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‰Á‰‰ÂÓ È˙Ï
Ì‡ונתּתי ּגֹו' ּתׁשמרּו מצֹותי ואת ּתלכּו ּבחּקֹותי ƒְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֻ

יּתן הּׂשדה ועץ יבּולּה הארץ ונתנה ּבעּתם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּגׁשמיכם
לׁשֹון1ּפריֹו הּוא אם ׁשּתיבת הּפׁשּוט הּפירּוׁש הּנה . ְְִִִֵֵֵֶַַַָ

ונתּתי אזי ּגֹו' ּתלכּו ּבחּקֹותי ׁשּכאׁשר ּדהיינּו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָֻּתנאי,
איתא ּבּמדרׁש אמנם ּבעּתם. ּתיבת2ּגׁשמיכם ּבפירּוׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּקׁשה, לׁשֹון ׁשהּוא לי.3אם ׁשֹומע עּמי לּו ְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב מה דר על החּיים4והּוא את לפני נתּתי ראה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבחירה ׁשּיׁשנּה ּבחּיים, ּובחרּת ּומסּים ּגֹו', הּטֹוב ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואת
ׁשּיבחֹור מלמעלה ּבּקׁשה זה על יׁש מקֹום, מּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָחפׁשית,
ּתלכּו, ּבחּקֹותי אם ׁשּכתּוב ּבמה ּגם הּוא וכן ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻּבחּיים,
וכּו', ּבחּקֹותי ההליכה ׁשּתהיה מלמעלה ּבּקׁשה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּזֹוהי
ׁשּיׁש וסּיּוע ּכח נתינת ּגם היא ׁשּמלמעלה הּבּקׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹוהרי
ואת ּתלכּו דּבחּקֹותי הּבּקׁשה ּכללּות והּנה, מּמׁש. ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבֹו
ידי על הּבֹורא עבֹודת ּכללּות (ׁשּזהּו ּתׁשמרּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָמצֹותי
ּתהיה ׁשהעבֹודה היא, הּמצוֹות) וקּיּום הּתֹורה ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָליּמּוד
ּגזירה חקקּתי חּוקה ּבדר היינּו ּדייקא, דּבחּקֹותי ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּבאֹופן

ׂשכלּיֹות5ּגזרּתי מצֹות ׁשהם ּדמׁשּפטים הּמצוֹות ׁשּגם , ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָ
ּגזירה חקקּתי חּוקה ּבדר קּיּומם יהיה מחּיבם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּׂשכל

ּבחסידּות ּכמבֹואר ּיֹותר, ּובעֹומק העבֹודה6ּגזרּתי. ׁשּכללּות ּבחּקֹותי, ּבפירּוׁש ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבאֹופ (לא להיֹות החקיקה.צרי ּדאֹותּיֹות ּבאֹופן אּלא) הּכתיבה, ּדאֹותּיֹות ן ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

הּואÔÈÚ‰Âב) החקיקה לאֹותּיֹות הּכתיבה אֹותּיֹות ּבין ההפרׁש ּדהּנה, ,7ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
על ּבדיֹו ּבהּכתיבה ּוכמֹו לעצם, ׁשחּוץ מּדבר הם הּכתיבה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאֹותּיֹות
על אֹותם ּכׁשּכֹותבים ּגם ולכן להּקלף, ׁשּמחּוץ מהדיֹו ּבאים ׁשהאֹותּיֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּקלף,
ּדברים ב' ּכמֹו אם ּכי ּגמּור, יחּוד זה אין הּקלף, עם מיּוחדים ונעׂשים הּקלף ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּגּבי
מּוּקף להיֹות צרי אֹות ׁשּכל לדינא ׁשּמצינּו וזהּו ּגמּור. יחּוד זה ׁשאין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּנתאחדּו

רּוחֹותיו מּכל ׁשּתחּתיו,8ּגויל הּקלף עם מיּוחד נעׂשה האֹות ׁשאין ראיה ׁשּמּזה , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
להּקלף צרי היה לא ׁשּתחּתיו, הּקלף עם ּגמּור ּביחּוד מתייחד היה אם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשהרי
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‰Á‰‰ÂÓ È˙Ï
Ì‡ונתּתי ּגֹו' ּתׁשמרּו מצֹותי ואת ּתלכּו ּבחּקֹותי ƒְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֻ

יּתן הּׂשדה ועץ יבּולּה הארץ ונתנה ּבעּתם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּגׁשמיכם
לׁשֹון1ּפריֹו הּוא אם ׁשּתיבת הּפׁשּוט הּפירּוׁש הּנה . ְְִִִֵֵֵֶַַַָ

ונתּתי אזי ּגֹו' ּתלכּו ּבחּקֹותי ׁשּכאׁשר ּדהיינּו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָֻּתנאי,
איתא ּבּמדרׁש אמנם ּבעּתם. ּתיבת2ּגׁשמיכם ּבפירּוׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּקׁשה, לׁשֹון ׁשהּוא לי.3אם ׁשֹומע עּמי לּו ְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב מה דר על החּיים4והּוא את לפני נתּתי ראה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבחירה ׁשּיׁשנּה ּבחּיים, ּובחרּת ּומסּים ּגֹו', הּטֹוב ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואת
ׁשּיבחֹור מלמעלה ּבּקׁשה זה על יׁש מקֹום, מּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָחפׁשית,
ּתלכּו, ּבחּקֹותי אם ׁשּכתּוב ּבמה ּגם הּוא וכן ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻּבחּיים,
וכּו', ּבחּקֹותי ההליכה ׁשּתהיה מלמעלה ּבּקׁשה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּזֹוהי
ׁשּיׁש וסּיּוע ּכח נתינת ּגם היא ׁשּמלמעלה הּבּקׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹוהרי
ואת ּתלכּו דּבחּקֹותי הּבּקׁשה ּכללּות והּנה, מּמׁש. ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבֹו
ידי על הּבֹורא עבֹודת ּכללּות (ׁשּזהּו ּתׁשמרּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָמצֹותי
ּתהיה ׁשהעבֹודה היא, הּמצוֹות) וקּיּום הּתֹורה ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָליּמּוד
ּגזירה חקקּתי חּוקה ּבדר היינּו ּדייקא, דּבחּקֹותי ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּבאֹופן

ׂשכלּיֹות5ּגזרּתי מצֹות ׁשהם ּדמׁשּפטים הּמצוֹות ׁשּגם , ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָ
ּגזירה חקקּתי חּוקה ּבדר קּיּומם יהיה מחּיבם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּׂשכל

ּבחסידּות ּכמבֹואר ּיֹותר, ּובעֹומק העבֹודה6ּגזרּתי. ׁשּכללּות ּבחּקֹותי, ּבפירּוׁש ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבאֹופ (לא להיֹות החקיקה.צרי ּדאֹותּיֹות ּבאֹופן אּלא) הּכתיבה, ּדאֹותּיֹות ן ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

הּואÔÈÚ‰Âב) החקיקה לאֹותּיֹות הּכתיבה אֹותּיֹות ּבין ההפרׁש ּדהּנה, ,7ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
על ּבדיֹו ּבהּכתיבה ּוכמֹו לעצם, ׁשחּוץ מּדבר הם הּכתיבה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאֹותּיֹות
על אֹותם ּכׁשּכֹותבים ּגם ולכן להּקלף, ׁשּמחּוץ מהדיֹו ּבאים ׁשהאֹותּיֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּקלף,
ּדברים ב' ּכמֹו אם ּכי ּגמּור, יחּוד זה אין הּקלף, עם מיּוחדים ונעׂשים הּקלף ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּגּבי
מּוּקף להיֹות צרי אֹות ׁשּכל לדינא ׁשּמצינּו וזהּו ּגמּור. יחּוד זה ׁשאין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּנתאחדּו

רּוחֹותיו מּכל ׁשּתחּתיו,8ּגויל הּקלף עם מיּוחד נעׂשה האֹות ׁשאין ראיה ׁשּמּזה , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
להּקלף צרי היה לא ׁשּתחּתיו, הּקלף עם ּגמּור ּביחּוד מתייחד היה אם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשהרי
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BÈt ÔzÈ ‰„O‰ ıÚÂ ÏeÈ ı‡‰ ‰˙Â ÌzÚa1‰p‰ . ¿ƒ»¿»¿»»»∆¿»¿≈«»∆ƒ≈ƒ¿ƒ≈
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L„na ÌÓ‡ .ÌzÚa ÌÎÈÓLb Èz˙Â ÈÊ‡ 'B eÎÏz È˙wÁa¿À…«≈≈¬«¿»«ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»¿»«ƒ¿»
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ÚeiÂ Ák ˙È˙ Ìb ‡È‰ƒ«¿ƒ«…«¿ƒ«
,‰p‰Â .LnÓ Ba LiL∆≈«»¿ƒ≈
È˙wÁac ‰Lwa‰ ˙eÏÏk¿»««»»∆¿À…«
eÓLz È˙BˆÓ ˙‡Â eÎÏz≈≈¿∆ƒ¿«ƒ¿¿
˙„BÚ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»¬«
„enÏ È„È ÏÚ ‡Ba‰«≈«¿≈ƒ
˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿
‰È‰z ‰„BÚ‰L ,‡È‰ƒ∆»¬»ƒ¿∆
,‡˜Èc È˙wÁac ÔÙB‡a¿∆∆¿À…««¿»
Èz˜˜Á ‰wÁ „a eÈ‰«¿¿∆∆À»»«¿ƒ

ÈzÊb ‰Êb5קבלת בדרך ¿≈»»«¿ƒ
ולמעלה שמים מלכות עול

ודעת ‰Bˆn˙מטעם ÌbL ,∆««ƒ¿
˙BˆÓ Ì‰L ÌÈËtLÓc¿ƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿

ÏÎO‰L ˙BiÏÎNהאנושי ƒ¿ƒ∆«≈∆
ÌiÁÓאב כיבוד מצות כמו ¿«¿»

˜ÌÓeiואם ‰È‰È מצד, לא ƒ¿∆ƒ»
אם כי שבהם, ∆∆¿„aההגיון

ÈzÊb ‰Êb Èz˜˜Á ‰wÁÀ»»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ
אשר וטהרה טומאה הלכות כגון

מן שלמעלה 'חוקים' בבחינת הם

רק הוא קיומם כן ועל השכל

ה' וגזר חקק שכך .מפני

˙e„ÈÁa ‡Bnk ,˙Bi ˜ÓBÚe6˙eÏÏkL ,È˙wÁa LeÙa ¿∆≈«¿»«¬ƒ¿≈¿À…«∆¿»
‡l‡ ,‰È˙k‰ ˙Bi˙B‡c ÔÙB‡a ‡Ï ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰„BÚ‰»¬»¿ƒ»ƒ¿…¿∆¿ƒ«¿ƒ»∆»

‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡c ÔÙB‡a(בארוכה להלן שיבואר .(כפי ¿∆¿ƒ«¬ƒ»
‰È˙k‰ ˙Bi˙B‡ ÔÈa LÙ‰‰ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«∆¿≈≈ƒ«¿ƒ»
‡e‰ ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡Ï7, ¿ƒ«¬ƒ»

Ì‰ ‰È˙k‰ ˙Bi˙B‡L∆ƒ«¿ƒ»≈
BÓÎe ,ÌˆÚÏ ıeÁL cÓƒ»»∆»∆∆¿
ÏÚ BÈ„a ‰È˙k‰a¿«¿ƒ»ƒ¿«
ÌÈ‡a ˙Bi˙B‡‰L ,ÛÏw‰«¿»∆»ƒ»ƒ
,ÛÏw‰Ï ıeÁnL BÈc‰Ó≈«¿∆ƒ¿«¿»
ÌÈ˙BkLk Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«¿∆¿ƒ
ÛÏw‰ Èab ÏÚ Ì˙B‡»««≈«¿»
ÌÚ ÌÈ„Á‡Ó ÌÈNÚÂ¿«¬ƒ¿À»ƒƒ
„eÁ‡ ‰Ê ÔÈ‡ ,ÛÏw‰«¿»≈∆ƒ
' BÓk Ì‡ Èk ,eÓb»ƒƒ¿
ÔÈ‡L e„Á‡˙pL ÌÈc¿»ƒ∆ƒ¿«¬∆≈
e‰ÊÂ .eÓb „eÁ‡ ‰Ê∆ƒ»¿∆
˙B‡ ÏkL ‡È„Ï eÈˆnL∆»ƒ¿ƒ»∆»
ÏÈÂb ÛwÓ ˙BÈ‰Ï È»̂ƒƒ¿À»¿ƒ

ÂÈ˙BÁe[=קלף] ÏkÓ8 ƒ»»
הכתובה, האות של כשרותה

קלף, מוקפת האות בהיות תלויה

שממנו שהדיו משום וזאת

על נוסף דבר הוא האות עשויה

ÔÈ‡Lהקלף ‰È‡ ‰fnL ,∆ƒ∆¿»»∆≈
ÌÚ „Á‡Ó ‰NÚ ˙B‡‰»«¬∆¿À»ƒ
È‰L ,ÂÈzÁzL ÛÏw‰«¿»∆«¿»∆¬≈
„eÁ‡a „Á‡˙Ó ‰È‰ Ì‡ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ
,ÂÈzÁzL ÛÏw‰ ÌÚ eÓb»ƒ«¿»∆«¿»
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ו  

להּקלף צרי אינֹו ׁשּתחּתיו ׁשהּקלף ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשסביבֹו,
זה הרי ׁשסביבֹו, להּקלף ּצרי ׁשהאֹות ּומאחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשסביבֹו,
ׁשּתחּתיו. הּקלף עם מיּוחד אינֹו ׁשהאֹות ּוראיה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהֹוכחה
מּבחּוץ, ּבאים האֹותּיֹות אין החקיקה, ּבאֹותּיֹות ְְֲִִִִִֵַַָָָָָאמנם
על אֹותּיֹות ּבחקיקת ּוכמֹו ּגּופא, מהעצם ּבאים הם ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּדעם והיינּו, האבן, מּגּוף ּבאים ׁשהאֹותּיֹות טֹוב, ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָאבן
ּבפׁשיטּותֹו, האבן אין האֹותּיֹות חקיקת ׁשלאחרי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָהיֹות
הּלזה הּצּיּור מקֹום, מּכל אֹותּיֹות, צּיּור עליו נתּוסף ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאּלא
מה הּוא האֹותּיֹות ּדּציּור ּוביּה, מיניּה ּגּופא, מהאבן ְִִִֵֵֵֶֶַָָָהּוא
ׁשאֹותּיֹות ּב'עבֹודה', יּובן ּכן ּוכמֹו ּבזה. נצטּיר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהעצם
ואֹותּיֹות העבֹודה, עם מיּוחד ׁשאינֹו היינּו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהּכתיבה
ּדהּנה, העבֹודה. עם מיּוחד ׁשּנעׂשה היינּו ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָהחקיקה
עם עֹובדת האלקית ׁשנפׁש מה היא העבֹודה ְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹּכללּות
העבֹודה אֹופן אֹופּנים. ב' יׁש ּובזה הּבהמית, ֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָנפׁש
ולכן העבֹודה, עם מיּוחד ׁשאינֹו הּכתיבה, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּדאֹותּיֹות
עם מיּוחד ׁשאינֹו ּדכיון כּו', המׁשּמר לּדבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָצרי

ׁשּיהיה ׁשּיי הרי ואֹופןהעבֹודה, והפסק. ׁשינּוי ּבּה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
היא עבֹודתֹו ּכאׁשר הּוא, החקיקה ּדאֹותּיֹות ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָָהעבֹודה
ׁשינּוי ּבֹו ׁשאין אמת הּוא האמצעי ּדקו האמצעי, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבקו
ּבכחֹות העבֹודה ּבין ההפרׁש הּוא ּובכללּות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹוהפסק.
הם הּגלּויים ּדכחֹות ּדלּבא, ּדרעּותא להעבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹהּגלּויים
מתלּבׁשת ׁשהּנפׁש אּלא מהּנפׁש, חּוץ לעצמם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָמציאּות
הם הּכחֹות אבל ,יתּבר רצֹונֹו לקּיים ּבכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבהם
היא ּדליּבא ּדרעּותא העבֹודה אמנם לעצמם, ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָמציאּות
ּכן ּוכמֹו מהּנפׁש. חּוץ מציאּות ׁשּום ּכאן ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַּבאֹופן
ּכפי החקיקה ואֹותּיֹות הּכתיבה ּדאֹותּיֹות הענין ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָיּובן
עֹולם עד הם הּכתיבה ּדאֹותּיֹות למעלה, ְְְְִִֵֶַַַָָָׁשהּוא
ׁשאיהּו ּדהגם מציאּות, ׁשל ענין יׁש ׁשם ׁשּגם ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהאצילּות

חד וגרמֹוהי ּדבר9וחּיֹוהי מציאּות ׁשם יׁש מקֹום, מּכל , ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
למעלה הם החקיקה ואֹותּיֹות מיּוחד. ׁשהּוא אּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמה,
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ב).9) (ג, בהקדמה תקו"ז

    
BÈ‡ ÂÈzÁzL ÛÏw‰L BÓk ,BÈL ÛÏw‰Ï Èˆ ‰È‰ ‡Ï…»»»ƒ¿«¿»∆¿ƒ¿∆«¿»∆«¿»≈
ÛÏw‰Ï È ˙B‡‰L Á‡Óe ,BÈL ÛÏw‰Ï È»̂ƒ¿«¿»∆¿ƒ≈««∆»»ƒ¿«¿»
ÌÚ „Á‡Ó BÈ‡ ˙B‡‰L ‰È‡e ‰ÁÎB‰ ‰ È‰ ,BÈL∆¿ƒ¬≈∆»»¿»»∆»≈¿À»ƒ

ÂÈzÁzL ÛÏw‰אין אזי האות, בקצה חור נוצר שאם מובא סת"ם בדיני «¿»∆«¿»
-) בשלימות קלף מוקפת האות

קלף השוליים אין החור שבמקום

פסולה. האות כן ועל חור) אלא

זאת לתקן שכדי הוא והדין

שהחור האות מן קצת מוחקים

המחיקה מקום ובכך בצידה

האות את מקיף הקלף) (גילוי

האות חוזרת ובזה רוחותיה מכל

שהקלף ונמצא כשרה. להיות

זק איננו האות להקלףשתחת וק

הכתובה האות רק אם כי שסביבו

למחוק מצריכים ולכן בדיו,

קלף שיהיה מנת על ממנה מקצת

Bi˙B‡a˙סביבה ÌÓ‡ .»¿»¿ƒ
˙Bi˙B‡‰ ÔÈ‡ ,‰˜È˜Á‰«¬ƒ»≈»ƒ
Ì‰ ‡l‡ ,ıeÁaÓ ÌÈ‡a»ƒƒ«∆»≈
,‡Ùeb ÌˆÚ‰Ó ÌÈ‡a»ƒ≈»∆∆»
ÏÚ ˙Bi˙B‡ ˙˜È˜Áa BÓÎe¿«¬ƒ«ƒ«

˙Bi˙B‡‰L ,B Ô‡אינם ∆∆∆»ƒ
אם כי האבן, על נוסף דבר

,eÈ‰Â ,Ô‡‰ ÛebÓ ÌÈ‡a»ƒƒ»∆∆¿«¿
ÈÁ‡lL ˙BÈ‰ ÌÚc∆ƒ¡∆¿«¬≈
ÔÈ‡ ˙Bi˙B‡‰ ˙˜È˜Á¬ƒ«»ƒ≈
‡l‡ ,B˙eÈLÙa Ô‡‰»∆∆ƒ¿ƒ∆»
eiˆ ÂÈÏÚ ÛÒBzƒ≈»»ƒ
,ÌB˜Ó ÏkÓ ,˙Bi˙B‡ƒƒ»»
Ô‡‰Ó ‡e‰ ‰l‰ ei‰«ƒ«»∆≈»∆∆

Èe ÈpÓ ,‡Ùebציור) »ƒ≈≈
האבן מחומר עשוי האותיות

ובו) ממנו eÈcעצמו. ,¿ƒ
‡e‰ ˙Bi˙B‡‰כי חיצוני אינו »ƒ

ÌˆÚ‰Mאם ‰Óהאבן חומר «∆»∆∆
ÔÎעצמו BÓÎe .‰a iˆƒ¿«≈»∆¿≈

˙Bi˙B‡L ,‰„BÚa ÔeÈ»»¬»∆ƒ
L eÈ‰ ‰È˙k‰האדם «¿ƒ»«¿∆

ÌÚהעובד „Á‡Ó BÈ‡≈¿À»ƒ
ÌÚ „Á‡Ó ‰ÚpL eÈ‰ ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡Â ,‰„BÚ‰»¬»¿ƒ«¬ƒ»«¿∆«¬»¿À»ƒ
˙È˜Ï‡‰ LÙM ‰Ó ‡È‰ ‰„BÚ‰ ˙eÏÏk ,‰p‰c .‰„BÚ‰»¬»¿ƒ≈¿»»¬»ƒ«∆∆∆«¡…ƒ
ÔÙB‡ .ÌÈpÙB‡ a LÈ ‰e ,˙ÈÓ‰a‰ LÙ ÌÚ ˙„BÚ∆∆ƒ∆∆««¬ƒ»∆≈«ƒ∆

ÔÎÏÂ ,‰„BÚ‰ ÌÚ „Á‡Ó BÈ‡L ,‰È˙k‰ ˙Bi˙B‡c ‰„BÚ‰»¬»¿ƒ«¿ƒ»∆≈¿À»ƒ»¬»¿»≈
,‰„BÚ‰ ÌÚ „Á‡Ó BÈ‡L ÔÂÈÎc ,eÎ L‰ „Ï È»̂ƒ¿»»«¿«≈¿≈»∆≈¿À»ƒ»¬»

˜ÒÙ‰Â ÈepL a ‰È‰iL iL È‰ישותו מפני לשמירה צריך ולכן ¬≈«»∆ƒ¿∆»ƒ¿∆¿≈
נוסף כדבר היא עבודתו ‰È˜Á˜‰שלגבי ˙Bi˙B‡c ‰„BÚ‰ ÔÙB‡Â .¿∆»¬»¿ƒ«¬ƒ»

‡È‰ B˙„BÚ L‡k ,‡e‰«¬∆¬»ƒ
Â˜c ,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜a¿«»∆¿»ƒ¿«
ÔÈ‡L ˙Ó‡ ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ¡∆∆≈

˜ÒÙ‰Â ÈepL Baשל מדתו ƒ¿∆¿≈
מדת האמצעי, קו היא יעקב

ויציבות התמדה שענינה האמת

תנאי שום ללא .בעבודה
LÙ‰‰ ‡e‰ ˙eÏÏÎeƒ¿»«∆¿≈
˙BÁÎa ‰„BÚ‰ ÔÈa≈»¬»¿…

ÌÈÈeÏb‰או והשגה הבנה «¿ƒ
הרף ללא הנתונים הרגש

ומורדות עליות לשינויים,

‡aÏ„ ‡˙eÚc ‰„BÚ‰Ï¿»¬»ƒ¿»¿ƒ»
ובוער עז חשק הלב. רצון =]

היא אשר הפנימית הלב בנקודת

ודעת] מטעם BÁÎc˙למעלה ,¿…
˙e‡ÈˆÓ Ì‰ ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ≈¿ƒ
,LÙp‰Ó ıeÁ ÌÓˆÚÏ¿«¿»≈«∆∆
˙LaÏ˙Ó LÙp‰L ‡l‡∆»∆«∆∆ƒ¿«∆∆
BBˆ Ìi˜Ï È„Îa Ì‰a»∆ƒ¿≈¿«≈¿
Ì‰ ˙BÁk‰ Ï‡ ,a˙Èƒ¿»≈¬»«…≈
ÌÓ‡ ,ÌÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿«¿»»¿»
‡aÏ„ ‡˙eÚc ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿»¿ƒ»
Ô‡k ÔÈ‡L ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆≈«
ıeÁ ˙e‡ÈˆÓ ÌeL¿ƒ
ÔeÈ Ôk BÓÎe .LÙp‰Ó≈«∆∆¿≈»
‰È˙k‰ ˙Bi˙B‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»
ÈÙk ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡Â¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ
˙Bi˙B‡c ,‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»¿ƒ
ÌÏBÚ „Ú Ì‰ ‰È˙k‰«¿ƒ»≈«»
LÈ ÌL ÌbL ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ∆«»≈

˙e‡ÈˆÓ ÏL ÔÈÚשלכן ƒ¿»∆¿ƒ
לשוןÌÏÂÚנקרא עולם האצילות,

(בדקות) Ì‚‰cהעלם ,«¬«
È‰BÓ‚Â È‰BiÁÂ e‰È‡L∆ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ

„Áנרגש האצילות בעולם =] «
(גרמוהי) והכלים (חיוהי) האורות (הוא), שהקב"ה היינו מלבדו, עוד שאין
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ׁשּום אין ׁשּׁשם הּכתר, ּבספירת הּוא ּובכללּות ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָמאצילּות,
אם וזהּו לבּדֹו. הּוא ּבלבד, איהּו אם ּכי ְְְְִִִִִִֶַָמציאּות,
אֹותּיֹות ּבחינת המׁשכת ׁשּתהיה ּדבכדי ּתלכּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻּבחּקֹותי
ּבהאֹופן העבֹודה ּגם להיֹות צריכה ׁשּלמעלה, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָהחקיקה
מלמעלה ההמׁשכה ּגם ּתהיה ּזה ידי ׁשעל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדחקיקה,
מעין הּוא ׁשההמׁשכה לפי החקיקה, ּדאֹותּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּבחינה
ּבחינת ליּתן רֹוצים ׁשּמלמעלה ּדכיון והיינּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהעבֹודה.
מלמעלה הּבּקׁשה היא זה על הּנה החקיקה, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָאֹותּיֹות
יכֹולה ׁשאז החקיקה, ּדאֹותּיֹות ּבהאֹופן העבֹודה ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתהיה

העבֹודה. אֹופן לפי ההמׁשכה ְְְֲִִֶַַָָָָלהיֹות

ּבענין‡ÌÓג) הצֹור מהּו להבין, צרי עדין »¿»ְְְֲִִִִֶַַַָָָ
האֹותּיֹות, ענין ּכללּות והלא ְְֲִִִַָָָָֹהאֹותּיֹות,
יׁש ׁשהרי העילּוי, ּתכלית אינֹו החקיקה, אֹותּיֹות ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאפילּו

ּדהּנה לגמרי. האֹותּיֹות מענין ּׁשּלמעלה ּגם10מדריגֹות , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
אֹותּיֹות מּבעי לא מציאּות, איזה הם החקיקה ְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹאֹותּיֹות
מציאּות, איזה ּבוּדאי ׁשהם לעבר מעבר חקּוקים ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשאינם
טֹובה' ה'אבן אין החקיקה ׁשּבמקֹום רֹואים ׁשאנּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָּוכמֹו
האבן, חלקי ּבׁשאר ּכמֹו ּבפׁשיטּותֹו ּכ ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמבהיק
מציאּות יהיּו ׁשאז ּבדיֹו למּלאתם ׁשאפׁשר מּזה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹויתירה
החקיקה ׁשאֹותּיֹות לכ ׁשּנֹוסף והיינּו הּכתיבה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּדאֹותּיֹות
לאֹותיֹות מקֹור ּגם הם הרי מציאּות, איזה הם ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָעצמם
מעבר החקּוקֹות האֹותּיֹות ׁשּגם זאת, ועֹוד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּכתיבה.
ה'אבן עצם על ׁשנּתוסף מציאּות איזה ּכן ּגם הם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָלעבר
אֹותּיֹות ּבחינת ׁשּגם למעלה, ּגם יּובן ּכן ּוכמֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָטֹובה'.
ּבאים ׁשאינם אף לעבר), מעבר (החקּוקֹות ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהחקיקה
מיניּה הם אּלא מּמנּו, ׁשחּוץ ּדבר נפרד, ּדבר זר, ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָמּדבר
ּפׁשיטּות ואינם מציאּות איזה הם הרי מקֹום, מּכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָּוביּה,
מּבחינת מלמעלה ׁשההמׁשכה מּובן ּומּזה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהעצם.
ּתכלית אּלא העילּוי, ּתכלית אינּה החקיקה ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָאֹותּיֹות
ּגם ׁשּלמעלה העצם ּפׁשיטּות המׁשכת הּוא ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהעילּוי
היא מלמעלה ׁשההמׁשכה ּומאחר החקיקה. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמאֹותּיֹות
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ז     

ׁשּום אין ׁשּׁשם הּכתר, ּבספירת הּוא ּובכללּות ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָמאצילּות,
אם וזהּו לבּדֹו. הּוא ּבלבד, איהּו אם ּכי ְְְְִִִִִִֶַָמציאּות,
אֹותּיֹות ּבחינת המׁשכת ׁשּתהיה ּדבכדי ּתלכּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻּבחּקֹותי
ּבהאֹופן העבֹודה ּגם להיֹות צריכה ׁשּלמעלה, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָהחקיקה
מלמעלה ההמׁשכה ּגם ּתהיה ּזה ידי ׁשעל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדחקיקה,
מעין הּוא ׁשההמׁשכה לפי החקיקה, ּדאֹותּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּבחינה
ּבחינת ליּתן רֹוצים ׁשּמלמעלה ּדכיון והיינּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהעבֹודה.
מלמעלה הּבּקׁשה היא זה על הּנה החקיקה, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָאֹותּיֹות
יכֹולה ׁשאז החקיקה, ּדאֹותּיֹות ּבהאֹופן העבֹודה ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתהיה

העבֹודה. אֹופן לפי ההמׁשכה ְְְֲִִֶַַָָָָלהיֹות

ּבענין‡ÌÓג) הצֹור מהּו להבין, צרי עדין »¿»ְְְֲִִִִֶַַַָָָ
האֹותּיֹות, ענין ּכללּות והלא ְְֲִִִַָָָָֹהאֹותּיֹות,
יׁש ׁשהרי העילּוי, ּתכלית אינֹו החקיקה, אֹותּיֹות ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאפילּו

ּדהּנה לגמרי. האֹותּיֹות מענין ּׁשּלמעלה ּגם10מדריגֹות , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
אֹותּיֹות מּבעי לא מציאּות, איזה הם החקיקה ְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹאֹותּיֹות
מציאּות, איזה ּבוּדאי ׁשהם לעבר מעבר חקּוקים ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשאינם
טֹובה' ה'אבן אין החקיקה ׁשּבמקֹום רֹואים ׁשאנּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָּוכמֹו
האבן, חלקי ּבׁשאר ּכמֹו ּבפׁשיטּותֹו ּכ ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמבהיק
מציאּות יהיּו ׁשאז ּבדיֹו למּלאתם ׁשאפׁשר מּזה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹויתירה
החקיקה ׁשאֹותּיֹות לכ ׁשּנֹוסף והיינּו הּכתיבה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּדאֹותּיֹות
לאֹותיֹות מקֹור ּגם הם הרי מציאּות, איזה הם ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָעצמם
מעבר החקּוקֹות האֹותּיֹות ׁשּגם זאת, ועֹוד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּכתיבה.
ה'אבן עצם על ׁשנּתוסף מציאּות איזה ּכן ּגם הם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָלעבר
אֹותּיֹות ּבחינת ׁשּגם למעלה, ּגם יּובן ּכן ּוכמֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָטֹובה'.
ּבאים ׁשאינם אף לעבר), מעבר (החקּוקֹות ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהחקיקה
מיניּה הם אּלא מּמנּו, ׁשחּוץ ּדבר נפרד, ּדבר זר, ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָמּדבר
ּפׁשיטּות ואינם מציאּות איזה הם הרי מקֹום, מּכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָּוביּה,
מּבחינת מלמעלה ׁשההמׁשכה מּובן ּומּזה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהעצם.
ּתכלית אּלא העילּוי, ּתכלית אינּה החקיקה ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָאֹותּיֹות
ּגם ׁשּלמעלה העצם ּפׁשיטּות המׁשכת הּוא ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהעילּוי
היא מלמעלה ׁשההמׁשכה ּומאחר החקיקה. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמאֹותּיֹות
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ח  

ּבעבֹודה ּגם להיֹות צרי היה (ּכנ"ל), העבֹודה אֹופן ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָלפי
לא היינּו, החקיקה, מאֹותּיֹות ּיֹותר נעלית עבֹודה ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבּנפׁש
היא ּדליּבא רעּותא ּגם ׁשהרי ּדליּבא, ּדרעּותא ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָהעבֹודה
ּביטּוי לידי ּבאה וגם עצמּה), הּנפׁש (ולא מציאּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאיזה
ׁשּמּצד העבֹודה אם ּכי המצוֹות, וקיּום הּתֹורה ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָּבליּמּוד
נפׁש, ּדמסירּות העבֹודה ׁשהיא עצמּה הּנפׁש ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָּפׁשיטּות
ּכן ואם העצם. ּפׁשיטּות את ממׁשיכים היּו ידּה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשעל

ּדוקא. האֹותּיֹות ּבענין הצֹור מהּו מּובן ְְְִִֵֶַַַָָָָאינֹו

הׁשּפעהÔeÈÂד) ׁשּכל ההׁשּפעה, ענין ּכללּות ּבהקדים ¿»ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָ
אֹופּנים ב' ׁשיׁש ּדוקא, אֹותּיֹות ידי על ,11היא ְְִִִֵֵֶַַַָ

והׁש והּׁשפלּות, הּביטּול ׁשּמּצד ׁשּמּצדהׁשּפעה ּפעה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ
ּבזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבזה, והענין והתנּׂשאּות. 12הרֹוממּות ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּדאברהם, חסד זּוטא, חסד אית חסד, ואית חסד ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָּדאית
.דארי חסד ׁשהּוא חסד רב ואית דז"א, חסד ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַׁשהּוא
הּביטּול ׁשּמּצד ההׁשּפעה ענין הּוא דז"א חסד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהּנה,
חסד להיֹותֹו זּוטא, חסד ּבׁשם נקרא ולכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוהּׁשפלּות,
האריז"ל ׁשחּדׁש מה ּגם וזהּו הּביטּול. מצד ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּבא

ּכּידּוע ּדוקא, חסד ּבׁשם ׁשמקּוּבלים13לקרֹותֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּכמֹו ּגדּוּלה, ּבׁשם החסד מּדת קֹוראים היּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהראׁשֹונים

הּגּבֹור14ׁשּכתּוב הּגדֹול והּגבּורה, הּגדּולה הוי' 15ל, ְְְְִֶַַַַַָָָָָָ
חסד ּבׁשם קֹוראֹו היה ענינֹו16והאריז"ל ׁשאין לפי , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

הּביטּול מּצד אם ּכי והרֹוממּות, הּגדּולה ׁשּמּצד ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָהׁשּפעה
והיינּו, זּוטא. חסד ּבׁשם נקרא ׁשּלכן וּכנ"ל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּׁשפלּות,
מצד הּוא זּוטא ׁשּנקרא ׁשהּטעם לֹומר אפׁשר ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאי
הם ּבאצילּות ּבהיֹותם ספירֹות העׂשר ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָההגּבלה,
וכדאיתא ּגבּול, ּבלי היא החסד ׁשּמּדת והיינּו ּגבּול, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָּבלי

והאמּונה הּיחּוד החיּות17ּבׁשער והתּפּׁשטּות חסד מּדת ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָ
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ואילך.11) פ"ג תשכ"ג קטנתי ד"ה גם וראה ואילך. תפד ע' ח"א תער"ב המשך ראה – לקמן לקו"ת12)בהבא ב. קלג, (אד"ז) ח"ג

ג. יז, עקב שם וראה ד. ל, ג. כח, שה"ש ב. לד, ראה פ' ד. נה, קרח ב. מט, וירא13)שלח אוה"ת ואילך. סע"ד שם, עקב לקו"ת

רבים מים המשך ואילך. קצט ע' תר"ל ואילך. קצח ע' תרכ"ז סה"מ תרכט. ע' עקב ב'רכו. ע' ח"ו תכ. ע' ואתחנן ואילך. א צ,

ואילך. קיז ע' עטר"ת סה"מ ואילך. פמ"ו יא.14)תרל"ו כט, הימיםֿא יז.ע15)דברי י, הגדולה16)קב בפסוק ומ"ש אחדים: בזכרון

.(13 בהערה שצויינו מקומות (ראה מאצילות שלמעלה החסד בבחי' קאי פ"ד.17)גו'

    
˙Bi˙B‡Ó ˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰„BÚ LÙpa ‰„BÚa Ìb ˙BÈ‰Ï È»̂ƒƒ¿«»¬»«∆∆¬»«¬≈≈≈ƒ
Ìb È‰L ,‡aÏc ‡˙eÚc ‰„BÚ‰ ‡Ï ,eÈ‰ ,‰˜È˜Á‰«¬ƒ»«¿…»¬»ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈«

‡ÏÂ ˙e‡ÈˆÓ ‰ÊÈ‡ ‡È‰ ‡aÏc ‡˙eÚפשיטות,(dÓˆÚ LÙp‰ ¿»¿ƒ»ƒ≈∆¿ƒ¿…«∆∆«¿»
Ì‡ Èk ,˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰B‰ „enÏa Èeha È„ÈÏ ‰‡a Ì‚Â¿«»»ƒ≈ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿ƒƒ

˙eËÈLt „vnL ‰„BÚ‰»¬»∆ƒ«¿ƒ
‡È‰L dÓˆÚ LÙp‰«∆∆«¿»∆ƒ
,LÙ ˙ÈÒÓc ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿ƒ«∆∆
ÌÈÎÈLÓÓ eÈ‰ d„È ÏÚL∆«»»»«¿ƒƒ
Ì‡Â .ÌˆÚ‰ ˙eËÈLt ˙‡∆¿ƒ»∆∆¿ƒ
Bv‰ e‰Ó ÔeÓ BÈ‡ Ôk≈≈»««∆
.‡˜Âc ˙Bi˙B‡‰ ÔÈÚa¿ƒ¿»»ƒ«¿»
היות כי נתבאר זה בסעיף

לפי היא מלמעלה שההמשכה

למטה, האדם עבודת אופן

להידרש צריכה היתה לכאורה

שלמעלה נפש דמסירות העבודה

ביותר הדק ציור (ולו ציור מכל

(העבודה החקיקה כאותיות

- 'אותיות' שהרי דלבא) דרעותא

הנפש פשיטות על נוסף דבר הן

מה מפני כך אם עצמה).

ידי על זו, דרגא ממשיכים

בה שיש דלבא דרעותא העבודה

מצטיירת וגם מציאות איזה

התורה בלימוד דווקא ותלויה

בשעה בה המצוות, וקיום

ידי על להמשיך שאפשר

את נפש דמסירות העבודה

מכל הנעלית העצם פשיטות

ציור.

˙eÏÏk ÌÈ„˜‰a ÔeÈÂ („¿»¿«¿ƒ¿»
ÏkL ,‰ÚtL‰‰ ÔÈÚƒ¿»««¿»»∆»
È„È ÏÚ ‡È‰ ‰ÚtL‰«¿»»ƒ«¿≈

‡˜Âc ˙Bi˙B‡רב כדוגמת ƒ«¿»
לתלמידיו, שכל המשפיע

ידם על הכלים הן שהאותיות

לתלמידיו השכל LiLמתגלה ,∆≈
ÌÈpÙB‡ '11‰ÚtL‰Â ,˙eÏÙM‰Â Ïeha‰ „vnL ‰ÚtL‰ , «ƒ«¿»»∆ƒ««ƒ¿«ƒ¿¿«¿»»

e˙kL BÓk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .˙e‡˙‰‰Â ˙eÓÓB‰ „vnL∆ƒ«»¿¿«ƒ¿«¿¿»ƒ¿»»∆¿∆»

‰a12„ÒÁ ˙È‡Â „ÒÁ ˙È‡c[חסד ויש חסד ÒÁ„[=יש ˙È‡ , «…«¿ƒ∆∆¿ƒ∆∆ƒ∆∆
‡ËeÊ[והגבלה במיעוט בקטנות. חסד יש =]‡e‰L ,Ì‰‡c „ÒÁ , »∆∆¿«¿»»∆

‡"Êc „ÒÁהאצילות שבעולם המידות ששת קטנות). (פנים אנפין [=זעיר ∆∆¿
'אריך'] - שבכתר המידות לעומת קטנותם שם על 'זעיר' בשם È‡Â˙נקראות ,¿ƒ

„ÒÁ .בגדלות חסד [=ויש «∆∆
הגבלה] וללא ∆e‰L‡בריבוי

È‡c „ÒÁתחתונה [=דרגא ∆∆«¬ƒ
מאצילות. שלמעלה ב'כתר'

אריכות מלשון 'אריך' ונקראת

ללא מאירות בו שהמידות

Êc"‡גבול] „ÒÁ ,‰p‰Â .¿ƒ≈∆∆¿
‰ÚtL‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»««¿»»
,˙eÏÙM‰Â Ïeha‰ „vnL∆ƒ««ƒ¿«ƒ¿
„ÒÁ ÌLa ‡˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»¿≈∆∆
‡aL „ÒÁ B˙BÈ‰Ï ,‡ËeÊ»ƒ¿∆∆∆»
‰Ó Ìb e‰ÊÂ .Ïeha‰ „vÓƒ««ƒ¿∆««
B˙B˜Ï Ï"ÊÈ‡‰ LcÁM∆ƒ≈»¬ƒ«ƒ¿
,‡˜Âc „ÒÁ ÌLa¿≈∆∆«¿»

Úe„ik13ÌÈÏa˜nL «»«∆¿À»ƒ
ÌÈBL‡‰(האריז"ל (שלפני »ƒƒ

„ÒÁ‰ ˙cÓ ÌÈ‡B˜ eÈ‰»¿ƒƒ««∆∆
BÓk ,‰l„b ÌLa¿≈¿À»¿

e˙kL14‰l„b‰ 'ÈÂ‰ EÏ ∆»¿¬«»«¿À»
Bab‰ ÏB„b‰ ,‰eb‰Â¿«¿»«»«ƒ
יותר, גבוהה דרגא היא ו'גדולה'

דאריך' 'חסד ,15הנקראת
B‡B˜ ‰È‰ Ï"ÊÈ‡‰Â¿»¬ƒ«»»¿

„ÒÁ ÌLa16ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿≈∆∆¿ƒ∆≈
„vnL ‰ÚtL‰ BÈÚƒ¿»«¿»»∆ƒ«
Èk ,˙eÓÓB‰Â ‰l„b‰«¿À»¿»¿ƒ
Ïeha‰ „vÓ Ì‡ƒƒ««ƒ
ÔÎlL Ï"pÎÂ ,˙eÏÙM‰Â¿«ƒ¿¿««∆»≈
.‡ËeÊ „ÒÁ ÌLa ‡˜ƒ¿»¿≈∆∆»
ÓBÏ LÙ‡ È‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ∆¿»«
‡ËeÊ ‡˜pL ÌÚh‰L∆«««∆ƒ¿»»
,‰Ïa‚‰‰ „ˆÓ ‡e‰ƒ«««¿»»
˙BÙÒ Ú‰ È‰L∆¬≈»∆∆¿ƒ
ÈÏa ‡È‰ „ÒÁ‰ ˙cnL eÈ‰Â ,Ïe‚ ÈÏa Ì‰ ˙eÏÈˆ‡a Ô˙BÈ‰aƒ¿»«¬ƒ≈¿ƒ¿¿«¿∆ƒ««∆∆ƒ¿ƒ

‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ÚLa ‡˙È‡cÎÂ ,Ïe‚17„ÒÁ ˙cÓ ¿¿ƒ¿ƒ»¿«««ƒ¿»¡»ƒ«∆∆
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אי ּכן ואם ותכלית, קץ לאין ּוברּואים העֹולמֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָּבכל
ׁשהּבלי והגם ההגּבלה. מּצד זּוטא ׁשּנקרא לֹומר ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאפׁשר
אבל עׂשּיה, יצירה ּבריאה לגּבי רק הּוא ּדאצילּות ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָגבּול
לֹומר אפׁשר היה הרי ּכן ואם ּגבּול, הּוא הּכתר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלגּבי
חסד לגּבי מּוגּבל ׁשהּוא לפי זּוטא חסד ּבׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנקרא
ׁשּבענינֹו ּדמאחר ּכן, לֹומר אפׁשר אי ּבאמת הּנה ,ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָדארי
ּגם ידֹו על נמׁש לכן ּגבּול, ּבלי הּוא הרי ּפנים ּכל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָעל

מ ׁשּלמעלה ּגבּול המבֹוארהּבלי ּדר ועל 18אצילּות. ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
מאד רק ּזה הרי ׁשּבאמת היֹות ּדעם ,מאד ּבכל ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּבענין
מקֹום, מּכל ּבהגּבלה, זה הרי אחר לגּבי ואיּלּו ,ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשל
מאד ּבזה נמׁש לכן ּגבּול, ּבלי הּוא ּובענינֹו ְְְְְְִִִִֵֶָָָָֹהֹואיל
ז"א ּבענין יּובן ּכן ּוכמֹו ּבאמת. ּגבּול ּבלי ׁשהּוא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָהעליֹון
נמׁש לכן ּגבּול, ּבלי הּוא ׁשּבענינֹו ּדמאחר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּדאצילּות,
ׁשּזהּו מאצילּות, ׁשלמעלה סֹוף האין ּבחינת ידֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָעל

סֹוף האין עֹולמֹות סֹוף נקרא ּדאצילּות היינּו19ׁשז"א , ְְֲִִֵֶַַַָָ
סֹוף האין נמׁש ידֹו ׁשעל הּוא ּדאצילּות ז"א ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשענינֹו
ּדכיון עׂשּיה, יצירה ּבבריאה מאצילּות ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשלמעלה
ונמׁש ּבֹו יׁש לכן ּגבּול, ּבלי הּוא ּפנים ּכל על ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָׁשּבענינֹו
אי ּכן, ואם מאצילּות. ׁשּלמעלה ּגבּול הּבלי ּגם ידֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָעל
נמצא ׁשהרי ההגּבלה, מּצד זּוטא ׁשּנקרא לֹומר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאפׁשר
לֹומר ּובהכרח מאצילּות, ׁשּלמעלה סֹוף אין ּבחינת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָּבֹו
ׁשההׁשּפעה לפי זה הרי זּוטא, חסד ּבׁשם ׁשּנקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמה
הּביטּול ׁשּמּצד הׁשּפעה היא ּדאצילּות חסד ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּצד
ּדכתיב ּדאברהם, חסד ענין וזהּו (ּכנ"ל). ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָוהּׁשפלּות

עצמֹו20ּביּה ּבעיני נחׁשב ׁשהיה ואפר, עפר ואנכי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
הׁשּפיע ולכן ּכלּום, צרי היה לא ּולעצמֹו ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹּכׁשירּיים,
רֹוב ּפי על רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו לזּולתֹו. הּכל את ְְְִִֶֶַַַָָָֹונתן
ּומּצד ּבנפׁשֹו, הּביטּול ּבתכלית ׁשהּוא הּטֹוב, ְְְְִִִִֶַַַַַָּבאיׁש
וחסד טֹוב להרּבֹות ּבנפׁשֹו טבע נעׂשה ׁשּבנפׁשֹו ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָהּביטּול

רז"ל ּוכמאמר אבינּו21להּזּולת, אברהם ׁשל ׁשּתלמידיו ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
יּובן זה ּדר ועל ׁשפלה. ונפׁש נמּוכה ורּוח טֹובה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָעין
הספירֹות ׁשל הּביטּול עֹוצם ׁשּמּצד ּדאצילּות, ּבחסד ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַּגם
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ובכ"מ.18) ד. לט, מקץ תו"א גם א.19)ראה פא, תרומה שם כז.20)ראה יח, מי"ט.21)וירא פ"ה אבות

    
ÔÈ‡Ï ÌÈ‡ee ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ˙eÁ‰ ˙eËLt˙‰Â˙ÈÏÎ˙Â ı˜ ¿ƒ¿«¿««¿»»»¿ƒ¿≈≈¿«¿ƒ

גבולות בלי וההתפשטות ההשפעה כוח הוא דאצילות החסד Ôkמהות Ì‡Â ,¿ƒ≈
ÈÏa‰L Ì‚‰Â ‰Ïa‚‰‰ „vÓ ‡ËeÊ ‡˜L ÓBÏ LÙ‡ È‡ƒ∆¿»«∆ƒ¿»»ƒ«««¿»»«¬«∆«¿ƒ

Èa‚Ï ˜ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡c Ïe‚ממנו שלמטה Èa‡‰העולמות ¿«¬ƒ«¿«≈¿ƒ»
Èa‚Ï Ï‡ ,‰Ú ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¬»¿«≈

˙k‰מאצילות שלמעלה «∆∆
È‰ Ôk Ì‡Â ,Ïeb ‡e‰¿¿ƒ≈¬≈
‡˜L ÓBÏ LÙ‡ ‰È‰»»∆¿»«∆ƒ¿»
ÈÙÏ ‡ËeÊ „ÒÁ ÌLa¿≈∆∆»¿ƒ
„ÒÁ Èa‚Ï Ïa‚Ó ‡e‰L∆À¿»¿«≈∆∆
È‡ ˙Ó‡a ‰‰ ,È‡c«¬ƒƒ≈∆¡∆ƒ
Á‡Óc ,Ôk ÓBÏ LÙ‡∆¿»«≈¿≈««
È‰ ÌÈt Ïk ÏÚ BÈÚaL∆¿ƒ¿»«»»ƒ¬≈
ÔÎÏ ,Ïe‚ ÈÏa ‡e‰¿ƒ¿»≈

LÓÈÏa‰ Ìb B„È ÏÚ ƒ¿»«»««¿ƒ
‰ÏÚÓlL Ïe‚¿∆¿«¿»
c ÏÚÂ ˙eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒ¿«∆∆

‡Bn‰18ÔÈÚaהציווי «¿»¿ƒ¿»
ובכל לבבך 'בכל ה' את לאהוב

ו E„‡Óנפשך ÏÎaבכל' ¿»¿…∆
גבול ללא אהבה - ,מאדך'
È‰ ˙Ó‡aL ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆∆¡∆¬≈

 ElL „‡Ó ˜ ‰Êשרק ∆«¿…∆¿
גבול בלי זו אהבה נקראת ,אצלו
‰Ê È‰ Á‡ Èa‚Ï el‡Â¿ƒ¿«≈«≈¬≈∆

‰Ïa‚‰aשלפי אחר אדם שיש ¿«¿»»
גבול' 'בלי ממנו נדרש ערכו

שכלו שכלי לפי יותר, נעלה
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ט     

אי ּכן ואם ותכלית, קץ לאין ּוברּואים העֹולמֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָּבכל
ׁשהּבלי והגם ההגּבלה. מּצד זּוטא ׁשּנקרא לֹומר ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאפׁשר
אבל עׂשּיה, יצירה ּבריאה לגּבי רק הּוא ּדאצילּות ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָגבּול
לֹומר אפׁשר היה הרי ּכן ואם ּגבּול, הּוא הּכתר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלגּבי
חסד לגּבי מּוגּבל ׁשהּוא לפי זּוטא חסד ּבׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנקרא
ׁשּבענינֹו ּדמאחר ּכן, לֹומר אפׁשר אי ּבאמת הּנה ,ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָדארי
ּגם ידֹו על נמׁש לכן ּגבּול, ּבלי הּוא הרי ּפנים ּכל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָעל

מ ׁשּלמעלה ּגבּול המבֹוארהּבלי ּדר ועל 18אצילּות. ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
מאד רק ּזה הרי ׁשּבאמת היֹות ּדעם ,מאד ּבכל ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּבענין
מקֹום, מּכל ּבהגּבלה, זה הרי אחר לגּבי ואיּלּו ,ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשל
מאד ּבזה נמׁש לכן ּגבּול, ּבלי הּוא ּובענינֹו ְְְְְְִִִִֵֶָָָָֹהֹואיל
ז"א ּבענין יּובן ּכן ּוכמֹו ּבאמת. ּגבּול ּבלי ׁשהּוא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָהעליֹון
נמׁש לכן ּגבּול, ּבלי הּוא ׁשּבענינֹו ּדמאחר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּדאצילּות,
ׁשּזהּו מאצילּות, ׁשלמעלה סֹוף האין ּבחינת ידֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָעל

סֹוף האין עֹולמֹות סֹוף נקרא ּדאצילּות היינּו19ׁשז"א , ְְֲִִֵֶַַַָָ
סֹוף האין נמׁש ידֹו ׁשעל הּוא ּדאצילּות ז"א ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשענינֹו
ּדכיון עׂשּיה, יצירה ּבבריאה מאצילּות ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשלמעלה
ונמׁש ּבֹו יׁש לכן ּגבּול, ּבלי הּוא ּפנים ּכל על ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָׁשּבענינֹו
אי ּכן, ואם מאצילּות. ׁשּלמעלה ּגבּול הּבלי ּגם ידֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָעל
נמצא ׁשהרי ההגּבלה, מּצד זּוטא ׁשּנקרא לֹומר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאפׁשר
לֹומר ּובהכרח מאצילּות, ׁשּלמעלה סֹוף אין ּבחינת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָּבֹו
ׁשההׁשּפעה לפי זה הרי זּוטא, חסד ּבׁשם ׁשּנקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמה
הּביטּול ׁשּמּצד הׁשּפעה היא ּדאצילּות חסד ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּצד
ּדכתיב ּדאברהם, חסד ענין וזהּו (ּכנ"ל). ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָוהּׁשפלּות

עצמֹו20ּביּה ּבעיני נחׁשב ׁשהיה ואפר, עפר ואנכי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
הׁשּפיע ולכן ּכלּום, צרי היה לא ּולעצמֹו ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹּכׁשירּיים,
רֹוב ּפי על רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו לזּולתֹו. הּכל את ְְְִִֶֶַַַָָָֹונתן
ּומּצד ּבנפׁשֹו, הּביטּול ּבתכלית ׁשהּוא הּטֹוב, ְְְְִִִִֶַַַַַָּבאיׁש
וחסד טֹוב להרּבֹות ּבנפׁשֹו טבע נעׂשה ׁשּבנפׁשֹו ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָהּביטּול

רז"ל ּוכמאמר אבינּו21להּזּולת, אברהם ׁשל ׁשּתלמידיו ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
יּובן זה ּדר ועל ׁשפלה. ונפׁש נמּוכה ורּוח טֹובה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָעין
הספירֹות ׁשל הּביטּול עֹוצם ׁשּמּצד ּדאצילּות, ּבחסד ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַּגם
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י  

מׁשּתחוים הם ּכסאֹו ּדלפני ּבחינת22ּדאצילּות, נעׂשה , ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָ
וההׁשּפ (אּלאהחסד ּבעֹולם וחסד טֹוב להׁשּפיע עה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

לעצמֹו צרי ׁשאינֹו ּדכיון לֹומר ׁשּיי לא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשלמעלה
הּביטּול ׁשּמּצד היא, הּכּונה א מׁשּפיע, הּוא ּזה ְִִִִִֶֶַַַַַַַָָמּׁשּום
חׁשּוב לדבר ונראים אצלֹו מקֹום ּתֹופסים הּכל הּנה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשּבֹו
מּדת לענין סֹותר זה ואין להם). להׁשּפיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשראּוי
ּכסאֹו ּדלפני ּבאֹופן ּבביּטּול היא ׁשּגם ּדאצילּות, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָהּגבּורה
והעּדר צמצּום הּוא ענינּה מקֹום ּומּכל מׁשּתחוים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהם
הּביטּול, מּצד היא הּגבּורה מּדת ּגם ּכי, ְְִִִִִַַַַַַַָָָההׁשּפעה,
נרּגׁש ּדאצילּות ׁשּבּגבּורה הּביטּול עֹוצם ׁשּמּצד ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָוהיינּו
ולכן ּכדּבעי, אינֹו עׂשּיה יצירה ׁשּבבריאה ׁשהּביטּול ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבּה
עׂשּיה. יצירה לבריאה ההׁשּפעה את מצמצמת ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהיא
ּיֹותר הּוא עצמּותֹו והּנחת הּׁשפלּות ּבחינת ְְְְְִִֵַַַַַָָָאמנם
ׁשּלֹו והּׁשפלּות הּביטּול ׁשּמּצד והיינּו החסד, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַּבבחינת
הּוא וחׁשּוב ּדבר ּבכל הּטֹוב את רק רֹואה הּוא ְְֲֵֶֶַַָָָָהרי

כּו'. אליו להׁשּפיע ְְְִֵֵַַָָּבעיניו

ÌÓ‡הרֹוממּות ׁשּמּצד ההׁשּפעה הּוא חסד רב ּבחינת »¿»ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ
ּביֹותר, ּומנּוׂשא מרֹומם ׁשהּוא ּדלפי ְְְְְְְִִִֵֶַָָוהתנּׂשאּות,
ׁשלּכּולם רצֹונֹו לכן ּגּוט), זייער איז (אים ּביֹותר לֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָוטֹוב

אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר מה זה ואין טֹוב. ּבענין23יהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
זה ענין ּכי והתנּׂשאּות, הרֹוממּות מּצד הּבאים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָהרחמים
ּדוקא, הּׁשפל אל נמׁש להיֹות הּמרֹומם ׁשּטבע מה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּוא

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׂשר, ּבמדריגת ׁשהּוא למי ּדּכא24ולא ואת ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹ
הרֹוממּות ׁשּבסיּבת הּוא הענין ּוכללּות רּוח, ְְְְְִִֶַַַָָָָּוׁשפל
אמנם עליו, ּומרחם זּולתֹו את מרּגיׁש הּוא הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבנפׁשֹו
להּזּולת, ׁשׁשּיי הרחמים ענין אינֹו ּכאן ׁשמבֹואר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמה
ּביֹותר, לֹו וטֹוב ּביֹותר ּומנּוׂשא מרֹומם ׁשּלהיֹותֹו אם ְְְְְְִִִֵֵֶָָּכי
ּכלל, הגּבלֹות ּבזה ואין טֹוב, יהיה ׁשלּכּולם הּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָרֹוצה
ּבחינת ּבענין וכּמבֹואר ּבׁשוה. לכּולם מׁשּפיע ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
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ÌÈÂÁzLÓ Ì‰ B‡Òk ÈÙÏc22(ביטול היינו Ú‰(השתחוואה ¿ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿«¬ƒ«¬»

‡l‡ ÌÏBÚa „ÒÁÂ B ÚÈtL‰Ï ‰ÚtL‰‰Â „ÒÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆¿««¿»»¿«¿ƒ«»∆∆»»∆»
ÌeMÓ BÓˆÚÏ Èˆ BÈ‡L ÔÂÈÎc ÓBÏ L ‡Ï ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»…«»«¿≈»∆≈»ƒ¿«¿ƒ

ÚÈtLÓ ‡e‰ ‰Êתלויה שכביכול בנתינה, הגבלה יש שלמעלה לומר ואין ∆«¿ƒ«
צריך שאינו בזה ההשפעה

יסביר שמיד כפי אלא לעצמו,

מקום נתינת יש הביטול שמצד

הוא ראוי ולכן דבר לכל

‰È‡,להשפעה ‰ek‰ ‡«««»»ƒ
L‰p‰ BaL Ïeha‰ „vn∆ƒ««ƒ∆ƒ≈

BÏˆ‡ ÌB˜Ó ÌÈÒÙBz Ïk‰«…¿ƒ»∆¿
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‰ÂLa ÌlÎÏ ÚÈtLÓ ‡e‰L ,ÏÏk ˙BÏa‚‰דכא' שאינו למי גם «¿»¿»∆«¿ƒ«¿À»¿»∆
לכל להטיב רצונו בשל ‡ÌÈt,ושפל'. ‡ ˙ÈÁa ÔÈÚa ‡BnÎÂ .¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ«∆∆««ƒ
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ׁשהיּו ּדֹורֹות להכ"ו ּגם היא ׁשההׁשּפעה אּפים, ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאר
ּובאין ּומציאּות25מכעיסין יׁש ׁשהּוא מי ׁשּגם והיינּו , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

ּוׁשפל ּדּכא ׁשאינֹו ּובוּדאי יׁש), א פאר זי האלט ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָ(ער
אליו. ּגם מׁשּפיעים חסד רב ּבחינת מּצד הּנה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָרּוח,
אינּה החסד הׁשּפעת זֹו ׁשּבבחינה לפי הּוא הּדבר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוטעם
אין ׁשּלכן ׁשּבנפׁשֹו, הּטֹוב מּצד אם ּכי ּכלל, הּזּולת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּצד
אחד. לכל היא ההׁשּפעה אּלא ּכלל, הגּבלֹות ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָּבזה
ורב זּוטא ּדחסד ההׁשּפעֹות ב' ּבין ׁשההפרׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונמצא,
ׁשהּזּולת לפי היא ההׁשּפעה זּוטא ׁשּבחסד הּוא, ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָחסד
ּכן ואם ׁשּבנפׁשֹו), הּביטּול (מּצד אצלֹו מקֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּתֹופס
ּבהמׁשּפיע, ׁשינּוי ׁשעֹוׂשה ּבהתלּבׁשּות, היא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָההׁשּפעה
אמנם המקּבל. אֹופן לפי מׁשּתּנית עצמה ההׁשּפעה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוגם
הּוא אּלא ּכלל, להמקּבל ׁשּיי אינֹו חסד רב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבחינת
ּבדר מׁשּפיע היה ּוכאילּו ּבֹו, אׁשר הּטֹוב ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָהתּפּׁשטּות

ִֵָמּמילא.

נעלהe‡eה) ּובאֹופן הענין ּבעֹומק אּלּו ּבחינֹות ב' ≈ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
וׁשפע. אֹור ׁשּבין מהחילּוק יּובן ְִֵֵֵֶֶַַָּיֹותר,

ּכלל,26ּדהּנה להעצם נֹוגע ׁשאינֹו לבד הארה הּוא אֹור , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
אינֹו האֹור וּגם ּבהעצם, ׁשינּוי ׁשּום ּפֹועל ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָוהיינּו
ּבלבד זּו ׁשּלא והיינּו הּמאֹור, מעין להיֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹמׁשּתנה,
ּומעין אֹופן לפי ּגם ׁשהּוא אּלא העצם, מן הּוא ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהאֹור
עלמא אּכּוּלי ּדׁשמׁשא הּׁשמׁש, וזיו אֹור ּוכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָהעצם.

ּבהּׁשמׁש,27נייחא ׁשיּנּוי ׁשּום ּפֹועל אינֹו האֹור הּנה , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
וכאׁשר ּבהּׁשמׁש, מאּומה נגרע לא אֹור מאיר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּדכאׁשר
ּכן ּוכמֹו ּבהּׁשמׁש. מאּומה נתּוסף לא אֹור מאיר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹאינֹו
לא אֹור מאיר ׁשּכאׁשר והּׂשכר, הּתֹוצאֹות מּצד ,ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהיפ
נגר לא מאיר אינֹו וכאׁשר ּבהּׁשמׁש, מאּומה ענתּוסף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבהּמאֹור. ׁשינּוי ּפֹועל אינֹו ׁשהאֹור ׁשּזהּו מאּומה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָמּמנּו
ּבמקֹום ׁשּמאיר ׁשיּנּוים, ּבֹו אין עצמֹו ּבהאֹור ּגם ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָּוכמֹו
לפי והיינּו ּכלל, ׁשיּנּוי ללא הּנקי ּבמקֹום ּכמֹו ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָֹהאׁשּפה
הּוא הרי הּׁשמׁש אֹור אמנם הּמאֹור. מעין הּוא ְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהאֹור
מּזה א הּמאֹור. ּברצֹון ּתלּוי ואינֹו מהּׁשמׁש, ּבהכרח ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבא
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יי     

ׁשהיּו ּדֹורֹות להכ"ו ּגם היא ׁשההׁשּפעה אּפים, ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאר
ּובאין ּומציאּות25מכעיסין יׁש ׁשהּוא מי ׁשּגם והיינּו , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

ּוׁשפל ּדּכא ׁשאינֹו ּובוּדאי יׁש), א פאר זי האלט ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָ(ער
אליו. ּגם מׁשּפיעים חסד רב ּבחינת מּצד הּנה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָרּוח,
אינּה החסד הׁשּפעת זֹו ׁשּבבחינה לפי הּוא הּדבר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוטעם
אין ׁשּלכן ׁשּבנפׁשֹו, הּטֹוב מּצד אם ּכי ּכלל, הּזּולת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּצד
אחד. לכל היא ההׁשּפעה אּלא ּכלל, הגּבלֹות ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָּבזה
ורב זּוטא ּדחסד ההׁשּפעֹות ב' ּבין ׁשההפרׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונמצא,
ׁשהּזּולת לפי היא ההׁשּפעה זּוטא ׁשּבחסד הּוא, ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָחסד
ּכן ואם ׁשּבנפׁשֹו), הּביטּול (מּצד אצלֹו מקֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּתֹופס
ּבהמׁשּפיע, ׁשינּוי ׁשעֹוׂשה ּבהתלּבׁשּות, היא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָההׁשּפעה
אמנם המקּבל. אֹופן לפי מׁשּתּנית עצמה ההׁשּפעה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוגם
הּוא אּלא ּכלל, להמקּבל ׁשּיי אינֹו חסד רב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבחינת
ּבדר מׁשּפיע היה ּוכאילּו ּבֹו, אׁשר הּטֹוב ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָהתּפּׁשטּות

ִֵָמּמילא.

נעלהe‡eה) ּובאֹופן הענין ּבעֹומק אּלּו ּבחינֹות ב' ≈ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
וׁשפע. אֹור ׁשּבין מהחילּוק יּובן ְִֵֵֵֶֶַַָּיֹותר,

ּכלל,26ּדהּנה להעצם נֹוגע ׁשאינֹו לבד הארה הּוא אֹור , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
אינֹו האֹור וּגם ּבהעצם, ׁשינּוי ׁשּום ּפֹועל ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָוהיינּו
ּבלבד זּו ׁשּלא והיינּו הּמאֹור, מעין להיֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹמׁשּתנה,
ּומעין אֹופן לפי ּגם ׁשהּוא אּלא העצם, מן הּוא ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהאֹור
עלמא אּכּוּלי ּדׁשמׁשא הּׁשמׁש, וזיו אֹור ּוכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָהעצם.

ּבהּׁשמׁש,27נייחא ׁשיּנּוי ׁשּום ּפֹועל אינֹו האֹור הּנה , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
וכאׁשר ּבהּׁשמׁש, מאּומה נגרע לא אֹור מאיר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּדכאׁשר
ּכן ּוכמֹו ּבהּׁשמׁש. מאּומה נתּוסף לא אֹור מאיר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹאינֹו
לא אֹור מאיר ׁשּכאׁשר והּׂשכר, הּתֹוצאֹות מּצד ,ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהיפ
נגר לא מאיר אינֹו וכאׁשר ּבהּׁשמׁש, מאּומה ענתּוסף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבהּמאֹור. ׁשינּוי ּפֹועל אינֹו ׁשהאֹור ׁשּזהּו מאּומה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָמּמנּו
ּבמקֹום ׁשּמאיר ׁשיּנּוים, ּבֹו אין עצמֹו ּבהאֹור ּגם ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָּוכמֹו
לפי והיינּו ּכלל, ׁשיּנּוי ללא הּנקי ּבמקֹום ּכמֹו ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָֹהאׁשּפה
הּוא הרי הּׁשמׁש אֹור אמנם הּמאֹור. מעין הּוא ְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהאֹור
מּזה א הּמאֹור. ּברצֹון ּתלּוי ואינֹו מהּׁשמׁש, ּבהכרח ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבא
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יב  

קץ אין הבּדלֹות ּולהבּדיל הּנפׁש, וחיּות ּבאֹור ּגם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָיּובן
ׁשּום ּפֹועל אינֹו ׁשהאֹור ּברצֹון, ׁשהּוא למעלה, ְְְֵֵֶֶַָָָָּבאֹור
ּכיון מׁשּתּנה, אינֹו עצמֹו האֹור וּגם ּבהּמאֹור, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשינּוי
ׁשאין מה ּבאֹור, הּוא ּזה וכל הּמאֹור. מעין הּוא ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשהאֹור
וּגם ּבהמׁשּפיע, ׁשיּנּוי ּפֹועלת ההׁשּפעה הרי ּבׁשפע, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכן
ׂשכל הּמׁשּפיע ּברב ּוכמֹו מׁשּתּנית. היא עצמּה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָההׁשּפעה
ּכמֹו ּדֹומה ּדאינֹו ּבהרב, ׁשיּנּוי ּפֹועל ּזה הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָלתלמיד,
ההׁשּפעה, ואחרי ההׁשּפעה ּבעת ההׁשּפעה, קֹודם ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשהּוא
הּמקּבל, אֹופן לפי הׂשכל את למדֹוד צרי הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהרי
היא עצמה ההׁשּפעּה וּגם ּבהמׁשּפיע. ׁשינּוי ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשּזהּו
אצל ׁשהּוא ּכמֹו הׂשכל ׁשפע ּדֹומה אינֹו ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַמׁשּתּנית,
ׁשּגם והיינּו הרב, אצל ׁשהּוא ּכמֹו להּׂשכל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּתלמיד
הּנה המקּבל, אֹופן לפי הׂשכל את ׁשּמדד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלאחר
לגּבי דֹומה אינּה המקּבל ּבכלי ׁשּבאה ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָההׁשּפעה
אֹור ּבין ההפרׁש ׁשּזהּו הרב, אצל ׁשהּוא ּכמֹו ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהׂשכל
ּכן ּוכמֹו ּבׁשפע. ּכן ׁשאין מה ׁשינּוי אין ׁשּבאֹור ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַלׁשפע,
לׁשאר רצֹון ּבין הפרׁש ׁשיׁש הנפׁש, ּבכחֹות ּגם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּוא
מציאּות הּוא הׂשכל ׁשּכח הׂשכל, ּכח ּכמֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹהּכחֹות,
ּגם הּנה ולכן ּבֹו, מתלּבׁשת והּנפׁש מהּנפׁש חּוץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָלעצמֹו
מה ּבהתלּבׁשּות, ׁשּבא ּכיון ׁשיּנּוים, יׁש עצמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבהׂשכל
חּוץ לעצמֹו מציאּות אינֹו ׁשהרצֹון ּברצֹון, ּכן ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשאין
רֹוצה, ׁשהּנפׁש מה הּוא מציאּותֹו ּכל ׁשהרי ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמהּנפׁש,
ממּנּו נׁשאר לא הרי מהרצֹון הּנפׁש ּבסילּוק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹולכן
הּוא ׁשהּנפׁש מה רק הּוא מציאּותֹו ׁשּכל לפי ְְְִִֶֶֶֶַַַָָמאּומה,

ּדכ ׁשיּנּוים, ּבֹו ׁשאין ּבאֹופן הּוא הרצֹון ולכן אׁשררֹוצה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבׁשוה, הּוא הרצֹון ּתֹוקף הּנה קטן ודבר ּגדֹול ּדבר ְְִֵֶֶֶָָָָָָָָָָרֹוצה
ּגם הּוא זה ּדר ועל ּבהתלּבׁשּות. ּבא ׁשאינֹו לפי ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָוהיינּו
ּבהתלּבׁשּות, ּבא דׁשפע לׁשפע, אֹור ּבין ההפרׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָּכן
אּלא ּבהתלּבׁשּות ּבא אינֹו הּמאֹור מעין ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָוהאֹור

מּמילא. ְִֵֶֶָּבדר
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È‡ÏÎO‰ Èa‚Ï ‰ÓB„ d ≈»»¿«≈«≈∆
‰ Ïˆ‡ ‡e‰L BÓkשפע ¿∆≈∆»«

כלי ערך לפי משתנה השכל

היינו התלמיד, של שכלו

באופן התלמיד אצל שמתקבל

בשכלו שהיה מכפי לגמרי אחר

הרב ‰‰LÙשל e‰fL ,∆∆«∆¿≈
B‡aL ,ÚÙLÏ B‡ ÔÈa≈¿∆«∆»

ÈepL ÔÈ‡באור ולא במאור לא ≈ƒ
המאור) מעין »Ó‰(להיותו

ÚÙLa Ôk ÔÈ‡Mעצמה בהשפעה וגם במשפיע שינוי פועלת .ההשפעה ∆≈≈¿∆«
‡LÏ ÔBˆ ÔÈa LÙ‰ LÈL ,LÙp‰ ˙BÁÎa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈«¿…«∆∆∆≈∆¿≈≈»ƒ¿»
BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ ÏÎO‰ ÁkL ,ÏÎO‰ Ák BÓk ,˙BÁk‰«…¿…««≈∆∆…««≈∆¿ƒ¿«¿
ÏÎO‰a Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ ,Ba ˙LaÏ˙Ó LÙp‰Â LÙp‰Ó ıeÁ≈«∆∆¿«∆∆ƒ¿«∆∆¿»≈ƒ≈«¿«≈∆

,˙eLaÏ˙‰a ‡aL ÔÂÈk ,ÌÈepL LÈ BÓˆÚהאדם פוסק כאשר גם «¿≈ƒƒ≈»∆»¿ƒ¿«¿

כאשר שכן וכל אצלו, ההשכלה נשארת מקום מכל השכל, בדבר מלהתבונן

גם נשארת ההשכלה שאז בכתב, השכל כשכותב או לזולתו השכל משפיע

גם ולכן מהנפש, שחוץ עצמאית מציאות הוא שהשכל מורה זה וענין בעולם.

בקיום השכל נשאר מקום מכל בשכל, מהתלבשותה מסתלקת הנפש כאשר

Ôkעצמאי. ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
BÈ‡ ÔBˆ‰L ,ÔBˆa»»∆»»≈
ıeÁ BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿«¿
Ïk È‰L ,LÙp‰Ó≈«∆∆∆¬≈»
‰Ó ‡e‰ B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«
ÔÎÏÂ ,‰ˆB LÙp‰L∆«∆∆»¿»≈
ÔBˆ‰Ó LÙp‰ ˜ela¿ƒ«∆∆≈»»

epÓÓ ‡L ‡Ï È‰מן ¬≈…ƒ¿»ƒ∆
ÏkLהרצון ÈÙÏ ,‰Óe‡Ó¿»¿ƒ∆»

‰Ó ˜ ‡e‰ B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ««
,‰ˆB LÙp‰Mהוא הרצון ∆«∆∆»

ולכן הנפש והמשכת הטיית רק

לא מהענין הנפש כשמסתלקת

זה וענין מהרצון. דבר נשאר

בבחי' אינו שהרצון מורה

גילוי רק אלא עצמאית מציאות

שמתגלה בעת ולכן העצם. מן

כל בזה תפוס האדם אזי הרצון

מציאות שום אצלו ואין כולו

מן מסתלקת וכשהנפש אחרת,

מאומה. ממנו נשאר לא הרצון

ÔÙB‡a ‡e‰ ÔBˆ‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»¿∆
L‡Îc ,ÌÈepL Ba ÔÈ‡L∆≈ƒƒ¿«¬∆
„Â ÏB„b c ‰ˆB∆»»»¿»»
ÔBˆ‰ ˜Bz ‰p‰ Ô»̃»ƒ≈∆»»
ÈÙÏ eÈ‰Â ,‰ÂLa ‡e‰¿»∆¿«¿¿ƒ

Lלעצמו מציאות אינו ∆הרצון
שלכן מהנפש a‡חוץ BÈ‡≈»

˙eLaÏ˙‰aשבנפש שכשם ¿ƒ¿«¿
בגילוי גם כך שינויים, אין עצמה

שינויים אין cרצונה ÏÚÂ .¿«∆∆
LÙ‰‰ Ôk Ìb ‡e‰ ‰∆«≈«∆¿≈
ÚÙLc ,ÚÙLÏ B‡ ÔÈa≈¿∆«¿∆«
B‡‰Â ,˙eLaÏ˙‰a ‡a»¿ƒ¿«¿¿»
BÈ‡ B‡n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰L∆≈≈«»≈

a ‡a‡l‡ ˙eLaÏ˙‰ »¿ƒ¿«¿∆»
.‡ÏÈnÓ „a¿∆∆ƒ≈»

פנימי: לאור מקיף אור בין חילוק יש עצמו שבאור יבאר È˜Óעתה Â‡

התהוות את לפעול לא אבל העצם את לגלות הוא מקיף אור של ענינו

ולעולם מקיף, הוא נשאר ההשתלשלות אחרי נמשך כאשר גם ולכן העולמות,

הוא מקיף' 'האור ושורש הנעלה. אורו מעוצם הכלי מן למעלה ישאר

'ÏÂ„‚‰ ÏÂ‚ÈÚ‰Ó'על יסודו, ועד מראשו שה'עיגול' ומאחר הקו, אור שלפני
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‰p‰Âּבאֹור ּגם הּנה לׁשפע, אֹור ּבין ההפרׁש דר על ¿ƒ≈ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּפנימי. לאֹור מּקיף אֹור ּבין חיּלּוק יׁש ְְִִִִֵֵַָּגּופא

ּבזה האֹור28והענין הּוא ּבכללּות מּקיף אֹור ּדהּנה, , ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
האֹור הּוא ּבכללּות ּפנימי ואֹור הּצמצּום, ְְְְִִִִֶֶַָָׁשקֹודם
מּקיף לאֹור ּפנימי אֹור ּבין וההפרׁש הּצמצּום. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַׁשאחרי
אין מּקיף ׁשהאֹור הּוא, המׁשכתם ּבׁשרׁש ׁשהם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכמֹו
ׁשהעצם עצמּותֹו, לגּלֹות הּוא ענינֹו אּלא לפעֹול, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָענינֹו
העצם, מן רק לא הּוא מּקיף ׁשהאֹור והיינּו ּבגילּוי, ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹהּוא
הּוא ענינֹו ּדכל העצם, ּומעין אֹופן לפי ּגם הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּלא
ׁשּנמׁש ּכמֹו ּגם הּנה ולכן, ּבגילּוי, הּוא ׁשהעצם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמה
הּוא ּדכאׁשר מּקיף, ּבבחינת הּוא נׁשאר הּצמצּום ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַאחרי
ּבׁשוה, העֹולם ּכל את מּקיף הּוא הרי עֹולם לאיזה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּקיף
ּוקׁשּורים ׁשּיכים הּמּקיפים ׁשּכל לפי הּוא הּדבר ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוטעם
ּכי לפעֹול ענינֹו ׁשאין הּצמצּום, ׁשקֹודם הּגדֹול ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָלהעיגּול
הם הּצמצּום אחרי ּגם הּנה ולכן עצמּותֹו, לגּלֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָאם
ׁשּבכללּות ּפנימי, האֹור ּכן ׁשאין מה מּקיף. ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבבחינת
היינּו לפעֹול, הּוא ענינֹו הרי הּקו, מאֹור הּוא ְְְְֲִִֵֵַַַָָׁשרׁשֹו
חלּוקים ולעׂשֹות ההתהּוּות ּפעּולת ְְְְֲִִִִַַַַלפעֹול
הּנה לכן לפעֹול, הּוא ׁשענינֹו וכיון ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבההׁשּתלׁשלּות,
ּבהתלּבׁשּות. ּבא הּוא הרי ּבהׁשּתלׁשלּות נמׁש ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָּכאׁשר
עצמּותֹו, את לגּלֹות הּוא ׁשענינֹו להיֹות מּקיף, ְְְְְִִִֶֶַַַָָּדהאֹור
ּבבחינת הּוא ּבהׁשּתלׁשלּות ׁשּנמׁש ּכמֹו ּגם הּנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָלכן
הּוא ׁשענינֹו להיֹות ּפנימי, האֹור ּכן ׁשאין מה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמּקיף,
האֹור המׁשכת ּוכללּות ּבהתלּבׁשּות. ּבא הּוא לכן ְְְְְְִִֵַַַָָָָָלפעֹול,
הרׁשי ואֹותּיֹות הּצמצּום העלם ידי על הּוא מּו,ּפנימי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָ

והיינּו ּפנימי. האֹור המׁשכת נעׂשה ּדוקא ּזה ידי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשעל
הּצמצּום, ּבהם נגע לא הרׁשימּו ׁשאֹותּיֹות היֹות ְְְֱִִִִֶֶַַָָָֹּדעם
על נעׂשה לכן אֹותּיֹות, הּוא ׁשענינם להיֹות מקֹום, ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָמּכל
ּגם הּוא זה ּדר על והּנה ּפנימי. האֹור המׁשכת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָידם
ּפׁשיטּות, הּוא ענינם ּדאֹורֹות לכלים, אֹורֹות ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָההפרׁש
ּכּמה יׁש ּגּופא ּובּכלים הגּבלה. הּוא ענינם ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָוהּכלים
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כאחד. הרגל ואת הראש את מקיף העיגול שהרי בתוכו, נתפס אינו ‡Âכן

ÈÓÈÙכרוכה והפעולה העולמות, התהוות את לפעול פנימי' 'אור של ענינו

בהדרגה. האור והעלם צמצום היינו (התלבשות), בכלי והתיישבות בכניסה

הוא פנימי' 'האור ‰˜Âושורש Â‡Ó.בעולמות והתלבשות גילוי תחילת שהוא

על נעשה פנימי' ה'אור והמשכת

‰ÂÓÈידי ˙ÂÈ˙Â‡שענינם

כללות היה הצמצום שקודם

באותיות, בגילוי מאיר האור

האור נסתלק הצמצום ולאחר

הרשימו', ב'אותיות בהעלם והוא

על מורים האותיות מקום מכל

ובכל באותיות, האור הגבלת

לכללות לבוש הם האותיות זאת

האור.

LÙ‰‰ Cc ÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆∆«∆¿≈
Ìb ‰p‰ ,ÚÙLÏ B‡ ÔÈa≈¿∆«ƒ≈«
ÔÈa ˜elÁ LÈ ‡Ùeb B‡a»»≈ƒ≈
.ÈÓÈt B‡Ï ÛÈwÓ B‡«ƒ¿¿ƒƒ

‰Êa ÔÈÚ‰Â28,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
‡e‰ ˙eÏÏÎa ÛÈwÓ B‡«ƒƒ¿»
,ÌeˆÓv‰ Ì„BwL B‡‰»∆∆«ƒ¿
‡e‰ ˙eÏÏÎa ÈÓÈt B‡Â¿¿ƒƒƒ¿»
.ÌeˆÓv‰ ÈÁ‡L B‡‰»∆«¬≈«ƒ¿
ÈÓÈt B‡ ÔÈa LÙ‰‰Â¿«∆¿≈≈¿ƒƒ
Ì‰L BÓk ÛÈwÓ B‡Ï¿«ƒ¿∆≈
,‡e‰ Ì˙ÎLÓ‰ LLa¿…∆«¿»»»
BÈÚ ÔÈ‡ ÛÈwÓ B‡‰L∆»«ƒ≈ƒ¿»
‡e‰ BÈÚ ‡l‡ ,ÏBÚÙÏƒ¿∆»ƒ¿»
ÌˆÚ‰L ,B˙eÓˆÚ ˙Bl‚Ï¿««¿∆»∆∆
B‡‰L eÈ‰Â ,Èel‚a ‡e‰¿ƒ¿«¿∆»
ÔÓ ˜ ‡Ï ‡e‰ ÛÈwÓ«ƒ…«ƒ
ÈÙÏ Ìb ‡e‰ ‡l‡ ,ÌˆÚ‰»∆∆∆»«¿ƒ
ÏÎc ,ÌˆÚ‰ ÔÈÚÓe ÔÙB‡∆≈≈»∆∆¿»
ÌˆÚ‰L ‰Ó ‡e‰ BÈÚƒ¿»«∆»∆∆
‰p‰ ,ÔÎÏÂ ,Èel‚a ‡e‰¿ƒ¿»≈ƒ≈
ÈÁ‡ CLÓpL BÓk Ìb«¿∆ƒ¿»«¬≈
‡e‰ ‡L ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿»
L‡Îc ,ÛÈwÓ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««ƒ¿«¬∆
ÌÏBÚ ‰ÊÈ‡Ï ÛÈwÓ ‡e‰«ƒ¿≈∆»
Ïk ˙‡ ÛÈwÓ ‡e‰ È‰¬≈«ƒ∆»

‰ÂLa ÌÏBÚ‰ואת הראש את »»¿»∆
שהוא עולם ובכל כלי, בשום להתיישב יכול אינו שהמקיף היינו כאחד, הרגל

בשווה לכל מקיף ‰ÌÈÙÈwישאר ÏkL ÈÙÏ ‡e‰ c‰ ÌÚÂ ,¿«««»»¿ƒ∆»««ƒƒ

Ï ÌÈeL˜e ÌÈÎiLל ‰ÌeˆÓvשורשם Ì„BwL ÏB„b‰ ÏebÚ‰ «»ƒ¿ƒ¿»ƒ«»∆∆«ƒ¿
הכל מקיף עולם שבכל המקיף כך בשווה, הכל מקיף הגדול שהעיגול כשם

אחת ÏBÚÙÏבהשוואה BÈÚ ÔÈ‡L העולמות, התהוות ‡Ìאת Èk ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÌeˆÓv‰ ÈÁ‡ Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ ,B˙eÓˆÚ ˙Bl‚Ïהמקיפים ‰Ìכל ¿««¿¿»≈ƒ≈««¬≈«ƒ¿≈

ÔÈ‡ ‰Ó .ÛÈwÓ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««ƒ«∆≈
,ÈÓÈt B‡‰ Ôk≈»¿ƒƒ
‡e‰ BLL ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»»¿
BÈÚ È‰ ,Âw‰ B‡Ó≈««¬≈ƒ¿»
ÏBÚÙÏ eÈ‰ ,ÏBÚÙÏ ‡e‰ƒ¿«¿ƒ¿
˙BNÚÏÂ ˙ee‰˙‰‰ ˙lÚt¿À««ƒ¿«¿«¬
˙eÏLÏzL‰‰a ÌÈ˜elÁƒƒ¿«ƒ¿«¿¿
העולמות את להוות מנת ,על
‡e‰ BÈÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»
L‡k ‰p‰ ÔÎÏ ,ÏBÚÙÏƒ¿»≈ƒ≈«¬∆
È‰ ˙eÏLÏzL‰a CLÓƒ¿»«ƒ¿«¿¿¬≈
.˙eLaÏ˙‰a ‡a ‡e‰»¿ƒ¿«¿
˙BÈ‰Ï ,ÛÈwÓ B‡‰c¿»«ƒƒ¿
˙‡ ˙Bl‚Ï ‡e‰ BÈÚL∆ƒ¿»¿«∆
Ìb ‰p‰ ÔÎÏ ,B˙eÓˆÚ«¿»≈ƒ≈«
CLÓpL BÓk¿∆ƒ¿»

‡e‰ ˙eÏLÏzL‰aנשאר «ƒ¿«¿¿
ÔÈ‡ ‰Ó ,ÛÈwÓ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««ƒ«∆≈
˙BÈ‰Ï ,ÈÓÈt B‡‰ Ôk≈»¿ƒƒƒ¿
ÔÎÏ ,ÏBÚÙÏ ‡e‰ BÈÚL∆ƒ¿»ƒ¿»≈
.˙eLaÏ˙‰a ‡a ‡e‰»¿ƒ¿«¿
B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ˙eÏÏÎe¿»«¿»«»
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יג     

‰p‰Âּבאֹור ּגם הּנה לׁשפע, אֹור ּבין ההפרׁש דר על ¿ƒ≈ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּפנימי. לאֹור מּקיף אֹור ּבין חיּלּוק יׁש ְְִִִִֵֵַָּגּופא

ּבזה האֹור28והענין הּוא ּבכללּות מּקיף אֹור ּדהּנה, , ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
האֹור הּוא ּבכללּות ּפנימי ואֹור הּצמצּום, ְְְְִִִִֶֶַָָׁשקֹודם
מּקיף לאֹור ּפנימי אֹור ּבין וההפרׁש הּצמצּום. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַׁשאחרי
אין מּקיף ׁשהאֹור הּוא, המׁשכתם ּבׁשרׁש ׁשהם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכמֹו
ׁשהעצם עצמּותֹו, לגּלֹות הּוא ענינֹו אּלא לפעֹול, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָענינֹו
העצם, מן רק לא הּוא מּקיף ׁשהאֹור והיינּו ּבגילּוי, ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹהּוא
הּוא ענינֹו ּדכל העצם, ּומעין אֹופן לפי ּגם הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּלא
ׁשּנמׁש ּכמֹו ּגם הּנה ולכן, ּבגילּוי, הּוא ׁשהעצם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמה
הּוא ּדכאׁשר מּקיף, ּבבחינת הּוא נׁשאר הּצמצּום ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַאחרי
ּבׁשוה, העֹולם ּכל את מּקיף הּוא הרי עֹולם לאיזה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּקיף
ּוקׁשּורים ׁשּיכים הּמּקיפים ׁשּכל לפי הּוא הּדבר ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוטעם
ּכי לפעֹול ענינֹו ׁשאין הּצמצּום, ׁשקֹודם הּגדֹול ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָלהעיגּול
הם הּצמצּום אחרי ּגם הּנה ולכן עצמּותֹו, לגּלֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָאם
ׁשּבכללּות ּפנימי, האֹור ּכן ׁשאין מה מּקיף. ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבבחינת
היינּו לפעֹול, הּוא ענינֹו הרי הּקו, מאֹור הּוא ְְְְֲִִֵֵַַַָָׁשרׁשֹו
חלּוקים ולעׂשֹות ההתהּוּות ּפעּולת ְְְְֲִִִִַַַַלפעֹול
הּנה לכן לפעֹול, הּוא ׁשענינֹו וכיון ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבההׁשּתלׁשלּות,
ּבהתלּבׁשּות. ּבא הּוא הרי ּבהׁשּתלׁשלּות נמׁש ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָּכאׁשר
עצמּותֹו, את לגּלֹות הּוא ׁשענינֹו להיֹות מּקיף, ְְְְְִִִֶֶַַַָָּדהאֹור
ּבבחינת הּוא ּבהׁשּתלׁשלּות ׁשּנמׁש ּכמֹו ּגם הּנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָלכן
הּוא ׁשענינֹו להיֹות ּפנימי, האֹור ּכן ׁשאין מה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמּקיף,
האֹור המׁשכת ּוכללּות ּבהתלּבׁשּות. ּבא הּוא לכן ְְְְְְִִֵַַַָָָָָלפעֹול,
הרׁשי ואֹותּיֹות הּצמצּום העלם ידי על הּוא מּו,ּפנימי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָ

והיינּו ּפנימי. האֹור המׁשכת נעׂשה ּדוקא ּזה ידי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשעל
הּצמצּום, ּבהם נגע לא הרׁשימּו ׁשאֹותּיֹות היֹות ְְְֱִִִִֶֶַַָָָֹּדעם
על נעׂשה לכן אֹותּיֹות, הּוא ׁשענינם להיֹות מקֹום, ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָמּכל
ּגם הּוא זה ּדר על והּנה ּפנימי. האֹור המׁשכת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָידם
ּפׁשיטּות, הּוא ענינם ּדאֹורֹות לכלים, אֹורֹות ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָההפרׁש
ּכּמה יׁש ּגּופא ּובּכלים הגּבלה. הּוא ענינם ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָוהּכלים
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כאחד. הרגל ואת הראש את מקיף העיגול שהרי בתוכו, נתפס אינו ‡Âכן

ÈÓÈÙכרוכה והפעולה העולמות, התהוות את לפעול פנימי' 'אור של ענינו

בהדרגה. האור והעלם צמצום היינו (התלבשות), בכלי והתיישבות בכניסה

הוא פנימי' 'האור ‰˜Âושורש Â‡Ó.בעולמות והתלבשות גילוי תחילת שהוא

על נעשה פנימי' ה'אור והמשכת

‰ÂÓÈידי ˙ÂÈ˙Â‡שענינם

כללות היה הצמצום שקודם

באותיות, בגילוי מאיר האור

האור נסתלק הצמצום ולאחר

הרשימו', ב'אותיות בהעלם והוא

על מורים האותיות מקום מכל

ובכל באותיות, האור הגבלת

לכללות לבוש הם האותיות זאת

האור.
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יד  

ּכלים ׁשהם עׂשּיה יצירה ּדבריאה ּכלים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמדריגֹות,
הּכלים ּגם א מיּוחדים. ׁשהם ּדאצילּות וכלים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָנפרדים,
ׁשהם היינּו ׁשּבאצילּות, ּבריאה ּבחינת הם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּדאצילּות
אֹותּיֹות ּבחינת והּוא מיּוחדים, ׁשהם אּלא ְְְְִִִִֵֶֶַָָמציאּות
מאצילּות, ׁשלמעלה הּכלים הם ּיֹותר ּולמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּכתיבה,

ּכמאמר החקיקה, אֹותּיֹות ּבטהירּו29ּבחינת ּגליפּו ּגליף ְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָ
והגּבלה, מדידה הּוא הּכלים ענין ּכללּות אמנם ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָעיּלאה.
הּנה ּובכללּות העצם. וגילּוי ּפׁשיטּות הּוא האֹורֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָוענין
אֹור ּבין ההפרׁש ּכמֹו הּוא לכלים אֹורֹות ּבין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַההפרׁש
על היא ּפנימי האֹור ׁשהמׁשכת ּכנ"ל ּפנימי, לאֹור ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָמּקיף

הּכלים. ענין הרׁשימּו, אֹותּיֹות ְְְִִִִֵֵַָָידי

ׁשאינּה‡ÌÓו) ּפנימי ּבהאֹור מעלה יׁש ּכן ּפי על אף »¿»ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּוא הּכּונה ׁשּתכלית והּוא מּקיף, ְְְִִֶַַַַָָָּבהאֹור
ׁשיהיה הּוא הּכּונה ּתכלית ׁשהרי ּדוקא, ּפנימי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבהאֹור
האֹור ידי על נׁשלמת זּו וכּונה ּדוקא, להּזּולת אֹור ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּגילּוי
ולא מּקיף, ּבבחינת מאיר מּקיף האֹור ּכי ּדוקא, ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָֹּפנימי
ּבהתלּבׁשּות, ׁשּבא ּפנימי האֹור ּדוקא אם ּכי הּכּונה, ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָזהּו
ׁשהאֹור הּטעם ּכן ּגם וזהּו הּכּונה. נׁשלמת ידֹו על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּנה

ּדהּנה ּבהּכלים, ּבהתלּבׁשּות ׁשהתלּבׁשּות30ּבא ידּוע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
ולכאֹו ּדוקא, ּברצֹון הּוא ּבהּכלים מּובן,האֹורֹות אינֹו רה ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

מתלּבׁשים וכאׁשר ּבפׁשיטּות, הם ׁשהאֹורֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָּדמאחר
הּטעם מהּו ּכן אם ונגּבלים, נמּדדים הם ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָּבהּכלים
לפי הּוא, הענין א ּבהּכלים. להתלּבׁש רצֹונם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשהאֹורֹות
יתּגּלה ּדוקא ידּה ׁשעל הּכלי מעלת מרּגיׁש ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהאֹור
להתלּבׁש רצֹונֹו ולכן הּכּונה, ּתּוׁשלם ׁשּבזה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהּזּולת,
ׁשעל הּכלים ענין ׁשּזהּו למּטה, ׁשּיתּגלה ּבכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבהּכלים

למּטה. האֹור נתּגּלה ְְִֶַַָָָָידם

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

א.29) טו, תפג.30)זח"א ע' שם תער"ב המשך ראה

    
בכלי להתלבש שיוכל עד ומשתלשל, k‰מתלבש LÈ ‡eb ÌÈÏke .«≈ƒ»≈«»

,ÌÈ„ ÌÈÏk Ì‰L ‰Ú ‰ÈˆÈ ‰‡Èc ÌÈÏk ,˙B‚„Ó«¿≈≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆≈≈ƒƒ¿»ƒ
˙eÏÈˆ‡c ÌÈÏk‰ Ìb C‡ .ÌÈ„Á‡Ó Ì‰L ˙eÏÈˆ‡c ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ«¬ƒ∆≈¿À»ƒ«««≈ƒ«¬ƒ
‡l‡ ˙e‡ÈˆÓ Ì‰L eÈÈ‰ ,˙eÏÈˆ‡aL ‰‡Èa ˙ÈÁa Ì‰≈¿ƒ«¿ƒ»∆»¬ƒ«¿∆≈¿ƒ∆»

‡e‰Â ,ÌÈ„Á‡Ó Ì‰L∆≈¿À»ƒ¿
,‰È˙k‰ ˙B˙B‡ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ«¿ƒ»
Ì‰ ˙B ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈≈
‰ÏÚÓlL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿«¿»
˙B˙B‡ ˙ÈÁa ,˙eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒ¿ƒ«ƒ
Ó‡Ók ,‰˜È˜Á‰29 «¬ƒ»¿«¬»

eÈ‰Ëa eÈÏb ÈÏb»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
‰‡lÚבטוהר חקיקה [=חקק ƒ»»
eÏÏk˙העליון] ÌÓ‡ .»¿»¿»

‰„È„Ó ‡e‰ ÌÈÏk‰ ÈÚƒ¿»«≈ƒ¿ƒ»
˙BB‡‰ ÈÚÂ ,‰Ïa‚‰Â¿«¿»»¿ƒ¿»»
Èel‚Â ˙eËÈLt ‡e‰¿ƒ¿ƒ
‰p‰ ˙eÏÏÎe .ÌˆÚ‰»∆∆ƒ¿»ƒ≈
˙BB‡ Èa L‰‰«∆¿≈≈
L‰‰ BÓk ‡e‰ ÌÈÏÎÏ¿≈ƒ¿«∆¿≈
B‡Ï ÈÓ B‡ Èa≈«ƒ¿
˙ÎLÓ‰L Ïpk ,ÈÓÈt¿ƒƒ««∆«¿»«
È„È ÏÚ ‡È‰ ÈÓÈt B‡‰»¿ƒƒƒ«¿≈
ÈÚ ,eÓÈL‰ ˙B˙B‡ƒ»¿ƒƒ¿»

.ÌÈÏk‰האריך זה בסעיף «≈ƒ
זוטא' 'חסד הבחינות ב' לבאר

ביאור ידי על חסד' ו'רב

דשפע לשפע, אור בין החילוק

שהוא והאור בהתלבשות, בא

בא אינו המאור מעין

ממילא. בדרך אלא בהתלבשות

לדבר שדוגמא ביאר כן כמו

בין הנפש, בכוחות ההפרש הוא

כוח כמו הכוחות, לשאר רצון

הוא השכל שכוח השכל,

בהתלבשות ובא לעצמו מציאות

משא"כ שינויים, בו יש ולכן

ואינו לעצמו מציאות אינו הרצון

בו אין ולכן בהתלבשות בא

מקיף שאור פנימי, לאור מקיף אור בין החילוק הוא זה דרך ועל שינויים.

משא"כ בהתלבשות בא אינו ולכן העצם לגלות אם כי לפעול ענינו אין

שכך לבאר והוסיף בהתלבשות. בא ולכן ההתהוות לפעול ענינו פנימי האור

פשיטות הוא האורות דענין לכלים, אורות בין להפרש בנוגע גם הדבר הוא

הם דאצילות שהכלים וביאר והגבלה. מדידה הוא הכלים וענין העצם וגילוי

אותיות בחינת הם מאצילות שלמעלה והכלים הכתיבה אותיות בחינת

הרש אותיות ידי על דוקא היא פנימי האור שהמשכת והדגיש ימו,החקיקה,

הכלים. ענין

Î Èt ÏÚ ‡ ÌÓ‡ Â»¿»««ƒ≈
ÈÓÈt B‡‰a ‰ÏÚÓ LÈ≈«¬»¿»¿ƒƒ
,ÈÓ B‡‰a dÈ‡L∆≈»¿»«ƒ
‰ek‰ ˙ÈÏÎL ‡e‰Â¿∆«¿ƒ««»»
,‡˜Âc ÈÓÈt B‡‰a ‡e‰¿»¿ƒƒ«¿»
‡e‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎ È‰L∆¬≈«¿ƒ««»»
˙lf‰Ï B‡ Èelb ‰È‰L∆ƒ¿∆ƒ¿«À»
˙ÓÏL B ‰eÎÂ ,‡˜Âc«¿»¿«»»ƒ¿∆∆
ÈÓÈt B‡‰ È„È ÏÚ«¿≈»¿ƒƒ

‡˜Âcהתהוות נפעלת ידו שעל «¿»
ÈÓהעולם B‡‰ Èk ,ƒ»«ƒ

,ÈÓ ˙ÈÁa È‡Ó≈ƒƒ¿ƒ««ƒ
Ì‡ Èk ,‰ek‰ e‰ ‡ÏÂ¿…∆««»»ƒƒ
‡aL ÈÓÈt B‡‰ ‡˜Âc«¿»»¿ƒƒ∆»
B„È ÏÚ ‰p‰ ,˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿ƒ≈«»
Ìb e‰Â .‰ek‰ ˙ÓÏLƒ¿∆∆««»»¿∆«
‡a B‡‰L ÌÚ‰ k≈«««∆»»

ÌÈÏk‰a ˙eLaÏ˙‰aאף ¿ƒ¿«¿¿«≈ƒ
פשיטות את מגבילים שהכלים

p‰c‰האור ,30Úe„È ¿ƒ≈»«
˙BB‡‰ ˙eLaÏ˙‰L∆ƒ¿«¿»
Bˆa ‡e‰ ÌÈÏk‰a¿«≈ƒ¿»
BÈ‡ ‰B‡ÎÏÂ ,‡˜Âc«¿»¿ƒ¿»≈
˙BB‡‰L Á‡Óc ,eÓ»¿≈««∆»
L‡ÎÂ ,˙eËÈLa Ì‰≈ƒ¿ƒ¿«¬∆
Ì‰ ÌÈÏk‰a ÌÈLaÏ˙Óƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒ≈
k Ì‡ ,ÌÈÏa‚Â ÌÈ„cÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ≈
˙BB‡‰L ÌÚ‰ e‰Ó««««∆»
LaÏ˙‰Ï ÌBˆ¿»¿ƒ¿«≈
,‡e‰ ÈÚ‰ C‡ .ÌÈÏk‰a¿«≈ƒ«»ƒ¿»
LÈbÓ B‡‰L ÈÏ¿ƒ∆»«¿ƒ
d„È ÏÚL ÈÏk‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿ƒ∆«»»
,˙lf‰Ï ‰lb˙È ‡˜Âc«¿»ƒ¿«∆¿«À»
,‰ek‰ ÌÏL ‰aL∆»∆À¿»««»»
e‰fL ,‰ÓÏ ‰lb˙L È„Îa ÌÈÏk‰a LaÏ˙‰Ï BBˆ ÎÏÂ¿»≈¿¿ƒ¿«≈¿«≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿«∆¿«»∆∆

.‰ÓÏ B‡‰ ‰lb˙ Ì„È ÏÚL ÌÈÏk‰ ÈÚמתבטל האור ƒ¿»«≈ƒ∆«»»ƒ¿«∆»¿«»
נמשכת ידם שעל בכלים שיש היתרון את שמרגיש מפני הכוונה, לאמיתית

לעולם. ההשפעה

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

    

ÏÚÂעל נמׁש ההׁשּפעה ענין ׁשּכללּות מה יּובן זה ּפי ¿«ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
להיֹות האֹותּיֹות, ענין ׁשּזהּו ּדוקא, הּכלים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָידי
אמנם ּבהתלּבׁשּות. האֹור ׁשיּומׁש הּכּונה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשּזֹוהי
ׁשהּכלים וּכנ"ל מדריגֹות, ּכּמה ּכן ּגם יׁש ּגּופא ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבאֹותּיֹות
והּכלים נפרדים, ּכלים הם עׂשּיה יצירה ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָָּדבריאה
ּבבחינת הם מקֹום ּומּכל מיּוחדים, הם ְְֲִִִִִֵֵַַָָָּדאצילּות
ׁשלמעלה והּכלים הּכתיבה, אֹותּיֹות ענין ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמציאּות,
הּנה ולכן החקיקה. אֹותּיֹות ּבבחינת הם ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָמאצילּות
עליֹונה, הּיֹותר מדריגה ׁשּתהיה צרי ּגּופא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהּכלים
צרי מקֹום מּכל אבל החקיקה, אֹותּיֹות ּבחינת ְְֲֲִִִִִַַָָָָָוהּוא
ּבנפׁש ּבעבֹודה וענינֹו ּדוקא. (אֹותּיֹות) הּכלים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָלבחינת
לעבֹוד ׁשּצריכה האלקית ּדנפׁש ׁשהעבֹודה ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹהאדם,
ׁשלמעלה ּבענינים ּתהיה לא הּבהמית, ּבנפׁש ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹולפעֹול
נפׁש על הּפעּולה ּתהיה ׁשאז הּבהמית, נפׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמהּׂשגת
אּלא הּכּונה, זהּו ולא ּבלבד, מּקיף ּבבחינת ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּבהמית
הּבהמית, לנפׁש הׁשּיכים ּבענינים ׁשּיתּבֹונן היא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּכּונה
ּבחינת עּמֹו, ויתאחד הּבהמית ּבהּנפׁש ׁשּיתלּבׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהיינּו
האלקית נפׁש ּגם ּתקּבל ּזה ידי ׁשעל החקיקה, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאֹותּיֹות
לבא לעתיד ׁשיהיה ּדר ועל הּבהמית, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמהּנפׁש

הּבהמית) (ונפׁש מהּגּוף ניּזֹונת ּתהא .31ׁשהּנׁשמה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּגֹו'e‰ÊÂז) ּתׁשמרּו מצֹותי ואת ּתלכּו ּבחּקֹותי ,32אם ¿∆ְְְְְִִִֵֵֶַַֻ
ׁשל ּבאֹופן להיֹות צרי העבֹודה ְְְֲִִִֶֶָָָָּדכללּות
ׁשהּוא ּדוקא, הּבהמית ּבנפׁש האלקית נפׁש ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהתלּבׁשּות
נעׂשית זה ידי ועל (ּבחּקֹותי), החקיקה אֹותּיֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֻענין
ׁשּזהּו ,מהּל ּבבחינת ׁשּתהיה האלקית, לנפׁש ּגם ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹעלּיה
החקיקה אֹותּיֹות ּבחינת ידי שעל ּתלכּו, ּבחּקֹותי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻאם
ּבנפׁש ההתלּבׁשּות מּצד אמנם .מהּל ּבבחינת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָיהיה
מצֹותי ואת נאמר זה ועל לׁשמירה, צרי ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּבהמית
ּוממׁשי המׁשּמר. ּדבר הּוא המצוֹות ּדקּיּום ְְְְְִִִִֵַַַַָָּתׁשמֹורּו,
לא להיֹות צרי המצוֹות ּדקּיּום אֹותם, ועׂשיתם ְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹּבּכתּוב

מלּוּמדה אנׁשים ּמצות וחׁשק33ּבדר ּברצֹון אם ּכי , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּגּבי ׁשּמצינּו ּוכמֹו ימין, ּביד עׂשּיה ׁשל ענין ׁשּזהּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדוקא,
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טו     

ÏÚÂעל נמׁש ההׁשּפעה ענין ׁשּכללּות מה יּובן זה ּפי ¿«ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
להיֹות האֹותּיֹות, ענין ׁשּזהּו ּדוקא, הּכלים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָידי
אמנם ּבהתלּבׁשּות. האֹור ׁשיּומׁש הּכּונה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשּזֹוהי
ׁשהּכלים וּכנ"ל מדריגֹות, ּכּמה ּכן ּגם יׁש ּגּופא ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבאֹותּיֹות
והּכלים נפרדים, ּכלים הם עׂשּיה יצירה ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָָּדבריאה
ּבבחינת הם מקֹום ּומּכל מיּוחדים, הם ְְֲִִִִִֵֵַַָָָּדאצילּות
ׁשלמעלה והּכלים הּכתיבה, אֹותּיֹות ענין ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמציאּות,
הּנה ולכן החקיקה. אֹותּיֹות ּבבחינת הם ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָמאצילּות
עליֹונה, הּיֹותר מדריגה ׁשּתהיה צרי ּגּופא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהּכלים
צרי מקֹום מּכל אבל החקיקה, אֹותּיֹות ּבחינת ְְֲֲִִִִִַַָָָָָוהּוא
ּבנפׁש ּבעבֹודה וענינֹו ּדוקא. (אֹותּיֹות) הּכלים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָלבחינת
לעבֹוד ׁשּצריכה האלקית ּדנפׁש ׁשהעבֹודה ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹהאדם,
ׁשלמעלה ּבענינים ּתהיה לא הּבהמית, ּבנפׁש ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹולפעֹול
נפׁש על הּפעּולה ּתהיה ׁשאז הּבהמית, נפׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמהּׂשגת
אּלא הּכּונה, זהּו ולא ּבלבד, מּקיף ּבבחינת ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּבהמית
הּבהמית, לנפׁש הׁשּיכים ּבענינים ׁשּיתּבֹונן היא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּכּונה
ּבחינת עּמֹו, ויתאחד הּבהמית ּבהּנפׁש ׁשּיתלּבׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהיינּו
האלקית נפׁש ּגם ּתקּבל ּזה ידי ׁשעל החקיקה, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאֹותּיֹות
לבא לעתיד ׁשיהיה ּדר ועל הּבהמית, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמהּנפׁש

הּבהמית) (ונפׁש מהּגּוף ניּזֹונת ּתהא .31ׁשהּנׁשמה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּגֹו'e‰ÊÂז) ּתׁשמרּו מצֹותי ואת ּתלכּו ּבחּקֹותי ,32אם ¿∆ְְְְְִִִֵֵֶַַֻ
ׁשל ּבאֹופן להיֹות צרי העבֹודה ְְְֲִִִֶֶָָָָּדכללּות
ׁשהּוא ּדוקא, הּבהמית ּבנפׁש האלקית נפׁש ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהתלּבׁשּות
נעׂשית זה ידי ועל (ּבחּקֹותי), החקיקה אֹותּיֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֻענין
ׁשּזהּו ,מהּל ּבבחינת ׁשּתהיה האלקית, לנפׁש ּגם ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹעלּיה
החקיקה אֹותּיֹות ּבחינת ידי שעל ּתלכּו, ּבחּקֹותי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻאם
ּבנפׁש ההתלּבׁשּות מּצד אמנם .מהּל ּבבחינת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָיהיה
מצֹותי ואת נאמר זה ועל לׁשמירה, צרי ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּבהמית
ּוממׁשי המׁשּמר. ּדבר הּוא המצוֹות ּדקּיּום ְְְְְִִִִֵַַַַָָּתׁשמֹורּו,
לא להיֹות צרי המצוֹות ּדקּיּום אֹותם, ועׂשיתם ְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹּבּכתּוב

מלּוּמדה אנׁשים ּמצות וחׁשק33ּבדר ּברצֹון אם ּכי , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּגּבי ׁשּמצינּו ּוכמֹו ימין, ּביד עׂשּיה ׁשל ענין ׁשּזהּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדוקא,
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טז

       
– מאידית תרגום –

,"תורתנו מתן ל"זמן ההכנה בימי עתה עומדים
השלישי, חודש סיון, חודש מברכים בשבת – ובמיוחד
כל עם תורתנו" מתן ד"זמן החודש את מברכים שבו
והמשכות ברכות החודש, בברכת שנכללות הברכות
לקבלת ובמיוחד עבודתם לעשות לבנ"י כחות שנותנים

תורתנו". מתן ב"זמן מחדש התורה
לכאו"א המתאים זמן זה הרי שכן, וכיון
ובאופן תורתנו", מתן ד"זמן התוכן אודות להתבוננות
בכדי וילד), אשה (איש, יהודי לכל בפשטות גם המובן
וקבלת תורה למתן המתאים באופן עצמו יכין שכאו"א

השבועות. חג הבעל"ט, ביו"ט מחדש התורה

בתורה שמודגשים המיוחדים מהענינים אחד
עם הקשר – הוא תורתנו", מתן "זמן עם .בקשר

בגמרא אוריאןכדאיתא דיהב) רחמנא "(בריך :
לעםידי ביוםעל
עניניםבירחא מבארים אתר על (והמפרשים "

ובלשון תורה). מתן עם הקשורים שלשה של נוספים
"בחודשהכתוב –ביום מדברגו' באו

תורה. מתן הי' לזה ובהמשך סיני",
ששבת בכך, גם מודגש זה שענין ולהוסיף,
ב"שבת השנים ברוב חל השלישי החודש מברכים
את מסיימים כאשר בחוקותי), (בהר) פ' (שבת חזק"

ויקרא,ספר ספר – תורה חומשי החמשה מן
כמנהג – הקריאה) סיום (לאחר מכריזים הקהל וכל

חיזוק ונתחזק", חזק "חזק – בתורה.ישראל

ה"ה שלכן "שלשה" של תוכנו מהו להבין וצריך
אומרים זה בגלל שגם (ועד תורה מתן עם קשור כ"כ
דשלשה המיוחד הקשר להבין וגם רחמנא"). "בריך
שלישי ספר (סיום) עם השלישי חודש מברכים ושבת

ויקרא. ספר – בתורה

פשוטות באותיות – בזה הביאורים א' לומר ויש
לכאו"א): מובנות -)

התורה נתינת – הוא תורה ד(מתן) החידוש
האנשים) (ולכל ליהודי להורות כדי למטה, והמצוות
צריך הגשמי, בעוה"ז בהמצאו האדם, שהוא, איך
של לרצון מכוונת תהי' ושהתנהגתו הקב"ה את לעבוד
ֿ) ומצוות בתורה עבודתו שעלֿידי עד הקב"ה,

(מציאותו היהודי יהי' הקב"ה) של ורצונו בחכמתו
ועי"ז וקדושה, אלקות עם לגמרי חדור בגוף) כנשמה
שמסביבו. העולם דכל המציאות את ולקדש להעלות –

לבנ"י מהקב"ה התורה ניתנה – זאת למלאות ובכדי
האדם לגדרי המתאימים ב"לבושים" "מלובשת" למטה

הבריאה לגמרי;וטבע בפנימיות באדם שתחדור כדי ,
לשלשה, נחלק ה"ה בכלל והבריאה האדם שגדר והיות

כדלקמן. שלשה, עם קשורה התורה גם לכן

:בזה הענין
מיוסדת שכל), (בר ושלם בריא אדם של הנהגתו

ע"י –ומונהגת דברים  :
את מבטא הוא מכן לאחר חושב; הוא כל ראשית
חושב, הוא מה להם לספר לאחרים, בדיבור מחשבתו
בכדי זה) מסויים (בתחום מבינים ידידים עם להתייעץ
הוא מכן לאחר הענין; את להבין ולהיטיב להבהיר
ודיבורו מחשבתו את ומבטא לפועל, למסקנא מגיע

בפועל .במעשה

אדם כל בחיי היסוד הם אלו ודוקאענינים ,
שהם דוקאכפי זה ובסדר ,:

אפילו או בלבד, במחשבתו מסתפק אינו שלם אדם
תכניותיו את מבטא הוא אלא שלו, ודיבור במחשבה
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א.1) פח, שבת
א.2) יט, יתרו

רצונו3) שהיא כבודה ממקום ירדה התורה פ"ד: תניא ראה
ממדרגה המדרגות בסתר וירדה נסעה ומשם כו', יתברך וחכמתו
ועניני גשמיים בדברים שנתלבשה עד העולמות בהשתלשלות למדרגה
שתהא כדי כו', והלכותיהן ככולם התורה מצוות רוב שהן הזה עולם
בהן תפיסא כו' ומעשה דיבור בחי' ואפי' בהן תפיסא מחשבה כל
הנפש בחי' עשר כל מלבישים ומצוותי' התורה כו', בהן ומתלבשת
נתלבשה שהתורה ואף כו', רגלה ועד מראשה אברי' תרי"ג וכל

כו'. ד"מ המלך את כמחבק זה הרי גשמיים, תחתונים בדברים
מחשבה4) בחינות, הג' יש – עצמה במחשבה גם ובפרטיות:

סו"ס אגה"ק (ראה שבמחשבה ומעשה שבמחשבה דיבור שבמחשבה,
אלו. בחינות ג' יש מהם א' שבכל ומעשה, בדיבור הוא וכן יט).

דיבור5) מחשבה כנגד הוא מ', ד' א' ר"ת ש"אדם", ולהעיר
בחי' הוא בינה) אאלפך חכמה אאלפך (מלשון האל"ף ומעשה:
יתרו אוה"ת ג. לא, בהעלותך (לקו"ת מעשה ומ' דיבור ד' מחשבה,

ובכ"מ). תתקלז. ע'
למעלה:6) מלמטה הוא הסדר האדם והתפתחות שבגידול ולהעיר

לדבר מתחיל ואח"כ המעשה, בכח הוא שלו הגילוי עיקר – בקטן
תקס"ח סה"מ וראה ח. כא, וירא עה"פ רד"ק – בערך שנתיים (לבן
בר נעשה משיגדיל אח"כ ורק בשלימות, אינו שלו והדיבור תפח), ע'
התבוננות (ע"פ בשלימות היא שלו הדיבור גם ואז (מחשבה), דעת
לו אין אבל מעשה לו יש שקטן בהלכה כידוע – כו') במחשבה
סע"ב. כב, גיטין – דעת לו אין ואילך. ב יב, (חולין ודיבור מחשבה

ב). קד, יבמות

  

ּדוקא ימין ּביד להיֹות ׁשצרי ׁשּבת ידי34מלאכת ועל . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
אֹור הּתֹורה, אֹור הּוא ּדגשם ּבעּתם, ּגׁשמיכם ונתּתי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָזה

הּימים שמ"ג35ׁשבעת עֹולה ּפעמים ז' ז' ּפעמים ּדז' ,36, ְְְְִִִִֶַַָָָ
יּתן הּׂשדה ועץ יבּולּה הארץ ונתנה ּגׁשם. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבגימטרּיא
ּתבּואֹות האילן, ּותבּואֹות הארץ ּתבּואֹות יׁש ּדהּנה ְְְְְִִִֵֵֶָָָָּפריֹו,
על קאי האילן ּותבּואֹות מלאכים, על קאי ְְִִִִֶַַַָָָָָָָהארץ
העלּיה ענין ׁשהּוא יבּולּה, הארץ ונתנה וזהּו ְְְְְְֲִִֶֶֶָָָָָָָָָנׁשמֹות,
זה ידי ועל מהּלכים, ּבבחינת ּיהיּו הם ׁשּגם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּבהּמלאכים,
מהּלכים, ּבבחינת ׁשיהיּו ּבהּמלאכים יפעלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשהּנׁשמֹות
יּתן הּׂשדה ועץ ׁשּזהּו ּבהּנׁשמֹות, ּגם עיּלּוי ּתֹוספת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה
צּדיקים ענין ׁשּזהּו חדׁשֹות, נׁשמֹות ׁשּיהיּו ועטרֹותיהן37ּפריֹו, יֹוׁשבין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

אֹותּיֹות38ּבראׁשיהן ּבחינת ּתלכּו, ּבחּקֹותי ּדאם העבֹודה ידי על יהיה ּזה וכל . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
קּיּום ׁשיהיה אֹותם, ועׂשיתם המׁשּמר, ּדבר ׁשהּוא ּתׁשמֹורּו, מצֹותי ואת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהחקיקה,
ׁשהּוא ּברּוחנּיּות, ּבעּתם ּגׁשמיכם ונתּתי זה ידי על הּנה וחׁשק, ּברצֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהמצוֹות
יבּולּה הארץ ונתנה ּכפׁשּוטֹו, ּבגׁשמּיּות ּבעּתם ּגׁשמיכם ונתּתי וגם הּתֹורה, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָאֹור
ועטרֹותיהם חדׁשֹות נׁשמֹות ּיהיּו לבֹוא ׁשּלעתיד עד ּפריֹו, יּתן הּׂשדה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָועץ

ְֵֶָּבראׁשיהם.
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ועוד. ב). (נג, פל"ט תניא הי"ד.34)וראה פי"א שבת הל' רמב"ם כו.35)ראה ל, פסחים36)ישעי' – שבעתים יהי' ד"ה רש"י ראה

א. א.37)סח, יז, הנ"ל.38)ברכות בחוקותי אם בסד"ה הובא ב. קלד, לזח"א רמ"ז

    
‡˜Âc ÈÓÈ „Èa ˙BÈ‰Ï ÈˆL ˙aL ˙Î‡ÏÓ Èab eÈˆnL34. ∆»ƒ«≈¿∆∆«»∆»ƒƒ¿¿«»ƒ«¿»

,‰Bz‰ B‡ ‡e‰ ÌL‚c ,ÌzÚa ÌÎÈÓLb Èz˙Â ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆¿»«ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¿∆∆«»
ÌÈÓi‰ ˙ÚL B‡35‚"Ó˘ ‰ÏBÚ ÌÈÓÚt 'Ê 'Ê ÌÈÓÚt 'Êc ,36 ƒ¿««»ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ∆

שבע כפול שבע הכוונה שבעתים - הימים' שבעת כאור 'שבעתים שנאמר כיוון

וכאשר ותשע, ארבעים שהם

הימים) (שבעת שבע תכפיל

תקבל ותשע ארבעים כפול

ושלוש ארבעים מאות ,שלוש
‰˙Â .ÌLb ‡in‚a¿ƒ«¿ƒ»∆∆¿»¿»
‰„‰ ıÚÂ ÏeÈ ı‡‰»»∆¿»¿≈«»∆
LÈ ‰p‰c ,BÈt zÈƒ≈ƒ¿¿ƒ≈≈
˙B‡e˙e ı‡‰ ˙B‡ez¿»»∆¿
ı‡‰ ˙B‡ez ,l‡‰»ƒ»¿»»∆
,ÌÈÎ‡ÏÓ ÏÚ È‡»̃ƒ««¿»ƒ
ÏÚ È‡˜ l‡‰ ˙B‡e˙e¿»ƒ»»ƒ«
‰˙Â e‰ÊÂ ,˙BÓL¿»¿∆¿»¿»
ÈÚ ‡e‰L ,ÏeÈ ı‡‰»»∆¿»∆ƒ¿»
ÌbL ,ÌÈÎ‡Ïn‰a ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿««¿»ƒ∆«
˙Èa eÈ‰È Ì‰≈ƒ¿ƒ¿ƒ«
‰Ê È„È ÏÚÂ ,ÌÈÎl‰Ó¿«¿ƒ¿«¿≈∆
eÏÚÙÈ ˙BÓLp‰L∆«¿»ƒ¿¬
eÈ‰ÈL ÌÈÎ‡Ïn‰a¿««¿»ƒ∆ƒ¿
‰È‰È ,ÌÈÎl‰Ó ˙Èaƒ¿ƒ«¿«¿ƒƒ¿∆
Ìb ÈelÚ ˙ÙÒBz∆∆ƒ«
ıÚÂ e‰fL ,˙BÓLp‰a¿«¿»∆∆¿≈

ÈÚ e‰fL ,˙BL„ ˙BÓL eÈ‰iL ,BÈt zÈ ‰„‰«»∆ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿¿»¬»∆∆ƒ¿»
ÌÈ˜Ècˆ37‰ÈL‡a ‰È˙BÚÂ ÈLBÈ38ÏÚ ‰È‰È ‰Ê ÏÎÂ . «ƒƒ¿ƒ¿«¿≈∆¿»≈∆¿»∆ƒ¿∆«

,‰˜È˜‰ ˙Bi˙B‡ ˙Èa ,eÎÏz È˙a Ì‡c ‰„BÚ‰ È„È¿≈»¬»¿ƒ¿À…«≈≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ»
,Ì˙B‡ Ì˙ÈÚÂ ,nLn‰ c ‡e‰L ,eÓLz È˙BˆÓ ˙‡Â¿∆ƒ¿«ƒ¿¿∆»»«¿«≈«¬ƒ∆»
˙Bˆn‰ Ìei˜ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿
ÏÚ ‰p‰ ,˜LÂ Bˆa¿»¿≈∆ƒ≈«
ÌÎÈÓLb Èz˙Â ‰Ê È„È¿≈∆¿»«ƒƒ¿≈∆
‡e‰L ,˙eiea ÌzÚa¿ƒ»¿»ƒ∆
Èz˙Â Ì‚Â ,‰Bz‰ B‡«»¿«¿»«ƒ
˙eiÓL‚a ÌzÚa ÌÎÈÓLbƒ¿≈∆¿ƒ»¿«¿ƒ
ı‡‰ ‰˙Â ,BeLÙƒ¿¿»¿»»»∆
zÈ ‰„‰ ıÚÂ ÏeÈ¿»¿≈«»∆ƒ≈
‡BÏ „È˙ÚlL „Ú ,BÈtƒ¿«∆¿»ƒ»
˙BL„ ˙BÓL eÈ‰Èƒ¿¿»¬»
.Ì‰ÈL‡a Ì‰È˙BÚÂ¿«¿≈∆¿»≈∆
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כמשך מעמוד הכ
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– מאידית תרגום –

,"תורתנו מתן ל"זמן ההכנה בימי עתה עומדים
השלישי, חודש סיון, חודש מברכים בשבת – ובמיוחד
כל עם תורתנו" מתן ד"זמן החודש את מברכים שבו
והמשכות ברכות החודש, בברכת שנכללות הברכות
לקבלת ובמיוחד עבודתם לעשות לבנ"י כחות שנותנים

תורתנו". מתן ב"זמן מחדש התורה
לכאו"א המתאים זמן זה הרי שכן, וכיון
ובאופן תורתנו", מתן ד"זמן התוכן אודות להתבוננות
בכדי וילד), אשה (איש, יהודי לכל בפשטות גם המובן
וקבלת תורה למתן המתאים באופן עצמו יכין שכאו"א

השבועות. חג הבעל"ט, ביו"ט מחדש התורה

בתורה שמודגשים המיוחדים מהענינים אחד
עם הקשר – הוא תורתנו", מתן "זמן עם .בקשר

בגמרא אוריאןכדאיתא דיהב) רחמנא "(בריך :
לעםידי ביוםעל
עניניםבירחא מבארים אתר על (והמפרשים "

ובלשון תורה). מתן עם הקשורים שלשה של נוספים
"בחודשהכתוב –ביום מדברגו' באו

תורה. מתן הי' לזה ובהמשך סיני",
ששבת בכך, גם מודגש זה שענין ולהוסיף,
ב"שבת השנים ברוב חל השלישי החודש מברכים
את מסיימים כאשר בחוקותי), (בהר) פ' (שבת חזק"

ויקרא,ספר ספר – תורה חומשי החמשה מן
כמנהג – הקריאה) סיום (לאחר מכריזים הקהל וכל

חיזוק ונתחזק", חזק "חזק – בתורה.ישראל

ה"ה שלכן "שלשה" של תוכנו מהו להבין וצריך
אומרים זה בגלל שגם (ועד תורה מתן עם קשור כ"כ
דשלשה המיוחד הקשר להבין וגם רחמנא"). "בריך
שלישי ספר (סיום) עם השלישי חודש מברכים ושבת

ויקרא. ספר – בתורה

פשוטות באותיות – בזה הביאורים א' לומר ויש
לכאו"א): מובנות -)

התורה נתינת – הוא תורה ד(מתן) החידוש
האנשים) (ולכל ליהודי להורות כדי למטה, והמצוות
צריך הגשמי, בעוה"ז בהמצאו האדם, שהוא, איך
של לרצון מכוונת תהי' ושהתנהגתו הקב"ה את לעבוד
ֿ) ומצוות בתורה עבודתו שעלֿידי עד הקב"ה,

(מציאותו היהודי יהי' הקב"ה) של ורצונו בחכמתו
ועי"ז וקדושה, אלקות עם לגמרי חדור בגוף) כנשמה
שמסביבו. העולם דכל המציאות את ולקדש להעלות –

לבנ"י מהקב"ה התורה ניתנה – זאת למלאות ובכדי
האדם לגדרי המתאימים ב"לבושים" "מלובשת" למטה

הבריאה לגמרי;וטבע בפנימיות באדם שתחדור כדי ,
לשלשה, נחלק ה"ה בכלל והבריאה האדם שגדר והיות

כדלקמן. שלשה, עם קשורה התורה גם לכן

:בזה הענין
מיוסדת שכל), (בר ושלם בריא אדם של הנהגתו

ע"י –ומונהגת דברים  :
את מבטא הוא מכן לאחר חושב; הוא כל ראשית
חושב, הוא מה להם לספר לאחרים, בדיבור מחשבתו
בכדי זה) מסויים (בתחום מבינים ידידים עם להתייעץ
הוא מכן לאחר הענין; את להבין ולהיטיב להבהיר
ודיבורו מחשבתו את ומבטא לפועל, למסקנא מגיע

בפועל .במעשה

אדם כל בחיי היסוד הם אלו ודוקאענינים ,
שהם דוקאכפי זה ובסדר ,:

אפילו או בלבד, במחשבתו מסתפק אינו שלם אדם
תכניותיו את מבטא הוא אלא שלו, ודיבור במחשבה
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א.1) פח, שבת
א.2) יט, יתרו

רצונו3) שהיא כבודה ממקום ירדה התורה פ"ד: תניא ראה
ממדרגה המדרגות בסתר וירדה נסעה ומשם כו', יתברך וחכמתו
ועניני גשמיים בדברים שנתלבשה עד העולמות בהשתלשלות למדרגה
שתהא כדי כו', והלכותיהן ככולם התורה מצוות רוב שהן הזה עולם
בהן תפיסא כו' ומעשה דיבור בחי' ואפי' בהן תפיסא מחשבה כל
הנפש בחי' עשר כל מלבישים ומצוותי' התורה כו', בהן ומתלבשת
נתלבשה שהתורה ואף כו', רגלה ועד מראשה אברי' תרי"ג וכל

כו'. ד"מ המלך את כמחבק זה הרי גשמיים, תחתונים בדברים
מחשבה4) בחינות, הג' יש – עצמה במחשבה גם ובפרטיות:

סו"ס אגה"ק (ראה שבמחשבה ומעשה שבמחשבה דיבור שבמחשבה,
אלו. בחינות ג' יש מהם א' שבכל ומעשה, בדיבור הוא וכן יט).

דיבור5) מחשבה כנגד הוא מ', ד' א' ר"ת ש"אדם", ולהעיר
בחי' הוא בינה) אאלפך חכמה אאלפך (מלשון האל"ף ומעשה:
יתרו אוה"ת ג. לא, בהעלותך (לקו"ת מעשה ומ' דיבור ד' מחשבה,

ובכ"מ). תתקלז. ע'
למעלה:6) מלמטה הוא הסדר האדם והתפתחות שבגידול ולהעיר

לדבר מתחיל ואח"כ המעשה, בכח הוא שלו הגילוי עיקר – בקטן
תקס"ח סה"מ וראה ח. כא, וירא עה"פ רד"ק – בערך שנתיים (לבן
בר נעשה משיגדיל אח"כ ורק בשלימות, אינו שלו והדיבור תפח), ע'
התבוננות (ע"פ בשלימות היא שלו הדיבור גם ואז (מחשבה), דעת
לו אין אבל מעשה לו יש שקטן בהלכה כידוע – כו') במחשבה
סע"ב. כב, גיטין – דעת לו אין ואילך. ב יב, (חולין ודיבור מחשבה

ב). קד, יבמות

              

         
        

     
         

          
       

        
           

       
         

        

       
          

         
         

        


      
         

       
         













































יח      

ב ודיבור) (במחשבה .(השלישי (הענין
הוא המעשה הרי העשי', עולם הזה, בעולם ואדרבה:

העניןהעיקר אין במעשה, מתבטא זה שאין זמן כל :
(כאשר ולכן במוחש. שרואים כפי (בשלימות), נפעל
דהמחשבה השלימות גם נפעלת במעשה) מתבטא זה

והדיבור.

צריך בשלימות, יהי' שהמעשה בכדי גיסא: לאידך
ענין שהוא בו ניכר לאחרילהיות ובא שמיוסד ,

של באופן יהי' לא שלו המעשה ודיבור: מחשבה
ועשה אתחטוף טוב ששקל לאחר דוקא יבוא אלא ,

נעשה שעי"ז אודותיו. אחרים עם והתדבר הענין
שזוהי יותר גדול בבטחון יותר, ומוצלח חזק המעשה
זה מסויים בענין לנהוג ביותר והטובה הנכונה הדרך
שקולה מחשבה על ומושתת מיוסד בהיותו –

וכיו"ב. מבינים עם והתדברות

לבוא צריך שהמעשה כך על נוסף מזו: יתירה
גם להיות צריך והדיבור, המחשבה ביןלאחר

בכ"מ כמבואר המעשה. לבין והדיבור ,המחשבה
מחשבה כנגד הנם ה' אות בציור הקוים ששלשת
מחשבה כנגד הם הימני והרגל הגג ומעשה: דיבור
מעשה, כנגד הוא השמאלי והרגל שמחוברים, ודיבור,
שהרגל (כפי והדיבור מהמחשבה נפרד להיות שצריך
כמ"ש האחרים), הקוים משני נפרד השמאלי

מפסיק ה"אף" עשיתיו", אף יצרתיו בין"בראתיו
הדיבור) ועולם המחשבה (עולם יצרתיו" "בראתיו

ו"עשיתיו":

לאחרי (אפילו בפועל מעשה עושה שאדם לפני
"הפסק" אצלו להיות צריך בזה), ודיבור מחשבה
הוא אם וחזקה מיוחדת והתבוננות התעמקות מיוחד,
ברור כבר שהענין הגם כי בפועל. כך לנהוג צריך
לעשי' שבאים בשעה הרי ודיבור), (במחשבה אצלו

  מחולק "חדש", עולם (שזהו

בו נופלים ודיבור), במחשבה שהוא כפי מהמעשה
שוב, ולשקול להפסיק צריך והוא וכיו"ב, ספיקות
המסקנא כפי אכן היא האמת אם חזקה, ובהתעמקות
במחשבה גם ושלימות התאמתות מתוספת [ועי"ז שלו.

.והדיבור]

אדם נבנה ביחד אלו דברים שלשה ע"י ודוקא

בשלימות היא שהנהגתו ויחיד אחד אדם שלם,
שלשת כל של השלימות את בו שיש לאחר – ובתוקף
אחד כל גם (שאז ומעשה דיבור מחשבה הדברים,
מ"ש ע"ד – ובתוקף) בשלימות הוא מהשלשה

ינתק". במהרה לא המשולש "והחוט

ענינים שלשה על בנוי קטן, עולם שאדם, כשם
כפשוטו, להעולם בנוגע גם הוא כך אלו,

העולם ציור של בדוגמא הוא האדם שציור [כידוע
האדם זה קטן עולם –בלבם נתן העולם ואת ,,

האדם בשביל נברא שהעולם מכיון – ע"ז ומהטעמים
העולם נברא (בחיר(בשבילי והאדם ,((

משתקף לכן לשלימותו, העולם את שמביא זה הוא
לעבוד מסוגל שיהי' בכדי בהאדם, העולם וטבע ציור
פרטי בכל דורךֿארבעטן" און "אויסארבעטן עבודתו
בציור עבודתו עובד שהוא עי"ז בפנימיותם, העולם

העולם]: לציור בהתאם שהוא עצמו

עולמות, משלשה מורכב השתלשלות סדר כללות
הכתוב עשיתיו",ובלשון אף יצרתיו "בראתיו

ועשי' יצירה בריאה המחשבה,עולמות עולם –
המעשה ועולם הדיבור .עולם

– דרגות משלש בפרטיות מורכב מהם עולם וכל
בכללות מתחלקות עולם בכל הספירות שעשר כידוע
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מי"ז.7) פ"א אבות
ובפרט8) א), ד, (פסחים הזריזות* בענין המעלה שידועה אף

ו)], יט, (יתרו כהנים" "ממלכת הם ישראל [ועם הכהנים בעבודת
המעשה כשעושין גם מ"מ, – וש"נ) א. כ, (שבת הן" זריזין ש"כהנים
בעבודת (כמודגש תחלה התבוננות ע"פ מסודר באופן צ"ל בזריזות,
ולשמה, ומחשבה בכוונה צ"ל עבודתם הם, שזריזים שאף הכהנים,
מעשה הל' רמב"ם במשנה. ב מו, זבחים – כו'" דברים ששה "לשם

הי"א). פ"ד הקרבנות
ואכול ד"חטוף באופן צ"ל שהעבודה – זה בדורנו ובהדגשה (*
נדפס – אדנ"ע כ"ק מכ' וראה א. נד, עירובין חז"ל (ל' ואישתי" חטוף

רסו). ע' ח"א שלו אג"ק .22 ע' ומעין לקונטרס במבוא
ועוד.9) בלק. ר"פ לקו"ת סע"ב. צה, תו"א

ז.10) מג, ישעי'

תכא.11) ע' ואילך. שצ ע' תרס"ו המשך ראה
שחוט12) הג'), (בפירוש שם מפרש"י ולהעיר יב. ד, קהלת

כנגד שהם לומר דיש ארץ, ובדרך ובמשנה במקרא הוא המשולש
במחשבה – משנה בדיבור, בעיקר הוא מקרא ומעשה: דיבור מחשבה

מעשה. – ארץ ודרך במחשבה), הוא תושבע"פ לימוד (שעיקר
ג.13) פל"א, אדר"נ וראה א). (ק, תס"ט ת"ז ג. פקודי תנחומא

ועוד. ב. קלד, זח"א ד. א, קה"ר
ע"ב.14) ריש ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג, קהלת
סע"א.15) לז, סנהדרין
ובכ"מ.16) בלק. ר"פ ואילך. סע"ד כה, אחרי לקו"ת
קלב,17) א. (קיט, ת"ע א). (קיד, תס"ט (תקו"ז בכ"מ כמבואר

שיש פ"א) ג' שער ב'. ענף ב' שער ע"ח אדםא). אדם, בחי' '
מיני ג' בדרוש בארוכה נתבאר – דעשי' ואדם דיצירה אדם דבריאה,
וש"נ. ואילך. עז ע' ענינים אוה"ת ואילך. תתקסב ע' בלק (אוה"ת אדם
כל דכללות המציאות שכל ושם, וש"נ). .113 ע' תש"ח סה"מ וראה
(באוה"ת) ועיי"ש ועשי'. יצירה בריאה היינו בחי', בג' נבחן העולמות

הכ בבחי' כי האצילות, בחי' נמנה שלא העולמותהטעם שבכל לים
בבחי' כמו (לא בלבד חלוקות ג' רק נמצא לא בפרט ספי' ובכל

הוי'). דשם אותיות ד' כנגד מדריגות, לד' שנחלקים האורות,

      

סוף תוך ראש נה"י), חג"ת, (חב"ד, ע"דלשלשה ;
שם (על האדם גוף שמתחלקלעליוןציור (

ורגל גוף ראש חלקים: הפנימיים:לשלשה [ובאברים
כבד לב שליטין)מוח בהג'(תלת גם בא ומזה .

ובשר גידים עצמות, עולמותחלקים: ג' כנגד ,[
ומעשה דיבור מחשבה ועשי', יצירה .בריאה

מורכבת הבריאה שכללות בכך גם זה לקשר ויש
"אמר" (ר"ת רוח מים אש – עיקריים יסודות ),מג'

ושתים "בשלושים בתחלתו יצירה בספר וכמ"ש
"עשר הן נתיבות והל"ב עולמו", את ברא כו' נתיבות
שלש יסוד אותיות ושתים ועשרים מה, בלי ספירות
עשרה ושתים כפולות ושבע אמ"ש) (אותיות אמות

מיםפשוטות" אויר בעולם אמ"ש אמות ו"שלש ,
הבריאהאש" דכללות העיקריים היסודות ג' ,כנגד ,

עולם) (בכל קוים .השלשה

(חכמי מדקדקים דכמה הדיעה לבאר יש עפ"ז
פחות הקודש) (בלשון שרש ש"אין ספרד)

בלשוןאותיות" הדברים) דכל (דהשמות האותיות :
מעשרה למדרגה ממדרגה ("המשתלשלות הקודש
כל ומקיימות ומחיות מהוות כו'") שבתורה מאמרות

זה) בשם (שנקרא בלשוןנברא האותיות כ"ב .
זה שונים וכחות חיות המשכות מיני כ"ב "הן הקודש

וכל ותחתונים עליונים העולמות כל נבראו שבהן מזה
וכח חיות המשכת היא אות ו"כל שבתוכם", הברואים
תיבה להיות הרבה אותיות וכשנצטרפו פרטי מיוחד

כו'" זו בתיבה הנברא לעולם וחיות כח להשפיע ;כו'
מ הוא הקודש בלשון (ושם) מלה דכל השרש ולכן

מורכביםאותיות הנבראים וכל העולמות כל כי –
כנ"ל. דרגות, משלש

הענינים שלשת מכל כלולה האדם ששלימות וכשם
דרגות שלש בתור ודוקא ומעשה, דיבור דמחשבה
השתלשלות ששלימות בעולם, גם הוא כך – זה ובסדר
ע"י דוקא נבנה בפ"ע עולם כל ושלימות העולמות
ההשתלשלות דוקא: זה ובסדר הנ"ל, דרגות שלש
לרדת צריכה היא אלא ויצירה, בבריאה נשארת אינה
ודרגא עולם שבכל בעשי' (ועד"ז העשי' בעולם
כל והשתלשלות דבריאת התכלית – ואדרבה עצמו),
אלא) העליונים, עולמות בשביל (לא היא העולמות
התחתון הגשמי, עולם העשי', עולם בשביל דוקא
לו להיות הקב"ה נתאוה כי ממנו, למטה תחתון שאין

בתחתונים דירה הכוונהיתברך זה עם יחד אבל ;
עולם שהוא איך יורגש העשי' שבעולם ,היא,

"אף – (שמחולק ממנו למטה תחתון שאין תחתון
ובא שמיוסד יותר), העליונים מהעולמות – עשיתיו"
יכולים שעי"ז ויצירה, הבריאה מעולם ונשתלשל
העשי'. בעולם העליונים) (מהעולמות אלקות להמשיך

(העולמות -) העולם דבריאה ותכלית והכוונה
דכל והשלימות התיקון את שפועל האדם, ע"י נפעלת
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דרגות18) שג' צז), ע' ענינים תתקפ. ע' (בלק שם אוה"ת ראה
ועשי'. יצירה בריאה בחי' הם עולם) (בכל אלו

ח"ב19) חי כל אם מאמר מאמרות עשרה ע"א. ריש סא, יבמות
ועוד. ב. שח, ב. רסח, ב. כ, א. ג, של"ה פל"ג.

שם.20) אוה"ת
שם).21) תש"ח (סה"מ בי"ע כנגד שהם
א.22) קנג, זח"ב
גידים23) (ועצמות כבד לב שמוח ושם, תתקלז. ע' יתרו אוה"ת

ומעשה. דיבור מחשבה וכנגד נה"י, חג"ת, חב"ד, כנגד הם ובשר)
שנה24) דעולם ענינים להג' היא הבריאה כל שחלוקת גם ולהעיר

בחי' ג' ענין על "אשר תתכג) ע' תתטז. (ע' יתרו אוה"ת ראה – נפש
השמות פרטי שער מפרדס שם ומביא יצירה", ספר של יסוד הוא אלו
וג' נפש". שנה בעולם הבריאה ענין כלל יצירה ספר ש"בעל פ"ח
שם (אוה"ת בי"ע עולמות ג' כנגד הם נפש) שנה (דעולם אלו ענינים

תתכה). ע' תתיח. ע'
ענין25) בביאור ס"ז) אמור ש"פ משיחות (קונטרס לעיל כמשנ"ת

ואמרת". "אמר
ופשוטות).שהן26) כפולות (אמות, עצמן באותיות חלוקות

הבחי' מג' כלול האותיות כ"ב במבטא המתחלק הקול שגם ולהעיר
ב'תרפה). ע' יתרו (אוה"ת רוח מים אש

מ"ג.27) פ"ג יצירה ספר
יסודות28) בג' נכלל הוא כי – הרביעי יסוד העפר, יסוד נזכר ולא

שער בפרדס כמבואר משלשתן", מורכבת "פעולה הראשונים,
לז ע' תרנ"ט סה"מ שם. יתרו באוה"ת ונת' הובא פ"ג. המכריעין

שם. אמור ש"פ משיחות קונטרס וראה ובכ"מ. ואילך.
שם.29) פרדס
ובכ"מ.30) א. כט, תצוה פרש"י) (על ברא"ם הובא

פי"א.31) פ"א. שעהיוה"א
פי"ב.32) שם
פועל33) שיש שסוברים צרפת) (חכמי המדקדקים לדעת וגם

ועד שם), הרא"ם כביאור שם, בתצוה שפרש"י (וכמו אותיות
שגם לומר יש – יח) ג, צפני' (פרש"י בלבד אחת אות של שרש שיש

ס"ל השלימותהם (כנגד אותיות ג' של היא התיבה שרש
של שרש יהי' שבגלוי שייך שלפעמים אלא ומעשה), דיבור דמחשבה
מחשבה או בלבד, דמחשבה הענין רק שיהי' אחת, אות או אותיות ב'
בפנים) לקמן (כמבואר ה' בעבודת שהוא וכמו מעשה). (ולא ודיבור
של השרש זה שכנגד וי"ל בלבד, במחשבה התלויות מצוות שיש –
ענין גם כולל (שזה בדיבור התלויות מצוות ויש אחת*; אות
וי"ל המחשבה), הקדמת לאחרי דוקא שייך מסודר דיבור כי המחשבה,
במעשה, התלויות מצוות ויש אותיות; שתי של השרש כנגד שזהו
שלימות וזהו ומעשה), דיבור (מחשבה ענינים הג' כל נכלל שבזה

של השרשים – זה וכנגד בפנים), (כדלקמן המצוות אותיותקיום
לדעת השרשים וכל צרפת; חכמי לדעת השרשים, ענין ושלימות (רוב

ספרד). חכמי
לה' "ה כמו אחת, אות של בתורה התיבות מובן גם ועפ"ז (*

ו). לב, (האזינו זאת" תגמלו
במדב"ר34) ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא וראה פל"ו. תניא
ו. פי"ג,



יט       

סוף תוך ראש נה"י), חג"ת, (חב"ד, ע"דלשלשה ;
שם (על האדם גוף שמתחלקלעליוןציור (

ורגל גוף ראש חלקים: הפנימיים:לשלשה [ובאברים
כבד לב שליטין)מוח בהג'(תלת גם בא ומזה .

ובשר גידים עצמות, עולמותחלקים: ג' כנגד ,[
ומעשה דיבור מחשבה ועשי', יצירה .בריאה

מורכבת הבריאה שכללות בכך גם זה לקשר ויש
"אמר" (ר"ת רוח מים אש – עיקריים יסודות ),מג'

ושתים "בשלושים בתחלתו יצירה בספר וכמ"ש
"עשר הן נתיבות והל"ב עולמו", את ברא כו' נתיבות
שלש יסוד אותיות ושתים ועשרים מה, בלי ספירות
עשרה ושתים כפולות ושבע אמ"ש) (אותיות אמות

מיםפשוטות" אויר בעולם אמ"ש אמות ו"שלש ,
הבריאהאש" דכללות העיקריים היסודות ג' ,כנגד ,

עולם) (בכל קוים .השלשה

(חכמי מדקדקים דכמה הדיעה לבאר יש עפ"ז
פחות הקודש) (בלשון שרש ש"אין ספרד)

בלשוןאותיות" הדברים) דכל (דהשמות האותיות :
מעשרה למדרגה ממדרגה ("המשתלשלות הקודש
כל ומקיימות ומחיות מהוות כו'") שבתורה מאמרות

זה) בשם (שנקרא בלשוןנברא האותיות כ"ב .
זה שונים וכחות חיות המשכות מיני כ"ב "הן הקודש

וכל ותחתונים עליונים העולמות כל נבראו שבהן מזה
וכח חיות המשכת היא אות ו"כל שבתוכם", הברואים
תיבה להיות הרבה אותיות וכשנצטרפו פרטי מיוחד

כו'" זו בתיבה הנברא לעולם וחיות כח להשפיע ;כו'
מ הוא הקודש בלשון (ושם) מלה דכל השרש ולכן

מורכביםאותיות הנבראים וכל העולמות כל כי –
כנ"ל. דרגות, משלש

הענינים שלשת מכל כלולה האדם ששלימות וכשם
דרגות שלש בתור ודוקא ומעשה, דיבור דמחשבה
השתלשלות ששלימות בעולם, גם הוא כך – זה ובסדר
ע"י דוקא נבנה בפ"ע עולם כל ושלימות העולמות
ההשתלשלות דוקא: זה ובסדר הנ"ל, דרגות שלש
לרדת צריכה היא אלא ויצירה, בבריאה נשארת אינה
ודרגא עולם שבכל בעשי' (ועד"ז העשי' בעולם
כל והשתלשלות דבריאת התכלית – ואדרבה עצמו),
אלא) העליונים, עולמות בשביל (לא היא העולמות
התחתון הגשמי, עולם העשי', עולם בשביל דוקא
לו להיות הקב"ה נתאוה כי ממנו, למטה תחתון שאין

בתחתונים דירה הכוונהיתברך זה עם יחד אבל ;
עולם שהוא איך יורגש העשי' שבעולם ,היא,

"אף – (שמחולק ממנו למטה תחתון שאין תחתון
ובא שמיוסד יותר), העליונים מהעולמות – עשיתיו"
יכולים שעי"ז ויצירה, הבריאה מעולם ונשתלשל
העשי'. בעולם העליונים) (מהעולמות אלקות להמשיך

(העולמות -) העולם דבריאה ותכלית והכוונה
דכל והשלימות התיקון את שפועל האדם, ע"י נפעלת
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דרגות18) שג' צז), ע' ענינים תתקפ. ע' (בלק שם אוה"ת ראה
ועשי'. יצירה בריאה בחי' הם עולם) (בכל אלו

ח"ב19) חי כל אם מאמר מאמרות עשרה ע"א. ריש סא, יבמות
ועוד. ב. שח, ב. רסח, ב. כ, א. ג, של"ה פל"ג.

