לגּלֹות ׁשּלא (שלה) ."ּבנ ּבת "ערות ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּבן,
(שלו) ערותן". תגּלה לא ,ּבּת ּבת "אֹו ׁשּנאמר: הּבת, ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבת
מּפני ּבּתֹורה? נתּפרׁשה לא ולּמה הּבת; ערות לגּלֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי הּבת; מן ׁשתק הּבת, ּבת ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָׁשאסר
לגּלֹות ׁשּלא (שלז) עריֹות. ּכׁשאר ּתֹורה, מּגּופי הּבת ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאּסּור
תגּלה". לא ּובּתּה אּׁשה "ערות ׁשּנאמר: ּובּתּה, אּׁשה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹערות
ּבת "את ׁשּנאמר: ּבנּה, ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ(שלח)
ׁשּנאמר: ּבּתּה, ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ׁשּלא (שלט) ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבנּה".
אחֹות ערות לגּלֹות ׁשּלא (שמ) תּקח". לא ּבּתּה ּבת ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹ"ואת
ׁשּלא (שמא) תגּלה". לא אּמ אחֹות "ערות ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהאם,
לא אבי אחֹות "ערות ׁשּנאמר: האב, אחֹות ערות ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹלגּלֹות
ׁשּנאמר: האב, אחי אׁשת ערות לגּלֹות ׁשּלא (שמב) ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹתגּלה".
לגּלֹות ׁשּלא (שמג) היא". ּדדת תקרב, לא אׁשּתֹו ְְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ"אל
(שמד) תגּלה". לא ,ּכּלת "ערות ׁשּנאמר: הּבן, אׁשת ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹערות
אחי אׁשת "ערות ׁשּנאמר: אח, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
אׁשּתֹו, אחֹות ערות לגּלֹות ׁשּלא (שמה) תגּלה". ְְְְֲִֵֶֶַַַֹֹלא
לגּלֹות ׁשּלא (שמו) תּקח". לא אחתּה אל "ואּׁשה ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
תקרב". לא - טמאתּה ּבנּדת אּׁשה "ואל ׁשּנאמר: נּדה, ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻערות
אׁשת "ואל ׁשּנאמר: איׁש, אׁשת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ(שמז)
עם לׁשּכב ׁשּלא (שמח) לזרע". ׁשכבּת תּתן לא - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹעמית
לזרע". ׁשכבּת תּתן לא ּבהמה "ּובכל ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבהמה,
לא "ואּׁשה ׁשּנאמר: עליה, ּבהמה אּׁשה ּתביא ׁשּלא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ(שמט)
זכר, עם לׁשּכב ׁשּלא (שנ) לרבעּה". בהמה לפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹתעמד
ערות לגּלֹות ׁשּלא (שנא) תׁשּכב". לא - זכר "ואת ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (שנב) תגּלה". לא אבי "ערות ׁשּנאמר: עצמֹו, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהאב
אבי אחי "ערות ׁשּנאמר: עצמֹו, האב אחי ערות ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלגּלֹות
המביאין ּבדברים לעריֹות לקרב ׁשּלא (שנג) תגּלה". ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּנאמר: ּוקפיצה, ּורמיזה ונּׁשּוק חּבּוק ּכגֹון ערוה, ּגּלּוי ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָלידי
מּפי ערוה"; לגּלֹות תקרבּו לא ּבׂשרֹו, ׁשאר ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ"אל
ּגּלּוי לידי המביאה לקרבה אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּׁשמּועה
"לא ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבת ממזר יּׂשא ׁשּלא (שנד) ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹערוה.
והיא קדׁשה, ּתהיה ׁשּלא (שנה) ה'". ּבקהל ממזר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹיבא
קדׁשה". תהיה "לא ׁשּנאמר: וקּדּוׁשין, ּכתּבה ּבלא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻהּנבעלת
לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ּגרּוׁשתֹו המגרׁש יחזיר ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ(שנו)
לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל "לא ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
מיבמּה, חּוץ זר לאיׁש היבמה ּתּנׂשא ׁשּלא (שנז) ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹלקחּתּה".
האֹונס יגרׁש ׁשּלא (שנח) הּמת". אׁשת תהיה "לא ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (שנט) ימיו". ּכל ׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: ְֱֲֶֶֶַַַָָָָָֹֹאנּוסתֹו,
יּוכל "לא ּבֹו: ׁשּנאמר אׁשּתֹו, את רע ׁשם מֹוציא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹיגרׁש
יׂשראל, ּבת סריס יּקח ׁשּלא (שס) ימיו". ּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹלׁשּלחּה
מּכל זכר לסרס ׁשּלא (שסא) ּדּכא". פצּוע יבא "לא ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
"ּובארצכם ׁשּנאמר: ועֹוף, חּיה ּבהמה ולא אדם לא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּמינין,
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נב           
      

מּקהל איׁש יׂשראל על למּנֹות ׁשּלא (שסב) תעׂשּו". ְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹלא
(שסג) נכרי". איׁש עלי לתת תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגרים,
סּוסים". לֹו ירּבה "לא ׁשּנאמר: סּוסים, הּמל ירּבה ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּלא

ׁש לֹו(שסד) ירּבה "ולא ׁשּנאמר: נׁשים, הּמל ירּבה ּלא ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ׁשּנאמר: וזהב, ּכסף הּמל לֹו ירּבה ׁשּלא (שסה) ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹנׁשים".

מאד". לֹו ירּבה לא וזהב, ְְְְֶֶֶַָָֹֹ"וכסף
למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹֹאּלּו
אֹותן וכל ודקּדּוקיהן; ּופרטֹותיהן ּוכללֹותיהן הן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבסיני,
היא ּומצוה, מצוה ּכל ׁשל והּבאּורין והּדקּדּוקין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהּכללֹות
מצוֹות ויׁש ּדין. ּבית מּפי ּדין ּבית ׁשּקּבלּו ּפה ׁשּבעל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָּתֹורה
נביאים אֹותן וקבעּו ּתֹורה, מּתן אחר ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָאחרֹות
ונר מגּלה, מקרא ּכגֹון - יׂשראל ּבכל ּופׁשטּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָוחכמים,
מצוה לכל ויׁש וערּובין. וידים, ּבאב, ּתׁשעה ותענית ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֻחנּכה,
זה. ּבחּבּור יתּבאר והּכל ודקּדּוקין; ּפרּוׁשין מאּלּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּומצוה
ּולׁשמרם, לקּבלם אנּו חּיבין - ׁשּנתחּדׁשּו הּמצוֹות אּלּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּכל
על ּתֹוספת ואינן וכו'"; הּדבר מן תסּור "לא ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ולא עליו תסף "לא ּתֹורה, הזהירה מה ועל הּתֹורה. ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹמצוֹות
ולֹומר ּדבר, לחּדׁש רּׁשאי נביא יהיה ׁשּלא ממּנּו"? ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹתגרע
למצוֹות להֹוסיפּה זֹו ּבמצוה צּוהּו הּוא ּברּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָׁשהּקדֹוׁש
עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות הּׁשׁש מאּלּו אחת לחּסר אֹו ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּתֹורה,
ּבאֹותֹו ׁשּיהיה נביא עם ּדין ּבית הֹוסיפּו אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָמצוֹות.
אין - ּגזרה ּדר אֹו הֹוראה, ּדר אֹו ּתּקנה, ּדר מצוה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּזמן
לעׂשֹות צּוה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש אמרּו לא ׁשהרי ּתֹוספת; ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹזֹו
היּו ּכן, אמרּו ואּלּו ּבעֹונתּה. הּמגּלה לקרֹות אֹו ְְְְְִִִֵֵַָָָָָערּוב
עם ׁשהּנביאים אֹומרים, אנּו ּכ אּלא הּתֹורה. על ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָמֹוסיפין
להזּכיר ּכדי ּבעֹונתּה הּמגּלה לקרֹות וצּוּו ּתּקנּו ּדין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָּבית
והיה לנּו, ׁשעׂשה ּותׁשּועֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְְֶֶַָָָָָָָָָׁשבחיו
לּדֹורֹות להֹודיע ּוכדי ּולהּללֹו, לברכֹו ּכדי לׁשוענּו ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָקרֹוב
גֹוי "ּומי ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ּׁשהבטיחנּו מה ׁשאמת ְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּבאים

ל אׁשר ּכלּגדֹול, היא זֹו ּדר ועל אליו". קרבים אלהים ֹו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ
לא ּובין עׂשה ּבין סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ּומצוה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָֹמצוה

ֲֶַתעׂשה.

ה'תש"ע אייר י"ד רביעי יום

     


B ,רּבנּו מׁשה ּדת עּקר ׁשהן הּמצוֹות ּכל ּבֹו אכלל - ≈∆ƒְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
הּוא, ּברּו ׁשמֹו יחּוד ּכגֹון - הּכל ּתחּלת אֹותם להֹודיע ְְְְְִִִִַַַָָָֹוצרי
הּמּדע'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי זרה. עבֹודה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואּסּור

 ּבהן ׁשּנצטּוינּו ּתדירֹות, ׁשהן הּמצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆≈ƒְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
ׁשמע, קריאת ּכגֹון - ּתמיד ּולזכרֹו הּמקֹום את לאהב ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹּכדי
אֹות ׁשהּוא לפי ּבכלל, ּומילה ּוברכֹות; ּותפּלין, ְְְְְִִִִִִֶָָָָּותפּלה,
ולא ּתפּלין לא ׁשם ׁשאין ּבׁשעה ּתמיד להזּכיר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבבׂשרנּו
אהבה'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ּבהן. וכּיֹוצא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָציצית

Ï ידּועים ּבזמּנים ׁשהן הּמצֹות ּכל ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
זמּנים'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ּומֹועדֹות. ׁשּבת, ּכגֹון -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

Ú קּדּוׁשין ּכגֹון - ּבעילה ׁשל המצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִִִֶֶַָֹ
נׁשים'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי וחליצה. ויּבּום ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוגרּוׁשין,

 ,אסּורֹות ּביאֹות ׁשל מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¬ƒƒְְֲִִֶֶֹ
האּלּו ענינים ׁשּבׁשני לפי - אסּורֹות מאכלֹות ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּומצוֹות
ּובמאכלֹות ּבעריֹות האּמֹות, מן והבּדילנּו הּמקֹום ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָֻקּדׁשנּו

העּמים",אס מן אתכם "ואבּדל נאמר: ּובׁשניהם ּורֹות, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
זה, ספר ׁשם וקראתי העּמים". מן אתכם הבּדלּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"אׁשר

קדּׁשה'. ְֵֶָֻ'ספר
 ׁשאסר מי ּבהן אדם ׁשּיתחּיב מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆ƒƒְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

זה, ספר ׁשם וקראתי ּונדרים. ׁשבּועֹות ּכגֹון - ּבדברים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָעצמֹו
הפלאה'. ְֵֶַָָ'ספר

Ú ּכגֹון - הארץ ּבזרע ׁשהם מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ
הּנגללין מצוֹות ּוׁשאר ּותרּומֹות, ּומעׂשרֹות ויֹובלֹות, ְְְְְְְְִִִִִַַַָָׁשמּטין

זרעים'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי מענינם. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָעּמהן
 וקרּבנֹות מקּדׁש ּבבנין ׁשהם מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ

עבֹודה'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי הּתמידין. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָצּבּור
Ú .הּיחיד ּבקרּבנֹות ׁשהן מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

קרּבנֹות'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי
Ú .וטמאֹות ּבטהרֹות ׁשהן מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¬ƒƒְְְְְֳִֵֶֶָֹֻ

טהרה'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי
Ú  ,לחברֹו אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆««»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ

זה, ספר ׁשם וקראתי ּבּגּוף. אֹו ּבּממֹון ּתחּלה הּזק ּבהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויׁש
נזיקין'. ְִִֵֶ'ספר

Ú  וקראתי ּוקנּיה. מכירה מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿≈»»ְְְְְִִִִֶָָָָֹ
ספר קנין'.ׁשם 'ספר זה, ְִֵֵֵֶֶֶָ

Ú ‰Ï ,לחברֹו אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿…»»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
ּובעלי ׁשֹומרין, ּכגֹון - הּזק ּבתחּלתן ׁשאין ּדינין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבׁשאר
מׁשּפטים'. 'ספר זה, ספר וקראתי ּוכפירֹות. ּוטענֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָחֹובֹות,

Ú ‰Ú מסּורין ׁשהן מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆«¿»»»»ְְְִִֵֶֶֹ
הּמל ודין עדּות, וקּבלת ּדין, ּבית מיתֹות ּכגֹון - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָלסנהדרין

ׁשֹופטים'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָּומלחמֹות.
הּספרים, עניני לפי זה חּבּור ׁשל הלכֹות חּלּוק הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָוזה

ההלכֹות. עניני לפי הּמצוֹות ְְְְְֲִִִִֵַַָוחּלּוק
הּדינים וכל ּומצוה מצוה מׁשּפטי ּכל לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ׁשּדי. אל ּבעזרת ההלכֹות סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנכללים

 
הּתֹורה, יסֹודי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכֹותיו
זרה עבֹודה הלכֹות ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּדעֹות, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות
.‰B‰ B ˙BÎÏ‰ׁשׁש - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«»ְְִִֵֵֶֶָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע עׂשה, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹמצוֹות
ׁשם ׁשּיׁש ּבמחׁשבה יעלה ׁשּלא (ב) אלֹוּה; ׁשם ׁשּיׁש ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלידע
מּמּנּו; ליראה (ה) לאהבֹו; (ד) ליחדֹו; (ג) ה'; זּולתי ְְְְֱֲֳִִִֶַַָָָאלֹוּה
ּדברים לאּבד ׁשּלא (ח) ׁשמֹו; לחּלל ׁשּלא (ז) לקּדׁשֹו; ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹֹ(ו)
ּבׁשמֹו; המדּבר הּנביא מן לׁשמע (ט) עליהן; ׁשמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנקרא

לנּסֹותֹו. ׁשּלא ְֶַֹ(י)
.˙BÚc ˙BÎÏ‰חמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, (א)מצוֹות ּפרטן: הּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹ
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את לאהב (ג) ּביֹודעיו; להּדּבק (ב) ּבדרכיו; ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹלהּדּמֹות
(ו) אחים; לׂשנא ׁשּלא (ה) הּגרים; את לאהב (ד) ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹהרעים;
אמללין; לעּנֹות ׁשּלא (ח) ּפנים; להלּבין ׁשּלא (ז) ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹֻלהֹוכיח;
לנטר. ׁשּלא (יא) לנקם; ׁשּלא (י) רכיל; ליל ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹֹֹ(ט)

.‰Bz eÓÏz ˙BÎÏ‰(א) - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵָָ
ויֹודעיה. מלּמדיה לכּבד (ב) ּתֹורה; ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹללמד

.ÈB‰ ˙BÁ ‰ ‰B ˙BÎÏ‰אחת ּבכללן יׁש ƒ¿¬»»»¿À«ƒְִֵַַָָ
מצוֹות וארּבעים ותׁשע עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָוחמּׁשים
עבֹודה אחר לפנֹות ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹֹלא
(ג) העינים; ּוראּית הּלב הרהּור אחר לתּור ׁשּלא (ב) ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹזרה;
ׁשּלא (ה) עבֹודתּה; ּכדר אֹותּה יעבד ׁשּלא (ד) לגּדף; ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (ז) לעצמֹו; ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ו) לּה; ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָֹֹיׁשּתחוה
צּורֹות לעׂשֹות ׁשּלא (ח) לאחרים; אפּלּו ּפסל ֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַֹלעׂשֹות
עיר לׂשרף (י) אחריה; אחרים להּדיח ׁשּלא (ט) ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹלנֹואי;
ממֹונּה; מּכל ליהנֹות ׁשּלא (יב) לבנֹותּה; ׁשּלא (יא) ְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהּנּדחת;
(טו) הּמסית; לאהב ׁשּלא (יד) לעבדּה; להסית ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ(יג)
ללּמד ׁשּלא (יז) להּצילֹו; ׁשּלא (טז) ׂשנאתֹו; לעזב ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (יט) חֹובה; עליו מּללּמד יּמנע ׁשּלא (יח) זכּות; ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹעליו
(כא) ּבׁשמּה; הּמתנּבא מן לׁשמע ׁשּלא (כ) ּבׁשמּה; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלהתנּבא
לגּור ׁשּלא (כב) ה'; ּבׁשם ואפּלּו ּבׁשקר, להתנּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
זרה; עבֹודה ּבׁשם לּׁשבע ׁשּלא (כג) ׁשקר; נביא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמהריגת
(כו) יּדעֹוני; לעׂשֹות ׁשּלא (כה) אֹוב; לעׂשֹות ׁשּלא ְֲֲִִֶֶַַֹֹ(כד)
ׁשּלא (כח) מּצבה; להקים ׁשּלא (כז) ;לּמל להעביר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא
(ל) אׁשרה; לּטע ׁשּלא (כט) מׂשּכית; אבן על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹלהׁשּתחוֹות
ליהנֹות ׁשּלא (לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה וכל זרה עבֹודה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלאּבד
ּבצּפּוי ליהנֹות ׁשּלא (לב) מׁשּמׁשיה; ּובכל זרה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹּבעבֹודה
(לד) זרה; עבֹודה לעֹובדי ּברית לכרת ׁשּלא (לג) ְְְְֱֲִִֵֶֶָָָָֹֹנעבד;
ׁשּלא (לו) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא (לה) עליהם; לחן ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹׁשּלא
(לח) לנחׁש; ׁשּלא (לז) ּובמלּבּוׁשם; ּבמנהגֹותיהם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלנהֹוג
(מא) חבר; לחּבר ׁשּלא (מ) לעֹונן; ׁשּלא (לט) לקסם; ְְְִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹֹׁשּלא
(מג) ּבאֹוב; לׁשאל ׁשּלא (מב) הּמתים; אל לדרׁש ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹׁשּלא
להּקיף ׁשּלא (מה) לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ּביּדעֹוני; לׁשאל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַֹֹֹֹׁשּלא
יעּדה ׁשּלא (מז) זקן; ּפאת להׁשחית ׁשּלא (מו) ראׁש; ְְְְְִֶֶֶַַַַָָֹֹֹּפאת
(מט) איׁש; עדי אּׁשה ּתעּדה ׁשּלא (מח) אּׁשה; עדי ְֲֲִִִִִִֶֶַָָֹאיׁש
לעׂשֹות ׁשּלא (נא) להתּגֹודד; ׁשּלא (נ) קעקע; לכּתב ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹֹֹֹׁשּלא

מת. על ְֵַָָקרחה
.‰eLz ˙BÎÏ‰החֹוטא ׁשּיׁשּוב והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְֲִֵֵֶַַַַָ

ויתוּדה. ה', לפני ְְְְִִֵֵֶֶַמחטאֹו
ׁשׁש - וׁשבעים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות וחמּׁשים ותׁשע עׂשה, מצוֹות מהם ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹעׂשרה

 
הלכֹות ׁשמע, קרּית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכֹותיו
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה. הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
.ÓL ˙ ˙BÎÏ‰קרּית לקרֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿ƒ«¿«ְְְְֲִִִִֵַַַַ

ּבּיֹום. ּפעמים ְֲִַַַַׁשמע

.È‰ ˙e ‰lÙz ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒְְְִִֵֵָָ
ּכהנים לבר (ב) יֹום; ּבכל ּבתפּלה ה' את לעבד (א) ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָֹֹעׂשה:

יֹום. ּבכל יׂשראל ְְִֵֶָָאת
˙BÎÏ‰ÔÈlÙzמצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ּתֹורה. וספר ּומזּוזה ƒ¿¿ƒƒְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ

(ב) הראׁש; על ּתפּלין להיֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹעׂשה;
(ד) הּׁשערים; ּבפתחי מזּוזה לקּבע (ג) הּיד; על ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹלקׁשרן
ספר הּמל לכּתב (ה) לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹלכּתב

ּתֹורה. ספרי ׁשני לֹו ׁשּיהיה ּכדי לעצמֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשני
.˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰על ציצית לעׂשֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒƒְְֲֲִִִִֵַַַַַ

הּכסּות. ְְֵַַּכנפי
.˙BÎa ˙BÎÏ‰ׁשמֹו את לבר והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

אכילה. ֲִַַָאחר
.‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰הּזכרים את למּול והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ»ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

הּׁשמיני. ְִִַַּבּיֹום
מצוֹות עׂשרה אחת זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנמצאּו

ֲֵעׂשה.

 
הלכֹות ׁשּבת, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה עׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות עׂשֹור, ׁשביתת הלכֹות ְְְְִִִִִֵַַָערּובין,
הלכֹות ולּולב, וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ּומּצה, חמץ ְְְְְִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
מגּלה הלכֹות ּתענּיֹות, הלכֹות החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָֹׁשקלים,

ֲַָֻוחנּכה.
.˙aL ˙BÎÏ‰,עׂשה מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«»ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ

לׁשּבת (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֶֶַָָָֹֹֹוׁשלׁש
לענׁש ׁשּלא (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ְְֲֲִִֶֶַַַָָֹֹֹּבּׁשביעי;
לקּדׁש (ה) ּבׁשּבת; לּגבּול חּוץ לצאת ׁשּלא (ד) ְְְְֵֵֶַַַַָָָֹּבׁשּבת;

ּבזכירה. ְִִַָהּיֹום
‰.ÔÈe ˙BÎÏסֹופרים מּדברי והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈ƒְְְְֲִִִִִֵֵַַַ

הּמנין. מן ְְִִֵַָָואינּה
.B ˙˙ÈL ˙BÎÏ‰ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ«»ְְְְִִֵֵַַָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצוֹות
(ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) מּמלאכה; ּבֹו ְְְֲִִֶַָָָָֹֹלׁשּבת

ּבֹו. ולׁשּתֹות לאכל ׁשּלא (ד) ּבֹו; ְְְְֱִִֶֶַֹֹלהתעּנֹות
.B BÈ ˙˙ÈL ˙BÎÏ‰עׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ«ְְְִֵֵֵֶָָ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַֹמצוֹות
לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ּפסח; ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (א) ּפרטן: ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹהּוא
לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ּפסח; ׁשל ּבּׁשביעי לׁשּבת (ג) מלאכה; ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבֹו
ׁשּלא (ו) הּׁשבּועֹות; חג ּביֹום לׁשּבת (ה) מלאכה; ְְְִֶַַָָָֹֹּבֹו
ׁשּלא (ח) הּׁשנה; ּבראׁש לׁשּבת (ז) מלאכה; ּבֹו ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹלעׂשֹות
ׁשּלא (י) חג; ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (ט) מלאכה; ּבֹו ְְֲִִֶֶַַָָָֹֹלעׂשֹות
ׁשּלא (יב) חג; ׁשל ּבּׁשמיני לׁשּבת (יא) מלאכה; ּבֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹלעׂשֹות

מלאכה. ּבֹו ְֲַָָלעׂשֹות
.‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿»≈«»ְְְִִֵֶָָָֹ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹמצוֹות
ּולמעלה; הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
חמץ לאכל ׁשּלא (ג) עׂשר; מארּבעה ׂשאֹור להׁשּבית ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ(ב)
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נג            
      

את לאהב (ג) ּביֹודעיו; להּדּבק (ב) ּבדרכיו; ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹלהּדּמֹות
(ו) אחים; לׂשנא ׁשּלא (ה) הּגרים; את לאהב (ד) ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹהרעים;
אמללין; לעּנֹות ׁשּלא (ח) ּפנים; להלּבין ׁשּלא (ז) ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹֻלהֹוכיח;
לנטר. ׁשּלא (יא) לנקם; ׁשּלא (י) רכיל; ליל ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹֹֹ(ט)

.‰Bz eÓÏz ˙BÎÏ‰(א) - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵָָ
ויֹודעיה. מלּמדיה לכּבד (ב) ּתֹורה; ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹללמד

.ÈB‰ ˙BÁ ‰ ‰B ˙BÎÏ‰אחת ּבכללן יׁש ƒ¿¬»»»¿À«ƒְִֵַַָָ
מצוֹות וארּבעים ותׁשע עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָוחמּׁשים
עבֹודה אחר לפנֹות ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹֹלא
(ג) העינים; ּוראּית הּלב הרהּור אחר לתּור ׁשּלא (ב) ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹזרה;
ׁשּלא (ה) עבֹודתּה; ּכדר אֹותּה יעבד ׁשּלא (ד) לגּדף; ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (ז) לעצמֹו; ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ו) לּה; ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָֹֹיׁשּתחוה
צּורֹות לעׂשֹות ׁשּלא (ח) לאחרים; אפּלּו ּפסל ֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַֹלעׂשֹות
עיר לׂשרף (י) אחריה; אחרים להּדיח ׁשּלא (ט) ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹלנֹואי;
ממֹונּה; מּכל ליהנֹות ׁשּלא (יב) לבנֹותּה; ׁשּלא (יא) ְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהּנּדחת;
(טו) הּמסית; לאהב ׁשּלא (יד) לעבדּה; להסית ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ(יג)
ללּמד ׁשּלא (יז) להּצילֹו; ׁשּלא (טז) ׂשנאתֹו; לעזב ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (יט) חֹובה; עליו מּללּמד יּמנע ׁשּלא (יח) זכּות; ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹעליו
(כא) ּבׁשמּה; הּמתנּבא מן לׁשמע ׁשּלא (כ) ּבׁשמּה; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלהתנּבא
לגּור ׁשּלא (כב) ה'; ּבׁשם ואפּלּו ּבׁשקר, להתנּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
זרה; עבֹודה ּבׁשם לּׁשבע ׁשּלא (כג) ׁשקר; נביא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמהריגת
(כו) יּדעֹוני; לעׂשֹות ׁשּלא (כה) אֹוב; לעׂשֹות ׁשּלא ְֲֲִִֶֶַַֹֹ(כד)
ׁשּלא (כח) מּצבה; להקים ׁשּלא (כז) ;לּמל להעביר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא
(ל) אׁשרה; לּטע ׁשּלא (כט) מׂשּכית; אבן על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹלהׁשּתחוֹות
ליהנֹות ׁשּלא (לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה וכל זרה עבֹודה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלאּבד
ּבצּפּוי ליהנֹות ׁשּלא (לב) מׁשּמׁשיה; ּובכל זרה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹּבעבֹודה
(לד) זרה; עבֹודה לעֹובדי ּברית לכרת ׁשּלא (לג) ְְְְֱֲִִֵֶֶָָָָֹֹנעבד;
ׁשּלא (לו) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא (לה) עליהם; לחן ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹׁשּלא
(לח) לנחׁש; ׁשּלא (לז) ּובמלּבּוׁשם; ּבמנהגֹותיהם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלנהֹוג
(מא) חבר; לחּבר ׁשּלא (מ) לעֹונן; ׁשּלא (לט) לקסם; ְְְִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹֹׁשּלא
(מג) ּבאֹוב; לׁשאל ׁשּלא (מב) הּמתים; אל לדרׁש ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹׁשּלא
להּקיף ׁשּלא (מה) לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ּביּדעֹוני; לׁשאל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַֹֹֹֹׁשּלא
יעּדה ׁשּלא (מז) זקן; ּפאת להׁשחית ׁשּלא (מו) ראׁש; ְְְְְִֶֶֶַַַַָָֹֹֹּפאת
(מט) איׁש; עדי אּׁשה ּתעּדה ׁשּלא (מח) אּׁשה; עדי ְֲֲִִִִִִֶֶַָָֹאיׁש
לעׂשֹות ׁשּלא (נא) להתּגֹודד; ׁשּלא (נ) קעקע; לכּתב ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹֹֹֹׁשּלא

מת. על ְֵַָָקרחה
.‰eLz ˙BÎÏ‰החֹוטא ׁשּיׁשּוב והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְֲִֵֵֶַַַַָ

ויתוּדה. ה', לפני ְְְְִִֵֵֶֶַמחטאֹו
ׁשׁש - וׁשבעים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות וחמּׁשים ותׁשע עׂשה, מצוֹות מהם ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹעׂשרה

 
הלכֹות ׁשמע, קרּית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכֹותיו
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה. הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
.ÓL ˙ ˙BÎÏ‰קרּית לקרֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿ƒ«¿«ְְְְֲִִִִֵַַַַ

ּבּיֹום. ּפעמים ְֲִַַַַׁשמע

.È‰ ˙e ‰lÙz ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒְְְִִֵֵָָ
ּכהנים לבר (ב) יֹום; ּבכל ּבתפּלה ה' את לעבד (א) ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָֹֹעׂשה:

יֹום. ּבכל יׂשראל ְְִֵֶָָאת
˙BÎÏ‰ÔÈlÙzמצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ּתֹורה. וספר ּומזּוזה ƒ¿¿ƒƒְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ

(ב) הראׁש; על ּתפּלין להיֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹעׂשה;
(ד) הּׁשערים; ּבפתחי מזּוזה לקּבע (ג) הּיד; על ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹלקׁשרן
ספר הּמל לכּתב (ה) לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹלכּתב

ּתֹורה. ספרי ׁשני לֹו ׁשּיהיה ּכדי לעצמֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשני
.˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰על ציצית לעׂשֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒƒְְֲֲִִִִֵַַַַַ

הּכסּות. ְְֵַַּכנפי
.˙BÎa ˙BÎÏ‰ׁשמֹו את לבר והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

אכילה. ֲִַַָאחר
.‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰הּזכרים את למּול והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ»ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

הּׁשמיני. ְִִַַּבּיֹום
מצוֹות עׂשרה אחת זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנמצאּו

ֲֵעׂשה.

 
הלכֹות ׁשּבת, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה עׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות עׂשֹור, ׁשביתת הלכֹות ְְְְִִִִִֵַַָערּובין,
הלכֹות ולּולב, וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ּומּצה, חמץ ְְְְְִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
מגּלה הלכֹות ּתענּיֹות, הלכֹות החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָֹׁשקלים,

ֲַָֻוחנּכה.
.˙aL ˙BÎÏ‰,עׂשה מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«»ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ

לׁשּבת (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֶֶַָָָֹֹֹוׁשלׁש
לענׁש ׁשּלא (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ְְֲֲִִֶֶַַַָָֹֹֹּבּׁשביעי;
לקּדׁש (ה) ּבׁשּבת; לּגבּול חּוץ לצאת ׁשּלא (ד) ְְְְֵֵֶַַַַָָָֹּבׁשּבת;

ּבזכירה. ְִִַָהּיֹום
‰.ÔÈe ˙BÎÏסֹופרים מּדברי והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈ƒְְְְֲִִִִִֵֵַַַ

הּמנין. מן ְְִִֵַָָואינּה
.B ˙˙ÈL ˙BÎÏ‰ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ«»ְְְְִִֵֵַַָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצוֹות
(ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) מּמלאכה; ּבֹו ְְְֲִִֶַָָָָֹֹלׁשּבת

ּבֹו. ולׁשּתֹות לאכל ׁשּלא (ד) ּבֹו; ְְְְֱִִֶֶַֹֹלהתעּנֹות
.B BÈ ˙˙ÈL ˙BÎÏ‰עׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ«ְְְִֵֵֵֶָָ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַֹמצוֹות
לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ּפסח; ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (א) ּפרטן: ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹהּוא
לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ּפסח; ׁשל ּבּׁשביעי לׁשּבת (ג) מלאכה; ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבֹו
ׁשּלא (ו) הּׁשבּועֹות; חג ּביֹום לׁשּבת (ה) מלאכה; ְְְִֶַַָָָֹֹּבֹו
ׁשּלא (ח) הּׁשנה; ּבראׁש לׁשּבת (ז) מלאכה; ּבֹו ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹלעׂשֹות
ׁשּלא (י) חג; ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (ט) מלאכה; ּבֹו ְְֲִִֶֶַַָָָֹֹלעׂשֹות
ׁשּלא (יב) חג; ׁשל ּבּׁשמיני לׁשּבת (יא) מלאכה; ּבֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹלעׂשֹות

מלאכה. ּבֹו ְֲַָָלעׂשֹות
.‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿»≈«»ְְְִִֵֶָָָֹ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹמצוֹות
ּולמעלה; הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
חמץ לאכל ׁשּלא (ג) עׂשר; מארּבעה ׂשאֹור להׁשּבית ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ(ב)
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נד           
      

(ה) ׁשבעה; ּכל חמץ ּתערבת לאכל ׁשּלא (ד) ׁשבעה; ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹּכל
ּכל חמץ יּמצא ׁשּלא (ו) ׁשבעה; ּכל חמץ יראה ְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹׁשּלא
ּביציאת לסּפר (ח) הּפסח; ּבלילי מּצה לאכל (ז) ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשבעה;

הּלילה. ּבאֹותֹו ְְְִִַַַָמצרים
.ÏeÏÂ ‰Â BL ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿À»¿»ְְִִֵָָָֹ

ּבתׁשרי; ּבאחד ׁשֹופר קֹול לׁשמע (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה;
ּבּמקּדׁש לּולב לּטל (ג) החג; ימי ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ(ב)

החג. ימי ׁשבעת ְְִֵֶַָָּכל
.ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰איׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ƒְְֲִִִִֵֵַַַָ

וׁשנה. ׁשנה ּבכל הּׁשקל ְְֲִֶֶַַָָָָָמחצית
.L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰לחּׁשב והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ«…∆ְְְֲִִֵֵַַַַ

וחדׁש חדׁש ּכל ּתחּלת הּוא יֹום ּבאיזה חדׁשים ולקּבע ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹולידע
הּׁשנה. ְֵֵַָָָמחדׁשי

.˙B ˙BÎÏ‰ולזעק להתעּנֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿«¬ƒְְְְְְֲִִִִֵַַַַֹ
הּצּבּור. על ׁשּתבֹוא ּגדֹולה צרה עת ּבכל ה' ְְְִִֵֵֶַַָָָָָלפני

.‰ÁÂ ‰ ˙BÎÏ‰עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»«¬À»ְְְֲִִֵֵֵָָ
הּמנין. מן ואינן סֹופרים, ְְְְִִִִִֵֵַָָמּדברי

- ּוׁשלׁשים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנמצאּו
לא מצוֹות עׂשרה וׁשׁש עׂשה, מצוֹות מהן עׂשרה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹּתׁשע

סֹופרים. מּדברי מצוֹות ׁשלׁש ּבֹו ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹתעׂשה;

 
הלכֹות איׁשּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
הלכֹות ּבתּולה, נערה הלכֹות וחליצה, יּבּום הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין,

ָׂשֹוטה.
.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒְְְְְִִִֵֵַַָָ

לּׂשא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
ּכתּבה ּבלא אּׁשה ּתּבעל ׁשּלא (ב) וקּדּוׁשין; ּבכתּבה ְְְְִִִִִִֵֶָָָָָֹֹֻֻאּׁשה
לפרֹות (ד) ועֹונה; ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא (ג) ְְְְְְִִִִֵֶַָֹוקּדּוׁשין;

מּמּנה. ְְִִֶָולרּבֹות
.ÈLe ˙BÎÏ‰מצות (א) – מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿≈ƒְְְְִִִֵֵַָָ

ּגרּוׁשתֹו יחזיר ׁשּלא (ב) ּבספר; המגרׁש ׁשּיגרׁש והּוא ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעׂשה,
ִִֵֶמּׁשּנּׂשאת.

.‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ«¬ƒ»ְְְִִֵֵָָָֹ
(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹמצוֹות
עד זר לאיׁש יבמה ּתּנׂשא ׁשּלא (ג) לחלץ; (ב) ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹליּבם;

מעליה. הּיבם רׁשּות ְֵֶֶַָָָָָׁשּתסּור
.‰Ïe˙a ‰ ˙BÎÏ‰ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¬»¿»ְְִִֵֵָָָָֹ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצוֹות
יגרׁש ׁשּלא (ג) אנּוסתֹו; האֹונס ׁשּיּׂשא (ב) המפּתה; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלקנס
ּבעלּה ּתחת רע ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב (ד) ֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאֹונס;

אׁשּתֹו. את רע ׁשם מֹוציא יגרׁש ׁשּלא (ה) ְְְִִֵֵֶֶַָָֹלעֹולם;
.‰ËBN ˙BÎÏ‰מצות (א) – מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»ְְְִִִֵַָָָֹ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; הּסדּורה הּקנאֹות ּכתֹורת לׂשֹוטה ְְְְֲֶַַַַַָָָָֹלעׂשֹות

לבֹונה. עליו לּתן ׁשּלא (ג) קרּבנּה; על ׁשמן ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹלּתן

מהן - עׂשרה ׁשבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַֹּתׁשע

 
ּביאה, אּסּורי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשלׁש, ְְְִִִִִֵֶָָָָֹהלכֹותיו

ׁשחיטה. הלכֹות אסּורֹות, מאכלֹות ְְְֲֲִִִַָָהלכֹות
.‰‡Èa Èe‡ ˙BÎÏ‰מצוֹות ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ≈ƒ»ְְְִִִֵֶַָָֹ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשלׁשים וׁשׁש עׂשה, מצות אחת -ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
) האם; על לבא ׁשּלא (א) ּפרטן: עלהּוא לבא ׁשּלא ב) ְֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ

אׁשת ּבת לבעל ׁשּלא (ד) אחֹות; לבעל ׁשּלא (ג) אב; ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹאׁשת
ׁשּלא (ז) ּבת; לבעל ׁשּלא (ו) הּבן; ּבת לבעל ׁשּלא (ה) ְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹאב;
לּׂשא ׁשּלא (ט) ּובּתּה; אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ח) הּבת; ּבת ְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹלבעל
ׁשּלא (יא) ּבּתּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (י) ּבנּה; ּובת ְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹאּׁשה
ׁשּלא (יג) אם; אחֹות לבעל ׁשּלא (יב) אב; אחֹות ְְֲֲִִֵֶֶָֹֹֹֹלבעל
(טו) הּבן; אׁשת לבעל ׁשּלא (יד) האב; אחי אׁשת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹלבעל
(יז) אׁשּתֹו; אחֹות לבעל ׁשּלא (טז) אח; אׁשת לבעל ְְְֲִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹׁשּלא
עליה; ּבהמה אּׁשה ּתביא ׁשּלא (יח) ּבהמה; עם לׁשּכב ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
(כא) אב; ערות לגּלֹות ׁשּלא (כ) זכר; עם לׁשּכב ׁשּלא ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹ(יט)
איׁש; אׁשת לבעל ׁשּלא (כב) האב; אחי ערות לגּלֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
(כה) ּבּגֹוים; להתחּתן ׁשּלא (כד) נּדה; לבעל ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹֹ(כג)
ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כו) ּבּקהל; ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא ְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כז) ּבּקהל; מּלבֹוא מצרי ְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָֹׁשליׁשי
(כט) ּבּקהל; ממזר יבֹוא ׁשּלא (כח) ּבּקהל; מּלבֹוא ְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאדֹומי
ּבהמה אפּלּו זכר, לסרס ׁשּלא (ל) ּבּקהל; סריס יבֹוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא (לב) אלמנה; ּגדֹול ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לא) ועֹוף; ְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹחּיה
ׁשּיּׂשא (לג) קּדּוׁשין; ּבלא אפּלּו אלמנה, ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹיבעל
ּגרּוׁשה; ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לד) ּבנערּותּה; ּבתּולה ּגדֹול ְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹֹּכהן
ׁשּלא (לז) חללה; יּׂשא ׁשּלא (לו) זֹונה; יּׂשא ׁשּלא ֲִִֶֶֶָָָָָֹֹֹ(לה)

ּבעל. ׁשּלא ואפּלּו העריֹות, מּכל לאחת אדם ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹיקרב
.˙Be‡ ˙BÏÎ‡ ˙BÎÏ‰ועׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿«¬»¬ְְְְִִֵֶֶָָ

לא מצוֹות ועׂשרים וארּבע עׂשה, מצוֹות ארּבע - ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַֹמצוֹות
וחּיה, ּבהמה ּבסימני לבּדק (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹתעׂשה;
העֹוף, ּבסימני לבּדק (ב) לטהֹורה; טמאה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלהבּדיל
להבּדיל ּדגים, ּבסימני לבּדק (ג) לטהֹור; טמא ּבין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹלהבּדיל
ּבין להבּדיל חגבים, ּבסימני לבּדק (ד) לטהֹור; טמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹּבין
ׁשּלא (ו) טמאה; וחּיה ּבהמה לאכל ׁשּלא (ה) לטהֹור; ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹטמא
ׁשּלא (ח) טמאים; ּדגים לאכל ׁשּלא (ז) טמא; עֹוף ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא (י) הארץ; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (ט) העֹוף; ׁשרץ ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹלאכל
ּכׁשּתצא הּפרֹות ּתֹולעת לאכל ׁשּלא (יא) הארץ; רמׂש ְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
נבלה; לאכל ׁשּלא (יג) הּמים; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (יב) ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹלארץ;
טרפה; לאכל ׁשּלא (טו) הּנסקל; ּבׁשֹור ליהנֹות ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ(יד)
(יח) ּדם; לאכל ׁשּלא (יז) החי; מן אבר לאכל ׁשּלא ֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ(טז)
ּגיד לאכל ׁשּלא (יט) טהֹורה; ּבהמה חלב לאכל ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹֹׁשּלא
לבּׁשלֹו; ׁשּלא (כא) ּבחלב; ּבׂשר לאכל ׁשּלא (כ) ְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹהּנׁשה;
קלי לאכל ׁשּלא (כג) חדׁש; ּתבּואה לחם לאכל ׁשּלא ְֱֱִֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ(כב)
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ׁשּלא (כה) החדׁש; מן ּכרמל לאכל ׁשּלא (כד) החדׁש; ְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמן
לאכל ׁשּלא (כז) הּכרם; ּכלאי לאכל ׁשּלא (כו) ערלה; ְְֱֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹֹלאכל

.נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא (כח) ְִֵֶֶֶֶֶֹטבל;
.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵָָָֹ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא (ב) יאכל; ּכ ואחר ְְְְְִִֶֶַַַָֹֹֹֹלׁשחט,
האם לּקח ׁשּלא (ד) ועֹוף; חּיה ּדם לכּסֹות (ג) אחד; ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּביֹום
הּבנים. על לקחּה אם האם, לׁשּלח (ה) הּבנים; ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל

מהן - ׁשבעים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות וׁשּׁשים ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַֹׁשמֹונה

 
הלכֹות ׁשבּועֹות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ארּבע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכֹותיו

וחרמים. ערכין הלכֹות נזירּות, הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרים,
.˙BL ˙BÎÏ‰מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְִִִֵֵַַַָָָ

ּפר הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ׁשּלאעׂשה, (א) טן: ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
(ג) לּׁשוא; ׁשמֹו את לּׂשא ׁשּלא (ב) לּׁשקר; ּבׁשמֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹליּׁשבע
(ה) ממֹון; ּכפירת על ליּׁשבע ׁשּלא (ד) ּבפּקדֹון; לכּפר ְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא

ּבאמת. ּבׁשמֹו ְֱִִֶֶַָליּׁשבע
.ÌÈ ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒְְְְִִִִֵַָָָֹ

ׁשּיׁשמר (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹעׂשה,
(ג) ּדברֹו; יחל ׁשּלא (ב) ׁשּנדר; ּכמֹו ויעׂשה ׂשפתיו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹמֹוצא
המפרׁש נדרים הפר הּוא וזה הּׁשבּועה, אֹו הּנדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיּופר

ׁשּבכתב. ְִֶַָָּבּתֹורה
.˙È ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְְִִִִֵֶֶַָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָֹעׂשה,
(ג) נזרֹו; ימי ּכל ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ּפרע; הּנזיר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיגּדל
ׁשּלהן; חמץ ואפּלּו יין, ּתערבת ולא יין הּנזיר יׁשּתה ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹׁשּלא
(ו) צּמּוקין; יאכל ׁשּלא (ה) לחים; ענבים יאכל ׁשּלא ֲִִִִֶֶַַַָֹֹֹֹ(ד)
יּכנס ׁשּלא (ח) זּגין; יאכל ׁשּלא (ז) חרצּנים; יאכל ְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹֹׁשּלא
על ׁשּיגּלח (י) לּמתים; יּטּמא ׁשּלא (ט) הּמת; ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹלאהל

ּכׁשּיּטּמא. אֹו נזירּותֹו ּכׁשּיׁשלים ְְְְְִִִֶֶַַַָָָהּקרּבנֹות,
.ÌÈÁ ÈÎ ˙BÎÏ‰חמׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒְְִִֵֵֶַָָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹמצוֹות
ערכי ּדין הּוא וזה ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר אדם ּבערכי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלדּון
ּדין (ד) ּבּתים; ערכי ּדין (ג) ּבהמה; ערכי ּדין (ב) ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָאדם;
חרם; יּמכר ׁשּלא (ו) נכסיו; מחרים ּדין (ה) ׂשדֹות; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹערכי

חרם. יּגאל ׁשּלא ִֵֵֶֶָֹ(ז)
- ועׂשרים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה וחמׁש עׂשה, מצוֹות מהן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹעׂשר

 
הלכֹות ּכלאים, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשבע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכֹותיו
הלכֹות מעׂשרֹות, הלכֹות ּתרּומֹות, הלכֹות ענּיים, ְְְְְְֲִִִִִַַַמּתנֹות
ּכהּנה, מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות רבעי, ונטע ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמעׂשר

ויֹובל. ׁשמּטה ְְְִִֵָהלכֹות

.ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰וזה תעׂשה; לא מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿«ƒְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ
לזרע ׁשּלא (ב) ּכלאים; זרעים לזרע ׁשּלא (א) ּפרטן: ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּוא
(ד) ּכלאים; ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ג) ּבּכרם; ירק אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתבּואה
ללּבׁש ׁשּלא (ה) ּכאחד; ּבהמה ּבכלאי מלאכה לעׂשֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשּלא

ְִִַּכלאים.
.ÌÈ ˙B ˙BÎÏ‰- מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¿¬ƒƒְְְְִִֵֵֶָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשבע
לקט; להּניח (ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא (ב) ּפאה; להּניח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ(א)
ׁשּלא (ו) ּבּכרם; עֹוללֹות לעזב (ה) הּלקט; ילּקט ׁשּלא ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ(ד)
ּפרט ילּקט ׁשּלא (ח) הּכרם; ּפרט לעזב (ז) הּכרם; ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹיעֹולל
הּׁשכחה; לקחת יׁשּוב ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח (ט) ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּכרם;
יד; ּבמּסת צדקה לּתן (יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ(יא)

העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא ְְִֵֶֶַַָָֹ(יג)
.˙B ˙BÎÏ‰ׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֶַָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצוֹות
(ג) מעׂשר; ּתרּומת להפריׁש (ב) ּגדֹולה; ּתרּומה ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָלהפריׁש
על יפריׁש אּלא לזה, זה ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות יקּדים ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
אפּלּו יאכל ׁשּלא (ה) ּתרּומה; זר יאכל ׁשּלא (ד) ְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹהּסדר;
ּתרּומה; ערל יאכל ׁשּלא (ו) ּתרּומה; ׂשכירֹו אֹו ּכהן ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹּתֹוׁשב
חללה ּתאכל ׁשּלא (ח) ּתרּומה; טמא ּכהן יאכל ׁשּלא ְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹ(ז)

המ מן ולא הּקדׁשים.ּתרּומה, מן ּורם ְְֳִִִַַָָָֹ
. ˙BÎÏ‰מעׂשר להפריׁש והיא - אחת עׂשה מצות ƒ¿«¬≈ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַ

ללוּים. ולּתנֹו הּזריעה, מּׁשני וׁשנה ׁשנה ּבכל ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָראׁשֹון
.È Ë ÈL  ˙BÎÏ‰מצוֹות ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒְְִִֵֵַָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָֹֹ
ּדמיו להֹוציא ׁשּלא (ב) ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּפרטן:
ׁשּלא (ג) וסיכה; ּוׁשתּיה מאכילה חּוץ האדם, צרכי ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָֹּבׁשאר
לאכל ׁשּלא (ה) ּבאנינּות; לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; ְְְְְְֱֲִֶֶֶַָָָֹֹֹֻלאכלֹו
מעׂשר לאכל ׁשּלא (ו) לירּוׁשלים; חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני ֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמעׂשר
חּוץ יצהר מעׂשר לאכל ׁשּלא (ז) לירּוׁשלים; חּוץ ְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹֹּתירֹוׁש
להאכל ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי נטע להיֹות (ח) ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻלירּוׁשלים;
להתוּדֹות (ט) ּדבר; לכל ׁשני ּכמעׂשר לבעליו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבירּוׁשלים

הּמעׂשר. ֲִֵַַוּדּוי
.ÈÏL ‰‰k ˙B ‡L Ì ÌÈk ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿¿À»∆«¿ƒ
מצות ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
ּולהעלֹותן ּבּכּורים להפריׁש (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹלא
(ג) לירּוׁשלים; חּוץ ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא (ב) ְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹלּמקּדׁש;
זרֹוע לתת (ה) לּכהן; חּלה להפריׁש (ד) עליהן; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹלקרֹות
לפּדֹות (ז) הּגז; ראׁשית לֹו לּתן (ו) לּכהן; וקבה ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּולחיים
ולתת חמֹור ּפטר לפּדֹות (ח) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולתת הּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבכֹור
לפּדֹותֹו. רצה לא אם חמֹור, ּפטר לערף (ט) לּכהן; ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹּפדיֹונֹו

.ÏBÈ ‰L ˙BÎÏ‰- מצוֹות ּוׁשּתים עׂשרים ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»¿≈ְְְְִִִִֵֶַָָ
הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּתׁשע
ׁשּלא (ב) ּבּׁשביעית; מּמלאכה הארץ ׁשּתׁשּבת (א) ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹּפרטן:
האילן עבֹודת יעבד ׁשּלא (ג) זֹו; ּבׁשנה הארץ עבֹודת ְֲֲֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹיעבד
ׁשּלא (ה) הּקֹוצרים; ּכנגד הּספיח יקצר ׁשּלא (ד) זֹו; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבׁשנה
ּׁשּתֹוציא מה ׁשּיׁשמיט (ו) הּבֹוצרים; ּכנגד הּנזירים ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַֹיבצר
יתּבע ולא יּגׂש ׁשּלא (ח) הלואתֹו; ּכל ׁשּיׁשמיט (ז) ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹהארץ;
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נה            
      

ׁשּלא (כה) החדׁש; מן ּכרמל לאכל ׁשּלא (כד) החדׁש; ְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמן
לאכל ׁשּלא (כז) הּכרם; ּכלאי לאכל ׁשּלא (כו) ערלה; ְְֱֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹֹלאכל

.נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא (כח) ְִֵֶֶֶֶֶֹטבל;
.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵָָָֹ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא (ב) יאכל; ּכ ואחר ְְְְְִִֶֶַַַָֹֹֹֹלׁשחט,
האם לּקח ׁשּלא (ד) ועֹוף; חּיה ּדם לכּסֹות (ג) אחד; ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּביֹום
הּבנים. על לקחּה אם האם, לׁשּלח (ה) הּבנים; ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל

מהן - ׁשבעים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות וׁשּׁשים ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַֹׁשמֹונה

 
הלכֹות ׁשבּועֹות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ארּבע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכֹותיו

וחרמים. ערכין הלכֹות נזירּות, הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרים,
.˙BL ˙BÎÏ‰מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְִִִֵֵַַַָָָ

ּפר הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ׁשּלאעׂשה, (א) טן: ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
(ג) לּׁשוא; ׁשמֹו את לּׂשא ׁשּלא (ב) לּׁשקר; ּבׁשמֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹליּׁשבע
(ה) ממֹון; ּכפירת על ליּׁשבע ׁשּלא (ד) ּבפּקדֹון; לכּפר ְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא

ּבאמת. ּבׁשמֹו ְֱִִֶֶַָליּׁשבע
.ÌÈ ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒְְְְִִִִֵַָָָֹ

ׁשּיׁשמר (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹעׂשה,
(ג) ּדברֹו; יחל ׁשּלא (ב) ׁשּנדר; ּכמֹו ויעׂשה ׂשפתיו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹמֹוצא
המפרׁש נדרים הפר הּוא וזה הּׁשבּועה, אֹו הּנדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיּופר

ׁשּבכתב. ְִֶַָָּבּתֹורה
.˙È ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְְִִִִֵֶֶַָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָֹעׂשה,
(ג) נזרֹו; ימי ּכל ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ּפרע; הּנזיר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיגּדל
ׁשּלהן; חמץ ואפּלּו יין, ּתערבת ולא יין הּנזיר יׁשּתה ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹׁשּלא
(ו) צּמּוקין; יאכל ׁשּלא (ה) לחים; ענבים יאכל ׁשּלא ֲִִִִֶֶַַַָֹֹֹֹ(ד)
יּכנס ׁשּלא (ח) זּגין; יאכל ׁשּלא (ז) חרצּנים; יאכל ְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹֹׁשּלא
על ׁשּיגּלח (י) לּמתים; יּטּמא ׁשּלא (ט) הּמת; ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹלאהל

ּכׁשּיּטּמא. אֹו נזירּותֹו ּכׁשּיׁשלים ְְְְְִִִֶֶַַַָָָהּקרּבנֹות,
.ÌÈÁ ÈÎ ˙BÎÏ‰חמׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒְְִִֵֵֶַָָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹמצוֹות
ערכי ּדין הּוא וזה ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר אדם ּבערכי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלדּון
ּדין (ד) ּבּתים; ערכי ּדין (ג) ּבהמה; ערכי ּדין (ב) ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָאדם;
חרם; יּמכר ׁשּלא (ו) נכסיו; מחרים ּדין (ה) ׂשדֹות; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹערכי

חרם. יּגאל ׁשּלא ִֵֵֶֶָֹ(ז)
- ועׂשרים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה וחמׁש עׂשה, מצוֹות מהן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹעׂשר

 
הלכֹות ּכלאים, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשבע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכֹותיו
הלכֹות מעׂשרֹות, הלכֹות ּתרּומֹות, הלכֹות ענּיים, ְְְְְְֲִִִִִַַַמּתנֹות
ּכהּנה, מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות רבעי, ונטע ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמעׂשר

ויֹובל. ׁשמּטה ְְְִִֵָהלכֹות

.ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰וזה תעׂשה; לא מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿«ƒְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ
לזרע ׁשּלא (ב) ּכלאים; זרעים לזרע ׁשּלא (א) ּפרטן: ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּוא
(ד) ּכלאים; ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ג) ּבּכרם; ירק אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתבּואה
ללּבׁש ׁשּלא (ה) ּכאחד; ּבהמה ּבכלאי מלאכה לעׂשֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשּלא

ְִִַּכלאים.
.ÌÈ ˙B ˙BÎÏ‰- מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¿¬ƒƒְְְְִִֵֵֶָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשבע
לקט; להּניח (ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא (ב) ּפאה; להּניח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ(א)
ׁשּלא (ו) ּבּכרם; עֹוללֹות לעזב (ה) הּלקט; ילּקט ׁשּלא ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ(ד)
ּפרט ילּקט ׁשּלא (ח) הּכרם; ּפרט לעזב (ז) הּכרם; ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹיעֹולל
הּׁשכחה; לקחת יׁשּוב ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח (ט) ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּכרם;
יד; ּבמּסת צדקה לּתן (יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ(יא)

העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא ְְִֵֶֶַַָָֹ(יג)
.˙B ˙BÎÏ‰ׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֶַָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצוֹות
(ג) מעׂשר; ּתרּומת להפריׁש (ב) ּגדֹולה; ּתרּומה ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָלהפריׁש
על יפריׁש אּלא לזה, זה ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות יקּדים ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
אפּלּו יאכל ׁשּלא (ה) ּתרּומה; זר יאכל ׁשּלא (ד) ְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹהּסדר;
ּתרּומה; ערל יאכל ׁשּלא (ו) ּתרּומה; ׂשכירֹו אֹו ּכהן ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹּתֹוׁשב
חללה ּתאכל ׁשּלא (ח) ּתרּומה; טמא ּכהן יאכל ׁשּלא ְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹ(ז)

המ מן ולא הּקדׁשים.ּתרּומה, מן ּורם ְְֳִִִַַָָָֹ
. ˙BÎÏ‰מעׂשר להפריׁש והיא - אחת עׂשה מצות ƒ¿«¬≈ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַ

ללוּים. ולּתנֹו הּזריעה, מּׁשני וׁשנה ׁשנה ּבכל ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָראׁשֹון
.È Ë ÈL  ˙BÎÏ‰מצוֹות ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒְְִִֵֵַָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָֹֹ
ּדמיו להֹוציא ׁשּלא (ב) ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּפרטן:
ׁשּלא (ג) וסיכה; ּוׁשתּיה מאכילה חּוץ האדם, צרכי ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָֹּבׁשאר
לאכל ׁשּלא (ה) ּבאנינּות; לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; ְְְְְְֱֲִֶֶֶַָָָֹֹֹֻלאכלֹו
מעׂשר לאכל ׁשּלא (ו) לירּוׁשלים; חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני ֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמעׂשר
חּוץ יצהר מעׂשר לאכל ׁשּלא (ז) לירּוׁשלים; חּוץ ְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹֹּתירֹוׁש
להאכל ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי נטע להיֹות (ח) ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻלירּוׁשלים;
להתוּדֹות (ט) ּדבר; לכל ׁשני ּכמעׂשר לבעליו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבירּוׁשלים

הּמעׂשר. ֲִֵַַוּדּוי
.ÈÏL ‰‰k ˙B ‡L Ì ÌÈk ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿¿À»∆«¿ƒ
מצות ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
ּולהעלֹותן ּבּכּורים להפריׁש (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹלא
(ג) לירּוׁשלים; חּוץ ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא (ב) ְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹלּמקּדׁש;
זרֹוע לתת (ה) לּכהן; חּלה להפריׁש (ד) עליהן; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹלקרֹות
לפּדֹות (ז) הּגז; ראׁשית לֹו לּתן (ו) לּכהן; וקבה ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּולחיים
ולתת חמֹור ּפטר לפּדֹות (ח) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולתת הּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבכֹור
לפּדֹותֹו. רצה לא אם חמֹור, ּפטר לערף (ט) לּכהן; ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹּפדיֹונֹו

.ÏBÈ ‰L ˙BÎÏ‰- מצוֹות ּוׁשּתים עׂשרים ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»¿≈ְְְְִִִִֵֶַָָ
הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּתׁשע
ׁשּלא (ב) ּבּׁשביעית; מּמלאכה הארץ ׁשּתׁשּבת (א) ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹּפרטן:
האילן עבֹודת יעבד ׁשּלא (ג) זֹו; ּבׁשנה הארץ עבֹודת ְֲֲֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹיעבד
ׁשּלא (ה) הּקֹוצרים; ּכנגד הּספיח יקצר ׁשּלא (ד) זֹו; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבׁשנה
ּׁשּתֹוציא מה ׁשּיׁשמיט (ו) הּבֹוצרים; ּכנגד הּנזירים ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַֹיבצר
יתּבע ולא יּגׂש ׁשּלא (ח) הלואתֹו; ּכל ׁשּיׁשמיט (ז) ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹהארץ;
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נו           
      

יאּבד ׁשּלא ּכדי הּׁשמּטה קדם מּלהלוֹות יּמנע ׁשּלא (ט) ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהּלוה;
חמּׁשים; ׁשנת לקּדׁש (יא) ׁשבע; ׁשבע ׁשנים לסּפר (י) ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹממֹונֹו;
עבדים לצאת ּכדי לתׁשרי ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ(יב)
יקצר ׁשּלא (יד) זֹו; ּבׁשנה אדמה ּתעבד ׁשּלא (יג) ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹֹחפׁשים;
ּכנגד נזיריה יבצר ׁשּלא (טו) הּקֹוצרים; ּכנגד ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹספיחיה
ׂשדה ּדין והּוא זֹו, ּבׁשנה לארץ ּגאּלה לּתן (טז) ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻהּבֹוצרים;
(יח) לצמיתּות; הארץ ּתּמכר ׁשּלא (יז) מקנה; ּוׂשדה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻאחּזה
ּבארץ לוי ׁשבט ּכל ינחל ׁשּלא (יט) חֹומה; ערי ּבּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּדין
ׁשּלא (כ) ּבה; לׁשבת מּתנה ערים להם נֹותנים אּלא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹיׂשראל,
לׁשבת ערים ללוּים לּתן (כא) ּבּבּזה; חלק לוי ׁשבט ְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָיּקח
ּגֹואלים אּלא עריהם, מגרׁש יּמכר ׁשּלא (כב) ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּומגרׁשיהם;

הּיֹובל. לאחר ּבין הּיֹובל לפני ּבין ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָלעֹולם
מהם - וׁשּׁשים ׁשבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַֹֹֹׁשלׁשים

 
הּבחירה, ּבית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ּתׁשע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכֹותיו
הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ּבֹו, והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהלכֹות
הלכֹות הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות מזּבח, אּסּורי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהלכֹות
עבֹודת הלכֹות הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ּומּוספין, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֻּתמידין

מעילה. הלכֹות הּכּפּורים, ְְִִִִַָיֹום
.‰Èa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰ׁשלׁשי - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ׁש ƒ¿≈«¿ƒ»ְְִִֵֵָָָֹ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹמצוֹות
ׁשּלא (ג) ּגזית; הּמזּבח לבנֹות ׁשּלא (ב) מקּדׁש; ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹלבנֹות
לׁשמר (ה) הּמקּדׁש; מן ליראה (ד) עליו; ּבמעלֹות ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָֹלעלֹות
הּמקּדׁש. ׁשמירת להׁשּבית ׁשּלא (ו) סביב; הּמקּדׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹאת

.Ba È„B‰ Lc˜n‰ ˙Èa ÈÏ ˙BÎÏ‰ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈≈«ƒ¿»¿»¿ƒְִֵָָ
לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֹארּבע
(ב) הּמׁשחה; ׁשמן לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָתעׂשה;
ׁשּלא (ד) מּמּנּו; לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹׁשּלא
מזּבח על להקטיר ׁשּלא (ה) הּקטרת; ּכמתּכנת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַֹֹֹלעׂשֹות
(ז) הּכתף; על הארֹון לׂשאת (ו) הּקטרת; מן חּוץ ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּקטרת
(ט) ּבּמקּדׁש; הּלוי ׁשּיעבד (ח) מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא
הּכהן לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; חברֹו ּבמלאכת אחד יעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
(יב) ּברגלים; ׁשוֹות הּמׁשמרֹות ּכל ׁשּיהיּו (יא) ְְְֲִִִֶַָָָָָָָלעבֹודה;
(יד) הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) לעבֹודה; ּכהּנה ּבגדי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻללּבׁש

האפֹוד. מעל החׁשן יּזח ִֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּלא
.Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰מצוֹות עׂשרה חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ««ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי -ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹֹ
ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ּכהן יּכנס ׁשּלא (א) ּפרטן: ְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹהּוא
קרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ג) ראׁש; ּפרּוע ּכהן לֹו ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹיּכנס
ׁשּלא (ה) ההיכל; אל עת ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא (ד) ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹּבגדים;
מן טמאים לׁשּלח (ו) עבֹודה; ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ּכהן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹיצא
טמא יּכנס ׁשּלא (ח) לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא (ז) ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהּמקּדׁש;
טבּול יׁשּמׁש ׁשּלא (י) טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט) הּבית; ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹלהר

ּבעל יּכנס ׁשּלא (יב) ורגליו; ידיו העֹובד לקּדׁש (יא) ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹיֹום;
ולּמ להיכל ׁשּלאמּום (יד) מּום; ּבעל יעבד ׁשּלא (יג) זּבח; ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ

זר. יעבד ׁשּלא (טו) עֹובר; מּום ּבעל ֲֲֵֶַַַַָֹֹֹיעבד
.aÓ Èe‡ ˙BÎÏ‰- מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ְְְְִִֵֵֶַַָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ועׂשר עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹארּבע
ׁשּלא (ב) ּתמימים; הּקרּבנֹות ּכל להקריב (א) ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹּפרטן:
יזרק ׁשּלא (ד) יׁשחט; ׁשּלא (ג) לּמזּבח; מּום ּבעל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹלהקּדיׁש
מּום ּבעל יקריב ׁשּלא (ו) חלּבֹו; יקטיר ׁשּלא (ה) ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹּדמֹו;
הּגֹוים; ּבקרּבנֹות אפּלּו מּום, ּבעל יקריב ׁשּלא (ז) ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹעֹובר;
הּמקּדׁשים; ּפסּולי לפּדֹות (ט) ּבּקדׁשים; מּום יטיל ׁשּלא ְְְֳִִִִֵֶַַָָָֹֻ(ח)
הּנקרא הּוא זה זמן וקדם והלאה. הּׁשמיני מּיֹום להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ(י)
אתנן להקריב ׁשּלא (יא) אֹותֹו; מקריבין ואין זמן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻמחּסר
ּכל למלח (יג) ּודבׁש; ׂשאֹור להקטיר ׁשּלא (יב) ְְְְְְִִִֶַַַָֹֹּומחיר;
הּקרּבנֹות. מעל ּמלח להׁשּבית ׁשּלא (יד) ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות;

.˙Ba‰ ‰Ó ˙BÎÏ‰ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈«»¿»ְְְִִֵֶָָָֹ
לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹֹמצוֹות
ּכמעׂשיה העֹולה לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָתעׂשה;
סדר (ג) העֹולה; ּבׂשר לאכל ׁשּלא (ב) הּסדר; על ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּובים
(ה) הּפנימית; החּטאת מּבׂשר לאכל ׁשּלא (ד) ְְֱִִִֶֶַַַַַַָָֹֹהחּטאת;
ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר (ו) העֹוף; ּבחּטאת יבּדיל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
חּוץ יאכלּום ׁשּלא (ח) ּבּמקּדׁש; קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהּכהנים
סדר (י) קדׁשים; מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא (ט) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה;
זריקת קדם קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (יא) ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים;
הּכתּובים מעׂשיה ּכסדר מנחה ּכל לעׂשֹות (יב) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדמים;
ׁשּלא (יד) חֹוטא; מנחת על ׁשמן יׂשים ׁשּלא (יג) ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּתֹורה;
ׁשּלא (טז) ּכהן; מנחת ּתאכל ׁשּלא (טו) לבֹונה; עליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיּתן
(יח) מנחֹות; ׁשירי הּכהנים ׁשּיאכלּו (יז) חמץ; מנחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתאפה
יאחר ׁשּלא (יט) ּבֹו; ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו נדריו ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיביא
להקריב (כ) ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבֹותיו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָנדריו

ּב הּקרּבנֹות חּוצהּכל קדׁשי להביא (כא) הּבחירה; בית ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ
חּוץ קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ

לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹלעזרה;
.ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰מצוֹות עׂשרה ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒƒ»ƒְְְְִִֵֵֶַָָ

וזה תעׂשה; לא מצות ואחת עׂשה, מצוֹות עׂשרה ׁשמֹונה -ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹ
(ב) עֹולֹות; יֹום ּבכל ּכבׂשים ׁשני להקריב (א) ּפרטן: ְְְְְְִִֵַָָָָהּוא
(ד) לכּבֹותּה; ׁשּלא (ג) יֹום; ּבכל הּמזּבח על אׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹלהדליק
יֹום; ּבכל קטרת להקטיר (ה) יֹום; ּבכל הּדׁשן את ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹלהרים
מנחה ּגדֹול ּכהן ׁשּיקריב (ז) יֹום; ּבכל נרֹות להדליק ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ(ו)
ּכבׂשים ׁשני להֹוסיף (ח) 'חבּתין'; הּנקראת והיא יֹום, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָּבכל
ראׁשי מּוסף (י) הּפנים; לחם לעׂשֹות (ט) ּבׁשּבת; ְֲִֵֶֶַַַַָָָעֹולֹות
הּתנּופה; עמר להקריב (יב) הּפסח; מּוסף (יא) ְְְֳִִֶֶַַַַַָָֹחדׁשים;
הקרבת מּיֹום ׁשבּועֹות ׁשבעה ואיׁש איׁש ּכל לסּפר ְְְִִִִִַַָָָָָֹ(יג)
עם הּלחם ׁשּתי להביא (טו) עצרת; מּוסף (יד) ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהעמר;
ראׁש מּוסף (טז) עצרת; ּביֹום הּלחם ּבגלל הּבאֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּקרּבנֹות
מּוסף (יט) החג; מּוסף (יח) צֹום; יֹום מּוסף (יז) ֶַַַַָָָהּׁשנה;

עצרת. ְֲִִֶֶׁשמיני
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.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰- מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«À¿»ƒְְְִִֵֶָָ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּתי
(ב) מּום; ּבהם ׁשהּטל אֹו ׁשּנפסלּו קדׁשים לאכל ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻ(א)
(ד) זמּנם; לאחר קדׁשים יֹותיר ׁשּלא (ג) ּפּגּול; לאכל ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (ו) ׁשּנטמאּו; קדׁשים יאכל ׁשּלא (ה) נֹותר; יאכל ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹׁשּלא
(ח) הּנֹותר; את לׂשרף (ז) הּקדׁשים; ׁשּנטמא אדם ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹיאכל

הּטמא. את ְִֵֶַָֹלׂשרף
.Èet‰ BÈ ˙BÚ ˙BÎÏ‰והיא - אחת עׂשה מצות ƒ¿¬««ƒƒְְֲִִֵַַַ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר על ּכּלן הּכּפּורים יֹום מעׂשה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשּיעׂשה
ּוׁשאר הּׂשעיר וׁשּלּוח והּוּדּויין הּקרּבנֹות מֹות, אחרי ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָּבפרׁשת

ֲָָהעבֹודה.
.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

לׁשּלם (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹעׂשה,
ּדין הּוא וזה וקרּבן, חמׁש ּבתֹוספת חטא אׁשר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהּמֹועל
הּקדׁשים. לגזז ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; לעבד ׁשּלא (ב) ְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּמֹועל;
מהן - וׁשלׁש מאה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצאּו
לא מצוֹות וחמּׁשים וׁשׁש עׂשה, מצוֹות וארּבעים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשבע

ֲֶַתעׂשה.

 
הלכֹות ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
מחּסרי הלכֹות ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵָָֻחגיגה,

ּתמּורה. הלכֹות ְְִַָָָּכּפרה,
.ÁÒt Ô˜ ˙BÎÏ‰ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿«∆«ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹמצוֹות
על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא (ב) ּבזמּנֹו; הּפסח לׁשחט (א) ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹֹּפרטן:
(ה) ׁשני; ּפסח לׁשחט (ד) אמּוריו; ּתלין ׁשּלא (ג) ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהחמץ;
(ו) עׂשר; חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה על הּפסח ּבׂשר ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלאכל
עׂשר חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה על ׁשני ּפסח ּבׂשר ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלאכל
יֹוצא ׁשּלא (ח) ּומבּׁשל; נא יאכל ׁשּלא (ז) הּׁשני; ְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻלחדׁש
מׁשּמד; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (ט) לחבּורה; חּוץ הּפסח ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֻמּבׂשר
יאכל ׁשּלא (יא) ׂשכיר; אֹו לתֹוׁשב מּמּנּו יאכיל ׁשּלא ְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹֹ(י)
עצם יׁשּבר ׁשּלא (יג) עצם; ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא (יב) ערל; ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹמּמּנּו
יׁשאיר ׁשּלא (טו) לּבקר; מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא (יד) ׁשני; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹּבפסח
יֹום חגיגת מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא (טז) לּבקר; ׁשני ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹמּפסח

ׁשליׁשי. יֹום עד עׂשר ְְִִַַָָָָארּבעה
.‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ

להראֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
ּברגלים; לׂשמח (ג) רגלים; ּבׁשלׁשה לחג (ב) ה'; ּפני ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹֹאת
לֹו ולּתן מּלׂשּמחֹו ּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ריקם; יראה ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ(ד)
הּסּכֹות ּבחג העם את להקהיל (ו) ּברגלים; ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻמּתנֹותיו

ׁשמּטה. ְְִֵָָּבמֹוצאי
.˙BBÎ ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵֵָָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא (ב) ּבכֹורֹות; ְְְְִִֵֵֶַָָֹלהפריׁש
מעׂשר להפריׁש (ד) הּבכֹור; יּפדה ׁשּלא (ג) ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹלירּוׁשלים;

עם הּמעׂשר וכללּתי ּבהמה. מעׂשר יּגאל ׁשּלא (ה) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבהמה;
עּמֹו, ּכללֹו והּכתּוב אחד, ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבכֹור
ּדם ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ּתזרק" ּדמם "ואת ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבכֹור. ודם ְְֲֵַַמעׂשר
.˙B‚‚L ˙BÎÏ‰הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

ׁשגגתֹו; על קבּועה חּטאת קרּבן הּיחיד ׁשּיקריב (א) ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָּפרטן:
עד חטא לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא מי אׁשם ׁשּיקריב ְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ(ב)
(ג) ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו, ויביא לֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּודע
ּבׁשפחה אֹו ּבגזלה החֹוטא אֹו ּבמעילה הּׁשֹוגג אׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּיקריב
(ד) וּדאי'; 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה ּבפּקדֹון, ׁשּכפר אֹו ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָחרּופה
עׁשיר היה אם ידּועֹות, עברֹות על קרּבן החֹוטא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיקריב
הּנקרא הּוא וזה האיפה, עׂשירית אֹו עֹוף עני היה ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּבהמה,
טעּו אם קרּבן, הּסנהדרין ׁשּיקריבּו (ה) ויֹורד'; עֹולה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ'קרּבן

החמּורֹות. מן ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא ְְֲֲִֶַַַַָָֹוהֹורּו
.‰t ÈÁÓ ˙BÎÏ‰;עׂשה מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿À¿≈«»»ְְְֲִִֵֵַַָָ

(ב) קרּבן; ּכׁשּתטהר הּזבה ׁשּתקריב (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָוזה
ּכׁשּיטהר הּזב ׁשּיקריב (ג) קרּבן; ּכׁשּתטהר הּיֹולדת ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּתקריב
ׁשּיקריבּו ואחר קרּבן. ּכׁשּיטהר המצרע ׁשּיקריב (ד) ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹקרּבן;

טהרתן. ּתּגמר ְְֳִֵֵֶָָָָָקרּבנֹותיהן,
.‰eÓ ˙BÎÏ‰מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹעׂשה,
יׁשּנה ׁשּלא (ג) המיר; אם קדׁש, הּתמּורה ׁשּתהיה (ב) ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹימיר;

לקדּׁשה. מּקדּׁשה ְְֳִִִַָָָֻֻהּקדׁשים
- ּוׁשלׁשים ּתׁשע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּותׁשע עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹעׂשרים

 
הלכֹות מת, טמאת הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשמֹונה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו
מׁשּכב מטּמאי הלכֹות צרעת, טמאת הלכֹות אדּמה, ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻֻּפרה
אכלין, טמאת הלכֹות הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ְְְְְֲֳִִִַַָָָֻֻּומֹוׁשב,

מקוֹות. הלכֹות ּכלים, ְְְִִִִֵהלכֹות
.˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰.מת טמאת ּדין והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿À¿«≈ְְְֲִִֵֵַַַַֻ

.‰n‡ ‰t ˙BÎÏ‰וזה עׂשה; מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿»»¬À»ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ
נּדה מי טמאת ּדין (ב) אדּמה; ּפרה ּדין (א) ּפרטן: ְְֲִִִֵַָָָָָָֻֻהּוא

ְֳָָָוטהרתן.
.˙Ú ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ׁשׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿À¿«»««ְְְִִֵֵֶָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצוֹות
יּקץ ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; הּכתּוב ּכדינּה אדם ּבצרעת ְְְִֶַַַַָָָָָָָֹֹלהֹורֹות

ה יגּלח ׁשּלא (ג) טמאה; הּמצרעסימני ׁשּיהיה (ד) ּנתק; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
(ה) ׂשפם; על ועטּיה ראׁשֹו ּופריעת ּבגדיו ּבקריעת ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֹֻמפרסם
ּכׁשּיטהר; ׂשערֹו ּכל את הּמצרע ׁשּיגּלח (ו) צרעת; ְְְְְֳִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹטהרת

הּבית. צרעת ּדין (ח) הּבגד; צרעת ּדין ִִִֶֶַַַַַַַָָ(ז)
.LBÓe LÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»ְְִֵַַָָ

ּדין (ב) נּדה; טמאת ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה עׂשה; ְְְְֲִִִִֵֶַָָָֻמצוֹות
זב. טמאת ּדין (ד) זבה; טמאת ּדין (ג) יֹולדת; ְְְִִֶֶַַַָָָֻֻֻטמאת

.˙B‡Ó‰ ˙B‡ ‡L ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»¬«À¿ְְִִֵָָָֹ
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נז            
      

.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰- מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«À¿»ƒְְְִִֵֶָָ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּתי
(ב) מּום; ּבהם ׁשהּטל אֹו ׁשּנפסלּו קדׁשים לאכל ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻ(א)
(ד) זמּנם; לאחר קדׁשים יֹותיר ׁשּלא (ג) ּפּגּול; לאכל ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (ו) ׁשּנטמאּו; קדׁשים יאכל ׁשּלא (ה) נֹותר; יאכל ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹׁשּלא
(ח) הּנֹותר; את לׂשרף (ז) הּקדׁשים; ׁשּנטמא אדם ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹיאכל

הּטמא. את ְִֵֶַָֹלׂשרף
.Èet‰ BÈ ˙BÚ ˙BÎÏ‰והיא - אחת עׂשה מצות ƒ¿¬««ƒƒְְֲִִֵַַַ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר על ּכּלן הּכּפּורים יֹום מעׂשה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשּיעׂשה
ּוׁשאר הּׂשעיר וׁשּלּוח והּוּדּויין הּקרּבנֹות מֹות, אחרי ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָּבפרׁשת

ֲָָהעבֹודה.
.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

לׁשּלם (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹעׂשה,
ּדין הּוא וזה וקרּבן, חמׁש ּבתֹוספת חטא אׁשר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהּמֹועל
הּקדׁשים. לגזז ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; לעבד ׁשּלא (ב) ְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּמֹועל;
מהן - וׁשלׁש מאה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצאּו
לא מצוֹות וחמּׁשים וׁשׁש עׂשה, מצוֹות וארּבעים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשבע

ֲֶַתעׂשה.

 
הלכֹות ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
מחּסרי הלכֹות ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵָָֻחגיגה,

ּתמּורה. הלכֹות ְְִַָָָּכּפרה,
.ÁÒt Ô˜ ˙BÎÏ‰ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿«∆«ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹמצוֹות
על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא (ב) ּבזמּנֹו; הּפסח לׁשחט (א) ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹֹּפרטן:
(ה) ׁשני; ּפסח לׁשחט (ד) אמּוריו; ּתלין ׁשּלא (ג) ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהחמץ;
(ו) עׂשר; חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה על הּפסח ּבׂשר ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלאכל
עׂשר חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה על ׁשני ּפסח ּבׂשר ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלאכל
יֹוצא ׁשּלא (ח) ּומבּׁשל; נא יאכל ׁשּלא (ז) הּׁשני; ְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻלחדׁש
מׁשּמד; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (ט) לחבּורה; חּוץ הּפסח ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֻמּבׂשר
יאכל ׁשּלא (יא) ׂשכיר; אֹו לתֹוׁשב מּמּנּו יאכיל ׁשּלא ְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹֹ(י)
עצם יׁשּבר ׁשּלא (יג) עצם; ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא (יב) ערל; ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹמּמּנּו
יׁשאיר ׁשּלא (טו) לּבקר; מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא (יד) ׁשני; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹּבפסח
יֹום חגיגת מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא (טז) לּבקר; ׁשני ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹמּפסח

ׁשליׁשי. יֹום עד עׂשר ְְִִַַָָָָארּבעה
.‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ

להראֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
ּברגלים; לׂשמח (ג) רגלים; ּבׁשלׁשה לחג (ב) ה'; ּפני ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹֹאת
לֹו ולּתן מּלׂשּמחֹו ּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ריקם; יראה ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ(ד)
הּסּכֹות ּבחג העם את להקהיל (ו) ּברגלים; ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻמּתנֹותיו

ׁשמּטה. ְְִֵָָּבמֹוצאי
.˙BBÎ ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵֵָָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא (ב) ּבכֹורֹות; ְְְְִִֵֵֶַָָֹלהפריׁש
מעׂשר להפריׁש (ד) הּבכֹור; יּפדה ׁשּלא (ג) ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹלירּוׁשלים;

עם הּמעׂשר וכללּתי ּבהמה. מעׂשר יּגאל ׁשּלא (ה) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבהמה;
עּמֹו, ּכללֹו והּכתּוב אחד, ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבכֹור
ּדם ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ּתזרק" ּדמם "ואת ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבכֹור. ודם ְְֲֵַַמעׂשר
.˙B‚‚L ˙BÎÏ‰הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

ׁשגגתֹו; על קבּועה חּטאת קרּבן הּיחיד ׁשּיקריב (א) ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָּפרטן:
עד חטא לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא מי אׁשם ׁשּיקריב ְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ(ב)
(ג) ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו, ויביא לֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּודע
ּבׁשפחה אֹו ּבגזלה החֹוטא אֹו ּבמעילה הּׁשֹוגג אׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּיקריב
(ד) וּדאי'; 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה ּבפּקדֹון, ׁשּכפר אֹו ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָחרּופה
עׁשיר היה אם ידּועֹות, עברֹות על קרּבן החֹוטא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיקריב
הּנקרא הּוא וזה האיפה, עׂשירית אֹו עֹוף עני היה ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּבהמה,
טעּו אם קרּבן, הּסנהדרין ׁשּיקריבּו (ה) ויֹורד'; עֹולה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ'קרּבן

החמּורֹות. מן ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא ְְֲֲִֶַַַַָָֹוהֹורּו
.‰t ÈÁÓ ˙BÎÏ‰;עׂשה מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿À¿≈«»»ְְְֲִִֵֵַַָָ

(ב) קרּבן; ּכׁשּתטהר הּזבה ׁשּתקריב (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָוזה
ּכׁשּיטהר הּזב ׁשּיקריב (ג) קרּבן; ּכׁשּתטהר הּיֹולדת ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּתקריב
ׁשּיקריבּו ואחר קרּבן. ּכׁשּיטהר המצרע ׁשּיקריב (ד) ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹקרּבן;

טהרתן. ּתּגמר ְְֳִֵֵֶָָָָָקרּבנֹותיהן,
.‰eÓ ˙BÎÏ‰מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹעׂשה,
יׁשּנה ׁשּלא (ג) המיר; אם קדׁש, הּתמּורה ׁשּתהיה (ב) ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹימיר;

לקדּׁשה. מּקדּׁשה ְְֳִִִַָָָֻֻהּקדׁשים
- ּוׁשלׁשים ּתׁשע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּותׁשע עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹעׂשרים

 
הלכֹות מת, טמאת הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשמֹונה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו
מׁשּכב מטּמאי הלכֹות צרעת, טמאת הלכֹות אדּמה, ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻֻּפרה
אכלין, טמאת הלכֹות הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ְְְְְֲֳִִִַַָָָֻֻּומֹוׁשב,

מקוֹות. הלכֹות ּכלים, ְְְִִִִֵהלכֹות
.˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰.מת טמאת ּדין והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿À¿«≈ְְְֲִִֵֵַַַַֻ

.‰n‡ ‰t ˙BÎÏ‰וזה עׂשה; מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿»»¬À»ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ
נּדה מי טמאת ּדין (ב) אדּמה; ּפרה ּדין (א) ּפרטן: ְְֲִִִֵַָָָָָָֻֻהּוא

ְֳָָָוטהרתן.
.˙Ú ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ׁשׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿À¿«»««ְְְִִֵֵֶָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצוֹות
יּקץ ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; הּכתּוב ּכדינּה אדם ּבצרעת ְְְִֶַַַַָָָָָָָֹֹלהֹורֹות

ה יגּלח ׁשּלא (ג) טמאה; הּמצרעסימני ׁשּיהיה (ד) ּנתק; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
(ה) ׂשפם; על ועטּיה ראׁשֹו ּופריעת ּבגדיו ּבקריעת ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֹֻמפרסם
ּכׁשּיטהר; ׂשערֹו ּכל את הּמצרע ׁשּיגּלח (ו) צרעת; ְְְְְֳִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹטהרת

הּבית. צרעת ּדין (ח) הּבגד; צרעת ּדין ִִִֶֶַַַַַַַָָ(ז)
.LBÓe LÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»ְְִֵַַָָ

ּדין (ב) נּדה; טמאת ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה עׂשה; ְְְְֲִִִִֵֶַָָָֻמצוֹות
זב. טמאת ּדין (ד) זבה; טמאת ּדין (ג) יֹולדת; ְְְִִֶֶַַַָָָֻֻֻטמאת

.˙B‡Ó‰ ˙B‡ ‡L ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»¬«À¿ְְִִֵָָָֹ
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נח           
      

טמאת ּדין (ב) נבלה; טמאת ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻֻעׂשה;
מטּמאה זרה ועבֹודה זרע. ׁשכבת טמאת ּדין (ג) ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשרץ;

סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ְְְְְִִִֵֶֶָָֻּכׁשרץ,
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿À¿«√»ƒְְֲִִִֵַַַ

והכׁשרן. ואכלין מׁשקין ְְְְֳִִֵֶַַָָָֻטמאת
.ÌÈÏk ˙BÎÏ‰לידע ההלכֹות, אּלּו ענין פרטן: הּוא וזה ƒ¿≈ƒְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ׁשאינם וכלים הּטמאֹות, אּלּו מּכל טמאה ׁשּמקּבלין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻּכלים
ּומטּמאין. הּכלים מּטּמאין וכיצד ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַמּטּמאין,

.˙BÂ˜Ó ˙BÎÏ‰טמא ּכל ׁשּיטּבל והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
יטהר. ּכ ואחר מקוה ְְְְִִֵֶַַַָּבמי

מהן - עׂשרים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשמֹונה

 
הלכֹות ממֹון, נזקי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
הלכֹות ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ואבדה, ּגזלה הלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגנבה,

נפׁש. ּוׁשמירת ְִֵֶֶַַרֹוצח
.ÔBÓÓ È˜ ˙BÎÏ‰וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿≈»ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

הּבֹור; ּדין (ג) ההבער; ּדין (ב) הּׁשֹור; ּדין (א) ּפרטן: ְְִִִֵֶַַַָָהּוא
ההבערה. ּדין ְִַַָָ(ד)

.‰ ˙BÎÏ‰,עׂשה מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
לגנב ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹוחמׁש
(ד) הּמׁשקלֹות; עם הּמאזנים לצּדק (ג) הּגּנב; ּדין (ב) ְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹממֹון;
לאדם יהיה ׁשּלא (ה) ּובּמׁשקלֹות; ּבּמּדה עול יעׂשה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ּבהם; ונֹותן לֹוקח ׁשאינֹו ּפי על אף ואיפה, איפה ואבן ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאבן

נפׁשֹות. לגנב ׁשּלא (ז) ּגבּול; יּסיג ׁשּלא ְְְִִֶֶַָֹֹֹ(ו)
.‰„‡Â ‰Ï ˙BÎÏ‰ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»«¬≈»ְְְִִֵֵֶַָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹמצוֹות
ׁשּלא (ד) לחמד; ׁשּלא (ג) לעׁשק; ׁשּלא (ב) לגזל; ְְֲִֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹֹֹׁשּלא
מן יתעּלם ׁשּלא (ו) הּגזלה; את להׁשיב (ה) ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלהתאּוֹות;

האבדה. להׁשיב (ז) ְֲֲִֵֵָָָָָהאבדה;
.˜ÈÓe ÏBÁ ˙BÎÏ‰חֹובל ּדין והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈«ƒְְֲִִֵֵַַַ

חברֹו. ממֹון מּזיק אֹו ֲֲִֵֵַַָּבחברֹו
.LÙ ˙ÈÓLe ÁB ˙BÎÏ‰עׂשרה ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆ְְְִֵֵֶַָָ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות ועׂשר עׂשה, מצוֹות ׁשבע - ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹמצוֹות
לנפׁש ּכפר לּקח ׁשּלא (ב) לרצח; ׁשּלא (א) ּפרטן: ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהּוא
ּכפר לּקח ׁשּלא (ד) ּבׁשגגה; רֹוצח להגלֹות (ג) ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹרֹוצח;
עמידה קדם ּכׁשּירצח, הרֹוצח יּומת ׁשּלא (ה) ּגלּות; ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלמחּיב

הּנרּד להּציל (ו) לחּוסּבּדין; ׁשּלא (ז) רֹודף; ׁשל ּבנפׁשֹו ף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ערי להפריׁש (ט) ּדם; על לעמד ׁשּלא (ח) הרֹודף; ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹעל
(יא) ּבּנחל; העגלה את לערף (י) ;הּדר להן ּולהכין ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמקלט
ּדמים; ּתׂשים ׁשּלא (יב) תּזרע; ולא קרקע אֹותּה יעבד ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
(טו) ּבדבר; ּתמים יכׁשיל ׁשּלא (יד) מעקה; לעׂשֹות ְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹ(יג)
ׁשּלא (יז) עּמֹו; לטען (טז) ;ּבּדר ׁשּנכׁשל מי עם ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַֹֹֹלפרק

לֹו. ויל ּבמּׂשאֹו נבהל ּבּדר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָיּניחּנּו
מהן - ּוׁשלׁשים ׁשׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרים עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשׁש

 
זכּיה הלכֹות מכירה, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָהלכֹותיו
הלכֹות וׁשּתפין, ׁשלּוחין הלכֹות ׁשכנים, הלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻּומּתנה,

ֲִָעבדים.
.‰ÈÎÓ ˙BÎÏ‰מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵַַַָָָ

ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹעׂשה,
יֹונה ׁשּלא (ג) ּוממּכר; ּבמּקח יֹונה ׁשּלא (ב) ּוממּכר; ְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹמּקח
יֹונהּו ׁשּלא (ה) ּבממֹונֹו; צדק ּגר יֹונה ׁשּלא (ד) ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹּבדברים;

ְִִָּבדברים.
.‰zÓe ‰Î ˙BÎÏ‰זֹוכה ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿ƒ»«»»ְֲִִֵֵֶַַַָ

ּומקּבל, מּתנה נֹותן ודין יקנה, ּובּמה יקנה היא ההפקר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמן
חֹוזרת. אינּה ואיזֹו חֹוזרת מּתנה ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָואיזֹו

.ÌÈÎL ˙BÎÏ‰חּלּוק ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿≈ƒְֲִִִֵֵַַַָ
מּׁשכנֹו מהן אחד ּכל נזקי והרחקת הּׁשּתפין, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּקרקעֹות

הּמצר. ּבעל ודין ׁשּלֹו, הּמצר ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַּומּבעל
.ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿ƒ¿À»ƒְֲִִֵֵַַַָ

ּוממּכרן ּבמּקחן ּומׁשּפטיהן וׁשּתפֹו, אדם ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָֻׁשלּוחֹו
ּוׂשכרן. ְְְֵֶָָָּובהפסדן

.ÌÈ„ ˙BÎÏ‰חמׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָֹמצוֹות
(ג) עבד; ממּכרת יּמכר ׁשּלא (ב) עברי; עבד קנין ּדין ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ(א)
ּבֹו לרּדֹות ּתֹוׁשב ּגר נּניח ׁשּלא (ד) ;ּבפר יעבדּנּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
לֹו להעניק (ו) עבד; עבֹודת ּבֹו נעבד ׁשּלא (ה) ;ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָֹֹּבפר
אמה לפּדֹות (ח) ריקם; יצא ׁשּלא (ז) חפׁשי; ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹּבצאתֹו
ּבעבד לעבד (יא) ּתּמכר; ׁשּלא (י) ליעדּה; (ט) ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹעברּיה;
מראׁשי אחד אדֹוניו לֹו הּפיל אם אּלא לעֹולם, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכנעני
לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח עבד להסּגיר ׁשּלא (יב) ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיבריו;

אלינּו. הּנּצֹול זה עבד להֹונֹות ׁשּלא (יג) ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹיׂשראל;
ׁשׁש - עׂשרה ׁשמֹונה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹמהן

 
הלכֹות ׂשכירּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ונטען, טֹוען הלכֹות ולוה, מלוה הלכֹות ּופּקדֹון, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאלה

נחלֹות. ְְִָהלכֹות
.˙eÈÎ ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְִִִֵֶַָָָֹ

ׂשכר; וׁשֹומר ׂשכיר ּדין (א) תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעׂשה,
אחר ׂשכיר ׂשכר יאחר ׁשּלא (ג) ּביֹומֹו; ׂשכיר ׂשכר לּתן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ(ב)
ׁשּל (ה) ּבֹו; ׁשּיעׂשה המחּבר מן הּׂשכיר ׁשּיאכל (ד) אזמּנֹו; ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻ
(ו) מלאכה; ּגמר ּבׁשעת ׁשּלא המחּבר מן הּׂשכיר ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹֻיאכל
יחסם ׁשּלא (ז) ּׁשאכל; מה על יתר ּבידֹו הּׂשכיר יֹולי ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשּלא

ּבהמה. ׁשאר וכן ּבדיׁשֹו, ְְְְִֵֵָָׁשֹור
.ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰וזה עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ƒ»ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ

חּנם. ׁשֹומר ּדין (ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) ּפרטן: ְִִִֵֵַָָָהּוא
.‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰- מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿«¿∆¿…∆ְְְְִִֵֵֵֶָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹארּבע
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(ג) אֹותֹו; יּגׂש ׁשּלא (ב) ;ומ לעני להלוֹות (א) ְְְְִִֶַָָָָָֹֹּפרטן:
(ה) ּבזרֹוע; חֹוב ּבעל ימׁשּכן ׁשּלא (ד) הּנכרי; את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹלנּגׂש
ׁשּלא (ו) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבזמן לבעליו הּמׁשּכֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹלהחזיר
ׁשּלא (ז) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבעת העני מּבעליו הּמׁשּכֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיאחר
אכל ּבהם ׁשעֹוׂשין ּכלים יחבל ׁשּלא (ח) אלמנה; ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹיחבל
הּלוה ילוה ׁשּלא (י) ּברּבית; הּמלוה יּתן ׁשּלא (ט) ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹנפׁש;
ולא ּברּבית, ולוה מלוה ּבין אדם יתעּסק ׁשּלא (יא) ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּברּבית;
מן ללוֹות (יב) יערב; ולא ׁשטר, יכּתב ולא ּביניהן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֹֹיעיד

ּברּבית. ּולהלוֹותֹו ְְְְִִִַַָהּנכרי
.Ú ÚB ˙BÎÏ‰טֹוען ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈¿ƒ¿»ְְֲִִִֵֵַַַ

ּכֹופר. אֹו ֵֶּומֹודה
.˙BÏÁ ˙BÎÏ‰.נחלֹות סדר ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

מהן - ועׂשרים ׁשלׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹאחת

 
והענׁשין סנהדרין הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
אבל, הלכֹות ממרים, הלכֹות עדּות, הלכֹות להם, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹות. מלכים ְְְִִִָָהלכֹות
.Ì‰Ï Èe‰ ÈÚ‰ È„‰ ˙BÎÏ‰ּבכללן יׁש ƒ¿«¿∆¿ƒ¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ְִֵָָ

לא מצוֹות ועׂשרים עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֹֹׁשלׁשים
ׁשּלא (ב) ׁשֹופטים; למּנֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹתעׂשה;
רּבים, אחרי לנטֹות (ג) הּמׁשּפט; ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלמּנֹות
המחּיבים רּבּו אם להרג ׁשּלא (ד) הּׁשֹופטים; נחלקּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַֹֹאם
מי חֹובה ילּמד ׁשּלא (ה) ׁשנים; יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבאיׁש
להרג (ז) ּבסקילה; להרג (ו) נפׁשֹות; ּבדיני זכּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹׁשּלּמד
(יא) לתלֹות; (י) ּבחנק; להרג (ט) ּבסיף; להרג (ח) ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹּבׂשרפה;
(יג) נבלתֹו; ּתלין ׁשּלא (יב) הריגתֹו; ּביֹום הּנהרג ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָֹֹלקּבר
יֹוסיף ׁשּלא (טו) לרׁשע; להלקֹות (יד) מכּׁשף; להחיֹות ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
(יז) הּדעת; ּבאמּדן נקי להרג ׁשּלא (טז) הּלֹוקה; ְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻּבהּכית
חֹובל אֹו חברֹו הֹורג על לחּוס ׁשּלא (יח) אנּוס; לענׁש ֲֲֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
ּגדֹול להּדר ׁשּלא (כ) ּבּדין; הּדל על לרחם ׁשּלא (יט) ְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹּבֹו;
ּפי על אף עברֹות, ּבעל על הּדין להּטֹות ׁשּלא (כא) ְֲִִִֵֶַַַַַַַַֹּבּדין;
להּטֹות ׁשּלא (כג) מׁשּפט; לעּול ׁשּלא (כב) חֹוטא; ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשהּוא
ּבּדין ליראה ׁשּלא (כה) ּבצדק; לׁשּפט (כד) יתֹום; ּגר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמׁשּפט
ׁשמע לּׂשא ׁשּלא (כז) ׁשחד; לּקח ׁשּלא (כו) זרֹוע; ְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹמאיׁש
(ל) הּנׂשיא; לקּלל ׁשּלא (כט) הּדּין; לקּלל ׁשּלא (כח) ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשוא;

הּכׁשרים. יׂשראל ּבני מּׁשאר אדם לקּלל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּלא
.˙e„Ú ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְְִִִֵֶָָָֹ

להעיד (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה,
העדים; ולחקר לדרׁש (ב) עדּות; לֹו ׁשּיׁש למי ּדין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּבבית

ּבדינ עליו, ׁשהעיד זה ּבדין העד יֹורה ׁשּלא נפׁשֹות;(ג) י ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
ּבעל יעיד ׁשּלא (ה) אחד; ּבעדּות ּדבר יקּום ׁשּלא ְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ(ד)
(ח) ּבׁשקר; להעיד ׁשּלא (ז) קרֹוב; יעיד ׁשּלא (ו) ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹעברה;

לעׂשֹות. זמם ּכאׁשר זֹומם לעד ְֲֲֲֵֵֶַַַַָלעׂשֹות

.ÌÈÓÓ ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¿ƒְְְִִִֵֵַָָָֹ
לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָֹעׂשה,
לסּור ׁשּלא (ב) הּגדֹול; ּדין ּבית ׁשּיאמרּו הּתֹורה ּפי ְִִֵֶֶַַַָָָֹֹעל
ּבּמצוֹות לא הּתֹורה, על להֹוסיף ׁשּלא (ג) ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹמּדבריהם;
ׁשּלא (ד) הּׁשמּועה; מּפי ׁשּלמדנּו ּבפרּוׁשן ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּבכתב,
להּכֹות ׁשּלא (ו) ואם; אב לקּלל ׁשּלא (ה) הּכל; מן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹלגרע
(ט) ואם; מאב ליראה (ח) ואם; אב לכּבד (ז) ואם; ְְִֵֵֵֵֵַָָָָָָָאב

ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר הּבן יהיה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא
.Ï ˙BÎÏ‰,עׂשה מצות אחת - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿≈∆ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָ

על להתאּבל (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹוׁשלׁש
ואין הּקרֹובים; על ּומתאּבל מתטּמא ּכהן ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַֹהּקרֹובים,
אּלּו הלכֹות ּכללּתי זה ּולפי ּדין, ּבית הרּוגי על מתאּבל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאדם
מצות ׁשהיא מיתה, ּביֹום קבּורה מעין ׁשהם זה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבספר
יּכנס ׁשּלא (ג) לקרֹובים; ּגדֹול ּכהן יּטמא ׁשּלא (ב) ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹֹעׂשה;
אדם, לנפׁש הדיֹוט ּכהן יּטמא ׁשּלא (ד) ּבאהל; הּמת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹעם

ּבלבד. לקרֹובים ְְִִִֶַָאּלא
.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹֹמצוֹות
ׁשּלא (ב) מּיׂשראל; מל למּנֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹתעׂשה;
ירּבה ׁשּלא (ד) נׁשים; לֹו ירּבה ׁשּלא (ג) ּגרים; מּקהל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹימּנה
להחרים (ו) וזהב; ּכסף לֹו ירּבה ׁשּלא (ה) סּוסים; ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹלֹו
למחֹות (ח) נׁשמה; מהן להחיֹות ׁשּלא (ז) עממין; ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹׁשבעה
ׁשּלא (י) עמלק; לנּו ּׁשעׂשה מה לזּכר (ט) עמלק; ׁשל ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזרעֹו
לׁשּכן ׁשּלא (יא) ;ּבּדר ואריבתֹו הרעים מעׂשיו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלׁשּכח
ּכׁשּצרים העיר ליֹוׁשבי ׁשלֹום לׁשלח (יב) מצרים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבארץ
לא ואם ּתׁשלים אם ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר ּבּה ולדּון ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעליה,
ּבלבד, ּומֹואב מעּמֹון ׁשלֹום לדרׁש ׁשּלא (יג) ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹּתׁשלים;
ּבּמצֹור; מאכל אילני להׁשחית ׁשּלא (יד) עליהן; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשּצרים
(טז) ּבֹו; להּפנֹות הּמחנה ּבעלי ּבֹו ׁשּיצאּו יד להתקין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ(טו)
אנׁשי ּבאזני לדּבר ּכהן למׁשח (יז) ּבֹו; לחּפר יתד ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹֹֹלהתקין
אּׁשה נֹוׂשא מארׂש להיֹות (יח) הּמלחמה; ּבׁשעת ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָהּצבא
ּתמימה, ׁשנה ּבקנינן ׂשמחין ּכרם ונֹוטע ּבנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּובֹונה
ּדבר, עליהן יעבֹור ׁשּלא (יט) הּמלחמה; מן אֹותן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומחזירין
להן; הּדֹומה וכל הּגדּוד וצרכי העיר לצרכי אפּלּו יצאּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹולא
יפת ּדין (כא) מלחמה; ּבׁשעת לאחֹור ולחזר לערץ ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹֹ(כ)
יכּבׁשּנה ׁשּלא (כג) ּתאר; יפת ּתּמכר ׁשּלא (כב) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹּתאר;

ׁשּנבעלה. אחר ְְְֲִֶַַַָלעבדּות
- וׁשבעים ארּבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָנמצאּו
לא מצוֹות וארּבעים וׁשבע עׂשה, מצוֹות ועׂשרים ׁשבע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמהן

ֲֶַתעׂשה.
ּוׁשמֹונים ׁשלׁש ספר, עׂשר ארּבעה ׁשל ההלכֹות ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹונמצאּו

ֲָהלכֹות.
הּדינין וכל ּומצוה, מצוה ּכל מׁשּפטי לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ּברּו ׁשּדי ּבעזרת ההלכֹות, סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנגללין

הּוא.
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נט            
      

(ג) אֹותֹו; יּגׂש ׁשּלא (ב) ;ומ לעני להלוֹות (א) ְְְְִִֶַָָָָָֹֹּפרטן:
(ה) ּבזרֹוע; חֹוב ּבעל ימׁשּכן ׁשּלא (ד) הּנכרי; את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹלנּגׂש
ׁשּלא (ו) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבזמן לבעליו הּמׁשּכֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹלהחזיר
ׁשּלא (ז) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבעת העני מּבעליו הּמׁשּכֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיאחר
אכל ּבהם ׁשעֹוׂשין ּכלים יחבל ׁשּלא (ח) אלמנה; ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹיחבל
הּלוה ילוה ׁשּלא (י) ּברּבית; הּמלוה יּתן ׁשּלא (ט) ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹנפׁש;
ולא ּברּבית, ולוה מלוה ּבין אדם יתעּסק ׁשּלא (יא) ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּברּבית;
מן ללוֹות (יב) יערב; ולא ׁשטר, יכּתב ולא ּביניהן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֹֹיעיד

ּברּבית. ּולהלוֹותֹו ְְְְִִִַַָהּנכרי
.Ú ÚB ˙BÎÏ‰טֹוען ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈¿ƒ¿»ְְֲִִִֵֵַַַ

ּכֹופר. אֹו ֵֶּומֹודה
.˙BÏÁ ˙BÎÏ‰.נחלֹות סדר ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

מהן - ועׂשרים ׁשלׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹאחת

 
והענׁשין סנהדרין הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
אבל, הלכֹות ממרים, הלכֹות עדּות, הלכֹות להם, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹות. מלכים ְְְִִִָָהלכֹות
.Ì‰Ï Èe‰ ÈÚ‰ È„‰ ˙BÎÏ‰ּבכללן יׁש ƒ¿«¿∆¿ƒ¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ְִֵָָ

לא מצוֹות ועׂשרים עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֹֹׁשלׁשים
ׁשּלא (ב) ׁשֹופטים; למּנֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹתעׂשה;
רּבים, אחרי לנטֹות (ג) הּמׁשּפט; ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלמּנֹות
המחּיבים רּבּו אם להרג ׁשּלא (ד) הּׁשֹופטים; נחלקּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַֹֹאם
מי חֹובה ילּמד ׁשּלא (ה) ׁשנים; יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבאיׁש
להרג (ז) ּבסקילה; להרג (ו) נפׁשֹות; ּבדיני זכּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹׁשּלּמד
(יא) לתלֹות; (י) ּבחנק; להרג (ט) ּבסיף; להרג (ח) ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹּבׂשרפה;
(יג) נבלתֹו; ּתלין ׁשּלא (יב) הריגתֹו; ּביֹום הּנהרג ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָֹֹלקּבר
יֹוסיף ׁשּלא (טו) לרׁשע; להלקֹות (יד) מכּׁשף; להחיֹות ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
(יז) הּדעת; ּבאמּדן נקי להרג ׁשּלא (טז) הּלֹוקה; ְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻּבהּכית
חֹובל אֹו חברֹו הֹורג על לחּוס ׁשּלא (יח) אנּוס; לענׁש ֲֲֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
ּגדֹול להּדר ׁשּלא (כ) ּבּדין; הּדל על לרחם ׁשּלא (יט) ְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹּבֹו;
ּפי על אף עברֹות, ּבעל על הּדין להּטֹות ׁשּלא (כא) ְֲִִִֵֶַַַַַַַַֹּבּדין;
להּטֹות ׁשּלא (כג) מׁשּפט; לעּול ׁשּלא (כב) חֹוטא; ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשהּוא
ּבּדין ליראה ׁשּלא (כה) ּבצדק; לׁשּפט (כד) יתֹום; ּגר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמׁשּפט
ׁשמע לּׂשא ׁשּלא (כז) ׁשחד; לּקח ׁשּלא (כו) זרֹוע; ְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹמאיׁש
(ל) הּנׂשיא; לקּלל ׁשּלא (כט) הּדּין; לקּלל ׁשּלא (כח) ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשוא;

הּכׁשרים. יׂשראל ּבני מּׁשאר אדם לקּלל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּלא
.˙e„Ú ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְְִִִֵֶָָָֹ

להעיד (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה,
העדים; ולחקר לדרׁש (ב) עדּות; לֹו ׁשּיׁש למי ּדין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּבבית

ּבדינ עליו, ׁשהעיד זה ּבדין העד יֹורה ׁשּלא נפׁשֹות;(ג) י ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
ּבעל יעיד ׁשּלא (ה) אחד; ּבעדּות ּדבר יקּום ׁשּלא ְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ(ד)
(ח) ּבׁשקר; להעיד ׁשּלא (ז) קרֹוב; יעיד ׁשּלא (ו) ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹעברה;

לעׂשֹות. זמם ּכאׁשר זֹומם לעד ְֲֲֲֵֵֶַַַַָלעׂשֹות

.ÌÈÓÓ ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¿ƒְְְִִִֵֵַָָָֹ
לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָֹעׂשה,
לסּור ׁשּלא (ב) הּגדֹול; ּדין ּבית ׁשּיאמרּו הּתֹורה ּפי ְִִֵֶֶַַַָָָֹֹעל
ּבּמצוֹות לא הּתֹורה, על להֹוסיף ׁשּלא (ג) ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹמּדבריהם;
ׁשּלא (ד) הּׁשמּועה; מּפי ׁשּלמדנּו ּבפרּוׁשן ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּבכתב,
להּכֹות ׁשּלא (ו) ואם; אב לקּלל ׁשּלא (ה) הּכל; מן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹלגרע
(ט) ואם; מאב ליראה (ח) ואם; אב לכּבד (ז) ואם; ְְִֵֵֵֵֵַָָָָָָָאב

ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר הּבן יהיה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא
.Ï ˙BÎÏ‰,עׂשה מצות אחת - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿≈∆ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָ

על להתאּבל (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹוׁשלׁש
ואין הּקרֹובים; על ּומתאּבל מתטּמא ּכהן ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַֹהּקרֹובים,
אּלּו הלכֹות ּכללּתי זה ּולפי ּדין, ּבית הרּוגי על מתאּבל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאדם
מצות ׁשהיא מיתה, ּביֹום קבּורה מעין ׁשהם זה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבספר
יּכנס ׁשּלא (ג) לקרֹובים; ּגדֹול ּכהן יּטמא ׁשּלא (ב) ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹֹעׂשה;
אדם, לנפׁש הדיֹוט ּכהן יּטמא ׁשּלא (ד) ּבאהל; הּמת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹעם

ּבלבד. לקרֹובים ְְִִִֶַָאּלא
.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹֹמצוֹות
ׁשּלא (ב) מּיׂשראל; מל למּנֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹתעׂשה;
ירּבה ׁשּלא (ד) נׁשים; לֹו ירּבה ׁשּלא (ג) ּגרים; מּקהל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹימּנה
להחרים (ו) וזהב; ּכסף לֹו ירּבה ׁשּלא (ה) סּוסים; ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹלֹו
למחֹות (ח) נׁשמה; מהן להחיֹות ׁשּלא (ז) עממין; ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹׁשבעה
ׁשּלא (י) עמלק; לנּו ּׁשעׂשה מה לזּכר (ט) עמלק; ׁשל ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזרעֹו
לׁשּכן ׁשּלא (יא) ;ּבּדר ואריבתֹו הרעים מעׂשיו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלׁשּכח
ּכׁשּצרים העיר ליֹוׁשבי ׁשלֹום לׁשלח (יב) מצרים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבארץ
לא ואם ּתׁשלים אם ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר ּבּה ולדּון ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעליה,
ּבלבד, ּומֹואב מעּמֹון ׁשלֹום לדרׁש ׁשּלא (יג) ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹּתׁשלים;
ּבּמצֹור; מאכל אילני להׁשחית ׁשּלא (יד) עליהן; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשּצרים
(טז) ּבֹו; להּפנֹות הּמחנה ּבעלי ּבֹו ׁשּיצאּו יד להתקין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ(טו)
אנׁשי ּבאזני לדּבר ּכהן למׁשח (יז) ּבֹו; לחּפר יתד ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹֹֹלהתקין
אּׁשה נֹוׂשא מארׂש להיֹות (יח) הּמלחמה; ּבׁשעת ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָהּצבא
ּתמימה, ׁשנה ּבקנינן ׂשמחין ּכרם ונֹוטע ּבנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּובֹונה
ּדבר, עליהן יעבֹור ׁשּלא (יט) הּמלחמה; מן אֹותן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומחזירין
להן; הּדֹומה וכל הּגדּוד וצרכי העיר לצרכי אפּלּו יצאּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹולא
יפת ּדין (כא) מלחמה; ּבׁשעת לאחֹור ולחזר לערץ ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹֹ(כ)
יכּבׁשּנה ׁשּלא (כג) ּתאר; יפת ּתּמכר ׁשּלא (כב) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹּתאר;

ׁשּנבעלה. אחר ְְְֲִֶַַַָלעבדּות
- וׁשבעים ארּבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָנמצאּו
לא מצוֹות וארּבעים וׁשבע עׂשה, מצוֹות ועׂשרים ׁשבע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמהן

ֲֶַתעׂשה.
ּוׁשמֹונים ׁשלׁש ספר, עׂשר ארּבעה ׁשל ההלכֹות ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹונמצאּו

ֲָהלכֹות.
הּדינין וכל ּומצוה, מצוה ּכל מׁשּפטי לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ּברּו ׁשּדי ּבעזרת ההלכֹות, סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנגללין

הּוא.
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ס           
      

ה'תש"ע אייר ט"ו חמישי יום

     

    
הּתֹורה, יסֹודי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכֹותיו
זרה עבֹודה הלכֹות ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּדעֹות, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות

  
מצוֹות וארּבע עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשר ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׁש
אלֹוּה; ׁשם ׁשּיׁש לידע (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא
ה'; זּולתי אלֹוּה ׁשם ׁשּיׁש ּבמחׁשבה יעלה ׁשּלא ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ(ב)
ׁשמֹו; לקּדׁש (ו) מּמּנּו; ליראה (ה) לאהבֹו; (ד) ליחדֹו; ְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָ(ג)
ׁשּנקרא ּדברים לאּבד ׁשּלא (ח) ׁשמֹו; את לחּלל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ(ז)
ׁשּלא (י) ּבׁשמֹו; המדּבר הּנביא מן לׁשמע (ט) עליהן; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשמֹו

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּובאּור ְְְִִִֵֵֵַַָָלנּסֹותֹו.