שם.20) אוה"ת
שם).21) תש"ח (סה"מ בי"ע כנגד שהם
א.22) קנג, זח"ב
גידים23) (ועצמות כבד לב שמוח ושם, תתקלז. ע' יתרו אוה"ת

ומעשה. דיבור מחשבה וכנגד נה"י, חג"ת, חב"ד, כנגד הם ובשר)
שנה24) דעולם ענינים להג' היא הבריאה כל שחלוקת גם ולהעיר

בחי' ג' ענין על "אשר תתכג) ע' תתטז. (ע' יתרו אוה"ת ראה – נפש
השמות פרטי שער מפרדס שם ומביא יצירה", ספר של יסוד הוא אלו
וג' נפש". שנה בעולם הבריאה ענין כלל יצירה ספר ש"בעל פ"ח
שם (אוה"ת בי"ע עולמות ג' כנגד הם נפש) שנה (דעולם אלו ענינים

תתכה). ע' תתיח. ע'
ענין25) בביאור ס"ז) אמור ש"פ משיחות (קונטרס לעיל כמשנ"ת

ואמרת". "אמר
ופשוטות).שהן26) כפולות (אמות, עצמן באותיות חלוקות

הבחי' מג' כלול האותיות כ"ב במבטא המתחלק הקול שגם ולהעיר
ב'תרפה). ע' יתרו (אוה"ת רוח מים אש

מ"ג.27) פ"ג יצירה ספר
יסודות28) בג' נכלל הוא כי – הרביעי יסוד העפר, יסוד נזכר ולא

שער בפרדס כמבואר משלשתן", מורכבת "פעולה הראשונים,
לז ע' תרנ"ט סה"מ שם. יתרו באוה"ת ונת' הובא פ"ג. המכריעין

שם. אמור ש"פ משיחות קונטרס וראה ובכ"מ. ואילך.
שם.29) פרדס
ובכ"מ.30) א. כט, תצוה פרש"י) (על ברא"ם הובא

פי"א.31) פ"א. שעהיוה"א
פי"ב.32) שם
פועל33) שיש שסוברים צרפת) (חכמי המדקדקים לדעת וגם

ועד שם), הרא"ם כביאור שם, בתצוה שפרש"י (וכמו אותיות
שגם לומר יש – יח) ג, צפני' (פרש"י בלבד אחת אות של שרש שיש

ס"ל השלימותהם (כנגד אותיות ג' של היא התיבה שרש
של שרש יהי' שבגלוי שייך שלפעמים אלא ומעשה), דיבור דמחשבה
מחשבה או בלבד, דמחשבה הענין רק שיהי' אחת, אות או אותיות ב'
בפנים) לקמן (כמבואר ה' בעבודת שהוא וכמו מעשה). (ולא ודיבור
של השרש זה שכנגד וי"ל בלבד, במחשבה התלויות מצוות שיש –
ענין גם כולל (שזה בדיבור התלויות מצוות ויש אחת*; אות
וי"ל המחשבה), הקדמת לאחרי דוקא שייך מסודר דיבור כי המחשבה,
במעשה, התלויות מצוות ויש אותיות; שתי של השרש כנגד שזהו
שלימות וזהו ומעשה), דיבור (מחשבה ענינים הג' כל נכלל שבזה

של השרשים – זה וכנגד בפנים), (כדלקמן המצוות אותיותקיום
לדעת השרשים וכל צרפת; חכמי לדעת השרשים, ענין ושלימות (רוב

ספרד). חכמי
לה' "ה כמו אחת, אות של בתורה התיבות מובן גם ועפ"ז (*

ו). לב, (האזינו זאת" תגמלו
במדב"ר34) ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא וראה פל"ו. תניא
ו. פי"ג,



כ      

("אשר לתקן"העולם – לעשות אלקים )ברא
(כנ"ל): בשבילו שנברא

(בעו למעלה נמצאת שהיא כפי לםהנשמה
עם קשורה בעיקר היא – המחשבה) עולם הבריאה,
הדיבור (בעולם דיבור גם או התורה), (הבנת מחשבה
העולמות כל דבריאת שהכוונה כיון אבל יצירה); –

ית' לו דירה לעשות הנשמההיא לכן ,
היא" "אתה(ש"טהורה – אלו עולמות בהג' ירדה (

בי" נפחתה "אתה עד יצרתה", אתה בעולםבראתה,
הגשמי, בגוף ומתלבשת הגשמיות, בעשי' עד העשי',
ו)בעיקר (גם שליחותה את לפעול שתוכל בכדי
שם ודוקא ודיבור, מחשבה על מיוסד בפועל, במעשה

העולם, ושלימות האדם שלימות נפעלת בעשי'

ב הקב"ה את עובד שיהודי עי"ז 
דתורה שהשלימות בכ"מ, כמבואר – שלו

במחשבה זאת מקיימים כאשר דוקא היא בכלל ומצוות
מצוות במחשבה, התלויות מצוות ומעשה, דיבור
(ובכללות במעשה התלויות ומצוות בדיבור התלויות
(במחשבה) עבודה בדיבור), בעיקר (שהיא תורה –

(במעשה) העולםומצוות שעליהם העמודים שלשת ,
וקיים) ,עומד

לקיימה יהודי צריך עצמה מצוה כל גם וכך
ומעשה דיבור המצוהבמחשבה כוונת :

המצוה(מחשבה ברכת ,(המצוה ומעשה (דיבור)
.(מעשה)בפועל

חייב זה אלא לבד, ודיבור מחשבה מספיק אין
אינו העיקר – ואדרבה בפועל. במעשה להתבטא
ש"אם (עד בפועל במעשה המצוה קיום אלא הכוונה,

כוונתו כח בכל לבד ובלבו במחשבתו ק"ש קרא 
 "אבל ממש); מעשיות במצוות עאכו"כ ,

גם בה יש כאשר דוקא היא המצוות שלימות זה עם יחד
נשמה) בלא כגוף זה הרי זה בלי (כי המצוה .כוונת

הרי – ומעשה דיבור במחשבה היהודי עבודת וע"י
העולם כל – ועי"ז (גופו), עצמו את ומזכך מברר הוא
כנגד דרגות, משלש שמורכבים העולמות) (וכל

כנ"ל. ומעשה, דיבור מחשבה

אוריאן) שלשה עם תורה דמתן הקשר יובן עפ"ז
וכו'): תליתאי

שכל כח לבנ"י נתנה תורה במתן למטה התורה נתינת
לברר ה', לרצון בהתאם יהיו הגשמיים) (גם עניניהם
והמציאות בגופים) (כנשמות עצמם מציאות את ולזכך
התרי"ג לבנ"י וניתנו נאמרו אז ס"ב); (כנ"ל העולם דכל
לברר כח נותן שזה – ומעשה דיבור במחשבה מצוות,
משלש (שמורכב הגשמי ועוה"ז הגשמי הגוף את

בתחתונים.,דרגות) יתברך לו דירה לעשות

דוקא התורה ניתנה תורה במתן יותר: ובפרטיות
וכמ"ש הגשמית, העשי' בעולם עללמטה ה' "וירד

לעשות – היא והתכלית הכוונה עיקר כי סיני", הר
אלקותדירה גילוי גם אז הי' זה עם ביחד ;

המחשבה, (עולם העליונים מהעולמות נעלה, הכי
חז"ל כדברי הבריאה), שמיםעולם שהרכין "מלמד

על כמצע ההר גבי על והציען ותחתונים העליונים
עליהם", הבריאה) (דעולם הכבוד כסא וירד המטה

המרכבה דמעשה –הגילוי הדיבור ודעולם וכו';
" הקב"ה: של כלדיבורו את אלקים
עשרת לאמר", המחשבההאלה (גילוי שזה ,

ובשלימות כדבעי יהי' שהמעשה כח נותן והדיבור)
ודיבור). מחשבה על מיוסד (בהיותו

התורה נתלבשה – בפועל זאת לפעול ובכדי
דשלשה, בהענין – העולם בגדרי למטה, (והמצוות)
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ג.35) ב, בראשית
שם.36) וברש"י ו פי"א, ב"ר
דרושים37) לקו"ת א. עז, תו"א וראה השחר. ברכות נוסח

ובכ"מ. א. סט, ליוהכ"פ
ואילך.38) סע"ד כה, אחרי לקו"ת
מי"ח.39) שם מ"ב. פ"א אבות
תתקלז.40) ע' יתרו אוה"ת פינחס. ר"פ לקו"ת
אוה"ת41) – וש"נ) א. יג, (ברכות כוונה צריכות מצוות דקיי"ל

שם.
הקדמת42) צ"ל – כוונה צריכות אין שמצוות להמ"ד וגם

המעשה. קודם המחשבה
במקום43) עולה התפלה – עליהם מברכים שאין אלו ובמצוות

תתקלח). ע' שם (אוה"ת אלו למצוות הברכה
שאינן44) אף בהן וכיוצא ותפלה וק"ש תורה תלמוד במצות וגם

ואינו דמי כדבור לאו דהרהור קיי"ל הא מ"מ כו', ממש גשמית בעשי'
הוי שפתיו דעקימת לן וקיימא בשפתיו שיוציא עד חובתו ידי יוצא
ולשון ופה בשפתיים לבטא האלקית לנפש אפשר אי כי מעשה,
באברי המלובשת הבהמית החיונית נפש אם כי הגשמיים ושיניים

א). מז, – פל"ז (תניא כו' ממש הגוף
יום:45) כל בתחלת האדם בעבודת ישנם אלו ענינים שג' ולהעיר

כו' משנתו כשניעור מיד שוכב הוא מי כו'לפני
בתחלתו), אדה"ז שו"ע בתחלתו. אדה"ז זה(סידור נוסח מיד
(במעשה). ידים נוטל ואח"כ (שם), כו' אני מודה

רפל"ח.46) תניא
שם.47) תניא בארוכה ראה
במ"48) הביטול שע"י ואילך), תכו (ע' שם יתרו אוה"ת תראה

(ר"ת נפש שנה דעולם ענינים הג' לברר הכח ניתן עשן" סיני ד"והר
בי"ע. עולמות הג' שהם עשן),

כ.49) יט, יתרו
עה"פ.50) ופרש"י מכילתא
ע'51) ח"א לקו"ש (וראה יו"ד כד, משפטים – בקרא כמפורש

ועוד). .150
א.52) כ, יתרו

      

בהאדם הדרגות לג' (בהתאם ומעשה דיבור מחשבה
מחולקת בעצמה התורה פרטים: ובכו"כ ובהבריאה),
וכתובים), נביאים (תורה תליתאי" "אוריאן – לשלשה
לויים (כהנים תליתאי" "עם הנם (בנ"י) התורה מקבלי

השלישיוישראלים (ילדם תליתאי" ידי "על ניתנה ,(
תליתאי "ביומא – הי' דמ"ת והזמן ויוכבד), עמרם של

תליתאי". בירחא

ספר סיום עם השייכות גם יובן בזה
החודש מברכים בשבת השנים ברוב (שחל בתורה

השלישי):
דשלשה הענין יותר עוד מודגש עצמה בתורה

בספר ומעשה) דיבור שמחולק(מחשבה ,
הלכות "מלא שהוא בכך התורה חומשי משאר

שבספרים"רבות" חמור "שהוא "ארי", ונקרא ,–
התורה ומצוות מהלכות נכלל ויקרא דספר ככולו רובו
מהם גדול חלק נכלל האחרים בספרים (משא"כ

המאורעות). מסיפורי

הקרבנות" "ספר גם נקרא השלישי הספר

כהנים" את(ו"תורת מבטאת הקרבנות שעבודת ,(
ה' עבודת "אדםכללות ,יקריב לה'",כי קרבן

רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת .שפועל
– היא המקדש בבית העבודה שעיקר מזה וכמובן
בו מקריבים להיות מוכן לה' (בית הקרבנות עבודת

).הקרבנות

שלשת כל הקרבנות בעבודת יש זה ומטעם
וכוונה המחשבה ומעשה: דיבור דמחשבה הענינים
וההקרבה הקרבן, על שירה אמירת הקרבנות, בהקרבת
תפלה זו "מחשבה אחר: ובאופן בפועל. במעשה
ת"ת הוא ודיבור הקרבנות, שכנגד שבלב עבודה

ועבודת כו', עולה בתורת העוסק כל דקרבנות,
המעשה" הוא כו' שנה בני כבשים עצמן .הקרבנות

הספר הוא הקרבנות שספר זה יומתק ועפ"ז
חודש מברכים בשבת זה ספר ומסיימים השלישי,
חיזוק ונתחזק", חזק "חזק ההכרזה עם ביחד השלישי,

השלשהמשולש –בענין והקרבנות התורה וענין ,
נתינת השלישי, בחודש תורה למתן כח כנתינת

וכו'". תליתאי לעם תליתאי "אוריאן

הפרשיות) בחוקותי בהר פ' עם הקשר להוסיף ויש
בסיום חזק" ב"שבת שנים) ובכמה זו (בשנה שקוראים

השלישי): החודש מברכים בשבת שלישי, ספר
תורה אודות מדובר בתחלתן הפרשיות בשתי
"וידבר – בהר פ' בתחלת תורה: במתן שניתנו ומצוות

משה אל ה' 'כללותי נאמרו שמיטה "מה ,"
ודקדוקיהן כללותיהן נאמרו כולן אף מסיני, ודקדוקי'

צריךמסיני" ודקדוקי') (כללותי' שבהמצוות ז.א. ,
ומחשבה (הכוונה מהקב"ה בא שזה איך מורגש להיות
"אם – בחוקותי פ' ובתחלת לשמה). המצוות בקיום
– אותם" ועשיתם תשמרו מצוותי ואת תלכו בחוקותי
מלשון ד"בחוקותי" (ובאופן ומצוותי' התורה כללות

ובי' מיני' ובכלחקיקה לגמרי), בו חודר שזה ,
ו"ועשיתם", "תשמרו", "תלכו", האופנים: שלשת

כנגד שהם לומר עמליםשיש שתהיו (תלכו, מחשבה
(ועשיתם) ומעשה (תשמרו) דיבור .בתורה),

פ ממשובסיום השלישי הספר סיום – בחוקותי '
– ונתחזק") חזק "חזק ההכרזה באה אחריו (שמיד
ישראל בני אל משה את ה' צוה אשר המצוות "אלה

 ."

נאמר זה לפני שמיד להוסיף, "העשיריויש –
בסדר הענינים הנ"ל: לענין השייכות וי"ל קודש". יהי'
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בעבודתם,53) כהנים ומעשה, דיבור מחשבה כנגד היא שעבודתם
(בהקרבת הכהנים עבודת עיקר במעמדם: וישראל בדוכנם לויים
זח"ג (ראה דלבא וברעותא בחשאי שבלב, עבודה – היא הקרבנות)
עבודת עיקר ובכ"מ), רע"א. כו, אחרי לקו"ת ב. קעז, ב. פח, א. לט,
ישראלים עבודת ועיקר ב), קעז, (זח"ג קלא לארמא בשירה, – הלויים

במעשה. –
קונטרס54) .1306 ע' ח"ד לקו"ש (וראה ח פס"ד, ה. פ"ג, ב"ר

תשמ"ט). בחוקותי ש"פ משיחת
ב.55) יח, ברכות – סיפרא תוד"ה
ויקרא.56) לספר הרמב"ן הקדמת ראה
שם.57) ברכות – סיפרא ד"ה פרש"י
(תורה58) סתם "עבודה" בשם נקראת וגמילותולכן
חסדים).
א.59) א, ויקרא
ובכ"מ.60) ט. שם, פרש"י
הבחירה.61) בית הל' ריש רמב"ם

פינחס.62) ר"פ לקו"ת
של63) חיזוק גם כולל – רבים) (ל' (עד"ונתחזק" מישראל

טו, מצורע (תו"כ שלשה רבים שמיעוט ולהעיר – ישראל). לכל –
א). מו, גיטין וראה כה.

היא64) בכלל שחזקה ע"ב.ולהעיר ריש קו, (ב"מ זימני
) ונתחזק" חזק "חזק – עצמה ובחזקה חזקה),וש"נ), של לשונות

ספר .ובסיום
עה"פ.65) ופרש"י תו"כ
(בחוקותי).66) פרשתנו ריש לקו"ת ראה
שם,67) שנאמרו הלשונות בג' עקב ר"פ באוה"ת המבואר וע"ד

אותם ועשיתם (דיבור) ושמרתם גו' (מחשבה) תשמעון עקב "והי'
(מעשה)".

עמלים68) הוו כאן: בפרש"י ענינים הג' גם שזהו לומר ויש
כמו (מעשה), ולקיים (דיבור) לשמור מנת על (מחשבה), בתורה

לעשותם. ושמרתם אותם ולמדתם שנאמר
לב.69) כז,



כי       

בהאדם הדרגות לג' (בהתאם ומעשה דיבור מחשבה
מחולקת בעצמה התורה פרטים: ובכו"כ ובהבריאה),
וכתובים), נביאים (תורה תליתאי" "אוריאן – לשלשה
לויים (כהנים תליתאי" "עם הנם (בנ"י) התורה מקבלי

השלישיוישראלים (ילדם תליתאי" ידי "על ניתנה ,(
תליתאי "ביומא – הי' דמ"ת והזמן ויוכבד), עמרם של

תליתאי". בירחא

ספר סיום עם השייכות גם יובן בזה
החודש מברכים בשבת השנים ברוב (שחל בתורה

השלישי):
דשלשה הענין יותר עוד מודגש עצמה בתורה

בספר ומעשה) דיבור שמחולק(מחשבה ,
הלכות "מלא שהוא בכך התורה חומשי משאר

שבספרים"רבות" חמור "שהוא "ארי", ונקרא ,–
התורה ומצוות מהלכות נכלל ויקרא דספר ככולו רובו
מהם גדול חלק נכלל האחרים בספרים (משא"כ

המאורעות). מסיפורי

הקרבנות" "ספר גם נקרא השלישי הספר

כהנים" את(ו"תורת מבטאת הקרבנות שעבודת ,(
ה' עבודת "אדםכללות ,יקריב לה'",כי קרבן

רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת .שפועל
– היא המקדש בבית העבודה שעיקר מזה וכמובן
בו מקריבים להיות מוכן לה' (בית הקרבנות עבודת

).הקרבנות

שלשת כל הקרבנות בעבודת יש זה ומטעם
וכוונה המחשבה ומעשה: דיבור דמחשבה הענינים
וההקרבה הקרבן, על שירה אמירת הקרבנות, בהקרבת
תפלה זו "מחשבה אחר: ובאופן בפועל. במעשה
ת"ת הוא ודיבור הקרבנות, שכנגד שבלב עבודה

ועבודת כו', עולה בתורת העוסק כל דקרבנות,
המעשה" הוא כו' שנה בני כבשים עצמן .הקרבנות

הספר הוא הקרבנות שספר זה יומתק ועפ"ז
חודש מברכים בשבת זה ספר ומסיימים השלישי,
חיזוק ונתחזק", חזק "חזק ההכרזה עם ביחד השלישי,

השלשהמשולש –בענין והקרבנות התורה וענין ,
נתינת השלישי, בחודש תורה למתן כח כנתינת

וכו'". תליתאי לעם תליתאי "אוריאן

הפרשיות) בחוקותי בהר פ' עם הקשר להוסיף ויש
בסיום חזק" ב"שבת שנים) ובכמה זו (בשנה שקוראים

השלישי): החודש מברכים בשבת שלישי, ספר
תורה אודות מדובר בתחלתן הפרשיות בשתי
"וידבר – בהר פ' בתחלת תורה: במתן שניתנו ומצוות

משה אל ה' 'כללותי נאמרו שמיטה "מה ,"
ודקדוקיהן כללותיהן נאמרו כולן אף מסיני, ודקדוקי'

צריךמסיני" ודקדוקי') (כללותי' שבהמצוות ז.א. ,
ומחשבה (הכוונה מהקב"ה בא שזה איך מורגש להיות
"אם – בחוקותי פ' ובתחלת לשמה). המצוות בקיום
– אותם" ועשיתם תשמרו מצוותי ואת תלכו בחוקותי
מלשון ד"בחוקותי" (ובאופן ומצוותי' התורה כללות

ובי' מיני' ובכלחקיקה לגמרי), בו חודר שזה ,
ו"ועשיתם", "תשמרו", "תלכו", האופנים: שלשת

כנגד שהם לומר עמליםשיש שתהיו (תלכו, מחשבה
(ועשיתם) ומעשה (תשמרו) דיבור .בתורה),

פ ממשובסיום השלישי הספר סיום – בחוקותי '
– ונתחזק") חזק "חזק ההכרזה באה אחריו (שמיד
ישראל בני אל משה את ה' צוה אשר המצוות "אלה

 ."

נאמר זה לפני שמיד להוסיף, "העשיריויש –
בסדר הענינים הנ"ל: לענין השייכות וי"ל קודש". יהי'
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בעבודתם,53) כהנים ומעשה, דיבור מחשבה כנגד היא שעבודתם
(בהקרבת הכהנים עבודת עיקר במעמדם: וישראל בדוכנם לויים
זח"ג (ראה דלבא וברעותא בחשאי שבלב, עבודה – היא הקרבנות)
עבודת עיקר ובכ"מ), רע"א. כו, אחרי לקו"ת ב. קעז, ב. פח, א. לט,
ישראלים עבודת ועיקר ב), קעז, (זח"ג קלא לארמא בשירה, – הלויים

במעשה. –
קונטרס54) .1306 ע' ח"ד לקו"ש (וראה ח פס"ד, ה. פ"ג, ב"ר

תשמ"ט). בחוקותי ש"פ משיחת
ב.55) יח, ברכות – סיפרא תוד"ה
ויקרא.56) לספר הרמב"ן הקדמת ראה
שם.57) ברכות – סיפרא ד"ה פרש"י
(תורה58) סתם "עבודה" בשם נקראת וגמילותולכן
חסדים).
א.59) א, ויקרא
ובכ"מ.60) ט. שם, פרש"י
הבחירה.61) בית הל' ריש רמב"ם

פינחס.62) ר"פ לקו"ת
של63) חיזוק גם כולל – רבים) (ל' (עד"ונתחזק" מישראל

טו, מצורע (תו"כ שלשה רבים שמיעוט ולהעיר – ישראל). לכל –
א). מו, גיטין וראה כה.

היא64) בכלל שחזקה ע"ב.ולהעיר ריש קו, (ב"מ זימני
) ונתחזק" חזק "חזק – עצמה ובחזקה חזקה),וש"נ), של לשונות

ספר .ובסיום
עה"פ.65) ופרש"י תו"כ
(בחוקותי).66) פרשתנו ריש לקו"ת ראה
שם,67) שנאמרו הלשונות בג' עקב ר"פ באוה"ת המבואר וע"ד

אותם ועשיתם (דיבור) ושמרתם גו' (מחשבה) תשמעון עקב "והי'
(מעשה)".

עמלים68) הוו כאן: בפרש"י ענינים הג' גם שזהו לומר ויש
כמו (מעשה), ולקיים (דיבור) לשמור מנת על (מחשבה), בתורה

לעשותם. ושמרתם אותם ולמדתם שנאמר
לב.69) כז,



כב      

מורכבים לשלשה, בכללות שמתחלקים השתלשלות,
השלם" ה"מספר – מעשרה בפרטיות, והעשרהיותר ,

בכל ספירות העשר א) לשלשה: בכללות מתחלקים
הנפש כחות עשר ב) דרגות. לג' שנחלקים עולם,
דבר כל ג) כנ"ל. חלקים, לשלשה בכללות שנחלקים
מהם אחד וכל ועומק, רוחב אורך משלשה: מורכב
המקום עם וביחד וסוף, תוך ראש משלשה, כלול

הרמב"ם ובלשון עשר. ה"ז – אותם :ש"סובל"
ועוד המקרים. וט' .העצם

נעשה בהמה) מעשר (דהפרשת יהודי עבודת וע"י
לה'" קודש יהי' בכל"העשירי עלי' נפעלת (ועי"ז

עד כולה), הבריאה כל נכללת שבהם הענינים, עשרת
בגרמי' מלה קדש ד"בחי' ובאופן ,,"קודש

ואלקות קדושה ממשיך הוא – תהא בהוייתה
לו דירה שם עושה שהוא עד עשירי, בחי' בתחתונים,
בפועל המעשה ענינים: שני נדרשים שלזה יתברך,

לה'". "קדש ומחשבה, והכוונה עשירי), (בחי'

המדוברת בהמצוה יותר עוד מתבהר הנ"ל ענין
ושבתה גו' הארץ אל תבואו "כי בהר: פ' בתחלת
שנים ושש שדך תזרע שנים שש לה', שבת הארץ
יהי' שבתון שבת השביעית ובשנה גו', כרמך תזמור

לה'". שבת לארץ
בזה השאלה ש"כיידועה הוא, בפועל הסדר :

שדך תזרע שנים "שש קודם הרי הארץ", אל תבואו
הארץ "ושבתה – השביעית בשנה אח"כ, ורק גו'",
גו' שנים "שש הפסוק: בהמשך (כמפורש לה'" שבת
הפוך, בהפרשה הסדר מדוע גו'"). השביעית ובשנה
זה ולאחרי לה'", שבת הארץ "ושבתה לראש לכל

ש"מיד משמע שמזה שדך" תזרע שנים כי"שש
השש שיתחילו קודם ושבתה הארץ אל תבואו

?!שנים"

אל תבואו ד"כי הכוונה הוא: בזה הביאורים אחד
ההתעסקות שדך", תזרע שנים "שש אינה הארץ"
לה'", שבת הארץ "ושבתה אלא גשמיים, בענינים
(ארץ), בעולם אלקות להמשיך – הרוחניים הענינים
בארץ התלויות המצוות קיום ע"י – ובפשטות
– ובכללות הארץ), שמיטת שמיטה, מצות (ובמיוחד
הארץ. ובכל – בנ"י אצל לה' שבת מנוחת שתשלוט

הארץ", אל תבואו "כי שמיד הפסוק, פותח לכן
תזרע שנים ד"שש העבודה את לעשות שמתחיל לפני
הכוונה לראש לכל ליהודי להיות צריכה שדך",
היא שלו שעבודתֿהשדה תקיפה, והחלטה ומחשבה
הארץ את לנצל לה'", שבת הארץ "ושבתה – לשם

לה'"). ("שבת לה' מצוה בזה לקיים הקב"ה, עבור

העבודה סדר צ"ל איך הפסוק ממשיך ואח"כ
שבת השביעית ובשנה גו' שדך תזרע שנים "שש –

ב אבל גו'". שבתון לראש לכל בא –
שבנ"י זה שבזכות [עד לה'". שבת הארץ "ושבתה
– לארץ הכניסה קודם שמיטה מצות עצמם על קבלו

הארץ" אל תבואו "כי ].זכו

אל תבואו "כי האדם: עבודת בכללות מזה הלימוד
הלזו בארץ למטה באה הנשמה כאשר הארץ",
שנים ד"שש עבודתה לעשות העשי'), (עולם התחתונה
עלמא דהוה שנין אלפי בשית העבודה שדך", תזרע

לכל להיות צריכה – בתחתונים יתברך לו דירה לעשות
– היא) בזה ש(התכלית והכוונה המחשבה לראש

לעשות לה'", שבת הארץ "ושבתה דירה
המחשבה עם חדור כבר שהוא לאחר ורק בתחתונים;
ואז שדך", תזרע שנים "שש בא – תקיפה והחלטה
לעשות – שדך" ד"תזרע התכלית את שיפעל ודאי

שהמעש כיון – בתחתונים יתברך לו באדירה ְַַלאחרה
שבזה. הפנימית והכוונה המחשבה על ומיוסד

בבוקר: יום בכל העבודה סדר הוא כך – ובפרטיות
אל תבואו "כי נעשה (כאשר משנתו כשניעור מיד
שעושה קודם עוד בגוף), הנשמה גילוי מחדש, הארץ"

" – בפועל במעשה העבודה את מי לפני
שוכב ו"הוא אניכו'", מודה זה נוסח מיד

לפני להקב"ה; כללי והביטול ההודאה כו'", לפניך
כל ויסוד ההקדמה עם מתחיל הוא בפועל עבודתו
עד לפניך", "מודה ("אני") שמציאותו – העבודה
העבודה מתחילה אח"כ ורק אמונתך", רבה "בחמלה
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ראב"ע70) פכ"ה). ח שער גם (וראה פ"אֿב ב שער פרדס ראה
טו. ג, לשמות

יו"ד.71) שער (מהרמב"ם) ההגיון מלות ספר
תשמ"ז.72) בראשית לקו"ש וראה
(ספירת73) קודש יהי' עשירי שענין ,362 ע' ח"ז לקו"ש ראה

האדם, פעולת לא א) אלא למטה, ופעולה עבודה ע"י נעשה המלכות)
– דבהמה אלא אדם פעולת אינה ב) קדש, הנעשה הדבר של כ"א
האדם]. מנין ע"י – הכלל מן יציאה [או מקום) (שינוי הדיר מן יציאה
יסוד ולא יסודות, ג' אלא נזכרו לא יצירה שבספר בזה הביאור וע"ד

עיי"ש. העפר,
ב.74) צד, זח"ג
קפה.75) ע' תקס"ב סה"מ ואילך. ג לט, (בהר) פרשתנו לקו"ת

ועוד. ואילך. תתעז ע' פרשתנו אוה"ת ואילך. א קסז, להצ"צ סהמ"צ
שם.76) הלקו"ת ל'
ושבע77) שכבשו שבע לאחרי התחיל שנים השש שמנין ובפרט

ב). לז, (קידושין שחלקו
פרשתנו.78) ריש הגדול מדרש
א.79) לא, ר"ה

      

דירה לעשות שדך", ד"תזרע העבודה – בפועל
והודאה הביטול על ומיוסדת לאחרי שבאה ,

העולמים בחי מאמין (כמאחז"ל בה' ואמונה לה'
).וזורע

מחשבה יהיו היהודי שבעבודת לכך הכח
[שאינו דשלשה באופן בשלימות, ומעשה דיבור
במעשה זה את מוריד אלא ודיבור, במחשבה מסתפק
על המעשה מיוסד זה עם וביחד העיקר, שהוא בפועל,
למעלה גם הוא שכן מזה בא – והדיבור] המחשבה
הבריאה. את ברא שבו בהאופן כביכול, הקב"ה אצל
דהפרק הראשונה במשנה הביאור ע"פ זה ויובן
מאמרות "בעשרה חמישי): (פרק זו בשבת שלומדים
יכול אחד במאמר והלא ת"ל ומה העולם נברא
את שמאבדין הרשעים מן להפרע אלא להבראות
טוב שכר וליתן מאמרות בעשרה שנברא העולם
בעשרה שנברא העולם את שמקיימין לצדיקים

המפרשים שאלת וידועה האֿלמאמרות". "אם בזה:
למה בעשרה ובראו א' במאמר לבראו יכול הי' ית'
כלי שקנה ראובן והלא זו, בטענה הרשעים מן יפרע
לו שיפרע היתכן שמעון, וגנבו זוזין בעשרה זוז שוה
שניהם דבר יבוא האלקים עד אם והלא זוזים, עשרה

בשויו". אלא יחייבוהו לא

בזה: הביאורים ואחד

הוא, בזה הפירוש להבראות" יכול אחד "במאמר
יכול הי' – היכולת" ב"עולם – יתברך יכלתו שמצד

(דבראשית אחד בלבו במאמר להברא העולם ),כל
על מורה אחת,שזה מחשבה הקב"ה, של

כל .שכולל

ולא לאלקות, לגמרי שבטל עולם זה הי' אז אבל
הנבראים והתחלקות הגבול (כלֿכך) ניכר (כפיהי'

דיבורים); ריבוי שכוללת במחשבה שהוא

(לכתחילה) שהעולם היא, העליונה שהכוונה וכיון
הנבראים ירגישו שבגלוי כעת, שהוא כפי באופן יהי'
וע"י הבחירה, ענין אצלם ויהי' ויש, מציאות שהם

,בעולם אלקות ויגלו לאלקות בטלים יהיו
יכול זה אין – בתחתונים יתברך לו דירה ויעשו
במצבו העולם כי אחד", ה"מאמר ע"י להיות כביכול
(כפי אחד" ה"מאמר את ולסבול לקבל כלי אינו עתה

הוא,שזה במציאותו ולהשאר שבתושב"כ),
" נברא שהעולם עי"ז דוקא נעשה זה אלא

,דוקא בתושבע"פ שהם כפי מאמרות עשרה ,"
שיהיו הנבראים, להתחלקות מקום שנותנים עשרה

יש. בבחי'

הרשעים "מן להפרע אפשר מדוע מובן ועפ"ז
וליתן מאמרות בעשרה שנברא העולם את שמאבדין
שנברא העולם את שמקיימין לצדיקים טוב שכר
יכול אחד ש"במאמר הגם כי – מאמרות" בעשרה

עולם סוג אז זה הי' אחרלהבראות", "חפצא" ,
זוז ששוה חפצא (כמו אחד" "מאמר (רק) ש"שוה"
"בעשרה נברא שהעולם עי"ז לדוגמא); אחד
שהוא דעולם, בה"חפצא" עיקרי שינוי נפעל מאמרות"

דדירה הכוונה את לפעול (בכדי יש ),בבחי'
נפרעים ולכן מאמרות" "עשרה "שוה", הוא ולכן

מאמרות. בעשרה שנברא דעולם שכר ומשלמים

שהעולם כיון גיסא: לאידך השאלה נשאלת עפ"ז
אחד", "במאמר להבראות יכול אינו עתה שהוא כפי

ש"במאמ המשנה אומרת להבראות"מדוע יכול אחד ר
כאן? נפק"מ למאי – הקב"ה) של (ביכלתו

שהגם להודיענו, המשנה באה גופא שזה אלא
להברא העולם יכול הקב"ה) (של היכולת שבעולם
בפועל, כך נברא העולם מזה: ויתירה אחד, במאמר
כל נבראו ראשון ביום (בראשית) זה אחד מאמר שע"י
בהמאמרות אח"כ בגלוי בא שזה (אלא הנבראים

שלאחריו) "בעשרהבימים בפועל העולם נברא –
ועונש ושכר הבחירה ענין שיהי' בכדי מאמרות",

לצדיקים). טוב שכר וליתן הרשעים מן (להפרע

הכוונה שתכלית היות להבין: צריך עדיין אבל
לפעול בכדי העולם", נברא מאמרות ש"בעשרה היא,
הענין הי' א"כ מדוע – בתחתונים דדירה הכוונה את
בפועל הי' שכך עד להבראות", יכול אחד ד"במאמר

(כנ"ל)? ראשון ביום

לו להיות הקב"ה שנתאוה כיון הוא: בזה הביאור
שבאים הענינים לכל הסיבה וזוהי בתחתונים, דירה ית'
שהעולם היא, הכוונה היכולת בעולם שגם מובן לאח"ז,
בהסתר תחתון הוא אז (שדוקא מאמרות" "בעשרה יברא
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(מירושלמי).80) א לא, שבת – אמונת תוד"ה
והחסיד.81) ד"ה שמואל מדרש
לימוד82) וצ"ל ויאמר בתורה עליו נאמר לא – בראשית

.(ב כא, מגילה א. לב, (ר"ה הוא מאמר
גבול83) בבחי' שיהי' ית' מאתו ח"ו נמנע הי' לא דבאמת והגם

מן למעלה הבריאה ענין הי' אז אבל א', מספי' מתהוים הי' אם גם
להיות הוצרך לכן כו', כלל זה מחייב אינו השכל כי לגמרי, הדעת
היות ועם הטו"ד. ע"פ שיהי' השכל אל מקום ליתן מאמרות עשרה
רצון הי' גופא בזה מ"מ מטו"ד, למעלה הוא הבריאה ענין דכללות
(סה"מ כו' טו"ד ע"פ יהי' הטו"ד ע"פ להיות שאפשר דמה הבורא

קמד). ע' יד.84)תרנ"ט א, בראשית פרש"י



כג       

דירה לעשות שדך", ד"תזרע העבודה – בפועל
והודאה הביטול על ומיוסדת לאחרי שבאה ,

העולמים בחי מאמין (כמאחז"ל בה' ואמונה לה'
).וזורע

מחשבה יהיו היהודי שבעבודת לכך הכח
[שאינו דשלשה באופן בשלימות, ומעשה דיבור
במעשה זה את מוריד אלא ודיבור, במחשבה מסתפק
על המעשה מיוסד זה עם וביחד העיקר, שהוא בפועל,
למעלה גם הוא שכן מזה בא – והדיבור] המחשבה
הבריאה. את ברא שבו בהאופן כביכול, הקב"ה אצל
דהפרק הראשונה במשנה הביאור ע"פ זה ויובן
מאמרות "בעשרה חמישי): (פרק זו בשבת שלומדים
יכול אחד במאמר והלא ת"ל ומה העולם נברא
את שמאבדין הרשעים מן להפרע אלא להבראות
טוב שכר וליתן מאמרות בעשרה שנברא העולם
בעשרה שנברא העולם את שמקיימין לצדיקים

המפרשים שאלת וידועה האֿלמאמרות". "אם בזה:
למה בעשרה ובראו א' במאמר לבראו יכול הי' ית'
כלי שקנה ראובן והלא זו, בטענה הרשעים מן יפרע
לו שיפרע היתכן שמעון, וגנבו זוזין בעשרה זוז שוה
שניהם דבר יבוא האלקים עד אם והלא זוזים, עשרה

בשויו". אלא יחייבוהו לא

בזה: הביאורים ואחד

הוא, בזה הפירוש להבראות" יכול אחד "במאמר
יכול הי' – היכולת" ב"עולם – יתברך יכלתו שמצד

(דבראשית אחד בלבו במאמר להברא העולם ),כל
על מורה אחת,שזה מחשבה הקב"ה, של

כל .שכולל

ולא לאלקות, לגמרי שבטל עולם זה הי' אז אבל
הנבראים והתחלקות הגבול (כלֿכך) ניכר (כפיהי'

דיבורים); ריבוי שכוללת במחשבה שהוא

(לכתחילה) שהעולם היא, העליונה שהכוונה וכיון
הנבראים ירגישו שבגלוי כעת, שהוא כפי באופן יהי'
וע"י הבחירה, ענין אצלם ויהי' ויש, מציאות שהם

,בעולם אלקות ויגלו לאלקות בטלים יהיו
יכול זה אין – בתחתונים יתברך לו דירה ויעשו
במצבו העולם כי אחד", ה"מאמר ע"י להיות כביכול
(כפי אחד" ה"מאמר את ולסבול לקבל כלי אינו עתה

הוא,שזה במציאותו ולהשאר שבתושב"כ),
" נברא שהעולם עי"ז דוקא נעשה זה אלא

,דוקא בתושבע"פ שהם כפי מאמרות עשרה ,"
שיהיו הנבראים, להתחלקות מקום שנותנים עשרה

יש. בבחי'

הרשעים "מן להפרע אפשר מדוע מובן ועפ"ז
וליתן מאמרות בעשרה שנברא העולם את שמאבדין
שנברא העולם את שמקיימין לצדיקים טוב שכר
יכול אחד ש"במאמר הגם כי – מאמרות" בעשרה

עולם סוג אז זה הי' אחרלהבראות", "חפצא" ,
זוז ששוה חפצא (כמו אחד" "מאמר (רק) ש"שוה"
"בעשרה נברא שהעולם עי"ז לדוגמא); אחד
שהוא דעולם, בה"חפצא" עיקרי שינוי נפעל מאמרות"

דדירה הכוונה את לפעול (בכדי יש ),בבחי'
נפרעים ולכן מאמרות" "עשרה "שוה", הוא ולכן

מאמרות. בעשרה שנברא דעולם שכר ומשלמים

שהעולם כיון גיסא: לאידך השאלה נשאלת עפ"ז
אחד", "במאמר להבראות יכול אינו עתה שהוא כפי

ש"במאמ המשנה אומרת להבראות"מדוע יכול אחד ר
כאן? נפק"מ למאי – הקב"ה) של (ביכלתו

שהגם להודיענו, המשנה באה גופא שזה אלא
להברא העולם יכול הקב"ה) (של היכולת שבעולם
בפועל, כך נברא העולם מזה: ויתירה אחד, במאמר
כל נבראו ראשון ביום (בראשית) זה אחד מאמר שע"י
בהמאמרות אח"כ בגלוי בא שזה (אלא הנבראים

שלאחריו) "בעשרהבימים בפועל העולם נברא –
ועונש ושכר הבחירה ענין שיהי' בכדי מאמרות",

לצדיקים). טוב שכר וליתן הרשעים מן (להפרע

הכוונה שתכלית היות להבין: צריך עדיין אבל
לפעול בכדי העולם", נברא מאמרות ש"בעשרה היא,
הענין הי' א"כ מדוע – בתחתונים דדירה הכוונה את
בפועל הי' שכך עד להבראות", יכול אחד ד"במאמר

(כנ"ל)? ראשון ביום

לו להיות הקב"ה שנתאוה כיון הוא: בזה הביאור
שבאים הענינים לכל הסיבה וזוהי בתחתונים, דירה ית'
שהעולם היא, הכוונה היכולת בעולם שגם מובן לאח"ז,
בהסתר תחתון הוא אז (שדוקא מאמרות" "בעשרה יברא
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(מירושלמי).80) א לא, שבת – אמונת תוד"ה
והחסיד.81) ד"ה שמואל מדרש
לימוד82) וצ"ל ויאמר בתורה עליו נאמר לא – בראשית

.(ב כא, מגילה א. לב, (ר"ה הוא מאמר
גבול83) בבחי' שיהי' ית' מאתו ח"ו נמנע הי' לא דבאמת והגם

מן למעלה הבריאה ענין הי' אז אבל א', מספי' מתהוים הי' אם גם
להיות הוצרך לכן כו', כלל זה מחייב אינו השכל כי לגמרי, הדעת
היות ועם הטו"ד. ע"פ שיהי' השכל אל מקום ליתן מאמרות עשרה
רצון הי' גופא בזה מ"מ מטו"ד, למעלה הוא הבריאה ענין דכללות
(סה"מ כו' טו"ד ע"פ יהי' הטו"ד ע"פ להיות שאפשר דמה הבורא

קמד). ע' יד.84)תרנ"ט א, בראשית פרש"י



כד      

ית' ית'אורו לו דדירה הכוונה את לפעול שבכדי ז.א. (
יכול אחד ד"במאמר להענין צריכים בתחתונים
ובמחשבתו שביכלתו יורגש הזה שבעולם – להבראות"
הקב"ה של בכחו להבראות", יכול אחד "במאמר ית'
יתבטל שהעולם כח מכניס שזה יכול, כל שהוא

ובטלה) (הטפלה דירה ושיהי' לאלקות, אלא ;
דירה שתהי' רוצה שהקב"ה אתשמכיון ברא ,

את לקבל כלי הוא אין מצ"ע שלכתחילה באופן העולם
העבודה שע"י היא הכוונה אבל ית', דיכלתו הגילוי
שבעולם", בה"מאמרות אחד" ה"מאמר את יגלו דבנ"י
דירה לאלקות, בטל יהי' והעולם בעולם, אלקות לגלות

 .'ית דיכלתו הגילוי את לקבל מוכשר שיהי' עד ,

הענינים שלשת כל היו העולם שבבריאת ונמצא,
יכול אחד "במאמר ומעשה: דיבור דמחשבה

במח – היתהלהבראות" הכוונה אך הקב"ה; של שבתו
של ודיבורו בתושב"כ, "מאמרות" בתשעה יבוא שזה

מעשה חשיב נבראהקב"ה בראשית עם ביחד ומזה ,
יש; ובחי' התחלקות בבחי' העשי', עולם בפועל
שלימות נפעלת הענינים שלשת כל ע"י ודוקא
להיות העולם בריאת צריכה בפועל הבריאה:
דעולם המציאות ישנה עי"ז שדוקא כיון "בעשרה",
כ"ז הרי זה עם ביחד אבל הכוונה; עיקר שזהו הזה,
יכול אחד מה"במאמר מאמרות") (ה"עשרה נמשך

לאלקות. יתבטל שהעולם כח נותן שזה להבראות"

ובשתי – האדם בעבודת הענין יובן הנ"ל ע"פ
הנ"ל: הקצוות

הכוונה את לפעול בכדי למטה ירדה הנשמה
שהנשמה שכפי שהגם כיון בתחתונים, דירה דעשיית
אלוקה (חלק הקב"ה עם מיוחדת היא הרי למעלה היא

ממש הקב"הממעל של ומחשבתו יכלתו ועם ,(
במחשבה עלו יכול(ישראל אחד ש"במאמר ,(

הבריאה עם קשורה למעלה שהנשמה ז.א. להבראות"
יכולת) (ועאכו"כ כח הרי (ולמעלה ביכולת שהיא כפי

פועל חסר שנבראאינו להעולם כלל דומה זה אין – (
" למטה הכוונה נפעלת שם שדוקא ,"

לירד הנשמה צריכה ולכן בתחתונים, דדירה 
ממנו. למטה תחתון שאין התחתון הזה בעולם ממש,

אינה הירידה שכוונת להרגיש למטה באה הנשמה
לעשות לה', שבת הארץ "ושבתה אלא שדך", ה"תזרע

דירה מהעולם .

במחשבה היהודי לעבודת בנוגע גם מובן ועד"ז
במחשבה להסתפק יכול הוא אין ומעשה: דיבור
במחשבה כלול שמעשה כפי לא ואפילו לבד, ודיבור
עם אודותיו והתדבר הענין את היטב ששקל ודיבור,
להתבטא וצריך – בפועל מסקנא כבר לו ויש אחרים
שהמעשה כיון – העיקר הוא והמעשה בפועל, במעשה
בפועל להמעשה דומה אינו ודיבורו במחשבתו שנמצא
עשיתיו") ("אף בינתיים הפסק להיות צריך ולכן ממש,
שלפני אדמו"ר, מו"ח דכ"ק ההוראה וע"ד (ס"ג), כנ"ל

להסתכל עליו בפועל דבר עושה בשולחןשיהודי קודם
ויודע בשו"ע זה דין למד כבר הוא אם (אפילו ערוך
"עולם" הוא בפועל שבא המעשה כי – בבירור) אותו
במחשבה ביכולת שנמצא העולם לגבי מזה לגמרי אחר
על מיוסד להיות המעשה צריך גיסא: לאידך ובדיבור.

שבהם) המעשה (כולל הקודמים ודיבורו .מחשבתו

:לפועל בנוגע הנ"ל מכל ההוראה
בחודש תורתנו" מתן ל"זמן ההכנה בימי בעמדנו
החלטות עוד כאו"א אצל להתוסף צריכות – השלישי
לימוד ומצוות, דתורה הענינים בכל בהוספה טובות

התורה ופנימיות דתורה נגלה המצוותהתורה, וקיום ,
בהידור,

יחדור שזה שלשה, של באופן – ובהדגשה
ואח"כ מהמחשבה, החל שלו, ומעשה דיבור במחשבה
העיקר. והוא בפועל, במעשה – עד בדיבור, יבוא
שהוא – עד בעבודתו, וההצלחה השלימות באה ועי"ז

כולו. העולם בכל עי"ז פועל

הוא השבועות חג עם בקשר המיוחדים מהענינים
אותנו" עורבים ש"בנינו – היוזה ישראל ילדי ,
הקב"ה נתן שבזכותם התורה.הערבים, את בנ"י
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פל"ו.85) תניא ראה
ואילך.86) ב'תשב ס"ע שמות אוה"ת וראה כב. פמ"ד, ב"ר ראה
רפ"ב.87) תניא
א.88) קיט, זח"ב ד. פ"א, ב"ר
פ"ג.89) יא שער פרדס ראה

(90" זו דמשנה הקשר לבאר יש נבראועפ"ז מאמרות
פרק עם ב)העולם" כט, (מנחות מאחז"ל ע"פ –נברא

ס"ח), בפנים (כנ"ל לג' בכללות נתחלק (מאמרות) עשרה הזה: עולם
ראב"ע וראה מעשרה. חצי הוא שה' (ולהעיר ה' אות בצורת קוין הג'
בין ההפסק עם ומעשה, דיבור מחשבה כנגד שהם טו), ג, שמות
בריאת כי – הימני) ורגל (הגג ודיבור ומחשבה השמאלי) (רגל מעשה
מעשה בין הפסק (שיש עתה במציאותה שהיא כפי הזה, עולם
קוים לג' בכללות שנחלקים מאמרות", "בעשרה דוקא נעשה ומחו"ד),
להבראות", יכול אחד "במאמר ית', ומחשבתו ביכלתו (משא"כ אלו

קוים). ג' חלוקת שם ואין במחשבה, כלול המעשה
ויום91) הילולא יום בעומר, ל"ג לאחרי הבאים אלו בימים ובפרט

ספר בעל – רשב"י של .שמחתו
ד.92) פ"א, שהש"ר

      

בשנים בארוכה (כמדובר הוא ביותר נכון דבר לכן
ילדה,שלפנ"ז או ילד יהודי, ילד שכל להשתדל ,(

הכנסת בבית יהיו חזי), (דמזלייהו קטנים קטני ואפילו
בצבור. הדברות עשרת את כשקוראים השבועות בחג

המופלג הריבוי שלאחרי – העיקר והוא ויה"ר
הוכשר כבר ודאי שעלֿידם דבנ"י, ועבודתינו דמעשינו
– דאלקות ביותר הגדולים הגילויים את לקבל העולם
ית' דיכלתו בשלימות הגילוי ממש מיד כבר יהי'
את להביא דהקב"ה היכולת – ובמיוחד כולל למטה,

משיחא מלכא דוד ע"י ממש, ומיד תיכף ,הגאולה

טפחים מעשרה ,למטה

הקודש, לארץ – הווה לשון – הולכים בנ"י וכל
המקדש לבית הקודש, להר הקודש, עיר בירושלים

קדושות העשר כל – בקדש(ובפרטיות עד ,(
ראשין) הג' (כנגד ומידהקדשים תיכף – וכאמור ,

ומתכוננים בחודשממש, – התורה לקבלת
ובפנימיות בשמחה – .השלישי
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"דויד"94) נכתב הימים ובדברי אותיות, ג' שם הוא שדוד ולהעיר

 .

ג'95) של תיבה הוא שטפח דייקא, טפחים ועשרה דייקא, עשרה
ג'. פעמים עשרה והיינו אותיות,

הי"ג.96) פ"ז ביהב"ח הל' רמב"ם
וש"נ.97) הקדשים. קדש ערך להצ"צ הליקוטיםֿדא"ח ספר ראה
וראה98) השבועות. חג לקראת אדמו"ר מו"ח כ"ק ברכת כלשון

.1307 ע' ח"ד לקו"ש



כה       
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ית' דיכלתו בשלימות הגילוי ממש מיד כבר יהי'
את להביא דהקב"ה היכולת – ובמיוחד כולל למטה,
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ראשין) הג' (כנגד ומידהקדשים תיכף – וכאמור ,
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כמשך בעמוד זט



כו

   יב כרך

בפרשתנו ותושבכתוב גר גו' אחיך ימוך "וכי :
ופירשו גו'". ותרבית נשך מאתו תקח אל עמך, וחי

בגמרא נשךחז"ל מאתו תקח "אל שנאמר שמה ,
ותושב" "גר על ולא "אחיך" על רק קאי ותרבית"
"אל ולא יחיד, בלשון מאתו" תקח "אל נאמר [שלכן
ותושב" "גר שנאמר ומה רבים]. בלשון מאתם" תקח
מצווה "שאתה – עמך" "וחי לענין רק הוא

נשךלהחיותו" מאתו תקח "אל לענין לא אבל ,
ותרבית".

הרמב"ם מהםוכתב לוין תושב וגר "העכו"ם :
העולם ולשאר אסור לאחיך . . בריבית אותן ומלוין

לעכו"ם להשיך עשה ומצות לנכרישנאמרמותר.
עשה". מצות שזו למדו השמועה מפי תשיך,

ישראל בריבית: בהלוואה דינים ג' שישנם והיינו
–– תושב גר בריבית, להלוותולהלוותו

– עכו"ם ריבית.בריבית, ממנו לקחת

מה מעכו"םוהנה ריבית לקחת התורה
שהוא כל לגנוב או לגזול ש"אסור אף – תושב) (ומגר

מנכרי" בין מישראל בין תורה "אסורדין וגם
.(מדאורייתא . וממכר במקח אדם בני את לרמות (

זה" בדבר שוים ישראל ואחד עכו"ם –ואחד

שאני כי הוא, ואונאה,מובן מגזל ריבית
בגמרא למילףוכדאיתא מצינו לא בישראל (שגם

"מה כי) ואונאה, גזל מאיסורי ריבית דלקיחת האיסור
לא – ["אונאה מדעת שלא שכן ואונאה) (גזל להנך

שקל" כרחי' על – גזל בי', בריביתידעי תאמר ,[
לו [נותן ],דמדעתי'

דלקיחת ואונאה, מגזל שאני שהריבית ומכיון
שלא שפיר אתי לכן דהלוה, "מדעתיה" הוא הממון
אלא ואונאה) מגזל (הקלה ריבית לקחת התורה אסרה

תושב). (וגר מעכו"ם לא אבל מ"אחיך"

" גם שיש זה אמנם ,"לעכו"ם להשיך
מדעתו הריבית את נותן שהלוה אף ביאור: צריך

"נשך" בשם קראה התורה הרי אבל – וסוףומרצונו
ממון חסרון וריבית) אונאה (גזל "בכולן יש סוף

חבירו" את הטעםשמחסר מהו כן ואם –
נשך? ידי על העכו"ם של ממונו לחסר

אם הפוסקים פלוגתת ביאור בהקדים זה ויובן
הגאונים דעת בריבית: מחילה אםמועילה שגם

הלוה מחילת אין הריבית, את גבה כבר המלוה
והטעם ללוה. מלהחזירה המלוה את לפטור מועילה
לא התורה אבל היא, מחילה שבעולם ריבית "כל לזה:
מועילה המחילה אין לפיכך זו. מחילה ואסרה מחלה

הרא"ש דעת אבל ההלכהבריבית". נפסקה (וכן
ערוך ושולחן להתירבטור מועילה מחילה שאין ,(

שבעולם ריבית כל (כי מעיקרא הריבית לקיחת את
(כבר) "אם אבל זו), מחילה אסרה והתורה היא מחילה
מחילה מועילה לו, להחזירה וצריך ריבית ממנו לקח

גזל" בכל כמו .לפוטרו
כלל מועילה מחילה שאין הגאונים של טעמם והנה

להמלוה מדעתי' הלוה שנתנה לאחרי גם בריבית

ואסרה מחלה לא ש"התורה זה, שחידוש [אף
הלוה מחילת בנידון רק לכאורה, הוא, זו" מחילה

אבלוהסכמתו הריבית, הריביתאת נתינת
[המחילה אסרה שהתורה מצינו

הריטב"א לאמבאר ריבית "תביעת לשונו: וזה ,
דאית בהן וכיוצא ואונאה בגזל תביעות כשאר הויא
שחייב הוא חיוב אלא ממון, שעבוד חברי' על ליה
עלי' דרמא דחיובא . . שבלע איסור להחזיר הכתוב
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להֿו.1) כה,
סע"א.2) עא, ב"מ
שם.3) רש"י
רפ"ה.4) ולוה מלוה הל'
ריבית5) הל' ביו"ד אדה"ז פסק וכן קצח, מ"ע בסהמ"צ וכ"כ

לסהמ"צ מפרשים שם. הרמב"ם במ"כ וראה מ"ע. שהוא סע"ה,
קנט. ר"ס ליו"ד ב"ח ו. שרש להרמב"ם

כא.6) כג, תצא
ריש7) מרמב"ם וגניבה, גזילה הל' ריש בשולחנו – אדה"ז לשון

רמב"ם ראה לגזילה ובנוגע שמח. סי' ריש חו"מ טושו"ע גניבה. הל'
סק"ב שם ש"ך (ראה שנט ר"ס שם טושו"ע ואבידה. גזילה הל' ריש

מדאורייתא). שהוא ס"ל והסמ"ג שהרמב"ם המהרש"ל, בשם
סי"א.8) דעת וגניבת אונאה הל' אדה"ז שו"ע
ס"ו.9) סרכ"ח חו"מ טושו"ע וראה רפי"ח, מכירה הל' רמב"ם

ד"ה10) שם תצא אברבנאל כ'. שם, תצא רמב"ן בכ"ז ראה
ספ"ג. יו"ד צ"צ שו"ת הד'. והתשובה

א.11) סא, ב"מ
שם.12) רש"י

חבורה13) שנושך נחש כנשיכת כד: כב, משפטים פרש"י ראה
הרבה. ממון ומחסרו עולה שהריבית עד . . מרגיש ואינו ברגלו קטנה

ו. פל"א, שמו"ר ט. משפטים תנחומא וראה
לי).14) למה (ד"ה שם ב"מ רש"י לשון
וחידושי15) וברא"ש הי"ג. פ"ד ולוה מלוה הל' ברמב"ם הובא

שם. לב"מ בשיטמ"ק) (והובא החדשים הריטב"א
הנ"ל)16) והריטב"א המ"מ פי' (לפי הרמב"ם דעת וכ"ה שם. ב"מ

שם.
ס"ה.17) ריבית הל' אדה"ז בשו"ע וכ"ה ס"ה. קס סי' יו"ד
שם.18) הטושו"ע ל'
שם.19) ב"מ

    

חוב בעל פריעת דאמר למאן חוב וכענין הוא, רחמנא
דין איכא דהתם אלא דאורייתא, לאו ושעבודא מצוה

הכא אבל מחילה, ומהניא לחבירו הואממון
חבירו". מחילת לו תועיל לא שכן וכיון חייב,

ריבית ש"כל בההוכחה הגאונים שכוונת והיינו,
היא כו'" מחילה :שבעולם

אלא היא" מחילה שבעולם ריבית ש"כל מכיון
שהאיסורש" מוכח מזה הרי ואסרה", מחלה לא

דין בגדר אינו החזרתה וחיוב ריבית דלקיחת
 ,(הריבית את מחל שהלה (מאחר

המלוה על הטילה שהתורה ואיסור ענין שהוא אלא
בגדר  הוא ללוה החזרתו (ובחיוב

מועילה המחילה "אין ולכן – לגבוה) משועבד
ידי יוצא אינו כי המלוה, שקבלה אחרי גם בריבית"

שבלע". ה"איסור את שיחזיר עד לשמים חובתו

ה של דסברתו לומר צריך זה פי על רא"שוהנה
(לאחרי בריבית מחילה דמהני ערוך) והשולחן (והטור

המלוה): לידי שבא
דרמא חיובא הוא הריבית החזרת שחיוב היות עם
שהוכיח (כמו ממון שעבוד מטעם ואינו עלי', רחמנא

שם התורההריטב"א שחייבתו זה חיוב זאת, בכל ,(
ד" זה עלי'אין חיובא דרמא אלא חייב", הוא

הממון את והיינואתלהחזיר כדין, שלא
בחיוב זו) מצוה (מצד מהנישנתחייב זה ועל ,

מחילה.

הגאונים) (לשיטת הנ"ל הריטב"א בדברי וכמבואר
עלי' רחמנא דרמא חיובא מפאת הריבית החזרת שענין
בע"ח פריעת "כענין ה"ה ממון) שעבוד מטעם (ולא
בין הגאונים) (לדעת חילק שהריטב"א אלא מצוה",
חוב בעל דבפריעת ריבית, להחזרת חוב בעל פריעת

הכא אבל מחילה ומהניא לחבירו ממון דין "איכא
של ענינה שגם היא הרא"ש ושיטת חייב", הוא לשמים

את להחזיר התורה שחייבתו הוא ריבית החזרת
את שחיסר לשמים"הממון "חיוב בגדר ואינו ,.

הרא"ש לשיטת ובין הגאונים לשיטת שבין ונמצא
ערוך) שולחן לממונו(והטור הריבית ממון נחשב

מלוה ממוןשל דין מצד להחזירו חיוב עליו ואין
דרחמנא. חיובא מצד אלא כשלעצמו,

פרט הענינים, בפנימיות לבאר, יש זה פי ועל
ריבית: החזרת בדין
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הגאונים20) שסברת סק"ג), סקמ"ו (ח"א) (יו"ד אבנ"ז בשו"ת
וסברת כו'" מחלה לא והתורה הוא מחילה שבעולם רבית "כל

חייב" הוא "לשמים לעילהריטב"א מ"ש ע"פ אבל הם. טעמים
המחילה בנידון רק מצינו מחלה" לא ש"התורה שהחידוש בפנים

להמחילה בנוגע ולא הריבית מובן,את הרי – הרבית נתינת
שמשו"ז מספקת אינה (כשלעצמה) כו'" מחלה לא "התורה שהסברא
שם) רבית (הל' אדה"ז משו"ע גם [ולהעיר אח"כ גם מחילה תועיל לא
ואסרה מחלה לא והתורה כו' מחילה שבעולם רבית "כל שכותב
הריבית נטילת שלאחר שהמחילה כהרא"ש פוסק ומ"מ זו", מחילה

מועילה],
היא חייב" הוא ד"לשמים הריטב"א שהסברת לומר, צריך ולכך

כבפנים. כו'", מחלה לא "התורה הגאונים בדברי הסברה
אינה21) קצוצה דריבית ב) סא, (ב"מ סבר יוחנן ד"רבי מהא

מפני המסויים בדבר אלא פטורין בניו מת אם לד"ה וגם בדיינין יוצאה
א). סב, (שם בלבד" אביהן כבוד

רק22) ה"ה הקודמת) בהערה (הובאו שם שבריטב"א וההוכחות
ואונאה כבגזל ולא עלי' רחמנא דרמא חיובא אלא ממון שעבוד שאינו
חייב". הוא ש"לשמים זה לענין לא אבל עיי"ש. ממון, שעבוד שישנו

שלו),23) המצות (במנין יז מ"ע בסהמ"צ רמב"ן ראה אבל
שם. ובמג"א

שס"ל כתב סק"א) קס"ח (סימן נזר אבני דבשו"ת ח"א: העירני
(לפ מצותלהרמב"ם הרמב"ם מנה שלא מה שהטעם המג"א ביאור י

שהוא הגזילה") השבת במצות נכללת שהיא "לפי הוא ריבית החזרת
סבירא מחילה דמהני הסוברים שאלו סק"ב ושם דממונא"*, "חיובא

זו. כשיטה להו
ד"ה סקס"א שם רבינו. ומ"ש ד"ה סק"ס (יו"ד ב"י ראה אבל**
פסק וכן והר"ן). הרשב"א בשם א"נ) (פרק (מהנמק"י דאורייתא ורבית
לומר היינו בדיינים, יוצא קצוצה דריבית "דהא ס"ה): שם בשו"ע

. . אותו דכופין  ***"לנכסיו יורדין ב"ד אין אבל ,
של ממונו הוא שהרבית להמחבר שס"ל משמע הרי -ומכיון ,

מחילה ש"מועילה כהרא"ש פוסק ס"ה) קס סי' (יו"ד המחבר שגם
זא"ז סותרין לפענ"ד המחבר "ודברי שם: נזר אבני [וראה לפטרו"
זו מצוה של שענינה לפי הוא לזה שהטעם צ"ל כרחך על – וצ"ע"]
בהנסמן וראה בפנים. כנ"ל חבירו, את שחיסר הממון את להחזיר הוא

הבאה. הערה לקמן
הוא הרבית שממון סובר המג"א שגם עכ"פ) (בדוחק וי"ל (*
שהיא ומה מצוה, רק הוא להחזירו והחיוב המלוה של לממונו נחשב
מצות של שענינה זה מצד רק הוא הגזילה השבת במצות נחשבת
(כבפנים), חבירו את שחיסר הממון את להחזיר הוא רבית החזרת

הגזילה. השבת דוגמת
הרמב"ן שכ' זה (ענין וכו' בטור הובא שלא מזה מוכח וכן (**
כו'. הגזילה להחזיר שצריך כמו ריבית להחזיר שצריך המג"א) או
מחילה שמועילה הרא"ש) (בשם הטור למ"ש דומה זה שאין (ומובן
יו"ד, סימן רבית דיני ולוה מלוה (הל' מחנ"א וראה גזל בכל כמו כו'

בהרא"ש). מש"כ
לנכסיו, יורדין הרא"ש דלדעת כתב א') סי' (שם במחנ"א (***
כדי לנכסיו כ"אדנחתינן ממון שעבוד מטעם שאי"ז עיי"ש אבל
וראה בממונו. אותו כופין בגופו אותו שכופין דכמו המצוה שיקיים
סל"ט קצה"ח שלט). (ע' בתחלתו הרמב"ם על חידושים להצ"צ פס"ד

סק"ג. ר"צ סי' סק"א.
הריטב"א24) חידושי ב. ו, קדושין הריטב"א חידושי ראה

שם). בשטמ"ק (הובא הרמב"ן בשם א סה, ב"מ החדשים
מכ"מ להוכיח רוצה ס"ב) ריבית דיני ולוה מלוה (הל' במחנ"א

המל קנה לא בעין הוא דכשהריבית כהריטב"א) הריבית,(דלא את וה
גם וראה עליו. שהשיג טו) הל' אישות מהל' (פ"ח שעה"מ ראה אבל
אֿב. שם, רעק"א חי' ב. סא, ב"מ פנ"י סקכ"ב. כח סי' מילואים אבני

ועוד.



כז     

חוב בעל פריעת דאמר למאן חוב וכענין הוא, רחמנא
דין איכא דהתם אלא דאורייתא, לאו ושעבודא מצוה

הכא אבל מחילה, ומהניא לחבירו הואממון
חבירו". מחילת לו תועיל לא שכן וכיון חייב,

ריבית ש"כל בההוכחה הגאונים שכוונת והיינו,
היא כו'" מחילה :שבעולם

אלא היא" מחילה שבעולם ריבית ש"כל מכיון
שהאיסורש" מוכח מזה הרי ואסרה", מחלה לא

דין בגדר אינו החזרתה וחיוב ריבית דלקיחת
 ,(הריבית את מחל שהלה (מאחר

המלוה על הטילה שהתורה ואיסור ענין שהוא אלא
בגדר  הוא ללוה החזרתו (ובחיוב

מועילה המחילה "אין ולכן – לגבוה) משועבד
ידי יוצא אינו כי המלוה, שקבלה אחרי גם בריבית"

שבלע". ה"איסור את שיחזיר עד לשמים חובתו

ה של דסברתו לומר צריך זה פי על רא"שוהנה
(לאחרי בריבית מחילה דמהני ערוך) והשולחן (והטור

המלוה): לידי שבא
דרמא חיובא הוא הריבית החזרת שחיוב היות עם
שהוכיח (כמו ממון שעבוד מטעם ואינו עלי', רחמנא

שם התורההריטב"א שחייבתו זה חיוב זאת, בכל ,(
ד" זה עלי'אין חיובא דרמא אלא חייב", הוא

הממון את והיינואתלהחזיר כדין, שלא
בחיוב זו) מצוה (מצד מהנישנתחייב זה ועל ,

מחילה.

הגאונים) (לשיטת הנ"ל הריטב"א בדברי וכמבואר
עלי' רחמנא דרמא חיובא מפאת הריבית החזרת שענין
בע"ח פריעת "כענין ה"ה ממון) שעבוד מטעם (ולא
בין הגאונים) (לדעת חילק שהריטב"א אלא מצוה",
חוב בעל דבפריעת ריבית, להחזרת חוב בעל פריעת

הכא אבל מחילה ומהניא לחבירו ממון דין "איכא
של ענינה שגם היא הרא"ש ושיטת חייב", הוא לשמים

את להחזיר התורה שחייבתו הוא ריבית החזרת
את שחיסר לשמים"הממון "חיוב בגדר ואינו ,.

הרא"ש לשיטת ובין הגאונים לשיטת שבין ונמצא
ערוך) שולחן לממונו(והטור הריבית ממון נחשב

מלוה ממוןשל דין מצד להחזירו חיוב עליו ואין
דרחמנא. חיובא מצד אלא כשלעצמו,

פרט הענינים, בפנימיות לבאר, יש זה פי ועל
ריבית: החזרת בדין
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הגאונים20) שסברת סק"ג), סקמ"ו (ח"א) (יו"ד אבנ"ז בשו"ת
וסברת כו'" מחלה לא והתורה הוא מחילה שבעולם רבית "כל

חייב" הוא "לשמים לעילהריטב"א מ"ש ע"פ אבל הם. טעמים
המחילה בנידון רק מצינו מחלה" לא ש"התורה שהחידוש בפנים

להמחילה בנוגע ולא הריבית מובן,את הרי – הרבית נתינת
שמשו"ז מספקת אינה (כשלעצמה) כו'" מחלה לא "התורה שהסברא
שם) רבית (הל' אדה"ז משו"ע גם [ולהעיר אח"כ גם מחילה תועיל לא
ואסרה מחלה לא והתורה כו' מחילה שבעולם רבית "כל שכותב
הריבית נטילת שלאחר שהמחילה כהרא"ש פוסק ומ"מ זו", מחילה

מועילה],
היא חייב" הוא ד"לשמים הריטב"א שהסברת לומר, צריך ולכך

כבפנים. כו'", מחלה לא "התורה הגאונים בדברי הסברה
אינה21) קצוצה דריבית ב) סא, (ב"מ סבר יוחנן ד"רבי מהא

מפני המסויים בדבר אלא פטורין בניו מת אם לד"ה וגם בדיינין יוצאה
א). סב, (שם בלבד" אביהן כבוד

רק22) ה"ה הקודמת) בהערה (הובאו שם שבריטב"א וההוכחות
ואונאה כבגזל ולא עלי' רחמנא דרמא חיובא אלא ממון שעבוד שאינו
חייב". הוא ש"לשמים זה לענין לא אבל עיי"ש. ממון, שעבוד שישנו

שלו),23) המצות (במנין יז מ"ע בסהמ"צ רמב"ן ראה אבל
שם. ובמג"א

שס"ל כתב סק"א) קס"ח (סימן נזר אבני דבשו"ת ח"א: העירני
(לפ מצותלהרמב"ם הרמב"ם מנה שלא מה שהטעם המג"א ביאור י

שהוא הגזילה") השבת במצות נכללת שהיא "לפי הוא ריבית החזרת
סבירא מחילה דמהני הסוברים שאלו סק"ב ושם דממונא"*, "חיובא

זו. כשיטה להו
ד"ה סקס"א שם רבינו. ומ"ש ד"ה סק"ס (יו"ד ב"י ראה אבל**
פסק וכן והר"ן). הרשב"א בשם א"נ) (פרק (מהנמק"י דאורייתא ורבית
לומר היינו בדיינים, יוצא קצוצה דריבית "דהא ס"ה): שם בשו"ע

. . אותו דכופין  ***"לנכסיו יורדין ב"ד אין אבל ,
של ממונו הוא שהרבית להמחבר שס"ל משמע הרי -ומכיון ,

מחילה ש"מועילה כהרא"ש פוסק ס"ה) קס סי' (יו"ד המחבר שגם
זא"ז סותרין לפענ"ד המחבר "ודברי שם: נזר אבני [וראה לפטרו"
זו מצוה של שענינה לפי הוא לזה שהטעם צ"ל כרחך על – וצ"ע"]
בהנסמן וראה בפנים. כנ"ל חבירו, את שחיסר הממון את להחזיר הוא

הבאה. הערה לקמן
הוא הרבית שממון סובר המג"א שגם עכ"פ) (בדוחק וי"ל (*
שהיא ומה מצוה, רק הוא להחזירו והחיוב המלוה של לממונו נחשב
מצות של שענינה זה מצד רק הוא הגזילה השבת במצות נחשבת
(כבפנים), חבירו את שחיסר הממון את להחזיר הוא רבית החזרת

הגזילה. השבת דוגמת
הרמב"ן שכ' זה (ענין וכו' בטור הובא שלא מזה מוכח וכן (**
כו'. הגזילה להחזיר שצריך כמו ריבית להחזיר שצריך המג"א) או
מחילה שמועילה הרא"ש) (בשם הטור למ"ש דומה זה שאין (ומובן
יו"ד, סימן רבית דיני ולוה מלוה (הל' מחנ"א וראה גזל בכל כמו כו'

בהרא"ש). מש"כ
לנכסיו, יורדין הרא"ש דלדעת כתב א') סי' (שם במחנ"א (***
כדי לנכסיו כ"אדנחתינן ממון שעבוד מטעם שאי"ז עיי"ש אבל
וראה בממונו. אותו כופין בגופו אותו שכופין דכמו המצוה שיקיים
סל"ט קצה"ח שלט). (ע' בתחלתו הרמב"ם על חידושים להצ"צ פס"ד

סק"ג. ר"צ סי' סק"א.
הריטב"א24) חידושי ב. ו, קדושין הריטב"א חידושי ראה

שם). בשטמ"ק (הובא הרמב"ן בשם א סה, ב"מ החדשים
מכ"מ להוכיח רוצה ס"ב) ריבית דיני ולוה מלוה (הל' במחנ"א

המל קנה לא בעין הוא דכשהריבית כהריטב"א) הריבית,(דלא את וה
גם וראה עליו. שהשיג טו) הל' אישות מהל' (פ"ח שעה"מ ראה אבל
אֿב. שם, רעק"א חי' ב. סא, ב"מ פנ"י סקכ"ב. כח סי' מילואים אבני

ועוד.



כח    

ולהחזיר תשובה לעשות בא אם בריבית המלוה
ממנו מקבלים אין מקבליםהריבית שאין פי על ואף ,

מדת מקום ומכל שמים ידי לצאת להחזיר חייב ממנו
ממנו לקבל שלא בזה:חסידות והביאור ,

רז"ל ישראל",אמרו של ממונן על חסה "התורה
לומר: יש לזה והטעם

 " ו"הוא שמים" לשם דרכיךמעשיך
פסקדעהו" לקיים עליו ממונו שזהו כיון במילא –

גם זה הרמב"םממונודין ובלשון ,יהיה "לא
כו'". אלא בלבד ממון לקיבוץ בלבו

ישנן ישראל של בממונם – החסידות תורת בסגנון
נשמתו" לשרש השייכים קדושים ."ניצוצין

באופן עולמו את הקב"ה שהטביע מכיון והנה
שילוה ידי על בכספו להרויח יכול שהאדם זה, וסדר

בריבית לי'"אותו נטר ש"אגר מזו השכלויתירה
זה ישמחייב שבהריבית הניצוצות שגם מובן, הרי -

שהתורה מאחר אולם נשמתו. לשרש שייכות איזו להם
וסדר אלו ניצוצות לברר לו ניתן לא הריבית, את

בדרך הוא בהם שבכלעבודתו בניצוצות (כמו
האסורים ).דברים

וכבר הריבית דמי את המלוה שלקח לאחרי אמנם
דין מצד להחזירה חיוב עליו ואין מממונו חלק נעשו
עלי' רחמנא דרמא חיובא מצד אלא כשלעצמו, ממון
את להחזיר וחייב בזה איסור שעבר אף הנה – כנ"ל
אחרת דרך שישנה היכא כל מקום, מכל הריבית,
להשתדל צריך – להחזירה יצטרך שלא המאפשרת
שייכים שבה שהניצוצות מכיון בידו, הריבית שתשאר

נשמתו. לשרש

שלא היא חסידות שמדת (הפנימי) הטעם וזהו
כי שמים, ידי לצאת מהבא הריבית החזרת לקבל
של נשמתו לשרש שייכים הריבית, שבדמי הניצוצות

המלוה.

הטעם גם לבאר יש הנ"ל כל פי על
על ממונו לחסר שאסור אף – הגוי מן הריבית ליקח
של הריבית שבדמי אלו ניצוצות כי – ואונאה גזל ידי
לברר ועליו להמלוה, הם שייכים מישראל, הלוה הגוי

לקדושה ולהעלותם הקליפה מרשות הניצוצות .את
אומרים שיש מה גם יובן זה פי דהמצוהועל

אלא ריבית, ממנו ליקח רק (לא היא תשיך" ד"לנכרי
מצוה ריביתגם) ממנו לקחת בכדי הנכרי את

מעות, לו שילוה להישראל זקוק שהנכרי מזה כי –
זה נכרי של במעותיו הנמצאים שהניצוצות מוכח,
לקחת בכדי להלוותו מצוה ולכן לישראל. הם שייכים
לקדושה. אלו ניצוצות את להעלות בכדי ריבית ממנו
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יו"ד25) טושו"ע ה"ה. ולוה מלוה מהל' פ"ד רמב"ם ב. צד, ב"ק
ס"ו. קסא סי'

והיכא.26) ד"ה קסא סי' יו"ד בב"י הובא תיז. סי' הריב"ש שו"ת
שלמה ובחכמת שסו ר"ס חו"מ טושו"ע ראה – בגזילה משא"כ

שם. (למהרש"ק)
וש"נ.27) א. כז, ר"ה
(28.932 ,907 ע' ח"ג לקו"ש וראה ו. ג, משלי מי"ב. פ"ב, אבות
ולא29) – היזק שזהו כיון (אלא גו' תשחית דלא מהציווי להעיר

של על (ואפילו הפקר משל אפילו תורה הזהירה – ריוח מניעת רק
סי"ד). – לאדה"ז – כו' גוף שמירת הל' – עמהם) שנלחמים נכרים

שם).30) בה"ג הענין (וסיום ה"ב פ"ג דיעות הל'
קא,31) להה"מ תורה אור קה"ת). (בהוצאת ריח סי' טוב שם כתר

קה"ת). (בהוצאת ד
ריבית32) אסרה שהתורה לאחר וגם .10 שבהערה אברבנאל ראה

שהתורה אלא לשלם וחייב הלוה שנתחייב הוא חוב "הריבית הנה
ה"א ולוה מלוה מהל' פ"ח (מל"מ יקח" שלא שנתחייב שאף גזרה
הוא "שבאמת ריז): (ע' כ כג, תצא עה"ת צפע"נ וראה שהי'). מי ד"ה

זה". אסרה שהתורה רק כו' ריבית לו חייב
ב.33) סג, ב"מ
עבדין34) דלא מאתים מן טבין דעבדין דחמשין כך כדי ועד

ה"ח). פ"ח פאה (ירוש'
ד.35) ו, שה"ש לקו"ת ראה

יש36) "ולכן תתרח): (ע' תשיך לנכרי ד"ה דברים אוה"ת ראה
טו, לתהלים אור) (יהל אוה"ת גם וראה רבית". (מהנכרי) ממנו ליקח
דאצילות מל' שתתמלא . . הנשך הותר לעכומ"ז "אמנם סק"ד: א

קליפות". ג' של מחורבנם
קנט.37) סי' ליו"ד כנה"ג ראה



כט
יר ִמְזמֹור ִלְבֵני ֹקַרח1 ׁשִ

מזמור זה הוא השיר של יום שני, שהוא כנגד מדת 
הגבורה.

והוא סימן מ"ח בתהלים, בחינת ח"ם, גבורות.
הוא  נח  בן  חם  גבורה.  אש,  מצד  היא  )חמימות 
עומד  ולחם הפנים שעל השלחן שהיה  גבורה2,  כנגד 

בשמאל3, גבורה, היה חם4(.
והוא לבני קרח, שהיה לוי, גבורה.

לגיהנם,  ונפלו  גבורה,  באש,  נשרפו  ואנשיו  והוא 
שנברא ביום שני5, הפסולת של גבורות דקדושה. והוא 
גבורות קשות בלתי ממותקות. אך השיר הזה אומרים 
וניצולו6, והוא  בני קרח, שנתבצר להם מקום בגיהנם 

מה שהמתיקו את הגבורות של קרח אביהם7.
)הערות לזהר ב עמ' רפב, תורת לוי יצחק עמ' רמז(

ֵרי ֵלב8 ל ִיׁשְ ט, ְוַאֲחָריו ּכָ ּפָ י ַעד ֶצֶדק ָיׁשּוב ִמׁשְ ּכִ

תאות  עד  יסוד,  ביוסף,  כדכתיב  יסוד,  היינו   – עד 
גבעות עולם9. 

מלכותא  צדק  כמאמר10  מלכות,  היינו   — צדק 
קדישא. ואיהו דין, כי בנינה מן הגבורות.

רחמי,  איהו  משפט  כי  תפארת,  היינו   — משפט 
ותפארת  בכלל  ז"א  דאמצעיתא11,  עמודא  ומשפט 

בפרט.

1( תהלים מח, א.
2( זח"א עג, א.

3 בבא בתרא כה, ב.
4 יומא כא, א.

5( פסחים נד, א.
6( סנהדרין קי, א. הובא ברש"י פנחס כו, יא.

7 ויש להעיר מחדא"ג מהרש"א סנהדרין שם, שמה שאמרו מקום 
נתבצר להם בגיהנם וישבו עליו ואמרו שירה - הכוונה למזמור 

פ"ח, שיר מזמור לבני קרח. והנה, פ"ח הוא ב' פעמים ד"ם שברחם 
הנוקבא, ביסודה ומלכותה, החדר והפרוזדור )פ"ח ראשי תיבות 

פרוזודר חדר(. ובמזמור זה כתיב היסופר בקבר חסדך אמונתך 
באבדון, ושאול ואבדון הם יסוד ומלכות דקליפה )הערות לזהר ב 

עמ' תסא. ליקוטים ואגרות עמ' שמא(. ולפי זה, גם מזמור זה רומז 
להמתקת הגבורות: בירור והפיכת יסוד ומלכות דקליפה לקדושה. 

ויש להוסיף, שענין זה נרמז גם במזמור מ"ח, שכתיב בו בעיר אלקינו 
)ירושלים(. . הר ציון, וציון וירושלים הם הפרוזדור והחדר שביסוד 

דנוקבא דקדושה, והשלימות בזה היא כאשר גם הפרוזדור והחדר של 
מלכות דקליפה מתהפכים לקדושה )תורת מנחם תפארת לוי יצחק 

ויקרא עמ' קע(.   
8( תהלים צד, טו.

9( ויחי מט, כו.
10( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.

11( שם.

מדרכה  תשוב  שתפארת   — משפט  ישוב  צדק  עד 
מלכות.  של  הגבורות  את  ברחמיה  ותמתיק  למלכות, 
כי בגלותא קוב"ה, ז"א, סליק לעילא, ככתוב12 כי אין 
האיש בביתו הלך בדרך מרחוק, ומלכות ירדה למטה, 
כמו שכתוב13 היתה כאלמנה . . ותרד פלאים. וההשבה 

היא על ידי יסוד, המחבר ז"א ומלכות.
יחוד  לב,  ישרי  כל  יהיה  ואחריו  זו"נ,  יחוד  והיינו 

או"א. 
כ"ל — חמישים שערי בינה14.
ל"ב — ל"ב נתיבות חכמה15.

והוא על דרך מאמר רז"ל16 נשבע הקב"ה שלא יבוא 
לירושלים של מעלה, יחוד או"א, עד שיבוא לירושלים 
שהיא  שבועה,  לזה  וצריך  זו"נ17.  יחוד  מטה,  של 
למעלה מטעם ודעת, כי קדימת יחוד זו"ן היא למעלה 

מטעם ודעת.
)ליקוטים ואגרות עמ' סו(

ן  ּבֶ הּוא  ׁשֶ לֹו  מּוְבַטח  יֹום  ָכל  ּבְ ֲהָלכֹות  ֹוֶנה  ַהׁשּ ל  ּכָ
ְקֵרי  ּתִ ַאל  לֹו,  עֹוָלם  ֲהִליכֹות  ֱאַמר  ֶנּ ׁשֶ א,  ַהּבָ עֹוָלם 

א ֲהָלכֹות18 ֲהִליכֹות, ֶאָלּ

הליכה — היא בבינה.
ונקראו  בינה19,  רגלים, שהם מבחינת  זהו שבשלש 
בשם רגלים, יש מצות ראיה למי שיכול לעלות ברגליו 

דוקא20.
ובבינה הוא שם אהי"ה21, ועם האותיות שלאחריו, 

בוכ"ו - הוא מספר הל"ך.
וגם הלכות, תורת אמך22, הן בחינת בינה.

הבא,  עולם  בן  שהוא  לו  מובטח  הלכות  והשונה 
שהוא בינה23.

)תורת לוי יצחק עמ' ערד(

12( משלי ז, יט.
13( איכה א, א-ט.

14( ראש השנה כא, ב.
15( ספר יצירה פ"א, א.

16( תענית ה, א.
17 פרדס ש"ח פי"ג. 

18( ישעיה נד, ג. נדה עג, א.
19( ראה פרדס שער ערכי הכינויים ערך מועד.

20( חגיגה פ"א מ"א.
21( פרדס שער כ' פ"ב.

22( משלי א, ח.
23( זח"ג פב, ב. אגרת הקדש ס"ה.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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א.1. פד, מציעא 2.בבא   (בסיומה) מדייק בקושייתו – ואדרבא בתירוצו. נתבארו לא – והעיקר בתניא. "אינו :
ספמ"ז). כדלעיל – ק"ש (דהיינו וביצי"מ בקעומ"ש דמדברת שייכת, – דלאחרי' ועוד "כו'". בתיבת לא גם "לאחרי'", מזכיר ואינו דוקא", "לפני'

לפני'... שתים זה: חז"ל דמאמר הסיום מרמז או דערבית, מרבה – "כו'" הברכותותיבת מפרש שלקמן ואף הך. והיינו א), יא, (ברכות
שבערב". לאלו גם יובן מהם – מו.3.דבבוקר סימן חיים אורח יוסף", ב"בית מובא
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א.1. פד, מציעא 2.בבא   (בסיומה) מדייק בקושייתו – ואדרבא בתירוצו. נתבארו לא – והעיקר בתניא. "אינו :
ספמ"ז). כדלעיל – ק"ש (דהיינו וביצי"מ בקעומ"ש דמדברת שייכת, – דלאחרי' ועוד "כו'". בתיבת לא גם "לאחרי'", מזכיר ואינו דוקא", "לפני'

לפני'... שתים זה: חז"ל דמאמר הסיום מרמז או דערבית, מרבה – "כו'" הברכותותיבת מפרש שלקמן ואף הך. והיינו א), יא, (ברכות
שבערב". לאלו גם יובן מהם – מו.3.דבבוקר סימן חיים אורח יוסף", ב"בית מובא
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א.4. נד, א.5.ברכות קנב, ט.6.שבת לג, –7.תהלים "כלומר" המלה כאן מוסיף הזקן שרבנו מה Ú‰‰על ‡ÈÏ Ó„‡  ‡Ó:
"‡Ï:(ב (ברכות, חז"ל (וכקושיית קדוש שהוא ויודע ומשיגו שמכירו ההודעה, שתוכן – וכיו"ב קדוש שהוא א' על כשמודיע בכ"מ, כפי'

מנא – הוא מובדלÚ„È‰קדוש כי יודעו שאינו קדוש – להיפך – כלומר כ"א (Ì‰Ó?"ומקדישים "משמיעים איך ש"בטלים" שכיון מתורץ [ובזה
וכו']". בטלים שהם משמיעים גופא שזה שמע.8.אלא קריאת בברכות
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.2‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰.לכהנים – ושייך ה', לבית זה מביאים דבנ"י מבואר דשם ה) יב, (מ"ב להכתוב וכוונתו ע"פ) (מבאר "אולי :
שקל בפי' תשא ס"פ תו"א ל.Â˜‰..3„˘"ועיין לא, ˘ËÈÏ'"‡4.בראשית "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰בפירוש) הכמות לשלילת להכנס מכריחו "מה :

וכן שם˙Â‡ÈÓ‰התניא) מוזכר (שאינו הכסף על מעלתו שבזה שם מוכרח אין אבל לוחשות שהזהב... א.) (לה, בתו"א הוא. הכן ),ÏÏÎוצ"ע
יתיר סליק זהב כו' וכסף כו' דזהב א): (קמח, לזח"ב מתאים וכ"ז הרבה, וגוונין הרבה מינין בו יש כו' זהב כו' שהוא כסף ד): (פי"ב, ובבמד"ר

(כבמד"ר)".ÏÚÓ˙(כנ"ל זהב מיני כל ואתמשכן נפקי ומתמן כו' (כבתו"א) לעיינין ונציץ דנהיר כו' הכסף) על ‡„5"ÂÓ.הזהב ˜"Î ˙Ú‰
‡"ËÈÏ˘ע"פ ומתורץ כו', המים בחי' אה"ר למדרי' כו' יעלה כו' נפשי כלתה וגם כו' אש דכרשפי זו דמאהבה ספ"ט ממש"כ קשה "ולכאורה :

כו'". לגבי דוקא כו' שאמרו ומה (צה-צו) אחרי פ' להצ"צ באוה"ת לקוטי6.מש"כ (עיין דמחשבה או ודיבור דהמעשה חילוק עצמו בגוף "היינו
– אחרי)" פ' ריש ˘ËÈÏ"‡תורה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰..7.ב סג, ˘ËÈÏ"‡8.תהלים "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰צמאון שיש סתם דהראי' "אאפ"ל :

ראי' הול"ל (3 אני", אהבה חולת כי "כמ"ש לי' דסמיך אה' חולת על הול"ל א"כ (2 קמ"ל? דמאי (1 ÈÏבנפש: Ó"Îשם שמדבר בתניא זה
דהוצרך וי"ל הנפש. צמאון „Â˜‡ע"ד Ô‡Îממעל אלק' חלק היא למטה בהיותה שגם נה"ב) או האדם בכללות (ולא בנה"א שהמדובר כיון לראי'

כו' שמתבונן בדרגא הוא כ"א בע"ת, (כבפ"ז) צי' בארץ הייתה לא וגם לך˘ÚÓÏ'ממש, צמאה וכמ"ש ראי': ומביא גו'. נכספתי נכסוף מדרגת
וכדלעיל יהודא), מדבר שזהו (אף במדבר כ"א בירושלים שאינו צי', בארץ – הכתוב בסיום [והתירוץ יצה"ר) לו שאין נה"א – (דדוד נפשי
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קמי' דכולא ÓÓ˘שמתבונן ‡ÏÎ) גו', צמאה וכמ"ש לצמאון: מביאה כו' בגדולת שהתבוננות גם היא שהראי' – להוסיף יש ועוד [.È˘È„:
אתה אלי בזה‡˘Áאלק' וגם דצדיק). בנפה"א הנפש כליון (דיש נפשי כלתה הכתוב) כל' צ"ל, כך (כנראה וגם וכמ"ש הראי': לקמן ועד"ז .(

שהיא ע"ז גם דהראי' להוסיף וכמ"ש‰ÏÂÚ‰יש כו': דנכסוף אהבה לזה:‚Ìעל קודם שמזכיר העבודה על ועלי' מובןÙÎ‰(הוספה ועפ"ז – (
נפשי". כלתה "וכמ"ש הול"ל; דלכאורה "וגם", התיבה גם שמביא ה.9.מה ב, השירים ג.10.שיר פד, ˘ËÈÏ‡11.תהלים ÂÓ„‡ Î Ú‰:

שהיא אמר דלעיל – הסתירה מתורץ לויים‰ÏÂÚ‰"בזה והרי דכהן, אהבה אלאÌÈÏÙËעל כדלעיל, הוא דכן ומתרץ צריך˘‰ÌÏÂÚלכהן.
כו'". ב.12.להתעלות יח, מד,13.במדבר ˘14‡ËÈÏ.טו.יחזקאל ÂÓ„‡ Î Ú‰שהלויים בזה ומוסיף ÂÈ‰È"מדייק ÂÈ˘ÎÚ Ï˘כהנים

רפ"ט). יסוה"ת הל' (רמב"ם שינוי בה יהי' שלא ידעינן שמזה עולם עד ולבנינו לנו אמרה התורה שהרי הקושיא מיישב דבזה וי"ל – דלעתיד
שאלה הלויםÂÈ˘ÎÚ˘)‡ÏÂומבאר יולדו (דלעת"ל א"כ וא"ת לעתיד. כהנים יולדו) (כי יהיו – לויים הם ההוא) מהו‡Ïבזמן ‰Â„ÈÁ˘?כהן)

מפני היינו וכו') בתפלה ועד"ז בביהמ"ק עבודתם אופן היינו – תומ"צ (בעניני הלוים – פשוטה וכו'),˘ÌÓ˘וההסברה (גבורה לוי בחי'
מפני – הכהנים כהן˘ÌÓ˘ועד"ז בפרקין).‡È˘בחי' (כדלעיל Ï‡החסד „ÈÚÏÂ'תהי לוי שבבחי' כהן.ÏÚÓÏ‰הנשמה שבבחי' מהנשמה

ÔÎÏÂענה שליט"א והרבי שונות, שאלות הספר, מחבר ידי על נשאלו, שליט"א, אדמו"ר כ'"ק של זו הערתו על וכו'". כהן לאב בדוקא יולדו
ד"לנו הקושיא בענין מודגשת): (באות שליט"א הרבי ותשובות רגילה) (באות השאלות את להלן מביאים אנו השאלות. מלות בין עליהן

) שמאי כבית ההלכה תהי' שלעתיד על גם זה להקשות שייך הלא ‰Ïולבנינו", Â‡È‰ ÏÚ ‡ÏÂ  ‰˘ ‡Ï ‰Â‰„ „ÂÈ‰ ÏÚ ‡È˘Â Â‰,(
בפועל. בפסק להתקיים סופה וב"ה ב"ש שמחלוקת אומרים ולכן שמאי, כבית יהי' למעשה שהפסק הוא בזה ‰‚„ÏÂשהכוונה „  ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ

ÂÎÈÈ˘ ‰ ÔÈ‡  ÌÈ‰ÎÂ ÌÈÂÏÏ Ú‚Â Î‡˘Ó ÈÓÎ ‰ÎÏ‰  ‰Â ˘ ÂÏÁÓÏ Ú‚Â Î‚ Â‰˘ ÔÂÓÂ Á‡ ÂÙÏ ÏÂÎÈ Ì„Â‰ „Ó
ÂÎÂ ÂÏÁÓÏÂ „Ï ÏÏÎ.זה להקשות שייך ליטהר שעתיד חי הבעל בענין ˘È‰וכן ‡˘ Ó ÈÈÓ˘Ï ‰˘Ó Â  ÙÂ ÌÁ‰

‰‚ ‰ÏÚÈÂ ÂÓÈמאתי חדשה "תורה ג) יג, רבה (ויקרא זה על שנאמר בסנפיריו הבר לשור שוחט שלויתן השחיטה יתיר שהקב"ה במה וכן
תורה". חידוש – Î˘ÎÂתצא ‰ÂÓ ‡È ÂÏÈÙ‡˘ ‰Â‰ ÔÈ„ È‰  ‰Ú˘ ‡Â‰Â Á‡ ÌÚÙ „ ÏÚ Â„Ó‰ Ô‡Î ÈÎ  ‡ÎÈÏ ‡ÈÚÓ ‡È˘Â

ÈÂÈ˘ ‰ ÔÈ‡ Ï‡ ‰‡Â‰ ˘Â„ÈÁ  ÈÂÈ˘ Ó‡ ‡ÏÂ  ‰Â ˘Â„ÈÁ ÂÈ„‰ Â‰Â ‰‡Â‰ ÂÓ ‰‰.15.ב יג,
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קמי' דכולא ÓÓ˘שמתבונן ‡ÏÎ) גו', צמאה וכמ"ש לצמאון: מביאה כו' בגדולת שהתבוננות גם היא שהראי' – להוסיף יש ועוד [.È˘È„:
אתה אלי בזה‡˘Áאלק' וגם דצדיק). בנפה"א הנפש כליון (דיש נפשי כלתה הכתוב) כל' צ"ל, כך (כנראה וגם וכמ"ש הראי': לקמן ועד"ז .(

שהיא ע"ז גם דהראי' להוסיף וכמ"ש‰ÏÂÚ‰יש כו': דנכסוף אהבה לזה:‚Ìעל קודם שמזכיר העבודה על ועלי' מובןÙÎ‰(הוספה ועפ"ז – (
נפשי". כלתה "וכמ"ש הול"ל; דלכאורה "וגם", התיבה גם שמביא ה.9.מה ב, השירים ג.10.שיר פד, ˘ËÈÏ‡11.תהלים ÂÓ„‡ Î Ú‰:

שהיא אמר דלעיל – הסתירה מתורץ לויים‰ÏÂÚ‰"בזה והרי דכהן, אהבה אלאÌÈÏÙËעל כדלעיל, הוא דכן ומתרץ צריך˘‰ÌÏÂÚלכהן.
כו'". ב.12.להתעלות יח, מד,13.במדבר ˘14‡ËÈÏ.טו.יחזקאל ÂÓ„‡ Î Ú‰שהלויים בזה ומוסיף ÂÈ‰È"מדייק ÂÈ˘ÎÚ Ï˘כהנים

רפ"ט). יסוה"ת הל' (רמב"ם שינוי בה יהי' שלא ידעינן שמזה עולם עד ולבנינו לנו אמרה התורה שהרי הקושיא מיישב דבזה וי"ל – דלעתיד
שאלה הלויםÂÈ˘ÎÚ˘)‡ÏÂומבאר יולדו (דלעת"ל א"כ וא"ת לעתיד. כהנים יולדו) (כי יהיו – לויים הם ההוא) מהו‡Ïבזמן ‰Â„ÈÁ˘?כהן)

מפני היינו וכו') בתפלה ועד"ז בביהמ"ק עבודתם אופן היינו – תומ"צ (בעניני הלוים – פשוטה וכו'),˘ÌÓ˘וההסברה (גבורה לוי בחי'
מפני – הכהנים כהן˘ÌÓ˘ועד"ז בפרקין).‡È˘בחי' (כדלעיל Ï‡החסד „ÈÚÏÂ'תהי לוי שבבחי' כהן.ÏÚÓÏ‰הנשמה שבבחי' מהנשמה

ÔÎÏÂענה שליט"א והרבי שונות, שאלות הספר, מחבר ידי על נשאלו, שליט"א, אדמו"ר כ'"ק של זו הערתו על וכו'". כהן לאב בדוקא יולדו
ד"לנו הקושיא בענין מודגשת): (באות שליט"א הרבי ותשובות רגילה) (באות השאלות את להלן מביאים אנו השאלות. מלות בין עליהן

) שמאי כבית ההלכה תהי' שלעתיד על גם זה להקשות שייך הלא ‰Ïולבנינו", Â‡È‰ ÏÚ ‡ÏÂ  ‰˘ ‡Ï ‰Â‰„ „ÂÈ‰ ÏÚ ‡È˘Â Â‰,(
בפועל. בפסק להתקיים סופה וב"ה ב"ש שמחלוקת אומרים ולכן שמאי, כבית יהי' למעשה שהפסק הוא בזה ‰‚„ÏÂשהכוונה „  ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ

ÂÎÈÈ˘ ‰ ÔÈ‡  ÌÈ‰ÎÂ ÌÈÂÏÏ Ú‚Â Î‡˘Ó ÈÓÎ ‰ÎÏ‰  ‰Â ˘ ÂÏÁÓÏ Ú‚Â Î‚ Â‰˘ ÔÂÓÂ Á‡ ÂÙÏ ÏÂÎÈ Ì„Â‰ „Ó
ÂÎÂ ÂÏÁÓÏÂ „Ï ÏÏÎ.זה להקשות שייך ליטהר שעתיד חי הבעל בענין ˘È‰וכן ‡˘ Ó ÈÈÓ˘Ï ‰˘Ó Â  ÙÂ ÌÁ‰

‰‚ ‰ÏÚÈÂ ÂÓÈמאתי חדשה "תורה ג) יג, רבה (ויקרא זה על שנאמר בסנפיריו הבר לשור שוחט שלויתן השחיטה יתיר שהקב"ה במה וכן
תורה". חידוש – Î˘ÎÂתצא ‰ÂÓ ‡È ÂÏÈÙ‡˘ ‰Â‰ ÔÈ„ È‰  ‰Ú˘ ‡Â‰Â Á‡ ÌÚÙ „ ÏÚ Â„Ó‰ Ô‡Î ÈÎ  ‡ÎÈÏ ‡ÈÚÓ ‡È˘Â

ÈÂÈ˘ ‰ ÔÈ‡ Ï‡ ‰‡Â‰ ˘Â„ÈÁ  ÈÂÈ˘ Ó‡ ‡ÏÂ  ‰Â ˘Â„ÈÁ ÂÈ„‰ Â‰Â ‰‡Â‰ ÂÓ ‰‰.15.ב יג,
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אייר כ"ב חמישי יום
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כד.16. ד, אבות

             

אייר כ"ג שישי יום
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.17   מות אחרי ד"ה וראה ב). (כה, שם תו"א על מיוסד פ"ד ויקח ד"ה וישלח תו"ח וטעם: בכ"ז קצת "ביאור :
ואילך". 25 ע' כו.1.תרמ"ט יט, 2.איוב   ."ב רנז, מזח"ג להעיר – לקמן "להבא :
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אייר כ"ג שישי יום
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.17   מות אחרי ד"ה וראה ב). (כה, שם תו"א על מיוסד פ"ד ויקח ד"ה וישלח תו"ח וטעם: בכ"ז קצת "ביאור :
ואילך". 25 ע' כו.1.תרמ"ט יט, 2.איוב   ."ב רנז, מזח"ג להעיר – לקמן "להבא :
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.3‡Ï Â‡  ÂÏשהיא מה – האברים' לכל מתפשטת 'ומהמוח " :Â.חיים שהם מה האברים, 'וכל‡Âבכל – ענין ועוד .
ממנה...'". מקבל Ï‡4.אבר Â‡  ÂÏ" :‡ÏÂ."צבוע זכוכית בכלי הנמצאים במים הנראה כגוון, האבר ע"י נעשה שהשינוי

.5‡Ï Â‡  – המח' (מעוררים ושמיעה ראי' מחדו"מ; לעשותו, לבבך דפיך הג' מסתעפים שמהם – אלו ד' שפרט "י"ל :
לה רגלים לדבר, פה האברים), בהתחלקות שבאים כמו ידיים))".חו"ב נקט לא (ולכן והירידה העשי' (תכלית לוך
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.6‡"ÈÏ˘ "ÂÓ‡ " Â˘Ïזה מצד שאפילו עד פשוט, עצומ"ה "כ"כ :‡ˆÓ˘È‡ולא' שלכן: בזה שינוי בה פועלים האברים אין
ועצמותה...'". במהותה ˘ÈÏ"‡7.שייך "ÂÓ‡ " Úשוללת מין "שתיבת :˘ÓÓזהו –˘ÈÈ‡כמה שכולל היינו ("מין" בלה"ק ,

ולשלול וכיו"ב).ÓÓ˘פרטים, סוכה במס' (צריף "כמין" צ"ל (ÈÏÂ‡Âבו נכללים (וכיו"ב) הראי' כח מין כי – כאן "מין" רקÚ"ˆÓהדיוק (ולא
וכיון – ועוד) כו' ונעשה בו עיניו נתן ועה"ר, טובה (עין רשע של וראיתו צדיק של ראיתו וכמו ראי', כחות כמה העין) – שלו הכלי מצד
רשע בהיותו שגם עכצ"ל אחרת בנשמה נשמתו מחליפה ולא העין חומר את משנה היא אין אבל לצדיק מרשע אותו משנה האדם שעבודת

שלו הראי' אז˘ÈÚוכח גם הי' הרי רע, רק דנתןÏÚהיתה ראי' כח דצדיק, ראי' כח בנשמתו) היינו, – שבעין הראי' כח (במקור אצלו
ועצ"ע". הראי'. כח פרטי) כמה (שכולל מין היינו – כו' בו עיניו
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.6‡"ÈÏ˘ "ÂÓ‡ " Â˘Ïזה מצד שאפילו עד פשוט, עצומ"ה "כ"כ :‡ˆÓ˘È‡ולא' שלכן: בזה שינוי בה פועלים האברים אין
ועצמותה...'". במהותה ˘ÈÏ"‡7.שייך "ÂÓ‡ " Úשוללת מין "שתיבת :˘ÓÓזהו –˘ÈÈ‡כמה שכולל היינו ("מין" בלה"ק ,

ולשלול וכיו"ב).ÓÓ˘פרטים, סוכה במס' (צריף "כמין" צ"ל (ÈÏÂ‡Âבו נכללים (וכיו"ב) הראי' כח מין כי – כאן "מין" רקÚ"ˆÓהדיוק (ולא
וכיון – ועוד) כו' ונעשה בו עיניו נתן ועה"ר, טובה (עין רשע של וראיתו צדיק של ראיתו וכמו ראי', כחות כמה העין) – שלו הכלי מצד
רשע בהיותו שגם עכצ"ל אחרת בנשמה נשמתו מחליפה ולא העין חומר את משנה היא אין אבל לצדיק מרשע אותו משנה האדם שעבודת

שלו הראי' אז˘ÈÚוכח גם הי' הרי רע, רק דנתןÏÚהיתה ראי' כח דצדיק, ראי' כח בנשמתו) היינו, – שבעין הראי' כח (במקור אצלו
ועצ"ע". הראי'. כח פרטי) כמה (שכולל מין היינו – כו' בו עיניו



מב              

אייר כ"ד קודש שבת יום
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שונות8. דרגות אודות כאן שמדובר שליט"א, הרבי מציין – ענין אותו על וכחזרה ככפולים לכאורה הנראים לשונות נזכרים שלהלן מה
ז'. אות תש"ח ר"ה ובהמשך תרס"ג. השביעי, ובחודש עת"ר. ישיר, אז במאמרים: המבואר כפי במוח, כלולות או הנמצאות



מג היום יום . . . 

ה'תש"גיח אייר, לג לעומריום ראשון

חומש: בחוקתי, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: ואיך יבא . . . ־138־ וקדוש.

אצל אדמו"ר האמצעי הי' לג בעומר מיו"ט המצויינים. מען פלעגט ארויסגעהן אויפ'ן 
פעלד, ער פלעגט זיך ניט וואשען, ָאבער נעהמען משקה, ווָאס מצד הבריאות הָאט ער 
עס ניט געטָארט. מען הָאט דעמָאלט געזעהן א סך מופתים. דָאס רוב מופתים איז געווען 

בנוגע קינדער. און ַא גַאנץ יָאהר הָאט מען געווארט אויף לג בעומר.

ים ַחׁשּוִבים[. ָהיּו יֹוְצִאים  ִנים ]=ַחּגִ ֹעֶמר ֵמיו"ט ]ּיֹום־טֹוב[ ַהְמֻצּיָ ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה ַלג ּבָ
ִריאּות  ֲעֵמי ּבְ ּטַ ּמִ ָבר ׁשֶ ֶקה' – ּדָ ים' ַעל 'ַמׁשְ י ֹלא ָהָיה נֹוֵטל ָיָדיו ַאְך ָהָיה אֹוֵמר 'ְלַחּיִ ֶדה, ָהַרּבִ ַלּשָׂ
ָנה  נֹוֵגַע ִליָלִדים, ְוָכל ַהּשָׁ ה מֹוְפִתים. ֹרב ַהּמֹוְפִתים ָהיּו ּבְ ָהָיה ָאסּור ָעָליו. ָהיּו רֹוִאים ָאז ַהְרּבֵ

ֹעֶמר. ִיֲחלּו ְוִצּפּו ְלַלג ּבָ

ה'תש"גיט אייר, לד לעומריום שני

חומש: בחוקותי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ואח"כ . . . ־ע־ ית' כנ"ל.

חסידות איז א ג־טליכער פַארשטַאנד, דער פארשטַאנד ווָאס ווייזט דעם מענשען ווי 
קליין ער איז, און ווי גרויס ער קען זיך דערהויבען.

ְדלּות הּוא  ּגַ ּוְלֵאיזֹו  ָקָטן,  ה הּוא  ּמָ ּכַ ָלָאָדם ַעד  ְרָאה  ַהּמַ ַהֲהָבָנה  ֱאֹלִקית,  ֲהָבָנה  ֲחִסידּות ִהיא 
ָיכֹול ְלרֹוֵמם ֶאת ַעְצמֹו.

ה'תש"גכ אייר, לה לעומריום שלישי

חומש: בחוקותי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה כאשר . . . ־ע־ בד"ת.

ניטָא בא וועמען איבערנעמען זיך. מען בעדארף הָארעווען, מיט סבלנות און קירוב 
הדעת קען מען, בעזה"י, אלס דורכזעצען, מיט ביטול הזולת והגבהת עצמו ווערט מען 

חלילה אלץ ָאן.

ֶעְזַרת ה'  ר, ּבְ ַעת ֶאְפׁשָ ַסְבָלנּות ְוֵקרּוב ַהּדַ ע, ּבְ י ִמי ְלִהְתָנֵער ֵמַאֲחָריּות". ָצִריְך ְלִהְתַיּגֵ ַלּפֵ "ֵאין ּכְ
ַהת ַעְצמֹו ַמְפִסיִדים, ָחִליָלה, ַהּכֹל. ִבּטּול ַהּזּוַלת ְוַהְגּבָ ר ַהּכֹל. ּבְ ֵרְך, ְלַסּדֵ ִיְתּבָ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק פח

עד פרק פט

יום 
שני
תהלים:
מפרק צ

עד פרק צו

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק צז

עד פרק קג



היום יום . . . מד

ה'תש"גכא אייר, לו לעומריום רביעי

חומש: בחוקתי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: כי על . . . ־ע־ ומאדו כנ"ל.

רּות ְלָהִביא  ָרִטית נֹוֵתן ְלָכל ָאָדם ָהֶאְפׁשָ ָחתֹו ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ֵרְך ּבְ י הּוא ִיְתּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָלַדַעת, ּכִ ַעל ּכָ
ָכל  ה ּבְ דֹוׁשָ ֲהדּות ְותֹוָרֵתנּו ַהּקְ ְצֹות ּוְבִחּזּוק ַהּיַ ִקּיּום ַהּמִ ֵרְך ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ּבְ ָרצֹון ָהֶעְליֹון ִיְתּבָ

ֲעבֹוָדתֹו. א ּבַ לּוי ֶאּלָ ָבר ּתָ הּוא, ְוֵאין ַהּדָ ֵעת ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ

ה'תש"גכב אייר, לז לעומריום חמישי

חומש: בחוקתי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק נ. והנה . . . ־140־ ח"ו.

פעם אחת התוועדו חסידים הראשונים - בשנת תקמ"ד־ז - ותוכן שיחתם הי': דער 
רבי - רבנו הזקן - הָאט אויפגעטָאן ווָאס מען איז ניט עלענט. אמָאל, איז דער רבי - 
דער ר"מ און גאון - געווען עלענט, און די תלמידים זיינען געווען עלענט. דער דרך 
החסידות ווָאס דער רבי הָאט מייסד געווען איז דער גרויסער ג־טליכער אויפטו, ווָאס 

דער רבי איז ניט עלענט און חסידים זיינען ניט עלענט.

נּו  י – ַרּבֵ יָחָתם ָהָיה: ָהַרּבִ ַנת תקמ"ד־ז – ְוֹתֶכן ׂשִ ׁשְ ַעם ַאַחת ִהְתַוֲעדּו ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים – ּבִ ּפַ
]ְלַעְצמֹו[,  ּבֹוֵדד  ָהָיה   – אֹון  ְוַהּגָ ְמִתיְבָתא  ָהֵריׁש   – י  ָהַרּבִ ַעם  ּפַ ְבִדידּות.  ּבִ ֵאיֶננּו  ׁשֶ ַעל  ּפָ  – ֵקן  ַהּזָ
י  ָהַרּבִ דֹול, ׁשֶ ַסד הּוא ַהִחּדּוׁש ָהֱאֹלִקי ַהּגָ י ּיָ ָהַרּבִ ֶרְך ַהֲחִסידּות ׁשֶ ְלִמיִדים ָהיּו ּבֹוְדִדים ]ְלַעְצָמם[. ּדֶ ְוַהּתַ

ֵאינֹו ּבֹוֵדד ַוֲחִסיִדים ֵאיָנם ּבֹוְדִדים.

ה'תש"גכג אייר, לח לעומריום ששי

חומש: בחוקתי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה . . . חיי החיים ב"ה.

ראשית הירידה, ר"ל, הוא העדר העבודה בתפלה, עס ווערט אלץ טרוקען און קַאלט, 
ָאן דעם  ווערט  מען  איילט,  מען  שווער,  אויך  שוין  ווערט  מלומדה  אנשים  די מצות 

געשמַאק אין תורה, והאויר מתגשם, ומובן הדבר שאינו שייך כלל לפעול על הזולת.

ְצַות  ם ַה'ּמִ ה, ַהּכֹל ִנְהָיה ָיֵבׁש ְוַקר; ּגַ ִפּלָ ּתְ ר ָהֲעבֹוָדה ּבַ ָלן, הּוא ֶהְעּדֵ ית ַהְיִריָדה, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ֵראׁשִ
ם, ּומּוָבן  ּתֹוָרה, ְוָהֲאִויר ִמְתַגּשֵׁ ַעם ּבַ ִדים ֶאת ַהּטַ ָבר ְלֵנֶטל; ְמַמֲהִרים, ְמַאּבְ ָדה' הֹוְפִכים ּכְ ים ְמֻלּמָ ֲאָנׁשִ

ָלל ִלְפֹעל ַעל ַהּזּוַלת. ְך ּכְ ּיָ ֵאינֹו ׁשַ ָבר ׁשֶ ַהּדָ

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק קד

עד פרק קה

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק קו
עד פרק קז

יום 
שישי
תהלים:
מפרק קח

עד פרק קיב



מה היום יום . . . 

ה'תש"גכד אייר, לט לעומרשבת
ַעל קֹוֵרא, ּוֵמַעְצמֹו.  י עֹוֶלה ַהּבַ ִליׁשִ ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ִלׁשְ ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִסיָון. ֲאִמיַרת ּכָ

אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים.
חומש: בחוקתי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: פרק נא. והנה . . . בתולדתו כנ"ל.

ֻחּקֹוַתי  ָנתֹו ַהְלַואי ּבְ ּוָ ּכַ ַמֲאַמר ַרַז"ל, ׁשֶ ֲחנּוִנים, ּכְ ֵלכּו", "ִאם" ֶזה, הּוא ְלׁשֹון ּתַ ֻחּקַֹתי ּתֵ "ִאם ּבְ
ַע  ְמרּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ֶזה ַעְצמֹו ְמַסּיֵ ׁשְ ּיִ ן ִלְפֵניֶהם ׁשֶ ְבָיכֹול, ִמְתַחּנֵ רּוְך הּוא ּכִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֵלכּו. ְוֶזה ׁשֶ ּתֵ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ית  ַנֲעׂשֵ ּדְ ֵלכּו,  ּתֵ ֻחּקֹוַתי  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֹזאת  ְועֹוד  ַהּטֹוָבה.  ְבִחיָרתֹו  ּבִ ֲעֹמד  ּיַ ׁשֶ ָלָאָדם  ּכַֹח  ְונֹוֵתן 

ְך. ְמַהּלֵ

ׁשּוִטים  ּפְ ים  ֲאָנׁשִ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמימּות  ְוַהּתְ יטּות  ׁשִ ַהּפְ ַמֲעַלת  ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ִביַאת  ּבְ
ְתִמימּות. ים ּבִ ִהּלִ ִלים ְואֹוְמִרים ּתְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

שבת 
קודש
תהלים:

מפרק קיג
עד פרק קיח

            

ה'תש"ע אייר י"ח ראשון יום     

         
           
            
הקשה לטובה, מהבטחה חוזר הקב"ה שאין זה, כלל על

פחדלפיה"מ)(בהקדמההרמב"ם אבינו שיעקב בגמרא אמרו הרי :
אשר בכל "ושמרתיך הקב"ה שהבטיחו ואף יהרגנו שעשו
הבטחה שאף מבואר כן ואם מאז, חטא שמא חשש תלך",

האדם! מעשי עקב להשתנות עשויה לטובה
עלולה עצמו לנביא הקב"ה של הבטחה הרמב"ם: ותירץ
הוא הדבר וטעם חוזרת. אינה לאחרים נבואה אבל להשתנות,
האדם מעשי עקב להשתנות עשויה לטובה הבטחה גם שבעצם
דברי אמיתות את לבחון ניתן יהא לא לעולם כן שאם אלא

מעשי מחמת התקיימה לא שהנבואה לומר יתכן תמיד כי הנביא
אף ואצלו שייך, אינו זה טעם עצמו לנביא ביחס אך האדם,

להשתנות. עשויה לטובה נבואה
אחר באופן מיישב ח)והמהר"ל לב, וישלח אריה לחלק(גור יש :

המבטיחלבין בין הסכם מעין מהווה הבטחה .
מאזן ישתנה שכאשר ומובן זכויותיו. מפאת לו להיטיב למקבל
נבואה, להתבטל. ההבטחה עשויה ההבטחה, מקבל של זכויותיו
נאמרו הנבואה דברי (רוב ה' גזר שכך קביעה היא זאת, לעומת

 ,'בבל מלך נבוכדנצר עול את שברתי 'הנה כגון ,
עקב להשתנות יכולה לא נבואה ולכן נעשה) כבר הדבר כאילו

האדם. מעשי

ה'תש"ע אייר י"ט שני יום   

         
         

שמואל כדעת היא זו יא,א)הלכה בתענית(תענית היושב ש"כל
היין מן אלא עצמו ציער "שלא מנזיר קלֿוחומר חוטא", נקרא
כמה אחת על ודבר דבר מכל עצמו המצער חוטא, שנקרא

וכמה".
התוספות אמר)אך ד"ה אחר(שם, במקום שמואל מדברי הקשו

ב) צא, קמא חוטא.(בבא נקרא ואינו בתענית לשבת אדם שרשאי
תעניות בהלכות מדבריו הרמב"ם על להקשות יש ה"ט)וכן (פ"א

צרתו"? על מתענה היחיד כך צרתן על מתענים שהצבור "כשם
והביאור:

"אלו על רק הוא שהאיסור להבין יש הרמב"ם מלשון
תענית אבל מתמשך באופן עצמי סיגוף היינו תמיד" שמתענין
"דרך זו הרי צרה, תבוא שלא כדי או חטא על תשובה לצורך

שם)טובה" תענית אורה .(קרן
ערוך' ה'שלחן דברי פי על אחר באופן ליישב (או"חויש

א) קדוש,תקע"א, נקרא התענית לסבול יכול אם בתענית, "היושב :
מי כלומר, חוטא". נקרא – וחזק בריא שאינו כגון לא ואם
הבריא אך שמואל, כדעת 'חוטא' נקרא ומתענה בריא שאינו
שם), בתענית אלעזר ר' (כדעת יחשב ול'קדוש' להתענות רשאי

עוונותיו מתמרקין כך מתוך שם)כי תענית ה'מגן(רש"י והוסיף .
א)אברהם' ס"ק שם להתענ(או"ח יש ידוע חטא מקום.שעל מכל ות

התשובה' ב'אגרת ריבוי(פ"ג)ואדה"ז אלה שבדורותינו כתב
ולכן, ח"ו, מיחוש או חולי לידי לבוא ו"אפשר מזיק הצומות
פרוק" בצדקה "וחטאך היא, והתקנה בתעניות. להרבות אסור

התשובה' ב'אגרת וראה ס"א. עמ' ב' כרך לאדמו"ר, אגרו"ק הנהגת(ראה לגבי שם

ה'") בקרבת החפץ נפש ."בעל



מו            

ה'תש"ע אייר כ' שלישי יום   

          
        

אומרים רפי"ד)יש אבל הל' רמב"ם וראה כאן, הג"מ ט, עשין (סמ"ג

ולא ומצוות בתורה לרעך היא כמוך" לרעך "ואהבת שהמצוה
ברשע.

באחרונים מ"עאמנם, פערלא רי"פ רמד, מצוה מצוות, תריג שיק (מהר"ם

קמג, שחייבד)יט רשע ואפילו רשע, גם כוללת שהמצוה כתבו
בסנהדרין שהרי א)מיתה לרעך(מה, "ואהבת מהפסוק למדו

הרמ"ה כתב ואכן יפה". מיתה לו "ברור – ב)כמוך" נב, :(שם
רשע". ואפילו ישראל משמע – רעך דכתיב היכא "וכל

את "לאהוב כתב כאן והרמב"ם   
בהל' כאן, כתב לא הרשע שנאת על וגם הבדל, כל ללא כגופו"

רוצח בהלכות אלא הרמב"ם(בסופו)דעות, כללי ולפי מלאכי. (יד

ו) אות הרמב"ם במקוםכללי שכתב מה על רק סומך הרמב"ם
מכן. לאחר שיכתוב מה על ולא

ואהבת מהלשון שנתמעט מפני אינה הרשע ששנאת מכאן
יראת") אחר מפסוק שנלמד עצמו בפני ציווי אלא כמוך,

כותב לב פרק ובתניא ב). קיג, פסחים ראה – רע" שנאת ה'
לשנאותם, "שמצוה אלו שגם אדה"ז   ."

     

אייר כ"א רביעי יום     

       
      

הזקן אדמו"ר ג)כתב פ"א, ת"ת מלמדים(הל' להושיב התקנה כי
החיוב את כוללת עיר בכל   מקופת

מי אף העיר, בני כל על מוטלת המלמד החזקת זה ולפי הקהל.
כלל. בנים לו שאין

בנו, של הלימוד שכר את משלם אחד שכל נהוג בימינו
מבאר קו"אואדה"ז הלימודסק"ג)(שם סדר משינוי נובע שהשינוי

בלימוד שנים חמש משקיעים היו חז"ל בימי הדורות: במשך
אולם למקרא", שנים חמש "בן במשנה: כנאמר לבד, המקרא
הוא מכן לאחר הלימוד ועיקר כשנתיים, מקרא לומדים בזמנינו

וגמרא. במשנה
הנקודות נכתבו לא שבימיהם משום הוא השינוי טעם

והטעמים הנקודות את פה בעל ללמוד צריכים והיו והטעמים
מ המקרא, בעצמובכל שילמד כך על סומכים בזמננו שא"כ

ו)כשיגדיל פ"א, .(עיי"ש
לימוד על היתה לא התקנה כי נראה הגמרא מדברי והנה,
מלמדי מצויים היו בימיהם כי מקרא, לימוד על אלא וגמרא משנה
את להחזיק העיר בני על החיוב שעיקר וכיון בחינם, וגמרא משנה
בתקנה, מהנכלל יותר לחייב אין חז"ל, מתקנת הוא המלמד

התקנה. בכלל אינו וגמרא במשנה שעיקרו בימינו והלימוד
כל את לחייב לא נוסף צד יש בימינו כי הפוסקים, והוסיפו
כוללות ההוצאות כיום כי התלמודֿתורה, בהחזקת העיר בני
וכיו"ב. מזון הת"ת, בנין כגון הלימוד, לשכר שמעבר דברים
התקנה בזמן היה שלא דבר כל הזקן, רבינו בדברי המבואר ולפי

החיוב בכלל אינו כך אחר קמז)ונוסף ו, הלוי .(שבט

ה'תש"ע אייר כ"ב חמישי יום   

       
          

במשנה הוא התלמיד לכבוד יב)המקור ד, אלעזר(אבות "ר' :
כשלך". עליך חביב תלמידך כבוד יהי אומר: שמוע בן

של וכן לתלמידו, הרב יחס של ההדדית ההשפעה גודל על
הרמב"ם מדברי ללמוד ניתן לרבו, ה"א)התלמיד פ"ז רוצח :(הל'

["ונס 'וחי' שנאמר: עמו, רבו מגלין מקלט, לערי שגלה "תלמיד
- וחי" האל הערים מן אחת מאאל ד, שיחיה.דברים כדי לו עשה ,[

וכן חשובין. כמיתה - תלמוד בלא ומבקשיה חכמה בעלי וחיי
עמו". ישיבתו מגלין שגלה הרב

א לכבד האב על חיוב מצאנו לא לכאורה ובמהאמנם, בנו. ת
חז"ל אמרו מקומות שבכמה אף הבנים, על התלמידים מיוחדים

בנים קרויים שהתלמידים חידוש, ב;בדרך יט, סנהדרין ז; דברים (ספרי

?ועוד)
הרב שייתן הכבוד ידי על בדבר: טעם נתנו והראשונים
עצמו הוא וגם השפעתו ותגדל מלאכתו, תסתייע לתלמיד
לתלמיד, וגם לרב גם מסייע לתלמידו הרב שכבוד הרי ירוויח,
על חביב התלמיד כבוד שיהיה המשנה דברי על רש"י וכפירוש
לפיכך כבודך הוא כבודו והרי בו, מתפאר אתה "כי כשלו, הרב

עצמך". ככבוד כשלך עליך חביב שיהיה הוא דין
ולאוהבן, בתלמידיו להזהר אדם "וצריך כתב: כאן והרמב"ם
י"ג ובהלכה הבא", ולעולם הזה בעולם המהנין הבנים שהם
תלמיד לבו... ומרחיבין הרב חכמת מוסיפין ש"התלמידים הוסיף:
מפוארה". חכמה בשאלותיו ממנו שיוצא עד הרב, את מחדד קטן

ה'תש"ע אייר כ"ג שישי יום    

        
         

  

לילדים? משחק בובות לייצר מותר האם
המהרי"ט לה)לדעת הרמב"ם:(יו"ד לשון מדיוק להתיר, יש

צורות לעשות חשש"אסור יש נוי של קבוע בחפץ כי

            

בדרך למשחק העשויות צורות אבל ממש, בהן שיש שיטעו
מותרות. עראי

אומר' 'יביע ח)ובשו"ת יו"ד דברי(ח"ג על לסמוך שקשה כתב,
המקילים. ביד למחות אין אך תורה, באיסור לכתחילה המהרי"ט
נועדו שהרי אסורה, במוזיאון להצגה אדם צורות עשיית אך
כדין אסורה, בהן הצפייה אף כי שכתבו ויש קבע. בדרך לנוי
למי אסור שהתבשיל אחרים לצורך במזיד בשבת המבשל
המבקרים עבור נעשו הצורות כאן ואף בשבילו, שנתבשל

רסג) ג, והנהגות .(תשובות
הדבר הרמב"ם לדעת אדם: תמונת צילום או ציור ולענין
צורת הראב"ד ולדעת בולטת, בצורה רק הוא האיסור כי מותר,

להיתר ההלכה נפסקה למעשה בולטת. כשאינה אף אסורה אדם
יעב"ץ' ה'שאילת מעיד וכן האוסרים, לדעת שחששו היו אך

קע) סי' הסכמת(ח"א אך דמותו, את לצייר אסר צבי' ה'חכם שאביו
להקל. הפוסקים רוב

מהפסוק נלמד האיסור כי להקל, נוסף צד יש צילום ולענין
והרי'לא ב'גרמא', ולא ישירה בעשיה היינו אתי',

(כי המניעה הסרת ורק המצלם מצד ישירה פעולה אין בצילום
ה'תריס' את מהעדשה מסיטה רק המצלמה מתג על הלחיצה

ממילא) נקלטת והתמונה שם)המסתיר, והנהגות מצינו(תשובות וכן .
אנשים בתמונות משימוש נמנעו שלא נשיאנו רבותינו (אג"קאצל

תנח) ע' .חי"ח

ה'תש"ע אייר כ"ד קודש שבת    

        
           
          

   
היא תורה שאסרה מצבה מ"א), (מל"ת הסמ"ג לדעת
ובספר לה'. היא ההקרבה אם ואפילו עליה" "להקריב הנעשית
הכל שיהיו "בנין כאן הרמב"ם מלשון דייק ירמיהו' 'דברי
לנס "העומדת במצבה גם הוא שהאיסור אצלה" מתקבצין
נופלים של לכבודם זכרון מצבת כדוגמת אותה", לרואים וזכרון
לפסל מצבה בין יחליפו שלא כדי הוא האיסור וטעם במלחמה,

ומסיכה.
מצבת הערים באחת להעמיד ביקשו השואה לאחר וכאשר
שיטת פי שעל יצחק' ה'מנחת כתב הקדושים, לנספים זכרון

אסור. הדבר הרמב"ם
נפסקה עליה המתים קברי על למצבה כזו מצבה בין ומה

ה"ד)הלכה פ"ד אבל תיקון(הל' והיא הקבר" על [מצבה] נפש "בונין
כ"ד)לנפש ב, החיים גשר ?(ראה

עצמה, בפני עומדת המצבה כאשר רק הוא שהאיסור אלא
כאשר אך זרה, לעבודה שמעמידים למצבה דמיון בה יש ואז
המת את לציין כדי אותה שמעמידים המת, קבר ליד עומדת היא

איסור. אין בחייו, הטובות פעולותיו ואת
לקדושי הזכרון מצבת את להעמיד לשואלים התיר ולכן
בדוגמת וכדומה, הקדושים מאפר שהוטמן לקבר בסמוך השואה
לשואה עולם כזכרון וגם ישראל, מתי לכל שעושים מצבות

האיומה.
     



מז             

בדרך למשחק העשויות צורות אבל ממש, בהן שיש שיטעו
מותרות. עראי

אומר' 'יביע ח)ובשו"ת יו"ד דברי(ח"ג על לסמוך שקשה כתב,
המקילים. ביד למחות אין אך תורה, באיסור לכתחילה המהרי"ט
נועדו שהרי אסורה, במוזיאון להצגה אדם צורות עשיית אך
כדין אסורה, בהן הצפייה אף כי שכתבו ויש קבע. בדרך לנוי
למי אסור שהתבשיל אחרים לצורך במזיד בשבת המבשל
המבקרים עבור נעשו הצורות כאן ואף בשבילו, שנתבשל

רסג) ג, והנהגות .(תשובות
הדבר הרמב"ם לדעת אדם: תמונת צילום או ציור ולענין
צורת הראב"ד ולדעת בולטת, בצורה רק הוא האיסור כי מותר,

להיתר ההלכה נפסקה למעשה בולטת. כשאינה אף אסורה אדם
יעב"ץ' ה'שאילת מעיד וכן האוסרים, לדעת שחששו היו אך

קע) סי' הסכמת(ח"א אך דמותו, את לצייר אסר צבי' ה'חכם שאביו
להקל. הפוסקים רוב

מהפסוק נלמד האיסור כי להקל, נוסף צד יש צילום ולענין
והרי'לא ב'גרמא', ולא ישירה בעשיה היינו אתי',

(כי המניעה הסרת ורק המצלם מצד ישירה פעולה אין בצילום
ה'תריס' את מהעדשה מסיטה רק המצלמה מתג על הלחיצה

ממילא) נקלטת והתמונה שם)המסתיר, והנהגות מצינו(תשובות וכן .
אנשים בתמונות משימוש נמנעו שלא נשיאנו רבותינו (אג"קאצל

תנח) ע' .חי"ח

ה'תש"ע אייר כ"ד קודש שבת    

        
           
          

   
היא תורה שאסרה מצבה מ"א), (מל"ת הסמ"ג לדעת
ובספר לה'. היא ההקרבה אם ואפילו עליה" "להקריב הנעשית
הכל שיהיו "בנין כאן הרמב"ם מלשון דייק ירמיהו' 'דברי
לנס "העומדת במצבה גם הוא שהאיסור אצלה" מתקבצין
נופלים של לכבודם זכרון מצבת כדוגמת אותה", לרואים וזכרון
לפסל מצבה בין יחליפו שלא כדי הוא האיסור וטעם במלחמה,

ומסיכה.
מצבת הערים באחת להעמיד ביקשו השואה לאחר וכאשר
שיטת פי שעל יצחק' ה'מנחת כתב הקדושים, לנספים זכרון

אסור. הדבר הרמב"ם
נפסקה עליה המתים קברי על למצבה כזו מצבה בין ומה

ה"ד)הלכה פ"ד אבל תיקון(הל' והיא הקבר" על [מצבה] נפש "בונין
כ"ד)לנפש ב, החיים גשר ?(ראה

עצמה, בפני עומדת המצבה כאשר רק הוא שהאיסור אלא
כאשר אך זרה, לעבודה שמעמידים למצבה דמיון בה יש ואז
המת את לציין כדי אותה שמעמידים המת, קבר ליד עומדת היא

איסור. אין בחייו, הטובות פעולותיו ואת
לקדושי הזכרון מצבת את להעמיד לשואלים התיר ולכן
בדוגמת וכדומה, הקדושים מאפר שהוטמן לקבר בסמוך השואה
לשואה עולם כזכרון וגם ישראל, מתי לכל שעושים מצבות

האיומה.
     

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אייר תשט"ו

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ

מוה"ר דוד שי'

שלום וברכה!

השיעורים  תכנית  דבר  על  נמרץ  בקיצור  כי  אף  כותב  בו  למטמונים,  מעשירי  מכתבו  על  במענה 

להשיג המטרה,  מגידי השיעורים  ביד  יעלה  ויתעלה אשר  יתברך  רצון מהשם  ויהי  עתה,  לעת  הקיימים 

היינו שיהיו נכנסים דבריהם ללב השומעים, והוא על ידי שני התנאים הידועים, שכל מי שיש בו יראת 

שמים דבריו נשמעים )ברכות ו, ע"ב(, ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב )מאמר רז"ל הובא בספר 

הישר לרבנו תם שער י"ג ובשל"ה הקדוש שער האותיות(. ויצליחם בתלמידים מקשיבים ומביאים הענינים 

בפועל כי גדול תלמוד )דוקא( שמביא לידי מעשה.

בהנוגע להתכנית בעתיד בעבודה קדושה זו, הנה דברתי עם הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל 

מרץ כו' הרב"א שי' גאראדעצקי, ובקרוב יבוא עמהם בכתובים בפרטיות המתאימה.

בברכת הצלחה ובפ"ש כל החברים שיחיו.



מח           
      

       

ה'תש"ע אייר י"ח ראשון יום

    
.‡צרי אינֹו ׁשלחֹו, ׁשה' ויאמר לנּו ׁשּיעמד נביא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּכל

אלּיהּו מאֹותֹות אֹו רּבנּו מׁשה מאֹותֹות ּכאחד אֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָלעׂשֹות
ׁשּלֹו, האֹות אּלא עֹולם; ׁשל מנהגֹו ׁשּנּוי ּבהם ׁשּיׁש ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָואליׁשע,
ּדבריו, ויאמנּו ּבעֹולם, להיֹות העתידין ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹׁשּיאמר
וגֹו'". הּדבר את נדע איכה :ּבלבב תאמר "וכי ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבמלאכּות לנבּואה הראּוי אדם ּכׁשּיבֹוא ,[בשליחות]לפיכ ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָ
ּבמצוֹות ה' את לעבד אּלא לגרע, ולא להֹוסיף יבֹוא ולא ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹֹה',
מת החיה אֹו הּים, את לנּו 'קרע לֹו: אֹומרין אין - ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהּתֹורה
'אם לֹו: אֹומרין אּלא ,'ּב נאמין ּכ ואחר ּבאּלּו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָוכּיֹוצא
אֹומר, והּוא להיֹות'; העתידין ּדברים לנּו אמר אּתה, ְְְֱֲִִִִִֵַָָָָָֹנביא
ואפּלּו יבֹואּו, לא אם ּדבריו: היבֹואּו לראֹות מחּכים ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֹואנּו
ּבאּו ואם ׁשקר. נביא ׁשהּוא ּבידּוע - קטן אחד ּדבר ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָנפל

נאמן. ּבעינינּו יהיה - ּכּלן ְְְֱִֵֵֶֶָָָָֻּדבריו

.ּכּלן ּדבריו נמצאּו אם הרּבה. ּפעמים אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻּובֹודקין
ּכל "וּידע ּבׁשמּואל: ׁשּנאמר ּכמֹו אמת, נביא זה הרי ְְְֱֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמנין,
לה'". לנביא ׁשמּואל נאמן ּכי ׁשבע, ּבאר ועד מּדן ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל

ּומה‚. להיֹות, עתיד מה אֹומרין והּקֹוסמין המעֹוננין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָֹוהלא
וכּיֹוצא והּקֹוסמין ׁשהמעֹוננין אּלא ּובינם? הּנביא ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהפרׁש
ּכענין מתקּימין, אין ּומקצתן מתקּימין ּדבריהם מקצת ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבהן,

ׁשמ הברי ויֹוׁשיע נא "יעמדּו ּבּכֹוכבים,ׁשּנאמר: החזים ים, ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ
ּכל ולא "מאׁשר", - "עלי יבאּו מאׁשר לחדׁשים, ְֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹמֹודיעים
ּבּכל, יטעּו אּלא ּכלּום, מּדבריהם יתקּים ׁשּלא ואפׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹאׁשר.
אבל יהֹולל". וקסמים ּבּדים, אתֹות "מפר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכענין
ה' מּדבר יּפל לא "ּכי ׁשּנאמר: קּימין, ּדבריו ּכל - ְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהּנביא
יסּפר חלֹום, אּתֹו אׁשר "הּנביא אֹומר: הּוא וכן ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָארצה".
את ּלּתבן מה אמת; ּדברי ידּבר אּתֹו, ּדברי ואׁשר ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָחלֹום,
ּכתבן והחלֹומֹות הּקֹוסמים ׁשּדברי ּכלֹומר, - ה'" נאם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֻהּבר,

ּבר[קש] מעט ּבֹו נקיה]ׁשּנתערב ּכּבר[תבואה ה' ּודבר , ְְְִֵֶַַַָָָ
ואמר, הבטיח הּכתּוב הּזה ּובּדבר ּכלל. ּתבן ּבֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאין
לאּמֹות והּקֹוסמים המעֹוננים ׁשּמֹודיעין הּדברים ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻׁשאֹותן
צריכין אּתם ואין האמת, ּדברי לכם יֹודיע הּנביא - ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומכּזבין
מעביר ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא וקֹוסם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹלמעֹונן
וגֹו' האּלה... הּגֹוים ּכי וגֹו' קסמים... קֹוסם ּבאׁש, ּובּתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָּבנֹו
לנּו, עֹומד הּנביא ׁשאין למדּת, מאחי".הא מּקרּב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנביא
ורעב מּׂשבע ּבעֹולם, להיֹות העתידים ּדברים להֹודיענּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹאּלא
לֹו, מֹודיע יחיד צרכי ואפּלּו ּבהן; וכּיֹוצא וׁשלֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמלחמה
מקֹומּה. להֹודיעֹו לּנביא והל אבדה לֹו ׁשאבדה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָּכׁשאּול
ׁשּיעׂשה לא - הּנביא ׁשּיאמר הּוא הּדברים, ּבאּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹוכּיֹוצא

יגרע. אֹו מצוה יֹוסיף אֹו אחרת, ְְִִִֶֶַַָָּדת

'ּפלֹוני„. ׁשּיאמר: ּכגֹון אֹומר, ׁשהּנביא הּפרענּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּדברי
וכּיֹוצא 'מלחמה' אֹו רעב' ׁשנת ּפלֹונית 'ׁשנה אֹו ְְְְִִֵַַָָָָָָָימּות',
הכחׁשה ּבזה אין ּדבריו, עמדּו לא אם - אּלּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּבדברים

ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבא'; ולא ּדּבר 'הּנה אֹומרים: ואין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹלנבּואתֹו,
ׁשעׂשּו ואפׁשר הרעה", על ונחם חסד, ורב אּפים אר" ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּוא

להם ׁשּתלה אֹו נינוה, ּכאנׁשי להם ונסלח להםּתׁשּובה [נתן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכארכה] ׁשּיהיה ואמר טֹובה על הבטיח אם אבל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָּכחזקּיה.