    
ׁשם‡. ׁשּיׁש לידע החכמֹות, ועּמּוד היסֹודֹות [במציאות]יסֹוד ְְְְֵֵֶַַַַָָ

הּנמצא; ּכל ממציא והּוא ראׁשֹון. הברואים]מצּוי כל [בורא ְְְִִִַַָָָ
נמצאּו לא ּׁשּביניהן, ּומה וארץ ׁשמים מן הּנמצאין [נבראו]וכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּמצאֹו מאמּתת נצחית]אּלא - האמיתית .[מהמצאותו ְֲִִֵֶַָָ
.אחר ּדבר אין מצּוי, אינֹו ׁשהּוא הּדעת על יעלה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואם

להּמצאֹות. ְְִָָיכֹול
מצּויין,‚. מּלבּדֹו הּנמצאין ּכל ׁשאין הּדעת על יעלה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָואם
לבּטּולןה הּוא יבטל ולא מצּוי יהיה לבּדֹו אינהּוא [מציאותו ְְְְְִִִֶַַָָֹ

בהם] לֹותלויה צריכין הּנמצאין ׁשּכל בו]; תלויה ,[מציאותם ְְִִִִֶַָָ
אין לפיכ מהן. לאחד ולא להן, צרי אינֹו הּוא ּברּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹוהּוא

מהן.[כמציאות]ּכאמּתת[מציאותו]אמּתתֹו אחד ֲֲִִֵֶֶַַָָ
לבּדֹו„. הּוא - אמת" אלהים "וה' אֹומר: ׁשהּנביא ְֱֱִִֵֶֶַַַָֹהּוא

ׁשהּתֹורה[הנצחי]האמת והּוא ּכאמּתֹו. אמת לאחר ואין , ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
אמת מצּוי ׁשם אין - ּכלֹומר מּלבּדֹו", עֹוד "אין ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָאֹומרת:

ּכמֹותֹו. ְְִַמּלבּדֹו
והּוא‰. הארץ. ּכל אדֹון העֹולם, אלהי הּוא - הּזה ְֱֲֵֶֶַַָָָָָָֹהּמצּוי

שארהּגלּגל[את]הּמנהיג את ומסובב העוטף [העליון ְְִַַַַַ
הפסק;הגלגלים] לֹו ׁשאין ּבכח ותכלית, קץ לֹו ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹּבכח

והּוא מסּבב; ּבלא ׁשּיּסב אפׁשר ואי ּתמיד, סֹובב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהּגלּגל
ּגּוף. ולא יד ּבלא אֹותֹו, המסּבב הּוא ְְְֵַַָָֹֹּברּו

.Â'ה "אנכי ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - זה ּדבר ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוידיעת
ׁשם ׁשּיׁש ּדעּתֹו על הּמעלה וכל ."במציאות]אלהי ישנו -] ְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָֹ

"לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - מּזה חּוץ אחר ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹאלֹוּה
הּוא ׁשּזה ּבעּקר, וכֹופר ּפני", על אחרים אלהים ל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיהיה

ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל הּגדֹול ִֶַַָָָָֹהעּקר
.Ê,ׁשנים על יתר ולא ׁשנים לא ואינֹו - הּוא אחד זה ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹאלֹוּה

ּכיחּודֹו ׁשאין אחד, האחדים[כאחדותו]אּלא מן אחד ְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
ּכמין אחד לא ּבעֹולם; קבוצה]הּנמצאין ּכֹולל[כסוג, ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּכגּוף אחד ולא הרּבה, בקבוצה]אחדים נחלק[פרט ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ
רוחב]ולקצוֹות[אברים]למחלקֹות ׁשאין[אורך יחּוד אּלא ; ְְְְִִֵֶֶַָָָ

ּכמ אחר יחּוד הרּבהּכיחּודֹו האלהֹות היּו אּלּו ּבעֹולם. ֹותֹו ְְְֱִִִֵֵַַָָָָֹ
הּנמנין ׁשאין מּפני ּוגוּיֹות, ּגּופין היּו הניתנים- [דברים ְְְִִִִִֵֵֶַָ

ּבמארעיןלהימנות] אּלא מּזה זה נפרדין ּבמציאּותן ְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשוין
היה - ּוגוּיה ּגּוף הּיֹוצר היה ואּלּו והּגוּיֹות. הּגּופֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיארעּו
וכל קץ. לֹו ׁשאין ּגּוף להיֹות אפׁשר ׁשאי ותכלית, קץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלֹו
ּברּו ואלהינּו וסֹוף. קץ לכחֹו יׁש ותכלית, קץ לֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹֹׁשּיׁש
הּגלּגל ׁשהרי ּפֹוסק, ואינֹו קץ לֹו אין וכחֹו הֹואיל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַֹׁשמֹו,
יארעּו לא ּגּוף, ואינֹו הֹואיל ּגּוף. ּכח ּכחֹו אין ּתמיד, ְְִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹסֹובב
,לפיכ מאחר; ונפרד נחלק ׁשּיהא ּכדי הּגּופֹות מארעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלֹו
עׂשה, מצות - זה ּדבר וידיעת אחד. אּלא ׁשּיהיה אפׁשר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאי

אחד". ה' אלהינּו, "ה' ֱֱֵֶֶֶַָֹׁשּנאמר:
.Áּגּוף הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ּובּנביא, ּבּתֹורה מפרׁש ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹהרי

ּבּׁשמים האלהים הּוא אלהיכם, ה' "ּכי ׁשּנאמר: ְֱֱֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּוגוּיה,
יהיה לא והּגּוף מּתחת", הארץ ועל יכולמּמעל [אינו ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ּתמּונה",להיות] ּכל ראיתם לא "ּכי ונאמר: מקֹומֹות; ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָֹּבׁשני
היה ּגּוף, היה ואּלּו ואׁשוה"; תדּמיּוני, מי "ואל ְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָונאמר:

ּגּופים. לׁשאר ְִִֶָּדֹומה
Ë.,"רגליו "ותחת ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הּוא מה ּכן, ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָאם

ה'", "אזני ה'", "עיני ה'", "יד אלהים", ּבאצּבע ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹ"ּכתּובים
הּוא, אדם ּבני ׁשל ּדעּתן לפי הּכל - האּלּו? ּבּדברים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אדם. ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ודּברה הּגּופֹות; אּלא מּכירין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאינן
וכי חרּבי"; ּברק ׁשּנֹותי "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו הן, ּכּנּויין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַֹוהּכל
מׁשל. והּכל מׁשל, אּלא הֹורג?! הּוא ּובחרב לֹו, יׁש ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחרב
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשראה אֹומר אחד ׁשּנביא זה, לדבר ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָראיה

חּור" ּכתלג לבן]"לבּוׁשּה כשלג "חמּוץ[לבושו ראהּו ואחר , ְְְֲִִֵֵַַָָָ
אדום] הּים[- על ראהּו עצמֹו רּבנּו ּומׁשה מּבצרה"; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבגדים

לֹומר, עטּוף. צּבּור ּכׁשליח ּובסיני מלחמה, עֹוׂשה ְְְְִִִִִִֶַַַָָָּכגּבֹור
ּובּמחזה; הּנבּואה ּבמראה הּכל אּלא וצּורה, ּדמּות לֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאין
ּולחקרֹו; להּׂשיגֹו יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו אין - הּדבר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָואמּתת
עד אם ּתמצא, אלֹוּה "החקר הּכתּוב: ׁשאמר הּוא ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָוזה

ּתמצא". ׁשּדי ְְִִַַַָּתכלית
.Èהראני" ּכׁשאמר להּׂשיג, רּבנּו מׁשה ׁשּבּקׁש זה הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמה

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל הּמצאֹו אמּתת לידע ּבּקׁש ?"ּכבד את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנא
האנׁשים מן אחד ידיעת ּכמֹו ּבלּבֹו ידּוע ׁשּיהיה עד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּוא,
נפרד האיׁש אֹותֹו ׁשּנמצא ּבקרּבֹו, צּורתֹו ונחקקה ּפניו ְְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָָׁשראה
מציאת להיֹות רּבנּו מׁשה ּבּקׁש ּכ האנׁשים; מּׁשאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבדעּתֹו
עד הּנמצאין, מציאת מּׁשאר ּבלּבֹו נפרדת הּוא ּברּו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָהּקדֹוׁש
ׁשאין הּוא, ּברּו והׁשיבֹו ׁשהיא. ּכמה הּמצאֹו אמּתת ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּידע
להּׂשיג ונפׁש, מּגּוף מחּבר ׁשהּוא החי האדם ּבדעת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻּכח
ידע ּׁשּלא מה הּוא ּברּו והֹודיעֹו ּבריֹו. על זה ּדבר ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֻאמּתת
הּמצאֹו מאמּתת ׁשהּׂשיג עד לאחריו, ידע ולא לפניו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹאדם
ּכמֹו הּנמצאין, מּׁשאר ּבדעּתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנפרד ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָּדבר
ּגּופֹו ּכל והּׂשיג אחֹוריו, ׁשראה האנׁשים מן אחד ְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָׁשּיּפרד
הּכתּוב רמז זה ּדבר ועל האנׁשים; מּׁשאר ּבדעּתֹו ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָּומלּבּוׁשֹו

יראּו". לא ּופני אחרי, את "וראית ְְֲִֵֶַַָָָָָָֹֹואמר:

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

           
      

.‡Èיארעֹו ׁשּלא יתּבאר ּוגוּיה, ּגּוף ׁשאינֹו ׁשּנתּברר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹוכיון
מקֹום ולא ּפרּוד, ולא חּבּור לא הּגּוף: מּמארעֹות אחד ְְְְְִִֵֶַָָֹֹֹֹֹולא
ולא ׂשמאל, ולא ימין ולא ירידה, ולא עלּיה ולא מּדה, ְְְְְְְְֲִִִִָָָָֹֹֹֹֹֹֹולא

אחֹור ולא ּבּזמן,ּפנים מצּוי ואינֹו עמידה; ולא יׁשיבה ולא , ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹֹ
מׁשּתּנה, ואינֹו ׁשנים; ּומנין ואחרית ראׁשית לֹו ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָעד
חּיים ולא מות לא לֹו ואין ׁשּנּוי. לֹו ׁשּיגרם ּדבר לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשאין
האיׁש ּכחכמת חכמה ולא סכלּות ולא החי, הּגּוף ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹֹּכחּיי
ולא ׂשחֹוק, ולא ּכעס ולא הקיצה, ולא ׁשנה לא ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹֹֹֹהחכם,
האדם. ּכדּבּור ּדּבּור ולא ׁשתיקה ולא עצבּות, ולא ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹֹׂשמחה
ולא עמידה, ולא יׁשיבה לא למעלה 'אין חכמים: אמרּו ְְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָֹֹֹּכ

עּפּוי'[פירוד]ערף .[חיבור]ולא ְִֶֹֹ
.Èּבהן וכּיֹוצא הּללּו הּדברים ּכל הּוא, ּכ והּדבר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָוהֹואיל

הן, ּומליצה מׁשל הּכל - נביאים ּובדברי ּבּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמרּו
ּבהבליהם", "ּכעסּוני יׂשחק", ּבּׁשמים "יֹוׁשב ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכמֹו
חכמים: אמרּו הּכל על ּבהן. וכּיֹוצא ה'", ׂשׂש ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּכאׁשר
הם "האתי אֹומר: הּוא וכן אדם'. ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹ'ּדּברה

ׁשניתי" לא ה', "אני אֹומר: הּוא הרי היהמכעיסים"; ואּלּו , ְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹ
הּדברים וכל מׁשּתּנה. היה ׂשמח, ּופעמים ּכֹועס ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּפעמים
ׁשֹוכני הּׁשפלים, האפלים לּגּופים אּלא מצּויין אינן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאּלּו
יתעּלה הּוא ּברּו הּוא אבל יסֹודם. ּבעפר אׁשר חמר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבּתי

זה. ּכל על ְְִֵֶַָויתרֹומם

    
הימּנּו,‡. ּוליראה לאהבֹו מצוה - הּזה והּנֹורא הּנכּבד ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאל

אלהי ה' "את ונאמר: ,"אלהי ה' את "ואהבּת ְְְֱֱֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ִָּתירא".

.ׁשּיתּבֹונן ּבׁשעה ויראתֹו? לאהבתֹו הּדר היא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוהיא
מהן ויראה הּגדֹולים, הּנפלאים ּוברּואיו ּבמעׂשיו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם
ּומׁשּבח אֹוהב הּוא מּיד - קץ ולא ער לּה ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹחכמתֹו
ׁשאמר ּכמֹו הּגדֹול, הּׁשם לידע ּגדֹולה ּתאוה ּומתאּוה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּומפאר,

ּוכ חי". לאל לאלהים, נפׁשי "צמאה ּבּדבריםּדוד: ׁשּמחּׁשב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
וידע ויפחד ויירא לאחֹוריו, נרּתע הּוא מּיד עצמן, ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָהאּלּו
מעּוטה קּלה ּבדעת עֹומד אפלה, ׁשפלה קטּנה ּברּיה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשהּוא

ּדעֹות ּתמים אראה[הקב"ה]לפני "ּכי ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
אני האּלּו הּדברים ּולפי תזּכרּנּו". ּכי אנֹוׁש מה ...ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָָָׁשמי
ׁשּיהיּו ּכדי העֹולמים, רּבֹון מּמעׂשה ּגדֹולים ּכללים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָמבאר
ּבענין חכמים ׁשאמרּו ּכמֹו הּׁשם, את לאהב לּמבין ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּפתח
העֹולם'. והיה ׁשאמר מי את מּכיר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו' ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָאהבה:

לׁשלׁשה‚. נחלק ּבעֹולמֹו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּברא מה ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹּכל
וצּורה מּגלם מחּברין ׁשהן ּברּואין מהם [חומרחלקים: ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻ

האדםוצורתו] ּגּופֹות ּכמֹו ּתמיד, ונפסדין נהוין והם -ְְְְֱִִִִֵֶָָָָָ
מחּברין ׁשהן ּברּואין ּומהן והּמּתכֹות. והּצמחים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻוהּבהמה
לצּורה ּומּצּורה לגּוף מּגּוף מׁשּתּנים אינן אבל וצּורה, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמּגלם
ואינן לעֹולם, ּבגלמן קבּועה צּורתן אּלא הראׁשֹונים, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָּכמֹו
ואין ׁשּבהן, והּכֹוכבים הּגלּגּלים והן - אּלּו ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמׁשּתּנין
ּברּואין ּומהן צּורֹות. ּכׁשאר צּורתם ולא ּגלמים ּכׁשאר ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹּגלמם
ּגּוף אינן ׁשהּמלאכים הּמלאכים, והן - ּכלל ּגלם ּבלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹצּורה

מּזֹו. זֹו נפרדֹות צּורֹות אּלא ְְִִִֶָָָּוגוּיה,

אׁש„. הּמלא ׁשראּו אֹומרים, ׁשהּנביאים זה הּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּומה
לֹומר חידה, ודר הּנבּואה ּבמראה הּכל ּכנפים? ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּובעל
"ּכי ׁשּנאמר: ּכמֹו הּכבדים, ּכּגּופֹות ּכבד ואינֹו ּגּוף ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאינֹו
ּוכמֹו מׁשל. אּלא אׁש ואינֹו הּוא", אכלה אׁש ,אלהי ְְְֱֵֵֵֶֶָָָָֹֹה'
להט". אׁש מׁשרתיו רּוחֹות, מלאכיו "עׂשה ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

לפי‰. ּגּופין? אינן והרי מּזֹו, זֹו הּצּורֹות יּפרדּו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּובּמה
מּמעלתֹו למּטה מהן אחד ּכל אּלא ּבמציאּותן, ׁשוין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאינן

מּכחֹו מצּוי והּוא חברֹו, הימנו]ׁשל שלמעלה זה זה[של ְֲִֵֶֶָֹ
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּכחֹו נמצאין והּכל מּזה; ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹלמעלה
מעל ּגבּה "ּכי ואמר: ּבחכמתֹו ׁשלמה ׁשרמז הּוא וזה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹוטּובֹו.

עליהם". ּוגבֹוהים ׁשמר, ְֲִֵֵֶַָֹֹּגבּה
Â.ּכמֹו מקֹום מעלת אינּה מּמעלתֹו', 'למּטה ׁשאמרנּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָזה

ּבׁשני ׁשאֹומרים ּכמֹו אּלא מחברֹו; למעלה ׁשּיֹוׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאדם
למעלה ׁשהּוא ּבחכמה, מחברֹו ּגדֹול ׁשאחד ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָחכמים

ּבעּלה ׁשאֹומרים ּוכמֹו זה, ׁשל סיבה]מּמעלתֹו ׁשהיא[- , ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָ
העלּול מן .[המסובב]למעלה ְְִֶַָָ

.Êּולפיכ היא; מעלתם ׁשם על הּמלאכים, ׁשמֹות ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשּנּוי
ואֹופּנים, הּכל, מן למעלה והם הּקדׁש', 'חּיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹנקראים
ּובני ואלהים, ּומלאכים, ּוׂשרפים, וחׁשמּלים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹואראּלים,
ׁשּנקראּו הּׁשמֹות עׂשרה אּלּו ּכל ואיׁשים. ּוכרּובים, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָֹאלהים,
ּומעלה הן. ׁשּלהן מעלֹות עׂשר ׁשם על הּמלאכים, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהן
מעלת היא הּוא, ּברּו האל מעלת אּלא מּמּנה למעלה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאין
ּתחת ׁשהן ּבּנבּואה, נאמר לפיכ 'חּיֹות'; ׁשּנקראת ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּצּורֹות
ׁשּנקראת הּצּורה מעלת היא עׂשירית, ּומעלה ְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּכּסא.
ונראין הּנביאים עם ׁשּמדּברים הּמלאכים והם ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָ'איׁשים',
ׁשּמעלתם 'איׁשים', נקראּו לפיכ הּנבּואה; ּבמראה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָלהם

האדם. ּדעת מּמעלת ְֲִַַַַָָָָקרֹובה
.Áויֹודעין הּבֹורא, את ּומּכירים חּיים האּלּו הּצּורֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוכל

מעלתּה, לפי וצּורה צּורה ּכל למאד. עד ּגדֹולה ּדעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותֹו
[- ה' את ּגדלֹו[ומכירה לפי הקב"ה]לא של אפּלּו[האמיתי . ְְֲִִָֹ

ּכמֹו הּבֹורא אמּתת להּׂשיג יכֹולה אינּה הראׁשֹונה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָמעלה
יתר ויֹודעת מּׂשגת אבל להּׂשיג. קצרה ּדעּתּה אּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיא,
מעלה ּכל וכן מּמּנה; ׁשּלמּטה צּורה ויֹודעת ּׁשּמּׁשגת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּמה
יֹודעת היא ּגם עׂשירית ּומעלה עׂשירית. מעלה עד ֲֲֲֲֲִִִִִַַַַַַַָָָּומעלה,
יכֹול וצּורה מּגלם המחּברין אדם ּבני ּכח ׁשאין ּדעה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּבֹורא
ּכמֹו הּבֹורא, את יֹודעין אינן והּכל ּכמֹותּה. ולידע ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹלהּׂשיג

עצמֹו. יֹודע ְֵֶַַׁשהּוא
.Ëעד הראׁשֹונה מּצּורה הּבֹורא, מן חּוץ הּנמצאין ְִִִִִֵַַַָָָָָּכל

ּבטּבּור ׁשּיהיה קטן אמּתֹו[כדור]יּתּוׁש מּכח הּכל - הארץ ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּגדלֹו ּומּכיר עצמֹו יֹודע ׁשהּוא ּולפי ותפארּתֹונמצאּו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ

מּמּנּו. נעלם ּדבר ואין הּכל יֹודע הּוא ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹואמּתֹו,
.Èּכמֹות אֹותּה ויֹודע אמּתֹו, מּכיר הּוא ּברּו ְְֲִִֵַַַָָָהּקדֹוׁש

יֹודעין, ׁשאנּו ּכמֹו מּמּנּו חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהיא.
וחּייו ודעּתֹו הּוא - הּבֹורא אבל אחד. ודעּתנּו אנּו ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאין
ויֹודע ּבחּיים חי היה ׁשאלמלא ּפּנה; ּומּכל צד מּכל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד,
ואין ודעּתֹו; וחּייו הּוא - הרּבה אלהֹות ׁשם היּו ְְְְְְֱֵֵֵַַַָָָָֹּבדעה,
יחּוד. ּדר ּובכל ּפּנה ּומּכל צד מּכל אחד אּלא ּכן, ְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּדבר
עצמּה הּדעה והּוא הּידּוע, והּוא הּיֹודע, הּוא אֹומר: ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָנמצאת
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סי            
      

.‡Èיארעֹו ׁשּלא יתּבאר ּוגוּיה, ּגּוף ׁשאינֹו ׁשּנתּברר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹוכיון
מקֹום ולא ּפרּוד, ולא חּבּור לא הּגּוף: מּמארעֹות אחד ְְְְְִִֵֶַָָֹֹֹֹֹולא
ולא ׂשמאל, ולא ימין ולא ירידה, ולא עלּיה ולא מּדה, ְְְְְְְְֲִִִִָָָָֹֹֹֹֹֹֹולא

אחֹור ולא ּבּזמן,ּפנים מצּוי ואינֹו עמידה; ולא יׁשיבה ולא , ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹֹ
מׁשּתּנה, ואינֹו ׁשנים; ּומנין ואחרית ראׁשית לֹו ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָעד
חּיים ולא מות לא לֹו ואין ׁשּנּוי. לֹו ׁשּיגרם ּדבר לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשאין
האיׁש ּכחכמת חכמה ולא סכלּות ולא החי, הּגּוף ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹֹּכחּיי
ולא ׂשחֹוק, ולא ּכעס ולא הקיצה, ולא ׁשנה לא ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹֹֹֹהחכם,
האדם. ּכדּבּור ּדּבּור ולא ׁשתיקה ולא עצבּות, ולא ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹֹׂשמחה
ולא עמידה, ולא יׁשיבה לא למעלה 'אין חכמים: אמרּו ְְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָֹֹֹּכ

עּפּוי'[פירוד]ערף .[חיבור]ולא ְִֶֹֹ
.Èּבהן וכּיֹוצא הּללּו הּדברים ּכל הּוא, ּכ והּדבר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָוהֹואיל

הן, ּומליצה מׁשל הּכל - נביאים ּובדברי ּבּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמרּו
ּבהבליהם", "ּכעסּוני יׂשחק", ּבּׁשמים "יֹוׁשב ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכמֹו
חכמים: אמרּו הּכל על ּבהן. וכּיֹוצא ה'", ׂשׂש ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּכאׁשר
הם "האתי אֹומר: הּוא וכן אדם'. ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹ'ּדּברה

ׁשניתי" לא ה', "אני אֹומר: הּוא הרי היהמכעיסים"; ואּלּו , ְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹ
הּדברים וכל מׁשּתּנה. היה ׂשמח, ּופעמים ּכֹועס ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּפעמים
ׁשֹוכני הּׁשפלים, האפלים לּגּופים אּלא מצּויין אינן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאּלּו
יתעּלה הּוא ּברּו הּוא אבל יסֹודם. ּבעפר אׁשר חמר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבּתי

זה. ּכל על ְְִֵֶַָויתרֹומם

    
הימּנּו,‡. ּוליראה לאהבֹו מצוה - הּזה והּנֹורא הּנכּבד ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאל

אלהי ה' "את ונאמר: ,"אלהי ה' את "ואהבּת ְְְֱֱֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ִָּתירא".

.ׁשּיתּבֹונן ּבׁשעה ויראתֹו? לאהבתֹו הּדר היא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוהיא
מהן ויראה הּגדֹולים, הּנפלאים ּוברּואיו ּבמעׂשיו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם
ּומׁשּבח אֹוהב הּוא מּיד - קץ ולא ער לּה ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹחכמתֹו
ׁשאמר ּכמֹו הּגדֹול, הּׁשם לידע ּגדֹולה ּתאוה ּומתאּוה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּומפאר,

ּוכ חי". לאל לאלהים, נפׁשי "צמאה ּבּדבריםּדוד: ׁשּמחּׁשב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
וידע ויפחד ויירא לאחֹוריו, נרּתע הּוא מּיד עצמן, ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָהאּלּו
מעּוטה קּלה ּבדעת עֹומד אפלה, ׁשפלה קטּנה ּברּיה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשהּוא

ּדעֹות ּתמים אראה[הקב"ה]לפני "ּכי ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
אני האּלּו הּדברים ּולפי תזּכרּנּו". ּכי אנֹוׁש מה ...ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָָָׁשמי
ׁשּיהיּו ּכדי העֹולמים, רּבֹון מּמעׂשה ּגדֹולים ּכללים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָמבאר
ּבענין חכמים ׁשאמרּו ּכמֹו הּׁשם, את לאהב לּמבין ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּפתח
העֹולם'. והיה ׁשאמר מי את מּכיר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו' ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָאהבה:

לׁשלׁשה‚. נחלק ּבעֹולמֹו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּברא מה ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹּכל
וצּורה מּגלם מחּברין ׁשהן ּברּואין מהם [חומרחלקים: ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻ

האדםוצורתו] ּגּופֹות ּכמֹו ּתמיד, ונפסדין נהוין והם -ְְְְֱִִִִֵֶָָָָָ
מחּברין ׁשהן ּברּואין ּומהן והּמּתכֹות. והּצמחים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻוהּבהמה
לצּורה ּומּצּורה לגּוף מּגּוף מׁשּתּנים אינן אבל וצּורה, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמּגלם
ואינן לעֹולם, ּבגלמן קבּועה צּורתן אּלא הראׁשֹונים, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָּכמֹו
ואין ׁשּבהן, והּכֹוכבים הּגלּגּלים והן - אּלּו ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמׁשּתּנין
ּברּואין ּומהן צּורֹות. ּכׁשאר צּורתם ולא ּגלמים ּכׁשאר ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹּגלמם
ּגּוף אינן ׁשהּמלאכים הּמלאכים, והן - ּכלל ּגלם ּבלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹצּורה

מּזֹו. זֹו נפרדֹות צּורֹות אּלא ְְִִִֶָָָּוגוּיה,

אׁש„. הּמלא ׁשראּו אֹומרים, ׁשהּנביאים זה הּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּומה
לֹומר חידה, ודר הּנבּואה ּבמראה הּכל ּכנפים? ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּובעל
"ּכי ׁשּנאמר: ּכמֹו הּכבדים, ּכּגּופֹות ּכבד ואינֹו ּגּוף ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאינֹו
ּוכמֹו מׁשל. אּלא אׁש ואינֹו הּוא", אכלה אׁש ,אלהי ְְְֱֵֵֵֶֶָָָָֹֹה'
להט". אׁש מׁשרתיו רּוחֹות, מלאכיו "עׂשה ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

לפי‰. ּגּופין? אינן והרי מּזֹו, זֹו הּצּורֹות יּפרדּו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּובּמה
מּמעלתֹו למּטה מהן אחד ּכל אּלא ּבמציאּותן, ׁשוין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאינן

מּכחֹו מצּוי והּוא חברֹו, הימנו]ׁשל שלמעלה זה זה[של ְֲִֵֶֶָֹ
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּכחֹו נמצאין והּכל מּזה; ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹלמעלה
מעל ּגבּה "ּכי ואמר: ּבחכמתֹו ׁשלמה ׁשרמז הּוא וזה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹוטּובֹו.

עליהם". ּוגבֹוהים ׁשמר, ְֲִֵֵֶַָֹֹּגבּה
Â.ּכמֹו מקֹום מעלת אינּה מּמעלתֹו', 'למּטה ׁשאמרנּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָזה

ּבׁשני ׁשאֹומרים ּכמֹו אּלא מחברֹו; למעלה ׁשּיֹוׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאדם
למעלה ׁשהּוא ּבחכמה, מחברֹו ּגדֹול ׁשאחד ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָחכמים

ּבעּלה ׁשאֹומרים ּוכמֹו זה, ׁשל סיבה]מּמעלתֹו ׁשהיא[- , ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָ
העלּול מן .[המסובב]למעלה ְְִֶַָָ

.Êּולפיכ היא; מעלתם ׁשם על הּמלאכים, ׁשמֹות ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשּנּוי
ואֹופּנים, הּכל, מן למעלה והם הּקדׁש', 'חּיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹנקראים
ּובני ואלהים, ּומלאכים, ּוׂשרפים, וחׁשמּלים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹואראּלים,
ׁשּנקראּו הּׁשמֹות עׂשרה אּלּו ּכל ואיׁשים. ּוכרּובים, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָֹאלהים,
ּומעלה הן. ׁשּלהן מעלֹות עׂשר ׁשם על הּמלאכים, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהן
מעלת היא הּוא, ּברּו האל מעלת אּלא מּמּנה למעלה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאין
ּתחת ׁשהן ּבּנבּואה, נאמר לפיכ 'חּיֹות'; ׁשּנקראת ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּצּורֹות
ׁשּנקראת הּצּורה מעלת היא עׂשירית, ּומעלה ְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּכּסא.
ונראין הּנביאים עם ׁשּמדּברים הּמלאכים והם ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָ'איׁשים',
ׁשּמעלתם 'איׁשים', נקראּו לפיכ הּנבּואה; ּבמראה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָלהם

האדם. ּדעת מּמעלת ְֲִַַַַָָָָקרֹובה
.Áויֹודעין הּבֹורא, את ּומּכירים חּיים האּלּו הּצּורֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוכל

מעלתּה, לפי וצּורה צּורה ּכל למאד. עד ּגדֹולה ּדעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותֹו
[- ה' את ּגדלֹו[ומכירה לפי הקב"ה]לא של אפּלּו[האמיתי . ְְֲִִָֹ

ּכמֹו הּבֹורא אמּתת להּׂשיג יכֹולה אינּה הראׁשֹונה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָמעלה
יתר ויֹודעת מּׂשגת אבל להּׂשיג. קצרה ּדעּתּה אּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיא,
מעלה ּכל וכן מּמּנה; ׁשּלמּטה צּורה ויֹודעת ּׁשּמּׁשגת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּמה
יֹודעת היא ּגם עׂשירית ּומעלה עׂשירית. מעלה עד ֲֲֲֲֲִִִִִַַַַַַַָָָּומעלה,
יכֹול וצּורה מּגלם המחּברין אדם ּבני ּכח ׁשאין ּדעה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּבֹורא
ּכמֹו הּבֹורא, את יֹודעין אינן והּכל ּכמֹותּה. ולידע ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹלהּׂשיג

עצמֹו. יֹודע ְֵֶַַׁשהּוא
.Ëעד הראׁשֹונה מּצּורה הּבֹורא, מן חּוץ הּנמצאין ְִִִִִֵַַַָָָָָּכל

ּבטּבּור ׁשּיהיה קטן אמּתֹו[כדור]יּתּוׁש מּכח הּכל - הארץ ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּגדלֹו ּומּכיר עצמֹו יֹודע ׁשהּוא ּולפי ותפארּתֹונמצאּו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ

מּמּנּו. נעלם ּדבר ואין הּכל יֹודע הּוא ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹואמּתֹו,
.Èּכמֹות אֹותּה ויֹודע אמּתֹו, מּכיר הּוא ּברּו ְְֲִִֵַַַָָָהּקדֹוׁש

יֹודעין, ׁשאנּו ּכמֹו מּמּנּו חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהיא.
וחּייו ודעּתֹו הּוא - הּבֹורא אבל אחד. ודעּתנּו אנּו ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאין
ויֹודע ּבחּיים חי היה ׁשאלמלא ּפּנה; ּומּכל צד מּכל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד,
ואין ודעּתֹו; וחּייו הּוא - הרּבה אלהֹות ׁשם היּו ְְְְְְֱֵֵֵַַַָָָָֹּבדעה,
יחּוד. ּדר ּובכל ּפּנה ּומּכל צד מּכל אחד אּלא ּכן, ְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּדבר
עצמּה הּדעה והּוא הּידּוע, והּוא הּיֹודע, הּוא אֹומר: ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָנמצאת
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סב           
      

ּבאזן ולא לאמרֹו ּבּפה ּכח אין - זה ודבר אחד. הּכל -ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ
אֹומרין: ּולפיכ ּבריֹו. על להּכירֹו, האדם ּבלב ולא ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֻלׁשמעֹו
"חי אּלא ה'", "חי אֹומרין: ואין ּפרעה", "חי ,"נפׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹ"חי
אֹו החּיים, הּגּופֹות חּיי ּכמֹו ׁשנים וחּייו הּבֹורא ׁשאין - ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָה'"
מחמת ויֹודעם הּברּואים מּכיר אינֹו ,לפיכ הּמלאכים. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָּכחּיי
עצמֹו מחמת אּלא אֹותם, יֹודעין ׁשאנּו ּכמֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּברּואים,
ׁשהּכל - הּכל ידע עצמֹו, יֹודע ׁשהּוא מּפני ,לפיכ ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹידעם;

לֹו ּבהויתֹו בהקב"ה]נסמ תלוי הכל קיום -]. ְֲִַַָָ
.‡Èּכמֹו אּלּו, ּפרקים ּבׁשני זה ּבענין ׁשאמרנּו אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּדברים

ּכל ּובאּור זה. ּבענין לבאר ּׁשּצרי מּמה הן הּים מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטּפה
מרּכבה' 'מעׂשה הּנקרא הּוא - אּלּו ּפרקים ׁשּבׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעּקרים

יחזקאל] בספר .[המתוארת
.Èאּלא אּלּו ּבדברים לדרׁש ׁשּלא הראׁשֹונים, חכמים ְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹצּוּוי

ואחר מּדעּתֹו. ּומבין חכם ׁשּיהיה והּוא ּבלבד, אחד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלאיׁש
ׁשמץ אֹותֹו ּומֹודיעים ּפרקים, ראׁשי לֹו מֹוסרין מן[מעט]ּכ ְְִִִִִֵֶֶָָָ

ּודברים ועמקֹו. הּדבר סֹוף ויֹודע מּדעּתֹו, מבין והּוא ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּדבר;
ראּויה ודעת ּדעת ּכל ואין למאד, עד הן עמּקים ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻאּלּו
"ּכבׂשים מׁשל: ּדר ּבחכמתֹו ׁשלמה אמר ועליהן ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹלסבלן.
ׁשהם 'ּדברים זה: מׁשל ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ ;"ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָללבּוׁש
ואל ,לבּד ל ּכלֹומר ,'ללבּוׁש יהיּו - עֹולם ׁשל ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָּכבׁשֹונֹו
ואין ,לבּד ל "יהיּו אמר: ועליהם ּברּבים. אֹותם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּתדרׁש
ּכ ;"לׁשֹונ ּתחת וחלב "ּדבׁש אמר: ועליהם ."אּת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלזרים
יהיּו - וחלב ּכדבׁש ׁשהם 'ּדברים הראׁשֹונים: חכמים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָּפרׁשּו

'לׁשֹונ .ּתחת ְֶַַ

    
ּו'זבּול',‡. ו'רקיע', 'ׁשמים', הּנקראין הן ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָהּגלּגּלים,

ּגלּגל הּוא מּמּנּו הּקרֹוב ּגלּגל ּגלּגּלים: ּתׁשעה והן ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָו'ערבֹות';
הּנקרא הּכֹוכב ׁשּבֹו ּגלּגל - מּמּנּו ׁשּלמעלה והּׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּירח,
וגלּגל נגּה, ׁשּבֹו מּמּנּו ׁשּלמעלה ׁשליׁשי וגלּגל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ'ּכֹוכב',
ׁשּׁשי וגלּגל מאדים, ׁשּבֹו חמיׁשי וגלּגל חּמה, ׁשּבֹו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָרביעי
ׁשמיני וגלּגל ׁשּבתאי, ׁשּבֹו ׁשביעי וגלּגל צדק, ּכֹוכב ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַׁשּבֹו
הּוא ּתׁשיעי וגלּגל ּברקיע, ׁשּנראין הּכֹוכבים ּכל ׁשאר ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבֹו
הּכל את הּמּקיף והּוא למערב. מּמזרח יֹום ּבכל החֹוזר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּגלּגל
ּכּלן הן ּכאּלּו הּכֹוכבים ּכל ׁשּתראה וזה הּכל. את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּומסּבב
מּפני מּזה, למעלה זה ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף אחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגלּגל
רֹואין ּולפיכ וכּסּפיר, ּכּזכּוכית וזּכים טהֹורים ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָׁשהּגלּגּלים

הראׁשֹון. ּגלּגל מּתחת הּׁשמיני ׁשּבּגלּגל ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָּכֹוכבים
.,הּכֹוכבים ׁשּבהן הּגלּגּלים מּׁשמֹונת וגלּגל ּגלּגל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָּכל

ּגלדי ּכמֹו מּזה למעלה זה הרּבה לגלּגּלים [קליפות]נחלק ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
סֹובבים ּומהן למזרח, מּמערב סֹובבין ּגלּגּלים מהן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבצלים;
אין וכּלן, הּתׁשיעי. החֹוזר הּגלּגל ּכמֹו למערב ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֻמּמזרח

לגלגל]ּביניהם גלגל ּפנּוי.[בין מקֹום ֵֵֶָָ
לא‚. להם ואין ּכבדים. ולא קּלים לא אינן הּגלּגּלים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּכל
ׁשאנּו[צבע]עין וזה עינֹות; ׁשאר ולא ׁשחר עין ולא אדם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ

לפי הּוא, ּבלבד העין למראית הּתכלת, ּכעין אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָרֹואין
אּלּו ׁשאין לפי ריח, ולא טעם לא להן אין וכן האויר. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּגבּה

מהן. ׁשּלמּטה ּבּגּופֹות אּלא מצּויין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהמארעין

עגּלין„. הן - העֹולם את הּמּקיפין האּלּו הּגלּגּלים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכל
הּכֹוכבים מן למקצת ויׁש ּבאמצע. ּתלּויה והארץ ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכּדּור,
הּגלּגּלים אֹותן ואין ּבהן, קבּועים ׁשהן קטּנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּגלּגּלים
ּבּגלּגל קבּוע מּקיף ׁשאינֹו קטן ּגלּגל אּלא הארץ, את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמּקיפין

הּמּקיף. ִַַָּגדֹול
ּכל‰. ׁשמֹונהמסּפר העֹולם, ּכל את הּמּקיפין הּגלּגּלים ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ׁשמֹונה. מּקיפין, ׁשאינן הּקטּנים הּגלּגּלים ּכל ּומסּפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעׂשר;
ּובכל יֹום ּבכל סביבתן ׁשעּור וידיעת הּכֹוכבים ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָּומּמהל
הארץ מעל ּומּגבהן ּדרֹום ורּוח צפֹון לרּוח ּונטּיתן ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשנה
הליכתן, וצּורת הּגלּגּלים, אּלּו ּכל מסּפר יּודע ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּוקריבתן,
ּומּזלֹות, ּתקּופֹות חׁשּבֹון חכמת היא וזֹו הּקפתן. ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָודר

יון. חכמי ּבּה חּברּו רּבים ְְְִִִֵַַָָָָּוספרים
.Âהחכמים חּלקּוהּו - הּכל את מּקיף ׁשהּוא הּתׁשיעי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹּגלּגל

ׁשם לֹו העלּו וחלק חלק ּכל חלק, עׂשר לׁשנים ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּקדמֹונים
ׁשהן מּמּנּו ׁשּלמּטה הּכֹוכבים מן ּבֹו ׁשּתראה זֹו צּורה ׁשם ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל
ׁשֹור, טלה, ׁשּׁשמֹותן: - הּמּזלֹות והן ּתחּתיו; ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻמכּונין
ּגדי, קׁשת, עקרב, מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּתאֹומים,

ּדגים. ְִִָּדלי,
.Êמּכל צּורה ולא חלּוקה לא ּבֹו אין עצמֹו, הּתׁשיעי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹּגלּגל

ׁשּבּגלּגל הּכֹוכבים ּבחּבּור אּלא ּכֹוכב, ולא האּלּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּצּורֹות
הּצּורֹות ּתבנית ׁשּבֹו ּגדֹולים ּבכֹוכבים ׁשּיראה הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּׁשמיני
היּו לא צּורֹות, עׂשרה הּׁשּתים ואּלּו מהן. קרֹוב אֹו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהאּלּו,
העלּו ׁשּבֹו הּמּבּול, ּבזמן אּלא החלקים אֹותן ּכנגד ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמכּונֹות
ׁשּכל לפי מעט, סבבּו ּכבר הּזה, ּבּזמן אבל אּלּו; ׁשמֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלהן
והּירח, הּׁשמׁש ּכמֹו סֹובבין ּכּלן ׁשמיני ׁשּבגלּגל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּכֹוכבים
ּכנגּדֹו הּׁשמׁש ׁשּתהּל וחלק ּבכבדּות. סֹובבין ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָאּלא
ׁשנה. מּׁשבעים ּבקרּוב מהן ּכֹוכב ּכל ּכנגּדֹו יל אחד, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּביֹום

.Áׁשהארץ קטּנים ּכֹוכבים מהן יׁש - הּנראין הּכֹוכבים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
ּגדֹול מהן אחד ׁשּכל ּכֹוכבים מהן ויׁש מהן, מאחד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּגדֹולה
ּכמֹו הּירח מן ּגדֹולה והארץ ּפעמים. ּכּמה הארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמן
מאה ּכמֹו הארץ מן ּגדֹולה והּׁשמׁש ּפעמים, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָארּבעים
ּוׁשמֹונה אלפים מּׁשׁשת אחד הּירח נמצא ּפעמים; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוׁשבעים
מן ּגדֹול ּכֹוכב הּכֹוכבים ּבכל ואין ּבקרּוב. הּׁשמׁש מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמאֹות

הּׁשני. ׁשּבגלּגל מּכֹוכב קטן ולא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשמׁש,
.Ëוהׂשּכל ודעה נפׁש ּבעלי ּכּלן והּגלּגּלים, הּכֹוכבים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּכל

העֹולם, והיה ׁשאמר מי את ּומּכירין ועֹומדין חּיים והן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהן;
ּומפארים מׁשּבחים מעלתֹו ּולפי ּגדלֹו לפי ואחד אחד ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּכל
ּברּו הּקדֹוׁש את ׁשּמּכירין ּוכׁשם הּמלאכים. ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָליֹוצרם
ׁשּלמעלה הּמלאכים את ּומּכירין עצמן את מּכירין ּכ ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא,
הּמלאכים, מּדעת מעּוטה והּגלּגּלים הּכֹוכבים ודעת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָמהן.

האדם. ּבני מּדעת ְְִֵַַָָָָּוגדֹולה
È.ּכגלם ׁשאינֹו אחד ּגלם הּירח, מּגלּגל למּטה האל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּברא

ּכצּורת ואינן זה, לגלם צּורֹות ארּבע ּוברא ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּגלּגּלים;
צּורה זה. ּגלם ּבמקצת וצּורה צּורה ּכל ונקּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּגלּגּלים.
ונהיה זה, ּגלם ּבמקצת נתחּברה האׁש צּורת - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹונה
נתחּברה הרּוח צּורת - ׁשנּיה וצּורה האׁש; ּגּוף ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמּׁשניהם
צּורת - ׁשליׁשית וצּורה הרּוח; ּגּוף מּׁשניהן ונהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבמקצתֹו,
וצּורה הּמים; ּגּוף מּׁשניהם ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמים
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מּׁשניהם ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה הארץ צּורת - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָרביעית
מחלקין ּגּופין ארּבעה הרקיע, מן למּטה נמצא הארץ. ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָָֻּגּוף
מּמּנּו ׁשּלמּטה את מּקיף ואחד אחד וכל מּזה, למעלה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה
הּירח, לגלּגל הּסמּו הראׁשֹון הּגּוף ּגלּגל. ּכמֹו רּוחֹותיו ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָמּכל
ּגּוף מּמּנּו, למּטה הרּוח; ּגּוף מּמּנּו, למּטה האׁש; ּגּוף ְְִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּביניהם ואין הארץ. ּגּוף מּמּנּו, למּטה צורההּמים; [בין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּכלל.לצורה] ּגּוף, ּבלא ּפנּוי ְְָָָֹמקֹום

.‡Èיֹודעין ואינן נפׁש, ּבעלי אינן - האּלּו ּגּופֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָארּבעה
מהן ואחד אחד לכל ויׁש מתים; ּכגּופים אּלא מּכירין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹולא
וזה לׁשּנֹותֹו. יכֹול ואינֹו מּׂשיגֹו ולא יֹודעֹו ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמנהג,
ּתהמֹות, וכל ּתּנינים הארץ, מן ה' את "הללּו ּדוד: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
אדם ּבני הללּוהּו הּדברים, ענין - וקיטֹור" ׁשלג ּוברד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאׁש
ׁשּתראּו ּברּואים ּובׁשאר ּוברד ּבאׁש ׁשּתראּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָמּגבּורֹותיו
וקטן. לגדֹול נּכרת ּתמיד ׁשּגבּורתם הרקיע, מן ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָלמּטה

ה'תש"ע אייר ט"ז שישי יום

    
הן‡. וארץ, ּומים ורּוח אׁש ׁשהם האּלּו ּגּופים ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָארּבעה

מאדם ׁשּיהיה וכל הרקיע; מן למּטה הּנבראים ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיסֹודֹות
טֹובֹות ואבנים ּומּתכת וצמח ודג ורמׂש ועֹוף ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּובהמה
ּגלמן הּכל, - עפר וגּוׁשי והרים ּבנין אבני ּוׁשאר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹּומרּגלּיֹות
ׁשּלמּטה הּגּופים ּכל נמצאּו האּלּו. יסֹודֹות מארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמחּבר
מּגלם מחּברין האּלּו, יסֹודֹות מארּבעה חּוץ הרקיע, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמן
ּכל אבל אּלּו; יסֹודֹות מארּבעה מחּבר ׁשּלהן וגלם ְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻוצּורה,
ּבלבד. וצּורה מּגלם אּלא מחּבר אינֹו יסֹודֹות, מארּבעה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻאחד

.מּטּבּור מּמּטה מהלכן להיֹות והרּוח, האׁש [כדור]ּדר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
להיֹות והארץ, הּמים ודר הרקיע; ּכלּפי למעלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהארץ
הרקיע ׁשאמצע - לאמצע למּטה הרקיע מּתחת [-מהלכן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

הארץ] הּלּוכןכדור ואין מּמּנּו. למּטה ׁשאין הּמּטה הּוא ,ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּנטּבע וטבע ּבהן ׁשּנקּבע מנהג אּלא ּבחפצן, ולא ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבדעּתן

לח;ּבהן. חם והרּוח מּכּלן; קל והּוא יבׁש, חם האׁש טבע ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
מּכּלן. ּכבדה והיא קרה, יבׁשה והארץ לחים; קרים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהּמים
והרּוח הארץ; על למעלה נמצא לפיכ מּמּנה, קל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּמים
קל והאׁש הּמים; ּפני על מרחף הּוא לפיכ הּמים, מן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָקל
הרקיע, ׁשּתחת ּגּופים לכל יסֹודֹות ׁשהן ּומּפני הרּוח. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמן
וצמח ודג ועֹוף וחּיה ּובהמה מאדם וגּוף ּגּוף ּכל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָיּמצא
וארּבעּתן ועפר; ּומים ורּוח מאׁש מחּבר ּגלמן ואבן, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתכת
עד הערּוב, ּבעת מהן אחד ּכל ויׁשּתּנה ּביחד, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיתערבּו
ּכׁשהּוא מהן לאחד ּדֹומה אינֹו מארּבעּתן המחּבר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּמצא
ּבפני אׁש ׁשהּוא אחד חלק אפּלּו מהן, ּבּמערב ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלבּדֹו.
ּבפני ארץ אֹו עצמן ּבפני מים אֹו עצמּה ּבפני רּוח אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעצמּה
וגּוף ּגּוף וכל אחד. ּגּוף ונעׂשּו נׁשּתּנּו, הּכל אּלא ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹעצמּה;

ונברא] ויבׁש[נברא לח וחם קר ּבֹו יּמצא מארּבעּתן, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻהמחּבר
חזקה ּבהן ׁשּיהיה ּגּופים מהם יׁש אבל מיסֹוד[תוקף]ּכאחד. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

יתר; החם ּבהם יראה לפיכ חּיה, נפׁש ּבעלי ּכמֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהאׁש,
ּכמֹו הארץ, מיסֹוד חזקה ּבהן ׁשּיהיה ּגּופים מהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָויׁש
הּזה, הּדר ועל הרּבה. הּיבׁש ּבהן יראה לפיכ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהאבנים,
אחר מּגּוף יתר יבׁש וגּוף חם, אחר מּגּוף יתר חם ּגּוף ְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָיּמצא

יראה וגּופים ּבלבד, הּקר ּבהן ׁשּיראה ּגּופים יּמצא וכן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹיבׁש.
ּכאחד והּיבׁש הּקר ּבהן יראה וגּופים ּבלבד, הּלח ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבהם
ּכאחד והּיבׁש החם אֹו ּבׁשוה, ּכאחד והּלח הּקר אֹו ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבׁשוה,
ׁשהיה היסֹוד רב לפי ּבׁשוה. ּכאחד והּלח החם אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבׁשוה,

הּתערבת גוף]ּבעּקר אותו מורכב יראה[שממנו [יובלט], ְֲִֵֶֶַַַָֹ
המער ּבּגּוף וטבעֹו היסֹוד אֹותֹו ב.מעׂשה ְְְְֲִֵַַַַָֹ

ּבּסֹוף‚. נפרד הּוא אּלּו, יסֹודֹות מארּבעה המחּבר [כלוכל ְְְְְִֵֵַַַָָָָָֻ
למקורו] חוזר ויׁשגוף אחדים, ימים לאחר נפרד ׁשהּוא יׁש ;ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

אפׁשר אי - מהם ׁשּנתחּבר וכל רּבֹות. ׁשנים לאחר נפרד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
להן יּפרד למקורו]ׁשּלא והאדם[יחזור הּזהב אפּלּו [אחת; ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
החושן] ויׁשּובמאבני ליסֹודֹותיו, ויחזר יּפסד ׁשּלא אפׁשר אי ,ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

לארץ. ּומקצתֹו לרּוח ּומקצתֹו למים ּומקצתֹו לאׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָמקצתֹו
יּפרד„. לאּלּו - הּנפסד וכל נאמר[יחזור]הֹואיל לּמה , ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָ

ולא העפר. מן ּבנינֹו ׁשרב לפי ּתׁשּוב"? עפר "ואל ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹֹלאדם:
אּלא היסֹודֹות; לארּבעה יחזר מּיד ּכׁשּיּפסד, הּנפסד, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
הּדברים וסֹוף אחר, לדבר אחר ודבר אחר, לדבר ויחזר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹיּפסד

חלילה חֹוזרין הּדברים ּכל ונמצאּו ליסֹודֹות. .[בחזרה]יחזר ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָֹ
יֹום‰. ּבכל ּתמיד לזה זה מׁשּתּנים אּלּו, יסֹודֹות ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָארּבעה

הארץ מקצת ּכיצד? ּגּופן. ּכל לא מקצתן, - ׁשעה ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָֹּובכל
וכן מים; ונעׂשית ּומתּפֹוררת מׁשּתּנית הּמים, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּקרֹובה

ּומתמסמסין מׁשּתּנין לרּוח, הּסמּוכין הּמים [מתאדים]מקצת ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָ
מׁשּתּנה לאׁש הּסמּו מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח; ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהוין
לרּוח הּסמּו מקצתּה האׁש, וכן אׁש. ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומתחֹולל
הּסמּו מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח; ונעׂשה ּומתּכּנס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמׁשּתּנה
מקצתֹו הּמים, וכן מים; ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָלּמים
מעט - זה וׁשּנּוי ארץ. ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה לארץ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּסמּו
ׁשּיעׂשה עד מׁשּתּנה היסֹוד ּכל ואין הּימים; אר ּולפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמעט,
אחד ׁשּיּבטל אפׁשר ׁשאי אׁש, הרּוח ּכל אֹו רּוח הּמים ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
לרּוח מאׁש יׁשּתּנה מקצת אּלא הארּבעה. היסֹודֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמן
הּׁשּנּוי יּמצא וחברֹו, אחד ּכל ּבין וכן לאׁש; מרּוח ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּומקצת

חלילה. וחֹוזרֹות ארּבעּתן ְְְְִֵַַָָָּבין
.Âהּגלּגל ּבסביבת יהיה זה סיבובוׁשּנּוי הוא לשינוי [הגורם ְְְְִִִִֶֶַַַַ

ׁשארהגלגלים] מהן ויהיה ארּבעּתן, יתחּברּו ּומּסביבתֹו ,ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
נֹותן והאל ּומּתכת. ואבן וצמח חּיה ונפׁש אדם ּבני ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגלמי
העׂשירי הּמלא ידי על לֹו, ראּויה צּורה וגלם ּגלם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלכל

'איׁשים'. הּנקראת הּצּורה ְִִִִֵֶַַָׁשהיא
.Êּבלא צּורה אֹו צּורה, ּבלא ּגלם רֹואה אּתה אין ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹלעֹולם

לב אּלא הּנמצא[תבונת]ּגלם. הּגּוף המחּלק הּוא - האדם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשם ׁשּיׁש ויֹודע וצּורה, מּגלם מחּבר ׁשהּוא ויֹודע ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבדעּתֹו,
ּפׁשּוט ׁשּגלמן וגּופים יסֹודֹות, מארּבעה מחּבר ׁשּגלמן ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻּגּופים

מחּבר אינֹו אינן- ּגלם, להן ׁשאין והּצּורֹות אחר. מּגלם ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
הּלב ּבעין אּלא לעין, ׁשּידענּו[השכל]נראין ּכמֹו ידּועין, הן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עין. ראּית ּבלא הּכל ְְֲִִַַַֹֹאדֹון
.Áהיתרה והּדעת האל. לֹו ׁשּנתן צּורתֹו היא ּבׂשר, ּכל ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנפׁש

ּבדעּתֹו; הּׁשלם האדם צּורת היא אדם, ׁשל ּבנפׁשֹו ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָהּמצּויה
ּכדמּותנּו", ּבצלמנּו אדם "נעׂשה ּבּתֹורה: נאמר זֹו צּורה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָועל
להם ׁשאין הּדעֹות ּומּׂשגת הּיֹודעת צּורה לֹו ׁשּתהיה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּכלֹומר

אֹומר ואינֹו להן. ׁשּידמה עד זֹו["בצלמנו"]ּגלם, צּורה על ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
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סג            
      

מּׁשניהם ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה הארץ צּורת - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָרביעית
מחלקין ּגּופין ארּבעה הרקיע, מן למּטה נמצא הארץ. ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָָֻּגּוף
מּמּנּו ׁשּלמּטה את מּקיף ואחד אחד וכל מּזה, למעלה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה
הּירח, לגלּגל הּסמּו הראׁשֹון הּגּוף ּגלּגל. ּכמֹו רּוחֹותיו ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָמּכל
ּגּוף מּמּנּו, למּטה הרּוח; ּגּוף מּמּנּו, למּטה האׁש; ּגּוף ְְִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּביניהם ואין הארץ. ּגּוף מּמּנּו, למּטה צורההּמים; [בין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּכלל.לצורה] ּגּוף, ּבלא ּפנּוי ְְָָָֹמקֹום

.‡Èיֹודעין ואינן נפׁש, ּבעלי אינן - האּלּו ּגּופֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָארּבעה
מהן ואחד אחד לכל ויׁש מתים; ּכגּופים אּלא מּכירין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹולא
וזה לׁשּנֹותֹו. יכֹול ואינֹו מּׂשיגֹו ולא יֹודעֹו ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמנהג,
ּתהמֹות, וכל ּתּנינים הארץ, מן ה' את "הללּו ּדוד: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
אדם ּבני הללּוהּו הּדברים, ענין - וקיטֹור" ׁשלג ּוברד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאׁש
ׁשּתראּו ּברּואים ּובׁשאר ּוברד ּבאׁש ׁשּתראּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָמּגבּורֹותיו
וקטן. לגדֹול נּכרת ּתמיד ׁשּגבּורתם הרקיע, מן ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָלמּטה

ה'תש"ע אייר ט"ז שישי יום

    
הן‡. וארץ, ּומים ורּוח אׁש ׁשהם האּלּו ּגּופים ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָארּבעה

מאדם ׁשּיהיה וכל הרקיע; מן למּטה הּנבראים ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיסֹודֹות
טֹובֹות ואבנים ּומּתכת וצמח ודג ורמׂש ועֹוף ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּובהמה
ּגלמן הּכל, - עפר וגּוׁשי והרים ּבנין אבני ּוׁשאר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹּומרּגלּיֹות
ׁשּלמּטה הּגּופים ּכל נמצאּו האּלּו. יסֹודֹות מארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמחּבר
מּגלם מחּברין האּלּו, יסֹודֹות מארּבעה חּוץ הרקיע, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמן
ּכל אבל אּלּו; יסֹודֹות מארּבעה מחּבר ׁשּלהן וגלם ְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻוצּורה,
ּבלבד. וצּורה מּגלם אּלא מחּבר אינֹו יסֹודֹות, מארּבעה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻאחד

.מּטּבּור מּמּטה מהלכן להיֹות והרּוח, האׁש [כדור]ּדר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
להיֹות והארץ, הּמים ודר הרקיע; ּכלּפי למעלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהארץ
הרקיע ׁשאמצע - לאמצע למּטה הרקיע מּתחת [-מהלכן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

הארץ] הּלּוכןכדור ואין מּמּנּו. למּטה ׁשאין הּמּטה הּוא ,ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּנטּבע וטבע ּבהן ׁשּנקּבע מנהג אּלא ּבחפצן, ולא ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבדעּתן

לח;ּבהן. חם והרּוח מּכּלן; קל והּוא יבׁש, חם האׁש טבע ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
מּכּלן. ּכבדה והיא קרה, יבׁשה והארץ לחים; קרים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהּמים
והרּוח הארץ; על למעלה נמצא לפיכ מּמּנה, קל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּמים
קל והאׁש הּמים; ּפני על מרחף הּוא לפיכ הּמים, מן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָקל
הרקיע, ׁשּתחת ּגּופים לכל יסֹודֹות ׁשהן ּומּפני הרּוח. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמן
וצמח ודג ועֹוף וחּיה ּובהמה מאדם וגּוף ּגּוף ּכל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָיּמצא
וארּבעּתן ועפר; ּומים ורּוח מאׁש מחּבר ּגלמן ואבן, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתכת
עד הערּוב, ּבעת מהן אחד ּכל ויׁשּתּנה ּביחד, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיתערבּו
ּכׁשהּוא מהן לאחד ּדֹומה אינֹו מארּבעּתן המחּבר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּמצא
ּבפני אׁש ׁשהּוא אחד חלק אפּלּו מהן, ּבּמערב ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלבּדֹו.
ּבפני ארץ אֹו עצמן ּבפני מים אֹו עצמּה ּבפני רּוח אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעצמּה
וגּוף ּגּוף וכל אחד. ּגּוף ונעׂשּו נׁשּתּנּו, הּכל אּלא ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹעצמּה;

ונברא] ויבׁש[נברא לח וחם קר ּבֹו יּמצא מארּבעּתן, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻהמחּבר
חזקה ּבהן ׁשּיהיה ּגּופים מהם יׁש אבל מיסֹוד[תוקף]ּכאחד. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

יתר; החם ּבהם יראה לפיכ חּיה, נפׁש ּבעלי ּכמֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהאׁש,
ּכמֹו הארץ, מיסֹוד חזקה ּבהן ׁשּיהיה ּגּופים מהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָויׁש
הּזה, הּדר ועל הרּבה. הּיבׁש ּבהן יראה לפיכ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהאבנים,
אחר מּגּוף יתר יבׁש וגּוף חם, אחר מּגּוף יתר חם ּגּוף ְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָיּמצא

יראה וגּופים ּבלבד, הּקר ּבהן ׁשּיראה ּגּופים יּמצא וכן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹיבׁש.
ּכאחד והּיבׁש הּקר ּבהן יראה וגּופים ּבלבד, הּלח ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבהם
ּכאחד והּיבׁש החם אֹו ּבׁשוה, ּכאחד והּלח הּקר אֹו ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבׁשוה,
ׁשהיה היסֹוד רב לפי ּבׁשוה. ּכאחד והּלח החם אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבׁשוה,

הּתערבת גוף]ּבעּקר אותו מורכב יראה[שממנו [יובלט], ְֲִֵֶֶַַַָֹ
המער ּבּגּוף וטבעֹו היסֹוד אֹותֹו ב.מעׂשה ְְְְֲִֵַַַַָֹ

ּבּסֹוף‚. נפרד הּוא אּלּו, יסֹודֹות מארּבעה המחּבר [כלוכל ְְְְְִֵֵַַַָָָָָֻ
למקורו] חוזר ויׁשגוף אחדים, ימים לאחר נפרד ׁשהּוא יׁש ;ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

אפׁשר אי - מהם ׁשּנתחּבר וכל רּבֹות. ׁשנים לאחר נפרד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
להן יּפרד למקורו]ׁשּלא והאדם[יחזור הּזהב אפּלּו [אחת; ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
החושן] ויׁשּובמאבני ליסֹודֹותיו, ויחזר יּפסד ׁשּלא אפׁשר אי ,ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

לארץ. ּומקצתֹו לרּוח ּומקצתֹו למים ּומקצתֹו לאׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָמקצתֹו
יּפרד„. לאּלּו - הּנפסד וכל נאמר[יחזור]הֹואיל לּמה , ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָ

ולא העפר. מן ּבנינֹו ׁשרב לפי ּתׁשּוב"? עפר "ואל ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹֹלאדם:
אּלא היסֹודֹות; לארּבעה יחזר מּיד ּכׁשּיּפסד, הּנפסד, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
הּדברים וסֹוף אחר, לדבר אחר ודבר אחר, לדבר ויחזר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹיּפסד

חלילה חֹוזרין הּדברים ּכל ונמצאּו ליסֹודֹות. .[בחזרה]יחזר ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָֹ
יֹום‰. ּבכל ּתמיד לזה זה מׁשּתּנים אּלּו, יסֹודֹות ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָארּבעה

הארץ מקצת ּכיצד? ּגּופן. ּכל לא מקצתן, - ׁשעה ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָֹּובכל
וכן מים; ונעׂשית ּומתּפֹוררת מׁשּתּנית הּמים, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּקרֹובה

ּומתמסמסין מׁשּתּנין לרּוח, הּסמּוכין הּמים [מתאדים]מקצת ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָ
מׁשּתּנה לאׁש הּסמּו מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח; ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהוין
לרּוח הּסמּו מקצתּה האׁש, וכן אׁש. ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומתחֹולל
הּסמּו מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח; ונעׂשה ּומתּכּנס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמׁשּתּנה
מקצתֹו הּמים, וכן מים; ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָלּמים
מעט - זה וׁשּנּוי ארץ. ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה לארץ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּסמּו
ׁשּיעׂשה עד מׁשּתּנה היסֹוד ּכל ואין הּימים; אר ּולפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמעט,
אחד ׁשּיּבטל אפׁשר ׁשאי אׁש, הרּוח ּכל אֹו רּוח הּמים ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
לרּוח מאׁש יׁשּתּנה מקצת אּלא הארּבעה. היסֹודֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמן
הּׁשּנּוי יּמצא וחברֹו, אחד ּכל ּבין וכן לאׁש; מרּוח ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּומקצת

חלילה. וחֹוזרֹות ארּבעּתן ְְְְִֵַַָָָּבין
.Âהּגלּגל ּבסביבת יהיה זה סיבובוׁשּנּוי הוא לשינוי [הגורם ְְְְִִִִֶֶַַַַ

ׁשארהגלגלים] מהן ויהיה ארּבעּתן, יתחּברּו ּומּסביבתֹו ,ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
נֹותן והאל ּומּתכת. ואבן וצמח חּיה ונפׁש אדם ּבני ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגלמי
העׂשירי הּמלא ידי על לֹו, ראּויה צּורה וגלם ּגלם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלכל

'איׁשים'. הּנקראת הּצּורה ְִִִִֵֶַַָׁשהיא
.Êּבלא צּורה אֹו צּורה, ּבלא ּגלם רֹואה אּתה אין ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹלעֹולם

לב אּלא הּנמצא[תבונת]ּגלם. הּגּוף המחּלק הּוא - האדם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשם ׁשּיׁש ויֹודע וצּורה, מּגלם מחּבר ׁשהּוא ויֹודע ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבדעּתֹו,
ּפׁשּוט ׁשּגלמן וגּופים יסֹודֹות, מארּבעה מחּבר ׁשּגלמן ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻּגּופים

מחּבר אינֹו אינן- ּגלם, להן ׁשאין והּצּורֹות אחר. מּגלם ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
הּלב ּבעין אּלא לעין, ׁשּידענּו[השכל]נראין ּכמֹו ידּועין, הן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עין. ראּית ּבלא הּכל ְְֲִִַַַֹֹאדֹון
.Áהיתרה והּדעת האל. לֹו ׁשּנתן צּורתֹו היא ּבׂשר, ּכל ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנפׁש

ּבדעּתֹו; הּׁשלם האדם צּורת היא אדם, ׁשל ּבנפׁשֹו ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָהּמצּויה
ּכדמּותנּו", ּבצלמנּו אדם "נעׂשה ּבּתֹורה: נאמר זֹו צּורה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָועל
להם ׁשאין הּדעֹות ּומּׂשגת הּיֹודעת צּורה לֹו ׁשּתהיה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּכלֹומר

אֹומר ואינֹו להן. ׁשּידמה עד זֹו["בצלמנו"]ּגלם, צּורה על ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
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סד           
      

רׁשם ּוׁשאר והּלסתֹות והחטם הּפה ׁשהּוא לעינים, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנּכרת
לכל[צורת] הּמצּויה הּנפׁש ואינּה ׁשמּה. 'ּתאר' ׁשּזֹו ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּגּוף;

אּלא ּומהרהר. ּומרּגיׁש ּומֹוליד וׁשֹותה אֹוכל ׁשּבּה חּיה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָנפׁש
מדּבר הּכתּוב הּנפׁש ּובצּורת הּנפׁש, צּורת ׁשהיא - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּדעה
'נפׁש' הּצּורה זֹו ּתּקרא רּבֹות ּופעמים ּכדמּותנּו". ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ"ּבצלמנּו
ׁשם וכל ּתטעה, ׁשּלא ּבּׁשמֹות, להּזהר צרי ּולפיכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹו'רּוח';

מענינֹו יּלמד - הנידון]וׁשם הנושא .[מתוך ְִִֵֵֵָָָ
.Ëּכדי היסֹודֹות, מן מחּברת הּזאת הּנפׁש צּורת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻאין

הּנׁשמה[ותחזור]ׁשּתּפרד מּכח ואינּה החיונית]להן, ,[נפש ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
אּלא לּגּוף; צריכה ׁשהּנׁשמה ּכמֹו לנׁשמה צריכה ׁשּתהא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעד

ׁשהּואמא הּגלם ּכׁשּיּפרד ,לפיכ היא. הּׁשמים מן ה', ת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מצּויה ׁשאינּה מּפני הּנׁשמה ותאבד היסֹודֹות, מן ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻמחּבר
הּצּורה ּתּכרת לא מעׂשיה, ּבכל לּגּוף ּוצריכה הּגּוף עם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא
יֹודעת אּלא - ּבמעׂשיה לּנׁשמה צריכה ׁשאינּה לפי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּזאת,

הּגלמים מן הּפרּודֹות הּדעֹות המלאכים]ּומּׂשגת ויֹודעת[- , ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ
ׁשאמר הּוא עֹולמים. ּולעֹולמי לעֹולם ועֹומדת הּכל, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבֹורא
והרּוח ּכׁשהיה, הארץ על העפר "ויׁשב ּבחכמתֹו: ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשלמה

נתנּה". אׁשר האלהים אל ְֱֲִֶֶָָָָֹּתׁשּוב
.Èּכמר זה, ּבענין ׁשּדּברנּו האּלּו הּדברים מּדלי[כטיפה]ּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מזעיר]הם ּכעמק[=מעט אינם אבל הם, עמּקים ּודברים ; ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָֹֻ

ׁשּבפרק הּדברים אּלּו ּכל ּובאּור וׁשני. ראׁשֹון ּפרק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָענין
צּוּו וכ ּבראׁשית'. 'מעׂשה הּנקרא הּוא ּורביעי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָׁשליׁשי
האּלּו ּבּדברים ּגם ּדֹורׁשין ׁשאין הראׁשֹונים, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהחכמים
אּלּו ּדברים מֹודיעין ּבלבד אחד לאדם אּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּברּבים,

אֹותֹו. ְְִַּומלּמדין
.‡È?ּבראׁשית מעׂשה לענין מרּכבה מעׂשה ענין ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּומה

אם אּלא ּבֹו, ּדֹורׁשין אין לאחד אפּלּו מרּכבה, מעׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשענין
הּפרקים ראׁשי לֹו מֹוסרין מּדעּתֹו, ּומבין חכם היה ועניןּכן ; ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

ׁשאינֹו ּפי על אף לּיחיד, אֹותֹו מלּמדין ּבראׁשית, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָמעׂשה
מּדברים לידע ׁשּיכֹול ּכל אֹותֹו ּומֹודיעים מּדעּתֹו, אֹותֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָמבין
אדם ּכל ׁשאין לפי ּברּבים? אֹותֹו מלּמדין אין ולּמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאּלּו.
ּברין. על הּדברים ּכל ּובאּור ּפרּוׁש להּׂשיג רחבה ּדעת לֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻיׁש

.Èהּברּואים ּכל ּומּכיר אּלּו, ּבדברים מתּבֹונן ׁשאדם ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבזמן
הּקדֹוׁש ׁשל חכמתֹו ויראה ּבֹו, וכּיֹוצא ואדם וגלּגל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּמלא
אהבה מֹוסיף - הּברּואים וכל היצּורים ּבכל הּוא ְְְְֲִִִַַַָָָָּברּו
ּברּו הּמקֹום לאהב ּבׂשרֹו ויכמּה נפׁשֹו ותצמא ְְְְְְֱִִֶַַַַָָָָָֹלּמקֹום,
ּכׁשּיער וקּלּותֹו, ודּלּותֹו מּׁשפלּותֹו ויפחד ויירא ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָֹהּוא;

הּגדֹולים[ישווה] הּקדֹוׁשים מהּגּופֹות לאחד ְְְְִִֵֶַַַַָעצמֹו
מן[הגלגלים] הּנפרדֹות הּטהֹורֹות מהּצּורֹות לאחד ׁשּכן ּכל ,ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
המלאכים]הּגלמים וימצא[- ּכלל. ּבגלם נתחּברּו ׁשּלא , ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹ

וחסר. ריק ּוכלּמה, ּבּוׁשה מלא ּככלי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעצמֹו,
.‚Èהאּלּו מצוֹות ׁשּבחמׁש אּלּו ּפרקים ארּבעה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָועניני

אלו] בהלכות קֹוראין[הראשונות הראׁשֹונים ׁשחכמים הם -ְֲִִִִֵֶָָ
נכנ 'ארּבעה ׁשאמרּו: ּכמֹו 'ּפרּדס', עלאֹותֹו ואף לּפרּדס'; סּו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

היה ּכּלם לא היּו, ּגדֹולים וחכמים היּו, יׂשראל ׁשּגדֹולי ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻּפי
אֹומר, ואני ּברין. על הּדברים ּכל ּולהּׂשיג לידע ּכח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּבהן
לחם ּכרסֹו ׁשּנתמּלא מי אּלא ּבּפרּדס, להּטּיל ראּוי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאין
והּמּתר האסּור ּבאּור לידע הּוא זה, ּובׂשר ולחם ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּובׂשר;

אּלּו, ׁשּדברים ּפי על ואף הּמצוֹות. מּׁשאר ּבהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
'ּדבר חכמים: אמרּו ׁשהרי חכמים, אֹותן קראּו קטן' ְְֲֲֲִִֵֶָָָָָָָָָָָ'ּדבר
ורבא' ּדאּביי הויה - קטן ודבר מרּכבה; מעׂשה - ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָּגדֹול

מיּׁשבין[התלמוד] ׁשהן להקּדימן; הן ראּויין כן, ּפי על אף ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ
הּגדֹולה הּטֹובה ׁשהן - ועֹוד ּתחּלה, אדם ׁשל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּדעּתֹו
לנחל ּכדי הּזה, העֹולם ליּׁשּוב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשהׁשּפיע
איׁש וגדֹול, קטן - הּכל ׁשּידעם ואפׁשר הּבא. העֹולם ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹחּיי

קצר. לב ּובעל רחב לב ּבעל ְִֵֵַַַַָָָָָואּׁשה,

    
הּזה,‡. הּגדֹול הּׁשם קּדּוׁש על מצּוין יׂשראל ּבית ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּכל

ּבתֹוך "ונקּדׁשּתי ׁשּלאׁשּנאמר: ּומזהרין יׂשראל"; ּבני ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּבׁשעה ּכיצד? קדׁשי". ׁשם את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלחּללֹו,
מצוֹות מּכל אחת על לעבר יׂשראל את ויאנס ּגֹוי, ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּיעמד
ׁשּנאמר יהרג; ואל יעבר - יהרגּנּו אֹו ּבּתֹורה ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהאמּורֹות
ּבהם, וחי - ּבהם" וחי האדם אתם יעׂשה "אׁשר ְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבּמצוֹות:
ּבנפׁשֹו. מתחּיב זה הרי עבר, ולא מת ואם ּבהם. ׁשּימּות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא

.מעבֹודה חּוץ - מצוֹות ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָּבּמה
אּלּו, עברֹות ׁשלׁש אבל ּדמים. ּוׁשפיכּות עריֹות, וגּלּוי ְְֲֲֲִִִֵֵָָָָָָֹזרה,
ואל יהרג ּתהרג', אֹו מהן אחת על 'עבר לֹו: יאמר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹאם
להנאת מתּכּון ׁשהּגֹוי ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹיעבר.
לֹו לבּׁשל אֹו ּבׁשּבת, ּביתֹו לֹו לבנֹות ׁשאנסֹו ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָעצמֹו,
נתּכּון אם אבל ּבזה. וכּיֹוצא לבעלּה אּׁשה אנס אֹו ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתבׁשילֹו,
ואין עצמֹו, לבין ּבינֹו היה אם - ּבלבד הּמצוֹות על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָלהעבירֹו
להעבירֹו אנסֹו ואם יהרג; ואל יעבר - מּיׂשראל עׂשרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹׁשם
נתּכּון לא ואפּלּו יעבר, ואל יהרג - מּיׂשראל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּבעׂשרה

ּבלבד. מצוֹות מּׁשאר מצוה על אּלא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָלהעבירֹו
הּׁשמד‚. ּבׁשעת ׁשּלא האּלּו, הּדברים עלוכל גזירות [בזמן ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

רׁשעהיהדות] מל ּכׁשּיעמד והּוא הּׁשמד, ּבׁשעת אבל .ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹ
אֹו ּדתם לבּטל יׂשראל על ׁשמד ויגזר וחבריו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכנבּוכדנאצר
מּׁשאר אחת על אפּלּו יעבר, ואל יהרג - הּמצוֹות מן ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמצוה
ּגֹוים. לבין ּבינֹו נאנס ּבין עׂשרה, ּבתֹו נאנס ּבין ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָמצוֹות,

.„- עבר ולא ונהרג יהרג', ואל 'יעבר ּבֹו: ׁשּנאמר מי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכל
ואל 'יהרג ּבֹו: ׁשּנאמר מי וכל ּבנפׁשֹו. מתחּיב זה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהרי
היה ואם הּׁשם. את קּדׁש זה הרי - עבר ולא ונהרג ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיעבר',
ּכדנּיאל ּברּבים, הּׁשם את קּדׁש זה הרי - מּיׂשראל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבעׂשרה
הרּוגי הן ואּלּו וחבריו; עקיבה ּוכרּבי ועזריה מיׁשאל ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחנניה
עלי "ּכי נאמר: ועליהן מעלתן, על מעלה ׁשאין ְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלכּות,
נאמר: ועליהם טבחה", ּכצאן נחׁשבנּו הּיֹום, כל ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהרגנּו

ע בריתי ּכרתי חסידי, לי ׁשּנאמר"אספּו מי וכל זבח". לי ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
את מחּלל זה הרי - נהרג ולא ועבר יעבר', ואל 'יהרג ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבֹו:
הּׁשם את חּלל זה הרי מּיׂשראל, ּבעׂשרה היה ואם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשם,
על ועבר הּׁשם, קּדּוׁש ׁשהיא עׂשה מצות ּובּטל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּברּבים;
מּפני כן, ּפי על ואף הּׁשם. חּלּול ׁשהיא תעׂשה לא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹמצות
ׁשאין לֹומר צרי ואין אֹותֹו, מלקין אין ּבאנס, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשעבר
מלקין ׁשאין ּבאנס; הרג אפּלּו ּדין, ּבית אֹותֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹממיתין
ׁשּנאמר והתראה, ּבעדים ּברצֹונֹו לעֹובר אּלא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּוממיתין,
ההּוא", ּבאיׁש ּפני את אני "וׂשמּתי :לּמל מּזרעֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבנֹותן
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למדּו הּׁשמּועה ולא[ממרע"ה]מּפי אנּוס, לא - "ההּוא" : ְְְִִַַָָָֹֹ
מן חמּורה ׁשהיא זרה, עבֹודה אם ּומה מטעה. ולא ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָֹֻׁשֹוגג,
לֹומר צרי ואין ּכרת, חּיב אינֹו ּבאנס אֹותּה העֹובד ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּכל,
ּבּתֹורה. האמּורֹות מצוֹות לׁשאר וחמר קל - ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמיתת

ּדבר" תעׂשה לא "ולּנער(ה) אֹומר: הּוא כיּובעריֹות -] ְֲֲֲֵֶַַַָָָָָֹ
היא] .אנוסה

ּונטּמא‰. מּכן אחת לנּו 'ּתנּו ּגֹוים: להן ׁשאמרּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָנׁשים
ימסרּו ואל ּכּלן, יּטּמאּו - ּכּלכן' את נטּמא לאו, ואם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻֻאֹותּה,
לנּו 'ּתנּו ּגֹוים: להם אמרּו אם וכן מּיׂשראל. אחת נפׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלהם

מּכ ּכּלם,אחד יהרגּו - ּכּלכם' נהרג לאו, ואם ונהרגּנּו, ם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
יחדּוהּו ואם מּיׂשראל. אחת נפׁש להם ימסרּו [נקבוואל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

מהם] אחד אתבשם נהרג אֹו ּפלֹוני, לנּו 'ּתנּו ואמרּו: ְְְְֲִֶֶַָָָֹלהם
מיתה מחּיב היה אם - ּבכרי[למלכות]ּכּלכם' ּבן ּכׁשבע ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֻֻ

במלכות] ּכן[שמרד להן מֹורין ואין להן; אֹותֹו יּתנּו ,ְְִִֵֵֶֶָָ
נפׁש להם ימסרּו ואל ּכּלן, יהרגּו - חּיב אינֹו ואם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻלכּתחּלה;

מּיׂשראל. ְִִֵַַָאחת
.Âּבאנסין ׁשאמרּו יעבור]ּכענין ואל אמרּו[יהרג ּכ , ְְְֳִִֶָָָָָָָ

הרֹופאים ואמרּו למּות, ונטה ׁשחלה מי ּכיצד? ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָָּבחלאים.
לֹו. עֹוׂשין ׁשּבּתֹורה, מאּסּורין ּפלֹוני ּבדבר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשרפּואתֹו
חּוץ סּכנה, ּבמקֹום ׁשּבּתֹורה אּסּורין ּבכל ְְְְִִִִִֶַַַָָָָּומתרּפאין
ּבמקֹום ׁשאפּלּו - ּדמים ּוׁשפיכּות עריֹות וגּלּוי זרה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָמעבֹודה
אֹותֹו עֹונׁשין - ונתרּפא עבר ואם ּבהם; מתרּפאין אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָסּכנה,

לֹו. הראּוי ענׁש ּדין ִֵֶָָֹּבית
.Êאחת על עֹוברין אין נפׁשֹות, סּכנת ּבמקֹום ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָּומּנין

ּבכל ,אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: אּלּו? עברֹות ְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמּׁשלׁש
.נפׁש את נֹוטל הּוא אפּלּו ,"מאד ּובכל נפׁש ּובכל ְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹלבב
אדם להּציל אֹו אחרת, נפׁש לרּפאת מּיׂשראל נפׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהריגת

הּוא לֹו נֹוטה ׁשהּדעת ּדבר - אּנס ׁשאין[שאסור]מּיד , ִֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּנאמר: לנפׁשֹות, הּקׁשּו ועריֹות נפׁש; מּפני נפׁש ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמאּבדין
הּזה". הּדבר ּכן - נפׁש ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ"ּכי

.Áאּסּורין ּבׁשאר מתרּפאין ׁשאין אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָּבּמה
ׁשּמאכילין ּכמֹו הנאתן, ּדר ׁשהן ּבזמן סּכנה? ּבמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּמאכילין אֹו ּבפסח, חמץ אֹו ּורמׂשים, ׁשקצים החֹולה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאת
ׁשעֹוׂשין ּכגֹון הנאתן, ּדר ׁשּלא אבל הּכּפּורים. ּביֹום ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹאֹותֹו

מלּוגמה אֹו רטּיה תחבושות]לֹו אֹו[מיני מערלה, אֹו מחמץ ְְְְִֵֵֵָָָָָ
מאכל, אּסּורי עם מערב מר ּבהן ׁשּיׁש ּדברים אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמׁשקין
ׁשּלא ואפּלּו מּתר, זה הרי - לח הנאה ּבהם אין ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהרי
ׁשהם - ּבחלב ּובׂשר הּכרם מּכלאי חּוץ סּכנה; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבמקֹום
ּבהן מתרּפאין אין לפיכ הנאתן; ּדר ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאסּורין

סּכנה. ּבמקֹום אּלא הנאתן, ּדר ׁשּלא ְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹאפּלּו
.Ëואמרּו למּות, ונטה וחלה ּבאּׁשה, עיניו ׁשּנתן ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָמי

היתה אפּלּו - לֹו' ׁשּתּבעל עד רפּואה לֹו 'אין ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָהרֹופאים:
עּמּה לדּבר ואפּלּו ּבכ,ּפנּויה, לֹו מֹורין אין - הּגדר מאחֹורי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

יהיּו ׁשּלא הּגדר; מאחֹורי עּמּה לדּבר לֹו יֹורּו ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹוימּות
ּבעריֹות. לפרץ אּלּו ּבדברים ויבֹואּו הפקר, יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹּבנֹות

.Èמצוֹות מּכל אחת על אנס ּבלא מּדעּתֹו העֹובר ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹּכל
ּבּנפׁש ּבׁשאט ּבּתֹורה, זה[בזלזול]האמּורֹות הרי - להכעיס ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

את "וחּללּת ׁשקר: ּבׁשבּועת נאמר ּולפיכ הּׁשם; את ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמחּלל
זה הרי מּיׂשראל, ּבעׂשרה עבר ואם ה'". אני ,אלהי ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשם
עׂשה אֹו מעברה הּפֹורׁש ּכל וכן ּברּבים. הּׁשם את ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָחּלל
ולא יראה, ולא ּפחד לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹֹמצוה,
יֹוסף ּכמניעת הּוא, ּברּו הּבֹורא מּפני אּלא ּכבֹוד, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלבּקׁש
הּׁשם. את מקּדׁש זה הרי - רּבֹו מאׁשת עצמֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּצּדיק

.‡È- והּוא הּׁשם, חּלּול ּבכלל ׁשהם אחרים ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָויׁש
ּדברים ּבחסידּות, ּומפרסם ּבּתֹורה ּגדֹול אדם ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשּיעׂשה

מרּננים ּפי[מדברים]ׁשהּברּיֹות על ואף ּבׁשבילן, אחריו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָ
ואינֹו ׁשּלֹוקח ּכגֹון הּׁשם. את מחּלל זה הרי - עברֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאינן

לאלּתר הּמקח ּדמי ונמ[מיד]נֹותן לֹו, ׁשּיׁש והּוא צאּו, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַ
מּקיפן והּוא אֹותֹו, ּתֹובעין אחרת]הּמֹוכרין לפעם אֹו[דוחה ; ְְְִִִַַָ

הארץ עּמי אצל ּוׁשתּיה ּבאכילה אֹו ּבׂשחֹוק, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּירּבה
מקּבלן ואינֹו הּברּיֹות, עם ּבנחת ּדּבּורֹו ׁשאין אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּוביניהן;
ּבּדברים וכּיֹוצא וכעס; קטטה ּבעל אּלא יפֹות, ּפנים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבסבר
עצמֹו, על ׁשּידקּדק צרי - חכם ׁשל ּגדלֹו לפי הּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאּלּו.
עצמֹו, על החכם ּדקּדק אם וכן הּדין. מּׁשּורת לפנים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָויעׂשה
עּמהן, מערבת ודעּתֹו הּברּיֹות, עם ּבנחת ּדּבּורֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוהיה
מכּבד עֹולבן, ואינֹו מהן ונעלב יפֹות, ּפנים ּבסבר ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומקּבלן

לֹו לּמקּלין ואפּלּו אותו]להן ונֹותן[למזלזלים ונֹוׂשא , ְְְֲִִִֵֵֶַַָ
ּבאריחֹות ירּבה ולא ויׁשיבתן,[סעודות]ּבאמּונה, הארץ עּמי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מכּתר ּבציצית עטּוף ּבּתֹורה עֹוסק אּלא ּתמיד יראה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻולא
והּוא - הּדין מּׁשּורת לפנים מעׂשיו ּבכל ועֹוׂשה ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָּבתפּלין,

הרּבה יתרחק האדם]ׁשּלא יׁשּתֹומם[מבני -[ישתגע]ולא ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֹ
מקּלסין הּכל ׁשּיּמצאּו אֹותֹו,[משבחים]עד ואֹוהבין אֹותֹו ְְְְֲִִִֶַַַָֹ

הּכתּוב ועליו הּׁשם, את קּדׁש זה הרי - למעׂשיו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומתאּוין
אתּפאר". ּב אׁשר יׂשראל, אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹומר:

    
המאּבד‡. הּקדֹוׁשים[המוחק]ּכל הּׁשמֹות מן ׁשם ְְִִֵֵֵַַַַָ

מן לֹוקה - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבהם ׁשּנקרא ְְִִִֶֶֶַַָָָָהּטהֹורים
ׁשמם את "ואּבדּתם זרה: ּבעבֹודה אֹומר הּוא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּתֹורה;

אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא - ההּוא הּמקֹום ֱֲִֵֵֶַַַַָֹֹמן
.והּוא - הא ואו הא יּוד הּנכּתב הּׁשם הם: ׁשמֹות ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָוׁשבעה

ואלֹוּה, ואל, יּוד, נּון ּדלת אלף הּנכּתב אֹו המפרׁש, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשם
אחת אֹות אפּלּו הּמֹוחק ּכל ּוצבאֹות. וׁשּדי, ואהיה, ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹואלהים,

לֹוקה. אּלּו, ׁשמֹות ְִִֵֵֶָמּׁשבעה
הּנטּפל‚. מּלפניו,[נוסף]ּכל למדלּׁשם ּכגֹון למחקֹו: מּתר ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָָֻ

הּׁשם. ּבקדּׁשת אינן - ּבהן וכּיֹוצא מ'ּבאלהים', ּובית ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻמ'ּלה'',
מם וכף ,'אלהי' ׁשל ּכף ּכגֹון מאחֹוריו, לּׁשם הּנטּפל ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכל
ּכׁשאר הן והרי נמחקין, אינן - ּבהן וכּיֹוצא 'אלהיכם', ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל
ּפי על ואף מקּדׁשם. ׁשהּׁשם מּפני ׁשם, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָאֹותּיֹות
הּנטּפלֹות האֹותּיֹות אּלּו הּמֹוחק למחקן, ואסּור ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנתקּדׁשּו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, מדרבנן]אינֹו .[מלקות ְֲִֵֶַַַַָ
נמחק;„. אינֹו - מה' הא יּוד מ'אלהים', למד אלף ְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכתב

ׁשּזה מּפני עצמֹו, ּבפני ׁשם ׁשהּוא 'יּה', לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואין
ּדלת ׁשין הּכֹותב אבל הּוא. המפרׁש ׁשם מקצת ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשם,

צדי נמחק.[צדי"ק]מ'ּׁשּדי', זה הרי - מ'ּצבאֹות' ּבית ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
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סה            
      

למדּו הּׁשמּועה ולא[ממרע"ה]מּפי אנּוס, לא - "ההּוא" : ְְְִִַַָָָֹֹ
מן חמּורה ׁשהיא זרה, עבֹודה אם ּומה מטעה. ולא ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָֹֻׁשֹוגג,
לֹומר צרי ואין ּכרת, חּיב אינֹו ּבאנס אֹותּה העֹובד ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּכל,
ּבּתֹורה. האמּורֹות מצוֹות לׁשאר וחמר קל - ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמיתת

ּדבר" תעׂשה לא "ולּנער(ה) אֹומר: הּוא כיּובעריֹות -] ְֲֲֲֵֶַַַָָָָָֹ
היא] .אנוסה

ּונטּמא‰. מּכן אחת לנּו 'ּתנּו ּגֹוים: להן ׁשאמרּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָנׁשים
ימסרּו ואל ּכּלן, יּטּמאּו - ּכּלכן' את נטּמא לאו, ואם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻֻאֹותּה,
לנּו 'ּתנּו ּגֹוים: להם אמרּו אם וכן מּיׂשראל. אחת נפׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלהם

מּכ ּכּלם,אחד יהרגּו - ּכּלכם' נהרג לאו, ואם ונהרגּנּו, ם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
יחדּוהּו ואם מּיׂשראל. אחת נפׁש להם ימסרּו [נקבוואל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

מהם] אחד אתבשם נהרג אֹו ּפלֹוני, לנּו 'ּתנּו ואמרּו: ְְְְֲִֶֶַָָָֹלהם
מיתה מחּיב היה אם - ּבכרי[למלכות]ּכּלכם' ּבן ּכׁשבע ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֻֻ

במלכות] ּכן[שמרד להן מֹורין ואין להן; אֹותֹו יּתנּו ,ְְִִֵֵֶֶָָ
נפׁש להם ימסרּו ואל ּכּלן, יהרגּו - חּיב אינֹו ואם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻלכּתחּלה;

מּיׂשראל. ְִִֵַַָאחת
.Âּבאנסין ׁשאמרּו יעבור]ּכענין ואל אמרּו[יהרג ּכ , ְְְֳִִֶָָָָָָָ

הרֹופאים ואמרּו למּות, ונטה ׁשחלה מי ּכיצד? ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָָּבחלאים.
לֹו. עֹוׂשין ׁשּבּתֹורה, מאּסּורין ּפלֹוני ּבדבר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשרפּואתֹו
חּוץ סּכנה, ּבמקֹום ׁשּבּתֹורה אּסּורין ּבכל ְְְְִִִִִֶַַַָָָָּומתרּפאין
ּבמקֹום ׁשאפּלּו - ּדמים ּוׁשפיכּות עריֹות וגּלּוי זרה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָמעבֹודה
אֹותֹו עֹונׁשין - ונתרּפא עבר ואם ּבהם; מתרּפאין אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָסּכנה,

לֹו. הראּוי ענׁש ּדין ִֵֶָָֹּבית
.Êאחת על עֹוברין אין נפׁשֹות, סּכנת ּבמקֹום ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָּומּנין

ּבכל ,אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: אּלּו? עברֹות ְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמּׁשלׁש
.נפׁש את נֹוטל הּוא אפּלּו ,"מאד ּובכל נפׁש ּובכל ְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹלבב
אדם להּציל אֹו אחרת, נפׁש לרּפאת מּיׂשראל נפׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהריגת

הּוא לֹו נֹוטה ׁשהּדעת ּדבר - אּנס ׁשאין[שאסור]מּיד , ִֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּנאמר: לנפׁשֹות, הּקׁשּו ועריֹות נפׁש; מּפני נפׁש ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמאּבדין
הּזה". הּדבר ּכן - נפׁש ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ"ּכי

.Áאּסּורין ּבׁשאר מתרּפאין ׁשאין אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָּבּמה
ׁשּמאכילין ּכמֹו הנאתן, ּדר ׁשהן ּבזמן סּכנה? ּבמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּמאכילין אֹו ּבפסח, חמץ אֹו ּורמׂשים, ׁשקצים החֹולה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאת
ׁשעֹוׂשין ּכגֹון הנאתן, ּדר ׁשּלא אבל הּכּפּורים. ּביֹום ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹאֹותֹו

מלּוגמה אֹו רטּיה תחבושות]לֹו אֹו[מיני מערלה, אֹו מחמץ ְְְְִֵֵֵָָָָָ
מאכל, אּסּורי עם מערב מר ּבהן ׁשּיׁש ּדברים אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמׁשקין
ׁשּלא ואפּלּו מּתר, זה הרי - לח הנאה ּבהם אין ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהרי
ׁשהם - ּבחלב ּובׂשר הּכרם מּכלאי חּוץ סּכנה; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבמקֹום
ּבהן מתרּפאין אין לפיכ הנאתן; ּדר ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאסּורין

סּכנה. ּבמקֹום אּלא הנאתן, ּדר ׁשּלא ְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹאפּלּו
.Ëואמרּו למּות, ונטה וחלה ּבאּׁשה, עיניו ׁשּנתן ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָמי

היתה אפּלּו - לֹו' ׁשּתּבעל עד רפּואה לֹו 'אין ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָהרֹופאים:
עּמּה לדּבר ואפּלּו ּבכ,ּפנּויה, לֹו מֹורין אין - הּגדר מאחֹורי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

יהיּו ׁשּלא הּגדר; מאחֹורי עּמּה לדּבר לֹו יֹורּו ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹוימּות
ּבעריֹות. לפרץ אּלּו ּבדברים ויבֹואּו הפקר, יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹּבנֹות

.Èמצוֹות מּכל אחת על אנס ּבלא מּדעּתֹו העֹובר ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹּכל
ּבּנפׁש ּבׁשאט ּבּתֹורה, זה[בזלזול]האמּורֹות הרי - להכעיס ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

את "וחּללּת ׁשקר: ּבׁשבּועת נאמר ּולפיכ הּׁשם; את ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמחּלל
זה הרי מּיׂשראל, ּבעׂשרה עבר ואם ה'". אני ,אלהי ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשם
עׂשה אֹו מעברה הּפֹורׁש ּכל וכן ּברּבים. הּׁשם את ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָחּלל
ולא יראה, ולא ּפחד לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹֹמצוה,
יֹוסף ּכמניעת הּוא, ּברּו הּבֹורא מּפני אּלא ּכבֹוד, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלבּקׁש
הּׁשם. את מקּדׁש זה הרי - רּבֹו מאׁשת עצמֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּצּדיק

.‡È- והּוא הּׁשם, חּלּול ּבכלל ׁשהם אחרים ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָויׁש
ּדברים ּבחסידּות, ּומפרסם ּבּתֹורה ּגדֹול אדם ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשּיעׂשה

מרּננים ּפי[מדברים]ׁשהּברּיֹות על ואף ּבׁשבילן, אחריו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָ
ואינֹו ׁשּלֹוקח ּכגֹון הּׁשם. את מחּלל זה הרי - עברֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאינן

לאלּתר הּמקח ּדמי ונמ[מיד]נֹותן לֹו, ׁשּיׁש והּוא צאּו, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַ
מּקיפן והּוא אֹותֹו, ּתֹובעין אחרת]הּמֹוכרין לפעם אֹו[דוחה ; ְְְִִִַַָ

הארץ עּמי אצל ּוׁשתּיה ּבאכילה אֹו ּבׂשחֹוק, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּירּבה
מקּבלן ואינֹו הּברּיֹות, עם ּבנחת ּדּבּורֹו ׁשאין אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּוביניהן;
ּבּדברים וכּיֹוצא וכעס; קטטה ּבעל אּלא יפֹות, ּפנים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבסבר
עצמֹו, על ׁשּידקּדק צרי - חכם ׁשל ּגדלֹו לפי הּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאּלּו.
עצמֹו, על החכם ּדקּדק אם וכן הּדין. מּׁשּורת לפנים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָויעׂשה
עּמהן, מערבת ודעּתֹו הּברּיֹות, עם ּבנחת ּדּבּורֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוהיה
מכּבד עֹולבן, ואינֹו מהן ונעלב יפֹות, ּפנים ּבסבר ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומקּבלן

לֹו לּמקּלין ואפּלּו אותו]להן ונֹותן[למזלזלים ונֹוׂשא , ְְְֲִִִֵֵֶַַָ
ּבאריחֹות ירּבה ולא ויׁשיבתן,[סעודות]ּבאמּונה, הארץ עּמי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מכּתר ּבציצית עטּוף ּבּתֹורה עֹוסק אּלא ּתמיד יראה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻולא
והּוא - הּדין מּׁשּורת לפנים מעׂשיו ּבכל ועֹוׂשה ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָּבתפּלין,

הרּבה יתרחק האדם]ׁשּלא יׁשּתֹומם[מבני -[ישתגע]ולא ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֹ
מקּלסין הּכל ׁשּיּמצאּו אֹותֹו,[משבחים]עד ואֹוהבין אֹותֹו ְְְְֲִִִֶַַַָֹ

הּכתּוב ועליו הּׁשם, את קּדׁש זה הרי - למעׂשיו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומתאּוין
אתּפאר". ּב אׁשר יׂשראל, אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹומר:

    
המאּבד‡. הּקדֹוׁשים[המוחק]ּכל הּׁשמֹות מן ׁשם ְְִִֵֵֵַַַַָ

מן לֹוקה - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבהם ׁשּנקרא ְְִִִֶֶֶַַָָָָהּטהֹורים
ׁשמם את "ואּבדּתם זרה: ּבעבֹודה אֹומר הּוא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּתֹורה;

אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא - ההּוא הּמקֹום ֱֲִֵֵֶַַַַָֹֹמן
.והּוא - הא ואו הא יּוד הּנכּתב הּׁשם הם: ׁשמֹות ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָוׁשבעה

ואלֹוּה, ואל, יּוד, נּון ּדלת אלף הּנכּתב אֹו המפרׁש, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשם
אחת אֹות אפּלּו הּמֹוחק ּכל ּוצבאֹות. וׁשּדי, ואהיה, ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹואלהים,

לֹוקה. אּלּו, ׁשמֹות ְִִֵֵֶָמּׁשבעה
הּנטּפל‚. מּלפניו,[נוסף]ּכל למדלּׁשם ּכגֹון למחקֹו: מּתר ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָָֻ

הּׁשם. ּבקדּׁשת אינן - ּבהן וכּיֹוצא מ'ּבאלהים', ּובית ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻמ'ּלה'',
מם וכף ,'אלהי' ׁשל ּכף ּכגֹון מאחֹוריו, לּׁשם הּנטּפל ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכל
ּכׁשאר הן והרי נמחקין, אינן - ּבהן וכּיֹוצא 'אלהיכם', ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל
ּפי על ואף מקּדׁשם. ׁשהּׁשם מּפני ׁשם, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָאֹותּיֹות
הּנטּפלֹות האֹותּיֹות אּלּו הּמֹוחק למחקן, ואסּור ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנתקּדׁשּו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, מדרבנן]אינֹו .[מלקות ְֲִֵֶַַַַָ
נמחק;„. אינֹו - מה' הא יּוד מ'אלהים', למד אלף ְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכתב

ׁשּזה מּפני עצמֹו, ּבפני ׁשם ׁשהּוא 'יּה', לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואין
ּדלת ׁשין הּכֹותב אבל הּוא. המפרׁש ׁשם מקצת ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשם,

צדי נמחק.[צדי"ק]מ'ּׁשּדי', זה הרי - מ'ּצבאֹות' ּבית ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
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סו            
      

ּכגֹון:‰. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּמׁשּבחין הּכּנּויין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשאר
וחזק קּנא הּנאמן, והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול ורחּום, ְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָחּנּון
למחקן. ּומּתר הּקדׁש, ּדברי ּכׁשאר הן הרי - ּבהן ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻוכּיֹוצא

.Â,הּׁשם מקֹום את קֹוצץ - עליו ּכתּוב ׁשם ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָּכלי
זכּוכית, ּבכלי אֹו מּתכֹות ּבכלי חקּוק הּׁשם היה אפּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָוגֹונזֹו.
וגֹונזֹו. מקֹומֹו, את חֹות אּלא לֹוקה; זה הרי - הּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָוהּתי
ולא ירחץ לא זה הרי ּבׂשרֹו, על ּכתּוב ׁשם היה אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹוכן
ׁשל טבילה לֹו נזּדּמנה הּטּנפת. ּבמקֹום יעמד ולא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹיסּו
מסּבב ּגמי, מצא לא ואם וטֹובל; ּגמי, עליו ּכֹור - ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹמצוה
עליו, לכר אמרּו ׁשּלא - יחץ ׁשּלא ּכדי יהּדק, ולא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹאחריו.

ערם. ּכׁשהּוא הּׁשם ּבפני לעמד ׁשאסּור מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאּלא
.Êמן אֹו הּמזּבח, מן הׁשחתה ּדר אחת אבן אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּסֹותר

"ּכי זרה: ּבעבֹודה ׁשּנאמר לֹוקה, - העזרה מּׁשאר אֹו ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָההיכל,
אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון "לא וכתּוב: ּתּתצּון", מזּבחתם ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹאת
ׁשּנאמר: לֹוקה, - הׁשחתה ּדר הקּדׁש עצי הּׂשֹורף ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוכן
אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא ּבאׁש... ּתׂשרפּון ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹ"ואׁשריהם

.Áלׂשרף אסּור - ּובאּוריהן ּופרּוׁשיהן ּכּלן, הּקדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻּכתבי
אֹותֹו מּכין ּבּיד, והמאּבד ּבּיד; לאּבדן אֹו מרּדּות.אֹותן מּכת ְְְְְִֵַַַַַַַַַָָָָ

יׂשראל אֹותן ׁשּכתבּו הּקדׁש ּבכתבי אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבּמה
אֹותֹו ׂשֹורפין - ּתֹורה ספר ׁשּכתב יׂשראל מין אבל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבקדּׁשה.

האזּכרֹות הקודש]עם מאמין[שמות ׁשאינֹו מּפני ׁשּבֹו, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּזה ּבדעּתֹו מעלה והּוא אּלא ּכתבֹו ולא הּׁשם, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּבקדּׁשת
ּומצוה הּׁשם; נתקּדׁש לא ּכן, ודעּתֹו והֹואיל הּדברים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּכׁשאר

ׁשם להּניח ׁשּלא ּכדי למעׂשיהן.[זכר]לׂשרפֹו, ולא לּמינים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
הּקדׁש ּכתבי וכן אֹותֹו; ּגֹונזין הּׁשם, את ׁשּכתב ּגֹוי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאבל

יּגנזּו. ּגֹוי, ׁשּכתבן אֹו ְְִֶֶָָָָׁשּבלּו
.Ë:ׁשּנאמר זה אף קדׁש; - ּבאברהם האמּורֹות הּׁשמֹות ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכל

ּכל קדׁש. הּוא הרי ,"ּבעיני חן מצאתי נא אם ְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ"אדני,
אדני. נא, "אל מּזה: חּוץ חל, - ּבלֹוט האמּורֹות ְֲֲִֵֶַַָָָֹֹהּׁשמֹות
ּבגבעת האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל חן". עבּד מצא נא ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהּנה
ּכל חל. - ּבמיכה האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל קדׁש. - ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹּבנימין
ּבׁשיר האמּור ׁשלמה ּכל קדׁש. - ּבנבֹות האמּורֹות ְְְֲִֵֶַָָָָָֹֹֹהּׁשמֹות

קדׁש - להקב"ה]הּׁשירים הכוונה ּכׁשאר[כי הּוא והרי , ְֲִִִֵֶַַָֹ
הקב"ה]הּכּנּויין ּכל[של ׁשלמה". ל "האלף מּזה: חּוץ ; ְְִִִֶֶֶַָָֹֹ

" מּזה: חּוץ חל, - ּבדנּיאל האמּור מלמלכּיא מלּכא, אנּת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּכּנּויין. ּכׁשאר הּוא והרי ְְֲִִִֵַַַַָָמלכּיא",

ה'תש"ע אייר י"ז קודש שבת יום

    
ואין‡. האדם; ּבני את מנּבא ׁשהאל לידע הּדת, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמיסֹודי

ּבמּדֹותיו, ּגּבֹור ּבחכמה, ּגדֹול חכם על אּלא חלה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָהּנבּואה
מתּגּבר הּוא אּלא ּבעֹולם, ּבדבר עליו מתּגּבר יצרֹו יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹולא

נכֹונה רחבה ּדעה ּבעל ּתמיד, יצרֹו על עד[ישרה]ּבדעּתֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ
ּבגּופֹו, ׁשלם האּלּו, הּמּדֹות ּבכל ממּלא ׁשהּוא אדם ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻמאד.

לּפרּדס בראשית]ּכׁשּיּכנס ומעשה מרכבה ויּמׁש[מעשה ְְְִִֵֵֵֶַַָָ
נכֹונה ּדעת לֹו ותהיה הרחֹוקים, הּגדֹולים הענינֹות ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָּבאֹותן
ּכלל מּדרכי ּפֹורׁש ,והֹול מתקּדׁש והּוא ּולהּׂשיג, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָלהבין

ּומזרז והֹול הּזמן, ּבמחׁשּכי ההֹולכים עצמֹו[מעורר]העם ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ

מּדברים ּבאחד ּכלל מחׁשבה לֹו ּתהיה ׁשּלא נפׁשֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומלּמד
מ ולא ּתמידּבטלים, ּדעּתֹו אּלא ותחּבּולֹותיו, הּזמן הבלי ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

הּצּורֹות ּבאֹותן להבין הּכּסא, ּתחת קׁשּורה למעלה, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָּפנּויה
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבחכמתֹו ּומסּתּכל הּטהֹורֹות, ְְְְְִֵֶַַַַָָָָהּקדֹוׁשֹות

ראׁשֹונה מּצּורה ּכּלּה הקודש]הּוא חיות הנקראים [מלאכים ִִָָָֻ
ׁשֹורה הּקדׁש רּוח מּיד - ּגדלֹו מהן ויֹודע הארץ, טּבּור ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹעד
ּבמעלת נפׁשֹו ּתתערב - הרּוח עליו ׁשּתנּוח ּובעת ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָעליו.
ויבין אחר, לאיׁש ויהפ 'איׁשים', הּנקראים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּמלאכים

ׁשהיה ּכמֹות ׁשאינֹו הקודש]ּבדעּתֹו רוח עליו ששרתה ,[עד ְְְֵֶֶַָָ
ּכמֹו החכמים, אדם ּבני ׁשאר מעלת על ׁשּנתעּלה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאּלא
אחר". לאיׁש ונהּפכּת עּמם, "והתנּבית ּבׁשאּול: ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר

.מעלֹות מעלֹות שונות]הּנביאים, ׁשּיׁש[בדרגות ּכמֹו הן: ְְֲֲִִֵֵֶַַַ
מּנביא. ּגדֹול נביא ּבּנבּואה ּכ מחברֹו, ּגדֹול חכם ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּבחכמה
הּלילה, ּבחזיֹון ּבחלֹום אּלא הּנבּואה מראה רֹואין אין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוכּלן
"ּבּמראה ׁשּנאמר: ּכמֹו ּתרּדמה, עליהן ׁשּתּפל אחר ּבּיֹום ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאֹו
אבריהן ּכׁשּמתנּבאין, וכּלן, ּבֹו". אדּבר ּבחלֹום אתוּדע, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאליו
ותּׁשאר מּטרפֹות, ועׁשּתֹונֹותיהם ּכֹוׁשל, הּגּוף וכח ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹמזּדעזעין,
ּבאברהם: ׁשּנאמר ּכמֹו ּׁשּתראה, מה להבין ּפנּויה ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּדעת
ׁשּנאמר ּוכמֹו עליו"; נפלת גדלה חׁשכה אימה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"והּנה
ּכח". עצרּתי ולא למׁשחית, עלי נהּפ "והֹודי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּבדנּיאל:

מׁשל‚. ּדר - הּנבּואה ּבמראה לּנביא ׁשּמֹודיעים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּדברים
ּבמראה הּמׁשל ּפתרֹון ּבלּבֹו יחקק ּומּיד לֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמֹודיעין
אבינּו, יעקב ׁשראה הּסּלם ּכמֹו הּוא; מה וידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּנבּואה,
לּמלכּיֹות מׁשל היה והּוא ּבֹו, ויֹורדים עֹולים ְְְְְִִִַַַָָָָָֻּומלאכים
הּנפּוח והּסיר יחזקאל, ׁשראה החּיֹות ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָוׁשעּבּודן;

יחזקאל,[רותח] ׁשראה והּמגּלה ירמיה, ׁשראה ׁשקד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּומּקל
אֹומרין מהן יׁש הּנביאים, ׁשאר וכן זכריה. ׁשראה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהאיפה
ּבלבד. הּפתרֹון אֹומרין מהן ויׁש אּלּו, ּכמֹו ּופתרֹונֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמׁשל
ּדברי ּכמקצת ּפתרֹון, ּבלא ּבלבד הּמׁשל אֹומרין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹּופעמים
מתנּבאין. הם חידה ודר ּבמׁשל וכּלן, ּוזכריה. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיחזקאל

מתנּבאי„. אין - הּנביאים אּלאּכל ׁשּירצּו, עת ּבכל ן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשאין ּומתּבֹודדין; לב וטֹובי ׂשמחים ויֹוׁשבין ּדעּתן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָמכּונין
אּלא עצלּות, מּתֹו ולא עצבּות מּתֹו לא ׁשֹורה ְְְְִִֶַַַָָָֹֹהּנבּואה
וחליל ותף נבל לפניהם הּנביאים, ּבני ,לפיכ ׂשמחה. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּתֹו
"והּמה ׁשּנאמר: הּוא וזה הּנבּואה; מבּקׁשין והן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָוכּנֹור,
ׁשּיּנבאּו, עד הּנבּואה ּבדר מהּלכין ּכלֹומר, - ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָמתנּבאים"

מתּגּדל'. 'ּפלֹוני אֹומר: ׁשאּתה ְְְִִֵֵֶַַָּכמֹו
'ּבני‰. הּנקראין הם להתנּבא, מבּקׁשין ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָאּלּו

ׁשּתׁשרה אפׁשר ּדעּתן, ׁשּמכּונין ּפי על ואף ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּנביאים'.
ּתׁשרה. ׁשּלא ואפׁשר עליהן, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָֹׁשכינה

.Âהּנביאים לכל הּנבּואה ּדר הן ׁשאמרנּו, הּדברים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ּכל ׁשל ורּבן רּבנּו, ממׁשה חּוץ - והאחרֹונים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונים
ּכל לׁשאר מׁשה נבּואת ּבין יׁש הפרׁש ּומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנביאים.
רּבנּו ּומׁשה ּבמראה; אֹו ּבחלֹום הּנביאים, ׁשּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּנביאים?
מֹועד אהל אל מׁשה "ּובבא ׁשּנאמר: ועֹומד, ער הּוא -ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ
הּנביאים, ּכל אליו". מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע אּתֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלדּבר
וחידה. ּבמׁשל רֹואין ּׁשהן מה רֹואין לפיכ ;מלא ידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעל
אדּבר ּפה אל "ּפה ׁשּנאמר: ,מלא ידי על לא רּבנּו, ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּומׁשה
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ונאמר: ּפנים", אל ּפנים מׁשה אל ה' "ודּבר ונאמר: ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו",
רֹואה אּלא מׁשל, ׁשם ׁשאין ּכלֹומר, יּביט"; ה' ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ"ּותמנת
ׁשהּתֹורה הּוא מׁשל; ּובלא חידה ּבלא ּבריֹו על ְְְִֶַַַָָָָָָֹֹֻהּדבר
ּבחידה מתנּבא ׁשאינֹו בחידת", ולא "ּומראה, עליו: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמעידה
יראין הּנביאים, ּכל ּבריֹו. על הּדבר ׁשרֹואה ּבמראה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאּלא
ׁשהּכתּוב הּוא ּכן; אינֹו רּבנּו, ּומׁשה ּומתמֹוגגין. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָונבהלין
נבהל אדם ׁשאין ּכמֹו רעהּו"; אל איׁש ידּבר "ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹומר:
רּבנּו מׁשה ׁשל ּבדעּתֹו ּכח היה ּכ חברֹו, ּדברי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלׁשמע
ּכל ׁשלם. עמדֹו על עֹומד והּוא הּנבּואה, ּדברי ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָלהבין
אינֹו רּבנּו, מׁשה ׁשּירצּו. עת ּבכל מתנּבאין אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּנביאים,
ׁשֹורה ּונבּואה לֹובׁשּתֹו הּקדׁש רּוח ׁשּיחּפץ, זמן ּכל אּלא ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכן;

לּה ּולהזּדּמן ּדעּתֹו לכּון צרי ואינֹו שתשרהעליו; [לחכות ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
לפיכעליו] הּׁשרת. ּכמלאכי ועֹומד ּומזּמן מכּון הּוא ׁשהרי ,ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻ

מה ואׁשמעה "עמדּו ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עת ּבכל ּיצּוהמתנּבא ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
להם: אמר ל" ׁשּנאמר: האל, הבטיחֹו ּובזה לכם". ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹה'
למדּת, הא עּמדי". עמד ּפה ואּתה, לאהליכם. לכם ְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּובּו
ׁשהּוא לאהלם, חֹוזרין מסּתּלקת, ּכׁשהּנבּואה הּנביאים, ְְְְְְֳִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
מּנׁשֹותיהן. ּפֹורׁשין אינן לפיכ העם; ּכׁשאר ּכּלן הּגּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻצרכי
מן ּפרׁש לפיכ הראׁשֹון; לאהלֹו חזר לא רּבנּו, ְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹּומׁשה
ּבצּור ּדעּתֹו ונקׁשרה לּה, הּדֹומה ּומן לעֹולם ְְְְְְִִִֶַַָָָָָהאּׁשה
ּפניו, עֹור וקרן לעֹולם, מעליו ההֹוד נסּתּלק ולא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָֹהעֹולמים,

ּכּמלאכים. ְְְִִֵַַַָונתקּדׁש
.Êלהרחיב ּבלבד, לעצמֹו נבּואתֹו ׁשּתהיה אפׁשר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּנביא,

מאֹותן יֹודע היה ּׁשּלא מה ׁשּידע עד ּדעּתֹו, ּולהֹוסיף ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלּבֹו
אֹו הארץ, מעּמי לעם ׁשּיׁשּלח ואפׁשר הּגדֹולים, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּדברים

אֹותם לבֹונן ממלכה, אֹו עיר בינה]לאנׁשי [ללמדם ְְְְִֵֵַַָָָ
הרעים מּמעׂשים אֹותן למנע אֹו ּיעׂשּו, מה ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹּולהֹודיעם
ּכדי ּומֹופת, אֹות לֹו נֹותנין אֹותֹו, ּוכׁשּמׁשּלחין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַׁשּבידיהן;
אֹות העֹוׂשה ּכל ולא ּבאמת. ׁשלחֹו ׁשהאל העם ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּידעּו
ׁשהיינּו אדם אּלא נביא; ׁשהּוא אֹותֹו מאמינין ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּומֹופת,
ּובמעׂשיו, ּבחכמתֹו לנבּואה ראּוי ׁשהּוא מּתחּלתֹו ּבֹו ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָיֹודעין
הּנבּואה ּבדרכי מהּל והיה ּגילֹו, ּבני ּכל על ּבהן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנתעּלה

ואמרּובקד ּומֹופת אֹות ועׂשה ּבא ּכ ואחר ּופריׁשּותּה, ּׁשתּה ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֻ
"אליו ׁשּנאמר: מּמּנּו, לׁשמע מצוה - ׁשלחֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהאל
וזה נביא, ואינֹו ּומֹופת אֹות ׁשּיעׂשה ואפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָּתׁשמעּון".