ׁשקר; נביא ׁשהּוא ּבידּוע - ׁשאמר הּטֹובה ּבאה ולא ,ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוכ
חֹוזר. אינֹו - ּתנאי על אפּלּו האל, ׁשּיגזר טֹובה ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּכל
הּוא הּנביא. יּבחן ּבלבד הּטֹובה ׁשּבדברי למדּת, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהא
ירמיה ּכׁשהיה עּזּור, ּבן לחנניה ּבתׁשּובתֹו אֹומר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּירמיהּו
אם 'חנניה, ירמיה: לֹו אמר לטֹובה. וחנניה לרעה ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָמתנּבא
אם אבל ׁשקר; נביא ׁשאני ראיה ּבזה אין ּדברי, יעמדּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלא
א" ׁשּנאמר: ׁשקר', נביא ׁשאּתה יּודע ,ּדברי יעמדּו ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלא
ּבבא לׁשלח, יּנבא אׁשר הּנביא וגֹו' הּזה הּדבר את נא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשמע

ּבאמת". ה' ׁשלחֹו אׁשר הּנביא יּודע הּנביא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּדבר
ּבחזקת‰. זה הרי - נביא ׁשהּוא אחר נביא לֹו ׁשהעיד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָנביא

העיד רּבנּו מׁשה ׁשהרי חקירה; צרי הּׁשני זה ואין ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָנביא,
וכן אֹות. ׁשּיעׂשה קדם יׂשראל ּכל ּבֹו והאמינּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻליהֹוׁשע,
אחר ּפעם ּדבריו והאמּנּו נבּואתֹו ׁשּנֹודעה נביא ְְְְֳִֶַַַַַַָָָָָָלּדֹורֹות.
אסּור - הּנבּואה ּבדרכי הֹול והיה נביא, לֹו ׁשהעיד אֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּפעם,
ואסּור אמת. אינּה ׁשּמא ּבנבּואתֹו, ּולהרהר אחריו ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלחׁשב
לעֹולם, ּומנּסים הֹולכים נהיה ולא מּדי, יֹותר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָֹלנּסֹותֹו
ּבּמּסה", נּסיתם ּכאׁשר אלהיכם, ה' את תנּסּו "לא ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנֹודע מאחר אּלא אין". אם ּבקרּבנּו, ה' "היׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאמרּו:
ולא יהרהרּו ולא ּבקרּבם, ה' ּכי וידעּו יאמינּו - נביא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשּזה
ּבתֹוכם". היה נביא ּכי "וידעּו, ׁשּנאמר: ּכענין אחריו, ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָיחׁשבּו

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

 
וׁשׁש עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיׁש
ּבדרכיו; להּדּמֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹמצוֹות

את(ב) לאהב (ד) רעים; את לאהב (ג) ּביֹודעיו; ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹלהּדּבק
ׁשּלא (ז) להֹוכיח; (ו) אחים; לׂשנא ׁשּלא (ה) ְְִִִִֵֶֶַַַֹֹֹהּגרים;
להל ׁשּלא (ט) אמללים; לעּנֹות ׁשּלא (ח) ּפנים; ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹֻלהלּבין
אּלּו מצוֹות ּובאּור לנטר. ׁשּלא (יא) לנקם; ׁשּלא (י) ְְְִִִִֵֵֶֶָֹֹֹֹרכיל;

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

   
נפש]ּדעֹות‡. ותכונות ואחד[מידות אחד לכל יׁש הרּבה ְְְֵֵֵֶֶַָָָ

אדם יׁש ּביֹותר: מּמּנה ּורחֹוקה מּזֹו מׁשּנה וזֹו אדם, ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻמּבני
מיּׁשבת ׁשּדעּתֹו אדם ויׁש ּתמיד; ּכֹועס חמה, ּבעל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא
ּבכּמה מעט ּכעס יכעס ּכעס, ואם - ּכלל ּכֹועס ואינֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹעליו,
רּוח ׁשפל ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, לב ּגבּה ׁשהּוא אדם ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשנים.
מהל נפׁשֹו ּתׂשּבע לא ּתאוה, ּבעל ׁשהּוא ויׁש מאד. ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹֹֹעד
אפּלּו יתאּוה לא ּביֹותר, ּגּוף טהֹור ׁשהּוא ויׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹּבתאותּה;
רחבה, נפׁש ּבעל ויׁש להן. צרי ׁשהּגּוף מעּוטים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלדברים
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"אהב ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם, ממֹון מּכל נפׁשֹו ּתׂשּבע ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
מּועט ּדבר אפּלּו ׁשּדּיֹו מקּצר, ויׁש ּכסף"; יׂשּבע לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכסף
ׁשהּוא ויׁש צרּכֹו. ּכל להּׂשיג ירּדף ולא לֹו, יסּפיק ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

ידֹו על וקֹובץ ּברעב עצמֹו לעצמו]מסּגף אֹוכל[מקמץ ואינֹו , ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָ
ממֹונֹו ּכל מאּבד ׁשהּוא ויׁש ּגדֹול; ּבצער אּלא מּׁשּלֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפרּוטה
ּכגֹון הּדעֹות, ּכל ׁשאר - אּלּו ּדרכים ועל לדעּתֹו. ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָּבידֹו,

וכילי[עצוב]ואֹונן[מתהולל]מהֹולל ,[פזרן]וׁשֹוע[קמצן], ְְְְִֵֵַַ
לבב ור אּמיץ ולב ורחמן, ּבהן.[פחדן]ואכזרי ּכּיֹוצא וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

.,האחר ּבּקצה מּמּנה הרחֹוקה ודעה ּדעה ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָויׁש
ּדעֹות מהן יׁש - הּדעֹות וכל מּזֹו. רחֹוקה זֹו - ּבינֹונּיֹות ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָּדעֹות
ּדעֹות מהן ויׁש ּגּופֹו; טבע לפי ּברּיתֹו, מּתחּלת לאדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהן

מכּון זה אדם ׁשל אליהם]ׁשּטבעֹו לקּבל[מותאם ועתיד ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ
לאדם ׁשאינן מהן ויׁש הּדעֹות; מּׁשאר יתר ּבמהרה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאֹותן
להן ׁשּנפנה אֹו מאחרים אֹותן למד אּלא ּברּיתֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּתחּלת
הּדעה ׁשּזֹו ׁשּׁשמע אֹו ּבלּבֹו ׁשעלתה מחׁשבה לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמעצמֹו,
ׁשּנקּבעה. עד ּבּה עצמֹו והנהיג ,ליל ראּוי ּובּה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָטֹובה

‚.ּדר אינן ודעה, ּדעה ׁשּבכל מּזֹו זֹו הרחֹוקֹות קצוֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשני
לעצמֹו. ללּמדן ולא ּבהן, ללכת לאדם לֹו ראּוי ואין ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹטֹובה;

מּוכן אֹו מהן, לאחת נֹוטה טבעֹו מצא לאחת[מותאם]ואם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
עצמֹו יחזיר - ּבּה ונהג מהן אחת למד ׁשּכבר אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמהן,

היׁשרה. ּדר והיא הּטֹובים, ּבדר ויל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמּוטב

ודעה,„. ּדעה ׁשּבכל ּבינֹונית מּדה היא - היׁשרה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּדר
רחֹוקה ׁשהיא הּדעה והיא לאדם; לֹו ׁשּיׁש הּדעֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּכל
לזֹו. ולא לזֹו לא קרֹובה ואינּה ׁשוה, רחּוק הּקצוֹות ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמּׁשני

ׁשם אדם ׁשּיהא הראׁשֹונים, חכמים צּוּו מעריךּולפיכ] ְְֲִִִִִֵֶָָָָָָ
ּבּדרושוקל] אֹותם ּומכּון אֹותם ּומׁשער ּתמיד, ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדעֹותיו

נֹוח חמה ּבעל יהא לא ּכיצד? ׁשלם. ׁשּיהא ּכדי ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהאמצעית,
אּלא יכעס לא ּבינֹוני: אּלא מרּגיׁש, ׁשאינֹו ּכמת ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹלכעס,
ּכּיֹוצא יעׂשה ׁשּלא ּכדי עליו, לכעס ׁשראּוי ּגדֹול ּדבר ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹעל
צרי ׁשהּגּוף לדברים אּלא יתאּוה לא וכן אחרת. ּפעם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבֹו
אכל "צּדיק ׁשּנאמר: ּכענין ּבזּולתן, לחיֹות אפׁשר ואי ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהן
ּדבר להּׂשיג אּלא ּבעסקֹו עמל יהיה לא וכן נפׁשֹו". ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלׂשבע
לּצּדיק". מעט "טֹוב ׁשּנאמר: ּכענין ׁשעה, לחּיי לֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּצרי

ּב ידֹו יקּבץ צדקהולא נֹותן אּלא ממֹונֹו, ּכל יפּזר ולא יֹותר, ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹֹ
ידֹו מּסת יכולתו]ּכפי ולא[- .ׁשּצרי למי ּכראּוי ּומלוה , ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

ימיו ּכל ׂשמח אּלא ואֹונן, עצב ולא וׂשֹוחק, מהֹולל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹיהיה
היא זֹו, ודר ּדעֹותיו. ׁשאר וכן יפֹות. ּפנים ּבסבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבנחת,
ּבינֹונּיֹות ּדעֹות ּכּלן ׁשּדעֹותיו אדם ּכל החכמים. ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּדר

חכם. נקרא ְְִָָָָֻממּצעֹות,

מּדעה‰. ויתרחק ּביֹותר, עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּומי
מי ּכיצד? חסיד. נקרא זה, לצד אֹו זה לצד מעט ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבינֹונית
רּוח ׁשפל ויהיה האחרֹון, הּקצה עד הּלב מּגבּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּיתרחק
נתרחק ואם חסידּות. מּדת היא וזֹו חסיד; נקרא - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּביֹותר
מּדת היא וזֹו חכם; נקרא - ענו ויהיה ּבלבד, האמצע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
הראׁשֹונים וחסידים הּדעֹות. ּכל ׁשאר זֹו, ּדר ועל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחכמה.
הּקצוֹות: ׁשּתי ּכנגד האמצעית מּדר ׁשּלהן ּדעֹות מּטין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהיּו
ּדעה ויׁש האחרֹון, הּקצה ּכנגד אֹותּה ׁשּמּטין ּדעה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיׁש

מּׁשּורת לפנים הּוא וזה הראׁשֹון; הּקצה ּכנגד אֹותּה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּטין
והם הּבינֹונּיים, אּלּו ּבדרכים ללכת אנּו ּומצּוין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּדין.
ּבדרכיו". "והלכּת ׁשּנאמר: והיׁשרים, הּטֹובים ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּדרכים

.Âאּתה אף חּנּון, נקרא הּוא מה זֹו: מצוה ּבפרּוׁש לּמדּו ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכ
מה רחּום; היה אּתה אף רחּום, נקרא הּוא מה חּנּון; ְֱֱִֵֵַַַַַַַָָהיה
קראּו זֹו ּדר ועל קדֹוׁש. היה אּתה אף קדֹוׁש, נקרא ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָהּוא
חסד', ורב אּפים אר' הּכּנּויין, אֹותן ּבכל לאל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים
להֹודיע - ּבהן וכּיֹוצא ו'חזק' 'ּגּבֹור' 'ּתמים', ויׁשר', ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ'צּדיק
עצמֹו להנהיג אדם וחּיב הן, ויׁשרים טֹובים ּדרכים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאּלּו

ּכחֹו. ּכפי ּולהּדּמֹות ְְִִֶַָֹּבהן

.Ê?ּבֹו ׁשּיּקבעּו עד אּלּו ּבדעֹות עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
הּדעֹות ּפי על ׁשעֹוׂשה ּבּמעׂשים ויׁשּלׁש ויׁשנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַיעׂשה
עליו קּלים מעׂשיהן ׁשּיהיּו עד ּתמיד, ּבהן ויחזר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאמצעּיֹות,
ׁשהּׁשמֹות ּולפי ּבנפׁשֹו. הּדעֹות ויּקבעּו טרח, ּבהם יהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹולא
חּיבין ׁשאנּו הּבינֹונית הּדר הן הּיֹוצר, ּבהן ׁשּנקרא ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאּלּו
אברהם ׁשּלּמדּה והיא ה''; ּדר' זֹו ּדר נקראת - ּבּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָללכת

לבניו ּבניואבינּו את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו, "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מביא זֹו, ּבדר וההֹול ה'". ּדר וׁשמרּו אחריו, ּביתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָואת
אברהם על ה' הביא "למען ׁשּנאמר: לעצמֹו, ּוברכה ְְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָטֹובה

עליו". ּדּבר אׁשר ֲִֶֶֶָָאת

   
מן‡. ויׁש מר. והּמתֹוק מתֹוק הּמר טֹועמין הּגּוף, ְְֲִִֵֵַַַַַָָחֹולי

ראּויין ׁשאינן למאכלֹות ותאב ׁשּמתאּוה מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹולים
הּטֹובים, הּמאכלֹות וׂשֹונא והּפחם, העפר ּכגֹון ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלאכילה,
אדם ּבני ּכ החלי. רב לפי הּכל - והּבׂשר הּפת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּכגֹון
הרעֹות, הּדעֹות ואֹוהבין מתאּוין - חֹולֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנפׁשֹותיהם
ּכבדה והיא ּבּה, ללכת ּומתעּצלין הּטֹובה, הּדר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוׂשֹונאין
הּללּו: ּבאנׁשים אֹומר יׁשעיהּו וכן חלים. לפי למאד, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹעליהם
ואֹור לאֹור חׁש ׂשמים רע, ולּטֹוב טֹוב לרע האֹומרים ְְְְִִֶַַָָָָֹ"הֹוי
נאמר: ועליהם למר". ּומתֹוק למתֹוק מר ׂשמים ,ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹלחׁש
ּתּקנת היא ּומה ."חׁש ּבדרכי ללכת - יׁשר ארחֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ"העזבים
הּנפׁשֹות, רֹופאי ׁשהן החכמים, אצל ילכּו הּנפׁשֹות? ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָחֹולי

ּבּדעֹות חלים לּדרוירּפאּו ׁשּיחזירּום עד אֹותם, ׁשּמלּמדים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הֹולכים ואינם ׁשּלהם, הרעֹות ּבּדעֹות והּמּכירים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּטֹובה.
"ּומּוסר, ׁשלמה: אמר עליהם - אֹותם לרּפא החכמים ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאצל

ּבזּו". ֱִִָאוילים

.אֹומרים - חמה ּבעל ׁשהּוא מי רפּואתם? היא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָוכיצד
ויל ּכלל; ירּגיׁש לא וקּלל, הּכה ׁשאם עצמֹו, להנהיג ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻלֹו
ּגבּה היה ואם מּלּבֹו. החמה ׁשּתעקר עד מרּבה, זמן זֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבדר
הּכל, מן למּטה ויׁשב הרּבה, ּבבּזיֹון עצמֹו ינהיג - ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹלב
וכּיֹוצא לֹובׁשיהם, את המבּזים סחבֹות ּבלּויי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹוילּבׁש
לּדר ויחזר מּמּנּו, הּלב ּגבּה ׁשּיעקר עד אּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבדברים
האמצעית, לּדר ולכׁשּיחזר הּטֹובה; ּדר ׁשהיא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאמצעית,
אם הּדעֹות: ּכל ּבׁשאר יעׂשה זה קו ועל ימיו. ּכל ּבּה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיל
וינהג הּׁשני, לּקצה עצמֹו ירחיק האחד, לּקצה רחֹוק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהיה
ּבינֹונית מּדה והיא הּטֹובה, לּדר ׁשּיחזר עד מרּבה זמן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבֹו
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מט            
      

"אהב ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם, ממֹון מּכל נפׁשֹו ּתׂשּבע ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
מּועט ּדבר אפּלּו ׁשּדּיֹו מקּצר, ויׁש ּכסף"; יׂשּבע לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכסף
ׁשהּוא ויׁש צרּכֹו. ּכל להּׂשיג ירּדף ולא לֹו, יסּפיק ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

ידֹו על וקֹובץ ּברעב עצמֹו לעצמו]מסּגף אֹוכל[מקמץ ואינֹו , ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָ
ממֹונֹו ּכל מאּבד ׁשהּוא ויׁש ּגדֹול; ּבצער אּלא מּׁשּלֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפרּוטה
ּכגֹון הּדעֹות, ּכל ׁשאר - אּלּו ּדרכים ועל לדעּתֹו. ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָּבידֹו,

וכילי[עצוב]ואֹונן[מתהולל]מהֹולל ,[פזרן]וׁשֹוע[קמצן], ְְְְִֵֵַַ
לבב ור אּמיץ ולב ורחמן, ּבהן.[פחדן]ואכזרי ּכּיֹוצא וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

.,האחר ּבּקצה מּמּנה הרחֹוקה ודעה ּדעה ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָויׁש
ּדעֹות מהן יׁש - הּדעֹות וכל מּזֹו. רחֹוקה זֹו - ּבינֹונּיֹות ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָּדעֹות
ּדעֹות מהן ויׁש ּגּופֹו; טבע לפי ּברּיתֹו, מּתחּלת לאדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהן

מכּון זה אדם ׁשל אליהם]ׁשּטבעֹו לקּבל[מותאם ועתיד ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ
לאדם ׁשאינן מהן ויׁש הּדעֹות; מּׁשאר יתר ּבמהרה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאֹותן
להן ׁשּנפנה אֹו מאחרים אֹותן למד אּלא ּברּיתֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּתחּלת
הּדעה ׁשּזֹו ׁשּׁשמע אֹו ּבלּבֹו ׁשעלתה מחׁשבה לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמעצמֹו,
ׁשּנקּבעה. עד ּבּה עצמֹו והנהיג ,ליל ראּוי ּובּה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָטֹובה

‚.ּדר אינן ודעה, ּדעה ׁשּבכל מּזֹו זֹו הרחֹוקֹות קצוֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשני
לעצמֹו. ללּמדן ולא ּבהן, ללכת לאדם לֹו ראּוי ואין ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹטֹובה;

מּוכן אֹו מהן, לאחת נֹוטה טבעֹו מצא לאחת[מותאם]ואם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
עצמֹו יחזיר - ּבּה ונהג מהן אחת למד ׁשּכבר אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמהן,

היׁשרה. ּדר והיא הּטֹובים, ּבדר ויל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמּוטב

ודעה,„. ּדעה ׁשּבכל ּבינֹונית מּדה היא - היׁשרה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּדר
רחֹוקה ׁשהיא הּדעה והיא לאדם; לֹו ׁשּיׁש הּדעֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּכל
לזֹו. ולא לזֹו לא קרֹובה ואינּה ׁשוה, רחּוק הּקצוֹות ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמּׁשני

ׁשם אדם ׁשּיהא הראׁשֹונים, חכמים צּוּו מעריךּולפיכ] ְְֲִִִִִֵֶָָָָָָ
ּבּדרושוקל] אֹותם ּומכּון אֹותם ּומׁשער ּתמיד, ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדעֹותיו

נֹוח חמה ּבעל יהא לא ּכיצד? ׁשלם. ׁשּיהא ּכדי ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהאמצעית,
אּלא יכעס לא ּבינֹוני: אּלא מרּגיׁש, ׁשאינֹו ּכמת ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹלכעס,
ּכּיֹוצא יעׂשה ׁשּלא ּכדי עליו, לכעס ׁשראּוי ּגדֹול ּדבר ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹעל
צרי ׁשהּגּוף לדברים אּלא יתאּוה לא וכן אחרת. ּפעם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבֹו
אכל "צּדיק ׁשּנאמר: ּכענין ּבזּולתן, לחיֹות אפׁשר ואי ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהן
ּדבר להּׂשיג אּלא ּבעסקֹו עמל יהיה לא וכן נפׁשֹו". ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלׂשבע
לּצּדיק". מעט "טֹוב ׁשּנאמר: ּכענין ׁשעה, לחּיי לֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּצרי

ּב ידֹו יקּבץ צדקהולא נֹותן אּלא ממֹונֹו, ּכל יפּזר ולא יֹותר, ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹֹ
ידֹו מּסת יכולתו]ּכפי ולא[- .ׁשּצרי למי ּכראּוי ּומלוה , ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

ימיו ּכל ׂשמח אּלא ואֹונן, עצב ולא וׂשֹוחק, מהֹולל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹיהיה
היא זֹו, ודר ּדעֹותיו. ׁשאר וכן יפֹות. ּפנים ּבסבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבנחת,
ּבינֹונּיֹות ּדעֹות ּכּלן ׁשּדעֹותיו אדם ּכל החכמים. ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּדר

חכם. נקרא ְְִָָָָֻממּצעֹות,

מּדעה‰. ויתרחק ּביֹותר, עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּומי
מי ּכיצד? חסיד. נקרא זה, לצד אֹו זה לצד מעט ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבינֹונית
רּוח ׁשפל ויהיה האחרֹון, הּקצה עד הּלב מּגבּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּיתרחק
נתרחק ואם חסידּות. מּדת היא וזֹו חסיד; נקרא - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּביֹותר
מּדת היא וזֹו חכם; נקרא - ענו ויהיה ּבלבד, האמצע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
הראׁשֹונים וחסידים הּדעֹות. ּכל ׁשאר זֹו, ּדר ועל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחכמה.
הּקצוֹות: ׁשּתי ּכנגד האמצעית מּדר ׁשּלהן ּדעֹות מּטין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהיּו
ּדעה ויׁש האחרֹון, הּקצה ּכנגד אֹותּה ׁשּמּטין ּדעה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיׁש

מּׁשּורת לפנים הּוא וזה הראׁשֹון; הּקצה ּכנגד אֹותּה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּטין
והם הּבינֹונּיים, אּלּו ּבדרכים ללכת אנּו ּומצּוין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּדין.
ּבדרכיו". "והלכּת ׁשּנאמר: והיׁשרים, הּטֹובים ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּדרכים

.Âאּתה אף חּנּון, נקרא הּוא מה זֹו: מצוה ּבפרּוׁש לּמדּו ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכ
מה רחּום; היה אּתה אף רחּום, נקרא הּוא מה חּנּון; ְֱֱִֵֵַַַַַַַָָהיה
קראּו זֹו ּדר ועל קדֹוׁש. היה אּתה אף קדֹוׁש, נקרא ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָהּוא
חסד', ורב אּפים אר' הּכּנּויין, אֹותן ּבכל לאל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים
להֹודיע - ּבהן וכּיֹוצא ו'חזק' 'ּגּבֹור' 'ּתמים', ויׁשר', ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ'צּדיק
עצמֹו להנהיג אדם וחּיב הן, ויׁשרים טֹובים ּדרכים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאּלּו

ּכחֹו. ּכפי ּולהּדּמֹות ְְִִֶַָֹּבהן

.Ê?ּבֹו ׁשּיּקבעּו עד אּלּו ּבדעֹות עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
הּדעֹות ּפי על ׁשעֹוׂשה ּבּמעׂשים ויׁשּלׁש ויׁשנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַיעׂשה
עליו קּלים מעׂשיהן ׁשּיהיּו עד ּתמיד, ּבהן ויחזר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאמצעּיֹות,
ׁשהּׁשמֹות ּולפי ּבנפׁשֹו. הּדעֹות ויּקבעּו טרח, ּבהם יהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹולא
חּיבין ׁשאנּו הּבינֹונית הּדר הן הּיֹוצר, ּבהן ׁשּנקרא ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאּלּו
אברהם ׁשּלּמדּה והיא ה''; ּדר' זֹו ּדר נקראת - ּבּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָללכת

לבניו ּבניואבינּו את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו, "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מביא זֹו, ּבדר וההֹול ה'". ּדר וׁשמרּו אחריו, ּביתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָואת
אברהם על ה' הביא "למען ׁשּנאמר: לעצמֹו, ּוברכה ְְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָטֹובה

עליו". ּדּבר אׁשר ֲִֶֶֶָָאת

   
מן‡. ויׁש מר. והּמתֹוק מתֹוק הּמר טֹועמין הּגּוף, ְְֲִִֵֵַַַַַָָחֹולי

ראּויין ׁשאינן למאכלֹות ותאב ׁשּמתאּוה מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹולים
הּטֹובים, הּמאכלֹות וׂשֹונא והּפחם, העפר ּכגֹון ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלאכילה,
אדם ּבני ּכ החלי. רב לפי הּכל - והּבׂשר הּפת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּכגֹון
הרעֹות, הּדעֹות ואֹוהבין מתאּוין - חֹולֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנפׁשֹותיהם
ּכבדה והיא ּבּה, ללכת ּומתעּצלין הּטֹובה, הּדר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוׂשֹונאין
הּללּו: ּבאנׁשים אֹומר יׁשעיהּו וכן חלים. לפי למאד, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹעליהם
ואֹור לאֹור חׁש ׂשמים רע, ולּטֹוב טֹוב לרע האֹומרים ְְְְִִֶַַָָָָֹ"הֹוי
נאמר: ועליהם למר". ּומתֹוק למתֹוק מר ׂשמים ,ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹלחׁש
ּתּקנת היא ּומה ."חׁש ּבדרכי ללכת - יׁשר ארחֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ"העזבים
הּנפׁשֹות, רֹופאי ׁשהן החכמים, אצל ילכּו הּנפׁשֹות? ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָחֹולי

ּבּדעֹות חלים לּדרוירּפאּו ׁשּיחזירּום עד אֹותם, ׁשּמלּמדים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הֹולכים ואינם ׁשּלהם, הרעֹות ּבּדעֹות והּמּכירים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּטֹובה.
"ּומּוסר, ׁשלמה: אמר עליהם - אֹותם לרּפא החכמים ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאצל

ּבזּו". ֱִִָאוילים

.אֹומרים - חמה ּבעל ׁשהּוא מי רפּואתם? היא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָוכיצד
ויל ּכלל; ירּגיׁש לא וקּלל, הּכה ׁשאם עצמֹו, להנהיג ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻלֹו
ּגבּה היה ואם מּלּבֹו. החמה ׁשּתעקר עד מרּבה, זמן זֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבדר
הּכל, מן למּטה ויׁשב הרּבה, ּבבּזיֹון עצמֹו ינהיג - ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹלב
וכּיֹוצא לֹובׁשיהם, את המבּזים סחבֹות ּבלּויי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹוילּבׁש
לּדר ויחזר מּמּנּו, הּלב ּגבּה ׁשּיעקר עד אּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבדברים
האמצעית, לּדר ולכׁשּיחזר הּטֹובה; ּדר ׁשהיא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאמצעית,
אם הּדעֹות: ּכל ּבׁשאר יעׂשה זה קו ועל ימיו. ּכל ּבּה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיל
וינהג הּׁשני, לּקצה עצמֹו ירחיק האחד, לּקצה רחֹוק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהיה
ּבינֹונית מּדה והיא הּטֹובה, לּדר ׁשּיחזר עד מרּבה זמן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבֹו

ודעה. ּדעה ְְֵֵֶָָָׁשּבכל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94



נ           
      

אּלא‚. ּבבינֹונית, ּבהן לנהג לאדם לֹו ׁשאסּור ּדעֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹויׁש
ּדר ׁשאין הּלב; ּגבּה והּוא - האחר הּקצה עד ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹיתרחק
רּוח, ׁשפל ׁשּיהיה אּלא ּבלבד, ענו האדם ׁשּיהיה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּטֹובה
"ענו רּבנּו ּבמׁשה נאמר ּולפיכ למאד. נמּוכה רּוחֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹותהיה

"ענו" נאמר ולא 'מאדמאד", חכמים, צּוּו ּולפיכ ּבלבד. ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹ
ּכפר - לּבֹו הּמגּביּה ׁשּכל אמרּו, ועֹוד רּוח'. ׁשפל הוי ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹמאד
ועֹוד ."אלהי ה' את וׁשכחּת ,לבב "ורם ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבעּקר,

ּביּה ּדאית ּבׁשּמתא -]אמרּו: בו שיש מי בחרם ּגּסּות[יהא ְְְְִֵַַָָ
למאד; עד היא רעה ּדעה הּכעס, וכן מקצתּה. ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹהרּוח,
עצמֹו וילּמד האחר, הּקצה עד מּמּנה ׁשּיתרחק לאדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוראּוי
רצה ואם עליו. לכעס ׁשראּוי ּדבר על ואפּלּו יכעס, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
היה אם הּצּבּור על אֹו ּביתֹו, ּובני ּבניו על אימה ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלהטיל
עצמֹו יראה - למּוטב ׁשּיחזרּו ּכדי עליהן לכעס ורצה ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפרנס,
ּבינֹו מיּׁשבת ּדעּתֹו ותהיה ליּסרם, ּכדי ּכֹועס ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻּבפניהם
והּוא ּכעסֹו, ּבׁשעת איׁש מדּמה ׁשהּוא ּכאדם עצמֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָלבין
ּכאּלּו הּכֹועס, 'ּכל הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּכֹועס. ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאינֹו
הּוא, חכם אם - הּכֹועס ׁשּכל ואמרּו, זרה'. עבֹודה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָעֹובד
מסּתּלקת נבּואתֹו הּוא, נביא ואם מּמּנּו, מסּתּלקת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָחכמתֹו
מן להתרחק צּוּו לפיכ חּיים; חּייהם אין ּכעס, ּבעלי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמּמּנּו.
לדברים אפּלּו ירּגיׁש ׁשּלא עצמֹו ׁשּינהיג עד ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָֹהּכעס,
הן הּצּדיקים: ודר הּטֹובה, הּדר היא וזֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהּמכעיסין.
מׁשיבין; ואינן חרּפתן, ׁשֹומעין עֹולבין; ואינן ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶָָָָָנעלבין,
אֹומר: הּכתּוב עליהם ּביּסּורין. ּוׂשמחים מאהבה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָעֹוׂשים

ּבגברתֹו". הּׁשמׁש ּכצאת ְְְֲִֵֶֶַָָֹֻ"ואהביו,
ּבדבר„. אּלא ידּבר ולא ּבׁשתיקה, אדם ירּבה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלעֹולם

על אמרּו ּגּופֹו. לחּיי להן צרי ׁשהּוא ּבדברים אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָחכמה
ימיו ּכל ּבטלה ׂשיחה ׂשח ׁשּלא הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹרב,
ירּבה לא הּגּוף, ּבצרכי ואפּלּו אדם. ּכל רב ׂשיחת היא וזֹו -ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
הּמרּבה 'ּכל ואמרּו: חכמים צּוּו זה ועל ּדברים. ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָאדם
אּלא טֹוב, לּגּוף מצאתי 'לא ואמרּו: חטא'; מביא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּדברים,
החכם ּדברי יהיּו - חכמה ּובדברי ּתֹורה ּבדברי וכן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָׁשתיקה'.

ועניניהם שלהם]מעטים, חכמים[תוכן ׁשּצּוּו והּוא מרּבים. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָֻ
אם אבל קצרה'. ּדר לתלמידֹו אדם יׁשנה 'לעֹולם ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָואמרּו:
זה ועל סכלּות; זֹו הרי מּועט, והענין מרּבין הּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻהיּו
ּדברים". ּברב ּכסיל וקֹול ענין, ּברב החלֹום ּבא "ּכי ְְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָֹֹנאמר:

ולא.‰ להׁשיב, ימהר לא ,לפיכ ׁשתיקה. לחכמה, ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹסיג
צעקה, ּבלא ונחת, ּבׁשּובה לּתלמידים וילּמד לדּבר; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹירּבה
חכמים, "ּדברי אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא לׁשֹון. אריכּות ְְְֲֲִִִֵֵֶָָֹֹֹּבלא

נׁשמעים". ְְִִַַָּבנחת
.Âולא ּופּתּוי. חלקֹות ּבדברי עצמֹו להנהיג לאדם ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹאסּור

ּכברֹו ּתֹוכֹו אּלא ּבּלב, ואחת ּבּפה אחת [פנימיותוּתהיה ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
לגנבכחיצוניותו] ואסּור ׁשּבּפה. הּדבר הּוא ׁשּבּלב, והענין ;ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבׂשר לגֹוי ימּכר לא ּכיצד? הּגֹוי. ּדעת ואפּלּו הּברּיֹות, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַֹֹּדעת
ׁשל מנעל ולא ׁשחּוטה, ּבכלל בהמה]נבלה מתה[עור ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

יסרהב ולא ׁשחּוטה. ׁשל מנעל ּבחברֹו[יפציר]ּבמקֹום ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ּבתקרבת לֹו וירּבה אֹוכל, ׁשאינֹו יֹודע והּוא אצלֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּיאכל

מאכל] חבּיֹות[דברי לֹו יפּתח ולא מקּבל; ׁשאינֹו יֹודע והּוא ,ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹ
לפּתֹותֹו ּכדי למכרן, אֹותן לפּתח צרי [לשקר]ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

אחת מּלה אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפתח. ּכבֹודֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבׁשביל
אּלא אסּורה; הּדעת, ּגנבת וׁשל ּפּתּוי ורּוחׁשל אמת ׂשפת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
והּוֹות עמל מּכל טהֹור ולב שקרים]נכֹון, -]. ְְִֵַָָָָָ

.Êוהתל ׂשחֹוק ּבעל אדם יהיה ליצנות]לא עצב[- ולא , ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
ראׁש וקּלּות 'ׂשחֹוק חכמים: אמרּו ּכ ׂשמח. אּלא - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹואֹונן
ולא ּבׂשחֹוק, ּפרּוץ אדם יהא ׁשּלא וצּוּו, לערוה'. מרּגילין -ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
יפֹות. ּפנים ּבסבר האדם ּכל את מקּביל אּלא ּומתאּבל; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעצב
ּובטל עצל ולא להֹון, נבהל רחבה, נפׁש ּבעל יהיה לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכן
ּבּתֹורה; ועֹוסק עסק, מעט טֹובה: עין ּבעל אּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּמלאכה,
ּבעל לא יהיה ולא ּבֹו. יׂשמח חלקֹו, ׁשהּוא הּמעט ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַֹֹואֹותֹו
אחר רֹודף ולא ּתאוה ּבעל ולא קנאה, ּבעל ולא ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹקטטה
והּכבֹוד, והּתאוה 'הּקנאה חכמים: אמרּו ּכ ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָָהּכבֹוד.
ּבּמּדה יל - ּדבר ׁשל ּכללֹו העֹולם'. מן האדם את ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמֹוציאין
מכּונֹות ּדעֹותיו ּכל ׁשּיהיּו עד ודעה, ּדעה ׁשּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּבינֹונית

יּכנּו" ּדרכי "וכל אֹומר: ׁשּׁשלמה והּוא .ּבאמצעית; ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹ

ה'תש"ע אייר י"ט שני יום

   
ּבהן‡. וכּיֹוצא והּכבֹוד והּתאוה 'הֹואיל אדם: יאמר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּמא

מהן אפרׁש העֹולם, מן האדם את ּומֹוציאין הן רעה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹּדר
ולא ּבׂשר יאכל ׁשּלא עד האחרֹון', לּצד ואתרחק ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּביֹותר
ילּבׁש ולא נאה ּבדירה יׁשב ולא אּׁשה יּׂשא ולא יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹיׁשּתה
ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא הּקׁשה והּצמר הּׂשק אּלא נאה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלּבּוׁש
המהּל ּבּה. ליל ואסּור היא, רעה ּדר זֹו ּגם - אדם ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמרי
עליו "וכּפר ּבנזיר: אֹומר הּוא הרי 'חֹוטא'. נקרא זֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבדר
ׁשּלא נזיר אם 'ּומה חכמים: אמרּו הּנפׁש"; על חטא ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאׁשר
על ּדבר, מּכל עצמֹו הּמֹונע - ּכּפרה צרי הּיין, מן אּלא ְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָּפרׁש
עצמֹו אדם ימנע ׁשּלא חכמים, צּוּו לפיכ וכּמה'. ּכּמה ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹאחת
עצמֹו אֹוסר יהיה ולא ּבלבד, הּתֹורה ׁשּמנעה מּדברים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
חכמים: אמרּו ּכ הּמּתרין. ּדברים על ּובׁשבּועֹות ְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָֻּבנדרים
ּדברים עלי אֹוסר ׁשאּתה אּלא ּתֹורה, ּׁשאסרה מה ּדּי ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ'לא

ּבדראחרים' אינן - ּתמיד ׁשּמתעּנין אּלּו הּזה, ּובּכלל !? ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ועל ּבתענית. עצמֹו מסּגף אדם ׁשּיהא חכמים ואסרּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָטֹובה,
ּתהי "אל ואמר: ׁשלמה צּוה ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּכל

ּתּׁשֹומם". לּמה - יֹותר ּתתחּכם ואל הרּבה, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָצּדיק
.ּברּו הּׁשם את לידע ּכּלם, מעׂשיו ּכל ׁשּיכּון אדם ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻצרי

לעּמת הּכל ודּבּורֹו, וקּומֹו ׁשבּתֹו ויהיה ּבלבד; ְְְְְְְִִִִֶַַַֹֻהּוא,
מלאכה[למטרת] יעׂשה אֹו ויּתן ּכׁשּיּׂשא ּכיצד? הּדבר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה

יעׂשה אּלא ּבלבד, ממֹון קּבּוץ ּבלּבֹו יהיה לא ׂשכר, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלּטל
מאכילה להן, צרי ׁשהּגּוף ּדברים ׁשּימצא ּכדי הּללּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּדברים
ויׁשּתה ּכׁשּיאכל וכן אּׁשה. ּונׂשיאת ּבית ויׁשיבת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּוׁשתּיה
להנֹות ּכדי הּללּו ּדברים לעׂשֹות לּבֹו על יׂשים לא ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֹויבעל,
לח הּמתֹוק אּלא וׁשֹותה אֹוכל ׁשאינֹו ׁשּנמצא עד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבלבד,
ּכדי ויׁשּתה, ּכׁשּיאכל לּבֹו על יׂשים אּלא להנֹות; ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹויבעל
ׁשהח ּכל יאכל לא ,לפיכ ּבלבד. ואבריו ּגּופֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלהברֹות
הּמֹועילין ּדברים יאכל אּלא והחמֹור, הּכלב ּכמֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹמתאּוה,
לּגּוף, הרעים ּדברים יאכל ולא מתּוקים. אם מרים אם ְְְִִִִִִַַָָָָֹֹלֹו,
- חם ּבׁשרֹו ׁשהיה מי ּכיצד? .לח מתּוקין ׁשהן ּפי על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאף
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ׁשלמה ׁשאמר ּכענין יין, יׁשּתה ולא ּדבׁש ולא ּבׂשר יאכל ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹלא
מי וׁשֹותה טֹוב", לא הרּבֹות ּדבׁש "אכל מׁשל: העלׁשיןּדר ְְְֳִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

צמח] אֹוכל[מין ׁשהּוא ׁשּנמצא מר; ׁשהּוא ּפי על אף ,ְִִֵֶֶֶַַַָ
הֹואיל ׁשלם, ויעמד ׁשּיבריא ּכדי ּבלבד רפּואה ּדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשֹותה
ּכׁשּיבעל, וכן ּוׁשתּיה. ּבאכילה אּלא לחיֹות לאדם אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹואי

הּזרע את לקּים ּוכדי ּגּופֹו להברֹות ּכדי אּלא יבעל [-לא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
ּבכלההמשכיות] אּלא ׁשּיתאּוה, זמן ּכל ּבֹועל אינֹו ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּדר ּכמֹו זרע ׁשכבת להֹוציא צרי ׁשהּוא ׁשּידע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָעת
הּזרע. את לקּים אֹו ְְֵֵֶֶַַַָהרפאּות,

ׁשּיהיה‚. לּבֹו על ׂשם אם - הרפּואה ּפי על עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָהּמנהיג
ּבנים לֹו וׁשּיהיּו ּבלבד, חזקים ׁשלמים ואבריו ּגּופֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּכל
אּלא טֹובה; ּדר זֹו אין - לצרּכֹו ועמלין מלאכּתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשין
נפׁשֹו ׁשּתהיה ּכדי וחזק, ׁשלם ּגּופֹו ׁשּיהא לּבֹו על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשים

ויׂשּתּכל ׁשּיבין אפׁשר ׁשאי ה', את לדעת [ישכיל]יׁשרה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
לּבֹו על ויׂשים ּכֹואב; מאבריו אחד אֹו חֹולה והּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבחכמֹות,
המהּל נמצא ּביׂשראל. וגדֹול חכם יהיה אּולי ּבן, לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבׁשעה אפּלּו ּתמיד, ה' את עֹובד ּכּלן, ימיו ּכל זֹו ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֻּבדר
ּבּכל, ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני - ׁשּבֹועל ּבׁשעה ואפּלּו ונֹותן, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנֹוׂשא

ׁש עד צרכיו ׁשּימצא ה'.ּכדי את לעבד ׁשלם ּגּופֹו ּיהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּדעּתֹו ׁשּתנּוח ּכדי לדעת יׁשן אם יׁשן, ׁשהּוא ּבׁשעה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואפּלּו
ה' את לעבד יּוכל ולא יחלה, ׁשּלא ּכדי ּגּופֹו וינּוח ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹעליו,
הּוא. ּברּו לּמקֹום עבֹודה ׁשּלֹו ׁשנה נמצאת - חֹולה ְְֲִֵֵֶֶַָָָָוהּוא
לׁשם יהיּו מעׂשי 'וכל ואמרּו: חכמים צּוּו זה ענין ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָועל
ּדעהּו". ּדרכי "ּבכל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר והּוא ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשמים';

   
ה'‡. (עבודת) מּדרכי וׁשלם, ּבריא הּגּוף והוית ְְֲִִִֵֵַַַַָָָהֹואיל

צרי - חֹולה והּוא ידע, אֹו ׁשּיבין אפׁשר אי ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהּוא,
ּולהנהיג הּגּוף, את המאּבדין מּדברים עצמֹו אדם ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָלהרחיק
יאכל לא לעֹולם הן: ואּלּו הּמחלימים; הּמברין ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹעצמֹו
ואל צמא. ּכׁשהּוא אּלא יׁשּתה, ולא רעב; ּכׁשהּוא אּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאדם,
להׁשּתין ׁשּצרי זמן ּכל אּלא אחד, רגע ואפּלּו נקביו, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָיׁשהה

רגליו את להס גדולים]אֹו מּיד.[נקבים יעמד , ְְֲִֵֶַַָָָֹ
.ּכמֹו יפחֹות אּלא ּכרסֹו, ׁשּתתמּלא עד אדם יאכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא

מעט אּלא הּמזֹון, ּבתֹו מים יׁשּתה ולא מּׂשבעתֹו. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹרביע
מה ׁשֹותה ּבמעיו, להתאּכל הּמזֹון ּוכׁשּיתחיל ּביין; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּומזּוג
ואפּלּו מים, לׁשּתֹות ירּבה ולא לׁשּתֹות. צרי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹּׁשהּוא
יפה, יפה עצמֹו ׁשּיבּדק עד יאכל ולא הּמזֹון. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּכׁשּיתאּכל
קדם ׁשּיהּל עד אדם, יאכל לא לנקביו. צרי יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּמא
יתיּגע אֹו מלאכה, יעׂשה אֹו לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל עד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאכילה
ּבּבקר יֹום ּכל וייגע ּגּופֹו יעּנה - ּדבר ׁשל ּכללֹו אחר. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּביגע
נפׁשֹו, ׁשּתתיּׁשב עד מעט ויׁשקט לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹעד
ּכ ואחר טֹוב; זה הרי ׁשּיגע, אחר ּבחּמין רחץ ואם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָואֹוכל.

ואֹוכל. מעט, ְְֵֶַׁשֹוהה
ׂשמאל.‚. על יּטה אֹו ּבמקֹומֹו יׁשב אדם, ּכׁשּיאכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלעֹולם

יטּיל, ולא ּגּופֹו יזעזע ולא ייגע ולא ירּכב ולא יהּל ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹֹֹֹֹולא
אֹו אכילתֹו אחר המטּיל וכל ׁשּבמעיו; הּמזֹון ׁשּיתאּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעד
וקׁשים. רעים חלאים עצמֹו על מביא זה הרי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיגע,

ליׁשן„. לאדם לֹו ּדי ׁשעֹות. ועׂשרים ארּבע והּלילה, ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹהּיֹום
ּכדי הּלילה, ּבסֹוף ויהיּו ׁשעֹות; ׁשמֹונה ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשליׁשן,
ׁשעֹות, ׁשמֹונה הּׁשמׁש ׁשּתעלה עד ׁשנתֹו מּתחּלת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהא

הּׁשמׁש. ׁשּתעלה קדם מּמּטתֹו עֹומד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹונמצא

צּדֹו‰. על אּלא ערּפֹו, על ולא ּפניו, על לא אדם ייׁשן ְְִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹלא
ימין. צד על הּלילה ּובסֹוף ׂשמאל, צד על הּלילה ּבתחּלת -ְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָֹ
ׁשלׁש ּכמֹו אכילה אחר ימּתין אּלא לאכילה, סמּו ייׁשן ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹולא

ּבּיֹום. ייׁשן ולא ׁשעֹות. ארּבע ְְִַַַַָֹאֹו
.Âּותאנים ענבים ּכגֹון מעים, ּבני את המׁשלׁשלין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּדברים

ּומעי ואבּטיחים ואּגסים ּומעי[פנים]ותּותים הּקּׁשּואים ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ
אכילה.[פנים] קדם ּבּתחּלה, אֹותן אדם אֹוכל - ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹמלפפֹונֹות

מּבטן ׁשּיצאּו עד מעט ׁשֹוהה אּלא הּמזֹון, עם יערבם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹולא
מאּמצין ׁשהן ּודברים מזֹונֹו. ואֹוכל ּבני[מקשים]העליֹון, את ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּופריׁשין רּמֹונים ּכגֹון ותּפּוחים[חבושים]מעים, ְְְִִִִִִֵַַ
- אגסים]ּוקרסטמילין ּתכף[מין אֹותן למזֹונֹו,[סמוך]אֹוכל ְְְְִִִֵֵֶַָ

מהן. ירּבה ְְֵֶֶַֹולא
.Êאֹוכל ּכאחד, ּבהמה ּובׂשר עֹוף ּבׂשר לאכל אדם ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּירצה

ּבּתחּלה אֹוכל עֹוף, ּובׂשר ּביצים וכן העֹוף; ּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּבּתחּלה
ּבּתחּלה אֹוכל ּגּסה, ּבהמה ּובׂשר ּדּקה ּבהמה ּבׂשר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּביצים;
הּכבד. ּומאחר הּקל, ּדבר אדם יקּדים לעֹולם - הּדּקה ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָּבׂשר

.Áירּבה ולא הּקרים, מאכלים אֹוכל - החּמה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹּבימֹות
-[תבלינים]ּבתבלין הּגׁשמים ּובימֹות החמץ; את ואֹוכל , ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

החרּדל מן מעט ואֹוכל ּבתבלין, ּומרּבה החּמין, אכלין ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹוכל
החלּתית תבלינים]ּומן ועֹוׂשה[מיני הֹול זֹו, ּדר ועל . ְְְִִִֵֶֶֶַַ

ּומקֹום מקֹום ּבכל - החּמים ּובּמקֹומֹות הּקרים ְְְִִַַַַַָָָָּבּמקֹומֹות
לֹו. ָָּכראּוי

.Ëלאדם וראּוי מאד, עד ּביֹותר רעים ׁשהם מאכלֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹיׁש
הּמלּוחים הּגדֹולים הּדגים ּכגֹון - לעֹולם לאכלן ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹׁשּלא
והּפטרּיֹות והּכמהין היׁשנה, הּמלּוחה והּגבינה ,היׁשנים, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
ׁשּנדף עד ׁשּׁשהה ותבׁשיל מּגּתֹו, ויין הּיׁשן, הּמליח ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוהּבׂשר
לּגּוף, אּלּו הרי ּביֹותר; מר אֹו רע ׁשריחֹו מאכל וכל ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָריחֹו,
ּכמֹו אינם אבל רעים, ׁשהן מאכלֹות ויׁש הּמות. סם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו
אּלא מהן לאכל ׁשּלא לאדם ראּוי לפיכ לרע; ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהראׁשֹונֹות
מהן מזֹונֹו להיֹות עצמֹו ירּגיל ולא הרּבה, ימים ואחר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹמעט
ּוגבינה, ּגדֹולים, ּדגים ּכגֹון - ּתמיד מזֹונֹו עם לאכלן ְְְְְְִִִִִָָָָָאֹו
ּובׂשר ׁשעֹות, ועׂשרים ארּבע ׁשּנחלב אחר ׁשּׁשהה ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוחלב
והּסּפיר והעדׁשים, והּפֹול, ּגדֹולים, ּותיׁשים ּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָׁשורים

קטנית] והחציר[מין והּכרּוב, מּצֹות, ולחם ׂשעֹורים, ולחם ,ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָ
ירק] אלּו[סוג ּכל והּצנֹון; והחרּדל, והּׁשּומים, והּבצלים, ,ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

מעט אּלא מאּלּו לאכל לאדם ראּוי אין הם. רעים ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמאכלים
לא הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּלא אבל הּגׁשמים; ּובימֹות מאד, ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹֹעד
לאכלן, ראּוי אין - ּבלבד והעדׁשים והּפֹול ּכלל. מהם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיאכל
אֹוכלים והּדלּועין, הּגׁשמים. ּבימֹות ולא החּמה ּבימֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָֹֹלא

החּמה. ּבימֹות מעט ְִֵֶַַַָמהן
.Èעֹוף והן: אּלּו; ּכמֹו ואינן רעים, ׁשהן מאכלֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָויׁש

ברווז]הּמים קלּוי[כגון ולחם והּתמרים, הּקטּנים, יֹונה ּובני , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
צרּכּה ּכל אֹותּה ׁשּנּפּו והּסלת ּבׁשמן, ׁשּנּלֹוׁש לחם אֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּבׁשמן

מרסן ריח ּבּה נׁשאר ׁשּלא והּציר[סובין]עד דגים], [רוטב ְְְִִֵֶַַַַָָֹֻ
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ני            
      

ׁשלמה ׁשאמר ּכענין יין, יׁשּתה ולא ּדבׁש ולא ּבׂשר יאכל ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹלא
מי וׁשֹותה טֹוב", לא הרּבֹות ּדבׁש "אכל מׁשל: העלׁשיןּדר ְְְֳִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

צמח] אֹוכל[מין ׁשהּוא ׁשּנמצא מר; ׁשהּוא ּפי על אף ,ְִִֵֶֶֶַַַָ
הֹואיל ׁשלם, ויעמד ׁשּיבריא ּכדי ּבלבד רפּואה ּדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשֹותה
ּכׁשּיבעל, וכן ּוׁשתּיה. ּבאכילה אּלא לחיֹות לאדם אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹואי

הּזרע את לקּים ּוכדי ּגּופֹו להברֹות ּכדי אּלא יבעל [-לא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
ּבכלההמשכיות] אּלא ׁשּיתאּוה, זמן ּכל ּבֹועל אינֹו ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּדר ּכמֹו זרע ׁשכבת להֹוציא צרי ׁשהּוא ׁשּידע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָעת
הּזרע. את לקּים אֹו ְְֵֵֶֶַַַָהרפאּות,

ׁשּיהיה‚. לּבֹו על ׂשם אם - הרפּואה ּפי על עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָהּמנהיג
ּבנים לֹו וׁשּיהיּו ּבלבד, חזקים ׁשלמים ואבריו ּגּופֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּכל
אּלא טֹובה; ּדר זֹו אין - לצרּכֹו ועמלין מלאכּתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשין
נפׁשֹו ׁשּתהיה ּכדי וחזק, ׁשלם ּגּופֹו ׁשּיהא לּבֹו על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשים

ויׂשּתּכל ׁשּיבין אפׁשר ׁשאי ה', את לדעת [ישכיל]יׁשרה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
לּבֹו על ויׂשים ּכֹואב; מאבריו אחד אֹו חֹולה והּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבחכמֹות,
המהּל נמצא ּביׂשראל. וגדֹול חכם יהיה אּולי ּבן, לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבׁשעה אפּלּו ּתמיד, ה' את עֹובד ּכּלן, ימיו ּכל זֹו ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֻּבדר
ּבּכל, ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני - ׁשּבֹועל ּבׁשעה ואפּלּו ונֹותן, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנֹוׂשא

ׁש עד צרכיו ׁשּימצא ה'.ּכדי את לעבד ׁשלם ּגּופֹו ּיהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּדעּתֹו ׁשּתנּוח ּכדי לדעת יׁשן אם יׁשן, ׁשהּוא ּבׁשעה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואפּלּו
ה' את לעבד יּוכל ולא יחלה, ׁשּלא ּכדי ּגּופֹו וינּוח ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹעליו,
הּוא. ּברּו לּמקֹום עבֹודה ׁשּלֹו ׁשנה נמצאת - חֹולה ְְֲִֵֵֶֶַָָָָוהּוא
לׁשם יהיּו מעׂשי 'וכל ואמרּו: חכמים צּוּו זה ענין ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָועל
ּדעהּו". ּדרכי "ּבכל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר והּוא ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשמים';

   
ה'‡. (עבודת) מּדרכי וׁשלם, ּבריא הּגּוף והוית ְְֲִִִֵֵַַַַָָָהֹואיל

צרי - חֹולה והּוא ידע, אֹו ׁשּיבין אפׁשר אי ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהּוא,
ּולהנהיג הּגּוף, את המאּבדין מּדברים עצמֹו אדם ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָלהרחיק
יאכל לא לעֹולם הן: ואּלּו הּמחלימים; הּמברין ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹעצמֹו
ואל צמא. ּכׁשהּוא אּלא יׁשּתה, ולא רעב; ּכׁשהּוא אּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאדם,
להׁשּתין ׁשּצרי זמן ּכל אּלא אחד, רגע ואפּלּו נקביו, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָיׁשהה

רגליו את להס גדולים]אֹו מּיד.[נקבים יעמד , ְְֲִֵֶַַָָָֹ
.ּכמֹו יפחֹות אּלא ּכרסֹו, ׁשּתתמּלא עד אדם יאכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא

מעט אּלא הּמזֹון, ּבתֹו מים יׁשּתה ולא מּׂשבעתֹו. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹרביע
מה ׁשֹותה ּבמעיו, להתאּכל הּמזֹון ּוכׁשּיתחיל ּביין; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּומזּוג
ואפּלּו מים, לׁשּתֹות ירּבה ולא לׁשּתֹות. צרי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹּׁשהּוא
יפה, יפה עצמֹו ׁשּיבּדק עד יאכל ולא הּמזֹון. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּכׁשּיתאּכל
קדם ׁשּיהּל עד אדם, יאכל לא לנקביו. צרי יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּמא
יתיּגע אֹו מלאכה, יעׂשה אֹו לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל עד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאכילה
ּבּבקר יֹום ּכל וייגע ּגּופֹו יעּנה - ּדבר ׁשל ּכללֹו אחר. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּביגע
נפׁשֹו, ׁשּתתיּׁשב עד מעט ויׁשקט לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹעד
ּכ ואחר טֹוב; זה הרי ׁשּיגע, אחר ּבחּמין רחץ ואם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָואֹוכל.

ואֹוכל. מעט, ְְֵֶַׁשֹוהה
ׂשמאל.‚. על יּטה אֹו ּבמקֹומֹו יׁשב אדם, ּכׁשּיאכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלעֹולם

יטּיל, ולא ּגּופֹו יזעזע ולא ייגע ולא ירּכב ולא יהּל ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹֹֹֹֹולא
אֹו אכילתֹו אחר המטּיל וכל ׁשּבמעיו; הּמזֹון ׁשּיתאּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעד
וקׁשים. רעים חלאים עצמֹו על מביא זה הרי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיגע,

ליׁשן„. לאדם לֹו ּדי ׁשעֹות. ועׂשרים ארּבע והּלילה, ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹהּיֹום
ּכדי הּלילה, ּבסֹוף ויהיּו ׁשעֹות; ׁשמֹונה ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשליׁשן,
ׁשעֹות, ׁשמֹונה הּׁשמׁש ׁשּתעלה עד ׁשנתֹו מּתחּלת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהא

הּׁשמׁש. ׁשּתעלה קדם מּמּטתֹו עֹומד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹונמצא

צּדֹו‰. על אּלא ערּפֹו, על ולא ּפניו, על לא אדם ייׁשן ְְִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹלא
ימין. צד על הּלילה ּובסֹוף ׂשמאל, צד על הּלילה ּבתחּלת -ְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָֹ
ׁשלׁש ּכמֹו אכילה אחר ימּתין אּלא לאכילה, סמּו ייׁשן ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹולא

ּבּיֹום. ייׁשן ולא ׁשעֹות. ארּבע ְְִַַַַָֹאֹו
.Âּותאנים ענבים ּכגֹון מעים, ּבני את המׁשלׁשלין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּדברים

ּומעי ואבּטיחים ואּגסים ּומעי[פנים]ותּותים הּקּׁשּואים ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ
אכילה.[פנים] קדם ּבּתחּלה, אֹותן אדם אֹוכל - ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹמלפפֹונֹות

מּבטן ׁשּיצאּו עד מעט ׁשֹוהה אּלא הּמזֹון, עם יערבם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹולא
מאּמצין ׁשהן ּודברים מזֹונֹו. ואֹוכל ּבני[מקשים]העליֹון, את ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּופריׁשין רּמֹונים ּכגֹון ותּפּוחים[חבושים]מעים, ְְְִִִִִִֵַַ
- אגסים]ּוקרסטמילין ּתכף[מין אֹותן למזֹונֹו,[סמוך]אֹוכל ְְְְִִִֵֵֶַָ

מהן. ירּבה ְְֵֶֶַֹולא
.Êאֹוכל ּכאחד, ּבהמה ּובׂשר עֹוף ּבׂשר לאכל אדם ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּירצה

ּבּתחּלה אֹוכל עֹוף, ּובׂשר ּביצים וכן העֹוף; ּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּבּתחּלה
ּבּתחּלה אֹוכל ּגּסה, ּבהמה ּובׂשר ּדּקה ּבהמה ּבׂשר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּביצים;
הּכבד. ּומאחר הּקל, ּדבר אדם יקּדים לעֹולם - הּדּקה ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָּבׂשר

.Áירּבה ולא הּקרים, מאכלים אֹוכל - החּמה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹּבימֹות
-[תבלינים]ּבתבלין הּגׁשמים ּובימֹות החמץ; את ואֹוכל , ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

החרּדל מן מעט ואֹוכל ּבתבלין, ּומרּבה החּמין, אכלין ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹוכל
החלּתית תבלינים]ּומן ועֹוׂשה[מיני הֹול זֹו, ּדר ועל . ְְְִִִֵֶֶֶַַ

ּומקֹום מקֹום ּבכל - החּמים ּובּמקֹומֹות הּקרים ְְְִִַַַַַָָָָּבּמקֹומֹות
לֹו. ָָּכראּוי

.Ëלאדם וראּוי מאד, עד ּביֹותר רעים ׁשהם מאכלֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹיׁש
הּמלּוחים הּגדֹולים הּדגים ּכגֹון - לעֹולם לאכלן ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹׁשּלא
והּפטרּיֹות והּכמהין היׁשנה, הּמלּוחה והּגבינה ,היׁשנים, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
ׁשּנדף עד ׁשּׁשהה ותבׁשיל מּגּתֹו, ויין הּיׁשן, הּמליח ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוהּבׂשר
לּגּוף, אּלּו הרי ּביֹותר; מר אֹו רע ׁשריחֹו מאכל וכל ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָריחֹו,
ּכמֹו אינם אבל רעים, ׁשהן מאכלֹות ויׁש הּמות. סם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו
אּלא מהן לאכל ׁשּלא לאדם ראּוי לפיכ לרע; ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהראׁשֹונֹות
מהן מזֹונֹו להיֹות עצמֹו ירּגיל ולא הרּבה, ימים ואחר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹמעט
ּוגבינה, ּגדֹולים, ּדגים ּכגֹון - ּתמיד מזֹונֹו עם לאכלן ְְְְְְִִִִִָָָָָאֹו
ּובׂשר ׁשעֹות, ועׂשרים ארּבע ׁשּנחלב אחר ׁשּׁשהה ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוחלב
והּסּפיר והעדׁשים, והּפֹול, ּגדֹולים, ּותיׁשים ּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָׁשורים

קטנית] והחציר[מין והּכרּוב, מּצֹות, ולחם ׂשעֹורים, ולחם ,ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָ
ירק] אלּו[סוג ּכל והּצנֹון; והחרּדל, והּׁשּומים, והּבצלים, ,ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

מעט אּלא מאּלּו לאכל לאדם ראּוי אין הם. רעים ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמאכלים
לא הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּלא אבל הּגׁשמים; ּובימֹות מאד, ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹֹעד
לאכלן, ראּוי אין - ּבלבד והעדׁשים והּפֹול ּכלל. מהם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיאכל
אֹוכלים והּדלּועין, הּגׁשמים. ּבימֹות ולא החּמה ּבימֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָֹֹלא

החּמה. ּבימֹות מעט ְִֵֶַַַָמהן
.Èעֹוף והן: אּלּו; ּכמֹו ואינן רעים, ׁשהן מאכלֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָויׁש

ברווז]הּמים קלּוי[כגון ולחם והּתמרים, הּקטּנים, יֹונה ּובני , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
צרּכּה ּכל אֹותּה ׁשּנּפּו והּסלת ּבׁשמן, ׁשּנּלֹוׁש לחם אֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּבׁשמן

מרסן ריח ּבּה נׁשאר ׁשּלא והּציר[סובין]עד דגים], [רוטב ְְְִִֵֶַַַַָָֹֻ
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נב           
      

דגים]והּמּוריס אּלּו;[שומן מאכילת להרּבֹות ראּוי אין . ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
ּתאותֹו אחר יּמׁש ולא יצרֹו, את וכֹובׁש חכם ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואדם
לרפּואה להם נצר אם אּלא ּכלּום, הּנזּכרים מּכל יאכל ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹולא

ּגּבֹור. זה הרי -ֲִֵֶ

.‡Èירּבה ולא האילנֹות, מּפרֹות עצמֹו אדם ימנע ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹלעֹולם
קדם אבל רטּבים; לֹומר צרי ואין יבׁשין, אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻמהן
החרּובים, וכן ּכחרבֹות. לּגּוף הן הרי צרּכן, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיתּבּׁשלּו
מהן אֹוכלין ואין רעים, החמּוצין הּפרֹות וכל לעֹולם. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָרעים
והּתאנים החּמין. ּובּמקֹומֹות החּמה ּבימֹות מעט ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָאּלא
יבׁשין, ּבין רטּבים ּבין לעֹולם, טֹובים והּׁשקדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֻוהענבים
על אף אכילתן, יתמיד לא אבל צרּכֹו; ּכל מהן אדם ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹואֹוכל

ּפר מּכל טֹובים ׁשהן האילנֹות.ּפי י ְִִִִִֵֶָָָ

.Èׁשּכן וכל לּזקנים, ויפה לּקטּנים רע והּיין, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּדבׁש
ׁשני החּמה, ּבימֹות לאכל אדם וצרי הּגׁשמים. ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבימֹות

הּגׁשמים. ּבימֹות אֹוכל ּׁשהּוא מה ְְִִִֵֵֶַַָׁשליׁשי

.‚Èויהיה ימיו, ּכל רפין מעיו ׁשּיהיּו אדם יׁשּתּדל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָלעֹולם
זמן ׁשּכל - ּברפּואה ּגדֹול ּכלל וזה מעט. לׁשלׁשּול ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָקרֹוב
ירּפה ּובּמה ּבאים. רעים חלאים ּבקׁשי, יצא אֹו נמנע ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהראי

נתאּמצּו אם מעיו, -[נתקשו]אדם ּבחּור היה אם מעט? ְְְִִִֵַַָָָָָָ
ּבּבקר ּבּבקר ּבׁשמן[צמחים]יאכל מתּבלין ׁשלּוקין, מלּוחין ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֻ

דגים]ּובמּוריס ׁשלק[שומן מי יׁשּתה אֹו ּפת; ּבלא ּובמלח, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹ
- זקן היה ואם ּומּוריס. ּומלח ּבׁשמן ּכרּוב, אֹו ּתרדין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשל
ארּבע ּכמֹו ויׁשהה ּבּבקר, חּמין ּבמים מזּוג ּדבׁש ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָֹיׁשּתה
יֹום, אחר יֹום ּכן יעׂשה סעּודתֹו. יאכל ּכ ואחר ְְֲֵֶַַַַַַָָָֹׁשעֹות,
מעיו. ׁשּירּפּו עד ,לכ צר אם ימים ארּבעה אֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁשה

.„Èׁשאדם זמן ּכל הּגּוף: ּבבריאּות אמרּו אחר ּכלל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָועֹוד
ׂשבע ואינֹו הרּבה ויגע כריסו]מתעּמל ממלא ּומעיו[אינו , ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ

אֹוכל ואפּלּו מתחּזק, וכחֹו עליו ּבא חלי אין - ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹרפין
הרעים; ֲִַָָָמאכלֹות

.ÂËמי אֹו מתעּמל, ואינֹו לבטח יֹוׁשב ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָוכל
נקביו בצרכיו]ׁשּמׁשהה אפּלּו[מתאפק - קׁשין ׁשּמעיו מי אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ימיו ּכל הרפּואה, ּפי על עצמֹו וׁשמר טֹובים מאכלֹות ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָאכל
ּגּסה ואכילה ּתׁשׁש. וכחֹו מכאֹובים אדם[רבה]יהיּו ּכל לגּוף ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹ

הּבאים החלאים רב חלאים. לכל עּקר והיא הּמות, סם ְְְֳֳִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכמֹו
ׁשהּוא מּפני אֹו רעים, מאכלים מּפני אּלא אינן האדם, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָעל
הּוא טֹובים. מּמאכלים אפּלּו ּגּסה, אכילה ואֹוכל ּבטנֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָממּלא
מּצרֹות ׁשמר - ּולׁשֹונֹו ּפיו "ׁשמר ּבחכמתֹו: אֹומר ְְְְִִֵֵֵֶָָָֹֹֹֹׁשּׁשלמה
מּלׂשּבע, אֹו רע מאכל מּלאכל ּפיו ׁשֹומר ּכלֹומר, ְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָֹֹנפׁשֹו";

ּבצרכיו. אּלא מּלדּבר ְְְִִֵֶַָָָּולׁשֹונֹו

.ÊËימים מּׁשבעה לּמרחץ אדם ׁשּיּכנס - הרחיצה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּדר
רעב, ּכׁשהּוא ולא לאכילה, סמּו יּכנס ולא ימים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלׁשבעה

להתעּכ הּמזֹון ּכׁשּיתחיל ּגּופֹואּלא ּכל ורֹוחץ ּבמעיו. ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשהּגּוף ּבחּמין ּבלבד וראׁשֹו ּבהן, נכוה הּגּוף ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹּבחּמין
ּבפֹוׁשרין ּכ ואחר ּבפֹוׁשרין, ּגּופֹו ירחץ ּכ ואחר ּבהן. ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹנכוה
ּכלל, ראׁשֹו על יעביר ולא ּבצֹונן; ׁשּירחץ עד הּפֹוׁשרין, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹמן
ולא הּגׁשמים. ּבימֹות ּבצֹונן ירחץ ולא צֹונן. ולא ּפֹוׁשרין ְְְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹֹֹלא
אּלא ּבּמרחץ; יארי ולא ּגּופֹו, ּכל ויפר ׁשּיּזיע עד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹירחץ

ׁשּיּכנס קדם עצמֹו ּובֹודק ויצא. יׁשּתּטף ּגּופֹו, ויפר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכׁשּיּזיע
ּבֹודק וכן לנקביו. צרי יהא ׁשּמא ׁשּיצא, ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּמרחץ,
ּבעילה וקדם אכילה, ואחר אכילה קדם ּתמיד עצמֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאדם
ויתעּמל, ׁשּייגע ואחר ויתעּמל ׁשּייגע וקדם ּבעילה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹואחר

ּוכׁשּיעֹור ׁשּייׁשן, סך]וקדם עׂשרה.[- הּכל ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ

.ÊÈראׁשֹו ויכּסה ּבגדיו ילּבׁש הּמרחץ, מן אדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכׁשּיצא
ואפּלּו[בחדר]ּבּבית קרה; רּוח ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי החיצֹון, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ

ׁשּתתיּׁשב עד ׁשּיצא אחר ויׁשהא להּזהר. צרי החּמה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבימֹות
יׁשן ואם יאכל. ּכ ואחר החמימּות, ותסּור ּגּופֹו וינּוח ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹנפׁשֹו
עד יפה זה הרי - אכילה קדם הּמרחץ מן ּכׁשּיצא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמעט
ואין הּמרחץ, מן ּכׁשּיצא קרים מים אדם יׁשּתה לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמאד.
עצמֹו, למנע יכֹול אינֹו ואם ּבּמרחץ. יׁשּתה ׁשּלא לֹומר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹצרי

הּמים ּבּמרחץיערב ּבׁשמן ס ואם ויׁשּתה. ּבדבׁש אֹו ּביין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
טֹוב. זה הרי ׁשּיׁשּתּטף, אחר הּגׁשמים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָּבימֹות

.ÁÈּדם יּקיז ולא ּתמיד, ּדם להּקיז עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹֹלא
החּמה ּבימֹות לא יּקיז ולא ּביֹותר; לֹו צרי היה אם ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹאּלא
ּתׁשרי. ּבימי ּומעט ניסן ּבימי אּלא הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
ויּכנס ּדם אדם יּקיז ולא ּכלל. יּקיז לא ׁשנה, חמּׁשים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹּומאחר
ׁשּיבֹוא ּבּיֹום ולא ,לּדר ויצא יּקיז ולא אחד; ּביֹום ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלּמרחץ,
ּׁשהּוא מּמה ּפחֹות ההּקזה, ּביֹום ויׁשּתה ויאכל .הּדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמן

יטּיל. ולא יתעּמל ולא ההּקזה, ּביֹום וינּוח ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹֹרגיל;

.ËÈוכל העינים; ּומאֹור וחּייו הּגּוף ּכח היא זרע, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשכבת
הּוא אֹובדים. וחּייו ּכלה וכחֹו ּבלה הּגּוף ּביֹותר, ׁשּתצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזמן
ּודרכי ,חיל לּנׁשים ּתּתן "אל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשאמר
עליו, קֹופצת זקנה - ּבבעילה הּׁשטּוף ּכל מלכין". ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָלמחֹות
ּומּׁשחיֹו, מּפיו נֹודף רע וריח ּכהֹות, ועיניו ּתׁשׁש, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹוכחֹו
זקנֹו ּוׂשער נֹוׁשר, עיניו וריסי עיניו וגּבֹות ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָֹּוׂשער

רֹובה רגליו ּוׂשער והרּבה[מתרבה]וׁשחיֹו נֹופלֹות, וׁשּניו , ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָ
'אחד הרֹופאים: חכמי אמרּו עליו. ּבאין מאּלּו חּוץ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכאבים
,לפיכ הּתׁשמיׁש'. מרב - והאלף חלאים, ּבׁשאר מת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמאלף
ולא ּבטֹובה; להיֹות רצה אם זה, ּבדבר להּזהר האדם ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָָֹצרי
מתקּׁשה והּוא ּביֹותר, וחזק ּבריא ּגּופֹו ּכׁשּימצא אּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹיבעל
והּקּׁשּוי אחר, לדבר עצמֹו ּומּסיח לדעּתֹו, ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהרּבה
הּביצים חּוטי ּוכאּלּו ּולמּטה, מּמתניו ּכבד וימצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשהיה;
ׁשּיבעל. לֹו ּורפּואה לבעל, צרי זה - חם ּובׂשרֹו ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹֹנמׁשכים,
ׁשּיתאּכל אחר אּלא - רעב ולא ׂשבע, והּוא אדם יבעל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלא
ולא ּבעילה. ואחר ּבעילה, קדם נקביו ויבּדק ּבמעיו. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹהּמזֹון
ּבּיֹום ולא הּמרחץ, ּבבית ולא מיּׁשב, ולא מעּמד ְְְְְְְְִֵֶַַָָָֹֹֹֹֻֻיבעל
אֹו לּדר יציאה ּביֹום ולא הּקזה, ּביֹום ולא לּמרחץ, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּיּכנס

לאחריהן. ולא לפניהן לא ,הּדר מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּביאה

.Îלֹו ערב אני - ׁשהֹורינּו אּלּו ּבדרכים עצמֹו הּמנהיג ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּכל
ואינֹו וימּות, הרּבה ׁשּיזקין עד ימיו ּכל חלי לידי ּבא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו
- ימיו ּכל ּבריֹו על ועֹומד ׁשלם ּגּופֹו וׁשּיהיה לרֹופא, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻצרי
רגיל היה אם אֹו ּברּיתֹו, מּתחּלת רע ּגּופֹו היה ּכן אם ְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָאּלא
ּתבֹוא אם אֹו מֹולדּתֹו, מּתחּלת הרעים הּמנהגֹות מן ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָּבמנהג

לעֹולם. ּבּצרת מּכת אֹו ּדבר ֶֶֶַַַַַָָֹמּכת

.‡Îלנהגוכל ראּוי אין ׁשאמרנּו, האּלּו הּטֹובים הּמנהגֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
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מאבריו ׁשאחד מי אֹו החֹולה, אבל הּבריא. אּלא ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהם
אחד לכל יׁש - רּבֹות ׁשנים רע מנהג ׁשּנהג מי אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחֹולה,
ׁשּיתּבאר ּכמֹו חליֹו, ּכפי ּומנהגֹות אחרים ּדרכים מהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואחד

וסת וׁשּנּוי הרפּואֹות; קבוע]ּבספרי הרגל חלי.[- ּתחּלת , ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ

.Î,החֹולה ואחד הּבריא אחד - רֹופא ּבֹו ׁשאין מקֹום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל
ׁשּכל זה; ּבפרק ׁשאמרנּו הּדברים מּכל לזּוז לֹו ראּוי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאין

מביא. הּוא טֹובה לאחרית מהם, ְֲִִֵֵֶֶַָָאחד

.‚Îחכמים ּתלמיד אין האּלּו, ּדברים עׂשרה ּבּה ׁשאין עיר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכל
ואּמן רֹופא, הן: ואּלּו ּבתֹוכּה; לדּור דם]רּׁשאי מקיז ּובית[- , ְְְֵֵֵֵַַָָָֻ

ּובית מעין, אֹו נהר ּכמֹו מצּויין ּומים הּכּסא, ּובית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמרחץ,
ולבלר ּתינֹוקֹות, ּומלּמד ּדין[סופר]הּכנסת, ּובית צדקה, וגּבאי , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

וחֹובׁשין הסוהר]מּכין לבית הפושעים .[האוסרים ְְִִַ

   
ּבהן‡. מבּדל והּוא ּובדעֹותיו, ּבחכמתֹו נּכר ׁשהחכם ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּכׁשם

ּבמאכלֹו ּבמעׂשיו, נּכר ׁשּיהיה צרי ּכ - העם ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָמּׁשאר
ּובהּלּוכֹו ּובדּבּורֹו צרכיו ּובעׂשּית ּובבעילתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּובמׁשקהּו

ּדבריו ּובכלּכּול עניניו]ּובמלּבּוׁשֹו הנהלת ּובמּׂשאֹו[- ְְְְְְִַַָָָ
ּביֹותר. ּומתּקנים נאים האּלּו, הּמעׂשים ּכל ויהיּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻּובמּתנֹו;

ּגרּגרן יהיה לא חכמים ּתלמיד וסובא]ּכיצד? אּלא[זולל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
אכילה מּמּנּו יאכל ולא ּגּופֹו, להברֹות הראּוי מאכל ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹאֹוכל
ׁשּמתמּלאין ּכאּלּו ּבטנֹו, למּלאת רֹודף יהא ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּגּסה.
ּבּקּבלה: מפרׁש ועליהם ּכרסן; ׁשּתפּוח עד ּומׁשקה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמּמאכל

חכמים: אמרּו - חּגיכם" ּפרׁש ּפניכם, על ּפרׁש 'אּלּו"וזריתי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
והן ּכחּגים'. ימיהם ּכל ועֹוׂשין וׁשֹותין, ׁשאֹוכלין אדם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבני
מאכל הּוא וזה נמּות". מחר ּכי וׁשתה, "אכֹול ְְְֲִִֶַַָָָָָָֹהאֹומרים:
ּכל "ּכי ואמר: הּכתּוב ׁשּגּנה הם אּלּו, וׁשלחנֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהרׁשעים;
אינֹו החכם אבל מקֹום". ּבלי צֹואה, קיא מלאּו ְְְֲִִֵֶָָָָָָָֻׁשלחנֹות
חּייו ּכדי מּמּנּו ואֹוכל ׁשנים, אֹו אחד ּתבׁשיל אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹוכל

"צּדיק ׁשלמה: ׁשאמר הּוא נפׁשֹו".ודּיֹו; לׂשבע אכל - ְְְְִֵֶַַַַַָֹֹֹֹ

.אּלא יאכלּנּו לא לֹו, הראּוי זה מעט אֹוכל ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכׁשהחכם
לפי אּלא ּבּׁשּוק ולא ּבחנּות יאכל ולא ׁשלחנֹו. על ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֻּבביתֹו
אצל יאכל ולא הּברּיֹות; ּבפני יתּגּנה ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹצר
צֹואה. קיא הּמלאים הּׁשלחנֹות אֹותן על ולא הארץ, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻעּמי
ולא החכמים. עם ואפּלּו מקֹום, ּבכל סעּודֹותיו ירּבה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא
לאכל לֹו ראּוי ואין הרּבה. קּבּוץ ּבהן ׁשּיׁש ּבסעּודֹות ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיאכל
ונּׂשּואין ארּוסין סעּודת ּכגֹון ּבלבד, מצוה ׁשל ּבסעּודה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
חכמים. ּתלמיד ּבת ׁשּנׂשא חכמים ּתלמיד ׁשּיהיה והּוא -ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
מּסעּודה מעֹולם אכלּו לא הראׁשֹונים והחסידים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹוהּצּדיקים

ׁשּלהם. ֵֶֶֶָָׁשאינּה
לׁשרֹות‚. ּכדי אּלא ׁשֹותה אינֹו יין, ׁשֹותה [לרכך]ּכׁשחכם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּבמעיו היטב]אכילה זה[ויתעכל הרי הּמׁשּתּכר, וכל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הארץ, עּמי ּבפני מׁשּתּכר ואם חכמתֹו; ּומפסיד ּומגּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻחֹוטא
מעט, ואפּלּו ּבּצהרים לׁשּתֹות ואסּור הּׁשם. את חּלל זה ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהרי
האכילה ׁשּבכלל ׁשהּׁשתּיה האכילה, ּבכלל היה אם ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלא

הּמזֹון. ׁשּלאחר מּיין אּלא נזהרין ואין מׁשּכרת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאינּה
לֹו„. ראּוי ּתמיד, לֹו מּתרת אדם ׁשל ׁשאׁשּתֹו ּפי על ְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻאף

אצל מצּוי יהא ולא ּבקדּׁשה; עצמֹו ׁשּינהיג חכמים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻלתלמיד

ּבֹו יׁש אם ׁשּבת, ללילי ׁשּבת מּלילי אּלא ּכתרנגֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאׁשּתֹו
עּמּה מסּפר ּוכׁשהּוא ּבתחּלת[משמש]ּכח. לא יסּפר לא , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹ

ּכׁשהּוא הּלילה ּבסֹוף ולא מלא, ּובטנֹו ׂשבע ּכׁשהּוא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּלילה
ולא ׁשּבמעיו. הּמזֹון ּכׁשּיתאּכל הּלילה, ּבאמצע אּלא - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹרעב
ואפּלּו הבאי, ּבדברי ּפיו את ינּבל ולא ּביֹותר, ראׁשֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹיקל
מה לאדם "מּגיד ּבּקּבלה: אֹומר הּוא הרי לבינּה; ְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבינֹו
איׁש ׁשּבין קּלה ׂשיחה 'אפּלּו חכמים: אמרּו - ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָּׂשחֹו"
לא ׁשניהם יהיּו ולא הּדין'. את עליה לּתן עתיד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאׁשּתֹו,

ולאׁשּכֹורים מהן. אחד ולא עצּבנים; ולא עצלנים, ולא , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ
אּלא - רֹוצה אינּה והיא אֹותּה, יאנס ולא יׁשנה; ְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹּתהיה
מעט, עּמּה ויׂשחק מעט יסּפר ּובׂשמחתם. ׁשניהם, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּברצֹון
מּיד. ויפרׁש ּבעּזּות, ולא ּבבּוׁשה ויבעל נפׁשֹו; ׁשּתתיּׁשב ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹּכדי

עצמֹו,‰. וטהר נפׁשֹו, ׁשּקּדׁש ּדי לא - זה מנהג הּנֹוהג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכל
נאים ּבנים הוין - ּבנים לֹו היּו ׁשאם אּלא ּדעֹותיו; ְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹותּקן
ּבמנהגֹות הּנֹוהג וכל ולחסידּות. לחכמה ראּויין ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָּוביׁשנים,
העם. אֹותם ּכמֹו ּבנים לֹו הוין - ּבחׁש ההֹולכים העם ְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹׁשאר

.Â,יתּבּזּו לא ּבעצמן: חכמים ּתלמידי נֹוהגים ּגדֹולה ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹצניעּות
הּכּסא, לבית ׁשּיּכנס ּבׁשעה ואפּלּו ּגּופן. ולא ראׁשן יגּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹולא

ול צנּוע, ּבימין.יהא יקּנח ולא ׁשּיׁשב, עד ּבגדיו יגּלה א ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּמערה, מן לפנים ּבחדר חדר ויּכנס אדם, מּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָויתרחק
יׁשמע ׁשּלא ּכדי ירחיק ּגדר, אחֹורי נפנה ואם ׁשם. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹונפנה
ׁשּלא ּכדי ירחיק ּבבקעה, נפנה ואם נתעּטׁש. אם קֹולֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹחברֹו
לצר אפּלּו נפנה, ּכׁשהּוא ידּבר ולא ּפרּועֹו. חברֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹֹיראה
נֹוהג ּכ ּבּיֹום, הּכּסא ּבבית צניעּות ׁשּנֹוהג ּוכדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּגדֹול.
וערבית ׁשחרית להּפנֹות עצמֹו אדם ילּמד ּולעֹולם ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָּבּלילה.

יתרחק ׁשּלא ּכדי אנשים]ּבלבד, ממקום להרחיק .[יזדקק ְְְִִֵֵֶַַֹ

.Êּדּבּורֹו ּבׁשעת וצֹווח צֹועק יהא לא - חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹּתלמיד
ּבנחת ּדּבּורֹו אּלא ּביֹותר, קֹולֹו יגּביּה ולא ּוכחּיֹות; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹּכבהמֹות
יתרחק ׁשּלא יּזהר ּבנחת, ּוכׁשּידּבר הּברּיֹות. ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעם

השניה] ּומקּדים[לקיצוניות הרּוח. ּגּסי ּכדברי ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד
ּכל את ודן הימּנּו. נֹוחה רּוחן ׁשּתהא ּכדי אדם, ּכל ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָלׁשלֹום
ּבגנּותֹו מסּפר ואינֹו חברֹו, ּבׁשבח מסּפר - זכּות לכף ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהאדם
ׁשּדבריו מקֹום רֹואה אם ׁשלֹום. ורֹודף ׁשלֹום, אֹוהב ְְְִֵֵֶֶָָָָָָּכלל.
לא ּכיצד? ׁשֹותק. לאו, ואם אֹומר; ונׁשמעים, ְְְִִִִִֵֵֵַָָֹמֹועילים

נדרֹו על לֹו יׁשאל ולא ּכעסֹו, ּבׁשעת חברֹו את [אלירּצה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
להתירו פתח וינּוח;]יחפש ּדעּתֹו ׁשּתתקרר עד ׁשּנדר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשעה

עד ּבהּול ׁשהּוא מּפני לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ּבׁשעה ינחמּנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻולא
ּבׁשעת לחברֹו יראה ולא ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּיּקבר.

יׁשּנה[כשלונו]קלקלתֹו ולא מּמּנּו. עיניו יעלים אּלא , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
וכּיֹוצא ׁשלֹום ּבדברי אּלא יגרע ולא יֹוסיף ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּבדּבּורֹו,
ּבגמילּות אֹו ּבאמת אּלא מדּבר אינֹו - ּדבר ׁשל ּכללֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן.
אּׁשה עם יסּפר ולא ּבהן. וכּיֹוצא חכמה, ּבדברי אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחסדים,

ּבּתֹו. אֹו אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו היא אפּלּו ְֲֲִִִִַּבּׁשּוק,
.Áּכענין נטּוי, וגרֹון זקּופה ּבקֹומה חכמים ּתלמיד יהּל ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹלא

ולא עינים"; ּומׂשּקרֹות ּגרֹון, נטּויֹות "וּתלכנה ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּכענין הרּוח, וגּסי הּנׁשים ּכמֹו ּבנחת ּגּודל ּבצד עקב ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָיהּל
ולא ּתעּכסנה". ּוברגליהם ּתלכנה, וטפֹוף הלֹו" ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
קֹומתֹו יכּפף ולא ּבׁשּגעֹון. וינהג הרּבים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹירּוץ
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נג            
      

מאבריו ׁשאחד מי אֹו החֹולה, אבל הּבריא. אּלא ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהם
אחד לכל יׁש - רּבֹות ׁשנים רע מנהג ׁשּנהג מי אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחֹולה,
ׁשּיתּבאר ּכמֹו חליֹו, ּכפי ּומנהגֹות אחרים ּדרכים מהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואחד

וסת וׁשּנּוי הרפּואֹות; קבוע]ּבספרי הרגל חלי.[- ּתחּלת , ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ

.Î,החֹולה ואחד הּבריא אחד - רֹופא ּבֹו ׁשאין מקֹום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל
ׁשּכל זה; ּבפרק ׁשאמרנּו הּדברים מּכל לזּוז לֹו ראּוי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאין

מביא. הּוא טֹובה לאחרית מהם, ְֲִִֵֵֶֶַָָאחד

.‚Îחכמים ּתלמיד אין האּלּו, ּדברים עׂשרה ּבּה ׁשאין עיר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכל
ואּמן רֹופא, הן: ואּלּו ּבתֹוכּה; לדּור דם]רּׁשאי מקיז ּובית[- , ְְְֵֵֵֵַַָָָֻ

ּובית מעין, אֹו נהר ּכמֹו מצּויין ּומים הּכּסא, ּובית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמרחץ,
ולבלר ּתינֹוקֹות, ּומלּמד ּדין[סופר]הּכנסת, ּובית צדקה, וגּבאי , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

וחֹובׁשין הסוהר]מּכין לבית הפושעים .[האוסרים ְְִִַ

   
ּבהן‡. מבּדל והּוא ּובדעֹותיו, ּבחכמתֹו נּכר ׁשהחכם ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּכׁשם

ּבמאכלֹו ּבמעׂשיו, נּכר ׁשּיהיה צרי ּכ - העם ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָמּׁשאר
ּובהּלּוכֹו ּובדּבּורֹו צרכיו ּובעׂשּית ּובבעילתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּובמׁשקהּו

ּדבריו ּובכלּכּול עניניו]ּובמלּבּוׁשֹו הנהלת ּובמּׂשאֹו[- ְְְְְְִַַָָָ
ּביֹותר. ּומתּקנים נאים האּלּו, הּמעׂשים ּכל ויהיּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻּובמּתנֹו;

ּגרּגרן יהיה לא חכמים ּתלמיד וסובא]ּכיצד? אּלא[זולל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
אכילה מּמּנּו יאכל ולא ּגּופֹו, להברֹות הראּוי מאכל ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹאֹוכל
ׁשּמתמּלאין ּכאּלּו ּבטנֹו, למּלאת רֹודף יהא ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּגּסה.
ּבּקּבלה: מפרׁש ועליהם ּכרסן; ׁשּתפּוח עד ּומׁשקה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמּמאכל

חכמים: אמרּו - חּגיכם" ּפרׁש ּפניכם, על ּפרׁש 'אּלּו"וזריתי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
והן ּכחּגים'. ימיהם ּכל ועֹוׂשין וׁשֹותין, ׁשאֹוכלין אדם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבני
מאכל הּוא וזה נמּות". מחר ּכי וׁשתה, "אכֹול ְְְֲִִֶַַָָָָָָֹהאֹומרים:
ּכל "ּכי ואמר: הּכתּוב ׁשּגּנה הם אּלּו, וׁשלחנֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהרׁשעים;
אינֹו החכם אבל מקֹום". ּבלי צֹואה, קיא מלאּו ְְְֲִִֵֶָָָָָָָֻׁשלחנֹות
חּייו ּכדי מּמּנּו ואֹוכל ׁשנים, אֹו אחד ּתבׁשיל אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹוכל

"צּדיק ׁשלמה: ׁשאמר הּוא נפׁשֹו".ודּיֹו; לׂשבע אכל - ְְְְִֵֶַַַַַָֹֹֹֹ

.אּלא יאכלּנּו לא לֹו, הראּוי זה מעט אֹוכל ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכׁשהחכם
לפי אּלא ּבּׁשּוק ולא ּבחנּות יאכל ולא ׁשלחנֹו. על ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֻּבביתֹו
אצל יאכל ולא הּברּיֹות; ּבפני יתּגּנה ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹצר
צֹואה. קיא הּמלאים הּׁשלחנֹות אֹותן על ולא הארץ, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻעּמי
ולא החכמים. עם ואפּלּו מקֹום, ּבכל סעּודֹותיו ירּבה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא
לאכל לֹו ראּוי ואין הרּבה. קּבּוץ ּבהן ׁשּיׁש ּבסעּודֹות ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיאכל
ונּׂשּואין ארּוסין סעּודת ּכגֹון ּבלבד, מצוה ׁשל ּבסעּודה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
חכמים. ּתלמיד ּבת ׁשּנׂשא חכמים ּתלמיד ׁשּיהיה והּוא -ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
מּסעּודה מעֹולם אכלּו לא הראׁשֹונים והחסידים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹוהּצּדיקים

ׁשּלהם. ֵֶֶֶָָׁשאינּה
לׁשרֹות‚. ּכדי אּלא ׁשֹותה אינֹו יין, ׁשֹותה [לרכך]ּכׁשחכם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּבמעיו היטב]אכילה זה[ויתעכל הרי הּמׁשּתּכר, וכל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הארץ, עּמי ּבפני מׁשּתּכר ואם חכמתֹו; ּומפסיד ּומגּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻחֹוטא
מעט, ואפּלּו ּבּצהרים לׁשּתֹות ואסּור הּׁשם. את חּלל זה ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהרי
האכילה ׁשּבכלל ׁשהּׁשתּיה האכילה, ּבכלל היה אם ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלא

הּמזֹון. ׁשּלאחר מּיין אּלא נזהרין ואין מׁשּכרת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאינּה
לֹו„. ראּוי ּתמיד, לֹו מּתרת אדם ׁשל ׁשאׁשּתֹו ּפי על ְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻאף

אצל מצּוי יהא ולא ּבקדּׁשה; עצמֹו ׁשּינהיג חכמים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻלתלמיד

ּבֹו יׁש אם ׁשּבת, ללילי ׁשּבת מּלילי אּלא ּכתרנגֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאׁשּתֹו
עּמּה מסּפר ּוכׁשהּוא ּבתחּלת[משמש]ּכח. לא יסּפר לא , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹ

ּכׁשהּוא הּלילה ּבסֹוף ולא מלא, ּובטנֹו ׂשבע ּכׁשהּוא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּלילה
ולא ׁשּבמעיו. הּמזֹון ּכׁשּיתאּכל הּלילה, ּבאמצע אּלא - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹרעב
ואפּלּו הבאי, ּבדברי ּפיו את ינּבל ולא ּביֹותר, ראׁשֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹיקל
מה לאדם "מּגיד ּבּקּבלה: אֹומר הּוא הרי לבינּה; ְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבינֹו
איׁש ׁשּבין קּלה ׂשיחה 'אפּלּו חכמים: אמרּו - ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָּׂשחֹו"
לא ׁשניהם יהיּו ולא הּדין'. את עליה לּתן עתיד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאׁשּתֹו,

ולאׁשּכֹורים מהן. אחד ולא עצּבנים; ולא עצלנים, ולא , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ
אּלא - רֹוצה אינּה והיא אֹותּה, יאנס ולא יׁשנה; ְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹּתהיה
מעט, עּמּה ויׂשחק מעט יסּפר ּובׂשמחתם. ׁשניהם, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּברצֹון
מּיד. ויפרׁש ּבעּזּות, ולא ּבבּוׁשה ויבעל נפׁשֹו; ׁשּתתיּׁשב ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹּכדי

עצמֹו,‰. וטהר נפׁשֹו, ׁשּקּדׁש ּדי לא - זה מנהג הּנֹוהג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכל
נאים ּבנים הוין - ּבנים לֹו היּו ׁשאם אּלא ּדעֹותיו; ְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹותּקן
ּבמנהגֹות הּנֹוהג וכל ולחסידּות. לחכמה ראּויין ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָּוביׁשנים,
העם. אֹותם ּכמֹו ּבנים לֹו הוין - ּבחׁש ההֹולכים העם ְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹׁשאר

.Â,יתּבּזּו לא ּבעצמן: חכמים ּתלמידי נֹוהגים ּגדֹולה ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹצניעּות
הּכּסא, לבית ׁשּיּכנס ּבׁשעה ואפּלּו ּגּופן. ולא ראׁשן יגּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹולא

ול צנּוע, ּבימין.יהא יקּנח ולא ׁשּיׁשב, עד ּבגדיו יגּלה א ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּמערה, מן לפנים ּבחדר חדר ויּכנס אדם, מּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָויתרחק
יׁשמע ׁשּלא ּכדי ירחיק ּגדר, אחֹורי נפנה ואם ׁשם. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹונפנה
ׁשּלא ּכדי ירחיק ּבבקעה, נפנה ואם נתעּטׁש. אם קֹולֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹחברֹו
לצר אפּלּו נפנה, ּכׁשהּוא ידּבר ולא ּפרּועֹו. חברֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹֹיראה
נֹוהג ּכ ּבּיֹום, הּכּסא ּבבית צניעּות ׁשּנֹוהג ּוכדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּגדֹול.
וערבית ׁשחרית להּפנֹות עצמֹו אדם ילּמד ּולעֹולם ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָּבּלילה.

יתרחק ׁשּלא ּכדי אנשים]ּבלבד, ממקום להרחיק .[יזדקק ְְְִִֵֵֶַַֹ

.Êּדּבּורֹו ּבׁשעת וצֹווח צֹועק יהא לא - חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹּתלמיד
ּבנחת ּדּבּורֹו אּלא ּביֹותר, קֹולֹו יגּביּה ולא ּוכחּיֹות; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹּכבהמֹות
יתרחק ׁשּלא יּזהר ּבנחת, ּוכׁשּידּבר הּברּיֹות. ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעם

השניה] ּומקּדים[לקיצוניות הרּוח. ּגּסי ּכדברי ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד
ּכל את ודן הימּנּו. נֹוחה רּוחן ׁשּתהא ּכדי אדם, ּכל ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָלׁשלֹום
ּבגנּותֹו מסּפר ואינֹו חברֹו, ּבׁשבח מסּפר - זכּות לכף ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהאדם
ׁשּדבריו מקֹום רֹואה אם ׁשלֹום. ורֹודף ׁשלֹום, אֹוהב ְְְִֵֵֶֶָָָָָָּכלל.
לא ּכיצד? ׁשֹותק. לאו, ואם אֹומר; ונׁשמעים, ְְְִִִִִֵֵֵַָָֹמֹועילים

נדרֹו על לֹו יׁשאל ולא ּכעסֹו, ּבׁשעת חברֹו את [אלירּצה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
להתירו פתח וינּוח;]יחפש ּדעּתֹו ׁשּתתקרר עד ׁשּנדר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשעה

עד ּבהּול ׁשהּוא מּפני לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ּבׁשעה ינחמּנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻולא
ּבׁשעת לחברֹו יראה ולא ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּיּקבר.

יׁשּנה[כשלונו]קלקלתֹו ולא מּמּנּו. עיניו יעלים אּלא , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
וכּיֹוצא ׁשלֹום ּבדברי אּלא יגרע ולא יֹוסיף ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּבדּבּורֹו,
ּבגמילּות אֹו ּבאמת אּלא מדּבר אינֹו - ּדבר ׁשל ּכללֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן.
אּׁשה עם יסּפר ולא ּבהן. וכּיֹוצא חכמה, ּבדברי אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחסדים,

ּבּתֹו. אֹו אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו היא אפּלּו ְֲֲִִִִַּבּׁשּוק,
.Áּכענין נטּוי, וגרֹון זקּופה ּבקֹומה חכמים ּתלמיד יהּל ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹלא

ולא עינים"; ּומׂשּקרֹות ּגרֹון, נטּויֹות "וּתלכנה ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּכענין הרּוח, וגּסי הּנׁשים ּכמֹו ּבנחת ּגּודל ּבצד עקב ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָיהּל
ולא ּתעּכסנה". ּוברגליהם ּתלכנה, וטפֹוף הלֹו" ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
קֹומתֹו יכּפף ולא ּבׁשּגעֹון. וינהג הרּבים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹירּוץ
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נד           
      

חטֹורת עֹומד[גבנת]ּכבעלי ׁשהּוא ּכמֹו למּטה מסּתּכל אּלא ; ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּגם ּבעסקיו. טרּוד ׁשהּוא ּכאדם ּבׁשוה ּומהּל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּתפּלה,
ׁשֹוטה אֹו הּוא, ּדעה ּבעל חכם אם נּכר, אדם ׁשל ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבמהלכֹו
,הל ּכׁשהּסכל ּבּדר "וגם ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹוסכל;
עצמֹו על לּכל מֹודיע - הּוא" סכל לּכל, ואמר חסר; ְְִִֵַַַַַַָָָָֹֹלּבֹו

סכל. ֶָָׁשהּוא

.Ëלֹו ואסּור נקי; נאה מלּבּוׁש חכמים, ּתלמיד ְְְְֲִִִֶַַַָָָָמלּבּוׁש
לא ילּבׁש ולא ּבּה. וכּיֹוצא ׁשמנּונית אֹו ּכתם ּבבגדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּיּמצא
מסּתּכלין ׁשהּכל וארּגמן זהב ּבגדי ּכגֹון מלכים, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמלּבּוׁש
אּלא - לֹובׁשיו את מבּזה ׁשהּוא ענּיים, מלּבּוׁש ולא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹּבהן,
מּדיו מּתחת נראה ּבׂשרֹו יהא ולא נאים. ּבינֹונּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבגדים

הּקּלים[בגדיו] הּפׁשּתן ּבגדי ּכמֹו שקופים], ּביֹותר[דקים ְְְְִִִֵֵַַַָ
ּכמֹו הארץ, על סחּובין ּבגדיו יהיּו ולא ּבמצרים. ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשעֹוׂשים

ׁשּלֹו יד ּובית עקבֹו; עד אּלא הרּוח, ּגּסי עד[השרוול]ּבגדי , ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכגּסי ׁשּנראה מּפני טּליתֹו, יׁשלׁשל ולא אצּבעֹותיו. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹראׁשי
ינעל ולא להחליף. לֹו אין אם ּבלבד, ּבׁשּבת אּלא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹהרּוח,
החּמה; ּבימֹות טלאי, ּגּבי על טלאי ּכבגד מטּלאים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻמנעלים

הּגׁשמים, ּבימֹות ּתלמידאבל יצא לא עני. היה אם מּתר ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻ
יׂשים ולא מבּׂשמים; ּבבגדים ולא לּׁשּוק, מבּׂשם ְְְְְֲִִִִִַָָָָָֹֹֻֻחכמים
את להעביר ּכדי ּבבׂשם ּבׂשרֹו מׁשח אם אבל ּבׂשערֹו. ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבׂשם
לֹו היה אם אּלא ּבּלילה, יחידי יצא לא וכן מּתר. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻהּזהמה,

החׁשד. מּפני אּלּו, ּכל לתלמּודֹו. ּבֹו לצאת קבּוע ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָזמן

.Èוזן וׁשֹותה אֹוכל ּבמׁשּפט, ּדבריו מכלּכל חכמים, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּתלמיד
עצמֹו על יטריח ולא והצלחתֹו, ממֹונֹו ּכפי ּביתֹו אנׁשי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹאת

מּדי מרובות]יֹותר ׁשּלא[בהוצאות ארץ, ּבדרכי חכמים צּוּו . ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
לתאבֹון אּלא ּבׂשר אדם לפעמים]יאכל בלבד, לטעימה -], ְֵֶַָָָָָָֹ

לאכלֹו לּבריא לֹו ּדי ּבׂשר". לאכל נפׁש תאּוה "ּכי ְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבׂשר לאכל ּכדי עׁשיר היה ואם ׁשּבת; לערב ׁשּבת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמערב
אדם יאכל 'לעֹולם ואמרּו: חכמים צּוּו אֹוכל. יֹום, ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹּבכל
ויכּבד לֹו, ּכראּוי וילּבׁש ממֹונֹו, לפי לֹו הראּוי מן ְְְִִִִֵַַָָָָָָּפחֹות

לֹו'. הראּוי מן יתר ּובניו ְִִֵָָָָָאׁשּתֹו

.‡Èּדעה ּבעלי שכל]ּדר מלאכה[- אדם לֹו ׁשּיקּבע , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבית יקנה ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותֹו ּכהמפרנסת ואחר ּדירה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

נטע אׁשר ּבית... ּבנה אׁשר האיׁש "מי ׁשּנאמר: - אּׁשה ֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָיּׂשא
הּטּפׁשין, אבל אּׁשה". ארׂש אׁשר חּללֹו... ולא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹּכרם,
ּבית, יקנה ידֹו ּתמצא אם ּכ ואחר אּׁשה, לּׂשא ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָמתחילין
מן יתּפרנס אֹו אּמנּות לבּקׁש יחזר ימיו ּבסֹוף ּכ ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֻואחר
ּבית תארׂש... "אּׁשה ּבּקללֹות: אֹומר הּוא וכן ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָהּצדקה;
ּכדי הפּוכין, מעׂשי יהיּו ּכלֹומר: - ּתּטע" ּכרם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַּתבנה...
ּדוד "ויהי - אֹומר? הּוא מה ּובּברכה .ּדרכי ּתצליח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא

עּמֹו". וה' מׂשּכיל, ּדרכיו ְְְִִַַָָָלכל
.Èויטריח נכסיו, ּכל להקּדיׁש אֹו להפקיר לאדם ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָואסּור

ּבית, ימּכר ולא ּבית; ויקנה ׂשדה, ימּכר ולא הּברּיֹות. ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹעל
מֹוכר אבל ּביתֹו; ּבדמי סחֹורה יעׂשה אֹו מּטלטלין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָויקנה
מגּמתֹו יׂשים ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשדה. וקֹונה מּטלטלין, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
להנֹות אֹו ׁשעה לפי מעט להתנאֹות לא - נכסיו ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהצליח

הרּבה. ויפסיד ְְְְִֵַַַמעט,

.‚È:ּובאמּונה ּבאמת חכמים, ּתלמידי ׁשל ּומּתנן ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּׂשאן
עצמֹו על מדקּדק 'הן', הן ועל 'לאו' לאו על ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָאֹומר
ידקּדק ולא מהן, ּכׁשּיּקח לאחרים ּומוּתר ונֹותן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבחׁשּבֹון,

ערב לא נעׂשה ואינֹו לאלּתר, הּמקח ּדמי ונֹותן [עלעליהן; ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
קּבלןהלוואה] קבלן']ולא ּבהרׁשאה['ערב יבא ולא [ישמש, ְְְְְַַָָָָֹֹֹ

חובו] לגבות ממלווה מּקחמורשה ּבדברי עצמֹו מחּיב .ְְְְִִֵֵַַָ
ּבדּבּורֹו ׁשּיעמד ּכדי ּתֹורה, אֹותֹו חּיבה ׁשּלא ּבמקֹום ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹּוממּכר
ּומֹוחל להן מארי ּבּדין, אחרים לֹו נתחּיבּו ואם יׁשּנהּו. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹולא
יצר ולא חברֹו, אּמנּות לתֹו ירד ולא וחֹונן. ּומלוה, ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻלהן;
הּנרּדפין, מן יהיה - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּבחּייו. לעֹולם ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָלאדם
ואדם העֹולבין. מן ולא הּנעלבין, מן הרֹודפין; מן ְְְְְֱִִִִִִֶַָָָָָֹֹולא
הּכתּוב עליו ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּמעׂשים ּכל עֹוׂשה ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
אתּפאר". ּב אׁשר יׂשראל, אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹומר:

ה'תש"ע אייר כ' שלישי יום

   
ּובמעׂשיו‡. ּבדעֹותיו נמׁש להיֹות - אדם ׁשל ּברּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּדר

צרי ,לפיכ מדינתֹו. אנׁשי ּבמנהג ונֹוהג וחבריו, רעיו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָאחר
ּכדי ּתמיד, החכמים אצל וליׁשב לּצּדיקים להתחּבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָאדם
,ּבחׁש ההֹולכים הרׁשעים מן ויתרחק מּמעׂשיהם; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּילמד
את הֹול" אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא מּמעׂשיהם. ילמד ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹּכדי
האיׁש "אׁשרי ואֹומר: ירֹוע". כסילים, ורעה יחּכם; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹחכמים,
אנׁשיה ואין רעים, ׁשּמנהגֹותיה ּבּמדינה היה אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָוגֹו'".
צּדיקים, ׁשאנׁשיו למקֹום יל - יׁשרה ּבדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהֹולכים
יֹודעם ׁשהּוא הּמדינֹות ּכל היּו ואם טֹובים. ּבדר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָונֹוהגים
אֹו זה, זמּננּו ּכמֹו טֹובה, לא ּבדר נֹוהגים ׁשמּועתן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹוׁשֹומע
הּגיסֹות מּפני טֹובים, ׁשּמנהגֹותיה למדינה ליל יכֹול ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאינֹו
"יׁשב ׁשּנאמר: ּכענין יחידי, לבּדֹו יׁשב - החלי מּפני ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאֹו
אֹותֹו מּניחים ׁשאין וחּטאים, רעים היּו ואם ויּדם". ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹּבדד
ּבמנהגם ונֹוהג עּמהם נתערב ּכן אם אּלא ּבּמדינה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָליׁשב

ולחוחים לּמערֹות יצא - קוצים]הרע ואל[מקום ולּמדּברֹות, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ
בּמדּבר יּתנני "מי ׁשּנאמר: ּכענין חּטאים, ּבדר עצמֹו ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָינהיג

ארחים". ְְִֹמלֹון

.עׂש מּמעׂשיהם,מצות ללמד ּכדי ּבחכמים, להּדּבק ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
ּבּׁשכינה?! להּדּבק לאדם אפׁשר וכי תדּבק"; "ּובֹו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבחכמים 'הּדּבק זֹו: מצוה ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא
ּתלמיד ּבת ׁשּיּׂשא להׁשּתּדל אדם צרי ,לפיכ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָותלמידיהם'.
עם ולׁשּתֹות ולאכל חכמים, לתלמיד ּבּתֹו ויּׂשיא ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶַַָָֹחכמים,

ּפרקמטיא ולעׂשֹות חכמים, לתלמידי[עסקים]ּתלמידי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָ
בממונם]חכמים -]- חּבּור מיני ּבכל להן ּולהתחּבר , ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ

'והוי ואמרּו: חכמים צּוּו וכן ּבֹו". "ּולדבקה ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:
ּדבריהם'. את ּבצמא וׁשֹותה רגליהם, ּבעפר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמתאּבק

מּיׂשראל‚. ואחד אחד ּכל את לאהב אדם ּכל על ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמצוה
ׁשּיסּפר צרי ,לפיכ ."ּכמֹו לרע "ואהבּת ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכגּופֹו,
עצמֹו ממֹון על חס ׁשהּוא ּכמֹו ממֹונֹו, על ולחּוס ְְְְְִֶַַַָָָָּבׁשבחֹו
חלק לֹו אין חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד עצמֹו; ּבכבֹוד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַורֹוצה
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מצוֹות„. ׁשּתי הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת ונכנס ׁשּבא הּגר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאהבת
ּגר, ׁשהּוא מּפני ואחת רעים, ּבכלל ׁשהּוא מּפני אחת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַעׂשה:
ּכמֹו הּגר אהבת על צּוה הּגר". את "ואהבּתם אמרה: ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָוהּתֹורה
;"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: ׁשמֹו, אהבת על ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּצּוה

ּגר". "ואהב ׁשּנאמר: ּגרים, אֹוהב הּוא ּברּו ְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּקדֹוׁש
תעׂשה,‰. ּבלא עֹובר - ּבלּבֹו מּיׂשראל אחד הּׂשֹונא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכל

לאו על לֹוקין ואין ;"ּבלבב אחי את תׂשנא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׂשנאה על אּלא ּתֹורה, הזהירה ולא מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה,
על אף - חברֹו את והמחרף חברֹו, את הּמּכה אבל ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּלב;

תׂשנא". "לא מּׁשּום עֹובר אינֹו רּׁשאי, ׁשאינֹו ְִִִֵֵֵֶַַָֹּפי
.Âׁשּנאמר ּכמֹו ויׁשּתק, יׂשטמּנּו לא - לאיׁש איׁש ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹּכׁשּיחטא

טֹוב, ועד למרע אמנֹון את אבׁשלֹום ּדּבר "ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּברׁשעים:
אמנֹון" את אבׁשלֹום ׂשנא להֹודיעֹוּכי עליו מצוה אּלא ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבדבר לי חטאת ולּמה ,וכ ּכ לי עׂשית 'לּמה לֹו: ְְְְִִִַָָָָָָָָָָָָָולֹומר
עליו תּׂשא ולא ,עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפלֹוני'?
ולא ׁשּימחל, צרי - לֹו למחל מּמּנּו ּובּקׁש חזר ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹחטא".
אל אברהם "וּיתּפּלל ׁשּנאמר: אכזרי, הּמֹוחל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָיהיה

אבימלך]האלהים" .[על ֱִָֹ
.Êלא ּבדר הֹול ׁשהּוא אֹו ׁשחטא, חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹהרֹואה

על חֹוטא ׁשהּוא ּולהֹודיעֹו למּוטב, להחזירֹו מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָטֹובה
."עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: הרעים, ּבמעׂשיו ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעצמֹו
ּבדברים ּבין לבינֹו, ׁשּבינֹו ּבדברים ּבין - חברֹו את ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּמֹוכיח
וידּבר עצמֹו, לבין ּבינֹו להֹוכיחֹו צרי - הּמקֹום לבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּבינֹו
אּלא לֹו אֹומר ׁשאינֹו ויֹודיעֹו רּכה, ּובלׁשֹון ּבנחת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
מּוטב; מּמּנּו, קּבל אם הּבא. העֹולם לחּיי ולהביאֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָלטֹובתֹו,
חּיב ּתמיד וכן ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו יֹוכיח לאו, ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָואם

ע וכללהֹוכיח, ׁשֹומע'! 'איני לֹו: ויאמר החֹוטא ׁשּיּכהּו ד ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ
נתּפׂש הּוא ממחה, ואינֹו למחֹות ּבידֹו ּבעֹון[נענש]ׁשאפׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
ּבהם. למחֹות לֹו ׁשאפׁשר ּכּלם ְְִֵֶֶֶָָָֻאּלּו

.Áּתחּלה חברֹו את ראשונה]הּמֹוכיח לֹו[פעם ידּבר לא - ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ
ּכ חטא". עליו תּׂשא "ולא ׁשּנאמר: ׁשּיכלימּנּו, עד ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹקׁשֹות
ּתלמּוד מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו, אּת יכֹול חכמים: ְְְְֲִִִַַַָָָָָאמרּו
להכלים לאדם ׁשאסּור מּכאן חטא"; עליו תּׂשא "ולא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹלֹומר:
חברֹו את ׁשהּמכלים ּפי על אף ּברּבים. ׁשּכן וכל יׂשראל, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאת
ּפני 'הּמלּבין חכמים: אמרּו ּכ הּוא. ּגדֹול עֹון לֹוקה, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָאינֹו
אדם צרי ,לפיכ הּבא'. לעֹולם חלק לֹו אין ּברּבים, ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָחברֹו
ּבין קטן ּבין ּברּבים, חברֹו יבּיׁש ׁשּלא זה, ּבדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלהּזהר
לפניו יסּפר ולא מּמּנּו, ּבׁש ׁשהּוא ּבׁשם לֹו יקרא ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹּגדֹול;
ׁשּבין ּבדברים אמּורים? ּדברים ּבּמה מּמּנּו. ּבׁש ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּדבר
- ּבּסתר ּבֹו חזר לא אם - ׁשמים ּבדברי אבל לחברֹו; ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאדם
אֹותֹו ּומחרפין חטאֹו ּומפרסמין ּברּבים, אֹותֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָמכלימין
ׁשעׂשּו ּכמֹו למּוטב; ׁשּיחזר עד אֹותֹו, ּומקּללין ּומבּזין ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹּבפניו

ליׂשראל. הּנביאים ְְְִִִֵַָָּכל

.Ëלֹו לדּבר ולא להֹוכיחֹו רצה ולא חברֹו עליו ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמי
ּדעּתֹו ׁשהיתה אֹו ּביֹותר הדיֹוט החֹוטא ׁשהיה מּפני ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלּום,
זֹו הרי - הֹוכיחֹו ולא ׂשטמֹו ולא ּבלּבֹו, לֹו ּומחל ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֻמׁשּבׁשת,

הּמׂשטמה על אּלא ּתֹורה, הקּפידה לא חסידּות; [שנאהמּדת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
בלב] .כבושה

.Èׁשּנפׁשן מּפני - ואלמנֹות ּביתֹומים להּזהר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָחּיב
ממֹון. ּבעלי ׁשהן ּפי על אף נמּוכה, ורּוחן למאד ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשפלה
אנּו מזהרים - מל ׁשל ויתֹומיו מל ׁשל אלמנתֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאפּלּו
והיא תעּנּון". לא ויתֹום אלמנה "ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליהן,
ּבהן ינהג ולא רּכֹות, אּלא אליהן ידּבר לא עּמהן? ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנֹוהגין
לּבם ולא ּבעבֹודה ּגּופם יכאיב ולא ּכבֹוד; מנהג ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹאּלא
הּמקניטן, ּכל עצמֹו. מּממֹון יֹותר ממֹונם על ויחּוס ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּבדברים,

ּבהן רדה אֹו לּבן, הכאיב אֹו הּמכעיסן, אּבד[שיעבד]אֹו אֹו , ְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
אֹותם, הּמּכה ׁשּכן וכל תעׂשה; ּבלא עֹובר זה הרי - ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹממֹונן
הרי עליו, לֹוקין ׁשאין ּפי על אף זה, ולאו המקּללן. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
ּבחרב" אתכם והרגּתי אּפי, "וחרה ּבּתֹורה: מפרׁש .ענׁשֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשהם זמן ׁשּכל העֹולם, והיה ׁשאמר מי להן ּכרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּברית
אלי, יצעק צעק אם "ּכי ׁשּנאמר: נענין, הן - מחמס ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹצֹועקים
ׁשעּנה ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה צעקתֹו". אׁשמע ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשמע
ּתֹורה ללּמדן ּכדי הרב אֹותן עּנה אבל עצמֹו; לצרכי ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָאֹותן
על ואף מּתר. זה הרי - יׁשרה ּבדר להֹוליכן אֹו אּמנּות, ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻאֹו
הפרׁש, להן יעׂשה אּלא אדם; ּכל מנהג ּבהן ינהג לא כן, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפי
ריבם"; יריב ה' "ּכי וכבֹוד, ּגדֹולים ּוברחמים ּבנחת ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָוינהלם
נקראים אימתי ועד מאם. יתֹום ואחד מאב, יתֹום ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאחד
להּסמ ּגדֹול לאדם צריכין יהיּו ׁשּלא עד זה? לענין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹיתֹומים

לגדלם]לֹו ּכל[- עֹוׂשה יהיה אּלא ּבהן, ּולהּטּפל ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלאמנן
הּגדֹולים. ּכל ּכׁשאר לעצמֹו עצמֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָצרכי

   
ׁשּנאמר:[מרכל]המרּגל‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבחברֹו ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ

לאו על לֹוקין ׁשאין ּפי על ואף ."ּבעּמי רכיל תל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ"לא
עֹון לכזה, מּיׂשראל; רּבֹות נפׁשֹות להרג וגֹורם הּוא, ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ארע מה ּולמד, צא ."רע ּדם על תעמד "לא לֹו: ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹנסמ
האדֹומי נוב]לדֹואג חרבה .[שבגללו ְֲִֵָ

.מּזה והֹול ּדברים, טֹוען ׁשהּוא זה רכיל? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָאיזה
על ׁשמעּתי וכ ּכ' ּפלֹוני', אמר וכ ּכ' ואֹומר: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלזה
את מחריב זה הרי אמת, אֹומר ׁשהּוא ּפי על אף ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַּפלֹוני';
זה, לאו ּבכלל והּוא מאד עד מּזה ּגדֹול עֹון יׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹהעֹולם.
ּפי על אף חברֹו, ּבגנּות המסּפר והּוא הרע; לׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָוהּוא
חברֹו' על רע ׁשם 'מֹוציא ׁשקר, האֹומר אבל אמת. ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאמר
וכ ּכ' ואֹומר: ׁשּיֹוׁשב זה - הרע לׁשֹון ּבעל אבל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָנקרא.
עליו', ׁשמעּתי וכ וכ אבֹותיו, היּו וכ וכ ּפלֹוני, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָָָָעׂשה
ה' "יכרת אֹומר: הּכתּוב זה על - ּגנאי ׁשל ּדברים ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָואֹומר

ּגדלֹות". מדּברת לׁשֹון חלקֹות, ׂשפתי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּכל
ּבעֹולם‚. האדם מן נפרעין עברֹות ׁשלׁש 'על חכמים: ְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹאמרּו

עריֹות, וגּלּוי זרה, עבֹודה - הּבא לעֹולם חלק לֹו ואין ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּזה,
חכמים: אמרּו ועֹוד ּכּלם'. ּכנגד הרע, ולׁשֹון ּדמים; ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻּוׁשפיכּות
"אׁשר ׁשּנאמר: ּבעּקר, ּכֹופר ּכאּלּו - הרע ּבלׁשֹון המסּפר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ'ּכל
ועֹוד לנּו"'. אדֹון מי אּתנּו, ׂשפתינּו נגּביר, ללׁשננּו ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹאמרּו:
האֹומרֹו, - הֹורגת הרע לׁשֹון 'ׁשלׁשה חכמים: ְְְֲִֶֶָָָָָָָֹאמרּו
האֹומרֹו'. מן יֹותר והמקּבלֹו, עליו; ׁשאֹומרין וזה ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָוהמקּבלֹו,

אבק„. ׁשהן ּדברים ׁשם מעין]ויׁש -]- ּכיצד? הרע. לׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
יאמר פילל]'מי אֹו[מי עּתה'; ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיהיה לפלֹוני, ְְְִִִִֶֶֶַַָֹ
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נה            
      

מצוֹות„. ׁשּתי הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת ונכנס ׁשּבא הּגר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאהבת
ּגר, ׁשהּוא מּפני ואחת רעים, ּבכלל ׁשהּוא מּפני אחת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַעׂשה:
ּכמֹו הּגר אהבת על צּוה הּגר". את "ואהבּתם אמרה: ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָוהּתֹורה
;"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: ׁשמֹו, אהבת על ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּצּוה

ּגר". "ואהב ׁשּנאמר: ּגרים, אֹוהב הּוא ּברּו ְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּקדֹוׁש
תעׂשה,‰. ּבלא עֹובר - ּבלּבֹו מּיׂשראל אחד הּׂשֹונא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכל

לאו על לֹוקין ואין ;"ּבלבב אחי את תׂשנא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׂשנאה על אּלא ּתֹורה, הזהירה ולא מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה,
על אף - חברֹו את והמחרף חברֹו, את הּמּכה אבל ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּלב;

תׂשנא". "לא מּׁשּום עֹובר אינֹו רּׁשאי, ׁשאינֹו ְִִִֵֵֵֶַַָֹּפי
.Âׁשּנאמר ּכמֹו ויׁשּתק, יׂשטמּנּו לא - לאיׁש איׁש ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹּכׁשּיחטא

טֹוב, ועד למרע אמנֹון את אבׁשלֹום ּדּבר "ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּברׁשעים:
אמנֹון" את אבׁשלֹום ׂשנא להֹודיעֹוּכי עליו מצוה אּלא ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבדבר לי חטאת ולּמה ,וכ ּכ לי עׂשית 'לּמה לֹו: ְְְְִִִַָָָָָָָָָָָָָולֹומר
עליו תּׂשא ולא ,עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפלֹוני'?
ולא ׁשּימחל, צרי - לֹו למחל מּמּנּו ּובּקׁש חזר ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹחטא".
אל אברהם "וּיתּפּלל ׁשּנאמר: אכזרי, הּמֹוחל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָיהיה

אבימלך]האלהים" .[על ֱִָֹ
.Êלא ּבדר הֹול ׁשהּוא אֹו ׁשחטא, חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹהרֹואה

על חֹוטא ׁשהּוא ּולהֹודיעֹו למּוטב, להחזירֹו מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָטֹובה
."עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: הרעים, ּבמעׂשיו ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעצמֹו
ּבדברים ּבין לבינֹו, ׁשּבינֹו ּבדברים ּבין - חברֹו את ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּמֹוכיח
וידּבר עצמֹו, לבין ּבינֹו להֹוכיחֹו צרי - הּמקֹום לבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּבינֹו
אּלא לֹו אֹומר ׁשאינֹו ויֹודיעֹו רּכה, ּובלׁשֹון ּבנחת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
מּוטב; מּמּנּו, קּבל אם הּבא. העֹולם לחּיי ולהביאֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָלטֹובתֹו,
חּיב ּתמיד וכן ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו יֹוכיח לאו, ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָואם

ע וכללהֹוכיח, ׁשֹומע'! 'איני לֹו: ויאמר החֹוטא ׁשּיּכהּו ד ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ
נתּפׂש הּוא ממחה, ואינֹו למחֹות ּבידֹו ּבעֹון[נענש]ׁשאפׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
ּבהם. למחֹות לֹו ׁשאפׁשר ּכּלם ְְִֵֶֶֶָָָֻאּלּו

.Áּתחּלה חברֹו את ראשונה]הּמֹוכיח לֹו[פעם ידּבר לא - ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ
ּכ חטא". עליו תּׂשא "ולא ׁשּנאמר: ׁשּיכלימּנּו, עד ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹקׁשֹות
ּתלמּוד מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו, אּת יכֹול חכמים: ְְְְֲִִִַַַָָָָָאמרּו
להכלים לאדם ׁשאסּור מּכאן חטא"; עליו תּׂשא "ולא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹלֹומר:
חברֹו את ׁשהּמכלים ּפי על אף ּברּבים. ׁשּכן וכל יׂשראל, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאת
ּפני 'הּמלּבין חכמים: אמרּו ּכ הּוא. ּגדֹול עֹון לֹוקה, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָאינֹו
אדם צרי ,לפיכ הּבא'. לעֹולם חלק לֹו אין ּברּבים, ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָחברֹו
ּבין קטן ּבין ּברּבים, חברֹו יבּיׁש ׁשּלא זה, ּבדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלהּזהר
לפניו יסּפר ולא מּמּנּו, ּבׁש ׁשהּוא ּבׁשם לֹו יקרא ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹּגדֹול;
ׁשּבין ּבדברים אמּורים? ּדברים ּבּמה מּמּנּו. ּבׁש ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּדבר
- ּבּסתר ּבֹו חזר לא אם - ׁשמים ּבדברי אבל לחברֹו; ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאדם
אֹותֹו ּומחרפין חטאֹו ּומפרסמין ּברּבים, אֹותֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָמכלימין
ׁשעׂשּו ּכמֹו למּוטב; ׁשּיחזר עד אֹותֹו, ּומקּללין ּומבּזין ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹּבפניו

ליׂשראל. הּנביאים ְְְִִִֵַָָּכל

.Ëלֹו לדּבר ולא להֹוכיחֹו רצה ולא חברֹו עליו ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמי
ּדעּתֹו ׁשהיתה אֹו ּביֹותר הדיֹוט החֹוטא ׁשהיה מּפני ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלּום,
זֹו הרי - הֹוכיחֹו ולא ׂשטמֹו ולא ּבלּבֹו, לֹו ּומחל ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֻמׁשּבׁשת,

הּמׂשטמה על אּלא ּתֹורה, הקּפידה לא חסידּות; [שנאהמּדת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
בלב] .כבושה

.Èׁשּנפׁשן מּפני - ואלמנֹות ּביתֹומים להּזהר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָחּיב
ממֹון. ּבעלי ׁשהן ּפי על אף נמּוכה, ורּוחן למאד ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשפלה
אנּו מזהרים - מל ׁשל ויתֹומיו מל ׁשל אלמנתֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאפּלּו
והיא תעּנּון". לא ויתֹום אלמנה "ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליהן,
ּבהן ינהג ולא רּכֹות, אּלא אליהן ידּבר לא עּמהן? ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנֹוהגין
לּבם ולא ּבעבֹודה ּגּופם יכאיב ולא ּכבֹוד; מנהג ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹאּלא
הּמקניטן, ּכל עצמֹו. מּממֹון יֹותר ממֹונם על ויחּוס ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּבדברים,

ּבהן רדה אֹו לּבן, הכאיב אֹו הּמכעיסן, אּבד[שיעבד]אֹו אֹו , ְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
אֹותם, הּמּכה ׁשּכן וכל תעׂשה; ּבלא עֹובר זה הרי - ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹממֹונן
הרי עליו, לֹוקין ׁשאין ּפי על אף זה, ולאו המקּללן. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
ּבחרב" אתכם והרגּתי אּפי, "וחרה ּבּתֹורה: מפרׁש .ענׁשֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשהם זמן ׁשּכל העֹולם, והיה ׁשאמר מי להן ּכרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּברית
אלי, יצעק צעק אם "ּכי ׁשּנאמר: נענין, הן - מחמס ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹצֹועקים
ׁשעּנה ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה צעקתֹו". אׁשמע ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשמע
ּתֹורה ללּמדן ּכדי הרב אֹותן עּנה אבל עצמֹו; לצרכי ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָאֹותן
על ואף מּתר. זה הרי - יׁשרה ּבדר להֹוליכן אֹו אּמנּות, ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻאֹו
הפרׁש, להן יעׂשה אּלא אדם; ּכל מנהג ּבהן ינהג לא כן, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפי
ריבם"; יריב ה' "ּכי וכבֹוד, ּגדֹולים ּוברחמים ּבנחת ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָוינהלם
נקראים אימתי ועד מאם. יתֹום ואחד מאב, יתֹום ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאחד
להּסמ ּגדֹול לאדם צריכין יהיּו ׁשּלא עד זה? לענין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹיתֹומים

לגדלם]לֹו ּכל[- עֹוׂשה יהיה אּלא ּבהן, ּולהּטּפל ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלאמנן
הּגדֹולים. ּכל ּכׁשאר לעצמֹו עצמֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָצרכי

   
ׁשּנאמר:[מרכל]המרּגל‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבחברֹו ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ

לאו על לֹוקין ׁשאין ּפי על ואף ."ּבעּמי רכיל תל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ"לא
עֹון לכזה, מּיׂשראל; רּבֹות נפׁשֹות להרג וגֹורם הּוא, ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ארע מה ּולמד, צא ."רע ּדם על תעמד "לא לֹו: ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹנסמ
האדֹומי נוב]לדֹואג חרבה .[שבגללו ְֲִֵָ

.מּזה והֹול ּדברים, טֹוען ׁשהּוא זה רכיל? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָאיזה
על ׁשמעּתי וכ ּכ' ּפלֹוני', אמר וכ ּכ' ואֹומר: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלזה
את מחריב זה הרי אמת, אֹומר ׁשהּוא ּפי על אף ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַּפלֹוני';
זה, לאו ּבכלל והּוא מאד עד מּזה ּגדֹול עֹון יׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹהעֹולם.
ּפי על אף חברֹו, ּבגנּות המסּפר והּוא הרע; לׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָוהּוא
חברֹו' על רע ׁשם 'מֹוציא ׁשקר, האֹומר אבל אמת. ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאמר
וכ ּכ' ואֹומר: ׁשּיֹוׁשב זה - הרע לׁשֹון ּבעל אבל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָנקרא.
עליו', ׁשמעּתי וכ וכ אבֹותיו, היּו וכ וכ ּפלֹוני, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָָָָעׂשה
ה' "יכרת אֹומר: הּכתּוב זה על - ּגנאי ׁשל ּדברים ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָואֹומר

ּגדלֹות". מדּברת לׁשֹון חלקֹות, ׂשפתי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּכל
ּבעֹולם‚. האדם מן נפרעין עברֹות ׁשלׁש 'על חכמים: ְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹאמרּו

עריֹות, וגּלּוי זרה, עבֹודה - הּבא לעֹולם חלק לֹו ואין ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּזה,
חכמים: אמרּו ועֹוד ּכּלם'. ּכנגד הרע, ולׁשֹון ּדמים; ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻּוׁשפיכּות
"אׁשר ׁשּנאמר: ּבעּקר, ּכֹופר ּכאּלּו - הרע ּבלׁשֹון המסּפר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ'ּכל
ועֹוד לנּו"'. אדֹון מי אּתנּו, ׂשפתינּו נגּביר, ללׁשננּו ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹאמרּו:
האֹומרֹו, - הֹורגת הרע לׁשֹון 'ׁשלׁשה חכמים: ְְְֲִֶֶָָָָָָָֹאמרּו
האֹומרֹו'. מן יֹותר והמקּבלֹו, עליו; ׁשאֹומרין וזה ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָוהמקּבלֹו,

אבק„. ׁשהן ּדברים ׁשם מעין]ויׁש -]- ּכיצד? הרע. לׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
יאמר פילל]'מי אֹו[מי עּתה'; ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיהיה לפלֹוני, ְְְִִִִֶֶֶַַָֹ
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נו           
      

ּומה ארע מה להֹודיע רֹוצה איני מּפלֹוני, 'ׁשתקּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּיאמר:
חברֹו ּבטֹובת המסּפר וכן האּלּו. ּבּדברים וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהיה';
להן ּגֹורם ׁשּזה הרע, לׁשֹון אבק זה הרי - ׂשֹונאיו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבפני
רעהּו מבר" ׁשלמה: אמר זה ענין ועל ּבגנּותֹו; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּיסּפרּו
ׁשּמּתֹו - לֹו" ּתחׁשב קללה - הׁשּכם ּבּבקר ּגדֹול ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבקֹול
ׂשחֹוק ּדר הרע ּבלׁשֹון המסּפר וכן רעתֹו. לידי ּבא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָטֹובתֹו,

ּבׂשנאה מדּבר ׁשאינֹו ּכלֹומר ראׁש, קּלּות הּואודר ; ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
"ּכמתלהלּה אֹומר: חּצים[משתטה]ׁשּׁשלמה - זיקים הּירה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ

הרע ּבלׁשֹון המסּפר וכן אני". מׂשחק הלא ואמר: ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹומות...
זה ׁשּדבר יֹודע אינֹו ּכאּלּו לתּמֹו ׁשּיסּפר והּוא רמּיֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּדר
ׁשאּלּו יֹודע 'איני אֹומר: ּבֹו, ּכׁשּממחין אּלא הּוא, הרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשֹון

הרע'. לׁשֹון 'ׁשּזה אֹו ּפלֹוני' ׁשל ְֲִֶֶֶַָָָָמעׂשיו

ּבפניו;‰. ׁשּלא אֹו חברֹו, ּבפני הרע ּבלׁשֹון המסּפר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאחד
ׁשּגֹורמין ּדברים להזיק]והמסּפר איׁש[יכולים נׁשמעּו אם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ

לֹו להצר אפּלּו ּבממֹונֹו, אֹו ּבגּופֹו חברֹו להּזיק איׁש, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָמּפי
אּלּו ּדברים נאמרּו ואם הרע. לׁשֹון זה הרי - להפחידֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
אחד הּדבר סּפר ואם ונֹודע, הּדבר נׁשמע ּכבר ׁשלׁשה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבפני
והּוא, הרע; לׁשֹון מּׁשּום ּבֹו אין אחרת, ּפעם הּׁשלׁשה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹמן

יֹותר. ּולגּלֹותֹו הּקֹול להעביר יתּכּון ְְְֲִִֵֵֶַַַַֹׁשּלא

.Â,ּבׁשכּונתם לדּור ׁשאסּור הרע, לׁשֹון ּבעלי הם - אּלּו ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָּכל
ּדין ּגזר נחּתם ולא ּדבריהם. ולׁשמע עּמהם ליׁשב ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוכל

ּבלבד. הרע לׁשֹון על אּלא ּבּמדּבר, אבֹותינּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל

.Êלא" ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - חברֹו את ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹהּנֹוקם
ּדעה לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על ואף עד[מידה]תּקם". היא רעה ְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

העֹולם ּדברי ּכל על מעביר להיֹות לאדם ראּוי אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמאד;
לנקם ּכדאי ואינן והבאי, הבל ּדברי הּמבינים אצל ׁשהּכל -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
'הׁשאילני חברֹו: לֹו אמר הּנקימה? היא ּכיצד ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָעליהם.

'לׁשאל[גרזן]קרּדּמ צר למחר ;'מׁשאיל 'איני לֹו: אמר , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֻ
,מׁשאיל 'איני לֹו: אמר ,'קרּדּמ 'הׁשאילני לֹו: אמר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמּמּנּו,
אּלא נֹוקם. זה הרי - 'מּמ ּכׁשּׁשאלּתי הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכדר
לֹו; ּגמל ּכאׁשר יגמל ולא ׁשלם, ּבלב יּתן לׁשאל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכׁשּיבֹוא
"אם הּטֹובֹות: ּבדעֹותיו ּדוד אמר וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹוכן

רע". ׁשֹולמי ְְִִַָָּגמלּתי

.Á,תעׂשה ּבלא עֹובר - מּיׂשראל לאחד הּנֹוטר ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוכן
ׁשאמר ראּובן ּכיצד? ."עּמ ּבני את תּטר "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

'ׂשכר ׁשֹור[השכר]לׁשמעֹון: 'הׁשאילני אֹו זה', ּבית לי ְְְְִִִִִֵֶַַֹ
לׁשאל לראּובן ׁשמעֹון צר לימים ׁשמעֹון; רצה ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹזה',
,מׁשאיל הריני ,ל 'הא ראּובן: לֹו ואמר לׂשּכר, אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹמּמּנּו

ּכ ל אׁשּלם ולא ,ּכמֹות ּכזה,ואיני העֹוׂשה - 'מעׂשי ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ
יּטרּנּו; ולא מּלּבֹו הּדבר ימחה אּלא תּטר". ּב"לא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹעֹובר
לנקם יבֹוא ׁשּמא וזֹוכרֹו, הּדבר את נֹוטר ׁשהּוא זמן ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכל
העֹון ׁשּימחה עד הּנטירה, על ּתֹורה הקּפידה לפיכ -ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

הּדעה היא וזֹו יזּכרּנּו; ולא ׁשאפׁשר[המידה]מּלּבֹו הּנכֹונה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
זה אדם ּבני ׁשל ּומּתנן ּומּׂשאן הארץ, יּׁשּוב ּבּה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיתקּים

זה. ִֶעם

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
ּתֹורה; ללמד ראׁשֹונה, (א) - עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹיׁש
אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור ויֹודעיה. מלּמדיה לכּבד ׁשנּיה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ(ב)

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

    
.‡- קטן אבל ּתֹורה; מּתלמּוד ּפטּורים - ועבדים ְְֲֲִִִִַַָָָָָָנׁשים

ּבניכם, את אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: ּתֹורה, ללּמדֹו חּיב ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאביו
החּיב ׁשּכל ּבנּה, את ללּמד חּיבת האּׁשה ואין ּבם". ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלדּבר

ללּמד. חּיב ְְִֵַַָֹללמד
.ללּמד חּיב הּוא ּכ - ּבנֹו את ללּמד חּיב ׁשאדם ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכׁשם

ולא ."בני ולבני ,לבני "והֹודעּתם ׁשּנאמר: ּבנֹו, ּבן ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
מּיׂשראל וחכם חכם ּכל על מצוה אּלא ּבלבד, ּבנֹו ּובן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבנֹו
ׁשּנאמר: ּבניו, ׁשאינן ּפי על אף הּתלמידים, ּכל את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָללּמד

הּׁשמּועה מּפי - "לבני -[ממרע"ה]"וׁשּננּתם 'ּבני' למדּו, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
"וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוּין ׁשהּתלמידים ,ּתלמידי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאּלּו
ּבנֹו? ּבן ועל ּבנֹו, על נצטּוה לּמה ּכן, אם הּנביאים". ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָבני

חברֹו. לבן ּבנֹו ּובן ּבנֹו, לבן ּבנֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַלהקּדים
ּבן(‚.) ללּמד חּיב ואינֹו ללּמדֹו, לבנֹו מלּמד לׂשּכר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוחּיב

את ללּמד חּיב - אביו לּמדֹו ׁשּלא מי ּבחּנם. אּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹחברֹו
ּכׁשּיּכיר הכרה]עצמֹו לידי "ּולמדּתם[כשיבוא ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַ

מקֹום, ּבכל מֹוצא אּתה וכן לעׂשֹותם". ּוׁשמרּתם ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹאתם,
לידי מביא ׁשהּתלמּוד מּפני לּמעׂשה, קֹודם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַׁשהּתלמּוד

ּתלמּוד. לידי מביא הּמעׂשה ואין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַמעׂשה,
קֹודם.„ הּוא ּתֹורה, ללמד ּבן לֹו ויׁש ּתֹורה ללמד הּוא ְְְִִֵֵֵָָָָֹֹהיה

ּבנֹו מּמּנּו, יֹותר ּׁשּילמד מה ּומׂשּכיל נבֹון ּבנֹו היה ואם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלבנֹו.
ׁשּכׁשם - הּוא יּבטל לא קֹודם, ׁשּבנֹו ּפי על ואף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹקֹודם;
עצמֹו. את ללּמד מצּוה הּוא ּכ ּבנֹו, את ללּמד עליו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּמצוה

ׁשאם‰. - אּׁשה יּׂשא ּכ ואחר ּתֹורה, אדם ילמד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָלעֹולם
יצרֹו היה ואם ללמד. ּפנּויה ּדעּתֹו אין ּתחּלה, אּׁשה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹנׂשא
ואחר אּׁשה, יּׂשא - ּפנּוי לּבֹו ׁשאין ׁשּנמצא עד עליו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמתּגּבר

ּתֹורה. ילמד ְִַָָּכ
.Â,לדּבר מּׁשּיתחיל ּתֹורה? ללּמדֹו אביו מתחיל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמאימתי

מּפרׁשת ראׁשֹון ּופסּוק מׁשה", לנּו צּוה "ּתֹורה ְְִִִֶַַָָָָָָמלּמדֹו:
עד ּפסּוקים, ּפסּוקים מעט מעט מלּמדֹו ּכ ואחר ְְְְְְְְִִַַַַַַַָ"ׁשמע";

ּבריֹו לפי ׁשבע ּבן אֹו ׁשׁש ּבן וכוחו]ׁשּיהיה ,[בריאותו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַֻ
הּתינֹוקֹות. מלּמד אצל ְִִֵֵֶַַמֹוליכֹו

.Êלֹו נֹותן ׂשכר, הּתינֹוקֹות מלּמד לּקח הּמדינה מנהג ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהיה
ּכּלּה.ׂשכ ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשּיקרא עד ּבׂשכר, ללּמדֹו וחּיב רֹו; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ללּמד מּתר ּבׂשכר, ׁשּבכתב ּתֹורה ללּמד ׁשּנהגּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻמקֹום
ׁשּנאמר: ּבׂשכר, ללּמדּה אסּור ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה אבל ְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׂשכר.
אּתם אף למדּתי, ּבחּנם אני מה - אתכם" לּמדּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ראה
ּכמֹו ּבחּנם, - לּדֹורֹות ּכׁשּתלּמדּו וכן מּמּני; למדּתם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבחּנם
ּבׂשכר, ילמד - ּבחּנם ׁשּילּמדֹו מי מצא לא מּמּני. ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלמדּתם
ּתלמּוד ּבׂשכר? לאחרים ללּמד יכֹול קנה". "אמת ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּבׂשכר, ללּמד לֹו ׁשאסּור למדּת, הא - ּתמּכר" "ואל ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹלֹומר:

ּבׂשכר. רּבֹו ׁשּלּמדֹו ּפי על ְְִִֶַַַָָאף
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.Á,עׁשיר ּבין עני ּבין ּתֹורה, ּבתלמּוד חּיב מּיׂשראל איׁש ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָּכל
זקן ׁשהיה ּבין ּבחּור ּבין יּסּורין, ּבעל ּבין ּבגּופֹו ׁשלם ְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבין
ואפּלּו הּפתחים, על המחּזר עני אפּלּו ּכחֹו, ׁשּתׁשׁש ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּגדֹול
ּבּיֹום ּתֹורה ללמד זמן לֹו לקּבע חּיב - ּובנים אּׁשה ְְְִִִִַַַַַַָָָָֹֹּבעל

ולילה". יֹומם ּבֹו "והגית ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָּובּלילה,

.Ëּומהן עצים, חֹוטבי מהן היּו - יׂשראל חכמי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּגדֹולי
ּבּתֹורה עֹוסקים היּו כן ּפי על ואף סּומין, ּומהן מים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשֹואבי

הּׁשמּועה מעּתיקי מּכלל והן ּובּלילה; [מעביריּבּיֹום ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ
לדור] מדור רּבנּו.תושבע"פ מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש ,ִִִִִִֵֶַ

.È,מֹותֹו יֹום עד ּתֹורה? ללמד אדם חּיב אימתי ְִֵַַַַָָָָָֹעד
ׁשּלא זמן וכל ;"חּיי ימי ּכל מלבב יסּורּו "ּופן ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ׁשֹוכח. הּוא ּבלּמּוד, ְֲִֵַַֹיעסק

.‡Èלׁשּלׁש לשלוש]וחּיב ׁשליׁש[לחלק למידתֹו: זמן את ְְְְְִִֵֶַַַָָ
יבין ּוׁשליׁש ּפה; ׁשּבעל ּבּתֹורה ּוׁשליׁש ׁשּבכתב; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה
ּדבר וידּמה מּדבר, ּדבר ויֹוציא מראׁשיתֹו, ּדבר אחרית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָויׂשּכיל
הּוא היא ׁשּידע עד ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ּבּמּדֹות וידין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלדבר,
מּדברים ּבהן וכּיֹוצא והּמּתר האסּור יֹוציא והיא הּמּדֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻעּקר

'ּתלמּוד'. הּנקרא הּוא זה, וענין - הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּלמד
.Èׁשלׁשּכיצד ּבּמלאכה עֹוסק יהיה - אּמנּות ּבעל היה ? ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

מהן ּבׁשלׁש קֹורא - הּתׁשע אֹותן ּתׁשע. ּובּתֹורה ּבּיֹום, ְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשעֹות
ּובׁשלׁש ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשעֹות ּובׁשלׁש ׁשּבכתב; ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּתֹורה

קּבלה ודברי מּדבר. ּדבר להבין ּבדעּתֹו מתּבֹונן ,[נ"ך]- ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ
ּפה; ׁשּבעל ּתֹורה ּבכלל ּופרּוׁשן, הן; ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכלל

'ּפרּדס' הּנקראין ומרכבה]והענינֹות בראשית ּבכלל[מעשה , ְְְְְִִִִֵַַַָָָ
אדם; ׁשל ּתלמּודֹו ּבתחּלת אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּתלמּוד.
ׁשּבכתב, ּתֹורה ללמד צרי יהא ולא ּבחכמה ּכׁשּיגּדיל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹאבל
מזּמנים ּבעּתים יקרא - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּתמיד לעסק ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻולא

הּׁשמּועה ודברי ׁשּבכתב וכיו"ב]ּתֹורה ׁשּלא[משניות ּכדי , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
לפי ּבלבד, לּתלמּוד ימיו ּכל ויפנה ּתֹורה, מּדברי ּדבר ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָיׁשּכח

ּדעּתֹו. ויּׁשּוב לּבֹו ְְִִַַֹרחב
.‚Èּכׂשכר אינֹו אבל ׂשכר; לּה יׁש ּתֹורה, ׁשּלמדה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָאּׁשה

מצּוה ׁשאינֹו ּדבר העֹוׂשה וכל נצטּוית, ׁשּלא מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻהאיׁש,
על אף מּמּנּו. ּפחֹות אּלא ׁשעׂשה המצּוה ּכׂשכר ׂשכרֹו אין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעליו,
ּתֹורה; ּבּתֹו את אדם ילּמד ׁשּלא חכמים צּוּו ׂשכר, לּה ׁשּיׁש ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפי
מֹוציאין והן להתלּמד, מכּונת ּדעּתן אין הּנׁשים ׁשרב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמּפני
'ּכל חכמים: אמרּו ּדעּתן. ענּיּות לפי הבאי לדברי ּתֹורה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָּדברי
ּדברים ּבּמה ּתפלּות'. לּמדּה ּכאּלּו ּתֹורה, ּבּתֹו את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהמלּמד
ילּמד לא ׁשּבכתב, ּתֹורה אבל ּפה. ׁשּבעל ּבתֹורה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹאמּורים?

ּתפלּות. ּכמלּמדּה אינֹו לּמדּה, ואם לכּתחּלה; ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָאֹותּה

ה'תש"ע אייר כ"א רביעי יום

    
.‡ּפל ּובכל ּומדינה, מדינה ּבכל ּתינֹוקֹות מלּמדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָמֹוׁשיבין

ומחוז]ופל רּבן[מחוז ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ּבּה ׁשאין עיר וכל . ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּתינֹוקֹות; מלּמדי ׁשּמֹוׁשיבין עד העיר, אנׁשי את מחרימין -ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
מתקּים, העֹולם ׁשאין העיר; את מחריבין - הֹוׁשיבּו לא ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואם

רּבן. ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשל ּפיהם ּבהבל ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָאּלא

.לפי ׁשבע, ּכבן ׁשׁש ּכבן להתלּמד הּתינֹוקֹות את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַמכניסין
אֹותֹו. מכניסין אין ׁשׁש, מּבן ּופחֹות ּגּופֹו; ּובנין הּבן ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹּכח
אֹותן מּכה ואינֹו אימה. עליהן להּטיל המלּמד, אֹותן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּכה
ולא ּבׁשֹוטים אֹותן יּכה לא ,לפיכ אכזרי; מּוסר אֹויב, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹמּכת
ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ּומלּמדן ויֹוׁשב קטּנה. ּברצּועה אּלא ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻּבמקלֹות,
ולא ּובּלילה. ּבּיֹום ללמד לחּנכן ּכדי - הּלילה מן ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹּומקצת
טֹובים ימים וערבי ׁשּבתֹות מערבי חּוץ ּכלל, הּתינֹוקֹות ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָיּבטלּו
לכּתחּלה קֹורין אין ּבׁשּבת, אבל טֹובים; ּובימים הּיֹום, ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָּבסֹוף

ראשוני] לראׁשֹון[לימוד ׁשֹונין אבל ראשונית], ואין[חזרה . ְֲִִֵָָ
הּמקּדׁש. ּבית לבנין ואפּלּו הּתינֹוקֹות, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָמבּטלין

אֹו‚. ויֹוצא, הּתינֹוקֹות את מּניח ׁשהּוא ּתינֹוקֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַמלּמד
מתרּׁשל ׁשהּוא אֹו עּמהן, אחרת מלאכה עֹוׂשה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
רמּיה". ה' מלאכת עׂשה "ארּור ּבכלל הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּבתלמּודן
מהיר יראה, ּבעל אּלא מלּמד, להֹוׁשיב ראּוי אין ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

ּולדקּדק. ְְְִֵַלקרֹות

אּמֹותיהן„. מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא - אּׁשה לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹּומי
מּפני ּתינֹוקֹות, ּתלּמד לא - אּׁשה וכן ּבניהן; אצל ּבאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהן

הּבנים. אצל ּבאין ׁשהן ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָאבֹותיהן

ּתינֹוקֹות,‰. וחמּׁשה היּועׂשרים אחד. מלּמד אצל למדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אחר עּמֹו מֹוׁשיבין ארּבעים, עד - ועׂשרים חמּׁשה על ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיתר
להם מעמידין ארּבעים, על יתר היּו ּבלּמּודן; לסּיעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכדי

ּתינֹוקֹות. מלּמדי ְְְִֵֵַׁשני
.Âמהיר ׁשהּוא אחר למלּמד מּמלּמד הּקטן את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמֹוליכין

ההוראה]מּמּנּו ברזי ממנו ּבדקּדּוק.[חכם ּבין ּבמקרא ּבין , ְְְְִִִֵֵֶָ
היה ולא אחת, ּבעיר ׁשניהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמה
לצּדֹו נהר מּצד אֹו לעיר, מעיר אבל ּביניהן; מפסיק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנהר
היה ּכן אם אּלא הּקטן, את מֹוליכין אין - העיר ּבאֹותּה ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאפּלּו
ּבמהרה. לּפל ראּוי ׁשאינֹו ּבנין הּנהר, ּגּבי על ּבריא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּבנין

.Êמבֹוי מּבני הרחוב]אחד מלּמד,[דיירי להעׂשֹות ׁשּבּקׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּבידֹו. למחֹות ׁשכניו יכֹולין אין - החצר מּבני אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאפּלּו
ּתינֹוקֹות ללּמד ּבית ּופתח חברֹו ׁשּבא ּתינֹוקֹות מלּמד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּיבֹואּו ּכדי אֹו לֹו, אחרים ּתינֹוקֹות ׁשּיבֹואּו ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָּבצּדֹו
ּבידֹו, למחֹות יכֹול אינֹו - זה אצל זה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָמּתינֹוקֹות

ויאּדיר". ּתֹורה יגּדיל צדקֹו, למען חפץ "ה' ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

    
ּכהּנה,‡. וכתר ּתֹורה, ּכתר - יׂשראל נכּתרּו ּכתרים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻּבׁשלׁשה

"והיתה ׁשּנאמר: אהרן, ּבֹו זכה - ּכהּנה ּכתר מלכּות. ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוכתר
זכה - מלכּות ּכתר עֹולם". ּכהּנת ּברית אחריו, ּולזרעֹו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֻּלֹו
נגּדי". ּכּׁשמׁש וכסאֹו יהיה, לעֹולם "זרעֹו ׁשּנאמר: ּדוד, ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָּבֹו
ׁשּנאמר: לּכל, ּומּוכן ועֹומד מּנח הּוא הרי - ּתֹורה ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּכתר
ׁשּמא ויּטל. יבֹוא ׁשּירצה, מי ּכל - יעקב" קהּלת ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ"מֹורׁשה
הּוא הרי ּתֹורה? מּכתר ּגדֹולים הּכתרים ׁשאֹותן ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּתאמר,
למדּת, הא יׂשרּו". ׂשרים ּבי ימלכּו... מלכים "ּבי ְְְִִִִִֵַָָָָָָֹֹאֹומר:

מלכּות. וכתר ּכהּנה מּכתר ּגדֹול הּתֹורה ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּכתר
.קֹודם חכמים, ּתלמיד 'ממזר חכמים: חׁשּובאמרּו ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

- מּפנינים" היא "יקרה ׁשּנאמר: הארץ, עם ּגדֹול ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלכהן
ולפנים'. לפני הּנכנס ּגדֹול מּכהן היא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹיקרה
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נז            
      

.Á,עׁשיר ּבין עני ּבין ּתֹורה, ּבתלמּוד חּיב מּיׂשראל איׁש ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָּכל
זקן ׁשהיה ּבין ּבחּור ּבין יּסּורין, ּבעל ּבין ּבגּופֹו ׁשלם ְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבין
ואפּלּו הּפתחים, על המחּזר עני אפּלּו ּכחֹו, ׁשּתׁשׁש ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּגדֹול
ּבּיֹום ּתֹורה ללמד זמן לֹו לקּבע חּיב - ּובנים אּׁשה ְְְִִִִַַַַַַָָָָֹֹּבעל

ולילה". יֹומם ּבֹו "והגית ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָּובּלילה,

.Ëּומהן עצים, חֹוטבי מהן היּו - יׂשראל חכמי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּגדֹולי
ּבּתֹורה עֹוסקים היּו כן ּפי על ואף סּומין, ּומהן מים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשֹואבי

הּׁשמּועה מעּתיקי מּכלל והן ּובּלילה; [מעביריּבּיֹום ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ
לדור] מדור רּבנּו.תושבע"פ מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש ,ִִִִִִֵֶַ

.È,מֹותֹו יֹום עד ּתֹורה? ללמד אדם חּיב אימתי ְִֵַַַַָָָָָֹעד
ׁשּלא זמן וכל ;"חּיי ימי ּכל מלבב יסּורּו "ּופן ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ׁשֹוכח. הּוא ּבלּמּוד, ְֲִֵַַֹיעסק

.‡Èלׁשּלׁש לשלוש]וחּיב ׁשליׁש[לחלק למידתֹו: זמן את ְְְְְִִֵֶַַַָָ
יבין ּוׁשליׁש ּפה; ׁשּבעל ּבּתֹורה ּוׁשליׁש ׁשּבכתב; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה
ּדבר וידּמה מּדבר, ּדבר ויֹוציא מראׁשיתֹו, ּדבר אחרית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָויׂשּכיל
הּוא היא ׁשּידע עד ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ּבּמּדֹות וידין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלדבר,
מּדברים ּבהן וכּיֹוצא והּמּתר האסּור יֹוציא והיא הּמּדֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻעּקר

'ּתלמּוד'. הּנקרא הּוא זה, וענין - הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּלמד
.Èׁשלׁשּכיצד ּבּמלאכה עֹוסק יהיה - אּמנּות ּבעל היה ? ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

מהן ּבׁשלׁש קֹורא - הּתׁשע אֹותן ּתׁשע. ּובּתֹורה ּבּיֹום, ְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשעֹות
ּובׁשלׁש ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשעֹות ּובׁשלׁש ׁשּבכתב; ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּתֹורה

קּבלה ודברי מּדבר. ּדבר להבין ּבדעּתֹו מתּבֹונן ,[נ"ך]- ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ
ּפה; ׁשּבעל ּתֹורה ּבכלל ּופרּוׁשן, הן; ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכלל

'ּפרּדס' הּנקראין ומרכבה]והענינֹות בראשית ּבכלל[מעשה , ְְְְְִִִִֵַַַָָָ
אדם; ׁשל ּתלמּודֹו ּבתחּלת אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּתלמּוד.
ׁשּבכתב, ּתֹורה ללמד צרי יהא ולא ּבחכמה ּכׁשּיגּדיל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹאבל
מזּמנים ּבעּתים יקרא - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּתמיד לעסק ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻולא

הּׁשמּועה ודברי ׁשּבכתב וכיו"ב]ּתֹורה ׁשּלא[משניות ּכדי , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
לפי ּבלבד, לּתלמּוד ימיו ּכל ויפנה ּתֹורה, מּדברי ּדבר ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָיׁשּכח

ּדעּתֹו. ויּׁשּוב לּבֹו ְְִִַַֹרחב
.‚Èּכׂשכר אינֹו אבל ׂשכר; לּה יׁש ּתֹורה, ׁשּלמדה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָאּׁשה

מצּוה ׁשאינֹו ּדבר העֹוׂשה וכל נצטּוית, ׁשּלא מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻהאיׁש,
על אף מּמּנּו. ּפחֹות אּלא ׁשעׂשה המצּוה ּכׂשכר ׂשכרֹו אין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעליו,
ּתֹורה; ּבּתֹו את אדם ילּמד ׁשּלא חכמים צּוּו ׂשכר, לּה ׁשּיׁש ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפי
מֹוציאין והן להתלּמד, מכּונת ּדעּתן אין הּנׁשים ׁשרב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמּפני
'ּכל חכמים: אמרּו ּדעּתן. ענּיּות לפי הבאי לדברי ּתֹורה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָּדברי
ּדברים ּבּמה ּתפלּות'. לּמדּה ּכאּלּו ּתֹורה, ּבּתֹו את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהמלּמד
ילּמד לא ׁשּבכתב, ּתֹורה אבל ּפה. ׁשּבעל ּבתֹורה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹאמּורים?

ּתפלּות. ּכמלּמדּה אינֹו לּמדּה, ואם לכּתחּלה; ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָאֹותּה

ה'תש"ע אייר כ"א רביעי יום

    
.‡ּפל ּובכל ּומדינה, מדינה ּבכל ּתינֹוקֹות מלּמדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָמֹוׁשיבין

ומחוז]ופל רּבן[מחוז ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ּבּה ׁשאין עיר וכל . ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּתינֹוקֹות; מלּמדי ׁשּמֹוׁשיבין עד העיר, אנׁשי את מחרימין -ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
מתקּים, העֹולם ׁשאין העיר; את מחריבין - הֹוׁשיבּו לא ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואם

רּבן. ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשל ּפיהם ּבהבל ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָאּלא

.לפי ׁשבע, ּכבן ׁשׁש ּכבן להתלּמד הּתינֹוקֹות את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַמכניסין
אֹותֹו. מכניסין אין ׁשׁש, מּבן ּופחֹות ּגּופֹו; ּובנין הּבן ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹּכח
אֹותן מּכה ואינֹו אימה. עליהן להּטיל המלּמד, אֹותן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּכה
ולא ּבׁשֹוטים אֹותן יּכה לא ,לפיכ אכזרי; מּוסר אֹויב, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹמּכת
ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ּומלּמדן ויֹוׁשב קטּנה. ּברצּועה אּלא ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻּבמקלֹות,
ולא ּובּלילה. ּבּיֹום ללמד לחּנכן ּכדי - הּלילה מן ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹּומקצת
טֹובים ימים וערבי ׁשּבתֹות מערבי חּוץ ּכלל, הּתינֹוקֹות ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָיּבטלּו
לכּתחּלה קֹורין אין ּבׁשּבת, אבל טֹובים; ּובימים הּיֹום, ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָּבסֹוף

ראשוני] לראׁשֹון[לימוד ׁשֹונין אבל ראשונית], ואין[חזרה . ְֲִִֵָָ
הּמקּדׁש. ּבית לבנין ואפּלּו הּתינֹוקֹות, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָמבּטלין

אֹו‚. ויֹוצא, הּתינֹוקֹות את מּניח ׁשהּוא ּתינֹוקֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַמלּמד
מתרּׁשל ׁשהּוא אֹו עּמהן, אחרת מלאכה עֹוׂשה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
רמּיה". ה' מלאכת עׂשה "ארּור ּבכלל הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּבתלמּודן
מהיר יראה, ּבעל אּלא מלּמד, להֹוׁשיב ראּוי אין ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

ּולדקּדק. ְְְִֵַלקרֹות

אּמֹותיהן„. מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא - אּׁשה לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹּומי
מּפני ּתינֹוקֹות, ּתלּמד לא - אּׁשה וכן ּבניהן; אצל ּבאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהן

הּבנים. אצל ּבאין ׁשהן ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָאבֹותיהן

ּתינֹוקֹות,‰. וחמּׁשה היּועׂשרים אחד. מלּמד אצל למדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אחר עּמֹו מֹוׁשיבין ארּבעים, עד - ועׂשרים חמּׁשה על ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיתר
להם מעמידין ארּבעים, על יתר היּו ּבלּמּודן; לסּיעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכדי

ּתינֹוקֹות. מלּמדי ְְְִֵֵַׁשני
.Âמהיר ׁשהּוא אחר למלּמד מּמלּמד הּקטן את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמֹוליכין

ההוראה]מּמּנּו ברזי ממנו ּבדקּדּוק.[חכם ּבין ּבמקרא ּבין , ְְְְִִִֵֵֶָ
היה ולא אחת, ּבעיר ׁשניהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמה
לצּדֹו נהר מּצד אֹו לעיר, מעיר אבל ּביניהן; מפסיק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנהר
היה ּכן אם אּלא הּקטן, את מֹוליכין אין - העיר ּבאֹותּה ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאפּלּו
ּבמהרה. לּפל ראּוי ׁשאינֹו ּבנין הּנהר, ּגּבי על ּבריא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּבנין

.Êמבֹוי מּבני הרחוב]אחד מלּמד,[דיירי להעׂשֹות ׁשּבּקׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּבידֹו. למחֹות ׁשכניו יכֹולין אין - החצר מּבני אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאפּלּו
ּתינֹוקֹות ללּמד ּבית ּופתח חברֹו ׁשּבא ּתינֹוקֹות מלּמד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּיבֹואּו ּכדי אֹו לֹו, אחרים ּתינֹוקֹות ׁשּיבֹואּו ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָּבצּדֹו
ּבידֹו, למחֹות יכֹול אינֹו - זה אצל זה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָמּתינֹוקֹות

ויאּדיר". ּתֹורה יגּדיל צדקֹו, למען חפץ "ה' ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

    
ּכהּנה,‡. וכתר ּתֹורה, ּכתר - יׂשראל נכּתרּו ּכתרים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻּבׁשלׁשה

"והיתה ׁשּנאמר: אהרן, ּבֹו זכה - ּכהּנה ּכתר מלכּות. ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוכתר
זכה - מלכּות ּכתר עֹולם". ּכהּנת ּברית אחריו, ּולזרעֹו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֻּלֹו
נגּדי". ּכּׁשמׁש וכסאֹו יהיה, לעֹולם "זרעֹו ׁשּנאמר: ּדוד, ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָּבֹו
ׁשּנאמר: לּכל, ּומּוכן ועֹומד מּנח הּוא הרי - ּתֹורה ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּכתר
ׁשּמא ויּטל. יבֹוא ׁשּירצה, מי ּכל - יעקב" קהּלת ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ"מֹורׁשה
הּוא הרי ּתֹורה? מּכתר ּגדֹולים הּכתרים ׁשאֹותן ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּתאמר,
למדּת, הא יׂשרּו". ׂשרים ּבי ימלכּו... מלכים "ּבי ְְְִִִִִֵַָָָָָָֹֹאֹומר:

מלכּות. וכתר ּכהּנה מּכתר ּגדֹול הּתֹורה ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּכתר
.קֹודם חכמים, ּתלמיד 'ממזר חכמים: חׁשּובאמרּו ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

- מּפנינים" היא "יקרה ׁשּנאמר: הארץ, עם ּגדֹול ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלכהן
ולפנים'. לפני הּנכנס ּגדֹול מּכהן היא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹיקרה
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נח           
      

ּכנגד‚. ׁשקּולה ׁשהיא ּכּלן, הּמצוֹות ּבכל מצוה ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻאין
- ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ּתֹורה ּתלמּוד אּלא ּתֹורה, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻּתלמּוד

הּתלמ ,לפיכ מעׂשה. לידי מביא קֹודםׁשהּתלמּוד ּוד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
מקֹום. ּבכל ְֲֶַַָָלּמעׂשה

אפׁשר„. אם - ּתֹורה ותלמּוד מצוה עׂשּית לפניו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָהיה
ואם ּתלמּודֹו; יפסיק לא אחרים, ידי על להעׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹלּמצוה

לתֹורתֹו. ויחזר הּמצוה יעׂשה ְְְֲֲִֶַַַָָָֹלאו,

ואחר‰. הּתלמּוד, על אּלא נּדֹון אינֹו אדם, ׁשל ּדינֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּתחּלת
אדם יעסק 'לעֹולם חכמים: אמרּו לפיכ מעׂשיו; ׁשאר על ְְְְֲֲֲִִַַַָָָָָָָָָֹּכ
לׁשמּה'. ּבא לׁשמּה, ׁשּלא ׁשּמּתֹו - לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹּבּתֹורה,

.Âמכּתר ולהיֹות לּה, ּכראּוי זֹו מצוה לקּים לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻמי
ולא אחרים, לדברים ּדעּתֹו יּסיח לא - ּתֹורה ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹּבכתרּה
ּכ ּכאחד. והּכבֹוד העׁשר עם ּתֹורה ׁשּיקנה לּבֹו על ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹיׂשים
ּתיׁשן, הארץ ועל ּתאכל, ּבּמלח ּפת ּתֹורה: ׁשל ּדרּכּה ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּוא
הּמלאכה ּכל עלי ולא עמל. אּתה ּובּתֹורה ּתחיה, צער ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוחּיי
ּתֹורה, הרּבית אם אבל לּבטל; חֹורין ּבן אּתה ולא ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹלגמר,

הּצער. לפי - והּׂשכר ׂשכר, ְְְִִֵַַַַָָָָָהרּבית

.Êעד' ואקרא', ואחזר ממֹון, ׁשאקּבץ 'עד ּתאמר: ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּמא
אם - ואקרא' ואחזר מעסקי, ואּפנה צרי ּׁשאני מה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאקנה
ּתֹורה ׁשל לכתרּה זֹוכה אּתה אין ,לּב על זֹו מחׁשבה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּתעלה
ואל עראי, ּומלאכּת קבע, ּתֹורת עׂשה אּלא ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָלעֹולם;

ּתּפנה. לא ׁשּמא אׁשנה', 'לכׁשאּפנה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתאמר:

.Áלּים מעבר ולא היא... בּׁשמים "לא ּבּתֹורה: ְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹּכתּוב
מצּויה; היא הרּוח ּבגּסי לא היא", בּׁשמים "לא ְְִִִִֵַַַַָָָֹֹהיא":
לפיכ היא. לּים מעבר ּבמהּלכי לא היא", לּים מעבר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ"ולא
וצּוּו מחּכים'; סחֹורה הּמרּבה ּכל 'לא חכמים: ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹאמרּו

ּבּתֹורה'. ועסק עסק, מעט 'הוי ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָֹואמרּו:
.Ëלכּו צמא ּכל "הֹוי ׁשּנאמר: ּבמים, נמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָּדברי

מדרֹון ּבמקֹום מתּכּנסין אין הּמים מה :ל לֹומר - ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָלּמים"
אׁשּברן[שיפוע] ּבמקֹום ּומתקּבצין מעליו נזחלין אּלא ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבלב[שקע] ולא הרּוח ּבגּסי נמצאין אינן ּתֹורה, ּדברי ּכ -ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

רגלי ּבעפר ׁשּמתאּבק רּוח ּוׁשפל ּבדּכא אּלא לב; ּגבּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכל
ועֹוׂשה מּלּבֹו, הּזמן ותענּוגי הּתאוֹות ּומסיר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָהחכמים,
ּיאכל, מה לֹו היה לא אם חּייו, ּכדי מעט יֹום ּבכל ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹמלאכה

יֹו ּבּתֹורה.ּוׁשאר עֹוסק ולילֹו, מֹו ְְֵֵַָָ
.È,מלאכה יעׂשה ולא ּבּתֹורה ׁשּיעסק לּבֹו על הּמׂשים ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּכל

הּתֹורה, את ּובזה הּׁשם, את חּלל זה הרי - הּצדקה מן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויתּפרנס
העֹולם מן חּייו ונטל לעצמֹו, רעה וגרם הּדת, מאֹור ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָוכּבה
אמרּו הּזה. ּבעֹולם ּתֹורה ּבדברי להנֹות ׁשאסּור לפי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּבא;
ועֹוד העֹולם'. מן חּייו נטל ּתֹורה, מּדברי הּנהנה 'ּכל ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָחכמים:
לחּפר קרּדם ולא ּבהן, להתּגּדל עטרה ּתעׂשם 'לא ואמרּו: ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֹצּוּו
את ּוׂשנא הּמלאכה, את 'אהב ואמרּו: צּוּו ועֹוד ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָּבהן'.
וסֹוף ּבטלה'; סֹופּה מלאכה, עּמּה ׁשאין ּתֹורה 'וכל ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָהרּבנּות'.

הּברּיֹות. את מלסטם ׁשּיהא זה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָאדם
.‡È,ידיו מּמעׂשה מתּפרנס ׁשהּוא למי היא ּגדֹולה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמעלה

וטֹובה ּכבֹוד לכל זֹוכה ּובזה היא; הראׁשֹונים חסידים ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּומּדת

תאכל, ּכי ּכּפי "יגיע ׁשּנאמר: הּבא, ולעֹולם הּזה, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבעֹולם
"ל "וטֹוב הּזה, ּבעֹולם "אׁשרי" - "ל וטֹוב ְְְְֶֶֶַַַָָָָאׁשרי

טֹוב. ׁשּכּלֹו הּבא ֶַָָָֻלעֹולם

.Èעליהן עצמֹו ׁשּמרּפה ּבמי מתקּימין ּתֹורה ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאין
אכילה[מתעצל] ּומּתֹו עּדּון מּתֹו ׁשּלֹומדין ּבאּלּו ולא ,ְְְֲִִִִִֵֶָֹ

ּתמיד, ּגּופֹו ּומצער עליהן, עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשתּיה
ּדר חכמים אמרּו ּתנּומה. לעפעּפיו לעיניו, ׁשנת יּתן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
הּתֹורה אין - ּבאהל" ימּות ּכי אדם הּתֹורה, "זאת ְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹרמז:
אמר וכן החכמה. ּבאהלי עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמתקּימת,
ועֹוד ּכחכה"; צר - צרה ּביֹום "התרּפית ּבחכמתֹו: ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹֹֹׁשלמה
עמדה ּבאף, ׁשּלמדּתי חכמה - ּלי" עמדה חכמתי "אף ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָָאמר:
ּבבית ּבתלמּודֹו הּיגע ׁשּכל ּכרּותה, 'ּברית חכמים: אמרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלי.
ּבצנעה ּבתלמּודֹו הּיגע וכל מׁשּכח; הּוא ּבמהרה לא ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּכנסת,
קֹולֹו הּמׁשמיע וכל חכמה". צנּועים "ואת ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָמחּכים,
ּבלחׁש, הּקֹורא אבל ּבידֹו; מתקּים ּתלמּודֹו ּתלמּודֹו, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָּבׁשעת

ׁשֹוכח'. הּוא ְִֵֵַָּבמהרה

.‚Èלמד אדם אין ּובּלילה, ּבּיֹום ללמד ׁשּמצוה ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאף
ּבּלילה; אּלא חכמתֹו ּבכתררב לזּכֹות ׁשרצה מי ,לפיכ ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מהן אחד אפּלּו יאּבד ולא לילֹותיו, ּבכל יּזהר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה,
ּבתלמּוד אּלא ּבהן, וכּיֹוצא וׂשיחה ּוׁשתּיה ואכילה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשנה

ּגרנּה אין חכמים, אמרּו חכמה. ודברי ׁשל[קיבוצה]ּתֹורה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
העֹוסק וכל בּלילה". רּני "קּומי ׁשּנאמר: ּבלילה, אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּתֹורה
ׁשּנאמר: ּבּיֹום, עליו נמׁש חסד ׁשל חּוט ּבּלילה, ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה
ׁשאין ּבית וכל עּמי". ׁשירה ּובּלילה חסּדֹו, ה' יצּוה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ"יֹומם
ה' ּדבר "ּכי אֹוכלּתֹו. אׁש ּבּלילה, ּבֹו נׁשמעין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדברי
ּכל וכן עּקר. ּכל ּתֹורה ּדברי על הׁשּגיח ׁשּלא זה - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבזה"
וׁשנה ׁשּקרא אֹו עֹוסק, ואינֹו ּבּתֹורה לעסק לֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאפׁשר
ּבכלל זה הרי - ּוזנחֹו ּתלמּודֹו והּניח עֹולם להבלי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּופרׁש
הּתֹורה את המבּטל 'ּכל חכמים: אמרּו ה'. ּדבר ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבֹוזה
מעני, הּתֹורה את המקּים וכל מעני; לבּטלּה סֹופֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמעׁשר,
הּוא הרי ּבּתֹורה; הּוא מפרׁש זה וענין מעׁשר'. לקּימּה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹסֹופֹו
ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאֹומר:
,עּנת "למען ואֹומר: ;"איב את ועבדּת ּכל, מרב - ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹלבב

."ּבאחרית להיטב - נּסת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַֹּולמען

    
אֹו‡. ּבמעׂשיו, נאה הגּון לתלמיד אּלא ּתֹורה מלּמדין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאין

מהותו]לתם ידוע לא[שאין ּבדר הֹול היה אם אבל . ְְֲִֵֶֶָָָָֹ
יׁשרה, ּבדר אֹותֹו ּומנהיגין למּוטב, אֹותֹו מחזירין ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָטֹובה,
הּמדרׁש, לבית אֹותֹו מכניסין ּכ ואחר אֹותֹו; ְְְְְִִִִֵַַַַָָּובֹודקין
ׁשאינֹו לתלמיד הּׁשֹונה 'ּכל חכמים: אמרּו אֹותֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּומלּמדין

למרקּוליס אבן זרק ּכאּלּו צורתהגּון, שזו זרה [עבודה ְְְִִֶֶַַָָ
לכסילעבודתה] נֹותן ּכן ּבמרּגמה, אבן "ּכצרֹור ׁשּנאמר: ,ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

חכמים "ּכבֹוד, ׁשּנאמר: ּתֹורה, אּלא "ּכבֹוד" ואין ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָּכבֹוד",
ּפי על אף - טֹובה ּבדר הֹול ׁשאינֹו הרב וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָינחלּו"'.
מּמּנּו, מתלּמדין אין - לֹו צריכין העם וכל הּוא, ּגדֹול ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשחכם
דעת, יׁשמרּו כהן ׂשפתי "ּכי ׁשּנאמר: למּוטב, ׁשּיחזר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעד
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אמרּו הּוא". צבאֹות ה' מלא ּכי מּפיהּו, יבקׁשּו ְְְְְְִִִַַַָָָותֹורה
יבּקׁשּו ּתֹורה צבאֹות, ה' למלא הרב ּדֹומה 'אם ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָחכמים:

מּפיהּו'. ּתֹורה יבּקׁשּו אל לאו, אם ְְִִִִִַַָָמּפיהּו;

.והּתלמ ּבראׁש, יֹוׁשב הרב מלּמדין? לפניוּכיצד ידים ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ
וׁשֹומעין הרב את רֹואין ּכּלן ׁשּיהיּו ּכדי עטרה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻמּקפין
הּקרקע, על והּתלמידים הּכּסא על הרב יׁשב ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹּדבריו.
ּובראׁשֹונה, הּכּסאֹות. על הּכל אֹו הארץ, על הּכל אֹו ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
ׁשני, ּבית חרּבן ּומּקדם עֹומדין; והּתלמידים יֹוׁשב הרב ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהיה

יֹוׁשבין. והן לּתלמידים, ללּמד הּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹנהגּו

היה‚. ואם מלּמד. לּתלמידים, מּפיו מלּמד הרב היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָאם
מתרּגם ידי על המקום]מלּמד לשפת המתרּגם[מתורגמן - ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַ

והמתרּגם למתרּגם, אֹומר והרב הּתלמידים, ּובין ּבינֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָעֹומד
הּוא למתרּגם, ׁשֹואלין ּוכׁשהן הּתלמידים; לכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָמׁשמיע
לּׁשֹואל. מׁשיב והמתרּגם למתרּגם, מׁשיב והרב לרב, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָׁשֹואל
יגּביּה ולא המתרּגם; מּקֹול יֹותר קֹולֹו הרב יגּביּה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָֹֹולא
אין הרב. מּקֹול יֹותר הרב, את ׁשּׁשֹואל ּבעת קֹולֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהמתרּגם
אם אּלא לׁשּנֹות, ולא להֹוסיף ולא לפחת לא רּׁשאי ְְְְְְְִִִֶַַַַָָֹֹֹֹֻהּתרּגמן
לּתרּגמן: הרב אמר רּבֹו. אֹו חכם, ׁשל אביו הּתרּגמן היה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻּכן
ּכׁשאֹומר - מרי' אּבא לי אמר ּכ' אֹו רּבי', לי אמר ּכ'ְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשל ׁשמֹו ּומזּכיר החכם, ּבׁשם אֹומרן לעם, הּדברים ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּתרּגמן
אף ּפלֹוני', רּבאנא אמר ּכ' ואֹומר: רּבֹו, ׁשל אֹו הרב ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָאבי
אֹו לרּבֹו לקרֹות לֹו ׁשאסּור ׁשמֹו; החכם הזּכיר ׁשּלא ּפי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹעל

ּבׁשמֹו. ְְִִָלאביו

עליהן„. יכעס לא הּתלמידים, הבינּו ולא ׁשּלּמד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹהרב
עד ּפעמים, ּכּמה אפּלּו הּדבר וׁשֹונה חֹוזר אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָוירּגז,
'הבינֹותי', הּתלמיד יאמר לא וכן ההלכה. עמק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּיבינּו
ואם ּפעמים. ּכּמה אפּלּו וׁשֹואל, חֹוזר אּלא הבין; לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהּוא
וללמד היא, ּתֹורה 'רּבי, לֹו: יאמר - ורגז רּבֹו, עליו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹּכעס

קצרה'. ודעּתי ,צרי ְְְֲִִִַָָָאני

ראׁשֹונה‰. מּפעם ׁשּלמד מחברֹו ּבֹוׁש הּתלמיד יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
ׁשאם ּפעמים; ּכּמה אחר אּלא למד לא והּוא ׁשנּיה, ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
והּוא הּמדרׁש, לבית ויֹוצא נכנס נמצא - זה מּדבר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנתּבּיׁש
'אין הראׁשֹונים: חכמים אמרּו לפיכ ּכלּום. למד ְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָאינֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה מלּמד'. הּקּפדן ולא למד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּביׁשן
מּפני אֹו עמקֹו, מּפני הּדבר את הּתלמידים הבינּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבזמן
מתרּׁשלין ׁשהם לרב נּכר אם אבל קצרה; ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּדעּתן
לרּגז חּיב - הבינּו לא ּולפיכ עליהן, ּומתרּפין ּתֹורה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹּבדברי

לחּדדן ּכדי ּבדברים, ּולהכלימן זה[לעוררם]עליהן ּובענין ; ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מרה 'זרק חכמים: אימה][הטאמרּו לפיכ,ל ּבּתלמידים'. ְְְְֲִִִִַַָָָָָֹ

לׂשחק ולא הּתלמידים, ּבפני ראׁש קּלּות לנהג לרב ראּוי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹֹאין
אימתֹו ׁשּתהא ּכדי - עּמהן ולׁשּתֹות לאכל ולא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹּבפניהן,

ּבמהרה. מּמּנּו וילמדּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶָעליהן,

.Âׁשּתתיּׁשב עד הּמדרׁש, לבית ּכׁשּיּכנס הרב את ׁשֹואלין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאין
וינּוח. ׁשּיׁשב עד ּכׁשּיּכנס, ׁשֹואל הּתלמיד ואין עליו; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּדעּתֹו
אחר, מענין הרב את ׁשֹואלין ואין ּכאחד. ׁשנים ׁשֹואלין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואין
לרב ויׁש יתּבּיׁש. ׁשּלא ּכדי ּבֹו, עֹוסקין ׁשהן הענין מאֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאּלא
ּבפניהן, ׁשעֹוׂשה ּובּמעׂשים ּבׁשאלֹותיו, הּתלמידים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלהטעֹות

אינן אֹו ּׁשּלּמדן מה הן זֹוכרין אם ׁשּידע ּוכדי לחּדדן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכדי
אחר ּבענין אֹותן לׁשאל רׁשּות לֹו ׁשּיׁש לֹומר, צרי ואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹזֹוכרין.

לזרזן. ּכדי ּבֹו, עֹוסקין ְְְְִֵֵֶָָָׁשאינן
.Êולא מּגבֹוּה ולא מעּמד; מׁשיבין ואין מעּמד, ׁשֹואלין ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹֻֻאין

הּזקנים מאחֹורי ולא כדימרחֹוק, לרב, בסמוך [היושבים ְְֲִֵֵֵֵַָֹ
ּבעניןשיראוהו] אּלא הרב את ׁשֹואלין ואין ׁשֹואלין. ואין , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

הלכֹות. מּׁשלׁש יֹותר ּבענין יׁשאל ולא מּיראה; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹאּלא
.Áׁשּלא אחד וׁשאל ּבענין אחד ׁשאל - ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשנים

לענין נזקקין שבעניין]ּבענין, בשאלה מעׂשה[מטפלים ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָ
למעשה] הלכה[הלכה לּמעׂשה; נזקקין מעׂשה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָוׁשאינֹו

לּמדרׁש; נזקקין והּגדה, מדרׁש להלכה; נזקקין ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָָָּומדרׁש,
ׁשוה, ּוגזרה וחמר קל וחמר; לקל נזקקין וחמר, וקל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּגדה
ּתלמיד, ואחד חכם אחד הּׁשֹואלין היּו וחמר. לקל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹנזקקין
ׁשניהן לּתלמיד. נזקקין הארץ, ועם ּתלמיד לחכם; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנזקקין
ׁשניהן ׁשאלּו הארץ, עּמי ׁשניהן ּתלמידים, ׁשניהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחכמים,
מעׂשים ׁשני ּתׁשּובֹות, ׁשּתי ׁשאלֹות, ּבׁשּתי אֹו הלכֹות, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָּבׁשּתי

מעּתה. המתרּגם ּביד הרׁשּות -ְְְְֵֵַַַַָָ
.Ë,הּמדרׁש ּבבית הּמתנמנם וכל הּמדרׁש. ּבבית יׁשנים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָאין

ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן קרעים; קרעים נעׂשית ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֹחכמתֹו
אּלא הּמדרׁש, ּבבית מׂשיחין ואין נּומה". ּתלּביׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ"ּוקרעים,
לֹו אֹומרים אין ׁשּנתעּטׁש, מי אפּלּו ּבלבד. ּתֹורה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָּבדברי
הּדברים. ׁשאר לֹומר, צרי ואין הּמדרׁש; ּבבית ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ'רפּואה'

ּכנסּיֹות. ּבּתי מּקדּׁשת חמּורה הּמדרׁש, ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֻֻּוקדּׁשת

ה'תש"ע אייר כ"ב חמישי יום

    
חּיב‡. הּוא ּכ - ּוביראתֹו אביו ּבכבֹוד מצּוה ׁשאדם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻּכׁשם

לחּיי הביאֹו ׁשאביו מאביו; יתר ורּבֹו, ויראתֹו. רּבֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבכבֹוד
הּבא. העֹולם לחּיי הביאֹו חכמה, ׁשּלּמדֹו ורּבֹו הּזה, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהעֹולם
אביו. לׁשל קֹודמת רּבֹו ׁשל רּבֹו, ואבדת אביו אבדת ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָראה
את ּכ ואחר רּבֹו ׁשל את מּניח ּבמּׂשא, נׂשּואים ורּבֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָאביו
ּכ ואחר רּבֹו את ּפֹודה ּבּׁשביה, ׁשבּויים ורּבֹו אביו אביו. ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשל
אביו את ּפֹודה חכמים, ּתלמיד אביו היה אם אביו; את ְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָּפֹודה
ּכנגד ׁשקּול ׁשאינֹו ּפי על אף חכם, אביו היה אם וכן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּתחּלה.
ל ואין רּבֹו. אבדת מׁשיב ּכ ואחר אבדתֹו, מׁשיב - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָרּבֹו
אמרּו הרב. מּמֹורא יתר מֹורא ולא הרב, מּכבֹוד ּגדֹול ְְְִִֵַַָָָָָָָָֹּכבֹוד
חכמים: אמרּו לפיכ ׁשמים'. ּכמֹורא רּב 'מֹורא ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָחכמים:
"ּבהּצתם ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכחֹולק - רּבֹו על החֹולק ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ'ּכל
הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה - רּבֹו עם מריבה העֹוׂשה וכל ה'". ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָעל
על הּמתרעם וכל ה'". את יׂשראל בני רבּו "אׁשר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

הּׁשכ על ּכמתרעם - תלּנתיכם,רּבֹו עלינּו "לא ׁשּנאמר: ינה, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֻ
הּׁשכינה, אחר ּכמהרהר - רּבֹו אחר המהרהר וכל ה'". על ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַַָָּכי

ּובמׁשה"'. ּבאלהים העם "וידּבר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

.ויֹוׁשב מדרׁש, לֹו ׁשּקֹובע זה רּבֹו? על חֹולק הּוא זה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאי
ּפי על ואף קּים; ורּבֹו רּבֹו, ּברׁשּות ׁשּלא ּומלּמד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹודֹורׁש
רּבֹו ּבפני להֹורֹות לאדם ואסּור אחרת. ּבמדינה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשרּבֹו

מיתה. חּיב רּבֹו, ּבפני הלכה הּמֹורה וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלעֹולם;
ּדבר‚. אדם לֹו וׁשאל מיל, עׂשר ׁשנים רּבֹו ּובין ּבינֹו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָהיה
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נט            
      

אמרּו הּוא". צבאֹות ה' מלא ּכי מּפיהּו, יבקׁשּו ְְְְְְִִִַַַָָָותֹורה
יבּקׁשּו ּתֹורה צבאֹות, ה' למלא הרב ּדֹומה 'אם ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָחכמים:

מּפיהּו'. ּתֹורה יבּקׁשּו אל לאו, אם ְְִִִִִַַָָמּפיהּו;

.והּתלמ ּבראׁש, יֹוׁשב הרב מלּמדין? לפניוּכיצד ידים ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ
וׁשֹומעין הרב את רֹואין ּכּלן ׁשּיהיּו ּכדי עטרה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻמּקפין
הּקרקע, על והּתלמידים הּכּסא על הרב יׁשב ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹּדבריו.
ּובראׁשֹונה, הּכּסאֹות. על הּכל אֹו הארץ, על הּכל אֹו ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
ׁשני, ּבית חרּבן ּומּקדם עֹומדין; והּתלמידים יֹוׁשב הרב ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהיה

יֹוׁשבין. והן לּתלמידים, ללּמד הּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹנהגּו

היה‚. ואם מלּמד. לּתלמידים, מּפיו מלּמד הרב היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָאם
מתרּגם ידי על המקום]מלּמד לשפת המתרּגם[מתורגמן - ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַ

והמתרּגם למתרּגם, אֹומר והרב הּתלמידים, ּובין ּבינֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָעֹומד
הּוא למתרּגם, ׁשֹואלין ּוכׁשהן הּתלמידים; לכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָמׁשמיע
לּׁשֹואל. מׁשיב והמתרּגם למתרּגם, מׁשיב והרב לרב, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָׁשֹואל
יגּביּה ולא המתרּגם; מּקֹול יֹותר קֹולֹו הרב יגּביּה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָֹֹולא
אין הרב. מּקֹול יֹותר הרב, את ׁשּׁשֹואל ּבעת קֹולֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהמתרּגם
אם אּלא לׁשּנֹות, ולא להֹוסיף ולא לפחת לא רּׁשאי ְְְְְְְִִִֶַַַַָָֹֹֹֹֻהּתרּגמן
לּתרּגמן: הרב אמר רּבֹו. אֹו חכם, ׁשל אביו הּתרּגמן היה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻּכן
ּכׁשאֹומר - מרי' אּבא לי אמר ּכ' אֹו רּבי', לי אמר ּכ'ְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשל ׁשמֹו ּומזּכיר החכם, ּבׁשם אֹומרן לעם, הּדברים ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּתרּגמן
אף ּפלֹוני', רּבאנא אמר ּכ' ואֹומר: רּבֹו, ׁשל אֹו הרב ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָאבי
אֹו לרּבֹו לקרֹות לֹו ׁשאסּור ׁשמֹו; החכם הזּכיר ׁשּלא ּפי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹעל

ּבׁשמֹו. ְְִִָלאביו

עליהן„. יכעס לא הּתלמידים, הבינּו ולא ׁשּלּמד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹהרב
עד ּפעמים, ּכּמה אפּלּו הּדבר וׁשֹונה חֹוזר אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָוירּגז,
'הבינֹותי', הּתלמיד יאמר לא וכן ההלכה. עמק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּיבינּו
ואם ּפעמים. ּכּמה אפּלּו וׁשֹואל, חֹוזר אּלא הבין; לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהּוא
וללמד היא, ּתֹורה 'רּבי, לֹו: יאמר - ורגז רּבֹו, עליו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹּכעס

קצרה'. ודעּתי ,צרי ְְְֲִִִַָָָאני

ראׁשֹונה‰. מּפעם ׁשּלמד מחברֹו ּבֹוׁש הּתלמיד יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
ׁשאם ּפעמים; ּכּמה אחר אּלא למד לא והּוא ׁשנּיה, ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
והּוא הּמדרׁש, לבית ויֹוצא נכנס נמצא - זה מּדבר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנתּבּיׁש
'אין הראׁשֹונים: חכמים אמרּו לפיכ ּכלּום. למד ְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָאינֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה מלּמד'. הּקּפדן ולא למד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּביׁשן
מּפני אֹו עמקֹו, מּפני הּדבר את הּתלמידים הבינּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבזמן
מתרּׁשלין ׁשהם לרב נּכר אם אבל קצרה; ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּדעּתן
לרּגז חּיב - הבינּו לא ּולפיכ עליהן, ּומתרּפין ּתֹורה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹּבדברי

לחּדדן ּכדי ּבדברים, ּולהכלימן זה[לעוררם]עליהן ּובענין ; ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מרה 'זרק חכמים: אימה][הטאמרּו לפיכ,ל ּבּתלמידים'. ְְְְֲִִִִַַָָָָָֹ

לׂשחק ולא הּתלמידים, ּבפני ראׁש קּלּות לנהג לרב ראּוי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹֹאין
אימתֹו ׁשּתהא ּכדי - עּמהן ולׁשּתֹות לאכל ולא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹּבפניהן,

ּבמהרה. מּמּנּו וילמדּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶָעליהן,

.Âׁשּתתיּׁשב עד הּמדרׁש, לבית ּכׁשּיּכנס הרב את ׁשֹואלין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאין
וינּוח. ׁשּיׁשב עד ּכׁשּיּכנס, ׁשֹואל הּתלמיד ואין עליו; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּדעּתֹו
אחר, מענין הרב את ׁשֹואלין ואין ּכאחד. ׁשנים ׁשֹואלין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואין
לרב ויׁש יתּבּיׁש. ׁשּלא ּכדי ּבֹו, עֹוסקין ׁשהן הענין מאֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאּלא
ּבפניהן, ׁשעֹוׂשה ּובּמעׂשים ּבׁשאלֹותיו, הּתלמידים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלהטעֹות

אינן אֹו ּׁשּלּמדן מה הן זֹוכרין אם ׁשּידע ּוכדי לחּדדן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכדי
אחר ּבענין אֹותן לׁשאל רׁשּות לֹו ׁשּיׁש לֹומר, צרי ואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹזֹוכרין.

לזרזן. ּכדי ּבֹו, עֹוסקין ְְְְִֵֵֶָָָׁשאינן
.Êולא מּגבֹוּה ולא מעּמד; מׁשיבין ואין מעּמד, ׁשֹואלין ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹֻֻאין

הּזקנים מאחֹורי ולא כדימרחֹוק, לרב, בסמוך [היושבים ְְֲִֵֵֵֵַָֹ
ּבעניןשיראוהו] אּלא הרב את ׁשֹואלין ואין ׁשֹואלין. ואין , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

הלכֹות. מּׁשלׁש יֹותר ּבענין יׁשאל ולא מּיראה; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹאּלא
.Áׁשּלא אחד וׁשאל ּבענין אחד ׁשאל - ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשנים

לענין נזקקין שבעניין]ּבענין, בשאלה מעׂשה[מטפלים ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָ
למעשה] הלכה[הלכה לּמעׂשה; נזקקין מעׂשה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָוׁשאינֹו

לּמדרׁש; נזקקין והּגדה, מדרׁש להלכה; נזקקין ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָָָּומדרׁש,
ׁשוה, ּוגזרה וחמר קל וחמר; לקל נזקקין וחמר, וקל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּגדה
ּתלמיד, ואחד חכם אחד הּׁשֹואלין היּו וחמר. לקל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹנזקקין
ׁשניהן לּתלמיד. נזקקין הארץ, ועם ּתלמיד לחכם; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנזקקין
ׁשניהן ׁשאלּו הארץ, עּמי ׁשניהן ּתלמידים, ׁשניהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחכמים,
מעׂשים ׁשני ּתׁשּובֹות, ׁשּתי ׁשאלֹות, ּבׁשּתי אֹו הלכֹות, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָּבׁשּתי

מעּתה. המתרּגם ּביד הרׁשּות -ְְְְֵֵַַַַָָ
.Ë,הּמדרׁש ּבבית הּמתנמנם וכל הּמדרׁש. ּבבית יׁשנים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָאין

ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן קרעים; קרעים נעׂשית ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֹחכמתֹו
אּלא הּמדרׁש, ּבבית מׂשיחין ואין נּומה". ּתלּביׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ"ּוקרעים,
לֹו אֹומרים אין ׁשּנתעּטׁש, מי אפּלּו ּבלבד. ּתֹורה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָּבדברי
הּדברים. ׁשאר לֹומר, צרי ואין הּמדרׁש; ּבבית ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ'רפּואה'

ּכנסּיֹות. ּבּתי מּקדּׁשת חמּורה הּמדרׁש, ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֻֻּוקדּׁשת

ה'תש"ע אייר כ"ב חמישי יום

    
חּיב‡. הּוא ּכ - ּוביראתֹו אביו ּבכבֹוד מצּוה ׁשאדם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻּכׁשם

לחּיי הביאֹו ׁשאביו מאביו; יתר ורּבֹו, ויראתֹו. רּבֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבכבֹוד
הּבא. העֹולם לחּיי הביאֹו חכמה, ׁשּלּמדֹו ורּבֹו הּזה, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהעֹולם
אביו. לׁשל קֹודמת רּבֹו ׁשל רּבֹו, ואבדת אביו אבדת ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָראה
את ּכ ואחר רּבֹו ׁשל את מּניח ּבמּׂשא, נׂשּואים ורּבֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָאביו
ּכ ואחר רּבֹו את ּפֹודה ּבּׁשביה, ׁשבּויים ורּבֹו אביו אביו. ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשל
אביו את ּפֹודה חכמים, ּתלמיד אביו היה אם אביו; את ְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָּפֹודה
ּכנגד ׁשקּול ׁשאינֹו ּפי על אף חכם, אביו היה אם וכן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּתחּלה.
ל ואין רּבֹו. אבדת מׁשיב ּכ ואחר אבדתֹו, מׁשיב - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָרּבֹו
אמרּו הרב. מּמֹורא יתר מֹורא ולא הרב, מּכבֹוד ּגדֹול ְְְִִֵַַָָָָָָָָֹּכבֹוד
חכמים: אמרּו לפיכ ׁשמים'. ּכמֹורא רּב 'מֹורא ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָחכמים:
"ּבהּצתם ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכחֹולק - רּבֹו על החֹולק ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ'ּכל
הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה - רּבֹו עם מריבה העֹוׂשה וכל ה'". ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָעל
על הּמתרעם וכל ה'". את יׂשראל בני רבּו "אׁשר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

הּׁשכ על ּכמתרעם - תלּנתיכם,רּבֹו עלינּו "לא ׁשּנאמר: ינה, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֻ
הּׁשכינה, אחר ּכמהרהר - רּבֹו אחר המהרהר וכל ה'". על ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַַָָּכי

ּובמׁשה"'. ּבאלהים העם "וידּבר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

.ויֹוׁשב מדרׁש, לֹו ׁשּקֹובע זה רּבֹו? על חֹולק הּוא זה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאי
ּפי על ואף קּים; ורּבֹו רּבֹו, ּברׁשּות ׁשּלא ּומלּמד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹודֹורׁש
רּבֹו ּבפני להֹורֹות לאדם ואסּור אחרת. ּבמדינה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשרּבֹו

מיתה. חּיב רּבֹו, ּבפני הלכה הּמֹורה וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלעֹולם;
ּדבר‚. אדם לֹו וׁשאל מיל, עׂשר ׁשנים רּבֹו ּובין ּבינֹו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָהיה
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ּבפני אפּלּו - האּסּור מן ּולהפריׁש להׁשיב. מּתר - ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָֻהלכה
ּדבר עֹוׂשה אדם ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? להֹורֹות. מּתר ְְֵֶֶַַָָָָָָָֻרּבֹו,
לֹו יׁש - רׁשעֹו מּפני אֹו ּבאּסּורֹו, ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהאסּור
ואף רּבֹו, ּבפני ואפּלּו אסּור', זה 'ּדבר לֹו: ולֹומר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָלהפריׁשֹו,
חּלּול ׁשּיׁש מקֹום ׁשּכל רׁשּות; רּבֹו לֹו נתן ׁשּלא ּפי ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל
ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה לרב. ּכבֹוד חֹולקין אין ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּׁשם,
ּולהֹורֹות וליׁשב להֹוראה, עצמֹו לקּבע אבל נקרה; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּנקרה
- העֹולם ּבסֹוף ורּבֹו העֹולם, ּבסֹוף הּוא אפּלּו - ׁשֹואל ְְְְֲִֵַָָָָָלכל
רׁשּות נטל ּכן אם אּלא רּבֹו, ׁשּימּות עד להֹורֹות לֹו ְְִֵֶֶַַַָָָָאסּור
ּולהֹורֹות ליׁשב לֹו מּתר רּבֹו, ׁשּמת מי ּכל ולא ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמרּבֹו.

אּלא להֹוראה.ּבּתֹורה, ׁשהּגיע ּתלמיד היה ּכן אם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּגיע„. ׁשּלא ּתלמיד -]וכל היתר קיבל להֹוראה,[לא ְְְִִִֶַַָָָֹ
"ּכי נאמר: ועליו רּוח; וגס רׁשע ׁשֹוטה, זה הרי - ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּומֹורה
ואינֹו להֹוראה, ׁשהּגיע חכם וכן הּפילה". חללים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָרּבים
העורים; לפני מכׁשֹולֹות ונֹותן ּתֹורה, מֹונע זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמֹורה
הּקטּנים הּתלמידים אּלּו הרגיה". ּכל "ועצמים נאמר: ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻועליו
עּמי ּבפני להתּגּדל מבּקׁשין והם ּכראּוי, ּתֹורה הרּבּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּלא
לדּון ּבראׁש ויֹוׁשבין וקֹופצין עירם, אנׁשי ּובין ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹהארץ
והם הּמחלקת, את הּמרּבין הן - ּביׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּולהֹורֹות
והמחּבלים ּתֹורה, ׁשל נרּה והמכּבין העֹולם, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמחריבין
לנּו "אחזּו ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר ועליהן צבאֹות. ה' ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכרם

ּכרמים". מחּבלים קטּנים, ׁשעלים - ְְְְִִִִִַַָָָֻׁשּועלים

ׁשּלא‰. ואפּלּו ּבׁשמֹו, לרּבֹו לקרֹות לתלמיד לֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹואסּור
ׁשּׁשמם לאחרים לקרֹות ואפּלּו ּבפניו, ׁשמֹו יזּכיר ולא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבפניו.

ּכד רּבֹו, אפּלּוּכׁשם ׁשמן, יׁשּנה אּלא אביו; ּבׁשם ׁשעֹוׂשה ר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּפלאי הּׁשם ׁשּיהיה והּוא - מֹותם הּׁשֹומע[נדיר]לאחר ׁשּכל , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשלֹום, לֹו יחזיר אֹו לרּבֹו ׁשלֹום יּתן ולא ּפלֹוני. ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹידע
ׁשֹוחה אּלא לזה; זה ּומחזירין הרעים ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכדר

רּבי'.[מתכופף] ,עלי 'ׁשלֹום וכבֹוד: ּביראה לֹו ואֹומר ְְְְְִִֵֶַָָָָָָלפניו,
ּומרי'. רּבי ,עלי 'ׁשלֹום לֹו: יחזיר ׁשלֹום, רּבֹו לֹו נתן ֲִִִִֶַַַַָָָָָאם

.Âיֹוׁשב אּלא יסב, ולא רּבֹו, ּבפני ּתפּליו יחלץ לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹוכן
רּבֹו, לאחר ולא רּבֹו, לפני יתּפּלל ולא .הּמל לפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹּכיֹוׁשב
ּבצּדֹו, להּל לֹו ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין רּבֹו; ּבצד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹולא
ואחר אחֹוריו; ּכנגד מכּון יהיה ולא רּבֹו, לאחר יתרחק ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻאּלא
רּבֹו. ּבמקֹום יׁשב לא לּמרחץ. רּבֹו עם יּכנס ולא יתּפּלל. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּכ

ּבפניו ּדבריו יכריע עליו]ולא החולק את[כדעת יסּתר ולא , ְְְְְְִִֶַַָָָָֹֹֹ
יעמד ולא 'ׁשב'; לֹו: ׁשּיאמר עד לפניו, יׁשב ולא ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹּדבריו.

לעמד.מּלפניו רׁשּות ׁשּיּטל עד אֹו 'עמד', לֹו: ׁשּיאמר עד , ְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
לאחֹוריו, נרּתע אּלא אחֹוריו, לֹו יחזיר לא מרּבֹו, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּוכׁשּיּפטר

ּפניו. ּכנגד ְֶֶָָָָּופניו

.Êעד עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו רּבֹו, מּפני לעמד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹוחּיב
אדם וחּיב יׁשב. ּכ ואחר קֹומתֹו; יראה ולא מּמּנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיתּכּסה

ּברגל. רּבֹו ּפני את ְְְִֵֶֶֶַַָלהקּביל

.Áהיה ּכן אם אּלא הרב, ּבפני לתלמיד ּכבֹוד חֹולקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאין
לרּבֹו, עֹוׂשה ׁשהעבד מלאכֹות וכל ּכבֹוד. לֹו לחלק רּבֹו ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדר
ולא אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ּבמקֹום היה ואם לרּבֹו; עֹוׂשה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹּתלמיד
לֹו נֹועל אינֹו - הּוא' 'עבד יאמרּו: ׁשּמא וחׁש ּתפּלין, לֹו ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹהיה

מֹונע - מּלׁשּמׁשֹו ּתלמידֹו הּמֹונע וכל חֹולצֹו. ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָמנעלֹו,
ׁשּמזלזל ּתלמיד וכל ׁשמים; יראת מּמּנּו ּופֹורק חסד, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמּמּנּו

מּיׂשראל. ׁשּתסּתּלק לּׁשכינה ּגֹורם רּבֹו, ּכבֹוד מּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבדבר

.Ëלּמדּתנּו' לֹו: אֹומר ּתֹורה, ּדברי על עֹובר רּבֹו את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָראה
ּכ' לֹו: אֹומר ּבפניו, ׁשמּועה ׁשּמזּכיר זמן וכל .'וכ ּכ ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָרּבנּו

רּבנּו' ׁשּיזּכירלּמדּתנּו עד מרּבֹו, ׁשמע ׁשּלא ּדבר יאמר ואל . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
מגּלה ׁשהּוא עד ּבגדיו, ּכל קֹורע - רּבֹו ּוכׁשּימּות אֹומרֹו. ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשם

מאחה ואינֹו לּבֹו; חזקה]את תפירה ּבּמה[תופר לעֹולם. ְְְִֵֶֶֶַַָ
אבל חכמתֹו. רב מּמּנּו ׁשּלמד מבהק ּברּבֹו אמּורים? ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֻּדברים

חבר ּתלמיד זה הרי - חכמתֹו רב מּמּנּו למד לא ,[כמותו]אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
מּלפניו, עֹומד אבל האּלּו; הּדברים ּבכל ּבכבֹודֹו חּיב ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָואינֹו
מתאּבל ׁשהּוא הּמתים ּכל על קֹורע ׁשהּוא ּכׁשם עליו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוקֹורע
ּבין קטן ּבין אחד, ּדבר אּלא מּמּנּו למד לא אפּלּו ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹעליהם.

עליו. וקֹורע מּלפניו, עֹומד - ְְִֵֵַָָָָָּגדֹול

.Èמכּונֹות ׁשּדעֹותיו חכמים ּתלמיד אינֹו[ישרות]וכל - ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ
ׁשּלא ּפי על אף ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא מי ּבפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמדּבר

ּכלּום. מּמּנּו ְִֶַָלמד

.‡Èהּדברים ּבכל ּכבֹודֹו על למחל ׁשרצה הּמבהק ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻהרב
- מהן לאחד אֹו ּתלמידיו, לכל מהן, ּבאחד אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלּו,
להּדרֹו, הּתלמיד חּיב ׁשּמחל, ּפי על ואף ּבידֹו. ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָהרׁשּות

ׁשּמחל. ּבׁשעה ְֲִֶַַָָָואפּלּו

.Èצרי הרב ּכ הרב, ּבכבֹוד חּיבין ׁשהּתלמידים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּכׁשם
ּכבֹוד 'יהי חכמים: אמרּו ּכ ּולקרבן; ּתלמידיו את ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלכּבד
להּזהר אדם וצרי .'חבר ּכׁשל עלי חביב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתלמיד

המהּנין הּבנים ׁשהן ּולאהבן, הנאה]ּבתלמידיו, [גורמים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
הּבא. ולעֹולם הּזה ְֶַַָָָָָּבעֹולם

.‚Èאמרּו לּבֹו. ּומרחיבין הרב, חכמת מֹוסיפין ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָהּתלמידים
מרּבֹותי, יתר מחברי למדּתי חכמה 'הרּבה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחכמים:
עץ את מדליק קטן ׁשעץ ּוכׁשם מּכּלם'; יתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּומּתלמידי
מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד הרב, את מחּדד קטן ּתלמיד ּכ ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּגדֹול,

מפארה. חכמה ְְְִֵָָָָָֹּבׁשאלֹותיו

    
להּדרֹו‡. מצוה - חכמים ּתלמיד ּפי[לכבדו]ּכל על ואף , ְְְְְֲִִִִַַַַָָָ

זקן", ּפני והדרּת ּתקּום, ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: רּבֹו, ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
חכמה ׁשּקנה החכם?זה מּפני לעמד חּיבין ּומאימתי . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּפניו. מּכנגד ׁשּיעבר עד אּמֹות, ּבארּבע מּמּנּו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּׁשּיקרב
.הּכּסא ּבבית ולא הּמרחץ ּבבית לא מּפניו עֹומדין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאין

הּדּור ּבּה ׁשּיׁש קימה והדרּת", "ּתקּום, ׁשּנאמר: .[כבוד]- ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבׁשעה חכמים ּתלמידי מּפני לעמד חּיבין אּמנּיֹות ּבעלי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֻֻואין
הּדּור מה - והדרּת" "ּתקּום, ׁשּנאמר: ּבמלאכּתן, ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשעֹוסקין
ּומּנין ּכיס. חסרֹון ּבּה ׁשאין קימה אף ּכיס, חסרֹון ּבֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאין
ׁשּלא עד יראהּו ׁשּלא ּכדי החכם, מן עיניו יעלים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
ּכל הא - "ּמאלהי "ויראת לֹומר: ּתלמּוד מּפניו? ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹיעמד

לּלב מסּור ׁשהּוא האמת]ּדבר יודע האדם ּבֹו:[רק נאמר , ֱֵֶֶַַָָָ
."ּמאלהי ְֱֵֵֶָָֹ"ויראת

להן‚. עצמֹו ויכּון העם, על ׁשּיטריח לחכם ראּוי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאין
דווקא] לפניהם ּבדר[לעבור יל אּלא מּפניו; ׁשּיעמדּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכדי
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יטריחֹו ׁשּלא ּכדי אחד, אֹותֹו יראה ׁשּלא ּומתּכּון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקצרה,
ׁשאין החיצֹונה ּבּדר והֹולכין מּקיפין היּו והחכמים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלעמד.

יטריחּו. ׁשּלא ּכדי ׁשם, מצּויין ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹמּכיריהן

הרי„. המהּל,רֹוכב, מּפני ׁשעֹומדין ּוכׁשם ,ּכמהּל הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
הרֹוכב. מּפני עֹומדין ְְִִֵֵָָּכ

ּגדֹול‰. ּבאמצע, הרב - ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלׁשה
מּׂשמאלֹו. וקטן ְְִִִָָֹמימינֹו,

.Âלארּבע לֹו ׁשּיּגיע עד מּלפניו, עֹומד אינֹו - חכם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרֹואה
מּלפניו עֹומד - ּדין ּבית אב ראה יׁשב. ׁשעבר, וכיון ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאּמֹות;
מאחריו ׁשּיעבר עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמּׁשּיראּנּו
מּׁשּיראּנּו מּלפניו עֹומד - הּנׂשיא את ראה אּמֹות. ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָארּבע
עד אֹו ּבמקֹומֹו, ׁשּיׁשב עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹמרחֹוק
מחּול. ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו, על ׁשּמחל והּנׂשיא מעיניו. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיתּכּסה
ׁשּיאמר עד יֹוׁשבין, ואינן עֹומדין; העם ּכל נכנס, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשהּנׂשיא
ׁשּורֹות ׁשּתי לֹו עֹוׂשין נכנס, ּדין ּבית ּכׁשאב 'ׁשבּו'. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָלהן:
העם ּוׁשאר ּבמקֹומֹו, ויֹוׁשב ׁשּנכנס עד ּומּכאן, מּכאן ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָעֹומדין

ּבמקֹומן. ׁשּיּגיעÊ.יֹוׁשבין ּכל ׁשּנכנס, שנמצא]חכם לֹו[מי ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ
מּלפניו עֹומד אּמֹות ש]ּבארּבע מצב עֹומד[ונוצר אחד , ְְְִֵֵֶַַַָָָ

יֹוׁשב בשורה]ואחד לעמוד חובה ויׁשב[ואין ׁשּנכנס עד , ְְְִֵֵֵֶֶַָָ
ח ּבני ׁשהרּביםּבמקֹומֹו. ּבזמן - חכמים ותלמידי כמים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

ואין למקֹומן. ונכנסין העם ראׁשי על מקּפצין להן, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָצריכין
חֹוזר ,לצר יצא ּבאחרֹונה; ׁשּיּכנס חכמים לתלמיד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשבח
הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן ׁשּיׁש ּבזמן - חכמים ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלמקֹומֹו.
ּפניהן הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן אין אביהן; ּכלּפי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּפניהן

העם. ְֵַָָּכלּפי
.Áלעמד רּׁשאי אינֹו ּתמיד, רּבֹו לפני יֹוׁשב ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּתלמיד

מרּבה ּכבֹודֹו יהא ׁשּלא ּבלבד, וערבית ׁשחרית אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּפניו
ׁשמים. ְִִַָמּכבֹוד

.Ë,חכם ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבזקנה מפלג זקן ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמי
הּזקן ּבפני עֹומד ילד, ׁשהּוא החכם ואפּלּו לפניו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעֹומדין
ּכדי אּלא קֹומתֹו, מלא לעמד חּיב ואינֹו ּבזקנה; ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻהּמפלג
יד לֹו ונֹותנין ּבדברים אֹותֹו מהּדרין ּגֹוי, זקן ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָלהּדרֹו.
ּבמׁשמע. ׂשיבה ּכל ּתקּום", ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: - ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלסמכֹו

.Èּכל עם ּבעצמן לעׂשֹות יֹוצאין אינן - חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָּתלמידי
ׁשּלא ּכדי ּבהן, וכּיֹוצא מדינה ׁשל וחפירה ּבבנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקהל
החֹומֹות לבנין מהן ּגֹובין ואין הארץ. עּמי ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיתּבּזּו
לתׁשּורת ולא ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשֹומרין ּוׂשכר הּׁשערים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹותּקּון

ׁשהּוא[מתנת] מס ּבין הּמס, לּתן אֹותן מחּיבין ואין .ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמל
העיר ּבני על ציבורי]קצּוב ּכל[מס על קצּוב ׁשהּוא מס ּבין ְִֵֵֶַַַָָָָ

ואיׁש גולגולת]איׁש עּתה[מס בּגֹוים, יתנּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֶֶַַַַָָ
היתה אם וכן (ו)ׂשרים". מל מּמּׂשא מעט, וּיחּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאקּבצם;
ואין ּתחּלה; למּכר אֹותֹו מּניחין חכמים, לתלמיד ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹסחֹורה
אם וכן הּוא. ׁשּימּכר עד למּכר, הּׁשּוק מּבני אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹמּניחין
מקּדימין - הרּבה ּדינין ּבעלי ּבכלל עֹומד והּוא ּדין, לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָהיה

אֹותֹו. ּומֹוׁשיבין ִִאֹותֹו,
.‡Èלא אֹותן; לׂשנא אֹו החכמים את לבּזֹות הּוא ּגדֹול ְְֲִִֶַַָָָָֹֹעֹון

ׁשּנאמר: - חכמים ּתלמידי ּבּה ׁשּבּזּו עד ירּוׁשלים, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחרבה
ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי מלעבים ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָֹ"וּיהיּו

זה וכן ּדבריו. מלּמדי מבּזין ּכלֹומר, ּבנבאיו"; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּתעּתעים
חּקתי ּבמלּמדי ואם - ּתמאסּו" ּבחּקתי "ואם ּתֹורה: ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻֻׁשאמרה

לעֹולםּתמאסּו. חלק לֹו אין - החכמים את המבּזה וכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבזה". ה' ּדבר "ּכי ּבכלל: הּוא והרי ְְֲִִֵַַַַָָָהּבא,

.Èלעֹולם חלק לֹו אין החכמים את ׁשהמבּזה ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאף
נּדּוי, חּיב - ּבדברים אפּלּו ׁשּבּזהּו, עדים ּבאּו אם - ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָהּבא
ּבכל זהב ליטרא אֹותֹו וקֹונסין ּברּבים, ּדין ּבית אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָּומנּדין
ּבדברים, החכם את והמבּזה לחכם. אֹותּה ונֹותנין ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָמקֹום,
אֹותֹו מּתירין והן ּדין, ּבית אֹותֹו מנּדין - מֹותֹו לאחר ְְְֲִִִִִֵֵַַַַאפּלּו
לֹו מּתירין אין - חי החכם היה אם אבל ּבתׁשּובה; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיחזר
עצמֹו, החכם וכן ּבׁשבילֹו. ׁשּנּדּוהּו זה ׁשּירּצה עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאֹותֹו,
עדים לא צרי ואין ּבֹו, ׁשהפקיר הארץ לעם לכבֹודֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמנּדה
ואם החכם. את ׁשּירּצה עד לֹו, מּתירין ואין התראה; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולא
למחל החכם רצה ואם לֹו. ּומּתירין ׁשלׁשה ּבאין החכם, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹמת

ּבידֹו. הרׁשּות נּדהּו, ולא ְְְִָָָֹלֹו
.‚Èנּדּוי לנהג ּתלמידיו ּכל חּיבין לכבֹודֹו, ׁשּנּדה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹהרב

חּיב הרב אין עצמֹו, לכבֹוד ׁשּנּדה ּתלמיד אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבמנּדה;
מנּדה וכן נּדּוי. ּבֹו לנהג חּיבין העם ּכל אבל נּדּוי, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻלנהג
מנּדה אינֹו יׂשראל, לכל מנּדה יׂשראל; לכל מנּדה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻלּנׂשיא,
אחרת, לעיר מנּדה אחרת; לעיר מנּדה לעירֹו, מנּדה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻֻֻלּנׂשיא.

לעירֹו. מנּדה ְְִֵֶֻאינֹו
.„Èּתלמידי ׁשּבּזה מּפני ׁשּנּדּוהּו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבּמה

נּדּוי עליהן ׁשחּיבין ּדברים ׁשאר על ׁשּנּדּוהּו מי אבל ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָחכמים.
לנהג יׂשראל וכל הּנׂשיא חּיב ׁשּביׂשראל, קטן נּדהּו אפּלּו -ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
ויּתירּו ּבׁשבילֹו, ׁשּנּדּוהּו מּדבר ּבתׁשּובה ׁשּיחזר עד נּדּוי, ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹּבֹו
ּבין איׁש ּבין האדם, את מנּדין ּדברים ועׂשרים ארּבעה על ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלֹו.
מֹותֹו; לאחר ואפּלּו החכם, את המבּזה (א) הן: ואּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאּׁשה;
(ד) 'עבד'; לחברֹו הּקֹורא (ג) ּדין; ּבית ׁשלּוח המבּזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַ(ב)
ּבדברי לֹומר צרי ואין סֹופרים, מּדברי אחד ּבדבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהמזלזל
(ו) ּבא; ולא זמן, לֹו וקבעּו ּדין ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו מי (ה) ְְְְְִִֵֶַָָָָֹּתֹורה;
מי (ז) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו מנּדין הּדין, את עליו קּבל ׁשּלא ְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמי
מנּדין רעּוע, סּלם אֹו רע ּכלב ּכגֹון הּמּזיק, ּדבר ּברׁשּותֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּיׁש

הּזקֹו ׁשּיסיר עד מנּדיןאֹותֹו לגֹוי, ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר (ח) ; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
אנס ּכל עליו ׁשּיקּבל עד ליׂשראל[נזק]אֹותֹו הּגֹוי מן ׁשּיבֹוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּגֹוים ׁשל ּבערּכאֹות יׂשראל על הּמעיד (ט) הּמצר; ּבעל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָחברֹו
אֹותֹו מנּדין יׂשראל, ּכדין ׁשּלא ממֹון ּבעדּותֹו מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹוהֹוציא

טּבח (י) ׁשּיׁשּלם; איטליז]עד מפריׁש[בעל ׁשאינֹו ּכהן ְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
(יא) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו מנּדין אחר, לכהן ונֹותנן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּמּתנֹות
(יב) מנהג; ׁשהּוא ּפי על אף ּגלּיֹות, ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻהמחּלל
ׁשם הּמזּכיר (יג) חצֹות; אחר הּפסח ּבערב מלאכה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהעֹוׂשה

הבאי ּבדברי לׁשבּועה אֹו לבּטלה, שלׁשמים [דברים ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ
הּׁשם;מה-בכך] חּלּול לידי הרּבים את הּמביא (יד) ;ִִִִֵֵֵֶַַַָ

ּבחּוץ; קדׁשים אכילת לידי הרּבים את הּמביא ֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ(טו)
ׁשנים המחּׁשב חדׁשים[לעברם](טז) מלאוקֹובע החודש [אם ְְֳִִֵֵַַַָָ

חסר] המעּכבאו (יח) העּור; את הּמכׁשיל (יז) לארץ; ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבחּוצה
ידֹו; מּתחת טרפה ׁשּיצאת טּבח (יט) מצוה; מּלעׂשֹות ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהרּבים
עצמֹו הּמקׁשה (כא) חכם; לפני סּכינֹו ּבדק ׁשּלא טּבח ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ(כ)
ׁשּתפּות ּובינּה ּבינֹו ועֹוׂשה אׁשּתֹו, את ׁשּגרׁש מי (כב) ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻלדעת;
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סי            
      

יטריחֹו ׁשּלא ּכדי אחד, אֹותֹו יראה ׁשּלא ּומתּכּון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקצרה,
ׁשאין החיצֹונה ּבּדר והֹולכין מּקיפין היּו והחכמים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלעמד.

יטריחּו. ׁשּלא ּכדי ׁשם, מצּויין ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹמּכיריהן

הרי„. המהּל,רֹוכב, מּפני ׁשעֹומדין ּוכׁשם ,ּכמהּל הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
הרֹוכב. מּפני עֹומדין ְְִִֵֵָָּכ

ּגדֹול‰. ּבאמצע, הרב - ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלׁשה
מּׂשמאלֹו. וקטן ְְִִִָָֹמימינֹו,

.Âלארּבע לֹו ׁשּיּגיע עד מּלפניו, עֹומד אינֹו - חכם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרֹואה
מּלפניו עֹומד - ּדין ּבית אב ראה יׁשב. ׁשעבר, וכיון ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאּמֹות;
מאחריו ׁשּיעבר עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמּׁשּיראּנּו
מּׁשּיראּנּו מּלפניו עֹומד - הּנׂשיא את ראה אּמֹות. ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָארּבע
עד אֹו ּבמקֹומֹו, ׁשּיׁשב עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹמרחֹוק
מחּול. ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו, על ׁשּמחל והּנׂשיא מעיניו. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיתּכּסה
ׁשּיאמר עד יֹוׁשבין, ואינן עֹומדין; העם ּכל נכנס, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשהּנׂשיא
ׁשּורֹות ׁשּתי לֹו עֹוׂשין נכנס, ּדין ּבית ּכׁשאב 'ׁשבּו'. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָלהן:
העם ּוׁשאר ּבמקֹומֹו, ויֹוׁשב ׁשּנכנס עד ּומּכאן, מּכאן ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָעֹומדין

ּבמקֹומן. ׁשּיּגיעÊ.יֹוׁשבין ּכל ׁשּנכנס, שנמצא]חכם לֹו[מי ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ
מּלפניו עֹומד אּמֹות ש]ּבארּבע מצב עֹומד[ונוצר אחד , ְְְִֵֵֶַַַָָָ

יֹוׁשב בשורה]ואחד לעמוד חובה ויׁשב[ואין ׁשּנכנס עד , ְְְִֵֵֵֶֶַָָ
ח ּבני ׁשהרּביםּבמקֹומֹו. ּבזמן - חכמים ותלמידי כמים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

ואין למקֹומן. ונכנסין העם ראׁשי על מקּפצין להן, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָצריכין
חֹוזר ,לצר יצא ּבאחרֹונה; ׁשּיּכנס חכמים לתלמיד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשבח
הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן ׁשּיׁש ּבזמן - חכמים ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלמקֹומֹו.
ּפניהן הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן אין אביהן; ּכלּפי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּפניהן

העם. ְֵַָָּכלּפי
.Áלעמד רּׁשאי אינֹו ּתמיד, רּבֹו לפני יֹוׁשב ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּתלמיד

מרּבה ּכבֹודֹו יהא ׁשּלא ּבלבד, וערבית ׁשחרית אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּפניו
ׁשמים. ְִִַָמּכבֹוד

.Ë,חכם ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבזקנה מפלג זקן ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמי
הּזקן ּבפני עֹומד ילד, ׁשהּוא החכם ואפּלּו לפניו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעֹומדין
ּכדי אּלא קֹומתֹו, מלא לעמד חּיב ואינֹו ּבזקנה; ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻהּמפלג
יד לֹו ונֹותנין ּבדברים אֹותֹו מהּדרין ּגֹוי, זקן ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָלהּדרֹו.
ּבמׁשמע. ׂשיבה ּכל ּתקּום", ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: - ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלסמכֹו

.Èּכל עם ּבעצמן לעׂשֹות יֹוצאין אינן - חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָּתלמידי
ׁשּלא ּכדי ּבהן, וכּיֹוצא מדינה ׁשל וחפירה ּבבנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקהל
החֹומֹות לבנין מהן ּגֹובין ואין הארץ. עּמי ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיתּבּזּו
לתׁשּורת ולא ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשֹומרין ּוׂשכר הּׁשערים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹותּקּון

ׁשהּוא[מתנת] מס ּבין הּמס, לּתן אֹותן מחּיבין ואין .ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמל
העיר ּבני על ציבורי]קצּוב ּכל[מס על קצּוב ׁשהּוא מס ּבין ְִֵֵֶַַַָָָָ

ואיׁש גולגולת]איׁש עּתה[מס בּגֹוים, יתנּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֶֶַַַַָָ
היתה אם וכן (ו)ׂשרים". מל מּמּׂשא מעט, וּיחּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאקּבצם;
ואין ּתחּלה; למּכר אֹותֹו מּניחין חכמים, לתלמיד ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹסחֹורה
אם וכן הּוא. ׁשּימּכר עד למּכר, הּׁשּוק מּבני אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹמּניחין
מקּדימין - הרּבה ּדינין ּבעלי ּבכלל עֹומד והּוא ּדין, לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָהיה

אֹותֹו. ּומֹוׁשיבין ִִאֹותֹו,
.‡Èלא אֹותן; לׂשנא אֹו החכמים את לבּזֹות הּוא ּגדֹול ְְֲִִֶַַָָָָֹֹעֹון

ׁשּנאמר: - חכמים ּתלמידי ּבּה ׁשּבּזּו עד ירּוׁשלים, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחרבה
ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי מלעבים ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָֹ"וּיהיּו

זה וכן ּדבריו. מלּמדי מבּזין ּכלֹומר, ּבנבאיו"; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּתעּתעים
חּקתי ּבמלּמדי ואם - ּתמאסּו" ּבחּקתי "ואם ּתֹורה: ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻֻׁשאמרה

לעֹולםּתמאסּו. חלק לֹו אין - החכמים את המבּזה וכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבזה". ה' ּדבר "ּכי ּבכלל: הּוא והרי ְְֲִִֵַַַַָָָהּבא,

.Èלעֹולם חלק לֹו אין החכמים את ׁשהמבּזה ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאף
נּדּוי, חּיב - ּבדברים אפּלּו ׁשּבּזהּו, עדים ּבאּו אם - ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָהּבא
ּבכל זהב ליטרא אֹותֹו וקֹונסין ּברּבים, ּדין ּבית אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָּומנּדין
ּבדברים, החכם את והמבּזה לחכם. אֹותּה ונֹותנין ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָמקֹום,
אֹותֹו מּתירין והן ּדין, ּבית אֹותֹו מנּדין - מֹותֹו לאחר ְְְֲִִִִִֵֵַַַַאפּלּו
לֹו מּתירין אין - חי החכם היה אם אבל ּבתׁשּובה; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיחזר
עצמֹו, החכם וכן ּבׁשבילֹו. ׁשּנּדּוהּו זה ׁשּירּצה עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאֹותֹו,
עדים לא צרי ואין ּבֹו, ׁשהפקיר הארץ לעם לכבֹודֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמנּדה
ואם החכם. את ׁשּירּצה עד לֹו, מּתירין ואין התראה; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולא
למחל החכם רצה ואם לֹו. ּומּתירין ׁשלׁשה ּבאין החכם, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹמת

ּבידֹו. הרׁשּות נּדהּו, ולא ְְְִָָָֹלֹו
.‚Èנּדּוי לנהג ּתלמידיו ּכל חּיבין לכבֹודֹו, ׁשּנּדה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹהרב

חּיב הרב אין עצמֹו, לכבֹוד ׁשּנּדה ּתלמיד אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבמנּדה;
מנּדה וכן נּדּוי. ּבֹו לנהג חּיבין העם ּכל אבל נּדּוי, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻלנהג
מנּדה אינֹו יׂשראל, לכל מנּדה יׂשראל; לכל מנּדה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻלּנׂשיא,
אחרת, לעיר מנּדה אחרת; לעיר מנּדה לעירֹו, מנּדה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻֻֻלּנׂשיא.

לעירֹו. מנּדה ְְִֵֶֻאינֹו
.„Èּתלמידי ׁשּבּזה מּפני ׁשּנּדּוהּו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבּמה

נּדּוי עליהן ׁשחּיבין ּדברים ׁשאר על ׁשּנּדּוהּו מי אבל ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָחכמים.
לנהג יׂשראל וכל הּנׂשיא חּיב ׁשּביׂשראל, קטן נּדהּו אפּלּו -ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
ויּתירּו ּבׁשבילֹו, ׁשּנּדּוהּו מּדבר ּבתׁשּובה ׁשּיחזר עד נּדּוי, ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹּבֹו
ּבין איׁש ּבין האדם, את מנּדין ּדברים ועׂשרים ארּבעה על ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלֹו.
מֹותֹו; לאחר ואפּלּו החכם, את המבּזה (א) הן: ואּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאּׁשה;
(ד) 'עבד'; לחברֹו הּקֹורא (ג) ּדין; ּבית ׁשלּוח המבּזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַ(ב)
ּבדברי לֹומר צרי ואין סֹופרים, מּדברי אחד ּבדבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהמזלזל
(ו) ּבא; ולא זמן, לֹו וקבעּו ּדין ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו מי (ה) ְְְְְִִֵֶַָָָָֹּתֹורה;
מי (ז) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו מנּדין הּדין, את עליו קּבל ׁשּלא ְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמי
מנּדין רעּוע, סּלם אֹו רע ּכלב ּכגֹון הּמּזיק, ּדבר ּברׁשּותֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּיׁש

הּזקֹו ׁשּיסיר עד מנּדיןאֹותֹו לגֹוי, ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר (ח) ; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
אנס ּכל עליו ׁשּיקּבל עד ליׂשראל[נזק]אֹותֹו הּגֹוי מן ׁשּיבֹוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּגֹוים ׁשל ּבערּכאֹות יׂשראל על הּמעיד (ט) הּמצר; ּבעל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָחברֹו
אֹותֹו מנּדין יׂשראל, ּכדין ׁשּלא ממֹון ּבעדּותֹו מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹוהֹוציא

טּבח (י) ׁשּיׁשּלם; איטליז]עד מפריׁש[בעל ׁשאינֹו ּכהן ְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
(יא) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו מנּדין אחר, לכהן ונֹותנן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּמּתנֹות
(יב) מנהג; ׁשהּוא ּפי על אף ּגלּיֹות, ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻהמחּלל
ׁשם הּמזּכיר (יג) חצֹות; אחר הּפסח ּבערב מלאכה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהעֹוׂשה

הבאי ּבדברי לׁשבּועה אֹו לבּטלה, שלׁשמים [דברים ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ
הּׁשם;מה-בכך] חּלּול לידי הרּבים את הּמביא (יד) ;ִִִִֵֵֵֶַַַָ

ּבחּוץ; קדׁשים אכילת לידי הרּבים את הּמביא ֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ(טו)
ׁשנים המחּׁשב חדׁשים[לעברם](טז) מלאוקֹובע החודש [אם ְְֳִִֵֵַַַָָ

חסר] המעּכבאו (יח) העּור; את הּמכׁשיל (יז) לארץ; ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבחּוצה
ידֹו; מּתחת טרפה ׁשּיצאת טּבח (יט) מצוה; מּלעׂשֹות ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהרּבים
עצמֹו הּמקׁשה (כא) חכם; לפני סּכינֹו ּבדק ׁשּלא טּבח ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ(כ)
ׁשּתפּות ּובינּה ּבינֹו ועֹוׂשה אׁשּתֹו, את ׁשּגרׁש מי (כב) ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻלדעת;
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סב           
      

ּכׁשּיבֹואּו לזה, זה להזּדּקק להן הּמביאין ּומּתן, מּׂשא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
(כד) רעה; ׁשּׁשמּועתֹו חכם (כג) אֹותן; מנּדין ּדין לבית ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשניהן

נּדּוי. חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֶֶַַַָהמנּדה

    
אין‡. - ׁשּסרח ּדין, ּבית אב אֹו נׂשיא וכן ּבחכמה, זקן ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָחכם

ּבן ּכירבעם עׂשה ּכן אם אּלא לעֹולם, ּבפרהסיא אֹותֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָמנּדין
וחבריו הרבים]נבט את והחטיאו ׁשאר[שחטאו ּכׁשחטא אבל . ְְְֲֲֵֶַָָָָָָ

וכׁשל הּיֹום, "וכׁשלּת ׁשּנאמר: ּבצנעה, אֹותֹו מלקין ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָחּטאֹות,
ּכּלילה. ּכּסהּו ׁשּכׁשל, ּפי על אף - לילה" עּמ נביא ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָּגם

לֹו אותו]ואֹומרים ּכל[כשמנדין וכן .'ּבבית וׁשב 'הּכבד : ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָ
ּולנּדֹותֹו לקּפץ ּדין לבית אסּור - נּדּוי ׁשּנתחּיב חכמים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּתלמיד

ז מּדבר ּבֹורחין אּלא וחסידיּבמהרה, מּמּנּו. ונׁשמטין ה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּתלמיד לנּדֹות מעֹולם נמנּו ׁשּלא מׁשּתּבחין, היּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹהחכמים
מלקּות; נתחּיב אם להלקֹותֹו ׁשּנמנין ּפי על אף ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָחכמים,

מרּדּות מּכת מדרבנן]ואפּלּו להּכֹותֹו.[מלקות עליו נמנין , ְְְֲִִִַַַַַָָ

.ואם ּבׁשמּתא'; 'ּפלֹוני אֹומרין: הּנּדּוי? הּוא ְְְְְְִִִִֵַַַָוכיצד
'ּפלֹוני אֹומרין: והחרם, זה'. 'ּפלֹוני אֹומרין: ּבפניו, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָנּדּוהּו

נּדּוי. ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו אלה, ּבֹו וארּור, ְְֳִָָָָָָמחרם'.

.‚ל 'ׁשרּוי לֹו: אֹומרין החרם? אֹו הּנּדּוי מּתירין ְִִִִֵֵֶַַַַָָּכיצד
'ּפלֹוני, אֹומרין: ּבפניו, ׁשּלא הּתירּוהּו ואם ;'ל ְְְְִִִִִֶָָָָֹּומחּול

לֹו'. ּומחּול לֹו ָָׁשרּוי

עּמֹו?„. וׁשּנֹוהגין ּבעצמֹו, המנּדה ׁשּינהג הּמנהג הּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֻמה
מזּמנין ואין נּדּויֹו, ימי ּכל ּכאבל ּולכּבס לסּפר אסּור ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻמנּדה

בשלושה]עליו המזון לברכת אֹותֹו[מצרפין ּכֹוללין ולא , ְְִָָֹ
ּבארּבע עּמֹו יֹוׁשבין ולא עׂשרה, ׁשּצרי ּדבר לכל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹּבעׂשרה

לאחרים הּוא ׁשֹונה אבל תורה]אּמֹות. לֹו;[מלמד וׁשֹונין , ְֲֲִִֵֶַַָ
לאחרים]ונׂשּכר מלאכה וׂשֹוכר[לעשות מת[אחרים], ואם . ְְְְִִֵֵָ

ּכלֹומר ארֹונֹו, על אבן ּומּניחין ׁשֹולחין ּדין ּבית - ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַּבנּדּויֹו
צרי ואין הּצּבּור; מן מבּדל ׁשהּוא לפי אֹותֹו, רֹוגמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻׁשהן

מּטתֹו. את מלּוין ואין אֹותֹו, מסּפידין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָלֹומר,

ׁשֹונין‰. ואין לאחרים, ׁשֹונה ׁשאינֹו - הּמחרם עליו ְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיתר
ואינֹו ּתלמּודֹו. יׁשּכח ׁשּלא ּכדי לעצמֹו, הּוא ׁשֹונה אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹלֹו;
ואין עּמֹו, ונֹותנין נֹוׂשאין ואין לֹו; נׂשּכרין ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָנׂשּכר,

ּפרנסתֹו. ּכדי עסק, מעט אּלא עּמֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמתעּסקין
.Âמנּדין - להּתירֹו ּבּקׁש ולא יֹום, ׁשלׁשים ּבנּדּויֹו ׁשּיׁשב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹֹמי

- להּתירֹו ּבּקׁש ולא אחרים, יֹום ׁשלׁשים יׁשב ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹאֹותֹו
אֹותֹו. ְִִַמחרימין

.Êאפּלּו ּבׁשלׁשה, החרם? אֹו הּנּדּוי מּתירין ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹּבכּמה
ת"ח]הדיֹוטֹות לבּדֹו.[שאינם הּנּדּוי מּתיר ממחה, ויחיד ; ְְְְִִִֶֶַַַָֻ

הרב. ּבמקֹום ואפּלּו החרם, אֹו הּנּדּוי להּתיר לּתלמיד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָויׁש
.Ëּבגללֹו ׁשּנּדּוהּו מּדבר זה וחזר להן, והלכּו ׁשּנּדּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשלׁשה

לֹו ּומּתירין אחרים, ׁשלׁשה ּבאין -. ְֲִִִִֵַָָֹ
.È.נּדּויֹו לֹו ויּתיר הּנׂשיא אצל יל נּדהּו, מי ידע ׁשּלא ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמי

.‡Èהפרה צרי - עצמֹו מּפי אפּלּו ּתנאי, על אםנּדּוי [אף ְְֲֲִִִִִַַַָָָ
התנאי] נתקיים נּדהלא ואפּלּו עצמֹו, ׁשּנּדה חכמים ּתלמיד .ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

הרי - נּדּוי עליו ׁשחּיב ּדבר על ואפּלּו ּפלֹוני, ּדעת על ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעצמֹו
לעצמֹו. מפר ְְֵֵֶַזה

.Èּבחלֹום ׁשּנּדּוהּו אותו]מי מנדה שמישהו אפּלּו[חלם , ֲֲִִִֶַ
הלכֹות, ׁשּׁשֹונין אדם ּבני עׂשרה צרי - נּדהּו מי ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָידע
לא ּפרסה. עד אחריהן טֹורח מצא, לא ואם מּנּדּויֹו; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹלהּתירֹו
מּתירין מצא, לא מׁשנה; ׁשּׁשֹונין עׂשרה לֹו מּתירין ְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָֹמצא,
אפּלּו לֹו מּתירין מצא, לא ּבּתֹורה; לקרֹות ׁשּיֹודעין מי ְְֲִִִִִִֶַַָָָֹלֹו
עׂשרה, ּבמקֹומֹו מצא לא לקרֹות. יֹודעין ׁשאינן ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָֹעׂשרה

ׁשלׁשה. אפּלּו לֹו ְֲִִִַָֹמּתירין
.‚Èנּדּוהּו ּבפניו; אּלא לֹו מּתירין אין ּבפניו, ׁשּנּדּוהּו ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָמי

ּבין ואין ּבפניו. ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין לֹו מּתירין ּבפניו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּכׁשּיחזר אחד, ּברגע ּומּתירין מנּדין אּלא ּכלּום, להפרה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנּדּוי
ּכּמה ּבנּדּויֹו זה להּניח ּדין ּבית ראּו ואם למּוטב. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהמנּדה
לזה להחרים ּדין ּבית ראּו אם וכן רׁשעֹו. ּכפי מּניחין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשנים,

נידוי]לכּתחּלה עּמֹו[ללא וׁשֹותה עּמֹו ׁשאֹוכל מי ּולהחרים , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
ּוכדי ליּסרֹו, ּכדי מחרימין - אּמֹות ּבארּבע עּמֹו ׁשּיעמד מי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹאֹו
ּפי על אף החּטאים. יפרצּוה ׁשּלא עד לּתֹורה, סיג ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָֹלעׂשֹות
חכמים לתלמיד ׁשבח אינֹו לכבֹודֹו, לנּדֹות לחכם רׁשּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיׁש
עּמי מּדברי אזניו מעלים אּלא זה, ּבדבר עצמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהנהיג
ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר ּכענין - להן לּבֹו יׁשית ולא ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹהארץ,
ּדר היה וכן ."לּב ּתּתן אל ידּברּו, אׁשר הּדברים לכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ"ּגם
ולא מׁשיבין; ואינן חרּפתן, ׁשֹומעין - הראׁשֹונים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָֹחסידים
היּו ּגדֹולים וחכמים לֹו. וסֹולחין למחרף ׁשּמֹוחלין אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָעֹוד,
אדם נּדּו לא ׁשּמעֹולם ואֹומרין הּנאין, ּבמעׂשיהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמׁשּתּבחין
חכמים, ּתלמידי ׁשל ּדרּכן היא וזֹו לכבֹודן. החרימּוהּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹולא
חרפּוהּו אֹו ּבׁשּבּזּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּה. ליל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשראּוי
ּבפרהסיא, אדם חרפֹו אֹו ׁשּבּזהּו חכמים ּתלמיד אבל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּסתר.
ּבזיֹון ׁשּזה נענׁש, - מחל ואם ּכבֹודֹו. על למחל לֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹאסּור
מּמּנּו ׁשּיבּקׁש עד ּכנחׁש, הרּבה ונֹוטר נֹוקם אּלא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתֹורה;

לֹו. ויסלח ְְְִִַָמחילה,

ּדס רחמנא ּיעןּברי ְְְֲִַַַָָ

ה'תש"ע אייר כ"ג שישי יום

    
ותׁשע עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות וחמּׁשים אחת ּבכללן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָיׁש
ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹוארּבעים
הּלב הרהּור אחר לתּור ׁשּלא (ב) זרה; עבֹודה אחר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹלפנֹות
ּכדר אֹותּה יעבד ׁשּלא (ד) לגּדף; ׁשּלא (ג) העינים; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּוראּית
ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ו) לּה; יׁשּתחוה ׁשּלא (ה) ְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹעבֹודתּה;
ׁשּלא (ח) לאחרים; אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ז) ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹֹלעצמֹו;
אחרים להּדיח ׁשּלא (ט) לנֹואי; אפּלּו צּורֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַֹלעׂשֹות
לבנֹותּה; ׁשּלא (יא) הּנּדחת; עיר לׂשרף (י) ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹאחריה;
יחיד להסית ׁשּלא (יג) ממֹונּה; מּכל להנֹות ׁשּלא ְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹ(יב)
לעזב ׁשּלא (טו) הּמסית; לאהב ׁשּלא (יד) ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹלעבדּה;
זכּות; עליו ללּמד ׁשּלא (יז) להּצילֹו; ׁשּלא (טז) ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹׂשנאתֹו;
להתנּבא ׁשּלא (יט) חֹובה; עליו מּללּמד יּמנע ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ(יח)
ׁשּלא (כא) ּבׁשמּה; הּמתנּבא מן לׁשמע ׁשּלא (כ) ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹּבׁשמּה;
מהריגת לגּור ׁשּלא (כב) ה'; ּבׁשם ואפּלּו ּבׁשקר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהתנּבא
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ׁשּלא (כד) זרה; עבֹודה ּבׁשם לּׁשבע ׁשּלא (כג) ׁשקר; ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹנביא
להעביר ׁשּלא (כו) יּדעֹוני; לעׂשֹות ׁשּלא (כה) אֹוב; ְְֲֲֲִִִֶֶַַַֹֹלעׂשֹות
להׁשּתחוֹות ׁשּלא (כח) מּצבה; להקים ׁשּלא (כז) ;ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלּמל
עבֹודה לאּבד (ל) אׁשרה; לּטע ׁשּלא (כט) מׂשּכית; אבן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל
זרה ּבעבֹודה להנֹות ׁשּלא (לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה וכל ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹזרה
ׁשּלא (לג) נעבד; ּבצּפּוי להנֹות ׁשּלא (לב) מׁשּמׁשיה; ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּובכל
עליהן; לחן ׁשּלא (לד) זרה; עבֹודה לעֹובדי ּברית ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹלכרת

(לו) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא ּבמנהגֹותן(לה) להּדּמֹות ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
לקסם; ׁשּלא (לח) לנחׁש; ׁשּלא (לז) ְְְְִֵֶֶַַָֹֹֹּובמלּבּוׁשן;
לדרׁש ׁשּלא (מא) חבר; לחּבר ׁשּלא (מ) לעֹונן; ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹֹ(לט)
לׁשאל ׁשּלא (מג) ּבאֹוב; לׁשאל ׁשּלא (מב) הּמתים; ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹאל
ראׁש; ּפאת להּקיף ׁשּלא (מה) לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ְְְְְִִִֵֶֶַַַֹֹֹּביּדעֹוני;
עדי איׁש יעּדה ׁשּלא (מז) זקן; ּפאת להׁשחית ׁשּלא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ(מו)
לכּתב ׁשּלא (מט) איׁש; עדי אּׁשה ּתעּדה ׁשּלא (מח) ְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹֹאּׁשה;
על קרחה לעׂשֹות ׁשּלא (נא) להתּגֹודד; ׁשּלא (נ) ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹקעקע;

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ְְִִִֵֵֵֵַָָָמת.

    
אנֹוׁש‡. הראשון]ּבימי אדם בן שת טעּות[בן האדם ּבני טעּו ְֱִֵֵָָָָָ

ונבערה עצמֹו,[נכסלה]ּגדֹולה, ואנֹוׁש הּדֹור; אֹותֹו חכמי עצת ְְְְְֱֲֲִֵֶַַַַָָ
ּברא והאל הֹואיל אמרּו, טעּותם: היתה וזֹו הּטֹועים. ְְְְִִִֵַָָָָָָָָמן
ּבּמרֹום, ּונתנם העֹולם, את להנהיג אּלּו וגלּגּלים אּלּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכֹוכבים
הם ראּויין - לפניו המׁשּמׁשין ׁשּמׁשין והן ּכבֹוד, להם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחלק
ּברּו האל רצֹון וזהּו ּכבֹוד. להם ולחלק ּולפארם, ְְְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹלׁשּבחם

ּולכּבד לגּדל רֹוצה[את]הּוא, ׁשהּמל ּכמֹו וכּבדֹו, ׁשּגּדלֹו מי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַ
ּכיון .מל ׁשל ּכבֹודֹו הּוא וזה לפניו, והעֹומדים עבדיו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלכּבד
היכלֹות, לּכֹוכבים לבנֹות התחילּו לּבם, על זה ּדבר ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשעלה
ּבדברים, ּולפארם ּולׁשּבחם קרּבנֹות, להן ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָּולהקריב
הרעה. ּבדעּתם הּבֹורא, רצֹון להּׂשיג ּכדי - למּולם ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָּולהׁשּתחֹות
הּיֹודעים עֹובדיה אֹומרים היּו וכ זרה. עבֹודה עּקר היה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָוזה
הּוא זה. ּכֹוכב אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין אֹומרים ׁשהן לא ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹעּקרּה,
ּכי יאתה, ל ּכי הּגֹוים, מל ירא לא "מי אֹומר: ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּירמיה
יבערּו ּובאחת ,ּכמֹו מאין מלכּותם ּובכל הּגֹוים חכמי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָבכל
ׁשאּתה יֹודעים הּכל ּכלֹומר, - הּוא" עץ הבלים מּוסר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹויכסלּו,
ׁשּזה ׁשּמדּמים ּוכסילּותם, טעּותם אבל ;לבּד האל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּוא

הּוא. רצֹונ ְְֶֶַההבל

.,ׁשקר נביאי אדם ּבבני עמדּו הּימים, ׁשארכּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחר
אֹו ּפלֹוני', ּכֹוכב 'עבדּו להם: ואמר להם צּוה ׁשהאל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמרּו
היכל, לֹו ּובנּו ,וכ ּכ לֹו ונּסכּו לֹו והקריבּו הּכֹוכבים, ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ'ּכל
והּקטּנים הּנׁשים העם, ּכל לֹו להׁשּתחֹות ּכדי צּורתֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָועׂשּו
ואֹומר: מּלּבֹו, ׁשּבדה צּורה להם ּומֹודיע הארץ'. עם ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּוׁשאר
והתחילּו ּבנבּואתֹו'. ׁשהֹודיעּוהּו הּפלֹוני הּכֹוכב צּורת היא ְְְְִִִִִִֶַַַָָ'זֹו
ּובראׁשי האילנֹות ותחת ּבהיכלֹות צּורֹות לעׂשֹות זֹו ּדר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָעל
ואֹומרים להם; ּומׁשּתחוים ּומתקּבצים הּגבעֹות, ועל ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָההרים
ּוליראה לעבדּה וראּוי ּומרעה, מטיבה הּצּורה ׁשּזֹו העם, ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָלכל
ּתרּבּו זֹו 'ׁשּבעבֹודה להם: אֹומרים והּכֹומרין ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָמּמּנה.
והתחילּו .'וכ ּכ ּתעׂשּו ואל ,וכ ּכ 'ועׂשּו ְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָותצליחּו',
עצמֹו הּגלּגל אֹו עצמֹו ׁשהּכֹוכב ולֹומר לעמד אחרים ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָֹּכֹוזבים

,'וכ ּבכ 'עבדּוני להם: ואמר עּמהם ּדּבר הּמלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹו
ּופׁשט .'ּכ ּתעׂשּו ואל ,ּכ 'ועׂשּו עבֹודתֹו, ּדר להם ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָוהֹודיע
זֹו מׁשּנֹות ּבעבֹודֹות הּצּורֹות את לעבד העֹולם, ּבכל זה ְְֲֲֶֶַַַָָָָָֹֻּדבר
הּימים, ׁשארכּו וכיון להן. ּולהׁשּתחֹות להן, ּולהקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּזֹו,
ולא ּומּדעּתם, הּיקּום ּכל מּפי והּנֹורא הּנכּבד הּׁשם ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹנׁשּתּכח
אינם והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עם ּכל ונמצאּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּכירּוהּו;
ׁשּנתחּנכּו ּבנין, ׁשל וההיכל ואבן עץ ׁשל הּצּורה אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָיֹודעים
והחכמים ּבׁשמן. ּולהּׁשבע ּולעבדן, להן להׁשּתחֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָמּקטנּותן
ׁשם ׁשאין מדּמין ּבהן, וכּיֹוצא הּכֹומרים ּכגֹון ּבהם, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיּו
ּבגללם האּלּו הּצּורֹות ׁשּנעׂשּו והּגלּגּלים הּכֹוכבים אּלא ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאלֹוּה

דמותן]ולדמּותן ׁשם[לפי היה לא העֹולמים, צּור אבל . ְְֲִִָָָָָָָֹ
ּומתּוׁשלח חנֹו ּכגֹון ּבעֹולם, יחידים אּלא יֹודעֹו, ולא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹמּכירֹו

מתּגלּגל העֹולם היה זֹו, ּדר ועל ועבר. וׁשם [נמשך]ונח ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אבינּו אברהם ׁשהּוא עֹולם, ׁשל עּמּודֹו ׁשּנֹולד עד ,ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָוהֹול

הּׁשלֹום. ַָָָעליו
ׁשּנגמל‚. שנים]ּכיון ג' בן אימו, זה[מחלב [=כינויאיתן ְִֵֵֶֶַָָ

לׁשֹוטטלאבות] התחיל ולחׁשב[לחפש], קטן, והּוא ּבדעּתֹו ְְְְְְְִִֵַַָָֹ
הּזה הּגלּגל ׁשּיהיה אפׁשר, היא' ּתמּה: והיה ּובּלילה; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבּיֹום
ׁשאי לפי אֹותֹו? יסּבב ּומי מנהיג? לֹו יהיה ולא ּתמיד, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹנֹוהג
מֹודיע ולא מלּמד לֹו היה ולא עצמֹו'! את ׁשּיסּבב ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאפׁשר
זרה עבֹודה עֹובדי ּבין ּכׂשּדים ּבאּור מׁשקע אּלא ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֻּדבר,
והּוא זרה, עבֹודה עֹובדים העם וכל ואּמֹו ואביו ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָהּטּפׁשים.
ּדר ׁשהּׂשיג עד ּומבין, מׁשֹוטט ולּבֹו עּמהם. עֹובד ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהיה

הּצ קו והבין ׁשםהאמת, ׁשּיׁש וידע הּנכֹונה; מּדעּתֹו [-דק ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּכל,שישנו] ּברא והּוא הּגלּגל, מנהיג והּוא אחד, ְְְְֱִֶַַַַַַָָָֹאלֹוּה

טֹועים, העם ׁשּכל וידע מּמּנּו. חּוץ אלֹוּה הּנמצא ּבכל ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָואין
לטעֹות להם ׁשּגרם טעותם]ודבר שורש ׁשעֹובדים[ידע זה , ְְְִִֶֶֶֶַָָָָ

ּובן מּדעּתם; האמת ׁשאבד עד הּצּורֹות, ואת הּכֹוכבים ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
וידע, ׁשהּכיר ּכיון ּבֹוראֹו. את אברהם הּכיר ׁשנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָארּבעים

ּתׁשּובֹות להׁשיב קושיות]התחיל אּור[להקשות ּבני על ְְְְִִִֵַָ
האמת, ּדר זֹו ׁש'אין ולֹומר עּמהם, ּדין ולער ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכׂשּדים,
להֹודיע והתחיל הּצלמים, את וׁשבר ּבּה'. הֹולכים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשאּתם
ראּוי ולֹו העֹולם, לאלֹוּה אּלא לעבד ראּוי ׁשאין ְֱֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלעם,
הּברּואים ּכל ׁשּיּכירּוהּו ּכדי - ּולנּס ּולהקריב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָלהׁשּתחֹות
יטעּו ׁשּלא ּכדי הּצּורֹות, ּכל ולׁשּבר לאּבד וראּוי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּבאים;
אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין מדּמים ׁשהם אּלּו ּכמֹו העם, ּכל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן
להרגֹו; הּמל ּבּקׁש ּבראיֹותיו, עליהם ׁשּגבר ּכיון ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו.
ּגדֹול ּבקֹול ולקרֹות לעמד והתחיל לחרן. ויצא נס, לֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָֹנעׂשה
ראּוי ולֹו העֹולם, לכל אחד אלֹוּה ׁשּיׁש ּולהֹודיעם העם, ְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָָלכל
לעיר מעיר העם ּומקּבץ וקֹורא מהּל והיה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלעבד.
קֹורא, והּוא ּכנען, לארץ ׁשהּגיע עד לממלכה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּומּממלכה
העם ׁשהיּו וכיון עֹולם". אל ה' ּבׁשם ׁשם "וּיקרא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
אחד לכל מֹודיע היה ּדבריו, על לֹו וׁשֹואלין אליו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָמתקּבצין
ׁשּנתקּבצּו עד האמת, לדר ׁשּיחזירהּו עד ּדעּתֹו ּכפי ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָואחד
ּבלּבם וׁשתל אברהם. ּבית אנׁשי והם ּורבבֹות, אלפים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָאליו
ּבנֹו, ליצחק והֹודיעֹו ספרים. ּבֹו וחּבר הּזה, הּגדֹול ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהעּקר

ּומחזיר מלּמד יצחק האמת]ויׁשב הֹודיעֹו[לדרך ויצחק ; ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
אליו. הּנלוים ּכל ּומחזיר מלּמד ויׁשב ללּמד, ּומּנהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹליעקב
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סג            
      

ׁשּלא (כד) זרה; עבֹודה ּבׁשם לּׁשבע ׁשּלא (כג) ׁשקר; ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹנביא
להעביר ׁשּלא (כו) יּדעֹוני; לעׂשֹות ׁשּלא (כה) אֹוב; ְְֲֲֲִִִֶֶַַַֹֹלעׂשֹות
להׁשּתחוֹות ׁשּלא (כח) מּצבה; להקים ׁשּלא (כז) ;ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלּמל
עבֹודה לאּבד (ל) אׁשרה; לּטע ׁשּלא (כט) מׂשּכית; אבן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל
זרה ּבעבֹודה להנֹות ׁשּלא (לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה וכל ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹזרה
ׁשּלא (לג) נעבד; ּבצּפּוי להנֹות ׁשּלא (לב) מׁשּמׁשיה; ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּובכל
עליהן; לחן ׁשּלא (לד) זרה; עבֹודה לעֹובדי ּברית ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹלכרת

(לו) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא ּבמנהגֹותן(לה) להּדּמֹות ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
לקסם; ׁשּלא (לח) לנחׁש; ׁשּלא (לז) ְְְְִֵֶֶַַָֹֹֹּובמלּבּוׁשן;
לדרׁש ׁשּלא (מא) חבר; לחּבר ׁשּלא (מ) לעֹונן; ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹֹ(לט)
לׁשאל ׁשּלא (מג) ּבאֹוב; לׁשאל ׁשּלא (מב) הּמתים; ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹאל
ראׁש; ּפאת להּקיף ׁשּלא (מה) לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ְְְְְִִִֵֶֶַַַֹֹֹּביּדעֹוני;
עדי איׁש יעּדה ׁשּלא (מז) זקן; ּפאת להׁשחית ׁשּלא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ(מו)
לכּתב ׁשּלא (מט) איׁש; עדי אּׁשה ּתעּדה ׁשּלא (מח) ְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹֹאּׁשה;
על קרחה לעׂשֹות ׁשּלא (נא) להתּגֹודד; ׁשּלא (נ) ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹקעקע;

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ְְִִִֵֵֵֵַָָָמת.

    
אנֹוׁש‡. הראשון]ּבימי אדם בן שת טעּות[בן האדם ּבני טעּו ְֱִֵֵָָָָָ

ונבערה עצמֹו,[נכסלה]ּגדֹולה, ואנֹוׁש הּדֹור; אֹותֹו חכמי עצת ְְְְְֱֲֲִֵֶַַַַָָ
ּברא והאל הֹואיל אמרּו, טעּותם: היתה וזֹו הּטֹועים. ְְְְִִִֵַָָָָָָָָמן
ּבּמרֹום, ּונתנם העֹולם, את להנהיג אּלּו וגלּגּלים אּלּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכֹוכבים
הם ראּויין - לפניו המׁשּמׁשין ׁשּמׁשין והן ּכבֹוד, להם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחלק
ּברּו האל רצֹון וזהּו ּכבֹוד. להם ולחלק ּולפארם, ְְְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹלׁשּבחם

ּולכּבד לגּדל רֹוצה[את]הּוא, ׁשהּמל ּכמֹו וכּבדֹו, ׁשּגּדלֹו מי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַ
ּכיון .מל ׁשל ּכבֹודֹו הּוא וזה לפניו, והעֹומדים עבדיו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלכּבד
היכלֹות, לּכֹוכבים לבנֹות התחילּו לּבם, על זה ּדבר ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשעלה
ּבדברים, ּולפארם ּולׁשּבחם קרּבנֹות, להן ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָּולהקריב
הרעה. ּבדעּתם הּבֹורא, רצֹון להּׂשיג ּכדי - למּולם ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָּולהׁשּתחֹות
הּיֹודעים עֹובדיה אֹומרים היּו וכ זרה. עבֹודה עּקר היה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָוזה
הּוא זה. ּכֹוכב אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין אֹומרים ׁשהן לא ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹעּקרּה,
ּכי יאתה, ל ּכי הּגֹוים, מל ירא לא "מי אֹומר: ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּירמיה
יבערּו ּובאחת ,ּכמֹו מאין מלכּותם ּובכל הּגֹוים חכמי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָבכל
ׁשאּתה יֹודעים הּכל ּכלֹומר, - הּוא" עץ הבלים מּוסר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹויכסלּו,
ׁשּזה ׁשּמדּמים ּוכסילּותם, טעּותם אבל ;לבּד האל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּוא

הּוא. רצֹונ ְְֶֶַההבל

.,ׁשקר נביאי אדם ּבבני עמדּו הּימים, ׁשארכּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחר
אֹו ּפלֹוני', ּכֹוכב 'עבדּו להם: ואמר להם צּוה ׁשהאל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמרּו
היכל, לֹו ּובנּו ,וכ ּכ לֹו ונּסכּו לֹו והקריבּו הּכֹוכבים, ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ'ּכל
והּקטּנים הּנׁשים העם, ּכל לֹו להׁשּתחֹות ּכדי צּורתֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָועׂשּו
ואֹומר: מּלּבֹו, ׁשּבדה צּורה להם ּומֹודיע הארץ'. עם ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּוׁשאר
והתחילּו ּבנבּואתֹו'. ׁשהֹודיעּוהּו הּפלֹוני הּכֹוכב צּורת היא ְְְְִִִִִִֶַַַָָ'זֹו
ּובראׁשי האילנֹות ותחת ּבהיכלֹות צּורֹות לעׂשֹות זֹו ּדר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָעל
ואֹומרים להם; ּומׁשּתחוים ּומתקּבצים הּגבעֹות, ועל ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָההרים
ּוליראה לעבדּה וראּוי ּומרעה, מטיבה הּצּורה ׁשּזֹו העם, ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָלכל
ּתרּבּו זֹו 'ׁשּבעבֹודה להם: אֹומרים והּכֹומרין ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָמּמּנה.
והתחילּו .'וכ ּכ ּתעׂשּו ואל ,וכ ּכ 'ועׂשּו ְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָותצליחּו',
עצמֹו הּגלּגל אֹו עצמֹו ׁשהּכֹוכב ולֹומר לעמד אחרים ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָֹּכֹוזבים

,'וכ ּבכ 'עבדּוני להם: ואמר עּמהם ּדּבר הּמלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹו
ּופׁשט .'ּכ ּתעׂשּו ואל ,ּכ 'ועׂשּו עבֹודתֹו, ּדר להם ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָוהֹודיע
זֹו מׁשּנֹות ּבעבֹודֹות הּצּורֹות את לעבד העֹולם, ּבכל זה ְְֲֲֶֶַַַָָָָָֹֻּדבר
הּימים, ׁשארכּו וכיון להן. ּולהׁשּתחֹות להן, ּולהקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּזֹו,
ולא ּומּדעּתם, הּיקּום ּכל מּפי והּנֹורא הּנכּבד הּׁשם ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹנׁשּתּכח
אינם והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עם ּכל ונמצאּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּכירּוהּו;
ׁשּנתחּנכּו ּבנין, ׁשל וההיכל ואבן עץ ׁשל הּצּורה אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָיֹודעים
והחכמים ּבׁשמן. ּולהּׁשבע ּולעבדן, להן להׁשּתחֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָמּקטנּותן
ׁשם ׁשאין מדּמין ּבהן, וכּיֹוצא הּכֹומרים ּכגֹון ּבהם, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיּו
ּבגללם האּלּו הּצּורֹות ׁשּנעׂשּו והּגלּגּלים הּכֹוכבים אּלא ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאלֹוּה

דמותן]ולדמּותן ׁשם[לפי היה לא העֹולמים, צּור אבל . ְְֲִִָָָָָָָֹ
ּומתּוׁשלח חנֹו ּכגֹון ּבעֹולם, יחידים אּלא יֹודעֹו, ולא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹמּכירֹו

מתּגלּגל העֹולם היה זֹו, ּדר ועל ועבר. וׁשם [נמשך]ונח ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אבינּו אברהם ׁשהּוא עֹולם, ׁשל עּמּודֹו ׁשּנֹולד עד ,ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָוהֹול

הּׁשלֹום. ַָָָעליו
ׁשּנגמל‚. שנים]ּכיון ג' בן אימו, זה[מחלב [=כינויאיתן ְִֵֵֶֶַָָ

לׁשֹוטטלאבות] התחיל ולחׁשב[לחפש], קטן, והּוא ּבדעּתֹו ְְְְְְְִִֵַַָָֹ
הּזה הּגלּגל ׁשּיהיה אפׁשר, היא' ּתמּה: והיה ּובּלילה; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבּיֹום
ׁשאי לפי אֹותֹו? יסּבב ּומי מנהיג? לֹו יהיה ולא ּתמיד, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹנֹוהג
מֹודיע ולא מלּמד לֹו היה ולא עצמֹו'! את ׁשּיסּבב ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאפׁשר
זרה עבֹודה עֹובדי ּבין ּכׂשּדים ּבאּור מׁשקע אּלא ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֻּדבר,
והּוא זרה, עבֹודה עֹובדים העם וכל ואּמֹו ואביו ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָהּטּפׁשים.
ּדר ׁשהּׂשיג עד ּומבין, מׁשֹוטט ולּבֹו עּמהם. עֹובד ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהיה

הּצ קו והבין ׁשםהאמת, ׁשּיׁש וידע הּנכֹונה; מּדעּתֹו [-דק ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּכל,שישנו] ּברא והּוא הּגלּגל, מנהיג והּוא אחד, ְְְְֱִֶַַַַַַָָָֹאלֹוּה

טֹועים, העם ׁשּכל וידע מּמּנּו. חּוץ אלֹוּה הּנמצא ּבכל ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָואין
לטעֹות להם ׁשּגרם טעותם]ודבר שורש ׁשעֹובדים[ידע זה , ְְְִִֶֶֶֶַָָָָ

ּובן מּדעּתם; האמת ׁשאבד עד הּצּורֹות, ואת הּכֹוכבים ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
וידע, ׁשהּכיר ּכיון ּבֹוראֹו. את אברהם הּכיר ׁשנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָארּבעים

ּתׁשּובֹות להׁשיב קושיות]התחיל אּור[להקשות ּבני על ְְְְִִִֵַָ
האמת, ּדר זֹו ׁש'אין ולֹומר עּמהם, ּדין ולער ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכׂשּדים,
להֹודיע והתחיל הּצלמים, את וׁשבר ּבּה'. הֹולכים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשאּתם
ראּוי ולֹו העֹולם, לאלֹוּה אּלא לעבד ראּוי ׁשאין ְֱֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלעם,
הּברּואים ּכל ׁשּיּכירּוהּו ּכדי - ּולנּס ּולהקריב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָלהׁשּתחֹות
יטעּו ׁשּלא ּכדי הּצּורֹות, ּכל ולׁשּבר לאּבד וראּוי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּבאים;
אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין מדּמים ׁשהם אּלּו ּכמֹו העם, ּכל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן
להרגֹו; הּמל ּבּקׁש ּבראיֹותיו, עליהם ׁשּגבר ּכיון ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו.
ּגדֹול ּבקֹול ולקרֹות לעמד והתחיל לחרן. ויצא נס, לֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָֹנעׂשה
ראּוי ולֹו העֹולם, לכל אחד אלֹוּה ׁשּיׁש ּולהֹודיעם העם, ְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָָלכל
לעיר מעיר העם ּומקּבץ וקֹורא מהּל והיה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלעבד.
קֹורא, והּוא ּכנען, לארץ ׁשהּגיע עד לממלכה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּומּממלכה
העם ׁשהיּו וכיון עֹולם". אל ה' ּבׁשם ׁשם "וּיקרא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
אחד לכל מֹודיע היה ּדבריו, על לֹו וׁשֹואלין אליו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָמתקּבצין
ׁשּנתקּבצּו עד האמת, לדר ׁשּיחזירהּו עד ּדעּתֹו ּכפי ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָואחד
ּבלּבם וׁשתל אברהם. ּבית אנׁשי והם ּורבבֹות, אלפים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָאליו
ּבנֹו, ליצחק והֹודיעֹו ספרים. ּבֹו וחּבר הּזה, הּגדֹול ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהעּקר

ּומחזיר מלּמד יצחק האמת]ויׁשב הֹודיעֹו[לדרך ויצחק ; ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
אליו. הּנלוים ּכל ּומחזיר מלּמד ויׁשב ללּמד, ּומּנהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹליעקב
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סד           
      

ראׁש, ּומּנהּו לוי והבּדיל ּכּלם, ּבניו לּמד אבינּו ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹֻויעקב
אברהם; מצות ולׁשמר ה', ּדר ללּמד ּביׁשיבה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהֹוׁשיבֹו
ׁשּלא ּכדי ממּנה, לוי מּבני יפסיקּו ׁשּלא ּבניו את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻוצּוה
יעקב ּבבני ּומתּגּבר הֹול הּדבר והיה הּלּמּוד. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹיׁשּתּכח
ה', את יֹודעת ׁשהיא אּמה ּבעֹולם ונעׂשת עליהם, ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּובּנלוים
מעׂשיהן ללמד וחזרּו ּבמצרים, ליׂשראל הּימים ׁשארכּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעד
ּבמצות ׁשעמד לוי, מּׁשבט חּוץ - ּכמֹותן זרה עבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולעבד
קט וכמעט זרה. עבֹודה לוי ׁשבט עבד לא ּומעֹולם ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאבֹות;
לטעּות יעקב ּבני וחֹוזרין נעקר, אברהם ׁשּׁשתל והעּקר ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיה,

ּותעּיֹו הּׁשבּועההעּמים את ּומּׁשמרֹו אֹותנּו, ה' ּומאהבת תן. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּנביאים, ּכל ׁשל ורּבן רּבנּו מׁשה עׂשה אבינּו, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלאברהם
לנחלה, ּביׂשראל ה' ּובחר רּבנּו, מׁשה ׁשּנתנּבא ּכיון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּוׁשלחֹו.
מׁשּפט ּיהיה ּומה עבֹודתֹו, ּדר והֹודיען ּבמצוֹות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָהכּתירן

אחריה. הּטֹועין וכל זרה ְֲֲִֶַַָָָָָעבֹודה

    
מּכל‡. אחד לעבד ׁשּלא זרה, ּבעבֹודה הּצּוּוי ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹעּקר

אחד ולא ּכֹוכב, ולא ּגלּגל, ולא ,מלא לא - ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹהּברּואים
ּפי על ואף מהם. הּנבראים מּכל אחד ולא היסֹודֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמארּבע
הּזה הּנברא עֹובד והּוא האלהים, הּוא ׁשה' יֹודע ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהעֹובד
עֹובד זה הרי - ּתחּלה ּדֹורֹו ואנׁשי אנֹוׁש ׁשעבד ּדר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעל
ואמרה: עליו ּתֹורה ׁשהזהירה הּוא זה, וענין זרה. ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָעבֹודה
חלק אׁשר וגֹו' הּׁשמׁש את וראית הּׁשמימה, עיני ּתּׂשא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"ּופן
ּבעין ּתׁשּוט ׁשּמא ּכלֹומר, העּמים"; לכל אתם אלהי ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹֹֹה'

בליבך]לּב את[תחשוב הּמנהיגים הן ׁשאּלּו ותראה , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַ
חּיים להיֹותן העֹולם לכל אֹותם ה' ׁשחלק והם ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָהעֹולם,
להׁשּתחוֹות ׁשראּוי ותאמר עֹולם, ׁשל ּכמנהגֹו ונפסדים ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹֹוהוים
יפּתה ּפן לכם "הּׁשמרּו ואמר: צּוה זה ּובענין ּולעבדן. ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלהן
אּלּו, לעבד הּלב ּבהרהּור ּתטעּו ׁשּלא ּכלֹומר, - ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹֹלבבכם"

סרסּור הּבֹורא.[סוכן]להיֹותן ּובין ּביניכם ְְִֵֵֵֵֶַַָ

.היא ּבעבֹודתּה, זרה עבֹודה עֹובדי חּברּו רּבים ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָספרים
ּברּו הּקדֹוׁש צּונּו ּומעׂשיה. ּמׁשּפטיה ּומה עבֹודתּה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָעּקר
ולא ּבּה, נהרהר ולא ּכלל, הּספרים ּבאֹותן לקרֹות ׁשּלא ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹהּוא,
אסּור, - הּצּורה ּבדמּות להסּתּכל ואפּלּו מּדבריה. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּבדבר
"ּופן נאמר: זה ּובענין האלילם". אל ּתפנּו "אל ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
על ּתׁשאל ׁשּלא - יעבדּו" איכה לאמר, לאלהיהם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹּתדרׁש
עֹובד; אּתה ׁשאין ּפי על ואף היא, היא עבֹודתּה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּדר
ׁשהן ּכמֹו ולעׂשֹות אחריה להּפנֹות ל ּגֹורם זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּדבר

אני". ּגם ּכן "ואעׂשה ׁשּנאמר: ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָעֹוׂשין,

יּפנה‚. ׁשּלא והּוא הן, אחד ּבענין האּלּו הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכל
ויחקור] ּבדר[יתענין אחריה הּנפנה וכל זרה; עבֹודה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָאחר

מעׂשה ּבֹו עֹוׂשה מנתׁשהּוא על מכוסה פסל גילה [כגון ֲֶֶֶַ
ׁשאסּורלראותו] הּוא ּבלבד זרה עבֹודה ולא לֹוקה. זה הרי ,ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּכ אּלא ּבמחׁשבה, אחריה לֹולהּפנֹות ׁשּגֹורמת מחׁשבה ל ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּלא אנּו מזהרים - הּתֹורה מעּקרי עּקר לעקר ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻלאדם
ונּמׁש ונחׁשב לכ ּדעּתנּו נּסיח ולא לּבנּו, על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹלהעלֹותּה
ּכל ולא קצרה, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני הּלב; הרהּורי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחר

אדם ּכל יּמׁש ואם ּבריֹו; על האמת להּׂשיג יכֹולֹות ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּדעֹות
קצר לפי העֹולם את מחריב נמצא לּבֹו, מחׁשבֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹאחר
יחׁשב ּופעמים זרה; עבֹודה אחר יתּור ּפעמים ּכיצד? ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹּדעּתֹו.

ׁשּמא הּבֹורא, אינֹו[אחד]ּביחּוד ׁשּמא מה[אחד]הּוא , ְִֵֵֶֶַַָָ
ּלפנים מה ּלמּטה, מה העולם]ּלמעלה שנברא מה[קודם ְְְְִַַַַַָָָ

הימים]ּלאחֹור אמת[אחרית היא ׁשּמא ּבּנבּואה, ּופעמים ; ְְְֱִִֶֶַָָָָ
ׁשּמא הּׁשמים מן היא ׁשּמא ּבּתֹורה, ּופעמים אינּה; ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמא
על האמת ׁשּידע עד ּבהן ׁשּידּון הּמּדֹות יֹודע ואינֹו ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאינּה.
ּתֹורה, הזהירה זה ענין על מינּות. לידי יֹוצא ונמצא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻּבריֹו,
אׁשר עיניכם, ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ּבּה: ְְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ּדעּתֹו אחר מּכם אחד ּכל יּמׁש לא ּכלֹומר, - זנים" ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּתם
חכמים: אמרּו ּכ האמת. מּׂשגת ׁשּמחׁשבּתֹו וידּמה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּקצרה,
ולאו זנּות. זֹו עיניכם", "ואחרי מינּות; זֹו לבבכם", ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָ"אחרי
הּבא, העֹולם מן לטרדֹו לאדם ּגֹורם ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָזה,

מלקּות. ּבֹו ְֵַאין

זרה,„. עבֹודה היא,[שקולה]מצות ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻ
ּומּפי - וגֹו'" הּמצֹות ּכל את תעׂשּו ולא תׁשּגּו, "וכי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹׁשּנאמר:

למדּו הא[ממרע"ה]הּׁשמּועה מדּבר. הּכתּוב זרה ׁשּבעבֹודה , ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָ
ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ּכֹופר - זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ׁשּכל ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלמדּת,
מאדם הּנביאים, ּׁשּנצטּוּו מה ּובכל הּנביאים, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּובכל

ה'[הראשון] צּוה אׁשר הּיֹום "מן ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָועד
ּבכל מֹודה זרה, ּבעבֹודה הּכֹופר וכל לדרתיכם". ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹוהלאה

ּכּלן. הּמצוֹות ּכל עּקר והיא ּכּלּה; יׂשראל‰.הּתֹורה ְְְִִִִֵַַַָָָָָֻֻ
ּכיׂשראל ואינֹו ּדבר, לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשעבד
הרי זרה, לעבֹודה ּומׁשּמד סקילה; ּבּה ׁשּיׁש עברה ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשעֹובר
אינן מּיׂשראל, הּמינים וכן ּכּלּה. הּתֹורה לכל מׁשּמד ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֻֻהּוא
ּבתׁשּובה אֹותם מקּבלים ואין הּדברים. מן לדבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָּכיׂשראל
ארחֹות יּׂשיגּו ולא יׁשּובּון, לא ּבאיה "ּכל ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָֹֹלעֹולם
ּבסכלּות, לּבם מחׁשבֹות אחר הּתרים הם והּמינים, ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָחּיים".
ּתֹורה ּגּופי על עֹוברים ׁשּנמצאּו עד ׁשאמרנּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבּדברים

ּבנפׁש ּבׁשאט ׁשאין[בזלזול]להכעיס, ואֹומרים רמה, ּביד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּכלל, ּתׁשּובה עליהן ּולהׁשיב עּמהן לסּפר ואסּור עֹון. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבזה

ּב ּפתח אל ּתקרב "ואל מין,ׁשּנאמר: ּומחׁשבת יתּה". ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
זרה ע"ז]לעבֹודה כתקרובת דינה - בהמה שוחט .[ואם ֲַָָָ

.Âׁשּלא ּפי על אף - אמת ׁשהיא זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
והּנֹורא; הּנכּבד הּׁשם את ּומגּדף מחרף זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעבדּה,

הּׁשם את המגּדף ואחד זרה, עבֹודה העֹובד שוויםואחד -] ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
בחומרתם] רמה,שניהם ביד ּתעׂשה אׁשר "והּנפׁש ׁשּנאמר: -ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּתֹולין לפיכ מגּדף". הּוא ה' את - הּגר ּומן האזרח ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמן
נסקלין. ּוׁשניהם המגּדף, את ׁשּתֹולין ּכמֹו זרה, עבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעֹובד
ׁשּׁשניהן זרה, עבֹודה ּבהלכֹות המגּדף ּדין ּכללּתי זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּפני

הן. ּבעּקר ְִִֵָָּכֹופרין
.Êעד סקילה, חּיב המגּדף אין המגּדף: ּדיני הן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָואּלּו

אלף ׁשהּוא אֹותּיֹות ארּבע ׁשל המיחד הּׁשם את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיפרׁש
ויבר יּוד, נּון יקלל]ּדלת ׁשאינם[- הּׁשמֹות מן ּבׁשם אֹותֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

הם]נמחקין שמות מֹות[ז' - ה' ׁשם "ונקב ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֶֶַָֹ
הּכּנּויים ׁשאר ועל סקילה; חּיב המיחד הּׁשם על ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻיּומת",
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וכו'] רחום חנון ּבאזהרה[כגון ׁשּמפרׁש,[לאו], מי ויׁש . ְְְְִֵֵֶַָָָ
ׁשעל אֹומר, ואני הי; ואו הי יּוד ׁשם על אּלא חּיב ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

נסקל. הּוא ְְִֵֶָׁשניהם

.Á."תקּלל לא "אלהים ׁשּנאמר: מּנין? מגּדף ׁשל ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאזהרה
יֹוסי' את יֹוסי 'יּכה ּבּכּנּוי העדים את ּדנין ויֹום יֹום ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבכל
בגלל - ה' לשם כתחליף אלקים) (גי' 'יוסי' בשם [משתמשים

שכזו] נוראה בהתבטאות אתהקושי מֹוציאין - הּדין נגמר .ְִִִִֶַַ
לֹו: ואֹומרים ׁשּבעדים הּגדֹול את וׁשֹואלים לחּוץ, האדם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
עֹומדים והּדּינים אֹומר, והּוא ּבפרּוׁש'! ּׁשּׁשמעּת מה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹ'אמר

וקֹורעין רגליהם, מאחין[בגדיהם]על מקוםולא תופרים [לא ְְְְְִִֵֶַַַֹ
לעולם] ּכמֹותֹוהקריעה אני 'אף אֹומר: הּׁשני והעד .ְְֲִִֵֵֵַַָ

מהן ואחד אחד ּכל צרי רּבים, עדים היּו ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשמעּתי'.
ׁשמעּתי'. 'ּכזה ְִֶַַָָלֹומר:

.Ëּדּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו ׁשחזר "שלוםמגּדף אמירת [כדי ְְְִֵֵֶַַָ
רבי"] מיעליך נסקל. ּבעדים, ׁשּגּדף ּכיון אּלא ּכלּום, אינֹו ,ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

והֹורגין ּבֹו ּפֹוגעין קּנאין זרה, עבֹודה ּבׁשם הּׁשם את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּגּדף
נסקל; אינֹו - ּדין לבית ּובא קּנאים, הרגּוהּו לא ואם ְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹאֹותֹו.

המיחדים. הּׁשמֹות מן ּבׁשם ׁשּיבר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻעד

.Èּברּכת על ואפּלּו לקרע; חּיב הּׁשם, ּברּכת הּׁשֹומע ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹּכל
הּׁשֹומע, ואחד מּיׂשראל. ׁשּיׁשמעּנה והּוא, לקרע; חּיב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּכּנּוי
חּיב אינֹו הּגֹוי, מן הּׁשֹומע אבל הּׁשֹומע. מן הּׁשֹומע ֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָאֹו
ׁשרבׁשקה מּפני אּלא וׁשבנא, אליקים קרע ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלקרע;
אחד ידיהם את סֹומכים והּדּינים העדים ּכל היה. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמׁשּמד
ׁשאּתה ,ּבראׁש ּדמ' לֹו: ואֹומר המגּדף, ראׁש על ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאחד
אּלא עליו, ׁשּסֹומכים מי ּדין, ּבית הרּוגי ּבכל ואין .'ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּגרמּת
ידיהם". את הּׁשמעים ּכל "וסמכּו ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמגּדף

    
ואם‡. ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו זרה עבֹודה העֹובד ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָּכל

מביא ּבׁשגגה, עבד ואם נסקל. והתראה, עדים ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָהיּו
קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני .[בין ְַָָ

.וצלם צלם לכל זרה, עבֹודה עֹובדי קבעּו הרּבה ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָעבֹודֹות
ּפעֹור, ּכגֹון - זה ּכעבֹודת אינּה זה ועבֹודת וצּורה, צּורה ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָּולכל

לֹו עצמֹו אדם ׁשּיפער לפניו]ׁשעבֹודתֹו צרכיו ;[ויעשה ְְֲִֶֶַָָָֹ
יסּקל אֹו אבנים, לֹו ׁשּיזרק ׁשעבֹודתֹו מּלפניו[יפנה]ּומרקּוליס, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

,לפיכ צלמים. לׁשאר ּתּקנּו אּלּו ּכגֹון עבֹודֹות והרּבה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָאבנים.
עד ּפטּור; - לפעֹור אבן ׁשּזרק אֹו למרקּוליס, עצמֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָהּפֹוער
הּגֹוים יעבדּו "איכה ׁשּנאמר: עבֹודתֹו, ּדר אֹותֹו ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיעבד
הענין, זה ּומּפני אני". ּגם ּכן ואעׂשה אלהיהם, את ְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהאּלה
עֹובד סֹוקלין ׁשאין העבֹודֹות; ּדרכי לידע ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָצריכין

עבֹודתּה. ּדר היא ׁשּזֹו ׁשּידעּו עד זרה, ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָעבֹודה
"ולא‚. ׁשּכתּוב: הּוא ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו עבֹודֹות ׁשל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹואזהרה

חּוץ עבֹודֹות, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָתעבדם".
מארּבע ּבאחת העֹובד אבל ;ּומנּס ּומקּטר וזֹובח ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָמּמׁשּתחוה
ּפי על ואף חּיב, - זרה עבֹודה מיני מּכל לאחד אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודֹות
ׁשּזבח אֹו לפעֹור ׁשּנּס הרי ּכיצד? .ּבכ עבֹודתֹו ּדר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאין

יחרם" לאלהים "זבח ׁשּנאמר: חּיב, - יומת]למרקּוליס -]. ְְֱֱֳִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
היתה עבֹודֹות ּבכלל אחרים"]זביחה אלוקים ולּמה["ויעבוד , ְְְְֲִִַָָָָָ

במיוחד]יצאת? מיחדת[פורטה ּזביחה מה :ל לֹומר ְְְִֶֶַַָָָֻ
לּׁשם ּבּה המקדש]ׁשעֹובדין אחר[בבית לאל הּזֹובח וחּיב , ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

אינּה אֹו ּבזביחה, עבֹודתּה ּדר היתה ּבין עליה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָסקילה
ּבּה עבד אם - לּׁשם מיחדת ׁשהיא עבֹודה ּכל אף ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבזביחה;
- ּבכ ׁשאינּה ּבין ּבכ עבֹודתּה ּדר ׁשהיתה ּבין אחר, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלאל
על לחּיב אחר", לאל תׁשּתחוה "לא נאמר: לכ עליה. ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹחּיב
למקּטר, הּדין והּוא .ּבכ עבֹודתֹו ּדר אין אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָההׁשּתחויה,

הּוא. אחד - ּומנּס וזֹורק ;ְְְֵֵֵֶַַָּומנּס

צֹואה„. לּה בפיה]ספת לה עביט[הניח לּה ׁשּנּס אֹו [כלי], ִִֵֶַָָָָָ
ּכן אם אּלא ּפטּור, - חגב לּה ׁשחט חּיב. - רגלים מימי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשל
- אבר מחּסרת ּבהמה לּה ׁשחט אם וכן ;ּבכ עבֹודתּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻהיתה
זרה עבֹודה .ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ּכן אם אּלא ְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָָּפטּור,
ונאסרת. חּיב, - ּבפניה מּקל ׁשבר - ּבמּקל אֹותּה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשעֹובדין
הּמּקל זריקת ׁשאין נאסרת; ואינּה חּיב, - לפניה מּקל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזרק

הּמּקל ׁשהרי הּדם, זריקת והּדם[נשאר]ּכעין ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
חּיב ּבאלֹוּה, זרה עבֹודה מיני מּכל אחד עליו המקּבל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָמתּפּזר.
ּכּיֹוצא וכל אּת', 'אלי לּה: ואמר לבנה הגּביּה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָסקילה;

חּיב - זה 'איןּבדּבּור ואמר: ּדּבּור, ּכדי ּבתֹו ּבֹו חזר ואפּלּו ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
נסקל. אּלא ּכלּום, חזרתֹו אין - אלי' ְְֲִִֵֵֶֶָָָָזה

.‰- ּבּזיֹון ּדר עׂשה ואפּלּו ּכדרּכּה, זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהעֹובד
אבן זרק אֹו לבּזֹותֹו, ּכדי לפעֹור עצמֹו הּפֹוער ּכיצד? ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחּיב.
ּומביא חּיב, - ּבכ ועבֹודתֹו הֹואיל - לבּזֹותֹו ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמרקּוליס

ׁשגגתֹו. על ְְִַָָָקרּבן
.Âמּפני זֹו ּבצּורה ׁשחׁשק ּכגֹון מאהבה, זרה עבֹודה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָהעֹובד

ׁשּמא לּה, מּיראתֹו ׁשעבדּה אֹו ּביֹותר, נאה ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָמלאכּתּה
- ּומרעה מטיבה ׁשהיא עֹובדיה מדּמים ׁשהן ּכמֹו לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתרע
ּכדר עבדּה ואם סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, עליו קּבלּה ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָאם

מאהבה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת אֹו מּיראהעבֹודתּה ,אֹו ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ
המגּפף והמכּבד[מחבק]ּפטּור. לּה, והמנּׁשק זרה, עבֹודה ְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָ

מים]והמרּבץ[במטאטא] והּס[מזלף לּה, והּמרחיץ לפניה, ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ
ובשמים] ּכבֹוד[שמן ּבדברי ּכּיֹוצא וכל והּמנעיל, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָוהּמלּביׁש

ּודברים תעבדם"; "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאּלּו
ּבכל אחתאּלּו, על לֹוקה אינֹו כן ּפי על ואף הן. עבֹודה ל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

ּבאחד עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפרּוׁש; ׁשאינן לפי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן,
חּיב. - לעבדּה ועׂשהּו האּלּו, הּדברים ְְְְִִֵַַָָָָָָָָמּכל

.Ê,ויּטלּנּו יׁשּוח לא - זרה עבֹודה ּבפני ּברגלֹו קֹוץ לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹיׁשב
לא - ּבפניה מעֹות לֹו נתּפּזרּו לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני
ואחר יׁשב, אּלא לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה מּפני ויּטלם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׁשּוח

יּטל. ִָֹּכ
.Áפנים]ּפרצּופֹות מים[פרצופי ּבפני[מפיהם]המקּלחֹות ְְְְִִֵַַַַ

ׁשּנראה מּפני ויׁשּתה, ּפיהן על ּפיו יּניח לא - זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעבֹודה
זרה. לעבֹודה ְֲִֵַַָָָּכמנּׁשק

.Ëעׂשאּה ׁשּלא ּפי על אף - לעצמֹו זרה עבֹודה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹהעֹוׂשה
לבקשתו]ּבידֹו עשאה אומן -[אלא עבדּה ׁשּלא ּפי על ואף , ְְֲִֶַַָָָֹ

וכן ּתמּונה". וכל פסל ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹלֹוקה,
לגֹוי אֹותּה עׂשה אפּלּו - לאחרים ּבידֹו זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָהעֹוׂשה
,לפיכ לכם". תעׂשּו לא מּסכה "ואלהי ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ׁשּתים. לֹוקה לעצמֹו, ּבידֹו זרה עבֹודה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָהעֹוׂשה
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וכו'] רחום חנון ּבאזהרה[כגון ׁשּמפרׁש,[לאו], מי ויׁש . ְְְְִֵֵֶַָָָ
ׁשעל אֹומר, ואני הי; ואו הי יּוד ׁשם על אּלא חּיב ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

נסקל. הּוא ְְִֵֶָׁשניהם

.Á."תקּלל לא "אלהים ׁשּנאמר: מּנין? מגּדף ׁשל ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאזהרה
יֹוסי' את יֹוסי 'יּכה ּבּכּנּוי העדים את ּדנין ויֹום יֹום ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבכל
בגלל - ה' לשם כתחליף אלקים) (גי' 'יוסי' בשם [משתמשים

שכזו] נוראה בהתבטאות אתהקושי מֹוציאין - הּדין נגמר .ְִִִִֶַַ
לֹו: ואֹומרים ׁשּבעדים הּגדֹול את וׁשֹואלים לחּוץ, האדם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
עֹומדים והּדּינים אֹומר, והּוא ּבפרּוׁש'! ּׁשּׁשמעּת מה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹ'אמר

וקֹורעין רגליהם, מאחין[בגדיהם]על מקוםולא תופרים [לא ְְְְְִִֵֶַַַֹ
לעולם] ּכמֹותֹוהקריעה אני 'אף אֹומר: הּׁשני והעד .ְְֲִִֵֵֵַַָ

מהן ואחד אחד ּכל צרי רּבים, עדים היּו ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשמעּתי'.
ׁשמעּתי'. 'ּכזה ְִֶַַָָלֹומר:

.Ëּדּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו ׁשחזר "שלוםמגּדף אמירת [כדי ְְְִֵֵֶַַָ
רבי"] מיעליך נסקל. ּבעדים, ׁשּגּדף ּכיון אּלא ּכלּום, אינֹו ,ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

והֹורגין ּבֹו ּפֹוגעין קּנאין זרה, עבֹודה ּבׁשם הּׁשם את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּגּדף
נסקל; אינֹו - ּדין לבית ּובא קּנאים, הרגּוהּו לא ואם ְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹאֹותֹו.

המיחדים. הּׁשמֹות מן ּבׁשם ׁשּיבר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻעד

.Èּברּכת על ואפּלּו לקרע; חּיב הּׁשם, ּברּכת הּׁשֹומע ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹּכל
הּׁשֹומע, ואחד מּיׂשראל. ׁשּיׁשמעּנה והּוא, לקרע; חּיב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּכּנּוי
חּיב אינֹו הּגֹוי, מן הּׁשֹומע אבל הּׁשֹומע. מן הּׁשֹומע ֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָאֹו
ׁשרבׁשקה מּפני אּלא וׁשבנא, אליקים קרע ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלקרע;
אחד ידיהם את סֹומכים והּדּינים העדים ּכל היה. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמׁשּמד
ׁשאּתה ,ּבראׁש ּדמ' לֹו: ואֹומר המגּדף, ראׁש על ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאחד
אּלא עליו, ׁשּסֹומכים מי ּדין, ּבית הרּוגי ּבכל ואין .'ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּגרמּת
ידיהם". את הּׁשמעים ּכל "וסמכּו ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמגּדף

    
ואם‡. ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו זרה עבֹודה העֹובד ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָּכל

מביא ּבׁשגגה, עבד ואם נסקל. והתראה, עדים ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָהיּו
קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני .[בין ְַָָ

.וצלם צלם לכל זרה, עבֹודה עֹובדי קבעּו הרּבה ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָעבֹודֹות
ּפעֹור, ּכגֹון - זה ּכעבֹודת אינּה זה ועבֹודת וצּורה, צּורה ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָּולכל

לֹו עצמֹו אדם ׁשּיפער לפניו]ׁשעבֹודתֹו צרכיו ;[ויעשה ְְֲִֶֶַָָָֹ
יסּקל אֹו אבנים, לֹו ׁשּיזרק ׁשעבֹודתֹו מּלפניו[יפנה]ּומרקּוליס, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

,לפיכ צלמים. לׁשאר ּתּקנּו אּלּו ּכגֹון עבֹודֹות והרּבה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָאבנים.
עד ּפטּור; - לפעֹור אבן ׁשּזרק אֹו למרקּוליס, עצמֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָהּפֹוער
הּגֹוים יעבדּו "איכה ׁשּנאמר: עבֹודתֹו, ּדר אֹותֹו ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיעבד
הענין, זה ּומּפני אני". ּגם ּכן ואעׂשה אלהיהם, את ְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהאּלה
עֹובד סֹוקלין ׁשאין העבֹודֹות; ּדרכי לידע ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָצריכין

עבֹודתּה. ּדר היא ׁשּזֹו ׁשּידעּו עד זרה, ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָעבֹודה
"ולא‚. ׁשּכתּוב: הּוא ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו עבֹודֹות ׁשל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹואזהרה

חּוץ עבֹודֹות, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָתעבדם".
מארּבע ּבאחת העֹובד אבל ;ּומנּס ּומקּטר וזֹובח ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָמּמׁשּתחוה
ּפי על ואף חּיב, - זרה עבֹודה מיני מּכל לאחד אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודֹות
ׁשּזבח אֹו לפעֹור ׁשּנּס הרי ּכיצד? .ּבכ עבֹודתֹו ּדר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאין

יחרם" לאלהים "זבח ׁשּנאמר: חּיב, - יומת]למרקּוליס -]. ְְֱֱֳִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
היתה עבֹודֹות ּבכלל אחרים"]זביחה אלוקים ולּמה["ויעבוד , ְְְְֲִִַָָָָָ

במיוחד]יצאת? מיחדת[פורטה ּזביחה מה :ל לֹומר ְְְִֶֶַַָָָֻ
לּׁשם ּבּה המקדש]ׁשעֹובדין אחר[בבית לאל הּזֹובח וחּיב , ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

אינּה אֹו ּבזביחה, עבֹודתּה ּדר היתה ּבין עליה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָסקילה
ּבּה עבד אם - לּׁשם מיחדת ׁשהיא עבֹודה ּכל אף ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבזביחה;
- ּבכ ׁשאינּה ּבין ּבכ עבֹודתּה ּדר ׁשהיתה ּבין אחר, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלאל
על לחּיב אחר", לאל תׁשּתחוה "לא נאמר: לכ עליה. ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹחּיב
למקּטר, הּדין והּוא .ּבכ עבֹודתֹו ּדר אין אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָההׁשּתחויה,

הּוא. אחד - ּומנּס וזֹורק ;ְְְֵֵֵֶַַָּומנּס

צֹואה„. לּה בפיה]ספת לה עביט[הניח לּה ׁשּנּס אֹו [כלי], ִִֵֶַָָָָָ
ּכן אם אּלא ּפטּור, - חגב לּה ׁשחט חּיב. - רגלים מימי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשל
- אבר מחּסרת ּבהמה לּה ׁשחט אם וכן ;ּבכ עבֹודתּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻהיתה
זרה עבֹודה .ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ּכן אם אּלא ְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָָּפטּור,
ונאסרת. חּיב, - ּבפניה מּקל ׁשבר - ּבמּקל אֹותּה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשעֹובדין
הּמּקל זריקת ׁשאין נאסרת; ואינּה חּיב, - לפניה מּקל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזרק

הּמּקל ׁשהרי הּדם, זריקת והּדם[נשאר]ּכעין ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
חּיב ּבאלֹוּה, זרה עבֹודה מיני מּכל אחד עליו המקּבל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָמתּפּזר.
ּכּיֹוצא וכל אּת', 'אלי לּה: ואמר לבנה הגּביּה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָסקילה;

חּיב - זה 'איןּבדּבּור ואמר: ּדּבּור, ּכדי ּבתֹו ּבֹו חזר ואפּלּו ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
נסקל. אּלא ּכלּום, חזרתֹו אין - אלי' ְְֲִִֵֵֶֶָָָָזה

.‰- ּבּזיֹון ּדר עׂשה ואפּלּו ּכדרּכּה, זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהעֹובד
אבן זרק אֹו לבּזֹותֹו, ּכדי לפעֹור עצמֹו הּפֹוער ּכיצד? ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחּיב.
ּומביא חּיב, - ּבכ ועבֹודתֹו הֹואיל - לבּזֹותֹו ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמרקּוליס

ׁשגגתֹו. על ְְִַָָָקרּבן
.Âמּפני זֹו ּבצּורה ׁשחׁשק ּכגֹון מאהבה, זרה עבֹודה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָהעֹובד

ׁשּמא לּה, מּיראתֹו ׁשעבדּה אֹו ּביֹותר, נאה ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָמלאכּתּה
- ּומרעה מטיבה ׁשהיא עֹובדיה מדּמים ׁשהן ּכמֹו לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתרע
ּכדר עבדּה ואם סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, עליו קּבלּה ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָאם

מאהבה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת אֹו מּיראהעבֹודתּה ,אֹו ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ
המגּפף והמכּבד[מחבק]ּפטּור. לּה, והמנּׁשק זרה, עבֹודה ְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָ

מים]והמרּבץ[במטאטא] והּס[מזלף לּה, והּמרחיץ לפניה, ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ
ובשמים] ּכבֹוד[שמן ּבדברי ּכּיֹוצא וכל והּמנעיל, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָוהּמלּביׁש

ּודברים תעבדם"; "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאּלּו
ּבכל אחתאּלּו, על לֹוקה אינֹו כן ּפי על ואף הן. עבֹודה ל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

ּבאחד עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפרּוׁש; ׁשאינן לפי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן,
חּיב. - לעבדּה ועׂשהּו האּלּו, הּדברים ְְְְִִֵַַָָָָָָָָמּכל

.Ê,ויּטלּנּו יׁשּוח לא - זרה עבֹודה ּבפני ּברגלֹו קֹוץ לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹיׁשב
לא - ּבפניה מעֹות לֹו נתּפּזרּו לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני
ואחר יׁשב, אּלא לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה מּפני ויּטלם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׁשּוח

יּטל. ִָֹּכ
.Áפנים]ּפרצּופֹות מים[פרצופי ּבפני[מפיהם]המקּלחֹות ְְְְִִֵַַַַ

ׁשּנראה מּפני ויׁשּתה, ּפיהן על ּפיו יּניח לא - זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעבֹודה
זרה. לעבֹודה ְֲִֵַַָָָּכמנּׁשק

.Ëעׂשאּה ׁשּלא ּפי על אף - לעצמֹו זרה עבֹודה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹהעֹוׂשה
לבקשתו]ּבידֹו עשאה אומן -[אלא עבדּה ׁשּלא ּפי על ואף , ְְֲִֶַַָָָֹ

וכן ּתמּונה". וכל פסל ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹלֹוקה,
לגֹוי אֹותּה עׂשה אפּלּו - לאחרים ּבידֹו זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָהעֹוׂשה
,לפיכ לכם". תעׂשּו לא מּסכה "ואלהי ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ׁשּתים. לֹוקה לעצמֹו, ּבידֹו זרה עבֹודה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָהעֹוׂשה
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סו            
      

.Èצּורֹות לעׂשֹות ׁשאינּה[אדם]אסּור ּפי על ואף לנֹואי, ְְֲִֵֶַַַָָ
ואלהי כסף אלהי אּתי, תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: זרה, ֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעבֹודה
זהב וׁשל ּכסף ׁשל צּורֹות ּכלֹומר, - לכם" תעׂשּו לא ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזהב
ׁשהם וידּמּו הּטֹועים ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי לנֹואי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהן

האדם[זרה]לעבֹודה צּורת אּלא לנֹואי, לצּור אסּור ואין . ְְֲֵֶַַָָָָָָָ
צּורת ּבאבן, ולא ּבסיד ולא ּבעץ לא צרין, אין לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹּבלבד.
והּכּיּור הּצּיּור ּכגֹון ּבֹולטת, הּצּורה ׁשּתהיה והּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהאדם;

אם[קישוטים] אבל לֹוקה. צר, ואם ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבטרקלין
סּמנין ׁשל צּורה אֹו מׁשקעת, הּצּורה ּכגֹון[צבע]היתה , ְְְִֶַַַַָָָָָֻ

ׁשרֹוקמין צּורֹות אֹו והּטבלּיֹות, הּלּוחֹות ּגּבי ׁשעל ְְְִִֵֶֶַַַַַַהּצּורֹות
מּתרֹות. אּלּו הרי - ְֲִֵֵָָֻּבאריג

.‡Èהיתה אם - אדם צּורת ׁשהּוא חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָטּבעת
להּניחּה אסּור - ּבֹולטת ּבּה[בביתו]הּצּורה לחּתם ּומּתר , ְְִֶֶַַַָָָָָֹֻ

חקיקה] יוצרת מּתר[כי - ׁשֹוקעת הּצּורה היתה ואם ;ְְִַַַָָָָֻ
הּצּורה ּבֹו ּתעׂשה ׁשהּנחּתם מּפני ּבּה, לחּתם ואסּור ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלהּניחּה,
ּומּזלֹות ּכֹוכבים ּולבנה חּמה ּדמּות לצּור אסּור וכן ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָּבֹולטת.

תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: ּכדמּותּומלאכים, ּתעׂשּון לא - אּתי" ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָֹֹ
הּלּוח על ואפּלּו ּבּמרֹום, לפני המׁשּמׁשים [שאינןׁשּמׁשין ְְְֲִִִַַַַַַַַַָָָ

האדם,בולטות] מן חּוץ חּיה נפׁש ּוׁשאר הּבהמֹות צּורֹות .ְְִֵֶֶַַָָָָָ
אֹותם, לצּור מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּודׁשאים אילנֹות ְְְִִֵֶַָָָָָָֻוצּורֹות

ּבֹולטת. הּצּורה היתה ְֲִֶֶַַָָָואפּלּו

ה'תש"ע אייר כ"ד קודש שבת יום

    
מּיׂשראל‡. עיר זרה]מּדיחי אף[לעבודה נסקלין, אּלּו הרי - ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָ

עירם יֹוׁשבי את הּדיחּו אּלא זרה, עבֹודה עבדּו ׁשּלא ּפי ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹעל
והּוא ּבסיף; נהרגין הּמּדחין, העיר ואנׁשי אֹותּה. ׁשעבדּו ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻעד
ואזהרה ּבאלֹוּה. עליהם ׁשּקּבלּוה אֹו זרה, עבֹודה ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשעבדּו

."ּפי על יּׁשמע "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְִִִִִַַַַַַַָֹלמּדיח
.ׁשנים מּדיחיה ׁשּיהיּו עד הּנּדחת, עיר נעׂשית העיר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאין

ויהיּו בלּיעל"; ּבני אנׁשים "יצאּו ׁשּנאמר: ׁשנים, על יתר ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאֹו
,מּקרּב" ׁשּנאמר: העיר, ּומאֹותּה ׁשבט מאֹותֹו ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּדיחיה
הּמּדחין ויהיּו רּבּה, ׁשּיּדיחּו ועד עירם"; יֹוׁשבי את ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻוּיּדיחּו
ּדנין ׁשבט, ׁשל רּבֹו הּדח אם אבל ׁשבט. ׁשל רּבֹו ועד ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻֻמּמאה
ולא קטן, ּכפר לא - העיר" "יֹוׁשבי ׁשּנאמר: ּכיחידים, ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאֹותם
ּכר ׁשבט ׁשל ורּבֹו קטן, ּכפר מּמאה ּפחֹות וכל ּגדֹול; ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכר
יחיד, ׁשהּדיחּה אֹו קטּנים, אֹו נׁשים הּדיחּוה אם וכן ְְִִִִִִִִֵֶַָָָָָּגדֹול.
מּדיחיה ׁשהיּו אֹו מאליהן, ׁשהּדחּו אֹו מעּוטּה, ׁשהּדח ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻאֹו
הן הרי אּלא הּנּדחת, עיר ּדין ּבּה ּדנין אין - לּה ֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמחּוצה
ּוממֹונן ׁשעבד, מי ּכל סֹוקלין זרה: עבֹודה ׁשעבדּו ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָּכיחידים

ּדין. ּבית הרּוגי ּכׁשאר ְְְֲִִֵֵֵֶָליֹורׁשיהן
ׁשל‚. הּגדֹול ּדין ּבית אּלא הּנּדחת עיר ּדין ּדנין ִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאין

את אֹו ההּוא האיׁש את "והֹוצאת ׁשּנאמר: ואחד, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשבעים
"ׁשערי אל הּזה, הרע הּדבר את עׂשּו אׁשר ההוא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

וׁשער ׁשער ּכל ׁשל ּדין ּבבית נהרגין יחידים כ"ג- [של ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָ
עיר] הּגדֹול.שבכל ּדין ּבבית אּלא נהרגין המרּבין ואין ,ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ׁשּנאמר:„. הּנּדחת, עיר נעׂשית מקלט מערי אחת ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאין
ׁשּלא"ּבאח לפי הּנּדחת, עיר נעׂשית ירּוׁשלים ולא ;"ערי ת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ּבּספר הּנּדחת עיר עֹוׂשין ואין לׁשבטים. ,[בגבול]נתחּלקה ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָ
ּבית ואין יׂשראל. ארץ את ויחריבּו ּגֹוים יּכנסּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי
אם אבל זֹו; ּבצד זֹו הּנּדחֹות עירֹות ׁשלׁש עֹוׂשה אחד ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹּדין

עֹוׂשה. מרחקֹות, ְֶָָֻהיּו

ּבלׁשֹון‰. מּדיחיה ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת, עיר עֹוׂשין ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאין
נל' אֹו ונזּבח', נל' אֹו ונעבד', נל' להן: ויאמרּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹרּבים
ּונקּבל נל' אֹו ונׁשּתחוה', נל' אֹו ,'ּוננּס נל' אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַּונקּטר',
אֹו עבֹודתּה, ּדר אֹותּה ועבדּו ׁשֹומעים, והם ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָּבאלֹוּה';

עבֹודֹות מארּבע ּבאלֹוּה.[המנויות]ּבאחת אֹותּה ׁשּקּבלּו אֹו , ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָ
האּלּו, הּתנאים ּכל ּובמּדיחיה ּבּה נתקּימּו ׁשּלא הּנּדחת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעיר
ׁשעבד ואחד אחד ּבכל ּומעידין מתרין להן? עֹוׂשים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיא
ליֹורׁשיהן. ּוממֹונן ּכיחידין; אֹותן וסֹוקלין זרה, עבֹודה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָמהן

.Âעיר לעׂשֹות ראּויה ׁשּתהא ּבזמן הּנּדחת, עיר ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוהיא
עד וחֹוקרין, ודֹורׁשין ׁשֹולחין הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵַַַַַָהּנּדחת?
וחזרּו רּבּה, אֹו העיר ּכל ׁשהּדחה ּברּורה ּבראיה ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשּידעּו

ּת ׁשני להן ׁשֹולחין ּכ אחר זרה. חכמים,לעבֹודה למידי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מּוטב; ּתׁשּובה, ועׂשּו חזרּו אם ּולהחזירן. אֹותן ְְְְְְְִִִַַָָָָָָלהזהיר
לעלֹות יׂשראל לכל מצּוין ּדין ּבית - ּבאּולּתן עמדּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָואם
עד מלחמה, עּמהם ועֹורכין עליהן צרין והן לּצבא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליהן
ּדינין ּבּתי להם מרּבין מּיד העיר, ּכׁשּתּבקע העיר. ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּבקע
עבֹודה ׁשעבד עדים ׁשני עליו ׁשּבאּו מי ּכל אֹותן. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָודנים
ּכל נמצאּו אם אֹותֹו: מפריׁשין ּבֹו, ׁשהתרּו אחר ְְְְִִִִִֶַַַָָָזרה
נמצאּו נּצֹול; העיר ּוׁשאר אֹותן, סֹוקלין - מעּוטּה ְְְְְִִִִִִָָָָָהעֹובדים
ּדינם, ׁשם וגֹומרין הּגדֹול ּדין לבית אֹותן מעלין - ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֻרּבּה
אׁשר אדם נפׁש ּכל את ּומּכין ּבסיף. ׁשעבדּו אּלּו ּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוהֹורגין
נמצאּו ואם ּכּלּה; הּדחה אם ונׁשים, טף חרב, לפי ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֻֻּבּה
לפי עֹובדים ׁשל והּטף הּנׁשים ּכל את מּכים רּבּה, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻהעֹובדים
את סֹוקלין רּבּה, ׁשהּדחּו ּבין ּכּלּה ׁשהּדחה ּובין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻֻֻֻחרב.