ּבגֹו ּדברים לֹו יׁש עיניים]האֹות באחיזת שנעשה ואף[יתכן ; ְְְִֵַָָ
וחכם הּוא ּגדֹול ואדם הֹואיל לֹו, לׁשמע מצוה כן, ּפי ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹעל
נצטּוינּו, ׁשּבכ - חזקתֹו על אֹותֹו מעמידין לנבּואה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָוראּוי
ואף ּכׁשרים, עדים ׁשנים ּפי על הּדין לחּת ׁשּנצטּוינּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹּכמֹו
אצלנּו, הן ּוכׁשרין הֹואיל ּבׁשקר, ׁשהעידּו ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָעל
ּבהן וכּיֹוצא האּלּו ּובּדברים ּכׁשרּותן. על אֹותן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמעמידין
ּולבנינּו", לנּו - והּנגלת אלהינּו; לה' - "הּנסּתרת ְְְְֱֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹנאמר:
לּלבב". יראה וה' לעינים, יראה האדם "ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָונאמר:

    
האֹותֹות‡. מּפני יׂשראל ּבֹו האמינּו לא - רּבנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹמׁשה

ּדפי ּבלּבֹו יׁש - האֹותֹות ּפי על ׁשהּמאמין ,[פקפוק]ׁשעׂשה; ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּבלט האֹות ׁשּיעׂשה בלהטיהם]ׁשאפׁשר אּלא[מלשון וכּׁשּוף. ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

להביא לא - עׂשאן הּצר לפי ּבּמדּבר, ׁשעׂשה האֹותֹות ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹּכל
את קרע - הּמצרים את להׁשקיע צר הּנבּואה: על ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָראיה
צמאּו הּמן. את לנּו הֹוריד - למזֹון צרכנּו ּבֹו. והצלילן ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָהּים
אֹותן ּבלעה - קרח עדת ּבֹו ּכפרּו האבן. את להן ּבקע -ְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּבמעמד ּבֹו? האמינּו ּובמה האֹותֹות. ּכל ׁשאר וכן ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָהארץ.
- אחר ולא ׁשמעּו, ואזנינּו זר, ולא ראּו, ׁשעינינּו סיני: ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהר
והּקֹול הערפל, אל נּגׁש והּוא והּלּפידים. והּקֹולֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהאׁש
ּכ להם אמר ל מׁשה! 'מׁשה, ׁשֹומעין: ואנּו אליו, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמּדּבר
ונאמר: עּמכם", ה' ּדּבר ּבפנים "ּפנים אֹומר: הּוא וכן .'ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכ
ׁשּבמעמד ּומּנין הּזאת". הּברית את ה' ּכרת אבתינּו את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ"לא
ּבֹו ׁשאין אמת ׁשהיא לנבּואתֹו הראיה היא לבּדֹו, סיני ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהר
ּבעבּור הענן, ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּדפי?
מּכלל, - לעֹולם" יאמינּו ּב וגם ,עּמ ּבדּברי העם ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָיׁשמע
לעֹולם, עֹומדת ׁשהיא נאמנּות ּבֹו האמינּו לא זה ּדבר ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּקדם

ּומחׁשבה. הרהּור אחריה ׁשּיׁש נאמנּות ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
.ׁשהיא נבּואתֹו על העדים הם להם, ׁשּׁשּלח אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻנמצאּו

אחד והּוא ׁשהן אֹות; להן לעׂשֹות צרי ואינֹו ים][שוואמת, ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מהן אחד ׁשּכל - ּביחד אחד ּדבר ׁשראּו עדים ּכׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּדבר,
להביא צרי מהן אחד ואין אמת, אֹומר ׁשהּוא לחברֹו ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעד
אחר לֹו עדים יׂשראל ּכל - רּבנּו מׁשה ּכ לחברֹו. ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראיה
הּוא וזה אֹות. להם לעׂשֹות צרי ואינֹו סיני, הר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָמעמד
לֹו ׁשּנתן ּבעת נבּואתֹו, ּבתחּלת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאמר
ידע ;"לקל "וׁשמעּו לֹו: ואמר ּבמצרים, לעׂשֹותן ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹהאֹותֹות
ּדפי, ּבלבבֹו יׁש האֹותֹות, ּפי על ׁשהּמאמין רּבנּו, ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשה
לא "והן ואמר: ,מּליל נׁשמט והיה ּומחּׁשב, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹּומהרהר
האֹותֹות ׁשאּלּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהֹודיעֹו עד - לי" ֲִִִֵֶֶַַַָָָיאמינּו
ההר על ויעמדּו ׁשּיצאּו ואחר מּמצרים, ׁשּיצאּו עד אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאינן
ּכאן ל נֹותן ׁשאני ,אחרי ׁשּמהרהרין ההרהּור יסּתּלק ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּזה,
יּׁשאר ולא מּבּתחּלה, ּבאמת ׁשלחּתי ׁשאני ׁשּידעּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאֹות
אנכי ּכי האֹות ל "וזה אֹומר: ׁשהּכתּוב והּוא הרהּור. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹּבלּבם
את ּתעבדּון מּמצרים, העם את ּבהֹוציא - ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָׁשלחּתי
ׁשּיעמד נביא ׁשּכל אֹומר, נמצאת הּזה". ההר על ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהאלהים
ּכדי לבּדֹו, האֹות מּפני ּבֹו מאמינין אנּו אין רּבנּו, מׁשה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָאחר
אּלא ּׁשּיאמר'; מה לכל לֹו נׁשמע אֹות, יעׂשה 'אם ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
- אֹות נתן אם ואמר: ּבּתֹורה, מׁשה ׁשּצּונּו הּמצוה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמּפני
עדים, ׁשני ּפי על הּדבר לחּת ׁשּצּונּו ּכמֹו ּתׁשמעּון"; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ"אליו

ׁש ּפי על ּכואף - ׁשקר אם העידּו אמת אם יֹודעין אנּו אין ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
אם יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי אל ואף הּנביא, מּזה לׁשמע ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמצוה

ולאט. ּבכּׁשּוף אֹו אמת ְְֱִֶָָהאֹות
ּגדֹולים,‚. ּומֹופתים אֹותֹות ועׂשה נביא עמד אם ,ְְְְִִִִִַָָָָָלפיכ

לֹו; ׁשֹומעין אין - רּבנּו מׁשה ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּובּקׁש
ּביחּוד יֹודעין ּבלאט[בבירור]ואנּו האֹותֹות ׁשאֹותן [בלחש], ְְְְִִֶָָָָ

האֹותֹות ּפי על אינּה רּבנּו מׁשה ׁשּנבּואת לפי הן, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוכּׁשּוף
ראינּוה ּבעינינּו אּלא זה, לאֹותֹות זה אֹותֹות ׁשּנער ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי

הּוא ׁשּׁשמע ּכמֹו ׁשמענּוה, רבנו]ּובאזנינּו למה[משה הא . ְְְְְֲֵֶַַַָָָָ
ּבעיניו, ׁשראה ּדבר על לאדם ׁשהעידּו לעדים ּדֹומה? ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָהּדבר
ּבוּדאי יֹודע אּלא להן, ׁשֹומע ׁשאינֹו - ׁשראה ּכמֹו ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
האֹות ּבא ׁשאם ּתֹורה, אמרה לפיכ ׁשקר. עדי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהן
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סז             
      

ונאמר: ּפנים", אל ּפנים מׁשה אל ה' "ודּבר ונאמר: ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו",
רֹואה אּלא מׁשל, ׁשם ׁשאין ּכלֹומר, יּביט"; ה' ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ"ּותמנת
ׁשהּתֹורה הּוא מׁשל; ּובלא חידה ּבלא ּבריֹו על ְְְִֶַַַָָָָָָֹֹֻהּדבר
ּבחידה מתנּבא ׁשאינֹו בחידת", ולא "ּומראה, עליו: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמעידה
יראין הּנביאים, ּכל ּבריֹו. על הּדבר ׁשרֹואה ּבמראה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאּלא
ׁשהּכתּוב הּוא ּכן; אינֹו רּבנּו, ּומׁשה ּומתמֹוגגין. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָונבהלין
נבהל אדם ׁשאין ּכמֹו רעהּו"; אל איׁש ידּבר "ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹומר:
רּבנּו מׁשה ׁשל ּבדעּתֹו ּכח היה ּכ חברֹו, ּדברי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלׁשמע
ּכל ׁשלם. עמדֹו על עֹומד והּוא הּנבּואה, ּדברי ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָלהבין
אינֹו רּבנּו, מׁשה ׁשּירצּו. עת ּבכל מתנּבאין אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּנביאים,
ׁשֹורה ּונבּואה לֹובׁשּתֹו הּקדׁש רּוח ׁשּיחּפץ, זמן ּכל אּלא ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכן;

לּה ּולהזּדּמן ּדעּתֹו לכּון צרי ואינֹו שתשרהעליו; [לחכות ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
לפיכעליו] הּׁשרת. ּכמלאכי ועֹומד ּומזּמן מכּון הּוא ׁשהרי ,ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻ

מה ואׁשמעה "עמדּו ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עת ּבכל ּיצּוהמתנּבא ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
להם: אמר ל" ׁשּנאמר: האל, הבטיחֹו ּובזה לכם". ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹה'
למדּת, הא עּמדי". עמד ּפה ואּתה, לאהליכם. לכם ְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּובּו
ׁשהּוא לאהלם, חֹוזרין מסּתּלקת, ּכׁשהּנבּואה הּנביאים, ְְְְְְֳִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
מּנׁשֹותיהן. ּפֹורׁשין אינן לפיכ העם; ּכׁשאר ּכּלן הּגּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻצרכי
מן ּפרׁש לפיכ הראׁשֹון; לאהלֹו חזר לא רּבנּו, ְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹּומׁשה
ּבצּור ּדעּתֹו ונקׁשרה לּה, הּדֹומה ּומן לעֹולם ְְְְְְִִִֶַַָָָָָהאּׁשה
ּפניו, עֹור וקרן לעֹולם, מעליו ההֹוד נסּתּלק ולא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָֹהעֹולמים,

ּכּמלאכים. ְְְִִֵַַַָונתקּדׁש
.Êלהרחיב ּבלבד, לעצמֹו נבּואתֹו ׁשּתהיה אפׁשר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּנביא,

מאֹותן יֹודע היה ּׁשּלא מה ׁשּידע עד ּדעּתֹו, ּולהֹוסיף ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלּבֹו
אֹו הארץ, מעּמי לעם ׁשּיׁשּלח ואפׁשר הּגדֹולים, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּדברים

אֹותם לבֹונן ממלכה, אֹו עיר בינה]לאנׁשי [ללמדם ְְְְִֵֵַַָָָ
הרעים מּמעׂשים אֹותן למנע אֹו ּיעׂשּו, מה ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹּולהֹודיעם
ּכדי ּומֹופת, אֹות לֹו נֹותנין אֹותֹו, ּוכׁשּמׁשּלחין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַׁשּבידיהן;
אֹות העֹוׂשה ּכל ולא ּבאמת. ׁשלחֹו ׁשהאל העם ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּידעּו
ׁשהיינּו אדם אּלא נביא; ׁשהּוא אֹותֹו מאמינין ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּומֹופת,
ּובמעׂשיו, ּבחכמתֹו לנבּואה ראּוי ׁשהּוא מּתחּלתֹו ּבֹו ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָיֹודעין
הּנבּואה ּבדרכי מהּל והיה ּגילֹו, ּבני ּכל על ּבהן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנתעּלה

ואמרּובקד ּומֹופת אֹות ועׂשה ּבא ּכ ואחר ּופריׁשּותּה, ּׁשתּה ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֻ
"אליו ׁשּנאמר: מּמּנּו, לׁשמע מצוה - ׁשלחֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהאל
וזה נביא, ואינֹו ּומֹופת אֹות ׁשּיעׂשה ואפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָּתׁשמעּון".

ּבגֹו ּדברים לֹו יׁש עיניים]האֹות באחיזת שנעשה ואף[יתכן ; ְְְִֵַָָ
וחכם הּוא ּגדֹול ואדם הֹואיל לֹו, לׁשמע מצוה כן, ּפי ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹעל
נצטּוינּו, ׁשּבכ - חזקתֹו על אֹותֹו מעמידין לנבּואה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָוראּוי
ואף ּכׁשרים, עדים ׁשנים ּפי על הּדין לחּת ׁשּנצטּוינּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹּכמֹו
אצלנּו, הן ּוכׁשרין הֹואיל ּבׁשקר, ׁשהעידּו ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָעל
ּבהן וכּיֹוצא האּלּו ּובּדברים ּכׁשרּותן. על אֹותן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמעמידין
ּולבנינּו", לנּו - והּנגלת אלהינּו; לה' - "הּנסּתרת ְְְְֱֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹנאמר:
לּלבב". יראה וה' לעינים, יראה האדם "ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָונאמר:

    
האֹותֹות‡. מּפני יׂשראל ּבֹו האמינּו לא - רּבנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹמׁשה

ּדפי ּבלּבֹו יׁש - האֹותֹות ּפי על ׁשהּמאמין ,[פקפוק]ׁשעׂשה; ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּבלט האֹות ׁשּיעׂשה בלהטיהם]ׁשאפׁשר אּלא[מלשון וכּׁשּוף. ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

להביא לא - עׂשאן הּצר לפי ּבּמדּבר, ׁשעׂשה האֹותֹות ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹּכל
את קרע - הּמצרים את להׁשקיע צר הּנבּואה: על ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָראיה
צמאּו הּמן. את לנּו הֹוריד - למזֹון צרכנּו ּבֹו. והצלילן ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָהּים
אֹותן ּבלעה - קרח עדת ּבֹו ּכפרּו האבן. את להן ּבקע -ְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּבמעמד ּבֹו? האמינּו ּובמה האֹותֹות. ּכל ׁשאר וכן ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָהארץ.
- אחר ולא ׁשמעּו, ואזנינּו זר, ולא ראּו, ׁשעינינּו סיני: ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהר
והּקֹול הערפל, אל נּגׁש והּוא והּלּפידים. והּקֹולֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהאׁש
ּכ להם אמר ל מׁשה! 'מׁשה, ׁשֹומעין: ואנּו אליו, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמּדּבר
ונאמר: עּמכם", ה' ּדּבר ּבפנים "ּפנים אֹומר: הּוא וכן .'ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכ
ׁשּבמעמד ּומּנין הּזאת". הּברית את ה' ּכרת אבתינּו את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ"לא
ּבֹו ׁשאין אמת ׁשהיא לנבּואתֹו הראיה היא לבּדֹו, סיני ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהר
ּבעבּור הענן, ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּדפי?
מּכלל, - לעֹולם" יאמינּו ּב וגם ,עּמ ּבדּברי העם ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָיׁשמע
לעֹולם, עֹומדת ׁשהיא נאמנּות ּבֹו האמינּו לא זה ּדבר ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּקדם

ּומחׁשבה. הרהּור אחריה ׁשּיׁש נאמנּות ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
.ׁשהיא נבּואתֹו על העדים הם להם, ׁשּׁשּלח אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻנמצאּו

אחד והּוא ׁשהן אֹות; להן לעׂשֹות צרי ואינֹו ים][שוואמת, ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מהן אחד ׁשּכל - ּביחד אחד ּדבר ׁשראּו עדים ּכׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּדבר,
להביא צרי מהן אחד ואין אמת, אֹומר ׁשהּוא לחברֹו ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעד
אחר לֹו עדים יׂשראל ּכל - רּבנּו מׁשה ּכ לחברֹו. ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראיה
הּוא וזה אֹות. להם לעׂשֹות צרי ואינֹו סיני, הר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָמעמד
לֹו ׁשּנתן ּבעת נבּואתֹו, ּבתחּלת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאמר
ידע ;"לקל "וׁשמעּו לֹו: ואמר ּבמצרים, לעׂשֹותן ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹהאֹותֹות
ּדפי, ּבלבבֹו יׁש האֹותֹות, ּפי על ׁשהּמאמין רּבנּו, ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשה
לא "והן ואמר: ,מּליל נׁשמט והיה ּומחּׁשב, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹּומהרהר
האֹותֹות ׁשאּלּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהֹודיעֹו עד - לי" ֲִִִֵֶֶַַַָָָיאמינּו
ההר על ויעמדּו ׁשּיצאּו ואחר מּמצרים, ׁשּיצאּו עד אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאינן
ּכאן ל נֹותן ׁשאני ,אחרי ׁשּמהרהרין ההרהּור יסּתּלק ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּזה,
יּׁשאר ולא מּבּתחּלה, ּבאמת ׁשלחּתי ׁשאני ׁשּידעּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאֹות
אנכי ּכי האֹות ל "וזה אֹומר: ׁשהּכתּוב והּוא הרהּור. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹּבלּבם
את ּתעבדּון מּמצרים, העם את ּבהֹוציא - ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָׁשלחּתי
ׁשּיעמד נביא ׁשּכל אֹומר, נמצאת הּזה". ההר על ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהאלהים
ּכדי לבּדֹו, האֹות מּפני ּבֹו מאמינין אנּו אין רּבנּו, מׁשה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָאחר
אּלא ּׁשּיאמר'; מה לכל לֹו נׁשמע אֹות, יעׂשה 'אם ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
- אֹות נתן אם ואמר: ּבּתֹורה, מׁשה ׁשּצּונּו הּמצוה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמּפני
עדים, ׁשני ּפי על הּדבר לחּת ׁשּצּונּו ּכמֹו ּתׁשמעּון"; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ"אליו

ׁש ּפי על ּכואף - ׁשקר אם העידּו אמת אם יֹודעין אנּו אין ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
אם יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי אל ואף הּנביא, מּזה לׁשמע ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמצוה

ולאט. ּבכּׁשּוף אֹו אמת ְְֱִֶָָהאֹות
ּגדֹולים,‚. ּומֹופתים אֹותֹות ועׂשה נביא עמד אם ,ְְְְִִִִִַָָָָָלפיכ

לֹו; ׁשֹומעין אין - רּבנּו מׁשה ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּובּקׁש
ּביחּוד יֹודעין ּבלאט[בבירור]ואנּו האֹותֹות ׁשאֹותן [בלחש], ְְְְִִֶָָָָ

האֹותֹות ּפי על אינּה רּבנּו מׁשה ׁשּנבּואת לפי הן, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוכּׁשּוף
ראינּוה ּבעינינּו אּלא זה, לאֹותֹות זה אֹותֹות ׁשּנער ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי

הּוא ׁשּׁשמע ּכמֹו ׁשמענּוה, רבנו]ּובאזנינּו למה[משה הא . ְְְְְֲֵֶַַַָָָָ
ּבעיניו, ׁשראה ּדבר על לאדם ׁשהעידּו לעדים ּדֹומה? ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָהּדבר
ּבוּדאי יֹודע אּלא להן, ׁשֹומע ׁשאינֹו - ׁשראה ּכמֹו ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
האֹות ּבא ׁשאם ּתֹורה, אמרה לפיכ ׁשקר. עדי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהן
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סח           
      

ּבא זה ׁשהרי ההּוא"; הּנביא ּדברי אל תׁשמע "לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּמֹופת,
והֹואיל ;ּבעיני ּׁשראית מה להכחיׁש ּומֹופת, ּבאֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאלי
מׁשה, ׁשּצּונּו הּמצוה מּפני אּלא ּבמֹופת, מאמינים אנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואין
מׁשה, ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ׁשּבא זה מאֹות נקּבל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהיא

וׁשּׁשמענּו. ְְִֶֶַָָׁשראינּו

    
ׁשהיא‡. ּבּתֹורה, ּומפרׁש ּברּור עֹומדת[גם]ּדבר מצוה ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹ

עֹולמים, ּולעֹולמי ש]לעֹולם אצלנו ׁשּנּוי,[מקובל לא לּה אין ְְְִִֵֵָָָֹ
אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ׁשּנאמר: ּתֹוספת, ולא ּגרעֹון ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹולא
ולא עליו, תסף לא לעׂשֹות; תׁשמרּו אתֹו - אתכם ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹמצּוה
עֹולם, עד ּולבנינּו לנּו "והּנגלת ונאמר: מּמּנּו"; ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹתגרע
ּדברי ׁשּכל למדּת, הא הּזאת". הּתֹורה ּדברי ּכל את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות
"חּקת אֹומר: הּוא וכ עֹולם; עד לעׂשֹותן אנּו מצּוין ְְֲִֵַַַָָָָָֻֻּתֹורה,
למדּת, הא היא". בּׁשמים "לא ונאמר: לדרתיכם", ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעֹולם
איׁש, יעמד אם ,לפיכ מעּתה. ּדבר לחּדׁש רּׁשאי נביא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשאין
ׁשה' ויאמר ּומֹופת, אֹות ויעׂשה האּמֹות, מן ּבין מּיׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבין
מן ּבמצוה לפרׁש אֹו מצוה, לגרע אֹו מצוה, להֹוסיף ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָֹׁשלחֹו
ׁשאֹותן ׁשאמר אֹו ממׁשה, ׁשמענּו ׁשּלא ּפרּוׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּמצוֹות
אּלא ּדֹורֹות ּולדֹורי לעֹולם אינן יׂשראל ּבהן ׁשּנצטּוּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּמצוֹות
להכחיׁש ּבא ׁשהרי ׁשקר, נביא זה הרי - היּו זמן לפי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמצוֹות
ה' ּבׁשם לדּבר ׁשהזיד על ּבחנק, ּומיתתֹו מׁשה; ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָנבּואתֹו
הּזאת ׁשהּמצוה למׁשה צּוה ׁשמֹו ּברּו ׁשהּוא צּוהּו, לא ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹאׁשר

ויכּזב". אל, איׁש, ו"לא עֹולם", עד ּולבנינּו ְְִִֵֵֵַַָָָֹ"לנּו
.מּקרב להם אקים "נביא ּבּתֹורה: נאמר לּמה ּכן, ֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאם

ּדברי על לצּוֹות אּלא ּבא, הּוא ּדת לעׂשֹות לא ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹאחיהם"?
ׁשאמר ּכמֹו עליה, יעברּו ׁשּלא העם ּולהזהיר ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה,
צּונּו אם וכן עבּדי". מׁשה ּתֹורת "זכרּו ׁשּבהם: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהאחרֹון
ּתלכּו', 'אל אֹו ּפלֹוני', למקֹום 'לכּו ּכגֹון: הרׁשּות, ְְְְְְְְִִֵֵַָָּבדברי
'אל אֹו זֹו', חֹומה 'ּבנּו ּתעׂשּו', 'אל אֹו הּיֹום', מלחמה ְְֲֲִַַַַָָָ'עׂשּו
מיתה חּיב - ּדבריו על והעֹובר לֹו; לׁשמע מצוה - ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹּתבנּוה'
אל יׁשמע לא אׁשר האיׁש "והיה, ׁשּנאמר: ׁשמים, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבידי

מעּמֹו". אדרׁש אנכי - ּבׁשמי ידּבר אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּדברי

עצמֹו‚. ּדברי על ׁשעבר נביא נבואתו]וכן והּכֹובׁש[דברי , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
נאמר:[מעלים] ּובׁשלׁשּתן ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב - ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָנבּואתֹו

לנּו ׁשּנֹודע הּנביא לנּו יאמר אם וכן מעּמֹו". אדרׁש ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ"אנכי
ּבּתֹורה האמּורֹות מצוֹות מּכל אחת על לעבר נביא, ְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
- ׁשעה לפי חמּורֹות, ּבין קּלֹות ּבין הרּבה, מצוֹות על ְְְֲִִֵֵֵַַַָָאֹו

לֹו. לׁשמע מּפימצוה הראׁשֹונים, מחכמים למדנּו וכן ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָֹ
איש]הּׁשמּועה מפי על[איש 'עבר נביא: ל יאמר אם ּבּכל, : ְְֲִִַַַַָָֹֹֹ

מעבֹודה חּוץ לֹו; ׁשמע - הּכרמל ּבהר ּכאלּיהּו ּתֹורה', ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּדברי
ּבהר אלּיהּו ּכגֹון - ׁשעה לפי הּדבר ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָזרה.

נבחרה וירּוׁשלים ּבחּוץ, עֹולה ׁשהקריב רקהּכרמל, [להקריב ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ
מצוהבה] נביא, ׁשהּוא ּומּפני ּכרת. חּיב ּבחּוץ והּמקריב ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

את ׁשאלּו ואּלּו ּתׁשמעּון". "אליו נאמר: ּבזה וגם לֹו; ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלׁשמע
"ּפן ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה נעקר היא' לֹו: ואמרּו ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאלּיהּו
אּלא נאמר 'לא אֹומר: היה - מקֹום"'? ּבכל עלתי ְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּתעלה
אני אבל מׁשה; ׁשּצּוה ּכמֹו ּכרת, חּיב לעֹולם ּבחּוץ ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמקריב
ועל הּבעל'. נביאי להכחיׁש ּכדי ה', ּבדבר ּבחּוץ הּיֹום ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַאקריב
מצוה ׁשעה, לפי לעבר הּנביאים ּכל צּוּו אם הּזאת, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹהּדר
ּבחנק, מיתתן - לעֹולם נעקר ׁשהּדבר אמרּו ואם להן; ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלׁשמע

עֹולם". עד ּולבנינּו "לנּו אמרה: ְְֵֶַַָָָָָָׁשהּתֹורה
הּׁשמּועה„. מּפי ׁשּלמדנּו מּדברים ּדבר עקר אם [מסורתוכן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ּכממרע"ה] ׁשהּדין לֹו צּוה ׁשה' ּתֹורה מּדיני ּבדין ׁשאמר אֹו ,ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
על אף ויחנק ׁשקר, נביא זה הרי - ּפלֹוני ּכדברי והלכה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּוא
"לא ׁשאמרה: ּתֹורה להכחיׁש ּבא ׁשהרי אֹות; ׁשעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּפי

ּבּכל. לֹו ׁשֹומעין ׁשעה, לפי אבל היא". ְְֲִִִִַַַָָָָֹּבּׁשמים
זרה‰. ּבעבֹודה אבל מצוֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָּבּמה

אֹותֹות עׂשה ואפּלּו ׁשעה. לפי ואפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְֲֲִִִִֵַַָָָָ
הּיֹום זרה עבֹודה ׁשּתעבד צּוהּו ׁשה' ואמר ּגדֹולים, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּומֹופתים
ועל ה'; על סרה ּדּבר זה הרי - ּבלבד זֹו ּבׁשעה אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּבלבד,
תׁשמע לא והּמֹופת... האֹות "ּובא ואמר: הּכתּוב צּוה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹזה
אלהיכם", ה' על סרה ּדּבר ּכי ההּוא... הּנביא ּדברי ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאל
ּבוּדאי נדע ּולפיכ מׁשה. ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ּבא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
ויחנק. עׂשה; וכּׁשּוף ּבלאט - ׁשעׂשה וכל ׁשקר, נביא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשהּוא



       

ה'תש"ע אייר י"א ראשון יום

   
'הריני‡. ׁשאמר: מי ּכיצד? יֹום. ׁשלׁשים נזירּות, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹסתם

נזיר 'הריני אמר: ואפּלּו יֹום; מּׁשלׁשים ּפחֹות אין ְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹנזיר',
ׁשלׁשים נזיר זה הרי - הרּבה' הרּבה מאד עד ּגדֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנזירּות

זמן. ּפרׁש לא ׁשהרי ְֲֵֵֵֶַֹיֹום,
.יֹום נזיר 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון מּׁשלׁשים, ּפחֹות זמן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפרׁש

ׁשלׁשים נזיר זה הרי - 'עׂשרים' אֹו ימים', 'עׂשרה אֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹאחד',

הלכה זה, ודבר יֹום; מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹיֹום,
הּקּבלה. ִִַַָָמּפי

'אחד‚. ׁשאמר: ּכגֹון - יֹום מּׁשלׁשים יֹותר זמן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּפרׁש
- ׁשנה' 'מאה אֹו יֹום', 'מאה אֹו 'ארּבעים', אֹו ְְִִֵֵַָָָָָֹּוׁשלׁשים',

יֹותר. ולא ּפחֹות לא ׁשּפרׁש, ּכּזמן נזיר זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרי

ׁשלׁשים„. נזיר זה הרי אחת', ׁשעה נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהאֹומר:
זה הרי - אחת' וׁשעה יֹום ׁשלׁשים נזיר 'הריני אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹיֹום;

ׁשעֹות. נֹוזרין ׁשאין יֹום, ּוׁשלׁשים אחד ְְִִִֵֶֶָָָֹנזיר
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לא‰. אם - ּפלֹוני' מקֹום ועד מּכאן נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹהאֹומר:
נתּכּון ׁשּלא ּבלבד; יֹום ׁשלׁשים נזיר זה הרי ,ּבּדר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהחזיק

ּגדֹולה לנזירּות אּלא הדרך]זה זמן.[כטורח ּפרׁש לא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
יֹום, מּׁשלׁשים ּפחֹות מהל היה אם - ּבּדר החזיק ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹואם
יֹום, מּׁשלׁשים יֹותר היתה ואם יֹום; ׁשלׁשים נזיר זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֹהרי

הּימים. ּכמנין אחת נזירּות נזיר זה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהרי
.Âאֹו 'ׁשלׁש' אֹו נזירֹות', ׁשּתי נזיר 'הריני ׁשאמר: ְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹמי

ׁשלׁשים מהן נזירּות ּכל ׁשאמר, ּכּמנין נזיר זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ'ארּבע'
קרּבנֹותיו, ּומביא מגּלח - ּוׁשלׁשים ׁשלׁשים ּכל ּובסֹוף ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹיֹום;
מאה נזיר 'הריני אמר: אפּלּו ׁשנּיה. נזירּות למנֹות ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָּומתחיל
מֹונה זה הרי - הּזה ּכּזמן ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי נזירֹות', ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאלף
נזירֹותיו. מנין ׁשּיׁשלים עד אֹו ׁשּימּות, עד אחת ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָאחת

.Êנזירֹותיו מֹונה - הּׁשנה' ימֹות ּכמנין נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:
ׁשלׁש מֹונה - החּמה ׁשנת ּפרׁש אם הּׁשנה: ימֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכמנין
יֹום; ׁשלׁשים מהן אחת ּכל נזירֹות, וׁשּׁשים וחמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹמאֹות
וחמּׁשים וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - הּלבנה ׁשנת ּפרׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹואם
וחמּׁשים וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - סתם ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹנזירֹות;
ּבני לׁשֹון אחר הֹולכין הּנדרים ׁשּבכל ּבארנּו, ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנזירֹות.

החּמ ׁשני ורב מֹוניןאדם, יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
מֹונין יֹום וחמּׁשים ארּבע מאֹות ׁשלׁש לבנה ׁשני ורב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלּה,
הּלבנה. לׁשנת אּלא סתם, 'ׁשנה' העם ּכל קֹורין ואין ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָלּה,

.Áׁשּתי נזיר זה הרי ּומחצה', אחת נזיר 'הריני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:
וׁשעה נזיר 'הריני אֹו אחד', ויֹום נזיר 'הריני אמר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָנזירֹות;
הרי - ואחת' נזיר, 'הריני אמר: ׁשּתים; נזיר זה הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחת'
נזיר זה הרי - ועֹוד' ואחת, נזיר, 'הריני ׁשּתים; נזיר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָזה
נזיר זה הרי - וׁשּוב' ועֹוד, ואחת, נזיר, 'הריני נזירֹות; ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשלׁש
זה הרי - אחד' ויֹום יֹום ׁשלׁשים נזיר 'הריני נזירֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹארּבע

יֹום. ואחד ׁשלׁשים ׁשל אחת נזירּות ְְְִִִֶֶַַָָֹנזיר
.Ëׁשּנזר מעידין אּלּו אֹותֹו, מעידין עדים כּתי ׁשּתי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמי

ׁשּתים; נזיר זה הרי - חמׁש ׁשּנזר מעידין ואּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתים,
ּבׁשּתים. העידּו ּכּלן והרי ׁשּתים, חמׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻׁשּבכלל

.Èּבין אחת, ּבבת ׁשּתיהן ׁשּנזר ּבין נזירֹות, ׁשּתי ׁשּנזר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמי
נזיר הריני הּיֹום, נזיר 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון זֹו, אחר זֹו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנזר
נׁשאל ּכ ואחר קרּבן, והפריׁש הראׁשֹונה את ּומנה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום',
ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - נדרֹו והּתיר הראׁשֹונה זאת ְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹעל
ּגּלח ואפּלּו ּכּפרתֹו, הביא ואפּלּו ונפטר. הּקרּבן זה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּומביא
ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - עליה נׁשאל ּכ ואחר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָׂשערֹו
והראׁשֹונה הראׁשֹונה, אחר אּלא חלה הּׁשנּיה אין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשהרי

ׁשהּתירּה, ּכיון מעּקרּה.אינּה; אינּה ּכאּלּו ְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
.‡Èימי ּכל נזיר 'הריני אֹו לעֹולם', נזיר 'הריני ׁשאמר: ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמי

ׁשנה' אלף נזיר 'הריני אמר: ואם עֹולם; נזיר זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּיי'
ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי ּפי על ואף קצּוב, לזמן נזיר זה הרי -ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשנה. אלף ֶֶָָָָָהאדם
.Èלזמן ׁשהּנזיר קצּוב? זמן לנזיר עֹולם נזיר ּבין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּומה

נדר ימי "ּכל ׁשּנאמר: נזרֹו, ימי סֹוף עד לגּלח אסּור - ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקצּוב
ּונזיר הּימם". מלאת עד ראׁשֹו, על יעבר לא ּתער ְְְֲִִִַַַַַַָֹֹֹֹנזרֹו,
חדׁש עׂשר מּׁשנים ּבתער מקל ׂשערֹו, הכּביד אם - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעֹולם

ּכׁשּיגּלח, ּבהמֹות ׁשלׁש קרּבנֹותיו ּומביא חדׁש, עׂשר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשנים
עליו כבד ּכי יגּלח, אׁשר לּימים ימים מּקץ "והיה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
מּפי הלכה זה, ודבר היה. עֹולם נזיר ואבׁשלֹום ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָוגּלחֹו",
טמאה קרּבן מביא זה הרי - ׁשּנטמא עֹולם ּונזיר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּקּבלה.

קצּוב. לזמן נזיר ּכמֹו טמאה, ּתגלחת ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻּומגּלח
.‚Èאּלא ּבנזיר, נדר לא ׁשהרי ּגמּור, נזיר היה לא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשמׁשֹון

הּטמאה מן הפריׁשֹו לו]הּמלא האסור היה[מן וכיצד ; ְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ
להּטּמא היה ּומּתר ּבתגלחת, ואסּור ּביין אסּור היה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֻּדינֹו?

הּקּבלה. מּפי הלכה זה, ודבר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלמתים.
„È.נזיר זה הרי - ּכׁשמׁשֹון' נזיר 'הריני ׁשאמר: מי ,ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ

עׂשר ׁשנים ּכל מגּלח ואינֹו לעֹולם, הּתגלחת ּומן הּיין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָמן
אמר: ואם למתים. להּטּמא ּומּתר עֹולם, נזירי ּכׁשאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻחדׁש
נזיר. אינֹו ׁשמׁשֹון', ׁשּׁשמֹו אחר לאיׁש אּלא נתּכּונּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ'לא
נדרֹו, על להּׁשאל יכֹול אינֹו - ּכׁשמׁשֹון נזיר ׁשּנדר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּומי

היתה לעֹולם ׁשמׁשֹון כיׁשּנזירּות להתיר, יכולת [מבלי ְְְְִִֶָָָ
המלאך] מפי .נצטווה

.ÂË,'ּדלילה 'ּכבעל מנֹוח', ּבן ּכׁשמׁשֹון נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
עיניו' את ּפלׁשּתים ׁשּנּקרּו 'ּכמי עּזה', ּדלתֹות ׁשעקר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'ּכמי
ׁשּנעׂשּו ׁשאפׁשר ּפי על אף ׁשמׁשֹון, ּכנזירּות נזיר זה הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

אחר. לאיׁש אּלּו ְֲִִֵֵַַמעׂשים
.ÊËהריני' האֹומר: ,לפיכ היה; עֹולם נזיר הרמתי, ְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָָׁשמּואל

'ּכמי אלקנה', 'ּכבן חּנה', 'ּכבן הרמתי', ּכׁשמּואל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָנזיר
עֹולם; נזיר זה הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּבּגלּגל', אגג את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּׁשּסף
נתּכּון'. ּכאּלה ׁשּמעׂשיו אחר לאיׁש 'ׁשּמא אֹומרין: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואין

.ÊÈ- הּקּפה' 'מלא אֹו הּבית', מלא נזיר 'הריני ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֻהאֹומר:
ּכל נזיר ׁשאהיה ּבדעּתי היה 'לא אמר אם אֹותֹו: ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּבֹודקין
- מרּבה' זמן הּנזירּות זמן להארי אּלא נתּכּונּתי ולא ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֻימי,
- נדרּתי' 'סתם אמר: ואם ּבלבד. יֹום ׁשלׁשים נזיר זה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹהרי
ּכל נזיר ויהיה חרּדל, מלאה היא ּכאּלּו הּקּפה את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻרֹואין

מּׁשנים לגּלח לֹו ויׁש חדׁש,ימיו; עׂשר לׁשנים חדׁש עׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
עֹולם. נזירי ּכׁשאר קרּבנֹותיו ְְְְְִִִֵָָָָָויביא

.ÁÈ,'הארץ 'ּכעפר אֹו ראׁשי', ּכׂשער נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהאֹומר:
ּכמנין נזירּות עלי 'הרי ׁשאמר: ּכמי זה הרי - הּים' 'ּכחֹול ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
הּים'. חֹול 'ּכמנין אֹו הארץ', עפר 'ּכמנין אֹו ראׁשי', ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹׂשער
ׁשנּיה נזירּות למנֹות ויתחיל יֹום, ׁשלׁשים ּכל יגּלח ,ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹלפיכ
ותגלחת ּתגלחת ּובכל ׁשּימּות. עד וכן ויגּלח; יֹום ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹׁשלׁשים
נטמא, אֹו ׁשתה ואם למתים; מּטּמא ולא ּבּיין, ׁשֹותה אינֹו -ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

לֹוקה. זה הרי - הּתגלחת ּביֹום ְְֲֲִִֵֶֶַַַאפּלּו
.ËÈאם נזיר הריני זֹו, ּכּכר אכל אם נזיר 'הריני ֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹהאֹומר:

ּבנזירּות חּיב זה הרי - ואכלּה אכלּנה', אם נזיר הריני ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאכלּנה,
אכל] אחת[-אם ּכל אחת, אחר אחת ּומֹונה ׁשאמר; ְִֶֶַַַַַַַַַַָָָּכּמנין

קרּבנֹותיו. ּומביא ׁשלׁשים, ּכל ּבסֹוף ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹמהן

ה'תש"ע אייר י"ב שני יום

   
יֹום‡. טהרה ּתגלחת מגּלח זה הרי - נזיר' 'הריני ְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:

'הריני אמר: יצא. ׁשלׁשים, ּביֹום ּגּלח ואם ּוׁשלׁשים; ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאחד
ּוׁשלׁשים אחד ּביֹום אּלא מגּלח אינֹו יֹום', ׁשלׁשים .נזיר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
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סט            
      

לא‰. אם - ּפלֹוני' מקֹום ועד מּכאן נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹהאֹומר:
נתּכּון ׁשּלא ּבלבד; יֹום ׁשלׁשים נזיר זה הרי ,ּבּדר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהחזיק

ּגדֹולה לנזירּות אּלא הדרך]זה זמן.[כטורח ּפרׁש לא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
יֹום, מּׁשלׁשים ּפחֹות מהל היה אם - ּבּדר החזיק ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹואם
יֹום, מּׁשלׁשים יֹותר היתה ואם יֹום; ׁשלׁשים נזיר זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֹהרי

הּימים. ּכמנין אחת נזירּות נזיר זה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהרי
.Âאֹו 'ׁשלׁש' אֹו נזירֹות', ׁשּתי נזיר 'הריני ׁשאמר: ְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹמי

ׁשלׁשים מהן נזירּות ּכל ׁשאמר, ּכּמנין נזיר זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ'ארּבע'
קרּבנֹותיו, ּומביא מגּלח - ּוׁשלׁשים ׁשלׁשים ּכל ּובסֹוף ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹיֹום;
מאה נזיר 'הריני אמר: אפּלּו ׁשנּיה. נזירּות למנֹות ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָּומתחיל
מֹונה זה הרי - הּזה ּכּזמן ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי נזירֹות', ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאלף
נזירֹותיו. מנין ׁשּיׁשלים עד אֹו ׁשּימּות, עד אחת ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָאחת

.Êנזירֹותיו מֹונה - הּׁשנה' ימֹות ּכמנין נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:
ׁשלׁש מֹונה - החּמה ׁשנת ּפרׁש אם הּׁשנה: ימֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכמנין
יֹום; ׁשלׁשים מהן אחת ּכל נזירֹות, וׁשּׁשים וחמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹמאֹות
וחמּׁשים וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - הּלבנה ׁשנת ּפרׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹואם
וחמּׁשים וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - סתם ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹנזירֹות;
ּבני לׁשֹון אחר הֹולכין הּנדרים ׁשּבכל ּבארנּו, ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנזירֹות.

החּמ ׁשני ורב מֹוניןאדם, יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
מֹונין יֹום וחמּׁשים ארּבע מאֹות ׁשלׁש לבנה ׁשני ורב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלּה,
הּלבנה. לׁשנת אּלא סתם, 'ׁשנה' העם ּכל קֹורין ואין ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָלּה,

.Áׁשּתי נזיר זה הרי ּומחצה', אחת נזיר 'הריני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:
וׁשעה נזיר 'הריני אֹו אחד', ויֹום נזיר 'הריני אמר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָנזירֹות;
הרי - ואחת' נזיר, 'הריני אמר: ׁשּתים; נזיר זה הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחת'
נזיר זה הרי - ועֹוד' ואחת, נזיר, 'הריני ׁשּתים; נזיר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָזה
נזיר זה הרי - וׁשּוב' ועֹוד, ואחת, נזיר, 'הריני נזירֹות; ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשלׁש
זה הרי - אחד' ויֹום יֹום ׁשלׁשים נזיר 'הריני נזירֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹארּבע

יֹום. ואחד ׁשלׁשים ׁשל אחת נזירּות ְְְִִִֶֶַַָָֹנזיר
.Ëׁשּנזר מעידין אּלּו אֹותֹו, מעידין עדים כּתי ׁשּתי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמי

ׁשּתים; נזיר זה הרי - חמׁש ׁשּנזר מעידין ואּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתים,
ּבׁשּתים. העידּו ּכּלן והרי ׁשּתים, חמׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻׁשּבכלל

.Èּבין אחת, ּבבת ׁשּתיהן ׁשּנזר ּבין נזירֹות, ׁשּתי ׁשּנזר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמי
נזיר הריני הּיֹום, נזיר 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון זֹו, אחר זֹו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנזר
נׁשאל ּכ ואחר קרּבן, והפריׁש הראׁשֹונה את ּומנה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום',
ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - נדרֹו והּתיר הראׁשֹונה זאת ְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹעל
ּגּלח ואפּלּו ּכּפרתֹו, הביא ואפּלּו ונפטר. הּקרּבן זה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּומביא
ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - עליה נׁשאל ּכ ואחר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָׂשערֹו
והראׁשֹונה הראׁשֹונה, אחר אּלא חלה הּׁשנּיה אין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשהרי

ׁשהּתירּה, ּכיון מעּקרּה.אינּה; אינּה ּכאּלּו ְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
.‡Èימי ּכל נזיר 'הריני אֹו לעֹולם', נזיר 'הריני ׁשאמר: ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמי

ׁשנה' אלף נזיר 'הריני אמר: ואם עֹולם; נזיר זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּיי'
ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי ּפי על ואף קצּוב, לזמן נזיר זה הרי -ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשנה. אלף ֶֶָָָָָהאדם
.Èלזמן ׁשהּנזיר קצּוב? זמן לנזיר עֹולם נזיר ּבין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּומה

נדר ימי "ּכל ׁשּנאמר: נזרֹו, ימי סֹוף עד לגּלח אסּור - ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקצּוב
ּונזיר הּימם". מלאת עד ראׁשֹו, על יעבר לא ּתער ְְְֲִִִַַַַַַָֹֹֹֹנזרֹו,
חדׁש עׂשר מּׁשנים ּבתער מקל ׂשערֹו, הכּביד אם - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעֹולם

ּכׁשּיגּלח, ּבהמֹות ׁשלׁש קרּבנֹותיו ּומביא חדׁש, עׂשר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשנים
עליו כבד ּכי יגּלח, אׁשר לּימים ימים מּקץ "והיה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
מּפי הלכה זה, ודבר היה. עֹולם נזיר ואבׁשלֹום ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָוגּלחֹו",
טמאה קרּבן מביא זה הרי - ׁשּנטמא עֹולם ּונזיר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּקּבלה.

קצּוב. לזמן נזיר ּכמֹו טמאה, ּתגלחת ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻּומגּלח
.‚Èאּלא ּבנזיר, נדר לא ׁשהרי ּגמּור, נזיר היה לא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשמׁשֹון

הּטמאה מן הפריׁשֹו לו]הּמלא האסור היה[מן וכיצד ; ְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ
להּטּמא היה ּומּתר ּבתגלחת, ואסּור ּביין אסּור היה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֻּדינֹו?

הּקּבלה. מּפי הלכה זה, ודבר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלמתים.
„È.נזיר זה הרי - ּכׁשמׁשֹון' נזיר 'הריני ׁשאמר: מי ,ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ

עׂשר ׁשנים ּכל מגּלח ואינֹו לעֹולם, הּתגלחת ּומן הּיין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָמן
אמר: ואם למתים. להּטּמא ּומּתר עֹולם, נזירי ּכׁשאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻחדׁש
נזיר. אינֹו ׁשמׁשֹון', ׁשּׁשמֹו אחר לאיׁש אּלא נתּכּונּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ'לא
נדרֹו, על להּׁשאל יכֹול אינֹו - ּכׁשמׁשֹון נזיר ׁשּנדר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּומי

היתה לעֹולם ׁשמׁשֹון כיׁשּנזירּות להתיר, יכולת [מבלי ְְְְִִֶָָָ
המלאך] מפי .נצטווה

.ÂË,'ּדלילה 'ּכבעל מנֹוח', ּבן ּכׁשמׁשֹון נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
עיניו' את ּפלׁשּתים ׁשּנּקרּו 'ּכמי עּזה', ּדלתֹות ׁשעקר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'ּכמי
ׁשּנעׂשּו ׁשאפׁשר ּפי על אף ׁשמׁשֹון, ּכנזירּות נזיר זה הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

אחר. לאיׁש אּלּו ְֲִִֵֵַַמעׂשים
.ÊËהריני' האֹומר: ,לפיכ היה; עֹולם נזיר הרמתי, ְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָָׁשמּואל

'ּכמי אלקנה', 'ּכבן חּנה', 'ּכבן הרמתי', ּכׁשמּואל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָנזיר
עֹולם; נזיר זה הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּבּגלּגל', אגג את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּׁשּסף
נתּכּון'. ּכאּלה ׁשּמעׂשיו אחר לאיׁש 'ׁשּמא אֹומרין: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואין

.ÊÈ- הּקּפה' 'מלא אֹו הּבית', מלא נזיר 'הריני ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֻהאֹומר:
ּכל נזיר ׁשאהיה ּבדעּתי היה 'לא אמר אם אֹותֹו: ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּבֹודקין
- מרּבה' זמן הּנזירּות זמן להארי אּלא נתּכּונּתי ולא ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֻימי,
- נדרּתי' 'סתם אמר: ואם ּבלבד. יֹום ׁשלׁשים נזיר זה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹהרי
ּכל נזיר ויהיה חרּדל, מלאה היא ּכאּלּו הּקּפה את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻרֹואין

מּׁשנים לגּלח לֹו ויׁש חדׁש,ימיו; עׂשר לׁשנים חדׁש עׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
עֹולם. נזירי ּכׁשאר קרּבנֹותיו ְְְְְִִִֵָָָָָויביא

.ÁÈ,'הארץ 'ּכעפר אֹו ראׁשי', ּכׂשער נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהאֹומר:
ּכמנין נזירּות עלי 'הרי ׁשאמר: ּכמי זה הרי - הּים' 'ּכחֹול ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
הּים'. חֹול 'ּכמנין אֹו הארץ', עפר 'ּכמנין אֹו ראׁשי', ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹׂשער
ׁשנּיה נזירּות למנֹות ויתחיל יֹום, ׁשלׁשים ּכל יגּלח ,ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹלפיכ
ותגלחת ּתגלחת ּובכל ׁשּימּות. עד וכן ויגּלח; יֹום ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹׁשלׁשים
נטמא, אֹו ׁשתה ואם למתים; מּטּמא ולא ּבּיין, ׁשֹותה אינֹו -ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

לֹוקה. זה הרי - הּתגלחת ּביֹום ְְֲֲִִֵֶֶַַַאפּלּו
.ËÈאם נזיר הריני זֹו, ּכּכר אכל אם נזיר 'הריני ֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹהאֹומר:

ּבנזירּות חּיב זה הרי - ואכלּה אכלּנה', אם נזיר הריני ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאכלּנה,
אכל] אחת[-אם ּכל אחת, אחר אחת ּומֹונה ׁשאמר; ְִֶֶַַַַַַַַַַָָָּכּמנין

קרּבנֹותיו. ּומביא ׁשלׁשים, ּכל ּבסֹוף ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹמהן

ה'תש"ע אייר י"ב שני יום

   
יֹום‡. טהרה ּתגלחת מגּלח זה הרי - נזיר' 'הריני ְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:

'הריני אמר: יצא. ׁשלׁשים, ּביֹום ּגּלח ואם ּוׁשלׁשים; ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאחד
ּוׁשלׁשים אחד ּביֹום אּלא מגּלח אינֹו יֹום', ׁשלׁשים .נזיר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
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.ּביֹום הראׁשֹונה את מגּלח - נזירֹות ׁשּתי ׁשּנדר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמי
את ּגּלח ואם ואחד. ׁשּׁשים ּביֹום הּׁשנּיה ואת ואחד, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשלׁשים
ׁשּׁשים; ּביֹום הּׁשנּיה את מגּלח ׁשלׁשים, ּביֹום ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹהראׁשֹונה
עֹולה ׁשלׁשים ׁשּיֹום יצא; - וחמּׁשים ּתׁשעה ּביֹום ּגּלח ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹואם

ׁשנּיה. נזירּות למנין אף ְְְְִִִַַָלֹו
והתחיל‚. ּבן', לי ּכׁשּיהיה ונזיר נזיר, 'הריני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָהאֹומר:

ואחר ׁשּלֹו, את מׁשלים - ּבן לֹו נֹולד ּכ ואחר ׁשּלֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבנזירּות
והריני ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני אמר: ּבנֹו. ׁשל מֹונה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכ
לֹו נֹולד ּכ ואחר ׁשּלֹו, ּבנזירּות והתחיל יֹום', וכ ּכ ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָנזיר
חֹוזר ּכ ואחר ּבנֹו, ׁשל את ּומֹונה ׁשּלֹו, נזירּות ּפֹוסק - ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבן
אם ,לפיכ אחת. ּכנזירּות ׁשּתיהן והרי ׁשּלֹו, את ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּומׁשלים

סֹותר ּבנֹו, ׁשל נזירּות ּבתֹו נטמא[=מתבטל]נטמא הּכל; ְְְְְִִִֵֶַָָֹ
סֹותר אינֹו נזירּותֹו, להׁשלים ּכׁשהתחיל ּבנֹו נזירּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַאחר
אם ׁשּלֹו? את מׁשלים ימים ּובכּמה ּבנֹו. נזירּות עד ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָאּלא
מֹונה - יֹותר אֹו יֹום ׁשלׁשים הּבן ּכׁשּנֹולד מּנזירּותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַֹנׁשאר
נׁשאר ואם מּנזירּותֹו; ׁשּנׁשארּו הּימים ּומׁשלים ּבנֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָנזירּות
נזירּות אחר ׁשלׁשים מֹונה - יֹום מּׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְִִִִִִֶַַָֹֹמּנזירּותֹו
יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות לתגלחת ּתגלחת ּבין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹּבנֹו,

נזיר„. והריני ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני האֹומר: ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד?
נׁשאר אם - ּבן לֹו ונֹולד ׁשּלֹו, ּבּנזירּות והתחיל יֹום', ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָמאה
לא הּבן, ּכׁשּנֹולד יֹותר אֹו יֹום ׁשלׁשים ׁשּנדר הּמאה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמן
ּבנֹו, ׁשל ּומֹונה ׁשּלֹו, נזירּות ּפֹוסק ׁשהרי ּכלּום; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶהפסיד

הּׁש ּומׁשלים קרּבנֹותיו, ּומביא ׁשּנׁשארּוּומגּלח יתר אֹו לׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּפחֹות הּמאה מן נׁשאר ואם לנזירּותֹו. ּומגּלח ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָמּנזירּותֹו,

ׁשבעים. עד סֹותר ְְִִִִֵַֹמּׁשלׁשים,
ּומׁשלים‰. ּבנֹו, ׁשל מֹונה - ׁשמֹונים ּביֹום הּבן נֹולד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַּכיצד?

ׁשלׁשים הּתגלחת מאחר למנֹות ּומתחיל ּומגּלח, ּבנֹו ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹאת
מּיֹום ׁשהן - ימים עׂשרה הּולד, מּקדם מפסיד ונמצא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹיֹום.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּולד. עד ְְִִֵֵֶַַַָָָֹׁשבעים
.Â:ואמר וחזר יֹום', עׂשרים לאחר נזיר 'הריני ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:

ּופֹוסק, יֹום עׂשרים מֹונה - יֹום' מאה מעּתה נזיר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'הריני
לאחר ׁשּנדר הּנזירּות ׁשהיא יֹום, ׁשלׁשים למנֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹּומתחיל
ּומביא טהרה ּתגלחת מגּלח הּׁשלׁשים ואחר ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹעׂשרים,
הּמאה להׁשלים ּכדי יֹום ׁשמֹונים ּומֹונה וחֹוזר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָקרּבנֹותיו,

קרּבנֹותיו. ּומביא ּומגּלח ּבּסֹוף, ְְְִֵֵֶַַַַָָָׁשּנדר
.Ê'מעּתה נזיר והריני יֹום, עׂשרים לאחר נזיר 'הריני ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר:

ּומֹונה וחֹוזר טהרה, ּתגלחת ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים מֹונה -ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
עׂשרים; לאחר ׁשּנדר הּנזירּות והיא אחרים, יֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשלׁשים
ּומגּלח' ׁשלׁשים ּומֹונה ּופֹוסק, עׂשרים 'מֹונה ּתאמר: ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשאם
ּבין ואין ּבלבד, ימים עׂשרה ּבּה ׁשהתחיל מּנזירּות נׁשארּו -ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָ
יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות לעֹולם טהרה לתגלחת טהרה ְְְְְֳֳִִִִַַַַָָָָָָֹּתגלחת

.Áהריני' ואמר: וחזר יֹום', עׂשרים לאחר נזיר 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאמר:
נז עליו חלה לא - מעּתה' עֹולם ּבראׁשֹונה.נזיר ׁשּנדר ירּות ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ

.Ë,'יֹום עׂשרים לאחר ׁשמׁשֹון נזיר 'הריני אמר: אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָוכן
זאת לנזירּות מגּלח אינֹו - מעּתה' נזיר 'הריני ואמר: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹוחזר

ּבאחרֹונה. ֲֶַַָָָׁשּנדר
.Èהרי - מיתתי' לפני אחד יֹום נזיר אני 'הרי ׁשאמר: ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי

לעֹולם. ּולגּלח, למתים ּולהּטּמא ּביין לׁשּתֹות אסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָזה

.‡Èּבחל אם - בֹו' ּבא ּדוד ׁשּבן ּבּיֹום נזיר 'הריני ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאֹומר:
- נדר טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ואם לעֹולם. אסּור זה הרי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָנדר,
אסּור ואיל מּכאן מּתר, טֹוב יֹום אֹותֹו אֹו ׁשּבת ְִֵַָָָָָָֻאֹותּה
לא אֹו טֹוב, ויֹום ּבׁשּבת יבֹוא אם ספק ׁשהּדבר ְְְִֵֶַַָָָָָָֹלעֹולם;
עליו חלה לא - ׁשּנדר ּבּיֹום ספק והּוא והֹואיל ְְִֵֶַַָָָָָָָֹיבֹוא;
עליו חלה - ואיל מּכאן להקל. נזירּות ׁשּספק ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָנזירּות,
נזירּות מפקעת אינּה ספק, ׁשהיא הּבאה וׁשּבת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנזירּות;

עליו. ֶָָָָׁשחלה
.È- טהרה ּתגלחת ּגּלח ולא נזירּותֹו, ימי ׁשּׁשלמּו ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֹנזיר

ּכׁשהיה למתים ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי
אֹו ׁשתה אֹו ּגּלח ואם עליו; נזירּות ּדקּדּוקי וכל ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹמּקדם,

לֹוקה. ְִֶָנטמא,
.‚Èהּתר נֹוהג והיה נדר, ׁשאינֹו ודּמה ּבנזיר, ׁשּנדר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמי

ׁשהּוא והֹורהּו לחכם, ׁשאל זמן ּולאחר יין, וׁשתה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָּבנדרֹו
וׁש ׁשּנדר;נדר, מּׁשעה מֹונה זה הרי - ּבנזירּות חּיב הּוא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

הּתר. ּבהם ׁשּנהג ּכּימים אּסּור ׁשּינהג סֹופרים, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּדברי
.„Èעׂשרה ּבנדרֹו הּתר ונהג יֹום, ׁשלׁשים ׁשּנדר הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?

לחכם ׁשאל הּׁשלׁשים ּולאחר יֹום, עׂשרים אּסּור ונהג ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹימים,
ּכנגד ׁשּׁשאל, מּיֹום ימים עׂשרה מֹונה זה הרי - לֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואסר
נטמא אֹו ּגּלח אֹו ׁשתה ואם הּתר; ּבהם ׁשּנהג ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעׂשרה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין האּלּו, ימים ְֲִִֵֶֶַַַַַָָּבעׂשרת
.ÂËּבנזירּות אבל מעּוטה. ּבנזירּות אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָּבּמה

ׁשעבר ּפי על אף ּבנזירּות, יֹום ׁשלׁשים ׁשּינהג ּדּיֹו - ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבה
ּבעצמֹו, אּסּור נהג לא ואם ימיה; ּכל המרּבה נזירּותֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֻעל

נזקקין ּכלל[=מתייחסים]אין נדרו]לֹו .[להתיר ְְִִֵָָ
.ÊËּומֹודיעין ּבֹו, וכּיֹוצא לזה ׁשּנזקקין ּדין ּבית ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָּכל

אֹו הּתֹורה, מן חּיבין ׁשאינן ּבנדרים ׁשּמזלזלין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאּלּו
את מנּדין - ּפתח להן ׁשּיפּתחּו אֹו להקל, להן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיֹורּו

ההדיֹוט. ּדין ּבית ְִֵֶַאֹותֹו
.ÊÈוהביאה הּנזירּות, ימי וׁשלמּו ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

ּכ ואחר ּדמּה, ונזרק הּבהמֹות מן אחת ונׁשחטה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָקרּבנֹותיה,
להפר; יכֹול אינֹו ּגּלחה, לא ׁשעדין ּפי על אף - ּבעלּה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשמע
אמּורים? ּדברים ּבּמה יפר. זה הרי זריקה, קדם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹואם
ּפי על אף יפר - טמאה ּבתגלחת אבל טהרה; ְְְְְֲֳִִִֵַַַַַַָָָָָֻּבתגלחת
עדין ׁשהיא מּפני טמאה, ּתגלחת ׁשל הּקרּבנֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּקרבּו

אחרת. נזירּות למנֹות ְְְִִִֶֶַָצריכה

ה'תש"ע אייר י"ג שלישי יום

   
מינין‡. הּטמאה,[=דברים]ׁשלׁשה - לנזיר אסּורין ְְְֲִִִִַָָָֹֻ

אבל ּפרי. ּפסלת ּבין ּפרי ּבין הּגפן, מן והּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹוהּתגלחת,
מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּגרֹוגרֹות ׁשל אֹו ּתמרים ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּׁשכר
ׁשל הּׁשכר הּוא ּבּתֹורה, עליו ׁשּנאסר זה וׁשכר ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלנזיר;

הּיין. ֲִֶַַַֹּתערבת
.- הּפרי מן ּכּזית ׁשאכל נזיר ּכיצד? הּגפן מן ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּיֹוצא

ּכּזית ׁשאכל אֹו ּבסר, אֹו יבׁשים אֹו לחים ענבים ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא
אֹו החיצֹונה, הּקלּפה והן הּזּוגין, ׁשהן - הּפרי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּפסלת
וכן לֹוקה; זה הרי - אֹותן ׁשּזֹורעין הּפנימּיין והן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהחרצּנים,
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רביעית ׁשתה ׁשהּוא[הלוג]אם קרּוׁש מּיין ּכּזית אכל אֹו יין, ְִִִִִִִֶַַַַַָָָָ
זה הרי - הּפרי ּפסלת ׁשהּוא חמץ רביעית ׁשתה אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּפרי,

והּלּולביןלֹו העלין, אבל רכים]קה. ּגפנים[ענפים ּומי , ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
מהענפים] והּסמדר[שיוצא התהוותו], בראשית הרי[הגפן - ְְֲֵַַָ

מן אּלא ּפרי, ּפסלת ולא ּפרי לא ׁשאינן לנזיר; מּתרין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֻאּלּו
נחׁשבין. הן ְִֵֵֶָָהעץ

ׁשּצרף‚. הרי ּכיצד? זה. עם זה מצטרפין הּגפן, אּסּורי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכל
מן ואכל וזג, וחרצּנים ּבסר עם יבׁשים עם לחים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹענבים
ׁשאכל עד זה, אחר זה אכלן אם וכן לֹוקה; - ּכּזית ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּתערבת
הּתערבת מן רביעית ׁשתה אם וכן לֹוקה. - ּכּזית הּכל ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמן

לֹוקה. וחמץ, ִֶֶַָֹיין
יין„. ּכיצד? ּבנזיר. האסּור לדבר מצטרף אינֹו הּמּתר, ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻּדבר

מן וׁשתה יין, טעם הּכל ׁשּטעם ּפי על אף ּבדבׁש, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּנתערב
הּכל וטעם הּגרֹוגרֹות, עם ׁשּדרכן הּצּמּוקין וכן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּתערבת,
ׁשּיהיה עד לֹוקה; אינֹו - הּתערבת מן ואכל צּמּוקין, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹטעם
ואכל ּביצים, ׁשלׁש ּבכדי ּכּזית ּבּתערבת האסּור ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹמּדבר
ּכמֹו אדם, ּבכל הּׁשוין האּסּורין ּכׁשאר - ּביצים ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹּכׁשלׁש

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִֵֶַַָׁשּבארנּו
ּפרס‰. ּבכדי יין רביעית והיתה ּביין, ּפּתֹו ׁשרה אם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָוכן

ביצים] שש של ככר חצי - פרוסה ּכדי[מלשון ואכל הּפת, ְְִֵַַַָמן
זה ועל לֹוקה; זה הרי - יין רביעית ׁשאכל ׁשּנמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּפרס,
ּדבר לאסר - ענבים" מׁשרת "וכל ּבּתֹורה: נאמר ּבֹו ְְְֱֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
טעמֹו ׁשּיהיה והּוא הּיין; ּכטעם וטעמֹו הּיין, ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָׁשּנתערב

מאכלֹות. אּסּורי ּכׁשאר ְֲִִֵַַָָָּומּמׁשֹו,
.Âטעם ׁשם ואין ּבֹו, וכּיֹוצא ּבדבׁש ּבֹו וכּיֹוצא יין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָנתערב

ודם. מחלב חמּור זה יהיה לא לנזיר; מּתר זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻיין
.Êזה הרי - ּפרס ּבכדי רביעית ׁשם ואין יין, טעם ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיה

ּומּכין מאכלֹות; ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָאסּור
מרּדּות. מּכת אכל, אם ְִַַַַָאֹותֹו

.Áוכּזית זג, וכּזית חרצן, וכּזית ענבים, ּכּזית ׁשאכל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָנזיר
מּמּנּו וׁשתה אׁשּכֹול סחט ואפּלּו יין, רביעית וׁשתה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָצּמּוקים,
ּבלאו מהן אחד ׁשּכל מלקּיֹות; חמׁש לֹוקה זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻרביעית
ּדברֹו", יחל "לא מּׁשּום ׁשּׁשית מלקּות ולֹוקה הּוא. ְְְִִִֵֶֶַַָָֹאחד
ּכּזית אֹו זג, ּכּזית אכל אם וכן הּנדרים. ּבכל ׁשוה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּוא
ענבים, מּׁשּום אֹו זג מּׁשּום אחת ׁשּתים; לֹוקה - ְֲֲִִִִִֶַַַַָָענבים
ׁשּגּלח לנזיר הּדין והּוא ּדברֹו". יחל "לא מּׁשּום אֹוואחת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּבֹו, המיחד האּסּור על אחת ׁשּתים: לֹוקה ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֻּנטמא,
ּדברֹו". יחל "לא ׁשהּוא הּנדרים ּבכל הּׁשוה האּסּור על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואחת

.Ëאּלא לֹוקה אינֹו - חמץ ּורביעית יין רביעית ׁשּׁשתה ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹנזיר
ּבפני החמץ ועל עצמֹו ּבפני הּיין על חּיב ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹאחת,
אּלא יׁשּתה', לא וחמץ יׁשּתה לא 'יין ּכתּוב ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹעצמֹו;
לא ּכלֹומר: - יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ ּכתּוב: ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹּכ
ואפּלּו הּׁשכר, והּוא הּיין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁשּתה
- אחד ׁשם ׁשהּוא החמץ, אּלא ּכפל ולא והֹואיל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהחמיצּו;

עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על לֹוקה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַאינֹו
.Èׁשהּוא ּפי על אף - ּכּלֹו הּיֹום ּכל יין ׁשֹותה ׁשהיה ִִִֶֶֶַַַַָָָָֻנזיר

אחת אּלא לֹוקה אינֹו ּורביעית, רביעית ּכל על לּׁשמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחּיב

התרּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּדברֹו", יחל ּד"לא ואחת יין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹמּׁשּום
'אל ּתׁשּתה', 'אל לֹו: ואמרּו ּורביעית, רביעית ּכל על ְְְְְִִִִִֶַַַָָּבֹו
מּדברי ואחת. אחת ּכל על חּיב - ׁשֹותה והּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּתׁשּתה',

ּבמֹוׁשב לעמד לּנזיר ׁשאסּור ל-]סֹופרים, ׁשֹותי[בסמיכות ְְֲִִֵֶַַַָָֹ
אמרּו לפניו; מכׁשֹול ׁשהרי - הרּבה מּמּנּו ויתרחק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיין,

יקרב'. לא לּכרם 'סביב ְֲִִִֶֶַַָָֹחכמים:
.‡Èּבזּוג ּבין ּבתער ּבין לֹוקה, - אחת ׂשערה ׁשּגּלח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָנזיר

אם[=מספריים] וכן ּתער. ּכעין מעּקרּה, ׁשּקּצצּה והּוא ;ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּמתּגּלח ואחד המגּלח ואחד לֹוקה. ּבידֹו, [ולוקהּתלׁשּה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

סייע] הּניחאם ואם ראׁשֹו"; על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: ,ְֱֲִִִֶֶַַַַַַֹֹֹ
זה ׁשאין לֹוקה, אינֹו - לעּקרּה ראׁשּה את לכף ּכדי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹמּמּנה

ּתער. ְֵַַּכעין
.Èסם ראׁשֹו על הּׂשער,[=תכשיר]העביר את ׁשּמּׁשיר ֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ּבּטל אבל לֹוקה; אינֹו - ׂשערֹו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּׁשיר
ראׁשֹו". ׂשער ּפרע ְֵֶַַַֹ"ּגּדל

.‚Èאּלא הּתגלחת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ׂשערֹו, ּכל ׁשּגּלח ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנזיר
'אל לֹו: ואמרּו וׂשערה, ׂשערה ּכל על ּבֹו התרּו ואם ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָאחת;
ואחת. אחת ּכל על לֹוקה - מגּלח והּוא ּתגּלח', 'אל ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָּתגּלח',

.„Èנפל ואם - ּבצּפרניו וחֹוכ ּבידיו, ׂשערֹו על חֹופף ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָנזיר
ׁשּלא ואפׁשר להּׁשיר, ּכּונתֹו אין ׁשהרי חֹוׁשׁש; אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׂשער,

לא אבל ּבאדמהיּׁשיר. יחף ולא ּבמסרק, [מהסוגיסרק ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹֹֹֹ
שיער] עׂשהשמשירה ואם וּדאי; הּׂשער את ׁשּמּׁשיר מּפני -ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

לֹוקה. אינֹו ֵֵֶּכן,
.ÂËׁשהּוא ּבטמאֹות ּבין - ׁשבעה טמאת למת ׁשּנטמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻֻנזיר

מגּלח ׁשאינֹו ּבטמאֹות ּבין ׁשּיתּבאר, ּכמֹו עליהן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻמגּלח
לֹוקה. זה הרי - ֲֲֵֵֶֶֶעליהן

.ÊËחּיב ׁשהּוא ּפי על אף - הרּבה ּפעמים למת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָנטמא
אֹותֹו מלקין ּדין ּבית אין לּׁשמים, ואחת אחת ּכל על ְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָמלקּות
מּטּמא והּוא ּופעם, ּפעם ּכל על ּבֹו התרּו ואם אחת; ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָאּלא

ואחת. אחת ּכל על לֹוקה -ְֶַַַַַָ
.ÊÈאֹו ונגע וחזר ּופרׁש, ּבׁשּנטמא אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ּבידֹו, הּמת ועדין ּבמת נֹוגע היה אם אבל האהיל; אֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנׂשא
ׁשהתרּו ּפי על אף אחת, אּלא חּיב אינֹו - אחר ּבמת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָונגע

ועֹומד. מחּלל ׁשהרי ּונגיעה; נגיעה ּכל על ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻּבֹו
.ÁÈאֹו מת, ׁשם ׁשּמת עד ׁשם וׁשהה לבית, ׁשּנכנס ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנזיר

ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה הּמת לאהל סגורים]ׁשּנכנס ,[מתקנים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
לֹוקה זה הרי - מּדעּתֹו מעליו הּתבה ּגג ּופרע חברֹו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּובא
- יּטּמא" "לא מּׁשּום ואחת יבא", "לא מּׁשּום אחת ְְִִִִַַַַַַָָֹֹֹׁשּתים:
ּכדרּכֹו, נכנס אם אבל ּכאחת. ּבאין ּוביאה טמאה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשהרי
אצּבעֹות אֹו חטמֹו ׁשּיכניס ׁשּמעת - לביאתֹו קֹודמת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻטמאתֹו
ּכּלֹו. ׁשּיבֹוא עד ּביאה, מּׁשּום חּיב ואינֹו נטמא, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻרגליו,

.ËÈואחר ּבׁשגגה, הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹנכנס
הרי - ׁשם עמד אּלא ויצא קפץ ולא ּבֹו, התרּו לֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנֹודע
טמא ּכמֹו הׁשּתחויה, ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהא והּוא לֹוקה; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזה

לּמקּדׁש. ְְִִֶַַָׁשּנכנס
.Î,לֹוקה הּנזיר מזיד, הּנזיר היה אם - הּנזיר את ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהמטּמא

ואם מכׁשֹול". תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום עֹובר ׁשּטּמאֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֹוזה
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עי            
      

רביעית ׁשתה ׁשהּוא[הלוג]אם קרּוׁש מּיין ּכּזית אכל אֹו יין, ְִִִִִִִֶַַַַַָָָָ
זה הרי - הּפרי ּפסלת ׁשהּוא חמץ רביעית ׁשתה אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּפרי,

והּלּולביןלֹו העלין, אבל רכים]קה. ּגפנים[ענפים ּומי , ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
מהענפים] והּסמדר[שיוצא התהוותו], בראשית הרי[הגפן - ְְֲֵַַָ

מן אּלא ּפרי, ּפסלת ולא ּפרי לא ׁשאינן לנזיר; מּתרין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֻאּלּו
נחׁשבין. הן ְִֵֵֶָָהעץ

ׁשּצרף‚. הרי ּכיצד? זה. עם זה מצטרפין הּגפן, אּסּורי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכל
מן ואכל וזג, וחרצּנים ּבסר עם יבׁשים עם לחים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹענבים
ׁשאכל עד זה, אחר זה אכלן אם וכן לֹוקה; - ּכּזית ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּתערבת
הּתערבת מן רביעית ׁשתה אם וכן לֹוקה. - ּכּזית הּכל ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמן

לֹוקה. וחמץ, ִֶֶַָֹיין
יין„. ּכיצד? ּבנזיר. האסּור לדבר מצטרף אינֹו הּמּתר, ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻּדבר

מן וׁשתה יין, טעם הּכל ׁשּטעם ּפי על אף ּבדבׁש, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּנתערב
הּכל וטעם הּגרֹוגרֹות, עם ׁשּדרכן הּצּמּוקין וכן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּתערבת,
ׁשּיהיה עד לֹוקה; אינֹו - הּתערבת מן ואכל צּמּוקין, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹטעם
ואכל ּביצים, ׁשלׁש ּבכדי ּכּזית ּבּתערבת האסּור ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹמּדבר
ּכמֹו אדם, ּבכל הּׁשוין האּסּורין ּכׁשאר - ּביצים ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹּכׁשלׁש

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִֵֶַַָׁשּבארנּו
ּפרס‰. ּבכדי יין רביעית והיתה ּביין, ּפּתֹו ׁשרה אם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָוכן

ביצים] שש של ככר חצי - פרוסה ּכדי[מלשון ואכל הּפת, ְְִֵַַַָמן
זה ועל לֹוקה; זה הרי - יין רביעית ׁשאכל ׁשּנמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּפרס,
ּדבר לאסר - ענבים" מׁשרת "וכל ּבּתֹורה: נאמר ּבֹו ְְְֱֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
טעמֹו ׁשּיהיה והּוא הּיין; ּכטעם וטעמֹו הּיין, ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָׁשּנתערב

מאכלֹות. אּסּורי ּכׁשאר ְֲִִֵַַָָָּומּמׁשֹו,
.Âטעם ׁשם ואין ּבֹו, וכּיֹוצא ּבדבׁש ּבֹו וכּיֹוצא יין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָנתערב

ודם. מחלב חמּור זה יהיה לא לנזיר; מּתר זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻיין
.Êזה הרי - ּפרס ּבכדי רביעית ׁשם ואין יין, טעם ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיה

ּומּכין מאכלֹות; ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָאסּור
מרּדּות. מּכת אכל, אם ְִַַַַָאֹותֹו

.Áוכּזית זג, וכּזית חרצן, וכּזית ענבים, ּכּזית ׁשאכל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָנזיר
מּמּנּו וׁשתה אׁשּכֹול סחט ואפּלּו יין, רביעית וׁשתה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָצּמּוקים,
ּבלאו מהן אחד ׁשּכל מלקּיֹות; חמׁש לֹוקה זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻרביעית
ּדברֹו", יחל "לא מּׁשּום ׁשּׁשית מלקּות ולֹוקה הּוא. ְְְִִִֵֶֶַַָָֹאחד
ּכּזית אֹו זג, ּכּזית אכל אם וכן הּנדרים. ּבכל ׁשוה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּוא
ענבים, מּׁשּום אֹו זג מּׁשּום אחת ׁשּתים; לֹוקה - ְֲֲִִִִִֶַַַַָָענבים
ׁשּגּלח לנזיר הּדין והּוא ּדברֹו". יחל "לא מּׁשּום אֹוואחת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּבֹו, המיחד האּסּור על אחת ׁשּתים: לֹוקה ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֻּנטמא,
ּדברֹו". יחל "לא ׁשהּוא הּנדרים ּבכל הּׁשוה האּסּור על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואחת

.Ëאּלא לֹוקה אינֹו - חמץ ּורביעית יין רביעית ׁשּׁשתה ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹנזיר
ּבפני החמץ ועל עצמֹו ּבפני הּיין על חּיב ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹאחת,
אּלא יׁשּתה', לא וחמץ יׁשּתה לא 'יין ּכתּוב ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹעצמֹו;
לא ּכלֹומר: - יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ ּכתּוב: ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹּכ
ואפּלּו הּׁשכר, והּוא הּיין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁשּתה
- אחד ׁשם ׁשהּוא החמץ, אּלא ּכפל ולא והֹואיל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהחמיצּו;

עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על לֹוקה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַאינֹו
.Èׁשהּוא ּפי על אף - ּכּלֹו הּיֹום ּכל יין ׁשֹותה ׁשהיה ִִִֶֶֶַַַַָָָָֻנזיר

אחת אּלא לֹוקה אינֹו ּורביעית, רביעית ּכל על לּׁשמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחּיב

התרּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּדברֹו", יחל ּד"לא ואחת יין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹמּׁשּום
'אל ּתׁשּתה', 'אל לֹו: ואמרּו ּורביעית, רביעית ּכל על ְְְְְִִִִִֶַַַָָּבֹו
מּדברי ואחת. אחת ּכל על חּיב - ׁשֹותה והּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּתׁשּתה',

ּבמֹוׁשב לעמד לּנזיר ׁשאסּור ל-]סֹופרים, ׁשֹותי[בסמיכות ְְֲִִֵֶַַַָָֹ
אמרּו לפניו; מכׁשֹול ׁשהרי - הרּבה מּמּנּו ויתרחק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיין,

יקרב'. לא לּכרם 'סביב ְֲִִִֶֶַַָָֹחכמים:
.‡Èּבזּוג ּבין ּבתער ּבין לֹוקה, - אחת ׂשערה ׁשּגּלח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָנזיר

אם[=מספריים] וכן ּתער. ּכעין מעּקרּה, ׁשּקּצצּה והּוא ;ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּמתּגּלח ואחד המגּלח ואחד לֹוקה. ּבידֹו, [ולוקהּתלׁשּה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

סייע] הּניחאם ואם ראׁשֹו"; על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: ,ְֱֲִִִֶֶַַַַַַֹֹֹ
זה ׁשאין לֹוקה, אינֹו - לעּקרּה ראׁשּה את לכף ּכדי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹמּמּנה

ּתער. ְֵַַּכעין
.Èסם ראׁשֹו על הּׂשער,[=תכשיר]העביר את ׁשּמּׁשיר ֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ּבּטל אבל לֹוקה; אינֹו - ׂשערֹו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּׁשיר
ראׁשֹו". ׂשער ּפרע ְֵֶַַַֹ"ּגּדל

.‚Èאּלא הּתגלחת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ׂשערֹו, ּכל ׁשּגּלח ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנזיר
'אל לֹו: ואמרּו וׂשערה, ׂשערה ּכל על ּבֹו התרּו ואם ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָאחת;
ואחת. אחת ּכל על לֹוקה - מגּלח והּוא ּתגּלח', 'אל ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָּתגּלח',

.„Èנפל ואם - ּבצּפרניו וחֹוכ ּבידיו, ׂשערֹו על חֹופף ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָנזיר
ׁשּלא ואפׁשר להּׁשיר, ּכּונתֹו אין ׁשהרי חֹוׁשׁש; אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׂשער,

לא אבל ּבאדמהיּׁשיר. יחף ולא ּבמסרק, [מהסוגיסרק ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹֹֹֹ
שיער] עׂשהשמשירה ואם וּדאי; הּׂשער את ׁשּמּׁשיר מּפני -ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

לֹוקה. אינֹו ֵֵֶּכן,
.ÂËׁשהּוא ּבטמאֹות ּבין - ׁשבעה טמאת למת ׁשּנטמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻֻנזיר

מגּלח ׁשאינֹו ּבטמאֹות ּבין ׁשּיתּבאר, ּכמֹו עליהן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻמגּלח
לֹוקה. זה הרי - ֲֲֵֵֶֶֶעליהן

.ÊËחּיב ׁשהּוא ּפי על אף - הרּבה ּפעמים למת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָנטמא
אֹותֹו מלקין ּדין ּבית אין לּׁשמים, ואחת אחת ּכל על ְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָמלקּות
מּטּמא והּוא ּופעם, ּפעם ּכל על ּבֹו התרּו ואם אחת; ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָאּלא

ואחת. אחת ּכל על לֹוקה -ְֶַַַַַָ
.ÊÈאֹו ונגע וחזר ּופרׁש, ּבׁשּנטמא אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ּבידֹו, הּמת ועדין ּבמת נֹוגע היה אם אבל האהיל; אֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנׂשא
ׁשהתרּו ּפי על אף אחת, אּלא חּיב אינֹו - אחר ּבמת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָונגע

ועֹומד. מחּלל ׁשהרי ּונגיעה; נגיעה ּכל על ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻּבֹו
.ÁÈאֹו מת, ׁשם ׁשּמת עד ׁשם וׁשהה לבית, ׁשּנכנס ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנזיר

ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה הּמת לאהל סגורים]ׁשּנכנס ,[מתקנים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
לֹוקה זה הרי - מּדעּתֹו מעליו הּתבה ּגג ּופרע חברֹו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּובא
- יּטּמא" "לא מּׁשּום ואחת יבא", "לא מּׁשּום אחת ְְִִִִַַַַַַָָֹֹֹׁשּתים:
ּכדרּכֹו, נכנס אם אבל ּכאחת. ּבאין ּוביאה טמאה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשהרי
אצּבעֹות אֹו חטמֹו ׁשּיכניס ׁשּמעת - לביאתֹו קֹודמת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻטמאתֹו
ּכּלֹו. ׁשּיבֹוא עד ּביאה, מּׁשּום חּיב ואינֹו נטמא, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻרגליו,

.ËÈואחר ּבׁשגגה, הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹנכנס
הרי - ׁשם עמד אּלא ויצא קפץ ולא ּבֹו, התרּו לֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנֹודע
טמא ּכמֹו הׁשּתחויה, ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהא והּוא לֹוקה; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזה

לּמקּדׁש. ְְִִֶַַָׁשּנכנס
.Î,לֹוקה הּנזיר מזיד, הּנזיר היה אם - הּנזיר את ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהמטּמא

ואם מכׁשֹול". תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום עֹובר ׁשּטּמאֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֹוזה
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עב           
      

לֹוקה; מהן אחד אין מזיד, ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג הּנזיר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהיה
"וטּמא ׁשּנאמר: לפי הּנזיר? את המטּמא ילקה לא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹולּמה

מּדעּתֹו. עצמֹו ׁשּיטּמא עד לֹוקה ואינֹו נזרֹו", ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹראׁש
.‡Îתאחר "לא מּׁשּום אף לֹוקה עצמֹו, ׁשּטּמא טהֹור ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹנזיר

אם וכן מעׂשה; ועׂשה טהרה, נזירּות אחר ׁשהרי - ְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלׁשּלמֹו"
הא תאחר". "לא מּׁשּום אף לֹוקה הּקברֹות, ּבבית ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹנזר
מּׁשּום מלקּיֹות: ארּבע לֹוקה עצמֹו ׁשּטּמא ׁשהּנזיר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻלמדּת,

יּטּמא" תאחר"לא "לא ּומּׁשּום ּדברֹו", יחל "לא ּומּׁשּום , ְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹ
וטמאה ּביאה היתה אם - יבא" "לא ּומּׁשּום ְְְְְִִִַָָָָָֹֹֻלׁשּלמֹו",

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַַּכאחת,

ה'תש"ע אייר י"ד רביעי יום

   
רּבים‡. ימים אפּלּו - הּגפן מן יֹוצא ואכל יין, ׁשּׁשתה ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנזיר

סֹותר אינֹו וכן[=מבטל]- אחד; יֹום אפּלּו נזירּותֹו, מימי ְְֲִִִֵֵֵֵֶָ
נתּגּלח ּבזדֹון. ּבין ּבׁשגגה ּבין ראׁשֹו, ׂשער מעּוט ּגּלח ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹאם
מן נׁשאר ולא ּתער ּכעין ּבין ּבתער, ּבין - ראׁשֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַַֹֹֹרב
ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין לעּקרן, ראׁשן לכף ּכדי ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָֹֹהּׂשערֹות

לסטים ּגּלחּוהּו סֹותר[=גזלנים]אפּלּו זה הרי - ּבאנס ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֹ
למנֹות. מתחיל ּכ ואחר ּפרע; לֹו ׁשּיהיה עד יֹום, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָֹׁשלׁשים

.נתּגּלח יֹום עׂשרים ּולאחר יֹום, מאה נזירּות נדר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכיצד?
ׂשער ׁשּירּבה עד יֹום, ׁשלׁשים ׁשֹוהה זה הרי - ראׁשֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹרב
ימי ּתׁשלּום יֹום ׁשמֹונים מֹונה יֹום, הּׁשלׁשים ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַֹֹראׁשֹו,
עליו, נזירּות ּדקּדּוקי ּכל - יֹום הּׁשלׁשים אֹותם וכל ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹנזירּותֹו;

הּמנין. מן לֹו עֹולין ׁשאין ְִִִֵֶֶַָָאּלא
טּמאּוהּו‚. ואפּלּו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין - ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָנזיר

ּומביא טמאה, ּתגלחת ּומגּלח הּכל, סֹותר - ּבאנס ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֻּגֹויים
ׁשּנאמר: נזירּות, ימי למנֹות ּומתחיל טמאה, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֻקרּבנֹות
ימי מלאת ּביֹום נטמא ואפּלּו יּפלּו". הראׁשֹונים ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹ"והּימים

הּכל. סֹותר הּיֹום, ּבסֹוף ְְִֵַַֹנזרֹו
טהרה„. קרּבנֹות הבאת יֹום ׁשהּוא מלאת, יֹום אחר ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָֹנטמא

יעׂשה? וכיצד ּבלבד. יֹום ׁשלׁשים סתר - נטמא לא ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹאּלּו
טמאה; ּתגלחת ּומגּלח ּכׁשּיטהר, טמאה קרּבנֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻמביא
טהרה, ּתגלחת ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים נזירּות למנֹות ְְְְְְֳִִִִִֵַַַַַָָֹּומתחיל
אחד עליו ׁשּנזרק אחר נטמא ואם טהרה. קרּבנֹות ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּומביא

הּדמים הקרבנות]מן מביא[של אּלא ּכלּום, סֹותר אינֹו - ְִִִֵֵֵֶַָָ
ּכׁשּיטהר. ׁשּלֹו טהרה קרּבנֹות ְְְְְֳִֶֶַָָָָׁשאר

אּלּו‰. ׂשער לגּדל ׁשראּוי יֹום ׁשהּוא ׁשּלאחריו, ּבּיֹום ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנטמא
ּפי על ואף ּכלּום, סֹותר אינֹו זה הרי - מלאת אחר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹּגּלח
לּה הּנטּפל וכל הּנזירּות ׁשלמה ׁשהרי ּגּלח; לא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשעדין

אליה] .[הקשור
.Âׁשּנדר ּבּיֹום מׁשליםנטמא אּלא סֹותר, אינֹו - ּבּׁשני אֹו , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הראׁשֹונים "והּימים ׁשּנאמר: קרּבנֹו, ׁשּיביא אחר ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהם
נטמא אם ,לפיכ ראׁשֹונים. ימים ׁשם ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִִִִִִֶַָָָָיּפלּו",

הּקֹודמין. ּכל סֹותר - והלאה ְְְִִִִֵַָָָָמּׁשליׁשי
.Êואם נזירּות; עליו חלה - מת טמא והּוא ּבנזיר, ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָנדר

ׁשהה ואם לֹוקה. - ּגּלח אֹו יין, ׁשתה אֹו אחרת, ּפעם ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנטמא
ׁשליׁשי ׁשּיּזה עד לֹו, עֹולין אין - ימים ּכּמה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻּבטמאתֹו

עֹולה ׁשּלֹו, ׁשביעי ויֹום ּבּׁשביעי. ויטּבל [=נחשב]ּוׁשביעי, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹ
טהֹור נזיר אבל טמא; והּוא ׁשּנדר לזה נזירּות, ימי מּמנין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלֹו
והלאה. הּׁשמיני מּיֹום אּלא למנֹות מתחיל אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּנטמא,

.Áואפּלּו עליו; חלה נזירּות הּקברֹות, ּבבית והּוא ׁשּנדר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָמי
ׁשם. ׁשהּיתֹו על ולֹוקה לֹו, עֹולין אין - ימים ּכּמה ׁשם ְְִִִֵֶַַָָָָָָָׁשהה
ּכׁשּיצא ׂשערֹו מגּלח אינֹו ׁשם, יּזיר ׁשּלא ּבֹו התרּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואם
הּטמאֹות מן ּבאחת הּקברֹות ּבבית ׁשם נטמא ואם ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻמּׁשם;
טמאה. קרּבן מביא ואינֹו מגּלח אינֹו עליהן, מגּלח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻׁשהּנזיר

.Ëּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה לׁשם נזירות]נכנס שם ּובא[וקיבל , ְְְְִִִֵַָָָָָ
הּמעזיבה את עליו ּופרע ּפי[=הגג]חברֹו על אף - ונטמא ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

לֹוקה אינֹו ׁשם, חיוב][היוׁשּׁשהה בר אינו שבכניסתו אבלת ; ֲֵֶֶָָָָ
ׁשהה. אם מרּדּות, מּכת אֹותֹו ְִִַַַַָָמּכין

.Èאֹותן אין - ונכנס וחזר ימים וׁשהה הּקברֹות, מּבית ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָיצא
ימים ּומנה וטהר, וטבל והּזה יצא לֹו. עֹולין ְְְִִִִַַַָָָָָָָָָהּימים
ׁשּמנה הּימים אֹותן הרי - הּקברֹות לבית וחזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּנזירּותֹו,
ׁשּלֹו ׁשביעי הרי ׁשּלֹו, ׁשמיני ּביֹום נכנס ואפּלּו לֹו; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַעֹולין
מן ּבאחת ׁשּנכנס, אחר ׁשם נטמא ואם הּמנין. מן לֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָעֹולה
וסֹותר טמאה, קרּבן מביא - עליהן מגּלח ׁשהּנזיר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהּטמאֹות

טמאה. ּתגלחת ּומגּלח הּקֹודמין, ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻהּימים
.‡Èמן ּבאחת ׁשּנטמא נזיר היא? ּכיצד טמאה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּתגלחת

ּבּׁשליׁשי עליו מּזה זה הרי עליהן, מגּלח ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּטמאֹות
אחר ּבּׁשביעי וטֹובל ּבּׁשביעי, ראׁשֹו ׂשער ּומגּלח ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַֹּובּׁשביעי,

ׁשמׁשֹו ּומעריב מת, טמאי ּכל ּכדר לערבההּזיה [מחכה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
בטהרה] שלב ׁשּתישהוא והן - ּבּׁשמיני קרּבנֹותיו ּומביא ;ְְְְְִִִֵֵֵַָָ

וכבׂש לחּטאת, ואחד לעֹולה אחד יֹונה, בני ׁשני אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָתֹורים
למנֹות ּומתחיל הּקֹודמין, הּימים ּכל וסֹותר לאׁשם. ׁשנתֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבן
ּבּיֹום. ּבֹו קרּבנֹותיו מביא ּבּׁשמיני, ּגּלח ואם ְְְְְִִִִִִֵַַַָָנזירּותֹו;

.Èעֹולתֹו אבל חּטאתֹו; מּׁשּיביא למנֹות? מתחיל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמאימתי
מּלמנֹות.ואׁש אֹותֹו מעּכבין אין מֹו, ְְְֲִִִֵַַָ

.‚Èּכּמה ונתאחר טבל, ולא ּוׁשביעי ּבּׁשליׁשי ׁשהּזה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהרי
למחר. קרּבנֹותיו ויביא ׁשמׁשֹו, יעריב ּכׁשּיטּבל, - ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹימים
למנֹות מתחיל אינֹו - קרּבנֹותיו ואחר ׁשמׁשֹו, והעריב ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָטבל
אֹותֹו, מעּכבין אין ואׁשמֹו עֹולתֹו אבל חּטאתֹו; ׁשּיביא ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעד

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.„Èּפתח לגּלח צרי אינֹו - טמאה ּתגלחת הּנזיר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻּכׁשּמגּלח

האׁש על ׂשערֹו להׁשלי ולא טהרה]הּמקּדׁש, ּובין[כתגלחת . ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ
ּבּמדינה להרֿהבית]ׁשּגּלח אסּור[מחוץ ׂשערֹו ּבּמקּדׁש, אֹו ְְְִִִֶַַַָָָָ

הּנקּברין. ּכל ּכאפר אסּור, ואפרֹו קבירה; וטעּון ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבהניה
יצא. האׁשם, ּדּוד ּתחת הׁשליכֹו אם - ּבּמקּדׁש ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָוהמגּלח

.ÂËעל ּבֹו התרּו ׁשּלא ּבין - הרּבה טמאֹות ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻנזיר
אינֹו - ואחת אחת ּכל על ּבֹו ׁשהתרּו ּבין ואחת, אחת ְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָּכל
אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. קרּבן אּלא טמאֹותיו על ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻמביא
הראׁשֹונה; טמאה קרּבנֹות ׁשּיביא קדם ׁשנּיה ּפעם ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּנטמא
הבאת קדם טהרתֹו אחר ימים ּכּמה ׁשּנתאחר ּפי על ְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹואף
אחד. קרּבן אּלא מביא אינֹו - הּימים ּבאֹותן ונטמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָחּטאתֹו,

חּטאתֹו, והביא וטהר נטמא אם ׁשנּיהאבל ּפעם ונטמא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָ
אׁשמֹו הביא לא ׁשעדין ּפי על אף - חּטאתֹו ׁשהביא ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאחר

אחרֹות. ּבקרּבנֹות חּיב ְְְֲֵַָָָָועֹולתֹו,
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.ÊËהיה ׁשּטמא נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת ׁשּגּלח ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנזיר
הּכל, סֹותר - נטמא ידּועה ּבטמאה אם - נזרֹו ימי ְְְְְְְִִִֵֵַָָָֹֻּבתֹו
נזירּות ּומֹונה טמאה, ּתגלחת ּומגּלח טמאה, קרּבנֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻּומביא
נטמא, הּתהֹום ּבטמאת ואם טהרה. קרּבנֹות ּומביא ְְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָֻאחרת,

הּקּבלה. מּפי הלכה זה, ודבר סֹותר; ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָאינֹו
.ÊÈׁשהּוא נֹודע הּדמים, מן אחד עליו נזרק ׁשּלא עד ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹואם

סֹותר - הּתהֹום ּבטמאת ּבין ידּועה, ּבטמאה ּבין - ְְְְְְֵֵֵֵַַָָָֻֻטמא
ּפי על אף - הּדמים מן אחד ׁשּנזרק אחר לֹו נֹודע ְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹהּכל;
סֹותר. אינֹו היא, ידּועה ׁשאינּה וטמאה הֹואיל ּגּלח, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻׁשּלא

.ÁÈאפּלּו מּכירּה, אדם ׁשאין ּכל הּתהֹום? טמאת היא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻאיזֹו
למת אּלא הּתהֹום טמאת אמרּו ולא העֹולם. [במוותּבסֹוף ְְְְְְֵֶַַָָָָֹֻ

ׁשהרגֹו.טבעי] זה ּבֹו ידע ׁשהרי לא, - הרּוג אבל ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹּבלבד;
.ËÈמׁשקע נמצא הּתהֹום. טמאת זֹו אין ּגלּוי, הּמת ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻֻנמצא

הּתהֹום טמאת זֹו הרי ּגּביו, על והּמים מערה ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֻּבקרקעית
ּבצרֹורֹות אֹו ּבתבן טמּון היה ידּועה; הרי[=אבנים]ׁשאינּה , ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּבאפלה ּבמים טמּון היה ידּועה; ׁשאינּה הּתהֹום טמאת ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֻזֹו
הּתהֹום טמאת אינּה הּסלעים, כראוי]ּובנקיקי מוסתר אינו .[כי ְְְְִִִֵֵַַַָָֻ

.Îקרּבנֹות והביא ּבמערה, וטבל וירד ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנזיר
נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת וגּלח נזירּות ּומנה ְְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָֻטמאה,
על אף - לטּבל ּכׁשּירד הּמערה ּבקרקעית מׁשקע היה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּמת
ׁשהחזק מּפני הּכל, סתר - ידּועה ׁשאינּה טמאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻּפי
להקר ירד וּדאי. ׁשּיטהר עד טמא, הּטמא וחזקת ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻלטמאה,

הּמת[=להתקרר] נמצא ׁשּנגע; ׁשּידע עד טהֹור, זה הרי -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּנגע ׁשחזקתֹו טמא, ּבחזקת זה הרי - הּמים ּפני על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצף

צף. ׁשהּוא ֶֶָָּבזה

ה'תש"ע אייר ט"ו חמישי יום

   
סֹותר‡. ולא עליהן, מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן טמאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש

לפי ׁשבעה; טמאת ּבהן ׁשּנטמא ּפי על ואף הּקֹודמין, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻאת
מת ימּות "וכי אּלא לנפׁש", יטמא "וכי ּבֹו נאמר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ואחר מת, ׁשל מעצמֹו ׁשהן ּבטמאֹות ׁשּיּטּמא עד - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻעליו"
ּכל ויּפלּו טמאה, ּתגלחת ויגּלח טמאה, קרּבנֹות יביא ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻֻּכ

הראׁשֹונים. ִִִַָָהּימים
.ע עליהן: מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן טמאֹות הּנפל,ואּלּו ל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ

הּמת; מּבׂשר ּכּזית ועל ּבגידין; אבריו נתקּׁשרּו לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹואפּלּו
נצל ּכּזית בהמשך]ועל מנין[מבואר רב ׁשהן עצמֹות ועל ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

הּקב רבע ּבהן ׁשאין ּפי על אף מידההעצמֹות, של [שם ֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשאיןקטנה] ּפי על ואף מת, ׁשל ּבנינֹו רב ׁשהן עצמֹות ועל ;ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבהן ׁשאין ּפי על אף עצמֹות, קב חצי ועל הּקב; רבע ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהן
מת מּׁשל יהיּו העצמֹות וכל מנינֹו, רב ולא ּבנינֹו רב ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹֹֹֹלא
ועל אחד; מּמת הּבאה הּׁשדרה ועל מתים; מּׁשני לא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד,
אחד, מּמת הּבא הּמת מן אבר ועל אחד; מת ׁשל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּגלּגלת
הראּוי ּבׂשר עליהן ׁשּיׁש - אחד מאדם החי מן אבר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל

ארּוכה ּבֹו כשהוא]לעלֹות ריפוי סיכויי חצי[=עם ועל ּבחי; ְֲֲֲִַַַַָ
איזה הּמת. רקב חפנים מלא ועל אחד; מּמת הּבא ּדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלג
סרּוחה. לחה ונעׂשה ׁשּנּמֹוח הּמת ּבׂשר זה נצל? ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּוא

ׁשיׁש‚. ׁשל ּבארֹון ערם ׁשּיּקבר עד מטּמא, הּמת רקב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואין
אֹו ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו אבר, מּמּנּו חסר ׁשלם. ּכּלֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻויהיה

מּתכת ׁשל אֹו עץ ׁשל להחליד]ּבארֹון לֹו[שעשויה אין - ְֵֵֶֶֶֶַָ
נוספים]רקב דברים בו נתערבבו אּלא[שהרי רקב אמרּו ולא . ְְֶָָָָָָֹ
טבעי]למת ּדמֹו.[מוות חסר ׁשהרי הרּוג, להֹוציא - ּבלבד ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ
ּכאחד„. מתים ׁשני אֹו[=ביחד]קברּו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו , ְְְְְִֵֵֶֶָָָָ

ועּברּה ונקּברה ׁשּמתה עּברה אּׁשה אֹו עּמֹו, ּוקברּום ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָָֻֻצּפרניו
וכן מטּמא; ׁשּלהן הרקב אין - עדּבמעיה הּמת טחן אם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

את טחן מאליו. ׁשּירקיב עד - מטּמא אינֹו רקב, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנעׂשה
ּכׁשהּוא ׁשהרקיב אֹו ּכּלֹו, ׁשהרקיב עד עפרֹו והּניח ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֻהּמת,
זה, לרקב נטמא ואם ספק; זה הרי - הּכל והרקיב ּומת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹחי,

ּברבע נטמא אם וכן טמא. ספק הּבאֹות[הקב]הּוא עצמֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ
טמא. ספק זה הרי - ּבאהלן הּגלּגלת מן אֹו ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻמּׁשדרה,

נזיר‰. נגע אם - ׁשּמנינּו טמאֹות עׂשרה הּׁשּתים אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכל
האהילה אֹו עליה, הּנזיר האהיל אֹו נׂשאּה, אֹו מהן, ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבאחת
האּלּו הּטמאֹות מן ואחת הּנזיר היה אֹו הּנזיר, על ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻֻהּטמאה
קרּבן ּומביא טמאה, ּתגלחת מגּלח זה הרי - אחד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבאהל
ּבמּגע מטּמא ׁשאינֹו הרקב, מן חּוץ הּכל; את וסֹותר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻטמאה,
אם אבל אחד; ּגּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, ׁשּיּגע אפׁשר ׁשאי -ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ

מגּלח. - ּבאהלֹו נטמא אֹו ְְְְֳִֵַַָָָנׂשאֹו,
.Âאֹו ּכׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּמת, ּבעצם ׁשּנגע נזיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוכן

וסֹותר טמאה, קרּבנֹות ּומביא עליו, מגּלח זה הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻנׂשאֹו
נטמא אם אבל ּבאהל. מטּמא אחד עצם ואין הּקֹודמין; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאת

העּמים[-אדמה]ּבגּוׁש קבר[=חו"ל]ארץ ׁשּנחרׁש ּבׂשדה אֹו ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשהאהיל אֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן [אחדּבתֹוכּה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָ

האהיל] - וכו'' 'השריגים תיכף: הנזיר]עליומהמפורט [על ָָ
על]ועל ע[וגם מּׁשּתים לעילׂשרהאחת שנמנו [הטומאות ְְְִֵֵֶַַַ

[- הפרק האילנֹות,[=ענפים]הּׂשריגיםבתחילת מן הּיֹוצאים ְִִִִִַַָָָ
הּפרעֹות בולטות]אֹו אֹו[אבנים מּטה אֹו הּגדר, מן הּיֹוצאֹות ְְִִֵַַַָָָ

ּבהן ׁשאין עצמֹות רבע ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּגמל
הּמת מן ּדם ּברביעית ׁשּנטמא אֹו מנין, רב ולא ּבנין רב ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹלא
ּבּגֹולל ׁשּנטמא אֹו ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהיא

המת] ארון ּבּדֹופק[כיסוי הארון]אֹו מטּמאין[צידי ׁשהן ְְִֵֵֶַַ
הּמת מן ּבאבר אֹו החי מן ּבאבר ׁשּנטמא אֹו ּובאהל, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבמּגע

סֹותר. אינֹו זה הרי - ּכראּוי ּבׂשר עליהן ֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשאין
.Êּומּזה ׁשבעה, טמאת טמא הּוא אּלּו ׁשּבכל ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף

מביא ולא טמאה, ּתגלחת מגּלח אינֹו - ּוׁשביעי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹֻּבׁשליׁשי
אין הּטמאה ימי ּכל אבל הּקֹודמין; את סֹותר ולא ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻקרּבנֹות,

נזירּותֹו.[=נחשבים]עֹולין ימי מּמנין לֹו ְְְִִִִֵַ
.Áמּזה אינֹו - ּבּמת הּנֹוגעים ּבּכלים אֹו הּמת, ּבאהל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹנגע

אבל ּבנזיר; המיחד ּדין ׁשּזה לי, ויראה ּוׁשביעי. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻּבׁשליׁשי
ּבׁשליׁשי יּזה ׁשבעה, טמאת ּבכלים ׁשּנטמא אדם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכל
לי, יראה וכן מת. טמאת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּוׁשביעי,
ּכדי ּבכלים, נגע אם ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי מּזה ׁשאינֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּזה

נזירּותֹו. ימי מּמנין ּבּכלים טמאתֹו ימי לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֻׁשּיעלּו
.Ëוהחלט ׁשּנצטרע חלּוטֹו[לטומאה]נזיר ימי ּכל - ְְְְֲִִֵֶַַָָָֻ

מּצרעּתֹו[=טומאתו] ׁשּיטהר אחר ׁשּסֹופר סֹופרֹו ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָוׁשבעת
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עג            
      

.ÊËהיה ׁשּטמא נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת ׁשּגּלח ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנזיר
הּכל, סֹותר - נטמא ידּועה ּבטמאה אם - נזרֹו ימי ְְְְְְְִִִֵֵַָָָֹֻּבתֹו
נזירּות ּומֹונה טמאה, ּתגלחת ּומגּלח טמאה, קרּבנֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻּומביא
נטמא, הּתהֹום ּבטמאת ואם טהרה. קרּבנֹות ּומביא ְְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָֻאחרת,

הּקּבלה. מּפי הלכה זה, ודבר סֹותר; ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָאינֹו
.ÊÈׁשהּוא נֹודע הּדמים, מן אחד עליו נזרק ׁשּלא עד ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹואם

סֹותר - הּתהֹום ּבטמאת ּבין ידּועה, ּבטמאה ּבין - ְְְְְְֵֵֵֵַַָָָֻֻטמא
ּפי על אף - הּדמים מן אחד ׁשּנזרק אחר לֹו נֹודע ְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹהּכל;
סֹותר. אינֹו היא, ידּועה ׁשאינּה וטמאה הֹואיל ּגּלח, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻׁשּלא

.ÁÈאפּלּו מּכירּה, אדם ׁשאין ּכל הּתהֹום? טמאת היא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻאיזֹו
למת אּלא הּתהֹום טמאת אמרּו ולא העֹולם. [במוותּבסֹוף ְְְְְְֵֶַַָָָָֹֻ

ׁשהרגֹו.טבעי] זה ּבֹו ידע ׁשהרי לא, - הרּוג אבל ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹּבלבד;
.ËÈמׁשקע נמצא הּתהֹום. טמאת זֹו אין ּגלּוי, הּמת ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻֻנמצא

הּתהֹום טמאת זֹו הרי ּגּביו, על והּמים מערה ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֻּבקרקעית
ּבצרֹורֹות אֹו ּבתבן טמּון היה ידּועה; הרי[=אבנים]ׁשאינּה , ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּבאפלה ּבמים טמּון היה ידּועה; ׁשאינּה הּתהֹום טמאת ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֻזֹו
הּתהֹום טמאת אינּה הּסלעים, כראוי]ּובנקיקי מוסתר אינו .[כי ְְְְִִִֵֵַַַָָֻ

.Îקרּבנֹות והביא ּבמערה, וטבל וירד ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנזיר
נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת וגּלח נזירּות ּומנה ְְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָֻטמאה,
על אף - לטּבל ּכׁשּירד הּמערה ּבקרקעית מׁשקע היה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּמת
ׁשהחזק מּפני הּכל, סתר - ידּועה ׁשאינּה טמאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻּפי
להקר ירד וּדאי. ׁשּיטהר עד טמא, הּטמא וחזקת ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻלטמאה,

הּמת[=להתקרר] נמצא ׁשּנגע; ׁשּידע עד טהֹור, זה הרי -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּנגע ׁשחזקתֹו טמא, ּבחזקת זה הרי - הּמים ּפני על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצף

צף. ׁשהּוא ֶֶָָּבזה

ה'תש"ע אייר ט"ו חמישי יום

   
סֹותר‡. ולא עליהן, מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן טמאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש

לפי ׁשבעה; טמאת ּבהן ׁשּנטמא ּפי על ואף הּקֹודמין, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻאת
מת ימּות "וכי אּלא לנפׁש", יטמא "וכי ּבֹו נאמר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ואחר מת, ׁשל מעצמֹו ׁשהן ּבטמאֹות ׁשּיּטּמא עד - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻעליו"
ּכל ויּפלּו טמאה, ּתגלחת ויגּלח טמאה, קרּבנֹות יביא ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻֻּכ

הראׁשֹונים. ִִִַָָהּימים
.ע עליהן: מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן טמאֹות הּנפל,ואּלּו ל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ

הּמת; מּבׂשר ּכּזית ועל ּבגידין; אבריו נתקּׁשרּו לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹואפּלּו
נצל ּכּזית בהמשך]ועל מנין[מבואר רב ׁשהן עצמֹות ועל ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

הּקב רבע ּבהן ׁשאין ּפי על אף מידההעצמֹות, של [שם ֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשאיןקטנה] ּפי על ואף מת, ׁשל ּבנינֹו רב ׁשהן עצמֹות ועל ;ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבהן ׁשאין ּפי על אף עצמֹות, קב חצי ועל הּקב; רבע ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהן
מת מּׁשל יהיּו העצמֹות וכל מנינֹו, רב ולא ּבנינֹו רב ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹֹֹֹלא
ועל אחד; מּמת הּבאה הּׁשדרה ועל מתים; מּׁשני לא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד,
אחד, מּמת הּבא הּמת מן אבר ועל אחד; מת ׁשל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּגלּגלת
הראּוי ּבׂשר עליהן ׁשּיׁש - אחד מאדם החי מן אבר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל

ארּוכה ּבֹו כשהוא]לעלֹות ריפוי סיכויי חצי[=עם ועל ּבחי; ְֲֲֲִַַַַָ
איזה הּמת. רקב חפנים מלא ועל אחד; מּמת הּבא ּדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלג
סרּוחה. לחה ונעׂשה ׁשּנּמֹוח הּמת ּבׂשר זה נצל? ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּוא

ׁשיׁש‚. ׁשל ּבארֹון ערם ׁשּיּקבר עד מטּמא, הּמת רקב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואין
אֹו ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו אבר, מּמּנּו חסר ׁשלם. ּכּלֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻויהיה

מּתכת ׁשל אֹו עץ ׁשל להחליד]ּבארֹון לֹו[שעשויה אין - ְֵֵֶֶֶֶַָ
נוספים]רקב דברים בו נתערבבו אּלא[שהרי רקב אמרּו ולא . ְְֶָָָָָָֹ
טבעי]למת ּדמֹו.[מוות חסר ׁשהרי הרּוג, להֹוציא - ּבלבד ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ
ּכאחד„. מתים ׁשני אֹו[=ביחד]קברּו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו , ְְְְְִֵֵֶֶָָָָ

ועּברּה ונקּברה ׁשּמתה עּברה אּׁשה אֹו עּמֹו, ּוקברּום ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָָֻֻצּפרניו
וכן מטּמא; ׁשּלהן הרקב אין - עדּבמעיה הּמת טחן אם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

את טחן מאליו. ׁשּירקיב עד - מטּמא אינֹו רקב, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנעׂשה
ּכׁשהּוא ׁשהרקיב אֹו ּכּלֹו, ׁשהרקיב עד עפרֹו והּניח ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֻהּמת,
זה, לרקב נטמא ואם ספק; זה הרי - הּכל והרקיב ּומת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹחי,

ּברבע נטמא אם וכן טמא. ספק הּבאֹות[הקב]הּוא עצמֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ
טמא. ספק זה הרי - ּבאהלן הּגלּגלת מן אֹו ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻמּׁשדרה,

נזיר‰. נגע אם - ׁשּמנינּו טמאֹות עׂשרה הּׁשּתים אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכל
האהילה אֹו עליה, הּנזיר האהיל אֹו נׂשאּה, אֹו מהן, ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבאחת
האּלּו הּטמאֹות מן ואחת הּנזיר היה אֹו הּנזיר, על ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻֻהּטמאה
קרּבן ּומביא טמאה, ּתגלחת מגּלח זה הרי - אחד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבאהל
ּבמּגע מטּמא ׁשאינֹו הרקב, מן חּוץ הּכל; את וסֹותר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻטמאה,
אם אבל אחד; ּגּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, ׁשּיּגע אפׁשר ׁשאי -ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ

מגּלח. - ּבאהלֹו נטמא אֹו ְְְְֳִֵַַָָָנׂשאֹו,
.Âאֹו ּכׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּמת, ּבעצם ׁשּנגע נזיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוכן

וסֹותר טמאה, קרּבנֹות ּומביא עליו, מגּלח זה הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻנׂשאֹו
נטמא אם אבל ּבאהל. מטּמא אחד עצם ואין הּקֹודמין; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאת

העּמים[-אדמה]ּבגּוׁש קבר[=חו"ל]ארץ ׁשּנחרׁש ּבׂשדה אֹו ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשהאהיל אֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן [אחדּבתֹוכּה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָ

האהיל] - וכו'' 'השריגים תיכף: הנזיר]עליומהמפורט [על ָָ
על]ועל ע[וגם מּׁשּתים לעילׂשרהאחת שנמנו [הטומאות ְְְִֵֵֶַַַ

[- הפרק האילנֹות,[=ענפים]הּׂשריגיםבתחילת מן הּיֹוצאים ְִִִִִַַָָָ
הּפרעֹות בולטות]אֹו אֹו[אבנים מּטה אֹו הּגדר, מן הּיֹוצאֹות ְְִִֵַַַָָָ

ּבהן ׁשאין עצמֹות רבע ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּגמל
הּמת מן ּדם ּברביעית ׁשּנטמא אֹו מנין, רב ולא ּבנין רב ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹלא
ּבּגֹולל ׁשּנטמא אֹו ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהיא

המת] ארון ּבּדֹופק[כיסוי הארון]אֹו מטּמאין[צידי ׁשהן ְְִֵֵֶַַ
הּמת מן ּבאבר אֹו החי מן ּבאבר ׁשּנטמא אֹו ּובאהל, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבמּגע

סֹותר. אינֹו זה הרי - ּכראּוי ּבׂשר עליהן ֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשאין
.Êּומּזה ׁשבעה, טמאת טמא הּוא אּלּו ׁשּבכל ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף

מביא ולא טמאה, ּתגלחת מגּלח אינֹו - ּוׁשביעי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹֻּבׁשליׁשי
אין הּטמאה ימי ּכל אבל הּקֹודמין; את סֹותר ולא ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻקרּבנֹות,

נזירּותֹו.[=נחשבים]עֹולין ימי מּמנין לֹו ְְְִִִִֵַ
.Áמּזה אינֹו - ּבּמת הּנֹוגעים ּבּכלים אֹו הּמת, ּבאהל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹנגע

אבל ּבנזיר; המיחד ּדין ׁשּזה לי, ויראה ּוׁשביעי. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻּבׁשליׁשי
ּבׁשליׁשי יּזה ׁשבעה, טמאת ּבכלים ׁשּנטמא אדם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכל
לי, יראה וכן מת. טמאת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּוׁשביעי,
ּכדי ּבכלים, נגע אם ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי מּזה ׁשאינֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּזה

נזירּותֹו. ימי מּמנין ּבּכלים טמאתֹו ימי לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֻׁשּיעלּו
.Ëוהחלט ׁשּנצטרע חלּוטֹו[לטומאה]נזיר ימי ּכל - ְְְְֲִִֵֶַַָָָֻ

מּצרעּתֹו[=טומאתו] ׁשּיטהר אחר ׁשּסֹופר סֹופרֹו ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָוׁשבעת
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עד           
      

נזירּותֹו; מימי לֹו עֹולין אין לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּתגלחת ְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָּבין
הסּגר ימי דינו]אבל שהוחלט זב[שלפני אם וכן לֹו. עֹולין , ְְְֲִִֵֵֵֶָָ

אף להן, עֹולין זיבתן ימי ּכל - אּׁשה ּבין איׁש ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבׂשרֹו,
הּוא. מּסיני למׁשה הלכה זה, ודבר טמאין. ׁשהן ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל

.Èׁשּימי - טמאֹות ּבׁשאר הּנזיר נטמא ׁשאם לֹומר, צרי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאין
ימי ּבתֹו ּבמת נטמא ּכלּום; סֹותר ואינֹו לֹו, עֹולין ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָֻטמאתֹו
עֹומד, הּוא ּבנזירּותֹו ׁשהרי הּקֹודמין, ּכל את סֹותר - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָצרעּתֹו

טמא. ׁשהּוא ּפי על ְִֵֶַַָואף
.‡Èואסּור מצוה; ּובתגלחת מצוה, מת ּבטמאת מּתר ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֻֻהּנזיר

הּיֹום ׁשּיׁשּתה ׁשּנׁשּבע מי ּכיצד? הרׁשּות. ּכיין מצוה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּביין
חלה - ּבנזיר נדר ּכ ואחר לׁשּתֹות, עליו מצוה ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיין,
ׁשהּוא לֹומר צרי ואין ּביין; ואסּור הּׁשבּועה, על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָנזירּות
סֹופרים. מּדברי אּלא ׁשאינֹו והבּדלה, קּדּוׁש ּביין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאסּור

.È?מצוה מת ּבטמאת מּתר הּוא ּבּדר,וכיצד מהּל היה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻ
לֹו, מּטּמא זה הרי - ׁשּיקּברּנּו מי ׁשם ׁשאין ּבמת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּופגע

הן. קּבלה ּדברי אּלּו, ּודברים ְְְְִִֵֵֵַָָָוקֹוברֹו.
.‚Èּפי על אף נזיר, יּטּמא - מצוה ּבמת ׁשּפגעּו וכהן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנזיר

ואל טמאה, קרּבן ּומביא הראׁשֹונים הּימים סֹותר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשהּוא
נזיר היה ואפּלּו ׁשעה, קדּׁשת קדּׁשתֹו - ׁשּזה ּכהן; ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻיּטּמא

עֹולם. קדּׁשת קדּׁשתֹו - והּכהן ְְְֵַַָָָֹֻֻעֹולם;
.„Èנזיר ואחד יֹום, ׁשלׁשים נזיר אחד נזירים, ׁשני בֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹּפגעּו

עֹולם, נזיר אחד היה יֹום. ׁשלׁשים נזיר יּטּמא - יֹום ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמאה
ׁשּנזיר קצּוב; לזמן הּנזיר יּטּמא - קצּוב לזמן נזיר ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהּׁשני

מּזה. חמּורה קדּׁשתֹו ְֲִֶָָָֻעֹולם,
.ÂËונרּפא ׁשּנצטרע נזיר מצוה? ּבתגלחת מּתר הּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻוכיצד

ׁשהרי ׂשערֹו; ּכל מגּלח זה הרי - נזירּות ימי ּבתֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּצרעּתֹו
ׂשערֹו" ּכל את "וגּלח ּבּמצרע: ׁשּנאמר עׂשה, מצות ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתגלחּתֹו
יכֹול אם - תעׂשה ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹוגֹו',
וידחה עׂשה יבֹוא לאו, ואם מּוטב; ׁשניהם, את לקּים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּתה
לא על עֹובר נזרֹו ּבימי ׁשּגּלח נזיר והלא תעׂשה. לא ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹאת
ראׁשֹו" ׂשער ּפרע ּגּדל יהיה, "קדֹוׁש ׁשּנאמר: ועׂשה, ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹתעׂשה
ועׂשה תעׂשה לא את ּדֹוחה עׂשה אין מקֹום ּובכל -ְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
לנזירּותֹו? הּנגע ּתגלחת ׁשל עׂשה ּדֹוחה ולּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּכמֹותֹו;
לֹו, עֹולין אין חלּוטֹו וימי ּבּצרעת, הּנזיר נטמא ׁשּכבר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּפני

ׁשּב מאליו,ּכמֹו העׂשה ּובטל ּבהן, קדֹוׁש אינֹו והרי ארנּו, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
על יעבר לא "ּתער ׁשהּוא תעׂשה, לא אּלא נׁשאר ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹולא
אֹותֹו. ודחה הּצרעת, ּתגלחת ׁשל עׂשה ּבא ּולפיכ ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹראׁשֹו";

ה'תש"ע אייר ט"ז שישי יום

   
נזירּותֹו,‡. ימי הּנזיר ּכׁשּיגמר היא? ּכיצד טהרה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתגלחת

ואיל לחּטאת, וכבׂשה לעֹולה, ּכבׂש - ּבהמֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמביא
ּתקרב לחּטאת הראּויה - ּפרׁש ולא ׁשלׁשּתן הביא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹלׁשלמים;
עֹולה. לעֹולה והראּויה ׁשלמים, לׁשלמים והראּויה ְְְְְְְִִִַָָָָָָָָָחּטאת,

עׂשרֹונֹות ׁשּׁשה הּׁשלמים, איל עם מידה]ּומביא שם - [-האיפה ְְִִִִֵֵֶַָָ
חּלֹות עׂשר חּלה, עׂשרים מהן אֹופה - סלת עּׂשרֹון ׁשליׁשי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּוׁשני

אפייתן] לפני בשמן מּצֹות[בלולות רקיקי [משוחיםועׂשרה ְֲִֵַַָָ
אפייתם] לאחר וׁשעּורבשמן ׁשמן. ּברביעית העׂשרים ּומֹוׁשח ;ְְְִִִִִֵֶֶֶַָ

אחד. ּבכלי העׂשרים ּומביא מּסיני. למׁשה הלכה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹזה,
.ּכ ואחר העֹולה, ּכ ואחר ּתחּלה, החּטאת ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָוׁשֹוחט

החּטאת ׁשּׁשחט אחר ּגּלח ואם מגּלח; ּכ ואחר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָהּׁשלמים,
ׁשֹולקן אֹו הּׁשלמים, ּומבּׁשל יצא. העֹולה, ל[=בישואֹו ְְְִֵַַָָָָָָ

עלממושך] ונֹותן הּׁשלמים, זבחי ׁשל הרטב מן ולֹוקח .ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ּדּוד ּתחת לאׁש מׁשליכֹו ּכ ואחר הּׁשלמים;[=סיר]הּׂשער, ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָ

יצא. החּטאת, ּתחת הׁשליכֹו ְְִִִַַַַָָָואם
הּנזירים‚. ּבלׁשּכת הּנׁשים, ּבעזרת ׂשערֹו? מגּלח ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהיכן

את מבּׁשלין וׁשם ּדרֹומית; מזרחית ּבקרן ׁשם ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשהיתה
ּבּמדינה ּגּלח ואם לאׁש. ׂשערן ּומׁשליכין [מחוץׁשלמיהן, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

-למקדש] ּבּמקּדׁש ׁשּגּלח ּבין ּבּמדינה, ׁשּגּלח ּובין יצא. ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּפתח ׁשּיהיה עד מגּלח ואינֹו הּדּוד; ּתחת ׂשערֹו מׁשלי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּוא
ׁשּיגּלח לא - מֹועד" אהל "ּפתח ׁשּנאמר: ּפתּוח, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהעזרה

הּוא. מקּדׁש ּבזיֹון ׁשּזה הּפתח, ְְְִִֶֶֶֶֶַַָּכנגד
וחּלת„. האיל, מן ּבׁשלה הּזרֹוע את הּכהן נֹוטל ּכ ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹואחר

אֹו הּנזיר ּכּפי על ונֹותנן אחד, ורקיק הּסל, מן אחת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָמּצה
ּומניפן יחדהּנזירה, ומניף הנזיר יד תחת ידו מכניס [הכהן ְְִִַָָ

למתים.עמו] ּולהּטּמא יין לׁשּתֹות הּנזיר הּתר ּכ ואחר .ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֻ
ממרט‰. ואף[=קרח]נזיר ּתער; להעביר צרי אינֹו , ְְְֲִִִֵַַַַָָָֹ

זה הרי - ּכּפים לֹו ׁשאין אֹו ׂשער, לֹו ׁשאין ּפי ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
קרּבנֹותיו, הביא ואם ויּטּמא. ויׁשּתה קרּבנֹותיו, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמקריב
ׁשֹותה אּלא מעּכבת, הּתגלחת אין - ראׁשֹו ּגּלח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹולא

הּדמים מן אחד עליו ׁשּמּׁשּיּזרק לערב; הּתר,ּומּטּמא - ִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּדברים ׁשּכל הניף; ולא ּכּפיו על נתן ׁשּלא ּפי על ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאף

לעּכב. ולא למצוה ְְְְִֵֵַָֹאּלּו,
.Âלגּלח מצוה עליו, מעּכבת הּתגלחת ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאף

ׁשּגּלח אֹו ּבתער, ׁשּלא ׁשּגּלח ונזיר מרּבה; זמן לאחר ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻאפּלּו
ּגּלּוח, מצות קּים ולא ּכלּום, עׂשה לא - ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹוׁשּיר

טמא. נזיר ּבין טהֹור, נזיר ִִֵֵֵָָָָּבין
.Êוגּלחֹו וחזר ּכּלֹו, ראׁשֹו וצּמח ׂשערֹות, ׁשּתי והּניח ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֻּגּלח

הּׂשערֹות, ׁשּתי אֹותן עם אחת[או]ּכּלֹו ונׁשארה אחת ׁשּגּלח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻ
אין - אחת וגּלח אחת נׁשרה ּגּלּוח; מצות קּים זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ּגּלּוח מצות ישנהּכאן הראש כשעל גילוח מצות ואין [הואיל ְִִַַָ
אחת] שערה .רק

.Áהּׁשלמים על ראשונים]ּגּלח ּפסּול[שהקריבם ונמצא , ְְְִִִַַַָָָ
לֹו[הקרבן] עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה, ּתגלחּתֹו לא- [שהרי ְְְְִַָָָָֹ

נזירותו] ימי עדיין ונמצאתנשלמו החּטאת, על ּגּלח ;ְְִִַַַַָָ
הּׁשלמים הביא ּכ ואחר חּטאת, לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנׁשחטה
לֹו. עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה, ּתגלחּתֹו - ּכמצותן וקרבּו ְְְְְְְְְִִַָָָָָָָָָֹוהעֹולה,

Ë.,לׁשמן ׁשּלא ונׁשחטּו הּׁשלמים, ועל העֹולה על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּגּלח
ּתגלחּתֹו - לׁשמן להקריבן אחרֹות קרּבנֹות הביא ּכ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָואחר

לֹו. עלּו לא ּוזבחיו ְְָָָָֹּפסּולה,
.Èּתגלחּתֹו - ּכׁשר מהן אחד ונמצא ׁשלׁשּתן, על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגּלח

ּכהלכתן. ויקרבּו הּזבחים ׁשאר ויביא ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָּכׁשרה,
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.‡Èּכמי הּוא הרי - ּפסּולה' 'ּתגלחּתֹו ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל
ּכמֹו יֹום ׁשלׁשים סֹותר ׁשהּוא נזירּותֹו, ימי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַֹׁשּנתּגּלח
הּפסּולה, הּתגלחת אחר יֹום ׁשלׁשים מֹונה ונמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּבארנּו;

קרּבנֹותיו. ְְִֵָָּומביא
.Èּכמצותן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר שלאׁשלמי או לשמם [שלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ

שנים] שתי בן ּכׁשריןהיה נדבה]- עֹולין[כשלמי ואין , ְְִִֵֵ
לחם, טעּונין ואין אחד, ליֹום ונאכלין חֹובה; לׁשם ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלּבעלים

ב:]ולא תנופה ושוק]מּתנֹות[מצות חזה זרֹוע.[= ולא , ְְְַַָֹֹ
.‚Èמן הּכל - עּמהן הּבא והּלחם האּלּו, ּבהמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשלׁש

שני]החּלין מעשר מכסף ּכמֹו[ולא הקּדׁש, נדרי ּכׁשאר , ְְְְִִִֵֵֶַָֻ
ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

.„Èמעׂשר מּמעֹות ׁשאגּלח מנת על נזיר, 'הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהאֹומר:
אּלא הּמעׂשר, מן קרּבנֹותיו מביא ואינֹו נזיר, זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשני'

החּלין. ִִַֻמן
.ÂËאביו קרּבנֹות להביא לֹו יׁש - ּבנזיר ׁשּנדר ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהאיׁש

קרּבנֹות על מגּלחת האּׁשה ואין עליהן; ּומגּלח ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלעצמֹו,
ׁשהיה מי ּכיצד? הּוא. הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאביה;
והּניח ּומת קרּבנֹותיו, ּבהן לקנֹות מעֹות והפריׁש נזיר, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָאביו
מנת על נזיר 'הריני אביו: מֹות אחר ואמר הּסתּומין, ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָהּמעֹות
הרי - לקרּבנֹותיו' אבי ׁשהפריׁש ּבּמעֹות קרּבנֹותי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאביא
נזירים, ואביו הּוא היה אם וכן קרּבנֹותיו. מהן מביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָזה
אחר הּבן ואמר האב, ּומת סתּומין, מעֹות אביו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהפריׁש
מביא זה הרי - אבי' מעֹות על מגּלח 'הריני אביו: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמֹות
מת לנדבה. הּמעֹות יּפלּו אמר, לא אם אבל מהן; ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקרּבנֹותיו
מּפני הּסתּומין, הּמעֹות חֹולקין - רּבים ּבנים והּניח ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָהאב
חלקֹו. על לגּלח מהן אחד לכל ויׁש להן; ירּׁשה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהיא

ׁשנים. ּפי ּבהן נֹוטל ְְְִִֵֶַַָוהּבכֹור
.ÊËּבין קצּוב, זמן נזיר והּבן עֹולם נזיר האב ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבין

מגּלח זה הרי - עֹולם נזיר והּבן קצּוב זמן נזיר האב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
אביו. נזירּות מּמעֹות קרּבנֹותיו ְְְְִִִִֵָָָּומביא

.ÊÈ,ומת טמאה קרּבנֹות ּבהן להביא מעֹות אביו ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֻהפריׁש
האב הפריׁשן אם וכן טהרה; קרּבן ּבהן מביא הּבן ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאין
טמאה; ּתגלחת עליהן מגּלח הּבן אין טהרה, ְְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻלקרּבן

זבחי הביא ואם הן. ספק אּלּו לֹו.ׁשּדברים עלּו לא ו, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ
.ÁÈקרּבנֹות להביא חּיב - נזיר' לגּלח עלי 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאֹומר:

אמר: ׁשּירצה. נזיר איזה ידי על ּומקריבן טהרה, ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתגלחת
לגּלח עלי 'הרי אמר: אם אֹו נזיר', קרּבנֹות חצי עלי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'הרי
ׁשּירצה, נזיר לאיזה הּקרּבנֹות חצי מביא זה הרי - נזיר' ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחצי
'הרי אמר: אם אבל מּׁשּלֹו; קרּבנֹותיו מׁשלים נזיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָואֹותֹו
ׁשלם, נזיר קרּבנֹות מביא זה הרי - נזיר' חצי קרּבנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעלי

נזירּות. חצי לנּו ְֲִִֵֶָׁשאין
.ËÈחברֹו וׁשמע נזיר', לגּלח ועלי נזיר, 'הריני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאֹומר:

אחר; נזיר לגּלח חּיב ואינֹו נזיר, חברֹו הרי - 'ואני' ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָואמר:
'ואני, אמר: ואם ּבּנזירּות. אּלא עצמֹו התּפיס לא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהרי
מהן אחד ּכל ּפּקחין, היּו אם חּיב. זה הרי נזיר', לגּלח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָועלי
לגּלח חּיבין כן, עׂשּו לא ואם חברֹו; ידי על קרּבנֹותיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹמביא

אחרים. ְֲִִִֵנזירים

.Î:ואמר חברֹו וׁשמע נזיר', חצי לגּלח עלי 'הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהאֹומר:
זה, ׁשל קרּבנֹותיו חצי מביא זה - נזיר' חצי לגּלח ועלי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'ואני,
מׁשלים מהן אחד וכל זה, ׁשל קרּבנֹותיו חצי מביא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוזה
קרּבנֹות חצי מביא זה לאו, ואם ּפּקחין; היּו אם ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָקרּבנֹותיו,
ׁשּירצה. נזיר לאיזה קרּבנֹות חצי מביא וזה ׁשּירצה, נזיר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָלאיזה

ה'תש"ע אייר י"ז קודש שבת יום

   
נזירים‡. קרּבנֹות מהן ׁשּיקריב מעֹות ,[אחרים]הּמפריׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

נזירים קרּבנֹות ּבמֹותרן יביא - והֹותירּו מהן ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָוהקריב
סתּומין מעֹות הפריׁש לנזירים. נזירים, ׁשּמֹותר ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַָאחרים;

לנדבה. הּמֹותרין יּפלּו - והֹותירּו ְְְְִִִִִִַָָָלנזירּותֹו,
.מעֹות מֹותר - והֹותירּו לנזירּותֹו, מפרׁשין מעֹות ְְְְְִִִִִִַָָֹהפריׁש

הּמלח לים ילכּו החּטאת ּומֹותר עֹולה, יבֹואּו ְְֵֶַַַַַָָָָָָהעֹולה
טעּונין[לאיבוד] ואין ׁשלמים; יבֹואּו הּׁשלמים ּדמי ּומֹותר ,ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

אחד. ליֹום ונאכלין ְְֱִֶֶֶֶָָלחם,
יּפלּו‚. סתּומין, היּו אם - ומת לנזירּותֹו, מעֹות ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּמפריׁש

ילכּו חּטאת ּדמי עֹולה, עֹולה ּדמי - מפרׁשין היּו ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָֹלנדבה.
אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּדמי הּמלח, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלים

לחם. טעּונין ְְִֵֶֶואין
להביא„. מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון הּסתּומין? הּמעֹות הם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכיצד

'אּלּו אמר: אם אבל ּכלּום; אמר ולא קרּבנֹותיו, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹמהן
אמר אם לֹומר, צרי ואין ּכמפרׁשין; אּלּו הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֹלחֹובתי',

ּכמפרׁשין. ׁשהן ולׁשלמי', ּולחּטאתי לעֹולתי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ'אּלּו
סתּומין;הּמפריׁש‰. ּכמעֹות היא הרי מּום, ּבעלת ּבהמה ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָ

ׁשאמר ּפי על אף - ּכלי אֹו וזהב, ּכסף ׁשל לׁשֹון הּמפריׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכן
סתּומין. ּכמעֹות הּוא הרי ולׁשלמי', ּולעֹולתי לחּטאתי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ'ׁשּזֹו

.Âאֹו ומת, לנזירּותי', והּׁשאר לחּטאתי, 'אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָהאֹומר:
לים ילכּו חּטאת ּדמי - ּבעלּה לּה והפר אּׁשה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשהיתה
ׁשלמים. ּובחצין עֹולה ּבחצין יביא - והּׁשאר ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָהּמלח,

.Êיבֹואּו עֹולה ּדמי - לנזירּותי' והּׁשאר לעֹולתי, 'אּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאמר:
לנדבה. יּפלּו והּׁשאר ְְְְִִַָָָָעֹולה,

.Áׁשּדּמה והפריׁש[=חשב]מי ּבנזירּות, חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִִִֶֶַָָ
ואינֹו נדר זה ׁשאין והֹורהּו לחכם, ׁשאל ּכ ואחר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבנֹותיו,

יצאּו ׁשהפריׁש? ּבּקרּבנֹות ּיעׂשה מה - ּבנזירּות [לחולין]חּיב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכמֹו הקּדׁש, ׁשאינֹו הּוא, טעּות הקּדׁש ׁשּזה ּבעדר; ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָוירעּו

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
.Ëהפר ּכ ואחר קרּבנֹותיה, והפריׁשה ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאּׁשה

ּבעדר; ותרעה ּתצא הּבהמה, היתה מּׁשּלֹו אם - ּבעלּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלּה
הּקרּבנֹות היּו ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשאין

ׁשּנ ּכגֹון ּכלּום, ּבהן לבעלּה ואין מנתמּׁשּלּה על מּתנה לּה ּתנּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
- ּבהן ּתעׂשה ּׁשּתרצה מה אּלא רׁשּות, ּבהן לּבעל יהיה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא
יקרבּו והּׁשלמים עֹולה, ּתקרב והעֹולה ּתמּות, ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָהחּטאת

לחם. טעּונים ואינן אחד ליֹום ונאכלין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָׁשלמים,
.Èהיּו לנדבה. יּפלּו לקרּבנֹותיה, סתּומין מעֹות ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָהפריׁש

יבֹואּו עֹולה ּודמי הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמפרׁשין
ואינן אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּודמי ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָָָָעֹולה,

לחם. ְִֶֶטעּונין
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.‡Èּכמי הּוא הרי - ּפסּולה' 'ּתגלחּתֹו ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל
ּכמֹו יֹום ׁשלׁשים סֹותר ׁשהּוא נזירּותֹו, ימי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַֹׁשּנתּגּלח
הּפסּולה, הּתגלחת אחר יֹום ׁשלׁשים מֹונה ונמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּבארנּו;

קרּבנֹותיו. ְְִֵָָּומביא
.Èּכמצותן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר שלאׁשלמי או לשמם [שלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ

שנים] שתי בן ּכׁשריןהיה נדבה]- עֹולין[כשלמי ואין , ְְִִֵֵ
לחם, טעּונין ואין אחד, ליֹום ונאכלין חֹובה; לׁשם ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלּבעלים

ב:]ולא תנופה ושוק]מּתנֹות[מצות חזה זרֹוע.[= ולא , ְְְַַָֹֹ
.‚Èמן הּכל - עּמהן הּבא והּלחם האּלּו, ּבהמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשלׁש

שני]החּלין מעשר מכסף ּכמֹו[ולא הקּדׁש, נדרי ּכׁשאר , ְְְְִִִֵֵֶַָֻ
ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

.„Èמעׂשר מּמעֹות ׁשאגּלח מנת על נזיר, 'הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהאֹומר:
אּלא הּמעׂשר, מן קרּבנֹותיו מביא ואינֹו נזיר, זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשני'

החּלין. ִִַֻמן
.ÂËאביו קרּבנֹות להביא לֹו יׁש - ּבנזיר ׁשּנדר ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהאיׁש

קרּבנֹות על מגּלחת האּׁשה ואין עליהן; ּומגּלח ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלעצמֹו,
ׁשהיה מי ּכיצד? הּוא. הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאביה;
והּניח ּומת קרּבנֹותיו, ּבהן לקנֹות מעֹות והפריׁש נזיר, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָאביו
מנת על נזיר 'הריני אביו: מֹות אחר ואמר הּסתּומין, ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָהּמעֹות
הרי - לקרּבנֹותיו' אבי ׁשהפריׁש ּבּמעֹות קרּבנֹותי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאביא
נזירים, ואביו הּוא היה אם וכן קרּבנֹותיו. מהן מביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָזה
אחר הּבן ואמר האב, ּומת סתּומין, מעֹות אביו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהפריׁש
מביא זה הרי - אבי' מעֹות על מגּלח 'הריני אביו: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמֹות
מת לנדבה. הּמעֹות יּפלּו אמר, לא אם אבל מהן; ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקרּבנֹותיו
מּפני הּסתּומין, הּמעֹות חֹולקין - רּבים ּבנים והּניח ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָהאב
חלקֹו. על לגּלח מהן אחד לכל ויׁש להן; ירּׁשה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהיא

ׁשנים. ּפי ּבהן נֹוטל ְְְִִֵֶַַָוהּבכֹור
.ÊËּבין קצּוב, זמן נזיר והּבן עֹולם נזיר האב ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבין

מגּלח זה הרי - עֹולם נזיר והּבן קצּוב זמן נזיר האב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
אביו. נזירּות מּמעֹות קרּבנֹותיו ְְְְִִִִֵָָָּומביא

.ÊÈ,ומת טמאה קרּבנֹות ּבהן להביא מעֹות אביו ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֻהפריׁש
האב הפריׁשן אם וכן טהרה; קרּבן ּבהן מביא הּבן ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאין
טמאה; ּתגלחת עליהן מגּלח הּבן אין טהרה, ְְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻלקרּבן

זבחי הביא ואם הן. ספק אּלּו לֹו.ׁשּדברים עלּו לא ו, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ
.ÁÈקרּבנֹות להביא חּיב - נזיר' לגּלח עלי 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאֹומר:

אמר: ׁשּירצה. נזיר איזה ידי על ּומקריבן טהרה, ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתגלחת
לגּלח עלי 'הרי אמר: אם אֹו נזיר', קרּבנֹות חצי עלי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'הרי
ׁשּירצה, נזיר לאיזה הּקרּבנֹות חצי מביא זה הרי - נזיר' ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחצי
'הרי אמר: אם אבל מּׁשּלֹו; קרּבנֹותיו מׁשלים נזיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָואֹותֹו
ׁשלם, נזיר קרּבנֹות מביא זה הרי - נזיר' חצי קרּבנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעלי

נזירּות. חצי לנּו ְֲִִֵֶָׁשאין
.ËÈחברֹו וׁשמע נזיר', לגּלח ועלי נזיר, 'הריני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאֹומר:

אחר; נזיר לגּלח חּיב ואינֹו נזיר, חברֹו הרי - 'ואני' ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָואמר:
'ואני, אמר: ואם ּבּנזירּות. אּלא עצמֹו התּפיס לא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהרי
מהן אחד ּכל ּפּקחין, היּו אם חּיב. זה הרי נזיר', לגּלח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָועלי
לגּלח חּיבין כן, עׂשּו לא ואם חברֹו; ידי על קרּבנֹותיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹמביא

אחרים. ְֲִִִֵנזירים

.Î:ואמר חברֹו וׁשמע נזיר', חצי לגּלח עלי 'הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהאֹומר:
זה, ׁשל קרּבנֹותיו חצי מביא זה - נזיר' חצי לגּלח ועלי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'ואני,
מׁשלים מהן אחד וכל זה, ׁשל קרּבנֹותיו חצי מביא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוזה
קרּבנֹות חצי מביא זה לאו, ואם ּפּקחין; היּו אם ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָקרּבנֹותיו,
ׁשּירצה. נזיר לאיזה קרּבנֹות חצי מביא וזה ׁשּירצה, נזיר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָלאיזה

ה'תש"ע אייר י"ז קודש שבת יום

   
נזירים‡. קרּבנֹות מהן ׁשּיקריב מעֹות ,[אחרים]הּמפריׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

נזירים קרּבנֹות ּבמֹותרן יביא - והֹותירּו מהן ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָוהקריב
סתּומין מעֹות הפריׁש לנזירים. נזירים, ׁשּמֹותר ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַָאחרים;

לנדבה. הּמֹותרין יּפלּו - והֹותירּו ְְְְִִִִִִַָָָלנזירּותֹו,
.מעֹות מֹותר - והֹותירּו לנזירּותֹו, מפרׁשין מעֹות ְְְְְִִִִִִַָָֹהפריׁש

הּמלח לים ילכּו החּטאת ּומֹותר עֹולה, יבֹואּו ְְֵֶַַַַַָָָָָָהעֹולה
טעּונין[לאיבוד] ואין ׁשלמים; יבֹואּו הּׁשלמים ּדמי ּומֹותר ,ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

אחד. ליֹום ונאכלין ְְֱִֶֶֶֶָָלחם,
יּפלּו‚. סתּומין, היּו אם - ומת לנזירּותֹו, מעֹות ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּמפריׁש

ילכּו חּטאת ּדמי עֹולה, עֹולה ּדמי - מפרׁשין היּו ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָֹלנדבה.
אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּדמי הּמלח, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלים

לחם. טעּונין ְְִֵֶֶואין
להביא„. מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון הּסתּומין? הּמעֹות הם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכיצד

'אּלּו אמר: אם אבל ּכלּום; אמר ולא קרּבנֹותיו, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹמהן
אמר אם לֹומר, צרי ואין ּכמפרׁשין; אּלּו הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֹלחֹובתי',

ּכמפרׁשין. ׁשהן ולׁשלמי', ּולחּטאתי לעֹולתי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ'אּלּו
סתּומין;הּמפריׁש‰. ּכמעֹות היא הרי מּום, ּבעלת ּבהמה ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָ

ׁשאמר ּפי על אף - ּכלי אֹו וזהב, ּכסף ׁשל לׁשֹון הּמפריׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכן
סתּומין. ּכמעֹות הּוא הרי ולׁשלמי', ּולעֹולתי לחּטאתי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ'ׁשּזֹו

.Âאֹו ומת, לנזירּותי', והּׁשאר לחּטאתי, 'אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָהאֹומר:
לים ילכּו חּטאת ּדמי - ּבעלּה לּה והפר אּׁשה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשהיתה
ׁשלמים. ּובחצין עֹולה ּבחצין יביא - והּׁשאר ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָהּמלח,

.Êיבֹואּו עֹולה ּדמי - לנזירּותי' והּׁשאר לעֹולתי, 'אּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאמר:
לנדבה. יּפלּו והּׁשאר ְְְְִִַָָָָעֹולה,

.Áׁשּדּמה והפריׁש[=חשב]מי ּבנזירּות, חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִִִֶֶַָָ
ואינֹו נדר זה ׁשאין והֹורהּו לחכם, ׁשאל ּכ ואחר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבנֹותיו,

יצאּו ׁשהפריׁש? ּבּקרּבנֹות ּיעׂשה מה - ּבנזירּות [לחולין]חּיב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכמֹו הקּדׁש, ׁשאינֹו הּוא, טעּות הקּדׁש ׁשּזה ּבעדר; ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָוירעּו

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
.Ëהפר ּכ ואחר קרּבנֹותיה, והפריׁשה ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאּׁשה

ּבעדר; ותרעה ּתצא הּבהמה, היתה מּׁשּלֹו אם - ּבעלּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלּה
הּקרּבנֹות היּו ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשאין

ׁשּנ ּכגֹון ּכלּום, ּבהן לבעלּה ואין מנתמּׁשּלּה על מּתנה לּה ּתנּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
- ּבהן ּתעׂשה ּׁשּתרצה מה אּלא רׁשּות, ּבהן לּבעל יהיה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא
יקרבּו והּׁשלמים עֹולה, ּתקרב והעֹולה ּתמּות, ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָהחּטאת

לחם. טעּונים ואינן אחד ליֹום ונאכלין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָׁשלמים,
.Èהיּו לנדבה. יּפלּו לקרּבנֹותיה, סתּומין מעֹות ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָהפריׁש

יבֹואּו עֹולה ּודמי הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמפרׁשין
ואינן אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּודמי ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָָָָעֹולה,

לחם. ְִֶֶטעּונין
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.‡Èואחר נזירּות, ימי ּבתֹו ונטמאת ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה
טמאה. קרּבן מביאה זֹו הרי - לּה והפר ּבעלּה ׁשמע ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻּכ

.È,קרּבנֹותיו עליו והפריׁש ּבנזיר, ּבנֹו את ׁשהּדיר ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָהאיׁש
ׁשּגּלח אֹו קרֹוביו, אֹו הּוא ּומחה זֹו, ּבנזירּות הּבן רצה ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹולא
ּתקרב והעֹולה ּתמּות, החּטאת - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו ְְְְִִֶַַַָָָָָהּוא,
ואינן אחד ליֹום ונאכלין ׁשלמים, יקרבּו והּׁשלמים ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָעֹולה,
יּפלּו אּלּו הרי סתּומים, מעֹות לֹו הפריׁש לחם. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָטעּונין
הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - מפרׁשין מעֹות היּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹלנדבה.
ואינן ׁשלמים, יבֹואּו ׁשלמים ּדמי עֹולה, יבֹואּו עֹולה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָּודמי

אחד. ליֹום ונאכלין לחם ְְְֱִִֶֶֶֶָָטעּונין
.‚È,קרּבן והפריׁש ּבן', לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָהאֹומר:

ואסּוריןוהּפילה ספק, הּקרּבנֹות הרי - וילדה וחזרה אׁשּתֹו, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָ
ועבֹודה. ְֲִַָָּבגּזה

.„È- הּוא מי ידּוע ואין מהן, אחד ׁשּנטמא נזירים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשני
וקרּבן טמאה קרּבן מביאין קרּבנֹותיהן? מביאין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכיצד
הּוא אני 'אם מהן: אחד ואֹומר נזירּותם, ימי ּבמלאת ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹטהרה
הּוא אני ואם ;ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי טמאה קרּבן ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּטמא,
ימי וסֹופרין .'ׁשּל טמאה וקרּבן ׁשּלי טהרה קרּבן ְְְְְְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּטהֹור,
ּומביאין וחֹוזרין אּלּו. קרּבנֹות מאחר ּגמּורה אחרת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָנזירּות
טמא ׁשהייתי הּוא אני 'אם מהן: אחד ואֹומר טהרה, ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָקרּבן
טהרתי; קרּבן וזה ,ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי טמאה קרּבן -ְְְְְְְֳֳִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
,ׁשּל טמאה וקרּבן ׁשּלי טהרה קרּבן - הּטהֹור הּוא אני ְְְְְְֲֳִִִֶֶַַַָָָָָָֻואם
ּכלּום. ּבקרּבנֹותיהן הפסידּו ׁשּלא נמצאּו .'טהרת קרּבן ְְְְְְְְְְֳִִִֵֶֶֶַָָָָֹוזה

.ÂËועֹולת העֹוף חּטאת מביא זה הרי - מהן אחד ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמת
והעֹולה מחֹובתי החּטאת הייתי, טמא 'אם ויאמר: ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹּבהמה,
העֹוף וחּטאת מחֹובתי העֹולה הייתי, טהֹור ואם ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָנדבה;
ואֹומר: טהרה קרּבן ּומביא אחרת, נזירּות ימי וסֹופר ְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָספק';
ואם חֹובה; וזֹו נדבה הראׁשֹונה העֹולה הייתי, טמא ְְְִִִִִֵָָָָָָָָָ'אם
ׁשאר וזה נדבה, וזֹו חֹובה הראׁשֹונה העֹולה הייתי, ְְְְִִִֶָָָָָָָָָָטהֹור
ּכן אם אּלא טמאה, ּתגלחת מגּלח מּׁשניהן אחד ואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻקרּבני'.

מּספק. ראׁשם ּפאת מּקיפין אּלּו ׁשאין - נׁשים אֹו קטּנים ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהיּו
.ÊËׁשני ׁשהיּו ּכגֹון ּבטמאה? זה ספק להם יּולד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכיצד

טמא, ׁשם טמאה ׁשּספק הּיחיד, ּברׁשּות עֹומדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּנזירים
וא אֹותן רֹואה מּבחּוץ אחד מּכםוהיה אחד את 'ראיתי ֹומר: ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

עּמהן זה עד היה אם אבל הּוא'. מי יֹודע ואיני ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנטמא,
רּבים, הן הרי ׁשלׁשה, ׁשהן ּכיון - טהֹורין ׁשניהן הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבחצר,
ּברׁשּות טמאה ּכספק טהֹור; ספקן הּיחיד, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻורּבים

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַָָָהרּבים
.ÊÈאֹו ׁשניהם, הּנזירים ּבׁשּׁשתקּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּבּמה

לא 'אני מהם: אחד אמר אם אבל הּדבר. להם ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנסּתּפק
מביא אינֹו ׁשּנטמא, עליו מעידין עדים ׁשני אפּלּו - ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָנטמאתי'
'איני ּכאֹומר נטמאתי', 'לא ׁשאמר ׁשּזה ּפיהם; על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקרּבן
ׁשאינֹו ונמצא נזירּותי', על נׁשאלּתי ׁשּכבר ּבטמאה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמביא
ׁשתק אם אבל עצמֹו. ידי על נאמן ואדם העדים, את ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמכחיׁש
אחד, עד ּפי על אפּלּו קרּבן, מביא זה הרי - לֹו נסּתּפק ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
- ּבנזירּות' נדרּת 'ּבפני לאחד: ׁשאמר עד וכן ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכמֹו
נזירּות נֹוהג הכחיׁשֹו, לא ואם ּכלּום; חּיב אינֹו הכחיׁשֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֵַָֹאם
ואיני ׁשּנזר, מּכם אחד 'ראיתי לׁשנים: אמר אפּלּו ּפיו. ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
נזירּות נֹוהגין אֹותֹו, מכחיׁשין ואין הֹואיל - הּוא' מי ְְְֲִִִִִִֵֵַַיֹודע
והתרּו נטמא, אֹו יין וׁשתה עד, ּפי על נזירּות נהג ּפיו. ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָעל

אחד. ּבעד הּנזירּות ׁשעּקר ּפי על אף לֹוקה, - ְְִִִֵֶֶֶַַַַָּבֹו
.ÁÈׁשם ׁשאין ּפי על אף - הּדר לרחב מׁשּכב ׁשהיה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמת

ׁשהיא ּפי על ואף ּבצּדֹו, נֹוגע אֹו עליו אּלא לעבר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמקֹום
וספק הֹואיל טהֹור, זה הרי - נזיר מּׁשם ועבר ידּועה, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻטמאה

טהֹור הרּבים מהדרך]ּברׁשּות נטה .[ואולי ְִִַָָ
.ËÈהיה אם אבל ּברגלֹו. ּבמהּל אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה

ּברגליו, ׁשהמהּל טמא; זה הרי - מּׂשא טעּון אֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָרֹוכב,
טעּון אבל יסיט; ׁשּלא אֹו יאהיל ׁשּלא אֹו יּגע ׁשּלא ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאפׁשר
יסיט, ׁשּלא אֹו יאהיל וׁשּלא יּגע ׁשּלא אפׁשר אי - רֹוכב ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאֹו

.הּדר לרחב הּמת ְֲֵֵֶֶֶַַַֹׁשהרי
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ואי הּמצות אתֿמנין אבאר ּבֹו הּמצות" "ספר הּזה «≈∆ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
הּתֹורה מּפסּוקי ראיֹות לכ ואביא למנֹותן. ְְְְְִִִֵַָָָָָָראּוי

ּכללים ואקּדים ּפרּוׁשן, על חז"ל ּומּדברי   ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
על נכֹון מנינן ּוכׁשּיצא הּמצות. ּבמנין עליהם לסמ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשראּוי
ּתתּברר ― ספק ּבּה ׁשאין ּברּורה ּבראיה הּזה הּמאמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפי

ואין אנחנּו. מהּֿׁשּמנינּו הפ ׁשּמנה ּכלֿמי ׁשל טעּותֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלּקֹורא
ּכיון טעּותֹו. לברר ולא מסּים לאדם להׁשיב צר ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֻלי
עלֿידי ּתּׂשגנה זה ּבמאמר המכּונֹות והּתכלית ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻׁשהּתֹועלת
― ּומנינן ּכּלן אתֿהּמצות אבאר ׁשּכן זאת. ּבלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻמבקׁשיהן
אֹו ספק, ּבֹו ּכלֿמהּֿׁשּיׁש על ראיה ואביא ― מצוה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָמצוה
הּתֹורה, ּבדיני ּבקיאּות לֹו ׁשאין מי ׁשּיׁשּגה ּׁשאפׁשר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמה

ספק. ּבֹו מהּֿׁשּיׁש ּכל ואבאר ׁשגיאתֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹואסיר

‡ֿמן מצוה איזֹו ּדיני לפרט זה ּבחּבּור ּכּונתי אין ¬»ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
מהן אפרׁש אמנם ואם ּבלבד. למנֹותן אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּמצות,
הּׁשם ּפרּוׁש ּדר על אפרׁשּנּו הרי הזּכרתן, ּבׁשעת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשהּו
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ּולאיזה הּזה, הּלאו אֹו העׂשה הּוא מה ׁשּיּודע ּכדי ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ראיֹות ּפי על מנינן ידיעת ּוכׁשּתּׂשג הּזה. הּׁשם נּתן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּדבר
החּבּור אֹותֹו ּבראׁש סתם ּבדר אזּכירן אז הּזה, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹמןֿהחּבּור

הּכֹולל   ׁשּזכרנּו ּבּמה  ְֵֶֶַַַָ
.

 
עליהם לסמ ׁשראּוי הּכללים ּבזכרֹון מתחיל עּתה «¬ƒְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

אקּדים א ּכללים. עׂשר ארּבעה והם הּמצות, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּבמנין
ּבהן הּׁשם ׁשּצּונּו הּתֹורה, ספר ׁשּכֹולל הּמצות ׁשּכלל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ[ואמר]
עׂשה מצות ― מהן מצות, עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן ―ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֹֹֹ
לאֿתעׂשה מצות ― ּומהן האדם; ּגּוף אברי ּכמנין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹרמ"ח,

החּמה ימֹות ּכמנין והן שס"ה, נזּכר זה ּומנין . ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
מּכֹות ּגמרא ּבסֹוף הּתלמּוד מאֹותּבלׁשֹון ׁשׁש אמרּו: . ְְְְְִֵֵַַַָָָ

ּכנגד שס"ה ּבסיני: למׁשה לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַֹֹֹּוׁשלׁש
אמרּו ועֹוד אדם. ׁשל אבריו ּכנגד ּורמ"ח החּמה, ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָימֹות

  ּכמנין עׂשה ׁשּמצות על הּדרׁש ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹעל
ּבי עׂשה לאדם: לֹו אֹומר ואבר ּכלֿאבר ּכלֹומר: ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאברים,
ּכלֹומר: הּׁשנה, ימֹות ּכמנין לאֿתעׂשה וׁשּמצות ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹמצוה;
לא וזה עברה. ּבי ּתעׂש אל לאדם: לֹו אֹומר ויֹום ְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכלֿיֹום
ׁשּזהּו ּכלֹומר: אתֿהּמצות, ׁשּמנה מּכלֿמי אחד מאף ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹנעלם
ּכמֹו הּמנּויים, ּבּדברים ּגמּורה ׁשגיאה ׁשּׁשגּו אּלא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָמנינן,
י"ד עניני ידעּו ׁשּלא מּפני וזאת זה, ּבחּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשּיתּבאר

עכׁשו:הּכללים ׁשאבארם האּלה ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָ

מהם: הראׁשֹון אתֿהּכלל הּזה ּבּמנין למנֹות ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מּדרּבנן. ׁשהן ְְִִֵֶַַָָֹהּמצות

הּׁשני: מּׁשלׁשהּכלל ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
למנֹותֹו. ראּוי ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה מּדֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָעׂשרה

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹותהּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

הרביעי: לכלֿהּכלל הּנֹוגעים צּוּוים למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּכּלּה. הּתֹורה ְִַָָֹֻמצות

החמיׁשי: להּכלל ּכמצוהׁשאין הּמצוה טעם מנֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
עצמּה. ְְִֵַָּבפני

הּׁשּׁשי: יׁשהּכלל ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מצות עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמנֹות

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּתׁשיעי: והעׂשה,הּכלל אתֿהּלאוין למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עליהם. וׁשּמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻאּלא

העׂשירי: ׁשהןהּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהיא. ּתכלית ְְִִֵֶַלאיזֹו

האחדֿעׂשר: ּכלֿהּכלל הּמצוה, חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ּבנפרד, ְְְְִִִֵֶֶָָָָָחלק

עׂשר: הּׁשנים עׂשּיתּה,הּכלל על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה ּכלֿחלק למנֹות ְְִֵֵֶֶַָָאין

עׂשר: הּׁשלׁשה מתרּבההּכלל אינֹו הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים מסּפר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי

עׂשר: הארּבעה הענׁשיםהּכלל קּיּום למנֹות ראּוי אי ְְְֳִִִֵַַָָָָָָָָָ
עׂשה. ְְֲִֵַּבמצות

ה'תש"ע אייר י"ב שני יום
         
         

  
אםוהנני עליו, ראיֹות ּולהביא מהם ּכלּֿכלל לבאר חֹוזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָ

הּׁשם. ְִֵֶַירצה

הראׁשֹון: ׁשהןהּכלל אתֿהּמצות הּזה ּבמנין למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ְִַָָמּדרּבנן.

Úc.ּברּור הּוא ּכי עליו, להעיר צרי היה לא זה ׁשענין «ְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹ
הּתלמּוד ׁשּלׁשֹון ּכיון ׁשהרי ׁשׁש" הּוא: ְְֲֵֵֵֶֶַַָ

אי ― ּבסיני" למׁשה לֹו נאמרּו מצות ּוׁשלׁשֿעׂשרה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹמאֹות
אּלא הּמנין? מּכלל ׁשהּוא מּדרּבנן ׁשהּוא ּבדבר ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹנאמר
ּומקרא חנּכה נר ּומנּו ּבזה טעּו ׁשּכבר מּכיון ,ּכ על ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻהעירנּו
ונחּום ּבכלֿיֹום ּברכֹות מאה וכן עׂשה, מצות ּבכלל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹמגּלה
וחּׁשּוב ערּמים והלּבׁשת מתים ּוקברת חֹולים ּובּקּור ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָֻֻאבלים
יׁש אכן אתֿההּלל. ּבהן לגמר יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּתקּופֹות
לֹו "נאמרּו אתּֿדבריהם ׁשּׁשֹומע ּבמי ּבתמיהה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָלהסּתּכל
לפני ּדוד ׁשּבח ׁשּבֹו ההּלל, קריאת ּומֹונה ּבסיני" ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלמׁשה

יתעּלה, חנּכה,הּׁשם נר ּומֹונה מׁשה; נצטּוה ּבזה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ואיני מגּלה! מקרא וכן ׁשני. ּבבית חכמים אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּקבעּו
ּבסיני למׁשה ׁשּנאמר לּבֹו על יעלה אֹו מיׁשהּו ׁשּיּדמה ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹסבּור
ּכ הּיונים עם לנּו יקרה מלכּותנּו ּבסֹוף ׁשאם אֹותנּו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיצּוה
ׁשּמה לי, נראה א חנּכה. נר להדליק ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻוכ
"אׁשר אּלּו: ּדברים על מברכים ׁשאנּו הּוא, ּבכ ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהכׁשילם
חנּכה, נר ּולהדליק מגּלה, מקרא על וצּונּו ּבמצותיו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָֹֻקּדׁשנּו

ׁשהּתלמּוד וגם אתֿההּלל"; ולגמר ׁשֹואל  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַֹ
    מ"ּלא ואמרּו: צּונּו? היכן :ְְִִֵָָָֹ

ׁשּימנּו ראּוי היה ― מנּו ּכ מּׁשּום אמנם ואם ְְְִִִֶָָָָָָָָתסּור".
וכל חכמים מהּֿׁשּצּוּונּו ׁשּכל ּכיון מּדרּבנן, ׁשהּוא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּכלּֿדבר
ׁשּיצּוה ּבסיני רּבנּו מׁשה נצטּוה ּכבר הרי עלינּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמהּֿׁשאסרּו

ל יֹורּואֹותנּו אׁשר הּתֹורה "עלּֿפי אֹומר: הּוא ׁשּכן קּימֹו, ְְֲִֵֵֶֶַַַָָ
ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו ועלֿהּמׁשּפט  והזהירנּו . ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹ

ואמר: וקבעּו מּמהּֿׁשּגזרּו ענין ּבׁשּום ּדבריהם על ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּלעבר
ּוׂשמאל" ימין ל אׁשרֿיּגידּו מןֿהּדבר תסּור אבל"לא . ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹ

מצות, ּתרי"ג ּבכלל מּדרּבנן מהּֿׁשהּוא ּכל למנֹות נכֹון ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹאם
ו"עלֿ תסּור", "לא יתעּלה: אמרֹו לכלל נכנס ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכיון
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עז           
      

ּולאיזה הּזה, הּלאו אֹו העׂשה הּוא מה ׁשּיּודע ּכדי ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ראיֹות ּפי על מנינן ידיעת ּוכׁשּתּׂשג הּזה. הּׁשם נּתן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּדבר
החּבּור אֹותֹו ּבראׁש סתם ּבדר אזּכירן אז הּזה, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹמןֿהחּבּור

הּכֹולל   ׁשּזכרנּו ּבּמה  ְֵֶֶַַַָ
.

 
עליהם לסמ ׁשראּוי הּכללים ּבזכרֹון מתחיל עּתה «¬ƒְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

אקּדים א ּכללים. עׂשר ארּבעה והם הּמצות, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּבמנין
ּבהן הּׁשם ׁשּצּונּו הּתֹורה, ספר ׁשּכֹולל הּמצות ׁשּכלל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ[ואמר]
עׂשה מצות ― מהן מצות, עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן ―ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֹֹֹ
לאֿתעׂשה מצות ― ּומהן האדם; ּגּוף אברי ּכמנין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹרמ"ח,

החּמה ימֹות ּכמנין והן שס"ה, נזּכר זה ּומנין . ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
מּכֹות ּגמרא ּבסֹוף הּתלמּוד מאֹותּבלׁשֹון ׁשׁש אמרּו: . ְְְְְִֵֵַַַָָָ

ּכנגד שס"ה ּבסיני: למׁשה לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַֹֹֹּוׁשלׁש
אמרּו ועֹוד אדם. ׁשל אבריו ּכנגד ּורמ"ח החּמה, ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָימֹות

  ּכמנין עׂשה ׁשּמצות על הּדרׁש ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹעל
ּבי עׂשה לאדם: לֹו אֹומר ואבר ּכלֿאבר ּכלֹומר: ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאברים,
ּכלֹומר: הּׁשנה, ימֹות ּכמנין לאֿתעׂשה וׁשּמצות ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹמצוה;
לא וזה עברה. ּבי ּתעׂש אל לאדם: לֹו אֹומר ויֹום ְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכלֿיֹום
ׁשּזהּו ּכלֹומר: אתֿהּמצות, ׁשּמנה מּכלֿמי אחד מאף ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹנעלם
ּכמֹו הּמנּויים, ּבּדברים ּגמּורה ׁשגיאה ׁשּׁשגּו אּלא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָמנינן,
י"ד עניני ידעּו ׁשּלא מּפני וזאת זה, ּבחּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשּיתּבאר

עכׁשו:הּכללים ׁשאבארם האּלה ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָ

מהם: הראׁשֹון אתֿהּכלל הּזה ּבּמנין למנֹות ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מּדרּבנן. ׁשהן ְְִִֵֶַַָָֹהּמצות

הּׁשני: מּׁשלׁשהּכלל ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
למנֹותֹו. ראּוי ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה מּדֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָעׂשרה

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹותהּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

הרביעי: לכלֿהּכלל הּנֹוגעים צּוּוים למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּכּלּה. הּתֹורה ְִַָָֹֻמצות

החמיׁשי: להּכלל ּכמצוהׁשאין הּמצוה טעם מנֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
עצמּה. ְְִֵַָּבפני

הּׁשּׁשי: יׁשהּכלל ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מצות עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמנֹות

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּתׁשיעי: והעׂשה,הּכלל אתֿהּלאוין למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עליהם. וׁשּמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻאּלא

העׂשירי: ׁשהןהּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהיא. ּתכלית ְְִִֵֶַלאיזֹו

האחדֿעׂשר: ּכלֿהּכלל הּמצוה, חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ּבנפרד, ְְְְִִִֵֶֶָָָָָחלק

עׂשר: הּׁשנים עׂשּיתּה,הּכלל על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה ּכלֿחלק למנֹות ְְִֵֵֶֶַָָאין

עׂשר: הּׁשלׁשה מתרּבההּכלל אינֹו הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים מסּפר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי

עׂשר: הארּבעה הענׁשיםהּכלל קּיּום למנֹות ראּוי אי ְְְֳִִִֵַַָָָָָָָָָ
עׂשה. ְְֲִֵַּבמצות

ה'תש"ע אייר י"ב שני יום
         
         

  
אםוהנני עליו, ראיֹות ּולהביא מהם ּכלּֿכלל לבאר חֹוזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָ

הּׁשם. ְִֵֶַירצה

הראׁשֹון: ׁשהןהּכלל אתֿהּמצות הּזה ּבמנין למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ְִַָָמּדרּבנן.

Úc.ּברּור הּוא ּכי עליו, להעיר צרי היה לא זה ׁשענין «ְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹ
הּתלמּוד ׁשּלׁשֹון ּכיון ׁשהרי ׁשׁש" הּוא: ְְֲֵֵֵֶֶַַָ

אי ― ּבסיני" למׁשה לֹו נאמרּו מצות ּוׁשלׁשֿעׂשרה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹמאֹות
אּלא הּמנין? מּכלל ׁשהּוא מּדרּבנן ׁשהּוא ּבדבר ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹנאמר
ּומקרא חנּכה נר ּומנּו ּבזה טעּו ׁשּכבר מּכיון ,ּכ על ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻהעירנּו
ונחּום ּבכלֿיֹום ּברכֹות מאה וכן עׂשה, מצות ּבכלל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹמגּלה
וחּׁשּוב ערּמים והלּבׁשת מתים ּוקברת חֹולים ּובּקּור ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָֻֻאבלים
יׁש אכן אתֿההּלל. ּבהן לגמר יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּתקּופֹות
לֹו "נאמרּו אתּֿדבריהם ׁשּׁשֹומע ּבמי ּבתמיהה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָלהסּתּכל
לפני ּדוד ׁשּבח ׁשּבֹו ההּלל, קריאת ּומֹונה ּבסיני" ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלמׁשה

יתעּלה, חנּכה,הּׁשם נר ּומֹונה מׁשה; נצטּוה ּבזה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ואיני מגּלה! מקרא וכן ׁשני. ּבבית חכמים אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּקבעּו
ּבסיני למׁשה ׁשּנאמר לּבֹו על יעלה אֹו מיׁשהּו ׁשּיּדמה ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹסבּור
ּכ הּיונים עם לנּו יקרה מלכּותנּו ּבסֹוף ׁשאם אֹותנּו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיצּוה
ׁשּמה לי, נראה א חנּכה. נר להדליק ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻוכ
"אׁשר אּלּו: ּדברים על מברכים ׁשאנּו הּוא, ּבכ ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהכׁשילם
חנּכה, נר ּולהדליק מגּלה, מקרא על וצּונּו ּבמצותיו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָֹֻקּדׁשנּו

ׁשהּתלמּוד וגם אתֿההּלל"; ולגמר ׁשֹואל  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַֹ
    מ"ּלא ואמרּו: צּונּו? היכן :ְְִִֵָָָֹ

ׁשּימנּו ראּוי היה ― מנּו ּכ מּׁשּום אמנם ואם ְְְִִִֶָָָָָָָָתסּור".
וכל חכמים מהּֿׁשּצּוּונּו ׁשּכל ּכיון מּדרּבנן, ׁשהּוא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּכלּֿדבר
ׁשּיצּוה ּבסיני רּבנּו מׁשה נצטּוה ּכבר הרי עלינּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמהּֿׁשאסרּו

ל יֹורּואֹותנּו אׁשר הּתֹורה "עלּֿפי אֹומר: הּוא ׁשּכן קּימֹו, ְְֲִֵֵֶֶַַַָָ
ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו ועלֿהּמׁשּפט  והזהירנּו . ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹ

ואמר: וקבעּו מּמהּֿׁשּגזרּו ענין ּבׁשּום ּדבריהם על ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּלעבר
ּוׂשמאל" ימין ל אׁשרֿיּגידּו מןֿהּדבר תסּור אבל"לא . ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹ

מצות, ּתרי"ג ּבכלל מּדרּבנן מהּֿׁשהּוא ּכל למנֹות נכֹון ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹאם
ו"עלֿ תסּור", "לא יתעּלה: אמרֹו לכלל נכנס ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכיון
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עח          
      

אּלּו נתיחדּו מּדּוע ― ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹהּמׁשּפט
היה ּכ מגּלה, ּומקרא חנּכה נר ׁשּמנּו ּכמֹו והרי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֻמּזּולתן?!
מברכים: אנּו ׁשהרי ערּוב, ּומצות ידים נטילת למנֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָנכֹון
ערּוב, מצות ועל ידים, נטילת על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹאׁשר
חנּכה ׁשל נר ּולהדליק מגּלה, מקרא על מברכים: ׁשאנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכמֹו

אמרּו ּובפרּוׁש מּדרּבנן! והּכל ― ראׁשֹונים מים : ְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
   :אּבּיי אמר מצוה? מאי ְְִִֵַַַַָָָמצוה.

ונר מגּלה ּבמקרא ׁשאמרּו ּכמֹו חכמים. ּדברי לׁשמע ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹמצוה
מהֿ ׁשּכל נתּבאר, ּוכבר תסּור". מ"ּלא צּונּו? היכן ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹֻחנּכה:
רּבנּו מׁשה אחרי ׁשעמדּו הּׁשלֹום, עליהם הּנביאים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּׁשּתּקנּו

אמרּו ּובפרּוׁש מּדרּבנן. ּגםּֿכן הּוא ― ּבׁשעה : ְְְְִֵֵַַָָָָָ
וידים ערּובין ׁשלמה ׁשּתּקן ּבתֿקֹול יצתה ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

וכּו'" לּבי וׂשּמח ּבני "חכם ואמרה:  ּובמקֹומֹות . ְְְְְְֲִִִִַַַָָ
סֹופרים. מּדברי ― וידים ּדרּבנן, ― ׁשערּובין ּבארּו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאחרים
נקרא: רּבנּו מׁשה אחר מהּֿׁשּתּקנּו ׁשּכל ל נתּבאר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּובכ

ְַָָּדרּבנן.

‰p‰מג ׁשּמקרא ּתחׁשב ׁשּלא ּכדי זאת, ל ―ּבארּתי ּלה ƒ≈ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
מּדאֹוריתא נחׁשב ― נביאים ּתּקּון ׁשהּוא ּכיון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

   מּדרּבנן ערּובין ׁשהרי ,  ְֲִִֵֵֶַָָ
וזה ּדינֹו. ּובית ּבןּֿדוד ׁשלמה ּתּקּון ׁשהם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאףֿעלּֿפי

מּזּולתנּו מהּֿׁשּנעלם  מנה ולכן , ְֱִֵֵֶֶַַָָָָ
ערם "ּכיֿתראה ּביׁשעיה: ׁשּמצא לפי ערּמים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻהלּבׁשת

וכּסיתֹו"  ּדי" אמרֹו: לכלל נכנס ׁשּזה ידע ולא . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ
לֹו" יחסר אׁשר מחסרֹו  ― הּזה הּצּוּוי ענין ּכי . ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַֹ

ונלּביׁש אתֿהרעבים, ׁשּנאכיל ― ספק ׁשּום ּבזה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואין
ׁשאין למי וכּסּוי מּצע, לֹו ׁשאין למי מּצע ונּתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻאתֿהערּמים,
ונרּכיב להתחּתן, יכלת לֹו ׁשאין אתֿהּפנּוי ונּׂשיא ּכּסּוי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלֹו

הּתלמּוד ּבדברי ּכמפרסם לרּכב, ׁשּדרּכֹו מי  ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹֻ
לׁשֹון ּכאּלּו א מחסרֹו". "ּדי אמרֹו: לכלל נכנס ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּכלֿזה

אחרת ּובלׁשֹון ׂשפה ּבלעגי אּלּו אצל מחּבר הּתלמּוד ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
   מקרא מנּו לא ― ּכ ולּולא ;ְְִֵָָָֹ

ּולׁשֹון ּבסיני. למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו הּמצות ּבין וכּדֹומה ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹמגּלה
ּבׁשבּועֹות הרהּגמרא על ׁשּנצטּוּו מצות אּלא לי אין : ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּתלמּוד מּנין? מגּלה, מקרא ּכגֹון להתחּדׁש, ׁשעתידין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָסיני;
וקּבלּו" "קּימּו לֹומר:  מהֿׁשּקּבלּו קּימּו ― ְְְְְִִִִֶַַ

הּנביאים ׁשּיתּקנּו ּבכלֿמצוה ׁשּיאמינּו והּוא: ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּכבר,
מּכן. ּכלאחר ְְֲִִִֵַַַָוהחכמים

Ï‡ּכמֹו מּדרּבנן, ׁשהן עׂשה מצות מנּו מּדּוע ּתמהני: ¬»ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשהן לאֿתעׂשה מצות ּגםּֿכן מנּו ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשהזּכרנּו,
ּומקרא חנּכה נר עׂשה מצות ּבין ׁשּמנּו ּכמֹו הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמּדרּבנן?
ּבכלל ּגםּֿכן למנֹות להם היה והּלל, ּברכֹות ּומאה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמגּלה

ּכעׂשר ׁשנּיֹות עׂשרים ― לאֿתעׂשה לאֿמצות מצות ים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַֹֹֹֹ
וערוה ׁשּכלֿערוה ּכמֹו ּכי תעׂשה? היא ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָ

ּוׁשנּיה ּכלֿׁשנּיה ּכ ּדאֹוריתא, לאֿתעׂשה   ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹ
          ִהיא

ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו ּדרּבנן, לאֿתעׂשה    : ְְְְֲֲֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּמהּֿׁשאמרּו ּבּתלמּוד, נתּבאר ּוכבר סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשנּיֹות
מאי ואמרּו: הּׁשנּיֹות. לֹומר: רצֹונם מצוה" "אּסּור ְְְְְְִִִִַַַַָָָָּבּמׁשנה

 להם היה וכ חכמים. ּדברי לׁשמע מצוה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֹמצוה?
סֹופרים! מּדברי ׁשהיא חלּוצה, אחֹות הּכלל ּבתֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָלמנֹות

BÏÏkוכלֿלאֿתעׂשה ּדרּבנן ּכלֿעׂשה מנינּו אּלּו ּדבר: ׁשל ¿»ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ּדבר וזה רּבים! לאלפים מּגיע הענין היה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּדרּבנן,
מּדרּבנן מהּֿׁשהּוא ׁשּכל והּוא: ּכלל, נסּתר ּבֹו ׁשאין ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּברּור
ּכּלם הּזה ׁשהּסכּום לפי מצות, ּתרי"ג ּבכלל נחׁשב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻאינֹו
א ׁשּנבאר. ּכמֹו מּדרּבנן, ּדבר ׁשּום ּבהם ואין ּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּפסּוקי
ּומּניחים מּדרּבנן ׁשהם ּדברים מקצת מֹונים ׁשהם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה
ּבׁשּום לקּבלֹו ׁשאיֿאפׁשר ּדבר זה ― ּבחירתם לפי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָמקצתם
הּזה הּכלל ענין ּבארנּו ּוכבר ׁשּיאמרֹו. מי יאמרֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּפנים,

אדם. לׁשּום ספק ׁשמץ נׁשאר ׁשּלא עד ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹוראיתֹו

הּׁשני: עׂשרההּכלל מּׁשלׁש ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
מּדֹות ראּוי ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִֶֶֶֶַָָָ

ְִלמנֹותֹו.

kּדיני ׁשרב הּמׁשנה, ּפרּוׁש על חּבּורנּו ּבראׁש ּבארנּו ¿»ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּבׁשלׁש נלמדים נדרׁשתהּתֹורה ׁשהּתֹורה מּדֹות עׂשרה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּבֹו יׁש ּפעמים הּמּדֹות מאֹותן ּבמּדה ׁשּנלמד וׁשהּדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן,
רּבנּו מּמׁשה מקּבלים ּפרּוׁשים ׁשהם ּדינים יׁש אף ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻמחלקת;
ּבאחת ראיה עליהם ׁשּמביאים אּלא מחלקת, ּבהם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואין
רמז ּבֹו למצא ׁשאפׁשר הּכתּוב מחכמת ׁשּכן מּדֹות. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמי"ג
עליו, הּמֹורה הּקׁש אֹו המקּבל הּפרּוׁש אֹותֹו על ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמֹורה
לא הרי ― ּכן ׁשהּדבר ּכיון ׁשם. זה ענין ּבארנּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוכבר

מּדֹותּכלֿ מי"ג ּבמּדה הֹוציאּוה ׁשחכמים ׁשּנמצא ְְֲִִִִִִֶֶָָָָָ
נאמר לא ּגם א ּבסיני; למׁשה נאמרה ׁשהיא עליה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹנאמר
אחת על ּבּתלמּוד אֹותֹו סֹומכים ׁשחז"ל מהּֿׁשּנמצא ּכל ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָֹעל
ּפרּוׁש להיֹות יכֹול הּוא ּכי ― מּדרּבנן ׁשהּוא מּדֹות. ְְִִִִִֵֶַָָָמי"ג
ּבּתֹורה מפרׁש ּתמצאּנּו מהּֿׁשּלא ּכל הּוא: ּכ והענין ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֻמקּבל.
ּפרׁשּו אם מּדֹות, מי"ג ּבאחת אֹותֹו למד ׁשהּתלמּוד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָותמצא

ּתֹורה ּגּוף ׁשּזה ואמרּו ּבעצמם הם ׁשּזה אֹו ְְְְֵֶֶֶֶַָָָ
הּמסרת מקּבלי ׁשהרי למנֹותֹו, ראּוי זה הרי ― ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּדאֹוריתא

ולא זאת ּבארּו לא אם אבל מּדאֹוריתא; ׁשהּוא ְְְְֲֲִִֵֶַָָָֹֹֹאמרּו
ּפסּוק ׁשאין ּכיון מּדרּבנן, הּוא הרי ― ּבפרּוׁש זאת ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאמרּו
ּולפיכ זּולתנּו, ּבֹו נׁשּתּבׁש ׁשּכבר ּכלל זה ּגם עליו, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמֹורה

ּומהּֿׁשהביאֹומנה עׂשה. מצות ּבכלל חכמים יראת ְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ
עקיבא רּבי ּדברי לי, הּנראה ּכפי ,ּכ לידי : ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּתירא" אלהי "אתֿה'  ּתלמידי לרּבֹות ― ְְֱִִֵֶֶַַָֹ
הּכלל מן הּוא ּברּבּוי, מהּֿׁשּנלמד ׁשּכל וחׁשבּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹחכמים.

הּנזּכר  . ְִַָ

C‡האם ּבעל ּכּבּוד מנּו לא מּדּוע ׁשחׁשבּו, ּכמֹו הּדבר אם «ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
 על נֹוספת עצמּה, ּבפני מצוה האב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשת

האּלה האנׁשים ׁשּכן הּגדֹול? אחיו ּכּבּוד וכן ואם? אב ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכּבּוד
לכּבלמדנּו ׁשחּיבים אמרּומרּבּוי דם. : ְְְְִִֵֶַַַָָָָ

"אתֿאבי"  ּולרּבֹות הּגדֹול אחי לרּבֹות ― ְְִִֶַַַָָָ
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"ואתֿאּמ" ;אּמ ּכמֹוּבעל ,אבי אׁשת לרּבֹות ― ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ
חכמים. ּתלמידי לרּבֹות ― ּתירא" אלהי "אתֿה' ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשאמרּו:

אּלּו?! מנּו ולא אּלּו מנּו ְֵֵַַָָֹּומּדּוע

e,והּוא מּזה יֹותר חמּור לענין הידיעה חסר הביאם ¿»ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָֹ
מחּיב הּדרׁש ואֹותֹו ּפסּוק, איזה ׁשל ּדרׁש מצאּו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאם
ּכּלם ואּלה ― ּדבר מאיזה להתרחק אֹו ּפעּלה איזֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻלעׂשֹות
הּמצות, ּבכלל אֹותם מֹונים הם הרי ― ּדרּבנן ספק ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹּבלי
מאֹותם ּדבר ׁשּום על מֹורה אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
ּבאמרם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּלּמדּונּו, הּכלל אף ועל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּדברים,

 ואףֿעלּֿפי ּפׁשּוטֹו; מידי יֹוצא מקרא אין :ְְְִִִֵֵֵַַָ
ּכׁשּמֹוצאים ּבכלֿמקֹום, חֹוקר ׁשּלמדּוׁשהּתלמּוד ּפסּוק ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

וׁשֹואל: הראיֹות, והבאת הּבאּור ּדר על רּבים ענינים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּמּנּו
ּדקרא ּגּופּה  ?מדּבר קא ּבמאי   ְְְִֵֵַַָָ

 ׁשגיאה על מסּתּמכים ׁשהם מּכיון אּלא ―ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּוקברת אבלים ונחּום חֹולים ּבּקּור עׂשה: מצות ּבכלל מנּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָֹֻזֹו,
להם "והֹודעּת יתעּלה: ּדבריו על הּנאמר הּדרׁש ּבגלל ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמתים,

יעׂשּון" אׁשר ואתֿהּמעׂשה בּה ילכּו אתֿהּדר   ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
זה על אמרם והּוא  ּגמילּות זֹו ― אתֿהּדר : ְְְִֶֶֶֶַַָָ

מתים; קברת זֹו ― ּבּה חֹולים; ּבּקּור זה ― ילכּו ְְֲִִִִֵֵֶַָָֻחסדים;
לפנים זֹו ― יעׂשּון אׁשר הּדינין; אּלּו ― ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַואתֿהּמעׂשה

מ ּופעּלה ׁשּכלּֿפעּלה וחׁשבּו הּדין. האּלהמּׁשּורת ןֿהּפעּלֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻֻ
האּלה ׁשּכלֿהּפעּלֹות ידעּו ולא עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהיא
האמּורֹות הּמצות מּכלל אחת מצוה ּתחת נכנסֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹודֹומיהן
"ּכמֹו לרע "ואהבּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבפרּוׁש, ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּבּתֹורה

  ּתקּופֹות חּׁשּוב מנּו ּגּופּה זֹו ּובדר .  ְְִֶֶָָ
חכמתכם היא "ּכי הּפסּוק: על הּנאמר הּדרׁש ּבגלל ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּכמצוה

העּמים" לעיני ּובינתכם  אמרם והּוא ― . ְְְְִִֵֵֶַַָָָ
הוי העּמים? לעיני ׁשהיא ּובינה חכמה היא איזֹו :ְְֱִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּומּזלֹות. ּתקּופֹות חּׁשּוב זה ְִֵֶַָאֹומר:

‡Ï‰ׁשאפׁשר מּזה, יֹותר ּברּור ׁשהּוא ענין מֹונים היּו אּלּו ¬…ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
וזה ― למנֹותֹו ׁשראּוי יֹותר הּדעת על ְְְֲִֵֶֶַַַַַָלהעלֹות
נדרׁשת ׁשהּתֹורה מּדֹות מי"ג אחת ּבמּדה ׁשּנלמד ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלּֿדבר
רּבים. לאלפים מּגיע הּמצות מסּפר היה אז ּכי ― ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ּברּורֹות, ׁשאינן מּפני מּלמנֹותן נמנעים ׁשאנּו ּתחׁשב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמא
ּבלּתי ואּולי נכֹון אּולי הּמּדה ּבאֹותּה הּנלמד הּדין ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָוׁשאֹותֹו
ׁשּכל היא, הּסּבה אּלא הּסּבה, היא זאת לא ― ִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹנכֹון
ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מןֿהעּקרים ענפים הם ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמהּֿׁשּנלמד

מצות. ּתרי"ג והם: ְְְְִֵֵַַֹּבפרּוׁש,

elÙ‡Â.נמנים אינם אּלּו הרי הּלֹומד, ּבעצמֹו מׁשה היה «¬ƒְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּתמּורה ּבגמרא אמרם לכלֿזה אלףוהראיה : ְְְְְְִֶֶֶָָָָָָָָָ

סֹופרים ודקּדּוקי ׁשוֹות ּוגזרֹות וחמרין קּלין מאֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָֻֻּוׁשבע
החזירן ואףֿעלּֿפיֿכן מׁשה, ׁשל אבלֹו ּבימי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּכחּו
אׁשרֿיּכה ּכלב "וּיאמר ׁשּנאמר: מּפלּפּולֹו, ּבןֿקנז ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעתניאל

ּבןֿקנז" עתניאל וּילּכדּה וגֹו' ּולכדּה אתֿקריתֿספר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
 הּכֹולל הּס היה ּכּמה הּנׁשּכחֹות, הן אּלּו ואם .ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּכל ׁשּנׁשּכח לֹומר יּתכן לא ׁשהרי זה. מסּפר נׁשּכח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּמּמּנּו
ׁש ספק, אין ּכן אם ּבקלמהּֿׁשּנלמד. ׁשּנלמדּו הּדינים אֹותם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכבר וכלֿאּלּו ― רּבים אלפים היּו אחרת ּבמּדה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוחמר
נתּבאר הּנה נׁשּתּכחּו. אבלֹו ּבימי ׁשהרי רּבנּו, מׁשה ּבימי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהיּו

סֹופרים" "ּדקּדּוקי על מדּברים מׁשה ּבימי ׁשאפּלּו ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַֹ
 ― ּבפרּוׁש ּבסיני ׁשמעּו מהּֿׁשּלא ׁשּכל לפי ,ְְְְִִֵֶֶַַָֹֹ

מצות ׁשּתרי"ג נתּבאר, הּנה סֹופרים. מּדברי הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹהרי
ּבׁשלׁש מהּֿׁשּנלמד ּכל ּבהן מנּו לא ּבסיני למׁשה לֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּנאמרּו
ּכלֿׁשּכן ― הּׁשלֹום עליו ּבזמּנֹו לא אפּלּו מּדֹות, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעׂשרה
נמנה זה רק אּלא מאחר. ּבזמן מהּֿׁשּנלמד ּבהן נמנה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
נֹוׂשאי ׁשּיאמרּו והּוא, ּבׁשמֹו. ׁשּנמסר ּפרּוׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹמהּֿׁשהיה
מּדברי ואּסּורֹו לעׂשֹותֹו אסּור זה ׁשּדבר ּבפרּוׁש, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּקּבלה
ׁשהרי אֹותֹו, נמנה אז ― ּתֹורה ּגּוף ׁשהּוא ׁשּיאמרּו אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶָָָֹּתֹורה;
ּבענינֹו הזּכירּו ולא הּמּדֹות; ּבאחת ולא הּקּבלה, מּפי ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָֹֹנלמד
אּלא מּדֹות מי"ג ּבאחת ראיה עליו והביאּו הּמּדֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָאחת
הּמׁשנה. ּבפרּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכתּוב, חכמת ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהראֹות

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹותהּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

Úc,מֹורה ּבסיני" למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ׁשאמרם: «ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
לפי לדֹורֹות. הּנֹוהגֹות הּמצות מסּפר הּוא זה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָֹׁשּמסּפר
אם ּבסיני, קׁשר להן אין לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּמצות
אּלא "ּבסיני" ּבאמרם נתּכּונּו ולא לא. ואם ּבסיני ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹנאמרּו
יתעּלה: ה' מאמר וזה ּבסיני, ׁשּנּתנּה הּתֹורה מּתן ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָלעּקר

וגֹו'" ל ואּתנה והיהֿׁשם ההרה אלי "עלה  . ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ?קראּה מאי :   ְְְֵַַָָ

   מֹור מׁשה צּוהּֿלנּו וגֹו""ּתֹורה ׁשה ְִֶָָָָָֹ
  ׁשהּוא ּת'ֹו'ר'ה', מנין ּכלֹומר: , ְְִֶַַָ

ׁשמעּום; הּגבּורה מּפי "ל יהיה ו"לא ו"אנכי" ְְְְְְִִִִֶַָָָֹֹתרי"א;
מצות. ּתרי"ג נׁשלמּו ּובאּלה      ְְְְְִִֵֶַַֹ

 ולא מׁשה לנּו ׁשּצּוה ׁשהּדבר זה, ּבסימן ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּכּונה
ואֹותּה ּת'ֹו'ר'ה' מנין הּוא מּמּנּו אּלא קרא:ׁשמענּוהּו ְְְְִִֶֶַַָָָָָ

לדֹורֹות נֹוהגת ׁשאינּה ּומצוה ― יעקב" קהּלת ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ"מֹורׁשה
הּקּים ּדבר אּלא "ירּׁשה" נקרא לא ׁשּכן לנּו, מֹורׁשה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻאינּה

עלֿהארץ" הּׁשמים "ּכימי ׁשּנאמר: ּכמֹו לדֹורֹות,  ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּׁשאמרּו ּומּמה .  ׁשּכלֿאבר זאת: ּגם ְִֵֶֶַַָָָֹ

ּכאּלּו ויֹום וכלֿיֹום מצוה, לעׂשֹות לאדם מצּוה ּכאּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָואבר
יחסר לא הּזה ׁשהּמנין מֹוכיח זה והרי ― מעברה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמזהירֹו
מּכלל לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן מצות היּו אּלּו אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹלעֹולם,
מסּתּימת ׁשּבֹו ּבזמן חסר הּזה הּמסּפר היה אז ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמנין,

זה מאמר היה ולא הּמצוה, אֹותּה חֹובת נכֹון ְְֲִֶַַַָָָָָָֹ
מסּים. ּבזמן ְְִֶַָָֻאּלא

‡Âזּולתנּוּכׁשהיה ― ּומנה הּזה ּבעּקר ּגם טעה ¿»¿»ְִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבדחק נתּון  יבאּו "ולא ― ְְִָָָֹֹ

הּקדׁש" את ּכבּלע לראֹות      ְְִֶֶַַַֹ
    מנה וגם ,   ְַָָ
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עט           
      

"ואתֿאּמ" ;אּמ ּכמֹוּבעל ,אבי אׁשת לרּבֹות ― ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ
חכמים. ּתלמידי לרּבֹות ― ּתירא" אלהי "אתֿה' ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשאמרּו:

אּלּו?! מנּו ולא אּלּו מנּו ְֵֵַַָָֹּומּדּוע

e,והּוא מּזה יֹותר חמּור לענין הידיעה חסר הביאם ¿»ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָֹ
מחּיב הּדרׁש ואֹותֹו ּפסּוק, איזה ׁשל ּדרׁש מצאּו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאם
ּכּלם ואּלה ― ּדבר מאיזה להתרחק אֹו ּפעּלה איזֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻלעׂשֹות
הּמצות, ּבכלל אֹותם מֹונים הם הרי ― ּדרּבנן ספק ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹּבלי
מאֹותם ּדבר ׁשּום על מֹורה אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
ּבאמרם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּלּמדּונּו, הּכלל אף ועל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּדברים,

 ואףֿעלּֿפי ּפׁשּוטֹו; מידי יֹוצא מקרא אין :ְְְִִִֵֵֵַַָ
ּכׁשּמֹוצאים ּבכלֿמקֹום, חֹוקר ׁשּלמדּוׁשהּתלמּוד ּפסּוק ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

וׁשֹואל: הראיֹות, והבאת הּבאּור ּדר על רּבים ענינים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּמּנּו
ּדקרא ּגּופּה  ?מדּבר קא ּבמאי   ְְְִֵֵַַָָ

 ׁשגיאה על מסּתּמכים ׁשהם מּכיון אּלא ―ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּוקברת אבלים ונחּום חֹולים ּבּקּור עׂשה: מצות ּבכלל מנּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָֹֻזֹו,
להם "והֹודעּת יתעּלה: ּדבריו על הּנאמר הּדרׁש ּבגלל ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמתים,

יעׂשּון" אׁשר ואתֿהּמעׂשה בּה ילכּו אתֿהּדר   ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
זה על אמרם והּוא  ּגמילּות זֹו ― אתֿהּדר : ְְְִֶֶֶֶַַָָ

מתים; קברת זֹו ― ּבּה חֹולים; ּבּקּור זה ― ילכּו ְְֲִִִִֵֵֶַָָֻחסדים;
לפנים זֹו ― יעׂשּון אׁשר הּדינין; אּלּו ― ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַואתֿהּמעׂשה

מ ּופעּלה ׁשּכלּֿפעּלה וחׁשבּו הּדין. האּלהמּׁשּורת ןֿהּפעּלֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻֻ
האּלה ׁשּכלֿהּפעּלֹות ידעּו ולא עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהיא
האמּורֹות הּמצות מּכלל אחת מצוה ּתחת נכנסֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹודֹומיהן
"ּכמֹו לרע "ואהבּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבפרּוׁש, ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּבּתֹורה

  ּתקּופֹות חּׁשּוב מנּו ּגּופּה זֹו ּובדר .  ְְִֶֶָָ
חכמתכם היא "ּכי הּפסּוק: על הּנאמר הּדרׁש ּבגלל ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּכמצוה

העּמים" לעיני ּובינתכם  אמרם והּוא ― . ְְְְִִֵֵֶַַָָָ
הוי העּמים? לעיני ׁשהיא ּובינה חכמה היא איזֹו :ְְֱִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּומּזלֹות. ּתקּופֹות חּׁשּוב זה ְִֵֶַָאֹומר:

‡Ï‰ׁשאפׁשר מּזה, יֹותר ּברּור ׁשהּוא ענין מֹונים היּו אּלּו ¬…ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
וזה ― למנֹותֹו ׁשראּוי יֹותר הּדעת על ְְְֲִֵֶֶַַַַַָלהעלֹות
נדרׁשת ׁשהּתֹורה מּדֹות מי"ג אחת ּבמּדה ׁשּנלמד ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלּֿדבר
רּבים. לאלפים מּגיע הּמצות מסּפר היה אז ּכי ― ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ּברּורֹות, ׁשאינן מּפני מּלמנֹותן נמנעים ׁשאנּו ּתחׁשב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמא
ּבלּתי ואּולי נכֹון אּולי הּמּדה ּבאֹותּה הּנלמד הּדין ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָוׁשאֹותֹו
ׁשּכל היא, הּסּבה אּלא הּסּבה, היא זאת לא ― ִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹנכֹון
ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מןֿהעּקרים ענפים הם ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמהּֿׁשּנלמד

מצות. ּתרי"ג והם: ְְְְִֵֵַַֹּבפרּוׁש,

elÙ‡Â.נמנים אינם אּלּו הרי הּלֹומד, ּבעצמֹו מׁשה היה «¬ƒְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּתמּורה ּבגמרא אמרם לכלֿזה אלףוהראיה : ְְְְְְִֶֶֶָָָָָָָָָ

סֹופרים ודקּדּוקי ׁשוֹות ּוגזרֹות וחמרין קּלין מאֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָֻֻּוׁשבע
החזירן ואףֿעלּֿפיֿכן מׁשה, ׁשל אבלֹו ּבימי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּכחּו
אׁשרֿיּכה ּכלב "וּיאמר ׁשּנאמר: מּפלּפּולֹו, ּבןֿקנז ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעתניאל

ּבןֿקנז" עתניאל וּילּכדּה וגֹו' ּולכדּה אתֿקריתֿספר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
 הּכֹולל הּס היה ּכּמה הּנׁשּכחֹות, הן אּלּו ואם .ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּכל ׁשּנׁשּכח לֹומר יּתכן לא ׁשהרי זה. מסּפר נׁשּכח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּמּמּנּו
ׁש ספק, אין ּכן אם ּבקלמהּֿׁשּנלמד. ׁשּנלמדּו הּדינים אֹותם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכבר וכלֿאּלּו ― רּבים אלפים היּו אחרת ּבמּדה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוחמר
נתּבאר הּנה נׁשּתּכחּו. אבלֹו ּבימי ׁשהרי רּבנּו, מׁשה ּבימי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהיּו

סֹופרים" "ּדקּדּוקי על מדּברים מׁשה ּבימי ׁשאפּלּו ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַֹ
 ― ּבפרּוׁש ּבסיני ׁשמעּו מהּֿׁשּלא ׁשּכל לפי ,ְְְְִִֵֶֶַַָֹֹ

מצות ׁשּתרי"ג נתּבאר, הּנה סֹופרים. מּדברי הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹהרי
ּבׁשלׁש מהּֿׁשּנלמד ּכל ּבהן מנּו לא ּבסיני למׁשה לֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּנאמרּו
ּכלֿׁשּכן ― הּׁשלֹום עליו ּבזמּנֹו לא אפּלּו מּדֹות, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעׂשרה
נמנה זה רק אּלא מאחר. ּבזמן מהּֿׁשּנלמד ּבהן נמנה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
נֹוׂשאי ׁשּיאמרּו והּוא, ּבׁשמֹו. ׁשּנמסר ּפרּוׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹמהּֿׁשהיה
מּדברי ואּסּורֹו לעׂשֹותֹו אסּור זה ׁשּדבר ּבפרּוׁש, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּקּבלה
ׁשהרי אֹותֹו, נמנה אז ― ּתֹורה ּגּוף ׁשהּוא ׁשּיאמרּו אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶָָָֹּתֹורה;
ּבענינֹו הזּכירּו ולא הּמּדֹות; ּבאחת ולא הּקּבלה, מּפי ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָֹֹנלמד
אּלא מּדֹות מי"ג ּבאחת ראיה עליו והביאּו הּמּדֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָאחת
הּמׁשנה. ּבפרּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכתּוב, חכמת ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהראֹות

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹותהּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

Úc,מֹורה ּבסיני" למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ׁשאמרם: «ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
לפי לדֹורֹות. הּנֹוהגֹות הּמצות מסּפר הּוא זה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָֹׁשּמסּפר
אם ּבסיני, קׁשר להן אין לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּמצות
אּלא "ּבסיני" ּבאמרם נתּכּונּו ולא לא. ואם ּבסיני ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹנאמרּו
יתעּלה: ה' מאמר וזה ּבסיני, ׁשּנּתנּה הּתֹורה מּתן ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָלעּקר

וגֹו'" ל ואּתנה והיהֿׁשם ההרה אלי "עלה  . ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ?קראּה מאי :   ְְְֵַַָָ

   מֹור מׁשה צּוהּֿלנּו וגֹו""ּתֹורה ׁשה ְִֶָָָָָֹ
  ׁשהּוא ּת'ֹו'ר'ה', מנין ּכלֹומר: , ְְִֶַַָ

ׁשמעּום; הּגבּורה מּפי "ל יהיה ו"לא ו"אנכי" ְְְְְְִִִִֶַָָָֹֹתרי"א;
מצות. ּתרי"ג נׁשלמּו ּובאּלה      ְְְְְִִֵֶַַֹ

 ולא מׁשה לנּו ׁשּצּוה ׁשהּדבר זה, ּבסימן ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּכּונה
ואֹותּה ּת'ֹו'ר'ה' מנין הּוא מּמּנּו אּלא קרא:ׁשמענּוהּו ְְְְִִֶֶַַָָָָָ

לדֹורֹות נֹוהגת ׁשאינּה ּומצוה ― יעקב" קהּלת ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ"מֹורׁשה
הּקּים ּדבר אּלא "ירּׁשה" נקרא לא ׁשּכן לנּו, מֹורׁשה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻאינּה

עלֿהארץ" הּׁשמים "ּכימי ׁשּנאמר: ּכמֹו לדֹורֹות,  ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּׁשאמרּו ּומּמה .  ׁשּכלֿאבר זאת: ּגם ְִֵֶֶַַָָָֹ

ּכאּלּו ויֹום וכלֿיֹום מצוה, לעׂשֹות לאדם מצּוה ּכאּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָואבר
יחסר לא הּזה ׁשהּמנין מֹוכיח זה והרי ― מעברה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמזהירֹו
מּכלל לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן מצות היּו אּלּו אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹלעֹולם,
מסּתּימת ׁשּבֹו ּבזמן חסר הּזה הּמסּפר היה אז ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמנין,

זה מאמר היה ולא הּמצוה, אֹותּה חֹובת נכֹון ְְֲִֶַַַָָָָָָֹ
מסּים. ּבזמן ְְִֶַָָֻאּלא

‡Âזּולתנּוּכׁשהיה ― ּומנה הּזה ּבעּקר ּגם טעה ¿»¿»ְִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבדחק נתּון  יבאּו "ולא ― ְְִָָָֹֹ

הּקדׁש" את ּכבּלע לראֹות      ְְִֶֶַַַֹ
    מנה וגם ,   ְַָָ
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     "עֹוד יעבד "לא   ֲַֹֹ
ּבענין ―לדֹורֹות נֹוהגֹות אינן אּלּו ּגם אבל הלוּים. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָ

ׁשאמרּו אףֿעלּֿפי ּבּמדּבר, אּלא לגֹונב רמז : ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
אתֿהּקסוה  "לראֹות יבאּו "לא ― ְְִֶַַָָֹֹ

       ּבאמרם ּדי ְְֲֵַָָהרי
מּכלל אינֹו וגם זה; ּבענין אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ"רמז",

ּבּתֹוספּתא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשמים, ּבידי מיתה מחּיבי  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּובסנהדרין. ְְְִֶַ

ÔÎ‡לא מּדּוע ― האּלה אתֿהּלאוין ׁשּמנה מי על ּתמהני »≈ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מּמּנּו אלֿיֹותר "איׁש הּמן: ּבענין אתֿהּפסּוק ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמנה

עדּֿבקר"  אלּֿתצר" יתעּלה: אמרֹו וכן ? ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ
מלחמה" ּבם ואלּֿתתּגר אתֿמֹואב  הּלאו וכן ; ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּבם" ואלּֿתתּגר "אלּֿתצרם עּמֹון: ּבני ּבענין ׁשּבא . ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻ
ל "עׂשה הּפסּוק: את עׂשה מצות ּבכלל למנֹות לֹו היה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאף

עלֿנס" אתֹו וׂשים ׂשרף  צנצנת "קח והּפסּוק ; ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
מן" מלאֿהעמר ותןֿׁשּמה אחת  ׁשּמנּו ּכׁשם , ְְְֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הּמכס ּתרּומת להם היה וכן הּמזּבח. וחנּכת ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ
ימים" לׁשלׁשת נכֹונים "היּו למנֹות:  וכן , ְְְְֱִִִִֵֶָֹ

אלֿירעּו" והּבקר "ּגםֿהּצאן  לעלֹות ו"אלֿיהרסּו ְְְְֱֲִֶַַַַַַָָֹ
אלֿה'"  ּבעל יסּתּפק לא הרי ּכאּלה. ורּבים , ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

― ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצות הן ׁשּכלֿאּלּו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹׂשכל,
נֹוהגֹות ואינן ׁשעה לפי ּכּלן ׁשהן אּלא ― ולאו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻעׂשה
למנֹות ּגם אין הּזה העּקר לפי למנֹותן. אין ולכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלדֹורֹות,

ּוק הּמזּבחּברכֹות ּבנין ולא ועיבל, ּבגריזים ׁשּנצטּוּו ללֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּכלֿאּלּו לפי ― ּכנען לארץ ּבבֹואנּו לבנֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּנצטּוינּו
ׁשלמים להקריב ׁשּנצטּוינּו העׂשה, לא ּגם ׁשעה. לפי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמצות
צּוה ׁשּכלֿזה לפי ― מּמּנה לאכל ׁשּנרצה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻּכלּֿבהמה

לה'" "והביאם אמרֹו: והּוא ּבּמדּבר, ּבמיחד   ְְְְֱִִִֶַַָָָֻֻ
  ּבספרא אמרּו .   : ְְְִָָ

ּכמֹו ּבלבד, ּבּמדּבר ׁשהיא אּלא עׂשה, מצות זֹו ― ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻוהביאם
ּתֹורה ּבמׁשנה ׁשּבאר ,לדֹורֹות ּתאוה ּבׂשר הּתר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּבׂשר" ּתאכל נפׁש "ּבכלֿאּות אמרֹו: והּוא  אּלּו . ְְְְְִַַַַָָָָֹ
מהּֿׁשּצּוה ּכל היה זה, מּסּוג מהּֿׁשהּוא ּכל למנֹות צרי ְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻהיה
מּלבד ― ׁשּמת הּיֹום עד לנביא ׁשהיה מןֿהּיֹום מׁשה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
אם מצות, מּׁשלׁשֿמאֹות יֹותר ― לדֹורֹות הּנֹוהגֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַֹֹֹהּמצות
ּבּמּלּואים מהּֿׁשּבא וכל ּבמצרים ּׁשּנּתנּה ּכלֿמצוה ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹנמנה
לאֿתעׂשה. ּומהם עׂשה מהם ּתֹורה, ּדברי ּכּלם ― ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻוזּולתם
ׁשּלא ּבהכרח יתחּיב אתּֿכּלן, למנֹות יּתכן ׁשּלא ּכיון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻא
ׁשּלקח זּולתנּו, ׁשעׂשה ּכמֹו ולא מהן; אחת אף ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּתּמנה

העזר ּדר על אחדֹות את למצא ּכׁשּנלאה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
הּזה. ּבּכלל להּׂשיגֹו מהּֿׁשרצינּו זהּו ― ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמנין.

הרביעי: לכלֿמצותהּכלל הּנֹוגעים צּוּויים למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹ
ּכּלּה. ַָָֻהּתֹורה

LÈּכֹוללים אּלא מסּים, ּדבר על ׁשאינם ולאוין עׂשין ּבּתֹורה ≈ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ
עליו מהּֿׁשּצּויתי ּכל עׂשה יאמר: ּכאּלּו ּכּלן, ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻאתֿהּמצות

ּבׁשּום ּתמרה אל אֹו: מּמּנּו, מהּֿׁשהזהרּתי מּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹוהּׁשמר
הּצּוּוי את למנֹות מקֹום אין הכי עליו. ּׁשּצּויתי מּמה ְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּדבר
איזה לעׂשֹות מצּוה ׁשאינֹו לפי עצמּה, ּבפני ּכמצוה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּזה
מזהיר אינֹו וגם עׂשה; מצות ׁשּיהיה עד ― מסּים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּדבר
למׁשל ,ּכ לאֿתעׂשה. מצות ׁשּיהיה עד ― מסּים ,מּמעׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּתּׁשמרּו" אליכם אמרּתי אׁשר "ּובכל אמרֹו:  , ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּתׁשמרּו" "אתֿחּקֹותי אמרֹו: ּוכגֹון  ֿואת" , ְְְְִֶֶַָֹֻ

ּתעׂשּו" מׁשּפטי  "אתּֿבריתי "ּוׁשמרּתם ,  ְְְְֲִִִֶֶַַַָ
"אתֿמׁשמרּתי "ּוׁשמרּתם ,  .ּכאּלּו והרּבה . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ

ּתהיּו" "קדֹוׁשים ׁשּמנּו עד הּזה, ּבּכלל טעּו ּוכבר   ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
"קדׁשים ׁשּנאמר: ׁשּזה ידעּו ולא עׂשה, מצות מּכלל ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹמצוה

קדׁשים" והייתם "והתקּדׁשּתם ּתהיּו",  הם ― ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַֹ
ּכל ּבעׂשֹות קדֹוׁש היה אמר: ּכאּלּו ּכלֿהּתֹורה, לקּים ְְְֱֲִִִֵֵַַַַָָָָֹצּוּוים
מּמּנּו. מהּֿׁשהזהרּתי מּכל ותּׁשמר עליו, ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמהּֿׁשּצּויתי

ספרא ּולׁשֹון  ּפרּוׁשים ― ּתהיּו קדׁשים : ְְְְְִִִִָֹ
מּכּלן. אתכם ׁשהזהרּתי מּכלֿהּתֹועבֹות הּבדלּו ּכלֹומר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהיּו,

לי" ּתהיּון קדׁש "ואנׁשי אמרּו: ּובּמכלּתא  ― ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצוה מחּדׁש ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אֹומר: ּבןֿיהּודה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָאיסי
הּזה הּצּוּוי ּכלֹומר: קדּׁשה, להם מֹוסיף הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻליׂשראל

עֹומד אינֹו הּוא אּלא עצמֹו, ּבפני ְְִֵֵֵֶַָ
ּבּה ׁשּצּוּו לּמצוה קׁשּור     ְִֶַָָָֻ

   :נקרא הּצּוּוי אֹותֹו ּכלֿהמקּים ְְִִֵֵֶַַַָָׁשּכן
ּתהיּו" "קדׁשים אֹומר: ׁשהּוא ּבין הבּדל אין ּכן אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָֹקדֹוׁש.
אֹומרים: היינּו ּכלּום ׁשהרי מצותי; עׂשּו אֹומר: היה אּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹאֹו
ׁשּצּוה אליהן ׁשּנרמז הּמצות על נֹוספת עׂשה מצות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹזֹו
ׁשהּוא ּבֹו וכּיֹוצא תהיּו" "קדֹוׁשים על נאמר לא ּכ ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹלקּימן?

ּולׁשֹוןמצו מּמהּֿׁשּידענּו. חּוץ ּדבר לעׂשֹות צּוה ׁשּלא לפי ה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ספרי  .מצות קדּׁשת זֹו ― קדׁשים" "והייתם : ְְְְְִִִִִֵֶַֹֹֻ

אמרֹו: ּכן ּגם הּזה ּומןֿהּכלל לֹו. מהּֿׁשּכּוּנּו נתּבאר הּנה ―ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
לבבכם" ערלת את "ּומלּתם  ּתּכנע ּכלֹומר: , ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָ

תקׁשּו לא "וערּפכם וכן זכרן. ׁשּקדם לכלֿהּמצות ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹותׁשמע
מהּֿׁשּצּויתיעֹוד" ּכל ּבקּבלת ּתמרּו אל לֹומר: ְְְִִִֶַַַַַַָֹרצֹונֹו

עליו. ּתעבר ְֲַַָָֹואל

החמיׁשי: ּבפניהּכלל ּכמצוה הּמצוה טעם למנֹות ׁשאין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ְַָעצמּה.

LÈלחׁשב ואפׁשר לאוין, ּכעין הּמצות ּבטעמי ׁשּנאמרּו ≈ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכגֹון וזה עצמֹו. ּבפני למנֹותֹו מהּֿׁשראּוי מכלל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהם

אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה "לאֿיּוכל לׁשּובאמרֹו: ְְְֲִִֶַַָָָָָֹ
וגֹו' לקחּתּה  "אתֿהארץ תחטיא ולא ְְְְֲִֶֶַַָָָֹ

  טעם אתֿהארץ" תחטיא "ולא אמרֹו: ׁשּכן ,ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הרי ― זאת ּתעׂשה אם אמר: ּכאּלּו מהּֿׁשּקדם, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹלאּסּור
"אלּֿתחּלל אמרֹו: למׁשל, ,וכ ּבארץ. ׁשחיתּות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּתרּבה

הארץ" ולאֿתזנה להזנֹותּה אתּֿבּת  ׁשּכן , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּטעם אמר: ּכאּלּו טעם; ― הארץ" "ולאֿתזנה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאמרֹו:
תּטּמאּו "ולא אמרֹו: וכן הארץ. ּתזנה ׁשּלא ּכדי הּזה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאּסּור
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ּבם" ונטמתם ּבהם  הּמינים אּסּור ׁשהזּכיר אחרי , ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
 ֿאל ואמר: לכ טעם ונתן אכילתם ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאסרה

הּזה הּלאו על ׁשהעברה אמר, ּכאּלּו ּבאכילתם, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּתּטּמאּו
ּבספרי אמרּו ּובפרּוׁש נפׁש. טמאת  ּדבריו על ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻ

לרֹוצח: ּכפר לקחת ׁשּלא האזהרה ׁשּקדמה אחרי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹיתעּלה
אתֿהארץ" תטּמא "ולא  ,הּכתּוב מּגיד ― ְְִֵֶֶַַַָָָֹ

ּדמי הּזהׁשּׁשפיכת ׁשהּלאו נתּבאר, הּנה אתֿהארץ. מטּמא ם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אמרּו וכן אחר. ּדבר ׁשהּוא לא הּקֹודם, לּלאו טעם ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

יצא לא "ּומןֿהּמקּדׁש :   ולא ְְִִֵֵַָֹֹ
יחּלל"  טעה ּוכבר חּלל. יצא אם הא ― ְְִִֵֵַָָָָָָ

ּבלי ּכּלם האּלה אתֿהּלאוין ּומנה הּזה, ּבּכלל ּגם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻזּולתנּו
ויאמרּו ּכׁשּיׁשאלּוהּו אֹותם ׁשּמנה מי יתּבּיׁש אכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהתּבֹוננּות.
לֹו ּתהיה לא ואז מזהיר? הּוא מה על הּזה הּלאו ְְְִִֶֶַַַַָָָֹלֹו:
מהּֿׁשרצינּו וזה ― מנינֹו ּבּטּול יתּברר ּובכ ּכלל, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּתׁשּובה

הּזה. ּבּכלל ְְֵֶַַָָלבאר

הּׁשּׁשי: יׁשהּכלל ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מצות עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמנֹות

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

Úcאחד על ולאֿתעׂשה עׂשה ּבֹו להיֹות יכֹול אחד ׁשּדבר «ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
מצות ּדבר איזה עׂשּית ׁשּתהיה אֹו ּפנים: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשלׁשה
ויֹוםֿטֹוב ׁשּבת ּכגֹון לאֿתעׂשה, מצות עליו והעברה ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹעׂשה,
לאֿתעׂשה, מצות ― ּבהם הּמלאכה ׁשעׂשּית ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּוׁשמּטה,
יֹום צֹום וכן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עׂשה, מצות ― ּבהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהּׁשביתה
לאֿתעׂשה. מצות ― ּבֹו והאכילה עׂשה, מצות ― ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֹּכּפּור
ּומֹוציא אֹונס על אמרֹו ּכגֹון עׂשה, ׁשּקדמֹו לאו ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָאֹו

לאּׁשה" "ולֹוֿתהיה רע: ׁשם   וזֹו ― ְְְְִִֵֶָָ
ּכלֿימיו" לׁשּלחּה "לאֿיּוכל אמר: ואחרּֿכ עׂשה, ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָֹמצות

קדם הּלאו ׁשּיהא אֹו לאֿתעׂשה. מצות וזֹו ―ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֹ
יּנתק ואחרּֿכלעׂשה  ּכגֹון ְְֲִֵֵַַַָָ

עלֿהּבנים" האם "לאֿתּקח אמרֹו:  ו:אחרּֿכ ְְִִֵַַַַַָָָָֹ
אתֿהאם" ּתׁשּלח "ׁשּלח למנֹות יׁש מאּלּו ּכלֿמין . ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

מצות ּבכלל ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות ּבכלל ׁשּבּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹעׂשה
ּבכלֿאחת חכמים [אמרּו] ׁשּבפרּוׁש לפי ― ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה
ּפעמים והרּבה לאֿתעׂשה, ּומצות עׂשה מצות ׁשהיא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמהן,
ׁשענין ּברּור, ּדבר וזה ׁשּבּה: ולאו ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאֹומרים:
ׁשּצּוה נפרדים, ענינים ׁשני והם הּלאו ענין אינֹו ׁשּבּה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעׂשה
טעה ׁשּמיׁשהּו זֹוכר ואיני האחר; על והזהיר מהם אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל

עּתה. זֹוכר ׁשאני ּכּמה עד הּזה, ְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבּכלל

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

Úcההקּדמה ּומן מקּבל, אחד מׁשּפט היא ׁשּכלֿמצוה «ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֻ
הּזאת       ַֹ

.הּמצוה ּבהלכֹות רּבים ואזהרֹות צּוּוים ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָמתחּיבים
והּיּבּום החליצה :לכ הּמׁשל     ְְֲִִַַַָָָָ

           

  אין וזה ― עׂשה מּמצות מצות ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֹֹהן
האּלה הּמצות ׁשּתי ּבהלכֹות ּכׁשּנתּבֹונן אבל מחלקת. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבֹו
להקּדמֹות ּבהתאם ּבהן לעׂשֹות ּומהּֿׁשּצרי עׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּמצות
ולא חֹולצֹות הּנׁשים מקצת ׁשּיהיּו יתחּיב, ― ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹההלכה
אֹו ּומקצתן חֹולצֹות, ולא מתיּבמֹות ּומקצתן ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֹמתיּבמֹות,
מתיּבמֹות. ולא חֹולצֹות לא ּומקצתן מתיּבמֹות, אֹו ְְְְְְְְִִִַַָָֹֹחֹולצֹות
ולא חֹולצין מקצתם היבמין. ּכלֹומר: האנׁשים, ּגם ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹוכן
חֹולצין לא ּומקצתם חֹולצין, ולא מיּבמין ּומקצתם ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹֹמיּבמין,
נמצא וכן חֹולצין. אֹו מיּבמין אֹו ּומקצתם מיּבמין, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹולא
ּומקצתן לזה, ּומתיּבמת מּזה חֹולצת מקצתן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיבמֹות
ואסּורֹות לבעליהן מּתרֹות ּומקצתן ּומּזה, מּזה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻחֹולצת
ואסּורֹות לבעליהן, ואסּורֹות ליבמיהן ּומּתרֹות ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻליבמיהן,

ואּלּו לאּלּו ּומּתרֹות ואּלּו, לאּלּו   ֵֵֵֵָָָָָֻ
   .

ÔkŒÌ‡ּכמצוה האּלה מןֿהּדינים ודין ּכלּֿדין מנינּו אּלּו ƒ≈ְְִִִִִִִִֵֶַָָָָָ
מּגיעים לבּדּה יבמֹות מּסכת ּדיני היּו עצמּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבפני
עׂשה אֹו ׁשאינּה מהן אחת אף ואין מצות, מּמאתים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹליֹותר
לחלץ צריכה זֹו למׁשל: ׁשּנאמר, ― לאו אֹו עצמּה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבפני
אסּורה זֹו נאמר: אֹו ּכזה; ּבאפן להתיּבם אֹו ּכזה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבאפן
צרי וכ ּכלל. להתיּבם אֹו לחלץ לּה אפׁשר אי אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלזה,

ּומצוה. ּבכלֿמצוה ְְְְִִִָָָלהיֹות

ÔÂÈkהרי ― מחלקת ּבֹו מּמהּֿׁשאין וזה ― ּכ ׁשהּדבר ≈»ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
אין ּבּתֹורה, מפרׁשֹות הן אם אף הּמצוה, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהלכֹות
הּמצוה אֹותּה הלכֹות ּבאר ׁשהּכתּוב מּפני לא ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלמנֹותן;
הלכה ּכלּֿפרט אֹו ּכלּֿתנאי אנחנּו נמנה ׁשּבּה, ּתנאים ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָאֹו
ּכלֿמהֿ ׁשּכן הרּבה: ּבזה טעּו ּוכבר עצמּה. ּבפני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמצוה
ולא הּמצוה ּבעּקר להתּבֹונן ּבלי מֹונים, ּכתּוב ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹּׁשּנמצא
ּבספר חּיב ׁשהּכתּוב מׁשל: ּדר ּתנאיה. אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבהלכֹותיה

וּיקרא עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש מטּמא את : ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
אחרּֿכ ספק. ּבלי עׂשה מצות וזֹו ― חּטאת ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָקרּבן

ּכׂשּבה ׁשּיהא ואמר הּזה, הּקרּבן הלכֹות הן מה הּכתּוב ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבאר
אֹו ּתֹורים ׁשּתי יביא ּדמיה, מּׂשגת ידֹו אין ואם ׂשעירה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאֹו
― סלת האיפה עׂשירית יביא יּוכל, לא ואם יֹונה; ּבני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשני
מהּו ּבאּור, אּלא אינֹו זה הּנה ויֹורד. עֹולה קרּבן הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזה
ולאמר: מצות ׁשלׁש ּכאן למנֹות אין א עליו. הּמּטל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹֹֻהּקרּבן
ׁשּצּונּו הּמצוה ואחרּֿכ ּבהמה להקריב ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמצוה
עׂשירית להקריב ׁשּצּונּו הּמצוה ואחרּֿכ עֹוף ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָלהקריב

אחת,האיפ מצוה אּלא צּוּוין ׁשלׁשה ׁשאינם לפי ― ה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
אֹו ּכ הּוא הּקרּבן ואֹותֹו ׁשגגתֹו, על קרּבן ׁשּיקריב ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָוהיא:
מצות, ׁשגגת ּכן ּגם הּזה הּסּוג ּומן .ּבכ איֿאפׁשר אם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּכ

ּבוּיקרא אמר ׁשהּכתּוב והּוא על ועבר ׁשּׁשגג ׁשּמי , ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
והיא: אחת, עׂשה מצות וזֹו ― קרּבן יקריב ה' ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָמצות
ׁשחּיבין ּבדבר הּׁשגגה ׁשּתהיה ּבתנאי חּטאת הּׁשֹוגג ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיקריב
ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות והיא מעׂשה ּבֹו ויׁש ּכרת, זדֹונֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹעל

ּבפרּוׁש ׁשּבארנּו הֹוריֹותּוכרתֹות ְְְֵֵֵֶַָ
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פי           
      

ּבם" ונטמתם ּבהם  הּמינים אּסּור ׁשהזּכיר אחרי , ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
 ֿאל ואמר: לכ טעם ונתן אכילתם ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאסרה

הּזה הּלאו על ׁשהעברה אמר, ּכאּלּו ּבאכילתם, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּתּטּמאּו
ּבספרי אמרּו ּובפרּוׁש נפׁש. טמאת  ּדבריו על ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻ

לרֹוצח: ּכפר לקחת ׁשּלא האזהרה ׁשּקדמה אחרי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹיתעּלה
אתֿהארץ" תטּמא "ולא  ,הּכתּוב מּגיד ― ְְִֵֶֶַַַָָָֹ

ּדמי הּזהׁשּׁשפיכת ׁשהּלאו נתּבאר, הּנה אתֿהארץ. מטּמא ם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אמרּו וכן אחר. ּדבר ׁשהּוא לא הּקֹודם, לּלאו טעם ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

יצא לא "ּומןֿהּמקּדׁש :   ולא ְְִִֵֵַָֹֹ
יחּלל"  טעה ּוכבר חּלל. יצא אם הא ― ְְִִֵֵַָָָָָָ

ּבלי ּכּלם האּלה אתֿהּלאוין ּומנה הּזה, ּבּכלל ּגם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻזּולתנּו
ויאמרּו ּכׁשּיׁשאלּוהּו אֹותם ׁשּמנה מי יתּבּיׁש אכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהתּבֹוננּות.
לֹו ּתהיה לא ואז מזהיר? הּוא מה על הּזה הּלאו ְְְִִֶֶַַַַָָָֹלֹו:
מהּֿׁשרצינּו וזה ― מנינֹו ּבּטּול יתּברר ּובכ ּכלל, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּתׁשּובה

הּזה. ּבּכלל ְְֵֶַַָָלבאר

הּׁשּׁשי: יׁשהּכלל ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מצות עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמנֹות

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

Úcאחד על ולאֿתעׂשה עׂשה ּבֹו להיֹות יכֹול אחד ׁשּדבר «ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
מצות ּדבר איזה עׂשּית ׁשּתהיה אֹו ּפנים: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשלׁשה
ויֹוםֿטֹוב ׁשּבת ּכגֹון לאֿתעׂשה, מצות עליו והעברה ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹעׂשה,
לאֿתעׂשה, מצות ― ּבהם הּמלאכה ׁשעׂשּית ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּוׁשמּטה,
יֹום צֹום וכן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עׂשה, מצות ― ּבהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהּׁשביתה
לאֿתעׂשה. מצות ― ּבֹו והאכילה עׂשה, מצות ― ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֹּכּפּור
ּומֹוציא אֹונס על אמרֹו ּכגֹון עׂשה, ׁשּקדמֹו לאו ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָאֹו

לאּׁשה" "ולֹוֿתהיה רע: ׁשם   וזֹו ― ְְְְִִֵֶָָ
ּכלֿימיו" לׁשּלחּה "לאֿיּוכל אמר: ואחרּֿכ עׂשה, ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָֹמצות

קדם הּלאו ׁשּיהא אֹו לאֿתעׂשה. מצות וזֹו ―ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֹ
יּנתק ואחרּֿכלעׂשה  ּכגֹון ְְֲִֵֵַַַָָ

עלֿהּבנים" האם "לאֿתּקח אמרֹו:  ו:אחרּֿכ ְְִִֵַַַַַָָָָֹ
אתֿהאם" ּתׁשּלח "ׁשּלח למנֹות יׁש מאּלּו ּכלֿמין . ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

מצות ּבכלל ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות ּבכלל ׁשּבּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹעׂשה
ּבכלֿאחת חכמים [אמרּו] ׁשּבפרּוׁש לפי ― ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה
ּפעמים והרּבה לאֿתעׂשה, ּומצות עׂשה מצות ׁשהיא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמהן,
ׁשענין ּברּור, ּדבר וזה ׁשּבּה: ולאו ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאֹומרים:
ׁשּצּוה נפרדים, ענינים ׁשני והם הּלאו ענין אינֹו ׁשּבּה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעׂשה
טעה ׁשּמיׁשהּו זֹוכר ואיני האחר; על והזהיר מהם אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל

עּתה. זֹוכר ׁשאני ּכּמה עד הּזה, ְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבּכלל

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

Úcההקּדמה ּומן מקּבל, אחד מׁשּפט היא ׁשּכלֿמצוה «ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֻ
הּזאת       ַֹ

.הּמצוה ּבהלכֹות רּבים ואזהרֹות צּוּוים ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָמתחּיבים
והּיּבּום החליצה :לכ הּמׁשל     ְְֲִִַַַָָָָ

           

  אין וזה ― עׂשה מּמצות מצות ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֹֹהן
האּלה הּמצות ׁשּתי ּבהלכֹות ּכׁשּנתּבֹונן אבל מחלקת. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבֹו
להקּדמֹות ּבהתאם ּבהן לעׂשֹות ּומהּֿׁשּצרי עׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּמצות
ולא חֹולצֹות הּנׁשים מקצת ׁשּיהיּו יתחּיב, ― ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹההלכה
אֹו ּומקצתן חֹולצֹות, ולא מתיּבמֹות ּומקצתן ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֹמתיּבמֹות,
מתיּבמֹות. ולא חֹולצֹות לא ּומקצתן מתיּבמֹות, אֹו ְְְְְְְְִִִַַָָֹֹחֹולצֹות
ולא חֹולצין מקצתם היבמין. ּכלֹומר: האנׁשים, ּגם ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹוכן
חֹולצין לא ּומקצתם חֹולצין, ולא מיּבמין ּומקצתם ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹֹמיּבמין,
נמצא וכן חֹולצין. אֹו מיּבמין אֹו ּומקצתם מיּבמין, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹולא
ּומקצתן לזה, ּומתיּבמת מּזה חֹולצת מקצתן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיבמֹות
ואסּורֹות לבעליהן מּתרֹות ּומקצתן ּומּזה, מּזה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻחֹולצת
ואסּורֹות לבעליהן, ואסּורֹות ליבמיהן ּומּתרֹות ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻליבמיהן,

ואּלּו לאּלּו ּומּתרֹות ואּלּו, לאּלּו   ֵֵֵֵָָָָָֻ
   .

ÔkŒÌ‡ּכמצוה האּלה מןֿהּדינים ודין ּכלּֿדין מנינּו אּלּו ƒ≈ְְִִִִִִִִֵֶַָָָָָ
מּגיעים לבּדּה יבמֹות מּסכת ּדיני היּו עצמּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבפני
עׂשה אֹו ׁשאינּה מהן אחת אף ואין מצות, מּמאתים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹליֹותר
לחלץ צריכה זֹו למׁשל: ׁשּנאמר, ― לאו אֹו עצמּה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבפני
אסּורה זֹו נאמר: אֹו ּכזה; ּבאפן להתיּבם אֹו ּכזה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבאפן
צרי וכ ּכלל. להתיּבם אֹו לחלץ לּה אפׁשר אי אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלזה,

ּומצוה. ּבכלֿמצוה ְְְְִִִָָָלהיֹות

ÔÂÈkהרי ― מחלקת ּבֹו מּמהּֿׁשאין וזה ― ּכ ׁשהּדבר ≈»ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
אין ּבּתֹורה, מפרׁשֹות הן אם אף הּמצוה, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהלכֹות
הּמצוה אֹותּה הלכֹות ּבאר ׁשהּכתּוב מּפני לא ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלמנֹותן;
הלכה ּכלּֿפרט אֹו ּכלּֿתנאי אנחנּו נמנה ׁשּבּה, ּתנאים ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָאֹו
ּכלֿמהֿ ׁשּכן הרּבה: ּבזה טעּו ּוכבר עצמּה. ּבפני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמצוה
ולא הּמצוה ּבעּקר להתּבֹונן ּבלי מֹונים, ּכתּוב ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹּׁשּנמצא
ּבספר חּיב ׁשהּכתּוב מׁשל: ּדר ּתנאיה. אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבהלכֹותיה

וּיקרא עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש מטּמא את : ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
אחרּֿכ ספק. ּבלי עׂשה מצות וזֹו ― חּטאת ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָקרּבן

ּכׂשּבה ׁשּיהא ואמר הּזה, הּקרּבן הלכֹות הן מה הּכתּוב ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבאר
אֹו ּתֹורים ׁשּתי יביא ּדמיה, מּׂשגת ידֹו אין ואם ׂשעירה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאֹו
― סלת האיפה עׂשירית יביא יּוכל, לא ואם יֹונה; ּבני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשני
מהּו ּבאּור, אּלא אינֹו זה הּנה ויֹורד. עֹולה קרּבן הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזה
ולאמר: מצות ׁשלׁש ּכאן למנֹות אין א עליו. הּמּטל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹֹֻהּקרּבן
ׁשּצּונּו הּמצוה ואחרּֿכ ּבהמה להקריב ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמצוה
עׂשירית להקריב ׁשּצּונּו הּמצוה ואחרּֿכ עֹוף ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָלהקריב

אחת,האיפ מצוה אּלא צּוּוין ׁשלׁשה ׁשאינם לפי ― ה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
אֹו ּכ הּוא הּקרּבן ואֹותֹו ׁשגגתֹו, על קרּבן ׁשּיקריב ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָוהיא:
מצות, ׁשגגת ּכן ּגם הּזה הּסּוג ּומן .ּבכ איֿאפׁשר אם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּכ

ּבוּיקרא אמר ׁשהּכתּוב והּוא על ועבר ׁשּׁשגג ׁשּמי , ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
והיא: אחת, עׂשה מצות וזֹו ― קרּבן יקריב ה' ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָמצות
ׁשחּיבין ּבדבר הּׁשגגה ׁשּתהיה ּבתנאי חּטאת הּׁשֹוגג ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיקריב
ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות והיא מעׂשה ּבֹו ויׁש ּכרת, זדֹונֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹעל

ּבפרּוׁש ׁשּבארנּו הֹוריֹותּוכרתֹות ְְְֵֵֵֶַָ
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פב          
      

  זה קרּבן ּבענין הלכֹות הּכתּוב ּפרט אחרּֿכ .ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָ
― הארץ מעם הּׁשֹוגג אם ואמר: מקראֹות עליו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָוכתב
ׂשעיר; יקריב ― נׂשיא הּוא ואם ׂשעירה; אֹו ּכׂשּבה ְְְְְִִִִִִִַַָָָָיקריב
ּדוקא הּׁשגגה אם אבל ּפר. יקריב ― ּגדֹול ּכהן הּוא ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹואם
אֹו נׂשיא ׁשהּוא ּבין ׂשעירה הּׁשֹוגג יקריב ― ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבעבֹודהֿזרה
ׁשּמהן הּבהמֹות מיני ׁשּנּוי עלֿידי א ּגדֹול. ּכהן אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהדיֹוט
ׁשהּוא ― האחד הּקרּבן יהפ לא אתֿהּקרּבן, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמקריבים
אּלּו ׁשּכן הרּבה. מצות ׁשּיהיה עד לרּבים, ― ׁשֹוגג ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹקרּבן
אתֿאמרֹו ּגםּֿכן למנֹות צריכים היינּו ,ּכ הּדבר ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהיה
'ׁשּתי אמרֹו וגם ― מצות ּכׁשּתי 'ׂשעירה' אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹ'ּכׂשּבה'
ּכן; הּדבר ואין ― מצות ּכׁשּתי יֹונה' בני 'ׁשני אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָֹתֹורים'

הּצּוּוי מביאאּלא וׁשּזה עׂשה, מצות הּוא קרּבן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
זהּו ― ׂשעיר מביא ואחר ׂשעירה, עצמֹו הּקרּבן ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלאֹותֹו
נחׁשב הּמצות מּתנאי ּכלּֿתנאי ואין קרּבן, אֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹמּתנאי
ירּגיׁש לא נסּתרת, ּבֹו הּטעּות ּכי היטב, זה ענין הבן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכמצוה.

נבֹון. אּלא ֶָָָּבּה

‚eq‰Óזנתה אם מארסה ׁשּנערה יתעּלה, אמרֹו ּגם הּזה ≈«ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
זֹוהי ּבׂשרפה; ― ּכהן ּבת היא ואם ּבסקילה; ―ְְְִִִִִִֵֵַָָֹ
ּכלֿמי ּבזה טעה ּוכבר ׁשּזנתה. איׁש אׁשת ענׁש ּדין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהׁשלמת

מארסהׁשּׁשמעּתי ונערה מצוה, איׁש אׁשת מֹונים ׁשּכן עליו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּכמֹו הּוא אּלא ּכן, הּדבר ואין ― מצוה ּכהן ּובת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמצוה,

תנאף" "לא יתעּלה ׁשאמרֹו והּוא: ׁשאבאר,  ― ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
הּזה ׁשהּלאו ּבּקּבלה, ּובא הּמצות, מּכלל אחת מצוה ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהיא
זֹו אזהרה אחר הּכתּוב ּבא אחרּֿכ איׁש; לאׁשת ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָאזהרה
"מֹותֿיּומת אמרֹו: והּוא יהרג זה לאו על ׁשהעֹובר ְְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּובאר,

והּנאפת" הּנאף  הּכתּוב הׁשלים אחרּֿכ . ְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשאמרֹו ואמר, ּתנאים ּבֹו והתנה הּזה הענׁש ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאתּֿתֹורת
איׁש אׁשת אם חּלּוקים: ּבֹו יׁש והּנאפת" הּנאף ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ"מֹותֿיּומת
נערה היא ואם נׂשרפת; היא הרי ― ּבתּֿכהן היא ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹזֹו
ּבעּולה היא ואם נסקלת; היא הרי ― ּבתּולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹמארסה
הֹופכֹות הּמצות אין אבל ּבחנק. היא הרי ― ּכהן ּבת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹואינּה
יצאנּו לא ּבכלֿזה ּכי הּמיתה, סּוגי ּפרּוט עלֿידי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלרּבֹות

ּבסנהדרין אמרּו ּובפרּוׁש איׁש. אׁשת אּסּור הּכלמּגדר : ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
יׂשראל אתּֿבת הּכתּוב הֹוציא ― ונאפת נאף ּבכלל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהיּו
ׁשאּסּור ּבזה, לֹומר רצֹונם לׂשרפה. ּכהן ואתּֿבת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלסקילה,
"מֹותֿיּומת הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר והּוא הּכל, ּכֹולל איׁש ְִֵֵֶֶַַַַָָֹאׁשת
וקבע זֹו ּבמיתה הּכתּוב ׁשחּלק אּלא והּנאפת"; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּנאף
צרי היה אּלּו אבל סקילה. ּולמקצתן ׂשרפה ְְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָָָָלמקצתן
היינּו ּבּתֹורה, נזּכר ׁשהּוא מאחר הּמצוה ּדין ּפרּוט ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלמנֹות
ּכמצוה ּגֹולה" ― ּבׁשגגה "מּכהֿנפׁש למנֹות ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹצריכים

זֹו מצוה הלכֹות ּפרט ׁשהּכתּוב ּכיון אחת, והיה . ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
הּכהּו" ברזל "ואםּֿבכלי הּכתּוב: מהּֿׁשאמר :ּכ למנֹות ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָלנּו
יד ּבאבן "ואם אמרֹו: ― הּׁשנּיה והּמצוה אחת; מצוה ―ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ

הּׁש והּמצוה הּכהּו"; ּבּה "אֹואׁשרֿימּות אמרֹו: ― ליׁשית ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ
― הרביעית והּמצוה הּכהּו"; ּבֹו אׁשרֿימּות עץֿיד ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָבכלי
והּמצוה אתֿהרצח"; ימית הּוא הּדם "ּגאל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹאמרֹו:

והּמצוה יהּדפּנּו"; ּבׂשנאה "ואם אמרֹו: ― ְְְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַָָָהחמיׁשית
והּמצוה ּבצדּיה"; עליו אֹוֿהׁשלי" אמרֹו: ― ְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהּׁשּׁשית
והּמצוה בידֹו"; הּכהּו באיבה "אֹו אמרֹו: ― ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָהּׁשביעית
הדפֹו"; ּבלאֿאיבה ּבפתע "ואם אמרֹו: ― ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹהּׁשמינית
ּכלּֿכלי עליו אֹוֿהׁשלי" אמרֹו: ― הּתׁשיעית ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָוהּמצוה
בכלֿאבן "אֹו אמרֹו: ― העׂשירית והּמצוה צדּיה"; ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבלא
אמרֹו: ― הי"א והּמצוה ראֹות"; ּבלא ּבּה ְְְְְֲִֶַַָָָָֹאׁשרֿימּות
― הי"ב והּמצוה לֹו"; לאֿאֹויב והּוא וּימת עליו ְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹ"וּיּפל
― הי"ג והּמצוה אתֿהרצח"; העדה "והּצילּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאמרֹו:
והּמצוה עירֿמקלטֹו"; אל העדה אתֹו "והׁשיבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹאמרֹו:
והּמצוה הּגדל"; הּכהן עדֿמֹות ּבּה "ויׁשב אמרֹו: ― ְְְְִֵַַַַַַָָָָָֹֹהי"ד
― הט"ז והּמצוה הרצח"; יצא "ואםֿיצא אמרֹו: ― ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹהט"ו
עׂשינּו אּלּו הרצח" יׁשּוב הּגדל הּכהן מֹות "ואחרי ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹֹאמרֹו:
ליֹותר מּגיע הּמצות מנין היה ּומצוה, ּבכלֿמצוה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּכן
הּוא ׁשּכלֿזה לפי ּבטל, ׁשהּוא ּברּור זה ודבר ― ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמאלּפים
נפׁש מּכה ּדין היא: הּמנּויה הּמצוה והיא הּמצוה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּפרּוט
הּכתּובים ּדיני לפי ּבֹו לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי וזהּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשגגה,
"מצות" קראם ולא "מׁשּפטים" ה' קראם וכ ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹֹהאּלה.
על הּדם ּגאל ּובין הּמּכה ּבין העדה "וׁשפטּו ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹואמר:

האּלה". ְִִֵֶַָָהּמׁשּפטים

eלמקצת לב וׂשם ּגדֹולֹות" "הלכֹות ּבעל נתעֹורר ¿»ְְְְְֲִִֵֵַַָָָ
והתלּבט האּלה והתחילהענינים ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּפרׁשת נחלֹות, ּפרׁשת ּבמנינֹו: ואמר ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָָָלמנֹות
הרּבה מנה וכ רע. ׁשם מֹוציא ּפרׁשת ּוׁשבּועֹות, ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָנדרים
ולא ּבׁשלמּות הּזה הענין לֹו נתּברר ׁשּלא אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּפרׁשּיֹות,
מּקדם מנה מהּֿׁשּכבר הּפרׁשּיֹות ּבאֹותן מנה ּולפיכ ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹהּׂשיגֹו,
הּגיע הּזה, הּכלל מּזּולתנּו ׁשּנעלם ּולפי .ּבכ ׁשהרּגיׁש ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּבלי

ולא מצות, עׂשר אחד צרעת ּבמצות ׁשּמנה ׁשּזֹולכ ידע ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הלכֹות ּפרּוט אּלא אינֹו ּבּכתּוב מהּֿׁשּנזּכר וכל אחת, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמצוה
אדם ׁשּצרעת נצטּוינּו ׁשאנּו הּזה הּדבר ּפרּוׁש ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּותנאים.
הּטמאים: ּבֹו מהּֿׁשחּיבים ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמטּמאּתּו,
ׁשכינה. למחנה חּוץ ולצאת וקדׁשיו מןֿהּמקּדׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָלהתרחק
אינּה ואיזֹו מטּמאה צרעת איזֹו נדע לא ׁשאנחנּו ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאּלא
ׁשאם אתֿהּדין: ּולפרט לבאר הּכתּוב התחיל לכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמטּמאה,
טמא; זה הרי ― ּכ הּוא ואם טהֹור; זה הרי ― ּכ ְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָהּוא
ּובפרּוׁש מסּים. זמן אֹותֹו מעמידין ― ּכזה ּבמּצב הּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻואם

אמרּו   "לטּמאֹו אֹו "לטהרֹו :― ְְְְֲַַָ
ׁשהּמצוה הרי ― לטּמאֹו מצוה ּכ לטהרֹו, ׁשּמצוה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשם
הּדברים ּפרטי אבל טהֹור, אֹו טמא לֹו: ׁשּיאמרּו רק ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהיא
ׁשהם לפי למנֹותם, אין ― טהֹור אֹו טמא יהא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּבהם

הלכֹות. ּופרּוטי ְֲִֵֵָָּתנאים

‰מצות וזֹו להקריבֹו, אסּור מּום ׁשּבעל ּכאמרנּו, זה «¬≈ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
א הּמּומין. הם מה לדעת לנּו נׁשאר אּלא ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלאֿתעׂשה;
― ּכ הּדבר היה אּלּו ּכמצוה?! ומּום ּכלֿמּום נמנה ְְְְִִִֶַָָָָָָָָּכלּום

אנּוהיה ׁשאין ּכׁשם אּלא מּום. לׁשבעים קרֹוב מנינם ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

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

          
      

מּום, אינֹו ּומהּֿמהם מּום מהּֿמהם ― אתֿהּמּומין ִִֵֵֵֶֶֶַַַמֹונים
ּגם אין ּכ ― מּום ּבעל על ׁשהזהרנּו אתֿהאזהרה רק ְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻאּלא
אּלא טהֹור, ּומהּֿמהם טמא מהּֿמהם הּצרעת, סימני ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלמנֹות

 היא מה ּבאּור הּוא וכלֿהּׁשאר טמא; ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהּמצרע
מּמיני ומין ּכלֿמין למנֹות ראּוי זֹו ּדר ועל ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּצרעת.
אֹותֹו ׁשל ההלכֹות ּפרּוט מֹונים ואין אחת, ּכמצוה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻהּטמאֹות
ּכלל הבן מּמניננּו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּותנאיו, מןֿהּטמאֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻהּמין

ּבֹו. עֹוסקים ּבמהּֿׁשאנחנּו הּתו עּמּוד הּוא ּכי ְְְֲִִֶֶֶַַַַָזה,

ה'תש"ע אייר י"ג שלישי יום
הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

Úcחלקי מּׁשני היא ,הּצּוּויׁשהאזהרה «ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכלֹומר  איזה לעׂשֹות למצּוה ׁשּתצּוה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַֻ

לֹו: ותאמר לאכל ׁשּתצּוהּו ּכגֹון לעׂשֹותֹו; ׁשּלא אֹו ְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּדבר
א ּתאכל. אל לֹו: ותאמר מאכל להּמנע ׁשּתצּוהּו אֹו ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹֹאכל:
יחד; האּלה הענינים אתֿׁשני הּכֹולל ׁשם הערבי ּבּלׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

ההּגיֹון ּבתֹורת הּמדּברים זאת הזּכירּו ּוכבר  ְְְְְִִִִַַַַָָֹ
להם אין והאזהרה הּצּוּוי "אבל האּלה: ּכּדברים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָואמרּו
ּגם לקראם הצרכנּו ּולפיכ הּכֹוללם, ׁשם הערבי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֻּבּלׁשֹון

הּצּוּוי והּוא: מהם, אחד ּבׁשם ׁשניהם  ְְְִֵֵֵֶֶֶַָ
      ,ל נתּבאר הּנה ."ְְִִֵֵָ
הם". אחד ענין והּצּוּוי ׁשהאזהרה הּמּלה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

מּלת היא לאזהרה המׁשּמׁשת הערבי ּבּלׁשֹון ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהמפרסמת
ּכלֹומר: ּבכלֿלׁשֹון, ספק ּבלי מצּוי עצמֹו זה וענין ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ"לא",
אפֹוא ּברּור יעׂשה. ׁשּלא אֹו ׁשּיעׂשה למצּוה ּתצּוה ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשאּתה
ּדברים מחלט: צּוּוי ׁשּתיהן לאֿתעׂשה ּומצות עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשּמצות
ׁשל הּׁשם מּלעׂשֹותם. ׁשהזהרנּו ּודברים לעׂשֹותם, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּנצטּוינּו
אּלה ׁשל והּׁשם עׂשה, מצות ― לעׂשֹותם ׁשּנצטּוינּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאּלה
יחד הּכֹוללם והּׁשם לאֿתעׂשה; מצות ― עליהם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻׁשהזהרנּו

ּגזרה ― העברי ּבּלׁשֹון חכמים קֹוראים וכ , ְְְְֲִִִִֵַָָָָָ
.מל ּגזרת לאֿתעׂשה: אֹו עׂשה ׁשּתהיה ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלֿמצוה,

Ï‡,מּנֹוׂשא נׂשּוא ׁשּתׁשלל והּוא: אחר, ענין היא הּׁשלילה ¬»ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּפלֹוני אכל לא ׁשּתאמר: ּכגֹון ּכלל, צּוּוי ׁשּום ּבזה ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹואין

ו ׁשמעֹוןאתמֹול אבי ראּובן ואין אתֿהּיין, ּפלֹוני ׁשתה לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
אין צּוּוי ריח ואפּלּו ׁשלילה, הּוא ׁשּכלֿזה ― ּבזה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
א "מא", מּלת היא לרב ּבערבית ׁשֹוללים ׁשּבּה והּמּלה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹּבֹו.
הרי העברים אבל "ּבלי". ּובמּלת "לא", ּבמּלת ּגם ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָׁשֹוללים
מזהירים; ּגם ׁשּבּה עצמּה, "לא" מּלת ּבאֹותּה ׁשלילתם ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹלרב
מןֿ אליה ּומהּֿׁשּמתחּבר "אין" ּבמּלת ּגם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוׁשֹוללים

וזּולתם. ו"אינכם" ו"אינם" "אינֹו" ְְְְִִֵֵֵֶַָָָהּכּנּויים:

 :‰ÏÈÏM‰:אמרֹו ּכגֹון "לא" ּבמּלת ּבעברי «¿ƒ»ְְְְְִִִַָֹ
ּביׂשראל עֹוד נביא ְְְִִֵָָָֹ"ולאֿקם

ּכמׁשה"  "ויכּזב אל איׁש "לא ;  ; ְִִֵֵֶַֹֹ
צרה" ּפעמים "לאֿתקּום  "איׁש "ולאֿעמד ; ְֲִִַַַָָָָֹֹ

  "מּמּנּו ולאֿזע "ולאֿקם ;   ְְִֶָָֹֹ

"ואדם אמרֹו: ּכגֹון "אין", ּבמּלת והּׁשלילה רּבים. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָוכאּלה
אין"  "מאּומה יֹודעים אינם "והּמתים ; ְְְִִִֵֵַַָָ

 .ּכן ּגם רּבים ְִֵַַָָוזּולתם

‰p‰:והּוא לאזהרה, הּׁשלילה ּבין ההבּדל ל נתּבאר ƒ≈ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשהאזהרה ּפעל אּלא ואינּה הּצּוּוי מענין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

האזהרה; ּכ לעתיד, לעֹולם ׁשהּצּוּוי ּכׁשם ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבצּוּוי,
ואין האזהרה. וכ ― לעבר הּצּוּוי יהא ׁשּבּלׁשֹון יּתכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
ונֹוׂשא לנׂשּוא זקּוק הּסּפּור ּכי לסּפּור, צּוּוי להכניס ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָאפׁשרּות

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבעצמֹו, ׁשלם ּדּבּור ׁשּנתחּברּווהּצּוּוי ּבּספרים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכ לא אבל ּבּסּפּור. האזהרה ּגם ּתּכנס לא וכן ;ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹלכ
ּבעבר ותׁשלל ּבּסּפּור ּתּכנס ׁשהּׁשלילה לפי ― ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּׁשלילה
התּבֹוננּות. עלֿידי מעצמֹו ּברּור וכלֿזה ּובהוה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובעתיד

ÔÂÈkאתֿהּלאוין למנֹות אין ּפנים ּבׁשּום ― ּכן ׁשהּדבר ≈»ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מעצמֹו ּדבר וזה לאֿתעׂשה. מצות ּבין ׁשלילה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשהם

מֹופת עליו צרי ּבברּורׁשאין מהּֿׁשהזּכרנּו זּולת , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּוביןעניני האזהרה ּבין להבּדיל ּכדי הּבּטּויים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּׁשלילה          ְִַָ
.

C‡תצא "לא ׁשּמנה: ,לכ והּגיע זאת ידע לא זּולתנּו «ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֹ
העבדים" ּכצאת  ׁשלילה ׁשּזֹו ידע ולא ; ְְְֲִִֵֶַָָָָֹ

מּכה ּדן ׁשה' והּוא: ׁשאסּביר, ּכמֹו הענין ּובאּור אזהרה. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא
אחד ההּכאה ּבׁשעת ׁשחּסרֹו הּכנענים אמתֹו אֹו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָעבּדֹו

אברים מראׁשי  היה לחפׁשי; יֹוצא ׁשהּוא ― ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
מּכלֿׁשּכן עברּיה ּבאמה הּוא ׁשּכ ּבדעּתנּו, עֹולה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאפֹוא

ּכנעני מעבד  וׁשהיא , חּסרּה אם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָ
מּמּנּה ׁשלל לפיכ ― לחפׁשי יֹוצאת אברים מראׁשי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאחד
אין אמר: ּכאּלּו העבדים", ּכצאת תצא "לא ּבאמרֹו: זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּדין
הּנה ― מאבריה אבר ּכׁשּמחּסרּה לחפׁשי להֹוציאּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָחֹובה
מֹוסרי ּפרׁשּו וכ אזהרה. לא א מּמּנה, מסּים ּדין ׁשלילת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻזֹו

ּבּמכלּתא ואמרּו הּקּבלה ּכצאת תצא "לא : ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ
ׁשהּכנענים ּכדר אברים ּבראׁשי יֹוצאה אינּה ― ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעבדים"
הּנׁשלל מסּים ּדין ׁשלילת ׁשּזֹו ,ל נתּבאר הּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻיֹוצאים.

הּדבר. על הזהיר ׁשהּוא לא ְִִִֶֶַַָָָֹמּמּנה,

ÔÈ‡Âהע ּכצאת תצא "לא אמרֹו: ּבין ּוביןהבּדל בדים" ¿≈ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ
הּוא" טמא הּצהב לּׂשער הּכהן "לאֿיבּקר ְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאמרֹו:

  ׁשּבא והּוא אזהרה; לא ּבלבד, ׁשלילה ׁשהּוא ,ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ
הסּגר צרי אינֹו זה סימן ׁשעם להֹודיענּו:  ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

       

" אמרֹו: וכן טמא. הּוא ּכי ּבֹו, יסּתּפק ולא ְְְְִִֵֵֵַָָֹ
           יּומתּו ְֹלא

חּפׁשה" ּכיֿלא  ׁשלילה ּכן ּגם ׁשהּוא לפי ― ְְִִִֵֶַָָָֹֻ
ּכיון מיתה חּיבים ׁשאינם אֹומר: הּוא ׁשּכן אזהרה. ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא

חרּותּה נׁשלמה ׁשּלא  לתרּגם ואין , ְְְְְִֵֵֵֶַָָֹ
יקּתּלא" "לא ולֹומר אתֿזה מענין יצא ׁשּבכ , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
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פג           
      

מּום, אינֹו ּומהּֿמהם מּום מהּֿמהם ― אתֿהּמּומין ִִֵֵֵֶֶֶַַַמֹונים
ּגם אין ּכ ― מּום ּבעל על ׁשהזהרנּו אתֿהאזהרה רק ְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻאּלא
אּלא טהֹור, ּומהּֿמהם טמא מהּֿמהם הּצרעת, סימני ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלמנֹות

 היא מה ּבאּור הּוא וכלֿהּׁשאר טמא; ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהּמצרע
מּמיני ומין ּכלֿמין למנֹות ראּוי זֹו ּדר ועל ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּצרעת.
אֹותֹו ׁשל ההלכֹות ּפרּוט מֹונים ואין אחת, ּכמצוה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻהּטמאֹות
ּכלל הבן מּמניננּו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּותנאיו, מןֿהּטמאֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻהּמין

ּבֹו. עֹוסקים ּבמהּֿׁשאנחנּו הּתו עּמּוד הּוא ּכי ְְְֲִִֶֶֶַַַַָזה,

ה'תש"ע אייר י"ג שלישי יום
הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

Úcחלקי מּׁשני היא ,הּצּוּויׁשהאזהרה «ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכלֹומר  איזה לעׂשֹות למצּוה ׁשּתצּוה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַֻ

לֹו: ותאמר לאכל ׁשּתצּוהּו ּכגֹון לעׂשֹותֹו; ׁשּלא אֹו ְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּדבר
א ּתאכל. אל לֹו: ותאמר מאכל להּמנע ׁשּתצּוהּו אֹו ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹֹאכל:
יחד; האּלה הענינים אתֿׁשני הּכֹולל ׁשם הערבי ּבּלׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

ההּגיֹון ּבתֹורת הּמדּברים זאת הזּכירּו ּוכבר  ְְְְְִִִִַַַַָָֹ
להם אין והאזהרה הּצּוּוי "אבל האּלה: ּכּדברים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָואמרּו
ּגם לקראם הצרכנּו ּולפיכ הּכֹוללם, ׁשם הערבי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֻּבּלׁשֹון

הּצּוּוי והּוא: מהם, אחד ּבׁשם ׁשניהם  ְְְִֵֵֵֶֶֶַָ
      ,ל נתּבאר הּנה ."ְְִִֵֵָ
הם". אחד ענין והּצּוּוי ׁשהאזהרה הּמּלה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

מּלת היא לאזהרה המׁשּמׁשת הערבי ּבּלׁשֹון ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהמפרסמת
ּכלֹומר: ּבכלֿלׁשֹון, ספק ּבלי מצּוי עצמֹו זה וענין ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ"לא",
אפֹוא ּברּור יעׂשה. ׁשּלא אֹו ׁשּיעׂשה למצּוה ּתצּוה ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשאּתה
ּדברים מחלט: צּוּוי ׁשּתיהן לאֿתעׂשה ּומצות עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשּמצות
ׁשל הּׁשם מּלעׂשֹותם. ׁשהזהרנּו ּודברים לעׂשֹותם, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּנצטּוינּו
אּלה ׁשל והּׁשם עׂשה, מצות ― לעׂשֹותם ׁשּנצטּוינּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאּלה
יחד הּכֹוללם והּׁשם לאֿתעׂשה; מצות ― עליהם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻׁשהזהרנּו

ּגזרה ― העברי ּבּלׁשֹון חכמים קֹוראים וכ , ְְְְֲִִִִֵַָָָָָ
.מל ּגזרת לאֿתעׂשה: אֹו עׂשה ׁשּתהיה ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלֿמצוה,

Ï‡,מּנֹוׂשא נׂשּוא ׁשּתׁשלל והּוא: אחר, ענין היא הּׁשלילה ¬»ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּפלֹוני אכל לא ׁשּתאמר: ּכגֹון ּכלל, צּוּוי ׁשּום ּבזה ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹואין

ו ׁשמעֹוןאתמֹול אבי ראּובן ואין אתֿהּיין, ּפלֹוני ׁשתה לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
אין צּוּוי ריח ואפּלּו ׁשלילה, הּוא ׁשּכלֿזה ― ּבזה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
א "מא", מּלת היא לרב ּבערבית ׁשֹוללים ׁשּבּה והּמּלה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹּבֹו.
הרי העברים אבל "ּבלי". ּובמּלת "לא", ּבמּלת ּגם ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָׁשֹוללים
מזהירים; ּגם ׁשּבּה עצמּה, "לא" מּלת ּבאֹותּה ׁשלילתם ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹלרב
מןֿ אליה ּומהּֿׁשּמתחּבר "אין" ּבמּלת ּגם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוׁשֹוללים

וזּולתם. ו"אינכם" ו"אינם" "אינֹו" ְְְְִִֵֵֵֶַָָָהּכּנּויים:

 :‰ÏÈÏM‰:אמרֹו ּכגֹון "לא" ּבמּלת ּבעברי «¿ƒ»ְְְְְִִִַָֹ
ּביׂשראל עֹוד נביא ְְְִִֵָָָֹ"ולאֿקם

ּכמׁשה"  "ויכּזב אל איׁש "לא ;  ; ְִִֵֵֶַֹֹ
צרה" ּפעמים "לאֿתקּום  "איׁש "ולאֿעמד ; ְֲִִַַַָָָָֹֹ

  "מּמּנּו ולאֿזע "ולאֿקם ;   ְְִֶָָֹֹ

"ואדם אמרֹו: ּכגֹון "אין", ּבמּלת והּׁשלילה רּבים. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָוכאּלה
אין"  "מאּומה יֹודעים אינם "והּמתים ; ְְְִִִֵֵַַָָ

 .ּכן ּגם רּבים ְִֵַַָָוזּולתם

‰p‰:והּוא לאזהרה, הּׁשלילה ּבין ההבּדל ל נתּבאר ƒ≈ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשהאזהרה ּפעל אּלא ואינּה הּצּוּוי מענין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

האזהרה; ּכ לעתיד, לעֹולם ׁשהּצּוּוי ּכׁשם ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבצּוּוי,
ואין האזהרה. וכ ― לעבר הּצּוּוי יהא ׁשּבּלׁשֹון יּתכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
ונֹוׂשא לנׂשּוא זקּוק הּסּפּור ּכי לסּפּור, צּוּוי להכניס ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָאפׁשרּות

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבעצמֹו, ׁשלם ּדּבּור ׁשּנתחּברּווהּצּוּוי ּבּספרים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכ לא אבל ּבּסּפּור. האזהרה ּגם ּתּכנס לא וכן ;ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹלכ
ּבעבר ותׁשלל ּבּסּפּור ּתּכנס ׁשהּׁשלילה לפי ― ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּׁשלילה
התּבֹוננּות. עלֿידי מעצמֹו ּברּור וכלֿזה ּובהוה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובעתיד

ÔÂÈkאתֿהּלאוין למנֹות אין ּפנים ּבׁשּום ― ּכן ׁשהּדבר ≈»ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מעצמֹו ּדבר וזה לאֿתעׂשה. מצות ּבין ׁשלילה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשהם

מֹופת עליו צרי ּבברּורׁשאין מהּֿׁשהזּכרנּו זּולת , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּוביןעניני האזהרה ּבין להבּדיל ּכדי הּבּטּויים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּׁשלילה          ְִַָ
.

C‡תצא "לא ׁשּמנה: ,לכ והּגיע זאת ידע לא זּולתנּו «ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֹ
העבדים" ּכצאת  ׁשלילה ׁשּזֹו ידע ולא ; ְְְֲִִֵֶַָָָָֹ

מּכה ּדן ׁשה' והּוא: ׁשאסּביר, ּכמֹו הענין ּובאּור אזהרה. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא
אחד ההּכאה ּבׁשעת ׁשחּסרֹו הּכנענים אמתֹו אֹו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָעבּדֹו

אברים מראׁשי  היה לחפׁשי; יֹוצא ׁשהּוא ― ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
מּכלֿׁשּכן עברּיה ּבאמה הּוא ׁשּכ ּבדעּתנּו, עֹולה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאפֹוא

ּכנעני מעבד  וׁשהיא , חּסרּה אם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָ
מּמּנּה ׁשלל לפיכ ― לחפׁשי יֹוצאת אברים מראׁשי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאחד
אין אמר: ּכאּלּו העבדים", ּכצאת תצא "לא ּבאמרֹו: זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּדין
הּנה ― מאבריה אבר ּכׁשּמחּסרּה לחפׁשי להֹוציאּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָחֹובה
מֹוסרי ּפרׁשּו וכ אזהרה. לא א מּמּנה, מסּים ּדין ׁשלילת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻזֹו

ּבּמכלּתא ואמרּו הּקּבלה ּכצאת תצא "לא : ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ
ׁשהּכנענים ּכדר אברים ּבראׁשי יֹוצאה אינּה ― ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעבדים"
הּנׁשלל מסּים ּדין ׁשלילת ׁשּזֹו ,ל נתּבאר הּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻיֹוצאים.

הּדבר. על הזהיר ׁשהּוא לא ְִִִֶֶַַָָָֹמּמּנה,

ÔÈ‡Âהע ּכצאת תצא "לא אמרֹו: ּבין ּוביןהבּדל בדים" ¿≈ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ
הּוא" טמא הּצהב לּׂשער הּכהן "לאֿיבּקר ְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאמרֹו:

  ׁשּבא והּוא אזהרה; לא ּבלבד, ׁשלילה ׁשהּוא ,ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ
הסּגר צרי אינֹו זה סימן ׁשעם להֹודיענּו:  ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

       

" אמרֹו: וכן טמא. הּוא ּכי ּבֹו, יסּתּפק ולא ְְְְִִֵֵֵַָָֹ
           יּומתּו ְֹלא

חּפׁשה" ּכיֿלא  ׁשלילה ּכן ּגם ׁשהּוא לפי ― ְְִִִֵֶַָָָֹֻ
ּכיון מיתה חּיבים ׁשאינם אֹומר: הּוא ׁשּכן אזהרה. ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא

חרּותּה נׁשלמה ׁשּלא  לתרּגם ואין , ְְְְְִֵֵֵֶַָָֹ
יקּתּלא" "לא ולֹומר אתֿזה מענין יצא ׁשּבכ , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

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



פד          
      

ּכיֿלא יּומתּו "לא ּכאן: אמרֹו ּכי האזהרה. לענין ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹֹהּׁשלילה
מות" חטא לּנערה "אין אמרֹו: ּכמֹו חּפׁשה"   ְְְֲֵֵֶַַָָָָָֻ

ּכאן מהם ׁשלל ּכ האנס; ּבגלל הּמיתה חּיּוב מּמּנה ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשלל
חטא להם אין אמר: ּכאּלּו העבדּות, ּבגלל הּמיתה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָחּיּוב
וכעדתֹו" כקרח "ולאֿיהיה אמרֹו: וכן חּפׁשה. לא ּכי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֻמות,

  ׁשלילה ׁשהּוא חכמים ּופרׁשּו ׁשלילה. הּוא ―ְְְֲִִִֵֶָָָ
ואמרּו ענינֹו ּובררּו  יתעּלה ׁשהּוא : ְְְְְִִֵֶֶַָָ

לעצמֹו ויבּקׁשּה הּכהּנה על וטֹוען ׁשּכלֿהּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהׁשמיענּו
  ,ועדתֹו לקרח מהּֿׁשארע לֹו יארע לא ―ְֱֲֵֶֶַַַַַָֹֹ

ּדּבר "ּכאׁשר ענׁשֹו יהיה אּלא ― והּׂשרפה הּבליעה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכלֹומר:
לֹו" מׁשה ּביד ה'       ְֶַֹ

  ו הּצרעת; אליו:ּכלֹומר: יתעּלה אמרֹו זהּו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
"ּבחיק יד "הבאֿנא  מּמהּֿׁשארע ראיה והביאּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
יהּודה מל לעּזּיה     ְְִֶֶָָֻ

         .
אחרת ּדעה ׁשּמצאנּו ואףֿעלּֿפי סנהדרין ּבּגמרא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּֿבלא עֹובר ּבמחלקת "ּכלֿהּמחזיק אמרם: והּוא ,ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹֹ
על זה הרי ― וכעדתֹו" כקרח ולאֿיהיה ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹתעׂשה,
אבל זה; ּבענין ּדקרא ּפׁשטּה ׁשּכ לא הּתֹוכחה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּדר

זה ענין על ּכמֹוהאזהרה אחר, לאו ּתחת נכללת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבמקֹומֹו ׁשאבאר  . ְֲִֵֶָ

ÔÈ‡הּׁשלילה ּבין להבּדיל אפׁשר ידיו ׁשעל ּדבר ׁשּום אפֹוא ≈ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּכיון מןֿהּמּלה, לא אבל הּדברים, מענין חּוץ ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹלאזהרה
מּלת והיא אחת, מּלה ּבעברית והאזהרה הּׁשלילה ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּמּלת
ואז הּדברים ּבענין הבנה ּתהא ׁשּלּמעּין הכרח, ולכן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ"לא".
אזהרה, הּוא לאו ואיזה ׁשלילה הּוא לאו איזה ּבקּלּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָיּׂשיג
הּׁשלֹום, עליהם חכמים, העירּו ּוכבר מּקדם. ׁשּבארנּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכמֹו
ּביניהם ׁשּנפלה ּבּמחלקת אצלם ּבמהּֿׁשּמצאנּו זה ענין ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל
ּבאמרֹו וזה אזהרה, אֹו ׁשלילה הּוא אם הּלאוין מן ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָּבלאו
ערּפֹו מּמּול אתֿראׁשֹו "ּומלק העֹוף: חּטאת על ְְִִֶֶַַַַַָָָיתעּלה

ולאֿיבּדיל"  המדּבר והּוא ּדידן, ּתּנא הּנה . ְְְְִִִֵֵַַַַַָֹ
הבּדיל אם אֹומר: הּוא ולכן אזהרה, ׁשּזֹו סֹובר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּמׁשנה,

   ׁשהּלאו זה לפי יֹוצא ּפסל. ―ְִֵֶֶַַָָ
― אתֿהראׁש ּכׁשהבּדיל ׁשּכן לאֿתעׂשה; מצות יהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּזה
ּברּבי אלעזר רּבי אבל ּדבׁש. אֹו ׂשאֹור הקריב ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָּפסל,

ׁשלילה הּזה ׁשהּלאו סֹובר, ׁשמעֹון ולא ְְְִִֵֶֶַַָָֹ
צרי ׁשאינֹו ― יבּדיל" "לא אמרֹו: וׁשּפרּוׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹאזהרה,

אֹותֹו ׁשּיחּת מסּפיק אּלא הראׁש, ׁשעּור,להבּדיל ּבאיזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּבּגמרא אמרּו וכ ּדעּתֹו. לפי ּכׁשר ― הבּדיל אם ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּולפיכ

ׁשמעּתיזבחים ׁשמעֹון: ּברּבי אלעזר רּבי היה אֹומר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
צרי אינֹו ― יבּדיל" "לא מאי העֹוף; ּבחּטאת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹׁשּמבּדילין
ּגּבי מעּתה, אּלא ואמרּו: אּלּו ּדברים על והקׁשּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהבּדיל.

" ּדכתיב: נּמי, ּבֹור   "יכּסּנּו ולא  ְְְִִִֶַַֹ
נּמי הכי ― והיתה לכּסֹות?! צרי ּדאינֹו ְְְְִִִֵַַָָָָ

ּדבעי מּכלל ― יׁשּלם" הּבֹור "ּבעל ּדכתיב: התם ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהּתׁשּובה:
זֹו אם הּדברים, מענין ראיה ׁשּמביאים נתּבאר, הּנה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכּסּוי.

― יבּדיל" "לא ׁשאמרֹו עֹוד ונתּבאר אזהרה. אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹׁשלילה
יתּבאר ּומּכאן הּמׁשנה, ׁשאמרה ּכמֹו לאֿתעׂשה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצות
לאֿיבּדיל" ּבכנפיו אתֹו "וׁשּסע העֹוף: ּבעֹולת ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹׁשאמרֹו

  הֹואיל ׁשלילה, ׁשהּוא לפי למנֹותֹו, אין ―ְְְִִִִֵֶָ
ּבעֹולת ׁשאמר ּכיון ׁשּכן, ּכׁשר. ― הבּדיל אם הּכל: ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּולדברי

לנתחיו" אתֹו "ונּתח ּבהמה:  ,ּבדעּתנּו עֹולה היה , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
אּלא להבּדיל, צרי אינֹו אמר: לפיכ ,ּכ העֹוף עֹולת ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּגם
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכׁשר, ― הבּדיל ואם ּבלבד; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָוׁשּסע

„BÚ:אמרֹו ׁשלילה ּבגדר ׁשהם האּלה הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּכלל
יּפדה" לא מןֿהאדם יחרם אׁשר "ּכלֿחרם  ֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ּתדע אם ― אזהרה לא ― ׁשלילה ׁשּזֹו ל ויתּבאר ,ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבדמים ּדן ּכבר ׁשהּכתּוב והּוא: הּזה, הּדבר מּובן ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָמהּו
נקבה, אֹו זכר היֹותֹו ּולפי הּנער ּגיל לפי ּבערכים ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶַָָָָָָקצּובים

ּבין זה ּבענין הבּדל "ערואין אֹו עלי", "ערּכי ׁשאמר: ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּוא מה הּפלֹוני אֹותֹו רֹואים אנּו הרי ― עלי" ְְֲִִִֵַַָָָּפלֹוני
אדם הּוא הּנער ואם .לכ ּבהתאם ויׁשּלם ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומהּֿגילֹו,
אמר ּדינֹו ּגמר ואחר ּדינֹו, ונפסק ּדין ּבית מיתת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָׁשּנתחּיב
לׁשּלם יתחּיב לא זה הרי ― עלי" זה ער" ׁשהּוא: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמי
ׁשּנגמר מעת ער לֹו ׁשאין ּכמת חׁשּוב ׁשהּוא לפי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּכלּום,
לֹו אין ּכלֹומר: יּפדה", "לא ּבאמרֹו ׁשרצה הענין וזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּדינֹו.
מּדיני ּדין וזהּו לׁשּלם. הּמערי אֹותֹו ׁשּיצטר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּפדיֹון,
ּולׁשֹון אזהרה. אינֹו אבל הּכתּוב, ׁשּזכרֹו והלכֹותם ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָהערכים

הּמׁשנה    נּדר לא להרג והּיֹוצא הּגֹוסס : ְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹ
הּתלמּוד ּופרׁש .נער ולא ׁשּיהא ּבתנאי ׁשּזה : ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

הּמכלּתא ּולׁשֹון להרג. יׂשראל ׁשל ּדין מּבית יֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
:ׁשּנאמר ּפדיֹון, להם אין ּדין ּבית מיתת חּיבי :ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

יּומת". מֹות יּפדה לא מןֿהאדם יחרם אׁשר ֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ"ּכלֿחרם
ׁשהּלאו ּבארּו אי ּבּה, העּיּון ּובעמק הּלׁשֹון ּבדּיּוק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהתּבֹונן
ולא ּפדיֹון" להם "אין ּבאמרם: אזהרה ולא ׁשלילה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהּזה
ּבארּו עצמֹו הּזה אתֿהענין אֹותם". ּפֹודין "אין ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָאמרּו:
ּדין, ּבית מיתת למחּיבי מּנין ואמרּו: ערכים ּבפרׁשת ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻּבּספרא

"ערּכֹולאחד ׁשאמר .  ׁשּלא עלי", ְְֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאינֹו מּנין ּכלֹומר: יּפדה", "לא לֹומר: ּתלמּוד ּכלּום? ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹאמר
ׁשאני עד הּבאּור ּבתכלית זה ענין ּבארנּו ּוכבר .ער ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָחּיב
ההבנה לקׁשה לא אפּלּו מסּפק ּדבר נׁשאר ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻאֹומר,

אדם. ְִֵֶָָׁשּבבני

ÔÂÈkּבּתֹורה המׁשּמׁשֹות ׁשהּמּלים ּדע זה, ּבענין ׁשּדּברנּו ≈»ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָ
עליו מהּֿׁשהזהיר וכל מּלים, ארּבע הן ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלאזהרה
'הּׁשמר' והן: לאֿתעׂשה. מצות נקרא: אּלּו מארּבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבאחת

אמרּו ּובפרּוׁש ו'לא'. 'אל' ּו'פן', ּכלֿמקֹום : ְְְֵֶַָָָֹ
מ אּלא אינֹו ― ו'לא' ו'אל' 'ּפן' 'הּׁשמר', צותׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

‡הּׁשער ּכּונת ּתׁשלם ׁשּבֹו אחד, ּדבר לבאר לנּו נׁשאר ¬»ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
אֹותנּו וחּיב ּבּתֹורה ׁשּבאר ׁשּכלֿמקֹום והּוא: ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזה,
ּופלֹוני ּפלֹוני מעׂשה מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלֿידי עצמנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלנּקֹות
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לאֿתעׂשה, מצות מּכלל נמנה הּמעׂשה אֹותֹו הרי ―ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹ
ּכי אזהרה. ולא ׁשלילה הּוא ּבֹו ׁשּנאמר ׁשהּלאו ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאףֿעלּֿפי
ּכ עׂשיתי לא אני ונאמר: מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלינּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹמּׁשהּטיל
ֿוכהּכ אֹותֹו ׁשעׂשּית ּבהכרח, נֹודע ― ּכ עׂשיתי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹולא

הּכתּוב ׁשחּיבנּו ּכגֹון וזה עליה, מזהרים   ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֻ
  ולא מּמּנּו באני "לאֿאכלּתי ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

למת" מּמּנּו נתּתי ולא ּבטמא מּמּנּו בערּתי  ― ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
עליו, מזהרים מאּלּו ּומעׂשה ׁשּכלֿמעׂשה מּזה: ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמׁשמע

אּלּו. מצות על ּכׁשּנדּבר ּבמקֹומֹו זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹויתּבאר

הּתׁשיעי: והעׂשה,הּכלל הּלאוין עצם את למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
עליהם. וׁשמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻאּלא

,Úc:ּדברים ּבארּבעה הם ואזהרֹותיה הּתֹורה ׁשּכלֿצּוּויי «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
אֹותנּו ׁשּצּותה וזהּו ּובדּבּור. ּבמּדֹות ּבמעׂשים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּבדעֹות,
ּבּיחּוד. להאמין ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדעה, איזֹו ּולקּבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלהאמין
אֹותנּו ׁשהזהירה אֹו ויראתֹו; יתעּלה הּׁשם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּובאהבת
ׁשּיׁש ּבּדעה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדעה, ּבאיזֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמּלהאמין
ּכגֹון מעׂשה, ּבאיזה אֹותנּו צּותה וכן לזּולתֹו. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹאלהּות
אֹו אתֿהּמקּדׁש; ולבנֹות אתֿהּקרּבנֹות להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
מּלהקריב ׁשהזהרנּו ּכגֹון מעׂשה, מאיזה אֹותנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהזהירה

לּנעבד ּומּלהׁשּתחות יתעּלה זּולתֹולזּולתֹו . ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון מּדה, ּבאיזֹו להתנהג אֹותנּו צּותה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
אמרֹו: והּוא ּובאהבה, ּבחמלה ּברחמנּות, ּבחסד, ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָּבצדקה

"ּכמֹו לרע "ואהבּת  מאּלּו ׁשהזהירתנּו אֹו ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
הּדם ּוגאּלת והּנקימה הּנטירה על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֻֻמּדֹות,
אֹותנּו ׁשּצּותה אֹו ׁשאבאר. ּכמֹו הרעֹות, מןֿהּמּדֹות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָוזּולתן
ּולהתּפּלל לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדבר, איזה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבאמירת
מּמהּֿׁשאבאר; ּבזה וכּיֹוצא העונֹות על ּולהתוּדֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאליו
ׁשבּועת על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדבר, איזה מאמירת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוהזהירתנּו

וזּולתן. והּקללה הרע ּולׁשֹון והרכילּות ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּׁשקר

Ì‡אתֿהענינים למנֹות ראּוי הרי אּלּו, ענינים הּׂשגּו ƒְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֻ
אֹו מעׂשה ׁשאּלה ּבין עליהם, מזהרים אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻֻׁשּמצּוים
ׁשּבאּו הּצּוּוין לרּבּוי להּביט ואין מּדה. אֹו ּדעה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּדּבּור
האזהרֹות לרּבּוי אֹו ּב"עׂשה"; המדּבר אם הענין, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻּבאֹותֹו
ּבלבד לחּזּוק ּכּלם ּכי ― ּב"לאו" המדּבר אם ּבענינֹו, ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֻֻׁשּבאּו

   ענין ּבאֹותֹו יבֹוא ׁשּפעמים לפי .ְְְְִִִֶָָָ
צּוּוי אחרי צּוּוי ּבֹו יבֹוא וכן לחּזּוק, לאו אחרי לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָעצמֹו
הענינים ּבחּלּוק חכמים מאמר ּתמצא אּלאֿאםּֿכן ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָלחּזּוק.
ּכֹולל ּכלֿעׂשה אֹו מאּלּו ׁשּכלֿלאו המפרׁשים, ל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָויבארּו
אז הרי ― האחר העׂשה אֹו הּלאו ׁשּכֹולל ּכענין ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹענין
ּבא אּלא לחּזּוק נׁשאר לא אז ּכי ספק, ּבלי למנֹותֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹראּוי

הּכתּוב ׁשּפׁשט אףֿעלּֿפי ענין, ׁשהםלתֹוספת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּפסּוק ׁשאיזה אֹומרים אנּו אין ׁשאנחנּו לפי אחד. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבענין
ּכ על לנּו ּכׁשאין אּלא ענין לתֹוספת ואינֹו לחּזּוק ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנכּפל
קּבלה, נמצא אם אבל הּקּבלה; נֹוׂשאי המפרׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּדברי
החֹוזר והּצּוּוי ּפלֹוני, ענין ּכֹולל הּלאו אֹו הּזה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּצּוּוי

ׁשּלא והאמת: הּנכֹון זה הרי ― אחר ענין ּכֹולל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹונכּפל
ּפסּוק עצמֹונכּפל ּבפני אתֿזה למנֹות ראּוי ואז לענין, אּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּתכלית הרי ― נֹוסף ענין אין אם אבל עצמֹו. ּבפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואתֿזה
ּכיון מאד, חמּור הּזה ׁשהעון להֹודיע, ּבא וגם לחּזּוק; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּכפל
ּדין להׁשלמת ׁשּנכּפל אֹו אזהרה, אחר אזהרה ּבֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּבאה

הּמצוה      ללמד ּכדי אֹו , ְְְִִֵַָֹ
ואֹומר: הּתלמּוד ׁשּמבאר ּכמֹו אחרת, ּבמצוה ּדין איזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּמּנּו

מפנה    מּמּנּו לדּון להּקיׁש, ― ְְִִֶֶַָֻ
העירּו הּׁשלֹום, עליהם ׁשחכמים, מצאנּו ּוכבר ׁשוה. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּגזרה

הּׁשני ּבּפרק ּפסחים ּבּגמרא זה ענין לאחדעל וכּונּו , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּכבר ׁשהאזהרה ּכיון נכּפל, הּוא הּנראה ׁשּלפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּלאוין
ּכ על ואמרּו נֹוסף, ּבענין להקימֹו ּובּקׁשּו מּזּולתֹו, ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָנלמדה
ואימא אׁשי: לרב רבינא לּה אמר וקׁשיה: טענה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבדר

    ?לאוין ּבׁשני עליו ְֲִִֵַָָָֹלעבר
אחר, ּבענין הּזה אתֿהּלאו להקים רֹוצה ׁשאּתה זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
מתּבּקׁש מּדּוע ― האחר מןֿהּלאו ׁשּנלמד ּכענין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
העֹוׂשה ׁשּיהא ּכדי עצמֹו, ענין ּבאֹותֹו נכּפל ׁשּמא זה? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמֹוצא
לּה: אמר הּתׁשּובה: ּובאה לאוין?! ּבׁשני חּיב הּדבר ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָאֹותֹו

ּכלֿהיכא למדרׁש ּדאּכא   ְְְִִֵַָָָ
    מֹוקמינן ולא ּדרׁשינן, ― ְְְִִַַָָ

   נתּבאר הּנה יּתירי. ְְִִִֵֵֵֵַָָּבלאוי
נקרא: הּוא הרי ― ענין לתֹוספת ּבא ׁשּלא ׁשּכלֿלאו ,ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹל

יתר ׁשאמרּו ואףֿעלּֿפי נכּפל. ׁשהּוא ּכלֹומר: , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
לאו הּוא ּבכלֿזאת הרי ― לאוין' ּבׁשני עליו 'לעבר ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹׁשהּוא

ׁשּמת ּכמֹו הּזהיתר, מןֿהּלׁשֹון ּבאר ואין , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הּמצות ׁשּמסּפר ,ל נתּבאר הּנה ׁשּנכּפל. ּכיון למנֹותֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹראּוי

העׂשין. אֹו הּלאוין רּבּוי ּבגלל מתרּבה ְְֲִִִִִֵֶַַַָָאינֹו

ׁשּתים ּבּתֹורה נכּפל ּבּׁשּבת הּׁשביתה ׁשּצּוּוי ידּוע, ¬≈ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ
אתֿ הּמֹונה מיׁשהּו יסּבר ּכלּום ― ּפעמים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹעׂשרה
והיא ּבּׁשּבת, הּׁשביתה עׂשה מצות ׁשּמּכלל ויאמר: ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹהּמצות
ׁשבע הּדם אכילת על האזהרה ּבאה וכן מצות?! עׂשר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשנים
הּוא הּדם ׁשאּסּור לֹומר: לברּֿדעת אפׁשר האם ― ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָּפעמים
― אחד אף ּבֹו יטעה מּמהּֿׁשּלא זה הּנה מצות? ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשבע
מצות מּכלל אחת מצוה ׁשהיא ׁשּבת, ּבׁשביתת ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָֹּכלֹומר:
אחת מצוה ׁשהיא הּדם, אכילת על ּבאזהרה וכן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעׂשה;
לחכמינּו מאמר ּתמצא ׁשאפּלּו ודע לאֿתעׂשה. ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמּמצות
וכ ּכ על עבר ּכבר ּפלֹונית עברה ׁשהעֹובר לברכה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָזכרֹונם
עׂשין וכ ּכ על עבר ּכבר ּפלֹוני ּדבר ׁשהמבּטל אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלאוין,
ּבפני ּכלֿאחד הּלאוין ּכלֿאֹותם למנֹות מּזה יתחּיב לא ―ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבֹו ואין אחד ׁשהענין ּכיון עצמֹו, ּבפני ּכלֿעׂשה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעצמֹו
ּכ על אֹו עׂשין וכ ּכ על עֹובר ׁשהּוא אמרּו ולא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹּכפילּות.
ּבאֹותּה האזהרה אֹו הּצּוּוי ּכפל מּפני אּלא לאוין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוכ
רּבים. צּוּוים אֹו רּבֹות אזהרֹות על עבר ׁשהרי ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָהּמצוה,
"לֹוקה אֹו ׁשּתים", "לֹוקה ׁשאֹומרים ּתמצא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָאּלאֿאםּֿכן
ׁשאין לפי עצמֹו, ּבפני ּכלֿאחד נמנה אז הרי ― ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשלׁש"
לפי ׁשאבאר ּכמֹו אחד, ׁשם על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאדם
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פה           
      

לאֿתעׂשה, מצות מּכלל נמנה הּמעׂשה אֹותֹו הרי ―ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹ
ּכי אזהרה. ולא ׁשלילה הּוא ּבֹו ׁשּנאמר ׁשהּלאו ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאףֿעלּֿפי
ּכ עׂשיתי לא אני ונאמר: מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלינּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹמּׁשהּטיל
ֿוכהּכ אֹותֹו ׁשעׂשּית ּבהכרח, נֹודע ― ּכ עׂשיתי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹולא

הּכתּוב ׁשחּיבנּו ּכגֹון וזה עליה, מזהרים   ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֻ
  ולא מּמּנּו באני "לאֿאכלּתי ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

למת" מּמּנּו נתּתי ולא ּבטמא מּמּנּו בערּתי  ― ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
עליו, מזהרים מאּלּו ּומעׂשה ׁשּכלֿמעׂשה מּזה: ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמׁשמע

אּלּו. מצות על ּכׁשּנדּבר ּבמקֹומֹו זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹויתּבאר

הּתׁשיעי: והעׂשה,הּכלל הּלאוין עצם את למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
עליהם. וׁשמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻאּלא

,Úc:ּדברים ּבארּבעה הם ואזהרֹותיה הּתֹורה ׁשּכלֿצּוּויי «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
אֹותנּו ׁשּצּותה וזהּו ּובדּבּור. ּבמּדֹות ּבמעׂשים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּבדעֹות,
ּבּיחּוד. להאמין ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדעה, איזֹו ּולקּבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלהאמין
אֹותנּו ׁשהזהירה אֹו ויראתֹו; יתעּלה הּׁשם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּובאהבת
ׁשּיׁש ּבּדעה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדעה, ּבאיזֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמּלהאמין
ּכגֹון מעׂשה, ּבאיזה אֹותנּו צּותה וכן לזּולתֹו. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹאלהּות
אֹו אתֿהּמקּדׁש; ולבנֹות אתֿהּקרּבנֹות להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
מּלהקריב ׁשהזהרנּו ּכגֹון מעׂשה, מאיזה אֹותנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהזהירה

לּנעבד ּומּלהׁשּתחות יתעּלה זּולתֹולזּולתֹו . ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון מּדה, ּבאיזֹו להתנהג אֹותנּו צּותה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
אמרֹו: והּוא ּובאהבה, ּבחמלה ּברחמנּות, ּבחסד, ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָּבצדקה

"ּכמֹו לרע "ואהבּת  מאּלּו ׁשהזהירתנּו אֹו ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
הּדם ּוגאּלת והּנקימה הּנטירה על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֻֻמּדֹות,
אֹותנּו ׁשּצּותה אֹו ׁשאבאר. ּכמֹו הרעֹות, מןֿהּמּדֹות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָוזּולתן
ּולהתּפּלל לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדבר, איזה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבאמירת
מּמהּֿׁשאבאר; ּבזה וכּיֹוצא העונֹות על ּולהתוּדֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאליו
ׁשבּועת על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדבר, איזה מאמירת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוהזהירתנּו

וזּולתן. והּקללה הרע ּולׁשֹון והרכילּות ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּׁשקר

Ì‡אתֿהענינים למנֹות ראּוי הרי אּלּו, ענינים הּׂשגּו ƒְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֻ
אֹו מעׂשה ׁשאּלה ּבין עליהם, מזהרים אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻֻׁשּמצּוים
ׁשּבאּו הּצּוּוין לרּבּוי להּביט ואין מּדה. אֹו ּדעה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּדּבּור
האזהרֹות לרּבּוי אֹו ּב"עׂשה"; המדּבר אם הענין, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻּבאֹותֹו
ּבלבד לחּזּוק ּכּלם ּכי ― ּב"לאו" המדּבר אם ּבענינֹו, ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֻֻׁשּבאּו

   ענין ּבאֹותֹו יבֹוא ׁשּפעמים לפי .ְְְְִִִֶָָָ
צּוּוי אחרי צּוּוי ּבֹו יבֹוא וכן לחּזּוק, לאו אחרי לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָעצמֹו
הענינים ּבחּלּוק חכמים מאמר ּתמצא אּלאֿאםּֿכן ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָלחּזּוק.
ּכֹולל ּכלֿעׂשה אֹו מאּלּו ׁשּכלֿלאו המפרׁשים, ל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָויבארּו
אז הרי ― האחר העׂשה אֹו הּלאו ׁשּכֹולל ּכענין ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹענין
ּבא אּלא לחּזּוק נׁשאר לא אז ּכי ספק, ּבלי למנֹותֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹראּוי

הּכתּוב ׁשּפׁשט אףֿעלּֿפי ענין, ׁשהםלתֹוספת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּפסּוק ׁשאיזה אֹומרים אנּו אין ׁשאנחנּו לפי אחד. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבענין
ּכ על לנּו ּכׁשאין אּלא ענין לתֹוספת ואינֹו לחּזּוק ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנכּפל
קּבלה, נמצא אם אבל הּקּבלה; נֹוׂשאי המפרׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּדברי
החֹוזר והּצּוּוי ּפלֹוני, ענין ּכֹולל הּלאו אֹו הּזה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּצּוּוי

ׁשּלא והאמת: הּנכֹון זה הרי ― אחר ענין ּכֹולל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹונכּפל
ּפסּוק עצמֹונכּפל ּבפני אתֿזה למנֹות ראּוי ואז לענין, אּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּתכלית הרי ― נֹוסף ענין אין אם אבל עצמֹו. ּבפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואתֿזה
ּכיון מאד, חמּור הּזה ׁשהעון להֹודיע, ּבא וגם לחּזּוק; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּכפל
ּדין להׁשלמת ׁשּנכּפל אֹו אזהרה, אחר אזהרה ּבֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּבאה

הּמצוה      ללמד ּכדי אֹו , ְְְִִֵַָֹ
ואֹומר: הּתלמּוד ׁשּמבאר ּכמֹו אחרת, ּבמצוה ּדין איזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּמּנּו

מפנה    מּמּנּו לדּון להּקיׁש, ― ְְִִֶֶַָֻ
העירּו הּׁשלֹום, עליהם ׁשחכמים, מצאנּו ּוכבר ׁשוה. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּגזרה

הּׁשני ּבּפרק ּפסחים ּבּגמרא זה ענין לאחדעל וכּונּו , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּכבר ׁשהאזהרה ּכיון נכּפל, הּוא הּנראה ׁשּלפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּלאוין
ּכ על ואמרּו נֹוסף, ּבענין להקימֹו ּובּקׁשּו מּזּולתֹו, ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָנלמדה
ואימא אׁשי: לרב רבינא לּה אמר וקׁשיה: טענה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבדר

    ?לאוין ּבׁשני עליו ְֲִִֵַָָָֹלעבר
אחר, ּבענין הּזה אתֿהּלאו להקים רֹוצה ׁשאּתה זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
מתּבּקׁש מּדּוע ― האחר מןֿהּלאו ׁשּנלמד ּכענין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
העֹוׂשה ׁשּיהא ּכדי עצמֹו, ענין ּבאֹותֹו נכּפל ׁשּמא זה? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמֹוצא
לּה: אמר הּתׁשּובה: ּובאה לאוין?! ּבׁשני חּיב הּדבר ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָאֹותֹו

ּכלֿהיכא למדרׁש ּדאּכא   ְְְִִֵַָָָ
    מֹוקמינן ולא ּדרׁשינן, ― ְְְִִַַָָ

   נתּבאר הּנה יּתירי. ְְִִִֵֵֵֵַָָּבלאוי
נקרא: הּוא הרי ― ענין לתֹוספת ּבא ׁשּלא ׁשּכלֿלאו ,ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹל

יתר ׁשאמרּו ואףֿעלּֿפי נכּפל. ׁשהּוא ּכלֹומר: , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
לאו הּוא ּבכלֿזאת הרי ― לאוין' ּבׁשני עליו 'לעבר ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹׁשהּוא

ׁשּמת ּכמֹו הּזהיתר, מןֿהּלׁשֹון ּבאר ואין , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הּמצות ׁשּמסּפר ,ל נתּבאר הּנה ׁשּנכּפל. ּכיון למנֹותֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹראּוי

העׂשין. אֹו הּלאוין רּבּוי ּבגלל מתרּבה ְְֲִִִִִֵֶַַַָָאינֹו

ׁשּתים ּבּתֹורה נכּפל ּבּׁשּבת הּׁשביתה ׁשּצּוּוי ידּוע, ¬≈ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ
אתֿ הּמֹונה מיׁשהּו יסּבר ּכלּום ― ּפעמים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹעׂשרה
והיא ּבּׁשּבת, הּׁשביתה עׂשה מצות ׁשּמּכלל ויאמר: ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹהּמצות
ׁשבע הּדם אכילת על האזהרה ּבאה וכן מצות?! עׂשר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשנים
הּוא הּדם ׁשאּסּור לֹומר: לברּֿדעת אפׁשר האם ― ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָּפעמים
― אחד אף ּבֹו יטעה מּמהּֿׁשּלא זה הּנה מצות? ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשבע
מצות מּכלל אחת מצוה ׁשהיא ׁשּבת, ּבׁשביתת ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָֹּכלֹומר:
אחת מצוה ׁשהיא הּדם, אכילת על ּבאזהרה וכן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעׂשה;
לחכמינּו מאמר ּתמצא ׁשאפּלּו ודע לאֿתעׂשה. ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמּמצות
וכ ּכ על עבר ּכבר ּפלֹונית עברה ׁשהעֹובר לברכה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָזכרֹונם
עׂשין וכ ּכ על עבר ּכבר ּפלֹוני ּדבר ׁשהמבּטל אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלאוין,
ּבפני ּכלֿאחד הּלאוין ּכלֿאֹותם למנֹות מּזה יתחּיב לא ―ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבֹו ואין אחד ׁשהענין ּכיון עצמֹו, ּבפני ּכלֿעׂשה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעצמֹו
ּכ על אֹו עׂשין וכ ּכ על עֹובר ׁשהּוא אמרּו ולא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹּכפילּות.
ּבאֹותּה האזהרה אֹו הּצּוּוי ּכפל מּפני אּלא לאוין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוכ
רּבים. צּוּוים אֹו רּבֹות אזהרֹות על עבר ׁשהרי ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָהּמצוה,
"לֹוקה אֹו ׁשּתים", "לֹוקה ׁשאֹומרים ּתמצא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָאּלאֿאםּֿכן
ׁשאין לפי עצמֹו, ּבפני ּכלֿאחד נמנה אז הרי ― ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשלׁש"
לפי ׁשאבאר ּכמֹו אחד, ׁשם על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאדם

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



פו          
      

ּבמּכֹות ּבּתלמּוד אבלוחּליןמהּֿׁשּידּוע וזּולתם; ְְְְֲִֶַַַַַָָָָֻ
ענינים ׁשני ּכלֹומר: ׁשמֹות, ׁשני על מלקּיֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָלֹוקה
ּבין ההבּדל זהּו עצמֹו. ּבפני מהם ּבכלֿענין האזהרה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבאה

"ּכ ּומּׁשּום ּכ מּׁשּום "עֹובר אמרם:   ְִִֵָָָָ
ׁשלׁש" לֹוקה אֹו ׁשּתים "לֹוקה אמרם: ּובין  ְְִֵֶֶַָָָֹ

 אמרם ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו, על והראיה . ְְְְֶַַַָָָָָָָ
,עׂשה ּבחמּׁשה עֹובר ― ּבבגּדֹו ציצית לֹו ׁשאין ּכל :ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָֹ

ציצת, להם "ועׂשּו ּפעמים: חמׁש צּוּוי לׁשֹון ּבֹו ׁשּנכּפל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָלפי
לציצת" לכם והיה עלֿציצת, ונתנּו   ְְְְִִִִֶַָָָָ

"ּכסּות ּכנפֹות עלֿארּבע ּתעׂשהֿל "ּגדלים  . ְְְְְֲִִֶַַַַַָ
א  ציצת ּבמצות מפרׁש מאמר להם מצאנּו ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹ

זֹו מצוה ּכׁשאזּכיר ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
 .

ÏÚÂאמרּו עצמֹו זה ּדר מניח ׁשאינֹו "ּכל : ¿«ְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
הּצּוּוי ׁשּנכּפל מּפני עׂשה", ּבׁשמנה עֹובר ― ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָֹּתפּלין
אמרם וכן וׁשלֿיד. ּבׁשלֿראׁש ּכלֹומר ּפעמים, ׁשמנה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבהם

 ּבׁשלׁשה עֹובר ― לּדּוכן עֹולה ׁשאינֹו "ּכלּֿכהן :ְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
יסּבר לא א ּפעמים. ׁשלׁש הּצּוּוי ׁשּנכּפל מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹעׂשה",
ׁשלׁש ּכהנים ּברּכת לֹומר: אתֿהּמצות, הּמֹונה ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹמיׁשהּו,
ּכיון מצות. ׁשמנה ּותפּלין מצות, חמׁש וציצת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָֹֹֹֹמצות,
מצות ׁשלׁש הּגר אֹונאת למנֹות ּגם אין הרי ― ּכן ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשהּדבר

מציעא ּבּגמרא אמרם ּבגלל הּלאו, ּכפילת :מּפני ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
אתֿהּגר לאוין,המאּנה ּבׁשלׁשה עֹובר ― ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

והּלֹוחצֹו ׁשּתי אּלה אּלא לאוין, ּבׁשלׁשה ― ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ
תלחצּנּו" "ולא תֹונה" "לא ּבלבד: מצות  , ְְְְִִִֶֶָָֹֹֹ

ּובפרּוׁש ספק. ׁשּום ּבֹו אין ּברּור, וזה ― ּבכ הּלאו ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָונכּפל
מציעא ּבּגמרא ּתֹורהאמרּו הזהירה מה "מּפני : ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָ

ּכלּום רע!" ׁשּסּורֹו מּפני הּגר? על מקֹומֹות וׁשּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּבׁשלׁשים
מּכלל מצות וׁשׁש ׁשלׁשים ׁשאּלּו לֹומר, למיׁשהּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאפׁשר

לאמרֹו. ּׁשאיֿאפׁשר מה זה הרי מצות?! ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּתרי"ג

‰p‰ּבּתֹורה הּנמצא ּכלֿלאו למנֹות ׁשאין ונתּברר, נתּבאר ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
אּלא ― נכּפל ׁשּיהיה ׁשאפׁשר לפי ּכלֿעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹולא
עליהם. מזהרים אֹו ׁשמצּוים אתֿהענינים למנֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָֻֻראּוי
לתֹוספת ּבא הּנכּפל העׂשה אֹו ׁשהּלאו לדעת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואיֿאפׁשר
מקּבלי והם ― זאת על ׁשּיֹורה מֹורה עלֿידי אּלא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹענין,

נכּפלהּפרּוׁש ׁשהּלאו יטע לא ּגם הּׁשלֹום עליהם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
לא ּכרמ תבצר "ּכי יתעּלה: אמרֹו ּכגֹון ׁשֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָֹֹּבבּטּויים

"אחרי תעֹולל  עמר "וׁשכחּת אמרֹו אחר ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹ
לקחּתֹו" לאֿתׁשּוב ּבּׂשדה זית תחּבט "ּכי ואמרֹו: , ְְְְְְִֵֶַַַָָָֹֹ

"אחרי תפאר לא ,לאוין ׁשני אּלּו ׁשאין לפי ― ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
יּקח ׁשּלא והּוא, אחד, ענין על אחת אזהרה זֹו ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא
והביא אסיפתם, ּבעת הּפרֹות אֹו מןֿהּתבּואה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמהּֿׁשּׁשכח
תפאר": "לא ּפרּוׁש וזיתים; ענבים ּדגמאֹות: ׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָֹֻלכ
א הענפים*. והן הּפארֹות, ּבקצות מהּֿׁשּׁשכחּת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹאלּֿתכרת
עּתה, מהּֿׁשאמר הּוא הּזה לּכלל להֹוסיף ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמּמהּֿׁשראּוי
אֹו ׁשמצּוים אתֿהענינים למנֹות ׁשּיׁש ׁשאמרנּו, הענין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוהּוא:

ׁשּמזהרים הענין ּבאֹותֹו ׁשּיהא ּבתנאי, הּוא עליהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻמזהרים
ׁשאמרּוה ראיה ׁשּיׁש אֹו וענין; ּבכלֿענין מיחד לאו ְְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָָָָֻעליו
ויׁש מּזה זה ּכלֿהענינים את הּמבּדילה הּקּבלה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבעלי
ענינים ּכֹולל אחד לאו אם אבל מהם. לכלֿענין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָאזהרה
וענין ּכלֿענין לא לבּדֹו, הּלאו נמנה אז הרי ― ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹרּבים
ׁשּבכללּות לאו וזהּו ― ּכֹוללם הּלאו ׁשאֹותֹו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָמןֿהענינים
יתעּלה ׁשאמרֹו וזה עּתה. ׁשּנבאר ּכמֹו עליו, לֹוקין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין

עלֿהּדם" תאכלּו "לא  אמרּו , , ְְַַָָֹֹ
ׁשהּוא נפׁשּה ׁשּתצא קדם מּבהמה לאֹוכל "מּנין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבפרּוׁשֹו:
אחר: ּדבר עלֿהּדם. תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲֵֶַַַַַַָָָֹֹֹּבלאֿתעׂשה?

ּבׂשר תאכלּו לא ― עלֿהּדם תאכלּו ועדיןלא , ְְֲִַַַַָָָֹֹֹֹ
ּדם  ׁשאין מּנין אֹומר: ּדֹוסא רּבי ּבּמזרק. ְִִִִֵֵֶַַַָָָ

מברין        ְִַ
תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ּדין? ּבית הרּוגי ְְֲִֵֵַַַֹֹעל

אתֿ ׁשהרגּו לסנהדרין מּנין אֹומר: עקיבא רּבי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעלֿהּדם.
לֹומר: ּתלמּוד הּיֹום? ּכלֿאֹותֹו ּכלּום טֹועמין ׁשאין ְְֲִֵֶֶֶַַַַָהּנפׁש
לבן אזהרה חנינא: ּברּבי יֹוסי רּבי אמר עלֿהּדם. תאכלּו ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹלא
― עלֿהּדם" תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּומֹורה ְְִִֵֶַַַַַָֹֹסֹורר
ּתחת נכללים. וכּלם ּבאזהרה ׁשּכּלם ענינים חמּׁשה אּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻֻהרי
אּלּו: ענינים ּכׁשּמנּו סנהדרין ּבּגמרא אמרּו ּובפרּוׁש זה. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלאו
― ׁשּבכללּות לאו לּה ּדהוי מּׁשּום לֹוקה אינֹו ּכּלם ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ"על
ׁשּלאו עֹוד, ּובארּו עליו". לֹוקין אין ׁשּבכללּות ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכלֿלאו

ּתריּֿתלתא ּדאתֹו הּוא: ׁשּבכללּות מחד אּסּורי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
זה ּבלאו ׁשּנכלל ואּסּור ּכלֿאּסּור למנֹות ׁשאין הרי ― ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָלאו
אתּֿכלֿ הּכֹולל אתֿהּלאו מֹונים אּלא עצמּה, ּבפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמצוה
תאכלּו "לא ּכלֹומר הּזה, הּלאו ּוכמֹו לבּדֹו. האּלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהענינים

מכׁשל" תּתן לא עּור "ולפני אמרֹו: עלֿהּדם"  , ְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹ
ׁשּנבאר ּכמֹו רּבים, ענינים ּכֹולל הּוא ׁשּגם לפי  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

"ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא אמרֹו: וכן .  ׁשּגם , ְְְִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשּנבאר ּכמֹו רּבים ענינים ּכֹולל הּוא  ― . ְְְִִִֵֵֶַָָ

ׁשּבכללּות. לאו ׁשל הּסּוגים מּׁשני האחד הּסּוג הּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָוזה

‚eq‰רּבים ּדברים לאסר אחד לאו ׁשּיבֹוא הּוא, הּׁשני «ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לא ׁשּיאמר: והּוא לזה, זה ונֹוספים ְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֻהמחּברים
מּמּנּו יׁש חלקים: לׁשני נחלק זה וסּוג .וכ ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָתעׂשה
ודבר ּכלּֿדבר על מלקּות חּיב ׁשהּוא ּבּתלמּוד ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָמהּֿׁשּבארּו
ׁשאינֹו מהּֿׁשאמרּו מּמּנּו ויׁש המחּברים; הּדברים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאֹותם
אֹותם הּנה ׁשּבכללּות. לאו ׁשהּוא לפי אחת, אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחּיב
ׁשאנּו הם ― ואחת ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא ׁשּבארּו ֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּלאוין
ׁשהּוא ּומהּֿׁשּבארּו עצמּה: ּבפני ּכמצוה מהם ּכלּֿדבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנמנה
לפי אחת, ּכמצוה אֹותֹו נמנה ― הּכל על אחת ְְְְִִִֶַַַַַַַָָֹחּיב
מלקּיֹות ׁשּתי מיׁשהּו ילקה ׁשּלא הּזה, ּבּכלל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמהּֿׁשּקבענּו
ּבכלֿענין ּבפרּוׁש ׁשחּיבּו ּומאחר אפן. ּבׁשּום אחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמּׁשם
ׁשּלֹוקין ּכלֹומר ונֹוספים, המחּברים הענינים מאֹותם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻוענין
לֹוקה אחת ּבבת ּכּלם אֹותם וׁשהעֹוׂשה ואחד, ּכלֿאחד ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻעל

הרּבה ׁשמֹות ׁשהם ּבהכרח, ידענּו ― הרּבה מלקּיֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
 .לבּדֹו נמנה ְְְְִִֶַָָוכלֿענין
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Èk‡Â,הּזה הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני רּבֹות ּדגמאֹות עּתה ¿«¿ƒְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
ּכּלם, הּזה מןֿהּסּוג הּלאוין אֹותם ׁשאזּכיר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻואפׁשר
יתעּלה אמרֹו מהם ּבאּור. ּתכלית המכּון הענין ׁשּיתּברר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּכדי

נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו הּפסח: ּבכבׂש    ְְִֶֶֶֶַַַָֹ
מבּׁשל" ּובׁשל  ,אחת ּכמצוה זה לאו מֹונים ׁשאנּו , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

תאכלּו ו"לא ּכמצוה נא" מּמּנּו "אלּֿתאכלּו נמנה ְְְְְְְִִִֶֶַָָֹֹֹֹולא
עצמֹו ּבפני לאו לכלֿענין יחד ׁשּלא ּכיון ּכמצוה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמבּׁשל"
אּלא ― מבּׁשל" בׁשל ולא נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו אמר ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֻולא
אחד והֹוסיף וחּבר הענינים, ׁשני הּכֹולל אחד לאו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהביא

מּפסחים ב' ּובפרק לאחר. אּבּיי:מהם "אמר אמרּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּת לֹוקה ― נא נאאכל ׁשּתים: לֹוקה ― מבּׁשל ים: ְְְִִֶֶַַַָָָָֻ

על לֹוקין ׁשּסבר: מּפני ― וזה ׁשלׁש". לֹוקה ― ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּומבּׁשל
לאוין: ׁשני על עבר ― נא ׁשאכל ּובׁשעה ׁשּבכללּות, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלאו
הּבא לאו ― והּׁשני נא: מּמּנּו אלּֿתאכלּו ― מהם ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאחד
אכלֹו והרי ― צלי אּלא ּתאכלּו אל אמר: ּכאּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמכללא,
אחת ׁשלׁש: לדעּתֹו לֹוקה ּומבּׁשל, נא אכל ואם צלי. ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻׁשּלא
על ּוׁשליׁשית מבּׁשל, אכילתֹו על וׁשנית נא, אכילתֹו ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֻעל
"ורבא זה מאמר ּבהמׁש אמרּו וׁשם צלי. ׁשּלא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאכילתֹו

ּדאמרי אּכא ׁשּבכללּות. לאו על לֹוקין אין אמר: ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
לקי מיהא חדא :   אם ּכלֹומר: ," ְֲִִֵַָָָ

נּמי חדא ּדאמרי: "ואּכא אחת. לֹוקה ― ּומבּׁשל נא ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻאכל
לאוּה מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, לא  ּכלאו ְְְִֵֵַַָָָָָ

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור "לאֿתחסם יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר ― ְְְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹּדחסימה"
  אחד ּדבר על הּמזהיר אחד לאו ׁשהּוא , ְִֶֶֶַַַָָָָָ

          

    ׁשני על הּמזהיר זה לאו אבל ;ְְֲִֵֶַַַָָ
ידעּת, ּוכבר עליו. לֹוקין אין ― ּומבּׁשל נא ― ְְְְִִֵַָָָָָָָָֻּדברים

סנהדרין ּבּגמרא לאוׁשּנתּברר על לֹוקין "אין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לֹוקה ׁשהּוא והּנכֹון אּבּיי. ּדברי נדחים ולכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבכללּות",
אחת ― ּומבּׁשל נא אֹו מבּׁשל אֹו נא ׁשאכל ּבין ְְֵֶַַַַַָָָָָֻֻאחת,
מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: אמרֹו נמנה ּולפיכ לֹוקה; ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבלבד

וׁשם אחת. ּכמצוה מבּׁשל" ּובׁשל נא עֹוד אמרּו ְְְְְִֵֶָָָָָָָֻ
זג אכל אּבּיי: "אמר חרצן ׁשּתים; לֹוקה ― ְְִֵֶַַַַַַָָָָ

ורבא ׁשלׁש. לֹוקה וחרצן זג ׁשּתים; לֹוקה ―ְְְְִֶֶַַָָָָָֹ
על לֹוקין אין לאמרֹו:אמר: הּכּונה ― ׁשּבכללּות" לאו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

הּיין" מּגפן יעׂשה אׁשר "מּכל  סֹובר ׁשאּבּיי ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
מּמנחֹות ד' ּבפרק אמרּו וכ עליו. "הּמעלהׁשּלֹוקין : ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָ

מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר הּמזּבח, ּגּבי על ּודבׁש ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָמּׂשאֹור
ולֹוקה ׂשאֹור. ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ּדבׁש מּׁשּום ולֹוקה ְְְְְְִִֵֶֶֶַׂשאֹור

"כל ׁשאמרֹו ּכלֹומר ּדבׁש", ערּוב מּׁשּום    ְְְִֵֶַַָָ
― "  יקריב ׁשּלא ּדברים: ׁשני ְְְִִֵֵֶַָֹּכֹולל

ׁשעּור ּבאיזה מהם ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר יקריב וׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלבּדֹו,
על לֹוקין ידעּת: ׁשּכבר ׁשּטתֹו עּקר לפי וכלֿזה ― ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
לאו על לֹוקין אין אמר: "רבא אמרּו וׁשם ׁשּבכללּות. ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָלאו

ּדאמרי אּכא ׁשּבכללּות. ,"לקי מיהא חדא : ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
ּדאמרי: "ואּכא אחת. לֹוקה ― ּומבּׁשל נא אכל אם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻּכלֹומר:

לאוּה מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי חדא   ְְֲִִֵֵַַַָָָָָ
ּדחסימה". ְֲִַָָּכלאו

ÔÂÈk"ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ׁשּנאמר: ׁשּזה ׁשּנתּבאר, ≈»ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
וכלֿ "ּכלֿׂשאר ׁשּנאמר: זה וכן אחת; מצוה ―ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

עּמֹוניּדבׁש" "לאֿיבא ּגם: ּכ נמנה אחת, מצוה ְְְִִִֶַַַַַָָָֹֹ
ּומֹואבי"  ּֿכל" ּגםּֿכן: וכן אחת, מצוה ― ְְִִֵֵַַַָָָ

תעּנּון" לא ויתֹום אלמנה  לא" אמרֹו: וכן , ְְְְְֵַַָָָָֹֹ
יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה  ׁשארּה" אמרֹו: וכן , ְְְְִֵֵֵֶַַָָָ

וענתּה ּכסּותּה "יגרע לא  נמנה ― ְְְְִִֶָָָָֹֹ
האּלה מהּלאוין ׁשּכלֿלאו לפי אחת, ּכמצוה מהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכלֿלאו
ּוכמֹו מבּׁשל", ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ּכמֹו ְְְְִֵֶַָָָֹֻהּוא
אמרֹו: וכן ּביניהם. הבּדל ואין וכלּֿדבׁש". ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ"ּכלֿׂשאר

ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן "לאֿתביא     ְְִִֶֶֶַָָֹ
  וׁשכר "יין אמרֹו: וכן אחד. לאו הּוא ―ְְְִֵֵֶַָָָָ

ּולהֹורת" וגֹו' ּולהבּדיל וגֹו' ּבבאכם וגֹו' אלּֿתׁשּת  ְְְְְְְְְֲִֵֶַַֹֹ
אֹו לּמקּדׁש הּכניסה על אחד ּבלאו הזהיר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָּכלֹומר:

מּׁשני האחד החלק זהּו ― ׁשתּוי ּכׁשהּוא ּבּתֹורה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָההֹוראה
ׁשּבכללּות. לאו מּסּוגי הּׁשני הּסּוג ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָחלקי

C‡,הּזה הּקֹודם החלק לׁשֹון ּכמֹו ּבדּיּוק הּוא הּׁשני החלק «ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַ
מןֿהּדברים ודבר ׁשּכלּֿדבר המקּבל ּבּפרּוׁש ׁשּבא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻאּלא
יעׂשה ואם עצמֹו, ּבפני עליו לֹוקים ונֹוספים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻהמחּברים
אם ּגם המחּברים, מאֹותם ּכלֿאחד על לֹוקה ― ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻאתּֿכּלם

אחת ּבבת אֹותם יעׂשה     ― ְֲֶַַַַָ
מהם עצמֹו. ּבפני ּכלאו ואחד ּכלֿאחד למנֹות ראּוי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואּלּו

ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו  ְְְֱִִֶֶֶַַָָֹֹ
ויצהר ותירׁש ּדגנ מעׂשר        ְְְְְְְִִֶַַָָֹ

    ּכרתֹות ּבּגמרא אמרּו .אכל" : ְְְֵַַָָָָ
ואחת". ּכלֿאחת על חּיב ― ויצהר ּתירׁש ּדגן ְְְְִִַַַַַַַַָָָָָֹמעׂשר
ׁשּבכללּות?" לאו על לֹוקין "וכי ואמרּו: זה על ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָוהקׁשּו
לפני "ואכלּת ּכתיב: מּכדי ּכתיב. יּתירא "קרא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָוהּתׁשּובה:

"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה'  לי למה ; ְְְְְְְֱִִִֶֶַַָָָֹֹ
ללאו ּתימא וכי ?"ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא למכּתב ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

  לי למה תאכלּום. לא קרא: לימא ּכן אם ―ְְְִִֵֵָָָֹֹ
למכּתבנהי למהּדר "לחּלק מּנּה: ׁשמע ּכּלהי? ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֻ

    נתּבא וׁשם ׁשאמרֹו. ּגםּֿכן, ר ְְְִֵֵֶַָָָ
תאכלּו לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה:    ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָֹֹ

      על חּיב ׁשהּוא ―ֶַַָ
וכרמל וקלי לחם "אכל אמרּו: ואחת. ּכלֿאחת  ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָ

 לֹוקין וכי ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ―ְְִִַַַַַַָָ
חד רחמנא לכּתב ּכתיב: יּתירא קרא ׁשּבכללּות? לאו ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹעל
ׁשאמרֹו וטריא ׁשקלא אחרי ונתּבאר מּנּה". איד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוליתי
מלקּות לחּיבֹו לחּלק: הזּכירֹו ורק ,צר ּבֹו היה לא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ"קלי"
הּוּכּוח: ּדר על ּבּתלמּוד אמרּו וכאׁשר עצמֹו. ּבפני קלי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָעל
ּבגלל ׁשּנזּכר ּכיון עצמֹו ּבפני קלי על מלקּות יתחּיב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמא

וכרמל לחם על חּיב ויהיה זה,    ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָ
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פז           
      

Èk‡Â,הּזה הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני רּבֹות ּדגמאֹות עּתה ¿«¿ƒְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
ּכּלם, הּזה מןֿהּסּוג הּלאוין אֹותם ׁשאזּכיר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻואפׁשר
יתעּלה אמרֹו מהם ּבאּור. ּתכלית המכּון הענין ׁשּיתּברר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּכדי

נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו הּפסח: ּבכבׂש    ְְִֶֶֶֶַַַָֹ
מבּׁשל" ּובׁשל  ,אחת ּכמצוה זה לאו מֹונים ׁשאנּו , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

תאכלּו ו"לא ּכמצוה נא" מּמּנּו "אלּֿתאכלּו נמנה ְְְְְְְִִִֶֶַָָֹֹֹֹולא
עצמֹו ּבפני לאו לכלֿענין יחד ׁשּלא ּכיון ּכמצוה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמבּׁשל"
אּלא ― מבּׁשל" בׁשל ולא נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו אמר ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֻולא
אחד והֹוסיף וחּבר הענינים, ׁשני הּכֹולל אחד לאו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהביא

מּפסחים ב' ּובפרק לאחר. אּבּיי:מהם "אמר אמרּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּת לֹוקה ― נא נאאכל ׁשּתים: לֹוקה ― מבּׁשל ים: ְְְִִֶֶַַַָָָָֻ

על לֹוקין ׁשּסבר: מּפני ― וזה ׁשלׁש". לֹוקה ― ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּומבּׁשל
לאוין: ׁשני על עבר ― נא ׁשאכל ּובׁשעה ׁשּבכללּות, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלאו
הּבא לאו ― והּׁשני נא: מּמּנּו אלּֿתאכלּו ― מהם ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאחד
אכלֹו והרי ― צלי אּלא ּתאכלּו אל אמר: ּכאּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמכללא,
אחת ׁשלׁש: לדעּתֹו לֹוקה ּומבּׁשל, נא אכל ואם צלי. ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻׁשּלא
על ּוׁשליׁשית מבּׁשל, אכילתֹו על וׁשנית נא, אכילתֹו ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֻעל
"ורבא זה מאמר ּבהמׁש אמרּו וׁשם צלי. ׁשּלא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאכילתֹו

ּדאמרי אּכא ׁשּבכללּות. לאו על לֹוקין אין אמר: ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
לקי מיהא חדא :   אם ּכלֹומר: ," ְֲִִֵַָָָ

נּמי חדא ּדאמרי: "ואּכא אחת. לֹוקה ― ּומבּׁשל נא ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻאכל
לאוּה מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, לא  ּכלאו ְְְִֵֵַַָָָָָ

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור "לאֿתחסם יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר ― ְְְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹּדחסימה"
  אחד ּדבר על הּמזהיר אחד לאו ׁשהּוא , ְִֶֶֶַַַָָָָָ

          

    ׁשני על הּמזהיר זה לאו אבל ;ְְֲִֵֶַַַָָ
ידעּת, ּוכבר עליו. לֹוקין אין ― ּומבּׁשל נא ― ְְְְִִֵַָָָָָָָָֻּדברים

סנהדרין ּבּגמרא לאוׁשּנתּברר על לֹוקין "אין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לֹוקה ׁשהּוא והּנכֹון אּבּיי. ּדברי נדחים ולכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבכללּות",
אחת ― ּומבּׁשל נא אֹו מבּׁשל אֹו נא ׁשאכל ּבין ְְֵֶַַַַַָָָָָֻֻאחת,
מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: אמרֹו נמנה ּולפיכ לֹוקה; ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבלבד

וׁשם אחת. ּכמצוה מבּׁשל" ּובׁשל נא עֹוד אמרּו ְְְְְִֵֶָָָָָָָֻ
זג אכל אּבּיי: "אמר חרצן ׁשּתים; לֹוקה ― ְְִֵֶַַַַַַָָָָ

ורבא ׁשלׁש. לֹוקה וחרצן זג ׁשּתים; לֹוקה ―ְְְְִֶֶַַָָָָָֹ
על לֹוקין אין לאמרֹו:אמר: הּכּונה ― ׁשּבכללּות" לאו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

הּיין" מּגפן יעׂשה אׁשר "מּכל  סֹובר ׁשאּבּיי ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
מּמנחֹות ד' ּבפרק אמרּו וכ עליו. "הּמעלהׁשּלֹוקין : ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָ

מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר הּמזּבח, ּגּבי על ּודבׁש ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָמּׂשאֹור
ולֹוקה ׂשאֹור. ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ּדבׁש מּׁשּום ולֹוקה ְְְְְְִִֵֶֶֶַׂשאֹור

"כל ׁשאמרֹו ּכלֹומר ּדבׁש", ערּוב מּׁשּום    ְְְִֵֶַַָָ
― "  יקריב ׁשּלא ּדברים: ׁשני ְְְִִֵֵֶַָֹּכֹולל

ׁשעּור ּבאיזה מהם ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר יקריב וׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלבּדֹו,
על לֹוקין ידעּת: ׁשּכבר ׁשּטתֹו עּקר לפי וכלֿזה ― ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
לאו על לֹוקין אין אמר: "רבא אמרּו וׁשם ׁשּבכללּות. ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָלאו

ּדאמרי אּכא ׁשּבכללּות. ,"לקי מיהא חדא : ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
ּדאמרי: "ואּכא אחת. לֹוקה ― ּומבּׁשל נא אכל אם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻּכלֹומר:

לאוּה מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי חדא   ְְֲִִֵֵַַַָָָָָ
ּדחסימה". ְֲִַָָּכלאו

ÔÂÈk"ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ׁשּנאמר: ׁשּזה ׁשּנתּבאר, ≈»ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
וכלֿ "ּכלֿׂשאר ׁשּנאמר: זה וכן אחת; מצוה ―ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

עּמֹוניּדבׁש" "לאֿיבא ּגם: ּכ נמנה אחת, מצוה ְְְִִִֶַַַַַָָָֹֹ
ּומֹואבי"  ּֿכל" ּגםּֿכן: וכן אחת, מצוה ― ְְִִֵֵַַַָָָ

תעּנּון" לא ויתֹום אלמנה  לא" אמרֹו: וכן , ְְְְְֵַַָָָָֹֹ
יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה  ׁשארּה" אמרֹו: וכן , ְְְְִֵֵֵֶַַָָָ

וענתּה ּכסּותּה "יגרע לא  נמנה ― ְְְְִִֶָָָָֹֹ
האּלה מהּלאוין ׁשּכלֿלאו לפי אחת, ּכמצוה מהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכלֿלאו
ּוכמֹו מבּׁשל", ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ּכמֹו ְְְְִֵֶַָָָֹֻהּוא
אמרֹו: וכן ּביניהם. הבּדל ואין וכלּֿדבׁש". ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ"ּכלֿׂשאר

ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן "לאֿתביא     ְְִִֶֶֶַָָֹ
  וׁשכר "יין אמרֹו: וכן אחד. לאו הּוא ―ְְְִֵֵֶַָָָָ

ּולהֹורת" וגֹו' ּולהבּדיל וגֹו' ּבבאכם וגֹו' אלּֿתׁשּת  ְְְְְְְְְֲִֵֶַַֹֹ
אֹו לּמקּדׁש הּכניסה על אחד ּבלאו הזהיר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָּכלֹומר:

מּׁשני האחד החלק זהּו ― ׁשתּוי ּכׁשהּוא ּבּתֹורה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָההֹוראה
ׁשּבכללּות. לאו מּסּוגי הּׁשני הּסּוג ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָחלקי

C‡,הּזה הּקֹודם החלק לׁשֹון ּכמֹו ּבדּיּוק הּוא הּׁשני החלק «ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַ
מןֿהּדברים ודבר ׁשּכלּֿדבר המקּבל ּבּפרּוׁש ׁשּבא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻאּלא
יעׂשה ואם עצמֹו, ּבפני עליו לֹוקים ונֹוספים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻהמחּברים
אם ּגם המחּברים, מאֹותם ּכלֿאחד על לֹוקה ― ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻאתּֿכּלם

אחת ּבבת אֹותם יעׂשה     ― ְֲֶַַַַָ
מהם עצמֹו. ּבפני ּכלאו ואחד ּכלֿאחד למנֹות ראּוי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואּלּו

ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו  ְְְֱִִֶֶֶַַָָֹֹ
ויצהר ותירׁש ּדגנ מעׂשר        ְְְְְְְִִֶַַָָֹ

    ּכרתֹות ּבּגמרא אמרּו .אכל" : ְְְֵַַָָָָ
ואחת". ּכלֿאחת על חּיב ― ויצהר ּתירׁש ּדגן ְְְְִִַַַַַַַַָָָָָֹמעׂשר
ׁשּבכללּות?" לאו על לֹוקין "וכי ואמרּו: זה על ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָוהקׁשּו
לפני "ואכלּת ּכתיב: מּכדי ּכתיב. יּתירא "קרא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָוהּתׁשּובה:

"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה'  לי למה ; ְְְְְְְֱִִִֶֶַַָָָֹֹ
ללאו ּתימא וכי ?"ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא למכּתב ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

  לי למה תאכלּום. לא קרא: לימא ּכן אם ―ְְְִִֵֵָָָֹֹ
למכּתבנהי למהּדר "לחּלק מּנּה: ׁשמע ּכּלהי? ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֻ

    נתּבא וׁשם ׁשאמרֹו. ּגםּֿכן, ר ְְְִֵֵֶַָָָ
תאכלּו לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה:    ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָֹֹ

      על חּיב ׁשהּוא ―ֶַַָ
וכרמל וקלי לחם "אכל אמרּו: ואחת. ּכלֿאחת  ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָ

 לֹוקין וכי ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ―ְְִִַַַַַַָָ
חד רחמנא לכּתב ּכתיב: יּתירא קרא ׁשּבכללּות? לאו ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹעל
ׁשאמרֹו וטריא ׁשקלא אחרי ונתּבאר מּנּה". איד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוליתי
מלקּות לחּיבֹו לחּלק: הזּכירֹו ורק ,צר ּבֹו היה לא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ"קלי"
הּוּכּוח: ּדר על ּבּתלמּוד אמרּו וכאׁשר עצמֹו. ּבפני קלי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָעל
ּבגלל ׁשּנזּכר ּכיון עצמֹו ּבפני קלי על מלקּות יתחּיב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמא

וכרמל לחם על חּיב ויהיה זה,    ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָ
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פח          
      

    :הׁשיבּו אחת? ְִֵֶַָמלקּות
לֹומר ― ּבאמצע לקלי רחמנא ּכתּבּה הלכתא למאי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

 על חּיב ויהיה ּכיֿכרמל, וקלי ּכיֿקלי לחם :ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ואחד. ְֶֶָָָּכלֿאחד

‰ÓB„aמעביר ּב "לאֿיּמצא יתעּלה: ׁשאמרֹו אמר, לכ ¿∆ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּומכּׁשף ּומנחׁש מעֹונן קסמים קסם ּבאׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָֹּבנֹוּֿובּתֹו

אלֿהּמתים" ודרׁש ויּדעני אֹוב וׁשאל חבר וחבר  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹ
הּוא ׁשּנמנּו האּלה הּדברים מּתׁשעת ׁשּכלֿאחד ―ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

וכּלם עצמֹו, ּבפני לאו מןֿהחלק אינם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻ
הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני הראׁשֹון    ְְִִִֵֵֵֶַַָ

        לכ והראיה .ְְְָָָָ
ּכבר ׁשּכן ― ּומנחׁש" "מעֹונן ּבאמצע: יתעּלה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאמרֹו
"לא אמרֹו: והּוא עצמֹו, ּבפני לאו מהם ׁשּכלֿאחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹנתּבאר

תעֹוננּו" ולא תנחׁשּו  ּומנחׁש מעֹונן ּוכמֹו . ְְְְְְֲֵֵֵַַֹ
מהּֿׁשּלפניהם ּכל ּכ ― ּבאמצע והזּכירם ― ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלחּלק

ׁשּב ּכמֹו ּומנחׁש, מעֹונן ּכמֹו הם וקליואחריהם ּבלחם ארּו ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
לא ׁשּדעּתֹו מּפני אֹו זה, ּבענין זּולתנּו טעה ּוכבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכרמל.
מנה ּכ ּבהם. וׁשגה ׁשּׁשכח אֹו ּבכלל, אּלּו ענינים ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָהּׂשיגה
יּקחּו לא וחללה זנה "אּׁשה הּכהנים: על יתעּלה ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹאמרֹו

יּקחּו" לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה ואּׁשה  ּכמצוה ― ְְְְִִִִֵָָָָָֹ
קּדּוׁשין ּבּגמרא נתּבאר ּוכבר עלאחת, חּיב ׁשהּוא , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו אחת, ּבאּׁשה אפּלּו ואחת ּכלֿאחת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ
 מנֹותֹו על התנּצלּות לֹו למצא אפׁשר אמנם .ְְְְְְִִֶַַָָָֹ

ׁשּבכללּות לאו ׁשחׁשבֹו מּפני אחת, ּכמצוה וחללה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָזֹונה
לא וחללה זנה "אּׁשה יתעּלה: ׁשאמרֹו הּדעה אצלֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹוגברה
ולא מבּׁשל", ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו אמרֹו: ּכמֹו ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹֻיּקחּו"
ּבין הבּדיל לא ׁשּגם ּכמֹו לחּלק, אינֹו וזה לחּלק ׁשּזה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹידע
"ׁשארּה אמרֹו: ּובין תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאמרֹו:
ּבזה; ּבכּיֹוצא עליו אתּפׁש לא א יגרע". לא וענתּה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹּכסּותּה
מצוה הּכל ועׂשה וחללה זֹונה ּבכלל ּגרּוׁשה ׁשּמנה ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָָֹאבל
ׁשהיא, לפי ― התנּצלּות ּבהחלט לֹו אין ּכ על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאחת,
אמרֹו והּוא עצמֹו, ּבפני ּבלאו ּבפרּוׁש הּגרּוׁשה, ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָּכלֹומר
ּכבר הּנה ― יּקחּו". לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹיתעּלה:
ׁשּבכללּות, לאו ּכלֹומר: הּזה, הּגדֹול אתֿהעּקר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבררנּו
לאו ּומהּֿמּמּנּו לחּלק, מהּֿמּמּנּו והֹודענּו ספקֹותיו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּובארנּו
ׁשהּוא וׁשּזה אחת, אּלא עליו חּיבים ואין ּבלבד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּבכללּות
נמנה ― לחּלק וׁשאינֹו מצות; ּכהרּבה נמנה ― ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹלחּלק
הּוא ּכי ּתמיד, עיני נגד ּכּלֹו זה ּכלל ׂשים אחת. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻּכמצוה

הּמצות. מנין לאּמּות מאד ּגדֹול ְְְְְִִִֵַַַָָֹֹמפּתח

ה'תש"ע אייר י"ד רביעי יום
העׂשירי: לאיזהּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ּתכליתׁשאין ֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ִֶׁשהיא.

ÌÈÓÚt,הּמצוה הּצּוּויים אֹותם ואין צּוּויים, ּבּתֹורה יבֹואּו ¿»ƒְְִִִִִֵַַַָָָָ
אמרֹו: לזה ּדגמה הּמצוה. לעׂשּית הקּדמֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻאּלא

וגֹו' סלת" "ולקחּת  לקיחת למנֹות ראּוי אין ּכי ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

רק הּוא הּנמנה אּלא ― ּכמצוה ואפּיתֹו ּכמצוה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּסלת
ּתמיד" לפני ּפנים לחם עלֿהּׁשלחן "ונתּת אמרֹו:  ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אחרּֿכ ה'. לפני ּתמיד לחם ׁשּיהא רק, היא והּמצוה ;ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּיהיה ואמר נעׂשה, הּוא ּומּמה הּזה, הּלחם יהיה אי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּתאר,
אין עצמּה זֹו ּדר ועל חּלֹות. עׂשרה ׁשּתים ויהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמּסלת,

"ז זית ׁשמן אלי "ויקחּו אמרֹו: למנֹות  אּלא , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
הּנרֹות, הטבת היא וזֹו ּתמיד"; נר "להעלת אמרֹו: ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹמֹונים

ּב"תמיד" ׁשּנתּבאר ּכמֹו מֹונים אין עצמּה זֹו ּדר ועל . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
סּמים" קחֿל" אמרֹו:  הקטרת מֹונים אּלא , ְְְִִֶַַַַָָָ

ּבּבקר "ּבּבקר הּכתּוב: ׁשאמר ּכמֹו ּבכלֿיֹום, ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהּקטרת
וגֹו'" אהרן ּובהעלת יקטירּנה וגֹו' אתֿהּנרת ּבהיטיבֹו  ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ

"סּמים קחֿל" אמרֹו אבל הּמנּויה. הּמצוה היא וזֹו ―ְְְְְֲִִִַַַַָָָָ
ּומאיזה זֹו מצוה ּתעׂשה אי מבאר, ׁשהּוא לּצּוּוי הקּדמה ―ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ראׁש" ּבׂשמים קחֿל" אמרֹו: וכ הּזאת הּקטרת ּתהיה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹּדבר

  ׁשּצּונּו הּצּוּוי הּוא הּנמנה אבל נמנה; אינֹו ―ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ
הּמׁשחה ּבׁשמן הּקדׁש ּוכלי ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלמׁשח
לפי ירּבה ׁשּלא ּכדי לֹו, ּכלֿהּדֹומה ּתדּון זֹו ּדר ועל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהמתאר.
הּזה, ּבּכלל ּכּונתנּו וזֹוהי ― ׁשּירּבה ראּוי מהּֿׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמנינ
ּבזה ׁשּגם מּפני עליו, והערנּו הזּכרנּוהּו אּלא ּברּור. ּדבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהּוא
הּמצוה עם הּמצוה הקּדמֹות מקצת ּומנּו הרּבה טעּו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּכבר
ּבמנין ׁשּמתּבֹונן למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו מצות, ּכׁשּתי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעצמּה
הּו ― לברכה זכרֹו קּיארא ׁשמעֹון ׁשהזּכיר אהּפרׁשּיֹות ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָ
ּבמנינם. ּפרׁשּיֹות מןֿהּמזּכירים אחריו ׁשּנמׁש ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָוכלֿמי

עׂשר: האחד ּכלֿחלקהּכלל הּמצוה חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ְְְְִִִֶָָָָָּבנפרד,

LÈחלקים לֹו יׁש אחת מצוה ׁשהּוא אחד ׁשּדין לפעמים, ≈ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
מינין ארּבעה ׁשהיא לּולב מצות ּכגֹון: רּבים,  ְְְִִִִִֶַַַָָָ

הדר עץ ׁשּפרי אֹומרים, אין הרי ;ּבפני מצוה ― ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָ
ועץֿעבֹות וערביֿנחלעצמּה, עצמּה, ּבפני מצוה ― ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

ּתמרים וכּפת עצמּה, ּבפני מצוה ―ּבפני מצוה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹ
צּוה הּוא ׁשּכן הּמצוה, חלקי הם ׁשּכלֿאּלּו לפי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעצמּה,
ּבּיֹום ּבּיד הּכל לקיחת הּמצוה ּתהיה אחּודם, ואחרי ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹלאחדם,
ּבּמצרע, אמרֹו למנֹות ראּוי אין לכ ּבדֹומה ּובדּיּוק ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהּידּוע.
ּומים ּתֹולעת ּוׁשני ואזב ארז ועץ ּבׁשּתיֿצּפרים טהר ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

חרׂש ּוכלי חּיים  טהרת אּלא מצות; ּכׁשׁש ― ְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָֹ
אּלּו ― ּבּה ההכרחּיים ּכלּֿתאריה על אחת מצוה ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמצרע
הּמצוה חלקי הם ּכלֿאּלה ּכי הּתגלחת, ּכלֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוזּולתם,
ּכזה ּבאפן ׁשּתהיה הינּו מצרע; טהרת והיא ּבּה ְְְְְְֳִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנצטּוינּו
לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו ּבהּכר הּוא עצמֹו זה ודין ּכזה. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּובאפן
יהיּו "ּבגדיו והּוא: מּמּנּו, ׁשּנתרחק ּכדי טמאתֹו ּבמּצב ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻלּמצרע
יקרא" טמא וטמא יעטה ועלֿׂשפם פרּוע יהיה וראׁשֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻפרמים

  ,עצמּה ּבפני מצוה מאּלּו ּכלּֿפעּלה אין ּכי ―ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֻ
הּכר לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו והּוא הּמצוה. הּוא ּכללם לּמצרעאּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּתהיה הּכרֹו ודר מּמּנּו, ויתרחק ּכלֿרֹואהּו ׁשּיּכירהּו ּכדי ―ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ה' לפני לׂשמח ׁשּנצטּוינּו ּכׁשם ― וכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבכ
וזה. זה ּבלקיחת ּתהיה הּׂשמחה ׁשאֹותּה ּובאר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻסּכֹות,
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ÏÏkֿמה ― ׁשּבֹו הּקׁשי ואפן להבינֹו, מאד קׁשה זה ¿»ְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
עליו, חכמים מהּֿׁשאמרּו ׁשּכל והּוא ,ל ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹּׁשאסּפר
ׁשּזֹו ּברּור הרי ― זהֿאתֿזה מעּכבין ּופלֹוני ּפלֹוני ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּדבר
עם הּפנים ולחם ׁשּבּלּולב, מינים ארּבעה ּכגֹון: אחת, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָמצוה
והּבזיכים "הּסדרים ּבהם: ׁשאמרּו עּמֹו הּנעׂשית זּכה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלבֹונה

זהֿאתֿזה" מעּכבין מצוה ׁשּזֹו ּברּור, הרי ― ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ
המבּקׁשת ׁשהּתכלית ,ל מהּֿׁשּיתּברר ּכל וכ אחת. ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

הרי ― החלקים מאֹותם אחד ּבחלק ּתּׂשג ְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻלא
הּכר ּכגֹון: הּמנּוי, הענין היא ׁשּכללּותם ּברּור, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּגםּֿכן
לא אבל ּבלבד ּפרמים ּבגדיו ׁשאם ,ל ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻהּמצרע
― טמא! טמא! קרא: ולא ׂשפם על עטה ולא ראׁשֹו ְְֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹּפרע
וכן ּכּלם. ׁשּיעׂשם עד הּכרתֹו הּׂשּגה ולא ּכלּום עׂשה ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻׁשּלא
ארז ועץ הּצּפרים מהּֿׁשּנזּכר: ּבכל אּלא טהרתֹו ּתּׂשג ְְְֳֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻלא
נקּדת א הּטהרה. ּתּׂשג אז ― ותגלחת ּתֹולעת ּוׁשני ְְְְְֳִִֵַַַַַַַַָָָֹֻֻואזב
זהֿאתֿ מעּכבים "אינם ּבהם: ׁשאמרּו ּבּדברים היא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּקׁשי
אּלּו וחלקים ׁשהֹואיל הּוא, ּתחּלה ּבמחׁשבה העֹולה ּכי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה".
ּבפני מצוה ּכלֿחלק יהיה לחברֹו, זקּוק אינֹו מהם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכלֿחלק

"הּתכלת אמרם: ּכגֹון מעּכבתעצמּה, אינּה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אתֿהּתכלת" מעּכב אינֹו והּלבן אתֿהּלבן   ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

 ּכׁשּתי נמנים ּותכלת ׁשּלבן אֹומרים, היינּו ׁשּכן .ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
ּדרּבי ּבּמכלּתא מפרׁש מאמר עליהם מצאנּו לּולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹמצות,
מצות מצות, ׁשּתי ׁשהן "יכֹול ׁשם: אמרם והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹיׁשמעאל,
― לציצת לכם והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּתכלת
ׁשאפּלּו ,ל נתּבאר הּנה מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמצוה

מ ׁשאינם אחתהחלקים מצוה הם ּפעמים זהֿאתֿזה, עּכבים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לכן ּתזּכרּו", "למען ּבּציצת הּמּטרה ׁשהרי אחד; הענין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאם
נׁשאר לא ּכן, אם זכירה. לידי הּמביא הּדבר ּכללּות ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹנמנית
ו"אין "מעּכבין" לאמרם הּמצות ּבמנין לב לּתן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹלנּו
אֹו אחד ענין הּוא אם ּבלבד: לענין אּלא ― ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמעּכבין"
אּלּו מּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָענינים

ּבבאּורם. עֹוסקים ְְִֵֶָָׁשאנּו

עׂשר: הּׁשנים איןהּכלל עׂשּיתּה, על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה חלק ְְִֵֶֶַָלמנֹות

Úe„Èואחרּֿכ מעׂשה, איזה לעׂשֹות אנּו ׁשּמצּוים ׁשּיׁש »«ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
ויפרׁש ההּוא, הּמעׂשה איכּות לבאר הּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָיתחיל
למנֹות אין הרי ― ּכֹולל, הּוא מה ויאמר ׁשהזּכיר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹאתֿהּׁשם
לדגמה עצמּה. ּבפני ּכמצוה הּבאּור ּבאֹותֹו ׁשּבא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּכלֿצּוּוי

מקּדׁש" לי "ועׂשּו אמרֹו:  עׂשה מצות זֹו הרי , ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָ
ויחּגּו יבֹואּו ׁשאליו ּבית לנּו ׁשּיהא והיא: מּכלֿהּמצות, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאחת
ּבּמֹועדים. יתקּבצּו וׁשם הּקרּבנֹות, הקרבת ּתהיה ּובֹו ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּבֹו,
אין אבל ― נעׂשים הם ואי ּפרטיו לתאר התחיל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָאחרּֿכ
ועל עצמּה. ּבפני מצוה "ועׂשית" ּבֹו מהּֿׁשאמר ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלמנֹות
והּוא, ּבוּיקרא, ׁשּנזּכרּו ּבּקרּבנֹות הּדבר יהיה עצמּה זֹו ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדר
מּמיני ּבכלֿמין המתארת העבֹודה ּכלל היא האחת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּמצוה
עבֹודת ׁשּתהיה נצטּוינּו ׁשאנּו העֹולה ּבזה: הּמׁשל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּקרּבנֹות.