רחֹובּה ּתֹו אל ׁשללּה ּכל ּומקּבצין מרכזית]מּדיחיה. .[ככר ְְְְִִֶֶַַָָָָָ
ּבֹונין לּה, חּוצה רחֹובּה היה רחֹוב; לּה עֹוׂשין רחֹוב, לּה ְְְִִֵָָָָָָָאין
ּתֹו "אל ׁשּנאמר: לתֹוכּה, ׁשּיּכנס עד מּמּנּו חּוץ ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָחֹומה

וׂשֹור ּבּה. אׁשר חּיה נפׁש ּכל והֹורגין ּכלרחבּה". את פין ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ּוׁשרפתּה ּבאׁש; הּמדינה עם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשללּה

ׁשללּה". ּכל ואת העיר את באׁש ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ"וׂשרפּת
.Êׁשּלא העיר יֹוׁשבי ׁשאר והם ׁשּבתֹוכּה, הּצּדיקים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹנכסי

ׁשם, ויׁשבּו הֹואיל ׁשללּה; ּבכלל נׂשרפין - רּבּה עם ְְְְְְִִִִִַָָָָָָֻֻהּדחּו
אחת, לֹוקה - ׁשהּוא ּבכל מּמּנה הּנהנה וכל אבד. ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָממֹונן

החרם". מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
.Á;זכה ּבנכסיה הּמחזיק ּכל עדיה, ׁשהּוזּמּו הּנּדחת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָועיר

אחד ׁשּכל ּבּה? זכה ולּמה הּוזּמּו. ׁשהרי ּבֹו, להנֹות ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻּומּתר
נבנית ואינּה ּדינּה. ׁשּנגמר מּׁשעה ממֹונֹו הפקיר ּכבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואחד
תּבנה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - אֹותּה הּבֹונה וכל ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלעֹולם;
תּבנה "לא ׁשּנאמר: - ּופרּדסים ּגּנֹות לעׂשֹותּה ּומּתר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעֹוד".

מדינה ּתּבנה לא ׁשהיתה.[עיר]עֹוד", ּכמֹות ְְְִִֶֶָָָָֹ
.Ëהּנּדחת ּבעיר עברה אם למקֹום, מּמקֹום העֹוברת ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּירה

ּבסיף, נהרגין - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ׁשהת אם - עּמּה ְְְְֱִִִִִֶַָָָָָָֹֻוהּדחה
ליֹורׁשיהן. ּוממֹונם ּבסקילה, הן - לאו ואם אבד; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָּוממֹונם

.Èמדינה אנׁשי -[עיר]נכסי ּבתֹוכּה מפקדין ׁשהיּו אחרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
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יחזרּו אּלא נׂשרפין, אין - אחריּות עליהן ׁשּקּבלּו ּפי על ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
נכסי חברּתּה. ׁשלל ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלבעליהן,
נקּבצּו אם - אחרת ּבמדינה מפקדין ׁשהיּו ׁשהּדחּו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻֻהרׁשעים

שללה]עּמּה כל שריפת אין[בעת לאו, ואם ּבכללּה; נׂשרפין , ְְְִִִִִֵָָָָָ
ליֹורׁשיהן. יּנתנּו אּלא אֹותן, ְְְְְִִֵֶֶַָָָמאּבדין

.‡È,אחרת עיר ׁשל וחציּה הּנּדחת עיר ׁשל חציּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבהמה,
מּתרת, - ּכן ׁשהיא ועּסה אסּורה. זֹו הרי - ּבתֹוכּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשהיתה

העּסה. לחלק ׁשאפׁשר ְְְִִֶֶַָָָֹלפי

.È,ּבהנאה אסּורה - ׁשּנׁשחטה הּנּדחת עיר ׁשל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבהמה
ׁשל ּבין אנׁשים ׁשל ּבין הראׁש, ׂשער ׁשּנׁשחט. הּנסקל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכׁשֹור
הּוא הרי - נכרית ּפאה ׁשל אבל ּבהנאה; מּתר - ׁשּבּה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻנׁשים

וא ׁשללּה, סּור.מּכלל ְְְִַָָָ

.‚È...ּתקּבץ" ׁשּנאמר: מּתרין, - ׁשּבתֹוכּה המחּברים ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻּפרֹות
ּפרֹות יצאּו ּוׂשרפה; קּבּוץ אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻוׂשרפּת",
הּדין, והּוא ּוׂשרפה. וקּבּוץ ּתליׁשה מחּסרין ׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻהמחּברין,
מּתרֹות, ׁשהן עצמן האילנֹות לֹומר צרי ואין הראׁש. ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻלׂשער
מזּבח קדׁשי - ׁשּבתֹוכּה ההקּדׁשֹות יֹורׁשיהן. ׁשל הן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהרי
הּבית, ּבדק קדׁשי ּתֹועבה"; רׁשעים, "זבח ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָימּותּו,
ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: - אֹותּה ׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹיּפדּו

ׁשמים. ְִַַָׁשלל

.„Èוהּמעׂשר בהמה]הּבכֹור ּתמימין,[מעשר - ׁשּבתֹוכּה ְְְְֲִִֵֶַַַָ
ּבכלל הן הרי מּומין, ּובעלי וימּותּו; מזּבח קדׁשי הם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָהרי
ליד הּגיעּו אם - ׁשּבתֹוכּה הּתרּומֹות ונהרגין. ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ"ּבהמּתּה",
יׂשראל ּביד הן עדין ואם נכסיו; ׁשהן מּפני ירקבּו, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכהן
ׁשמים, נכסי ׁשהן מּפני אחרת, מדינה ׁשל לכהן יּנתנּו -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּגּוף. קדּׁשת ְְַַָָֻֻּוקדּׁשתן

ÂË.ׁשּבתֹוכּה הּקדׁש וכתבי ׁשני, מעׂשר וכסף ׁשני, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמעׂשר
יּגנזּו. אּלּו הרי -ְֲִֵֵָ

.ÊËעֹולה ּכמקריב זה הרי - הּנּדחת ּבעיר ּדין העֹוׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּכל
ׁשּמסּלק אּלא עֹוד, ולא ;"אלהי לה' "ּכליל ׁשּנאמר: ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכליל,
אּפֹו", מחרֹון ה' יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אף ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָחרֹון
רחמים, ל "ונתן ׁשּנאמר: ורחמים, ּברכה עליהם ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומביא

."והרּב ְְְְִִֶַורחמ

    
זה‡. הרי - אּׁשה ּבין איׁש ּבין מּיׂשראל, אחד ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָהּמסית

עבֹודה הּמסית ולא הּמּוסת עבד ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנסקל,
הדיֹוט, הּמסית ׁשהיה ּבין לעבד. ׁשהֹורהּו מּפני אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה;
אֹו אּׁשה, אֹו איׁש יחיד הּמּוסת ׁשהיה ּבין נביא, ׁשהיה ִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבין

ּבסקילה. מיתתֹו - ְְִִִִִָָיחידים
.נקרא ואינֹו מּדיח, זה הרי - העיר אנׁשי רב את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמסית

ּבסקילה. מיתתֹו נביא, העיר רב ׁשהּדיח זה היה ְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ'מסית'.
עד הּנּדחת, עיר ּכאנׁשי ואינם ּכיחידים, הן הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהּנּדחים,
עבֹודה לי 'אמרה האֹומר: ואחד ׁשנים. הּמּדיחים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיּו
עבדּו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לי 'אמר ׁשאמר: אֹו עבדּוה', ְְִִִֶַַַָָָָָָָזרה:
רב אחריו הּדחּו ואם ׁשהּדיח; נביא זה הרי - זרה' ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻעבֹודה
ּבלׁשֹון ּבין רּבים ּבלׁשֹון ּבין ׁשהסית, הּמסית נסקל. ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָהעיר,
עבֹודה 'אעבד לחברֹו: האֹומר ּכיצד? נסקל. זה הרי - ְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיחיד

ׁשּדר ּפלֹונית', ּבעבֹודה ונעבד נל' ואעבד', אל' ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹזרה',
נל' ואזּבח', אל' 'אזּבח', ּבּה; להעבד זרה עבֹודה ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹותּה
אל' ,'אנּס' ּונקּטר'; נל' ואקּטר', אל' 'אקּטר', ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַונזּבח';
נל' ואׁשּתחוה', אל' 'אׁשּתחוה', ;'ּוננּס נל' ,'ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַואנּס
עדיו הן הרי לׁשנים, הסית מסית. זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָונׁשּתחוה'

עצמם] עליו[הניסתים ּומעידין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין והן ;ְְְְִִִִִֵֵָָ
אֹותֹו. וסֹוקלין להן, אמר ְְִֶֶַָָָׁשּכ

הּוא‚. - לאחד אמר התראה. צרי הּמסית [האחדואין ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
עדהניסת] עליו ּומערים ,'ּבכ רֹוצים חברים לי 'יׁש ְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָאֹומר:

ׁשנ ּבפני להסיתׁשּיסית הּמסית רצה לא אם להרגֹו. ּכדי ים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
לֹו להכמין מצוה עדים]לׁשנים, מיתֹות[להחביא חּיבי ּכל ; ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

לֹו? מכּמנין ּכיצד מּזה. חּוץ - עליהן מכּמנין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּבּתֹורה,
הּמסית ׁשּיראּו ּכדי אפל ּבמקֹום ּומעמידן ׁשנים, מביא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּמּוסת
'אמר לּמסית: אֹומר והּוא אֹותם. יראה ולא ּדבריו, ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָֹֹויׁשמעּו
מׁשיבֹו: והּמּוסת לֹו, אֹומר והּוא ּביחּוד'; לי ּׁשאמרּת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָמה
ואת העצים את ונעבד ונל ׁשּבּׁשמים, אלהינּו את נּניח היא'ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּכ' לֹו: אמר ואם ּפטּור; - ׁשּׁשתק אֹו ּבֹו, חזר אם ְֲִִִֶַַַָָָָָָָהאבנים'?
מביאין ּברחּוק ׁשם העֹומדים - לנּו' יפה וכ חֹובתנּו, ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָהיא

אֹותֹו. וסֹוקלין ּדין, לבית ְְְִִֵאֹותֹו
ּבֹו„. ּתהיה יד" ׁשּנאמר: להרגֹו, הּמּוסת ּביד ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָמצוה

הּמסית, את לאהב לּמּוסת ואסּור וגֹו'". להמיתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹבראׁשֹונה
ּתעזב "עזב ּבּׂשֹונא: ׁשּנאמר ּולפי לֹו". תאבה "לא ְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

עֹוזב אּתה יכֹול "ולא[עוזר]עּמֹו", לֹומר: ּתלמּוד לזה? ְְִֵֶַַַָָָֹ
יכֹול ,"רע ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: ּולפי אליו". ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹתׁשמע
תחֹוס "לא לֹומר: ּתלמּוד זה? ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה ְֵֵֶֶַַַַָָָֹאין
"ולא ׁשּנאמר: זכּות, עליו ללּמד לּמּוסת ואסּור עליו". ְְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעינ
מּמּנה, לׁשּתק רּׁשאי אינֹו - חֹובה לֹו ידע ואם ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹתחמל";
מּנין? הּמסית להדיֹוט ואזהרה עליו". תכּסה "ולא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
לעׂשֹות". יֹוספּו ולא ויראּון, יׁשמעּו יׂשראל "וכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

אם‰. - 'עבדּוני' להם: ואמר לעבדֹו, אחרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהּמסית
ׁשּקּבלּו ּפי על אף - עבדּוהּו לא ואם נסקל; אֹותֹו, ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹעבדּו
לעבֹודת הסית אם אבל נסקל. אינֹו 'הן', לֹו ואמרּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָמּמּנּו
מּמּנּו, קּבל אם - זרה עבֹודה מיני לׁשאר אֹו אחר, ְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאיׁש
ׁשניהם עבד, לא ׁשעדין ּפי על אף - ונעבד' נל 'הן, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹואמר:
ולא לֹו, תאבה "לא ׁשּנאמר: והּמּוסת, הּמסית ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹנסקלין,

ואבה ׁשמע הא - אליו" רצה]תׁשמע חּיב.[- , ְְִֵַַַָָָָָָ
.Â:האֹומר זה ּכיצד? זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָנביא

ׁשּמצוה ּפלֹוני, 'ּכֹוכב אֹו ּפלֹונית' זרה עבֹודה לי ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ'אמרה
את ּכּון אפּלּו .'וכ ּכ לעׂשֹות 'ׁשּלא אֹו ,'וכ ּכ ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹלעׂשֹות

הּטה את ּולטהר הּטמא את לטּמא התרּוההלכה אם - ֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבׁשם ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: נחנק, זה הרי ׁשנים, ּבפני ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבֹו
מּכלל ׁשּלֹו, ואזהרה ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאלהים

תזּכירּו". לא אחרים אלהים "וׁשם ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַֹֹׁשּנאמר:
.Ê,זרה עבֹודה ּבׁשם מתנּבא עם ּותׁשּובה ּדין לער ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹואסּור

אין - מעצמֹו עׂשה ואם ּומֹופת; אֹות מּמּנּו ׁשֹואלין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָואין
ּבאֹותֹות המחּׁשב וכל ּבֹו. מהרהרין ואין עליו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמׁשּגיחין
תׁשמע "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - הן אמת ׁשּמא ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלֹו

הּׁשקר נביא וכן ההּוא". הּנביא ּדברי שלאאל מה [המתנבא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
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סז             
      

יחזרּו אּלא נׂשרפין, אין - אחריּות עליהן ׁשּקּבלּו ּפי על ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
נכסי חברּתּה. ׁשלל ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלבעליהן,
נקּבצּו אם - אחרת ּבמדינה מפקדין ׁשהיּו ׁשהּדחּו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻֻהרׁשעים

שללה]עּמּה כל שריפת אין[בעת לאו, ואם ּבכללּה; נׂשרפין , ְְְִִִִִֵָָָָָ
ליֹורׁשיהן. יּנתנּו אּלא אֹותן, ְְְְְִִֵֶֶַָָָמאּבדין

.‡È,אחרת עיר ׁשל וחציּה הּנּדחת עיר ׁשל חציּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבהמה,
מּתרת, - ּכן ׁשהיא ועּסה אסּורה. זֹו הרי - ּבתֹוכּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשהיתה

העּסה. לחלק ׁשאפׁשר ְְְִִֶֶַָָָֹלפי

.È,ּבהנאה אסּורה - ׁשּנׁשחטה הּנּדחת עיר ׁשל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבהמה
ׁשל ּבין אנׁשים ׁשל ּבין הראׁש, ׂשער ׁשּנׁשחט. הּנסקל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכׁשֹור
הּוא הרי - נכרית ּפאה ׁשל אבל ּבהנאה; מּתר - ׁשּבּה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻנׁשים

וא ׁשללּה, סּור.מּכלל ְְְִַָָָ

.‚È...ּתקּבץ" ׁשּנאמר: מּתרין, - ׁשּבתֹוכּה המחּברים ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻּפרֹות
ּפרֹות יצאּו ּוׂשרפה; קּבּוץ אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻוׂשרפּת",
הּדין, והּוא ּוׂשרפה. וקּבּוץ ּתליׁשה מחּסרין ׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻהמחּברין,
מּתרֹות, ׁשהן עצמן האילנֹות לֹומר צרי ואין הראׁש. ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻלׂשער
מזּבח קדׁשי - ׁשּבתֹוכּה ההקּדׁשֹות יֹורׁשיהן. ׁשל הן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהרי
הּבית, ּבדק קדׁשי ּתֹועבה"; רׁשעים, "זבח ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָימּותּו,
ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: - אֹותּה ׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹיּפדּו

ׁשמים. ְִַַָׁשלל

.„Èוהּמעׂשר בהמה]הּבכֹור ּתמימין,[מעשר - ׁשּבתֹוכּה ְְְְֲִִֵֶַַַָ
ּבכלל הן הרי מּומין, ּובעלי וימּותּו; מזּבח קדׁשי הם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָהרי
ליד הּגיעּו אם - ׁשּבתֹוכּה הּתרּומֹות ונהרגין. ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ"ּבהמּתּה",
יׂשראל ּביד הן עדין ואם נכסיו; ׁשהן מּפני ירקבּו, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכהן
ׁשמים, נכסי ׁשהן מּפני אחרת, מדינה ׁשל לכהן יּנתנּו -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּגּוף. קדּׁשת ְְַַָָֻֻּוקדּׁשתן

ÂË.ׁשּבתֹוכּה הּקדׁש וכתבי ׁשני, מעׂשר וכסף ׁשני, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמעׂשר
יּגנזּו. אּלּו הרי -ְֲִֵֵָ

.ÊËעֹולה ּכמקריב זה הרי - הּנּדחת ּבעיר ּדין העֹוׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּכל
ׁשּמסּלק אּלא עֹוד, ולא ;"אלהי לה' "ּכליל ׁשּנאמר: ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכליל,
אּפֹו", מחרֹון ה' יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אף ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָחרֹון
רחמים, ל "ונתן ׁשּנאמר: ורחמים, ּברכה עליהם ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומביא

."והרּב ְְְְִִֶַורחמ

    
זה‡. הרי - אּׁשה ּבין איׁש ּבין מּיׂשראל, אחד ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָהּמסית

עבֹודה הּמסית ולא הּמּוסת עבד ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנסקל,
הדיֹוט, הּמסית ׁשהיה ּבין לעבד. ׁשהֹורהּו מּפני אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה;
אֹו אּׁשה, אֹו איׁש יחיד הּמּוסת ׁשהיה ּבין נביא, ׁשהיה ִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבין

ּבסקילה. מיתתֹו - ְְִִִִִָָיחידים
.נקרא ואינֹו מּדיח, זה הרי - העיר אנׁשי רב את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמסית

ּבסקילה. מיתתֹו נביא, העיר רב ׁשהּדיח זה היה ְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ'מסית'.
עד הּנּדחת, עיר ּכאנׁשי ואינם ּכיחידים, הן הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהּנּדחים,
עבֹודה לי 'אמרה האֹומר: ואחד ׁשנים. הּמּדיחים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיּו
עבדּו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לי 'אמר ׁשאמר: אֹו עבדּוה', ְְִִִֶַַַָָָָָָָזרה:
רב אחריו הּדחּו ואם ׁשהּדיח; נביא זה הרי - זרה' ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻעבֹודה
ּבלׁשֹון ּבין רּבים ּבלׁשֹון ּבין ׁשהסית, הּמסית נסקל. ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָהעיר,
עבֹודה 'אעבד לחברֹו: האֹומר ּכיצד? נסקל. זה הרי - ְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיחיד

ׁשּדר ּפלֹונית', ּבעבֹודה ונעבד נל' ואעבד', אל' ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹזרה',
נל' ואזּבח', אל' 'אזּבח', ּבּה; להעבד זרה עבֹודה ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹותּה
אל' ,'אנּס' ּונקּטר'; נל' ואקּטר', אל' 'אקּטר', ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַונזּבח';
נל' ואׁשּתחוה', אל' 'אׁשּתחוה', ;'ּוננּס נל' ,'ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַואנּס
עדיו הן הרי לׁשנים, הסית מסית. זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָונׁשּתחוה'

עצמם] עליו[הניסתים ּומעידין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין והן ;ְְְְִִִִִֵֵָָ
אֹותֹו. וסֹוקלין להן, אמר ְְִֶֶַָָָׁשּכ

הּוא‚. - לאחד אמר התראה. צרי הּמסית [האחדואין ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
עדהניסת] עליו ּומערים ,'ּבכ רֹוצים חברים לי 'יׁש ְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָאֹומר:

ׁשנ ּבפני להסיתׁשּיסית הּמסית רצה לא אם להרגֹו. ּכדי ים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
לֹו להכמין מצוה עדים]לׁשנים, מיתֹות[להחביא חּיבי ּכל ; ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

לֹו? מכּמנין ּכיצד מּזה. חּוץ - עליהן מכּמנין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּבּתֹורה,
הּמסית ׁשּיראּו ּכדי אפל ּבמקֹום ּומעמידן ׁשנים, מביא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּמּוסת
'אמר לּמסית: אֹומר והּוא אֹותם. יראה ולא ּדבריו, ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָֹֹויׁשמעּו
מׁשיבֹו: והּמּוסת לֹו, אֹומר והּוא ּביחּוד'; לי ּׁשאמרּת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָמה
ואת העצים את ונעבד ונל ׁשּבּׁשמים, אלהינּו את נּניח היא'ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּכ' לֹו: אמר ואם ּפטּור; - ׁשּׁשתק אֹו ּבֹו, חזר אם ְֲִִִֶַַַָָָָָָָהאבנים'?
מביאין ּברחּוק ׁשם העֹומדים - לנּו' יפה וכ חֹובתנּו, ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָהיא

אֹותֹו. וסֹוקלין ּדין, לבית ְְְִִֵאֹותֹו
ּבֹו„. ּתהיה יד" ׁשּנאמר: להרגֹו, הּמּוסת ּביד ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָמצוה

הּמסית, את לאהב לּמּוסת ואסּור וגֹו'". להמיתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹבראׁשֹונה
ּתעזב "עזב ּבּׂשֹונא: ׁשּנאמר ּולפי לֹו". תאבה "לא ְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

עֹוזב אּתה יכֹול "ולא[עוזר]עּמֹו", לֹומר: ּתלמּוד לזה? ְְִֵֶַַַָָָֹ
יכֹול ,"רע ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: ּולפי אליו". ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹתׁשמע
תחֹוס "לא לֹומר: ּתלמּוד זה? ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה ְֵֵֶֶַַַַָָָֹאין
"ולא ׁשּנאמר: זכּות, עליו ללּמד לּמּוסת ואסּור עליו". ְְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעינ
מּמּנה, לׁשּתק רּׁשאי אינֹו - חֹובה לֹו ידע ואם ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹתחמל";
מּנין? הּמסית להדיֹוט ואזהרה עליו". תכּסה "ולא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
לעׂשֹות". יֹוספּו ולא ויראּון, יׁשמעּו יׂשראל "וכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

אם‰. - 'עבדּוני' להם: ואמר לעבדֹו, אחרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהּמסית
ׁשּקּבלּו ּפי על אף - עבדּוהּו לא ואם נסקל; אֹותֹו, ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹעבדּו
לעבֹודת הסית אם אבל נסקל. אינֹו 'הן', לֹו ואמרּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָמּמּנּו
מּמּנּו, קּבל אם - זרה עבֹודה מיני לׁשאר אֹו אחר, ְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאיׁש
ׁשניהם עבד, לא ׁשעדין ּפי על אף - ונעבד' נל 'הן, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹואמר:
ולא לֹו, תאבה "לא ׁשּנאמר: והּמּוסת, הּמסית ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹנסקלין,

ואבה ׁשמע הא - אליו" רצה]תׁשמע חּיב.[- , ְְִֵַַַָָָָָָ
.Â:האֹומר זה ּכיצד? זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָנביא

ׁשּמצוה ּפלֹוני, 'ּכֹוכב אֹו ּפלֹונית' זרה עבֹודה לי ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ'אמרה
את ּכּון אפּלּו .'וכ ּכ לעׂשֹות 'ׁשּלא אֹו ,'וכ ּכ ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹלעׂשֹות

הּטה את ּולטהר הּטמא את לטּמא התרּוההלכה אם - ֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבׁשם ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: נחנק, זה הרי ׁשנים, ּבפני ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבֹו
מּכלל ׁשּלֹו, ואזהרה ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאלהים

תזּכירּו". לא אחרים אלהים "וׁשם ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַֹֹׁשּנאמר:
.Ê,זרה עבֹודה ּבׁשם מתנּבא עם ּותׁשּובה ּדין לער ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹואסּור

אין - מעצמֹו עׂשה ואם ּומֹופת; אֹות מּמּנּו ׁשֹואלין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָואין
ּבאֹותֹות המחּׁשב וכל ּבֹו. מהרהרין ואין עליו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמׁשּגיחין
תׁשמע "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - הן אמת ׁשּמא ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלֹו

הּׁשקר נביא וכן ההּוא". הּנביא ּדברי שלאאל מה [המתנבא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
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סח            
      

ולאשמע] ה' ּבׁשם ׁשּנתנּבא ּפי על אף ּבחנק, מיתתֹו -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּגרע ולא ה']הֹוסיף יזיד[במצוות אׁשר הּנביא א" ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

ידּבר ואׁשר לדּבר, צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי, ּדבר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלדּבר
ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים אלהים אחדÁ.ּבׁשם ְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשּׁשמע מי אֹו הּנבּואה, ּבמראה ׁשמע ּׁשּלא מה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּמתנּבא
ּבֹו נתנּבא והּוא נאמר לֹו זה ׁשּדבר ואמר חברֹו נביא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּדברי

ּבחנק. ּומיתתֹו ׁשקר, נביא זה הרי -ְְֲִִֵֶֶֶֶֶָ

.Ë,מעלתֹו מּפני ׁשקר נביא מהריגת עצמֹו הּמֹונע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכל
ּבלא עֹובר זה הרי - הּנבּואה ּבדרכי הֹול הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהרי
וכן מּמּנּו". תגּור לא הּנביא, ּדּברֹו "ּבזדֹון ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעׂשה,
מּדבריו וירא הּפֹוחד אֹו חֹובה, עליו מּללּמד עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּמֹונע
ׁשקר, נביא ּדנין ואין מּמּנּו". תגּור "לא ּבכלל הּוא הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶָָאּלא

.È:ׁשּנאמר לֹוקה, - ּבּה והּנׁשּבע זרה, עבֹודה ּבׁשם ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּנֹודר
לעצמֹו, ּבּה הּנׁשּבע אחד תזּכירּו"; לא אחרים אלהים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ"וׁשם

ּביראתֹו לּגֹוי להׁשּביע ואסּור לגֹוי. ּבּה הּנׁשּבע [אלוהואחד ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
-שלו] ׁשבּועה ּדר ׁשּלא זרה עבֹודה ׁשם להזּכיר ואפּלּו .ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

תזּכירּו". "לא ׁשּנאמר: ְֱִֶֶַַָֹאסּור,

.‡Èׁשמר' לחברֹו: אדם יאמר עבֹודה[המתן]לא ּבצד לי ְְֲֲִֵַַַָָָֹֹֹ
ּבכתבי הּכתּובה זרה עבֹודה וכל ּבּה. וכּיֹוצא ּפלֹונית', ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָזרה

ׁשמּה להזּכיר מּתר - וגד,הּקדׁש ּונבֹו, ּובל, ּפעֹור, ּכגֹון: , ְְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ
וׁשּיקּימּו ׁשּיּדרּו לאחרים לגרם ואסּור ּבהן. [-וכּיֹוצא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבׁשמּהישבעו] הּנֹודר אּלא לֹוקה ואינֹו זרה; עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשם
ּבׁשמּה. הּנׁשּבע והּוא ּבׁשמּה, ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהמקּים

    
אֹוב‡. המתים]העֹוׂשה אל יּדעֹוני[שואל עתידותאֹו [מנבא ְִִֶָ

עדיםבכישוף] ׁשם היּו ואם ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ְְְִִִֵֵַָָָָָּברצֹונֹו
קבּועה חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה נסקל. ביןוהתראה, עני [בין ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ

לקרבן] בהמה מביא ׁשהּואעשיר זה האֹוב? מעׂשה ּכיצד .ֲֵֵֶֶַַָ
ּבידֹו הדס ׁשל ׁשרביט ואֹוחז ידּועה, קטרת ּומקטיר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹעֹומד

ּבּלאט מדּבר והּוא ידּועים[בלחש]ּומניפֹו, אצלם,ּבדברים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ
הּׁשֹואל ׁשּיׁשמע באוב]עד לשאול מדּבר[הבא אחד ּכאּלּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

האוב]עּמֹו בעל ּבדברים[עם ׁשֹואל ּׁשהּוא מה על ּומׁשיבֹו ְְִִִִֵֶַַָ
אּלא לאזן נּכר אינֹו ּוכאּלּו מאד, עד נמּו ּבקֹול הארץ ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמּתחת
לּה ּומקטיר מת ׁשל ּגלּגלת הּלֹוקח וכן ּבֹו. מרּגיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבמחׁשבה

ּבּה משונים]ּומנחׁש ומעשים קֹול[בלחשים ּכאּלּו ׁשּיׁשמע עד , ְְְִִֵֶַַַָ
מעׂשה אּלּו, ּכל ּומׁשיבֹו. מאד, עד ׁשפל ׁשחיֹו מּתחת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיֹוצא

נסקל. מהן, אחד והעֹוׂשה הן; ְְִֵֵֶֶֶָָָאֹוב

.'יּדּוע' ׁשּׁשמֹו עֹוף עצם מּניח הּיּדעֹוני? מעׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּכיצד
ׁשּיּפל עד אחרֹות, מעׂשּיֹות ועֹוׂשה קטרת ּומקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹּבפיו,

הנפילה]ּכנכּפה במחלת ּדברים[החולה ּבפיו וידּבר ְְְְִִִִֵֶַָ
ואזהרה הן. זרה עבֹודה מיני אּלּו, וכל להיֹות. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשעתידים
הּיּדעֹונים". ואל האבת אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: מּנין? ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלהן

.‚לּמל מּזרעֹו אליל]הּנֹותן ּכרת;[שם חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
- והתראה ּבעדים עׂשה ואם קבּועה. חּטאת מביא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשֹוגג,

לּמל מּזרעֹו יּתן "אׁשר ׁשּנאמר: עםנסקל, יּומת; מֹות , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנאמר: מּנין? ׁשּלֹו ואזהרה באבן". ירּגמהּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהארץ

"לא אֹומר: הּוא ּולהּלן ,"לּמל להעביר תּתן לא ּומּזרע"ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹ
מדליק עֹוׂשין? היּו ּכיצד ּבאׁש". ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָיּמצא

מקצת ולֹוקח ּגדֹולה, מ-]אׁש ּומֹוסרֹו[ילדיו]זרעֹו[חלק ְְְְְִֵֵַַָָ
לאביו הּבן נֹותנין הּכֹומרין ואֹותן האׁש, עֹובדי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָלּכֹומרין
הּוא הּבן ואבי ּברׁשּותן, ּבאׁש להעבירֹו ּבידן ׁשּנמסר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאחר
ּברגלֹו ּומעבירֹו הּכֹומרין, ּברׁשּות האׁש על ּבנֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָׁשּמעביר

בידיו] וזרעו ברגלו מהלך ּבתֹו[האב אחר לצד ְְִֵַַַמּצד
ּבניהן ׁשּׂשֹורפין ּכדר לּמל ׂשֹורפֹו ׁשהּוא לא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹהּׁשלהבת;
היתה ּבלבד ּבהעברה אּלא אחרת, זרה לעבֹודה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּובנֹותיהן
לעבֹודה זֹו עבֹודה העֹוׂשה ,לפיכ .'מל' ׁשּׁשמֹו זה ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹעבֹודת

ּפטּור. ,מּמל חּוץ אחרת ִֶֶֶַָָָֹזרה

ויעבירֹו„. לּמל ׁשּימסר עד סקילה, אֹו ּכרת חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאינֹו
העברה ּדר ּבאׁש בידיו]ּברגלֹו זרעו ונושא ברגליו ;[עובר ְְֲֵֶֶַַָָָ

ׁשּלא והעביר ׁשּמסר אֹו מסר, ולא העביר העביר, ולא ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹמסר
זרעֹו מקצת ׁשּימסר עד חּיב, ואינֹו ּפטּור. - העברה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּדר
מקצת - "לּמל נתן מּזרעֹו "ּכי ׁשּנאמר: מקצתֹו, ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹויּניח

ּכּלֹו. לא ְַֹֻזרעֹו,
ּובנֹותיו,‰. ּבניו אחד ּפסּול, זרע ואחד ּכׁשר, זרע ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

חּיב, הּוא ירכֹו יֹוצאי ּכל על - ּבניהם ּובני ּבניהם ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
אֹו אחיֹותיו אֹו אחיו העביר אם אבל זרעֹו. ׁשהן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
מּזרעֹו, אחד העביר ּפטּור. - עצמֹו ׁשהעביר אֹו ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָאבֹותיו,

ּפטּור. - סּומא ׁשהיה אֹו יׁשן ְֵֶָָָָָוהּוא
.Âמתקּבצין הּכל ׁשּיהיּו ּבנין היא - ּתֹורה ׁשאסרה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמּצבה

זרה, עבֹודה עֹובדי ּדר היה ׁשּכן ה', את לעבד ואפּלּו ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאצלּה,
וכל ."אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה, ל תקים "ולא ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

מׂשּכית אבן וכן לֹוקה. מּצבה, ו'שכייתהּמקים יפה [אבן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
עליהחמדה'] מׁשּתחוה ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּתֹורה ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָהאמּורה

ּבארצכם תּתנּו לא מׂשּכית "ואבן ׁשּנאמר: לֹוקה, ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹלּׁשם,
להּניח זרה, עבֹודה ּדר היה ׁשּכ מּפני עליה". ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלהׁשּתחֹות
ואינֹו לה'. ּכן עֹוׂשין אין לפיכ עליה, להׁשּתחֹות לפניה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאבן
מּטל ּכּלֹו ונמצא האבן, על ורגליו ידיו ׁשּיפׁשט עד ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻלֹוקה,

ּבּתֹורה. האמּורה הׁשּתחויה היא ׁשּזֹו - ְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָעליה
.Ê,ּבּמקּדׁש אבל הארצֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָּבּמה

תּתנּו "לא ׁשּנאמר: האבנים, על לה' להׁשּתחֹות ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֻמּתר
אּתם אין "ּבארצכם" - עליה" להׁשּתחֹות ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָּבארצכם
האבנים על מׁשּתחוים אּתם אבל האבנים, על ְְֲֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָמׁשּתחוים

יׂשראל[מסותתות]המפּצלֹות ּכל נהגּו זה ּומּפני ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
מיני אֹו ּבאבנים, הרצּופֹות ּכנסּיֹות ּבבּתי מחצלֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלהּציע
מצא לא ואם האבנים. ּובין ּפניהם ּבין להבּדיל ותבן, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקׁש
ּומׁשּתחוה, אחר למקֹום הֹול - האבן ּובין ּבינֹו מבּדיל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּדבר

ּבאבן. ּפניו ידּביק ׁשּלא ּכדי ּומּטה, צּדֹו על ׁשֹוחה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאֹו
.Áידים ּפּׁשּוט ּבלא המפּצלֹות האבנים על לה' ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻהּמׁשּתחוה

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אּלא לֹוקה, אינֹו - [מלקותורגלים ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ
ידיםמדרבנן] ּבפּׁשּוט הּמׁשּתחוה אחד - זרה לעבֹודה אבל .ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ

מּׁשעה - ורגלים ידים ּפּׁשּוט ּבלא הׁשּתחויה אֹו ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָֹורגלים,
נסקל. לּה, ּבּקרקע ּפניו ְְְִִֶַַַָָָָֹׁשּיכּבׁש

.Ëסרק אילן ּבין העזרה, ּבכל אֹו הּמזּבח אצל אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנֹוטע
לֹו ויפי לּמקּדׁש, לנאֹוי ׁשעׂשאֹו ּפי על אף - מאכל אילן ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבין
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אצל עץ ּכל אׁשרה ל תּטע "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי -ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
נֹוטעין - זרה עבֹודה ּדר היה ׁשּזה מּפני ;"אלהי ה' ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמזּבח

העם. ׁשם ׁשּיתקּבצּו ּכדי ׁשּלּה, מזּבח ּבצד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאילנֹות
.Èאכסדריֹות לעׂשֹות מרוחואסּור הפתוחות [מרפסות ְְְֲַַַָָ

עלרביעית] אף ּבחצרֹות; ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבּמקּדׁש עץ ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשל
ׁשּנאמר: יתרה, הרחקה - נטּוע עץ ואינֹו ּבנין, ׁשהּוא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפי
מן הּיֹוצאֹות והּסככֹות האכסדריֹות ּכל אּלא עץ"; ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"ּכל

עץ. ׁשל לא היּו, אבן ׁשל - ּבּמקּדׁש ׁשהיּו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּכתלים



       

ה'תש"ע אייר י"ח ראשון יום

   
ּולצרעּתֹו‡. לנזרֹו לֹו ועֹולה אחת, ּתגלחת מגּלח אדם ;אין ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָ

את ּדֹוחה אינּה מצרע, ספק ׁשהּוא ּבזמן הּצרעת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹותגלחת
הּזאת הּׁשנה ּבכל והיה אחת, ׁשנה ׁשּנזר מי ,לפיכ ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהּנזירּות.
ּובסֹוף מצרע ספק ּבּה ׁשהיה אֹו מת, טמא ּוספק מצרע ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹספק
ּומּזה ימים, ׁשבעת מֹונה זה הרי - ּבספק נטמא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנה

ּבּׁשביעי מגּלח ואינֹו ּוׁשביעי, השנה]ּבׁשליׁשי בסוף ואינֹו[רק ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַ
ׁשנים, ארּבע לאחר אּלא למת, ּולהּטּמא ּביין לׁשּתֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָיכֹול
לגּלח צרי ׁשהּוא מּפני ׁשנים; ׁשּתי לאחר ּבקדׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָואֹוכל
ּוׁשּתי מּספק, טמאה ותגלחת טהרה, ּתגלחת - ּתגלחֹות ְְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻארּבע

מצרע. ספק הּוא ׁשהרי המצרע, ׁשּמגּלח ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹתגלחֹות
.,ראׁשֹונה ׁשנה אחר אֹותּה מגּלח - ראׁשֹונה ְְִִִֵַַַַַַָָָָָּתגלחת

ואזֹוב ארז ּבעץ ּומּטהר עיניו, וגּבֹות ּוזקנֹו ראׁשֹו ּבּה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומגּלח
מצרעין ּכׁשאר הריוצּפרים מצרע, ולא מת טמא אינֹו אם ; ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵָָָֹֹֹ

ּבׁשנה וּדאי מצרע הּוא ואם נזירּותֹו; ׁשל טהרה ּתגלחת ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָֹהיא
ׁשנה וׁשֹוהה מצרע. ׁשל ראׁשֹונה ּתגלחת היא הרי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹונה,
ׁשל ׁשנּיה ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר הּנזירּות, ימי ּכמנין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָאחרת
ׁשּמא מצרעין, ּכׁשאר ׁשבעה אחר לגּלח יכֹול ׁשאינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹמצרע
הרי זֹו, ׁשנּיה וׁשנה היה; וּדאי מת טמא אּלא מצרע ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאינֹו
תגלחֹות ׁשּתי ׁשּגּלח ּומאחר לגּלח. ׁשאסּור נזיר ּבּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּוא
וׁשֹוהה ּבּקדׁשים. לאכל ּומּתר הּצרעת, טהרת ׁשלמה ְְֱֳֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאּלּו,
ׁשּמא - ׁשליׁשית ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר ׁשליׁשית, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשנה
וׁשנה מת, טמא היה ולא ראׁשֹונה ּבׁשנה היה וּדאי ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָָֹֹמצרע
ׁשנּיה וׁשנה חֹולטֹו, ימי ׁשהיא מּפני לֹו עלתה לא ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹראׁשֹונה

מצרע ׁשל סֹופרֹו ימי ׁשהיא מּפני לֹו, עלתה [שבעהלא ְְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹ
לׁשהֹותימים-] צרי לפיכ ּוׁשנּיה; ראׁשֹונה ּתגלחת ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָׁשּבין

- לנזירּותֹו ׁשליׁשית ּתגלחת ּומגּלח ּבנזירּותֹו, ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשנה
ּומצרע היה וּדאי מת טמא ׁשּמא אֹו טהרה. ּתגלחת ְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוהיא
ונמצאת ּולצרעּתֹו; לנזירּותֹו עֹולה אחת ּתגלחת ואין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָוּדאי,
ׁשליׁשית ותגלחת צרעת, ּתגלחת ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָָּתגלחת
ׁשהרי לֹו, עֹולה ׁשנים מּׁשלׁש אחת ואין טמאה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻּתגלחת
רביעית ׁשנה לׁשהֹות צרי לפיכ טמאה. ּתגלחת ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָֻהּׁשליׁשית
ספק, ּתגלחת ּבכל ּוׂשערֹו רביעית. ּתגלחת ּומגּלח ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּבנזירּות,
ּבהניה. מּתר ׁשּנצטרע נזיר ׁשּׂשער - מּספק ּבהניה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻאסּור

מצרע,‚. ספק ּבהן והיה נזירּות, ׁשנים עׂשר נדר אם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכן
עד ּביין ׁשֹותה אינֹו זה הרי - ּבסֹופן טמאה ספק לֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻונֹולד
עׂשר ּכל ּבסֹוף אחת ּתגלחֹות, ארּבע ּומגּלח ׁשנה; ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָארּבעים

לספק ּוׁשנּיה צרעּתֹו, ימי לספק ראׁשֹונה ּתגלחת - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשנים
ּורביעית טמאתֹו, לספק ּוׁשליׁשית מצרע, ׁשל סֹופרֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹֻימי

טהרה. ְֳִַַָָּתגלחת

עׁשיר„. היה אם קרּבנֹותיו? זה מביא [שקרבנווכיצד ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
לאחריםבהמה] נכסיו ּכֹותב עוף], שקרבנו עני, ;[ונחשב ְֲִֵֵַָָ

מביא ּכ ואחר יצא. לא עני, קרּבן ׁשהביא עׁשיר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּמצרע
העֹוף בהמה]חּטאת חטאת כן שאין מה הספק, על [שבאה ַַָ

וכל - ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבתגלחת ּבהמה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָועֹולת
ספק ׁשהיא מּפני תאכל לא מהן, עֹוף חוליןחּטאת [שאם ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

נשחט] ולא נמלק והעוף הואיל נבילה ּבתגלחתהיא ּומביא ;ְְִִֵַַ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהמֹות, ׁשלׁש ׁשהּוא טהֹור, נזיר קרּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹרביעית

חּטאת‰. - הּתגלחֹות ּבׁשלׁש ׁשּמביא העֹוף חּטאת ְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹׁשלׁש
המצרע ׁשאין צרעּתֹו, לספק ׁשנּיה טמאתֹו; לספק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻראׁשֹונה,

ׁשנּיה ּתגלחת לאחר אּלא קרּבנֹו ׁשליׁשיתמביא חּטאת וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּולצרעּתֹו; לנזרֹו עֹולה אחת ּתגלחת ׁשאין טמאתֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻלספק
ׁשהּתגלחת היה, וּדאי מת ּוטמא וּדאי מצרע ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹוׁשּמא
ׁשליׁשית ותגלחת ׁשּבארנּו, ּכמֹו לצרעּתֹו והּׁשנּיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהראׁשֹונה

צר ּולפיכ טמאה, ּבּׁשליׁשית.ּתגלחת טמאה קרּבן להביא י ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָֻֻ
.Âהּוא הראׁשֹונה על - עּמהן ׁשּמביא ּבהמה עֹולֹות ְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש

אני, טמא ואם מחֹובתי, זֹו אני, טהֹור 'אם ואֹומר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָמתנה
ּובּׁשליׁשית ּבּׁשנּיה אֹומר הּוא וכן נדבה'; היא .הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ

.Ê:ואֹומר ּומתנה רביעית, ּבתגלחת טהרה קרּבן ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָּומביא
חֹובה וזֹו נדבה, ראׁשֹונה עֹולה - הייתי טמא היה'אם [אם ְְִִִִֵָָָָָָָ

מצורע] מצרע,גם חֹובת ראׁשֹונה עֹולה - הייתי מחלט ואם ;ְְְִִִִַָָָָָֹֻ
נדבה האמצעּיֹות ּוׁשּתים נזירּות, חֹובת טמאוזֹו גם היה [אם ְְְְְִִִֶַַָָָָ

עֹולהמת] - ּומצרע הייתי, מת מּטמאת טהֹור ואם .ְְְִִִִֵַָָָָֹֻ
ואחת מצרע לחֹובת אחת הּׁשנּיה, וכן חֹובה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹהראׁשֹונה
קרּבן והּׁשאר נדבה, ּורביעית ּוׁשליׁשית נזירּות, ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָלחֹובת
חֹובת ראׁשֹונה עֹולה - ּומצרע הייתי, מת טמא ואם ְְְֳִִִִִֵֵַָָָָָָֹטהרתי.
טהרה'. ּתגלחת קרּבן וזה נדבה, ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ְְְְְְֳִִִִֶַַַַַָָָָָָָצרעת,

.Áּבתגלחת לא מעּכבין אינם - והעֹולה האׁשם ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹאבל
וּדאי, מצרע הּוא אם אֹומר: נמצאת ּבצרעת. ולא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻטמאה,
היא העֹוף וחּטאת ּבּצּפרין, טהר הרי - ּבמת נטמא ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֹולא
ׁשעּמּה, ּבהמה ועֹולת ספק; ׁשהּוא מּפני תאכל ולא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּטאתֹו,

הּבהמה על ׁשּיגּלח ּכדי טהרה, ּתגלחת הואמּקרּבן [אם ְְְְְֳִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ואםטהור] נדבה. ּבהמה עֹולת הרי הּוא, מת טמא ואם .ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָ

ה חּטאת - הּוא מת ּוטמא מצרע, נזיראינֹו קרּבן עֹוף ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ
טהרה קרּבן הביא והרי נדבה, ּבהמה ועֹולת ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּנטמא,
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סט            
      

אצל עץ ּכל אׁשרה ל תּטע "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי -ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
נֹוטעין - זרה עבֹודה ּדר היה ׁשּזה מּפני ;"אלהי ה' ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמזּבח

העם. ׁשם ׁשּיתקּבצּו ּכדי ׁשּלּה, מזּבח ּבצד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאילנֹות
.Èאכסדריֹות לעׂשֹות מרוחואסּור הפתוחות [מרפסות ְְְֲַַַָָ

עלרביעית] אף ּבחצרֹות; ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבּמקּדׁש עץ ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשל
ׁשּנאמר: יתרה, הרחקה - נטּוע עץ ואינֹו ּבנין, ׁשהּוא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפי
מן הּיֹוצאֹות והּסככֹות האכסדריֹות ּכל אּלא עץ"; ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"ּכל

עץ. ׁשל לא היּו, אבן ׁשל - ּבּמקּדׁש ׁשהיּו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּכתלים



       

ה'תש"ע אייר י"ח ראשון יום

   
ּולצרעּתֹו‡. לנזרֹו לֹו ועֹולה אחת, ּתגלחת מגּלח אדם ;אין ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָ

את ּדֹוחה אינּה מצרע, ספק ׁשהּוא ּבזמן הּצרעת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹותגלחת
הּזאת הּׁשנה ּבכל והיה אחת, ׁשנה ׁשּנזר מי ,לפיכ ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהּנזירּות.
ּובסֹוף מצרע ספק ּבּה ׁשהיה אֹו מת, טמא ּוספק מצרע ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹספק
ּומּזה ימים, ׁשבעת מֹונה זה הרי - ּבספק נטמא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנה

ּבּׁשביעי מגּלח ואינֹו ּוׁשביעי, השנה]ּבׁשליׁשי בסוף ואינֹו[רק ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַ
ׁשנים, ארּבע לאחר אּלא למת, ּולהּטּמא ּביין לׁשּתֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָיכֹול
לגּלח צרי ׁשהּוא מּפני ׁשנים; ׁשּתי לאחר ּבקדׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָואֹוכל
ּוׁשּתי מּספק, טמאה ותגלחת טהרה, ּתגלחת - ּתגלחֹות ְְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻארּבע

מצרע. ספק הּוא ׁשהרי המצרע, ׁשּמגּלח ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹתגלחֹות
.,ראׁשֹונה ׁשנה אחר אֹותּה מגּלח - ראׁשֹונה ְְִִִֵַַַַַַָָָָָּתגלחת

ואזֹוב ארז ּבעץ ּומּטהר עיניו, וגּבֹות ּוזקנֹו ראׁשֹו ּבּה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומגּלח
מצרעין ּכׁשאר הריוצּפרים מצרע, ולא מת טמא אינֹו אם ; ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵָָָֹֹֹ

ּבׁשנה וּדאי מצרע הּוא ואם נזירּותֹו; ׁשל טהרה ּתגלחת ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָֹהיא
ׁשנה וׁשֹוהה מצרע. ׁשל ראׁשֹונה ּתגלחת היא הרי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹונה,
ׁשל ׁשנּיה ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר הּנזירּות, ימי ּכמנין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָאחרת
ׁשּמא מצרעין, ּכׁשאר ׁשבעה אחר לגּלח יכֹול ׁשאינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹמצרע
הרי זֹו, ׁשנּיה וׁשנה היה; וּדאי מת טמא אּלא מצרע ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאינֹו
תגלחֹות ׁשּתי ׁשּגּלח ּומאחר לגּלח. ׁשאסּור נזיר ּבּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּוא
וׁשֹוהה ּבּקדׁשים. לאכל ּומּתר הּצרעת, טהרת ׁשלמה ְְֱֳֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאּלּו,
ׁשּמא - ׁשליׁשית ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר ׁשליׁשית, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשנה
וׁשנה מת, טמא היה ולא ראׁשֹונה ּבׁשנה היה וּדאי ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָָֹֹמצרע
ׁשנּיה וׁשנה חֹולטֹו, ימי ׁשהיא מּפני לֹו עלתה לא ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹראׁשֹונה

מצרע ׁשל סֹופרֹו ימי ׁשהיא מּפני לֹו, עלתה [שבעהלא ְְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹ
לׁשהֹותימים-] צרי לפיכ ּוׁשנּיה; ראׁשֹונה ּתגלחת ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָׁשּבין

- לנזירּותֹו ׁשליׁשית ּתגלחת ּומגּלח ּבנזירּותֹו, ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשנה
ּומצרע היה וּדאי מת טמא ׁשּמא אֹו טהרה. ּתגלחת ְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוהיא
ונמצאת ּולצרעּתֹו; לנזירּותֹו עֹולה אחת ּתגלחת ואין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָוּדאי,
ׁשליׁשית ותגלחת צרעת, ּתגלחת ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָָּתגלחת
ׁשהרי לֹו, עֹולה ׁשנים מּׁשלׁש אחת ואין טמאה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻּתגלחת
רביעית ׁשנה לׁשהֹות צרי לפיכ טמאה. ּתגלחת ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָֻהּׁשליׁשית
ספק, ּתגלחת ּבכל ּוׂשערֹו רביעית. ּתגלחת ּומגּלח ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּבנזירּות,
ּבהניה. מּתר ׁשּנצטרע נזיר ׁשּׂשער - מּספק ּבהניה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻאסּור

מצרע,‚. ספק ּבהן והיה נזירּות, ׁשנים עׂשר נדר אם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכן
עד ּביין ׁשֹותה אינֹו זה הרי - ּבסֹופן טמאה ספק לֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻונֹולד
עׂשר ּכל ּבסֹוף אחת ּתגלחֹות, ארּבע ּומגּלח ׁשנה; ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָארּבעים

לספק ּוׁשנּיה צרעּתֹו, ימי לספק ראׁשֹונה ּתגלחת - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשנים
ּורביעית טמאתֹו, לספק ּוׁשליׁשית מצרע, ׁשל סֹופרֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹֻימי

טהרה. ְֳִַַָָּתגלחת

עׁשיר„. היה אם קרּבנֹותיו? זה מביא [שקרבנווכיצד ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
לאחריםבהמה] נכסיו ּכֹותב עוף], שקרבנו עני, ;[ונחשב ְֲִֵֵַָָ

מביא ּכ ואחר יצא. לא עני, קרּבן ׁשהביא עׁשיר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּמצרע
העֹוף בהמה]חּטאת חטאת כן שאין מה הספק, על [שבאה ַַָ

וכל - ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבתגלחת ּבהמה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָועֹולת
ספק ׁשהיא מּפני תאכל לא מהן, עֹוף חוליןחּטאת [שאם ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

נשחט] ולא נמלק והעוף הואיל נבילה ּבתגלחתהיא ּומביא ;ְְִִֵַַ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהמֹות, ׁשלׁש ׁשהּוא טהֹור, נזיר קרּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹרביעית

חּטאת‰. - הּתגלחֹות ּבׁשלׁש ׁשּמביא העֹוף חּטאת ְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹׁשלׁש
המצרע ׁשאין צרעּתֹו, לספק ׁשנּיה טמאתֹו; לספק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻראׁשֹונה,

ׁשנּיה ּתגלחת לאחר אּלא קרּבנֹו ׁשליׁשיתמביא חּטאת וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּולצרעּתֹו; לנזרֹו עֹולה אחת ּתגלחת ׁשאין טמאתֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻלספק
ׁשהּתגלחת היה, וּדאי מת ּוטמא וּדאי מצרע ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹוׁשּמא
ׁשליׁשית ותגלחת ׁשּבארנּו, ּכמֹו לצרעּתֹו והּׁשנּיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהראׁשֹונה

צר ּולפיכ טמאה, ּבּׁשליׁשית.ּתגלחת טמאה קרּבן להביא י ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָֻֻ
.Âהּוא הראׁשֹונה על - עּמהן ׁשּמביא ּבהמה עֹולֹות ְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש

אני, טמא ואם מחֹובתי, זֹו אני, טהֹור 'אם ואֹומר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָמתנה
ּובּׁשליׁשית ּבּׁשנּיה אֹומר הּוא וכן נדבה'; היא .הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ

.Ê:ואֹומר ּומתנה רביעית, ּבתגלחת טהרה קרּבן ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָּומביא
חֹובה וזֹו נדבה, ראׁשֹונה עֹולה - הייתי טמא היה'אם [אם ְְִִִִֵָָָָָָָ

מצורע] מצרע,גם חֹובת ראׁשֹונה עֹולה - הייתי מחלט ואם ;ְְְִִִִַָָָָָֹֻ
נדבה האמצעּיֹות ּוׁשּתים נזירּות, חֹובת טמאוזֹו גם היה [אם ְְְְְִִִֶַַָָָָ

עֹולהמת] - ּומצרע הייתי, מת מּטמאת טהֹור ואם .ְְְִִִִֵַָָָָֹֻ
ואחת מצרע לחֹובת אחת הּׁשנּיה, וכן חֹובה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹהראׁשֹונה
קרּבן והּׁשאר נדבה, ּורביעית ּוׁשליׁשית נזירּות, ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָלחֹובת
חֹובת ראׁשֹונה עֹולה - ּומצרע הייתי, מת טמא ואם ְְְֳִִִִִֵֵַָָָָָָֹטהרתי.
טהרה'. ּתגלחת קרּבן וזה נדבה, ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ְְְְְְֳִִִִֶַַַַַָָָָָָָצרעת,

.Áּבתגלחת לא מעּכבין אינם - והעֹולה האׁשם ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹאבל
וּדאי, מצרע הּוא אם אֹומר: נמצאת ּבצרעת. ולא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻטמאה,
היא העֹוף וחּטאת ּבּצּפרין, טהר הרי - ּבמת נטמא ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֹולא
ׁשעּמּה, ּבהמה ועֹולת ספק; ׁשהּוא מּפני תאכל ולא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּטאתֹו,

הּבהמה על ׁשּיגּלח ּכדי טהרה, ּתגלחת הואמּקרּבן [אם ְְְְְֳִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ואםטהור] נדבה. ּבהמה עֹולת הרי הּוא, מת טמא ואם .ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָ

ה חּטאת - הּוא מת ּוטמא מצרע, נזיראינֹו קרּבן עֹוף ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ
טהרה קרּבן הביא והרי נדבה, ּבהמה ועֹולת ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּנטמא,
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ע           
      

ּבהמה עֹולת - מצרע ולא מת, טמא אינֹו ואם ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹֹּבאחרֹונה.
טהרה, ּתגלחת מחֹובת היא ראׁשֹונה ּבתגלחת ְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהביא

נאכלת. לא והרי ספק, על ּבאה העֹוף ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוחּטאת

.Ë?ּתגלחֹות ארּבע מגּלח ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמה
לא מּספק, מגּלח אינֹו האיׁש אבל אּׁשה. אֹו קטן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבׁשהיה
ונמצא הּוא, טהֹור ׁשּמא - צרעת ּתגלחת ולא טמאה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻּתגלחת

מצוה ּבמקֹום ׁשּלא ראׁשֹו ּפאת מגּלחמּקיף אינֹו לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
אּלּו ּתגלחֹות ארּבע ׁשאין - ּבלבד טהרה ּתגלחת ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאּלא

למצוה. אּלא ְְְִֵֶַָָלעּכב,

.Èאחר עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ּבספק, ונטמא וּדאי ׁשּנצטרע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנזיר
ּתגלחת ּומגּלח ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי מּזה מּצרעּתֹו, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשּיטהר

נזירותו]טמאה ימי ּכּלּה,[לאחר נזירּותֹו למנֹות ּומתחיל ; ְְְְִִִַָָֻֻ
ּומביא ׁשּנטמא; טמאה ּבספק הראׁשֹונים הּימים נפלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשהרי
צרעת, קרּבן ׁשּיביא ּומאחר ּביין. וׁשֹותה טהרה, ְְְְְֳִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָקרּבנֹות

ּבּקדׁשים. ֳִֵַָאֹוכל

.‡Èוטהר ּבספק, מצרע והיה וּדאי מּספק[נרפא]נטמא ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ׁשלמה נזירּותֹו ימי מֹונה - אחרצרעּתֹו לגלח יכול [ואינו ְְְְִֵֵֶַָָ

התגלחת] קרבנות להקריב יכול ואינו מצורע הוא שמא ,שבעה,
נגעֹו ספק ּתגלחת ׁשאין הּנגע; ּתגלחת מגּלח ּכ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָואחר
ּתגלחת ׁשּבין ימים ׁשבעת מֹונה ּכ ואחר נזירּות. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּדֹוחה
קרּבנֹותיו; ּומביא ּומגּלח ׁשנּיה, לתגלחת הראׁשֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹמצרע

ּכ ואחר ּוׁשביעי. ּבׁשליׁשי הּזה אם ּבּקדׁשים, מֹונהואֹוכל ְְְְֳִִִִִִִִֵֶַַַָָָ
ואחר טמאה; ּתגלחת ּומגּלח מת, לטמאת אחרים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָֻֻׁשבעה

ּכּלּה. נזירּותֹו מֹונה ְִֶָָֻּכ

.Èׁשּיטהר לאחר - ּבוּדאי ּומצרע טמא היה אם ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוכן
ּבׁשליׁשי ּומּזה הראׁשֹונה, צרעת ּתגלחת מגּלח ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָמּצרעּתֹו,

קרבנותיו]ּוׁשביעי הבאת ּבּׁשביעי,[לצורך ּוזקנֹו ראׁשֹו ּומגּלח , ְְְְִִִִֵַַַָֹ
ּבּׁשמיני, קרּבנֹותיו ּומביא צרעת; ׁשל ׁשנּיה ּתגלחת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָוהיא

ׁשבעה וסֹופר ּבּקדׁשים. טומאהואֹוכל לתגלחת נפרדים [ימים ְְְֳִִֵֵַָָ
נזירותו] ימישל סֹופר ּכ ואחר טמאה; ּתגלחת ּומגּלח ,ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָֻ

ּביין. וׁשֹותה טהרה קרּבן ּומביא ׁשלמה, ְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָנזירּות
.‚Èעֹולין הּטמאה ימי ׁשבעת ׁשאין ׁשבעה? סֹופר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻולּמה

מצרע ׁשל ותגלחת ּתגלחת ׁשּבין הּספירה ימי .ּבׁשבעת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
.„Èלא 'אם אֹו ,'וכ ּכ אעׂשה אם נזיר 'הריני ְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹהאֹומר:

מּנזירּות ּכזֹו ּונזירּות רׁשע, זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאעׂשה',
היא רוחם]רׁשעים מצב לפי ּדר[שנוזרים לה' הּנֹודר אבל ; ְֲִִֵֶֶַַָָ

אלהיו "נזר ּבֹו: נאמר והרי ּומׁשּבח, נאה זה הרי - ְְֱֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻקדּׁשה
ּבּנביא, הּכתּוב ּוׁשקלֹו לה'"; הּוא קדׁש וגֹו' ראׁשֹו ְְִַַַַָָָָֹֹעל

"ו לנזרים".ׁשּנאמר: ּומּבחּוריכם לנביאים, מּבניכם אקים ְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע אייר י"ט שני יום

  
מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָיׁש
ּכאׁשר אדם ּבערכי לדּון (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

ערכי ּדין (ב) אדם; ערכי ּדין הּוא וזה ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמפרׁש
ּדין (ה) ׂשדֹות; ערכי ּדין (ד) בּתים; ערכי ּדין (ג) ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָּבהמה;
חרם. יּגאל ׁשּלא (ז) חרם; יּמכר ׁשּלא (ו) נכסיו; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמחרים

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

    
"איׁש‡. ׁשּנאמר: הקּדׁש, נדרי מּכלל נדר הם - ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהערכים

עליהן חּיבין לפיכ לה'"; נפׁשת ּבערּכ נדר, יפלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכי
תאחר" ו"לא ּדברֹו", יחל "לא הּיצאמּׁשּום "ּככל ּומּׁשּום , ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹֹֹ
יעׂשה". ֲִִֶַמּפיו

.ּבּתֹורה מפרׁש ּכאׁשר ערכין, ּבדיני לדּון עׂשה ;ּומצות ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ער' האֹומר: אֹו עלי', 'ערּכי האֹומר: עלי',[אדם-]ואחד זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

והּוא ,הּנער ׁשני לפי הער נֹותן - עלי' ּפלֹוני ער' ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
יתר. ולא ּפחֹות לא ׁשּבּתֹורה, הּקצּוב ְֵֶַַַָָָָָָֹֹהּדבר

.‚הּנער היה אם ?הער הּוא אֹווכּמה יֹום ׁשלׁשים ּבן ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
זה הרי - עלי' זה ער' עליו: והאֹומר ,ער לֹו אין - ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות
אחד מּבן היה ּכלּום. חּיב ואינֹו זה', ּכלי ער' ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכאֹומר
חמּׁשה הּזכר ער - ּגמּורֹות ׁשנים חמׁש ּבן עד יֹום ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשלׁשים
יֹום ׁשׁש ּבׁשנת מּׁשּיּכנס ׁשקלים. ׁשלׁשה והּנקבה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשקלים,
ׁשקלים, עׂשרים הּזכר ער - עׂשרים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
יֹום ועׂשרים אחד ּבׁשנת מּׁשּיּכנס ׁשקלים. עׂשרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּנקבה
ׁשקלים, חמּׁשים הּזכר ער - ׁשּׁשים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחד
יֹום וׁשּׁשים אחת ּבׁשנת ּומּׁשּיּכנס ׁשקלים. ׁשלׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹוהּנקבה
הּזכר ער - ׁשנים ּכּמה חיה אפּלּו מֹותֹו, יֹום עד ֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאחד

ׁשקלים. עׂשרה והּנקבה ׁשקלים, עׂשר ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָחמּׁשה

הּלדה„. מּיֹום לעת מעת האּלּו, הּׁשנים הּׁשקליםּכל וכל . ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ׂשעֹורה ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש מׁשקל והּוא הּקדׁש, ּבׁשקל -ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ּכמֹו סלע, אֹותֹו ועׂשּו עליו הֹוסיפּו ּוכבר טהֹור; ְְְִִֶֶֶַָָָָָמּכסף

ׁשקלים. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָׁשּבארנּו

.‰ער להם אין - ואנּדרֹוגינֹוס ּתֹורהטמטּום קצבה ׁשּלא , ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
טמטּום ,לפיכ וּדאית; לנקבה אֹו וּדאי לזכר אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻער
אינֹו - אחר ׁשהעריכֹו אֹו עלי', 'ערּכי ׁשאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואנּדרֹוגינֹוס

ּכלּום. ְַָחּיב

.Âמערי אינֹו אבל ,נער 'ערּכיהּגֹוי ׁשאמר: ּגֹוי ּכיצד? . ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ויׂשראל ּכלּום; אמר לא - עלי' זה יׂשראלי ער' אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעלי',
נֹותן - עלי' הּגֹוי ּפלֹוני ער' אֹו עלי', זה ּגֹוי ער' ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאמר:
הּׁשֹוטה ואת החרׁש את הּמערי וכן .הּנער הּגֹוי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלפי

ׁשניו. לפי ונֹותן חּיב, -ְְִֵַָָָ
.Êיׂשראל ּכׁשאר ,ועֹור נער - ויהיההעבד יּפדה ואם ; ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

ׁשּנדר. ער יּתן ִֵֵֶֶַָלֹו,
.Áאת הּמערי ואחד הּבריא, הּיפה את הּמערי ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחד

החֹולה ׁשחיןהּכעּור מּכה הּנער היה אפּלּו אֹו[פצעים], ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ּגּדם אֹו יד]סּומה ׁשניו,[קטוע לפי נֹותן - מּום ּכל ּבֹו ויׁש ְְִִֵֵֵָָָָ

ּבּתֹורה. ׁשּקצּוב ְֶַָָּכמֹו
.Ëּכערכים אינן אֹוהּדמים עלי', 'ּדמי האֹומר: ּכיצד? . ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ּפלֹוני אֹותֹו היה אפּלּו - עלי' ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', זה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ'ּדמי
מה נֹותן - ּגֹוי אֹו אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום אֹו יֹומֹו, ּבן ְְְִֵֶַַָָֻקטן
ּבּׁשּוק. נמּכר עבד הּוא ּכאּלּו אלף, אֹו ּדינר ׁשוה, ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָּׁשהּוא
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.Èהּבית לבדק סתמן הּכל, - והּדמים ּכּלן [תחזוקתוהערכים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ויּפלּוהמקדש] ּבּמקּדׁש,[=ימסרו]; ׁשהיתה לּלׁשּכה הּכל ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

הּבית. ּבדק לקדׁשי ְְִֵֶֶֶֶַַָמּוכנת

.‡Èנדרֹו ּכפי נֹותן - ּפלֹוני' 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: ;ּגֹוי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
נדר אֹו נדבה הּגֹויים מן מקּבלין ׁשאין לּלׁשּכה, נֹופל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינֹו
ולנּו לכם "לא ׁשּנאמר: ירּוׁשלים, ּבדק אֹו הּבית ּבדק ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלחּזק
ּוצדקה חלק אין "ולכם ונאמר: לאלהינּו", ּבית ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלבנֹות

ּבירּוׁשלים". ְִִִַָָוזּכרֹון
.Èעל נדר אם נדר: מי ּדעת על הּגֹוי יּבדק ּבהן? ּיעׂשה ִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּומה

מּבדק חּוץ להן, ּׁשּיראה ּבמה ּדין ּבית יֹוציאּוהּו - יׂשראל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּדעת
יּגנזּו נדרּתי', 'לּׁשמים אמר: ואם ירּוׁשלים; ּובדק .הּבית ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

.‚Èּדמים ולא ער לא לֹו אין - הּגֹוססיןהּגֹוסס ורב הֹואיל ; ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹֹ
ׁשל ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר מי וכן ּכמת. הּוא הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָלמיתה,
ׁשהערי אֹו אחר, והעריכֹו ׁשעבר, עברה על להרגֹו ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיׂשראל
עלי' זה 'ּדמי אחר: ׁשאמר אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: אֹו ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעצמֹו,
ולא ער לא לֹו אין והּמת הּוא, ּכמת ׁשּזה ּכלּום; חּיב אינֹו -ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
לא - האדם מן יחרם אׁשר חרם "ּכל נאמר: זה ועל ְֱֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּדמים;

ּכמת. הּוא הרי אּלא ּפדיֹון, לֹו אין ּכלֹומר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָיּפדה",
.„Èאֹו ּדמיהן, נדר אֹו אחרים, ׁשהערי להרג הּיֹוצא ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה

מּנכסיו הּכל וגֹובין לׁשּלם, חּיב - .הּזיק ְְְִִִִֵַַַָָָֹ
.ÂËיׂשראל ּכׁשאר ונערכין, מעריכין ּולוּיים וקטןּכהנים . ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ

לׁשּלם; חּיב - ּדמים נדר אֹו ,והערי נדרים לעֹונת ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּגיע
נדרים. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו קּימין, נדריו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

.ÊËׁשני לא ,הּנער ׁשני הן - הּׁשנים לפי הּקצּובין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהערכין
עלי'הּמערי ערּכ' ׁשּׁשים: לבן ׁשאמר עׂשרים ּבן ּכיצד? . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

עׂשרים: לבן ׁשאמר ׁשּׁשים ּובן ׁשּׁשים; ּבן ער נֹותן -ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עׂשרים. ּבן ער נֹותן - עלי' ערּכ'ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

.ÊÈׁשוין ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה ּבערכים הּנדרים;וצרי ּכׁשאר , ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשאר על ׁשּנׁשאלין ּכדר הּדמים, ועל הערכין על ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָונׁשאלין

והקּדׁשֹות. ְְְִֵֶָנדרים
.ÁÈאחד ּכל ּכּלם, ער נֹותן - עלי' ּכּלם אּלּו ער' ֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהאֹומר:

ׁשניו לפי עני;ואחד ער כּלם ידי על נֹותן עני, היה ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ
עׁשיר. ער כּלם ידי על נֹותן עׁשיר, היה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻואם

.ËÈּכּמה וכן עלי', 'ערּכי ואמר: וחזר עלי', 'ערּכי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאֹומר:
ואחת אחת ּכל על חּיב - עלי',ּפעמים ערכי 'ׁשני אמר: . ְְְֲִֵַַַַַַַַַָָָָָָ

- 'אלף' אפּלּו 'ארּבעה', אמר: אם וכן ערכין; ׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנֹותן
ׁשּנדר. ּכּמנין ְִֵֶַַָָנֹותן

.Îסתם ער אּלא מי, ער ּפרׁש ולא ,'ער עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאמר:
ׁשקלים ׁשלׁשה ׁשהּוא ׁשּבערכין, ּפחֹות נֹותן -. ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ

.‡Îאין - ּבּדין ׁשּיעמד קדם ּומת עלי', 'ערּכי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהאֹומר:
לּתן חּיבין והעריהּיֹורׁשין הּכהן, לפני "והעמידֹו ׁשּנאמר: , ְְְְֱֱֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

הּיֹורׁשין. יּתנּו ומת, ּבּדין עמד הּכהן". ְְִִִֵֵַַַַָָֹאֹותֹו
.Îּומת ּבּדין, ׁשעמד ּפי על אף - עלי' 'ּדמי האֹומר: ֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל

ׁשּיקּצצּו -[=יקצבו]קדם יׁשוה ּכּמה הּדּינין ויאמרּו ּדמיו ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
- מת ּכ ואחר ּדמיו קצצּו ואם לּתן. חּיבין הּיֹורׁשין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָאין

הּיֹורׁשין. ְְִִַיּתנּו
.‚Î,הּתֹורה מן קצּובין ׁשהערכין לדמים? הערכים ּבין ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּומה

קצּובין אינן .והּדמים ְְִִֵַָָ

.„Îוהּנער העֹור ּומת עלי', ּפלֹוני ער' האֹומר: ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
לּתן הּיֹורׁשין חּיבין - ּבּדין הּנער ׁשעמד הּנעראחר מת . ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

זה הרי קּים, ׁשהּמערי ּפי על אף - ּבּדין ׁשּיעמד ֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹקדם
אמר: ּבּדין. עמידה צרי והּנער למת, ער ׁשאין ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפטּור;
הרי - ּדמיו ׁשּיקצצּו קדם ּומת ּבּדין ועמד עלי', ּפלֹוני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ'ּדמי

לּמתים. ּדמים ׁשאין ּפטּור; ִִֵֵֶֶַָָזה

ה'תש"ע אייר כ' שלישי יום

    
ׁשאמר:‡. אֹו עלי', 'עיני אֹו 'רגלי' אֹו ידי' ער' ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

יד אֹו'ער לּבי' ער' ּכלּום. אמר לא - עלי' 'עיניו אֹו זה' ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
נֹותן - עלי' ּפלֹוני ׁשל 'ּכבדֹו אֹו לּבֹו' ער' אֹו עלי', ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ'ּכבדי
אמר: אם - ימּות החי, מן יּנטל ׁשאם אבר ּכל וכן ּכּלֹו; ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻער

ּכּלֹו ער נֹותן עלי', .'ערּכֹו ְֵֵֶֶַָֻ
.'עלי חציי ער' ערּכֹו; חצי נֹותן עלי', ערּכי 'חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאמר:

ויחיה חציֹו ׁשּיּנטל אפׁשר ׁשאי ּכּלֹו, ער נֹותן -. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
ׁשמין‚. - עלי' ּפלֹוני יד 'ּדמי אֹו עלי', ידי 'ּדמי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהאֹומר:

ונֹותן יד, ּבלא ׁשוה הּוא וכּמה ּבּיד, ׁשוה הּוא ּכּמה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹותֹו
ואםלהקּדׁש חמּׁשים, יׁשוה ּכּלֹו, הּוא נמּכר אם ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֻ

לּלֹוקח יהיה ולא לבעליו זֹו ידֹו ׁשּתּׁשאר מּידֹו, חּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹיּמכר
להקּדׁש לׁשּלם יתחּיב זה נמצא - ארּבעים יׁשוה ּכלּום, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲֵֵֶַָָָֹעׂשרה.
אֹו„. ראׁשֹו' 'ּדמי אֹו עלי', 'ּכבדי אֹו ראׁשי' 'ּדמי ְְְִִֵֵֵֵַָָֹֹהאֹומר:

ּכּלֹו ּדמי נֹותן - עלי' ּפלֹוני ׁשל 'ּדמי'לּבֹו האֹומר: וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֻ
עלי', ּדמי 'חצי האֹומר: אבל ּכּלֹו; ּדמי נֹותן עלי', ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻחציי

ּדמיו. חצי ֲִֵָָנֹותן
נֹותן‰. - ּפלֹוני' 'מׁשקל אֹו עלי', 'מׁשקלי ְְְִִִִֵֵַַָָָהאֹומר:

אמר:מׁשקלֹו ׁשּפרׁש. ּכמֹו - זהב זהב, ואם ּכסף, ּכסף, אם : ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
לׁשקל, ראּויה היא ּכּמה רֹואין - עלי' 'רגלי אֹו ידי', ְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹ'מׁשקל
האּציל עד זה? לענין הּיד היא היכן ועד ׁשּפרׁש. מּמין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָונֹותן

עד[=מרפק] והרגל, ׁשּבנדרים,[=ברך]הארּכּבה; לפי ; ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻ
אדם. ּבני לׁשֹון אחר ְְְִֵַַָָהֹולכין

.Âקֹומתי' ׁשרביט[=גובהי]האֹומר: נֹותן - זהב' אֹו ּכסף עלי, ְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
'מלא[=מקל] אמר: ׁשּפרׁש; מּמין קֹומתֹו, מלא נכּפף ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשאינֹו

ׁשּפרׁש. מּמין הּנכּפף, ׁשרביט אפּלּו נֹותן - עלי' ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָקֹומתי
.Êהיה אם - מין מאיזה ּפרׁש ולא עלי', 'מׁשקלי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹהאֹומר:

זהב; מׁשקלֹו נֹותן - מרּבה למּתנה ונתּכּון ּביֹותר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻעׁשיר
עלי', 'קֹומתי אֹו 'רגלי' אֹו ידי' 'מׁשקל ּבאֹומר הּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָוהּוא
ּבעׁשירּות מפלג אינֹו ואם זהב. נֹותן - מין מאיזה ּפרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹֻולא
ּבאֹותֹו להּׁשקל ׁשּדרּכן מּדברים ידֹו מׁשקל אֹו מׁשקלֹו נֹותן -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּפרֹות אפּלּו ׁשלמקֹום, אפּלּו קֹומתֹו, מלא ׁשרביט נֹותן וכן ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָֹ
ודעּתֹו ממֹונֹו לפי הּכל .[=נדיבותו]עץ; ְְְִֵַַָֹ

.Áיׁשיבתי 'מקֹום אֹו עלי', 'יׁשיבתי עלי', 'עמדי ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָהאֹומר:
ספק, אּלּו ּכל - עלי' 'הּקפי עלי', 'עביי עלי', 'רחּבי ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָעלי',

ממֹונֹו לפי מת,ּומביא ואם נתּכּונּתי'. ּכ 'לא ׁשּיאמר: עד ; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ׁשּבּלׁשֹונֹות. ּפחֹות הּיֹורׁשין ְְְִִֶַַָיּתנּו

.Ë;ּכסף מּדינר יפחֹות לא ּכסף', מטּבע עלי 'הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהאֹומר:
יפח לא נחׁשת', ּכסף'מטּבע מּמעה עלי[בנחושת]ֹות 'הרי . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
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.Èהּבית לבדק סתמן הּכל, - והּדמים ּכּלן [תחזוקתוהערכים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ויּפלּוהמקדש] ּבּמקּדׁש,[=ימסרו]; ׁשהיתה לּלׁשּכה הּכל ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

הּבית. ּבדק לקדׁשי ְְִֵֶֶֶֶַַָמּוכנת

.‡Èנדרֹו ּכפי נֹותן - ּפלֹוני' 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: ;ּגֹוי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
נדר אֹו נדבה הּגֹויים מן מקּבלין ׁשאין לּלׁשּכה, נֹופל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינֹו
ולנּו לכם "לא ׁשּנאמר: ירּוׁשלים, ּבדק אֹו הּבית ּבדק ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלחּזק
ּוצדקה חלק אין "ולכם ונאמר: לאלהינּו", ּבית ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלבנֹות

ּבירּוׁשלים". ְִִִַָָוזּכרֹון
.Èעל נדר אם נדר: מי ּדעת על הּגֹוי יּבדק ּבהן? ּיעׂשה ִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּומה

מּבדק חּוץ להן, ּׁשּיראה ּבמה ּדין ּבית יֹוציאּוהּו - יׂשראל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּדעת
יּגנזּו נדרּתי', 'לּׁשמים אמר: ואם ירּוׁשלים; ּובדק .הּבית ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

.‚Èּדמים ולא ער לא לֹו אין - הּגֹוססיןהּגֹוסס ורב הֹואיל ; ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹֹ
ׁשל ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר מי וכן ּכמת. הּוא הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָלמיתה,
ׁשהערי אֹו אחר, והעריכֹו ׁשעבר, עברה על להרגֹו ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיׂשראל
עלי' זה 'ּדמי אחר: ׁשאמר אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר: אֹו ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעצמֹו,
ולא ער לא לֹו אין והּמת הּוא, ּכמת ׁשּזה ּכלּום; חּיב אינֹו -ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
לא - האדם מן יחרם אׁשר חרם "ּכל נאמר: זה ועל ְֱֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּדמים;

ּכמת. הּוא הרי אּלא ּפדיֹון, לֹו אין ּכלֹומר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָיּפדה",
.„Èאֹו ּדמיהן, נדר אֹו אחרים, ׁשהערי להרג הּיֹוצא ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה

מּנכסיו הּכל וגֹובין לׁשּלם, חּיב - .הּזיק ְְְִִִִֵַַַָָָֹ
.ÂËיׂשראל ּכׁשאר ונערכין, מעריכין ּולוּיים וקטןּכהנים . ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ

לׁשּלם; חּיב - ּדמים נדר אֹו ,והערי נדרים לעֹונת ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּגיע
נדרים. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו קּימין, נדריו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

.ÊËׁשני לא ,הּנער ׁשני הן - הּׁשנים לפי הּקצּובין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהערכין
עלי'הּמערי ערּכ' ׁשּׁשים: לבן ׁשאמר עׂשרים ּבן ּכיצד? . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

עׂשרים: לבן ׁשאמר ׁשּׁשים ּובן ׁשּׁשים; ּבן ער נֹותן -ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עׂשרים. ּבן ער נֹותן - עלי' ערּכ'ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

.ÊÈׁשוין ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה ּבערכים הּנדרים;וצרי ּכׁשאר , ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשאר על ׁשּנׁשאלין ּכדר הּדמים, ועל הערכין על ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָונׁשאלין

והקּדׁשֹות. ְְְִֵֶָנדרים
.ÁÈאחד ּכל ּכּלם, ער נֹותן - עלי' ּכּלם אּלּו ער' ֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהאֹומר:

ׁשניו לפי עני;ואחד ער כּלם ידי על נֹותן עני, היה ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ
עׁשיר. ער כּלם ידי על נֹותן עׁשיר, היה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻואם

.ËÈּכּמה וכן עלי', 'ערּכי ואמר: וחזר עלי', 'ערּכי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאֹומר:
ואחת אחת ּכל על חּיב - עלי',ּפעמים ערכי 'ׁשני אמר: . ְְְֲִֵַַַַַַַַַָָָָָָ

- 'אלף' אפּלּו 'ארּבעה', אמר: אם וכן ערכין; ׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנֹותן
ׁשּנדר. ּכּמנין ְִֵֶַַָָנֹותן

.Îסתם ער אּלא מי, ער ּפרׁש ולא ,'ער עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאמר:
ׁשקלים ׁשלׁשה ׁשהּוא ׁשּבערכין, ּפחֹות נֹותן -. ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ

.‡Îאין - ּבּדין ׁשּיעמד קדם ּומת עלי', 'ערּכי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהאֹומר:
לּתן חּיבין והעריהּיֹורׁשין הּכהן, לפני "והעמידֹו ׁשּנאמר: , ְְְְֱֱֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

הּיֹורׁשין. יּתנּו ומת, ּבּדין עמד הּכהן". ְְִִִֵֵַַַַָָֹאֹותֹו
.Îּומת ּבּדין, ׁשעמד ּפי על אף - עלי' 'ּדמי האֹומר: ֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל

ׁשּיקּצצּו -[=יקצבו]קדם יׁשוה ּכּמה הּדּינין ויאמרּו ּדמיו ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
- מת ּכ ואחר ּדמיו קצצּו ואם לּתן. חּיבין הּיֹורׁשין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָאין

הּיֹורׁשין. ְְִִַיּתנּו
.‚Î,הּתֹורה מן קצּובין ׁשהערכין לדמים? הערכים ּבין ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּומה

קצּובין אינן .והּדמים ְְִִֵַָָ

.„Îוהּנער העֹור ּומת עלי', ּפלֹוני ער' האֹומר: ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
לּתן הּיֹורׁשין חּיבין - ּבּדין הּנער ׁשעמד הּנעראחר מת . ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

זה הרי קּים, ׁשהּמערי ּפי על אף - ּבּדין ׁשּיעמד ֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹקדם
אמר: ּבּדין. עמידה צרי והּנער למת, ער ׁשאין ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפטּור;
הרי - ּדמיו ׁשּיקצצּו קדם ּומת ּבּדין ועמד עלי', ּפלֹוני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ'ּדמי

לּמתים. ּדמים ׁשאין ּפטּור; ִִֵֵֶֶַָָזה

ה'תש"ע אייר כ' שלישי יום

    
ׁשאמר:‡. אֹו עלי', 'עיני אֹו 'רגלי' אֹו ידי' ער' ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

יד אֹו'ער לּבי' ער' ּכלּום. אמר לא - עלי' 'עיניו אֹו זה' ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
נֹותן - עלי' ּפלֹוני ׁשל 'ּכבדֹו אֹו לּבֹו' ער' אֹו עלי', ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ'ּכבדי
אמר: אם - ימּות החי, מן יּנטל ׁשאם אבר ּכל וכן ּכּלֹו; ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻער

ּכּלֹו ער נֹותן עלי', .'ערּכֹו ְֵֵֶֶַָֻ
.'עלי חציי ער' ערּכֹו; חצי נֹותן עלי', ערּכי 'חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאמר:

ויחיה חציֹו ׁשּיּנטל אפׁשר ׁשאי ּכּלֹו, ער נֹותן -. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
ׁשמין‚. - עלי' ּפלֹוני יד 'ּדמי אֹו עלי', ידי 'ּדמי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהאֹומר:

ונֹותן יד, ּבלא ׁשוה הּוא וכּמה ּבּיד, ׁשוה הּוא ּכּמה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹותֹו
ואםלהקּדׁש חמּׁשים, יׁשוה ּכּלֹו, הּוא נמּכר אם ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֻ

לּלֹוקח יהיה ולא לבעליו זֹו ידֹו ׁשּתּׁשאר מּידֹו, חּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹיּמכר
להקּדׁש לׁשּלם יתחּיב זה נמצא - ארּבעים יׁשוה ּכלּום, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲֵֵֶַָָָֹעׂשרה.
אֹו„. ראׁשֹו' 'ּדמי אֹו עלי', 'ּכבדי אֹו ראׁשי' 'ּדמי ְְְִִֵֵֵֵַָָֹֹהאֹומר:

ּכּלֹו ּדמי נֹותן - עלי' ּפלֹוני ׁשל 'ּדמי'לּבֹו האֹומר: וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֻ
עלי', ּדמי 'חצי האֹומר: אבל ּכּלֹו; ּדמי נֹותן עלי', ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻחציי

ּדמיו. חצי ֲִֵָָנֹותן
נֹותן‰. - ּפלֹוני' 'מׁשקל אֹו עלי', 'מׁשקלי ְְְִִִִֵֵַַָָָהאֹומר:

אמר:מׁשקלֹו ׁשּפרׁש. ּכמֹו - זהב זהב, ואם ּכסף, ּכסף, אם : ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
לׁשקל, ראּויה היא ּכּמה רֹואין - עלי' 'רגלי אֹו ידי', ְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹ'מׁשקל
האּציל עד זה? לענין הּיד היא היכן ועד ׁשּפרׁש. מּמין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָונֹותן

עד[=מרפק] והרגל, ׁשּבנדרים,[=ברך]הארּכּבה; לפי ; ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻ
אדם. ּבני לׁשֹון אחר ְְְִֵַַָָהֹולכין

.Âקֹומתי' ׁשרביט[=גובהי]האֹומר: נֹותן - זהב' אֹו ּכסף עלי, ְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
'מלא[=מקל] אמר: ׁשּפרׁש; מּמין קֹומתֹו, מלא נכּפף ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשאינֹו

ׁשּפרׁש. מּמין הּנכּפף, ׁשרביט אפּלּו נֹותן - עלי' ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָקֹומתי
.Êהיה אם - מין מאיזה ּפרׁש ולא עלי', 'מׁשקלי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹהאֹומר:

זהב; מׁשקלֹו נֹותן - מרּבה למּתנה ונתּכּון ּביֹותר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻעׁשיר
עלי', 'קֹומתי אֹו 'רגלי' אֹו ידי' 'מׁשקל ּבאֹומר הּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָוהּוא
ּבעׁשירּות מפלג אינֹו ואם זהב. נֹותן - מין מאיזה ּפרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹֻולא
ּבאֹותֹו להּׁשקל ׁשּדרּכן מּדברים ידֹו מׁשקל אֹו מׁשקלֹו נֹותן -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּפרֹות אפּלּו ׁשלמקֹום, אפּלּו קֹומתֹו, מלא ׁשרביט נֹותן וכן ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָֹ
ודעּתֹו ממֹונֹו לפי הּכל .[=נדיבותו]עץ; ְְְִֵַַָֹ

.Áיׁשיבתי 'מקֹום אֹו עלי', 'יׁשיבתי עלי', 'עמדי ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָהאֹומר:
ספק, אּלּו ּכל - עלי' 'הּקפי עלי', 'עביי עלי', 'רחּבי ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָעלי',

ממֹונֹו לפי מת,ּומביא ואם נתּכּונּתי'. ּכ 'לא ׁשּיאמר: עד ; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ׁשּבּלׁשֹונֹות. ּפחֹות הּיֹורׁשין ְְְִִֶַַָיּתנּו

.Ë;ּכסף מּדינר יפחֹות לא ּכסף', מטּבע עלי 'הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהאֹומר:
יפח לא נחׁשת', ּכסף'מטּבע מּמעה עלי[בנחושת]ֹות 'הרי . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
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עֹורב לכלה אּמה על מאּמה יפחֹות לא [מתקןּברזל', ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
עופות] ּכמֹולהברחת ההיכל, ּבגג למעלה ּבּמקּדׁש ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

.Èיביא - מטּבע הזּכיר ולא זהב', אֹו ּכסף עלי 'הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהאֹומר:
ּכדי[=גוש]לׁשֹון מׁשקלּה יהיה זהב, ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

וׁשכח הּמׁשקל, ּפרׁש אם וכן נתּכּונּתי'. ּכ עד 'לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹׁשּיאמר:
נתּכּונּתי'. ּכ עד 'לא ׁשּיאמר: עד יביא - ּפרׁש ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּכּמה

.‡Èאֹו עלי', ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ְְִֵֵֶַַַָָָָָאחד
- 'זהב' אֹו 'ּכסף', אֹו 'חמּׁשים', אֹו מנה', עלי 'הרי ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאֹומר:

ּדמים' 'חּיב הּנקראין הן הּבית,הּכל לבדק והערכין והּדמין ; ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Èואחת חׁשיים, לׁשּכת אחת - ּבּמקּדׁש היּו לׁשכֹות ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָׁשּתי
לתֹוכּה נֹותנין חטא יראי - חׁשיים לׁשּכת הּכלים: ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָלׁשּכת
לׁשּכת ּבחׁשאי. מּמּנה מתּפרנסין טֹובים ּבני וענּיים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָּבחׁשאי,
לׁשלׁשים ואחת לתֹוכּה, זֹורקֹו ּכלי ׁשהתנּדב מי ּכל - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּכלים
לבדק צר ּבֹו ׁשּנמצא ּכלי ּכל אֹותּה: ּפֹותחין הּגזּברין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹיֹום
נֹופלין ּודמיהן נמּכרין, והּׁשאר אֹותֹו; מּניחין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָהּבית,

הּבית.[=מועברים] ּבדק ְְִִֶֶַַַללׁשּכת
.‚Èמזּבח לקדׁשי להן[קרבנות]הצרכּו הסּפיקה ולא , ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֻ

ּבדק מּקדׁשי להן הראּוי את מֹוציאין - הּלׁשּכה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּתרּומת
ּבדק ּבלׁשּכת מצאּו ולא הּבית, לבדק הצרכּו אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּבית;
להן הראּוי את מֹוציאין אין - להן המסּפק ּדבר ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּבית

הּמזּבח בקודש]מּקדׁשי .[שמעלין ְְִִֵֵַַָ

ה'תש"ע אייר כ"א רביעי יום

    
ׁשיהיה‡. עד ּבּדין עמד ולא עׂשרים, מּבן הּפחֹות את ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּמערי

עׂשרים מּבן ּפחֹות ער אּלא נֹותן אינֹו - עׂשרים על ׁשאיןיתר ; ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ּבּדין. ההעמדה ּבזמן לא ,הער ּבזמן אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהער

.אם ,הּמערי ׁשּנֹותן הן - ּבּתֹורה הּקצּובין הערכין ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּכל נֹותן - מּׁשגת ידֹו ואין עני, היה אם אבל עׁשיר; ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהיה

ונפטר אחד, סלע אפּלּו ּבידֹו, מהּנמצא "ואם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּנדר". יד ּתּׂשיג אׁשר ּפי על . . מערּכ ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹהּוא

סלע‚. אּלא לֹו אין אם אחד, סלע אפּלּו נֹותן ׁשהּוא ?ּומּנין ֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
הּקדׁש" ּבׁשקל יהיה ערּכ "וכל ׁשאיןׁשּנאמר: למדּת, הא - ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

חמּׁשים. על יֹותר ולא מּסלע, ּפחֹות ְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹּבערכין
מּמּנּו„. לֹוקחין אין - סלע אפּלּו ּבידֹו נמצא ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי

חֹוב עליו הּכל יּׁשאר אּלא מּסלע, ידֹוּפחֹות מצאה ואם ; ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּבּתֹורה. הּקצּוב ׁשלם ער יּתן - ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָוהעׁשיר

והעׁשיר‰. עני ּכׁשהּוא ׁשהערי אֹו והעני, ׁשהערי ְְְֱֱֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָעׁשיר
עׁשיר ּבער חּיב זה הרי עני,- ּכׁשהּוא הערי אם אבל ; ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

עני. ער נֹותן - והעני וחזר ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָוהעׁשיר
.Âוׁשמע עלי', ּפלֹוני ער' אֹו עלי', 'ערּכי ׁשאמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעׁשיר

ּבער חּיב העני הרי - עלי' זה ּׁשאמר 'מה ואמר: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהעני
ׁשלם ער ׁשהּוא העׁשיר,עׁשיר, את ׁשהערי עני אבל ; ֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

ּכפי ׁשהּוא עני, ּבער אּלא חּיב אינֹו - עלי' זה ער' ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמר:
ידֹו. ּתּׂשיג ֲִֶַָאׁשר

.Êׁשהּוא עׁשיר, ּבער להחּיב עני, ּבער החּיב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה

מה ּכל מּמּנּו ׁשּלקחּו עני ּבער ׁשהחּיב ּכּלֹו? הּקצּוב ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהער
חּיב אינֹו - העׁשיר ּכ ואחר אחד, סלע אפּלּו מּׁשגת ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּׁשּידֹו
חֹוב הער ׁשאר יּׁשאר - עׁשיר ּבער חּיב היה ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלׁשּלם;

ׁשעליו הער ויׁשּלם ׁשּיעׁשיר עד .עליו, ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

.Áסלעים',המפרׁש חמּׁשים עלי 'ערּכי ואמר: הער את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
יד ּבהּׂשג נּדֹון אינֹו - סלעים' ׁשלׁשים עלי ּפלֹונית ער' ;אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

עד חֹוב עליו והּׁשאר ּבידֹו, הּנמצא ּכל לֹוקחין ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָאּלא
ויּתן. ְֲִִֵֶַׁשּיעׁשיר

.Ëנּדֹון אינֹו - עלי' ּפלֹוני 'ּדמי אֹו עלי', 'ּדמי האֹומר: ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן
נדרן ּפרׁשּו הרי ּדמים, ׁשחּיבי יד; ּכמיּבהּׂשג הן והרי ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּגמּור. מנה לּתן חּיב ׁשהּוא הקּדׁש', עלי 'מנה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאמר
.Èּכמפרׁש אינֹו - ּפרׁש ולא סתם, 'ער עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהאֹומר:

ׁשקלים שבערכין]ׁשלׁשה ּכׁשאר[פחות יד ּבהּׂשג נּדֹון אּלא , ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹ
ֲִִַַהּמעריכין.

.‡Èּבידֹו והיּו עלי', 'ערּכי ואמר וחזר עלי', 'ערּכי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהאֹומר:
ידי יצא - לראׁשֹונה וסלע לּׁשנּיה, ּתׁשע ונתן סלעים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעׂשר

הן ּכחֹובֹות לא ׁשהערכין מהׁשּתיהן; ׁשּכל ּפי על ׁשאף , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּגבה. ּׁשּגבה מה מאחר, הקּדׁש - לראׁשֹונה מׁשעּבד ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻּׁשּבידֹו
יצא ׁשנּיה ידי - לּׁשנּיה ואחת לראׁשֹונה, ּתׁשע נתן אם ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָאבל
ידֹו אין והרי ּכלּום, ּבידֹו נׁשאר לא הּסלע, ּכׁשּנתן ׁשהרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּבידֹו ּׁשהיה מה ּכל ׁשהרי - יצא לא ראׁשֹונה וידי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמּׁשגת;
נתנֹו, ולא סלע לֹו נׁשאר הּתׁשע ּוכׁשּנתן לראׁשֹונה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻמׁשעּבד
ׁשאר עליו יּׁשאר ,לפיכ מּׁשגת. ּׁשּידֹו מה ּכל נתן לא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹוהרי

ויׁשלים. ׁשּיעׁשיר עד ראׁשֹון, ְְֲִִִֵֶֶַַַער
.Èּבידֹו היה ולא עלי', ערכי 'ׁשני ּפחֹותאּלהאֹומר: א ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

לׁשניהן, נתּפס אם ספק, הּדבר הרי - ערכין ׁשני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמּכדי
הּׁשני לער וחציֹו אחד לער לֹו ּׁשּיׁש מה חצי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָונֹותן
ּבידֹו הּנמצא ּכל אֹו ׁשלם מהן אחד ער יּתן אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָויּפטר,

עד[בשביל] חֹוב עליו האחר הער ויּׁשאר מהן, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבאחד
ידֹו. הּׂשג ּכפי ּבעׁשירּות, אֹו ּבענּיּות אֹותֹו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָׁשּיּתן

.‚Èּפי על אף - נגנבּו אֹו ואבדּו ּדמיו, אֹו ערּכֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָהּמפריׁש
עד ּבאחריּותן חּיב - אחריּותן' חּיּוב 'עלי אמר ְֲֲִֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא

הּגזּבר ליד ההּוא,ׁשּיּגיעּו ּבּיֹום הערּכ את "ונתן ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשּיּגיעּו עד ׁשהפריׁשן, ּפי על אף חּלין הן הרי - לה'" ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻקדׁש

הּגזּבר. ְְִַַָליד
.„Èמהן ולֹוקחין אֹותן, ממׁשּכנין - ודמים ערכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָחּיבי

ּׁשּנדרּו מה ּכרהן הּמׁשּכֹוןּבעל להן להחזיר חּיבין ואין ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּומן הּקרקע, מן להן הּנמצא ּכל ּומֹוכרין ּבּלילה. אֹו ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָּבּיֹום
ּובהמה; ועבדים, הּבית, תׁשמיׁש ּוכלי מּכסּות, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָהּמּטלטלין,
כסּות ולא אׁשּתֹו, כסּות לא מֹוכרין ואין הּכל. מן ְְְְְְְְִִִִִֵַָֹֹֹונפרעין

ׁשּצבען בגדים ולא סנּדלים[בשבילם]ּבניו, ולא לׁשמן, ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹ
הקּדיׁש לא נכסיו, ּכל הּמקּדיׁש וכן לׁשמן; ׁשּלקחן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹחדׁשים

אּלּו. ֵֶאת
.ÂËנכס מּכל לֹו אֹוונֹותנין ערכין עליו ׁשּיׁש לזה - יו ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָ

לֹו נֹותנין לֹו: ואין הּבית, לבדק מנה ׁשהקּדיׁש אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּדמים
עליה, ליׁשב ּומּטה וסנּדלין, יד, וׁשל ראׁש ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּתפּלין
נֹותנין עני, היה ואם עליהן; ליׁשן לֹו הראּויין ּומּצע ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומּטה

ּומּפץ מּטה מזֹון[=מחצלת]לֹו לֹו ונֹותנין עליו. ליׁשן ְְִִִַַָָָָָ
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לא אבל לבּדֹו; לֹו חדׁש עׂשר ׁשנים ּוכסּות יֹום, ְְְְֲִֵֶַָָָֹֹֹׁשלׁשים
ּובכסּותן. ּבמזֹונֹותיהן חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּובניו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלאׁשּתֹו

לֹו. הראּויה ּכסּות אּלא לֹו נֹותנין ְְְְִֵֶָָָואין

.ÊËאֹותן מעבירין - מזהבין ּובגדים מׁשי ּכלי עליו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיּו
אבל לחל; ּכמֹותֹו לאיׁש הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְֲִִֵָָָָָֹמעליו,

טֹובים וימים לׁשּבתֹות .לא ְְִִַָָֹ
.ÊÈמין מּכל אּמנּות כלי ׁשני לֹו נֹותנין - אּמן היה ְְְִִִִֵֵָָָָָֻֻאם

חרׁשומין היה אם ּכיצד? מעצדין[=נגר]. ׁשני לֹו נֹותנין , ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
קרש] ליישור מגרֹות[כלי מרּבין[מסור]ּוׁשּתי ּכלים לֹו היּו . ְְְִִֵֵֵָֻ

ּומּועטין אחד מן[אחד]מּמין מֹוכרין אין - ׁשני מּמין ְִִִִִִִִֵֵֶָָ
כלים ׁשני לֹו נֹותנין אּלא הּמּועטין, מן לֹו ולֹוקחין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻהמרּבין

הּמּועט. מן לֹו ׁשּיׁש וכל המרּבין, ְְִִִֵֶַַָָֻמן
.ÁÈעל אף ּבהמּתֹו, לֹו נֹותנין אין - אּכר אֹו חּמר ְְְִִֵֶַַַָָָָהיה

לֹו נֹותנין אין - סּפן היה מּמּנה; אּלא מזֹונֹות לֹו ׁשאין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּפי
הּכל יּמכר אּלא .ספינתֹו, ְִִֵֶַָָָֹ

.ËÈ:הּתּגרים ואמרּו ּומרּגלּיֹות, ועבדים ּבהמה ּבּנכסים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָהיה
מאה; הּוא מׁשּביח ּבׁשלׁשים, ּכסּות זה לעבד יּלקח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ'אם

לאטלס ּבּה ּתמּתינּו אם - זֹו הבשר]ּופרה מׁשּבחת[=שוק , ְְְִִַַַַַָָָָָ
ּתׁשוה ּפלֹוני, למקֹום אֹותּה מעלין אם - זֹו ּומרּגלית ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָעׂשרה;
להן. ׁשֹומעין אין - מעט' אּלא ׁשוה אינּה וכאן רב, ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָממֹון
ּכמה ּובׁשעתֹו, ּבמקֹומֹו הּכל מֹוכרין עֹוׂשין? ּכיצד ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹאּלא
לה'", קדׁש ההּוא, ּבּיֹום הערּכ את "ונתן ׁשּנאמר: ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא,

מפרּכסין ׁשאין - הקּדׁש ׁשל ּדבר ּכל [=מייפים]לרּבֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
מּמקֹום אֹותֹו מֹוליכין ולא לּׁשּוק, ּבֹו ממּתינין ואין ְְְִִִִִֵַַָֹאֹותֹו,

ּוׁשעתֹו. מקֹומֹו אּלא להקּדׁש, אין ְְְְְֵֵֶֶָָָלמקֹום.
.Îאבל ועבדים; ּבמּטלטלין אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָּבּמה

ּבּבקר רצּופין יֹום ׁשּׁשים עליהן מכריזין - ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹהּקרקעֹות
אֹותן מֹוכרין ּכ ואחר .ּובערב, ְְִֶֶַַָָָ

ה'תש"ע אייר כ"ב חמישי יום

    
'ׂשדה‡. הּנקראת היא מּמֹוריׁשיו, אדם ׁשּירׁשּה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׂשדה

ּבּה זכה אֹו ׁשּלקחּה וׂשדה הּנקראת[במתנה]אחּזה'; היא , ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
אֹותּה, מֹודדין - אחּזתֹו ׂשדה והּמקּדיׁש מקנה'. ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ'ׂשדה

ּבּתֹורה. הּקצּוב הער הּוא ְְֵֶֶַַָָָָוערּכּה
.,ׂשעֹורים חמר ּבֹו לזרע ׁשראּוי מקֹום ּכל הּוא? ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹוכּמה

ּבּיד רחב]יזרעּנּו שהפיזור כלי באמצעות יקרב[ולא ולא ְְְִֵֶַָָָֹ
לכל[יצופף] ׁשקל חמּׁשים ערּכֹו - אֹותּה ירחיק ולא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹזריעתֹו

ׂשדה הּמקּדיׁש ואחד הּמנין. מן יֹובל ׁשנת ואין יֹובל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשני
ׁשאין רעה ׂשדה אֹו ּכמֹותּה, יׂשראל ארץ ּבכל ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָטֹובה

אֹותּה. מעריכין ּכזה - לרע ְֲִִֶַַָָָָֹּכמֹותּה
ׁשקלים‚. ּבהלכֹות ּבארנּו ּבּתֹורה,ּכבר האמּור ׁשהּׁשקל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּתֹורה, האמּורה והּגרה חכמים; ּבלׁשֹון 'סלע' הּנקרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּוא
אֹותֹו ועׂשּו הּׁשקל, על והֹוסיפּו חכמים. ּבדברי הּמעה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהיא
ׁשני והּמעה מעין, ׁשׁש והּדינר דינרין, ארּבעה והּסלע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָסלע;
ּפי על ׁשאף ּופּונדיֹון; סלע ׁשנה, לכל נמצא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָפּונדיֹונין.
הּפּונדיֹונֹות ּכׁשּיּתן - ּפּונדיֹונין וארּבעים ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּסלע

וארּבעים. ּתׁשעה נֹותן הּׁשלחני, מן סלע ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻלּקח

הּכר„. הּוא - חמׁשהחמר ,והּלת לתכין; ׁשני והּוא , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
סאין איפֹות,עׂשרה עׂשר ׁשהן סאה, ׁשלׁשים החמר נמצא . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ׁשהּמקֹום ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר איפה. סאין ׁשלׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל
ּבׁשּבּורֹו הּוא[שטחו]ׁשּיׁש אּמה, חמּׁשים על אּמה חמּׁשים ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָ

ׁשּיׁש ׁשהּמקֹום למד, נמצאת סאה. מזרע והּוא סאה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית
מאתים ּברּבּוע ׁשהּוא אּמה, אלף וׁשבעים חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָּבׁשּבּורֹו
אּמֹות וׁשבעים ארּבע מאתים על אּמֹות וׁשבעים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָארּבע

ׂשעֹורים". חמר "זרע והּוא ּכר, ּבית הּוא - ְְְִֵֵֶֶַֹֹּבקרּוב

ׂשדֹות‰. ּבערכי החׁשּבֹון ּדר ׂשדהּכיצד ׁשהקּדיׁש הרי ? ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
הּיֹובל מּׁשנת חּוץ ׁשנים ׁשמֹונה לּיֹובל ונׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻאחּזתֹו,
מּיד לפּדֹותּה הרֹוצה ּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחׁשּבֹון, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינּה
סלעים ׁשמֹונה ׂשעֹורים" חמר "זרע לכל נֹותן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹההקּדׁש,
עׂשר נֹותנין לפּדֹותּה, הּבעלים רצּו ואם ּפּונדיֹונֹות; ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָּוׁשמֹונה
ּכל וכן חמׁש. מֹוסיפין ׁשהן לפי ּפּונדיֹונֹות, ועׂשרה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹסלעים
הּתֹוספת עם הּקרן ׁשּיהיה צרי ּבּתֹורה, האמּור ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחמׁש
אׁשּתֹו ּפדת אם וכן הּקרן; רביע ׁשהֹוסיף נמצא - ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה
חמׁש. מֹוסיפין אּלּו הרי - מּיֹורׁשיו אחד אֹו מקּדיׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשל

.Âסלעים ארּבע הּפֹודה נֹותן ׁשנים, ארּבע לּיֹובל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָנׁשאר
אֹותּה, ּפדּו הּבעלים ואם חמר; לכל ּפּונדיֹונֹות ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹוארּבעה
ׁשנה. לכל ּופּונדיֹון סלע זה, חׁשּבֹון לפי וכן חמׁש. ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹנֹותנין

נֹותן ּכאחד.[מדי-]ואינֹו הּכל נֹותן אּלא ּבׁשנה, ׁשנה ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

.Êסלע לּתן יכֹול אינֹו - ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנׁשאר
לפּדֹותּה הּׁשניםּופּונדיֹון ּפי על הּכהן לֹו "וחּׁשב ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּבׁשּתי לּיֹובל קדם אּלא ּכסף ּבגרעֹון נפּדית אינּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּנֹותרֹות",
יתר. אֹו ִֵָָׁשנים

.Áהּגזּבר רצה אם - וחדׁשים ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְְֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָנׁשאר
לכל ּפּונדיֹונין ּוׁשני ׁשקלים ׁשני ויּתן ׁשנה החדׁשים ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלחׁשב
להקּדׁש חדׁשים מחּׁשבין ׁשאין לפי מּתר; זה הרי חמר, ,זרע ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
מחּׁשב אּתה ׁשנים - הּנֹותרֹות" הּׁשנים ּפי "על ְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

חדׁשים. מחּׁשב אּתה ואין ְְְְֳִֵֵֵֶַַָָלהקּדׁש,

.Ëהּיֹובל לפני ׂשדהּו להקּדיׁש לאדם ראּוי אין ,ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָלפיכ
ׁשנים מּׁשּתי ואינּהּבפחֹות מקּדׁשת, זֹו הרי - הקּדיׁשּה ואם , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻ

ׁשקל חמּׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם אּלא ּכסף; ּבגרעֹון ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָנפּדית
יֹוצאה זֹו הרי - ּפדיּה לא ואם אֹותּה; ּפֹודה חמר, ְְְְֲִֵֶֶָָָָָֹֹלכל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבּיֹובל, ְְֲִִֵֵֶַַָֹלּכהנים

.Èמקּדׁשת אינּה עצמּה, הּיֹובל ּבׁשנת ׂשדהּו וכהןהקּדיׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
מ זֹו הרי עצמּה, הּיֹובל ּבׁשנת ׁשהקּדיׁשּו קּדׁשת;ולוי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ

.‡Èׁשּגֹואלין לעֹולם.[=פודים]ּכׁשם מקּדיׁשין ּכ לעֹולם, ְְְְֲִִִֵֶַָָָ

.Èּבגרעֹון נפּדית אינּה - הּיֹובל אחר ׂשדהּו את ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש
מחּׁשבין ׁשאין לפי הּיֹובל, אחר ׁשנה ׁשּיגמר עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּכסף

להקּדׁש ׁשקלחדׁשים חמּׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם ,לפיכ ; ְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּיֹובל, ׁשאחר ּבּיֹום אפּלּו ּפֹודה זה הרי - חמר זרע ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלכל

ּכלּום. גֹורע ְְֵֵַואינֹו

.‚Èלזריעה הראּויין מקֹומֹות אּלא מֹודדין אין .ּכׁשּמֹודדין, ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
נקעים אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוהים סלעים ׁשם [שקעים]היּו ְְְְֲִִִִָָָָָָָ

עּמּה; נמּדדין אין - טפחים עׂשרה עמּקים מים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָָָֻמלאים
עּמּה. נמּדדין מּכאן, ְִִִִָָָָּפחֹות
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עג            
      

לא אבל לבּדֹו; לֹו חדׁש עׂשר ׁשנים ּוכסּות יֹום, ְְְְֲִֵֶַָָָֹֹֹׁשלׁשים
ּובכסּותן. ּבמזֹונֹותיהן חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּובניו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלאׁשּתֹו

לֹו. הראּויה ּכסּות אּלא לֹו נֹותנין ְְְְִֵֶָָָואין

.ÊËאֹותן מעבירין - מזהבין ּובגדים מׁשי ּכלי עליו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיּו
אבל לחל; ּכמֹותֹו לאיׁש הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְֲִִֵָָָָָֹמעליו,

טֹובים וימים לׁשּבתֹות .לא ְְִִַָָֹ
.ÊÈמין מּכל אּמנּות כלי ׁשני לֹו נֹותנין - אּמן היה ְְְִִִִֵֵָָָָָֻֻאם

חרׁשומין היה אם ּכיצד? מעצדין[=נגר]. ׁשני לֹו נֹותנין , ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
קרש] ליישור מגרֹות[כלי מרּבין[מסור]ּוׁשּתי ּכלים לֹו היּו . ְְְִִֵֵֵָֻ

ּומּועטין אחד מן[אחד]מּמין מֹוכרין אין - ׁשני מּמין ְִִִִִִִִֵֵֶָָ
כלים ׁשני לֹו נֹותנין אּלא הּמּועטין, מן לֹו ולֹוקחין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻהמרּבין

הּמּועט. מן לֹו ׁשּיׁש וכל המרּבין, ְְִִִֵֶַַָָֻמן
.ÁÈעל אף ּבהמּתֹו, לֹו נֹותנין אין - אּכר אֹו חּמר ְְְִִֵֶַַַָָָָהיה

לֹו נֹותנין אין - סּפן היה מּמּנה; אּלא מזֹונֹות לֹו ׁשאין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּפי
הּכל יּמכר אּלא .ספינתֹו, ְִִֵֶַָָָֹ

.ËÈ:הּתּגרים ואמרּו ּומרּגלּיֹות, ועבדים ּבהמה ּבּנכסים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָהיה
מאה; הּוא מׁשּביח ּבׁשלׁשים, ּכסּות זה לעבד יּלקח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ'אם

לאטלס ּבּה ּתמּתינּו אם - זֹו הבשר]ּופרה מׁשּבחת[=שוק , ְְְִִַַַַַָָָָָ
ּתׁשוה ּפלֹוני, למקֹום אֹותּה מעלין אם - זֹו ּומרּגלית ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָעׂשרה;
להן. ׁשֹומעין אין - מעט' אּלא ׁשוה אינּה וכאן רב, ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָממֹון
ּכמה ּובׁשעתֹו, ּבמקֹומֹו הּכל מֹוכרין עֹוׂשין? ּכיצד ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹאּלא
לה'", קדׁש ההּוא, ּבּיֹום הערּכ את "ונתן ׁשּנאמר: ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא,

מפרּכסין ׁשאין - הקּדׁש ׁשל ּדבר ּכל [=מייפים]לרּבֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
מּמקֹום אֹותֹו מֹוליכין ולא לּׁשּוק, ּבֹו ממּתינין ואין ְְְִִִִִֵַַָֹאֹותֹו,

ּוׁשעתֹו. מקֹומֹו אּלא להקּדׁש, אין ְְְְְֵֵֶֶָָָלמקֹום.
.Îאבל ועבדים; ּבמּטלטלין אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָּבּמה

ּבּבקר רצּופין יֹום ׁשּׁשים עליהן מכריזין - ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹהּקרקעֹות
אֹותן מֹוכרין ּכ ואחר .ּובערב, ְְִֶֶַַָָָ

ה'תש"ע אייר כ"ב חמישי יום

    
'ׂשדה‡. הּנקראת היא מּמֹוריׁשיו, אדם ׁשּירׁשּה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׂשדה

ּבּה זכה אֹו ׁשּלקחּה וׂשדה הּנקראת[במתנה]אחּזה'; היא , ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
אֹותּה, מֹודדין - אחּזתֹו ׂשדה והּמקּדיׁש מקנה'. ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ'ׂשדה

ּבּתֹורה. הּקצּוב הער הּוא ְְֵֶֶַַָָָָוערּכּה
.,ׂשעֹורים חמר ּבֹו לזרע ׁשראּוי מקֹום ּכל הּוא? ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹוכּמה

ּבּיד רחב]יזרעּנּו שהפיזור כלי באמצעות יקרב[ולא ולא ְְְִֵֶַָָָֹ
לכל[יצופף] ׁשקל חמּׁשים ערּכֹו - אֹותּה ירחיק ולא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹזריעתֹו

ׂשדה הּמקּדיׁש ואחד הּמנין. מן יֹובל ׁשנת ואין יֹובל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשני
ׁשאין רעה ׂשדה אֹו ּכמֹותּה, יׂשראל ארץ ּבכל ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָטֹובה

אֹותּה. מעריכין ּכזה - לרע ְֲִִֶַַָָָָֹּכמֹותּה
ׁשקלים‚. ּבהלכֹות ּבארנּו ּבּתֹורה,ּכבר האמּור ׁשהּׁשקל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּתֹורה, האמּורה והּגרה חכמים; ּבלׁשֹון 'סלע' הּנקרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּוא
אֹותֹו ועׂשּו הּׁשקל, על והֹוסיפּו חכמים. ּבדברי הּמעה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהיא
ׁשני והּמעה מעין, ׁשׁש והּדינר דינרין, ארּבעה והּסלע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָסלע;
ּפי על ׁשאף ּופּונדיֹון; סלע ׁשנה, לכל נמצא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָפּונדיֹונין.
הּפּונדיֹונֹות ּכׁשּיּתן - ּפּונדיֹונין וארּבעים ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּסלע

וארּבעים. ּתׁשעה נֹותן הּׁשלחני, מן סלע ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻלּקח

הּכר„. הּוא - חמׁשהחמר ,והּלת לתכין; ׁשני והּוא , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
סאין איפֹות,עׂשרה עׂשר ׁשהן סאה, ׁשלׁשים החמר נמצא . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ׁשהּמקֹום ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר איפה. סאין ׁשלׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל
ּבׁשּבּורֹו הּוא[שטחו]ׁשּיׁש אּמה, חמּׁשים על אּמה חמּׁשים ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָ

ׁשּיׁש ׁשהּמקֹום למד, נמצאת סאה. מזרע והּוא סאה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית
מאתים ּברּבּוע ׁשהּוא אּמה, אלף וׁשבעים חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָּבׁשּבּורֹו
אּמֹות וׁשבעים ארּבע מאתים על אּמֹות וׁשבעים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָארּבע

ׂשעֹורים". חמר "זרע והּוא ּכר, ּבית הּוא - ְְְִֵֵֶֶַֹֹּבקרּוב

ׂשדֹות‰. ּבערכי החׁשּבֹון ּדר ׂשדהּכיצד ׁשהקּדיׁש הרי ? ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
הּיֹובל מּׁשנת חּוץ ׁשנים ׁשמֹונה לּיֹובל ונׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻאחּזתֹו,
מּיד לפּדֹותּה הרֹוצה ּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחׁשּבֹון, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינּה
סלעים ׁשמֹונה ׂשעֹורים" חמר "זרע לכל נֹותן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹההקּדׁש,
עׂשר נֹותנין לפּדֹותּה, הּבעלים רצּו ואם ּפּונדיֹונֹות; ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָּוׁשמֹונה
ּכל וכן חמׁש. מֹוסיפין ׁשהן לפי ּפּונדיֹונֹות, ועׂשרה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹסלעים
הּתֹוספת עם הּקרן ׁשּיהיה צרי ּבּתֹורה, האמּור ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחמׁש
אׁשּתֹו ּפדת אם וכן הּקרן; רביע ׁשהֹוסיף נמצא - ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה
חמׁש. מֹוסיפין אּלּו הרי - מּיֹורׁשיו אחד אֹו מקּדיׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשל

.Âסלעים ארּבע הּפֹודה נֹותן ׁשנים, ארּבע לּיֹובל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָנׁשאר
אֹותּה, ּפדּו הּבעלים ואם חמר; לכל ּפּונדיֹונֹות ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹוארּבעה
ׁשנה. לכל ּופּונדיֹון סלע זה, חׁשּבֹון לפי וכן חמׁש. ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹנֹותנין

נֹותן ּכאחד.[מדי-]ואינֹו הּכל נֹותן אּלא ּבׁשנה, ׁשנה ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

.Êסלע לּתן יכֹול אינֹו - ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנׁשאר
לפּדֹותּה הּׁשניםּופּונדיֹון ּפי על הּכהן לֹו "וחּׁשב ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּבׁשּתי לּיֹובל קדם אּלא ּכסף ּבגרעֹון נפּדית אינּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּנֹותרֹות",
יתר. אֹו ִֵָָׁשנים

.Áהּגזּבר רצה אם - וחדׁשים ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְְֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָנׁשאר
לכל ּפּונדיֹונין ּוׁשני ׁשקלים ׁשני ויּתן ׁשנה החדׁשים ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלחׁשב
להקּדׁש חדׁשים מחּׁשבין ׁשאין לפי מּתר; זה הרי חמר, ,זרע ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
מחּׁשב אּתה ׁשנים - הּנֹותרֹות" הּׁשנים ּפי "על ְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

חדׁשים. מחּׁשב אּתה ואין ְְְְֳִֵֵֵֶַַָָלהקּדׁש,

.Ëהּיֹובל לפני ׂשדהּו להקּדיׁש לאדם ראּוי אין ,ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָלפיכ
ׁשנים מּׁשּתי ואינּהּבפחֹות מקּדׁשת, זֹו הרי - הקּדיׁשּה ואם , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻ

ׁשקל חמּׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם אּלא ּכסף; ּבגרעֹון ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָנפּדית
יֹוצאה זֹו הרי - ּפדיּה לא ואם אֹותּה; ּפֹודה חמר, ְְְְֲִֵֶֶָָָָָֹֹלכל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבּיֹובל, ְְֲִִֵֵֶַַָֹלּכהנים

.Èמקּדׁשת אינּה עצמּה, הּיֹובל ּבׁשנת ׂשדהּו וכהןהקּדיׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
מ זֹו הרי עצמּה, הּיֹובל ּבׁשנת ׁשהקּדיׁשּו קּדׁשת;ולוי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ

.‡Èׁשּגֹואלין לעֹולם.[=פודים]ּכׁשם מקּדיׁשין ּכ לעֹולם, ְְְְֲִִִֵֶַָָָ

.Èּבגרעֹון נפּדית אינּה - הּיֹובל אחר ׂשדהּו את ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש
מחּׁשבין ׁשאין לפי הּיֹובל, אחר ׁשנה ׁשּיגמר עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּכסף

להקּדׁש ׁשקלחדׁשים חמּׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם ,לפיכ ; ְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּיֹובל, ׁשאחר ּבּיֹום אפּלּו ּפֹודה זה הרי - חמר זרע ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלכל

ּכלּום. גֹורע ְְֵֵַואינֹו

.‚Èלזריעה הראּויין מקֹומֹות אּלא מֹודדין אין .ּכׁשּמֹודדין, ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
נקעים אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוהים סלעים ׁשם [שקעים]היּו ְְְְֲִִִִָָָָָָָ

עּמּה; נמּדדין אין - טפחים עׂשרה עמּקים מים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָָָֻמלאים
עּמּה. נמּדדין מּכאן, ְִִִִָָָָּפחֹות
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עד           
      

.„Èמים ּבהם ואין יֹותר, אֹו עׂשרה נמּוכֹות מקֹומֹות ּבּה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָהיּו
להן ּׁשראּוי מה להן ּומחּׁשבין עצמן, ּבפני נמּדדין [לפי- ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

השדה] כל של התעריף לפי ולא .שווים

.ÂËהקּדיׁש הרי ּפרׁש, ׁשּלא ּפי על אף - אילנֹות מלאה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהיתה
מקּדיׁש הּוא יפה ּבעין הּמקּדיׁש, ׁשּכל האילנֹות; ּומחּׁשביןּגם . ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ערּכּה ויהיה אֹותּה, מֹודדין - והּקרקע ּבׁשוייהן, האילנֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת
זר ּולכל ׁשנה לכל ּופּונדיֹון ׁשּבארנּו.סלע ּכמֹו חמר, ע ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.ÊËהּנקראת והיא לזריעה, ראּויה ׁשאינּה ׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמקּדיׁש
ּבׁשויּה אֹותּה ּפֹודין - האילנֹות'טרׁשין' את הּמקּדיׁש וכן ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּבׁשוייהן. אֹותן ּפֹודין ְְִִִֵֶַָָּבלבד,
.ÊÈּפרׁש ולא סאה, ּבית לתֹו אילנֹות ׁשלׁשה האילנֹות ְְְְִִֵֵֵָָָָָָֹֹהיּו

את הקּדיׁש זה הרי - ׁשהקּדיׁש הּוא ּבלבד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהאילנֹות
ׁשּביניהן האילנֹות ואת האילנֹותהּקרקע היּו אם אבל . ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

אֹו ּבפחֹות, אֹו סאה, מּבית ּביתר אילנֹות ׁשלׁשה ּכל ְְְְְִִִֵֵָָָָָָֹנטּועין
ולא הּקרקע, את הקּדיׁש לא זה הרי - זה אחר זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשהקּדיׁשן

ׁשּביניהן. האילנֹות ִֵֵֶֶֶָָאת
.ÁÈהקּדיׁש ּכ ואחר האילנֹות, ּפֹודההקּדיׁש - הּקרקע את ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ

מּדתּה ּפי על הּקרקע ואת ּבׁשוייהן, האילנֹות .את ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.ËÈאּלא נפּדית, ולא הּיֹובל והּגיע אחּזתֹו, ׂשדה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻהּמקּדיׁש

ותהיה ּדמיה, את נֹותנין הּכהנים - הקּדׁש יד ּתחת היא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
להן הּדמיםאחּזה ואֹותן ּפדיֹון; ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין ; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

הּבית.[=יימסרו]יּפלּו ּבדק להקּדׁש ְְְִִֵֶֶֶַַ
.Îחֹוזרת זֹו הרי - הּיֹובל ׁשּיּגיע קדם הּמקּדיׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּגאלּה

ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּבית לבדק יּפל ׁשּנתן והער ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלבעליה,
ּב ּגאלּה אם לאביווכן חֹוזרת זֹו הרי מקּדיׁש, ׁשל נֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

אֹוּבּיֹובל קרֹוביו, ׁשאר אֹו ּבּתֹו, אֹותּה ּגאלה אם אבל . ְְֲֲִִֵַָָָָָָ
קרובו]נכרי שאינו הּמקּדיׁש[זר, חזר אם - ההקּדׁש מּיד ְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

מּידן, ּגאלּה לא ואם לעֹולם; לֹו חֹוזרת מּידן, ְְְְִִִֶֶָָָָָָָָָֹּוגאלּה
קרֹובים ׁשאר אֹו הּבת יד ּתחת והיא הּיֹובל הּגיע ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָאּלא
לבעליה חֹוזרת ואינּה להקּדׁש, יֹוצאה זֹו הרי - נכרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹו
הּׂשדה "והיה ׁשּנאמר: לּכהנים, אחּזה ּתהיה אּלא ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻלעֹולם,
צריכין ּכהנים ואין אחּזתֹו". ּתהיה לּכהן . . בּיבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹֹֻּבצאתֹו
ערּכּה ולּקח ההקּדׁש מּיד נפּדית ׁשּכבר ּדמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלּתן

ּבעליה. הן ּכאּלּו לּכהנים, ּתחזר אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמאחר;
.‡Îהּמקּדיׁש היה אם אבל ּביׂשראל. אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּמה

הּיֹובל עליה עבר ואפּלּו לעֹולם; ּגֹואל זה הרי לוי, אֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכהן
הּיֹובל אחר אֹותּה ּפֹודה - ההקּדׁש מן נפּדית ׁשּנאמר:ולא , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ללוּים". ּתהיה עֹולם ְְְִִִֶַַָֻ"ּגאּלת
.Îמּיד ּבעלּה ּוגאלּה אחּזתּה, ׂשדה ׁשהקּדיׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻהאּׁשה

ספק, הּדבר הרי - הּבעל ידי ּתחת והיא הּיֹובל והּגיע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָההקּדׁש,
לּכהנים ּתצא אֹו לאּׁשה ּתחזר האּׁשהאם קדמה אם ,לפיכ . ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹֹ

מּידּה; להֹוציא יכֹולין הּכהנים אין הּיֹובל, אחר ּבּה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהחזיקה
מּידם. להֹוציא יכֹולה אינּה והחזיקּו, הּכהנים קדמּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹואם

‚Î.והּגיע ההקּדׁש, מּיד ּכהן אֹותּה ּופדה ׂשדהּו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש
היא והרי 'הֹואיל יאמר: לא - הּכהן יד ּתחת והיא ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַֹֹֹהּיֹובל
יֹוצאה אּלא ּבּה'; וזכיתי ידי ּתחת היא הרי לּכהנים, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹיֹוצאה

הּכהנים אחיו .לכל ְֲִֶַָָֹ
.„Îלּכהנים ּתּנתן ּבּיֹובל, לּכהנים הּׂשדה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכׁשּתצא

המקדש]ׁשּבּמׁשמר בבית השבועית שבתורנות הכהנים [קבוצת ְִֶַָ
ּבּׁשּבת, יֹובל ׁשל הּׁשנה ראׁש היה ואם הּיֹובל; ּבֹו ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּפגע
הּיֹוצא. לּמׁשמר ּתּנתן - נכנס ּומׁשמר יֹוצא מׁשמר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשהרי

.‰Î- אֹותן ּפדּו ולא הּיֹובל והּגיע האילנֹות, את ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש
לּכהנים יֹוצאין בּיבל",אינן ּבצאתֹו הּׂשדה "והיה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּיֹובל והּגיע הּטרׁשין, את הּמקּדיׁש אבל ׂשדה. אּלא לי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
ׁשּנאמר: לּכהנים, יֹוצאין אּלּו הרי - הּבעלים אֹותן ּפדּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹולא

נקראת. 'ׂשדה' וזֹו הּׂשדה", ְְְִֵֶֶַָָָָ"והיה
.ÂÎ,ּבדמיה אֹותּה ׁשמין מקנתֹו? ׂשדה מקּדיׁש ּדין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּכיצד

מי ּכל אֹותּה ּופֹודה הּיֹובל, עד ׁשוה היא ּכּמה ְִִִֵֶַַַָָָָָורֹואין
חמׁש. מֹוסיף אינֹו הּמקּדיׁש, אֹותּה ּפדה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּירצה;

ודמים ערכים ּכׁשאר הּבית, לבדק הּיֹובל,ּופדיֹונּה ּוכׁשּיּגיע . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּגזּבר, מּיד ׁשּנפּדית ּבין ׁשּמכרּוה. הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּתחזר
היא והרי נפּדית, ׁשּלא ּבין אחר, מּיד יֹוצאה היא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹוהרי

חֹוזרת זֹו הרי - ההקּדׁש מּיד יֹוצאהיֹוצאה ואינּה לּמֹוכר, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ביובללּכהנים; [והרי ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

למקדיש] עוד להשתייך אמורה היתה לא .כבר
.ÊÎׁשּׁשמין ׂשדה למּכר[=מעריכים]ּכל להקּדׁש אֹותּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּבּבקר רצּופין, יֹום ׁשּׁשים עליה מכריזין ּבדמיה, ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹאֹותּה
ּפֹועלין; הכנסת ּבׁשעת ּובערב ּפֹועלין, הֹוצאת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָּבׁשעת

ּובכ[=מציינים]ּומסּימין יפה היא ּכ' ואֹומרין: מצריה, ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ
ויּקח'. יבֹוא לּקח הרֹוצה ּכל ׁשּומה, ְִִִֶַַָָָָהיא

.ÁÎהּמֹוריׁשין[=קונה]הּלֹוקח מּׁשאר אֹו מאביו ׂשדה ְִִִִֵֵֶַַַָָָ
מֹוריׁשיו, אֹו אביו מֹות אחר ׁשהקּדיׁשּה ּבין והקּדיׁשּה, ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָאֹותֹו,
מת ּכ ואחר מֹוריׁשיו, ׁשאר אֹו אביו ּבחּיי ׁשהקּדיׁשּה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבין
את "ואם ׁשּנאמר: אחּזה, ּכׂשדה זֹו הרי - מֹוריׁשיו אֹו ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻאביו
ראּויה ׁשאינּה ׂשדה אחּזתֹו", מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻׂשדה

לירׁשּה. לֹו ׁשראּויה זֹו יצאת - אחּזה ׂשדה ְְְְְֲִֵֶָָָָָָֻלהיֹות

ה'תש"ע אייר כ"ג שישי יום

    
הּוא,‡. לפּדֹותּה עליו מצוה - אחּזתֹו ׂשדה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻהּמקּדיׁש

השדה]ׁשהאדֹון אֹותֹו.[בעל ּכֹופין אין רצה, לא ואם קֹודם; ְִִֵֵֶָָָָֹ
יּגיע ׁשאם - נֹוהגת יֹובל ׁשּמצות ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבּמה
ּבזמן אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּכהנים, ּתצא יגאלּנה, ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹיֹובל
סֹופּה אּלא לּכהנים, יֹוצאת אינּה ׁשהרי הּיֹובלֹות, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבטלּו

ּתחּלה ּבּה לפּתח האדֹון את ּכֹופין - לעֹולם [בהצעתלהּפדֹות ְְְְִִִִֶַָָָָָָֹ
ראשונית] אםמחיר ההקּדׁשֹות. ּכׁשאר ּבׁשויּה נפּדית והיא ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

לאו, ואם יגאל; אֹותּה, וגֹואל עליו ׁשּמֹוסיף מי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָנמצא
ּבפחֹות ּפֹותח ואינֹו ּׁשאמר. מה ויּתן ,'הּגיעת' לֹו: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹומרין

ּפרּוטה. ׁשּמֹוסיף החמׁש ׁשּיהיה ּכדי ּפרּוטֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמארּבע
.,ללוֹות אֹו מּׂשדֹותיו, אחרֹות ׂשדֹות למּכר האדֹון ְְְֲִִִֵָָָָָָֹרצה

ּבזמן ּבין ּבידֹו, הרׁשּות - ׁשהקּדיׁש זֹו ׂשדה לפּדֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּכדי
נֹוהג הּיֹובל ׁשאין ּבזמן ּבין נֹוהג, לכלׁשהּיֹובל קֹודם והּוא ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָ

ּבמֹוכר ּכן ּׁשאין מה - ּגֹואל חציּה, לגאל רצה אם וכן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאדם.
מּבהקּדׁש.[לחבירו]להדיֹוט ּבהדיֹוט חמר וזה ; ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַֹ

ׁשאר‚. אֹו ׁשּלֹו, טמאה ּבהמה את אֹו ּביתֹו, את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדיׁש
רע. ּובין טֹוב ּבין ּבׁשוייהן, נערכין אּלּו הרי - ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמּטלטלין
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מֹוסיף - יֹורׁשֹו אֹו אׁשּתֹו, אֹו הּמקּדיׁש, אֹותן ּפדה ְְְְִִִִַַָָָואם
לבדק והּדמים ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את וכֹופין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;
מּבּתי ׁשהיה ּבין חֹומה, ערי ּבבּתי הּבית ׁשהיה ּבין ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּבית.

פרוזה]החצרים בעיר לעֹולם.[בית נגאל זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶַָָ

וקם„. חֹומה, עיר ּבית היה אם - ההקּדׁש מּיד אחד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּגאלֹו
נחלט - חדׁש עׂשר ׁשנים הּגֹואל לפודהּביד [משתייך ְְְֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבידלצמיתות] והּוא הּיֹובל והּגיע החצרים, ּבית היה ואם ;ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ
ּבּיֹובל. לבעליו חֹוזר - ְִֵֵֵַַָָהּגֹואל

ּפי‰. על אף - הּבית לבדק ּתמימה טהֹורה ּבהמה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמקּדיׁש
עׂשה על לקרבן]ׁשעבר להקדישה לו עׂשּוי,[שהיה ּׁשעׂשה מה , ֲֵֶֶַַַָָָָ

אֹותּה ּומערי ּתמימה; ּכׁשהיא ונפּדית עליה, קדּׁשה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻוחלה
אֹותּה הּפֹודה ואין הּבית. לבדק יּפלּו והּדמים ּבדמיה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּכהן
- ראּויה ּׁשהיא למה לּמזּבח, להקריבּה מנת על אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּפֹודה

לעֹולם. מזּבח מידי יֹוצא אינֹו לּמזּבח, הראּוי ּדבר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשּכל

.Âהּבית לבדק ּתמימים להקּדיׁש ׁשאסּור ׁשּנאמר:ּומּנין ? ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָ
מּפי אתֹו"; ּתעׂשה נדבה - וקלּוט ׂשרּוע וׂשה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ"וׁשֹור
מראין הּדברים וכן הּבית. לבדק נדבה למדּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמּועה
לּמזּבח. מּום ּבעל מקריבין ׁשאין ּדמים, קדּׁשת אּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשאינּה
ואין הּבית, לבדק נדבה עֹוׂשה אּתה אֹותֹו - "אתֹו" ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹונאמר:

הּב ולאו הּבית. לבדק נדבה ּתמימים עֹוׂשה מּכללאּתה א ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּכעׂשה. הּוא הרי ֲֲֲֵֵֵַעׂשה,

.Êסתם נכסיו את ׁשהקּדיׁש אֹו סתם, ּבהמּתֹו את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָהּמקּדיׁש
הּמזּבח ּגּבי על להקריב הראּויה ּתמימה ּבהמה ּכל רֹואין: -ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
עֹולֹות; אֹותן ויקריבּו עֹולֹות, לצרכי יּמכרּו הּזכרים -ְְְְְְִִִֵַַָָָָ
ׁשלמים; אֹותן ויקריבּו ׁשלמים, לצרכי יּמכרּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָוהּנקבֹות

הּבית לבדק יּפלּו - הּבית.והּדמים לבדק הקּדׁשֹות ׁשּסתם , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
לה', קרּבן מּמּנה יקריבּו אׁשר ּבהמה "ואם נאמר: זה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָועל
הראּוי ּכל ּכלֹומר: - קדׁש" יהיה לה', מּמּנּו יּתן אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכל

יקרב. הּמזּבח, ּגּבי על ְְְִִִֵֵַַַַַַלקרב

.Áועֹופֹות ּוסלתֹות ׁשמנים יינֹות ּבהן והיּו סתם, נכסיו ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָהקּדיׁש
הּמין, אֹותֹו לצרכי יּמכרּו - הּמזּבח ּגּבי על לּקרב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהראּויין

עֹולֹות ויקרבּו זכרים, ּבהן יּלקח והּדמים אֹותן; .ויקריבּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ
.Ëהּתמימה הּבהמה ּודמי עצמן, אּלּו ּדמי יקרבּו מה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּומּפני

הּבית לבדק נפליּפלּו אם לּמזּבח, הּקדֹוׁשה ׁשהּבהמה לפי ? ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
והּׁשמן והּיין והּסלת ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּפדיֹון לּה יׁש מּום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּה
את "והעמיד ׁשּנאמר: ּפדיֹון, להן אין ׁשּנפסלּו, ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָוהעֹופֹות
ׁשּיׁשנֹו ּכל - אֹותּה" הּכהן והערי הּׁשם, לפני ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּבהמה
העמדה ּבכלל וׁשאינֹו ּפדיֹון; לֹו יׁש והערכה, העמדה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבכלל

ּפדיֹון. לֹו אין ְְֲִֵַָָוהערכה,
.Èלאּמנין ׁשּנֹותנין הּקטרת ּבהן והיתה סתם, נכסיו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֻהקּדיׁש

הקטורת] ברקיחת ויּקחּו[העוסקים ׁשּיחזרּו עד ְְְְְִִֶַַָָּבׂשכרן,
ּבׂשכרן, לאּמנין ּתּנתן זֹו הרי - ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻאֹותּה,
ּבנכסיו ׁשם יׁש אם עֹוׂשין וכן הּקטרת. ּבמֹותר ׁשעֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכמֹו

הּקטרת. מּסממני ְְְִֵֶֶַַָֹאחד
.‡Èונפסלה מּום ּבּה ונפל לּמזּבח, ּתמימה ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּמקּדיׁש

ונפּדית נערכת זֹו הרי ּבהמה- ּכל "ואם נאמר: זה ועל ; ְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
את והעמיד - לה' קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹטמאה,

ּכמֹותּה. אחר קרּבן ּבדמיה ויביא וגֹו'; ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָהּבהמה"

.Èּבין טהֹורה, ּבין טמאה ּבין - ּבחּיים ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָּכל
אֹו[לשם-] מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבין הּבית ּבדק ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָקדׁשי

לּקרב הראּויה הבית]ּתמימה לבדק ׁשּנתּבאר[-שהקדישה ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶָָָָָ
את "והעמיד ׁשּנאמר: ּבּדין, העמדה צריכה זֹו הרי -ְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ותּפדה, ׁשּתער קדם הּבהמה מתה אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּבהמה";
הקּדיׁש אם אבל ּתּקבר. אּלא ׁשּמתה, אחר אֹותּה ּפֹודין ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאין
מּטלטלין ּכׁשאר ּתּפדה זֹו הרי הּבית, לבדק נבלה אֹו .ׁשחּוטה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

.‚Èהרי - מפרּכסת היא ועדין ׁשנים, רב אֹו ׁשנים ּבּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשחט
ונערכת ּדבריה, לכל ּכחּיה "והעמידהיא ּבכלל היא והרי ; ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּתמּות. עד ,"ְֱִֶֶַָוהערי
.„Èּגּופּה נתקּדׁש זֹו הרי לדמיה, ּתמימה ּבהמה .הּמקּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

עצמּה היא לּמזּבח', הקּדׁש זֹו ּבהמה 'ּדמי האֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?
ׁשל רגלּה 'ּדמי ואמר: לדמיו, מאבריה אחד הקּדיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּתקרב.
קדּׁשה ּפׁשטה אם ספק זֹו הרי - לּמזּבח' הקּדׁש זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּפרה

תּפדה. ולא ּתקרב ּולפיכ ּפׁשטה, לא אֹו ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֻּבכּלּה
.ÂË,אֹותּה ׁשּיקריב למי ּכּלּה אֹותּה מֹוכרין עֹוׂשין? ְְְְִִִִֵֶַַָָָֻוכיצד

אבר אֹותֹו מּדמי חּוץ חּלין, ׁשהּנׁשמהודמיה אבר היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ
ּבכּלּה קדּׁשה ּפׁשטה ּבֹו, כולה]ּתלּויה כהקדיש .[ונחשב ְְְְָָָָָֻֻ

.ÊËוהקּדיׁש לּקרב, ראּויה ׁשאינּה מּום ּבעלת ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
ׁשאין ּובין ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּבין - לדמיו מאבריה ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאבר
ּבלבד אבר אֹותֹו ּדמי אּלא נתקּדׁש לא - ּבֹו ּתלּויה .הּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הקּדׁש לּבּה 'ּדמי אֹו זֹו', ּפרה רגל 'ּדמי ׁשאמר: ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

ּבּה. ׁשּתפין והקּדׁש הּוא - ְְְִִֵֵֶַַָָֻלּמזּבח'
.ÊÈהקּדׁש זה חמֹור 'לב אֹו זה', עבד 'ראׁש האֹומר: ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוכן

חּיב אינֹו - לּמזּבח' הקּדׁש 'ראׁשי ׁשאמר: אֹו אּלאלּמזּבח', ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ראׁשֹו מחציתו]ּבדמי אבר[וממילא אֹותֹו יׁשוה ּכּמה ורֹואין ; ְְְִִִֵֵֶֶַָֹ

בו] תלויה הנשמה קרּבן.[כשאין ּבדמיו ויביא נמּכר, היה ְְְְִִִָָָָָָָָאּלּו
.ÁÈמזּבח ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ּבדקּבּמה ּבקדׁשי אבל . ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו הקּדׁש', 'ּכבדֹו אֹו זה' חמֹור ראׁש 'ּדמי האֹומר: - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּבית
אבר והּוא הֹואיל - הקּדׁש' 'ּכבדֹו אֹו זה' עבד ראׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹ'ּדמי
הקּדׁש ׁשּכל ּכּלֹו; ּבדמי חּיב זה הרי ּבֹו, ּתלּויה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּנׁשמה

הּוא. ּדמים קדּׁשת הּבית, ְִִֶֶַַַָֻּבדק
.ËÈואם קרּבן; ּבערּכֹו מביא לּמזּבח', עלי 'ערּכי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

ּבהּׂשג נּדֹון אם - ספק הּדבר הרי ׁשלם, לער מּׁשגת ידֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאין
יד, ּבהּׂשג נּדֹון אינֹו אֹו ,ער ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָיד,

נדר ולּמזּבח -הֹואיל לּמזּבח אחּזתֹו ׂשדה הּמקּדיׁש וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻ
ויׁש לּמזּבח; עֹולֹות ּבהם יביאּו והּדמים נפּדית, זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהרי
ּפֹודין אֹו ּבּה, הּקצּוב ּבער אֹותּה ּפֹודין אם - ספק ִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּדבר
וכּיֹוצא אּלּו ּבכל ודנין הקּדיׁש. ולּמזּבח הֹואיל ּבׁשויּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאֹותּה

להחמיר. ְְִֶַָּבהן,

ה'תש"ע אייר כ"ד קודש שבת יום

    
'חרם‡. אֹו הּבית', לבדק הקּדׁש זה 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד

אמר אם נכסיו, ּבכל וכן לּׁשמים'; 'חרם אֹו הּבית', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלבדק
'הקּד נכסיו לּׁשמים'ּכל 'חרם אֹו הּבית', לבדק 'חרם אֹו ׁש', ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

סתם, 'חרם' אמר אם אבל הּבית. לבדק יּפלּו אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
"ּכל ׁשּנאמר: לּכהנים, חרמים ׁשּסתם - לּכהנים אּלּו ְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהרי

יהיה". ל - ּביׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶָחרם
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עה             
      

מֹוסיף - יֹורׁשֹו אֹו אׁשּתֹו, אֹו הּמקּדיׁש, אֹותן ּפדה ְְְְִִִִַַָָָואם
לבדק והּדמים ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את וכֹופין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;
מּבּתי ׁשהיה ּבין חֹומה, ערי ּבבּתי הּבית ׁשהיה ּבין ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּבית.

פרוזה]החצרים בעיר לעֹולם.[בית נגאל זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶַָָ

וקם„. חֹומה, עיר ּבית היה אם - ההקּדׁש מּיד אחד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּגאלֹו
נחלט - חדׁש עׂשר ׁשנים הּגֹואל לפודהּביד [משתייך ְְְֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבידלצמיתות] והּוא הּיֹובל והּגיע החצרים, ּבית היה ואם ;ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ
ּבּיֹובל. לבעליו חֹוזר - ְִֵֵֵַַָָהּגֹואל

ּפי‰. על אף - הּבית לבדק ּתמימה טהֹורה ּבהמה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמקּדיׁש
עׂשה על לקרבן]ׁשעבר להקדישה לו עׂשּוי,[שהיה ּׁשעׂשה מה , ֲֵֶֶַַַָָָָ

אֹותּה ּומערי ּתמימה; ּכׁשהיא ונפּדית עליה, קדּׁשה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻוחלה
אֹותּה הּפֹודה ואין הּבית. לבדק יּפלּו והּדמים ּבדמיה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּכהן
- ראּויה ּׁשהיא למה לּמזּבח, להקריבּה מנת על אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּפֹודה

לעֹולם. מזּבח מידי יֹוצא אינֹו לּמזּבח, הראּוי ּדבר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשּכל

.Âהּבית לבדק ּתמימים להקּדיׁש ׁשאסּור ׁשּנאמר:ּומּנין ? ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָ
מּפי אתֹו"; ּתעׂשה נדבה - וקלּוט ׂשרּוע וׂשה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ"וׁשֹור
מראין הּדברים וכן הּבית. לבדק נדבה למדּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמּועה
לּמזּבח. מּום ּבעל מקריבין ׁשאין ּדמים, קדּׁשת אּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשאינּה
ואין הּבית, לבדק נדבה עֹוׂשה אּתה אֹותֹו - "אתֹו" ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹונאמר:

הּב ולאו הּבית. לבדק נדבה ּתמימים עֹוׂשה מּכללאּתה א ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּכעׂשה. הּוא הרי ֲֲֲֵֵֵַעׂשה,

.Êסתם נכסיו את ׁשהקּדיׁש אֹו סתם, ּבהמּתֹו את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָהּמקּדיׁש
הּמזּבח ּגּבי על להקריב הראּויה ּתמימה ּבהמה ּכל רֹואין: -ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
עֹולֹות; אֹותן ויקריבּו עֹולֹות, לצרכי יּמכרּו הּזכרים -ְְְְְְִִִֵַַָָָָ
ׁשלמים; אֹותן ויקריבּו ׁשלמים, לצרכי יּמכרּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָוהּנקבֹות

הּבית לבדק יּפלּו - הּבית.והּדמים לבדק הקּדׁשֹות ׁשּסתם , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
לה', קרּבן מּמּנה יקריבּו אׁשר ּבהמה "ואם נאמר: זה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָועל
הראּוי ּכל ּכלֹומר: - קדׁש" יהיה לה', מּמּנּו יּתן אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכל

יקרב. הּמזּבח, ּגּבי על ְְְִִִֵֵַַַַַַלקרב

.Áועֹופֹות ּוסלתֹות ׁשמנים יינֹות ּבהן והיּו סתם, נכסיו ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָהקּדיׁש
הּמין, אֹותֹו לצרכי יּמכרּו - הּמזּבח ּגּבי על לּקרב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהראּויין

עֹולֹות ויקרבּו זכרים, ּבהן יּלקח והּדמים אֹותן; .ויקריבּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ
.Ëהּתמימה הּבהמה ּודמי עצמן, אּלּו ּדמי יקרבּו מה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּומּפני

הּבית לבדק נפליּפלּו אם לּמזּבח, הּקדֹוׁשה ׁשהּבהמה לפי ? ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
והּׁשמן והּיין והּסלת ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּפדיֹון לּה יׁש מּום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּה
את "והעמיד ׁשּנאמר: ּפדיֹון, להן אין ׁשּנפסלּו, ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָוהעֹופֹות
ׁשּיׁשנֹו ּכל - אֹותּה" הּכהן והערי הּׁשם, לפני ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּבהמה
העמדה ּבכלל וׁשאינֹו ּפדיֹון; לֹו יׁש והערכה, העמדה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבכלל

ּפדיֹון. לֹו אין ְְֲִֵַָָוהערכה,
.Èלאּמנין ׁשּנֹותנין הּקטרת ּבהן והיתה סתם, נכסיו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֻהקּדיׁש

הקטורת] ברקיחת ויּקחּו[העוסקים ׁשּיחזרּו עד ְְְְְִִֶַַָָּבׂשכרן,
ּבׂשכרן, לאּמנין ּתּנתן זֹו הרי - ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻאֹותּה,
ּבנכסיו ׁשם יׁש אם עֹוׂשין וכן הּקטרת. ּבמֹותר ׁשעֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכמֹו

הּקטרת. מּסממני ְְְִֵֶֶַַָֹאחד
.‡Èונפסלה מּום ּבּה ונפל לּמזּבח, ּתמימה ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּמקּדיׁש

ונפּדית נערכת זֹו הרי ּבהמה- ּכל "ואם נאמר: זה ועל ; ְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
את והעמיד - לה' קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹטמאה,

ּכמֹותּה. אחר קרּבן ּבדמיה ויביא וגֹו'; ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָהּבהמה"

.Èּבין טהֹורה, ּבין טמאה ּבין - ּבחּיים ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָּכל
אֹו[לשם-] מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבין הּבית ּבדק ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָקדׁשי

לּקרב הראּויה הבית]ּתמימה לבדק ׁשּנתּבאר[-שהקדישה ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶָָָָָ
את "והעמיד ׁשּנאמר: ּבּדין, העמדה צריכה זֹו הרי -ְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ותּפדה, ׁשּתער קדם הּבהמה מתה אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּבהמה";
הקּדיׁש אם אבל ּתּקבר. אּלא ׁשּמתה, אחר אֹותּה ּפֹודין ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאין
מּטלטלין ּכׁשאר ּתּפדה זֹו הרי הּבית, לבדק נבלה אֹו .ׁשחּוטה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

.‚Èהרי - מפרּכסת היא ועדין ׁשנים, רב אֹו ׁשנים ּבּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשחט
ונערכת ּדבריה, לכל ּכחּיה "והעמידהיא ּבכלל היא והרי ; ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּתמּות. עד ,"ְֱִֶֶַָוהערי
.„Èּגּופּה נתקּדׁש זֹו הרי לדמיה, ּתמימה ּבהמה .הּמקּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

עצמּה היא לּמזּבח', הקּדׁש זֹו ּבהמה 'ּדמי האֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?
ׁשל רגלּה 'ּדמי ואמר: לדמיו, מאבריה אחד הקּדיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּתקרב.
קדּׁשה ּפׁשטה אם ספק זֹו הרי - לּמזּבח' הקּדׁש זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּפרה

תּפדה. ולא ּתקרב ּולפיכ ּפׁשטה, לא אֹו ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֻּבכּלּה
.ÂË,אֹותּה ׁשּיקריב למי ּכּלּה אֹותּה מֹוכרין עֹוׂשין? ְְְְִִִִֵֶַַָָָֻוכיצד

אבר אֹותֹו מּדמי חּוץ חּלין, ׁשהּנׁשמהודמיה אבר היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ
ּבכּלּה קדּׁשה ּפׁשטה ּבֹו, כולה]ּתלּויה כהקדיש .[ונחשב ְְְְָָָָָֻֻ

.ÊËוהקּדיׁש לּקרב, ראּויה ׁשאינּה מּום ּבעלת ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
ׁשאין ּובין ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּבין - לדמיו מאבריה ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאבר
ּבלבד אבר אֹותֹו ּדמי אּלא נתקּדׁש לא - ּבֹו ּתלּויה .הּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הקּדׁש לּבּה 'ּדמי אֹו זֹו', ּפרה רגל 'ּדמי ׁשאמר: ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

ּבּה. ׁשּתפין והקּדׁש הּוא - ְְְִִֵֵֶַַָָֻלּמזּבח'
.ÊÈהקּדׁש זה חמֹור 'לב אֹו זה', עבד 'ראׁש האֹומר: ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוכן

חּיב אינֹו - לּמזּבח' הקּדׁש 'ראׁשי ׁשאמר: אֹו אּלאלּמזּבח', ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ראׁשֹו מחציתו]ּבדמי אבר[וממילא אֹותֹו יׁשוה ּכּמה ורֹואין ; ְְְִִִֵֵֶֶַָֹ

בו] תלויה הנשמה קרּבן.[כשאין ּבדמיו ויביא נמּכר, היה ְְְְִִִָָָָָָָָאּלּו
.ÁÈמזּבח ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ּבדקּבּמה ּבקדׁשי אבל . ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו הקּדׁש', 'ּכבדֹו אֹו זה' חמֹור ראׁש 'ּדמי האֹומר: - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּבית
אבר והּוא הֹואיל - הקּדׁש' 'ּכבדֹו אֹו זה' עבד ראׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹ'ּדמי
הקּדׁש ׁשּכל ּכּלֹו; ּבדמי חּיב זה הרי ּבֹו, ּתלּויה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּנׁשמה

הּוא. ּדמים קדּׁשת הּבית, ְִִֶֶַַַָֻּבדק
.ËÈואם קרּבן; ּבערּכֹו מביא לּמזּבח', עלי 'ערּכי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

ּבהּׂשג נּדֹון אם - ספק הּדבר הרי ׁשלם, לער מּׁשגת ידֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאין
יד, ּבהּׂשג נּדֹון אינֹו אֹו ,ער ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָיד,

נדר ולּמזּבח -הֹואיל לּמזּבח אחּזתֹו ׂשדה הּמקּדיׁש וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻ
ויׁש לּמזּבח; עֹולֹות ּבהם יביאּו והּדמים נפּדית, זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהרי
ּפֹודין אֹו ּבּה, הּקצּוב ּבער אֹותּה ּפֹודין אם - ספק ִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּדבר
וכּיֹוצא אּלּו ּבכל ודנין הקּדיׁש. ולּמזּבח הֹואיל ּבׁשויּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאֹותּה

להחמיר. ְְִֶַָּבהן,

ה'תש"ע אייר כ"ד קודש שבת יום

    
'חרם‡. אֹו הּבית', לבדק הקּדׁש זה 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד

אמר אם נכסיו, ּבכל וכן לּׁשמים'; 'חרם אֹו הּבית', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלבדק
'הקּד נכסיו לּׁשמים'ּכל 'חרם אֹו הּבית', לבדק 'חרם אֹו ׁש', ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

סתם, 'חרם' אמר אם אבל הּבית. לבדק יּפלּו אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
"ּכל ׁשּנאמר: לּכהנים, חרמים ׁשּסתם - לּכהנים אּלּו ְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהרי

יהיה". ל - ּביׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶָחרם
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.ּומּׁשפחֹותיו ּומעבדיו ּומּבקרֹו, מּצאנֹו אדם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹמחרים
ולא ּבהמּתֹו, ּכל יחרים לא אבל אחּזתֹו. ּומּׂשדה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹֻהּכנענּיים,
מּׁשאר לֹו ׁשּיׁש מין ּכל ולא ׂשדֹותיו, ּכל ולא עבדיו, ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹֹּכל

ואםהּמּטלטלין ּובהמה"; מאדם לֹו, אׁשר "מּכל ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אּלּו הרי - נכסיו ּכל החרים אפּלּו הּכל, את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהחרים
הּבית. לבדק ׁשהחרים ּבין לּכהנים, ׁשהחרים ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻמחרמין;

מה‚. ּכל לֹוקחין - נכסיו ּכל הקּדיׁש אֹו ׁשהחרים מי ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָוכל
לֹו ּכליּׁשּיׁש לֹומר צרי ואין ׁשּבראׁשֹו, ּתפּלין ואפּלּו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

חרם. אֹו הקּדׁש הּכל - ּובגדיו ְְֵֵֶֶַָָָֹֻאּמנּותֹו

.„- ׁשמים ׁשחרמי ׁשמים? לחרמי ּכהנים חרמי ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמה
ויצאּו הּבית, לבדק הּדמים ויּפלּו ּבׁשוייהן, ונפּדין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהקּדׁש,
אּלא לעֹולם, ּפדיֹון להן אין - ּכהנים וחרמי לחּלין. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻהּנכסים

ּכּתרּומה לּכהנים "לאנּתנין אֹומר: הּוא ּכהנים חרם ועל ; ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹ
יּגאל" ולא לּבעלים.יּמכר יּגאל ולא לאחר, יּמכר לא - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹ

לּכהן‰. נּתנין אּלּו הרי - מּטלטלין אֹו קרקע הּמחרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹואחד
מׁשמר ׁשהןׁשּבאֹותֹו זמן ּכל - ּכהנים חרמי ׁשהחרים. ּבׁשעה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

"ּכל ׁשּנאמר: ּדבריהם, לכל הקּדׁש הן הרי - הּבעלים ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבבית
ּכחּלין הם הרי - לּכהן נתנן לה'"; הּוא קדׁשים קדׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻחרם,

יהיה". ל ּביׂשראל, חרם "ּכל ׁשּנאמר: ּדבריהן, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָלכל

.Â,הּיֹובל אחר ּבּה ׁשּזכה חרם ׂשדה לֹו ׁשהיתה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכהן
הּכהנים לאחיו ויצאה מחרמת, זֹו הרי - ׁשּנאמר:והחרימּה , ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

ּכׂשדה לֹו, חרמֹו ׁשּׂשדה מלּמד - אחּזתֹו" ּתהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֻ"לּכהן
מחרמת. ּתהיה - החרימּה ׁשאם ליׂשראל, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֻֻאחּזה

.Êהיה אפּלּו - לֹוקח והקּדיׁשּה חרמֹו, ׂשדה הּכהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר
מקנה, ׂשדה זֹו הרי - ׁשהחרימּוה הראׁשֹונים הּבעלים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּלֹוקח

ּבּיֹובל ׁשּמכרּה לּכהן ׁשלוחֹוזרת מּטלטלין אֹו קרקע אבל . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אֹומר הּוא ׁשהרי אֹותן, מחרימין אינן - ּולוּיים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹּכהנים

הקׁשּוּבׂשדיהן: ּומּטלטלין להם", הּוא עֹולם אחּזת "ּכי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֻֻ
אחּזתֹו". ּומּׂשדה לֹו אׁשר "מּכל ׁשּנאמר: ּכחרמין, ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻלקרקעֹות

.Áמזּבח קדׁשי -]הּמקּדיׁש להקריבה שעליו קרבן [בהמת ְְְִִֵֵַַַָ
הּבהמה ותער עליהן, חל ההקּדׁש הרי - הּבית ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבדק
למה ּתקרב והּבהמה הּבית, לבדק ּדמיה ויּפלּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָותּפדה,
לּמזּבח, הּבית ּבדק קדׁשי הּמקּדיׁש אבל ּבּתחּלה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּׁשהיתה
- לּכהנים החרימּה אֹו 'ׁשלמים', אֹו עֹולה' זֹו 'הרי ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹואמר:
קדׁשי על חל החרם ולא מזּבח הקּדׁש ואין ּכלּום, עׂשה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין הּבית; ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדק

.Ëּוׁשחטֹו יֹום', ׁשלׁשים לאחר הקּדׁש זה 'ׁשֹור ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹהאֹומר:
לּמזּבח, הקּדיׁשֹו ּבהנאה; מּתר זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּבתֹו

לּמזּבח הקּדׁש זה הקּדׁשהרי זה 'הרי אמר: אם אבל . ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
עד]מעכׁשו ימות לא ּבתֹו[אם ּוׁשחטֹו יֹום', ׁשלׁשים לאחר ְְְְְִֵַַַָָֹ

ּבתֹו הקּדיׁשֹו ואם ּבהנאה; אסּור זה הרי - יֹום ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹׁשלׁשים
מקּדׁש. אינֹו לּמזּבח, ְְְִִֵֵַַַָֹֻהּׁשלׁשים

.Èּגזּברין עּכּוב אּלא ּבּה אין הּבית, לבדק עֹולה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש
שוויה]ּבלבד להעריך נדרשים הגזברים הקרבתה .[שלפני ְִַ

עבר אם ,לפיכ ׁשּתּפדה. עד ּתּׁשחט ׁשּלא סֹופרים ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומּדברי
ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְֲֵֵָָָּוׁשחטּה

.‡Èּבין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין אדם ְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָמחרים

ּבדק חרמי ּבין ּכהנים ׁשהּואהּביתחרמי קדׁשים היּו ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
לבדק ּבין לּכהנים ּבין ּדמיהן את נֹותן ּבאחריּותן, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחּיב

ּׁשהן. למה ׁשּיּפדּו, אחר הּקדׁשים אֹותן ויקרבּו ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּבית;

.Èנדבה באחריותה]היּו חייב ּפֹודין[שלא ּכיצד והחרימן, ְְְִִֵֶַָָָָ
להעלֹותּה זֹו, ּבבהמה לּתן רֹוצה אדם 'ּכּמה אֹומרין: ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאֹותן?

ׁשעּור אֹותֹו הּנֹותן וכל ּבּה', חּיב ׁשאינֹו אחר]עֹולה ,[אפילו ְִֵֵֶַַָָָָ
ׁשהיתה. ּכמֹו נדבה זֹו ּבהמה ְְְְְִֵֶַָָָָָיקריב

.‚Èׁשהיה ּבין לּׁשמים, ּבהמה ּבכֹור את ׁשהחרים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיׂשראל
מחרם זה הרי - מּום ּבעל ׁשהיה ּבין צריּתמים ואין ; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

לידֹו. ׁשּבא אחר לּׁשמים, הּכהן החרימֹו אם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלֹומר,

.„Èלּתן רֹוצה אדם 'ּכּמה אֹומרין: אֹותֹו? ּפֹודין ְְִִִֵֵֶַַָָָוכיצד
הרׁשּות ותהיה לֹו ׁשּיהיה ּכדי זה, ּבידֹו[=האפשרות]ּבבכֹור ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָ

אֹותֹו הּנֹותן ּכל לרעֹו'. אֹו לקרֹובֹו ׁשּירצה, ּכהן לכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹלּתנֹו
הּדמים ויּפלּו ׁשּירצה; ּכהן לכל ויּתנּנּו הּבכֹור יּקח ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשעּור,

הּבית. ְִֶֶַַלבדק

.ÂË,נדבה ׁשלמי ּכמחרים זה הרי - הּמעׂשר את ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמחרים
ּבאחריּותֹו חּיב ׁשאינֹו .לפי ְְֲִֵֶַַָָ

.ÊËׁשקלֹו השקל]הּמקּדיׁש מחצית הרי[מטבע הּבית, לבדק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַ
אם אבל קדׁש; אינן הּבית, לבדק ּבּכּורים הקּדיׁש קדׁש. ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹזה

קדׁש. אּלּו הרי לידֹו, ׁשּבאּו אחר הּכהן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהקּדיׁשן

.ÊÈּבֹו ׁשּתפין והּכהנים הּוא וׁשפחתֹו, עבּדֹו חצי ;הּמחרים ְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָֹֻ
קדׁש ּכּלֹו עבּדֹו, חצי לּׁשמים החרים אֹו הקּדיׁש אם ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֻאבל
אֹו הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו הּמקּדיׁש וכל ׁשּבארנּו. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּכמֹו
קדׁש; ּגּופן הרי - עבדים ּבהן והיּו נכסיו ּכל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהּמקּדיׁש

ׁשּיּפדּו. עד ּבהם, להנֹות אסּור ְִִֵֶֶַָָָָָלפיכ

.ÁÈּולהֹוציא מאחרים, ּדמיהן לּקח רּׁשאין הּגזּברין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין
לחרּות בהקדש]אֹותן כזלזול יתפרש שלא מֹוכרין[כדי אּלא ; ְִֵֶַָָ

רצּו. אם לחרּות, אֹותן מֹוציאין ואחרים לאחרים, ֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָאֹותן

.ËÈקדׁש ּפרנסתֹו על הּיתר ּכל עבּדֹו, ידי וכיצדהּמקּדיׁש . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
והּוא ּופֹורע; ועֹוׂשה ואֹוכל, לֹווה זה? עבד מתּפרנס ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַהּוא
עׂשה ׁשאם - ויפרע ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּפחֹות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיעׂשה

הקּדׁש. קנה ראׁשֹון ראׁשֹון ְְִִִֵֶָָָּבפרּוטה,
.Îהּוא והרי ּדמיו, אּלא הקּדיׁש לא - עצמֹו את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

לא ׁשהרי ולאכל, לעׂשֹות לֹו ּומּתר עצמֹו; ּבדמי ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻחּיב
ּכעבד ּגּופֹו .נתקּדׁש ְִֵֶֶַָ

.‡Îׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש, אדם ּכגֹוןאין ּכיצד? . ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׂשדה אֹו העברּיים, וׁשפחתֹו ועבּדֹו ּובּתֹו, ּבנֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָׁשהחרים
ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין מחרמין, אינן אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻמקנתֹו

ׁשּלֹו. ּגּופֹו ֵֶֶׁשאין
.Îּברׁשּותֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם לֹואין היה ּכיצד? . ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

הּבעלים אין - אצלֹו ׁשהּוא זה ּבֹו וכפר אחר, ּביד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּפּקדֹון
ּברׁשּות הּוא הרי ּבֹו, ּכפר לא אם אבל להקּדיׁשֹו; ְְְְֲֲִִִִֵַַָָֹיכֹולין

ׁשהּוא. מקֹום ּבכל ְְֶָָָָּבעליו

.‚Îׁשּגזלּה קרקע אבל ּבמּטלטלין. אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה
יכֹול זה הרי - ּבדּינין להֹוציאּה יכֹול אם - ּבּה וכפר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחר,
עצמּה, ׁשהּקרקע הֹוציאּה: לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹלהקּדיׁשּה,

ּבעליה ּברׁשּות היא .הרי ְְֲִִֵֶָָ
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.„Îאין ׁשניהן - הּבעלים נתיאׁשּו ולא חברֹו, את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּגֹוזל
להקּדיׁש ׁשאינֹויכֹולין לפי וזה ׁשּלֹו, ׁשאינֹו לפי זה : ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹּברׁשּותֹו.
.‰Îּובא ּבהן, וכּיֹוצא ּביצים אֹו ּדלּועין מֹוכר ׁשהיה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי

ואחת אחת ּכל ּדמי היּו אם - לֹו והל אחת ונטל ְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָלֹוקח
להקּדיׁש יכֹול הּמֹוכר ואין ׁשּפסק; ּכמי זה הרי קצּובין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהן

ּברׁשּותֹו אינּה ׁשהרי זֹו, נמכרה]ּדלעת אין[שכבר ואם . ְְְֲִִֵֵֵֶַַָ
ּברׁשּותֹו ׁשעדין מקּדׁשת, זֹו הרי - והקּדיׁשּה קצּובין, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻהּדמים

לשלם]היא כמה הקונה שידע לקחּה[עד לא ׁשּלקחּה, ׁשּזה : ְְִֶֶֶָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגזלה. ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹּדר

.ÂÎלעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם 'מהאין ּכיצד? . ְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
מצֹודתי הדייגים]ּׁשּתעלה 'מה[רשת קדׁש', הּים ּׁשּתֹוציאמן ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכלּום. אמר לא - חרם' הּפרֹות מן זֹו ְִֵֵֶֶַַָָֹׂשדה
.ÊÎמּמ לכׁשאּקחּנה ל ׁשּמכרּתי זֹו 'ׂשדה לחברֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר

מקּדׁשת אינּה - מּמּנּו ּולקחּה ׁשּכׁשהקּדיׁשּהמקּדׁשת', לפי , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻ
לרׁשּותֹו. ּבאת ְִָֹלא

.ÁÎעֹוׂשה זֹו הרי - אׁשּתֹו ידי מעׂשה הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן
חּלין והּמֹותר -ואֹוכלת, לעֹוׂשיהן' ידי 'יקּדׁשּו לּה: אמר . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

הא קדׁש; ידיה מעׂשה ּכל הרי לֹו, מׁשעּבדין והן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻהֹואיל
ׁשעֹוׂשה ּפרֹות ׁשּכל קדׁש', זה 'אילן לאֹומר: ּדֹומה? זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹלמה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קדׁש. ְְֵֵֶֶַַָָֹֹלהּבא
.ËÎׁש זֹו 'ׂשדה לחברֹו: לכׁשאּקחּנההאֹומר ,ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבידֹו עּתה ׁשהרי ּכׁשּיּקחּנה, מקּדׁשת זֹו הרי - ּתתקּדׁש' ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻמּמ
קדׁש'להקּדיׁשּה ּתהי לכׁשאפּדּנה ,ל ׁשּמׁשּכנּתי זֹו 'ׂשדה . ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

היתה ואפּלּו לפּדֹותּה: ּבידֹו ׁשהרי ּתקּדׁש, אֹותּה ּכׁשּיפּדה -ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
הּזמן. אחר לפּדֹותּה ּבידֹו ׁשהרי קצּוב, לזמן ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻממׁשּכנת

.Ï,קדׁש זה הרי - והקּדיׁשֹו וחזר לחברֹו, ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּמׂשּכיר
מעל הּׂשֹוכר, ּבֹו ּדר ואם הּׂשכירּות; .ּופקעה ְְְִִֵַַַָָָָ

.‡Ïׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיראה
חּיב זה הרי - להקּדיׁשֹו' עלי 'הרי אמר אם לעֹולם, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבא

נדר מּׁשּום לעֹולם, ּכׁשּיבֹוא -להקּדיׁשֹו הקּדיׁש לא ואם ; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹ
ּדברֹו" יחל ו"לא לׁשּלמֹו" תאחר "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֹֹהרי

הּנדרים. ּכׁשאר יעׂשה", מּפיו, הּיצא "ּככל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּומּׁשּום

.Ïמצֹודתי ׁשּתעלה ּכל להקּדיׁש עלי 'הרי האֹומר: ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?
זֹו' ׂשדה ׁשּתֹוציא ּפרֹות לענּיים לּתן עלי 'הרי הּים', ,מן ֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
זֹו', ּבׁשנה ׁשאׂשּתּכר ּכל לּׁשבּויים לּתן אֹו להחרים עלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ'הרי
מה ּבהן לעׂשֹות חּיב זה הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכל
הּוא, נדרים ּבכלל - ּבֹו וכּיֹוצא וזה לידֹו. ּכׁשּיבֹואּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּׁשאמר,

הקּדׁשֹות. ּבכלל ְְִֵֶַֹלא

.‚Ïזה לדבר אׁשרראיה "וכל אבינּו: יעקב ּׁשאמר מה - ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ׁשם ּלי נדרּת "אׁשר ונאמר: ,"ל אעּׂשרּנּו עּׂשר לי, ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתּתן
נזיר', ׁשאהיה עד העֹולם מן אּפטר 'לא האֹומר והרי ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנדר".
- ּבנזיר נדר לא ׁשעדין ּפי על ואף ּבנזירּות, לנהג ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹחּיב
וכזה ּבֹו, ּכּיֹוצא וזה להּנזר. חּיב ּבנזיר, ׁשּיּדר ואמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהֹואיל

לדּון. ָָראּוי
.„Ïהקּדׁש אינֹו טעּות, ׁשחרהקּדׁש 'ׁשֹור האֹומר: ּכיצד? . ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

אינֹו - לבן ויצא הקּדׁש', הּוא הרי ראׁשֹון מּביתי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּיצא
הקּדׁש', הּוא הרי ראׁשֹון ּבידי ׁשּיעלה זהב 'ּדינר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהקּדׁש;
ּבידי ׁשּתעלה יין ׁשל 'חבית הקּדׁש; אינֹו - ּכסף ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָועלה
הּׁשמן מן יקר ׁשהּיין ּבין - ׁשמן ׁשל ועלת הקּדׁש', ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָראׁשֹונה
הקּדׁש. אינּה - הּיין מן יקר ׁשהּׁשמן ּבין מקֹום, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאֹותֹו
וכן הקּדׁש. הּׁשנּיה הרי - ּכזֹו' 'זֹו ואמר: אחרת, ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהתּפיס

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל



      

ה'תש"ע אייר י"ח ראשון יום

.„Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Â .Â .Á ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הס"ד ׁשּלאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשּנביאיו יתעּלה, ואּיּומיו הבטחֹותיו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָלנּסֹות
ּדר על עלינּו, ּבהם מאּימים אֹו לנּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמבטיחים
נבּואת אמּתת ׁשּידענּו אחר ספק ּבהם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנּטיל

הּמֹודיעם      ִַָ
אלהיכם אתֿה' תנּסּו "לא אמרֹו: והּוא .ְְְֱֵֶֶַָֹֹ

ּבּמּסה" נּסיתם ּכאׁשר  . ֲִִֶֶַַַָ

― הּׁשמינית להּדּמֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
"והלכּת אמרֹו: והּוא יכלּתנּו, ּכפי יתּבר ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָלֹו

ּבדרכיו"  :ואמר זה צּוּוי ּכפל ּוכבר , ְְְִִֶַַָָָָָ
ּבכלּֿדרכיו" "ללכת  ענין ּבפרּוׁש ּובא ְְְְִֵֶֶָָָָָָ

אף ― רחּום נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא "מה ְִֶַַַָָָָזה:
― חּנּון נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רחּום; היה ְֱִֵַַַַָָָָאּתה
צּדיק נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חּנּון; היה אּתה ְֱִִֵַַַַַָָָָאף
נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּדיק; היה אּתה אף ―ְֱִִֵַַַַָָָָ
ספרי לׁשֹון זהּו ― חסיד" היה אּתה אף ― ְְֱִִִֵֵֶַַָָָחסיד

אחרי" ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה צּוּוי ּכפל ּוכבר .ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
ּתלכּו" אלהיכם ה'  ּבא ּבפרּוׁשֹו וגם , ְְֱֵֵֵֵֶַָֹ

 הּטֹובים לּמעׂשים להתּדּמֹות ׁשענינֹו ,ְְְֲִִִִֶַַַַָ
מת ׁשּבהם הּנכּבדֹות ּדרולּמּדֹות על יתעּלה אר ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

רב עּלּוי הּכל על יתעּלה ― הּמׁשל  ְִִֶַַַַָָָֹ
      

     .

― הּׁשּׁשית להתערבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָ
ולׁשבת ּולהתמיד אּתם ּולהתחּבר החכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבין
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.„Îאין ׁשניהן - הּבעלים נתיאׁשּו ולא חברֹו, את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּגֹוזל
להקּדיׁש ׁשאינֹויכֹולין לפי וזה ׁשּלֹו, ׁשאינֹו לפי זה : ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹּברׁשּותֹו.
.‰Îּובא ּבהן, וכּיֹוצא ּביצים אֹו ּדלּועין מֹוכר ׁשהיה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי

ואחת אחת ּכל ּדמי היּו אם - לֹו והל אחת ונטל ְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָלֹוקח
להקּדיׁש יכֹול הּמֹוכר ואין ׁשּפסק; ּכמי זה הרי קצּובין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהן

ּברׁשּותֹו אינּה ׁשהרי זֹו, נמכרה]ּדלעת אין[שכבר ואם . ְְְֲִִֵֵֵֶַַָ
ּברׁשּותֹו ׁשעדין מקּדׁשת, זֹו הרי - והקּדיׁשּה קצּובין, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻהּדמים

לשלם]היא כמה הקונה שידע לקחּה[עד לא ׁשּלקחּה, ׁשּזה : ְְִֶֶֶָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגזלה. ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹּדר

.ÂÎלעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם 'מהאין ּכיצד? . ְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
מצֹודתי הדייגים]ּׁשּתעלה 'מה[רשת קדׁש', הּים ּׁשּתֹוציאמן ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכלּום. אמר לא - חרם' הּפרֹות מן זֹו ְִֵֵֶֶַַָָֹׂשדה
.ÊÎמּמ לכׁשאּקחּנה ל ׁשּמכרּתי זֹו 'ׂשדה לחברֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר

מקּדׁשת אינּה - מּמּנּו ּולקחּה ׁשּכׁשהקּדיׁשּהמקּדׁשת', לפי , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻ
לרׁשּותֹו. ּבאת ְִָֹלא

.ÁÎעֹוׂשה זֹו הרי - אׁשּתֹו ידי מעׂשה הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן
חּלין והּמֹותר -ואֹוכלת, לעֹוׂשיהן' ידי 'יקּדׁשּו לּה: אמר . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

הא קדׁש; ידיה מעׂשה ּכל הרי לֹו, מׁשעּבדין והן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻהֹואיל
ׁשעֹוׂשה ּפרֹות ׁשּכל קדׁש', זה 'אילן לאֹומר: ּדֹומה? זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹלמה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קדׁש. ְְֵֵֶֶַַָָֹֹלהּבא
.ËÎׁש זֹו 'ׂשדה לחברֹו: לכׁשאּקחּנההאֹומר ,ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבידֹו עּתה ׁשהרי ּכׁשּיּקחּנה, מקּדׁשת זֹו הרי - ּתתקּדׁש' ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻמּמ
קדׁש'להקּדיׁשּה ּתהי לכׁשאפּדּנה ,ל ׁשּמׁשּכנּתי זֹו 'ׂשדה . ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

היתה ואפּלּו לפּדֹותּה: ּבידֹו ׁשהרי ּתקּדׁש, אֹותּה ּכׁשּיפּדה -ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
הּזמן. אחר לפּדֹותּה ּבידֹו ׁשהרי קצּוב, לזמן ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻממׁשּכנת

.Ï,קדׁש זה הרי - והקּדיׁשֹו וחזר לחברֹו, ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּמׂשּכיר
מעל הּׂשֹוכר, ּבֹו ּדר ואם הּׂשכירּות; .ּופקעה ְְְִִֵַַַָָָָ

.‡Ïׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיראה
חּיב זה הרי - להקּדיׁשֹו' עלי 'הרי אמר אם לעֹולם, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבא

נדר מּׁשּום לעֹולם, ּכׁשּיבֹוא -להקּדיׁשֹו הקּדיׁש לא ואם ; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹ
ּדברֹו" יחל ו"לא לׁשּלמֹו" תאחר "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֹֹהרי

הּנדרים. ּכׁשאר יעׂשה", מּפיו, הּיצא "ּככל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּומּׁשּום

.Ïמצֹודתי ׁשּתעלה ּכל להקּדיׁש עלי 'הרי האֹומר: ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?
זֹו' ׂשדה ׁשּתֹוציא ּפרֹות לענּיים לּתן עלי 'הרי הּים', ,מן ֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
זֹו', ּבׁשנה ׁשאׂשּתּכר ּכל לּׁשבּויים לּתן אֹו להחרים עלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ'הרי
מה ּבהן לעׂשֹות חּיב זה הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכל
הּוא, נדרים ּבכלל - ּבֹו וכּיֹוצא וזה לידֹו. ּכׁשּיבֹואּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּׁשאמר,

הקּדׁשֹות. ּבכלל ְְִֵֶַֹלא

.‚Ïזה לדבר אׁשרראיה "וכל אבינּו: יעקב ּׁשאמר מה - ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ׁשם ּלי נדרּת "אׁשר ונאמר: ,"ל אעּׂשרּנּו עּׂשר לי, ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתּתן
נזיר', ׁשאהיה עד העֹולם מן אּפטר 'לא האֹומר והרי ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנדר".
- ּבנזיר נדר לא ׁשעדין ּפי על ואף ּבנזירּות, לנהג ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹחּיב
וכזה ּבֹו, ּכּיֹוצא וזה להּנזר. חּיב ּבנזיר, ׁשּיּדר ואמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהֹואיל

לדּון. ָָראּוי
.„Ïהקּדׁש אינֹו טעּות, ׁשחרהקּדׁש 'ׁשֹור האֹומר: ּכיצד? . ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

אינֹו - לבן ויצא הקּדׁש', הּוא הרי ראׁשֹון מּביתי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּיצא
הקּדׁש', הּוא הרי ראׁשֹון ּבידי ׁשּיעלה זהב 'ּדינר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהקּדׁש;
ּבידי ׁשּתעלה יין ׁשל 'חבית הקּדׁש; אינֹו - ּכסף ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָועלה
הּׁשמן מן יקר ׁשהּיין ּבין - ׁשמן ׁשל ועלת הקּדׁש', ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָראׁשֹונה
הקּדׁש. אינּה - הּיין מן יקר ׁשהּׁשמן ּבין מקֹום, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאֹותֹו
וכן הקּדׁש. הּׁשנּיה הרי - ּכזֹו' 'זֹו ואמר: אחרת, ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהתּפיס

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל



      

ה'תש"ע אייר י"ח ראשון יום

.„Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Â .Â .Á ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הס"ד ׁשּלאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשּנביאיו יתעּלה, ואּיּומיו הבטחֹותיו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָלנּסֹות
ּדר על עלינּו, ּבהם מאּימים אֹו לנּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמבטיחים
נבּואת אמּתת ׁשּידענּו אחר ספק ּבהם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנּטיל

הּמֹודיעם      ִַָ
אלהיכם אתֿה' תנּסּו "לא אמרֹו: והּוא .ְְְֱֵֶֶַָֹֹ

ּבּמּסה" נּסיתם ּכאׁשר  . ֲִִֶֶַַַָ

― הּׁשמינית להּדּמֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
"והלכּת אמרֹו: והּוא יכלּתנּו, ּכפי יתּבר ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָלֹו

ּבדרכיו"  :ואמר זה צּוּוי ּכפל ּוכבר , ְְְִִֶַַָָָָָ
ּבכלּֿדרכיו" "ללכת  ענין ּבפרּוׁש ּובא ְְְְִֵֶֶָָָָָָ

אף ― רחּום נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא "מה ְִֶַַַָָָָזה:
― חּנּון נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רחּום; היה ְֱִֵַַַַָָָָאּתה
צּדיק נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חּנּון; היה אּתה ְֱִִֵַַַַַָָָָאף
נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּדיק; היה אּתה אף ―ְֱִִֵַַַַָָָָ
ספרי לׁשֹון זהּו ― חסיד" היה אּתה אף ― ְְֱִִִֵֵֶַַָָָחסיד

אחרי" ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה צּוּוי ּכפל ּוכבר .ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
ּתלכּו" אלהיכם ה'  ּבא ּבפרּוׁשֹו וגם , ְְֱֵֵֵֵֶַָֹ

 הּטֹובים לּמעׂשים להתּדּמֹות ׁשענינֹו ,ְְְֲִִִִֶַַַַָ
מת ׁשּבהם הּנכּבדֹות ּדרולּמּדֹות על יתעּלה אר ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

רב עּלּוי הּכל על יתעּלה ― הּמׁשל  ְִִֶַַַַָָָֹ
      

     .

― הּׁשּׁשית להתערבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָ
ולׁשבת ּולהתמיד אּתם ּולהתחּבר החכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבין
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מּדרכי ּבכלּֿדר עּמהם ּולהׁשּתּתף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעּמהם
ּכדי ּוממּכר, ּומּקח ּומׁשּתה ּבמאכל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָההׁשּתּתפּות:
ּבּדעֹות ּולהאמין למעׂשיהם להּדּמֹות ּבכ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשּנּגיע
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּדבריהם, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָהאמּתּיֹות

"ּולדבקהֿבֹו"  הּצּוּוי ּגם נכּפל ּוכבר ְְְְִִַַַָָָ
תדּבק" "ּובֹו ואמר: הּזה,  :הּפרּוׁש ּובא . ְְִֵֶַַַָָָ

זהּו ותלמידיהם. ּבחכמים הּדּבק ― בֹו" ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ"ּולדבקה
הּספרי החֹובהלׁשֹון על ראיה הביאּו וכן . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָ

לתלמיד ּבּתֹו ּולהּׂשיא חכמים ּתלמידי ּבת ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָלּׂשא
עּמהם ּולהתעּסק חכמים ּתלמידי ּולהּנֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחכם

אמרּו תדּבק". "ּובֹו מּמהּֿׁשּנאמר : ְְֱִִֶֶַַָָ
ּכתיב: והא ּבּׁשכינה, להּדּבק לאדם לֹו אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ"וכי

הּוא" אכלה אׁש אלהי ה' "ּכי  אּלא ? ְֱִֵֶֶָָֹֹ
וכּו'. חכם" לתלמיד ּבּתֹו ְְְִִִֵַַָָָּכלֿהּמׂשיא

― הר"ו זהֿהּמצוה לאהֹוב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶַַַָָ
ׁשּתהיה אתֿעצמנּו, אֹוהבים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָאתֿזה

ואהבתי חמלתי   ּכאהבתי ְְְֲֲִִִֶַַָָָ
לֹו וכלֿמהּֿׁשּיׁש וגּופֹו ּבממֹונֹו לעצמי ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָוחמלתי
ארצה לעצמי, מהּֿׁשארצה וכל חפץ. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּומהּֿׁשהּוא
לידידי, אֹו לעצמי ארצה וכלֿמהּֿׁשּלא ּכמֹוהּו; ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹלֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכמֹוהּו. ּבׁשבילֹו ארצה ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹלא

"ּכמֹו לרע "ואהבּת . ְְְֲֵַָָָ

ה'תש"ע אייר י"ט שני יום

      
      

― הר"ז אתֿהּמצוה לאהב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹ
אתֿהּגר" "ואהבּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּגרים,

  זה ּבענין נכלל ׁשהּוא ואףֿעלּֿפי .ְְְְִִִֶֶַַָָ
לרע "ואהבּת ּבאמרֹו ּכלֿיׂשראל ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָּבמהּֿׁשּכֹולל

צדק ּגר הּוא הּזה ׁשהּגר לפי ,"ּכמֹו  ְִֵֵֶֶֶֶַַָ
 'ה לֹו הֹוסיף לּדת ׁשּנכנס מּפני אבל ―ְְֲִִִֵֶַַָָ

ּבאזהרה ׁשעׂשה ּכמֹו נֹוספת, מצוה לֹו ויחד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאהבה,
אֹונאתֹו אתֿעל איׁש תֹונּו "ולא ׁשאמר: , ְִֶֶַַָָָֹ

עמיתֹו"  ֿלא "וגר :אחרּֿכ ואמר . ְְֲִֵַַַָָֹ
תֹונה"  ּבגמרא ונתּבאר .  ְְְִִֵֶָָָ

איׁש תֹונּו "ולא מּׁשּום הּגר אֹונאת על ְִִִֵֶַַַַָָֹׁשחּיבים
ּגםּֿכן ּכ תֹונה". לא "וגר ּומּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶַָֹאתֿעמיתֹו"
"ּכמֹו לרע "ואהבּת מּׁשּום לאהבֹו ְְְְְְֲֳִִֵַַַָָָָנתחּיבנּו
ּבֹו ואין ּפׁשּוט וזה אתֿהּגר". "ואהבּתם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָּומּׁשּום

נסּתר ׁשּמנה מּמי אחד יֹודע ואיני , ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
הּמדרׁשֹות ּוברֹוב מּמּנּו. נעלם ׁשּזה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָֹאתֿהּמצות
יתעּלה, עצמֹו על ׁשּצּונּו ּכמֹו הּגר על צּונּו ׁשה' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבארּו

"אלהי ה' את "ואהבּת אמרֹו והּוא  , ְְְְֱֵֶַָָָֹ
אתֿהּגר". "ואהבּתם ְְֲֵֶֶַַַַָואמר

― הש"ב מּלׂשנֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אתֿאחי "לאֿתׂשנא אמרֹו: והּוא ְְְִִֶֶֶֶָָָֹזהֿאתֿזה,

"ּבלבב  ספרא ּולׁשֹון . לא" : ְְְִִֶָָֹ
לֹו ּגּלה אם אבל ּבּלב, ׁשהיא ׂשנאה אּלא ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָאמרּתי
עֹובר אינֹו ― ׂשֹונאֹו ׁשהּוא זה וידע הּׂשנאה, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָאת

על הּוא עֹובר אבל זה; לאו ולאֿעל 'לאֿתּקם ְֲִֵֶַַָָֹֹֹ
תּטר'" :אמרֹו והּוא עׂשה על ּגם ועֹובר . ְְְֲִֵֵַַָֹ

"ּכמֹו לרע ―"ואהבּת הּלב ׂשנאת אבל . ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָ
מןֿהּכל. חמּור ִַָָֹֹעון

― הר"ה למחֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
ּולהזהירֹו לעׂשֹותּה, ׁשרֹוצה ּבמי אֹו עברה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָּבעֹוׂשה
"אני אדם: יאמר ואל ּולהֹוכיחֹו. ּבדברים ּכ ְְְֲִִִִַַַָָָָֹעל
ה'", עם ענינֹו זה ― זּולתי יחטא ואם אחטא: ְְֱֱִִִִֶֶֶָָָָֹלא
לעבֹור ׁשּלא מצּוים אנּו אּלא הּתֹורה, נגד זה ―ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ
ׁשרֹוצה ּומי לעבֹור. מאּמתנּו לזּולתנּו נּניח ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻולא
ּולמנעֹו, להֹוכיחֹו ּכלֿאדם על חֹובה ― ְְְֲִַַָָָָָלעבֹור
המחּיבת עדּות עליו נתקּימה ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹואףֿעלּֿפי
ּתֹוכיח "הֹוכח יתעּלה: אמרֹו והּוא ענׁש. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹלקּים

"אתֿעמית  זֹו ּבמצוה נכלל ּגם . ְְְֲִִִֶֶַָָ
נּטֹור ואל לזה, זה הרענּו אם זה, על זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנתרעם
עליו להתרעם נצטּוינּו אּלא חטא, לֹו נׁשמֹור אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלֹו
ספרא ּולׁשֹון ּכלּום, ּבּלב יּׁשאר ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבדברים,

וחמּׁשה ארּבעה אפלּו הֹוכחּתֹו אם "מּנין :ְְֲֲִִִִִַַַַָָָ
ּתֹוכיח. הֹוכח לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ְְְֲִִֵַַַַַָּפעמים,

מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו אּתה אף יכֹול ְִִַַַָָָָ
       

   עליו ולאֿתּׂשא לֹומר: ְְִַַָָָֹּתלמּוד
חטא".      . ְֵ

ּכלֿאדם על חֹובה זֹו ׁשּמצוה חכמים, ּבארּו ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָּוכבר
להֹוכיח, חּיב הּוא הרי לּגדֹול מןֿהּקטן ְֲֲִִִֵַַַַָָָֹאפּלּו
יסּתּלק ואל ידיו ירּפּו אל וזלזל קּלל ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָֻֻואפּלּו
מעּתיקי ׁשּבארּו ּכמֹו יּכה, אׁשר עד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַֻמּלהֹוכיח

הּׁשמּועה   ואמרּו ְְְַָָ
,והלכֹות ּתנאים זֹו למצוה ויׁש הּכאה. עד :ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

ּבּתלמּו מפּזרים ּבמקֹומֹות ד.ונתּבאר ְְְְְִִִֵַַָָֻ
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― הש"ג לבּיׁשהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּפני מלּבין אֹותֹו: ׁשּקֹוראים הּוא זה ועון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹזהֿאתֿזה,
אמרֹו: הּוא ּבזה ׁשּבאה והאזהרה ּברּבים, ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָחברֹו
חטא" עליו ולאֿתּׂשא אתֿעמית ּתֹוכיח ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ"הֹוכח

 ּובספרא .הֹוכחּתֹו אם "מּנין אמרּו: ְְְְִִִִַַָָ
ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, וחמׁש ארּבע ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָאפּלּו
הּכתּוב ּפׁשט אבל חטא'". עליו 'ולאֿתּׂשא ְְְֲִֵַַַָָָָָֹלֹומר:
וׁשּלא ,ּבלּב עון לֹו ּתחׁשֹוב ׁשּלא מזהיר, הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹֹהרי

ְְִֵּתזּכרהּו.

ה'תש"ע אייר כ' שלישי יום

.‰˘ .˘ .‡˘ .Â ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
ÈÈ‡ŒÈ˘ÈÓÁŒÈ˘ÈÏ˘ÌÂÈ

― הרנ"ו מּלהכּבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא והאלמנֹות, היתֹומים ְְְְְִַַַָָָעל

תעּנּון" לא ויתֹום "ּכלֿאלמנה יתעּלה:  ְְְְִֶַַַָָָָֹ
ּבדּבּור לא עליהם יכּביד ׁשּלא ּכֹולל זה לאו .ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹ

רּכים ּדברים עּמהם ידּבר אּלא ּבמעׂשה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹולא
ּביֹותר, הּטֹובה ּבדר עּמהם ויתעּסק ּביֹותר, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָונֹוחים
להפליג ויתּכּון ּביֹותר טֹוב ּביחס אליהם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַויתיחס

מּכלֿאּלּו ּבאחד נזהר ׁשּלא ּומי ְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹּבכלֿזה.
ענׁש יתעּלה ּבאר ּוכבר זה. לאו על עבר הרי ―ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אּפי "וחרה יתעּלה: אמרֹו והּוא זה לאו על ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהעֹובר

וגֹו'" אתכם והרגּתי . ְְְְִֶֶַָ

― הש"א עלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶַַַַַָָָָֻ
רכיל לאֿתל" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹהרכילּות,

"ּבעּמי  אמרּו .   : ְְֶַָ
לא אחר: ּדבר לזה. וקׁשה לזה ּדברים ר ּתהא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹלא

ו ּדברים מטעין ּכרֹוכל זהּתהא לאו ּובכלל .הֹול ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
רע ׁשם הֹוצאת על האזהרה . ְֵַַַָָָָָ

― הד"ש זההּמצוה מּלנקֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
מעׂשה, איזה מּקדם הּוא ׁשעׂשה ּכגֹון והּוא: ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹמּזה,
אֹו הרע, ּכפעלֹו ׁשּנגמלהּו עד מּלבּקׁשֹו נחּדל לא ְְְְְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָֹואז
ואמר: מּכ ה' הזהיר אֹותנּו. ׁשּצער ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָנצערּנּו

"לאֿתּקם" ספרא ּולׁשֹון . היכן "עד : ְְִִֵַָָֹֹ
ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו: אמר נקימה? ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכחּה
לֹו: אמר ,קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר למחר ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻהׁשאילֹו.
לכ ― מּגל הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר מׁשאיל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹאיני
ּבכלֿ הּקׁש הּזה הּמׁשל ועל לאֿתּקם". ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר:

ְִִָָהענינים.

― הש"ה מּלנטֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החטא את ׁשּנׁשמֹור והּוא: ננקֹום, ׁשּלא ּפי על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַֹואף
יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ונזּכרּנּו החֹוטא לנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָׁשחטא

ספרא ּולׁשֹון ולאֿתּטר". "לאֿתּקם עד" : ְְְִִִַָֹֹֹֹ
,מּגל הׁשאילני לֹו אמר נטירה? ׁשל ּכחּה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהיכן
,קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֻולא

היל לֹו: אמר ׁשּלא ּכמֹות איני , ְְִֵֵֶַָָֹ
'לאֿתּטר'". נאמר: לכ ― מּגל ְְְְֱִִִֶֶַַַַָֹֹהׁשאלּתני

ה'תש"ע אייר כ"א רביעי יום

.‡È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"א ללּמדהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

   ּוללמדּה הּתֹורה חכמת (ְְְַַָָָָ
והּוא ּתֹורה, ּתלמּוד הּנקרא: וזהּו ―ְְְְִֶַַָָ

"לבני "וׁשּננּתם אמרֹו  ספרי ּולׁשֹון . ְְְְְְִִֵֶַָָָ
  אּלּו ― לבני "'וׁשּננּתם :ְְְִֵֶַָָ

ׁשהּתלמידים ּבכלֿמקֹום מֹוצא אּתה וכן .ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתלמידי
בניֿהּנביאים'" 'וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָקרּוים

  וׁשם .― "וׁשּננּתם אמרּו: ְְְְִַָָָ
מחּדדים ּכׁשאדםׁשּיהיּו ,ּפי ּבתֹו ְְְְִִִֶֶָָָֻ

אֹומר ּתהא אּלא לֹו, מגמּגם ּתהא לא ּדבר, ְְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשֹואל
ּפעמים: ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ּוכבר מּיד". ְְְִִִִֶַַָָָָלֹו

ועׂשיתם "ּולמדּתם      ְְֲִֶֶַַ
ילמדּו" ּולמען  להדּגיׁש הרּבּו ּוכבר . ְְְְְְְִִִַַַָ

ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבהרּבה עליה ּולזרז זֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָמצוה
"ולּמדּתם נאמר ׁשהרי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואין
ולא ― "ּבניכם אמרּו: אתּֿבניכם", ְְְְֵֵֶֶֶָָֹֹאתם

קּדּוׁשין ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו .ּבנֹותיכם", ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ה'תש"ע אייר כ"ב חמישי יום

. ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הר"ט אתֿהּמצוה לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ולעמד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹהחכמים
זקן" ּפני והדרּת ּתקּום ׂשיבה "מּפני יתעּלה: ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
        ּולׁשֹון .ְ

הּדּור" ּבּה ׁשּיׁש קימה ― והדרּת "ּתקּום ְְְִִִֵֶַָָָָָָספרא:
        

 'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
חֹובהמּקּדּוׁשין זֹו ׁשּמצוה ׁשאףֿעלּֿפי ודע . ְְִִִִִֶֶַַַָָ

אתֿ לכּבד ּכלֹומר: ― ּכללי ּבאפן ּכלֿאדם ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹעל
ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, הּׁשוה לחכם ואפּלּו ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָהחכמים
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― הש"ג לבּיׁשהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּפני מלּבין אֹותֹו: ׁשּקֹוראים הּוא זה ועון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹזהֿאתֿזה,
אמרֹו: הּוא ּבזה ׁשּבאה והאזהרה ּברּבים, ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָחברֹו
חטא" עליו ולאֿתּׂשא אתֿעמית ּתֹוכיח ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ"הֹוכח

 ּובספרא .הֹוכחּתֹו אם "מּנין אמרּו: ְְְְִִִִַַָָ
ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, וחמׁש ארּבע ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָאפּלּו
הּכתּוב ּפׁשט אבל חטא'". עליו 'ולאֿתּׂשא ְְְֲִֵַַַָָָָָֹלֹומר:
וׁשּלא ,ּבלּב עון לֹו ּתחׁשֹוב ׁשּלא מזהיר, הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹֹהרי

ְְִֵּתזּכרהּו.

ה'תש"ע אייר כ' שלישי יום

.‰˘ .˘ .‡˘ .Â ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
ÈÈ‡ŒÈ˘ÈÓÁŒÈ˘ÈÏ˘ÌÂÈ

― הרנ"ו מּלהכּבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא והאלמנֹות, היתֹומים ְְְְְִַַַָָָעל

תעּנּון" לא ויתֹום "ּכלֿאלמנה יתעּלה:  ְְְְִֶַַַָָָָֹ
ּבדּבּור לא עליהם יכּביד ׁשּלא ּכֹולל זה לאו .ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹ

רּכים ּדברים עּמהם ידּבר אּלא ּבמעׂשה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹולא
ּביֹותר, הּטֹובה ּבדר עּמהם ויתעּסק ּביֹותר, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָונֹוחים
להפליג ויתּכּון ּביֹותר טֹוב ּביחס אליהם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַויתיחס

מּכלֿאּלּו ּבאחד נזהר ׁשּלא ּומי ְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹּבכלֿזה.
ענׁש יתעּלה ּבאר ּוכבר זה. לאו על עבר הרי ―ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אּפי "וחרה יתעּלה: אמרֹו והּוא זה לאו על ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהעֹובר

וגֹו'" אתכם והרגּתי . ְְְְִֶֶַָ

― הש"א עלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶַַַַַָָָָֻ
רכיל לאֿתל" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹהרכילּות,

"ּבעּמי  אמרּו .   : ְְֶַָ
לא אחר: ּדבר לזה. וקׁשה לזה ּדברים ר ּתהא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹלא

ו ּדברים מטעין ּכרֹוכל זהּתהא לאו ּובכלל .הֹול ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
רע ׁשם הֹוצאת על האזהרה . ְֵַַַָָָָָ

― הד"ש זההּמצוה מּלנקֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
מעׂשה, איזה מּקדם הּוא ׁשעׂשה ּכגֹון והּוא: ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹמּזה,
אֹו הרע, ּכפעלֹו ׁשּנגמלהּו עד מּלבּקׁשֹו נחּדל לא ְְְְְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָֹואז
ואמר: מּכ ה' הזהיר אֹותנּו. ׁשּצער ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָנצערּנּו

"לאֿתּקם" ספרא ּולׁשֹון . היכן "עד : ְְִִֵַָָֹֹ
ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו: אמר נקימה? ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכחּה
לֹו: אמר ,קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר למחר ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻהׁשאילֹו.
לכ ― מּגל הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר מׁשאיל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹאיני
ּבכלֿ הּקׁש הּזה הּמׁשל ועל לאֿתּקם". ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר:

ְִִָָהענינים.

― הש"ה מּלנטֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החטא את ׁשּנׁשמֹור והּוא: ננקֹום, ׁשּלא ּפי על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַֹואף
יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ונזּכרּנּו החֹוטא לנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָׁשחטא

ספרא ּולׁשֹון ולאֿתּטר". "לאֿתּקם עד" : ְְְִִִַָֹֹֹֹ
,מּגל הׁשאילני לֹו אמר נטירה? ׁשל ּכחּה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהיכן
,קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֻולא

היל לֹו: אמר ׁשּלא ּכמֹות איני , ְְִֵֵֶַָָֹ
'לאֿתּטר'". נאמר: לכ ― מּגל ְְְְֱִִִֶֶַַַַָֹֹהׁשאלּתני

ה'תש"ע אייר כ"א רביעי יום

.‡È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"א ללּמדהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

   ּוללמדּה הּתֹורה חכמת (ְְְַַָָָָ
והּוא ּתֹורה, ּתלמּוד הּנקרא: וזהּו ―ְְְְִֶַַָָ

"לבני "וׁשּננּתם אמרֹו  ספרי ּולׁשֹון . ְְְְְְִִֵֶַָָָ
  אּלּו ― לבני "'וׁשּננּתם :ְְְִֵֶַָָ

ׁשהּתלמידים ּבכלֿמקֹום מֹוצא אּתה וכן .ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתלמידי
בניֿהּנביאים'" 'וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָקרּוים

  וׁשם .― "וׁשּננּתם אמרּו: ְְְְִַָָָ
מחּדדים ּכׁשאדםׁשּיהיּו ,ּפי ּבתֹו ְְְְִִִֶֶָָָֻ

אֹומר ּתהא אּלא לֹו, מגמּגם ּתהא לא ּדבר, ְְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשֹואל
ּפעמים: ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ּוכבר מּיד". ְְְִִִִֶַַָָָָלֹו

ועׂשיתם "ּולמדּתם      ְְֲִֶֶַַ
ילמדּו" ּולמען  להדּגיׁש הרּבּו ּוכבר . ְְְְְְְִִִַַַָ

ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבהרּבה עליה ּולזרז זֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָמצוה
"ולּמדּתם נאמר ׁשהרי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואין
ולא ― "ּבניכם אמרּו: אתּֿבניכם", ְְְְֵֵֶֶֶָָֹֹאתם

קּדּוׁשין ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו .ּבנֹותיכם", ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ה'תש"ע אייר כ"ב חמישי יום

. ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הר"ט אתֿהּמצוה לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ולעמד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹהחכמים
זקן" ּפני והדרּת ּתקּום ׂשיבה "מּפני יתעּלה: ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
        ּולׁשֹון .ְ

הּדּור" ּבּה ׁשּיׁש קימה ― והדרּת "ּתקּום ְְְִִִֵֶַָָָָָָספרא:
        

 'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
חֹובהמּקּדּוׁשין זֹו ׁשּמצוה ׁשאףֿעלּֿפי ודע . ְְִִִִִֶֶַַַָָ

אתֿ לכּבד ּכלֹומר: ― ּכללי ּבאפן ּכלֿאדם ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹעל
ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, הּׁשוה לחכם ואפּלּו ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָהחכמים
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ּבאמרם  ׁשּבבבל חכמים "ּתלמידי : ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָ
ותֹוספת יחּוד עֹוד ּבּה יׁש ― זה" מּפני זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָעֹומדין
ּבֹו יׁש לרּבֹו הּתלמיד ׁשּכבֹוד והּוא: הּתלמיד, ְְְְְִִֵֶַַַַַַעל

לכלֿחכם,ּתֹוספת חֹובה ׁשהּוא הּכבֹוד על ּגדֹולה ְְֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשחֹובתֹו ּבארּו ׁשּכבר לפי ּבמֹורא, חּיב הּכבֹוד ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָועם
חּיבֹו אׁשר אביו, ּכלּפי מחֹובתֹו ּגדֹולה רּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּכלּפי

אמרּו ּובפרּוׁש ּובמֹוראֹו. ּבכבֹודֹו הּכתּוב ְְְְִֵַָָָ
 קֹודם רּבֹו ― ורּבֹו אביו :   ְִֵַַָ

         .
ּבארּו וכבר על לחלֹוק לּתלמיד ׁשאסּור ְְֲֲִֵֶַַַַָָ

ויּפרד ּדינֹו ּפסק נגד ׁשּיצא ּבמחלקת: ּכּונתי ― ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹרּבֹו
לֹו ואסּור ׁשּירׁשהּו. ּבלי יֹורה אֹו וילּמד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבסברתֹו
חֹובה, לכף אֹותֹו לדּון ולא עליו ּולהתרעם עּמֹו ְְְְִִִֵַַָָָָָֹלריב
איזה אֹו מּפעּלֹותיו ּפעּלה איזֹו ׁשּיסּביר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֻֻּכלֹומר:

ההסּברֹות מּסּוגי ּבסּוג ּדּבּור   ְְִִֵַַָ
ּובפרק .לכ נתּכּון ׁשּלא ׁשאפׁשר לפי ―ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ

חלק רּבֹו על "ּכלֿהחֹולק אמרּו: ְֵֵֶַַַָָ
עלֿה'' 'ּבהּצתם ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכחֹולק ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָֹ

  רּבֹו עם מריבה ּכלֿהעֹוׂשה ,ְִִֶַָָָ
מריבה מי 'הּמה ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכעֹוׂשה

וגֹו' אתֿה'' בניֿיׂשראל אׁשרֿרבּו    ְְְֲִֵֵֶֶָָ
        ֿוכל ,ְָ

ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכמתרעם רּבֹו על ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמתרעם
תלּנתיכם 'לאֿעלינּו     ְֵֵֶָֹֹֻ

 ''עלֿה ּכי  וכלֿהמהרהר . ְְְִֵַַַָ
'וידּבר ׁשּנאמר: הּׁשכינה, אחר ּכמהרהר רּבֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָאחר

ּובמׁשה'" ּבאלהים העם  וכלֿזה . ְְִֵֶֶָָָֹֹ
ותרעמתם יׂשראל וריב קרח ׁשּמחלקת לפי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּברּור,
ועליו מׁשה עם אּלא היתה לא הרעה ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹּומחׁשבּתם
ּכלּֿדבר הּכתּוב ועׂשה ּכלֿיׂשראל, ׁשל רּבן ְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשהּוא

ה'. ּכלּפי מהם  אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֵֵֵֶַָ
    ."ׁשמים ּכמֹורא רּב "מֹורא :ְִַָָָָָ

וכלֿזה     מּמה נלמד ְְִִֶַַָ
וההֹורים, אתֿהחכמים לכּבד צּוה ׁשהּכתּוב ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּמצאנּו

ׁשהיא לא הּתלמּוד, ּבלׁשֹונֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָֹ
.זאת והבן עצמּה. ּבפני ְְְְִִֵֵַָָָֹמצוה

ה'תש"ע אייר כ"ג שישי יום

.Â .„ .‚ . .‰ .Â . .Ó . ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Î .‚Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― העׂשירית ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻ

ּבעניניה, ּולהתעּסק זרה עבֹודה אל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָמּלפנֹות
וההבלים ההזיֹות אֹותן וללמֹוד לעּין ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָּכלֹומר:

ּפלֹונית ׁשרּוחנית מיּסדיה, ׁשאֹומרים  ְְְְִִִֶֶֶַָָ
עֹוׂשה והיא ,וכ ּכ ּבאפן אֹותּה ְְִִִֶָָָָָֹמֹורידים

ועֹומדים לֹו מקּטרים הּפלֹוני והּכֹוכב ;וכ ְְְְְְִִִַַַָָָָּכ
וכּיֹוצא ּפלֹוני, מעׂשה עֹוׂשה והּוא ,וכ ּכ ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָלפניו
והעּיּון אּלּו ּבדברים ׁשהּמחׁשבה אּלּו. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבדברים
אתֿהּפתי ׁשמעֹורר מּמה הּוא הּדמיֹונֹות ְְְִִִֵֶֶֶַַַָּבאֹותם
ענין על הזהרנּו ׁשּבֹו והּפסּוק ּולעבדם. ּבהם ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻלדרׁש

אלֿהאלילם" "אלּֿתפנּו אמרֹו: הּוא זה  ְְֱִִִֶֶַָָ
ספרא ּולׁשֹון .  ּפֹונה "אם : ְְִִֶָ

וׁשם אלהּות". אֹותן עֹוׂשה אּתה אחריהן ְֱֲֵֶֶַַַָָָָָאּתה
לראֹותן", אלּֿתפנה אֹומר: יהּודה "רּבי ְְְְִִִֵֶַַָָָאמרּו:
החיצֹונית הּפסל ּבצּורת להסּתּכל אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַּכלֹומר:
חלק יעסיק ׁשּלא ּכדי אסּור, ּבעׂשּיתֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּולהתּבֹונן
אדם "ׁשֹואל ּובפרק מהם. ּבמּׁשהּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָמןֿהּזמן

מחברֹו" המהּל "ּכתב :ּתחת ְְֲֵֵֵַַַַָ
הּצּורה הּדיֹוקנאֹות ותחת  ְְְַַַַָָ

ּודיֹוקני ּבּׁשּבת; לקרֹותֹו אסּור  ְְְִֵַַָָ
מּׁשּום ּבּה, להסּתּכל אסּור ּבחל אף ְְְְִִֵַַַָָָֹעצמּה

ּתלמּודא? מאי אלֿהאלילים'. 'אלּֿתפנּו ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
   אלּֿתפנּו' יֹוחנן: רּבי אל'אמר ְִִֶַַַָָָ

מּדעּתכם" ―   נכּפל ּוכבר ְְְְִִֶַַָ
על הּמחׁשבה ּבאּסּור ּכלֹומר עצמֹו, זה ּבענין ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָהּלאו
ּפןֿיפּתה לכם "הּׁשמרּו אמרֹו: והּוא זרה ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָָעבֹודה

ועבדּתם" וסרּתם לבבכם  :ּכלֹומר , ְְְְְְֲֶֶֶַַַַַ
מן לסּור ל יגרם זה ּבּה, לחׁשב לּב ּתֹועה ְְְְִִִִֶֶַָָֹֹאם
ּבענין עֹוד ואמר ּבעבֹודתּה. ּולהתעּסק היׁשרה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּדר
אתֿ וראית הּׁשמימה עיני "ּופןּֿתּׂשא עצמֹו: ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה

וגֹו'" ואתֿהּירח הּׁשמׁש  הזהיר לא ּכי , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹ
אּלא ּבעיניו, לראֹותם אתֿראׁשֹו אדם ירים ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלבל
להם ּבמהּֿׁשּמיחסים הּלב ּבעין מּלהסּתּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהזהיר
לאמר לאלהיהם "ּופןּֿתדרׁש אמרֹו: וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹעֹובדיהם.
ואעׂשהּֿכן אלהיהם את האּלה הּגֹוים יעבדּו ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאיכה

ּגםֿאני"  איכּות על מּלׁשאֹול שהזהיר ― ְְִִִִִֵֶַַָ
ׁשּכלֿזה לפי יעבדּנּה, ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹעבֹודתּה
― זה ענין על ׁשהעֹובר ודע אחריה. לטעֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּגֹורם
מערּובין א' ּפרק ּבסֹוף זה נתּבאר ּוכבר מלקּות. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחּיב

ּדבר ּתחּומין ערּובי על "לֹוקין ּכׁשאמרּו: ,ְְְְִִֵֵֶַַָ
איׁש "אלֿיצא מאמרֹו: ראיה והביאּו ְְְִִֵֵֵֵַָָָָּתֹורה"
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מּמקֹומֹו"  היא ואמרּו: והקׁשּו ; ְְְְְִִֵַָ
ּבלׁשֹון ּבא ולא "אל" ּבלׁשֹון ׁשּבא לאו על ְְְְִִִֶֶַַָָָֹילקה
ּׁשּבא ּכלֿמה אם ואמרּו: קׁשיא ּבדר והׁשיבּו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻלא?
ּתפנּו "אל מעּתה אּלא עליו, לֹוקין אין 'אל' ְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבלׁשֹון

נּמי הכי אלֿהאלילם" !?לאקי ּדלא ְֱִִִֵֵֶַָָָֹ
עליו. לֹוקין זה ׁשענין מּכאן מׁשמע הרי
יוםשישיכ"גאייר

ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

― המ"ז מּלהיֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
המנּגדֹות ּדעֹות ׁשּנאמין עד ּבמחׁשבֹותינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָחפׁשּיים
אתֿמחׁשבּתנּו נגּביל אּלא הּתֹורה, ׁשהביאה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלּדעֹות
מצות והן ― אצלֹו ׁשּתעמֹוד סיג לּה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹונעׂשה
"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ואזהרֹותיה. ְְְְְְִֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה

עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו  ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָ
― לבבכם" אחרי תתּורּו "ולא ספרי: ּולׁשֹון .ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ

מּמות" מר אני "ּומֹוצא ׁשּנאמר: ּכענין מינּות ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָזֹו
וגֹו'  ,זנּות זֹו ― עיניכם" "ואחרי ; ְְְֲֵֵֵֶַ

וגֹו' אלֿאביו" ׁשמׁשֹון "וּיאמר ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶֶֶַַָֹ
 הּתענּוגֹות רדיפת ― זנּות זֹו ּבאמרם הּכּונה .ְְְְֲִַַַַַָָָָ

ּתמיד. ּבהן הּמחׁשבה והעסקת הּגּופנּיֹות ְְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹוהּתאות

― ׁשּׁשים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְִִִִַַַַָָָָָ
מּלּקֹוב ―ׁשהזהרנּו הּגדֹול אתֿהּׁשם ְְִִֵֶֶַַַָֻ

לעילא לעילא הּכֹופרים ּׁשאֹומרים מה על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָיתעּלה
אֹותֹו ׁשמכּנים הענין וזהּו ―  ְְְִִֶֶַָָ

מפרׁש הּוא זה לאו על העֹובר וענׁש הּׁשם". ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ"ּברּכת
יתעּלה: אמרֹו הּוא נסקל, ׁשהּוא הּתֹורה ְְְְִִִֶֶַַָָָּבלׁשֹון
ּכלֿהעדה" ירּגמּוֿבֹו רגֹום יּומת מֹות ׁשםֿה' ְְְִֵֵֵָָָָָֹ"ונקב

  ּבּכתּוב ּבאה לא האזהרה, אבל .ְֲַַָָָָָָָֹ
ּבאה אּלא לבּדֹו, זה חטא על מיחדת ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻאזהרה
אמרֹו: והּוא וזּולתֹו, זה ענין הּכֹוללת ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָאזהרה

תקּלל" לא "אלהים  הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱִִֵַַָֹֹ
  ונקב' אֹומר: ׁשהּוא "לפי :ְְִֵֵֶֹ

ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת' מֹות ְְְֵֶַַַָָָָָֹֹׁשםֿה'
ּובספרא תקּלל'". לא 'אלהים לֹומר: ּתלמּוד ―ְְְְֱִִֵַַַָֹֹ

  המיחד הּׁשם "על :  ְֵַַַָֻ
    

     ועל ּבמיתה; ―ְְִַָ
הּכּנּויין ׁשאר      ְִִַָ

   ּבאזהרה ― ְְַָָ
ּבּמכלּתא ועֹוד .(   : ְְְִַָ

ּברּכת על לאֿתעׂשה לּתן תקּלל" לא ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ"אלהים

ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָהּׁשם".
ודע מּסנהדרין.     ְְְִִֶַַ

      זה ֶֶׁשּסּוג
אינֹו ― ענינים ׁשלׁשה ׁשנים הּכֹולל ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹמןֿהאזהרֹות

ׁשּבכללּות לאו מּסּוג     ְִִֶָָ
       
ּבכלֿ אתֿהענׁש הּכתּוב ׁשּבאר לפי (― ְְִֵֵֶֶֶַָָָֹהתשיעי
וענין ׁשּכלֿענין ּבהכרח, והֹודיענּו מהם וענין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָענין
ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות וׁשהּוא עליו ְְְְֲִִֶֶַַָָָֹֻמזהרים

זה למאמר ׁשעׁשינּו ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ
    ׁשהּכלל וכיון .(ְְֵֶַָָ

אנּו חֹוקרים ― הזהיר אּלאֿאםּֿכן ענׁש לא ְְִִִִֵֶַָָָֹהּוא:
ּבאחת נלמדת ׁשהיא ויׁש ּבהכרח. האזהרה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
ׁשּבארנּו ּכמֹו אחר, ענין ּבכלל ׁשהיא ויׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּמּדֹות,
לא אם אּלא ׁשּבכללּות לאו יהא ולא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבהקּדמֹות.
הענינים מאֹותם ׁשענין ּכלל, ידיעה לנּו ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָקדמה

עליו מזהרים     , ְִָָָֻ
ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו הּלאו, אֹותֹו מחמת ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָאּלא
הּדבר ׁשאֹותֹו ידיעה קדמה אם אבל ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָהּתׁשיעי;
וכ ּכ ׁשהעֹוׂשה ּבאמרֹו והּוא ― עליו ְְְְִֶֶָָָָָָָָֻמזהרים

לחׁש אין ― ּכ ּבֹו האזהרהיעׂשה אם ְִֵֵֶַָָָָָָֹ
זאת, ודע ּבכלל. אֹו ּבפרט הּדין, מן אֹו ּבפרּוׁש ְְְְִִִִִֵַַָָֹהיא

רּבֹות. מצות עֹוד זה מענין ל ְְְְִִֵֶַָָֹויבֹואּו

― הּׁשּׁשית מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּנזּכרֹות העבֹודֹות ארּבע ּבזּולת אפּלּו זרה ְְְֲֲֲִִַַַַָָָָָעבֹודה

   זה ׁשּיהא ּבתנאי א ―ְְִֵֶֶַַ
הּנעבד אֹותֹו ּׁשּדר ּבמה ׁשּיעבדּנה ּכלֹומר: ְְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכדרּכּה,

ׁשּיפעֹור ּכגֹון יזרֹוקלהעבד, אֹו לּפעֹור עצמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָ
לּמרקּוליס אבן אמר והּוא יתעּלה. ֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַָ

תעבדם" "ולא :ּכ על ּבאזהרה  ּולׁשֹון . ְְְְֵַַָָָָָָֹ
תעבדם"הּמכלּתא ולא להם תׁשּתחוה "לא : ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

ההׁשּתחויה ועל עצמּה ּבפני העבֹודה על לחּיב ―ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ
ּפֹוער אֹו לּפעֹור אבן ׁשּזֹורק מי לפיכ עצמּה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבפני
עבֹודתֹו, זֹו ׁשאין לפי חּיב אינֹו ― לּמרקּוליס ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָעצמֹו

"איכה יתעּלה: אמר ׁשהרי  יעבדּו ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן אתֿאלהיהם האּלה ְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּגֹוים

  חּיב ― ּבמזיד זה לאו על העֹובר .ְִֵֵֶַַָָָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קרּבן. ּובׁשֹוגג וכרת, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָסקילה

וׁשם מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו אמרּו:מצוה ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָ
לכדרּכּה, אחת לּמה? זרה ּבעבֹודה ּכרתֹות ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֹ"ׁשלׁש
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פי           
      

מּמקֹומֹו"  היא ואמרּו: והקׁשּו ; ְְְְְִִֵַָ
ּבלׁשֹון ּבא ולא "אל" ּבלׁשֹון ׁשּבא לאו על ְְְְִִִֶֶַַָָָֹילקה
ּׁשּבא ּכלֿמה אם ואמרּו: קׁשיא ּבדר והׁשיבּו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻלא?
ּתפנּו "אל מעּתה אּלא עליו, לֹוקין אין 'אל' ְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבלׁשֹון

נּמי הכי אלֿהאלילם" !?לאקי ּדלא ְֱִִִֵֵֶַָָָֹ
עליו. לֹוקין זה ׁשענין מּכאן מׁשמע הרי
יוםשישיכ"גאייר

ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

― המ"ז מּלהיֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
המנּגדֹות ּדעֹות ׁשּנאמין עד ּבמחׁשבֹותינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָחפׁשּיים
אתֿמחׁשבּתנּו נגּביל אּלא הּתֹורה, ׁשהביאה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלּדעֹות
מצות והן ― אצלֹו ׁשּתעמֹוד סיג לּה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹונעׂשה
"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ואזהרֹותיה. ְְְְְְִֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה

עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו  ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָ
― לבבכם" אחרי תתּורּו "ולא ספרי: ּולׁשֹון .ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ

מּמות" מר אני "ּומֹוצא ׁשּנאמר: ּכענין מינּות ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָזֹו
וגֹו'  ,זנּות זֹו ― עיניכם" "ואחרי ; ְְְֲֵֵֵֶַ

וגֹו' אלֿאביו" ׁשמׁשֹון "וּיאמר ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶֶֶַַָֹ
 הּתענּוגֹות רדיפת ― זנּות זֹו ּבאמרם הּכּונה .ְְְְֲִַַַַַָָָָ

ּתמיד. ּבהן הּמחׁשבה והעסקת הּגּופנּיֹות ְְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹוהּתאות

― ׁשּׁשים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְִִִִַַַַָָָָָ
מּלּקֹוב ―ׁשהזהרנּו הּגדֹול אתֿהּׁשם ְְִִֵֶֶַַַָֻ

לעילא לעילא הּכֹופרים ּׁשאֹומרים מה על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָיתעּלה
אֹותֹו ׁשמכּנים הענין וזהּו ―  ְְְִִֶֶַָָ

מפרׁש הּוא זה לאו על העֹובר וענׁש הּׁשם". ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ"ּברּכת
יתעּלה: אמרֹו הּוא נסקל, ׁשהּוא הּתֹורה ְְְְִִִֶֶַַָָָּבלׁשֹון
ּכלֿהעדה" ירּגמּוֿבֹו רגֹום יּומת מֹות ׁשםֿה' ְְְִֵֵֵָָָָָֹ"ונקב

  ּבּכתּוב ּבאה לא האזהרה, אבל .ְֲַַָָָָָָָֹ
ּבאה אּלא לבּדֹו, זה חטא על מיחדת ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻאזהרה
אמרֹו: והּוא וזּולתֹו, זה ענין הּכֹוללת ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָאזהרה

תקּלל" לא "אלהים  הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱִִֵַַָֹֹ
  ונקב' אֹומר: ׁשהּוא "לפי :ְְִֵֵֶֹ

ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת' מֹות ְְְֵֶַַַָָָָָֹֹׁשםֿה'
ּובספרא תקּלל'". לא 'אלהים לֹומר: ּתלמּוד ―ְְְְֱִִֵַַַָֹֹ

  המיחד הּׁשם "על :  ְֵַַַָֻ
    

     ועל ּבמיתה; ―ְְִַָ
הּכּנּויין ׁשאר      ְִִַָ

   ּבאזהרה ― ְְַָָ
ּבּמכלּתא ועֹוד .(   : ְְְִַָ

ּברּכת על לאֿתעׂשה לּתן תקּלל" לא ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ"אלהים

ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָהּׁשם".
ודע מּסנהדרין.     ְְְִִֶַַ

      זה ֶֶׁשּסּוג
אינֹו ― ענינים ׁשלׁשה ׁשנים הּכֹולל ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹמןֿהאזהרֹות

ׁשּבכללּות לאו מּסּוג     ְִִֶָָ
       
ּבכלֿ אתֿהענׁש הּכתּוב ׁשּבאר לפי (― ְְִֵֵֶֶֶַָָָֹהתשיעי
וענין ׁשּכלֿענין ּבהכרח, והֹודיענּו מהם וענין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָענין
ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות וׁשהּוא עליו ְְְְֲִִֶֶַַָָָֹֻמזהרים

זה למאמר ׁשעׁשינּו ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ
    ׁשהּכלל וכיון .(ְְֵֶַָָ

אנּו חֹוקרים ― הזהיר אּלאֿאםּֿכן ענׁש לא ְְִִִִֵֶַָָָֹהּוא:
ּבאחת נלמדת ׁשהיא ויׁש ּבהכרח. האזהרה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
ׁשּבארנּו ּכמֹו אחר, ענין ּבכלל ׁשהיא ויׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּמּדֹות,
לא אם אּלא ׁשּבכללּות לאו יהא ולא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבהקּדמֹות.
הענינים מאֹותם ׁשענין ּכלל, ידיעה לנּו ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָקדמה

עליו מזהרים     , ְִָָָֻ
ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו הּלאו, אֹותֹו מחמת ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָאּלא
הּדבר ׁשאֹותֹו ידיעה קדמה אם אבל ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָהּתׁשיעי;
וכ ּכ ׁשהעֹוׂשה ּבאמרֹו והּוא ― עליו ְְְְִֶֶָָָָָָָָֻמזהרים

לחׁש אין ― ּכ ּבֹו האזהרהיעׂשה אם ְִֵֵֶַָָָָָָֹ
זאת, ודע ּבכלל. אֹו ּבפרט הּדין, מן אֹו ּבפרּוׁש ְְְְִִִִִֵַַָָֹהיא

רּבֹות. מצות עֹוד זה מענין ל ְְְְִִֵֶַָָֹויבֹואּו

― הּׁשּׁשית מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּנזּכרֹות העבֹודֹות ארּבע ּבזּולת אפּלּו זרה ְְְֲֲֲִִַַַַָָָָָעבֹודה

   זה ׁשּיהא ּבתנאי א ―ְְִֵֶֶַַ
הּנעבד אֹותֹו ּׁשּדר ּבמה ׁשּיעבדּנה ּכלֹומר: ְְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכדרּכּה,

ׁשּיפעֹור ּכגֹון יזרֹוקלהעבד, אֹו לּפעֹור עצמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָ
לּמרקּוליס אבן אמר והּוא יתעּלה. ֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַָ

תעבדם" "ולא :ּכ על ּבאזהרה  ּולׁשֹון . ְְְְֵַַָָָָָָֹ
תעבדם"הּמכלּתא ולא להם תׁשּתחוה "לא : ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

ההׁשּתחויה ועל עצמּה ּבפני העבֹודה על לחּיב ―ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ
ּפֹוער אֹו לּפעֹור אבן ׁשּזֹורק מי לפיכ עצמּה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבפני
עבֹודתֹו, זֹו ׁשאין לפי חּיב אינֹו ― לּמרקּוליס ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָעצמֹו

"איכה יתעּלה: אמר ׁשהרי  יעבדּו ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן אתֿאלהיהם האּלה ְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּגֹוים

  חּיב ― ּבמזיד זה לאו על העֹובר .ְִֵֵֶַַָָָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קרּבן. ּובׁשֹוגג וכרת, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָסקילה

וׁשם מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו אמרּו:מצוה ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָ
לכדרּכּה, אחת לּמה? זרה ּבעבֹודה ּכרתֹות ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֹ"ׁשלׁש
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פב          
      

ּכלֹומר: ."לּמל ואחת ּכדרּכּה, לׁשּלא ְְְְְְֶֶַַַַַַַָֹֹואחת
זרה עבֹודה מּמיני ׁשהּוא ּדבר לאיזה ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהעֹובד
חּיב זה הרי ― העבֹודה מּמיני ׁשּיהיה מין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבאיזה
ׁשּדרּכּה ּבדבר ּכלֹומר: ּכדרּכּה, ׁשּיעבד ּבתנאי ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכרת,
לּמרקּוליס, אבן וזֹורק לּפעֹור ּפֹוער ּכגֹון ּבֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָלהעבד
מארּבע ּבאחת ׁשעבד מי וכן לּכמֹוׁש. ׂשערֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָּומעביר
ּכרת, חּיב זה הרי ― ׁשּיהיה נעבד לאיזה ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָעבֹודֹות
הקריב אם ּכגֹון ,ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָאףֿעלּֿפי
'ׁשּלא וזהּו ― לּמרקּוליס הׁשּתחוה אֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָֹלּפעֹור
'לּמל ּבאׁש ּב'מעביר הּוא הּׁשליׁשי והּכרת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכדרּכּה'.

ׁשאבאר ּכמֹו      . ְֲֵֶָ

― החמיׁשית ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשּמהּֿׁשאנּו ּוברּור, זרה. לעבֹודה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹמּלהׁשּתחות
ּׁשּנעבד ּכלֿמה ּבֹו: הּכּונה ― זרה, עבֹודה ְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָאֹומרים,

יתעּלה: אמרֹו והּוא ה', להםזּולת "לאֿתׁשּתחוה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ
תעבדם" ולא אּסּור הּכּונה ואין . ְְְִֵֵַַָָָָֹ

להֹוציא ― לבּדּה ―ההׁשּתחויה זּולתּה ְְְֲִִַַַָָָָָ
הזּכיר ּכלֹומראּלא העבֹודה, מּדרכי ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּומּלקּטר; לּה מּלהקריב מזהרים וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֻההׁשּתחויה,
נּס אֹו הקריב אֹו והׁשּתחוה מאּלּו אחת על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָוהעֹובר

הּמכלּתא ּולׁשֹון סקילה. חּיב ― הקטיר אֹו ְְְְְִִִִַַָָָ
 יחרם לאלהים "זֹובח :ענׁש ― ֱֳִֵֶַָָָֹֹ

"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו, לא אזהרה ְְְְַַַַַָָָָֹֹׁשמענּו,
היתה ּבכלל זביחה תעבדם". ולא להם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹתׁשּתחוה
ּבּה ׁשּכּיֹוצא מיחדת ּזביחה מה ללּמד: ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻויצאת

עֹובדֹו ׁשהּוא ּבין עליה וחּיבין לּׁשמים עֹובדין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
  עֹובדֹו ׁשאינֹו ּבין  ְֵֵֶ

 ― לּׁשם עֹובדין ּבֹו ּכלֿׁשּכּיֹוצא אף ,ְִֵֵֶַַַָ
עֹובדֹו". ׁשאינֹו ּבין עֹובדֹו ׁשהּוא ּבין עליו, ְְֵֵֵֶֶַָָָחּיב
אּלּו, עבֹודה מיני ׁשארּבעת האּלה, הּדברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוענין
והּנּסּו והּקּטּור, והּזביחה, ההׁשּתחויה, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָוהם:
ּכלֿמי ― יתעּלה ה' את לעבֹוד נתחּיבּו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּבהם
סקילה, חּיב ― מהם ּבאחד זרה עבֹודה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעבד
מאּלּו. ּבאחת לעבדֹו ּדרּכֹו אין הּנעבד אֹותֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָאפּלּו
אףֿ ּכלֹומר: ּכדרּכּה", "ׁשּלא לּה: ׁשּקֹוראים ְְְְְִִֶֶַַַָָֹוזֹוהי
ּכיון עבֹודתּה, ּכדר ׁשּלא אֹותּה ׁשעבד ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעלּֿפי
והּוא מזיד, הּוא אם סקילה חּיב מאּלּו ּבאחת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשעבד

נֹודע לא אם ּבכרת נענׁש לא אֹו עליו, ְֱִֵֶַַָָָֹֹ
     א ;ַ

אם וכן קבּועה. חּטאת קרּבן יקריב ׁשֹוגג, הּוא ְְְְִִִֵֵַַַָָָאם

ּבאלֹוּה עליו קּבל   ּדבר איזה ֱִֵֵֶֶַָָָָ
חּיב זה הרי ― עליו נכּפלׁשּקּבלֹו ּוכבר . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ּבאחד עבֹודתּה ּבאּסּור ּכלֹומר: זה, ּבענין ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָהּלאו
אמרֹו והּוא ּכדרּכּה, ׁשּלא אפּלּו אּלּו מינים ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמארּבעת

זבחיהם את עֹוד "ולאֿיזּבחּו לּׂשעירם""יתעּלה: ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַֹ
  ספרא אּלאּולׁשֹון ׂשעירים "אין : ְְְִִִֵֶָָ

זבחים ּובגמרא הּואׁשדים". זה ׁשּלאו נתּבאר, ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
ּדרּכּה אין אם אפּלּו זרה, לעבֹודה ּבׁשֹוחט ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָּדוקא
לּמרקּוליס ּבהמה לזֹובח מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשחיטה.
אתֿזבחיהם עֹוד יזּבחּו "ולא ׁשּנאמר: חּיב? ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשהּוא

ענין אינֹו אם לּׂשעירם".   ְְִִִִֵַָ
ּדכתיב לכדרּכּה,    איכה" ְְְִִִֵַָָ

אתֿאלהיהם" האּלה הּגֹויים יעבדּו   ְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹ
     ענין ּתנהּו ―ְְִֵָ

 זה על העֹובר ּכן, אם ּכדרּכּה. ְְְִֵֵֶֶַַָָֹלׁשּלא
ּכמֹו ּובסקילה ּבכרת הריהּו ― מזיד הּוא ְְְֲִִִִֵֵֵָָאם
הּכתּוב: ּולׁשֹון קרּבן. יקריב ― ּובׁשֹוגג ְְְְְִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו;
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יחרם". לאלהים ְְְֱֲֳִִִִֵֵַָָָָָָֹ"זֹובח

מּסנהדרין ז' .ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

― הּׁשנּיה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּבידֹו ׁשּיעׂשם ּבין הבּדל ואין יעבדּו. אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּפסילים

יבּקׁש יתעּלה:אֹו אמרֹו והּוא לֹו, לעׂשֹותם ְְְְֲִֵֶַַַָָ
וכלּֿתמּונה" פסל ּל "לאֿתעׂשה  . ְְְֲֶֶֶַָָֹ

על ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― זה לאו על ְְְֵֶַַַַַָָָוהעֹובר
ּבּקׁשה אֹו זרה עבֹודה לֹועׂשּית לעׂשֹות ֲֲֲִַַַָָָָָ

 .עבדּה ׁשּלא ֲִֶַַָָֹאףֿעלּֿפי

― הּׁשליׁשית ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
― לזּולתנּו אפּלּו ― זרה עבֹודה ְֲֲֲִִֵַָָָָמּלעׂשֹות

זה היה ואפּלּו לעׂשֹותּהלעבדּה, אֹותנּו המבּקׁש ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָ
לא מּסכה "ואלהי יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגֹוי, ְְְִֵֵֵֶַַָָֹֹהּוא

לכם" ― תעׂשּו  ספרא ּולׁשֹון . ְְֲִֶַָָ
   תעׂשּו לא מּסכה ואלהי :ֲֵֵֵַַָֹֹ

עבֹודה העֹוׂשה אמרּו: וׁשם לאחרים. אפּלּו ―ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָ
ּכלֹומר: אזהרֹות, ׁשּתי מּׁשּום עֹובר לעצמֹו ְְְְְִֵֵַַַָָָזרה
היא ואפּלּו ― ּבידֹו עׂשּיתּה על עֹובר ְֲֲִִִֵֶַַָָָׁשהּוא
וגם ― זֹו ׁשליׁשית ּבמצוה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָלאחרים,
ּברׁשּותֹו, היא והרי זרה עבֹודה ׁשרכׁש על ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָעֹובר
ׁשּקדם ּכמֹו אחר, הּוא לֹו ׁשעׂשאּה זה אם ְֲִֵֶֶֶַַַָָָאף
ּוכבר מלקּיֹות. ׁשּתי לֹוקה לפיכ ― ב ְְְְְְִִֵֶַָָָֻּבמצוה

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

           
      

ּבמּסכת מהּֿׁשּלפניה עם הּזאת הּמצוה ּדין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנתּבאר
זרה .עבֹודה ֲָָָ

― הרביעית ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
האבנים, מןֿהּמּתכֹות, האדם צּורת ֲֲִִִַַַַָָָָָָמּלעׂשֹות
ּכדי נעׂשּו ׁשּלא אףֿעלּֿפי ודֹומיהם, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹהעצים
הּצּורֹות מּלעׂשֹות להרחיק ּכדי וזאת ְְְְְְֲִִֵַַַָָֹלעבדם,
מהּֿׁשחֹוׁשבים עליהם יחׁשבּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹּבכלל,
ׁשחֹוׁשבים זרה, עבֹודה עֹובדי ּכלֹומר ְְְֲֲִִֵֶַַָָָההמֹונים,
"לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הׁשּפעה. לּצּורֹות ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּיׁש

אּתי תעׂשּון       ֲִִַ
 לא זהב ואלהי כסף ֱֵֵֵֶֶָָֹֹֹאלהי

לכם" תעׂשּו  הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְֲִֶַַָָ
 אלהי" הּפרּוׁש: ּדר על זה לאו ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹּבענין

ּתאמר: ׁשּלא ― לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי ֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹכסף
ּבּמדינֹות, עֹוׂשים ׁשאחרים ּכדר לנֹוי עֹוׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַהריני
זה לאו על והעֹובר לכם; תעׂשּו לא לֹומר: ְְֲֵֶֶַַַַָָָֹּתלמּוד
ואיזֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ
אפן יהא ואי אסּור ואיזֹו לפּתח מּתר ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָֹֻצּורה
ונתּבאר זרה. מעבֹודה ג' ּבפרק זה, וזּולת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּפּתּוח,

"לאּבסנהדרין ׁשּנאמר זה ּכלֹומר, זה, ׁשּלאו ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
אחרים ענינים ּגם ּכֹולל כסף" אלהי אּתי ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹתעׂשּון
מדּבר ּדקרא ּפׁשטיּה אבל אּלּו; מצות מענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹחּוץ

ּבּמכלּתא.ּבמהּֿׁשה ׁשּנתּבאר ּכמֹו זּכרנּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

― הט"ו מּלקרֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
לעבֹודתּה אדם ּבני לקרֹוא ּכלֹומר: זרה, ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָלעבֹודה
אינֹו הּזה ׁשהּקֹורא אףֿעלּֿפי ּכלֹומר, ,לכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּולזרזם
זּולת מןֿהּמעׂשים מעׂשה ׁשּום עׂשה ולא ְֲֲִִֵֶַַַַָָֹעֹובד,

רּבים קרא אם וזה אליה. הּקריאה , ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
אנׁשים "יצאּו יתעּלה: אמרֹו והּוא מּדיח, ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָנקרא:
לאמר" עירם אתֿיׁשבי וּיּדיחּו מּקרּב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבניֿבלּיעל

  לאחד קרא ואם ;אדם מּבני ְְְִִֵֶָָָָָ
"ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא מסית, נקרא: זה הרי ―ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

וגֹו'" בןֿאּמ אחי יסית ּבמצוה ּודברנּו , ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָ
היא זה על ׁשּבאה והאזהרה ּבלבד, ּבמּדיח הּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָזֹו

"עלּֿפי יּׁשמע "לא יתעּלה: אמרֹו  . ְְִִִֶַַַָָֹ
סנהדרין עלּֿפי"ּובגמרא יּׁשמע "ולא אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹ

ּבּה ּכתיב ּבהדיא מסית לּמסית, אזהרה ― ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
  ויראּון יׁשמעּו "וכלֿיׂשראל :ְְְְְִִִֵָָָ
לעׂשֹות" ולאֿיֹוספּו  אזהרה אּלא !? ְְֲִֶַַָָָֹ

"'לא יׁשמעאל: ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרּו וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹלּמּדיח".

לאו על העֹובר לּמּדיח". אזהרה ― 'עלּֿפי ְִִִֵַַַַַַַָָָָָיּׁשמע
סנהדרין ּולׁשֹון סקילה. חּיב ― מּדיחיזה : ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבסקילה. ― הּנּדחת ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָעיר
מּסנהדרין י' ּבפרק .זֹו ְְְִִֶֶֶַ

― הקפ"ו אנׁשיהּמצוה להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹ
ּכלֿמהֿ על אתֿהעיר ולׂשרֹוף ּכּלם הּנּדחת ְְִִִִֶַַַַַָָָֻעיר
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת. עיר ּדין וזהּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָּׁשּבתֹוכּה,

ואתּֿכלֿׁשללּה" אתֿהעיר באׁש "וׂשרפּת  ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ
סנהדרין ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

― הכ"ג עירהּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
לא עֹולם ּתל "והיתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹהּנּדחת,

עֹוד" חּיבתּבנה ּדבר איזה מּמּנה וכלֿהּבֹונה ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשהיתה. ּכמֹו עיר אֹותּה ׁשּייּׁשב ּכלֹומר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָמלקּות,
מּסנהדרין. י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּוכבר

― הכ"ד מּלהׁשּתּמׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנּדחת, עיר מּנכסי ּדבר ּבאיזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּלהנֹות

מןֿהחרם" מאּומה ּביד "ולאֿידּבק יתעּלה: ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּוכבר מלקּות. חּיב ― ּכלֿׁשהּוא מּמּנה והּלֹוקח ,ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

מּסנהדרין י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'תש"ע אייר כ"ד קודש שבת יום

.‡Î .Î .ËÈ .ÁÈ .ÊÈ .ÊË ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
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― הט"ז מּלהסית,הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
וזהּו זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ׁשּיקרא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהינּו

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו מסית, הּנקרא:   ְְְְִִֵֵֵֶַַָ
:ּבּמסית יתעּלה אמרֹו הּוא זה על אזהרה ּולׁשֹון .ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

"ּבקרּב הּזה הרע ּכּדבר לעׂשֹות ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ"ולאֿיֹוספּו
  אדם המפּתה והּוא זה, על העֹובר ;ְְֵֶֶַַַָָָ

"ּכי הּכתּוב: ׁשאמר ּכמֹו סקילה, חּיב ― ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמּיׂשראל
ּתהרגּנּו" הרג רצה הּמסית אׁשר והאדם . ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּבאר ּכמֹו ׁשּיהרגּנּו, ראּוי אׁשר הּוא ― לֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּיּוסת
להמיתֹו" בראׁשֹונה ּתהיהּֿבֹו יד" ואמר: ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָיתעּלה

ספרי ּולׁשֹון .  ּביד מצוה : ְְְְִִֵַָ
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר להרגֹו. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָהּמּוסת

.מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הי"ז הּמּוסתהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָֻ
והּוא לדבריו, יאבה וׁשּלא אתֿהּמסית, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹמּלאהב

לֹו" תאבה "לא יתעּלה: אמרֹו ּולׁשֹון . ְְְִֶֶַָֹֹ
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פג            
      

ּבמּסכת מהּֿׁשּלפניה עם הּזאת הּמצוה ּדין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנתּבאר
זרה .עבֹודה ֲָָָ

― הרביעית ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
האבנים, מןֿהּמּתכֹות, האדם צּורת ֲֲִִִַַַַָָָָָָמּלעׂשֹות
ּכדי נעׂשּו ׁשּלא אףֿעלּֿפי ודֹומיהם, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹהעצים
הּצּורֹות מּלעׂשֹות להרחיק ּכדי וזאת ְְְְְְֲִִֵַַַָָֹלעבדם,
מהּֿׁשחֹוׁשבים עליהם יחׁשבּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹּבכלל,
ׁשחֹוׁשבים זרה, עבֹודה עֹובדי ּכלֹומר ְְְֲֲִִֵֶַַָָָההמֹונים,
"לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הׁשּפעה. לּצּורֹות ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּיׁש

אּתי תעׂשּון       ֲִִַ
 לא זהב ואלהי כסף ֱֵֵֵֶֶָָֹֹֹאלהי

לכם" תעׂשּו  הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְֲִֶַַָָ
 אלהי" הּפרּוׁש: ּדר על זה לאו ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹּבענין

ּתאמר: ׁשּלא ― לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי ֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹכסף
ּבּמדינֹות, עֹוׂשים ׁשאחרים ּכדר לנֹוי עֹוׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַהריני
זה לאו על והעֹובר לכם; תעׂשּו לא לֹומר: ְְֲֵֶֶַַַַָָָֹּתלמּוד
ואיזֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ
אפן יהא ואי אסּור ואיזֹו לפּתח מּתר ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָֹֻצּורה
ונתּבאר זרה. מעבֹודה ג' ּבפרק זה, וזּולת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּפּתּוח,

"לאּבסנהדרין ׁשּנאמר זה ּכלֹומר, זה, ׁשּלאו ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
אחרים ענינים ּגם ּכֹולל כסף" אלהי אּתי ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹתעׂשּון
מדּבר ּדקרא ּפׁשטיּה אבל אּלּו; מצות מענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹחּוץ

ּבּמכלּתא.ּבמהּֿׁשה ׁשּנתּבאר ּכמֹו זּכרנּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

― הט"ו מּלקרֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
לעבֹודתּה אדם ּבני לקרֹוא ּכלֹומר: זרה, ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָלעבֹודה
אינֹו הּזה ׁשהּקֹורא אףֿעלּֿפי ּכלֹומר, ,לכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּולזרזם
זּולת מןֿהּמעׂשים מעׂשה ׁשּום עׂשה ולא ְֲֲִִֵֶַַַַָָֹעֹובד,

רּבים קרא אם וזה אליה. הּקריאה , ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
אנׁשים "יצאּו יתעּלה: אמרֹו והּוא מּדיח, ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָנקרא:
לאמר" עירם אתֿיׁשבי וּיּדיחּו מּקרּב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבניֿבלּיעל

  לאחד קרא ואם ;אדם מּבני ְְְִִֵֶָָָָָ
"ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא מסית, נקרא: זה הרי ―ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

וגֹו'" בןֿאּמ אחי יסית ּבמצוה ּודברנּו , ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָ
היא זה על ׁשּבאה והאזהרה ּבלבד, ּבמּדיח הּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָזֹו

"עלּֿפי יּׁשמע "לא יתעּלה: אמרֹו  . ְְִִִֶַַַָָֹ
סנהדרין עלּֿפי"ּובגמרא יּׁשמע "ולא אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹ

ּבּה ּכתיב ּבהדיא מסית לּמסית, אזהרה ― ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
  ויראּון יׁשמעּו "וכלֿיׂשראל :ְְְְְִִִֵָָָ
לעׂשֹות" ולאֿיֹוספּו  אזהרה אּלא !? ְְֲִֶַַָָָֹ

"'לא יׁשמעאל: ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרּו וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹלּמּדיח".

לאו על העֹובר לּמּדיח". אזהרה ― 'עלּֿפי ְִִִֵַַַַַַַָָָָָיּׁשמע
סנהדרין ּולׁשֹון סקילה. חּיב ― מּדיחיזה : ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבסקילה. ― הּנּדחת ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָעיר
מּסנהדרין י' ּבפרק .זֹו ְְְִִֶֶֶַ

― הקפ"ו אנׁשיהּמצוה להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹ
ּכלֿמהֿ על אתֿהעיר ולׂשרֹוף ּכּלם הּנּדחת ְְִִִִֶַַַַַָָָֻעיר
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת. עיר ּדין וזהּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָּׁשּבתֹוכּה,

ואתּֿכלֿׁשללּה" אתֿהעיר באׁש "וׂשרפּת  ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ
סנהדרין ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

― הכ"ג עירהּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
לא עֹולם ּתל "והיתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹהּנּדחת,

עֹוד" חּיבתּבנה ּדבר איזה מּמּנה וכלֿהּבֹונה ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשהיתה. ּכמֹו עיר אֹותּה ׁשּייּׁשב ּכלֹומר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָמלקּות,
מּסנהדרין. י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּוכבר

― הכ"ד מּלהׁשּתּמׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנּדחת, עיר מּנכסי ּדבר ּבאיזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּלהנֹות

מןֿהחרם" מאּומה ּביד "ולאֿידּבק יתעּלה: ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּוכבר מלקּות. חּיב ― ּכלֿׁשהּוא מּמּנה והּלֹוקח ,ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

מּסנהדרין י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'תש"ע אייר כ"ד קודש שבת יום

.‡Î .Î .ËÈ .ÁÈ .ÊÈ .ÊË ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ê .Ë .Á .„È .ËÎ .ÊÎ .ÁÎ .ÂÎ

― הט"ז מּלהסית,הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
וזהּו זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ׁשּיקרא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהינּו

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו מסית, הּנקרא:   ְְְְִִֵֵֵֶַַָ
:ּבּמסית יתעּלה אמרֹו הּוא זה על אזהרה ּולׁשֹון .ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

"ּבקרּב הּזה הרע ּכּדבר לעׂשֹות ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ"ולאֿיֹוספּו
  אדם המפּתה והּוא זה, על העֹובר ;ְְֵֶֶַַַָָָ

"ּכי הּכתּוב: ׁשאמר ּכמֹו סקילה, חּיב ― ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמּיׂשראל
ּתהרגּנּו" הרג רצה הּמסית אׁשר והאדם . ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּבאר ּכמֹו ׁשּיהרגּנּו, ראּוי אׁשר הּוא ― לֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּיּוסת
להמיתֹו" בראׁשֹונה ּתהיהּֿבֹו יד" ואמר: ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָיתעּלה

ספרי ּולׁשֹון .  ּביד מצוה : ְְְְִִֵַָ
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר להרגֹו. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָהּמּוסת

.מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הי"ז הּמּוסתהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָֻ
והּוא לדבריו, יאבה וׁשּלא אתֿהּמסית, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹמּלאהב

לֹו" תאבה "לא יתעּלה: אמרֹו ּולׁשֹון . ְְְִֶֶַָֹֹ
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ספרי  ואהבּת'" ׁשּנאמר: "מּכלל : ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָ
ּכמֹו'לרע   ?לזה אֹוהב אּתה יכֹול ְֲֵֵֶַָָָָ

לֹו'". 'לאֿתאבה לֹומר: ְֶַַֹֹּתלמּוד

― הי"ח ׁשּלאהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּבּנטירה לֹויקל לנטֹור חּיב אּלא לּמסית, ְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

מצות על עֹובר ― לֹו נֹוטר ּוכׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַּבהכרח;
אליו" תׁשמע "ולא אמרֹו: והּוא ְְְְֲִֵֶַַָָֹֹלאֿתעׂשה,

  הּפרּוׁש ּובא ,   : ֵַָ
עּמֹו" ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: מּכלל   ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ

עֹוזב אּתה יכֹול :לֹומר ּתלמּוד לזה? ְֵֶַַַָָָ
אליו". תׁשמע ְְִֵַָֹ"ולא

― הי"ט הּמּוסתהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָֻ
אּבּוד ׁשל ּבמּצב יראהּו אם אתֿהּמסית, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָמּלהּציל

עליו" עינ "ולאֿתחס אמרֹו: והּוא ּוכליה, ְְְְְֵָָָָָָֹֹ
 הּפרּוׁש ּובא .  מּכלל : ְִֵַַָ

"רע עלּֿדם תעמד "לא ׁשּנאמר:   ֱֲֵֶֶֶַַַַֹֹ
זה ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אי ?יכֹול ִֵֶֶַַָָָ

."עינ "ולאֿתחֹוס לֹומר: ְְְֵַַָֹּתלמּוד

― העׂשרים הּמּוסתהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
― זכּות לֹו יֹודע ואפּלּו הּמסית: על זכּות ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַמּללּמד
אמרֹו והּוא זכּות, עליו ילּמד ולא להזּכירֹו לֹו ְְְְְְְִֵַַָָָָֹאסּור

"ולאֿתחמל" יתעּלה: הּפרּוׁש ּובא . ְְְִֵֶַַַָֹֹ
 .זכּות עליו תלּמד לא תחמל, ולא :ְְְְֵַַָָֹֹֹ

― הכ"א הּמּוסתהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָֻ
מּמה הּמסית על לֹו הידּועה חֹובה מּלֹומר ְְִִִִִֵַַַַַָָֹמּלׁשּתק

ּׁשּמביא   הענׁש קּיּום לידי ִִִֵֵֶֶָֹ
עליו" "ולאֿתחמֹול יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֶַַָָָָָֹעליו,

הּפרּוׁש ּובא . לא ― תחמֹול ולא : ְְֵַַָֹֹ
זכּות. עליו ְְֵַָָתלּמד

― הכ"ו אדםהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָָֻ
ּבׁשמּה מּלהתנּבא  ׁשּיאמר והּוא, , ְְְְִִִֵֶַַָֹ

על צּותה עצמּה ׁשהיא אֹו לעבדּה צּוהּו ְְְְִִִֶֶַַָָָָָׁשה'
נביאי ׁשּמדּמים ּכמֹו וענׁש, ּגמּול והבטיחה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹעבֹודתּה
מפרׁש לאו ּבּכתּוב ּבא ולא האׁשרה. ּונביאי ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָֹֹהּבעל
ּבׁשמּה; מתנּבא אזהרת ּכלֹומר: זה, ּבענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻמיחד
הּמתנּבא נּדֹון ׁשּכן הענׁש, ּבּכתּוב נתּבאר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאבל
ּבׁשם ידּבר "ואׁשר אמרֹו: והּוא ּבמיתה, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּבׁשמּה

ההּוא" הּנביא ּומת אחרים אלהים  . ֱֲִִִֵֵַַָֹ

ׁשּמיתה ׁשאצלנּו הּכלל ּכפי ּבחנק, זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּומיתה
ל ידּוע ּוכבר חנק. ― סתם ּבּתֹורה ְְְֲֶֶַַָָָָָָהאמּורה
ׁשּקדמּו הּכללים מן י"ד ּבכלל ל ׁשּבארּתי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהיסֹוד
אּלאֿאםֿ הּכתּוב ענׁש לא אמרם: והּוא זה, ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹלמאמר
"וׁשם מּמהּֿׁשּנאמר: אזהרתֹו והּנה הזהיר; ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכן

תזּכירּו" לא אחרים אלהים  אינֹו ּכי . ְֱֲִִִִֵֵַֹֹ
ואין רּבים ענינים על מזהיר אחד ׁשּלאו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמןֿהּנמנע
ּבכלֿ הענׁש ׁשּנתּבאר ּכיון ׁשּבכללּות, לאו ּדין ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּדינֹו
ּוכבר ּבמקֹומן. ּדגמאֹות יבֹואּו ּומּזה וענין. ְְְְְְִִִִֶָָָָָָֻענין

מּסנהדרין. י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָנתּבאר

― הכ"ח מּלׁשמֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
נּדֹון ׁשּלא ּכלֹומר: זרה, עבֹודה ּבׁשם מתנּבא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹנבּואת
ּומה ׁשּל האֹות מה לֹו; ונאמר נׁשאלהּו ולא ְְְְִִֵֶַָָָָֹֹעּמֹו
ּבׁשם מתנּבא עם ׁשּנעׂשה ּכדר זה, ּדבר על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָראית

ה' ּבׁשמּה מתנּבא ּכׁשּנׁשמעהּו אּלא ―ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ואם ּבכלֿחֹוטא; חּיבים ׁשאנּו ּכמֹו ,ּכ על ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָנתרה

ּדיניי לפי ּכראּוי נעניׁשהּו ― ּבטענתֹו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָתמיד
זה ועל לראיֹותיו. ולא לאֹותֹותיו נחּוׁש ולא ְְְְְֲֶַַַָָָָֹֹהּתֹורה,
אלּֿדברי תׁשמע "לא יתעּלה: ּבאמרֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹהזהירנּו

ההּוא" הּנביא  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִִִֵַַָָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו .מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הכ"ז נבּואתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֻ
מה ׁשּיאמר אּלא ה' ּבׁשם ׁשּיתנּבא והּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשקר,
לזּולתֹו יתעּלה ּׁשאמרֹו מה אֹו ה', אמרֹו ְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹּׁשּלא
ּדברים לֹו אמר ׁשה' ויאמר לעצמֹו זאת ְְְְְִֵֶַַַַָָֹֹּומיחס
זה ּבענין האזהרה ּולׁשֹון לֹו. אמרם לא והּוא ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָֹאּלּו,
ּבׁשמי ּדבר לדּבר יזיד אׁשר הּנביא א" אמרֹו: ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהּוא

לדּבר" לאֿצּויתיו אׁשר את  . ְֲִִִֵֵֶַֹ
     על העֹובר וגם .ְֵַַָ

אמרּו אתֿהּנחנקים ּוכׁשּמנּו חנק; חּיב זה ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלאו
 ׁשלׁשה אמרּו: וׁשם הּׁשקר". "ּונביא :ְְְְִֶֶַָָָֹ

ּבׁשמי" ּדבר לדּבר יזיד "אׁשר אדם: ּבידי ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָמיתתם
אׁשר "את ׁשמע; ּׁשּלא מה הּמתנּבא זה ―ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
זה ― צּויתי" לחברֹו הא לדּבר, ְֲִִִִִִֵֵֶַַָֹלאֿצּויתיו
ּבׁשם ידּבר "ואׁשר לֹו; נאמר ּׁשּלא מה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹהּמתנּבא
זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא זה ― אחרים" ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹאלהים
וכלֿמיתה ― ההּוא" הּנביא "ּומת נאמר: ְְֱִִֵֶַַַָָָָֻּובכּלן
נתּבארּו ּוכבר חנק. היא הרי סתם ּבּתֹורה ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָָָהאמּורה

מּסנהדרין י"א ּבפרק זה ׁשקר נביא .ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַ
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― הכ"ט ליראהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ׁשהּוא ּכיון מּלהרגֹו להּמנע אֹו הּׁשקר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָמנביא
ּכיון ּכלל מענׁש נירא לא אּלא ה', ּבׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹמתנּבא
תגּור "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשקרֹו לנּו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹׁשּנתּברר

מּמּנּו"  ספרי ּולׁשֹון .תגּור "לא : ְְִִֵֶָֹ
חֹובה". עליו מּללּמד עצמ ּתמנע אל ― ְְְְִִִֵֶַַַַָָָמּמּנּו
ּבהקּדמת היטב ּבאר זֹו מצוה ּדיני ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּוכבר

הּמׁשנה. לפרּוׁש ְְִִֵֵַָחּבּורנּו

― הי"ד מּלהּׁשבעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
ּבּה, יׁשּביעם לא וכן לעֹובדיה. אפּלּו זרה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּבעבֹודה

ּבאמרם לנּו ׁשּבארּו ּכמֹו  : ְְְֲֵֶָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּביראתֹו. לגֹוי תׁשּביע ְְְְְְְִִִֶַַַָָֹלא

תזּכירּו" לא אחרים אלהים "וׁשם  , ְְֱֲִִִֵֵַֹֹ
אמרּו וׁשם ּביראתֹו, לגֹוי תׁשּביע ׁשּלא ְְְְְְִִֶַַָָָֹ

עבֹודה ּבׁשם יּדֹור ׁשּלא ― תזּכירּו" "לא ְְֲִִֵֶַָֹֹעֹוד:
ּובסנהדרין יאמרזרה. ׁשּלא ― תזּכירּו "לא : ְְְְִִֶֶַַַָָֹֹֹ

ּפלֹונית". זרה עבֹודה ּבצד לי ׁשמֹור לחברֹו: ְְְֲֲִִֵַַָָָָָאדם
רֹוממּות ּדר הּנׁשּבע ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָוהעֹובר
ׁשהּוא הּתֹועים ּבֹו ׁשּמאמינים מּכלֿהּנבראים ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָּבדבר
סנהדרין, ּבגמרא אמרּו מלקּות. חּיב ― ְְְְְֱִִֶַַַָָָָָאלהּות
ּולכּבד ּולנּׁשקּה זרה עבֹודה מּלחּבק ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּכׁשהזהירּו
על והאהבה: הּכבֹוד מּמעׂשה ּבזה וכּיֹוצא ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלפניה
והמקּים ּבׁשמּה מןֿהּנֹודר חּוץ לֹוקה אינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻּכּלם

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָּבׁשמּה.
מּסנהדרין. ְְִִֶַז'

― הּׁשמינית ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ועֹוׂשה ידּועה קטרת ׁשּמקטיר והּוא האֹוב, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹמּמעׂשה
ּדּבּור ׁשֹומע ׁשהּוא לֹו ונדמה מסּימים, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָֻמעׂשים

ׁשחיֹו מּתחת      ְִֶַַ
מין וזה ― עליו ּׁשּיׁשאל למה ְְְִִֶֶֶֶַַָָׁשעֹונה

אלֿ "אלּֿתפנּו אמרֹו: והּוא זרה, עבֹודה ְְְֲִִִֵֶַָָָָמּמיני
האבת"  ספרא ּולׁשֹון . ְְִָָֹֹ

ּפיתֹום זה ― "אֹוב : המדּבר ְִֵֶַַ
ואם נסקל; ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָמּׁשחיֹו".
חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ּבכרת; זה הרי נסקל ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹלא

ּכלֹומר: קבּועה, חּטאת אֹותם העֹוׂשה ְְֶַַָָָָ
נתּבארּו ּוכבר ּבעצמֹו. ּבהם ּומתעּסק ּבידֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָהּמעׂשים

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָּדיני

― הּתׁשיעית ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא וגם הּיּדעֹוני ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָמּמעׂשה
אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ׁשּׁשמֹו עֹוף עצם ׁשּיּקח ְְְִִִֶֶֶֶַַָוהּוא:
מעׂשים ויעׂשה ּדברים ויאמר ּבקטרת ויקּטר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹּבפיו
ּותבֹואהּו הּמתעּלף למּצב הּדֹומה ּבמּצב ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָעד

אמרּו עתידֹות. וידּבר ּתרּדמה : ְְֲִִֵֵַַָָ
מדּבר והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ"יּדעֹוני
"אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על הּלאו ּובא ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָמאליו".

ואלֿהּיּדענים" אלֿהאבת ּתפנּו ואל . ְְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
חּלקם ׁשּכבר לפי ― ׁשּבכללּות לאו ׁשּזה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָּתחׁשֹוב
וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ואמר: הענׁש את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹּכׁשהזּכיר
אמרֹו והּוא לּמזיד, וכרת סקילה מהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבכלֿאחד
אֹו אֹוב בהם ּכיֿיהיה אֹוֿאּׁשה "ואיׁש ְְְִִִִִֶֶֶַָָיתעּלה:

יּומתּו" מֹות יּדעני  ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִִָָֹ
ּכיֿיהיה אֹוֿאּׁשה "ואיׁש אֹומר ׁשהּוא "לפי :ְְְִִִִִֵֶֶָ

לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", אֹו אֹוב ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹבהם
ואל אלֿהאבת אלּֿתפנּו לֹומר ּתלמּוד ― ְְְְִֶֶַַַַָָֹֹׁשמענּו

הּיּדעֹונים"  זה לאו על העֹובר וגם ; ְְִִֵֶַַַָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָּבׁשֹוגג

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו .מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הּׁשביעית ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
לּנעבד ּבנינּו מקצת מּלמסֹור ׁשהיה ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָ

והּוא ,מל ׁשמֹו ׁשהיה ּתֹורה מּתן ּבזמן ְְְְְִֶֶַַַָָָָֹֻמפרסם
"לּמל להעביר לאֿתּתן ּומּזרע" יתעּלה: ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹאמרֹו

  ּכמֹו היתה, זֹו זרה עבֹודה עבֹודת .ְְֲֲַָָָָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק אׁשׁשּנתּבאר ׁשּמעביר , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ּבידי ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּומלּבה
הּנעבד אֹותֹו ּבעבֹודת הּמתעּסק   ְֱֲִֵֶַַַַַָ

 ּומעבירֹו ,האׁש אֹותּה על ֲִֵַַָָ
לצד מּצד  נכּפל ּוכבר , ְְְִִַַַָ

מעביר ב "לאֿיּמצא ואמר: זה מעׂשה על ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּלאו
ּבאׁש" ּבנֹוּֿובּתֹו  זה לאו על והעֹובר . ְְִֵֵֶַָָָ

נסקל; לא אם וכרת סקילה, חּיב ― ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹּבמזיד
ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָּובׁשֹוגג

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה
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פה            
      

― הכ"ט ליראהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ׁשהּוא ּכיון מּלהרגֹו להּמנע אֹו הּׁשקר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָמנביא
ּכיון ּכלל מענׁש נירא לא אּלא ה', ּבׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹמתנּבא
תגּור "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשקרֹו לנּו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹׁשּנתּברר

מּמּנּו"  ספרי ּולׁשֹון .תגּור "לא : ְְִִֵֶָֹ
חֹובה". עליו מּללּמד עצמ ּתמנע אל ― ְְְְִִִֵֶַַַַָָָמּמּנּו
ּבהקּדמת היטב ּבאר זֹו מצוה ּדיני ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּוכבר

הּמׁשנה. לפרּוׁש ְְִִֵֵַָחּבּורנּו

― הי"ד מּלהּׁשבעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
ּבּה, יׁשּביעם לא וכן לעֹובדיה. אפּלּו זרה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּבעבֹודה

ּבאמרם לנּו ׁשּבארּו ּכמֹו  : ְְְֲֵֶָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּביראתֹו. לגֹוי תׁשּביע ְְְְְְְִִִֶַַַָָֹלא

תזּכירּו" לא אחרים אלהים "וׁשם  , ְְֱֲִִִֵֵַֹֹ
אמרּו וׁשם ּביראתֹו, לגֹוי תׁשּביע ׁשּלא ְְְְְְִִֶַַָָָֹ

עבֹודה ּבׁשם יּדֹור ׁשּלא ― תזּכירּו" "לא ְְֲִִֵֶַָֹֹעֹוד:
ּובסנהדרין יאמרזרה. ׁשּלא ― תזּכירּו "לא : ְְְְִִֶֶַַַָָֹֹֹ

ּפלֹונית". זרה עבֹודה ּבצד לי ׁשמֹור לחברֹו: ְְְֲֲִִֵַַָָָָָאדם
רֹוממּות ּדר הּנׁשּבע ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָוהעֹובר
ׁשהּוא הּתֹועים ּבֹו ׁשּמאמינים מּכלֿהּנבראים ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָּבדבר
סנהדרין, ּבגמרא אמרּו מלקּות. חּיב ― ְְְְְֱִִֶַַַָָָָָאלהּות
ּולכּבד ּולנּׁשקּה זרה עבֹודה מּלחּבק ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּכׁשהזהירּו
על והאהבה: הּכבֹוד מּמעׂשה ּבזה וכּיֹוצא ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלפניה
והמקּים ּבׁשמּה מןֿהּנֹודר חּוץ לֹוקה אינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻּכּלם

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָּבׁשמּה.
מּסנהדרין. ְְִִֶַז'

― הּׁשמינית ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ועֹוׂשה ידּועה קטרת ׁשּמקטיר והּוא האֹוב, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹמּמעׂשה
ּדּבּור ׁשֹומע ׁשהּוא לֹו ונדמה מסּימים, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָֻמעׂשים

ׁשחיֹו מּתחת      ְִֶַַ
מין וזה ― עליו ּׁשּיׁשאל למה ְְְִִֶֶֶֶַַָָׁשעֹונה

אלֿ "אלּֿתפנּו אמרֹו: והּוא זרה, עבֹודה ְְְֲִִִֵֶַָָָָמּמיני
האבת"  ספרא ּולׁשֹון . ְְִָָֹֹ

ּפיתֹום זה ― "אֹוב : המדּבר ְִֵֶַַ
ואם נסקל; ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָמּׁשחיֹו".
חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ּבכרת; זה הרי נסקל ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹלא

ּכלֹומר: קבּועה, חּטאת אֹותם העֹוׂשה ְְֶַַָָָָ
נתּבארּו ּוכבר ּבעצמֹו. ּבהם ּומתעּסק ּבידֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָהּמעׂשים

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָּדיני

― הּתׁשיעית ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא וגם הּיּדעֹוני ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָמּמעׂשה
אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ׁשּׁשמֹו עֹוף עצם ׁשּיּקח ְְְִִִֶֶֶֶַַָוהּוא:
מעׂשים ויעׂשה ּדברים ויאמר ּבקטרת ויקּטר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹּבפיו
ּותבֹואהּו הּמתעּלף למּצב הּדֹומה ּבמּצב ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָעד

אמרּו עתידֹות. וידּבר ּתרּדמה : ְְֲִִֵֵַַָָ
מדּבר והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ"יּדעֹוני
"אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על הּלאו ּובא ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָמאליו".

ואלֿהּיּדענים" אלֿהאבת ּתפנּו ואל . ְְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
חּלקם ׁשּכבר לפי ― ׁשּבכללּות לאו ׁשּזה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָּתחׁשֹוב
וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ואמר: הענׁש את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹּכׁשהזּכיר
אמרֹו והּוא לּמזיד, וכרת סקילה מהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבכלֿאחד
אֹו אֹוב בהם ּכיֿיהיה אֹוֿאּׁשה "ואיׁש ְְְִִִִִֶֶֶַָָיתעּלה:

יּומתּו" מֹות יּדעני  ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִִָָֹ
ּכיֿיהיה אֹוֿאּׁשה "ואיׁש אֹומר ׁשהּוא "לפי :ְְְִִִִִֵֶֶָ

לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", אֹו אֹוב ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹבהם
ואל אלֿהאבת אלּֿתפנּו לֹומר ּתלמּוד ― ְְְְִֶֶַַַַָָֹֹׁשמענּו

הּיּדעֹונים"  זה לאו על העֹובר וגם ; ְְִִֵֶַַַָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָּבׁשֹוגג

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו .מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הּׁשביעית ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
לּנעבד ּבנינּו מקצת מּלמסֹור ׁשהיה ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָ

והּוא ,מל ׁשמֹו ׁשהיה ּתֹורה מּתן ּבזמן ְְְְְִֶֶַַַָָָָֹֻמפרסם
"לּמל להעביר לאֿתּתן ּומּזרע" יתעּלה: ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹאמרֹו

  ּכמֹו היתה, זֹו זרה עבֹודה עבֹודת .ְְֲֲַָָָָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק אׁשׁשּנתּבאר ׁשּמעביר , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ּבידי ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּומלּבה
הּנעבד אֹותֹו ּבעבֹודת הּמתעּסק   ְֱֲִֵֶַַַַַָ

 ּומעבירֹו ,האׁש אֹותּה על ֲִֵַַָָ
לצד מּצד  נכּפל ּוכבר , ְְְִִַַַָ

מעביר ב "לאֿיּמצא ואמר: זה מעׂשה על ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּלאו
ּבאׁש" ּבנֹוּֿובּתֹו  זה לאו על והעֹובר . ְְִֵֵֶַָָָ

נסקל; לא אם וכרת סקילה, חּיב ― ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹּבמזיד
ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָּובׁשֹוגג

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה
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יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרפו

ביאורים למסכת סוטה דף לג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
          

          
         

          
       

           
       

   
          

            
         

         
        

       
         

          
     

       
         

        
        

           
          
            

         
           
          

      
           

          
         

          
          

           
         

        
        

        
       

         
        

           
          

           

   
             

       
          

          
     

      
          

           
     

           
       

          
        

          
          

          
         

         
            
          

          
           

         
          

            
           

           
        

         
            

         
        

 
           

         
         

           
        

         
        

           
        

        





















































































































































































פט יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
          

          
         

          
       

           
       

   
          

            
         

         
        

       
         

          
     

       
         

        
        

           
          
            

         
           
          

      
           

          
         

          
          

           
         

        
        

        
       

         
        

           
          

           

   
             

       
          

          
     

      
          

           
     

           
       

          
        

          
          

          
         

         
            
          

          
           

         
          

            
           

           
        

         
            

         
        

 
           

         
         

           
        

         
        

           
        

        





















































































































































































יום שני - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרצ

ביאורים למסכת סוטה דף לד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

             
          

            
              

          
         

            
           

            
            

         
          

         
           

          
            

             
           

        
       

        
          

      
          

         
           

            


        
          

           
        

        
          
           

          
          

           
            

  
         

           
        

         
          

          
           

            
          

          

           
           

         
      

         
          

         
          

        
        

         
       

        
     

           
          

       
         

       
      

          
         

       
       

        
          

            
           
          

          
        

  
          

         
           

           
             

         
       

     
   

       
        

          
        

         
         


        









































































































































































































צג יום שני - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

             
          

            
              

          
         

            
           

            
            

         
          

         
           

          
            

             
           

        
       

        
          

      
          

         
           

            


        
          

           
        

        
          
           

          
          

           
            

  
         

           
        

         
          

          
           

            
          

          

           
           

         
      

         
          

         
          

        
        

         
       

        
     

           
          

       
         

       
      

          
         

       
       

        
          

            
           
          

          
        

  
          

         
           

           
             

         
       

     
   

       
        

          
        

         
         


        









































































































































































































יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמרצד

ביאורים למסכת סוטה דף לה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
          

         
         

         
         

         
          

          
          

         
     

          
           

         
      

           
        

         
       

         
          

         
           

         
        

           
         

           
        

        
        

           
           

     
        

          
        

         
         

          
         

           
         

       
         

          
 

        
       

       
       

            
           

          
         

          

         
       

       
         

          
         

            
 
        
         

          
          

        
           

          
          

     
     

      
         


         
          

        
        

          
          

         
         

       
          

           
          

           
        

         
         

          
         

           
    

           
          

         
            

     
           

       
         

             
        

      
           

        
          

         
           





































































































































































































































כמשך בעמוד זט
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לה עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לה עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

             

          
         

          
          

 
           

          
        

        
         

      
         

          
           

         
          

           
          

         
         

         
       

         
           

         
         
    
        

        
            

       
         

           
      

          
        

         
         

          
        

         
          
          

         
         

       
         

     
           

         
           

          
       

            
          

       
          

          
           

        
        

         
      

        
         

       
           

          
         

           
            

         
          

       
         

        
         

          
    































































































































































             

           
        

         
          

          
          

         

          
            

         
        

            
          

            































צז יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
         

          
          

 
           

          
        

        
         

      
         

          
           

         
          

           
          

         
         

         
       

         
           

         
         
    
        

        
            

       
         

           
      

          
        

         
         

          
        

         
          
          

         
         

       
         

     
           

         
           

          
       

            
          

       
          

          
           

        
        

         
      

        
         

       
           

          
         

           
            

         
          

       
         

        
         

          
    































































































































































             

           
        

         
          

          
          

         

          
            

         
        

            
          

            





























כמשך ביאור למס' סוזכ ליום חמישכ ושלושים יום לעומר עמ' א



יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמרצח

ביאורים למסכת סוטה דף לו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

         
       

         
     

        
          

         
        
         

          
         

            
          

            
         

         
         

          
         
          

        
          
        

       
         

         
      

           
         

         
         

         
        

       
         

        
     

        
        

         
          

          
     
         

           
          
           

          
         
            
            


          

         
        

        
       

        
          
         

  
            
           

         
         
           

         
        

       
      

        
          

          
       





















































































































































              

         
          

      
         
          

         
          

   
           

         
         

       
        

            
          

           
        

         
         

          
           

     













































כמשך ביאור למס' סוזכ ליום ששכ ושלושים יום לעומר עמ' ב
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

              

        
           
            

          
       

          
        
        
          

        
       

        
            

         
   

          
         

          
          

         
        

          
         

             
      

         
           

            
         

         
          

           
            

          
         

          
         

           
  

         
         

           
       

          
         

        
         

           
       

           
          

        
        
        


           

         

         
        

          
           

          
         

          
      

        
         

       
           

          
           

        
         

           
        

            
          

        
        

        
           

        
           

          
         

        
       

         
        

         
  

          
         

        
          

          
         

        
          

         
         
         


           

          
      

         
        

         
          

           
          

           
          







































































































































































































































קי יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

        
           
            

          
       

          
        
        
          

        
       

        
            

         
   

          
         

          
          

         
        

          
         

             
      

         
           

            
         

         
          

           
            

          
         

          
         

           
  

         
         

           
       

          
         

        
         

           
       

           
          

        
        
        


           

         

         
        

          
           

          
         

          
      

        
         

       
           

          
           

        
         

           
        

            
          

        
        

        
           

        
           

          
         

        
       

         
        

         
  

          
         

        
          

          
         

        
          

         
         
         


           

          
      

         
        

         
          

           
          

           
          





































































































































































































































כמשך בעמוד זח



יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמרקב

ביאורים למסכת סוטה דף לז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
           

        
       

        
        


          

            
         

          
            

           
         

         
        

          
    

           
        

          
            

         
        

      
        

         
         

         
        

        
           

       

      
           

       
      

         
          

            
          

        
            

           
      

          
         

         
         

         
         

         
   

        
           
           

          
           
          
            
            

          
            

        
        



































































































































      

       
          

       
          

    
     
     

     
      

   
     

      
     

    
      

      
      

     
     
      
      
      
      

      
     

    
    
       
     
      
      
     
     

      

    
     

     
    

     
   

    
     

     
     
     
      

           
   



































































































          
             

            
               
        
      
      
       
      
     
      
     
     

    
     

     
       
     
      
      

    
     

    
    

      
     
      
      
     
      
     
      
      

     
     
     
     
      
     
     
      
    
     
     
     
    
           
             
           

                      
                       

                      
                        
                        

                      
                          
                         

                      






















































































































         

         
      
      
          
         
         
       
         
         
        

         
         

        
         
         
      
      
        
        
        
        

        
         
        
        
         
         
        
       

        
































































אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שאלתו מאז שאינו רוצה ללמוד ושואל אם ללכת לנח"ל של פא"י וכו'.

הנה לדעתי ילמוד עוד שנה בישיבת תומכי תמימים בלוד במסירה ונתינה המתאימה, ומה שכותב 

שאינו רוצה, הנה הוא די מבוגר להבין אשר השכל צריך להיות שליט על הרצון ולא הרצון על השכל, אשר 

בגישה כזו יצליח בלימודו וכעבור השנה וירצה לעבוד בחקלאות או להסתדר באופן אחר יכתוב לי עוד 

הפעם. מובן שבכתבי שנה אין כוונתי ארבעה חדשים עד תום שנת תשי"ד אלא לשנה כפשוטה היינו לערך 

י"ב חדש.

בטח אומר אחר התפלה בכל יום בקר איזה קאפיטלעך תהלים אשר גם זה אחת הסגולות שינחהו 

השי"ת בדרך הטובה לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
           
           

         
         

     
       

            
           

        
        

       
         

          
       

          
    

          
          

       
            

    
           

        
        

         
         

         
        

        
       

       
         

       
        

          
            
         
          
           

        
     

            
         

         
          

          

          
          
         

   
           
          

          
         

        
            

           
            
             


         

          
          

         
         

          
         

            
    

         
          

           
          

         
           

          
           

         
       

            
          

          
          

          
           

     
       

      
         

         
         

   





























































































































































































קה יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
           
           

         
         

     
       

            
           

        
        

       
         

          
       

          
    

          
          

       
            

    
           

        
        

         
         

         
        

        
       

       
         

       
        

          
            
         
          
           

        
     

            
         

         
          

          

          
          
         

   
           
          

          
         

        
            

           
            
             


         

          
          

         
         

          
         

            
    

         
          

           
          

         
           

          
           

         
       

            
          

          
          

          
           

     
       

      
         

         
         

   





























































































































































































יום שישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקו

ביאורים למסכת סוטה דף לח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

      
        

         


        
     

         
          
           

    
         

         
 

           
     

          
            

          
          

         
         

 
          

        
          

          
          

      
          

           
         

          
        

       
        

          
         

         
       

           
     

           
   

            
           

         
          

        
         

          

   
           

           
       

          
           

   
           

          
          

          
         

        
          

        
           

          
         

        
      

        
         

         
         

         
         

         
    

         
       

          
         

        
           

         
          

      
         

        
         

           
        

         
        

          
        

  
       

          
       











































































































































































































קט יום שישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

      
        

         


        
     

         
          
           

    
         

         
 

           
     

          
            

          
          

         
         

 
          

        
          

          
          

      
          

           
         

          
        

       
        

          
         

         
       

           
     

           
   

            
           

         
          

        
         

          

   
           

           
       

          
           

   
           

          
          

          
         

        
          

        
           

          
         

        
      

        
         

         
         

         
         

         
    

         
       

          
         

        
           

         
          

      
         

        
         

           
        

         
        

          
        

  
       

          
       











































































































































































































שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמרקי

ביאורים למסכת סוטה דף לט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
             

        
        
         

       
       

         
        

       
           

     
        

     
         

         
        

        
          

         
         

        
          

          
        

        
         

     
        
        

        
        

         
           

       
          

        
          

 











































































      

         
          

           
            

     
  

   
    

     
     

     
    

      
      

      
     
     
     
     
     

       
    

     
      

     
     
      

 


























































            
              

           
            
      
     
     
     
     
      
     
     
      
      
     

    

     
      

     
     
     
      
      

     
      
       
     


    

    
                      

                          
                          
                         

                      
                          

                         
                      
                         

                         
                          

                        
                             
                        

                        
                        

        
                         

                           
                        
                        

                           
                       

                          
                          

                           
        





















































































































           

        
        
       
       
          
         
          
         
        
        
        
        

        
         

       
        
       
        









































             


         

         
        

  
       

           
          
           

          
  

      
        

       
     

           
       

         
     

       
         
          

   
      
         

           
          

        
        

         
       

 


          

  
        

       

         
        

         
      

         
         

    
       

         
      
 


         

       
           

          
          

          
          
          

   
        

          
        

           
      

       
         

         
         

        
          

   
  

          
      













































































































































כמשך ביאור למס' סנכדרין ליום שלישי עמ' ב
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

             

      
           

         
        

        
         

     
        

        
     

         
        

     
           

        
        

    
           

        
      

        
         

    
          

         
           

         
      

          
          
         

          
         

          
           

          
      

          
         

       
         

          
         

         
        

           
         

        
          

       
       

          
         

         
          

        
         

        
          

        
         

         
        

         
       

         
          

       
      

          
           

         
         

      























































































































































קיג שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

      
           

         
        

        
         

     
        

        
     

         
        

     
           

        
        

    
           

        
      

        
         

    
          

         
           

         
      

          
          
         

          
         

          
           

          
      

          
         

       
         

          
         

         
        

           
         

        
          

       
       

          
         

         
          

        
         

        
          

        
         

         
        

         
       

         
          

       
      

          
           

         
         

      





















































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

רפואה קרובה המחכה  ובודאי קבל המענה שלי במברק,  וכן המברק,  אייר  נתקבל מכתבו מט' 

לבשו"ט, ויה"ר שימלא בקשתי בהקדם האפשרי.

נבהלתי לקרות במכתבו אשר תולה הענינים בקפידא ח"ו שלי, כי אין זה מעניני להקפיד כו' וכו' 

והלואי שיתלו בי כל המאורעות הטובים בגשמיות וברוחניות, והשי"ת יצליחו שגם הוא יהי' בין אלו...

המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל ובברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
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(Ê).ÂÏ:לבהמותיו(Á).Ê Ì„ÙÈÂ

אמרו ב)רבותינו כב חרסים(יומא בשברי (ס"א,:

מכלאינו) שנטל באבנים, בבזק, אחר: לשון .
כמו ומנאם, אבן ד)(אחד טו ויפקדםלקמן :

בהם, ומנאם טלה אחד מכל שנטל בטלאים,
ותרגם שקלים, בחצאי אותם מונים שהיו כמו

ח) כו בזקא(משלי היך במרגמה, אבן כצרור :

כד בטלאים, ויפקדם ובילמדנו: בקלעא. דכיפא
עתירים, אינון כד בזקייא, באלין מסכנין, אינון
מקום שם 'בבזק', אחר: לשון אימריא. באלין

שופטים בספר ה)הנזכר אדוני(א את וימצאו
בבזק: ‰‡ÓÂ.(È)בזק ÈÓ,בזיון בלשון

ונמיתם: אותם תנו עלינו, ימלוך ÍÂÏÓÈשאול
.ÂÈÏ:בתמיה

 
(Â).ÁÏˆ˙Âכשמעו מה' וגבורה לבב גודל רוח עליו עבר

העמוני: נחש על אפו וחרה ‰ÌÈÎ‡ÏÓ.(Ê)וכו', „È
גלעד: מיבש באו שלאÓ‡Ï.אשר מי להם: לאמר צום

כזה: בקרו ינותח למלחמה ‰'.יצא „ÁÙנתיחת פחד לא
משיחו: פי להמרות מה' פחדו אם כי ‡Á„.הבקר, ˘È‡Î
אחת: ובהסכמה רב במהירות לומר: ÂÓ‡ÈÂ(È)רצה

.˘ÈÈ È˘‡'וכו נצא מחר העמוני: נחש לאנשי אמרו
יהיו שלא אמרו, ולהטעותם תרצו, כאשר בנו ועשו

‰ÁÓ‰.(È‡)נשמרים: ÍÂ˙:העמוני נחש ‰.של ˙ÂÓ˘‡:לבוקר הסמוך השלישי המשמר ÂˆÂÙÈÂ.הוא
מאלו: אלו ‰‡ÓÂ.(È)נתפזרו ÈÓאת למלוכה, הוא הגון וכי עלינו ימלוך שאול ובתמיה, בלעג האומר האיש מי

ידו: על באה והתשועה עמו שה' ראו כי על זה ואמרו ונמיתם, בידינו תנו האלה האנשים

 
(Ê).„Óˆ:ומחוברים מצומדים ללכת שדרכם שם על זוג,

.Â‰Á˙ÈÂ:לאברים לומר רוצה לנתחים, אחד כל חתך
(Á).Ê:מקום איש:È‡Ï˘.(Ë)שם ÌÂÁÎלכל

.˘Ó˘‰:היום חצי והוא בגבורתו, השמש יתחמם כאשר
(‡È).ÌÈ˘‡:חלקים.˙ÂÓ˘‡:משמר ‰ÌÂÈ.מלשון

כמו יום, קרויה ח)השמש ג היום:(בראשית לרוח :.ÂˆÂÙÈÂ
כמו לה)נתפזרו, י אויביך:(במדבר ויפוצו :
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    ©«Ÿ¤®©§©§Æ©§¦§½̈©¦§−©¦§©«£«


(„Î).Ï‡˘È ÏÎ ÏÚ ÎÏבעבודת שחטאו

והחטאת העולה תהי המלך אמר כן כוכבים
לך שלח בפרשת ישראל, כל ט"ו)עבור (מדבר

וכתיב וגו' פר העדה כל ועשו ד')כתיב (ויקרא

כתיב וכאן לחטאת בקר בן פר הקהל והקריבו
אלא שבעה עזים וצפירי ואילים פרים ויביאו

היתה: שעה ‰ÂÓ‰(Î‰)הוראת '‰ „È ÈÎ
.ÂÈ‡È „Èכתוב לא שיר בכלי הלוים לשורר

ה' מצות אלא שירה טעון קרבן שיהא בתורה
ורבותינו הקרבן על לשורר נביאיו ביד שצוה
לשורר טעונין שהלוים מניין ערכין במסכת פי'

עבודה איזוהי עבודה עבודת דכתיב שיר בכלי
זה אומר הוי עמה אחרת עבודה שצריכה

משא ועבודת שיר, בכלי )השיר נכון(שם
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' אייר תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ צנמ"ס עוסק בצ"צ כו' מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

במה שהעיר כת"ר בשו"ע לרבנו הזקן סי' קנ"ח סוף סעיף ז', והקשה בזה כמבואר במכתב כת"ר, 

הנה לדעתי הפירוש הוא:

וז"ל רבנו הזקן שם: ויש חולקין בזה ולכן יש להקל כו'. שמזה מובן אשר היש חולקין - מקיל לגבי 

הדיעה שלפני זה, היינו דעת המגן אברהם כפי שמפרשו רבנו הזקן. 

ונמצאת דיעה זו בט"ז, וכמצוין במראה-מקומות. והוא, כי לדעת המג"א צריכה להיות מחשבה 

והיא  ביותר,  המקילה  אחת  דיעה  זה:  על  חולקות  דיעות  ושתי  מהשעוה,  הדבש  יציאת  בשעת  לאוכלין 

ודעת  יכול לשנות אח"כ לאוכלין ע"י מעשה.  שהובאה בט"ז בשם "שמעתי" שאפילו אם חשב למשקין 

שני' שעכ"פ כשרודה הדבש סתם - מעשה שאח"כ משווהו למאכל, וא"צ להיות מחשבה לאוכלין בפירוש 

שלא  וכדי  ידים,  בשתי  הט"ז  דחה  השמעתי  שדעת  וכיון  עצמו.  הט"ז  דעת  וזוהי  הרדי',  בתחלת  דוקא 

לאפושי פלוגתא - קרוב לודאי לומר שכוונת רבנו הזקן הוא לדעת הט"ז עצמו. ולכאורה, יש מקום גם 

לסברא דשמעתי, באם בעל הכוורת הוא עכו"ם, שאז י"ל שמחשבתו אין פועלת לקביעות הדבש למשקה 

או לאוכלין. ואפילו אם בעל הכוורת הוא ישראל - הרי אם רודה למכירה י"ל שקובע מעשה הקונה, ובפרט 

כשהמוכר עצמו יודע בעת הרדי' שימכרנו לאחר זמן, ויש דוגמאות רבות לזה בש"ס, ואכ"מ...

מ. שניאורסאהן
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כמשך בעמוד הכ
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ז סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק
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  שאינו שהשמן עד שמן, הרבה נתן אם אבל בו- להדליק יכול - במיעוטו בטל הפתילה אחר .נמשך

 
סק"ג.23) מש"ז פמ"ג

•
     

Èראוין שאין מים כל הדין הוא אלא בלבד טבריא חמי ולא
מחוברים שהם אע"פ סאה מ' בהם ואין כלב לשתיית

בהם. להטביל שלא להחמיר יש סאה מ' בו שיש למקוה

הם אפילו צוננים כשהם הכלב לשתיית שראוים מים וכל
אפילו האור חמי שכן וכל בכלי אפילו מהן נוטלין חמין מעינות

חמין. בעודן

מהן נוטלין ואין הכלב לשתיית ראוים ואינן מלוחין הן הים ומי
ראוים: שאז אותם הרתיחו א"כ אלא בכלי לידים

‚Èבהם נעשה לא ספק בהם שנטל במים מלאכה נעשה ספק
כשיעור בהם היה ספק בהם נעשה שלא לומר תמצא ואם
נטל לא ספק ידיו נטל ספק ואפילו טהורות ידיו היו לא ספק
הפוסקים במחלוקת אפילו טהור ידים בטהרת ספק וכל טהור
סופרים דברי וספק סופרים מדברי עיקרה ידים שנטילת מפני
אחרים מים לו יש אם זה כל שעם שאומר מי ויש להקל
הספק מן עצמך והוציא ורחץ קום לו אומרים לפניו מזומנים
כגון ספק בהן נולד כך ואחר כהלכה שנטל יודע אם (אבל
הסיח שלא שיודע או לאו אם מהם דעתו הסיח אם שנסתפק
נגע אם וספק הטינופת למקום סמוך ידיו שהושיט רק דעתו
מפני ספק ידי לצאת אפילו וליטלן לחזור א"צ נגע לא ספק בהם

בחזקתן): אותן שמעמידין

„Èשנעשו עד ריסקן אם והמלח והגליד והכפור והברד השלג
נוטלין וכן כשיעור בהם יש אם לידים מהם נוטלין מים
דג שומן או אדומים יבחושים כגון המים מן שברייתו דבר בכל

מים. שנעשו עד שריסקן והוא

צריך אז ידיו על ושופך בכלי כשנוטל אמורים דברים במה
סאה במ' ידיו להטביל אבל במים אלא ידים נטילת שאין ריסוק
פני על המונח ושלג ריסוק בלא אפילו מתירין יש שבקרקע
מותר מאוד נמוך אפילו יחד מחובר סאה מ' שיש כל הארץ
שהשלג אלא במים אלא טבילה שאין אומרים ויש בו להטביל
שאינן פי על אף סאה למ' להשלים מצטרפין בו וכיוצא
מים שנעשו עד ריסקן א"כ אלא בהם טובלין אין אבל מרוסקים

בדברי להקל הראשונה סברא על לסמוך יש הדחק ובשעת
סופרים:

ÂËשאין אומרים משקיןיש בשאר ולא במים אלא ידים נטילת
לתרומה כטבילה לחולין ידים נטילת שעשו לפי פירות ומי
בהם שאין מים אפילו והרי המים מן אלא מקוה עושין ואין
יין (ואפילו פירות ומי משקין שאר שכן כל פסולים מים מראה
על הקפידו אם מקום מכל מים למראה מראיתו שדומה לבן

המים). גוף על שכן כל מים מראה

מראה שינוי פסלו שלא ידים לנטילת פירות מי כל מכשירין ויש
שעומדים פירות מי אבל ממראיתם שנשתנו במים אלא
אפילו ביין אבל פירות מי נקרא שהרי עליהם מים שם במראיתם
עליו מים שם שאין במים מזוג בין חי בין בו נוטלין אין לבן

כלל.

דבש במי אבל מנקים אינם שהרי ודבש בשמן לומר צריך ואין
מים עיקרן שהרי לידים] [מהן נוטלין ושכר מע"ד) (שקורין

לעילוי. שנשתנו כיון לחוש אין מראיהם שנשתנו ואע"פ

במים מזוג בין חי בין ידים לנטילת כשר היין שאף אומרים ויש
בדבר מזלזל יהא שלא כדי כן לעשות אסור שלכתחלה אלא
עליו לברך לעצמו ברכה שקובע עד לעילוי שנשתנה חשוב
בהם ליטול שמותר פירות מי בשאר (משא"כ הגפן פרי בורא
נטל אם בדיעבד אבל וקפ"א) קע"א בסי' כמ"ש מים לו אין אם

טהורות. ידיו אדום אפילו ביין

סופרים בדברי המקילין דברי על לסמוך יש הדחק ובשעת
(וביין לכתחלה אפילו דבש ו[מי] ושכר פירות במי ידיו ליטול

בדיעבד):

ÊËמרביעית פחות לא הוא לידים מהם שנוטלין המים שיעור
כלים). לטבילת התורה מן טהרה שיעור (והוא הלוג

א"צ אבל ממנו שנוטל בכלי רביעית שיהא אלא הצריכו ולא
בשטיפה לטהרן רוצה כן אם אלא ידיו על הרביעית כל לשפוך
א"צ ושניים ראשונים מים עליהם לשפוך רוצה אם אבל אחת
נטילת הצריך הפרק בכל למשוח פעם בכל שיספקו כדי אלא

ידים.
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אחר איש מהם ליטול יכול ממנו שנטל בכלי הנשארים ומים
באים והם הואיל רביעית בהם שאין אע"פ לו מספיקים אם

הראשון. כשנטל רביעית בהם שהיה טהרה משיורי

אחר זה שנוטלין אע"פ כאחד ידיהם ליטול שניהם שבאים והוא
בפחות השני יד לטהר ראשון של טהרה שיורי מועיל זה

מרביעית.