ּבאפן ּדמּה ויּזרק ּותנּתח ותפׁשט ׁשּתּׁשחט הינּו, ,ּכ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻהעֹולה
עם ּכליל ּבׂשרּה יּׂשרף אחרּֿכ חלּבּה; ויקרב וכזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּכזה
― מןֿהּיין ידּוע וׁשעּור ּבּׁשמן הּבלּול מןֿהּסלת ידּוע ְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשעּור
הּנה אֹותּה. הּמקריב לּכהן עֹורּה וׁשּיהא ― הּנסכים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוהם

ּתֹורתהע והיא אחת, עׂשה מצות היא ּבכללּותּה הּזאת בֹודה ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
ּכלֿ ּתעׂשה הּזאת העבֹודה ׁשּכמֹו חּיבּה הּתֹורה ּכי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהעֹולה,
והפׁשטּה ׁשחיטתּה ― ּכּלּה החּטאת עבֹודת ּגם וכ ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻעֹולה.
מּדמּה יּזה אׁשר הּכלים ּורחיצת מּמּנה מהּֿׁשּקרב ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוהקרבת
ׁשבירתם אֹו ּבהם מתּבּׁשלת ׁשהיא הּכלים, ּורחיצת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהם
היא האׁשם ּתֹורת וכ אחת. מצוה וזֹו חּטאת, ּתֹורת הּכל ―ְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹ
עם ּתֹודה על וׁשהּוא הּׁשלמים, זבח ּתֹורת וכ אחת; ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמצוה
― והנפתֹו וׁשֹוק חזה מּמּנּו הּכהן ּולקיחת לחם, ּבלי אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלחם
הם ואּלּו אחת. מצוה וזֹו הּׁשלמים, זבח עבֹודת מּכלל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכל
מןֿ חּוץ וצּבּור, ליחיד ּכֹולל ׁשחּיּובם הּקרּבנֹות מיני ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּכלל
סדר ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, יחיד קרּבן ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהאׁשם,
למנֹות ואין עׂשה, מצות הּוא ּבעבֹודֹות הּזה הּסדר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָקדׁשים.
זּולתי עצמּה, ּבפני ּכמצוה העבֹודה מּפרטי ּופרט ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָּכלּֿפרט
ואינם הּקרּבנֹות, אתּֿכלֿמיני הּכֹוללים צּוּויים יׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאם
ּכלֿצּוּוי ּכי ― אתֿזּולתֹו להֹוציא הּמינים לאחד ְְְִִִִִִֶַַַָָָֻמיחדים

מאּלּו    מצוה למנֹותֹו צרי ְְִִִֵֵָָ
מסּים. קרּבן עבֹודת מּפרטי ּפרט אינֹו ׁשאז לפי עצמּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבפני
צּוּויֹו אֹו מּום, ּבעל מּלהקריב יתעּלה אזהרתֹו למׁשל, ,ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָּכ
אמרֹו: והּוא ― זמן מחּסר יהא ׁשּלא וצּוּויֹו ּתמים, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻׁשּיהא

והלאה" הּׁשמיני "ּומּיֹום  ּֿכל למלח וצּוּויֹו ; ְְְְִִִִִַַָָָָֹ
מלח" ּתקריב ּכלֿקרּבנ "על אמרֹו והּוא ― קרּבן  ; ְְְְְְִֶַַַָָָָָָ

מלח"; תׁשּבית "ולא ׁשאמר: ּכמֹו ― מּלבּטלֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹואזהרתֹו
הּצּוּויים מן ׁשּכלֿאחד ― מּמּנּו מהּֿׁשּיאכל לאכל ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוצּוּויֹו
ּפרט מהם אחד אף ׁשאין לפי עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאּלה
ּכלֿקרּבן הּכֹוללים צּוּויים הם אּלא מסּים, קרּבן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻמעבֹודת

מניננּו. ּבׁשעת ׁשּנבאר ְְְְִִֵֵֶַָָּכמֹו

eeּפרט ― לקחת לֹו מהּֿׁשראּוי לֹוקח ׁשהּכהן זה ּכי »ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
וכ העֹולה. ּבעֹור ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּמצוה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָמּפרטי
הּגז ראׁשית ׁשּנפריׁש הּוא, הּמצוה ּכלל הּגז. ּבראׁשית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּגם
ּוכבר לּלוי. ונּתנהּו ראׁשֹון מעׂשר ׁשּנפריׁש וכן לּכהן; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹונּתנהּו
ּכעׂשרים ּכהּנה מּתנֹות וארּבע עׂשרים ׁשּמנּו עד ּבזה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻטעּו
הּמּתנה ׁשאֹותּה הּמצות מקצת ׁשּמנּו אחר מצות, ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹוארּבע
וׁשֹוק וחזה העֹולה ּבעֹור ׁשּבארנּו הּדר על מהן, ּפרט ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהיא
ּבֹו הרּגיׁש ולא מּזּולתנּו זה ּכלל ׁשּנעלם ּולפי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹמּׁשלמים.
עצמן: ּבפני ּכמצות לכ הּגיע לב, אליו ׂשם ולא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹּכלֿעּקר
ּתנּופֹות, הּגׁשֹות, מליחֹות, ּפתיתֹות, ּבלילֹות, ְְְְְִִִִַָיציקֹות,
עבֹודת ּפרטי ׁשּכלֿאּלּו ידע ולא ― והקטרֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹקמיצֹות
התחיל אחרּֿכ מנחה. להקריב ׁשּנצטּוינּו והּוא, ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָהּמנחה,

ּתֹורת והיא ― הּזה הּׁשם חל ּדבר איזה על ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלבאר
ּבאפן האפּוי מּלחם אֹו מּסלת ׁשּתהיה ואמר, ― ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּמנחה
ּתּנּור; מאפה אֹו מרחׁשת אֹו מחבת ּכלֹומר: ּכ ּבאפן אֹו ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹּכ
מלח עליה ונֹותן ּופֹותתּה, מסּים, ּבׁשעּור ּבּׁשמן ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּובֹוללּה
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פט           
      

ÏÏkֿמה ― ׁשּבֹו הּקׁשי ואפן להבינֹו, מאד קׁשה זה ¿»ְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
עליו, חכמים מהּֿׁשאמרּו ׁשּכל והּוא ,ל ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹּׁשאסּפר
ׁשּזֹו ּברּור הרי ― זהֿאתֿזה מעּכבין ּופלֹוני ּפלֹוני ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּדבר
עם הּפנים ולחם ׁשּבּלּולב, מינים ארּבעה ּכגֹון: אחת, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָמצוה
והּבזיכים "הּסדרים ּבהם: ׁשאמרּו עּמֹו הּנעׂשית זּכה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלבֹונה

זהֿאתֿזה" מעּכבין מצוה ׁשּזֹו ּברּור, הרי ― ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ
המבּקׁשת ׁשהּתכלית ,ל מהּֿׁשּיתּברר ּכל וכ אחת. ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

הרי ― החלקים מאֹותם אחד ּבחלק ּתּׂשג ְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻלא
הּכר ּכגֹון: הּמנּוי, הענין היא ׁשּכללּותם ּברּור, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּגםּֿכן
לא אבל ּבלבד ּפרמים ּבגדיו ׁשאם ,ל ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻהּמצרע
― טמא! טמא! קרא: ולא ׂשפם על עטה ולא ראׁשֹו ְְֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹּפרע
וכן ּכּלם. ׁשּיעׂשם עד הּכרתֹו הּׂשּגה ולא ּכלּום עׂשה ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻׁשּלא
ארז ועץ הּצּפרים מהּֿׁשּנזּכר: ּבכל אּלא טהרתֹו ּתּׂשג ְְְֳֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻלא
נקּדת א הּטהרה. ּתּׂשג אז ― ותגלחת ּתֹולעת ּוׁשני ְְְְְֳִִֵַַַַַַַַָָָֹֻֻואזב
זהֿאתֿ מעּכבים "אינם ּבהם: ׁשאמרּו ּבּדברים היא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּקׁשי
אּלּו וחלקים ׁשהֹואיל הּוא, ּתחּלה ּבמחׁשבה העֹולה ּכי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה".
ּבפני מצוה ּכלֿחלק יהיה לחברֹו, זקּוק אינֹו מהם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכלֿחלק

"הּתכלת אמרם: ּכגֹון מעּכבתעצמּה, אינּה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אתֿהּתכלת" מעּכב אינֹו והּלבן אתֿהּלבן   ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

 ּכׁשּתי נמנים ּותכלת ׁשּלבן אֹומרים, היינּו ׁשּכן .ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
ּדרּבי ּבּמכלּתא מפרׁש מאמר עליהם מצאנּו לּולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹמצות,
מצות מצות, ׁשּתי ׁשהן "יכֹול ׁשם: אמרם והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹיׁשמעאל,
― לציצת לכם והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּתכלת
ׁשאפּלּו ,ל נתּבאר הּנה מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמצוה

מ ׁשאינם אחתהחלקים מצוה הם ּפעמים זהֿאתֿזה, עּכבים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לכן ּתזּכרּו", "למען ּבּציצת הּמּטרה ׁשהרי אחד; הענין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאם
נׁשאר לא ּכן, אם זכירה. לידי הּמביא הּדבר ּכללּות ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹנמנית
ו"אין "מעּכבין" לאמרם הּמצות ּבמנין לב לּתן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹלנּו
אֹו אחד ענין הּוא אם ּבלבד: לענין אּלא ― ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמעּכבין"
אּלּו מּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָענינים

ּבבאּורם. עֹוסקים ְְִֵֶָָׁשאנּו

עׂשר: הּׁשנים איןהּכלל עׂשּיתּה, על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה חלק ְְִֵֶֶַָלמנֹות

Úe„Èואחרּֿכ מעׂשה, איזה לעׂשֹות אנּו ׁשּמצּוים ׁשּיׁש »«ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
ויפרׁש ההּוא, הּמעׂשה איכּות לבאר הּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָיתחיל
למנֹות אין הרי ― ּכֹולל, הּוא מה ויאמר ׁשהזּכיר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹאתֿהּׁשם
לדגמה עצמּה. ּבפני ּכמצוה הּבאּור ּבאֹותֹו ׁשּבא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּכלֿצּוּוי

מקּדׁש" לי "ועׂשּו אמרֹו:  עׂשה מצות זֹו הרי , ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָ
ויחּגּו יבֹואּו ׁשאליו ּבית לנּו ׁשּיהא והיא: מּכלֿהּמצות, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאחת
ּבּמֹועדים. יתקּבצּו וׁשם הּקרּבנֹות, הקרבת ּתהיה ּובֹו ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּבֹו,
אין אבל ― נעׂשים הם ואי ּפרטיו לתאר התחיל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָאחרּֿכ
ועל עצמּה. ּבפני מצוה "ועׂשית" ּבֹו מהּֿׁשאמר ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלמנֹות
והּוא, ּבוּיקרא, ׁשּנזּכרּו ּבּקרּבנֹות הּדבר יהיה עצמּה זֹו ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדר
מּמיני ּבכלֿמין המתארת העבֹודה ּכלל היא האחת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּמצוה
עבֹודת ׁשּתהיה נצטּוינּו ׁשאנּו העֹולה ּבזה: הּמׁשל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּקרּבנֹות.

ּבאפן ּדמּה ויּזרק ּותנּתח ותפׁשט ׁשּתּׁשחט הינּו, ,ּכ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻהעֹולה
עם ּכליל ּבׂשרּה יּׂשרף אחרּֿכ חלּבּה; ויקרב וכזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּכזה
― מןֿהּיין ידּוע וׁשעּור ּבּׁשמן הּבלּול מןֿהּסלת ידּוע ְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשעּור
הּנה אֹותּה. הּמקריב לּכהן עֹורּה וׁשּיהא ― הּנסכים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוהם

ּתֹורתהע והיא אחת, עׂשה מצות היא ּבכללּותּה הּזאת בֹודה ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
ּכלֿ ּתעׂשה הּזאת העבֹודה ׁשּכמֹו חּיבּה הּתֹורה ּכי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהעֹולה,
והפׁשטּה ׁשחיטתּה ― ּכּלּה החּטאת עבֹודת ּגם וכ ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻעֹולה.
מּדמּה יּזה אׁשר הּכלים ּורחיצת מּמּנה מהּֿׁשּקרב ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוהקרבת
ׁשבירתם אֹו ּבהם מתּבּׁשלת ׁשהיא הּכלים, ּורחיצת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהם
היא האׁשם ּתֹורת וכ אחת. מצוה וזֹו חּטאת, ּתֹורת הּכל ―ְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹ
עם ּתֹודה על וׁשהּוא הּׁשלמים, זבח ּתֹורת וכ אחת; ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמצוה
― והנפתֹו וׁשֹוק חזה מּמּנּו הּכהן ּולקיחת לחם, ּבלי אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלחם
הם ואּלּו אחת. מצוה וזֹו הּׁשלמים, זבח עבֹודת מּכלל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכל
מןֿ חּוץ וצּבּור, ליחיד ּכֹולל ׁשחּיּובם הּקרּבנֹות מיני ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּכלל
סדר ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, יחיד קרּבן ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהאׁשם,
למנֹות ואין עׂשה, מצות הּוא ּבעבֹודֹות הּזה הּסדר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָקדׁשים.
זּולתי עצמּה, ּבפני ּכמצוה העבֹודה מּפרטי ּופרט ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָּכלּֿפרט
ואינם הּקרּבנֹות, אתּֿכלֿמיני הּכֹוללים צּוּויים יׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאם
ּכלֿצּוּוי ּכי ― אתֿזּולתֹו להֹוציא הּמינים לאחד ְְְִִִִִִֶַַַָָָֻמיחדים

מאּלּו    מצוה למנֹותֹו צרי ְְִִִֵֵָָ
מסּים. קרּבן עבֹודת מּפרטי ּפרט אינֹו ׁשאז לפי עצמּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבפני
צּוּויֹו אֹו מּום, ּבעל מּלהקריב יתעּלה אזהרתֹו למׁשל, ,ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָּכ
אמרֹו: והּוא ― זמן מחּסר יהא ׁשּלא וצּוּויֹו ּתמים, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻׁשּיהא

והלאה" הּׁשמיני "ּומּיֹום  ּֿכל למלח וצּוּויֹו ; ְְְְִִִִִַַָָָָֹ
מלח" ּתקריב ּכלֿקרּבנ "על אמרֹו והּוא ― קרּבן  ; ְְְְְְִֶַַַָָָָָָ

מלח"; תׁשּבית "ולא ׁשאמר: ּכמֹו ― מּלבּטלֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹואזהרתֹו
הּצּוּויים מן ׁשּכלֿאחד ― מּמּנּו מהּֿׁשּיאכל לאכל ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוצּוּויֹו
ּפרט מהם אחד אף ׁשאין לפי עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאּלה
ּכלֿקרּבן הּכֹוללים צּוּויים הם אּלא מסּים, קרּבן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻמעבֹודת

מניננּו. ּבׁשעת ׁשּנבאר ְְְְִִֵֵֶַָָּכמֹו

eeּפרט ― לקחת לֹו מהּֿׁשראּוי לֹוקח ׁשהּכהן זה ּכי »ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
וכ העֹולה. ּבעֹור ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּמצוה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָמּפרטי
הּגז ראׁשית ׁשּנפריׁש הּוא, הּמצוה ּכלל הּגז. ּבראׁשית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּגם
ּוכבר לּלוי. ונּתנהּו ראׁשֹון מעׂשר ׁשּנפריׁש וכן לּכהן; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹונּתנהּו
ּכעׂשרים ּכהּנה מּתנֹות וארּבע עׂשרים ׁשּמנּו עד ּבזה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻטעּו
הּמּתנה ׁשאֹותּה הּמצות מקצת ׁשּמנּו אחר מצות, ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹוארּבע
וׁשֹוק וחזה העֹולה ּבעֹור ׁשּבארנּו הּדר על מהן, ּפרט ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהיא
ּבֹו הרּגיׁש ולא מּזּולתנּו זה ּכלל ׁשּנעלם ּולפי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹמּׁשלמים.
עצמן: ּבפני ּכמצות לכ הּגיע לב, אליו ׂשם ולא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹּכלֿעּקר
ּתנּופֹות, הּגׁשֹות, מליחֹות, ּפתיתֹות, ּבלילֹות, ְְְְְִִִִַָיציקֹות,
עבֹודת ּפרטי ׁשּכלֿאּלּו ידע ולא ― והקטרֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹקמיצֹות
התחיל אחרּֿכ מנחה. להקריב ׁשּנצטּוינּו והּוא, ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָהּמנחה,

ּתֹורת והיא ― הּזה הּׁשם חל ּדבר איזה על ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלבאר
ּבאפן האפּוי מּלחם אֹו מּסלת ׁשּתהיה ואמר, ― ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּמנחה
ּתּנּור; מאפה אֹו מרחׁשת אֹו מחבת ּכלֹומר: ּכ ּבאפן אֹו ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹּכ
מלח עליה ונֹותן ּופֹותתּה, מסּים, ּבׁשעּור ּבּׁשמן ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּובֹוללּה
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צ          
      

ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכּסדר מּמּנה ויקמץ ויניף ויּגיׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּולבֹונה,
הּדבר ועל העבֹודה, ּפרטי וכלֿאּלּו מנחֹות. ּבמּסכת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבמקֹומֹו
הּמצוה אםּֿכן מנחה. ׁשם נֹופל הּזה ּכלֿהּתאּור לפי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּנעׂשה
הּסלת אֹו הּלחם קרּבן עבֹודת ׁשּתהיה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהיא:
מנחה, ּבמצות האּלה והּדברים הּזה. ּכלֿהּסדר לפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנקריב
והּתנּופה והּמליחה והּפתיתה והּבלילה היציקה ְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָּכלֹומר:
ּבחליצה: ׁשאמר ּכמֹו וההקטרה, והּקמיצה ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָוההּגׁשה

ואמרה" וענתה ּבפניו וירקה וגֹו' נעלֹו "וחלצה  ְְְְְְְְְְֲַָָָָָָָָָָ
חליצה מֹונים אנּו ואין אחת חליצה ׁשּמצות ּוכׁשם .ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

מצוה וזֹו החליצה מעׂשה ׁשּכללּותם ּכיון ּוקריאה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּורקיקה
ּגם ּכ ― עליהאחת וׂשמּת ׁשמן, עליה ויצקּת נמנה: לא ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

לא וזה והקטיר. וקמץ והּגיׁש, והניף, ּתמלח, ּבּמלח ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלבנה,
ּבלי ראׁשֹון, ּבעּיּון אתֿהענינים ׁשּתֹופׂש מּמי אּלא ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָיעלם
חכמינּו ׁשאֹומרים ּכמֹו ּבדעּתֹו, אתֿהענינים ויׁשקל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּיחזר
ּבלי אמרֹו ּכלֹומר: אמרּה", ׁשטפּה "אּגב הּׁשלֹום: ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָעליהם
הּדעת על העֹולה הראׁשֹונה הּמחׁשבה לפי אּלא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָהתּבֹוננּות
ראּוי ואי ּכּלם הּקרּבנֹות מצות לנּו ּברר זה ּכלל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻאםּֿכן
ּכלל, ערּבּוב ולא מׁשּגה ׁשּום ּבהם יקרה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹלמנֹותם,

הּׁשם. ּבעזרת ּבמניננּו ׁשּנבאר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָּכמֹו

עׂשר: הּׁשלׁשה לפיהּכלל מתרּבה אינֹו הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמסּפר

ּפעמים קבּוע; ּובזמן ּבעת חֹובה ׁשהן מצות ׁשּיׁש »ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשחֹובה ּכלֹומר: ,ּבהמׁש זמן ּתקּופת אֹותּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָנמׁשכת
ולּולב; סּכה ּכגֹון: יֹום, אחרי יֹום הּמצוה אֹותּה ְְְֲֲִֵַַַָָָָֻלעׂשֹות
ּדר נאמר, אם הּקרּבנֹות. ּכגֹון ידּועים ּבימים היא ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹּופעמים
הּמצוה זֹו הרי אחת, מצוה חדׁש ראׁש ׁשּמּוסף ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמׁשל,
ואם הּירח. ׁשּנֹולד ּכלּֿפעם נֹוסף קרּבן להקריב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּנצטּוינּו
ּכמצוה חדׁש ּכלֿראׁש מּוסף ּתמנה לא מּדּוע מיׁשהּו: ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹיאמר
ּגם ּתמנה ― ּכן הּדבר היה אּלּו לֹו: נאמר עצמּה? ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבפני
והקטרת עצמּה, ּבפני ּכמצוה ּכלֿיֹום ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאתֿהּתמיד
והטבת עצמּה, ּבפני מצוה הּׁשנה מימֹות ּבכלֿיֹום ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּקטרת
א עצמּה! ּבפני ּכמצוה ויֹום ּבכלֿיֹום חֹובה ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנרֹות
יהיה ― ּבֹו ׁשּנצטּוינּו אתֿהענין אּלא מֹונים ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכיון
ראׁשֿחדׁש מּוסף מֹונים אין ― ׁשּיהיה זמן ּבאיזה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹחּיּובֹו
מּוסף וכן אחת, מצוה ׁשּבת ּומּוסף אחת, מצוה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָאּלא
חֹובה ׁשהּוא אףֿעלּֿפי הּמֹועדים, מחמׁשת ּומֹועד ֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכלֿמֹועד
ה' לפני "ּוׂשמחּתם ׁשאמר: ּכמֹו ּכי רצּופים, ימים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּבהרּבה

ימים" ׁשבעת אלהיכם  :אמר ּכ ימים, "ׁשבעת ְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹ
לה'" אּׁשה ּתקריבּו ,אחת היא לּולב ׁשּמצות ּוכׁשם ; ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

ּופרק. ּכלּֿפרק מּוסף וכן אחת, ― מּוסףּֿפסח מצות ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּכ
החגיגה ׁשּגם יתּבאר, זֹו ּדר ועל    ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

;ּפרקים ּבׁשלׁשה חֹובה ׁשהיא אףֿעלּֿפי אחת, ְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹמצוה
הראּיה וכן        ְְִֵָָ

והּׂשמחה מּמהּֿׁשּלא וזה ― ְְְִִֶֶַַָֹ
אחרת. יחׁשב ולא אדם ׁשּום ּבֹו ְְְִֶֶֶַַָָֹֹיטעה

‡l‡מאד ּגדֹולה טעּות הּזה ּבּכלל ּבמהּֿׁשּתלּוי טעּו ∆»ְְְְֶֶַַַָָָָָֹ
מּוסף אחת: מצוה ּכלֿהּמּוספין ׁשּמנּו והיא, ְְִִִֶַַַַָָָָָָּומּוזרה,
מנין ּדר לפי הרי מֹועדֹות. ּומּוספי ראׁשֿחדׁש ּומּוסף ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּבת
― אחת מצוה טֹוב ּכלֿיֹום ׁשביתת למנֹות צריכים היּו ְְְְִִִִִַַַָָָזֹו
ּבדבר לתפסם ראּוי ׁשאין ― ועד יֹודע ה' א ּכן. עׂשּו ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹולא

אחת ּבׁשיטה ּדבקּו ׁשּלא לפי אּלאּכזה, ּבמנינם, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
תהֹומֹות" ירדּו ׁשמים "יעלּו  הּברּורה והאמת , ְְְְֱֲִֵֶַַַָָָ

עצמּה ּבפני מצוה ּומּוסף ׁשּכלֿמּוסף ,ל מהּֿׁשהזּכרנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהיא
וזֹוהי ― עצמּה ּבפני מצוה ויֹום ּכלֿיֹום ׁשּׁשביתת ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו

הּנכֹונה. ְִַַָָהּׁשיטה

עׂשר: הארּבעה הענׁשיםהּכלל קּיּום למנֹות ראּוי אי ְְְֳִִִֵַַָָָָָָָָָ
עׂשה. ְְֲִֵֹּבמצות

Úcחלּקה נחלקֹות ולאֿתעׂשה, עׂשה ׁשּכלֿהּמצות, «ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ
חלק חלקים: לׁשני הּזה הּׁשער מּטרת לפי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָראׁשֹונית
חּיב ולא והזהיר צּוה אּלא ּכלל, ענׁש הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּלא

עלאתֿהע ׁשעבר מּפני מסּים, ענׁש לֹו יעד ולא ענׁש ֹובר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ
וענׁש. ּגמּול ּבֹו ׁשּבאר וחלק מסּימת, אזהרה אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻצּוּוי
מהּֿׁשּצּונּו אתֿהענׁש: ּבֹו ׁשּפרׁש החלק ׁשל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמןֿהּמצות
ׁשּצּונּו ― ּומהן עליהן; ׁשעֹובר מי ּבאבן לסקל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹיתעּלה
להּכֹות ׁשּצּונּו ― ּומהן עליהן; אתֿהעֹובר ּבאׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלׂשרף

ּבּפרּוׁשּבּסיף ׁשּנתּבאר ּכמֹו עליהן, העֹובר אתֿצּואר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
עליהן,המקּבל אתֿהעֹובר לחּנק ׁשּצּונּו ― ּומהן ; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

אתֿהעֹובר להלקֹות ׁשּצּונּו ― ּומהן ּבפרּוׁש; ׁשּבא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכמֹו
ׁשּלא והּוא, ּכרת, עליהן ׁשּיעד ― ּומהן ּברצּועה; ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעליהן
ּכמֹו הּבא, לעֹולם חלק ּבחטאֹו ּבעמדֹו ׁשּימּות לעֹובר ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיהא
יתעּלה, עליהן, ׁשּיעד ― ּומהן חלק; ּבפרק ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבארנּו
ויתּכּפרֿלֹו ּבחטאֹו ה' ׁשּימיתהּו והּוא, ּבלבד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּבמיתה

מּכֹות ּבריׁש ּבארּו ּוכבר ׁשהעֹוברּבמיתתֹו. ּכלֿלאו ּכי , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
נתּברר אם ּבלבד, ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת חּיב ְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעליו
ּבעדים העברה ּבאֹותּה והזיד הּלאו אֹותֹו על עבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהעֹובר
מׁשּפטֹו, ׁשעּקר אףֿעלּֿפי לֹוקה, זה הרי ― ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהתראה
להעניׁש יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן לּׁשמים; מסּור ּדינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהא
ׁשּקבע ּכמֹו ּבגּופֹו, לא ּבלבד, ּבממֹונֹו עליהן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹאתֿהעֹובר

לּגזלן    ולּגּנב חמׁש ּתֹוספת ְְֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיקריב יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן מהּֿׁשּגנב; ּכפל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשלּומי

ויתּכּפרֿלֹו. חּטאתֹו על קרּבן ְְְִֵֵַַַָָָָהעֹובר

‡ׁשאנּו עׂשה, מצות ּכּלם ― האּלה הענׁשים לקּיּום «¬∆ְְֲֳִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻ
וׁשּנסקל אתֿזה, וׁשּנלקה אתֿזה, ׁשּנמית ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹנצטּוינּו
מנינן, ּולאפן עליו. מהּֿׁשעברנּו על קרּבן וׁשּנקריב ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאתֿזה,
מּמצות מצות ּכארּבע ּדין ּבית מיתֹות ארּבע נמנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשאנּו

הּמׁשנה לׁשֹון עׂשה,   וכן הּנסקלין. מצות זֹו : ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
אמרּו    ּכיצד הּנׂשרפין? מצות ּכיצד : ְְְִִִֵֵַַַַָָ

ּכי הּנחנקין? עֹודמצות ואמרּו הּנהרגין? מצות צד , ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
אׁש" "לאֿתבערּו יתעּלה: ׁשאמר ׁשּזה  הּוא ― ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹ

הזהיר ׁשּבזה והּוא, ּבּׁשּבת, אתֿהענׁשים לבּצע ׁשּלא ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאזהרה
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מּׂשרפתֿמצוה  ּבכל" ואמר: ; ְְְְִִֵַַָָֹ
אׁש, לאֿתבערּו ּדין ּבית ּבמֹוׁשב ּכלֹומר: ְְְְֲִֵֵֵֶַַַֹֹֹמׁשבתיכם",
היתה, ּבּכלל "ׂשרפה אמרּו: עׂשה. מצות ׁשּזֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
ּבית מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת, ּׂשרפה מה ללּמד: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻויצאת
ּדין ּבית מיתֹות ּכלֿׁשאר אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּדין

אתֿהּׁשּבת" ידחּו לא     . ְִֶַַָֹ
ׁשּנמנה ראּוי, ּגם וכ אדם. ׁשּום ּבֹו יסּפק ולא ּברּור ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוזה
מיחד ּכלֿענׁש למנֹות ואין ּכמצוה, ּברצּועה ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֻהּמלקּות
ׁשהּצּוּוי מׁשל, ּדר ׁשּנאמר, עד עצמּה ּבפני ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכמצוה
ּוסקילת אחת; עׂשה מצות ― ׁשּבת מחּלל לסקל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹׁשּנצטּוינּו
― זרה עבֹודה עֹובד ּוסקילת ׁשנּיה; מצוה ― אֹוב ְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבעל
האיׁשים מנין ּכפי הּמצות מנין ׁשּיהא עד ׁשליׁשית, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָֹמצוה
ּבלי זּולתנּו ׁשעׂשה ּכמֹו ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻׁשהם
ּבהכרח היה ראּוי ,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהתּבֹוננּות.
ׁשּתהא עד עצמּה ּבפני מצוה ּומלקּות ּכלֿמלקּות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנמנה
אֹוכל ּומלקּות עצמּה, ּבפני מצוה ― נבלה אֹוכל ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָמלקּות
― ּבחלב ּבׂשר אֹוכל ּומלקּות ׁשנּיה, מצוה ― חזיר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָּבׂשר
רביעית, מצוה ― ׁשעטנז לֹובׁש ּומלקּות ׁשליׁשית, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָמצוה
― עליהם ׁשּלֹוקין הּלאוין ּכמנין עׂשה מצות אצלנּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹויהיּו
מאֹות מארּבע יֹותר ּבהכרח ויהיּו עׂשה מצות יתרּבּו אז ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹהרי
נמנה אּלא מלקּות, ּכלֿמחּיב נמנה ׁשּלא ּכׁשם אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻמצות!
נמנה לא ּכ ― ּבׁשֹוט ההלקאה והיא ― ּבלבד הענׁש ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹסּוג

והרגּב חנק סקילה, ׂשרפה, והּוא: הענׁש מין אּלא ּמיתֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
חּטאת ׁשּנאמר: עד לבּדֹו קרּבן ּכלֿמחּיב נמנה לא ּגם ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻוכ
מצוה, ― זרה עבֹודה ׁשגגת חּטאת מצוה, ― ׁשּבת ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָׁשגגת
הּמיתה. מין ׁשּמנינּו ּכמֹו ּבלבד, הּקרּבן מין נמנה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָאּלא

העברֹות ׁשּנּויי לפי מׁשּתּנים הּקרּבנֹות ׁשּמיני ידעּת, ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשחּיבים עברה יׁש ּכי הּקרּבן. אֹותֹו חּיבים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעליהן
ויׁש ּתלּוי, אׁשם עליה ׁשחּיבים ויׁש קבּועה, חּטאת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָעליה
עֹולה קרּבן עליה ׁשחּיבים ויׁש וּדאי, אׁשם עליה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשחּיבים

ויֹורד     נמנה לא לפיכ . ְְְִִֵֶָֹ
― קבּועה חּטאת חּיּוב נמנה אּלא האׁשם, עם ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָהחּטאת
― וּדאי אׁשם וחּיּוב מצוה, ― ּתלּוי אׁשם וחּיּוב ְְְְִִִִַַָָָָָָָמצוה,
ּבאֹותֹו יתחּיב מצוה, ― ויֹורד עֹולה קרּבן וחּיּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמצוה,
ׁשעל העברֹות לׁשּנּויי לב נׂשים ולא ׁשּיתחּיב; מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹקרּבן
ׁשּמנינּו ּכׁשם קרּבן, ׁשל מין אֹותֹו חּיבים מהן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכלֿאחת
ׁשעל העברֹות לׁשּנּויי לב ׂשמנּו ולא אחת מצוה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמלקּות
מהם לכלֿמין הּכתּוב קבע וכ מלקּות. חּיבין מהן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכלֿאחת

עצמּה. ּבפני ְְִֵַָָָָּפרׁשה

להׁשיב צר ׁשאין ערּבּוב הּזה ּבּכלל זּולתנּו ערּבב ¿»ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
עצם ּבגלל עליו להׁשיב קל יהיה לא אף ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹעליו;
הּמֹונה אדם על ּולהתּפּלא לתמּה יׁש הרי לענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹערּבּובֹו
ּומחּיבי ּכרת ּומחּיבי אחד, אחד ּכּלם ּדין ּבית מיתֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֻֻֻֻמחּיבי
אתֿ ּגם מֹונה אחרּֿכ לאֿתעׂשה; מצות מּכלל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמיתה
הּמיתה, אֹותּה חּיבים ׁשעליהם עליהם, ׁשהזהרנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּדברים

ּגדֹולֹות" "הלכֹות ּבעל ׁשּמנה ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹֹּבכלל
מנה אחרּֿכ סקילה, מחּיבי ּבכלל הּׁשּבת' את ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻ'הּמחּלל
ׁשהם אּלא לֹומר לנּו נׁשאר ולא ּכלֿמלאכה". ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"לאֿתעׂשה
מצות הענׁשים ׁשּקּיּום ספק, ּבלי ּבראׁשֹונה, ְְְֳִִִִִִֵֶַָָָָָחֹוׁשבים

ּבהם מֹונים אי ― ואםּֿכן וגלאֿתעׂשה. םהענׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
הּדבר ויֹותר הענׁש?! אֹותֹו עליו ׁשחּיבים ְִֵֶֶַַָָָָָָֹ

לאֿתעׂשה, מצות ּבתֹו ּכלֹומר ּבתֹוכן, ׁשּמנּו מּזה, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹקׁשה
הּכרת ׁשחּיּוב מדּמים, והם מיתה; אין ׁשּבהם ּכרת ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמחּיבי
הּמצות" "ספר ׁשּבעל עד הּמנּויה, הּמצוה זֹו ּכ על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוהענׁש

  ּכׁשּסּכם הראׁשֹון, ּבּפרק ואמר זאת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּפרׁש
ׁשלׁשים "ּומּמּנּו זה: ּבנסח ּדברים הּפרק, אֹותֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמהּֿׁשּכלל
יבּצע ויתעּלה יתּבר הּוא ּכי ׁשהֹודיענּו, ענינים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשנים

אֹותם   ."ּבטּוחים וכּלם אנחנּו, ולא ְְְְֲִַָָֹֻ
הּפרק. אֹותֹו ׁשּכֹולל מןֿהענין ּכלֹומר "ּומּמּנּו", ׁשאמר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוזה
המחּיבים ּוׁשלׁשה עׂשרים הם: ― הענינים ּוׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻּוׁשלׁשים
ׁשּמנה. ּכמֹו ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי ותׁשעת ּבלבד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכרת
יתעּלה ׁשהּוא ּכלֹומר ― ּבטּוחים" "וכּלם אמרֹו: ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֻוענין
לא זה ׁשאדם ספק, ואין זה. וימית יכרית ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהבטיח,
יׁש אּלא עלינּו, חֹובה מצות ׁשּתרי"ג הּסברה אצלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנׁשארה
ּכמֹו יתעּלה, חֹובתֹו ׁשהן מהן ויׁש אנּו חֹובתנּו ׁשהן ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמהן
ועד יֹודע והּׁשם אנחנּו. ולא אֹותן יבּצע ׁשהּוא ּופרׁש, ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשאמר
ּבׁשּום זה על לדּבר צרי ואין ּגמּור, ּבלּבּול לדעּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּכלֿזה
ּכּלם להם ּבאה אּלא ּברּור; ׁשּבּטּולם ּדברים הם ּכי ְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻּפנים,
ּונבּוכים ּכמצות אתֿהענׁשים מֹונים ׁשהם מּפני זֹו, ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָָָֹטעּות
וגם אתֿהענׁש מֹונים ּופעם לבּדם, אֹותם מֹונים ּפעם :ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבכ
אתּֿכלֿזה וקֹובעים הענׁש, אֹותֹו חּיבים ׁשעליו ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאתֿהּדבר
הּנכֹון הּמנין סדר אבל התּבֹוננּות. ּבלי לאֿתעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכמצות
עׂשה, מצות הּוא ענׁש ׁשל ׁשּכלֿמין מהּֿׁשהזּכרּתי: ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּוא
אנּו ּכי עׂשה, מצות ― ּגּנב ּתׁשלּומי ּדין יהיה זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּולפי
חמׁש ּתֹוספת ודין זה. ּבׁשעּור סכּום עליו להּטיל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹנצטּוינּו

חּיּוב ודין מצוה, חּיּוב― ודין מצוה, ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִִִִִַָָָָ
מצוה; ― ּתלּוי אׁשם חּיּוב ודין מצוה, ― וּדאי ְְְִִִִַַָָָָָָָאׁשם
ולהרג ולׂשרף לסקל וכן מצוה; ― ויֹורד עֹולה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹֹוקרּבן
ּבפני מצוה האּלה מןֿהענׁשים ּכלֿאחד ― ולתלֹות ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹולחנק
ּברצּועה ׁשההלקאה ּכׁשם ׁשּיתחּיב; מי ּבהן יתחּיב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמּה,
מהֿ זהּו ― ׁשּיתחּיב. מי ּבּמלקּות יתחּיב אחת, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמצוה
נׁשלמּו ּובֹו הּזה, ּבּכלל להקּדימֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָּׁשרצינּו

ּׁשאנחנּוּתֹועילׁשהקּדמתםהּכללים ֿ ּבֹו.עֹוסקיםלמה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
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מצות ּבהכרח זֹו הרי ― ּכרת אֹו ּדין ּבית ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָמיתת
ׁשהם אףֿעלּֿפי ּבכרת, ׁשהם ּומילה מּפסח חּוץ ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלאֿתעׂשה.

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



צי           
      

מּׂשרפתֿמצוה  ּבכל" ואמר: ; ְְְְִִֵַַָָֹ
אׁש, לאֿתבערּו ּדין ּבית ּבמֹוׁשב ּכלֹומר: ְְְְֲִֵֵֵֶַַַֹֹֹמׁשבתיכם",
היתה, ּבּכלל "ׂשרפה אמרּו: עׂשה. מצות ׁשּזֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
ּבית מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת, ּׂשרפה מה ללּמד: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻויצאת
ּדין ּבית מיתֹות ּכלֿׁשאר אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּדין

אתֿהּׁשּבת" ידחּו לא     . ְִֶַַָֹ
ׁשּנמנה ראּוי, ּגם וכ אדם. ׁשּום ּבֹו יסּפק ולא ּברּור ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוזה
מיחד ּכלֿענׁש למנֹות ואין ּכמצוה, ּברצּועה ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֻהּמלקּות
ׁשהּצּוּוי מׁשל, ּדר ׁשּנאמר, עד עצמּה ּבפני ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכמצוה
ּוסקילת אחת; עׂשה מצות ― ׁשּבת מחּלל לסקל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹׁשּנצטּוינּו
― זרה עבֹודה עֹובד ּוסקילת ׁשנּיה; מצוה ― אֹוב ְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבעל
האיׁשים מנין ּכפי הּמצות מנין ׁשּיהא עד ׁשליׁשית, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָֹמצוה
ּבלי זּולתנּו ׁשעׂשה ּכמֹו ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻׁשהם
ּבהכרח היה ראּוי ,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהתּבֹוננּות.
ׁשּתהא עד עצמּה ּבפני מצוה ּומלקּות ּכלֿמלקּות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנמנה
אֹוכל ּומלקּות עצמּה, ּבפני מצוה ― נבלה אֹוכל ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָמלקּות
― ּבחלב ּבׂשר אֹוכל ּומלקּות ׁשנּיה, מצוה ― חזיר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָּבׂשר
רביעית, מצוה ― ׁשעטנז לֹובׁש ּומלקּות ׁשליׁשית, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָמצוה
― עליהם ׁשּלֹוקין הּלאוין ּכמנין עׂשה מצות אצלנּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹויהיּו
מאֹות מארּבע יֹותר ּבהכרח ויהיּו עׂשה מצות יתרּבּו אז ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹהרי
נמנה אּלא מלקּות, ּכלֿמחּיב נמנה ׁשּלא ּכׁשם אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻמצות!
נמנה לא ּכ ― ּבׁשֹוט ההלקאה והיא ― ּבלבד הענׁש ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹסּוג

והרגּב חנק סקילה, ׂשרפה, והּוא: הענׁש מין אּלא ּמיתֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
חּטאת ׁשּנאמר: עד לבּדֹו קרּבן ּכלֿמחּיב נמנה לא ּגם ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻוכ
מצוה, ― זרה עבֹודה ׁשגגת חּטאת מצוה, ― ׁשּבת ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָׁשגגת
הּמיתה. מין ׁשּמנינּו ּכמֹו ּבלבד, הּקרּבן מין נמנה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָאּלא

העברֹות ׁשּנּויי לפי מׁשּתּנים הּקרּבנֹות ׁשּמיני ידעּת, ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשחּיבים עברה יׁש ּכי הּקרּבן. אֹותֹו חּיבים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעליהן
ויׁש ּתלּוי, אׁשם עליה ׁשחּיבים ויׁש קבּועה, חּטאת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָעליה
עֹולה קרּבן עליה ׁשחּיבים ויׁש וּדאי, אׁשם עליה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשחּיבים

ויֹורד     נמנה לא לפיכ . ְְְִִֵֶָֹ
― קבּועה חּטאת חּיּוב נמנה אּלא האׁשם, עם ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָהחּטאת
― וּדאי אׁשם וחּיּוב מצוה, ― ּתלּוי אׁשם וחּיּוב ְְְְִִִִַַָָָָָָָמצוה,
ּבאֹותֹו יתחּיב מצוה, ― ויֹורד עֹולה קרּבן וחּיּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמצוה,
ׁשעל העברֹות לׁשּנּויי לב נׂשים ולא ׁשּיתחּיב; מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹקרּבן
ׁשּמנינּו ּכׁשם קרּבן, ׁשל מין אֹותֹו חּיבים מהן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכלֿאחת
ׁשעל העברֹות לׁשּנּויי לב ׂשמנּו ולא אחת מצוה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמלקּות
מהם לכלֿמין הּכתּוב קבע וכ מלקּות. חּיבין מהן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכלֿאחת

עצמּה. ּבפני ְְִֵַָָָָּפרׁשה

להׁשיב צר ׁשאין ערּבּוב הּזה ּבּכלל זּולתנּו ערּבב ¿»ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
עצם ּבגלל עליו להׁשיב קל יהיה לא אף ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹעליו;
הּמֹונה אדם על ּולהתּפּלא לתמּה יׁש הרי לענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹערּבּובֹו
ּומחּיבי ּכרת ּומחּיבי אחד, אחד ּכּלם ּדין ּבית מיתֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֻֻֻֻמחּיבי
אתֿ ּגם מֹונה אחרּֿכ לאֿתעׂשה; מצות מּכלל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמיתה
הּמיתה, אֹותּה חּיבים ׁשעליהם עליהם, ׁשהזהרנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּדברים

ּגדֹולֹות" "הלכֹות ּבעל ׁשּמנה ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹֹּבכלל
מנה אחרּֿכ סקילה, מחּיבי ּבכלל הּׁשּבת' את ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻ'הּמחּלל
ׁשהם אּלא לֹומר לנּו נׁשאר ולא ּכלֿמלאכה". ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"לאֿתעׂשה
מצות הענׁשים ׁשּקּיּום ספק, ּבלי ּבראׁשֹונה, ְְְֳִִִִִִֵֶַָָָָָחֹוׁשבים

ּבהם מֹונים אי ― ואםּֿכן וגלאֿתעׂשה. םהענׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
הּדבר ויֹותר הענׁש?! אֹותֹו עליו ׁשחּיבים ְִֵֶֶַַָָָָָָֹ

לאֿתעׂשה, מצות ּבתֹו ּכלֹומר ּבתֹוכן, ׁשּמנּו מּזה, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹקׁשה
הּכרת ׁשחּיּוב מדּמים, והם מיתה; אין ׁשּבהם ּכרת ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמחּיבי
הּמצות" "ספר ׁשּבעל עד הּמנּויה, הּמצוה זֹו ּכ על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוהענׁש

  ּכׁשּסּכם הראׁשֹון, ּבּפרק ואמר זאת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּפרׁש
ׁשלׁשים "ּומּמּנּו זה: ּבנסח ּדברים הּפרק, אֹותֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמהּֿׁשּכלל
יבּצע ויתעּלה יתּבר הּוא ּכי ׁשהֹודיענּו, ענינים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשנים

אֹותם   ."ּבטּוחים וכּלם אנחנּו, ולא ְְְְֲִַָָֹֻ
הּפרק. אֹותֹו ׁשּכֹולל מןֿהענין ּכלֹומר "ּומּמּנּו", ׁשאמר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוזה
המחּיבים ּוׁשלׁשה עׂשרים הם: ― הענינים ּוׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻּוׁשלׁשים
ׁשּמנה. ּכמֹו ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי ותׁשעת ּבלבד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכרת
יתעּלה ׁשהּוא ּכלֹומר ― ּבטּוחים" "וכּלם אמרֹו: ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֻוענין
לא זה ׁשאדם ספק, ואין זה. וימית יכרית ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהבטיח,
יׁש אּלא עלינּו, חֹובה מצות ׁשּתרי"ג הּסברה אצלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנׁשארה
ּכמֹו יתעּלה, חֹובתֹו ׁשהן מהן ויׁש אנּו חֹובתנּו ׁשהן ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמהן
ועד יֹודע והּׁשם אנחנּו. ולא אֹותן יבּצע ׁשהּוא ּופרׁש, ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשאמר
ּבׁשּום זה על לדּבר צרי ואין ּגמּור, ּבלּבּול לדעּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּכלֿזה
ּכּלם להם ּבאה אּלא ּברּור; ׁשּבּטּולם ּדברים הם ּכי ְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻּפנים,
ּונבּוכים ּכמצות אתֿהענׁשים מֹונים ׁשהם מּפני זֹו, ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָָָֹטעּות
וגם אתֿהענׁש מֹונים ּופעם לבּדם, אֹותם מֹונים ּפעם :ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבכ
אתּֿכלֿזה וקֹובעים הענׁש, אֹותֹו חּיבים ׁשעליו ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאתֿהּדבר
הּנכֹון הּמנין סדר אבל התּבֹוננּות. ּבלי לאֿתעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכמצות
עׂשה, מצות הּוא ענׁש ׁשל ׁשּכלֿמין מהּֿׁשהזּכרּתי: ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּוא
אנּו ּכי עׂשה, מצות ― ּגּנב ּתׁשלּומי ּדין יהיה זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּולפי
חמׁש ּתֹוספת ודין זה. ּבׁשעּור סכּום עליו להּטיל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹנצטּוינּו

חּיּוב ודין מצוה, חּיּוב― ודין מצוה, ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִִִִִַָָָָ
מצוה; ― ּתלּוי אׁשם חּיּוב ודין מצוה, ― וּדאי ְְְִִִִַַָָָָָָָאׁשם
ולהרג ולׂשרף לסקל וכן מצוה; ― ויֹורד עֹולה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹֹוקרּבן
ּבפני מצוה האּלה מןֿהענׁשים ּכלֿאחד ― ולתלֹות ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹולחנק
ּברצּועה ׁשההלקאה ּכׁשם ׁשּיתחּיב; מי ּבהן יתחּיב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמּה,
מהֿ זהּו ― ׁשּיתחּיב. מי ּבּמלקּות יתחּיב אחת, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמצוה
נׁשלמּו ּובֹו הּזה, ּבּכלל להקּדימֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָּׁשרצינּו

ּׁשאנחנּוּתֹועילׁשהקּדמתםהּכללים ֿ ּבֹו.עֹוסקיםלמה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
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צב          
      

ּכרתֹות מּסכת ּבריׁש ׁשהזּכירּו ּכמֹו עׂשה, ואיןמצות ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ
ּכרת יתחּיב עליהן ׁשהעֹובר זּולתן עׂשה מצות ׁשּום ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאצלנּו
ּבּתֹורה מהּֿׁשּנאמר ּכל אםּֿכן, ּדין. ּבית מיתת וכלֿׁשּכן ―ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ידענּו ― ּכרת חּיב ׁשהּוא אֹו יּומת, ּפלֹוני ּדבר ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהעֹוׂשה
ויׁש ּבלאֿתעׂשה. וׁשהּוא עליו מזהרים הּדבר ׁשאֹותֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבברּור
הענׁש ויהיה הענׁש ּבאּור מּלבד ׁשּבֹו הּלאו ּבּכתּוב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּיתּבאר
ועבֹודהֿזרה, ׁשּבת חּלּול ּכגֹון: מבארת, האזהרה וגם ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמבאר
תעבדם", ו"לא ּכלֿמלאכה" "לאֿתעׂשה ּבהם: ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשאמר
ּופעמים עבד. אֹו מלאכה ׁשעׂשה למי סקילה חּיב ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאחרּֿכ
מזּכיר הּוא אּלא ּגרידא, ּבלאו ּבּכתּוב האזהרה ּתתּבאר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא
הּוא ׁשהּכלל אּלא אתֿהאזהרה; ועֹוזב ּבלבד ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאתֿהענׁש

הזהיר" אּלאֿאםּֿכן הּכתּוב ענׁש "לא אצלנּו: , ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
לפיכ ענׁש. ׁשחּיב לכלֿמי אזהרה יׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹועלּֿכלּֿפנים
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, "ענׁש ּבכלֿמקֹום: ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹאֹומרים
למדּוה ּבּכתּוב, האזהרה נתּפרׁשה לא ואם ."וכ ּכ ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָָָֹלֹומר:

הּמּדֹות ּבאחת  ׁשאמרּו זה ּכגֹון , ְְְִֶֶַַַָ
  ,אביו ּומּכה אביו מקּלל ְְְִִֵֵַַַַָָָּבאזהרת

"אבי "לאֿתקּלל אמר: לא ּכי ּכלל, ּבּכתּוב נתּבארה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשהּכה למי מיתה חּיב אבל ,"אבי "לאֿתּכה אמר: ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולא
והֹוציאּו לאֿתעׂשה, מצות ׁשהן למדנּו, ּכ ּומּתֹו קּלל. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹאֹו
ּבדר אחרים מּמקֹומֹות אזהרה ּבהן ּולכּיֹוצא להן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָולמדּו

למהּֿׁשאמרּו סתירה זֹו ואין מןֿהּמּדֹות. אחת  ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
למהּֿׁשאֹומרים ולא מןֿהּדין", מזהירין "אין :ְְְְִִִִִֵֶַַַֹ

מהּֿׁשאֹומרים: ּכּונת אּלא מןֿהּדין?!" מזהירין "וכי ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָּתמיד:
עלֿידי לּמּוד ּבדר לאסר ּכדי ― הּדין" מן מזהירין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ"אין

מּדה  ;לגמרי אסּור ּבֹו נתּפרׁש מהּֿׁשּלא ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
ּבּתֹורה מפרׁש זה מעׂשה לעֹוׂשה אתֿהענׁש נמצא אם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאבל
ורק עליו. ּומזהרים אסּור מעׂשה ׁשהּוא ּבהכרח נדע ―ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשּיתקּים ּכדי האזהרה, על העיר היכן הּמּדֹות ּבאחת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָנלמד
ואכן הזהיר". אּלאֿאםּֿכן הּכתּוב ענׁש "לא הּכלל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלנּו
ׁשעבר מי חּיב אז ― ּדבר אֹותֹו על האזהרה ׁשּמצאנּו ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָאחרי
ּוזכר זֹו הקּדמה אפֹוא ּדע ּדין. ּבית מיתת אֹו ּכרת אֹו ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹועׂשה
לקּמן. מהּֿׁשּנזּכיר ּבכל ׁשּקדמּו ּכלֿהּכללים עם ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹותּה

‰zÚאֹותן ואבאר מצוה, מצוה ּכלֿהּמצות, להזּכיר אתחיל «»ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹ
הּמצוה ׁשם ּפרּוׁש ּבדר   , ְְִֵֵֶֶַָ
ּדברינּו ּבראׁשית ׁשהבטחנּו ּכמֹו     ְְְְְִִֵֵֶַָ

 להֹוסיף ּבעיני טֹוב א הּמאמר. מּטרת ׁשּזֹוהי לפי ,ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָ
עליה ׁשּיׁש אתֿהּמצוה ּכׁשאזּכיר והיא: ּתֹוספת, זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָלמּטרה

אזּכי ּבלאֿתעׂשה, אֹו ּבעׂשה ענׁש ואמר:איזה ענׁשּה ר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
אֹו ,ּכ קרּבן אֹו ּכרת, אֹו מיתה, חּיב ― עליה ְְִֵֵֶַָָָָָָָָָ"והעֹובר
וכל ּתׁשלּומין". אֹו ּדין, ּבית מּמיתֹות אחת אֹו ְְְִִִִֵַַַַֹמלקּות,
היא ׁשאם ּתדע ― מןֿהענׁשים ענׁש ּבֹו יּזכר ֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמהּֿׁשּלא

ׁשאמרּו ּכמֹו זה הרי לאֿתעׂשה, מּמצות   ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָֹֹ
אבל להעניׁשֹו. עלינּו ולא ,"מל מצות על "ּכעֹובר :ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשעׂשּיתּה ּבׁשעה מהן ּכלֿמצוה הרי ― ּכּלן עׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻמצות
עד מּלעׂשֹותּה אתֿהּנמנע ּברצּועה להלקֹות לנּו יׁש ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָחֹובה,

ולא ׁשעבר מי ּכי החּיּוב. זמן יעבֹור אֹו יעׂשה, אֹו ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּימּות
על סּכֹות אחר להלקֹותֹו לנּו אין מׁשל, ּדר ּבּסּכה, ְְֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻיׁשב

זאת. ודע ― ְֲֵַָֹעברתֹו

:„BÚÂּבין הּנׁשים, על חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ¿ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
על חֹובה אינּה וזֹו אמר: ― לאֿתעׂשה ּובין ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹעׂשה
ולא מעידֹות ולא ּדנֹות אינן ׁשהּנׁשים וידּוע, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהּנׁשים.
לא רׁשּות ּבמלחמת נלחמֹות ולא ּבידיהן קרּבן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹמקריבֹות
ׁשּזה ּכיון הּנׁשים", על חֹובה אינּה "וזֹו ּבּה לֹומר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאצטר

.צר ללא ּדברים ְְִִֶָֹֹרּבּוי

:„BÚÂּֿבארץ אּלא חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ¿ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
לאֿתעׂשה ּובין עׂשה ּבין הּבית, ּבפני אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹיׂשראל,
ּבפני אֹו ּבארץֿיׂשראל אּלא חֹובה אינּה וזֹו אמר: ―ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אּלא קרבים אינם ׁשּכלֿהּקרּבנֹות ּגםּֿכן, וידּוע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּבית.
נפׁשֹות ּדיני וכן לעזרה; מחּוץ אסּורה וׁשהעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבּמקּדׁש
"מּנין הּמכלּתא: ּולׁשֹון מקּדׁש. ּכׁשּיׁש אּלא אֹותם ּדנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
מזּבחי מעם לֹומר: ּתלמּוד הּבית? ּבפני אּלא ממיתין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשאין

למּות ּתּקחּנּו  אּתה ― ּבית ל יׁש אם הא: ְִִִֵֶַַָָָָ
עֹוד: אמרּו וׁשם ממית". אּתה אין ― לאו ואם ְְְִִִֵֵֵַָָָָממית;
מעם לֹומר: ּתלמּוד לּמזּבח? סמּוכה סנהדרין ׁשּתהא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ"מּנין
נסּתּלקּו והּמלכּות ׁשהּנבּואה ידּוע וכן למּות". ּתּקחּנּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמזּבחי

ׁשאנחנּו מןֿהחטאים ׁשּנחּדל עד ―מּמּנּו ּבהם מתמידים ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּכמֹו ויחזירן, ׁשהבטיחנּו, ּכמֹו וירחמנּו, ה' לנּו יסלח ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָואז
אתֿרּוחי אׁשּפ אחריֿכן "והיה הּנבּואה: החזרת על ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמר

ּובנֹותיכם" ּבניכם ונּבאּו עלּֿכלּֿבׂשר  על ואמר . ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
אתֿסּכת אקים ההּוא "ּבּיֹום והּממׁשלה: הּמלכּות ְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָֻהחזרת
ּובניתיה אקים והרסתיו אתּֿפרציהן וגדרּתי הּנפלת ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּדויד

עֹולם" ּכימי  הארץ וכּבּוׁש ׁשהּמלחמה ידּוע ּגם . ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּכמֹו ּגדֹול, וכהן ּגדֹולה סנהדרי ועלּֿפי ּבמל אּלא יהיּו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלא

יעמד" הּכהן אלעזר "ולפני ׁשאמר:    ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
      אּלּו ׁשענינים ּולפי .ְְִִִֵֶָ

אֹו עׂשה ּכלֿמצות הרי אדם, ּבני רב אצל מפרסמים ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻֻּכּלם
ּבית ּבמיתֹות אֹו ּבעבֹודֹות, אֹו ּבקרּבנֹות, הּתלּויה ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה
― רׁשּות ּבמלחמת אֹו ,ומל ּבנביא אֹו ּבּסנהדרין, אֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָּדין,
ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ּומצוה ּבהן: לֹומר אצטר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלא
מהּֿׁשאפׁשר אבל מהּֿׁשהזּכרנּו. לפי ּברּור ׁשּזה ּכיון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּבית,

האל. ּבעזרת עליו אעיר טעּות, אֹו ספק ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּיהא

‰zÚÂ.ׁשּדי ּבעזרת ּומצוה ּכלֿמצוה ּבזכרֹון אתחיל ¿«»ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

ה'תש"ע אייר ט"ו חמישי יום
.‡ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

. ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הראׁשֹונה ּבידיעתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְִִִִִִִִֶַַַַָָָ

וסּבה עּלה ׁשם ׁשּיׁש ׁשּנדע והּוא: האלקּות, ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ[ּבהאמנת]
ה' "אנכי יתעּלה: אמרֹו וזהּו לכלֿהּנמצאים, הּפֹועל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהּוא

"אלהי     מּכֹות ּגמרא ּובסֹוף ְְֱֶַָָֹ
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קרא? מאי ּבסיני. למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹאמרּו:
מׁשה צּוהֿלנּו ּתֹורה  מנין ּכלֹומר: ― ְְִִֶַַָָָֹ

הכי ּבגּמטרּיא "ּתֹורה ואמרּו: זה על והקׁשּו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּת'ֹו'ר'ה',
הוי!". סרי וחד מאֹות ׁשׁש הוי?   ְְֵֵֵֵֵַָָ

  ו"לא "אלהי ה' "אנכי הּתׁשּובה: ְְֱִֶַָָָָֹֹֹּובאה
הּגבּורה מּפי "ל יהיה  "ׁשמעּום ְְְְִִִֶַָָ

 ,מצות ּתרי"ג מּכלל ה' ׁשאנכי ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹהּנה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לידע, הּצּוּוי ְְְִֵֵֶַַַוהּוא

― לאֿתעׂשה מּמצות האזהרההראׁשֹונה היא ְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֹ
והּוא יתעּלה, לזּולתֹו אלהּות ּדעּתנּו על מּלהעלֹות ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשהזהרנּו

אמירה לֹו מּליחס יתרֹומם ― אמרֹו    ְְְֲִִִֵֵַָָ
         

     אלהים ל ְְֱִִֶֹֹ"לאֿיהיה
ּפני" על אחרים  מּכֹות ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר . ְְְֲִִֵֵַַָָָָ

"ׁשׁש ׁשם: אמרם והּוא מצות, ּתרי"ג מּכלל הּוא זה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלאו
וגֹו'", ּבסיני למׁשה לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַֹֹֹמאֹות

עׂשה. מּמצות הראׁשֹונה ּבּמצוה ׁשּבארנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּכמֹו

― הּׁשנּיה הּיחּוד,הּמצוה ּבידיעת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַָָ
ׁשּפֹועל ׁשּנדע הּואוהּוא: הראׁשֹונה וסּבתֹו הּמציאּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ה' אלהינּו ה' יׂשראל "ׁשמע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹאחד,
אחד"  :אֹומרים ׁשהם ּתמצא הּמדרׁשֹות ּוברב . ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

זה. ּכגֹון והרּבה ליחדני" עלֿמנת אתֿׁשמי, ליחד ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ"עלֿמנת
עׂשה ולא עבדים מּבית הֹוציאנּו ׁשּלא זה: ּבדבר ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹּכּונתם
ׁשּנקּבע ּבתנאי אּלא והטבה, חסד ּבעׂשּית מהּֿׁשעׁשה ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָעּמנּו
ּובהרּבה .ּבכ מחּיבים ׁשאנּו לפי אחד, ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבדעּתנּו

אֹומרים זֹומקֹומֹות למצוה וקֹוראים יחּוד', 'מצות ְְְְְְְִִִִִַָ
אֹומרים ּכי ׁשמים', 'מלכּות ּגם    ְְִִִַַַָ

 ּכלֹומר ׁשמים, מלכּות על עליו לקּבל ּכדי :ְְְְִֵֵַַַָָָָֹ
ּבֹו. והאמּונה ּבּיחּוד ְֱִַַָָָָההֹודאה

ה'תש"ע אייר ט"ז שישי יום
.Ë .„ .‚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הּׁשליׁשית אהבתֹוהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ

ּופעּלֹותיו, וּצּוּויו ּבמצותיו ונסּתּכל ׁשּנתּבֹונן והּוא: ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻיתעּלה,
וזֹוהי ― הּתענּוג ּתכלית ּבהּׂשגתֹו ונתעּנג ׁשּנּׂשיגהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכדי

ספרי ּולׁשֹון המצּוה. האהבה ּתכלית  לפי" ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻ
"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר  ּכיצד אני יֹודע ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

האּלה הּדברים "והיּו לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּמקֹום? ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאהב
מצּו אנכי אּתהאׁשר ּכ ׁשּמּתֹו ― "עלֿלבב הּיֹום  ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשעלֿידי ,ל ּבארנּו הּנה העֹולם". והיה ׁשאמר מי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכיר
ותבֹוא הּתענּוג ל ויּמצא הּׂשגה, לידי ּתבֹוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָההתּבֹוננּות
ּגםּֿכן, ּכֹוללת זֹו ׁשּמצוה אמרּו, ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאהבה
ּבֹו, ולאמּונה יתעּלה לעבֹודתֹו האדם ּכלּֿבני את ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּנקרא
ּותׁשּבחּנּו ּתהללּנּו אתֿמיֿׁשהּוא, אֹוהב אּתה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּכן
ּכ ― הּמׁשל ּדר על וזה ― לאהבתֹו ּבניֿאדם ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָותקרא

אמּתּותֹו, מהּׂשגת ל ּׁשהּגיע ּבמה ּבאמת אתֿה' ּתאהב ְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָאם
לידיעת והּסכלים אתֿהּפתאים ּתקרא ספק ּבלי ׁשאּתה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי

ספרי ּולׁשֹון יֹודע. ּכבר ׁשאּתה אתהאמת "ואהבּת : ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר ,אבי ּכאברהם הּברּיֹות על אהבהּו ― ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָה'"

בחרן" עׂשּו אׁשר "ואתֿהּנפׁש  ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְֲֶֶֶֶַַָָָ
"זרע הּכתּוב: ׁשהעיד ּכמֹו ― אֹוהב ׁשהיה לפי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאברהם,

אהבי" אברהם  אתּֿבני הּׂשגתֹו ּבעצם קרא ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּבני ׁשּתקרא עד ּתאהבהּו ּכ אהבתֹו, מרב לאמּונה ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהאדם

אליו. ֵָָָָהאדם

― הרביעית לקּבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָֹ
ּובֹוטחים ׁשאנּנים נהיה ּובל ּומֹוראֹו, יתעּלה יראתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבדעּתנּו

      נחּוׁש אּלא ― .ֶָָ
אלהי "אתֿה' יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּבכלֿעת, ענׁשֹו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלביאת

ּתירא"  סנהדרין ּובּגמרא .ּבדר אמרּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
יּומת" מֹות ׁשםֿה' "ונקב יתעּלה: ּדבריו על וטריא ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשקלא

  ּפרֹוׁשי ואימא :    ְֵֵָָ
      :ּדכתיב , ְִִ

"ּבׁשמֹות נּקבּו "אׁשר  מן ואזהרּתּה ְְְְְֲִִֵֵֶַַ
"ונקב ׁשּנאמר זה ּכלֹומר: ― ּתירא"? אלהי ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ"אתֿה'
ואם .ׁשיבר ּבלי ּבלבד הּׁשם את ׁשּיזּכיר הּוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשםֿה'"

נאמר, ּבזה? יׁש עון איזה ּתאמר:     ֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
  'ה מּיראת ּכי אתֿהּיראה. מאּבד ְְְִִִִֵֶֶַַַָׁשהּוא

ׁשאלה על הּתׁשּובה והיתה לבּטלה. ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּוא,
ׁשם ּדבעינא ― "חדא ׁשאמרּו: ּבכ זה ּדבר ּודחּית ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָזֹו

ּכלֹומר ולּכא", ּבׁשם,       ְְְֵֶַָ
      ,ּבׁשם אתֿהּׁשם ְְֵֵֵֶֶַָׁשיבר
אתֿיֹוסי" יֹוסי "יּכה ׁשאמרּו ּכמֹו     ְְֵֵֶֶֶַָ

            

      עׂשה "אזהרת ועֹוד, .ְְֲֵַַָ
זה ּכלֹומר: אזהרה". ׁשמּה לא עׂשה וכלֿאזהרת ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָהיא,
יּתכן, לא ּתירא'" אלהי 'אתֿה' מן "אזהרּתּה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאמרּת
מזהירין ואין ― עׂשה מצות והּוא ― צּוּוי ׁשּזה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַלפי
ּתירא" אלהי "אתֿה' ׁשּנאמר ׁשּזה נתּבאר הּנה ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבעׂשה.

עׂשה. מצות ―ְֲִֵַ

― הּתׁשיעית הּׁשם,הּמצוה קּדּוׁש על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָ
יׂשראל" ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי אמרֹו: והּוא  . ְְְְְְְְִִִֵֵַָָ

ּברּבים, זֹו אמת ּדת לפרסם מצּוים ׁשאנּו זֹו: מצוה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֻוענין
אלינּו יבֹוא ׁשאפּלּו עד מּזיק, ׁשּום מהּזק ּבכ נירא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוׁשּלא

עריץ אּנס  יתעּלה ּבֹו לכּפֹור אֹותנּו ויקרא ְְְְִִִִֶַַָָָָ
ּבהחלט; לּמות אתֿעצמנּו נמסר אּלא לֹו, נׁשמע לא ―ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
יתעּלה. ּבֹו מאמין ׁשּלּבנּו אף ׁשּכפרנּו, לחׁשב לֹו נּתן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹולא

        ְוזֹו
ּכלּֿבניֿיׂשראל, ּבּה ׁשּנצטּוּו הּׁשם קּדּוׁש מצות ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהיא

ּביד למּות אתֿעצמנּו ׁשּנמסר אהבתֹוּכלֹומר: על העריץ י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ועזריה מיׁשאל חנניה ׁשעׂשּו ּכמֹו ּביחּודֹו, והאמּונה ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָיתעּלה
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צג           
      

קרא? מאי ּבסיני. למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹאמרּו:
מׁשה צּוהֿלנּו ּתֹורה  מנין ּכלֹומר: ― ְְִִֶַַָָָֹ

הכי ּבגּמטרּיא "ּתֹורה ואמרּו: זה על והקׁשּו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּת'ֹו'ר'ה',
הוי!". סרי וחד מאֹות ׁשׁש הוי?   ְְֵֵֵֵֵַָָ

  ו"לא "אלהי ה' "אנכי הּתׁשּובה: ְְֱִֶַָָָָֹֹֹּובאה
הּגבּורה מּפי "ל יהיה  "ׁשמעּום ְְְְִִִֶַָָ

 ,מצות ּתרי"ג מּכלל ה' ׁשאנכי ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹהּנה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לידע, הּצּוּוי ְְְִֵֵֶַַַוהּוא

― לאֿתעׂשה מּמצות האזהרההראׁשֹונה היא ְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֹ
והּוא יתעּלה, לזּולתֹו אלהּות ּדעּתנּו על מּלהעלֹות ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשהזהרנּו

אמירה לֹו מּליחס יתרֹומם ― אמרֹו    ְְְֲִִִֵֵַָָ
         

     אלהים ל ְְֱִִֶֹֹ"לאֿיהיה
ּפני" על אחרים  מּכֹות ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר . ְְְֲִִֵֵַַָָָָ

"ׁשׁש ׁשם: אמרם והּוא מצות, ּתרי"ג מּכלל הּוא זה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלאו
וגֹו'", ּבסיני למׁשה לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַֹֹֹמאֹות

עׂשה. מּמצות הראׁשֹונה ּבּמצוה ׁשּבארנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּכמֹו

― הּׁשנּיה הּיחּוד,הּמצוה ּבידיעת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַָָ
ׁשּפֹועל ׁשּנדע הּואוהּוא: הראׁשֹונה וסּבתֹו הּמציאּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ה' אלהינּו ה' יׂשראל "ׁשמע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹאחד,
אחד"  :אֹומרים ׁשהם ּתמצא הּמדרׁשֹות ּוברב . ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

זה. ּכגֹון והרּבה ליחדני" עלֿמנת אתֿׁשמי, ליחד ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ"עלֿמנת
עׂשה ולא עבדים מּבית הֹוציאנּו ׁשּלא זה: ּבדבר ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹּכּונתם
ׁשּנקּבע ּבתנאי אּלא והטבה, חסד ּבעׂשּית מהּֿׁשעׁשה ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָעּמנּו
ּובהרּבה .ּבכ מחּיבים ׁשאנּו לפי אחד, ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבדעּתנּו

אֹומרים זֹומקֹומֹות למצוה וקֹוראים יחּוד', 'מצות ְְְְְְְִִִִִַָ
אֹומרים ּכי ׁשמים', 'מלכּות ּגם    ְְִִִַַַָ

 ּכלֹומר ׁשמים, מלכּות על עליו לקּבל ּכדי :ְְְְִֵֵַַַָָָָֹ
ּבֹו. והאמּונה ּבּיחּוד ְֱִַַָָָָההֹודאה

ה'תש"ע אייר ט"ז שישי יום
.Ë .„ .‚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הּׁשליׁשית אהבתֹוהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ

ּופעּלֹותיו, וּצּוּויו ּבמצותיו ונסּתּכל ׁשּנתּבֹונן והּוא: ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻיתעּלה,
וזֹוהי ― הּתענּוג ּתכלית ּבהּׂשגתֹו ונתעּנג ׁשּנּׂשיגהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכדי

ספרי ּולׁשֹון המצּוה. האהבה ּתכלית  לפי" ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻ
"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר  ּכיצד אני יֹודע ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

האּלה הּדברים "והיּו לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּמקֹום? ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאהב
מצּו אנכי אּתהאׁשר ּכ ׁשּמּתֹו ― "עלֿלבב הּיֹום  ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשעלֿידי ,ל ּבארנּו הּנה העֹולם". והיה ׁשאמר מי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכיר
ותבֹוא הּתענּוג ל ויּמצא הּׂשגה, לידי ּתבֹוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָההתּבֹוננּות
ּגםּֿכן, ּכֹוללת זֹו ׁשּמצוה אמרּו, ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאהבה
ּבֹו, ולאמּונה יתעּלה לעבֹודתֹו האדם ּכלּֿבני את ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּנקרא
ּותׁשּבחּנּו ּתהללּנּו אתֿמיֿׁשהּוא, אֹוהב אּתה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּכן
ּכ ― הּמׁשל ּדר על וזה ― לאהבתֹו ּבניֿאדם ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָותקרא

אמּתּותֹו, מהּׂשגת ל ּׁשהּגיע ּבמה ּבאמת אתֿה' ּתאהב ְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָאם
לידיעת והּסכלים אתֿהּפתאים ּתקרא ספק ּבלי ׁשאּתה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי

ספרי ּולׁשֹון יֹודע. ּכבר ׁשאּתה אתהאמת "ואהבּת : ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר ,אבי ּכאברהם הּברּיֹות על אהבהּו ― ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָה'"

בחרן" עׂשּו אׁשר "ואתֿהּנפׁש  ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְֲֶֶֶֶַַָָָ
"זרע הּכתּוב: ׁשהעיד ּכמֹו ― אֹוהב ׁשהיה לפי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאברהם,

אהבי" אברהם  אתּֿבני הּׂשגתֹו ּבעצם קרא ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּבני ׁשּתקרא עד ּתאהבהּו ּכ אהבתֹו, מרב לאמּונה ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהאדם

אליו. ֵָָָָהאדם

― הרביעית לקּבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָֹ
ּובֹוטחים ׁשאנּנים נהיה ּובל ּומֹוראֹו, יתעּלה יראתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבדעּתנּו

      נחּוׁש אּלא ― .ֶָָ
אלהי "אתֿה' יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּבכלֿעת, ענׁשֹו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלביאת

ּתירא"  סנהדרין ּובּגמרא .ּבדר אמרּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
יּומת" מֹות ׁשםֿה' "ונקב יתעּלה: ּדבריו על וטריא ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשקלא

  ּפרֹוׁשי ואימא :    ְֵֵָָ
      :ּדכתיב , ְִִ

"ּבׁשמֹות נּקבּו "אׁשר  מן ואזהרּתּה ְְְְְֲִִֵֵֶַַ
"ונקב ׁשּנאמר זה ּכלֹומר: ― ּתירא"? אלהי ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ"אתֿה'
ואם .ׁשיבר ּבלי ּבלבד הּׁשם את ׁשּיזּכיר הּוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשםֿה'"

נאמר, ּבזה? יׁש עון איזה ּתאמר:     ֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
  'ה מּיראת ּכי אתֿהּיראה. מאּבד ְְְִִִִֵֶֶַַַָׁשהּוא

ׁשאלה על הּתׁשּובה והיתה לבּטלה. ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּוא,
ׁשם ּדבעינא ― "חדא ׁשאמרּו: ּבכ זה ּדבר ּודחּית ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָזֹו

ּכלֹומר ולּכא", ּבׁשם,       ְְְֵֶַָ
      ,ּבׁשם אתֿהּׁשם ְְֵֵֵֶֶַָׁשיבר
אתֿיֹוסי" יֹוסי "יּכה ׁשאמרּו ּכמֹו     ְְֵֵֶֶֶַָ

            

      עׂשה "אזהרת ועֹוד, .ְְֲֵַַָ
זה ּכלֹומר: אזהרה". ׁשמּה לא עׂשה וכלֿאזהרת ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָהיא,
יּתכן, לא ּתירא'" אלהי 'אתֿה' מן "אזהרּתּה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאמרּת
מזהירין ואין ― עׂשה מצות והּוא ― צּוּוי ׁשּזה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַלפי
ּתירא" אלהי "אתֿה' ׁשּנאמר ׁשּזה נתּבאר הּנה ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבעׂשה.

עׂשה. מצות ―ְֲִֵַ

― הּתׁשיעית הּׁשם,הּמצוה קּדּוׁש על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָ
יׂשראל" ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי אמרֹו: והּוא  . ְְְְְְְְִִִֵֵַָָ

ּברּבים, זֹו אמת ּדת לפרסם מצּוים ׁשאנּו זֹו: מצוה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֻוענין
אלינּו יבֹוא ׁשאפּלּו עד מּזיק, ׁשּום מהּזק ּבכ נירא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוׁשּלא

עריץ אּנס  יתעּלה ּבֹו לכּפֹור אֹותנּו ויקרא ְְְְִִִִֶַַָָָָ
ּבהחלט; לּמות אתֿעצמנּו נמסר אּלא לֹו, נׁשמע לא ―ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
יתעּלה. ּבֹו מאמין ׁשּלּבנּו אף ׁשּכפרנּו, לחׁשב לֹו נּתן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹולא

        ְוזֹו
ּכלּֿבניֿיׂשראל, ּבּה ׁשּנצטּוּו הּׁשם קּדּוׁש מצות ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהיא

ּביד למּות אתֿעצמנּו ׁשּנמסר אהבתֹוּכלֹומר: על העריץ י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ועזריה מיׁשאל חנניה ׁשעׂשּו ּכמֹו ּביחּודֹו, והאמּונה ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָיתעּלה
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צד           
      

לּצלם, להׁשּתחות ּכׁשהכריח הרׁשע נבּוכדנאּצר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבימי
ׁשם היה ולא ּבכללם, ויׂשראל אדם ּכלּֿבני ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָֹוהׁשּתחוּו
ליׂשראל ּגדֹולה חרּפה ּבכ והיה ׁשמים. ׁשם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָמקּדׁש
אֹותּה ׁשּמקּים מי ׁשם היה ולא זֹו, מצוה מּכּלם ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשאבדה

ּפחדּו הּכל אּלא ּבכגֹון אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ואין . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
והיה העֹולם, ּכלּֿבאי ּפחדּו ׁשּבֹו העצּום הּמעמד ְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָאֹותֹו
ּוכבר העת. ּבאֹותּה עליו ּולהכריז יחּודֹו לפרסם ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָחֹובה
יׂשראל חרּפת ּתהיה ׁשּלא יׁשעיהּו, עלֿידי ה' ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהבטיח
ּבאֹותֹו ּבחּורים ּבהם וׁשּיֹופיעּו הּמעמד, ּבאֹותֹו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָּגמּורה
ּדמם ויפקירּו הּמות, ירּתיעם ׁשּלא הּקׁשה, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמעמד
ׁשּצּונּו ּכמֹו ּברּבים, אתֿה' ויקּדׁשּו אתֿהאמּונה ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָויפרסמּו
יבֹוׁש "לאֿעּתה אמרֹו: והּוא רּבנּו, מׁשה עלֿידי ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה
ידי מעׂשה ילדיו בראתֹו ּכי יחורּו. ּפניו עּתה ולא ְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹיעקב
ואתֿאלהי יעקב אתֿקדֹוׁש והקּדיׁשּו ׁשמי יקּדיׁשּו ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַֹֹּבקרּבֹו

יעריצּו" יׂשראל  ספרא ּולׁשֹון .  ְְְֲִִִֵַָָ
― מצרים מארץ אתכם הֹוצאתי ּכ "עלֿמנת :ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

סנהדרין ּובּגמרא ּברּבים". אתֿׁשמי ׁשּתקּדׁשּו עלֿמנת ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
ּתא מצּוה? אינֹו אֹו הּׁשם, קּדּוׁש על מצּוה "ּבןֿנח ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻֻאמרּו:

ׁשמע   .נח ּבני נצטּוּו מצות ׁשבע : ְְְְִִֵֶַַַַֹֹ
איתא ואי      ּתמניא ― ְְְִִַָָ

הוֹו"   ,ל נתּבאר הּנה .!  ְְֲִִֵֵָ
            

     ׁשהן הּמצות מסּפר מּכלל ְְְִִִִֵֶֶַַַֹׁשהיא
מּמה זֹו מצוה על ראיתם והביאּו יׂשראל, על ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָחֹובה

ּׁשּנאמר:  ּוכבר יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָ
מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָנתּבארּו

ה'תש"ע אייר י"ז קודש שבת יום
.‰Ò .‚Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הס"ג הּׁשם,הּמצוה חּלּול על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ

ּבאּורֹו וׁשּקדם ּבֹו, מצּוים ׁשאנּו ה' קּדּוׁש הפ והּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻ
ולא" יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתׁשיעית, עׂשה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹּבמצות
קדׁשי"אתחּללּו תֿׁשם  נחלק זה ועון . ְְְְְִֵֶֶֶַָָָֹ

היחידים על ואחד הּכלל על ׁשנים חלקים: ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹלׁשלׁשה
ׁשּדרׁשּו ׁשּכלֿמי הּוא: ― הראׁשֹון הּכללי החלק .ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּׁשמד ּבׁשעת מןֿהּמצות אחת על לעבֹור מּמּנּו  ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָֹ
           

להעביר מתּכּון האּנס אם דתם),   ְְֲִִִֵַַַָָ
  אֹו חמּורֹות. ּבמצות ּבין קּלֹות ּבמצות ְְְְֲִִֵֵַֹֹּבין

אֹו עריֹות ּגּלּוי אֹו זרה עבֹודה על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו ְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָמי
חּיב זה הרי ― הּׁשמד ּבׁשעת ׁשּלא ואפּלּו ּדמים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשפיכּות
עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו יעבֹור, ואל ויהרג נפׁשֹו ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָלמסֹור
אתֿהּׁשם חּלל זה הרי ― נהרג ולא עבר ואם ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּתׁשיעית.
ּבמעמד ּכלֹומר: ― ּברּבים זה היה ואם זה. לאו על ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָועבר
על ועבר ּברּבים אתֿהּׁשם חּלל זה הרי ― מּיׂשראל ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעׂשרה

חמּור ועונֹו קדׁשי" אתֿׁשם תחּללּו "ולא יתעּלה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹאמרֹו
ּבית ׁשאין לפי אנּוס, ׁשהּוא מּפני לֹוקה אינֹו אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹמאד;
ּברצֹון מזיד על אּלא מיתה אֹו מלקּות ענׁש לקּים רּׁשאי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדין

ספרא ּולׁשֹון והתראה. ּבעדים :לּמל מּזרעֹו ּבנֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ההּוא" ּבאיׁש אתּֿפני אני "וׂשמּתי  :אמרּו , ְְְֲִִִֶַַַָָָ

"ההּוא         ַ
    ולא ׁשֹוגג ולא אנּוס ְְֵָֹֹֹלא

אינֹו ּבאנס זרה עבֹודה ׁשעֹובד ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻמטעה".
חּלּול על עבר אבל ּדין, ּבית מיתת ּכלֿׁשּכן ּכרת, ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחּיב
עברה האדם ׁשּיעׂשה ּגםּֿכן ― הּכללי הּׁשני והחלק ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשם.
הּזלזּול ּבמעׂשיו מראה אּלא הנאה, ולא ּתאוה ּבּה ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשאין

וההפקרּות ׁשמים ׁשם מחּלל זה ּגם הרי ― ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
וחּללּת לּׁשקר בׁשמי "ולאֿתּׁשבעּו אמר: ּולפיכ ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹולֹוקה,

"אלהי אתֿׁשם  הּזלזּול על מראה ׁשּזה לפי , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
היחידים ׁשעל והחלק .ּבכ ּגּופנית הנאה ואין הּזה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּצּוּוי

איזה ּוביׁשר ּבחסידּות ידּוע אדם ׁשּיעׂשה הּוא: ―ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
אין זה מעׂשה וׁשּכגֹון עברה ׁשהּוא להמֹון הּנראה ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמעׂשה
מּתר מעׂשה ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לעׂשֹותֹו, חסיד לאֹותֹו ְֲֲִִֶֶַַַַָָָֻראּוי

אמרם והּוא אתֿהּׁשם, חּלל זה הרי ― היכי" ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּדמי :הּׁשם חּלּול ּדׁשקלנא אנא ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵַָָָָ

לאלּתר. ּדמי יהיבנא ולא טּבחא מּבי ּבׂשרא   ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ
         

   אנא ּכגֹון אמר: ּפלֹוני ְְֲִִַַָָרּבי
ּדמסּגינא ."ּתפּלין ּובלא ּתֹורה ּבלא אּמֹות ארּבע ְְְְְְִִֵַַַַָָֹֹ

אני אלהי אתֿׁשם תחּלל "ולא ואמר: זה לאו נכּפל ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּוכבר
ה'"  ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵָָָָ

יֹומא .ּובסֹוף ְָ

― הס"ה לנּתֹוץהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
הּנבּואה אתֿספרי להׁשחית אֹו יתעּלה ה' עבֹודת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאתּֿבּתי
הּלאו ּולׁשֹון ּבזה. וכּיֹוצא הּקדֹוׁשים אתֿהּׁשמֹות למחֹוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָאֹו
אלהיכם" לה' ּכן "לאֿתעׂשּון אמרֹו: הּוא זה ּבענין ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּבא

  זרה עבֹודה לאּבד אתֿהּצּוּוי הקּדים ׁשּכבר אחר ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
הזהיר לגמרי, אתֿמזּבחֹותיה ולנּתֹוץ ׁשמּה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּולהׁשמיד
איזה על וכלֿהעֹובר אלהיכם". לה' ּכן "לאֿתעשּון ְְֱֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹואמר:
וכּיֹוצא והּמזּבח מןֿההיכל מּׁשהּו ׁשּיהרס ּכגֹון מּזה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּדבר

מּׁשמֹות ׁשם ׁשּימחק אֹו מּכֹותּבהם, ּובסֹוף לֹוקה. ― ה' ְְְִִֵֶֶֶַָֹ
― הקּדׁש עצי ׁשהּׂשֹורף הּגמרא, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנתּבאר

מהכא "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה.  מן : ְְְְִֵֵֶַַָָָ
אלהיכם" לה' ּכן לאֿתעׂשּון ּבאׁש, ּתׂשרפּון ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹואׁשריהם

:אמרּו לֹוקה. ― אתֿהּׁשם ׁשהּמֹוחק ׁשם נתּבאר וכן .ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּכן לאֿתעׂשּון אתֿׁשמם, ואּבדּתם מהכא: ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ואזהרּתיּה
מּׁשבּועֹות. ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָלה'".

― הקע"ב לכלֿנביאהּמצוה להּׁשמע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
אפּלּו מהּֿׁשּיצּוה, ּכל ּולקּים הּׁשלֹום עליהם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמןֿהּנביאים
ּובלבד האּלּו, הּמצות מן מצות ּכּמה אֹו מצוה, נגד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיצּוה
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ּגרעֹון אֹו ּתֹוספת ׁשּינציח לא אבל ׁשעה; לפי זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשיהא
       ּכמֹו ,ְ

ׁשּבֹו והּכתּוב הּמׁשנה. ּבפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּבארנּו
ּתׁשמעּון" "אליו יתעּלה: אמרֹו הּוא זה צּוּוי נאמר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָ

 ספרי ּולׁשֹון .אמר אפּלּו ― ּתׁשמעּון "אליו : ְְְֲִִִֵֵַָָָ
ׁשעה, לפי ּבּתֹורה האמּורֹות מּכלֿמצות אחת על לעבֹור ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹל
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב זֹו מצוה על והעֹובר לֹו". ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָׁשמע
אלּֿדברי לאֿיׁשמע אׁשר האיׁש "והיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹוזהּו

ידּבר מעּמֹו"אׁשר אדרׁש אנכי ּבׁשמי ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ

ּבסנהדרין ׁשמים:נתּבאר ּבידי מיתתם "ׁשלׁשה : ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
עצמֹו, ּדברי על ׁשעבר ונביא הּנביא, ּדברי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהעֹובר

נבּואתֹו" והּכֹובׁש      ְְֵַָ
וכּלם , לאֿיׁשמע "אׁשר ּׁשּנאמר: מּמה ְְֱֲִִֶֶֶַַַָֹֻ

שמים]", בידי מיתה = מעּמֹו אדרׁש [אנכי ְְִִֵֶֶַָָֹֹאלּֿדברי
לאֿיׁשמע ּביּה: "קרי אמרּו:    , ְְְִִֵַָֹ

לאֿיּׁשמע    לאֿיׁשמע ,  ְִִַַַָֹֹ
סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ." ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָ
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צה            
      

ּגרעֹון אֹו ּתֹוספת ׁשּינציח לא אבל ׁשעה; לפי זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשיהא
       ּכמֹו ,ְ

ׁשּבֹו והּכתּוב הּמׁשנה. ּבפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּבארנּו
ּתׁשמעּון" "אליו יתעּלה: אמרֹו הּוא זה צּוּוי נאמר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָ

 ספרי ּולׁשֹון .אמר אפּלּו ― ּתׁשמעּון "אליו : ְְְֲִִִֵֵַָָָ
ׁשעה, לפי ּבּתֹורה האמּורֹות מּכלֿמצות אחת על לעבֹור ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹל
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב זֹו מצוה על והעֹובר לֹו". ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָׁשמע
אלּֿדברי לאֿיׁשמע אׁשר האיׁש "והיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹוזהּו

ידּבר מעּמֹו"אׁשר אדרׁש אנכי ּבׁשמי ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ

ּבסנהדרין ׁשמים:נתּבאר ּבידי מיתתם "ׁשלׁשה : ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
עצמֹו, ּדברי על ׁשעבר ונביא הּנביא, ּדברי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהעֹובר

נבּואתֹו" והּכֹובׁש      ְְֵַָ
וכּלם , לאֿיׁשמע "אׁשר ּׁשּנאמר: מּמה ְְֱֲִִֶֶֶַַַָֹֻ

שמים]", בידי מיתה = מעּמֹו אדרׁש [אנכי ְְִִֵֶֶַָָֹֹאלּֿדברי
לאֿיׁשמע ּביּה: "קרי אמרּו:    , ְְְִִֵַָֹ

לאֿיּׁשמע    לאֿיׁשמע ,  ְִִַַַָֹֹ
סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ." ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָ

   .



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

             

        
        

          
           
           

          
          

         
       
        

         
       

        
        

          
         

         


         
        

        
         

            
         

          
       

        
           

         
        

         
          

       
         

      
         

     
          

          
          

     
         

            
         

      
      

        
          

           
       

          
           

 
       

         
         

          
         
       

         
        

       
     

         
         

      
         

         
         

          
     















































































































































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום חמישי עמ' א



יום ראשון י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרצו

ביאורים למסכת סוטה דף כו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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יום ראשון י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
       

     
          

             
          

           
             
             

 
           

        
        

    
         

            
         

           
       

         
            
         

     
          

          
        

         
            

            
          

        
           

             
      

         
         

         
            

         
            

      
           

        
         

         
          

   
           

          
       

        
      

       
          

          
           

        
         

          
     

         
          

          
        
         

          
            

         
          

       
         

          
         

           
         

           
         

         
       

           
      

         
          

    
          

            
  

        
         

          
           

        
       

           
   

         
          
           

           
       

           
           

    
        
          

           
        

       
        

        
        

            
            

        
       

           









































































































































































































































המשך בעמוד ק



יום שני י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרק

ביאורים למסכת סוטה דף כז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
          

           
           

         
           

           
         

        
         

   
       

          
          

          
         


          

         
        

          
          
          


        

           
           

       
         

          
            

            
          

          
         

        
          

         
        

          
     

       
       

       
         

         
       

         
        

         
           
          

       
          

     
         

          
          

          
           

          
           

        
        

       


          
   

         
       

          
        

         
         





















































































































































             

           
        

         
           

          
         

         
         

          
        

       

           
    

        
            

           
         

            
          

        
    











































המשך ביאור למס' סוטה ליום ששה ועשרים לעומר עמ' ב
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קג יום שני י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
             

           
         

            
    

          
         

         
         

  

   

           
             
       

    
          

           
      
        

      
         
        

        
        


           

        
         

        
       

     
            

          
          

         


          
          

         
         

       
         

          
          

       
           

         
        

        
         

          
          

         
            

         
            

           
            

          
           
           
         

            
          

             
          

      
 

        
         

   









































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אייר תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שמואל חיים שי'

שלום וברכה!

... במ"ש אודות נוסח התפלה ובאיזה אותיות להסביר זה להמתפללים, הנה יעוין בהקדמת שער 

הכולל שהעתיק שם מנשיאנו הק' אשר נוסח האר"י הוא נוסח השוה לכל נפש. ובשו"ת מהרשד"ם חלק 

או"ח פסק שמנוסח אשכנז לספרד מותר לשנות, וכן בשו"ת דברי חיים חלק ב' חלק או"ח סי' ח'. ומה 

שהקשה ע"ז בחת"ס חלק או"ח וחלק יו"ד ושו"ת מנחת אלעזר חלק ראשון סי' י"א, שתירצו כל הקושיות, 

ומסקנתם שמותר לשנות מנוסח אשכנז לספרד ואין שום דיעה להתיר מנוסח ספרד לאשכנז.

בברכה.



יום שלישי י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמרקד

ביאורים למסכת סוטה דף כח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר



קז יום שלישי י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
         

           
         

        
          

           
          

          
          

  
          

          
        

           
         

 
         
          
         

        
       

           
          

         
           

   
       

























































אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהר"ש שי'

שלום וברכה!

... מ"ש אודות השתתפות בספר וויטעבסק שמתכוננים להו"ל באה"ק ת"ו ואחיו ברצונו להשתתף 

במאמר אודות פעולת חב"ד שמה.

אם  תלוי   - הספר  של  הכללי  ואופי  המשתתפים  לשאר  שבהתאם  אלא  הדבר,  נכון  לדעתי  הנה 

השתתפותו תהי' בגלוי )ביחד עם מי מעסקני אנ"ש שם ומהחסידים( או לא. ואם ספק בדבר, והרי לפי 

המצב שם, אי אפשר להיות בטוח שיהי' הספר כדבעי עד שיודעים שמות אנשי חברי המערכת, אז האחריות 

קטנה יותר כשבא על החתום איש שאינו מעסקני חב"ד, ולכן הצעתי שיכתוב לאנ"ש באה"ק ת"ו היודעים 

אודות תולדות וויטעבסק בהנוגע לחב"ד, שהם יעמדו שם בקישור עם אחיו שי', ויסדרו הדברים בהתאם 

להנ"ל. מובן שיכול לכתוב לאנ"ש שעושה זה ע"פ הצעתי.

נוסף על זה - יעורר את אחיו שישגיחו שידפיסו את הדברים בלי סילוף, כי, בכללות, הדבר נכון 

הוא, וכנ"ל...

המחכה לבשו"ט וחותם בברכת הצלחה בגו"ר.

מ. שניאורסאהן



יום רביעי י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמרקח

ביאורים למסכת סוטה דף כט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

        
           

           
           

         
       

        
        

         
         

          
        

       
     

       
    

    
        

       
        

           
         
          

         
       

          
           

         
         

          
     

          
           

 

           
        

          
           

       
         

          
           

          
       

         
      

        
       

        
        

           
            
             

  
           

           
           

          
       

        
         

         
       

     
           

       
            

         









































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, בו כותב אודות מצב רוחו שאינו כדבעי ועל מיעוט החיות בלימודו וכו' 

ומסיים שאינו יודע לשית עצות בנפשו.

והנה אינו צריך לשית עצות, כי כבר ידועה עצה היעוצה מתורתנו הק' בכל הנ"ל אשר יגעת ולא 

מצאת אל תאמין ובו הדבר תלוי להצליח בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות וגם שיהי' הלימוד בחיות 

זה, צריך הוא לשמור את שלשת  כדבעי, אלא שכמו שלכל דבר צריך סייעתא דשמיא שגם הנ"ל בכלל 

השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והם בחומש תהלים ותניא 

הידועים, וכן מהנכון שבכל יום מימות החול קודם תפלת הבקר יתן איזה פרוטות לצדקה שזהו סגולה 

שתקובל התפלה, ובטח למד בעיון ומקיים מ"ש בלקו"ת סד"ה תחת אשר לא עבדת כו'.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.

מזכיר
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

              

          
    

        
            

        
          

            
  

       
            

           
      

           
            

          
            

           
           

       
         

    
           

            
           

           
          

         
          

          
      
        

           
          
          

         
         

   
       

         

      
         

   
             

         
       

       
            

         
          

          
         

          
        

          
         

          
         

          
     

         
      

          
            

         
           

          
        

          
         

          
           

          
          

       
         
         

       





























































































































































קיי יום רביעי י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

          
    

        
            

        
          

            
  

       
            

           
      

           
            

          
            

           
           

       
         

    
           

            
           

           
          

         
          

          
      
        

           
          
          

         
         

   
       

         

      
         

   
             

         
       

       
            

         
          

          
         

          
        

          
         

          
         

          
     

         
      

          
            

         
           

          
        

          
         

          
           

          
          

       
         
         

       



























































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה ניסן בו כותב שלומד בלי חיות כו' וכו' ושאין לו בזה שום טעם.

הנה בודאי למותר לעוררו ששני הענינים תלוים אך ורק בו, כי גם נשמתו עמדה בהר סיני, ובמילא 

ניתנו לו הכחות היכולת והאפשרות ללמוד בקבלת עול וללמור בחיות ולפום גמלא שיחנא, והאריכות בדבר 

הפשוט אך למותר...

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



יום חמישי ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמרקיב

ביאורים למסכת סוטה דף ל עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
         

           
        

            
         

          
            

         
         

          
           
           
            
          
             
          

          
     

          
           

         
       

       
         

   
         

           
          

         
         

        
           

          
        

         
      

         
       

        
         

        
          

          
         

         
          

             
           

        
      

         
        

      
         

        
        

         
 

         
        

          
        

         
     
      

      
     

          
 













































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

יה"ר מהשי"ת שכשם  שי'. הנה  הנולד להם...  בנם  על מכתבו מה' אמור אשר קרא שם  במענה 

שהכניסוהו לברית כן יכניסוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

ומה שכותב בענין סגולה, הנה יבדקו המזוזות בביתם שיהיו כולן כשרות וכן את התפילין שלו, 

ובודאי מניח או עכ"פ יניח מעתה תפילין דרבנו תם ובמילא יבדוק גם אותם, והוא וזוגתו שיחיו יפרישו 

בכל יום שני וחמישי בבקר איזה פרוטות לצדקה נוסף על מה שבודאי זוגתו תחי' מפרישה לצדקה קודם 

וילבש צדקה  הדלקת הנרות בכל עש"ק וערב יום טוב. והרי צדקה סגולה היא שמגינה בפני כל וכמ"ש 

כשריון וידוע דרז"ל על זה שנתבארה גם כן באגרת הקדש לרבנו הזקן סי' ג'. והשי"ת יזכהו לבשר טוב 

תכה"י.

בברכת מז"ט.
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף ל עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף ל עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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יום חמישי ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף ל עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

        
        

        
    

          
         

        
        

          
            
            

         
          

         
          

           
        

           
    

           
        

         
         

        
            

     
         

          
        

         
        
          

          
       

        
        

          
           
         

          
         

   
            
          
           
           
         

         
          

          
            

         
          

           
         

           
           

 
          

         
        
           

          
      

         
          

         
        

          
         

      
           
          
          
          

  
          

































































































































































יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקטז

ביאורים למסכת סוטה דף לא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף לא עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שישי - מי שקינא דף לא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

      
       

         
        

           
          

           
       

       
       

          
         

         
        

           
        

         
   

        
          

            
          

         
       
      

           
         

         
           

           
          

      
     

           
           

             
           

           
           


         

         
         

      
        

          
        

           
         

         
        

             
           

          
           

         

         
    

          
       

        
         

          
       

         
          

       
      

       
            

       
           

           
           
           

          
          

      
         
          

          
          

            
          
         
          

        
   

        
          

        
          

       
         

        
          

           
           

           
          

        
            
          
        
          

         
           

         
           

           
           

    



































































































































































































































קיט יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

      
       

         
        

           
          

           
       

       
       

          
         

         
        

           
        

         
   

        
          

            
          

         
       
      

           
         

         
           

           
          

      
     

           
           

             
           

           
           


         

         
         

      
        

          
        

           
         

         
        

             
           

          
           

         

         
    

          
       

        
         

          
       

         
          

       
      

       
            

       
           

           
           
           

          
          

      
         
          

          
          

            
          
         
          

        
   

        
          

        
          

       
         

        
          

           
           

           
          

        
            
          
        
          

         
           

         
           

           
           

    



































































































































































































































שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמרקכ

ביאורים למסכת סוטה דף לב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
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סוטה. פרק שישי - מי שקינא דף לב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שישי - מי שקינא דף לב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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ביאורים למסכת סוטה דף לב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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(ÂÎ).È‰Ï‡ Ú‚ ˘‡חטאה דחלי גברין
בלבהון: ה' קדם מן דחלא ÏÎ()דאתיהב

.ÔÈÓÈ ÔÈÚאגדה ומדרש (ילקוטכמשמעו.

קיא) רמז שנתנהשמעוני תורתכם ספר לי הביאו :

בו שכתוב על ואשרפה, ד)מימין, כג :(דברים
וגו': ומואבי עמוני יבא גדוף:ÙÁ‰.לא

(‰).‰ ÈÁ‡הבקר ביאת מועד זמן אחר
השדה: מן

 
(„Î).˙È‡‰ולהתבונן לראות לב אתם נותנים אם

הוא והגון וכו', כמוהו אין כי ה', בחר אשר בהמלך
מלוכה:ÂÚÈÈÂ.למלוכה: ËÙ˘Ó(Î‰)תרועת ˙‡
.‰ÎÂÏÓ‰,והמצוה התורה פי על הראוי המלוכה חק

פיו: ימרו ולא העם על מוראו ‰.שיהא ÈÙÏלפני
‡È‰Ï.(ÂÎ)הארון: Ú‚ ˘‡אלהים יראת נגע אשר

הדבור: פי על נמשח אשר המלך את לכבד Ê‰.(ÊÎ)בלבם, ÂÚÈ˘ÂÈ ‰Óכן אם ומי הצעירה, משפחתו היות כי על
בידו: ÁÓ‰.יחזיק ÂÏ Â‡È‰ ‡ÏÂ:המלכו ביום למלך להביא הדרך ÈÁÓÎ˘.כאשר È‰ÈÂלא כחרש עצמו עשה

פיו: יפתח לא כאלם או ישמע
(‡).˙È ÂÏ ˙Î:אותנו המית ימינו:Ê‡˙.()לבל עין איש מכל שאנקר והאופן, התנאי ÙÁ‰.בזה ‰È˙Ó˘Âהדבר

כזה: גדול מבזיון אתכם להושיע יוכלו שלא על ישראל, לכל חרפה יהי ÂÏ.(‚)הזה ‰שבעת והמתן מאתנו התרפה
לחרפה: יחשב אז יושיעונו לא ואם להודיעם, ראוי הנה ישראל, כל לחרף בזה הכוונה אם לומר: ורצה ‡ÈÁ(‰)ימים,

.‰:ההדיוט כדרך להנהיגם הבקר אחרי והלך מלוכה, כבוד בעצמו עדיין הוא גם נהג לא שבזוהו, ראה כי על

 
(„Î).˙È‡‰:השאלה הראוי:ËÙ˘Ó.(Î‰)בה"א חק
(ÊÎ).Â‰ÊÈÂ:בזיון חרשותÈÁÓÎ˘.מלשון על יאמר

השתיקה: ועל חניה:ÔÁÈÂ.(‡)האוזן, מלשון
().Âכמו נקיבה, יד)ענין טז האנשים(במדבר העיני :

תנקר: רפיון:‰.(‚)ההם מלשון
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(ÊË).‰ÓÈÏ È‰Î‰ Â‡ÈÂהלוים על לא כי

פנימה: ‰'.ליכנס ˙È ˆÁÏמעמד מקום
באחד ויחלו וגו' הלוים ויקבלו כאומר הלוים

ÈÓÈÏ(ÊÈ)לחדש: '‰ ˙È ˙‡ Â˘„˜ÈÂ
.‰ÂÓ˘לפי כך כל לטהר בטהרה עכבו לכך

כדכתיב משכית צלמי הכתלים כל צייר שאחז
כ"ג) ועכבו(יחזקאל בששר חקוקים כשדים צלמי

מן הצלמים דמות שהשחיתו עד ימים ח'
הבית הכל כלו לחדש י"ו וביום הכתלים

Â˘„˜‰Â.(ËÈ)והעזרה: ÂÎ‰בעכו"ם מפורש
חניו בבית ששמשו כלים ישמעאל ר' בפרק
הכנו אחז הזניח אשר איתיביה עד כו' מהו
הקדשנהו דאטבלינהו הכנו לאו מאי והקדשנו
לשמים אתה ברוך לו אמר דאקדשינהו
והקדשנו שגנזום הכנו אבדתי לי שהחזרת

תחתיהם: אחרים ÈÊÚ(Î‡)שהקדשנו ÈÈˆÂ
.'Â‚Â:היתה שעה ‰'.הוראת ÁÊÓ ÏÚולא

אביו: אחז שעשה מזבחות אותן על

 
(ÊË).‰ÓÈÏ:'ה בית אמר ביאור ולתוספת ההיכל הוא

.‰‡ÓÂË‰:כוכבים ‰ÈÂÏ.העבודת ÂÏ˜ÈÂקבלו בהחצר
להיכל: ליכנס רשאים היו לא כי הכהנים ÂÁˆ‰.מיד

לעיר: מחוץ ההיכל:Ï˜„˘.(ÊÈ)שהוא את ‡˙לטהר
.'‰ ˙È:ההיכל המקדש:ÂÏÎ.זה כל את לטהר גמרו

(ÁÈ).‰ÓÈ:המלך מושב מקום הפנימי בית הפנים:‰ÎÚÓ˙.אל לחם עליו מהם‰ÁÈÊ.(ËÈ)שעורכין שעזב
כוכבי לעבודת בהם ושמש המקום מלכותו:Â˙ÂÎÏÓ.ם:עבודת מעלו:ÂÏÚÓ.בימי להיות‰ÂÎ.ברוב טהרנו

לגבוה: נמאסו כי תחתיהם אחרים והקדישו שגנזום אמרו ורז"ל כבתחלה, לה' הקדשנום לעבודה ÏÚ(Î‡)מוכנים
.‰ÎÏÓÓ‰:המלכות בהם שיתקיים להם לכפר לה' ÂÎÂ'.לרצות ˘„˜Ó‰ ÏÚÂ:ויתקיימו יעמדו למען

 
(ÊÈ).ÂÏÁÈÂ:התחילו(ËÈ).ÁÈÊ‰זנח כמו עזיבה ענין

מזבחו ב)ה' ÈÊÚ.(Î‡):(איכה ÈÈˆÂוכן עזים ושעירי
חטאת ח)צפירי Â‚Â'.:(עזרא È˙ÏˆÓכלי מיני שמות

זמר:
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(ÊË).‰ÓÈÏ È‰Î‰ Â‡ÈÂהלוים על לא כי

פנימה: ‰'.ליכנס ˙È ˆÁÏמעמד מקום
באחד ויחלו וגו' הלוים ויקבלו כאומר הלוים

ÈÓÈÏ(ÊÈ)לחדש: '‰ ˙È ˙‡ Â˘„˜ÈÂ
.‰ÂÓ˘לפי כך כל לטהר בטהרה עכבו לכך

כדכתיב משכית צלמי הכתלים כל צייר שאחז
כ"ג) ועכבו(יחזקאל בששר חקוקים כשדים צלמי

מן הצלמים דמות שהשחיתו עד ימים ח'
הבית הכל כלו לחדש י"ו וביום הכתלים

Â˘„˜‰Â.(ËÈ)והעזרה: ÂÎ‰בעכו"ם מפורש
חניו בבית ששמשו כלים ישמעאל ר' בפרק
הכנו אחז הזניח אשר איתיביה עד כו' מהו
הקדשנהו דאטבלינהו הכנו לאו מאי והקדשנו
לשמים אתה ברוך לו אמר דאקדשינהו
והקדשנו שגנזום הכנו אבדתי לי שהחזרת

תחתיהם: אחרים ÈÊÚ(Î‡)שהקדשנו ÈÈˆÂ
.'Â‚Â:היתה שעה ‰'.הוראת ÁÊÓ ÏÚולא

אביו: אחז שעשה מזבחות אותן על

 
(ÊË).‰ÓÈÏ:'ה בית אמר ביאור ולתוספת ההיכל הוא

.‰‡ÓÂË‰:כוכבים ‰ÈÂÏ.העבודת ÂÏ˜ÈÂקבלו בהחצר
להיכל: ליכנס רשאים היו לא כי הכהנים ÂÁˆ‰.מיד

לעיר: מחוץ ההיכל:Ï˜„˘.(ÊÈ)שהוא את ‡˙לטהר
.'‰ ˙È:ההיכל המקדש:ÂÏÎ.זה כל את לטהר גמרו

(ÁÈ).‰ÓÈ:המלך מושב מקום הפנימי בית הפנים:‰ÎÚÓ˙.אל לחם עליו מהם‰ÁÈÊ.(ËÈ)שעורכין שעזב
כוכבי לעבודת בהם ושמש המקום מלכותו:Â˙ÂÎÏÓ.ם:עבודת מעלו:ÂÏÚÓ.בימי להיות‰ÂÎ.ברוב טהרנו

לגבוה: נמאסו כי תחתיהם אחרים והקדישו שגנזום אמרו ורז"ל כבתחלה, לה' הקדשנום לעבודה ÏÚ(Î‡)מוכנים
.‰ÎÏÓÓ‰:המלכות בהם שיתקיים להם לכפר לה' ÂÎÂ'.לרצות ˘„˜Ó‰ ÏÚÂ:ויתקיימו יעמדו למען

 
(ÊÈ).ÂÏÁÈÂ:התחילו(ËÈ).ÁÈÊ‰זנח כמו עזיבה ענין

מזבחו ב)ה' ÈÊÚ.(Î‡):(איכה ÈÈˆÂוכן עזים ושעירי
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' אייר תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שלום שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' אייר, בו כותב אודות ההצעה שיקבל להדפיס ספר דרוש או חדו"ת, שההכנסה 

תהי' לטובת היי סקול או הישיבה, וכנראה שעליו בעצמו להשיג מנדבים להוצאות הדפוס.

והנה בהנוגע לצד המסחר שבדבר עליו להתייעץ עם האנשים על אתר, אם כדאי הדבר מנקודת 

מבט הכספי, כי הרי מי שינדב להישיבה להדפיס ספר, קשה לפעול אצלו שינדב בסמיכות לזה על הישיבה 

עצמה. ובהנוגע לעצם הענין, הנה בטח אין כוונתו שיודפס בהספר שהישיבה הדפיסה ספר פלוני, כי אין 

ענין כזה שייך לישיבת תו"ת, וכנראה הכוונה, שבהספר יהי' כתוב שפב"פ הוציאו לאור, ומקדיש ההכנסה 

לטובת ישיבה מוסד זה, ואם כן הוא, יש מקום להצעה הנ"ל בהתאם למה שיבררו בהשאלה הכספית...

בברכה.



קנו   


             

    

  È ÈL ÈL ÈL È LaL  ˙ÈaL   ÔÈa Ô L  ÔÈa ˙aL 
Ô  È ÔL L ˙   È˙ ÔÈL È ÔL L È ÔL 

ÈLÈL È  L  È L ÈLL È È ÔÈL ÔÈ È L È È 
a ÔÈÈ È˙ Ô Ô    È ÈÈ L   ÈL È 

1

2

3

4

 
  צמר מגרעיני הנעשה בשמן הדלקה בענין -

אויל')גפן סיד 'קאטאן הנקרא רק(כותנה, לו דכשאין נראה -
בו להדליק להקל יכולין זה .שמן

  שיתיכם עד הוא בישולם שיעור -
יכול שהתיכם ולאחר אחד, לגוש השומן כל ויהפוך

ח. סעיף כדלהלן - שמן בעירוב בהם להדליק
      (עלעקטריק)-

במנורה ההדלקה חובת ידי לצאת אפשר הדחק בשעת
עליה לברך ואף - זהחשמלית בהיתר שפקפקו ויש ,.