בנוטלין מועילין הראשון של טהרה שיורי שאין אומרים זהויש
לשני הראשון מן אחד בקלוח יורדים המים כן אם אלא זה אחר
כך ואחר ידיו על יוצק ואחר ליטול ידיו הראשון שפשט כגון
של ידיו על יורד וקילוח הראשון מידי למטה ידיו השני פשט
שנפחת פי על אף טהורות שתיהן ידי שני של לידיו ומהן ראשון
טהורות שני של לידיו המים כשמגיעים בכלי הרביעית שיעור

טהרה. משיורי באים שהם מפני

כיד נחשבות הן שאז הראשון לידי סמוך ידיו השני שפשט והוא
נטילה לו עלתה לא הראשון מידי מרוחקות היו אם אבל אחת
מי הם אפילו פסולים (שהם חבירו רחיצת במי נוטל שהוא לפי

למעלה). שנתבאר כמו מלאכה בהם שנעשה משום רביעית

ליטול מתחלה כשנתכוונו אלא התירו לא סמוכות ידיהן ואפי'
כיד ידיהן חשובות שאז לשני מראשון היורד קילוח ע"י כאחת
אחר עד ידיו השני פשט שלא פי על אף זו בנטילה אחת
נתכוין מתחלה אם אבל ידיו ליטול הראשון כבר שהתחיל
פשט ליטול כבר כשהתחיל כך ואחר לעצמו ליטול הראשון
אין (אם ולפיכך אחת כיד חשובות אינן ממנו למטה ידיו השני
השני ידי נטמאו אחת) בבת רביעית שופך ידיהם על היוצק
ולחזור לנגבן וצריך הראשון מידי שיורדים הטמאים ממים

וליטלן לחזור צריך אחת בבת רביעית שופך אם (ואף וליטלן
תחלה). לנגבן שא"צ אלא

לסמוך יש הדחק בשעת מקום ומכל האחרונה כסברא (והעיקר
סופרים): בדברי להקל הראשונה סברא על

ÊÈואפילו מרביעית ליטול יכולים אינן משנים יותר אבל
הקפידו שלא שאף לוג חצי שיהיה עד ומחצה מרביעית
בכלי רביעית שיהיה רק לידיו שיגיעו המים שיעור על חכמים
לא שמא מועטים ממים רבים יטלו אם חכמים חשו מקום מכל
כדי המים יצמצם אחד שכל הפרק כל ליטול יפה ידקדקו
חצי הראשון ונטל ומחצה רביעית היה אם אך לחבירו שישאר
על זו מרביעית ליטול שנים יכולים רביעית בכלי ונשאר רביעית

בכלי. מתחילה לבדה רביעית היתה אלו כמו שנתבאר דרך

שמא ה' ולא שנתבאר דרך על ד' אפי' ליטול יכולים לוג ומחצי
זמן כל אדם בני כמה ליטול יכולים ומלוג המים יצמצמו
או פעמים ג' ידיו על ואחד אחד כל לשפוך המים שמספיקין

קס"ב. בסי' שיתבאר כמו פעמים ב'

על זה או זה בצד זה ידיהם להניח וה' ד' שיכולים הדין והוא
מטמאות ואין אחת כיד חשובות שכולן כאחד וליטול זה גבי
ויד יד לכל המים שיגיעו בענין ידיהם שירפו ובלבד זו את זו

אחרת: יד חציצת שום בלי

ÁÈאחד במקום מכונס שיהא צריך שאמרו רביעית שיעור
נטל (ואפילו משמינית ונטל וחזר משמינית נטל שאם
והקלוח ידו על יוצקים שאחרים כגון אחת בבת משתיהן

שהיו: כמו טמאות ידיו מתערב)

יבֿיח סעיפים לנטילה פסולים ואיזו כשרים מים איזו קס, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שהיאתוכןתוכןתוכןתוכן לפי לסולם נמשלה התפלה

החול ימי ששת עם השבת קדושת את מקשרת

     
       
      

     
אפשר עצמם מצד המעשה ימי שבששת אע"פ
וההתבוננות החכמה מן הנולדת ה' לאהבת רק להגיע
ביום ה' את עובד כשאדם הנה התחתון"), ("רצון
יתירה", ה"נשמה אצלו שמתגלה עד כדבעי, השבת
- החכמה מן שלמעלה לה' ואהבה ברצון ומתעורר
ימי ששת במשך עבודתו על גם רושם משאיר זה הרי
"הארה" עכ"פ תהי' בה שגם זה, שלאחרי המעשה
מן שלמעלה זו ואהבה רצון של ומעין) טעימה (היינו

החכמה.

      
      

     
הוא בתפלה ה' עובדי של והיגיעה העבודה "כל

האהבה". למדת לבוא

[שבחול "שבת" התפלה נק' שהארהולכן ,[
התפילה, בזמן האדם בנפש מאירה שבת מקדושת

לה'. וחפץ באהבה להתעורר יכול זה ובגלל

זה הרי כדבעי מתפלל האדם כאשר הכי, ומשום
ששת במשך בתפלתו גם שבת מקדושת הארה ממשיך

המעשה. ימי

    [שבת] 
[כח]       
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קמה    

אחר איש מהם ליטול יכול ממנו שנטל בכלי הנשארים ומים
באים והם הואיל רביעית בהם שאין אע"פ לו מספיקים אם

הראשון. כשנטל רביעית בהם שהיה טהרה משיורי

אחר זה שנוטלין אע"פ כאחד ידיהם ליטול שניהם שבאים והוא
בפחות השני יד לטהר ראשון של טהרה שיורי מועיל זה

מרביעית.

בנוטלין מועילין הראשון של טהרה שיורי שאין אומרים זהויש
לשני הראשון מן אחד בקלוח יורדים המים כן אם אלא זה אחר
כך ואחר ידיו על יוצק ואחר ליטול ידיו הראשון שפשט כגון
של ידיו על יורד וקילוח הראשון מידי למטה ידיו השני פשט
שנפחת פי על אף טהורות שתיהן ידי שני של לידיו ומהן ראשון
טהורות שני של לידיו המים כשמגיעים בכלי הרביעית שיעור

טהרה. משיורי באים שהם מפני

כיד נחשבות הן שאז הראשון לידי סמוך ידיו השני שפשט והוא
נטילה לו עלתה לא הראשון מידי מרוחקות היו אם אבל אחת
מי הם אפילו פסולים (שהם חבירו רחיצת במי נוטל שהוא לפי

למעלה). שנתבאר כמו מלאכה בהם שנעשה משום רביעית

ליטול מתחלה כשנתכוונו אלא התירו לא סמוכות ידיהן ואפי'
כיד ידיהן חשובות שאז לשני מראשון היורד קילוח ע"י כאחת
אחר עד ידיו השני פשט שלא פי על אף זו בנטילה אחת
נתכוין מתחלה אם אבל ידיו ליטול הראשון כבר שהתחיל
פשט ליטול כבר כשהתחיל כך ואחר לעצמו ליטול הראשון
אין (אם ולפיכך אחת כיד חשובות אינן ממנו למטה ידיו השני
השני ידי נטמאו אחת) בבת רביעית שופך ידיהם על היוצק
ולחזור לנגבן וצריך הראשון מידי שיורדים הטמאים ממים

וליטלן לחזור צריך אחת בבת רביעית שופך אם (ואף וליטלן
תחלה). לנגבן שא"צ אלא

לסמוך יש הדחק בשעת מקום ומכל האחרונה כסברא (והעיקר
סופרים): בדברי להקל הראשונה סברא על

ÊÈואפילו מרביעית ליטול יכולים אינן משנים יותר אבל
הקפידו שלא שאף לוג חצי שיהיה עד ומחצה מרביעית
בכלי רביעית שיהיה רק לידיו שיגיעו המים שיעור על חכמים
לא שמא מועטים ממים רבים יטלו אם חכמים חשו מקום מכל
כדי המים יצמצם אחד שכל הפרק כל ליטול יפה ידקדקו
חצי הראשון ונטל ומחצה רביעית היה אם אך לחבירו שישאר
על זו מרביעית ליטול שנים יכולים רביעית בכלי ונשאר רביעית

בכלי. מתחילה לבדה רביעית היתה אלו כמו שנתבאר דרך

שמא ה' ולא שנתבאר דרך על ד' אפי' ליטול יכולים לוג ומחצי
זמן כל אדם בני כמה ליטול יכולים ומלוג המים יצמצמו
או פעמים ג' ידיו על ואחד אחד כל לשפוך המים שמספיקין

קס"ב. בסי' שיתבאר כמו פעמים ב'

על זה או זה בצד זה ידיהם להניח וה' ד' שיכולים הדין והוא
מטמאות ואין אחת כיד חשובות שכולן כאחד וליטול זה גבי
ויד יד לכל המים שיגיעו בענין ידיהם שירפו ובלבד זו את זו

אחרת: יד חציצת שום בלי

ÁÈאחד במקום מכונס שיהא צריך שאמרו רביעית שיעור
נטל (ואפילו משמינית ונטל וחזר משמינית נטל שאם
והקלוח ידו על יוצקים שאחרים כגון אחת בבת משתיהן

שהיו: כמו טמאות ידיו מתערב)

יבֿיח סעיפים לנטילה פסולים ואיזו כשרים מים איזו קס, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שהיאתוכןתוכןתוכןתוכן לפי לסולם נמשלה התפלה

החול ימי ששת עם השבת קדושת את מקשרת

     
       
      

     
אפשר עצמם מצד המעשה ימי שבששת אע"פ
וההתבוננות החכמה מן הנולדת ה' לאהבת רק להגיע
ביום ה' את עובד כשאדם הנה התחתון"), ("רצון
יתירה", ה"נשמה אצלו שמתגלה עד כדבעי, השבת
- החכמה מן שלמעלה לה' ואהבה ברצון ומתעורר
ימי ששת במשך עבודתו על גם רושם משאיר זה הרי
"הארה" עכ"פ תהי' בה שגם זה, שלאחרי המעשה
מן שלמעלה זו ואהבה רצון של ומעין) טעימה (היינו

החכמה.

      
      

     
הוא בתפלה ה' עובדי של והיגיעה העבודה "כל

האהבה". למדת לבוא

[שבחול "שבת" התפלה נק' שהארהולכן ,[
התפילה, בזמן האדם בנפש מאירה שבת מקדושת

לה'. וחפץ באהבה להתעורר יכול זה ובגלל

זה הרי כדבעי מתפלל האדם כאשר הכי, ומשום
ששת במשך בתפלתו גם שבת מקדושת הארה ממשיך

המעשה. ימי

    [שבת] 
[כח]       
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קמו   

       
      

      

      
      
       

       

    
כך - לירידה והן לעלי' הן משמש שהסולם כשם
ו"ירידה". "עלי'" ענינים, שני בה שיש בתפלה, הוא

כלומר:

צריך יתירה הנשמה שתתגלה שכדי לעיל נתבאר
התחתון", "רצון - והוא עבורה, "כלי" לעשות האדם
החכמה ע"י המתעוררת לה' האהבה שהיא

וההתבוננות.

שהאדם למעלה", מלמטה "עלי' הנקראת והיא
ה'; אל ולהתקרב לעלות מתייגע

מבחינת לה' האהבה היא - יתירה" "נשמה וגילוי
בדרך (שמתגלה השכל מן שלמעלה שבנפש, יחידה
"יורדת" זו שאהבה ה"ירידה", ענין הוא - מתנה)

התחתון". "רצון בתוך ומתגלית

על נפעלות ו"ירידה" ד"עלי'" אלו "תנועות" ושתי
הנפש עליית גם ענינה התפלה כי - כדבעי התפלה ידי
היינו "ירידה", וגם כו') התבוננות (ע"י ה' אל להתקרב
של התחתונות המדריגות לתוך למטה, אלקות המשכת

הנפש.

ומבאר:] שהולך [וזהו

      
      



      רצון]
הלב]      

      
        
השם אל להתקרב עצמו בכוחות האדם התעוררות
בשם האריז"ל בכתבי נקראת למעלה") ("מלמטה

הנקבה]". [מי נוקבין מיין "העלאת

לידי לבוא האדם מתייגע שאז התפלה, ענין וזהו
רצונו שכל הנפש", "כלות בבחינת לה', גדולה אהבה
אין באור ("ליכלל אלקות עם להתאחד הוא לבבו בכל

ב"ה"). סוף

שמשתוקק כאדם דתפלה, הלב" "צעקת ענין וזהו
להכיל יכול אינו שלבו עד ממנו, שרחוק לדבר מאד

כו'. רגשותיו את

  [בתפלה]  
    [האדם]

      
     
    
      


"מלמטה לאלקות בתשוקה התעורר שאדם לאחרי
בבחינת ודביקות התקשרות שמרגיש עד למעלה",
ידי על הנה - נפשו עצם בכל ב"ה" העליון "רצון
שנותנים היינו מלמעלה, אותו מעוררים כדבעי התפלה
ו"להוריד" להמשיך שיוכל מלמעלה כח לאדם
"מלמעלה שבנפש) יחידה בחינת (שמצד זו התעוררות
("רצון שלו הגלויים ואהבה ברצון שתתלבש למטה",
במשך עבודתו על רושם ישאיר שזה עד התחתון"),

המעשה. ימי ששת

      
      
     



      
        
      
       


זה הרי החול, ימי בתפלת מאירה שבת כשקדושת
יהיו - שלו דחול עובדין גם - האדם מעשי שכל פועל
טהרת על שנעשו "חולין בבחינת בקדושה, חדורים
מעין ג"כ מאיר החול כשבימי ד"היינו הקודש",

השבת". קדושת
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ובניו לאהרן ושכר יין שתיית [א]זהרת ענין יובן זה
מועד אוהל אל בבואכם תשת אל ושכר יין כמ"ש
כו' לטהור [ה]טמא בין להבדיל במ"ש הפרשה ומסיים כו'
יובן הענין אך כו'. זה עם לזה יש שייכות מה להבין ויש
טמא בין להבדיל דנוג"ה הבירורים בחי' דעיקר הנ"ל עפ"י
דאצילו' דחכ' מ"ה כח החכ' בבחי' הוא כו' לטהור
כידוע אב"א דאור חסד מבחי' הוא הכהנים ושרש בבריאה,
הכהנים הטעם ולזה כו', בראש חלק נוטל כה"ג בענין
יורו כמ"ש לישראל והיתר איסור הוראת כל המורים המה
לפי כו', [ה]טמא בין להבדיל והוא כו' ליעקב משפטיך
בחשאי שמן בחי' הוא דחכ' וידוע דוקא אתברירו שבחכ'
שנמש[ח]ו והיינו כו', שמניך לריח כו' הטוב כשמן כמ"ש
בחי' הוא יין אבל כידוע, דוקא המשחה בשמן הכהנים
המשמח הוא יין כי ולהיות מתערין דינין דמינה בינה
מ[ז]ה ומסתעף לבא בינה התלהבות אש ברשפי בשמחה
דבינה, דשמחה הגבורו' פסולת דנוג"ה קשות גבורו' בחי'
בין להבדיל דנוג"ה הבירורים בחי' שיהי' א"א הטעם ולזה
אחר דנוג"ה קשות הגבורות דפסול' סיגי' לבער כו'
כח שרש נמשך וממנה כו', מתערין דינין בינה שמבחי'
במל' כח אין הטעם ומזה למטה, והתפשטותם התהוותם
מן מקבלים דנוג"ה [קשות] דגבורו' משום נוג"ה לברר
בנין דעיקר משום כו' גוים על אלקי' מלך כמ"ש המל'
בשתיית אהרן בני הוזהרו [הטעם] ולזה מהגבורו', המל'

גבורו' יניקות מהם יסתעפו שלא דוקא ושכר קשותיין
בין כלל ולהבדיל להורות יוכלו ולא זרה אש שנק' דנוגה
וזה וד"ל, כידוע להורות אסור שיכור וע"כ לטהור טמא
כי לאה"מ יין שתויי שנכנסו ואביהוא נדב [חטא] ענין הי'
בבחי' ויניקה אחיזה לו יש דנוג"ה דגבורו' זרה אש בחי'
לאחר עוה"ב בחי' שהוא המשמח יין שהוא הגם דבינה יין
ונק' החירות עולם ונק' בבינה הבא דעולם כידוע הבירור
כלל לחיצוני' שליטה שם שאין נכרי ממגע המשומר יין
ואחיזה יניקה עדיין יש הבירור קודם עכשיו אבל וכלל,
המשמח ביין גם שיש הדין כוחות פסולת מפני לחיצוני'
ענין והוא כו' מתערין דינין מינה [בינה] וכמ"ש דבינה,
ענבי ענבימו בחי' כו' ענבים של אשכול סחט"ה שחוה
שאמר וזהו וד"ל, במ"א כמ"ש כו' מרורות אשכלו' רוש

זרה אש לברר ביכולתם שאין ולפי כו' זרה אש בהקריבם
הפרשה סיים וע"כ משם, ומקבל ושכר מיין שמסתעף זה
האזהרה טעם עיקר זהו כי כו' לטהור טמא בין להבדיל

וד"ל. כנ"ל והשכר היין שתיית על לכהנים
עיון הנ"ל מדריגות ב' בענין להבין יש מעתה

בעיקר רואים שאנו להיות והוא א' ענין עוד וגירסא
ענין והוא דוקא והגיון במחשבה הוא הנ"ל עיון מצות
מחשבה של ההפשטה בתכלית מאד המחשבה העמקת
בחי' הוא שהרי למעלה העלאה בחי' שהוא דבר, מכל
בחכמה ושכלו מחשבתו כח כל והתקשרות עליות
שבנפשו האנושי' מחכ' מ"ן העלאת בחי' והוא שבתורה,
החכ' בכח שיש הבירור ענין (מלבד במ"א כמ"ש החיוני'
י"ח יצא ולא דוקא בפה בדיבור מצותו הגירסא אבל הנ"ל),
בם ודברת כמ"ש התורה קריאת במצות כידוע במחשבה
הוא בתורה הקריאה שבחי' לפי כו', מידי עביד לא דהרהור
יושב שהקב"ה להיות למטה מלמעלה מ"ד המשכת בחי'
בז"א אבא מאור מ"ד המשכת בחי' שהוא כו' כנגדו ושונה
בענין להבין יש הנה אך וד"ל. במ"א כמ"ש הקדב"ה שנק'
מ"ד המשכת בחי' להמשיך המחשבה בכח אין למה זה
כו' ושונה יושב שהקדב"ה (מאחר הדיבור ע"י כמו
ע"ד ומחשבתינו כדיבורינו ומחשבתו דיבורו אין שבוודאי
במח' ולא דוקא בדיבור הוא ית' אליו דהקריאה שנאמר
יכול שלא לזולתו אדם בקריאת רק לאמר שייך זה שאין
גם האלקי אור אל אבל בדיבור רק במחשבתו לקרותו
לדיבורינו אין שהרי בדיבור כמו לקרותו יוכל במח'

ומחשב לדיבוריו ערוך לאומחשבתינו כי כמ"ש ית' ותיו
בהם שנא' המלאכים גם (והלא וכו' מחשבותיכם מחשבותי
דיבור כי שלנו מחשבה בחי' כמו זו קריאה זא"ז וקרא
שהקדב"ה מפני ואם לתחתון), מחשבה נעשה שבעליון
גופא היא המשכה בחי' שהוא דיבור בבחי' וקורא יושב
להבין יש ועוד כו'. יושב הקדב"ה אין בעיון למה קשי'
חילול שעיקר דב"ר ודבר דמ"ש בזהר במ"ש והוא א' ענין
במילין וכמ"כ כו', מידי עביד לא והרהור בדיבור הוא שבת
דמלכא קדושי כל ואז כו' מפומא כדאפיק דוקא דקדושה
במחשבה ולא בדיבור דוקא למה כו' מתעטרין עילאה

בדיבור. מתעטרין עילאה דמלכא קדושי כל ולמה
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ובניו לאהרן ושכר יין שתיית [א]זהרת ענין יובן זה
מועד אוהל אל בבואכם תשת אל ושכר יין כמ"ש
כו' לטהור [ה]טמא בין להבדיל במ"ש הפרשה ומסיים כו'
יובן הענין אך כו'. זה עם לזה יש שייכות מה להבין ויש
טמא בין להבדיל דנוג"ה הבירורים בחי' דעיקר הנ"ל עפ"י
דאצילו' דחכ' מ"ה כח החכ' בבחי' הוא כו' לטהור
כידוע אב"א דאור חסד מבחי' הוא הכהנים ושרש בבריאה,
הכהנים הטעם ולזה כו', בראש חלק נוטל כה"ג בענין
יורו כמ"ש לישראל והיתר איסור הוראת כל המורים המה
לפי כו', [ה]טמא בין להבדיל והוא כו' ליעקב משפטיך
בחשאי שמן בחי' הוא דחכ' וידוע דוקא אתברירו שבחכ'
שנמש[ח]ו והיינו כו', שמניך לריח כו' הטוב כשמן כמ"ש
בחי' הוא יין אבל כידוע, דוקא המשחה בשמן הכהנים
המשמח הוא יין כי ולהיות מתערין דינין דמינה בינה
מ[ז]ה ומסתעף לבא בינה התלהבות אש ברשפי בשמחה
דבינה, דשמחה הגבורו' פסולת דנוג"ה קשות גבורו' בחי'
בין להבדיל דנוג"ה הבירורים בחי' שיהי' א"א הטעם ולזה
אחר דנוג"ה קשות הגבורות דפסול' סיגי' לבער כו'
כח שרש נמשך וממנה כו', מתערין דינין בינה שמבחי'
במל' כח אין הטעם ומזה למטה, והתפשטותם התהוותם
מן מקבלים דנוג"ה [קשות] דגבורו' משום נוג"ה לברר
בנין דעיקר משום כו' גוים על אלקי' מלך כמ"ש המל'
בשתיית אהרן בני הוזהרו [הטעם] ולזה מהגבורו', המל'

גבורו' יניקות מהם יסתעפו שלא דוקא ושכר קשותיין
בין כלל ולהבדיל להורות יוכלו ולא זרה אש שנק' דנוגה
וזה וד"ל, כידוע להורות אסור שיכור וע"כ לטהור טמא
כי לאה"מ יין שתויי שנכנסו ואביהוא נדב [חטא] ענין הי'
בבחי' ויניקה אחיזה לו יש דנוג"ה דגבורו' זרה אש בחי'
לאחר עוה"ב בחי' שהוא המשמח יין שהוא הגם דבינה יין
ונק' החירות עולם ונק' בבינה הבא דעולם כידוע הבירור
כלל לחיצוני' שליטה שם שאין נכרי ממגע המשומר יין
ואחיזה יניקה עדיין יש הבירור קודם עכשיו אבל וכלל,
המשמח ביין גם שיש הדין כוחות פסולת מפני לחיצוני'
ענין והוא כו' מתערין דינין מינה [בינה] וכמ"ש דבינה,
ענבי ענבימו בחי' כו' ענבים של אשכול סחט"ה שחוה
שאמר וזהו וד"ל, במ"א כמ"ש כו' מרורות אשכלו' רוש

זרה אש לברר ביכולתם שאין ולפי כו' זרה אש בהקריבם
הפרשה סיים וע"כ משם, ומקבל ושכר מיין שמסתעף זה
האזהרה טעם עיקר זהו כי כו' לטהור טמא בין להבדיל

וד"ל. כנ"ל והשכר היין שתיית על לכהנים
עיון הנ"ל מדריגות ב' בענין להבין יש מעתה

בעיקר רואים שאנו להיות והוא א' ענין עוד וגירסא
ענין והוא דוקא והגיון במחשבה הוא הנ"ל עיון מצות
מחשבה של ההפשטה בתכלית מאד המחשבה העמקת
בחי' הוא שהרי למעלה העלאה בחי' שהוא דבר, מכל
בחכמה ושכלו מחשבתו כח כל והתקשרות עליות
שבנפשו האנושי' מחכ' מ"ן העלאת בחי' והוא שבתורה,
החכ' בכח שיש הבירור ענין (מלבד במ"א כמ"ש החיוני'
י"ח יצא ולא דוקא בפה בדיבור מצותו הגירסא אבל הנ"ל),
בם ודברת כמ"ש התורה קריאת במצות כידוע במחשבה
הוא בתורה הקריאה שבחי' לפי כו', מידי עביד לא דהרהור
יושב שהקב"ה להיות למטה מלמעלה מ"ד המשכת בחי'
בז"א אבא מאור מ"ד המשכת בחי' שהוא כו' כנגדו ושונה
בענין להבין יש הנה אך וד"ל. במ"א כמ"ש הקדב"ה שנק'
מ"ד המשכת בחי' להמשיך המחשבה בכח אין למה זה
כו' ושונה יושב שהקדב"ה (מאחר הדיבור ע"י כמו
ע"ד ומחשבתינו כדיבורינו ומחשבתו דיבורו אין שבוודאי
במח' ולא דוקא בדיבור הוא ית' אליו דהקריאה שנאמר
יכול שלא לזולתו אדם בקריאת רק לאמר שייך זה שאין
גם האלקי אור אל אבל בדיבור רק במחשבתו לקרותו
לדיבורינו אין שהרי בדיבור כמו לקרותו יוכל במח'

ומחשב לדיבוריו ערוך לאומחשבתינו כי כמ"ש ית' ותיו
בהם שנא' המלאכים גם (והלא וכו' מחשבותיכם מחשבותי
דיבור כי שלנו מחשבה בחי' כמו זו קריאה זא"ז וקרא
שהקדב"ה מפני ואם לתחתון), מחשבה נעשה שבעליון
גופא היא המשכה בחי' שהוא דיבור בבחי' וקורא יושב
להבין יש ועוד כו'. יושב הקדב"ה אין בעיון למה קשי'
חילול שעיקר דב"ר ודבר דמ"ש בזהר במ"ש והוא א' ענין
במילין וכמ"כ כו', מידי עביד לא והרהור בדיבור הוא שבת
דמלכא קדושי כל ואז כו' מפומא כדאפיק דוקא דקדושה
במחשבה ולא בדיבור דוקא למה כו' מתעטרין עילאה

בדיבור. מתעטרין עילאה דמלכא קדושי כל ולמה
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יתכןÚÓÂ˙‰לא) איך כ"ח אות דלעיל הקושיא יובן
מאין יש בריאה ג"כ ונק' אלקות הוא שהאצי'
דלפמשנ"ת ב"ה, א"ס לגבי דבריאה אדם נק' א"ק אפי' כי
מגדר מעלה למעלה הוא ב"ה שא"ס מאחר כי מובן הוא
חסד או מדע או חכמה מיוחד גדר להן יש שהן הע"ס ומהות
מן השכל (וכהבדל אלו מגדרים לגמרי מובדל ית' והוא כו'
חסד או חכמה בחי' התהוות א"כ קץ) לאין מזה ויותר הגשם
יש ממש בריאה והתהוות לגמרי הערך דילוג ה"ז ית' ממנו
ואין כו', זה מגדר ומובדל מרומם ב"ה שא"ס כיון מאין,
נמשך הי' שאם ב"ה מהא"ס עו"ע בבחי' החכמ' התהוות
הי' ית' ממנו המאיר והזיו האור מן עו"ע בבחי' החכמ'
שהאור ב"ה הא"ס כמו הפשיטות בתכלית פשוט ההתהוות
התהוות להיות ולכן כו' המאור מעין האור כי בתכלית פשוט
דילוג בבחי' עצום צמצום ע"י הוא ב"ה מא"ס החכמה
יש החכמ' התהוות וה"ז השתלשלות, בדרך שלא לגמרי
אלקות התפשטות שהיא ר"ל אלקות, ג"כ נק' ומ"מ מאין,
האלוה מהות ח"ו שהן לא אבל אשכנז) בלשון געטליך (ונק'
היא הנה הנפש לגבי המחשבה עד"מ כמו אלא ממש,
ועד"מ הנפש, למהו"ע ערוך אינה אבל ממנה כח התפשטות
הע"ס בחי' הוא ותכלית קץ לאין הבדלות אלפים באלף זה
והיינו ית' ממנו התפשטות שהם אלקות שנק' ב"ה א"ס לגבי
המלאך כמו לגמרי ונפרד יש בחי' שיהיו התהוותן שאין לפי
זיו רק והן הואיל הא"ס לגבי אמיתי בביטול הן אלא כו'
מאין יש שנתהוו אע"פ ונמצא פנים, הסתר בלי ית' מאורו
בחי' שזהו מיוחד וגדר חכמ' מהות התהוות שהוא דהיינו
והם כו' כזיו בטלים עכ"ז ב"ה מא"ס לגמרי ודילוג היש
הנבראים משא"כ כנ"ל, עמהן מתייחד ב"ה שהא"ס אלקות
בטלים ג"כ הן שבאמת אע"פ בידיעתן לגמרי ונפרד יש שהן
וכלים עצמות שער בפרדס (ועיין כ"ג: אות וכדלעיל כו' כזיו
העצמות אור מתלבש שבהם דכלים י"ס ענין שביאר מה פ"ד
אינן דכלים הע"ס שגם יובן דרכינו לפי אמנם כו' הפשוט
דא"כ לדוכתה דפ"ג שם קושייתו הדרא דא"כ ח"ו נפרדים
ג"כ הן הכלים אלא ממנו שחוץ בדיעה יודע ית' הוא ח"ו
הנאצל חכמ' מהות היינו והכלים באריכות וכנ"ל אלקות
בתכלית פשוט הוא האור אבל חסד ומהות ית' ממנו
והוא המדע הוא וזהו הכלים עם מתייחד והוא הפשיטות
כלים שלמ"ד כיון הנבראים כל יודע עצמו ובידיעת היודע
למעלה הוא ית' מהו"ע אמנם לבי"ע, וחיות נשמה הן דאצי'
שהוא בהכלים המתלבש האור ומבחי' הנ"ל מכלים מעלה

כנ"ל): כו' הקו מבחי' רק

Âביטול הוא יחו"ע ויחו"ת, יחו"ע ענין יובן הנ"ל
א"ס המאציל לגבי במציאות בטל שהנאצל אמיתי
ואע"פ האצילות בעולם וזהו במאור הזיו כביטול ב"ה
גדר בבחי' שהם במה היינו כנ"ל מאין יש בריאה ג"כ שהם
לגמרי הערך ודילוג ממש חדשה בריאה שזהו כו' מיוחד
כלל. איהו מדות אינון מכל דלאו ב"ה המאציל מן
מאין יש חדשה בריאה ה"ז חכמה מהות ממנו וכשנאצל
אותה המהוה כח לגבי בטילה זו חכמה מהות מ"מ אמנם
כדור בתוך מיוחד עדיין כשהוא השמש של הזיו כביטול
שאין דהיינו אחד פי' וזהו עליו, ואפס אין ששם עד השמש
אות באריכות כמש"ל כו' מציאות שום ממש מלבדו עוד
שהם הנבראים של היש ביטול היינו יחו"ת אבל וכ"ב י"ח
בטלים ג"כ הם שבאמת (הגם נפרד ודבר יש בחי' בידיעתן
שאעפ"כ אלא כ"ג) אות כנ"ל קמי' שזהו אלא כו' כזיו
בחי' זהו כו' משתחוים לך השמים וצבא כמ"ש לה' בטלים
הגדול בענין פ"ד ח"ב בלק"א מ"ש ג"כ יובן ובזה יחו"ת,
החיות והתפשטות חסד מדת היא הגדול ופי' כו' והגבור
ברואים להיות ותכלית קץ לאין וברואים העולמות בכל
למעלה היא זו ומדה כו' חנם בחסד וקיימים ליש מאין
נברא שום בשכל כח שאין והשגתם הברואים כל מהשכלת
מאין יש לברוא ויכולתה זו מדה ולהשיג להשכיל
מדת להשיג נברא שום ביכולת שאין וכשם כו' ולהחיותו
ממש כך ולהחיותו, מאין יש לברוא היכולת שהיא גדולתו
מדת שהוא הקב"ה של גבורתו מדת להשיג ביכולתו אין
מלירד מגדולתו החיות התפשטות ומניעת הצמצום
כ"א בגילוי ולקיימם להחיותם הנבראים על ולהתגלות
גוף וכאלו הנברא בגוף מסתתר שהחיות פנים בהסתר
יעו"ש, כו' הזיו כהתפשטות ואינו בפ"ע דבר הוא הנברא

וההסתרוהמ מאין יש שהבריאה בביאור מלשונו ובן
מב' ונמשכים דברים ב' הן בפ"ע נפרד נראה הוא שהנברא
מהחסד רק גבורה מבחי' נמשך הי' לא ואם חו"ג מדות
בטלים הנבראים שהיו רק מאין יש הבריאה הי' אזי בלבדו
ולכאורה להדי'. שם כ"מ בשמש, הזיו כביטול במציאות
שם אין א"כ במציאות בטל הי' אם דממ"נ מובן אינו
פ"ג שם כמבואר ממש ואפס אין אלא עליו מאין יש בריאה
בחי' וא"כ כו' ההסתר מצד זהו ליש שנראה שמה באריכות
מדת שהיא דוקא גבורתו ממדת נמשך מאין יש הבריאה
מאין יש שהבריאה ממ"ש הפך וזה כו' להסתיר הצמצום
דבאמת עפמש"ל מובן הענין אך דוקא, חסדו ממדת היא
יש בריאה נחשב הוא האצי' עולם שהרי ענינים, ב' הן
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כביטול במאצילו בטל שאצי' אע"פ ב"ה א"ס לגבי מאין
חכמה מהות שנאצל מה שאעפ"כ אלא כנ"ל, בשמש הזיו
המהוה לגבי הזיו כביטול בטילה זו שחכמ' אע"פ חסד או
חכמה מציאות שאין ולא חכמה, מציאות נמצא מ"מ אותה
מהאור החיות התפשטות רק היא זו שחכמ' אלא כלל
ובטילה מהשמש הזיו כהתפשטות ב"ה מא"ס הנמשך
הפשוט מהזיו שנתפשט זה מ"מ אבל כו', הזיו כביטול
ה"ז החכמ' מהות ותמונת תואר להיות הפשיטות בתכלית
מכל לאו עצמו ב"ה דא"ס משום כנ"ל, מאין יש בריאה
לבי"ע מאצי' ג"כ יובן ועד"ז כלל. איהו מדות אינון
שמ"מ אלא וחסדו גדולתו ממדת הוא הנמצא שהתהוות
דאצי' הנשמות ענין וזהו הזיו כביטול במציאות בטל הי'

אלקות, בחי' הן לפיכך כו' כזיו ובטלים ממש נשמות שהן
במכש"כ מאין יש בריאה הן ב"ה א"ס לגבי שבודאי אע"פ
בבי"ע שניתוסף זה וא"כ כו', בריאה ג"כ שהן הע"ס מן
החיות התפשטות אינו כאילו בפ"ע ודבר יש נראה שהנברא
דבר הוא אלא מהשמש והאור הזיו כהתפשטות והרוחניות
האור התפשטות כמו אלא בפ"ע דבר אינו ובאמת בפ"ע
להסתיר גבורתו מדת מחמת הוא זה הסתר הנה מהשמש,
הוא המל' בנין כי בשכמל"ו ענין וזהו כו', ולהעלים
דוקא נפרדים דהיינו עם בלא מלך שאין לפי מהגבורות
יקבלו שאח"כ כדי מזה והמכוין כנ"ל גבורתו מדת ע"י וזהו
ב"ה א"ס לאור ממש בטילים להיות ברצון מלכותו עליהם

כו': היש ביטול
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ומגבעות אבנטי' להם ועשית כתנות תעשה אהרן
בגדי' ד' שזהו והיינו וגו' בד מכנסי להם ועשה וגו'
ומוסיף לבן, בגדי ד' והם אותם, ללבוש צריך כהן שכל
זהב בגדי ד' שהם וציץ ומעיל ואפוד חושן כה"ג עליו
הנה המצפנת, ענין להבין דיומא. ספ"ז במשנה כמ"ש
אמה ל"ב האבנט אמה, ט"ז ארכה כה"ג של המצנפת
כלי מהלכות פ"[ח] (רמב"ם כרך ע"ג כרך ומחזירו מקיפו
כי בהיות מהו, הבגדים ענין עיקר כל צ"ל תחלה המקדש),
ערומים שניהם ויהיו נא' מעה"ד טעם שלא עד באדם מצינו
שניהם עיני ותפקחנה אזי מעה"ד ומשטעמו יתבוששו, ולא
נבואה רוח כשהי' בנביאי' מצינו וכן הם, ערומים כי וידעו
הוא גם כשנעשה שאול גבי כמ"ש ערומים היו לובשתם
שמעלת לפי וזהו כ"ד, י"ט סי' א' בשמואל עיי"ש נביא
(ע' החטא לפני אדה"ר בחי' שהי' כמו שמגיע הוא הנביא
השכל מחמת דוקא באי' שהבגדים הרי במו"נ), הקושיא
שהי' ע"ד כ"א עה"ד של השכל מהם שנמנע הנביאי' שלכן
ערומים, הולכים נפקחו) (שאז מעה"ד שטעם טרם אדה"ר
דטו"ר, השכל מחמת באי' שלנו גשמיים שהבגדים אלא
מבחי' למעלה הוא הנביאי' וכן החטא לפני אדה"ר (ובחי'
חכמה, מבחי' הוא שהלבושים למעלה כן אבל זו), חכמה

דוקא. קדש בגדי נק' כה"ג בגדי ולכן

ילבש קדש בד כתונת כמ"ש דוקא מפשתן היו הן
כי וכו', בד ובמצנפת בד, ובאבנט בד, ומכנסי
ודגן חטים כמו צמיחה מיני מכל באחת מובדל הפשתן
כמה א' מזרע גדל שיהי' להיות יכול שכולם וכיוצא
א' משבולת יותר גדל שאינו בפשתן משא"כ שבלים
והענין בבד. בד שגדילי' כמארז"ל בד נק' ולכן א' מזרע
הכה"ג הי' ולכן האחדות מעולם נמשכת זו שבחי' לפי
אז כי דוקא שמהם בבגדי' ביוכ"פ לבוש להיות צריך
כל על לכפר האחדות בעולם ולפנים לפני נכנס הוא
דוקא. פשתן בבגדי והיינו כו' ונסלח וכמ"ש בנ"י פשעי
המראות כשארי אינו הלבן בחי' כי לבן בגדי הן ולכך
א"א שהרי הלבן, דבר אותו של עצמיות בחי' שהוא

בכלל ולצבוע לעשות שאפשר כמו לבן גוון עשות
שאין בלבן משא"כ בהם, שצובעי' גווני' שיש המראות
שגוון מפני והיינו כלל, לבן גוון לצבוע שיוכלו צבע שום
רק והוא מען בלייחט שהפשתן (רק עצמיות הוא זה
נק' ולכן כו') עצמותו גוון גילוי את מההעלם להוציא
עצמיות בבחי' נכנס הי' ביוכ"פ והכה"ג קדש, בגדי
שם אין כי דוקא, לבן בבגדי נכנס הי' לכך ית', אלקותו
הי' ומשם עצמיות, בחי' רק כלל גוון שום למעלה

כו'. ונסלח הכפרה
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קמט    

כביטול במאצילו בטל שאצי' אע"פ ב"ה א"ס לגבי מאין
חכמה מהות שנאצל מה שאעפ"כ אלא כנ"ל, בשמש הזיו
המהוה לגבי הזיו כביטול בטילה זו שחכמ' אע"פ חסד או
חכמה מציאות שאין ולא חכמה, מציאות נמצא מ"מ אותה
מהאור החיות התפשטות רק היא זו שחכמ' אלא כלל
ובטילה מהשמש הזיו כהתפשטות ב"ה מא"ס הנמשך
הפשוט מהזיו שנתפשט זה מ"מ אבל כו', הזיו כביטול
ה"ז החכמ' מהות ותמונת תואר להיות הפשיטות בתכלית
מכל לאו עצמו ב"ה דא"ס משום כנ"ל, מאין יש בריאה
לבי"ע מאצי' ג"כ יובן ועד"ז כלל. איהו מדות אינון
שמ"מ אלא וחסדו גדולתו ממדת הוא הנמצא שהתהוות
דאצי' הנשמות ענין וזהו הזיו כביטול במציאות בטל הי'

אלקות, בחי' הן לפיכך כו' כזיו ובטלים ממש נשמות שהן
במכש"כ מאין יש בריאה הן ב"ה א"ס לגבי שבודאי אע"פ
בבי"ע שניתוסף זה וא"כ כו', בריאה ג"כ שהן הע"ס מן
החיות התפשטות אינו כאילו בפ"ע ודבר יש נראה שהנברא
דבר הוא אלא מהשמש והאור הזיו כהתפשטות והרוחניות
האור התפשטות כמו אלא בפ"ע דבר אינו ובאמת בפ"ע
להסתיר גבורתו מדת מחמת הוא זה הסתר הנה מהשמש,
הוא המל' בנין כי בשכמל"ו ענין וזהו כו', ולהעלים
דוקא נפרדים דהיינו עם בלא מלך שאין לפי מהגבורות
יקבלו שאח"כ כדי מזה והמכוין כנ"ל גבורתו מדת ע"י וזהו
ב"ה א"ס לאור ממש בטילים להיות ברצון מלכותו עליהם

כו': היש ביטול
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ומגבעות אבנטי' להם ועשית כתנות תעשה אהרן
בגדי' ד' שזהו והיינו וגו' בד מכנסי להם ועשה וגו'
ומוסיף לבן, בגדי ד' והם אותם, ללבוש צריך כהן שכל
זהב בגדי ד' שהם וציץ ומעיל ואפוד חושן כה"ג עליו
הנה המצפנת, ענין להבין דיומא. ספ"ז במשנה כמ"ש
אמה ל"ב האבנט אמה, ט"ז ארכה כה"ג של המצנפת
כלי מהלכות פ"[ח] (רמב"ם כרך ע"ג כרך ומחזירו מקיפו
כי בהיות מהו, הבגדים ענין עיקר כל צ"ל תחלה המקדש),
ערומים שניהם ויהיו נא' מעה"ד טעם שלא עד באדם מצינו
שניהם עיני ותפקחנה אזי מעה"ד ומשטעמו יתבוששו, ולא
נבואה רוח כשהי' בנביאי' מצינו וכן הם, ערומים כי וידעו
הוא גם כשנעשה שאול גבי כמ"ש ערומים היו לובשתם
שמעלת לפי וזהו כ"ד, י"ט סי' א' בשמואל עיי"ש נביא
(ע' החטא לפני אדה"ר בחי' שהי' כמו שמגיע הוא הנביא
השכל מחמת דוקא באי' שהבגדים הרי במו"נ), הקושיא
שהי' ע"ד כ"א עה"ד של השכל מהם שנמנע הנביאי' שלכן
ערומים, הולכים נפקחו) (שאז מעה"ד שטעם טרם אדה"ר
דטו"ר, השכל מחמת באי' שלנו גשמיים שהבגדים אלא
מבחי' למעלה הוא הנביאי' וכן החטא לפני אדה"ר (ובחי'
חכמה, מבחי' הוא שהלבושים למעלה כן אבל זו), חכמה

דוקא. קדש בגדי נק' כה"ג בגדי ולכן

ילבש קדש בד כתונת כמ"ש דוקא מפשתן היו הן
כי וכו', בד ובמצנפת בד, ובאבנט בד, ומכנסי
ודגן חטים כמו צמיחה מיני מכל באחת מובדל הפשתן
כמה א' מזרע גדל שיהי' להיות יכול שכולם וכיוצא
א' משבולת יותר גדל שאינו בפשתן משא"כ שבלים
והענין בבד. בד שגדילי' כמארז"ל בד נק' ולכן א' מזרע
הכה"ג הי' ולכן האחדות מעולם נמשכת זו שבחי' לפי
אז כי דוקא שמהם בבגדי' ביוכ"פ לבוש להיות צריך
כל על לכפר האחדות בעולם ולפנים לפני נכנס הוא
דוקא. פשתן בבגדי והיינו כו' ונסלח וכמ"ש בנ"י פשעי
המראות כשארי אינו הלבן בחי' כי לבן בגדי הן ולכך
א"א שהרי הלבן, דבר אותו של עצמיות בחי' שהוא

בכלל ולצבוע לעשות שאפשר כמו לבן גוון עשות
שאין בלבן משא"כ בהם, שצובעי' גווני' שיש המראות
שגוון מפני והיינו כלל, לבן גוון לצבוע שיוכלו צבע שום
רק והוא מען בלייחט שהפשתן (רק עצמיות הוא זה
נק' ולכן כו') עצמותו גוון גילוי את מההעלם להוציא
עצמיות בבחי' נכנס הי' ביוכ"פ והכה"ג קדש, בגדי
שם אין כי דוקא, לבן בבגדי נכנס הי' לכך ית', אלקותו
הי' ומשם עצמיות, בחי' רק כלל גוון שום למעלה

כו'. ונסלח הכפרה
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Âכמ"ש נפש ביגיעת ההתבוננות תהי' האלו הענינים
(וכאשר העבודה עליו תכבד שלא פמ"ב בסש"ב
ההתבוננות ענין עליו שכבד קרובות לעתים יקרה
נעשה וממילא בתפלה חיות שום לו ואין בזה ומתרשל
נעמט עס אז ממש כאבן ונעשה הענינים בכל הכבידות
על להתגבר צריך בחייו החפץ וכל זאך. קיין צו ניט זיך
וכאשר עול, קבלת בדרך ההתבוננות אל לכנוס עצמו
בהענין, והתענוג החיות אצלו יתעורר בההתבוננות יכנוס
לעבט ענין דער און געשמאק זאך די איהם ווערט עס
טובה בהעמקה בזה ויתבונן מחשבתו ליגע איהם) ביי
שהענין עד בחוזק בזה דעתו ויתקע לעצמו הענין ולקרב
בהאלקות, ומתקשרת מתקרבת ונפשו בנפשו מאיר האלקי

לשום שייך ואינו באלקות רק הוא היום כל רצונותיו וכל
ההשגה לידי הענין את להביא וישתדל כו' אחר ענין
הענין את יבין הוא שגם פ"ד) (כמשנת"ל הטבעי דשכל
הוא גם יתעורר דנה"א האהבה ובהתעוררות האלקי
אויתיך נפשי בענין ההתבוננות וכן כו'. לאלקות באהבה
חיי חייך הוא כי אלקיך הוי' את לאהבה שהו"ע כו'
דכמים בההתבוננות וגם שם, כמשנת"ל בפרט הנשמות
נ' פרק עד מפמ"ו בסש"ב כמ"ש כו' הפנים אל הפנים
הוא כי כלל דרך הן כ' קטן חינוך הנק' בהקדמה (ובח"ב
בגדולתו וישכיל שכשיבין פרט דרך והן כו' ממש חיינו
אזי כו' והנפלאה הגדולה ה' באהבת יתבונן ואח"כ כו'

כו'). הפנים כמים
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י – ככת התי לש כשנפהא .נפה נפהא י כת נפהש פלת פא
תי י כלי תה י את לת התה לש נפה את – השכלית נפש
ישאל ייח לפני א יח כת לכ השכלית נפש י – הה תחלת .הל נשית

הּנפׁשp‰Â‰ד) הּנה הּׂשכלית הּנפׁש ׁשל אמצעּות ידי על ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
הּׂשגה הּבהמית להּנפׁש ּומסּביר מבאר ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהאלקית
קרּוב לּה יׁש טבעית להיֹותּה הּׂשכלית הּנפׁש ּדהּנה ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאלקית,
עם מקּׁשרת היֹותּה עם הּבהמית ונפׁש הּבהמית, ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻלהּנפׁש
ּבּה ּפֹועלת הּׂשכלית הּנפׁש הּנה מקֹום מּכל הרע, ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיצר
והּנפׁש ׂשכלית, הבנה וקֹולטת הרע מהּיצר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהפרידּה
אמנם טבעי, ׂשכל ׁשהּוא הגם ׂשכל, להיֹותּה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּׂשכלית

ּדכלל למהלהיֹות נמׁש להיֹות הּוא הּׂשכל ענין ּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ּכלי היא הּׂשכלית הּנפׁש עצמֹו ּבזה הּנה מּמּנּו, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּׁשּלמעלה
האלקית, ּדנפׁש ּומּדֹות מהּׂשכל הׂשּכלה איזה ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלקּבל
להּנפׁש ּומסּבירּה מבארּה הּׂשכלית הּנפׁש עצמּה זֹו ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָוהׂשּכלה
לכללּות הּבהמית הּנפׁש נתקרב הּנה זה ידי ׁשעל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּבהמית,
הּׂשגה ּולהּׂשיג להבין מזּדּככת הּׂשכלית והּנפׁש הּׂשכל, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָענין
הּבהמית הּנפׁש ּומזדּכ מתּברר לזמן ּומּזמן ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאלקית,

הּנפׁש נעׂשה ידם ועל ּובהם הּׂשכלית, הּנפׁש ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּומתעּלה
ּבברּור זֹו עבֹודה ידי ׁשעל והינּו ,מהּל ּבבחינת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהאלקית
ׁשל העלּיה נעׂשה הּׂשכלית נפׁש ועּלּוי הּבהמית הּנפׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוזּכּו
זאת עלּיה הּנה עלּיה, צר היא ׁשהירידה האלקית, ְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהּנפׁש
הּנפׁש ּדׁשרׁש הּוא, הּדבר וטעם זֹו. עבֹודה ידי על ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹנעׂשית
אמרּו ּדהּנה הּתּקּון, אל ׁשּקדם מהּתהּו הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּבהמית

ז"ל והדר9רּבֹותינּו חׁשֹוכא ּבריׁשא עֹולם, ׁשל "ּכברּיתֹו ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
חׁשחנהֹורא" הּוא ּדתהּו ותּקּון, ּתהּו הם ּונהֹורא חׁשֹוכא , ְְְְֲִֵֶָָָֹֹֹ

הּוא ותּקּון ּתהּו ּבין ההפרׁש ּוכללּות אֹור, הּוא ְְְְִִֵֵֶַָֹותּקּון
מעּוט הּוא ּובתּקּון הּכלים, ּומעּוט אֹור רּבּוי הּוא ְִִִִִֵֶַַֹׁשּבּתהּו
האֹור ּומעּוט ּדתהּו האֹור רּבּוי וענין הּכלים, ורּבּוי ְְְְִִִִִֵַַָָָֹהאֹור
ּברּבּוי הּוא ׁשּבּתהּו רק האֹור אֹותֹו ׁשהּוא זה אין ְְִִֵֶֶֶַַָֹּדתּקּון
לגמרי, אחר ּבאפן הּוא ׁשהאֹור אם ּכי ּבמעּוט, הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹּובּתּקּון
ּכמֹו ּכלל ערֹו ׁשּבאין נעלים אֹורֹות היּו ּדתהּו ְְְְֲֲִֵֶַָָָֹּדאֹורֹות
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ּביֹום ׁשּנברא אֹור ּבין ההפרׁש ּדר ועל ּדתּקּון, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָאֹורֹות
סֹופֹו עד העֹולם מּסֹוף ּבֹו מּביט הראׁשֹון ּדאדם 10ראׁשֹון ְִִִִַַָָָָָ

ּדאתּגליא ועלמא ּדאתּכסיא ּדעלמא העֹולמֹות לאֹורטּבׁשני , ְְְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָ
ותכלית יֹותר, אֹו מיל ּבֹו רֹואה ׁשהאדם ּדעכׁשו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשמׁש
על ׁשּזהּו ּדתּקּון, ּבּכלים ּדתהּו האֹורֹות המׁשכת היא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּכּונה
ׁשּבּלב ועבֹודה הּמצות ּובקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד העבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹידי

האל אתׁשהּנפׁש ּומזּכ ּומברר למּטה ּבזה עֹוסקת קית ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
והּנפׁש הּׂשכלית נפׁש אמצעית ידי על הּבהמית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּנפׁש
אבל ּונפילה ׁשבירה ּבדר ׁשּנפל רק מהּתהּו ׁשּבא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּבהמית
אלקּה חלק ׁשהּוא היֹות עם האלקית, והּנפׁש מהּתהּו. ְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשרׁשֹו
הּנפׁש וכאׁשר הּתּקּון, מּבחינת הּוא הּנה מּמׁש ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָמּמעל

הבאת זהּו הּנה הּבהמית הּנפׁש את ּומזּכ מברר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהאלקית
נפׁש אמצעית ידי על ׁשּזהּו ּדתּקּון, ּבּכלים ּדתהּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאֹורֹות
נפׁש ׁשהּוא ּבצלם", ׁשּנברא אדם "חביב וזהּו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהּׂשכלית.
ׁשהּוא יׂשראל" "חביבין הּוא ׁשהעּקר היֹות ּדעם ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַָָָהּׂשכלית,
להיֹות אדם", "חביב היא ההתחלה אבל האלקית, ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּנפׁש
ּכ ואחר הּׂשכלית, נפׁש ידי על היא העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּדהתחלת
ידי ׁשעל האלקית, הּנפׁש על ׁשּקאי יׂשראל" ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ"חביבין
ּבֹו ׁשּמאיר האלקית ּבּנפׁש ּגדֹולה עלּיה נעׂשה זֹו ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעבֹודה
ּבּכלים מהּכלים ׁשּלמעלה ּדתהּו עצמּיים האֹורֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹונמׁשכים
הּנׁשמה נעׂשית זֹו עבֹודה ידי על הּנה ולכן ּדתּקּון, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻהמרּבים

ּגבּול. ּבלי מהּל ְְְְִִִֵַַּבבחינת
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קני    

ּביֹום ׁשּנברא אֹור ּבין ההפרׁש ּדר ועל ּדתּקּון, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָאֹורֹות
סֹופֹו עד העֹולם מּסֹוף ּבֹו מּביט הראׁשֹון ּדאדם 10ראׁשֹון ְִִִִַַָָָָָ

ּדאתּגליא ועלמא ּדאתּכסיא ּדעלמא העֹולמֹות לאֹורטּבׁשני , ְְְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָ
ותכלית יֹותר, אֹו מיל ּבֹו רֹואה ׁשהאדם ּדעכׁשו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשמׁש
על ׁשּזהּו ּדתּקּון, ּבּכלים ּדתהּו האֹורֹות המׁשכת היא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּכּונה
ׁשּבּלב ועבֹודה הּמצות ּובקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד העבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹידי

האל אתׁשהּנפׁש ּומזּכ ּומברר למּטה ּבזה עֹוסקת קית ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
והּנפׁש הּׂשכלית נפׁש אמצעית ידי על הּבהמית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּנפׁש
אבל ּונפילה ׁשבירה ּבדר ׁשּנפל רק מהּתהּו ׁשּבא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּבהמית
אלקּה חלק ׁשהּוא היֹות עם האלקית, והּנפׁש מהּתהּו. ְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשרׁשֹו
הּנפׁש וכאׁשר הּתּקּון, מּבחינת הּוא הּנה מּמׁש ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָמּמעל

הבאת זהּו הּנה הּבהמית הּנפׁש את ּומזּכ מברר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהאלקית
נפׁש אמצעית ידי על ׁשּזהּו ּדתּקּון, ּבּכלים ּדתהּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאֹורֹות
נפׁש ׁשהּוא ּבצלם", ׁשּנברא אדם "חביב וזהּו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהּׂשכלית.
ׁשהּוא יׂשראל" "חביבין הּוא ׁשהעּקר היֹות ּדעם ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַָָָהּׂשכלית,
להיֹות אדם", "חביב היא ההתחלה אבל האלקית, ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּנפׁש
ּכ ואחר הּׂשכלית, נפׁש ידי על היא העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּדהתחלת
ידי ׁשעל האלקית, הּנפׁש על ׁשּקאי יׂשראל" ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ"חביבין
ּבֹו ׁשּמאיר האלקית ּבּנפׁש ּגדֹולה עלּיה נעׂשה זֹו ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעבֹודה
ּבּכלים מהּכלים ׁשּלמעלה ּדתהּו עצמּיים האֹורֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹונמׁשכים
הּנׁשמה נעׂשית זֹו עבֹודה ידי על הּנה ולכן ּדתּקּון, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻהמרּבים
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מממלכתו, היהודים את לגרש ישראל שונאי לדרישת התנגד פרדיננד שהמלך כך על הבט מבלי
הכנסייה ראש עמד - היהודים להגנת גלוי באופן יצאו ומקסימיליאן, פרדיננד הנסיכים, ששני ולמרות
האפיפיור, של הנחרצת דרישתו שזוהי בכך עמדתו את הסביר הוא תתקבל. הגירוש שגזירת כך על
הרצון רק לא הגירוש להחלטת שלו המניע היה רשמי באופן מפורסמת. מאוד הייתה ליהודים ששנאתו
המונית דת להמרת הגזירה תביא דעתו לפי יהודיות. נפשות לצוד כדי גם אם כי יהודי, רכוש להשיג

לנצרות. מיהדות

רק היה הוויכוח הגזירה. בעד לעצור כדי מאומה לעשות יכלו לא בניו גם אונים, חסר היה המלך
ימים משנתיים יותר לא שעד הייתה וההחלטה המדינה. את לנטוש היהודים יצטרכו זמן כמה תוך

המדינה. את לעזוב היהודים כל חייבים

לדרשות להקשיב כדי לכנסיות להגיע היהודים יחויבו שבינתיים גם הוחלט הכמרים דרישת לפי
דרשות ולשמוע לבוא רצונו את שיביע מהיהודים למי מלהפריע יימנעו הקהל ראשי ואשר הכמרים.

היהודים. של דתם להמרת הכנה להיות אמור גם היה זה דבר אלו.

את לשמוע חייבים שהינם החדשה הגזירה את החדש. הגירוש צו את הקהל ראשי קיבלו מיד
הם חייבים שנתיים שתוך הגזירה את מאשר יותר רב בכאב היהודים קיבלו בכנסייתם הכמרים דרשות

הראשון. פרדיננד מלך בהם הארצות ושלזיה, מורביה בוהמיה, את ַָלעזוב

זמן ובאותו המהר"ל. של לביתו מיד מיהר הנ"ל, הצו את פראג העיר של הקהל ראש קיבל כאשר
הכמרים. דרשות את לשמוע לכנסיות הקרוב ראשון ביום להגיע הממשלה ידי על פראג יהודי נדרשו

נקבעה האסיפה והילדים. הנשים הגברים, לכל מיוחדת לאסיפה לקרוא המהר"ל ציוה תיכף
אברכים הראשון. המניין של תפילתו סיום לאחר תיכף בבוקר למחרת בחצרֿביתֿהכנסת, להתקיים
ייעדר לא - טף ואפילו נשים גברים, - מהם שאיש היהודים את להזהיר העיר רחבי לכל נשלחו

מהאסיפה.

אסיפה נקראה לא מעולם שכן רציני, עניין כאן שיש חש אחד כל אך מדובר, במה ידע לא איש
בפראג. כזו

הל הבוקרבמשך בשעות למקום לנהור הקהל החל וכאשר במה. ביתֿהכנסת בחצר הוקמה ילה
שיגרתי. לא באירוע כאן שמדובר התראה היוותה הבמה של נוכחותה כולם. על פחד נפל המוקדמות

הכנסת, בית שערי נפתחו הגדול, הכנסת בבית תפילתו את הראשון המניין סיים כאשר תיכף,
בעקבותיו תורה, ספר עימו ונשא ותפילין בטלית עטוף היה הוא המהר"ל. היה משם שיצא והראשון
בידו, תורה ספר ונשא ותפילין בטלית עטוף היה הוא גם אשר - מייזל מרדכי ר' - הקהל ראש צעד
רעהו. בעקבות האחד צעדו אשר פראג, של הישיבה וראשי העיר רבני שאר גם יצאו צורה באותה

הבמה. על התייצבו וכולם

לרעהו. איש שאל הזה"? המחזה כל לבטא אמור "מה ופחד, אימה נפלו הנוכחים על

למענה, להמתין צריכים הנוכחים היו לא רב זמן
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מממלכתו, היהודים את לגרש ישראל שונאי לדרישת התנגד פרדיננד שהמלך כך על הבט מבלי
הכנסייה ראש עמד - היהודים להגנת גלוי באופן יצאו ומקסימיליאן, פרדיננד הנסיכים, ששני ולמרות
האפיפיור, של הנחרצת דרישתו שזוהי בכך עמדתו את הסביר הוא תתקבל. הגירוש שגזירת כך על
הרצון רק לא הגירוש להחלטת שלו המניע היה רשמי באופן מפורסמת. מאוד הייתה ליהודים ששנאתו
המונית דת להמרת הגזירה תביא דעתו לפי יהודיות. נפשות לצוד כדי גם אם כי יהודי, רכוש להשיג

לנצרות. מיהדות

רק היה הוויכוח הגזירה. בעד לעצור כדי מאומה לעשות יכלו לא בניו גם אונים, חסר היה המלך
ימים משנתיים יותר לא שעד הייתה וההחלטה המדינה. את לנטוש היהודים יצטרכו זמן כמה תוך

המדינה. את לעזוב היהודים כל חייבים

לדרשות להקשיב כדי לכנסיות להגיע היהודים יחויבו שבינתיים גם הוחלט הכמרים דרישת לפי
דרשות ולשמוע לבוא רצונו את שיביע מהיהודים למי מלהפריע יימנעו הקהל ראשי ואשר הכמרים.

היהודים. של דתם להמרת הכנה להיות אמור גם היה זה דבר אלו.

את לשמוע חייבים שהינם החדשה הגזירה את החדש. הגירוש צו את הקהל ראשי קיבלו מיד
הם חייבים שנתיים שתוך הגזירה את מאשר יותר רב בכאב היהודים קיבלו בכנסייתם הכמרים דרשות

הראשון. פרדיננד מלך בהם הארצות ושלזיה, מורביה בוהמיה, את ַָלעזוב

זמן ובאותו המהר"ל. של לביתו מיד מיהר הנ"ל, הצו את פראג העיר של הקהל ראש קיבל כאשר
הכמרים. דרשות את לשמוע לכנסיות הקרוב ראשון ביום להגיע הממשלה ידי על פראג יהודי נדרשו

נקבעה האסיפה והילדים. הנשים הגברים, לכל מיוחדת לאסיפה לקרוא המהר"ל ציוה תיכף
אברכים הראשון. המניין של תפילתו סיום לאחר תיכף בבוקר למחרת בחצרֿביתֿהכנסת, להתקיים
ייעדר לא - טף ואפילו נשים גברים, - מהם שאיש היהודים את להזהיר העיר רחבי לכל נשלחו

מהאסיפה.

אסיפה נקראה לא מעולם שכן רציני, עניין כאן שיש חש אחד כל אך מדובר, במה ידע לא איש
בפראג. כזו

הל הבוקרבמשך בשעות למקום לנהור הקהל החל וכאשר במה. ביתֿהכנסת בחצר הוקמה ילה
שיגרתי. לא באירוע כאן שמדובר התראה היוותה הבמה של נוכחותה כולם. על פחד נפל המוקדמות

הכנסת, בית שערי נפתחו הגדול, הכנסת בבית תפילתו את הראשון המניין סיים כאשר תיכף,
בעקבותיו תורה, ספר עימו ונשא ותפילין בטלית עטוף היה הוא המהר"ל. היה משם שיצא והראשון
בידו, תורה ספר ונשא ותפילין בטלית עטוף היה הוא גם אשר - מייזל מרדכי ר' - הקהל ראש צעד
רעהו. בעקבות האחד צעדו אשר פראג, של הישיבה וראשי העיר רבני שאר גם יצאו צורה באותה

הבמה. על התייצבו וכולם

לרעהו. איש שאל הזה"? המחזה כל לבטא אמור "מה ופחד, אימה נפלו הנוכחים על

למענה, להמתין צריכים הנוכחים היו לא רב זמן
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קנד   

שנשמע: הראשון היה המהר"ל של קולו

רבה. בדבקות המהר"ל זעק - אחד" ה' אלוקינו ה' ישראל, "שמע

המהר"ל גם ואיום. נורא באסון כאן שמדובר להעריך כבר היה אפשר בבכי, פרץ הנוכחים קהל
בבכי. פרצו הבמה על שהיו הקהל וראשי הרבנים ושאר

הבאים: הדברים את המהר"ל אמר ושקט, הקהל נרגע ַָכאשר

מדתנו להעבירנו רצו אשר היוונים את אבותינו ניצחו זה ישראל" "שמע עם יהודים. נא, ִ"שמעו
כנגד ולמוות לאש הדורות בכל יהודים עצמם הטילו זה ישראל" "שמע עם מקדשנו. בית את וטמאו

ברבים. השם שם את וקידשו שונאיהם,

לעמוד כוח לנו וייתן בליבנו, הנפש מסירות אש את גם זה ישראל" "שמע פסוק אפוא, נא ידליק
הניסיונות". בכל

הלאה: לומר המהר"ל והמשיך

אך ידידותיים. הינם ושריו המלך גם כלפינו. ידידותי דווקא הינו כאן, אנו חיים בתוכו אשר "העם
יצחק אברהם בני עם להתמודד יצאו הם שונאינו. הינם כאן הנמצאים הכמרים הרי הרב, לדאבוננו

ויעקב".

מנת על לכנסיות להגיע היהודים שעל נאמר בו אשר המלכותי, הצו את המהר"ל הקריא כאן
זה. בעניין ליהודים להפריע יעז לא היהודים ממנהיגי אחד ושאף הכמרים, דרשות את לשמוע

עד והגיע וגובר הולך הבכי היה עכשיו מר. בבכי שוב הקהל פרץ מדובר, במה הנוכחים בשמוע
עצמם. שלהם בדמעותיהם נשטפו והקשישים התעלפו, נשים השמים. לב

ברמה: קולו נשמע ושוב בשקט, להיות הנוכחים את המהר"ל ציוה היטב, בכו שהנוכחים לאחר

כל נראה ואל לבכות נפסיק אנשים"הבה וצעירים, זקנים כולנו נראה "הבה המהר"ל אמר חלישות" ְֶֶַַַ
כאן, איתנו הנמצאים אלו תורה ספרי שלושת לפני נישבע הבה שמים. שם ונקדש ועוז תוקף ונשים
אוזננו. את נאטום לכנסייה, בכפייה ייקחונו ואם כומר, של דרשה כל לשמוע ילך לא מאיתנו אחד שאף

בשבועה"? זאת לקבל מוכנים והינכם לכך אתם מסכימים האם

לעולם ילדינו. ובחיי בחיינו הננו "נשבעים אחד בקול כולם זעקו הננו"! נשבעים הננו! "נשבעים
אמונה". בענייני הכמרים לדרשות נקשיב לא

בקול: לפניהם שאמר החזן אחר במלה מלה לחזור לנוכחים המהר"ל ציוה מכן לאחר

האלוקים"! הוא ה' וועד; לעולם מלכותו כבוד שם ברוך אחד; ה' אלוקינו ה' ישראל "שמע

הנאספים. את ברכו כפיים ובנשיאת לדוכן עלו הכוהנים בשופרות. תקעו מכן לאחר

הם, דורשים בה המלך, אל בעצומה הציבור וראשי הרבנים ושאר המהר"ל פנו המעמד, סיום עם
תבוטל. שהגזירה

להגיע מהקהל למנוע עליהם שאוסר לצו לציית חייבים הקהל שראשי אמנם הודגש בעצומה
המלך גזירת של הכוונה הרי כך ואם ליהדותם. אמונים לשמור היהודים נשבעו בבד בד אך לכנסיות.
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תרפ"ד דרשב"י הילולא ב"ה,

דאן רוסטוב

ראש היושב ואלופיהם, הכבודה הקהלה אל

והנכבדים, הנעלים הקהלה וחברי וחבריו

דוב ב"ר מיכאל ר' באדם הישר לידידי וביחוד

טוב רוב על ויתענגו יחיו עליהם ה' ריס, מר

וברכה. שלום

לעיר מהסמוכים ומיודעינו, מכירינו אשר ויותר כשנה זה

מושבנו, נעתיק אשר בנו, מפצירים ליובאוויטש מולדתנו

החלטנו עולמים צור ובעזרת אליהם הסמוכים העיירות באחד

צלחה. יצ"ו לענינגראד לעיר מושבנו להעתיק
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להביא עלולה שהגזירה אומרת, זאת אמונתם. עבור חייהם את להקריב יצטרכו שהיהודים היא
לאלתר. תבוטל שהגזירה העצומה חותמי דרשו ולכן לטרגדיה.

של חוצפתם על והתריעו פרדיננד, הנסיך את - הקהל ראשי בלוויית - המהר"ל ביקר יום באותו
שהביא דבר ואמונתם. היהודים נגד קלון דברי ודיברו היהודים, לרחובות לחדור החלו שכבר הכמרים

להתנגשויות. מיידית

של הנוראה התנהגותם את לסבול יכלו לא אשר הגויים, שכניהם דווקא באו היהודים של לעזרתם
ניצלו הכמרים היהודים. מרחובות בעלֿכורחם גורשו שהכמרים - אחד במקרה ולא - וקרה הכמרים.
עליהם, הגנו היהודים של הגויים שכניהם אך היהודים. על עלילות להעליל כושר כשעת אמנם זאת

נאסרו. הגויים והמסיתים

מהיהודים, רבים דתם על להעביר יוכלו הזמן שבמשך קיוו, אשר הכמרים יום. אחר יום חלף כך
להאזין לכנסיות לבוא היהודים כל שעל הגזירה, למרות מאומה. בידיהם עלה לא מרות, אוכזבו
גברתנים לשכור נאלצו הכמרים בכנסייה. יהודי אף של רגלו כף דרכה לא הכמרים, של לדרשותיהם
יהודים נכנסו כאשר אך הכנסייה. לתוך בעלֿכורחם יהודים משם וגררו היהודים לרחובות נכנסו אשר

הכמרים. לדרשות הקשיבו ולא אוזניהם את אטמו לכנסייה, רצונם, נגד אלו

כל לאחר אך, לחיקם. יהודיים נשמות לשבות יכולים כן שהם להוכיח זאת בכל רצו הכמרים אך
שלושת - אתם חושבים - הם ומי יהודים. משלושה יותר לא דתם על להעביר בידיהם עלה מאמציהם
והשלישי מטורף. היה לידתו מעת הרי השני מדעתו. ירד שנה חמשֿעשרה כבר זה האחד אלו? יהודים

ברחובות. שתוי התגולל תמיד אשר ידוע שיכור היה

נוכחו הכמרים עתק. הון לבזבז הכמרים נאלצו דתם על האלו היהודים שלושת את להעביר כדי
ברעות. ולא בטובות לא דתם על היהודים את להעביר אפשר שאי היטב לדעת
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תרפ"ד דרשב"י הילולא ב"ה,

דאן רוסטוב

ראש היושב ואלופיהם, הכבודה הקהלה אל

והנכבדים, הנעלים הקהלה וחברי וחבריו

דוב ב"ר מיכאל ר' באדם הישר לידידי וביחוד

טוב רוב על ויתענגו יחיו עליהם ה' ריס, מר

וברכה. שלום

לעיר מהסמוכים ומיודעינו, מכירינו אשר ויותר כשנה זה

מושבנו, נעתיק אשר בנו, מפצירים ליובאוויטש מולדתנו

החלטנו עולמים צור ובעזרת אליהם הסמוכים העיירות באחד

צלחה. יצ"ו לענינגראד לעיר מושבנו להעתיק
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להביא עלולה שהגזירה אומרת, זאת אמונתם. עבור חייהם את להקריב יצטרכו שהיהודים היא
לאלתר. תבוטל שהגזירה העצומה חותמי דרשו ולכן לטרגדיה.

של חוצפתם על והתריעו פרדיננד, הנסיך את - הקהל ראשי בלוויית - המהר"ל ביקר יום באותו
שהביא דבר ואמונתם. היהודים נגד קלון דברי ודיברו היהודים, לרחובות לחדור החלו שכבר הכמרים

להתנגשויות. מיידית

של הנוראה התנהגותם את לסבול יכלו לא אשר הגויים, שכניהם דווקא באו היהודים של לעזרתם
ניצלו הכמרים היהודים. מרחובות בעלֿכורחם גורשו שהכמרים - אחד במקרה ולא - וקרה הכמרים.
עליהם, הגנו היהודים של הגויים שכניהם אך היהודים. על עלילות להעליל כושר כשעת אמנם זאת

נאסרו. הגויים והמסיתים

מהיהודים, רבים דתם על להעביר יוכלו הזמן שבמשך קיוו, אשר הכמרים יום. אחר יום חלף כך
להאזין לכנסיות לבוא היהודים כל שעל הגזירה, למרות מאומה. בידיהם עלה לא מרות, אוכזבו
גברתנים לשכור נאלצו הכמרים בכנסייה. יהודי אף של רגלו כף דרכה לא הכמרים, של לדרשותיהם
יהודים נכנסו כאשר אך הכנסייה. לתוך בעלֿכורחם יהודים משם וגררו היהודים לרחובות נכנסו אשר

הכמרים. לדרשות הקשיבו ולא אוזניהם את אטמו לכנסייה, רצונם, נגד אלו

כל לאחר אך, לחיקם. יהודיים נשמות לשבות יכולים כן שהם להוכיח זאת בכל רצו הכמרים אך
שלושת - אתם חושבים - הם ומי יהודים. משלושה יותר לא דתם על להעביר בידיהם עלה מאמציהם
והשלישי מטורף. היה לידתו מעת הרי השני מדעתו. ירד שנה חמשֿעשרה כבר זה האחד אלו? יהודים

ברחובות. שתוי התגולל תמיד אשר ידוע שיכור היה

נוכחו הכמרים עתק. הון לבזבז הכמרים נאלצו דתם על האלו היהודים שלושת את להעביר כדי
ברעות. ולא בטובות לא דתם על היהודים את להעביר אפשר שאי היטב לדעת
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בירושלים".1הגמרא וסיים במקדש "פתח - מקשה

מכך ואולם במקדש". אחרנייתא תרתי "איכא ומתרצת
בירושלים שאירעו הנסים שני את כוללת בכלֿזאת שהמשנה
בביתֿ לאבותינו ש"נעשו הנסים עשרת רשימת בתוך
נחש הזיק ("לא אלה שני שגם לומר מוכרחים המקדש",
החלו המקום") לי צר לחבירו אדם אמר "ולא ועקרב",

ירושלים: לכל התפשטו ומשם בביתֿהמקדש

שתהיה - היתה הזיקו לא ועקרב שנחש לכך הסיבה
הנס היה צריך זו מסיבה קרבן. המקריב לאדם הנפש מנוחת
בזמן האדם שהה שם שכן ירושלים, רחבי בכל להתרחש

אכילתו. ובעת הקרבן הקרבת

המקום". לי צר לחבירו אדם אמר "שלא בנס גם זה כעין
שהרי בירושלים, לינה מחייבת הקרבן שהקרבת מכיון

בעזרה ללון שכל2איֿאפשר - מיוחד נס להתרחש היה צריך ,
דוחק בלא ללון יוכלו קורבנותיהם את שהקריבו מי

.3בירושלים

בין האלה, הנסים שני בפרטי הבדל היה זאת ובכל
לירושלים: ביתֿהמקדש

יתכן כי אף ועקרב", נחש הזיק ש"לא הנס היה בירושלים
היו לא כלל בביתֿהמקדש ואילו ועקרב"; "נחש שם שהיו
במשנתנו שנאמר ממה הוא קלֿוחומר שהלא ועקרב", "נחש

נרא של"ולא מציאותו אם ומה - המטבחים" בבית זבוב ה
ועקרב נחש של מציאותם ביתֿהמקדש, בקדושת פוגמת זבוב

עלֿאחתֿכמהֿוכמה!

שאלין המקום לי צר אדם אמר ש"לא השני בנס גם
אך לכולם, צר המקום היה שבפועל לומר יתכן - בירושלים"
בענינים עסוקים היותם מסיבת (וזאת מורגש, היה לא הדבר

"לא איש בפועל ולכן זהאמררוחניים) לעומת זאת. "
עצמו המקום יותר: עוד גדול היה הנס עצמו בביתֿהמקדש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים - מרווח היה אכן

(1914 עמ' ד, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

דוקא, אלה חיים בעלי שני המציינת המשנה דברי בביאור
(עלֿפי לומר יש - הזיקו לא החיות שאר גם שלבטח אף

הענינים): פנימיות

ערכיֿהכנויים [כנרמז4בספר חם ארסו שהנחש כתוב
הכתוב ארסו5בלשון העקרב ואילו השרפים"] "הנחשים -

.6קר

של אופנים שני מייצגים והעקרב הנחש האדם בעבודת
לקדושה: התנגדות

העולם בעניני וההתלהבות החמימות היינו - שרף" "נחש
ההתלהבות את להפוך - תקנה יש לכך ואולם ותאוותיו.

אש. כרשפי ה' אהבת לקדושה,

זו הנהגה ה'. בעבודת קרירות ענינו - קר" ארסו "עקרב
להפך סימן היא הקרירות כי הנחש, משל יותר אף גרועה

החיים.

בגמרא שנאמר מה יובן זה העומד7עלֿפי אדם על
יפסיק; לא עקבו על כרוך "נחש שמונהֿעשרה, בתפילת
בתפילה עומד יהודי כאשר יפסיק". - עקבו על כרוך עקרב
את להפסיק לו אין העולם, לעניני חמימות בו אוחזת ולפתע
הוא יכול שבו, והחמימות החיות עם סוףֿסוף שכן תפילתו

קדושה. לעניני ההתלהבות את להפוך

קרירות, בו אוחזת ולפתע בתפילה הוא עומד כאשר אבל
לא שעדיין כלומר בלבד, ב"עקבו" נאחזת זו אם גם הנה
כי תפילתו. את להפסיק עליו - ולבו מוחו על השפיעה
אות מצבו, זהו ואם החיים, להפך סימן (כאמור) היא קרירות

עבו סדר שכל ולהתחילהוא לשנותו ועליו כדבעי אינו דתו
הבאה והתלהבות חיות מתוך עבודה אחר; עבודה סדר

דחיי. אילנא - התורה פנימיות מלימוד כתוצאה

היראה" "שלימות בירושלים, שהיה הנס אפוא לא8זהו -
לא וכלֿשכן עולם בעניני לחמימות נתינתֿמקום בה היה

לקרירות.

לקוטיֿשיחות חוקתֿבלק, פרשת - תשל"ו קודש (שיחות

(372 עמ' ב, כרך

א.1)1)1)1) כא, א).2)2)2)2)יומא כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אין מהדין היא וחומר קל מהנס3)3)3)3)שהרי כתוצאה נפעל זה שנס לומר, ויש
רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים בביתֿהמקדש, נחש.4)4)4)4)שאירע ו.5)5)5)5)מערכת כא, חמה6)6)6)6)חוקת "אלמלא ב נח, ברכות ראה

וכו"'. כסיל ב.7)7)7)7)של ל, י.8)8)8)8)ברכות נו, רבה בראשית
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:‡Ú‡Ïו‡Ú‡ ˙ÓL È‰˙ ¿«¿»¿≈¿ƒ««¿»
C˙Ó‡Ï CÚÏ CÏ ÏÎÈÓÏ ÎÏ¿¿≈«»¿«¿»¿«¿»
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(‡)ÈÈÒ ‰a.?סיני הר אצל ׁשמּטה ענין מה ¿«ƒ«ְְִִִֵֶַַַָָ

אּלא מּסיני?! נאמרּו הּמצֹות ּכל ּׁשמּטה,והלא מה ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּכללֹותיה מּסיני,נאמרּו ודקּדּוקיה אף,ּפרטֹותיה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשנּויה ּכ מּסיני; ודקּדּוקיהן ּכללֹותיהן נאמרּו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּכּלן
ׁשּלא לפי ּפרּוׁשּה: ׁשּכ לי ונראה ּכהנים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבתֹורת
מֹואב ּבערבֹות ׁשּנׁשנית קרקעֹות ׁשמּטת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָמצינּו

ּתֹורה ּכּלן,ּבמׁשנה ּופרטֹותיה ׁשּכללֹותיה למדנּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ּדּבּור ּכל על ּכאן ולּמד הּכתּוב ּובא מּסיני. ְְֱִִִִֵֶַַַָָָָנאמרּו

למׁשה ּכּלם,ׁשּנדּבר היּו ּכללֹותיהן,ׁשּמּסיני ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
מֹואב:,ודקּדּוקיהן ּבערבֹות ונׁשנּו וחזרּו ְְְְְְְְִִֵֶַָָ

()'‰Ï ˙aL.'ה ּבׁשּבת,לׁשם ׁשּנאמר ּכׁשם «»«ְְְֱֵֵֶֶַַַ
גּבראׁשית: ‡Ï(„)תורה ‰È‰È.לּׂשדֹות ְִֵƒ¿∆»»∆ַָ
˙ÓÊולּכרמים: ‡Ï.זמֹורֹותיה;ׁשּקֹוצצין ְְִַָ…ƒ¿…ְְִֶֶָ

תכסח" "לא לֹו,ותרּגּומֹו: יב)ודֹומה לג :(ישעיה ְְְְִֶַָָ
ּכסּוחים" יז),"קֹוצים פ באׁש(תהלים "ׂשרפה : ְְִִֵָָֻ

Èˆ(‰)ּכסּוחה": ÁÈÒ זרעּתּה.‡˙ לא אפּלּו ְָ≈¿ƒ«¿ƒ¿ְְֲִַָֹ
הּקציר ּבעת ּבּה ׁשּנפל הּזרע מן צמחה הּוא,והיא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

'ספיח': ˙ˆקרּוי ‡Ï.ּכׁשאר ּבֹו מחזיק להיֹות ִַָָ…ƒ¿ְְֲִִִַָ

לּכל:,קציר יהיה הפקר ׁשהנזרּת.ÈÊאּלא ְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿ƒ∆ְְִֶַָ
הפקרּתם: ולא מהם ּבניֿאדם ˙ˆוהפרׁשּת ‡Ï. ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ…ƒ¿…

ּבֹוצר אינ הּמפקר:,אֹותם מן È‰Â˙‰(Â)אּלא ְְִֵֵֶַָָָֻ¿»¿»
'Â ‡‰ ˙aL.אףֿעלּֿפעלי ׁשאסרּתים לא,י ««»»∆¿ְֲִִֶֶַַַָֹ

אסרּתים ּבהנאה ולא ּתנהג,ּבאכילה ׁשּלא אּלא ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹ
הּבית ּכבעל ּבּה,ּבהם ׁשוים יהיּו הּכל אּתה,אּלא ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ותֹוׁשב ּוׂשכיר:‰ÏÎ‡Ï ÎÏ ‡‰ ˙aL.(ת"כ) ְְְְִָ««»»∆»∆¿»¿»

הּׁשמּור: מן אֹוכל אּתה ואי אֹוכל אּתה הּׁשבּות ְִִִֵֵַַַַָָָָמן
˙Ó‡ÏÂ ÚÏ Ï.(ת"כ)ׁשּנאמר כגלפי (שמות ¿¿«¿¿¿«¬»∆ְֱִֶֶַ

עּמ"יא) אביני "ואכלּו אסּורים,: יהיּו יכֹול ְְְְֲִִֵֶֶַָָֹ
ּולעבּד ל" לֹומר: ּתלמּוד לעׁשירים? ְְְְְֲֲִִִַַַַַָּבאכילה

"אמּורים,ולאמת ּוׁשפחֹות ועבדים ּבעלים הרי ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַָָָָ
L˙Ïּכאן: ÈÎÏÂ.(ת"כ):הנכרים אף ָ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ְִַַָ
(Ê)‰ÁÏÂ zÓ‰ÏÂ.אֹוכ חּיה לא,לתאם ּבהמה ¿ƒ¿∆¿¿¿««»ְִֵֶֶַָָֹ

ׁשּכן לֹומר,ּכל ּתלמּוד מה !עלי ׁשּמזֹונֹותיה ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשחּיה זמן ּכל לחּיה: ּבהמה מּקיׁש ?"ולבהמּת"ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּׂשדה מן ּכלה,אֹוכלת הּבית. מן לבהמּת האכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּׂשדה מן הּבית,לחּיה מן לבהמּת (ת"כ.ּכּלה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
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C˙Ó‡Ï CÚÏ CÏ ÏÎÈÓÏ ÎÏ¿¿≈«»¿«¿»¿«¿»
:CÚ ÈÈ„ C˙˙Ï CÈ‡ÏÂ¿«¬ƒ»¿»»¿»¿ƒƒ»

CÚ‡ז È ‡˙ÈÁÏ CÈÚÏÂ¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿«¿»
:ÏÎÈÓÏ dzÏÏÚ ÏÎ ‡‰z¿≈»¬«¿«¿≈»


(‡)ÈÈÒ ‰a.?סיני הר אצל ׁשמּטה ענין מה ¿«ƒ«ְְִִִֵֶַַַָָ

אּלא מּסיני?! נאמרּו הּמצֹות ּכל ּׁשמּטה,והלא מה ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּכללֹותיה מּסיני,נאמרּו ודקּדּוקיה אף,ּפרטֹותיה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשנּויה ּכ מּסיני; ודקּדּוקיהן ּכללֹותיהן נאמרּו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּכּלן
ׁשּלא לפי ּפרּוׁשּה: ׁשּכ לי ונראה ּכהנים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבתֹורת
מֹואב ּבערבֹות ׁשּנׁשנית קרקעֹות ׁשמּטת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָמצינּו

ּתֹורה ּכּלן,ּבמׁשנה ּופרטֹותיה ׁשּכללֹותיה למדנּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ּדּבּור ּכל על ּכאן ולּמד הּכתּוב ּובא מּסיני. ְְֱִִִִֵֶַַַָָָָנאמרּו

למׁשה ּכּלם,ׁשּנדּבר היּו ּכללֹותיהן,ׁשּמּסיני ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
מֹואב:,ודקּדּוקיהן ּבערבֹות ונׁשנּו וחזרּו ְְְְְְְְִִֵֶַָָ

()'‰Ï ˙aL.'ה ּבׁשּבת,לׁשם ׁשּנאמר ּכׁשם «»«ְְְֱֵֵֶֶַַַ
גּבראׁשית: ‡Ï(„)תורה ‰È‰È.לּׂשדֹות ְִֵƒ¿∆»»∆ַָ
˙ÓÊולּכרמים: ‡Ï.זמֹורֹותיה;ׁשּקֹוצצין ְְִַָ…ƒ¿…ְְִֶֶָ

תכסח" "לא לֹו,ותרּגּומֹו: יב)ודֹומה לג :(ישעיה ְְְְִֶַָָ
ּכסּוחים" יז),"קֹוצים פ באׁש(תהלים "ׂשרפה : ְְִִֵָָֻ

Èˆ(‰)ּכסּוחה": ÁÈÒ זרעּתּה.‡˙ לא אפּלּו ְָ≈¿ƒ«¿ƒ¿ְְֲִַָֹ
הּקציר ּבעת ּבּה ׁשּנפל הּזרע מן צמחה הּוא,והיא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

'ספיח': ˙ˆקרּוי ‡Ï.ּכׁשאר ּבֹו מחזיק להיֹות ִַָָ…ƒ¿ְְֲִִִַָ

לּכל:,קציר יהיה הפקר ׁשהנזרּת.ÈÊאּלא ְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿ƒ∆ְְִֶַָ
הפקרּתם: ולא מהם ּבניֿאדם ˙ˆוהפרׁשּת ‡Ï. ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ…ƒ¿…

ּבֹוצר אינ הּמפקר:,אֹותם מן È‰Â˙‰(Â)אּלא ְְִֵֵֶַָָָֻ¿»¿»
'Â ‡‰ ˙aL.אףֿעלּֿפעלי ׁשאסרּתים לא,י ««»»∆¿ְֲִִֶֶַַַָֹ

אסרּתים ּבהנאה ולא ּתנהג,ּבאכילה ׁשּלא אּלא ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹ
הּבית ּכבעל ּבּה,ּבהם ׁשוים יהיּו הּכל אּתה,אּלא ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ותֹוׁשב ּוׂשכיר:‰ÏÎ‡Ï ÎÏ ‡‰ ˙aL.(ת"כ) ְְְְִָ««»»∆»∆¿»¿»

הּׁשמּור: מן אֹוכל אּתה ואי אֹוכל אּתה הּׁשבּות ְִִִֵֵַַַַָָָָמן
˙Ó‡ÏÂ ÚÏ Ï.(ת"כ)ׁשּנאמר כגלפי (שמות ¿¿«¿¿¿«¬»∆ְֱִֶֶַ

עּמ"יא) אביני "ואכלּו אסּורים,: יהיּו יכֹול ְְְְֲִִֵֶֶַָָֹ
ּולעבּד ל" לֹומר: ּתלמּוד לעׁשירים? ְְְְְֲֲִִִַַַַַָּבאכילה

"אמּורים,ולאמת ּוׁשפחֹות ועבדים ּבעלים הרי ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַָָָָ
L˙Ïּכאן: ÈÎÏÂ.(ת"כ):הנכרים אף ָ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ְִַַָ
(Ê)‰ÁÏÂ zÓ‰ÏÂ.אֹוכ חּיה לא,לתאם ּבהמה ¿ƒ¿∆¿¿¿««»ְִֵֶֶַָָֹ

ׁשּכן לֹומר,ּכל ּתלמּוד מה !עלי ׁשּמזֹונֹותיה ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשחּיה זמן ּכל לחּיה: ּבהמה מּקיׁש ?"ולבהמּת"ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּׂשדה מן ּכלה,אֹוכלת הּבית. מן לבהמּת האכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּׂשדה מן הּבית,לחּיה מן לבהמּת (ת"כ.ּכּלה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
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ÔÈL LÂטBL Â ¿≈«¿ƒ¿«¬««
‡a ‰‡ÈL ‡ÁÈa ‡aÈ«»»¿«¿»¿ƒ»»¿«¿»
Ôeaz ‡eÎ„ ‡ÓBÈa ‡ÁÈÏ¿«¿»¿»¿ƒ«»««¿
ÔBÎ‡ ÏÎa ‡BL»»¿»«¿¬

ÔÈLי ÔÈLÓÁ L È ÔeLc˜e¿«¿»¿««¿ƒ¿ƒ
ÏÎÏ ‡‡a ‡eÁ Ôe˜Â¿«¿≈»¿«¿»¿»
ÔBÎÏ È‰z ‡È‰ ‡ÏBÈ ‡‰È»¿»»≈»ƒ¿≈¿
e zÁ‡Ï  Ôeee¿¿«¿«¬«¿≈¿«

Ôeez ÈÏיא‡È‰ ‡ÏBÈ ¿«¿ƒ≈¿≈»ƒ
‡Ï ÔBÎÏ È‰z ÔÈL ÔÈLÓÁ L¿««¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
‡‰z È Ôe„Á ‡ÏÂ Ôeƒ¿¿¿»«¿¿»«»»

‡‰˜L È ÔeË˜ ‡ÏÂיבÈ‡ ¿»ƒ¿¿»ƒ¿»»¬≈
ÔÓ ÔBÎÏ È‰ ‡L„e˜ ‡È‰ ‡ÏBÈ≈»ƒ¿»¿≈¿ƒ


ו) ÌÈL(Á):תענית aL.יכֹול ׁשנים, ׁשמּטֹות «¿…»ƒְִִָָ

יֹובל ויעׂשה ׁשמּטה רצּופֹות ׁשנים ׁשבע ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָיעׂשה
ּפעמים, ׁשבע ׁשנים ׁשבע לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָאחריהם?

ּבזמּנּה ּוׁשמּטה ׁשמּטה ּכל אֹומר: eÈ‰Â:(ת"כ)הוי ְְְֱִִִֵֵַָָָָ¿»
BÂ L ÈÓÈ Ï.ל ׁשּלא,מּגיד ׁשאףֿעלּֿפי ¿¿≈∆«¿ְִִֶֶַַַֹ

ׁשמּטֹות ּופׁשּוטֹו,עׂשית ׁשנה. מ"ט לסֹוף יֹובל עׂשה ְְְֲִִֵֵָָָָ
הּׁשמּטֹות ׁשנֹות חׁשּבֹון ל יעלה מקרא: ְְְְְֲִִֶֶֶַַָׁשל

מ"ט: ו)לׁשֹון.z‰Â(Ë)למסּפר לו (שמות ְְִַ¿«¬«¿»ְ
ּבּמחנה" קֹול הכרזה:,"וּיעבירּו ÌBÈaלׁשֹון ְְֲֲִֶַַַַַָָ¿

ÌÈ‰.(ת"כ)"הּכּפרים "ּביֹום ׁשּנאמר: ,מּמׁשמע «ƒÀƒְְֱִִִֶֶַַַַֻ
נאמר למה ּכן אם לחדׁש? ּבעׂשֹור ׁשהּוא יֹודע ֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאיני
עׂשֹור ּתקיעת :ל לֹומר אּלא לחֹודׁש? ְְִֶֶֶַַַָָָּבעׂשֹור

ארצכם ּבכל ׁשּבת ּדֹוחה ּתקיעת,לחדׁש ואין ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
ארצכם ּבכל ׁשּבת ּדֹוחה אּלא,ראׁשֿהּׁשנה ְְְֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבלבד: ּדין ּבכניסתּה(ת"כ).ÌzLc˜Â(È)ּבבית ְְִִֵַ¿ƒ«¿∆ְִִָָ
"מקּדׁשת ואֹומרים: ּדין ּבבית אֹותּה ְְְְְְִִִֵֶֶַָֻמקּדׁשין

Bc:הּׁשנה!" Ì‡˜e.ּבין,לעבדים נרצע ּבין ַָָ¿»∆¿ְֲִִֵֵַָָ
מּׁשּנמּכר, ׁשנים ׁשׁש לֹו ּכלּו ט)ׁשּלא רּבי(ר"ה אמר ְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

וכּו' ּביֿדירא ּכמדּיר "ּדרֹור"? לׁשֹון מהּו ,יהּודה: ְְְְְְִֵַַַָָָ
אחרים ּברׁשּות ואינֹו רֹוצה ׁשהּוא מקֹום ּבכל :ׁשּדר ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָ

‡Â‰ ÏBÈ.ּבנקיבת ׁשנים מּׁשאר מבּדלת זאת ׁשנה ≈ƒְְְִִִִֶֶַָָָָֹֻ
לבּדּה לּה ׁשמּה,ׁשם "יֹובל" ּׁשמּה? ׁשם,ּומה על ְְְֵֵֵַַַָָָָ
ׁשֹופר ‡BÁ‡ŒÏ:ּתקיעת LÈ‡ ÌzLÂ.ׁשהּׂשדֹות ְִַָ¿«¿∆ƒ∆¬À»ֶַָ

לבעליהן eLz:חֹוזרֹות BzÁLÓŒÏ‡ LÈ‡Â. ְְֲֵֶַ¿ƒ∆ƒ¿«¿»À
הּנרצע: את L(È‡)לרּבֹות ‡Â‰ ÏBÈ ְְִֶַַָ≈ƒ¿«

‰L ÌÈÓÁ‰.:ׁשּנאמר לפי לֹומר? ּתלמּוד מה «¬ƒƒ»»ְְֱִֶֶַַַַ
וגֹו'" ּוב'תֹורת,"וקּדׁשּתם ּב'ראׁשֿהּׁשנה' ּכדאיתא ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹ

המׁשּמרים.‡ÈŒ‰:ּכהנים' הענבים אבל,את ֲִֹ∆¿ƒ∆»ְֲֲִִֶַָָָָֻ
ּבּׁשביעית ׁשּנאמר ּכׁשם הּמפקרים. מן אּתה ,ּבֹוצר ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
קדֹוׁשֹות ׁשנים ׁשּתי נמצאּו ּבּיֹובל, נאמר ְְְְֱִִֵֵֶַַָָּכ

ׁשמּטה - מ"ט ׁשנת לזֹו: זֹו ּוׁשנת,סמּוכֹות ְְְְְִַַָ
יֹובל: - ÌÎÏ(È)החמּׁשים ‰È‰z L„˜.(ת"כ) ֲִִֵַ…∆ƒ¿∆»∆

לחּלין? היא ּתצא יכֹול ּכהקּדׁש, ּדמיה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻּתֹופסת
"ּתהיה" לֹומר: ּתהא,ּתלמּוד O‰ŒÔÓ„‰:ּבהויתּה ְְְֲִֵֶַַַָָָƒ«»∆

eÏÎ‡z.(ת"כ)הּבית מן אֹוכל אּתה הּׂשדה ,עלֿידי …¿ְִִֵֵֶַַַַַָָ
הּׂשדה מן לחּיה ּכלה מן,ׁשאם לבער צרי אּתה ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
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:dzÏÏÚ ˙È ÔeÏÎÈz ‡Ï˜Á«¿»≈¿»¬«¿«
Ôee˙zיג ‡„‰ ‡ÏBÈ„ ‡za¿«»¿≈»»»¿

:dzÁ‡Ï ידÔaÊ˙ È‡Â ¿«¿«¬«¿≈«¬≈¿«≈
‡„ÈÓ ÔaÊ˙ B‡ CÁÏ ÔÈÈÊ¿ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ»
:È‰BÁ‡ ˙È  ÔeB˙ ‡Ï CÁ„¿«¿»»¿«»¬ƒ

ÔaÊzטו ‡ÏBÈ ˙a ‡ ÔÈÓa¿ƒ¿«¿«»»«≈»ƒ¿≈
ÔaÊÈ ‡zÏÏÚ È ÔÈÓa CÁ ÔÓƒ«¿»¿ƒ¿«¿≈¬«¿»¿«∆

:CÏטזÈz ‡ ˙e‡È‚ eÏ »¿¿ƒ¿«»«¿≈
ÚÊz ‡ ˙eÚÊ eÏe È‰BÈÊ¿ƒƒ¿¿≈¿«»«¿≈
‡e‰ ‡zÏÏÚ ÔÈÓ È‡ È‰BÈÊ¿ƒƒ¬≈ƒ¿«¬«¿»

:CÏ ÔaÊÓיז˙È  ÔeB˙ ‡ÏÂ ¿«∆»¿»¿«»
ÈÈ ‡‡ È‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â dÁ«¿≈¿ƒ¿«≈¡»»¬≈¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡יחÈÓÈ˜ ˙È Ôe„aÚ˙Â ¡»¬¿«¿¿»¿»«
ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÔeËz ÈÈ ˙ÈÂ¿»ƒ«ƒ¿¿«¿¿»¿
:ÔÁÏ ‡Ú‡ ÏÚ Ôe˙È˙Â¿≈¿««¿»¿»¿»


ּבּׁשביעית,הּבית ׁשּנאמר ּבּיֹובל:,ּכׁשם נאמר ּכ ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
(‚È)B˙Á‡Ï‡ È‡ ez.:נאמר ּכבר והרי »Àƒ∆¬À»ְֱֲֵֶַַָ

הּמֹוכר לרּבֹות אּלא אלֿאחּזתֹו"? איׁש ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֻ"וׁשבּתם
ּוגאלּה ּבנֹו ועמד ּבּיֹובל:,ׂשדהּו לאביו ׁשחֹוזרת ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(„È)B‚Â eÓ˙ÈÎÂ.ּפׁשּוטֹו ּכמׁשמעֹו.,לפי ¿ƒƒ¿¿¿ְְְְִַָ
מֹוכר ּכׁשאּתה מּנין ּדרׁשה: יׁש ליׂשראל,ועֹוד מכר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ?וכיֿתמּכרּוחבר" ְְְְְֲִִֵַַ
לקנֹות ּבאת ׁשאם ּומּנין מכר. "לעמית - ,ממּכר ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹ
מּיד - קנה "אֹו לֹומר: ּתלמּוד ?חבר מּיׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹקנה

"עמית:eBzÏ‡.נח),(ת"כ ממֹון:ב"מ אֹונאת זֹו ֲִֶ«ַָָ
(ÂË)‰˜z ÏB‰ Á‡ È Óa.זהּו ¿ƒ¿«»ƒ«««≈ƒ¿∆ֶ

ּבא האֹונאה על אפניו: על הּמקרא ליּׁשב ְְְְִֵַַַַָָָָָָָּפׁשּוטֹו
ּכׁשּתמּכר קרקע,להזהיר: ּתקנה ׁשנים,ּדע,אֹו ּכּמה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹ

ׁשהיא הּׂשדה ּותבּואֹות הּׁשנים ּולפי הּיֹובל, עד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָיׁש
לעׂשֹות הּקֹונה,ראּויה ויקנה הּמֹוכר ׁשהרי,ימּכר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ׁשנים יׁש ואם הּיֹובל, ּבׁשנת לֹו להחזירּה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָסֹופֹו
יקרים ּבדמים מֹוכרּה וזה נתאּנה,מעטֹות הרי ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻ

ּתבּואֹות מּמּנה ואכל מרּבֹות ׁשנים יׁש ואם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻלֹוקח,
לפי,הרּבה לקנֹותּה צרי לפיכ מֹוכר; נתאּנה הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָ
ימּכרֿ,הּזמן ׁשניֿתבּואת "ּבמסּפר ׁשּנאמר: וזהּו ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ

"ּביד,ל עֹומדת ׁשּתהא הּתבּואֹות ׁשני מנין לפי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
דרׁשּו ורּבֹותינּו לֹו. ּתמּכר כ)הּלֹוקח מּכ(ערכין ,אן: ְְְִִֵֵַַַָָֹ

מּׁשּתי ּפחֹות לגאל רּׁשאי אינֹו ׂשדהּו ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹׁשהּמֹוכר
ליֹום,ׁשנים מּיֹום הּלֹוקח ּביד ׁשנים ׁשּתי ,ׁשּתעמד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשנים ׁשּתי ּבאֹותן ּתבּואֹות ׁשלׁש יׁש ּכגֹון,ואפּלּו ְְְְֲִִֵֵַָָָֹ
מּפׁשּוטֹו יֹוצא אינֹו ּו"ׁשני" ּבקמֹותיה, לֹו ,ׁשּמכרּה ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָ

ׁשּדפֹון;,ּכלֹומר ׁשל ולא ּתבּואֹות ׁשל ׁשנים מסּפר ְְְְִִִֶֶַַָָֹ
ׁשנים B˙˜Ó.(ÊË)ׁשנים:,ּומעּוט ‰azּתמּכרּנה ְִִִַָ«¿∆ƒ¿»ְְִֶָ

B˙˜Ó:ּביקר ËÈÚÓz.:ּבדמיה ÏÂ‡(ÊÈ)ּתמעיט ְֶֹ«¿ƒƒ¿»ְְִֶַָָ¿…
B˙ÈÓÚ˙‡ È‡ eB˙.(ת"כ)אֹונאת על הזהיר ּכאן ƒ∆¬ƒְִִַַָָ

יּׂשיאּנּו,ּדברים ולא חברֹו את איׁש יקניט ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹֹ
לֹו הֹוגנת ׁשאינּה יֹועץ.,עצה ׁשל והנאתֹו ּדרּכֹו לפי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לכ לרעה? נתּכּונּתי אם יֹודע מי ּתאמר: ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹואם
מחׁשבֹות הּיֹודע ;"מאלהי "ויראת הּוא,נאמר: ְֱֱֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

לּלב הּמסּור ּדבר ּכל מי,יֹודע. אּלא מּכיר ׁשאין ִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבלּבֹו מאלהי":,ׁשהּמחׁשבה "ויראת ּבֹו: נאמר ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(ÁÈ)ÁËÏ ‡‰ÏÚ zÈÂ.ׁשמּטה ,ׁשּבעֹון ƒ«¿∆«»»∆»∆«ְֲִֶַָ
ּגֹולים לד)ׁשּנאמר,יׂשראל כו ּתרצה(ויקרא "אז : ְְֱִִִֵֶֶֶַָָ

אתֿׁשּבתתיה"; והרצת ... ׁשּבתתיה את ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהארץ
ּבבל ּגלּות ׁשל ׁשנה ׁשמּטֹות,וׁשבעים ׁשבעים ּכנגד ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָ
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Ôee˙zיג ‡„‰ ‡ÏBÈ„ ‡za¿«»¿≈»»»¿

:dzÁ‡Ï ידÔaÊ˙ È‡Â ¿«¿«¬«¿≈«¬≈¿«≈
‡„ÈÓ ÔaÊ˙ B‡ CÁÏ ÔÈÈÊ¿ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ»
:È‰BÁ‡ ˙È  ÔeB˙ ‡Ï CÁ„¿«¿»»¿«»¬ƒ

ÔaÊzטו ‡ÏBÈ ˙a ‡ ÔÈÓa¿ƒ¿«¿«»»«≈»ƒ¿≈
ÔaÊÈ ‡zÏÏÚ È ÔÈÓa CÁ ÔÓƒ«¿»¿ƒ¿«¿≈¬«¿»¿«∆

:CÏטזÈz ‡ ˙e‡È‚ eÏ »¿¿ƒ¿«»«¿≈
ÚÊz ‡ ˙eÚÊ eÏe È‰BÈÊ¿ƒƒ¿¿≈¿«»«¿≈
‡e‰ ‡zÏÏÚ ÔÈÓ È‡ È‰BÈÊ¿ƒƒ¬≈ƒ¿«¬«¿»

:CÏ ÔaÊÓיז˙È  ÔeB˙ ‡ÏÂ ¿«∆»¿»¿«»
ÈÈ ‡‡ È‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â dÁ«¿≈¿ƒ¿«≈¡»»¬≈¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡יחÈÓÈ˜ ˙È Ôe„aÚ˙Â ¡»¬¿«¿¿»¿»«
ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÔeËz ÈÈ ˙ÈÂ¿»ƒ«ƒ¿¿«¿¿»¿
:ÔÁÏ ‡Ú‡ ÏÚ Ôe˙È˙Â¿≈¿««¿»¿»¿»


ּבּׁשביעית,הּבית ׁשּנאמר ּבּיֹובל:,ּכׁשם נאמר ּכ ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
(‚È)B˙Á‡Ï‡ È‡ ez.:נאמר ּכבר והרי »Àƒ∆¬À»ְֱֲֵֶַַָ

הּמֹוכר לרּבֹות אּלא אלֿאחּזתֹו"? איׁש ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֻ"וׁשבּתם
ּוגאלּה ּבנֹו ועמד ּבּיֹובל:,ׂשדהּו לאביו ׁשחֹוזרת ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(„È)B‚Â eÓ˙ÈÎÂ.ּפׁשּוטֹו ּכמׁשמעֹו.,לפי ¿ƒƒ¿¿¿ְְְְִַָ
מֹוכר ּכׁשאּתה מּנין ּדרׁשה: יׁש ליׂשראל,ועֹוד מכר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ?וכיֿתמּכרּוחבר" ְְְְְֲִִֵַַ
לקנֹות ּבאת ׁשאם ּומּנין מכר. "לעמית - ,ממּכר ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹ
מּיד - קנה "אֹו לֹומר: ּתלמּוד ?חבר מּיׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹקנה

"עמית:eBzÏ‡.נח),(ת"כ ממֹון:ב"מ אֹונאת זֹו ֲִֶ«ַָָ
(ÂË)‰˜z ÏB‰ Á‡ È Óa.זהּו ¿ƒ¿«»ƒ«««≈ƒ¿∆ֶ

ּבא האֹונאה על אפניו: על הּמקרא ליּׁשב ְְְְִֵַַַַָָָָָָָּפׁשּוטֹו
ּכׁשּתמּכר קרקע,להזהיר: ּתקנה ׁשנים,ּדע,אֹו ּכּמה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹ

ׁשהיא הּׂשדה ּותבּואֹות הּׁשנים ּולפי הּיֹובל, עד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָיׁש
לעׂשֹות הּקֹונה,ראּויה ויקנה הּמֹוכר ׁשהרי,ימּכר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ׁשנים יׁש ואם הּיֹובל, ּבׁשנת לֹו להחזירּה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָסֹופֹו
יקרים ּבדמים מֹוכרּה וזה נתאּנה,מעטֹות הרי ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻ

ּתבּואֹות מּמּנה ואכל מרּבֹות ׁשנים יׁש ואם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻלֹוקח,
לפי,הרּבה לקנֹותּה צרי לפיכ מֹוכר; נתאּנה הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָ
ימּכרֿ,הּזמן ׁשניֿתבּואת "ּבמסּפר ׁשּנאמר: וזהּו ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ

"ּביד,ל עֹומדת ׁשּתהא הּתבּואֹות ׁשני מנין לפי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
דרׁשּו ורּבֹותינּו לֹו. ּתמּכר כ)הּלֹוקח מּכ(ערכין ,אן: ְְְִִֵֵַַַָָֹ

מּׁשּתי ּפחֹות לגאל רּׁשאי אינֹו ׂשדהּו ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹׁשהּמֹוכר
ליֹום,ׁשנים מּיֹום הּלֹוקח ּביד ׁשנים ׁשּתי ,ׁשּתעמד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשנים ׁשּתי ּבאֹותן ּתבּואֹות ׁשלׁש יׁש ּכגֹון,ואפּלּו ְְְְֲִִֵֵַָָָֹ
מּפׁשּוטֹו יֹוצא אינֹו ּו"ׁשני" ּבקמֹותיה, לֹו ,ׁשּמכרּה ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָ

ׁשּדפֹון;,ּכלֹומר ׁשל ולא ּתבּואֹות ׁשל ׁשנים מסּפר ְְְְִִִֶֶַַָָֹ
ׁשנים B˙˜Ó.(ÊË)ׁשנים:,ּומעּוט ‰azּתמּכרּנה ְִִִַָ«¿∆ƒ¿»ְְִֶָ

B˙˜Ó:ּביקר ËÈÚÓz.:ּבדמיה ÏÂ‡(ÊÈ)ּתמעיט ְֶֹ«¿ƒƒ¿»ְְִֶַָָ¿…
B˙ÈÓÚ˙‡ È‡ eB˙.(ת"כ)אֹונאת על הזהיר ּכאן ƒ∆¬ƒְִִַַָָ

יּׂשיאּנּו,ּדברים ולא חברֹו את איׁש יקניט ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹֹ
לֹו הֹוגנת ׁשאינּה יֹועץ.,עצה ׁשל והנאתֹו ּדרּכֹו לפי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לכ לרעה? נתּכּונּתי אם יֹודע מי ּתאמר: ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹואם
מחׁשבֹות הּיֹודע ;"מאלהי "ויראת הּוא,נאמר: ְֱֱֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

לּלב הּמסּור ּדבר ּכל מי,יֹודע. אּלא מּכיר ׁשאין ִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבלּבֹו מאלהי":,ׁשהּמחׁשבה "ויראת ּבֹו: נאמר ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(ÁÈ)ÁËÏ ‡‰ÏÚ zÈÂ.ׁשמּטה ,ׁשּבעֹון ƒ«¿∆«»»∆»∆«ְֲִֶַָ
ּגֹולים לד)ׁשּנאמר,יׂשראל כו ּתרצה(ויקרא "אז : ְְֱִִִֵֶֶֶַָָ

אתֿׁשּבתתיה"; והרצת ... ׁשּבתתיה את ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהארץ
ּבבל ּגלּות ׁשל ׁשנה ׁשמּטֹות,וׁשבעים ׁשבעים ּכנגד ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָ
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ÌzLÈÂ(ËÈ)היּו:,ׁשּבּטלּו B‚Â ‡‰ ‰˙Â ְִֶָ¿»¿»»»∆¿ƒ«¿∆

‰ÈÏÚ ÁËÏ.ּבּצרת מּׁשנת ּתדאגּו ÌzÏÎ‡Â:ׁשּלא »∆«»∆»ְְֲִִֶֶַַֹֹ«¬«¿∆
ÚÏ.:ּברכה ּבֹו ּתהא הּמעים ּבתֹו ÏÂ‡(Î)אף »«ְְְִֵֵַַַָָ¿…
‡.הּבית ּופרֹות.‡˙e˙‡ezŒ:אל יין ּכגֹון ∆¡…ִֶַַ∆¿»≈ְִֵַ

מאליהם: הּבאים ּוספיחין LÏLÏ(Î‡)האילן ְֲִִִִֵֵֶַָָָƒ¿…
ÌÈ‰.הּׁשּׁשית ראׁשֿהּׁשנה,למקצת ועד ,מּניסן «»ƒְְְִִִִִַַַָָָָֹ

ולּׁשמינית ּבמרחׁשון,ולּׁשביעית ּבּׁשמינית ׁשּיזרעּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָ
ּבניסן: ‰ÚÈLz˙(Î)ויקצרּו ‰‰ „Ú.חג עד ְְְְִִָ««»»«¿ƒƒַַ

ּתׁשיעית ׁשל ׁשל,הּסּכֹות ּתבּואתּה ּבא עת ׁשהיא ְְִִִֵֶֶֶַָָֹֻ
הּבית לתֹו ּבּׂשדה,ׁשמינית היּו הּקיץ ימֹות ׁשּכל ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ

ּופעמים לּבית. האסיף עת הּוא ּובתׁשרי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּבּגרנֹות,
ּבּׁשּׁשית ׁשנים: לארּבע לעׂשֹות צריכה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָׁשהיתה
מעבֹודת ּבטלין ׁשהן הּׁשביעית, הּׁשמּטה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּלפני
והּיֹובל; הּׁשביעית רצּופֹות: ׁשנים ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵַַַַָקרקע
ּכּלן: הּׁשמּטֹות ּבׁשאר נאמר זה ְְְֱִִִֶֶַַָָָֻּומקרא

(‚Î)Î˙ ‡Ï ‡‰Â.(ת"כ)על 'לאו' לּתן ¿»»∆…ƒ»≈ִֵַָ
ּבּיֹובל לּבעלים ׂשדֹות הּלֹוקח,חזרת יהא ׁשּלא ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּפסּוקה,לפסיקה.ÓˆÏ˙˙:ּכֹובׁשּה למכירה ְָƒ¿ƒÀְְְִִִִָָָ
‰‡:עֹולמית ÈÏŒÈk.(ת"כ)ּבּה עינ ּתרע ,אל ִָƒƒ»»∆ְֵֵַַָ

:ׁשּל ‡ÌÎ˙fÁ(Î„)ׁשאינּה ‡ ÏÎe.(ת"כ) ְֵֶֶָ¿…∆∆¬À«¿∆
עברי ועבד ּבּתים ּבקּדּוׁשין,לרּבֹות מפרׁש זה ודבר ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹ

ראׁשֹון כא)ּבפרק ּפׁשּוטֹו(דף ּולפי לּפרׁשה,. סמּו ְְְִִֶֶַָָָָ
לאחר,ׁשּלאחריו לגאלּה רּׁשאי אחּזתֹו ׁשהּמֹוכר ְְְֲֲֳֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

ׁשנים קרֹובֹו,ׁשּתי אֹו הּוא יכֹול,אֹו הּלֹוקח ואין ְְְִֵֵֵַַָָ
ÎÓe(Î‰)לעּכב: ÈÁ‡ eÓÈŒÈk.(ת"כ)מלּמד, ְֵַƒ»»ƒ»«ְֵַ

ּדחק מחמת אּלא ׂשדהּו למּכר רּׁשאי אדם ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשאין
ארץ.B˙fÁ‡Ó:עני ּדר ּתֹורה למדה ּכּלה, ולא ִֹ≈¬À»ְְִֶֶֶֶָָָֹֻ

לעצמֹו ׂשדה ‡ÂÈÁ:ׁשּיׁשּיר kÓÓ ˙‡ Ï‡‚Â.(ת"כ) ְְְֵֶֶַַָ¿»«≈ƒ¿«»ƒ
לעּכב: יכֹול הּלֹוקח Ï‡(ÂÎ)ואין Èk LÈ‡Â ְְֵֵֵַַַָ¿ƒƒ…

Ï‡b BlŒ‰È‰È.(ת"כ שם. אדם(קידושין ל יׁש וכי ƒ¿∆…≈ְְִֵָָ
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לגאל ׁשּיּוכל ּגֹואל אּלא ּגֹואלים? לֹו ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּביׂשראל

BkÓÓ(ÊÎ)ממּכרֹו: ÈL˙‡ ÁÂ.ׁשנים ּכּמה ְִָ¿ƒ«∆¿≈ƒ¿»ִַָָ
ּבכ ?ל מכרּתיה ּובכּמה ,וכ ּכ הּיֹובל? עד ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָהיּו

ּבּיֹובל להחזירּה היית עתיד ,קֹונה,וכ נמצאת ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
אכלּת ׁשנה: ּכל ׁשל חׁשּבֹון ּכפי הּתבּואֹות ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָמסּפר

ארּבע אֹו ׁשנים ׁשלׁש מן,אֹותּה ּדמיהן את הֹוצא ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
הּׁשאר את וטל ‡˙‰.וזהּו:,החׁשּבֹון ÈL‰Â ְְְְֶֶֶַַָֹ¿≈ƒ∆»…≈

ׁשאכל האכילה על הּמּקח לּלֹוקח,ּבדמי :ויּתנם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
BÏÎÓ L‡ LÈ‡Ï.:לגאלּה ׁשּבא הּזה הּמֹוכר »ƒ¬∆»«ְֳֵֶֶַַָָָ

(ÁÎ)BÏ ÈL‰ È.(ל ּגֹואל,מּכאן(ערכין ׁשאינֹו ≈»ƒִֵֵֶָ
‰ÏB:לחצאין ˙L .(ת"כ)לתֹו יּכנס ׁשּלא ֲִַָ«¿««≈ְִֵֶָֹ

ּכלּום ׁשנה ּבתחּלתֹו:,אֹותּה מׁשּמט ׁשהּיֹובל ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
(ËÎ)‰ÓBÁÈ LBÓ˙Èa.(ת"כ)ּבתֹו ּבית ≈«ƒ»ְִַ

ּבןֿנּון יהֹוׁשע מימֹות חֹומה הּמּקפת È‰Â˙‰:עיר ְִִִֶֶַַָֻֻ¿»¿»
B˙l‡b.מּׁשּתי לגאלּה ׁשּיכֹול ּבׂשדה ׁשּנאמר לפי ¿À»ְְְְֱֳִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּירצה זמן ּכל ואיל ׁשנים,ׁשנים ׁשּתי ּובתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
לגאלּה יכֹול אינֹו ּבזה,הראׁשֹונים לפרׁש הצר ְְְֳִִֵֵֶַָָָָָָֻ

חּלּוף ראׁשֹונה,ׁשהּוא ּבׁשנה לגאל רֹוצה ,ׁשאם ְְִִִִֶֶֶָָָֹ
ּגֹואלּה:,ּגֹואלּה אינֹו מּכאן B˙l‡b.ּולאחר ‰˙È‰Â ְֲֲִֵַַָָָ¿»¿»¿À»

ּבית ימים.ÌÈÓÈ:ׁשל קרּויים ׁשלמה ׁשנה וכן,ימי ִֶַ»ƒְְְְִִֵֵֵָָָָ
נה) כד ימים":(בראשית אּתנּו הּנערה "ּתׁשב :ֲִִֵֵַַָָָ

(Ï)˙˙ÈÓvÏ 'B‚Â ˙Èa‰ Ì˜Â.ׁשל מּכחֹו יצא ¿»««ƒ¿«¿ƒÀִֶָָֹ
קֹונה ׁשל ּבכחֹו ועמד ÓÁ‰:מֹוכר ‡ÏL‡). ְְֵֶֶַָֹ¬∆……»

על"לֹו" אף לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו ְְְִִֵֵַַַַָָָָָקריּנן,
עכׁשו לֹו ׁשאין לכן,,ּפי קדם לֹו והיתה הֹואיל ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

היא,ו"עיר" "לּה",נקבה לכּתב אּלא,והצר ְְְְְִִִֵֶַָָָֹֻ
ּבפנים "לא" לכּתב ׁשּצרי לֹו",מּתֹו" ּתּקנּו ְְְִִִִִִֶָֹֹ

זה) על נֹופל זה Ïa:ּבּמסרת; ‡È ‡Ï.רב אמר ֵֶֶֶַַָֹ…≈≈«…≈ַַָ
ׁשנתֹו ּבתֹו יֹובל ּבֹו ּפגע אם (אף) לא,ספרא: ְְְִֵַַַָָָֹ

‰ÌÈÁ(Ï‡)יצא: È."פצחּיא" ,ּכתרּגּומֹו: ֵֵ»≈«¬≈ƒְְְַַַָ
חֹומה מאין ּפתּוחֹות ּבספר,עירֹות הרּבה ויׁש ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַָָ

כח)יהֹוׁשע יג וחצריהם";(יהושע "הערים (בראשית: ְְְִֵֶֶַַָֻ
טז) ּובטירתם"כה "ּבחצריהם ::‡‰ ‰Ï ְְְִֵֶַָֹ«¿≈»»∆
LÁÈ.ויֹוצאיןהרי הּיֹובל עד הּנגאלים ּכּׂשדֹות הן ≈»≈ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָ
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Ê ÈÏ ÈËÏÁÏ ‡L Ï Èƒ≈»«¬ƒ¿ƒ¿«
‡ÏBÈa ˜BÈ ‡Ï È‰BÏ ˙È»≈¿»ƒ»ƒ¿≈»

B‰Ïלא ˙ÈÏ È ‡Á È»≈«¿«»ƒ≈¿
Ï˜Á Ï BÁ BÁ Ó L««¿¿«¬«
Ï È‰ ‡˜ Á˙È ‡‡«¿»ƒ¿«»À¿»»¿≈≈


לגאל ׁשּיּוכל ּגֹואל אּלא ּגֹואלים? לֹו ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּביׂשראל

BkÓÓ(ÊÎ)ממּכרֹו: ÈL˙‡ ÁÂ.ׁשנים ּכּמה ְִָ¿ƒ«∆¿≈ƒ¿»ִַָָ
ּבכ ?ל מכרּתיה ּובכּמה ,וכ ּכ הּיֹובל? עד ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָהיּו

ּבּיֹובל להחזירּה היית עתיד ,קֹונה,וכ נמצאת ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
אכלּת ׁשנה: ּכל ׁשל חׁשּבֹון ּכפי הּתבּואֹות ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָמסּפר

ארּבע אֹו ׁשנים ׁשלׁש מן,אֹותּה ּדמיהן את הֹוצא ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
הּׁשאר את וטל ‡˙‰.וזהּו:,החׁשּבֹון ÈL‰Â ְְְְֶֶֶַַָֹ¿≈ƒ∆»…≈

ׁשאכל האכילה על הּמּקח לּלֹוקח,ּבדמי :ויּתנם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
BÏÎÓ L‡ LÈ‡Ï.:לגאלּה ׁשּבא הּזה הּמֹוכר »ƒ¬∆»«ְֳֵֶֶַַָָָ

(ÁÎ)BÏ ÈL‰ È.(ל ּגֹואל,מּכאן(ערכין ׁשאינֹו ≈»ƒִֵֵֶָ
‰ÏB:לחצאין ˙L .(ת"כ)לתֹו יּכנס ׁשּלא ֲִַָ«¿««≈ְִֵֶָֹ

ּכלּום ׁשנה ּבתחּלתֹו:,אֹותּה מׁשּמט ׁשהּיֹובל ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
(ËÎ)‰ÓBÁÈ LBÓ˙Èa.(ת"כ)ּבתֹו ּבית ≈«ƒ»ְִַ

ּבןֿנּון יהֹוׁשע מימֹות חֹומה הּמּקפת È‰Â˙‰:עיר ְִִִֶֶַַָֻֻ¿»¿»
B˙l‡b.מּׁשּתי לגאלּה ׁשּיכֹול ּבׂשדה ׁשּנאמר לפי ¿À»ְְְְֱֳִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּירצה זמן ּכל ואיל ׁשנים,ׁשנים ׁשּתי ּובתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
לגאלּה יכֹול אינֹו ּבזה,הראׁשֹונים לפרׁש הצר ְְְֳִִֵֵֶַָָָָָָֻ

חּלּוף ראׁשֹונה,ׁשהּוא ּבׁשנה לגאל רֹוצה ,ׁשאם ְְִִִִֶֶֶָָָֹ
ּגֹואלּה:,ּגֹואלּה אינֹו מּכאן B˙l‡b.ּולאחר ‰˙È‰Â ְֲֲִֵַַָָָ¿»¿»¿À»

ּבית ימים.ÌÈÓÈ:ׁשל קרּויים ׁשלמה ׁשנה וכן,ימי ִֶַ»ƒְְְְִִֵֵֵָָָָ
נה) כד ימים":(בראשית אּתנּו הּנערה "ּתׁשב :ֲִִֵֵַַָָָ

(Ï)˙˙ÈÓvÏ 'B‚Â ˙Èa‰ Ì˜Â.ׁשל מּכחֹו יצא ¿»««ƒ¿«¿ƒÀִֶָָֹ
קֹונה ׁשל ּבכחֹו ועמד ÓÁ‰:מֹוכר ‡ÏL‡). ְְֵֶֶַָֹ¬∆……»

על"לֹו" אף לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו ְְְִִֵֵַַַַָָָָָקריּנן,
עכׁשו לֹו ׁשאין לכן,,ּפי קדם לֹו והיתה הֹואיל ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

היא,ו"עיר" "לּה",נקבה לכּתב אּלא,והצר ְְְְְִִִֵֶַָָָֹֻ
ּבפנים "לא" לכּתב ׁשּצרי לֹו",מּתֹו" ּתּקנּו ְְְִִִִִִֶָֹֹ

זה) על נֹופל זה Ïa:ּבּמסרת; ‡È ‡Ï.רב אמר ֵֶֶֶַַָֹ…≈≈«…≈ַַָ
ׁשנתֹו ּבתֹו יֹובל ּבֹו ּפגע אם (אף) לא,ספרא: ְְְִֵַַַָָָֹ

‰ÌÈÁ(Ï‡)יצא: È."פצחּיא" ,ּכתרּגּומֹו: ֵֵ»≈«¬≈ƒְְְַַַָ
חֹומה מאין ּפתּוחֹות ּבספר,עירֹות הרּבה ויׁש ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַָָ

כח)יהֹוׁשע יג וחצריהם";(יהושע "הערים (בראשית: ְְְִֵֶֶַַָֻ
טז) ּובטירתם"כה "ּבחצריהם ::‡‰ ‰Ï ְְְִֵֶַָֹ«¿≈»»∆
LÁÈ.ויֹוצאיןהרי הּיֹובל עד הּנגאלים ּכּׂשדֹות הן ≈»≈ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָ
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:˜BtÈ ‡ÏBÈeלבÈ‡ÂÈÏ ÈÂ˜Â ¿≈»ƒ¿ƒ¿≈≈»≈
ÌÏÚ Ô˜t ÔB‰zÒÁ‡ ÈÂ˜ Èza»≈ƒ¿≈«¬«¿¿À¿«»»

:È‡ÂÈÏÏ È‰˙לגÔÓ ˜BÈ È„Â ¿≈¿≈»≈¿ƒƒ¿ƒ
‡z˜Â ‡˙Èa ÔÈÊ ˜BtÈÂ È‡ÂÈÏ≈»≈¿ƒ¿ƒ≈»¿«¿»
ÈÂ˜ Èz È‡ ‡ÏBÈa dzÒÁ‡«¬«¿≈¿≈»¬≈»≈ƒ¿≈
Èa B‚a ÔB‰zÒÁ‡ ‡È‰ È‡ÂÈÏ≈»≈ƒ«¬«¿¿¿¿≈

:Ï‡ÈלדÔB‰ÈÂ˜ ÁÂ Ï˜ÁÂ ƒ¿»≈«¬«¿«ƒ¿≈
‡e‰ ÌÏÚ ˙ÒÁ‡ È‡ ÔaÊÈ ‡Ï»ƒ¿«»¬≈«¬»«»»

:ÔB‰ÏלהCeÁ‡ ÔkÒÓ˙È È‡Â ¿«¬≈ƒ¿«¿«»
 da ˜˙˙Â CnÚ d„È eÓ˙e¿¿≈ƒ»¿«¿≈≈«»

:CnÚ ÈÁÈÂ ˙B˙Âלו˙ ‡Ï ¿»ƒ≈ƒ»»ƒ«
ÏÁ„˙Â ‡˙ÈaÂ ‡ÈÏeaÁ dÓƒ≈ƒ¿»¿ƒƒ»¿ƒ¿«

:CnÚ CeÁ‡ ÈÁÈÂ C‰Ï‡Óלז˙È ≈¡»»ƒ≈»ƒ»»
‡ÈÏeaÁa dÏ Ôz˙ ‡Ï CtÒk«¿»»ƒ≈≈¿ƒ¿»
:CÏÈÓ Ôz˙ ‡Ï ‡˙Èae¿ƒƒ»»ƒ≈≈¿»


נגאלּו לא אם - לּבעלים BlŒ‰È‰z:ּבּיֹובל ‰l‡b. ְְֲִִִֵַַָֹ¿À»ƒ¿∆

ׂשדֹות(ת"כ) מּכח ּכחֹו יפה ּובזה ירצה, אם ,מּיד ְִִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשנים ׁשּתי עד נגאלֹות אין È‡.:ׁשהּׂשדֹות Ïe ְְֲִִֵֵֶַַָָ«…≈≈≈

‰ÌÂÏ(Ï)ּבחּנם: ÈÚÂ.עיר ּוׁשמֹונה ארּבעים ְִָ¿»≈«¿ƒƒְְִִֶַָ
להם ÌÏBÚ:ׁשּנּתנּו ˙l‡b.לפני אפּלּו מּיד ּגֹואל ְִֶֶָ¿À«»ְֲִִִֵֵָ

הּנתּונֹות מּׂשדֹותיהם ׂשדה מכרּו אם ׁשנים, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשּתי
הערים סביבֹות אּמה ּבאלּפים מכרּו,להם אם אֹו ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

חֹומה ּבעיר לסֹוף,ּבית חלּוט ואינֹו לעֹולם ּגֹואלין ְְְְֲִִִֵַָָָ
ÌÂÏ‰ŒÔÓ(Ï‚)ׁשנה: Ï‡‚È ‡Â.יקנה ואם ָָ«¬∆ƒ¿«ƒ«¿ƒƒְְִִֶ

מהם עיר אֹו Ïa:ּבית ‡ÈÂ.ׁשל ממּכר אֹותֹו ִִֵֶַ¿»»«…≈ְִֶָ
עיר ׁשל אֹו ׁשּמכרֹו,ּבית לּלוי יהיה,ויׁשּוב ולא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

יׂשראל ׁשל חֹומה ערי ּבּתי ּכׁשאר ּו'גאּלה',חלּוט ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָֻ
מכירה.,זֹו "ּגאּלתלׁשֹון ׁשּנאמר: לפי אחר: ּדבר ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֻ

ללוּים" ּתהיה אּלא,עֹולם הּכתּוב ּדּבר לא יכֹול ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
הלוּיים ּבערי ּבית ׁשּקנה יׂשראל לוי,ּבלֹוקח אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

"ואׁשר לֹומר: ּתלמּוד חלּוט? יהיה מּלוי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּקנה
מןֿהלוּים" לוי,יגאל מּיד הּגֹואל ּגאּלת,אף ּגֹואל ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַֻ

ÈaŒkÓÓ˙:עֹולם ‡ÈÂ.ואם אחרת, מצוה זֹו הרי ָ¿»»ƒ¿««ƒְְֲִִֵֶֶַָ
ּגאלּה ּבּיֹובל,לא ׁשנה,יֹוצאה לסֹוף נחלט ואינֹו ְְְְֱֵֵֶַָָָָָָֹ

יׂשראל ׁשל ‰È‡:ּכבית ÌÂÏ‰ ÈÚ Èza Èk ְְִִֵֶַָƒ»≈»≈«¿ƒƒƒ
Ì˙fÁ‡.ּוכרמים ׂשדֹות נחלת להם היה אּלא,לא ¬À»»ְֲִֶֶַַָָָָָָֹ

ּומגרׁשיהם לׁשבת ּבמקֹום,ערים להם הם לפיכ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
ּכׂשדֹות,ׂשדֹות גאּלה להם ּתפקע,ויׁש ׁשּלא ּכדי ְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹֻֻ

מהם: Ï‡(Ï„)נחלתם Ì‰ÈÚ ‚Ó ‰„e ֲֵֶַָָ¬≈ƒ¿«»≈∆…
nÈ.ּגזּבר ׂשדהּו,מכר את לוי ּבן הקּדיׁש ׁשאם ƒ»≈ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָ

ּגאלּה ּגזּבר,ולא לּכהנים,ּומכרּה יֹוצאה אינּה ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָֹֹ
ּביׂשראל,ּבּיֹובל ׁשּנאמר כ)ּכמֹו כז "ואםֿ(ויקרא : ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָ

עֹוד" לאֿיּגאל אחר לאיׁש אתֿהּׂשדה אבל,מכר ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
לעֹולם: ּגֹואל לוי Ba(Ï‰)ּבן z˜ÊÁ‰Â.(ת"כ)אל ְִֵֵֶָ¿∆¡«¿»ַ

להקימֹוּתּניח קׁשה ויהיה ויּפל ׁשּירד אּלא,הּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
למּׂשאֹוי ּדֹומה? ּזה למה הּיד, מֹוטת מּׁשעת ְְְְִֵֶֶַַַַַַָחּזקהּו

החמֹור על עֹודהּו החמֹור; ּבֹו,ׁשעל ּתֹופס אחד ֲֲֵֵֶֶַַַַָ
לארץ נפל אֹותֹו:,ּומעמידֹו; מעמידין אין חמּׁשה ֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָ

B˙Â b.ואיזהּו ּתֹוׁשב, אֹו ּגר הּוא אם אף ≈¿»ְִֵֵֶַָ
אלילים עבֹודת לעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ּכל ֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּתֹוׁשב?

נבלֹות: Èa˙Â˙(ÂÏ)ואֹוכל C.ׁשּוינהּו חד ְְֵֵ∆∆¿«¿ƒְִַַ
לאוין,רּבנן ּבׁשני עליו È‰Ï‡Ó:ולעבר ˙‡ÈÂ. ְְֲִִֵַַָָָָָֹ¿»≈»≈¡…∆

וקׁשה הרּבית אחר נמׁשכת אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָלפי
הימּנּו מעֹותיו,לפרׁש ּבׁשביל הּתר לעצמֹו ּומֹורה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ

אצלֹו ּבטלֹות "ויראת,ׁשהיּו לֹומר: הצר ְְְְֵֵֶֶַַָָָֻ
,"סב)מאלהי ּכדי(ב"מ ּבנכרי מעֹותיו הּתֹולה אֹו ְְְְֱִֵֵֶֶַָָֹ

ּברּבית ליׂשראל הּמסּור,להלוֹותם ּדבר זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
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ÈÂ‰ÓÏ ÔÚÎ„ ‡Ú‡ ˙È ÔBÎÏ¿»«¿»ƒ¿««¿∆¡≈

:dÏ‡Ï ÔBÎÏלטÔÓ˙È È‡Â ¿∆¡»«¬≈ƒ¿«¿«
ÁÏÙ˙ ‡Ï CÏ ÔacÊÈÂ CnÚ CeÁ‡»ƒ»¿ƒ¿««»»ƒ¿«

:ÔÈcÚ ÔÁÏt daמ‡È‚‡ ≈»¿««¿ƒ«¬ƒ»
‡L „Ú CnÚ È‰È ‡˙B˙Î¿»»¿≈ƒ»««»

:CnÚ ÁÏÙÈ ‡ÏBÈ„מא˜BtÈÂ ¿≈»ƒ¿«ƒ»¿ƒ
e˙ÈÂ dnÚ È‰Be ‡e‰ CnÚÓ≈ƒ»¿ƒƒ≈ƒ
È‰B˙‰‡ ˙Á‡Ïe d˙ÈÚÊÏ¿«¿ƒ≈¿«¬»«¬»»ƒ

:e˙ÈמבÈc Ôe‡ ÈcÚ È‡ ¿¬≈«¿«ƒƒ
ÌÈÓ„ ‡Ú‡Ó ÔB‰˙È ˙È˜t‡«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

:ÔÈcÚ ÔeÊ ÔeacÊÈ ‡Ïמג‡Ï »ƒ¿«¿¿«¿ƒ»
ÏÁ„˙Â eÈL˜a da ÁÏÙƒ̇¿«≈¿«¿¿ƒ¿«

:C‰Ï‡ÓמדÈc C˙Ó‡Â CcÚÂ ≈¡»»¿«¿»¿«¿»ƒ
ÔBÎÈÁ Èc ‡ÓÓÚ ÔÓ CÏ ÔB‰È¿»ƒ«¿«»ƒ¿«¬»≈
:Ô‰Ó‡Â ÔÈcÚ Ôe˜ ÔB‰Óƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»

ÏÚ‡מה ‡˙B˙ ÈaÓ ‡Â¿«ƒ¿≈»«»»¿«»
Ôe˜ ÔB‰Ó ÔBÎnÚ ÔÈÈ„c¿»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿


ּומחׁשבּתֹו אדם ׁשל לֹומר:,ללּבֹו הצר לכ ְְְְֲִֶַַַַָָָֻ

:"מאלהי לז"ויראת ‡È˙‡B‰L(ÁÏ)תורה ְֱֵֵֶָָֹ¬∆≈ƒ
'B‚Â.ּבכֹור לׁשאינֹו ּבכֹור ּבין יֹודע,והבחנּתי אני אף ¿ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַ

ואֹומר: ּברּבית ליׂשראל מעֹות הּמלוה מן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָונפרע
אתכם "אׁשרֿהֹוצאתי אחר: ּדבר הם'. נכרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ'ׁשל

מצרים" מצֹותי,מארץ עליכם ׁשּתקּבלּו מנת ,על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
עליכם ּכבדֹות הן ÔÚ:אפּלּו ‡˙‡ ÌÎÏ ˙˙Ï. ְֲֲִֵֵֵֶ»≈»∆∆∆∆¿««

מצֹותי ׁשּתקּבלּו ÌÈ‰Ï‡Ï:ּבׂשכר ÌÎÏ ˙BÈ‰Ï. ְְְְִִֶַַַƒ¿»∆≈…ƒ
יׂשראל(ת"כ) ּבארץ הּדר לאלהים,ׁשּכל לֹו וכל,אני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

מּמּנה אלילים:,הּיֹוצא עבֹודת Ú„˙(ËÏ)ּכעֹובד ְֱֲִִִֵֵֶַַָ¬…«
„Ú.ּגנאי ׁשל ׁשּלא,עבֹודה ּכעבד: ּבּה נּכר ׁשּיהא »∆ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

הּמרחץ לבית אחריו ּכליו לֹו,יֹולי ינעל ולא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ
LB˙(Ó)מנעליו: ÈÎ.קרקעעבֹו דת ְִָָ¿»ƒ¿»ְֲַַַ

אּמנּות ּבֹו,ּומלאכת התנהג ׂשכירים Ú„:ּכׁשאר ְְְְִִִִֵֶֶַָָֻ«
Ï‰ ˙L.ׁשנים ׁשׁש לפני יֹובל ּבֹו ּפגע ,אם ¿««…≈ְִִִֵֵֵַָָ

מֹוציאֹו: BnÚ(Ó‡)הּיֹובל ÂÈe ‡e‰.רּבי אמר ִֵַ»»ƒִַַָ
נמּכר הּוא אם מּכאן,ׁשמעֹון: אּלא מכרן? מי ,ּבניו ְְְִִִִִֶַָָָָָָ

ּבניו: ּבמזֹונֹות חּיב ‡ÂÈ˙ׁשרּבֹו ˙fÁ‡Ï‡Â..ת"כ) ְִֶַַָָָ¿∆¬À«¬…»

יב) אבֹותיומכות ּכבֹוד ּבכ,אל לזלזלֹו :ואין ְְְְְְֲֵֶַָָ
˙fÁ‡.:חזקת(Ó)Ì‰ È„Ú È.(ת"כ)ׁשטרי ¬À«ְֶַƒ¬»«≈ְִָ
Ú„:קֹודם ˙ÓÓ eÎnÈ ‡Ï.יׁש 'ּכאן ּבהכרזה: ֵ…ƒ»¿ƒ¿∆∆»∆ְְֵַָָָ

הּלקח: אבן על יעמידּנּו ולא למּכר'! ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹעבד
(‚Ó)CÙa B ‰c˙‡Ï.לצר ׁשּלא מלאכה …ƒ¿∆¿»∆ְְֶֶָָֹֹ

הּכֹוס את לי "החם לֹו: ּתאמר אל לעּנֹותֹו, ְְִֵֵֶַַַַָֹּכדי
צרי אינֹו והּוא עד,הּזה!" הּגפן ּתחת "עדר ְֲִֵֶֶֶַַַַַָֹ

לצר אם ּבּדבר מּכיר אין ּתאמר: ׁשּמא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאבֹוא!".
לאו לצר,אם ׁשהּוא לֹו אני הּזה,ואֹומר הּדבר הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ללב "ויראת":,מסּור נאמר: לכ(„Ó)cÚÂ ְְֱֵֵֶַַָָָָ¿«¿¿
CÏeÈ‰È L‡ ˙Ó‡Â.אםּֿכן ּתאמר: ּבּמה,אם «¬»¿¬∆ƒ¿»ִִֵֶַַֹ

מֹוׁשל איני ּבעבּדי נֹוחל,אׁשּתּמׁש? איני אּמֹות ,ּבז' ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַֻ
הזהרּתני טז)ׁשהרי כ ּכלֿ(דברים תחּיה "לא : ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹ

יׁשּמׁשני?:,נׁשמה" מי ‰ÌÈBbאּלא ˙‡Ó.יהיּו הם ְְְִִֵֶַָָָ≈≈«ƒְִֵ
לעבדים ל:ÌÎÈ˙È L‡.ּגבּול ׁשּבתֹו ולא ְֲִַָ¬∆¿ƒ…≈∆ְְְֶֹ

ּכלֿ,ארצכם תחּיה "לא אמרּתי: ּבהם ׁשהרי ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
‰ÌÈLB(Ó‰)נׁשמה": ÈaÓ Ì‚Â.(סז (קידושין ְָָ¿«ƒ¿≈«»ƒ

וילדּו ּבארצכם נׁשים לּׂשא מּסביבֹותיכם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבאּו
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‡È˜t˙לח Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
ÔÓÏ ÌÈÓ„ ‡Ú‡Ó ÔBÎ˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÈÂ‰ÓÏ ÔÚÎ„ ‡Ú‡ ˙È ÔBÎÏ¿»«¿»ƒ¿««¿∆¡≈

:dÏ‡Ï ÔBÎÏלטÔÓ˙È È‡Â ¿∆¡»«¬≈ƒ¿«¿«
ÁÏÙ˙ ‡Ï CÏ ÔacÊÈÂ CnÚ CeÁ‡»ƒ»¿ƒ¿««»»ƒ¿«

:ÔÈcÚ ÔÁÏt daמ‡È‚‡ ≈»¿««¿ƒ«¬ƒ»
‡L „Ú CnÚ È‰È ‡˙B˙Î¿»»¿≈ƒ»««»

:CnÚ ÁÏÙÈ ‡ÏBÈ„מא˜BtÈÂ ¿≈»ƒ¿«ƒ»¿ƒ
e˙ÈÂ dnÚ È‰Be ‡e‰ CnÚÓ≈ƒ»¿ƒƒ≈ƒ
È‰B˙‰‡ ˙Á‡Ïe d˙ÈÚÊÏ¿«¿ƒ≈¿«¬»«¬»»ƒ

:e˙ÈמבÈc Ôe‡ ÈcÚ È‡ ¿¬≈«¿«ƒƒ
ÌÈÓ„ ‡Ú‡Ó ÔB‰˙È ˙È˜t‡«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

:ÔÈcÚ ÔeÊ ÔeacÊÈ ‡Ïמג‡Ï »ƒ¿«¿¿«¿ƒ»
ÏÁ„˙Â eÈL˜a da ÁÏÙƒ̇¿«≈¿«¿¿ƒ¿«

:C‰Ï‡ÓמדÈc C˙Ó‡Â CcÚÂ ≈¡»»¿«¿»¿«¿»ƒ
ÔBÎÈÁ Èc ‡ÓÓÚ ÔÓ CÏ ÔB‰È¿»ƒ«¿«»ƒ¿«¬»≈
:Ô‰Ó‡Â ÔÈcÚ Ôe˜ ÔB‰Óƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»

ÏÚ‡מה ‡˙B˙ ÈaÓ ‡Â¿«ƒ¿≈»«»»¿«»
Ôe˜ ÔB‰Ó ÔBÎnÚ ÔÈÈ„c¿»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿


ּומחׁשבּתֹו אדם ׁשל לֹומר:,ללּבֹו הצר לכ ְְְְֲִֶַַַַָָָֻ

:"מאלהי לז"ויראת ‡È˙‡B‰L(ÁÏ)תורה ְֱֵֵֶָָֹ¬∆≈ƒ
'B‚Â.ּבכֹור לׁשאינֹו ּבכֹור ּבין יֹודע,והבחנּתי אני אף ¿ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַ

ואֹומר: ּברּבית ליׂשראל מעֹות הּמלוה מן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָונפרע
אתכם "אׁשרֿהֹוצאתי אחר: ּדבר הם'. נכרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ'ׁשל

מצרים" מצֹותי,מארץ עליכם ׁשּתקּבלּו מנת ,על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
עליכם ּכבדֹות הן ÔÚ:אפּלּו ‡˙‡ ÌÎÏ ˙˙Ï. ְֲֲִֵֵֵֶ»≈»∆∆∆∆¿««

מצֹותי ׁשּתקּבלּו ÌÈ‰Ï‡Ï:ּבׂשכר ÌÎÏ ˙BÈ‰Ï. ְְְְִִֶַַַƒ¿»∆≈…ƒ
יׂשראל(ת"כ) ּבארץ הּדר לאלהים,ׁשּכל לֹו וכל,אני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

מּמּנה אלילים:,הּיֹוצא עבֹודת Ú„˙(ËÏ)ּכעֹובד ְֱֲִִִֵֵֶַַָ¬…«
„Ú.ּגנאי ׁשל ׁשּלא,עבֹודה ּכעבד: ּבּה נּכר ׁשּיהא »∆ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

הּמרחץ לבית אחריו ּכליו לֹו,יֹולי ינעל ולא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ
LB˙(Ó)מנעליו: ÈÎ.קרקעעבֹו דת ְִָָ¿»ƒ¿»ְֲַַַ

אּמנּות ּבֹו,ּומלאכת התנהג ׂשכירים Ú„:ּכׁשאר ְְְְִִִִֵֶֶַָָֻ«
Ï‰ ˙L.ׁשנים ׁשׁש לפני יֹובל ּבֹו ּפגע ,אם ¿««…≈ְִִִֵֵֵַָָ

מֹוציאֹו: BnÚ(Ó‡)הּיֹובל ÂÈe ‡e‰.רּבי אמר ִֵַ»»ƒִַַָ
נמּכר הּוא אם מּכאן,ׁשמעֹון: אּלא מכרן? מי ,ּבניו ְְְִִִִִֶַָָָָָָ

ּבניו: ּבמזֹונֹות חּיב ‡ÂÈ˙ׁשרּבֹו ˙fÁ‡Ï‡Â..ת"כ) ְִֶַַָָָ¿∆¬À«¬…»

יב) אבֹותיומכות ּכבֹוד ּבכ,אל לזלזלֹו :ואין ְְְְְְֲֵֶַָָ
˙fÁ‡.:חזקת(Ó)Ì‰ È„Ú È.(ת"כ)ׁשטרי ¬À«ְֶַƒ¬»«≈ְִָ
Ú„:קֹודם ˙ÓÓ eÎnÈ ‡Ï.יׁש 'ּכאן ּבהכרזה: ֵ…ƒ»¿ƒ¿∆∆»∆ְְֵַָָָ

הּלקח: אבן על יעמידּנּו ולא למּכר'! ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹעבד
(‚Ó)CÙa B ‰c˙‡Ï.לצר ׁשּלא מלאכה …ƒ¿∆¿»∆ְְֶֶָָֹֹ

הּכֹוס את לי "החם לֹו: ּתאמר אל לעּנֹותֹו, ְְִֵֵֶַַַַָֹּכדי
צרי אינֹו והּוא עד,הּזה!" הּגפן ּתחת "עדר ְֲִֵֶֶֶַַַַַָֹ

לצר אם ּבּדבר מּכיר אין ּתאמר: ׁשּמא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאבֹוא!".
לאו לצר,אם ׁשהּוא לֹו אני הּזה,ואֹומר הּדבר הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ללב "ויראת":,מסּור נאמר: לכ(„Ó)cÚÂ ְְֱֵֵֶַַָָָָ¿«¿¿
CÏeÈ‰È L‡ ˙Ó‡Â.אםּֿכן ּתאמר: ּבּמה,אם «¬»¿¬∆ƒ¿»ִִֵֶַַֹ

מֹוׁשל איני ּבעבּדי נֹוחל,אׁשּתּמׁש? איני אּמֹות ,ּבז' ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַֻ
הזהרּתני טז)ׁשהרי כ ּכלֿ(דברים תחּיה "לא : ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹ

יׁשּמׁשני?:,נׁשמה" מי ‰ÌÈBbאּלא ˙‡Ó.יהיּו הם ְְְִִֵֶַָָָ≈≈«ƒְִֵ
לעבדים ל:ÌÎÈ˙È L‡.ּגבּול ׁשּבתֹו ולא ְֲִַָ¬∆¿ƒ…≈∆ְְְֶֹ

ּכלֿ,ארצכם תחּיה "לא אמרּתי: ּבהם ׁשהרי ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
‰ÌÈLB(Ó‰)נׁשמה": ÈaÓ Ì‚Â.(סז (קידושין ְָָ¿«ƒ¿≈«»ƒ

וילדּו ּבארצכם נׁשים לּׂשא מּסביבֹותיכם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבאּו



izewegaÎxdadkiriaxקסד meiqelwpe`

     ©¨¦³¦¨¤Æ¥¤´¦§½¦¦§©§¨Æ£¤´
     ¦¨¤½£¤¬¦−§©§§¤®§¨¬¨¤−

   ©«£ª¨«§¦§©«©§¤̧Ÿ¹̈¦§¥¤³
     ©«£¥¤Æ¨¤´¤£ª½̈§Ÿ−̈¨¤´©«£®Ÿ
    §©̧¥¤³§¥«¦§¨¥Æ¦´§¨¦½«Ÿ¦§¤¬

      −§¨«¤§¦´©¦À©´¥³§¨Æ
        ¦½̈¨¬¨¦−¦®§¦§©À§¥³¨Æ¦½̈

     ¬§¥−¤¦§©¬©¥«©«£¥´¦§©½
     §ª−̈¦«§¤®¤¨¬¥«¤−̈¦§¨¤«

     «Ÿº³¤ŸÆ¦§¨¤½«¦§¥§¨²
    ¦¦§©§−¦§¨¤®«¦¦¬¨¨−§¦§¨«

      §¦©Æ¦Ÿ¥½¦§©Æ¦¨´§½©−§©´
      ©Ÿ¥®§¨º̈¤³¤¦§¨Æ§¦§©´¨¦½¦¥¬

     ¨¦−¦«§¤¬¦«¦¬©−©¨¦®

e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÔBÎnÚc ÔB‰˙ÈÚÓeƒ«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
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ÌÏÚÏ ‡Á‡ ˙zÈÏ ÔBÎÈ˙a«¿≈ƒÀ««¬»»¿»»
Èa ÔBÎÈÁ‡e ÔeÁÏÙz ÔB‰a¿ƒ¿¿¿«≈¿≈
ÁÏÙ˙ ‡Ï È‰eÁ‡a b Ï‡Èƒ¿»≈¿««¬ƒ»ƒ¿«

:eÈL˜a daמז„È ˜a„˙ È‡Â ≈¿«¿«¬≈«¿≈«
CeÁ‡ ÔÓ˙ÈÂ CnÚ ˙B˙Â ÏÚ»≈¿»ƒ»¿ƒ¿«¿«»
B‡ CnÚ ˙Bz ÏÚÏ ÔacÊÈÂ dnÚƒ≈¿ƒ¿««¿»≈»ƒ»

:‡Bb ˙ÈÚÊ ÈÓ‡Ïמח˙a ¿«¿««¿ƒƒ»»«
„Á dÏ È‰z ‡˜ ÔacÊÈc¿ƒ¿««À¿»»¿≈≈«

:d˜ÙÈ È‰BÁ‡ÓמטÁ‡ B‡ ≈¬ƒƒ¿¿ƒ≈«
d˜ÙÈ È‰e‡ Á‡  B‡ È‰e‡¬ƒ««¬ƒƒ¿¿ƒ≈
d˙ÈÚÓ da ÈÓ B‡ƒ»ƒƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈
:˜˙ÈÂ d„È ˜a„˙„ B‡ d˜ÙÈƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈¿≈¿ƒ¿»»

zÓ‡נ dÊ ÌÚ ÁÈÂƒ«≈ƒ»¿≈ƒ«»
cÊ‡c‡ÏBÈ„ ‡zL „Ú dÏ Ôa ¿ƒ¿««≈««»¿≈»

‡ÈL ÔÈÓa È‰BÈÊ  È‰ÈÂƒ≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿«»
:dnÚ È‰È ‡È‚‡ ÈÓBÈנאÌ‡ ¿≈¬ƒ»¿≈ƒ≈ƒ

È˙È Ô‰ÓeÙÏ ‡La ˙e‚ „BÚ¿ƒƒ¿«»¿¿≈»ƒ


תח,להם "לא ּבכלל ואינֹו האב אחר הֹול ,ּיה"הּבן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּכעבד: לקנֹותֹו מּתר אּתה e˜z.אּלא Ì‰Óאֹותם ְְִֶֶֶַָָָֻ≈∆ƒ¿ָ
ÌÎÈÏ(ÂÓ)ּתקנּו: Ì˙‡ ÌzÏÁ˙‰Â.החזיקּו ְִ¿ƒ¿««¿∆…»ƒ¿≈∆ֲִַ

יּתכן ולא אחריכם; ּבניכם לצר לנחלה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבהם
לבניכם" "הנחילּום לכּתב,לפרׁש: לֹו היה ׁשאםּֿכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

לבניכם': אֹותם ּכמֹו.ÌzÏÁ˙‰Â'והנחלּתם ְְְְִִֵֶֶַָ¿ƒ¿««¿∆ְ
ÂÈÁ‡a:'והתחּזקּתם' LÈ‡.ּבעמֹו נׂשיא להביא ְְְִֶַַƒ¿»ƒְְִִַָָ

ּבמׁשרתיו ּומל,:ּבפר לרּדֹות b(ÊÓ)ׁשּלא „È ְְְְִִֶֶֶֶָָָֹ«≈
LB˙Â.ּתֹוׁשב והּוא ּתֹותב",ּגר "ערל ,ּכתרּגּומֹו: ¿»ְְְֵֵַָָָ

ּתֹוׁשב" לגר "ונמּכר מֹוכיח: È„:וסֹופֹו ‚ÈO˙ ÈÎÂ ְְְְִִֵַַָ¿ƒ«ƒ«
CnÚ LB˙Â b.עּמ ּדּבּוקֹו ׁשּיעׁשיר? לֹו ּגרם :מי ≈¿»ƒ»ֲִִִִֶַַָָ
BnÚ EÈÁ‡ CÓe.עּמֹו ּדּבּוקֹו ?ׁשּימּו לֹו ּגרם ,מי »»ƒƒִִִֶַָָ

מּמעׂשיו ׁשּלמד b:עלֿידי ˙ÁLÓ..כ (קידושין ְֲִֵֶַַַָָƒ¿««≈
ע"א) "לעקרב"מ אֹומר ּכׁשהּוא ּכֹוכבים, עֹובד ,"זהו ְְִֵֵֵֶֶֶָ

ׁשּמׁש לּה להיֹות עצמּה אלילים לעבֹודת הּנמּכר ,זה ְְְֱֲִִִִֶַַַַַָָָָ
לאלהּות מים:,ולא ולׁשאב עצים לחטב אּלא ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹֹ

(ÁÓ)BlŒ‰È‰z ‰l‡b.ׁשּיּטמע,מּיד ּתּניחהּו אל ¿À»ƒ¿∆ִִִֵֶַַַָָ
הּיֹובל ׁשנת אּלא,עד קנאֹו לא עצמֹו ּכל ׁשהרי ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹ

הּיֹובל עד יצא,לעבדֹו ּבּיֹובל ׁשּנאמר,ׁשהרי ּכמֹו ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
הּיבל" ּבׁשנת "ויצא יד,למּטה: ׁשּתחת ּובנכרי ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

מדּבר קיג)הּכתּוב תבא,ואףֿעלּֿפיֿכן,(ב"ק לא ְְִֵֵַַַַָָֹֹ
הׁשם חּלּול מּפני ּבעקיפין לּגאל,עליו ּכׁשּבא ,אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבחׁשּבֹון ינּכה,ידקּדק וׁשנה ׁשנה ּבכל הּמּגיע לפי ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מּׁשּנמּכר ׁשנה עׂשרים היּו אם ּדמיו: מן הּנכרי ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָלֹו

הּיֹובל מנה,עד ּבעׂשרים הנכרי,ּוקנאֹו ׁשּקנה נמצא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשנים חמׁש אצלֹו זה ׁשהה ואם ּבמנה; ׁשנה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָעבֹודת
ט"ו העבד לֹו ויּתן מנים חמּׁשה לֹו ינּכה לּגאל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּובא

ׁשנים":,מנים ּבמסּפר ממּכרֹו ּכסף "והיה וזהּו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ
מט BnÚ()תורה ‰È‰È ÈÎ ÈÓÈ.הּמּגיע חׁשּבֹון ƒ≈»ƒƒ¿∆ƒְִֶַַַ

וׁשנה ׁשנה ׁשנה,לכל ּכל עּמֹו נׂשּכר ּכאלּו יחׁשֹוב ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָ
לֹו:,ּבמנה ÌÈa(‡)וינּכה ˙Ba „BÚŒÌ‡.עד ְִֶֶַָƒ««»ƒַ
ׁשּפרׁשּתי:.Ô‰ÈÙÏ:הּיֹובל ּכמֹו נבהּכל תורה ֵַ¿ƒ∆ְְִֵֶַַֹ
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È„Bwtג ˙ÈÂ ÔeÎ‰z ÈÓÈ˜a Ì‡ƒƒ¿»«¿»¿»ƒ«
:ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÔeËzדÔz‡Â ƒ¿¿«¿¿»¿¿∆≈

‡Ú‡ Ôz˙Â ÔB‰Úa ÔBÎÈËÓ«¿≈¿ƒ»¿¿ƒ≈«¿»
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(‚)ÈÈÚÏ a eÈŒ‡Ï.ואּתה ּכלֹומר …ƒ¿∆¿∆∆¿≈∆ְְַַָ

l‡a‰(„)רֹואה: Ï‡bÈ ‡ÏŒÌ‡Â.הּוא "ּבאּלה" ֶ¿ƒ…ƒ»≈¿≈∆ְֵֶ
ּבׁשׁש,נגאל נגאל BÚ(:ואינֹו ÂÈe ‡e‰.הּנכרי ְְְְִִֵֵָָ»»ƒְִַָ

ּבניו): ּבמזֹונֹות Ï‡NÈŒÈ(‰)חּיב ÈÏŒÈ ְִַָָָƒƒ¿≈ƒ¿»≈
ÌÈ„Ú.קֹודם ‡ÌÎÈ‰Ï:ׁשטרי ‰ È‡.ּכל ¬»ƒְִֵָ¬ƒ¡…≈∆ָ

מלמעלה: מׁשעּבדן ּכאּלּו מּלמּטה ְְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָהמׁשעּבדן
(‡)ÌÏÈÏ‡ ÌÎÏ eNÚ˙Œ‡Ï.(ת"כ)זה ּכנגד …«¬»∆¡ƒƒְֶֶֶ

מגּלה ורּבי הֹואיל יאמר: ׁשּלא לנכרי, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹהּנמּכר
עבֹודת,עריֹות עֹובד ורּבי הֹואיל ּכמֹותֹו. אני אף ְְֲֲֲִִִֵַַַָ

ׁשּבת,אלילים מחּלל ורּבי הֹואיל ּכמֹותֹו. אני ,אף ְְְֱֲִִִִִֵַַַַָ
ואף הּללּו. מקראֹות נאמרּו לכ ּכמֹותֹו; אני ְְְְְֱֲִִֶַַַָָָאף
הזהיר ּבּתחּלה הּסדר: על נאמרּו הּללּו ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּפרׁשּיֹות
על ונחׁשד ממֹון חמד ואם הּׁשביעית; ְְְְִִִֶַַַַַָָעל

לּה:,הּׁשביעית סמ לכ מּטלטליו, למּכר סֹופֹו ְְְְְִִִִַַַָָָָֹ

ממּכר מּיד,"וכיֿתמּכרּו קנה "אֹו ּבּה? ּכתיב (מה ְְְְְִִִִִֵַַָָֹ
"ּבֹו,עמית חזר לא ליד); מּיד הּנקנה סֹוף,ּדבר ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּבֹו חזר לא אחּזתֹו; לא,מֹוכר ּביתֹו; את מֹוכר סֹוף ֲֵֵֵֶַָָֹֹֻ
ּבֹו האחרֹונֹות,חזר אּלּו ּכל - ּברּבית לֹווה סֹוף ְֲִִֵֶַַָָָ

ּבֹו חזר לא הראׁשֹונֹות; מן את,קׁשֹות מֹוכר סֹוף ִִֵֶַָָָֹ
ּבֹו חזר לא ליׂשראל,עצמֹו; ּדּיֹו אפּלּו,לא אּלא ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹ

ÈNÓ˙לנכרי: Ô‡Â.ּכּסּוי לגּכמֹו,לׁשֹון (שמות ְְִָ¿∆∆«¿ƒְְִ
כּפי"כב) "וׂשּכתי ּברצּפת,: הּקרקע ׁשּמכּסין ְְְְְִִִִֶַַַַַַַֹ

ÈÏÚ‰אבנים: ˙BÁzL‰Ï.לּׁשמים לפי,אפּלּו ֲִָ¿ƒ¿«¬»∆»ְֲִִִַַָ
היא ורגלים ידים ּבפּׁשּוט ואסרה,ׁשהׁשּתחואה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

ּכן לעׂשֹות הּמקּדׁש:,ּתֹורה מן ‰()חּוץ È‡. ְֲִִֵַַָָ¬ƒ
ׂשכר: לׁשּלם בהרנאמן פרשת חסלת ְֱֵֶַָָָ

(‚)eÎÏz È˙wÁaŒÌ‡.?הּמצֹות קּיּום זה יכֹול ƒ¿À…«≈≈ְִִֶַָ
ּתׁשמרּו" "ואתֿמצֹותי אֹומר: קּיּום,ּכׁשהּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַ
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„bÓÏ ÔBÎÚ‡a Ôez˙ ‡Ï ‡„‚»¿»»ƒ¿¿«¿¬¿ƒ¿À

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È‡ dÏÚב˙È ¬«¬≈¬»¿»¡»¬»
˙ÈÏe ÔeË˙ ÈÏÈ„ ‡aL ÈÓBÈ≈««»ƒƒƒ¿¿≈
:ÈÈ ‡‡ ÔÈÏÁ ÔB‰z ÈL˜Ó«¿¿ƒ¿»¬ƒ¬»¿»

È„Bwtג ˙ÈÂ ÔeÎ‰z ÈÓÈ˜a Ì‡ƒƒ¿»«¿»¿»ƒ«
:ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÔeËzדÔz‡Â ƒ¿¿«¿¿»¿¿∆≈

‡Ú‡ Ôz˙Â ÔB‰Úa ÔBÎÈËÓ«¿≈¿ƒ»¿¿ƒ≈«¿»
:da‡ ÔzÈ ‡Ï˜Á ÔÏ‡Â dzÏÏÚ¬«¿«¿ƒ««¿»ƒ≈ƒ≈


(‚)ÈÈÚÏ a eÈŒ‡Ï.ואּתה ּכלֹומר …ƒ¿∆¿∆∆¿≈∆ְְַַָ

l‡a‰(„)רֹואה: Ï‡bÈ ‡ÏŒÌ‡Â.הּוא "ּבאּלה" ֶ¿ƒ…ƒ»≈¿≈∆ְֵֶ
ּבׁשׁש,נגאל נגאל BÚ(:ואינֹו ÂÈe ‡e‰.הּנכרי ְְְְִִֵֵָָ»»ƒְִַָ

ּבניו): ּבמזֹונֹות Ï‡NÈŒÈ(‰)חּיב ÈÏŒÈ ְִַָָָƒƒ¿≈ƒ¿»≈
ÌÈ„Ú.קֹודם ‡ÌÎÈ‰Ï:ׁשטרי ‰ È‡.ּכל ¬»ƒְִֵָ¬ƒ¡…≈∆ָ

מלמעלה: מׁשעּבדן ּכאּלּו מּלמּטה ְְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָהמׁשעּבדן
(‡)ÌÏÈÏ‡ ÌÎÏ eNÚ˙Œ‡Ï.(ת"כ)זה ּכנגד …«¬»∆¡ƒƒְֶֶֶ

מגּלה ורּבי הֹואיל יאמר: ׁשּלא לנכרי, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹהּנמּכר
עבֹודת,עריֹות עֹובד ורּבי הֹואיל ּכמֹותֹו. אני אף ְְֲֲֲִִִֵַַַָ

ׁשּבת,אלילים מחּלל ורּבי הֹואיל ּכמֹותֹו. אני ,אף ְְְֱֲִִִִִֵַַַַָ
ואף הּללּו. מקראֹות נאמרּו לכ ּכמֹותֹו; אני ְְְְְֱֲִִֶַַַָָָאף
הזהיר ּבּתחּלה הּסדר: על נאמרּו הּללּו ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּפרׁשּיֹות
על ונחׁשד ממֹון חמד ואם הּׁשביעית; ְְְְִִִֶַַַַַָָעל

לּה:,הּׁשביעית סמ לכ מּטלטליו, למּכר סֹופֹו ְְְְְִִִִַַַָָָָֹ

ממּכר מּיד,"וכיֿתמּכרּו קנה "אֹו ּבּה? ּכתיב (מה ְְְְְִִִִִֵַַָָֹ
"ּבֹו,עמית חזר לא ליד); מּיד הּנקנה סֹוף,ּדבר ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּבֹו חזר לא אחּזתֹו; לא,מֹוכר ּביתֹו; את מֹוכר סֹוף ֲֵֵֵֶַָָֹֹֻ
ּבֹו האחרֹונֹות,חזר אּלּו ּכל - ּברּבית לֹווה סֹוף ְֲִִֵֶַַָָָ

ּבֹו חזר לא הראׁשֹונֹות; מן את,קׁשֹות מֹוכר סֹוף ִִֵֶַָָָֹ
ּבֹו חזר לא ליׂשראל,עצמֹו; ּדּיֹו אפּלּו,לא אּלא ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹ

ÈNÓ˙לנכרי: Ô‡Â.ּכּסּוי לגּכמֹו,לׁשֹון (שמות ְְִָ¿∆∆«¿ƒְְִ
כּפי"כב) "וׂשּכתי ּברצּפת,: הּקרקע ׁשּמכּסין ְְְְְִִִִֶַַַַַַַֹ

ÈÏÚ‰אבנים: ˙BÁzL‰Ï.לּׁשמים לפי,אפּלּו ֲִָ¿ƒ¿«¬»∆»ְֲִִִַַָ
היא ורגלים ידים ּבפּׁשּוט ואסרה,ׁשהׁשּתחואה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

ּכן לעׂשֹות הּמקּדׁש:,ּתֹורה מן ‰()חּוץ È‡. ְֲִִֵַַָָ¬ƒ
ׂשכר: לׁשּלם בהרנאמן פרשת חסלת ְֱֵֶַָָָ

(‚)eÎÏz È˙wÁaŒÌ‡.?הּמצֹות קּיּום זה יכֹול ƒ¿À…«≈≈ְִִֶַָ
ּתׁשמרּו" "ואתֿמצֹותי אֹומר: קּיּום,ּכׁשהּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַ
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˜Ë‡ה ˙È ‡LÈc ÔBÎÏ ÚÚÈÂƒ»«¿¿»»»¿»»
‡ÚÊ  È˜Bt‡Ï ÚÚÈ ‡Ë˜e¿»»¿»«¿«≈««¿»
ÚaNÓÏ ÔBÎÓÁÏ ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«¿¿¿ƒ¿«
ÔBÎÚ‡a ÔˆÁÏ Ôe˙È˙Â¿≈¿¿»¿»¿«¿¬

ÔeL˙Âו ‡Ú‡a ‡ÓÏL Ôz‡Â¿∆≈¿»»¿«¿»¿ƒ¿
‡zL ‡˙ÈÁ Ï‡Â „ÈÓc ˙ÈÏÂ¿≈¿»ƒ∆¡«≈«¿»ƒ¿»
‡Ï ‡aÁa ÔÈÏË˜„e ‡Ú‡ ÔÓƒ«¿»¿»¿ƒ¿«¿»»

cÚÈÔBÎÚ‡a Ôeז˙È Ôec˙Â ¿ƒ¿«¿¬¿ƒ¿¿»
ÔBÎÈÓ„˜ ÔeÏtÈÂ ÔBÎÈ„ ÈÏÚa«¬≈¿»≈¿ƒ¿√»≈

‡aÁÏחÔBÎpÓ ÔecÈÂ ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿
ÔBÎpÓ ‰‡Óe ‰‡Ó ‡LÓÁ«¿»¿»¿»ƒ¿
ÈÏÚa ÔeÏtÈÂ Ôe˜ÚÈ ‡˙BaÏ¿ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¿«¬≈
‡aÁÏ ÔBÎÈÓ„˜ ÔBÎÈ„¿»≈√»≈¿«¿»

ÔBÎÏט ‡ËB‡Ï ÈÓÈÓ Èt˙‡Â¿∆¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿»»¿
Ì˜‡Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡Â ÔBÎ˙È Lt‡Â¿«≈»¿¿«¿≈»¿«¬≈


ּבחּקתי "אם מקּים אני מה הא אמּור! ְְְֲִִִֵַַַָָָֹֻהּמצֹות

ּבּתֹורה עמלים ׁשּתהיּו È˙BˆÓŒ˙‡Â:ּתלכּו"? ְֲִִֵֵֵֶַָ¿∆ƒ¿«
eÓLz.ּולקּים לׁשמר מנת על ּבּתֹורה עמלים ,הוּו ƒ¿¿ְְְֱֲִִֵֵַַַָָֹ

ׁשּנאמר א)ּכמֹו ה ּוׁשמרּתם(דברים אתם "ּולמדּתם : ְְְְְֱֶֶֶֶַַַָֹ
כב),(ת"כ.ÌzÚa(„)לעׂשתם": ּבׁשעהתענית ֲַָ¿ƒ»ְָָ

לצאת אדם ּבני ּדר רביעית,,ׁשאין [ּבלילי ּכגֹון ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ׁשּבתֹות ּבלילי ישן] ‰O„‰:רש"י ıÚÂ.(ת"כ)הן ְֵֵַָ¿≈«»∆ֵ

סרק ּפרֹות:,אילני לעׂשֹות ÈO‰Â‚(‰)ועתידין ְֲֲִִִֵֵַַָָ¿ƒƒ
ÈˆaŒ˙‡ LÈc ÌÎÏ.ואּתם מרּבה הּדיׁש ׁשּיהא »∆«ƒ∆»ƒְְְִֵֶֶֶַַַֻ

הּבציר עד ּבֹו ׁשעת,עסּוקים עד ּתעסקּו ּובּבציר ְְֲִִִַַַַַַַָָ
ÚNÏ:הּזרע ÌÎÓÁÏ ÌzÏÎ‡Â.(ת"כ)אֹוכל ֶַַ«¬«¿∆«¿¿∆»«ֵ
ּבמעיו:,קמעא מתּבר ÌBÏL(Â)והּוא Èz˙Â. ְְְְִִֵֵָָָ¿»«ƒ»

מׁשּתה והרי מאכל הרי ּתאמרּו: אין,ׁשּמא אם ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
זאת: ּכל אחר לֹומר ּתלמּוד ּכלּום! אין ְְֵַַַַָָֹׁשלֹום

מּכאן ּבארץ; ׁשלֹום ּכנגד,ונתּתי ׁשקּול ׁשהּׁשלֹום ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אֹומר,הּכל הּוא אתוכן ּובֹורא ׁשלֹום "עֹוׂשה ְֵֵֵֶֶַָֹ

ÌÎˆ‡a:הּכל" Ú˙Œ‡Ï ÁÂ.(ת"כ)צרי אין ַֹ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ִֵָ
למלחמה יבֹואּו ׁשּלא ּדר,לֹומר לעבר אפּלּו אּלא ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
למדינה: מּמדינה ÁÏ(Ê)ארצכם ÌÎÈÏ. ְְְְִִִִֶַָָƒ¿≈∆∆»∆

רעהּו:(ת"כ) ּבחרב ÌÓ(Á)איׁש e„Â.(ת"כ) ְִֵֵֶֶ¿»¿ƒ∆
ׁשּבכם הּגּבֹורים מן ולא ׁשּבכם החּלׁשים :מן ְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

‰ ‰‡Óe ‰‡Ó ‰ÓÁ.(ת"כ)הּוא ּכ וכי ¬ƒ»≈»≈»¿»»ְִָ
לֹומר,החׁשּבֹון צרי היה לא "ּומאה,והלא אּלא: ְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבלׁשֹון מדקּדקים (יׁש ירּדפּו?!" אלפים ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָֹמּכם
הּוא,רׁש"י כ וכי ואריכּות: ּכפל ּכמֹו ׁשהּוא ְְֲִִִֶֶֶַַָ

כן,החׁשּבֹון ּוכמֹו לֹומר, צרי היה לא והלא ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹ
ּבלׁשֹון וחׁשּוביהם המפרׁשים ּגדֹולי ּכל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָמדקּדקים
להתחיל צרי היה לא ּבראׁשית: ּבפרׁשת ,רׁש"י ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּכפל ׁשּגםּֿכן ּפתח? ּטעם ּביּׁשּובם,,ּומה ׁשם ועּין ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
הּמפלג הּגאֹון למֹורי לפרׁש נראה הרב,וכאן מֹורנּו ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֻ

נר"ו חריף מׁשה ׁשני,רּבי סֹובל 'רבבה' ׁשּמּלת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אלפים עׂשרת אחד, ּפרּוׁש זה,ּפרּוׁשים: ועל ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ב' ּופרּוׁש החׁשּבֹון'? הּוא ּכ 'וכי רׁש"י: ,מקׁשה ְְְִִֵֶֶַַַָ
מרּבה,רבבה הּפרּוׁש,מסּפר וזה רּבּוי, ׁשם על ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻ

וכּו' לֹומר צרי היה לא והלא ּבאמרֹו: רׁש"י ְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹׁשֹולל
הּתֹורה,ודֹו"ק) את העֹוׂשין מעטין ּדֹומה אינֹו אּלא ְִִֵֶֶֶַָָָָֻ

הּתֹורה את העֹוׂשין B‚Â:למרּבים ÌÎÈÈ‡ eÏÂ. ְִִִֶַָָֻ¿»¿…¿≈∆¿
הארץ: ּכדר ׁשּלא לפניכם נֹופלין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹׁשּיהיּו

(Ë)ÌÎÈÏ‡ È˙Èe.לׁשּלם עסקי מּכל אּפנה »ƒƒ¬≈∆ְֲִֵֶֶַַָָָ
ׁשּׂשכר למל ּדֹומה? הּדבר למה מׁשל ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׂשכרכם,

ּכהנים: ּבתֹורת ּכדאיתא וכּו' È˙È‰Âּפֹועלים ְְְֲֲִִִִַָֹ¿ƒ¿≈ƒ
ÌÎ˙‡.(ת"כ)ּורבּיה ‡˙ÌÎ:ּבפרּיה È˙Èa‰Â.(ת"כ) ∆¿∆ְְִִִָָ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆
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:ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙ÈיÔeÏÎÈ˙Â »¿»ƒƒ¿¿≈¿
Ì„˜ ÔÓ ˜ÈzÚÂ ˜ÈzÚc ‡˜ÈzÚ«ƒ»¿«ƒ¿«ƒƒ√»

:ÔepÙz ‡z„ÁיאÈpkLÓ Ôz‡Â ¬«»¿«¿∆≈«¿¿ƒ
:ÔBÎ˙È ÈÓÈÓ ˜ÁÈ ‡ÏÂ ÔBÎÈÈa≈≈¿»¿«≈≈¿ƒ»¿

ÈÂ‰‡Âיב ÔBÎÈÈa ÈzÈÎL ÈL‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ≈≈¿∆¡≈
ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â dÏ‡Ï ÔBÎÏ¿∆¡»¿«¿√»«

:ÌÚÏיגÈc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ¿»¬»¿»¡»¬ƒ
ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ÔBÎ˙È ˙È˜t‡«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ
È ˙Èa˙Â ÔÈcÚ ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓlÓƒ¿∆¡≈¿«¿ƒ¿«»ƒƒ
ÔBÎ˙È ˙Èa„Â ÔBÎpÓ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿¿«»ƒ»¿

:‡˙eÈÁÏידÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡Â ¿≈»¿ƒ»¿«¿
Ïk ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÈÓÈÓÏ¿≈¿ƒ¿»«¿¿»»

:ÔÈl‡‰ ‡i„ewtטוÈÓÈ˜a Ì‡Â ƒ«»»ƒ≈¿ƒƒ¿»«
˜Áz ÈÈc ˙È Ì‡Â ÔeˆB˜z¿¿ƒ»ƒ«¿«≈
Ïk ˙È „aÚÓÏ ‡Ï„ ÏÈ„a ÔBÎLÙ«¿¿¿ƒ¿»¿∆¿«»»
:ÈÓÈ˜ ˙È ÔBÎ˙eÈL‡Ï È„Bwtƒ«¿«¿»¿»¿»ƒ


זקּופה ‡ÌÎz:ּבקֹומה È˙ÈaŒ˙‡ È˙ÓÈ˜‰Â.(ת"כ) ְְָָ«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒ¿∆

אֹותּה ׁשהפרּתם הראׁשֹונה ּכּברית לא חדׁשה, ,ּברית ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּתּופר ׁשּלא חדׁשה ּברית לאׁשּנאמר,אּלא (ירמיה ְֱֲִֶֶֶֶַַָָָֹ

יהּודהלֿלא) ואתּֿבית יׂשראל אתּֿבית "וכרּתי :ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
חדׁשה וגֹו'":,ּברית כּברית ÔLÈ(È)לא ÌzÏÎ‡Â ְְְֲִִַָָֹ«¬«¿∆»»

ÔLB.(ת"כ)וטֹובים מׁשּתּמרין יהיּו הּפרֹות »ְְְְִִִִֵַַ
יפה,להתיּׁשן ׁשנים ׁשלׁש ׁשל הּנֹוׁשן יׁשן ׁשּיהא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

אׁשּתקד מּׁשל e‡ÈˆBz:לאכל L„Á ÈtÓ ÔLÈÂ. ְֱִֶֶֶַָֹ¿»»ƒ¿≈»»ƒ
יׁשן מלאֹות והאֹוצרֹות חדׁש מלאֹות הּגרנֹות ,ׁשּיהיּו ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָ

אחר למקֹום האֹוצרֹות לפּנֹות אּתם לתת,ּוצריכים ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
לתֹוכן: ÈkLÓ(È‡)החדׁש Èz˙Â.ּבית זה ְֶָָָ¿»«ƒƒ¿»ƒֵֶ

ÈLÙהּמקּדׁש: ÏÚ‚˙Œ‡ÏÂ..ּבכם קצה רּוחי אין ְִַָ¿…ƒ¿««¿ƒִֵֶָָָ
'ּגעילה' ּבדבר,ּכל הּבלּוע ּדבר ּפליטת ּכמֹו,לׁשֹון ְְְְְִִַַַָָָָָָָ

כא) א ב ּגּבֹורים"(שמואל מגן נגעל ׁשם "ּכי לא,: ְִִִִֵַָָֹ
הּמׁשיחה ּבחלב,קּבל עֹור ׁשל מגן ׁשּמֹוׁשחין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

חנית אֹו חץ מּכת מעליו להחליק ּכדי ׁשּלא,מבּׁשל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻ
העֹור: ÌÎÎB˙a(È)יּקב ÈzÎl‰˙‰Â.אטּיל ִָֹ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆ֲֵַ

מזּדעזעים ּתהיּו ולא מּכם ּכאחד ּבגןֿעדן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹעּמכם
לֹומר:,מּמּני ּתלמּוד מּמּני? ּתיראּו לא יכֹול ְְִִִִִֶֶַַָֹ

לאלהים": לכם ‡ÌÎÈ‰Ï(È‚)"והייתי ‰ È‡. ְִִִֵֶָָֹ¬ƒ¡…≈∆

ּבי ׁשּתאמינּו אני ּכל,ּכדאי לעׂשֹות יכֹול ׁשאני ְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַָָ
ועׂשיתי,אּלה מצרים מארץ אתכם הֹוצאתי ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

ּגדֹולים נּסים ראׁשי.ËÓ˙:לכם ּבׁשני יתד ּכמין ְִִִֶָ……ְְִִֵֵֵָָ
הּׁשֹור מראׁש ּתצא ׁשּלא הּמֹוסרה המעּכבים ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹהעל

הּקׁשר ב)ּכמֹו,ויּתיר כז מֹוסרֹות(ירמיה ל "עׂשה : ְְְֲִֵֵֶֶַַ
ּבלע"ז,ּומטֹות" ּבקֹומה.˜eiÓÓB˙:קביליי"א ְַַֹ¿ƒְָ
ÈÏ(È„)זקּופה: eÚÓL˙ ‡ÏŒÌ‡Â.עמלים להיֹות ְָ¿ƒ…ƒ¿¿ƒְֲִִֵ

הּמצֹות? לקיּום יכֹול חכמים. מדרׁש ולדעת ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָּבּתֹורה
מצֹות קּיּום הרי - וגֹו'" תעׂשּו "ולא אֹומר: ְְְְֲֲִִֵֵֶַֹּכׁשהּוא
לי"? תׁשמעּו "ואםֿלא מקּים: אני מה הא ְְְְֲִִִִֵַָָָֹאמּור!
אין "לי"? לֹומר ּתלמּוד ּומה ּבּתֹורה. עמלים ְְֲִִִֵֵַַַַָלהיֹות
וכן ּבֹו, למרד ּומתּכּון רּבֹונֹו את הּמּכיר זה אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלי

ט)ּבנמרֹוד י ה'"(בראשית לפני "ּגּברֿציד ׁשּמּכירֹו,: ְְְִִִִִֵֶַַֹ
סדֹום ּבאנׁשי וכן ּבֹו, למרד יג)ּומתּכּון יג :(בראשית ְְְְְְִִֵֵֵַַֹ

מּכיר - מאד" לה' וחּטאים רּבֹונם"רעים את ים ְְִִִִִֶַַַָָָֹ
ּבֹו: למרד ˙eNÚּומתּכּונים ‡ÏÂ.(ת"כ)מּׁשּלא ְְְִִִַֹ¿…«¬ִֶֹ

עברֹות:,ּתלמדּו ׁשּתי הרי ּתעׂשּו; ŒÌ‡Â(ÂË)לא ְְְֲֲֲִֵֵֵַֹ¿ƒ
eÒ‡Óz È˙wÁa.העֹוׂשים ּבאחרים ÈËtLÓ:מֹואס ¿À…«ƒ¿»ֲִִֵֵַָƒ¿»«
ÌÎLÙ ÏÚ‚z.החכמים BNÚ˙:ׂשֹונא ÈzÏÏ. ƒ¿««¿¿∆ֲִֵַָ¿ƒ¿ƒ¬

מעׂשֹות: אחרים את ּכֹופר.‡˙È˙BˆÓŒÏkŒמֹונע ֲֲִֵֵֵֶַ∆»ƒ¿«ֵ
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Ì„˜ ÔÓ ˜ÈzÚÂ ˜ÈzÚc ‡˜ÈzÚ«ƒ»¿«ƒ¿«ƒƒ√»

:ÔepÙz ‡z„ÁיאÈpkLÓ Ôz‡Â ¬«»¿«¿∆≈«¿¿ƒ
:ÔBÎ˙È ÈÓÈÓ ˜ÁÈ ‡ÏÂ ÔBÎÈÈa≈≈¿»¿«≈≈¿ƒ»¿

ÈÂ‰‡Âיב ÔBÎÈÈa ÈzÈÎL ÈL‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ≈≈¿∆¡≈
ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â dÏ‡Ï ÔBÎÏ¿∆¡»¿«¿√»«

:ÌÚÏיגÈc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ¿»¬»¿»¡»¬ƒ
ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ÔBÎ˙È ˙È˜t‡«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ
È ˙Èa˙Â ÔÈcÚ ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓlÓƒ¿∆¡≈¿«¿ƒ¿«»ƒƒ
ÔBÎ˙È ˙Èa„Â ÔBÎpÓ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿¿«»ƒ»¿

:‡˙eÈÁÏידÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡Â ¿≈»¿ƒ»¿«¿
Ïk ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÈÓÈÓÏ¿≈¿ƒ¿»«¿¿»»

:ÔÈl‡‰ ‡i„ewtטוÈÓÈ˜a Ì‡Â ƒ«»»ƒ≈¿ƒƒ¿»«
˜Áz ÈÈc ˙È Ì‡Â ÔeˆB˜z¿¿ƒ»ƒ«¿«≈
Ïk ˙È „aÚÓÏ ‡Ï„ ÏÈ„a ÔBÎLÙ«¿¿¿ƒ¿»¿∆¿«»»
:ÈÓÈ˜ ˙È ÔBÎ˙eÈL‡Ï È„Bwtƒ«¿«¿»¿»¿»ƒ


זקּופה ‡ÌÎz:ּבקֹומה È˙ÈaŒ˙‡ È˙ÓÈ˜‰Â.(ת"כ) ְְָָ«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒ¿∆

אֹותּה ׁשהפרּתם הראׁשֹונה ּכּברית לא חדׁשה, ,ּברית ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּתּופר ׁשּלא חדׁשה ּברית לאׁשּנאמר,אּלא (ירמיה ְֱֲִֶֶֶֶַַָָָֹ

יהּודהלֿלא) ואתּֿבית יׂשראל אתּֿבית "וכרּתי :ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
חדׁשה וגֹו'":,ּברית כּברית ÔLÈ(È)לא ÌzÏÎ‡Â ְְְֲִִַָָֹ«¬«¿∆»»

ÔLB.(ת"כ)וטֹובים מׁשּתּמרין יהיּו הּפרֹות »ְְְְִִִִֵַַ
יפה,להתיּׁשן ׁשנים ׁשלׁש ׁשל הּנֹוׁשן יׁשן ׁשּיהא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

אׁשּתקד מּׁשל e‡ÈˆBz:לאכל L„Á ÈtÓ ÔLÈÂ. ְֱִֶֶֶַָֹ¿»»ƒ¿≈»»ƒ
יׁשן מלאֹות והאֹוצרֹות חדׁש מלאֹות הּגרנֹות ,ׁשּיהיּו ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָ

אחר למקֹום האֹוצרֹות לפּנֹות אּתם לתת,ּוצריכים ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
לתֹוכן: ÈkLÓ(È‡)החדׁש Èz˙Â.ּבית זה ְֶָָָ¿»«ƒƒ¿»ƒֵֶ

ÈLÙהּמקּדׁש: ÏÚ‚˙Œ‡ÏÂ..ּבכם קצה רּוחי אין ְִַָ¿…ƒ¿««¿ƒִֵֶָָָ
'ּגעילה' ּבדבר,ּכל הּבלּוע ּדבר ּפליטת ּכמֹו,לׁשֹון ְְְְְִִַַַָָָָָָָ

כא) א ב ּגּבֹורים"(שמואל מגן נגעל ׁשם "ּכי לא,: ְִִִִֵַָָֹ
הּמׁשיחה ּבחלב,קּבל עֹור ׁשל מגן ׁשּמֹוׁשחין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

חנית אֹו חץ מּכת מעליו להחליק ּכדי ׁשּלא,מבּׁשל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻ
העֹור: ÌÎÎB˙a(È)יּקב ÈzÎl‰˙‰Â.אטּיל ִָֹ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆ֲֵַ

מזּדעזעים ּתהיּו ולא מּכם ּכאחד ּבגןֿעדן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹעּמכם
לֹומר:,מּמּני ּתלמּוד מּמּני? ּתיראּו לא יכֹול ְְִִִִִֶֶַַָֹ

לאלהים": לכם ‡ÌÎÈ‰Ï(È‚)"והייתי ‰ È‡. ְִִִֵֶָָֹ¬ƒ¡…≈∆

ּבי ׁשּתאמינּו אני ּכל,ּכדאי לעׂשֹות יכֹול ׁשאני ְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַָָ
ועׂשיתי,אּלה מצרים מארץ אתכם הֹוצאתי ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

ּגדֹולים נּסים ראׁשי.ËÓ˙:לכם ּבׁשני יתד ּכמין ְִִִֶָ……ְְִִֵֵֵָָ
הּׁשֹור מראׁש ּתצא ׁשּלא הּמֹוסרה המעּכבים ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹהעל

הּקׁשר ב)ּכמֹו,ויּתיר כז מֹוסרֹות(ירמיה ל "עׂשה : ְְְֲִֵֵֶֶַַ
ּבלע"ז,ּומטֹות" ּבקֹומה.˜eiÓÓB˙:קביליי"א ְַַֹ¿ƒְָ
ÈÏ(È„)זקּופה: eÚÓL˙ ‡ÏŒÌ‡Â.עמלים להיֹות ְָ¿ƒ…ƒ¿¿ƒְֲִִֵ

הּמצֹות? לקיּום יכֹול חכמים. מדרׁש ולדעת ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָּבּתֹורה
מצֹות קּיּום הרי - וגֹו'" תעׂשּו "ולא אֹומר: ְְְְֲֲִִֵֵֶַֹּכׁשהּוא
לי"? תׁשמעּו "ואםֿלא מקּים: אני מה הא ְְְְֲִִִִֵַָָָֹאמּור!
אין "לי"? לֹומר ּתלמּוד ּומה ּבּתֹורה. עמלים ְְֲִִִֵֵַַַַָלהיֹות
וכן ּבֹו, למרד ּומתּכּון רּבֹונֹו את הּמּכיר זה אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלי

ט)ּבנמרֹוד י ה'"(בראשית לפני "ּגּברֿציד ׁשּמּכירֹו,: ְְְִִִִִֵֶַַֹ
סדֹום ּבאנׁשי וכן ּבֹו, למרד יג)ּומתּכּון יג :(בראשית ְְְְְְִִֵֵֵַַֹ

מּכיר - מאד" לה' וחּטאים רּבֹונם"רעים את ים ְְִִִִִֶַַַָָָֹ
ּבֹו: למרד ˙eNÚּומתּכּונים ‡ÏÂ.(ת"כ)מּׁשּלא ְְְִִִַֹ¿…«¬ִֶֹ

עברֹות:,ּתלמדּו ׁשּתי הרי ּתעׂשּו; ŒÌ‡Â(ÂË)לא ְְְֲֲֲִֵֵֵַֹ¿ƒ
eÒ‡Óz È˙wÁa.העֹוׂשים ּבאחרים ÈËtLÓ:מֹואס ¿À…«ƒ¿»ֲִִֵֵַָƒ¿»«
ÌÎLÙ ÏÚ‚z.החכמים BNÚ˙:ׂשֹונא ÈzÏÏ. ƒ¿««¿¿∆ֲִֵַָ¿ƒ¿ƒ¬

מעׂשֹות: אחרים את ּכֹופר.‡˙È˙BˆÓŒÏkŒמֹונע ֲֲִֵֵֵֶַ∆»ƒ¿«ֵ
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ÈÏÚa ÏÎÈÈÂ ÔÎÚÊ Ô˜Ï¿≈»«¿¬¿≈¿À≈«¬≈

ÔÎÈ„יזÔÎa ÈÊ Ôz‡Â ¿»≈¿∆≈¿ƒ¿
ÔÎÈ„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôaz˙Â¿ƒ«¿√»«¬≈¿»≈
Ô˜ÈÚ˙Â ÔÎÈ‡ ÔÎa ÔcÈÂ¿ƒ¿¿«¿≈¿≈ƒ¿


צּויתים ׁשּלא "אתּֿכלֿ,[ּבמצֹות] נאמר: לכ ְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹ

'אתּֿכלֿהּמצֹות':,מצֹותי" נאמר: ÌÎÙ‰Ïולא ְְְֱִִֶֶַַַָֹ¿«¿¿∆
È˙ÈaŒ˙‡.:עברֹות ׁשבע הרי ּבעּקר; ּכֹופר ∆¿ƒƒֲֲִֵֵֵֶַָָ

הּׁשנּיה ּגֹוררת הּׁשביעית,הראׁשֹונה עד ואּלּו,וכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
למד לא עׂשה,הן: העֹוׂשים,ולא ּבאחרים ,מֹואס ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹֹ

החכמים את האחרים,ׂשֹונא את ּכֹופר,מֹונע ֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּבעּקר:,ּבּמצֹות ÌÎÈÏÚ(ÊË)ּכֹופר Èz„˜Ù‰Â. ְִִֵַָָ¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

עליכם הּבׂשר.ÙÁL˙:וצּויתי את ׁשּמׁשחף ,חלי ְֲִִִֵֶ«∆∆ְִֵֶֶַַָָֹ
ּבלע"ז נפיחתֹו,אנפולי"ש ׁשהּוקּלה לנפּוח ּדֹומה ְְְִֶֶַַַַָָָ

זעּופה: ּפניו את.˜Ác˙ּומראית ׁשּמקּדיח חלי ְְִַָָָ«««ְִִֶֶַַֹ
ּומבעירֹו ּומחּממֹו כב)ּכמֹו,הּגּוף לב :(דברים ְְְְִַַַ
באּפי" קדחה È„Ó˙:"ּכיֿאׁש ÌÈÈÚ ˙ÎÓ ְְִִֵַָָ¿«≈«ƒ¿ƒ…

LÙ.וירפא ׁשּיקל לראֹות וכלֹות צֹופּיֹות ,העינים »∆ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ירפא ׁשּלא מׁשּפחּתֹו,וסֹוף ׁשל הּנפׁשֹות וידאבּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ

ממּׁשכה ותֹוחלת ּבאה ׁשאינּה ּתאוה ּכל ,ּבמֹותֹו. ְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
עינים' 'ּכליֹון ÈÏ˜:קרּויה ÌzÚÊ.ולא ּתזרעּו ְְִִֵַָ¿«¿∆»ƒְְְִֹ

ּתצמח,ּתצמח איביכם":,ואם "ואכלהּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָֹֻ
(ÊÈ)Ù Èz˙ÂÈ.ׁשּלי עסקי,ּפנאי מּכל אני ּפֹונה ¿»«ƒ»«ְֲֲִִִֶֶַַָָ

לכם ÌÎÈ‡N:להרע ÌÎ „Â.יׁשלטּו,ּכמׁשמעֹו ְֶַָָ¿»»∆¿≈∆ְְְְִַָ
זֹו מּפרׁשה ּכהנים' 'ּתֹורת אּגדת ‡È‡Œ:ּבכם. ֲִִֶַַַָָָָָֹ«¬ƒ

˙‡fŒ‰NÚ‡.'ּב'אף אּלא מדּבר אני,איני "אף וכן; ∆¡∆…ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
ּבקרי": עמם ÌÎÈÏÚאלך Èz„˜Ù‰Â.הּמּכֹות ׁשּיהיּו ְִִֵֵֶָ¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ְִֶַַ

ּפקּודה ׁשהראׁשֹונה עד לזֹו: מּזֹו אתכם ְְְְִִֶֶֶַָָָּפֹוקדֹות
לּה,אצלכם ואסמכּנה אחרת מּכה.Ï‰a‰:אביא ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָ∆»»ַָ

הּברּיֹות את [ּפי',הּמבהלת מתן מּכת זֹו ואיזֹו? ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַֹ
חֹולה.‡˙ÙÁM‰Œ˙:מגפה] ׁשהּוא אדם ל יׁש ֵַָ∆««∆∆ְֵֶֶָָ

ּבּמּטה ּתלמּוד,ּומּטל עליו?! ׁשמּור ּבׂשרֹו אבל ְְֲִַַָָָָָָָֻ
"ׁשחפת" ׁשהּוא,לֹומר: עּתים אֹו נׁשחף; ׁשהּוא ְִִִֶֶֶֶַַָ

"ואת,נׁשחף לֹומר ּתלמּוד מקּדיח? ואינֹו נח אבל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹ
ׁשהּוא,הּקּדחת" עּתים אֹו מקּדיח. ׁשהּוא מלּמד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַ
לֹומר:,מקּדיח ּתלמּוד ׁשּיחיה? ּבעצמֹו הּוא וסבּור ְְְְְְִִֶֶַַַַַָ

ׁשּיחיה ּבעצמֹו סבּור אינֹו הּוא אֹו עינים", ,"מכּלֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ
לֹומר: ּתלמּוד ׁשּיחיה? סבּורים אחרים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָאבל

נפׁש": ÌÎÚÊ"ּומדיבת ˜ÈÏ ÌzÚÊ.זֹורעּה ְִֶָֹ¿«¿∆»ƒ«¿¬∆ְָ
מצ ּבאים,מחתואינּה אֹויביכם מה ּומעּתה ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ

איביכם" "ואכלהּו לֹומר: ּתלמּוד ּומה ,ואֹוכלים? ְְְְֲִֵֶַַַַָֹֻ
מצמחת ואינּה ראׁשֹונה ׁשנה זֹורעּה ּכיצד? ,הא ְְְִֵֵַַַַָָָָָָ

ׁשנּיה ּומֹוצאים,ׁשנה ּבאים ואֹויבים מצמחת ְְְְְִִִִַַַָָָָ
הּמצֹור לימי ּברעב,ּתבּואה מתים ׁשּלא,וׁשּבפנים ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

לריק "ּוזרעּתם אחר: ּדבר אׁשּתּקד. ּתבּואה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלּקטּו
מדּבר,זרעכם" הּכתּוב והּבנֹות הּבנים ׁשאּתה,ּכנגד ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

אֹותם ּומכּלה ּבא והחטא ּומגּדלן ּבהם ,עמל ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ
כב)ׁשּנאמר ב איבי(איכה ורּביתי "אׁשרֿטּפחּתי : ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַֹ
ÌÎa:כּלם" ÈÙ Èz˙Â.:ּבּטֹובה ׁשּנאמר ּכמֹו ִָ¿»«ƒ»«»∆ְֱֶֶַַָ

אליכם" פני",,"ּופניתי "ונתּתי ּברעה: נאמר ּכ ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
מּכל אני ּפֹונה לעבדיו: ׁשאמר למל מׁשל ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָמׁשלּו

לרעה עּמכם אני ועֹוסק ÂÈÙÏ:עסקי ÌzÙ ְְֲֲִִֵֶַָָָָ¿ƒ«¿∆ƒ¿≈
ÌÎÈÈ‡.(ת"כ)מּבפנים אתכם הֹורג הּמות ׁשּיהא …¿≈∆ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ

מּבחּוץ אתכם מּקיפין דבביכֹון ÌÎ:ּובעלי „Â ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ¿»»∆
ÌÎÈ‡N.(ת"כ)מּכם אּלא ׂשֹונאים מעמיד ׁשאיני …¿≈∆ְֲִִִִֵֶֶֶַָ

אלילים,ּובכם עֹובדי העֹולם ׁשאּמֹות ׁשּבׁשעה ְְֱִִֵֶֶֶָָָָָֻ
יׂשראל על מה,עֹומדים אּלא מבּקׁשים אינם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

גֿד)ׁשּנאמר,ּׁשּבּגלּוי ו אםֿזרע(שופטים "והיה : ְֱִֶֶֶַַַָָָָ
וגֹו' קדם ּובני ועמלק מדין ועלה וּיחנּו,יׂשראל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הארץ" אתֿיבּול וּיׁשחיתּו ּבׁשעה,עליהם אבל ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּובכם מּכם עליכם אחר,ׁשאעמיד מחּפׂשים הם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

izewegaÎxdaekiying mei qelwpe`

    ¤§¤«§¦̧©¥½¤¬Ÿ¦§§−¦®
    §¨«©§¦Æ§©§¨´¤§¤½¤−©©

   ©«Ÿ¥¤«§¨«©§¦−¤§´ª§¤®
   §¨«©¦³¤§¥¤Æ©©§¤½§¤©§§¤−

    ©§ª¨«§©¬¨¦−«Ÿ£¤®§«Ÿ¦¥³
     ©§§¤Æ¤§½̈§¥´¨½̈¤¬Ÿ¦¥−

     ¦§«§¦¥«§³¦¦Æ¤½¦§¬ŸŸ−
      ¦§´Ÿ©¦®§¨«©§¦³£¥¤Æ©½̈¤−©

   §©«Ÿ¥¤«§¦§©§¦̧¨¤¹¤©©³
    ©¨¤Æ§¦§¨´¤§¤½§¦§¦¸¨Æ¤

:ÔBÎ˙È È„ ˙ÈÏÂיח„Ú Ì‡Â ¿≈¿»ƒ»¿¿ƒ«
ÒB‡Â ÈÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ÔÈl‡ƒ≈»¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
:ÔBÎÈBÁ ÏÚ ÚL ÔBÎ˙È ÈÓÏ¿ƒ¿≈»¿¿««≈

Ôz‡Âיט ÔBÎ˜z ˜È ˙È a˙‡Â¿∆¿«»¿«»¿¿¿∆≈
ÔÈÙÈwz ÔBÎÈÂlÚ È„ ‡iÓL ˙È»¿«»ƒƒ»≈«ƒƒ

lÓ ‡ÏÙk‡Ú‡Â ‡ËÓ ‡˙Á‡ ¿«¿¿»ƒ«¬»»ƒ¿»¿«¿»
‡LÁÎ ‡ÈÒÁ ÔBÎÈ˙BÁ˙„ƒ¿≈¬ƒ»ƒ¿»»

:ÔÈÈ „aÚÓlÓכÔeÙeÒÈÂ ƒ¿∆¿«≈ƒƒ
ÔBÎÚ‡ Ôz˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÈÁ e˜ÈÏ¿≈»≈≈¿»ƒ≈«¿¬
ÔzÈ ‡Ï ‡Ú‡ ÔÏÈ‡Â dzÏÏÚ ˙È»¬«¿«¿ƒ««¿»»ƒ≈

:da‡כאÈÓ„˜ ÔeÎ‰z Ì‡Â ƒ≈¿ƒ¿»√»«
‡Ïa˜Ï ÔeÈ˙ ‡ÏÂ eÈL˜a¿«¿¿»≈¿«»»
ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙‡Ï ÒB‡Â ÈÓÈÓÏ¿≈¿ƒ¿≈∆¡»»¬≈

:ÔBÎÈBÁk ÚL ‡ÁÓכבÈ‡Â »»¿«¿≈∆¡»≈
ÔBÎ˙È Ïk˙˙e ‡a ˙ÂÁ ˙È ÔBÎ¿»≈«»»¿«≈»¿


אֹומר הּוא וכן ׁשּלכם, ג)הּמטמֹונּיֹות ג :(מיכה ְְִֵֵֶֶַַָ

הפׁשיטּו מעליהם ועֹורם עּמי ׁשאר אכלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ"ואׁשר
אימה.ÌzÒÂ:וגֹו'" ‡˙ÌÎ:מּפני „ŒÔÈ‡Â. ְ¿«¿∆ְִֵֵָ¿≈…≈∆¿∆

ּכח: l‡Œ„Ú‰(ÁÈ)מּבלי Ì‡Â.אּלה ּבעֹוד ואם ְִִַֹ¿ƒ«≈∆ְְִֵֶ
ּתׁשמעּו אחרים.ÈzÙÒÈÂ:לא יּסּורין ÚL:עֹוד ְְִֹ¿»«¿ƒֲִִִֵ∆«

ÌÎÈ˙‡hÁŒÏÚ.(ת"כ)ׁשבע על ּפרענּיֹות ׁשבע ««…≈∆ְֶֶַַַָֻֻ
למעלה: האמּורֹות ‡˙Œ(ËÈ)עברֹות ÈzLÂ ְְֲֲֵַָָ¿»«¿ƒ∆

ÌÎfÚ ÔB‡b.הּמקּדׁש ּבית אֹומר,זה הּוא וכן ¿À¿∆ְְִֵֵֵֶַָ
כא) כד ּגאֹון(יחזקאל אתֿמקּדׁשי מחּלל "הנני :ְְְְִִִִֵֶַָ

ÌÎ‡Œ˙‡Â:עּזכם" Ïak ÌÎÈÓLŒ˙‡ Èz˙Â ְֶֻ¿»«ƒ∆¿≈∆««¿∆¿∆«¿¿∆
‰LÁpk.מׁשה מּׁשל קׁשה אֹומר,זֹו הּוא ׁשּׁשם «¿À»ִֵֶֶֶָָָֹ

כג) כח נחׁשת(דברים ראׁש על אׁשר ׁשמי "והיּו :ְְְֲֶֶֶַָָֹֹ
ׁשהּנחׁשת,וגֹו'" ּכדר מזיעין הּׁשמים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ

הּברזל,מזיעה ׁשאין ּכדר מזיעה אינּה והארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכאן,מזיע אבל ּפרֹותיה. מׁשּמרת לא,והיא הּׁשמים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

מזיע הּברזל ׁשאין ּכדר מזיעין חרב,יהיּו ויהא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ
ׁשהּנחׁשת,ּבעֹולם ּכדר מזיעה ּתהא והארץ ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּפרֹותיה:,מזיעה מאּבדת ÈÏ˜(Î)והיא Ì˙Â ְְְִִֵֶֶֶַָָ¿«»ƒ
ÌÎÁk.(ת"כ)עמל ׁשּלא אדם חרׁש,הרי ,ׁשּלא …¬∆ֲֵֶֶַַָָָָֹֹ

זרע נּכׁש,ׁשּלא ּכסח,ׁשּלא עדר,ׁשּלא ,ׁשּלא ִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ
אֹותֹו ּומלקה ׁשּדפֹון ּבא הּקציר ּבכ,ּובׁשעת אין ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ועדר,ּכלּום ונּכׁש וזרע וחרׁש ׁשעמל אדם ,אבל ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָ

אֹותֹו ּומלקה ׁשּדפֹון ׁשּנ,ּובא קהֹות:הרי זה ׁשל יו ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
dÏeÈŒ˙‡ ÌÎ‡ Ôz˙Œ‡ÏÂ.(ת"כ)ּׁשאּתה מה אף ¿…ƒ≈«¿¿∆∆¿»ֶַַַָ

הּזרע ּבׁשעת לּה ‰‡:מֹוביל ÚÂ.(ת"כ)אפּלּו ְִִֶַַַָ¿≈»»∆ֲִ
לקּוי יהא הארץ ּבׁשעת,מן ּפרֹותיו יחניט ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ÔzÈ:החנטה ‡Ï.ּולמּטה למעלה אעץ,מׁשּמׁש ֲַָָ…ƒ≈ְְְְֵֵַַַַָָ
BÈ:ואּפרי ÔzÈ ‡Ï.ּפרֹותיו מּׁשיר מפרה ,ּכׁשהּוא ְְִַ…ƒ≈ƒ¿ְְִֵֶֶַַָ

קללֹות ׁשּתי ּפרענּיֹות:,הרי ׁשבע ּכאן ויׁש ְְְְֲֵֵֵֶַָָָֻֻ
(‡Î)È˜ ÈÚ eÎÏzŒÌ‡Â.עראי אמרּו: ,רּבֹותינּו ¿ƒ≈¿ƒƒ∆ƒְֲֵַַָ

לפרקים,ּבמקרה אּלא עראי,ׁשאינֹו ּתלכּו ּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
מניעה לׁשֹון ּפרׁש ּומנחם כהוכן,ּבּמצֹות. (משלי ְְְְְִִֵֵֵֵַַָ

רגל"יז) "הקר כח)וכן,: יז "יקרֿרּוח"(משלי :, ְְְְֵַַַַֹ
קׁשי לׁשֹון אּונקלֹוס: ׁשל לתרּגּומֹו זה לׁשֹון ,וקרֹוב ְְְְְְִֶֶַָָֹ

אלי: מהתקרב לּמנע לּבם ÚLׁשּמקׁשין ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ∆«
ÌÎÈ˙‡hÁk.אחרֹות ּפרענּיֹות ׁשבע,ׁשבע ּבמסּפר ¿«…≈∆ְְְֲִֵֶֶַַַָֻֻ
ּגרּוי:.ÈzÁÏL‰Â(Î)ּכחּטאתיכם: לׁשֹון ְֵֶַֹ¿ƒ¿«¿ƒְֵ

ÌÎ˙‡ ‰ÏkLÂ.מׁשּכלת חּיה אּלא לי ׁשּדרּכּה,אין ¿ƒ¿»∆¿∆ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבהמה .ּבכ,ּבכ ּדרּכּה לֹומר,ׁשאין ּתלמּוד מּנין? ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

כד) לב ּבם"(דברים אׁשּלח "וׁשןּֿבהמת הרי,: ְְֲֲֵֵֶַַָֹ
ּתלמּוד ּבנׁשיכתּה? ממיתה ׁשּתהא ּומּנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָׁשּתים,

עפר"(שם)לֹומר זחלי "עםֿחמת נֹוׁשכין,: אּלּו מה ְֲֲִִֵֵַַָָָֹ
ׁשנים,ּוממיתין היּו ּכבר ּוממיתין; נֹוׁשכין אּלּו אף ְְְְְִִִִִִֵַַָָ

ּוממית נֹוׁש חמֹור נֹוׁש,ּבארץֿיׂשראל: ערֹוד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָ
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:ÔBÎ˙È È„ ˙ÈÏÂיח„Ú Ì‡Â ¿≈¿»ƒ»¿¿ƒ«
ÒB‡Â ÈÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ÔÈl‡ƒ≈»¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
:ÔBÎÈBÁ ÏÚ ÚL ÔBÎ˙È ÈÓÏ¿ƒ¿≈»¿¿««≈

Ôz‡Âיט ÔBÎ˜z ˜È ˙È a˙‡Â¿∆¿«»¿«»¿¿¿∆≈
ÔÈÙÈwz ÔBÎÈÂlÚ È„ ‡iÓL ˙È»¿«»ƒƒ»≈«ƒƒ

lÓ ‡ÏÙk‡Ú‡Â ‡ËÓ ‡˙Á‡ ¿«¿¿»ƒ«¬»»ƒ¿»¿«¿»
‡LÁÎ ‡ÈÒÁ ÔBÎÈ˙BÁ˙„ƒ¿≈¬ƒ»ƒ¿»»

:ÔÈÈ „aÚÓlÓכÔeÙeÒÈÂ ƒ¿∆¿«≈ƒƒ
ÔBÎÚ‡ Ôz˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÈÁ e˜ÈÏ¿≈»≈≈¿»ƒ≈«¿¬
ÔzÈ ‡Ï ‡Ú‡ ÔÏÈ‡Â dzÏÏÚ ˙È»¬«¿«¿ƒ««¿»»ƒ≈

:da‡כאÈÓ„˜ ÔeÎ‰z Ì‡Â ƒ≈¿ƒ¿»√»«
‡Ïa˜Ï ÔeÈ˙ ‡ÏÂ eÈL˜a¿«¿¿»≈¿«»»
ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙‡Ï ÒB‡Â ÈÓÈÓÏ¿≈¿ƒ¿≈∆¡»»¬≈

:ÔBÎÈBÁk ÚL ‡ÁÓכבÈ‡Â »»¿«¿≈∆¡»≈
ÔBÎ˙È Ïk˙˙e ‡a ˙ÂÁ ˙È ÔBÎ¿»≈«»»¿«≈»¿


אֹומר הּוא וכן ׁשּלכם, ג)הּמטמֹונּיֹות ג :(מיכה ְְִֵֵֶֶַַָ

הפׁשיטּו מעליהם ועֹורם עּמי ׁשאר אכלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ"ואׁשר
אימה.ÌzÒÂ:וגֹו'" ‡˙ÌÎ:מּפני „ŒÔÈ‡Â. ְ¿«¿∆ְִֵֵָ¿≈…≈∆¿∆

ּכח: l‡Œ„Ú‰(ÁÈ)מּבלי Ì‡Â.אּלה ּבעֹוד ואם ְִִַֹ¿ƒ«≈∆ְְִֵֶ
ּתׁשמעּו אחרים.ÈzÙÒÈÂ:לא יּסּורין ÚL:עֹוד ְְִֹ¿»«¿ƒֲִִִֵ∆«

ÌÎÈ˙‡hÁŒÏÚ.(ת"כ)ׁשבע על ּפרענּיֹות ׁשבע ««…≈∆ְֶֶַַַָֻֻ
למעלה: האמּורֹות ‡˙Œ(ËÈ)עברֹות ÈzLÂ ְְֲֲֵַָָ¿»«¿ƒ∆

ÌÎfÚ ÔB‡b.הּמקּדׁש ּבית אֹומר,זה הּוא וכן ¿À¿∆ְְִֵֵֵֶַָ
כא) כד ּגאֹון(יחזקאל אתֿמקּדׁשי מחּלל "הנני :ְְְְִִִִֵֶַָ

ÌÎ‡Œ˙‡Â:עּזכם" Ïak ÌÎÈÓLŒ˙‡ Èz˙Â ְֶֻ¿»«ƒ∆¿≈∆««¿∆¿∆«¿¿∆
‰LÁpk.מׁשה מּׁשל קׁשה אֹומר,זֹו הּוא ׁשּׁשם «¿À»ִֵֶֶֶָָָֹ

כג) כח נחׁשת(דברים ראׁש על אׁשר ׁשמי "והיּו :ְְְֲֶֶֶַָָֹֹ
ׁשהּנחׁשת,וגֹו'" ּכדר מזיעין הּׁשמים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ

הּברזל,מזיעה ׁשאין ּכדר מזיעה אינּה והארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכאן,מזיע אבל ּפרֹותיה. מׁשּמרת לא,והיא הּׁשמים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

מזיע הּברזל ׁשאין ּכדר מזיעין חרב,יהיּו ויהא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ
ׁשהּנחׁשת,ּבעֹולם ּכדר מזיעה ּתהא והארץ ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּפרֹותיה:,מזיעה מאּבדת ÈÏ˜(Î)והיא Ì˙Â ְְְִִֵֶֶֶַָָ¿«»ƒ
ÌÎÁk.(ת"כ)עמל ׁשּלא אדם חרׁש,הרי ,ׁשּלא …¬∆ֲֵֶֶַַָָָָֹֹ

זרע נּכׁש,ׁשּלא ּכסח,ׁשּלא עדר,ׁשּלא ,ׁשּלא ִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ
אֹותֹו ּומלקה ׁשּדפֹון ּבא הּקציר ּבכ,ּובׁשעת אין ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ועדר,ּכלּום ונּכׁש וזרע וחרׁש ׁשעמל אדם ,אבל ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָ

אֹותֹו ּומלקה ׁשּדפֹון ׁשּנ,ּובא קהֹות:הרי זה ׁשל יו ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
dÏeÈŒ˙‡ ÌÎ‡ Ôz˙Œ‡ÏÂ.(ת"כ)ּׁשאּתה מה אף ¿…ƒ≈«¿¿∆∆¿»ֶַַַָ

הּזרע ּבׁשעת לּה ‰‡:מֹוביל ÚÂ.(ת"כ)אפּלּו ְִִֶַַַָ¿≈»»∆ֲִ
לקּוי יהא הארץ ּבׁשעת,מן ּפרֹותיו יחניט ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ÔzÈ:החנטה ‡Ï.ּולמּטה למעלה אעץ,מׁשּמׁש ֲַָָ…ƒ≈ְְְְֵֵַַַַָָ
BÈ:ואּפרי ÔzÈ ‡Ï.ּפרֹותיו מּׁשיר מפרה ,ּכׁשהּוא ְְִַ…ƒ≈ƒ¿ְְִֵֶֶַַָ

קללֹות ׁשּתי ּפרענּיֹות:,הרי ׁשבע ּכאן ויׁש ְְְְֲֵֵֵֶַָָָֻֻ
(‡Î)È˜ ÈÚ eÎÏzŒÌ‡Â.עראי אמרּו: ,רּבֹותינּו ¿ƒ≈¿ƒƒ∆ƒְֲֵַַָ

לפרקים,ּבמקרה אּלא עראי,ׁשאינֹו ּתלכּו ּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
מניעה לׁשֹון ּפרׁש ּומנחם כהוכן,ּבּמצֹות. (משלי ְְְְְִִֵֵֵֵַַָ

רגל"יז) "הקר כח)וכן,: יז "יקרֿרּוח"(משלי :, ְְְְֵַַַַֹ
קׁשי לׁשֹון אּונקלֹוס: ׁשל לתרּגּומֹו זה לׁשֹון ,וקרֹוב ְְְְְְִֶֶַָָֹ

אלי: מהתקרב לּמנע לּבם ÚLׁשּמקׁשין ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ∆«
ÌÎÈ˙‡hÁk.אחרֹות ּפרענּיֹות ׁשבע,ׁשבע ּבמסּפר ¿«…≈∆ְְְֲִֵֶֶַַַָֻֻ
ּגרּוי:.ÈzÁÏL‰Â(Î)ּכחּטאתיכם: לׁשֹון ְֵֶַֹ¿ƒ¿«¿ƒְֵ

ÌÎ˙‡ ‰ÏkLÂ.מׁשּכלת חּיה אּלא לי ׁשּדרּכּה,אין ¿ƒ¿»∆¿∆ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבהמה .ּבכ,ּבכ ּדרּכּה לֹומר,ׁשאין ּתלמּוד מּנין? ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

כד) לב ּבם"(דברים אׁשּלח "וׁשןּֿבהמת הרי,: ְְֲֲֵֵֶַַָֹ
ּתלמּוד ּבנׁשיכתּה? ממיתה ׁשּתהא ּומּנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָׁשּתים,

עפר"(שם)לֹומר זחלי "עםֿחמת נֹוׁשכין,: אּלּו מה ְֲֲִִֵֵַַָָָֹ
ׁשנים,ּוממיתין היּו ּכבר ּוממיתין; נֹוׁשכין אּלּו אף ְְְְְִִִִִִֵַַָָ

ּוממית נֹוׁש חמֹור נֹוׁש,ּבארץֿיׂשראל: ערֹוד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָ
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ÔBÎ˙È Ú˙Â ÔBÎÚa ˙È ÈˆÈL˙e¿≈≈»¿ƒ¿¿«¿≈»¿
:ÔBÎ˙ÁB‡ ÔÈ„ˆÈÂכגÌ‡Â ƒ«¿»¿»¿¿ƒ

ÈÓÈÓÏ Ôe„˙˙ ‡Ï ÔÈ‡a¿ƒ≈»ƒ¿¿¿≈¿ƒ
:eÈL˜a ÈÓ„˜ ÔeÎ‰˙eכדC‰‡Â ¿»√»«¿«¿¿≈«

È˜Ï‡Â eÈL˜a ÔBÎnÚ ‡‡ Û‡«¬»ƒ¿¿«¿¿«¿≈
:ÔBÎÈBÁ ÏÚ ÚL ‡‡ Û‡ ÔBÎ˙È»¿«¬»¿««≈

ÔÈÏË˜cכה ÔBÎÈÏÚ È˙È‡Â¿«¿ƒ¬≈¿»¿ƒ
ÔBÎÓ ÔeÚ˙ÈÂ ‡aÁa¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿
ÈÓ˙ ÏÚ ÔezÚc ÏÚ ‡˙eÚ¿¬»««¬«¿«ƒ¿»≈
ÔBÎÈÂ˜Ï ÔeLk˙˙Â ‡˙ÈB‡«¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿≈
ÔeÓ˙˙Â ÔBÎÈÈa ‡˙BÓ È‚‡Â∆¡»≈»»≈≈¿ƒ¿«¿

:‰‡„ ‡„ÈaכוÔBÎÏ z‡„a ƒ»¿»¿»ƒ¿∆¿«¿
ÔÈL Ú ÔÈÈÂ ‡ÏÎÈÓ „ÈÚ¿ƒ≈¿»¿»¿»¬«¿ƒ
ÔeÈ˙ÈÂ „Á ‡e˙a ÔBÎÓÁÏ«¿¿¿«»«ƒƒ
‡ÏÂ ÔeÏÎÈ˙Â ‡Ï˜˙Óa ÔBÎÓÁÏ«¿¿¿«¿¿»¿≈¿¿»

:ÔeÚaN˙כז‡Ï ‡„a Ì‡Â ƒ¿¿¿ƒ¿»»
ÈÓ„˜ ÔeÎ‰˙e ÈÓÈÓÏ ÔeÏa˜¿̇«¿¿≈¿ƒ¿»√»«

:eÈL˜aכחÛB˜˙a ÔBÎnÚ C‰‡Â ¿«¿¿≈«ƒ¿ƒ¿
ÚL ‡‡ Û‡ ÔBÎ˙È Èc‡Â ‚¿»¿ƒ¿≈»¿«¬»¿«

:ÔBÎÈBÁ ÏÚכטNa ÔeÏÎÈ˙Â «≈¿≈¿¿«
:ÔeÏÎÈz ÔBÎÈ˙a Ne ÔBÎÈa¿≈¿«¿»≈≈¿

È˙ל ıv˜‡Â ÔBÎÈ˙Óa ˙È ÈˆÈL‡Â∆¡≈≈»»»≈∆¡«≈»


‡˙ÌÎ:ּוממית ‰ÏkLÂ.הּקטּנים ÈÎ‰Â˙‰:אּלּו ִֵ¿ƒ¿»∆¿∆ְִֵַַ¿ƒ¿ƒ»

ÌÎzÓ‰aŒ˙‡.מּבחּוץ:ÌÎ˙‡ ‰ËÈÚÓ‰Â. ∆¿∆¿¿∆ִַ¿ƒ¿ƒ»∆¿∆
ÌÎÈÎc:מּבפנים enLÂ.ּגדֹולים ׁשבילים ְִִִ¿»««¿≈∆ְְִִִ

קטּנים ּבה,ּוׁשבילים ׁשן ּפרענּיֹות: ׁשבע ,מההרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻֻ
חּיה עפר,וׁשן זֹוחלי והכריתה,וׁשּכלה,חמת ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ
ÈÏ(Î‚)ונׁשּמּו:,והמעיטה ee˙ ‡Ï.לׁשּוב ְְְִִַָָ…ƒ»¿ƒָ

כדאלי: ׁשאינֹו.ÈaŒÌ˜˙(Î‰)תורה נקם ויׁש ֵַ¿«¿ƒְֵֵֶָָ
נקמֹות,ּבברית ׁשאר ׁשל,ּכדר עיניו סּמּוי וזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ

ּבריתי נקמת - ּברית" "נקם אחר: ּדבר ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָצדקּיהּו.
ׁשּבּמקרא חרב' 'הבאת ּכל עברּתם, היא,אׁשר ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

אֹויבים חילֹות אל.Ìz‡Â:מלחמת החּוץ מן ְְִִֵֶֶ¿∆¡«¿∆ִֶַ
הּמצֹור מּפני הערים ּתֹו:ÌÎÎB˙a „ ÈzÁLÂ. ְִִֵֶַָָ¿ƒ«¿ƒ∆∆¿¿∆

הּדבר עליכם,ועלֿידי הּצרים האֹויבים ּביד ,ונּתּתם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבירּוׁשלים הּמת את מלינים ׁשאין ּוכׁשהם,לפי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

לקברֹו הּמת את אֹויב:,מֹוציאים ּביד נּתנים ְְְִִִִֵֵֶַַָָ
(ÂÎ)ÌÁÏŒ‰hÓ.מׁשען יז)ּכמֹו,לׁשֹון מח :(ירמיה «≈∆∆ְְְִָ

ÌÁÏŒ‰hÓ:"מּטהֿעז" ÌÎÏ ÈLa.לכם אׁשּבר ֵַֹ¿ƒ¿ƒ»∆«≈∆∆ְֶֶָֹ
אכל מסעד רעב,ּכל חּצי ÌÈL:והם NÚ e‡Â ְְִִֵֵֶַָָָֹ¿»∆∆»ƒ

„Á‡ e˙a ÌÎÓÁÏ.עצים eÈL‰Â:מחסר «¿¿∆¿«∆»ִֵֵֶֹ¿≈ƒ
Ï˜Lna ÌÎÓÁÏ.ונעׂשית נרקבת הּתבּואה ׁשּתהא «¿¿∆«ƒ¿»ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָ

ּבּתּנּור ּומׁשּתּברת נפּולה וׁשֹוקלֹות,ּפת יֹוׁשבֹות והן ְְְְְְִֵֶֶַַַַָ
ּביניהם לחּלקם הּׁשברים ÏÂ‡:את ÌzÏÎ‡Â ְְְִֵֵֶֶַַָָ«¬«¿∆¿…

eÚaN˙.ׁשבע הרי ּבּלחם, הּמעים ּבתֹו מארה זה ƒ¿»ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
חרב לחם,ּדבר,מצֹור,ּפרענּיֹות: מּטה חסר,ׁשבר ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻֻ

נפּולה,עצים אינּה,ּפת "ונּתּתם" ּבּמעים; מארה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּמנין החרב:,מן כזׁשהיא .ÌÎÈ˙Óa(Ï)תורה ְִִִֶֶֶַַָ»…≈∆

ּובירנּיֹות אל.ÌÎÈnÁ:מגּדלים עבֹודת יליםמין ְִִִִָָ«»≈∆ֱֲִִִַ
הּגּגֹות על ּבחּמה,ׁשּמעמידין ׁשּמעמידים ׁשם ועל ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָ
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ËÓLzלה ˙‡È„ˆ Èc ÔÈÓBÈ Ïk»ƒƒ¿ƒ««¿≈
ÔBÎÈhÓLa ˙ËÓL ‡Ï Èc ˙È»ƒ»¿≈«ƒ¿ƒ≈
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'חּמנים' ‡˙ÌÎÈ‚Œ:קרּויין Èz˙Â.רעב ּתפּוחי ְִִַָ¿»«ƒ∆ƒ¿≈∆ְֵָָ

אֹותם,היּו ּומנּׁשקים מחיקם יראתם ,ּומֹוציאים ְְְִִִִֵֵַָָָָָ
עליה ונֹופל נבקעת ‡˙ÌÎ:ּוכרסֹו ÈL ‰Ï‚Â. ְְְִֵֵֶַַָָ¿»¬»«¿ƒ∆¿∆

ׁשכינה:(ת"כ) סּלּוק ‡˙ÌÎÈŒ(Ï‡)זה Èz˙Â ְִִֶָ¿»«ƒ∆»≈∆
‰a.אני "והׁשּמתי אֹומר: ּכׁשהּוא מאדם? יכֹול »¿»ְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹ

מקּים:,אתֿהארץ" אני מה הא אמּור! אדם הרי ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָ
וׁשב מעֹובר ‡˙ÌÎÈLc˜ÓŒ:"חרּבה"? È˙BnL‰Â. ְֵֵָָָָ«¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆

אריח" "ולא אֹומר: ּכׁשהּוא הּקרּבנֹות? מן ,יכֹול ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
מקּים: אני מה הא אמּורים! קרּבנֹות ְְֲֲֲִִֵֵַָָָָהרי

הּגדּודּיֹות מן אתֿמקּדׁשיכם"? ׁשּירֹות,"והׁשּמֹותי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ
הרי ׁשם. לבא ונֹועדֹות מתקּדׁשֹות ׁשהיּו יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשל
והׁשמדת ּובנֹות ּבנים ּבׂשר אכילת ּפרענּיֹות: ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻֻׁשבע
ּכאן אין חּמנים ּכריתת ׁשּתים. הרי – ְְֲִִִֵֵַַַָָָּבמֹות

הּבירנּיֹות,ּפרענּות הׁשמדת עלֿידי יּפלּו,אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
את "ונתּתי ויּכרתּו. הּגּגֹות ׁשּבראׁשי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהחּמנים

וגֹו'" ׁשלׁש,ּפגריכם ארּבע,הרי ׁשכינה ,סּלּוק ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ
ערים הּגדּודּיֹות,חרּבן מן מקּדׁש "ולא,ׁשממֹון ְְְְְִִִִִַַָָֹֻ

קרּבנֹות ׁשבע:,אריח" ‡È(Ï)הרי È˙nL‰Â ְֲִֵֶַַָָָ«¬ƒ…ƒ¬ƒ
‡‰Œ˙‡.ליׂשראל טֹובה מּדה ימצאּו,זֹו ׁשּלא ∆»»∆ְְְְִִִֵֶָָָֹ

ּבארצם רּוח נחת ׁשֹוממה,האֹויבים ׁשּתהא ְְְְְִֵֶַַַַָָָ
ÌÈB(Ï‚)מּיֹוׁשביה: ‰‡ ÌÎ˙‡Â.מּדה זֹו ְִֶָ¿∆¿∆¡»∆«ƒִָ

אחד,קׁשה למקֹום גֹולים מדינה ׁשּבני ,ׁשּבׁשעה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָ
ּכבמזרה נזרּו ויׂשראל ּומתנחמין; זה את זה ,רֹואים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָ
ּדבּוקה מהן אחת ואין ּבנפה ׂשעֹורים הּזֹורה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּכאדם

החרב.È˙˜È‰Â:ּבחברּתּה מתרֹוקן,ּכׁשּׁשֹולף ְֲֶַָ«¬ƒ…ƒְְִֵֵֶֶֶַ
אינּה אחריכם הּנׁשמטת חרב ּומדרׁשֹו: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּנדן.

מהר סֹופן,חֹוזרת ואין הּמים את ׁשּמריק ּכאדם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ÓÓL‰:לחזר ÌÎˆ‡ ‰˙È‰Â.לׁשּוב ּתמהרּו ׁשּלא ֲַֹ¿»¿»«¿¿∆¿»»ְֲֶַָֹ

לכם,לתֹוכּה נראֹות - חרּבה יהיּו עריכם ּכ ּומּתֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ
ּומּכרמֹו מּביתֹו ּגֹולה ׁשאדם ׁשּבׁשעה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָחרבֹות;

לחזר וסֹופֹו חרבים,,ּומעירֹו ּוביתֹו ּכרמֹו אין ּכאּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַֹ
ּכהנים: ּבתֹורת ׁשנּויה ּכ(„Ï)‰ˆz ‡.ּתפּיס ְְֲִַָָֹ»ƒ¿∆ְֵַ

הּמקֹום ּכעס ׁשמּטֹותיה,את על .‰Âˆ˙:ׁשּכעס ְִֶֶֶַַַַַָָָ¿ƒ¿»
ׁשּבתֹותיה את ‰nM‰(:למּלאת ÈÓÈ Ïk.לׁשֹון ְְֶֶַַָֹ»¿≈»«»ְ

ּכפל,'העׂשֹות' ּבמקֹום ּדגׁש 'ׁשממה'):,ּומ"ם ְְִֵֵֵֶֶָָָָ
(‰Ï)‰˙LŒ‡Ï L‡ ׁשל.‡˙ ׁשנה ׁשבעים ≈¬∆…»¿»ְִִֶָָ

ּבבל הּׁשמּטה,ּגלּות ׁשנֹות ׁשבעים ּכנגד היּו הן ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
לפני ּבארצם יׂשראל ׁשהכעיסּו ּבּׁשנים ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹובל
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ÓÓ‡לג ÈÈa c‡ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿¡««≈≈«¿«»
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ÔBÎÈhÓLa ˙ËÓL ‡Ï Èc ˙È»ƒ»¿≈«ƒ¿ƒ≈
:Ï ÔÈ˙È Ô˙ÈÂ‰ „k«¬≈»¿ƒ¬«


'חּמנים' ‡˙ÌÎÈ‚Œ:קרּויין Èz˙Â.רעב ּתפּוחי ְִִַָ¿»«ƒ∆ƒ¿≈∆ְֵָָ

אֹותם,היּו ּומנּׁשקים מחיקם יראתם ,ּומֹוציאים ְְְִִִִֵֵַָָָָָ
עליה ונֹופל נבקעת ‡˙ÌÎ:ּוכרסֹו ÈL ‰Ï‚Â. ְְְִֵֵֶַַָָ¿»¬»«¿ƒ∆¿∆

ׁשכינה:(ת"כ) סּלּוק ‡˙ÌÎÈŒ(Ï‡)זה Èz˙Â ְִִֶָ¿»«ƒ∆»≈∆
‰a.אני "והׁשּמתי אֹומר: ּכׁשהּוא מאדם? יכֹול »¿»ְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹ

מקּים:,אתֿהארץ" אני מה הא אמּור! אדם הרי ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָ
וׁשב מעֹובר ‡˙ÌÎÈLc˜ÓŒ:"חרּבה"? È˙BnL‰Â. ְֵֵָָָָ«¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆

אריח" "ולא אֹומר: ּכׁשהּוא הּקרּבנֹות? מן ,יכֹול ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
מקּים: אני מה הא אמּורים! קרּבנֹות ְְֲֲֲִִֵֵַָָָָהרי

הּגדּודּיֹות מן אתֿמקּדׁשיכם"? ׁשּירֹות,"והׁשּמֹותי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ
הרי ׁשם. לבא ונֹועדֹות מתקּדׁשֹות ׁשהיּו יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשל
והׁשמדת ּובנֹות ּבנים ּבׂשר אכילת ּפרענּיֹות: ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻֻׁשבע
ּכאן אין חּמנים ּכריתת ׁשּתים. הרי – ְְֲִִִֵֵַַַָָָּבמֹות

הּבירנּיֹות,ּפרענּות הׁשמדת עלֿידי יּפלּו,אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
את "ונתּתי ויּכרתּו. הּגּגֹות ׁשּבראׁשי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהחּמנים

וגֹו'" ׁשלׁש,ּפגריכם ארּבע,הרי ׁשכינה ,סּלּוק ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ
ערים הּגדּודּיֹות,חרּבן מן מקּדׁש "ולא,ׁשממֹון ְְְְְִִִִִַַָָֹֻ

קרּבנֹות ׁשבע:,אריח" ‡È(Ï)הרי È˙nL‰Â ְֲִֵֶַַָָָ«¬ƒ…ƒ¬ƒ
‡‰Œ˙‡.ליׂשראל טֹובה מּדה ימצאּו,זֹו ׁשּלא ∆»»∆ְְְְִִִֵֶָָָֹ

ּבארצם רּוח נחת ׁשֹוממה,האֹויבים ׁשּתהא ְְְְְִֵֶַַַַָָָ
ÌÈB(Ï‚)מּיֹוׁשביה: ‰‡ ÌÎ˙‡Â.מּדה זֹו ְִֶָ¿∆¿∆¡»∆«ƒִָ

אחד,קׁשה למקֹום גֹולים מדינה ׁשּבני ,ׁשּבׁשעה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָ
ּכבמזרה נזרּו ויׂשראל ּומתנחמין; זה את זה ,רֹואים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָ
ּדבּוקה מהן אחת ואין ּבנפה ׂשעֹורים הּזֹורה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּכאדם

החרב.È˙˜È‰Â:ּבחברּתּה מתרֹוקן,ּכׁשּׁשֹולף ְֲֶַָ«¬ƒ…ƒְְִֵֵֶֶֶַ
אינּה אחריכם הּנׁשמטת חרב ּומדרׁשֹו: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּנדן.

מהר סֹופן,חֹוזרת ואין הּמים את ׁשּמריק ּכאדם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ÓÓL‰:לחזר ÌÎˆ‡ ‰˙È‰Â.לׁשּוב ּתמהרּו ׁשּלא ֲַֹ¿»¿»«¿¿∆¿»»ְֲֶַָֹ

לכם,לתֹוכּה נראֹות - חרּבה יהיּו עריכם ּכ ּומּתֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ
ּומּכרמֹו מּביתֹו ּגֹולה ׁשאדם ׁשּבׁשעה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָחרבֹות;

לחזר וסֹופֹו חרבים,,ּומעירֹו ּוביתֹו ּכרמֹו אין ּכאּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַֹ
ּכהנים: ּבתֹורת ׁשנּויה ּכ(„Ï)‰ˆz ‡.ּתפּיס ְְֲִַָָֹ»ƒ¿∆ְֵַ

הּמקֹום ּכעס ׁשמּטֹותיה,את על .‰Âˆ˙:ׁשּכעס ְִֶֶֶַַַַַָָָ¿ƒ¿»
ׁשּבתֹותיה את ‰nM‰(:למּלאת ÈÓÈ Ïk.לׁשֹון ְְֶֶַַָֹ»¿≈»«»ְ

ּכפל,'העׂשֹות' ּבמקֹום ּדגׁש 'ׁשממה'):,ּומ"ם ְְִֵֵֵֶֶָָָָ
(‰Ï)‰˙LŒ‡Ï L‡ ׁשל.‡˙ ׁשנה ׁשבעים ≈¬∆…»¿»ְִִֶָָ

ּבבל הּׁשמּטה,ּגלּות ׁשנֹות ׁשבעים ּכנגד היּו הן ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
לפני ּבארצם יׂשראל ׁשהכעיסּו ּבּׁשנים ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹובל
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מאֹות,הּמקֹום ׁשלׁש ׁשנה: ּוׁשלׁשים מאֹות ארּבע ְְְִֵֵַַַָָָֹֹ
ׁשּגלּוותׁשעים עד לארץ מּׁשּנכנסּו עֹונם ׁשני היּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּׁשבטים לפניו,עׂשרת הכעיסּו יהּודה ּובני ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
חרבֹות עד הּׁשבטים עׂשרת מּׁשּגלּו ׁשנה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָארּבעים

ּביחזקאל,ירּוׁשלים ׁשּנאמר דֿו)הּוא "ואּתה(ד : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָ
אתֿאּלה וכּלית וגֹו' הּׂשמאלי עלֿצּד ,ׁשכב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
ּביתֿ אתֿעֹון ונׂשאת ׁשנית הימני עלֿצּד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוׁשכבּת

יֹום" ארּבעים ליחזקאל,יהּודה נאמרה זֹו ּונבּואה ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָ
עׂשּו ועֹוד יהֹויכין; הּמל לגלּות החמּׁשית ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּבּׁשנה

צדקּיהּו ּגלּות עד ׁשנים וׁשׁש,,ׁשׁש ארּבעים הרי ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָ
– היּו וחמׁש חמּׁשים מנּׁשה ׁשנֹות ּתאמר: ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹואם

ׁשנה וׁשלׁש ׁשלׁשים ּתׁשּובה עׂשה ׁשנֹות,מנּׁשה וכל ְְְְְְִֶַָָָָָָָֹֹ
ּוׁשּתים עׂשרים חלק,רׁשעֹו ּבאּגדת ׁשאמרּו ,ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּתים אמֹון ּוכנגּדן,וׁשל ליהֹויקים עׂשרה ואחת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
וׁשׁש ּוׁשלׁשים מאֹות לארּבע וחׁשב צא ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹֹלצדקּיהּו.

ׁשּבהן ויֹובלֹות ׁשמּטין עׂשרה,ׁשנה, ׁשׁש והם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ
יֹובלֹות ּוׁשנים ׁשמּטין עׂשרה ארּבע הרי,למאה: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ

ׁשנה מאֹות וׁשׁש,לארּבע לׁשלׁשים וארּבע, ׁשּׁשים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹ
ׁשמּטֹות,ׁשנה אחת,חמׁש חסר ׁשבעים ועֹוד,הרי ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ

ׁשּנכנס יתרה ּבּׁשמּטהׁשנה לׁשבעים,,ה הּמׁשלמת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּגלּו יֹובל ואֹותֹו נחׁשב,[נ"א: ּבעֹונם נגמר ׁשּלא ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

הּוא וכן ׁשלמים. ׁשנה ׁשבעים נגזר ועליהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהם];
הימים בדברי כא)אֹומר לו "עדֿרצתה(דה"ב : ְְְִִֵֵַַָָָ

ׁשנה": ׁשבעים למּלאֹות וגֹו' ׁשּבתֹותיה את ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהארץ
(ÂÏ)Ó È˙‡‰Â.ׁשל 'מ"ם' לבב, ור ּפחד ¿≈≈ƒ…∆ְֵֵֶַַָֹ

"וׁשל,"מר 'מֹועד' ׁשל 'מ"ם' ּכמֹו הּוא נֹופל יסֹוד ְְְֵֵֵֶֶֶֹ
c:'מֹוקׁש' ‰Ï.עלה על ּומּכהּו ּדֹוחפֹו ׁשהרּוח ֵ»∆ƒ»ֲֵֶֶַַַָָ

קֹול ּומֹוציא ּומקׁשקׁש "קל,אחר ּתרּגּומֹו: וכן ְְְְִֵֵֵַַַַ
"ׁשדּופת חבטה; לׁשֹון - דׁשקיף" ְְְְֲִַָָָָֹטרפא

מׁשקֹוף לׁשֹון קּדּום' 'ׁשקיפן - חבטת,קדים" מקֹום ְְְְֲִִִַַָָָ
'מׁשקֹופי',הּדלת - "חּבּורה" ׁשל ּתרּגּומֹו eÒÂ:וכן ְְְֵֵֶֶֶַַַַָ¿»

ÁŒ˙ÒÓ.:אֹותם והֹורגים רֹודפים ּכאּלּו ¿À«∆∆ְְְְִִִָ
(ÊÏ)ÂÈÁ‡aŒLÈ‡ eÏLÎÂ.לנּוס יּכׁשלּו,ּכׁשּירצּו ¿»¿ƒ¿»ƒְְְִִֶָָ

ּבזה לרּוץ,זה יּבהלּו ּכאּלּו.ÁŒÈÓ:ּכי ֲִִֶֶָָָ¿ƒ¿≈∆∆ְִ
וכל ּפחד ּבלבבם ׁשּיהא הֹורגים מּלפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבֹורחים

ּומדרׁשֹו רֹודפם. ׁשאדם סבּורים :(ת"כ)ׁשעה ְְְִִֶָָָָָָ
איׁשּֿבאחיו" זה,"וכׁשלּו ׁשל ּבעֹונֹו נכׁשל ׁשּכל,זה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָ

לזה: זה ערבין ÌÈBa(ÁÏ)יׂשראל Ìz„‡Â. ְֲִִֵֶֶָָָ«¬«¿∆«ƒ
ּפזּורים מּזה,ּכׁשּתהיּו זה אבּודים ÏÎ‡Â‰:ּתהיּו ְְְְֲִִִִִֶֶֶ¿»¿»

ÌÎ˙‡.:ּבּגֹולה הּמתים ‡Ì˙(ËÏ)אּלּו ˙Ba ∆¿∆ִֵֵַַָ«¬…¬…»
Ìz‡.(ת"כ)ּכׁשאֹוחזים - אּתם אבֹותם ּכׁשעֹונֹות ƒ»ְְֲֲֲִִֶֶָָ

ּבידיהם אבֹותיהם המּסה.ewnÈ:מעׂשה ּכמֹו,לׁשֹון ֲֲִֵֵֵֶֶַƒ»ְְֲַָ
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Ècמה È‡Ó„˜ ÌÈ˜ Ô‰ ‡ÈÎ„Â¿»ƒ¿»¿¿««¿»≈ƒ
ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó Ô‰˙È ˙È˜‡«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ
Ô‰ ÈÂ‰Ó ‡iÓÓÚ ÈÈÚ¿≈≈«¿«»¿≈¡≈¿

:ÈÈ ‡‡ ‡‰‡מו‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ ≈»»¬»¿»ƒ≈¿»«»


יב)וכמֹוהּו,"יּמּסּו" יד בחריהן"(זכריה "ּתּמקנה :, ְְְִִֵֶַַָָֹ

לח) חּבּורתי":(תהלים "נמּקּו מ: תורה ַַַָֹ
(‡Ó)Ì˙‡ È˙‡‰Â.(ת"כ)!אביאם ּבעצמי אני ¿≈≈ƒ…»ְְֲֲִִִֵַ

ליׂשראל טֹובה מּדה 'הֹואיל,זֹו אֹומרים: יהיּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶָָָֹ
האּמֹות ּבין אלילים,וגלינּו נעׂשהעֹובדי ְְֱֲִִִֵֵֶַָָֻ

מּניחם איני אני את,ּכמעׂשיהם'! אני מעמיד אּלא ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּכנפי לתחת ּומחזירן כׁשּנאמר,נביאי (יחזקאל ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָ

וגֹו'לבֿלג) תהיה לא היֹו עלֿרּוחכם "והעלה :ְְְֲִֶֶַָָָֹֹ
וגֹו'" חזקה ּביד אםֿלא וגֹו' ÚÈ:חיֿאני Ê‡Œ‡. ְְְֲִִַָָָָֹ»ƒ»«

כג)ּכמֹו הּוא"(שמות נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע "אֹו אם,: ְִִַַָ
אּולי אחר: לׁשֹון יּכנע. לבבם,ׁשּמא,אז יּכנע אז ְִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

‡˙ÌÚŒ:וגֹו' eˆÈ Ê‡Â.עֹונם על יכּפרּו ְ¿»ƒ¿∆¬»ְְֲַַָ
‡˙aŒ(Ó)ּביּסּוריהם: ÈÎÊÂ˜ÚÈ È˙È. ְִֵֶ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬

חסר ואלּיהּו מלא; נכּתב מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָּבחמּׁשה

ׁשל מּׁשמֹו אֹות נטל יעקב מקֹומֹות: ְְֲֲִִֶַַַָָֹּבחמּׁשה
ערבֹון ּבניו,אלּיהּו ּגאּלת ויבּׂשר ÈÎÊÂ:ׁשּיבא ְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻ¿»«¿ƒ

˜ÚÈ È˙ÈaŒ˙‡.ּכלֹומר אחֹורּנית? נמנּו ,לּמה ∆¿ƒƒ«¬ְְֲִִַַָָ
ּכדאי אינֹו ואם ;לכ הּקטן יעקב הּוא הרי,ּכדאי ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָֹ

ּכדאי אינֹו ואם עּמֹו. עּמֹו,יצחק אברהם ,הרי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ּביצחק? 'זכירה' נאמרה לא ולּמה ּכדאי. ְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
על ּומּנח צבּור לפני נראה יצחק ׁשל אפרֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֻאּלא

ÔÚÈe(Ó‚)הּמזּבח: ÔÚÈ.אׁשר ּובגמּול ּגמּול ְִֵַַ««¿««ְְֲִֶ
מאסּו: אפּלּו.ÊŒÌbŒÛ‡Â‡˙(Ó„)ּבמׁשּפטי ואף ְְִַָָָ¿««…ְֲִַ

אמרּתי אׁשר הּפרענּות זאת עּמהם עֹוׂשה ,אני ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹֻ
איביהם ּבארץ לכּלֹותם,ּבהיֹותם מאסּתים לא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

אּתם: אׁשר ּבריתי ÌÈL‡(Ó‰)ּולהפר ˙Èa. ְְֲִִִֵֶָָ¿ƒƒ…ƒ
ׁשבטים: ואחת.‰Â˙(ÂÓ)ׁשל ּבכתב אחת ְִֶָ¿«…ְְִַַַַָ

מּגיד ּבּסיני:,ּבעלּֿפה, למׁשה נּתנּו אׁשּכּלם תורה ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֻ
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ÈÓ„˜ eL„ Ô‰˜La Ô‰˙‰‡¬»»¿¿ƒ¿¿¿«»√»»
:eÈL˜a ÈÓ„˜ eÎÈl‰c Û‡Â¿«¿«ƒ√»«¿«¿

eÈL˜aמא Ô‰Ú ‰‡ ‡‡ Û‡«¬»¡«ƒ¿¿«¿
Ô‰È„ ÈÚa Ú‡a Ô‰˙È Ú‡Â¿»≈»¿«¬««¬≈¿»≈
ÔÎe ‡L Ô‰a È ÔÎ ‡¿≈ƒ»«ƒ¿«¿»¿≈

:Ô‰ÈÁ ˙È ÔeÚÈמב‡ÈÎ„Â ƒ¿»≈¿»ƒ¿»
ÈÓÈ˜ ˙È Û‡Â ˜ÚÈ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ¿ƒ«¬¿«»¿»ƒ
ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È Û‡Â ˜ÁˆÈ ÌÚ„¿ƒƒ¿»¿«»¿»ƒ¿ƒ
‡‡ ‡Ú‡Â ÈÎ„ ‡‡ Ì‰‡«¿»»¬»»ƒ¿«¿»¬»

:ÈÎ„מגÔ‰Ó L˙˙ ‡Ú‡Â »ƒ¿«¿»ƒ¿¿≈ƒ¿
˙‡È„ˆ„a ‡‰ÓL ˙È ÈÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ«
Ô‰ÈÁ ˙È ÔeÚÈ Ôe‡Â Ô‰Óƒ¿¿ƒƒ¿»≈
Ô‰ÈÚ È˙È‡ ÔÎa ÛÁ ÔÈÂ¿»ƒ√«ƒ¿»«¿ƒ¬≈
˙˜Á ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ eˆ˜ ÈÈ„cƒ¿ƒ«»¿»¿»«¿≈«

:Ô‰Lמד‡c Ìa Û‡Â «¿¿¿«¿«»
Ô‰È„ ÈÚa Ú‡a Ô‰ÈÂ‰Óa¿≈¡≈«¬««¬≈¿»≈
Ôe˜Á‡ ‡Â ÔeL‡ ‡»«¿≈ƒ¿»«¿≈ƒ
ÈÓÈ˜ ‰‡L‡ Ô‰˙eÈˆÈL¿≈»¿¿«¿»»¿»ƒ
:Ô‰‰‡ ÈÈ ‡‡ È‡ Ô‰Úƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬

Ècמה È‡Ó„˜ ÌÈ˜ Ô‰ ‡ÈÎ„Â¿»ƒ¿»¿¿««¿»≈ƒ
ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó Ô‰˙È ˙È˜‡«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ
Ô‰ ÈÂ‰Ó ‡iÓÓÚ ÈÈÚ¿≈≈«¿«»¿≈¡≈¿

:ÈÈ ‡‡ ‡‰‡מו‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ ≈»»¬»¿»ƒ≈¿»«»


יב)וכמֹוהּו,"יּמּסּו" יד בחריהן"(זכריה "ּתּמקנה :, ְְְִִֵֶַַָָֹ

לח) חּבּורתי":(תהלים "נמּקּו מ: תורה ַַַָֹ
(‡Ó)Ì˙‡ È˙‡‰Â.(ת"כ)!אביאם ּבעצמי אני ¿≈≈ƒ…»ְְֲֲִִִֵַ

ליׂשראל טֹובה מּדה 'הֹואיל,זֹו אֹומרים: יהיּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶָָָֹ
האּמֹות ּבין אלילים,וגלינּו נעׂשהעֹובדי ְְֱֲִִִֵֵֶַָָֻ

מּניחם איני אני את,ּכמעׂשיהם'! אני מעמיד אּלא ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּכנפי לתחת ּומחזירן כׁשּנאמר,נביאי (יחזקאל ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָ

וגֹו'לבֿלג) תהיה לא היֹו עלֿרּוחכם "והעלה :ְְְֲִֶֶַָָָֹֹ
וגֹו'" חזקה ּביד אםֿלא וגֹו' ÚÈ:חיֿאני Ê‡Œ‡. ְְְֲִִַָָָָֹ»ƒ»«

כג)ּכמֹו הּוא"(שמות נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע "אֹו אם,: ְִִַַָ
אּולי אחר: לׁשֹון יּכנע. לבבם,ׁשּמא,אז יּכנע אז ְִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

‡˙ÌÚŒ:וגֹו' eˆÈ Ê‡Â.עֹונם על יכּפרּו ְ¿»ƒ¿∆¬»ְְֲַַָ
‡˙aŒ(Ó)ּביּסּוריהם: ÈÎÊÂ˜ÚÈ È˙È. ְִֵֶ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬

חסר ואלּיהּו מלא; נכּתב מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָּבחמּׁשה

ׁשל מּׁשמֹו אֹות נטל יעקב מקֹומֹות: ְְֲֲִִֶַַַָָֹּבחמּׁשה
ערבֹון ּבניו,אלּיהּו ּגאּלת ויבּׂשר ÈÎÊÂ:ׁשּיבא ְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻ¿»«¿ƒ

˜ÚÈ È˙ÈaŒ˙‡.ּכלֹומר אחֹורּנית? נמנּו ,לּמה ∆¿ƒƒ«¬ְְֲִִַַָָ
ּכדאי אינֹו ואם ;לכ הּקטן יעקב הּוא הרי,ּכדאי ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָֹ

ּכדאי אינֹו ואם עּמֹו. עּמֹו,יצחק אברהם ,הרי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ּביצחק? 'זכירה' נאמרה לא ולּמה ּכדאי. ְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
על ּומּנח צבּור לפני נראה יצחק ׁשל אפרֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֻאּלא

ÔÚÈe(Ó‚)הּמזּבח: ÔÚÈ.אׁשר ּובגמּול ּגמּול ְִֵַַ««¿««ְְֲִֶ
מאסּו: אפּלּו.ÊŒÌbŒÛ‡Â‡˙(Ó„)ּבמׁשּפטי ואף ְְִַָָָ¿««…ְֲִַ

אמרּתי אׁשר הּפרענּות זאת עּמהם עֹוׂשה ,אני ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹֻ
איביהם ּבארץ לכּלֹותם,ּבהיֹותם מאסּתים לא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

אּתם: אׁשר ּבריתי ÌÈL‡(Ó‰)ּולהפר ˙Èa. ְְֲִִִֵֶָָ¿ƒƒ…ƒ
ׁשבטים: ואחת.‰Â˙(ÂÓ)ׁשל ּבכתב אחת ְִֶָ¿«…ְְִַַַַָ

מּגיד ּבּסיני:,ּבעלּֿפה, למׁשה נּתנּו אׁשּכּלם תורה ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֻ
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ÔÈa ÈÈ ‰È Èc ‡ÈB‡Â ‡È„Â¿ƒ«»¿»»»ƒ¿«¿»≈
‡ea Ï‡È Èa ÔÈe ÓÈÓ≈¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿»

:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈÒ„אÈÈ ÏÈlÓe ¿ƒ«ƒ»¿…∆«ƒ¿»
:ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚבÈa ÌÚ ÏlÓ ƒ…∆¿≈»«≈ƒ¿≈

È‡  ÔB‰Ï ÓÈÂ Ï‡Èƒ¿»≈¿≈«¿¿«¬≈
Ì„˜ ‡LÙ ÔÒÙa „ LÙÈ«¿≈¿«¿À¿««¿»»√»

:ÈÈגaÓ ‡eÎc ÒÙ È‰ÈÂ ¿»ƒ≈À¿»≈¿»ƒ«
ÔÈL ÔÈL a „ÚÂ ÔÈL ÔÈÒÚ∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒƒ¿ƒ
ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ ÒÙ È‰ÈÂƒ≈À¿»≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«

:‡L„e˜ ÈÚÏÒaד‡e˜ Ì‡Â ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿¿»
:ÔÈÚÏÒ ÔÈÏ ÒÙ È‰ÈÂ ‡È‰ƒƒ≈À¿»«¿»ƒƒ¿ƒ

aה „ÚÂ ÔÈL LÓÁ aÓ Ì‡Â¿ƒƒ«¬≈¿ƒ¿««
‡eÎc ÒÙ È‰ÈÂ ÔÈL ÔÈÒÚ∆¿ƒ¿ƒƒ≈À¿»«¿»
ÒÚ ‡e˜ÏÂ ÔÈÚÏÒ ÔÈÒÚ∆¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¬«

:ÔÈÚÏÒו„ÚÂ ‡ÁÈ aÓ Ì‡Â ƒ¿ƒ¿ƒƒ««¿»¿«
ÒÙ È‰ÈÂ ÔÈL LÓÁ a«¬≈¿ƒƒ≈À¿»≈
ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ LÓÁ ‡eÎc¿»¬≈ƒ¿ƒƒ¿»

‡e˜ÏÂÔÈÚÏÒ Ï ÒÙ ¿ƒ¿¿»À¿»«¿«ƒ¿ƒ
:ÛÒÎcזÔÈL ÔÈL aÓ Ì‡Â ƒ¿»¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ

ÒÙ È‰ÈÂ ‡eÎc Ì‡ ‡lÚÏe¿≈»ƒ¿»ƒ≈À¿»≈
‡e˜ÏÂ ÔÈÚÏÒ ÈÒÚ LÓÁ¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

:ÔÈÚÏÒ ÒÚח‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â ¬«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈
‡‰k Ì„˜ ÓÈ˜ÈÂ ÒÓƒÀ¿»≈ƒƒƒ≈√»«¬»
Èc ÓÈÓ ÏÚ ‡‰k È ÒBÙÈÂ¿ƒ¿»≈«¬»«≈«ƒ
ÒÙÈ ‡„B„ ‡„È ˜a„«¿≈¿»¿≈»ƒ¿¿ƒ≈


()‡ÏÙÈ Èk.ּבפיו LÙ:יפריׁש kÚa.לּתן ƒ«¿ƒְְִִַ¿∆¿¿¿»…ִֵ

נפׁשֹו ער,– ּבֹו ּתלּויה ׁשּנפׁשֹו ּדבר ער' לֹומר: ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
B‚Â(‚)עלי': kÚ ‰È‰Â.לׁשֹון זה ער אין ַָ¿»»∆¿¿¿ְֵֵֶֶ
ּכפי,ּדמים זֹול, ׁשהּוא ּבין יקר ׁשהּוא ּבין אּלא ְִִֵֵֶֶֶֶָָֹ

זֹו ּבפרׁשה עליו הּקצּוב הער הּוא - .kÚ:ׁשניו ְֵֶַָָָָָָָָָ∆¿¿
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מּטה חּייו: ּכדי לֹו ויׁשאיר יסּדרּנּו לֹו ּׁשּיׁש מה ,לפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
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epÓ(Ë)חמֹורֹו: ÔÈ L‡ Ïk.רגלּה' אמר: ֲ…¬∆ƒ≈ƒ∆ְַַָָ

עֹולה'ׁשל עֹולה,זֹו לצרכי ותּמכר קּימין ּדבריו ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ
חּלין האבר:,ודמיה אֹותֹו מּדמי Ë(È)חּוץ ְְִִֵֵֶָָָָֻ

a.:מּום ּבבעל Ëaּתם Œ‡.תמורה,(ת"כ ¿»ְַַָ«¿
ּברע:ט) ורע ּבטֹוב טֹוב ׁשּכן Ì‡Â(È‡)וכל ְְְְֵֶַַָ¿ƒ

‰‡ÓË ‰Ó‰aŒÏk.לב),(ת"כ מּוםתמורה ּבבעלת »¿≈»¿≈»ְֲַַ
מדּבר ולּמד,הּכתּוב להקרבה; טמאה ׁשהיא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לחּלין,הּכתּוב יֹוצאין ּתמימים קדׁשים ׁשאין ְְְִִִִִֵֶַָָָֻ
הּוממּו: ּכן אם אּלא ‰Ô‰k(È)ּבפדיֹון kk ְְְִִֵֶָ¿∆¿¿«…≈

‰È‰È Ôk.:הקּדׁש מּיד לקנֹותּה הּבא אדם ּכל לׁשאר ≈ƒ¿∆ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
(‚È)Ï‡bŒÌ‡Â‰pÏ‡‚È.הּכתּוב החמיר ּבּבעלים ¿ƒ»…ƒ¿»∆»ְֱִִֶַַָָ

חמׁש ּבית(ת"כ)להֹוסיף ּבמקּדיׁש ּבמקּדיׁש,וכן וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹ
הּׂשדה הּבעלים,את ׁשני, מעׂשר ּבפדיֹון וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

אדם: ּכל ׁשאר ולא חמׁש ידמֹוסיפין תורה ְְִִֶָָָָֹֹ
(ÊË)Ê ÈÙÏ k ‰È‰Â.ׁשֹוויּה ּכפי ,ולא ¿»»∆¿¿¿ƒ«¿ְְְִָֹ

רעה ׂשדה ואחת טֹובה ׂשדה הקּדׁשן,אחת ּפדיֹון ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשקלים ּבחמּׁשים ׂשעֹורים ּכֹור ּבית ּגזרת,ׁשוה ּכ ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

הּיֹובל,הּכתּוב ּבתחּלת לגאלּה ׁשּבא ּבא,והּוא ואם ְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבאמצעֹו ּופּונּדיֹון,לגאלּה סלע החׁשּבֹון: לפי נֹותן ְְְְְְְֳִֵֶֶֶַַָָָ

הּיֹובל ׁשני למנין אּלא הקּדׁש ׁשאינּה לפי ,לׁשנה; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
טֹוב הרי נגאלה לאו,ׁשאם מֹוכרּה,ואם הּגזּבר ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ
לאחר הּללּו עד,ּבדמים הּלֹוקח ּביד ועֹומדת ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּוכׁשהיא,הּיֹובל הּמכּורֹות. הּׂשדֹות ּכל ּכׁשאר ְְְִִֵֶַַַָָָ
מּידֹו מׁשמר,יֹוצאה אֹותֹו ׁשל לּכהנים חֹוזרת ְְֲִִִֶֶֶַָָָֹ

ּבֹו ּפֹוגע ּביניהם,ׁשהּיֹובל הּמׁשּפט,ּומתחּלקת זהּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
סדר על אפרׁשּנּו ועכׁשו ׂשדה, ּבמקּדיׁש ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהאמּור
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טֹוב הרי נגאלה לאו,ׁשאם מֹוכרּה,ואם הּגזּבר ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ
לאחר הּללּו עד,ּבדמים הּלֹוקח ּביד ועֹומדת ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּוכׁשהיא,הּיֹובל הּמכּורֹות. הּׂשדֹות ּכל ּכׁשאר ְְְִִֵֶַַַָָָ
מּידֹו מׁשמר,יֹוצאה אֹותֹו ׁשל לּכהנים חֹוזרת ְְֲִִִֶֶֶַָָָֹ

ּבֹו ּפֹוגע ּביניהם,ׁשהּיֹובל הּמׁשּפט,ּומתחּלקת זהּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
סדר על אפרׁשּנּו ועכׁשו ׂשדה, ּבמקּדיׁש ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהאמּור
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Lc˜Èיז ‡ÏÈ„ ‡ Ì‡ƒƒ«»¿≈»«¿≈
:Ìe˜È d dÏ˜ÁיחÌ‡Â «¿≈¿À¿»≈¿¿ƒ

ÁÈÂ dÏ˜Á Lc˜È ‡ÏÈ ˙»«≈»«¿≈«¿≈ƒ«∆
È Ï ‡ ˙È ‡‰ dÏ≈«¬»»«¿»«≈«

‡L „ ‡LÈc ‡L‡ÏÈ„ ¿«»¿ƒ¿»»»««»¿≈»
:d ÈÂיט˜ Ì‡Â ¿ƒƒ¿«ƒÀ¿»≈¿ƒƒ¿«

d˙È Lc˜‡c ‡Ï˜Á ˙È ˜Èƒ¿»«¿»¿«¿≈»≈
È‰Ï d  LÁ ÈÂ¿≈…∆¿«À¿»≈¬ƒ

:dÏ Ìe˜ÈÂכ˙È ˜È ‡Ï Ì‡Â ƒ≈¿ƒ»ƒ¿»
‚Ï ‡Ï˜Á ˙È ÈÊ Ì‡Â ‡Ï˜Á«¿»¿ƒ«ƒ»«¿»ƒ¿«

„ ˜˙È ‡Ï Á‡כאÈ‰ÈÂ »√»»ƒ¿»»ƒ≈
‡L„e˜ ‡ÏÈ d˜ ‡Ï˜Á«¿»¿ƒ¿≈¿≈»¿»
È‰ ‡‰ÎÏ ‡Á Ï˜Á ÈÈ Ì„√̃»¿»«¬«∆¿»¿«¬»¿≈

:dÁ‡כבÏ˜Á ˙È Ì‡Â «¬«¿≈¿ƒ»¬«
dÁ‡ Ï˜Á ‡Ï Èc È‰ÈÊ¿ƒƒƒ»≈¬««¬«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ Lc˜ÈכגdÏ ÁÈÂ «¿≈√»¿»ƒ«∆≈
‡L „ d È ˙È ‡‰«¬»»ƒ¿«À¿»≈««»


‚Â'(ÊÈ)הּמקראֹות: LÈc˜È Ï‰ ˙ Ì‡. ְִַָƒƒ¿««≈«¿ƒ¿

הקּדיׁשּה מּיד הּיֹובל ׁשנת מּׁשעברה זה,אם ּובא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
מּיד Ìe˜È:לגאלּה .האמּור הּזה ּכער, ְֳִָָָ¿∆¿¿»ֵֶֶַָָָ

יּתן:,יהיה ּכסף ‰Ï(ÁÈ)חמּׁשים Á‡ŒÌ‡Â ְֲִִִִֵֶֶֶ¿ƒ«««…≈
LÈc˜È.ונׁשּתהה הּיֹובל מּׁשנת הקּדיׁשּה אם וכן «¿ƒְְְְְִִִִִֵֵַַַָָ

ּגזּבר הּיֹובל,ּביד אחר לגאלּה זה ÏŒÁÂ:ּובא ְְְֳִֵֶַַַַָָָָ¿ƒ«
˙˙‰ ÌÈ‰ ÈŒÏ ‰Œ˙‡ ‰‰.ּכפי «…≈∆«∆∆«ƒ«»ƒ«»…ְִ

ותׁשע ארּבעים ׁשל ּדמיה קצב הרי ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָחׁשּבֹון,
ׁשקל חמּׁשים ׁשנה,ׁשנים לכל ׁשקל יתר,הרי וׁשקל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

הרי - ּפֹונּדיֹונין ּוׁשמֹונה ארּבעים והּׁשקל ּכּלן; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻעל
לׁשנה ּופֹונּדיֹון אחד,סלע ּפֹונּדיֹון ׁשחסר אּלא ְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָ

קלּבֹון - ּפֹונּדיֹון ׁשאֹותֹו רּבֹותינּו ואמרּו ְְְְְְֵֶַַָָֻלכּלן,
לגאל,לפרֹוטרֹוט לכל,והּבא ּופֹונּדיֹון סלע יּתן ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ

הּיֹובל ׁשנת עד הּנֹותרֹות לּׁשנים ‚Â:ׁשנה ְִֵַַַַַָָָָ¿ƒ¿«
.ׁשנת עד הּיֹובל ׁשּמּׁשנת הּׁשנים מנין ≈∆¿∆ְְְִִִֵֶַַַַַַָ
Ï‡‚È(ËÈ)הּפדיֹון: Ï‡bŒÌ‡Â.אֹותֹו ,הּמקּדיׁש ְִַ¿ƒ»…ƒ¿«ְִַַ

הּזאת: הּקצּבה על חמׁש Ï‡‚È(Î)יֹוסיף ‡ÏŒÌ‡Â ְִִֶַַַָֹֹ¿ƒ…ƒ¿«

‰„O‰Œ˙‡.:הּמקּדיׁש.ÎŒÌ‡Âהּגזּבר:Œ˙‡ ∆«»∆ְִַַ¿ƒ»«ְִַָ∆
„ Ï‡bÈŒ‡Ï Á‡ LÈ‡Ï ‰„O‰.ּביד לׁשּוב «»∆¿ƒ«≈…ƒ»≈ְַָ

Ï(Î‡)הּמקּדיׁש: ˙‡ ‰„O‰ ‰È‰Â.מּיד ְִַַ¿»»«»∆¿≈«…≈ִַ
הּגזּבר מן מּיד,הּלֹוקחֹו הּיֹוצאים ׂשדֹות ׁשאר ּכדר ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ
ּבּיֹובל: Ï‰'לֹוקחיהם L„˜.להקּדׁש ׁשּיׁשּוב לא ְֵֵֶַ…∆«ְְֵֶֶָֹ

הּבית הּגזּבר,ּבדק הּנתּון,ליד החרם ּכׂשדה אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
יד)ׁשּנאמר,לּכהנים יח ּביׂשראל(במדבר חרם "ּכל : ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

יהיה" מׁשמר,ל אֹותֹו ׁשל לּכהנים ּתתחּלק זֹו ,אף ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹ
ּבֹו: ּפֹוגע יֹובל ׁשל הּכּפּורים Ì‡Â(Î)ׁשּיֹום ִִֵֵֶֶַַ¿ƒ

'‚Â ˙˜ ‰„Œ˙‡.מקנה ׂשדה ּבין יׁש חּלּוק ∆¿≈ƒ¿»¿ְְִִֵֵֵָ
אחּזה לּכהנים,לׂשדה ּתתחּלק לא מקנה ׁשּׂשדה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֻ

הּיֹובל,ּבּיֹובל עד אּלא להקּדיׁשּה יכֹול ׁשאינֹו ,לפי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ולׁשּוב מּידֹו לצאת עתידה היתה ּבּיֹובל ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשהרי

לגאלּה,לּבעלים ּבא אם הּללּו,לפיכ ּבּדמים יגאל ְְְְֳִִִִִַַַַָָָָָָָ
וימּכרּנה יגאל לא ואם אחּזה, לׂשדה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹֻהּקצּובים

לאחר הּיֹובל,ּגזּבר ּבׁשנת הּוא יגאל לא אם אֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַָֹ
אֹותֹו - מאּתֹו" קנהּו לאׁשר הּׂשדה ֲִֵֶֶַַָָָָ"יׁשּוב
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‡ÓBÈa Ò ˙È ÔzÈÂ ‡ÏBÈ„¿≈»¿ƒ≈»À¿»≈¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡e‰‰כד‡zLa «¿»√»¿»¿«»

Ó Ê„Ï ‡Ï˜Á e˙È ‡ÏBÈ„¿≈»¿«¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈
:‡Ú‡ ˙ÒÁ‡ ÏÈ„„ÏכהÏÎÂ ƒ¿ƒ≈«¬»««¿»¿»

ÔÈÒÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa È‰È ÒÀ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ
:‡ÚÏÒ È‰È ÔÈÚÓכו‡Îea Ìa »ƒ¿≈ƒ¿»¿«¿»

‡Ï ‡ÈÚa ÈÈ Ì„˜ a˙È Ècƒƒ¿««√»¿»ƒ¿ƒ»»
‡ Ì‡ Bz Ì‡ ˙È b Lc˜È«¿≈¿«»≈ƒƒƒ«

:‡e‰ ÈÈcכז‡ÈÚa Ì‡Â «¿»¿ƒƒ¿ƒ»
ÒBÈÂ Òa ˜BÈÂ ‡‡ÒÓ¿»»»¿ƒ¿¿À¿»≈¿≈
˜˙È ‡Ï Ì‡Â È‰BÏÚ LÓÁÀ¿≈¬ƒ¿ƒ»ƒ¿»«

:Òa ÔacÊÈÂכחÏ Ìa ¿ƒ¿««¿À¿»≈¿«»
ÏÓ ÈÈ Ì„˜ b ÌÁÈ Èc ‡ÓÁ∆¿»ƒ«¬≈¿«√»¿»ƒ»
Ï˜ÁÓe ‡ÈÚe ‡L‡Ó Ï Ècƒ≈≈¬»»¿ƒ»≈¬«
˜˙È ‡ÏÂ ÔacÊÈ ‡Ï zÒÁ‡«¬«¿≈»ƒ¿««¿»ƒ¿»»
Ì„˜ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ‡ÓÁ Ï»∆¿»…∆¿ƒ√»


קנהּו" "לאׁשר ּתאמר: ּופן הּזה,ׁשהקּדיׁשּה, הּלֹוקח ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

לֹומר:,מאּתֹו,האחרֹון הצר לכ הּגזּבר?! וזהּו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻ
הארץ" אחּזת אבֹות,"לאׁשרֿלֹו וזהּו,מירּׁשת ְֲֲִֶֶֶַַַָָָֻֻ

לּמקּדיׁש: ׁשּמכרּוה הראׁשֹונים כגּבעלים תורה ְְְִִִִֶַַָָָָ
(‰Î)L„‰ Ï˜La ‰È‰È ÚŒÏÎÂ.ערּכ ּכל ¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆«…∆ְְֶָ

'ׁשקלים' ּבֹו הּקדׁש,ׁשּכתּוב ּבׁשקל ÌÈÚ:יהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ∆¿ƒ
‰b.מעֹות ה,עׂשרים מּכאןּכ ּולאחר מּתחּלה יּו ≈»ְְְִִִִֶַַָָָָָ

ּכסף מעה ׁשׁש רּבֹותינּו: ואמרּו ׁשתּות. ְְְִֵֵֶֶַָָָהֹוסיפּו
לסלע:,ּדינר מעֹות וארּבע Œ‡Ï(ÂÎ)עׂשרים ְְְְִִֶֶַַַָָ…

B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È.ׁשאינֹו לפי אחר קרּבן לׁשם «¿ƒƒ…ְְְִֵֵֵֶַָָ
B‚Â'(ÊÎ)ׁשּלֹו: ‰‡Óh‰ ‰Ó‰aa Ì‡Â.אין ֶ¿ƒ«¿≈»«¿≈»¿ֵ

הּבכֹור על מּוסב הּזה ּבבכֹור,הּמקרא לֹומר ׁשאין ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
זה אין וחמֹור ."בערּכ "ּופדה טמאה ,ּבהמה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָ

טלה אּלא חמֹור ּפטר ּפדיֹון אין מּתנה,ׁשהרי והּוא ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
על מּוסב הּכתּוב אּלא להקּדׁש. ואינֹו ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹלּכהן

ּבהמה,ההקּדׁש ּבפדיֹון ּדּבר ׁשּלמעלה ׁשהּכתּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהּוממה טמאה,טהֹורה ּבהמה ּבּמקּדיׁש ּדּבר וכאן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

הּבית Úa:לבדק ‰„e.ּׁשּיעריכּנה מה ּכפי ְִֶֶַַ»»¿∆¿∆ְֲִִֶֶַַָ
Ï‡bÈ:הּכהן ‡ÏŒÌ‡Â.ּבעלים :(ת"כ)עלֿידי ֵַֹ¿ƒ…ƒ»≈ְְִֵַָ

Úa ÓÂ.:לאחרים(ÁÎ)ÌÁŒÏ ‡ ¿ƒ¿«¿∆¿∆ֲִֵַ«»≈∆
'B‚Â.(כהנים יׁש(תורת ּבּדבר, רּבֹותינּו נחלקּו : ¿ְְֵֵֶַַָָ
להקּדׁש'אֹומ חרמים 'סתם מקּים,רים: אני ּומה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָ

יד) יח יהיה"?(במדבר ל ּביׂשראל חרם "ּכל :ְְְְִִֵֵֶֶָָ
ּכהנים חרם,ּבחרמי זה "הרי ואמר: ׁשּפרׁש ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ

לכהנים' חרמים 'סתם ׁשאמרּו: ויׁש Ï‡:לּכהן!" ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹֹ…
Ï‡bÈ ‡ÏÂ ÎÈ.:האֹומר לדברי לּכהן. יּנתן אּלא ƒ»≈¿…ƒ»≈ְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹ

ּבסתם זה מקרא מפרׁש לּכהנים חרמים' ְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָֹ'סתם
הּבית' לבדק חרמים 'סתם והאֹומר: מפרׁש,חרמים; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכהנים ּבחרמי זה כח),מקרא מֹודים(ערכין ׁשהּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹֹ
ּפדיֹון להם אין ּכהנים ּכהן,ׁשחרמי ליד ׁשּיבאּו ,עד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

נפּדים ּגבּה ‰e‡:וחרמי ÌÈL„˜ŒL„˜ ÌÁŒÏ ְְְִִֵֶַָֹ»≈∆…∆»»ƒ
'‰Ï.'הּבית לבדק חרמים 'סתם מביא,האֹומר: «ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

לכהנים' חרמים 'סתם והאֹומר: מּכאן; ,ראיה ְְְְֲֲִִִֵָָָָָָֹ
ללּמד לה'", הּוא קדׁשֿקדׁשים חרם "ּכל ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמפרׁש
קדׁשים ועל קדׁשים קדׁשי על חלים ּכהנים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשחרמי
'אם ערכין: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו לּכהן, ונֹותן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹקּלים

ּדמיהם,נדר נדבה,נֹותן טֹובתּה',ואם את :נֹותן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
Ì„‡Ó.(כח וׁשפחֹותיו(ערכין עבדיו ׁשהחרים ּכגֹון ≈»»ְְְֱֲִִֶֶָָָ
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‡ÓBÈa Ò ˙È ÔzÈÂ ‡ÏBÈ„¿≈»¿ƒ≈»À¿»≈¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡e‰‰כד‡zLa «¿»√»¿»¿«»

Ó Ê„Ï ‡Ï˜Á e˙È ‡ÏBÈ„¿≈»¿«¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈
:‡Ú‡ ˙ÒÁ‡ ÏÈ„„ÏכהÏÎÂ ƒ¿ƒ≈«¬»««¿»¿»

ÔÈÒÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa È‰È ÒÀ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ
:‡ÚÏÒ È‰È ÔÈÚÓכו‡Îea Ìa »ƒ¿≈ƒ¿»¿«¿»

‡Ï ‡ÈÚa ÈÈ Ì„˜ a˙È Ècƒƒ¿««√»¿»ƒ¿ƒ»»
‡ Ì‡ Bz Ì‡ ˙È b Lc˜È«¿≈¿«»≈ƒƒƒ«

:‡e‰ ÈÈcכז‡ÈÚa Ì‡Â «¿»¿ƒƒ¿ƒ»
ÒBÈÂ Òa ˜BÈÂ ‡‡ÒÓ¿»»»¿ƒ¿¿À¿»≈¿≈
˜˙È ‡Ï Ì‡Â È‰BÏÚ LÓÁÀ¿≈¬ƒ¿ƒ»ƒ¿»«

:Òa ÔacÊÈÂכחÏ Ìa ¿ƒ¿««¿À¿»≈¿«»
ÏÓ ÈÈ Ì„˜ b ÌÁÈ Èc ‡ÓÁ∆¿»ƒ«¬≈¿«√»¿»ƒ»
Ï˜ÁÓe ‡ÈÚe ‡L‡Ó Ï Ècƒ≈≈¬»»¿ƒ»≈¬«
˜˙È ‡ÏÂ ÔacÊÈ ‡Ï zÒÁ‡«¬«¿≈»ƒ¿««¿»ƒ¿»»
Ì„˜ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ‡ÓÁ Ï»∆¿»…∆¿ƒ√»


קנהּו" "לאׁשר ּתאמר: ּופן הּזה,ׁשהקּדיׁשּה, הּלֹוקח ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

לֹומר:,מאּתֹו,האחרֹון הצר לכ הּגזּבר?! וזהּו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻ
הארץ" אחּזת אבֹות,"לאׁשרֿלֹו וזהּו,מירּׁשת ְֲֲִֶֶֶַַַָָָֻֻ

לּמקּדיׁש: ׁשּמכרּוה הראׁשֹונים כגּבעלים תורה ְְְִִִִֶַַָָָָ
(‰Î)L„‰ Ï˜La ‰È‰È ÚŒÏÎÂ.ערּכ ּכל ¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆«…∆ְְֶָ

'ׁשקלים' ּבֹו הּקדׁש,ׁשּכתּוב ּבׁשקל ÌÈÚ:יהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ∆¿ƒ
‰b.מעֹות ה,עׂשרים מּכאןּכ ּולאחר מּתחּלה יּו ≈»ְְְִִִִֶַַָָָָָ

ּכסף מעה ׁשׁש רּבֹותינּו: ואמרּו ׁשתּות. ְְְִֵֵֶֶַָָָהֹוסיפּו
לסלע:,ּדינר מעֹות וארּבע Œ‡Ï(ÂÎ)עׂשרים ְְְְִִֶֶַַַָָ…

B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È.ׁשאינֹו לפי אחר קרּבן לׁשם «¿ƒƒ…ְְְִֵֵֵֶַָָ
B‚Â'(ÊÎ)ׁשּלֹו: ‰‡Óh‰ ‰Ó‰aa Ì‡Â.אין ֶ¿ƒ«¿≈»«¿≈»¿ֵ

הּבכֹור על מּוסב הּזה ּבבכֹור,הּמקרא לֹומר ׁשאין ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
זה אין וחמֹור ."בערּכ "ּופדה טמאה ,ּבהמה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָ

טלה אּלא חמֹור ּפטר ּפדיֹון אין מּתנה,ׁשהרי והּוא ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
על מּוסב הּכתּוב אּלא להקּדׁש. ואינֹו ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹלּכהן

ּבהמה,ההקּדׁש ּבפדיֹון ּדּבר ׁשּלמעלה ׁשהּכתּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהּוממה טמאה,טהֹורה ּבהמה ּבּמקּדיׁש ּדּבר וכאן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

הּבית Úa:לבדק ‰„e.ּׁשּיעריכּנה מה ּכפי ְִֶֶַַ»»¿∆¿∆ְֲִִֶֶַַָ
Ï‡bÈ:הּכהן ‡ÏŒÌ‡Â.ּבעלים :(ת"כ)עלֿידי ֵַֹ¿ƒ…ƒ»≈ְְִֵַָ

Úa ÓÂ.:לאחרים(ÁÎ)ÌÁŒÏ ‡ ¿ƒ¿«¿∆¿∆ֲִֵַ«»≈∆
'B‚Â.(כהנים יׁש(תורת ּבּדבר, רּבֹותינּו נחלקּו : ¿ְְֵֵֶַַָָ
להקּדׁש'אֹומ חרמים 'סתם מקּים,רים: אני ּומה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָ

יד) יח יהיה"?(במדבר ל ּביׂשראל חרם "ּכל :ְְְְִִֵֵֶֶָָ
ּכהנים חרם,ּבחרמי זה "הרי ואמר: ׁשּפרׁש ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ

לכהנים' חרמים 'סתם ׁשאמרּו: ויׁש Ï‡:לּכהן!" ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹֹ…
Ï‡bÈ ‡ÏÂ ÎÈ.:האֹומר לדברי לּכהן. יּנתן אּלא ƒ»≈¿…ƒ»≈ְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹ

ּבסתם זה מקרא מפרׁש לּכהנים חרמים' ְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָֹ'סתם
הּבית' לבדק חרמים 'סתם והאֹומר: מפרׁש,חרמים; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכהנים ּבחרמי זה כח),מקרא מֹודים(ערכין ׁשהּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹֹ
ּפדיֹון להם אין ּכהנים ּכהן,ׁשחרמי ליד ׁשּיבאּו ,עד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

נפּדים ּגבּה ‰e‡:וחרמי ÌÈL„˜ŒL„˜ ÌÁŒÏ ְְְִִֵֶַָֹ»≈∆…∆»»ƒ
'‰Ï.'הּבית לבדק חרמים 'סתם מביא,האֹומר: «ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

לכהנים' חרמים 'סתם והאֹומר: מּכאן; ,ראיה ְְְְֲֲִִִֵָָָָָָֹ
ללּמד לה'", הּוא קדׁשֿקדׁשים חרם "ּכל ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמפרׁש
קדׁשים ועל קדׁשים קדׁשי על חלים ּכהנים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשחרמי
'אם ערכין: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו לּכהן, ונֹותן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹקּלים

ּדמיהם,נדר נדבה,נֹותן טֹובתּה',ואם את :נֹותן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
Ì„‡Ó.(כח וׁשפחֹותיו(ערכין עבדיו ׁשהחרים ּכגֹון ≈»»ְְְֱֲִִֶֶָָָ
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:ÈÈכטÔÓ ÌÁÈ Èc ‡ÓÁ Ï ¿»»∆¿»ƒƒ«¿«ƒ
‡ÏË˜˙‡ ˜t˙È ‡Ï ‡L‡¬»»»ƒ¿»»ƒ¿¿»»

:ÏË˜˙Èל‡Ú‡„ ‡ÚÓ ÏÎÂ ƒ¿¿≈¿»«¿¿»¿«¿»
ÈÈc ‡ÏÈ‡ ÈtÓ ‡Ú‡„ ‡ÚÓƒ«¿»¿«¿»ƒ≈≈ƒ»»«¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡e‰לאÌ‡Â ¿»√»¿»¿ƒ
dÚÓ  ˜BÙÈ ˜ÙÓƒ¿«ƒ¿¿«ƒ««¿≈

:È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁלבÏÎÂ À¿≈≈¬ƒ¿»
˙BÁ ÚÈc Ï ÔÚÂ ÔÈB ÚÓ«¬«ƒ¿»…¿≈ƒ«¿
Ì„˜ LÈc˜ È‰È ‰‡ÈÚ ‡ËÁÀ¿»¬ƒ»»¿≈«ƒ√»

:ÈÈלגLÈÏ Ë ÔÈ wÈ ‡Ï ¿»»¿««≈«¿ƒ
dpÙlÁÈ ‡ÙlÁ Ì‡Â dpÙlÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒ≈¿ƒ«»»¿«¿ƒ≈
‡Ï ‡L„e˜ È‰È dÙelÁÂ ‡e‰ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ≈¿≈¿»»

:˜t˙ÈלדÈc ‡i„B˜t ÔÈl‡ ƒ¿»»ƒ≈ƒ«»ƒ
Ï‡È È ˙ÂÏ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»»…∆¿»¿≈ƒ¿»≈

˜Á :ÈÈÒc ‡eË¿»¿ƒ»


B‚Â'(ËÎ)הּכנענים: ÌÁÈ L‡ ÌÁŒÏ.(ת"כ) ְֲִַַ»≈∆¬∆»√«¿

להרג אמר,הּיֹוצא לא עלי'! 'ערּכֹו אחד: ואמר ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ÓeÈ˙ּכלּום: ˙BÓ.למּות הֹול לא,הרי לפיכ ְ»ְֲִֵֵָָֹ
ער:,יּפדה ולא ּדמים לא לֹו ÚÓŒÏÎÂ(Ï)אין ְִִֵֵֶֶָָֹֹ¿»«¿«
‡‰.מד הּכתּוב ׁשני ‰‡:ּברּבמעׂשר ÚÓ. »»∆ְְֲִֵֵֵַַַָƒ∆«»»∆

‰Ú:ּדגן ÈtÓ.ויצהר ‰e‡:ּתירֹוׁש '‰Ï.קנאֹו ָָƒ¿ƒ»≈ְְִִָ«ְָ
ּבירּוׁשלים,הּׁשם ולאכל לעלֹות ל צּוה ,ּומּׁשלחנֹו ְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

ׁשּנאמר כג)ּכמֹו יד אלהי(דברים ה' לפני "ואכלּת : ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַָָֹ
וגֹו'": ּתירׁש ּדגנ ולא.BÚÓ(Ï‡)מעׂשר ְְְְְִַַָֹƒ««¿ְֹ

חברֹו ׁשל מעׂשר הּפֹודה חברֹו: אין,מּמעׂשר ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַ
יפּדּנּו ּגאּלתֹו? היא ּומה חמׁש. להּתירֹו,מֹוסיף ּכדי ְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֻ

מקֹום ּבכל ויאכל,ּבאכילה יעלה והּמעֹות ְְְֲֲִֶַַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר,ּבירּוׁשלים כה)ּכמֹו יד "ונתּתה(דברים : ְְֱִִֶֶַַַָָָ

וגֹו'": ‰Ë(Ï)ּבּכסף ˙Á.לעּׂשרן ,ּכׁשּבא ְֶַָ«««»∆ְְְֶַָָ
זה אחר זה ּבּפתח ּבׁשבט,מֹוציאן מּכה והעׂשירי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

מעׂשר ׁשהּוא נּכר להיֹות ּבסיקרא עֹוׂשה,צבּועה ּכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
וׁשנה ׁשנה ּכל ׁשל ועגלים .L„wŒ‰È‰È:לטלאים ְְֲִִִֶַָָָָָָָƒ¿∆…∆

ואמּוריו ּדמֹו לּמזּבח לּבעלים,לּקרב נאכל ,והּבׂשר ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ּכהּנה מּתנֹות ׁשאר עם נמנה לא מצינּו,ׁשהרי ולא ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹֻ

לּכהנים: ניּתן ּבׂשרֹו B‚Â'(Ï‚)ׁשּיהא wÈ ‡Ï. ְְֲִִֵֶַָָֹ…¿«≈¿
ׁשּנאמר יב)לפי נדריכם"(שם מבחר "וכל יכֹול,: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹ

"לא לֹומר: ּתלמּוד הּיפה? את ּומֹוציא ּבֹורר ְְִֵֵֶֶַַַָֹיהא
לרע" ּביןֿטֹוב חלה,יבּקר מּום ּבעל ּבין ּתם ּבין ְֵֵֵֵַַַַָָָָ

מּום ּבעל ׁשיקריב ולא קדּׁשה; יאכל,עליו אּלא ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
ולעבד: לּגזז ואסּור מעׂשר לדּבתֹורת תורה ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָ

ויקרא ספר חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
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.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש שבעת התועדות ישנה התעוררות אבל אח"כ כשאין רואים הצלחה הנה נופל מעט ברוחו 

וחסר בענין השמחה. הנה אין להנהגה כזו יסוד כלל וכלל כי חזקה להתועדות חסידותי שפועלת, אלא 

שלפעמים ניכרת התועלת על אתר ולפעמים מתאחרים הדברים, אבל דבר בטוח הוא שסוכ"ס פועל זה הן 

בעצמו והן בסביבה.

והשי"ת יצליחו לעבדו מתוך שמחה ולהיות חזק במדת הבטחון כפשוטו ממש שיצליח בפרנסתו 

נוסף על עסקנות בצרכי צבור והוא וזוגתו שיחיו ירוו רוב נחת חסידותי מכל ילידי' שיחיו.

בברכת הצלחה.
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 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:525:478:418:389:139:1010:2110:1919:2419:2819:4919:5319:0720:04באר שבע )ק(

5:495:438:398:369:119:0810:2010:1719:2619:3019:5119:5618:5920:07חיפה )ק(

5:485:428:398:369:109:0710:1910:1719:2519:2919:5019:5518:4820:03ירושלים )ק(

5:525:478:408:379:139:1010:2110:1919:2419:2919:5019:5419:0820:06תל אביב )ק(

5:305:218:378:339:099:0410:2310:2020:1320:2220:4620:5620:0221:13אוסטריה וינה )ק(

6:587:039:039:069:369:3810:2910:3117:3617:2918:0217:5617:1218:07אוסטרליה מלבורן )ח(

5:395:308:428:389:159:1010:2810:2520:1020:1820:4120:5019:5820:54אוקראינה אודסה )ק(

5:165:078:238:188:558:5010:0910:0519:5820:0720:3120:4119:4720:45אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:375:278:458:409:189:1310:3310:2920:2820:3721:0321:1320:1821:17אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:285:188:388:329:109:0410:2510:2120:2220:3220:5721:0720:1221:11אוקראינה קייב )ק(

5:064:568:128:078:448:399:589:5519:4619:5520:1920:2819:3520:32אוקראינה דונייצק )ק(

6:075:589:109:059:429:3710:5510:5220:3420:4221:0521:1320:2221:29איטליה מילאנו )ק(

6:005:598:338:339:039:0310:0610:0518:2218:2118:4318:4318:0318:47אקוואדור קיטו )ח(

7:287:329:349:3610:0710:0911:0111:0318:1318:0718:3818:3317:5018:44ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:278:3310:3210:3411:0211:0511:5511:5718:5618:4919:2419:1718:3219:21ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:045:578:598:569:329:2810:4310:4020:0320:0920:3120:3719:5020:41ארה״ב בולטימור )ק(

5:505:428:488:449:199:1610:3110:2819:5720:0320:2520:3219:4420:45ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:505:438:488:449:209:1610:3110:2819:5620:0220:2520:3119:4320:45ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:226:159:229:189:549:5011:0611:0320:3720:4321:0621:1320:2421:27ארה״ב דטרויט )ק(

6:356:309:229:209:559:5211:0311:0120:0220:0620:2720:3119:4720:41ארה״ב היוסטן )ק(

5:595:538:518:479:229:1910:3210:2919:4219:4620:0820:1319:2720:23ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:416:379:259:229:579:5511:0411:0219:5519:5820:1920:2219:4020:33ארה״ב מיאמי )ק(

5:465:388:438:399:159:1110:2710:2419:5219:5820:2120:2819:3920:43ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:405:338:418:379:129:0810:2410:2119:5520:0220:2420:3119:4320:44ארה״ב שיקאגו )ק(

6:356:379:019:029:309:3110:3010:3018:2418:2118:4618:4418:0318:48בוליביה לא פאס )ח(

6:116:009:219:159:539:4811:0911:0521:0821:1821:4421:5420:5822:16בלגיה אנטוורפן )ק(

6:116:019:229:169:549:4811:0911:0521:0921:1821:4421:5420:5922:14בלגיה בריסל )ק(

5:114:598:298:229:008:5410:1810:1320:3620:4721:1521:2820:2721:32בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:226:258:398:419:119:1210:0810:0917:4417:4118:0718:0417:2318:11ברזיל ס.פאולו )ח(

6:086:108:258:268:578:589:549:5517:3117:2817:5417:5117:1017:58ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:265:168:398:339:109:0410:2610:2220:2920:3921:0521:1620:1921:36בריטניה לונדון )ק(

5:295:178:448:389:169:1010:3310:2820:4420:5521:2221:3420:3521:57בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:305:198:438:379:159:0910:3110:2720:3720:4821:1421:2620:2821:30גרמניה ברלין )ק(

5:555:459:069:009:379:3210:5210:4820:5020:5921:2521:3520:4021:39גרמניה פרנקפורט )ק(

6:086:058:478:459:209:1810:2510:2419:0319:0519:2619:2818:4719:32הודו בומביי )ח(

6:036:008:438:429:159:1410:2110:1919:0019:0219:2319:2518:4419:29הודו פונה )ח(

5:235:138:288:239:008:5510:1410:1020:0020:0820:3220:4119:4820:45הונגריה בודפשט )ק(

5:585:518:568:529:289:2410:3910:3620:0420:1120:3320:4019:5220:44טורקיה איסטנבול )ק(

6:256:199:199:169:529:4811:0210:5920:1920:2520:4720:5320:0620:57יוון אתונה )ק(

5:465:378:498:449:229:1710:3510:3220:1820:2620:5020:5920:0721:03מולדובה קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בהר־בחוקותי 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
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שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:006:579:459:4310:1510:1310:2110:2020:0820:1020:3020:3319:5120:37מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:207:269:189:219:519:5410:4310:4517:3317:2518:0117:5417:0817:58ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:185:138:078:048:378:359:459:4318:4418:4819:0819:1218:2919:16נפאל קטמנדו )ח(

6:546:549:239:239:569:5510:5810:5719:0919:0919:3019:3018:5119:34סינגפור סינגפור )ח(

4:594:488:138:078:448:3910:019:5720:0720:1720:4420:5519:5820:59פולין ורשא )ק(

6:136:148:348:359:079:0710:0610:0617:5717:5518:1918:1717:3718:21פרו לימה )ח(

6:236:149:279:229:599:5411:1211:0820:5321:0021:2421:3220:4121:48צרפת ליאון )ק(

6:256:159:339:2810:049:5911:1911:1521:1121:2021:4521:5421:0022:12צרפת פריז )ק(

5:375:368:138:138:438:439:479:4618:0918:0918:3118:3117:5118:35קולומביה בוגוטה )ח(

6:055:569:069:029:389:3310:5010:4720:2520:3220:5521:0320:1321:17קנדה טורונטו )ק(

5:375:298:408:369:129:0810:2510:2220:0620:1320:3720:4519:5421:01קנדה מונטריאול )ק(

5:535:478:438:399:169:1310:2510:2219:3219:3719:5820:0419:1820:08קפריסין לרנקה )ק(

5:395:269:008:549:319:2410:5010:4521:1521:2721:5622:0921:0722:34רוסיה מוסקבה )ק(

6:015:529:059:019:389:3310:5110:4820:3620:4421:0821:1720:2421:21רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

6:035:549:109:059:419:3610:5510:5220:4320:5121:1621:2520:3221:40שוייץ ציריך )ק(

5:535:518:308:289:029:0110:0610:0518:3618:3818:5919:0018:2019:04תאילנד 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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4:594:488:138:078:448:3910:019:5720:0720:1720:4420:5519:5820:59פולין ורשא )ק(

6:136:148:348:359:079:0710:0610:0617:5717:5518:1918:1717:3718:21פרו לימה )ח(

6:236:149:279:229:599:5411:1211:0820:5321:0021:2421:3220:4121:48צרפת ליאון )ק(

6:256:159:339:2810:049:5911:1911:1521:1121:2021:4521:5421:0022:12צרפת פריז )ק(

5:375:368:138:138:438:439:479:4618:0918:0918:3118:3117:5118:35קולומביה בוגוטה )ח(

6:055:569:069:029:389:3310:5010:4720:2520:3220:5521:0320:1321:17קנדה טורונטו )ק(

5:375:298:408:369:129:0810:2510:2220:0620:1320:3720:4519:5421:01קנדה מונטריאול )ק(

5:535:478:438:399:169:1310:2510:2219:3219:3719:5820:0419:1820:08קפריסין לרנקה )ק(

5:395:269:008:549:319:2410:5010:4521:1521:2721:5622:0921:0722:34רוסיה מוסקבה )ק(

6:015:529:059:019:389:3310:5110:4820:3620:4421:0821:1720:2421:21רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

6:035:549:109:059:419:3610:5510:5220:4320:5121:1621:2520:3221:40שוייץ ציריך )ק(

5:535:518:308:289:029:0110:0610:0518:3618:3818:5919:0018:2019:04תאילנד 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
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מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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