העיקרי הנר את להדליק ישראל נהגו כבר מקום, ,ומכל
ופתילה אש בו שיש בנר עליו, ומברכים לאורו שאוכלים

לשנות. ואין היא. תורה ישראל של ומנהגן דוקא.
     יותר להקל יש גז של בנר -

בשעת אלא לכתחילה להדליק אין בו גם אבל חשמל, מנר
בלבד .הדחק

  יצא - גזול בשמן הדליק -ואין -
עליו להדליקלברך אין וכן בו, להדליק אין ולכתחילה ,

ערלה .בשמן

 
לענין8) הב"ח שכתב מה ע"פ לה: סי' ח"א הלוי חיי שו"ת

שאורן רואות עינינו דהא - שלנו בשעוה אסרו שלא שעוה
גפן צמר של בשמן להדליק הנוהגין לענין י"ל כן וכמו צלול,
ובוודאי היטב שדולק כהיום המציאות רואים שאנו דכיון
שמא חשש ליכא תו ממילא יפה, שדולק עד"ז אותו מעבדין

עיש"ב. יטה.
גפן מצמר העשוי ושמן כתב: סק"ד עד סי' השלחן בבדי אמנם
מביאים לאה"ק וגם מצרים בארץ הרבה ומצוי בו, מדליקין אין

ממנו. הרבה
סי'9) הלכה דבר ובשו"ת סק"ה, קכ סי' יו"ד יצחק בית שו"ת

שאורה מחמת ושמנים פתילות משאר עדיפה שהיא הוסיף לט
וצלול. זך

שכן לבאר האריכו רסד לסי' נספח משוע"ר הלכות קיצור ובס'
תוצאת היא שבת נרות מצות (שעיקר רבינו דעת לכאורה הוא
על ואפילו עליו, לברך גם ויכול - ההדלקה) פעולת ולא האור
בטריות ע"י ולא הכח תחנת ידי על הפועלת פלורוסנט נורת

(מצבר).
של נר 'להדליק לברך יש האם הברכה בנוסח להסתפק והוסיפו

נכרי. שע"י הדלקה ע"ד שבת' של נר הדלקת 'על או שבת',
אור לכבות יש האם לגבי רסג, סי' לעיל שנתבאר מה וראה

הנר. על לברך שיוכלו בכדי הנר, הדלקת קודם החשמל
(אין10) קז סי' ח"ב מהרש"ג שו"ת עליו: לברך שאסרו יש

וא"א שלהבת, שם שיהיה שצריך כלל נר תורת החשמל על
נט סי' או"ח תליתאה מרדכי לבושי שו"ת נר'), 'להדליק לברך
סק"ז, ט סי' או"ח ח"ב עבדי ישכיל שו"ת לשמן), שידמה (צריך
או"ח תניינא עוזיאל משפטי ז, סי' או"ח עוזיאל משפטי שו"ת
סי' ח"ה המאיר שרגא שו"ת רגע), בכל להפסק (יכול לה סי'

ועוד. טשעבין גאב"ד בשם יא
לאור החשמל בס' תנאים: כמה זה היתר על שהוסיפו ויש
רגילה חשמל בנורת הוא ההיתר שכל כתב פ"ו ס"ג ההלכה

פלורוסנט. בנורת ולא חשמל, חוטי בה שמתלבשים

זרם את לכבות יכולים הכח תחנת שעובדי לכך שחששו ויש
נתבאר אמנם מצבר, על מנורה העדיפו ולכן - רגע בכל החשמל

כלל. לזה לחשוש שאין יו"ד כרך קודש באגרות
אי אם שאף שכתבו החשמל,ויש אור על לכתחילה לסמוך ן

קודם החשמל אור והדליקה - נר להדליק שכחה אם מקום מכל
נר להוסיף אותה קונסים ואין י"ח בזה לצאת תכוין - שבת

סי"ב). פי"ח ח"ב לציון אור (שו"ת הבאות בשבתות
נרות11) הדלקת לענין שם וראה הנ"ל, משוע"ר הלכות קיצור

עליה, מברכים שאין - ואבן) בעץ ייכשל (שלא החדרים בשאר
אור על ואפילו החשמל, אור על לכתחילה אפילו סומכים

מהרחוב. המאיר החשמל
אחת12) אשה לגבי מו סי' ח"א להועיל מלמד שו"ת ראה

אמנם לשבת, להדליק רגילה שהיא נרות ב' להדליק ששכחה
שואלת ומעתה גז) (להבות גאזפלאממען נרות ד' הדליק בעלה

נר. להוסיף צריכה אם האשה
נר מצות ידי בגאזפלאממען שיוצאין הוא פשוט דבר תשובה:
ק"כ סי' א' כרך חי"ד יצחק בית בשו"ת שפי' וכמו שבת של
ליכט בעלעקטריש וכן גז) (אור בגאזליכט לברך דיכולין ה' אות
בסי' ברורה משנה בס' וכ"פ שבת של נר להדליק חשמל) (אור

רס"ד.
לתת13) צריך דאכסנאי והא רכג, סי' או"ח מבין פני שו"ת

שיהיה שצריך משום אינו הבית, בעל בנר ולהשתתף פרוטה
עיי"ש. אחר. ענין והוא שמו, על נקרא שיהיה אלא שלו,

שידליקו שצריך רסג סי' לעיל שנתבאר מה פי על לעיין ויש
עליו מדליקה שאשתו בכך דוקא יוצא ולכך דוקא, מנכסיו

בביתו.
הבאה14) במצוה אלא כן אמרו לא ס"א: קצו בסי' כמבואר

עליה מברכין ואין שמים שם עליה להזכיר ראוי שאין בעבירה
מנאץ. אלא מברך זה שאין . . מצוה עבירה שאין המצות ברכת

ומצות15) ערלה, משמן ליהנות דאין וכב, כא ס"ק החיים כף
בה. שנהנה מצוה היא נרות הדלקת
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   שיוצא לאחר דהיינו זפת, של פסולת -

ונקרא כשמן צלול פסולת האור ע"י ממנו זב העץ מן הזפת
רע שריחו מתוך אלא הפתילה אחר נמשך והוא עטרן
והוא נפט אבל ויצא, יניחנו שמא בו גזרו לפיכך ביותר

בו גזרו לא עיטרן כמו אינו אך רע שריחו שמן .מין
   גם חל וצרי בעטרן ההדלקה איסור -

דולקים ואפילו להדלקה, כשר משמן נר שדלוק במקום
הנר ידי על בטל לא דהחשש - מקום באותו שניהם

.השני
 מאוד טוב וריחו אפרסמון שמן הוא -.
 ובמקום עץ, מכסה ידי על התנור לכסות היינו -

להקל יש - ביותר רחוק הדליקה .שחשש

 
בעטרן.16) ד"ה הלכה ביאור
סעודת17) כשאוכל אדם כל וחייב ס"א: רסג סי' כדלעיל

ועיקר הוא שבת עונג בכלל שזה הנר אור אצל לאכלה הלילה
בו זהיר ויהא אצלו שאוכל זה נר הוא נרות הדלקת מצות
שנאמר חכמים תלמידי לבנים זוכה בו הזהיר וכל יפה לעשותו

תורה. אור בא מצוה נר ע"י אור ותורה מצוה נר כי
סעיף18) דלעיל הפסולות כפתילות דלא בפשטות, משמע כן

אחר נמשכים שאינם מחמת שנפסלו שמנים ולכאורה ב,
וכ ושעוה כזפת דינםהפתילה - זה סעיף בתחלת שנזכרו ו'
דלעיל. הפסולות כפתילות

הצרי19) אבל לד: פסוק ל פרק תשא כי פ' עה"ת רמב"ן ראה
בלשון הנקרא הבלסמון מעץ הנוטף שמן כעין השרף הוא
בן שמעון רבן א) ו (כריתות ששנינו מה והוא קטף, חכמים
ושמא הקטף, מעצי הבא שרף אלא אינו הצרי אומר גמליאל

זב והצרי החום בימי ענפיו ששוברים בעבור קטף יקראוהו
עוד. עיי"ש ההיא. מהקטיפה

שמן20) מלא מנוקב כלי ליתן אסור ס"א: רסה סי' כדלהלן
גזרה הנר לתוך שעה כל מטפטף השמן שיהא כדי הנר פי על
בזה ויש לנר מחובר שאינו כיון שבכלי מהשמן יסתפק שמא
מאם יותר קרוב בזמן הנר יכבה כן ידי שעל מכבה משום איסור

הנר. לתוך כולו נוטף והיה כלום ממנו מסתפק היה לא
מעות21) להציל שמותר אומרים יש ס"ב: שלד סי' כדלהלן

בהול שאדם לפי הליסטים מפני או הדליקה מפני בהם וכיוצא
ע"י להציל לו נתיר לא ואם מהפסד יצילם ובודאי ממונו על
או הדליקה שיכבה חמור איסור לידי יבא מוקצה טלטול

זה. בענין וכיוצא בקרקע ויטמינם שיחפירם
ד.22) סעיף השלחן ערוך

•
     

נשתנו‰ שלא אע"פ הגלוסקים את הנחתום בהם הטביל אם
הגלוסקין פני וטח ידיו בהם טבל אם אבל פסולים מראיהם
בהם נעשה לא בכלי הנשארים המים בחפניו מהם שחפן או
בהם שידיחן עד מלאכה קרויה אינה בהם ידיו שטבילת מלאכה
נשתנו לא אם כשרים לפיכך תחילה מלוכלכות שהיו והוא

מראיהן.

אע"פ פסולים בהם הדבוק מהבצק ידיו בהם הדיח אם אבל
חשובה אינה ידים שהדחת אומרים ויש מראיהן נשתנו שלא
ג"כ בהם רוצה שעכשיו כיון ידים לנטילת המים לפסול מלאכה
משום אלא שופכין משום אינה מלאכה (ופסול ידיו ליטול
או וכשהדיח מלאכה איזו בהם כשנעשה מים מתורת שנשתנו
ולפי ידים) נטילת לענין מים מתורת נשתנו לא ידיו בהם נטל
ונתקבלו חבירו בהם שנטל ממים ידיו ליטול איסור אין זו סברא
שפך לא אם חבירו ע"י המים שנטמאו משום אלא בכלי למטה
שעל המים אלא מטהרים אינן השניים ומים אחת בבת רביעית
מים כאן שאין אחת בבת רביעית שפך אם אבל בלבד היד גבי
כשארבעה (דדוקא הראשונה כסברא והעיקר מותר כלל טמאים

משום חוששין אין אחת כיד שחשובים כאחת נוטלין וחמשה
שנטל במים ליטול אסור ולכן חוששין) הכי בלאו אבל מלאכה
מפני אחת בבת רביעית שפך אפי' בכלי למטה ונתקבלו חבירו
שופכין: ונעשו לאכילה הידים שטיהרו מלאכה בהם שנעשה

Âהדלי מן מים בחפניו לשאוב יכול הכסא מבית היוצא אבל
לסעודה ידים לנטילת כשרים שבדלי המים ושאר ידיו לטהר
במים אלא בדלי הנשארים במים ידיו טיהר שלא (מפני
בכל מלאכה נעשה הרי לטהרן בדלי הטבילן אם אבל שבחפניו
כיון מקום מכל ממש מלוכלכות ידיו היו לא ואפי' שבדלי המים
נעשו הטינופת במקום שנגעו משום במים לנקותן צורך לו שיש
לו צורך שהוא דברים שאר בהם המשתמש כמו כשופכין המים
זה נקיון שכן כל למעלה שנתבאר כמו הרשות דבר הוא אפילו
צורך שאין מודחים כלים להדיח דומה ואינו חובה שהוא

זו): בהדחה

Êמפני פסולים מראיהם נשתנו שלא אע"פ הנפח שלפני מים
ברזל. בהם שכיבה דהיינו מלאכה בהם שנעשתה שבידוע

כי כשרים לאו ואם פסולים מראיהם נשתנו אם הספר ושלפני
לטובל דומה השערות בהם להשרות בהם ידיו טובל שהספר מה
מלאכה: בהם נעשה לא הנשארים שמים הגלוסקים פני וטח ידו
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ו סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק
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   שיוצא לאחר דהיינו זפת, של פסולת -

ונקרא כשמן צלול פסולת האור ע"י ממנו זב העץ מן הזפת
רע שריחו מתוך אלא הפתילה אחר נמשך והוא עטרן
והוא נפט אבל ויצא, יניחנו שמא בו גזרו לפיכך ביותר

בו גזרו לא עיטרן כמו אינו אך רע שריחו שמן .מין
   גם חל וצרי בעטרן ההדלקה איסור -

דולקים ואפילו להדלקה, כשר משמן נר שדלוק במקום
הנר ידי על בטל לא דהחשש - מקום באותו שניהם

.השני
 מאוד טוב וריחו אפרסמון שמן הוא -.
 ובמקום עץ, מכסה ידי על התנור לכסות היינו -

להקל יש - ביותר רחוק הדליקה .שחשש

 
בעטרן.16) ד"ה הלכה ביאור
סעודת17) כשאוכל אדם כל וחייב ס"א: רסג סי' כדלעיל

ועיקר הוא שבת עונג בכלל שזה הנר אור אצל לאכלה הלילה
בו זהיר ויהא אצלו שאוכל זה נר הוא נרות הדלקת מצות
שנאמר חכמים תלמידי לבנים זוכה בו הזהיר וכל יפה לעשותו

תורה. אור בא מצוה נר ע"י אור ותורה מצוה נר כי
סעיף18) דלעיל הפסולות כפתילות דלא בפשטות, משמע כן

אחר נמשכים שאינם מחמת שנפסלו שמנים ולכאורה ב,
וכ ושעוה כזפת דינםהפתילה - זה סעיף בתחלת שנזכרו ו'
דלעיל. הפסולות כפתילות

הצרי19) אבל לד: פסוק ל פרק תשא כי פ' עה"ת רמב"ן ראה
בלשון הנקרא הבלסמון מעץ הנוטף שמן כעין השרף הוא
בן שמעון רבן א) ו (כריתות ששנינו מה והוא קטף, חכמים
ושמא הקטף, מעצי הבא שרף אלא אינו הצרי אומר גמליאל

זב והצרי החום בימי ענפיו ששוברים בעבור קטף יקראוהו
עוד. עיי"ש ההיא. מהקטיפה

שמן20) מלא מנוקב כלי ליתן אסור ס"א: רסה סי' כדלהלן
גזרה הנר לתוך שעה כל מטפטף השמן שיהא כדי הנר פי על
בזה ויש לנר מחובר שאינו כיון שבכלי מהשמן יסתפק שמא
מאם יותר קרוב בזמן הנר יכבה כן ידי שעל מכבה משום איסור

הנר. לתוך כולו נוטף והיה כלום ממנו מסתפק היה לא
מעות21) להציל שמותר אומרים יש ס"ב: שלד סי' כדלהלן

בהול שאדם לפי הליסטים מפני או הדליקה מפני בהם וכיוצא
ע"י להציל לו נתיר לא ואם מהפסד יצילם ובודאי ממונו על
או הדליקה שיכבה חמור איסור לידי יבא מוקצה טלטול

זה. בענין וכיוצא בקרקע ויטמינם שיחפירם
ד.22) סעיף השלחן ערוך

•
     

נשתנו‰ שלא אע"פ הגלוסקים את הנחתום בהם הטביל אם
הגלוסקין פני וטח ידיו בהם טבל אם אבל פסולים מראיהם
בהם נעשה לא בכלי הנשארים המים בחפניו מהם שחפן או
בהם שידיחן עד מלאכה קרויה אינה בהם ידיו שטבילת מלאכה
נשתנו לא אם כשרים לפיכך תחילה מלוכלכות שהיו והוא

מראיהן.

אע"פ פסולים בהם הדבוק מהבצק ידיו בהם הדיח אם אבל
חשובה אינה ידים שהדחת אומרים ויש מראיהן נשתנו שלא
ג"כ בהם רוצה שעכשיו כיון ידים לנטילת המים לפסול מלאכה
משום אלא שופכין משום אינה מלאכה (ופסול ידיו ליטול
או וכשהדיח מלאכה איזו בהם כשנעשה מים מתורת שנשתנו
ולפי ידים) נטילת לענין מים מתורת נשתנו לא ידיו בהם נטל
ונתקבלו חבירו בהם שנטל ממים ידיו ליטול איסור אין זו סברא
שפך לא אם חבירו ע"י המים שנטמאו משום אלא בכלי למטה
שעל המים אלא מטהרים אינן השניים ומים אחת בבת רביעית
מים כאן שאין אחת בבת רביעית שפך אם אבל בלבד היד גבי
כשארבעה (דדוקא הראשונה כסברא והעיקר מותר כלל טמאים

משום חוששין אין אחת כיד שחשובים כאחת נוטלין וחמשה
שנטל במים ליטול אסור ולכן חוששין) הכי בלאו אבל מלאכה
מפני אחת בבת רביעית שפך אפי' בכלי למטה ונתקבלו חבירו
שופכין: ונעשו לאכילה הידים שטיהרו מלאכה בהם שנעשה

Âהדלי מן מים בחפניו לשאוב יכול הכסא מבית היוצא אבל
לסעודה ידים לנטילת כשרים שבדלי המים ושאר ידיו לטהר
במים אלא בדלי הנשארים במים ידיו טיהר שלא (מפני
בכל מלאכה נעשה הרי לטהרן בדלי הטבילן אם אבל שבחפניו
כיון מקום מכל ממש מלוכלכות ידיו היו לא ואפי' שבדלי המים
נעשו הטינופת במקום שנגעו משום במים לנקותן צורך לו שיש
לו צורך שהוא דברים שאר בהם המשתמש כמו כשופכין המים
זה נקיון שכן כל למעלה שנתבאר כמו הרשות דבר הוא אפילו
צורך שאין מודחים כלים להדיח דומה ואינו חובה שהוא

זו): בהדחה

Êמפני פסולים מראיהם נשתנו שלא אע"פ הנפח שלפני מים
ברזל. בהם שכיבה דהיינו מלאכה בהם שנעשתה שבידוע

כי כשרים לאו ואם פסולים מראיהם נשתנו אם הספר ושלפני
לטובל דומה השערות בהם להשרות בהם ידיו טובל שהספר מה
מלאכה: בהם נעשה לא הנשארים שמים הגלוסקים פני וטח ידו
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קנח   

Áברוב בטלים פסולים מים מעט לתוכן שנתן כשרים מים
לחוש אין רביעית לשיעור משלימים הפסולים אם ואפי'

לחולין. ידים בנטילת

משום לפוסלם אין ועוף חיה בהמה מהם ששתו מים לפיכך
כמו לכלי מפיהם שהוחזר מים במעט שנעשתה השתיה מלאכת
לאחר פיהם שמגביהין בשתייתן ועוף חיה בהמה דרך שהוא
בטלים אלו מים כי מפיהם נופלין והמים המים מן שקלטו
שנמאסים מפני חזיר או כלב מהם בשתה פוסלים ויש ברובם

לדבריהם: לחוש ויש כשופכים הם והרי

Ëבכלים שהם בין שאובין במים אלא פוסלת המלאכה אין
המלאכה בהם כשנעשתה בקרקע שהם נוטלןבין ואח"כ

מעין או מקוה במי מלאכה עשה אם אבל מהם ליטול בכלי
נפסלו. לא מחוברים בעודם

אמורים דברים במה מחוברים בעודם גם פוסל מראה שינוי אבל
לטבילת כשרים אם רשאי ידיו בהם להטביל אבל ידים לנטילת
שנשתנה מקוה או בו פוסל מראה שינוי שאין מעין כגון הגוף
זיתים סלי הדחת כגון ממש בו שאין דבר מחמת המים מראה

ר"א: סי' ביו"ד כמ"ש צבע מי לתוכם שנפלו או וענבים

Èבהמה לשתיית הראויים במים אלא נטילה חכמים תקנו לא
יכול הכלב שאין עד סרוחים או מרים או מלוחים מים אבל
מקוה למי שכשרים ע"פ אף ידים לנטילת פסולים מהם לשתות
מחמת עכורים הם ואם ידים לטבילת ואצ"ל הגוף כל לטבילת

בין כשרים מהם לשתות יכול הכלב אם בהם שנתערב טיט
מהן לשתות יכול הכלב אין ואם לטבילה בין ידים לנטילת

לשתיהם: פסולים

‡Èאף הכלב לשתית ראוים ואין מרים הם טבריא חמי
מטבילין אבל לידים מהם נוטלין אין לפיכך לכשמצננם
שהמעין סאה מ' בהם אין אפי' קביעותן במקום כשהם בהם

שהוא. בכל מטהר

למקומם חוץ שבקרקע חריץ דרך בארץ אותם המשיך אם אבל
מ' בהם אין אם בהן מטבילין אין חם הנובע מהמעין והפסיקן
מי בשאר ידים לטבילת סאה מ' שא"צ להאומרים אפי' סאה
ג"כ מהם יטול שמא גזרו כאן קנ"ט בסימן שנתבאר כמו מקוה
להטביל לי מה בכלי לידים מהם ליטול לי מה יאמר כי בכלי
הגוף כל לטבילת ופסול סאה מ' בהם שאין כיון בתוכן הידים
שיעור שהוא סאה מ' בהם כשיש אבל לידים כשרים ואעפ"כ
להטביל שמקילין ממה בכלי מהם ליטול להקל יבא לא מקוה
לפיכך הגוף כל לטבילת וראויים מקוה שיעור בהם כשיש בהם
שראוי בענין חם הנובע המעין למי מחוברים שמימיו חריץ
שאף אומרים ויש הידים את בו מטבילין הגוף כל בו לטבול
יעלה שלא לפי בכלי מהם ליטול להקל יבא שמא לחוש יש בזה
ליטול לי מה ויאמר המעין למי מחוברים שמימיו דעתו על
מקוה שיעור בו שאין כיון בתוכו להטביל לי מה בכלי ממנו

לכתח לדבריהם לחוש ויש סאה מ' לה:שהוא

הֿיא סעיפים לנטילה פסולים ואיזו כשרים מים איזו קס, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שבתוןתוכןתוכןתוכןתוכן "שבת הכתוב לשון כפל פירוש

דשבת יתירה" "נשמה של ענינה וביאור לה'"

ימי וששת ששבת להקדים, יש זה פרק תוכן [להבנת

בזה זה קשורים שבועהחול של אחת חטיבה ומהווים

האדם בנפש שמאירה שבת קדושת שתכלית לפי שלם,

במשך האדם על רושם ותשאיר תשפיע זו שקדושה היא,

האדם על החול ימי ששת במשך ומאידך, החול, ימי ששת

בו תאיר השבת בבוא שאזי לשבת, עצמו את להכין

לאלקות. באמת שיתקרב באופן כראוי שבת קדושת

ימי בששת האדם של הרוחנית העבודה בין הקשר

ע יובן השבת יום ועבודת שתי"החול בין הקשר ביאור פ

מן הנולדת אהבה לעיל, שנתבארו ה' בעבודת המדרגות

" (הנק' התחתוןהשכל שלמעלה"רצון לה' ורצון ואהבה (

" (הנק' השכל העליוןמן ששת"רצון בין ההבדל שזהו - (

בארוכה). לעיל שנתבאר (כפי ושבת החול ימי

ומבאר:] שהולך וזהו

    
הנשמה של בענינה לעיל שנתבאר מה ע"פ

שבת) (גבי הכתוב לשון כפל יובן דשבת, היתירה
לה'". שבתון "שבת

       
     

     
לאדם ניתנת דשבת היתירה שהנשמה אע"פ
דמיקדשא שבת קדושת כללות (כמו מלמעלה במתנה
בנפש להתגלות לה אפשר אי מקום, מכל וקיימא),
מן (שלמעלה לה' רבה באהבה שיתעורר האדם,

זו. להתגלות ראוי כלי הוא האדם אם אלא השכל),

       
    

ימי (בששת לה' והאהבה הרצון התעוררות
נקרא שהוא - ית' באחדותו התבוננות ע"י המעשה)
עליונים ואהבה לרצון ה"כלי" היא - התחתון" "רצון
לה' ואהבתו שרצונו באופן, השכל, מן שלמעלה יותר,

והגבלה. מדידה בלי הם בשבת
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נמצא שהאור (לא הוא בכלי" "אור דהשראת הגדר
שהאור אלא) בכלי, המונח חפץ כמו הכלי, בתוך
שהנפש רק זה שאין וגוף, נפש וכמו הכלי, עם מתאחד
עד הגוף, עם מתאחדת שהיא אלא בגוף, נמצאת

חי.שה דבר להיות משתנה גוף

הגוף, באברי המלובשים הנפש בכוחות הוא וכך
ידו על ופועל מסויים באבר מתלבש וכח כח שכל
הדיבור כח באוזן, השמיעה כח בעין, הראי' כח (כמו
והאבר (ה"אור") שהכח במוח), השכל כח בפה,

ממש. אחד דבר כמו יחד מתאחדים (ה"כלי")

"כלי" נעשה התחתון" ש"רצון בעניננו, וכך
לה' והאהבה הרצון שבתוך העליון", ל"רצון
"רצון מתגלה ה', באחדות התבוננות ע"י המתעוררים
כלי. בתוך השורה כאור החכמה, מן שלמעלה העליון"

פירוש:

השבת, ביום שבנפש יחידה בחינת מתגלה כאשר
החול ימי ששת במשך האדם עבודת הקדמת ללא
ית', באחדותו התבוננות ע"י בלבו ה' אהבת להוליד
מכל זה, גילוי ע"י לה' רבה באהבה שמתעורר אף הנה
מתגלה שאינו "מקיף", בבחינת רק הוא הגילוי מקום
לגילוי ראוי כלי הלב שאין (מאחר ממש" לבו "בתוך
בטבעו האדם "נשאר זו התעוררות אחרי ובמילא זה),
למעלה, נשאר ש"המקיף בתחלה", שהי' כמו ממש
מובדלים והן למטה, נשאר הלב שהוא והאדם
מתגלה העליון "רצון כאשר ורק מזה", זה ומרוחקים
ע"י אליו, "כלי" עושה שהאדם [ע"י ממש לבו בתוך
ההארה, מקבל הלב אזי החול] ימי בששת עבודתו
השלהבת שמקבלת הפתילה כדוגמת הלב, ונתהפך
המאיר אור ענין וזהו היא, גם ותאיר ותדלק בעצמותה

דוקא". בכלי

הנפש תתעורר שבת קדושת שמחמת יתכן כלומר:
אין לכך, לבו הכין שלא מאחר אבל לה', רבה באהבה
אלא ואינה באמת שישתנה בלבו נקבעת זו אהבה

"מקיף"); נק' כזו (התעוררות שעה לפי התעוררות

ה' אהבת בהולדת עצמו בכח עוסק כשאדם ורק
לה' רבה האהבה אזי אחד) בה' התבוננות (ע"י בלבו
נקבעת אז) אלקי אור גילוי (מחמת בשבת המתעוררת

ובפנימיותו. הלב בתוכיות

ימי ששת במשך יותר עוסק שהאדם שככל [ומובן,
באחדותו במוחו ולהתבונן ללמוד זו, בעבודה החול
בלבו ה' אהבת זו) (מהתבוננות להוליד ולהשתדל ית'
בשבת שלו יתירה" ה"נשמה בלבבו תתגלה כך -
בתוכיות יותר חודרת להיות יותר, "פנימית" בבחינה

לאלקות]. יותר גדולה התקרבות ולהרגיש לבבו

      
       
      

 
ממש אחד כדבר יחד יתאחדו וכלי" ש"אור כדי
בתכונותיו האור אל מתאים להיות הכלי צריך (כנ"ל),

באבריוגדריו, המלובשים הנפש כוחות למשל וכמו
למהות וגדרו תכונתו במזגו, מתאים שהאבר הגוף,
מתאימים הגשמי העין ומבנה (מזג בו המלובש הכח

הגוף). אברי בשאר וכדומה הראי', לענין

מתאים כלי הוא התחתון" ש"רצון בעניננו, וכך
רצון הוא שהראשון אע"פ כי העליון", "רצון להשראת
רצון הוא והשני וההתבוננות, השכל מן הנולד
מכל - הנפש) בעצם (ונעוץ החכמה מן שלמעלה
ומשיכה (רצון אחת מהות ששניהם מאחר מקום,

להתאחד. להם אפשר לפיכך לאלקות),

ש"רצון אומרים שאנו זה כי - בזה הענין ועומק
שהשכל רק היא בזה הכוונה השכל, מן נולד התחתון"
עצמו הרצון גוף אבל הרצון, את המעוררת הסיבה הוא
מרצון נמשך התחתון ד"רצון עצמה, בנפש מושרש
שהתגלותו ורק והשגה", השכל מן שלמעלה העליון

השכל. ע"י היא בפועל

- שברצון הנ"ל המדריגות שתי מהות כלומר:
משיכת אחת, היא - התחתון" ו"רצון העליון" "רצון
שנולד הרצון שגם רואים אנו [שלכן ענין לאיזה הנפש
ברצון שכשמתעורר הכוחות, כל על שולט שכל פי על
הרי שכלי) טעם ע"י נולד הרצון אם (גם דבר לאיזה

לכך]; בהתאם יפעלו נפשו כוחות שכל פועל זה

דרצון התגלותם, באופן רק הוא ביניהם וההבדל
רצון ואילו עצמה, מהנפש ישר ומתגלה נולד העליון

שבאדם. השכל דרך ומתגלה מתעורר התחתון

להכיל מתאים כלי הוא התחתון" ה"רצון ולפיכך
העליון". "רצון גילוי בתוכו
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קנט    

       
     

     
נמצא שהאור (לא הוא בכלי" "אור דהשראת הגדר
שהאור אלא) בכלי, המונח חפץ כמו הכלי, בתוך
שהנפש רק זה שאין וגוף, נפש וכמו הכלי, עם מתאחד
עד הגוף, עם מתאחדת שהיא אלא בגוף, נמצאת

חי.שה דבר להיות משתנה גוף

הגוף, באברי המלובשים הנפש בכוחות הוא וכך
ידו על ופועל מסויים באבר מתלבש וכח כח שכל
הדיבור כח באוזן, השמיעה כח בעין, הראי' כח (כמו
והאבר (ה"אור") שהכח במוח), השכל כח בפה,

ממש. אחד דבר כמו יחד מתאחדים (ה"כלי")

"כלי" נעשה התחתון" ש"רצון בעניננו, וכך
לה' והאהבה הרצון שבתוך העליון", ל"רצון
"רצון מתגלה ה', באחדות התבוננות ע"י המתעוררים
כלי. בתוך השורה כאור החכמה, מן שלמעלה העליון"

פירוש:

השבת, ביום שבנפש יחידה בחינת מתגלה כאשר
החול ימי ששת במשך האדם עבודת הקדמת ללא
ית', באחדותו התבוננות ע"י בלבו ה' אהבת להוליד
מכל זה, גילוי ע"י לה' רבה באהבה שמתעורר אף הנה
מתגלה שאינו "מקיף", בבחינת רק הוא הגילוי מקום
לגילוי ראוי כלי הלב שאין (מאחר ממש" לבו "בתוך
בטבעו האדם "נשאר זו התעוררות אחרי ובמילא זה),
למעלה, נשאר ש"המקיף בתחלה", שהי' כמו ממש
מובדלים והן למטה, נשאר הלב שהוא והאדם
מתגלה העליון "רצון כאשר ורק מזה", זה ומרוחקים
ע"י אליו, "כלי" עושה שהאדם [ע"י ממש לבו בתוך
ההארה, מקבל הלב אזי החול] ימי בששת עבודתו
השלהבת שמקבלת הפתילה כדוגמת הלב, ונתהפך
המאיר אור ענין וזהו היא, גם ותאיר ותדלק בעצמותה

דוקא". בכלי

הנפש תתעורר שבת קדושת שמחמת יתכן כלומר:
אין לכך, לבו הכין שלא מאחר אבל לה', רבה באהבה
אלא ואינה באמת שישתנה בלבו נקבעת זו אהבה

"מקיף"); נק' כזו (התעוררות שעה לפי התעוררות

ה' אהבת בהולדת עצמו בכח עוסק כשאדם ורק
לה' רבה האהבה אזי אחד) בה' התבוננות (ע"י בלבו
נקבעת אז) אלקי אור גילוי (מחמת בשבת המתעוררת

ובפנימיותו. הלב בתוכיות

ימי ששת במשך יותר עוסק שהאדם שככל [ומובן,
באחדותו במוחו ולהתבונן ללמוד זו, בעבודה החול
בלבו ה' אהבת זו) (מהתבוננות להוליד ולהשתדל ית'
בשבת שלו יתירה" ה"נשמה בלבבו תתגלה כך -
בתוכיות יותר חודרת להיות יותר, "פנימית" בבחינה

לאלקות]. יותר גדולה התקרבות ולהרגיש לבבו

      
       
      

 
ממש אחד כדבר יחד יתאחדו וכלי" ש"אור כדי
בתכונותיו האור אל מתאים להיות הכלי צריך (כנ"ל),

באבריוגדריו, המלובשים הנפש כוחות למשל וכמו
למהות וגדרו תכונתו במזגו, מתאים שהאבר הגוף,
מתאימים הגשמי העין ומבנה (מזג בו המלובש הכח

הגוף). אברי בשאר וכדומה הראי', לענין

מתאים כלי הוא התחתון" ש"רצון בעניננו, וכך
רצון הוא שהראשון אע"פ כי העליון", "רצון להשראת
רצון הוא והשני וההתבוננות, השכל מן הנולד
מכל - הנפש) בעצם (ונעוץ החכמה מן שלמעלה
ומשיכה (רצון אחת מהות ששניהם מאחר מקום,

להתאחד. להם אפשר לפיכך לאלקות),

ש"רצון אומרים שאנו זה כי - בזה הענין ועומק
שהשכל רק היא בזה הכוונה השכל, מן נולד התחתון"
עצמו הרצון גוף אבל הרצון, את המעוררת הסיבה הוא
מרצון נמשך התחתון ד"רצון עצמה, בנפש מושרש
שהתגלותו ורק והשגה", השכל מן שלמעלה העליון

השכל. ע"י היא בפועל

- שברצון הנ"ל המדריגות שתי מהות כלומר:
משיכת אחת, היא - התחתון" ו"רצון העליון" "רצון
שנולד הרצון שגם רואים אנו [שלכן ענין לאיזה הנפש
ברצון שכשמתעורר הכוחות, כל על שולט שכל פי על
הרי שכלי) טעם ע"י נולד הרצון אם (גם דבר לאיזה

לכך]; בהתאם יפעלו נפשו כוחות שכל פועל זה

דרצון התגלותם, באופן רק הוא ביניהם וההבדל
רצון ואילו עצמה, מהנפש ישר ומתגלה נולד העליון

שבאדם. השכל דרך ומתגלה מתעורר התחתון

להכיל מתאים כלי הוא התחתון" ה"רצון ולפיכך
העליון". "רצון גילוי בתוכו
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קס   

      
    

"קודש ה', אל להתקרב - היא שבת של העבודה
המדרגות שתי שהן מדריגות, שתי יש ובזה לה'".
ביום אשר העליון, ורצון התחתון רצון ב"רצון", הנ"ל

כנ"ל. יחד, גם מתחברים השבת

       
       
     

 
להוי'": "שבת הלשון דיוק וביאור

השבת שביום האדם, בנפש לעיל שנתבאר דרך על
מעל למעלה שהוא שבנפש העליון" "רצון המתגלה

"רצון בתוך הוא העליון רצון גילוי אך השכל, מן
"רצון שורה ממש" ש"בתוכו שבאדם, התחתון"
שגילוי כביכול, למעלה הוא כך - שבנפש העליון"
ביום החכמה) מן (שלמעלה שלמעלה העליון" "רצון
"רצון בחינת בתוך מאיר שהאור באופן הוא השבת

דלמעלה. התחתון"

אותיות שד' ידוע דהנה להוי'", "שבת פירוש וזהו
ה' חכמה, - (י' העליונות הספירות כנגד הן הוי' שם
מלכות), - אחרונה ה' המדות, ששת - ו' בינה, -
מן שלמעלה העליון" "רצון בחינת מתגלה ובשבת
הנפתח קדים" הפונה "שער בפירוש (כנ"ל החכמה
שם אותיות מד' שלמעלה אור היינו השבת), ביום
הוי', שם אותיות ד' בתוך מאיר זה גילוי אך הוי',
"כאור הוי'", ב[תוך] ונמשך יורד שבתון "ששבת

ממש". הכלי בתוך המתלבש

        
      

יובן להוי'" שבתון "שבת בפירוש משנת"ל ע"פ
הפשוט שהפירוש הוי'", דעות אֿל "כי מ"ש ג"כ
משמעות אולם הכל, יודע שהקב"ה הוא, בכתוב
באלקות, - רבים לשון - "דעות" שיש היא הלשון
למעלה, בדעת בחינות שתי שיש שהכוונה ומבואר,

תחתון". ו"דעת עליון" "דעת ונקראות

ב אלו בחינות שתי :]"דעת"[וביאור

        
      [האדמה]

      
  

ורצון:] דעת בין הקשר ומבאר [והולך

       
       

  
הבינה, ענין הוא בלבד והגיון בשכל הדבר הבנת
הדבר במהות פנימית הכרה משמעה ה"דעת" אבל
בהדבר דעתו את מקשר שהאדם ידי על הבאה הידוע,
גשמי "בדבר מקושר שהאדם (כמו מאד אמיץ בקשר
שדעת כנודע מחשבתו, בו ומעמיק בשר בעיני שרואה

וגו'"). ידע והאדם כמו התקשרות לשון הוא

מביאה הידוע הדבר בטיב כזו והכרה והתקשרות
בו וירצה הדבר אחרי יימשך שהאדם ממילא בדרך
ידעתי אתכם "רק מ"ש ע"ד בו. שיתחבר עד נפשו בכל
נתחברתם ועי"ז אתכם הכרתי לומר, "רצה גו'",

נתקשרתי ואני אלי אליכם".ונתקשרתם

הרצון" מהות דרך על הוא הדעת ש"ענין וזהו
דמה ונמצא, כנ"ל], רצון מולידה שהדעת [מאחר
לב' היא הכוונה רבים, ל' - ה'" דעות "אֿל שכתוב

התחתון. ורצון העליון רצון הנ"ל, רצונות

       
   

רק שלא הוא, הוי'" דעות ב"אֿל הכוונה עומק
ששתי אלא למעלה, (רצון) בדעת בחינות שתי שיש
הרצונות שני חיבור ענין שהוא יחד, מחוברות הדעות

כנ"ל.

        
      
     

   
כענין הוא הוי'" דעות ד"אֿל שהענין ונמצא,
"רצון חיבור (כנ"ל) שפירושו להוי'", שבתון "שבת
ד' בתוך העליון רצון (גילוי התחתון" ורצון העליון
הוי'", דעות "אֿל פירוש הוא וכך - הוי') שם אותיות
רצון שבתוך - הדיעות" שתי "חיבור ענין שהוא

כנ"ל. העליון רצון מתגלה התחתון
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האלקית שההארה הטעם יובן הנ"ל כל ע"פ
"נשמה בשם נקראת בשבת האדם בנפש המאירה
נמצאת שלא ממש חדשה נשמה כמו שזהו יתירה",

החול. ימי בששת באדם כלל

שבנפש, "יחידה" בחינת מתגלה בשבת כי
רצון זו בחינה שמצד הקב"ה, עם בתכלית המיוחדת
הרי אלא וההתבוננות, השכל מצד אינו לאלקות האדם
שזהו לפי הנפש בעצם שנעוץ לחיות, הרצון כמו הוא

ומהותה. עצמותה

למעלה היא שבנפש יחידה שבחינת ולהיות
יתירה". "נשמה נקראת לכן "נשמה", מבחינת

        
      

  
כל "נשמת בשם דשבת יתירה לנשמה קרא בזהר
חי מההוא ומתגלית] [יוצאת "פרחא שהיא לפי - חי"

העולמים").

השבת]. ביום חי" כל "נשמת אמירת טעם [וזהו

"כל הנק' זו לבחינה יתירה" "נשמה בין והקשר
לכ "ומשביע מ"ש פי על מובן רצון",חי" חי ל

הוא: בכתוב הפנימי שהפירוש

והקב"ה העליון", "רצון מדריגת על קאי "רצון"
"כל בחינת בתוך ה"רצון" בחינת ("משביע") ממשיך
זה הרי ולפיכך יתירה, הנשמה של מקורה שהיא חי",
שהוא - האדם בנפש העליון" "רצון גילוי גם פועל
לעיל שנתבאר וכפי יתירה", "נשמה גילוי ענין הוא
רצון בחינת גילוי הוא דשבת יתירה דנשמה בארוכה,
בחינת מגילוי כתוצאה (הבא האדם בנפש העליון

קדים"). הפונה "שער - דלמעלה העליון" "רצון

       
 

שהפירוש יעשה", יראיו "רצון נאמר זה ועל
בחינת וממשיך "עושה" שהקב"ה הוא, בכתוב הפנימי
"יראיו" שעבודת כדי "יראיו", בתוך העליון" "רצון

ודעת. מטעם שלמעלה הנפש עצם מצד תהי'

רצון", חי לכל "משביע ידי על נמשך זה וענין
"רצון בחינת ("משביע") ממשיך שהקב"ה ידי שעל
היתירה הנשמה של (מקורה חי" "כל בבחינת העליון"
"רצון בחינת ("יראיו") באדם מתגלה - הנ"ל)
"רצון" של באופן היא עבודתו ובמילא העליון",

ודעת. מטעם שלמעלה
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דאינון תלמוד מארי על בזוהר מ"ש ג"כ יובן הנה
בבחי' קבלה דהא לכאורה פלא וזה קבלה, מארי
סותר זה וא"כ כו', ביצי' ומשנה בבריאה והתלמוד האצי'
קבלה בבחי' הוא שהתלמוד אחר בבריאה דהתלמוד למ"ש
באצי', והקבלה בבריאה התלמוד דודאי הוא הענין אך כו',
שהוא כמו האצי' בחי' הא' באצי' מדריגות ב' יש הנה אמנם
לנשמות שנמשכים הקבלה סודות בחי' והוא דוקא במקומה
ענין והוא כידוע, ממש השכינה זיו שנק' דבריאה בג"ע
בבחי' שהן כמו דתו' והלכות דינין כל פנימי' השגות
[כנ"ל בלבד לבוש בחי' דרך בבריאה מאירים רק האצילות

הוושט נקיבת מכמוב]ענין זה אור הורד לא ונמצא וכיוצא,
מ"ש אבל קבלה, מארי הנק' והן ממש האצי' בבחי' שהוא

קבלה מארי כמו הכונה אין קבלה מארי אינון תלמוד דמארי
דאצי' חכ' אור הארת ג"כ לקבל עומדים שהן אלא ממש
יורדת שהאצילו' כמו רק ממש באצי' שהוא כמו לא אבל
שהיא כמו שלא ובמעלה מקום בשינוי בבריאה ונשפלת
הפלפול בעלי והיינו כו', העצמי' ומדריגתה מעלתה במקום
דאצילו' מ"ה כח מבחי' שבנפשם מ"ה לכח הארה להם שיש
אמר ולכך כנ"ל, כו' הרע מן הטוב לברר נוג"ה בירורי לברר
מארי כמו [אינון] דוקא ופלפול עיון בבחי' תלמוד דמארי
ממש, כמוהם לא אבל האצילו' אור קבלת במדריגת קבלה
אור הוא אבל לבוש ע"י רק מקבלים קבלה שמארי גם
מקבלים שאינם תלמוד מארי משא"כ כנ"ל, עצמו האצילו'
וד"ל. כו' דבריאה בחכ' ונעלם המוסתר האצילו' בחי' רק
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האלקית שההארה הטעם יובן הנ"ל כל ע"פ
"נשמה בשם נקראת בשבת האדם בנפש המאירה
נמצאת שלא ממש חדשה נשמה כמו שזהו יתירה",

החול. ימי בששת באדם כלל

שבנפש, "יחידה" בחינת מתגלה בשבת כי
רצון זו בחינה שמצד הקב"ה, עם בתכלית המיוחדת
הרי אלא וההתבוננות, השכל מצד אינו לאלקות האדם
שזהו לפי הנפש בעצם שנעוץ לחיות, הרצון כמו הוא

ומהותה. עצמותה

למעלה היא שבנפש יחידה שבחינת ולהיות
יתירה". "נשמה נקראת לכן "נשמה", מבחינת

        
      

  
כל "נשמת בשם דשבת יתירה לנשמה קרא בזהר
חי מההוא ומתגלית] [יוצאת "פרחא שהיא לפי - חי"

העולמים").

השבת]. ביום חי" כל "נשמת אמירת טעם [וזהו

"כל הנק' זו לבחינה יתירה" "נשמה בין והקשר
לכ "ומשביע מ"ש פי על מובן רצון",חי" חי ל

הוא: בכתוב הפנימי שהפירוש

והקב"ה העליון", "רצון מדריגת על קאי "רצון"
"כל בחינת בתוך ה"רצון" בחינת ("משביע") ממשיך
זה הרי ולפיכך יתירה, הנשמה של מקורה שהיא חי",
שהוא - האדם בנפש העליון" "רצון גילוי גם פועל
לעיל שנתבאר וכפי יתירה", "נשמה גילוי ענין הוא
רצון בחינת גילוי הוא דשבת יתירה דנשמה בארוכה,
בחינת מגילוי כתוצאה (הבא האדם בנפש העליון

קדים"). הפונה "שער - דלמעלה העליון" "רצון

       
 

שהפירוש יעשה", יראיו "רצון נאמר זה ועל
בחינת וממשיך "עושה" שהקב"ה הוא, בכתוב הפנימי
"יראיו" שעבודת כדי "יראיו", בתוך העליון" "רצון

ודעת. מטעם שלמעלה הנפש עצם מצד תהי'

רצון", חי לכל "משביע ידי על נמשך זה וענין
"רצון בחינת ("משביע") ממשיך שהקב"ה ידי שעל
היתירה הנשמה של (מקורה חי" "כל בבחינת העליון"
"רצון בחינת ("יראיו") באדם מתגלה - הנ"ל)
"רצון" של באופן היא עבודתו ובמילא העליון",

ודעת. מטעם שלמעלה
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דאינון תלמוד מארי על בזוהר מ"ש ג"כ יובן הנה
בבחי' קבלה דהא לכאורה פלא וזה קבלה, מארי
סותר זה וא"כ כו', ביצי' ומשנה בבריאה והתלמוד האצי'
קבלה בבחי' הוא שהתלמוד אחר בבריאה דהתלמוד למ"ש
באצי', והקבלה בבריאה התלמוד דודאי הוא הענין אך כו',
שהוא כמו האצי' בחי' הא' באצי' מדריגות ב' יש הנה אמנם
לנשמות שנמשכים הקבלה סודות בחי' והוא דוקא במקומה
ענין והוא כידוע, ממש השכינה זיו שנק' דבריאה בג"ע
בבחי' שהן כמו דתו' והלכות דינין כל פנימי' השגות
[כנ"ל בלבד לבוש בחי' דרך בבריאה מאירים רק האצילות

הוושט נקיבת מכמוב]ענין זה אור הורד לא ונמצא וכיוצא,
מ"ש אבל קבלה, מארי הנק' והן ממש האצי' בבחי' שהוא

קבלה מארי כמו הכונה אין קבלה מארי אינון תלמוד דמארי
דאצי' חכ' אור הארת ג"כ לקבל עומדים שהן אלא ממש
יורדת שהאצילו' כמו רק ממש באצי' שהוא כמו לא אבל
שהיא כמו שלא ובמעלה מקום בשינוי בבריאה ונשפלת
הפלפול בעלי והיינו כו', העצמי' ומדריגתה מעלתה במקום
דאצילו' מ"ה כח מבחי' שבנפשם מ"ה לכח הארה להם שיש
אמר ולכך כנ"ל, כו' הרע מן הטוב לברר נוג"ה בירורי לברר
מארי כמו [אינון] דוקא ופלפול עיון בבחי' תלמוד דמארי
ממש, כמוהם לא אבל האצילו' אור קבלת במדריגת קבלה
אור הוא אבל לבוש ע"י רק מקבלים קבלה שמארי גם
מקבלים שאינם תלמוד מארי משא"כ כנ"ל, עצמו האצילו'
וד"ל. כו' דבריאה בחכ' ונעלם המוסתר האצילו' בחי' רק
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(כןל) בזה מהר"ל הגאון דברי צדקו מאד באמת
במ"ש באריכות) להדיא ז"ל רבינו אמר
ולפיכך מדע ובחי' מגדר מעלה למעלה ומהותו שעצמותו
אך באריכות, מקומות בכמה ג"כ וכמ"ש כו' קדוש נק'
כו' המדע שהוא במ"ש אמת ג"כ ז"ל הרמב"ם דברי מ"מ
בבחי' רבים צמצומים ע"י ב"ה א"ס אור התלבשות בסוד
וכמשי"ת כו' המדע הוא לומר שייך שאז דאצי' הע"ס
שהידיעה מהר"ל הג' מ"ש אמת שזה אע"פ דהנה אי"ה.
כמו פעולות לשאר ממש דומה אינה מ"מ כו' פעולה הוא
כולם שהן נבדלים שכליים אפי' או וארץ שמים לבריאת
יש בחי' הוא מיכאל מלאך ואפילו ממש ונפרד יש בחי'
בחי' משא"כ ממש, הנפש בכלות ואוהבו ה' ירא ונפרד
והמשכה פעולה ג"כ שהן אע"פ ורצונו וחכמתו ה' דעת
בתכלית הפשוט ית' ועצמותו ממהותו ונפעלו שנאצלו
יש בחי' אינן מ"מ כו', חכמה ממהות שלמעלה הפשיטות
נק' החכמה שהרי ועצמותו, ממהותו ח"ו נפרד ודבר
חכים אנת אלי' וכמאמר וכו' רצונו נק' הרצון וכן חכמתו
בהחכמ' מתלבש ב"ה א"ס שאור והיינו כו' מבין אנת
מיוחדת והחכמה כו' בבינה ומבין בחכמה חכים להיות
הפשיטות בתכלית הפשוט א"ס האור בחי' עם היחוד בתכ'
לומר שייך ואז ממש אחד וחכמתו שהוא עד בה המתלבש
אין שהחכמה שנת' ואע"פ כו' המדע והוא היודע הוא
עמהן מתייחד מ"מ בתכלית הפשוט למהו"ע ממש ערוך
ביכולת אין זה ויחוד עמהן ממש אחד שהוא עד בתכלי'
דאע"פ ה' פעלת לשבתך מכון ועז"נ וכמש"ל, להבינו אדם
לשבתך מכון הם עכ"ז מהן לכאו"א מיוחד גדר יש שהע"ס
בהן שמתלבש הפשיטות בתכלית הפשוט א"ס האור הוא
לה שיש הספי' איך מאד קשה שזה ולפי עמהן ומתייחד
המושלל א"ס אור להשראת כלי להיות יכול מיוחד גדר
כח מצד באמת שזהו הוי' פעלת נאמר ע"ז כנ"ל גדר מכל
לכך יכול כל שהוא תכלית בעל הבלתי ית' שלו ויכולת

באופן אותן שפעל ית' פעולותיו זהו כי ע"ז לתמוה אין
מהשגותינו, למעלה וזהו ית' לשבתו מכון יהיו שמ"מ זה
הוא שהנברא לנבראים הספי' שבין ההפרש נשכיל זה רק
בתכלית בטלים הם הספירות משא"כ כנ"ל ונפרד יש
ב"ה מא"ס עליהם השופע כח לגבי ממש במציאות
השמש הזיו כביטול בטלים והם המוחלט מאין להוותם
אין לפיכך למעלה כמבואר השמש כדור בגוף עודו כשהוא
ודבר, ויש מהות בלי פי' מה בלי ע"ס וזהו עליהם יש שם
שהוא עד עמהן מתייחד א"ס אור זה ביטול מצד וע"כ
צדקו בזה ונמצא כו', המאור עם הזיו כיחוד א' וחכמתו
שהאור דהיינו כו' המדע והוא היודע שהוא הרמב"ם ד'
עם ממש מתייחד הוא והדעת החכמ' בספי' המלובש א"ס
צד מכל ממש אחד שהן עד והדעת החכמה שהיא הספי'
א' ודעתו הוא כי ממנו שחוץ בדיעה יודע אינו ולכן ופנה,
מהו"ע אבל בכלים שמתלבש האור לגבי כ"ז אמנם כנ"ל,
רק די"ס בכלים ההתלבשות מגדר מעלה למעלה הוא ית'
צמצומים ע"י זאת גם ואף בהן מתלבש ממנו וזיו הארה
ואח"כ כו' קו רק נמשך ואח"כ ומק"פ הצמצום דהיינו
לבד שערות בבחי' שההמשכה הדיקנא וסוד א"ק צמצום
לומר שייך ואז דאצי' בע"ס ההארה מתלבשת אח"כ ואז
לאין ומתנשא מרומם ממש ית' מהו"ע אבל כו' המדע הוא
ובזה כו', מדע או חכמה כלל מיוחד גדר בו לומר ואין קץ
ותארו אנושי בשכל באלקות החוקרים הפילסופים כל טעו
אבל אלקות, חכמת וקראום חכמה וגדר מציאת ית' בו
א"כ כנ"ל חכמה מגדר מעלה למעלה ית' מהו"ע באמת
במ"א (ועמ"ש חכמה בבחי' עליו לחקור כלל שייך לא

התהוות ית' ממנו להיות יכול לאשהי' שאינן אחרים ספי'
להיות יכול שהי' בת"ז וכמ"ש כו' דין ולא חסד ולא חכמה
מיוחד גדר לו אין ית' שמהו"ע מאחר והיינו ספי', ס"ר
למעלה שהיא אמונה בבחי' הוא אלקות וגילוי כלל)

במ"א: וכמ"ש מהשכל
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יריעות‡Íו) תחלה צ"ל מלא הוי' וכבוד להיות כדי
מקיף ובחי' כיריעה, שמים נוטה וכמ"ש המשכן
של המקור הוא אי' שבחי' כבודו מקום אי' לבחי' רומז זה
מעשה הם היריעות כי כח"ב, ראשונות ג' אי"ה כבודו,

צוותא ל' מצוה כי והענין מקיפים. המשכת שהם המצות
בע"ס שיאיר ב"ה א"ס המאציל חיבור שבהם וחיבור
ע"פ פי' ז"ל רש"י כי המשכן יריעות עשר וכמו"כ דאצי',
ל' יריעה פי' ישע ובשורש התחברי, התרועעי, פלשת עלי

1
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מדות האהובים ריעי' כענין והיינו רועה, או ריעות
נק' המל' גם התחלקות, שם שאין מהשכל, שלמעלה
לבי"ע, עתיק ונעשית בי"ע עם אצי' שמחברת והיינו יריעה
ע"ס כי יריעות עשר נק' ע"ס וגם כיריעה, שמי' נוטה וזהו
יריעות עשר וז"ע לבי"ע, סוף אין התחברות להיות זהו
כיריעה, סוכ"ע בחי' זהו שמים נוטה לפי' וגם ג"כ. המשכן
עצמותו שמצד לעולמות א"ס התחברות ג"כ סוכ"ע הרי
סובב, בבחי' ולא ממלא בבחי' לא כלל, עלמין מגדר אינו
הרע שדוחה יריעה ועוי"ל כיריעה. זהו סוכ"ע המשכת לכן
שז"ע מל"ת קיום שז"ע הרע, ובערת לבבך, ירע אל מלשון
כיריעות ונאוה ועי"ז מל"ת קיום על דקאי אני שחורה
כאשר כי בד"ה בלק"ת מ"ש ע"ש כיריעה ועוי"ל שלמה.
וממנו כתר בחי' שמים כסאי השמים דפי' החדשים השמים
נמשך שהמשל ע"ד לבי"ע אצי' שבין הפרסא נמשך
מרום כבוד כסא בהמק"ד נק' כמו"כ והנה השכל, מעומק
נמצא היריעות, ע"י זהו לכן מקדשינו, מקום מראשון
להאיר הכבוד נמשך וע"י שבו הפרסא כמו י"ל היריעות
פרסות כמה יש באצי' וכמ"כ יצי', דבריאה קדק"ד בהיכל
מבטן אלה ברא מי שז"ע לז"א בינה בין הב' בכתר, הא'
מת"ת כי היינו ת"ת נק' יריעה כ' ובפרדס הקרח, יצא מי
לז"א, בינה שבין הפרסא שז"ע לז"א כתר נעשה דאו"א

במשכן כי גם לבי"ע. אצי' שבין הפרסא שורש וממנו
חופה כבוד כל על כי וכתי' כנ"ל כבוד בחי' ב' חיבור
כי וי"ל המשכן, יריעות וז"ע חופה, צ"ל היחוד שקודם
וז"ע יחד, המחברן הדיעות ב' הכולל אל שם זהו חופה
דז"א מדות ולחבר לקשר היריעות נשאו גרשון שבני
היריעות כי תשובה, בחי' כיריעה שמים נוטה וזהו בא"א,
מועד אהל ופי' הטבע, להפך מהשכל שלמעלה הרצון הם
ע"י שזהו בתחלה ומקיף אוהל ע"י צ"ל שההמשכה

כו'. המצות
˙ÂÈÏÏÎÂ'תהי וצדקה כמ"ש צדקה בשם נק' המצות כל

ולכן הזאת, המצוה כל את לעשות נשמור כי לנו
ב' נמשך שע"י היריעות בחי' כמו ממשיכי' הצדקה ע"י
מ"מ ינחלו, חכמי' כבוד כי הגם ולכן הנ"ל, כבוד בחי'
נתן פזר כמ"ש זו בחי' להמשיך ג"כ עסק הבעלי יכולי'
שמפזר הצדקה ע"י פי' בכבוד, תרום קרנו לאביוני'
הוא קרן כי והיינו קרן, רוממות בחי' נמשך ע"י לאביונים
קרן ורוממות לקרן, לו ובא בענין במ"א כמ"ש מל' בחי'
וה"ז דא"ס, מל' או אד', כח כמו המל' שורש בחי' היינו
כבוד בחי' ב' בכבוד נמשך ועי"ז דיריעות, המקיף כענין
עכשיו שגם שבבהמ"ק, תתאה וכבוד עילאה כבוד

זו. בחי' יאיר ברוחניות
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ÂÈÈÂשהנשמה דכשם עלמין כולהו ממלא דאיהו איך
הן העולם, את ממלא הקב"ה כך הגוף את ממלא
אלקי אור בו שיש בפרט ונברא נברא בכל התחתון בעולם
האורות באופני עליונים בעולמות והן אותו המחי'
ובהנבראים שבעולמות בהע"ס ועולם עולם בכל והגילוים
הוא והחיות האור וכללות פ"ד, וכמשנת"ל כו' שבהם
בי"ע, עולמות כללות ומחי' המהווה דאצי' מל' מבחי'
העליון דבור אותיות שהן כולם את מחי' ואתה ועז"נ
(וי"ל כו' בהאותיות המתלבש האור ובחי' דאצי' מל' דבחי
נשמה בבחי' שנעשים דאצי' דמל' די"ס הכלים בחי' דזהו
דמל' די"ס בכלים המאיר הקו הארת ובחי' דבי"ע לע"ס
איהו ד"ה כ' סי' באגה"ק כמ"ש כו' עמהם הפרסא שבקע
מיני ב' שזהו י"ל דבי"ע בנבראים ובפרטיות חד, וחיוהי
דבי"ע, הכלים מבחי' זהו כח דבחי' ואור כח דבחי' חיות
כו' מזה למעלה וגם הנשמה אור מבחי' הוא אור ובחי'
קדוש ולית אינון קדישין כמה כהוי' קדוש אין שעז"נ
וכמ"ש כו' מתלבש ומ"מ ומובדל קדוש שהוא כהוי'
בשפע תחלה היא פרט בדרך ההתבוננות וע"כ במ"א,

אין וכמא' הרוחני' מהמזלות התחתונים דנבראים החיות
והם השמים את אענה אני וכמ"ש כו' מלמטה עשב לך
מקבלי' והמזלות כו' הרוחני אל בטל הגשמי ולכן כו' יענו
כו' המל' בחי' עד כו' מהחיות והאופנים האופנים משמרי
והוא שאלתי, אחת בד"ה עת"ר תקעו בדרוש מזה וכמ"ש
אור דבחי' החיות בבחי' הוא וכן כח. דבחי' החיות בחי'
ומדרי' מדרי' שבכל האור בחי' ובאופן למדרי' ממדרי'
ב"ה מאוא"ס הקו גילוי בחי' כללות עד הענין ומגיע כו').
דבחי' כו' העולמות בתוך שמאיר האו"פ בחי' שהוא
והארת האצי' שלפני הא"ס בעולמות מאיר הקו עצמיות
הפרסא בקע ומ"מ שם ומסתיים האצי' בעולם מאיר הקו
(וההתבוננות כנ"ל קדוש בחי' והוא כנ"ל, כו' עמהם
בכלל, יחו"ע בחי' הוא שבאצי' הקו גילוי בבחי'
בחי' ומ"מ יחו"ת. בחי' הוא דבי"ע במדרי' וההתבוננות
ועמ"ש כו'). יחו"ת מבחי' למעלה שזהו י"ל הנ"ל אור
ספי' בכל בפרטיות ההתבוננות (ושם פ"ד היחוד בשער
מהות כפי פרטי יחוד שהוא סוכ"ד עד מרכ"ד פרטיות

כו'). ההיא הספי' ומדרי'
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מדות האהובים ריעי' כענין והיינו רועה, או ריעות
נק' המל' גם התחלקות, שם שאין מהשכל, שלמעלה
לבי"ע, עתיק ונעשית בי"ע עם אצי' שמחברת והיינו יריעה
ע"ס כי יריעות עשר נק' ע"ס וגם כיריעה, שמי' נוטה וזהו
יריעות עשר וז"ע לבי"ע, סוף אין התחברות להיות זהו
כיריעה, סוכ"ע בחי' זהו שמים נוטה לפי' וגם ג"כ. המשכן
עצמותו שמצד לעולמות א"ס התחברות ג"כ סוכ"ע הרי
סובב, בבחי' ולא ממלא בבחי' לא כלל, עלמין מגדר אינו
הרע שדוחה יריעה ועוי"ל כיריעה. זהו סוכ"ע המשכת לכן
שז"ע מל"ת קיום שז"ע הרע, ובערת לבבך, ירע אל מלשון
כיריעות ונאוה ועי"ז מל"ת קיום על דקאי אני שחורה
כאשר כי בד"ה בלק"ת מ"ש ע"ש כיריעה ועוי"ל שלמה.
וממנו כתר בחי' שמים כסאי השמים דפי' החדשים השמים
נמשך שהמשל ע"ד לבי"ע אצי' שבין הפרסא נמשך
מרום כבוד כסא בהמק"ד נק' כמו"כ והנה השכל, מעומק
נמצא היריעות, ע"י זהו לכן מקדשינו, מקום מראשון
להאיר הכבוד נמשך וע"י שבו הפרסא כמו י"ל היריעות
פרסות כמה יש באצי' וכמ"כ יצי', דבריאה קדק"ד בהיכל
מבטן אלה ברא מי שז"ע לז"א בינה בין הב' בכתר, הא'
מת"ת כי היינו ת"ת נק' יריעה כ' ובפרדס הקרח, יצא מי
לז"א, בינה שבין הפרסא שז"ע לז"א כתר נעשה דאו"א

במשכן כי גם לבי"ע. אצי' שבין הפרסא שורש וממנו
חופה כבוד כל על כי וכתי' כנ"ל כבוד בחי' ב' חיבור
כי וי"ל המשכן, יריעות וז"ע חופה, צ"ל היחוד שקודם
וז"ע יחד, המחברן הדיעות ב' הכולל אל שם זהו חופה
דז"א מדות ולחבר לקשר היריעות נשאו גרשון שבני
היריעות כי תשובה, בחי' כיריעה שמים נוטה וזהו בא"א,
מועד אהל ופי' הטבע, להפך מהשכל שלמעלה הרצון הם
ע"י שזהו בתחלה ומקיף אוהל ע"י צ"ל שההמשכה

כו'. המצות
˙ÂÈÏÏÎÂ'תהי וצדקה כמ"ש צדקה בשם נק' המצות כל

ולכן הזאת, המצוה כל את לעשות נשמור כי לנו
ב' נמשך שע"י היריעות בחי' כמו ממשיכי' הצדקה ע"י
מ"מ ינחלו, חכמי' כבוד כי הגם ולכן הנ"ל, כבוד בחי'
נתן פזר כמ"ש זו בחי' להמשיך ג"כ עסק הבעלי יכולי'
שמפזר הצדקה ע"י פי' בכבוד, תרום קרנו לאביוני'
הוא קרן כי והיינו קרן, רוממות בחי' נמשך ע"י לאביונים
קרן ורוממות לקרן, לו ובא בענין במ"א כמ"ש מל' בחי'
וה"ז דא"ס, מל' או אד', כח כמו המל' שורש בחי' היינו
כבוד בחי' ב' בכבוד נמשך ועי"ז דיריעות, המקיף כענין
עכשיו שגם שבבהמ"ק, תתאה וכבוד עילאה כבוד

זו. בחי' יאיר ברוחניות
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ÂÈÈÂשהנשמה דכשם עלמין כולהו ממלא דאיהו איך
הן העולם, את ממלא הקב"ה כך הגוף את ממלא
אלקי אור בו שיש בפרט ונברא נברא בכל התחתון בעולם
האורות באופני עליונים בעולמות והן אותו המחי'
ובהנבראים שבעולמות בהע"ס ועולם עולם בכל והגילוים
הוא והחיות האור וכללות פ"ד, וכמשנת"ל כו' שבהם
בי"ע, עולמות כללות ומחי' המהווה דאצי' מל' מבחי'
העליון דבור אותיות שהן כולם את מחי' ואתה ועז"נ
(וי"ל כו' בהאותיות המתלבש האור ובחי' דאצי' מל' דבחי
נשמה בבחי' שנעשים דאצי' דמל' די"ס הכלים בחי' דזהו
דמל' די"ס בכלים המאיר הקו הארת ובחי' דבי"ע לע"ס
איהו ד"ה כ' סי' באגה"ק כמ"ש כו' עמהם הפרסא שבקע
מיני ב' שזהו י"ל דבי"ע בנבראים ובפרטיות חד, וחיוהי
דבי"ע, הכלים מבחי' זהו כח דבחי' ואור כח דבחי' חיות
כו' מזה למעלה וגם הנשמה אור מבחי' הוא אור ובחי'
קדוש ולית אינון קדישין כמה כהוי' קדוש אין שעז"נ
וכמ"ש כו' מתלבש ומ"מ ומובדל קדוש שהוא כהוי'
בשפע תחלה היא פרט בדרך ההתבוננות וע"כ במ"א,

אין וכמא' הרוחני' מהמזלות התחתונים דנבראים החיות
והם השמים את אענה אני וכמ"ש כו' מלמטה עשב לך
מקבלי' והמזלות כו' הרוחני אל בטל הגשמי ולכן כו' יענו
כו' המל' בחי' עד כו' מהחיות והאופנים האופנים משמרי
והוא שאלתי, אחת בד"ה עת"ר תקעו בדרוש מזה וכמ"ש
אור דבחי' החיות בבחי' הוא וכן כח. דבחי' החיות בחי'
ומדרי' מדרי' שבכל האור בחי' ובאופן למדרי' ממדרי'
ב"ה מאוא"ס הקו גילוי בחי' כללות עד הענין ומגיע כו').
דבחי' כו' העולמות בתוך שמאיר האו"פ בחי' שהוא
והארת האצי' שלפני הא"ס בעולמות מאיר הקו עצמיות
הפרסא בקע ומ"מ שם ומסתיים האצי' בעולם מאיר הקו
(וההתבוננות כנ"ל קדוש בחי' והוא כנ"ל, כו' עמהם
בכלל, יחו"ע בחי' הוא שבאצי' הקו גילוי בבחי'
בחי' ומ"מ יחו"ת. בחי' הוא דבי"ע במדרי' וההתבוננות
ועמ"ש כו'). יחו"ת מבחי' למעלה שזהו י"ל הנ"ל אור
ספי' בכל בפרטיות ההתבוננות (ושם פ"ד היחוד בשער
מהות כפי פרטי יחוד שהוא סוכ"ד עד מרכ"ד פרטיות

כו'). ההיא הספי' ומדרי'
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קסד   


         

  

נפה"א. – ישראל ביביל השכלית, נפש – אד ביב דימ מדוע שאלה
בעניני שכלית – השכלית נפש מהותה. בעצ שכלית – נפה"א מדות, עירה – נפה"ב

לתומ"צ דנפה"ב המתאוה כ לברר תוכל שנפה"א כדי ,ביניה ממוצעת היא ולכ ,בעיי

הּׂשכליתג) נפׁש על קאי אדם" ּד"חביב זה לפי »¿»ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
הּנה האלקית, נפׁש על קאי יׂשראל" ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹו"חביבין
הענין א יׂשראל". ל"חביבין אדם" "חביב מקּדים ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָָָלּמה

ׁשּתי8הּוא ׁשהן עׂשיתי", אני "ּונׁשמֹות ּכתיב ּדהּנה ,ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָ
הפכים ׁשהם האלקית, והּנפׁש הּבהמית הּנפׁש ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹנפׁשֹות,
ּבֹו ׁשּיׁש והגם ׂשכל, עּקרֹו האלקית ׁשהּנפׁש מהּותם, ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבעצם
הם ּדהּמּדֹות מהּותֹו, ּבעצם ׂשכלי הּוא אבל ּכן ּגם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָמּדֹות

זֹוׁשלמּות ּדׁשלמּות הּמחין, ׁשלמּות זה ּדאין והינּו הּׂשכל, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹ
הּוא הּמּדֹות וענין ׁשּבּמחין, הּמּדֹות ידי על נעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַֹֹּבהּמחין
"ואין ּכמאמר הּמחין, את ּומאּמתֹות מׁשלימֹות ּׁשהם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹמה
ּבפעל ּדבר לתּקן לֹו עמדה ּדחכמתֹו הּנּסיֹון", ּכבעל ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָֹחכם
ׂשכלי הּוא האלקית והּנפׁש והנהגֹותיו, מּדֹותיו ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבהטבת
והגם מּדֹות, עּקרֹו הּנה הּבהמית והּנפׁש מהּותֹו, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָּבעצם
הּמּדֹות אל הּׁשּי הּׂשכל ּדלבד הינּו ּכן, ּגם ׂשכל ּבֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּיׁש
אל ּבהּׁשּי רק הּוא זה ׂשכל ּגם אבל ּכן, ּגם ׂשכל ּבֹו ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיׁש
אי ּולהתחּכם ּולהׂשּכיל לֹו ּׁשּטֹוב מה להבין והּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָהּמּדֹות,
ועׁשר הֹון להרּבֹות ּתחּבּולֹות ּולהמציא ההּוא הּדבר ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹלהּׂשיג

ּגונא ּוכהאי וכבֹוד ּבכּמהדּוגדּלה עצמֹו את להצּדיק וכן , ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
אם ּכי הּתֹורה ּפי על ולא עצמֹו, ּבזכּות להּפ טענֹות ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹמיני
חזקֹות הן ּומּדֹותיו עצמֹו, את לזּכֹות הּטענֹות ּבכל ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹלטען
ּגדֹול ּבתקף רֹוצה הּוא רֹוצה ּׁשהּוא ּדמה ּביֹותר, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹותּקיפֹות
נפׁש ּדער וואס ּדאס ּבתקף, רֹוצה אינֹו רֹוצה ּׁשאינֹו ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּומה
ער וואס ּדאס אּון ׁשטארק, זייער ער וויל וויל, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָהּבהמית

ׁשהּנפׁש לפי והּוא ּתקף, א מיט ניט ער וויל ניט ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַֹוויל
פּון ּכח א הּמתאּוה, ּכח הּוא מהּותֹו ּבעצם ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַֹֹהּבהמית
הּכח הּנה ּדנגּה, הּתחּתֹונֹות מּמדרגֹות ולהיֹותֹו ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַֹֹּגלּוסטן,
רק הּוא ּורצֹונֹו חפצֹו הּנה זה ּומּׁשּום ּבעביּות, מלּבׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֻׁשּלֹו
מלּביׁש הרע הּיצר וכאׁשר ּבמאד, ּבזה ּומׁשּקע ּגּופֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבצרכי
יֹורד הּוא אז הּנה הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּמתאּוה הּכח ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאת

לּצלן ואיןהרחמנא לגמרי חמרי ׁשּנעׂשה ּדחי, אל מּדחי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהּכּונה ולהיֹות ׂשכלי, ענין אל והמׁשכה מּׂשג ׁשּום ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻלֹו
ׁשהּכח והינּו ,ויזדּכ יתּברר הּבהמית ׁשהּנפׁש היא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהעליֹונה
ּבלּמּוד ה' לעבֹודת ּבֹו יׁשּתּמׁש הּבהמית ׁשּבּנפׁש ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַהּמתאּוה
צּו ּגלּוסטן ּבתפּלה, ׁשּבּלב ּובעבֹודה הּמצות ּבקּיּום ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהּתֹורה

אּון מצוה א טאן ּגלּוסטן חּיּותלערנען, א מיט ,ודאוונען ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ
האלקית והּנפׁש האלקית, הּנפׁש ידי על יהיה וזּכּו ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹוהּברּור
ּבין ממּצע ׁשּיהיה ּבהכרח מּזה, זה הפכים הּבהמית ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻונפׁש
נפׁש הּוא ּביניהם והממּצע הּבהמית, והּנפׁש האלקית ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּנפׁש
אבל מּנגּה, ּכן ּגם היא הּׂשכלית ּדנפׁש היֹות ועם ְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹהּׂשכלית,
ׁשהּׂשכל והגם ׂשכל, הּוא הרי ּדנגּה עליֹונֹות מּמדרגֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹהיא
ּבכל לדעת ּוכמֹו הּטבעּיים, ּבענינים הּוא ּבעצם ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹו
והינּו וטבעֹו, חלקיו וכל ׁשּלֹו ההרּכבה ּדבר ְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָמציאּות
אין ניט ּבהעדרֹו, לא הּדבר ּביׁשּות הּוא הּׂשכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּדכללּות

זא ּדער פּון פאראן ּדעם אין נאר פאראן ניט אמנםזּדעם , ְִִֶֶֶַַַַַָָָ
הּנפׁש ּבין ממּצע הּוא ּבזה הּנה וטבעי ׂשכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻלהיֹותֹו

הּבהמית. להּנפׁש ְֱֲִִֶֶַַַָֹהאלקית
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(8.88 עמ' שם המאמרים ספר בחוקותי, אם המתחיל דיבור מאמר ראה

לזה.ד. ישמרנו.ה.וכדומה יות.ו.השב ולהתפלל מצוה ייל להתאוות ללמוד, אלאז.להתאוות הדבר, של באי־מציאותו לא
הדבר. של במציאותו
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קסו

      

     

את ושקל מקסימיליאן, של הגירעוניות אחוזותיו את מקרוב להכיר למד יצחק משה שר' לאחר
סדר להכניס יחסית בקלות ניתן בעצם כי למסקנה הגיע העשיר, ניסיונו ולאור החריף בשכלו מצבן
הנהלה להיקבע כמובן, צריכה, תחילה אך ריווח. תבאנה הן ההפסד שבמקום כך האחוזות, בניהול

חדשה.

היו האחוזות. ניהול את עצמם על לקבל היכולים - לדעתו - מוכשרים מועמדים אפילו לו היו
שלושתם ברנדייס. אלחנן ור' צמח מרדכי ר' מייזל, מרדכי ר' המפורסמים: פראג מיהודי שלושה אלו

ידועים. עסקים ואנשי עשירים היו

יהודים לשלושת אחוזותיו ניהול את למסור מקסימיליאן הנסיך בפני להמליץ החליט יצחק משה ר'
ההכנסות סכומי של מדוייקים מספרים על מבוססת מדוייקת, תוכנית היתה כבר יצחק משה לר' אלו.

להביא. אמורות שהאחוזות

כך כדי ותוך מסוים, זמן במשך חובותיו כל ייפרעו כיצד לנסיך להראות אפילו היה יכול הוא
עצמם על לקבל מפראג, העשירים היהודים שלושת על היה זו תוכנית לפי צרכיו. לכל מספיק לו יישאר

שקע. בו מהבוץ ולהוציאו הנסיך, חובות סילוק את

כדי - לעיל הנזכרים מפראג היהודים לשלושת קודם להראות יצחק משה ר' רצה הזו התוכנית את
שכרם. דעתו לפי יהיה מה גם וכן - האחוזות ניהול את עצמם על לקבל יתרצו שאכן בטוח להיות

שקולה הינה יצחק משה ר' של שהצעתו למסקנה, הסוחרים שלושת הגיעו ודרישה, חקירה לאחר
התנאים לפי האחוזות ניהול את לקבל הסכימו ולכן הנסיך, עבור והן עבורם הן כדאית והיא ביותר,

יצחק. משה ר' להם שהציע

יכול כיצד לו, ולהודיע מקסימיליאן, של אחיו פרדיננד לנסיך לבוא יצחק משה ר' היה יכול עתה
אחיו את פרדיננד הפגיש קצר זמן תוך מאחרים. לטובות יזדקק שלא ובאופן להיוושע, מקסימיליאן
מקסימיליאן היה לעשות, יצחק משה ר' של בדעתו שיש מה אוזניו במו ובשמעו יצחק, משה ר' עם

מאוד. מרוצה

האחוזות ניהול את לקבל התכוננו אשר - מפראג היהודים שלושת התייצבו מספר, ימים כעבור
מקסימי בפניהם. שהוצגו התנאים לולפי שניתנה מכך כתוצאה - השביעי ברקיע כך כדי עד היה ליאן

מחובותיו, ליציאה התוכנית על לו וסיפר המלך, לאביו הלך שתיכף - מחובותיו להשתחרר האפשרות
נושע. הוא מי ידי על גם לו סיפר כך כדי ותוך

בתקיפות לו, והודיע בממלכתו, הכנסייה ראש אליו הגיע זה, בעניין קורה מה המלך הבין בטרם אך
המגיעים התשלומים חשבון על שהצטבר החוב את לכנסייה יסלק שהמלך הזמן הגיע כי מעטה, לא
דרש התשלום ממועד זמן שעבר וכיון ברומא. לאפיפיור מועבר ממנו שחלק מאמינים", כ"מס לכנסייה
הזמן. במשך זה חוב על שהצטברה הריבית את גם אלא הקרן, את רק לא ישלם שהמלך הכנסייה ראש

את וכן חובותיו את הכנסייה ראש ממנו תובע בה הצורה לו חרתה פגוע. מאוד עצמו חש המלך
זה. בעניין מפגין הוא אותה התקיפות
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את לשלם בדעתו שיש ומתון, רגוע בקול השיב ורק גלוי, באופן הביע לא רוחו מורת את אך
הכנסייה, מראש הוא מבקש ולכן ריקה. המדינה אוצר קופת הרי המלך הודיע כרגע אך החוב. מלוא

יותר. מאוחר במועד ישולם לכנסייה והחוב מקופתה. הכסף את בינתיים תלווה שהכנסייה

ריקה. הכנסייה של קופתה שגם הכנסייה, ראש השיב כך על

היהודים כולה, דלה הנוצרית האוכלוסייה "והרי הכנסייה ראש העיר אחרת" להיות יכול איך "וכי
המדינה". של עושרה כל את שואבים

היהודים. נגד המלך של מוחו את להרעיל הזדמנות כאן מצא הכנסייה ראש

רשימה ולפי המיסים, משלמי רשימת לפני היתה אמש "אך - המלך כך על ענה - מוזר" "מאוד
בעלי ושאר הכנסייה מנהיגי הרי שני ומצד יהודים. הינם המיסים ממשלמי אחוז תשעים הרי זו,

מהמיסים". פטורים למיניהם התארים

בשתיקה. כך על עבר אך המלך, שבדברי באירוניה היטב הבחין הכנסייה ראש

כלכלי בסיס על להעמידו המוכנים היהודים אודות בנו בדברי היטב להתבונן המלך החל שני, מצד
אחוזותיו. של נכון ניהול ידי על ורק אך איתן,

אומרת, זאת ביותר. כחשוב דווקא לפתע לו התברר חשיבות, חסר עתה עד למלך נראה שהיה מה
להם. והן לאחרים הן לעשירות ולגרום אחוזות לנהל איך והידע המרץ את יש שליהודים

אחוזותיו את לנהל האמורים - יהודים שלושה אותם עם להיפגש מעוניין היה מקסימיליאן הנסיך
בארמונו. היהודים שלושת התייצבו יום באותו ועוד פנים. אל פנים -

הבטיחו אותו הכסף את עימם הביאו החוזההם נכתב זה במעמד כמקדמה. מקסימיליאן לנסיך
הפוריות אחוזותיו מנהלי להיות הפכו וברנדייס, צמח מייזל, היהודים ושלושת הנסיך. בנוכחות ונחתם

שנה. חמשֿעשרה למשך מקסימיליאן הנסיך של והעשירות

היהודי אחוזותיו מנהל סאבעל, יצחק משה ר' של ועמלו קשריו ידי על רק התאפשר זה שכל בידעו
משה ר' ברם, תיווך. כדמי יצחק משה לר' הגון סכום לתת מקסימיליאן הנסיך רצה פרדיננד, אחיו של

זה. עבור שכר איזשהו לקבל הסכים ולא תוקף בכל זאת דחה יצחק

לאחיך ידידות לאות ורק אך זאת "עשיתי - יצחק משה ר' אמר - עסק" למטרת זאת עשיתי "לא
ולך".

לאביו זאת לספר שהלך עד יצחק, משה ר' ליהודי גדולה הערכה כזו מקסימיליאן הנסיך חש כעת
המלך. על רב רושם עשה אשר דבר המלך.

לארגן בהצעתו יצחק משה לר' ותודתו הערכתו את להראות לפחות כעת רצה מקסימיליאן הנסיך
גם דחה יצחק משה ר' אך מעלה. רמי אורחים זה לאירוע ולהזמין בארמונו לכבודו חגיגית מסיבה

זו. הצעה

"המקנאים - מקסימיליאן לנסיך יצחק משה ר' הסביר - שונאים" בהמון מוקפים היהודים "אנו
ּתגּבר אלי, תודתך את כולם לעיני שּתראה או אלי, כבוד הינך שחולק יראו הם ואם הצלחתנו. על ִֶֶַַבנו
מראה שאתה בזה מספיק, גדול שכרי בינינו. רק יישאר זה שדבר רצוי לכן שבעתיים. אלינו שנאתם

ידידי". והינך אלי, הערכתך את
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קסז    

את לשלם בדעתו שיש ומתון, רגוע בקול השיב ורק גלוי, באופן הביע לא רוחו מורת את אך
הכנסייה, מראש הוא מבקש ולכן ריקה. המדינה אוצר קופת הרי המלך הודיע כרגע אך החוב. מלוא

יותר. מאוחר במועד ישולם לכנסייה והחוב מקופתה. הכסף את בינתיים תלווה שהכנסייה

ריקה. הכנסייה של קופתה שגם הכנסייה, ראש השיב כך על

היהודים כולה, דלה הנוצרית האוכלוסייה "והרי הכנסייה ראש העיר אחרת" להיות יכול איך "וכי
המדינה". של עושרה כל את שואבים

היהודים. נגד המלך של מוחו את להרעיל הזדמנות כאן מצא הכנסייה ראש

רשימה ולפי המיסים, משלמי רשימת לפני היתה אמש "אך - המלך כך על ענה - מוזר" "מאוד
בעלי ושאר הכנסייה מנהיגי הרי שני ומצד יהודים. הינם המיסים ממשלמי אחוז תשעים הרי זו,

מהמיסים". פטורים למיניהם התארים

בשתיקה. כך על עבר אך המלך, שבדברי באירוניה היטב הבחין הכנסייה ראש

כלכלי בסיס על להעמידו המוכנים היהודים אודות בנו בדברי היטב להתבונן המלך החל שני, מצד
אחוזותיו. של נכון ניהול ידי על ורק אך איתן,

אומרת, זאת ביותר. כחשוב דווקא לפתע לו התברר חשיבות, חסר עתה עד למלך נראה שהיה מה
להם. והן לאחרים הן לעשירות ולגרום אחוזות לנהל איך והידע המרץ את יש שליהודים

אחוזותיו את לנהל האמורים - יהודים שלושה אותם עם להיפגש מעוניין היה מקסימיליאן הנסיך
בארמונו. היהודים שלושת התייצבו יום באותו ועוד פנים. אל פנים -

הבטיחו אותו הכסף את עימם הביאו החוזההם נכתב זה במעמד כמקדמה. מקסימיליאן לנסיך
הפוריות אחוזותיו מנהלי להיות הפכו וברנדייס, צמח מייזל, היהודים ושלושת הנסיך. בנוכחות ונחתם

שנה. חמשֿעשרה למשך מקסימיליאן הנסיך של והעשירות

היהודי אחוזותיו מנהל סאבעל, יצחק משה ר' של ועמלו קשריו ידי על רק התאפשר זה שכל בידעו
משה ר' ברם, תיווך. כדמי יצחק משה לר' הגון סכום לתת מקסימיליאן הנסיך רצה פרדיננד, אחיו של

זה. עבור שכר איזשהו לקבל הסכים ולא תוקף בכל זאת דחה יצחק

לאחיך ידידות לאות ורק אך זאת "עשיתי - יצחק משה ר' אמר - עסק" למטרת זאת עשיתי "לא
ולך".

לאביו זאת לספר שהלך עד יצחק, משה ר' ליהודי גדולה הערכה כזו מקסימיליאן הנסיך חש כעת
המלך. על רב רושם עשה אשר דבר המלך.

לארגן בהצעתו יצחק משה לר' ותודתו הערכתו את להראות לפחות כעת רצה מקסימיליאן הנסיך
גם דחה יצחק משה ר' אך מעלה. רמי אורחים זה לאירוע ולהזמין בארמונו לכבודו חגיגית מסיבה

זו. הצעה

"המקנאים - מקסימיליאן לנסיך יצחק משה ר' הסביר - שונאים" בהמון מוקפים היהודים "אנו
ּתגּבר אלי, תודתך את כולם לעיני שּתראה או אלי, כבוד הינך שחולק יראו הם ואם הצלחתנו. על ִֶֶַַבנו
מראה שאתה בזה מספיק, גדול שכרי בינינו. רק יישאר זה שדבר רצוי לכן שבעתיים. אלינו שנאתם

ידידי". והינך אלי, הערכתך את
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קסח   

הכול מקסימיליאן. הנסיך של אחוזותיו ניהול את היהודים שלושת שקבלו מאז מספר שנים חלפו
מכך. רווחים היו ליהודים וגם שצריך, כפי השנתיים תשלומיו את קיבל הנסיך כשורה. התנהל

בניו גם - ומתמיד מאז נהוג שהיה כפי - הוזמנו אליה מלכותית לאסיפה המלך קרא אחת פעם
ארס לשפוך כדי זו הזדמנות ניצל אשר הקרדינאל, גם הגיע זו לאסיפה ומקסימיליאן. פרדיננד הנסיכים
אש שופך היה בדרכו נקרית שהיתה הזדמנות בכל כי חדש. דבר זה היה לא כללי באופן היהודים. על
הקודמות. מהפעמים יותר וההסתה הארס עוצמת את הגביר מה משום שהפעם, אלא היהודים. על וגופרית

מהמדינה. היהודים כל את לגרש גלויה, בדרישה כעת יצא הקרדינאל

ה "היהודים - הקרדינאל שאל - מהיהודים"? נסבול מתי גם"עד הם וככאלה אמונתנו שונאי ינם
היחידה הדרך זוהי רכושם. את ונחרים נגרשם הבה סובלנות. כלפם לגלות לנו אסור ארצנו. את שונאים

והכנסייה". המדינה קופת את למלא נוכל בה הדרך גם וזוהי החוטאת, נפשם את לגאול נוכל בה

היהודים. אודות טובה מילה לומר הראשונים היו ומקסימיליאן פרדיננד הנסיכים

שהיהודים בתועלת מכירים "כולם - האחים הנסיכים טענו - למדינה" מאוד מועילים "היהודים
והמדינה המיסים מתשלומי הנחות יותר ליהודים לתת צריכים היו דעתנו, לפי להיפך, לנו. מביאים

רבות". מכך מרוויחה היתה

היהודים. על וידידותיות טובות מילים כמה היו למלך גם

המיסים משלמי גם והם חרוצים מלאכה בעלי "הם - המלך אמר - טובים" סוחרים הינם "היהודים
ובדרך ובדייקנות באמונה זאת מבצעים הם הרי לידיהם שנופל מה כל ביותר, והדייקנים הגדולים הסדירים,
יכול לא אחד אף ביותר. המוצלח באופן הם מנהלים בחכירה, מקבלים שהם האחוזות את ביותר. היעילה

ארצנו!! את יחריב הרי זה מארצנו? לגרשם שנרצה ומדוע מהם. מתעשרת המדינה אליהם. להידמות

כאן אך ידם. על במדינה ששורה והברכה היהודים, בעניין לומר מה יותר הרבה עוד היה למלך
האישי. מניסיונו היהודים על לו שידוע מה את - בלהט - לספר והחל מקסימיליאן הנסיך בנו התפרץ

סיפורו את לספר הנסיך החל - וברנדייס" צמח מייזעל, היהודים, שלושת את וראו הביטו "הנה
ידי על נוהלו הם כאשר אחוזותיי של מצבם היה מה יודעים כולם אחוזותיי. את מנהלים "הם -
בעת הרי כעת, זאת, לעומת חרב. פשוט היה עולמי עצומים. לחובות כולי נשאבתי בזמנו, ֵָאינוֿיהודי.
של היהודים המנהלים הכול: זה אין ועדיין נפרעו. חובותיי כל הגונים. רווחים אחוזותיי לי מביאות זו
ושורה אירוח בתי חדשות, קמח טחנות אלו בשטחים בנו הם פלאות, פלאי הזמן במשך הראו אחוזותיי
פעולתם ידי על מצאו אנשים מאות עצמם. ולהם לי למדינה, ברכה הביאו אשר אחרים, מפעלים של
היו לּו - חלילה - קורה היה מה כולה. הסביבה בכל חיות הכניסו הם פרנסתם. עבור עבודה מקום
רימני אשר הגרמני, של לניהולו אחוזותיי את שוב למסור צריך הייתי מהמדינה. מגורשים היהודים

היהודים". של גירושם את לאפשר - חלילה - אסור אותי. רושש ופשוט

דיבורים מהם נשמעו אשר כאלו היו המלכותית. באסיפה הטון" את ה"נותן היה לא הנסיך אך
וארסית מרה התנפלות אלא, יותר ולא פחות לא שהיו - לגמרי ישראלאחרים שונאי היהודים. על

אשר היהודים נכסי לביזת המתינו בעיקר מהיהודים. ייפטרו אם למדינה גדולה טובה זו שתהיה זעקו,
לאיתנם. לשוב והכנסייה הממשלה יוכלו ואז מהם. יילקחו

זה דבר צריך היהודים, את לגרש מחליטים שאם זו, מלכותית באסיפה שנאמרה נוספת דעה
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תרפ"ו אייר ז' ד' ב"ה,

לענינגראד

אי"א וו"ח הנכבד הרב ידידי כבוד

שי' זלמן מוהרר"ש

וברכה שלום

הנאמנים ידידי חמשת אל כללי, מכתב היום הערכתי הנה

כבודו, הוא מהם והאחד יצ"ו. חב"ד הכולל אודות על יחיו,

איך עצה, לטכס יחדיו יתועדו אלה חמשה אשר ובקשתי

המוסד של הכללי המצב את ית' בעזרתו להרים ואיך לסדר

הוד יסדו אשר כפי בעתיד הנהגתו ותנאי יצ"ו. חב"ד כולל

באופן זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו כ"ק

האמורה בבקשה לידידי פונה הנני ובזה בזה, להתערב שאוכל

הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק בזכות הטוב והאל

מכוונה עבודתינו תהי' כי בעזרינו יהי' זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

לה. הציבו אשר הקדושה המטרה אל

ומברכו הדו"ש ידידו

שניאורסאהן יצחק יוסף
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בזהב רכושם את להמיר היהודים, יספיקו בטרם ובפתאומיות, דיחוי כל ללא ומיד, תיכף להיעשות
אחרות. לארצות איתם לקחתם ואז ויהלומים,

היהודים של שרכושם כדי בהיר, ביום כרעם להגיע צריכה - ישראל שונאי יעצו - הגירוש גזירת
מאוד. קצר בזמן מהם להילקח יוכל

כאבן. אטום היה ליבם אשר אלו, רשעים על מכרעת השפעה היתה אלו לדברים

הגזירה נגד והתבטא היהודים, של בשבחם דיבר שוב הוא אלו. עצות כנגד מאוד זעם המלך אך
המדוברת.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

בו ההמחאות לכולל חב"ד באה"ק ת"ו  בנועם הנני מאשר קבלת מכתבו מד' אייר עם המוסגר 

שנשלחים ימים אלו למטרתם, ונהניתי גם מזריזותו דמר בשילוח הנ"ל מבלי לחכות על השאר.

ומה נפלאו דברי רבנו הזקן בנוגע לענין העקדה מאורע המשמש דוגמא וסמל לא רק לבני ישראל 

אלא גם לאו"ה ועמא דבר מפרש תוכן הענין שאב זקן מוסר לעקדה את בנו יחידו על פי ציוויו של הקב"ה. 

ובא רבנו הזקן ומעמיק לבאר שלא זהו פנימיות הדברים, ובלשונו הק' "העקדה עצמה אינה נחשבה כ"כ 

לנסיון גדול לערך מעלת אברהם אבינו ע"ה בשגם כי ה' דיבר בו קח נא את בנך כו' רק שא"א ע"ה עשה 

זאת בזריזות נפלאה להראות שמחתו וחפצו כו' וממנו למדו רז"ל לקיום כל המצות בכלל ובפרט מעשה 

הצדקה העולה על כולנה" )עיין אגרת הקדש סי' כ"א( ומזה מובנת מעלת הזריזות אשר עוד יותר גדולה 

רבה ונפלאה היא אפילו ממעלת העקדה, והאריכות לדכוותי' בודאי אך למותר.

מכתבי הקודם בטח קיבל במועדו.

בברכת הצלחה בכל עניניו.
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את1המפרשים לכבד שהכוונה התורהספרביארו

הלכה הוא ספרֿתורה שכיבוד מכיון ואולם ולומדיו.
"מילי2בשולחןֿערוך שהם ענינים ללמדנו באה אבות ומסכת

באופן3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחים, ,
אחר.

" - המשנה בדברי לדייק יש מהוגופועוד - מכובד"
דוקא? "גופו" על הדגש

עצמו: יוסי רבי של בהנהגתו להתבונן יש הדברים להבנת

במדרש המלוכה)4מסופר מבית (גבירה "מטרונה" על
מעשי הם מה (כגון, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה
היה יוסי ורבי העולם?) את לברוא שסיים לאחר הקב"ה
מלהשיב להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב
שהיא מצוות לאותן כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט - לה
כל על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל עם - בהן מחוייבת
של בעיניה אף התורה כבוד את להעלות כדי וזאת שאלותיה,

"מטרונה". אותה

רבי נתכוון התורה" "כבוד באומרו כי לומר יש זה לפי
וכבודה קרנה את שיעלה כזה באופן התורה להסברת יוסי

הבריות. בעיני

יש חסידות מידת עלֿפי כי יוסי רבי מלמדנו אפוא זאת
וכמו הדין מצד מחוייב שאינו במקום גם התורה את לכבד
ואין התורה על שאלות שואלת נוכריה אשה הנ"ל: במקרה
להשיב יוסי רבי טרח אףֿעלֿפיֿכן - עליהן לענות חיוב כל
את יכבדו ("הבריות") העולם אומות שגם בכדי עליהן,

התורה.

" הלשון נקט יוסי שרבי הסיבה גם שכןגופוזו מכובד",
בתניא (כנאמר היהודי של לגופו ורק אך שייכות יש :5לגויים

אך העולם"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגוף
ושייכות. קשר כל לגויים אין - היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכן,
מכבדות הבריות העולם), (אומות הבריות בעיני גם כולם,

גופו". "את

קורח) פרשת מוצ"ש - תשל"ח קודש (שיחות

היא הנשמה יהודי אצל עיון: צריכים המשנה דברי
אליה טפל רק והגוף עוסקת6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האדם בכבוד
הגוף?! את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שוםבריותזאת להם שאין למי מתאים "
בבחינת והם מידותיהם) מצד ולא שכלם מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו7"בריות היא היחידה שמעלתם דהיינו ,
להיות השבח מהו - השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר
והבטחות). הנמקות ללא (גם בפשטות המתחייב דבר הוא
כרוכה להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתים אולם
נתונים ישראל בני בהיות שכן, הגוף. חיי שמציבים בקשיים

זאבים" שבעים בין אחת כ"כבשה שהקפדה8בגלות יתכן ,
קשיים להם תסב התורה לכבוד הקשורים ענינים על יתרה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת
יפריעו שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו
הגוף. בעניני לו יסייעו אף הן אלא הגשמיים, הגוף בעניני לו
על בתוקף עומד יהודי שכאשר בפועל, רואים גם כך ואמנם
לו רוחשת סביבתו - יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

- התורה את המכבד "כל בו ומתקיים והערכה גופוכבוד

ה על ".בריותמכובד

(1820 עמ' ג, כרך תשד"מ, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ורע''ב.1)1)1)1) יורה2)2)2)2)רש''י קמו, סימן רמד.ֿאורחֿחיים סימן א.3)3)3)3)דעה ל, קמא שם4)4)4)4)בבא ו. ד, בראשיתֿרבה ראה לדוגמה
ועוד. ז. מט.5)5)5)5)יז, לב.6)6)6)6)פרק פרק תניא שם.7)7)7)7)ראה ה.8)8)8)8)תניא תולדות תנחומא מדרש
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dn‡Ï dÏ È˜c dÈ˜Ï¿»ƒ≈¿»ƒ≈¿ƒ≈
dzÏÂ dÏÂ È‰e‡ÏÂ¿«¬ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«≈

:È‰eÁ‡ÏÂג‡zÏ˙a d˙Á‡ÏÂ ¿«¬ƒ¿«¬»≈¿À¿»
dÏ ‚Ï ˙Â‰ ‡Ï Èc dÏ ‡È˜c¿»ƒ»≈ƒ»¬«ƒ¿»«

:‡zÈד‡a ‡zÈ ‡Ï ƒ¿»»»ƒ¿»««»
:d˙eÏÁ‡Ï dnÚהÔeËÓÈ ‡Ï ¿«≈¿«¬≈»ƒ¿¿

ÔB‰˜„„ ‡˙‡e ÔB‰LÈa ËÓ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿¿
ÔeÏaÁÈ ‡Ï ÔB‰e ÔeÁl‚È ‡Ï»¿«¿¿ƒ¿¿»¿«¿

:ÏeaÁוÌ„˜ ÔB‰È ÔÈLÈc˜ ƒ«ƒƒ¿√»
‡ÓL ÔelÁÈ ‡ÏÂ ÔB‰‰Ï‡¡»¬¿»¿«¿»
ÈÈ„ ‡a˜ ˙È È‡ ÔB‰‰Ï‡c∆¡»¬¬≈»À¿¿«»«¿»
ÔÈÈ˜Ó Ôe‡ ÔB‰‰Ï‡ ÔaÀ̃¿»¡»¬ƒ«¿ƒƒ

:ÔÈLÈc˜ ÔB‰ÈÂז‡ÈÚËÓ ‡˙z‡ ƒ«ƒƒƒ¿»«¿¬»
‡˙z‡Â ÔeÈ ‡Ï ‡ÏlÁÓe¿«¿»»ƒ¿¿ƒ¿»


(‡)ÌÈ‰k‰ŒÏ‡ Ó‡.(ת"כ פ"ה, אמר(יבמות : ¡…∆«…¬ƒֱֹ

הּקטּנים על ּגדֹולים להזהיר ‡‰Ô:ואמרּת, Èa. ְְְְְְִִִַַַַַָָ¿≈«¬…
לה) הּכהנים(קידושין לֹומר: ּתלמּוד חללים? :יכֹול ְֲֲִִַַַָָֹ
Ô‰‡ Èa.ּבמׁשמע מּומין ּבעלי ‡‰Ô:אף Èa. ¿≈«¬…ְְֲִֵַַַָ¿≈«¬…

אהרן ּבנֹות ÂÈnÚa:ולא ‡nhÈŒ‡Ï.(ת"כ)ּבעֹוד ְְֲַֹֹ…ƒ«»¿«»ְ
מצוה: מת יצא עּמיו, ּבתֹו Èk()ׁשהּמת ְְִֵֵֶַַָָָָƒ

B‡LÏŒÌ‡.(ת"כ):אׁשּתֹו אּלא "ׁשארֹו" אין ƒƒ¿≈ְְִֵֵֶָ
(‚)‰B‰.הארּוסה את ס)לרּבֹות יבמות :(ת"כ. «¿»ְֲֶַָָ

LÈ‡Ï ‰˙È‰Œ‡Ï L‡.למׁשּכב:‡nhÈ dÏ.מצוה ¬∆…»¿»¿ƒְְִָ»ƒ«»ְִָ
צז) יבמות ÏÂÈnÚa‡(„):(ת"כ. ÏÚa ‡nhÈ …ƒ«»««¿«»

BlÁ‰Ï.(ת"כ)ׁשהּוא ּפסּולה, לאׁשּתֹו יּטּמא לא ¿≈«ְְְִִֶַָָֹ
לא מקרא: ׁשל ּפׁשּוטֹו וכן עּמֹו. ּבעֹודּה ּבּה ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻמחּלל
ׁשּיׁש עּמיו, ּבתֹו ׁשהּוא ּבעֹוד ּבׁשארֹו, ּבעל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָיּטּמא
'ׁשאר' ּובאיזה מצוה. מת ׁשאינּה קֹוברין, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָלּה
הּוא להתחּלל 'להחּלֹו', ׁשהיא ּבאֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָאמרּתי?

˜Á‰(‰)מּכהּנתֹו: eÁ˜ÈŒ‡Ï.(ת"כ).מת על ְִָֻ…ƒ¿¿»¿»ֵַ
אּלא ?ּכ על הזהרּו יׂשראל אף לו.והלא (קידושין ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹֻ

כ) ּביׂשראלמכות ׁשּנאמר א)לפי יד "ּבין(דברים : ְְְֱִִֵֵֶֶַָ

ּתלמּוד הראׁש? ּכל על חּיב יהא לא יכֹול ְְֵֵֵֶַַַָָָָֹֹעיניכם".
ּבגזרה מהּכהנים יׂשראל ויּלמדּו "ּבראׁשם". ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹלֹומר:
ּביׂשראל להלן ונאמר "קרחה" ּכאן נאמר ְְְְְֱֱִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשוה:
הראׁש ּכל להּלן אף הראׁש, ּכל ּכאן מה ְְַַַָָָָָָָָֹֹ"קרחה",
על ּלהּלן ּומה ּבראׁש, ׁשּיּקרח מקֹום ּכל ְְְִֶַַַַַָָָָָָֹּבמׁשמע,

מת על ּכאן אף eÁl‚È:מת, ‡Ï Ì˜Ê ˙‡e.לפי ֵֵַַָ¿«¿»»…¿«≈ְִ
ּביׂשראל יט)ׁשּנאמר יכֹול(לעיל תׁשחית". "ולא : ְְְְֱִִֵֶֶַַָָֹ

יגּלחּו", "לא נאמר: לכ ּוברהיטני? ּבמלקט ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָֹלּקטֹו
ּבֹו ויׁש "ּגּלּוח" הּקרּוי ּדבר על אּלא חּיב ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו

ּתער וזהּו Ë˙:הׁשחתה, eËÈ ‡Ï Ìe. ְְֶַַַָָƒ¿»»…ƒ¿¿»»∆
ּביׂשראל ׁשּנאמר כח)לפי יט לנפׁש(לעיל "וׂשרט : ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

חּיב יהא לא ׂשריטֹות חמׁש ׂשרט יכֹול תּתנּו". ְְְִִֵֵַַָָָָֹֹלא
יׂשרטּו "לא לֹומר: ּתלמּוד אחת? ְְְִֶַַַַָֹאּלא
זֹו ׁשּתבה ּוׂשריטה; ׂשריטה ּכל על לחּיב - ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׂשרטת"
"לא לכּתב: לֹו ׁשהיה לדרׁש, היא ְְְִִִֵֶָָָֹֹֹיתרה

ׂשרטת: ׁשהיא יֹודע ואני - ˜„ÌÈL(Â)יׂשרטּו" ְְֲִִִֵֶֶֶַַָ¿…ƒ
eÈ‰È.(ת"כ):ּבכ ּדין ּבית יקּדיׁשּום ּכרחם על ƒ¿ְְְִִֵַַָָָ
(Ê)‰Ê.ּכגֹון לּה, האסּור יׂשראל ּבעילת ׁשּנבעלה …»ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
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‰Ï‡א Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿»¬«»
˙ÈÓ ÏÚ ÔB‰Ï ÓÈ˙Â Ô‰‡ Èa¿≈«¬…¿≈«¿«ƒ

:dnÚa ‡zÈ ‡ÏבÔ‰l‡ »ƒ¿»«¿«≈∆»≈
dn‡Ï dÏ È˜c dÈ˜Ï¿»ƒ≈¿»ƒ≈¿ƒ≈
dzÏÂ dÏÂ È‰e‡ÏÂ¿«¬ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«≈

:È‰eÁ‡ÏÂג‡zÏ˙a d˙Á‡ÏÂ ¿«¬ƒ¿«¬»≈¿À¿»
dÏ ‚Ï ˙Â‰ ‡Ï Èc dÏ ‡È˜c¿»ƒ»≈ƒ»¬«ƒ¿»«

:‡zÈד‡a ‡zÈ ‡Ï ƒ¿»»»ƒ¿»««»
:d˙eÏÁ‡Ï dnÚהÔeËÓÈ ‡Ï ¿«≈¿«¬≈»ƒ¿¿

ÔB‰˜„„ ‡˙‡e ÔB‰LÈa ËÓ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿¿
ÔeÏaÁÈ ‡Ï ÔB‰e ÔeÁl‚È ‡Ï»¿«¿¿ƒ¿¿»¿«¿

:ÏeaÁוÌ„˜ ÔB‰È ÔÈLÈc˜ ƒ«ƒƒ¿√»
‡ÓL ÔelÁÈ ‡ÏÂ ÔB‰‰Ï‡¡»¬¿»¿«¿»
ÈÈ„ ‡a˜ ˙È È‡ ÔB‰‰Ï‡c∆¡»¬¬≈»À¿¿«»«¿»
ÔÈÈ˜Ó Ôe‡ ÔB‰‰Ï‡ ÔaÀ̃¿»¡»¬ƒ«¿ƒƒ

:ÔÈLÈc˜ ÔB‰ÈÂז‡ÈÚËÓ ‡˙z‡ ƒ«ƒƒƒ¿»«¿¬»
‡˙z‡Â ÔeÈ ‡Ï ‡ÏlÁÓe¿«¿»»ƒ¿¿ƒ¿»


(‡)ÌÈ‰k‰ŒÏ‡ Ó‡.(ת"כ פ"ה, אמר(יבמות : ¡…∆«…¬ƒֱֹ

הּקטּנים על ּגדֹולים להזהיר ‡‰Ô:ואמרּת, Èa. ְְְְְְִִִַַַַַָָ¿≈«¬…
לה) הּכהנים(קידושין לֹומר: ּתלמּוד חללים? :יכֹול ְֲֲִִַַַָָֹ
Ô‰‡ Èa.ּבמׁשמע מּומין ּבעלי ‡‰Ô:אף Èa. ¿≈«¬…ְְֲִֵַַַָ¿≈«¬…

אהרן ּבנֹות ÂÈnÚa:ולא ‡nhÈŒ‡Ï.(ת"כ)ּבעֹוד ְְֲַֹֹ…ƒ«»¿«»ְ
מצוה: מת יצא עּמיו, ּבתֹו Èk()ׁשהּמת ְְִֵֵֶַַָָָָƒ

B‡LÏŒÌ‡.(ת"כ):אׁשּתֹו אּלא "ׁשארֹו" אין ƒƒ¿≈ְְִֵֵֶָ
(‚)‰B‰.הארּוסה את ס)לרּבֹות יבמות :(ת"כ. «¿»ְֲֶַָָ

LÈ‡Ï ‰˙È‰Œ‡Ï L‡.למׁשּכב:‡nhÈ dÏ.מצוה ¬∆…»¿»¿ƒְְִָ»ƒ«»ְִָ
צז) יבמות ÏÂÈnÚa‡(„):(ת"כ. ÏÚa ‡nhÈ …ƒ«»««¿«»

BlÁ‰Ï.(ת"כ)ׁשהּוא ּפסּולה, לאׁשּתֹו יּטּמא לא ¿≈«ְְְִִֶַָָֹ
לא מקרא: ׁשל ּפׁשּוטֹו וכן עּמֹו. ּבעֹודּה ּבּה ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻמחּלל
ׁשּיׁש עּמיו, ּבתֹו ׁשהּוא ּבעֹוד ּבׁשארֹו, ּבעל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָיּטּמא
'ׁשאר' ּובאיזה מצוה. מת ׁשאינּה קֹוברין, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָלּה
הּוא להתחּלל 'להחּלֹו', ׁשהיא ּבאֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָאמרּתי?

˜Á‰(‰)מּכהּנתֹו: eÁ˜ÈŒ‡Ï.(ת"כ).מת על ְִָֻ…ƒ¿¿»¿»ֵַ
אּלא ?ּכ על הזהרּו יׂשראל אף לו.והלא (קידושין ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹֻ

כ) ּביׂשראלמכות ׁשּנאמר א)לפי יד "ּבין(דברים : ְְְֱִִֵֵֶֶַָ

ּתלמּוד הראׁש? ּכל על חּיב יהא לא יכֹול ְְֵֵֵֶַַַָָָָֹֹעיניכם".
ּבגזרה מהּכהנים יׂשראל ויּלמדּו "ּבראׁשם". ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹלֹומר:
ּביׂשראל להלן ונאמר "קרחה" ּכאן נאמר ְְְְְֱֱִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשוה:
הראׁש ּכל להּלן אף הראׁש, ּכל ּכאן מה ְְַַַָָָָָָָָֹֹ"קרחה",
על ּלהּלן ּומה ּבראׁש, ׁשּיּקרח מקֹום ּכל ְְְִֶַַַַַָָָָָָֹּבמׁשמע,

מת על ּכאן אף eÁl‚È:מת, ‡Ï Ì˜Ê ˙‡e.לפי ֵֵַַָ¿«¿»»…¿«≈ְִ
ּביׂשראל יט)ׁשּנאמר יכֹול(לעיל תׁשחית". "ולא : ְְְְֱִִֵֶֶַַָָֹ

יגּלחּו", "לא נאמר: לכ ּוברהיטני? ּבמלקט ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָֹלּקטֹו
ּבֹו ויׁש "ּגּלּוח" הּקרּוי ּדבר על אּלא חּיב ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו

ּתער וזהּו Ë˙:הׁשחתה, eËÈ ‡Ï Ìe. ְְֶַַַָָƒ¿»»…ƒ¿¿»»∆
ּביׂשראל ׁשּנאמר כח)לפי יט לנפׁש(לעיל "וׂשרט : ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

חּיב יהא לא ׂשריטֹות חמׁש ׂשרט יכֹול תּתנּו". ְְְִִֵֵַַָָָָֹֹלא
יׂשרטּו "לא לֹומר: ּתלמּוד אחת? ְְְִֶַַַַָֹאּלא
זֹו ׁשּתבה ּוׂשריטה; ׂשריטה ּכל על לחּיב - ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׂשרטת"
"לא לכּתב: לֹו ׁשהיה לדרׁש, היא ְְְִִִֵֶָָָֹֹֹיתרה

ׂשרטת: ׁשהיא יֹודע ואני - ˜„ÌÈL(Â)יׂשרטּו" ְְֲִִִֵֶֶֶַַָ¿…ƒ
eÈ‰È.(ת"כ):ּבכ ּדין ּבית יקּדיׁשּום ּכרחם על ƒ¿ְְְִִֵַַָָָ
(Ê)‰Ê.ּכגֹון לּה, האסּור יׂשראל ּבעילת ׁשּנבעלה …»ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
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È‡ ÔeÈ ‡Ï dÏÚÓ ‡˙Ócƒ¿»¿»ƒ«¿«»ƒ¿¬≈
:d‰Ï‡ Ì„˜ ‡e‰ LÈc«̃ƒ√»¡»≈

‡C‰Ïח Ô˜ ˙È È‡ dLc˜˙e¿«¿ƒ≈¬≈»À¿«¡»»
È‡ CÏ È‰È LÈc˜ ˜Ó ‡e‰¿»≈«ƒ¿≈»¬≈

:ÔBLc˜Ó ÈÈ ‡‡ LÈc˜ט˙e «ƒ¬»¿»¿«ƒ¿«
ÈÚËÓÏ ÏÁ˙˙ È‡ Ô‰ ¿«»≈¬≈ƒ¿«¿ƒ¿≈
‡ÏÁzÓ ‡È‰ ‡‰e‡ ˙„Óƒ¿À«¬»ƒƒ«¬»

:„˜Bzz ‡eי‡˙‡„ ‡‰Â ¿»ƒ»¿«¬»¿ƒ¿«»
dLÈ ÏÚ ˜ÈzÈ Èc È‰BÁ‡Ó≈¬ƒƒƒ»ƒ«≈≈
˙È È˜ È„Â ‡˙e„ ‡ÁLÓƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»
˙È ‡LeÏ ˙È LÏÓÏ dÀ̃¿»≈¿ƒ¿«»¿«»»
È‰BLeÏe Úe ÈÈ ‡Ï dLÈ≈≈»¿«≈≈«¿ƒ

:ÚÈ ‡Ïיא‡˙Ó ˙L Ï ÏÚÂ »ƒ¿«¿«»«¿«≈»
‡Ï dn‡Ïe È‰e‡Ï ÏBÚÈÈ ‡Ï»≈«¬ƒ¿ƒ≈»

:‡zÈיב˜BtÈ ‡Ï ‡Lc˜Ó ÔÓe ƒ¿»»ƒ«¿¿»»ƒ
È‡ d‰Ï‡„ ‡Lc˜Ó ˙È ÏÁÈ ‡ÏÂ¿»«≈»«¿¿»∆¡»≈¬≈
È‰BÏÚ d‰Ï‡„ ‡˙e ÁLÓ ÏÈÏ¿ƒ¿«¿»∆¡»≈¬ƒ

:ÈÈ ‡‡יג‡˙z‡ ‡e‰Â ¬»¿»¿ƒ¿»
:È ‡‰zÏ˙יד‡ÏÓ‡ ƒ¿À¿»»ƒ»«¿¿»

ÔÈl‡ ˙È ‡ÈÚËÓ ‡ÏÈlÁÂ ‡˙Óe¿»¿»¿«ƒ»«¿¬»»ƒ≈
È dnÚÓ ‡zÏ˙ Ô‰l‡ È ‡Ï»ƒ»∆»≈¿À¿»≈«≈ƒ«

:‡˙z‡טוdnÚ dÚ ÏÁÈ ‡ÏÂ ƒ¿»¿»«≈«¿≈¿«≈


ממזר אֹו נתין, אֹו ּכרתֹות, סא)חּיבי .ÏÏÁ‰:(יבמות ְְִֵֵֵַַָָ¬»»

אלמנה ּבת ּכגֹון ׁשּבּכהּנה, הּפסּולים מן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּנֹולדה
הדיֹוט, מּכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּבת אֹו ּגדֹול, ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמּכהן

עז) ּביאת(קידושין עלֿידי הּכהּנה מן ׁשּנתחּללה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻוכן
לּכהּנה: הּפסּולים מן עלֿ.BzLc˜Â(Á)אחד ְְִִֶַַָָֻ¿ƒ«¿ַ

עד ויּסרהּו הלקהּו לגרׁש, רצה לא ׁשאם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכרחֹו,
פח)ׁשּיגרׁש ClŒ‰È‰È:(יבמות L„˜.קדּׁשה ּבֹו נהג ְֵֶָ»…ƒ¿∆»ְְָֹֻ

ּבּסעּדה ראׁשֹון ּולבר ּדבר ּבכל ראׁשֹון ְְְְִִִֵַַָָָָָֹֻלפּתח
BÏ˙(Ë):(ת"כ) ÏÁ˙ È.עלֿידי ּכׁשּתתחּלל ƒ≈≈ƒ¿ְְְִֵֵֶַַ

הארּוסין מן אֹו וזנתה, ּבעל זיקת ּבּה ׁשהיתה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָזנּות,
ורּבֹותינּו הּנּׂשּואין. מן נא)אֹו ּבּדבר,(סנהדרין נחלקּו ְְְִִִֵֶַַַָָ

ּבפנּויה הּכתּוב ּדּבר ׁשּלא מֹודים ‡˙È‡Œ‰:והּכל ְְִִִֵֶַַָָֹֹ∆»ƒ»
˙ÏlÁÓ ‡È‰.(נב ּכבֹודֹו,(סנהדרין את ּובּזתה חּללה ƒ¿«∆∆ְְְִִֶָָ

ּגּדל!:ׁש ׁשּזֹו ארּור ילד, ׁשּזֹו ארּור עליו: אֹומרים ְִִֵֶֶֶַָָָָָ

(È)ÚÈ ‡Ï.(ת"כ),אבל על ּפרע יגּדל לא …ƒ¿»ְֵֵֶֶַַַֹ
יֹום: מּׁשלׁשים יֹותר ּפרע? ּגּדּול ÏÚÂ(È‡)ואיזהּו ְְִִִֵֵֶֶַֹ¿«

˙Ó ˙LŒÏ.הּמת Ó˙:ּבאהל ˙L.(לח (נזיר »«¿…≈ְֵֶַֹ«¿…≈
ּבאהל ׁשּמטּמא הּמת, מן ּדם רביעית :להביא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

‡nÈ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ‡Ï.(ת"כ מח. ּבא(שם לא ¿»ƒ¿ƒ…ƒ«»ָֹ
מצוה: מת לֹו להּתיר Ï‡(È)אּלא Lc˜n‰ŒÔÓe ְְִִֵֶַָָƒ«ƒ¿»…

‡ˆÈ.(לז נזיר ועֹוד(ת"כ, הּמּטה, אחר הֹול אינֹו ≈≈ְִֵֵַַַָ
וכן אֹונן. מקריב ּגדֹול ׁשּכהן רּבֹותינּו למדּו ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמּכאן
לצאת צרי אינֹו ואּמֹו, אביו מתּו אם אף ְְִִִִֵֵֵַַָָָָמׁשמעֹו:

עבֹודה עֹובד אּלא הּמקּדׁש ‡˙:מן ÏlÁÈ ‡ÏÂ ְֲִִֵֶַָָָ¿…¿«≈≈
Lc˜Ó.לֹו ׁשהּתיר העבֹודה, את ּבכ מחּלל ׁשאינֹו ƒ¿«ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

חּלל: אֹונן, ׁשעבד הדיֹוט ּכהן הא יגהּכתּוב; תורה ְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
(„È)‰ÏÏÁÂ.:ּכהּנה מּפסּולי Œ‡ÏÂ(ÂË)ׁשּנֹולדה «¬»»ְְְִֵֶָָֻ¿…

BÚ ÏlÁÈ.זרעֹו הּפסּולֹות, מן אחת נׂשא אם הא ¿«≈«¿ְְִִַַַַָָָ
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ּכהּנה: קדּׁשת מּדין חלל טזהימּנה ÌÁÏ(ÊÈ)תורה ְְִִֵֶַָָָָֻֻ∆∆

ÂÈ‰Ï‡.קרּויה סעּדה ּכל אלהיו; "לחם",מאכל ¡…»ְְֱֲֶֶַַָָָָֹֻ
א)ּכמֹו ה רב":(דניאל לחם "עבד :(ÁÈ)Èk ְְֲֶַַƒ

˜È ‡Ï ÌeÓ BaŒL‡ LÈ‡ŒÏÎ.ּדין אינֹו »ƒ¬∆…ƒ¿»ִֵ
ּכמֹו ח)ׁשּיקרב, א לפחת"(מלאכי נא "הקריבהּו :: ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

ÌÁ.(מד העינים,(בכורות ׁשּתי ּבין ׁשקּוע ׁשחטמֹו »Àְְִֵֵֵֶַַָָָ
ּכאחת עיניו ׁשּתי Úe:ׁשּכֹוחל B‡.ׁשאחד ְְֵֵֵֶֶָָ»«ֶֶָ

אחת ועינֹו ּגדֹולה אחת עינֹו מחברֹו: ּגדֹול ְְֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָמאבריו
מחברּתּה: ארּכה אחת ׁשֹוקֹו אֹו יטקטּנה, תורה ְְֲֲֵֶַַַָָָֻ

(Î)Ôa‚ŒB‡.עיניו ׁשּגביני ּבלע"ז, שוריצליו"ש ƒ≈ְְִֵֵֶַַָ
וׁשֹוכב אר לט).‡ŒB„˜:ׂשערן לֹו(בכורות ׁשּיׁש ְְֵָָָֹ«ֵֶ

ּכמֹו טיל"א, ׁשּקֹורין ּדק מ)ּבעיניו "הּנֹוטה(ישעיה : ְְִֵֶֶַָֹ
Ïl:כּדק" B‡.:ּכגֹון העין, את המבלּבל ּדבר ַֹ¿«Àְְְִֵֶַַַָָָ

ׁשהּוא ּבּסירא, ּופֹוסק הּלבן מן הּנמׁש לבן ְִִִֵֶַַַָָָָָָחּוט
פרוניל"א, ׁשּקֹוראים הּׁשחֹור, את הּמּקיף ְִִֶֶֶַַַָֹעגל
ותרּגּום ּבּׁשחֹור. ונכנס העגל את ּפֹוסק הּזה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהחּוט
ּדֹומה ׁשהּוא חּלזֹון, לׁשֹון "חּליז", ְְִִִֶֶַָ"ּתבּלּול",
יׂשראל חכמי ּכּנּוהּו וכן החּוט; אֹותֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַָלתֹולעת

'ענב' 'נחׁש' 'חּלזֹון', הּבכֹור: לח)ּבמּומי :(בכורות ְְִֵֵַָָָָ
‚lÈÂ .ׁשחין החרס, זֹו ּגרב, הם: ׁשחין מיני »»¿«∆∆ְְִִִֵֵֶֶַָָ

הּמצרית. חזזית היא יּלפת, ּומּבחּוץ. מּבפנים ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּיבׁש
יֹום עד והֹולכת ׁשּמלּפפת "יּלפת"? נקראת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָולּמה
ּובמקֹום מּבפנים; ויבׁש מּבחּוץ לח והּוא ְְְְִִִִִֵַַַָָָהּמיתה,
ויבׁש מּבחּוץ הּלח "ׁשחין", לגרב קֹורא ְְְִִֵֵֵַַַַָָָאחר

ׁשּנאמר כח)מּבפנים, "ּובּגרב(דברים : ְֱִִִֶֶַַָָ
ליּלפת קֹורא חרס, אצל ּגרב ּכׁשּסמּו - ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּובחרס"
לחרס קֹורא יּלפת, אצל סמּו ּוכׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ"ּגרב",

ּבבכֹורֹות מפרׁש ּכ ‡L:(מ"ד)"גרב"; ÁBÓ. ְְִָָָָֹ¿«»∆
מרּססין ׁשּפחדיו ּפחדין", "מרס הּתרּגּום: ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻלפי

ּכמֹו "ּפחדין" ּכתּותין. ׁשּלֹו מ)ׁשּביצים "גידי(איוב : ְְֲִִִִֵֵֶֶַ
יׂשרגּו": ÌeÓ(Î‡)פחדיו BaŒL‡ LÈ‡ŒÏk. ְֲַָָֹ»ƒ¬∆

מּומין:(ת"כ) ׁשאר Baלרּבֹות ÌeÓ.מּומֹו ּבעֹוד ְְְִַָ
ּכׁשר - מּומֹו עבר אם הא ּפסּול; - ‡ÂÈ‰Ï:ּבֹו ÌÁÏ. ִֵַָָָָ∆∆¡…»

"לחם": קרּוי מאכל ‰ÌÈL„w(Î)ּכל ÈL„wÓ. ֲֶֶַָָָƒ»¿≈«√»ƒ
הּקדׁשים קדׁשי ÏÎ‡È:אּלּו ÌÈL„w‰ ÔÓe.אּלּו ְֳִֵֵַָָƒ«√»ƒ…≈ֵ

לּמה הּקדׁשים קדׁשי נאמרּו ואם קּלים. ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָקדׁשים
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ÌÁ.(מד העינים,(בכורות ׁשּתי ּבין ׁשקּוע ׁשחטמֹו »Àְְִֵֵֵֶַַָָָ
ּכאחת עיניו ׁשּתי Úe:ׁשּכֹוחל B‡.ׁשאחד ְְֵֵֵֶֶָָ»«ֶֶָ

אחת ועינֹו ּגדֹולה אחת עינֹו מחברֹו: ּגדֹול ְְֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָמאבריו
מחברּתּה: ארּכה אחת ׁשֹוקֹו אֹו יטקטּנה, תורה ְְֲֲֵֶַַַָָָֻ

(Î)Ôa‚ŒB‡.עיניו ׁשּגביני ּבלע"ז, שוריצליו"ש ƒ≈ְְִֵֵֶַַָ
וׁשֹוכב אר לט).‡ŒB„˜:ׂשערן לֹו(בכורות ׁשּיׁש ְְֵָָָֹ«ֵֶ

ּכמֹו טיל"א, ׁשּקֹורין ּדק מ)ּבעיניו "הּנֹוטה(ישעיה : ְְִֵֶֶַָֹ
Ïl:כּדק" B‡.:ּכגֹון העין, את המבלּבל ּדבר ַֹ¿«Àְְְִֵֶַַַָָָ

ׁשהּוא ּבּסירא, ּופֹוסק הּלבן מן הּנמׁש לבן ְִִִֵֶַַַָָָָָָחּוט
פרוניל"א, ׁשּקֹוראים הּׁשחֹור, את הּמּקיף ְִִֶֶֶַַַָֹעגל
ותרּגּום ּבּׁשחֹור. ונכנס העגל את ּפֹוסק הּזה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהחּוט
ּדֹומה ׁשהּוא חּלזֹון, לׁשֹון "חּליז", ְְִִִֶֶַָ"ּתבּלּול",
יׂשראל חכמי ּכּנּוהּו וכן החּוט; אֹותֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַָלתֹולעת

'ענב' 'נחׁש' 'חּלזֹון', הּבכֹור: לח)ּבמּומי :(בכורות ְְִֵֵַָָָָ
‚lÈÂ .ׁשחין החרס, זֹו ּגרב, הם: ׁשחין מיני »»¿«∆∆ְְִִִֵֵֶֶַָָ

הּמצרית. חזזית היא יּלפת, ּומּבחּוץ. מּבפנים ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּיבׁש
יֹום עד והֹולכת ׁשּמלּפפת "יּלפת"? נקראת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָולּמה
ּובמקֹום מּבפנים; ויבׁש מּבחּוץ לח והּוא ְְְְִִִִִֵַַַָָָהּמיתה,
ויבׁש מּבחּוץ הּלח "ׁשחין", לגרב קֹורא ְְְִִֵֵֵַַַַָָָאחר

ׁשּנאמר כח)מּבפנים, "ּובּגרב(דברים : ְֱִִִֶֶַַָָ
ליּלפת קֹורא חרס, אצל ּגרב ּכׁשּסמּו - ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּובחרס"
לחרס קֹורא יּלפת, אצל סמּו ּוכׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ"ּגרב",

ּבבכֹורֹות מפרׁש ּכ ‡L:(מ"ד)"גרב"; ÁBÓ. ְְִָָָָֹ¿«»∆
מרּססין ׁשּפחדיו ּפחדין", "מרס הּתרּגּום: ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻלפי

ּכמֹו "ּפחדין" ּכתּותין. ׁשּלֹו מ)ׁשּביצים "גידי(איוב : ְְֲִִִִֵֵֶֶַ
יׂשרגּו": ÌeÓ(Î‡)פחדיו BaŒL‡ LÈ‡ŒÏk. ְֲַָָֹ»ƒ¬∆

מּומין:(ת"כ) ׁשאר Baלרּבֹות ÌeÓ.מּומֹו ּבעֹוד ְְְִַָ
ּכׁשר - מּומֹו עבר אם הא ּפסּול; - ‡ÂÈ‰Ï:ּבֹו ÌÁÏ. ִֵַָָָָ∆∆¡…»

"לחם": קרּוי מאכל ‰ÌÈL„w(Î)ּכל ÈL„wÓ. ֲֶֶַָָָƒ»¿≈«√»ƒ
הּקדׁשים קדׁשי ÏÎ‡È:אּלּו ÌÈL„w‰ ÔÓe.אּלּו ְֳִֵֵַָָƒ«√»ƒ…≈ֵ

לּמה הּקדׁשים קדׁשי נאמרּו ואם קּלים. ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָקדׁשים
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ÓÈÓÏ:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
È‰Baב ÌÚÂ Ô‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ

Ï‡È È„ ‡iL„eÓ ÔeLÈÂ¿ƒ»¿ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Èc ÈL„e˜„ ‡ÓL ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«»¿»¿¿ƒƒ
:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÈLc˜Ó Ôe‡ƒ¿«¿ƒ√»«¬»¿»

Ècג  Ïk ÔBÎÈ„Ï ÔB‰Ï Ó‡«¿¿»≈»¿«ƒ
Èc ‡iL„e˜Ï ÔBÎÈa ÏkÓ ˜Èƒ¿«ƒ»¿≈¿¿«»ƒ

Ì„˜ Ï‡È Èa ÔeLc˜ÈÈÈ ¿«¿¿≈ƒ¿»≈√»¿»
‡L‡ ÈÈLÈÂ È‰BÏÚ ˙‡Â¿…¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»


קּלים? קדׁשים קא)נאמרּו זבחים לא(ת"כ. אם ְֱִִִֶַָָֹ

ּבעל יאכל הּקדׁשים ּבקדׁשי אֹומר: הייתי ְְְֱֳִִִֵֵֶַַַַָָָֹנאמרּו,
ּבׂשר מׁשה ׁשאכל לזר, ׁשהּתרּו ׁשּמצינּו ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹֻמּום,
לא קּלים קדׁשים ׁשל וׁשֹוק ּבחזה אבל ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹהּמּלּואים,

מצינּו ׁשּלא קדׁשיםיאכל, נאמרּו לכ ּבהן, חֹולק זר ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ּבזבחים: מפרׁש ּכ ‡Î‰ŒÏ˙(Î‚)קּלים. ‡. ְְִִִַָָָֹ«∆«»…∆

הּפרכת ׁשעל הּזאֹות ׁשבע ‰ÁaÊn:להּזֹות Ï‡Â. ְֶֶֶַַַַַָָֹ¿∆«ƒ¿≈«
ּבתֹורת ּומפרׁש להּכתב, הצרכּו ּוׁשניהם ְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹֻהחיצֹון;

‡˙ÈLc˜ÓŒ:ּכהנים ÏlÁÈ ‡ÏÂ.עבֹודתֹו עבד, ׁשאם ֲִֹ¿…¿«≈∆ƒ¿»«ֲִֶַָָ
להּפסל: LÓ‰(Î„)מחּללת a„ÈÂ.הּמצוה ְְִֵֶֶָֻ«¿«≈…∆ְִַָ

Ï‡Èהּזאת: Èa ÏkŒÏ‡Â B‚Â Ô‰‡ŒÏ‡.להזהיר ַֹ∆«¬…¿¿∆»¿≈ƒ¿»≈ְְִַ
הּכהנים על א:(ת"כ)ּביתּֿדין אין.eÊÈÂ()תורה ֲִִֵַַֹ¿ƒ»¿ֵ

אֹומר הּוא וכן ּפריׁשה; אּלא ז)'נזירה' יד :(יחזקאל ְְְִִֵֵֶָָָ
מאחרי"; ד)"וּיּנזר א יפרׁשּו(ישעיה אחֹור", "נזרּו : ְְֲִִֵֵַַַָָָֹ

מּקדׁשי ויּנזרּו אחר: ּדבר טמאתן. ּבימי הּקדׁשים ְְְְֳִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻמן
אתֿ יחּללּו ולא לי, מקּדׁשים הם אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּבניֿיׂשראל

ודרׁשהּו הּמקרא סרס קדׁשי, ‰Ì:ׁשם L‡ ְְְְִִֵֵֵַָָָָ¬∆≈
˜ÓÈÏ ÌÈLc.:עצמן ּכהנים קדׁשי ŒÏk(‚)לרּבֹות «¿ƒƒƒְְְֲִֵַַָָֹ»

˜ÈŒL‡ LÈ‡.וכן אכילה. אּלא זֹו 'קריבה' אין ƒ¬∆ƒ¿«ְְֲִִֵֵֶָָָ

ּבטמאה קדׁשים אכילת אזהרת ׁשּנאמרה ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻמצינּו
לאֿתּגע" קדׁש "ּבכל 'נגיעה': יבּבלׁשֹון (לעיל ְְְִִִֶָָָֹֹ

ׁשוהד) מּגזרה רּבֹותינּו ּולמדּוה לאֹוכל; אזהרה -ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָָ
מח) הּנגיעה,(זבחים על ׁשחּיב לֹומר אפׁשר ואי .ְְְִִֶֶַַַַָָָ

ׁשּתי אהרן", את ּב"צו האכילה על ּכרת נאמר ְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהרי
הצר לא חּיב, הּנגיעה על ואם זֹו, אצל זֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֻּכרתֹות
וכי ּכהנים: ּבתֹורת נדרׁש וכן האכילה; על ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֹלחּיבֹו
"יקרב"? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן, חּיב? נֹוגע ְְִִֵֵֵַַַַַַָיׁש
טמאה מּׁשּום עליו חּיבין ׁשאין להּקרב, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻמּׁשּיכׁשר
ּכרתֹות ׁשלׁש ּתאמר ואם מּתיריו. קרבּו ּכן אם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאּלא
'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת נדרׁשּו ּכבר לּמה? ּכהנים ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹֻּבטמאת

וכּו' לפרט ואחת לכלל ז)אחת B˙‡ÓËÂ:(שבועות ְְְְִִַַַַָָ¿À¿»
ÂÈÏÚ.הּכתּוב ּבבׂשר יכֹול עליו. האדם וטמאת »»ְְְַַָָָָָָָָָֻ

את ׁשאכל ּובטהֹור עליו, ּבׂשר ׁשל וטמאתֹו ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמדּבר,
אּתה מּמׁשמעֹו ּכרח על מדּבר? הּכתּוב ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָהּטמא
מדּבר. הּכתּוב מּמּנּו ּפֹורחת ׁשּטמאתֹו ּבמי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלמד,

ּבטבילה טהרה לֹו ׁשּיׁש האדם B‚Â:וזהּו ‰˙ÎÂ. ְְֳִִֵֶֶָָָָָָ¿ƒ¿¿»¿
ּבמקֹום ויתיּׁשב מּמקֹומֹו יּכרת זה, לצד זה מּצד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָיכֹול
אני: מקֹום ּבכל - ה'" "אני לֹומר: ּתלמּוד ְְֲֲִִֵַַַָָאחר?
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:‡Óa  ÈÁ‡ Ô‰‡∆»≈«¿≈ƒ¿≈¿«»

Ôז ˙e È„ÈÂ ‡LÓL ÏÓe¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿≈»«≈
ÓÁÏ È‡ ‡L„e˜ ÔÓ ÏeÎÈÈ≈ƒ¿«»¬≈«¿≈

:‡e‰חÏeÎÈÈ ‡Ï ‡È˙e ‡ÏÈ¿ƒ»¿ƒ»»≈
:ÈÈ ‡‡  ‡‡‡ÏטÔeÈÂ ¿ƒ¿»»»«¬»¿»¿ƒ¿

ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ÈÓÈÓ ˙Ó ˙È»«¿«≈¿ƒ¿»¿«¿
È‡ a Ôe˙eÓÈÂ ‡BÁ È‰BÏ¬ƒ»ƒ≈¬≈

:ÔB‰L˜Ó ÈÈ ‡‡ ÁÈיÏÎÂ ¿«À≈¬»¿»¿«ƒ¿¿»
‡˙B ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBÁƒ«»≈¿»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡È‡Â ‡‰Î„¿«¬»«¬ƒ»»≈

:‡L„e˜יאL È˜È È‡ Ô‰ÎÂ ¿»¿»≈¬≈ƒ¿≈¿«
„ÈÏÈÂ a ÏeÎÈÈ ‡e‰  ÔÈƒ̃¿««¿≈≈≈ƒƒ


(„)LŒ‡ÓËŒÏÎa.:ּבמת ׁשּנטמא ּבמי ¿»¿≈∆∆ְְְִִֵֶָ
(‰)BÏ ‡ÓËÈ L‡ LŒÏÎa.הראּויּבׁשעּור ¿»∆∆¬∆ƒ¿»ְִָָ

ּבכעדׁשה Ì„‡:(ת"כ)לטּמא, B‡.ּבמת:L‡ ְְֲֵַַָָ¿»»ְֵ¬∆
BÏŒ‡ÓËÈ.:ּכזית וזהּו לטּמא, ÏÎÏּכׁשעּורֹו ƒ¿»ְְְְִִֵֶַַ¿…
B˙‡ÓË.:ויֹולדת נּדה וזבה, ּבזב נֹוגע לרּבֹות À¿»ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

(Â)BaŒ L‡ L.הּטמאים מן ּבאחד ∆∆¬∆ƒ«ְְִִֵֶַָ
ÌÈL„w‰ŒÔÓ(Ê)הּללּו: ÏÎ‡È Á‡Â.(עד (יבמות ַָ¿««…«ƒ«√»ƒ

ּבהערב לאכלּה ׁשּמּתר ּבתרּומה, ּביבמֹות, ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֻנדרׁש
‰ÌÈL„w:הּׁשמׁש ÔÓ.:הּקדׁשים ּכל ולא ֶֶַƒ«√»ƒְֳִַָָֹ

(Á)Œ‰‡ÓËÏ ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ëe ‰Ï.לענין ¿≈»¿≈»……«¿»¿»»ְְִַ
טהֹור עֹוף נבלת אכל ׁשאם ּכאן, הזהיר ְְְִִִִֶַַַָָָָֻהּטמאה
אכילה טמאת אּלא ּומּׂשא, מּגע טמאת לּה ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשאין
לֹומר וצרי ּבּקדׁשים. לאכל אסּור הּבליעה, ְְְֱֳִִִֵֶַַַָָָָֹּבבית
עֹוף נבלת יצא טרפה, ּבמינֹו ׁשּיׁש מי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ"ּוטרפה",

טרפה: ּבמינֹו ׁשאין ‡˙Œ(Ë)טמא, eÓLÂ ְְִֵֵֵֶָָ¿»¿∆
ÈÓLÓ.הּגּוף ּבטמאת ּתרּומה e˙Óe:מּלאכל ƒ¿«¿ƒְְְֱִֶַַָֹֻ≈

B.(פג ׁשמים:(סנהדרין ּבידי מיתה ׁשהיא ְִִִִֵֶַַָָָלמדנּו,
(È)L„˜ ÏÎ‡ÈŒ‡Ï.(פג הּכתּוב(סנהדרין ּבתרּומה ……«…∆ְִַָָ

ּבּה ּדּבר הענין ׁשּכל ÈÎÂ:מדּבר, Ô‰ LB. ְְִִֵֵֶַָָָָ«…≈¿»ƒ
נקּוד זה "ּתֹוׁשב" לפיכ ּוׂשכירֹו, ּכהן ׁשל ְְִִֵֶֶַָָָֹּתֹוׁשבֹו
נרצע, זה "ּתֹוׁשב"? ואיזהּו ּדבּוק. ׁשהּוא לפי ְְְִִֵֶֶֶַָָָָּפּתח,
קנּוי זה "ׂשכיר"? ואיזהּו הּיֹובל. עד לֹו קנּוי ְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ּכאן, ולּמד הּכתּוב ּבא ּבׁשׁש. ׁשּיֹוצא ׁשנים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָקנין
ּבתרּומתֹו: לאכל לאדֹוניו קנּוי ּגּופֹו ְֱֲִֵֶֶַָָָֹׁשאין

(‡È)L ‰˜ÈŒÈ Ô‰ÎÂ.ׁשּקנּוי ּכנעני עבד ¿…≈ƒƒ¿∆∆∆ְֲִֶֶֶַָ
B˙Èa:לגּופֹו „ÈÏÈÂ.ּכהן ואׁשת הּׁשפחֹות. ּבני אּלּו ְƒƒ≈ְְְֵֵֵֵֶַָֹ

קנין היא ׁשאף הּזה, הּמקרא מן ּבתרּומה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָאֹוכלת
ּבבית "ּכלֿטהֹור אחר: מּמקרא למד ועֹוד ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָּכסּפֹו.



קעה   

      ©¦²¦§¨©−£¦¬§Ÿ̈«¦´¦º¦¤´©
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     ́Ÿ©®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−Ÿ¬Ÿ©
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:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ‡È‰‰ד «ƒƒ√»«¬»¿»¿«
B‡ È ‡e‰Â Ô‰‡„ ‡Ó ¿«ƒ«¿»¿«¬…¿¿ƒ
È „ ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡L„e˜a È‡„»ƒ¿¿«»»≈«ƒ
B‡ ‡L ‡ÓË ÏÎa ˜È„e È„Èƒ¿≈¿ƒ¿«¿»¿≈«¿»
:‡Ê ˙ÎL Ó ˜B˙ È ¿«ƒƒƒ≈ƒ¿««¿»

LÁ‡ה ÏÎa ˜È È  B‡¿«ƒƒ¿«¿»ƒ¬»
È ‡L‡ B‡ Ï ‡È Èƒƒ¿»«≈«¬»»ƒ

:˙‡ ÏÎÏ Ï ‡ÈוL‡ ƒ¿»«≈¿……¿≈¡«
„ ‡Ó È‰ÈÂ a ˜È Èƒƒ¿«≈ƒ≈¿»»«
‡L„e˜ ÔÓ ÏeÎÈÈ ‡ÏÂ ‡LÓ«¿»¿»≈ƒ¿«»
:‡Óa  ÈÁ‡ Ô‰‡∆»≈«¿≈ƒ¿≈¿«»

Ôז ˙e È„ÈÂ ‡LÓL ÏÓe¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿≈»«≈
ÓÁÏ È‡ ‡L„e˜ ÔÓ ÏeÎÈÈ≈ƒ¿«»¬≈«¿≈

:‡e‰חÏeÎÈÈ ‡Ï ‡È˙e ‡ÏÈ¿ƒ»¿ƒ»»≈
:ÈÈ ‡‡  ‡‡‡ÏטÔeÈÂ ¿ƒ¿»»»«¬»¿»¿ƒ¿

ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ÈÓÈÓ ˙Ó ˙È»«¿«≈¿ƒ¿»¿«¿
È‡ a Ôe˙eÓÈÂ ‡BÁ È‰BÏ¬ƒ»ƒ≈¬≈

:ÔB‰L˜Ó ÈÈ ‡‡ ÁÈיÏÎÂ ¿«À≈¬»¿»¿«ƒ¿¿»
‡˙B ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBÁƒ«»≈¿»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡È‡Â ‡‰Î„¿«¬»«¬ƒ»»≈

:‡L„e˜יאL È˜È È‡ Ô‰ÎÂ ¿»¿»≈¬≈ƒ¿≈¿«
„ÈÏÈÂ a ÏeÎÈÈ ‡e‰  ÔÈƒ̃¿««¿≈≈≈ƒƒ


(„)LŒ‡ÓËŒÏÎa.:ּבמת ׁשּנטמא ּבמי ¿»¿≈∆∆ְְְִִֵֶָ
(‰)BÏ ‡ÓËÈ L‡ LŒÏÎa.הראּויּבׁשעּור ¿»∆∆¬∆ƒ¿»ְִָָ

ּבכעדׁשה Ì„‡:(ת"כ)לטּמא, B‡.ּבמת:L‡ ְְֲֵַַָָ¿»»ְֵ¬∆
BÏŒ‡ÓËÈ.:ּכזית וזהּו לטּמא, ÏÎÏּכׁשעּורֹו ƒ¿»ְְְְִִֵֶַַ¿…
B˙‡ÓË.:ויֹולדת נּדה וזבה, ּבזב נֹוגע לרּבֹות À¿»ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

(Â)BaŒ L‡ L.הּטמאים מן ּבאחד ∆∆¬∆ƒ«ְְִִֵֶַָ
ÌÈL„w‰ŒÔÓ(Ê)הּללּו: ÏÎ‡È Á‡Â.(עד (יבמות ַָ¿««…«ƒ«√»ƒ

ּבהערב לאכלּה ׁשּמּתר ּבתרּומה, ּביבמֹות, ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֻנדרׁש
‰ÌÈL„w:הּׁשמׁש ÔÓ.:הּקדׁשים ּכל ולא ֶֶַƒ«√»ƒְֳִַָָֹ

(Á)Œ‰‡ÓËÏ ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ëe ‰Ï.לענין ¿≈»¿≈»……«¿»¿»»ְְִַ
טהֹור עֹוף נבלת אכל ׁשאם ּכאן, הזהיר ְְְִִִִֶַַַָָָָֻהּטמאה
אכילה טמאת אּלא ּומּׂשא, מּגע טמאת לּה ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשאין
לֹומר וצרי ּבּקדׁשים. לאכל אסּור הּבליעה, ְְְֱֳִִִֵֶַַַָָָָֹּבבית
עֹוף נבלת יצא טרפה, ּבמינֹו ׁשּיׁש מי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ"ּוטרפה",

טרפה: ּבמינֹו ׁשאין ‡˙Œ(Ë)טמא, eÓLÂ ְְִֵֵֵֶָָ¿»¿∆
ÈÓLÓ.הּגּוף ּבטמאת ּתרּומה e˙Óe:מּלאכל ƒ¿«¿ƒְְְֱִֶַַָֹֻ≈

B.(פג ׁשמים:(סנהדרין ּבידי מיתה ׁשהיא ְִִִִֵֶַַָָָלמדנּו,
(È)L„˜ ÏÎ‡ÈŒ‡Ï.(פג הּכתּוב(סנהדרין ּבתרּומה ……«…∆ְִַָָ

ּבּה ּדּבר הענין ׁשּכל ÈÎÂ:מדּבר, Ô‰ LB. ְְִִֵֵֶַָָָָ«…≈¿»ƒ
נקּוד זה "ּתֹוׁשב" לפיכ ּוׂשכירֹו, ּכהן ׁשל ְְִִֵֶֶַָָָֹּתֹוׁשבֹו
נרצע, זה "ּתֹוׁשב"? ואיזהּו ּדבּוק. ׁשהּוא לפי ְְְִִֵֶֶֶַָָָָּפּתח,
קנּוי זה "ׂשכיר"? ואיזהּו הּיֹובל. עד לֹו קנּוי ְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ּכאן, ולּמד הּכתּוב ּבא ּבׁשׁש. ׁשּיֹוצא ׁשנים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָקנין
ּבתרּומתֹו: לאכל לאדֹוניו קנּוי ּגּופֹו ְֱֲִֵֶֶַָָָֹׁשאין

(‡È)L ‰˜ÈŒÈ Ô‰ÎÂ.ׁשּקנּוי ּכנעני עבד ¿…≈ƒƒ¿∆∆∆ְֲִֶֶֶַָ
B˙Èa:לגּופֹו „ÈÏÈÂ.ּכהן ואׁשת הּׁשפחֹות. ּבני אּלּו ְƒƒ≈ְְְֵֵֵֵֶַָֹ

קנין היא ׁשאף הּזה, הּמקרא מן ּבתרּומה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָאֹוכלת
ּבבית "ּכלֿטהֹור אחר: מּמקרא למד ועֹוד ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָּכסּפֹו.
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:dÓÁÏa ÔeÏÎÈÈ Ôep‡ d˙Èa≈≈ƒ≈¿¿«¿≈
ÈBlÁיב ‚Ï È‰˙ È‡ Ô‰k ˙e«»≈¬≈¿≈ƒ¿«ƒ»

‡Ï ‡L„e˜ ˙eL‡a ‡È‰ƒ¿«¿»¿«»»
:ÏeÎÈ˙יגÈ‰˙ È‡ Ô‰k ˙e ≈«»≈¬≈¿≈

dÏ ˙ÈÏ e ‡Î˙Óe ‡ÏÓ‡«¿¿»¿»¿»«≈«
‡‰˙eÈk ‡‰e‡ ˙ÈÏ e˙˙e¿¿≈¬»¿«¿»»
ÏÎÂ ÏeÎÈ ‡‰e‡„ ‡ÓÁlÓƒ«¿»«¬»≈¿»

:da ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁיד‚e ƒ«»≈≈¿«
BÈÂ eÏLa ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ È‡¬≈≈¿»¿»¿≈
˙È ‡‰ÎÏ ÔÈÂ È‰BÏÚ dLÓeÁ¿≈¬ƒƒ≈¿«¬»»

:‡L„e˜טו˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ ¿»¿»¿«»
Èc ˙È Ï‡È Èc ‡L„e˜¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔeLÈטזÔeÏa˜ÈÂ «¿¿√»¿»ƒ«¿
ÔB‰ÏÎÈÓa ÔÈBÁ ÔÈÂÚ ÔB‰ÈÏÚ¬≈¬»»ƒ¿≈»¿
‡‡ È‡ ÔB‰ÈL„e˜ ˙È ‡‡Ba¿¬»»¿≈¬≈¬»

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈיזÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿»¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ
:ÓÈÓÏ ‰LÓיחÔ‰‡ ÌÚ ÏlÓ …∆¿≈»«≈ƒ«¬…

Ï‡È Èa Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈
˙ÈaÓ   ÔB‰Ï ÓÈ˙Â¿≈«¿¿«¿«ƒ≈
Èc Ï‡È ‡B ÔÓe Ï‡Èƒ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿»≈ƒ
ÏÎÏe ÔB‰È„ ÏÎÏ da˜ ˜È¿»≈À¿»≈¿»ƒ¿≈¿»
ÈÈ Ì„˜ Ôe˜È Èc ÔB‰˙„ƒ¿»¿ƒ¿»¿√»¿»

:‡˙ÏÚÏיטÌÈÏL ÔBÎÏ ‡ÂÚÏ «¬»»¿«¬»¿¿ƒ
:‡Úe ‡Ó‡a ÈB˙a ‡eÎc¿»¿≈¿ƒ¿«»¿ƒ«»


ּבּספרי: Ê(È)וגֹו'", LÈ‡Ï.:ויׂשראל ללוי ְְִֵַ¿ƒ»ְְְִִֵֵָ

(‚È)‰Le‚e ‰ÓÏ‡.הּזר האיׁש ‡ÔÈ:מן ÚÊÂ «¿»»¿»ִִַָָ¿∆«≈
dÏ.פז)מּמּנּו זרע.LÂ‰:(יבמות לּה יׁש אם הא »ִֶ¿»»ִֵֶַָָ

קּים ׁשהּזרע זמן ּכל ּבתרּומה אסּורה :מּמּנּו, ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ
Ba ÏÎ‡ÈŒ‡Ï ÊŒÏÎÂ.את להֹוציא אּלא ּבא לא ¿»»……«ְִֶֶָָֹ

ּבתרּומה ׁשּמּתר ולאהאֹונן, ל אמרּתי זרּות ; ְְְְִִֵֶַָָָָָֹֻ
˜„L.(È„)אנינּות: ÏÎ‡ÈŒÈkּתרּומה:Ô‰kÏ Ô˙Â ֲִƒ…«…∆ְָ¿»««…≈

L„w‰Œ˙‡.(ת"כ)ׁשאינֹו קדׁש, להיֹות הראּוי ּדבר ∆«…∆ְִֵֶֶָָָָֹ
נעׂשין והן חּלין, ׁשל ּפרֹות אּלא מעֹות לֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻּפֹורע

B‚Â'(ÂË)ּתרּומה: eÏlÁÈ ‡ÏÂ.:לזרים להאכילם ְָ¿…¿«¿¿ְְֲִִַָָ
(ÊË)Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â.עֹון יטענּו עצמם את ¿ƒƒ»ְְֲִֶַָָ
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Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â.ׁשהיה את"ים מּׁשלׁשה אחד זה ¿ƒƒ»ְִִֶֶֶֶָָָָֹ
ּבאדם ׁשּמדּברים ּבּתֹורה, ּדֹורׁש יׁשמעאל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָרּבי
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לרצֹון לכם ׁשּיהא לפני, אתכם לרּצֹות ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָהראּוי
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לרצֹון?: הראּוי ואיזהּו ּבלע"ז; ÌÈÓzאפיישמנ"ט ְְְֵֶַַָָָ»ƒ

ÌÈÚe ÌÈka ˜aa Î.העֹוף ּבעֹולת אבל »»«»»«¿»ƒ»ƒƒְֲַָָ
אּלא ּבמּום, נפסל ואינֹו וזכרּות ּתּמּות צרי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָאין

אבר: כּבחסרֹון להפריׁש.„‡Ï(Î‡)תורה ְְֵֶָ¿«≈∆∆ְְִַ
עּורֹון.eÚ˙(Î)ּבדּבּורֹו: מּום, ׁשל ּדבר ׁשם ְִ«∆∆ִֵֶָָָ

עּורת ׁשל מּום ּבֹו יהא ׁשּלא נקבה, ‡B:ּבלׁשֹון ְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹ
e.יהיה לה).e:לא עין(בכורות ׁשל ריס »ְִֶֹ»ִִֶַ

נפּגמה אֹו ׁשּנסּדקה ׂשפתֹו וכן ׁשּנפּגם, אֹו :ׁשּנסּדק ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
˙ÏaÈ.ּבלע"זו יּלפת;.:רוא"ה וכן חזזית, מין «∆∆ְַַ»»ְֲִִֵֶֶַָ

ּכמֹו "יּלפת", כט)ּולׁשֹון טז "וּילּפת(שופטים : ְְְִֶֶַַֹ
לּה ׁשאין מיתה, יֹום עד ּבֹו ׁשאחּוזה ְֲִִֵֶֶַָָָׁשמׁשֹון",

על.eÈ˜˙‡Ï:רפּואה להזהיר ּפעמים, ׁשלׁשה ְָ…«¿ƒְְְְִִַַָָֹ
ּדמן זריקת ועל ׁשחיטתן ועל ו)הקדׁשן :(תמורה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

ez˙‡Ï ‰‡Â.:הקטרתן .Úe(Î‚)אזהרת ¿ƒ∆…ƒ¿ְְַַַָָָָ»«
מחברֹו ּגדֹול קלּוטֹות.ËeÏ˜Â:אבר :ּפרסֹותיו ֲֵֵֵָָ¿»ְְַָ
B˙‡ ‰Úz ‰„.הּבית (ת"כ).„Ïe:לבדק ¿»»«¬∆…ְִֶֶַַ¿≈∆

È‰:לּמזּבח ‡Ï.הוי לרּצֹות? ּבא הקּדׁש איזה ְִֵַַ…≈»∆ְְֱֵֵֵֶֶַָ
הּמזּבח: הקּדׁש זה e˙ÎÂ˙(Î„)אֹומר: CeÚÓe ְְִֵֵֶֶַַַ»¿»

˙eÎÂ ˜e˙Â.ּבּגיד אֹו ּביציו.CeÚÓ:ּבּביצים ¿»¿»ִִֵַַ»ֵָ
ּבּיד מּמעּוe˙k.˙:מעּוכין יֹותר (בכורותּכתּוׁשים, ְִַָ»ְִִֵָ

חּוטים.e˙˜:לה) ׁשּנפסקּו עד ּבּיד, ּתלּוׁשין »ְְְִִִֶַַָ
והּכיס הּכיס, ּבתֹו הם נתּונים אבל ּבהן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָׁשּתלּויים

נתלׁש ּבּכיס.eÎÂ˙:לא ועֹודן ּבּכלי :ּכרּותין ְִַֹ¿»ְְְִִִַַָ
CeÚÓe.ּבארּמית לׁשֹונֹו זהּו מריס", "ודי ּתרּגּומֹו: »ְְְְֲִִִֶַַַ

'ּכתיׁשה' ּכמֹו.e˙ÎÂ˙:לׁשֹון רסיס", "ודי ּתרּגּומֹו: ְְִָ¿»ְְְְִִַ
ו) ּבקי(עמוס רסיסים הּגדֹול "הּבית ּדּקֹות",: עֹות ְְִִִִַַַַָ

ב)וכן פ המרּסס(שבת ˙eÚ:קנה ‡Ï ÌÎ‡e. ְְֵֶַָָֻ¿«¿¿∆…«¬
טמאה; ואפּלּו וחּיה, ּבהמה ׁשּום לסרס זה ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּדבר
ּבארצכם; אׁשר ּכל לרּבֹות "ּבארצכם", נאמר: ְְְְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָלכ
אּלא הּסרּוס על נצטּוּו לא לֹומר: אפׁשר ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאי
חֹובת וכל הּוא, הּגּוף חֹובת סרּוס ׁשהרי ְֲֵֵֶֶַַַָָָּבארץ,
לארץ: ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין נֹוהגת ְֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּגּוף

(‰Î)ÎÔa „Óe.ּכהן ּביד קרּבן ׁשהביא נכרי ƒ«∆≈»ְְְִִֵֵֶַָָָֹ
מּום; ּבעל לֹו ּתקריבּו לא לּׁשמים, ְְְִִִַַַַַַָֹלהקריבֹו
נח ּבני לקרּבן מּומים ּבעלי נאסרּו ׁשּלא ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹואףֿעלּֿפי
ּבּבמה נֹוהגת זאת אבר, מחּסרי אםּֿכן ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאּלא
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ּבארצכם; אׁשר ּכל לרּבֹות "ּבארצכם", נאמר: ְְְְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָלכ
אּלא הּסרּוס על נצטּוּו לא לֹומר: אפׁשר ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאי
חֹובת וכל הּוא, הּגּוף חֹובת סרּוס ׁשהרי ְֲֵֵֶֶַַַָָָּבארץ,
לארץ: ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין נֹוהגת ְֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּגּוף

(‰Î)ÎÔa „Óe.ּכהן ּביד קרּבן ׁשהביא נכרי ƒ«∆≈»ְְְִִֵֵֶַָָָֹ
מּום; ּבעל לֹו ּתקריבּו לא לּׁשמים, ְְְִִִַַַַַַָֹלהקריבֹו
נח ּבני לקרּבן מּומים ּבעלי נאסרּו ׁשּלא ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹואףֿעלּֿפי
ּבּבמה נֹוהגת זאת אבר, מחּסרי אםּֿכן ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאּלא
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˙a ÔÈÓBÈ ‡ÚL È‰ÈÂ „ÈÏÈ˙Èƒ¿¿ƒƒ≈ƒ¿»ƒ»«
‡l‰Ïe ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBiÓe n‡ƒ≈ƒ»¿ƒ»»¿«»
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Nכח B‡ ‡˙B˙ÂÏÂ Ï ‡˙È ¿¿»≈»«¿ƒ¿«
:„Á ‡ÓBÈa ÔeÒk˙ ‡ÏכטÈ‡Â »ƒ¿¿»««¬≈

ÈÈ Ì„˜ ‡˙„Bz ˙ÒÎ ÔeÒkƒ̇¿ƒ¿«¿»√»¿»
:Òkz ÔBÎÏ ‡ÂÚÏל‡ÓBÈa ¿«¬»¿ƒ¿À≈¿»

Ó Ôe‡L˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡e‰‰«ƒ¿¬≈»«¿¬ƒ≈
:ÈÈ ‡‡ ‡ˆ „ÚלאÔe˙Â ««¿»¬»¿»¿ƒ¿

:ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â È„Btƒ«¿«¿¿»¿¬»¿»
ÓL‡לב ˙È ÔeÏlÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿»

Ï‡NÈ Èa B‚a Lc˜˙‡Â ÈL„e˜„¿¿«¿ƒ¿««¿¿≈ƒ¿»≈
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡לג˜Èt‡c ¬»¿»¿«ƒ¿¿«ƒ

ÈÂ‰ÓÏ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ÔBÎ˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈
:ÈÈ ‡‡ ‡‰Ï‡Ï ÔBÎÏאÈÈ ÏÈlÓe ¿≈»»¬»¿»«ƒ¿»


ו)ׁשּבּׂשדֹות, לא(תמורה ׁשּבּמׁשּכן הּמזּבח על אבל ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

מהם, ּתקּבלּו ּתמימה אבל יג)ּתקריבּוה, לכ(חולין ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
הּנכרים, את לרּבֹות איׁש", "איׁש למעלה: ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָנאמר

ּכיׂשראל ּונדבֹות נדרים .Ì˙ÁLÓ:ׁשּנֹודרים ְְְְְִִִֵֶָָָ»¿»»
ÌÎÏ:חּבּולהֹון eˆÈ ‡Ï.:עליכם כולכּפר תורה ְִ…≈»»∆ְֲֵֵֶַ

(ÊÎ)„ÏeÈ Èk.ּדפן ליֹוצא ב)ּפרט לח :(חולין ƒƒ»≈ְְֵֶָֹ
(ÁÎ)Ba˙‡Â B˙‡.(עח חולין ּבנקבה,(ת"כ, נֹוהג …¿∆¿ְִֵֵָ

נֹוהג ואינֹו הּבת, אֹו והּבן האם לׁשחט ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹׁשאסּור
והּבן האב לׁשחט ּומּתר Ba˙‡Â:ּבזכרים B˙‡. ְְְִִִֵַָָָָֹֻ…¿∆¿

פב) ּבמׁשמע:(שם ואֹותֹו ּבנֹו ÌÎˆÏ(ËÎ)אף ְְְְַַָƒ¿…¿∆
eÁaÊz..לכם לרצֹון ׁשּתהא הּזהרּו זביחתכם, ּתחּלת ƒ¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

הרצֹון?: ÌBia.ÏÎ‡Èּומהּו ‡e‰‰להזהיר ּבא לא ַָָ««≈»≈ְְִַָֹ
על ּתׁשחטּוהּו אל ּכן, מנת על ׁשחיטה ׁשּתהא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאּלא
ּפסּול, מחׁשבת ּבֹו ּתחׁשבּו ׁשאם למחר, לאכלֹו ְְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָמנת
"לרצנכם", אחר: ּדבר לרצֹון. לכם יהא ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹלא
קדׁשים. ּבׁשחיטת ׁשּפסּול לּמתעּסק מּכאן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלדעּתכם;
ּופרט חזר ימים, לׁשני ּבּנאכלים ׁשּפרט ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואףֿעלּֿפי

לאכלן מנת על זביחתן ׁשּתהא אחד, ליֹום ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבּנאכלין
ÏÎ‡È(Ï)ּבזמּנן: ‡e‰‰ ÌBia.להזהיר ּבא לא ְִַָ««≈»≈ְְִַָֹ

זמן לּה לקּבע ׁשאם ּכן, מנת על ׁשחיטה ׁשּתהא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
כתיב ּכבר טו)אכילה, ז ּתֹודת(לעיל זבח "ּובׂשר : ְְְֲִִֶַַַָָ

וגֹו'": ‰ׁשלמיו È‡.יקל ואל הּדבר על ּגזר מי ּדע, ְְָָ¬ƒְִֵַַַַַַָָָ
:ּבעיני(‡Ï)ÌzÓLe.(ת"כ)הּמׁשנה :זֹו ְֵֶ¿«¿∆ְִַָ
Ì˙ÈNÚÂ.:הּמעׂשה ˙eÏlÁ(Ï)זה ‡ÏÂ.לעבר «¬ƒ∆ֲֶֶַַ¿…¿«¿ֲַֹ

תחּללּו", "ולא ׁשּנאמר: מּמׁשמע מזידין. ּדברי ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָֹעל
וקּדׁש עצמ מסר "ונקּדׁשּתי"? לֹומר ּתלמּוד ְְְְְְְְִִֵַַַַַַֹמה
יׂשראל; ּבני ּבתֹו לֹומר: ּתלמּוד ּביחיד? יכֹול ְְְְְְִִִֵֵַַָָָׁשמי.
למּות, מנת על עצמֹו ימסר עצמֹו מֹוסר ְְְְְִֵֶַַַָָֹּוכׁשהּוא

הּמֹוסר נס;ׁשּכל לֹו עֹוׂשין אין הּנס, מנת על עצמֹו ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָ
מסרּו ׁשּלא ועזריה, מיׁשאל ּבחנניה, מצינּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּכן

ׁשּנאמר הּנס, מנת על יח)עצמן ג לא(דניאל "והן : ְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָ
"ידיע מּציל: ולא מּציל וגֹו'", מלּכא להואֿל ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָֹידיע

וגֹו'": להויֿל(‚Ï)ÌÎ˙‡ ‡ÈˆBn‰.ּכן מנת :על ְֱֵֶָ«ƒ∆¿∆ְֵַָ
‰ È‡.:ׂשכר לׁשּלם אנאמן תורה ¬ƒְֱֵֶַָָָ
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:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡iLÓLƒ¿«»ƒ¿»√»¿»
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:Ôe„aÚ˙טÚ ÈÈ ÏÈlÓe‰LÓ Ì «¿¿«ƒ¿»ƒ…∆


()'‰ È„ÚBÓ 'B‚Â Ï‡È ÈaÏ‡ ac.עׂשה «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿¬≈ֲֵ

ׁשּמעּברים ּבהם; מלּמדין יׂשראל ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֻמֹועדֹות,
לרגל, לעלֹות מּמקֹומן ׁשּנעקרּו ּגלּיֹות על הּׁשנה ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻאת

לירּוׁשלים: הּגיעּו לא ÌÈÓÈ(‚)ועדין ˙LL.מה ֲִִִִִַַַָֹ≈∆»ƒָ
את המחּלל ׁשּכל ללּמד מֹועדֹות? אצל ׁשּבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָענין
הּׁשּבתֹות, את חּלל ּכאּלּו עליו מעלין ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָהּמֹועדֹות,
קּים ּכאּלּו עליו מעלין הּמֹועדֹות, את המקּים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָוכל

הּׁשּבתֹות: ‰'(„)את È„ÚBÓ ‰l‡.מדּבר למעלה ֶַַָ≈∆¬≈ְְְֵַַָ
החדׁש: ּבקּדּוׁש מדּבר וכאן ׁשנה, ÔÈa(‰)ּבעּבּור ְְְְִִֵֶַַָָָֹ≈

ÌÈaÚ‰.ּולמעלה ׁשעֹות Ï‰':מּׁשׁש ÁÒt.הקרבת »«¿»ƒְְִֵַָָ∆««ְַַָ
"ּפסח": ׁשּׁשמֹו וקרּבן ‡‰(Á)תורה Ìz˜‰Â ְְֶֶַָָ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆

'B‚Â.ו ּפינחס; ּבפרׁשת האמּורים הּמּוספין לּמההם ¿ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ
זה מעּכבין הּמּוספין ׁשאין ,ל לֹומר ּכאן? ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָנאמרּו

זה Ï‰':את ‰‡ Ìz˜‰Â.אין אם מקֹום: מּכל ֶֶ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆«ִִֵָָ
הבא ואילים, ּפרים אין ואם אילים, הבא ְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָָּפרים,

ÌÈÓÈ:ּכבׂשים ˙ÚL.,"ׁשבעת" ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְִָƒ¿«»ƒְֱִֶֶַַָָ
ּבלע"ז, שטיינ"א ימים; ׁשל ׁשבּוע הּוא, ּדבר ְִֵֶַַַָָָָׁשם
"חמׁשת", "ׁשׁשת", "ׁשמֹונת", לׁשֹון ּכל ְְְֲֵֵֵֶֶַָוכן

Ú„‰:"ׁשלׁשת" ˙Î‡ÏÓ.מלאכֹות אפּלּו ְֶֹ¿∆∆¬…»ְֲִָ
ּכיס חסרֹון ׁשּיׁש ,וצר עבֹודה לכם ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָֹהחׁשּובֹות
מּתֹורת הבנּתי ּכ האבד, ּדבר ּכגֹון ׁשּלהן, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבּבּטלה
יהא מֹועד ׁשל חּלֹו אף יכֹול ּדקתני: ְְֲִֵֵֵֶַָָָֹֻּכהנים,
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:ÔBÎÈ˙BÓדÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ ¿»≈ƒ≈¬«»«¿»
ÔB‰˙È ÔeÚÚ˙ Èc LÈc˜ ÈÚÚÓ¿»¿≈«ƒƒ¿»¿»¿

:ÔB‰ÈÓaה‰‡Ó„˜ ‡ÁÈa ¿ƒ¿≈¿«¿»«¿»»
ÔÈa ‡ÁÈÏ ‡Ú ˙Úa‡a¿«¿¿««¿»¿«¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡iLÓLƒ¿«»ƒ¿»√»¿»

ÁÈÏ‡ו ‡ÓBÈ ‡Ú ˙LÓÁe¿«¿««¿»»¿«¿»
ÈÈ Ì„˜ ‡iÈc ‡Á ÔÈ„‰»≈«»¿«ƒ«»√»¿»
:ÔeÏÎÈz Èt ÔÈÓBÈ ‡ÚLƒ¿»ƒ«ƒ≈¿

˜LÈcז ÚÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ
‡Ï ÔÁÏt ˙„ÈÚ Ï ÔBÎÏ È‰È¿≈¿»ƒƒ«»¿»»

:Ôe„aÚ˙חÌ„˜ ‡a˜ Ôe˜˙e «¿¿¿»¿À¿»»√»
‰‡ÚÈL ‡ÓBÈa ÔÈÓBÈ ‡ÚL ÈÈ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»»
‡Ï ÔÁÏt ˙„ÈÚ Ï LÈc˜ ÚÚÓ¿»««ƒ»ƒƒ«»¿»»

:Ôe„aÚ˙טÚ ÈÈ ÏÈlÓe‰LÓ Ì «¿¿«ƒ¿»ƒ…∆


()'‰ È„ÚBÓ 'B‚Â Ï‡È ÈaÏ‡ ac.עׂשה «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿¬≈ֲֵ

ׁשּמעּברים ּבהם; מלּמדין יׂשראל ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֻמֹועדֹות,
לרגל, לעלֹות מּמקֹומן ׁשּנעקרּו ּגלּיֹות על הּׁשנה ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻאת

לירּוׁשלים: הּגיעּו לא ÌÈÓÈ(‚)ועדין ˙LL.מה ֲִִִִִַַַָֹ≈∆»ƒָ
את המחּלל ׁשּכל ללּמד מֹועדֹות? אצל ׁשּבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָענין
הּׁשּבתֹות, את חּלל ּכאּלּו עליו מעלין ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָהּמֹועדֹות,
קּים ּכאּלּו עליו מעלין הּמֹועדֹות, את המקּים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָוכל

הּׁשּבתֹות: ‰'(„)את È„ÚBÓ ‰l‡.מדּבר למעלה ֶַַָ≈∆¬≈ְְְֵַַָ
החדׁש: ּבקּדּוׁש מדּבר וכאן ׁשנה, ÔÈa(‰)ּבעּבּור ְְְְִִֵֶַַָָָֹ≈

ÌÈaÚ‰.ּולמעלה ׁשעֹות Ï‰':מּׁשׁש ÁÒt.הקרבת »«¿»ƒְְִֵַָָ∆««ְַַָ
"ּפסח": ׁשּׁשמֹו וקרּבן ‡‰(Á)תורה Ìz˜‰Â ְְֶֶַָָ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆

'B‚Â.ו ּפינחס; ּבפרׁשת האמּורים הּמּוספין לּמההם ¿ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ
זה מעּכבין הּמּוספין ׁשאין ,ל לֹומר ּכאן? ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָנאמרּו

זה Ï‰':את ‰‡ Ìz˜‰Â.אין אם מקֹום: מּכל ֶֶ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆«ִִֵָָ
הבא ואילים, ּפרים אין ואם אילים, הבא ְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָָּפרים,

ÌÈÓÈ:ּכבׂשים ˙ÚL.,"ׁשבעת" ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְִָƒ¿«»ƒְֱִֶֶַַָָ
ּבלע"ז, שטיינ"א ימים; ׁשל ׁשבּוע הּוא, ּדבר ְִֵֶַַַָָָָׁשם
"חמׁשת", "ׁשׁשת", "ׁשמֹונת", לׁשֹון ּכל ְְְֲֵֵֵֶֶַָוכן

Ú„‰:"ׁשלׁשת" ˙Î‡ÏÓ.מלאכֹות אפּלּו ְֶֹ¿∆∆¬…»ְֲִָ
ּכיס חסרֹון ׁשּיׁש ,וצר עבֹודה לכם ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָֹהחׁשּובֹות
מּתֹורת הבנּתי ּכ האבד, ּדבר ּכגֹון ׁשּלהן, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבּבּטלה
יהא מֹועד ׁשל חּלֹו אף יכֹול ּדקתני: ְְֲִֵֵֵֶַָָָֹֻּכהנים,
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:ÈÏיÏ‡È Èa ÌÚ ÏÈ ¿≈»«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡Ú‡Ï ÔÏÚ˙ È‡ Ô‰Ï È˙Â¿≈«¿¬≈≈¬¿«¿»
˙È Ô„˙Â ÔÏ ‰È ‡‡ Èƒ¬»»≈¿¿«¿¿»
È ‡Ú ˙È Ô˙È˙Â „¬»«¿«¿»¿»≈

:‡‰ ˙ÂÏ Ô„יא˙È ÌÈÈÂ ¬»¿¿»«¬»ƒƒ»
ÔÏ ‡ÂÚÏ ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¿»√»¿»¿«¬»¿
:‡‰ ÈÈ ‡Ë ‡È ˙aƒ»«»»»¿ƒƒ≈«¬»

„‡Ô˙יב ‡Èa Ô„aÚ˙Â¿«¿¿¿»«¬»¿
 a ÌÈÏ ‡ ‡Ú ˙È»¿»ƒ«¿ƒ««≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚÏיגÔÈ ˙ «¬»»√»¿»ƒ¿»≈¿≈
 ‡ÏÈ ‡Ï ÔÈÚ∆¿ƒÀ¿»¿ƒ»ƒ¿«
‡ÂÚ ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡aÀ̃¿»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»
:‡È‰ ˙Ú ‡ Â¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ»

˙ÔÏÈיד ‡Ï Ô ÈÏ˜ ÌÏ¿≈¿ƒ≈»»≈¿
ÔÈ‡˙È‡ „Ú ÔÈ„‰ ‡È Ô „Ú«¿«»»≈««¿≈
ÌÏÚ ÌÈ˜ Ô‰Ï‡ Ôa˜ ˙È»À¿«¡»¬¿«»»
:ÔÈ˙ Ïa ÔÈ„Ï¿»≈¿…¿»≈

Ë‡טו ‡È ˙a ÔÏ Ô˙Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»
‡Ú ˙È ÔÈ‡˙È‡ Ìƒ«¿≈»¿»
ÔÈÏ ÔÈÚ ‡Ú ‡˙‡„«¬»»ƒ¿»»ƒ«¿ƒ

:ÔÈÂ‰Èטז‡˙Ú ˙a „Ú ¿∆¿»«ƒ»«¿¬»


וכּו': עבֹודה ּבמלאכת טאסּור È‡˙(È)תורה ְְֲִֶֶָָ≈ƒ

ÌÈ˜.לּקציר ראׁשֹונה עׂשירית.Ú:ׁשּתהא ¿ƒ¿∆ְִִֵֶַָָ…∆ֲִִ
ּכמֹו ׁשמּה, היתה ּכ יח)האיפה, טז "וּימּדּו(שמות : ְְְֵַָָָָָָָֹ

סא).È‰Â(È‡)בעמר": מֹולי(מנחות ּתנּופה ּכל ֶָֹ¿≈ƒְִָָ
לעצר - ּומביא מֹולי ּומֹוריד; מעלה ֲֲִִִִֵֵֶַַֹּומביא,
רעים טללים לעצר - ּומֹוריד מעלה רעֹות, :רּוחֹות ְֲֲִִִֶַַָָָֹ

ÌÏ.לרצֹון יהיה הּזה, ּכּמׁשּפט ּתקריבּו אם ƒ¿…¿∆ְְְְִִִִֶֶַַַָָ
‰aM˙:לכם ˙.(סו יֹוםֿטֹוב(שם מּמחרת ֶָƒ»√«««»ֳִַָ

א ׁשאם ּפסח, ׁשל ּבראׁשית,הראׁשֹון ׁשּבת אֹומר ּתה ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
איזהּו: יֹודע אּתה (È)אי ...Ì˙ÈÚÂ. ִֵֵֶַַָ«¬ƒ∆∆∆
ּבא: הּוא לעמר נסכיו.˙(È‚)חֹובה :מנחת ֶָָָֹƒ¿»ְְִַָָ

ÌÈÚ È.היתה ÚÈ˙:ּכפּולה ÔÈÈ Â ¿≈∆¿…ƒְְָָָ¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
ÔÈ‰‰.(פט אין(מנחות ּכפּולה ׁשּמנחתֹו אףֿעלּֿפי «ƒְְִִֵֶַַָָ

ּכפּולים: רÈÏ˜Â.(È„)נסכיו מּכרמל עׂשּוי קמח ְְִָָ¿»ƒְִֶֶַַַָ

ּבּתּנּור אֹותֹו ׁשּקֹורין.ÏÂ:ׁשּמיּבׁשין קליֹות הן ְְִֶַַַ¿«¿∆ְִֵֶָ
ÌÈ˙:גרניילי"ש Ïa.(לו ּבֹו(קידושין נחלקּו ¿……¿…≈∆ְְֶ

נֹוהג ׁשהחדׁש מּכאן ׁשּלמדּו יׁש יׂשראל: ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָחכמי
ללּמד, אּלא ּבא לא אֹומרים: ויׁש לארץ, ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹּבחּוצה
ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא החדׁש על נצטּוּו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּלא

וחּלקּו: ‰aM˙(ÂË)מּׁשּכבׁשּו ˙.מּמחרת ְְְִִֶָƒ»√«««»ֳִַָ
ÈÈ‰‰:יֹוםֿטֹוב ˙È.ּומֹונה ׁשּמתחיל מלּמד ¿ƒ…ƒ¿∆»ְְִֵֶֶַַ

ּתמימֹות: אינן ּכן לא ׁשאם ‰aM˙(ÊË)מּבערב, ְִִִֵֵֶֶֶָָֹ««»
˙ÚÈM‰.ׁשביעתא ׁשבּועתא Ú„:ּכתרּגּומֹו: «¿ƒƒְְְְֲִֵַָָ«

 ˙ÚÈM‰ ˙aM‰ ˙.עד ּבכלל,ולא ƒ»√«««»«¿ƒƒƒ¿¿ְְִַָֹ
יֹום ותׁשעה ארּבעים Ì˜‰Â:והן ÌÈ ÌÈM ְְְְִִֵַָָ¬ƒƒ¿ƒ¿«¿∆

‰Ï ‰„ ‰.,ּתקריבּוה החמּׁשים ּבּיֹום ƒ¿»¬»»«ְֲִִִַַַָ
מּמחרת עד ּפׁשּוטֹו: אבל מדרׁשֹו. זהּו אני: ְְְֲֲֳִִִֵֶַַָָָואֹומר
ּתסּפרּו; חמּׁשים, יֹום ׁשהּוא הּׁשביעית, ְְְֲִִִִִֶַַַָהּׁשּבת
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ÔÈÈ ÔÈLÁ Ôe ‡˙ÚÈL¿ƒ≈»ƒ¿«¿ƒƒ
ÈÈ Ì„˜ ‡„Á ‡˙Á Ôe˜˙e¿»¿ƒ¿»»¬«»√»¿»

ÌÁÏיז Ôe˙È ÔÎÈ˙ƒ¿»≈«¿¿≈
ÔÈ (ÔÈ) ÔÈ ‡˙e‡¬»»«¿≈¿ƒ«¿≈
ÚÈÁ ÔÈ‰È ‡Ï ÔÈÚ∆¿ƒÀ¿»¿∆¿»¬ƒ«
ÈÈ Ì„˜ ÔÈea ÔÈ‡˙Èƒ¿«¿»ƒƒ√»¿»

ÚL‡יח ‡ÁÏ ÏÚ Ôe˜˙e¿»¿««¿»ƒ¿»
a ˙ ‡L Èa ÔÈÏL ÔÈ‡ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈¿»¿«
‡˙ÏÚ Ô‰È ÔÈ ÔÈÎ„ „Á È≈«¿ƒ¿ƒ¿≈¿¬»»
Ôa˜ Ô‰È Ô‰˙Áe ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿≈À¿«
ÈÈ Ì„˜ ‡Úa Ïa˜˙¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

Á„יט ÈfÚ a È Ôe„aÚ˙¿«¿¿¿ƒ«ƒ≈«
‡L Èa ÔÈ‡ ÔÈ˙e ‡˙‡ÁÏ¿«»»¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»

‡L„e˜ ˙ÎÏכ‡‰ ÌÈÈ ¿ƒ¿«¿«»ƒƒ«¬»
‡˙e‡ ‡ea ÌÁÏ ÏÚ Ô‰˙È»¿«¿≈ƒ«»¬»»
‡L„e˜ ÔÈ‡ ÔÈ ÏÚ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»
‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ Ô‰È¿√»¿»¿«¬»

‰„ÔÈכא ‡È ÔÎa ÔeÚÚ˙e¿»¿ƒ¿«»»≈
˙„ÈÚ Ï ÔÎÏ È‰È LÈ˜ ÚÚ¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ«
ÏÎa ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿¿«»»¿»
ÔÎÈ„Ï ÔÎÈ˙¿»≈¿»≈

Á„‡כב ˙È ÔÎ„Áe¿∆»¿»¬»»
‡˙‡t ÈÈL˙ ‡Ï ÔÎÚ‡„¿«¿¬»¿≈≈»»


הּוא מסרס L„Á‰:ּומקרא ‰Á.הּמנחה היא ְְִָָֹƒ¿»¬»»ְִִַָ

הרי ּתאמר: ואם החדׁש. מן ׁשהּובאה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹהראׁשֹונה,
הּמנחֹות, ּכל ּכׁשאר אינּה העמר! מנחת ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹקרבה

הּׂשעֹורים: מן ּבאה ולא.ÌÎÈ˙L(ÊÈ)ׁשהיא ְִִִֶַָָƒ¿…≈∆ְֹ
לארץ e‰:מחּוצה ÌÁÏ.הּמּורם ּתרּומה לחם ִֶָָָ∆∆¿»ְֶֶַָָ

האמּורה החדׁשה הּמנחה היא וזֹו ּגבּה, ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָֹלׁשם
אף.ÌÈea:למעלה הּמנחֹות, לכל ראׁשֹונה ְְַָƒƒְְִַַָָָ

מן ּתּקרב לא הּׂשעֹורים מן הּבאה קנאֹות ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹלמנחת
הּלחם: לׁשּתי קדם ּבגלל.ÌÁl‰ŒÏÚ(ÁÈ)החדׁש ְִֵֶֶֶֶַָָֹ««∆∆ְִַ

לּלחם חֹובה Ì‰È:הּלחם, Ì˙Áe.ּכמׁשּפט ֶֶֶֶַַָƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְִַ
ּבפרׁשת ּבהמה ּבכל המפרׁשים ּונסכים ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹמנחה

טו)נסכים ּוׁשני(במדבר לּפר, עׂשרֹונים "ׁשלׁשה : ְְְְִִֵֶַָָָֹ
הּמנחה; היא זֹו לּכבׂש", ועּׂשרֹון לאיל ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָעׂשרֹונים

לאיל ההין ּוׁשליׁשית לּפר, ההין חצי ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָוהּנסכים:
ה לּכבׂש:ּורביעית ŒÈÚ(ËÈ)הין Ì˙ÈÚ ְִִִֶֶַַ«¬ƒ∆¿ƒ

ÌÈfÚ.(מה מנחות הּכבׂשים(ת"כ. ׁשבעת יכֹול ƒƒְְִִַַָָ
הּכבׂשים ׁשבעת הם ּכאן, האמּורים ְְְֲִִִִֵַַַָָָָוהּׂשעיר
ּכׁשאּתה הּפקּודים'? ּב'חּמׁש האמּורים ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֻוהּׂשעיר
אּלּו מעּתה: אמר הם. אינן ואילים ּפרים אצל ְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹמּגיע
ואּלּו הּלחם ּבגלל קרבּו אּלּו לעצמן; ואּלּו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָלעצמן

e‰(Î)לּמּוספין: ...Ì˙‡ Ô‰‰ È‰. ִַָ¿≈ƒ«…≈…»¿»
סב) יכֹול(מנחות מחּיים. ּתנּופה ׁשּטעּונין ְְְִִֵֵֶַַָָמלּמד

ּכבׂשים עלֿׁשני לֹומר: ּתלמּוד eÈ‰È:ּכּלם? L„˜. ְְְִֵַַַָָֻ…∆ƒ¿
לֹומר הזקק קּלים, קדׁשים ׁשּׁשלמיֿיחיד ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻלפי

קדׁשים: קדׁשי ׁשהן כאּבׁשלמיֿצּבּור, תורה ְְְִִֵֵֵֶַָָָ
(Î)ÌÎ˜e.ּבׁשני עליהן לעבר וׁשנה, חזר ¿À¿¿∆ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹ
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ÔÈÈ ÔÈLÁ Ôe ‡˙ÚÈL¿ƒ≈»ƒ¿«¿ƒƒ
ÈÈ Ì„˜ ‡„Á ‡˙Á Ôe˜˙e¿»¿ƒ¿»»¬«»√»¿»

ÌÁÏיז Ôe˙È ÔÎÈ˙ƒ¿»≈«¿¿≈
ÔÈ (ÔÈ) ÔÈ ‡˙e‡¬»»«¿≈¿ƒ«¿≈
ÚÈÁ ÔÈ‰È ‡Ï ÔÈÚ∆¿ƒÀ¿»¿∆¿»¬ƒ«
ÈÈ Ì„˜ ÔÈea ÔÈ‡˙Èƒ¿«¿»ƒƒ√»¿»

ÚL‡יח ‡ÁÏ ÏÚ Ôe˜˙e¿»¿««¿»ƒ¿»
a ˙ ‡L Èa ÔÈÏL ÔÈ‡ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈¿»¿«
‡˙ÏÚ Ô‰È ÔÈ ÔÈÎ„ „Á È≈«¿ƒ¿ƒ¿≈¿¬»»
Ôa˜ Ô‰È Ô‰˙Áe ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿≈À¿«
ÈÈ Ì„˜ ‡Úa Ïa˜˙¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

Á„יט ÈfÚ a È Ôe„aÚ˙¿«¿¿¿ƒ«ƒ≈«
‡L Èa ÔÈ‡ ÔÈ˙e ‡˙‡ÁÏ¿«»»¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»

‡L„e˜ ˙ÎÏכ‡‰ ÌÈÈ ¿ƒ¿«¿«»ƒƒ«¬»
‡˙e‡ ‡ea ÌÁÏ ÏÚ Ô‰˙È»¿«¿≈ƒ«»¬»»
‡L„e˜ ÔÈ‡ ÔÈ ÏÚ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»
‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ Ô‰È¿√»¿»¿«¬»

‰„ÔÈכא ‡È ÔÎa ÔeÚÚ˙e¿»¿ƒ¿«»»≈
˙„ÈÚ Ï ÔÎÏ È‰È LÈ˜ ÚÚ¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ«
ÏÎa ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿¿«»»¿»
ÔÎÈ„Ï ÔÎÈ˙¿»≈¿»≈

Á„‡כב ˙È ÔÎ„Áe¿∆»¿»¬»»
‡˙‡t ÈÈL˙ ‡Ï ÔÎÚ‡„¿«¿¬»¿≈≈»»


הּוא מסרס L„Á‰:ּומקרא ‰Á.הּמנחה היא ְְִָָֹƒ¿»¬»»ְִִַָ

הרי ּתאמר: ואם החדׁש. מן ׁשהּובאה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹהראׁשֹונה,
הּמנחֹות, ּכל ּכׁשאר אינּה העמר! מנחת ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹקרבה

הּׂשעֹורים: מן ּבאה ולא.ÌÎÈ˙L(ÊÈ)ׁשהיא ְִִִֶַָָƒ¿…≈∆ְֹ
לארץ e‰:מחּוצה ÌÁÏ.הּמּורם ּתרּומה לחם ִֶָָָ∆∆¿»ְֶֶַָָ

האמּורה החדׁשה הּמנחה היא וזֹו ּגבּה, ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָֹלׁשם
אף.ÌÈea:למעלה הּמנחֹות, לכל ראׁשֹונה ְְַָƒƒְְִַַָָָ

מן ּתּקרב לא הּׂשעֹורים מן הּבאה קנאֹות ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹלמנחת
הּלחם: לׁשּתי קדם ּבגלל.ÌÁl‰ŒÏÚ(ÁÈ)החדׁש ְִֵֶֶֶֶַָָֹ««∆∆ְִַ

לּלחם חֹובה Ì‰È:הּלחם, Ì˙Áe.ּכמׁשּפט ֶֶֶֶַַָƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְִַ
ּבפרׁשת ּבהמה ּבכל המפרׁשים ּונסכים ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹמנחה

טו)נסכים ּוׁשני(במדבר לּפר, עׂשרֹונים "ׁשלׁשה : ְְְְִִֵֶַָָָֹ
הּמנחה; היא זֹו לּכבׂש", ועּׂשרֹון לאיל ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָעׂשרֹונים

לאיל ההין ּוׁשליׁשית לּפר, ההין חצי ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָוהּנסכים:
ה לּכבׂש:ּורביעית ŒÈÚ(ËÈ)הין Ì˙ÈÚ ְִִִֶֶַַ«¬ƒ∆¿ƒ

ÌÈfÚ.(מה מנחות הּכבׂשים(ת"כ. ׁשבעת יכֹול ƒƒְְִִַַָָ
הּכבׂשים ׁשבעת הם ּכאן, האמּורים ְְְֲִִִִֵַַַָָָָוהּׂשעיר
ּכׁשאּתה הּפקּודים'? ּב'חּמׁש האמּורים ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֻוהּׂשעיר
אּלּו מעּתה: אמר הם. אינן ואילים ּפרים אצל ְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹמּגיע
ואּלּו הּלחם ּבגלל קרבּו אּלּו לעצמן; ואּלּו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָלעצמן

e‰(Î)לּמּוספין: ...Ì˙‡ Ô‰‰ È‰. ִַָ¿≈ƒ«…≈…»¿»
סב) יכֹול(מנחות מחּיים. ּתנּופה ׁשּטעּונין ְְְִִֵֵֶַַָָמלּמד

ּכבׂשים עלֿׁשני לֹומר: ּתלמּוד eÈ‰È:ּכּלם? L„˜. ְְְִֵַַַָָֻ…∆ƒ¿
לֹומר הזקק קּלים, קדׁשים ׁשּׁשלמיֿיחיד ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻלפי

קדׁשים: קדׁשי ׁשהן כאּבׁשלמיֿצּבּור, תורה ְְְִִֵֵֵֶַָָָ
(Î)ÌÎ˜e.ּבׁשני עליהן לעבר וׁשנה, חזר ¿À¿¿∆ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹ
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C„ˆÁ„ ‡Ë˜Ïe C„ˆÁÓa CÏ˜Á„¿«¿»¿∆¡»»¿»»«¬»»
˜BaLz ÈB‚Ïe ÈÈÚÏ ËÏ˙ ‡Ï»¿«≈¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙ÈכגÏÈlÓe »¿¬»¿»¡»¬«ƒ
:ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈכדÌÚ ÏlÓ ¿»ƒ…∆¿≈»«≈ƒ

‡ÁÈa ÓÈÓÏ Ï‡È Èa¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
ÔBÎÏ È‰È ‡ÁÈÏ „Áa ‰‡ÚÈL¿ƒ»»¿«¿«¿»¿≈¿
:LÈc˜ ÚÚÓ ‡aÈ ÔÎec ‡ÁÈ¿»»¿««»»¿»««ƒ

Ï‡כה ‡ÁÏ ˙„ÈÚ Ïk»ƒƒ«»¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ Ôe˜˙e Ôe„aÚ«̇¿¿¿»¿À¿»»√»¿»

ÓÈÓÏ:כו ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
ÚÈL‡‰כז ‡ÁÈÏ ‡Úa Ìa¿«¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»

ÚÚÓ ‡e‰ ‡eÎ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰»≈»¿ƒ«»¿»«
˙È ÔepÚ˙e ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿¿«»
Ì„˜ ‡a˜ Ôe˜˙e ÔBÎÈ˙L«¿»≈¿»¿À¿»»√»

:ÈÈכחÔe„aÚ˙ ‡Ï ‡„ÈÚ ÏÎÂ ¿»¿»ƒƒ»»«¿¿
‡ÓBÈ È‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ÔÎaƒ¿«»»≈¬≈»
ÔBÎÈÏÚ ‡ÎÏ ‡e‰ ‡eÎ„¿ƒ«»¿«»»¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜כטÏÎ È‡ √»¿»¡»¬¬≈»
‡ÓBÈ ÔÎa ÈpÚ˙Ó ‡Ï Èc ‡L‡¬»»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«»

:‡‰nÚÓ ÈˆÈzLÈÂ ÔÈ„‰לÏÎÂ »≈¿ƒ¿≈≈≈«»»¿»
ÔÎa ‡„ÈÚ Ïk „aÚ˙ Èc L‡¡«ƒ«¿≈»ƒƒ»ƒ¿«
‡È‰‰ ‡L‡ ˙È „B‡Â ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¿≈»¬»»«ƒ

:dnÚ BbÓלא‡Ï ‡„ÈÚ Ïk ƒ««»ƒƒ»»
ÏÎa ÔBÎÈ„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe„aÚ«̇¿¿¿«»»¿»≈¿…


הּכתּוב ראה מה יֹוסף: ּברּבי אבּדימי רּבי אמר ְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָלאוין.
וראׁשֿ מּכאן, ועצרת ּפסח הרגלים: ּבאמצע ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּתנם
ׁשּכל ללּמד מּכאן? והחג ויֹוםֿהּכּפּורים ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנה
עליו מעלין ּכראּוי, לעני ּופאה ׁשכחה לקט ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּנֹותן
קרּבנֹותיו עליו והקריב ּביתֿהּמקּדׁש ּבנה ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָּכאּלּו

פ"ד).ÊÚz:ּבתֹוכֹו ילקטּו,(פאה והם לפניהם הּנח ְ«¬…ְְְְִִֵֵֶַַ
מהם לאחד לסּיע ל ‡ÌÎÈ‰Ï:ואין '‰ È‡.נאמן ְְְְֵֵֵֶֶַַָ¬ƒ¡…≈∆ֱֶָ

ׂשכר: כגלׁשּלם Úez‰(Î„)תורה ÔBÎÊ.(לב (ר"ה ְֵַָָƒ¿¿»
ּופסּוקי זכרֹונֹות ּפסּוקי לכםזכרֹון לזּכר ׁשֹופרֹות, ְְְְְִִִֵֵֶָָֹ

איל: ּתחּתיו ׁשּקרב יצחק, Ìz˜‰Â(Î‰)עקדת ְְֲִִֵֶַַַַָָָ¿ƒ¿«¿∆
‰M‡.:'הּפקּודים ּב'חּמׁש האמּורים הּמּוספים ƒ∆ְְֲִִִַַַָָֻ
כו ׁשּבּתֹורה.‡C(ÊÎ)תורה ו'רּקין' 'אכין' ּכל «ְִִֶַַַָָ

לׁשאינם מכּפר ואינֹו לּׁשבים הּוא מכּפר - ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָמעּוטין
כחׁשבים: אֹומר.Èz„‡‰Â(Ï)תורה ׁשהּוא לפי ִָ¿«¬«¿ƒְִֵֶ
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עֹוד עּמי עּכבּו מּכם, ּבבּקׁשה ּבני, אמר: ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלהּפטר,

ּפרדתכם עלי קׁשה אחד, Ú„‰:יֹום ˙‡ÏÓÏ. ְְֵֶֶַַָָָָ»¿∆∆¬…»
ׁש לכם, עבֹודה ׁשהיא מלאכה ּתעׂשּוה,אפּלּו לא אם ְֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹ

ּבּדבר ּכיס חסרֹון ˙eNÚ:יׁש ‡Ï.ׁשל חּלֹו אף יכֹול ְִֵֶַָָ…«¬ֶַָֻ
לֹומר: ּתלמּוד עבֹודה? ּבמלאכת אסּור יהא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָמֹועד

ÁÓe‰(ÊÏ)"הוא": ‰ÏÚ.(מד מנחת(מנחות ִ…»ƒ¿»ְִַ

העֹולה עם הּקרבה BÓBÈa:נסכים ÌBÈ c.חק ְְִִֵַָָָָ¿«¿ֹ
הּפקּודים' ּב'חּמׁש BÓBÈaÌBÈ:הּקצּוב c.אם הא ְְִַַַָֻ¿«¿ִָ

קרּבנֹו: ּבטל יֹומֹו, לחעבר MÓÁa‰(ËÏ)תורה C‡ ְֵַָָָָ««¬ƒ»
ebÁz ...ÌBÈ NÚ.יכֹול לחגיגה. ׁשלמים קרּבן »»»…ְְֲִִַַָָָָ

ויׁש הֹואיל ,"א" לֹומר: ּתלמּוד הּׁשּבת? את ְְְִִֵֶֶַַַַַָּתדחה
ׁשבעה ּכל ּתׁשלּומין ‡˙ez‡˙:לּה Ìt‡a ְְִִַָָָ¿»¿¿∆∆¿«

‡‰..אסיפה ּבזמן ּבא זה, ׁשביעי חדׁש ׁשּיהא »»∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹ
העּבּור, אין ׁשאם הּׁשנים, את לעּבר ׁשּנצטּוּו ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּכאן

החרף אֹו הּקיץ ּבאמצע ׁשהּוא .ebÁz:ּפעמים ְְְִִֶֶֶַַַַָֹ»…
חגיגה ÌÈÓÈ:ׁשלמי ˙Ú.(י הביא(חגיגה לא אם ְֲִֵַָƒ¿«»ƒִִֵֹ

ׁשבעה? ּכל מביאן יהא יכֹול ּבזה. יביא ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָּבזה,
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ולא ּבמׁשמע אחד יֹום אתֹו, וחּגתם לֹומר: ְְְְְֶֶַַַַָָֹֹֹּתלמּוד

לתׁשלּומין: "ׁשבעה"? נאמר ולּמה Èt(Ó)יֹותר. ְְְְֱִִֵֶַַָָָ¿ƒ
„‰ Ú.(לד ׁשוה(סוכה ּופריֹו עצֹו ׁשּטעם :עץ ≈»»ְִֵֵֶֶַַָ

„‰.אתרֹוג וזהּו לׁשנה מּׁשנה ּבאילנֹו tk˙:הּדר »»ְְְְִִֶֶַָָָָָָ«…
ÌÈÓz.ו אחת:חסר אּלא ׁשאינּה לּמד Ú"ו; ¿»ƒִֵֵֵֶֶַַָָָָ«¬«

˙ÚÚ.וזהּו וכחבלים, ּכעבֹותֹות קלּועים ׁשענפיו ≈»…ְְְֲֲֲִִֶֶַַָָָ
קליעה: ּכמין העׂשּוי מאהדס .‰‡ÁÊ(Ó)תורה ְְֲִִֶַָָ»∆¿»

אזרח הּגרים:(ת"כ).Ï‡Èa:זה את לרּבֹות ְֶֶָ¿ƒ¿»≈ְִֵֶַַ
(‚Ó)ÈzLB‰ ˙Bk Èk.(יא כבֹוד:(סוכה ענני ƒ«À«¿ƒְֵַָ

מד Ï‡È()תורה Èa˙‡ .מצות ּפרׁשת זֹו «∆¿≈ƒ¿»≈ְִַַָָ
על אּלא נאמרה לא ּתצּוה" "ואּתה ּופרׁשת ְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנרֹות;

וכן הּמנֹורה, צר לפרׁש הּמׁשּכן, מלאכת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹסדר
ּכ על יׂשראל ּבני את לצּוֹות סֹופ ואּתה, :מׁשמע; ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

CÊ ˙ÈÊ ÔÓL.:הּזית מן יֹוצאים ׁשמנים ׁשלׁשה ∆∆«ƒ»ְְְִִִִַַָָֹ
ּבמנחֹות מפרׁשים והן ,"ז" קרּוי כו)הראׁשֹון (דף ְְְִִִֵַָָָָֹ

ּכהנים עֹולת.ÈÓz„:ּובתֹורת ּכמֹו ללילה, מּלילה ְֲִַֹ»ƒְְְְִַַַָָ
ליֹום: מּיֹום אּלא ׁשאינּה ‰Ú„˙(‚)ּתמיד ˙ÎÏ. ְִִֵֶֶָָָ¿»…∆»≈À

"עדּות". קרּוי ׁשהּוא הארֹון ת"כ)ׁשּלפני כב. (שבת ְִֵֵֶֶָָָ
ּבאי לכל עדּות ׁשהּוא מערבי, נר על ּדרׁשּו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָורּבֹותינּו
ׁשמן ּבּה ׁשנֹותן ּביׂשראל, ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָעֹולם

היהּכ ּובּה מתחיל היה ּומּמּנה חברֹותיה, מּדת ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ
˜a:מסּים „Ú ÚÓ Ô‰‡ B˙‡ CÚÈ.(ת"כ) ְֵַ«¬……«¬…≈∆∆«…∆
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הּלילה, ּכל למּדת הראּויה עריכה אֹותֹו ְְְֲֲִִַַַַָָָָָֹיער
אף ּכדאי והן ונר, נר לכל לג חצי חכמים: ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹוׁשערּו
להם: הקּבעה זֹו ּומּדה טבת, ּתקּופת ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָֻללילי

(„)‰‰‰ ‰‰.ּדבר טהֹור. זהב ׁשהיא «¿…»«¿…»ִֶָָָָָ
ּומדּׁשנּה ׁשּמטהרּה מנֹורה, ׁשל טהרּה על ְְְְֲֳֵֶֶַַַַָָָָָאחר:

האפר: מן הּתחּלה ‰ÎÚ˙(Â)תורה LL.ׁשׁש ְִִֵֶָָ≈««¬»∆ֵ
האחת הּמערכה ‰‰:חּלֹות ÔÁÏ‰.זהב ׁשל ֲַַַַַָָָ«À¿»«»…ֶָָ

יהיּו ׁשּלא ׁשלחן, ׁשל טהרֹו על אחר: ּדבר ְְֳִֵֶֶַַָָָָָֹֻטהֹור.
הּׁשלחן ּגּבי מעל הּלחם את מגּביהין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻהּסניפין

ת"כ) צ"ו. ÎÚ‰ÏÚ˙(Ê):(מנחות z˙Â.ּכל על ¿»«»«««¬∆∆ַָ
מלא לבֹונה ּבזיכי ׁשני היּו הּמערכֹות מּׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹאחת

אחת לכל הּזאת.È‰Â˙‰:קמץ ÌÁlÏ:הּלבֹונה ְֶַַָֹ¿»¿»ְַַָֹ«∆∆
‰Ê‡Ï.אּלא ּכלּום, לגבּה הּלחם מן ׁשאין ¿«¿»»ְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

וׁשּבת ׁשּבת ּבכל אֹותֹו ּכׁשּמסּלקין נקטרת ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהּלבֹונה

למעלה, נזּכר הּוא ׁשעלֿידּה לּלחם, לזּכרֹון ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוהיא
לּמנחה: אזּכרה ׁשהּוא חּכּקמץ .È‰Â˙‰(Ë)תורה ְְִֶֶַַַָָָֹ¿»¿»

ּבכלל הּתבּואה מן הּבא ּדבר ׁשּכל הּזאת, ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹהּמנחה
היא לׁשֹון.e‰ÏÎ‡Â:מנחה ׁשהּוא הּלחם, על מּוסב ְִִָ«¬»Àְֶֶֶַַָ

ÈÏ‡È˙(È)זכר: ‰‡Ôa ‡Â.(ת"כ)מהיכן ָָ«≈≈∆ƒ»ƒ¿¿≈ƒֵֵָ
ּברכיה רּבי יצא, מעֹולמֹו אֹומר: לוי רּבי ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיצא?
"ּביֹום ואמר: לגלג יצא; ׁשּלמעלה מּפרׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָאֹומר:
ּבכל חּמה ּפת לאכל הּמל ּדר יערכּנּו", ְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשּבת
ּבתמיהה. ימים"? ּתׁשעה ׁשל צֹוננת ּפת ׁשּמא ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָיֹום,
מחּיב: יצא מׁשה ׁשל ּדינֹו מּבית אמרה: ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻּומתניתא
ּטיב מה לֹו: אמרּו ּדן, מחנה ּבתֹו אהלֹו לּטע ְְְֲֳִִֵַַַָָָָּבא

לֹו: אמרּו אני! ּדן מּבני להם: אמר (במדברלכאן? ְְְֲִִֵֶַָָָָָ
ּכתיב.ב) אבתם" לבית באתת עלּֿדגלֹו "איׁש :ְְְְֲִִִֵַָֹֹֹ

וגּדף עמד מחּיב; ויצא מׁשה ׁשל ּדינֹו לבית :נכנס ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
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הּלילה, ּכל למּדת הראּויה עריכה אֹותֹו ְְְֲֲִִַַַַָָָָָֹיער
אף ּכדאי והן ונר, נר לכל לג חצי חכמים: ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹוׁשערּו
להם: הקּבעה זֹו ּומּדה טבת, ּתקּופת ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָֻללילי

(„)‰‰‰ ‰‰.ּדבר טהֹור. זהב ׁשהיא «¿…»«¿…»ִֶָָָָָ
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האפר: מן הּתחּלה ‰ÎÚ˙(Â)תורה LL.ׁשׁש ְִִֵֶָָ≈««¬»∆ֵ
האחת הּמערכה ‰‰:חּלֹות ÔÁÏ‰.זהב ׁשל ֲַַַַַָָָ«À¿»«»…ֶָָ

יהיּו ׁשּלא ׁשלחן, ׁשל טהרֹו על אחר: ּדבר ְְֳִֵֶֶַַָָָָָֹֻטהֹור.
הּׁשלחן ּגּבי מעל הּלחם את מגּביהין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻהּסניפין

ת"כ) צ"ו. ÎÚ‰ÏÚ˙(Ê):(מנחות z˙Â.ּכל על ¿»«»«««¬∆∆ַָ
מלא לבֹונה ּבזיכי ׁשני היּו הּמערכֹות מּׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹאחת

אחת לכל הּזאת.È‰Â˙‰:קמץ ÌÁlÏ:הּלבֹונה ְֶַַָֹ¿»¿»ְַַָֹ«∆∆
‰Ê‡Ï.אּלא ּכלּום, לגבּה הּלחם מן ׁשאין ¿«¿»»ְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

וׁשּבת ׁשּבת ּבכל אֹותֹו ּכׁשּמסּלקין נקטרת ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהּלבֹונה

למעלה, נזּכר הּוא ׁשעלֿידּה לּלחם, לזּכרֹון ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוהיא
לּמנחה: אזּכרה ׁשהּוא חּכּקמץ .È‰Â˙‰(Ë)תורה ְְִֶֶַַַָָָֹ¿»¿»

ּבכלל הּתבּואה מן הּבא ּדבר ׁשּכל הּזאת, ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹהּמנחה
היא לׁשֹון.e‰ÏÎ‡Â:מנחה ׁשהּוא הּלחם, על מּוסב ְִִָ«¬»Àְֶֶֶַַָ

ÈÏ‡È˙(È)זכר: ‰‡Ôa ‡Â.(ת"כ)מהיכן ָָ«≈≈∆ƒ»ƒ¿¿≈ƒֵֵָ
ּברכיה רּבי יצא, מעֹולמֹו אֹומר: לוי רּבי ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיצא?
"ּביֹום ואמר: לגלג יצא; ׁשּלמעלה מּפרׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָאֹומר:
ּבכל חּמה ּפת לאכל הּמל ּדר יערכּנּו", ְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשּבת
ּבתמיהה. ימים"? ּתׁשעה ׁשל צֹוננת ּפת ׁשּמא ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָיֹום,
מחּיב: יצא מׁשה ׁשל ּדינֹו מּבית אמרה: ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻּומתניתא
ּטיב מה לֹו: אמרּו ּדן, מחנה ּבתֹו אהלֹו לּטע ְְְֲֳִִֵַַַָָָָּבא

לֹו: אמרּו אני! ּדן מּבני להם: אמר (במדברלכאן? ְְְֲִִֵֶַָָָָָ
ּכתיב.ב) אבתם" לבית באתת עלּֿדגלֹו "איׁש :ְְְְֲִִִֵַָֹֹֹ

וגּדף עמד מחּיב; ויצא מׁשה ׁשל ּדינֹו לבית :נכנס ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
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Ê‡Â ‡ÓL ˙È Ï‡È ˙ ‡˙‡ƒ¿»«ƒ¿»≈»¿»¿«¿≈
ÌeLÂ ‰LÓ ˙ÂÏ d˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»≈¿»…∆¿
‡ËLÏ È ˙a ˙ÈÓÏL dn‡ƒ≈¿…ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:Ô„„יב‡hÓ ˙Èa È‰B‡Â ¿»¿«¿ƒ¿≈«¿»
˙Ê ÏÚ ÔB‰Ï L˙È „Ú«¿ƒ¿»«¿«¿≈«

:ÈÈ„ ‡ÓÈÓיגÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ≈¿»«¿»«ƒ¿»ƒ
:ÓÈÓÏ ‰LÓידÊ‡ ˙È ‡ …∆¿≈»«≈»¿«¿≈

È Ïk ÔeÓÈÂ ‡˙ÈLÓÏ ‡aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ
dLÈ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È eÚÓL¿»»¿≈«≈≈

:‡Lk Ïk d˙È ÔeÓÈÂטוÌÚÂ ¿ƒ¿¿»≈»¿ƒ¿»¿ƒ
 ÓÈÓÏ ÏlÓ Ï‡È Èa¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«
ÏaÈÂ d‰Ï‡ Ì„ ÊÈ È ¿«ƒ«¿≈√»¡»≈ƒ«≈

:dBÁטזÈÈ„ ‡ÓL L È„Â ≈¿ƒ»≈¿»«¿»
da ÔeÓÈ ÌÓ ÏË˙È ‡ÏË˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈
‡ÈÈk ‡Bik ‡Lk Ïk»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«ƒ»

:ÏË˙È ‡ÓL d˙eLaיז ¿»»≈¿»ƒ¿¿≈
‡L Ïk ÏBËÈ È‡ e¿«¬≈ƒ¿»«¿»
:ÏË˙È ‡ÏË˙È ‡L‡„«¬»»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dpÓlLÈיח ‡ÈÚa L ÏBËÈ„e¿ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿ƒ«


ÈÓ LÈ‡ŒÔa.מׁשה ׁשהרג הּמצרי Èa:הּוא B˙a ∆ƒƒ¿ƒְִִֶֶַַָֹ¿¿≈

Ï‡È.ׁשּנתּגּיר Ána‰:מלּמד epiÂ.עסקי על ƒ¿»≈ְְִֵֵֶַַ«ƒ»««¬∆ְִֵַ
‰ÈÏ‡i:הּמחנה LÈ‡Â.ּבֹו ׁשּמחה ׁשּכנגּדֹו, זה ֲֶַַ¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒְְִֶֶֶֶָ

אהלֹו: "ּופרׁש",.iÂ(È‡)מּטע ּכתרּגּומֹו: ֳִַָ«ƒ…ְְֵַָ
פז) ׁשם(סנהדרין והּוא וגּדף, המיחד ׁשם ְְְִֵֵֵֶַַָָֻׁשּנקב

מּסיני ׁשּׁשמע Œ˙a:המפרׁש ˙ÈÓÏL Bn‡ ÌLÂ ְִִֶַַַָָֹ¿≈ƒ¿…ƒ«
È.ׁשל לזֹו,ׁשבחן הּכתּוב ׁשּפרסמּה יׂשראל ƒ¿ƒְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

זֹונה היתה לבּדּה ׁשהיא ּדהות.ÈÓÏL˙:לֹומר ְְִֶַַָָָָ¿…ƒֲַָ
עליכֹון'! 'ׁשלם ,'על 'ׁשלם ,'על 'ׁשלם ְְְְְֲֲֲֵַָָָָָָּפטּפטה:

הּכל ּבׁשלֹום ׁשֹואלת ּבדברים, .ÈŒ˙a:מפטּפטת ְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹ«ƒ¿ƒ
קלקלה לפיכ אדם, ּכל עם מדּברת היתה, :ּדּברנית ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָ

Ô„Œ‰hÓÏ.ּגנאי לֹו, ּגנאי ּגֹורם ׁשהרׁשע מּגיד ¿«≈»ְְִֵֶַַַָָָ
ּבֹו ּכּיֹוצא לׁשבטֹו. ּגנאי לא)לאביו, :(שמות ְְְְִִֵַַָ

ׁשבח לֹו, ׁשבח למּטהֿדן", אחיסמ ּבן ְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָ"אהליאב
לׁשבטֹו: ׁשבח ולא.e‰ÁÈpiÂ(È)לאביו, לבּדֹו ְְְִִֶַָ««ƒÀְְַֹ

אחד; ּבפרק היּו ׁשּׁשניהם עּמֹו, מקֹוׁשׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָהּניחּו

עה) ּבמיתה,(סנהדרין ׁשהמקֹוׁשׁש היּו ְְְְִִֵֶַָָויֹודעים
לא)ׁשּנאמר לא(שמות אבל יּומת", מֹות "מחּלליה : ְְֱֲֶֶֶַַָָָֹ

נאמר לכ מיתה, ּבאיזֹו להם לד)ּפרׁש טו :(במדבר ְְֱִֵֶֶַַָָָֹ
הּוא ּבמקּלל אבל לֹו"; מהּֿיעׂשה פרׁש לא ְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹ"ּכי
חּיב אם יֹודעים היּו ׁשּלא להם", "לפרׁש ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹאֹומר:

לאו: אם יגמיתה העדים.‰ÌÈÚÓM(È„)תורה :אּלּו ִִָָ«…¿ƒִֵֵָ
Ïk.הּדּינים את לֹו:.‡˙Ì‰È„ÈŒ:להביא אֹומרים »ְִִֶַַָָ∆¿≈∆ְִ

ׁשאּתה ,ּבמיתת נענׁשים אנּו ואין ,ּבראׁש ּדמ'ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָֹ
!'ל העדה,(ת"כ).Ú‰ŒÏk„‰:ּגרמּת ּכל ּבמעמד ְְַָָ»»≈»ְֲֵַַָָָ

ּכמֹותֹו: אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו Â‡(ÂË)מּכאן ְְִֶֶָָָ¿»»
B‡ËÁ.:התראה ּכׁשאין ÌL(ÊË)ּבכרת, Â. ∆¿ְְְֵֵֶַָָָ¿…≈≈

ּבכּנּוי המקּלל ולא הּׁשם את ׁשּיפרׁש עד חּיב :אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
Â.ּכמֹו קללה, ח)לׁשֹון כג אּקב":(במדבר "מה : ¿…≈ְְְֶָָָֹ
(ÊÈ)‰kÈ Èk LÈ‡Â.ׁשּנאמר יב)לפי כא :(שמות ¿ƒƒ«∆ְֱִֶֶַ

האיׁש, את ׁשהרג אּלא לי אין וגֹו'", איׁש ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ"מּכה
אדם": "ּכלֿנפׁש לֹומר: ּתלמּוד מּנין? וקטן ְְִִִֶֶַַַָָָָָָאּׁשה
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:‡LÙ Ï ‡LÙיטÈ‡ ‚e «¿»¬««¿»¿«¬≈
„ È„ ‡Ók a ‡ÓeÓ ÔÈƒ≈»¿«¿≈¿»ƒ¬«

:Ï „˙È ÔkכÏ ‡ ≈ƒ¿¬∆≈«¿»√«
Ï ‡pL ‡È Ï ‡È ‡«¿»≈»√«≈»ƒ»√«
‡L‡a ‡ÓeÓ ÔÈ È„ ‡Ók ‡pLƒ»¿»ƒƒ≈»«¬»»

:a ‰È˙È ÔkכאÏBË˜È„e ≈ƒ¿¿∆≈¿ƒ¿
‡L‡ ÏBË˜È„e pÓLÈ ‡Èa¿ƒ»¿«¿ƒ«¿ƒ¿¬»»

:ÏË˜˙ÈכבÔBÎÏ È‰È ‡„ ‡È ƒ¿¿≈ƒ»¬»¿≈¿
ÈÈ ‡‡ È‡ È‰È ‡ÈÈÎ ‡B‚k¿ƒ»¿«ƒ»¿≈¬≈¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡כגÈa Ì ‰LÓ ÏÈÓe ¡»¬«ƒ…∆ƒ¿≈
‡aÓÏ ‡ ˙È e˜È‡ Ï‡Èƒ¿»≈¿«ƒ»¿«¿≈¿ƒ»»
Èe ‡‡ ˙È eÓ‚e ‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈«¿»¿≈
˙È ÈÈ „È È„ ‡Ók e„ Ï‡Èƒ¿»≈¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

Ù Ù Ù :‰LÓ…∆


יח Ba(Î)תורה Ô˙pÈ Ôk.ׁשאינֹו רּבֹותינּו ּפרׁשּו ≈ƒ»∆ְֵֵֵֶַ

אֹותֹו ׁשמין ממֹון; ּתׁשלּומי אּלא מּמׁש, מּום ְְִִֵֶַַַָָָָנתינת
הּנתּון ּדבר - 'נתינה' לׁשֹון ּבֹו ּכתיב לכ ְְְְְִִֶֶַָָָָָּכעבד,

ליד: pÓLÈ‰(Î‡)מּיד ‰Ó‰ ‰kÓe.למעלה ְִָָ«≈¿≈»¿«¿∆»ְְַָ
חּבּורה ּבּה ּבעֹוׂשה ּדּבר וכאן ּבהמה ּבהֹורג :ּדּבר ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

˙ÓeÈ Ì„‡ ‰kÓe.ּבֹו עׂשה אּלא הרגֹו לא אפּלּו «≈»»»ֲֲִֶָָָָֹ
ואּמֹו אביו ּובמּכה "נפׁש". ּכאן נאמר ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹחּבּורה,
ּמּכה מה ּבהמה: למּכה להּקיׁשֹו ּובא הּכתּוב, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָּדּבר
ּפרט מחּיים, ואּמֹו, אביו מּכה אף מחּיים, ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבהמה,

לאחר ׁשהמקּללֹו ׁשּמצינּו לפי מיתה: אחר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָלמּכה
ּומה ׁשּפטּור; ּבּמּכה, לֹומר הצר חּיב, ְִֶֶַַַַַַָָָֻמיתה
ּתׁשלּומין, אין חבלה אין ׁשאם ּבחּבלה, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבבהמה
ּבהם ׁשּיעׂשה עד חּיב אינֹו ואּמֹו אביו מּכה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף

‡ÌÎÈ‰Ï(Î)חּבּורה: ‰ È‡.;ּכּלכם אלהי ַָ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶֹֻ
ׁשמי מיחד אני ּכ עליכם, ׁשמי מיחד ׁשאני ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּכׁשם

הּגרים: e(Î‚)על Ï‡È Èe.הּמצוה ּכל ִֵַַ¿≈ƒ¿»≈»ְִַָָ
רגימה ּדחּיה, אחר: ּבמקֹום ּבסקילה ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָהאמּורה

אמור פרשת חסלת ְִָּותלּיה:
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ÈÈ ‡‡ È‡ È‰È ‡ÈÈÎ ‡B‚k¿ƒ»¿«ƒ»¿≈¬≈¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡כגÈa Ì ‰LÓ ÏÈÓe ¡»¬«ƒ…∆ƒ¿≈
‡aÓÏ ‡ ˙È e˜È‡ Ï‡Èƒ¿»≈¿«ƒ»¿«¿≈¿ƒ»»
Èe ‡‡ ˙È eÓ‚e ‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈«¿»¿≈
˙È ÈÈ „È È„ ‡Ók e„ Ï‡Èƒ¿»≈¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

Ù Ù Ù :‰LÓ…∆


יח Ba(Î)תורה Ô˙pÈ Ôk.ׁשאינֹו רּבֹותינּו ּפרׁשּו ≈ƒ»∆ְֵֵֵֶַ

אֹותֹו ׁשמין ממֹון; ּתׁשלּומי אּלא מּמׁש, מּום ְְִִֵֶַַַָָָָנתינת
הּנתּון ּדבר - 'נתינה' לׁשֹון ּבֹו ּכתיב לכ ְְְְְִִֶֶַָָָָָּכעבד,

ליד: pÓLÈ‰(Î‡)מּיד ‰Ó‰ ‰kÓe.למעלה ְִָָ«≈¿≈»¿«¿∆»ְְַָ
חּבּורה ּבּה ּבעֹוׂשה ּדּבר וכאן ּבהמה ּבהֹורג :ּדּבר ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

˙ÓeÈ Ì„‡ ‰kÓe.ּבֹו עׂשה אּלא הרגֹו לא אפּלּו «≈»»»ֲֲִֶָָָָֹ
ואּמֹו אביו ּובמּכה "נפׁש". ּכאן נאמר ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹחּבּורה,
ּמּכה מה ּבהמה: למּכה להּקיׁשֹו ּובא הּכתּוב, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָּדּבר
ּפרט מחּיים, ואּמֹו, אביו מּכה אף מחּיים, ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבהמה,

לאחר ׁשהמקּללֹו ׁשּמצינּו לפי מיתה: אחר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָלמּכה
ּומה ׁשּפטּור; ּבּמּכה, לֹומר הצר חּיב, ְִֶֶַַַַַַָָָֻמיתה
ּתׁשלּומין, אין חבלה אין ׁשאם ּבחּבלה, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבבהמה
ּבהם ׁשּיעׂשה עד חּיב אינֹו ואּמֹו אביו מּכה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף

‡ÌÎÈ‰Ï(Î)חּבּורה: ‰ È‡.;ּכּלכם אלהי ַָ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶֹֻ
ׁשמי מיחד אני ּכ עליכם, ׁשמי מיחד ׁשאני ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּכׁשם

הּגרים: e(Î‚)על Ï‡È Èe.הּמצוה ּכל ִֵַַ¿≈ƒ¿»≈»ְִַָָ
רגימה ּדחּיה, אחר: ּבמקֹום ּבסקילה ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָהאמּורה

אמור פרשת חסלת ְִָּותלּיה:
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אייר תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו ע"י הרה"ח אי"א נו"נ עוסק' בצ"צ מוהרש"ז שי' העכט, ויהי רצון שכפסק' 

תורתנו הק' תורת חיים, אשר הפסק' שלה הוא גם כן נתינת כח להתנהג באופן כזה )שהרי אין מבקשים 

נותנים הכחות המתאימים טרם שמודיעים ע"ד הפסק(, הנה יעלה בקדש הן  ולכן  אלא לפי כח האדם, 

ובפרט  לו,  כל המוסיף מוסיפין  רז"ל  בו הבטחת  ותקויים  ביתו שיחיו,  בני  וכל  והן במצות הוא  בתורה 

שנכנסו לדירה חדשה, הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' משנה מקום שמנה מזל לטובה ולברכה הן בגשמיות והן 

ברוחניות...

בברכה.



לוח זמנים לשבוע פרשת אמור בערים שונות בעולם קצ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:595:538:458:419:179:1410:2410:2219:1919:2319:4419:4819:0219:58באר שבע )ק(

5:565:508:438:399:159:1110:2310:2019:2019:2519:4619:5018:5420:01חיפה )ק(

5:555:498:438:399:149:1110:2210:1919:2019:2419:4519:4918:4319:58ירושלים )ק(

5:595:538:448:419:179:1410:2410:2219:1919:2419:4419:4919:0320:00תל אביב )ק(

5:425:328:448:389:169:1010:2810:2420:0320:1220:3520:4519:5221:01אוסטריה וינה )ק(

6:526:579:019:039:339:3510:2810:2917:4417:3718:1018:0317:2018:14אוסטרליה מלבורן )ח(

5:505:418:488:439:219:1610:3210:2920:0020:0820:3120:4019:4920:44אוקראינה אודסה )ק(

5:285:188:298:239:018:5610:1410:0919:4819:5720:2020:3019:3720:34אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:505:398:528:469:259:1910:3810:3420:1720:2720:5121:0120:0721:05אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:415:308:458:399:179:1110:3010:2620:1120:2120:4520:5520:0120:59אוקראינה קייב )ק(

5:185:078:198:138:508:4510:039:5919:3619:4520:0820:1819:2620:22אוקראינה דונייצק )ק(

6:186:099:169:119:489:4310:5910:5520:2520:3320:5521:0420:1321:19איטליה מילאנו )ק(

6:016:008:348:349:049:0410:0710:0618:2318:2218:4418:4318:0418:47אקוואדור קיטו )ח(

7:227:279:329:3410:0510:0711:0011:0118:2018:1418:4518:3917:5718:50ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:208:2610:2810:3110:5911:0211:5411:5519:0518:5719:3219:2518:4119:29ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:136:059:049:009:379:3310:4610:4319:5620:0220:2420:3019:4320:34ארה״ב בולטימור )ק(

5:595:518:538:489:259:2010:3410:3119:5019:5620:1820:2419:3720:37ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:005:528:538:489:259:2110:3510:3219:4919:5520:1720:2419:3620:37ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:326:249:289:239:599:5511:1011:0620:2920:3620:5821:0520:1721:18ארה״ב דטרויט )ק(

6:416:369:269:239:589:5511:0511:0319:5720:0120:2220:2619:4320:36ארה״ב היוסטן )ק(

6:066:008:558:519:279:2310:3510:3219:3619:4120:0220:0719:2220:17ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:466:429:289:2510:019:5811:0711:0519:5119:5420:1520:1819:3620:28ארה״ב מיאמי )ק(

5:555:478:488:439:219:1610:3010:2719:4519:5120:1320:2019:3220:34ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:505:428:468:429:179:1310:2810:2419:4719:5420:1620:2319:3520:35ארה״ב שיקאגו )ק(

6:346:359:019:019:309:3010:3010:3018:2718:2418:4918:4618:0718:50בוליביה לא פאס )ח(

6:256:139:289:2210:019:5411:1411:1020:5721:0721:3121:4220:4722:02בלגיה אנטוורפן )ק(

6:256:139:299:2310:019:5511:1411:1020:5721:0721:3121:4220:4722:01בלגיה בריסל )ק(

5:275:138:378:309:099:0110:2410:1920:2220:3421:0021:1320:1421:17בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:196:228:388:399:109:1110:0810:0817:4917:4518:1218:0817:2718:15ברזיל ס.פאולו )ח(

6:056:078:248:258:568:569:549:5417:3617:3217:5917:5517:1518:02ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:405:288:468:409:179:1110:3110:2720:1720:2720:5221:0320:0821:22בריטניה לונדון )ק(

5:445:318:528:459:249:1710:3810:3320:3120:4221:0821:2020:2221:41בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:445:328:518:449:239:1610:3710:3220:2520:3621:0121:1220:1621:16גרמניה ברלין )ק(

6:085:579:139:079:449:3810:5710:5320:3920:4921:1321:2320:2921:27גרמניה פרנקפורט )ק(

6:136:098:508:489:239:2010:2710:2619:0119:0319:2319:2618:4419:30הודו בומביי )ח(

6:076:048:468:449:189:1610:2310:2118:5819:0019:2019:2318:4119:27הודו פונה )ח(

5:345:248:348:299:069:0110:1810:1419:5019:5820:2120:3019:3920:34הונגריה בודפשט )ק(

6:086:009:018:569:339:2910:4310:4019:5720:0320:2520:3219:4420:36טורקיה איסטנבול )ק(

6:346:269:249:209:569:5211:0511:0220:1320:1820:4020:4620:0020:50יוון אתונה )ק(

5:575:478:558:509:289:2310:4010:3620:0920:1720:4020:4919:5720:53מולדובה קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת אמור 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
7:047:009:479:4510:1710:1510:2310:2120:0520:0720:2820:3019:4920:34מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:127:199:159:189:479:5010:4110:4217:4317:3418:1118:0217:1618:06ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:245:198:108:078:418:389:489:4618:4018:4319:0419:0818:2519:12נפאל קטמנדו )ח(

6:566:549:249:239:579:5610:5910:5819:1019:0919:3119:3018:5119:34סינגפור סינגפור )ח(

5:145:018:208:148:528:4510:0610:0119:5520:0620:3020:4219:4620:46פולין ורשא )ק(

6:126:138:348:349:079:0710:0710:0618:0017:5718:2218:1917:4018:23פרו לימה )ח(

6:346:259:339:2810:059:5911:1611:1220:4420:5221:1421:2320:3221:37צרפת ליאון )ק(

6:376:279:399:3410:1110:0511:2411:2021:0121:1021:3321:4320:5022:00צרפת פריז )ק(

5:395:388:158:148:458:449:489:4718:0918:0918:3118:3117:5118:35קולומביה בוגוטה )ח(

6:156:069:129:079:439:3810:5410:5120:1720:2420:4620:5420:0521:07קנדה טורונטו )ק(

5:485:398:468:419:189:1310:3010:2619:5720:0420:2720:3519:4520:51קנדה מונטריאול )ק(

6:015:548:478:439:209:1610:2810:2519:2719:3119:5219:5819:1320:02קפריסין לרנקה )ק(

5:555:429:099:019:409:3210:5610:5121:0121:1321:4021:5320:5322:15רוסיה מוסקבה )ק(

6:136:039:129:069:449:3910:5610:5220:2620:3420:5721:0620:1521:10רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

6:156:059:169:119:489:4211:0010:5620:3320:4221:0521:1420:2221:29שוייץ ציריך )ק(

5:575:548:328:309:049:0210:0810:0718:3518:3618:5718:5818:1819:02תאילנד 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
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל ה' ט"ו בו שעה 10 עם 17 דקות
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